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“ΟΝ Υ Ν  7 
ΝΟΥΥΜ ας ἈΕΓΕΝϑ8, ᾿ 

ΕΖ, γΟσΑΒΡΥΙΟΆΓΡΜ ΟΜΝ] 8 
ἔησ φογμ ήγαφη15, ἀ ! ομ δεγμο ἀο ἀἰορμα [οτηρές. 

ΐ )ε"ὲ ΠἈΠΙΑΡΏΘΥ προ α22 ας 
ἡ ὐ ἰοοφρ οι 4:422. 

Ὶ" ΟΥ̓Οῦ, ΟΥ̓́ΙΟΟΥ͂ΙΌ ΙΝ ΞΥΙἹῦ }λ, ΒΠΕΞΥΘΗΊΙΟ, 
τς  Ῥοιιτοι Ας Ηλκ ΤΥ ΕΡΜΑΝΙ ΤΝΑΒΑΥ͂ΚΟ ΜΔ8583- 

τσ ἐχί πηι; ΕἸ οσίδυπι, αγυσι, ας σορπίευ ἀϊσηυτη,'π νηστι 
αυλῦ ςυπλυϊυη οοησοίδσυπι εξ, ἴτὰ να ξυἀ᾽οῖο] - 

ξυζ Οἰχοζίληῃ ΤῊ ΕΞΑΥ ἋΣ 
' Ἰοςο ες ροῆπε, 

δρεγά 4ο [οἰεγεὶᾷ οὐδεν» υἱνὶ ἐΐασνα Ογκία ρον θη». ᾿ 

χοῦ ὦ ; 
Ζ ᾿ξ αν 

ἐπ ᾽ν 
χ φψ-“ 

Ἅ 5 , 
77, 

φμθλκ-- ὁ 9). ὅ.- «Π| 4’ Ζά ὺ ΥΩ ἣΣ λίογε σονεςς, Κλ, 
ΤΑ ν ἢ 7 πὴ 2225 ῶς ἥρ οα 

ἄς ΖΝ 3:2. 
Ν ἦ π'. ΌΝ ΞΕ Ὰ Ν 299 ἰ- 

" 23: 

ν : 

ὡρλξὶ 

» 

Ὡ 

κών αρ 

μία ἘΣ, ́: : ὶ 

- ὮΝ χά ὅ ἥὰ 
ὉἋΕΝΕΥ͂ ἃ, 

5 ᾿5ιπηρείδυς (αἰ ἀογίδηα 5 οσίοζαϊις, 

πη Ρεία ορίο Οἰε ΙδηΠ ὶ ΟΔἰΠατατα Ἀερίδ, 

ἀν τὸ ὧν 





Ἃ ᾿ 
βο τς ὧν 

πξεεξ Ω ζκ" 

᾿ ἡ Ἰ ϑ 
δ τῷ ὶ σον ΜΝ [ἢ 

᾿υφεξ Ξκοίω, 
ΞΝΝ - 

ν 

ΤΥΦΟΘσΚΑΦΗΡΓ δ 5 ΟἽ 0.Κ 1: 

7 Τὰν Μ τιβὶ ξοτιαῆὲ νι άφατιις , Βεπειοίεῖ, οζοσ, χιὸά 
ἢ Ροί- ππαρῃὶ 1Πππ|5 ΤΠείδατι,, ὃς αἰϊοσγιιπη Τιοχίςοτιμη; 
Ὁ απ πγογίτο ΤΠείλιιγί σοπηροπἀΐα ΡοΙ 5 ἀρρείϊατε, 
ἢ Πα οταΠῚ αἰτοῦ» (ὙΠ Βοίδατσαπι [το] ]Πσο ) ] τη σπα αταςα 

" Πιυάιοίογαχῃ {π|πὶ ἀθυιηὲ οχρίοτε, ροίξογίογα, ἰαθο-- 
50 τοπλ ἴη ἀαςτεη ἀἰ5 νος 115 » ἃς Πππιρτις {π]οιατε 
ἤὴ ροιεν! ἀοαπτῖιτ » οἀϊτ οι οπη, δὶ ἰαπὴ ΒΕ οθεττὶ Ποη-- 
ἀν Ἰταπτ αι Πιὀχίσοη ἀςπαὸ ἐχἢΠΙ Βεάπις;ποά πραιο δά 

πολ τζενσι τ ὙΠοίταΓΙ ΔΙΠρΡ]ταἀ ποῖη δοσεάατ, ὃς αἰ] ογατη ας: ροξ 

σ7.2Ζ-. “γσ΄ ἜΣ Ὁ ἐπ» 

ΩΣ “22 ἢ 

᾿Ξ 

τι "Ὁ 

᾿ Ὑπείαυτυπι εἀϊταίππτ,» πλοίοις ργοίης ργεσίππη Ππρετοῖ : ει ἔοσταίδ εἰ δὶ 
᾿ς Πηροδι ξατασι ἔπππ5 ααίι ἴῃ τὸ σά οπ4ο ποΙἔγαπι ἀπο πτηθηταπι ἀππταχατὶ 

ἀπα{μῆς, ἈΠ Ϊλῃ δατοπὶ ταὶ Ἰαδυιῆς τατ Ομ ἐπὶ Ὑἱἀεαμπημγ : ντ ἰρίταγ δὰ Βὸς 
] Δρυάτο Πηριοίοι [δ εγαγεπλιββζ το οαπῃ [δ οὐ] ταπη {ππιρταΐ χα] ̓ ς ἤος οὐδῶν 

Ῥοίτας εἴτ, ααίογοῃ, το ἀογοπι18, Ρᾶμοὶς γίίαμα οἰἘ πος ςομ ἤν ἡΟ ὙΠ ΠῚ 

ἐς ἢας εἀϊτίομς " ρεγίγονπσαα ας, αι! ἃ Παῖς εἀϊτίομι δα [προγίργέπι ςςζεί-: 
{ετγῖτ, ὅζ ῃ τ ΟΡρετϑ ντ]ίταῖς, ραποα παι φαπη ργαίατί. Εἰηϊατίγις 

. τἴσῃοη; 4.1 (οφετο {πο Ιοδππϊ συ ρίπο (ἃ 4Ζιο ΡΠπιΐτη Οομθηει πὶ ̓  Ἢ 

ΤΠ ροῃ δάϊταμ αϊηίη οἴβοίμα ΤΎΡυρΥδρἢϊς {πεςοἴδιτ,οὶ πὶ ραττίτη εχ πιαίτο δι πῇ 
 ἰκτπιοποιραττείπὶ εχ τοὶ ρία, συ βοὴ [τὰ πηαἶτο τοιηροτο ΟἹ Π]ὰ ΟΧΈΠΙΡ Ατία αἰ1-- 
 ιλδαξηῆειητ, ορας ἡπά {Ἐπι4τα{15 πιαχί πὸ ργο θα! ᾿μτο]οχ Πετια! ς ΨΌ ἰτς πῇ 
εχοπάοπάο, διῇ ρει ἄσπι οῸ ϑίτατα:ν ετιτη ντν οοάθ 1 απ ἀοΠπἀ ἐγατοητατ,αα- 
ἔζυπι, ὃζ τηοηΠ]5»,(1 πα 'ῃ ρ τ οἽ Ἑαϊτίομςε οργερίη]επττερασγραζιπῃ οχίτει εχ 
ἰρίιας οἔῆοἶ 4. σοβρογας ἀσογο οτὴ ψ ΙΓ ἀο ἐξῖ5. ντ πὶ ἴπ εο νάϊοπς ορρίαπὶ 

. ἄπο αὐ σοπηπλοάατε : ὃς Φα] ἀ6π11{{π|5 ἰδ! 440 1]ς {πηλττειτιιπλ, αι! 4 ταης ἴσταγάαγιτ; 
Ἰχι!ἀὸ που βοαππις αἴῆτηηαυ: : ξοσταῖς πορ παέξας εἰς, Ζποσιπ ορῳραά 
6 ΔΠῚΓΟΠῚ» χὰ τε ροτῖς σοπγπηςήὰὲ ντὶ ροϊες: αἰτα]ϊα δά πηδυιΡΒΤ δ χοιι-- 
ἀςπάα, πα: Πα σον σογεητιδυτ ε] Δ Π1» 4104 πᾶσ ]Κ ἔτ νυ πτη1]ς, Π]Πυτὰ ΤΊ ίλι- 

. αἱ» αϊ ποία σοτὸ οατογὰ οπηηΐι οἰας σεπευὶς [οσίρτα » βοτροτο θα ξεπεβτίςερα-. 
ΤΟΓῚ5 νἱἀέβαταυσ, οἐἀττιου ἃ συτία τεοσδαϊτ, τὰ τα πη γτίατη δἰ ἶπὸ ἀοίσπαῖδπι 
ΟΡοτῖς πϑη περ] σοῃά! εἀϊτίοπεπι ἀΠἘα]Η7Ὲ ροτία » ἡ πὰπι αὐ εςε ντάεατατ: 

τ΄ μαπι 80 60 τοπιροίο, πα δα 1|ἀπ| οτηδη ἀ4π|»: ηπαπίο σοϊησηφ ] οτί τεριροτς 
{ο!ρὶ ᾿ ἃς [π!τερῃ Ρεγβοὶ ροῖϊετ , ποη ράταπι δα! πππεητὶ Αἰ δταυγδοϑιεγέητατ: 

τα άιοίς ςοη το, ὃς ορίατα σοπιραγαγε πο ἀοΕ τίς. Ουτλαϊ ταις δαίς 
᾿ς ΤΡΑΠ[ΠΊ τὶ σοαἰςοιη ἰρίαπῃ κ ον ΟΟπΙ δητί εἰ πὶ πὸ ππαΐτα, αἀ ππαξ στη οπηίοϊ-- 
᾿ς τα ποῃίπαϊρπα; Γαι γα] σαγλ εσαπτ δάποτατα. Εγαποιίοο ἱτετὰ Ρόττο θταςα- 
β ΤῊ [Πτογάτιιπλ» 4.1 πὶ ΥἸχὶτ [απλϊπονπιοσταο,οχ {Π1π|5 ΒΒ] οτῃοςϑ; (δὲ εἴας ςοα!- 

ἐς πὶ οσπηραγααίτ,ῃ φαο»ΐη (σάλον, ρτο ογάϊης Πἰτεγατίιπὶ τερ οἰιταδυπλαίτα ταίατα 

“5 ψ ἢ 
Ὡ Ρ ΕῪ 

“. Ὁ 

δ. «ῳὦ δ δ 



ογάθοια θομυ (επὲχ ἐχ ΥΔΓ]5 δυϊδοτγῖθι, αἀ πηοηλοτία ἔπ [1 ἀϊ π!η,(ς Ρταΐς 
ϊομαπι ποτ Ια πατιτα ν [πὶ ςΟἰ]εσογαῖ : πη οτατ υοαας Δ ᾿ρίμτη Βογοῆι 
τι! αυϊάΔπη; ψ τ οὐ ἀϊτπ5ν ἃ [ἢ βὰς οταςα ΠΉΡΥΠΏΙ5 ΡΟΓΙΓΙ5, ΦΠΔὨΓΙΠΠῚ ΟΧ 1 
(ςτῖρεῖα εοπϊϊςεῖς οἴ, ςοάϊςειι ἐπ» ν ΘΓ ΠΛ ΠΔΟΥΊ5 ογπηα, 1ῃ 4110 οτίαμι ἃ ὌΝ 

4 νοςαδυία Ομ ἴῃ {προττοτί οἀἰτίο; ς ὃς ΠΟὴ δῇτοα ο ίογιαϊα νοςαδιηο οι 
ταπη αἰϊχιυς {Πση!βοατίοος5 ΟΧ ἘσςςΪο[πΔΉ1|ςὶς του ρτοσι δας ργαϊοττίπι, ςο ει" 

εγδητ: τα νταὰ ᾿πΠἸγποι ἀμτη, ὃ ργαϊο {υδιἰς!ο πὰ Οβιϑ,ῆος ν ΠῚ {προτςῆ ᾿ 
γί ἀεγοταῦ ντοχ 11 πηάτουῖα ἃς ἰεροῖς ςοηζαία » ορτίπια Ζιδαις [ΟΠ σογοητατ ἃ } 
οἵάϊπε ἀΠΡ οπογεμτιγιΝ ογὰ μη σιοά Νίσμοι πλρτῖς Ἰῃτοτοερῖας Ρταίϊατε πο ἢ 

Ροτιπτ, [4 ἃ ποθ δ σιιπὶ ποίεγο τὰπη Πατοάμπι ἢ οἸπίης ργα τ οἰ :οπγαπίπχμθι 
οπίηυ ρογ νίγαπν ἰἀοποιπι ντοχ Π|ὰ (οροῖς ὃς πχαίογία σο πίη, “ιαπα {61 ἢ οἱ 
Ραγποίππιρτει νΊσποη σοπηραγαῦαῖ, [ο]Πσοτοητιν ορτίηγα πα απο, ὃζ ςοσῃΐτι 
λα ΟἹ 5 ποςοῇατϊα,οεἀηπεοτάϊης ἀρ οπεζομέατ, ζίῃο ἰοςὸ οΟἸ]Οςαζοητητ. ὁ 

ὙΤαπι οτίαπι ντ ας ἃ (Οοπήϊδητίπ Πα 4, ὃς ἴῃ 4115 [1 ἐπ ο Ππατῖς ρο πογϊοτίς 
Βυ5, απ ποταῖα ἔπ ΠΠ|ς ητν ν οςαθθυΐα, εχ {4 ςπὶ ἐομαι5, πος οἰ δ 4α, Ηείνοβίον, 

Ῥοίϊαςς . αΠΠ[“τις (ιταπηπηδτίς!5» ἃς δατῃουῖθιιβ »οχ αι δ5 ἢ] ΟΓα πα [μοχιςοσαπιῚ 
διτῆοτες ἰρίᾳ {πη ρ{]φητοροτῖτα,αἀ ἀογεητατ. Ψ 

Ῥομίσας αιιοα Ἐχτγοπηιηὴ εγᾶϊ » ν οοδθα ἐπα Ρερούπὴ ἃς Εἰ ὰ Οοπ 
Παητίηο, Ρίονῖ ἰρίὰ 1 Δ[11ς ἱππιοηογατ,ροὕττα εἴξησ (π 661 (Π1Π} [Δ Π αςζυτγατὸ, " 

ΡΙΠλΟ ομιχα Ορι αἰ οά ἰπ ἰπςεηι 641 ροτοί ἡ! Ῥγα οττίπυρταο Ουγγεητον ἢ 

«Ἰοῖτατ, δέ νγρεητς σΟ ΠΡ ΟΠ ατιτ, ν᾽ ΠΟ ἢ τλαἶτο ἃ ἐπ ογοησιι, πγυϊτά τις οὗτος "ἢ 
Ῥδηῖ, αι ἐπιεπάατίοης αἰίαυα ΟΡ παθεῖς νἰἀςαητατνὶχ 4! Δα 14 Π| ἀοηίᾳις 
ΝΜ ΩΘΌΔΠΣ Ππηχαΐ ματα πὶ ἃζ Ρογίδϑξιηι οἰοχραῃ ΕΘ ΠταΓ» ὃ ΓΟΥΓΙΘΟΥΘΏΓΟΓ, 

ΤΠ Αταας νι ράποὶϑ πα! ςαπλ15, 14 Ππὶς οἀϊτΟὨ] [πρτὰ ΡΠΟΓο ΠῚ ἀςςοίϊουῖτ, {ς 
ΔΟΟΙρ ΟΣ οὐξοτργατοῦ σὰ πα ἐχ (πἰξαπτίηὶ Ἰοίτιις Δα έγασης, γαποιίοι Ῥοτεῖ ὃς 

Βετςοῆςτι σΠαγεῖς» πὰς οαπὶ ἀεἰςζα σοι σείϊα {τητ, οχ Π5,4πα πὶ αἀ νοραθιΐο- [ἢ 
ΓΙ. ΠΙΠΏΘ ΠΠι, τα πῇ Δα {στ ! βοατίοπος Ἰρίλναττηςι, ἀε ἀφ αΒαηταγ, δά άϊτα 

ζατῆς σαν πχαχί πὸ ςοσῃίτα πεςεἤατγία νἹαἐαμτιτ, ὃς απ άοπα εχ γαγι δ νττὶ-- ἢ 
αχας ἰϊησιΐς (οτὶρτουιθας, οἰ ςέγα. | ἫΝ 

Τα ρτίπιὶς ν ογὸ Π]πά ἰοῖτο οχ Ηείγοίο ορἔπιο ἰμτοῦ Ούασος οχὶ ΟρΊα ΡΠ Ὁ 
Ῥτορεηηοάππι οτημΐα» {πᾶ ΠΊΘ ΑἹ ΠΊΓΠ 5 τ ρας γι ετςητι αὐ νεγθι τ ππς 
τεφηίοτίρτα οἴ. ι 

Ψινοετὸ ἀς σοί απτίπο» ὃζ ἀε μά π!τία, (1461 15 1Π ἧσς σρεῖα ροίαίς» 4}1-- 
14 ἀἸσαπλι5» ΖΔ 4014} α[1ἰ5 5 αὶ ἴα ἤος Ρα ποῦς νοτίατί ππτ {ὰ δπὰ σά ε πὶ 

ταϊ ἰπγὸ Ρταταρταπη ν εἰίπχαϑ : ΠΠπ|4 ταπχε αὶ οἵτγὰ ἐπ] ἀἸΔπὶ νἹἄβ πλτγ ΠΟ ἱ5 ροίϊε. 
αἰπτγη ταν Ἴ Ἴ αἶτὰ αὐ 11 ρταιείτα, ας ος οριβ πιογιτὸ {{πάϊοίις ςοπιπγοη ἄλγε 
ἀεβεδῃτ. , 

Νατη συοά Ρίαγ πὶ π ξλοῖτ, αὐ ᾿απαπάα Οτξοα ἃς [ἀτίπα ἴῃ σας {πάϊὰ; ἴῃ 
ΘΧρΡ] σα ἀϊ5 νοσαϊσα!οταπι {τσ πἰ Βοατί οί θι5 ἀ]Π σοητοῦ ςομίογς ἔπιες ἰοςοϑ» 
4105 ΟΥ οὶ εχ [νἀτι ἱς,ν εἶ ἢ οχ 1Π15 ἐχρτοΠης γιάεπταγ. ἢς 

Ργατεῖςα σὐπι πλυΐτα ππτ ναπα ὃς ἱπαπία ρα ὰ Ογαιηατίςο5 ργαίεστίηι 
Οταςοϑβ,»4 0 α δα νοςαθυίοτγιηι Ἐτγπιοϊορίας Ρεττίπευῃῖς μοξζοῦ οο ἀεἰςξλι δὲ 
ἰμάιςοῖο » ορτίπνα ἃς βγη ΠΠπτᾷ χασηας οἰδίεταδοίτ, ντ 41 οἱ μοσὶς χα ΔΒ 1}10 
ςοἸΪςξλα {πππτ,ράτιο αἀπηοάιιπι αὐτ ΡΓοτίας αὐ 0 ἀΠρεμ ἀϊοςατοτίς σαγοᾶτ. 
Οοά γεγο ὨΪπΠλῖ5 πηα σ Πάμὴ ΘΧΟΠΊΡ]οσιπι, αἰ ἀςοίλται ἐδϑν Θάρα] ογα ΠΣ {:- 

ΘηΙΒολτίομο5, εορίδηι, νης 1ἢ τα ΠΤ} ΠΠΟΪο ΠῚ Ορ 5 ἐχοσεπά τα 1ο ςοῆσε- 
ἤζλτ Ζαϊριαμι Γοτταῖῖς σοοπ ααθγαταΓ.» ὃς ᾿πς οσοαίμο ΠΕ ΠῚ οὐριδῖυ μυΐς ποίτεθ 

64 [)1- 



Ἡιϑιίόπατία Ριαίογοπ αἱ αΐθιις [χτίς ἐξ ἄπτ οι βοὴ Ἰὰ ἀυσγαηῶν οσαθ 
ἰβεατίομεσ» 1110 αὔτ νπο ἀμ αταχαῖ ἐχοθῖβο δά ἢ ῖτο ἴῃ ἀἸςας, ἴτα ̓πάἸςα- 
»εὰπι Ὀἰ δ ομάτία ΙΔοὸ δά εδηταγντ 115» 4] ργαοορτοτῖβ ἀνιέξι ἀο[Ἐἰτατὶ 
ρσαητοῦ ἀϊίςοτε , νίος ργασορτοτῖς ἔπη σάπταγ», ΠΟ ΠΙΔΠῚ οα(οΠ οἰ ΠῚ 

ἀμ ἰϊ {ρη!βοατίοΐῃ γατῖος (εΐῃ5 ΡΓΟ ἴσοι οἰγουξαῃτῖα ἴῃ Πεξεἰταγορεῖς - 

“εἰ μΐη οἤς,ντῖη ἀϊξειο μαΥ ἰ5»οχέπηρία νατῖα εἰ ἐπὶ {ἰσηἰ ΠοΑτίοτἷς νος 1 
οὐϊατατνάπ0 οούατῃ ορε [Ἐπ ἀτοί! μη [οἸὰπι νοοιπι Πρ η! βοατίοπος ἰητο  -- 

ἄμτ [54 ἴῃ δα] οὐαϊαίαιις ἰοςὶ ἀρὰ Βομοϑ αατῆοτος ἰςμίπιπη , ἃς Ἰητο ]ἰσοη-- 
ἰατη αυδΐι ππαπὰ ἀεἀπσάπταγ: σά οὐπὶδυτποῦ ποιτεγ σά ὸ ΡΓαΙΕΙτοτιτ, ῖτα 

᾿ Ἷ πα αἰ πα ττπι βαττ σα] Αγα πΔ,“ιηδθιι5 τὰ αι]Δ πὶ οςπλοπτο δἰ] 1ὸ ἀφαϊποίιη- 
ἡπεΙατοτγίς Ραγῖοβ οὐατίοπί5, νασ!ο 8 νίας; ΠῚΪτΙ5 ἘΧΟΠΊΡΙ]ς (υδτεῶι!5. φοπιοηίτα- 

Πππρη νι ἀΔοιηι5 ΓΕ οἷτπ5 Οροτὶ ἴδητα ας ἀΠΠσεητια {ταπάϊ εἴς ἀεθεασ. 
Σ εἰ ΠῸὰ πταχίπγαπῃ ΟἹ, αιποάτοτο Οροτο ρἰπτῖπια πΟἢ τὰ να]σαγία δ τεῖτα, 

Χ ΡΙΪ ΓῊΪ5 ἃς Ρτα μα τ Πηὶς χυϊδυίαιο ἀπτῃου δ υι5»τα πὶ Οτα εἰς» υληι 1 ΑτΠ 15. 
ΠΠοΐο Ρ 115, ΗΠ οτΊς 5, ὙΠοοίοσίϑ, Ταυτηςοηίαίτίς, ἃς Μεά!ςὶς ἱπιρυίπλ!5 ςο] ]ς- 
χφιαῃ υιατη σοιηπης συσάαηι ρατία πιηῖ, σις ΟΕ αἁ {Ἰρπ] Βτατίομο πὴ νοςᾶ- 

; , 1.» τα δα τογα πὶ ᾿ρίδγι πη σΟσὨΙΓΙΟΠΟΠῚ Ρἰατίπγαπι σομἀποπητ: ἴτὰ ντ, 

ψι δαης ᾿ἰδτιιπι ἐς ἀα]ὸ τγαόζατίτ, ἰσ πο ἀπ άλπὶ δἰ πᾶπὶ ἀτιηταχαῦ ἔσῃ! βςα- 
ἼΟΛΙΝ ὑΟΟΌΠῚ ΠΟΥ ΙΔ ΠῚ» 411415 ΟΥΑΙ ΓΔ Ι ΟΥ̓ Ρταίογτίπη Οταοοτσιπ » ηπὶ 
ἰμαιο ὃς ἰποοττας ΕτΥπιοίο ο ας, Πιαριπὰ οχ ρᾶττο ρεγίςππητιιτ. ἰοσρτί5, τγαα!- 

οἰος νατ!αγαπη ετία πη γογαη [ςἰαπτιαπῃ ἢπτ ςοπίςξοιπτατα. 
Ουᾷ οὐπῃ ἱτα της Ἐπ τοίος ποτταπγαγοντ θὰ Βεπειο επί, ας Κορ. οα- 

ητρὶ ἔσσταπι ργιηχὸ ἴἰπ Ιαηλ σα τι ιΠ]»ΟΧΟ ρογΠτ » ἐδ ο πη ἀρίπιπι [Δ πὶ (εοθη- 
10 πάϊοςητοπη, ὃ πὶ Ιασσα {το γαγιιπν Ρτοάοιητεπη,πἸασπάχας ΟἾΠῚ ΓΕΓῸ ΠῚ τὰ ΠῚ 

ὉςΑΒα]οτιιην προ !]ς ἔα Π|ς διιόξιπα Ἴχοιρίδητ, ὃς σοτηρ]οἐξαπτυτ,αποὰ {ι ἴεος- 

σι 

ΤΩΝ 

ΟἸ πρετ αάςηηας. 
ἥῆΣ. 
Ὶ ὶ ἃ Ψ 

᾿ ΦΡΑΙΚΊΣ ΚΟΥ. ἢ ΡΟΣ ᾿ 
ἱ Ν ; ἸΟΥ͂ ΚΡΉΥ ΟΣ. ὼ 

' Πόντος ὅσων γα! η τέ». ἐρανὸς σὐριυᾷ ἐέργι γ 
᾿ , Φωναῤ»ὁ συνάμιεις ὃς μαϑέειν .λί λεῖα, 

ἱ; Ἑΐρμοις τ᾿ σὐμιαϑιης πινυτοφθονος:δοσι π μουσ αν (. 
ς ὦ 5») η᾽ ὙΑΕΩΝΑ ͵ ., 

Εὐρεμίᾳτ ἡσῖ), ὠγλαάΐν καάλα πέλει χεράτων. ᾿Ὶ 

Ἑλλας ὅσοις ἱερὸν κοσμέι καρῳοἹὺ πολυαν)η; Ὧν 
Εὐώδυ τε κόμαις ὠμφιφορέι ςέφανον; ᾿ ; 

᾿Κπισείάϑω τὴν βίξλον' ἐρέ; τά χε γηϑύσιωος κὴρ , 
Εὔρον ὦ, οον ὅλης ὠκεανὸν σοφίης. , 

Τῶν φοροτέρον χα μάτοις γὺ ἀϊσείρονας ἡ χα οἱὲ τοίν τωΐ: : Ἷ 

κὲ 

Ζ 

Κάλλες, ὧν ἡτήων βασκανίης πλέονας. 
Κωνςαντίνος ὅσοις κα μδρ ἠδ πολλὸν ἱδιροσας, 

ε ,ὕὔ τοι ᾿ὰ »" 

. Οὐρῴνιον πᾶσιν φιλολουσίς οφελος" 

Κέλτης, Πιεράσνων γλυκερή δέ γε πέντοτε Φοντίς; 
. Φοῖδος ὃν συόδ' μοις ςέψε κλὰ δδισι οάφις. 
Ξ τ όὔεετε φιλομοϑεῖς.ἀρύσαωιε νυ ἀεναιο 

Πηγῆς, μησίεμμης φειεουδμρι οἰδιστοίνης: 

ἴδεν ἄοι ραγαιστη εχ ἰρίο, ἹΠογατῃ {πὰ 415 αἀϊατποηταπι δοςε ατιτη [ροτᾶτε 3Φ 



Ὃ" 
: 

τ 

ΔΕ 

ἸΑΚΩΡΟΩ ΤΟΥ ῸΝ ΛΌΥΞΕΜ ἢ: 
ΒοΟΥΡΓΓΌΝ, ΚΟΜΆΧ ΗΒ ΤΟΥ͂, 

λανΝιοχν. Κα  ΘΙΑῚΜ ΜΕ ΞΙΕΥΥ ΘΙ. ν Ὁ. 

λιγερασκοῦ χυρίῳ λαμωεροτάτω: 

«πάν 23» 
ΡΣ ΚΌΝΣ ΤΑΙ͂Ν ΎΥΕ ΝΟΣ ΓΤ ΑῚ Α ΠΡΟΣ 

ΕΥ̓ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. Ἢ 

ΤΣ, δύο Τρεῖς ὦψιαυτοὶ ». δὰ γὴ τέταρτον ἔτος ὀλίγου σδῶν, "δὸ μώπαξ 

Ἄ ρέλη λυϑεν » ὥφιλοφίλτατε Κύρμε.ἐἷ ἃ καϑ' εἰς ευ ἐἰχολέμδρο ἔχο Ὶ 

ΕΥ̓ ἰὴ ταύτζω ὃ συωτακωτικίω πσρα κατείαν (ὅσο οναδθοι μόνον Ἢ ὙΜ᾽ 

τῳ χαλκογραφοιωύτων πολυχάρίῳ χευφαικΉιο σοι!» ἐερίδνλον οἢ υὑποτυπαίσει 

ὥπερ κἡ φοόπωλαι» κ) απ τϑδ'αίως γράφειν ἐπε βησειμέευ. Οὐγδὲ ἔων» 

[Ὁ νυ ἢ) ἔγωγε τορϑφασιζεάγαι ο χ) οιδὸ ἐμοὶ βελομᾶῥῳ αὖ εἰη., τεῦυτι οἷς 

ΠῚ οὐξογυε κἡ πειρημελημᾶρως ἀπε, ἐὀζίώτι. Ἀεὶ μδὺ γὸ τϑτο "αλὸν ἔτ τὸ 
ὃς πεῤοημανὺ δνῶν ῥητόρων. οἵ τινες σθέπειαν ὄκπαντος σδηώνουσι;μ) Σ 
ὶ γλαφυρώς μᾷϑλον. ἢ τῇ ἀφελεῖς κἢ ἄληϑεος 28 Λεγην σοχάζοται. Οὐ 

) υἱωὼ ἀγλὰ κὶἡ ὁμολογητέον αὔόῦ «ὡποςολὴς ὅπερ ουεῦ κ᾽ ὠλη ϑέσειτόν ὅε!ν,.. 

ὅτι κοι ϑτόπερ ὁ χύδιίω , 5) ἱαἰρθαταῖς ὡς αὐτο χεδίασ κα ἐξῇ) φιλῶ, ταυτὶ ̓  
: Β 535. γα ὑπομνήματα ἡ μεῖς οφεοδεεστι μδμ»εἐ ποσὶ φιλοπονειὶν τὸ σύϊγρεμιο τι, 

γἡ, ΟῪ ὄνυχος ἀκοίξοιιῦ ἐχ οἷόν πῶς ἐδῆψετο. αλλ ὅμως ὥσπερ ὑπή Ρ γ4»Ὁ τόγε ἐὰ ἐπ᾿ ἐμοὶ (ἐ γάρ ποτε συμοι-. 

«ν ἐμωυτείμεῖ χἡ ϑύλεις ἀπαιδεύτῳ ὄντι μδρ, ῥαςωνοῦοντι 5.) ὡς ὅτι τὰ χίσοι οι λθλιστέ τε Σ πφερρηΐω αὗσος- Ἶ 

26 Ὁ. ὑγετ)ς Ἐπώοος Δ δΣ Τὰ αοόνε ἡ αὐ τότε ἀἰσὲν οἷδυ 2: οὗνς βγη αὶ εεόνπτων τὸ καταρχος μόδονα- 

τον Ὁ τελειοτα τί ἀπερ ὥσιαν πωρλέναι. οἰξον να ἀλλως γεήμας μιμέιέσαι τες γραφέϊς κ)φἐρχετέντονας ἡ 

οὲ πρῶτον μδὺ αἰδιοραφαὶς κὴ τύπῳ χρώρϑροι,ἔπειτω ὃ διορίζοντες ἀκριξέςερεν., τὸ ἐροολαξημε τεχν" ; 

κῶς ἐντελῶσι. Τοιγωθφιοῦ σιυελόντι φανα;»τὸ οἱ ἡ μυέτεοον ἕτους ἔχη. Οἴμαι γὸ οἴαξι ϑεοῖ σ᾽ εἰρίσεγαι, 

ὡς χαί φησιν ὁἸΚωμυυκὸς »ταῦτω μδιὺ ὡς ἐν τύπτῳ παῤ ἡμὴ κ:πογερραμρᾶμα, ὕφερον τελεωτέρας σιυντΐσεας, 

»ἡ ἐπεξεργασῖας δ 1] ὐξεάγαι πώποτε. ὦ : ᾿ 

Δεινὸς “ὃ δϑεὸς οὃς "Ὁ επωντα διυύα 2 τούὶ Ἰσως ἐμοί γε.ὡς κὴ ἀΐλῳ ὦ τινι δήποτε χαιοίζεδϑοι. κᾳ ᾿ ᾿ 

ουὐ δ ϑεὸν σὔχομαι ὠκέϊνο μοι εἰυτω! ἢ ἑτέρῳ. ὅςις οιυῦ αν εἴη τοῦδ σ, ἢ στη "τ ἠδὺ μοι εἰϑὶ ἃ «ἱοϑείσης γάρ μι. 
χαραφήολα ἀνταῖγε ὁμολογ αἱ, Δέσωκε γὰ αἰ εἰ ,ὔλ τοσοῦτον χιοόνον ὁὐεξίαν ὠ μυευϑήῆζον, κ) σύναμιν ἐῤῥωμάμεί ὁ 

ζω ἐν τοῖς πόνοις. ἡ ἔτι νυωῦ χορηγ εἷν δγατελέϊ το μἂρ ὠξνλλα αὐεπιφιϑένως, εἰ κΚ) λέγφν δχίφιϑονον, αὐλί Ὁ 

εἐγαϑοῖς ὡς κοΊ σοι ὃν ἔγ ὦ γινώσκω “569 φιλεσεύτως φοϑὸς ἐμυὲ δχαιοεδντι, γὴ ἐκ ἐ)λοϊρλοφϑονέϊνν. Ὁ 

πάτων πέραν μέχρι τῶσε. αὐώρμοςον γδ οοῦμαι κἡ ἐν τοῖς λόγοις τὸ ἐνδόσιμον τῇ λοιποῦ μιακοότεξ, κ΄ 
εὗς π) πεόασ μα  ἀσιατος, ἢ δπιμελῴδημα ὁ ὠδῆς πάσης. ὅμοιον γαρ ὅθι τὸ ππροοίμιον.κὶ οἱ αὐῳ ἀλ ΗΝ 

Νωωυὴὶ ἢ αἷδὲ τῆς ἐμῆς «τοφαἐρέσεως 1) τῷ ἔργου, μᾳ ὃ κὶ Ὡμσυωωεργ ἐν λόγον σεοθόγα
ι περούρορῦ τ ,“ 

αὐανγ όϊον δ) νομί ζω,ἐχ ἥκιςοι ὃ αὐἴοθο), δ᾿ πάσης τέχνης ἱκανώτατος κρετῆὴξ»κ) ὡς ἐνὶ λόγῳ εἰπ᾿δη, εἰχαῦ 
τις ἄχλω φιλάρχαμος, "ἡ ὡς ἐδ εἰς πολὶ θὴς τυγχάνεις ὧν. ᾿ ἡ 

Πρῴτω ὃν ἵνα μηδεὶς ϑειυμφέζῃ δὴ οτομίων»τί δήποτε μΟ  Τοσούτοις "ἡ Τοιέτες ϑεριςεῖς δχιμκελέις Τρυ- " 

ϑηταῖς τε φιλοπόνες τὶ σθρυχωφίας τὴ ἀ πελαΐνος ΦΈλλα δος; πρέϑέμδωυ ἔτι ὅμως ἐγὼ τους οὐδ λελέμμές ὦ 

ες ὠσεύχυς εἰς καλαμίου,») ὁ χιφυλλίσις εἰς ῥαχολογίαν, αὐδ' ὀπτίστυ γα λα μο άϑτωι γὴ) δχιφυλλίζειν εἶτ 

τῷ πσραχϑέντος παῤ ἡεδῇῥ» ἐν βροα χεσηὼ ὡς ἐν κεφαλαΐῳ τις αὖ εἰ ποι. τω αἰτίαν διέξειμι. Ἐγωγέ τοι, αὶ Τἢ 

πέρ τινι τῦτο καὶ ἄλλῳ προσηκόντως εἴρται»κα μοὶ Ὁ ψὀύσθειθ αι αὔοῦ, γὸ ὠλαϊζονδὐεάϑεαηἱραότίειν εἰπὸν ἧ- ὦ 
ὁούμαι ὅτι χὸ νέϊς ὧν ὡς σφόδιραντης γγώοσης τῆς ἐλλζωνικὴς ἐρᾳῆς ὑφέρφυεῖς ἐγβυόμζω. Καὶ οδδξ ὁ δεινὸς ὦ 

εἴρως ἐ μὲ εἰς τόσον πταιφοόρμυ"σεν»ὠςτε πεξστλειςο αὐαγινώσκειν σιωωεχὼς κὶ ἀδχζῳλείηηως » κοὶ πολλὰ μήπω 

ἰοῳτετηρημδῥαασεοαίως ὄχισημ 

Ταῦτ᾽ οἱ τοὶ Ἱποιαδηποτᾶν., ἐστ 

ϑοιούτοωΤν ὠκόοτέα πόσιν θη τότε 4ὴ ἐ 

Ζ λ "“Ν ΩΣ ΕΣ 
.»" ἤε: ᾿: 

σοί τε γὺ τοῖς λοιποῖς φίλους ἔσδδξεν 5 εἰς κοηωφελίαν δ φιλοκα- Φ ἧ 
δπορών, καὶ ἰλιϊγεαίν, καὶ μακρᾷ συ φεϑεὶρείφασᾷι, εχ εἶ γον ὃ, τι 

λρισοζιΐῳ 



" ἘΠΕ α ἢ ΞἸΚΙΔΙ ΝΣ Δ αἰ ΕΝ ΟΥ. 
᾿ρησοή μΐω ἐμαυττί. ὅμως οἱ ἐπεὶ ἐἰχ οἷόν τ᾽ ἐὺ εἐἰσ)᾽ ἐϊξομιωσίᾳ τὸ κελουδυϑρον ἀναοῖύ σα άσει. ἐκ ἠξαλόμῥω 
ἔγων9 ταὐτίω τίω λείαν απορνή σοιάγωῳ. Προαιρᾶμαι »ὃ μῷλλον τῇ ὑμιετόρᾳ αὐϑὰὲ ἢ πειϑαρχήσας; δῷ δ 

᾿σονηρῶν ὠναξίως φϑονῶ ὡς ἢ ἀπειθῶν ἀχαθιςῖας αἰτίαν “εἰν, κα!νωμοσιώυης σἸκοήως ὀφλισκάνειν. 
αἰσμᾶθως ουωὖ ( ἰω σ᾽ ἂν κὶ Ἰοιευεχῶς, εἰχὶ τὸ κρίνειν ν ρυέτορον) τὸ βερος τὸ τοῖς μοις δπυτεϑὲν τὑποςεὶς 

ἐσεξα μων. Ὡς δὲ γεωροὸς ὁςισοιεῦ, Καλ ς μδρὶ τὸν σῖτον τὸν ϑερμόϑέντα παρ ἄλλων, σδιεσιταρ μὅνίον οἰὲ, εἰς ϑω- 
μου σιυπίϑησιν " ὅτως ἐγοὺ τὴ φύση φιλόπονος γεργωνῶς, τῦς ἐλλλίει μεῖς παιδείας συ) νῶν κὴ αρίφων συΐγρα- 

᾿ φέων τὰ πονή ματα αἰδεέρχον τα τὸς [λώασ ας, ὅσα τε 27} ὀνο οἰ των( ἃ χὰ δὴν ποι [οὐ τὸν δὲ] σύμξολῳ ) "δῇς ἰωυ, 

ἐ μφίλιςο σἹ᾽ ὠφέλιριον κ) αναΐκᾳμαν ἡμὰν ποιέὶ μοί ϑῆσιν͵ εἰς δύω τμήμᾳατα ὅλως σωνήθροισοι. μᾶλλον οἹ᾽ ἕν 
ὧκ πάντων συύταΓφ ἐστοίησοι, πλεῖστοι ἰσδί α ἐρωνίσεως, ὡς εν συοομίςοις, κα) σινυωγωγίμοις σείσενοις ἐἴωϑθῃ 

ἡἰπνεῶς. Προχειρότατον γώρ ὄξιν ἰδεῖν τὰς συμξολας αἕ σωνετέλεσοει, τὸ κατέδα λον ἐγὼ, τὴ ὅτι ἐραϑιςης ἐἢ) 
χοροκρίνω, τῷ ἀσυμξόλως δ᾽ ειπνεὶν γ(λ τοὶ αὖτὸ καὶ «εἰ! κίεν τὴ αλλοσϑαοφαίγων. Εἶσι δὴ στο)λοὶ καϑείπερ 
« σμίωεσι κηφίωες ὠερχοὶ. καὶ πλατυ: αἴτυρες φῶρες νω  φὶ «α) ῥϑυμοι. οὑτῶς φημι σπῶλιν, ὡς μέρη οἴνεβ- 

διμμᾶδα συλλέξας εἰς ἕν σώ κα σιευέςησει, σύςασιν, ὡς υγοίληφα,, ΜΚ εἰἡτρεηηὴ ,τίω τοοϑοήνουσειν συμίμέ- 

τρίαν τε; ὡρμονίαν αὐτοὶς ὑποσοιξ.Σ ματα σὲ, ὦ χεωκμαίαρὴ τὸ λοιπὸν καῦλος ὅσον κοσ μιητρρῆς δεν, λλ᾽ 

αἰ κορεμιωτικῆς, μετ στ εἰἴᾳ ξυ θεαὶ, ὡκ πρεφσοιγωγῆς καὶ οἷ ἔδι μέτρου, ὡς ὄχίξλυμια τοςςεϑείσετω ἐκ εἰς 
᾿ μοικράν. Ὑ το ὃ χρὴ τοῦ ϑειῤῥῶν ἐ[γυῶ μαι αὐτοιέλοίσος, κοὶ ἐϑελοντῆς ὑφίφημι" ἀλλ᾽ ὅκως ἐν πλώτει καὶ ποι-. 
οαϊωτικῶς, ὅπτως μοι μηδεὶς ἐγοχλῶν τῷ ὀφλήρ(ατος ἱαΐρήμμεθον ἐμυὰ πικρφς εἰσσρα Ἴλ᾽ ἔςω δὴ 6] ῥητοῖς γἱ 

αὔσοσεσις τοίοίς οἷ ἀτοφσσιωρσ μδρη, καὶ τοϑος χαλεπὸν εἰαν Θῴκτορῳ τατεὶ τῷ χξέοις ἡ δὲ γε ἡ αἰδεγραφὴ, Καὶ 

ὑπεξαίρεσις. : 
ο΄ Περρῆῤσν σ᾽ ὑπολαμξωνω,αΐδε τῆς τῶσε τῷ ἔργου ὠφελείας γφυνοτριξουῦτα μανρησορέν, Λογισμος γὸ 

τῷ δαπανή μαΐος, χοένει, πόνα, οὶ ουσφερείας τ᾽ βίξ λων ὑαἧρπόλλων' καὶ ὧκ οἷδιυλλήλε ων τεξέτασις τϑὸς 
᾿ς ἣν μόνον συμ ΐᾷγγ κ(ὶ τὸ ὡσοινεὶ πτονοδὲχ ΤἾΚ] οἰ κη:., ὡς μή τι φορτικώτεθον εἰπεῖν τίου χρείαν, τὸ Λυσιτελές τε, χαὴ 
᾿ ξυμφέρον παντὶ αὶ τοῦ τυχόντι ἱκανῶς δηιοείκνυται, καὶ τθ9 μι μκοίττον ποιεῖ. χα) μὰ αὐδὲ τότων ἅλις ἡδὰ. 
᾿ Ἐμοὶ μὲν τοι ἐλστίς ὄδιν ὁσὴ περ μιεγίση., τίω ἡμιετόραν δχιμελειαν χα] φιλοπονίαν φὐοᾳ Τὴ σποδαέων αὐ-- 

δρῶν αὶ μέμψεως, αλλὼ χώριτος, χαὶ ὡς εἶτοος συϊγνώμης δλιτευξείῦς. Τα τὶ ἐστε δεπτερ ἀο πείντον αἴ τιμη- 
σαςμεΐου, πολλλιζυὺ οἹ᾿ ἀν τοῦ ϑεᾳῖ χοίριν σχοίϊωυ, εἰ μιὴ δχωμιοίρτοιμι τῆς δόξης. Δίχογον γὃ νομίζω πανίας οὐ.-- 
γνω μόνως χα! δχιεικῶς τὸς ἡμιαξ δζακειῶς,, εἰκοὶ τύχα σπτουτίν ἀήα ἔνεςιν ἀνθρῳπίνως σφάλματα, καὶ 

᾿ «ἰδ μέλθ' ὑφ᾽ ἡμδμ ἐνσεδεινδύα. Παίς χὸ ἂν οἷον εἴη τοσειῦτα, καὶ τηλικαῦτα ἀναμαρτήτως κατορϑ δ; 

᾿ Σκεπῆεον ὃ μῶλλον τὰ τεάλλα, καὶ ὄτι ὧπ τόσων δζχςη μάτων ἕν σύςημᾳ σωυναρμόσας ἐποίηστι' πόσοι μδἕἔ 
᾿ σπορὰν ἐγίω οὐοαξύσ ματα, ἤσουν ὡἰδαπληρο καΐᾷ » χα! ὧν αἰδαδύςῳ παρε: τεϑενΐρ᾽ πόστι «δ πρὶ εἰς ψοῦ- 

 υν γαυμοδμ ὠήοῖν ται. Τέλθ' οἹ ὡςε Π χρημάτων τόΐων «δὲ, ὅσον ἠοδυν ἐ ϑην ἔγω πλείφην σεω.-- 

᾿, πέλε;αν ποιήσας. πᾶσι τοῖς φιλολόηοις ἐχορηγησωμίω " ἃ δὲ μηϑαμῶς γε ἐν ἐπηρείαις καὶ φϑόνα, ἐδωρεᾶξ «ἱὲ 
κῶλον ποιήσω δῇ τοέξ ει ὡς αὶ τϑφέϊπον ἄξιον τῷ νομίζω. Καέτοι ταῦτα μδρ ὅσο λον γεῖ δῖ κὴ ὐδαποκθένεῶς 

Ν λέεια τις ἴω ἐσα εὐ ἐσδαιμφὶς, εἰ μὴ καν πάντῃ ἡτώντεος τινὲς ἥσαιν φιλεπιτιμήταὶ καὶ φιλεγμλύμονες . ἀνεῖρες σ)-. 
»ησίσοφοι, χὰ! τινες 61) φαίσκοντος, αἰ Δλοτριοεπίσίνοστοι μδρ,αὐτοὶ ὃ 4)" σδυσεργῶὼν, εἰσ ὧν ὁτιῶν ονηται. συλ- 
λαμθανόρδμροι μεησὶὲ ἐν μόνον τοῦ ἀφοαξίαν ἀγεν, μάλλον ὃ τοῖς φιλοπόνοις “ϑόγεαΐᾳ παρέχειν ϑειῤῥοιῦ- 

πες σωνοφρυῶ ὧι τοσοῦτον χα) ἐπαφρεῶζ, χϑὴ σειμινιουεῶϑτι. 
Ὁ Ἐς καὶ ἄλλοτι ἀξ ελτέρφον “,,Θ’ φι λοκοίνον χαὶ αὐτὸ, ὦ μιΐω πω τὴς ὠκροαματνοῆς διδασκαλίως, δεολῇ 
σὲ γεῆ χαὶ μόνον τῆς “Ιξωτερικὸς ἀκροϑιγαῖ; ὠψάμϑμον, τὸ τῆς ἀκαϑίας χώραν γελωΐᾳ ὀφλισκανγον, "ἡ ἐχ ἥ ον 

ΔΓ ἵπποκράτοις υἱαν δζα τἰωὺ ὑωδίαν, ὑομουσίαν τε φὐδουκωμῳολεῖδνοα αϑάξιον. Τοῖς δὲ τοιέτοις ὡὐδαᾳγ- 
γέχλω ἔγωνε χρὴ ἡ δὴ. τ ἐμ πόνων μὴ ψαύειν τοι άστων ; ἢ μὴ ὡς τε πτοφπόταϊς, ο) «ἰΞξεσιαςικώτερον τῷ 
κα γήκοντος αὐτὴ, τοὴ μότερον δίαπόνημία καΐᾳ δικάζειν εἰ ἢ μή 78, ἵνα μὴ συ με( ἢ ἐμυὲ τω ἐρήμζω ὑκσ᾿ αὐ 

τς ὡλάνδαι, καὶ δεήσῃ τίο᾽ μὴ ὅσαν αὐτιλωχεῖν, τουυτεῦϑεν ἠδ μοι σέοοκται εἴνζας αἢ τοιουτοτ οόπους παντὶ τοό- 
σῷ ὡὐοφιτεϊάγα!" τοῖοι χὃ ἡ φϑειρτοὶ, ἢ αγεπιτήσίειοι. Καϑίζω δὲ τοιὶ ἄλλοις ξυύμωπανΐας, ὅσοι κραταὶ ἀσύχα- 

δ σοι, κἡ ἀνεπίφϑονοι. εἰσὶ γείρ εἰσι, χα) (ὅσον γέ μ' εἰσθένα! ) ποίμπολλλοι χα) ἀγαϑοί. Τεκμήρμον ὃ πο Ὡἰδασειᾳ, 

Α.ὁΤ ΟΥ̓ΡΝΕΒΟΣ ὁ ἐμὸς καϑηγητις, χαὶ τῆς ἐμιδ πιατοίσος λαμφϑὸν φωςήριον, χαὶ κόσμημ(ω» ἀνὴρ 
υϑὸ (ὡς ἐκ ἐϑ' ὦ τινι Τὴ ἀμφὶ τὲς λόορις ἀ δῆλον ὃν ) ὅςις μησἱεμίαν τοῖς ἀγλοις τῆς ποιισδείας “πἰρξἝολίω 
Σπολέλοιπε. ὦ. ὁΠΟΡΤΟΣ Ελλίω χαὶ αὐτὸς, καὶ “Ἷ Ελλίωων 2] πάλαι ἐν τοῖς λόγοις δὐδοκιμωτόάτων 
ἐκ ἔσιν ὅπως ὕςερος ἡπυόνδρ Θ΄, εἰ χοὶ μὴ ἐν τοῖς «πξώτοις᾽ ΚΙ ἘΣ ΝΗ͂ΡΟΣ ὁσωμζακτήριθ’ ἐλλόγιμι Θ΄, καὶ 

Ι.ΔΑΔΕΧΑΊΜΠΙΟΣ, ἑκάτεροι μδρ ἰατροὶ φξαιρετοι, καὶ φιλόσοφοι ἐν τοῖς μολιςω Φ. ΒΕΡΑΛ.- 
ΔῸ Σ ὁμολοηουμᾶρψως τι χνωξεὶς ἐν πᾶσι 2 Ελλίωων καϑήμασιν. Ἑ. ΣΤΈΦΑΝΟΣ »υῦ μδὺχωλκο-. 
26. ΦΘ’ τὸ ὄχιτήσευμιᾳ , εἰ εαἱεὐ γε ἀγλαὰ χαὶ πὐοότερον ἀεὶ, καὶ νυωῦ ἔτι 27 μουσ αἷν τοὺ παιδικά" ἔτι ὃ καὶ ἀλ-- 
Χοι ὅσον πλεῖςοι, αἹ ϑιυμ(ίοὶ τῆς σοφίας. Πῶσι ἢ τοῖς τοιέτοις, τὰς ψήφοις τοροτίϑημι, καὶ ἀνα οί ϑωμι «ἰδὲ 
ἐλίαυτῷ τζω κρίσιν δπχιτρέπων. 

Φέρε δὴ, βάσκανε ὃς τις εἶ, τότων σ)αυτη δι πτυρόντων, οἱ καϑιζομδύων, τόλμησον ὧς αἰδιεσίας κατ᾽ 
ἐμοῦ κατηγορεῖν. Ὧι ὁχν εἰς ἔμ πλητοῦύειν, χα) πσροσκωλέίτη; ἰδοὺ παράςειμιαι, καὶ δέχομαι τἰοὺ πρόσνλησιν» 
καὶ ταὶ ἐγ γύας ὁμολογαΐ, κῶλον οἱ εἰ σὺ βέλει, ἑτοιμός εἰμί ἐγὼ σδίκίω εἰπεῖν ὧκ τῷ οἰ δοαχρῆμια. τὸ κά- 

Ξῷἃ 

2..6.- 

ὐ΄. δ 



ἘΠΙΣΤΟΔΗ͂ ΚΩ ΝΣ ΤΑ Κ'ὶ ἘΠῊΝ ΟἿ᾽: 
ϑαραια(οὐχ ὁρᾶς)τὸ ἀλλνως υδὲ αὐαισδέςτι τον, καὶ (Ολ μὴ φότατον, οὐρα χαΐα θάλλειν," ὠμφισξητεῖν εἰ τολμᾷ. 
ἐθελοκακῶν ὃ Σαυδειλιῷ» [2 ὠσδῃ μκονει" εἰ μεΐου γ)ὲ «ἰδ πρυτανειῶν φοξύμϑυθ’ ονϑείσε,α»λά γε τοσοῦ - 

τοῖς, Κοὴ τοσοίχις ον οοξζοις αἴόρας λέϑξα δζαξαλων » καὶ τῷ τῆς τιμῆς χορ: αὐτοιὶ ὑξριςικῶς ὠκξαλων, τῆς 

ἐ σοτιας τε ἀπελαυμίων ἐκᾷφοτε τέλος ποτε τὸ τ ἐμὶν δικαςῶν μευ οί δομξοτυριῶν αλῶνοι ἢ ὡξέλης 

γραφὑε φὔγεν ἢ ἀδερυγιαν ἢ ΚΘ] τὶ ἐὰ ἐτῇ κολάζει Ῥοέειται, καὶ ὦ λξάνει. Τϑτο,αῦ οἶδα ὅτι, ὐσοῤῥωσεῖ 
εἰς τα ἔχατα,οὉ 4 "ὦ καλῶς πο, ὧν. πώσκει α μέλει το τεαμμίσι τῆς ἀϑρραξ, θτι 4}. αὐδῶ ροοδκνττος, (ὁ δηχῳίως 

είκα ὄντων, αὐ ψῆφοι τῇ «δ λ χα καὶ πλήρεις τῇ 2 μέλαιναι χἡ τετρυπτημδαι " κὴ κα ϑείπορ αἱ μιδὲ τοιὴ αὐαι-. 
αίοις σώ. ἐσιν" αἱ ) τοις τακουρ »οις αὐ αιρῶσι. Πλίωυ ἀλλ᾽ ἀρκείτω ο λόσος ατϑοϊείως εἰρη μδθ’ κι 2} πινηρῶν, 

ἐν ασοδυπονρδθων δζῳ παντὸς ἐπηρεάζεν τοῖς ἀγαϑοῖς χαὶ μικροὶ καὶ μείζω. Δέον καὶ ἴστος πἰωὺ συκοφαν- 
πίων πραῦς υὑφίςοι γα)" ἔπε, δὴ ἐσ!εὶς εἐἰεἴέποτε χρυσὸς ἀτεχνῶς ὧν, ἐστηρείας μα] φϑαγει ὠστείρατος ξοήσετο. (εἰ, 

ἔνεςιν ὀντῶς συκο "αὐ τῷ δήγμρος φαρμακίτης δακτυλιθ΄, ἐσὲ τι ἄγϑιο φαῤῥίακον. ἔσω. ἀλλ᾿ ὁ ΘΕῸΣ οἢ»- 
χοιότοαιτος χρατὴς ὡν, τοὺς συκοφαντ ας ὀξολέι κακοιξ κακῶς." ἢ 

Ὑ τολείπεται νυῦ μνι ἔτι ἐγὼν μιέγισος, κα) ὄπω ἐφ ίω δποφυγῶν τἰκὺ τρικυμίαν. Δεινὸν γὸ καὶ χαλεπὸν 
κῦ“α,ως ἐπὸς εἰσ εἰν, τὸ απσὸ Τὴ] συκοφ αν τή λλ ἐϑτι χαὶ ψοῦ δῶς ὀχωθαλλεῶς. ἀλλ᾽ ἐων ὥκσερ ἵ ἀλη τις δγοὶ 
ᾶ4ὺν οὐ  σθηϑτιαν χῳᾳκῶς ἀπούεν, τοτέςιν ἡ π)ιῶς οἱεάκγεῶα!. Αλλα μέρ εἰ καὶ Κα κί ἰοβόλων τὸ αὐ ϑρῳπὸ- 

δ: ὅλως σωναριδδιιεῖται, κα) κφκοηϑεςεθᾳ πολὺ δὴ ἄλλων ἑλκῶν φαίνετω, τὰ 178) αὐ ϑιρφόπτον ὑπάρχοντας 

δὴγ καί: εἰ μ᾽ υὐ ἀλλ᾽ ἐςι τάδε ἐν Τοῖς μιάλιςει᾽ οἱ μδῥ τοι νῆσις ὧν ὁ οώκνων τύχοι, φοοϑθεξρῳκως ὀαπρμα καὶ 
᾿αλιςα φανήν οὐ οΟφκολέθητος σ᾽ ἔανη εἰκων»Κὺ δζ τι ο ἁπλοῖς αϑὴρ κα) δθήϑης εἰ σωυεὶς τὸ ἀληϑὲς, τῶ 

λόγῳ μιᾷ νιον βλφίηἠε.,")  πονη εἰς τῇ δχρθολὴ. τω μὸρ χὰ ἀπιςεῖο ἀγχίνους καὶ σώφροον κι ποήγούων" τοῦ ἡ ὡς 
ἐλὴ ϑεύοντι χαὶ πιϑανῶς λέφοντι, ῥφ σέως οἷ ἄφρονες χοὶ ἔμιφοονες πισεύεσιν Αἰ λλ᾿ ιπποτυχων εὐ φαίη τις, τίσοι 
φαῦτο (ἐλετωι ἢ; πέτῳ εγὼ «ποινὴν σωωτόμως δποκρίνομαι. Εμοί μδέ τοι τρέστω καὶ πἰϑαφοξ εἰς τῶτο κὴ 

νυῦ ἐπεισέμχεται ἱνα μή τις αὐ αὐὴρ ἁπλοίξ μδρὶ τὸν τρόπον" εὔπιςος 5 λίαν, ἕτῳ αὐἰὲ ἡμὴ τομίζυ, ὡςε κυό τινα 
σῴετεοις ἱου ἐξ) πολαμξανε ιν" κα] ὅπως κἡ ὡντόῦϑεν,ο δεῖνα, "ἡ ὁ δίᾶνα λέγῃ αἷδι ἐμ8 ταῖσδε, καὶ τοίίε. Σπερ- 

μολόλοι γοέρ εἰσι πολλοί πὰ. ἰους σὲ χαὶ οἱ τα παρ᾿ ἐτέ ϑφις εἰρημδύα δεξιῶς λᾳμέονοντες, τῷ σφετεο  ζ εδϑαι,κὸ 
ἐσιιοποιεὶ το) ἐν ἐν αὐ χιμύῃ τίϑένται τὸ ἐρ.ον. αλὰ τὸ ἡμίότερον ἐκ ἔςιν ὅτω, πολλϑ γε 1) δῶ. Οὐ γέρ δὅδην ὅτε 

τοσοῦτον φιλοτίμως ξδι"ν, ὡς 9᾽ ὑπεϑέμέυ ὧκ τα μιοία τὴ ἀδλων Τοὺς ϑησοιυοθιὶ ὑφαρπαξειν" μόνον οἱ εἰς τὸ 
κοινωφελὲ, ςοχωζόυλυΘ΄,Ε μἷω φιλοςεφανῶν κα) φιλοοδοξῶν φοὸς ἡμετέρως, ὡς θἶστον,ἠρχολαξησει. 

Αρ' οἰ ἵνα μὴ σοκῶώτινι ὥσσερ πλεονέκτης ἀγνωμονίςτιτος . τῷ συϊ)ραμμαζς τῷ σὲ αὐτοί μοι μόνῳ «ἰὼ 

σδοξαν αἴδεσποι ὅσω). ὁμολογαῖ ἔγωγε( καϑεπερ οὐδ δὴ νὴ ὁ τῷ δικαίου «ἰπτοτϑεται νόμ Θ΄ }1. ΒΟΥΔΑΙ͂ΟΝ 
τὸν στ: γηραφέων σαιμον οὗ τατον, καὶ ἁϑυπέρβ λητοντῇ πειιδ εἰᾳ, ἀξίως τὰ «παϑοοτεῖα φέρεδ)εν)" ὡς καὶ ΦΖ ἤψιγρα- 

φὴς τῆς Θιθλε ἐμαρτυρησοίκίων. ἸΝεμντέον παὴ τοῦ δ ὕτερᾳ 1. ΤΟΥ͂ Σ ΑΝ Ω τῷ σιϑε σε λῳ ἱαὴροίοοκουυῦτε 
ὦν σοῖς λόγοις» καὶ ὑφρξλήτῳ «ἰὼ ἀρετίωώ" ὅμως ὃ τῶτο ἐκ εἰς ὀλόμληρον "εἰσὶ γὸ χαὶ ἄλλοι αὔέρες »γωθαμω-. 

(ῦ, δα τίω δπιςηνιζωυ,στωνερροὶ μδρ,καύτοι ἐκ ὅλὶ Ἰσῃ καὶ ὁμιοΐφι τὴς τιμῆς συγληροι αλλ ἑίαςος φορὸς μιό- 
ρος τὸ ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκον, λο χεῖν ὃ δίκαιον κα! ἀξιωϑηναι οἷον 1. ΚΑΜΕΡΑ͂ ΡΙΟΣ,ΚΟΓΕΣΝ Η͂ΡΟ Σ, αὶ Α. 
ὁΤΟΥΝΊΟΣ. Ττοισι μᾶο ὥποισιν ὡς δὲ περεσξυτέροις,θέλομεαι ἐγω νεώτερ" ὧν, δπὸ ϑεώκου υὑπειναρῦναι, 
καὶ ὑπ πιάσω, Καὶ φὐδολορύσοωι τῆς ὁδοῦ. Οὐ δ εἰς σοφοις σμυτολ έν, χρὴ τους αὔογας ἐς τὸ τῆς ποι δείας ἄ- 

γροϑὴν ἐληλσκόται ἀξιῶ αχϑῆνει. κᾶλον αἹ ἀγαπᾶς ἔχω τῷ ἀξιάμιαθ, σίεδεη πὰ ἐχατανέρ. 
ὦ τε τοῖς λοιψανοις, εἸ πού τιν᾽ ἀα ὑπείρχει ἐκ τῷ Ὧν ὧκ αἰξιοσϑ' καὶ μἰω καὶ τὸ μοι γεμόμδυον αὐϑα ΠΝ 

φυμδαίων ( ν᾽ ὧν ἐπονησει) τό γε σδξης μέρΘ΄ ὁποίον δηποτδν»αὐα πτεβέαι χῳ) χριϑιεθόο τοῦ ϑεφῖ ταύτίω τἰωὼ 

“δον ὑφηγησειυδρῳ. 
τ ἀραχημ: δχὲ τὸ Θ΄, πλεῖον δ τίωὺ ἰδίαν ἀρετίω αὐ βυίσωτε Κύρμε, τῷ φιλοπονήματιΘ’ τούτου 
Φείτερον τμῖμα προσφωνένν ἠξελύϑυν, ἵνα ἥοἹ δχιφήμισις τοῦ ὀνόματι τοῦ σα ἡυομδῥη αἰοτυρήσῃ ἰδοὺ “Ἢ 

, πᾶσιν, ὅσον πλέϊοτν ἐφίεκειαι ( εἴπερ κἀν ἡεἴυνήϑην ὃ πτςιουῦ ) τῆς σὴς χαλοκα γαϑίας εἰς ἡμαῖς τας Ἵ 
δὐεργεσίας, τέκον κυέρ αὐτιχαρλζ εἄγα!᾿ ἔτι οἡ, ὅπως αὐ αὕτη ὥσει τὰν χοῖνῃ εἰς ὕςερον 

ὡασερεὶ «ναύσματα τὼ ζωπυρᾷ τῆς σῆς “οίξατος κὶ φιλίας εἰς ἐριθ ὑφ᾽ ὧν σοὶ ; ' 

εἰσόλχεεως ἐγωὶ τὸν εἰσεεοὶ χρόνον δχχ τελῶν εχ  χαρίςως ἔσομμο. , 
Εῤῥώσο Κύριε φιλαίτατος ὧν, κὶἡ δ η μμέρθι ἐν ΧΘες αἵ, 

ᾧ τιν! μδὺ ἡ δόξα καὶ Ὅνυιιῦ, καὶ εἰς 
ἡμέραν γῶν“. 

Ἔ Υς 
Ἅ 

ΓΙΈΧΙΟΟΝ 



- ΑΝ ΤΗ ἘΊΣΥΡΑ ΤΩΝ 

δ΄ Τματίηὶς » ἴῃ χάος (ἰμτατις ἡοτα ἤμτ}) 6-' 
τιλπὶ ἀριά ὄτοοος ομαγαέϊετ οἰϊ, ηοτάσιε 

Ὁ ρείπτα {τορι ηλν 1. ΑἸΡΒ4, ἀτὸ τῷ ἀλφεῖν, 
(ο]ῖσοι ἱππετίγε: νηὰς ὅς ἀλφη ν Ἰθοητῖο, 
αιὸὰ Πας ᾿ἰογάγα πὶ ΟΠλΠ 1 ΠῚ ῬτΊ πη ἴῃ - 
ἀφητα Πτιεχρτίπηα παπιαῦτε νοοῖβ» ηᾶτι!- 
ταϊλίαις (οη΄ ργοπυιπτίατιουα Οδίςτιατα. 

γ Ά. ψηὰς ξιέξυη, ντ Ῥγὸ ργιηςίριο, γε πν- 
Ὁ ῃριδηιοτο ρτίης!ρε ἄτας δοτεβτθδπο Ταιστοταῦ, γε ἴῃ ἂ- 

τος ροραϊγριὶ Ιοϑηηῖ:.Ε᾽ γῶ εἰμι τὸ Α καὶτὸ Ω ἀρχὴ καὶ τέλορ, Ε 5 Ὸ [π᾿ 
Αἰρβα ὃ: Ο πλθσα,ργιηοῖριι δέ Βιῖς. Μῖαι τιὰϊ Ερισταμ}.}1.2. 

τκ Νοη βίς (οάτις ΑἸρΒα ρεπυϊαῖοππι νβος εἴ, ῥτίπιας, [ἀθ τα 
ΕΥ ΠΡις, Οὐοά Αἰρμα ἀϊχὶ Οσάτς ροιμ]ατοτιιπι » ἀιζᾶς ᾿σςδιτ πὶς 

Βετὰ τορατογαπλ. Π|||6 4]. 5 ΤΥ. Ηος ἀτίσαης οὔτ πες αὐτὸ 
Αἰρῆα ὅς Βεῖᾳ ριις!]α, ἵ. ργίπηαπ, 6] πες Ργίποῖς Ρεὶ σορτῖς εἰς- 
σασοτῖς, 41 411 πο ἀἸἀ' σεγαης ἀπλφάζητοι ἀϊσυπτιγν ΤῸ ἀρνὶ 
8: ΠΠΙταγατὶ. Α΄, γεγὸ ἴῃ σοπυροπίοιβ αὐαἰεἰρ' εχ δὲ σο τ τηῖ- 
τα 1] 1ς νίτις ἐχητος. Α Πα ηἀο Θ0}Π} φέρητικη ματτίο.}α οἰζ, ρτῖ- 
πιληάϊὶ γιη οδζλρεης » γτ κλητὸς νοατις,, ἀΐκλητος ΤΠ Οὐάτας 510 
ἀϑης, ςοπιροῦτα ἀϊξξίο εχ εἰ ἃς ἰδεῖν, νἱάστο, ΡΊατοηεαι ὅσο ἢ- 
ςἂτ» ὃ( Ιοσιπι ἴα τογγα ργοβιηάση ὃς οι] σποίμπι. Πυτίαμς 
Ῥιοξιπάϊ ρ4}Π|α τεριπα,αῖτ [πισδη. 5 ΠΊΠ] τον ὃὲ ἅλυσις ΕΧ αγδς λύ- 
σις το οἵδ ᾿ἰ δ εγάτιο ΙΟ]υτῖο, ἢ τῇ ςατ αι τ ςατοηληὶ ἀτξξαπη 
διίο!Ιάατα, δὺς νἱ που! απ ἱπτόγτα,} ὃς ἱποχτγῖςαθ.}ς. [ἃ αΐδιις 
ἀυοδυν ποπιϊηίδης ἄδης (οἸΠ τς ὅς ὀιυσις » αἱ ἀςηίο {ρίτῖτο ρτος- 
Ἐετταγ,φαὰπὶ ἴῃ ἐσεῖειὶς οχ οαάσηι ἰτειὰ ςοπηροῇτῖς, τεσὰ] [ιὲ 
{ρίτῖτα (ογίδατιγ. Οπιογὰπν εἴ νοῦ ΠῚς ρει αατιυὰ οαρτα φοττὶρ - 
τατ, ἰ Π πιετγὶ σγατία Ρτοάιιολτιγον αὐϑεένατος, (414 111υ.3. Οταηι. 

τς ΑἸ! αυπόο ἁ Πσηϊῆσαι ἰἀεπὶ αυοάευς, ἵ. νὶχ δὲ ἀιῆςαϊτεγ : ντ 
ἀδάμας,]. σίδηρος, ὅτι δυσμφίλακτος ναὶ υυσδάῳςος. ἢς ἀϊοίτιτ ἀξα- 
τος υδὸς,") δύσβατος ὃς ὠπέϑατος ϑείλαουι ηὶ δνασέρατος.- αἰ] Πα η 60 
ἀϊξεϊουῖς ἢ σοιβοαττο πε πη σοτπρ εἴ σατατικώς » 14 εξ, τοτεηπυὲ 
[ἀπυρταπι. ἡ πᾷς ὑλίω ἀϊξνλον Ἡοπιότις νοολτν 4ιΑ1 {γἰπαπὶπο- 
πιοτοῦτῃ; ὃς ἐἐχανὲς πέλαγος, ΡΟ Α σις! πη ΠιΘ ΟΙα τη ὃς ναἴζυ πη » τὸ 
μέγε παίυ καὶ Ἰθὴ πολὺ κεχίωὸς. 515 ἀρὰ ΝΊ Δη ἃ. ἀχίϑετον ὕσωρ. 
ῬτΟ πολυχύμθετον ρεγ πγαίτυτη ἤρατίατι βιξιπη, τοάαητ ἱπτεγργο- 
τες. δὶς ἐς-εγὲς ργο πολυςεγὶς τριά ΑρΡ5]. Ε μοί, δ51ς δὲ ἄξιος δρυᾳ 
Απτίρ Βοηζεπυ ρτὸ ἀἴμες, 1ᾳ οἰϊ, πολεὺ βίον κεκτηυῆμος : ἃς ἀϑρεῖν, 
δτῖςητ ΠΠ υτὸ ἱηίρίςοτγο. ΑἸ ἰσπσπός πείπα τ, Πρ ηΙ σαῃς τὸ ἐλέ- 
γν,ντ ἀμαϑήῆς,»οςτσὲ ρτὸ ἐλιγομα ϑῆς» Πιθἀοξτας. 51ς ἀκέραλον 
Ῥτο βραχυκέξσλον γἰπτρατίὶ τοῖς Ἐν, ΑἸ φυαπόο τὸ ὡμοώ, Ἰὰ εἴ, 
Πηγο πηνῆσατ,νῖ ἀδελφοὶ. ντοτίαὶ τατγὸς, σοτηροῦτα ἀϊδίοης 
εχ « ὃὲ δελφιὶς, ααοα ντοταπα ἢ συ ᾽ς, φυῇ εἰσί οπι ντοτί. ἢς 
εἰκόγεϑυς. ὁ ὁ μόκέλδυϑος,(η Ετν πηοΐος ταιπεῃ ἢὶς ἀ ναΐετ τοὶ οπί- 
σω,ντ ἴῃ ἀγερύειν:εἀ ἴχνος αὐ αἰά γυΘ αἰ σαμιῖς, ΓΟ ΠλΘο:ν ἴκοιτις, ν-΄ 

Ἔχοτ. ἡ παράκοιτις: ἢς εἴτ ατη ἄλοχος. συςῇ ἐμόλεχος,) μετέχεστι τ κοί- 

μὐσρός. ΑΠαπαηάο τὸ κανὲν νῖ ἐφυῆὴς ὉΟοτΙο δ, ΡΓῸ χρικοφιὴς» 
Ππ, Βεγαοτίας ὃς ἀῤῥυθμὸς, ἢ Ππτῖο πἀφοσητετ ς ἃς ν᾿ττοἱ ἃ ἴῃ 
ΠΠλΙς σοτοῦϑ. ἀξ ελὸς ὃ: ἀξελία.ρι! ἃ ΟΡ. ὑτὸ κακόβελος ἃς 

" γὰρ. ΑἸταπαπάο ραγ ἀεηοταῖ » πε τὸ ἴσον, ντ ἀτ- 
σοτάλντον, Δ᾽ 11 ραταπάαττ ἴξα ὅσια] ε, εἰ ας τη ροη- 

40 [πρεγιιπζαηπεᾶ οἴξίόγαμε Ἰά πηαχί πὸ ἀρια Αὐτί 
Ἶ δε ης6; πητᾶης, ΠΕ ς «δρίεης, πος πλῖπασηςιντ ὧ- 

«αχυς ΠΙΆΉ Ἀτ}4 εἰς αυὰ τι «άχυς «Πς οἵδ ἰρῖςα: ὃς ἀςερρπηὶ 6 Ε 
αιιοὰ ςερρπηὶ,). Κι ραν: ἴτὰ ασαΐρω,βο αἰσόρω, εὐ 48 πος Πρυιβρα- 
τίοηϊς. Α σΟΠΊΡΟΙ ΤΩ ΠῚ σι ἐποΒοαητιθυς ἃ νος} αἰ Πςῖτν, 
αιϊοά ἰῃτεγρουίτατν εὐρδουΐς οδυία: ντ αἴανδρος,αὐέ οαςὺς »αἹ ἰπ- 
στος αἰέςιος αγολξος : σά δηη ταπηοη πιο άο ἃ ζατεῦτ. π᾿ ΘΟ 6ΔΠῚ 

Ἶ αὐπητζαπτιντ ἄποικος νἀοσμνος αἴεζος ὃς αἴοικας αὔοσμωος αἴιζος. 

ἃ ἀεπίο [Ρ τὶς αι δὲ ἀςιζο τοπονης σταλ!» στ Ά]Ως εἢ ροϊροξιῖ- 

πος ἐπ πὰ τὔῆν:.  κὦ ΞΡ ΌΣΞ τ. 

τ ΝΣ τινος 

ἹΤΈΧΙΟΟΝ ΟΒΑΕΟΘΟΙΑΤΙΝΥΜ. 
Ἀ Ο. Ο ΟΝ ΒΤΑΝΤΙΝΙ ΑΜ Ρ  ν "5 

ΕΚΑΝΟΙΒΟΙὶ 

ΔΙίοσιπὶ δια ἰτιοπίδαις ρ]ατιπιὶπα αὐιξξιιπι , ταπὶ υαητα Ποτὲ ροτυς 
αἰλσοητία τοσοσηϊτιΠχοἶτα νὲ ἰὰπ αγαῖςα ΠΙη στα 

(τυαϊοί!ς ροῦϊε εἴς νἱτο τἢοίδυτί, 

»ΟΕΥτα ἘΠῚ 

ας ρίατα! ̓ ς πα Πγογ], [ἃ οἵδ, ατ18᾽» ἅπερ, τιν ρα Η!Ρρούτγαῖεπιι 
ἃ υἱὸς ἃ δὲ ἴὰ ἀϊυϊίοης Οταᾶς 9 ἔγεηαεης οἰ ἃ μή, ΑἸ14 41-- 
ἀφην,αατ ραττίπι αιμάςη): ἃ δῷ, αἸτα γοτὸ, αὰτ Ῥαττίπι νετὸ Πρηὶσ 
Ἀκαϊ. ἸΝΟηπ θη οτίαηι ἀϊσίτυγ πος τησίο, τα υἱὲ ἃ δὲ. Ῥ]α- 
τατοἷι. τοὶ υὐὸ ἐνδίσωσιν, α δ᾽ ἔβετείνεὶ, 1, 4υ σ᾽ ἀλαι για ττιῖ, θα 
ἄλπὴ ἱπτεπα τ:ητας ράττιηι το τη ττἰτοραττίπι ἰθτου ἀϊτ, Αἰ οτίαπα 
οὐπῃ γεῖθο δξὲ ἴση ῆςατ ἐζγια,,. αυσεάαπη, δδὶν ἃ εἰπεῖν βελ(μόροι, 
ΟτεροτηΝαζαη. ὡς πέρ δὲιν ᾧ καὶ ἄνα “ἥν ἐξραίων, δες, ααεπνδάπιο- 
ἀιιπὶ δι αἰτὰ ηυσάδπι Ηςδτγαογιπι Ἱ Ἀιιονα.11.1. ἐταλίας δὲ καὶ στο 
κελίας τὸ πλεῖον πελοπουνη σιοι τ τε ἄλλης ἐγλάδος δξὶν ἃ χωρία, ἰὰ εἴϊ, 
1τ 1 α: νειὸ ὅς 5161 Ρ]υγίπια Ῥεϊοροπηεξηίες, το ιηθσάιδ 
Ὀτα ἴα ποηηι!!α ορρίάα ςουάϊάοεγαηε. ἃ δέ δι τ ἑορτῆς γ» τὰ οἷν 
αυάτοπας αὐ ἔεπιτη αττίπετ. Αἰ ρτο ἴδια, 16 εξ, {πὰ ὃς ρτορι!8» 
Ρτοποπιεη ροῖϊοΠτιιη, αρυὰ Πεπιοοτίταπι ΗΠ οπιεγ. Ο γ1}.ξ, 
ἐπεί κεν κεῖνος [εν τοὶ ἃ δώ, ϑ΄ ἴκυται, νΌΪ 1η ἔπας πράες η1ε νεπε- 
τὶ τοῖ, τοὶ ἑαυηῶξ, Αἰ ρτο δ᾽ ὧν,ρεγ ας. Ὑ πιο ἀ14.116..4.ἃ τὸν πέ- 
χέμον μ(φέλις᾿ αὖ τις ἀπαιτήσας ν, τοὺς φίγες μέγις᾽ αὐ ὠφελήσειν. αὐτὶ πῇ» 

δὲ ὧγ αὔ τις ἢς Ἰητοτρ. Οτασας εἰ τσ πα Ἱ υογ ἀνά. ἴοηλτας ὃς 
Ἰοςο ὧν, Ευγίριες τὴ Με αν οράξασ᾽ ἃ μέχλω,, καὶ τυχξσ᾽ ἃ βέλοα 
μὰ Νδθὰ ἀρυὰ δορίιοοίο τη τεῆς ὧν τεύξῃ. ᾿ 

ΑἸουφ “πὶ, ῃμηαιοπὶ ἀατοιη ὈΓΟΙΙΟ γ γογτίτις 1 η΄ ροστίςἐ, τς 12 
καρδύα κοιλία, καρ δύη κοιλίη. ἦ 

Αἶρτο καὶ ἀϊσαιης Ποτοβ. Ἔ 
ἃ φαδ,σιπι πιοτυ, οτος, ΤΠεσοτίτ. ὁ δ᾽ ἃ πόδες ἀΐγον, ἐχώρει. 1ὰ εἴ; 

ἰς γοτὸ ησυὸ ρεάες ἀιοεῦαητ, ᾿θατ ρα 1 νέον, ἴῃ ἥης 1ἀγ}ν 
πο Κιωέσκας ἕρως ᾿ῃΓξ 118. τάχος ρτο κτ᾽ πίχος νττδάάττ ἰοἢ 0]. 

ὀχθδΥ ἃ πιδηδαιτ ἂρ 114 Οτας Ἰοσιςηάι ἔογπλυ ἢ τώχιςἃ νι ἢ 
ἑάςαναυὰπι νεϊοο Σ᾽ πιὲ, αυὶτη ἕο πιὰ. διηὴς πλοτιῖ εἴς ϑαὺ - 
μφςικὸν, Αάαοτ. Δἀ πλῖγαη 1: 8 σατατας ἰὴ Ἐρίσταμν. Αἴ μέχετολμή- 
εἰς κηρς αὐεπιλ ἄστιτο.ηιιο ἃ ἴῃ ἰτις (ΕΓ δἵτην » Αἰ μέγα νηλειῆς͵ ἔσβεσεν 
ἀγλαίω. “ 

Αἰ τεπι (ρ τῖτα ὃζ τόπο ἄφατον ἀυοτδ πὶ εἰς ἐκπληκτικὸν, ὃς παρα - 
κελδυτικὸν,σοητοιτοηά . οχο  απηδηά! ἀπ οτταπ 4". Αὐτό ρ τ τη. 1, 
ΡΙατο, ὦ, ἐς τί) δ δα μή μοι πρόσφερε. Ἐν ὃι ὅθητιμητικὸν, Αἀιοτ. 
Ἰῃογθράηαι. Τάςπὶ Αὐἠτορῃ. ἴῃ ΡΊυτο. Αἴ μη λόγ᾽ ὦ πόγηρέ,Ιη ἧοσ 
Ἰοοο Επτρὶ τη Οτεῖε» ἃ τί δῆτα μέγλετ᾽ ἐξακρίζετ᾽ ἰϑέρᾳ τὲ - 
εεῖς τ ΟΒο]. (στῖδις ἐφεκτικὸν οὔϊε δάπειῦ. πος εἰϊ, σο ιθεηάι σα 
τερτίπγοπά 416 εἴς Πα 4 ἀριια Τοτ. τη ΑἀοΙρυ αι ἤναι πὶ ποτ 
πιο (χη άτηε ἐβίλη ἢσς Ργοίδγεπ ἀμ πὶ τὶ γίαυλρῃ εἰδ γι τοι! 

Α τϑσα (ρί τίτα δέ τόπο οἰτοϊηβεχο » Αἀιετίνιαπι εἴξ, 14 οἰξ,ναὶ καὶ 
ἐἴϑε ας ὠϑε,γτίπαπ (111 πγας μι. ἃ παῦτος σιὼ ἐγειρας ΡΟΏ ταν 6- 
τἰαπὶ ρτο νδ] 46, πολυ καὶ μέγε, ἀρὰ ΑἸ ΟΠ] απ ν ὦ ἕα δι᾽ εἰς τὸ 
ταύρους. Ἑτίοςο ὦ Αἀυετδ. 4αυπὶ οἵ κλητικόν. Ἡ οπγοτ. ὦ δειλοὺμ 
τί κακῶν Ἐτ]οςὸ φεῦ 1ὰ εξ ν ΔῈ ὁ δέ τυης οἹδ χέτλιαςικὸν : ημ πη 
{επιςος πιο! εἰξιιπι αι ρρίατ δ οὗδδῖς δος 4 ης., ὃ τυ ἀἰ σηατίοης 
ἀϊσπιιπι ἀεξοϊαγαπήας,νῖ ἀρυὰ ΡΙΑς. ἃς Οὐ) ξ ἃ δεικὲ ξείνων, ἢ μοῖ, 
μα'λα ϑυμὸνοριναξ' νοὶ, α σὺμότεϑητικθνγκαὶ ἐλεντικὸν. Δ ἀπει.ςὅ- 
ἀοίεπάϊ ὃς πτιίδραπά!. ΑὨτΙρΒ τις Ἐρ σταπιπηατατίιις, ἃ χοιλον,αὐὖ-- 
τοπόνητον , ἐν αἰϑέρε ῥεῦμα μελιοσών, 5.1Ὡ}]{πῚ ὃς ΡΓῸ νιωῦ, 14 εἰ 

ἢ ηπησιντΊ] Εποὶὶ γατιοἰηὶς. 
κα ςοηβυεητες,υάτατη σοηβαχας,ρίάτα πη ζο ΠςΕξο » σύφημᾳ ὕ- 
δατος. ΕἸ δι χετλιαςικον ξπφώνν μοὶ, ἡ ἰτἑατάΐ Ἔχ οἰαπιατίο. ὁ πῈ- 
Ροάϊτιι πὶ ἀυτοπὶ ἃς αἰρίτατιιπι αὶ αἀμογδία πῇ εἷξ τ ἀςηάὶ γε ἀρυά 
Ἑυτίρι 4 ἰπΌγεϊορε, δ ϊεημς ροίὲ ργα απ! Πῆ πὶ ν τι] ροταπη, δὲ 
ΔὉ Ὗ [γ[ς ἀοπατί.. Ἔγαπηρίς τὴ μας νοιθᾳ βαξαὶ χορεῦσαι πειρακαι- 
χᾶ μ᾽ ὁ Βάκχχιὸς Αὶ ἃ ἅ. ἢς ἀρυιὰ Τοτεῆτ. ὅς ΡῬδυτυ πι εσισπιος 
νόοσαὶις ἢπις Ε1..Βα,ῃς τ υτὶ ἰρ ἀϊσαγῖ νἱἀοπημς, ]]απαϊάτη ὅς ᾽π 
πας Πρηϊβεκτίοηε ἀτπὶ τι ἀεηάϊ ἀὐτ οχυ]τδῃ δ εἰζ λάπετδ. 4μῖ- 
ἀγπι τὰ ἰογίδιιης ὦ αἱ αι! άαηι ἵτα ἃ ἃ ἅ. 

δἰ κατον,ττίρ Το ἀ ̓ τίρτατη, Πρ ἡ ἤφατ [4 ηιο 4 ππαχί πιὰ ἰπ σαν οἴξ, 
ἀμὸ ῃηγλῖ)ς δ οἰαπλατ, γοῖ απο Πλίπιῖς ἰςεϊετὰ πὶ θοσι! πὶ ἱπιρὰς 

λ 



ΑΑ 
αἰτατε τι πη]! αἰουλητιτ, «πειηδάπιοάιιπι ἴῃ ἄκος, ᾿ ταοίο 
πορσαὶ πιοάο Τυτεπάϊε Πραϊπολτινοοὶς ἀσπητα ἴῃ ἀέαος: ΓΙ ΠΉ Πα 
αλπιοάο πορατ,πηοάο τητεηάιτ Πρ! τ μη ΠῚ Ἰρίϊπις νοοὶς ἀα- 
σοςινηάε ἢ τ νε ἀάατος πτοάο το ἀατιτΠΟΠ ΡΤ Π4ης ΠΟΧΑ. ΠΟῚ 
ἤπεης εἴ ἥπε ποχα,νὶ πη 110 Ηοπι. 1]. ξ. Ιοςο ἀάατον ςυγὸς ὅτ 
δῶρ γπιοίο ποχίας δί ναἰἀς ΠΟΧΊΙ5 ο ντ Οαγ 9. μνηςήρεοσιν ἄε- 
3ϑλον ἀάατονντεάά τ ἐπ᾿ πὶ ἱπτεγρτες ἀάατον, ὀτηρὸν.  ἸἀΘτΠΓ τὰ πη Έη 
αἰϊτοῖ ἀοςορίοηάμηι ἀάατος ἀραιὰ ΑροἹ].Β Βοά.110.2.ΑἥὉϑ.ὗ κοίρτος 
εἰζατος ἴτε χερείων, δες 14 οἵϊιτεωτος, ντ Ἔχροηιϊξ [πτογροντ Ιάστ τ 

4ιοά ἄατος» ἰ.ἀῤλαζΆς» πα] πογάτας ὃς ἐμ οἰ τις, ΠΠοἤς, γο] τη- 
τα! οἱ 4 Ὁ 1115. 

λάξακτος ἔπιε ἀάξυκτος,ἀβλαξὴς » νὰ τοδάτϊτ Ηςεἰν οἰ» ἰὸς εἰ λἕς. ἢ- 
σηιξίαποχίμς, ρας] απῇις.. ᾿ : Ἐπ τ 

Ααγὸς, ἐοογὸ κα αὶ, ἀαιγὲς τὸ αὐ ὦ ρτίαατ, Ραττί 1, ὃς ἄγω τὸ κχάζω, τλη- 
σον: αηρι σοπταπηαχ, το υΐτις, ἔγαέξα ἀ!ῇ οἰ], 41 που Βοιὲ 
ψαϊπεγατί δας τᾶ σὶ ροτοίτ, ἄϑράωςος, ἐχιν οἰς!νο] χτ' ὅδήτασιν ἱρίπιις 
ἄς πολύ ϑραυςος, ΐ 

Ααδα,1, σοηϊςὲ ρτὸ ἔγδειαγεσοἴϊας. πο πχϊπίτ εἴτις γο οἷς ΑΥΠἸΟρΡ᾿- 
ἐν γλῶον. ΕἸ οἰγοίίας. 

Ααδεῖν,ταιθατα, αβῆςετε σοπτιπηο Τατῖτοπι Ἔἐσεγο, σοηβοΐ ἔμ πγεν» 4ὰ- 
χίαπι οἵδς, εἶθ ποη ντί:αοάναῖς Ηοίγ οἰ. ὀχλεῖνγλυποῖόι ἀδικεῖν» 
δ πορεῖν, ἀσιτεῖν.  πάς 

ἤα δεν. ἐλύπησεν, πιο] εἴξας ἔτ, ΗΝ ΟΕ. 
᾿Αα δένη, ἐγ εία κόωρος αςςοτά4»] Ἔοτους ΠΠΠ] απ, Η εἰν εἶ. 
Ααϑδὲς, έος, ὁ καὶ ἡνἸηϊπσιη ἀπ, ρτο ἀηδεης, Γοτὶ ςὸ, δὲ ἀαδὲς ρτο ἀηδὲς. 
Αάζω Ἔχ Πα ]ο, ργορτγί ὸ σα! Τάτ πὶ [να] τι πη ς ῆο. Ασγηζοι. 1η ῬγΟ ]ς ΠῚ. 

{5 81.534. ἀάζεσι δὲ ϑερμὸνγοΔἰ Τάτ τῇ εχ μαΐδησ. 
αἰἀϑικτον ευτὸ ΠΟΥΓΙΙΤΙΡῚ ΠΟ ΠτιΠηαχηΠΟῺ Ὁ ΠΟΧΙΙ ΠῚ ἀαπηηο,  ῥϑαρ- 

εὐπον αἀβλαζές. ΄ 

Αἰακτηνγε,τὸ, πα α] ποτα 1]6, (Δι πΊ,1πγαέξατη, ἄϑραυςον, ὐ γιές. 
Αάλιον.ε τὸ ποτά παῖατη, ἄτακτον. ἅλιον ςηΐ τὴ τὸ μάταιον 7) ἀκρατὲς» 

ἀπράκτον. 

δάμη ς,βυς; ἦν ἐξόυπόριον , ἀαιςαΡ1]} ἱπΠττιιπηεητιι» πὶ ἘΡ᾿ σταπιηλ.γο} 
εἴτίαπηες. Ἣν 

Αανώμα,πολαχὴ χάρις. 411] ζαλεμο[οτδαπς, Ν τίη. 
Αανὲς τὸ ποπαιιπῈ οἰ ατιιπλ,ποι ἁ οἰ ςηάι πὶ,  τελεϑϑνησοωῆνον. 
Αὐνης, ἕος, ὁ χαὶ ἦγ ντΙ]}1ς, χεήσιμος Ηείνοῃ. 
Αἴανϑα, ἡ σόπας Τηδυτ1ςγεἶσδὸς ἐνωτίς, ΑἸ πίη. ΑὙΠοΡ 
Ααπῆος,κ ὁ καὶ ἡ Ἰητδξξιις:ἀβλαξὴς,ὶ γεγο « πομαι, 1. τᾶπσο : νεῖ σαὶ 
415 ποςεῖς πεῖς, ὧν ἐδεὶς διυύαται βλάψαι, βοττις᾿: ἐχ ἰάπῆω » ντ 

τ ναϊτ Ηοτοάϊαη."-Ποςεο: ιοα αὖ ἵψ ἐπὸς,1. σοἹἴιις, νογπηῖς Πσπα 
τοάςης:νπάε Ἰαπῖος, δὲ ςερήσει ἀϊαπῆος: Πὰς ἐσ πῆῇος, ἐλλείψει πῇ ἐν 

- Ρἰεοπαίπιο τῷ 4. βοτεῖζ αιιοαιις ἄ ἁςοιρ! ὅππτατικώς, ὃς ταης 1- 
σηΐῇοατ εἰπῇ σαὶ ΑΠ1ς ἔς Πὲ (οἱ τ τηξογγς ππαΐα. ὁ μεγίλα διωά- 
οἶνος θλάπλειν ΠΠοπΊοτ. Πα. ά, πγάπιις Ιοαἱς ἰγατὶ ἀάπῖες νοςαῦ, ἱ. 
'τοπτο αδλΐος ἃς Δοτς Πιπόξας, πα ξξας ὃς ἱπαοςεῖϊας, αἰ τροσιπες γ) ἐ- 
᾿προασελάς ἐς διὰ μέγεθος αἰιαιὶ αὐ 1Π|ὰς οἴϊοπάετο ἣς ρογηίοι οἴ ΠΊ, 
εἰπγούτες1.1ητοτγτίτας,ίειι ᾿πυρογτογγιγας τρὸς δὲ κ᾽ εἰέπῆες, ἵνα ἢ εἰῤ - 
ῥότες ΤΠ ΕΊ Ί]ος, καὶ ἄς ὶ διυύατό τις ἕπεϑι, μας ἴδαα! πδπγο ροῆϊτ, 
ὧν ἐδεὶς ἀψωσο ἢ ζπῆοιτο. Ηστοάϊδηις Ἔχροηίτ σαὶ μὴ διιυαυῆύας 

φϑαιριῦιι υαί ἀΐα πῆες ὃς (Ὡ]ατο { ἀάπῆες, Το άτιεῖτ παρὰ τὸ Κψ ἐ- 
πὸς: νυἄδ ψογθαπὶ ἰεἰπήω ἐζαπῆος, Ἰηταίξις.ΠΠΠσάτας ἀψαυςος, 

λας Βατοτί)ρτο εἰς αὐὔρκον.ν ΟἹ εἰς πρέ τι 1 Ροτοπά:ο. Η εἰν ἢ. 
Αἰασα ποςαϊ, ἔδλα ψα, ργο ὅσα 144 9,0 ῥά τιν᾽ 7) δ ὑπτερυβνεων βασιλ 

ὡν αἴ, πη ἀασας ἃ γεῖθο ὄτωνο! ἴω, βλάπῆω. Ετ αστείμίω ἡ. 
ἄρτον, ἐσφαλίω ἐτται!, ᾿φξξιγαπη ἀοςορὶ, ἐβλαξίω ἐλυπηϑίω, Α- 
ΡΟ]}.2.Ατσοῇ αἰ ασάμίω κ᾽ πρό δε δίς.ἱ ἐλυπήϑίω, τη κὐδιέπεσογ,ντ 

“ Θχροαΐτ [πτεγρτ. ροτοῖξ οὐ ΠΊ ΘΧροηὶ ρον ἥμαρτον, ἜΓΓΔᾺ] ὅς [στ 
Ῥῆις Πιπι, οΠςη ἀἹ.ΠΠ1244...α᾽α στέμίω καὶ Τῇ αὐτὸν αϑαήνομαι. ΑΡΟ]]οη. 2. 
ΑὙΡ ἠμξροτον 5 ἀαστ μίω» τε κακζω) χαὶ εἰμκήχανον ἀπίυν» Ιαρίᾳς χπὶ 
ΟἸτοτς, ἰοστκτὸ μέγα ϑυμῳ οτίτογ οἤξεηίως εἴς. 

᾿Αξσαι ηυαταοῦ Πρηίῆςατ,ατίατε οδἀογπι γεν σου εγ Ἐαγθ ἵςρο πηι}- 
τύτη αὐς ἰατάογα,,. τὸ κορέσαι, τὸ καϑ'υπνώσοαι, τὸ λυπῆσαι κ᾽ τὸ πολλα-τ- 

Ἶ χώς 5 ἄγαν βλάψαΝ τίη. 

᾿Αασαν,ροοιϊεὰ Ρῖο ἔβλαψαν, αἰετιης. 

ἀάϑιίω Ἰαίας Πιπα, Π οἤο ἀ. νύήκεφον ἐκ νη, ἴ, αὐάτως ἐβλάζη : αν αἴτω, 
Ῥτο ἠῶ. 

Αἰσσίρορος ὦ ὁ Ποοατη ητηΠΊ ἔεγοης. βλείξίω φέρων. (Ἰαάετγε. 
Κασίρρων, νος. ὁ, ἀο πηοης εἶπ πῆς, βλαψίφρων, φρενοβλαζη ς. Πάτη ἀἰαῖσαι, 

᾿Αάσκω, ΠοςοΟ.ΠΟΓΓΙΠΊΡΟ, βλάπτω φϑείρω. 
Αἰασμὸς, ξ, διε χα ατ' οὐμα τας: Ὁ ἐάζω ἔς, δὲ ἀασμὸς ἐϑρόν ἔκπνόσις. 

: ἁ ἔξει κἃ φυσᾶν, κὶ φυστασμοί, νο] φυστισμοί, 

Δάσονος σπου πάις, Πα τα Π1ς, αἰεύφραντος. 
Δάφος ΟΕ] συΪρα νοὶ] ποχὰ νασατ αὔλαζης αἰαμοίρτητος. 

Δανετος ες κὶ ἦνρτο ἀχατοίσετος αἰυπομόνητος « αΠ] ἰγγετοητ  Ὀ1]1ς, 
Δοτο]ςταίσ ει οἷ πτοπῚ ογαῆςἱποδεάίεος, ἀκατακράσητος. Ὀςάποϊς 
τον ἅστς ΠῚ δτὸ τῷ χῶ χῆαι ἔχυκα ἔχεμαι, ἔίχεσαι, ἔχετ. γηάς κε- 
τὸς δὲ αἴχετος ϑ ρὸν Ρ'ςοπυίπγ ΠῚ "Ρ΄τας ἿΝ ἀάχετος Ποιηοτιή ΙΞ 

Π ἸιλάΜυτεός τοὶ υἦδος ἐν εἰάχέτιν ὑκ ἔγπευιτον. “ 

Δι ἀταὶ ἰαττάτατ κορἔννυπαι. ΠΟ οα. κ᾽ κρατερός περ ἐῶν, αἴαται πολέμοιο, 
θε1}} Ἔχρίοταν : ὙΒῚ Ἰητεῖρ. αἴημι γὃ τὸ ἐκπνέω,"ὶ τὸ πειϑητικὸν ἀα - 

“ἷ Μ ΔἸ μ ἢν ἀια! αἱ ασαι αἱ αταὶ, 1 κορ ἐνγυμιαὶ ἔχης ἐτιλπὰ αἰ! ἀἴπτα, [πίϊς οἴ εχρο- 
ῃλητίαῦ ἀἴσω, Ὁ 

[τ᾿ 

Ϊ 

Ϊ 
] 

ΣΠ 

| 
κάτα, δρυὰ Ἡονλοτ. Π1α. σ᾽ αἱ ̓ η ἢ παΐπας ἀάπταςμος εἤ βλάπλει ταη- 

414π| Δ αἰτοίομει ἀ τῶ τωι (αἩ]Δτο αν αἰάται. φιληαμν δι αἰ) γοΐμης 
1η ἀΐασε ἀάσατο ὃς πος ἀάταϊροτίως εἰς ἈΠ ΤΑ ΑΝΩΣ ἥῷα. 

Αάταλος,ποχρίεἰτ]ϊς, ὠπλύρωτίο. ! 
Αἴατος,κ, δ, πποσοηςγ)ε ποςπηοητο,ἐβλαζης, αὐ δι, ἀΐπης ; γοὶ ΠΝ 

 λήτασιν Ἰρῦϊις αἰ πολυβλαζιν φΒεπλέτοτ ηοςόησντ ἀρυ Αρο]ίοη. 
ἰαπος ὑξζρις, ἡ ἐἴγαν βλαπτικὴ ὃς ἄατον κάρτος ὃς ἀΐτρωτον αἰεπιχεί- 

ρα τον: γτγοαμε οηΐτη ποίο Κὶ ἀςοῖρὶ ροτείξ,ατς ρυϊματιιὰ, ααξ 1η-- 
τοηπαὸταῦ ἀτω, πο οἰἘ βχέππω. γηάς πος, ὃς σαπὶ ἀποθις σα 
Ψοτγ5 ἐχ γη0 οἰγοιηβοχο,ίατος. ἘΠῚ ετί πὶ ἀ1ΕΠῚΟ ]Ἰς,, Ἰηατία.. 

15, χαλεπὸς, δυκχερὴς εἰχόριςος ἐχόρταςος͵ ἐπλύήρωσος. ΠΟΠ,οτ. ΑἼ- 
γρειδή μαι ὅμοοσον, ἄατον «υὴς ὕδωρ δτ 4] ἴτὰ ἀϊπιησαᾶτ, γε ἀα- 
σὸς {τ ἱΠποσπ 5,1} π|ς»κὶ ἐτειρηὴς : αἵ ἀατὸς {τ ὁ πολυβλαξὴς, ἀα- 
τηποίις. ΗΠ οΠο 4. γύγης ἄατο πολέμοιο, δ ς ΠΟ ἴα τί 0111ς, ̓ . αἰκόρε- 
φος Ὁ ἄω,ἴυς ἄημε, ἐχρίες ΣΤ ΩΝ ἀν νῷν 

Αἀτυλὸς,εδ οἰππορυις, ἀβλαζς ΗςΙ γος. ᾿ 

, ΑΒ, πηςπίϊο μι: ὃς γορππτάϊος, ΕἸ γος δὲ γατὶπ, 
ΑἼξα,τὀτα,οἸΑπιοτ,τροχὸς. βοή, 
Αβάγντρος,κ ὁ,ταπυ ς, λεπῆός. 
Αἴβαγνα, τοὶ, τοί», ΜΑςς ἀοη δίς. 
Αἰβαζος,ε ὁ »ἴδοΙ τα 5 τοὺ συχὸς, ὁ εἰ ςερηυῆθος ἢ βάζειν» δ ὅξι ποῦ 

λέγειν. ᾿ 

Αβαηρνέρος, ΘΠ. ςν ΓΑΙ ΠΌΤΙς λιτὸς ἢ τὸ λεπτόν. 
Αρὰϑι, διδάσκαλος, κύωριοι, Η εὐςΐι. 

᾿Αβάϑματα τὰ, ὈςΠ]Δτίοτιιπη οπιιδ, τρέμμαται, ἱπαυΐτ Η είν ςἢ. κέμ- 
Μὰ φαΐπὶ γε αἱτ ἄς ΠῚ Ηοδ ἢ εἶδος πεμμεῖϊος. Ρῃϊς τοττι] ς ἴδε 
1ςει Ὁ ]1τὰ. ΝΠΣῚ Ϊ 

Αἰβαντὸς ῬΒοςεηῆῖς ἀστὶ ἶς [1884 αὐ Πεγος ἀΐβα: δ] ογας ἈΡΟ]ΠΪηϊς 
Ογάςο 1 ΠῈ ἀβώε,ςοσποπηΐὶς. ΘορΒοοΪος ἴπ ΟΕ ἀΐρο τυγαπηο, ἐ- 
κέτι τὸν ἄθικτον εἶμι γὲς ἐπ᾿ ψρφαλὸν σέβων ἐδ) εἰς τὸν εἰβαῆσε ναόν.γ-- 
ἂς στορβαη. ἄς νεριθ.. 

ΑἼβαγον, ρα ] πη, ράτιιυ πηνβιν, ὅς Ρ]ςοπαίπιο Πτεγα: ἀ, ἀΐβαρον, 
Αἰβαϑὴς. ἐος,τὸ ἐκ ἔχων βάϑες λοη ρτοΐαπάιις, Α]ςη.}10.2.44 ΟἸι:- 

«οι τραύματα βραχέα τε κα ἀϊαϑῆγνυ! πετᾶ βάγια πο ργοξιηάα. Ὁ 
Αἰβαχαῖνον γτρς σἱσι τα),νιάς ὁπ δτερΒαη. 

Αβακέω ὡς μ.ὐσωϊγηάς ἀβάκησιν,᾿ σποτον ποι ἤάθοο πᾳ ἀϊσατη,,ις 
410 τατιοηςπὶ τεὶ ἐχρ!!ςεή, ἡσυχάζω, αυϊείζο: ἀβάκησοειν ( Ἰπσαῖς 
Ἐτγαγοϊοσ.)ήγνόησειν ἠσιαίτησαν. ἡσύχασαν. ἀΐφωνοι δι᾽ αἴ γνοιαν ἐγέ-- 
γοντο οἱ γὸ αἰ γνοοιωτες ἐκ εἴχρί τι λέγειν, δ ποϊτυτιὰ βάζω, 1. χέγω» 
συσά τη ρτῶτει. Ραήῖυο ββακται ξιςίτ ; νῆάς βακτὸς, ὃς γογθιιπι 
ἀβακτώ, τις ἀρῃατο τ, τ ἰβακώ. 

Αἰξακέως, 4ιϊετὲ, ἡ σύχως Σπὸὶ ἀζακής. ἴῃ Εἰγηιοΐορ. ἀφακίως εὖ- 
σεὸντι.ἱ 

Αἰζακήμων, ὄγος, δ ἱπἀἰ τας, τ ταιϑοϊτη τα ἀσπο, ἔξοίτιις, ἄλαλος, ἀσύ- 
νετὸς͵ μωρβςγήσυχος. 

Αξάκος ἕος. ὁ καὶ τ νἰάετη ιὸ Δι ξακή μων, ατεης νοος, ἀφωνος, ἐλαλος, 
ΐξαζος ἐτὸ βάζω," χέγω τάξάκης ὃς ἀξακώ : Η!ης Ρτο Πιηρ οὶ 

ΡΟσιτας ἃς ἀροῖτο ἴγτο σὐαας ἰφεληὴς απ ειρος, οἴ κρίκος. το πὰ ρτὸ 
τζυϊτο. ἘΠῚ ετίαπι τα αἱ! Ὡς ἀδώδατος. 

Αζακὴς, ταοἰτατομ σι υἴοταις, ΠῚ τ 5 Στὸ ἢ βάζω, 1 ἀἸςο. 5ρρ ῃιο εἰν ἀ- 
ζακῆ πάν φρένα ὄχω. ῥτο υἱδίχιον κὶ πρᾷον. 

Αξακίζω.σατοτας {πη}. συχαϊω, μη ϑορυξῶ : δπὸ δ ἀβακῶ, ΑὨλοτοοπ, 
ἐγὼ δὲ μισέῳ πάντας͵ οἱ χουίες ἔχεσι ἐυϑμὲές, αὶ χαλεπὲς μεμαϑηχα- 

σιν ὡς μεγίςη ἦΨ ἀξακιζουλών. το ἡσυχίων κὶ μὴ ϑορυξωδῶν, 
Αζάκιον, κι πὶ, αἰ ατ᾿πατιὑπ πὶ εἴς πο ἢ ἀ βαξ,κος, αθφοαΐις. Απιῖηος- 

Ὠΐμς γτ Στὸ ὅ' ὠΐζακος ἀιξττε αἴτιντ ἀϊζαξ ἔτ τηοα ΘΈΠΙΙς 1η ττί-- 

οἰ Τα ἰς»ν ] ναί οπτηὶς στπογὶς Ἐχροηὶ [0] εδηξ : ἐξώκεον γοτὸ,τα-- 
θυ ΐΪΑ 1}14 «αἰ ]ατοσῖᾷ, αἱ 454 ἠππιοτος [απ 4ς ἀεῖετ!ος ἀμποα--: 
Τῆς. ᾿ 

Αἴζακοι, ὠγιλώσονες, ΗΠ οἰγ «Ἀ. ἀατι τα ΡΠ ἰσα]οταπι ᾿ηδίτοτος ᾿ηΐα- 
ηἰ ν᾿ ητοΓρ.Ορρίδη. ] ; 

Αξάκπητον,κ, πο, ΠλληΪ πιὸ ἴοι] ἀϊο {Π| πη, αὐςπήφϑογον, 
Αἴζακτον, ὃ. Αἰ ζυκτογ αὶ μὴ μϑιιριφονεηοη ὈοδηΔοτηγδις γε ξογτιηδ- 

τιιηι ρτσ ἀϊσαυάτιτα. ΗΠ ΘΙ ΕΝ. 
Αζάκχάντος, ὁ θαςςΒαπαϊϊιπηεχροῖς, ἀδάκχδυτος τράπεζα γἶτιὶ ΟΧΡοτς 

πηοηί, ΙΝ οὔη. Ἂ» 
Αζάκχουπον, Ἰηοαπα τοχτα πη λινοιιῦ ἥφασμα αὐδιχειρίδιον, 
Αβάλαι νοχ ᾿π 4] "πεῖς, μο1. φεύταρ ἀ ερίτατ, ὃς βάλω. 
Αἰζαλαια ας γ] ,ἰςτιρτατα,ςου ἤἴο, συγίοκφιῆὴ, ὑμκολογα. Ὁ 
ἀζάκε, Αἀαετθ, γτίπαμη. πα ἔρίρταπηπι. ἀξάλε χειμεράε μ 

κύματα πόντε, δζς. ὃς ρτὸ φι δ [ Ἐτγτποορ οἱ ἐἶβα: 
“αὐ ἀξάλε Αἀυογθ. ἃ βάνιω,ντ ἀξάλε σοι ςέφανς. εἰδ 

αἴξάλη,ταυτη!ς πη, ἰἀπσυϊά απ! μἀςοηες γοσδης 
Αἰβαλις μοχϑυηροὶ ἐλαίαν Ἡ οἴ εἢ. ΟἹ 4 πιαία. 
ἀβαμξάκευφος νεὶ ἀζαμξάκεντος,ντ αἰ1) νοίαπτ ᾳ- 

ἐλτυς [ἀπτν ἡ. αὐτῇ. Ηςὗεἢ. ξαμξακεύσριαι αἱ ῷ 
[ανεύτειαι νεηςβῇες, ὃς οἰδὶ ἀξαμζάκευφοι, 1 ἤπε «δάιπιεπτο 
δι νεϊατί συΐζως Ἰςποοίπιρ ρᾶτατι μη. Ατ.1.4.ς συοσιδίοις Οτε- 
τεηῆιιπὶ σα ἐς δ᾽ ὀρφανὲς ἰδ μερεῖς ἦρ σαοατίϑεῶι δι᾿ αὐτοῖς ἀβαμβά- 

κἄςα τή κράσᾳ χαϑέκας “70 γενομισμῆνων. « 
Αἴξωταιντῦς οἴτοὰ Ῥατηαῖτι την ἱ τεπιρία πα ΑΡΌΠ ηΐ5. ἢ 
ἀξώτασις,εως κ᾽ αἰξομίας, αἰκζα στρ βὸτ {με τάϑεσιν ΠἸτοτάτα τῇ γί ἐπέν- 

ϑεσιν τ. 

"Ὁ 

Αἴβαντες, 



Η 

ΠΕ: 
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ἀντεφ δυζοῦ ἨΟΠΊοτ. ΠΙΔα ς, 
ἱαὐπείος καὶ ἀβαντιώδης, Ααυτὶς ἢ τς, 
ζάυτις, Ευδ αν Αθαητε Ατρίμο Ν ορτυπὶ ἃς Ἀτειμιυα ΕΠ 10. 
βαξι σιωπηλὸς εἴς ὃς ποτοῦ Εἰ τι ς ᾿ο γα πησητὶ,, φιοα σκύϑαι αὖ- 
δα νοζαητ. 

᾿ ῥαξ ακος δ, ἐφ᾽, ἃ τὰ ράγματα παρατιϑεείσε, ᾿πα τ Α πη Πη.1. πη αυο 
τος ἀεροπιιητ, οπηαἀπγοάυτ εἰς ςουογαπη ταϊι]α, ἰπ αια τος 
φερταςσιι «ἀμ ]τογαπ)»αἸϊάσας 14 σοῦιις ἘΧΡΟΠΙΏΓΙΙΓ, Γ ΠΊΑΤΙΠ ΠῚ. 
βαλαίων ἄξακαι, οτίαπι ἀϊχῖς Ογζτίηας ἀρυά ΡΟ]]αςε τι} 6. Ρο- 
ἴτας ὃς ρτο ταδυ]α, ἵπ (τα Μαιβεπιατίοὶ ἥτις ΑἸσουΐξα Ππρᾶϑ, 
πιπλοτος,, ὃς ἄραγας ἀπσιης : νοτογες ΒγΓμα στ σΑΠΊ Ἀρρο δῆτ 
Μεηΐπι, Εἰ χισαις ταρυ]α αυδάγαγυα (ἀρροηίτωτ σγα τυ. 
εὐ]α (ἀπηηγἰτατὶ ςοἰ απηπᾳ’ Ετγπτ. ἀζαξ τη αι τργορτὲ ὁ μλέχων 
βάσιν, Ἰπιρτορτίὲ νογὸ κα ὅ3η οἵας ῥύποτε σανίδος, ποιρὰ τὸ βῶ ποιβώγω. 
Τιατίηϊ ἃ σοηίτίιο Οταῖσο ποηυγίπατίμμη ἔογπιαοτος, ΑΡδραπὶ 
γρσαητ, ᾿Αςοϊρίταν αἰἰψυᾶάο ρτο πηῦτο, 1. ὠλαλοςγεἴρωγος:ὰ βάζω. 
ξάπτιςον δτίαπι γοοᾶτιτ τρυσαύε ( γε νυ! σὸ ἐτοβά" ἀἸοἸ 0.5. ὃς 
πεεπανίζεξν ΠορΑπεῦ )γᾶδος φαοάάλπιὶ σεηύίαας τογοῦτς οἰνταγϑῖ- 
«α. Ἐὸο ἔξιγαπγοοῖο ἡμμΠὶ τος εχίριτ (ντ αυάηθο ριις [δηϊέίγε 
᾿ςοῦτεητὰ σἀποεηάα ο[Ὦ) ος ογαη]} τογεγαηάο ραετιηάίτατ ταις 
Ῥεκβογαιυτγνὰ πιιογοης γοταπάο (πη Π πὶ σταΠιτι!ἀο ἀρ] ογ σοη- 
ζωγσςος » νοὶ ΡΟΠΠΙςάγοπν πισηΐμιταπι γηϊηύίαιις ὀχοοίΤογῖτ ςοἰγς 
ουΐο {ποοϊπρίσιγ » 41 ἱππγα πηθηταπι Ῥχο δος » ἧς [δ 1- 
44τ ἴῃ πιςπιθγδηάίαι!α σεγςδ τὶ ἱπηπηεγραάτυγ: γηάς δέ ΠΟΠΊςΩ. 
Ῥε εὸ Οαϊεη. ἴῃ 6.110. Μειβοάινδς. 2 σιμοτ. ΠΡ.6.ςαρΡ.90. ΥἹάς 
χονίκιογ, 
άπτιςος ἐγ] πιστοὶ ποι τ ΡΙπά. ἀξάπτιςός εἰμι φελλὸς ὡς ) ἔτη 
γείαδοτ ᾿πηπιογία 1115 νηαῖς,νε Ιοχυΐίτατ Η οτασ. 

ζαπτος,", ὁποα τἰπέϊις,π γοθόγατες δεῖς, μος εἴ Ποτηοπλᾶτε ηὖ 
ἀυτγαῖας ὃς Δοιιπιϊπάτιις. 5 υἱ 4. ἐς ἐμῶτος; οὐ ἢι Στὸ σομούῶι, Αζα- 

πτος ἰσίταν σίδηρρς ος ἀςόμωτος κ᾽ αὐεσομωυῆύος. ΠΟ το ΠΊρΟΓΆτΙ ΠῚ 
ξεγτιπη γπαπὶ ἔσγγιπι ἰητίη σε πο τη Δ ιιΔπὶ το ΠῚ ρΘγάτατ, 

(αρξαλάναι, ΕΥ̓ ΠΡ Πα’. 
ξαρζαρέη, ΠΥ Πρ πΠοπΊδη. 
ξαξιςαὺ νοσης ΟΥρτὶ) »πιοπῆδιις τερυγσαταπι: Πρηϊ σας δζ γυ- 
γαικεζουδύίωυ, ΠΛΟἢ ἐπὶ ὃς ΟΠ Οτπιΐπαταπι. 

ζαρηδν δρᾷ Μαςοάοπες ἀς σοπιδητίδις ἀεί τιγνρτο κομάνοἱ.ςο- 
᾿πιΔηι αἰ ετε. 
ε',πὸ Ρδοσητα,ορυᾷ ΖΕ ΞΆΥ]. 
: φΡ]ασρητα, δὲ ἡγέζα, μάζα ἀρὰ ΑΒ 6 η.115.4. 
ξαρὰς, τος ν δ) ἴηι Πἰσιρητία σατεῆς,, ἀσειύετος, εἰζ ὃς ἰειιῖς » πηϊηἰπηὰ 
"δια, ποη οπετοίπςνποη πιοίεϊις, Ρ4μ!.2.4ἃ (οτιητἢ,ατ. ἐν παν- 
᾿ πὶ ἀξαρῇ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐπύρηστι. Ο πιϊ [ἢ ΓΕ Πὶς νοῦ 5 πη πιὸ ο- 
πεγοίμπι ἰἜγι σα :ὰ βαρὺς ἴδιι βάρος, 

ἱξαριάςη, ης» ἡ ΕἸ Πγ! πατα,ἀο!Ιοατα, ὃς ἀξαριςά, 
'ζαρις,ἑῶς δ χ ἡγερίγοτας » ζοητίπεησις Βα ιτατοῦ ν σαΐτς Πα δἰ τατίο 
σα Ὠϊπὲ ἴῃ Δαυῖς εἰζτιεόσας θ8}}1ς παῖ θας ἐρεῖ, ὃς μὴ ἔχει βάριν. 
Ες πιοαια ποτηΐης γοσδθατιγ 5θσταϊ ἤ]τπς., ἐς αιο 5.1). δί 
τταῦο, δὲ ΘΕ] ὰς Π|0.9. ἀρ.2:.Ε τὶ ὅε ξζαρες » πΠοπηδη Πἰδτὶ ἀρυὰ 

ῬΙμτατο αμην ααὶ οτίρτιις οἷ αὐ Ηογαόί τάς. Πὲ δηϊπηᾶς ἱπηπηοῖ- 
ταταῖε. 
δάρκυ, το ἀφάρκνγἰεσίταγ 11.3.8 {Π||ρ|ά4πι. ΤΠ εοργαίξ. 
ζαρλεπαρτεγγες, Ιλιάς, ταράσσεται κροτεῖ, 
ἵἴξαργα ας, αὶ Ειυιεςγλημός. 
ἵξαρνος ως ἀξαρνεὺς ἀϊςίτυτ συ σάλτη ντδς » δ: χώρα δί αἴκρα ἡ Πα- 
᾿ ρμανῆς ντ τείετε στερῖ. αβοτοης Ἰητοῦ αἰϊα οχ Αρο ] οηΐο αἰ ξαρνίδος 
᾿ἠμαϑόεοσαν ἠϊένα: σι οητ1ε εἰν ἀξαργεὺς δ, ἀἰβαργώος τοϊῖς φοάςηλ. 
ἰβαρνος, ρτοργίαπι ντϑῖς Ρῃοςαπίιπινπάς 
ἱξαρνεὺς. φωκέων φυλή. 
ξαρνὴς»ἱναταρςαπι ντῦς, ΕτΥπιοῖοσ. 
ἰβάρνε,σοπης, ΡΙοταν οἰαπλα,ςἐγεγοϊμωζε, βόα. 
Ἱξαρταὶ ὧν αἱ, πω κυπρκοὶ, ν οἱ ατίϊος, 
ἵζα;τία γαρ:κὶ ἰηίατι ΔΒ Πτας,ἀπληςία, 
ἵξωρτος, ΒΕ, δ, ΓΠ τ ΑΡ 115, ἔπ ΟΧΡΙς δΊ11ς,εἀαχοπληρσος, ἄμαργς, 
ἰξαρ ὃ, οΓα σΑΠι1πη; ὀρέγαγον, Μ]αςεἀοπία.- - 
ἱξαρὺς, ἐος ὃ κὶ ἡνῃοη σταιιῖς. ΓΤΕΙ Α πεῖς ἢ 564 ρ]1. ἕτω οἰμεινον ἀζαρῃ, 
ὥςεὐμξανε,.. ς ἰΔτίας ντ ἥπε βοηάετς 1ἴς,ἴτασις ᾿μ!ςςηάς, Ατίς 
Τίοτ ἴῃ τάς σοῖο, τὸ ονὸ γὸ ἀξαρὲς σῶμα, τὸ δ᾽ ἔχον βάρφς. 
ζας τῷ ἄζα, σε ητι]ς ποπΊςη. 
᾿αὐγρατά τ δυήϑης, ΕἸΝ ὃς ςοτ πηοτδιις Ταγεητίηϊςο 
ες οζζαντος, Αἴας πογηξῃ ρτορτίη τη [ορΝἶα:. 

ἐἀσωνρταοἸλτὲ ἀσοτα, χτο ΠΠΙ,ρες ησαινἀρϑίωαι. 
ασίκτως δυσξαςακτῶς, Ηεἰνοἢ ἀἀσετιροῖτατα ἀἸ ΕΠ εἷς. 
ζδασάνιςος»:. ὁ ἰπαμπεγαθ:]ῖς. ἄσρωτος. [τε πὶ ἐδοκίμαςος νυνὶ αἰεξέτα - 
᾿ φορποχρίογαζιις » ἱποοπηρετγῖας, ἐαζεττις : ἃ ἰαριὰς Δατὶ ἱπάϊς εν 
“ηὐἱ βάσανος ἀϊοἴτατ, ἡ πάς ργοδογθ ἢ ΠΏ, οἰ βα στένιςος αὔϑρωπος »1Π- 
᾿οχρίοτατιις ἰοσηο. ἘΠ᾿ ετίδπι ἐχρετς ἐοίοσις δρυὰ “Ἐ τἀπα πη, 
᾿ κἰεὶ προνὀιαφιίτετα ἐγύμναφος» ΠΟ ΧΟΓΟΙ τς, να] ̓παχογοίτατιις, κὶ μὴ 
᾿ χολαζόμῆνος 5 ποῖα τοῖτιῖς, πο ρογ αἰ α!τοπεπι ἘΧΑ Πα ΠΑτι15) [ΠῚ 

᾿ Ραπιταν, 
ἤζασι "ἴσως, πε ἐοττα ρτοβατίοηςῃαα ἐχαταϊπασίοης [μέλ τεπιες 

τὸ ΤΗυον ἀ. ἀξαστενίςως παρ᾿ ἐν έλων δέχογταινὶ.4}1}} αὐ Αἰ τὶς ςαρίμης 
᾿ ἰποχρίογαι  »ἱπεχαπηϊηατὲ. . 

ΑΒ ᾿ 
Αἰφασίλδυτος,ν, δ ἡρποη Πιδάϊτας τορι αὰτ ἐπηρογατοτὶ τοῖο ζάτοης: 
γτ αἰζασίλόυτος πύλας» αταὰ γεβ γαιιδ; Ὠ.]] ως ράτου ἰςρ σς δ οἷὰ 
(υἱ Ιατὶς. 

Αζάσκανος, γος, ὃς πηϊπἰ πὲ πηοπάαχ,ηοη ἱηυ  4υς» ἀψόνδὴς,, αὐεπῇ - 
φϑονος. 50]. ὁ δὲ μάρτυν ἀζάσκβγος γίνεται γ Ὡρὺς χσίσαρα τ αὐτιπά- 
τρεὸ χοαπορϑωμάτων, Ν᾿ 

Αζασνθμτον νυ, τὸ, Κις ἴ ἢ] ἀπγι! στιν ἷ. πηαϊ ἢ οἵα δὲ ξαίςιπατίοπος ΔὉ 
ἱπυϊάϊα Ρτοίς ξϊας Διοτξρης : ἂῦ ἅ ρτίυδτ. ραντίςυ!α,, δί βασκαίνω. 
Ῥὶοίςζοτγ, ἰθ.3.ἰζαίσχρεντον αὐθρώποις ἐξ λέγιται » Εὸ πιϊπῖδις (οιηὶ 

, ἅτηα]ςτιῖπι οἵα βοττογ ἀζάσκανταν χωρὶς βλάζης. Ε εἰγο, 
Αξαΐτιακτον, ΠῚ: νφορτέογ: Ὁ ἅ εριτατίςονδς βας ζω, 

Αἴξαςον,Ἰπαοςεἴπιι, ἰη Πηϊτα πη, οζατον͵, ἀπέραντον κα ἀδιόδευτον. Ιτοηλ 
ἀξίαςον, “αἱ γὶς αἴοτγὶ ποη Ροιςῖ. 

Αἴζαςυςἰπηπιοτις, ἰηαςς οι5γακήγητος ,νὸ αἱ ρόσητος, ἔ Στ ΡοΓροτάπ ἰς- 
Βίτατγ ργο ἄξαςος. 

Αἰἴατο,κ, ὃ κὶ ἡγεχρεῖς ἱπῖο ΠΠ σοητία,, ἀσύωδετος 1τεπὶ ἀδατον, ἀοίετ- 
τιιπη, ἱπας σε {πο ηιιΐμπα:ντ αἀἴζατος ὁδὸς αὐ τιπὶ ἱτοτ.ὐπύρδιατος, Ὁ 
ζατος,Ετίαπι ἱη οηλίτις, ΠΟ π ἐς εηίτις ( ἃ γοσσο ραῆϊυο 4υ0 γ- 
(ως εἰϊ ΘΕ! Πτὰς 1|8.ς.σαρ.λ) νι ἵππος αἴβατος, εὐ ἰηἀοπηῖτα πες 
Ϊηίσςια: ἵτεπι ηοη ἰηίταγῆς σάμπι ρα ἃ αι αείμτη ἰὰ εἶ, παρ- 
ϑένος. ΓαιοΙ η. ἴῃ (ὐοσηπΊςοηξ. οὐ τἰτο]ως 9 ζεδξις πίω ϑήλειδμ ἵππον 
Ὑὴ Κοιλλίςης, οἷαι μοέλιςα αἱ ϑέτταλαί εἰσιν α'διμῆτες ἔτι, κὶ αἴ ξατοι, 1 1ῃ- 
ἀοπλῖτα δέ ποπάμτα ἱπίςοηία. Ἰάςπι Γιοΐδῃ.ἴπ φιλοψόυδ). ἐλάφον 
ϑυλείας ἔτι παρϑέγε κα ἀξάτω, 1. Ποηάμπι ἐχρογῖας Γλιοί τα ΠῚ», 111-- 
Πόίαμις πγπηεπαος,ντ3. Οςοτρ.Ὗ ἰγσὶ]. Ὑ ἐπέτις πείοίσ: φιοά ἰ- 
τὰ οἰσσαητοῦ ὀχρτοήϊτ Ηογατ. .5,Ἄγηη. 4 ατιυς νεῖατ Ἰατὶς 
Ἐ6 114 τΓἑ πιὰ ΠΑ ΠῚΡ 5» 11 ΟΧῸΪτΙ πη, Πιετυΐτασς ταηρὶ,, ᾿Νιρτιατᾶ 
εχροτγϑ, ὅς δάξιιις ργοτεγιο τ 4 πιαγίτοι ν δὶ ὨΠΡΟΙΑΓΕ ΠῚ ΕΧΡΕΓ 5 
τε πὶ ἐαμλπὶ ἀἰχίτ, τί) εὐζατον ἵππον, ὃς ἀξασωτέρᾳ συκὴ ν πιᾶρὶς 
1ςλη 1115 ἤσιις» ἀριι4 Τ᾿ ΒΕορ τ. "8.2. ἈΠ. ρίλητ. Ἰοσς δυξατώτερα. 
Ηης ετίδπι ἰοοὰς ΠΠΠς ἃ ΚΒ ΟΠ ς»ης χαῖς Αττοπαϊία ζατααπη δὲς 
βϊσειςτ, οΡίερτιις, ξατος οἱ ἀρρε]ίατιις, φιοηίαπι ( ἱπφαῖς ( α:- 
Τὰς Ἀοά ρ.) τγορθσα ποι ζς το ἰσὶο εἴτ τεσ, ἀξατον,αγτιπι 
ἀϊο την, αἰδυτα αὐ ἐἴδυλα, ἀξέζηλα. ΡΊμτ, τη ΡτΟΒ]. ἐν τῷ αἰβάτω πῷ 
διὸς Ἐτ αἰ ζατον δι! Δα ἸΔογΙΒοἰαπὶ εἰϊ,αἀ ἀαοἐ πο αι ιῖς τε πλ6- 
τὸ δλάπαηϊττίταγ, Ετ 1π!]4 αιιαά4πὶ 2 σγρτί εο ἄεπη ηομηῖης νο- 
«λτυτοαιὸά αά 11 π| ργορτετ ΠΠπ|ὶ ὃς ραργτὶ σορίαιτι 41 61}}1-- 
πιις εἴδει δάϊΐταις. Γυσαπ. ΠΡ .1ο Ἡΐης Αθατοη ματα ποῦτα γος 

ν κατ νεπεγαηα γετι τας, 
Αἴαρος,Ξ, δ χἡὶ ἡγποη τἰπέξιιο: αὐ ἃ ρτιυατ. ὃς βάτο, 
Αβξαλεν ρτὸ αὐέξαλεν, τοῖς τ, Ππγίιπι ἰεςίτ, 
Αβδελον,ε, τὸ, λυ τς, αὶ εξξαπι, ταπεινόν. 
Αἰὐδέλυκτα,ων, τὰ, ὨΟἢ σοηταπι πδητία ν 1126 ΠῸΠ ΟΠ Πα ΠΊΓ μήν 

αγτα: ἃ βδελύσηομωι. ΚΒ [( 1]. μυρμεδόαι " κὶ μίω φιλῶ γὸ, ἀβδέχυκτ᾽ ἐς 
μοὶ τάδε. 

Αἰξδηλα,νεὶ Αἰ ὅδελα,ῶν, τοὶ, ἰξζατα. 
Αἰςδεὸν,Ποτηθη ργορσίυ μι. Η εν ΟΝ. ἐμ μοῦ δδύλος ἐξομολογητό ς, 
Αἴζδηραντα, ΑΌἀοτανποπιϑη γε ὶρνηάς Αὐδηρίτης, το ρἈ, 
Αἰδδηρίτης,νΕητιις βορέας, 
ΑἼὉδης ἰουτιςαγβαφο!]απη,ρυᾷ Ηἱ!ρροπαξεπι, μάςιξ. 
Αἰξέζαιος,κν δνκὶ ὁνἰ τα  1Πς,ἐποοττιιβ»ἱη δ  Δπεϑ τ οἱ πὸ {21 }ς ἰηθν 

τηὰς ἀςαϑὴς, δ μετάτρεππος, ὁ μὴ πάγιος. ΑὐἸτοτ. ἀς πηυπάο,, παΐτω 
δὲ ἀξέζῳα. Ίμτατο χάριν ἐδ ειξεν κεὶ μόνον ἐφήμερον αὐ ἀψίκορρν καὶ ἀξέ-- 
ξαον ὡσανταἰνν οὶ κὶ μεταξάγνασοιν εἰς ἐχϑραν κ᾽ ὀργίω, 

Αβεβωως,ἱηςοηΐζαητετ. ' 
Αἰβέβοηλον,ε, τὸ πια πάτα πη, ςογαπι»ΠΘὴ ργΟ πα πὶν Ζαοά πεσὰε δοπ- 

τγοέζατε,ηθημε δάϊτε ἔφ ογας. Ημπῖὶς σοπτγδεῖμ πη οἷς βέβηλον, τὸ 
μὴ ὅσιον, παντὶ δὲ βάσιμον: γηἀς ἐἰβέβηλὸς λόγος» ἀπύρξῥητος , καὶ ἀβέ- 
βηλα χωρία, ἰοςα που συΐαιε ρεγιία,ηος δἀεμπώδ. ς, 

Αβάς ρτο ἔχεις, ἀϊσιης Ραπιρμἰϊτα ἰηςο 
Αἰβελίϊω, ἡλιακὸν, ἀϊσαης ῬατηρΡΕΥ}1)} τοῖς Ηείνοἢ. 
Αἰβέλιος,κ, ὁ, [0] Οτετεπῆθα. Γ 
Αἰβένιω,ν οἱ ἀβέχω, εἰτοαημ ον οτοηο ς ἔφ. 
Αἴβενλον γε, τὸνγεὶ αἱ βελον, ἢ ΠῚ1}6γτειπ εἰν όγ. 

Αἰ βεχτερρκόκκυξ γΑπιις ὃς ΠΟΙ ἀας κενὸς, ἀβέλτερος. 
᾿ ΄ πὰ ἄς ὺ τ για Ἂς ϑΣ “Ἂν τσ 
Αἰβελτηρια τυ εἴτα, ἵπερτίαν νει] άσεω ἐσίαγάφροσουνη,αλοια γα η στρά, 

μωρία καὶ τὸ βέλτιον μὴ γινώσκουστι. Ἐτγπιοίοσ. ἀβεκτηρλὸμ κὶ γαϑρώ- 
σητα ζοη πη στ Ατίτοι. α Βετοτ,ζιβελτηρίας ὁ γόμος., ἰπερτιεπάϊ 
ςοηΐμετυἀο.ὐἰβελτηρία “ἴ᾽ δρωυβύων, πε σοτί] τιιπι ἀ δ υγάϊταϑνταπα 
Δπλεητίᾳ. Ατ οι: ΟΕ ςοη. τέ ἐβελτηρίδυ ἀυτε ἐλοιδόρει, εἶπ ὅϊα- 
Ρἰ ἀϊτατεπη ᾿ηίξέζαρατιγο τ οἴτατ ὃ ἀβεκλτερία κὶ τὸ ἐβεχαύξλον εγτ 
νίις εἰς ΑἸεχαηάτί ες ἴῃ Ηοἰεπα,βι1ά. 

Αβέλτερρενϊξαρ! 4ὰς ας δαγθατιις. τα]τυῖς ἱ σηαθας, αἰρετηδηδας »40- 
Ἰεΐξλιις, γαη8,αὐόητος,ἀσιώετος, ὦ τὸ βέλτιον μὴ γινώσκων ᾽ δυήϑυς εξ 
χαυνότητος. ΜΙ σπαπάετ ἱπ Ρογίητ ]α, ὅςης παραλαβὼν δεασόαϊω ἐ- 
πποράγμονα κὶ κοῦφον ἐξαπατᾷ ϑεράπων, ἐκ οἱ, ὅτι δὲ μεγελεῖον ἐσὸ 

διαπικυραἴουῖύος ἐπαβεχτερώσεις ἃ ποτὲ εὐβέχταρρϑ» ἰ. Ειτυυ πο πιλρὶς 
ἱπῶτυδης, ΡΙυτατοῇ. αὐεὶ φρφπλετίας, τι λέγεῖς αἰξέλτερε τ γε αἰκὸς 
ὀφείλων παρελεῖν τι πορφύραν κὶ ὃ κόσμον! δὲ ̓Υδὶ Εταΐπις ποῃ [ᾶ- 

τὶς τεξξὰ, Οὐ] αἷς νἱτ πηι]ετα ἀςτεῦδε ὃ αα11π| ἀεθυετῖς ἔμηι- 
ΠΊΟΙΕΓΘ ΡΕΓΡΙΙΓΑΠῚ δὲ πνυ πάιιπη, δες ΕΠ εηΐπι Βταάιις ΡοδεμΙ. 1- 

ἄσπι ΡΙΌτΑτοΠ, ἐν τῷ εδοὶ τῦ πῶς δεῖ ὃ νέον ποιυμούτων ἰκεεῖν, Οὐ γῷ 
ἥατισαι ἢ «πατολὸν αὐτῆς ἀβελτέρων κομιδ ἰδ αὐοεθν: ἀβέκτερές 

Ἷ 8. }} 



ΑΒ. 
πὸ λίηεται ὅτε ὑκ ἔχει τίνι συϊκρινομῆνος βελτίων φανήσεται! νυν (οτ το 1τ 

δἰηιρίιοίας ἱπτεγρτες Εριέζετι, 1ὰ εἴτ, αὶ ηοῃ μάθε ἘΠΕ 40 
ἐοπιρατγᾶτας, ΠΊΕ] Οτ ψιἀεδιταγ ΡΙαταγς Ἀοπλυΐο, ἀξέχτερον κὁὶ 
φανιᾷ μιγνύειν γί, τυΐτυ σι εἴ σσῖο τεγγϑπη πηίςετα. Ατηϊορβ. τί 

κα ϑή ῶε ἀβίχτερρι, Ὀεάιοσαητς 40 ἃ Ρ΄ιατο δὲ βέλτερρς, "ἃ εἰτιρρόνι- 
μος» πα ὁ τὸ βέλτιον μὲ γνώσκων. διάας ὡς ποιρᾳὰ τοφελλίφερτες 
οὖν » ὅτω παρὰ τὸ βάγλω βέλτερϑε. ἀξεχτερώτερφι, ΠΠῈΡΠ]ςίοτος, ἀζελ- 
περάτατος » {]εἸΠἴππιι5.. (64ΖΑ 1η τγαηΠατίοης ΟἹ ςετοηῖς ἀς 5:- 

ποέϊ. τί δὲ. πᾶς μλὺ συφώτειτος ἀτειλαιπιώρῳ ψυχὶ τελευτᾷ δ βίον' ἀβελ- 
τερώτατο; δὲ, ταλαιπωφντείτη, 45 ιιὸ ἃ αριεπτ! ΠῚ πὰς αυϊίαις ὧ- 
σα {Ππνὸ δηΐ πιο πιο τ ταν ἤτα τ ΠΠτιτηιι5,Ἰο αι: ΠΠπιοῖ 

Αἰβελτερρκέκκυξ ἰάσπὶ Πιοά ἀξέλτερῃς δί κεγὸς δα], ᾿ 
Αιβέρζηκος,: δ, ναπιιο»ἰη καθ ΠΠς, αχα τάφατος, μοί ταγος ἴπιστατας πτρα- 

ἄἀεης, χα ομσος αὐαϊσζιτος. αἰ ξέρξηλον, πνα ταῖν πη σΠμ ΠῚ, σΎΔι6, 
Ιαδογί οί πι,οάτο ἀἸ σι πι,ἱ πιρι ἀφ» πολὺ, ἐπαχϑὲς, μέγα, ἀχώ- 
οἰσον. μέσα ον οὐ χριτοί τατον αὐαίομτον. 

Αβερται ἀ) ἰοτα,αἰτίοτα » 4 σ᾽ Ρεγτεγσα ἐααὶ ἰπσαϊίς εὐ οαγταπε (Ὁ 
ας εἰὰς (πςοίπέξα, Βα ἀ. Αημοτιροίζετ. 

Αἰζέσο, ἀοπ ἀετο τα πταϊτιιον, ὅϑμποϑ ϑορυβῶ, 
Αἰβυδίωδ ο» ΑΒεάξημ5,Εχ ντρε αι: ἐἰδηδὸνη ἀἰςίτατ, 
Αὐδὼν͵ ὄνος, ὁ οι ηἱα, ἀν δώγ. 

Αὐὴρ ἀρυὰ Γαςοπες » εἷς μαδἰτατίο ἰη ροστῖσα ν δὲ Ῥγοπιυρταατί στη: 
οἴκημᾳ ςοας ἔχον ταμεῖον, : 

Αἰβήρω,ςαητο, ἀδω, αἰ βυρρίῖσιν ἄδονσιν. ΗΝ ἢ. 
Αἰοὺς ἐος ὁ ἡ Ἰταϊτας. ἱπηρτιάεης,  πηρτοῦδιις, ἰπηριιάςης αὐαήοκιωτος, 
αἰόσιος,α συμ ετος αἰόυτος. 

Αἰβήοσω,αηϊ πα αςττο δμηγοῶ, 
«Αξίαςος,ἐ, ὁ χαὶ ἡ θη σοδέξις. ἤπε νἱο οητῖα, ἐζιος: νηδ ἀἰξίαςος κί - 
τι γησις, ΠΌΤΕ ΠατιιΓᾶ ἴροητε σα τι15. τὸ α (ἴας ον, ογῖας. 
Αβίγας,, ΑὈῖρας, ργοργίμπη ἤπια). 
Αἰζώικτον» 00 ἃ ργςίξητί ἴῃ ρογίσιϊο νεγίαταγιφ᾽ ὃ ἐκ ἐγμύεῖο ζοὺ ὑπολ- 
᾿ς χυμήμου., ἵν Πα Πὰς οχοσυΐα ποῃ ἔπος Ἰυσαῦτος, Ἰητογρ ϑορΒοεὶ. 
Αῶλα οτοἶτας καὶ αἰ δίλιος οἶγος. 
«Αὐιλυΐκη,ηο πιο ρ]185, ς {τ ]]α ἴῃ ΤΥ δῖαν 
(Α βίλτεκα νοςσδητ Ρ ετγία μιν όμονα, 1. ΓΕ ΠΠΟΓΟΤῊ. ; 
Αβίλυξ κος,ἴ δ γα τποης ορροίϊτες Ταίρα ἰῃ Ἑπγόρα ἰαχτα ἔγοτα πη 

Οδαϊταηιπ. 
Αἴβιν,ινος αὐἱος Δαῖ Ρίοςα, πε οἴταγ ὃς ἀβιερνντ ἀρὰ ἃ [μἀτίηος, γἱάς 

Βείγοβ. 
Αἰβινια, ποπΊδη οἰ αἱτατῖς. ᾿ 

Αβίοχι, σδή κα τὶ [ξπγεη αποάάλτη τοτιηάιπη, Ἠ εἰ οἢ. 
Αἴβιος «αὶ ἀιρίτσεπι Βαδοῖ ἤριιβοατίοπειη : ἀὺτ Θη ΠῚ α ρτῖσατ. 
ο΄ Ῥαττίςυ δ εἰ, ἃς τα τι ἢ σητῆσατ ραιρεγέπι. ᾧ μὴ βίοτος ὄξιν: ἀ βίος 

ἀςἀαξξιιην. ἀκτήμων, ἄκληρφς γι: γα} }2ς μαροτ ξαςα]τατες. Πα οιΔη. 
ϑητεύσοντεις αἀκλέρφις κὶ α βίοις αἰδιράσι, (τα τα ος τησπαϊοὶς νἱγὶς 
δι οσςῃ!ς. [τ πη ἀἶβίος ἸΠΕΓΠΊσ τη τἰσαϊῆςατ, 41 ἄγοι ΠΟῊ ΥὙΓΙΓΕΓ, 

ἀτύλεμον : ἃ ῥιᾶς, τὰ εἴτ ἀτοις. [τό πὸ ποὰ γἹΟἸδητα πη. ΠΟῚ ἱπ1- 
ΤΊι 1, ὅσ αἱ δικουυῦ τα, 1} Πα 4 πν Αἢ 1ἰς τη ξοττ Τα Ἰατια πη; ἃ βία, ἰὰ εἴς. 
νἱοΪσητια. ϑεπιο θη, ἤος ΠΟτη ς οἰπὶ ἡ οσατ, 411] ΠΕ ]]4ΠῈ νἱ- 
τὰ (πα: τατίοηστη Βαροτ. Ηοιπεγ. ΤΉτγαςες αἰβίες ἀρρς]]δυΐτ, 
4411 ἃ σοπγ πΉ 1 νἱτᾶς ἴζατα ἀἰΠεπος » ντ 4π| πγα]: οτίδας ἀρ Πδι- 
πεαηῖ. ΑἸΙ] εχ Εὐδάτῃ!ο τητεγργετδηταῦ αβίες οἱ βίαν ἐκ εἴδασι 
Οἱ νἱοϊξητίαπη δας ν᾽} ἤθη ἡθγιητ,ὰ εἰτ,φυμσις νὶς ΠΟῚ 1η- 
ἔξττυτ. 5. δ᾽ άπ σίτ εηιπι Επήϊζατῃ ὁ ἴοοο ἐλεύϑερφι γδιαβιοι οτία ΠῚ 
(νε Ετυπιοϊορ. μαβετ) βίοις μη χρώνδυοιγὁ ἐςι,, γόμοις καὶ πολιτείαις. 
Αὐὖῖ ςεττὲ α ἰητοηῆιια οἵδ ραττίου]α » δὲ ταη ς δα] τροιῆςατ συ 
Ὠ181] εογα πὶ ἀςοίς ας ροιτίηςης δά νἱέξυτῃ ὅς ξιςαϊτατες τες 
τι πη ὃς δὰ μβοτοητίαηῃ, ἰὰ εἴξ, ορυ]ευτιΠ1, πλέστονγντ νίὰς εἰς Απ- 
τίρβου ἂν αἰ λυϑείᾳ. Η εἰ ἢ, πολεω βίον ἔχοντα. [το πὶ μακρόζιον με-- 
γαλότοξον ἄβιος βίος. νἶτα ἤθη νΊτΑ]1ς,1}) ΕρΊρταιπΠι. αἴβιος αἰ οι ίωΐη, 
Ἐχεγόπηιις ριάοτΡ ἴητο Γιοσ δ. ΑἼβιοι, Αι), σςῆς δογτιςᾷ. νἹάς 
ἀριιὰ 5τερἢλπιιηι αὐἰδὶ πόλεων. ῬΕΙ] οἴἴϊττατας τη Ἡοτοὶςἰς Ἰη4μ τ, 
ΑΡῖος ἀἰςι ἃ ροετῖς,, αι (ρετίοτα Μυῆς ἰῃςοίαητ, 

Αἰβίωτος,ν, ὁ, ἀο]οτίδεις Ρίοηι}9) τγ τὶς, Βα ΠΎΠΠ]ς,, αΡ ςέξις., 411] ΠΟ ἢ 
νἱαΐ τ, ὁ μη ζῶν, πησηάϊςις, κακὸς ανδῆ ς, ὁδιωπρῇς. γηάς ἀβίατος 
βίος, νῖτα ἱπτιποιαηάα δὲ ἀςογΌ Δ, ὃς πηι πὸ νίταί!ς. Ὠἰ οἴταν ὃς ὡ- 
βίωτος,τεττῖα τειν, Γαι ΟἽ] τς Ε ρ στα πη πγατατίτις, ἶσον δ ύσζωον κά - 
βίωτον ζίοτον. ΑτΠ ΟΡἢ.Ἷη ΡΙατο, αἰ β ίωτον εἶναι μοι πεποίηκε ἃ βίον: 

ΖἘἰςτἈιηες τη Οτορ ἢ. αἰ βίωτον ἡγησκωῆνος ὃ)» εἴ τινος ἐπολυφϑ'ήσε - 
“αὶ δωρρδοκίας , ἵ. πο ΠῚ ν᾽ 6 Πα ι1ΠῈ τ Ἰτγατιις» 11, ὅζς αβίωπος 
αἴων λρι ΧοΠΟΡΗ ἴτας πηςη ἴς δέ πη]ίογα, 

Αιἰβιώτως, ΡΊ αττ.ἴη δοίοης ἀβιώτως καὶ αἰχρῶς ὑπὸ χύπες διετέϑησαν, 

ἰά εἰς, κἀὲ ἃς τυγρίτογ ἴῃ ἀο]οτς (ξ παδιισγιηῖ. αἰβιώτως ἔχειν, 
ῬοτΙο πτατὶ ἀς υἱτὰ 9 Ἰηξε!Ἰςίτο νίμογς,, ἰτὰ γεγο γὲ Υἱπςη μα ΠῚ 
Ὧρη (τ. 

Αἰδλόβεια αε ἡ, ἵποο αι πλΐτας, ἱηΠοςςητί 4, ἰἀΘ πη ηἰτας.Γ ς. 1.2. τΤυ- 
“ςαὶ 1Ἰοποσφατα, ᾿ηαϊτοαριά Θγαῖζος γἥταταπι Ποιηθη ποη Πᾶ- 
ΒΕ [εἀ ἢαθετς βροτοῖς, α βλάζειαν,δς. 

Δ'ἰβκαξὴς,ἔος δ κα ἥν Πηο σας πηοΧίμς » ἴηης της, ΟἸοηίας, Π14- 
ἔατιτυτας, (]υσοτ. ἤου ποςοης, ἱπςο ] απιῖς. Ρ]ατο 2. ἀς Ἀιεριιδ. 
τὸ χάϊοειν χα αἱ ἡ δοναὶ ὅσαι ἀῤχαξεῖς, ἰὰ εἴλ, απὸ η1}}] αἴετυητς ἀς- 

τι τς 5) ςΠΟΡ᾿ σταὶς ἑαυτῷ αὔρας αἰ βχαξεις παρέχεσαι» ῥταίες 
ΜΠπίος- 

ΕΘ) 
ΑῬ 

Αἰβλαξᾶς, εἶττα ποχαπὴ νἸηηοςεητεῦ, ηποοιὶ, ΡΙαταγο, ἰῃ Ορυΐς. 
«δεὶ α' οργισίας, ἐ βλαζῶς καὶ ὠφελίμως. 

Αἰβκαζω ον ῖς ἀϊςοθάτον ἀρὰ ΔῈ σγρτίος βιηῖς ἀ ράρυτο σοππο- 
χας δά Ρυγσαηάμτη. 
Αἰβλασίως, ὁ δέως Τα αυΐτοτ, Ἡ εἴν εἶ. 
Αἰβλαξ, ακος, ὁγλαμπρὲς, οἰλτιις, Ογρτὶ ΗΕ: οἱ. 
Αἰβλαπῖος ποχς ἐΧρεγϑνοι! Ποςογὶ ποθὴ ροτοίϊ, 
ΑἸ βλαρρε,ἰϊαπα, τὰ ξύχα. 
Αἰβλας {πρὶ ἀι15,1 σποταης,[ηστατιι εἰ σευ εσος αἰ γνώμων. 
Αβλαςέω ὦ, μ.ὐ σω, τι] ὃ σοτπλίπονηοη [Πςοτείςο. 
Αἰβλασὲς,ἕος, ὁ καὶ ἡ,8ς Αἴβλαφος,α, ἀρὰ ΤΒεορ τ. ηξοδοιηδας,ηοπ 
Θογπη 8015» ΠΟὴ [Ὠςογείσρη5, ἀϊοίτιν δι Αἰ βλαίςητος » αὶ πεηαῖς 
Θεγηλίπατο 41 ΠΘΖαΐτ ΡΠ] υ] γε, Σ 

Αἴβλᾶυτος ε ϑνπιιάμς ρεάος, ἐχοαϊςοδίας, αὐυπόδητος ΕΧ α Ρευδηάὲ 
Ῥαττί, ὅς βλαῦται αυοὰ εξ οαἰςελπηευτιὶ σΘημ5. 

Αἰβκεμα,διγατατη ὠμαΐρτημᾳ ηιδῇ ἀβλεμρίοο άπ ηιοὰ εἰδλέπαημιρα 
ντ αυϊάφπι γοίαυτ. Αἰ βλεμὲς, ἱπα ΑἸ τά τιη 7 ἢς ΝιΙοδηά. ἴῃ Αἰεχί- 
Ῥβαγπιαςὶς, Ξηροὶ δ᾽ δηπλλίζων ὁλοῦ χελλύοσεται αἴ τὴ ἀ βχεμὲς, 1, ἐσϑε- 
νὲς.[ητεγρτος,α δρανές, ͵ 

Αἰὐβχεμης,Ἰπαυἀοχεηἰασυπάμς, 4 ΠΟ] ατιο»ἱ σπαμμς, τολ μος αἱ τερσ'ὶρν 
παρειυῆνος κακός." 

Αἰβλεμέως, Αἄπιςτθ.Ὡ 65] σεητοτιρτο αἰ μελέως ν ὃς τγδη ροπτίοης 11-- 
τογάγι πὶ ἀλεμέως,ρΙςοΠαίποόαμις ἰρίϊες β,, ἐβλεμέωεγΟτίοης 4ι- 
τβοτγειαρυά Εν πποίορ αἰφρρντσως. 

Αἰβλενν ἧς εος, ρί(ςἰς αςι9»4110 ποπηΐης βελόνη δι ῥαφὶς » ἀραιὰ Ατῆοης 
Αἰβλεπὴς νος, ὁ καὶ ἡγϑοίρεξζας.ν}}15.» ΔΙ Β111ν πγά]ας » ἱπάϊσηας αὶ νὶ τ 

ἀσδταγ. 
Αἰ βλέππνμᾳ,ατος. τὸ, ἀο ἸξλιιΠ1,ρεοοάτα πη. 5014. δὲ ρέρων ὑκαρτέρει τὼ 

4 ἰδιωτῆδ αἰ βλεπ τή τα, τὰ δὲ “ χογικωτέρων αὐτὸν ἰωΐίᾳ. Ἰὰ εἰτν 
να παγιαπι ΒΟ ΠΊΙ Πα! ετγᾶτᾶ ρεγξεγεθαζ» σα] 41 414 Ῥτιι- 
ἀξητίοτες ρεςς]οητ,οἴεηδετοτυτ. Η 

Αβλεπεὶς, εἰἐς)ὁ χαὶ ἡ, ξφοςατοτνα βλεπῆν. 5014. οἱ δ)᾽ αἰ (λεπήογτες κὶ αἱ 
δου υῆυοι αἰποφϑαλμεῖν πρὸς ὃ φίλιππον," βοήϑιν. 

Αβλεπῆω ἀεἸπαιο,ρεςςο. 
Αβλεψία ας ἡ,ςαςιταοεϊποοηἢΠάογατίλ. 
Αἰβλήδη, ἐνδόσιμον, ἢ εἰναι ργο!υῆο. 

Αβληρᾷ αξ καὶ Ἰαθεηα, δία. ᾿ ΐ 
Αβκὸς ἥποριαῦ α ρείπιατ. ὃς βάνιομαι βέδληται» ἃς ἰαζαῖο, ἀϊεΐτατ τες 

ςοπτινησοάῃ αι αἰ!ηυ ὃ πλυΠθ,η00 ((ηςες πεπηίπεπι δάθυς ρετ- 
ευἰετγῖο, δα σίους σοίρὶς ἰητόστα ἢτ » ἡςαὰς ἔτσαιςφητίθες ἱξτιθιις 
οδταίᾳ. αἰ βλη ρος ἐς, ἀρυᾷ Η ὁ Ὁ: ὁγαπλ,( σίττα πομάυπὶ 12 ξϊᾶ» 
ποηάππὶ ατοι Ἔχ οἶα, μη πῶ βεβληυῆθος,καινοὶς,γεοπτογὲς γ ἀκέραιον! 
ἐδν ἔχων, αἰ πρῶτος. 

Αἰβλήτμα ςν,νε] ἀβλίτμα ςονγἱηταξευ 1. 

Αβκυτῆρες,οἱ τεῖξος, μαρτυρες αὐηλλαχότες. [Γαρίταγ οτίδτη Αἰ ὀλότορες, 
ὃς Αἰβολιίσορες. ᾿ 

Αἴβλητος «ν, ὁ] αἰὰς ἢ Θ ρυταταςποη [ας ἰημοἴλτις, ὕτεωτος, αν 
Οπηηὶ τοϊογαα ἰηςαγίωι τατας ὃς ἰμα 1 [4}15, ἐμ] ης γάτας. ΟἹ ΕΞ 
ἔεττ δῦ αὐέτατος υο( ἢ πη τον ᾿παμ]πεγάταπη Πσαϊῆσας. ἸΝΔηι 
111 ἀς οο ἀτοιτατ » 481 σπλ της ἰάς]Δπάο Ἰξξις πο οἷϊ : ἢος 
γοιὸ ἀς τὸ αἱ ςοπλίηυς Ρασηᾶάο Ὠ0]Π ναϊπας ποςερῖτ, νἀτίη. 

Αἰβλυχὴς θαίατας ἐχρετβ. ΑὨΠρατεγίη Ἐρίσγαηι. μισήσας δ)᾽ ἀξλυχὲς 
ἐπαύλιον, ὅς. 

Αἰβλήχμωνονος, ἑιοδτυίας, ςδες, ἐμβλύς, 

Αἰβλυχοὶς,ἔος ὃς Αἰβλυχεὸὺς,Κ, ἰφοπι ημοα βληχεὸς, γοδυξτις ας ξοττίς, 
ἀρυαΡιηάατο δι ταῆς α Τὰρογμαςὰηδυπι οἰϊ, γτ ἰη ςαχυς ὃς ἐἰςα- 
χυς:οτῇ 41{|ς δἠντατικῶς ΡΟ ἴταπη εἰΐς νἱάσάτατ. ΑἸαμαπάο 1ς- 
εἰρίτυτ ρτὸ Ἀθθ ει, ουτιήο, πη 0}}1ν ᾿πη ες. Π γα πη ΠΟ, ἀεὉ1}1, 1- 
Τα εἰότασε χεῖρα ἀφληχεία), Ια οἰξ, αϑνενα γαἰπαιλίω. ΑΡΟ]]. 2. Ατρ, 
ἐβλυχεώ σ᾽ δδὴ κώματι κέκλισ᾽ αἴαυνος Ἰὰ εἴζ, ἀ ὥνενοποιῴ ἡ  ϑνενεῖ, χτὸ 

φέρησιν πὰ βληχοοδ Ἰη αἷς [πτογρτ.πηροζεητῷ ΟΡ (Ο ρογεπ,, οὐβλη- 
χρα νόσος, το τη Πς ὃζ Ισησας πλοτθις » ἀρυὰ Ρ]ατάγςῃ, ἴῃ Ρ εις], 
Εἰ αἰβληχεοὶ εἰδέπτιτοι, τη σ}}6ς Ἔχογοϊ τατῖ πες » ἀραιὰ δαπάςπὶ ἀς 
Ψαϊετυα. το πά44.Ετ ἀ βληχοὺς ϑεένατος 5) πλοτς ΠΟη Ψ]ΟΪςητᾶ, αι8ς 
ἃς ἀβληχρρποιὸς ἀϊείτατ, μα] αἰ ϑιενεῖς ποιῶν τὰς ϑνήσκοντας, ΑἘ- 
Ἰιδπὰς χατέςεψεν οἱ ἢ (ἴον Ὡράως χαὶ συωὺ γαλήνη ναὶ ἀβλυχειβ ϑει- 
γάτα, ὄνπερ οἱ ἐπὰρ εἴν καὶ ὄμηρος δοκεῖ μοι. Τὶ οἴτατγ αυτοηι βλνυχεὸς 
περι τὸ βεγιήν,αυνοι Τῃτοτγάιιπη, σῖτα βαΐγλειν εἰς γγὑω καὶ διωύα δι αὐαα 
ρεῖν ὕφηϊῆςοτ, ϑζ ταης Πρ οιῆοατ γοδυΐζιτη δί νΠδ, ητογαά χα 
τα βαλε ϑιεἰς Πιωὴ δὲ ταῆς ἢ σηϊῆςατ Ἰηβτπηιπι ὃς ἰη04}} 4, Ετγ της 
ἁπαλὸς, ἀμβλυς, ἐμανρίς. Αἰ βληχοὴς ετίατι ΠοτρΑ οἴ γ 414 
Ῥιοίςοτί 4. Ηο]οιγοριατι γοςάζ, ὑλιοτρ όπιον, δ κορπίερον », ὭΣ 
Ρτγος ΝΙ σαπάτί ἴῃ Βος γεγία 'π ὙΒοτιος. εἰ δὲ σύγ᾽, ἐκποίης αἰβλη 
χρέος ἔγχλοα ῥίζαν. 

Αἰβλίσερε δον ἀψαυςον ἱπαυΐς Ηείγο, Πος οἵδ ἱητλέξμ πη, 
Αβλό!, (ετί ς 3, απέγδὲ απεῖσον» Μαςςἄοηες. 
Αἰβλόπις, ἀβλαβὴς» Οτοετεηίες, 
Αἴβλος,εος ὁ. γα εἴτα την αῆς σοπις ἀριιὰ Αἰςπλάπος, ' 
Αἰ βλωϑθρίδιον,κτὸ,ν ἐπουα πη; 400 ἔσετιις Ἐχτιπσιίτοτγαθοττιι9) ἀτέλες 

ςον κτρὼ ρον ἐξαίκβλωκα. 

Αἰβλώτκῳ 5 ἀριιᾷ Θαζάτη 8.3. στάγοπι. Υἱάς αατὰ ἄς ἰάετα απο 
βλώσκω. , 

Αἰβιαὶ αἱ, Ρτεςατίοη εν" δύχαὶ. 
Αἰ δευϑα- 



ἡ ἐν ᾽ Α 

“ Α-Β 
γεγδ χἹ δ ΔΙΧΙ ΠΟ σάτγξης 9. ἐσ! Ετατις » σα Προδαγγί ἡσα σε: 
οἀἰςα δ." εντ ἀξούϑητος δήξις, πηοτίας ἀςρίογατιις, Τοῖς 

ἀἰξογϑητος φίλ(Θδ-,ἀπχίσιις αι ποι αἀτπηάτατ, Ε ρ  ἐξοτιις οὐδ 
ἦχοι ἰξοήϑητοι ἔσονται, ατνϊοἰς ρτοφοῖϊς ποθὴ ροτοτγίς.: 
Αὐιιοτθ.οἶτρα αυχι]τιι, Εις ὸ ἐπ δίως. 

ζόνιϑον φάρμακον» ἰγτο το ἰδ ]ς νοηοηιιπι, ὙΒΟρΒτ ΠΡ. σέ αἰ τοτ, 
ἰλητ. ὃς ἀρια ΡΟΙΥΘ.οἰξούϑες ἐσκέναζον πλυγὰς,"α οἴ, ϊαοτα ἴπ- 
ΝΥ ν τμίνως ἀτῖς ΠΌ 1 πχοάοτι φαῖς ροίϊτ. 
ὑϑόητοςνο κὐ ἡ γταοιτα 5, ΠΊΌΓαΙς, , 

Αἰδολαικυβόυτικοῦ ξόχε βνομα, ΗςΙ Ομ τοί οτατίνς ἰαξξυς ΤΠ] χ. 
Αζολέν ὡ μ.ήσω,π,υκανοςοιγγονοδυϊῃς Βο,άπταντῶ, Πατίμο « ἐβόλη- 
Π σεῖν λητοΐδ. Υ ̓ ηὲς ἃς ἀβολεῖν ΡΓγῸ ἰοτο ρος Ειοῖο, Ηείψομίις 
᾿ σιωετίζειν, Ἔτι ἐτς, ΑΡΟΙ] αὖτις σ᾽ ἀ βόλι ἐσουῶν ἐγϑείσῃ᾽ ἴοντεξ. [ἤτογρ. 

᾿ ̓ σαυτευξόμεϑει. 
λεῖςναΐνν 4» ΠλΠΠ| ΠΊΘπτα, [ἐρό5» πϑοιξολω δ᾽ 1, 

ξοληδαὴ οἱ, στα ἀο]ες,φαΐδιις θθπ ταυτὸ Ὁ αἴᾶπι ὙΘΏ ΤΙΙΓ αἰυπάνπ»- 
ἰουρῶς οχ ἀὐρτίπατί ον δς ἀξολέώ. Ἐλέϊα συσδλοίφῃ ἀπο τ. ΠΕ ἀ. 

αἱ αἰτογίας ὀκϑλίψει, ἢ 
Αἰξόλντος,:, ὅρο ἀξολὕτι, τι Θ. ἡ οσοι[ις, ]υαῇ ὉΡαατίο, οσπιογίαεϊο," 

᾿β σουστοῖδις, ἔντευξίς αἰ πάντησις, Ετν πιοίος;. 
ἤ ἰξολήσωρ.κ; ἀξολιςγαὶ ἀ ξολίθ-, τ! ἃ ὃς ἀγνώμων, γε] ἀΐνωμος ἰὰξ ἴρσηϊ- 
 ἢσαητ,ρυ πὶ ἰς, μηδέπω βεξληκότα ὀδόντας, κ᾽ ἐδέπω γνώμογα ἔχον- 
πα χαὶ ἀθητος ποιιάμ πὶ ἐπηηῖς «τατῖς ππάτοος, 416; Οὐ 1 ἀὐμὰς 
υυςηῖς εχ ζιτῖτα αυ άθηι 5.114.5ς ἃ Βιιά.οχ ΑΥ το. Π]ὰ ἃ μηδέπω 

 ῥβεξληκότα ἰπζοτγρτοῦ. 411 ποπάιμ}} ἀπιηῖι ἀσητος ατατὶς Ιητςος. 
᾿ς ψεῖδα Ασιΐη 6.46 ᾿Πτοτ. οὶ πχιΐαητ οἰα!πηο δὶ αἰκμείζει 3 κὶ ἵππος κὶ 
᾿ς ἡμίογίθ- μ᾽ σὲς βόλες ὅταν Ὁ πάντας ὦσε βεβληκότες αὶ ῥά διον γνῶναι 

᾿ πίω) ἡληκίδυ. δι κὶ χε γουσι [ν ὠμίω ἔχήν ὅ τῶν εἰ ξυλίθ- ἢ ὅταιν 3. βεύληκό- 
᾿ς χορ ζα ἐϊχην. ὃς Ἡ εἰγς ἢ, οτίαπι ἱπτογρτἴβολος, νέθ. ἐσέπω ῥίψας ὁδόν - 

Ἢ ᾿ πα, Ατηΐοις] Ὡς Δηϊπια!. Πδητος νεγὸ ΟἹ ιο 1, 4υΣθιις ατὰς ἀ1 
ΠΓ΄ φοτηϊτατναρια ΧοΠΟρὮ. ἀϊσιιητοτ γνώμογες αν Η ον ΟΠ. οτῖαπη κα- 
Τ᾽ πηρτυκότερ:((5ἀ 51:14. χατίυυκότες ) γηαε 1) Πα θα οὐ (δα 1 ΠῚ ὃς 

Ἱ Α ββιυοπιοπαπι σαί πετας ἀπηρί τις εχ ἀσητίμτη ἐπ τοῖο ποπ 1Π- 
Γ΄ τατποίοιτγι λποῖν ὥμιονες καὶ λείποῖν ὥμιονες ἀρ οΙἀπτυγιίος οἵδ, ε - 

᾿ς πογμγιρακότες, νεται τ νυ] σις, ΩΝ με πναγμθηι βίης οἵ οἷς ἐλελίπᾳ 
᾿ πὸώρισμα. Επἀξολήτωρ», ἃ μὴ οἰδοκοιλῶν. αϑοφ τὸ βολῶ κ᾿ αὐδι- 
᾿ς βολώ, Ετγα. Ὁ πάς ἀριϊὰ Απτπηαομιιηι Τοίσ᾽ ἀρ’ οἱ αἰβολήτορες αὖ- 

τ΄ φξες ἐΐασιν,1. μείρτυρες σιωναλλαχότεςνκ) σιωσυχόντες. ΕἰΝ οτίΔη αἴζο- 
᾿ς χΘηῆππηεῃ 5161 19 Ρ]υταγ μη Τιπιοίθοπα. 
ἣ ᾿Αβόνα, ϑεμας νος, αἰ ο 14, ἀς αι Ματτία]. ἘτΤαιοη, δατνν 4. 
Π Αὐθ'τεποι. Τμεοοτγίς. μή μὲν λωβήσηδ ε τας μπελίθ: , ἐντὶ γδ «ὦ (αι, 
Ἡ ΠΕ πὰς ἰπάατις νίτες εἰ τ σΏ1 ἐξῶσαι χαὶ ἐκμαίζεσαι: οὉ ὅδε ὃ- 

ὴ πὶπῇ ΤΠ οτῖς. ἀβα ̓εσίταν ὃς ἀζαι ἴτο πὴ αὗται. Το μόναι, νοις ἔεγε ΙΩΠ 9]. 
ΐ Ἰεσιιητ ταιποῶ α}}} αὐκη ἱ ΠἸσοα γὃς τοῦτ ομξξας 

᾿ Ἀξοτθον," μὴ κατανεμουῖνθ5,1.ποι ἀςραίξας ἰοςις,ν οἱ ὔκαρπος 5 πίω 
τος βοπέγίω μὲ φέρων, Ετγπιοίος. ἶ 
 Ἀδυλεὶ, πςουιϊτὸ, πηργιἀσητετγιἀβέλως, ἀφρόγας μα ϑῶς, 
Ἧ ̓ Αιβελέω, ὦ ποπ σου το, ποῖο. Ρ]ατο ἘΠ... βελῶν ἐμὲ ἐκπλεῖνγπο- 
τς ἴδῃς πιο ἀπξεάετςο "(κΝ ξελευομαν, ν" ξύλομα). 

ος ἉΟιλὴς, ἐδ. ,τοπηογαγίεις, ποσοῖς, οσοπες, ἰκπήμων, 
᾿ς Αξύλητος «, ὁ κα ἡ μπαΐτας, πΠοη γοΪΠητάτιις, εἰκούσιίθ-, ΕτΥπιοίοσ μὴ 
τ φιλί. ἀϑέλητίϑ’, ΠΟ] ξης ἴτε πὶ ἱποοῃΠάσγατης, ἔογταῖτις, «Ὧ- 
Τ᾽ γητος ράξιοντε» Ἰηιτὰ σοίζαγγες που ἀείγἀοτάτά,τος ἱπιργυοη- 
τ΄ τεγ σεῖϊο ἀξέλυτοι συμφοραὶ γερεητίπα: οαἰληχίτατες, ΕτΥπιοίοσ. 

᾿ δυσδύλδυτον. τὼ ἀξόλητοι,τες τηϊίδτας »τος ἁξηϊ ἐξα.» τος αυα ρι ατοῦ 
᾿εχροδξατιοπεπι γεηΐαητ. 12 ἀς δεπεές, ἐξέληται ὁρξ, ας ΠΟῃ 
γα τον άοτ. ἐβόλητεα πεφηματα,τας δάπιοτία, ὃς ας ρεςτοῦ ΠΟΙ τιμη. 

Ο φοπΠἢ πὶ ἀοοάυητ- Ν 
᾿ς Ἀδυλία ἰας, ἡ τε πιετῖτας ἱπορία σοηἢ}1), ἐπηρτιάθητ»απηοητία, ἐπ 

᾿ς ται δευσίαχ, αἴοια. μωρία. Τίοοτ. ἕτω σὴ αὐ μούλιςα βελεύεῶι σειρρξιω - 
᾿ς Βείης, εἰ ταὲ συμφοροὲς σαὶ ἐκ ἡ ἀβελίας σγπξζλέψειας ἱ ῆς ροτὶΠιπηὰτα 
᾿ς δάσοηίείςπάιϊι ἱηοίταϊ εγῖς » 11 δὰ οαἰαπηίτατος ας Δέζοττ το- 
᾿ς πηετίτας ρεέξος. ἀβελίσ, πὔρ Γνωμίω, ,ἰημἶτο ἀπί ΠΟ. 

Π Αβελθ. ς ὁ χὶ ἡ, χοικύβελίΘ», ςου 10 σαγθῆς ν ἱποομία τις, το πη τά" 
᾿ τίσ: ργδσερς, Ποοη τὸ ασεπεηζαϊτις. 

Ἀξελύτατα μα: ἰροητὲ πε ορογᾷ ποιαἤμητ,, ἐωροώρετα,. ὃὲ Αἀ- 
Πς μεῖρ. ρτὸ ἐποοηία τ ΠἸπ|ὲ. 
᾿Αδέλως, [{εἸτὰ Πβρίδητοτ,τ απγογδϊθοο αι] οἰφρόνως, εἰ οιϑῶς χα 
᾿ς χῶς αἴευ χόγυ. ᾿ 

ἰῷ Ἀξεσκολέω ὦ μιήσω,καν κοι ταγΠΟΪ τιοτ, ϑορυξῶ. 

"ἢ Αῶτης, Βοῦες φατοης, το πὶ ἐσεης, ἀκτήμων» ἀΐπορρς" Βπὸ σῷ βοτόν. ας ἢ 
ο΄ οεἤει ἄβοτοι ἐσεηιις πΠοη πᾶροης γμκς Ραίσατιτ » ἴθυ ἤθη μαοης 
τ΄ ρεςοτγεβυτὰ δηΐπι ρεζοτὰ ἤπητ. Ηοῇο ἀ.κραδίζω δ᾽ ἔδαικ᾽ αὐδρὸς αἰ - 
ἢ βέτεω ἰὼ δουλείδυ, ἐργεῖοι. Η εἴ οἢ. ΐ 
᾿ ΟΑβρα. αξ. ἡ χος 1 Δα οἱ εἰσεητιοσ, της] ρας Π]Δ,Οςη.ἐαρ.2.4.ἐπζία- 

τ΄ χαὶ αἱ ἔβρω αὐτικὶ ἐθεςςα ὅς ριιο ]α: οἴμπς. ἰτο τ) Ἐχοά:Ο2}.2. αἱ ὡ- 
ἡ ον (ραι αὐ, ἔχπγαϊα εἴας, ἄβες πσῃ πηρ εἴτε οἴ Δης 1 πες ἔοτ- 
Τ᾿ χῃοίάρος Ἰ] 1: πα ἀοπτείτιοα πιι]!εγῖς εἱς ᾿απχυΐα, ταας κο 
ἴδ: ποτατα ἴξι νεῖηδ Πτιποζης οἰκότρε κα αἴ χεῖρα συυύτε φθ- 8ε- 
Τ΄ κεἄπαινα, Εἰντη. Μεηληάος 1 ΡΙςυὐοπογοιὶς. μύτη τέϑνηκε ταῖν 

τ΄ ἀδελφῶν δυοῖν ταύταν 5» τρέφει ὃ παϑλαλύ τις αὖ πατρὺς αὐπαξ » ἅβρᾳ 
τ΄ μητρὸς αὐτά γοουῆίν, συκιωγία. ταῖςς (0 4111 γοσαμγιϑ βέζες 4ς οράπι- 

τ ᾧγεν δι βίος 4“ λονδθην, : 
“- 

| 
δῇ 
Κ53 

ἡ 

Ἁ Β Ἷ 
Αἰ βοχδουλη ἐς. νἷ, ρΟΠ]οχ πῆς Ξοποι πα 
Αἰ βοάκηστιν, (Ο πιο γι ροοτί οι Πῆ 
Αἰβεάνας, ΟεἸτα κερκοπιϑήκους ΠοΟ [Ἐ.Ππ|ΐΔ5 οαιἄατας γοσδητὶ 
Αἰβρανὶς εἰδὸς 1, τοοιιςὸννςε τις πηαϊὶς τὶς οἘ σγοςςῖ σο]οτὶς:ὶ Οἱ αὶ 

ἀς Ατυΐρ.ογοςοτα ἀνοϊτυν:ὃς ἃ Ὀ]αἄτο ογοσοτι δ, κρρκωτός. 
Αφρα μίας, οἷλ ΒοΙυς φυϊάσηι ἃς ἰαέλιις ἰπἼμάο ταἰατῖο. 

. Αὐράξας͵ Βα Π|46ς Οπτ!ροῖοητοπι Ὁ οι! πὶ ἄμ ρο ας ροττοηίο ποιαῖς 
ηθγίησυτ 1), ΗΠ] οτοηεἰη ς.3.Α πος Ριορ ἄν, 

Αδοαχεν,ίο παΐτ, ἤχησεν, ροοτίςιΠ,. Ὁ 
Αἰβρεκτος παλάμη, ῃγληιις ΠΟ ππαάϊ 44, Οηηι5. 
Αβρεμὴς»ἐθ-, ὁ κα ἡ ,ἀΔοίροίιις,ἐβλοπιὶς» Ογρτὶ}, 
Αἰβρεττάνὶ,κὶ ἀβρετάνη κα ἀξμεντίωυἡ γα τοσίογὰ ΠΥ̓ΓΩΡΒὸς ποιηΐῃὸ 

τς ἀϊέϊαννηας αἰβρέ τίμυοὐ, ΡΟ], 

Αἱξριοἰχεῶς Ἰαυτὸ δὲ ουτὰ, ογπαγῖν ἃς] ςατὰὲ νίποτς, ὃς ἀο Ποίας ὥςοτς; 
κοσμεϊῶ ϑρύστεῶι. 

Αἰβράζομαι, ἀοϊϊσαιὰ οὐποσ, ἀθ] σατο οαϊτα νιον, ἐδρυυύεῶτ, κβνιὼ 
σίζεξι. ξ' 

Αξριϑὴ ς»ἱειιῖς, Εὐτὶρίδες. 
Αὐρικὰς, νεΓα πηῖν πὰς εἰξρικάςἐρρν. γα Τς ἰλυϑέςερον, 
ΑἼβροιτος,ε, ὁ τ αίζοτ, δ ύσκωφίθογοκ μέρφυς εἰκὸ ὕων,ἀϊρυαν 9. Ετγπλοι 

Ἰοσ αὐύςακτος ΠΟ ΠΛ Ϊ5. 

Αἰδρινὰ, τοὺ, ἡγιπ ἀατακέκαϑτιρυίύα, ; 
Αβοὶξ ἐϊρηγρρῶς,ν Ά4] λος» ν τ 1}, Ἡ εἰν οι» 
Αβρίξαι,ἃ εἰθο (χῆτρτο ἀογιπιιο:Σσπὸ βορᾷς γυςάξω,κοιμηϑίώω,, δ1 4. 

Ἰάσπα ἰσίτας βιεγὶτ σιπὶ βοίξαι (ξα βρίζειν δι « βιοτῖτ πϑριοσὸγ, ἱ 
Αξριςής ,Πλα ΠΕ σία, νεγθετο, κατ ἡ ίας τωτοπλήξ. 
ΑΙ εἰζιθ- κα, ὁ, ἐξρρδίωτος γε] Ἰσλτὸ ν] ες, ΠΊΟ  Πἰς, 4εΠἸσατιις ,πλόσιθο. 

Ἰ»ιουγ : ἀς ἄτα οἱ οἷς, ἰξορξίων ἀράζων γώθε, γοϊ οιτπὶ ἰρίτῖτα 
Ιεηὶ. 

ΑἸξρργώςηρ, ΠΟ] ς, ΕΠ πλίπατιις, - 
Αξρργόθ., εγὁ κα ἐγοπιηῖα [πέξα οἰ ]ατύιδ σοπηρίςης, ΖΞ (Ο}], 
Αἰβεόδας πράπεζα,αραἀ ΑἸΉΘα. Π10.1, πλο ]Πἰθιις ἀαρίθας » ἴειι οἷδὶς 

ἀο!σατις τπἰπγιιέξα πχοηία. 
Αἰδρφδίωτα,»ς, ἢ νῖτα 46 ΠΠσατίου ὃς ΠΊῸ Π1ς: τρυφερὰ ζω κ' ὡποιλή, 
Αἰδρρδίαιτος δ κα Ἴ ὙΓΛΟ]Πς » ἀε]ςατὸ 8. ΠΊΟΠΠ το νἱποθς » ἀε!ἰςατιις πὶ 
οἰθο Ὁ βεὺν»αιιοιὶ φείςατιιη ας πιο ]]ς, πὰς (ντ 4111) πιαϊτωπα 
Πσηϊβσατ, δὲ δίατοι. τὸ φρο» δέαιτον, πιο ἢ 1 ΠἸπια νῖτα ν ΡΟ  τίαπο 1η- 
τεγργθιεννῖτα: πιο Πἰτῖος, ἰΔυτῖτία, ππιηά τα, αχυγπιίχας,αρυᾷ 
ΤμοΥ ἀ. πρυφητὴς τρυφερὸς ντρυφερόβιθ.. 

Αἰβορείμονες οἱ, ρεπ  ἀὲ ἂς πηο τον γα! εἰ: κασηΓλώσωβῥοι λα μιωροφθ τ 
ἐγι,ἀπαιλοφερρι:αὐ ὡξ ρὸν, ΕτΥ ΠῚ. 

Αἰφρόκαρπον,ατοτοηιιτ μοι ανεἰρήτονον. 
Αξρρκο (ρόω ὦ σαρΊ]]ος ογηον ἀο ]Πς!οίας {ππην 
Αἰβρρκόμης,τηο ]τοῖ ςοπγαῖὶις: ΒαςΟἈ οριτποτοη,, πολυύτειξ, πια!ίςαι 

ΤοΠΊΔΠ) Παρ εῆς. : : 
Αξρρμία ας, ,τοποὈτα: σκοτία απο ἀ τεηεδτα Πγορίτι ςατεηζ, 
Αὐφρϑμείθ-, οἰ ζειπλίις ἀοενίΘ5:αὉ δ᾽ ὃς ἐρόμι(Θ- 1 Βαςοδας, 
Αἰβρομίπρης.ε,ὁ,λαμωράζωνΘ-, ἃ Ὁ Πηῖης μέτρα, 
Αξρομος,κ ὁ κα ἱ, Οὐ Ἰτοροτγας, τα πα] πο ἴτις » ϑορυσώδηξ: Ὁ αὶ 1ηϊθη1 
ὯΟ, ὅς ξρόμος, φιιοι ργορτίὸ ἤσαϊῆοας Πγερίτυ οὶ τσὴ!5. ἰοά ἢ ἃ 
ΡΓπλγὶυ ὶ δοσιριατοτι ση!ῆςατ ἥης ἤτεριτυ, αἰδὺ βρύμου γ 14 εἰτρ 
ἀψοφίθ- [π Ετγιποίοσ. ἐβρομθυ(ῆτ ἃ δρήμθ- αιοὰ ἃ βρέμᾳ ἔοτ- 
τηᾶτηγ) ὁ γεν ὕχέν, κ᾽ ἐρομοιώ. 

ΑἸἴἴρομον, γί σαημ τη 5 Δ] τὴς ὅς ης ΠΡ ΙΓ, ὀρίγανον, σιγηεῦν γ ἴ9 
ψοφον. , 

Αἰξροτίωες, πέπλος ἀἰχίτ ΓΟΥ̓ΟΟΡΒτσπ 5), τοπιμΠπιο ἢἰο ὡοητοχτα 
Ρερία. 

ΑἸδρόπλετος χαϊτα » ΦΟΠ1Δ ΣΌΪ] δὲ ΟρυΪςατο ογπλτι τοάίπγῖτα, Ἐπ- 
τίρί (ες. 

Αἰξοθς,“, δα] ἐπογ, νοπαίτας, ἀς 1 ςατίς, ΠΊο ἢ ]ς 5 ἐπ ες! ΠΠ]ς. Γαοἱα- 
Ὠὰ5, ἐῇ τῇ ϑεῶν κείσᾷ Τὰ γὰ τοιαῦτα κρίνειν »Υἶ᾽ ἰζρῶν μοί γλον, χαὶ εἰ - 

φυκῶγ,ϑις 48 ἴῃ Οατοπς, κὶ τί ποτ᾽ αὐ κὶ δυκαρπίᾳ, «ἀδὲ αἱξρέτερον, κα 
δυμορφίφ, αὐρικ ἀνέφερον γλώοιτο, αι] ροτεῖξ (Ἰπηαῖτ Οἵςοτο ) εἰἰς 
τα πὶ Ε μέτα Ιατίὰς., ταπῃ δἱροέξα Ἰυσππάϊις ξ Ὑπάς «ξεὸς λει- 
μῶν. Βουϊάτιπη ργατιιπγ:ν ϑηλὸς κῆπος ΕἸ σσαης ὃς Β6πΕ φαΐτιις ποτ- 
τιι5. [τοπ,ργα τ αέξις, αὐϑθείδης. 5᾽ᾳη!ῆςας απο 6 οι πὶ αμΐ 
Ἰευΐ εἰς ἰποεῖπι,} κέφως ζαίνοντα : ΔῈ α ἃς ἔα ο)ς ̓ ψηάε ἀξαρὸς,, ὃς 
ἔγποορα εἰέρῥονντ φυϊάαπι νο] ἅτ. Α11) πα ]αητ σιπὶ ἀσπίο ἰρίγιτιν 
Αὖν πίωιντ {ἴτ ρτορτίὲ ἱξρὸρετεμοτ., 4} Εις δ ταῃ ΟῚ ροτο Ὦν ὄνανς 
φίς «φρο σαϑεῖν, ἰάήσιοτς ; ΡΙατατοίι. ἴῃ δό]οπς. δπρεγαξίατα 
μάθει εἰξρότασίθ.,14 εἰς, εχ οι ἢ ΠΠ πγιῖς. 4] οἷς σατε θαπε οἰιγᾶτας 
ἀξρὸς 1 λαμιωρὸ τρυφερὸς αἰ πτιλὸς: ὃς ἀρ ἃ ΗἩετγοάοι. ἀἰξρὲν.1, καλόν, 

εἰκ τίη αὐὔϑειδες, καὶ σεμν ἐγ, Ετ εἰ ξροὶ βανγεῖν » ε[Ὁ πο 1} δς ἀε! τσατο 
18οεῖϊι ργοστεάϊ,, Βιιά. ἐχροηὶτ πιαση!ῇοὲ [εἴς ἱπέσττς ἰὴ ἕος 
Ἰοςο 4ιιεπὶ δι ϊάας αἴξειτ, ἐκεῖν ὀγτὼς ἀἰβεοὶ βώνων ἐδόκᾳ ἔχων «αὶ 
ὄρρός υἱπερηρυῖθας αἴω Ηεἰγ ον Ἰπτογρτετ, ἐἰβορὲ βαίνων πρυφερήβιο, 
ἰὰ εἴτι πιο το νἡπσης τη πὶ τη οἹ] ᾿ποο ΤΠ: πιο Πτίθ τη 1ἢ τος 
το γίτα: σοπστε ἀγσιογεγνηάς “ΕΙΓΆΥ!. Ροτίας ἀβρρβάτας ἀρρε!- 
Ἰατ, ΠΟ σας ὃς αὐτβοτε δι: ραϊξις αἰςπτάτοτίθιας. ϑρύστεῶϊ αὶ 
κολακεύει, 

Αἰξδρρςαγὶς, κ Θ-,ὁ καὶ ν στάρι {1 θυ σης, αἰ βοογαςηρ. 564 ΠηρΙς. ἢ- 
συνξιπο τις ἀνβῆϊιεης εχ αἱ ρὸν ὃς «αἰζω. ὃς ἀρὰ Ξιι 14. αι θα τα 
ἀγώγυμίΘγάβεες αγὲς ἔχων ἀεὶ τὸ μέτω Π0γ κὶ τὲς βοςουΐχες, 

ἃ. 11}: 



ϑ ἀμ 
Αβρεσιωηγης, ἡ ΑΙ ατίτᾶς, ἀο]: εἰς, φοιδδότης σρυφά. Ἐπτίρ! ἃ. πη Οτοῆε 

ἀς Μεηείδο πολλῇ σ᾽, ἀβρησιωλῃ δήλζν ὁράῶι τἥῳ σδυταλιδὼν γι Ὁ] 

Ῥτο τηδσο! ςοπτία ἃς ἰροπάογς ΡΟαὶ ν, ἄδιιτ, 
᾿Αβορτάζειν,εἴξ ργορτί ὲ ετγατο ἀππὶ ΒοπηπεπΊ γὶς αἱ  1:,ν οὶ Τρίμ πη : 

ἔξύτο,νε ἃ σίττατι) ὃς ἱἀοιίατοτοϑ ἴῃ ΒΟ ]ο., γαῖ οιιπὶ οἰ ρ 9Ή] πὶ 
τἰδὶ οεσυγγοῖς ὃς οσυΐαπι Βοτί κί ἱρίο {πιάτο δι σοπατιι ἀϑεγγας 
τε. ΟἹ] ποῆτί τμο τις [ἃ οχρυίπητ, ξεν 1}ν [0ν ἰρογοτμε. ἃ οἴξ, Ἰρία πη 
πο ἱππδηιτοιαας ΠΟ ἢ αττίησοτς, πῖον, {Π|14 κιαὔϑι υὔδειν ἡμη 

«τως εἰ ρφταξουδ ἀνούλοῖν. ΤτοΓρτ. δια μερτήσουβυ» ἀγλάλων δποτύχαι- 
δ 5 : Α “ ὅν Τ' Ἂν. «ἦν. ος εὐΐπι νογθαπι ἢσηίποατ τὸν (ρρτὸν τῷ βορτῶ μ᾽ πίω) 

σιωαϑαησιν ἀπὸ τυχεῖν [6 [ει ὐγς (σ᾽ 6 5 ἐμιυ τ ὙἘἠ σ ΟΜ ΥΕΥ βΟλΉ: 
«οί ετίαπὶ νῦο νόγθο ἀϊςιην Οταοὶ ἐμφοδύσω, σὐπὶ ἴθ οὐ- 
αἰτία ποη ἢτ ςοποαγίις., ὅς αἰτογασζογ ἀσαΐατ. Αἀ πος τπδπηᾶ 
τοῖα τ Οτίοη ἤμίβρρτες, ντ ἀριιὰ Ἡ οπτοτΐῃ Πα ὅς ΟἀγΠ: ἐμ- 
βροτες ἐδ᾽ ἔτυχε... ϑΠΊΪτιΓ οτίαπι ΠΠΊρ οἶτον εἰϊβρφτοίζειν ρτο 
Εἰγαγο, ρεσοαγο. ἰξρρτείζειν ργατοτοα οἱξ ποέξα γαρατγὶ, ἁῖαιις ο- 
εττγατο, ἔς ἐν ἀβρ9τν γτουτές-ι γυκτὶ Σσοπλδυα ὧν. 
᾿Αβεέταξις,εωςγ ἧς, ρΘ Οτα ΠῚ Εγγοτ εἷ μαρτία, διοι μφόδησις. 
Αἰβοέτη,ης ἥνποχ,ςοπεί οἰπ πηι. ἀἸἰςιτατ αὐτο πη ρτο ἐἰμβοότη,"7) αὐθρι-τ- 

λείψιν σῷ μ’ αῇοῦὶ το μὴ τροϊέναι βορ τὸν ἐν αὐτῖτν ΕἸ ἐν ὃ βροτὸς « φανε-- 
πα γε] ἀμξεϑτη καϑ' ἰὼ βρραοὶ καὶ φοιτῶσιν, ΕἸΥ ΠῚ. ἀξρφαηνυξ, ςοη- 

Ἰαπέξῖπι; ἀριι ροοτας. ΠΟ πηοτ. τη ΠιΔὰ. εἴσοκεν ἐλϑυ Νυξ ἀβρότη. 
Αβερτήμων,ον(Θ- ὁ χαὶ ἠνρεςοάτοτ. οἱ ναρτωλές. 
Αἰβρότης,"α Ὁ. ἡ, πιο Π τῖες ἀο] 1 οἴ α, οἰ ποιλο της, τρυφερό τὴς, ἘτΥ πιοΐο. 

Ἑ υτιρ ὃν ἐβεὐπητὶ κεῖσαι ἰσοτ τοδὶ ἀστοῖς ἀεἰιςατὸ, 
Αἴβροτῆσαι ἠοέξι συγ ηἶο νυκτὸς ἀπαντήσω. ΕΥΥΠαΟΪ. 
Αἰβρρτίνη "ς, ἢ ραςραττίχ, μαρτωλή. 
Αἰβρρτόγνιον,ν εἰ Αιζ δ᾽ πονογεῃοπηδη πιεγοστὶοῖς οἵδ ἀρυά [ατοίδηιπη:αδ ὦ 
βρὲν,ἰ τς υφερὸν γιοά ἀο]ἰσατιπι πσπίβοατ. Αρυά Ρ]αταγ. ρτος 
Ῥτγίυ πὶ οἰ ποπιθη βηατγὶς Ἱ ΠοπλΠἴος] 9. 

Διβεότονον, τὸ, Δ τοτοπαπλνμοτγθα ἴδι! ρίφητα ροτρετυὸ γίγοης, ΤΉ εο- 
ῬΒγαῖ..6.μΠτοτ. δῆς. ὃς τὸ ς.Π}.9.4 βρέ πειον Ἔτιατῃ Ιερίτατ 
110.6.ΤὨςορμινηάς ἀἰρρτόγιον μὺ ρονναστοτουτιπι νη σητι!Πν 
αμοά εχ ἀθτοτοπο σοηΠοίτατῳ θτοίςσοτ.  δ.1. ὅς εἰξροτογίσας οὐνγίΘ-, 
Ψἱπιιπη εχ δά ρίδητα ςοηίεέζαπι, ὈΙοἴσοτ. "9. ς ὃς (ο πε}. 110. 
12:.(4ρ.35.Α βεὕπονον οτίδτγα ἀτοίτιν ἀξρόκαρηον. τσ πάοτ ἴῃ ΤΠοΓ. 
“Ναὶ μίω) ἀβροτονοῖο 40 π᾿ εἰἴγθιον ἔρεσι ϑεέκλει Αργγονϊι ιὥσσὰ βῆοσόυ, 

Τητεγρ. Αὐτοταηὶ ἀμῸ ἔλοειτ δεηοτα {γ!αεἴῖτε τη πηοητίδιις εἴ- 
φλεϊας, ὅς ἰατία πα ἤπς Ἀοτγτεηίξ, τὸ υὸ ὀρεινὸν, τὸ Ὁ κηπεύσιμον " εἰ- 
βρθπονον διιτο πὶ ὩΟΠΊΪΠατΙ ΠῚ αἱτ, διαὶ τὸ τρὸς ὁ εν ἁβρὸν κἡ ἀσαιλὸν 
φανεῶϊ, αιο( αἰρεύξιι τοηογεπη ὃς ἀεἰἸσάτιπὶ ἀρράγςατ. 

᾿Δ'δρρα- «, ρα πιαηυς»ἶηδη! πηατα5.1 πίη }}1ς. Αὔροτθ- ἀϑείνα- 
“Θ΄, Ἐτγγλοΐορ. 1. 1πηπιοτῖα!!ο, Ργιδασοτξ ςατηηιπενϑεὸς ἀξρο-. 
“«Ὁ- ταϊηϊτηὸ οσπιο, θεῖς. [τον Ἰηἀοπηηῖς. ἀζήμιίθ-. 410) ἀΐξρω- 
“Θοσαπι ὦ [Ὀγίσπησ. ἱπὸ ὠζροτον,, ἀΐψυχον, αγαϊϑϑοντον,, ἀπενθρωπον. 

Αἰδρότων,ιη σοηΐτι ΡΙ αγαὶ! σοςΒ!Θγιιπη ἔρεςιος,νο] Ιοοιήζαγπι. Α - 
βερύτες “ρετγοι πα, Μαςοάἀοηϊοὸ,φρός.. 

᾿Αἰβροχώτης, ΠΟΙ] ας σαρΊ]Πος παθεος : ἐριτμότοη Αρο]]. πη ἘΡίσταπι. 
Αἰὐροχία, ας τ, (ἰοοἰ ταφἰππτογῖς ραματγίας, ᾿ Ἔξ 
αἰβροχίτων»ονίθ- ὁ ἡ ἡ ΟΠ τοῦ ψο[Εἴτιις, λαμλώροφο μίθυ, τρυφερὰ φορῶν, 

Αἰζροχίθο, ε, ὁ κα ἡνποη πιά! ἀπο (ἴσοις ἐξροχίθ- ἄγκυρα »Ἰητορτα Δη- 
δοτα,ἰ οἴξιχυα: ἴῃ βιυιέξιις ποπάπηι ταξτα εἴτ. μας ίάπας 1Π Αρο- 
Ιοσ. πδρὶ ἰδ δὴ μιῶιῳ: σιώσνπων,, μία μοιΐσως ἐκείνη εγκυρᾳκ “πι ἐ- 

ἐρυχίΘ'νὐδύρεδν τὸ γήεοις κὶ τίολγ ὁ σον, ταὶ ι ξοιταίϊς νᾶ 11 Δυςμο- 
τα δάμιις {μροτοίς ἰητεστα,ἀορίογαγο (δπεέιυτοπι,δις. 1 1Π ἃ πλῖ- 
δὲ αὐπες ἀροτοῖ, ιὸ ροαπι σοπξιξετο. ᾿ 

᾿Αἰβριωα,συκώμινα,πχοτα  εἰνοδι. ὃς ἀραιὰ Ατμεξηςαπι Ῥαττβεηίμς Αὑ- 
βρυγαιλησυήτ, συκφήμεγαι εἴ ξγίοι κριλόσι μόρᾳ. ἣν , 

᾿ἐβρωϑομωνμεξμα,,,. ἀε]ςίοτ, σ]οτί οτνϊοίο]είςο, πυ αὶ Ρίαεςο » ϑρὺ- 
πίομαι ἀο]οἷας Ειοῖο, πάσηι πιο ἔαο οἷα νοηοτατίοης {ὰπν. ΡΙα- 
τοῖῃ Δροΐοφ. ἐἴγωγε χαὶ αὐτὸς ἐκανλυυο μίω ΡΤ.) ἡξριυύμίω ἀν» εἰ ὅ51-- 

ταϊμίω ταῦτα, ]οΥίάγοτ δὲ ΤΉΝ ἰρίξ ΡἰΔςετοπν δας (οἰταπη- Α- 
ἀαπιαητ. ἴῃ Ρ ἤν ΠοσηοΠΊ. ἕτεροι ὃ αἰ ἐρειύογται αὐ [εἰ ρος ἀο] 16 4-- 
τὲ σοπηροπιης,, ἀο!ςατί Βαδετὶ Πτιιάςητ:ε εβξοσπιίπδητ. Γορὶ- 
ταῦ ἃς αβρωΐσιαυτμοτε 624,1.3.Οτατῃ, ἃ εξ, οτπο,λαμωρεώωῳ, 
εἰ δριυδομα καυχῶμαι ὅγαξρ πΊομκαινκοσμοιδμαὴ σεμνιω ομαι,λαϊιωρυμο- 

"μων" χαὶ τεΐγχα με γιωαγκὸς ἐν τρόποις ἐμὲ ἄβρωνε. 
᾿ἰβρυτοὶ, ππατίποιιπα ἐοαἰποσιιπη ἔρεςῖος, Η ον οα. 
Αἴβρωμα, χοία: πλα ο τί σεηι. Ἷ 
διδρωμθ. σταυῦΐτες Ἐπὰν αλινε τ βρωμάῶι ἀς Ἱεοηϊξσπις, ᾿ϊγ- 

οἷξναταις [4 φεπας Αἰ1|ς Δη πηδητίθιι5 σταιμτετ οἰεητίθας ἀϊοἴταγ 
δί α τῖς αὐσετ. [τετ.ποη νΊτοίις ΠΕῸ τΕΓΓῚ οἄοτὶς τ" Ιοίξοτίος 
110.4.Ἐτγτηοί. βρωμοι οἱ αἰ γὸν βρομοιωτες, ὃ ὅδιν ") χοιώτες : τσὶ 
πὸ βρόμ',υοά ἃ ἦχον Πσηΐ βολτ. ἴβρωμοι ἐχϑίες ἀρυά Ατῇῆςα. τ- 
ἀσητιἀεπη,εὐἴχυλοι εὔπεπτοι:ἰς ορροηπητας ζρωμώϑδεις. 4. (]{- 
Θ᾽ ποπΊ τπατιηᾶπὶ γοάοϊεητες. 

Αἰϑρωμοιω ταῖς (θ-.ε. ὁ, Ιλτη οἴτις, στα ἴτορας » γοεϊξεγατοτ, Ηείγ οἷ, 
ὁμόζρομερι. ὁ μέφωνοι κεκραγότες, πυλυζρομοι ὶὶ πολυτάραχο!. 

Αἰ βρονθ- βίθ- Αὐτγοηϊς γ ταν ργοι ἐγ δια το ἀϊςιταγ ἀς πιοῖ τοῦ ὅς 
ἀε!ιςτοίὲ νἱφητίδις. Ν Ιάς δρυᾷ Ἐγαδίπι. ὃς 5014. 2) σολντελών. 
ἾΝΔπι Αρτοη ἀΐιες στὰς Δριιὰ Αγσίυος. 

ας ρῶς (ρ]επάϊ ἀὲ, αὐϑηρώςἰλυτὲ ἀς]τςατὲ, ΠΠ ΟΠ] τοτν Α ἀας τίνι. 
Διίρω; ὥτΘ᾽, ποη οχοίας,ποη γοῆις, ποι τλοτίας ἴῃ Ἐρίφταπημ, 

: ν᾿ ἢ 

ἈΜΒ 

Αἰβρώτη, Αδτοτα, ἢ Πα ΟΕ ςΒς ΠῚ, όσον Μοραγί, 8. νχοῦ ΝΙΝ Μερας 
τοηίιπ| το σις, ΡΊατατ.ῖη Ῥγοθ]. Ὧ 

Αἰβιωτθ- (δα αἼβρωσος,οἴρο τπατ|}ς: ντ ἀξρωσθ- ἐχϑυς,ΡΙζῖς πηοηίῃς 
ΟῚ Δρτι5»10 οἷθος ἢοη δἀπηττοηάις, 424» 4αΐ ποὴ οἵ εἰαϊ, 
ὙΠΕΟρμτ. μητοι, "1.1.6 ρ.2,.0. τοὺ μδ βρωτεὶ, τε κ΄ ἄβρωτα τυγχά- 
᾿γειαυσάαην εἰ σα]! ςητα ἤχητ : 4114 δἴϊι ἰηθρτα. [ἄεππὶ [10.3.ςαρ.6. 
ἐγαέζωτη ςογηὶ ἔαπιίπα ἀΐβρωτον εἴϊε ἀἶχις, ΡΙ]Ιηἱησυπαδιϊεπ,. 
Ιτεπὶ ἄβρωτθ- σατο} ὃς τεγοἀίπες ποη (δητίοης, ΠΟὴ ΘΑΓΙΟΙΙς, 
πο Ἔχεῖις, τοίςου 4.11.3. αἰ όρωτα ἱμάτια, γείζες αὖ ὁγοϊοπὶς 
γἱείο νεηἀἰςατανποΒ εἐγοίς. ἣ 

Ἀξρωτ. ετίδμι δριιὰ δορἢ.Ἰ4ςπὶ χιοὰ νῆςις ἰοίπημς. γ14ς ῬΟΙ ΠΟ, 
11». 6. 

ΑἸζρωσία͵ ἀσιτία,ἸπΠ 6 414) Ο 181 Δ Εἰ πεητδ. ΡΟ χ. 1.6. 
ΑἸβυδίω. ὃν ὅγπφυρημαν ΑΌΥ ἀσπούθπα ὃς ]ατία ἤὰς πηοηίᾳ Τξδαπ 4 (πὖ 

Διυιῖοτη {Πᾶτιο » ΔμῸ ἱτγαρτῖο 5 γε ἰη ΟἈΙ ΙΔ ἀπ. νοεῖς Ἐτγαίπι9} 
ῬτΟθοΓθίππι εἰξ ααοα νἹυτρατὶ ίοἱοτ » Ὑ] 4α]ς ἱπτοτηροβιιὰ (δ 
1ηθοτγίτ 9 τπο]εἰτύίαμε ἱπεργαςηῖς, [ἀπιρτυπὶ αο Αὐγάεποπιπα 
τηοτίθιις 401 1 (ςοηἀα πγεπίαν ριοτος ἀπ Ππαυίαπάος δά πηίττε- 
Ῥαητ,ἱρίογιπη οἰαπιοῦς » πατγούμηας ταππαϊτα σοπιτῖς εγαπξ 
το] οἰτίιργατεν Ατμοησιιπη ὃς Ζεποάοτιπι » ἰ4 ἀρεττὲ οἴοπάϊε 
διάας, αξυδίω ἐν, πα υίτ, εθπφόρη μα, παν ἀκαίρως ἔεφόμένα Ὁ. τινὸς 
αἰυδία πὶς δ, εἰωθαμῆν λείγειν ἐξυδίω ὃν δθμφόρημζφο. διαὶ τὸ πὲς ἀβυδέ-- 
γὰ ς ὅταίγ τινα πολίτων ἢ ξέγων ἐς Ἰὥσι, Τ᾽ τὸ μιψίρον κα πὲς φεφανας, 1 πὰ 
«παι δύα αἰειφέρειν φιληϑησόυῆνα, ΦὮ τε τιϑίων ϑορυβεσῶν, “τε ἐσα!- 
δίων κεκοαγθτων ἐἸοχλεῖ τ τὲς παρόντας' ἀφ᾽ ῶὶ εἴϑις-αι λέγειν τὸ αροκείτ- 
ψῆνον. Η εἰν ομῖπ5 πγοπάἀοςὰ μαβροτ»δθπφώνημαι το ξθηφόρημίᾳ.. νο 
αἰτ ἃ εἰς ργουεγθίμπι υοά Ππαθει:ἀξυδίω ὃν ϑπιφώνημᾳ ,ἰὰ εἴξ,1ς-- 
εἰληιατίο ΑΌγ ἀςπα, ιὸ 1) Βοίριτος ςαἰαπιηϊαγὶ ὅς ἰγγίάοτς οὅ-- 
{ἀευ]δητενηάς ργο ἰυοορἤδητα ὃς σα] απηηίατοτε ἀἰτίτας ἀθυδὸς,», 
αἱ ἀβυδὸς φλυαρία, ρτο ξατΠ]Πτοτε ἀτηὰς ἱπορτῖδ. 

Αἰδυδὲὸν, οὐ, τὸ, ργοξιπάμήν,βαϑυ. “ἡ 

Αἰβυδὸς, ΑὈγ ἀμς νιὸς ΗεἸ]εἰροητίνηα Αἰβυδῦϑ:, Αδγάϊ ἰῃ ΑΌγάο. 
Αζυδεκόμαμροἑ ἐγ ΟΡ Δηταν να ας κομδύτες 1 οβεγεητες ζε. 
Αδύρβηκον, Γαι τι Πγ» Δ ΠΠΊ νπϑλ ὃ, μαίταιον,δασυὶ, συρφέϊ ὥδες αὐάϊχει.-: 

πογγρέπαχϑές. Ετ ὠξυύρζηλίΘ-, μέγας, κοιτεικορηής. Ὠϊσιτατ ὃς ἀξέρξηλθ- 
ΡΟ εοάοπη  ατγίῃ.1η Ετγπιοίοσ (ογίρτιπι εἰβύρζντον. 

Αἰζυρτάκν ον σεις Θά 8}1} δατθαγιςὶ φοιάίιις οχ παίξιιγτίο, αἱ! ον δς 
{ππ4Ρ],Ἐτγηποίοσ νπάς ; 

Αἰβυρτακοποιο), οὗ, 1: οἰ Ππηοάϊ εἰσι] εητα ραγδητ, Ἐτγπιοίοσ,. 
Αἰβυοσίθον, ᾧ κα ἡ,νοτασο, πα πη οί αἰτί τἀ ηἴς ἀπ : αἴδᾳ τὸ δύω, τὸ 

ὑπήσέρχομα:νεὶ ἴπὸ πηυτατίοὴς ΠἸτοται παρά 1 ούω ζύσω,ςέξυχα, 
βέβυσμω βέξυσω νηάς βυσὸς χαὶ ἔβυουθ- εἷς ἰω ἐσεὶς εἰσέρχεται διαὶ 
τὸ βάϑος:νο] αὐοα τὸ βύω τοὶ χαλύπηω, καὶ τὸ α Ἰθητατικὸν, αὶ τῖπΘ- ἐσ 
σπλύϑους υὑσεώτων χαλυπτοιάρθ-. Ετν Ὁ. Αὐσιυμείπιποη (ΟἹ ὺπὶ ἐς 
4485 [εἰ ἐς 4ιαι5 οτίαπι ΒιιΠ11 44 πάτατα ἀἰ οὶ αὐτθοτ εἴς. Ας-ς 
οἰρίταγ οτίαπι αἀϊςε τὲ ργο ργοιη τις, ἵπ ἐπα πλθη ΠῚ Ραῖξης, 
ντ λέμνη ἐἰβυοσίθ», ΑὐἸΠορ ἴῃ Ἀληϊς ὃς ἀΐβυσσον πέλαγθ-, δριᾷ 

ΖΕ ςΕγ]μπι.1 εἴπ, ροΙαρας ἴτα αἰταπηνντ ἕαπάο ναςεῖ, πος ἔπε ρα 
τίς] πηαχίπτο παι δια. ὠβύδτων τρηγρίρίτων σελαγρςυἱ ητηδΠ - 
ἔξ ργοξιπάιτατι5 γθιμπὶ Ῥεϊασιις. ἔβυοσα χείσματα, ΕπτΙρΙ ἃ. ἘΠ ὃς 
ΠΟΠΊΘη ἰάςι5.Ἰτοπι Ρτοίεγρί ας: ὥς! !απι. Ιοπες βυοσὲν ἀΐςιας Ὁ 
βυϑον. εξ ἴτάαυς αἰβυοσον αι βυσσὸς, ἰᾷ εἴς, Εη άπ τορεγίτὶ 
ποσυῖτ, νίστραγοτ οτίᾶτη ἱπ ηδιτγο, ΑΥ ἸΟΡΕ, ἕως αὖ ἢ τὸ ἀργύρκον 
τὸ αἰβυοσον αἴ τὴ σε κὶ εἰρίιυεὕσωσι, 
Αἰβὼ,1,ἀςοηϊςὸ Πα ου]ο, πηδη ὁ νπχατατ  αρωΐ, 
Αβώβας, Αἀοηὶς ὑπὸ τ περγαίων, ΕτΥΠηοΪορ.. 
ΑβΘ',υτθ-, ἡ, πο νους, ἐφϑογγος, ἔφα τίθ., Εἰγπποΐοσ,. 
Αβωτθ-,κ, δ Ἰπ σης, εἰηδιὶς, ΕτΥ τηο]οσ.. 
Αγανληυ! αἴ, φϑύν(θ. βασκανία, Ετγπιοίοσ, 
Αγέαϑι, Δ ἀπνῖγατὶ ἰπυϊάογε, οἶα. ϑαὺμάζειν, φϑονεῖν μωσεῖν. ἩοπΊστο 

ΡΓῸ ἐοάεπι ἀγάϊεξ κὶ εἴγα ὧν αἰχίτ, αἰγείας οτίαπη ἀριιὰ Η οππετιπὰ 
ἱπτογργοτδηζιιγ ρογ ἐκπληϊτεῶι οδΠιροίζοτε, 4ιιοά ΡΙμς οἰξ φιὰπα 
φἀπιιγατὶς 

Αἰγέγας, ΡΓῸ εἰγαγῶν ΡΗτγηῖς, Ραττίοἰρίαπη ΔὉ ἐἴγω, , 
Αἰγαγεῖν,ἀπιχ Πα: αὐ ἐΐγαγον 2. 1πάςῆπιτο Ατεῖςο νογδὶ ἀγω. νηάς εἴ 

γαγοάας, ὅς ἀγέγρεμι, ΔαχῚ ει, δὲ ἀγέγω,  ΧΟτΟ γ ὅς ἐγαγῶν , ἐν 
α(Θ-,41 ἀαχίτο το πη ἐγαγον Ρτο ἐγαγεάμς.. 

Αἰγέγεῶι σοπάπςετς. ΤἈπογά. 
Αἰγαγύραης νκγοἷ ΟἸΓΟαΪΑτοτ, ἀγύρτας. 
Αναζυλ(Θ., ὁ ἰπυϊ δες, κεγαλόζηλ Ὁ- οϑογερὴς, ΕτΥπηοΐορ, 
Αιγάζομαι, ὃς ἀγάζιν μεσ, τ τοτνσγαιιῖτοτ [εγονποςεο,εοσονίαδοτγος 

ἴτε πη ἱΠΊΡ]6ο κα ετίδπη δα πηίγοτν νοπετγοτο ορίθοτο. Θεηΐς, νης 
ἀγαγζοΐυοι, οἵ, Αἀτα τητος ἐγθμαχτῶ, βαρέως φέρω» ϑανμρέζω φϑο- 
νυδνλυπούνμαι βλάπΊομαισεβομαιγλιπαρῶ » χρέμγω, ΑὉ ἀγά δι ὠχίζῳ 

αὶ ἄγημι, Ετγτηοίοσ, 
Δι γαϑοὶ, τ δ αἰτίου ε»]Δυτόαιις ἀρράγᾶτι οἰ δοσιιτη ὃς ροτασπν σίγα 

Ραθτ Χομορἤοη, ἰὰ εἰξ, δὴ τίρὺ “ἴδ᾽ φρὸς Κπόλαυσιν χὐ διωχίδῳ συ- 
πίων, κα) ποῖΐο Θά. 

Αἰγαϑεὶ κιλίκωγγοπα ΟΠ σοη μαδετ: ἀςείξ οπίπι ἔχει. Ῥαγαπιῖ4 ἰπ 
ςο5 41 πλαὶῖς ἀτιίριις δὶ ορὲς ςοπηράγαγιης. Οἰἥςου σηΐπι 
Ῥγούϊτα νγθα ΜΊΪετο ἀΐτατας εξ. 

Δγαϑαρχίδης στέμιΘ-, Α φατπατοίᾷος δαπηῖυς ἈΠ οτί ας) ἀς τεδις 
Ῥῳτᾷςις Βυηβοτιαια τοχαῖς Ρ]ατατοῖπ ΡΑτα]] ες, 

Αἰγαϑειμ5 ἕ 



ϑεαρχίν δέ 
Ατοορϑ’ ὶ ῥ ; 

ποίητο οίας ἢ) ]αὶ τοπὶ ἄτα ἥοη ν Δ πὶ 
διυιηύμ αν ἰπρεητέθηαας ἀπγιιουϊ, Ὁ 

τὶς οἱ φιοπιοδαιοάα πὶ ὅι [ματι] ἀἰσαπτ, 

οὐ ξιυβξυαι εἰ άχαις τι νἱάς ἴῃ Αἀγαϑύς. 
τον Βοη’ ἐτἰ4Πὶ τηᾶζὰ Ροίξ Ῥαῃοχη,οταῖ πηαζᾶ 

ἀδτογαβ» 480 ταὶ οἱ δὲ τέτιι νῖςς ῥαηὶς ντος 
σἿ απ εἰς πἰς Ζυΐ σα ἰὰητ (δοιπάος ἰοττίς,πος ἴῃ θο- 

“το ργπηᾶς, (δ (δειιη4α5 ταπτὺ πὶ οδτίπεητιάδητ Ἱρηῖϊ, 
αἰτ ϑϑὴ “0 τὸ δευτερεῖα διδόντων καὶ ἰρευβόων. 5 1αν 

“ΝΕ πιοῇς, τυ πα οτίαηι ἀϊέξα ν οὐ Ρσίηλις τὸχ Αὐτα- 
ἘΠΊΡίαην ροίττιν ἕμεστς γοὲδραύς εἰοι) ϑέμις. 

᾿Αγαϑιό τοὶ στέμιψυχον, οἱ σοτί ἃ. 
᾿ Αγαϑίζομα θοηα ἀιςο, ἐγαϑτὸ λέγω: Ετγπ1ο]. ἀγαϑιζουΐνν » σίωεχος 
τ΄ ὀγαϑο λέγρυστι. 

᾿Αγαϑικὸς τυ ἀτο Πας,αὐεδαῖίΘ, ὠγαϑικαὶ Ἰητογργοτ, 514, ασεδαῖα, 14 
᾿ς εἰρτοβα,γοέξὲ ομπὶ νίγτατα ξιέξα νο] ἀἰξϊα- 
᾿ Αγαϑὲς δὸς ἦν σ ]Ο Πηις» οι πλ.] 15» σστιιις, δέσμμν ῥάμματϑ: χαὶ ςήμο- 
γί», γιηάς ἀριιά 5.4. οτῖα πὶ Ια σίτιγ αὐτ᾽ ἀγαϑὼν ἐγαϑίδες, οὐ 

Ῥτοιοτδίμπη οἵδ ἀἰοὶς ὅϑὴ αἴθ εὖ παικόντων αὐϑ᾽ ὧν ὄυηρ γέτησειν τρύ-- 

Ν᾽ 

ἀξ 

τος 

Ῥε Ιαατεν ἐγαϑὲ δαίμονΘ-, ἀς ιο γίάς 5ι114. νάς ΟὨΠΠΔά. Ε- 
ο΄ χαΐπ,, ὃς Ηείγοβ. 
 ᾿Αγαϑοειδὰς, Ὁ ἐδεῖν,ν]ἄοτα. 

᾿Αγαϑοεργίω,διθ της ἀρο,θοπε βαοίονθεης οροίογΡ αι]. 4 Τ  πιοῖα. 
ο΄ χιρλρ.6.Ὀ1οΐτατ ργο 60 εὐγαϑυποιεῖν. ; 
 πἈγαϑούργεια γ ας) ἡ, Ῥ6πο ἀσοπαὶ Πιἀτιπην»δὲ ἀἰλοτίτας,, ἐγαϑοῦ ἔργου 

᾿ς φῳροϑυμία. 
ὴ ̓ Ἀγαϑοεργὸσ, οὐ θοποβουΞ θεῆς ἀσοης » Ῥοποπηογίτας. ἩςΠοά. Αγα- 
τ΄ βεργρ) τα] εχ Θαμτίθι5 οχίραης αυΐπαιις ἀΟτάπηὶς ἀριια 5 ῥαγ- 
᾿ς τίλξας, Ηςἰγοἢν τ δι 425 αἷς εος Ευ]Π[ς (01 οχ ἐρβιοσὶς ἀεἰῖσε- 
᾿ς Βαπτιν Πτεηιιίτατίς ἐγσουν!ἀς ΗΠ γοί. 1.1. 
Η ̓κγαϑοϑέχεια ας δ τοτα πὶ Ῥοπάτιι πα εἰςέῃ!ο.κἡὶ ἡἶν᾽ ὠγαϑων ἐκλογή" ὧκ 
᾿ς ἀρκεῖ τοῖς πράγμοι σιν καὶ ἐγαϑοϑέλεια μόνον αἰγλιὼ δεῖ κὴ ῥώμης, κἢ ἔῆπ- 

᾿ φριφείας:που ἔιςιτ (τὶς ἴῃ τοδιις σογοπαίς (ο]Α γολιιητας γε] ορτίτ 
πηανίξ ασσεάαητ οροστῖοτ ὅς τορι ὃς (Οἰογτία. 5.14. 

ποιέω, εὖ, μι ἡσω, δα ποίας! οἁ,Ῥεης ἀσουὀνεργετῶ: (ο παῖ ας πῚ ἢ 
παρ] !οἶτετ τοπὶ θόπαπη ἔιςετε, ίξ δ οπα το. ἰ εἴς, θεποῆςίο «Κα 
Ἔςετε δὲ ργοἀοϊεντιοας σαρ.ὅ. Ἐυδησοί. εἰγαϑοποιῖτε σις αἶγα. 
Ξοποιοιυύταξ, εης βιοί τίς επε οἰ ςητιρας. ΝΠ ατοὶ Παρ. 3. ἐγαϑο- 
“ποιῆσω ἃ χκακοποιῆσω το 60 ἀἰοἴτατ εἰ γεϑοεργεῖν. 

᾿Αγαϑοποιΐα, ἃς κα πιοτίτοτα, δε υς ἢ οἰ απλ,οποξιξέιπι. Τὴ Ἐρ ΠΟ]. τ. 
᾿ Ροττ ς8ρ.4.αϑρᾳτιϑέϑωσόν ταὶ ψυχαὶ ἑοω τῆ ἐν ἀγα ϑοποιΐα, , ςοπι- 

τπεπάσητ ἀπιπηγας ἴπας Ὀεης  ςἸεπάο. 
᾿Αιγαϑοποιὸς,οὐ' ὁ καὶ ἡ, θοποταπι εβείοι, δεηϊσπις, δεπίῆςας,, πλα- 

πἰῆσιις. γῃάς Κπόῤῥοιαι οἰ γοιϑοποιοῖ, ο β] αφητῖα Βοηῖσῃα 5 ΑἸοχ. Α- 
Ῥάιγοά.ἠς Ιγάογυπι ἰοῆαχα ργοίρετο. Ἷ 

᾿Κγαϑόωρεπος, δαηίσηιις ὃς ἐγαϑοαρεσῶς, δοηϊ σης, Ατοορ. 
; ἀγαϑὺς, ἐγαϑιὴ ἀγα ϑθννθΟὨιΙ5ἴητε ρ οτἰαίτιις:ςοπηπηεη Δα η 4859 14ο- 
Τ᾿ πειιο, ντ]}15»Ορ᾿ρατι οἰ ρΊ σετ, γθηπαβη Ρογ τιν ἐγαϑὸς ἢ Π1ρ]. 

ἂς Ποπηϊπενίιγριπηοάο δοπςπιοάο ὑτιιάθητξ, ποάο ἔοττές πιὸ 
ἀο ἀϊαίτεηι » σιάτιπι σα β ας. ἐχεπιρ πὶ ρα πὶ οσσαγτιητ 
ἁρυὰ δυτβογος. ῬΙατατοιις ἴῃ ὙΒοπηἴοοὶς » ἀγαθοὶ γίνονται 
Ὡρὸς ὃ πολεμον,αὦ ὈΟ] πη (ἃ νῖτος ἤγεημος οἰτεπάμπηζ. [ἀπ πὶ ἴῃ 
ῬαδΙΙςοἱα» αὐλρ εἰς πάστεν ἀρετίω ὠγαϑὸς » Ὑἱγ οπηπὶ νίγτατε ρτά- 

᾿ ἄϊτυς,4ς 5οασυοία » [ποἰαποῖπ Απαςβατῇ, ὠγαϑοὶ ταὶ ψυχαὶ, δζς. 
Ῥοπᾶς ἢαδεπτες Δηϊπγας ὃς Πγοπαας. ΤΟΥ ἀ14. 116. 1. ἐκ ἐπ᾿ ἀ- 
γαϑο το μονίω) ποι ὁυῆνΘ», ποπ ἰγηςετὲ πιογάπη ἔδοίξης : ἢς Υ 4]- 
14. ὦ ἀγαϑὲ, ὁ θοπε Υἱτ» Γςΐ τη. ὠγαϑὸς ἱπυπεύεῶι,, ροτγίτας ἐς 
αυϊταπάϊ,, Ηεγοάοσ. "1. 1. ὠγαϑοὸς τοὺ πεζικαὶ, {Πτεημπις δὲ ρτ- 

Ι ἔξδλης «τς ρεάοίεγι, Χοπορβοπ ἕ. τ. Ραα. ὅταν μὴ ὃν πέρσαις 
ὦ, οἷμαί σοι ἐμείγους τοὺς ἀγαϑοιὶς τοὶ πεζιχαὶ, ῥᾳ δίως' νικήσειν. 1- 

ἀεγαἸΡ  ἀεπι., ταὶ πολεμικρὶ ἀγαϑοὶ γεν ουῆνοι, δίς. Ροτγίῖτι τοὶ πγῖ5 
τ΄  ιτατίς,σαπι Ἰηβηῖτο ὠγαϑὸς ἱππεύει, ἤτα!ςηὶ σοη!τιξ οη πὶ 
᾿ς φρυὰ Γιατίπος μᾶθες θοηις Ψίγσιὶ. ΕρΊοσ. ς. Οαγ ποῦ Μορία 
᾿ Ῥοηΐ, σιρηΐάπη ςοπυςξηΐπηις ἀπΊθῸ ἡ ΤῸ σαΐατηος ἰηβατε ἰε- 

“δος ἐοσο ἀΐςετο νογίις. ὙΠοορἢταίὲ [Π0.9. σἀρ.12. ΗΠ Πποτ,Ρίδη- 
᾿ς ἔδγ. σΟηἾτΠ10 ἰμη σις» ἀγαϑίω δὲ φασι κὶ ἑλκῶγ ἐν οἴνῳ χαὶ ὀλαίω, 

᾿ς Ψᾳαΐοτς δίιης ὃς δὰ ν]ςθγα τη νίπο ὃ οἷεο. ἴτοστη ὠγαϑὸν ἐΐ ἑρπε- 
". ΑἿΜ, νάϊετς δάνιοτίας Ιεγρεπτες. Ττοη] οὐ γαϑὺς ἀπλίωὸς, αα ̓ ΐδης ΠῚ 

τ ψδΐεης, ἴτοτη ἀγαθοὶ ὁ ἱερᾷς νόσου, γε] ὶς αἀιιοτίας πτογθ πὴ ςο- 
“ χηϊτία! ἐπι. Ἰάςπῃ ΤΒεορῆτ. [Ρτάεπι 10. 9. (ἀρ. 13. ὠγαϑὸς «ρὸς 
Ἴ πὰέλκη, Ὑτὶ]ς αὐ νίσετα. Τιεσίτατ "δ. τ. Ἀερ.. σ8ρ. 2.οἰγαϑὺς μ΄: 

Τ᾿ γερο» ἂς ἢ ἀγαϑίας εἴϊεης ἀσογα ἴξι! οι πλ}}}} θοποτιπι, Ρτο- 
ΤΠ μρογριαπὶ ἀγαϑων ἐγαϑίδες, ΒΟΠΟτΙΙΠῚ αἱ οΠλὶ. Εγαίηι. διρηϊῆσαι 

Π ἃ πῆι σησειμίσα (εἰ πυιιπγ,τ εἴς Ἐύ1.11114..σ. 
7 ̓Αγαϑοδαιμονις αὶ, οὐνρατοὸ διδσητος, ἐλιηρποτοιῶτες, ἃ ροοι]ογαιιο ἀρ 

: ΤΣ ΤΣ ; 
ἡ κυρίες χαὶ μῦ" αἰϑρώπων, ἰά οἵδ, Ρίλοςης τὰπι Πδο ηυὰπη Ποιηϊηΐα 

,.Ἶ  Βυ5. Οοηϊιιτιιγ δὲ στα ΠΑτίιο 9 νυ ὠγαϑεὶς ὅδε τωδε, Εἰς Βἰιῖς 
ι τὸ ψτ]ἰς. ἐω’ ὠγαϑῳ χερῶς,, ορροστιιπὸ γτὶ, Βιιά. ἴῃ Ερηἶιηιια πη 

 φά ἴαπιιπι [,αἴζαγεπη » ἐγὼ τῷ γε ὀνόματι τῷ σῶ χεῶμαι ἐπ᾿ ἀγεϑώ, 
᾿ς καλοὶ κὠγαϑοὶ, ορτίγηατες. Το άτα.}1. ν᾽ τ πγο., τούςτε καλοὺς 

᾽ , ΕΣ 

᾿ πέγκϑους ἐγομαζοιίζονς,, ἐκόλείφσω αὐτονς νομέσειν σφίσι πράγμα- 

" ᾿ υ 

ἌΓ ᾿ 
τὰ παρέξειν τ δήμου »ποριταὶ ὄντας καὶ ἐσηγυτας Δα κρυκῶν τῷ δ ἔμῳν 
ἐξ ὧν ταὶ πλείω αὐτοὺς ὠφελεϊῶχν αι! ποτίαπι ρος ἡ Ορτιπηάτοο γος 

ΤΔΌΓΠΓ, ΠΟ. ΠλΙηὶς {61 ἡςροτ ἢ) αι ὰτπη, ρΡορα  ατοπὶ ἴζατα πὶ ἐχῖ- 
δίτιγος ορ μαϊμπὴ ἱγὶ ̓ ΠοπΊρς ἱπρροαίτατογος ὃς φυτβοτος πρασ 
Ἰοτασα,, γηάς Ρἰυγα ἰρηϊ σοτησηοάᾷ ςοπίς χιιαητιιγ, τὸ ἐψαῦυν : 
4υσπὶ Ατἰϊοιοϊ. ἴπ ϑόηεῖς ἀς 4μο δεῖ ἀσίς θοπο » ἐγαϑὸν 
γοοᾶζ : σατογι πὰ 4111Π} γηΐςιπι {ΠΠπ|4 ας ΠἸπλτη τι Βοπιιπὶ Ἰη- 
το! Πρ γα]ς γ δὰ ἀἰτ ἀττὶ σᾺ] ταὶ τὸ εἰ γα δὲν » συμ ἀττί γ]1 γίπι γτ- 
Ἄσαησιις [κἀτῖηὶ ἘΧργπημηζ γ αἀιςέϊο Ῥγοηῃοπιίης 1Π|ς. ἴτάσας 
τὸ ἀγαϑον » 1ὰ εἴϊ, ρεγ τς δοπιμηῚ., νογιση - ἀγαϑύν, ἤας ἀγιίςι]ο, 
θοπαπι,, Πφιποηιου. συ είρει λόγους σαφῆς καὶ αἰσνδυςὶ, ὄγησιν υἱρὶ 
ἐδεμίαν φέροντας, οὐδὲ ἰγαϑοῦ κα σιν οὐδενὸς: συμφορεὶν δὲ τῷ τυχόγ- 

τι “0 πολιὴθ, δες ἃ εἶτ ἀστοιηνοὐγαϑὸν, ΑὐἸτοτοὶ, ἴῃ Κὶ Βοτόσις, 
αἰγαϑὸν, ἀρ ΗρΡροογατοπι; ἰά οἰξ, ἱἀοηοιιπι, ςοτῖυ ιν ἤξαξοι]ς, 
γόγιπι δι ρεγροται πὶ, Οαἰςη, (οπιπίςητ. 2. ἐς Αττίςι!, (ν0] α-- 
Ῥυά νεῖογες 14 οπηης αἰςὶ ἴο]οτα (τι δτ,ῃοα ἴῃ (ὰο ϑέεηοτς ρτὶ 
πγιῖπι οἵν)δς (Οπλπιςητ, 2. ἰα Π. ἄς ἐγαέζυγίς. ἀγαϑεὶ, τος σρτα- 
αἱ εἰζτιυνίγτατες , ὃς ργοδίτας, Βοπεῆοία,, ςοτηιηοία, ἐπηο-- 

ἰαγηξηζα, ξογτιηα;, ξτουίτατος, ορες, 14 οἵδ, τεὶ αι άρχονται.] (Ὁ οΓ. 
δὰ Πειποηὶς. ἀπηλάυε μϑὸ “Μ᾽ πειρόντων ὠγαϑῦν ὡς ϑγητὸς, ὑπέμε- 
λᾶτο ὃ δ υσαρχόγτων ὡς ἀϑοίνατιθ-, τας ατοτ αιυΐϊάςηι ργαίξησ 
τίδιις θοηῖς., νι πηουταὶ ῖς ̓ συταδαῖ αυτοτη [ουτι πας ντ' ἱΠῚ ΠΟΥ 5 
ταῖϊβ. Χεπορἤοη οὐδένα ὠγαϑῶν εἰπες ἐρησε, πειηϊποτη ἐοιτιι ηἰς 
{ρο] δυῖς. ΤΊ οἴταγ ἰητογάι πὶ τογαϑεὲ ρτο τὰ ὠγαϑεὶ, ΤΠοοτατ. ἀδ 
Ῥδσς τοῖς γὰ ἀγαθοῖς, οἷς ἐχομῆν ἐν τῇ ψυχῇ, τούτοις κπώμεϑει, χα 
ταὶ ὠφελείας, ὧν δεύυδωοι αυγχαϑομῆν, ρτὸ γιγτυτίσις, ἐγαϑέδες γα 
ϑὥν:γιαε δριιὰ Εγαίπι, αι Ῥγομογ. Βοπογιγη σἰοπιὶ , θΟυΟ᾽ υΠῈ 
ςορίδβ,αταιε σβημεηεῖα, ἰίοπι ἀγαϑαν ϑάλαοτα ἀγαϑῶν μυρμηκία. 
εὐγαϑῶν σωρές. 

᾿Αγαθοὶ σ᾽ ἀριδάκρυες αὐδρες δ οπὶ γἱτὶ Ια τ πιοῆ : ἀς [ς αὶ δά ςῦ- 
παιοτατίοποπη ἃ ἀπηο άπ ργοροηῖῖ ίμητ, τὸ ὠγαϑον, λέγεται αϑδοὶ 
τὸ ἀΐγαν ϑέειν ἱμάς ἐπ᾿ αὐτὸνντ (ογδ1: ΡΙΌΠας ΡῬΒΠοίορΙ, Α11) ἀςπ 
ἄἀιισιπς αὖ ἐγώζω͵ ἠΐγοισμαι ἡγαςανπάς αἰγαςὸς»γ ὃς ἀὈ]ατο σετημζα 
τόφυε τη ὃ', ἐγαϑύς, Ετπ ΕτΥπιοίορ ἐγαϑὸν, τὸ ἐΐγαν ϑεῖον. 

Αγκϑοῦ δωίμκονί(Θ-»ὈΟηὶ δεηϊ)ἴαρρὶς, κρατηρ. ἡ αἰἴκρατος, ροςα] πη, γα 
ΤΠ ΟΓΑΓΙΠῚ - ΑΠΤΙ411: ΘΠ Ϊ ΠῚ πο η Ὡς τεπιοῖῖς πιοτόσιπι ἢδι!- 
τιςσάπτ» Ροσμ]ύ πγαιιο 1ΠΠπ|4 ὁτάτεγοπι δοπί σοη1)} ποπιιπαρδητ, 
τυΐας ΤΠ ΟΡ ἷς ἔμ τα ρ] πη. Α1}} νετὸ ρὲ, αγαϑου σπίμογίθ- ἱπ- 
το] σιιητ Ργίατα ροςι]α. ντ οχίγαπῃ. Μετ)» "ἃ οἱδ, ἑρμῆς κρα-- 
πῆραν τελδυταΐαν πόσιν. ᾿γις Πα! άοπη ροβτοπηὸ ΠἰΡαρδης ουδὶ- 
τατὶ 7 ντ οἵδ ἀριιά Ἡοπτεγιιπι. Ετᾶγ ὃς ἀρὰ ἤδὰς τυ ΐταπι ϑεη- 
τοση δγὸς σωτπρίθ- γάζαν ΤΟιιῖς (ΟἹ τίς, ἡτιτε (Ὁ Ποῖτα] ς, 14 εἴ Γοτ-- 
πιάτο τίς, αι6 πὶ Παυγίς σας ἃ σοπυ 0 ἀϊίςς Ππιγι Ὁ αἱη ὃς ἀγαϑνεῖ 
δαΐριογίθΘ- ἀϊσεθάταγ ἀΐες τηςης ἰδοιπάλ. Ὑι14ε ΡΟΙ σε π,, 14. 
ἀἴαιε Αὐμοησιση. 

᾿Αγωϑύτης, "τίθο͵ ἢ, Βοηΐτας, 46 ΠῈ αυοά ϑεύτης, 4742. 46 Πςο. 
Αγαϑουργα,ἰ4ςπὶ αυο 4 ἀγαϑοεργίξιρτοδητία ἔλδιὶ, Βεποβοίαπι ἐ- 

γαϑουργύς. 
Αἰ γαϑοφυὴς»παῖιγα με ᾿πἀοἷς Βοπῆς, ὃς ὠγαϑοφυία δοηῖτας ἃ παῖ 

τὰ Ῥγοιςη! ης. 
᾿Αγαϑυώω,θεπείαοϊο, σοητπὶ ἕαοϊο ν» ἀταΡ] ΠΕ ςο, Πιιά!οςὰ ἀρο, ἤυς 

Βεηϊσπὲ φδοιντ 11ι|4 ἀγάϑιωον κυΐρμε τοῖς ἰγαϑοῖς, Βεις Εις Ὁ) 05 

τηΐης δοΠι5.Ετ σᾶρ. 6. ὈΔηίε]ις Ρτορβεια" γαϑιϑη ἐω᾽ ἀυτξί, 4-- 
ὉἸΙῸς εἰς ργορτετ ει πη. Ετ [{0.2.Ὲ σραπι,σΑρ.13.ἀγαϑιωϑεὶς ὧν τῶ 
οἴνω, ν᾽ ΠΟΙ] σῃτιις ὃς το π]δητας. 

Αἰγαϑύρσα οἰυῖτας 51 ΟΠ]: αὐτῇ. ΡΟΙγ Ὁ, 
᾿Αγέϑυρσοι, ἐ'ϑν(Θ- ἐνδοτέρω πὲ αἴμε, ἡ Στὸ αἰγαϑύρσου αὖ ἡ ογκλίες, κ᾽ ὡς 

πείσειν δείθ-, ὅπο ϑυρσῶν πῷ διονύσου. 
αἰγαϑῶ,τάςοο σιατῶ, ΟὙρτὶ]- 
ἀγάϑῶν, σεάμι(θ", ἃ σατῆοη ϑαπΊίις, ἈΠτοτίςις, ΡΊ αταγοῖ Τῃ ΡΑτα ]οε]. 

Βιὶτ δὲ Ττασίσας, οι οχασίτατ γὺ τη ]]οπη, Ατηρ, πιο πϊπῖς 
6 ας 'π δυπιροῖϊτ ΡΙαῖο. 

Αἰγαϑύνει(Θ. αὐλησις , ἀξ π1ο 1] σάπτιι ἀϊοίταγ ΌΤ το ἀτηυς αίσίτο. 
γε] τοπιρεγαῖο δὲ ποι πἀο, απ ἢ. 5.1.ἐγαϑώνει(Θ' αὐΐληδες ἡ μεῖλα 
κηὶ νκαὶ ἐκλελυωζη ἢ ἡ κήτε χαλαροὶ μῆτε πικροὶ οἷν εὐὔκεατίθο οὶ αὶ δίση. 

Αγαϑῶς  γαϊαὲ, 

᾿Αγαϑωσιυυΐη, »ς ἡ θοηΐτας, το ταοοηιπι. Ηυἱς ὁρρρηίταν σονη- 
δία, Ρτο ξΕ]ϊςΐτατςε ὃς γεδις (δοιιη 15 ἔπρίτς ροπίτιιτ. 

γα ἰττοταν ναὶ ποτα, ἡϊένες, ἡρώματα ἢ πραύματα κα ζιλώσεις » ΠΠγ}}4-- 
τίοηςς» ΖΕ (ΟἈΥ]. 41 ἀΐγνυμε (δι ΐγω ἤσπ!Ε ἔπ σο. παπὶ ἀΐγν ἵττες 
ἀϊοίϊτατ» σα οηΐαπὶ [δὲ Βα έξιις ἔγαησιιηταν, ὃς ἀΐγη γα ϊηυς ααῇ ἔτ 
ἔζαγα οὐδ. : 

᾿Αιγαϊομω,ἀταιτοῦ,, ϑαυμαάζω ν ἄγριαι » Ῥτα δἀπηϊτατίοης οὐηροο, 
Ἡοπιοτις Οἀν 16.50.46 ν γῆς ἱγάτί οοτάε, ὃς ἄρα αὖ ἔνδὸν 
χακτεῖ ἐγαιουῆμε κοικά' ἔργει » οὐἸτυροητίς οδ ρεγροῖγατα μοΐποτγα, 
ΑἈγαΐομω, ζυλῶ͵ αταυ]οτ πα 4οο, βασχαίνω, φθονῶ. ΡΙατατοίτας, οὐ 
ψὲ ἀγαίομαι ϑεῶν ἔργα » πεάις ἀξοτιπὶ Ορογι 5 ἐπα! ἄθο, Αἰγαΐο- 

μωμηάισποτ,νεμεσῷ πςοεηίςο οἰταίσοτ, ὀρήζομαι,χολούμαι, μέμφο- 
μὼ.Ποἤοάμς, τ δ έτοι δεὺς αὐτὸς ἀγώεπαι»" ἃ εἴϊ, ἐγανακτεῖ, τιμωρίαν 
ἐπάγει. Ἶ ΟΑΝΈΕΜΌΘΕΣ 

Αγάϊθιγε, ρατυς, εἰ οσαποινΟΧ Δ 1115 νίυγραϊα. [τεσ ἀγα θ-, ἐπτ 

αἱ άιοίεις ἰὄθπφϑονίθ. ϑαυμαφὺς σημνδονκβλύς. 
᾿Αγώωνν Θ᾽, ὁ, 50] ἡ, τὸν 

ἃ: 111}. 



ὃ ΑΙ 
ἀγεκχεῆὶς ἐδ.) χαὶ ἡ ὃς ἀγακ) ἥς,ἐδ.,ὁ ταἱ τ ρεγαυὰ πη Θ'οτοίας, ροτ- 

ςεἸοὗτις. Απτίρατοτ ἴῃ Ἐρ τσ Ά}).7 δ) νᾶν τΈλε σελλαν ἀγακλεα.. 
Ἀγακλεῖθ. κὶ ὠγακλειτὸς εἰ ὁ,ρταοίαγας. Ηογηοτγ, Πιλά. βυκαπτινη Ὁ’ ὡ- 

γάκλειτῇ φίλ Ὁ. ιν, ἱ πάνυ δ νδοξ6., ᾿ ν 
Αγαμλυ τὸς, ΡΘγθο 1115» διαβεξον δύ. Δἴ γαν ἔνδοξίδ., γαϊάς ᾿ῃοἶγτις ὃς 

ςοἰεδτιςροςείσπαν ἔίςτο ἥφωισ 9: ἀγακλυτὸς:ὃς Ιοησα Ραημτι- 
πιὰ ο᾽άοδιν τυρσιω οἷσιν ἀγακλυτοῖσιν αἴαοσὲν Ἢ ὙΓΓ ΒΕ Ώ15 ΡΓαΟ]ατῖς 
ἱτηρογαίας. ξ ; ἀποὺ 

ἤγάχακτες ων, οἷ» ΟΠ σϑεαηεὶ ἔξοττος σοσπατὶ: «Ὁ αἱ σιιοά ρτο ἀϑρύως 
ἀοοϊρίτιι ὃς γέλατα μα ὁμογαλακτες, νε] τὸ αὐτὸ γέλα απάσαγτες : ἃ 

,ἸΝοπηίσατίιο οἰγέλαξ, ὁ μαι μος σι τροφίθ., συγγινής. 
Αἰγαλ ἀκτία ἀξοη κἀς είς Ἰαέεις. 
αἰχέλακτον πεδίον, ὃς τοὶ ἀγίχακται, ὃς ἀγάλεικτοι γομαὶ, Ῥτο ραΐξιι!]ς ἰαξὶ] 

αοποζαθάο ᾿σορτιδ»αερτι5 ρα Οαΐεη. 
Αἰγάγαντος, ὦ ὁμά ϑηλίθ-, “οἰ Δἔλαπειις,αρια ΗἸρρος.Ἶπ [1.«δεὶ φύσι» 

παιδί εγἀγάλακίθ- γνυηὴ , Ἰεσίτας πη α]τος ἰαέτς σάγθης, Αἰ] Δπ 40 
4αΐ [ας ποῦ συήιιῖτ. ἸΝοηα. τύφλος ἐϊώ ἀγάλακτος, 

Αγαλακτοσιμίηγης τί σοσπατῖο, Οἱ ἰδέτατιο: συγγένεια. 
Αγέλαλα, ΓΔΕ σαγαῦδεχειράδιον, Η εἰ οἰ. 
ἀγέλας θεν, ὁ Ἰπτοπηρογαης, ἀκόλας 8. 
ἰγαλξ αὐ Ἰητοπηροται»᾽ηςοητίηρης, ἰκοατὴῆς. 
Αἰγαλείθ-, ὁ σας, ργαγαρτας χατεαγ ὼς εὐὔϑλας ΘΔ} Ὁ ἂγθ' τασπιοη 

τα Προ 40 ἰΘσίταγ ᾿ητετά πη} ἠγαλέίθο, 
Αἰγαλγλητον » οὐ τὸ το 4ι}ς πιϊγιΠοὰ ἀεἰ ςξξετιγ » ναὶ ργορτετ αποά 

Αἰϊααῖς ἰη φἀπιίτατίοης Βαξροατιιτ, ἐφ᾽ ᾧ αὖ τις ἀγασϑείν,ηααὶς Ηο- 
ἴγεὶι. 

Αηγανμάζω χκοιδορράμαΟπαΓἰοτοτχοτ. 
Αγανόία κα, αίθ. τὸ δόξασρμον, χα Ϊταιῖο. . 
Αιγαγλίασις εως, ἐγεχαϊτατίο, σωφρρδευῦ», 1 τί τί, σά ίππν. μας ἀϊξεῖο 

σο[ισιΠατιοηεπι πιασὶς ἰο πα [στ αητίς αι Π Τρία τα φαμάϊπητ. 
ἸΝαζαηζ. άκουτι ϑνώου οἰγαλλίασιν καὶ δυφροσιωίω ἀκοώς ϑείαις,, Δυιτῖσ 
δες ἀϊαϊηῖς ρογοῖριάμηι5 φαι ἀἴιΠὶ ὃς ἰατιτίΔηγ,υοσιτατ δέ ἴῃ Ε- 
Ρηταάα. Σ : 

Αγαλλιάω μι. σῶ να και, ἰγάγλο μι, χα το: δι εἰγαλλιαίομαι ἸΝ ΑΖ. τρόμῳ καὶ 
καρᾷ ἀγανιια ὥνε,ςα πὶ τγοηιοτς ἃς σαιιάϊο οχυΐτατς. ἀγανωώ τη Ἐπ 
τΥπιοορ;. αϑραὶ τὸ ἀγλαὺν,Π] ἀάας 4Ὁ αὔγλν, χιι0 ἃ τιιγίυις ἂρ ἄγαν 
δὲ ἄγγλω, κι.1α]1οὸ. 

᾿Αἰγέριθδ:, κα, ὁ, οπαϊτίάτοτ, 
Αἰγαλλὶς ᾿ἰδογητας,ν οἱ γογρ δίς πη, Ε] ἀπασα]] 15. 
Αγάγλομω σοἴτιο, σ]ογίοι,χαϊτο, χώρω τέρπομαι, (ἅπι ἰατιῖς ὃὲ Ἀ174- 

τῖς, Ὠγ1ἘῚ ΡΙαςςο: αἴραὶ τὸ ἄγαν κὶ τὸ ἄνω. τὸ πηδώ. ἀγάγλα . ἱλάσκου, 

Ρίτοα Πειυ1Π1. ἰγαΐγλομαι τούτῳ, αὶ σδὴ τούτῳ, Οὐ) ε, ἀγανλόνῆμαι 
διὸς ἥρῳ. (πὶ ἀοουίατιατίαδηι ἱπιξηῖταν [10.3.Ερ Τστ. ξεν ἐγαλ- 
λοίυβυοι, κὶ ταΐφον ὡς ϑεύλαμον γὶ. ἰαττ!τία ρτοίξαιοητος. Ο απ ἐρΠοι- 
το Νοαπιι δεῖν ἡγάλλετο ϑυμῷ. Η οι. ΠΣ τά. β, ἀγαγλυίυῆναι πτερύ - 
γοσι σοἰεϊευτία }15. Ε]ογοάοτ. 0. : αἱ ἢ διό δέχα πόλιες αὗται τῷ τε 
ὀνυματι ἡ γάλλοντο, ἃ εἴς πος ποπγίης [ες νοηάιταϊσαητ.  ἐπορ ἢ ἢ» 
οἱ 3 γεραίτεροι “ἴδ νων τιμώὶς ἀγάνλονποι , (ἃ Ἰπταητωγ Βοηοτς αἕπ- 
οἱ ἃ ΤπηἸοΥ 85. : 

ἀἰγάκιοχονασαἸ]οοΐοη; Πσπαπι οἰ» αι εχ [π414 δὲ Αταδία ἄθροτ- 
τατυσ Τ γις ἰυσηο ἤται!ς οὐἀοτατιιπη;) το ζογια. 1}. 1ισαρ. Στ ξύς 

λαλοῇ » ἀιοίτιγ δά ΖΕ τῖο διπγεοης Ζοι μὲ, ὃς ἸΝίςοἸλο Μυτορίο. 
διυοῖ η1 οτοάδηξ Ἵ ΑΓΙΙΠῚ ἘΠΕ ὅς 4.0 Ρ]ιη.1}.1}.ςὰρΡ.29. 

Αγάνω,βιςιο. ροτγοτ, ςΠςίοτ,οτηο, ΠΟ» ἱηΠ σηΐο, τιμῶ, κοσμῶ , κὶ 
ἰγονλίασιν ποιΐο, 

Αἴγαλμα ατθ: τὸ ἴτατιια, ἱπηασο. πα μ].οἢῚ ὉΠῚ» ἢ σηι!ΠΊ», ἘΧΘΠΊΡΪΔΓ» 
τος αδογεως σαι πη, πᾶν ἐφ᾽ ᾧ ἀγοίλλεῖ αἱ τις κὶ χαίρει, τὸς ἀσοιτατὸ 
Ἔχοα τανοῦ οὐ ττη “πτὰ ΠῚ, καλλώπισμα. Ἡετοάοτ, [15.1.ὄ ἄς Ρεγῆς, 
ἀγάλματα υἱὲ καὶ νηους,,κἡ βωμοὺς ἐκ ὧν νόμῳ ποιδυυάδους ἱδε ύσαῶα, - 

τας ποη ἰο]οητ ντγασγοη ΕΡΊσταπληχ. ἐς Ηο]ςηα, εἰσορῶ γὸ ἐἴ- 
γαλμα διοτεεφὶ ς ΟΧΘΏΥΡἑαΓ δ᾽ στάτιιπὶ ἰροςίπγεη. ζύανον, ἀφομοίω- 
μα εἰδώλων εἰκθγωνγοἡ αὐδριαίπων. ΗΠ Οπγοτ.1}ν..4.1Π|4 βασιχ , 2. κεῖτ 
σα ἄγαλμα. Οὐ γ{ 8. ἡ ἐάαν μέγ᾽ 2) ἀλμα ϑεῶν ϑελκτήριον ἐῇ. [η- 
τεγρτ. ἄγαλμα κολλόπασιμα, πδὶν ἐφ᾽ ᾧ τις ἀγάλλεται χαὶ χώρει. Ηεπο- 

ἄιις, ἃ ὅρμον ἄγαλμα καλδ»πίνδαι ρος ὅ).. τί) ὅπ τάφε «ἡλίων ὅτῳ χαλεῖ, 
δριπίδυς ἢ ἃ σ5ὴ νεκρρῖς κόσμον,κ ἐφ᾽. ὦ τις αἰ γόγλετῳ, κὶ τὸ εἴδωλον, 
βρέ ταργχοίρμα, καλλονὴ κόσμίθ-, καύχημα ϑεΐλλοι; αὐδδιαύτες δ) οαφαὶ 

δι4. ΕἸτ αὖὸ ἀγόγλωνντ ἀγαλλίαμα αὃ ἀγανλμίω, Ετγτηοΐοσ.ς 
ἴγαλμα ἑκάτης Ὀτοίςτρίπα {ξἀτιιαν!α εἰϊ, “Δηϊς,, ηαὸ ἦ ἱρῃϊ σαπος Οἵ- 

Ἐετγεηγαγ,ὃς κιωοκέφαλίΘ., Πυσετοτιγ. ἐγάλματα πάτρια, Ευπηςηΐ - 
ἄττα Πάταδ. 

Αν αλρμίο τιον ε, τὸ Κ᾽ ΠῚ ἐπα τ ΟἿ Π},1πηά ΠΟ]. [1 Ἶ4:). κξρὶ αὶ υυπνίε 

εἰ φωνοί αἰ ϑεους τε γλύφων κὶ ἀγαλρίφ τιοΐγτιναι μικορὶ κοίτασχευ ἔζων, 
14 εἴϊ, ἢ νἱάεγον ἃς ἄφος Ἰηίςζαίρενε,, ὃς “ζατιιας μα! ἀαΠπῈ ρᾶγιας 
ΠΟΠΟΙ ΩΓ. 

Αἰγαλματίσης πτμο  ο111.χ [88 κόγλα ἦξα ἀριἃ Η οἷν (ς4 ἔοττ. πηοιάοςὲ, 
ἀγαλματικὸς ἀᾷϊτοτ, ἐκουση ς- 
Αιγγαλματοποιΐα ας 7) ,αὺς Πατααγὶλ. 

Αἰ γσλματοποιῦ οὐἴζαιιατ! Π 5 χείρερηγὸς ἄγαλμά τωγνγαλμαπβρης ϑεῦποι- 
οἷ᾽» ϑεοπλαίφης)ντ ἀἰχὶτ ΑΛ ΠΟρἢ, τς νεγὸ Παταατία υ αι: ἃς 1ην- 
Ρ τοῖτον Πατπατία Ρ]ΙηἸο, ἄγαλμα τοποιΐα, αἰγαλματουργία, ἀγαλματο- 
ποιητικιὶ, ϑεοποιτι Κη} γ 1) ἐγαλματου ργοκ ν τὰς ΡῸ]].}}.1. 

ογαλματοφορεογῶ,ΟΥΠΟ 21] {γο, κρόϑιώ πέζω, νης ἀγαλμιατοφορε υἶνθ-, 

δαὶ ἰπ (εἰ ρίο ἔοττ τόσα 
δια οΧ ΡΒ ομο, ἥν 

᾿ ΝΡ 3 ἡ θνλμος 
᾿Αγαλμη τὸν, Ἰτ Πα τπιιπ1ν γα δεςὴς, ὙΠ ΠΙΝ 
Αγαλμὸς, οὐ, ἐγοοτιμτίμπι, λοιορὰς, ἜΝ Υ 
ἀιγαλύτιμίθν, ν ΘΠ ογα δ Ππ5,(ρ ς δα δὺς λα μωῤῶς τε, 
Αγαμαι. ῥινεἰγ ἐσοζκαὶ στο πὰ ἀτάζω ἐφ ὰ νη ἰδ, μέσος ἀν, 

δἀπγίτογοἰδιμίς ργοίςηποτ, τ ἀπηιτιοης ἀοἸσέζοτ: τς, 
ΤΑ ϊΓΟΥ ἃ. σοπηπχεηο. ὠίαμαι καρδίας ἀϊσιης Ατεῖςΐ, Ρ 
ζω,αἀπαίτοτ. ΗΠ αἶπς νεγθι Α ἐϊίαυσ τ ἐὐγημεγηῃ Πταταπι ς 
γῶ. Οοπἰζειώτατ πος πιοίο, ἀϊαμώ σε τὸ φρονἦμειπίθεικ) αὖτ, 
ἀαμώ σου τὸ φεόνημα,Δἀταϊτοῦ τὰ ργα ἀςητιαιη»δάτηίτοτ τε ον 
Ῥγυάοητίαπ). Βα 4.1) ἘΡΗΠΝ ιαάαπι δά ΟΠ ορμογιπὶ [οηρο-- 
ἢϊαπ|,τούτε υὖ δή με πῇ νεωτερισμξ ἀϊαδδαι σε καὶ σὸς ἄγνες στὲς τοῖ-- 
ε(ο᾽ συγίρα' ματα αὐεῖν ὡκόπας ὅτ᾽ αὐτὸς ἀταμεὴ, ἐΐτε δὴ ὀργῆς ἄγω, Ἰᾷ 

εἴνμος πιϊάσιῃ ΠΟΥ ΠῚ ὍΘ Ι1Π1 νὴ: ᾿ηΕἼτατι ΠῚ ΠΉΙΓΑΤΙ τό ἃς ἀ- 
Ἰΐος, χα Πρτος πηθὸς ᾿οσεγιιητιηοσαε ἱρίς δά πηίγογςπεημα, δίο. 
ῬμιηΠοῖτατας ἴῃ Ἡετοίοις, σὲ ἡ δ᾽ εἰς αἢ πὰ αὐτιλόχε ὧρα » κὶ “ἦ αρο- 
ϑυμίας ἀϊαϑνεὶς αὐτὸν, δες. 111ς ἀο!οἔξατιις Απτη οι ἔΌγπηα ν ἱσ 
Ῥίυ πηάιις οἷν ἀη ηγ] ΡγΟΠιρτ τ ἀϊηε πΊ Αἠπηΐτατιις : ΝΟ] ἕνεχα 1π- 
το] ΠἸσιταγδῖς Κοπορἢ.2.Ρα ἄτα: σὔτον ὁ κορ(Θ- ἀϊα ϑιεὶς ὦ τεαραό- 
πυα- κα διδασκαλίας κὶ τ ὅδε μελείας, ἐκάλεσεν αὖ χαὶ ταύπίωυε πἰωὶ τάξιν 
δὲ τὸ δεῖπνον. ᾿(Οςτατες πρὸς φίλλπιπον, αὶ γὲ ἐπείγων ἀζανται μάνιον 
πἰω) ᾧ πἼαν πἰυ) ἐν ϑερμοσύλαις καὶ ταὶ ἄγλας νίκαις, ετοηϊηι Π]Π]Οτ ΠῚ οἷΔ- 

ἄςπι τη ΤΕ γΠΊΟΡΎ]Ις ἀσσορῖαπι ππαϊοτὶ ςοπηπηοηάδης δάγηϊγα-- 
τί οης,ηὰ τη αἰτας νἱξξοτας. Ηοπηετ. ἰδ ν, Σὲ δ᾽ ὁγίρων ἠγάστιτο, 1. 
ἐϑαύμαζε Ποοτ. ὃν τω πὸ υηΓυροκώ, οἵ (ρει 2 καὶ ὁ πόλεμον αὐτον, ϑεῶν 
τινα σιωνααγεῖν ἀγαϑδιέν τα πίω) ἀρετίυ) αὐτῆθ. Ιτοῖη 5 δπομ. ἀἴαυδίους, 

μὰ ἑαυπὲς ἐπαιγευῖῆῥες 5 κἱ ζηλευήμους πιὸ αἥδ ἀΐγλων, 1ὰ εἰξ, {εἸρίος 
Πλίγαητες. ΧΟΠΟΡΙΝ ἀἴασα τε ἀυτῴ, ἡ ἔεϑυ μεῖς φίλ(Θ- ἀυτώ δ), εἴπ 
{π|ρ|ςοἴς.14ππ|»ΡΊατο [τ.1.ἰς Κορ. καὶ ἐγ ἀἴαϑιεὶς ἀυτῷ εὐπύγαθ. 
σαῦτα, δες. ἰᾳ οἴ ,ςσο Β!ς πα: ἀϊσεῖσας πγιτ! Π οὶ οὈ]εξζατας. Ιάσπιὦ 
110.5.τἰω) φύσιν Γκωδκωνίδ- ἡγάμιω ἱπσοήΐιπι Οἰδαςοηῖς ΠρΊςείε- ᾿ 
Βατη. ΡΊαταγο Β.1η Ταςίδο , καὶ τὸ καλλθ. ἐϑαύμασο κὶ πίω τόλμαν ἀπ 
ζάλη, ὃ. ἔοτηγα τη ὃς ἀπίῃ! ργωϊταυτίδμι οἱξ Δἀπηίτατας. ΡΕΠ]οΥ τ, 
1π ετοις. ἴαμα! σου τὰ ἐταιρειν δ] 5τερ ΟΝ Ί σογίτιδί ἰοοίτιπι ἵππος 

«αὐ΄ὰ αἱάφο, ΡΙΌταγς ἢ. ἐς τγᾶηα}}}}}. απ] ΠΊΟΥ. ἀϊαμα) ἦα διογχύες, δίς 
Βα 4. Εσιξάεπι Πἱορεηὶς ΗΠ04 ἀϊξξιπι ταειπογαθι]ς εἴς ςοηίεο, 
ὅς. Ὁ ἐπτοίτἢ ἐν τῷ τὐρὰὶ πὸ ςεφαῖν χόζῳ, πὲς γὸ ἐκ αὖ ἀϊάσατο “Ἶ᾽ αὖτ 
ρῶν ὀκείγων “ἶ ἀρεῖ: ΗΠ ετοάοτιν! ἐστι ἱπηχ ε ἀατοὸν αἴ μφιπουΐδην ὦ 
οἱ ἢ σκύϑτι ἐΓάμῆνοι πὴ πυρίνοὐρύογ ται δογ τῆ αΣ γετὸ Πιιρεητας τι 

τι}, γοπηαητ. (ὐλρίταν δι] Π} ΡΓῸ ἱπάτσπου.: νὰ {Π|Π4 » ὕβριν 
ὁϊαοσάυβμ 65,14 οἴξιοὐ σοπτυσηο] δὴ ἱπά σηατις, Η πλεΓ. 1144. 

νυ» 

πιαιπό θοὸς σδν 

ἘΠ ΡΨ ΤΡ 

) 
ν, ἔφασκε ποσειδαων ἴα σαδδω ἡμῖν, ἡ οἴ, ἀτὸν ὑργιδκῦοι, ἰηά σηατ, Ν᾿ 
1ῃσςεηίεις, ΟΙάγ αν. Εἰ ετι9 ΠῚ ἴακκω, σο]ο ὅς νεπογοντ πη Ε- Ν᾽ ἶ 

Ρἰστγάτγηπη. ἰλήκοις πολιξχευσὲ υδὺ χουσοεύγει γηῳ,, ὡς ϑέμις κἡ σλήμων 
ἴκιΘ- ἡασάμιω, ὕτο ργοῦο δ ἰαμοοίςα οτίλην οὈ]ςέξοτ, ἴῃ μθ.᾽ 
᾿ Ἐρίρ! ΑΡΏ ΠῚ -πποιύροι δι ἀΓάστιγπο ϑυυκυδίδίωυ ὁχόρε, κεκροπίδίω πὸ 

οἈὐύθ.. Αἴαμαι ρτο ζυλῷ, Ηοπλοτ, ἰπ Οὐγ, Ωἰς δ᾽ αὖ νεῶ ἀτα-- 
ὧν ϑεοί ᾿ 

Αἰαμέβγων ζεὺς ἃ Τιγοορᾶτ. ἀ τ γταπηἐο γοδατιγ Πιρίτοτ : 40 - 
ῃἷατη ντ Α σατη οΠΊΠΟ Ὁ δυρυκρείων, ζειὺς ὄυρυμέδων ἀϊοίτιιτ σα ἀπο, 
146πι ποῖσητιῆς ζευς ἀγα μέμγων, μα ὀυρυκρείων» ΕιήτΑτμ. ΠΙΔά.Φ.ς 
Ῥτοίτωγ πῦρ τὸ ἀΐαν ὃς ἑήψω. Ε 

ΑΓαυῦμας φἀτηιτα τον ϑαυμαςώς. 
ΑΙάμφα τις ΑΠάμη ργοπιοητουί πὴ ὃς ροττις ργορο ΤΊΟΙ ΠῚ οΧ εα 

ποιπηᾶτας αι [01 Ἡεἤοης ἀαμί(θ- σοῖο οὔτ ςεγεῖαγ, δὲ Εχ 
ἀϊάμη ξιξλιιπι ΑΓάμεια,ντ οχ Ὡρέσβη τρί σβειαρτίοτίς5 ἐϑυικὸν εἴς ἐπ᾽ 
Ταμείτης ἔπιο ΑἸαμειάπης, Ροίτοτ. Αἴαμειὶς, ᾿ 

ΑΙάματίθ. ὁ καὶ ἡρε ϊοθς,ὠϊα μίθ:, μων Θ- ἀγιυύης , ἀἰαύαικος, νεῖ ας ὦ ἡ 
θη ηπρεῖτ. ῬΟ]]. τοσοητίογα πη σοπηϊσοτιπι γοσδΌ. εἴς ἀϊεῖς ἢ 
Ρτὸ ἀἴαμῷ». . ; 

ΑἸαμύσωρ ρον] ἄς ρογίτιις ὅς σοη ]τας:ς ἀἸ οἴτατ Α ΡΟΙο. Ὁ 
ΑἸαμία ας. ἡ γδι ἀγαίμιον ε, τὸ ας! θατας δΐης αἴμέε ζημία ἀρ Θρατῖ 

θυ ἃ αἴτος οτία τη ὁ ψε[αμίς κὶ κακοῖαμίς, ΡΟ] πχ. Ὶ ἮΝ ἢ 
ΑἸαμὲςοντὺς οἶτοα Ηογαοίθαηπι ΡοΟπτοαπΊ γᾶς εἴα μι. εἴπας ἀδοθ ἢ 

νι ἷς.- τ Υ ἶ 
ΑἼαμΘ- οἱ καὶ νος οἰ οδ5, 1} πιρτίας ποη οἱ  ἐχροττιις, Πα ρτίατα πῇ Οχτς ἢ 

Ρεῖς. ΗΌτᾶτ. ἀζυξ 1 υςϊδῃ ἐν τὴ ϑεῶν κρίσει, «ραντελῶς ἀϊαμές ὄφιν ,ς 
ὦ ἀφροδίπηνϊα οἤνπου Ῥτοτῆις σοοϊεῦς εἴξ. [] 140. 1η Ἐρισταπηπι.ς ἱ 
σοῖς σ᾽ αἴάμοις ἄΐφροντις οἱ εἰ βί(Θ-, Ηοπιοτ. ἀἼαμιός σ᾽ ῥπολεῶι, οατὸ ᾿ 

, 49: τόποςοἰαατ, γ ἁγί ἢ. ὄρ (Θ- χρημνῶσις. πν "ἢ 
Αγαμθιγάμρ., ἃ Οταεῖς ἀϊοίτοτοντ ἀρὰ Οἱςογοποπὶ 11.3.46 Οτασι 

τοτα ἰερίτηγ : Οὐ τοπηρείτατο Ρατῖς ΗοἸ ηΑπΠῈ Ἰῃπερτῖς ἱπηχὶδ Ι 
ΠᾺΡ 5. ἦνας ρἰιγά πὶ Ρ] ἀεί πηηπη ἀοἰσέζαητας Οταςὶ ροοταν ντ Ἐπ- ΜΗ 
τίρ' 4. 1ὰ Ἡοἰεπδ,ησυῖτ, ἔργα αὐεργα τ τὴ ΗἹΡροΙ τοι πόσμίδ- αἰ - 
που μίθ: Ξορἤοοΐος ἴῃ Αἰαςο ἐχϑρῶν ἀδώρχ δῶρα. Ἐτ ἰπ ἘΪςξ γᾶς: 
μήσυρ ἀμήτωρ. Αὐτίρατογ π ἘρΙΡταπηπη κόσμος εἴκοσμθ.. Ομοά, 
ἐπϊταγὶ νο] αἷς γἱάσταγ Οἴσετο » οὰπι ἰηηιῖτ απ ργίπια ΡΜ] ρΡ.. 

τ αἱ ἡΠαππ Ἰπ ρου ΐταπι Τρ α]ταγαπι οἐξεςογαηῖ. ὶ 
Αγόυ, νεποπηοητον, αἀπγοάι ΠῚ, νας, πὲ πιῖς, ηχὶ γα ἀὰ, τη} 1 σ΄ 

τι ηγ,ἀκρι( ὥς, σφυδδῶς, πάνυ σφόδρα, μιγάχλως. ῬοπίτωΓ ΔυτΕ ΠῚ εἶθ- 
ΘΑΏΓΟΓ σατῃ ἀτγυ!σ Οὐντ ὁ οἰ γεν» ΟἰἘ ἸΓη πη Ο 1 σις. Ὠἱ Γῆ ἑαυ γόος 
πλησμογὴ, μη πλοῖα Ἰησυγείτατίο, ἡ ἄγαν ϑηϑυ μία; 1ᾷ εἶδ, οσιρίς 

ἀϊτατῖς. 



ΑΤ' 
Ῥιείταν ὃς ἐξγελίαρυ Ἡδτοάος 1.1. δελφοὶ δὲ ἀντὶ πόσων ἐΐδοσοιν 

τ χερίσω καὶ λυδοῖσε παρξρμθυτυϊίωυ χαὶ αἰ Γγυλίψιω κἡ καρρεδρίμω 5) 14 εἴ, 
Ῥερλϊ ρτο δῖα τειδιογιος Ογασίο δ 1 γάις ργιηλας ρᾶττας ἴῃ 
τον οτάςιο ὃς τοογοπο., ρτϊπγύπησις ἴῃ ἰςάςηάο ἰο- 

Ὁ εἰνπι. ΗΠ ον. Πα ὰ βιπεωσὶ δὲ αἰ ἴγελος ἦλθε ποδίωτεμος ὠκέα ἴρισ περ 
᾿ς δὼς αἰγιόχοιο σιωὴ ἀγγελίᾳ αἰλεγεινῆ. Οὐ ξ, ἐτ᾽ ἀγελίη ποϑὲν ἔχϑα. 

σαὶ αἴγελίας ἐσφέρειν,υητιος ἀσέρτγς, ΕΠ ογοάοτ. 1. εἰΓγελία,, εἶγ- 
᾿ς “μλμα ἀκοὴ φέμν,κ ἐξ ἀτοςτυλὺς Ὡρεσξεία,"ἰοσλτίο ἀρ ΗοΠλεγ. 

4ιιαπι ἃς ἐξεσιδυ, ἀἰχιτ. ὃς ἀγγελίυ, αὐτὸς ἀἴγελος, οἵδ δι αγελίη τος 
σαι! σητοτιιηι [ἀἰτατίο, ὄρχησις ποιρφίγιος, ἰα οτυετ) τγ ρυτά πιΠγ, 

: Τγελίας.α, ὁ, ποτίας, αὐ Τγελοςο δ ἐΓγελία,, 4] πιιαττας » ὅς τος ἡπη- 
ἜΣ ἢ τίατα ἀϊοιτιιτ ὃς ἀϊγελίης,κ, Του ςὲ ρτὸ οο ἀξ, ᾿ 
1 γελίαφ ρος γὨητ τας. ὙΠΟῦρτο τα Π]λτῖο τόσο, 4 ΡῈ] ςο ντὶ- 
" Ν᾿ τω νοιιςυΐο νοὶ φαιο τατον οὐἰοπι ἀἰςὶ ροτοῖξ, νι ἃς ἡμερροῖρό- 

; 
᾿ς μος. Ατήϊζοι, ἄς πλιιηάο, ἡμεροόξόμοι τε αὐ σκοποὶ χαὶ εἰΓγελιαφο ροι 
 κὶ φύλακες ὅς. Ηετοάοτ.}}0.1.σδορυφύρες ,ἀΓγελιαφ ρφυς, ϑυρωρὲς κα 
“ το λοιπὰ πεῖν τῷ διατούξας ἔρχεν! Πηροτγαίσατ σΟίτιτατις ἰάτο  Πτὰ ἐς, το. 

ΑΓγελίεια Ροδτιςὲ ργοὸ ὑτηοιᾳ ΟΥΡΆ. τπ ἀγτθηο Αὐτογ Αἰγιλίεια 
᾿ ϑεού τιτάγος αἷγνξ μεγάλοιο, 

 Ἀγγαλίης» ἀΐγιλος. 
γΠγελικὸς, οὐἱ, ὁ γαησο  ἴςι5. ς 
ἰγγελικὰ αἸτατὶο αι σάλπη 18: ἴητοῦ Ροουὰ Ἐχογοορατατ, Ατῆθη. 

Ἧ ληθ. τα οκὶ τί ἀΓγελικίμ δὲ πάρφινον ἰκρίβοιιυ ὄρχησιν ΕἸ εἰ Ἀ Δτε πη 
ο΄ Βμαβετα[γελίηγὀρχησις τις παρφίνιος. ν 

Αγγιλιώτης ε. γα πηζιις ἀρυᾳᾷ Μυΐαπη. δὲ ἀΓγιλιώτις ΠπητΔ ἀρπά 
ΠΟ λἰ ιπιας ἢ. δίςος ὃς ἀΓγελιώτης. 
ΑΓγενω, μελῶ Ππτῖο μά ὑω,ηιιητ απ φἴδοτο, γτοπυητίο. εἰγγέλλω εἰς 

᾿ ᾿ σἰω πόλιν τίω) νίκίω, τῇ ντθ απ ν᾽ ξξογιαπι πιητίο : ἢς Ρ]ατατοθιις 
᾿ ἐν παοαλλήλοις. ΓΙΟΊτΕΙΤ οί. πη ἀϊγένω σοι τόδε, ος τἰδὶ παητῖο, εὖ 

᾿ς ἀγγύνω,Ὀοηεπι αῇΐοτο υὐπτιπι. ὨῚοῖτυτ ἃς ἀ Γγέλλομαι, ρτο ἐο- 
ο΄ ἄεὼ ἀριιά 5ορ]νεἶη ΑἸαςο, τεύκρῳ τ πὸ σοδ᾽ ἀγέλλομαι. νοὶ (ὩΠο]. 

ἀπτεγρτεζατον υὑπιχνξμαι ΡΟ] σέο. ᾿παφηῖταις δὲ τη Ραίπιιο; εἰγ- 
ἱϑλομαμ "πα πιιοῦ, εὰ τα ποῦ ἀξ ας ρτοαϊτ. 
γέλιο, τὸ Πυ ποτα τῊΘ, ΠΏ ΠΤΠ5. 

λὸς,, 5, ὁ χαὶ καὶ γ) ἀππττιν, εσατας, Ἰπτογηπητίις, ἴπάοχ, ἀπ σοΐας, 
ὙΤΕυςν 4.1.0 7 ρτὸ ἀγγελίχονομέζων ἕτως αὖ ρ(αίλις'α τίμὺ ἀυτώ γνιὺ μέ 
᾿ μιηδὲν ἐν τ α γγίλω εἰρόνιξϑιεἶσαν» μαϑόνπας πὲς ἀϑίωοίες βελεύ σεῶι 
αἰεὶ ἡ ἀληϑείας.. ἐχηζτίπγδης ττὰ ΡοτΙ πνὰ πὶ Τατὰ ἰςατο ητια 1 

᾿ πμστιο α18} (Ὀρρτοῦαπι οἀοέξος Αἰ μεπίειίος ἐς νοτγίτατε σοη- 
1αἰτατυτγος. Ποπιογιῖη Ἐσεπιλϊηνάϊχὶς Π15 6 β, σεωσὶ δὲ ἄγγελος ἦλϑε 
ποδίωεμος ἀκίᾳ ἶρις Αυτῆοτς ΑἸ τηοη οἴγγελος οἰϊ, πες ὃς αἴγίλ- 

ἢ τ. λει τὰ ἐξωϑεν,ΟἸλλη}ς 4.11 Ἔχτογι)α πιιητίατετ αι! ΟρῚ Οὐ! τ ἐξαϊγελ- 
τἱ δος 1 υξιδ:.1Π ΤΝιρστιη ἐ δὲν ἀἴγίκε τὰ λα πεαγικοεῖ διαφέραν, τὰ εἴ, 

ο΄ αιυὸδα 4 ςατεγὰ ἀττιποῖ,πιΐη! ἃ ἡμητιο πε α΄ἴοτο Τιάριςο ἀϊ- 
᾿ς Ἄζτης Εοάετη ποτηΐης ἃς Αττεπηῖς δριιά “γγαοιηῆος εἶτ ἀρρε}}.- 
δ τα ἀγγέλες, Μοίες νοςδῖ ΡΡΟίιτο πΠοπηῖηθ, ας ἥρωας κὶ δαίμο- 

τ΄ γας Οἵαει ἀρρο  ἀτιητ . ντ [ογίδ᾽τ ΡΗ}]Ο ἀς πταπάο. [)ς ἀρ 66]! 
πττυγα γιάς ΝΑ. ἴῃ Οτας. εἰς τὸ ἀγιον βίπτισμα νηάς εἰ[γελικαὶ 

ο΄ διωάσεις. ἀς αα!δυς ἀριϊα ἵν ἀΖα. εἰς ταὶ γγυεϑλιαιεἰ γγέλων κλήσεις εν 
᾿ σῷ εἰδὶ ϑεολογίας, ,ρι»4 σα πάσῃ. 

γεοάκομος, νὰ Ξαφυλή. 
ἐρευς, ΠαητΙν» εἴγγέλος. 

ἰγγήϊα Του ναίλιριο ἀγγεῖα. Ηοτοάσε. κοταδέα τ χουμούτων τὰ ἀγ- 
᾿ γήϊανϊ νλευλ ρεσιηιιης ΠῚ τίμρια. 
Αἴγλιϑες Ηείνοδιο ίμητ ἐξ ὧν κ κεφαλὴ σιω έσηκε “Ἶδ σκορόδων. 
Ἀἰγίαρενω μ σω «ὅρσο,εχρεῦο. 

γ 8 ύκη, ξαρία ὃς τῆς ρος]! 4υαπὶ Η ὁγοάοτιυς νος υὐατοκρητη- 
Γ΄ ρίδρογ, γε Ατμοη.Π} σαν δ] δὲ ρΙατίος ἰςσίτιιν ἐγίυϑύκη, 
ἐπ Αγγπίνας, ταὶ νεὶ αἰγγνπήνια. τὸ, πη 6}}}5 ἕάτιος νοσδητ. ἀυῖθοτ Ηε- 

ἡγοῖ, δὲ 514. αι τμητ ἀγγῖα ἴπ τη ἃ πήνης χαὶ γήματος ὑφανταὶ. 

Αἰγγπὴς, βεῖτυπι αιο ἴπά! εἰερθαητος γοσιηῖ, δὲ σαρίτα ἔδειαητ. 
Πς Ἀγγράξινια ςαφυλὲ, ἀγγοχοάξ. Ηεἰγ εἶ. ἀπτο] Πρ. ἀς για 4 γαίς 

νὸς δ᾽ίαιο ςοπά τις. 
τς ΑὙγροιεος χαὶ ες ποινὰς, ἀΟΓ τυ τη, (τ 5.8. 4ο]]1αινγπα, πηι] ξτα ν οἰγγεῖον. 

᾿ς Βιοίς Π.ς ἐδὲ χωοὺὲς αἴγγους αὐτίωὶ Σποτεϑέον, ἱ. πες ἥης γαίς εὰ 
᾿ χεςουάοηάα, τα ἀΦγγ5» Ὁ 11. ἀπη πη! ρτὸ Ομ! Πἶθιις - ἰςὰ ἔοτ- 
᾿ τλίϊς ἀγκαῖοσεηδαηι γγος ὀκράκινονινας Πα ΠΠς, νγυδυλτηζος. ἐς 
᾿σαθηάο. εἴτις ἐξ ἄγγυς ῥίψεις σφάρὸν ϑις. δὲ ρτο μεῖθα γδάιςε. 

ο΄ ΑἸὐγειςοσςερτασιαπη, δέ ντότος ρα ΕΡΡοογατ. ΠΡ. 6. ἔδηδα- 
τ΄ μιάν, Ηοςτᾶσποη ὕοη ὥρη ΗΠ ρτόοτοτις ρμγαπη » Ἰηαπιτ Ο]εη. 

᾿Αἰγηρύριον οὐσιΠγῖς σήτυς σίκυον ὃ σίκυος. δἰπηοοη 5.11: 4 γγ» ύρια τα 
οὖ λεηδιῆνα σίκυα γ᾽ κοινίεο δὲ χετράγυεμ. 
Αἴχρρυρος. Ρ],σοητῶ σθη5, 

᾿ς Αἰγγοίας λυφεας" ἘΠΕΙΥ Ομ. οὐ ἵπτοτ αἱ 12 πσπιξ Ππογίϊες να] πποῖς- 
᾿ {πὰς τ δοῖτ. 1 σευ) {{τ λυπηρρὲς γεῖ λύπαις ντ αἰ γγρκά Ἰάςπι {τ 

Π΄ς "αυοά ἄγγεις Αἰγρκαὲ νετ ὃ ἀσσθητιι ἴῃ ν]τιπγὰ ϑέρμες αρίπος, νοὶ 
᾽ς αγίας ἰ.ἀοίοτες ὃς πιοί εἴτ᾽ τῆς Ηοτίοσ. : 
᾿Αἰγγρίζω (ἀττιρ᾽ οἱ γτῖτο,άοίοτς δίπειο, ἐ ρεϑίζω. ὑφαιρῶ, Ἡοτίοη, 
ΓΑΎγρατ ἡ ἀοίοτ, δε». ᾿ 

«Αἰγγύληοις» αὶ γογι τη ει" τη ἄπ πη σατεπα: ἱπτΟγΓ ΠῚ. 
Αἰγγῶνες το τηασηίτυ ἀ᾽ πὶς πιοαϊα:, δῆηχώρκα δόρατα" παρὰ φοοίγκοις, 

ΘΝ ΕΝ ἴπ Ετυπηοΐοσ δδρρίτια εὶ λίαν σμικερὶ αν. ἐδὲ μιεγίλα γ ἀν 

ἕω 
εν ὅ 

ι 

ἢ ον 

μ ἐν ῥὴν 
ὅσον ἀκογτίζὲ ϑιεὶ πὸν δεήσοι, . 

ΑΓ τη 
ΑἸδους,Οτοτϊρὲ ᾿4οπὶ αο 4 ἀϊηρε. 
ΑἸ ςιςΟΥ ὈοἸΘ.ἀθογιπι τηατογ. 
ΑἼγι »ρομσοάυμη,οια, φέρε, Ποτταηἀϊ Αἀμογδ.Ἰ παρακελφυτικόγ. ΡΊυτὶ 

1 ΟΔ ΠΝ γε μιφίρνε κοῦ ἡκμενλέγε πρὸς πες εἰ ρχοήϊας, ασεν ματος Ος 
ἀφο, ἀις δὰ ρτληςιρος Αγηΐο το ΡΊυτ, γε διὴ συὴὶ πρότερον σαυπ ὸν, ὃς 
τις εἴ φορᾷ σον. Ε] οΥ.(γΉΓ ύ, εἰἴπ᾿ ἄγε μι. 1. τε εἰπέ μι, ὃς 111. β. ἀν 
αἶγε μίμνετε παύτες: γ᾽ ἱ ς!ην ΡΙαταὶι τη σἸταγχοηο Β. τη ΑροΪο- 
δῖα δροτ ἄγε δὴ εἰκούσατε κα ἄνλα, Ὀ.Ἰαςοθας ἴῃ ἘρΗΐ, ςἀρ.νἸτίι. 
αἴ γενίώ οἱ πλόσιοι κλαύστιτε, ἷ. ασῖτα πιης ἀϊαἶτος ρίογατα. Πιη- 
Θιτατγ οτίδῃὶ [Θσιά!ς ρεγοηἷς ᾿ρἀτοατ, αὶ αχόσετι ποῖς αὐϑυποτάκα 
τοῖς αἴγε λέϊωμδυνντ ἀοσοῖ ΟΎΖα,}}0..4.(ς Οουετ αὔγε δῆτα, δεῦτε 

Ἶ δῆτα. ἴγε δῆτα Ῥέρεν κόμιζε δεδρρ, εἴγε  ἴϑι, ἢ γε, εἴγε δι φέρε δὲ, 
για. το τευδοηνἀς Ια τα, ὅς Ιοςα το] σιοία. γιάς ΑὙὸς. 
Αἰγιαναξ, ακτος ρτορτγίιπι γι γί. ΤΉςΟογ. 
Αἰγείρας »οἱαννάμς,Πλυτί ας, χωλός, 

Αἰγγειρέϑῳ αὐ ἀγείρω ἢ σίωυαϑροίζω Ἐτγπιοίοσ,. 
Αἰγείρατος ἢτ ἃ γίεας, ὁ αὐόὺ τιμῆς κὶ πολύτιμος, ΗΠ οτοβίδη. 
ΑΓείρομαι ἐστοά Οτοοηατις Οὐγυοτιασ στοθοτ. 
Αγίρω μ ρῶ ἑοϑο, ἀσρτσο, ςζοηστορο, ςΟἸ ΠΡΟ, Θ]οπΊοτο 5) σμωασ 

9 είζω,ςοπιραγο, Αςουΐατ, πη σίτατγινῖ αἀἰγείρω πἰυλδιύαμων, τὰ εἴς, 
γιτές φοηβο. [το πὶ σἸτοαιηεο ἃς Οὗ ράγίατι νιξζοτγιαπι ἱρεέϊατο- 
ΤᾺ ΠῚ Οςι}15 Π16 ἰησαγο ἶτα Ἰητεγργοταταγ τουΥ ἤπ5 Η αἰ ̓ ςατηαῖ, 
ΡΙατ.ῖη Ἀ οπηο ρτο οοῖγα ὃς σοπστοσατί, αἱ δὲ ϑεραποινίδες ἀγεί- 
θϑυσι αἰοιΐεσαι, κὶ παίζεσι ἱ. ἔχττυΐπ γεγὸ σου θτεσαητυγ οἸτοιΠῚ- 
εαητα5) ἃς ἰσότης. α γείρω το ην σπὶ βοςυΐ, τοι ριο πησηάιςαθάο 
(ΟΠ ΡΟ. Ἡοπηογ.Ο ὑγη ρ ὡς αὐπιύρνα κτ᾿ μννςἥρας ἀγείρωι.ν ἱ Επ- 
ΠῚ Δηποτατ,μίης οἢς αἰγορτάζειν,α γύρης. ὅς αἰγυρμὸς. νοὐα ἔι- 
ἔζυπη νε Ηοπλετί ροίξοτι νι υγρϑιιοτ α γείρω συ πὶ ἰο]ο ἄατιιο, 
Ροτίίοτο {τ ρεπὶ σορὸ νε] ζοἱ]σο. [μς. ὡς αἰγείρειν πα μηπρὶ σιω 
αὐλουῖςοντ ἔτιροπ ςοσοιθηῖ παῖ τὶ ἀδοτατη, Ατῆεπιηποσυς γερο 
αἰ γείρειν ττὰ ν[ἀς εἴς 1:|υ.8. αγειρόντων τῇ Κορώνη. δὶς ὃς ἀρι! Ρ]μ- 
τατο ἢ. α γείρειν τοῖς ϑεοῖς, Ρο ΠΧ Πας ττιὰ σου μη σὶς πτωχεύων, εἰ -- 
γείρων,οἰπαι ἥν, ΑἸ γείνω ἢτ αὖ ΑἼω, τΥπιο ον. 

Αἰγειασώτε, ἀϑριγγῶτε,α Ξε) ς"6 Ετγηιοίορ. 

Αἰγεέτης, ἐγ δ»ἸΠ μα Γι οὐξειςὺς Εἰγπιοίοσ. 
Αἰγείτων, 1 ν᾽ ΟΠ πὶ πο μαθετ,παςςςο δας. (ΟἈΊπες. 
Αγεκτον «οἴδροχον,σκληρον, τ], ΠΟῊ τί στα 7 1η ἘΡΊΘΤΑΠΊΠΊ, τῷ 

ἐἔτεγκτον. 
Αγλαδὸν, στερατίπι, ΑΔαςγ ρτο ἀγεληδὸν. 
Αγλαάζω,ςοηστεθο. αἰ γελάζομα! ςοηρτοροτ, στο ρατίπὶ γι, στερσα 

τίη νοϊοτῆς (σαζα νοττῖτ. 
ΑΠελαα ἡ, Πρ εῖτας, ΑΓελαΐη, Ρ4]11ς. 
ΑΙγέλαιος»ι) στοσα ἀσοης, σΓΟΡΑΓΙῸς, ΑΓΠΊΘΠΓΑΤΙΕΙς, ΘσΎΟ σα] 1ς - (οεἴετα- 

τὸ σαυάεηκιδυδτ αι! ροηδηῖ ἀν εγεπτίαπη ἴητεῖ αἰ γελώος ἃς ἐγε τ 

λαϊος ντ αἰ γελαῖος {{τ ο΄ ἐκ “ἷ ἀἰγίλης, ἃ οἴ, ἐς στερε 4[ ταις, δέ αγὶ- 
λαιος ἐδιώ της κὶ ἐμα ϑρὲς, «τὸ ἄἸς ὃς ἱπιραγίτιις, ΠΓοογατ ἐν ταῦ πανα- 
ϑιίωωκῳ, πεεῖς καὶ τέτταρες “ἶ εἰγελαίων σοφιςτῶν κα πάντα φασκάγτων εἰ- 

σέναν ττος ψῸ] αιάταου 6χ τ} 81] 55 (ΟΡ ̓ ς, ὃς ας οπγηΐα τὰς 
ὩΘΓῈ ργοβιςητι δας εἰδ, εἶμ᾽ πολλῶν κὶ τυχόντων. αἰγελαίκς χίϑου ς, 
γοσλδης αἱ οέξζος ἰἀρΊ]]ος, δ τελεῖς εἰχαίες,, κοιταξέςτκς : δὲ αἰγελυίας 
πες, εἰχαίας εἰ γελωία ζῶα στοσαϊια : αυθιις Ορρουμυτα ἀσορα 
δικοὶ, Ατλχ, πη τ. Ρ οἱ "τ. ὠγελαία βᾶς, γομα δικη δος ἴῃ στο ματα, ἴξιι 
ΔΓΠΙΘΌτΑΙ ἢς ̓ ντ αυαξ υοηάιιεη ἀοπηίτα ἴασο [η στορα ραίο!- 
ταῖν. ὠγελαϊοιίχϑύες, ν1]ος ρΥΓΟ ΙΓ , πολλοὶ μικροὶ ἐμιϑ. ΑἸλις. Ἔτίατα 
ΡΟ τηἀοέζο ἀγέλαγος (ςγιδίτατ. ὠγελαία ς᾿αφυλιὴ, γ1]Π1ς 5) ντ εἰ γελάγον 
ἀπὸ Αἰπεησο. 

Αἰγαλαιὼν. ὦνος οἰ ἰοςὰς Ὑδὶ Ραίσαπτιγ ἀγπηεπτα. 
Αγλορχης, κρο. αΐ στορσὶ δι ἀγηηοπῖο ρεαοῖξ, ρεςοτὶς σηασιοτ, 

ΡΙατατ.η Ἀοτημ1ο. ἀγιπεηταγ"ς. 
Αἰγελαρχᾶστι τ" ποικλακίδων » χις ργαεῖν ρο]]Ἰςϊδυς 9 Ἰάεπι ΡΙατασςΒ. 

τη ΟαΪδα. 
Αἰγλάσκος,ἰΠΠ οποτατις, ἄτιμος. 
Αγελαςης, ΔΠσ 11. ἔγχελις,. 
Αγλας 3 χἀξεττ Ηείγςἢι. ρτὸ ἀχοκίας γ ἢα)ρ ἐς τατῖς, ργο ταις 
τη ἴτία σατο: τἰσοἸοποσρητζία. 

Αἰγελαςὶ, Αἀμενθ. οἴτγα τἡ Τὰ πανίειιοτὰ. 
Αἰγλαφία (ξυοτίτας, τοττγι οἴτας, να] ιτοἵτς ο οἴζας. Βα άπ χιδάσπι δὰ 

Μαδιηυτη Ερ ἡ. δυκερώνειν εἰωθότες ἢ διά γε ἀγελαςίας ἄγειν πὸ εἰ- 
σαγγελλόμῆνον ἡππαπτιατῃ ἴῃς ν]]ο τη ἐχείροτο. 

Αἰγίλαφος,κ ὃ, ὩΘη τί ἀθης, τ 19»ἱς συστὰς, ὁ μὴ γἱλωσος ἄξιος, ἀν» ἐς 
γαναχτήσεως ἴτοτῃ ἜΡμε δας» Οτετοηίος. Ηος ετιαπη ποπηίης νὸ- 
σατας οἵξ Οταίϊας»υοπὶ ΓΕ ΠΟ] ἴῃ νέτα της (ογίδ τς Γς ΠΤὰς. ἐς 
γίλαςος πέτραγἀε τι! ἰοτίθας. ἐφ᾽ ὃς ὁκα ϑέῶοι νὶ δηριήταρ, ὅτε τω κό- 
ρίω ζήσει. ΐ 

Αἰγελας:ὦ ἃ τιῖῃι α᾿[είπεο, ΗοτδςΪ πη υλάλπι ἘρΙ. 
Αἰγελατέω ὦ Ἔχρε]]ο, ἔσο ες ἐχρίο. ἃ ποσαιης ἄγος. , 
Αἰηλεία ας, ὁ, ρα ἀατγῖχ,ςρατιωτικη: Μιηοτια ορίτβοτοη 8Ὁ ἀγὼ ὃς 

λεία,αὉ ἀσοπάο ργαάλπι. ΗΠ οΠοά.1η ὙΒεοσοπ. βέλεσιν ἀϑίμυαϊες 
αγελαὴης. » ᾿ τ 

Αἰ γίλο,ις ὃ, στο χ αττπσπτι ΠΊνΡοΟιι5ν σα μι το δ ῖς ςοἸεσίαπι ἃ Ο4- 
Ζα οτίαπι νεγείταγ ζοπορίοη Ἰΐδτο 1. αράια,ἀς ἐαμ!5 ὃς θοῦ, ἨοπιετιΟ ἀν ξ, δ άδεκ᾽ ἕ ἠπείρῳ ἀγίλω, τόσα πώεα οἵαν ,αττηξηϊα. 

Ῥίοῖτως οτίατα ἀφ ρετάϊοϊδιις ἀραα Ατμζοτο" ἀγίλίω »1, στοὰν 



12 ΑἹ 
τἰπγ. 1 ἘΡΊ στα ΠῚ ΠῚ ῬἈΠΙρρ, σαί βεας ΔΥΠΊΕΔΓΙΤΏ, ΝΥ ποίμνν »ο- 
ὙΠ] ίραιαι φη πῇ, ἐρέϑιμει πολιωὶ ὀλέον εἰρες εἴδης ὃ πενιχοὸς,, πἰμ 
δν ὡς ποίμνίευ, ταὶ βία δ᾽ ὡς ὠγίλίω Βίαποτ. ΕΡ σταπιπγαταγίπβν- 
τοι χαιμκαργῶν εἶ δὲ λύκων ἀγίλίω ΗοΠοά.ἴπ ΤΠρορ. βεκολίας α' ἀ- 

γίλας τε κὶ ἀπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, ποίμινας τ᾽ εἰρρπόκων οἰῶν. Ετγαιο- 
Ιορ ἀγίλη ξοσκημθ τῶν πλήϑοςκυρίως δ΄ δὴ δέποτε κὶ αὐδρῶν. 

Αἰγωοίυ» Ἀ σεἰεφηοπιςη ἴσο] δὲ ΡΟΡΙΠῚ ἰπ Αττῖσα. ΔΝ 
Αἰγελυσδὸνγ ἃ Δ ογθ στο τ ΠΑ γιατ Γ.ἀἸ οί τι δέ ἀγεληδῶς, ψ86γι- 

σιυῆως» ἀγέλημφ» ν 

Αἰγελήσος,κ) δ ΘΟ ΡΤ Π5) ἀΓΠΤΘΠτΑ  ς,ντ ἀγελήτης βεξα νήρ ες ει 
Αἰγίληφιοὲν τῇ. ἀγίλα νη διερε Ηοπιετ.ἀγέλγφι μετέλϑων ἷ. μετ᾿ ἀγελίω, 
ΑἰγέωσιρΡοατίοιΠΊ ΡΙῸ ἀγήν. 
Αἰ γγυεαλύγητος γε» χὰ ἃ ν Ἰηςεττὶ σεηετὶς » ουἱας οτρῸ σοηοτίς τοάάϊ 

ποη ροἤίτραυζ ςοττὸ Βμαέξοπιις ποη ἢτ το ἀάϊτα, Ὀλις5. ΡΑμ].1ὴ Ε- 
ΡΠ. 24 Ηερταος, ἀπάτωρ, ἀμ τωργ γγυεα λόγητος» μὔτε ἐρχία) ἡ με- 

ρων μήτε ζωῆς τέλος ἔχων. 

Αἰγχύεϑλος, ἐγ κὶ ὁ γα θογΓ 115. 
Αγγρειαγας, ἡ, Ἰηξαεουπάιτας. δυσ όεια. Ὁ 
Αγδειος, ες ὦν ἐπιθουθὶς 5 ἀϊοίταν οὐΐαπὶ ᾿πιιεἴτις Γιατὶ πὸ τὸ ἀγβύειον, 

πιοηταπι ἱτηθετθς : γπάς 1114 εἰς τὸ ἀγήύειον ἐσκώξϑη γ ἴῃ τηξη- 
τιῖπι ἐτηρογε σαι1}1ο ἔτ ἐπυρατίτιιο. ; 

Αγλοὶλο,ἴης ργοἱεραγανόρος, ἄπως. 
Αὐγλόντος,κ»,ὁ,Α ἀϊςέξ,Ἰπεέξας {{π|Π|0ογάτας χ᾽ τῷ Λοχίτου ὧν καὶ δὲν δια. 

τὸν φεύγοντα τί) δίκίω, ἀγφύητόν ἐστιν, ἀγλὰ χτλ υἱὸ τούτου μέρης ἅπαντα 

τοὶ προειρνυῖύα πέπρᾳκσαι » ΘΙΟΓα πα ὨΒ1] ρον τοιπι ἰη ἐς έλιμ εἰ, 
424 ἡυδηζαπι ἴῃ Ἰρίο βπιτ οπηηΐα (ργαάιέϊᾳ ξιξζα ἔμετος. Ατητο- 
τοῖ. Εἰ ίσοτ, 18.7. μόνε γὸ ἀιτε ὁ ϑεὸς σ-εράσκεται ἀγένητα ποιεῖν δον 
αὖ εἴν πεπουντυῖύα κ.Ειξξα της ἔξ τεάάςοτε. ΕΠ νετὸ γνεῶι Πετῖν δὲ 
“Ἰοίωι ξιᾶιμη εἴς. Αγλύντοςεἰησεηιτιας ( οἹξ ξηΐτη γίνεῶι οτίατη 
τὸ γλον δὴ, ηαίο!γ σῖραι) εἰ Οἱςεγο εχ Ρ]ατοηὶς ΤΊρηαΟ ἀγγόντον 
οουλοτττ, υοἀ πμπαμᾶπι οτίταγ: (τὶς ημ}1ὰ οἰ ογίσου!η 400 
Πρσοιῇρατα ἀἰοιταν “ιοαμιε ἀγϑώνητος. 

Αγλονήανας ἐν ν 1} 1τας21}}}0 γα Ἰταβ, ᾿ση Ὁ ΠΠτᾶς.. ἐπ σε πότοις ΔΗ ΠΊ15. 
Γλιοίαπ ἴῃ ΡτοπΊετῇ. μικρρψυχίαν κὶ ἀγλόνφανγης γνώμος καὶ τρρὸς ρ- 
γί δυχέρειαν, 4 εἴξ, δὲ ἀπιπιὶ ᾿σηοαΠ τατει) ὃς δά ττᾶτὰ ρτος 
οἰταϊτατόςη, 

Αλλυνὴςοἴσιι Αἰ γγυὺς, Τσηο 115, (Ογἀἰ ἄτις 5 11] εγα]ῖς. Τυοπιοίθει,. τὶ 
μειδῖε͵ ἐγώ δὲ ἐδὲν ἀγζωνὲς ὑμδϑ καιταγιν ώσκω, ῬΊατο Ἐρ. 7. ἐςι δή τις 
σρύπος ὧς ἀγλονὸς,Πγοάι5 ΠΟ ἱΠΟΡτα5.} πο! Δη α591η Γιά ΟΡῸ διο- 
οἡϑώης. μαλϑτοκοὶ κὶ γον εἴς εἰσι, μεμνηυᾶνοι ὙἾ ἀὔω., ΠΥ ]6ς ὃς τρηδαι 
{πητυ ΓΘ ΠΊοτες ἱ ρου μαγα Πὶ τεσ Πιυν ης τὸ ἀγγωνε ς, ἰὰ εἰδ, ΔΠ1Π1 
Ἰσααιια, Δα ροηον Διί πηι: 8. ἀγζονῶς αἰϊεξζὲγιρ η0 δ δὲς ἐς ἀγϑυ- 
νῶς, ἃ εἴξ,ποη πλεἀ] Οογίτεν. ἐγϑυνς»"σΠΟΘΊΠς, γε ὄνγμοης,, ΠΟΌ 1]: 
ΘοΙεη. 4 Οἴδας. χεὺὶ δὲ κὶ τὸν πυρὸν αὐτὸ ἐξ Ὁ περ ὁ ἄλδυρον λαμ- 
βαϑετω, ΠΟ δυγϑυῶν ονομαᾳζουήων ἐξ τινὲς υἦὺ γὸ «αυρφὲ πλέῖφον ἐν αὐ 
τοῖς ἔχυσε τὸ σίτυρον, οὖς δὰ κὶ ἀγγυεῖς ὀνομάζεσιν, ὅζςο. {ἰς εαἴπὶ [6- 
σίταγεν 1 ταπηθη εἰγῆων εἴς ρον ἀπ εχ ν ἰσσομάιι πη ἀτ ίτγογ. ἢ τη 
αἰγχοὶ γιά εἰλ, ἄπαις, ἐγγυνὰς αὐτο πὴ δυσηγγοὶς. [Πσηΐτωτ δ Αρυ ἀ ἃ - 
τι ἴοτο 0.1. ΡΟ τις ἀγϑυέςιατος. 

Αἰγωνησία ας ἡ, ἘοΥΙΠΠτας, 1 ασπη ἴτας, η σε ηογατίουντ τὰ ἀίσαπη, η 
ΘΟΠΟΥΑΓΙΟ, ΓΆΓ10 ἵπσου τι Δ ΖΔ0 ἐν το τὔδὲ εἰ τ᾽ λόγω, εἰ μδὺ τω ἀ- 
γγονησίαν αὐτίω) κὶ πίω γγώνησιν͵ α ταυτὸν. τὰ εἰϊ,ημὸ ἃ 41 ἐσσι ομῖτι τὰ- 
τΙΟΠΘ ἢ ὃ σε πογασίοῃς ΠΊ,ΠΟη ἰάθη. 

Αἰγβλόνητος. «4, καὶ ὁ ἰῃ σεηῖτας, [4 εἴ, πον σεηΐτιις, Οτται φᾶς. Ρτο 
410 ἀἸοίταν ετίαπι ἀγγώντος. Οτ ΡΤ. 4Ζαῃ. ἐν τι αὶ οδλόγῳ͵ ἐκ 
αὖ μδὺ συΓχωρήσαιεν ἔῃ) μόνε ϑεΐ τὸ εἰγγόνητον, οἱ κὶ τίω) ὑὕχίω κα πίω ἐϑέαν 
σι εἰστίγοντες ὡς ἀγγύνητα,, τὰ εἴτ.) Πβαυφαιδαι4η) 41} ἀπ σοηςο- 

{ἐγίητ ἰο τας θεῖ εἰϊς γατίόποιὴ ᾿σσοη!., 481 οτΊ 1 ΠγΑτΟΓΙΑ ὃ 
ἔογηιάσῃ ἰηάπσυητςντς Ἰησεηϊτα. Αἰγλονντος, σε γα ἢ 5 ἜΧροῖς, 

{τους ΤΠ ΟρΪν.ἢΠ6.6,ς4ρ.14. 46 σαιηῖς Ρίσητ. ἀγγύνητον τὸ ὡλμν-- 
ελνοϊά εἴς, φιιοε [Ἰππι εἰ Ἐ 114 πὶ σειιοτατί πο ργαϊξαις ρο- 
τοῦ, Ηος ἐτὸ τῷ γωνῶϑι : Αὐ γγοητὸς διπὸ τὸ γνεῶι γγοέώ γὰρ Α'- 
φύητος. 

Αἰγγονία ας καὶ εἰ πη! τας, πη αοῚΠΠτᾶς. 
Αἰγγονίες, ταὶ μὲ γεγζυνηκιζας ΠΈοΓ]ος, γοἱ ἀια που ἀπ ραρογεγμητ, 
Αὐγχονώς, Αἀποι.τπιθεοι Π το, ρηααίτοτ, ρατπὶ Υἶτ το ανεινόδρῶς, 
Αἴγεο. ἤγου ἴρχε, ας, " 

Αγουβυοι, ἀξ ίνρτο ἀγμῆνοι,ἀγεδιῆνος 5: ἃ ϑαίγατον, Πυΐ 4ὦ τη το ΠῚ 

ἀποιταγ. ἀ γεόυβνοι, Ν᾽ ατπιαχροηῖτ, ϑανμοζογτες οἰ Δἀπηίτδητες, 
Αἰγίρᾳα ῬΑ Π15. ἅπιος εὄγχνην ᾿ 

Αγίραςοςναν ὁ καὶ ἡ,ρταπ!ο σαγ η5.ΠΟῺ ἀοηατα ον ΓΟ ΠῚΪΟ ἐταυάδτιις, 

πιπηοτα οαγοηθῇπε ποποταγῖο. ᾿ῃ ΠΟΠΟγατζιις : παροὶ τὸ γέϑας, να] 
γεράζω. {Π|24..«. ὄροα μὴ οἷος ἀργείων ἀγίογ τος ἕω, ἄτιμος ἄμοιρος, 
αὐδυ γερῶν χα τιμῆς. 

Αγερέϑω γε] αἀΠειρέϑω περᾷ τὸ ἀγείρω: Ποῖ νέμω, γεμάϑω,, ζοηστερο. 
Αια Π]λ, ἁ ἐς αὐλίδοι νῆες ἀχαιῶν ὑΠερέϑοντο, δρ σ᾽ ἐραραπτατ. 
ΑΠερϑεν ΟΠ οι ογαητ» ἢ πη] σου ρσιαρατὶ [πη τρτΟ ἡγίρϑησαν. ἀγύρϑυ, 

ςοηστορᾶτιις ςἰζορτο ἡγίρϑυ. ἀρ θήσεται» οη στο μα !τατ. ἰΓερϑεὶς, 
, ςοηστορ τις, Ὁ ἀγείρφμμαι. 

ΑΠρμὸς κι» σου στορατιογάγυρμὸς, ΕΤΥ̓ΠΊΟΙΟ ΚΤ. 

ΑΠΓέρρντο,ου στε ρα Δητατ,ρ το ἐγεέρρντο. 
ΑἸερρπεινἐφορᾳ,, Ἰηίρὶςῖς. 

Αἴήρρπτος, κ) δγ ὠερήφανος, ἴτ ᾧ ασαγίως ὀυχλώνος αὶ τατὼ ρτοορλτωῦ 

ΑΤ 
Ἡε εἶνἀρυά “4. Πα εταγ ἐγέροῖτος οἱ «σανίως ἐρχόμδνος, αι ΐ Ὁ 

Απρύπσω, ἐφορώ; ἀσπαςὃν ἡγοῦμαι αἰτᾶς ἀΠερύπε τω ἰςτιιτατ. (νεηῖτ, 
ΑΙΓΕρφαπσον γάτα ΠῚ» Ὗ ἀγΓῚ ἢ «σπανίον- Ἢ 

ῃ ΑΓεῤῥαικοίβος, γ14,ς αφυλή. 

σης μάντις. 
Αγέρω,ρτο ὠγείρω, οηρτερο. ΠΙΔα.(, ὠΓέρρντο, ἱ, σιωυνϑροίζογτο, 
Αγγερωπεῖ, ἐφορᾳν Ετγυπιοίος. 

᾿Αγγερώστετο, ΠΟΘ ἸΟΧΙ το  ἌγΊη ἴτε πὶ ἡϑέτησε ἰγγίτιΠ. ἔα οῖτ ὃς οὐς! εύσα τος 
τὸ ΚΕ Πτ. 

Αγερώοσειν, ] σἽ το, ΠΊρτοθατ ο,αἴρυπν ἕν, ἀϑετεῖν. 
Αγερωχία, ας» τ) ἹὩροΓ ᾽ν» Ἰαχαγια ετίδπι ἐχροηΐτιις, σαρίτα 2.11. 

δδριξητ. 54] Οῃ]Οη 5) μηδεὶς μδι ἰμοιρος ἔσω τ᾽ ηἱ μετέρας ἀΠερωχίας. 
ιὑπτερηφανεία, 

ΑΓέρωχος »εγ να ροτθας,ν αἰάε Ποπογατας,ρεζυΐδης, πο εης,σἱοτγίος- 
[»» 6141 ἀϊεράοχος, ν οἱ ὁ ἄγαν Γέρας ἔχων. Τα ΕΣΥΠΊΟΪοΡ. παρὰ τὸ ἀ- 
γαν αὐχείνο γε] ἐἴγαν Γερφυχεῖννγε!] ἀγαν 65) τὸ γέοας ὀχεῖϑηι. Ηοπιοῖ.. 
1π4α.(. νῆας ἀγὴν ῥοδίων ἀγερώχων: [οἱ Τητογρτ, αἹερώχων γι αὐϑεέ-- 
δὼνὐξριςὧν κὶ ϑρασέων : γε] νι 411} νοΟΪιης,, γοσαθδητας ΚΠοαΙ) 
ἐγέρωχοι, ντ φιυθιις 40. ΠῚ πίμ]Δπὶ οἴἥεης οἴδιιπι εχ σοητίπεητί 
ςοηαιμγοτα Πςςοϊς οἰετ: φυῇ ἐκ ἡπείρε ἀγείρρντες ὀχίω. ΑἸ1--" Ἷ 
4ιάπάο ἢ γεπειμς»ἑογτῖς δὲ παρ ηδηἰ Πγὰ5,ο᾽ λίδρ γδοξος,ἀριιά ΡΉΙ 
Ἰοίζγατ. αὠϊερώχως καὶ λίαν ὑπτερυφαίως,, ῬΟΙΥ τις Ἰη!Ο]οατίας ἀτα; 
Ρεια]άπτίας, να!άς ἀτγοσαηιοῖ ἄταμς Ροταβητος, αἀθὸ Πιροιθὰ 

Ι ὃς ἱηίοίἜπτεσ, ἀιχίς [ἸΏ 108. 
Αγες ἄγε, φέρε. 

Αγεσάμων,ονος τ Παὶς νίΔ. 

Αγεσιλαος»ε,ὁςοσποπΊςῃ Ρ]τοηῖς.4}} ἱπγασῖιι!ς φοιτωσε μεγάλῳ αἰ-- 
Πισιλάῳ ἢος εἰζιαἀ πηάσημπι τοηάιιητ Αρε[ίαμπι.:. Οτοῦ. Εἰ ἐ- 
Ὡπὴ ἐπώνυμον σὰ ἀδα. λ6πὶ ἰοσαΠὶ Ἐχροηςης Μετιμοέϊεας, εἴρη-: 
ται δε(ιηαιιτ) παρὰ τὸ ἄγειν τὸς λαὲς γεΐρχει γὸ Τ᾽ θανόντων. ΕἿΣ ἃς 
Ῥιορτῖιπι πΠοπγθη Ἀ οσὶς [-ἀσε δ: ΠΠΟΠΙοτιπὶ ἀραὶ ΧοΠΟΡΗ. ἀἱ-- 
οἶτον ἀγεσίλας ρτῸ ἀγεσίλαος, ΑμΑΤ ἀἰζᾶς ἀιξϊ το πη ρΟρΙΜ]. ᾿ 

Αἰγεσίφρων,ονος, ὀγίαρογοι τα εὔβεης. 

Αγεσκον,ἀιςεαΠΊ; ΡΓΟ ἥγρον, 

Αγεφανετατ πλλςΒίπὰ ΒΕ ]ῖςα νῦ τοίξιάο,νίπεα ἃς ΡΙμτεῖ, ςοη παρ άξ 
Δυτοτη ᾿ΠσοἹενἰαρ  ἀϊδιις ὃς τοῖγὰ ἀτσοίια. να 5114. 

Αγέφρατον ΓΟ πλέου πη, σαρίτις ογηαιπηοηζηπη, (ΑἸ οπάτιτα ἀρ 
Εοταῖ κάλιωτρον, ἢ καλυπῆρᾳ. 

Αγέςρατος, ὁ, καὶ ἡ γ ἄχ ἐχογοϊτας:ερ [Βοῖοη Μάπεοι ας, Ηεδβοά. ἴῃ 
ΤΒεορ, ή 

Αγετεναρ το, Δἀποτγθ, μογταηά!, ἰπαιῖς Υτθδηιις Οταπηπιατιίςις Χὸ- 
ΠΟΡὮοἾ Ὁ... Ῥα απ, ἄγετε τοίνεω ἔφη» ἐπείπερ καὶ υμῖν σι δοκεῖ ταῦ - 
τα σὴ υἱὺ τοῖς ὑποζυγίοις κ᾽ ὀχήμασι κριταλείπωυῆν ἔχοις οι τὸς ὦ τού- 
σῶν ἔβηπηδηοτώτους πορευεῶϊ. λ 

Αἴἕτης,ἐ. ὁγἀπέζοτ, ἡ γεμών.ϊη Ἐρίγτ. ὦ διαπλῶν οἰ γότα ϑηρρσιυύωγς 
Αγετοὶ καὶ ἀγητοὶ, οἱ, Δ πλίτα 116» ὅσ μος οἱ, ἔγδοξοι, λαμιωροί, 
Αγετρία, οΟὈἰζειγιχ. Τ γοητιηϊ μαῖα. 
Αγδυςία ἰδϊαηἸ πη 6 ἀ11. 
Αγά ε“- ΕἸπΠΟ] Ιου» Εἰππιις»ἜΧρετϑ, τι πο σιεαιτ,  εηΐτονι ἰχθύς 

ὧν σὰν γδυςτος,ου] ἀς ρίςίθες σιμΐατέ ποη ἰΠσοτ, 4υ] ἀς Ρἰοιδις 
ποι σαιζατ. Γαςίαη, ἴῃ ΝΊρτίπο, ἔγευ τος εἶ υδὸ ἐλδυϑερίας, ἐπείρᾳ- 
τος δὲ πειῤῥησίας οἱ ϑέατος δὲ ἐληϑείας, Χ ΠΟΡΉ. ΤἾΟ᾽ μὺ τερπνωών ἀδεγὸς 
τευςος ἔστε, δὲ χαλεπὼν πειρρς διαζιώσῃ. ΑἸοχλη4. ΑΡΒτ.ἐγευ- 
Ξος ζητήσεως, ΕΧΡΕΓΣ πα αίτ οπ!5,1 παι τατιις, "Πα! ςυ7ς, γενςοος 

'ϑυσία,ἀιοἴτιγ ἰΔοΥΊ ΕςῚΣ πν ν πε αυιῖς Π181} ἀςριυήῖατ. 
Αἰγέων, αἰ γνισματων ἱερωνμιασμάτων, 
Αἰγτεωμέτρητος,κ ὁ ΟςΟΠτοτΓΙ ἸσΠαΤΙ59 1 ΠΟΠΊΠΕ. ὃς ἀγεωμέτρητον ἐξ 

ρώτημα γΑτζοτοίη ΡΒ οἵξατ, Π1}}} δά Θεοπιειγίαπι ροιτίποης, 406 
Πγά μι πη. ' 

Αιγεωργησία να Δ ]]Ποτναρ τἰ ΠΟ] τ οηΐς σοητοπΊρτις.ΤΠΕοΡἢ ἄς Οαμ- 
{ἰς 1η0..2.ςἀΡ. 20. 

Αἰγεώργητος γα ὁ χὐ ἡ ,ἰηςαϊτας, ἀείειτας. 
ΑὙγόο7ι ης ἡ ἀςεξητα ἴῃ ρτἰ πλδιαἀη λγατῖο το γγΓΌτ, ϑείμ(ος γθαῦ μον ἔκασλης- 

ξις χαολ,άπιςία, Ἡοτηετ. αγι μ᾽ ἔχει ὄρχαμε λαὼν 5 ἴῃ Οὐ νο- 
Ἰυητ εἱς ἀἄκλιτον, Εἰς δυτ σπρρ τὸ ζωγνε] ἄγω, τὸ ϑαν (φζω. Ιτὸπι 
ἐγα, Ῥτο ἐσΐγη Ἰοηϊςὰ. Τητογάμπι φιπυ]ατίο, ζῆλος ἀρὰ Ηοτγοά. 
βασκανία, ὃς ἀρυιὰ ττασίςος, ΠΟΠΟΣ ν νοπεγασίο , ζήλωσις ἀραιὰ ΖΕ [- 
οἶν] ὥρηοσα. ἴτοπὶ τὰ αἴγη,1. μιάσματα ρίαςυ]α,(ςο]εγα:αὉ αἵγος. 

Αἰ γλνῆ ε» Ἐταξταταγσοατιηῖο. ἀγη, κλάσις πὰ κύματος γαρυά ΑΡο]Ϊοπς 

ἈΒοδιρτίογι οησα. ἀγηνηιτας, αἰγιαλός, ἀγαὶ αρμάσωναριά Επ-- 
τὶρ᾽ 4. φαγγαμτη ἔγαξζατος ἤὰς ἔΑσαησητα : ΔὉ ἄγω, Ρχὸ ἀγνυμὶ, 
Τυ ΓΡΟ. 

Αγνγέραται, οπρτορ τὶ {πητι τοττία ρεγίοπα Β]υγα]. ΡΤ ἀρυὰ Ισηες; 
«Ὁ ἀγείρρμαι αν. ἢ γερμαι, ἤγερται, Αττῖς ὲ εἰ γη γερσαὶ ὥ Ιοηϊςὲ ἀυγύ- 

οατα) τς δί αἰ γυγερατο,ἢ ρα! ὰπν Ρετέ, 
Αγήγερκαν Αττίσα πα Ριιοτίτιρτο ἡτερκριαῦ ἀγείρω, [τοῖσι δγηγερ μαι, 

Ραίπα. Βτατογίτ, 

Αγηλα ζω ἴξταο, σώξω,Ἑ τγγλοΐος. ᾿ 
Αγδλαρῖη γεηογατίφης Παρ Δογαῖϊς, σεμνυνῦ αἰ γαὐαϑεῖναι, οτηοἵϊο: 

Αγήλαι 

᾿ ΑἸερσης ΟΟΠστορ τον ]Οθτις, σ᾽ τη ογατίο. ἀγερμὸς ἀϑροισμὸς, ΕΤΥ ΠῚ... 
Αγερσκεύξηλις : ἴτα Οτατίπας ᾿νδγαπέταις νΟΟΔΙτ ΥἹ Ειππάτοι 5ΠῚ ἃς “πὸ 

ταΐρίςοπι » κύζηλινῖ, γο] κυβήλιν ντγαπαις ἰαρίτις νοσαθδης (δ τὸ 
σαγίπη, Τὰ ΕτΥπηοΪορ. οἹὉ κύβαλις πέλεκυς ὁ μαγτικός αἴύρτης, θύος ̓
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ἈΠ ΝΕ 
ἢ} “" ἐδ ὡ ᾿ ε » Η “ "9 ὦ. ΄ ἸᾺ “ Αγΐλαι, τιμῆσαι ϑεὺν γλαϊαις. Ευρο]ίς: ἀἰαϑάυδυ γῶν χ᾽ ἡ μεῖς τούτοις, 

ἜΠ χαὶ εἰρεασιώγας, κὴ «ροστεγήλωιήν ἐπελϑόντες, ΛΥ Πζορ]}, 1. Νὴ ἐθ 0]. Καί 

᾿ς σεϑυσίαις ναγροσόδοις τε μεγέίλαις οἰ γελ ξιῶν. ΕἸ τάς ἀγηλω τὸ κοσμώ;, 
᾿ς ἘΕιγπιοίορ. Αγήλα,.Εοσγὶρ πη Μοάχα ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄνω γάϊομ εἶμι 
᾿ς δὴ φυγαὶ αγὴν σφὶν ὀναδδι κοὺπι δεῖν ὀυνδαίμογας γαρὶν κε καρανκ) γιωάκα 
᾿ς κα γαμηλίες ὄυνας ἀγῆ λα! λαμπάδας π᾿ αὐασ 9 8ειν ρει νοδῖς ροΐ 

᾿ς ἀπ εέξαπι,νΧοιοπΠῚ, ὅς ππρτία] ς πὶ "ποτ ρατάγοιαιο ἰοςο ἰςο. 
-τοίδετ ἀγῆλαι αὐτὴ αὖ εὐξα ὅλαι, ἡ αἴροὶ Αιρες οφανεν διὰ πειν τὸς ὦ δέασοιν᾽ 
ἀγολούιῆν σ᾽ ἡ μεῖς ἀ εἰτκὶ ἔρμιπιπος οἰμτοπώλοισι; φέρε γυωῦ ἀγύλω τοὺς 

᾿ ϑεὺὶς Ἰδσ᾽ ἔσω,ον ΗΤς δά ἀτηγθηταπι. 
᾿Αγιλατέω, ὦ, τοπιῖ [ρίτῖτι » ΡουΙδαθοτ, βι σο, ΟΊ σο,  α]γῖπο  αἰαρὶς 

Ῥοτουτίο;: διώκω, φυγασεύω, δῆτ τοί τω, κεραυνῷ ῥαπίζω ὡς ἄγος ϑξελαύ- 
᾿ς γω. Αἰγηιλατῶ γοῖο οἰιπὶ αἴροτο {ρ γίτιι, αγηλατώ, 1ὰᾷ εἴλοχρε!!ο 
᾿ {ζεῖαις ὃς ρίαςι]ε πη, ἄγος κὶ μίασμα: ἐκαύγω. δὶς 5.4. ὅς 4}1},Εοτο - 
ἢ ἄοτιρτο ὑξείζω ἐγιλάτέει ὑπτακόσια ὅδήξιια ἐ ϑίκυαϊον. 

Ἀγηλατι ζω; ρτοὸ ἀγνλατώ, γώκω͵ φυγαδεύίω, Ετγ πλοίου. 
Αἰγηλατοὶ, οἱ, ιν! μα νκεραυνοί. 

δὴν Αγιλάτίθ. μεῖς ιξ ἃ ΠΥοορ τ. Ι!πιοη ἀϊςίτατ αυοά βασίτίοίος ἰοίαῦ, 

μιν γε] αυΐα ἱπηροταοίμηι, αὐ ἴγδω δι ἐλαύνείν, ἀγυλαίτώ κάςιφε συω- 
μὸν ϑλάσας καώφρ, 
ὴ ᾿γήλειθθο, ε, δ ρτάατοτ,λαφυραγωγύς. 
υἱ Αἰγνλϑυῆναι, χώρεσα,ναἰ γανλόιῆναι, Ε τΥ πιοίοσ. 
ὉΠ Αἰγηρκρῦ ατος,τον τὰ ροτ,ν ΘΠ πγθητία. Ιτὸπὶ ἀσπΊοπ ΠΠπ 4 εἰερίιαα.- 
Δ" τρτγυπιρεδίταπι ἀτηιιο ἐπί τατη » Ζιοά ἀσοοπι ρταιθατ. ἀριιά 
ΝΠ μΜμεεάοπε- τεέγμα Χπύλεκτον ἱππέων,νΕ] ὁ αλιῆμ, 1. σομοτς (ε] οξξα 
ΦΠ. οχ(εϊοξξῖς οααϊτίδιις ὅς σταυῖς ἀγπγάταγας Π]ἰτῆρυς. Αττίδῃ, ὃς 
ὃ Ε Αἰεχαπά, οη 4]. ἀἴσγαπη 116.1.ς.ς, αγηρίος ἀϊςετς Ροϊϊαπιις οο- 

Πιοιτοπὶ ργςτουγὶ απ οτοσίπη ρ γα μα ιν ὃς (το! τε πλῖνο ] γε κῸ 
᾿ς χηληὶ νοσάραητ,τείτιδις λον ῖο ὅς Η ΑΙ γοαγηδίϊ. (εἸεγος. τριοίς 
τ χιοὶ αἴόρες τὸ καλέυῆυον αἴϑῷ τοῖς βασιχεύσιν γημοι. ΙΒ. 110. ς. 
Αὐγιωορέω ὦ [προ δ᾽ο»Ιπίο]οίςο; ἐπαέρρμαι. : ς 
᾿Αγιωορία ας κα ἰττοπυιτας,ν ἰΓ τὰς. ἴτοπὶ ἔσγοςῖα, δὲ ἱπίο]ςητ δ. 144. 
᾿ς φιοιγοᾶ ἤπεπὶ ἀς ΑΟἾΠΠ]ς ρος ἰεσάτογιι πῇ γοάϊτιπι τὸ ἰηΐεῶα. 

 αὐδρεία, ἰωορία αὐϑειδία,, ὡατερηφανία, ΑΡΟΙ]Οη. ΝΝυώ αὖ μὶν πολὺ μάλ 
᾿ς λιν ἀγίωοράῃσιν ἐνήχοις. [)6 Βτυτὶς δτ]2Π1- 
Αὐγϊωορίδας.ε, ὃς Αἰγίιύωρ,ορφς οἷ γοΟ πηροῆτιπη ἃ ΠΟΠΊΪΠΕ ανὴρ γ ἰά εἴ, 

ο΄ ψίτγ δι ἄγαν, ἰὰ εἴτ, να]άς ἴδει πἰπαις ὶ ἢ σα ῆςατ ταοάὸ ΠΙρεγθιιπ1» 
Ἂ ὐσερήφανον, {Πρετὸ ἃ σοπεισηαςεπηὶ ντ αριά ΕΠ] ςΠοα. ποιὸ ἔοτ- 

το πη» ἸΠο  γτα τη» οἰ αγιιτη, γα πιμι θη. ἀν {7 ξ, ϑυμοὸς ἐγίωΐωρ, ρτα- 
᾿ς βαπτὶ νίγτατς ἀπί πγι5. ΕἸ φιοαας ργοργι!η) ΠΟΠΊΘη ΥἹΓΊ. 
᾿Αγέοχα τα]! ΘΟ ΟῚ ωϑεγκοι, ἐκόμισα: Ρτατετ.ο νεγθὶ ἀγω, ἦχα,δς Ατεὶς 

εὲ γυκαι,ν Εἰ ἀγηγνχα. νηάς ρΙεοπαίτηο ἱρίϊις ὅν γε] «δἰ ςέϊζο γν» 
᾿ς ἀγήοχαιϊνος νταμταγ στίαπη Ογαγι Οἷς. (Ο]ατας ἰσγίρτοτες ς Ὑμεῖς 

ἀγιοχὼς Ῥαττισίρια πη. 

᾿Αγήεατονοτὸ,ασοτατοην ποτα ἔτι ξπἸσοία, ραΙ πιὶ αἰτίτυιάῖπε; ΠτιρΙ εχ, 
Βα Πλις,ογισαπόφιε πιᾶχὶ πὸ {1 Π}}}|5:ν ΠῚ θ Ε}14π| σοτοηβ »ῃ αι 
Βος αὐταῖς Ὀ 1115 ἐπεΐζαζ » εἰς πγγίο παϊπογ. Νογηςη ἐπάϊτη πη, 
αιιοηΐαπι ἀἰμ τ Π πιὲ Εος ἴημα οο]οτὶς ἰρεεῖς σσηίετυειατ  1ο- 
“ζοτῖα."Π0....οὯρ-ς9.Ρ]1η.10.27.5ρ.4. Αφεταάτοη ἐσγυΐαςεα εἰ, 
ἀπιοτιιπα ρα  πποτιπὶ αἰτιταἀϊης,ογισαπο 1 Π1}}15», ἤοτο δι1115 δὰ- 
τοῖς. Ηΐας νῖϊτα (Ἰεσεθαξως νετιτα εἰτάσις γοτυ εις γσροηο )ηῖ- 

- ἄοτ νγίπαπηι οἷ οτν γα πάγη αις Ρυτσατοΐδητο πτασὶς ἰηΠ ἀφ ητΙΡι15. 
(Οαυΐα ποπιιηῖς ποη παςίηεπιρε 4 ὃ ἃ γετυξὶς (ἀσοιγτατ, 4110-- 
αὶ πα} δά γῆφας 4ΠΠππῖο 5) φιοηΐαπα ἀϊιτ: {πιὰ πσῃ πλᾶτ- 
ςεήϊε. ν 

Αἰγηρατος» Ισοτατιῖς,ἰαρὶς, σας νἤις Ἰατοτίδυς Δ4 ἐχρο] οπάα (α]- 
εϑατηθητα πιμ]εδτίανντ (ςγῖδῖς σαἱςη. 1.6. “0 χτ᾿ τόπους. ΕΤὰς 
ἔλευϊτας αἰϊττίησεης δὲ ἀϊοιΗ]οτία. 

ἰγίρατος, ἂς ὠγήραιος ὃς ἀγήρᾳος εν δ κα ὁ γαστογητ!5, [5 1) Ἔχροτο, ἄρϑαρ- 
τος, ὠϑείνατος τ ἃ γέρας. 1144. β,αὐγισὶ ἔχεσ᾽ ἐρίτιμον ἀγήραον » Ης- 
Ποιὰ. ἀϑεγατὸς νύμφη κὶ ἀγήρκος. ΧοΠΟΡΆ. ἀϊχῖτ δυσμογα ΡΟ ]μς. 
“ἰὴ ὠγήϑαον δόξαν. Η γροτί ες, τὸν ἀγύρατον χεόνον.ΡΊατο; τὸν αἰγήρω 
κόσμον. ΤΉμΟΥ ἃ τὸν ἀγήρων. ἘΠΓΙρΙ 465 » σίμ) ἀγήρων ἀρετίυ), ἈΠ ο- 

᾿ χπο ΠΉ, τιμὰς ὠγίρως. 5 

ὑ γήρως» υ πο ἰεπείοίτ,Ἐποξξατοπι πο [ξητίοπϑ, μὴ γηράσκων, ἴπι- 
ν᾿ πιοτταιϊς, ἀφϑαρτος, οἰ ϑτίνωτος προ τὸ γῆρας. ΤΟ] ΙΠαταγ Διιτε ΠῚ ἐ- 

“γήρως Αττὶςὲ αἰοϊςέϊο σ, Ατἠτοτιὰς πγαπάο, πίω ἀγήρω φύσιν πυρεῖν 
1. πατιγαπ ἔδτιιας ἱποπιίτδπι [ἐσςέξυτε. ΗεΠο «πη ΤἬΘΟρ. ὐϑεί 
γατοι κὶ ἀγέρα. [6 πὶ ἰδ 146 πη, τίω) 9) οἱ ὠϑείνατον καὶ ἀγήρω ϑῆκε κρρ- 
γίων. Ὀ]ατοῖη ΤΙπη σο»τέλειον κ᾿ αἰγύρων, κἡ αἴοσον αὐτὸν ἐτεκτήνατο, ἰά 
᾿οὔιμοτξόυπι, πες ίξαϊο πες πιογθο Οἰρῃοχίμπη οἰμΠπὶ ΟγοΔ τ. 
6424 ἴῃ τγδυῇατίοης Οἱςεγιάς δεηθεέϊς. τρὸς δοξόυ εἰϑτινασίας ἐἰ-- 
γύρω, ἰά εξ, 44 ἱπηπιοτταίε πὶ σ᾽οτγίατη. ὙἈιιογἀ!ά.11.2. κοινῇ γὸ 
πὰ σώματα διδόγτες οἱ δία ἃ ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμέξόμον ἃ εἰτν Ἰη το πι- 
ΤΆΌΠΟ φηΪΠΊ σογρογα σοηξογοητος, ἱτηπιογτα!ς πὶ ἀμ! άεπι σοηα- 
Φμιοθαητατινθι ἰη ςοάϊοιθιις πλαπε (οτῖρεῖς ἀγήρω Πα ατατ. τε πὶ 
ἀρᾷ ΡῬΙ]πταγο.ἴη ςοπηπηεητ. Αἢ Ὀτυτὶς ἱπῇτ τατον! οσίταν ἀγήρω 
Εἴον ἴθ Αςςυΐτ, ἴτε πα τη Ροτι ΟἹ ἐς νιτα, ἀΐήρω ψυχίμ), 1 ἃ οἰἘ, Δι ἑπα πη 

᾿ Ρετρετυμπη Τὶ γ ἀ.11.2..τὸ γὸ φιλότιμον εἐγόρων μόνον ϑέσον ΒΓ] ΠῚ 
Ξ ττῖτις εἰς σεηετις. ΤῊ ΘΟΡἢτ. "0.5.1 ρ δῆτ. 4ρ.13. ἀγήρων ἐαὺ (ρέ-- 

᾿΄ χεσαι Αηαις ἱΠΟ οπίμπ. [Ἰοίτον ὅς ἀγήρως ΑἀμιοτΡ. ἀπαλαιώτως. 
ὶ Αἰγλ νέος, ὁ ἴςο] εἴξτιις,Οὐτοία5. μιστερος,ίαςετ ἀσιιοτιις 41 ρίας] ςὅ- 

" 
Ἃ 
ἣ 

παϊἄτερτο 4ιο σοσταροιταπα ἰξεριις Ἰεσίτασ ὀναγὴς ΗΡροπαχΩς 

Ἄν Τὰ 

οἱ υἱὸ ἀγιῖ βεπάλῳ κατηρῶγπος, ἰᾷ εἴς, ἢς ΠΠ1] Πς]ογατο ἀπήο ἀΐσας 
Ἱη]ργοσαρδητιιγ. 

Αἰγύήσοινόδος » ῬΊατο, ἀΐδης. ἢς ἀϊοίτιιτ γε αὐ ΖΕ Ομ Υἱο,, ἀγισίκαος δὲ 
ἀγησιλαος, 

᾿ Αγύσωρ, σρρον ὃν ἀυχ. ΗςΙγ οἢ. ρτὸ χυο ἔοττίερ ἐγήτωρ αιιο ἀοτίΣ 
᾿ οαπὶ οὔνρτο  γήτωρ ἀρυὰ Εὐτίροίη Μεάξα φοῖζος ἀϊοιταν ἐγήτώρ 

Αγηπαιντγα διτ,λκοι, θάμ οῖτον τίη, (μελϑων. 
Αγήταρ,ε, δ γάμ οἷς ΖΕ τοΟΪογαπι ΡΓΟΡΙΠ1, ; 

ΑἸισὰρ, μια γοξζογ, πυςάμπι εἰξ τη ςο]1ο ἰητογ σασαπὶ οἰ ΠῚ, φοίρυΓξ, 
᾿Ἰνξιιοος, ὃς ὀγρης ἤρεγ!άς ΡΟ]].11}.2. 

ΑΠπτὰς εἰ γομῖο ὁ ἱερωμῆψος γεἔτιμοι ἐν 9) τοῖς καργείοις ὁ ἱερωυῆίος ὁ ϑές, 

Χάμ ἡ ἕορτν ἀγητορία. 

Αἰγατόρειογ εν τὸν ν6] Αἰγητορία,άς͵ ν᾽ ν Οἀτηΐα,(λογὰ ἀιια ἀἀτη χαΐδας χαΐ 
τ Ρταογαῖ ἴἀρογάος, Αγητὴς ἀϊςεθατιγ»Ο α:].}1}0.ς.ς10.27. 

Αἰντὸς, Αἰγετὸς ἀπ γα 1115) γι! ηάιις ,ϑάυμαςὺς, ζυδαίμων, ἃ μεμιὰ 
πτος «ὐξίβλεπτος.Ο ἀν 1 ξ, εἶδος ἀγητὸν. ΡΊατ. ἢ ΡῬεγιοῖς, χοήμα σιν ἦ5 

᾿ σαὶν αἰγητοὶ ΟΡ ἴδ ἐγαὰς θροεῖ 1, Εἰτ αὐ ἀγώ, 
Αγνπωρ,ἰἀςοτάος 4: Ὑ οροτῖς ἰλοτῖς ρτάσογας δριια ΟΥ̓ΡΥ ἴος, 
Αἰγιάζω μ'ἄσω,} ἴτο, ρατἤοῦ, ςσαίςοτο, (μη τὲ δἀοἱοο. ἃς σέβομεν 

ψΟΒΕΙΟΓ. 
Αἰγίασμα, ατος τὸ ρυτὶ Π σατίο, κοιϑειρῥτηξν δι δ ρτγο ναὸς » 1. τοπυρί πὶ 

δςοίρίτ τη μος Ιοςο ΡΙΔΪπ.. Ὀ Δι. ἐγγυηϑν Ιεδὰία ἀ γίδισμα ἀμτί. 
Αἰ γαΠαοὶ, ρατοητα Ἰαγ ἀγιας’ εα, καϑεύρδισις.. ; 
Αγιασμὸς, ἀπ ξξπου]α : ἀἰέξιις ον (Ἀγ τας, αν, Οτοσον Ν᾿ ᾿ζάηζὶ 

ἐν τεῷ πῦρὰ εἰ οὐ χόζῳ͵ αἰγιασμὸς, ὃς καϑεέρότης ἵνα χρῆται τὸ καϑαρὸν χα: 

ϑαρφίτητι,"( οἴξιντ ληξειῃ ατίοννε ρυτίταβ,ν τ ραγιπι ςοιπρι τα 
ἄλχιτ ἰγηςσοτγίτατο, 

Αγιαςία,ας, ἤγἱερρτελες ἰα δ] 4. Γχοτὶ οἰ απ να ΓΙ σατο ΠΕ πγου α, 
σοπίςοτατιο. ΟΠ εγίοἱ . βέλει κα ἷξ ἑτέρον ϑαώματος ὶ ἁγιαςίας παι - 

σης ἰδεῖν πίω) ἕα «ρζυλζω: γὶ ς ἐτῖαπη ἘΧ Α[1ο τα ϊγασυΐο πυϊυίςς {κἢ 

ξλίπιοητα νϊάςτε ἐχος δ πυατ Οἰςίτιγ ςτίδπὶ ἀγιςία, θ᾽ ἁγιάζων 
Αἷγιαςΐρκον, αγτὸ,ἀη ξαατίι Π1. 

Αγίϊαρτος βοτρὺς για νἱηαςοἰς ζαγοηξ: ; 
Αἴγζω, κ ίσω,ρτο αἱ γιάζω,ρυτίῇ ο,σοηίςοτὸ, Πἶγο, καϑυσιύω, Α τ  ορ.) 
1 ΡΊυτο, ἔπειτα ταῦϑ᾽ ἡγιζεγεἰς στίκταν τινὲ, ἐς ἰηἀς ἢ ας τοηΐςοτα: 
Ἀαζ ἴῃ ἰδςςιπ) Ζασπάδπη,ρτο ἔβαλλεν :νο] ἐνέβαλλεν, ἢ, ἀγίως ἐπετί- 
ϑετο. Αγίζειννίλοτα σοπηεάετο, τοὶ ἱερᾳ ε ϑϑΐειν, ΕτΥ πιο], Γ 

Αγινέσκω καὶ ἀγινίω, ἄγων ἢ ο, Δ οτο σι ογάυσο, ρογάυςο, Οβειο, οὖ 
Ροττονδάτηοιςο κομίζω. Ο ἀ.ξ, ἕκαςος ἐπ᾿ ὕματι μῆλον ἀγινεῖ. ἐγ4-- 
γούσιν ἑκατόμζῥας (λοτα Ειοίπιητ σεητιπι θοδις. ἀγιν ἐω ϑυνλαξ, ροτα 
τίοϊο ΠΠθαπηεηταινηάς ἐἰπαγιν ἐήν φορτία » Ῥοτῖαγε πηογοί πὶ ἰπτοῖα 
πᾶς, ἀρὰ Ηογοάοτ. 1.1. Ὀ1ςίτην ὃς ἀγίνωργο ςοάεπη, Αξετι. εἴς, 
Εὐγπι. ἀςάιιοῖτ ἀτὸ τὸ ἀϊὼ,14 οἴ, φέρωνεχ ΠυῸ ἢτ εἰἰνώ, δι ρΙἐοποίϑ 
ΤΊ πῷἰ, ὠγινὼγν δὲ δὲ ᾿ρίῃ τη ν»πλεον ἀζεί. Ατατι!5 γγας ἀγίνειν, Πα 5 
ἀϊπϑειο. ν Αγίωεν,νοίποτε, ν ογίασς, ἐρέφειν» Α τατιυισγεδδὲ σ᾽ ἐραν δὰ 
αὐτὸν ἀγινει, 

ΑἰγιδΓραφαγτεὶ (Ἀτηξτὰ {γί ρτανρατς Γλσγοτὶπι 1 σγΌγιι πὶ Ὁ απηαἰςἔπαςι 
Αἴγιον, ε, τὸ οτατῖα πι. για τῆσ ἁγίων 1 ᾳ εἰς [χηξξα [«πέζοτα πη. αζαπὰ 

ἀξ παῖαὶϊὶ ΟἈγη ει, ϑεο 5 ὅταν εἴπω λέω πατρὸς καὶ υἱοῦ χαὶ ὠγίου, 
πνεύμαπος, δίς. ἀεῖπάς ἰξαμήτιγ, ἕτῳ μὴ ὃν ταὶ ἀΐγια ἦν ἀγίων. 

"καὶ τοῖς σερκφὶμι συϊιαλύπτεται χὴ δοξάζεται τρισὶν «γιασμιοῖς εἰς μιδὼ 
κυρκόπητα αἱ ϑεύπητω. 

Αἴγιον, ετίδ τι νοσατεν ἀσηὶ (ςπηέπ. Ἡς δ εἶ. 
Αἴγιος,ε» ἐγ ἀηξε ας ἰΔοτοίαπέξειις τίμιος γκοιθεερὸς δυσεβῃ ς. Αἴγιος νετὸ ὁ, 

μιαρὸς. Εἰτ πόρα, τὸ ἄζω τὸ σέξομαιγάζιος κὶ ἅγιος. ὁ ἂν ἁγίοις, ἀϊσυητ ἐ- 
τίλιη Οτροοῖ ρτο (Δηξζι5. (ςςοπη: πὔτο εἴρηται τι ἐν ἄγιοις ἡρνγῶ 

βίῳ ἐν ὁπολογετικῴ. 

Αἰγιότης ἡτος, ἡ [Δ ξΕ1τᾶς, Καϑειρόπης. 
Αγις,ἄγιδὸς, ὦ» Ασίςτοχ Γαςοἀαπιοηϊου ΠῚ, Οὐ ΦΟΟΤΕ ΠῚ ΠῚ ΧΙ ΠΊΠ5Ν 
ΡΙατ ἄς τγηαα!Πἔτ. 

Αγισμὸς,ἀπραπὸς,ν]ακἴεπλίτα, Εὐντποῖοσ. - 
Αἰγιξεύω καὶ ἐγιςε ὠγνοπεγατίοιι μαθεο, ἐγιάζω;, γΘΠογογ . Πογίῆ τον 

σέβῳ»οἴεο (ἀςτ]Π οἰ πΠῚ, τὰ τ ϑυσίας ἔπητελο. ΡΊ τ ἐς ΓΟ ρῚΡ ἀγιξεύῶ 
αδοὶ τὸ ϑεῖα,τες ἀϊαΐ πᾶς τγαέϊο. ἐγισδυδυῖνος, εγ8 )νΕπεγατιοηἱὶ ἰχα οι 
τας, ΕΠῚ ἃ ἁγνεύειν, ρα σατο. 

Αἰγις ἧς, τΙΧατου,οητα πη οἱ υςυὐδραςῆς. 
Αγςίαιρτο ἀγιαςία Ὁ αἱ γιά ζω χτ᾿ συϊκοπίωδ, 1 π Ἔτίαπι [ΟΓἸ δίταγ α77- 

φεία (ἀποεῖτας, ἀπ Εἰ πτοηΐδιραν Π ατίο, [Δ στα π1, σα τὰς, λώτο οἰ; 
τοΙ σίο. ΠΟογαᾶσ, ἂν βεσίρμδι 5 τὰ «δοὶ ταὶ ϑυσίας τε κὶ ταὶ ἐγις εἰας παὰ 

ἂν τοῖς ἱερφῖς δηπφὸμές ἐρὸν “Ὑ] ἀγλῶν ἐασέδασε, 1ὰ εἰϊ, (ἀστι Ποιὰ δε [ἃ - 

οτοτα ΠῚ σογοπποπίας ποίδ πε ξδιτ. Ρ]υτ.ι  οπγα]ο, τ εἰδὲ σὲ 
«ὐὖρ ἐγις εἰὰ,τὰ οἴξ, ἴσαις σουξοτατίο Ιατο ἴῃ Ἀχίοςβο κα παὲ οἷ- 
σίας, ἀγις εἰὰς σιωυτελούσιν τοτα ἀἸα] αἴ ΟΡ εαητίβοτα ξιςίιητ. 

Αἱ γωσιωΐη υς ἡ (ἀπε ϊ πποη]α; αἰγις εἰὰ. 

ΑΙκάζομαι μιάσομω,ν πὶς σοτηριο οπ Ὁ, πη ρΙ εξϊοτ. Ασςυίατίθο ἱπα 
σίτυτ. ν14ς Αγκαλίζω, ἦ 

ΑἸκαῖος πα αρϑενίης ,ἴς Δατῆοτ ξῖτ εἰἐσδητῖς ραγέδ πΐδε : πολλὰ μεταξὺ 
πέλει κυΐλικος χαὶ χείλεος ἄκρφυ ἃ εἰξ, πλαἶτα Ἰάςφηῖ ἱητοῦ ΡΘΟΌΪ πὰ 
(ρτεπταάμε ἰαδγα. σοπηρόττ δυτοηι ἴῃ θοὸς ΠιΌς ἱρὲς Ἰυάτπολτ, 
«ιιδύϊηυε τος εχ μετίτα ὃς ριὉ ςογτὰ ἴάπη Βαδιτα, ὅ πηληιρυς ρτο- 
Ρεπιοάαπη,ηθιο δαί ο ογτο  Πυἵτ ἀξους αστιρ᾽ ταῖν! ἐςς αἷς 
Απεσο ροσυ]ι πη τορεὐτί ἠάπη ες διδιζαγο, ντ ν᾽ πιιην εἴξιι,ἀφ- 

τεταγ,δς ἴα πὸ ἔα ργώςερτα ἔρες εἰμάστος, Θαοά ὥρμα οί πα 

᾿ 



ργοάιάϊς Ατήζοτοῖες. : 
διγιαλξειν, Εἶν ἀνακαλεῖν Ποῖα δί ἀςςοτίοτο, "8 ἣ 
Αἴναλέες στα νοσαηῖ Οταοὶ "ηςΠοτᾶς απς δὲ ἀϊεύρας. Ε 
Αἰκάλη υς έν 4. ΡΊατατο τη Οτἤοης, ξίφΦ» εἰς πας ἀγχαλας αἰαλα- 

ξὰν»οηΐξηι φοπΊρ]οχι5.υςίδα.[Ώ Δ τα οσο  δωρὶς δ ΡΕΡΕΩ 6.67}: 
εἰς 9: ἂν τώ: ἀγκάλαις ἀϑυρ κθέτιον ἄρκτου σκύλακα, ἃ εἴα υἱ]ηῖς 
Πὰς τητεῖ δια ἔογοθδας ες ἀηλαπας νγ σατα! απ », ἀΕἰ᾿ςῖας 
τος οὐστὺ σαὸ ἀγκώλας ἄγω ΡτῸ Δπιρ!οζλον. ἐγκούλν χόρτε, ρΓΟ πιᾶ- 
ΠΙρη]ο, ρα ΡΙατανο μι. Ροηΐταγ οτί απ ἰ Ππρυϊατί Ρῖο ν]ἰς ἧ νι 
ἐκ ἢ ἀἰκοίλος εχ ν] 15. [πςίαη. 1 ὈΙαΙο σον ποσήδ ον Θ΄ ὁ νηρηῖδων ἃ 
χύσα καὶ Ὁ υἱὸν 55) τὶ ἀϊκάλης, στα ἰῖς ἀπιρ! οξξεης ΠΠμπλ.1οπητασ 
ὁτιατη λιυδσων ἀ[κφέλα!» Π1Ππ|5 Ρογταυ ΠῚ. ᾿ 

Αἰγκαλιδαγωηὸς οὐδ ὁ, Ανα [τς οἰ Πκοιλίσεις ἀΐων ἢ ἔχων. νπάς ὠγκοιδει- 
[ωγεῖνγκὶ ἀϊκαλιδαφοβέϊν, ρα Ῥαυίλη. Ετγπι. ἀϊκαλιαγωγὸν ᾿ς δίς. 
ΑΠκαλιδοφόρϑι, ἄς πι, ΑἸχοιλιδοπώλωι, οἱ πττρείσκογτες, Ἐτγ 10]... 

ΑἸκαλίζω, σοπαρ] ξζον, ν ηἰς ὃς σοπιρίοχι σοῖο. ΑΒ ἀϊκὼν τ ἰοέ- 
ζω καὶ ὀϊκαλίζω, Ἐτγπιοΐοσ αἰαβαςάζω. ἘΠ στὴν ΝᾺ 

Αἰκαλὶς ἰδὸς ἐ, γν]ηα. Ἀητίρατετ ἴῃ Ερ  στ αὐτὸς πᾶσι ϑεοῖς ὕπνίθ- ἐν ἀγ- 
καλίσι. ἐγκαλίσες,, γτησα]α ημηθις (αγπιφητα δα [εΙρα]α: σου- 
πη σιπτι τῶν φρυγάγων δέσμαι, [χοςα}} ΤΠ πογιιπλ, σᾶ ν πος 
τηςηίαγα, ῬΓ μτατοῃ. ἴῃ Ἐς Οπλυ]ο, ἀγκχοιλὶς χόρτου, ας σα ]ας πογθα- 
τιιπα. Ν υὰς ἀ γκολιδοφόρφι, 1 φοτιιυτ βιίςιςα]ο 5, (]. Ἰ1Ρ.10.αρ. 
57.ἰγκαλίδεςγπειρωλένια, ὠγτοίλα, [ΓΛ σΟτΕΠΓ Ἔτι ΠΊ ἀγκαλίσμο τὰ 
δΡιιἃ ἰοίξρ ἢ πη Μαςμαῦθ. ΡΟ]. ἀγκοίνας νοςατ. ὃς ἀγκαλίδας ἔλα 
πεῖν» ΟΠ οἵρειν ξύλα εἰς τὰ ἐἴργατα [εἰν ο ἢ. αν] πάτιιπι ςΟΠΊΡΙΕχὰ ΠῚ 
Ἰ ρο Πα, Πσηὰ σοπηρότγίατο ἀγκαλίδες, ἴτοπι ἤπητ ἰαγοῖ πα; ἶχϑος, 
Εἰίζος, ὃς Εἰἶςος ἀρ Μαςεάοι. 

᾿Αἰγκαλίναι οἷ, ρτο ὠγκοίλαι» Αγ σαὶ ἀϊςιιητ. ᾿ 
Δ γκαλθ.,εχ Ηοπιοιὶ ᾿γπιπο ἱπ ΑΡΟΙ ἢ Πς ΠῚ αἀξετταγ το ξοίςι- 

ἴο, ντ ἸΙάοπι {τ χιιοι ὠγκαλὴς, 
ἴγκαλον͵ αὐοιζον, ἀρ οτὶ, ΝΑγιπὰς. ὶ 
Αὐγκαλπὶς ἰδὸς, ἡ ρταοϊριτία πη, [οιελνκρημνὸς βύϑρον. ἵν 
Αἰγὸς ἵη ν]ηῖς» ΑἀαοΥ  ἴητοῦ ν]πας,ροίϊογιοτς {γ]]1αδα Βτεμὶ, ἀρυᾷ 

ὙΠροοτίς ἀγκαὶ ἔχειν, ἀταρ οδ1, ΡΟ]. ΗΟ πλ.Π1αἀ ὠ,αἰγκαὶ ἐλόντ 
ἐμὸν εἰονευποαὸ ἰτοφας ςοπρίοξεϊ Πα τ πλθυπη. ' 

Αἴγκειμαι ργο αὐάκειμω. Δ ΡοΠοη. ἀτλήτες μελεδώγας ἀγκεῖμα ἰά εἴ, 

ἔχω μερίμνας «ἕπςίοΥ σατὶς»14 εἴτι σι: ᾧ τα πὶς τεξειποταιν, Ττε πὶ 
Ῥτο ἀξαιοοι,ίη 1:0, Ἐρίφτατηπι. ΑΠνεῖϑ᾽ ἡφαστῳ, 14 εἶδ, αὐάκετω» 
ἀἰσατιπη εἰς, ᾿ 

᾿Αἰγωωκυξζ» ικὼ ς, αὐατετροφῶς 1] αἰ αἷτ δὲ «ἀμσαιίς. Ης Ὑ ἢ. ἱ 
Αγκαάντεον τα (γε πιο ΠῚ ὃς ΟΥἰ ἜΡΓΟ ΠῚ »ὐατένλον το ΡΓῸ αλαμεντέοντα, 
δίγιαρατεσι, ἴρτα σαρυτ,σαρῖτε ὅθ κεφαλῆς ν ΡτῸ αὐὰ καράτεοσι, δ ΡΓΑ 

ἕοτγηιν. ἴσα ἴῃ σογηΐθυς. 
᾿Αιγχηϑὴς αὐλαβὲς ᾿πποχίμ5. 
Αγκὴς," οἰΟμδης, αὐτήχης. 
Αγκίον ἀΤπν᾿ μιν Ράταα ν4}]]ς. ᾿ ᾿ Σ 
᾿Αγκιςρείατας ἡ, ὰ ἐγκιςρδυτικ)»ὈἸ(τατῖο,, Ρ (σατιιγδν ΡΠ λη Δ] δτο. ἀγ- 

κιρρείας ἔρως, ἀπγον μαμλιν ἴδια ρισατίοαις, ας ἢτ Πδηχῖς , ΡΊλτο 
ἀς Τ' σι. ; : 

Αἰγκιςρεύω, απιῖς γοποτοϊῃοίςο. ϑηρεύω, δελεαζω, Ετγμλο]- 
Αγκιςροειδὴς, δος ὁ κὶ ἡ Ἀαπνατας, ἀμνοῖς ἸῺ [πα τη] τη οάππλ.. 
Αὐγκιφρον," τὸ παπγισον ποιισ,ὠγκύλον. φρεβλον. [αοιαᾶπ. 1 Τί πιοπο. 

ἡ πενία 3 ἔμπαλιν ἰξώϑδης τε καὶ ὄυλαζι ς καὶ μυρία τὸ ἄγκιτρα ἐκπεῷυ - 
κότα οἷξ ἅπαντο; πὸ σώμαπος ἔχεστι, ὡς πλησιάσαντας ὄυϑιυς ἔχει, κἡ 

μὴ ἔχειν ἐπ: δίως δπολυϑύω αι, οητι ἃ νεῖ ὃ Ράτροττας νι!ςοία εἴς, ὅς 
σρια Ἐς νμαπηόίηπ 6 ρογπηα]τος ἐχ οπηηὶ “οτροτίς ράττς οχ- 
εἴτος μηδοιττα ντ 4:1 δά 61Π} ίς φἀιϊποιογίητ, ζατι ηἹ {τ ΘΟ ΠΓΌΓ, 
πες ἔιοἰ]ὲ ροίίητς «ὈιΟ αι. γκισρον » αἴγσιϊας Ἐχροπίτωτ 0. 4. 
Ἀεριοῖρο. ΨΊάεταγ Ργὸ Ππηοὰ Ῥ ζαιοτία οἀρὶ ἴῃ Ἐρίσγαπηηι. 
Τῃ Ἐτγπιοΐοσ. ἀγκιςιρον ἢτ αὔϑῳ τὸ ἄγω, ντῇτ ἄγισρον ἃζ Ρίεο- 

παίπιο ἀγκίφρον : (εὰ Ροτίυς αὐοῳ το ἐγκεντρον ἔῃ), ὃ τὸ κέφρον ""γοιω 
κέγσρον, τὰ εἰς ΠῚ πη Ὁ] ΠῚ ναΐω ἔχειν : ἤάπλ! ἐπτπὶ {τι πλμ 5 γηοιις 
εἰὲ {γί πηζιιο γοάυοίτατ. ᾿ Ἶ 

᾿Αγκιςρεφαγρςνε ὁ καὶ ἡ ρΗοὶς, [ἃ εἴς. Βαπγίμποτιις » τ Π]ατις δρυιά Α- 
τ ἡ ποι εῖςπι: Βα πη γασα τοάάίτογ ἃ 6.24. Γτεπη Δυιαγιιογφιλάργυ - 

μν 69.» Εἰγπιοΐοσ, Ν ἢ ι 
Αἰγκιςρόω, ὦ μ, ὦσω παῃγο σαρίοινπάς ὁ ἀγκιςρωυῆνος, ζάρτες, κατεχο - 

ἐᾶνοετ[πηρτὰ πλοῖα μοτα ἃ ρηςιδιις,Ή 1 ἢάΠ1ο σαρ πηταγ. 
ἰγκιφρωτὸς, οὐ ὁ, Πα πλατας Πατης σοηίετγτα5) ὡλυσιδετός, 
Αἴγκλειτος ««εδοζατοτ, μεγάλαυχοςο 
Αγκλεύωφίξταονσ ὥζω. ; 
Αἰγκλίνας, ὉτΟ αἰακλίνας ανοίξας͵ ἐπτρεΐστις, ΗΟ ΠΠΕΓ. 
Αγκλὸν, οὐ, τογοΠΙήπιΠπιντοττιοία ΠῚ. σκολιόν. ' ; 
ΑὙγκοίν» "ς γ ἐν ]ηα. ἀγκοίλη. ΑΡΟΠ, ἀγκοίνσι δαί οιοσ εν ἰηΪς ὥ Ὁγας ΠΊς 

ἀουηαῖτ.ῦ σοπιρίοχας φοτηργοηιτιη Ἐρίρτ. {ἀἱἸΔ 1) ἐν χϑονος ἀγ- 
κοίναις ὥλετο μητερίαις. 

Αγκοινίζω, νὶπις Ἄσοοιρίοἕζοτ. ὌΝ ἱ 
Αὐγκόλαι αἱ οἰγκῶγος., ἰγκοῖγαι. ἐγκοίλαι χεῖρες, ἴτο Π) οι οἐνΐα ἷσ-ξ, 1. ΠΑ 1] 

ῃαυτιοὶ ἔμπης. διιη. ; ἢ 

Αἰὐγκονέᾳ ὦ ἀἸίσεης ἤιπη. 7" απεδῆς δε ρ γώ, ἰ4ε πὶ αιοα ἐγκονέω. 
Αἴκονος, διοίκον(δ- »δούκος,Πλλ οτ υὐτσήκοος, Ετνηγο]. ; 

Αγκονίδες οἱ, γα ΠΠττα: αὐ εἰγκον εἴν, αιιο ἡ 411} σοΌτοιη εἴε ἴῃ ξιῖο- 
ἈΛΡαΣ Πρ ηἰβοας, Ετν πιοὶ, οἱ ὑστυρετίδες ; αὐοὶ τὸ ἐγίνον εἰν ὁ ὄφιν ξγ- 

ἌΣΤ' 
ἐργεῖν μ7 σποδῆ ς. ΑἸΙ} (πτιθαης ὑ γκανίδες, 

Αἰγκοπίωλια, τὸ, ξιαὶ ἀριιπ. δι! ἀιρτο χαὺ ἤτρτα τοδίας ἰγζοπίωία. 
ΑὙκονΊὴρ, λα ]ομισ, σ φύρα, ἕογ. ἢ ΔΕ ΟἹ σα Τγπσορο ΡγῸ αἰορκοπῆδρ, 
Αγκορε φυτὸν ἐπ ατ] Δ 01} γεἰκόρεςον. ἔοττ. ΡΙεου. τῇ γὙ ρΓῸ αἰκορές. 
Αγκορυφῶσειγανατι ϑεῖστα,, τὸ τῆς κεφαλῆς ἐφασ'τονῆνον τίω) ἑέρειδῃ γ καϑο- 

σιν ται πὰ ϑεώ. ᾿ 

Αγτως,εος τὸ γα ΠῚ ς ΠΟΙ α]]1ς τὸ “ἦσ᾽ ὁρῶν κοίλω μου. ΜιμαΏΪς ες Ροεῖᾷ 
Ἐρὶρ δ τοῦ αρῶνες ἐθ᾽ ὦ σ᾽,ἐσὶ ἄγκεα, ὅζο. πόαας γογεῖςος δϊαπῃ 
Πῖς ἤπητ δέ να] 16 ς, 
διιῖο πῈ γκη ἴδει ἄγκεα, οἱ φαραγίώδεις χ; ἰγκυλοειδεῖς πόποι, αὶ κοῖ- 

, ΠΩΣ ΨΙΓ ἰός - ᾿ ᾿ 
λοιγχαὶ κα τοιδ ύσεις ἔχοντες " δπὸ τῷ συγκεκλέϊον χαὶ σιμά γεδῃ ἂν αὐ- 
τοῖς τοὶ ξύλα, ἘτγΠγ. Δι. αϑραὶ τὸ ἀγω ἃς γεα δ]ςοπαίπηο ἃ κ αἴγκεας: 
αὐ τῳ τὸ κῶ σὸ κείμαν γε {τ ἄγκος,ἐν ᾧ ὄξι σιν εἰ γεῶς κα καῖ. 

ΑὝκη.Ρτο ἀγα, ρίτα σαρ.13. Εὐαησ. Μιαιτῇ, 
Αἴὐγκος μάρκος, Αῇςιις ΜΑτοίμς » ΠΠΙας Ροιπριη Πα: ΗΠ Νώπηα 85 ᾽ 

Μαιτια,Ρ] τατγοῖη Νππηα. 

Αγκουρία, ἀριιὰ ΖΕ τίαπι ἴῃ ΠΡ ο]]ο ἀς ΑἸίπηοητ, ἔισαῖς. οασιαπιυςν 
ὑσικὺ 5. 

Αγούχασιν, ρτῸ ἰυδεγκὸν ἀἰχίτ ΡΆΠ ΤΡ. Μαοοά.ἴη Ἑμμῆ. 
Αγκοτύλν, εἰν οἰν.αυϊίους οἰδ στα, δυα τις ἐν ἢ ταὶ χεῖρας ὀπίσω πλέ- 

ξαντες δέχοντω τὸ γιυ, 
Αγκρεμάσας ρτοῸ αἰαπρεμοίστιςνα Ὁ αἰακρεμοίγνυμι. ΑΠτρᾶῖοῦ Ἐρίφταηι. 

ἐγκρε μάστις εὔρη μεείςορε κόσμον ἄκοσμον, δὰ τῃοἰ πὶ 1υ!ρεηάεης. 
Αἰγκρίνω,ρτΟ αὐακρίνω,ᾧ αἴης ροεία;, 

Αιγκρούομα,, ργα]ιι ον ρτΟ αὐακρφῦ ομώ Τ Πφοοτίτ. ΕΔΥ}].σ)» συ πὶ Αςπτὸς ᾿ 
συίατιθο. 

Αγκταλμίζω ΠἸἨΟ το. ἀρ σὸ ἄγχω,  ατίῃ. 
Αγκτὴροδρφςνο, δεσμὸς (αῦ ἄγχων) νἱπουΐτπι, απ ξξατα » ΘΟ πηπα τας 
Βατημ! ας ΟΡ ας [τὰ ςητλ νοσδης Ηθι ας ιλίαλπι, ιΐθιις νὶσε- 
τὶβ [ἃ σου! τγίησιηταγ, πς ἰατίοῦ οἰσαττῖχ ἤατι ΘΑ ει... α4 ΟἿαι 
φοη. ἐαὺ ἢ εἰς βώνος διίκη πὸ πραῦμα σὸ τράσφατον, κὶ ῥαφῶϊς κὶ ἀγ- 
χαλρσι εἰ ὠϑτουῆν σιω οἶγειν. αγκτῆρες, Ο416η.23. Μειποά!, ἀγκτῆρας 
ὅδητι ϑέγαι ΟΟλιὰς 11. 5. θυ]ας ἱπιροσεις, ΘΑ] θη. δ. 2 χτ' τόπους: 
«ροαγκτηριάσαγτας τὰ χείλη πῷ ἕλκους, ν δ᾽ ΗΠ θΌ]1ς ἱπηροῦϊ τὶς νἱςο- 
τὶς ἰλθϊα σοη πε πχοόγιητ. Ετ τ᾿ ὠγκτηριασμὸν ϑεραπεία ἀρὰ Οαΐεη. 
110.2 χί᾿ τόπους υξ ἢι Βαπιμ]!ς ατὶς Πθα]1ς πη} οὔ τίς, νἀ ς 

Αἰὐγκτηρμείφειν γεγο πη,δς εἰγκτηριασμὸς,ρυ εππάεπι. [τὲ Πὶ ἀγκτῇ- 

βξφΡατα ΠΟ τ) Πυς ἔς] πιὸ {ΠΟ ρατατ, ΟἹ. 110,2. Γαρ.3.4. οκ 
ἨεΙγς ὃς ΡΟἢ]. 11. 2. 

Αγκύλη κε ἴασα]! αὐ αιαπὶν Οσδηῖ λαζίο), ἰλσα τπι. δι ἀκ: τὴ οἀ τα 
Ραι5 μυϊαη τρια ο]ςφαπηε,τοτα πη, [ οτιιΠην ἡ ρὸς, ὃς ργορτγίὰ ἂσ 
ΤΠΘΏΤΙΙΠΙ {Ππ|0 τα σα]  ἡτας [Ὁ] ατ: ν ἡ ἀς Βαϊ ἀπτειτάγαγαα ἐγκυσ 
λω δζη, ὃς ἀσ ΟΊ ΡΊΓΙΓ ΡΓῸ φοττο 14 ου]1 σοποῖς, Ἐπτγίριά. Ἰη Οτοῖι ὁ 
μὴὸ πέτρες ὁ δ᾽ εἰ γκύλας, ὁ 5 ξίφος πρόκωπον ἐν χερσὶν ἔχων. Ρτο δηίὰ 
Ἰοτι Χεπορἢ ἐς σΟ]]αγιῖ5 σαπι!πη.οἱ Ὁ ἱμοίντες ἀγκύλας ἔχοντες σῷ 
χειεὲ 4 εἴτ Δ [ς ἰητοτ ἥϊιᾶς ἴσιο Ἰη δγιιηταγο [τοτ σασιάταγα 
δι βοχιῖς σα ἰτοτιι πὴ ὃς σΘ Πα 1Ὲ, αὶ αῷ ἀγκῶνος καμπὴ », ΕτΥΠΊοΪ. 
σημώνει ὃ) καὶ ἔργν τὶ ὁ σκϊωωῆς τῷ μούσέωρ,ντ ἴὰ Εχοάο (ΔΡ 26. ποιή - 

[ 

σεῖς ταῖς αὐλεήαις ἐγκυύλας ὑακιν ϑίνας γ Ποττίυἷς ἔλοῖος ἀπ α]ὰς ἢγα- 
οἰητ ιπας σα}}:ςὲ ἐσοις Ἰτο αι [δ᾽ 4 πὶ ργσ ἀπία ρε]]ς, μα ρος 
“απ ρο]]ς ςοηΠιυσίτας, ΑΠΟΥ]Ω: ςτίαπ) ΟΟ]Έ ΠῚ. ς οᾶρ.18. ἀ{-- 
Κύπταγ σοητγαξει ἀττῖςα 1. ΝΑ πὶ ΡΟ] οἱ, ἀγκυΐλη οὐδ ἀυγίτίος ςα]-- 
Ἰοία ἑῃ διτίςι δον [46 ἱριηι 15.4.8. Π6.. 7. ΑὐΘείας 118.»..σὰρ..41. 
εἰγκύλας ἀΧροιἱτ ταὶ “ἦν οἴ ρϑρων κατοχαξ, τά οἵδ, αττίςιος ἤαροις. 
Οσσηραῖος ἴςῃ σοητταέξος. ΠὨΊοιτοτν ὃί ἀγκύλωσις ἃ Ρᾳμ]ο ΖΕ σίπ. 
Ἡΐης σοητγάγία αἰέξίο ὀρϑύκωλον ἀϊξξα. ΡΟΠΠχ οτίαπι ὠγκύ- 
λας γοσαῖ Πα ας 1112ς9 αι: γι Π 6116 ἀπτΟ ΠΠ4ΠῚ σΠΠῚ πγαΐο 4} {τ 

Θδυτάταμς ἀπΠτίηοητ. Εἰ οτίαπη σθηι5 ροςι]] σοτταὶς Δος Ομ 
ταοάαπη. νἱάς Ἡ εἰν ἢ. Ὀ]εΐτις ἀγκύλη, ϑια' τὸ αἴῳ αὐτῆς κοῖλον, Ε- 
τγιηοίοσ. πον 

Αγκύλια, τὸ ΔΌ ΟΥ̓ Πα, Ρ εἶτα; ῬΙατατο ἢ π Νιιπτα ἄς 5.115 Ματγῖς, Ἐας 
ΡΕΪτας δῃογ " ργορτετν ἤσιιγαπὶ γοσαδητ, Οἰγοιας φΐ πῈ ποη οἱξ 
ῃςαας γοατὶ ρεῖτα οἰγομη ἐεγοητίατη τοῖς, [Σ 4 ̓ποἰ κάτ μα- 
θοι ({π6α: τοττι 5» ουπι5 ἀρῖσας οαγαάτιγας μαθθητος Πταὰ- 
το Πγαταα ἰπ (ς σοημο τί ἢ σα ΓΑ ΠῚ ομΙτι1. πη ΘΗ οἴαητ: δτ ργορτος 
ἀγκῶγα, ἰά εἰξ σαδίτα πη, δὰ “ιε πη αἰγουπηασίταιτ. Ῥοτειζ ετίατην 
Πος ποιηςῃ ἀϊέλιπι εἴΐε αὖ ἐο ἱπηροτι) 4: αγέκαϑεν, ἰά εξ. (ὰ- 
Ῥδτγηὰὸ ὃ, φ το ἄτηἴυς δΌ αἰστοταητίιι οτάτίοης, ἤυα αὔκεσις 
ἀἰοίτατεν Ε] ἃ (Ὁ]υτίοης Ποριτατυ πη, μα ἀϊοίτηγ αὐχ μδϑ' αύσες: νεῖ 
ἀ τυ τηην ἀππο τίθης, 4014Π| αὐαίκεσιν γοςσδηῖ: γπας αἴακας ΟΔ- 
Ἰϊογοπη ἃς ΡΟ σε νοσαης Ατβοηϊθηίος : {ἰχα! ἀφ πὶ ποπιθη ἢ - 
Ρίαση Οταςα ᾿ἰη στα ΔΠΠΘρΡΙΙ ΠῚ το ΐξιγε ὁροττζοξ. 

᾿Αγκυλιδωτὸν, Δ. α] τι πη, π|6 Δη[Ὁ]πὶ νεῖ αηπαΐαπι μαδητοπι, απ 
Ἰξηὰς τη σ᾽ οἤς ΗΙρροςτ. ἐγκύλίω ἔχοντα ἐχρφηΐτ,ϑς ἐς σαγτι ἀϊ- 
αἱ αἤτπιατ. 

Αγκυλίζομαι λοι] οτιαπηεητατο [πσαη,Ππστ οτίαπὶ ἀγκύλια οἱ κρίκω 
αἱλύσεωγ,1 0 6}}}} σοῃίδτεῖ, ὃς ςατοπατὶν τ; ἴῃ ὉΠηΠι σατο ατοης 
Βατλ1}} πγμτιο ἐπΊρ ]Π]οἶτίς 

Αἰγκυλιςαὶ οἱ, ἰασα!ατοτες, αὶ ἰάσιο γταητιν, Ζαοα ἀγκύλη ἀϊ οἴτιτ, 
ἐκοντις αἱ Ετυπλοίοσ. 

Ακυλοβλείραρον,κ, τὸ, ν τ ΠΠῈ ΟσΠ] τα Π1, {φημ ἱτα ογης] ας ΘΟ οἰ Πις 
115.7.ςἀρ.7.1πτογάμπην τητοτ ἴδ ρα! ρεδτα σοαἰοίσιητ, ἀρογιτίσας 
πο ΡοϊοίἘ οσμ! ας (1ἢ πλαίο (0 [ε οτίδτη {104 ἀοσοῴοες, γε ραΐρε- 

ὈΙφὰ 

Τητογάμπη ργὸ οάϊτο Ιοσο ᾿ποητῖρο 51ΠῸ Ὁ 



ΙΑ Α ᾿ ἣν Ξ᾿ 

ν΄ ρχα ἐαπὶ αἶδο οου! οο ματοίοαητ - (Σ Π σοῦ οτπὶ ἱη νέγτοις Βιΐτ 
ἴσας περ! σοητος σαγάταπη . ϑαποίςζουαο οηΐμη ηιοα ἀϊάμςὶ ρῸ 
ταῖς δὲ ἀεδιιτν σι ατὶ παδὶτ : ἀγκυλοβλέφαρον (ὰ νττοαὰς νἰτῖ ΠῚ 
Οιαεὶ νοςδητ. Συμφύσις βλεφάρων ἀιοίτυτ ἃ Ῥάμ]ο 2 σίποτα 1. 
διοαρος. τ αν Αἔτῖο πτρόσφυσιρ ῷ βλεραίρρυ [10.7.ςἀρ.6 6. Ἑτρὸ 
ἀγχυχοβλέφαρον,Ὠ 181} ΑἸ αι ΠῚ ἀγκύλωσις πᾷ βλεφάρρυ. Ἷ 

᾿Αγκυχόγλωοσοννεντὸν τ πὶ ἰπ ρίαν ἅτ ςοηρ Ὠΐτιιπι, πιο πιρτδηὶς 
ἱηξεπιογῖδας 4] Πἰησαδιπι γιποίπητ ἀμτ  π ξι]}ς ὃς Ὀτγουιογίδας ΕἸ 
πατατα ργοάιξξίςταις ασπαταπι,} ἃ ον, αςςἰ ἀςοτατίιπηνοὐιτι ν] σις 
10 1ἴησια οἰςατγίςοπι ἀπγίογεηι σοητγαχίς. Ηος αι] ἰαρόγαητ 
ππαρᾶ οαπῃ ἀἰ β]οιίτατο ἰοαμΐ ροήδιητ ( οὗ ἰά μογικάλοι ἀϊέτι ) 
πιαχὶ πιὲ {ἰ παταζαῖο ἅτ.  υἰσὸ γοσαπλιις ἰε βίθε, υΐα, νη σα πὶ 
δΙάπχαις πογυοίαπι οὔϊς νυΐσας ξαἰοὸ ορίπατιτ! ερς Α τί πη ΠῚ. 
8..4ρ.38. Οοτηο]. ΟοἸίαπι 110.7.ςἀρ.ἀς ᾿ιη σι ὅς ἰςαμιςητὶ, γἱάς 
Αἰγχκυλοτθμον. 

Αἰγκυλν εἰς Παγα δ᾽ ἀγκυλόεοσα, Γᾶ, 
Αἰγκύλομαι, βοέζτοτ. κοί μπίομαι. 
Αγκυλομήτης 5, ὁν( ας γε 41) (ετίδιυιης ἐγκυλόμητις » ἃ ἀἰγκυλομή τιφ) 

γαΐοτ,νοτίατιις, φαΐ ΟΡ] αὶ οἷς ςοη (1), νεἰ χα ροτεῖὶ ἀς τεδυς 
Οὐ αυῖς τεξτὲ σου ατατς. ΕΡΙΓ] στα ὃς δάτυτοὶ 1],σὶ φοπηροῦτα 
ἀϊδίοις αὐ ἐγκύλθ᾽ 8. μῦτις » υγ ἢτ ἀγκυλομήτις, αὶ ἀγκύχα κρὶ σκο 
λιαὶ βεχδυθυῖνθν, ὅ ὁ «δαὶ ἶ δυσευρέτων καἰ σκολιων ὀυχερῶς διωάυδυος 
βελεύσαῶι, σιωωετός. Ετίη ἔκεπιιη. σοη, ΑἸγκυλόμητις γι ἠγρτιάεης 
ΤΑΙ ]Ἰοτνδαπιατίταηα ἀρὰ ἸΝΟηηιΠι. ὃς πηϑίςι ηο, χύκος ἀγκυλό- 
μυτις ἰαρας αἴτατιις, ὃς χορὸς ἀγκυλόμητις, γεγίπτυς ὃς ἀο] οἵας “ἢ ο 
τις, ἀριιά οἰηἀς ΠΊ,κοόνίθ. ἐγκυλομέτης ἀἰςίτατ, ὅτι αἀγκύλα μήδεα κ' 
πολλὰ κὶ ποικίλα βελευύμᾳτα εἰδέναι τὸς πολυχφονίες ποιεῖ, ντ [σγι τ 
Ἡεῖοά.Ἰπτογργ.οδηπες Πιάςοπις,νΕ] ϑαταγηιις ἀγκυλομήτης ΟὉ 
14 ἀιοίϊτυτναα14 τεπΊρας αι 44η1 τε ρ τ, ὃς αασάληι τοῖο στ ; δ 
αυὸά ξαττί πὶ ἰατεπτέγαιις εβῆιατ. 

Αιἰγκυλομότις Ὡρομηϑεὺς,ἀε δο αὶ ἰχμαπὶ σοπά τίοπεπη (ξάιε ορτϊπιὲ 
ποιιογί τγίοϊάταις τη ἰς ἀςίςεπάετα, τὺ ἀϊχίτ ϑατγγοργάρπις, (αὶ 
Τοῖκς αυϊάοπι ἀΐσηις οχΠδίς αὶ Ρ ἈΠ οἰΟρΠιις ἁυιά τας ὃς πγετιτὸ 
ταῖϊς εἰς ογοάαδιγ ἢ ση! σας ετίλπὶ ὠγκυλέμητις Ποἀ πογέργίθ, 
ἰἴτυτας» σα ἢ Π ἄτις, νοὶ ροτίας νευίιτις. 5 οἰςηάιιπι γεγὸ 404 ςοΟη1- 
Ῥοῖτα ἃ μήτις γῦ ἀγκυλόμητις,, ποικιλόμητις  δολό μητις ΠΟΘ ΏΤΌΣΩ 
Βάθεης ἴπ ἀπτερθηιτἰ πγανίςτΙ διιητύγαις οἰγα ὦ ἴῃ ν]τἴπια {γ]14- 
δα. ἀεοϊ παραγ το ἑτερρκλίτωςγι πρέσβυς τρεσβύτουγπολυς πολ 
χοῦ, δζ τὰ σοπιις. 

Αγκυλομνὸν»οὐ͵ τὸ» ΠποΥ οί πΊ,νοσερέν. 
᾿Αἰγκυλόπους δίφρφς ἀριιὰ ΡΊυτατγ, ἴῃ ΜΑτίον 1 στα} ῖς ἀϊοίτατ, δ ο- 

Ρετῖς ἃς ἤσατα ἐχρτγεἤίοης. 
ὁ ἢ πὐπλνοιβαν, ϑαμψῃ ϑλικριμπὲς, χρὶμπύχ-, σκοχιὺςν ςρεβλὸςν 

ἐχυρὸς,οτίατη ἀριὰ ροοτας τοτπηάμις. ἀγκύλθ- ἰχγελάτης, ἴῃ Ἐρὶ- 
Θταπχ ςαγαας νοπαάτογ, ὃς ἱπάασατοτ, ἐγκύλον,ε »πδ ΓΌΠΠῚ »ἀάση- 
Οὐ ΠΊ τοι πάη, τὐξιφερες Τὶ κι μανντ ἀγκύλα τόξα. [τα ΠῈ σκολιν, 
ΟΠ χιιυ πη. καὶ πανξργον.ν πο αἰγκυλομήσοης Ν νας. το ΠῚ ἐχυφῆν,ντ 
Πυ δ, ἐγκυλα δ᾽ ἀἰρμοα᾽ ἐδιωεν ἀγκύλον τῷ ἀγκέςερα,ν ἢ οἰ νῶς ΒΑ πα] 
Δἀιιποίτας, νι ἀϊχὶς ΡΊΊη [πᾶς τ νεγθαπὶ Αγκυλόω, τά εἴτ, ἱπουγ- 
πο αἰ ςη. “ἃ Οἰδιις. πολλοὶ γὸ ἤδη τελέως ἐγκυλωυῆψα τε κὶ κεκολω- 
εδϑα, δες. τλυ τας σιτπάτας ρᾶττες σογροτγίς. Ασἴορῖι. ἠγκυλωμῖθ. 
ὄγυχας,ἰπουγιιατὶβ νη σαἰβι15,αἰγκ ὕλη χεὶργσιγιατα δέ σοημετία δὰ 
τοττα Π|11Π1, 

᾿Ἀγκυλοτόμον,", τὸ, ἰηΠ τα πιο πταπα οἈἰταγσίοσιπι, 410 Πἰπσιςς ργαρο- 
ἀϊπηοητῶ το  Π τι, αι ἤιρτγα ἀγκυχόγλωοσον ἀἸςὶ ΟὈΙοτιιαιλίσηις. 

᾿Αγκυλότοξίθ-,Ζυΐ σατο ἀγοα ντίτατ,ηθοχα αι ἀτσαπὶ δαεης. Ηο- 
πιεῖ. Π1) 4. β,, γι παίονας ἀγκυλοτόξους 1. δῆπκοιμπὴ τόξα ἔχοντας, 

Αγκυλοχείλης κ,δ,δί ΑγκυλόχειλίΘ- μα οης τοιἔγιι πα δαξ ἰΔίο ΓΙ ΠῚ ΟαΓ 
τὰπ|.Ὀ οἰτατ οτίαπη ἀς Δα ι}[ς τοίῖγα δάπιποα μαδεητίδις. Ηε- 
βοά. εἴ δ᾽ ὥστ᾿ αἰγυπιοὶ γεμιψώγυχες, ἰγκυλοχεῖλαι» τοίτγ! Δ ἱποὺτα 
ἀπιπ| Παθεητος. ΕἸ οὐδαωσιυω ϑετον, α εξ, ἀςοοπηροίταπι, αὔρα τὸ 
ἀγκυΐλον χαὶ χεῖλίθ, 

ἐἰγχνλοχήλας,ε, ὁ συτιΠοΠιοἷας, 1. σαγῆας μα οης ΟἈΕΪΑς : Ἐρ τ Θ τα Π) 
ςΑποτὶ ρα Ηοπηετ πη ΒΕ]]ο γάπᾶγ, 

᾿Αιγκνλόω,γἱάς ἴπ Αἰγκύλθ'. . 

Αγκύλως,ἀηςὲ,τοττιοίἐ,ατιρτὰ, ἀιιτὲ ὑτοτόψως. 
Αγκύλωσις γ νἱτίαι τη εἴτ, 400 πηεπιθτογαπι ἀττῖςα}  Ἰισγεης ψείατ 

Ξςοπιρτεποηῇ. Ν14ς Αγκυλ». 
Αἰ γκυρα, ας, ἡ ΑΠςοταννη οτις: ἐσὺ τῷ ἀγκύλε, αὶ ῥέω, ἃ εἴτ, ἃ συταΐτατε 

ὅς θιο.1,ατιπὶ πῃ ἢάς ἀϊξείοης κ τεπιιεπι ἰπ (ἄτη αὔρίγαταπι πτὰ- 
τητος, ἀηςἤοταπη γοςδητ:τασποτῇ δριἀ πηαίοτγος ἤης δίριτατίοης 
2ποῆοτα ργοίεγεθατιτ, τοῖτε ϑογιΐο Οτάπιπ)άτίςο. εἴ γάνραν ἐς 
φεῖν, ἀπ ἤογάτη ἰο ποτα, νοὶ ροτῖας εχίπηεγς ἵξα το] εγε,, αι πὶ 
ὅπ αἰτι!ΠῈΊ παι ὶς ἁσίτατ, Ρ]υγαγιΐη Ῥοπηρεῖο. Ρετ τγαῃ!]ατ οηςΠΊ» 
{ξουτῖτας, ὠσφείλεια, Αἰ γκυρα,ῃοπλϊηἷς ριιάξη ἀμ Π1, τὸ αἰδοῖον, 4- 
Ῥιιά Ἐρ᾿ςπαγπηασα » τ τγαά τ Η εἰνοῖ. γκυρα ἴτε ργο τοξισίο 
Ῥτουογθίαἰϊτον ἀϊςίτιτονηάς ἱερὲν ἀἴγκνραν χαλάζεινἰ α οἴδ,ίςτάτα 
Δποβογάτη ἀςπηίττετς , δὰ ὀχιγοπηα ρει τὰ σοηξιροτα. ἸΝΑΠῚ 
ἡυϊςημυ] ἃ εξ οἱ ἱπηϊτίπημτ» συϊάίσας δι] οἰ πλιγ Πάιιοα, Δ ΒΟΓΆ 
ἄἀϊεὶ (ΟἹετινπάς ὃς ρτο {δ ἢ ἀΐο. 1 υςίδη. μία μοι ἴσως ἐκείνη εἴγκυρᾳ 
ὅτι ἀβερχίθ', ὰ εἴτι ποπάυπη οπτηΐὰ ἔπ πὶ ἐχρεττασιποηάμι τη οπΊ- 
π12 σοπίωπηρῇ ἀςξηοηϊς (δ 6141, Τεοηί ἀλς Ἐρ᾽ σταπυπτατα-. 
τῖτις (σοι 441} {ὙΠ Π 2 ΆτΩ ρτοάιςίξ » ἀγκύρας αὐέλφιο χ; ἑλκύασαρ 

ἌΓ τς 
γύαια, ἰἴγκυρρ ΗςεἴΥςἈ. τὸ αἰδοῖον δ Ἑ πικόί;μο Κύριοι ἢ πὸ σγιΐ- 
βυλεν, ἴτε ΠῚ ἐν ἢ ταὶ σύχοι λαμίαγεσι, ΕΠ οτίατη ἄγκυρα, ΔΑ, ςγτα,ηο- 
πιο ντίοῖς ΘαἸατία ἄμς ΡΗτγρία. ᾿ 
Αγκυρίξω, μι σω αν χα, ρρ]αῦτο νθγθιιπι οἱξ Ῥαϊ αἰτίσμπ,, ἀγκυρίσας 

(ἰπαιῖς Αὐϊορ ἐν ἰπτογργοβ)υξ οσκελίσας,, χριτοίξας, χρταπολαίσας., 
Αγκύρισμανατος τὸ, σ᾽ ἜΠις Οχοτοιτα τἰοηὶς ἴῃ ρα! αἴϊγα » ὅς ἱρδτα- 
Τλδητα πὶ τγα βεη ἀ!ς ῃςὶς ἀσςοΠΊ ΠΟ Γη. Ε 

Αἰγκύριον,κ, τὸ ράτιια Δῃς μογα.Ἰτοπὶ νεθὶς [ταῖ τα; ποπΊθη, τε ρμάπις, 
Αγκυράπῆω, Ρσπἰτοητία ἀυςοτ. μετα μέλομω ἴτω ς μεταμελῶ μαὶ. 
Αὐγγκυρρξαγιὼ,ςοσηο, δεπγὼ, Νατγίη. 
Αγκυρρζσλιον, ᾧ σίδηρος πὰ «πλοίκ,]οσίταν ὃς ἀγκυρυζόλινν ΔΌ ἀΐκυρκ 8 

βόλι.» νηάς βόλιον,,ὰ νει διαηςβοτα ἰαέζας. Βα, αηςπογᾶπι γετ" 
τίτ, ὠγκυρρ(ύλιον στώλε κἡ πλαΐης,, Ρ]τατι ρα διγαδοη ίοςις οἵ 
Ἰασϊ η ἀδῃ),ν 6] της άλπι ἀπο Βογδη), γε Ιοαυίταγ ΓΟ ςίατ. 

Αγκυρῤξολα, το ςοπιιίαῖα τς ἄλιπι ρα] σα ποτα πη αριμ ῬΒσπηΐςος. "ἢ 
Αιγκυρφυχία τοτεητίο Δῃςἤοταῖ , 4ιιὰ ἀποβοῖα γοτίπος παιιοπὶ ἀρ 
ΖΕ Εν] π πρριὶς!ρ.ν οι (ς μο],οχροηῖξ πηοταρῃι. πίω ἀσφάλειαν 
Ῥται ἀΐμπν. 2 

Αγκυρις ἀρυὰ Ηείγς ἢ οτίατη εἱς ποαιοη μοῖθα. 
Αγκυρρειδὰς,εας» Αἀἰ εξξ, ἴῃ ἀπο Βογᾶς πο ἀϊπῈ Ἰη ουτίιάτιις. Α Ρυ 4 Θ2- 

Ἰδηιιηι αἷϑὲ χεείας μορίων, 11}5.13. Αἰγκυρρειδὸς γοσλτατ ἴπ ἰζορτο]ο 
ντγοαιις, ὅς χηξεγιοτς εἰτς ραγῖς ἡπύφυσις ἐχίσυα δίς ἀςυτ, ἢ πηΐ-- 
Πτα ἀΐης ἀπομοτα Εαάθπι δῷ Απδιοιπηισίς » 14 οἴδ, ργοίξἸοσγίδυς 
κορᾳκοειδηῆς(ἃ ἤριιγα ραττῖς Ἔχῖγοπηα σοταΐ το ἘΠ πὴ ΕΠ) Δητ 15) 
ὃς σιγμωτοειδὲς καὶ {ἰτοτα ίρεςϊς ποπγίπαταγ. 

Αὐγκυρρμήλν,"ς ἡ νῇρεο ΠΠὰμπ μα πιατα πη απο ςἈἰταγσὶ γαΐπεγα ὃς νἱ- 
σετγΆ οχρίογδησ. μήλη ἀγκυρρειδῆς γ ( αἴ γκυφβοὺ ΠοπμᾺ}] γοσαῶτ»}) 
ΥοΧ δριὰ Ηἰρροοτζαῖ. 

ΑὙκυρωτὸς ΔηςΒοτίς Ἀγπιάτις, απ άάτις. αι ποσηΐης ἀϊξξα εἴ Ερί- 
Ρ Δη1) ογατῖο ιια γεϊατὶ ἀυιαθιις Δυς ἢ οτἱβ ἔυ]ταν πἀςὶ ποῆτα τα 
τίσα!ος αἴττα τ ὃς λάἀμοτίατιοσιπη οαἰ μἱπηΐᾶς ςοηξιταξ. 

Αγκωζύλθ,, ὁ ριςατοτ,ἀλιεύς, 
Αγκωλιαίζω,αἰτετο ρεάε (μΠ1ο. Ὁ οἶτον ετίηγ'ἀσκ ὠλίζω ἃς ἀσκωλια ζει. 
Αγκῶν͵ ὦγος »δγοι δ τις νεῖ σα δίτα πγοἱοςιις νδὶ οἵα σας) σοπῃπηῖτ- 

τιηταγ. ΠΙοίταγ ἀγκὼν {ιΑ11 ἐγκὼν, ἢ ὐδᾳὶ τὸ ἔχω τὸ εἰξέχω ν σαί 
εἰξέχων, Ἐτγ τη. ὨΙοίτατ ὃς αἰγὴς κὶ ἀγὸς ὺ ΗοτηοτΟ,, αϑρα τὸ ἀγὼν 
νι ἀγκων αὖ ἀγχῶ (ντ 411] πη] τ) αἴθ τὸ διω αὧν τούσῳ τινε ἀγχεῖν. 
ΑἸΠ) ὠγκῶγα ἀεπηΐθσητ Χπέφυσιν εἴα πιαϊοτῖς οἱᾷς ιοι πῆχυς γο 
ξατιιγ. ΟμδΙτὶ ἐπιϊπεητῖα ἀγκων χαὶ ὠλέκραγον ἃ Οταοῖς ἀρρο! ας 
τυτν σα σηας ἴῃ ρτί πιο. εἰς το αἴθ ἰγμῆν. ΗἸρροοτγατὶ ἀγκονγναυο 
τπηϊτίπιυτ. ΡΙ σος ἴτὰ ἀἰςὶ ἀπὸ τὸ ἐγκααῦι ἑτέρῳ ὀρέῳ τὸ ἵτερ»ν. Ὁ - 
ἀν᾽ ξ, ἐπ᾿ ἐγκῶν.- κεφαλίω ἐῶν. Αιἰγκὼν, θοχυς Ὀτας ἢ). Θαΐεπ. 
118..4.Δ4 ΟἸδιιςοπεπη, τέ μνᾳν αὶ φλέβα τοι τίω ἐντὸς, ἢ τυ) μέσίω ἐς 
κῶγϑ. ἀρις ἐρᾷ,14 εἰξ, κόπον απ πήχεωςντ αἷτ [18.2.ἀγκῶν, ἰαςεττας; 
ντ ἀρια Αὐπζοτε]. 110.1.σλρ.1ς. ἈΠ τοτῖς,14 εἴξ,τοτίας δτφς μι} ρας 
Ὁ ἈαπΊοετο δά σα δ τα π),ηα: ὅζάε τοτίτς Ποηηηε) βραχίων ἃ ΘΟ 
Ἰεπορμαπηοιάίχας ἃ Ος ΠΟ. σιυελ δοχικώς ἀρρο]ίατατ. Αἰγκών, το 
φιοσιηφιις βεχα πιεπΊτοτιιπη.1π σα ἷς σοπιππη βοχιτς ἢς Δρ- 
ΡΕΠΔητογ., ἴῃ Ηἰρρίας. ἐἴρισον φλεβοτομεῖν ἐκ δ ἀγκώγων κὶ βρα- 
χιόνων. ΠΙοΐταγ οἰίδιη αὶ τῷ τείχες καμπή. Ηςτούος. [Π0.1.τεῖχ Ὁ. 
εἰγκῶγας ἐς ἃ ποταμὸν ἐλύλαται, αγκτονὲς ἴτε πη οἰτῆατγα σοτημα αϊ- 
σαπτυτ, ἔξει τοὺ αὐέχοντα σὰς πήχεις. Ιτεηὶ Ργο ἴοσο οπηϊπεητὶ ο4- 
Ρίταγ. Ιτοπὶ ἴῃ ἐξ ίθυς ΡΑΓβ, ΖΆΠ| αἱ 'ο Ποπηίης προϑυρίδε γο- 
σδητ, Υ τγαμίις [Ρ.8,αἰγκώγας γΟσάτ ΠΟηΒοΧιΙΠῚ 411 γεέξιιπη Δῃ 
συΐαπι ἀςίογδῖς. διιησ οτίαπα ἀγκῶνες, Δ} ἐγάξξιις τὴ ραγίοτ!θ 5, 
πιο ητΙ θ 115, ΓΟ πιοητο τ 15: ὠγκῶγας ΘΠ ΠῚ τάς εἴκρας ΤἴΔ ὑρων νος 
ϑορβοοί. ΕΠ δὲ οίζαγιιπι (αι πασὶ πεηῇθιις ἀοπγῖοι {115} », ἴα 
41 οὐ ἀστγιιἀςθαηταγ Ζαιδιις ἰτατίοσ βιέξιις οἴοτ τγγαηπις. ἀν- 
κὠν ργατοτγθα οἶκος γεῶς, ἀΟΠΊ.5 ΠΑμς ἀἰςίτατενε (σγιδὶς Αγηϊορῃ. 
ἰητοῦρτος. ἘΠῚ οἵἴδηι ἀγκὼν πύλις πσικεγτίνων, Απσοηα ἃ Μ οἰ ἀϊ-- 
ΟἴτυΓ. 

Αἰγκῶγὲς, ἴτοπὴ ἀϊσυιηταγ Εσυοταπι ρτο πλϊ ἤθητῖα ἰιχτᾷ τῖρας. Ἐς 
ἴπ σαγγῃ ἰοσα αησιϊλτῖα, ια δί φγώγια, κἡ γωνίαι, κὶ ἀςρητά ἀϊσυπ- 
τυτ, τῷ αὐγκῶνι παίειν » εἰζ οδῖτο ξεγίτο,, σαοα ΕρΊοΠαγπγις ἀϊχίς 
κυβιίζειν. ΕΠ δὲ ράτα: πιία πὸ ἀγκῶνι, ἀπεμύοσεϑωι ν» οἰ το εἰπππ- 
φοτς, Βίοη ρμΠοίορῃις; ἐμοι μὰν ὁ ππιτὴρ ἰὦ ὑπολεύϑερθ- τῷ ἀγκῶ- 
γι ἀπομνοτάμβν Θ.,Ἰπηιιοσατ νεγὸ Κις [αΠΠΔ πη ςηταγία πὶ. Εἰ δι 4- 
Τα: γλυκυὺς ἀγκωγγαριὰ 51 44π|. ἀρυ ὰ Ὀοἰξοτῖά. τὰ γοσατιτ ἐ- 
ὄρϑτονον. 

Αἰγκωνίσκος κ οἷ ρΑΤΙΠΙς οἰ δίτας η Εχοά.ΓΡ.26.δυῖ αἰγκωνίσκους τῷ 
φύχῳ τῳ ἑνὶ αὐτιπε πῆονταις ἕτερον τῷ ἑτέρω, νΌ1 Γιατί ηὲ ἱποαξεγατιγῶς 
ἄἀιυιᾶς, δες. Το σίτατονΝ ἔσται σο τη πη Ἵ]τᾶς ὃς ςατεηατίοπος. 

Αγκωνίσκοι, ἱτϊγα ηςητα τογγοτία δὲ ςαγη!βςίησ. 
Αἰγλαέϑειρθ-, ὁ χαὶ εἰ ἰρ]ςπά!σοπιμς, 1. {0 1φη 41 44π| ςοπηλΠΊ μαδεῆς. 
αἰγλαΐα ας, ἡ ἰρ!εηάοτ, μοης τας, ΔἸ δηΐτας, δόξα, ἡδονὴ τρυφὴ, στατῖα, οἷα 

τἰτας. ΕἰῈ δ νη εχ τγῖδιις Οταδεῖῖς Αρυά Ρ]υταγοῃ, [τεῦ σηλῖςτ, 
εχ 4 ΝΝΊγευς ἀἰςίταγ σοηίτις, Π|2 4. . δὲ ΗεΠοά, η ὙΒεοροη, 
(ςτἰδῖς ἀγλαίω, αἱ δηὶ εἴἴϊε νγχογεπι. Αἰγλαία, ἢ ΑΠάτγοπηδο ὶ 
τῃογίαςα ἀριιά Θα]εα.1}}}.1. ἀς Απτὶ ἀ. νοϊιης σπῖσ πηατῖςὲ ἰ4ε πὴ 
εἴϊο χιοά ἀρυ ἀ οηάἀεπιζεχ ΡΒΠ]Οπο 1.9. Χτ τύπον, ατνρῶνδς οἷν 
ουνὸν ρίροτ αἰδυπη. 

Αγλαίζομαι.μ. ἴσομιαι, Ρ] απ άςο, ογποῖ, λαμνωριω ἐῶν κα ωπὶ ζει ὃ, ἀγαλα 
χεϑὴ ἀἸοίτωτ δ ἀγλαμῶτ. ἥ 

Ῥ. 1}. 



τς Ἄ5:᾿ 
εγλωΐω,μισὼ «αα ἰνοπότο, ποπείτο, οσμ  Π το, Αξείιπι δόση- 

(τ. ϑεέγλω, φαδδιυῶ. ἷ ἘΝ δ: 
Αγλαλεφι,άατιιο σαί ρτο ἀγκαλαννεὶ ἀγλὼν Ἰοῃ]ΟΌ : δί δὲ ρατάσοσε 

ΡΟοτίςα ἢ. ὧν περ κούλλτει πὰ σώματθ΄. Α "εν 
Αἰγλώίσμαντος, τὸ, (ρ]ςΠ ἀοτολο ποτ ΠΊτοΥ, Ογ πα πιςητί καλλονή, κόσμος . 
Αγλαϊσμιϑ:, ὁ, οτηαῖι5, ῥηῤζούτων ἀγλαῆσιμζος νοῦ δογιπγ ΟΥΠάτι15 δὲ 

ΠΌΩΣ ἴῃ Αχίοςβο. 
Αγλαςο φ» ΟΡταΓΙ5. ὶ ; 

ἀἰγλαις- ἢ Ορτατα βοπογᾶτα, δυκτη τιμία. 
ἀιγλαύγα 5, ρα ϊοῆγα πιραθτγα Παθεπ9. 
Αιγλαυϑυλὲς, ΟΠ ΟΓαΠΊ» ΠΊΟΪ]ς, ὡπαλόν. 
Αἰιαοχάρπος,", ὃ καὶ ᾽,) (ρ]απάϊἀαπι ὅς πἰτί ἀπ πη ἐγιιέζιιπι παρ οπα, ἐρὶ- 

τβέτοη ἀρᾷ Ηοπχογ. πλα}! ατοτίς: ὃς ἀρὰ ἸΝοπη. ϑέρίιΘ’ ἀγλαό- 
καρπὸν ἀἸΟἾΤΙΙΓ. 

Αγλαύκοιαίθ. επί άππὶ ̓ ςέξιιην μαδεης, πάνυ τίμιε, 
αἰγλαύκουρίθ., [Ρ] πάθης ἃς ιαῇ! βοτγοης, ἱμποπιῦιι5. ΡΙπάατας Οο- 

τἰητἤ ΠῚ) ἀγλαόχόυρον ΔΡΡΕΙΪΑτ. 
Αγλαύκωμίθη ρα] οἤγα πη οπογοαπῃ αὍΘης. 
Αγλαυομήτης «, ὦ) ςοπΉ10 οἰατιιςιγηάς 
ΑἸγλαυμητία, ΟὨΠΙ ατα οι] ται πη λα βιτροβελθ., ἢ μεγάλη βεληο 
ἐἰγλανμκητις, ΠΟ ΠῚ ο οἰαγα. 
᾿Αγλαόμορφίθ-, (ρ] πη ἀλπὶ ξογπιαπι μαΐεης. 
αἰγλαόπαισ δὸς, ΩΠ] ἰρ]ςπάϊάἀος Π]ος μαίρες » Οατος ΠΡ εγος βαῦεης, 

ἸΝοημς. 
᾿Αγλαόπης, ΖΕ, (συλ ρ 1} Ποπλεπ:Γἀσόῃες. ἀσκληπιός. 
ἰγλαν πις Θηλὰ μῶρος, Ηςἰνς ἢ. 
Αγλαῦςιοῦ [ρος πά ταις » λαμωρὸς ΟἸάτιις., ἱποίγτιις, Ποτί ἄτπις, ρα] σΠοτ. 

αἴδᾳ τί) ὠγχίω αιοά (ρ᾽επάοτεπη [91 σατινε] αὔρᾳ τὸ ἄγαν ἅλ- 
λεὼς. Π|46.β,ποσειδή ἴον ἀγλαὸν ἄλσος. Οὐ ξ, τρέφει ἀγλαεὶ τέκνα, 

αἰττ ἤογεητος ἢ] ἰος. ἀΠιαον ὕδωρ, γπηρ 44 ααπ4. ἀν! ὃς ἔθης ἢς 

ἀϊέξις ἴῃ ΑἸ]4ς, Η είν οί. ἀγλαόγηον ἡβαν ΡΙηάατας ἀϊχὶς γοπα- 
Παπι ᾿ππς ἡταπη.ὠγλαη ρ]ευ 1 ἢ δ ουτὸ ογπατα. 

δἰγλαύτιμον,, λαμαρῶς τετιμηυδνον. 
βγλαύφωνίδν, ὁ κα ἡ, [ρ]εη 4] ἀλπι νοσεπὶ δίς οἶλταπη πηϊϊτεης. 
᾿Αγλαοφωτὶς,ἰνοτθα, υσ(ιηαίς Ρ]τη.) αἀπηίγατίοης ποπλ μη ρτο- 

Ρῖεῖ ὀχ  πλίι! πὶ σοΙογεπη ἀοςορὶς ποπιρη. 
Αἰγλαρθς» οὐ, ὁ τ] τις: μὼ οὐς. ον οι. 
Αιἰγλασινς, ὦ, ρα] Βεγ, κοριός. 
Αἰ γλαυκονγ (Δ ΠΠ τη, ὡχυκόν. 
ΑἼγλαυ,Θ. ὁ καὶ ἡ, Οςοτορίς ΠΠἴ4,8ς (λοοτάος Μίηογιρδνροτ ἀσάπη ἐπ- 

ταῦλητ Ατἰθη δα. Ἡ είν οι. εἴς ὃς σοσωσηηξδη Μίπογιιας αὐτῃ. 
δ] 4. ἴτοπὶ αἀϊεέτξιμὲ ὠγλάυρίθο ρτο ριυ!οῆγας δγας πάρεις (ςμο]. 

᾿ Νι᾿Απά. 
Αγλαυρίσες, αἱ» ἌτΗΘη ςἰς ἀϊσιπτιτ Ειτανρατοσ: μοῖραι. 
Αἰγλαφία, ας ἢ γΓΟἾ1Γ Ὁ Πηρατατιπι οχ θοηΑ οἰδατίοηε. 
γλάφυρίθ-, πο] εσλης ὅς ὠγλαφύρως ἱποίςσαητοτ ὅς ἱπποπιὲ, 
Αἰγκλάωψ ωπος, ὁ,αἱρεέξα ἰρίς πάιάμις. 
Αἰγλαφόρίθυ ἰς! αΠι15»1ΠῈ0 Δἴτιις, ἀσιτίδε: Οτεϊοηΐος. 
αγλείπας κε, στα ας, οἰκέτης, ίδτιμς.. " 
Αἰ γλόυκὲ;,Γἀσοηϊὸ αὐλός. [ 
Αἰγλεύκη ἡ, ἀπάτα, Δα] ςοἀϊηΐς ΕΧΡΟΙς, ἃ πηαίςι πο ἀ γλδκθ,, « ) ἀρυά 

ΝΗ οδπάτ. 
᾿Αγλδυκης έος, δ κ, ἡ γἱπστατας, ὠχείρες. Θυγἴχῴλ 9, ταγρίς, ἰαΠιαυίς, ἴη- 
ἐποιιηάι5, Αγ  ἀμις,ἱα(τρ τας. ἀυδης, ἀρ Η ἐγπιοσεηοπῃ » αῆϑαὶ τὸ 
γλεύκος ΕἾ αὖρα τὸ γλυκὺς. ἀγλόυκέσερν, οἰνδέςερον. 

Αἰλδυταςὶ ἄρτος αὔαλίΘ-, ρΡηΐς ᾿η Πα Πὰς νο] ἤης 14]ς, 
ΑἰἸγλέφαριΘ-»πηϊη ἴσης, ἡ ἀγίη, ἐχάχις Ὁ». 
ΑἰγλίωΘ-, σους» ἜΧΡετ,ΟΟ1}}. 
αἰγλίδια,, τα [ρ Ἰσαγιιηγ ἀϊα Ποπες ἴῃ 4110. 
Αιγγλίδιον, τὸ, Ποτιο, ΑἸ ΠΤ ΠῚ. σκόροδον» Ε τ ΠΊοΙοσ,, 
Αἰγλία, τ αἰΐνα εἰσαττγίχ ἴῃ οςι]1ς. Οαϊοη. τη σ᾽ ΟΥΤ ΗἸρροοτατ. αἴλίη, 
πα ,η) ἐν τοῖς ὀφθειλμιοῖς υἱσσ ὀλόυκθ- ἐλή καϑεύπερ ἐν τῷ μείζονι Ὡροῤ- 

ῥντικώ,, χαὶ οἱ χδυκανϑζοντες ὅ)η ποιγρι, ὡς ἐν κωαχοῆς Ὡρογνώσεσι. 
Αἴγλιϑες ν αἷ, ΑἸ τογιιπὶ ὃς. σαράτι πη σαρίτα ὃς ἡ ο οἱ, Πογί θη Πα ΠῚ 

Πησιια, αἱ κεφαλαὶ ΤΑὐ σκορήϑων γ ΑὙΠΈΟΡ. Αομαγ. ὡς αἰρφυρεώοι μύες 
ὠρυΐσσετε παρσαλωτας ἀ γλιϑεὶς. ἃ οἴξ, ἔο ἀἴτο ΔΙ]ΠΠΟγὰ πὶ πποῖεος ρα- 
Ῥίηο ὅς ραχί!]!ο ἀεραέτος. ]οἰζογί 4.118... (80.138. ῥῶγας, κὶ ἄγλι- 
ϑεὸς γοζατ, ΤἈΟρἣτ. γίλγοις. Ρ]Τηἴας πυοῖςος : ΟΟἸιτη 6114 ἰρτςας. 
Θεςεὶ ετίατη ὄνυχας κὶ σκενίϑας ἀΐχοτς. Α11} το πη ἀκλίδια. 1ναἴςα- 
τὶς οἰκλὶς ἀκλῖϑος ἀφο! ίηαῖ ρομετς Κιαπιϊπίηο, ὃς ἴῃ ο0 {]οησιπὶ 
οἵδε (οτιθ τ. 

Αγλυομα ἴα άοτ αἴας οὔξεηἄοτ. ὑλάπτομαι, εἰν οἢ. 
Αἴ γλισχοθο,ηοη ἰεπτας,ποη γἹοίτς. 
Αγλυκιὴς,ἰ(Θ., ἀτηατιις, χρεῖος ἀμ] στη, ὙΠΘΟρΡἢγ. 6. ς συ σκλο- 

εαὶ γὸ τούτων αἱ ἐσ μαὶ καὶ ἀγλυκεῖς ὃς αἰγλυκάςερρν»Πη αἴ τες, 
Αγλυὶς γος, ἡ} γρὶς γοσαηάες ὃς Ρετξογατας γΥτηοταῖ Οορηΐϊξλης. [.4- 

[τατ.ξοττ. ἀγνυς (ςτὶ δ. 
Αἰγλών. ἀγλαύς. 

Αγλωρν εν τα] ςοτς, γα ἀϊιςεῖς ΔΙ αοτη 7 ἀἴαις ᾿πξαπγᾶτς » δυσφη- 
μεῖν, 

Αγλώςαγεντριμμα γινα)κεῖον ἩεἰγοὮ. 

ΑἼ λως να ταρα »γγλίδες, 

Αγλωτηα, ἡγτΑςίτα τῇ 5, ἡσνχία, σιωπην . 

ΑΨ 
Αἰ γλωτῖθ᾽,ενὁ κα τ ἰπξλης, ὃς οἰησαῖς» ΑΥἸ ΠΌΡΕ. ἀϊσει αὶ ἐπιρογίτας:ο 

ττο πὶ ατίσατιις ἀρ! ΘΟ ρος] ἀἸ οἰταγ ὃς γλωονΘ-, αὐωύδητίθ-,αἱ- 
αὐδὸς, ἀφωνίϑ-. ἔγχωπ]θ- αὐλὸ ς,τἰῖα Ππης πη σα] ΡΟ] αχ. 

ΑἼγμα, απίθ-, τὸν ἔγασ πησητιιπη, ἔταξα πὶ, πλάσμασι πριμοα ἂὉ ἐὔγω, 
ΡΓῸ ἔγδησοἱδί ε]αϊδογαγα,τολ ὑπηρῆος οἰ απ Ἔχσυϊτᾳ. Επήϊας. ἵπ 
Οὐ ϑέρτο ἔγαέξεγα, ἱ κοέτεγμα, ΗΙρροογατος. 

Αἰγμεΐονες, ρααὶ αι οπος,ταπχοτες ἰΠ ἱησα 1. βυζώνες, 
ΑἸὙγμὴ,δε)γη, σοι, ἐςία. : 
Αγμηρδς»οὐ, ὁ, σαί ετιις, ἥσνχίθ-, 
Αγμιεῖς, οὐρα ϑραυσς. 

“ ΄ . 
Αἰμίζω,μ ἰσω,ςοηςατίο, ἔγαηρο. 
Αγμικὸν 9 ἄκρατον. 7 
ΑἸαὸς, οὐ ὁ Ἰοςας πηομτοῆις δὲ πα 4 14}15.,. Ἰοσις ργαγυρτας: αὖ ἄγω 

νΕ] ἐγνυμε,ἔγαησο ΟΝ Ἰοαπα. κοίλη τε φάραγξ αὶ τραχέες ἀΐμοί, [ἀ Ἔπὶ 
ΝΊσκπάετ ἢ ΑἸοχίρματ. ὅσσα τε πετρήεοσὶν υὐτὲρ ῥόχϑομσι ϑειλάσσης, 
κγώδαλα φυκιόεγτας ἀεὶ πϑθιζυίσκετωῳ εἰ γμες. ΝΌΪ Ἰητογρτος οχροηις 
αϊμὲς Ροτ αἰγιαλὸς τὰ ον, Πτοτα,διητ γογὸ ἀγμοι, ῥαχίαι͵ αὔρα ϑρω- 
σές, δστοῤῥωγις. 

Αγνώ θ΄, ὁρρυτας »οαΐδας, καϑτιρός. 
Αἰγνα όπης ὅγὴ πολὺ κεκαυυῆσθο, 

ΑγναμπίΘοποη βοχιΠςνγοξξας. ἡ 46 ράτα: ΠΊΪΑ : ἐΐϊναμηῖ τα. βά- 
τ: αὔθοταθιις ἀτιάτις τηϊπἰ πιὸ ομπηΐπ πὶ θεχ  θ111ς : αιοα νὰτ- 
ΡατῚ οἱετ ἰῃ σοηταπηαςες, Βοπγίπέίαιις οἰ Ἐἰηατῖς δε ργα γαξεὶς 
τηοτίθυς, ΨΊ4ς δι 4ΔΠ}ς. ἴπ σαῖις (οάίος ςοτειρτὲ ἰεσίτην 
ἄγναπ το τειτίῶ-, 

Αἴγναπτον ἱμάτιον, νεἴτίς πο ηάιτη Ἔχρ ογτα ΕΠ] Οης πα ὃς τἰπξζοτεπη: 
νΕ] νεῖτὶς σῇ ἱητογροίατα, ] πὶ [ΟΠ]ἴσοτ πο γοηοσαιτ ἱπτογρο 
Ἰδτοτγιάρι 4 Η εἰν οἷ ὅς Ν ατπιπιεπϑοςὸ ἰεφίτυν ἀϊναμπτον, ρτο «- 
᾿ναπτον, 4 εἴϊ, ἀγναμυΐζον,ἤας ἄγναφον. ΡΊταιοἶι, αἰδις ἔχλοντες ἵμα-- 
πίοις ἀϊνάπτοις. Ὶ 

ΑἸναπτοπύλεμίθ-, ποπῖο ἱππϊέτί τοροτὶς,, δ. ]10 ἱηπρογαθ 1] 1ς » αὐέα 
κητθ-. 

ΑἼναφθ-, ὁ καὶ ἡ, τὰ ἀϊς. νπάς ὠΐναφον ῥάκίθη,σαρ.9. Ματιμ. ράπηιις ἴπ-- 
σαγατιις» ΠΟ πάμππὶ ἃ Κι ΠΟ τθιις ἀρραγάτας δὲ τ ἀἰς ὅς τοσθης » ν6]- 
ατὶ τ: ΠῈ Ῥάπηὰς ἃ τοχίοτα ν ΠΙτ, ΙΔ Πα Ια τὴ γναφεῖς,1 ΒΠ]ΠΟηςςν 
νετετγος οτίαπῃ νείξες αὐ Του 4! ἀατας γοποιδησ Ἂς τοριγσαης. αἷ- 
Γναφθ- ἀϊοίταν ὃς ἀκναφίθ' ργο ςοάοπη:ηᾶ Ιοσο [ἀργά ἰέϊο, ζαριᾷ 
Ματς.κΔρ.2.]Θρίτιιν ῥείκους αἰκνάφε, ἴῃ ςοάίος πηᾶηῖιστῖρτο. πᾶπὶ 
κγαφείον, ΓΟ γναφεῖον ἀἸΟἱ οτιαπῃ (Οἱ εἴγε ἱπάϊοαν Γοῖ. τη μά Ἰοῖο 
νοςα ΠΙΠΊ. 
Αἰνεία ας, κ᾽ καθαρότης κὶ ἐχδνϑτρία ὁπὺ παντὸς μολυσμοῦ, ρυτῖτας » ἴῃ 
ἐξ πηοιϊαιτειογθητια, Π τατο,οχριάτῖο, ΡΒ ΟΟΥ "4. νείω ψυχῆς 
σον σώματός εἰσι κοιϑειρμοί, ἐδ εἰα λύγων ἀλήϑεια ορ μοςϊ. 

Αἰγγεῖον, πυγαῖον, Ηείγςεξ. 

ΑἰἸἴνοπ ριον, κ, τὸ, ἅτ δ τιατί τ πα » (ΔογΑ ΓΙ ΠῚ ἐΡτΟ τηοηδίοσίο δι ἰσςο 
το! σιοίο ἀρυᾷ Οτοϑοτγοτα εἸ ἐλιπι,, φιὸά 1581 πιεης Ἐχρίατὶ ἀς- 
Βετ,'ἕς ἃ ςοητασίοπε νιτοΣ σι ]Π]ς ΘΧραγσαγῖ, Βα Δ ΟΟσηπίοης. 

ΑἹ διυτικοὶ,Ἥι1αΣ πηι δ οποῖς ναϊςητ: ς Οζα ἀρια Ατηζος. 1, πΐς- 
Παῖς ἴῃ νΈΠΟΓΟ ΠῚ Ρτος Πα φηἰ Π]α 18. 

Αἰγνεύω,ρατας Πιπ1ν»Ο ας! ΠΟ Πα ΠῈ σο]Ο»ἴδγι!ο οαήξίτατο ΠΊ, εἷος εἰμεν 
χαϑεερεύ ω, ΓΙ ΠῚ σοηϊτηιο, γε ϑΐω “ἴ᾽ ατμαρων ὁμιχιών, 14 εἰτ,ὰ ριοῖς 

τὶς ςοὐἱαςτα Δ! οἰδες [πὶ ρατας, Ὀ]ατατο ἢ. κυποὶ αἰοργησίας, ἐγνεύειν 
λόγων πονηρών νκαὶ κροαξεων ἀτόπων ἶτο ΠῈ ἴῃ νογίἃ σοι πὶ ΖΕ Ομγ- 
Τὶ αριιᾷ Ρ]υταγο ἢ Ἀοπιμΐο., ὀρθιϑος ὄρνις πως αὖ αἰγνεύοι φαγώνγ. 
ΝΝευτ, οὔ οί υτ Τηιςηίτας ὃς. Αξείαρτο [υὔῖτο,, ὀχρίο. αἱϊνεύειν 
πίω πόλιν,εχρίατε, ἤγαγε ΑΡ Βοπηϊοϊἀϊον Απεί μοι. οιπὶ Αςςι- 
ἴλτ.ἴτοπα εὐπὰ [πῆ εἶτ. Η εἰ ἀοτ. "0.1, οὐ υἱὲ γὸ ἀγγεύουσιν ἐΐμιψυχον 
μνϑδὲν κτείνειν, εἰ μιὴ ὕσει ϑ' ἐστ, ἱρ] 41 Δα πὶ ἃ συ μα τῖς ΔΠ 1 Π]Δ] ς ἐς- 
ἀε τεπιρογαητργδτογσια ΠῚ ΓΟΤΙΗῚ 4: ἱπηπηοΐδητϊ. Ἰητοῖρ.Ν - 
οαπάτὶ ἴῃ ΑἸοχίρῃ. ἐρείκν δὲ ὅδε δέν ὅρον ὦ τοὶ φυΐλλα οἱ μυουύζνοι ἕαο- 
τρώννύεσι διαὶ το ψυκτικεὶ ἐμ)» ἀνε. ἔςι γὸ πὸ αἰνεύειν, εἰγογεύφν,, κα 
χωρὰς γονῆς υὔύην. ΕΤῈ ετίατη ἀἸνεύάν ποη ΡΟ]]μ ὃς ποη βιπεδξαγὶ, 
εἰνευ εῶι ΡΙῸ εἰνίζεῶι. 

Απέω, ἀςεὶρίο, αριιά Ογετοηίξς, λαμβαγα: ἴτοπὶ εὔἴγω μος οἵδ ἄμςο. 
Ηεϊγεῖ. 

ΑἸνὼν Ἰοσις νδὶ νἰγσιπίθιις ριιἀ οῖτῖα ογὶριοθαταγ Ρογ αὐτήφρασιγ ἢς 
ἀϊέξλας, αὐτῆογ Ατποη. 

Αἰνήχκαμεςγρτο ἠϊνοήκαυΐυ, ΔΕ οἰ] ςὸ, 

ἈΓνυὶς εἰος, δ 5) ἡ αἱνὸς, σαΐταις, ρΡαΓιι5. 

Αἰ Νίζω, μ.ἰσω,ριιγσο, ΡΟ  σοο ἰ το, ρυτι ἤςο, ἴδετο, οπίξογο,, οἰ 
σαμξοτο ἂς ᾿τηἴγο,οχρίο. Α ἐςαατπησίτατι ΡΟ] οη.:. ἡΐνισαν ἔγα 
τομα μήλων, ἃ οἹὉ (λοι Ποφυσγαητοὸκαρπωσαν κα ὥκαυσαν. ΡΙατάτο .- 
ἴῃ Ἀοπλα]ο ,κριϑοιρμοῖς ἡἤνισε ταὶ πόλεις » γΓθος Ἐχρίατίοηϊθως ἰα 
ταις. Τοδη.1.ορϊ οΔρ.3. ἀ ίζῳ ἑαυ, ἰοἸρίὰ πε ρυτιῆςας. 

Αἰνίζω,αριιά ϑορβος,ἵη ΑΠΠρΒίαγδο, το διαφϑείρω, ὃ αἰνέσω Ρτο ἅτο- 
ϑὅστιι, Βιτῖ5. 

ΑἸγίϑες λεία, Ἡ εἰ ον ἀς Αὐν ύϑες. 
ΑἸΝιςικὸς οὐ, δ, Πα] τγαη ἀϊ εχριαηδίσις νη Βαθοης. 
ΑἹνισμὲς νοῦ ᾧ Ἰυϊεγατῖο, Δ ξΕ ΠΠ ςατιονραγσατίο. Ὀτοΐτιγ δὲ ἁίσμα: 
Αἰγνιφήριον, νοσδητιις (αἰες, οἱ ἅλες. Ἡ εἰν ςἢ.. 15 ργορτιὰ ἰοςις εἴ γα 

δὲ ἢτ ἐχρίατῖο. ἶ 
Δ, γνήτας,κ δ. Πληξξις, ΡῊΠ5, ὁ ἀγνιϑιεὶς μύσονς ,ἣς χριϑείρας τινα 1π- 

φαῖτ Ητἰγς ἢ. Ἰὰ οἴ (υἹ Ρίαςυΐο Δἰίαυο ραγράτως οἢ λὰς ρυγρσα- 
αἱς 



ΟΝ 
εἱταΠ αιιο τι ογνίτας οἷλς ἀἰαίαιαν (Ἱ ἀρυνὰ ΓΥΘορΙ.. Βυ, ΑἸ νίτης 
γοτὸ τοπειὶ ἤρί τίσι » ἃ Εἰου]αρ) ςορθοηλθῃ οἱτ ἀρυκὶ δραγταρο5» 
ιὸα εἴτις {πα ]ποἸγιιπι οχ ἀρηο,ιιαΣ Ρίλητα οἱζ, οἴου ἐχοι πὶ 
ςοηξοτηνατύ πηφιονς}. 5.1 σαρ.5- 

᾽ 

Αἰγνάδικος ὁ καὶ τ »ἱυ τι ᾿σηοταης. 
Αὐγνοδοχ εἰς »αὐοϊοίςοητος, οἱ ηἴϑεοι, 
Αγ'οτῶ,υὴ μ. ἥσω, αὐοκὶ τὸ νοῶ, 8ε Ῥ] Ομ αἴ πὰ γ, γνοω,, ἴφῃοτο. Πε- 

πιοῖμυρτο ςοτοηαντὸ δι᾽ αἵ τιον ἐκ δἐγγοεῖς ,“σαυίαπι Ποὴ Ἰρηοτας. 
Τίδοτατος αὐ Ποιηοαὶς. πδιλοὶ τίν υδν ἀλήϑειαν ἀγνοοῦσι, κα ρὲς ἢ) τίμὶ 
δόξου Σποβλέπουσι. ΑΔ ςῖηος σοηττα το ποητοὐγνοναῦύΘ., ὅςις 
καὶ «τ-Ἤς ποτέ ὅδι βεζιωκώς. Πα πιο [νὴ αἰεὶ ς-ἐφαύκ ιπσελάμιβόμον α ἵνοη 

ϑήσεῶϊ » (8 ρυταίσαητ ᾿ρπογάτιπη 1Γὶ ὅς, Ρ ἈΠοἰἴτάτιις ἴῃ Ηετοῖς- 
οἱδνογνου τρῴπ]ων,ροΥ ἱσπογαμτίαπη ἔιςῖο, Ρ Τατάτο  αὐθὲ μουσικῆς,» 
οἰπὶ σοπίτίιιο ροίαϊτ» ἐκ ἡγνόει πῇ ὀλυμπίς κὶ τἶθ᾽ ἀκολεϑυσείντων, 
Ῥτο, ΟἸγπιρίαπι οἰύζαις (ξέξατοτος σοσηοίςορατ, ΗΠ οπλοι. 14. 
β,ἐγνοίησειρτο ἐγνόνσε ἀἰχίτ. Απιπιθη τὰ ἀ ἔξογτο αἷς ΔΡ ἀμφα- 
γνοεῖνηντ ἀγνοεῖν {τ, ρτοτίας ἰ Ἀ1] (οιτο; αἰμφαγνοεῖν γοτὸ ἴῃ ηυ1- 
Ὀααπ ἀπιθίσοτο. δι: 4. ραταςπηΐαπ) μαὺς φἀ (ογὶ δὶς, ἀγνοεῖ σ᾽ 
ἀράχνη ποῖδεις ὡς κσαδεύεται ϑρέψασει γδ,τέϑνινιε αοὺς “Ἷ0᾽ φιλτάτων: 
ἀϊξζαπι ἴῃ ἐς απ] αἰ α!ὰ ἴῃ [8 πιο ητατ. 

Αγνόημα, τος, τὸ γκαὶ εἰ γνοιαγας, δ »ἷσ᾽ ΠΟΓΑ͂ΓΙΟ » ΤΙ ἀ|τᾶ5), οΥγοτ, Ο  σαγὶ- 
τας, ἱηστατα πηαπιοτία, πη σφι, Γι ἐρ τ, Δ Ἡςθτ. ἀγνούμα το 
ἀϊσυπειτ ογγατα ὃς αιαιιὶς ρασοατα. δι ζᾶς ΔῃηΟτΑΣ ΟἸ1ΠῚ ΟΥΓΑΤΟ 

αὶ ἐγνοιαν Ρτὸ (σἰδητία: ρτϊπατί οης ἀοο ρ τ: [{ς ςηΐπν ἀγνοιον μὰ 
ίτυμι ργατιιπι ἃς δ] Πα τ. Ὀ ςπγο ἘΠ θη. ἰδὲ ς-εφαύς ν᾽ αἥθ᾽ ἀνιῶν ἐλ- 
χἰωΐων εἴτε χεὴ κακίαν, εἴτε ἀγνοιανγεῖ χει κὶ ἀμφότερα ταῦτ᾽ εἰπεῖν, δίς. 

. Το ἀοηγ9ὲν τοιαύτῃ ὃ κατας ἀσει χαὶ ἔτι αἰ γνοίᾳ πὰ σιω τςαυῆμου κὶ φυο- 
με κακοῦ ὄγτων “ἦν ̓ ἁπάντων ἐνύωΐων, αύιτιη ἴῃ ἱρηογαζιοις Πηα 1 

᾿ ψατγίᾳγοηζατγ)ᾶζς. ῬΑ]. 1η ἙΡΗΝ, αἰγνοίᾳ μου ἡμοίρτυκας,, ποῖ 'σπο- 
τατίοπα οὐγαίει. 

ΟΠ Αγνουτέον,ἱσηοταηάτιπι οἴξ,ηοἰσἰεη μη), 
Δγνοιέω, το ἀγνοέω.Π|8ἀ.α, δέ μιν ἥρη ἡ γγοίησεγ. 

ς ΑἼνον,ε, τὸ, ν] τα, σοπιις [νοτίας ρα τες. 
Αἰγνοξωήν(Θ., ἰλτοης,ΘΟσυίτας : αὉ ἀγνοέομα). 
᾿Αγγνοπολέομα)νίι δος σα] ον ἀριῖςοτ. 
ἔγνίθ᾽, ε, ὁ σσπιις Ρίδητα ἴειι ἐτατίοἰς ἀρίδιις σγατ!ηιπλη1. Ατηῖο- 
το]. 11.9.46 πατιγα Απΐπηαὶ το αίτιν ἃ Οαζαςνίτοχ. δ τ1έςπι ἀϊ- 
οἶτον οτίαπι λύγος. Ὀϊοίςον.110.1. ἄγνον ἀϊέξαι πὶ εξ τοξοιτ ἀπὸ τῷ 
εἷγγε ύειν,Παοπίᾶπη ἴῃ ΤΠ ΘΠ ΠΟρ οτιῖ5. Οετοτῖς ίδογο ν σα β ταῖς ηι 
ξγυσπτος πα α] εγος,οίας ἔσο Π14 ΠΡῚ (δ τογπεθδης. Αρυὰ ὙΠπεο- 
γαῖ. 118.1. αΠποτ.ρ δῆτ. ὄγνίθο,νογτίτατ ἃ α2α ἀπ]οτῖπα. ἂς σᾶ 

εἰ ὠσύα. γ14ε Οἷσος [πτετργοΝ ἰοαιά.ἴπ ΑἸεχὶρ μαγπΊ. οτίδπὶ τγα- 
ἀϊτ γιτίςῖς νίαπη ἴῃ Ὑ Βοίπιορ]νοτιῖς,, ἀϊξεύπησας εἴγνον εἴα νατ 
φιαίϊ ἐγνον. Εἰ ετιαπι ἀγνίθ’ αὶς ΠοΠη ηναριιὰ 5114. δὲ ἀρ 
Ατβδη. 0. οἴ ριςῖς γγδηοίςοριις, ὅς ΟΔ] ΠΟ πλας ἀϊἔξιις ἃ Ρ]] 

πίο,αταιις αὐ ἱρίο. Αἰἤθηςφο. ἴτοιὴ ἀγνίθ- αι ἃ αἴγνως"Θ-, γ τὶς 
ΠΟ δὐτῆοτο. ( 

"αἵ « ᾿ - “ . Ὶ 

᾿Αἰ νὸς," ν᾽, ΠΥ ἀτ19» χϑεστερλςνΡΌΤΙΙς, σα ἘΠ ἱΠ ΟΠΊΟΓΑΤΕς, οἴ γι(δ.,, οἰ γγαὶ 
ἿΦ ἀρρ»δυοίῶν., σαἴχα: δζ ρίτας ἃ τοριις νεηεγεῖς. αἰγνὸς φόνε. στὰς 
ποῦ ςοηταπηίπατις, ΡΊΑτο ἐς 1,ἐσὶρ. ἃ γνὸς ϑύμίνης Θ-, τὰ εχ, καϑτο- 

εἰς,Ραπὶς οΧροιβηραγιις ἃ Ρλης, Εὐτὶρ. αἰ γνὸς ϑύρης, Ραγος ἃ νοερᾶς 

τίοης » 4111 Ποη ἀτιϊη δίς νεπατίοηςπΙ, [1 0. ἘΡῚΡτῶπΙ. ἀγνος γάμων» 
οϑίξτις, Ρίατο ἀς Βασι. ἀγνὸς αὖρα τὸ ἄζω͵ ἄξω ἰγὸς ἀτόμος κα ἀγνὺς, 
4ιαίϊ σεβώσμιος᾽ ἃ γὸ ἰγνὸν πάντες σεβομεϑτὸ, Ἰῃ 61 Δαῖθοῦ τὺ - 
τοῖος. ταδὶ ἀδάαςειτ αὉ ἐγέζω εἰγινὸς, ὃς ρογ [γ ασοροη εἶγνοσ. 

ΑἿὙνότερρς ἀνυδαλχία, εἴαιιο ὃς σιιεγηδοιο Ραγιογ δὲ σα ἤΠΟΓ » Ραγοο- 
ταῖα ἀριὰ δυϊά. ἐς 115 4! Γι Ππιὸ ἃς ςοἰτιΠιιπὲ νἱχογιηζ, 
Ῥετρεταὸ φηΐττι Οἴδυες Ἰη πιατὶ τιᾶπατ, 404 [υΠγαηα] δ ριιΠΒ- 
φαπάι νἱπι παδεῖς ογοδιάϊτ [πρετττι οἵα φησὶ α τας. 

Αἰγιότηρνητος ἡ) σαἰεῖτας (Δι ξξῖτας. 
Αἴγνυμι ἃς ἀἰγνύω, ἔταη ριον μ ἄξω ὑπὸ τῷ ἄγω (τ κλαδὶ ΕΧ 0 ἀγνῶ, - 

γνύω, καὶ ἀγνυμι)ποῦχαν μέσος ὅγαινηάς ἐαγα Αττὶς ἃ, εἰόρας Ὁ. «, 
ἅξα καὶ αξαιν πὰς χκἀτέαξα. Πογοάοτ.}1.1. ποταμὸς αἰοικαμπας πολ- 

χαὸ ἀγνύμηνίθ.γϑς. Βαιιίας πο τὶς ἔγαέξιις βοχίσες. Ἡοο α κϑεὶ ὃ 
σφίσιν ἄγνυτο χὼ, ἱ. κυκλῳ δ᾽ αὐ εἶ ἐιιλά το οἱ ὅ.χχ(Θ- αὖ αὐχοιδ, οἴ γνυδὸ, 
σιωπρίβεδι. 

. 5 ἢ ᾿ Ρ Ὑω ΚΣ 
Αἰγνὑυβυαγνοςαητιν οτίαπη οἷαι! 8 σι ΐογηαςι]α ἡα.111| ΠΊν ἀτηδεὐλιὰ. 
ΑὙνυϑες» ἰαρί4δς., 4ιος το] 15 ἴητον τοχεηάαπὶ ἀρρεπάοτο [ο]εραητ. 

Οοττιρτὲ ἰερίτατ δριᾷ Ηείν οΒ. ἀ γνίϑες λεία! : Ἰεσεηάτηι γεγὸ 
; ο΄ φχροϊΐαςε ἀϊγνυϑεςγλεῖα:ς εηϊπὶ νοςατα ἰρία τοίαγιιπὶ ἴῃ τοχεγὶτ 

πἰς ροπάπςι!αντγαάίς 1.7. 
᾿Αγγώδες φύνλον, [ΟΠ πῃ ἀπηεγί ποῦ, ΤᾺ ΟΡ ταί, Π.3.Ἀ {ποτ Ρ]απτατῦ. 
Α. ὥμονεε ἰποοπία εἰ παρ] ἀν Ἰπηργι ἀξητες,ΙὩςοΠ ἀογατὶ »ἰηστατὶ» 

Βεπεβςοὶ) ἱπιπγθθιογς, ΠςΟ δ ηἶτι»ΠΟητγάγί δὲ ἰφητορτί δι ἄβουλοι, 
αὐαϊδευτοι, ἐ μαι ϑεῖςγδἰ χρίραποινοῖσ υ γγώςοι, ἐγαντιογνώμιογες Ὁ ἀσὺμψη- 

φοι. ἀγνώμογες Δατοπα πη πόίναυ ἀϊσαητατ ἀβολίήτορες.ν τάς (ῃ ἱρίὰ 
ἀϊδίοης. Ἶ 

᾿Αγνωμονέω,ὦ μυΐσω, ἰαϊπιϊςὰ πις σοΓΟ 7 {πη ἰυστάτιις » Ραξξα; Βάοὶ 
{πὶ ἱπιπιοπηογ» ἔπι ̓ η] 11 15ν 1111] Ἰηίπίτας » [απ Συάτς ὃς ἰπηρὲ- 

ἢ πὶ Ϊ Ὁ ἢ» τη 5 κὲ τί τας, απ ἰπίμδιι!ς ὃς Ἰη᾿πσι πάις » ἸΏρτατε ὃς τη! ἀσῦ Βέπε- 

βείαπι πιαεῆςοϊο ςοπηροπίο, πα σὲ ἀσὸ, ταν ο 15 ὅς οαἰαηλῖτα- 

τε ρτειπο. Ατιβιάες ἂν πῷ παναϑίκυ κι, πλείους γέρ εἰσίν, οὖς κὶ 

πόλις ἀγνωμονέσοιγτας εἰς αὐτίω) ἔσωσεν δες ΡΊαιτος (μη απος οἷα]: 

ἀκ ν 
γὰϑ (δγααι τ, συ παιιαπη αὐ οἷς Το στατὸ ὃς ἰηϊ 4ιιὲ ας ἰη 4] πὲ ττα-- 
ἔζατα. Ποπ)οΙϊ πες πρὶ ςεφαΐκ, αὐδὰ ὧν ἡγνωμονήνεσιν εἰς υἱ μοῦ ον 

δίζρτορτοτ θὰ ὅκα 1 νος ἸπΠη 10 4Π1Π10 ρεγρετγασητ. [ἄτην τ- 
διάφην δίκα ἰδ) αἰγνωμογῇ σαὶ πὶ ϑάυ μα ς ὧν ἰω τοὺς πορλὰὸς ποὺς ἐμὶ, 
14 οἵδ, ααιάο 1}}}} πλίτιι αὶ ογατν πα τἰτἀ!ἢς 1η1 σιὼ τορι 
αϑετὸ, Βιιά αἀ ῬΊΜΙος. σευύισμν δ ἡμῖν αὐτοῖς πογλ᾿ ἰγνονμονύστισι εἰς 

πὸ ϑεῖον, αὐϑ' ὧν τού τε ἡ μέτερᾳ ὠρῴγμα τώ διῴκηκεν, “ἡ δσιδ. σκοποῦ δὴ 

αϑοαφερθοῖνα ἐπηνώρϑωσε τὸ ὁρμάματα ἐδὲ λόγῳ γρυῦ το χαρις ἡριὼ 
Σπυτίσεισιν ἀυτῴ,Ρ] ται ον. ἢ (Αγ 1110, τἶω κεληῆϑ αἰεὶ ἃ φςαϑμον ἀ- 
γυωμιονοιυ πων κρύφα τὸ ὡρώτον, εἶτα καὶ φανερώς ἀφελκόγτων κ᾽ “ἰο ῥο- 

ὅτίω) διαςρεφογπων. δίς ἰᾷ εἰξααα τα ΟΠ} οἰτοα Ροπάμς οἰὰπη ῥτί- 
τηΐιηι ἴς Τηϊ ιιὸ σογογοης : ἀφίηάς οτίαπι ἀροττὰ ῥσογπογθηῖ αἰ - 
Πποτγαμογέητηις ἰχηςθηι. Ἐταίπης ἰὼ Ῥεουςεβίο ΟΠ ΠΠῚ νἱέτις 

ἀα]οτ ες οἴειτ, Οὐμηι Οαἰ εἶτα ρομάας ραξξα: βἀοἰ εἴΐξης 
1τῃ δ) ΠτοΓΟς, δίς, 56 4 ΡΓΙΟΥ ΠῚ ΟΧΡΟ τους πὶ 1 ἰαΐες ςου βτπιαῖν 
οἸάσηι ἀς το ἀρεης [10.. ζ. ρτιπηὸρ ἀφ ολάϊς, Ἀ. εἰ [ ἀΠ ΠῚ πηα: Ρετα 
λαϊεξλα ᾿πά ρηλτας οἴπρσάογα ἃ ΟΔ}1] αἰἸατα ἰπἰ χια, ὅς. τῳ ὠγνωμὸ 
γεῖν ΟρρΡΟμΐτατ ὄυγνωμον εἶν : χαΐα τος ἰδ θοηα: Πάοὶ ἀεθίτοτίο: 
11 ἀιιτο πὶ ἰῇ οἸατοτὶς, 4ιο 4 οτῖα ΠῚ δτομνουΐαι, ὃς ἀποστερεῖν ἀ1-- 
εἴτα, [1 Άη. ἐσὲ γδ αν πῦτο ὁμελογων ἰγνο μόνει κα οὲς τί) ἔκτισιν. ἃ - 
γνωμογέμα!, γἱοἷοτ ὃς Ἰη]]ὲ ορρτιπιοτνΐη ἀϊ σηΐταῖς αβ]οίον, ποτ 
οὐπὶ ἰπἰαιὼ ἀσήτιγ. Βιι.1π ορ τ. σιια12πὶ δά Ῥοτγ, ΑΙ πγ! οι Π1» τέ 
δή τ᾿ ζι αὖ ἀκούσφαν ὅτοι υὑσ' ὁ “ἴθ ὀλιγωρεῖ ϑιιύα᾽ αὐτήν ἢ ἀγνωμονεῖ δι 
οὐουΐνων. 16 π αα ΡΠ ΕςΟἰπι, τὸ ϑεῖον αὐτὸ πολλαχ ὗς ἡ χαρασημῆον ") 
ηγνωμογημῆθον, ὅζο. 

Αγνώ μογῶς τα ]τὸ, τεπγοτὸ, ἱπιρτοδὸ ας τἀτίοπο, ἰησγατὸ ὠγνωμὸς 
γεφερον ἀυπΐ «ροσφέρρμιαι γ πηαρ ς ΡΠ ΔάμιοΓΟτναίρογίις πιὸ σὴν 
(0 Θοιοιαἰοήτως, ὠχαρίςως ,ἰλογίσως, 

ΑἼὝγνωμίθ.,ε, ὁ χα τ) {κυ ]τοις αἰ γάτα» Ἰπ(αΠ τὰς, ἵπηρ τί ταιοοῖ πιπίτιις, πὰ 
Ἰεσα ἰαστατιις, τὸ ἀΐγγωμον, τος ἰηστατα ὃς Ἰηϊ ια: ἀνόητος οἰ χείρας τος. 

Αὐγνωμνσιυωΐη, ἸΠ] ]αἶτας ΔΠΪΠγ1» Ρει Πα α; Το οἰ τίαγαταας πο δυϊτδϑ:, 

ΤΏ ΓΙ» Πγ] σα τΑ591 ΠΊΡΓΟΙταςοϊησγατα πιο ΠΟΤ αν ἱ Πρ ̓  τά ρυσοιΣ 

τι οἷα,ἰὨ Ο] μια, λέξεις. αὐαιϑϑνησία, ἴγνοια, ὀλιγωρία» ἘΕτυπιο]. 
ΡΙμγαγο ἢ Ρογὶοἰς, διαῶι φέρειν δύ μον, καὶ συμερχηντῶν ἐἰγνωμδα 

συωας, ἰὰ εἰτρροτίειτε πιογας ΡΟροΪὶ ν ὃς σοἸςσάτασῃ ἱπ!Ο]οητίας. 
Ατηπῖάες ἐν τῷ ασανα ϑίωαἡκῳ, δι, ουδδιέως Ὁ. ἐλάστιντος υἱῶὸ ἐκ πελοπονν :-- 
σοὺ τοὺς “τῆδας ἀυτί, ροϑιέγτος δὲ ἑτέραν ἀγνωμοσεωήίω ἔτι μείζω χαὶ 

ὁ φνοτέραν, τη μηδὲ “δ ἀγλων πόλεων μηδεμίὸυ δέχεῶι Ὡρυκὴρ ύξωγ κα τὼ 

ἔχατα ἀπειλέσαντος, δέον 1 ὠγνωμκοσευ ζω ἰα ο[τ,Ἰπά  σοΐτατοπη. 1-- 
ἄδην ἰδ ἀςπ1, τότε ἐκείνοι δύ κι ερφίνόντες πίω) τοιαύτίωυ ἐγνωμοσεωώ, 
1Ἰά ει, Ἰπ!οΙςητίατη ὃς ααηι. Ὀ οι Ποπ. αὐδὶ τὸ σεφανε, ἡμαρτητ: 
κέναι δόξετεμἐ τὰ ὦ τύχης ἐγνωμοσιυΐῃ τὰ συμξαντα παϑεῖν,Ιἀ εἴτ, ρες- 
εαἵϊε νἱ οἰ πλϊπΐ, πο ἔοιτιιηδ: ἱτηργοδίτατο ἂς ᾿Ὠ 1 ιίτατα [ἢ τος 
δἀιοτγίὰς ἰης 41. 1ἀο πὶ! δ᾽ ἄς πὶ, πολλαχόϑεν μϑ τοίνειυ αὔτις ἴσοι πἰωδ 
ἄγνα μαστωΐζω ἀυτῷ καὶ πίω) βαισκφιγίυ, ̓ὰ εἰἘ, ἡγο] τς ἐς σαπες ντάεγα 
ΡΟΙ τ αιιῖς οἷα πα Πσηϊταταιη ὅς ἐπι! 4147, Η ογΟ (. ἐν τερψιχόοῃ», 
ταὶ 2 Στὸ τῦδε νηαδ τε παηξάυῆνοι καὶ ὠγνωμοσιυη χεηστίνῆνοι ἀπέςἡσαῦ 

πὸ τσ σγηδαυρίὼν, εἴπ ε παιῖθιις ἔατίςσατις πιο σοηῇ το νῇν 
ἂν Ἐριάἀλατις δος οἸ5 Τητογρ. 411] οτία πη ἀρτὰ διιηἀε πὶ ὠγγω-- 
μοσιυΐῃ διεχρέοντο νοττι τ σΟὨτο ΠΊρίτιιητ. ὃς ΑΙ 1, αοὸς οεἰγνωμοσύ.- 
νίω τραπόυῆνοι, Ρ ἐγ ἱτη ρογῖτΔΠ} το ΠΠτεητδς. ΠΙῸ Δ δυτο πη; ὑπὸ “ ἐν- 
τὸς ἀγνω μεσμύης σαλεύογται, ἃ εἴτ, ριορτογεα συ ά ἴηταης πλαϊὲ {1-- 
Ὀγατι {ππτννας!]]λητ. 

Αἰγνώμωννονος, δ χὶ ἡ, ρτοθ τς, [ηστατιις, αἰχείρις Θ., ἀλόγις- 0. αἰόητο, 
ὡμαρτάγων, Ὁ] 4015 ΡΘΓΗ ἀι1ς, Ἰη {Π{πνῖο πε πυδηιις» ἱπυγραηις, 55 
{τἀ ιι5νρεγτηᾶχ, τυ αἷς 4] εἴς Πηξ πιοητς 5 Ὀϊοἰζογ ἀ.}10.7.ςἀρ. 
ΣνπιΟΥ Οἵα» ΡΑΤΙ ΠῚ Ὁ4Π 611 4115,1 ΠΊργ σεις, ΠΟ τἰς ΟΧΡ ΕΥς, ΡΟΥ τ Παχ» 
ἐπ ήγαηΐς, ἔφα υς, ΠΟ ΧΟΓΑΌ 115,1 ΠῈΡ ΟΥτιιππις ἴδ [σα ὦ5»: Ππηρογίτας; 
1ηςοὨ[Ὠ]τιῖς. ΧΟΠΟρ᾿ ἰωλίχᾳ κὶ ἐγνωρμογεςτἄπτῳ καἰ ἀκρατεσάτῳ εἰκὸς 
ἐΐ. Ιάτηλ, ἀγνώμογεκρετὴ αδοιτυχεῖν» ἴῃ πιά Πσο αι Τα απ} πος: 
ἀεις. ὠγνώ μων εἴς τῖγα γ Ἰηστάτιις Π4]Π1} 46 Π1. [Δητις [αἴ σατ. εἰς ἐὸν 
ἥγεμονῆα ἀγνώμων, [ῃ ΠΟαῖΓΟ σόθογα τὸ ὠΐγνωμον : γῖ τὸ ἀΐγναιμοῦ 
ποιήτης»Ἰ4 εἰϊ,τοἱςῖτὸ ἔχο  εβυργαστεγ σά θιπὶ ξις ας. ΓΕ ΠῚ Ἰησταταπι 
δ ἱπά!σῃδηῃ ξιοῖος. ΑἸτὶς ἀγνώμων, ἱ. ἀνωδδητος, 2 (“πος σοη- 
τγᾷ Οτεπροητοπι » τὰ υἣὺ ξύλα καὶ τὸς λίτους καὶ δ σίδηρον τεὶ ἀφώ - 
γα καὶ ὠννώμογα, δὲς. αγνώμονες κὗθὶ τὸ δίκαιον, ααρά {Ἔχ ἢν ΠΟ 
[τὶς ἱπτο Πρ θητος;]ατο ἐς [με ρ δ, 

Αιγνωρίζω, Ἰφαοτο. 
Αἰγνώρις Θ-,κ. ὁ ηςεγῖυς, ἱποοση τις. ; 
Αγνὼς, ὠτὸς, ὁ χαὶ η),Ἰσ ΠΟ Ὀ1]11ς,ἶσ ποτας, ἀν γως(6:ἃ νογδο γυόω, Ρίατο 

αὐδὲ σωφρφσιιύης͵ αὐτόδι Κατέλαξον πτίγυ πολλὲς , σιὲς κὐὺ κὐ ἀγνώτας ἐ- 

μοὶ τὸς Ὁ πλείς-εἐς γνωρίμες. ΓοἰΔη αδδὲ πὸ ἐνυπγίεγοδ᾽ 62) τ ἀγλούα- 
πῆς ἀγνὼς, ἐσ) ἀφὸμὴς ἔσνυἱά εἴξ, πεαιις ᾿σηότιις, ποις οδίςατιβ 
ετὶς ἢ Οχτοτηα τοσιοης, ἐγνωτες ἀνοχῶν ἰδ 1 ΤΠΈΠ]ΟΟ ΠῚ ἸΩΟΟΘΉΪΙ; 

Ρίατο ἐς Τερῖθυ5, Αἰγνὼς αντὶ ΩΣ ἀμαϑιονιρτο ἱηίςῖο ἰσπογάηῖς 
ὃς σατο «τδὲ τ συρίως δεοζ ὁ υἱὲ ὧδε ἀγνὼς ἐών οσζετο, δζς. Γάε πὶ ΪΏ 

σοηοῖς ἔπ πὐϊηῖπο ,ούδὲ δτοφρα δὸς, τίυ) Σποφράδα ὃ εἰς ἀγνῶτα μόνίω 
ἀπιροίζεις.14 εἴζ, το] στἸοΙα πη, ἀϊεπι νοἰπτ ᾿σποτιπι (Ο] τι τη Ει-- 

πιᾶν. ἀγνὼς δόκησες,᾿ηφοῖτα [α ροἸ Ο, ΟΡ ΟοΪ 65. ΡΠ ον τά. μι ὅδ1- 
ορκῆσ ἧς μῆπ᾽ ἀγνὼς μ3- ἑκοντί. 

Αἰγνῶς οαὸ,ρ γριά! ςὰ, ἐδ ΩΝ 
Αγνωσίανας ἡ Λα Ποταητί Ὁ] Ταῖο εἶσ πογάτίο. Τ  υογά!, 11. νἱτ. κἡ 

εἰξευρεῖν αὐτὸ ἀδιμίατοι ὄντες διὶ τὸ μεγιϑης τ πόκεως καὶ τίυ) ἀγγνήγ,εἰν 
Ὁ. 1]: 



18 ἌΜΕ 
ἀγνωσίαν, ἐκ ἄχον μοῦ ἱπυιεηῖτο ργορῖογ ΙΒ ἷς ΠΊΔΡ αἰτι ἀἱ ΠΟ ΠῚ ὃς 
ππλυιτιιᾶ τη [1 τσ ποτα ΓΙ Δ ΠῚ 110 βοτογάπτν [αςίαπ, ἴῃ τῶ δεδὸ- 

χϑωϑ ταῦτα. κὶ γενομοϑετή ϑὼ 08 ἃ δήήλοιπον βίον, ἀμιξία πρὸς ὥ- 

πόρτας, Καὶ ἀγνωσταγχαὶ ὑπερ οὐία. μ ᾿ ἀπ ΣΝ 
ΑἼνως Θ.,ε, καὶ ἡ ἱποοραἰταΣ»ἴβ ποτας, ἡποογτας. Γαισίδῃ ἴῃ ἀϊαίος. 

{αὶ φιλέπατρις Ἰηξςτίρτιις ο(Έ, νὴ ὃ αἱ γνῶσον ὧν ἀϑύωαις, ἰὰ εἴ, Ρὸγ 
ἄσυτῃ ἱρ ποτα πὶ Αἰβεηΐς. τάςπι ΠΌΣΟ τ] ἡμεῖς ἂν ἀϑίωαις ἐ- 
γλώφον ἐφόυρόντες . καὶ ᾿ωροσκίμ σαντες χείρας εἰς οὐρανὸν ὀπτεί- 

ναντες τούτῳ δι χαρισ ἡ σομῆν 5. Ὡ05 ἀπτεπὶ ΑἸΠοηΐς ἄδαπὶ 'σηο- 
τα πὶ ἱπιοηΐεητες., ὃς φάοτγάητος τππαηῖδθιις 1 ςαἶαπι εχραί- 
Ποιμυῖς στγατίας ἀσοπη15,δίς. [ἀ σὴ 1π ἀϊα!οβο,οιας εἴτα]ας ἀλ- 
κυωνγ:δοχιμοίζουδυ γὸ δὴ χΤ᾽ δ υὐΐαμιν αἰϑρωπίνίω ἄγγωςον ὅστιν κα εϊσι- 
σον αἱ ἀζρᾳτον,Ἰ ἀἸσαΠγι15 σηΐ πη ΡτῸ πππηάπα βαςατατοναιις ἰσηᾶ- 
τα, ἱπογθάι] ὃς οαοᾳ οἴτ. ἀν ̓ς, ἰγνωςον παντεσσιν ἐλευστῶι . Ἰά 
εἰξοἰηςορηἰτιιπη. ὠγνως ότετος γχώσσαν, ΠἸ Πρ αα ̓σπου Π]ππιις, ΤΒιι- 
οὐ ἀ4.}10.3.1.πηαχιτηὲ ᾿σαοῖο ἰδγπγοης ντθδ. ὶ 

Αγνώρσω, ἴσΏοτο, ἔπ ἰσπάτιῖς δὲ ἐπι ρτθ 5, ΡΟστΙ οι ΠΆ.ὈΙοΠΎΓΡος 
τὰ, Αννδρὶ ποιρ ἀπ᾽ ὥοσοντι πιφασκουῆν Θ- ταὶ ἕκαισα ρα ν ἰῇ ἐπηροτίτῦ. 

Αγγῶτος, πο σ, υἱτιις, ὠγνωὶς, ἄγνως Θ-. ΑἸ ΠΤορ ἢ ἴα Β 4η.ῥήρφυτα ἐΐγνω- 
τα τοῖς ϑερφιυΐϑυοις. 

Αἴ οβος,ςΑ]ο, χα, σκευοφόρφε φορπηγ" ς- 
Αγύγίυς 9,4] οἵδ εἴτα πιαγπιιγατί ος ΠῚ δί τι δίππι. Ογη}}. ᾿ 
Αγρήτευτος «, ὁ αἱ ξαίςἰπατὶ ποι! ροτείτ.  Πάς ἀγρητέυϊως ἀρ ΟἿτοΣ 

τοηςπὶ 44 Αττίσιπη,οἶττα ργα εἰ σ μι ΠῚ δ βισαηλ. 
Αγρίατο,ρτο αἴγοιντο,ἀποςγεητατ. 
Αγριτεύωςτατθο, ὀχλεύωγ ἥμε ὀχλώ, 
᾿ἰγρίσηςοἰηἰαγιας, ἑξραςτής, ; ἮΝ 
Αἴομω,Ραἤιυιπι αὖ ἀγω,αςοτ. Οαρίταν ὃς αξεϊαὲ ρτο ἀποοναῆοτο, 

ντ γομαι τίν) γιωαἰκανάπ σον ΧΟΓο ΠῚ, ζ ςὉ νχογοπη, ΟΠ ΟΠ ν- 
ΧΟτΕΙΉ»ιςΟ 1η πιαττϊπιοηίμπι. Ο ἀν ξ ἠγαγόμίω ὃ γιυάμκαι Ηε- 
Ποά. γυωά)κοὶ τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεδι, Ἡετούος, ἐδίδοσειν χὶ ἄγοντοιὐξ ἀκ- 
χύλων » Υἱτγὸ οἰτγόσιις ἴητΕΓ ἐος πηλιγΙ πποηΐα φΟπτγαμορητατ. 

Απορἤλη. ὅτε μύρρισε μυρίσωι φακτοῖς ὁπόταν ν υμφίω ἀγαγεῶων. 
Ἡοηι. [4 4., τί ἀγιτ᾽ οἷς ἐφρυρηςγϑίς ἰτινα «ρ)9 γάμονν γτοινάε- 

τὰγ δυτετῃ εἴϊε εἰ] ερτῖςα ρμταίς αἴ γεῶϑα γυυνάγκφι! ἀποοτς νχογῶ, 
ῬτῸ εἔγεναι γιων και εἰς οἶκον α14π| ΡΒταίτα ἰητορ ΓΑ ΠῚ ἰηυιθ πὰς 
Δριυ γετογος (σγιρίογες Ἡοιποταπ)) Ηεἰϊο ἀϊιπ), δέ Ηετοάοιαπὶ 
1.1. αἴ γεῶν γιωυ χα ἐς τεὶ οἰκία γχοταη) ἀοηλιπι ἀμοστο, ΠΟογαιες, ἐν 
σῷ ὠγινητικῷ, ὕ τώ ἢ σφόδρα ἡγάπησε πίω) αὖ πατρὸς φιλίαν γ ὥφε ἄσοϑτι- 
γέσης ὑκείνης πω δὸς αὖσις ὑγάγετο τίωλ αὐεψίαν πὮ πατρὸς, δίς. Ομιγ- 
(οἴζοη,. ἐν τῳ αἰδὶ ἡ ἱερωσιυης πίω) ϑαὺμφαςίω) ἐρωρήσίω ἐκείνίω μέχ- 
λει πσρὸς γέμον εἴγεδ, ὃς ῬΙατατον. τη δοΪοης » γέροντι νέαν ἀγρυῆψω, 
1ξηὶ ρα ο ] πα ἴῃ γχοτοπὶ ἀποεητί. [ητογάμιτα ἤρηίβοαι ἄατς ντ- 
Χοτοιητίρα! τὶ νἀςροπάετγε Π|το νχογοπῃ. Ἠογοάίδη. γεται ἀπῴ 
γιωώκοι Δ ἀατ οἰ νχογοπι, Ἡογοάοτς. 0.1. κοιτοῤῥώδστις Σ ὄγειρον ο΄ - 
γέται υἱὸ τῷ πα) δὲ γυωυ κι, ἱ. Το πη υῖι1πῈ νΘγῖτιις διιγατ ΠΙο ἀυςεης 
ἄδην νχογεην Τ μποΥ 4.116 .ν]τ ἐ δὲ ἐκ δου αι» τε εἰγαγίφοι πτιρ ἐκεύ- 
γωνγ ἐσ, ἐς ὀκείνες ἐδὲγ) ἔτι πῦ δήμιε οξίωῦ ν ΟῚ ἐκ δοιεύ αι ρτο Ιοςατα πγὰ 
τι πηοηϊο, ὅς ἀγιεγίϑι ΡῬΓΟ ἁοςίρεγε ἴῃ πη αττ  ΠΊΟΏ ΠῚ» ΔΟΡῚ ἀγ- 

δίτιοῦ : Πἰσεῖ Ἰητογργες ψεγζαζ οἰγα γεν πὰρ ἐκείνρονν ςοπάμποοτς αὉ 
1Πι:, Οὐ γ  σ) εἶ 9 σσάραηϑεν ἀλέκτορρς ἡ γετο κούρίω ), ΨὉ] ἴτε - 
φτος, ΒΠ1ο γοτὸ ΑἸεξξοτὶς Π τα πὶ παρτιιπι ἀαθατ, δίς. νχογοπη αἵ- 
εἰΐςεθατονχοτγοπι ἀποοιμάαπι σα 4 θ:. διβηίῆςαι ἰτ6ΠῈ ἀσοῖρῖο, 
ἀπηϊττο. Χο ΠΟ ΡΉ αὐτοὺς κυαξάρης αἴγεται συμμάχες, ἐο5 Ὀγαχα- 
τος ἴῃ (σοίοιατοπι αἰοιίοιτ: αἴ γομκαὶ πϑοφ. σου. ΤΊΝιον 4. τε ςοηάαςο. 
1το πὶ, πες πὶ ἀτπιςο «γῇ 401 ἱπαΐτατιις ΘΧτγαου ἀϊ Πατίμ ΠῈν» 4 ΑΠΠ 
ψεηθγαπι ἀμποῖτ. [τα ΠῚ, χρέτειγούστες γὸ ὃ τοιξίαρ χον » σιυύδειπγον εἶγο- 
μᾶμον αἴδρα ὑπ έρδεισυν, ΟΥτιι5 ΘΠ ΠῚ ΘΠ ΠῚ ν᾽ ἴεν ιδηάαπι οχ 
ςοητατγίοηΐθες αἰτα πα [δ ςι1Π} ἀπορηταπη Δ σαςΠΆ πη, δίς [το πγγε- 
Βο τταϊ οἷο παιισπη,, ΡΙατατοἢ. το πινέομςο, ργοῖερο » ντ φΆ]}1πὰ 
ΡιΠ]]ος ἤιος. Αὐτοτικαλώς ἀγρομαθςεης ἀς πε ρ' τιγ ἄγομαι ἐν ἘΞ 
μῇ τὸς αἴόδρας ΠΟΠΟΓΟ Υἶτος. Ἠεγοάοσ. "δ... ἰγόμην Θ΄ ρένε αὶ Βο- 
πιῖς 41} αοςογῆτιν, ΡΙαταγον. ἴτα ἀγρμαι Ἰπτογάα πη εἴτ αξξίμκ ἢ - 
σοϊβοατίοηΐς, ν᾿ ἄγμω ἃ αὐϑρωποννασο ΒοπηίπεΠΊ: Ἰητογάϊι πὶ ραΐ 
Ἴυοενντ ἄγομαι ὑαὸ τῷ αἰδρώπουγασοτ ἴξιι ἀτοοτ Α Ποπιίης, γρμωὶ 
Θεία ἤσυϊῆρατ » φαρὶ οἰ] οξξατὶ γάμο] γε ΑἸ» ιοπιοάο Οἴος 
το ἀϊχί τοί πάϊς οδ᾽εξξαπυιν ὅς ἀποί πηι ΡΊμτ, ἰπ Ῥ οἰ τι. Ρταςορτίς 
τούτον οἷς χαύρειν ὁ δῆμίθ- καὶ ὑφ᾽ ὧν ἀγεῶνω πέφυκειδς ἴῃ Αὐτό. ὁρῶν 
5, ἃ δῆμογ ὠπερφυώς ἀγύμῆνον κὶ κηλείνῆνον. ΑὙμαὶ οὐ1ᾶΠ| ΡΓῸ ἁἑρπεί- 
ζομαι » ἀϊγίρίο ἐντ ἀγρυῦμων “ἴα ἰμετέρων,, χαὶ λυσόοιήων, δι Ραἰυὲ 

ΡτῸ φείφθμαι. Ατ ΠΕΟΡ᾿. ὄγρμαι φείδομαι» ταὶ χοήμα σ᾽ ἐνεχυρα ζομαι . ὅς 
Ἰοςο παι δεύομιαι ἰαππἰτιοτ ηἹτγαοτνεἤοςςον. ΧοΠΟρ καὶ κοιίας και 
χώς ἀχϑείσας..Αξϊαὰ ρτο λαμαϊω,γτ ἄγμα χάρι. ΤΆἈξοοτίς. αἦ- 
καὶ ταὶ μοῖσαι ταὺ ζίδει δῶρον ἄγρνται. 

Αγϑωθ. ὁ δυῦχθ', Ατομ]οςδο. ἥ 
Αἰγίμφωτος »ἱπσοτηρα “ μ5,αὐάρμορ ς,Θηαἰήλωτος. 
ἄγον Ἰοηϊοὲ ἃς Ποτἰςὲ ρτὸ ἦν. 
Αγγοσθ.,κ, ὁ, σοηὰ σατοης, ΠΟ. φιοιϊςα ]ατιιϑ. 
Αἰγρνέω ἔτη {τ τ! ΠἸοντο ] οἴζο. ἣν 
Αγνίανας ἡ ̓Πσοτοτιιπι ὃς σοηςγαηα! Ἔχοτβ ἔλευϊτας ᾿ 1δοτΊ τας Ῥᾶτ- 
ταις» Οὐ ἴτας. γῆς εἰγονία, τετῖα: ̓ Ἰηξσσοιηἀίτας. σε ρωσις γοτεκγία) ἀἄγζω- 
τησία ἀφορίᾳ. ᾿ δε , ᾿ 

Αἰ γρνομιόχϑοργπ ἢ 5, μέογΘν, Ἡ ΟΙγ οἢ, ἑοτίλη κὶ ποτ] ἴτλτς ομϊ μος πὶ 

ἌΡ 
ταλὶ οοπόχίπηι εἴ, 

ΑτρνΘ., ὁ χρη εἰ κδσαπάμις » ΠΡ ογὶς σλγθης 5 ΠΟΙ Θεηϊταὶῖς » Γ᾿ πλίηῖς 
ἘΧροτς, πη] ηΪπηὸ ἐσετιῆοιις, Θαηϊταγαγη {Ἐεγ]ῖς ὃς Ἰσηδιις, Ο4- 
Ζς, ἱΠΊρτΟ ] 5, ὠτεκνίθ- αἴχοιρπος. ἄσπορος ἀἴσπερμος, ὙΠΘΟΡΙ.1Ρ.4. 
ἈΠῈ Ρ πε. ἀγρνοιτοῖς αϑρικαρπίοις,1. ἔταξα ᾿πξοσοιιηά 1. ἄγονον ὕδωρ, 

Πιογίταζοηι Ἰηξδιεης 4ηπα. Τ᾽ Ἡοορ γα. 10,2. ἀγρνον ὕδωρ “ἧφ φυ- 
“δ, ληπ αμα ρίαητας σίρηεις πε μτ.δῖς ἀἰοἰτυιτ γρνος γάμριτοςν 
1( εἴτ, ααμς σαγοιης, δι αἰἴγονος ὕφατος ὀμίχλη» Ατ τος. ἀααα: ποαιια- 
Π4ΠῈ σ᾿ ΠΙΓΓΙΧ : δέ Π] ́ 4η.1 ΕΡΙστΑΠῚ. 0 44Π|,ρ εϑεἶόος τοῖς οἰγ0΄- 
γοις φαβίο-, ἰηΔηὶς εἰζ πτεῖις “χογ]θαις. Η ομηοτ. Π14ι.γ, ὔϑ᾽ ὄφελες 
ἄγγος σ᾽ ἐπνήνω,ϑες., μὴ γεγγνῦ ὥνω,ν εἰπατα πατας πο εἶδος; ἢς 1π- 
τοῖργες. ρα α Επτίρι 4. ΡΠ σση!τεοάεπι πιοάο ἀςοϊρίτειτ, ετῇ ἴῃ - 
τεγρτγοσδηταγ [δ] οἴγρνον, δ σίσηὶ πο Οροστιοτῖτ. οἰΐγονοι χοαὶ, σα 
ἀϊσπηταγγαιας γῖτα ἔα πές ργο Πθαητιγ » γε αοσιιπη εἰ{- {το γἢ]1- 
τὰς ἀσηοίζατιγ ργορτία αἱ. Π.10.64ρ.3.1ἢ Εἰγπιοίορ. βαρωυε- 
ταὶ οἱ γλονηϑεὶς, ὀξιώεται ὁ γγυνηπώρντ γυγῷ ἁλωῆς. 

ΑγδρνΟγρτγίῖς δα, έτος. 
Αγελνας γῇ, οτιπὴ γοη Δ] τι ΠῚ ΠΤ Πα’, ΠπΘγσατιις, Ρ[ατοα, ΟΠ Πιθᾶ 

ταις, ἐκκλησία σι ἐδδίον. Εἰτ δὸ γὼ ἀγείρω,νηάς ἐγρὰ, Ετγπιοί.ν - 

ἀς Αἴγρρεύω. τοῖτος ἐν ᾧ ἄγνται α εἰς εἴρειν,δΐγοιι σιυυαϑροίζογται πρὸς 

τὸ λεγήν. Πα πγοίζ. 1π ρτιπΊ. ΟἹ Υ Πρ. ἠΐκουον σ᾽ ἔϊγωγί τιγῶν 5 ὡς οὐδὲ 
«ἐς λιυῆψας κχὴ ταὶ ἀγοροὲς εἴτι δώσειεν ἀυτῷ κοιρπούδιοϊ. πη ἀΐηας. Ατῖσ 
ἴζος. 1.7. ΡοἹ τ. αἰγρρα 0, ὠνίων, το τιιπη γα πα! πὶ ξογιηι : αὶ ΤΆιι- 
ογ 4.110. ἡ ἀγροὶ ἴδ αωλειήνων ἀϊοίτατν νης εἰγρρᾷς ξβημελητὶς», 
οαΐ ἀπη μα; σιγὰ ἀςπγτηάατα οϊ, ἀγρραὶν ἀγειν, γε πα] τα ἔειγε, Χο- 
ΠΟρἢ. ἀγορ εὔωγος,αηποηα ν 1] 15,4 ηποη ποη σάτα. ΡΪατ ἀς Γοριδ. 
μηδ᾽ ἐν ἀγορᾷ μυδ᾽ ἂν δυκοιστηρίω, [ῃ) ΓΕΓΕ ΠῚ ψΟ ΠΑ Π1ΠῈ ἔογο. [το Πὴ οἰς 
γε, “οποιο,ςαστας (διι σο μα Πππ|.Χ Ἐπορ ἢ οὐρα λύεται» ἰξπατιις 
ἀν ηγἹττίτατ. Η ΟΠΊΟΙ . ἀγορίω) ποιήσοιτο , ΠοΠοϊ ΟΠ ΠῚ σΟππΟςΔι τ, 
«οςρίτ. Πα ς, ἢ δι ἐγεὺς ἀγόρόυον.νὈ] Ἰητογρτος, ἀγρρρὸς γυῦ αὐτὶ ὁ 
λιγέὲς ἀἶκρες,1ἃ οἴζ ἐν τς ἐκκλησίαις ἐδημυγοροιω. διβηιῆσατ ρίτας 

δὲ ντ ἀριιά [ματος φοηςΙΟ νυ ἱρίαπι ογαξιοηςπι 411: ἀριιὰ ρο- 
ΡΟ σοηοίοπειι Βαροτον, πη. ἀν 1.6, τε ποίων εὖ εἰδὼς κα τ᾽ 
ἰγρεκωνήτοπι ργο ἔχου ϊτατε ᾿ρίὰ σοηςοηΔπα 1,14 (.ς, ἢ μφὶν αὗα᾿ 
ἐγ νἱκας γίρον ἧας Αἰ χαιῶν.ΧΟΠΟρΡΠΝ. ἴηι ΑΘ ]1ο ργο ςοπιπιοάσ 
τιι ν ὃ πόλεσιν προεῖπεν ἐγρροὶν αἴδᾳσκαυαζειν, οι τατίθιις σοτηπιρα-- 
τι ΠῈ ἹΠΠρογαιμτ. παρέχειν οἰγορρὸν, ργαθ οτος οὔπγοατιπι. Ὑμπογά. 
110.6. Ρ]ατατο ἰη Ρογιοῖς,, πείσης ὠγοραξ κὶ πιαύτων χιλίων εἰργεῶϊ, 
ΟΠΊΠ] ΠΟΠΊΠΊΘΑτΙ ἃς Οπιηΐδιις ρογταθιις ΡγοΒΊθο τι, εἰγοριὰ ἐπεί-- 
σείκτος ΟΟΠΊ ΠῚ ζατΙ5 ἀπο Ἔ Γ1πς. δὶς οἰγορρς δ πετεια, ΟΠ ΘΠ πάο 
ΤΙ111} ΟΠ ΠῚ ΘΑΤΙΠΠΠῚ Εις] τταδ, ἀπτοκομίζαν τας ογορρὲς, ΠΟΓΠΠΊΘΑτΙς 
δπποπάίσις ἀςέετγε, ἐπ Μ ἐπληοηις ΕεἸορῖς. [ταπὶ ὠγορρὲ, ἔοτ 
τα αἰ ςτ]ς. δ επιο τ. ρτο σογομα,κτ᾽ πίω ἰγοραὺ αὐδιτίρχομω. Ψηάς 
ἀγορα «λήϑουσαι ἀρ) ΑὙἸ τότε]. ργῸ τοπηροτς ἤπιος μογα αι (-- 
τι πὶ ΕΘ αι θη ἢ] πλπη εἰξ,1 ὥρα πείση, ντ πα δι 4, ἀμφὶ «τλε- 
ϑονσαν. [τιςΐαη.1π ῬΠΙορίξιιἀ, ποτα [Ὁ χτανπιογί 41.» Ἰηημῖτ Βτο- 
ἀσις. Ῥμογοστγατος, πίνειν οἱ εἰ καὶ μεϑύειν ωρὶν ἀγοραν πεπληϑέγαι. εἰς 
γοφὺὶ μυρμήκων, ΠΟΠιισητιις ἔογ πιϊσαγατη, Ἰσ]αη Πσάτοπηςπ. Παάιε 
ἐξα οἷ αἰξέϊο αθ ἀγείρω, σοησεγο. Αἰγορρὶ οτίλη) ἀρὰ Τ ΒοΙλϊος 
ἀϊείτωτ ροτίας. ἐν ἐγορᾷ σρίζειν, 1, ὠγορρίζειν. ἀγοριὲ, παι ΤΖεῖζος 
1η Ηεἤοα. Πσηιῆςος τὸ πτωλητήριον, κὶ τὸ βελδυπήρκον. τα ἐν ἀμφοτέ- 
ἔρις πλήϑι, αἱ ὦ ἀμφοτέροις λαλίαι . κριταχευς κῶς κὶ πᾶτα ἀπὸ σύσα 
λαλία ἀγορὰ χέγεται᾽ κὶ τὸ εἰγοραζόυβυον ποράγμμοι. κ᾽ τὸ γόμισμα δὲ ὦ 
ἀγοράζεται ΑἸ οροὶ κερκώπων, ἔοτιιπι Οεγοοριιπι :Ἰοςιις ογαῦ Ατμε- 
Ὠ15,1}) 400 τὸς βιγίῖμας γοη ο σδητιαγ.Γάτγοπος πο η Ἔγάητ σεσς 
ςορες,]τ05 ςορίτ Ηογουες ᾿ῃ ἘρΒείοι νης ὠγορα κερκώπωγ, ετα 
ΞΟΡ ΠΩΣ ΠΟΠῚ ΠΊΟΓΟΙΙΠῚ ὃς ΠΊΘΓολτιις » 1ῃ ΡγομογΡῖο οεἰξ, υΏ Τα 
Ρεγάτογαπι Ποπηΐηιιπη ἃς ἰζο!ογάτογιιπὶ ἢτ ςοηστοῖπις ἄτας 
ςοἰτίο, ἐγορᾳὶ συυοϑὸς ΗΡΟΓΙ αἰ, ἐκκλησία ῥητορεία, 

Αἰγοράζω, μ. ἄγω, ΛΕΓΟΟΥ ΠΕ σΟΤΙΟΓ νἐν ἀγορᾷ διατρίβω.» ἰὰᾷ εἴ, γετίοτ 
ἴῃ ἔοτο,ρεῖ ἔογιιπι ἰρατίοσ. Ἡςγοά. Τα α χλδυίδει «ἰξιζαλόμῆνος 
παυῤῥίω ἡγόραζε ἐν τῇ Μέμφι. Δυ ξ ΟΠ Οτν ΠΊΟ: γα  πΊο, “ρίαμωα 1(ο- 

σγατοαρὸς Νικοκλέαγδωρεας ὑμεῖς πολυὶ πλείονος ἀγοράζετε αϑοὸὴ “δ 
διδόντων ηὶ 5 πολέντωνγάοπα γος Ρ]ΓΙς ΠΊΠΪτο ἐπιίτίς ἃ ἀδητίδιις, 
αιιὰ πὶ ἃ νοηάοπειθιις, 2 (Πινἀἀυοτί, Οτοῖρ, πίω αἰαξίνν συΐχλνψιν 
 ὠρείτε κριτασκευάστις, πῷ τοῦ ἀγοροίσμρι τὰ ὀλυμπιαί δὲ εἰγοράσογτος, 
ὅζς. Αὐἴου ΟΕ ςοη.2.ἐγρράσματα υσερτίμμα ἤ γορχκέναι ν τος Ρτο- 

πηογοᾶ]ος ᾿Πηπηδηὶ ρτετίο φη}{-. Ατ ΠἸοΡἢ.ἑη ΡΊυτο. ἀδελφάς ἀ-- 
γοξάσαι χιτώνιον 1,ςοπηραγάτς, ὠγει ὥ: Πσηϊῆςατ ὃς διαζελεύφῶι,ςΟΙὰ 
{αἸτατς ἀεἰθογατς, ργοργί ἃ ἴῃ ἔογο ἐπάτοϊα!!. 

Αγίραος,ας σοητι ἴῃ Δητοροηίτ,ἄϊες ξαίτιις, ἡ μέρα κρέσημος, αἱ 4. ἀϊοῷ 
1ῇ 414 ἀσίτατ ἔστι Πγ. ΠΑ ΠῚ ὃύ ἔστι δεῖς ἀϊχίτ (ἱς. 1η ΕΡΙ. ἐ- 
γεαΐε τέχνη» οΟὨτγα Βοη αἰ, ν ει ἀςη αὶ ηἰπιίγ ἀταας ςπηδάϊ ρετῖτί 2. 

Αγοραῖος γεγο, οἰγοΠΒῇοχο 10 ρομτ. πο σοτίδτο, ξοσοηῇθ. ποροτῖῖς 
1ητοητις, οτος. ἢ ἔΌτο ὅς ἴῃ σοηοϊοης γοτίδης, αἱ ας τι 
γάςαῖ. ΑἸϊαυλπάο γ}]1ς,ςαιροηδτγίας, σήςγοςηαγίμς, οἰγομίάτοτ, 
Τογάϊδας, επηρτίτίας,, ριΒ] σις : αι νεγίάτασ ἰη ἕστο » [ηδυξοτις 
(νε ᾿πάδυροτατοτ) ἀϊέξυς ον. [1.1] ἀρυὰ 1,αξξδητ. Πη.11.ς.ςάρ.9. 
1χξελτε:τιηάυξοτὶ, ὃς οπληες ἀςοσάοτς πα! 4 πη. γαίτη. οτ ἃ εἰτοῖ 
ξοτᾶπειιπὶ νειτί τ, άρ.17.Α ξξ. ΑΡΟΙ͂. ἀγομεα δίκη ἱ δικαιολογία, ἀγ»- 
ράϊος νξφγ ΠΏ] Πτπς ρτοτί),ν 1115 ὃς αοὶς ἐξα, παινευτελὴς κὶ συρφρετώδες κα 

ἐκ τόῤῥητος ἐδὲ περρρντισυῆδος. ᾿πεηΐτατ εἰορῶος οτίάπη ἰῃ σοηοῖς 
ἔκκηλμληοΡΊυταγ, ᾿0 ἙαΌο » ἐδὲ κοινὴ κ; ἀζοράγος χαίρες ,ἷ. ΡΣ Ες 

ξιὰ- 



ἈΠῚΡῚ 
φτατία [Δοπὶ ἴα Τυγουτας. τοὸ πιρὸς χρυ μ(σότισμὸν ἢ χεεῖαν αἴτορμώον σιω - 
χελφιυιῦ τα, ΟΡ τὰ εὐ πὶ ργὸ νγθάπο ἃς Ειςοτο, ἐγρώθ- ζεὺς » 1ὰι- 

τ΄ ρίτοτ βογεη!ῖς, Ηογο 11 .ς. μαΐις ἀγα ογας ΑἸ Πιοηὶς. ΕἸῈ οὐ! Μοτγ- 
εὐ} ἐριτμοτοη, αὶ ὃς ἐμπολάώθο, 14 οξ, πραν ματευτὴς ἀἰ οἴτιτ. 
Αὐἰπορί μη. νὴ δ ἑρμίώ  αἰγρρώον κ᾿ ἀππορκώ γε βλεπόντων: ρεγ Μογ 
εὐτίτη] αὶ σοἰ τα ἐπ ἕστο. Αὐἰΐζου. πηογα!πιπὶ δὰ ΝΝἸςοπηαςῇ. 
1|6.8.ταχαης ἀἰιῖςος., ἥιιο 5. Πλιτια σΟη ΟΠ ἴτ᾽ ντη]τα5» δὲ ρετιηάς 
γε ἴῃ οτεπῆδιις σοπιπιοτοϊ ςνποι ἐσητ θοποΠοίαπ, δ νόπάε. 
ἡ μρ,ἰπημίτ, τοίμιποιν ἀγρραία ἐκ χειρὸς εἰς χεϊοχ δ ὃ ἰλδυϑερχωτέρᾳ εἰς 
χρόνον οἴ αἴτοτα φυ!άσπι οπτηῖπο [Ὀγά Δα δὲ οααροπατιὰ σοπηροη- 
ἴατῖο ἀξ πιάσαι ἴῃ πιαπα πηταἰτογα πιᾶσὶς Ἰησοη δά τεηηριιο. ἀ- 
γοκῖθυ,κυδαῖος, ἐν ἀγορᾷ τιμωυῆνος ἢ τεϑραμυῆσος͵ πονηρός: Εἴ ογχληι 
ἀγοραῖος ξοτεηηῖθι τεθιις ἀρτιις. ΡΊατ.ῖη Ρογὶο]ς,αἰγοραῖον δὲ πολα- 
πικὸν σορατ, 

᾿Αγοραϊον,ΟὈ Ο]οτατα, Βυά. 
Αγορανομίω, ὡς μτήσω, πὶ ρταξέλιις ἀηποηα 

Αὐγορανομία, ας, ὧν Δυποηα; ργαξς ξξιιγαν δ Π| τὰς, απ τα πη ἀςιωομέα 

Ῥοτίας ἀἸ οἰτατιληγισία, 
᾿ Αἰγυρανομικὸς,δν ὁ, ἀπ ΠΟ παγίμις, Δ ΠἸτῖπις. ἐγορανομιχοὶ νόμεμοι, ἰεσος δά 

ἔπιπι ἤπιος ἀππους γατίοποπι ροιτίηεητος, Ατγηζοσ. 1.2. ΡΟ τ: 
᾿Αγορανόμος γε, ὁναπηοηα; ργ ας βἐξι15), 8: 1]Πς σογο  Ἰςηργατοῦ ὙγθΆηι15» 

τογαπα νεηα πὶ ἰηἰροξξογνοιγατοτισςηίοτν Ατηζοτσ. Π.4.Ρο] τὰ 
(αΡ..4.1Ὲ ἀ!Πῖς αὐτοπι ἀἸοίτας Οταοὲ εἰςιυυόμος, Ατηζοτ. 6. ΡΟΙ τίς. 
ταρ. 8. ὈΠκηραῖτ ταπγεη Υ]ρίδη. νιάς Αςιώομος. Ῥτὸ [ματίηο 
νατας πος ποπηίης ΡΙαυτ,ἱη Οαρτ. δὶς ἀϊςίτιν αὖ ὠγορε ὃς νέμω: 
ἡμιῖ αὶ ἔοτὶ ἴὰς παρ οατ. ΗΑθερας φηΐ πὶ σαταπὶ ἀπποης ἔοτθη - 

᾿ς χιρ»ςοριςάας οἰρατίοταπι, ΗΑ] Ἰσατη. 1.5. ΑἸοχ. Οςη. [0.4.0 ἀρ. 
τ΄ 4. δι ἀγορανόμος εἰξ ἰπάεχ,ὁ ἐν τῇ ἀγορᾷ νέμων τὸ δίκαιον. Αττζο- 

Ρβαη ἴῃ ΑςΒαγη, ἐγορανόμες 3. ὁ ἀἴορας χα ϑίσταμαὶ πρ εἰς. λογιφιαὶ πὶ 
εἰγοραξ, 

᾿ς Αγορκομαι, μ.σομε δί ἡσομωσοθοϊουηοτ, ἀϊτο (ετεητ τη δγπιοςῖ- 
᾿ ποτ »δημηγορω,, διαλέγομαι γἐκκλησια ζομω λέγω. ροΟτΙ οι π}.[ππεη - 
᾿ τῶν ἃς ἀγοράω;ρτο σουοϊοηοτ. ἰ1Δὰ α΄, ὠγορήσατο κὶ μετέειπε. ΗΠ ΟΠι. 

; Υ 

ἐἰγοράαδι ρτο διαλέγεῶι δημονγορει ὧν. 
᾿Αγορασείω, οπηρτιιγιο,απηςγα σαριο. Βιιά. αὐ Πα ἀουσιιπι ἔγατγο ΠΏ, 

πονιὰ ὃ ὅτοι ὠξάγμο: τα ἰγορᾳασείοντι μιοι παρείχοντόγτας τιμαξ τἶΨ᾽ σῷε 
πέρων ξπτείναγτες χωρίων. 

Αγορμσία «ς, ἡ Επιρτιο.αριά Ρ]τοη. ἐτίατη ἀγόρασις εἐγορρὲ χὶ ὠνή. 
Αὐὐεχσμα,ατος, τὸ πγετοος, τας γεπα]ῖς. Ασ ζοῖ.2. ΟΕ ςΟη. ἀπτος εἰλας 

πιγεὶ ἐπ᾿ ἀγοράσμασ), δις. ἃ νο ΠΑ 14 αι ἀ1π| ἐπηεηάα; δίς. δά τὰς 
ΡῬτοπγεγοαίες σοπηραγαπάας,4 4 πγεῖςες. ΖΕ ((]λη.σοητγα Οτεῇρῃ. 
πῇ τοὸ ἀγοροίσμα τα ὀχλυμπιάδι ἀγορά ζογτὸς δίο. πηοΓο ας ΘπΊοητῖς Ο - 

Ἷ Ἰγπιρ! δά: ἐγοράσ μ(φ᾽ τοι, ἅγια. 
Αιγοξασμὸς.3,ν ἐταρτιο. 
Αγορασὶὴςξ, ὁ Οὐ ΟΠατοτοεπΊρτοτ τοτιπι ἴῃ ἔογο νοπα] .Χ οΠορΗ. 

Αἰγοραςίῳ τῶτον ἀροῖκρι Αγοραςἰς,Ατμεπ.}}0.4. ἐκώλεν 9 ἀγορανίωὶ 
ἃ τὸ ὄψα ὠνόοῦνον, νυιῦ 9) γον ἰτορκ » ντ ἵπαπιτ Χ ΘΠΟΡΗ. [τ 2 πος 
μνημονδυμι. διάκονον δ᾽ αὖ κ᾽ ἀγορας ἰωὴ ἃ τοιξτον ϑέλοιυῆν ἀρεῖχο χαξεῖγ, 
ἹΜεπαπάεγ ἴῃ ΡΠ αυ  αὐφέδωλὸς ἰω κὶ μάτρι Θ. ἀγοραςής. 15. ἀἸΟΊΤΩΓ 
40 Ατηϊορβαης ὀψώνης. 

Αἰγορατυπεῖς. ἄγαν ϑορυζεῖς. Ὁ 
Αγορεύοντο ἐκηρύττοντο, ἐλέγοντο. 
Αἰγορενω μια γορεύσωγνηάς {μιοίαη τοῖς αἰϑρώποις σιιυαορεύσω. ἐόριςος, 
ἠγορόυσοι,π. εἴρινκοι δπὸ πῷ εἴρω. ἴσηνῆςατ δατοπὶ ἸΟαιοτ» Πα 110) ηἴ1" 
εἷο,πμηςιροτ, τοι» ςοηοιοποτ,δημηγορω ἀϊςο γα ΠΠἴστο, {πλάςο; 
ἄϊοο ἴπ ςοπεϊους παθεο ογατὶοηοπι, ἀϊέξογάσσογπο. ΑὉ ἄγω δίς 
εἴρω ἢτ αγείξωννηάε ἀγορὰ» Εἰηςάας ἀϊορεύω. ΡΊατο ἀς Γ,εἐρ1}.Ἅ4γ0- 
μευΐω ὑστὸρ διὸς οἱ οαθοτ ἀς ἴσοις. Πογοάοτ. ἀγορενω τεὶ ὠγτεταλιήψα 
χέγων,Ἔχοσθοτ πιαηάατα ἀίσεης. ΠΕΠΊΟΙΤΗ. εἷξὶ ςεφαΐε » ἠρώτει μδὸ 
ὁ κύρυξ, τίς ἀγορεύειν βόλεται; ἃ εἴτι] ἡτεγγοσαθατ ργαςο, Ομ ο- 

ἣν 17’ 
Αγυμίωδε, χὰ σοποϊ οι τη, αὰ τι πη. 
Αγορήτατος λύγος, ΓΙ ἀΙ ΠΌΤ] ,ο' κογιώτουτος ἘτΥ ΠγΟΪ, 
Αἰγορητὴ ς,ο (δ, ὁ οἰοαιιοης σουςίοπατοτν Οτατογνςοη τις, υτὸ “Ὁ ὃ χα» 
ἘΝ ΔΕ ΕῪ ϑεῖμδς Υἱά ει ΩΡαΙΝΝ ἐκκλησιας' ἐςν σλυ ἄτα πὴ ἔοτοη 
πυηὶ δέϊοτ. Ἡοπ]. ΠΙΔά. «,λιγὺς συλίων ἀγδρησὴ ονἱ δημοχόρος) σύμα 
ΠΑ ΙΕ, πραεῖς ἀρ ρύσῃ πλοῦ ν- 

Αγορητιυὶς, υος ηἱ ο]οααςμτία. 
ΑὙορος,ΓΟΌΘ ΟΡ ΑΓ ΟγΟΧΟΓΟΙ ας, γῸ] οτίαπι ςοηςίοηάζοτ. 
Αγοῤβὶς»ν) ,ἀγορ.", Οὐ στοσατίο. δὲ ὠγοῤῥίον, Π ον ο ἢ, 
Αγος,κ" οἱ καὶ η ,ἀγωγὸς. (αχ. ΗΠ οπη. "Δ. γ,χρντἶν ὠγοὶ κὶ γερέϑοντο, ἀϑὶ τὸ 

ἄγειν τὲς ὑπσοτεταγυΐύες. 

Αἴγος τος, τὸνργοι τὰ ρυγα Πραϊβοατ, τὸ καϑτερὸν, πίμον κὶ σεβάσμρι» 
τος ἀξιον αι ἃ οἰξ νεῃοτατίοης ἀϊσηυτι, ὃς ἄγνσμα ϑυσίας, ἁρυὰ 
ϑόρῃος!, τὴ ῬΒα τα. Ν᾽ Πᾶς Αἴγεα, ἀο στα, τὼ τευ. Αἴγος μὲς 
ΔΠτΙρ γαί. τὸ ἐν πτερὸν, ΠΥ ρυιτιι τ» ἵςςἰας ογἰπηςῃ Ῥἱαουΐατον ριᾶςιια 
ἰιπηρηεξεις, μίασμα καὶ βδέλυγμα, ΑΥΠκΙα ἐν παναϑίκυακῷ, πάντοι ὡξ - 
σὶρ ἄγος καϑειίρρντες ἐπόλθον, ΟΠγηΐά γα ει σγίπιθη ριαοιίατς το- 
Ραγσαητος δἀτογιητ. Η ἐγοάοτ. . δ. αὐ ἐν τῷ ἄγει ξνέχοῶι, , οι ΠῚ 
Ρίαςι τὶ οὐ πα] η6 τοποτι,τὸ ὥγος ἐλαύνειν ίςο!υς σχριαις. Τ σον ἁ. 
1)0.χ.ὀκέλευον τὲς ἀϑύωαους τὸ ἀΐγγος ἐλαύγειν τ ϑεού, (μπὶ ἀ1} νον: 
ἰλτὶ ἐχρίατίουςπι ροἠ τυ] αητ, αὶ ροίτυϊατίο νοτογίδς [υατηἷς ἄϊος 
[θατηγοῖ. ἐχρίατίο,Οις. ἐς Ατιίρ. ὡς ες τα {ςγῖρταπι οἰὲν ροίτα] 25 
τίοηος οἵδε ἀφοτοτᾶς [οὐἱ ϑαταγπο,Ν ρτιθο, Το υτί άτις ςαἰ οι 
Ῥς. Αἴ γος οτίαπη ο[Ἐ ςαδ ἴτας, ἀγκὼν καὶ ἀγοςτός ἀγὸς νετὸν ἱπααίς 
Ἡείγον. τὸ ἐντὸς “ἴδ χειρῶν κὶ βεχχιύγων, ὡς α εἰ ἐφ᾿ μας αὐτοὺς ἐπα- 
φόμεϑτέ τι. ἈΡο!Π]οάοτις ἰητογηδηη Ὀγασ μι οτα πὰ ραιτοπὶ εἶδε 1ἴ4.- 
ταῖς. Αἶγος οτίαπι ΡτῸ ἐγαέξιιγα ὃς γαΐποτς ροηΐτοτ : γε Ἰάοπὶ ἢς 
αιοά κλάσμα καὶ τραῦμα. 

τὰ 

Αγορ ἀγωγὸς» γεμῶν ἦν ὁπσλιῆϑδι πὸ ας ἐν ειν τὰ πλήϑηγκὶ ἡ γεῖῶι αὐδῇ 
ἀιιχ, οηι. 

Αγοςὺς,». ὁ, σοποαιήτας ΠΑ Π01ΠῚ,ΐ.ν οἿαν ὃς σαδ τοτα πὶ ὅς ἱρίε σα ἴ-- 
τις» οἰγκώγ, Τ ΒεΟ οτίτ. εἰδ'υλλέῳ ρον νμκφίον ἐν μεγάρφις γγιων ἃ πϑριβ αν 
ἀγοςᾧ, ἰροῃίπὶ ἀοπχὶ Πλλ]16ῦ ἀπυρ  ςξλίτυτ Ὀγας τὶς ὰς ν]ηΐς, 
Χτὸ 5, ἄγω, ἔς ομἰπὶ ἔτίησοπάο Ὀγαςῇ 4 ἱπτοτ ξ σοσίπγας ὅς αἀ- 
ἀαπςοίπηις. Η ΟΠ1.1}.Ἀ, ὁ δ᾽ ἐν κονίᾳ σι πεσὼν ἔλε γαϊὸν ἀγοςώ, ΕΠηΙας 4-- 
Ριιά ατγιάς σδάςητιθας, Ουδιτῖς ρ᾽ πίεραητ μι πηὰ πα,1.ἔετίε σδης 

Αγκρρν ΤἈγασαπὶ Πἰη σα οἱ ἔφηβοι ἀϊσπῆτιτ τοῖςς Εὐήζλιμ. ΡαΒετες᾽ 
4.ιϊ Ρυθοττατὶς ἅΠΠῸ5 Ατίιθοτς. 

Αγρα:ας ἢ ρτα λ,οαρτιγαν ἡ ϑέρᾳ, ΠΑρτας, ΡΠ Γσατί ον απισιρατας ἔξει αι: 
σαρὶαπηννοηάτιις ἴδ! νοπατίογοαρίοπάι σοηις. ἄγρα πύντιος 5) Πηα-- 
τίη ρἱἰ σατο, Νοπη,εὔϑηρος ἄγρα, ἔχο]]ις ὃς ἰδοιπάα γεπατῖο,, ἴπ 
Ἐρίρταπη. τς ἴδῃ. ἀς σαρτιγα Ριίσιμηι ἴῃ ἀιαίοσο ἄλιεὺς, στώπησον 
ὦ φιλοσοφίᾳ κ᾿ τίυ) ἄγοαν αὐολυῖυε.[ἰς ζἀΡ.2. πάη σ Γι ςα: μίσηι ἴν-» 
αἰφη. αἰ δ 1νιΐο τ ἐΐγρας αὐτὴ ἀϊτώλετο,Ἰ. Τρία ἀτιπη σαρτατ,σαρτα ρὲ 
τίς. Ἡεγοάοτ. πν.᾿. φύκακα παιδὸς σε τοιὐμε χεύζω γμεῶι ἐς ἀγοϊω ἐρ-- 
μεουῆνει, εὐτοίο πὶ τα Η]το τηεο Δἀμίθετς νοὶ 5 γεπαζιιπὶ ρτοῃ 5 
εἰς υτί. ΐγραν ἑλόντες ἱ, ἀϊγὶρίςητος. ΑΠτΙρ ΙΠς ερ᾽ σγαπυιηαᾶτα- 
τις δ ροϊγρο δι ἰεροτε, ἔϊλε δ) «λές. σὺ δ᾽ ἄελπτον ἔχεις γίρας ἀπε 
φοτέρωϑεν ΑἼγρης χερστεΐης πρέσβυ κὶ εἰναλίης. ΕΠῚ ετίαη) ἀγραινε! (γε 
Αἰ") )ἤγοχο! οςις εχτγα ΑἸμοπαβ,ἰαογᾶ ( ογογ νυ ( ὅς ἄγραι Ρ]ι- 
τί ιτοῦ ἀἸοἴτατ, υοα οτίαπη ΠσηΠσατιιν ὃς πλ τὰ πὶ φυοάάαπὶ 
δοπα: Ηοἰγ οἢ.[τεπὶ ἀγορὲ, πιοτάἀ δος πη] [Ὀγρεητῖς σθημ5 5 4υο 
ποιπίης γαΐ ὸ Πεπιοίϊἢ.γοςαθδητ,(ςυγγ!]ε πα ιϊδηαπὶ πηοτάᾷ 
εἴτάτοπι ἴῃ οο ποΐδητος. 

ἐρηδον [αἰςπίτατιιπΊ Αγα ας ρΟΡ.]ΟγιιΠΊ, ΟἸ11ς ΓΘ ΠῚ ΪηἾτ οὐ 
1 ΡΙϊη.1ἢν.Φ.ςΔΡ.28.ΑὙρ» γεγο οιαἶτας Γγ ἀἸς, ρα δτορίιαη. ἀς ντ- 

10 Αγραι ορρίάμπι εἰς πχεά!τογγάηειιπι ἃ γοδά!α:γάς 4110 οτίαπι 
Ῥ11,11,.4.ς4. 6. σε ἀριά ΡαιίαπΙᾶ τη Αττῖςῖς,εἴξ ὃὲ Ιοςὰς τογγίτοτι! 
Ατιὶοὶ, νὉ] ρῃδηῖ Ὀΐδηα ογεοτέρας,": νεπαττίοῖς, Αἰγοχῖοε ρορα 
ἴμρτ Αταδὶς ἴῃ {πε [ωςαηϊτίςοι ομίῃ!]ς δὲς μ.ἀς νχὺ ὅς Ρ]1.11.6. 

Αιὐγοϑειν, ΓΟ ΠῚ ΠῚ ΠΠοτα. σιιυάγείν. (ωρΡ.28. 
Αγερῖος,ε ἡ, ργαάαν,ρταξεέζας. 
Αἰιγράκαβος, για. 
Αἰγρακόμᾳ, τηοτεῖγ χ, ῬΑγΊ ΡΠ ΠΠ)ς. αθρνη, 
Αγράμμφυτος,ἐγδ,ΠΠἸταγάτας, αὶ Πἴτοτας (στ εγα πάις. ᾿πίσίας»τιῖ 

τατίοηςπι ναΐς Βα το ΡΕ Ιοῆτατ.ῖη Ηδτοιοῖς ») Ὡρόϑεντο 9. ἀϑη- 
νάνοι τὸ σώμα κὶ μῆνες εὺς ἐπ᾿ ἀυτῴ χόγον ἠγόρευσε, 1. οτατίοπεπι Βᾶ- 
δυῖτ, Ἡεγοάοτ. ".τυαροόρόμες κήρνκας προπέμψαντες γοἷ τεὶ ἐγτεταλ- 
μῆψα ἠγόρευον ἐς τὸ ἀςσυ ἀφικέυδυσι, χέγοντες τοιάδε, ὅζς. 1 πτ ἐχαοατι 
δ παπτίαγιιητ. [46 πὶ [1Π0.6.αὐτὸς 3. πυϑόμῆνος ἵνα ἔσαν οἱ δύλιοι,πέμι- 
σπὼν κήρυχοι ἐγόρευέ σφι τάδε,δες. Ατἡΐζοτ.[Ὁ.5.Ετίῖς.σ4ρ.1. οἱ νόμοι 
πδεὶ παύτων ἀγορεύουσε,,.Ἰε σας ἀε οτηηῖρας ἀϊέξδητς, εα ἀς οπτηι- 
Βιις ρτουϊάξης ὃς ἀεσεγημπητ. ΑΥΠ ΟΡ ἢ.1π Ἀ Δηῖς., ἀγορεύω τινὶ ἐμὲ 
μὴ βασεινίζειν, ργοὨῖθεο ης 4.1: πτς τογήσεατ. [Πδμιττ τ ΠῚ ἐ- 
γορεύομαι,ρτο ἀΐςο ἴῃ ςοποιοης ὃς Βάρεο ογατίοης ΠῚ. εγορας εἰγο- 
εὐ ειν,αττιοἰίπγας εἴζοντ βελίω ξελεύειν, λόγον χέγην. ὅς ἴῺ {πΠγΠΊ8, 
σαπὶ γεῖθο εχ το ἀεάἀιέξιπι ποπλεα ἀρροπίτιΓ» ΡΕῖ ΠσΌΓαΠῚ 
αι: παρωνορίφοσία ἀϊεἴτιτ, Οἱ ςεγοηὶ Δηποπγϊπατίο,4.Ἀ Βοῖου. ΗΟ 
τηοτ 1], 6. οἱ 5. ἀγοραὶ ἀγόρευον οἱ ἱρΩ͂ Διτεπι ςοποιοηςς μαρεῦδητ,]. 
δὴ ἐκκλησίαις ἐδημηγόρϑυω καὶ ἔλεγον ἐγόρεύω κακῶς ν 1. “οι Ἰτ|ῖς [4- 

αἰϊς πτογαγατη. Αξξ.ΠΔρ..4:.αὐϑρωποι ἀγραμιματοί εἰσι κὶ ἐδιώτω, Π|το- 
τατὶ ἃς ἰάϊοτα;. ΓΙ Δ. αὐα γνώγω ἢ γράψαι ἀγραμμάτοις Ὑραμματι- 

κἂν πρόπον, ἀδιωατάτερον ὅξι. [τε πὶ Ἰη ΟΥρτυ5,Π}}}}5. χρυ πιθηάιις 

Πτογίοον οςετῃ ςἀεηβναυας ὨΠΠΠς Πτεγὶς ρούης ἐχρτίπη. Α σταπη- 

πηλῖος οτίαπῇ ἀϊοῖτ Ὑ ται. ἐγράμματα ζῶα, ἀϊσαητιγ Δη  Πη4 118» 
ότι πὶ νΟχ π}}}]Π15 δχρτί ΠῚΐ Πτοτίς γαίες. Ὁ }.11.6.ςΑ.53.ἔγραμ.- 
μα ἀφέ δι, ἴη [πὰ τεἤϊεγατῖο ἀἰ ςεθατιιτ αἰθας ἴασετς τοϊεγας πες 
ἰπίογιρτας, φαΐ ΒοΪες ἐγᾶτ ἔς αἰ ἰχ » ἐν τῳ γοαμμέξζειν ὃ διαγιρα μιμίζειν. 
Ἡϊΐς επίπι ἰυάμς ἐΐσεθαταγ διαγραμμίσμός ρος μὲς γιάς ΡΟ] ας, 
ὃς Ἡείγ οἷ. 

ςεῇο, ἀΐτας ἱπηργεςοτοίπος ΠὉ,πγαὶ εἀιέζις τυἰξέϊοτ,οδτγεέζο,ςα- ἰ Αγραμματία {Πτοτάτιτη Ἱπηρογίτ! 2. ΐ 

ἀΠ]1οτ.Ρ]ατ τη ϑοίοης, κακῶς ἐγορεύειν ὃ τεϑυνκότα «1, ἴῃ ἀςξιη- [ Αἴγεαπτος ποη (ογίρτιις ἂῦ ὥγεαπτος δίκη ῬΟΙΠΙαοὶ οἵ ἡ ὑπὸ τ τὐραγοὶ 
ἔζυπὶ πιαϊεἀϊῶα σοηϊΐςεγε. ἐς! αη. 1 ἀϊαϊος. ἁλιενς : ἔγω Ἢ τοὺς φῆς αὐαιρεϑεῖστι κὶ διμγραφεῖστι. Σ . 

» τοιάτες κροκῶς ἠγόρευον, ἴ. Ἔσο ταῖες γ᾽ ταρεγαραπη. Αἰγορεύω αἴςιτις [ Αἰγρεύεις. Η οἰγοἢ, «ὐθιέρχε.".οἸτοπιῖ8. 6 60 ι 
κα ἀϊορῶγντ ζοτενω χα ζυτω, αυοα εἰς δαμηγορῶ,νο] Ππιρ]τοῖτοῖ χέϊω, [ Αγοανλα εἰ οἶα. τεὶ ἐν ὄυϑήρῳ τόπῳ καὶ «λήρο ὠἀγρευμάτων για ἴπηξ 
ντ ἀγορεύω σοι λόγον. νόμοι ἀγορεύειν ἀισαητας αυαπη διαῤῥηδίνω ὃς ἸπΊοςο νοηλτίοπὶ ἄρτο ἴεα αἰοδιιηάφητο ἔδτῖς δί ρίβηα ργαάα". 
ἀϊεττὸ ταδεης ἰιαυὰ δὲ Ργαοιρηαηῦ. . Αγνοαυλέα,ῷ, ἴῃ στο Ρετποέζω, ἴῃ ἀϑτις τλοτοτ, ἄερο 1 στὸ ἤπε 

βιγορηϑεν,εχ ἔογο,λατ καὶ ςοηςίοης; [Ππλά Ὁ, “ταθυ! στ, γα Ἰςοτνΐη ὙΠ] ἀσονὉ του πήβο ἀστὶς ἀσεῃτοςΣ 
. 111}. 



20 Α Ἂ 
εἰς “- ν᾿ σφ ἂν 

πε πιοτδπτος Ρ]ατ. ὁ ὁ Νεέμας ὀκλιπῶν παρ ἃ εἰ εἰ διατς βαρ οἰγγραι.-- 
λεὶν τὼ πολ κὴ ἀσκανὰ δι μόν ἤθελε, ΝΌΪ ἰγραυλεῖν Ρτο τι ΠτισαΓὶ 

δέ ταὶ ἄσοτα δοοιρίτατγ. ᾿ Κλ ον, 
᾿Αγραυλία ας, ἡνρετηοέζατίο οατηρεῖιτῖς, ϑυραυλία ἐρημία, Ετγτηο]. 
Α᾽γραυχὴς κοῖπῃ ἀρ ἸΝΙσαπ τ τοσιις οατηρο τίς. ᾿ 
ΑἸ ραυχίθο κε δ χαὶ απ ἀστὸ ἀσφης δι! ρογηθέξλης, ἀείογτιις {Ὁ ἀϊο; 

ὁ ἐν ἀγρῷ αὐχιζόωνθ-, ὕπαϊϑρθ’. ἀΐγραυχοι ποιυῖϑες » Ῥαίτοτγες δὲ ρε- 
συάτη τῇ ἀστὸ Ρεγποέξαρτος. ΡΊΠταγο ἴῃ ΑἸοιρ.σιωεξέλόνεν αὐτές 
χεῶν τ γῆς τοῖς αϑίνμαϊοις, κ᾿ δ ἐν ἐγραύλῳ προξανλόμῆνον ἀεὶ τοῖς ἐρηπ- 
βοις ἕρκον ἐργω βεξαγοιω,1, ςομ (Πρ τ ΑὐμθηϊθηΠθι5, ντ τΟγγα ΠῚ 
Οσοιιραιοηζ » ὃὲ πΠΠαγαι ἀπῇ τατὶ (πηρὸν ΡΠ εδὶς ργοροῦτιπι 
τς ἰρία Ξουβγπλαγοπτ. Ν] σδηἀ.1ῃ ΤΠ οτ.άς ποροῖα μοιθὰ Ἰοσιᾶς, 
ἀμφί τε χείλη ξρσεται ἐγραύλοισιν εἰγαγλουῆύη ποτευμοῖσι. ΤΏ ΓΈΓΡΓΕΒν 
ποῖς καλοῖς κὶ χαμνωροῖς γτοῖς εἰγλαικξ αὔρας ἐ΄χ ἐσιγὠγλαύρφις κὶ ὠγραύ- 
λοῖς ΧΤ᾽ μετα ϑεσιν “ἥἶ“ ςοιχείων: ἢ τοῖς δγαλελυυῆυοῖς κὶ πουφερφῖς. ἘΠῚ δὲ 
ἐριτμοῖοα Μιμογίιδετοπι Οσογορὶς Αὐἰχεηϊθηής Πἰ τὰ. 

Αιγραύσεις, ρίας γΝΊἸοαπάετ ἐς ρ ςιθιετοη ΡΙατατγοῖ. ἴῃ ἸΝα πη. 
ἔοττιρτο οὸ γορόπεηδιιμη ὠγρεύσεις. 

Αιγγραφίε ἐϊκλημα ἀισο σατο ΒῚ 4115 οχ τα }]|ς ρΡῸ ]1οῖς ἃητο ροτίο- 
ἰωτιοη θαι ἤματα Ἔχ ρι!χ ον ποιηεη.ϑι1 4. 

ΑἼγραφος ὁ καὶ ἡρϊηίοτίρτας δοηθοα",, πο ἐὈτίρτιις, ἀεἸδει!5φηοη δα ίοτὶ 
Ρτιις, ἄγραφοι γύμοιϊά οἰπ ]οσ ες ποη [ογίρταγίοσαες πο ἰατα, πος 

το. Ατιίζοτ. ".6.Ρο τις: ςᾳρ.5. Ὀ οἴτας ετίδπη εὔψραφα νόμιμα. 1. 
ἴαγα ἤθη [ογίρτα, ᾿ς πιο θη. ἐξοὲ τῇ ςεραύα φανήσεται τοίνυν ταῦτα 
πάντο ὅπως, ὁ μόνον ἐν τοῖς νόμιοις ν αἰγὶ κα ἡ φύσις αὐπὴ τοῖς εἰγράφοις 
γομήίμοις κ τοῖς αὐϑρωπίνοις ἤϑεσι διώρχκε. Ατζοτ,8. ΕἸ σΟΓΙΙΩῚ » κϑι- 

ϑτέπερ τὸ δίχσιον ὅξι δια τὸν, τὸ νἦρ ἀγοαφον, τὸ Ὁ τὶ νόμκον. 8. ΤΏ το 0 
Ση Θ᾿ ΤΩ τγ τἶ δ νόμων “Τ᾽ τὸ γράμματα, καὶ τἶω χΤ τὰ ἐϑ..ΡΊλτο 11. 
7.4 Το σιρ. εἰἴγραφα νόμιμα ἀρρο!]αγὶ ἃ φαι θυ αη} ἀΐεις πις πο 
{ουίρτιιπη, ὃς πειτοίες φησὶ, νόψες ἐπονομοέζεσι, ]ιια5 ραττίαϑ » 1Π 41, 
Ἰεσες ςορηοπΊοητο γοςίταητ. Ογοσου ΝΑ Ζδη2. ὧν τι εὐδὶ σῷ αἰγίου 
σπγεύρτίθ- ποϑεν ἡμῖν ἐπεισάγεις ξένον ϑεὸν καὶ ἀΐγραφον:ϊ. οι ἰογὶ 
Ῥταγα νογθῖς πι!ιαπη Ἔχρτγοιη: ὥγραφα ἀδικήματα Η ἰδὲ 
δι}. αὐοὶ ὧν νόμιθ- αὶ γέγραπται, οτἰΠλῖηα ἀς υΐθιις η18}] ἰορίθιις 
ΠΟΠΊΪΠΑΓΙ ΠῚ ΟΔΈτῈ ΠῚ ὃς (Ὀγί ρτιιπη., οἰμ1π5 τατηθη δέξο ἀθατιιν. 1- 
τλσις οἵϊ ἀριιά δθηες. 110. ς. ΠεοΑπηδῖ. [η[Ὀγῖρτὶ πγαὶςῇς!) ἢτ α- 
ξζιο. (ὐοητγαγίιπη οἰξ, {ει ρτιὴ πγα!οΠ οι τη, ἀρι4 Οὐ 011}. 4ς 
40 ἰεχ σαυτ, ςοαχηατ.ι. [τοπὰ ἄγραφα [πϑδὶ γορσαητ τγϑά!- 
τιθηος Πυαίἀαπι, {πᾶς οἴτγα ΠΡΌ γογιπι ΠΊΟΠΠηΘητᾷ ΡῈΓ ΠΊΔΠΙΙς 
τγαάοθαητ νίια νοσςντ ἀπιθοτ οἱὰ ΟΒεγοἰζοπι. ἴῃ τιερηϊ.ἀ Το 
τίπτ ἢ. Αἰγορίφε μετείγλε δίκη, ἀἸσοθαταγ ἀσοαίατίο ἰη πηοτα]]Πσος»6 1 
Ὡρη ἀςφημητιαῖο ἤοιο ορεγς Μαριβγαειθας ν αετίπι πηοτα!α 

ος ΠῸὴ αἴσεῖρτα εἰαθογαδαυτ,νάς 5.114. 
Αγρη.γε,ισογασοάιιπι,φέρε δηΠοτταητῖς οἵδ, 
Αγρειθ-,κ, δ,τι Ἐιςας. ἰμαϑύς, ἰγρεία ἀοιδὴ, ταϊτῖσα πααία, 

᾿Αγρειτείω, (ἀπ γΊΟἸ ητι155.4}: 5 εὐγρευα τώ, ςοηστοσο ισιωαϑροίζω, 
Αἰγρείφνα, η΄, [ατο Πα» ἱπίτιι πη θατιι πὶ γι ίςιιπη αι ἔσεσθαι οοιταάι- 

ταισ γα Ἐς Πα τὰ. ἀϊοἴταγ ὃς Αγρεέφνη» ΑἸ οἰ Πγι5)5 αἱ ας. 
Αἰγρειὼ, ἃ στίοννατες ἀριι4 Τ᾽ Ἀξοογίτι πη. 
᾿Αγρέμιθο, ὁ Σπὸ ἡ ἄγρας ἀγρέμιον πολιαξ ἷξ ἁχὸς ἑυράυβυ8.." 

ΑὝρεμονγὴ κοί μοι κα δστ πὰ ἀρεῖν κα) χα μιβάνεινγῆγρυω ἰγρεύφνγὴ λαμπάδα» 

ἢ ὁδρυ. 
Αγρέμοναγὰ δγιμίω ον. Η εἰν ςἧ. 

Αἰγρεμῶν,ἦν(Θ., ὁ, νΘπατοτγίτις ϑηρδυτὴς ϑυρδυτικὸς, πορϑυητικός, ἘτΥΤΊΟΪ. 
δριι Ηείνοἢ. ἰεσίτυν ἐγρέμονες ϑλρευταὶ. γεῃατοτος 41} ἀστοίζος 
Ὅγας ζαρζάητ. 

Αγρεσία υἱγοαρταγα, ἀγρα;γοπατίο; ἴῃ Ἐρίρταηι. 
Αιἰγρεταιλεπτα, 

Αγρετᾷ ,οςσαπημ ατ, σιυυαϑροίζει. 
Αγρετήματαντεὶ ἐγρρευ (μῆνα “ἴδ παρϑένων, Τἀςοηες. 
Αγρευμαιρταάα,εὕρημα, ρ ΟἹ τ! 1» τ ρ᾽ 4.1 ΑἸἀγοπιδοια. ἀγρευμα, 

σκῦλα, πὸ εἰλημῆσον. 
Αγρευς ἀϊξξας εἰς Ατηέδας, ἃ οἴδονόμιος, ὃ ἃ ἴῃ ἀστο οἰπῇ Οἶτις ΠΑ 

τις Ογγοης ΑΡρΟΪ]ο γεπὶ μαδιιτ, Τ᾿ 4υῖτ ἰητογργος ἃ Ρο]}. ἘΠῚ δὲ 
ἸΝερταβὶ οριτμοτο πη, ποία. σὺ ὃ ὦ πόσδον ἐὐγρεν χαὶ ἰμφιτείτη φί- 
Ἀη2}1.2.ΕΡ ρα... νοπατοτίς. 

Αἰγρδυταὶ οἱ, γεπατοτας. 
ΑὙγρευσις»η) ,Ἰπυςητίο, γα δατιοἱ εὕρεσις, 
᾿Αγρϑυτεῖν,ἱηβογγο ἰηἰγίαπη, ὑβρίζειν. 
Αἰγρεύω, μ.εύτω,γοποτ,οαρῖο; σαρτο,νθηᾶτιι σαρὶσ, Ρ σοῦ, αι ροτ, 

αξείαιιπη.Βίαποσ ΕΡ σγαπη. ὠνλά μιν ἀγρε ὕσειντο δι᾿ ὕδειτος ν δίς. Π- 
ἀοτ ἴῃ ἘΡίσγαπι ἀς ροΪνρο δι Ἰοροτγο,ὠγρενϑεὶς δ᾽ ἤγρευσεν ἱ. εἷλε 
σ᾽ ἀχέςιρτο ςοάδπι δείδμη Αγρέω ἀἸοίταγ τὴ ἘΡῚΡτάπγατ. φανίς, τε 
σύγ᾽ ἐν κύρτω μελωνρίδας, τέ τιν ἀγρείς μόρμυρφν, δίς. εἰγρεύῳ - 
σινογισαρῖο [Ὁ ΠῚΠΠΠῚ,1 Ερ᾿σταγη ἀγρεειν δόξομ γ σἸοτίαπι δαςιι- 

Ῥατὶ, Βα] αγὶς [η ορηξ, 
ΑὝρνϑεννεχ γεπαϊίοης, ΑΡΟ]] 2. 
ΑἼγρίωον»ε τὸ τατος, ὃς γοίτις ἰδῆςα τοῦ! {Π}}] ᾿ς» ῬΘοαΠ Ἰατὶς τγασ 15, 
4 ντοθαηγυν θαςςμαητες. Ἐτατοϊςηςς γρλνίω γαῖ γρίωον γο- 
ςατι ἀγρίωυα, δίκτυα ἔνδυμα. 

Αἰγρήϑετο, νοἸ αἱτουϑέλησα, 
Αἰγονῶνώσι͵ συωυοιληϑώσι. 

Αγ σκομαιναπλατςίζο, στὰ αν μα, 

ἂν ἫΝ 
Αγρή δι, οἰσίεηα!, αἰ ητ τὶ σι ἐπεῶδ πείϑεῶι, 
Αγρίανας, ἡγααα! ΟΠ] ατθου (ςπηρεν γίτοης, Πς Οζα ἀρ ΤΠοορ. ὦ 

1:0 αι ἈΠῸΡΙΔητ Ιτοπα 115.2.σἀρ...ΠΠΠποτ. ρίλητ, πίσυς ἀγρία» ἱὰ οἢ, 
Ρίςα {Ὑ]υε{πτί5.ν ΒΕ] φιλύκη Δα μ1Έ0114 ἐχροηίτιγ. Αἰγεία,νἷ, ίρε- 
οἷος (σατο, τι: οἰτὸ (οτΡῚτ, ΓΟ τ ἰτύγοιις σοῖο ΠΗ: το ΠΊΡΟΓΟ» 
ίρεγιοῦ οπΊη Ἶ9115 4115 ἤρα οί οθθιις» 8. συγάτι ἀπ ΠΟΙ] Ἰοτγ. Οο] ας νο 
φατ ἔοταπι (ζα ᾽ς πΠ}. ϑδιιης ὃς νἱσογα χισ γρια γοσφης,, 4! 
ἀπο: ταἰτί σαὶ ποαιςαητῦ, Δ ΠῚ ΔΩ ΠῚ ΤΠ τας ἰσαπὶ ρα δἀηηϊζ- 
ταηῖ, 

Αγριάδες, Ὡν ΠῚΡ]Ια’. 
Αγρίαζε͵, γρικθ- Ἰῶν, 

Αγείαϑεν, αγέχαϑεν» ΖΒ (ὩΒν].1η Α σάπ1. τὰ Ἰεσίτις ἀρυα Ἡοίγομίαπη: 
ἱπερτὰ. Ἰεση 11 ΠΊ»Ε ἢ 1} ἀβκαϑεν. 

Αγρεώνω, μι αγῷ, ἜΧαΐροτο οἰ γε το: χα πο πο] εἰπὲ ξεγο,ξεγοοίο , ίς-- 
αἱ » οχαίρογαίςο, οἤοτοσ : ατὶς. Ρ]ατατοῇ, αἰεὶ πὰ ἀκούειν ἐγριι-- 
γουστῖν Ὡρὸς τοὺς παρόνη ὰς, αὐ δποδέχωνπαι τὸν λέγεται. [μ|54π|ι5» 
δεῖται γὸ τὸ ϑηρία πίω) φύσιν, κὶ τοὺς ἄγλους ὁ παντας ἀἸρκαδννοντας, 

φιλία τὸς γῆϑες τὸ ἡμερώτερον ἔπηιδείκγυσιν. 
Αγριάμπελ θεν, ἰαθταίς 4, οἰναύϑ. 
Αγρκώμπη Ὀτγοηϊὰ ποτα, βρυονία, Ηεἰγοῖ. 
Αγουμμανξαμε θα 1αξὰ, νεκύσια ἀρὰ Ατοίμοϑοδι σοτταπιίηα ΤᾺς- 

Ὀ1ς. ᾿ 
Αγριαγες γτέλί- τὲ τῆς κούφης σιωταΐξεως, ἐκ ἢ ἰγρκανικῆς χώρας ποιόνων. 
Αγεκαῖες, τοίξις «ξατιωτικὴ,, ἡ 

Αγριανκηον»ἰασ μη, ἀκόντιον. ᾿ 
᾿Αγριαὶ είδος, σα τοϊϊὶς : νης ἀΐμαπελίθ ἀγριαξ, αἰ τιις4,1.τ.ἘρΊρ τάπης: 

Ατατις ,ὠγριάδες νῆσσαιν ἔετοΣ ἅπατος. ἸΝΙσαηέογ ἰη ΤΠΕΓ. ἐὲ καὶ ἐ- 
Τριάς κουλά χης ἐπεύμογα καρπόν. Ιητογρτας ἀἰςῖς οἢς ἀἰαιτεπη 
“ ἀγριομοιλά χηςγ ΔΤ δί ἀλώ αν τταῖτ γοσατῖ,, 

Αγρίας “τγαιϊο ςαΠΊ6]ις, σρεϑοκρίμηλίθο, 
Αἰριαύλη, ΟΡ ]ας5 Αττῖσα τεσ ΟηΙ5. 
᾿Αγριξρρξ, οὐ σα Πι1Π|, ὀΐιγαγον. 
ΑἸΤρίδιον»εγτο, ας ]]89. 
Αἰγρίεες το  εἰϊία ἔτ τα, λύπα). 
Αγριέλε(θ.γε,ἐγιραἃ ῬΑ] πὰ σαρ. 11. Δ αὶ οι Τ ΒΘορΡ γαῖ..11.2.ι{- 

Ποτ.ρδητ. σα ρ.3.14 οἵι,οἹςα [γ]υεἰττῖς. Ὀ]οΐτατ δὲ ΑἸριελαία 5 ριο 
εοάοπη. Ὀ] οἴςοτ. ΠἾν.1.64Ρ.138.οἰγριελαΐα κἰω ἔγιοι κότιγον καλξσιν,, οὗ 
Ὁ) αἰϑινπικίω) ἐλολὸν5 1ἃ εἴτ, ΟἸεα (γ] οπγῖς, 4ιιατ α11} γοσδητ ςοτῖςπ 
πο η, 14 εἰδ, οἸ αἰξγιπη:ίαητς 40] οἰσαπι ΞΕ τρί απι.Πτοπὶ ἀρὰ 
οαηάσιη [{0.1.ςἀρ.12.6.]ς σίτων δὲ τὸ ἀϊριέλαιον ρτὸ οἰσαῆτο ἴξα ο- 
Ἰδᾳ αριοῖτί. ΑἸϊαια πο αὐἀϊοξιτπὲ, νι ἰπ ἘρΊρτγαηῃ, ἐρυκίνγνήπτε αὐ 
σκυπέλίω ἀϊριέλαιον οἷ ρῇ ς,ἱοἰςατίς 1 ἐΧ ΟΙςαίϊγο απ. 

ΑΠριεὺς, ἀγροῖκος. ἢ 

Αἰριᾶνώτιν Πτ αν ἀϊρέζομω απο ἀριᾷ Ηρ. ἱπυςηΐτατ, Πιυακείων ΠΡ 
3.1} ἀτριϑδιῶσιν αἱ μήτρω ἡ γας ὶρ ἀΐξεται κὶ φυσᾷ καὶ σμαραγεῖ. φιοᾷ 
αι! ἀθπὶ νογθιιπη Ἔχρουῖς Ετοτιδηιις εἰ ἴρας χρη ζωσιγ,ῆος οἴϊ, συλ-- 
λύψεως δπὸ ὦ ἐμμίωύς καϑεέρσεως ὃς ἴτὰ ἴητο}} 1 σοηάτιπι ο[{δ αἰτ, ὀδα 
ξοιῶ ὡσιν,α πη υη γος. οἄ τ. μαρςης ἀΐρηϑιῶσι ]ιο ἃ εχ Ηείγ- 
ο[ῖο [ἀργὰ ]]ατιιπὶ εἰξ, [Οτίαπ μας τοίρἰοἴοηις,4}}) σοά τος ἀρᾷ 
Ετοτίφπιπ) Παθοπτ ἀγρηϑώσ ρει ἡ πε σ. 

Αγρικοκχιμήλων καρπὸς, {Ὑ] ΟΠ Ἔτι πὴ ργαπότγαπι ἔταξας, ὈΙοἵς.11}.1. 
ἀτθοῖ ἀγρικοκκιμηγθα αἰςὶ ροτεῖξ. 

ΑὝρινοι τὰ βις!, 4] τι Ἐ] σαπταγείτο πα ἀἰαΠ οτος, ἃ οἴδ,ριιογατὶ} ὃς Ρς- 
αἰςοηο5, ἀγρόνομιδι, κἡ ἡταιδεράςτα!: ἀἸσΙΏταΓ δί γριοι κὶ καλαπο-- 
διωτώ. 

Αγριέϑυμίθ- ε, ὁ εἰγριόψυχ Θυγϑηριώφηρ γι Αστοῦιί εξ δηΐπιο, Εγοχ, 
Δηΐπηο ςβστγις. 

Αἰ γρμοιϑεοὶ, Τίταμος, τιτάγες. 

ΑγριοκαγαξίΘηλογθα: ποπηοη, Η οἰ ςἢ, 
Αγριοκαίρδαμονθαιο ΑἘσίηπετα ἰ0.3.04Ρ.77.. ὃς Ὠοίζοτ, ἰδογὶς ὃς 

Ἰερίάια τι. Αοτῖο οτίδηι οατἀαπηίηο ἀἸοίτατ [1.12.ςΔρ.2. 
ΑὙγριοχαξρυονγηιχ [Ὑ]ιεἴπγὶς, γθῸγ αρυὰ Ηείγοἢ. 
Αγριοκήπιον,β, τὸ Πουτα ας ἱπσαΐτιις, σῖγα. 1.10. 
Αγριοκίνγαρα, ἡ εἴκανϑει χευκὴ, Ὀἰοίςοτ! ἃ, 

Αγριόμηλα, ἀγρία μῆλα, γ] οἵα πηα]α. ὈΙοίςοτγ. θ.1. ΤΒδοοτγίτιγοσ 
καῖ ὀρφμαλίδεις, ἵ. πχοηταηα Ππιαΐδ. 

Αγριομυρίκη, στοαῖς πγτίςνςαρ.17. [ςτὸ πα. 
Αγρμοπηγὸςγὐ γα μα ξεργὸς, Αττίοἷς » 4] φ]αυϊῖγα ᾿ιδτίσας ὃς σοδιρίπ- 

Θτοκὶ πεν των “Ἶ ἐγρίων ξύλων ζξὶν ἐργάτης. Ὁ). ΗἸΕΓΟΠΥ Πλι5 νοσας 
Πατρεητατ πη. 4 ὁ ἃ φατρθητιπι γο  ο}} Θοηὶις ἔαρτίςετ, Ἰεσς 
Οοπηηηθητ. Αγ ορίν. ἡ ΕΖαμτΡ. 

Αἰγρμοπη γανονγτιτα {νι οἰτγῖς. 
Αγριοπηγρςαρτατὶ), Ατορὶ. 
Αἰγριοποιὸς ασ τί ἤ! 5, Πγ Πα ἢ ἷδ, οὐγριοποιὸς αἰος ὑλίθ- ΔὉ Ατἰπορῃ. ἀἰ- 
οἴταγ οἰ. ἐγρίες χαὶ ὡμὲς εἰσάγων πὲς ἡ ρῶας. 

Αγριοραφανίθ:, Ποτθ α,» ἄπιθι θα δ ἰκιαὶ, Ὀἰοίςοτί 4. 

Αγριορίγανίθ- γ]αεἴετς οτὴρ αθαγη, μι ἃ 411} ράπᾶςες ΒογαοΪςιΠ1, ἃ“ 
11} σα 111 πὰ νοςδητ» τοίζοσ. 1.3. 

Αγμιόρνιϑες » ἕετα φα!ληα;, ΤἈςορ:}. Π8..2:. ἰηΠταεἰοπαπι ἐπτῖς 
οπα]ς. 

Αἰριδῤῥοδὸν, τὸ, (411. 

ΑὝριθογκ, δα στοῖτις, Ἰπηπη  τἰς, τιχ γα] πτα5» ἔσγοχ, σοι εις» ] 5 
μονοτ, ἴτῃ πλἃ ἢἸβυῖῃ οἷς ΠΊς ἢ χαλεπθοτα 45, τς γαίροτ,ς ἤογις»4- 

ΤΟ Χ» 



“δῶσ Ξ 

ἈΨΓΤΓ͵Γ 
τγοχυβοτιις ὃς ΘΟ τι αχνταπη ἔσπις τ παϊτςίσογο πα ΠαιΔἢ} ΡῸΓ- 
Ππτήροῦτς ργοιοηϊςης»οττατίςιις ἀριιὰ ἈΠ]. ἸΝΑΠὶ αια: Οταοι ἐ- 
[ρα ἀϊσαητ, ἐτγατῖοα Γι ατίμι ρΙογα πιο ἀϊ χογιιητιτὸ ἄγριον, ογοοῖς- 
τὰς τυ τι οἶτας. τὸ αἴγρια, ἕκτος ἄγρια μῆλα 14 οἵδ, ἐγρεόμηλα. ΟαΖὰ 
1|δ.4.ἀοοςς μαης νοςοηι ἀνγραίθ», (Ο] γι σεποτὶς ΟΤα πγαίσυ]ϊηΐ. 
“ἴγριον κακὸν» ἔστι! πὶ παΐ πα, ἰὰ οἹξ, Ἰηἀοπτιτιιπι ὃς αιιοά οατατῖο- 
πα υτγίταταγντ ἴογα ν σογα ἃς ἔσγα (σαἰσιος, ἴψρκον ϑηρέον, πη πηαηὶς 
ἔετὰ ἃς στα ἀο]ὶς, Χ σπορἢ 1.1. α ἴα ν ἐκπεμπει αὐ σι τῳ ϑείῳ, 
χ; φύλακας συβιπέμπει ἐφ ἵπατων φρεσβυτέρους, ἕπτως ὑπὸ “ἦν δυκχε- 

ρών φυχώττοιεν αὐὰ,χαὶ εἰ δ ἀγρίων πὶ φανείη θηρίων. ἄγριθ» ἀξ, οα- 

Ρτοα, Οὐν ΠῚ ξ, δέρμα ἰονϑείσδος ἀΓρέα αἰγός. ἰΤρι(Θ- τόπος, ΠΟστις ἰηςα}- 
ταις ΡΊατο ἐς Γιοσ! δ. ὠγρών ὕλην !έξιις ἀστοιεῖς.  ἐτοάοτ. δ. τ, ἔ- 
ϑνεα ὃ αὐϑρώπων ποιὰ κὶ πεῖν τοῖα ἐν ἑαυτῳ ἔχει ο καύκασος. τὰ πολλὰ, 
παντα οἷξ ὕλης ὠγφίης ζων τα, δίς. ΡΙατ. 2 .ἀς Β ορ ἐκ ἄγριοι εἰλλήλοις ἄ- 
σοντα,Ἰ ΠῚ ΠῚ Ϊτο 5 ἵητοῖ (ς ποθὴ ΟΠ ΠΡΟ ον]. χαλίνε σ᾽ ἄγριον ὁρ-: 
γίωδ, ἕϊοπα ἔγοσοιη ἴγᾶῃὶ. ὄγριον κυξατίωυ γοςατ Μεπαπάογ 
ΕἰΠὶ 411 Ρἷμς πιο αἰσα ἢτ ἀσάϊτιις. αἴγεκοωι οὐἰα πὶ ἀ!ἸσιΠΠτΕΙΓν 
αι Ρ ΠΟΓΟΓΕ ΠῚ ἀπηοτα γοΠ Πθητὶ το ΠΤΕΓ » ΔΟΓος πσαι δερᾳς αι, -- 
Ῥιιὰ ΕΙΣ μΐηςηι. ὅτι γεν πεῖϑος κ πταιδεραςίᾳ. Ἐτ σῶν, ἀγρκίθ- ϑεὸς» 
Ετγπποίοσ. Αἰγρέα μέλιττα: ρατα: πηΐα ἀρι δι 144 Π|»1 ΠΠΡΓΟος 
φὐἀπησάιηι δὲ ογιιάἐ]ος. Ετ ἀγρίε βέξρωχας ΑἸ 1 οἱ“ ρηΟυ Θγ 1 Πὶ 
ἀριιὰ Ηείγοϊι πῃ δος αι σγογὸ οἰοιτασταγ: οσ δηῖπὶ βιοίαης 
αὶ ξοτίηαπι σοπιοάοτγιητ. Αἰγρίη κολοκιυΐϑη, ΠΟ] ΟσγητΠιις  νἱ κολο-: 
κιωϑὶς» Οἱ οἴξοτ. Θαἰςη ἀρ ΗἸρρος. σ] ΟΠ Πτοπὶ ΑἼριΘ-, Αστίις 
πὰς Ψ]Υ [ἰς ὃς Οἶτοςς, ΗΠ ΠΟ. ἢ ΤΉ ον. 

Ἀγριοσέλιγον,στοίτα ἀρ απην 00 ἃ ὅς εὐσσοσέλινον ἀϊοίτιτ, Ὀοίς.11.3. 
ΑΙριος αφύλιες, ἰἀὈτυίςα;, αἸΙρκοςδφίδες. 
ΑἸρκοσιιύη υς κα ξατοτοῃ ἘρΙ στα πηπη. 
ΑἸριεότης τητος, ἡ βεγοοίτας, χαλεσόλης, ΓΕ οἶτας» ἔοτίτας, (νἸποῖτεσ γἱ- 

πσπάϊ πο 5,Ρ]ατο ἐς Ποσίδ. 
ΑἸρεύτης,ε, ὁγαστίςοἶα. 
ΑΙριόφωνίθ., Βαγθάτιις, ΡΊπάατας. 
ΑΓριοχίωώρια, ἔτ δηίοτος, ΤἈΘΟΡ 11.11.2. Τοππίτατ. ἷ 
Αἰροοψωρία, ἔετα (ξαῖες ὃς ἱπηροιῖσο » πιεηταστα ποι 5 ν εἰ γρκο- 

λειχίεώαι. 

Αἴριόω ὡς κι ώσω 5 Ἔχαΐρογο,, ἔππῖτε ἔιςῖο, εβέογογ. τοὶ ἐρεόωναν ΄υςς 
Ἄνας ἀστοῖτι,, ΤΠΘΟΡγαίς. "100. ς. ἐς σαυηῖς ρίαητ.ςαρ.3. ΧΕ ΠΟΡΆ. 
115.1. Ῥεάϊα;, ἑώρᾳ τὸ αρόσωπον πἢ πείππον κΓριωμῆσψον δ) τῇ ϑεα τῇ 
εὐὐτῷ, αὐ ἔαοσαι ἱπταοθάτι ἰη (ε ἰροεξαπάο τυγατδηχμῖς Ρμ- 
Ιεἰρίιας. 

ΑἸριωπθ. γἱαεβτοπι οἱ σαπὶ Πσπίἤςατ δορὰ Τιἀσοη ας» ἀατμοτο 511 
ἀι:οτίατν Οτασογιιπη 1175 Ως ἀἰρκέλαμον,, ὨμΠΠς κότινον γοσδηξ. 
ἀϊρίππου ἀκαρπότερφς»ρατα: Πγΐα ἴῃ [τογΊ] εν Ἂς ΑἿραρΘ-. 

ΑἰΓρίτης, ἡτος, ἥνρτο ἐΓρκύτης, ΓΙ οἴτας. 
ΑἸρίφη,λυρονσκοίφη, ὑποδοχὴ μη, δίκελλα, σχϑφίον, ἘτΥ πτοΐοσ. Αἴρίφα 

γετὸ, ἀϑίως. 
ΑὝΡιΦΘ΄, οἷτα ἀστεῆις, Η εἴν οἱ. ἃ διι14 (σε  δίτατ, ἄγριαπος. 
ΑἸϊριώξης γέος, ὦ κα ἡ, ἔξγα. 

ΑΙριώγια, τὸ, ἃ στ ουϊα ἀες ἔείπιις 'π ᾿οποτοπὶ ἰἤζιωνίε Βάκχε: ξα ΠΣ 
ςαὶπι οἰρεώνιον ερίτα: ΒΑοομὶ εχ ΡΊ σταγοἣ, τῇ Απτοηιο Το] Ἰσ τ 
ταγ. Εείδι ἀπτεπι πιοπηΐπις Εἰς νου θῖς γίνεται πτὶρ ἡγιαυτὸν ἐν τοῖς εἰ- 
Τρεωνΐοις φυΓὴ καὶ δίωξις αὐτὴ ὑπὸ αἢ ἱερέως ποῦ διονύσου ξίφθ- ἔχον- 

αθο ἔξες! 3. τίω κοιταλὴφϑτῖστιν αὐελ εἶν. 

Αἰριωπὸς»οὐ᾽, ὁ, Ἰπιριιάφης., ΒοπηῸ ἀστοὶ ξεγοοία » ἀρτοῖνὶ δίροξει, 
τγαχ, Ος}1.1}}.1.σἀρ.ς- ἀπρεόφϑειλμίθ-. 

ΑἸρίως, αἱρετὰ, τὲ (δὰ ἀτίτογ. 
ΑἸριωτὸς,ζ, ὁ ,αἴρετγε Βοτατας εχ ἐΐρέωται ἔχξξιπι. 
ΑἸερβότυς, αὶ τη στὶς Ραίοϊς δορῇ, ὡς ποιμίω) ἀγροβότας. 

ἈἰΓρργείπων,ονος, ὁ ντοΐηας, Π ΠΙτ ΠλμςΉΡΤΟΡ: νἱοίηλ πὶ ἀστιπι μαῦςης. 
Αι Γρρδίαιτος, κε, ὁ,α στο τς» Ἰηξο κι μιφ»  η!οἴτας,Ο ς}].11.1.τρ.ς. 
ΑἸΓρρδόπης,ν, δ ]ατσίτοτ γοθατίοηῖς, [η Ἐρίσγδηι. ἀϊρρδότῃ σι δαίμοσι, 

ἀϊίς ἀατοτίδιυς νεπατισηΐς. 
ΑἸΓρρικία)ν 114,1 ἃ οἵδ, ἐπαυλις, τις» δ ατ ἐπ, γι πἰ οἰτας: ΑἸ τεγαπη οχ- 

τγοΠλΠΠὶ τὶ δυσραπελίας, ἀρ ἃ Αὐτΐτοτ. 1.1. παρ ποτα πὶ σηοσα] δ μπ1. 
Ττεπι [15.2.Ετ|ϊς.α4 ΝΙςοπιαςῖι. Τ Ποορἤτ. ἵπ, ομαγδέξεγ!: οὰ: 
πϑεὶ ἀτρρικίας σε ἰ Γροικία δόξηεν αὖ ξ αἰ μαδία ἀκήμων,Βαάᾷιρτο ν1}- 
Ἰλαςοῖρίτ ἴῃ ἐρ τι τςοα δα Γυἀοιίςιπη ἔγατγεμι, οἷξ αἰροικίας τὶ 
ἐμῆς ἐπανελϑών, ϑίς.οχ ν1}}}4 πιοὰ τοι [Π5: 

ΑΓρίθ4ραγμετδα: ποτηεη ἀριὰ ΗΕ ἢ. 
ΑἸἰόϑεν,τιτο, εκ ἀστο, Ο ἀν 7:6. τρεστα ἣ 
ΑΓρόϑι,π ἀστο,ΓατΙ. Α Γρόϑι οἰκεῖν ἀΓρύϑεν ἡ κηννἐπελϑεῖν “ἦν ἀρῶν, καὶ ἐλ- 

ϑὲ ὡρὸς ἃ ἀΓρόν.Ν ατιη. 
ΑἸρρικῶν,κ»α ἰΓρῥικεύὶ δ, ἢ σαὶ ας ἰπἰ ατίιιπη εἴς, ὑβρίζην. Ιαρεηάιιπὶ 

ἀΓρριτιᾶν. 
ΑἸρρικέζομαι. μι ἰσορᾶιναστῖας ᾿γτίτοτ, ΠΙΌτοίτις {π1. 
Αἴρρικος Αττιςὲ,βς ἐΓρρίκόςνε ὁ καὶ ἡ, σοτηπηϊτετ, στο] ανζα πη ρογαγη 

ἱποο 4 α στο τἰςογοϊξιςας, 'ποῖε σα ης»Ἰπατ απυϑεἾηάο ἕξις, ἃ ̓ ξπεῖ- 
Τ1ς,πηοτγοίας, γι ἀο}15, ἔσσα5, Πρ το δ αβεἸρομ]τιις, ὁ σχσηὸς τὸς τρή- 
πουςἰπαμῖς Απιπτοηΐας, [ἃ οἰϊ»αυἱ τα τθιις, ἐπα Ρ ογιτῖς » Τηθρτάϊα; 
ταοτίθες εἴτ. Ατἠτορ. γεφ. ἐκ εἶδον ζ'τῶς αὐ δο᾿ ἀτρρικὸν ἐδένα »ἱὰ εἰἴζ, 
Ἰηίοίτα πη. ΡΊατο ἴῃ Αροϊοσία, ἐορικότερῳν ἰώ εἰπεῖν» ἀϊέξαι ἱπὰτ- 

. Βαηΐας οτατ. ψηΐς αἰρφικοτέρως χέϊειν, ῬΊΔτοηι ὁ. ἀς Κ ἐριι.14 εἴϊ, 
φίροτγιῃς ἀίοοτς, ἀ ρρικος βί(θ. Ἄρα 4 ΑτΠτορ, γίτα τα τς δέ ἀστὸς 

ἍὉὩΓ 5 
Ὥϊς, Ἐτ ἀριυιὰ Γυιοίλπιιπι βοποτς ἐπε πιίηϊηο, ἐἴρῥικος πω ὶγ τι - 
οὰ πηι} νοτ.αίξφικον τὸνἱ Πιτ θΑ Πα ΤῊ ἰ ΠΟρ τιν, ἄγρρικος ὁρμὴ, ριχό3ε- 
κος, ἀκ 6 χολίθ' εἰς οὐ» Πωὺ εὐκολίθ., νὶτ ἰγγί 40 }1}ς, ΡΓοπιρτέᾳ; τοτὰ5 
ἴῃ ἔεγπηφητο, Αὐἠ ΟΡ νὴ γίρ ὅξι δεσπότης ὠἰ ἴρρικος ὀρῖαω, ΑἸῖο- 
αα1α ΠῚ Τερικος ὁ τ ἀἰρῷ διά των χωρικὸς ἐργάτης καὶ δραςήριθ- γ ζόυγη- 

λάτης σίφος ἰδιώτης οἰπτάδευτος. 

ΑἸρικότερφν, ΓΕ τ οἴλις, Ἡ οτατ.3. αῖγτ. ΠΡ. 1. 
ΑἸρρικικὸς, ΓΜ σαυις.ν ης οἱ Γρφικικιὴ παρφικία γ τι ἘἰσΔη Ῥαταςΐ; 

εἼδὰὶ συγιανς πα ὕαηοης 17. Πα! ςςάρῳ ςοη11}1}. 

ΑἸρίκως ἰυπροτῖτὰ τυμἘἰς ὀτεεμαϑώς. ͵ ἡ ἶ 
ΑἸφρίλν, ἃ φταῖς δήμθ. φυλῆς ἡ ἐρεχϑυΐδος » τηῖθς αυσάλτα Ατεῖςὰς 
ΑἸΕριώτης γα στο Εἰς, Γαι οτος, ἀρ ΊςΟ Ια οἰ Γορῖκος «γεωργὸς. [πα Ατεὶςᾷ 8ε- 

τὰς ἡιοαάδηη ἐρριω τα ἀ {Ἰπ ἔλιιπη ἃ Ῥατγί οιῖς ν 41 καλοὶ κἀγαθοὶ 
ἀἰοῖ ΤΟ] Θητ. Εἰς δ ἀγοὺς ἀϊρότηςνντ δὴ μθ. δημότης, ὃς Ρεγ ρίςος 
δίῃ. ἀἴρόιαης ὅς Ρετ ἐροητὶ. α Γρριώση ς. ᾿ 

ΑἸΓρρλέτειρα ὰ αἴρὴν ὁπολέστισεειν εἰ Αττοπλὶς, 
ΑἼρομὼ ρτὸ ὠγείρφμωινμάς ἐϊρφυβνίθ., ὰ εξ. ἐἰσροιζόμαν 8. σιωητυλθ.: 

σιιυελϑων γ ζοηστοσ άτης, Μὰ ἴα » ἐϑδέπον᾽ αἰ Γορυύθησιν ἐγωμίληισὰ 
πωωξί. ἤ 

ΑἸρένδε, ἴῃ ἀσταπι, ᾿ 
ΑἸορυάδης κενόν Τη στο [δ ςουτίηεποπες ΠΡ επὶ φάίοης. 
ΑἸἰφονόμης, ὁ ἐν ἀρῳ διωτρίξων, ἴῃ ἀστο ἀςσοης. 
Αἰρονομία ας, ἡ Ια στ  Αι]»α τίσις Ὑγθὶ ν᾽ϑίηΐ απ! ηΠἜγατῖο. Ψηάς 

ΑἸρογόμοι αι! ἀαπι πηδ οι Ἐγαάτιις» ἰά οἴ. ἀρτοτιμη ἀἰΠ]ἴτοτοον 
{μος 41} γοςδητ ὑλορες. Αστζοτ. 10,6 ΡΟ] τ. Αγειίηιις αστίπηςη- 
ἴοταος ὃ: (γ] αάτιπὶ οιτοίες νεττίτ, ΜΠ 

ΑΠρονόμίθογε, ὁνάσσοητα ἴῃ Ῥαπα τί πγαν ν Οἱ ἔσγα: ρα Σιιητιγ » ΨΠΠΠ σας, 
Ραϊτοτ, οἶκον ὄμίθ: , φυ] ραίοιτ : [541 ΑἸΓοθνομίθ, ἀσοσατι ἴῃ δατορε- 
παΐτ, 4 ρα! οιτηγ ἌΘΤΟ 7 ΓΠΓῚ ἴξ σοηγιηθῃς 5 οἷ ἐν εἰ Γρῷ δια ἴων. 1ο - 

ἡγτἀς {τι οτο 5, ἔνϑου μερζού ὥνοί τε κἡ εἰΓρόνομοι μασυλῇ ες.ἴη ἘΡ1- 
Θ΄ ΔΠῚ αι. ἐχύεις τέττιξ δροσεριεῖς ςαγόνεοσι μεϑυνεὶς,, ἀϊρόνομον μίλ- 

. πεῖ μοῦσαν ἐρημολαῖλον, ΓΙ Εἰ σα πη πλιὰ Πι, 
ΑἸρὸς,οδ ὅ,ασ ατνξαπ τς, ν 1} ῳρ γα τι πι»τιις νης ἐν ἀϊρῷ δγαίω,Ἰα οἵδ, 

ΤαΓΙ γ τα ΠῚ αΘῸ. ἑκα ἐἴρξ διανα ὥμω, Π ἐτοάοι, ΠΡ.1τατὶ ἀθο. ΑὉ 
Βος ποήγίης ἀεάμοιτις ἀρὸτν ἀιτίογς (αἰ ητ!]αιο Π.1.ςἀρ.10. 
φοηῖγα Ν᾽ Αγγ ἢ ς ΠῚ: 4 ἀστιπι αἰοὐ ἑη οὖ ΑἸ 14 ἀσάτιτγν ἀϊέτα 
Τοητοηάιτοσατα ἀριά Ατηΐοτε]. 1.5. ἐς πατιτα πῃ Π]α ΠῚ, ὧν 
τοῖς ἀἰροῖς, γοττίτ, πη τις ςοΙἀητίδι5. ΑὙ Πτορ Τὴ Ρ] το τες συΐ, 
γεωργοὺς κοίλεσον. εὐ ρήσᾳς δ᾽ ἴσως ἐν τοῖς ἀΐροις αὐτουὶς ταλωπωρευῆνες: 
ΠειηοΠΉ θη. ἄς σογοηδ.σκενατωνγεῖν ἐκ “σ᾽ ἀϊρών. ἐν αἴρω τατί. δ Ίατ, 
ερ!.7 αὖ τις ἐντυχανη ἡ ρακλείδει ἐαγα᾿ ἐν ἀτρῷ, ἐαὐπ᾿ ἐνϑείδε, {{ 6 ιιἷς 
ἴῃ Ηογδο! τά οπα ἱποιατοίϊας ταγίπας Πΐς, αἰρού πηπὶ ργουογθία Πα 
αἰεὶ (οἸίτα πὶ ἀς ργαἀ αι τδιι5 » ὅς 4α] ἴπ το πα] δος αΠΠἀιιὲ [πὲ 
ἰητειεῖ. 5445 ἃς Ηςεἰγ ἢ. ἀπο πλέων, εἴτ, εἰ ροικίας πλήρυς,Ρ]ς-- 
πὲ τυ ϊείςις. Αἴοβς» ΕτΥ πιο]. ἀεάμεϊτ ΔὉ ἄρης, 14 οἴ ίξγτα πὶ, 4υϊα 

. ξειτσ οἰ πάίτι ἀταϊ!ς Ἄγάτατ» 
ΑΓρόπολον. εἰ πρρον»Υ ἀτίη. 
ΑἸοότερος αἴρία,αστοῖείς ὃς ἀστοίτίοτ. οτηογ, ΠΠ|44. β, ἡμιόνων γόθ: 

αἰ ροτεροίώνον δ᾽ ἸΏτοΓΡΟΡΤΟ ἐρίων δύ δυσδφαμοίςων, 411) “ἴω κοίλις ἃ 
ἐν αἴρῳ δϑιπηδείωννΟη Δυταην {Ὑ]εἰτγία πη {ΠΊρ]Ἰοἴτοτ. ΕΠ λυταπι 
ΠΟπιράγατίιπὶ πε ΡΟΙ͂τΙΟ 5» ἀτ ροίτμπι μαεης ταητὶ πὶ 
σΟΠΊρΑγατ τ τα Γ ἢ] ΑΓ ΟΕ ΠῚ » γΕ] αρότερίθ- ργο αἰρεώτερίθ-, 1 

Ετγπηο]. τ ἂρ αἸρὸς αΠρότερίθηηοη αὖ ἀἴριθ.. ἀϊρότερθερτο τὰ 
ἢΠιςοπληϑυς δ᾽ ἀϊροτέρων «λίνα ϑοινἴσειτο ϑίρης. Ἡο σαι: » ἐϊρυτέ - 
ῥης ἐλάφοιο, ἔεγαΣ σοτιισν Ε] αἰ ιροτέρης ΙοςΟ , μετ ΓΥΠοοροη ἐΓρύτες 
ΡΘ’ σύς,ἀρετι σῶς ἀτριίθ-, συ αν. χάαρθ-. 

ΑΠτέρᾳ ας", Ὀΐαηα. ΑὙΠΤΟΡΒ.Ἷπ Ἐφαϊτίθιις, ἐδύως δ, οἱ ἐὐϑίωαγοι σ:. 
μωσι πίω) αἰρότέραν ἀρτεμιν»ἱῃ 4 1}1Ὁ ΤΠ ΕΓΡΓΟς. 

ΑΓρφτης, εν ἃ αἰϊροῖκος ἀστίςο Δ, Γυ]τίσιις αστε τὶς, ϑυρέ τίς. αἴούτα πίρ- 
διξ, Αστοῖτίς ρογάΧ» 1ῃ Ἐρρταμη. 
ΑἸρβ της, »τοςγάνργο αἰραότης τα Εἰ ἴτας. 
ΑΓρότις, ἡ, στε τς, τυ σα, ΑΡΟ]]Οηΐας 2: ΑΛ ΡΌη 1. αἰ Τροτέρᾳ χιιυνγός εἰ - 

Γρότις αἰγαιν ἑη γἱδοι πὶ τα τ σι πνοῖπ ἘΡΊ σταπι. ἀἤρότις κρύα, ρας! α 
ὡστοῖτις Ρτο Τ᾿δησ:ϊ δ᾽ ἀφ, ρότις νὔμῳν,ΔΡΟΙΙ. 

ΑἸρούα γαϊτιςἰοἱηαῖς Η εἴγε δὺς ϑεραπευταὶ. 
ΑἸγροφον, ὄρεινον, ΘΟ αἰςπ. ἢ Θ] 

ΑΠροφύλαξ ἀκος, ὁ, (Αἰτυιατ τς γουίτος ἀστί ἔξει (ΑἸτιις. 
ΑἸἴβῴω,μ ὥσω,ν ΠΟΥ. " Ἶ 

ΑἸρυξία ας ἡ σιωπὴ, Ἀ] ητἰ τη ταοἰ τταΐτας. οαἴρυξία δέδενται, γἱπ ξΑ τα 
Βαῦθοητ Πησααπην νο] γ᾽ η ΕΣ] (πε ταοιτυσιΐτατο. ἂθ αἴ, ραττίςα]α 
Ρεϊπαταδνᾶς Πρ ύζῳ στα πη, ὥς ΡΣ ΠΙοΙαΡ ΒΟγα ΠῚ τ: ανυμἴτο. Ὁὲϊ 

οαπτ οἰἴττ Οὐδοὶ ἰτμιε πὶ πο διάοτς Γεύζειν, [ἃ εἰζνης πντη ηγ 
ααάδιη νοςεπὶ οπηίττογο. ἀἰρυξίά ργορτιὰ ἀς 115 ΔΙ οἰτατ, ιΐ οτα- 
Βείζευτία σοη ΗΠ τοτἤιταγα ποθὴ αὐϑάεης, ΡΊηΔ, ἀρυὰ ῬΊττ. 1 Π{-- 
Βτο ιοπηοάο αἰ ϊπιιῖς εχ 1] ΠΊ1 Εἰς γΓ]]} τάτε πὶ σαρίαῖ γικὠμβυοι αὖ- 
ὅδες ἀϊρυξία δέδεντω,υς πτατῖτε 4} 46πὶ διιάςητ, 

Αἰρυπνέω ὦ μι ἤσωνν Ἴο,1ο,ν 11} 115 ἀφ αίτιις (απ, Γρηγρρώ. οιτο ἀΐας ἀσο, 

ΡΊατο ἀς [με σὶθ. νύκτας, αρύπγεῖν » ποξξιΓηΙΣ ψΙ ΚΙ] 1ς 1π ἀμ] σοῖς, 
δἸυτίη Βαμα Κ Θπορ 11... Ραα α;, οἵ τινος ἀϊρυπνῆσαι δέον, ἡσ' 
σώνται τούτου ἀϊρυπγώ τοῖς καιροῖς ἴῃ, οὐζαῖοηςς τεὶ θῈπε σεγοηάα5 
ἱπιηλῖπεο, Γπσ! Δ. γερώδσω ἰαϑὼ, 

ΑἸυπνητικὸς, ὅ, ν᾽ σ!Ἱ], ἸπΠΙΟΠΊη]ς.- : ἔ 
ΑἸρυπ)ία ἀργὰ, γὴϑ Πα 1 ]Δπτία, ἰηίοπηπίά; ἱη4α1ς5» ΡΈτα! δ Πα πιί 



22 Ἄ ΑΙ 

Γυοίαπας ἴῃ ἀϊαῖορ. Τ ογρἤοηί 5» ταῦτα γρυυῦ μοι κα πῶ ὑποϑωνεῖν ο- 
πιὰ γηλόνται ἀγρυπνία καἰ φρρντί δὲς. Οεἰςη.".1.αἀ ΟἸαμςοη. ἀγρυ- 

σνία ὃ πορλάκιες ἰω εῖκεν ἁπλοαῦ πυρετόν. Εἰτ αὉ ὕπγϑ': ἀὐπγία» γηάς 

Ρεῖ Ρ]εοπαίῃι. ἀγρυπνίαν οἱ πῆρ τὸ αἰρευήν ἢ ὕπνον, 
Αἰρυπνὶς»"»βείξιπι ΠλτοηΥ ἢν ἴη Αὐϑοα. 
Αἰἴυπνθο κε» καὶ ἡ για αἱ ὑπνίθ- δά τίς γρ Πτετὶς, Ὑἱ ρ!] ν᾽ ρ απο, ἴη- 

{οπιηῖς. Γπιοίδη,1π ἀἸαίοσ, ΤογΡΠΟΠτ5,κ) τὰ πϑλλεὶ ἕω ὃ φροντίδων ἀ - 
Τρυπνθο ἐκείμίω, Ἰ«ααΐῃ οτιαπα Ρ]ογιμηαιις ργᾶξ σατῖς ἐπ! Πγπίς ογᾶ. 

Αἰγρωγεὺς γεος ὁ τα Ἐσς γἀγρρῖκος, ΝΊΠα15 ΒΟ] ἈΠῚΣ 5 ρα Πογα Πα ΠΡῚ ἴῃ 
ἀστὶς ΠαῖιΠῚ αρώγα, ΠΟΙ] ΠΑ. ΡΟ] ΙΧ. ᾿ ΐ } 

ΑΤρώλεν, γεηοτοΐα νοηλτι σαρίο, ϑυρεύωγεἰρε ὑω: πὸ τῷ ἀἴρός. ῥτο ρ Γ- 
του ἴῃ Οαγηπαοςερίς Ηοπηεπις ἰχϑεῖς αΠρώσσων πυκινεὶ πτερὰ δεύ-. 
ἐτὰ ὅλμη. Ετ αρώοσατονρτο ἡϑέτησεν, ἐψε ὕστιτο. 

Αγρώς» πογθᾳ δέ ραηῖς σοπας Ηείνςἢι. 
Απάςης,κ, δ, ΠατοΥ, ὨΝΪΠΠτοτ ἐργάτης κυωηγύτης, ϑηρδυπσὸς : δ'πὸ πὸ ἀ- 

Τώοσῳ. ἴτει ΡΒαΐδησι) σους» ΝΝΊ σάπια. ἀϊρώςης γε μλ αἴλιΘ», ὁ 
δὴ λύκου εἴσοιτο μορφῇ. Ετ ἀϊρώςωρ ρτο εοάδῃι ἴῃ ΑἸεχίρμαι. Ετ 
ΡτῸ Ρἰίσζατοτε ἀρ εππάςπι. 

ΑΠωςνί» τυϊείςις: γηάς ἀϊρωςῖναι ΝΥ πηρ μας πτοηταηαῖ. 
Αγρως ς ἐγ αταπιδηγσοηιμς μογθα (51ς οτίαπι ἀϊέζα εἴξ 11 χια νο- 

φατατ ἀΐμπελθ. χδυκὴ, 4 εἰς, γιτίς θα.) ἀς αι ιοίςογια. .4. 
ὙΤΠδορἢτ "5.1. μΠποτ.ρ δας. Αγήζοτε!. [Ὁ .ς. ἀε πάταγα Ρ] (οτῖδιτ 
ἴπ σα τοάϊατιος ἰηἰδέξοτγιπι σθηὺς ηαίςὶ. Π]οἰζοτί ἀ. ἴῃ Ργαία- 
τίοης [1δ.1.σατρῖτ οος5 41 δῆς πογθάπὶ ποραης βοτγεπη, τυ ΐζα τη 
ὅς σαυΐςιη σπλίττοτο. Π). ΗΪοποηΎπι. ἱπ σαριτο.Οὐξα: Ργορβετα, 
ἀἄγρως:ἐςγἱηηίτ, 4 οἴξ, στα πηεη: σθηις ον ματα οαϊλπο {1.1}, 
{μα ρὸγ πηι σεηίςι]4 βαιτισεπι {στίϊιπ » ὃ ταάῖς ἐπὶ ἐπ τες 
ἀοοτίμπγ, ατ!ίαμς ἱρη ἔτατίςος δὲ νι σαϊτα αἰτογίεις πεγὸς (ευαὶ- 
πάτια {πητέαταιε ἴτα δτοι το πΊροτο {1 ΠΟἢ 1ΠῚ}5 ΓΔ] ΟἸθ15 εθο- 
«ἰαταγοῖοτος ἀστὸς γορτίιπὶ Ππλ}]6ς Εἰοίτ μας 1Πς. Η ας μοτθα ἴῃ 
Πεάεγα; πηοάϊιπι ἰδτρὶτ ὃς ἀπ ατατατ. Τ᾿ ποοοτγίτας εἰδυλον, κ᾿ ϑοέλλον- 
τα σέλινα, καὶ εἰλιτενὴς αἴγρωςις » ὃς νἱγεητία ἀρίά ν ὃς ςομμο τ Πὶ 
στάπηθη. δῆς Βεγθᾶπι ραίςεπάδηι ἃ Π10] 15, ρροπὶς ΗΠ πηοτις 
Οὐ Π|18.6. ἔνϑ᾽ οὐ ὑἡμιόνες αἷὸ ὑπτομπροέλυστιν εἰπίωης » κ᾽ ταὶ υϑὲ 
σεώαν ποταμὸν «αϑϑοὶ δινήεν τοιγτρ ἄγειν αἴγρωςιν μελιηδέα. ΑΌ ἔδω τὸ ἐ- 
δία ἢι μιεΐσω, πο ῆχοι ἥσμαι ἦσαι ἣ «-αι,εχ 400 ἧςις ἔφις» ὃδζ σιπ ἐς 
Γεὸς ὠγρϑες-ις γᾶς ρετ (γηαίγεῖ, ἀϊρρόςτις Ὁ οτοόηας τγορο ἄγρωςις, 
Ετγπιοί. 

Αἰγνυὰ,ας, ἡ γίσιις, νἰ Αννἱοἰηἰα, μφοσὸν ὃί ῥύμη», κὶ σιμοηκὲς,, ὁδὸς, 41 
ἔεγιιησ ταπιθη ἄμφοδὸν ὃς ὠγνοί, ἸΝαΠῚ οὔμφοδον, 1ὰ ον, τα ΠῚ, 
Βιαθεῖ νεγίησας οχίτας: γιὲ ϑατε πὶ πο. ἢ ρος δηξ λέξις : νηάς 

ἀϊέξξα εἷξ αἴϑᾷ τὸ μὴ ἐϊχην πως γῇῷα καὶ μέλη χαίμψεις, [ἃ εἴτ, ΔὉ εο 
πποά που Βαίσοατ πηοπηῦτα ἃς ἤσχυς. [ἢ Ετγπηο ον, αϑϑοὶ τὸ ἄγω 
σὸ πορεύομωῬοίτα ας αὐαλογία ντ (οτ θετοτιγ ἄγη. φενωπὸς ε- 
τίαινι ἀϊείτατ, Η εἰν. (οι δὴτ ἀϊ ἐϊαπι εἴς ἀγυ αὴ Στὸ πὰ δ αὐτὸ ἄγειν 
ηἱμαξ τὰ γῆα, πουτές:ι πορε ὑεῶϊ. ἡρχακλέων δ γλαύκων(θ-, πα τὸ ἀΐοσω, 

ντ τείεις ϑτερμαηας, εἶδε σ᾽ πόλεων ἀριιὰ ἀι!απι πλυἶτα ἐς Πὰς ἀϊ- 
δίοηπς. ΝΑ ζαιΖ. μὴ κοσμήσωυδν ἀγυκαὲ ες ΟΧογΠΟΠΊις σοιπριτᾷ νἱὰ 
τιιπλ. αν ΠῚ ὁ, σκιύωντο για). ΑΡΟΙ]Ο.2. μέσσεσεν ἐνὶ ῥέζεσιν ἐγῳώς, 
ἴη πηοάιϊς νἱῖς. ἀγα αι, ΠΟΙ ἢ] Δ» γειτογία ἐτίατη δαῖμον Ηςίγοἢ. ἃ - 
τα ΤΟρἢ.ἴπ Θαα τ θιις, κνιοσᾷν για ἀἰχῖς : ΥΡ 1 Ἰητογρτος ἀγηαὲ 3, 
1πηϊτοτὸς ἀγιὸς θεὲς: ντ ΠῚ χνισσαν ἀγηαὶ, αὐτὶ τῷ ϑυσίας ᾿πτελεῖν 
τοῖς ϑεοῖς τοῖς ἐν ἀγιαςς ἱσαυήῥοις. ἰγυ αὲ ἀσσιαατίμας γαγιὰ ἀρ δ- 
«μου διςεχροηίτατ. 11] σηΐπι ἔα τατηἰη] οἵδε σεπετγίς σεηίξητ - 
οὐτα ν]τἰ πηα,ἃ Ποπηιπαῖίμο καὶ ἀγάᾶνρτο νἱϊς ριὈ]1οῖς : πος ποάο 
ἐχροποτς νἱ άστσαγ ητογργος ΠΕ πιοίζ.η οτάτίοης σστγα Μάϊ ΔΩ. 
ΑἸΠ) ἀϊσαητς πη ρσέηετα πηαίςσι!ϊηο ἀγηας, Αττῖςο πῖοτε οἰτοιηῆς- 

Δ ,ρτο ἀγηέας γᾶς πσηϊῆοαγς ἴζατιας. Μοτουσι) νοὶ ΑΡΟΠΠηἰβ ἴῃ 
νἱῖς ροῆτας ἵπο πιδη δι ὃς ροά δ 5» 4ιια: πτσπλρτγα ἩΟΠΊοτιις 

ν᾿ γῆα ἀρρε]ατινηάς οοπιροῖϊτα αἰ ἔπ]ο εξ ςι1Πὶ αἱ ραττίςα! 4 ρτίαα- 
εἶπα. Αὐτῆοτος χης Ηαγροοτας. 8ς αὶ] εχ ἐο νἱάδταγ {ἸπιρΠηῖς, 
δυιΐάας. Ιητογργος ἴτοπὶ Πεπποφηΐς ἰ0ς {προγῖις ἀιέζο ἰοςο. 
ΜΜδεογοθίις ἴῃ ργίτηο δαταγηα μι τίσι μὰς ἀϊξξίοης.ῬΠογοογα 
τος ἴῃ ἤρα σατο ἤλτιιδ. Ετ μυοίδηιις ἴῃ ἀϊα!ορο αὶ ἰυ τ δὲ - 
τὰ δὺς κατηγορφύυδμΘ-, ἴῃ Οδασαίο γεγὸ «ριιὰ σα άς πὶ, 411} ρτὸ 
Πλτιιίς,α}1} ρτο νἱῖς φοςὶρὶ ροῖϊε σοητοπάμηζ, 

Αἰγφα πη θες!Ππτας, ἀϑιέγειαγ ΔἸ εη.ἴη ΟἹοί. 
Αγυεὺς ἐθο ὁ, ςοἰαπηπα οἱξ ἀοποης ἴῃ ἀριιπηεπ , α14Π| ΡΟπετε (0 - 

Ἰεητπτς ἴστε. Ὀίσαης ΠΟΉ ΒΜ] εᾶς οοἰππιηᾶς οἷἷϊς ΑΡΟ]] εὶς 
Ρτορτῖας,4}}} θ΄ οη γἢ)ν4}1} νεγίίχις ςὅτημης5. ᾿οίτας απ ̓ πὶ 
εἰγαεῦς, ἀτὰ ας οἵξ λῆτο αάος » ἀρὰ δορθοςεπΊ » νὰ Δη ποτα 
ϑυΐάας. Ν ηάς ἀριά Ὁ «πη ἘΠ ςυ Επὶ χτ᾽ μμειδύς γ τόνων! ἀγι εἴ, λα- 
ποῖ, ἀρτέμεδεγϑες .«ἀς ογαςιΐο αι οἄαπι. Γμπξηΐτοτ 8ί. ἄγυας γ] τ᾽ πᾶ 
εἰτοάβοχα,ρτο ἀγυτας,Ἰὰ εἰδ,ςΟΙατηπας γεΐ τας, νοὶ {άτηας ἀφο- 
τιιπ γ᾽ ἀς ἀρὰ στρ μαπιιπὶ ἀς νγοῖθις. Αγμεὺς ἴτοπὶ Ρτο Α- 
ΡΟ] ης:ῬΒεγεοτγατες κραταπάλιςγαριιά ϑ. 14. ὦ δέσποτ᾽ ἀγυ εὐ ταῦτα 
σὺ μέμνησο μον. 

Αἰγυΐα νἰτίατη ἀεξειο, ἰπιδος! {τᾶς νἰγί την ἄς ἀγυ Θο,γ Β ες}]- 
ΤἸις, ὃς ἱπβτπιας,Οαΐεη,η ΟἹ ΗΙΡΡ. ἀἴγνα Ἔχροηις μοῦ ἀϑηνῖντ 
ἀγνῆτα Ἡ εἰν οῖ. ρετ κωμῆπα). 

Αἰγη άτιδες αὐ τρο “ἦδ᾽ ϑυρών ϑερκπιῖα ΕἸ εἰν «ἢ. 
ΑἰγΘ- ἀπάγοι! τις ςαγεης τ παγὶς. αὐ ἀρ Φ-, ἀγ υοικ θυ, 
Αγήω, ς0.}7Ποςς γετθιιπι δὲ ἤπλη] 12 ἐπ ἕω Πηϊςητα ριαῖογ ργαίξης ὃ 

ἊΣ ἿΕ 
ἱπιρεγίξέλιηι ποη ἀθο ἐπαητιτ. 

Αγυμένασια ας. ἐπ ποττιαν τσ ηαμ αν Οὐ 1Π],αἰασκησία. 
ΑγύμναςΘ-, ὁ κὶ ἡγϊηοΧοτγοίτατας » ἱπεχεγοίτιις οταπ) ἃ Οἴζοτγοης ἀϊ- 

οἰτατι  α]εη.}1.2.44 ΟἸδυςοῦ. ὅσοι λδυκοὶ αἰ ἁπαλήσαρκοι κὶ φιλόλε-- 
σξοι κ᾽ ἰγύμγαςοι μαλακῶν δέογται φαρμάκων. ϑι1ητ αἱ ἀοςιρίαης 
ΡΓΟ πολυγύμνας 9. ΘΠΟΡἢ.[10.1.θ Δ τ» ἵνα μηδέποτε τούσων ἀ- 
γύμναςοι εἴητε,ης οἴϊετις Πάτα πὶ τεγαπὶ τιιάος. ἐγυμνα ςτὸν ποιεν, 
Ἰηΐτιησογο, ἐς 1] τατον ΡΊΑτο ἱπ  οσίρ. 

Αγυμνάςσως,ἰηοχετοϊτατὸ, ᾿πτρογί τὰ. ΧΟΠΟΡΉ ΟΠ. πονὶς ἀγυμγάςσως 
ἔχειν ωρός τε ψύχη χαὶ Ὡρὸς ϑτέλπηγι ἃ ο[Ἐγ πλαΐτος ποι οἹὰ δά ἔπ 
θοτα οχογοίτατος. ἷ 

Αγιώαθ-, κα 
Αγιωίθ-γεγόγ οὐ 35 Οάγοης νΧΟΓΟ. μονότροπος. ἰτ6 11} οἰγύυΐης. 
Αἰγυρίζω,ςοηστοφουσιωείγω͵ ἀγυρταίζω. 

ΑἼγυρις»εως ἡ σου στορατίο, ΟΠ] ἐξ ϊο, ςαετιι5,, θα τὸ ἀγείρω, οἰἴγορες ἃς 
Ὠγιΐατο ὁ ἰη ὦ ἄγυρις, ἰ4 εἰϊ, ὀκκλυσία, σιυυαγωγὴ, συυδοδὸς συγκρό- 
πῆσις. 

Αγυρισμὸς γὴ 

Αγυρμὸς, τατῦα.» Πγερίτας : Δ! ]υαηάο ὑτὸ -πηεπά!οίτατς, νηός 
καὶ οἰγυρμὸν ποιεῖν κ' ἀγυρμδν ἀγείρειν, εἷξ αι οἱ Οἰςοτο ἀϊχὶτ, 
Τπιρεηιςορετε » Βιιάξιις (ὐοΠπιπηθηταγ. εἰξ σπίτι ἱπτογάιιπι ὦ - 
γυρμὸς οἰτοι το αι αΣ ἢτ δα ςο]]σεηάαπη {πρεπὶ ἃ νεγθο ἐἰγείρήν 
πρσηίβοαπις ἴητοτ 4114 οἷδε έγαι χὺὸ πδριγος εἰν δ5) νίκῳ καὶ ἑτέρῳ τοιότω, 
ντ ἀρυά Επηιτγαά τ ΖΈ]μας Πτοην ΓΗ ΑΙ γ σατη 7, Ατμοπ.1}0.8. ὦ 
ἢ αγυρμεν τούτον κοιτέδειξε πρώτ. Κλεόβελ(Ὁ. ᾧὶ ΔίνδιΘ: ἐν Λίνδῳ 
χε ίας ἡμουΐζης συϊλογῆς χουμα ων» οημοης ἂς χιλιϑψονισμῶ,, υο 

φοΠ!εξξα αι ςἰλπι πλα! τὐτιἀο οἰτοι!πλϊοης, ὅς Βισπηἀίηςπὶ σοῖς, 
ςδητιϊοπάϊη μι ς αιιαηάλιη οδηταης ρεῖεθαῖ ΠῚρο ΠῚ Ροίςεπς ἤςιι5» 
ςαἰξος)Ο] οι ΠΊ»ν ἸΠῈ ΠῚ» ἔγιι πη 6 Πτι} 1» δίς {π᾿ 114 αἰ τὰ 414} 15 Αἰγυρ - 
μὸς οτᾶτ, δι ὁ κορωγισμὸ νἴδιι τὸ κορωνίζειν»ἰᾷ εἰ, τὸ τῷ κορώνν ἀγείρᾷν. 
146πὶ ὃζ ἀγυρμοὺ ποιεῖν, ἀἸ οἴτιιγ οἰτοιπιῖτο δὲ ΠΊροπι ρέτοτς [ΕιΣ 
πιο θά ἴςσαγς σοίϊατο {1π|ι|Δςῆτο 4] 1410, τ ἀσοαηζατα σλητ]ο πᾶς 
Αἰγυρμὸς στίατπη Οπηη1ς ΠΟ] ]ςξτίο» γε] ςοηρτορατίο, ἴτοπὶ τυ γ]ἴο-- 
ΤΊΟΥΠΊ ΡΓΙΠγ4 ἀ165. 

Αγν εῥιίθ., ἃ σγετἰιτ εν άιιοῖς Ποπιδῃ Ργορτλιπ,,Ρ]ατατιη ΡΟΠτΊς, 
Αἰγυρτάζω,ςΟἸ]Ἰσονασστεσο. συν ὁ γω, πολίζα, πἸωχεύω,γὠγείρω, χούμρι τ᾽ 
᾿ἀγυρτίζειν αριιά Ηοπι.Ογ. τ. - 

Αγύμτης,ε, δ ρτορτὸ ἰς 4] ςοηρτορατ ὃς φορ τ ἴῃ Ὑπιιη1.ὁ ἀγείρων, 
δι ρεσιμ!ατίτο τ αι ροριιαπὶ ςοηστερασ δί σορίτ, 41] ζοηεῖο-- 
ποι ςοημοοαῖ. ΗεἰΥ εἶν. ὁ ἀγείρων οἴχλον » ὁχλαγωγός ἱτΙΔέπηῃς 
5.1. οΠῇ ὃς οἰγοι!ατοινη θα]. ργα ξ  σἴατοτ » ππεηἀΐςιις πηοπα τ 
ζΑτὴ5 ΟἸΙΠῚ ἀεςορτιοιο,ὁ χλαγωγής. ὈΊοιτατ ᾿πὸ πὰ ἀγείρω, Καςίαπις 
ἴῃ ἀιαίορ ΑΕ(οι]4ρ1} ὃς Ηετ σας » συ) μιῖζοτόμ- εἶ καὶ ἀγύρτης, 
ὅς. ΑἸςατις ἐρί σταπι. κάραν (6. γρνίμίω τὶς δπὸ βλέφα μητρὸς ἀγύ»-- 
αηςγϑζς. Ρίατο ἀφ Ἀοριδ.1:0.2,.ἰγύρται 5. αὐ μαὐτάςν] Εἰοίπιις,γα- 
τὸς ἃς Ατὶ οἱ νπίωχὺς ἀλαζὼν, ἀπατεών. ΙοηταΓ δατοπὶ οἰμίπιο- 
ἀϊ, ποη ταπὶ οι ἐγείρεσι,, χαὶ σιωεἴγονσι τὸν ὄχλον 5 αιυὰπα 

αιιοά αἰγείρουσι καἰ πϑδιίάσι,, ος εἰξ » ορρι 44 εἰτοιπσαπε. Ατ 
Αγνρτης,γυίςζατοτ,νάς 1ο.5ς.Ἰη Ἐεϊιμπι, ἀγώρν ςγυίςατγς, ΟἸσογ. 
ἐς ἰερίθας [{|9.2.0ραρ..4.Ἐχ ρατγιϊς τἰτίδιις ορειπια σο]απτοῖρτα- 
τεῖ [ἀα:α: πηαττῖς Ειπλμ]ο 5» οόίαχυς 1{π|5 ἀΙοθιις,, πο ας Προ πα 
ςορίτο. Ετ ποτα. 8.1, 

Ετρο εὰπι ργίπυὰὶπη πιασπαᾶς ἱπιιεέξα Ρετ γτθ ες» 
Μιυμίβοετ ταοῖτα τποτταϊοὶς πγιτα ἴα τὸν 
Αετγον αἴας Ἄγσθηῖο {εγημης ἰτεῖ Οὔλπο ΨΙΔΓΙΙΠῚ: 
[τσίῆςι ἢ ρε ἀϊζαητες. 

Αἰὐγύρτης οτίαπι ἀἰςίτας θοΪμς ἃς ἰδξξις φυϊάςπι το Πογαγίις, ίη [ὰ- 
ἀοταίατο. δι 4. 

Αἰγυρτία ας, ἡ, ἴὰς Αἰγυρτεία,οἰτου]ατί ον τα πὶ σίιιπι»ἰγηροίϊιγα,τιοπ- 
ἀϊἸοίτας. ὅς ςοὐταςνςοηστερατῖο, ὁμιλία, 

Αγυρτίζω,ςοηρτοσο, γα τισί 5 σχοτοςο. 
Αγυρτικὸς.ο, δ Πάοτη απο ὠγύρτης, χυδαῖίθο, μα ΙΠς » πισηΔχ, νάπας 

ἀἰγυρτικὸς μαγτιςρτα ει σίατοτ γαῖα ΡΙατατο ἢ 10 ΤΎσαγρ. δ γύντις 
καὶ λογροποιίαι, γι] σάτος ἔθ ι1α. ἀγνρτικ αὶ χυδαῖα ψεύματα, 

Αγυρτος,κ, ὁ ,νηάς σμυάγυρτον ὑδωργα αι ςΟ]]ς ἔξ. ΡΊατο ἴπΊ,οσὶδ. 
Αγυρτοὺς Ηείγ εἶ. λάξεττ ἐχ Ἀρρίοης ργο σιιυαϑροιηὶς μάντάς ζοπ- 

στοσαῖος γάτας 40] δ( ἀγύρται Ποπχϊηδηταγ. 
Αἰὐγγυρτώδης, τ ]ΠἸς, συρφετώδης. 
ΑΤ Χ Αλάω, το αὐσχαλάω»Γοαχο, γογηϊτῖο, 
Αγχαλέννποιηοη ἰοςὶ ἀρ ΗἸρροπαξξεπι. Ηεΐ ἢ. 
ΑὙχάρμον αὐωφερῇ τω εὐχμίω Η εἰν ςἢ. 
ΑΤχατδὲ Ποτὲ ρτο ἔγχαζει μος Δυτο πη ΖΕ οἰϊτα ἔγηςορε ῥτο  αὐα-- 

χαζε,νῖ ἀγχάσαι ἃς ἀγχάσαξι ρτὸ αἰαχάσαι διαἰαχασαξδ. 
Αγχαυρρν,κιτὸ ἀἄγχαυρρς 5.14. στορυ !ζι] τη, 8141] πλησῆον ἢ κὔρχε» 

τὰ ον, νυ μόρρς λυκόφως, καὶ πα χνώδης ὀρϑρος, ΑΡΟΠ]Οηἰας ὑπ Αγθοη. 
οὔποτε νύκτα Αἰγχαν ρὸν (([ἡς ἐπ} ποῖάτασ ἀοοσητιις ςτίαπι πῃ Ε 5 
τΥ̓ΠΊΟ].)κν ὥλσασεν οἰλδι εἰ νοι φάθ. η ς. 

Αγχέθοχ ὁ, ρτορίπσιας. 
Αγχέμαλαι αἱ γ ΒαίδαΣ υιθις ἃ πλᾶπιι νεῖ ραγ, αι ετίατῃ ἀϊσιπτις 

ἀρεκταὶ αν ὀρύξαι,ααοα πλαηι! ρογουτοτς Πρηϊῆςατ, 
ΑΓχέμαχα ὅπλα ἀτηγ ἀμ 5 ΠΟ ΓΉ πιὶς ριιρ πα πημς Οτοσογ Μαχδη. 

1η ογατίοης, εἰς βασήλειογ ὁ μέγαν κ" αὐτιϑέτοις πάλαις γὐ μιφι χαὶς τὸ πὸ - 
χ" αἰρετιχων Ὑπτοχρενεται ἥράσυς, τὲς υνὸ αἰ σὶς χεῖρας ἰόγτας ἀὔχεμοί- 

χρὶς 



ΑΤ 
χοὶς ἕσκοις τοῖς ὅσο γλώσσης καιτατρεπο αὔνυς᾽, τους ὁ πόξῥωϑεν μιοῦλλον 
ποξεῦ ἐοῦσι τοῖς ἐκ μέλανος, Χοποόρθοη ἢ τΡραάτα ἰω δέ που δεησᾳ 

φρατευεἶδ τόξα υδὸ ἐκέτι ἔχοντες ἐδὲ σαλταὶ ςρατεύονται » τοὶ δι ἐγχέ- 
μάχα ἕπλα καλένανα γἕζο. " 

ἰγχήφις Ρτο ἐγζὺςγζγχινπλησιον, ἘΠΥ ΠῚ οἷοριν ι 

μὰ ΑΙἸγχιναλησίονοεγὺς,εἰγχϑ, ἐγχόϑι» Ριορὲ υ ἰηχτα Ὁ Αἰγχοῖῖ δι ἀγχο- 

ἵ δι ἃς ρὸγ ἰγποορ. χε. αῖτ, ΗΠ οπλοτ ΠΙαά.θ, τύχα δ᾽ ἔκτορος ἄγχε 
᾿ς οήνωνται ἈΡΟ]]. 11... Αὐσόοη, σα) 4ατίπο ἄγχι ὃ οἱ ἑόπαλον ϑέτο, δίς, 

᾿Αἰγκιάλη, Αποιία!ο, νεὸς ΟἹ οἵας πχαγί τί ηγα. 
Αγχίαλοςνε, ὁ κα ἡ,χσσφητα ἢπ φητορο. το τα  ἰϑυϑυιλόζανιοςΠΊ ΑΓ ΕἸ ΠΉΙ5, 

πιατί νἱοἴπιις,, ΥΥ δεύργη οεἐγχίαλοςγ5, ΑὙΟ. ΑΡΟ]], ΗΠ οπιοτ, Πα. β, 
χαλκίσα τ᾿ ἐγχίαλον. 

ἰ ̓Αἰγχιάλος ἴῃς αὐγχιαλὸς, ἈΠΟΒίαἰος νος Ῥ ουτῖν Ροηροηῖμς Μ εἶα. 
Αἰγχιζαδὲς αὶ πιοιὸ ἀὐοτατ, ἄρτι πειρῶν. [Δ οπγ,ὠγχιθλώς. 
᾿Αγχιβαϑὲὴς,κ'ος»Ὁ χα ἡ να τς ρΓΟΕ Πα 118, αἶτο σατριτς ἀοιηοτγίις, ργα- 

τ΄ οἴρετι αἰτιτυ δῆς ἀεοίζοπάεης.τὸ ἐγχιζαϑὲς ἐἥ ἑλῶν, αἰείτιιο Ρᾶ- 
ο΄ Ιιδυηγ.ἀγχιξαϑιὶς ϑεέλαστα,, πιάτο ΡγοΒιπάτιπι ργορὲ σοητίῃοη- 
ΟΠ τεπγ. ὠγχιζαϑεῖς φάρυγγεονρτοιπάα ἔλιςος,΄η ἘΡῚΡ. ; 
᾿Αγχιβέξακε » ργορίες ἀσοοἤιτ. Ἐρίσταπηαν δδξα πάλω ϑείων ἐγχί- 

βέξακε ϑρόνων, [4 εἰξ,, οἸοτγία ἰᾷπῃ οἱΐπι ἀϊαίπας ργορίις ἀσος τ 
« ἴδάες. 
ΑΙγχιβασία,νεἶ ἀγχισβασίω Δι τατίο ἀρὰ ἩοτΔΟ] τυπι. 
Αἰγχιβατέω,λυνθισο»ἀπδίτο ἀριἃ Τοηος, (ον ἴτυν δι ἐγχισβατέω. 
Αγχιβάτυςνροοπι ργορίις ςομξεγςης. ᾿ 

ο Αγχίβι, μέγανέγίνς, ΑἸγχίξιον, ἴῃ Ετγπιοί. 
Αγχίξοιον, Η εἰν οἢ μέγα, ἐγγὺς βεῆς νγἢ δὴ πὸ ςεγάξαι. 

᾿ Αἰὐγχίγειος, ΟΠ ΟΓΠῚΪΠμ5ναρα ὈΊΟΩΥΓἀς {τιϊ οΥ 5. 
Αἰγχίγυοι,οἱ πιχησιόχωρριγγείτονες,ν ἸΟ Ων Α ΡΟ]! Ἀ Ποά. 

ο΄ Αἰγχιϑονὴς, εγὸ πηοττιας,πγοττὶ ργοχί πηι5ΉΝ ΟΠ η 85. 
 ἈΑγχίϑεος,εν ὁ, Πογος, Οὐ στα ἔμσογο ἦς οἰτνογαοι]άσις ροζοις, ϑεῖος, 

ἐσόϑείθ.,ἄςο ργοχιπιονίεο ργορίπααιις, Νοπη. 
᾿ Αἰγχίϑερμιον, γεῖτον, κ᾽ αγχίϑυρργνβοτίας μετ Ἰοσοηά. τὴ 
᾿ ᾿Αγχίϑρονος, (πάσης Ρτορί πάις. Νοημ. οι] σεη τίμιο, χειτὸς αὔαξ γε- 

γέταο φὸμεὶς ἀὐγχίϑρονος ἔδδης. 

᾿Αἰγχίϑυρος ξοτίθας ργορίῃαιις,ν Ἰοἰηυ5. 
 Αγχικέλδυϑος πόλις, ρτορίῃηα οἰ αἰτατερτορὲ ἀσσοάθης, ΙΝ οΠη. 

τ ΑὝχιλαν Ἡ-οἰγ οἰ, ἤξεττ ρτο οἷλμυριὰ ϑορλάοσια, ἴδρωτα,, 541» Πγατῖπα 
τ Ὁ οἰμ ἰητοστα. ; 
ΟΝ Ααἰγχίκωψ, ὡπος εἶπ ἀϊξείοης Αἰγίλωψ. ᾿ 
ἢ Δγχίμαςρον,οἰμφίεσ μος γεἰκἰ πισητιτ Ἀγ θογηιιπι,βοτταῖϊς τΙἄσπ ααοὰ 
᾿ 

ᾧ' 
χεί μου τρον. 

"25 - ΄ - εν Α ἂ , 

Ὑχιμαχητὴς» οὐ, ὁ, ΠΟΠΊ σας ΡιΙσπαῆς, θΟ]]ατοτ. ὁ ἐγίυὺς ὁ συσαδίω 
Γ΄ μαχύαϊυος ,η1 πηλπας ἴῃ Ρταπο ςοηίοεῖτ. Η οπτδτ. 14, β, ἵν᾿ ανέ- 

τ΄ 'Ῥρες αγχιρ(φύχυταὶ, δίο.Ν ὈΪ ΨΊΓῚ ΠΟΤ ΪΠῈ5 ριισηδηζος. 
᾿ΑἸγχίμιφχοςἰἀεηη, ὁ ἐγζύϑεν μαχϑυϑυος,ἀγχέμοιχος. 

δγχίμολος, ργορίπαμις » 48] ργορὲ δρσείμι, ἐγτὺς ἐλϑών. νηάς δά - 
τ΄ μετδίππιὶ Αἰ γχίμολον»τλτὶ πγγἀοῖ Πάς., πτοχ, ραμ]ὸ ρὸ δ, ρτοχὶ- 
τη οὐδ τὸ ἄγχι καὶ τὸ μολῶ. Ἡ ΟΠΊοτ. ὅλϑον ὑφορβοὶ ἀγχίμολον, οἴ, 
ΜΣ τὸ πολὺ) ἐκ σῷ σιωώεγυς, ραυἱὸ ρὸπ. ΕΠ Οὐ ὁ. ἀγχίμοχον ἢ οἱ 
ἤλϑε,ὅζς, ἰά εἴξ,εσςς διιτοηι αά εἴπη νθηϊτγπλησίον ἀντ ἥ χϑε, ἰα οἴ, 

᾿ς δᾷ δἰιπὶ ργορίμ5 ἀοςοήμτ, εἰξ ἀγχιμοόλοιονοχ Ρσορίπαιο, 
Αιγχινεφὴς, ἔος,ὁ καὶ γηιδίθι5 ργοριπαμιις, Ἰτιιδ. ἐγχενεφὴς σκόπελ Ὁ», 

ἴῃ ἘρΙσγαπΊΠι. 
ο΄ Αἰγχίνοια ας, ὧν [οἹεγεία, ἰη ἀυεγῖα, (ἀρ δάϊτας, γι ἀθητἰδυρτοι! ἀεητία, 

Ν᾽ Ἰησοηϊυπη,,ησεπι) Δοτ πιο α, σεμΐεσις, Βα Π] ταϑ ἔδυ! ροιείϊας ἰη 
᾿ Ρτογηρτιι εχοοσιταπαϊ συϊά ξιέϊο {τ οριις. Ττος ἔπητ ραττος ἀο- 
ς΄ οἰτατις, μνήμη, ἐξυσης, οἰγχίνοιαν κ᾽ μνήμη μὰν ὅὲι πυΐρησις ὧν ἐμοϑέτις. 
τ΄ ὀξύτης ὃ καὶ ταχύτης “ διανοίας οἰγχίνοια 3, διυΐαμις «ῷ ἷξ ὧν ἐμαϑε ϑη-- 

μευ εἰν κα ἃ μὴ ἐ μα ϑεν. ΔΊς  ἀλ της πἰδὰ σοφις-ῶν, δ) χύπω ψυχῆς ἀγ- 

χινοία χρωυῆνον υἱ γιῶς κὶ φιλθμϑρώπως μετευχειρέζεδδι σεὲς χόγουςγ 14 οἰξ, 
ὀξεία σῇ διδμοίας κινήσει. ἀγχίν οἱαι ὀυςτομία τὴς ὧν ἀσκέπηω χοῦν ῳ, 

Αἰ γχίνοος γκ Αγχίνες ὁ χαὶ ἡγΙοἸοτονροτίρ ςαχ,ἰησοπίοςὰὲ ἀσοης, ποι- 
τιις, (σ αχ, ἰσοπ!Οἰϊις εἰμ α Ἐγίαισ, ρ γι ἀθης,ργου! άτις. Χ οπορ ἢ}. 

Ἐ τιΡα ἄτα. ὅστι αὐτὸ ς σ᾽ ἴγλων ἐρωτόῦτο, διαὶ τὸ ἀγχίνους 9} ταχὶ εἶπε- 

τ΄ κρίνετοϊ  οὔτιηιὸδά ἠησεηΐο ἀοχῖτο οἶετ. ν πᾶς σοπιρατατίιμ πὶ 
Γ΄ Τοὺγχινέσερρς, δὲ ΠιροΓΙ τί αι! πὸ οἰγχινές ατος, τὸ αἰγχίνουιω ἴῃ σ ΘΠ ΠῚ. 
ν᾿ πὸ οἰγχίνοι πὶ γνώμης τισι ΞηΪ} ἀσιι πη Θη." 

ν ᾿Αγχινώς,ποπτὸ, τ] τοτ, Β 4.1 ἜρηΠι πα Δη] ̓ ἀγχινῶς εἰξηγηυῖνοις 

ΐ σλυσιαἴζειν τοὶ νόμωι μ(φ. 
᾿ «Ἀγχίνωψ,ωποςισοπιις μορα: πο ἃ 4] δα 11π| ετἰαπὶ φοίνιξ αἰ εἴταν, 

᾿ς Ῥιοίζον. [10.4. 
Ἀγχίξαι Οτετεηίιιπι ᾿ἰησυανϊάσπα αιο ἀ ἐγίται ἀρρτορίπαιατο, τοῖς 
. Ηεϊγοῖ. 
Αιἰὐγχίπλες πορφουὈτειιὶς ὃς ργορίπαμα παυίσάτιο. Ευτγίρ᾽ ἃ. 

᾿ς ΑΑγχίπορρς,ρτορί πηϊυεῖντ αἰ γχίπορος γαῖα » ἸΝΘΏη. ἀγχίπορϑι κόλακες, 
τς Ἐρ στα πηΠ,. ὃς δ διοικόμιςτος, 
 ἰγχίπου ςεἶστιι ἔᾺς Πς, αὐ δας, ρτορί πα, δ δγοκόμεςτος ὦ πεαρες-ὡςγκαὶ 

"ἢ σιὐεγίυς. Ἐατὶρ. πη ΤρΡμΐσοιη ὙΔυγς. 
, Ἀγχίπτολις πηγὴ ἔσας νγθι ργορίπησιις, ΟῚ δάϊασεης, Νοηη. 
᾿δἰγχιρμίωδης ὁ ἐγζὺς ργορτπαμμς, ΘΟΡΒο οἴη Ατὐνα τη, Η εἰς 
Αἰγχίῥῥοος ἴρις,υτορὸ θιιθης [τις βαμήας, ΔΡΟ]].2.Αγσομαιτίςζῃ, 

᾿ς Ἀγχίσβατεϊν, ςοητοηάετο, ρισπαγα, διαφέρεῶν, ; 
 Δγχίσοος, αὶ πτροῖ φάοτατ ὁ αἶρτι ποιρῶν, ἀμφί οΧ εἴ γχι ἢσηϊβοσητῖθ 

«ἴρτι, δὲ σούῶι αυιο α ἵν ὁρμαν ἤοιτ ἀγχιβαδ ὴς χιιοά ἤηρτα Βαθιι:- 
τοις ἐχ ἐοάςτὴ ἀγχὶ δι (αήγω δι βεΐω. Ἶ 

Αἰγχίασορρς, ὁ χαὶ ἡγρτορίπαμιις, ΑΒ] ηἰς ϑοηρτο;ὺ ἐγτὺς γόες σοοἰτίαο 
ΠΝ τ 

Αγχισα,ρτορίμοιμ! ἱϊπγὸ, ἔγγιςανργοχί πιὸ, Ἠοιηοτι ἀγχισα, ργοχὶ 
Τὶ, ἄγχιςια ἐοικως, ΠἸ γ1}} παῖ}. ΠΟ πγογι ἀν, 

Αγχις εἶα, ἡ γα Β]υτοδοίεις ῬΓΟΡ Πα τατ δ, ΡΓΟρ πα μΐταβ, ςοηρτοῖθις; 
σομμογλτῖο, συγβένεια, ὁ, ητΙΠ τὰς » ἴῃς 1 οοΠϊοηῖς ᾿ορ τ γα: ἴῃς 
Ρτοχὶ πιὸ δά αἰνημεη ἀσοςάςηά!, 

Αγγχισ εἴον γυνὰς χατ᾿ αγχισεῖα, ἰάοπη αιοα κατ᾽ ἀγχιφείδυ αβξοττατ ες 
Βορ[ιοο]. ΑὨτίσοηςν ΤΧροις ςητηὰ ((Πο] ταίζι κατ᾽ οἰκειότητα κὶ χἴ᾽ 
συγζένειθω. 

Αγχισευς, ἐος, ὁ, Ασηαῖι5) Ποσηδτιις, ΡῬιορίησιας, ργοχίπηις, αἰ ηἰς» 
Βιοη τς τ σα ΠΥ Ὁ] ΔΙ 15 οχ σθηοτς πιούταιις ἔπογίς » ΡῬεγγηϊτείς 

᾿Ἰεχ,νυ οἱθίπγο ἀϊ ἰατα ΠΡῚ νοηἀἸοςτιϑίιητ οτίαπι αὶ ἀἰ ἤδτις ςεπ- 
ἴξλητ ἀγχις εἰς, συγίεν εἰς δὲ οἰκείεςιντ ἤητ ἀἰγχις εἴς οἱ Στὸ ἀδελφῶν 
αὐεψιῶν χαὶ ϑείωτ γ7) πατέρᾳ κ᾿ μυτέρρ ἐγζυταίτω πῇ τελδυπήσαντος.οἱ 9 
Ὄὔξῳ τούτων,συγζενεϊς μόνογ.οἱ ὃ κατ᾽ δ)ιγαμίϑυ μιχϑέντες ποῖς οἴκοις οἱ α 

κεῖοι χέοντα. Γαςιδη. ἴῃ Τ ΊἸπηουε. εἶπε πίω) γνώμίω δυμίας ἑύτωρ 
συγίενὴς ἀντί ἀγχιςειὶς κἡ μα ϑηπὴς ἀυτῴ ὧν, 

Αγχισεύω » μ. εὐσω γ κε. δυκοι, [ὔ τα ΡΓΟΡ Πα 115.» ἰπτο ργορί πημίτα- 
τις ματοάίτατε πη σογηο ἀπε ρεῖο, ἀγχιςεύσω ἐγώ σοι, ΡΓορίηαι- 

, τατῖς ἴπτο τε {τρίτα τὴ σἀρ.3.ἐγχ ςεύϑησαν πὸ τ ἱερατείας, 
οἰφξεὶ ἱπητ ἀς (ἀςετάοτίο, [10.2.Ε{8. σιοηϊτίιο οτίδτη τη σίτατ, 

Αιγχιςικόςενπάς ἀγχιςικοὶ δίχαια, Τυτα αιαΣ ἀοθοητατ δἰ ϊςιΐ ποσηίης 
ἀἶγχις εἶας. 

Αγχιςνδίω, τ) ἐγχισείαν, Ἐτν Π10].1 4 ΟἹ, ἴαχτὰ ργορίηηιίτας πη, τὲ 
ἃ ποπγίπο ἐἴρες ες τ οἰ ριςίνδίω κ᾿ πολέτοσ, πολυτίνδίω, 

Αγχιςΐἵνοςνε, ὁ, Εἰ ἐαιιεηδ,οοητ σαι», ΠΟ ασσγιατις» σον οδλτασγάσα- 
1ιι 5. Στὸ τ εὔγχιςος,ηοα τ Ρ ἀγχῆ. ἰνος ορίτποτοη ουΐμπι εἰς 
δριιά ΗοπΊοῖ «5 ργορ!η σία; {πὴ ΠΡ ᾿πυΐςσοστι ἱπτετ ραίςςῶ- 
ἀμνιηγ.14επὰ 11144.17..τοί δ᾽ ἀγχιςῖνοι ἔπιπτὸν Νεκρφὶ, ΤΠτΟΥΡ. ἐστόγλη- 
λοηασυκγαΐ, δ οΓΙ τα αἰγχισι ὦ ος ἵπ ΕτΥ ΠΊΟ]. ὃς ἀρὰ δι, ἐγχας 
ςγ0,. 

Αἴγχίφος,ε, δ ρτοχίηις . ρτορί παι  Πἴπηις» ἄγχισος πατρὸς τοῦ γήθει; 
ἕχατοσ ραττγὶς,, Επγιρίά, 

Αγχίορεφος, ὁ, νεται ον γΟ] 1115, πηατα 1115. δ μετάζολος. δ αϑρίςροφος; 

ἀϊαογίις, Ηοτοάοτ.η Ρ ΟἸγηγ. συγνω κίων. μοι ἔχετε, ὅτι αγχίςροφο 
βελεύομα, 1. σστγατίαπι {Προγίουὶ ορ αἱ οηἐπῚ ἄϊσο, παατο σομῇ- 
1. ὠγχίςροφος μεταξολὴ [4 εἴτ, γοἴοχ δὲ ργόπιρτα πιάτο. Ἐξ 
εἰγχίςροφον δξεχείρημα,αριι ἃ ΗΠ ἐγπιοσ. ΠΒ.,1.46 Τυτςητοτὸ ἐκ σὰ σύ- 
γεγίὺς ἔχον τίυν ὑσιύδεξιν ὡς αὖ εἰ χἐγριάν, οἱ ἐσεξεῖςγκαὶ δυϑυὺς ἐπαγι- 
μᾶν, οἷς ἐδὲ ἡ γῆ πὲς καρποὺς αὐῆκε. τὸ ἀγχίςροφον ἢ αύχυς γ ξοττιιηαΣ 
ΠΛ ΓΑ Ὁ ἴτὰς ἀταας ἱπσουήταητία, γος ορίις. [46 πὶ, τε μεύχνκαᾷ- 
τερὰ ἐγεζόνει χα ἐκ χειοὶσ' ἰώ ἀγχιςρόφες τὲ ταὶ διώξεις ἐποιουῶπο ἐς ἀἋ 

λήλες εἰ κοΐτεροι,Ἰἀ εἰτ 4 ]Δογις οταῖ ἀἰ πη σατῖο » δ [65 ΠΊΔΠΙΙ ϑεγε- 
θαταγ : ντγίησις αὐτεηι οαἸεγί ἐχεισία Ἂς ΓΘσαγ! ἱΠΠ ΡΓΟΙ ΠΟ η6 
αϑια,θχογοῖτας αἷτοσ αἰτογιιπ ἰςεοσατ. ὁ ϑηραυδύης ποικίλος τὶς 
ὧν καὶ ἀγχίσροφος, καϑωμίλει τοῖς χαιρρῖς ὠρὸς τὸ κρεῖπτον εἰεὶ διδούσ 
φἑαωπόν, οιηο γογίατ "1 ΤΠ ΘηΪΟ, 41 {οἴτος παταγαηι [18 Π| τόσος 
τογδς ἀσΠΟΠΊΠΊΟ ἄαγο δ το ΠΊρΙΙ:, 

ΑὙχι αι ὡν,κεφαλίω), λἀπγοιεπς σαρατ. ΗΠ ΟΠΊεγ. 
Αγχιτέλεςος γχρῦνος. ΙΝ ΟΠΏΟ 41ΟἾ ΓΕῚΓ ΤΕ ΠΊΡΙ15 ΡΓΟΡΙ Πα ΌΠ1ΠῚ 5. δί αποί 

ῬΓγορὸ σοὨῈρ  Θτιτ, 
Αγχιτεξμμων,ονος» ὁ, ΟΠ ΟΓΠΊΪΠ115,6 1 εἰς ποῖα ργορίησμιις, Πηἴτῖς 

πὰς, γοςας ΡΟΪ]πΧ συ όρρυς, κδὴ τροσόρρυς. ὠγχιτέρμονας γοτὸ ἀϊ- 
τῆ γγαπη οἷς ΠΟ ΠιιΘΠΙΓ6 αἱτ, 

ΑἸγχίτοκος,νγο᾽, 1 ΡΓΟΡΙΏΖΙΙΟ Πα[Ὶ15. 
Αγχιφανὴς, ΡΓΟρΡ ΠΣ, ργορ ἃ ἀρράγθης, ἸΝΟΠΠΠΙ5. 
Αγχλάσας αὐχχαλοίσοις ἀγακουφ ἰσειφναγα βας- ἴσας, ἘΤΥΠΙΟἷορ, ΤΣ ρο- 

τῆς Ἰεσίταγ ἀγχαλάστιςν ροἴϊτοιοτο5 Διιτο πὶ ἄυς ἐχροπτιίοηςς ρο- 
τίτις ΠΟ Πα τ ῬΑΓΓΙΓΙρΡΙΟ αὐοχμάσοις. 

Αἰγχιάδίω ἀ μξολάδιω, οι ηξξδητοτ, Η εἰν εκ. 
Αγχόϑεν, ΠΟ ΠΊ111115. ἘΡΊΩΝ ΤΣΚΕ μ ἐς 
Αγχόϑε, ρτορὸ, ἀγχοῦ, σοπίτ, ἀν Ὦ,ν, ἰγχύϑι δ) αὐΐ, 1. ἐγζύϑε. 
Αγχόμαλον, τ, Ρ]ΔηΙτί 5,414) ἐγπὺς πίω) ὁμαλότητα ὁ χον. 
Αγχέμβυος αἱ [ΕΟ σατιιτ, κεν γόμόνος, ΕἸ ΡΟ Οτατιρότηας ρόγω.. 
Αγχόναω͵ ὦ, ἤίγαη σα], ατγίγων οι το πὶ ἰδαιιθο φοηίζϊίςο : γηάδ «ἐ- 

παγχογῶ δὲ λι μοι. γὙχονῶ. ; ; " 
Αὐγχόνυ,"ςνὴ Ἰαηαοιις, βούχος, Γο[τἰς » οιπΔ ἀσοοητι ΤΏ Ρεπι τίη, 18- 

αυΐτ 5] 445. ΔΩῚ ἀγχοννὶ οαγ ἀσσαπία ἴῃ ΥἸτίπια ἀεποῖατ ἰρίατα 
αὐχυιπι» 4 εἰξ, ρα ο ςατίομεπι δέ Πγαη συ]ατίο πε πι »α!ροπάιηπι. 
Ἀρυδ Τιοίδημπι ἴῃ ΤΊ πιο! ἰσσίταγ ἱγανασλάω αἰγλιὰ αὔρύ πον. ὦ οὗ 
ἐποιηστίμίω ἅπασι γνώριμο! “τως ταῦτα γχυϑῶϊ, διότι ὑπερπλότω «γ- 
χόνν γδαὐσὸ τρϑγ μα γγύοιτο αὐτοῖς, 14 οἰξ, ἀατταπηεη Ρίατιμν! βου ς 
Το πὰ οπχηίδυς 6 δ ποταπὶ » πὸ ἀπ τἰῖς αβῆμεγε : παπὶ εἰς δὰ 
τοδῖπι τος τρίτος. Ὀϊοίζοτ. 0.6.6 4.24. μεύκητες δβηφέρρυσι τνι- 
γυὲς ἐοικόπας ἀγχέναις,νὈ] ἱπτογρτοονἔμησὶ Πἔγαῃ σι] τας {π!ροη-- 
ἐ1ο ςοποίταηι {{π11}|65. ΡΏΠΟ ἀο ταμηάο , ϑεύγατον τ καϑεερὸν Σ ΟΥ̓ 
αἰγχονης ὑπ ουδύεινν [Πρ εη ἀἴο Ἰηταγίτο, ἔαο σέποτο πηοττὶβ. Αγ" 
'χόνυ οτίατη ἀϊοιτοτ ἃ ΡΟΙ]πος Π|8..4. Ραγα θη τς ἀρ ίςο ἤπιος ἴβῖος 
ερ᾿φ!οτηίάεπι δὲ Ππσηα: ταάϊςοπι. Αὐἰπορίιδηςς » ταύτω δ τ᾿ ὧὰ 
ἀγχογηιᾷ οἰϊ,ανιγιτὸς, ἢ ἀγχόνης ἀξία, 



5. , 

Αἱ χοροὺς ον ἸΟἴπΟϑ, γείτονας. Ὁ ἱ ; ἐρδμῳ 
Αἴγχίϑο τοξοης, ρόσφατος ὸς, φτοριπαυυς συίγμα ὐβοεδλτῖο 216- 

ἴα πη, δόρυ κὶ ἀὐληστον. Ὅς Ἐν ὑπ 
ἀγχχότερρτιρτορίπημίοτ, ἐχλότερος. Π Ετο άΟ τ. σεινοτέρη ἐφεώγετο κ᾿ αἰγχο- 

τέρη καὶ εἰ σβυχή, ἢ ἢ , : ν 
Αἰγχοτώτα, Ἀ ἀαιοτδίιπι, σεηῖτ. νε ὠγχοτώτω φοίνικος 1 χτὰ ῬΑΪπΗ ΠῚ, 

οἱ ὠγχοτοώτω προσήκοντες ἰὰ εἴϊ ργοχίπη, ργορ πα οΟηίΔΠ σα ΠΟΙ 

{εὰ ἔπος. : πὶ , ΟΣ 
Αγχοῦ. Ρ΄ορὸ»ἴη Ρ΄ο Ρίθαπο, ππχτα, ἐγὺς σσληστον,  ηἶτ.πποίταγ. Ης 

τοάοε. ΠΡ.1 σαρτύης 3 αυϑόυῆνΘ. ἀγχϑ ἢ) «ρατὸν ζετο φέρων ἐς κω- 
μίω. εἴγχου, ἱπιροτατίαιις εἰδ αΡ ἀγχομαι. ἄψχου αιτοπι ἀάπετ- 
δ ιππη» ἴῃ σοΠρΡΟΙτίοης πλταῖ « ἴῃ ἔγγτ ὠγχίνοια,͵ εἰ γχιςεις, εἰ γχί- 
ϑυροτνῖηυῖς Οατα 110.5.σταπι. 

Ἄγχεεος, Αποδαγας ἈΠ] Ππς Μιάα γ αὶ {είε 1π τεγτα Είαταπι ἴροπτε 
ἀειοςοις, ΡΊΤαταγιίη ῬΑγ81]. 
Αγχους," ) οἰ αϑνγεέτων.ν Οσάητ ἀπτα ΠῚ ποῦς αλησιοχώρφυς καὶ γείτονας, 

ἐγχέρφυς πρϑοὶ το γχι τοὺς ὄρφυς ἔῃ) ἀἰοίτυν δὲ ἐγχέρος ἃ Ογρτιῖς, 
ἀνασαϊαπι ὅς ατοτα, ὄρϑρίθ' κὶ φωσφόρος. Αγχέρης γετὸ 146 πὶ πεέ- 
γῊςΡΔΌΡΕΓ ὅζ ἱπορϑ. 

Δὔγχουσα ἡς γα ςἈυΐα, χώλυξ, ἐνόχλεια, πετθα οἰππι ταῖς τθ γα πγὰ 
Ἰνετος ντὶ (οἱςησ δά σοΐογις ἰεποοϊπήιτη » γιθάς γνογθὰ πὶ ἀἰγχεσί- 
ζω ἰὰ εἴς ἔαςο,οἴοτο ἔογπιδπι. [)ὲ μαϊας Βογθ ας τε ρ οὶ ἔρεςς, 
Ῥ]οίζοτγ. "θ..4, Η ας μοτθα Ἰίσηο ἱπῆςϊεπάο, σογί]ας ὅς Ἰληΐς 
παϊτὰ ἀρτὰ εἴς. Να]ρὸ νοσάτασ ογοάμοες. ΤΟ οἶτον οτίαπι ἔψχας ἃ 
ῬΟΙ]ΟΝ τἀς φύκος, ὃς χειροαπέλεϑρον. 

Αγχούς ςαἰγχ, ὶ κώλυξ ρτορτίὲ ἴῃ τοῇς. 
Αἴγχεαν γοσλῃζ [,Οοτοηίες μυωπα, ἰά οἴϊ, ΤαἰοϊοΙπὶ » ν εἰ ἁΠ πὶ τὸν 

( οἷς εν. “ἢ. 5 . , Ἄ ͵ » Ι 

Αγχειαϊαϑι,παηοὶ γε εἰτι], αὐδκαλεί ψα ὧι ἢ χε σεεδχ, ΓΟ αὐαχειαίαῶι 4 
αναχειαίνω νος ἀιιζοππι 40 αἰαχείω σηιΡοτιησο ΟΠ] πο. 

ΑἼχω μιξω,α. χα ἴταησαϊο, τγτιη σον» πγιέξα συΐα σοοτσθο,ΟΌτΟΥ 
τὸ φοἹ]ο ἴῃ ν!ησαΐα ἀιοο, ργαξοσοναησο,ςοηϊετίησο ἔυ τες ἴει 
σαϊτατινπάο δευμίγχη. ἴα ΕτΥ πιο]. εἰγχω αὖ τὸ ἄγω, παπὶ γχω 
εἰὶ, τὸ τίω) φάρυγία σιυυάγωγαγίγω, Ροτίμ5 γχω αὖ ἀγχι ἔχειν, ὐέ- 
χεῖν τταξξιιπὶ ρυτο. ΓσιΔη. 1 ἀϊαϊοσ, αἰαίκου,τί ἄγχεις ὦ «Ὡροτεσίλαε 
πίω) ἐχένίω Ὡροσσεσ νη] γάρ ας Η οἸσπατιν, δίς. ΟΥορογι Νὰ 
χαηζιΐῃ ἀμεγτατίοης δάτιογίας ΕΠ ηἴά πος. κοιϑτόπερ ἵπποι ϑερ- 
μοὶ καὶ δυσκοέϑεκτοι ἃ ἐϑπξ τίω χογισμὸὲν δσοῤῥέψαντες χαὶ τίω) χαλῶς 
εἴἴγχεσαν ὀυλίξειαν Σστοπῇ ύστιντες:ν ΟἹ ἄγχώσειν, ἰά εἴζ, ςοφτσειτο 1. 
Τιαοιᾶη ἴῃ 1μᾶρ τ.’ δὲ ἄγχω τὸς μαϑυταξ,, ἴα) μηὴχῖ᾽ χαιρὴν δποϑύσι 
φοὺς μιῶνές. Αβ αςὰς ἀριὰ Ατηϊορἢ. ἴη Β Δαὶς 44 ΤΙΟοοΥ Π11ΠῚ, ὃς, ἴΠ 
αὐπτΣ κιν᾽ ὑμὴν ὠξελάσας ων κέρξερον ἀπῆξας ἄγχών, χ᾽ Σποόραςξ ὥχου 

λαξαν. || οὕτοττο σοἱ]ο σα α πὶ οἶπις ρταξοςαης. Αἴγχων,ςατηις 
ξεχ, δήμεθ:, καιο  «νίγων {{απσι]δης ὃς [αΟσλης. οἹ᾿ οτιλον πα 
ΡΠΙςαπο,ἰπίξιτδης. κἰδισφίγίων ἡὶ ϑλίζων:ντ ὁδὲ ἀγχων τίω) αὐὴ δεξιαὶ 
χἡ αἰδιάγων, αὐδχαιρεῖται τὸ ξίφίϑ», 

᾿Αγχώμακα,Ἔεχ απο ἀηοιρίτὶ Ματῖς, απ ν᾽ να] Δ Π τοῦ. Τ ογ 4.1. 
γι ἰωῶτε ὃν τῷ ἀυτῷ ς«εατεύματι τσ ἀϑίωαιων, ἕως ἐγχώμφαλα ἐγαυμοί- 
χουν Όι Οτασις τηΐογρτος, ἀγχώμῳλαν ἸὩ41τ, 1, ἦστε, Ραμ] ΊτΟΥ, 
ίξιι ξσα νἱ. Π οίταγ οτίαπι πα γτετ. Τῃ Μοπιηοηῖς Εςΐο- 
σὶβ, ὥτα εἰς ἀϊχώμᾳλον νὶ μοῖχν συ εςρείφη, ρα σα ἀοίηἀς σοηιετίὰ 
νίςς οχ σΠ0 σογθθατιγννοὶ σοι Πγιττο θάταγ. 

᾿Αγχώμαλθ»ὁ καὶ δ βατ,α αυιις.ὁ ἐγὺς ἴσος οὐρα πλιΐσι(θ:, ἰσρϑϑεενὶς,» ἴῃ - 
ας Τ μιογ. Οτγασας Ἰητογρταν. αγχύμαλθ- μοὶ χη, ἀυθίες Ματς, 
Δῆςερς ρυισπαἱ ἴση μό χνοῪ Ἀιιογ.11.4.διαφϑειρέντων μ τοι πολ-- 
χών ἐχατέρφις, κα; ἀγχωμοίλου πὶ μα χης γγομῆϑης. ΡΊατατο  ἷο Οὐο- 
πε,ἀγχωμάλχε μείχος γεβονυάμης. Ἰάς αι Τ᾽ σον ἀν 4. κα ἐγγύοντο ἐν πρὶ 
χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι,Ἰὰ εἴς, ρεης ράγεπη ντγάσις (δυτοητία πὰ- 
ταοταπι τα τ. ἴσϊπις ΡΟ] αχ [10.5-Πος νοςαθιτην ἀμτι!πὶ ἃς αἵς. 
ῬοΓΙΠη εἷς αἰτ,ηπλπαῖς εο νίϊῃις {τ Τ μενα. ΐ ὶ 

"Αγχω ούλως͵ κυ ἷξ ἴσου,αιο Μάτῖο, ραγίτογι μφιξόλως. Βιι4- ἴπ η4- 
ἄδπ ερηϊ. λά Εταίπγ. πρὸς "ὶ φιλοκαλίας ἶ ἡμῖν ἀγχωμάλως; ὡς οἵμαι, 

πϑξιαπεδείς ἐν ροῖ [τι ἀίππι ποποίϊατίς ἃ Πο!ς οχ απο, ριποτ,οχ- 
Ῥετιτανᾶζο. 

ΑἴαὝτοο, μι ξω α ἥ χα, ὃς Αττϊςὸ ἀγήοχαοἰέρ.β. ἤγον, νεῖ ἤγεγν,ασο,α- 
το,ρεγξειο,αἴξογο,λἀδαςο. υὐὴ ἴξάς δεῦρφιου μὴ πὰς αάάιιςος.ΡΓα- 
ταῖς. ἱη Ρεγίο δι περ κεφάλαιον Ὑἴ κοί τωϑεν ἤγαγες, Πυοάπαπῃ 
Τρεῖς εχ ἰηξετις τεδυχηῖι } Ηος νεγθαπι πταΐτι νεϊς οἤναυεπι- 

δἀπιοάιμηι ΑΡῸ ἀριια ἴ ατί πος» Ν Οἰμητ ἰσίτις Ογαςὶ ργορτί ἃ ἀς 
τοις σογρογεις πο Δηϊ Ὠγάτις ἀἸοὶ »ἤςας Οςοτο, Αἰ] } πὶ ἀρας: 
ἱπιργοργίὰ νογὸ δὲ δά ᾿παπὴ πα τγαηςίσγγι, γτ ἄγω ἀργώριον,14 οἵδ, 
φέρω. [(Οοτατος, τοῖς βασιλεῦσι ταὶ ἐϑιη τας ἄγήν » ἀάτεσος ἔεττς γὸ- 
ἔτος. Αταας Παῖς {τ ὑσιπλα ἢ σηϊ ἤοατιο : (αι τι δὲ 4115) ρτὸ 
τταθο, ἐλκω,ἀάιςοο, πάτο, Ἰπαϊτο,ΑΠΠΠ οἸ ον] τον ργόποςον Ρεϊ- 

Ἰο,εχῖσο, εάϊιςο, ςοπηπιοιςο. Πιοΐςογ. 1 3.ςαρ. 93. ἄγει ἕρᾳ, 
ἐμμίωα κ γέλα, Ἰὰ οἴξ, πιξηίςενντίηατη, ἰας οἰοτ. Αριά δμηάςπι, 
ἄγει κοιλίαν, τὰ οἰ αἰσαπι εἱστ,ίξρε ΙἸεσίτιγ. ἴω βία ,νἱ τγαϊο ἴῃ ἢ 

χυτὴ ασάαςο,Ρίατο ἴῃ ερζινηάς ἀΐων, ἀξ ΕΟ 1 ποχιιπη, 1 1- 

ἄςηγ, ἄγειν εἰς αἰ χαρεςαν»ἴτ ΟὈ]"αϊο ον σηπν" ἐσ στατὶ τγάθογο. 
Ῥεπλοίϊῃς αδεὶ ξ' ςεραύε, πα ὄιεργεσίας ὅγὴ ἃ παρέντα βίον “"Ὑνο- 
μῆνας εἰς ἀχαριςίαν γ" προπυλακισμὸν εἴγάν. Τάτ πὶ τἀ φιηηρτο ἄυςο, 
ὃς ἀεΐετο. ὁ κόπτυφίθ- αἰὐὴὴο ἃ ἀ μφικαυύγων ἠΐγαγε “ρατια! ὡς 3 εἱ εδὸὁ ἐκ 
λον οἱ δ᾽ ἐλ ϑύγτες ἐδὲν ἢ ἜΤ» ΘΟ ΡΕΣΕΑΣ τς τς 

πρίεν εἰς σ ἣν ὅήξστιν πφλαϊαν ὅπη ἃ φίλιππον 

Α ἊΣ 
δυθυὺς νυ γιμόνα γον οἱ κατεσκευασυΐύοι,", ῬΆΠ]Πρρο ἀυοὶ ἀφει]ογιτ- 
Τάεπα Πεπη μη. ᾽ς πόλεμιογ εἰς πίω) ἀπττικίω αἴ γής αἰαἐνη,ἰᾷ 
εἰρΐπαςῃις, ἰγάν φρατιαὶ αϑδα πόλιν πολεμίαν, Δ ποτα ς ΒΟ τι] ο γτ 
οπὶ ἀθοτγα Ὀχογοιτι ΠῚ. Χ οπορἢ. 1. σα, ἰΐγήν πρὸς τεῖχΘηασο-- 
τε δά πημτιπι. [τοηὶ ἀμπςο» εχ ζιγηο. κ'γοομαι, Απτιρμοητὶ ὅτ 
τ 4! ΜΝ αάο, φοιτάω πορεύομαι ΕΟ πτοτ- 5ῖς [οδη.ςαρ.1:. ἀγουῖν 
εἰς πίω) ἰεδαίαν. ὃς ἀγωυΐ κα ἡ μεῖς, ἵνα δατοϑοένωυδο μετ᾽ ἀυτιῇ ςΔ}.26.Ε- 

ἀλησο} 1) ΜάτιΗ, ἐγείρει», ἀΐ,ωυᾶν [ἀγσῖτο,βαμπιις Θτοσον ναζαπ. 
ἐν τῷ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, ἐγείρεῶνε, ἀἄγωμῆν ἐντεῦϑεν κα μτοροὶ χαμ- 
τρῶς ὑπὲρ χιηγδ. χεύμψόδυτες. ΔΕ ΟΠπες σοηττα Ὁτορμοης, ἄξειν 
δι τὸ βῆ μα κὶ αἰαγχάσᾳν ὁποκρίνεῶι, ρτο., δά τγιθιυιπαὶ ὃς Ποία πῃ 

τάροτς. αἰ γήν εἰς σιωτέλειαν,ςοσςι Ε,τΓ δ ατιι πὶ ρεπάοτς, δ ειπο ἢ. 
εἰς υὑπόγοιαν ἀγὼ, ἰπρΊσοτ,ν αὶ τὴ {ἰρ᾽ οἰ Ομ πὶ αἀάμιςο νγ [μποΐδη.ἶπι 
Νιρτο ῦ Βος γεγο ἀεάτιοίταν ἀγιυμὶ, 14 οἰϊρντανδς νους, Στὸ τὶ δ 
αὐτ ὔγήν μας τοὶ γία,τουτές! πορεύεϑι χεῖται γὸ τῷ αἴ γήν ὅμηρρς αἰτὲ 
πῇ φοιτᾷν καὶ ἐρχεῶχινηάς Οὐἀγῇ, δ], ἢ γὸ πολλεὶ παϑὼν καὶ πόγλ᾽ ἐπαλη- 
ϑεὶς ἐγαγόγίω ἐν γηυσὲ,ὅζοιν 1 τάπηδη γίάς ΠιΠῈ Πρηιῆςοτι τα}} ὃς 
γίχί. ἄγω εἰς παν καιϑῆκον πὲς γέες,, Ολ2α ἀε δοπεδδιτιρτο εο 
αυοά ΟἸςογο, ἡ οπλης οὗ ο1} πιαπας ἸηΠπγονἀἸοἰτ οι ἠξτγείτας 
ἁὐτοπὶ πος γοτραπὶ Ποστηοίο, αἴγω σοι ἃ αἴϑρωπον., αἀάπιςο τἰδὲ 
Ἐσοπιίπαπη. καὶ αἴγω σε εἰς τίο) πολιν νὃς ἀπο τε ἴῃ οἰπτατοπι. [τῶν 
τοσογπιοδογοι ὀρϑωώ, ὄηηςατώ, υϑιωῳ. Ρ]ατατοίι. ἃ ῥωμώων δῆμον 
ἀΐγγειν κα ὀρθοῦ, [το πὶ ππτγιον οἀαςο,οοςο,πηογος Πα τά πγη» 
ξοτροσὶς σοπιροηο,νῖ καλῶς ἐχ ϑέντεςγαρμ Θαηε ΤΥ τ πλψεν. 
1 [ππτυϊτι :ὃς κιωῦες ἐχ ϑεῖσαναριια εὐπάοπγνσάπας θαοπα ἐγιάϊτας, ὃς 
ψεπατίοηϊθιις γι] ]ος. Β]Δητας το πα! ας ἔογπηο, νῖ ἴῃ τηοάυπιὶ σοπα 
ἀεςουτοηι δὲ σοπηπιοάμιπι πᾶταγο Πα: ογοίσδης ὃς ἘΧραπάαπτιγ, 
τὸ νέα φυ τὰ εἰς σκίω"αὶ τοπεῖα,κ) παντοῖα κήματα διατίϑημι. ΤδΟ - 
ῬΡταιὶ. τίω 3 ἀμπεκέργίαν ἄγειν δεῖ κύκλω πδρὶ ἃ πυϑιῆνα, Ατίΐζοτ. τ. 
Εταῖς.ταρ.4.ἤϑεσι κρυιῶς ἄγομαι,1 ἃ εἴτ, πχοτίδας θεης τπίτιοτ ὃς 
ξογπιοτ. μι οΐδη τη ΑΠα Ομ υὗσ'ο στα δείαις ἐλευθερίοις εἴγειν τε καὶ 
πρέφειν αὐσ ὲὶς 14 εἰἙ,, ἀπΠοἰρ] της ᾿ηροηιῖ5 ἸηΠπίτπετα ὃ αἰσγε οοσ. 
Ἰτέση ἀρύθΠὴΣ ΠΡ ΤῊ ΤΕ Ἐν τε  γγ - . Αγῆοσ, ὃς 
ΡΙαταῖςο σις Οἴςογο, Ηοπἑηὶς πισῆς νἱἀθηἀ] δὲ αὐάίςηά! ἀεἰς- 
ξζατίομς ἀποίτιιγ. Ασίτο, πιοιθο » Χοπορ ἄς ν΄ η. ἀγέϑωσαν 
Ὁ. ϑέρρυς υἱὲ μέχει μεσημξρίας, ασίτεηταγ αἰτατε νίπιο αἀ πηοτί αι, 
[τεπὶ τγαξξο, ἄγειν ατυρετὲς τγλέζατο ἔεδτες. 4] 6η.44 Οἴδας.]], τ. 
“ἐς τεταρταίες κατ' ἀρ χαὶ μεπρίως τε χαὶ πρόως οἱ γήν χεί. [1161 ΠΊΟ 

"ἀυ]οτ,ςαηο, μέλπω, ἐδώ, δα πτ ρτςτογοα δι Αἰ ας Ιοςυτίοπος, Θαἱςῃ- 
ἂν «τι δίῳτεροσαρεσχα δέκατον ἔτος ἀΐγοντιν ἴῃ ριιθεῖς συατταπηάοοί-- 
ΤΛΠΠῚ ἀπ απ ἀσθητς ὔγην τίυ) ἡμέραν. ΟΑ]οη κῆτσκοπεῖόν δεῖ πὸ σίων 
ἄγειν πίω) η μέραν δπὸ πὰ νοσεῖν ὁ αὔσρωπος,αιιοτις ἀἴες εἶτ ἐχ 40 ς- 
στοτας Τ Ἀυδγ 4.110 ς  αἰργεῖοι δ᾽ αὐὰ χωρηστέντων αὐτῆ τῷ ὡρὸ πὰ καρ-- 
γείᾳ μίι ὡς οἴξελϑόντες τετε ἀσὶ φϑινογτίθ: καὶ ἄγοντες πίω) μέραν παμΐ - 
σίωυ, πτίν τα ὁ χξόγον ἐσέβαλον εἰς πἰοὶ ἐαδαυρίαν,κὶ ἐδάοιυν ὈΪ ἀΐοντες 

αἰ μέραν.Ἰὰ εἶχ, δπητηρρυῦ τες κὶ χαμρφφυλακίέγτες, Ἢ ἑορ τοίζοντες πα ες 

οἰυΐᾳεπι ἰητεγργοςυἱά εἰς, δ δγιιαητος ἀΐθ πη ΠΠπ|πῈ νοὶ σας τδη- 
τας, Γαοίλη. ταὶ ἀλκυογίδας κἱ μέρας ἀ Πίν, ο]οθτατο. Αρια Πεπι πη. 
πδρὶ ςεφαύε ἴῃ ἐΡῊ τ. ΡΕΠΙΡΡΙ, σμυαντῶτε μὲ οἶδ᾽ ἕπλων εἰς πἰω) φωκῖσδα, 
δΐχοντες ἔξησιτισμμὺν ἡ μερῶν τέϊ τωρρίκον ται πῇ ἐνεςῶτίθ- μίωος χωοῦ, ὡς 

ἡ μεῖς ἀἴγουόυ͵ ος δ᾽ αϑίωαηοιγβουδδομιῶνίθ- ἴτα Τιἀτί πὶ ἀσξτο ςτάτοπὺν 
ἀφοτς γιταπηνάρογο Γδη ΘΟ το ΠΊ. οἴγ ἐν δεον στα, ἀγήν ἐερτίω ἀστοῖς 
Ῥαςομαηα! ἰᾳ,ασοτς ἀΐοπι ἔς τιιπ|. εἰ γάν πενϑος» Εἰςοτς ᾿πέξιση. ἀἴ- 
γεῖν εἰρίω ἴω ,Ἰὰ εἴτ, ααι!είςζεγε» "πη ράςε ἀσσεγει ρᾷσοπ γετίποτα. [- 
(δοίαιες ἀς ρος, ἐγούμο) δεῖν ἡμας αὶ μόνον ψηφιστιυῦες σία εἰρίωϊω 
ἐκ ἐκκλησίας ἀπελϑεῖν,αἶλλα καἰ βελδισπευῆνες͵ ὅπως ἀἰ ξωυλν αὐτίων, ἐ!-- 
γὴν “λέφαρᾳ Ὡρος τὸ αὐαιδὲς να σοτα ἱπηρυἐςητίυς, Εὐτιρίάες ἄγω ἀἴ- 
ἀοίταν ἀπ ςῸ νχογς ΠΊ, Δ ΡΟ ]]. γήν ἐ σας ίαν,Ἰοίπαᾶτο, ΑΓΠΤΟΡΗ αγήν 
ὅγε ἢ «αϑμϑν, τοάίσοτο δ Πργαην, ΑσΠΟρΡὮ ἴῃ Ἀ απὶς ὠΐγάν ἰδ ηαν» 
(ξουτατη εἴς, Ὠοπιοιζβεπες. ἀΐγειν συ χίαν, αιιϊείςεις, ἔετιαγῖν 
4αλετὶ [δ ἀατε. Πεπι με. ἐδὲ ἡσυχίαν ἄγειν ἀΐφικον κὶ ὕπουλον, 
ὅζς. ἄγήν σι ολία), οὐ οἔιΠι εἴϊς, γαςαν ε. ἄγειν ἐκεχειρίαν, καὶ ταὶ απογ-- 

δεὶς Οἰίοτιατο ραξξας ἱπάυοἷας » ἔγήν γίλωτα,, τάφος ν5ορῆο. Ἐξ 
ταπὶ ρταροπειοπηίδες,ντ εἶγήν δ) φαλαγῇθεγάπςοτο ἐχεγοιταπι [πὶ 
Ρβαϊδηρα, γήν σὲ τῷ ϑειναΐτω τάρετο δά πιοττεπι,θιςεγα δά {πρ- 
ῬΙΙοίπ πὶ ἀγάν εἰς διαίκρασιν ἐκ συγχ υσεώς ΡΉΪο ἐς πτιπάο, ἴὰ εἰν, 
οχ σοηΐξιποης ἴῃ ἀξ τιτηθη τοάισετε, ἄγῴν εἰς ψπτοψίων:Οἱςοτ, δ 
Ατεσυ πη ΡΟ] οἴτος οἰκ (είς συγαταγι 1, γε ἴΠ Αἰ ταυλ ΠῚ {[ρ] οἷο- 

ποπὶ ξιοϊποτῖς Οὐτῖο Πἰτπς φἀδυςοιοτιτ, ΧοπορΉ. σὲς ἀκουοντας 

ὑ3ὲ καλοκαγαϑίδμ ἀγή4» 14 οἴ ωροα γᾷ ργοπηοιοῖ δά νγτιτεπι. [ἀ46, 
63) τίυ) ῥα «ἴω ὁδὸν ἄξω σειτε ἴπ νίαπι ἀςάιοαπη ἔλΟ1}ΠΠἸπγᾶ πη. Τά της 
αἰίτοτ, ἐγὼ 3 ῥα δύαν ὁδὸν Ἐ3ὶ τυ ξυδαιμονίαν εἴξω σε, τὸ γία ἔ, 6111 αἄ 

[ααἸϊοίτατοηι ἀξάιιςαιη.ζωγτας εἰς κακαὶ δοξας ἀγήν, ῬΊατο ἀε ΚΒ ὁ - 
Ῥυβνίαεητος ᾿πξηγατς. γω υἱμας ἐν ἔστι τιμῇ, ΟΧ παιο νος αἰτὶ-- 

πιο. γάν ἐν τημῆ νη Πόποῖς μασοτο, Ἰοηοταγα. ἐγ σεμνότέρον υ- 
μαζ,Α]ιὶς Ῥταπης νος συιὰπι το] αιος ἀϊσηος ᾿πάϊςο,, τηο σία 

ἴῃ κόποτο μαθόο. ἄξω ἐδαμῶς μείζονας ὑμῶν, τὰ εἰξ, πΠΌ]Πς Ρίατίς 
αυὰτη νὸς ἔς λπι. διὰ τιμὴς ἀγω ρτο τιμῶ ὃς Πόποτο ,{ς δοεὶ φρον-- 
σίδος ἄγω, ἰὰ εἴτ, φροντίζω. ἃς στο ΄οςο σιν Ετίατγη ἀίδιον διεὲ τισ 
μῆς ἔγω ἃζ διὰ φρογτι 2ὸς ἔχω. δι᾽ ὀργῆς ἄγω αστὲ Κτο οἶς διὼ πάσης 

φνλακὴς τε καὶ ἀσφαλείας ἀγεινναρι ἃ Θα] 6 η.118.4. αἀ Οἰδιςοηοτην, 

ΠΡ᾽ σαμεῖς αἰ] σφητον ὃς (δ του! αἰ γήν δι᾽ αἰδούςυν ΠΟ γατὶ, νοηογᾷ.- 
τίοις ἀἰ σι δτ).γ ει» δεαὶ βρη μη Βιοτποσίῳ πιληάδτς. ἀγάν ἐν ἀδελ- 

φαλξ, 

-«. κα, φσ΄!. «ὦ 

τὰν «ὐρφοξ κῶς. .-.ὃ,- τς “1 



᾿ ᾿ ἐν ἴδ 
"" φῶς»ἀπσοῖς Ιοσο (οτογίς, ἐἴγειν δυσφοίρας πέγειδος ν αρτὸ ἔοττα ορ- 
 φτοδτίληι. ἄγειν χὶ φέρειν, σετὸ ὃς ἔσγγορτο Βοίζηι πλοῖο ρορι- 

ἰατί,νεχατς Πδοτας. ἴα Ατοδιάδιιο , ἀγήν καὶ φέρειν πὲς πολεμίες» 
δις Οἱς ἴῃ ορ ει Ο γαυϊήλ, Ἐὰ πὶ ἀρ ογο,ταροῖς Ἀ οπηρυδ. σαὶ 
Δ ΆΠ1ὰ νίστας, 8. οΓἰαϊας, Τπν ἀοπηπι ἔγαξξα ροττίηαοία οἱκ ̓ ν ντ 
ξεγτὶ ἀρίσιίο τος ἤμας νἱάοτγυητον ἴγρι}]. ΑἸ ταρίμης ἱπσοηίᾷ ἔο- 
τάστηας Ρεγσαάπια, κυςίδη ἄγει κὶ φίρει αἰ χὶτ ΡΓΟ » ἴὰο Ἀγ Ἰτγατυ, 
αυὸ νος τελεῖς τ ἴῃ ἀϊα]οσο ρας καὶ διὸς, σουῖ υδὸ χαὶ πανυ οὗτός γε 
“᾿,ασέτης ὄξι ἄγει σε πὶ φέρει ῥινός, φασινγέλκων. Οὐ Ο Πηα πὶ οάτι τὴ 

ἃς Οοτ. Τδοΐτις, Ν πης ργιηςῖρος ἴῃ Οαίαγις ἀπη!οἰτῖα ἀσαης ὥ- 
τάπταις συπέξα. ΑτἸτορ Ιλῃ. νεῷ υὐπτὸ γὸ τόχων χεεωῶν τε δυσκολωτοί- 
σὼν, ἄγομαι φέξομαι, οἴτ,ασοτιξοι οτ,α νίαγ!5,1. σοττοτ. ἐἴγειν χαὶ 
φθρειν ρτὸ ἀφοιρογοιαριιὰ ΧΟΠΟΡΗ. δ ρτο ἀρὸτς ἃς ἔσγγε ἴῃς ᾿νο- 
ΖἘΠΊταῖς ἴῃ θοπιπὶ ἰάςβι ἀσςεριτ. ΝΝοιηιρα ἂρ ἄγω σοπηροῖ- 
ταν πγιτᾶητ αἱ ἰὴ ἰνντ φρατογὸςν ὁδηγὸς ἴσαις ΟΔΖα. Αἴγω τὸ κλώ,, 1ὰ 
εἰ, ἔαησο; εὐρᾳκείωμν ὄχαγοὶ μέσος ὅγα χαὶ ἐν διαλύσει ἔαγα, ϑεν 
μετοχιὶ ὁ ἐαγὼς ναὶ τεῦ οἷξ ἀυτώ, ας ἴπτογρτος Ατηϊορ ιν νης κόῖττα 
γυς,α εἰς ἐγαξξας ἴπ ̓τίοτὶ αουλίτο, ῆξα κ᾽ ἐαξαινηες κατέαξα; Α΄- 
γρυσιν εἐορτίω) οἱ κλέπται ἕατας ἀϊοιη ξείτιαι οοἰεδγδητ. ἙἸοσδης 
οἵδ ἀρὰ Οοιπῖσος ρατασπτίᾳ » ἀς Βις αὶ ἱπηριιηὶ ἰΔτγοςί παηταγ, 
νεῖ σὰπῃ πιάση ἱπηρυηίταῖο, ὃς ΠΙσοητία ἴῃ αἰ ογα πὶ [οττιυιηας [α- 
ττοοϊπατί οπὸ Ἔχογοθηζ. πᾶ αἴγον ἐορπίυδ, ἀἰ οἰτοτ ῬΓῸ ἑορτείζᾳν, ἔεῖϊα 
Ὁρογαγίεντ ἄγεν σζολίαυὶ κὶ ἐγειν ἀτορᾳξίαν ἴοςο ᾽ξ χολάζειν,οτίΑτὶ ὃς 
ξεγίατι. ἄγει ἡὶ ϑείλαοσα γελίωΐω,, ροίϊτις νεητὶς υιείοις πηᾶτε : οἰξ 
τγαῃ  Ππτὰς πγατὶς ὃς πιαϊαοίλοντ νας εἴ Οαίαγ. Ετ πευυγυρίζειν: 
Αατορ. ἀγρυσιν οἱ ἃ ἴχκχον, ΕὐήττΠι. Π|δὰ 3. Δπποτατ ἢ σηϊῆςα - 
το ἰητογάϊιπι ργοῆ οὐοἱ δι αὐιγενντ ἰπ 60 ργομογθῖο ἀραιὰ Γοπλ - 
οὐ], ὄν. ἀΐγων μυςόρμα,ἰὰ οἰτ, ὄγί. ὁ ὠπτὼν εἰς τίω) σῷ μυςηρία ἐ- 

Γ΄ ορτίω. 
ΠΑἸῶ γεπετουνπάς εἰγάσμα τὰ οτίλπι αἰ ά60 μέμφομαι καὶ φϑυνῶ. ΠΙΔά. 

3.ἐκπλήττομω,γηάς Αγν. ΑἸΒοπασοτγᾶς ἴῃ ΑΡοΪο, ὅδηκαλέσι το μὴ κα 
᾿ πὲς αὐτὲς πάϊς πολεσι ϑεὲς ἀγεῖν,οοἴδαπι ἄδος τοΪογα. [Οἱ ἀςπι τα-- 
τῆςη τὰ [οτίρτιιηι, τὰ ϑυρία ϑεὲς γεστ, Ὀς]] ας ρτο ἀϊις μας, 
ἅταμ!α ψΕΠΟΓΔΏΓΙΤ. Ὁ ΣΥΝ ΑΕ Ὁ Τα 
ὑγωγεὺς, ἐος, ὁ αἱ Πἰτοπι ̓ ητοηάϊτ, 1. ὁ ἐνάγων τίαὶ δε κίων, ᾧ διώκων. 1- 
τοτι ἐγωγευς οἱ ἱμαὲὶ ᾧ ἄγεται ὁ ἵππος ἱ. Ἰοτιιη1 αι10 ἀυσιταγ σαι, 
ἑντὸρ σῷ χαλινξ. 5ττατὶς ἀρὰ ΡΟ]]ποοπι, Ὡρόσοιγε δ πώλον ὠτρείμα 
“προσλαζεν ἃ ἀγωγία βραχύτερον ἐχ ὁφάς ὅτι ἀβολός ὅδι. [το ὠγω- 
«“αὐς ἀυχιντ Πα ὠγωγέες αὐ δρες προσετετοέχατο͵ νἸτὶ ἀςἰεἐἘὶ (ας. 

Ὶ ωγὴ ἧς ἡ, δίαιταν τς ἢ  τάτιο δὲ τοι 5, 10] Ἐιτατα πὶ νἷτε, νῖς Τη- 

λϊτατίο, αροαγωγη Πηοτίι) ἰη τίτατα πον ττοὶ σοπ στιά, εἀϊιπα-- 
το, ἰπιατατί ονξουπιατίοναϊται, σα ται ταν πιο άτις; Δ  ς ρ] πα, ἱπάυ- 
ξξῖο, ἱπιγοδαξειο, ει ξξτοντταξξιις,τγα πη πτ|15.} Οττατῖο. 1. κομ(δὰ, 

νεξτυγαναδἀιιξεϊο. ἀϊίσεῆιις. Γι οἴαη. ἴῃ ῬΣΊ στη . ὑἱ γεῖτο γδ 'χρίωτωι 

τατολυὶ πρότερον ἂν ταῖς ψυχώς τὸ φ-εἰῥὸν πᾶτο καὶ ἀπειϑὲς κατασκευάσαι. 
σὺ ὁ ἄριστα παιδεύειν αἰδρώπους Ὡροαρφύνδνον αὔτο μὐὸ ψυχηῖς, πᾶτο δὲ 

᾿σώματιδ'»τῶτο ὃ ἡλικίας τὲ κἡ ὃ πρότερον ἐγωγῆς ξσοχά ὧι, ἰά εἴ; ο- 

ἀποατίοπεῃι ργίογεπι ςοηϊάσγατς, δία. αὶ τὰ φύσιν ἀγωγὴ "ΠαῖαγοΣ 
τεπογ ἃ Θα:α Ἐχροηίταγ. {Π0|4 δπιτε ΠῚ Ἂ ἀγωγὰς ἔχοντ, ά εἴα 
αϑάμποοηδο Πιροτίξάἀετγιιητ. Τ μυογ 4.11.6. οἱ ἔλεγον ναῦ μὔὸ πλεῖν 
αὐὲ κ μὲ κατα εἴν πίω) ἀγωγίμ),ἰᾷ «ἢ, ἀπ πι! 1: Δ τους πι. Α- 
Ρυιά Ὀϊοίςοτι .110...ςρ.240. ἀγωγὴ ϑερκπευτικην]α «ἢ, Βείεπάα: 

᾿ς χηεάϊοϊπα τατῖο. τεπὶ ἀρυὰ οαπάξηι 110 3.ς.63.Ὡρὸς αἰ γωγίω ἐμ- 

ο΄ μίωαγ, Ἰά εἴ,Δά πιφηίος οἰ επάι! πὶ ὅς εἰϊοϊεπάπηλ. ΡΊατο ζ.ψ(ς ΚΘ- 
᾿ς 'Ραβ.ερὸς ταὶ ἀγωγὰς χοῖ δὴ ὑποζυγίοις, τά (αδυςξεληάα Ὁπεγα ἰα- 

ο χηεητῖς γτὶ. αξξις τς αἀάπέϊίο, ΡΙατο ἐρ τ.7 ἐἰπέκτειναν σωκρά 
᾿ ἡχῃ ἃ τότε ἡ αἰοσιε εἰγωγᾶς ἀκ ἐϑελήστιν ται με ται εἰν πδεὶ ἔνα τῇ φυγόν-- τ σωνφίχων, ἰὰ εἰξ, 01 ταηι φαὸ π1}}} ἱπηρίὲ ξισετοτ,νπιιπὶ εχ Δῃγ1-- 
τ τἰς, Δ ροτ ἢ] ἃ τεπυροτὶς Ἔχυϊαραητ»αἀάιιςεγο, ὅταις τολ ἴζεῖε- 

᾿χατα Ποτὶ ράττίσερς Π.}1 πτσόο ἰυϊείπαΐτ. ἀγωγὴ, δριαπα! γατῖο. 
-Οὐΐεπιργο σαταπαὶ γάτίοης, [10.2.44 ΟἸλυς ἐκεῖ δηλονότι ὃ δια 
τὴς ἀγωγῆς σκοπὸν ἐχίσης τὸ μικτὸν δυωά μεων ἰγωγιὴ πὸ νόμουγ ἀπ- 

ἕξις δὲ [επίας Ιερ!ς. ἐς Ιεσε ἀποροῖ. Ατηζοτ.δ.1. ἈΒεῖο. κα εἰ 
εἰμφίβολθ. ὥς ε ςρέφν κὶ ὁρᾷν ἐφ᾽ ὁποτερᾷν τίυ) ἰγωγίω ἢ τὸ δίκαιον 

᾿ς ἐφαρμόσῃ ἡ τὸ συμφέρον͵ ξἶτα πότῳ χεδῶν,ἰὰ εἴς, δί « ἰεχ εἴ ἀπιδι- 
᾿ς συλ ελτῇ οροττεῖ γα φοπμοττοτο, πρὶ ςετέαις 4ι4π| Δά Ρατ- 
; ὃ το πὶ γε] {ἘΠῚ γε] ντ]]ε ἀςέοπηπλο ἀοταγ. δίς ἀεϊπάς εὰ γε ςΡΟΪγ- 
Ο Υ Βιμς,Ἴγάγε 3 ὁ ξενυλογθο, καὶ λακεδαιμόνιον αὖ δρᾶν ἡ λακωνικῆς ἀγώ- 

γῆς μετερηκότα. 1 λσοηῖοα ἀ τς] πᾶ Ἰηϊεγι ἔγιπη. αἰγωγὲὸὶ ἐη 1, εἰς 
᾿ πρόπος κ᾽ διε ΤΠ ἡϑῶν κατακόσμησις αϑαςροφὴ ας παγωγ ὁδὸς, οτίδπη 

νεξξιγα κυμιδὴ ὃς ροττατιιπι ΘΏ 15. παίδων ἀγω γη, Ρυ ΕΓ οι η 11] - 
τ΄ τατίο. ἀτωγίο᾽ νετὸ νοσδης ΒΟ 41), πυρταε δὰ πηλγίτα ΠῈ Ρτοῖ- 

εἰ ξχίοπεπι ἃς ἰοστεηπι,ἰἃ εῆ, πορείαν “νύμφης «ρὸς ὃ αὐ δδα. Α'- 
᾿Τυ γε εἴίατη [οΥΤ ἰπης 1π ταθτα!]ς αυτά 5 ,ΡῈΓ 1145 4118 ΔΏΓΠῚ 
"τέλος ἀαοίτης, μος τγατο νἱιος τοτίηςητς. Ρ] η. [10.35.ςΔρ.4. 
Ἐοῆϊα ἴῃ χιᾶς ργοβυαῖ σδιλητατ, ἀσόϑας νοσληζ, (85 Πεγπυηῖαγ 
σταδατι πη. Ἐτὰτεχ εἷς ν]οχ τοῦῖς πηΑΓΙ ΠῚ ΠΕΠΙ]ς, αίροεγ δυτάπιαας 
τοτίπεης, ΠΙΙςες Ἰατο σὴς ἘΠ εγπιο δες, Παος Ρὲγ ἀγωγὲς ἰαις]]}- 
φίης Οταοῖ,δὲ ογεάο ἴτὰ αςοἰρίεηάατη ἀρυά ΡΙη..- Αἰγωγὴνρυά 
ἩΗἱρροοτ. ξτίς οομπιτατῖο » σὰ ἀερίθ. κατάφασις, (ὐαἸεη.}}.1 οἶδ 
δϑιδημιῶν. ὁ ὶ 

Αιγωγία, τε εἰτία, τιοἱ εἰ ια: ἀ δία, 
᾿Αιγωγανἱεποοίηϊα, ἰἰςοςθτα, - 

μι 
ἊΝ 

ἃς 

Π 

--- 

ς Ἄ ἥκω 

ἈΓῚ Ξ 
Αγώγιμθ. ὁ, ἀιέγῳ Εἰς] ἰς» Δι  Πς, ῬΙατατ. π Αἰοἰ δίδάς »ὠγύμμθ: 

«ρὸς σαὶ ἡδυναξ, ρτο ΟΠ τὶς αα νοΪαρτατες. Ιάσην ἴῃ δοίοης; χεΐία λαμ 
(αγοντεὶ ὅ3} τοῖς σώμασιν ἀγώγιμοι τυῖς δεινείζεσιν ἦσαν, ἀεδ το ςοη- 
Βατο σγοάιτοτιθας σογρογὰ αὐ ροτταη ἀα οηςτα ἀοάοθδητς. Ἰάςπὶ 
Ἰδτάσιη, ΤΥ ὠγωγίμων τρὸς ἀργυΐρκον γεῖονόπων πολι, Ἰὰ οἴϊ, ,ἀ εχ. 
Ῥοτταηάας ρεομηϊας σοηἰτιτατὶς οἰ δας. 1ἀς πῇ ἐπ 1 γουγρ ἐγώγι- 
μὸν ιζῶ πὸ σιδηρριιῶ νόμισμα ὡρὸς πὲς ἄγχες ἕγλίωας, ἰὰ εἰζ,ηατη.. 
πιὰς ἔξτγειις , Οταςεὶς Δ 1ἰς ςοπγπλιηὶς ΠΟῺ ογαζ, πεῖραν ἰλάμβόμο 
πὸ ἐγωγίμε, (ορῖτ ἀσεηάί ἘΧρογιοητίαπη, Χοηδρὲν ἀγώγιμος δεδα - 
νέκο σιν, Οὐ πΟΧίιις τς ἀἰτουιθιις. ἰγώγιῤιοινα ἀπ! »ἠσχὶ, Βοπιΐπες 
41 οὐ ἀςς Αἰ Ἰσημτχ γε ἀφἰτοτί σις ἴῃ τε) ρογαγ Δ}. (Ὀγυτυτοὴλ 
Δἀαϊςο αητυτις ἀέξει φιὸ 4 δος ἀοηλπν 'δυςεῖο οτοαίτοτὶ Ρτα-- 
τοῦ Ρεγηγίτιςθατ, οἱ κρταδεδικασυδ οι, ἰὰ εἰξ, ἰυἰἀσαιΐ ν ἴῃ 4:05 εἰξ 
ἴμις ΡγοοημἸ οἷς νοὶ ρτο ογι της, γα] ρτὸ ατς αἰΐουρ, νοὶ ΔΙ ἴλη 
οὗ συν πη, εἰγώγιμιον,τὸ νεξξαγα, ΘΠμ15, φορτίον ἐμπορικὸν » ρτου απ 
νξξυτα;, Αττίδηιις ἴῃ οχροαϊτίοης ΑἸοχδη τὶ, τὰ ἀγώγίρία παρ᾿ ἃ - 

, βέας ἀγινοντες, ΠΊδΓοος ἀὰ πος δέβογεητον, 
Αγδγιμον πὸ ντι]ς; ορετργοτία πη, ργω ἀ  1]ε, τὸ ὠφέλιμον, 
Αγωγιίθ., ἀαέτοτ,ΔοΧ νία;, ὁδηγὸς, αγωγὸς κα ἐποιγωγὴοναροπομπάς. ὁ 
Αγώγιον,ε τὸγνοξξιιτα, τὸ ἀγύυῆυον βά ς ὅδη τ ἁμάξος,ἰὰ εἴδ,οηὶς αυοὰ 

σαγτι νοι ταγ. 
Αγωγὸς,, ὁ καὶ ἥγδὺχ για, δον, άυχ ἀπ  πετ 4} ἀεἀιοἰτ,οοπλος 6- 

τὰ ΠΊ σΧΡΟΠΙ τα, 4] ἰηλἴτατ, 4.11 Π] ἀπ οἰ τ» ]]Ποχ ὃς αἰ εὐ οτ,αδάςα 
αἱ πιοάϊιηι ᾿ναδεης, ἕο Ἰ 5» τγαέγαθ:}1ς, θεπσιοίιις. τὸ αἰγωγὸν, 1ε.- 
ὩΘΟΙ ἢ ΠΊνἃ Διο σά ΠΊΘΏ τι ΠῚ} ςεῦγα, Αὐ π]άες ἐν τῷ «παναϑίωυ- 
χῷ χαὶ ὦμα ἀγωγοὶ διεὶ “ὃ χώρας αὐτὸν ἤγον, ὅπως μή τε τὶς ἅψηται, μήτὶ 

τε πιῇ διελέξυται, νυ οτίαπν ἀμπςος ρος τασίοπε ΠΣ εἴπ ἀμ σε σλητ;, 
ῃδαιηῖς εἴπ τὰ σογοτ, ὃς ΠΘ οὐτῇ ΠΟ Ή14π| σοἰ]οαιςγεσαγ. Ρ]μ- 
τάτο λας ἢ Πγσυγσο, διωΐαμις αἰϑρώπὼν ὠγωγὸς » 1ὰ εἴξ,, γὶς Βὸ-- 
τλΐπος ΔἰΠἸοίσης. ἀγωγρὶ ὀρϑτιλμοὶ γ οι] 1Π]ΠΠςες, Αραΐ. ἰημ1-᾿ 
ταί τες οιιπὶ αι 3π| {Π|ςςε ταν ΟἹ τς. Α ρα ΓΙ οἰζοσι 4ο τὶ ραΐ- 
1τη} ἰοσίτοτ » ἰγωγὸς καιταμίωϊων,, ΡΈΠΕης ἔξι εἰ Γοἴξης ὅς τταϊ σης 
δϊςηίες. δὲ ἀἰγωγὸς ἐμμίωίων, οἴ ης τοι ξγαα, φιιοί ἰάει οἰ συπὶ 
{ἀρέτίοτ! Ἰταπι αιιας ἀϊιξξιις: γηάς ἀγωγὸς δυξιόδιίθ-, θα ἀπέξας 
ΡΒ] σιιοῖϑε ἐγωγοὶ ὕὑδατίθο, Γι Ἰγόχετό, 1τοΠ), ἀγωγὸς ῥύαξ, ὅήβελος., 

 Ηεϊγεξ. ; ὦ 
᾿Αγώράνίδ-,αἀπηίγδης, ϑάυμοίζων ἐπα χηστουῆν 6: ΗΟ πηρτ ζω ορέίω ὑπ ἐ ρ: 

ὁπλὸν ἀγωώυλυίθ- Ἐχ ἀγίω ἀγὼ, ὦ ἷ 

Αγων͵ ὧν. ὁγοστταπΊοη » ̓ μἀ1, ἐρεξξαουΐμξῃ ςγιδπηϊηιπη » ἰοίεππος 
χά !,}πς γειὰ, Ἰλάππι,ςΘητδ τιον σηδνοθηςοττατίο, ςδβίξεις; 
Αἰβε ἐν οῦπια κοντὰ οὐ αὐμρτοῦυ: ὑχυλδυρῆν ῬΙῸ ξδιταπηῖηθ; 
πτυτηηδεοοηατις, ἰαθοτ οι!π ἀἰ ἤςα]τατε σϑπιαπέξις 5 εἰγα, 4ς-- 
Ἰαϊλτίο ἀπο γι πο προγίου!υπι. Γλοπηοδῆι. ἐν τῷ χΤ᾽ μειδίς,, ἔῃ 3 
ἱππέων ἡλυμπτιά σιν ἀγῶνες ὥπηρχον. ἀυτω, χαὶ γῖχαι κὶ «ἐφανοι. Ηςἰοά.. 
πρϑΐκειτο μέγας πρίπος. τὸς αὙ ὦγίΘ: [4 οἴ 1. Πι41ς., ἴδῃ ἴῃ ραϊα τας 
Τί στατας, ἐν τῷ κνενηΓυρεκῳ κατα ατες εἰς τὸς μεγίςὡς αγώγας,Ἰὰ οἶς, 
κιγδέμΐες ὃς ρετίου 1. οἱ αἰεὶ ψυχῆς ἀγώνες ἰνίτας ἀἰ τι πίη ,, οΔρῖ-- 
τὶς βογί σι 4. τρὸς δ φίλιππον ζω ἡ μῖν ὁ ἀγὼν θοπιο ας ργΟ φογοηαν 
Ἄοαπὶ ΡΊ]ΠρΡο ποδὶς δ6]]α πὶ ογατοίςι αἀπογίας ΡΗΠρρῖ. Ιάοην 
1δ.46η}. εἰσὶν ό μοι πδοὶ πεῖν τῶν οκὴ τιμωράαι,κὶ ὠγῴνες κα ιρίσεις πικρὰ 
κα μεγάλα ἐἰ χεσω τεὶ ξετίμια, Ὁ] ἀγῶνες, τα]. πος τη Ῥδηςς. 
καίτοι τινὲς ἐπητιμῶσι ΠΟ λαζων τοῖς ζπὲρ πὲς ἰδιώπας ἔχεσ; κΣ λίαν ἀπὴ 

κεριζωυῆνοις ) καὶ τοσοῦτον διημαρτήκασιν, ὡς καὶ σὲς πρὸς σερβοχίων 
πὲπογυυῖνες πρὸς τὲς ἀγῶγας πὲς αὐοὶ ὙΠ ἰδίων συμιζολώων, σκοπούσε. 
ὅς. ν᾽ εὐγῶνας ἱα εἴτ λύγας ογᾶτίοπες, [ἀ6πῚ ᾿αἷεὲ εἰρίωνυς ὠγανα 
πεποιημῆόθ. σεν πέτα; 1 ̓ς ἀδ τα σοτταμῖς. Τ ΒιΟΥ.1}.2.6 5. ἀτὼν 
μέγας ὑμῶν ἃ καταλὺ σαὶ πελοιτονγησίων τίω)͵ ἐλ πί δὰ τῷ γαυτικοιῖ, κὶ ἐγίυ-- 
τέρω κάτας σαὶ οἰϑίρναγοις ἃ φόβον κὐοὶ “ἰ ϑειλάόδσης, τηλσῃιιπ. γοθὶς 

ςογτδῃθῃ Ργοροιτιιπι οἰ, γἔγαπη ἰροπὸ ΡΘΕ] οροημεηῇριις ογιρ ἃ 
τὶς ουπι οἰ απ ἡ σα Πα], 4 π᾿ ΑἸ ΒεηϊςηῇΡι15 Πηοτυ πὶ τη τὶς ργο- 
Ρίοτοπι αῇογατὶς, Επγὶρ άη Με. χὶ τῷ σγ᾽ αγων μέγις"(Θ- κα χρουὴν κχα- 
βάν, καὶ χευςὸν, δίς ος ἴῃ πηαχίπιο αἰ οτἠπλλπονν γα η π)β ΠῚ τὰ 
Ρἰ458 δι) ργοθιη1. ἀγῶνα ποιεῖ ὧν, αἰ πηΐζατς. Πα πη οΠἤ οῃ ργο οο-- 
τοηβ,ὲ υδὲρ ας μὴ ογυέῶι ταῦτα ἀγῶνα ἕτερρι χωρὶς Υἵμδα ἢ στιν πτεποιὰ - 
μῆδοι Ἰᾷ εἰζ {1 ἀϊηγιοαἤδητ, δες. Τάετα Γλεση οὶ ἢ ἰδ εἰς πη, κ γὃ ἃ ἀ- 
γῶνα μεϑ᾽ ὑμὴν κά νλον, ἢ πρὸς ὑμᾶς ἐλζυῆροι πυγήσει ῥῶ, κ) «αἰ μείνες ἐὴ) 
"κ" διχφιότερᾳ ἀξιουῦ ὑμᾶς ἐκρινθμ γη φίλιπι πον γί εἰτ, 4} ἀπ), ἀάιιδτίης 
νος θα] ]Παπὶσογεγο. Οἱςιρτο οφὰία; Π|δ.τ τ ρηῖς, δά Αττὶς, Οὐττογα 
πο [Ἰαΐϑοτε δα πιάση) ηεαυε ν᾽ πὶ πεαπε γοηυΐϊζατεπη γοσηοῖο 1110 
Πυάτο σοητεητίοη!ς, ἀγα νος ἀρρε ἰδεῖς. ἰαηϊας αἰδ γὴς ἐχθρὸς 

ὧν πῇ δημοϑέγες ἀγῶνα αἴδανομων ἐπ ἔγίειλε καησιφ ὥγτι, εἷγ ὦγα ποιρέ-- 
χειν αἰϑρώποις,Ἰά εξ πγο]εἴτιαπὶ οχμιθογς ποπηιηῖδθιις, Εἰάια 7. ἐν 
ἐἐγῶγε,, τὰ εἴτ 2. 401 ΠῈ βείτιε «Διί. ἀγώγα τιϑύμι, εττάπηο8 Ρτα. 
πλϊάπιαιε ργόροηο , ἰητίζυο ἰμάος ἐ νης ἀγωνοϑέτης ϑῴ ποι εἴν, ἀ-- 
γῶνας, Ατ ΠΤορΡἢ ἢ ΡΙατο ἄς Μετγοιτὶ] ερίταςτις, ἐναγωνμίθ- εἴγε 
Ὑ ἔσομαι, καὶ τί ἐπ᾿ ἐρεῖς5 πλότῳ γχέρ ὅδι πῶσοισυμφορώταπον σπομεῖν ἀῶ - 
γας μεσικὲς καὶ γυμνικές, ἔξω οὗ ἀγῶγίΘε. Τιιοἰ4η.}}).Α ἡφοίιας χα 40, 
ξω ἀγῶνθ- ἴσως ταῦτα, 1ὰ οἴϊ, ξαγώνια κὶ εἴξω πἢ πράγμρις Θ- αν 
Ραυ]ὸ πιοχ Ἰρίδπιξε ἘΧροηΐτ δος εἰ α] ἐπα ἂτε, ιηἴξιτατο,, ὃς 

Ῥιϑροῖῦτα ἀηρωυτατίοης:. ἀγὼν αὶ δέχεται σκύψεις,, ργογ δ ΑΠ τὲ τ 
ἀϊςιτατ,! ἃ εἴτι ςεγταπιςῃ ποι δάμη τες Ἔχουίάτοηος, ΡΊατο 6. ἐς 
Κερυθ ἀνα γὃ ἀγῶγα προφάσεις ἐ παΐυ δέχεδρῳ φασιν» ἰ. ὅτ: 4- 

οἡμδξ ςφετάϊηςη ἤοη λάπηίοις ἔχου ίβοθῃς:. Ῥι ρίζας δὲ δος 
' ς 
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πιοάο, ἐγὼν αρόφασιν ἐκ αὐαυῆρει ν 14 οἵξ, σεττδιπιοη ἢσπ σχροέξαϊ 
οςεαϊομεῖα ἕξι ἐχοιίατιοποπη α 0 ργϑιιο τοῖο γῶν ρτὸ ἀ 
ετίταιης δοςίρὶ ροτείομος {ξηία,φιαπα ἀσίτος ἀφ ρετίςι]ο, ΠΟΙ] 
1ιςετ τοισ πετίαγί:δας ἢ πιλι!5,1η Ρυαίςηγδηεο Ρετγίςυϊο ποῃ ο- 
Ῥοττοσ εχρεόζατε οφοαῇοπέπηννε Αἰ τὶς ἴῃ τοῦτ. νἱάς φυάλη ὃί 
Ἐταίπιμπι. εἰς ὠγῶνα ταῖς μέσαις χρταϑεῖναι, πλαίλς 1 Ποττα πη ςῃ 
Ρτοῦοςατε ποη ἀπδίτγαυἶε  Ν οταπάιϊπι δῖε πὴ αυσῖυοτ ἴῃ Οτς 

εἴα ςετταπυῖηα ἴλογα ξαΠῆς , αος ὠγωώνάς Δρρε!]Δπς, απο, Ργ- 
ταὶ ΠΗ πυίαν ΟἹγ πιρίατάε φυΐθιις ὃς δοςπιςοῖς, ὅς Μυῇς!ς δὲ Πτο 
πνηῆαεῖς για πταΐτᾶ ἀρὰ Βιιέσιπι τη: 4. Εχτατ ΑἸρχίε εἰς τὲς 

. πέοταρας γώνας ὄδηγραμαμᾳ » Τέοσαρές εἰσιν ἀγιῦνες ἀν᾽ ἑγλάδα τέσσαρες 
ἱροί. Οἱ δύο υἱὲ ϑυνηΐε, οἱ δύο ἡ ἀϑανείτων, Ζίωος λυτοίδαο, ποιλεύμο- 
νϑυ,ἀρχεμόξφιο" 'ϑλα ὃ τῆν κάτινθο μῆλα, σέλινανπέτυςἷα εἰϊ, 

Οὐατηοτ Αὐσίμῖς σοτταιπη πα ἴδογα ἔογιιητατ, 
Βίπα Ποπυιηιτῃ παῖ, οἰ πάσας σα Ἰ τιθι5. 

Ρμαθρο, ρίϊφας [οἱ], Ατομεπιογο,βὅς ράγαο Μεϊ!ςειτα:. 
Ῥοπιανο]αίζγα, ριμηλ, Ρ τᾶς Πι14 ΡΊΠι|5 ογαητ. 

Αἰγῶγες ἡ'ρακλεϊ ιν] ἃ γυμνικοί. ΟΠ] χ 11.3.146π|, εἶ δ᾽ ἀγώ- 
γῶν οἱ υἱὲ γυμναςικοὶ, οἱ Ὁ καλόυΐυοι σκίω κοί τε ογομίφ ὅδνεῖεν αὐ διονὺ - 
σιακοί τε χὐ μεσικοί,ντχ ἀατϊοτῃ ἀΐςσιιης Ατεὶςὶ ὀὐγώνας μιεσικους » (Ξ4 
μεσικὸς ἴτα αατεπι γοσαθδυτιιν Οοπιαάϊς αυϊθιὰς Ροεῖα θυ ΐας 

ἀοςζεραης,, Τειθπτηαιις ἀττο ΠῚ πλισαῃ) ἀἰχίτ ἐπὶ ροΐπη. Ε- 
ταῦτ ὃ ἱεροὶ ἐγώνες,1ὰ εἰ) εφανίσαι, 414 ρα ΠλΠ1πὶ Εις σογοηλ. 
Ἐτ ἀγώνες ἐϑατά φεοι, σογταπηιηα ἰςρα Ἀγ α] αν μα] 1 ἀρια Ἡ οπΊετ. 
ἴῃ Οχοαμς Ρ ἀτγος] ὃς ἀραιὰ νΊρΙ!. ἀς Ραΐλητε. Ηοπτοτγ. εἰ γῶνα 
οτἴαπι νοσας ἰσουη1 ἐν ᾧ ἀγωνίζεται [1 .Ψ. 114. τὼ 9 ζωσαυΐνω βή- 

αἴωυ ἐς μέσσον εἰ γώγα. 101 ἀπ) ζωσαμλω δὶ ὥρᾳ ταῦ γε βα τίω ἐς μέσσον 
ἀγῶνα. ΑἸΙδὶ νετὸ, ϑεῖον δ ὕσαντο αἰγῶγα. 5ςἃ 1Π124.π,ἀ1Ἰοιτ νηῶν ἀϊὸ - 

γα, ρΓῸ ἀϑροισιίφ..ΤΠιςγ ἀ.}10. ς. ΑΙἴτοῖ 5 ροελϑῶν εἰς ἃ ἀγώνα αὐέ.- 
δῆσε ἃ ἰαλίοχον. ἀγὼν ἔρημ 85,1 υο ποη εξ ςοηἤζττυτος φὐυετίᾳ- 

τίπις,ηες αὐτέπαλίθ- ἡ αὐτί δικος ΕῈ ᾿σίτατ ἴῃ ΤΠ] Πγ4 ἀγὼν, ὁ πόλε- 
.Θ- ὁμινο.  κύκλθ- μεχος,ἐἶρις ἀγρριὰ σωωαγωγὰὴ ξιδήξις, ἀδιον, ὦ- 

ϑροισμανπλόϑος, ἀϑλον γοιὺς, κ πρὸς τὸς ὠγὥγας ἄσκησις. Ὀτοτατ 1- 
τοι] οἱ ἀγὼν κὶ οἱγώγισες ἃ Ἵ ΠυςΥ ἀ. καὶ ἐγώνισ μουν ιὸ ΤΠ ογατ. ὃς ἀγω- 
γοϑεσίαν νΟΟΔΙ!Ὁ εὔγωνο 9ὲ τίω δορβοοίες, αὰπι ΑΤΠορ ἤδη, αϑλο- 
ϑετίδυ, Ἐτν τη. ἀγὼν ὁ τοπος κα τὸ πλῇ ϑος ΤΥ ϑεα ΤἈ  κ; τὸ ἀϑροισμᾳ, καὶ 
πὸ ἄϑλον κχὐ δ να ὡς κ; ὁ κυκλοτερὴς ἡαὶ γωνίδν ἀκ ἔχων τόπος, καὶ ὁ φέ- 
ρὼν ὄχλησιν: αὔρα τὸ αἴγω γ᾽άς οτα πὶ Νάγιη. ΕἸΣ ἀυΘαιι6 ΡΓΟρτΙ ΠῚ 

. δοπηςη ]οοὶ Κοπτα, ΐ οἴγους ΕἰΑΠηϊηις ἀι σε θατιγ. 
Αγωνάώρχυςν,δγηαὶ ᾿ς 8( σοι ταπαϊ πἰδτις ργατογατ, ὠγωνοϑέσης θρχῶν 

4 γῶν’, ἀὰσχ νεῖ δυτῆοσ σογγαπιηῖς ὃς ρυίποορβ. 5ΌΡΒος]. Τη 
Αἴλες καὶ σ᾽ ἀμοὺ τεύχν μήτ᾽ ἀγωνἔρχαι τιλὲς ϑήσουσ᾽ ἀχαοῖς, 1 εἴ, 

Ἰυάοτιπι ργαἀ6ς. Εἰητατι! αἷς Βαεοτὶς ἀγώνα ἀϊοὶ ἀγροκνννπάς 
εγωνείρχης 1 ἀπ Π 40 αγρρανόμιδ-, 

Αἰγών»»αΐάπτας ἢ ογθα, ἱοσκίαμ 6, Η εἰγοἢ. 
Αἰὐγώνια, τὰ, αιδὲ δά ᾿άος ὃς ςεγταπιῖπα ἱρεέξαηζ,, ΓΕ. 116. το. 

(40. 3: 
Αἰγωνία, ας, ἡ, Πλοσ τον ηχί οταςν(Ο]Ἰοἴτα ο, φός(Θ-, τπιοτ » τγορ  ἀδτῖο, 
σετῖατηθη, πε »οχογοίτάτίο, εγτατῖο. [1 οἸταιτ Δπτς ΠῚ αἰωνία, ρτο- 

Ῥεϊδ(παιῖτ Ἡοτίοπ δ} αὖ εἰς ἐγ γα μέγλλογτὸς Κοὶτι ἔγα!. κριτουχφης-!- 
: κῶς 3 δὴὲ πῷ ἁπλῶς φόβε. διαὶ πάσυς ἀγωνίας, Ἰὰ οἴζγ ρεῖ οἤτνηῆς ςοτ- 
ται 41 σοι. τοὶ αϑοὶ τέων ἀγωνίαν, Ατηΐζοτ.}10..4.Ρο τ. 14 εἴξ, ςεττα- 
πιϊηαιἴάσοπν [ἢ Ργο ]πλατις (εέλίους (δου αν αυςτίοη.2 δ. ρτο 
πεγορὶ ἀλτίσπε. Τὰ εἴτ, πο απ αξείζα Δη τ!» ΠΕ πιοίμιοπ. πξοὶ ς-«- 
φαΐε, ἕπτω δ᾽ ἰω καὶ φίλιστπος ἐν φόζῳ κὶ πονλὰ εἰγωνίᾳ, Ἰοοταῖες ἴῃ Εμα- 

. φοτλ,6ι 5) αἰεὺ τίωδ μ ἐσικίω χαὶ ταὶ ἄγλας ἀ γωνίας ὄγτες, Ἰὰ οἴ, ςεττα- 
πλῖπα ἴξιν ξισαίτατες ὃς ἀτῖες Ζαϊδις δοττατιτη ἱπου Γ Β᾽ταγ. γυμνὴ 
ὠγονία σριι Γοἰάπιητι ἰορίταν [π οΟ ΠΥ ΠΟ Π ΔΓΙΟ ας Π (ςεὶρᾶς 
ἀσοτῆις ἱπδοξξαπη πλιΐτος δὲ Πδ τος ἐπηρείταπτεπη, ργὸ ᾿ιέξα 

εἰδζ Ἔχεγοίταεί ὁπ αὰς ἢτ πιά ς ἐοτροτίδιις - ΒΑΠΠΊΝας ἴῃ απ ἀα τη 
«ριζο]α δὰ [1 δ απίτι πη, σεικρατέε κα ποίλης ἀγῶνίδρ στιραιτεῖδι, ὅς. 1ὰ 
εἰξ ραποτγατί) αὐτ᾿ Πιέξα σοτταπγεη ἀετγεξζαγο: [τα Επιαῃ στο ]}) 
ςλΡ.21..ὃν ἀγωνία γμρόιάνθ-, Ιὰ εἴτ, Ιάδοτς σοτεέρευς, Οτορογῖις 
ἸΝαταήζοπιις, ἐν τῷ αὐρὲ υὐοδ χούγω, διωυδυῆνον σώζειν αὐτὸν ἐκ ϑεινάτου 
κα ἀγωνίας χὶ ϑρόμἝων,, δίς. Ῥοτοητοηι Πρ ογάγο ΘΠ ἃ ποις, ὃς 
μέτα οἰχπὶ πιογτῖς ράυογο, γε 1οἰτὰ Ἐχροηῖτ Ρεῖγις ΜΟοίο]]λπιις 
εἴας ἀΠ| πε Πἴπιὰς Ἰητεγργος. Τάσπη αἀιετίυς Επαστία πὶ πτὸ- 

ἐ ΔΑΓ ΠῚ} εἰς αὐα [κω ἡ μᾷς πὰ χόγειν αὐ ἀγωνίαν ὅσοδείξεως αἰριϊς- δ, 

ἐ δις, ὠγωγία ρτο ςοττα πἸ πεν ΧοΠορ ἢ 110.Ψ.Ρ Ξἀα;, νυ γὸ αὔόδες εἰ - 
χη κκυῦον εἰσὴ δ᾽ δημίοτικη ἀγωνία Ττετὴ Ρ]ατο ἃ-ἀς Ἀ Θριι. ηἱ ἰδὲ τὸν 
πόλεμον ἐγδνία ὦ τρχνικὴ δοκεῖ 0) Αἰγωτία, εἰ ϑλάσις͵ ἐγοραία, πτιλαίςρα 

“ἐν ἀγῶνι» οἰμίνδο!. ΡΣ ὐΒῚ2 ἡ 

Δἐ)γωνιαὼ, μέ σώ, ΔΕ αὶ (οΠ οἰτιάίης ΡΓΟπηογ, ΔηΧῖις [ ΠῚ; πη ζιο, 

ὈοΓ ΟΠ τοτραπῖηιδ ἃ ἀςξ τοηόπι νίαας ἰαθοτο,, τγορίάο , {πὶ 
ἴῃ ἀσους᾽ Ῥετ ΒΟ ῃ ἀϊςεηάο ςσπτυγοῦ οτιλη) Θάζα οχρο- 
(αἰτιΘτεέσον Νυζᾶ πῃ: ἐν τῳ κϑρὲ θεολογίας, οροϑυριουυὴῳ τε ἄμα χαὶ 
«γωγιὰγτὶ τὸ μὰ δεοὲ πίων ἀχπίδει, πὸ ὃ. δια πίω) ἀ ϑέγειαν, δὲς: τά 

εἰἐ,αἰα γί ἄπχα! ὃς αὐ χτο ἃ ρτορῖεγ ἔρεην, πος ρτορτοτ ἰσῆτ- 
πλϊταϊς ἥτ. δὲ ἰάςτη ἐν τῷ εἰς ταὶ γγυέ ϑλια ἐκοπίασε, καὶ ἐπείγηση , καὶ 
ἐδί ψυσε, καὶ ἢ, γωνίχσὲ͵ καὶ ἐφείκρυσε γέμω σὠκζθότος ἠγωνία αἰεὶ «ἦτο, 14 

εἴς, 101 ᾿πεξατις ἐτας ὁ δὰ ἰὰ ορετάπ)ίααπι γοΒειηθητοῦ δο- 
. φὐπηπιοαθατ. 

Αγωνιάξω, μι, ἀσὼ Δ. ἀγωγιῶ ςοπτγΠτοτνσοπιώτθοσ. ἀγωντοαίφομαι τίω κρί. 

ἈΠΕ 
σην» ἂρ. ῬῚΝ1ο ἴγατιπι ἰεσίτατ, ρτο αγωνίζομα» ἰᾷ οἴ, ἱππάἰοἴαπα 
ςοττάτηϊηῖς 60. - : Ἰὰ 

᾿Αγωνιᾷν,οτίᾶ τη ΠἊΟσγατος ψίαγρδι τ » Ργο ἐγωνίζεῶι ἀοςοττατο : αΠ το 
4.10 εἰδ κυδιωεὐεῶι κ᾽ φοξεῶς, ῬΟΙΥ πολλαὶ 5 πόλεις ὡροσετίϑεντο τὶ 
μεσυγαίων τοῖς ἑωμάνοις ἀγωνγιῶσαι τας περσικας διωάμεις. Ετ ἀγωνιῶν, ὦ 
τἰπηξῆς, δεδιώς. [δ ΠῚ » ἀγωνιῶν 1) τίω) ἀϑεσίαν 270 κελτα᾽ γ κὶ σας ὅλης 
δὐλ πΟΑ ΤΣ ΠΡΈΠΕΙ 

᾿Αγανίδαταινϊ. ἀεςετταιοταητ, Ἡςγοάοτιις ὧν τῇ χαυλιόπη., αὐ ὅδες «παρ - 
τιῆται ἀγῶνας ἀγωγίδαπαι. 

᾿Αιγωνίζομαι μ.σομα χἡ ἀγωνιᾷ μαὶ ἀπτικῶς» ςοττο, ρτορτι ἃ ἱπτῆατγον» 

φοητεηάονἀϊπηςον μάϊςοιο ςοητοηἀονεχρογιοσ, γε τοφμαῦςο ὁ -- 
τἀτ] ΟΠ ἘΠΊ. Ποττατῖ πῇ Δάηϊτοτνι ιοηἄο ν᾽ΔΠ1. ἀγωνίζεται» τὰ οἰϊν» ἐπ ὦ 
ςΟὨΓΓΟΙΟΓΠΔΠῚ νεηϊτοΐη σοπτοητίοης νογγίτατ. Ποστγᾶτας δὰ ΝΝ1- 
ςοο]ειη οδεὲ τῷ βίς καϑ' ἑκάςω ἀγωνίζεζι πίω) ἡ μέραν γ ἀε ντέξα ἰο-- 
Ἰίςἴτιιπη οδ. ἐἰγωνίζεῶι ψό, δομαρτνρεῶν, ΕΠ τοιπι οἷδε» ἐαυίλην 
ἀϊσετε. ὠγωνμέυδνθ- χίω) κρίσιν, Γα διτατιις πιο αηγ. Ηος νεται 
εὐἰ ὯΠῚ δά ρεγίσι!α ρογτιηετ. ΡΙαταις ἢ ἢ Ροτίοὶς,, ἀγωνιζόμῆνοι ταὶ 
ποίου τα [λα απ Οὐ 1 ἐς γοθιις σοητεηάσηπτες. 1οπὶ ἴῃ Ρεγίςϊε » ἐῤ- 
ῥευήνες α πίω μιφχίων ὠγωνι σοΐυν Θ-, 401 ἢ. ργδο το ἔου εἰ ΠΠ πιὸ ἀεςες 
ταις. Αὐἠἴοτσ, "0.8. ΟἹ τί σι αΡ..4. ἀγωνίζομαι τὸν κίνδοιωον 5 14 εἴ, 
Ρυθηδηάο ρογιςαίαπι αςο.51ς ἀἸοΙτιιγ » ἀγωνίζομκαι τεὶς ἀγῶνας, 
ΤᾺ ΠΟἸΡΊΟ σοΥτα Π.} 4, γωγίζομιαι κοίγνιις ον ἀγῶνα, ΡΠ] ΟΠΟΓγι πα πα 
ςοτταπηςη ἀδςειτο. ΡΪΑτο 1η Αροϊορία, ἐλάτῖω τετοὶ σῷ ἀγώγθ. ἐς 
γῆνα αἴωγιζο μῶν (6, σατιίατη ΠΟ σαι! Ἰηξεγιοτοπη ἀσςης, ἴδια (αι- 
ἴλῃν ογαῃς. ἰγωνίζομωι τὸ ὀλύμπια, 4 εἰξ,, ἀεσοττο σοτταπηίηα Ο - 
Ἰγπηρ σα. ας μι») 7Γωνίζογτο τὸν ὅλη τάφιονγἱὰ οἴ,ἴη [πα ϊς ἔμης δτί- 

Ῥὰς ἀδοειτασαητ!ἀε πὶ Επςίδη.ἴ Ρτοπιετῆςο, ἔωλεν μή, ὦ Ὡρομν 
ϑεῦ, τίν ἔφεσιν «Των ἢ κ᾿ εἰς ἐἰδὲν δέον, ά εἴτι γα ἢ} 4υϊάςπι, ὁ ΡῬχο- 

τη οτΒ ει), ὃς ἔτ τὰ οἰαπη σας ἀρρο! τι οη πη, ἰὰ οἱἵν ἔτυμῖγα ργοιο- 
ςαιετὶς, ἀγωνίζομαι «ροΐς σε πὰτο, Χ ΟΠΟΡΆ.}Ρ.1.Ραάϊς, ἔνια ὅδιν 7 ἃ 
αὶ πρὸς αὐϑρώπους αἴωνις ἕον,α)λοὶ ρος ουὐταὶ τοὶ κορφήματαν ἀς αυδιις 
σατη Βοιαιπιδιις Ποὴ εἰ ςοτταπάμῃ. δ᾽ ἀςηι ἐπείρα ῶ:ε ἀγωνίζε - 
ὧν ὡρὸς αὐτοί, αι Γωγίζο μια ς“ ἀδιογ,οιττο {Δ 11 Π|- αἰωγνίζομα με χίως 

Ρτα]ο ἀεσοιτο, θη] ἢ ἢ. αῆξὲ τῷ σεφανν σὶρ ἢ ἐλδυϑερίας ὠγαγί- 
ζεῶν βελομἤδοις ἄχ, εγων ζει πὐρὶ ἀρεπῖ,ἀε νίττατο ςεγέατα » Χεηθ- 
ῬΒοπ.Ιάςπη Ποπηο ἢ ᾽άοπι ,κὁὶ αὐοὶ θ᾽ ἔσων ἀωνίζομω,, ποη ἐς 
δηυα τις ςουτοη4ο.[ἀς πὶ ρτο ςογοηδνα ων, ζουμη πὐθὰ ποεωτείων 
γ»" τιμῆς καὶ δόξης. Τ Πιιον ἃ. ἀζωνίζε ϑι οὐδὲ δουλείας, σοττατο ῥτὸ ΠΠδει-- 
ταῖς. [ἀφηι Τ0 Τάς ΠῚ, ἀγῶνας υἰ μεὶς «δεὶ τὶ ψυχῆς ἀΓωνίφεδϑνε»14 εἴ, ετ- 
ταυηΐπα νὸς ἀε να (01ς Πρ 1τῖς. ἀἰωνίζομαι » τητογάμηη Πρηίβοας τἷ- 
πποκρίνεὰκ Ἰὰ εἴ, εἴς [ι τίοη εῖπ ἰδεῖ σους Εἰ. ]απι. ΖΕ ςὶπιςδ- 
τγὰ Οτορ οητε πη, τραΓυ δῶν αΤωγιζουήψων χαὶν ὧν, ὅκα. γπάς τρίτα -- 
Τωνες ἧς, ἀγωγίζο μαΐ σοι, ἃ εἰχγτεσιη σοηστεάιογ. Ρτο μαδεο ογα-- 
τἰση θη. ] αταυσθας αἰδὲ σῷ ἀκέήν, 9Ὲ7 5. τ μὴὺ λέξεως καὶ προφορας ἴω! 
ἀἰωνεζουῆψων ὀιμυὴ καὶ “πλοιώ 40) ϑεατίω). ἀ ωνίξομαι γαυσὲ Ὡρὸς πολε-- 

μάνς. Ὑ πυσγα. 1η.1. ἕξετε τρὸς αὐτὸς πλείοσι ναυσὶν ἀϊωνίζεϑι, Ρίυς 
4111} πα θ Ὁ τίς, αι θιις σαπι Ποῖϊς ἀϊπιίοςεις. ΧΟΠΟΡἢ."δ.χτ 
Ραάία, Ἰωυὴν 55) αἰς πολεμᾶες, ὃς ἐγὼ σαφῶς ὅδίξαμαι, αὐτὸς ἰδων, ἀ- 
διώτας ὄντας ὡς πρὸς ὑἱμας α[ωνίζεδδι αΤωγίζομα μ᾽ ϑηζαίων: οτηο- 
ἴϊεπες ργο σογοηδ,ἱ σου !οοίατας στὰ ὙΒεθαηὶς ἀϊπγῖςο. 

ΑἸωνίζω͵ τὰ ἐπ, Γωνίζεμαι,ςεντο. 

ΑἸΓώνι(θ- οἱ κὶ τ πο] οἰτία τη φἀξεγεης, ΟἹ Ἰοἴτας Δηχίας, ϑορ δος] 1η Α-ἰ 
ἴαςε, -υρίζυ ποτὲ πῷ δὲ αἰωνίῳ χοχᾷ, Βατες ἴῃ {ἴο [ΟἹ οῖτο οεῖο. 
ται ἐν αν» εἰν, 4] εἴς ἰῃ σοτταπηίηο, ΓΟ 4110 σοτταταγιγη- 
ἐς ἀριιὰ ΒαΠΙ την Μαρηιιπι 1.) ἘΡΙΠ. 14 Οτεροτγ. ΝΝάζαῦ. ἐς γῖτα 
ΡΟΓ (ΟΠ υἀΐπειι τγαπι σε 44, αἰγώνια ἀγαϑεὶ, 14 εἴ, θΟπα (πιὰ 
ςοπτφητίοης ςοπηραγδηάδιγι Βιιάχιις ἱπτογρτεϊασαγ, οἰϊώνιοι ϑτοῖ, 
14 εἰξ 41) ςετταπηίπιιπε ργαπάες, Ἰπτογάϊ πη ὠγώνι(θορτο ποῃ δῃ- 
ϑυΐϊαῖο ὃς ἴης ἀπσυ]ο:αριὰ Τ᾽ ἈεορΠγαίξιιηι,}}.5.Πτοσῖς ρίδης- 
ΤΑΙ, ΓΟ Ρ:14..5Ὁ ἃ δὲ Πωγία,ἰά εἴτα πσί]ας. δ Γώνιο φακοῖ. Ηεΐγο. 
Ιάοπὶ ὙΒεορμγι μηῖοτ. 6.3.(αροῖς φύγον ἀϊωνμώτερρν ἡ  οἵηςγέο-. 
ἱπιπὶ Πλῖπος ἀΠ ΘᾺ] ατιιπὶ αυὰπ ἰοτθς. ἱ ἢ 

᾿Αἰγώνισις,εως δ, σοηςοττατίο. Ὑ Βυογά. 
ΑἸώνισμα ατος, τὸ ΠΕΓΓΑΠΊΘΏ 5 ΡΥ Ὸ Πῇ Οριις, ασεδ διμέλεια, Ια Διο 

ἴξα ἐροξξαςιἝμ πη, νε] ἀυ]ςῖς Γδγηγο τᾶς οἱ ςοπιϊςοτα πη, γε] τγασίς- 
- σοτίιτη νογθιπτοἱπαμῖτ ἰητογργας Τ μυογ ἀ ἀϊς, ΤΠ ογάϊ ἀςς:καῆ - 
μα 3 ἐς ἀεὶ μάνλον, ἢ αἴώνισικῳ ἐς τὸ αβοαχεῦ κα ἀκέειν ξυϊκειται γ Ἰᾷ 
οἰδιασγοαπτα, π ἀἰογιπ γε] ξιςοῖα πάτιᾶτιον παμγαῖ. ΑὙἡΈΙς. ἐν τὸ 

᾿ πὸναϑίωώκῳ ἕν ἡ δὴ τὲπ᾿ ἀἴώνισριου ποιά μῆν Θ- ὅς. αἴώνισμᾳ,, ετίλιπι 
εἰ φιαηάο ἔσαϑκον,ὰ εἰζνρα] πηὰ δί Ρ᾽ ΖΠιῖιΠῈ ςετταπηιηὶς. Τ μι- 
Ἄ“γάϊάες ᾿δτοὸ νἰ τί πιο ἰδανείχετο τὸ ἀγώνισμα Ὡροῶϑεναι, Ἰ. ἰροροη- 
αἰτ ἀεους Δάάετα. Βεγοάοτ. Ρε κὶ ἀἴωνισμα ὅτο μέγα «ποιοιούτα 

ἐκτείνοντες ὁμοίως μύρμνκας τε καὶ ὄφεις, Ἰὰ εξ, ἢος ραἰπηάγιη ἰοςο 
ἀποιιητ,ὅις. αἴώνισ(ο καβεῖν, ςαρεετε οἰαταπι ξαοίπας., ροτίτὰ 
ςετταηγϊηἰβ αςςς Πὰ. ΑἸ ΠἸΟΡἢ λαβεῖν τοὺγὠγισμῳ, ἄξιον τὶ ὦ ἐδοώ, 
βαπεαχ. " 

ἀἰγωνισίον, Πετοάος. ὧν τῇ τερψιχ ἐρη»φανήνοι εἰ βαρξάρων ἀγωνις ον ἐδ 
τὸν ἀγῶνα,,. πςσδῆτες θατθοτοταπη οὔϊε σετταπηεη, 

Αγωνισμὸς, οὐ, ὁ ςοητοητίο, αἰΓωνισμα, αὐτιλογέα, ἴϑλησις, Ἐςγ πιο]. 
Αἰγωνης:ηἰράογεε. τὸ Ισσὰς Πογτα ΠῚ 1 Π15. ΑὙΠΕΙἃ ἐν τω ας ἀνα ϑίωναϊ κῳ κ᾿ μα 

ταξυλὴ ἢ χωρίν πέτε μιόγε ἤ δὴ χιεδὸν ἐχ ἥψατο, εἶα δὴ τοὶ αἰθρώπιναν 
ἀλλ᾿ ὅασερ ἀγώωγις πριὸν ποῖς ϑεοϊςα γέ τα. 

Αἰγωγιςρικ, αι αἰςταγα τ ρει, ἐπαθλα χαὶ ἀγωγίσμοιτα͵ Ετγ πιο]. 

Αγ»: 



ἢ Ἂν “ἃ 
᾿ ΑἸγωνιςικὶ, φοτταϑ ἢ]. 
Αἰγωνις ἧς, οὐδ, ὁ, ςοττάτοτ, ΡΟ], ςοποστταῖογ. ἰυἀἰογαδῖοτ ἰζεπίσιις, 

᾿ς ψωυκριτῆς, παρ τοτ ἃς ρετίτιις σογέδη Δ], αι δ] στα ργοριισιατοι» ἐ- 
τ΄ γωνιςῆς ἡγιμιογίας 1} εἴπ, 41} ΡΓΟ ἱπυρογῖο ςεγτατ, σο τον, Χοπο- 
ο΄ φβοηιΡίατο κ᾿. ἀἄςτερ μείχης αἰγῶν ςοὶςΠ1]ος ὃς ΒΟΙ]Πἀτοτ. ΡΙ υτάγο ἢ. 
ΟΣ Του οοϊς, πέμψαντες εἰς ὀλυμτπαν ἵππους αγωγιςαὲ, 1ὰ εἴ, 
τς αὐππὶίη Οἰγπιρίλπ) ςηϊος ἀεὶ ςοτταπάνη πη ἴοτ. ΑΒ (ὈΒῖ πος 

φοητγα Οτο ρμοῦτεπη,ὸν 5. τέτε πὦ τρόπου διω ἕζαινε πὲς ϑεαταὶ καὶ 
πὲς χορηγὺς κὶ τὲς ἀγωνιςα ἐγοχλέϊ ὅχ. Το  ΟἰἘἨ χΤ μειδές, αρὸσ- 

διαφϑείοας τοίγιμ πὲς κριτὰς “κ᾽ ἀγων:ς οἷν αὐσρων. ἀέτοτγιιην ἃς ᾿ἀἸο- 
ΠῚ ὙἹΓΟΓΙΓΠῚ. ἐγωνιςῆς γ τ᾿ ΠῚ αἰσίτυν ογάτοῦ νοβεπγοης ἴῃ ἔο- 

τοηΐϊ σοποοττατοτίο τἀ ἸοἰαἸ ἑν ἀϊχὶς Οἴσοτο. δτίαδο ἰν0. 13. ἀς 
τς ἸΧομοοϊς:ἀγωνις-ὶς οἴ τις ἀλιδ., ἣ 
Αἰγωνιςικὸς οὐ ὁ »ΟοΓτατογιας, ρι σ Πα Χυγ ΕΠ] Εης, Γοττλης, ΠΟ Γ, Ομ Ϊη- 

οτος σοπιφηάεης,σοττατίην τε ΠῚ δἀγηϊη ἔγαης., ΠΟἢ οτἱοῖτς » 6 - 
σουϊοίυτιδεαμις ἀγων ις᾿κῆ κατα ἘΧΟτοϊ τα , Ἔχ ογοίτατίο, Αὐηῖο - 
τοῖος ἴῃ ἈΒοτοτ. Αἰγωνις κὸν ὕδωρ » Εὶρ ΔἸ Ππνα Δα. ΖΒ σίποτα 
110..2. «ἀρ. 30. Αὐτιας 110. ς. ἀοῖς ντοηάιιπι ἔτ σία ἀγωνιξικώς, 
πιοα»ἰπαιήτ, ἀεί τας οιπ ἃς ΕῚρ  ἀ ΠΠπταπὶ 8. σΟρτου Ἰ πγᾶπη 
Ἀαπαπι ἴῃ ρότι ἀαπγας. Μ|άς Οα]οπιἀς Μαγαίππο. Ατβίοτα ροῖῖ 
οχεγοίτατ σης τ]1 ντεθδητιιτ. 

᾿Αγωγιςικῶς γοοττατὶ ΠῚ. ἐγωνις κως ἔχω τεηοοτ σοητοηάεηάϊ σρί ἀϊτα- 
τε. Βιιά 1 πυα: 4) ερηὶ δά Ἐτγαίπῃ. εἰ αὐτὸς ἀγωνιςικῶς ἔχων Ἰαύ- 

σὺ ἐπεχείρηστι πῇ διαδιχασίὰ ἐπεξιὰν, ϑυμοειδεῖ τῇ ψυχῇ μου χαρίζε- 
ἐχ ἐμποιϑέςερον ἀκ αὖ τὸ ρα Ύ μου αὐτὸ πέρας χε, 

᾿Αιγανοδίκης βεαβόυσὴς, ΕἸ εν «ἢ. ἀεί σηάτοτες αὐτοηὶ ἔμπης » ἱηησῖξ 
Ὑ]ρίδηας 1] αυος Οταςὶ βραζόυταὶ ἀρρε! λητ. 

Αἰγωνοϑεσίᾳ ας ἡ σοΟηἰτιτατῖο ςογτα πη! ηἷς, Ππιιηὶὶς ἰρἤηπι σιοά οἄθης 
ἢ: ἀρσοηοτβεῖας. ᾿ 
᾿ς Αγωνοϑετέωγῶ, μι ἥσω, ΟγτΑπλ Πῆθ ες Ῥγαία πλν ὅτις ἴῃ οἷς ΟΠ ΠῚ Ὠ1Ο 
τ΄ βετοτγροοιταπιςη ςοπίξίταο, ἰμάος εἀο, ςοττδιηθη Πἠξίταο» ᾿ἀὶς 

᾿ς ρτγαβοίογιάος ἀεῇσηο. ᾿ 
᾿Αγωνοϑέτης,κ, ὁ ̓ἀσοποῖπεῖα » ΠΊΠΠΕτατῖι5 ἀπ ἢ σηλίοτ δίς ἰαἤηιέζοσς 

᾿ς φοτζαχη ἰπἰς ῥα βδούῦχ(θ-, 1 ργατπηΐα ρουῖς σογιδητίθις, [υ Δοτι! 
ἴξιι σοτγαπηίπι πα ρτοίςς, ςοτταπηϊπὶς τ τογρργαεέξας ᾿ἀοτεπη 

 δκ ςοτταμηΐπαμτι; ἀσοπιπὶ ργα τὲς ὅς {16Χ5 404] ο ἀρὰ Ηο- 
τησγατη ἈςἈΙ]]ες. ἃ Ὁ ἀγὼν ὃς τίϑυμι,ά εἰν, ὁ τὸς ογῶνας εὖ διατι 3ἐ- 

τ μίμθο,ντ Ἔχροηῖς Ἐμητατ τς. Γι οἴδητς ἴῃ ἸΝΊρτιηΟ, ληφϑέγτα οὖν 
Δείρ τινα “7 πολιγϊϑ᾽ ἀγοῶι αὐδῷ τὸν ἀγωνοϑέτίω ὅτι βαπτὸν ἔχων ἱμά- 
πίον ἐϑεώρει ΖΕ ((τπος σοῦττα Οτο ΠΡ οητεηλν ὑπσολάβετε τοίνιω ὃ - 

ν΄ μαξ αὐτὲς ἐδ) ὠγωνοθέτας πολιτικῆς ἀρετῆς. ὈΙ οἴταγ Διτε πὶ ἀγωνοϑέ- 
τ΄ σης» ἐν τοῖς σκίωικοῖς ἀϑλοϑέτης 9).0 ἐν τοῖς γυμνικοῖς. Αριὰ Ὀσοιπο- 

τς Σβεηιταπίση νἱάστατ ςουξαπάι Παῖς 4 ξεγεητιαν δεδόχθαι πῇ (ελῆ 
χ» τῷ δόμῳ ςεφανῶσαι χιιρίδημον κὶ διότιμον χευσῷ ςεφείῳ, κὶ αἰαγ»- 
ξεὐσαι «ταναϑίουαϊοις ἐν τῷ γυμνικῷ ὠγῶγι κ᾽ διονυσίοις τραγῳδοῖς χαὶ- 
γοῖς, ἡ 9. αἰαγορευύσεως μεληϑίώ αἱ ϑεσμιο ϑέσας ὠρυταύᾷς, εἰ γωνοϑέτας. ἀ-- 
“γανοϑέτας ἀγωνυδίκας, γοςδητ τὲς βοχξόυτας. Ἐτατ αὔτεην ἀγωνοϑέ- 
“τὰς ετιαπα τηασιίγατιις Ατμςηῖς. Ετ τα ἀϊσιζατ, αι] πτυΐῖςα ἀοτοα- 
τηλτα ργόροηις δὲ εχμίρες. 

᾿Αἰγωνοϑέτις ργο ὠγωγοϑεσία. ἀαριιά δορβοοὶ: 
.ΑὝωνθ-»ς, ὁ, ΑΒ οἰϊςὲ ργο ἄγων Ηείγε. 
-δἰγώνγυμος, σοηστια δὲ ἀρροίτα ποπηϊπὶς ἀρρο] ατίο,, φερώτυμος. Ηε- 

τς ἔδοϊίας. ᾿ 
Ἀγωρενν,ςοηστοράτς, σιωαϑροίζεν,γπάε ἀγωρέοι ἀϑ'ογισμῆσοι: 
᾿Αγως-οἱ, οἱ ἀπτίγοντες ὁδηγοί. 
Αδ Αὶ, ἡδονὴ νοίαρτας, πο, ἔσῃ ςναρυα ΒΑΡΎ ]οηΐος Ταποιαριὰ ΤΥ- 

τος» αὶ ἡτέᾳ (2}1Χ. 
 Ἀλαγμὸς»ρτατ ταις» ρταγίσο ανισμὸς, Ἐτν πιοὶ. : 
᾿ς Αδαηρὲς Ῥοὰς αιΐάλπι ἀρυὰ ΡΗγυ ρας Ηογπιδρ πγοάϊτις. Η εἰν οἢ. 

Αἰ'ϑαδος, 0] 14πὶ ἱπσοτοης τάαπ). τα ἀρυα ΤΠΞΟρΡΒγαίϊμτη. 
᾿Αδεδουύχητοι γέμοι, πυρτῖσ αιῖθιις ἕὰχ ποη εἰϊ ργαίατα, πιιρτια ἤης 

ταάϊς ςοἸςθτατα. οἱ λαϑρώαι μίξεις. 
Αἰδαημονία καὶ ἰπηρογίτία, ἀπειρία, ἢ 

 Αδεύμων,ογος δ᾽ κὶ ἡ εἰ πιρογίτας, ἱσΠάτας , πείοί ας, ἱπίοϊας » ἰποχρογ- 
τιις, ἀπείρφς οὐ μα ϑιής.Π|2 4. έ, μοΐχης αἰ δαύμονι φωτί, ΠουηΪηὶ ρα σης: 
Τηίςῖο. ἃ δαίω,ποά εἰξ μανϑαύω:ν πάς δαήμων δὲ ἀδαήμων. 

πᾷ 

μεν 

τα. Πρ οτί τα, σοπίτιιο ᾿πσίτατ, Ηετγοίοτ. τερψιχ, οἿδ᾽ πρότερον 
εδὸ ἔσὸρ ἀδαίες,ἰὰ εξ, φαοταπη Ρτῖις Ἔγδητ ἔσατ! -51ς Ν 4}. Χο- 
μορῃΡ χάϊα 11|8.1. εἴ τις ἐδόκᾳ τὶ τέτων 3, ςαῶι γ ἐδεγὸς αὐτῇο᾽ ὁ μέλη 

τ᾿ χας ἐδ ἀδαὴς γε ῤοσα;. 

Αδίυτοουἱποοσῆιτυς, ΗοΠοά ἐκ ἀδάητα πιφείσκεαι » ΠΟ 'σηοτᾷ ΠΟΡ ἰς 
ἀϊεὶς ἐκ αἴγνωςα λέγεις. 

᾿Αϑαίδαλτος,»ε, ὃ κὶ ἥγποη νλγῖας. Ποὺ νάγίς σαι. 
Αϑαϊζω,οχοϊαπλο, ησεπιο:αἰαζοώ ναὐας"ἔνγω. : ι 

ΟΠ Αὐλεϊἥκτος Ρυτιξοκσιϑεορύς. Ηείγοθ. 4Ποαυΐ ἤρηϊῆοιτ ποη ἀϊ]ασεγα- 
Γ΄ τυπὶ ΟΠΊΡ.οχ εἰ Ῥτίματ ὃς ϑαίζω. ᾿ 
- Αδαδς, ὀγἰάτσας»που ἀϊαΠ5: δα ψιλυς. 

Αδῶον,υοά ἰἈτίατ, τὸ εἰς κόρον ἄγν. Εὐυατῃ ἐπ Ο ἀν 7. Αϑανὰ γεγὸ, 
ἱπαιῖς Ηοίγ ἢ. εἰς κόρον ἀἴγοντα, αβοᾳ τὸ ἀδειν. ὅς Βορῃζοη, Ρ]υτο- 
πεπὶ αἀἰχὶς ἀδὸρνόν. 

Αἰσαῖος, ὁ, ἰπεχριισοατιι: πόρϑυτος Σπολέμητος ἀτερπὴς, ὀκγηρός. ια- 
τα πα Υἰτίπηα Προ! β ςατίο δὲ ἀυα' ρτίοτες ἀξάμσιητ γοςαρ. δ « 

Ασαὴς, ἕος, ὁ κς ννεῖ Αϑαιὴς συ ἀϊρ τ πουισο, τς ἱπάος"ς, 'σηα-᾿ 

ΑΔ ν 
Ῥτίτι. δὲ δα, αα ἀἰςας ρα σα ίσιι δε] ἱπερταιτι » οὐτὴ γετὸ ἢ- 
Βυ ρας ἀτερπὶς ἀςςρίτο ρτο α δαῖον, αιια!ῇ κατακορὲς γηάς ἀτε;- 
πὲς καὶ ἀνδᾷς ἴση, ὶ 

ΑΦα)ςὶ ἀπείρως Ἰπτρ δτ τὰ, κὶ ἰμέριςως. 
Αἰ Φαρον,αυηἀὲ, ]Αγσίτον ξθιςητοτ, ἀσγίω, 
Αἴϑαιτος ϑυσία,ὰ 41} Θηγηος αὐ Ποτγοητ ἰω ἐδεὺς ἐδώσε, Αὐούχ. ἀγάμι, 
Αἰδαίτρόυτος, "ἢ 15. ΝΟ: αΤ' δεῖπνον ἀδαγτρ εύτοιο ἡφαπίζης. 
Αδφατρον Ε οἰνοἢ. αἰ διώρετον ηοη αἀπτειδυταπι ἴξιν δυτόῤῥητον. 
Αιδάκρυς γυος γὸ χ᾽ ἡ ,ΠΟἢ Ἰὰς γν πηλης αι] εἰν Πςοὶς ος} 15» {Πλς θεν σ 
τα] ἴσον [τὶ ΠῚ ΠῈ σουτίριτ, Ὑ θάς ἀϑακρυς γίκη,ποτασητα νἱέϊο - 

τίαιας πὰς ἀϊξξίοης τ αἰδογίοιντ ἰσείθις Ποηάτας, 
Ασακρυς πόλεμος, 5 0}}0 ἔς ριυσπα ἃς οὗ ἰά πο βεξι!ς, ἀϊεϊτύτα; 

Ἰνλὸς ρατοσπγῖος Ιοςὸ ἐς ἰκῖς αι πυ}}0 ἀπ τίτηιης ἀταὺς ἠέροτίον 
Ργάτοτ ίρεπη τὸ πὶ ἔα οἶτον ροογιπτ, 

Αδεικρυτὶ πε ἰΔο᾿τΥ Πλ]ς,Πςοἰς Θον]Ἰςναἰκλαυς ΠΟ ςτατος γ ἂν τῇ πλα- 
ταϊκώ, ἐδεμίδμ ἡ μερὸρ ἀδακρυτὶ διάγοντες δίς. 

Αἰϑδίκρυτος ὁ κα νὶ, ἄλυπος ἴης ἰςἈτΥ ΠΪ5, ἴῃ βοτας » ἱπάοβοτας, ἱπάς- 
Ρίοτατιις. Η ομ1.11. , αὔδα γηυσὶν ἀδάκρυτος αὶ ἀπήμων ἣ ὥνα)ϊ αὐ 
δακρύων. 

Αὐὐακχτων ργατΐο κνήϑυμαι, 
᾿Αὐδώλαν, Γη [Ὸ τ υπονηρόν. 
Ασαλὲς,ηυτη ὑγιές. 
Αδάλαον, (σφι, ζηρόν. 

Αὐαλὸς, ΒΠρῸ, ἀσβολες. 
Αὐσαλτω,ηοη Οδίςιιγαιδς ἱπσοσηΐτα ἐκ ἀδηλα, 
᾿Αδαλτόμον, Ποτθ αισάφηι ΗΟ ἢ. 
Αδαμ, νοὶ, Αἰ φαμος,ν τὶ ργορτίμ, 1 ρτίπτας ἃ ΠοῸ ρτοογολτας εἴ, 
Αἰδάώμα, πειρϑεγικιὶ γῆ. 
Ασαμαντιγος.». ὁγὰ ἀαἸΠ Δ ΠῚ]5, ΕΠ ΓΠ 5» ΟΟὨ ἴδῃ ς,(Ο Ἰάτις » ἀπγιθςεῤ- 

ῥέε. ΖΕ ςΒῖπες ἴῃ ΟτοΠρΒοΏτειη ν» χαλκοῖς χ᾽ εἰδαμαντίνοις τείχεσι 
σἰμὴ χώραν ἡ μλ ἐτείχισε. 

Ααμωντόδετος,ε, 6 κα ὑγτο Πα Δ ἀΑτηδητίπις. ΔῈ ((ἢγ]. 
Αδώμας ὡντος ὁ, αἀδτηλ59[1ρ᾽ς ἱπἀοτηΐτας ὃς ἀαΓΙΠῆ πηις. ἀπὸ τῷ εἶ κα 
δα μοίζω, νὰ εἴξ ἀοπιοτ:αιιοα ηι}}} πηατοτὶς σοάατνης ἔεγγο ααϊ άοτη. 
ΡΙτητας [10.37.0 4Ρ.4.1πουιάϊδις ἀςρτς με πάϊτιτ., ἴτὰ τείριιοπϑ 1- 
ὅξαπι » ντ ἔσγγαπι ντγιπαις ἡ Πιΐτες » Ἰησυδέίηϊε ἱρία ἀν] ταπτ, 
Παρρο ἀπτι τί δ ̓ΠεπΑγγα 1} }ς εἴτ, ἤηγύ!αιε ἰσηΐ απ νἹ ξἰσίχ πὰ- 
τυτᾷ γ, δὲ ΠΙ Πα Π4ΠῈ ἱποαἰείςεης. ν᾽ πὰς ὅς ποιρεη ἱπάοπηῖτα νἷς 
Οτακα ἱητεγργετατίοης δοςερίτ, Ηἰς δυτεπι ἰδρῖς (ο]ο ᾿ίγοογιιπι 
λῃσαΐπε οαἸἸάο ἀξ ΠΟΙαἴτιγ. Αἀλπτας δυϊῆοτς Βίλτοης ἴη Τι- 
ΤΊ Ο,Δ1ΙΓῚ ΓΑ ΠΊιΙς ἀἸοΙταΓ ΡΓΟρτογ ἀσηἤτατο πὶ 5 Δα ΠΠ 115 δὲ οἷτ 

ὅτο (αῆτηΐις ςοίοτς. οἰ σηιῆςατς ἀδοΐμας ἱπτογάμπη Τάτ τα αιο ἴη- 
ϑτάταο, ΠΕ ΧΌΓΑΡ ΠἸς ἀγνώμων γε πειϑὴ ς ον ἀϑαριβής, Η εἤοάιις ρτο 
ἔξεγο δεςςρίτ ἴδει εἰμαἸγύς τ. ΤἈσοσ. πολέοο ἐἰδεμδυτος τεύξε μέγα 
εἰδεπανον ἰὰ οἴ, σιδήρφυ,Ἔοχ ἔεττο. ὅς ἴῃ ἴξιτο Η γος] ς, κί ἐΐω ἐν'- 
αυκτον ἐ ϑηκὲ δα, δειγἐζιυ αἰδεύίμαντος.ν ἰητεγργες γα δοόμθι τει ὠγσαῦϑει 

εἰ χέγει ἃ λίϑον, αἰγλα ἃ σίδηρον καὶ γὸ ὦ ὁ σίδηρος » εἰ καὶ μὺ χίδμ ἀτέρα- 
μνος ἀν» οὐ δυσμοίλακτος ἡ Τυσδώμαςος. λαμζαίεται γὸ ἐνίοτε τὸ αἱ 
«ερητικὸν αὐτὶ δ᾽ δός διο ἄβατον ὁδὸν δ᾽ ὑσβατον κέ γουῆν ενἡ ὠπέρδωτον ϑτέ 
λσσσὸρ πίω) διυαπέραντον, ᾿ 

Αἰδαμαςὶ. αὐυποτείκπως. 
Αϑδώμαςος κ, ὁ καὶ ἡ, ἀοΠηΐτας τα Π4Ο ΤΊ 4 1]15 » Ρτὸ νἱγσίηε. ποπάμιπι 

{αδαξξα πγατγπηοῦΐο ρει ἃ ϑορμοο!ετη. ἀδάμαςος ϑεὰ, ἀς Ρ4]14- 
ἀε,14 εἴ ἀζυηος παρϑένος. οἵξ δὲ ἐριτπετοη Μιμπογμα δριιὰ οαησ 

- Ἐπ. ἀδεύμαςος πῶλος. ἀρ ΡΟ] ΟπῚ. 
᾿Αδάματος,ἀδάμαςος αὐυπότακτος. 

᾿Ασδαμιᾷν ν ἀισαηι Οτοσξηίος ρτο ἱπάἀςπηπαῖαπι οσοίάοτα, οἰ δικοόίςτως 
φωνεῦ 4ν. 

Αδαμνεῖν,απγατε. ΤΥ σῈς ΔΠΊΪΟῚ1ΠῚ νΟΟΔΗΤ εἰδείμνα. 
᾿Αδαμνεῆς, ον τὶς. το υΐτις, ἀιιτιυς, ἐοζυ φὺς, σκληρός. 
Αἰ δουγαγτὶ πὸ ωρὸς ἀδίω αἀ Ρ] τος ει Οτοαση, οτὶςὲ, 
Αδανὲς, πτρτουμι 1. εἰσρρονόυτον. 
Αἰδόρίη,οἾταν ἕαὶς ἀϊέϊα Μο]οήα τοῆε Ηεί ει. ᾿ 
Αἰδαξῆσω «Ρτυγίτο, ἀο οτος, κνῆσαι εἰ δεέξα ὥ᾽γδαίκῳ εϑ: κυησμωδ'ῶς Οαΐση. 

1η σ] οΥ τ πποσάοτὶ οιπν ργιιγίτα Ε οἰ  οἢ.. τάπης δέ Πουιτγα τον ἐς 
δάξω αἴξοττ ῥτὸ κνήϑυμαι ἔξηϑυμῳ, Ρτυτῖο ἀρρεῖο,ίξα συ ΡΟ. 

Αδαπαύητος κε, ὦν ησχ δυο ΐζος, ΠσοΟηίσπηρτας. 
Αδείπανον, Δα. : 
Αδάπανος γ5, ὁ χαὶ ἡ σταταίτας, στατῖς ἀατιι5) 4111 πο ΠΊ ΠῚ οἵδ Πταρταΐ, 

“πο Τἀπηρτα. Αι ας τὰ Οοτγίητῃ. (4.9. ἀδεύπανον ϑήσω διαγίέλιον» 
διτατα τι ΠῈ εὐδ ΘΟ] Π| εἰδεαπταν τατος Τα] ὨῚ ΠῚ Γαι ρτας : πη Ἰηϊσ 
πιὸ ἱπηρεπάϊοὔις. ΑἸ ]ιαηάο εἰδαπανος 7 41 (ὑπαρταπι ἤθη ἕως τ, 
τοὶ ἀδεύπανον» οὐ ΠΕΌΛΠΩ1 {{τ πἰ πηρτιι!. 

Αἰδαπαίως,ρατοὲ, γι σά] τοτ, λετως. 
Αἰδαπτον,πιιάππΆ, Ἔχ οογίαταγη,αρ ΡΟ  4.γυμν ον ἀδερμον. 
Αδαρ Ἰϊησα δγτίαςα ἀϊοίτατ πιρης ἀιισάεοίπηιϑ δτο 2. Μδρβα- 

Βαοτγι πη. 
Αἰδίρεξα, ραχνεἰρίωη. ; 
Αδώρκης,ε, ὁναάατοος. σοποτοῖα εἰ (Π!Πσὸ εχ Βυπηϊάϊς “δέ ῬΑ] υϊετί - 

Ὀιις ἰοεῖς Ποςοίταις ἐπηογσοης, Ὀ᾽οίςοσὶ .}.ς.οὰΡ.129.Α συδυῦς 

ἀλπὶ νοςᾶϊυϊ καλαμόχνους,} ἃ εἴϊ, ἀτυ παϊπὶς ἰδηυσο : ςοπετείςις 
ςηΐτη ἴῃ ἀταπάτηϊδας ὃ ογο πη ῖς. 1 ἸοίταΓ δὲ ἀδείρκεον ᾿ς δὲ Α'δάρκος 
Θλϊεπο δε Αἰδιέρκ», ΑΕτιὰς [0.3.ς2Ρ. 180. λημνή σις κἡὶ χριλειθύη ἐς 

ἢ 1). 



“ὃ Α Δ 
φώρκν. Ορχρυλόιον (αὉ Οτοποπιεηίο ἴδοι) νἱάεταν Ἀρρεϊϊασὶ Ὁ 
Ἡ:νροοταῖς ἰιδ.ἀς γί σου δας, ΡΠ τητας Πρ. 16.ςᾶρ.36. Δἀατο! ἢ ἴητοτ 

ατινπδίπας πη πη γᾶς, ΖΠΠΊ ΡΟτΙας ἄρηιβοοι Ἡφτεήτγοπι 1115 ὃς 
φάπαταπι ἐραπιάη). Ετ ἀρὰ ΗΕ οι. αἰδαάμκη,, πεῖρα αιυσάλτη 
εὰ ΡΟΠΙΤΕΓ. » ᾿ ἕ ᾿ ΟΣ ΤῊ, 

Ασαρτος εἴ το, βαρτίς ησῃ οΧαηγίηάτας, ὠρουςίγωτος, αἰϊσααὶ ῃ- 
σιΐποατ ποι ὁχοοτίατας, ΕΧ αὶ ΡΓΠ1.δί σἹξ ρῶ ΟΧΟΟΙΟ. 

Αἰας πα ας» πονηρῆς. 
αἰ σα σαν, αἰεταιτ, ἔβλαψαν. 
Αἴλωσμος, πο (οἰποης τεισαταπ). ΖΕ ΟΔΥ]. 
Αἰθαςος,ε ὁ ἐπ Πα {5,6 μέρεςτος, Θορμοοΐ. 
Αδαύοᾳ, Βιτας, Δα ταν ασνοή, 
᾿Αϑαυῶς νη Ἰαητετν ἐγρηγήρώς. Ἶ ς ΠΡΟΥΝ 
Αὐαχεῖν,ρτατίτε ίςαθειο: ΑὙΠἘΟΡἢ αἰϑαχ εἰ γὸ ἀυτε ἃ χωφα, ἐκλεγεῖ σ΄ 

ἀεί. Ετ Ηείγοβ. ἀδαυχά Ἔχροηιτ χγὰ κνήϑει κεφαλίμυ ψηλαφά.. 

Αἰ Φαρτετηοπος συγγυς, ρα Μαςςάοη, ἑυμοΐ. 
Α'Ὁ δ αὐτίωυ κεγγάξαριν. ᾽ 

ΑΔ δἝαυος, ἰςοιις, ξηρός, [να σΟΙδς. 
Αἰδόνεντσε, ηΐτα, ἐπείγου. 
Αδδὲς Ῥτο ἀδεὲς, Ετγπιοίος: ἈΣΊΑΝ 

Αἰἡϑυηκότες, τετάλαιπορηκότες , κοι ταπεπογημῆσοι γ ἰαΐσοτε φοπξεξει, ἃ 
νεεδο ἀδέω Ηοπιοτ. 114. κομη σοὶ υνὸ καμάτῳ ἀσ) δηκότες, ἐδιὲ χὸ 
ὕπγῳ κοιμάσωνσαι. [Πτοτρτ. ἀηδῶς διακειιήμοι,, ὀκνήσουτες. ΕτυπΊοὶ. 
κεκμηκότες, δα μοι ϑυέντες ἀδημονῆντες ὗατοὸ κόπου ἀηδῶς διακείυδυοι. 

Αἰδιίηλδε, Ἰππςγκόλπος. 
Αδδίω ρτο ἰδίων, [τὶ οναδα πα: σοηϊτίιο.Ρίατο τάς Κα ρυρ ἀδδίω, 
ὦ δ᾽ ἐγὼ, ἶρ ποιέτων, ἰὰ εἴ, τὶς ἀς ᾿ις ἀϊέξαπη., Ἰπ]ιαπη οσο. εἰς 
κόρρν χἡ πλησμογίωδ, Αἰ δδίω͵ εἰν αὶ τὸ δίω), τὸ γηπολὺ » ὅς σαι ἄ ςο]- 
Ἰεΐξηαα ρατείςι!α ὃς ΡΙςοπαίμηο «ἢ δ᾽ ἀδδίω." μι 

Αδϑηφαγία » ας, ἡγΠΟ ΧΡ ΘΡ1115, εἀθη αἱ δα] ἀἸ τας, ογΑΟΙταβ » ἀϊοίτυν ὃς 
ἐδηφαγία ΟΠ] γΠΙΓΟ δ]. 

Αὐδηράγοςνε δι ἀΑχ, γΟταχ » Βεῖπο , χερρίμαργς. ἀδδυηφάγους τριήρεις» 
{υγῖτας ἀϊοῖτ, φαΐθιις ΡΊοπλ “προ παια ἀαδηξιτ» δὲ 18 45 πηᾶτ 

σηὶ Πιπιρτὰς ροπάοθδυτατ:ὃς ΑἸσαας δίρυμας ἰασετπας ἀδδιυφά- 
φὺυς νοῦζαῖ ἀδδύραγα τα, Δ τα» Πηαρ παοροτξεέξα, (αἱ. 

Αἰδόδιξ͵ μέτρον τετραχ οινικόγ, ΑΥΠΤΟΡΗ. ἐλφίτων μελάνων ἀδ διχα. 
Αἰδόουσι, δὰ [Ἀτατιτατοπ νίψας σοπησάμμτ » Βα μαητωτ, εἰς κόρον ἐ- 

δ ίουσι. 

ΑἸ ΔΈ δας, οτῖςὸ, δε, ρΙπουϊτνἰηΔεβηίτυπι εἰς ἰξοα σάτπν πε Δ1}- 
ϑπγοπῖο . ἄϑδον, δες, δε αὐ τπἰτδη τὶ» ἴδω, ἢ αἰδαίω, νῃάς ᾿ηἢπ1- 
τίσις αἰ δεῖν. Η οπποτ. τὴ Πα, ἃ 5ὲ ὃ ἔκτορε μόϑος. 14 Ε[Ἐ, ἤρεσε. 
Απτίρατογ ἴῃ ΕΡ᾽ σταπηηι. σκύλα μοι ἀμφίδρυπτα καὶ ὀγλυυῦύαν ἀδὲ 
χυΐϑρίθ.. ὅζο» 

Απάζω (υτρ ἴτο, ΠισοΪαπγο αὐκξοω, αὐας-ἔνω. 

ΑἼ7εέςτερονδοατίας,ταττὰς, Πλϊποῦο πχότα, Ἱ μυογά. 
τΑσέετος ἑ, Πα ΠΠππς Ἰηά σης. 
Αἰϑεὶς ἕος, ὁ καὶ δ γνπιγοριάας, αι! ἀαχ,τατιις ΠΠοτοϊητοττίτας, ἰςσατας {τ 

ΘΠ ΓΙΑ ΠῚ αἰορτις, ΠΘη τἰ πη ἀτι5 ΡΓΟΠΊρτις. τὸ ἀδεὲς βάιιςοϊα. ὐδὲ ὦ 

σατείδος ἀδεις χὶ ἀκίνδιιυος νομαι, ἰὰ εἰϊ» ἐς ραττία: ρογίσυ]ο ἀε- 
πο οἰ: [0]! οἰτα κοι ραττίας πγοτα ἃς ρεγίσαϊο Προγοτ δεῖς ἀ- 
φος Θ᾿ ἀρὰ Η οπιοτγ.ῖῃ Οὐγῇ. ἀδεῆὴς μεχανϑώ. ΠΟΠ {ΠΠΊΡ ΙΟΙΓΕΓ 

οἱ αὔτεες 8. ἰπιραυ!άα, νοὶ ἐπγρογτογγῖτα,, (ς ἃ αναιδ' ες κὸ ϑοιρσταλ ἔην 
1πηριάρφης, ὃὲ ἀυάαχ. Ασεὲς δέί(δ- Ζεέδοικας τ ποὺ τἰπγσηάα τΠΠ165. 

Ῥαταῦηητα ἐς Πῖς 41 Οπτυ]α ταῖτα τί πηθητ,, ὃς αὐδῇ Ρδυῖςο τί πιο- 
τε ἀσ ΠΤ » σις εἰ πιο σαι ποη (εἰ, 

Αἰδξητοςνε ὅν ποη ἐπ άΠσ.ς ν ΟΕ] ἀθυπάὲ οπιηΐα ἱπρροάϊτατα Πτητ,ἤι]- 
πύϊαας ἐσοῖ φάμπιητοι!ο. ΑΠτίρίιου ἀριμ διιιάαπη,, διαὶ αἴτο ἐσὲ - 
νὸς δείτω,ἐτε «οροσ δέχεται ἐδὲν ἐς τι, εἰνν ἀπσειρος ν κ᾽ αδέητος ἀδέητος, 
14 εἴζ, μηδὲν ὃς δεόυθυίθ» κὶ τ αἴτα ἔχων, αὐενδεύς. 

Αἰδεια ας," ,ἀφοζία, ἰλοττᾶς ν ΠΙσσητῖα, ἔς σαγίτας, τα ταἶα » ἱπηρυ τα 5 
γοη!α, τγαῃ ι {πᾶς ἵξ ουτίτας {π|| 4 ατατὶ, Εισα]τας ν αυάδοία, ἰά 
εἴλινθι ἤθη οἱξ πηοτιις ανάδιεια. ἔδ4α δ ἔργων, Ἰὰ εἰξ, νασατῖο ἂὉ 
Ορεγίδιις. ἄδειαν ἐἰ χει ἡ πλυγῶγ, ἃ ρΙαρὶς τυτας οἵα ΤΉυςγ 110. 
3.ἣνψ σωμάτων ἀ δειαν 'ποιοιυΐπες, ἰὰ οἵϊ, πιοττῖς ποτα! πὶ ΟχΊ τη ας 
τος. [τοίταγ ἃς ἀδαιαν ποιοῦμαι , ργὸ ἀξροπο ΠΊΕτΙΙΠΊ. ἰδ 4ὰυ ποιο- 
στέυδυον σῶσαι πἰω) πόλιν» πος οἰ, ἐν ὠδεία γμωόυῖυον σώσω, δίς. ἐν ἐ- 
δεῖνα ποιεύμβροι χέγην γ ἀρὰ Ηςτοάοτιπι 5 τὰ οἰζϊ » μαυα τυτα πὶ 
Ῥυταητες ργοξογγς. Ποπι  ἢςη, αἰεὶ τῷ σεφαλε ὧν ἐφρόνοιυ λαβόν- 
“α ἀ δειδυ χὰ εἴτις ἰξητί ςδαητ Τὰ πλεῦτες ρτοβτοηαϊ δι ἀαςίαη, 

ἅς. ἐπ᾿ ἀδείας Ιἃ εἴξ, ἰεςατὸ, ἐπ᾽ ἀδείας «ἰξ εἴναι κὶ κέ γάν κ᾽ γράφειν, 

παρπηὲ Πσογς. Ατἢοπασ. Ἐ᾽ π᾿ ἀδείας, ᾿Ἰσεητοιντοϊ έξο ριάἀοτὶς 
τηοτα,, ᾿πηριἀφητοτι αναιδ' ὥς αὐ αὐαγχιύτως. ΑἸ Παπαρσοτας ἴῃ ΑΡρο- 
Ἰορία ἀς ξεγῖς Ἰοαιεης . “ τεκνοποιΐας, ὑκ ἐπ᾿ ἀδείας μέγνιωτω. Ἐτ 
τιιγίας » ἐπ᾿ ἐδείας κὶ ἀ διαφίγως μίγννῶι. τὸ τ ἀδείας, χὰ οἰξ,, Δι1- 
ἀεςία ἀδειαν διδόγαι, ἀριιὰ Ρααίνε] αἰ δειδρ «υφίσα ιν ντ Αηάοον- 

ἀςς ἀϊχιτ» οἷ φιοά νυϊσὸ ἀΐςιιης,, δα παν σοηάπιξξιμη ἄγε, 
Ρἰεθτίςιτο ροτοίξατοιη ὥςογο, ᾿πιραηιταῖς ῥγοπιἶα. Βα. αη- 
ποτατ.λαζόγτας ἀδηων,λάορτος ἱπιρμηϊτατοιη»"η οτατί ΟΠ αὐρὰ κι:σ 
φαῦκ ἀδᾷαν ἐχροηῖς Η εἰν οἢ ὁδὸν μρφεκραὶ, δυκαιρίαν. Αἰ 4α οτίατη 
ἀρὰ τπτόγργοτοπι Αγ ορμαηϊς εἰν ςορία ὑπὸ τῷ δεῖῶι, ὃς ργίπαη- 
αἱ ραττίς  α νδιὶ ποθὴ ἰηάισοτυτγι 

Αἰὐεῖα, Ἰϑοτι σι ργὸ κα δεῖα ἰὰ ἰδ ἰαςαπά., (ιαυὶς, Τ᾽ σοοτίτ, ἐυῦϑέ γε 
μαὺ δια κνίπρι γιλῶσα. 

Δ᾽ Ἃ 
ἰδεῖ, πιοϊεβιτη εἰς, λυπεῖ. 
Αἰδειὴς, ἐος δ οὶ δνρτο αἰδεὴ ενἱητγερ τις, 
Αἰ δείλητον, τὸ γίληιιπην ὑγιές. ἷ : 
Αδείλησον, ἀξέχκτερον. ἢ 

Αἰδείμανπος κε, κὶ καὶ τ νἰττερ  ἀι15.» Ἑατίριἀες ργίπλα ὅσοι, ἰρεξτίς {1-- 
θεῖ. Εἰὶ οτῖαπι νἱἰγὶ Αὐμοηιςς ργορτγίαμα, Β]πτατ, ἴῃ Το. 
ἄφοβος, ἄτεεςος, ἡ αμον ἑ 

ἄϑφειμος, ὁ ἰάσαι αοί ἀδεύς δὲ Ογρτῖς ἱτηρισιις.ς 
Αδεινίη γε] ἀδεινεἴη, πα ρογῖ τία, εἰπειρία" 

“ “- 
δεῖν ῬΙΑςυΣς, ἰρέσαι γἱάς ἀδὲ, ΗΠ δγοάοτιις ἐν σῇ ϑειλείᾳ, χαὶ σφι ὡδεῖν 

τὸ πιρρσωτέρω μηκέτι ατλέεινν ἱ. οος ἀφοτευ το, ηε ροσγὸ τοπάογςησ. 
1{|π4.γ,ὡς ὄφελεν ϑεώγατός μοι εἱ δεῖν κακὸς, ΤΙ Πα πη τποτς ΠΊΕ] Ρ]α- 
αὐΠετ, Ρ]ατατ.ΐη δοίοης, πόσιν ἐδ εἶν χαλεπὸν, ΟΠ ηΐθιις ρίασοτς, 
ἀϊβῆςις Εἶτ αὐ «σι, κ ἡ διω,ανιτ γι 411) αἰδάγω αἰ δ εἶν γοτὸ, εἰς ἴξ αι» 

“. ἀκολεϑεῖν, ἄφάν, μέλπειν ζποῖς: ᾿ 
Αδειπνος,κ, ὁ καὶ ἐγ Ἰησασηαῖα 5, 

Αἰδηεισία,ἐφο(ίοι, ΕτγτηοΙοσ,. ἢ 
ΑἸ δγειτον, στ ἀεἰς,ο δ σιγιπ, ὠμὸν ἀφανές... ᾿ 
Αγέκαφος,κ, δ, ΠΟΟΓΓΏΡτΙΙΝ ΠΉΠ ἢ ΕΓ ΡῈ, 1115» ΟῚ (115, δυο τιῖς, κρος 

πὴς ἀσ)έκαςος 1.1 ΔΕ Χ ἱποογγαρτας ἰδ) υρφδόκητος, αθρα τὸ δι ἔχομια;, 

4ααῖ ἃ μη διεχουῆνος «ρόσωπυν ἢ δῶρα. Ἐτγ πιο]. » 
Αδεκοίςως,ἰητε στὸν ησοτγτιρτ τὸ γε ξτὸ ἀμερέσως δικαίως, οἰδὸρρ-- 

δοκτ᾽ πως ὐρϑώς. ἱ ἐς 
Αἰὐγεχατευτος κε, ὁ κὶ ἥγποη ἀφοίπηατιις, ΑΣΠΟΡἢ. ἀδεκότευτος ἐσίαγποῃ 

ἀεοιπηατα ξισυϊτατες, ἐσελώγητος. 
Αἰ δεκτοςγε,ὁγοη ἀπ. Ππ|5,δὲ φξτίυς ἢ. ηι1 πο φοςορίτ,αδεκτος κα- 

κοι οχρογς Πια᾿ ἴροχοῦς 14]. ἀδὲκτον»ἱη το 4111 ς, ἄπιστον. 
Αἰδελᾷ ρ]αςιτ, ἤρεσε. : Ν 
Αἰδελιφὴρ, ἔτατοι, ασοηϊςὶ: ἀδελφός. ἡ ήΝΣ 
Αἰδελρὰ, τὰ [οτοτγία νη: ΠΑ γοο πη πλιιηϊΔ, ὁμοιαγτρέπον τοι οἷρ μιόζοντα, 
Αἰδοελφεα ἰοτοτ, ΟΡ οΐ. ς 
Αἰδελφῴος,οὐ 1 εἰξ ἀδελφὸς ἔτατοτ, Σ 
Αϑελφευκτονίθ. ραγγίςιάα ἔγαιγις » ἔς αἶα. Οἴφοτο ἔγατιϊ οἰάλτη, ὃς 
Ἰογογι οἰ ἄαπη ἀϊχίτ. | ὶ " 

Αδελφεὸς οὔρτο ἀδιλφὸς ροοτίοὲ ρεγ Ἐχεθηποηρηι, ἰὰ εἶ, ἔτατοτ, σεῖς 
πιᾶυας ῬΗΟΟΥ Πάος, ἐχϑραὶ 9 τέχνα γν νεῦσιν, ἀδελφοί πε σιιυώμοις. ἐπ 
διλφεὺὸς ἀπ᾿ ἀμφοτέρωντὰ εἰξ,εχ ντγοαις ράγεητο σεγηηᾶπας.. Ης- 
τοάστας 110.1. φονεὺς πὰ ἑωυτῷ ἀδελφοῦ γγυόωθε., {1 ἔταττῖς. ἱπ- 
τογίξέζου. : 

Αδελφὴ ὃς ἠγοτοτν σ ἐγ πιαπᾶ. 
Ασελφιδεὸς Ηετγοάοτιις [{}0.7.σμυπρχε ὃ τούτοιση κὸ εἰσδελφιδεὸς ἀυτεῖ, ϑζ. 

Ἰρῖι νῃᾶ ἱπιρεγαθας ἃς ράτγυ εἾιν οτας,ἴ4οπη 110.6.οἰρτειφέρνεα ἢ α5- 
ταφέργεί- παῖδα ἀδελφιδεὴγ ἑωυπῇ, τὰ εἰξ,, 101 ἔγατγις Π πὶ, [ἀἘ πὰ 

1:0... ὃ μητρὸς ἀδελφιδεος τοῖσι παισὶ εἰριςτοδ ἡμε γ 14 εἰξ γ δα πσα] ες 
ΒΙΊογα πὶ Αὐ τοάοπηι ἐδελφιδεὺς [οσ ταγ ἀρᾷ Ἡεγοάοτιπι 10. 
Ιιλυκούρηος ὅγηπροπεύστις χεωζώτεω αἰ δελφιδές μὴ ἑωυπῇ ν» βασιλεύδγτος 

Ὁ. απαρτιητέων 8ς. τγοιιγότις τατον, 8 τάσιν Ράτγαις οοροῖς 5ρας 
τίαταγα πη Κὶ ἐσὶς. ἢ ὸ Ν 

Αἰδελφιδῆ δι, περτς οχ ίογοτς γε εχ ἔγατγε. επορἢ, ἀδελφαῖτε καὶ 
ἀδελφιδαῖ χἡ αὐεψιαὶ ϑζς, : 

Αἰδελφιδό(- ὃς ἀδελφιδοῦς οὐ ᾧ, Αἴτας ἔιατεῖς γε] ἰοσογὶ5,αὐεψιὸς, Ἰᾷ εἴ, 
ΘΡΟϑ ΟΧ ἔγαττς γε] ἰότους : ρᾶτγις!ς γογτίτας δ Ἐταΐπο ἀριυά 
Τιιοἰδηθ τ, δΪ ΖΕ αςας ἀϊςίτας ΡΙατοηϊς αἰ δελφιδούς, Ἰᾷ εἷς, Ῥατγις 
1ὶς. ῬΙυτάγομας ἴῃ ΡΟΡ]! οἷα » πες ϑεῖον ἀδελφιδ' γ᾿ ἱξάγιςα χασν»- 
ρεῖν, ἃ εἰτ,αριιᾷ ἀυπποαία πὶ ἰοτοτγίς ἥ]ιος ἀςοςυίατο, δίς ἐς φιθυς 
Ἰθ 1 ἀεπὶ, ἰξατὸ μητέρων πάντες ἔσαν ἀδελφιδοῖ τ᾽ κολατίνκ δίς. ΟΟἰατί-- 
ῃἰ ΠΟΡοτο5 εχ ἰογουῖθι5. 4επ| τη ΓΥ̓σαγσ. χαρίλαθ- πατρὸς ἀδελ- 
φιδοςς ἔγττις ἢ]ΠΠῸς, ραττί 5 ἈΠις, σιατπς Ράτον ἔγατεσ ἣτ αἰτοῦ Ια - 
το ἀς [ιςσίθυις ἰδελφιδούς τὶ λυκύργου, 1 ΟΒατΊ]Δις ἔταττὶς Γγουτς 
δὶ ΠΙΐας. Βινάατις ἴῃ «ρ ΠἴοΪα αιαἀαπὶ δά Γοησο] μη), το ἀ {ςγί-- 
Ὀὶς «δρὶ ' ἀδελφιδῷ με βεδαίε, στατιιτα οξ,ὅες. 1ὰ εἴξ, ἀς Π]1ο, πιεὰ 
Ἐγαττῖς. Τ υςγ ἀ.1}0.2..σετεύλκης αὐαπείϑεται ὁ σεύϑου τῷ ασαρδοχού, 
ἀδελφιδοί, ὄντος ,δίςν Οἱ ἃ Ν 4114 Ἐχρουίτατ ρατγιεὶῖς, ἰςὰ νἱἀογῖτε 
ἐρὸ δυτοι οχ ἔγαττε πθροβ. ἐδελφιδούς ρτο ἀΠεέξο ἴπρε ἐχροηὶ- 
τας ἴῃ σδητίοἰς ΘοΪοπηοηὶς, Αἰδελφιδῆ γοεγὸ ξαετηϊπίημα οἵδ, 
Αδελριζίᾳ σ᾽ Ἔττηαηίτας, γατοτηΐτας, γε] ἔγατογηί τατὶς δῆζοξειις, ζοπις 
ὨΛΠΠΙ Ο, ΠΟ ΠῚ ΠῚ Πῖτας ἃς σοπίο οἰΑτῖο κοινωνία ἀρ ΗΠ] ρΡροςγάτεπι 
νογὸ ΠΠ0. «δὲ αἴ, ϑρων ἀϑελφίξιεςγγτ ἐχροπῖς Οαἰεη, ΔΗ ηἱτλς, ςοπ- 
ται πί σατο » σοηίςηΠίαις Ραττίιτη Ἰητει [δ, ᾿ 

Αἰδελφίζω ξτοτγῖς σοπγίῃς ςοτηροῖίο . τιμῶ ὡς ἐδελφὸν, Εταῆτι. ὉΒ1]. 
ἀντὴ τὶ ἀδελφὸν καλῶ, ΠΟ στᾶτες ἂν τιῇ αἰγινητικῷ, ἀδελφίζειν αὐὰ ϑπχει- 
ΡἼ σουστ,"ὰ οἰξ,ἔγλττο πὶ ἰρίαπι αἴΐετεῖς ἀσστοάϊεητατ. πατογηὰ ἃ- 
πιονὃς ἔταῖγὶς ἰοςο μαρεο. Η!ρροςγαῖες εονεγθο νείτωγ 118. «δεὶ 
ἀγμδδ, ἴῃ Πρηϊβοαηάα τογιπὶ πιαχίπηα ςοσπατίοης ὅς 141π}}}1- 
ταάιτης. : 

Αἰδελφικὸς, οὐ, ὃ, Θογπηδηις » αβῆηϊς » ἔγάτογπας. ΟΠ τγνίοίζοπηις 
ὑπὸ χειρὸς ἀδελφικῆς πυλμηϑεὶς ϑοίνατος γ ςαάςε ἔγατογηᾷ, σλᾶπιῖ 
Ροτροτγατα. ψηάς 

Αδελφικῶς ξδυπλύττειδη, ἔγατεγηο αοΐιι (αἰ  σατί. ἀδελφικῶς αϑοαχα- 
λεῖν, οί ρΒως. σογπγα πὲ ἔγατογηέσις Δἀπηοπεγο. ςοτο. 

Αἰσδιελφόϑεος.,, ἔγατος Πεὶ δὰ ΟΕτμεὶ ᾿ ἴτὰ ἀϊέϊας εἴ Τίμθως 14- 
ςοθις. 

Αἰλελφόϑερρς, ῬΆΓΓΗΠΙΣ » πατρὸς ὠδελφὺς, πατρ δ ελϑοςν κα πατρως. ΡΟ Ϊ- 
ἰυχ 



“Δ ’ 
ἴαχ ἰἴδτο τοττῖο. 

Ἀδελφοχτονεῖν, γαττι οἰ ἀϊι πὶ στη πηΐττοτο, 
᾿Αἰὐδιλφοκτογία σιάες ξταττῖς. Οτοσοτ Ν χταη 2. κἀὶν υδὸ ἐκφδικονκάν Θ» ἐ- 

πτείκις του τάφοι δίκας εἰασρκί! τόυῖρος “ὶ ἀδελφοκτογίας, δία. 

Αὐσν, φοχτονίθ., κ, ὁ ἔγαττὶςιάα,ίευ ἔταιγὶς ραγτί οἰ αν 
Π Αδοι ρὸς, οὐδ ὁγρτίπια Ὀτεαὶ τη ΕΡ᾿ ταπιιλιατ ἔγαιετ, βεγπΊβηες ) ΡΓΌ- 
ΠΟ ρχἰὰ ἑκατὸ ντογίπες, ἃ ἀϊξξίοης δελρὺς ρτο ντογο ὃς ἰσοῖς αμιηῖος- 

Βτιδιις, ζοντο Αὐηζοτοὶς, ἃς αἱ ρτο ὁμοῦ φιλῇ ὁ μόδελφθο, ΡΊατο 
ἐς 1,ερίδυς, ἀδελφοὶ ὁμοποότριοι, ἔγτατγος οχ ρᾶτγς ργοριςη τὶ, ὠδελ- 
φὸς μυτρόςγασπηςσαϊις, Τα ον ἀἰάος. Αἰδελφοὶ αατοσι ἔταῖγος ἰυχῖα 
πιοτεπὶ Ηεδταογιπὶ γοσαθλητυγ ν Ποη (ΟἸ μη φυΐδιις σΟπγμιι- 
τες εἴἴοητ ρατοητοε δ ἃ φυΐδιις οτίατη ἐεῖτρς ἃς σθηις ΕἸΪετ οοπι- 
πυιαοονε ράτοῖ εχ σαρ.13.Επαηρ 6}1) Ματιμαὶ ἀς ἔταιγίδιις ΟἈτὶ- 
ΤΙ Ιπτογάμην ἀδελφοὺς ἀςορίτον δάϊςξε ιὰ. ἐδελφοὶ νόμοι, ἔγατεγπας 
Ἰερος,Ρίατο ἀς Το σιθυς, πὶ σοπί τίμιο ρτο {1 πη}}},ρτοχίπλο, δέ 
ἐοσῇαῖο δέ ςοπσταφητίοντ ΕἸ 4Π} Δριιὰ [νάτίπος ρογπΊαπις. Οἱ- 
τοῖο ἴῃ Αςδάςπ. τας Αὐτίοομιις, (ἴ ρεγράυσα πγιυταῖϊοτ, Θετγπγα- 
πῇ οιοίοἰς. ΡΊαταγη Νυπιλ, ἀδελφαὶ ΤᾺ ανυϑευγίξρυ δὸγ μ(φ τωνοἱᾷ 
εἰξ, φιὰηι {πα πιὰ Ργτβασοτα ἀςογετίς. ΠΌστᾶτες ἐπ Βυμτίάς, 
ἀδελφὰ 5. ΤὙ εἰρηιέψων κὴ τοιαῦτα γᾶςς.1 4 οἴϊ σεγπτληα δι ἢ Πη}114 ἀϊ- 
ἐχὶς ὃς ταί τα ϑςς. ΡΊατο ἴῃ Τ πγαο ἀατίτιο ᾿θηχ τ, ταὶ μὴ συγκρίγον- 
ταιτὰ 3) διακρίνοντα αὐτὸν» τοῖς «ϑοὶ τί) σαίρχᾳ ϑερμοῖς κ᾽ ψυχροῖς ν καὶ 
σοῖς αῇοὶ τίωὴ γλωτ ταῖν φρυφνο ονκὶ ὅσαι ϑερμωντικαἱ ὄντα διρα μία ἐκαλφ'- 
σαυῖῆν, ἀδελφὰ ῦ τά τε χδυκοὲ κὶ ταὶ μέλανα ἐκείνων πειϑη (οι τα, δίς. 
Ἰάστη ερ ἢ.7.πρίφασιν αὖ ταὺ πίω ἀνλίω τ πρὸς ἐμὲ διαφορᾷ ποιού- 
κνθ. ἀδεχφίωὶ ἡ ποὐϑιν,Ἰἀ οἰζερτι: τὶ ράγεπι. ΣΧ ῈπορῚ. χεῖρε τε κὶ 
πόδε κὶ ὀφϑαλμὼ καὶ τάνλσ. ὅστι ἀδελφὰ ἔφυσεν ανϑρώποις»". ΘειηηΔ ὅς 

σετπιαπα ργοάεχις μοπγϊηΐδιις. Αδελφὸς, νοτὸ νπάς ἀιοατατγηῖς 
οἰϊεπάϊε Ατῆςη. δ4πνοσοφ, 1.3. δέλφακες, κυρίως. δ᾽ αἱ ϑήχοιαι ἕπω κε 
χϑεῖεν αὐ αἱ δελφῖνας ἔχεσαι,ἕτως ἢ) αἱ μῆτραι καιλουιῦ ται, χ) οἱ ἀδελφοὶ 
ἔνϑεν ἐτυμολογρεώ ταὶ. 

δἰδελφύτης, "τος ἡ, τατετηίτας Π τ Μδο μα σοτιιπὶ σαρ.12. δὲ τ. ΡῈ - 

τὶ (40. 2. 
Λίκωτος,ε ὃ χαὶ ἡ οΟτροτα Ἐχυζιις, πιοστις. ἀδέρῳ τ’ ψυχὴ ΤΉοΟ 

ετιτ.εἰδυνν, ὁ ἃ τας ἰδεμίτε ψυχαξ,ι. ΝΌ1 Οἀπηόγαγ. ἀσοιριτ ρτὸ ἐἰ- 
σωμάσε,Ἰοσίτιν ὃς ἀλεμοίτε πο ά {τ ρτὸ ἡκεβίφό τοῖν οἰ πη ρογγὸ 
ἀκόήματον ἐπ σηϊςιναθιπὶ,ἴτο πη “τα τ πη; νογιιιη δὲ τοττία ἰςέξῖο 
αἰτειδὶ γερογίτυν ἀθῳμεῖτε ρτὸ ἀφόξε, 

Αἰ δοδρος,εγὸ κὶ τὴν ΑὉ ἀτθοτίθιις ρυτας,ης ἁτθοτίδθιις, τὸ οἴδενδρρν, 
ππιδ! σου απ ΘΌΏΙ ΟΣ πιὰ 1 σοττεχ. ᾿ 

δἰδίνες, ἴπ {Ε σοπαοίατα σαγηὶς ἀπιγίτιος » τα πηοτὸς “πη σαζτασς σίαπ- 
ἀΐιιπι ἱπίξατεϊ ποητίπε το 1} 15’, ἐπ ἤτς σ] πάπα ἀἰσιηταγ Ρ]!- 
πίο. ΖΕ σίπετα χοιράδας "ὰ εἰ ςγορμυ]ας γοςατ. ΑἸςχᾶά. Αρμγοά. 
ριοδίεπι. 12.118.2..οἱ 3 ἀδένες σώματα εἰσι σμεκρρὰ σφαιρρειδῇ, χαῦνγαι 
μεταξν τ μεγάλων φλεβών κὶ ἀρσηριών δι κίμυ σφίμυίσκων, ἵνα μιὴ τῇ ἐ- 
μελία σήπονται τὰ ἀἴγεῖα ὑγρὰ ὄντα τῇ πἰριυσίᾳ πὸ ἀΐματθε, τρέφονται 
ἣν ἐκ τωύτης ὃ υὑγεόπητίθ. τοι, φλεγμώνοντες μὰ βυβώγας ποιούδει, 
σκιξῥένῆνοι 3. χοιράδας μος εἴτ, Αάσηος σοτροτὰ αητ ρατιιδ,ιτοτιη- 
ἀλ,ἰαχαοΐητεν ἀπ ρίας νοηᾶς ὃς ἀττογῖας ρΟΥτα πηοάο συπεο]οτᾷ, 
τς ζοπεερταουϊα τρία Βαπηῖάα εχ σορίᾳ ἰδησαϊηὶς ἰθοίετατε ρὰ- 

᾿τγοίξεγθητς. Ετ ααΐάοπη οο τρίο γεπαγιιπὶ δι πιοτ ΠυιΕΥ ἡ ΏταΓ, ὃ, 
1ηβαπηπηαῖῖ ρᾶπος δὲ δα θοπεας [βεϊιητ. ᾿ηἀυγατὶ ἰστορἢι ας, [46 
ΑἸεχαπά 1.1 ρτ Ὁ]. ἐπάναγκες πληρρδδλ «αὶ ἐν τῷ (εξωνι μεγίττας 
φλέζας ἐνέσαις, κ; ὅπως κα πὲς μεταξν “δ ἀγζείων ἀδένας  φρογζυλοειδ 
σώμᾳ τα τυγχαϑοντας γ» γε Πα5 ΔΙΩΡ ἢ Πίπλᾶς ἱπραΠ15 ἐπηρ εγὶ » ἃς 
Ρετὶπάς λάδπες, αι ςογραίου] τοταπάα (μπτ ροίϊτα ἴητοῦ ίχη- 
Φαυϊπὶς σοηςερταςσι πεοεῖδε εἴ. α7ένα,14 εἴ ,λάεποεπι, Οαἰςηας 
ἀεβηϊτ»οοπυοίετα ἴῃ (εἰ ρίλπι ἑάτηΐς ἀγᾶπΊ ςοπογοτί οποπη Μ Αγ 
«εἰ. ΓΟ !. Ὀτοίξοσι ἀΐς ἱπτοτρτες δθῃοταῖ αιοάδπη ἱπ ἰοςο ἀν 
ἕξετε δἄξηας ἃς σ]ληάια Ν4πὶ σαπάϊα εἴϊε εχ ἀοβηϊτίοης 6 4]ς- 
Ὡΐ, ΠεγαΟΓα ΠῚ ΡΥστοτ ΠΑΤΕΓΑΠ ΠΟΠΟΓΟΤΙΟ ΠΟ ΠῚ [ἸΏ ΠατιΓᾶ τη το τ 
«αἱ ςοτροτῖς τγαπή]ΐατη ἴπ Ὀτατῖς, ὃς ΡΓΘίοττΙ ΠῚ ἴῃ {πἰρις. ΑἸδὶ 
ἐλπιδη π18}} ἀϊβξοτες [ογδῖτν 1άσυς ΡΊΔατΙ ὃ. ΡΤΤη1) αυτμοτίτατο. 
Οἰαπάϊα ὃς σ!απάμ]α ἀϊςυιστοτ ἃ Οτγαοῖς χοιραδες,,, ἤτι πισρ,ιναΣ 
1:τορίια ὃς ἰξγορμυ]α: ετίαιτι ἃ Το Ατίηἴς ἀρρο!]πτιιτ. ἐδένων παιϑή- 
ματα,ϊ. αἰβοξείοιε5 ἴα ητ,ο᾽ βείων κὶ τὸ φόμα, καὶ τὸ φυύγεϑλον. κύων 

μδὸοἡ φλεγμιονέ φρο ὃ.τὸ τα χέως αὐξόυῆρον κα τα ες ὀκποίησιν ἐπειγν΄- 
υνον.φυΐγεϑλον Ὁ. τὸ λέγρυδυον φλεγμονώδες ἐρυσίπελας ἡ ἐρυσιπελατώ- 
δὺς φλεγμονὲ, ΘαΙςη.1.2.Δἀ Οἴδυς, Αρμά εἰηάεπι Οα]εη, ἀδεγώδης 
«έρξ αἰδέγες,πημὶς Ηςνς. συςροφαὶ σαρκώδεις αὐρῷ πίω ῥάχιν» χαὶ 
βαεξω, ας. ῬοΙΠαχ γετὸ [{6.2.1ωτροὶ 9. κ᾽ ἀδένας τινας καλιοιΐσιν, ἐγκοι δέ 
εἰσι μέσον σαρκὸς καὶ πιμεχῆς σειυιςαἰυῆνοι, μϑλλισα «ὗεὶ βεζώγαξ τε, κὶ 
μακ ἶλας κχὶ σταγύνας, κ μεσεγτέριογγεδοὶ ὃς αὶ χοιράδες σιιωΐςανται. 

Αδένη,ποσαχ ἔσσγαιπα ὃς ἰοηιιαχοη φλύα- ἡ δεῖνα. ; 
Αδεὸν ἱποχραρπαῦθης, Ἰπαϊξϊυπι γ ὅσολέμητον͵ ἢ ἀόρατον, ἵ. σι Πδ 11ς 

δριιὰ Ος] ἃ πι. 
Αἰδέξιοιν, ὁ καὶ ἡνπιτηἰ πὲ ἔδιι ρατιιτη ἀσχτοτ, ποῖ }}1ς. 
Αἰδεξιώτως, πε ἀσχτεγατιιπὶ ἀρργεπεηοης, Βυάδτυς [πη ςρΙ. αυ4- 

ἀλπι δά Γεοπίςιπι, τιμία) τυ μγης-εὐϑεῖσαν ἔξιτετραμμῆν Ὁ. ἀδὲ- 
Χ Σιώτως,δίο. οχροτίτα πη πιᾶσἠϊγιπὶ ν]τγὸ σοηίξςατιις,δις, ἰὰ εἰ, 

ἤπς δίδηά2 1114 (Ἰατατίοπς αυς ἣτ ἀσχτγας δἰ ἱογισι ἀρργοῆςη- 
ἀεπάο. 

τ Αἰδέρκηγηοι γἱάφης ὅς ἱπιι} Π 1Π|5: αὐ οκτος τυφλός. 

Α Δ 29 

Δἴδερκτον » Ἰα ἀηΊ, νὲ Οίςογο Ραττῖτ. αὰτ πα αηι, δας ἱηλυἀίταπι» 
Αι πουι!πὶ, 14 οἱζ πο ΥἱὩ τη. ὅς ἀἰδέρκτως, ΠΠπιὶς οου ς ὃς ςοὨπὶ-- 
υσητίδις. 

Αδες,ρεάες, πόδες, αυ ἀάπὴ ἀδες, Δ οἴξν ἰηΐμαιις ἃς ἰηϊπσιπάμπ, 
Ηείγομ. 

Αδισμός, οἱ καὶ ἡ γα] οχῖγα νί ποι] οἵδ, ἤπε νίποι!ς, ἐδετθ.. ἄϑεσμθ. 
ι φυλακὴ, ΠΠδοτὰ ςυ!το αἰ. Πτοΐτις ὃς ἀδύσμιίθ ρτο ἀδεσμος, ΙΝ ουπο. 

Αδέασοτίθ»,κ,ο Ὠ]] τὰς ἀοιπίηΐο πγδηςίρατας, ἤης ἀσηγίηο,, ὄχρεῖς 
ἐπηροτγι ίϊης ὄσττο αὐτμογον αὶ Πα] Πα αγ ΑἸδογτογοαι μαδος, δεῖ": 
ταῖς ἀοηλτιοοντ ἀρ ἃ ἸΝοηπιιπὶ ἀδέασοτον ὦ μά, ΠΠ ον (ληραΐς.νπ 
ἃς αἰδίασοτα  αιια: λα Βίξαπι ἀφιιο]υιιυτατναὺς Φοπγίηυ τη Πυ]Πμιπη 
ηος αἰϊεγιογεπι δάθεὺς ὠδέαποτθ. βίβλΘ-, δ εγ 4υὶ εἴτα τὴ ἀιι- 
τβοτγὶς ἤθη μαθες. Ηἰογοη. δά Εὐδρ. ΜΗΠΠΙ γο]σηςη » αὐώνυμον 
κὶ ἀδέασυτον, ὃὲ ποίςϊο γεγι) ται ἀς τίτι!ο. ποπιςὺ (δ ἰξτγαχοτὶς, 
4:} "]}ς φαΐ (τὶ ρεῖτ, ντ ροτίςαϊπι ἕασογοτ ἀἰρυταπαϊ, Ετ ἀδέασο.- 
τΘ' ὅϑηςολὴ, ἀρῃὰ Ρ]αταγοῇ. ἴῃ γίτα Οςετ. ἴῃ ἡμα (τί ρτογὶς ηο - 
πιεηοῖ (ἀρρτεῖϊυπι. ἀδύασοτίθ- ἀρετη, νἴττας Πθ θα » Ἀρο]οη.: 
1Ω Ἐριδοί. ἀδέσσοτθ. λόγος , ἀδίασοτίθ- φήμη καὶ ἀμφίβολθ-, ἔλ- 

τλΔ Ἰηφογτο ἀμῖογε ἰραγία,, ἱηςογτας ὃς ἀυδίμς ταπλου, ΡΊατασ. 1α 
Οτβοης. 

Αδεχούτως,ἴης σοῖο δυϊποτο. 
Αὐδεσος,κ, ὁγποι ἰἰσατιιςοίοίατας : ἀδιεσμὺς. 
Αἰδεύηπον, χαλεπὸν, ἡ ᾧ αὔ τις ἐβπδεηϑτίη. 

Αδφυκὲςγέος, ὁ κα ἡ αυλατυς, πικρὸς, ντ ἀδάκηὶς κάπνος͵ αδάνκὴς ϑάλαοσα. 
Δραὰ Αρο]]οη μην, 14 οἰζ, πτκρρά ἀρ α Η οπιετ. δά κεα πότμον 534 - 
αὐεῖν εἱὰ εἴτ, Πγαυά τισι Ειτιιπη, ανιςορητον, αἰηκουςον ἄγνωςον Ὠΐο- 
οὙ ἐς ἄτα οτος ἰηεχρεξζλτυς, ἄγνωςος, ἀπρρεδόκητος, τάηςαιις 
ἀστιιάτιγ αν ὦ ρείπϑτιιο δὲ ἰοηΐςο νετθὸ δέκω ρτὸ δέχομαι : Δὰ- 
τῆοι Ευδαιἢ ἀρι ἃ 411 πὶ ἀδδυκὴς ρύήμη οἵξ ἡοη ἡ ττν: ἡ πικροὶ, ἰξᾷ 
ετἰαηῚ ἀδδκηπος γῇ σηϊῆσατ ΄ιοαις ἀἤμορφος αἰγνώμων ἀπεοικεὶς χα-- 
λεπὸςνανδμοιος αϑκειος. τας, ἢτ αϑοφὶ τὸ δεζῖκος τὸ γλυκύ Δ᾽ ηυ3πὶ 
ετγηιοϊοσίαπι γείοετας ργορτὶὲ 111 ἴσο! ἤςατιο αὖ πικρρό : τοῖτα- 
τασ αυτοτῃ Η εἰ ἢ. ΠΟ ΠΏ] ος Ἔχροηογο ἀδόυκη, Ἰὰ οἵδ, αὐτίραν 
π.}]ὰ τὸ ᾿ηἀἸ σεητεηγῖντ ἤτ οχ ὦ ργίματ. δι δεύομαι Πσηϊ ΕἸ Πρ ο. 
εἰάεπη Ηείγς. ἀφανὲς εἰϊξ ἄφοβον, ν᾿ Ἰά6 1 ετίλῃ τ οΠ1 ἀ διης. 

Αϑευμιϑα,άεπη Ηείδ ἢ αἴζεγτ ρτο ἀηδυζομεϑει, ἡυοά Ποτίςυτη εἰ, 
Ρῖο ἀδούμεϑα εχ τἤεη]. ἀδέομω ἄς πὴ Πσηἰἤσαητῖε φιοί ἀδέω 9 ἰά 
εἴπ, αὐδιῶς χω γγο]οἴτία ἃς τα άϊο αὔξείξιις [ἢ πε. 
Αϑῶ τὸν, ἰάετ αἰΐοττ ρτο χαλεποὺ ἴδε ὃ ἐκ αὔτις ἐπτδεηϑείηγγτ ττ 41 - 

ΕἸ]ς δὲ στὰς, 410 «ἰἸ4α15 θη ἱηάίσοατ. 
Αδέχαςος κι ὁ ἴσαι ἀδέχαςος, ἃ] τπαπογίδιις Ποπ ςογγατηρίτυτ: αὉ 

ἄ ρτίυατ. ὅς δέχομαι. 41.11.12. σρ.46. 
Αδέψντος,ὁ καὶ ἡ,οτιιάμς,ἰᾷ οὐκ, ὡρμιὸς, ἤοη εἰαοταῖις νὲ ρεΠ]Πς ν᾽ πο 

ςΠΊΟ τις» 1 οἴ, αἰκάλακτος αἰ ργϑενηοη σοξγις»αν ὦ ὃς δεψέω, ςο- 
αι βοείη ἀδέψητος ρα Ηοιηοι.ἰά εἴ, ὠκατέρηαςος, 

Αδέω (ἀπη ἔλτιτν ν τθοο (τὶς [τς πῇ Αἰ δέω ρτο σἰρέσκω, ἴ. ρίασεοιγπάς 
αὐθαδιυς»ἱ αὐταίρεσκος. ν᾽ 46 Αδειν. 

Αϑεως,Ἰηττορι ἀὲ, ςτὸ, αὐ αξξοτ,τατὸ εἰ πηριιηὲ σφ ητογ, ἱπηργυάέ- 
τετ. Ηεγοίοσ. 1.1 γιωακὶ μίσγεται ἀδιεώς, Ατιϊοτε!],.2. ΟΕ ςοη ἐ- 
δεώς ἐχήν, ἱτηρυοὲ ἔειτε. 

αἰδΔΗ ΜαἼεάοπες νοσδης ςαἰαπλ, ἔρανον. 
Αλήϊος. ἱπςοφαίτας,ποη αισίτας, ποι πιο] εἴδι!5. αἴγνωςος, ἀζητα- 

τος, αὐενόχληπος, 

Αἰδάγον, ἰπεχριισηαδ ]ο, πέρ ϑυντον ὑπο ἔμιυσον, Ε]είνε]ι. ργο υο (- 
Ρτὰ μαι! πηι οχ φοςπ) ἀδείϊον. ΡΣ: 

Αδυηκότες,ἰπησῖς Η ο(γςἈιι5,ἀ δίω ψἤχοντες αἱ παπληρωμίϑοι ὕπγα ἡ ἐδο- 
μογήσειντες (ς ἃ νἱάς ἰυροτίμς ἰπ ἀιῶ  αδδηκότες. 

Αἴδηκτος, ἐ, ὦ κὶ ἤνῆοη πλοτίμ5, οπτπὶ πιοιΐῃ οτος» ΠΟΟΥΓΙΡΓΙς, Π ΟῚ 

Ἔχοίῃς, πγϊηἰ πιὰ γεγπη πὶ το ομἱ οοηοχίμς. ἰΝδγη δειὴξ εἰ νεῖ- 
τὶς 48} ΠΠσημππτιὶ στα ιρὶζ , ἃ πο δἱῖ Ἠεδοαὶ ἱπτειργος Βδης 
γοςεπὶ ἀεάιέξατα. νἱάετιτ ταπηθη ἀρτηις ἀςάυςί ἃ νογῦο δύκω, 
14 οἵ πιοτάεο. Ὀϊοίςογί 4.11.1.ς4ρ.30. ἀΐδηκτον ἔλαιον αξθιιὸ ἀτ- 
εἰτ,ἰ 4 εἴ, ταϊη πιὸ πηογάαχονεὶ σαϊ Ἠμ}14 Ἰπεῖϊ πχοτάαοίτας ν᾿ ]ο- 
αυιτὰγ Ρ] πη. Η εἴ οάιις: σῇ μος ἀδυκτοτείτη πέλεται τμηϑεῖστε σιδγρῳ 

ὕχ», ἃ οἷξ. ἀσηποτείτη, πα! αἰπηὲ ρα τγείζεης » ἅπτ τοις ἀμ θιις Π.1- 
πιπτὸ ορποχίϑ. Αἴϑυκτα, πιςάιςαπηςητα τππογάδοϊτατίς οχρογτὶα, 
ἀτῆιις ἀοτί πιοη αι δὲ ἀπαλὰ ὃς [ςπἰᾶ, Οὐτης] Ος] Ὁ. 

Αδύήκτωςηης πγοτίϊ.- 
Αἰδάχηπος,1}}ίας ἰποβἴεηἤις ἴπτοσοτοπςοἰ υπιὶς, ἀβλαζαὶς, ἃ δυλέω, 

Ἰαιίο. Αρο]]οη. ἔϑειραι αὐὲν ἐδηλητοι ΟΠ [επῖρος ἱπαιοίατα. «-- 

δήλητος ασιγῆς, ἀβλαζῆς. ἐψις Ἶ ΛΕ ΚῪ- 

Αδυλία,ἰυςεττιτἀογαηχίετας, ἀι ἰτατῖο, ἀοριςία, ἐντοεία, εἰ γγοία, ἀφ - 
γεία κἡ ἢ κρυφίοτης. Σ ς 

Αδηλος.κ, δ καὶ ἡ,οςςαΐτας͵ ἀφανὺςοϊποοτγτας» ἱηςοσηίτις ΟὈίξατι, 1η- 

εοττὶ δυϊποτίς»ἀυδίας, τηςοιπρτοεηίας, ᾿πεχρίογατας »ἰδηὰπὶ 
εὔυρίεπο,ἸπιΠι]}ς ἄδολος ἡνετω 14 οἢ,ἂ ςοπίρεξξιυ εὐλπείξιτ. 
Ῥεπιοῆεη ἐκ ἐδηλός ἔδιν ἐρων, ν]άστοτ αἀἰέξατας. ὈΤοῖτας ὃς ἃ 
ροοτὶς ἀΐδηλος. ἄφηλος σὺ δἷϑ καχών γεδονώῥος, Ἰά εἶ, τρίτα πὶ 
ταυἰτίτα ἀίης ἂς τπιπταζατας νὲ ασηοίςι πεαυΐγετ. Χοπορῆοη ]1- 
δτοι β χάϊα,τέτοις πιφεύοις τοῖς ἀϑήλοιςς ἢις Ἰοςεττῖς ἤά!ς ὃ τὸ ἐἰ- 

δυλονατεῆς ςαυίᾳ, ὈςπλοἤΒοπ. ΧΕθοΡ ΠΟΙ» ὄδυλον ὅπως δπιζή- 
σοιτανὶ πςοτταση αυὸ τ οξηταγυτῃ. Αδυρα «τρότχηρα ἀϊσιητας 

Ὁ Ετωρίτιεὶς » αας ἰξηίθιις ας γἥιτρατι ὃς ςοσποίοϊ Ροί- 
ς. 1}. 



30 Α Δ 
(απτ,ίεᾷ ποηάσπι ταπλξη ἀρραγιογιητ, Οἴςηας ἀξ [ςεξῖς. ἿΣ 

Αἰδυλότως ητος, ἷν ̓σηογαητία ν ἱποογτίτιι ον ΕΥΓΟΥ., γεβίποοττα, ἀστί- 
φειαζ' χεσε μ(φχη πορλ τοὶ ἀδελότατα, 1Δ οἴτερα σα απςερς δὲ Π}8]- 
τα τη ἀυδῖ4.. ᾿ . 

Αϑυλόρλεβ Θ.,αὶ νεηίς οἱ ἱπςοττῖς δέ Οδίξατι., Θ ΘὋὃ τ 
Αἰδήκως,ο᾽ χπσαϊααν, οί τὸ ΟΡ δατδ3]ατοητογνηα}10 Ἰυοῖο. ἀδήλως 
-σεέχω, οι εν τη ἱποσιτίαπαι σΒ ΓΟ. ἀδήλως χαλεπαίνοντες, ᾿γΔΠῚ αἰ- 

Ππαγυ]λητας: 
Αφήλωτον, ΕἸ δἰ γγο εἰδνάφορον δεξιον,σιωετὸν, ὃ πένητα αἰ πορρν. ὶ 

Αιὐδυλώτας, 4] οδίσυναιῖτ, ὃς τοποῦτας οἴπιαις, 4] τηφΟσΉΪ 1 Π} 

τεαάιαάίτ,α γνώρας"ον “τολήστεςο 
Αἰδημεὶς ἀδος»ἀδοτοτιι), [δ Ἰτίιπ, ᾧ ἥφισμσ' ,δδγ μοι. 
Διϑημεν, Δ ηχίγατι Δα δἴτατε ὃς ἰάςπὶ οὶ ἀδημογεῖν. : 
Αὐδομονέω ὦ μι. ἡσωγοτίο 5 {ππ| 4ς τι Ητίς, πο ἀΠογαοίο, Πιπὰ Δ ΧΙιις 

ΠἾ πη! σοτ,ἰπηρατίοητοτ (Οἱ Ἰοίτιις (π|, σταυΐτει ἔξτο,πιοεῖςο, 
ἀγωνιαἷ χίφυ χυποίῖμαι, ρει) ὸ Ἔχαπίπλοῦ ὃς Ρτα ἀοίοτο ἀεἤοῖο 5» στα- 
ταῦ δΔησοτγ,λύω ἀπορώμος γεγπαι Πσηϊῆοαῖ ἱπαροζοητεῖ δη- 
σὶ φηϊπηο ὅς Πιρτὰ πποάπιπὶ αστοίζογο, οὐ πηοάϊ αβεέξιο ςοῖ- 

οχίρις ΒοπηηΕΠΊ ρτί πιο οἰσϊοέξιι πγασπὶ ἀπο ΓΙ Πλ]πί5.» ντ ἁΠΠ4αλη- 
ἄτα πο τ δριυά (ε. ΡΙατ. ᾿η Αησ. Κλεοπείτραν τὸ βροχδιιυέσης ἀδη- 

μονών ἤλυε. ἀδυμονεῖν» ὠλύειν γ ἀμηχανεῖν, λίαν χυπεϊῶν γ ἀκηδιῶν γ εἰς 
γωνιάν. νυ ς 

Αϑημονέφσερος, σΟΠοοτίατΟΥ 5» ΟΟὨτοητιοἵοτ, ΡΓΟ αἰγων ει κώτερρς γ ἃτ 
“Ῥαάϑιι ἀλη ὧν. 9. Ὁ προσύκοντίθ- ἀδημονέςερος, αὐτεῖχε τούτῳ 5. ηᾶτ 
ταρα ΤΙ χοου ΠΣ (ς ορροίζιῖτ. ἶ 

Αϑημονία, αξ' ἡπατιχίετας ἀπ πη τ ΕἸ τἰ φροντὶς, ϑεεύμα, τροτ, ἱπηρο- 
τεῦτία ἀπ᾽ πιϊγτπο οἰκία, πη στου, ἀδιημκονία φρῦν τὶς, σκυθρωπὸς ψυ- 

"Ὲ χῆς ϑοιαν ἀμηχανία. 
Αἰδιαος,α  δηςναρο ἃ δορποοίςπν, αὐένδημθ.. 
Αἴφω, τὶς ἀκορέστως, ἀδιαλ εἰπῆως σις χώξ δα ψιχωώς ΠΛ] ΠῚ. υηάὲ, 

φῇβατῖσα, ἰἀγριτογ. Αἴδίω ἐλ εινορειπιὲ ἰς Βάθετο. Αἰδίω :λ ϑεῖν» [ἃ- 
τἰατι, γε ρίεγμα ϑόόως σα σοπιτ. ἀν] εἰ φημὶ ἀδίω ἐλάαν κακό- 

ἐφυτος. ΠΟῬΡΊΑτο ἐς Κὶ ὁρείυ,δίω ἦν τοιέσων,, ἀξ Πὲς (3τι5 ἰπρέτῃμε. 
Τάόηη ἰή ΟΙαγπυῖάε ἐπειδη) ὃ ΤΠ τοιώπων ἐδίω ἐχουῦν,, τ αὐ τ6 ΠῚ 
{αρετ τς (εὶς ἃ πος ξλέξιιην εξ, ἀδίω ἔχω πῷ φαγεῖν», 14 εἰδ, [πὶ 
(τιατας, ἴδίω νεὶ αδοίω,δλις, εἰς κόρον. ἱκανῶς ,ἀρκοιιύπως,» λαίβρως, 
κατακόρως. Ἀττίοὶ δωψιλώς πὰς ἀδηφαίγρι Ἱπποιρτο τέλειοι "ἡ ἐδη- 

φάγον ἀρρίφο» Οσαττις Ἔχ ᾿ς σουηζαης. δὲ ἐδίω, ὠκορέφως γ ἀϑρόως. 
ντὰς οἰδιω. Αὶ' δδίω, σα πὶ αἰρίτατί οπο,ἐδεως ἰοητεν, Εἰς αὐ ἕῳ τὸ 

᾿ κορενν ὕω, σἰαλες αὐοογωγον ἔϑω καὶ ἧϑω ταῦτ Ὁ ἄω, ΕτΥπλοΙοσ. 
Αδίω νος, ὁ άδοιντάς Πιρτὰ Αιἰδένες, 
Αδίωης ἐος, ἄκακος εἰπιρον ὀητος: ν πα 

Ἀδιωέως ἑπλώς ἀδόχως τὸ ἀταλωπορῶς » ΠΕΡΙ οἰτογ,οἶτγα ἀο]πι, ἡ 
χωξὲς βουλῆς, ΕὐγΠΊΟΙΪ οἰρροντίσως » πςσ] σφητοῖ, ἱποιγιοίς, ἸΝα τὴ 
δίωνη. βυλη τὸ δέχδυμα. 

Αφιωτειδηῆς ἑως, λαϊςξξ, σἰαηυ]οῖις. Αἰδίω οειδὶς αἴας σπης. σἰ χης 
Ἰοίιπι σοριις δὰ νεῖ οας σοι 6 ΠῚ {ΠΠ}Π} 5» 1 40 αὶ γαία ἔξ θη 
ἀεξεύθητία ᾿ηἴδτηταγ » Ῥυι 4 π| ΓΘ Πγ θη 1ῃ Π]ΘΑΤΙΠ1 ΡΟ ἢ 15 6" 
ταϊτταητοτα νοσαιγ ρτΐηγις Ἡοτορ εις Οα]σπιις 10.1.4. ἐς ν- 
1ὼ φαγζ. 

Αἰδίω,, Η εἰν εῖιῖο ἄκακος ΠπΊΡΙοχ ὃς πηα τί: ἐχροτς. 
Αδηξῆσωνεἴάοπι οἱὲ κνῆσαι ρτὸ 40 ἔργα ἀδαξή ταὶ. 
Αἰ δηρας, θη ΠΟητεητ Οὐ 5» ΧΡ οΥς 11πῖς» ἢ Ἰι0. ΕΡΙσ άπ, 1. 

Αἰδήρετος γε ρα πυ τ πηα Ἰοησναρα 4 ΝΟΏΠιΙην σαγοης σΟΏΓΓΟ ΟΠ, 
ποπ σομτγουει Ἰς»σΟὨτοπτΙΟηἷς ἜΧρΡΕΓς, α ριλόνεικος.» ἱποχριισηα- 

ΒΊΠ οι ὲν Ὁ δῆρας,Πι δηρίω, δεδήριται. δηριαὸς, ὠδήριτος. 

ΑΦηρέτως ἴϊηε σουτγουογία, 6 ἀσοϊο ἐἰφιλογ εἰκως οἰμοίχως. 

Αἰδης. ἐνόνρτο ἐείδης» ΡΙατο, τοις, Τάγταγιις 9 τα ξευι, τηΐδγας ἃ [,4- 
ξξαυτίο ἴῃ γοτία ἀϊοίτατ. Εταίηχ. ἐπξσγπιιπι σεπίδτ ποη οἶδ [ἀτὶς 
1,Ατίμα πη Ῥτο αγῶσα νοςε. Αἰρίγατίοποπι παθοτ, ἰσοῖ ςοπιροπα- 
ται ΑὉ ὦ ρυϊπιατηπα ρατεῖου δὲ ἰδεῖν ν!άοτον Γοσιις οἱδ [α τοῦτα 
Ῥτοξιμά ς,τοηοτοίις ὃς [0] 15 Ἔχροτς αι ἀΐδας. Ρ]ατάγοπας ἴῃ 
δὸ ςοιππιθηταγο σα ]πς τἰτα ας. εἰ καλώς εἴρηται τὸ νλεί3ε (,ώσεις: τον 
ἥλιον» ᾿θαἱτ. Ἀπόλλωνα 17) ας πουτρίες γἡ ποιλαγὲς ϑεσμις νομίζοντες, 
δόλιον γἡ πύϑιον κσεφστηρρεύεσι ἃ 2 ἡ ἐγαντίας κύρκον μοίρας εἴτε ϑεὸς, 
εἴτε δαίμων δον, ἀ δίων ὀνομώξεσιν, ὡς αὖ εἰς εἰφ δὲς κἡ ἀδοιτον τ μὴ ὁ τὰν 
ιαλυϑωυῆω ξα διζήντων. » νυκτὸς ἀϊδνας, ἀεργήλοιο 8. ὕτνε κύριον τὰ 

εἴ, φυϊίοίεπι Α ροΠ ἑποτῃ εἴϊο ογθάσητ οχ πιαϊογιιπη ὃς ρυςο- 
ται ΠΥ τοις » ΠΟΙ πὶ ας νει πν ες πὶ ςΟΘΉ ΘΠ Δ. 

Οπτογὰπε εἰτπὶ αι ἀἰμογία: ραττῖς εἰς ἀοπηίπιις » Πὰς ἄςις ἰς εἰ, 
πὰς ἀασαιοη, ΠΑ ίςη, 1ὰ εἴς, Οτουπι ἀρρο! δῆτ, φιοι τοῦτα ἴῃ 
Ἰοςυπι τοπερτοίμπι δίς οδίσαγιιπη ἀθηλσγθπηες αὐ ἀοηία: ηο “Υ]ς 
ἰοπιοΐαυς ἱπογτῖς γοσοπι. [μαςίδητις αἴξὶ σένϑους, ἰὰ οἴϊ,ας 1 πξτυ, 
τοπον τινεὶ ὑπὸ τῇ γὺ βαϑιωὺ, ἄδίω υἱπειλύφασι, μέγαν Ὁ καὶ πολύχωρφν, 
πἶτον {}) κὶ ζορερθν κα αὐήλιον, ὃζ ο.Ἰὰ οΕἰλ,]οσιπὶ αασηάαηι [στοῦ τοῦ 
ταπι ρτοξ ιηάππι οἴζε ρυταηι αυςηλ Τ᾽ ἀγαγιι νοσαητ,ςυ ἢ ὀχὶς- 
(εἰ πτᾶτ πγασηιΠῚ ὃς ἔρατιο ἤιπὶ εἰς, σα] Ἰποία αν ἀτητς οραςαπη, 
ἐν ἁἢς ἰὰ εἰζ,ιι ΡΙατουὶς σὰς ἔδυ αάτθις. Η οπλοιις ΠΥ αλυο ν]- 
τἰ πτο οἱ πόλεν αἰπεινί ἐρατώπιδος ἥρης Ναζετιἐς ἀδίω,, δις. ἰά οἴ, 
αιυϊάλην Ἐχροπιητ, 4 πα] ται ΠῚ το Ύριι5.ΡΊατο χ ἧς Κὶ ἐρε. ὠρναὶ 

ἐν ἄδιε δίκίω δώσουδο, ἀρια Ἰηξετος. ἄδος οτίαπν ςγοάίτιις οἷ οἱς 
δὲγ μα] ἀΐϑης οδίζαγιις ὃς 1π}}Π0 1115 θά σεν ομληῖς ΠατηΓα 
ἴμᾳ ἢτ ορᾶςιις ὃς τα] Πρ ἰηο δι» φχογιίς σὰς αΠΠ γοτιγ, 

ΑἸ 
Αἰδὲς ἐος ὁ καὶ ἡ,ἰπἰασυη δας, ἀτερπές. - ' ἐν ; 
ΑΦάσεις, στα: σα οτις ἐρέσής. ΗΕ ογοάοτις ἐν σῇ τερψεχ οκ» ποιεῖν παΐτα, 

σπαρτιη τισι ἀφήσεις 1 εἴλνῃ ας ἔαοίδης ϑραστιατ σατο ογίς. ἀ- 
δήσειε, τητετρτοιαταν Η ον (ἢ. αἰδημον σεῖς κα οἰρδ ὡς διατεϑείη εἴτα 
ντ ἀἰδασαι οἰ"πη τε μα] [ρίγίτυ, Πσ αἱ ἤσος πιο ]οἴλία δβπ οἱ τη ἀπσια- 
{λτπ|ς σοηξίτατιίαι οἴς, Αἰδυσίδες (ἀροτάοτος φαπάαηι Ατρὶς. Πς- Ὶ 
(γεΐμιις. ΡΩΝ 

Αδυηφαγίω, μ ὅσω, Δα [χτετάτοτη νίσιιε νείσογ. ΠΌογατες ἰη Ατοϊϊ 4)τ' 
τλο ζεύγῃ, μὴ ἕωπὼν ἀδηφαγρευτων ἔτι καὶ νυ ἱρῷ δὲ πρέφονπας͵ ὦ ασερ 

ἢ) τὲς εἰς παὶ δεινοτείτας αὐάῖκας ἀφιγυῖνας " ἴδ καϑ' ἡμέραν ἐνδεεῖς, 
ὄδιας ἕτω ποικε ὧς τίω) εἰρίωΐϊων. Αἰ ς᾿ϊςηἰος αὔτ φασος πιασηος ροιτς 
Κεᾶχος,,. τελείους κ' γωγις αἰ νοσϑηῖ ἀδυηφαγουῦ τας ίξα ἀδηφώγους. ἣ, 

Αἰδηφαγία ας, ς ἀαςῖτας, ἐπ! Δτια  }]1τς γα πληςία, πολυ ραγία, αἰπηῖας ςἤςη- 
ἀϊ νίς»πτηλῖα ἴάτίοτας, δ πῖνε, Νὴ ; 

Αδυφάγος,κ ὁ νοταχιοάαχ, αἰτία 1] 1ς, πολυφαγίθ’ γαρρίμαργ:, Βοῖοι, ἢ 
γηὰς ἐδηφαΐγοι ἵπποιρίηινογθο Αδυφαγέω. ἸὨτοΓάμ ΠῚ ἀἸοταγ ΑἸ7|- Ὁ 
δηφοίγος ὁ], δι, σεηγίπατο. μ ἈΠ 

, Αϑήωτυς,ε, ὁ κα ἡνῆο ναἴϊζατα » ΠΠ]ατήις » ποαιιο ργασάαπη ποηις Βεὶ- 
ο τ]απν ραιϊας, θυ ἀορταάατιις, 16 εἰς, ἀπόρϑιτίθο,αὐϑα τὸ δ᾽ ιοιῶ, ἰᾷ 

τος οἴ πορϑεῖν,, ὃς ροριιϊατῖ, χώθαν ἀδιήωτον» κ ἄϑικτον» ]αταιοἴνας ἐπ 
Ααςῃ!. ΤΩΣ 

ΑΔΤ Α, ἡ, ἀοΙοτ.» ὑπο, ἀολυμογία. ὃς της οἶος ἀῦ ἰδέω,ίδι; ργο εἰνδία 
οἷ ἃ Ηείν οι. ἔοοιις, ἀγα. κάρα, ζωμός. 

Αἰδιάξασίθο,κ, ὁ χὸ ἀν φοςοίϊας. 
Αἰ διαξίωηγγεσιο ἀητὸ Μοϊοροταπυίαπη ἢταν νεἰατὶ ἴῃ Οτίςτο ΠῚ σοῖς 

Θεης, νίτγα ΤΊστγίη ἢς ΠΟΠγ Πάτα δι τὸ ἐ) πλείες ποτειμεὶς ἐν αὐτῷ 
αὶ διυχ ερεςέραν ποιεῖν τίω) διείξασιν. 51 4. ὃς Αὐδα βίων ἐς 41 ἱπάς ο- 
ταππηάιις οἴτ, τοῖο δῖορἢ. ὃς διά. Σ ᾿ 

ΑἸ ΔΝαξλυσῷ-» δι πγορτομοη Β11|ς, ἀδιαζλναθ- Ἰοῖς Εἰἴοις, νῖτα σα] απχηϊᾶ 

νας! ς.ΠΆ}}Πς στ Πγιηἰδιις οἰστιοχ 5» οαΐας γίτα ΠαΠΠ15 στ πιηῖδ. 
ΟἹ οὐ ποχία ν Ὁπγη]ς. σαἰπ!Ὡγ 185 ΟΧΡΕΓ5, εἰμωμητίθο, αὐ γκλησίθο, 

Αἰδιαξέλητοςγε, ὁ κα ἡ,[ἰς ἀἰςίταν ὶς ἀρὰ αασγῃ σαἰμπγηΐα Ἰοςιι πὶ ποῃ 
μι Πρι. ᾿ 

Αἰδεώδοχίθο,ε, δ κὶ ἡ 14 οδγρογρατγαιις ν» ὁ ἔχων τὶ ἕως τέλες.ΟτεσοτγιΝ ας 
Ζ012. ἐν τιῷ εἰς αἷμ) χῳινίμὴ κυρκακίω), φώς ἰῷ ἀπρόσιπον ἢ ἀλιασουχον ὃ 

ϑεὸς ἦτε ἀρξα υῆνον ἐτε παυσουῖνον, δζο.- ἰᾷ οἰλ,]απηεη δας ἱπαςςςίς 
ἴθι » δειαρς τρίς Πςις, πο πες ςαερὶς πες ἀεῆποῖ.. 

Αἰδηια δρας-οςγϑγὸ κα ἡ,1ΠΘιΠτΑ 1115, ἀφυκαος. 510 Δρυια δι }148 τὸ ἀδιραςον 
τ δίκος.νἰτῖο αἰ α1 πα {4 ΠῈ πεπιο ροτοίϊ εβτισοτε. . 

Αἰδιείϑετίθ-,α, το τατιις, ἐπ ἀ Προ τι," πογάϊηαξιις,}}Π|ογαΐῖς, ἘΠ᾿ 6- 
τίη οοἸοίτις. Β] τατος ᾿η Οάτοις : μετα μεληϑίω αι δ᾽ αὐτὸς ὧ- 
φη ὧν τταντὶ τῷ βίῳ, τρεῖς με ται μεχίας. μίαν μὐὸ 53) τῳ γιωναριὶ σις εἶσαι 

λόγον Ἀύῤῥητον. ἑτέραν Ὁ πλεύσας, ὅπον δ νυύατον ἰμῖ πεζεῖσαι. πίων 3 σρί 
πίων. ὅτι μίαν ἡμέραν ἀδια )ετίΘ- ἐΐμεινεν. ; 

Αδιαϊρετίθοις, ὁ χα τ ἰπἀνατάαα5» "Πα λίμς, ἰη αἰ ςτοτας, σοητίπαις ἀ- 
χει, Θη,ομ]α ΒΙζωγὰ ἀϊφιιξξαςν! πο ραγαθ]]ς. Οἴτερογ. 'Ναζαηζ- 
«ἰδὲ ϑεόπητος, ὡς ἀδεωρετῦς ὅδε κ᾿ μογοεισ)ς καὶ ϑεία τε κὶ αἀμεριὴς Ὁ κρεΐς᾽ 
πονίϑ- ἐσία, ἃ Εἰς ἱπάμ!ἀιιὰ ὃς νπιξογιηις εἰ ἀϊμηα » ὅς Ραττιιπι 
χρεῖος ργφ ταητίου!α εἰϊδητία. 1άεηι ἰδ 4οπι πιοχ, τ τ ρεφορικὸς 
“τοσὶ ἡ κοινοῖς εἰ πτίσιν ἡμῶν λογος οἰδιαίρετίθ- υἱό ὅδι “πὶ κα ρρενεϊχριυδίης 
ψυχρός, νΌ] σοηϊτιιι ἢ) τοσὶς αἱ δαίρετίθ-, Αγηϊοτεῖος Π5.2. 
Ῥο ες, τότε σ᾽ αἰ διαιρέπων ἐσών, αἰαίγκη πὲς αὐδάζυγας μηδὲν ἔχειν 
τιιης 4ι11Π1 ἔοττιιθ ας ἔπ ᾿πά τ} ἔς, ὅζο. 

Αδιάτητθο ες, α αὶ ἐν] οι: »ἱπηροττιῃυ»ἰαίμετιις, οἰγλιότειίθ, ἀϊϑης., 
διι16. 

ΑἰδεακλειςΘ.,κ οἱ ἡ ἡγάοη Ἰοτειο!αῆις. 
Αἰδγαΐκοπος, ἐΠ 1 στοαῖς, ἐπ α Πς, ἱπ ἰ  ἀτιις, ἐἰδιαίρεσίΘ., εἰ δια χώρα- 
«Θ᾽ ὃς Δάτιοτθ. οἰδγακόσεως, 

Αδιχκόνιςον» 1ηξηΠδ 115, γε] ἸρΙξηΠ]ς » ᾿πιια [Ππογάταπι. αὐαίϑοιτον εἷ- 
πρωτῦν, 

Αἰδιακόσμητίθο καὶ ὦ τὸ ἦν ἱπογπαζις. 

Αἰδγάκρισίθο,κ, ὁ κὶ καὶ Ἰ ρα γα Ὁ 1]15,(ξογοτ οἷς Ἐχρεγς,ποη ἀΠἘἸπέθιις» 
ποι ἀϊςυις, ἐδιαχώρις. Θο:ητοτάμιπι αὐτοὶ τς ἀιοίταν ἱπάϊίοτς 
τας, ΠΪΠ1] ἀπΠςοτηςας, Ὠ1Ε1] ἀϊ Δ ίσαης, αι οἱξ αθίαυς ἀἰἸυά ςα:- 
τίρπειηοθιο, γατῖμ5 δὲ ἐηπρίςητοῦ πασλης, βατΠ]1ς , ἀδιάκριτρ- 

λογος, Δ ςορτάτῖο ποθὴ αἰ ϊσατα, πο οι Τλ,φάμιις ἀπδια,Γ- 
εἴαυμς. Αἰδιώκρετίθ: χὶ αὐυπόκριτθ-, ἴῃ ἐρ το]. Ιφςοδὶ (80. 3.81 
ἀδιακριαίδ- εἴς μὴ ἐν «ορφσωπωληψία διακρέναν, πε τείρεξευ Ρεγίο - 

᾿ Παγαπὶ “Δ ἰσαησιντ εις ἀπιροσωπωλήπηως κρίγων ἀϊοιταγ ἃ Ῥεῖτο, 
Ασιακρέτως Ῥτοπηϊίςιὲ, 'η ἀι εγοητοτ, ἰη ἀ Πςτ πγιπατίπι. 

ΑδιαλειπΊθ-,κ, ἐκ ἡ), Ἰἀ τς» ἴὰ σ ς, ρογοπηϊς)σευεχ ὃς, ΠΟΘ ἢ ἐπτογπα 
[ὺς, αἀχατείσαυς-(ὃ-, Ροτάϊως ἃς ρεγηοχ. 

ΑὐγάλειπΊονγ ΠΟ. Πγ τ] ἀ τι π|,}} εἰ τα. ἀδιαλώζητον͵, ἀξλαξές. 
Αἰ διαλείπήως,Πα1}10 Τητοτια}]ο., ἱηςς ΤΠ Π τον Ρ ογραγτγο πὶ Ηοχᾶῖ. 

το οἤποητεῦ Ναγγο. αἰ] ἀυὸ, ι 
Αἰδιάχιακαίθο, 6) καὶ αὶ, αἱ ἱγγεσοηῇ {4111 ἱττε ςο πο] ἰδτας » ἱτηρ]α- 

ζαθ τ] Ϊς, ἀφιλίωτίθ-, ἀδιών ακαθ- ἐχερὸς, ροτροζαις Ἰηϊπιῖςας, 6 - 
πιο Πιςυ. ἐχϑρα αἰδγανακτος, οἱἷς αἴιις Δπιπλὰς αι] το ΟΠ] σὶ πο- 
4υῖτ, 1] Πλ το τα Ἰησοιδιὶς - Οεἰ ας. 

Αἰδιαλλαίκτως Αἰ ἰγγοσοης ΠΑ δ  τετ. 
Αδιαίλυπος,ν, ὁ καὶ ἡ ἰηἀἰ ΠΟ 11 ς, ἰοΦΗΠΟΤ ατιις. 
᾿Αδγαλωώβητος, αἱ] τπαιτη]ατης γαῖ σοητιιπ)ς]14 αἰέςξλας πο οἴ, είν. 

ἀβλαζὴς "Πα ὰς. 

Αἀ,ἰδια- 



ἐ πυν ξῖοα πιο νεοὶς ἄροττα» οσζυΐτος (ππῆις πιαδοπτ, 
ΠτΗ ἴαπὰς ̓ ἰδτο οέζαιιο, οάρ. 2. σοσιτατίοης ἰῃ σοι ρτοβοα- 

ΡΙατοηςπι, ἱπςοσ ταὶ» ἡ] ς. ΡΊαλιτ. 
᾿Ταρ Π Πὰς ν οηογίονσοηις Πογὺα᾽ ροτροτιὸ νἱτρητίς, σὰς 

'ς ἔο ἴαπὶ Ἰη ἀπ πη αι απὶ πιαοίοϊτν (νι ἀϊ σιιτ : Ποῖ ΦΩ] ΠῚ 
ρερώγυμον)πος 4] σα 4ΠῈ δά α Πὸ [τ πγοτὶς σου τας : ναὰς 

ποίποη πόγθα ἀσςοριτνδ αἵ ργίμμαια Ραττί συ], ὃς διώνω ν Ὠγᾶ- 
ἐτοίο. Τ᾽ ΒοορΗ 1. γ.Ποτ: ρΙαητατα} σαρ.13. τότε δὶ αὖ ὡς 

τς ἐπῶν ευμβῶνον . καδὲ γὸ υραίνεται τὸ φυΐλλον βρεχουῖνον ν ἐσ) ὅδ1δ»- 
ὅδε, διῶ το τίωυ γοτίαν ῥὶ Κἠπυΐύειν ν ὁ ϑεν κὶ ἡ πτρησηγορέα, ν]ἀς 4- 

πραὰ Ὀιοίςοτγίάςαι 0.4. Τ]νεσοτίτυς ν εἰδυλλ. ν κναύεον τὲ χελιδὸ- 
σγιογ χλουρόγτ᾽ ἀδίαντον. Νισληδοτν ἴῃ ὙΒετίαοις : Αχιαῖς τὶ ἀ δίαντον, 
δ ὄμβεϑιο ῥαγγύτος χεπ᾿τοὺλ ἐν πί πέστε νοτὶς πετείλοισιν ἐφίζει, Τὸ- 

Ο τεγρυ. ἂν αὐύδροις φύεται. καλεῖται αὶ καλλίτρεχον, κὶ πολύτει χοὴ χὶ πρι- 
ο χομόρμές, Ης γ ΟΜ τις δαὶ ξξξιιὲ ἐτιαῃι ἜΧροιμτ ξηρὸν, ἄβαοχον ν 4γῖ- 
ος ἀπιπγποη πιδάείμξξηηι. 
Αἰδιύσιχας Θ-, ε, ᾧ καὶ α,ἰπξοτηγῖς, Ποη Δα ΠῈ ἔογπιατας, ! 

απλύπως,ἰ πλησιάς ὡς» τὰ ν᾽ ΠΟη ἀρρτορίπαιιος ὨΠΠ (ςεἰ δοη τη] 
{τ ἀπλήςτως ἱπζτ ΗΠ τότ. 
διοιπν δι ςτία ας, κα γ ἱπηρεάῖτα ΟΧΟΓΟΠΊΘΏΓΟΙῚ ΠῚ ροΓ Οὐ τ ΠΊ τγαηίρίγα - 

ς΄ τῖο ΟΡ) ἀεηήτατεπ) “ἴω πόρων, Ἰὰ οἵζ,ἐρῖτα πιοπτογιμην αίθηις ΜῈ 
τς τποά]ιδ. τι. 

Αἰδιάπαωτίθ: ε, ὁ κα απ ]Πς, ἤτηγυς, φαϊ πος ἰητογοϊἀϊτιπος 4138 1- 
τι τῦτ, πος ἰητοτοῖρὶ ροτοίξν! ποὴ σοπο τ ν Π]νδατιις » Ἰπςοστιιτ 

Ῥζας. Ιτοτὴ ἴῃ α0 ογγοῦ ἤοὴ φαἀπηϊτιΐταγι ΡΟΙΎ. οὗ ἰά μος πο 
ἤθη οἰ ἴσο Ὠγεά!ςαπΊςῆτο τευ ΘΑ]οη. 9. τ᾿ τύπες. 

᾿ς Αδιαπτώτως,,ἀπογθ Ἰὰς οἴγογε. 
᾿ Αὐγαῤδρίθη,ὁ καὶ α ςοηξα τις, ποπ ἀηἘηξξιις. ἐἰδύαρθρίθο ψούκτυλ!θ-, 1ᾷ 

ο΄ οἰδιάϊσίτας ἱπαά τις, ᾿σαἱτέγηας αἰϊειπέξας, 11ς ΟαΖα. ΤἈςορἧτ. 
ο΄ Βιοτ, Πἴδτο 3. οἀρ.16. καρπὸς ἀριαρορότεξος , ἔαέτας πγίπις ἀ1- 

Πιπέξας, 
᾿Αδιζρβρωτίδ-, κε; Ἰπαττῖςιυ]ατιςἱ νἀ πἰ πέζας » ᾿πσοττεςοἰποοπιροῆτης, 
Ο  χπηεχρίαπατιις, Ὀ]Ὶπ.ἰ πα !σγοτιις ὃς τα ἀἰς.Ἰ βοτυἱο» που άπ πη οχρὶὰ 

πατὰς,, Πα} ραττὶιπὶ σοοϊϊαος ἀππἰπέλιομο. Αὐηΐοτεῖες ἐμ - 
ββρνον ἀδεαΐρϑρωτον γοςαῖ ἔσστιιη Ἰηξοτιηοιη. ἀσυμίθ-, ἀτραύωτθ,, 

τ΄ αἰοίρμος Ὁ, 
᾿Αδιαϊῥοίηναυσπι η18}} ρογβαῖτ. Ἑτοτιαριιᾷ. Ηἴρρος. τὶ “ἴα διαῤῥεόντων 
Γ΄ φαντελὴς ἐποχὴ Ὁ ΠῚΊ ρτοτίμς του πρηταγ συα ρΡεγἤμογς ὅς οχοοῖ- 

τ πίίοἰεθδητ. 
 Αδιάσκευθ. Ἰησοτηροῦτας,Ἰποτηατις, ἀκόσμητίθο, αὐεπιμέλητίθ., δὶς 
᾿ς δρυάϑυϊά. ἵππος ἀδιώσκευ!θ: ςησιις 481 [ἰς σκεύεσι ἃς ἀρρᾶτατιι 

᾿ς ἱπβεπέξας ποῦ εἴ. 
᾿ Αἰδιαασάφως εἰδιαχωρίςως, 

ΤΟ αἰ άςστθ- ἀϊτηεηῆους ογοῆς. ΠῸ} 12 ἐπτογηλ!ἤοηε ἰπππς.σοητῖ- 
ποαξ,Ποπτί πες. οἰχώραςςγανεξελοτος. 

᾿Αδιας-ἀτως Δἀποτῦ. σιωυεχώς, ΠΟὐτΙΠΘη ΤΟΥ Ός ν]}1}0 ἰραῦῖο ὃὲ ἱπταεῖ- 
ταϊποπε. πε ἀπξαυτια ὅς Ἰητογοαροάϊης. ἤτον ἴης σοητι οι ο 18» 

᾿ αἰαμφιλόγως. [ 
Αδιώςροφυς «, οἱ καὶ ἡ, ἘἸ 81] ̓ νασθης ΟὈ] Ζυ], πη πγλὸ Ρογαοτίας » ΠΟη 

ΠΠ Μηχας;ποη Πγαῦο. ἀδταςροφον εὐνοίαν κὶ πίσιν φυλάπτειν » Ἰησοηοιις- 
ἔλτη δεπειοϊςητίτη ὃς Πάει σουίογααι δ, [ε.5.Μας Βα ξοταπι. 

᾿Αδιασχ ιςος. ας, κα ἡ εἰπάτατας, 'ηἀ {τηέξας. 
Αἰδιάτακαίθ- κα, δ, Ἰηοτάΐπατιις. .ἀἰδιατείκτοι ἀϊσεθαπτις ἀρᾷ ΑἸΉρη, 
4 ἴῃ Ἰῃ υμ πος Δα σγιρεὶ ποῃ ογᾶηξ ν Δι ΑΙ]. 1 μετοίκιον ὨΟῃ 
Ῥεπάετγεησ. : 

Αἰδιατίμησίθ- τη αἰ τὶ πα ΠΠ ς. 
᾿ἀδιάπμηπίθ-: τη δ Δ Ό1]1ς. 

Αἰδιαύτειπτος,ἐ. ὁ κὶ γ᾽ ,Ἰ ΠΗΠΊΟΤΙΙς. 
; ᾿ τ ΞΕΤΌῚ ᾽ ᾿ , 

Ά ᾿Αδιατρέπῆως." αὐπγοτὸ, αἰϊἀιὸ, Ἐς οἰ εἰ παἴϊ.2 6. ἀδιατρέπσως ςέρωσον φυ" 

τς “χακίω, 1 αΠϊάπδην ἤτπα οἰἠτοά!άπη. 
Αἀἰδατύπωτθ', ὁ καὶ ὅ,ποῦ Πρωταταςνἀςξογπηάτις » ἰηξογγηΐς ἡ ἀείου- 

ταῖν. Οςε! τς ἄς γηϊποτίο, καὶ ὁ ἀὴρ ὠδιασύπωτος πρὸς ψόγον κὶ τρὸς 
χέξιν καὶ ποὸς μέλος,1 46 γ Ἰθεχρτεῖδις οζν ἢὶ οὐπὶ Πἔγοριτιι δέ γοιὸ 
δ( σατηπίης ςοηξεγατοτ. 

᾿Αδιαφ ας ἡ ,κ Δ᾽ διαφϑειρσία, ἰητε στίτας. 
᾿ΑΙδιίφϑαρπος κα ὁ καὶ ἡ νἰΠσοττευρτας, ΡΙατο τη Αροϊοσία. Ν ; 
᾿Αδιώρϑορρς, ὃ καὶ ἡ, σογγαρταῖς, ἸΠΕΟτταρ τ θ 1115, σοτγυρτίοηὶ πηΐηῖς 

ο΄ χηὲ(πθϊαςθης, ἢ σογ 5» Π.}1 ὙἹ σοττ προ Πάϊις » 41 ΠΟη σοῖς 
ΕῸΌῸΝὝἯΗ αἰτ,ουπάμαπι ἱπτοτίτυτιυοητοσογ. ΈΠΊΟΡτο ςοτοηα, εἰπ' ὀρϑῆς 

᾿ δικαίας χαὶ ἀδιαφϑύρου “ ψυχῆς πάντα μοὶ πεωράκται . ἀδιάφθορος 
᾿ς δεήσεσι, γε οίδιις ἱποοτγαρτας, "]αῖο ἀς με σιθυ». 

ο΄ Αδιαφϑορία ἀς͵ ἡ ἀφϑαρσία,ἰητοστίτος,2,.σαρ. Δ Ταῖς. Ρδυ] ας. 
Αδιαφορεῖν, (ταις ἀέσιε ἔεττε, Πμαιις ἀέσιις Βαδετς, ἱηά ἔογεηγεπι 
᾿εἴε, ἡν8}} μάθετε ἀνογι μοϊηῖς» ΠΙΒ1] γεΐεγγε. εξ τις ᾿’θτὸ 16. 
ςἅρ. 9. δ᾽ σηϊῆςατ αυτεπι Πάαιις ἀέαιις ξεττα » ὅθι ΔῃίπΊο οἴς- 
Ἅ,8ς αιοά ἀοοί ἀϊτν ΠΟ ἢ τπηασηϊροπέοτο : Αταις ἱητογάστα ποσ]!- 
Θετε ὃς σοητοπηπατς,, δ᾽ Ρτορεπιοάμπι 14 ναΐετ αιοά ἀιοιτοτ 
εἰδικφορείγ» 

᾿Αδιαφορία ας, ἡ ,ἀμέλεια, ηε σ᾽ εξξιις,ΓΟητοΠΊρτις, 1ὴ νθαι ΠΡ Πὺς ἀε-- 
κ Ἰεέψιις, νιέξας ἱπάιβόοτεης, ἱπά! οτεησια. Οἵοοτ. 0. 2. ἐρητ. δά 

Αἰτίσυπι, Ὠ}} ̓ πηπηογγαὶεβ » πεαις ταπὶ τῆς ὀνελπιςσία ςοηίοΪΔ- 
ταγ,ντ δῆτε, αιὰπι ἀδιαφορία, 4112 Π1}}}8 ἴῃ τς τὰπα γτοτ, αι ὰγη 
ἰπίμας οἴ Ὁ}}1 ὃς ΡΟ] οΆ, 

Π ἊὌ 
᾿Ξ" 

Ἐν βω, 

ΔῪ Ν 
Αἰδιάφοροξ κα, δ χαὴ ἡ, ργοπιϊίσαιις » ἱπ4 Ἐπ γοης,ἴης Δ Πογοητία, ποα 

ἀμξετεης,ηοη αἰταϑοποι ἀπιστίας, ἀδιάκρια.8., Τύϊαμις ἀέηις [α - 
τοηάιις. Ατηϊοιοίος τ Κ Βοτογίςογαῃν, καὶ οἷς ἀδιάφορα χαὶ ὅμοια 
πολλα, περύκενρχε τυῃβῇ ἀδικοιωῦτι͵ ἀδιάφορον ὅξι,οα ἰητετοιξ, χοίριν ὡ- 
Φὶαφόρρυ πολλοὶ ὑίμαρτον, ργορτοῦ ἱποριαι πηαἰτὶ ἐς αιιοτιιοτ. τοὶ 
διάφορα ἴδιι μέστι ἃ Ρ]"]ΟΙΟρΐς ἀϊσιαηταγ,, 4ιια: ποις ρογ (ξ 
ἴὰπε Βοηοίξα ἤφαὰς τυτρίᾳ » ποηὺς θοπᾶ ῃσαις πηα]α., τ ἀοςοῖ 
Οοἶ τις 1ἶδτο 2. ΤΔΡ.7. αἰδιάφορον ἐγούμα ἃ πόνον 7 ἀοϊοτγεπῃ πῃ 

- τησάτῖς Βαδοηάυτ ἀτςο. πῇ; ᾿ 
Αδιάφρακτθ. ς καὶ ὁ, Ἰαίδρτιι,Ποἢ “δρτις,ἤοη ἰητογρτιϑν Τ ἈΘΟΡΕ. 

ἀς ΒΗ. 115.1.ς4ρ.8. ξ ; ὁ ΝΣ ᾿ 
Αδιαφράκτως ὧν, 1 ς[ἔ,ποιὶ γηάίαις ἰδρτις ΤἈςορἕτ. ἐς ἡδνοτ, 118. 

6.(ἅρ.ς. 

᾿Αδιαἴχυπθ. καὶ ἡνηαΐ ποη ἀ ΤΟ] αἰταγν αὶ ποα ἀϊδαπάϊευτ,υΐ ἀπ 
{τραγὶ ἡσαυττ,ηαι γοίο αἱ δ ααίζ, ' 

Αδιαχώριςος,»,κ χαὶ ῥ γἰπίς ραταθ ἰς γἐδιάκρις-, 

Αδιάψευςίθι, ον ΕἪΠῚ ἃς ἀςοῖρὶ πεχαὶς, ἂς ἀραιὰ Αἰμοη.5.8. ἄκα- 
τοιληπτικὴ φαντασία ἀἰοἴτιιν ἀδιαψευς Ὁ. ἔ). ς 

Αδέδουικτος γε, ὁ κα ὁ γι πὰο ξξιις, πιά ΟΠ ς  οὐμα ϑιὶς, ἱπηρετίτιιςντα ἀϊς ποι, 
4Ὁ αἰιο ςἀούξας:ςυπὶ σ᾽ φηἴτίιο ᾿πηρίτυτ. ΡΒ ογ]άςς οὐπιὶ ἐπ τ 
αἰτία, ὁ χωρεῖ μεγάλίω φιδα χίω ἀδίδοκτος ἀκουειν, αιάϊςηά! ἰῃχ- 
Ρετῖτας. ͵ 

Αδιεκδίκητος ὁ καλή ἰηβείξας. 

Αδιεξέταςος λόγος. ἘςοΙεΠαἴϊ.2τ. ἱησπαγγαῦ!]ς νεγθιπτ. 
Αδιεξίτησος κε, ὁ χαὶ γ,,4 Ὁ] Ρογοαγγὶ ἤθη Ροιοῖϊ, ἀδιεξέλευτος, δὶς τὸ - 

φεῖρον ἃ ὙΠΟ ΠῚ. ἀϊοίτιγ ποσὸν ἀδιεξίπηπον. 
Αδιέξοσος,ε, οἰ καὶ ἡ πο πα θεῆς ΧΙ Π1ν ἱπηρογαΐις, γί πη ΠΟη ἱπὰς- 

ὈΙΘΩϑ,ἀοτςητας, [ἢ ἘΡῚ στα. 
Αδίεπον»αὐαρχον, αὐερεύνυετον πέλαγος. ἩςΙνοΒ. 
Αἰδιέργεςος,ε, δ καὶ ἡ νἱ αἱ ἐργας-ος-Ποςτάτες ποὺς φίλιπιαν. ἐγὼ ὃ ὁρῶ μῆρ πο 

πον ἴδιον κὶ ποὶν τάτπασιν ἀδιἐργάφον,1.1 ΠΟΙ] τα πη. 

Αδιερευνὰς ,ἕος ὁ κὶ ηἰ τα στατατα», ἐπα ςυΐπις, ἱποχρίογατας, ποη ἀ1{- 
Ῥατατα ς»᾽ ον τα }]1ς. ᾿ 

ΑΦιερεύγηπος,ηΟἢ ἀΠρατατας. ΡΒ ΠΟ ἀς πγαηάο οἷς ἐδὲν ἀδιερεύνητον 
ὑὐπολέλειπήα 4111 Π18] ἰητοητάτιιπι το ἐχασγιητ, ὕΊατο τη Τιηι. ὡ- 
διερεύνηπον πέλαγος ἀἰχίτ»ῖ ἃ εἴτ, πηγαῖς τηηαθ! σα η]ς. 

Αἰσ)ιευκράνηπος,: δ᾽ καὶ ἡ Δηάτα 10 }115,1ΠἀιπἸαέζως. ΕΠ οὐ πιοσοηες. 
Αἰσγίγηπος,:, ὁ ΘΠ ατ 1115» πε χρ Δ θ1]Πς. 
Αἰδύκελον, χομ δἰ} 1πνἀξςογι πα, ἐρυτρρεπές. 
Αἰδηικαίαρχος, ᾿ἠϊυϊτας τη ἔγατιις. Οἷς, ερ: 1 .ἀ Αττῖς.11}.2. Πτςα- 

ἀιοθιιηι τεξξὲ ἀπιας:]αςυ]δύτας Ποπηο εἰϊ, δὲ οἰαῖς παι ραυΐὸ 
ΤΆ Τογ χαὰπι ΜῈ] ποϊκτι αἰσιικαίαρχοι. 

Αἰδίκαςος, το. ἐπ τοατιῖς, που {5,1 δε πηπατες, Νοπημς. 
Αὐμκέω,ὦ μι ἡσω πη! ορρτίπιο., ποςεο, ἰηΐαγία αἥπεῖο, ἰηξετο 

2η τ  αιπ)ντοίο,ο διάο,  Αςοῖϊο,!σάο,οξῇοῖο,ἴαπι ποχίης. τὸ ἀδυ 
κεῖν ὅξι τὸ βχοίαἼειν ἑκόντοι τὸ ἰδὲ νόμον, Ατἴζοτε!]. 119... ποτοτα 

δὰ Τ περι. ἴσοϊος αάπγιττο, ἴα} ἱπύργι ας, ̓πἰαπὸ θ0 5» νἱτὴ ἰηξε- 
τονξταυάο, ἀστγδῃο, ἴὰς νίοΙ 9; 4]! πα ο,Ρετ νίχη ξαςο βῆ ο οὖ 
τα πο] Ἰανγεπὶ ἱπιιηζαηι οῖο,, ᾿ς πιοίζῃςη - τί σ)ημοιϑιένης εἰδικεῖς 
Τυυσίτυτ Ἰητογάπιπι ἀσοδιις ἀσσιυίατιαῖς. ΑἸ ΠΟ Ρ Πλη.σί ὃν οἰσγικού- 
μᾶν «ὑτό σειϊὰ οἰϊ,αϊὰ ἰσίτοτ ἴῃ πος ἔα πηες τσὶ Ἰπίατι] ἐσὲν αἰσ]ε- 
κιΐστες ἱ ἃ οἰτ,Πι}ν}] σοτη τη Ἔγί τις Π141}. ἐσ)ὲν ἠσγίκησεις,, τὰ εἴ, τ 81] 
ςοπΊπγετΐ. Ατ ζοτοϊες Πῦγο ηαίπτο Ροίιεις, σαρῖτε οἔζαμο, 
ἀδικεῖν πιὲς πογγιες εἰς κέρδος 1ὰ εἶτ, πη εἰσ ἀϊ πα πὶ [π15 ςΟ πυπηο- 
ἀϊς ἔγαυάατε, Τάτ ᾿τῦτο αυΐητο ΕἸ σογα πηνΟάριτο δ. ἀδικεῖν 
δι ἄδικον ἐδ), Ῥεο εοάστη Δοοὶρῖτ. ἐδικῶ περὲ τοὺς ϑεὲς εἰδικίαν » ἴα 
ἄεος (ςεἰμς Δάανῖττο» Ρίατο ἀς Γι σιθας. Ὀηῆοττ Δ ἐμαρτάνω, 
αυὸα εἰδικεῖν ἢτ ἀεῖτίπατα τη δ] "τὰ. , σοηἤιΐτο ὅς στα ἐς! δετα- 
τίοηςε Ροςσαγο : εμαρτάνειν νοτὸ ἰαρίω,, σᾶπι, ξοττιιηα » δζ ἐσγοῖ ας 
ἀποάαλην μυπιαῦο ἀεὶπαυςτγει Ραίξίυυπι μαΐμς οἵδ ἀδικῶ μαμῃτο 
παῖ] ἢς ἰητυτία, Ἰπτατγία Δ οἴοτ, πάοτ, δοοϊρίο ἰοϊυγιααν, ΟΕ- 
ξεηάοτ.. ᾿δέξυγαπη ξιοῖο » ρατίον ἐπιιγίαπι. δ εἰνεὶ ἐποίᾳ ἀδικεῖ ὅδιαι 
σφας ἐσμικορὶ, δι ποπ πιεάϊοςτγίθιις ἴπ τεθὰς Ἰητυτῖδ πὶ ἢςετὶ 
Ριφιοηάεθατ. Ρ]αταγοίνς, πα ΑΡοΡ ΒΝ. δυκε ὧι οἵδα 1 ὰ οἴ, ἰοῖο 
Ρατὶ ἱπτατίας. 1 πὶ ἴ0 (4 Π}}}}0, εἰ δικόρανοι μάπρια αἱ πηοάϊοοτὶ 
Δίπεϊαατατ ἐπιατία. τοὶ μέγα η δικυυῖύος, 14 εἴς, διτοοὶ αβεέζας 
ἰπτυγία. ΑΒ οἰ πη ἃ ἀτιογ ας Οτερ ἢ η υδυ πόλις τὸ ἦσον ἀδίκημα ἀ δι- 

κείτανοϊαἴτος αὐτάς ΠῈ Ρατὶ αἰβείτουτ ἐτοῦτα Ατπορμλη.η Ρ]ὰ- 
το, ἐγνέκσαγες ἡ μὴν ἐσὲν ὁ μκηρήμη, πο δηγ αι 81} ἃ ποδὶς οἴη. 

ἡ δικηκὼς αὐτονη ἡ εἴτνσο πὶ πηογίτας, τὸ αἰ δικον ὅδιν ὃ φύσᾳ, ἡ τάξει 
τὸ αὐτὸ ὃ αὐτο ὅταν πραχϑὴ εἰδίκημοί ὅξτ19 τρὶν ὃ πουραᾳχϑιμ αἱ ὀ πων 

ἀδικον, ὅτι ὅταν πεκχϑ «δίκημᾳ ὄξιν ὅμοιον 3 κα δικαίω (φῦ [Ὁ ς. ἤθις. 
Ἡκομ αρ.7. ᾿ 

Αἰδικη(αυαῇ Τηΐυτία δέ Τη1014} 4’ οἴταγ νγτῖσα , κνί σιν εἰκαχύφη, Ὀ]οίς. 

Αἰδίκυμα,ατος τὸ. νη τἰτἰὰ. Το υγία, πτα] ἢ ο΄ Ὁ ΠΏ ν ἀδικία, ΧΕΠΟΡὮ, 
αἱ πόλεις δὲ τοῖς μεγίστοις αἰδική ζφσι ζημίαν ϑαίατον πυποιύκααι, τη - 

χιηγ ἰσεϊεγαινάς Αἰδικος. 
Αἰδικητικὸς, ὦ, ὃν ἰαϊατίας, αὶ ἀΡΠ οἷς ἰπ]ατία ν ΡΙ ατατοι., ᾿η Ορυΐς, 

περὶ φθηνά. 
Αἰδικία ας ἡ, ἰαϊα αἰτία οἱ πιργο δ τας, ἔσεῖες, ἰαἰ φαΐτας, πα] εἤ οἰ τη, 

ξειους, παὶ εξαέξαπη, αἱ, ἰοἰατῖα ν1ο] τί Πῆ πιὰ : ρτο απ ουϊς 
Ρεζσαῖο φαρίτυτ, ΡΙατο ἐς [εσίθυς,δικία ἔχγονος πλὶ ὕζρεως Το- 
ογάτ ὡς ρος, σΟὨτγαγία ξαςὶτ ἀδικίον δὲ Φηκων συιύζω Πς Ἰη4 165; 

ς. 1}}}. 



38 ΑΔ 
ἐδὸν Ὁ τούτων οἷόν α᾽ δὶ γγοϑ ὃ πεἼτερν ν πρὶν ἂν πηῶνετε τίυὐ δικωο- 

σωΐίω ἀφεκιμωτέομν δῦ ὁ ἀδικίας. γε πι ΟἸ ἘΠ ΡτΟ οοτῸ ηα, ἤδοσοιν σίμ) 
ἐμετέραν ἀδικίάρ., 1ιληϊασίτάτεπι. Ατ οτ, ἴῃ ργαάϊο. 4} ἴταττο, 
διχαοσιϑη ἀδικίᾳ ἐναντίον, ἴ- Ἰαπτ!α ΤΠ ΗΜ ἘΓΕΙάΣ φοητγατίιπῃ εἰ. 
Ῥτο χιοιυιίς ρεζοαῖο νίπγραπτ ίδογα: [ἰτδτα, 

Αἰδγΐκιον, ὥσος δηΐχος ἀϑίωνῃσῃ Η εἰν ΓΒ. 
Αἰδικοτορφγίω, ἰ,ἰπἰυιτίλτη ἕαςῖο. 
Δίδικο δοξία, οἰδάλογ ς λοιδορία. 
Αἰ διχος οἱ χὶ ὃ» τηταΐτης » ἱπίφιμς » τηα οἤ ας ν Ἰηζατίτς 9 ΓΠΊἸΡΓΟ 18» 

ποξιπάως, ποχίμις., ἱπιρῖας» ἱπάϊ σπις.,, ἱτηπιηογίτις. » επί ἢ, 
«ἰεὶ τῷ σεραύν σέπεγα ξαπιίμΐη. ἐαὺ δέ τις ἰδίᾳ τὶ χυαήσι πο με- 
μνῆ ὃ: κα τηρεῖν ἐδ᾽ ἡσυχίαν ἀγεῖν οἵ δεκον χὶ ὕπουλον ὡς σὺ ποιεῖς πολ- 
λάκις. ἔτι γάρ θξινη συχία δικαία κὶ συμφέ ρφυσαι τῇ πόλει γ δις. 2Ε1- 
«Βιη,ἱπ Οτορι. ἄδικον καὶ ἐδαμώς ἴσίω πίω) πτρὺς ϑυβάιες συμμα- 
χίαν γρεάῴλας ἄφικος λόγος» Ατϊορῆδῃ. ἰὰ εἰξ,, ἥσσων᾽ νι δίχαιος χό-τ 
γος» τὰ εἴϊ, πρείοσων. τὸ ἀδέκον, Ἰὰᾷ εἴϊ 7), Ἰηϊυαπι, ἐς απο νιὰς ἃ- 
τηΐζοτε!], ΠἴΌτο αυΐπτο,, τὶς. οἀρ. 7. Ιάςπὶ 11}. 1. πιᾶρποτιπὶ 
Μογαϊίμπι ἀἠοτίπιςη ρουΐτ ἰητοῖ τὸ ἄδικον ἃς τὸ ἀδίκημα : ὨᾶΤῚ 
«ἔδγικον 5 τὰ εἰξ , ἱπϊιμῖαπι, ἴσο ἀςβηΐτυπι εξ, γείατὶ ἀεροῦτο 

ἀμπεησιαπι ἔγαμάατο - αὐ ἀδίκημα, 14 εἴξ, ἱπίατία., ἀϊοίταγ δὶ 
αυϊά ἐιἰετ ὲ ροτροῦγαταγ. ἀδύχου δέωξις,Ἰὰ οἴξ, ἀἔλιο ταὶ υγίαγαπι. 
ῬΙατατοῦι 1 Ρεσγίεὶς.. Πογατος τἀ ΤοπΊοηϊ. μάλλον ὑποδέχον 
διχαήν πενίαν» ἢ πλούτον ἄδικον. ἀδεχφι δδεῖ τινὰ »"Α] αιοπι ἀξςιο 
10 1Γ1ἃ. 

Αδίκως, ἰατυδὲ,, πε οδυία,, ργατογ πιοτίτιιπιη, ἱπυπιογίτὸ» ἱπία- 
τὰ γ Ρὲγ ἰῃίπγίαπη » ργατογ σαυθπὶν ργατογ ἰς. Ποπιοῆοη. 
δάποτίας ΖΕ (ςμῖι. οὐδεὶς οὐδὲν ἐδὲ ἀδίκως μῶν ἐγεκίλεσε » ἱ. Ὠ0}- 
}ὰς γοδὶς ρογ ἱπίατλη} 4! σηυᾶτη ἀϊχίτο τότ Ὀοπιομοη. ἐκ 
ἀλόγως οὐδ᾽ ἀδίκως αὐτοῖς ὀργιζόμδμοι, πες ΔΌ τε » ες ἱηϊαγία. 
Ἐχιμῖτα ετίαπι Ἐχροηίτι (ἀρ. 1. Ῥγουετί. ϑο] οπηοηίς."ὴ δικαίως 
κἀσ)ίκως ἀϊχὶς Ατηϊορῃι. ἴῃ ῬΊατο » Ατιϊοὲ ρτο σαντὶ τρύπῳ. γἱάς 
δικαίως. 10 {ΓΕ ΖΔ] 16 ἱη μία, 

Αἰδιν ὃς ν5γὸ, ἔγεσιισηβ ») θυ λῆς ν πα τι5., νομσηγεης,, σΟη ἴα Γτὶ ΠῚ 
νλάξης » ἀπροθ»-, ςοπέοττιις » εἰπειλὸς, τοΠοῖ, ΠΊΟ 5» ἀμ} εἰς , {πά- 
εἷς οἰκσρὸς ν γρεθδεν ΠΥ ΓΕΑ 1]1ς, ἰατηι οητΑ  1}1ς, δι κὸς 1 ἃ οἹ, Δ] θας, 
“ἐσδιινίω) ὅπα,, ἀιχίτ Αρο]. ργο ἀϑεενῆ, Ετ δρυὰ ἱρίππη ἐσ)ινὸς ὕ- 
πνθ.» 1ὰ εὔξ » ργοξιηάις ἰοπηπις,, ἀσ]ινὸν κῦρ ἰά εἰξ, πυκνίω) ψυ- 

χἰω δὶ σιωεχώς χυπουμῆνίω». ἀ δινοῖο γοἵο τῷ ἀθρόως ἐρχουῦνε Η-ςἰγ- 
φΠπῖς. Ησος οτίδι Ἔριτβετοη ἐδ Η οπηογις πγαίοις ὃς ἀρ ίθιις.1- 
Τά. βιέύτε ἔϑνεα εἶσι μελιοσάων ἀδινάων,Ἰὰ οἴϊγεἶδ ἀδίω κὶ ἀϑρίως 
΄ππετουΐνων αἷϑφὶ τὸ ἄφην. διὸ καὶ δασιυΐεταινἰηααὶς ἰητογρτος. σγ θιταγ 
«Ὁ αἰτῖς τθημ! ἰρίτίτυ, ἀδινὸν κῆδος, γεἰσιηςης ἀοίοτ [10..2. Ατα 
Βοηδατίς. ΑΡΟΪ ὃς 11.1. ἀδιν αἱ κνώσσειν ἰ ἃ οἴϊ, μεγάλως κ βαϑέως ὑ- 
πνέν,α]τιῖπι ἀογ ΠΊΪΓΕ, νο] λὲσ ταὶ κοιμια ὧι κα χτ βάϑος,ντ ἐχροηιῖ 
ταῤῥάνος. Ἡοπιες. Οὐ «, μδλ᾽ ἀσηινὰ σφάζεσε.ςς. ν Οἱ Ὀιάν πηι», 
ἀδιγαὶ εἴτοι λεπ' τοὶ ασρὸς σύϊκρεσιν “Ἴ (ζοων, ἢ αὐτὶ “ὦ ἀδινῶς, ἡναῦ. πυ- 
κνῶς κἰ σμωεχῶ ς.εἰδεγὸν ,ἰερε ἰάοπη 4ιοα αϑρόον, ὃς τὸ ὀικτεόγ,ντ ἐ- 
διγὸν ς᾿οναχῆσαι : ἃς ἡοἀ εἰσ] τὰ αἴξ, ν διὺνντ σειρίωΐων ἀδιναων, ἃς 
αυοὰ πυκγόν,γτ ἀμφ᾽ ἐδινὸν κῆρ. 

ΑἸῬιγώς» ΓΟ ΠΕ τα Ρ ΔΙ] Ατί πη θκ ἀ δινώτερον, μος πτῖμς, ἀυαθιις ρτί- 
ἢγι5 δτει 15. 

Αἰδὰνῶς (ςΠΠπλνρδυ]Ατὶ πλγη ρέμα: γε ἐδινῶς αὐεν εἴχοιτο φώνγίω) ΑἸ Ἰοαιΐπ 
ἀδιγῶς 1 εἴν, οἰκτρῶς. 

Αἰδιξιρναρυι Τατεητίηος, ὁμολογία. 
Αἰσγιοδευτος, α δ καὶ πὶ ,ἰπυιίις. 
Αἰϑιδίκητος γα ὁ καὶ ἡφηοη δἀπιχίηἔγατιις. 
Αἰδέοπος, ὁ κα κα ἱπειοήϊτιις. ΖΕ ΤΗΥ]. δίοποι οηΐ ΠῚ παυίτπι οἰἠϊοάες 

ἀϊσυπτιιν. ἐδίοπος, αὐαρχος εἰφύλακτος, 
Αἰδγιόρϑωτος, ὁ κὶ γ᾽ ΠΕ πηςη 4115, ἱποοττςέξιι οἱ πάϊτείδις. 
Αἰδιόριςος,ε, ὁ χὸ "νιηἀςβηϊτας, Ἰπἀ {Ἐἰ πέτας,, ᾿ποχρίἀπατιις, ἰπσεττας, 
πο Ἐχρ]ογαζιις αὐαμὶξ, ἰπ ἀπ ςὈτγοτας. Αἰσγεόραςτος χόγίΘ-, ἰηάἀεβηϊτα 
οτατίο. 

Αἴλιος, ΟΡ απο, ἀφο] ιὶς κατάντης αγώφιλοςγπλάγιος, 

Αδις εχ Αρρι-οχροῃίτυν ἐκ ἐρκ ἔοςιις. 
Αἰδισκονιν οσαμς Μαςεάοηςο»κυκεῶγα. 
Αἰσγισμα κα ἀδγμα» ἀξοτοτατηγίσίτα πὶ, ψήφισμαν δόγμα. 
Αἰσ᾽ίσακτος Δα ττατιις σοττιις ἀρι!ἃ τοὶ. 11 ἐἰσγίσακτος ἐλπὶς ἀρὰ 

Οεςἴρες φοττι ἡ μη σκαλόν ουήδη,γε] ηἰ με δ)ις- κα ζεσκ. 
Δι ίςεογος,[απηοηταθο 15, πα (δ γα 115, ὅς σταιητοτ (πὶ σαί πῇ δέ το ΠῚ 

Ρογὰ ἀερίογαδι)ς- 
Δόγψος κ᾿) Ποὴ {{τίοης » ραγι τα ἤτίεης ν πη οἰ πὸ Πτὶ υπάας,, νοὶ 

Πτὶςυ]οίαϑ. νπάς τὰ ἐσλεψα ἀϊσιαταγ » 406 {π|ΠῈ Θχτίησαμητς : γτ 
ἄλιμα ας ξιπηοπη ργομιῦφης.. ἐσεψος φοῖνιξ, χ εἴτ, ῥα! πηα 11- 
τὶ πὶ ἀγοεης» ἔς ἀρυὰ 5οἰζη. ἀσηρξα σύκα » Ποὶ ἢτιπι [ξάλητος, 
Τιοίςοτι ἃ. [το ρῥγίσπηο. 1ἄδαν Πεὐτο τοτεῖο, αἴμσον υ' δδωπικοῖς «ἃ - 
δλεξον παν οὐμῆνον γ.), 1ὰ εἴδ, ΔηΠπι τῖπη ᾿γάγοριςοις ςομιῦςτ, ἀ- 
διεψον ραϊπιατι ΜΈ σγρτίαπι εἷς λάποταιιτ, συλας ξεινέλιις ἐπη- 
πλατυτας μυρρβαάλανος γ) τηάτυτις δὲ ηιστίςαῃς φοινικοβάλανθ- ἀϊ- 

φατατ. Αἴσημξος εττατῇ ἀἰςιτυτ σΙγουγαιζα ΤῊςορτοῖϊ, Ττοί- 
φοτι ἃ. δι ΡΊτπο.. Αἴσμψος σαταροτι) ποπιεη δ ς ξέξα, ΟΑ]ςπις 
110.8.0 χὶ τύπους. 

Αἰ λιμώνειν, ναίετε,, ἴληιιπη εἴα, ὑγιαίνειν ν ζῆν. Ηείγςπ ας. δίας ὃς 
Ετγιπο], Βαθςιῖ ἀ δημεύειν Ρτὸὼ Βος Ης Υοβίαπο «ἰδ (ᾳ νειν. 

Α. Ἃ 
Αἰδιωψ δὲς ΕτΥπιοῖ. δούλαι (ἀγυσενά πο Πα, 
Αἰδιμηλοῖ, ἄς πὶ αἴξοττ ρτὸ ἐφϑυίζειγοίσατατ, ἃ εοπίροέξι το  Πίς. 
Αἰδιμὴς νἥτος, ἡ νἱηἀοπηῖτα. Γυσίδηι ἔπ ςοΟΠηΠΙρητδγίο αὶ τίταΐιις 

ζεόξις τίω) ϑήλειδυ ὃ ἵππου γι κοιλίφ᾽ης γοῖαι μάλιςα αἱ ϑέϊ ταγ,ὦ εἰσιν αἰ -- 
διμότες {τι κὶ ἄβατοι. 

Αμήτης»ε,δ,ἰπἀοηλίτυις ὃς ἀἰδεύμαςος. δι} 4, 
Αἰδιμῆτις» οἷος γῇ ἱΠ0 ΠῚ114. 

Αδυτος ἐγδΠἀοπαίτιις » ἱπταξξις, ἀἰδίμητος ἵππος ν σασιις5 ἰπτγαξξα- 
ταις ὅς ποις, ΟἸςογοηὶ. ἀδμητος,, οτιαπὶ Αἀτηστιις ἀϊέλες εἰξ 
ΑΡΟΙἰἰηῖς ἀπιλάιις., Ρ]ατάγομας τη Ναππα. . Ἑαὶτ ὃς Αἀπιετις 
τεχ Μοϊοογαπι., δά θεπὶ ΤΠοπμοοΐες οχα! ργοξισίς, 
ντ ἰάεπι τεΐειτ ἰη ΤΒεπηηήζοοῖς : σοάεπι αιοηθς ποπγπε ἀΐ- 
ὅδυς οἵδ ροῖεγ Ευπηοὶ! ἀμοὶς ΤΒελοτιπι,, Ηοπιστο αὐτῆο- 
τς Πιλάος βῥ. Αδμήτε κόρη) τοίεγρίημ, ἐχαίση. Η εἰ υς μας Αἰ - 
μάτον λόγου Ἐχροπὶζ σκολιόν. 5145 γοτὸ Αδικήτε μέλος χὸ οἶρμο- 
δύε,ἀϊςι ἱτ σὴ ἦν ῥα δίων καἰ δυκόλων. κ τοιαῦτα ἐξ τὰ φκολια λεγόμηια. 
Ηεἰγοἰνίας: ΑΙδιμύσε μέλος, οαπτίςμπι 5οο] οι ἀϊξξιμηι, 'π Αἀπιοτί 
Ἰλιάς τὰ σληὶ {ΟΠ Ἰταπ,ἸὩτογργοτατιτγ. 

Αὐμωλεὶ » ποη βιαιάμ]ξητετ, ἀιὶς Του ιΠτοῖ ) χωρὶς δόλου 7. εἱ δου-- 
λείας. δ͵ά. 

Αδμωλέν, ἰρποτατς, ἶγ γοείγνγνωμογεῖγ, ἀκηδιᾷν » ἀγανακτεῖν. ζυτεῖν. 
Αδμωλία, Ἰσηοτλητία , ἄγνοια (ΔΙ ππάςμο. αῇρσὶ τὸ εἰΐδὼ τὸ γινώ - 

σκω γ ἴδιμωνος γ ἰδμωνία,, δὲ ἐδ μωγία,, γποοράαιιε δὲ πιιτατίοπα 
τῶν εἰς κα, ἀδιμωλία, ἀϊοίτιτ δὲ ἐϑδμωλή.ΑἸ}} ἰςτιθαπε ρα ὁ μικρόν. 

Αδνὸν, ΡΓῸ ἀγνον ἀισιητς Οτοτοηίςς. 
Αδνέμιογ,ἰηπαὶς 5445 δτογραφὴ ὀγομστων αἴ ῥωμώρις, 
Α͂δοι ἀρέσκοι, [Οὐϊςὸ ἀόρ.( γοτθὶ ἤδῳ. 
Αἴδοιμι, αἰϊξητίατ. Ἡοτοάθτας ἴῃ ΟΑ]]Πορε, ἐγὼ 3 ἦν σέφούγιχα μηΐτε 

αἰγινήπησι ὥδοιμε, μύτε τοῖσι ταῦτα ἀρέσκονται γ Ἔσο νοτὼ διυήις στά-- 
τία ποηιο ΖΕ σίποτίς αϊεητιάτιηςαας αμΐθιις βὰς διάτα ίμητ. ἴ- 
ἄςπι ἀ δὸοιμί σοι τοὶ αἰεητίασ. 

Αἰὐύκητοςγ ὁ κα ἃν πος Ορίηατας,, ἱπορίπατιίς., ἱπεχρθέζαδιιις, εἰφνί- 
δος, ἰπίδρατγατιις. τὸ ἀδόκητον » τες ἱπορίῃατα. 1ητογάμπι ἀοςῖ- 
Ρίτυτ ΡΓῸ εχ ἱπίρογατο, Ἰῃορίπατο. ἀπὸ τῷ ἀϑδκᾳτου γ εχ ἱπορὶ-- 
Ὠαῖο, Εχ ἱπηρτγοιπο. ἀδόκητος, αἰφνίδιος, ἀπρρσδόκηποςγ δίεψεν- 
ιᾶψος ϑόρυβος «ἀδόκητος, ταπλυϊτας ᾿ηίροτάτις, Αρρ δ. ἴῃ Αππιρα]ς. 

Αδοκήτως γχ ἱπηρτου!ίο. Οτεροτγ. ἸΝΑΖδῃΖ. ἐν τῷ εἰς τὸ ἅγιον βά- 
στισμο να μὴ λάϑη παρὼν ἀδοκήτως ὦ Ὡρὸσ δοκώμδυος ν δίς. 1ἃ οἰτν 

Ὡς 15 4] ἐχροέζατῃητ γ οἰὰπλ εχ ἱπορίπατο ας. ἀδόκητα ετῖλπι 
ῬΓῸ εοόεχη ἀϊςίΐτιιτ. 

Αδυκία ἰπίρογατιις ὃ( ᾿πορ ηατιις ΓΟΓΕ ΠῚ ΘΙΙΘ τς αἱ ωροσδιοκία. 
Αδοκίμῳ «οςγε, ὃ, ΟὈ ΠιΙΓιι5 5 ἱρ ΠΟΙ 1 ἰς., ΠΟ οχαπλίπάζιις ας ργοδα- 

τὰς. Ποπάμπι {] ἰατὶς ὃς τατο ]  » Ποη δίοτίρτας τη νίγογυ πη 4]-- 
Βιιπὶ» πος ἰητοῦ ἐος ςοορίατας, ὁ μὲ πῷ ἐγγεγοαμυῆνος εἰς αἴδρας, 
πιο δοκιμα μι αι ἀϊείτατγ. ΖΕ ΓΚ ΒΙη. δἀιιογίας στο Πρἢ. αἱ κληρω- 
παὶ ἀρχαὶ ἐκ ἀδοκίμαςοι. 

Αδοκίμῳ «οινιης Βοά τε 4αὶ ἴῃ φαγί. ΠῚ οἴτγα (ςητεηζίατιπη ἀ1 {1111 -- 
τοποπὶ ἄς εἴτγα ςςηΐιγαγα (ςι Ἔχαπηδη γτ γοσδης δἀπιϊττιηταγ 
Ρτίηςὶρίς πηαηάλτο ἱπηρεγίοϊογο Βιιά. (οπι. 

Αδοικιμάςως, αὐτο » τοπηςτὰ » ἥπε Ἔχάπηίης,, ἱποχρί ογατὸ, ἱπεχο 
Ρἰογαιὸ, 

Αἰδύκιμος» τερτοίσιις,, ἀοῆρ᾽ ςαΒ1]15.» ἵπυιτΠ]ς., δ νία τεπιοσιις υτορὰς 
ἀϊδτιις » ἱπιργοθες » ἱπρίςης ὃς ἔσηαγις ν ΠΠΔυ 4 1115, αὐ ποη 
τηεγοτογ ἰδ! ς πη ἀδοκίμαςος. Ατϊοῖεῖος 2. ΟΕ ςΟη. αἰδόκεμον 
ἐποίησεγόμισμα.. ἀδόκιμος δόξας, αὶ τεριάΐάτις γ᾽ ἀφάτιτ, πονα-- 
εἰς δποβλητος, ἔχεηςος- 

Αδολὲς, Ἄμαπη,ὑμές. 

Αἰδιολεχίω͵ ὦ, μουσωγίϊι πη γοτ οἵας 8ὃζ φάττα ]ις, σατγίο,πιισοτ, σογθΖ 
ςβδιτῖο , φλυναρῷ, μακρολογῶ » πγιΐτα ἀΐσο,, σοητοπιρ  ογισχογοοο. 
Τὴ ΡΏΪπιο Πδιυϊάϊςο 118. ἐν ταῖς ἐντολάς σου αἰ διολεοκήσω;, ἰὰ εἴξ,Ἰπ 
πιαηάατὶς ταῖς ἐχοτοοθοτ, δ) ζωεπῶς μελετήσω ἴτὰ ςη1Π| ΔΟςρὶ [0- 
Ἰετ ἰῇ ἔδογ!ς Πτοτῖτ 

Αἰδιολέχης» Ἐν δι Πυσατοτ,, σάτγα 5, (ΟΡ ἈΠ, τἰχοίας ἀϊρυτα- 
τοι. ΑΥὙορΙΔη. νεφ. ἐς δοοταῖς ἃς ἀνίς ρα] ς , ἐμπικράναι πἰαῦ 
εἰκίθμ  ἀδλολεος ὥννδα ἘπρΟΙΪ ἐς ϑοογάτεπὶ γοςδιῖς σῆωχὸν ἀδ)ολο 

Αἰσγολεοοὶς ἕος, σοητς πηρἰατῖμις, (ᾳω. 
Αἰδιολεχίανας, ἡ, [οαπαοιτας, ἰοαυςΐαν πισατοτίις ΤΣγπιο , σοηθυ- 

Ἰατιον ηισ α:» πῆρα 65) ἀκαιρίαν φλναρία ισμυέχεια. ΤἸἨεορῆν. ΠῚ 

Οἰιαγαέχοτῖθ. φαρ. ἰδὲ αἰδολεοίας͵ Αιτ οἵἵο διήγησιν λόγων μακρῶν»κἡ 
αἀτροβελεύτων. Οτοσοτ. ΝαΖδη 2. ἐν τῷ κἰεὶ υἱοῦ λόγῳ, αὶ γδ ἡδὺ τοῖς 

σις οἷς ἀδολερία κα λόίων αὐτίϑεσες, 1. Ο ἢ. ἢ. στατα οἰξ ΠάΦΉΡιις σαγ- 
τις ηαὶ ἃς τἰχοίᾳ ἀπρυτατίοηῖς ρυσηᾳ. Πόοτατος δάμιοτίως ΟΡ ϊ- 
ἴλας. καταφρονοίΐσι κὶ γομίζεσιν αἀδολες ίαν κ) μικρφλογίαν, αγλ᾿ οὐ πῆς 
ψυχῆς ἐβεμέλφαν ἐξ) ταὶ διατριζαὲ ταὶ τοιαύτας, Ευτη]οπὶ Ἰοφιιλείτα- 

την. Ρ]υταγο. τὴ ΕΥ̓́σαΓΘΟ, πὶ αὐοὶ ταὶ τί χνας καὶ ὁ χευματισμμὲν 
αἰδολεχία γΣ ἱπερτα οσουρατιο οἴτοα οριβσια, Ρεσπηιάίαις ρατλη- 
ἀλς. Αγ τορι νεφ με αὐοανοήσόμπος ἀδυλεχία»ἴπις ἀεί ιγαητα Ῥεγ 

δα ]Π ττατοπι ἃς Ἰειιτατο τ, ν . τηζογρῖος » ἀδολεοία δ᾽ ἡ ἴδ᾽ εηδῶν 
ὁμιλία. Τὴ ἰδοτὶς Πτογι5 εἰδολεοία ἀιςίταΓ. ἡ σιωωφχηὴς μελέτην ἀπ 
ταταιτατῖο. Ετγ Πγ. γοςοπὶ ἀεάμοιτ ὑπὸ ἦν ἃ δεῖν 5 ἀρέσαι νε] ἐπὶ πᾷ 
ἡ )ωτῷ ὄυφραίνωοὐἴας Ἰηἀςηΐταπι (που πάιιπὶ ἐἶδὸν, εχ 400 δὸς ἡ 
δυφερσιυυύη, ὃς λέ χεν4}}} ἀσάσσυης Ὑντὺ Ἔ ἰδὲς}. »όρος αμαθπίάιςας κα 
Τατίστατοπι νίαας ςοηξαδυ! ατῖο. ; 

Α'δὲ- 



Α ἃ 
᾿. 

Ἀδέλεχ Θο,κ, δι νογθο [ας γσατγοίας. ἔα Π]ἰς, ἰο χυιαχνυι σατουν ηᾶς [ξη 
τεητία μονοςιχίϑ'γἰατρὸς εἰσϑλεος Ὁ. νυσοιω τι πολιν νόσος. 

ΠΑλθον ὁ καὶ ἡνὰ ἀο]ο αἰισηις, ἀοἷο σαγοης,ηοῦ ξσατας » {πρὶ εχ, 

φληάἰ ἀιιςν Ρατιις» ἐγ Πσογιασνν οτος. ΣΟΥ Πηαπιιςιηοη αἀφαϊτόγατας, 0}. 
ἰαλτῖς γιτιατας εἰ το ογν ἢ} ἀοἹι ἰδοτιδης αι ἀοὶπι ποίςιτ » ἃ 

410 αδοίϊ ἀοίας. Ρίαιο τἢ ἐρηζι δόλῳ Ἴ γνώμη [ἢ ὑγιεῖ «Ὁ ϑεών βᾳῳσι- 

χέα σι σεν Ποοττιρτα πηοητο συ τὴ ἀπ ΓΟβ ΘΟ. Ογρατ δ, 
Αὐϑχωςν πα}! ἀοίο,ξ ἀ]ὸ,αοουτατὸ, απ τὸ, ἀπλώς, 

Αἰδυ,ρ αςαὶ δι ρ)ασεϑαπι,γεὶ ρ]ἀσιιόγιητν ἂὉ ἐδὼ ΗοΠοά τῇσιν ἐ- 
τ δὸν ϑαλίαι,]πἴθις ρίασεαητ σου 14,1. Ρ]ασοητ, 

Αἰδον,σασιιαῖ νοὶ σεςἰπογαητ ρτο ὃ σὸν, αἱ φδω,ςηο. 
Αὐνῇ 9-, Η εἰν οἴνίας αἴτονς ρτὸ ὑπο δ ἀδίω τπβογηα]]ς, 
᾿Αὐδνες,ἀϊσιιητιγ ἃ ΤΠ οστγίτιρτο αὐδδνες,, 1 εἴτ, [ας ΐα;», ἃ σαίτιις 

νοΐαρτατε. 
Αὐδύνάντίδ., , ὁ, Ἰησοηςυἤες, 
Αὐδνντίθ- τάσπι ἱπηπιοτις, ποῦ ασίτα 115 ν ἱπη πη Ὁ] 15, Π|. 7. ΕρῚ- 
“ ῬΙβ απ Ὡ) ἀἰσεμφη ς αἰδόνητθ. ἔνε ξετωι. ἀστώλδι, τίϑ’, Δ 1 δὸ γίθ. ἸΔς πὶ 

αιοά ταραχϑ. 
»" Δ΄ - μὰ ; . . 5 5 ΟΑἰὐδόξας 9-,5. ὁ τη ρογατιις αὐέλπις Θ’ δορβοοἶος. δἰ σηϊῆσας ἴσοι πὶ- 
Β1Π᾿ ορίπαις. ΑἸεχαηά. ἴῃ Τορ. ἀνα αἷδὲ το ύτε δὲ τ ρρέλη κῴτος ὡ- 

ΤΣ υἱὸάαϑωτες. 

Αἰὐδοξεομαγ βα. ὕσομιαι, πον μαι 
᾿Αἰὐϑοξέω,μ: σῶν π᾿ κῶν σίοτια σᾶτοο » ἱπῃοηοτγάτιις ὃς ἱσ Ποτηϊηϊοις 

Βαθοοτ . ἰὅγπιοὺς Ἀοπλίημπι νττρεγοσ, πιαὶὲ δὐάϊο, τἀπὶ ἰη- 
ΦΙΊοτια5 » ἱπιργοῦογ, [πη ἸΏ ἔχηλὶς » ἰη!ἀϊα ΡΓΕΠιοΓ » Ἰσποτηί- 
πίατη ἴα εο, ἀϊσηϊτατε πη πιοαπὶ πιαλὲ τὰςοτν ἤχηὶ ἸσηῸ ς. 
Τρροπίτιιτ τεῦ δ δοκεῖν. [τε πὶ ποὺ Ἀουεῆιιηι ΡυτΟ », παραγτούμιαι. 
Τοίερία. {Π|. 9. ἐδόξοιωυ αὐαματὶ φεύγειν » Βαά. (ὐοπηπγεῦτ. νης, 
οἱ ἐδοξοιυῦτες,, ἀοτιιπι Δατβοτιτας ἰδεῖς εἰ, ἰπσ ]οτι) ; οδίςα- 

ε΄ τὶ ,εχραηᾶι. 
Αἰὐϑοξία, κ᾽, σ᾽ οτὶς σρπτοπηρτιις ἵποτο 4] {τᾶ ς, ἰη ἀϊ σαἶτας, τοργεμοπῇο, 

ἰφηοπλίπία, ἰηξαιαια, ἀείρεξγας,, οδίσυτγίτας ποπιίηῖς ) ἀεάςε- 
εἰς. [ΠΟοτγας. ἐν τῷ ζίῶώ ἀδοξίαν. ΧαηοΡἤοη [1Ὁ. τ. ἀτομν. φυλατ- 
σϑυῆνοι πίω αιϑοὶ τοῖς αἰϑρώποις εἰδοξίαν, {ἰπηζγα πὶ ποσλιπαηι ἀς [Ὲ 

᾿ ΟΡΙΠΙΟΠΟΠΊ, ἀϑοξίαν αὐρῳσκευαΐζειν σιγὶ, ἀρὰ ἃ Ρ]Ατο ποι]. ἰρηο- 
ο΄ χηϊηιαπὶ αἴξειτο. 

Αἰ δξον,το απ 1]ς. Οα πε]. 
ιν 

δἰδζα, αἰχὶτ ϑορβοείες, τὸ αὐδαδοξα, ᾿παινάῖτα δὲ ἰησοσίταταναϊα- 
4 Ῥγᾶτογ Πιοπτῖπιιπὶ ΟρΙπΙοῃς πὶ εχ ζαητ. Ατιΐοι. αδοξό τα τω 
νοῦατ το αἰδιυύᾳ τα, Π1ΡῸ 1 01}1. 

226... ὁ κα ἡνιησίοτγιις» ἰῃξαπηίςοτατρίς, ἐπά σηιι5, οὗἴσουτγος μα- 
τα! ς, σ ΘΟ δ115,(Ογάνἀιι5,, 41] εἴς ν]τἰ πὶ ΠΟ Π1Ὡ 15.» ργο  οτατί μον 

᾿τεϊς ἐξ τις ἃ α] οτία 4] τοπμς » ἱπορίῃ401115.0 Ε[].1}0.17. οαρ.12.1π- 
ἕλτπος πιοτεγιὰς,, ἤπιε αυὶς ἀΐσοτο τπααι]τν ἱπορ θα η]ος 7). Πᾶς 
Οταεὶ δόξες καὶ ἀτόπους ὡπτοϑέσᾳς ἀρρε! ]λοτ, ἃς νεῖογος δαάογιὶ 
{ππτγηοη Τρ τα (ΟἹ μι) (πὰ ΡΒ] οΐορ αὶ φιοᾳις. 

᾿Αδόξως, ἱσποπιϊπίοίὲ, 
Αἰδοσύ, [λοτιῆςο, ἰἶτο. 
Αδορατία» 6} νάσατίο, ὃς απιοτγιπι οο Τατῖο » νε τ ἰη ρᾷος [δ αιε- 

γα. Ηἰπο ργο ἰσηδυΐα δὲ (Ὀςοτγάϊα, ἰςκατία, ἀργία. 
᾿Αἰδορεὶ ἱ αὐον, δ'αρτὴ,ι.Ππε Ἐχοοτγίατι πο. 
Αἰδορρε,κυρετγα,ντοτϑύλακος »εἰσκος καΐρυκος. δι ἀδορρς ὀὶ διδαριάμος, ΠῚ 

Ἐχοοτιατιιν. ὃς ἐδδρφις αὐτὶ ἢ μιφχαις. 
᾿ἰδυρύληπτος νοὶ κα κα, πυϊξξ αν Χριιρ 4115. 
᾿ΑἰδορυφόρησΘογε, που {πίρατις, (6; [τε ! Πτ σις» πα 11 (τε! Πτῖο πηα- 

. ππτας, αὶ εἰξ [πο ςοτροτγίς εὐϊοάιϊα. 
Ἰλδος ἰπετία, σαυἀταπη δυφερσιαύη; Ετγμλοΐον. 

ΠΑδειεος τὸ κόρρο πλησμονὴ τι τας αρυιὰ ΤΊ ΠΟΙ οοἶμ πη εἰξ ὕξος ἀςο- 
ο΄ τὰπι. Πσοιῆοατῖ οτι8 Π) ἰδθογεπὶ ὅζ ἰδ Πτιιἀιη δ τπὶ χοίματον κὶ κόπον. 

τ αἸϊοησ!η Ἰάτ πὶ σαοά κόρρονντ ἀσὸς τέ μεν ἵκετο ϑυ μὸν. 
Αἰσυώη, νοϊαρτας. δονή αἵρτγαη 4. Ἢ ΡΟΣ. 
᾿Αϑέσιον ΧΡΟΌΓ Ἠείνγ ἢ, ἀκαυτὸν,᾽ μολου ὑμᾶνον, ἢ ἐἰδεαίρετον {ἃ Ἰεσι 

, το ἄκαυσον) 1 (ποη εχυϊειπιραις σοηξε Πυγηναὺς ᾿πάτα Π πη. 
᾿Αἰδοισαμηυίται αἴκουστ. 

᾿᾿Αλεύλδπθοιν, ὁν]ὰ] (ὥγαῖτγε πεσχαΐς. Ετ ἰδούλατθ- οἰκέτης, αἱ γπὶ ἀο 
᾿ταῖπο ἐξγαϊαϊτποη ἵτογυν νεηάϊτας. 

᾿Αἰδυλία. ας ἡ, (ἐτιαοτιιπη ρεπυτγία. 
Αδουλθο, ὁ καὶ ἡ εγιιῖς σάτεης. 
᾿Αἰὐδουύχωσθ- εὶ διἰη τις Γδταϊτυτίς ᾿πιρατίςης. αμίδύλωτα φρονήματα, 

1ᾷ εἴ ςεἰΠοτασίηυς ἱτπηρατίεητος ἐριτίτας, 
"᾿Αλέπητίθο," ὁ κα ἡντασιτυς,ἐχροῖς Πγορίτιις. 
"Αἰ δουσιασείυϊροι, Φιελ δυῆροι, ὁμολογη στάυβυοι. 
᾿Αἰδραιας ὁ νοϊαῖτας ΠῚ γί. οἷδ οὶ, βοσπλϊπίπαπα ἃ ἀ ΘΟ τυ] αἱ ρός. 
Αἰδρω αὶ! ΓΣγεπίτας: Μδςςάοπεςαἰϑρία, ἰ 
᾿Α᾽ δραιον, πο ἢ ςαχ, ἀωρᾳκτον . ἃ δράω ἤρο, ορόπ]ὼ 4υδη τα πΊ δὲ τεά- 

ἀἴτ ἰάοτη Η εἴγοξι. ἐξ ἐδίδοκσκον αμοα «4δτ ἃ διράω τὸ δ)διρρίσκω, 
μος εξ ῳσίο. Αἱ οἱ 

Αἰϑδρακῆς, ἑος ραταγη ν ἀφης»α ὀρατίθ΄͵ ὠδερμρὴς ἠλίγργ τυφλός, Ετ Αδεχ 
᾿ Ὀχὶς ἡ, ὀχ γίκες πυφλὴ ἀδιρκκὲς νεγο {6 πι]η 1 1]ςς. 

᾿ΑῬρακτον, ΕΟ Ὁ] ἸΑγ ον ρ ΓΟΡΓᾺ πη» Ἰδλον. 

Αϑροχμύπτινον πλοῖον, Δάτατηγτετίηα ἡδυὶς, Ὁ Αἀγαπύγττο γερο Μγ- 
ἢς ς4ν».217.Α ἕξ. Ροίζο]!ςυντὸς σπτοση τρία ἀϊείτος Αδραμύστιον, 
ἢυς Αδοαμύτειον, ἤὰς Αὐραμύττιον,, τγῖρις ςηπι Βιΐςς πιο- 

ἃἰς {οι δ] δτερμαπ, ἐγαδΐτ, Αὐεξαμῶν ἀρ 1 γάϊος αὶ Εἵμὼν δὐτῃ- 
Ηείγοβ. 

Αϑράνεια, γε] Αἰδιρκνία ας ἡ, ἱπγδ αο ΠΠ τα, Ἰποττίαν ἐρ παυΐα, τοτροτ,ΐης 
, Πυπλιζας, αδιω μία αἰ ϑένειαιτον ροθο,γὰ δράω, ; 
Αδεχνέω., [1 ἰη τ Πγις γ ἀφηενῶ, ( αν ἐπ ο }15. ΝΟΏΩΩς. Ατᾶτιι9; 

Οὐδὲ τις ἀδρανέων φέρεται γεόμίωι σελίμ εγησαις ν}14 ἰληρ αἱάα ἔοι- 
τὰγ Ργίπγα ᾿ι πᾷ. ᾿ 

ΑΦρανὴς ἑος ο᾽ αὐ ἡ) ἢ γητας, αὐΐχυ ρρονἱ δος ἢ ἰφεἴαηρ αἱδας,, τὸ πὶ ἵν 
1υς ἡ Βάριλις » ἀΠΟΙστι» ν Μελχα... “Ὁ πα μ δα 
ἴξοῃς, ριρετ, ἐῶ ενής., ἀφρανὴς χεόνίδν, διςὰς Δἀπιοάμαι τα π)- 
Ρι15. ἀδρανὴς δυρωςία Θαζὰ γοτιῖς αμοὰ ἃ ΟἸσστοης ἱπ Ολτους 
πηαΐοτα ἀϊοίτατ » τοημὶς να! τυάο, ΡοΠαίρριις ροοτά ερίξταηι. 
αἱνεύπητες Αφρῦνες,, αἱ πολιαὶ δι ἔμπαλιν ἀδιρανέες, Σὺ τὸ δραίνω τὸ 
πορφίπΊω κχἡ Ἧ αἱ ς-ερητικοῦ μορίε, 

Αδρράςηα ας ἡ, Αὐταίεϊα, νέμεσις, Βδης χυίίαι Ν ηιοη ἄσαπι οὔξ 
Ῥατάης ἱπίο δητὰρς ὃς ἀτγοραητία νἱπάϊςοτη » αιαάμς ἐρεῖ ἢπι- 
πγοάεγαταϑ ὃς νετεῖ δὲ ριηιατ. ἀδράςεια ἀϊέζα εἰν, ὅτι αὐτέων ἐκ αὐ τις 
ἀποδράσειξ, Ἰὰ οἴζ,ααδὰ πξπιο ςαΠ) οβτιρ ας ποπλο φηΐπὶ ἤοοεης 
πλοτιταπ Ρα:παπὶ γίαιις οἴδυσοτε ρο τ, ατἰα πη αιαηάο ἰδτῖιις 
αἰϊοϑυΐτιν: αΡ ἅ Ρυθατίθα ράττίζα]., δὲ διδιορίσκω, 1 οἰϊγξισίο. 
411] αὖ Αὐἀταῖτο γερο, ἀϊξζατη ρυζαητ, αι Π ες Νίεπηςῇ τοπιρΊ απ 
σΟηξογαι τ. ἃ τηζοτε!. 110. ἀξ τπυηάο (ογιδ᾽τ ΤΓλοιπὶ ἱρίοτη ΝΝ ο- 
τποί) ὅς Αἀταϊίδηι ἀἰ οἱ νέμεσιν οὐδ, Συτὸ “ ἐχοίφῳ διανεκκή τως" ἀ- 
δράξειαν ἢ., αὐαπόδραζον αἰπέων ἔσαν χ᾽ φύσιν, τὰ οἱξ. ᾿ ἐπιοίη, 
“μα:1 ροτοίζατοπ) ἀἸα τυ ΠῚ» οἶς αι ἃ ἀυήξιτι σα! ας ἀν τγθα- 
τεῖος ηγ: Δ ἀτΑ 111,4 υ αἱ σα !λπη αια πιά τὴ πάταγα οΟ ΠΙ ρὩγαταση, 
υάπῃ Α]]οΓς πεπηο αιιοᾶτ, δος νίτατο, Αἰὐδράφεα, ἰητογάι πὶ ρτὸ 
ἰηιτάϊᾳ σαρίταν ἢ ντ ἀπείη ὶ ἡ ἀδραίςεια,, τὰ εἴϊ, αδ΄τ τπυ!ἀϊ4 ἀἰ- 
ξϊο. Ῥ]ατῸ {0.5 πολίτικ τσ ρρσκειυω ὃ αδρκᾳ εἰαν χείριν ὃ μώλω κέγήν. 
οἴπ5 φαοά ἀϊέζιγιις {πὴ ἰηα] ἀΐαπὶ ἀεργθςοτ, γα] ρι δςοῦ ντ πιΐ- 
1 1τσεᾶτ ἱπιρυπὲ ἀἴσοτο. Οτε οἱ οτίατῃ οαηάεπι νοσδηι τυ ἀδρα - 
φ ειαν κὶ πίω) οἱ μαριδμίω ἰχος εἴξ, τίω) πρόνοιαν, διαὶ τοὶ μι) ἀποδιδράσκειν 
ἅπαντα τὰ «ρφορεδϑιέν τοι. εἰδιρρίς εἰα ἐτῖατα γιὸς εἰϊ Ἡ ο]]είρουτι, νἱ-- 
ἀς δτοριναπυτη»αἰξὲ πόλεων. Αἰδξάςεια ετίαπι τδαϊςὶς πόπηθη εἰξ 
συΐυ5 ἴσα πηεπηϊηϊτ πλησήρίφ χίθ- ἐν βινόςων : ὃν ἐϑίωαικε ἢ κεραυνίου 
δἴρρυς ἀκρωρεία γγονά ταὶ ῥίζα, πτκρόμοι(θ- πηχένῳ, ἰωὶ ἑανὶ γιων φαγη τὴς 
κριτ᾿ ἄγνοιαν ἐμμανὴς γίγνεται, ομλεἶ ταὶ ὃ ἀϑρώςεια, 

Αδρας ἰνη,ης ἡ Αἀταίζιας, 1.4 ἀταίτι ἢ 18. 

Αἰδραςθ., ἀταίτας ργορτίτη Ὠοπηεη: εἰξ ὃ. αἀϊσέξίυιπι ἀδοχς θ᾽, 
ΡΓΟ πιὶηἰπηὸ ἔυ σιτπιονίξι ἃ βισα αἰϊεμο. 

Αφράραξις, αττὶρ εχ, ἤογθα ἰητεγ οἱθγα. χευσολαχανον, 
Αδραχνη, ἃ ἀγδολις ἀτθοτγ Β]Ππὶθ [10.17.ςαρ.2. 4. ἄς αυα ᾿ἀετΏ [Ὁ 13. 

φὰρ. 22, Ἰηαιτ,Α ἀγασῃηε οἴ πος ξογὸ Οταοὶ ροτταίαςα ΠΟ Π11- 
Ὡς Ἰητογργοσαητογ 5 Οα τα 111 πτ Βογρα ὅς φάταςῃπε νοσεταγ» Υ5 
Πἴπ5 Πτογὰ ἀϊπογῇτατο. Οατογάτη αἀγαοίιηε οἱ ΙὙ]υοττὶς ἀγθου 
ποήὰς ἰη Ρἰηὶς παίζεις, Π ΠΊΠΠ|5 νος ἀοη]ν ξο]ἴο ταητὰπὶ υγΐποτα» 
ὃς πα πΠηπαπη ἀδοϊἐφηϊε: σοττῖςς πος ίςαρτο 4υϊἀεπ)νίς ἃ 4) οτ 
συμ)  αἴατας νι ογὶ ΡΟ τ : τα πὶ τγ [Ἐς αἰροέξι εἴτ. Οὐα ἀςἤιπη- 
Ρἤτοχ ΤΠεορμτγοῖο 00. 2. ἀε Ἀζοτιδ ρδηταγιπηνςαΡ.16. παρ; - 
μμοῖον ὃ) τὸ φύλλον καὶ καὶ ἐδιραχνη ἔχδιϊτώ κομάρω, μέγεϑος ὃ ὑκ ἄγεν μέ- 

γα 3. φλοιὸν λοϊκὸν ἔϊχειγκὴ αὐξεῤῥηγν ὑυῆνον. Ξεἀ νιάστωτ ΡΊΙητς ἰς- 
δηϊὸ αἰδιπηγννυῖνον. Ετ ἀερταματὲ τπ Οοάϊος ὙΠΕΟρ ται ἰερὶ- 
τα αἰδοώχνν, τγδῃςἐςιτάυς ἱπερτίις Οαζά ροτμ]ασαῃ,. ΠΡτὸ γε- 
τὸ τ σαρ.8.εἸυ46πὶ ορέτι5 ὃς Δι: Πποσὶς ρο γι! σδ ΠῚ: 410 ἰοοο ἴτᾶ 
Ἰέσίτυτ : ταὶ ὃ, ὡς πϑειπίπίην, δ΄ αἰδράχγη » νηλεία, χόμορίθ-. [ξὰ ε- 
πιο Δηάιπτὴ αὐρεῤῥίπἼφννντ ἵπτο} Πρ άταγ φλοιόν τ να] ἑῃ ἀπά! σαι 
ἴδαιιξητες νοσὸς Ἰεσφηάα;, δέ [τα [ζει Ἔπάιμη : δὲ ἀδράχνη μηλέα, 
κομοίρῳ ἃ οἵξ, Δάγαοίιηατ, πηαἶθιςοπΊαγο. ἸΑτη εχ πος ἰοςο, ὃς 
ἀο εοττῖος ἰοθτδης Ρ] ηλις ΠΌ το το. οαρ 31. ἀϊχῖτ : ΟΣ Βυ 4 πὶ 
ετίδιη ςλάϊτ, νΥ πιαϊὸ ν νηεάοηϊ, Οὐαπηοῦτειη πγαϊὰ τγαηίζα  ς 
Ὀαξαἰπαιϊ!οης: δι πν ετίδην ὁφάϊτ γι ροττιαοα,ν πεδοηΐ, 
τθατο. Πδγθ ἡοῖτο ἐς Βητοτία ρ]ηταγι ΠῚ » ΟΡ. 4. νοὶ ΤΈςο- 
Ῥδιγαίζας μαδες πλάϊ Μεάισαπι ἥυς Ρεγσδπ) ( 4ιι4πιὶ ἃς Ρ] τ 
πΐυς ΑἸΪγείαπι) ἕο το εἶδε ὃ αϑραχνης., γε] ντ Ἰσριταγ αἰδράχνης, 
ΡΙΪη.110.12.σαρ τϑοαθοῖ νπεάοῃις, 

Αδρέπανον ϑερρςνδἴτας ἜΧροΓς Εεῖς, Ἡςἤοά ἵπτεγρτος, ἀδρεπτον, ϑεοῖς 
τὐακείωϊοον, ϑορίιοοϊες, 

Αδρίω͵ ὦ μ᾿ ἡσω, 0] εἴξοναι σαοτιγπάς ἐδρηκωὶρ Δα τα.» ἀριϊὰ Ό1ο- 
ἰςοτί ἀ.11,2. 

Αἰ δρησις γοτίΠ|, α΄ πρᾳξία, ιιαίϊ « δ ρησία. 
Αδρήςφα ἀδοάσηα. δι ἰοςιις Ττοδάις ἀρᾷ Εοπτ. Πα β, 
Αἴδρης Θ-,ἀδρας Θ-. Μη επιπὶς Ηοπηοτις πὸ ἀδρῆςε, μετοῖς ἈΠ} Μεῖο 

Ρ'»,Π|αάος βι Ηεγοάοτας ἱη Μεϊροπηοις δά! ες ἐξ πὲ ἀϊ χίτισῦτο Ὁ, 
ἧς δούχων ἰώγων ὃ λόγον ποιεύυϑροι αἰδράποδα φιλοδ)έασοτα κἰ εἰ δρυφα, 
μάλιςαιν οἱ ἀδρησα ιητογρτοῖοσ, πιὶηϊπγὲ ἔα ρὰςια » ἰῖςος Ἰηίςξξας 
τίοης ἀΐσῃα [ἀυγεηζίιις Μ 4111 ἐχροποῖ. 

Αδρὲ ρτο αἰδρὲ ἀϊοιιης ΡΑΓΊΡΕΥ]α: ρορμ]]. 
Αϑρία, ἃ ἀτία οἰαῖτας ἴῃ πγατὶς ἤθη Α ἀτίατῖςο,, 48] δέ Αἰδρίας ἀϊείτυτ 

σεύοτα πηαίςι] πιο. 1 τσίαπας πη Ισάτο ΠΙ ΠΙ͂ΡΡΟ» ὁζίφυρος αὐρ ἀ- 
δρίαν διακυμανέτω, ἰά εἰς, Ζερῆγτις Αἀτγίαπι βυξεῖθας οχα- 
σίτοτ. Ηοτούοτυς πα Τ᾿ογρίομοτις, κατύκειν δὲ τουτέων ποὺς ὅ- 
οὺυς ἀγχοῦ τ ἐγετω ἐν τῷ «δ ρίν.1 ἃ οἵξ, ροττίποοτε αἰιτεπὶ Βοσιπὶ 
βηςν ρίορε γεηεῖος Αἀτίσιηςοίλς, ΝΝΑπιΎ ςηετίφ μος ἴῃ ἅπι 



34 ΑΔ 
ἢτα ἔχης πλάση πηίγάσιο, οἱ οηΐα Ηστπιζοτιιηη. αἱ Αὐτὰ δι 

Αἰδιενὸς. σεητο ΠΟΠΊΘΗ ἐν τοῖς «ερλεγριΐνοις εἰς ἃ ἀξιςει δου σπάνα.- 

ϑιωαγοὸν,Ἰεσίτιη, ἐγγύετο δγ ὁ ἀ ρας εἰδης ὅσο ἀ δριανο πο λεώς τὶ ἰωνίαξ. 

δριανοὶ γὸ οἱ πολῖται αν λέγνται Αἰ δριαγοὶ, γτ τοῖσιτ δυάς » οἷα - 
τὰς εἴ Μυῇῆκ, : 

Αἰ διακὴς» Δατιαουδν αν Αάτῖα. ΝΥΝ ὴ ; 

Αἰ βιανιναὶ ἰκεκτορίδεςν Δἀτίαταε ΡΠ] παν ἀς αΐδεις Ατἰ τος] ες [15. 

ΖΦ. Δε πατατὰ δηϊπηδ πὶ» ΠΡ.1. [το πὶ Α ἀτίδη δ᾽ ράγῃο 4υϊάθπι 

ἴμπητ οογροτε, ρα φιοτίάίς ρατίπιης, ξετοοίαος ταππεῦν ὅς ρα]]ος 
(ξρες ἰυτογίπησης : τοἷος Τιῖς γάγίας ὃς ἀιέτα (μητ Αἀτίαπα: δὉ 

Λάτι,φυὸδά 1π (0 τγαξξα δὶς ἴπ ἀϊς ρατίπητ, νὸ ἱπάϊοαι δῖερβδη. 

ἄς γεθιριις. ᾿ ; ἾΝΝ ἱ ᾿ 
ΑἸτριόνδς, ἀτιΑπας το ρτ απ Ποπηοη, ἐόδδιανος οἶνίθ., γέ πα πὶ Αάτῖα- 

παπὶ ἴῃ 5:1 1Ππ|4 παίσεης, Ὀϊ οἴσογ. .5.ἀδριανὸς γος ΠῈ σθητη]ς οἵ 

Ὁ Αἀτία. νῃάς εἰ δδιανὴ ϑεύλασσα Αἀτίαπιηι πηατα. Ηοταῖῆι5 1η 
ῬΑΙΙπο ἀ 4,516 τρατὶ ᾿ἰθες Αἀτίφηο ,ἰὰ οἰϊ, Αἀτίατίςον Ἂς ἴῃ νετ- 
νο, Αἰδδία. ὃς ἀδριανοὶ ἀϊσαπταγ Οοἰτα οἴτοα Λἀτίατίσαπ) πλᾶτο. 

Αἰ διατικὸν πέλαγ, Αἀτί4: Ρ]ατάτοῖ..ἶπ 4 Π1}}}, τίυΣ μὴ γὸ βόρειον 
ϑεέλαοσὸμ, ἀ δρίδρ καλοῦσιν γ) ὅστὸ τυῤῥίυικῆς πόλεως οἰ δρίας " πίω) ἢ «πρὸς 

νότον κεκλιυδί ων γαγτικρυς τυῤῥῥωικὸν πέλαγ»ςνἱὰ οἴζ, Πα πὴ πηᾶτς ηυοά 
Αἷν Βοτεᾶπι γογσὶς » Αἀτίαπι γοσαηῖ ἃ Ὑγτγηιςηίςα νίρθε Αὐτίας: 
απο ᾷ ἀὐτεπι αἱ ἰΝοτιπὶ ἱπο πάτα, ΤὙ ΓΒ ηϊσιιπη ρα σι!ς. 

Α΄ διάὺς, πιιηϊπὲ δοογθαῖς, ἃ ποπιίης δριμὺς πλατατο ἀοσοηιμ,, ἢς 
ἀδδυς,αὉ ἡδὺς ποδ ὠκυς,αὉ ὠκύς: 

Αἰ δροξατικὸν,γοσαῖ Ρ]άῖο ΔηΪΠπΊΑ] τογγοῖιις, απο τογγδσι [Ὁ]! ἀ11π| ε - 
Ἰεπιοητυπῇ σαϊσαζ. ΤΙΣ 

Αἰϑεόβωκθ. ὁ καὶ ἡ,ησὶ σγαήϊς εἰὰ σ' εδῖς ἴξαι σταπάιδιις. Α(οΙρίτιιτ ὃς 
Ῥτὸ ρόηςσε 8461) ἀρὰ ΤΟ οι ςοτ δ. ᾶρ.δι. ἼΜῚ 

Αἰδδυμερὴ ς,οἶνξθυ», γί πατῇ οταῆς ραττίδις ςοπίτλης δι! οταἤ]οτὶς (- 
{αητια,γίπιαι οὐαΤα πὶ. Ὀϊοἴςοτ. 1.5. αρ.10. 

Αἰδρὸς,οὐ ὁ, αάαϊτις, ρΙαπις,, τπδτασις, γα 5 παχὺς σΓΑπ 15», πηᾶλιι-- 
{(υ]ας,οταπιαίςυ ας, αὐξξας, οτα  είζεης ν τοδιμῖις » 41 εἰς ἤγπηα 
Βαβιτιάίης, αἱ ἀπ Ρίο ̓ μογογηδητο οἰϊ, δ Ο]υτιιδ » νὰν στα ας 
ἴζαϊας, πλασπμ5, ἀρ ]ι5 » Πιμ τας 5 ΠΟΡΙΟΙΕ15» ὙθοΓνΓΠΔΤΌΓΙ18.» ίο- 
Ἰ4ας. Ποματις ἴῃ Ίγρ 1) νῖτα,, Πγ]π πὶ εἷδι ρὸν γ γα!Πάπ τη τητοῖσ 
Ῥτοτάταγ. Οε]]πς 118.7. καρ..13. Εττῃ σαγπλίης δέ 1 [Ὁ] τα οτα- 
τίοης φεπετα ἀϊσοηάϊ ργο ρα δ Πα ἔχηῖ τγῖα. ας Οταοὶ χάρακπῦ- 
ράς γοσδης 5») ὨΟπηϊπάσις εἰς ξεοογυησ, ἐδ ρὴν ἰχν ὃν, μέσον, ες 
μα ΠῚ ΡΥ ΠΠΠΠῚ ΡῸ [π|ΠΊ115 γ ὙθΈγο τη γΟσδιλ115 ν» ἐξο!η 4. Π) στᾶσ 
εἰϊεπηντεγτία τη πῇ ξά ἴσο ὅπ : ὑθοτὶς ἀρ ηΐτας ἄταιις ΔΡΊρ] 40 
εἴ,ϑς. [τάηις ἀδιοὺς χαρακτὴρ, 14 οἰ Ἐγ Τὰς (α Β]"πῖς., νθοτ,α - 
τοηαϊ σεμὰς (Π ] πιο. Ετ Ηετγοάοτιις Π10.1. ἐν σῇ γῇ καρπὸς εἰς 
δρὸς ὦ, οἴῃ ἀσίο ἔαρος σγάὴς δάμϊτα. ἁδρὸς πόλεμιθ-, Ατῇ- 
Ἰορθι πα τσαιπι 06 Π]}11η1. ὈΙοίςοτγιά. 116... ἀδιρον δέιδιρφν, τά εν, 
ατῦογ ἀπγα, νῖ πο τας ποίϊογ νεγεῖς : σγαα., ντ Ηοεγπο] αι: 
ἃς Πρεοϊοία ὅς [οττῖς 5» νε Ματγςεῖ ες ν 4] λάποταῖ δ ρὸν ἤσηῖῇ- 
κατα ὄυτεαφὲςΙἀ οΒ ρίησιιε δὲ ΕἸ σῖτον ππτγιτι 1, εχ ςόα 6 οἱ! ΠῚ 
ἄδοοτε γαϊ τάϊιπι ὃς ἕαγτο » 44 }1ς οἷ“ σογηὶ πηατεγία ΟὉ τὰ νεοηα- 
Ῥυ] 5 σουβεϊεπαάϊς αρτα. Ρ]υταγοίιας ἱπ δοίοης, σι ἀδιρὸν, ἀιοῖς 
Ρτὸ γα]άο, ἰητοεγρτος σοιτοθογάτιιπι νογτίτ, Εῖθτο 4. Αὶ σσιη 
ξαρ.το οἱ ἀδιροὶ ὁ πόλεως ἃ εἴἘ,, ορτίπιατος οἰ αἰτατί αι, ΠΟ ογατος 
1 Ῥαηατῃοηαῖςο » τί αὐτίμὶ χα ψεῶν δόξόμ τοῖς αἰ δ ροτέρρις καὶ πολιὶ 

βελτίοσιν 1) δοκεύσι, ἸῺ εἴϊ [οιτίοτγιθιις,, ἀδιρότερ)ς,Ιὰ εἰς, μα ϊτίοτγ. 
εἰδιρότερον διατᾷν» ΘΕ γα 5 οἴρατε , Οαἰθιμς ἐ σα] Ορροπίτιιγ λε- 
παιώς:Δὰ ΔοϊΠΊΠῚ φτ[4Π| τγαπϑίδειυτ ΑτΠ  η, δ. μέγας κὶ αἰ διρὴς πίω) 
«βυχίω. Ετυπιοίος. αἰδρφὸς, χονδιρὴς. αιϑοα τὸ ἡδω͵ τὸ δυφοκίνω, ὁ δό-- 

μεϑα γὸ τοῖς μεγάλοις κὶ χονδδοῖς. ἰ δροὶ ἀϊσιιητατ ἀτυΐτες πλέσιοι, ἃς 
ΠΕ} ἁγατγὶ {αΐδι5 το Π1Ὸ ἀρτατιιγ. δι ρὸς, μέγας δαψιλὴς, παχὺς, πο- 

γχυὺς, πλάσι, δυπραφής. Αἰ διρὸς σφυγμῶὸς, ΠΣ » ἀΓΉΡ]ὰ5 » 481 αἰγέξιις 
{ὸοαπάπιπι ἀγτεγία ἰαττάτηςπι ὃς ριοξηπάίτάταπ,ν οὐ] ἀχνὸς ορ- 
Ῥοηίϊτατ ας. ΠΡ ἀς ΡαΠΠ05. : 

Αἰδρρτιμδη,ης Ἵν οτταϑυρ σαἸτυ ἀο,οχυδογαητῖα, αριιηφαπτῖα» ροη- 
ἀμις.Ρ]ΘηΙτ145. Ηεἤοαιις, ἰδ ρρσιωώη ς-ἀχνεςγεύειεν ἔραζε, 

Αἰδιούτης, "τος Ρ]επίτα ο 7) ἀχυθογαητια, αουπάλητίᾳ, σγαἴπειιάο, 

τοδυτ» γηχιτιἀονογα ἤλτῖο οτίϑμι ἃ ΘαΖα νογείταγ, 10.4.1 }ςο- 
ῬἈγαίξ. οαρ.13.ἀς ολυῖς Ρ᾽ χης. οηίαητ. Γ αἰσατὶς μαης ἀϊξεΊΟη ἐπὶ 

ἴῃ γῖτ, σαὶ τταά τ, ἀδιρραὴς ἢ τος ἰδ εῤπης γδιυύαμες. μέγεϑος, ΡΛ] ιις 
“α δὰ Οοτίοτἧ σαρ.8.Ἰοαιδης ἀς ΡΙςηα δὲ ςορίοία Ὀει σηΐταῖς Ες 
εἰεΐαταπι ἴῃ ἰαρξῖος ἢαης νοςοπὶ νίμγραμττ. 

Αἰδρρχώρφι,αὶ νθογες το σι οηος Βαδίταης. π ἜΜΡΗΝΝ 
Αἰϑδυα πὰ πδιιος Ἔχ γηΐΟΟ τγιποο γί μητγος, ΟΥΡΓΙΙς:ροτη2,5 ᾽ς]: ἀ- 

κεόδενα Αττίοῖο: ὃς ΠΥ ἁτατγὶ, 
Αἰδρύμα κτος ἐρυγας, ἰτιάις γκρϑτρός... 
Αἰ δριώω,ςταίϊο, γα ιιπὶ τεάφάο,πηαρηϊῆςο. Ετ αἱ δριυωύφῶι, ἴη ἐγαπῖτα- 

ἀϊπέ ργοβςεγς, ναὶ φταηάείζετς ᾽ ἤιε ἁβοϊςίςετς, ΤΠ εορταίζ.]}. 
Αι καρ τς ὅς σαυῇς ρίλητ. ἀδριώει πὲς ὀγκους 14 εἰξ, το ἀ1τ στα ο- 
τον Πς ἀδοιυΐειν δ᾽ καρπὸν ἀρὰ ευηἀεη),αυ σ ΓΟ, ΓΟ ΠΊρΙςτς, πος 
Ἀϊποτ ρίδητ. .ιςαρ.3.]υοἀ Οαζα πιαϊὲ τγαηίτα τ σοπιρη]άγοινηάς 
αἰ δοιώνμα ἰὰ εἰς ςταΟτ, τῇ ΡΙσηαπὶ ογςίοθ 5 ταγρ οἴζο, ογαςίζο, 
αιιρείςζοιρτουςσηϊο, σταηάοίςο, ρογογα ον Ἡογοάοι, 16... ἀρδενἐ- 
μῆνον υἷν τοι ἐκ τοῦ πυτα μοῦ αἱ δδιυώςται τὸ λήϊον, ὅζο. ΡοΪ τὶ 1η.ΟΧρο- 

{αϊτ, Ἰσυςπι εἴς, γα. ργοῦ]ςπι. ΑἸεχαρά, ἃ ρῃγοὰ, ςιρ. 7.ἀς 
Τραάδοωίθδας : πὰ γἱἀοτῖς Με τας Οδτὰ ὦ δρεων εἶν ρογογαατὶ νοῖ- 

Δὲ ἊΝ 
εἰς ὅτι 5. πλείφης υἱχοότητός εἰσιν ἔμπλειοι δήλον ἐκ “ἢ ἐδριυδεῶι. 

Αἱ ἄδιωσις, εως ἡ,οταΠ τι 4ο,οταἸατῖο.αριϊά Τ]ΠΙΕορ ἢ. ς Ἀπ 1. ρ]αητι Θὰ 
Ζα, νῖσοτ ὃς ατας φάττα. 

Αἰδρὺς ὑος, ὁ χ᾽ ἡ νοάτεης ἀρ ογῖθι15,αγ ογ διις νάσυμις. 
ΑἰδεύφακτοςἸΠου το ἀϊτις» ΠΟ, οἴγοιι ΠΊ 14 ]χτὰς. εἰφύλσκτος ἀτείχις Ὁ-, 

χ» αὔδυ δικαςηρίε,, Ἀος εἰἘν ξάτεης Ἰμάϊοῖο ψιρά ἰπεγὰ οἰμ!πιοάϊ 
σϑῃςο]]ος ἰνασετὶ (οἱείρας οἱ ἐπὶ ΑἸ μςηὶς : ἐγᾶσ ςπἰ πὶ Ιοςιις ἱπμάνς}) 
4αογηῖς ται} 15 ἰορταβ,ν ης ὅς ἐδ ύφακτος ει! δρύφακτον πΠοπηϊηα- 
τιις βα1: φυαηῖ δδυσὶ περοχγυῖυθ.. ᾧ 

Αδιὺ, λα ΐτοτ,νο] ίαλας Ρτο ἡδὺ ΤἼΘοοτίτ, δυτι τὸ ψιϑύρισμα, κ᾽ ἃ 
πίτυς ἀπόλε τίωλα. ᾿ Ἷ 

ΑΦύγλωουθ- βοὰ κήρυκος, 1 πα ὀλυμπγ, ἀς ἱαςαπάο ργασοηΐο νίκα 
ἑξοσγία ἀϊςίτιτ. ὃ Ἃ 

Αδυεπὴς λύρα, ΡΙ πάατ. ὀλυμπ.ὶ Παῖς. ἡ ᾿ 
Αἰδύϑεμον,αςοταπη, ὄξιΘο-. ξοτίλη ἡμα οο σπίτι οἰδί ἔπη [ιαιίοτος; 

νηάε δὲ ἧδὸς ΠΟΠ.ΙΠΑΤΙΓ » ὅς ε)οτιςὲ ἀδὸς, ξοτίδη ετίαγῃ ἰοεθθηπ- 
ἄμπὶ ἀδύϑυμων » αιιδήϊ Δηϊπηο ᾿ς οογάΐ αἰτχαά δάξογατ ἱθςιη- 
ἀιτατὶς. 

Αἰδύπγο(θδ.γίαδιε ἰρίγδης. 
Αδωαμαι ἀξ 4αοὰ ἐἰδιυατώποη ροΐππ). ΗΡ.ἀς νἱξξα ἴῃ πιοτὸ. 

Δουτ. ἰδευδανται χὐεῶς οἱ πε υειητ, 
Αὐϑδιωωαμίαγας ἡ ἱπλΌ ςο τ 45,1τπροιφιτΙΑνοίῤῥω σία ἀς 1]1τ5,]ἄσιοτ, 

ἱπορίδιΡΙαῖο χ ἄς ἈΘρα. ἀἰδωυα μία πὰ ἀδικεῖν ἄκοντες αὐτὸ δήπτη- 
δεύεσι. ᾿ς ἰαη.11}) ΑἸΟγΟ. μεργείλας τινας ὑπτεροχαὶ ἐν ἢ δέω μεσι κὶ α'- 
διωυαμίως ὑτπαρχέστις δες, 

Αδιώαμος, ἱπηροτεις , πη 60 }}1|5. ΑἸεχαηά. Αρῆγο Δ, γίροντες 
ὡς ψυχεοὶ καὶ ἀδιωΐαμοι, ὅς. γηάς αἰδιωΐαμθ᾽ εἶν’, γΠ]ὰ πὴ, ΑΖ 
ἀγπαιηο ν]ηιΠη » 1ὰ εἰϊ, ἱπηροτεῆς : σαΐας σοη ΠΟ ομἀ1 τατῖο- 
ποτ νας Π1δ.ς. ὈΙοἰςογ ἃ. σᾶρ. 15. δὲ ἀρ! Ρ] Ἰπίμπὶ 11.1.4. παρ. 
τό. ἴτὰ ἀυτοπιὶ ἀιέζαπι οἴ μος νίπυιη ξιἐξιτίαπι ὅς Ιογας ἰρε οἷος, 
πυρᾷ φἀπιίχτα ρτγίτις Δι.» ΠΊΟΧ ἴσηε ἀρίμσαρτα ἔταπρονοηξις 
εἴας νἱγος. Ἶ 

Αδαυυασία,ας ἐγϊπα 4] οτα ἀο, Ἰηλια]οητία: ΟΕΙΠΠτις, ᾿πῚΡ 6Ο1ΠΠΠταςνἴπηρο-- 
τειτία., ΡΕΠΌΓΙΑ » ἀεξεέιις. ΤΠυσγάϊά. 1.7. φοβάιαν . 5 μὴ οὗ 
πεμποωῆνοι, ἃ γ7) «ὦ λέγειν ἀδιιωασίδμ,, καὶ καὶ γνώμης ἐχμπεῖς γιγνέ-- 
μῆνοι καὶ τῷ ϑίχχ τ εἰς χάριν πὶ λίγντες, οὐ τὰ ὄντα εἰπτιγγείλωνσι, 
1ὰ εἴϊ, πιετῃεξης διιῖθηὶ ης ἰσσατὶ., γεὶ ἀἰϊςεπάϊ ξσαΐτατε , γοὶ 
σοηΠ|10. ἀείζιτατί, νοὶ ἴῃ πημἰτἰ τυ ἀϊη!5 στατίαπα ογαπτὲς » Πα 
παητίθηξ, 

Αφωωαςὶ, ἰπηροτοητοτ, ἀδιωΐατως. 
Αδιωατέῳ, ὦ, μ. ἔσω» Ἰπηροῖοης {π πὶ, ποη Ροίαπι, ἀς τον, πιο- 

συπηθ0 ν» ΠΟ 4 ας : σιιχι ἸηΠηϊτιθο ἰοσίτως,, ἀδωυατω γεχφεηγνοῖ 
ἀδιωατὼ ποιεῖν τούτο, ἰὰ οἰ, οὐ διμΐαψα ποη Ῥοΐηηι. σᾶρ. 17. 
Εὐαρρο}}} Ματιῇ, οὐδὲν ἀδιωα πτήσει ὑμαν, ΠΙᾺ] ἱτηρο δ 1|ε ε- 
τς γοὐ!ς » ὅς. 0 [κπῖςα ΕπλῃσΕ]. ἐκ ἀδιυατήσει καὶ τ ϑεώ πᾶν 
ῥῆμον ἴά εἴξ , ποη εγὶτ ᾿πηροίι}ς ἀρια Πειπ οπηης γεγθαπι. 
ΡῬΊΔτο 3. ἐς Β ἐριθ. ψέγει τὸ ἀδικεῖν ἀδιω απ αὐτὸ δρᾷγ,ϊᾷ οἴζ,μοπ, 
Ῥοζεης 14 ἐχςαμ]. 

Αδυωατθ- ὁ καὶ ἡ, ἱπηροτεϑης, ἀμείχόμΘ., ἀο Ὁ 1]1ς, ἱπηροβ.» ἰης Βςαχι 
1γγῖτιις., ΠῚ ες 1]115., 1η 4] 1 τι5 δά » πο ἸἀοηςῺ5 »ἰτρατ δά» τα- 
αΪ5 5» ᾿πι ΠΟ  Ρ1]1ς » 4πὶ ποαιῖτ, Ρίατο ἀς Πορσίδις, ἀδιωώατῷ’ 
φέρειν, ἱ ἰπια ἐς αὐ ξεγοηάθηγ. ἀδιώΐατος λέγειν, 1. π0 114 οι -- 
ταῖς ἀϊ θά! ρτα ἀττις ἴδια ἀἰ σοφαὶ ᾿πηρογίτβ, γε ογάπασιςε ἱποΡ5. 
Ρίυταγς Β.ἴ ΘΑ], ὑπὸ σι τογου ποδεέγρας ἀδιυύατος τῳ σώ (ατι» 
14 εξ, ργορτοῦ γε με πηεητΠγηᾶπὶ ρούαστάπι ζογροτς ἱπηθρες!]- 
Ἰὰς. Χοπορίοη, τοῖς σώμεισιν οἰ διωατοί εἰσι. Τάοπι οὐπι ἱπβηί- 
τι, εἶεν ἰδιουΐατοι αἴνλῳ σιωυαρμόσαι, πο ΡοΙαητ οι πη αἰο ςοη- 
ὈΘΏΙΓΟ » δὲ ςοηἰσθησὶ. [ἄστη ἴῃ Ραάϊα, ἀδιώατος γυόνβυος γήράν 
ἵξηϊο ἔτδέλιις. ἀϑυωΐατοι ἐγγύοντο τοῖς χεόμασιν ἰὰ εἴς, ἐνδεεῖς ἐγβώοντο. 
εἰδιω τως ἔχειν, ΠΟ πιοί]ιεη, σεὺς κρίλιππον ) ἐσ4δη 2 ἡῶπετο «- 
διωάτως ἤδη ἐΐχοντα ὃ πατέρανροίταιαπι [Ἐπῆτ ἰᾶπῇ ν τὶ δυάς ἢ οὶ 
Ραῖγοιη. Οτερον. ΝΑ ζαηΖ. ὧν τεῷ τῆθὺ εἰοδ᾽ λόγῳ, οὐδ᾽ ἰῶ ὅτε ἐκ ἀλη- 
ϑὴς, ἢ ἀσοφίθ:, καὶ ἀδιυδασος, ὃς. ᾿πηρθτοπβ. Ὑπάς ἀδιωασότερρς, 
ποϊθὰς ροῖοης ἀρᾷ Χαπορἤοπῖοπι - τὸ ἀδιμίατον, αῃοα βετὶ 
ποῃ Ροτεῖξ να] ἱπηρο 6116. αἰδιωύατὸν ὅδι, ἰὰ εἰχξ, Ποπ ]Ισος, ποπ 
ἄλτιγς οαπὶ ἰηδηΐτίιο. Χοπορῆοην ἀδιύατον τοσούτες πρέφειν. 
ΡΙαῖο 2. ἀς ἈΘραΒ. ἀδιωώατον ἄρα καὶ ϑεῷ ἐϑέλειν αὐδ αἰλλοιοιωῦ, 
γο}1ε Πεὶις ποι ροτοῖξ [8 πλιτατς 1 4] 1ᾶτὴ ξογπηᾶπη. [ποίδηις 
ἴῃ ἀϊαίορο Ογεϊορὶς ὃς ΙΝορταηὶ,, πήρωσίν μιοι ἐφϑωλμδῥ ἐῶ δι τ 
δύγατον, Ἰὰ ε(ἕ, οσι!οτυτη οςοίτατοπι ίπαγε ποη ροἥλίιιπι », αριᾷ 
ΡΙατοι.ἴη Τίσπη πο εἰδενύαπον οὐμῦ ϑεών παισὶν ἀπες εἶν. Οἴσετο ἐχ- 
Ροηΐτ,ᾶς ἀξ ςΠ]Π τη πὶ ἔξει εἰς ἀ ἀξῖς οττῖς Πάοτη ποὴ ΒαθοΣ 
τα; ἴτοτη ἴῃ ςοάςπι [ἰΌτο,, ἀδιεώατον ἸητοΓρ. Νεξιθ: πᾶπὶ μας 
γεγθ8. ἢ μῆρ οὐ ποιυτίω) χαὶ πειτέρα αἴδὲ τὰ «παντὸς «ὐρεῖν τὰ ἔργον, 
κα εὐ ρόντα σἰς παίΐτας ἀδιωΐατον λέγ εἰν νοτγοτγάταις "τὴ 4υϊάοσα 

4ιαμὶ ρατεηῖοπῃ μυϊας, ν οἱμετῆτατις ἡπαφηῖτς ἀϊ ξῆςΙ]ς ν ὃς ααιπὶ 
ἡΔην ἱπυςηοτὶς Ἰηάίσατς ἴῃ γυΐϊσις πεΐὰς. Πἰοίτωτ ὃς πμιπεῖο 
ταυτὶ τυ ἀϊηἰς Ρτο εσάεπη: τλνα δ ύνατα ὅδε, φαῦλα ἐφϑλἃ ποίδσαιν 
Ἰὰ εἴ, βετὶ ἤθη ροιοίε γε δοπαεχ ππα]!ς ξιοιαπγιὲ, ΤΗμογα!ά. 
Ἰΐθδτο νἱτίπηο δὴ γὸ τῇ ἐρετοία το χωρίον ὃν» α ύνατα ἰωδ, ἀϑίω αἰ ων 
ἐχόντων ν μὲ ὶ μεγάλα βλάπτφν καὶ ἐρετρίδν ν, κἡ πἰω) ἄνω εὔβοιαν, ἢ. 
τ εγατ ἴῃ ργϑοϊπέϊυ»Πεγὶ ἤθη ροτογαζ. δίς. τὸ ἰδ ύγατον,ηεςεἰἢτας 
ἀράς ποῖ αὐῳὶ ς-εραΐν, ἐ αὶ μὴ αν ὑγαλον δ) Ὁ 4κιύτ ἑαν ἢ ὁ γι ιεῦτας 

ςτῖλπι 



ὲ 7. 
εἴἰαπι ἀὐτώατοιν αι ΐδιις εἰν ςαυία ἰοητίοα,ν᾽ ςογρὸτ πιο] ατῖν δὲ 
φαυίγί) πα! ἶσος αι οχ ργγγαηοο ὃς ρα θ]ΠῖοΟ Αἱ εἰν Ἰταγ. Π4Π} ἃς 
τὰ ἀδιιύατα γοςας ΡΟ δ ΐκις αιαη ἱπι1]οτιιάϊποιιι Οἴζογο, ὅς ἴῃ - 
τιαϊσητίαιπι Αὐ]ιις Οἐ] ἔπιις ἐς Θπΐ τι ἴῃ ἘΡρ τ. αὐδφγένονται παύτες ἀ- 
διαστώτως οἱ καταϊραφέντες ὡς μυδεμιὰς ἄλλους συΓχω ρφυμῆθης τροφοί- 
σνως πλίω ὀργιϑείας, χαὶ “ἦν ἀφιωίαλων, Αδιωμαΐτων ϑυρῆν τ ρατα:πηΐα ἃ- 
αὐ 5υϊάαπι ἄς ̓ἰς (μι πχαίοτα ἰδέξαητατ, λα) ροπίης αἰεααί. 

ἀδαύατα πρόβατα ἐχροηὶτ ΕἸ εἰν εἰνί ας, τεὸ γεγδιαῦθα πὰς, ἰὰ4 ἢ, 
Ῥαϊϊα ρέσιάος, Γεὰ ̓ὸρ οπ ότι] μοὶ γεγένυνία : ντ {{, πιογ ἱάα: με- 
οὐάος »δὲ ἀνα Βοτθος ἱπιπιςπτογονννι ἀϊχὶτ Μάτο, ἱρίαπι ἤθη ατ- 
τοηάοης. 

Αδιωατως, πυροιεητοτ, ΔΙ Β] εἰς. 

Αιδυσωκυτος,ε, ὃ κα δ ἱπεχοτγαδη!ς, ἰπηριιάσῃς, ἃ τρρσωπόληπτὸς 1 ΓΙ σὶ- 
5 ὃς {ξιιοτιῖς » δὲ φαΐ ΠΌΠΠτπς Ρογο ηαΣ ἀαθοτ γατ σης), καὶ ὐπει- 
ράκληπίθ., αὐαλγ υ τίθυ, 

ἀπέραντον, ἄσυλον, τὸ ἀπόκρυφον μέρος Ἔ ἱερφο, σπήλαιον. ἐτοάοτως [1- 

ἄριςο τικον. Ἐτ γγσι!. ΖΞ ποΙά.Σ.Παις Δάγτις ἢςς τυ α ἀϊοῖα το- 

Ῥοττατ,ν δὶ δεγαΐας Ἰητοῖργος, ἀντιιπι, Ἰη ας, Ιοςιις οἹξ τοπ)ρὶὶ 
Ἰξοτοτιοτνδά φαςπὶ ηα}}ι εθ᾽ χά ίτας ΠΠῚ [ἀςογάοτί, αὐ α {ἶπε, ἃς 
δύω Ἰυστεάϊοτ,ίϊης αἰ ̓ σαΐτς ἰη στο... Οὐίατ. 3. δ6 111 οἰμ]ῖς ἴῃ 
ἤης. Ῥεγσαππηίσαε ἴῃ οὐσοιυτῖς ἃς το πηοτῖς το ΠΊρ] ἰς, 4110 Ρτατῖογ 
[ἀσογάοτες αάϊτε ἔς ποη εἴδξ,ια: Οὐαὶ οἰδυ τὰ ἀρρο!]αητ,τγ μηρα- 
πα [Ὀαιιεγιιηῖ. ᾿ 

᾿Αἰϑυτίθ. «, ὁ καὶ ἡνγποη οσοίάδης, εὐ ὦ δύσεως, αἰ βατίδ-, ἰηαοςεῖπις » ἐπί- 
ραντίθ- ἀδυτθ. τόπος, αρυὰ δτεγαῦ. 

Αἰλύφγωνθ., Ποτὶςὰὸ ρτο ἐδ ύφων(δ: : συΐις νοχ [πδιιὶς εἴ ὃς ἱπσιπάα, 
Οὐ Ρτατίπας ἃ ὄρτυγα νοσαζ αἷδύφωνον αριιά Ατβει.}10.9. 
Δ.ΔῺ, μιάσω,π ἤκαιρτο ἀρίδω, ἰὰ εἴτ, απονάξοαητο γοΕ]οῦτο » σοης 

εἰηονοςςίηο, ργαάϊςο,, ἔδει καὶ κεϑεεράζει, 1 εἴξεινοςε σαπίτ,αιτ εἰς 
τῆογα [πάϊτ. Γυοίαπας ἰπ ἀϊαίοσο πάν όπης κὶ γαλίωϊης, τῷ Χπόκχώνι 
κιϑαφίζοντι, ἢ ταῖς βιούταςς ἀδὲύσαις «τροσεχοόγτων ἃ γοιώ,, ἰὰ οἴξ,Α- 
ῬΟΙΠ αὶ οἰγβαγαπι ρα Πἀητὶ,, να] πριν οὐ σαποητίδιις ΔΠΪ ΠῚΠΠῚ 
ἀρρ Ἰσδητίσις, ὅς. [ἀφ πὶ ἴῃ ΑΠΔομαγΠάς, εἰκὸς δέ σε καὶ αὐλοιώπας 

᾿ ἑωρρκέναι τινας τότε, κ᾽ ἄγχες σίω φδογτάς ἐν κύκλῳ σωνες-ὦτας, νδὶ σὺ 
γάσδοντας,1 εἴ, οτε σοποιηεητος,ίει [αςοἰποητος νης φσρίφνρτο 
Ἄδητι αι] ογα ἔτ. ΡΙατο ἀς Γεσιρι, ἄδ τίω) φωγζωδ, γοςς σδητο. - 
δὼ τὸ ἐλεγεῖα ἀεσαητο, Πεγπ οἰ τ οη.Τάοιη Γιςίδη, ἰδ ι4 61} ΠΊΟΧ, 
δ᾽ αὐτὰ ὦ αὐαίχαρσι,ἐχφεῖα, δἰ σμκο, τα κὶ αὐλή οι τα, ἄδειν δας τ Ρτο- 
Ῥτιὲ οὐσπογααι εἴτ. δὼ ργο φε]εθτο ἃς ἰλυάο,, Γι οίδηιις ἴῃ 
1οπιηϊο, ἀκούεις ὡς οἶδα παύτων ἄδεται. ἀδειν γ7) τὸ μα, ΑΥΠΕΟΡΕ. 
ἦπ παδιθυς,14 οἰ, δια ὃ ςόματίθ- φϑέγίεδι, ἀΦεῖν ἐϊκώμιον, ἀξ [4ι1- 

᾿ ἀἴδας φἀγπηςξῃ φάπετς. Αἰ δεις ὥπσερ εἰς δῆλον πλέων, Ρατοσ πη εἴς 
ἴῃ ἱπουιτίοίος ἃς γοϊυρτιαγῖος, ντὰς διυι ἃ. ὧδ ειν τῷ θεω εἴς, ἀυτῳ 
ὕμνον αὐάτειν. ἔδειν πόλιν, ντθε πὴ οάς ἴπ οἶς ἰλυ ἀφ ηι σοπιροίϊτα 
φεἸςθτατς ον ετίααι ἰάσ πὶ 40 ἃ ψαλλείν κὶ φημίζειν καὶ ἐμμέτεως οὐ 
ἐμμελῶς χέϊεν: ρα! ετςι να! σατς ἧζ νατιοϊηάτῖγας οτίδηχ πο άι4-- 
τί. Αδεῖν τί ασιϑειμζωὺ δ᾽ βίς π'εός αὔηϑον. Αἀλοίπι ἴῃ ἀπᾶτος μο- 

ες πηΐπες ἃς τεπτϊέϊος. 
Αδω, Ρ]οεο,ἀατίαο ἱππρίτατ,ρτίπια δτευΐ, ΑρΟ]Ποπ. ἐρέσκω, δὶς 
᾿ {οτἰθίτας Π|24,}ν Ωἷς ὄρελεν ϑαύατός μοι ἀ δεῖν κοικές. [ατερ. ἀρέ- 

ΟΝ 
Ο Αδὸ ἰλτίοινπάς ἄσα! Ησπ|.1}124.ε μα τιΘ- ται αἴρνα, ἰᾷ οἴξ, χορτά- 
ΟΠ σα, κορέσαι, πληρώσαι. 
᾿ς Αἰφωρτο ὠσίω τὰ εἰϊ,γεποτοτ δὲ νέγεσυπάοτ. ὃί αὔἴδομαι ῬΓῸ ἐἰσέομαι. 
᾿ς Αδώμητθ. πέτρη, ἰδρὶς τι α!ς, 14 οἴ, 4 δά πἀνποιιπη ἤότηο νἱις 

εἰ, Νοπηυϑ. 
᾿Αδῶν ὄντος, στατιις, ρ]Ασεης,ἰπ Ἐρίρταπι. ἣ 

᾿ Αϑωνώθ. ὁ ὑπὸ ἃ ἀϑίω 5 ἰὰ οἵδ, 4α] εἰ τὰ Οτοο. ἀϊέτας εἰς ὃς ΝΥ ε- 
᾿Ῥτάπιις ἀδωναϊϑ., 

εἰοι καρποὶ, δι αέξις ΑἀοηΙ],14 εἴ, ἀδώνιδος,, ἀε αυϊδες Τὴ ἀ1- 
γ ἄδωνις ᾿ ἀς, τοδιις ρατιάπω τ  ΠΠτάτε πῃ, ὃς Ὀτοιξηι γοΪ]α- 

Ῥτάτοπι ἁβογοοτίδιις, 
ΟΠ ΑΘ “ὠγ μαντεὶ ἔταξας Ρἰαςίάϊ. τὸ ἀδώνιον ρτο ἰάοϊο Αἀοηίἀϊς σαρίτατ, 

οὐ δι πο εἴα επ. ᾿ 
᾿Αϑανία δὲ Αδωνιασμὸς ὁ δ) πῳῷ ἄδωνι δρίω 8.14 εἴ, Πὰς ῥίορτοτ Α- 

᾿ ἄοηεπι [ιρεέζυς. νηάς ἀδωνίαν ἀγειν αὐτὶ τῷ εἰδῶνιν κλαλειν. 
δωνιμοιοιδὸς,, οΔητίει τα ἴῃ Αἀοηίάεπι, ἃ Μαγγαηάξηις το] ς 
Ἄοᾶηι (ΟἸἸταπιτντ δυτῆοτ εἰς ΡΟ] χ, ὃ ᾿ 

Αὔδωνις «δὸς, Αἀοηὶς,ργ ρτίμιπὶ ποσηθη : ᾿ἰς δε|τ Οὐπιγάς Ογρτῖο- 
ὶ τῦπη τεσὶς Πἰ τις εχ Μγεγμα ΠῚ, φυεπὶ ἀτάἀθητηΠιπὲ Ν ευὰς ἀ- 

τ Φαπιδυιτ. ἐδώνιδὸς κῆ ποι, 1ὰ οἴ, Αἀοη! αἰς Βογτὶ.ν ᾽ς ΘΒ]. τα αι. 
ἃ ἀς δἷς ἴτα ΗςΊγ εἶν. ὧν τοῖς ἐδωνίοις εἰδωλα εἰἶξαγουσι κὶ κύπούς ἐπ᾿ 
ὀςράκων ,χἄὶ τι ὀμτοδειπίω) ὁπ ώρϑμ , δῇ ἐκ μαραάϑρων κὶ ϑειδάκων πρῳ- 
σκχδυείζεσιν ἀντ πιὶς κήπεςν κὶ γὸ ἐν ϑριδεικίγαις αὐὲ κατακλινϑίω αἱ 
ὑπὸ Αφρρδίτης φασὶν. ΑἀΟ ης ετίαπι ἀοπιΐηυς ἀρὰ Ῥ σεηΐςες χὰ] 
Αἄοπιη γγίρὸν γοςλητ : ἔχης δυΐεπὶ σίηστιπα τἰ δ᾽: Βς: 0116 4] 4 
ὅς Ταξλιιοία πὶ οοτερθητος . ἀς αιδὰς Ἐοίτις δὲ ΡΟ] υχ. ἀριϊᾷ 
Τιυςίφηιπι ἴῃ Πεα ὅυτῖα. ἀδῶώνις Ἐτίαιτι θαι} ποπηξὴ ὁ Γἰδαπο 
Ῥτοδιυιεπτίς. ὈΙ οὐταγ Ὁ ἀδὼ ἢ ἀδῳ γεὶ ἡδὼ , ' 

᾿Αδωνις ἧς, Πστᾶμυς, ἔρις 6; Αδωσῶ, το, αογιβςο, ἱερώ, 
4 δώριτῷ. γ ὁ καὶ ὦ) ἱπάοπατας. Τρ οςτίς, εἰθ νῆν, τ; ἐαπαςίως οὐδὺ 

“- 

Αἴϑυτον ",τὸγαάγτυπι, Ροποτγαὶς » ἴσοις τοπρ] ᾿παςσςοίϊας, ἐβατον, Ἰ 

Ῥτο ρτῖπιο, λέγεται φωναὶ ἐκ πὸ αδυας γχυ ἐῶχγρε ρρυσοιν μὴ πρὸς τὸν ἡ 

αὖϑις ἀδυρέτες ὑποπέμ ,ἰά οἵδ, Ιαδοητογ ῃδαὶς τὰτπὶ ἱπΠἀοη- 
τος Γεηλττοῖ. ν᾽ 

Αϑωρρδύκητιθ. ὁ κ τ΄ἷν 4] Ἰατσίτίοης ὃς πηιπεγῖδιις Ποα (ΟΥΓΙΠΊΡΙ- 
ἘΡΕΡΕ δ ἸΩΞΟτΓΙΡτς αδωρέληπαθι, Πς πιο μς πος καλοὶ ςτ, 
οὐ οἷς ὅ' πὰς δυϑιωᾶὰς ἐπισημώνγεδηε, φιχαίως καὶ ἀδωρρδοκήπως πωῦτα 
πεωράχϑαί μοὶ πιροσωμολογεῖτε νὰ οἴ» ιὸ ταιτϊοπιῦας πιεὶς (δ - 
{ςπρ ΜΠ ἰςνςοη ἔς ἢ] οἰτῖς οπιηΐα πὶς [μπὲ ὅς ἱποοτταριὲ ξεοΠς. 
ΖΕΙςΒίηος » ἀσιωάυοι πτιρεκαίλουω σὴ τὸ βῆμα ἃ ἀμβόνογ ἀδωρρδόκητον 
ογομαί ζοντὲς πῇ πόλει, ; 

Αἰδωρρδοκήπως, τητερτὸ, 

Αἴϑώρρς;, ὁ καὶ ἦν Ἀφ αΥ πὶ ΠΡ οταῖίς., αὺϊ πἰἈ}} Ἰαγρίταγ νοΐ Ἰαγριτίοηἕτ 
ὕς Ἰηατξξις, ἱπσοτταρτας ὨγαΠογίθιις, ἀδωρότασίθ. Ὦ) χευμάτων, 
Ῥοσι πα Ἰποοτγγιρτας ΤΟΥ 4] .11}0,.. χρυ κοτων διαφάνώς ἀδιωρ’- 
τατθ- γγυδυάν(Θ- κατεῖχε τὸ πλή δὺς ἐλόυ ϑέρι-. ῬΊ ατατοθας τὰ Ῥεῖ ς 
οἷς » αὐὴρ ἀδωρότατίῷ», ὰ οἴζ,γὴν Ἰηποςςης ὃς ἴητεσοτ, 5]ς ἀδωρίᾳ 
ῬΙῸ ἀφϑορία,, 4ιμμΠῚ 4ιιῖ5 (δ ἀοηἷς ὃς πιαποτίθιις σοτγιπηρὶ ὨΟΏ, 
1ϊαῖτ, ὃὲ ἀϑώρως ἀάμετθ. ΑἸ Ια π 60 αἴ δῶρρς ροηίϊταν Ρτο ἱπάσῃα- 
το. ΐφωρᾳ διώρα ἱά εἰξ,ἄοηα πόη ἀοπα,ίςι χακόδ᾽ ρα γἡ τὰ δὴ χᾷ- 
κχῷ δισδιῆνα, ἃ οἰξν αι; ἴῃ πη] πὶ ὃς ρεγαϊ εἴς πὶ ἀαητιτ. 5ορῃος!- 
ἐχϑρωὼν αἴδίῶρκ δώρα,, κ᾽ ἐκ ὀγή σιμ(φ»» 1ὰ εἴς, ποϊίιπι πααηεγα ποῆ 
ππιηογᾶ Ππητεργοιις θέμε οἵτ, 4110 ΠῚ ΟΠ ΟΠ πόη τοπὶογὸ οἵα 
δοςἰριοη 4, τα ἀλυτιιγ Ὁ ᾿ς χα ποδὶς πια!ὲ συρίαητ: ἤιητ ἐπ 
ηἰπὴ Ρ᾽εγαπαις ο4 Ἰααίρί σάτα, ποχία ὃς οχίτιοία : δά αιοά 4115 
ἄΐτ Ν το ]εἰηαιίεης, Ττλοο Πδηδος δί ἀοπα ξειοητες. 

Αδώσιτ. κρεκὰς, ποοττιρτας ἰυάοχ, ἐμίδωτθ. εἰν. 
ΑΦώτης,κ, ὁ, ΠΠν ΒΡ ογα  ς, γα! ας, α αὶ αὐ] ἄλτ. Εἰ εἤοά, δ'ὥτη μὲ στρ 

ἔδωκεν, ἀδώτη δι᾽ ὥτις ἔδωκε» ᾿ 
ΑἘ,πιροτ,ἀοηες, ἀεὶ, ἕως. ; ͵ 

Δ δγθο,ἤης ἀοῖς, ἀοτὶς ἐχρεῖς, ἰά εἴς, ἀφερνίθ: νεῖ πγυΐταπι μαθοης 
ἀἰοιοαη, ἃ οἴϊ πολύφερνος,, ΟἸΠῚ πηστα ἄοτς, 40 αἱ ρείτιατ, γε] αὐτιὶ ΤῈ 
πολὺ δί ἔδγον, ἀος, [54 ραου]. ἀος 4 ροιί κα ἱρομτὸ ἀοτατατ; 
Ζια τα ἀριυᾷ Οὐ]. Πῶς ἐπι α11 τηϊιποτα. 

Αέδνωτθ- ερἰπάοτατις, ππιιρτας. 
Αὐδὼων,ογτος, Ρἰασεῃς» ἀρέσκων: ταπαπάγη ΔΌ ἀδέω τγαπίροτίο ᾿Στοτῖςς 
ΑἸἰϑλεύω, κιεὐσω,ςοττο, ρτς Ποτιαχογοςογγ)αϊωγίζομαι μοχϑώ, ΑΡΟΪ- 

Ἰοη. ἀεϑλεύων βασιλιί, τοσὶ σοττατθη δ ̓εῆς 7 τά εἴτ, 1η τεσὶς 

δτατίατα. ΕἸςΠΟα αὐόξες ἀγών ἀεϑλεύςσε, ργαο γίτγὶ ἀϊπησδητο 
ΔὉ ἀεϑλον, ἴ. σοΓτΔ θη. 

᾿Ἀἰεϑλίώ, ργο εοάοηλρυθπο Ἡοτοάοι 5.1. διωεχ ἑῶς αἰεὶ καιωώς ἀξ 
ϑλεὺν πρὸς τὸς τεγε νας, τπα]ὸ ρυσηαρᾶητ. 

᾿᾿Αἰϑλότὴρ ἵρρςγεοττατοτ,ἀΓωνιςῆς, ρα 61]. Αϑλητὴρ ἡ ες άςη,. 
Αέϑλιθ' ἵωπος,θηΐμς νἱ του, 4 γοροττας ργα πη π|. Ατο μας Ἐρί- 

σταπηπηατατίμ5»ον φοίβε χρησμῷ δὸς οἰ  ϑλιον ἔςεφε πυϑ, δίς. δὲ αἴ - 
ϑλγα Ἰάδιπι 4ιιοα αεϑλα..ὉὉ 

Αεϑλοϑέτας, κε, δ, σοττα πυϊηἰ5 δατῆ τ: 
ἱ Αἴεϑλῳ, τὸ, ργαπηίπ 1, ἔϑλον͵ ὄπεϑλον, οτζΑ τη 6.41, ρίσπιις. ΤΉΦΟΞ 

οὔτ. Ε4ν]}.9. χοήσδεις δ᾽ ὧν ἐσίδήν χεῖσδης κατειϑεῖνω ἀεϑλον, α εἰϊν 
Υἷς ἰσῖταγ νἹάςι ον ὶς ἀεροπεῖε ρισηας. τ Ῥιοτῖπι5 ἘΡΙΒ ἅπας 

Ῥοετα, δαὶ ἡῥὸρ ἐς ἄΐεϑλα πάλας ἤσκησε κεαταιαξ, δίς. ἴ. αὰ ργςΠηϊα; 
ἴξὶι οὐΐατ σετταπιΐματ γε ΑἸ] 7 χάρ ἐϑοίκη μεδ᾿ ἄεθλα, μετ᾿ ἀ7... 
γτα πικρὰ ϑαλάοσης., 

Αἰἰϑχθυῦ, ἰά ε, ζϑλ9",  γὼν,σοττασαση, [14], ]αἴσοτ,ο Η εἴτι πλ.οριις 
Ἡξετούοτ, ΠΒ.1.ζητελεσαίπων ἢ) 21 περσέων τὸν προκείυνδνον ἀεϑλον, 
δεΐτερα σφὶ περρέῖπε,δες. γε άπισαητ τον εἰ ἐϑλὺν ἐπὸ Ὁ ἐθέλω, ἔϑε- 
λοῦ τι ὃν ,ὃζ “1 Π} α δπτατικῶς ἀέϑελον, τὸ παΐυ ϑελητὸν γ) ὃς [γ προρᾷ 
ἄεϑλογ;:δζ στῇ  ἀ καὶ ἐ ἄϑχον γε] χἶδσὶ τὸ τλῶ τὸ χρατερῶ,πλὸν κα ἃ -- 
“λον ἴιις ἄθλον, Ετν πη. 

Αἰεϑλοσεωΐν ης,ἡ, ἀγωνία, ςεττάπγεη; α ΌΓρατς ζογταν ἀ 1: τα ΠῚ πι Ὁγί ας 
Αεϑλοξόρος, ἴῃ ςετταγπῖπε νἱ ἐτοτνςεττατογγάγωνις ἧς, ΕΠ ΕτΟ ἀοτ. 1.1 

ἀεϑλοφοροι ἀμφότεροι ὁμοίως ἧσόμ, 
Δεὶ,(επηροτ, απ ἀι δ» ςοπτιπσητον, ρεγρέτιο ἀπο, ΟΠ δ ας ΔΠη] τε πὰ 

Ροτγίδεις, ἴσας ἅτε ἃς ποέξζενϊασίτοτ, δεαὶ αν δυτὸς, ὈΠΠΟΠα ΠῚ ΠΌΠ, 
ἤης }1α τεπιροτίς ἐστοι πυ Π] ἢ ε οἱ αἰεί ὄντες δεοῖ. 14 εἴξ, 41) ἴπι- 
πιογῖα]ςς. Χοπόρθοη Π.1.Ὀςξ 415, ϑεοὶ 9, ὦ πῷ ἀεὶ ὄντες παΐτα ἴσα- 
σι τεὶ γεγγωνυῖμα κα τὸ ἢνγταιδις. ΤΠ υοΥ ἀ.11.3.κὺ πὰ ἀεὶ πληρουυῆμναξ 
ἐξέπεμπον ποὺς τὸς ἐνανήες ὰ οἴχνγτε ἀπαπηαις παιπαηι ἜΧρΙςας πὶ 
τδηζ 5 ἱη Βοίτι!επὶ οσςατίιπι πιττεῦδης. Π αἴτια ἃς ὃς ἀεὶ ριον 
ἴῃ Ῥοτρεταμῃ)»ἘπΊροτ. [οἰ ἍπὰΣ 5 πᾶσα οἢ᾽ ἐς ὠεὶ τὸν ὁπό, δίς: 
ὁ ἀεὶ χεογίϑ' ατοτηΐϊπι τε ρας ,ΧεπορΙν αἱ ἔ το, οι ρογροτυᾶ 

τος ἐκ α εἰ, πευτίαααπη αἰτάυὲ. Ροτοίι οἶττα ἀιίοι ἴπλοι. τη ροτίβ 
Οππη δεῖς τοταροτιδα5 πσς αάἀιοιδιῦπι ἀςςοπιπιοάατί, 6 π|- 
Δα πιοϑιπὶ ὀνκέ τι δι ἐπύποτε,νε Οαζα ΠΠ0.ἀς σοσίττι δς. ἀοςετ, εείς- 
ποτε οιαροτγ, Τα ἐγ α1.115.2..ὃς οἰγιάδαις ἀεί πότε πολεμίους ὄγταξ 

«ρατεύειν δίς, Β. 110 ἰαςοίϊετε ᾿ οἵξες απίάμος, δίς. αεἰ στιαην ΤΠ} - 
τὰγ ὑγὸ φοηςὸ δὲ αυουΐημς. ἕως κ; μέχει. Ἐπτίριά ἢ Μεάκα, παις 

γὸ δεδρ' καὶ τείνεις βίον, ΟἹ δεῦρ ἀ εἰ ροιττι πὶ Εἰξ ; ρτο ἕως αὔρτι, τά 
εἰ, πυσιπάας : ἀἰείτυτ οτίατι ὠεὶ ἀς Ὀτφαΐ τοπιροτε, νε ἄοςες 
ϑυϊ4. ἐχ Ηοπὶ ἔχων κότον ἐμυδιὲς ἀεί. Τάςπν ἀπποτατ Εὐϊε. 124, 
χ δι Αἰ]. Ἀεὶ γὸ εὖ πίπαοσιν οἱ διὸς κύζω!:Ρτα:μηΐα ἀϊςίτιτ ἀς Ηἰς 
αὐ πλογῖτο., ὅν Ροτν οἰάο ορτιηγα: ἔσιττθα {ςςοτιι Βυύπευτ. 
ἀυΐᾷὴὴ Ἰητέγργοιαηταγ ἐς δὶς σαὶ ἴυτξ ρ᾽δέϊαπτατ. Αἰεὶ γεωργὸς 

᾿ εἰς γέωτα π' λέσιίθ. ΣᾺ Πυα εἰ Δ4.σ ππὶ ἀξ Ἡϊς αἱ! (ρὲ Ῥαίξιϊηταγ, 
ὑδλαιῖς (ἐπήρεῖ πιοίίογα ρος ητατ, εὗπι ἡ ξαδ ότι ξοηάϊξῖο. 
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μεπε, ὃς νίτα ἰξαταιπι ρογροταὸ τοϊλρδητατ ταις τεοιάλητ. ἃ εἰ τις 
ἐν κύδωνϑ’: Αἀλστιμι ἀε Βοίριταμρας ᾽ {ιοά Ογάοη τας οχτὶ- 
τετγῖτι ει τοῖς ἐρῶσιν σιϑεσυῖω, ΑΙ ΟΡ οἷα ααδιις: 414 ἀπηατοιας 
{μῖς ἀυπαίης αιιος σεπογοίας ὃς γατᾶς ἰατρί ἀπτὰγ ἄταας οἥΐξεγιιητ. 
Δ εἰ με τοιῦτοι πόλεμοι δειώκοιεννἀς ᾿σ' ας ἀϊοίτιιγ ραγαςπλία, Βο- 
πα! δύϊαιις ατοξξίς, ὅς Ἧ0}10 πλοάο πλςτυςπάίς. [ Ὗ 

Αἰφίρίγατισνέει, Πατ,ἃ νοῖρο ἐω, δὲ ζει ρτὸ κου ειγαιιάἰτ,ρτο ἀΐει. 
Αειζλαςὴ «γον κὶ ἴα Π)ΡΟΓ ΘΟγπηΙη4η58. 

Αἰειδλάςυσεις ες δ ροΓροτια ΘΓ Πλπατιὸ. 
Αἰειχύω, ςτηροῖ αβῆπο, ΓΕ παρετ (σατιιτὸ ἐθτῤῥέω. ΝΣ 
Αειγλυίπης,ενδν Ἰηληιοττα  ἰσ: Ἠοπποτις ἀθος ἀειγυέσας ἀἰοἰτ,Ι «εἶ, 

(ξηροῦ οχίξητος κἡ ἀεὶ ἐόγταςᾷ, γε ἀἰχὶτ 1. Ν ἀπ γιγνεῶν κὐ τὸ ἐῶ 
πρπιῆσατ. 

εἰφηήσης,ἕος, ὁ κα ανεητρίτέγηως. Ὶ 
Αεἰδεχίθε,Ἰάσηι αι ἃ εἰειδεῆς, ἀόρατίθο, το τὶ εἴἶδω τὸ γιν ἰσκὼ, Κειδέλιον 
κακὸν, Πα σ Πα ΠῚ ΠΊα αι Πγ, Πα! σα τι νἀ π|. ΠσηΙβ σας οτ ἰδ ΠῚ ἀειδε- 
χϑυναί ἂς ρογίρί οι πη. Ν Ισαπάοτ ἴπ ΤΒοτίας, ἄς Οτίοης : τοῦδε 
περας αἰδίσημον ἐν ἀ φράσιν ἄπρόμες αὔπως οἷα κιωηλατἕοντίΘ’ είδελον 

ἐςεροιτά,. Τάσπι οτίατη {ιοα ἀειδης,κ) λυσνεὴςν ἀφ βογΠιῖς ὃς πιο - 
Ιεῖας., 

᾿Αεἰδεικοο ντὰ Πρ ἱςηἀ  ἀλιλομαεά Η είν οἰ. {ε4 ἔοττ. ῥτο εο γερόποπά. 
ἀεί δελα. ΄ 

Αεμὶς εἐος, ὁ κα ἡ, οδίσαγις ἐσ ρα τίθ- το ποθ το τς ἀφόυνς Πα Πα ΠῚ ν]- 
{ὰς. Ρ ΠΟ, εἶδωλον ἐναργὲς ἐειοούς ὀΐμμασθ- “ἦ διὸνοίας, Πα] αο γα πα 
εὐ!άςης ΟΕ] πγευτις,υϊ 1! ρεξξ αἰ} 1ς οἴττης νογτῖς Βυι4. Η ἐτο- 
ἄωτ. 0.1. τὸ δι αὐ χευσῖον ἐγίνετο διτὸ σ᾽ ἀειδέων παρϑένων, δίς, Ιτοπὶ 

ἀοξογιη ον» ἀμορφίθ-, ἐκ εἰς εἰ Πξοτ πη εἴης Εογπηα, δυσειδὴς. 
Αἰριδία ας, η »ἀο Ογηλῖτας, ἐἰμορφία. ἔοΓτ ςΥ 1. ἀείδεια, 
ΑἰφδίνηαίΘ- αἰ] ἀπὸ οἰγοιιπιαξταενίετηροτ νὸ α11:ς, οὶ εἰ σρεφύμνίθηγη- 

ἀε ἀειδίνητίθ- αὐ κυ, ἘΡί σταῆχ, 
Αἰ εἰδεον, ρογο ΠΟΥ ΡΟΓρ ται ΠῚ. αὐ ἐγναῦν. ; νν 
Αείϑριες, αραὰ ΗῚΡΡ. ἱπασηΐτας οοάοπὶ ἴση ἤ1ο ἀΐόριες ἱπηροτῖτί, 

19 ΠΑ]. 
ΑειΖουλίαγρογροῖσα {δγυμτιις. 
Δείδῳ μιτωνςαητο,ἀσοαπτῖο, πηοάυΐοτ, ἀδο. ΠΟ πιεν. Π δά. ὦ Μύώιν ἐ- 

εἰδὲ θεαὶ γδες.ἱὰ εἴτ, ὧδε λεγε, ἄς, οΔη δ ιμετ᾽ ἀδῆς χέγεν ΤΊ ςοοτιτ. εἰτ 
φιυλλ.λ, τὶν τὸ φίλον γχλυκύμαλον κή μαυ τὸν μ᾽ ἀείδων, ὅζς. 1. τδ 1 ςἢ4- 
τιιπι ἀπ]ςὲ τα] ΠΥ, δὲ πτοῖρ Πα πὶ ΠΠηγι] σας ἢ 5914 οἰ» φαπτηοπᾶς 
ὅς ςατγηΐπα ἀς πὲ ςοπηροίϊτα. [ἀοπὶ ἐν τῷ εἰδυνλ «τ ν μούσω υδὲ 
ϑταὶ ἐντὶ γ ϑεὲς ϑεαὶ ἀείσδοντιν 1ὰ εἴτ, Μαυΐξ αα!ά ἐπι ἀςφα ἵιητ., ἄςος 
ἄεα ςαππητ: νἱ ργπηαπι ργοάυςιτ. ΑἸιφιαπῸ ἀρυά εἰμηἀοπ1- 
ὙΠεοοτγίτιιπι Πσηΐ ρας ίοπο ὃς ογερίτο. ΕΠ Ίης ἢτ ξοητταξείοης 
ἐδω,,. ςαπο. Ροετίςιπι εἰϊ νου θη πὶ » ἃς ἀεάιιείτις αὖ ἄ ἰητοη- 
{πα ραττῖσυ]α,(ς εἴδω : ςοσηοίζο 5 γε ειτὶ ὁπιηΐαση ρὲ (ς πη 
τί πὶ ΠῚ νεηάϊσατοητ ροοτα;. 

Ααεςὸς, 5, ΓΟ Πρίτοτηιις αὐώνι(θ- ἐσία ναἱ ἀἱΔὺύτης. 
Αειεσω ρογροζι ας, 1ὸ 4 [ὄπηρον ἴῃ οοάςπι σομ τα. ἐἐδυότης.51- 

ἀὰς εχ Απιρἢ οχ ἀεὶ ϑὲ ἑςως, νηάς ἢτ ὃς ὄνεσω ΠΡΠΙΕ. δυ δαιμονίου. 
Ααζωΐα ας. ἡ, ρατροταα νἱααςίτας, Ἔτογηΐτας νίτα;. ΝαΖαηΖ. πϑθὲ ϑεό- 

σπηπίθ:, τὸ ὡρώτον ὔτιον “ἷ ζωῆς. κ) τὸ ὃ ἀϑόυασίας φυτὸν," ὶ ἀειζωΐας πὴ - 
γλ δκς 1 Ρτπγα γἱῖα σαι ὃὲ ᾿πιηγχοττα] τατὶς ΟΥΘΟ» "Ρίε Ρεῖρε- 

τιια" νίτα; ἔθης. 
Δείζωον, τὸ ο οπιὶς ρίαῃτα: ἴσι ποτα; ἢς ἀϊξξα αιὸά εἰτις ἔΟ]14 (δ πι- 

ΡοΓ γἱγοαητ,άς αι ὃς εἴτις σεηστίτις πλπτα ὈΙοίσογιἀςς. οἰτις 
ἀπτοτργετες νοιταης ποιὸ δομηρογαϊματη,, τηοάὸ δςάμπι. Εἰ 
δυτοη] δοάυπι ΠηάΡΉΙ ΠῚ δέ ῬαΥΉ1ΠῚ » δέ τοττ πὶ 04 γοσδης 

4υΐἀαπῃ αὐδράχνίω ἀ γρίόρ, γαἾ, πολ ἔφιον, Βα οπηδηὶ ΠΠ| πο ΓΑ ΠῚ 7). ἃς 
ἀἰσίταίε πὶ. εἰυίάοτα (ρεςῖοπιν ΡΊ1η. Οα2ὰ ἀριιὰ Τ μεορἢτ. Πἰδ.1, 
ἈΠῈ ρ δος. ἀείζωον, δα πιροτγαΐμπαπι ἱητογργοΐατιιγ. 

Αεΐζωθο,ν ὁ αὶ ἡ “ξπιρίτοτηι5ν δ πηρογιαλτενίπαχ. Ῥ] ἕο ςρΙὮ.8. τς 
μίω ἀυτῴ καὶ γχύει ἀείζωον κτώυάν 6. Πὶ ὃς ξι πλι ἰς Βομσγεπη ατο- 
Β11ΠῈ ΠΟΙ ΡαΓαη5 ὃς ἱπηΠΊοττα 6 ΠῚ. 

Διἰειξωων, αὐγτίθ-, (δπυροτ ν πο π5,βτΟΓΠᾺ 5. 
Αἰειϑαλεων, ΓΕ ΠΊΡῸΥ νἸΓΟΏ 5» ἸΝΟΠΏΙ}5. 
Αἰειϑπαλιὶς » ἐος, ὁ κα (ΕπΊροτ ἤοτοης, σ τεῦ ναγπλης » ρογροτιιὸ νἱ- 

τεῆς. Ὀ᾿οἴταγ ὃς ἀειϑηλῆς, 1. ἐπαεὶ ϑοόλλων, ἀειϑειλὴς οτίατη Η οἰγςἢ. 
ὃς νἱέζοτγία ρια ταί [ἘΠΊροΓ ΥἹΓΘῃ 5. 

Αεἰκαρπίθο ὁ κα κα επηρεγ ἔταξε αης. 
Αεικείη ρτὸ ἀείκεια, ίξιι ἀεἰκία. Ἡοτοά ἐν τῇ ϑειλεία, πολλείκις 2. δαρεῖον 

λέγεται γνώμίω πίω» δὲ ἐποδίξαῶει ὡς ζόλοιτο αὐ ζώπυρην ἔῃ) ἀπαϑέα “ἢ 
ἀεικαίης μέλον, ἢ βαξυλώγας οἱ εἴκοσι πρὸς τῇ ἐπση αὐ ροσ οΐϑι, ἃ ες, 
ἴχριις ἔσγτας Πάγιιπι ἀϊχηΠς ,πλαΠ]!ς Ζοργγαπα μὲ 11] ἡγατ] τ, 
πάις οἰαά!ς ΠΌΤ. οΠς,, φυὰπινισίοτὶ {δὲ ᾿πεῆ!ε Βαργ]ο- 
Ὡς σαι ἃ Ζι4πὶ Βα ςθατ. Γἀφηι {1}0.1ινος ν στέγτοις 9 αὐτὸς κενῇ σι 
χλρσὶ πρυχ ἕως κρόρται πὔρλτ'σπε ἀεικείη, γ 14 οἰὮ , ὁ095 πταηϊδες νἀςιὶς 
τςαοτγίος αἰρογίς ργοδῖς οἱὲ τοἰξέγατιις. Τάς πν ̓δ᾽ ἀςπη΄. ἐτόλμηστις 
2. δι πειῖδα ἐογαίθ. πρῶτε παρ ἐμοὶ, ἀεικείν τοιῖ δὲ αἰδιασεῖν, τὰ οἵξ, 
βυ τας ἔπατας γιτὶ ἀρ μα τὴς Ρεϊπιατὶ) ἤϊταπὶ τηάῆσπις γογθοτῖθριις 

: ςουςίάςι, 5 

Ατικόλιθ- ἀν] πη} }ς, αὐ μκοιος ἀτρεπιὶνφισκληρὸς, αἴρότ, Ἰηάδοεης, ἱπάϊ- 
ϑύα», ἔσάυις ἀςξουπις, [τοτη της τνσοητο  Ρτιις, δτὸ αὖ εἰκω, Αἶει- 

κελίω δὴ μιδδιώ πηοτοςάς ν1]] ταις ἰηάίση. Ποπγογ. Οὐ γη ἕ ἄει- 
᾿ 

ΜΜλίον ἐνσεσαν ἴλγος, 1ὰ ςἰϊ, ἱπάῖρπμπι ᾿ηςοιππῖο ἀιιπὶ, ΑΡΟ]].2. 

Ἂ αἱ 
νηὸς ἐεικελίης, ὅζ. Ὡδαϊς ἀδου 115. ἐξεικελίη πάρα, Ποπῖοτ. ἀν ίϊ, 
Δεικλνρυσ Πα» 1 ὨΊροτιις. Ἡ οἰγ οἰ. ΘὨ ΠῚ ἰεικας αἴξοττ ρτο μοΐχας, ἑρ μαὶ, 

δάάεης οτίαπι ἢ (υλαξ τόξων, αἰττ α ὁ ττατιιπι ταξξας. ἸηἘτὰ ππο ἀϊ- 
Ῥβτπουσο ἀϊκὴ, ᾿ 

Αεικήςγξος, δ ὦ Ἄγ} ΠΊΔΠ 5,1 Π} ΠΊ ΔΕ] 5 [ΠΟ ΈΠΙ5. Πα ΠΩ ΤΠ] ς, χαλεπὸς Χοι-- 

κος, σκληρὸς γ ΑὈ[πΓάϊις, ἀπεοικῶςς, ὁ μὴ εἴκων,Ἰ ΐατοχωρών, ἀπίθανος. 
Ἡοιποι. Πἰδὰ.ά, δὴ νυ δόμαοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν αἴγμιυ»ον. [ὨτοΓΡΓ. 
ὠκιφικὸγ αἰ τρὲπ,χριλιεπον. 1146... οικέ τοι δ τι ἀεικές, ὃς ΠΠ|44, ὦ, ἀφε- 
κέοσι πλϑγησι, ἔσεα!ς νογσοτίθιις, ἀεικέα ἔργα, ηἀοσοταγαωρεπῆ 9 «:- 
ϑερρίπευτα, ἀφκης ἀφιὴρ Ιἰς 14 Ια ςἱ ΔΑ, ἐκ ἐτρεπὴ ςγλαμπ'ρὸς, φαήν ὡς, 4- 

Ριι4 Ατάιαπι. Ρ]ατατο η 5ο]οης, ἀφκῆς δολοσιωΐ, ὰ οτηπάϊσηα 
Τογαίτις ζῶ ἐσὲν ἀεικὲς 4 εἶχ, π1Π1] ἂρ τὸ Βυιτ. Αεικὴςο ΝΠ] οδυκαφρέ 
γητίθ-. Ατατιιδ, ἐφκέϊ τέφρῃ. γπάε Αἰφκῶς, [ἃ εἰξ, τηἀοςοπτοιναῦ τὸν, 

ἱπάϊσηὲ, 
Αἰκία, ας, ὁ, ἰφκοίην ὑδρες,σοητατηο Π 4.1πα} οἴτας, ἔπε ἀἰτας,ταγρίτιι- 

ἀο ἀτυχία κόλασις, κοικία κούπτωσες͵ χύ μη, οἱ μερτία » αἰκισμὸς κὶ δρυΐψες, 
Ἡετοάοτας μῦτὸ ργιπηο, συ δι ἐὼν τε δε τοιείτε ἐόν Ὁ. παῖς, ἐ τόλμητ 
σας ἢ δὲ παῖδα ἐίντος Ὡρώτε παρ᾿ ἐμοὶ ἀεικίᾳ τοιῖ δὲ αὐρισπεῖν,Ἰά εἴ 

Τηά σα πὶς σοηοιάογς νου θογιθι!ς, ἔδητα ̓ ηἀΙ σηΐταῖς αβῆςοτς, Ηο- 
ΠΊΟΓ.] Οὐγῇ᾽ μήτις ἀεικία φαγιέτω. 1ά6πι 116. ν τ. 1114. τοῖο ἐΠ᾽ Αἰ - 
πολλῶν πασὸν ἀεικείμω ἄπεχε χεοὶ φώτ᾽ ἐλεαίρων, Εἰτ δῇ κία Ρίεο- 
ῃαΐϊυο ποῦ ἕ. 

Αφκίζω μι. ἴσω, ΟὨτιΙπιο Τα, δε ἐσ ἀΐτατς Αβςῖο, ἔσπάο 5 ἀειιτρο, ἱη41-- 
υὰ δζ ἱηάἀοςοιτοτ τγαέϊο, φϑείρω ) γίτῖο,, ὑξρίζω͵ κολάζω, δπολύῳ» 

ἐγυβράζω οἰκίζω, ΑὉ «ἀεικῆ ς. 

Αἰεμανησίααρ4 Ατοορ. ΓΕ πηρίτογπιις ποτιις. 
Αφκίνητίθ,,ἴξηηρετ πποταβ, 8] ΠΕ πηρον ὅς αἤΠ Δι ὲ πγοιιετατ ΓΟ πη. 

ΑΥατὶ «ἀεικίγητοῖς ὅδιν αὶ κόσμίθ-. Οὐφο] ας ἴῃ Πἰδτο ἀθ γηϊαεηο ἯΝΣ 
μὴ ἀφκινήαε φυσεὼς ἔσης ἢ Ὁ ἀειπτιϑούς νοῦς ἀφκίγητι-, Υ 

Δεικινήπως, σῖτος ὃς ῬογοπηιτοῦΡ Ι]ο ἀς πημάο. 
Αἰεικσιαὶς, οὐ, ὁ ἰὰ οἷ, ἀ εἰκέα, 
Αεικορσώσα ϑηγσαρμτ τοηάςστα. 
Αεικόρσωκ!θ-,,. Ἰηϊταξτιοίμς εὔκαρπος. 
Αεικώς ᾿πάἀσοςητῖογ. 
Αεΐλαλίθ- ίξιηρεγ ἰοαιαχ. 

Αἰειλαμπὲς φώς ἴαπλεπ ἰεπιροτ ἰρίεμάδης, ἀρυὰ Οτοσον ΝΑζαησ εἰς 
πίω καινϊω) κυρκακῖω, :- 

Αἱειχα, τὰ Ἰοςα νπηθτοιῶ, πολυύσκια χρυρέα αὐόν εἴλης » ἘΤΥ ΠιΟΪ εἰ διισ 
τεπὶ εἴλη καὶ Τὶ ἡλίς αὐ γι 

Κείληνβατις» πνοή. ἢ 

Αἰφλιξη ον ὀμφηνοχ ΡΕΓΘ 15» Ν ΟΠ ΠΕ. 
Ἀεἰλφν,αἰριτατί, ἀδοίρετς, ϑωπευήν, εἰ ποιταν αὐκοίγιέν, Ἐτγπιοῖ. 
Αἰσιλογεῖς, Η εἰν ΟΝ. ὐὶ λαλεῖς ἀεὶ ααροφέρεις. ᾿ 
Αὐγλόγία, ας. ἡ,]ΟαμαοἸτας,ΓΩα] ΠΟ 1111, πϑλυλογία ὴ παυτολογία δἴ σηζ 

βσατ οτίαπι ἃ ἀϊσε ἐπ σαπίσγαιτ γατ!οη!5 το ἀσηήα πεςο!τά-- 

τοπη,ἤης ρταίςγίρτιοης ἀπττεπηροτγίβιαιτ ΡογΙΟπαϑ ν δῦ τοὶ ἰᾶται 
Ἰαάιςατῷ ἃς Πηϊτα; Βιι4. Οὐπη. πη ίτῃ, ον εἰς δυτλ. ἀειλογίῥρ ποιρε- 
χήν ΑἸ ει νοσατ χόγον δοιυδαι “ἴθ πεωραϊιάμων. [ἀς πὶ αἰδὶ αὐρᾳωρεσβ, 
ἀειλογιὰμ καρφεινουῆνες. 
Αελ Θ᾿ ὁ, δ κα ἀνίο]ς σάτοης » Οραςι5. εἴλη εηΐηι (0115 ἰρ]επάοσ ἀ οΐ- 

τυτγιανηλιίθ., 
Αἰείωῶναι ρτο ἀέμῆν ει, ΔΤ οἴτιιτ κοιτ᾽ ἐκτασῖν ΡΟ δ: ζ4Π1, ο[Ἐ Δυῖτε πῇ ἐμὰ) 

ὈοτίςιιπΊ Ὁτὸ αἴειν εἰ οἴ, ἂν εἰν (γί θιτιιτ οτίαιη εἰήωῆναι. 
Αἰεέμνης Θ- ὁ κὶ ἡ, {Ἐπηρεῖ πις πη γα 115 ΟΠ ΡΟΓ δὲ ἐπ ρεγροτεατη ος: 

Ἰεδγαπάμις. Γοστγατιάε ραος, οἷ ὧν ἀφμνήςες σαὶ ξ΄ χϑρας πρὸς ἀπιή- 
λὲς ζ΄ γεσι, τς ἀριὰ οσιηάοπι ἴῃ Ῥαπεσγτις ἕτως ἀείμνηςτον πρὸς αι- 
συὸς τω ὀργίων { χασι.1ἃ ἐπὶ δόξαν ἀείμνηςον καταλιπεῖν. ϑορμοοίος 
βεοτοῖς ἃ ἀείμνηςον τάφον δυ ρῥ ἐντα καϑέξει,νξ ρα! ς τπι πιοσταὶιθις 
(ϑιηρογ ἀοργςάϊσαπάμπι μαδοδίτ. 

Αφν,βατενπνεῖν. 
Αείναίδ᾽ ὁ κα ἡ ρετρετιιὸ πεης. Ἡοτοάοϊ 1.1. λέμν» ὃ ἔχεται ὃ σίίμα-- 

α- μεγάλη, το) χαγρυσε λυ δοὶ α εἰχαον δ)» σοητίσιις οἴ Γερα ]οιτο 
Ἰασιιον απο ΠῚ ρογεπηοπὶ οἵϊε ροτμήθοητ γα]. ἀείνας ̓ᾳοπὶ ἤρα, ὃ - 
δεύτεοσιγ ἀφναν τεὸσι γοτίζής. ἸΝτοΔη Δ, ἀριἃ Ατῇςη. πῆι 

Αἰειναῦχαμοΐ, Ααπαιτα ἢς αἰεὶ ἀρ! Μηξῆος, ααϊ ςοηίςςηῇς παῖιῖ-- 
Ῥιις ργοοι ἃ τοττγ ργοσιθῇ!,, πλαχίπηῖς ἀς τοδαις ςοη[ϊταδαητ, 
ΡΙμπταγοῖ, ᾿η ΡγΟΘ]. 

Αφνεφιὶ»οαοίταςγτυύφλωσις ἰεσίτατ ὃς ἀφνεῤές. 
Αεινέως ὦ, ὁ κα ηὶ,ἀ εἰναι θ-, αΐ ρεγρετιὸ Βεῖτ.[ητόγά σα ποχίμϑ,στερς 

σίωνς, βλαβερές- ἐὰν 

Αεισαϑης ἴξηιρεν ρατίςης. νἱάς ἴπ ἀεικίγητίθυ, 
Αὐπάϑεαιπιιπ απ ἀεβείςης αείῖο. ᾿ 

Αεισαλιὶς.ςοτγάις ἐρ ποτα π,); ὃ 4 (ςτηρότ σίδσοῖμγ., ἐήκι 
Αειποιρϑὲν θ. ὁ κα αὶ (ςτηρετ νίτσο. θα γέϊχαϊες νοςας ὑςιαάσδες αἶεις 

σειρϑένες. πος ετίαπι Ποηλίης ἀϊόιητας ξαγία ἃ Βορμοςΐς, 
Αἰειπλόωὶς εος ὁ ἡ αἱ νεγγαδιιηἀυς, σα] σα σάτοτηιῖς. 

Αἰ φθα,τα!},οτοχῚ ἢ ΡΓΪΠΊῸ ότι ἀείρω, 
Αἰεἰρακος,σὐτυα ἡ εἴλαφδ. προ κρησί, 
Αείριδες, οἸγοᾺ]]} σατεηα:. μΥ 
Αειρὴν, αἴ εῥητον, εἰ ππιραίτητον 55) κἀκῶ νομί συῆυον» 

Αἰεἰξῥοίδ- καὶ ἀεί ῥεςνϊασίτον Βυιθη 5. Ἰειτιιγ ἃς ἐεἰῤῥυσίθ., 
Αειρος, [δ αὶς. 6] ουιάτιις, εἰπ εἰρρο δ ἃ Αφος»»"Πξο ΙΧ, δυφυχῆ ς. 
Αείρω, μι ἀερώ τὶ ΟΣ το] Ροττο,ςχτο ]ο, το εχοῖτο, ςο» Σ 

φῆςφο 



ΔΙ Έ 
οἴξτιο, Πηρεηάο, αἴρω, ΑΡΟΙΠΟπἰις,α εἰρειν τεύχες. το Ί Ποτὲ ἀσπλα ἃς 
Ροτταγς, ἴσα ἔξγγο, ΕΠ οηγοτ, Π116..3.αἿο ἕν᾿ ἀειραυνη φερε, ἰὰ εἰϊ,, αὐ- 
το  ςπϑ» ἴδει λαίβοιῖσα ςαπὶ σορ ες. Γἀςαν ΠῚ. ζ. μή μοι οἶνον ἀἴΐειρε 
μαλίφρονα ϊὰ εἴτ, πρόσφερε. βαρὺς ἀείρεῶι, σταιὶς δὰ πη] ςη ἄτη. 
Ἡετοάοι. 1..9.ὠειρφυΐνω πόλεμον τῷ βαρβαίρῳ, αὶ εἴζ, Π]Πυ πὶ χάϊιεγ 
Τὰς ϑατσαγυηι {ππηοητος, ᾿πξογοητος οΠ]Π πὶ θατατο. ϑεέρσος ἀεὶ - 
ἐαρ,γαΐ ἀηΐπιος οχτο τ, εἰξέρας ἐς ἔτομαν 14 οδ΄, ἴῃ ποπιοη (0 ].- 
τιν ὀτοξξιις, το ας, οχτο! ἰθης ποπηρη. ΠΙαἀ. τ ἔντεα, "ἃ εἰζ » ἀτιμα 
ἀϊοσιησιν ἀείρειν Α οἰ. Π6 πινἱ4 εἰν, ροππαγιιτν γος ἴῃ αἰτ ἣν ογ]- 
Θοτο, ἰείρειν. απ ρρσφέρειν. βας-εἰζειν, αλλειν, ἐγείρειν κουφίζειν: εἰ εἰροβα)ν 
διεγείρομαιναΐω αἴρρμωι, ἐπαίρομω αὐδεξ οχομια). εἰ οτα πὶ ἀείρειν ὁμοῦ 

᾿ εἴρειν καὶ συμπλέκην ντπαμῖς Επίξατὶν.ἰα οἰἴχ, ΠΠ.0}} ἡδέξοτα ἃς σοριι- 
ἴαγς, {144 χυσεμὶ σ᾽ ἄειρεν ἱκκφὸ σε ντ ἤτ ἴῃ ας Πρηϊῇς. οἰεἰρὼ οΧ 
« ἰγιατιγοοεῖςο δὲ εἴρώννο] ροτίας σςυ απ ά ΠῚ αἱ εἰρήν υοη ΡοΓ ἴς 

τς Πϊλπὶ Προιβοαι. μα ενο, δ οὐ πὶ ραττὶ, σιὼ 
Ο  Δερων,ἰπα α 4 }:ς, ἀἰϑιύπευτος. δι} 4. (ς ἃ ἔοττιρτο οο ἰοσ. ἄειρρ:. 
᾿ς Ἀξὺὶς, ἔντος, Β της ἰρίταης. 

Ἀπ σειοξοίηιτ, αν ἀείδω, ἣσῳ, 
Αεδεο,σλης. 

 Αὐϑινὶὰς έος,Υ κα ἡ επηροτ ροΐσης, ἶ 
ἊΨ Ἄτεισι, ἤλητ. Ηεῇοά. ἴῃ ΤἈςορς. ἀγλαι αἰεισ)» ΤοΙϊοὲ ρτο δἰεἴσι, Ὁ 

π΄ ἀμ. ἶ 
᾿ς Αἐεἰσιτος,οαὶ νἴξεις ἃ ρα] 1οο, ὃς ἴη ργγταποο ρογρέτιες. 
᾿ς Αἱισκώπες , Διιδς ποέζυτηα; ἀε σεῆοτς ποξξυατιμη » ΑἸοηθς. θυ: 

{ποτ ρεοϊςςννττγαάῖτ ΑἸ μαπαοις ΠΠ0.0,σκώπες,, δὲ ἀεισκώπες, γ᾽ 6 
ς Ατϊϊοι. "δ. 9. ΑπἰπΊα]. ὃς ἰὴ ἀϊξλίοης σκώπες. ξ, 

Ο Αἔτεισμα, σλητιις, σδητι ον πιο] .τιο γ σἱοταν ἰδις. ἰάςηι σιοὰ ἀσμα. 
ΑἸ σόος, δτιδης (᾿πιροτοῖῖς Νοπηυ5. 

Αἰεἶοσον,ρτορὲιργοριηηαὸ ἄσσον ἐγίύς, 
ἥ εις δυσοα, γνάϑος. 

ΟΠ Αἰείςορες, προτὶ ἀπέροι. 
᾿Αἰειτείδος, ἄειχρος, Ετγπηοΐ. 
Αἰεἰτης απηΐσυς, ἑταῖρος. 
Αἴειτος,ςεἸετ,ταχ ὺς, ΕτΥ πιοίοῦ:. 
Ἀειςρεφῆς,ἕος ὁ κα καὶ (δπηροτ νου 011ς. 
Αἰείσυρος, ΖΞ (Ἀγ ]ις ἱπ Ῥ γοπλει]ν. ὥςτε ὠείσυρρι μύρμηκες αὐ τρῶν ὃν μυ- 

᾿ς χοῖς αἰηλίοις.ΠὩτΕΓΡ. σὺ φἠυῆνοι κ᾽ ἕρποντες. 
ἊΣ Αἰείύπνθ- (Ἐπηρογ ἄοτ τηϊοης. ; 
᾿ς Δειρόμὴς, [Ἐπηρετ (ΙΒ πιὶς, ΓΕ πα ροῦ ἀρράγεῃς, εἰ φφόνεῖς ἀστέρες » Πα] 

᾿ς 405: παηαπ4πὶ οςοί ἀμητοντ νγία,ΒΔ11}.8, 
εἰφλεγ νὴς ἔς, δ χὴ αὶ (Σ Πηρεγ ἀγάξης. 

Αἰειρόρφενίεπιρετ νεγηδης. εἰειδτιλὴς, ΞΟΡΆ. ρτορείδ (ξπηρεῖ ἔξγξης ὃς 
Ρεου] ἐταξζας. 

᾿Ἀειφρφύρητος οἶζος, ̓ άτοοτ,ἀοπιας (ἘΣ ΠΊρογ οἰτοά τα. ΝΟπηας. 
ΔἰεἰφρφυρΘ- ἀρὰ ἀ 5ορίνἰι Αὐτίρ, χα τεσχαφὴς οἴκησις εἰ εἰφρφιρΘ-,14 οἴξ, 

1ξπυροτ οὐεοάϊτιπι ἀο πιίςι]λῖπη {πθτογγάηςι πλ. Ὁ Ηειϊγς. ἴδ αι- 
Ῥεγ πιάπεις : ἀεὶ διαυήψων, διωεκὴς ΕτΥ ΠῚ 0} ΟΧΡΟΙ.. 

δειφυγίχ ας ἡ νροτγροτυιι πη, ἜΧΊ] 1 πὴ κειφυγίὸρ φεύγειν ἐκ “ὃ χαῖρας, ραΤΡα 
τυὸ κὰ τερίοης οχιογηγίπατί. ΤῊ Ἂς οαμ.1.5.ς.23. 

Αἰειφυνιία, ας ἡ, Γοη ἀϊιιπὶ ρεγροταιτας. ᾿ 
Αἰεἰφυνια. φυ τοὶ γ 4ᾶΣ ρετρετιὸ νίγεητ, γοὶ [ΟΠ (ἐπ ροτ τετίποη , 

ΡΙἰη.ἐ φυλλοξολοιῦ τὰ, ̓ ς φῖθας ὙΠΕΟΡἢ ταῦ Πἴοτγ. Ὁ. τ.( 4.14. 

Ἀείφυλλθ-, ὁ καὶ ἐγνετηροι Πομάςης; ρετρετιὸ γιγθῃβ » 40] θἷμς εἢ 
{ξπιρεγ ςοπιαητίθι. 

Δἰεἰχλωρος (ξπιρεῖ νίγοης, γαΐ ετίαπι ρεγρεττὸ ραϊ οτος βαισης. 
τς Αἰείχρης ος,νἱΠυ Γη.οἶγ(Θ», Ὑ Αγ ἢ. μεν ᾿ ἵιὸς 

Αἰεκα ζομαὶ, μι, σομα!» ΠΟ], ΟδΟΥν ΠῚ ἱπειΐτιις., αὐμωῆλά), αἰαγκαίζομω). 
ἐεκαζόυῆν Ὁ. Ἰπαΐτιις, ἄκων μη βελουῆνθ, 

᾿ς Αἰκάζω͵ μα, άσω αἰαγκόζω ανιώ, ςο 0. 
᾿ς Αἰκας ργϊαοτ, ερρόμαι. ΤΩΝ γα ἌΣ ΘΟΩΝ 

᾿ς Αἰαίλια, τὸ τα υ]οητά,ἰγγεσυΐοτα, ἐχ, ἔκηλα ἐχ ἡ συχα ἐκ εἰρϊωάα ν ἃ 
᾿ Ῥιϊακτίοης 4] οτἰς ὃς Ρᾳςῖ5. ᾿Ν 4π| ἐχηλίθ νὰ οἰττααιοτας; 4υιάαπὶ 

᾿ ἘΣ ἀητη στα α ἀΙ Β1 1114. ἀεκούσια, ἃ εἰς ἃ ἐκ αὐ τις ἑκῶν πείϑοι, 
ἐεικέλια, ἀπεοικότα. Ἡ οπιοτ.11154.22.Ζεῦ ὅϑεδευουῆψες ποιϑέεινπ᾽ εἷε- 

᾿ς κήχιμρχα. Τυτοτρτ. δεινὰ μὴ συχίας αἴξια. 
ΟΠ Αἰκης ἡτος ἡ ,ςοφέξϊο, ἀξελία ἀκουσιότης: ψηήςα 

 Αἰκυτοὶὰ εἴν, τῦ ἀδελίᾳ, αὐραὶ γνώμίω, ἀκουσίῳ γνώμῃ γ) χαρὲς «ρονοίας, 
ο΄ ειϊποοηίαϊτὸ,ρτάτεγ νο]ιπτατεπα» πε τὸ Ἴης σου ΠΟ, ρτα- 

ο΄ κεγίξητεητίαση ὑτὸ τὸ ἕκοιςε, κ τῷ αἱ ὅβητατικοῦ, γε] δπὸ τῷ ἀεχάζω, 
ΟΠ κεχαςὶ,γεὶ ἀεκοιτὴ Ἔχου ΠΟ σνδς πγαταῖο ά ἴῃ ἡ Του! οὰ, ἀέκητι» 2ο- 
Π φεπτα πιατατο, σεηΐτίιο Ἰαησίτγονς Θαάγ 7.γ, ϑεῶν ἀέκητι," εἰ, 
τ΄ ἀπϊις Ἰηυτἰς ὃς ἀφκητι σέϑεν,γτε ΠοΪςητον δὲ ἱπετο. 
Αἰεκοντάζεϊχ εἴ τηυϊτὸ ἀσςεάετς. 

ες Ἀεκούσιθ-, ἸησίτοΣ ἴειι ἡθη νοϊαητατίις. Ἡογοάοτης ἰὴ Ἑπτογρον 
ἀεκούσιον ἐγίνετο ἀυττί τὸ ποιεύμδυον, ἃ εἴτ, ἐο ἴπατο περ ατ. Γαι ς Δι. 
αδρὶ “ὃ συρίης ϑεοο, καὶ γὸ ἐϑέλων ταύτη συμφορῇ ἐϊχετο, ἀνὰ οἱ καὶ γοίΐσος 

κἰεκασμι, ἰὰ εἴς, ποι οπὶ πὶ νοΐθυς 1 ἤδῆς ἰπο] ἀϊτ φα] ΔηλίτατοΠ1» 
[τᾷ πηοῖϑυπι ράτιτιν ἐπαΐξας, 

Αἰἐκων,οντος, ὁ ἀΐκων, ΠΟ ταις, ΠΟΙ δ 5» ἐΠιργάςης, μὴ ϑέλων; μὴ (ελόμδοος» 
ςοπέξαον! ἐχρτεῖϊιις, σοπιρθηίτυγ αυτοπῃ εχ ὦ ργιματηια ραντὶς 
οὐ]. ὃς ἑκὼν, ἔγτος,, ̓ ἴσοῖ ἀσσοήτας παυζοῖυτ, γε πάϊς ΝΎ αηιις 
Οταπηπηατίςις. [οσίταν ὃ ἀεκουσει» ἰά εἰϊ 5 ἱπαΐτα. δῷ ἀέκων ατ- 
τεπι ἢτ ἄκων, αιιοά Ἰάεπὶ ἀθηοτᾶῖ. Οὐγῆϊο, μά Με γέρων ἀέκοντα 

ΟΡ 37 
καταχη ὃς ΠῚ. χγανελαν ἀὐκοντος ἐμεῖον γὰρ ποίδητο; [ἄοτῃ Ο- 
ἀγ ὦ, ἀὐκὸντές σε ὠπηύρᾳατο,τα ἱπαΐτα πὶ ἰρο ταις. Μιιίξεις, αἰλ- 

᾿λήλῶων ἀέκοντας ἐγοσφίζϑνιστεν αὐάγκῃ. 
Α ἐλατα, ΠΡ ΓΟ [Ἀ Ἰοςανπολύσκια χωρία, ξοττιτοροηξη . ἄνλα νεὶ ἄφλα. 
Α ἐλϑ Θ-, ΠΟΙ Βοδιον γυσώδης, 

Αἰλιανποη Ραοιβοα,Ἶτις 4υΐοτα, τατ οητα, ὐκ εἰριωώα, ἐδὲ ἡ συχα, ἀ».- 
λὰ ταραχωφὴ ἴτΑ Ν' ἀγίμις. (ο ρογροαπι ἐοτσαῖϊε ρτὸ ἀεκόίλια. 

Αὐλιοι,πγατ τὶ ἀπάτα πη (ογοτιη»υ ύγγαμβρρα, ἀϊσιητιις ὃς αἰέλιοι. Επ- 
{τὰ ἢ. ΠῚ 4.7. 7 

Αἰὐλιθ. Ο], Ὀοτίςδηρτγο ὅλ», 
Αελὴς, πηΠογα, ὠϑλίαι τοίλωγνει» 
Αἰελίαποντες,Ἰ ἀοἰροταιητος, ἐκ ἐλπίζοντες. 

ΑἰὭλλα, ρτόοςο ]δνν σητόγιιμη τατθο. ΗΟ πιοτ. "4. 2. Αἰχαλάα αϑδᾳ ννὶ 
πολ υζύγω,μωπερ αἴΐενλαι χειμέρκαι εἰλέωσιν [Οτοτρ. αἱ ΤΑ) αἰέμων συςρο-- 

φα] ϑυελλαιν Αἴλλαι φωγαὶ͵ γΟ ζοΞ»δΟΡΒΟΟΪ ἴα ΡἸια ἀγα. Εἰς α ἀἴειν 
καὶ ἐλεῖν λυτ αὖ ἀώ. 

Αελλαίδες ἵπποι οαμὶ νεΐοςος, ἀρὰ ΒορΠο ΟἿ, ἰπ᾿ ΟΕ 41 ρ.τυγδη, 
Αὐλεῖ Π «ἰγοι,σχροηΐτ οτίᾶπι φιλεῖ, κολακεύειγηιο ἢ αἰ οατι ὑρτὰ 

Βιαϊσυυΐπηεις Αἰδένην ὃς ἰογίθη μϊς φιοαας ρατοχγιόμος (ογιδεηὰ, 
ἀξλλει (] το, ντ ἴῃ ἕλη ΡΓῸ εἴλη, 

Αὐλέω λυτοπὶ οἷς ςοπυοίμο. ΝΑΙ ηζ ἀελλῶν, σρέφων γ ποιμένων ἰτογ ἐΞ 
παν, δῖ ἀενλήσσις»καικοτια ϑήσεις, Ἐ ον οἶ!, 

Αἴλλεται, πον εἴ, 

Αελλὲς, σου ξογτι πὶ Πγυ],αἰϑρόον κὶ ὁμόσε, ᾿ 
Αἰεροὶς, ἐὺς κὅ καὶ ἠγρτοσς]]οίως, ἔεγυς» κονορτάδης, ΗΌΠΊΘΓΙΣ ΠΩ 4.γ, 

κονίοδαλος ὥξρνυτ᾽ ἀενυῆςὨ,ρτΟ οἰελλώδης. Ετ Δρια ΝΟΩΠμῚ,, οἰενν.- 
εοσα πορείηγγιᾶ ΟἾτα ἃὲ νοοχ, Ὁ δάϊες, ἰελλήφς. 

Αὐλόϑριξγηοι ἀςυίο εἰξδυτ νλτγίο σαριῖ]ο, ἴοι Ρ1]ο,14 εἴς. ποικιλόθριξν 
ἢ) σιωεχεῖς ἔχων ταὶ σρίχαφ,δορΟΟἸος,γο] αυὶ οἰδ στ ίρᾶτο ἃς ἱπτος 
το ὩΡ}}1ο. 

Αὐιλομω ριῖτο. 

Ατλλόμου χίθηριισηδη5 ΟἸἹΠῚ ΡτΟΟΟ 4, 1π ἘΡΊ σταπι» 
Ατλλοπὸς γού, δ χα κοἴτιις. ἸΝΟΠΠις, ἰδκλοπον εἶχε πορείμυ, ἀρὰ ΗΟΠι: 

{Π|44.9.ἦρις ἀένλοπος,411) (οτος ἀελλόπος, 
Αελλόπους οὐδὸς τ χὶ ἥγν ΟἸΌΧ, ταχύπους ; ἃ ποπηίης ἄενια, ἰά οἵδ, ργοσ 

ς ΟΠ] ὅς πούς» με5. ῬΑΠοάεηιις τη ἘΡΊ σταπηπι,κύπρι πύϑων μῆτερ 
ἀενλοποδιῶν. 

Αεγλὸς, βυτεη5»8ς ΠοπΊδη ιίς. Ἡ εἰν. 
Αελὼ δος ἡ, ΑΕΙΙΟν νης 6χ τεῖθις μιαγργ!ς:ἴς ἀ{ξ}4, μια εἴλων ἄγλον 

1.αἰϊεηιιπη το ]Θης’ν 6] ρότηις αἰελλὼ ἀπὸ τ ἰένοις ἃ ρτοςς 14. Η 65 
Ποί. Ειοῖς ἀιιας ἴῃ ΤΉ σον, ἀελνι τ᾿ ὠκυπετίωῆε, 

Αἰέλον Οτοσεη ἀἰα!θέζο ἕωλον ἀϊοὶ Η εἰν οκ τγαάιτ. 
Αελλώδης. ΡγΟΟΘ Πα σον] ΟΧ μκονιορτώδῃς. 
Αελπάρεα δεινά, σ ται Δ» 114 114 ξοτίαι ρσφτοτ ἔρ ἐπα ἀφο ἀιητ. 
Αελπέω,ἀςίρετοιΠοη ἴρετο. ἐκ ἐλπίζω. 
Αελπη ςυἸΠ!Ραγατιις, αγέλπες -. 
Αέλποντες αριιὰ Ηοποι ἕο ἐλπίζοντες αὐελπίζοντες,ἀοίρεγαητες. 

Αελατέον, ἀν" ΕΠ ἀεηάιϊιπη. 
Αἰελπτεοντες αὐελπιςοιώτες, ἀρᾷ Ἡοτοάοτιηι.- 
Αἰελπτος, Ὁ κα ἡ, ροτατας γαῖαν ἔρθη οδιοξζας, αὐέλπιςίθ:, 1ηίρε- 

ταηάιις. οἷξ ὠέλπτου, ἃ εἰτιοχ Ἰηἰρογατοναρια Ηοτοάοι. 0.1, Αελ- 
πιτὸς ἀτιτο τη, εἴτ, σται5. δεινὸς. χὴ ἄαπτος, δυσχερὴς, σκληρός. ξιηξ 
τάτη θη 411] ὃὲ Βος ΠΟ] βσατο αἴελστος [Ογι τ οἰλτῃ ἀζοςυτ 1ῃ 
Ῥγίπιαν δορβοεϊ. ὑκ ἐς ἀελδῆον οὐδὲν » 14 εἴ“, ΠΙΠ]] ε(ξ Ἰηίερατα-- 
Β1]ς, Ια εἶδ, ἀς ιιο ρες ποῦ {τ αροηαα, ἀελπῆος αὐέλπες: Ὁ. ἐαρο-ὶ 
σϑόκητ (Ὁ. αἰφνίδι(Θ. δάγός. 

Αἰέλπσως,οΧ τπ|ραγαῖονργάτοσ ἔροΠΊ,δί εχροδιατίοπεπι. 
Αἰεμμανατους,ν οἰ πηεητυτη, τύξον, ἱμάτιον, στ εηα ἀτοι 5» ἰ τ ΠΊ, ΠΟΓ- 

ας ἀγσιις, ρινά (ΔΙ ΠΙ πλδο α. αἰ οἱ αυτοπη αὔριον αι εἴμμοι αἰϑοὶ 
τὸ ἑκατέρ ὠϑε δεδ'έ δι ̓πηπῖτ (ει 1. Δ]}1πλ. 

Αὐμπεδὸς, Πγτηις βέζαι (Θ-, (ΟἸτάιις. 
ΑἸεν ἔσνει,βαθατ. Αρο}}. “ 
Αἰεγγοία δι, Ἔχῃδυτίτι. καταντλέ ῶϊ. 
Αἰνναος δ καὶ η'» Ἰξπηροῖ βαιεης ἡ ρΡογοΠΠΊθυς νηάίς βιιθης,, ρεγροτυὸ 

(ιδίουτατι ἔσνρεγεηπί οἰ ἢ Βαςπς, ὁ ἀεὶ ῥέων, ὁ ἀ εἰ ϑοίχλων,α εἰ διαρκὴς, 
ἀἄπαυςος.ἘΪαπηδη ντπατη. ἄχη γι [ιὉ.2 ΑἙυσεϊά- ἄουες πῆς θὰ 

πιίης γίπο, ΑΒ] υαπην ξάυ εἴτι ἀπὸ τὸ γόω, 1. ῥέω,, ἤμο. Οτοροτ. 
Νιδζαη:, εὐδὰ ϑεολογίας,ποταμοιὶς κὶ «τνγὲς δαψικεῖς τὲ κα αἰ εγγώες γἱς 

βαιῖος ἂς ἔσητες νροτὶ ὃς ρεγρειια ἐζατιγιρίης ἀξήσεηζες, Ρ]α- 
ταγομυ δ ἰη ϑοϊοηε,φωνάοις ποτεμοῖς δός. 1 ΡΕγαππΙ ΒῈ}5 βις, Ης 
τοάοτ.ἐν τῇ ϑειλεία »κράϑις ποταμὸς αἰἐγναός ὄξε,ϑες. Γιις ΙΔ, ἴῃ ΝΝ - 

στίπο, ὑφ᾽ ἧς ὃ ῥεέσης ἀενγίῳ τε κἡ ϑυλερῳ ῥεύριροτι, δίς, ΑὐΠζορῃ, 
ἀξνναοι γεφέλα!, ρογοπηο5 Πμ 65. ἀέγναος» ΡΟγρΟτΌΙ ΠῚ εἢ ἐρ τβοτοη 
Βιυπιίογαπι ρεγοηπὸ βασητίιπι. ὙΠ φοοτίτης, ἐν τι εἰδευγνι, ο᾽, οἶον 
τοι δ ἴϑωνιν π᾿ ἀενναῖς ἀχέρϑντος, δίς αὐαεπι δ 1 Αἀοηίη ἃ μογθῃ 
πὶ Αοβογοηζο, δέον Ὁ] ρυϊπιδηὶ Βαδετ ἸοηρΑπΊ, δέ το] υᾶς ἀτιας 
Ῥτοθος, εχ πο μι 401 ἰυ δ οδητ (ογ σου άλι πὶ Ρεγ ἤπιρίοχ »Ηε- 
Ποά ἐρίωης ἰενάπ. ΓΔς πὶ ἀενάων πο τωιμδῆν καλνάῤῥοον ὕδωρ... 

Αἰοννάων,ἴξιι ἀενάων, ρεγροτιὸ Βιιοης, 14 εἴξ, ἀεὶ ρέων, Ἰερσίταγ ἀρὰ 

Ἡετγοάοτιπη ἀενείοντω ὑδατανᾷ εξ» ααυα ρογοηηςες, Ποιηςτ Ὁ - 
ἀγϊ. ; ῖ : 

Αἰονάως εἶσ σίτοῦ» ἴηι Ρεγρετυλπι.. Ὁ γΣ 
᾽ “. Μ ᾿ Αὐντες ρ᾽ταητος, βαυτς5, αὐ ἀνμι τὸ στέω : γηάς «εἰς, ἦντος, 

ᾷ 



38 ΑΕ 
Αέντιον, Ἀργυίπτιον σμυρνίονἩ εἰν «ἢ. ΐ ΝΗ 
Αἰἰξω,λαρ,οο,αὔξω, τητοπάο,» ογοίςετε Βιεῖο, σαπηαΐο, ἤροιξ ετίαπὶ 

γοπιοιεοιν μας α ἑξομαμᾶυροἴζονογοίζο,Ιη ἔχτατο ἀεξίσω ,Ρῖο 
αὐξήσω. Ὁ ἀν “γ,ἀνλά μοι ὠπῳέργεν ἀέξασιν ϑεοί, ΗεΠοά. μέγα 2. φρε 

σὶ ϑαίρσος ἀέξων, ΠφαοιαιΣ ἀσουμμίληϑ : γηάς ἀεξηϑεὶς » ἀἀυ]τας δί 
φυξξιι. ἷν 

ΑἸξειδυσεῦαῖ, ἢης Δι πιέπζο, δὲ ἀέξετο, ἐθατατ. 
Δεξιτόκος πατὴρ, ΜΝ Θηη.ρατοτ ἔσο Πῆσις, ργο ΠΗ σις. 
Αἰ,ξίφυτος ἐὼς,ἀυτοΓΑ 4116 ῬΙΔητας Δ σ τ ΡΊ στᾶπι. 
Ἄεπτος ν ἱπε [0}Π1|5. ἄεπτοι χεῖρες ἀραιὰ Ἡοπλοτ. ἰςσῖς Ατἠϊορμαπ. 

στατη πιάτο ρτο ἀἴαπτοι, ΗΟ ὙΧ. Ἐχροη. ἄεστον, ρου ον» αὐΐκητον. 
Αἰεῥγίω, ὦ μεήσω,ἱβοαυας [ἀπιναμϊεἰςο ναι πὴ οτἱοίιις. πλππν 
Αἰεργλὸς, ΠΟΓο να ργϑς ναὶ ̓ὠρᾷκτος»1 ἔπ: ΠΊΪη.ἀργηλή Νοηπυς, πάντας ἀερ- 

γελῶσιν ἐπε τρὰπον ἔργον ἀκοίνϑαις » 14 εἰξ 5 ἀργοῖς» Ἰξρηῖθαν [ρΊη1ς. 
Ταεοοτίτ. τα Ὑ μογ. μύλοισιν ἀτργηλοῖσιν ὅπονταν γ αἰῖς,νΕ] ταγὰ 15 

ὃς ἰσπαιι8. 
Αἰεογία ας ἷγ Ρ᾽ στίτίΑ » Ἰηεττία, ἀργίαν ἀο ἢ 4{4. 2 (οἰπες ἴῃ Οιεῇρῃ. 
σίω χώραν αἰαϑίω αἱ τοῖς ϑεοῖς ὅ)1 πάσα ἀεργίᾳ, τεσ᾽οηοιη ας ἀε41- 
ξατόγιτα ντ οπχοΐηο ἠδ σοἰοτετωτ,ἰά εἴτ, γε οπχηῦπο ςεἤατοτ. Ης 

Ποά. ἀεργίν ὃ τ᾽ ὄγει δὸς, νὈΪ ρει τί πη ργοάυςίτυτ. 
ἰεργής ἐος δ χα ἡμὴ Ἀεργὸς οὐ δ καὶ ἡ ἱὰ εἰς ἀργὸς» ἵμετς, ρ᾽ σετιοτίοίι 5, 
4αϊ τη ορόγς ςοἰλτϊησυτης, κακούργος, ΕΗ οἰΤο(. λιμὸς ἀεργῴ σύμ- 
φόρος αὐδρὶ, ἔχτπος ἀς Πα! σοιηςς. ἀεργὸς γῆν κατειργασωώμην ἐκ ἐ- 
οὐτριατυλύη, ἀγεώργητος, 10 ἢ ἀγαταν ΟΣ ςαἶτα ταγγδ: Ο.] ΟΡΡΟΏΙΓΙΓ 
κατεργς, Βα. ΟΠ ςητ. : 

Αέργυγν ΠεΙγ οι αἴξοτι ρτὸ χαϑεσραν, 
Αερδίω, δαἸα]ογαιη πλοτα ἴῃ {π ]μπια το] Ιςπάο., βαςακτικώς,αῦ ἀεί - 

ρω.Εὐΐατ. Οἀνγ. ι 
Αερέϑω , ἀττο!]ο, ἢτ ἃ ἔπτατο ἀερῶ, γεγθὶ ἀείρω : γοάς [Π|14, β,, ͵ ε- 

ρέϑον το. 

Αἵρες,α Ρ᾽ατοπαπιρτο σαῖο ἔσει 4ετς ἀριια ΡΊατατοῖ. ἴῃ δοίοης, δί 
ἀς τυ γαϊοτυ ἀ. 

Αερήϊογναδτίμ πη, ̓πγπη θη [ἀΠ}. εἰ μέτρητον πολιὶ, ἀερῶϑες. 
Αἰερϑεὶς ἐντος, οἰ ειάτας,ου δόξας, Ὀ]ατιις. Ἡ ἐγοάοτιις 116. 1. ἀερ ϑέγτες 

ἐκ Δ οἰνεοσέων ἔπλεον,εχ ΟΕ μας (οἸεητες παι σαγαητ. ΑΡοΪ- 

Ἰουϊι. ὑψιπετῆ τότε ταρσὸν ανεὶ πλατεω ἠερ᾿ ἀερϑεὶς δίς. 
Αἰρϑίω,ιθίατας {πππ εις ξξιις (πη. ἰερϑῶ, ὰ εἰν, ουςξζας ἔϊογο:με- 

τεωριϑίμ, ἐπύρϑίω, 

Αερότης ἴη ἀϊέξίοις ἀερία. 

Ατρίανας ἱ,ςΑἰῖσο, ὀμίχλη νοσατα οἴ Ἔ σγρτιις ἀερία ἀπὸ τῷ ἀέρρςν Ὁ 
δετεινηάο ὅς ἀερφεοσα ἀιέϊᾳ οἴζ,1ἀ οἴζ,λογΑ ν σ5 Ἰηςοὐα; ἀέριον, 
Δοτι] ὃς ἀερέτα, ΟοἸλπις {Π0.14. ἐἀρ. 6. Ἰηά᾽ςατ τὰπη ΔῈ σγρευτη 
ἀπὰ Ὁγεταιῃ ΑΘΓ α ΠῚ ΗΠ παποιραταπι, [τὰ Ἔτίατη γοοαθδητ 
ὙΠ αίδπι τη} 4π| ὃς {δ γεη» ὃς 516 Π]Δ 1, ὅς Α ΕτΒιορίαη) ἃς Ογ- 
Ργαπγ τος φαοαις (εἰτίςα Αςγία οἱ ἀρρο τα, αακίοις ΑΡο]- 
Ἰοάοτο. 

Αερίδες,αρας, μέλιοσαι. 
Αἰερίζω μιίσω, ἰαται αοτῖας ἱυ πὶ οοΐοτο παγὶς, δά αεγὶς σοΐογοπι νογ- 

σον, οι ἰηγίτοτ. Πιοϊςουιά ἰῖρτο Ρτίπγο, ἀερέζων ἀτμὸς» 1 οἰζ, 
ἀθτῖας νάρΟΓ. 

Αἰεριώδης. ΔΘΓΙ15. 
Διέριοςδ καὶ αὶ ἀοτιιῖς. Αὐἰτοτ. ἄς πτπάο ἴῃ σοποῖο ἔρεπι. κὶ ἢ σύμπα- 

σοι τῷ ὑγερ φύσις ὑξης αὐ εἴη ὁ ἀερίε μάλιςα φύσεως γιὰ εἰϊ, ςατοτιπι 
Βυπηοτγις νη παγῇ πάτυγδηι Βα τἰμηᾶ τηοτιτὸ εἴϊε ςεηίξας πατυτα 
φοτίς. ἀέρα ζῶα, ἰὰ εἴξ,, αηϊ πχαῆτες 1η) εἰεγηξητζο ἰριγαθη!] νἱέτι- 
ταῦτας. ΑὐἸ βου. .(ς πγυπάο. Γι οἰαηπρὴς ὃ εἰπὸν τα » «σρομηϑεὺς 
τον χύγις ᾿ ψύγιων πηδήμρ τα διαμετροιῶπας γ ὡς δηϑεν τα ἀέρια 
χεπτολογρυυῆωνς. 

Αἰεράπες, 1 τῇ αἰτα!Π} ρεάος Ἔτι σ ἐς 8ς το [τ΄ 
Δερίχων. Οτερσοτ. ΝΑ ΖΔη2. οὐδὲ ϑεολογίας ,ἀς το} 1ς ΔΓΛΠΘΟΓΙΙ ΠῚ, αὐ 9. διαὶ 

λεπην ἀτώ ἡ ἀερίχων σ,εδὸν “δ γημοίτων πολυειδιῶς διατε ταυΐύων, 

πολυπλόκους πὲς στὲς υἰξυφωνεσι, ἃ εἰτ,τεπαίθις αμις πὶ Δἀςὸ ρτο- 
Ρέφυς τοτιῖς Πταπγιαΐδις νατιὲ ἀϊἀξεις ΠἸπμοἱδ5 τε]ὰς ἱητοχαης. 
Ἰεσοηά. ἰρ΄τυγ αἰερίωγ. ! 

Αἰὐρκτος, ΠΟῺ (δρτιις, ἄφϑακτος γπάίσις οὔτατιαΐ ράτεης, Πα 114 ΠῚ π|-- 
Ρεἠίεητς οὐίζαςιο. Εγί: ἀΐερκτον Ὁ ποῖγταλ ἴϑιν κατοπτον τὸ χωρίον 
ὄξὴν »ἱ πο ἵδρτα πλ. 

Αἰερρζατέω.μ ἥσῳ εο ἴῃ αογδιΐησεάο μετ Δεγοπί, εἰς ὃ ἀέρα αὐξαπτιτώ, 
τῷ ἀέρι δπιζάνω » (ζασάο ροτ ἀοτα» ἴποςάο ρογ ἡειοπλ, σοίζοτ ροῖ 
δοτόπι, [ιἰοίδῃ. ἐν τῷ πρὸς ἢ εἰπόντα γ προμαϑεὺς εἶ ἐν χόγοις : ἴρτι 
εὲ ἀερφβατοιωπας δεικν ύεσα,δζο. 1ὰ εἰζρηιης αυ!ἀξ ρετ λοιῷ νασα- 

τι οἰϊεηάσφης. ἀερρία δ, ὄγιασ σις. Ιτοηὶ Τρ εγθίο. Αγ ορΡἢ νερ. 
ἀερρζατώ κὶ «ὐδιφορνῶ ἃ ἥλιον γαγτὶ πὰ Ἐπιβώνω τῷ ἀτρα κὶ ζέξηκα ἐν τῷ 

ἀέρι ατογρτοῖς 1), Η:εγοηύπλο, ἰςαηάο μοὶ ἀσιςαι, δ ΡΙατὶς 

τὴς οἵΐς Ρυτο αιὰ πὶ (Ο]ς ἢ... Εἱςοτ. ἀερρζατεῖν αἰ χὶς, ἴῃ Πιπηη1α ἱ- 
πασιταῖς νογίαγὶ. ᾿ 

Αερρολεῖ Ἡ εἰν «ἢ. τείνει. 
Αεργειδιης » ἀπυὶς σειφῆς ἔρος ΠΊ, ἀογίς ἔογπηαπη μάβοης, δδιϊις οχ 

ἀοτὸ ςουξελης,τοτὶς ἢ α}}ἰςναοτῖς Ἰηίξατ, 
Αἰερηδρομεῖν ἀρὸἀ Ἰυςίληυ ΠῚ οὐδὲ ἀλη. ἱςορι. 
Αἰερϑοις ἐντὸς, ὃ η ἀερῥτοσα τὸ ἀερῥον, στιμς»ς αἰ Ἰο ἱποίϊι, βα ϑι,» ἵν Ῥτο- 

βαινάτις. μέλας ;,ἢ ΘογΟὈ ζαγις. 

Αὐερρκέλαδοι Ης ν οἶν,πιτυοκρί μπῆαι. 

; Ἄν Ὲ 
Ἀερφλέσονςντος ὁ ὁ ὁ, ΓᾺ ] Ἰπυὶς ἴῃ ἀΐσοπάο, ΠἸρεγδιις, {0} Ἰπλ]]οατιις» 

σταπ Ποαυις,  ψυλοὺς ἐν τώ λέγειν. 
Δερομαχεῖν, ἀοτίδ τ Πι]Δη ἀΑππ ρΙ σαπὶ Ρυσπᾶτο, 4144} σκιαμαχεῖν, 

νηᾶς ἀἘρομαχία λοτῖα,, 1 ΕἸζ, 1Πηα στη άΓΙ4 ἡ παΡ ΠῚ ὃς ᾿πΔηΐς Ριι- 
Θηδοίας. 

Αερόμελι,οτῖαπη ηγΕ], πηο] αιΐιογευμη δς οαἸςείξς, πιε Π]σουβδοτι [1- 
τεγα πηάηπα νοςδητονίάς Ατμευ.115..α, ᾿ 

Αἰερρμεπρέω ὦ μι ἤσω,ΔΟΥ ΠΥ Πγοτίοτ. 
Αἰερρμιγὴς, ζ, ὁ, ρεγπῖχτας Δθτῖ. ΟἸςοτηεάος Πἶρτο “ξοηπάο » σῶμα 

ἑερομιγὲς αὶ σελίμϊης. 

ΑἜρρν, οτοχὶ, Ιουδαν, ἘΧτα :αοτ. 2.2 ἀείρω. 
Δερογηχὰενέος δ χὶ ἦν ΡΕΓ ΔογοπΊ πᾶτδης νἀ γογθ0 νήχομαι» ἐρ:τμοῖοι 

Πα πη γαρα ἃ ΑὐΠορἢ. 
Αέροπες, σοητῖς ποπηςη Ττοῦζεηα ντθοπὶ ἱποοϊεπτῖς, Οποάάαπι ἰ- 

τοηὶ σοηπ ἴῃ Μᾶςςάοπιδ.ῖτεπι πος ΠοπΊΐης ἀἰιος αιΙαἀΔπὶ γο - 
σδυτιγγημα ράτεητος ἔξηϊο σοηξεέϊος Αἰπιης Αγ οτεὶ, 

« ΑἈερόπετ ὶς οι ὁ εχ ἀετα ἀεἰδρίας, νι ἐρανοπετη ς:ἀεροπέτης ΔΙΤΕΠῚ ροί- 
τ εἴϊε ἴῃ δεῖς γοίΐμης. 

Αἰερϑποη, ἡ, Αετορονχοτῦ Αττοῖ. 

Αερφπόρίθ-,κ, δ, Δεγίθασις . ἀεροπορεῖν ἀρῃ!α ΒΑΠ]. ἐς ἀὐΐδιις ἀἸςίτιιτ. 
Αἴροπος, ργΟρυ ΠῚ γΙΓΙ» ΟαΠπς ΠΘ τ Ως Ρ] ατάτο ἢ. ἀς ἔοτι. Αἰοχ. Εν 

ἀεροπὸς κοχλίας. 

Αερὸς,ἰπηρυςης λα! δ᾽ής. ΕἸ οἰγ οἰ. ἰ4ο πὰ ἱππαῖς ἀέρος Ῥίδ: διτ ἐπιΐ 
σεηις εἴς, , 

Αἰεροσκοπία, εἶ δὸς ὃν πὶ μαντικε ς. 
Αεροτομα, γΟἰατΙ 1 ὃς νο]μστῖα, 4114 ρεμπίς δοτα ἴςοδητ. 
Αεροφυΐτας,κ, δ, 1Π Δεῖς γογίλης. 

Αερόχεας, Ποἰοτεπη Βαθθης Δογὶς. 
ΑἼρσα,τος. δρόσος» Οτεῖεη[ες. 
Αερσίλοφοι τρυφοίλειαι 1. σαἴεαΣ 4" τις ἔμπης σοη; ΤΠ] πτὲς,, ΑΡΟΪ].2.1. 

ὧν οἱ χέροι ἐπηρυῶμωι εἰσὶ κὶ μετέωροι. 
Αερσίνοίθ, (Ὡροτθιις., α ἀείρω ϑι νόϑ, ερίτεῖοη Παπησηὶς ἀρὰ 
ΟΠ ΠῚ. 

ΑἸρσίπηδὲς οἱ ςοΐετες. ΠΟ τ ογ. 11{44.γ, ἵπποι ἀερσίποδες ,ἰ, ταχεῖς, εἰς ὅ- 
ψ{Ὁ- σες πόδες αἴροντες αἰτὸ το] ]!ςητος ρεάςες. 

Αἰερσιπότης,οτ!ρεῖα ἴσα δαγι πο εὸ, Ππ0.7. ΕΡ σι ταπη. ὁ πρὶν ἀερσιπότης, 
ἤριπον οξαπίνης. ἘΠ ΠΟ ἀ κύκνοι αἰερσιπύτοναογ!] οἷογος. 

Αερσιπότητος δ κ ἡ νη) ἄοτ 6 γΟ] της, (1 1 πη1ς., αἰερσιποτητος εἰρρίχγη, ἀ-- 
Ρυὰ Ηεϑὰ.1. ἐν τῷ ἀέρι πετουδυίθ-, ἀτληθα ἴῃ δοτοὸ ψοίδης. 

Αερσίπεςγοδὸς γ δ κα ἤναδτίρος ςοΙςτρες, ταχύασαςν ἰη Αἰτασι ροάες ἰς- 
ΠΕΙΝ 

Αἰεῤσέφρων, ὁ ἐγειρόφρων ἐπαίρων ταὶ φ ἕνας, ἘτγτΠο]. ἀγτοσαπς, εἴατις, 
ἀερσίγοδ-, ἢ 

Αἰ ερτοίζειν. αὔρειν, ΤΟ] ]Παγα,ροτταγοι στο ]ςτο ἕαςτάξζειν. ΑΡο]].2.Ατγρο-- 

ῃδευτίς ζησ 9: ἐπωμαϑὸν ἠἕρταζεν ἔρεθ- ἡλιζατοιο χοέρη, Γιοοηϊάος 
Ἐρρταμλπηατατ "5, τυφλὸς ἀλητεύων χωλὸν πόδε ἡ ἐρταζεν. ἀἄκρίω υ- 
ψόϑι πέτραν ἀερ τ ζετοι χιτών Θ-. ΑΡο].110.4. Ὶ 

Αερώδης γηᾶτατα [ΡΊγΑΘ1} ρτγαράϊτας ὃς δογῖα. Αγ ζοτ. ἀε τη πάο, ρίτα 
1115. Ποἰςοτί 4.11.5. ἀερώδης πίω) χεύαν 14 εἴ, 4υϊ ςοίοις εἰς 
δετῖο. τὸ ἀερῶσες, 1.6 τ. 

Αἴεσα, ἀοτπηίι,Ο ἀν 7 ἔνϑει Ὁ. νύκτ᾽ αὐ σανρτο ἄεσον, χαϑεύδησον, αὐά-- 
“ταυσαὶ,ηἰἱςίςς. ὃς Οὐ. οἹ, ἔνϑει 9 ν ὑκτ᾽ ἄεσαν, [4 οἰξ, ὀκοίμκησαν, α΄» 
γεπαύσαντο,, ΑἸ !απάο ρτίηγα ἰοησα, γε Οὐν  Γ, νύκτα μὲ ἀές 
στιυδ .Ἷ. αὐεαναυστέ μεϑει: Ὁ ἀώ 1ᾳ εἰϊνἀοτηηῖο, κουμῶμαι : φυλλιις μι 
ΤΙ ΠῚ ἰἐσω, ἱπαιιῖτ ΕτΥΠΊ. 

Αἰεσίμωγα, ϑείλαοσα »ἱἁτηατο γοητοταπι βατιδας ἔιγςης. 
ΑἸεσις Δ οτ, πογος, βλαζη,ἀοττ πηδητιπη. ἘτΥ ΠΊοΪ. 
Αἰεσγφροσιυυύηγας ἡ, ροστίος τ] εἰ τἰα,α πε πτῖα, μωρία, αἰφροσιωΐη, μ(ρεταιό -- 

σης. Οὐ ΠΤ σ. ἐ πο μίω εἰεστφροσιωύῃσι, ἰςαιεθατ ρτα ἰσυίτατο » 14 οἵδ, 
Πυϊτὸ. 

Αεσίφιων ογος, ὁ κα ἡ ἀτησης, πηοητς ἰδιις » ἀοτηςης, εἰσυατας ΑὉ ἀΐφαιν 
αιοιὶ τάς πὴ εἰξ ἀταιε ἀῆσαι,, ἰά εξ, βατε φυοά ἀεάυσίτωτ ἃ νεῖ- 
θο ἄω͵,. (ρίτο,βο, νεῖ «ὦ, 1ά οἴξ, ἀογπιίο,ντ {τ ἀεσίφρων, 4] ργοπι- 
Ρῖο ποη εἰ φηΐπιο ὃς ἐχοίτατο. ΗἩςοά. εἰεσίφρονα ϑυμὸν » τά οἴξ, 
σία ψυχίκ ἐπορυνίω, ἢ πίων β εὐλαυῦνον ἔχεστο τὸ φρόνημα. ἸΝΟΠΏΜΪ 
ἀεάαςιης ἂῦ τω, ἰσάο. 

Αἰἴσκοντο, ἀοι πιο αηζ. 
Αὐταὶ, νγδὶς ποιῃφῃ, 
Αεςητον, Βα οτὶῖς ογαςναὔριον, 
Αετασία, τη ο τα» πχοστογ,λυίση. 

Αὐετε,αάϊτς ΡΤΟ 600 ροτιὰς οἰ ΐωσν, 
Αὐτεα, Ζυα: ἱρίο ἔξιι «οάοπη ληθο δεηογδητατγ, Βογπλ- 
Αὐτειος, 401] 1Π|1ς. 
Ατειον, ἰά εἴπ ροπηᾶ δὲ σάγο. πὐτερὴν κὶ κρεας, 
Αετηρὴς ἡ, υἷα, πίρπο, περθν». 
Αὐτία͵ οί: λα οἰϊ τὰ ΑΕσγρτως ἃ σιοάαπῃ [πο Αοτογς ποῖαῖ 

δτορβαηςνπάς σοητῆ!]ς ποίηση Αἰπιεὺς ὃ Αετίτης. 
Αἰετιδεὺς εἴος ὁ, ΡΌ]]μς Δ6 0}: ἐοτι δεῖς, οἱ εἰοηῆο᾽ σπεῦδε, 1. Δα} ] γι Ρυὶ 
1, πλα ητο πὶ πελαρη δεῖς. ςἸ ΠΟὈἸάΓῸΤη. 

Αὐπίτης λίϑος, Αοτῖτος ἰαρὶς , ἐς απο Ὠοἴςοτ. Ὁ ς. 
Αὐτίων νος, Αςτίοη ρ'ἕξοτ,άς αι πιςπλΐηῖς [᾿ὰςιλη, 
Αττμα βληγηνα, φ»οξ. 
Αττμὸς βάτος πνεῦμα, 

Αἰττὸ- 



ἕ ΓΕ 
᾿ Αἰετόνυχες ποι α: ΠΟ Πιοη»Η εἰν οἢ. 
Αὐτὸ οὐ, ὁγάαα}}4 : σαΐες οἰὰς Πιάαὶς νοτῖτας ξυΐτοσαρ, νη ἀοοί πιο 1ε 

, τ΄ αἱτιοὶ. αἰδῷ τὸ ἀΐοσω τὸ ὁρμώ, γε] οὐρα τὸ ἐοἰ ἐτεος δ). ἸΝΟΙηε εἰ 
βιεποτγαῖς δὰ οπτηος Δα} ἀγατῃ ἴρεςιες, ἐς ααίις Ρ]Ίη, 116. το. 
(ἀρ.2. Αἐτὸς ἐν νεφέλας, ἀἰ εἴτι ἐξ τα αιια: Ιοησὲ ςατοτὶς ργαςεὶ- 
ας. Αγ τορι. ὡς ἐν νερέλησεν ἀετὸς γϑυήσομμι. 5 ΠΟ] ας", δ] ζασι- 
χεὺς μέγας ὑπερέξεις αἰ πάντων͵ ὥσσερ ἀετος ὙΠ ὀρνέων. ΑὐὙὙΠΈΙάος. [ἢ 
Ῥαυατμοπαῖςο ἐς Ατμεηὶς ἰοιιςος ἐετὸν ὃ ἐν γεφελαις αὐταὶ ὁ ϑεὸς 
χαλεῖ πρὸς τ᾿ ἀλλα πολίσματα. δι] ἀας ταηγοι ρτ οι ογσταπη εἴα αἱτ, 
ἀε ἰἰς υα ἀνξϊςαϊτον (νε Δι} ἴῃ θα δ δι}9} σορυιπτιγ, ἃς εἰρεῦ 
γῆρας» ἀς Τὶς 4υα οτῖ2Π| ἱππιιοτεγατα {Ππτ ρα "Ραγᾶπαα ποιιῖς, 
φιοη Δ, Πἰ ΠῚ Ὁ ΓῊ κὐ γηράσκων ὁ ἀετὸς οἰμείνων δθὴ πτιντὸς ὄρνιϑος» 
νι ἀοςεῖ δά. ἐετὸς οτιάπη οἰξ αρυὰ Ρο]]υςειη ἃς Η εἰγε ίμ πη» ἴῃ 
τοῖα ψηἱυ!ουνυΐσιις γα} ἔεγγαπιςητι πητάταιε 1π ἰἸ σστυηάῖ» ΟΥ 
τλατίιπγ. Αἰ ετοὶ νογὸ ἤως πτέρυγες ἡ ἀετώματα νἴυητ φή!ῇςϊο- 
ται Εὐκίρια δὲ ρίπηάου]α ἐχτεηίᾷ ἴῃ Αἰ τιιπὶ τγίαη σα τηήτατ, ντ 
Οαϊςηις οἰϊοπάιτ ἴῃ σίοη!ς ΗἸρροοστατίς. ϑυϊάᾷας ἀετωματα (Ὁ - 
Ἰὰπι Ἔχρόοηιτσ, τοὶ οἶδ᾽ ἱερών ς᾿εγεῖσι μου τα. ΑὙ ΤΟ ΡὮ ταὶ οἰκίας ἐρέψοιᾶν 
«γὸς αἰετόν, Αετὸν ὑπταῦῶϊ διδάσκειν, Ἀ ἀασίιπη ἀς Ηὶς 401 [δ ροτίτίο- 
τεῦ ἀοςετς σοηδηζαγ. Αετὸν χάνϑεερος μαιευΐσομαι » Αἀάσιιπι ἀς 

Ἡϊς αΐ ροτεητίοτος, ἃ φυϊθας Ρτῖὰς οἴἶξδπηῇ, εαἰίσαης » δζ {Π2Π} 
νἱςεπι νἱς!σαπτατ. 

᾿Αἰετορόρας δ α}Πτιαριιὰ ῬΊαταγο ἢ. Βυά. ᾿ 
Αετώφοης, α ]]Ἰημς. τὸ ἀετῶ δες, ΠΟ ς 461} {πι1ς, 
᾿Αέτωμα,ρᾶτς τείξει ἴῃ (υ ] τε ἐγεέζδ Ἡρροογ. ἀϊοἴτων δὲ ὠέτωσις, 
Αἰετώσιον,ἀοΐοτο το πηρογατιπηναίρογίιηι ΠΊΟ] ΟτίΑ. 
Αὐτωσιν γοσαῖ ξαἴτὶ σίαπα Ν Ἰτγυιιιας.» [{0.10.ς4ρ.19.1η ἀςίοτίρτί ας 

ἁτιοτὶς, 18 ἰητοστα ἀρὰ ΑἸ Ε ΠῚ αὐἰθὶ κριού, 
Αἰεφανὴς Ρ]εη ΔἸ άἀις οἴατις,λαμαρός. 
Αὐχίω ἐς γραιρετγοςν πένητες : αυαῇ (Ἐπιροτ ΒΒ ϊαητες ἀϊαἴτα πα (ΟΠΠςοτ 

ξουτυηὶς. πϑϑαὶ τὸ ἀ εἰ χαίνειν » νεὶ αὔρα τὸ ἐδ ὲν ἔχειν. 
᾿ς ΑἼΖΑ ΕΙΙ σο, ἤσβολίθ- ρυ εις ἰοτάες,νετας ἴῃ ναῖς μαάτεης ἤτυς, κό- 

τὶς, ποιλαό της κοωρίθ. ἐν ἀγ[είᾳ ιἕανο μείναστε, 
Αἰζαϊα,τημ νά, ονερα. 
Αζαίνω, εχῇςοο  ξηρκίνω. 

ος Αἰζάλω,σηοδς,τοπογα, νἤα,, ὡσαλαΐ, 

᾿ Αζάλει θ΄, κ χὰ 
᾿ς Αξαλέθο ες, ὁ ἀτιδας, ξηρζς. ΑΡΟ]]Ιοη. Αγσοπ.Σ ἵμαίτας ἐμοὺς ἀζαλέες, 
τ΄ ἄμπτος. Κεπ), Γοττιάιις, τα ἀας, ααἢ ἄγεν ζέων. νι βοιώ ἀζαλέίω, 
δ ἀιχις Ηοπιεγ. ᾿ 

Π Αἰζώλν,τγαηηα! Π|τας,πγαϊδοῖα τοηγροτῖβ, νίωεμίθ. ,γαλίωύη. 
᾿ς Αἴζαλθ. «, δ η τεπιροίτιτίθιις νογίαταιςνιηοἶτο νεητο ἀσίτατις » ἢ ἃ 

ἱπτοηπαὲ [ἀπταταττ] οὐ γα] ράμοι γοητὶ οἰτγεγαη αι ]ἴμς. 
Αζωίω, εχατείςο, ἀζαίνω. 
Αζάπα,ρυϊληα. «ττισεένη. 
Κζωραπατεῖς τεῖτε Ηςἰνοἢ ἀ! σπηταγ ἄρα Ρ ογίᾶς οἱ εἰσειγίελεῖς φιὶ ἀα- 

ἔξιαπτ δὰ τόσο πὶ ΠΟΙΙῸ5 ΓΙ ΠΊΟΙ 5 "0 ΟΓ ΤΉ] Πα. 
᾿Αζάτο, ᾿θεττας. ἐλόυϑερλα. 
Αἰζωωτὸς Ἰξεατοτιριιαῖς, παλας ὶς κόνις. 
Αἰζαχὲς, ἀατγιιπι, ἀν ηςῖ]ε, τάς Ππςῦτος 4] 4] ἃ ἀσφης,, 0 Ράτίθης, 

σκληρὸν, χαλεπὸν, ἐδιάλειπτον ἀϊ οἴταν ὃς ὠζεχές. 
Δἰζέσιμοι,νε! ἀζιωὼ, Οὐ σοὶ νο] τητος. 
,Αζείδης.« ὁ ΡῬάτγομΥ ΠΊ οιηγ πὸ τῇ αζεύς. 
Ἀζείϑω, ετυςο,ζέ, - 

4 Αζερέω. Ηείγεδιο ἰἄεπι εἢ αυοὰ ἀζαίνω (ει ἐἰζονω. ἱπτογργεγατιτ 

Ἢ εηΐπ| ἀζειρεῖ, ξηραίνει, 54. ρατοχγίοπως δί ρει (τοις ἀζηρειν 

᾿ς ργο ξηραίνει, ζείϑω ἀὐτεπη δὲ ἀζείρω Ρτο ἔξτιιεο. ὃ 
Δ ζειρον,ἤοη ναττερσατιπηνάὺτ ἀπϊτιηέξιιτα “ΟἹ οτΙ υις ὐτοίκιλτον, χε 

᾿ σιν. πᾶ ζᾶρον νεἶ ζειρὸν νῖγοα; «ἢ- πιοάο ἰςς;. ἰ4ξ 4ιοα ποικίλον Α΄- 

᾿ς ζεῖρος γετὸ ἃ ζειρρὶ," «ἀιποιπέλις, ἀΐζωςος, νεῖ ςοπτγατι ἢ,} πολυζωςθος. 

Αἰ ζενενδατίσαπι γοςαηῖ ΡΏτυσεβ. πώγωνα» κα εφενον» γγοειώντα : οαὶ 
τ΄ ρτῖππ ἰληυσίπο δ ἀπσιηταν σοι. 

Αἴζεο σέδι, οἱοιφοβοῦ . Ηοπιοιῦ ζω. 
ΑἸζερος, δοῦις, ὀχεϑός. 

Οὐ Αἰζέσιμοι Ἠείνοδιο ἤπητ κύκνοι ταῖς πτέρυξιν διαπολωμζαΐογτες ἀέρα, 
ῬΓῸ 40 ἃριιά εὐπάᾶςπι ἱπΠἘὨΙτῸΓ Αζιωοί. 

Αἴζετον, 5ιςα τς ἰη ἢ ἄτι πι, ἐπιςον. 
Αἰ ζάχτος,")κ,Ἰπϊ σάτα, πο σοπταπέξιις, ν 
Αἰζεχὴς Ἡεἰγεἢῖο τεῖτε, εἰς σκλνεὸς, Ατίάας, να] χαλεπὸς, ἀι ΒΗ οἰ ς ὃς 

σταιιῖς » ἰδεπὶ αἰ ζεχὲς » αἴΐοττ ρτο ἀ διώλειπῆον Ὡοἢ. ἱητογπη απ], 
ῬΕΓροταιΠΊ. ῬΜΕΗΝ ᾿ 

Αδινῆτυς, ΓΠμΔ]Ποτ. ξηρασία ὅτι σῷ ζίω κὶ ϑτώλλειν ἐς ἔρηται, Ἡ ογίοη εἴζο, 
χὴ κονιορτὸς ονὸ δυρεὸς ΡΌΠα ἴον ν εἰ πτιιοοτ ν οἷ σατίες κ τοῖς μευ δῶσιν ἐγ- 
γνουάθη χδυκότης ,ὅβίχφοιει σώματος ,ὴ μελανίαν ἰΏτεγρτ. ΝΝΊσΔηάτὶν ἸΏ 
ὙΒετγῆρῃ. 

Αἰζοχὶς, ἰσηυπη αιοἀἄαπα ἱπ σαγγι; ΡΟ] αχ ΠΡ. 
Αζυλόεν, πίστι πη, μέλαν. Ι 

Ἷ Αἴζλθοιν, ὃ κὶ ἡ, ο πὶ πεπΊο ἀπιαᾶῖ ἀὰξ του ίατοτ, πο σ Πσοηάιις, νἱ- 
Ἰ1ς ἄτιμίθ.»ἀμήμητίθ-, δυτελής. ΡΊατατ ἢ. ἀζολίθ- πλούτος ἐν σπαῖρτη κὶ 
ἔπιμιθ- περ! ςέξας,σαΐας πα} 1 εἰξ στατίανπουν Ἔχρετίτας, 14 οἴ, 
μὴ ζυλωτός. ΑἸ Ι πλεονεξία καὶ πλούτου ζηλίθ΄, 14 εἰϊ, Δάπχίγατίο 
ἀϊυϊτίατιση σατη ἀπιοτο ἃς αἰεξζατίοηο. 

Αἰὐνλότυπος,»,ὃ καὶ ἡ γὰ (υἰρίοίοης αἰϊεπυενάσαις Ζο]οτγρία. Οἵζοτο 

π᾿ 

ΑΖ 39 
δὰ Αττίδυπη ἀς Π| τὶς ἀς Πηίδιις Ιοχιιςης, Οοηίκ οἱ Πδτὸς αϑεὶ τε- 
λῶν» ἴτα νῦ ἘρΊςιγςὰ Τοτημσαῖο, διοίοᾷ Αητοηίΐο, ὅζς, ἀζιλέτυ- 
πον, ἰὰ ἔοτο ρυταγαπη» φιιὸ ἃ οὔηπος 1111} ἀεςοδταος. Ιἄοτὰ, Τὰ 
Δατο πη δὰ τὴς ροτιο] 4υ]ά ἰητο]]εχογὶς ἀς ϑάγγοης, ΠΠυὰ γιῖ- 
416 (οἶτε ΟὨΡΙΟ , 414 ἰητο ]ςχεγὶς αν τὸ ζυλοτυπεῖῶι, ἰὰ οἴξ, οἰ - 
ἦς ΠΡ τὶ στατία ςο πηπποιοατις ᾿πα] 44, οὗ ΠἰΡυιαι αἰτοτὶ ἀϊελ- 
τα πΊ. Βα 41}5. 

Αζολοτύπητος,κ, ὁ κ᾽ ἢν “06 ΠῚ ἀ᾽ Πγυΐατὶ δὰ οἱ ἰσαΐάοτο ποπο (οἷο. 
Αζήμιθ- ὁ καὶ ἡ,πγυϊξλα ὀχρετγς, ἱπηριιπὲ βετοπβοἱηΠοχίμς, ΑΒ Ὁ [α1015» 

ἀβλαξής. ΑἸ ορΒαη ἀζήμιθ. παίζω, πε ἀετγίπησητο ἰπἀο,, ἴΔ- 
ξζυτα ἘΧροτς.Ποογατ. ἐν τῇ αϑοῳ γραφικῷ ωρὸς κανάμαχον γ πυτογὶ δ᾽ 

ὑς γεγοκμυῆνας σιωϑύκας τολμὰ αὖδᾳ βαίνειν, ἀζήμιον ἀφήσετε: ἰὰ οἴξ, 
Βης ἀυτοαι αυ [τγῖρτα ἔσράογα ργαευατήςατιὶ λυ άοτ» Δδίοϊ αταπι 
ἀϊπν ἵττοτῖςὉ Ατηϊορμδη ἴη ΡΊυτο, μδϑ ἀξιοῖς φενακίσεις ἡμαξ ἐπταλ- 
λαγίω αἱ ἀξέμιθ- νὶς Δδῖτε ἱπτρυηὸδ ΡΊάτο ἐς Β οριιδ, δίκαιοι δγ- 
τες ἀζίμιοι υὑτ' αὶ ϑεών ἐσύ μεϑει, ἃ ἀϊὶς ἱπποχὶ], ἴδιι 1 πῇ οτίπηας, τοὶ 
ἀζήμιον, ἰηἀεηἶτας. 
Αἴζυμίθ., α, δι νοητας, πνοή, 
Αζίω, ἔγος͵ ὁ, δατα, πώγων. ΤΊ ΟΣΖοπΟταπη Ππριᾶ, 
Αζιωία,ρορυ]ας, τί δας Ηρ ροτοοητίς, Ηἀγροςτατίοη. 
Αζῆρας, ]υες "ΠῚ Ἰισηπ πη, 

Αζυσίανας, κα Ῥγοίδγρίτλ.ὃὲ εμώα ἤας δημήπηρ, Οεγοσισυίας 8118 κέ- 
ρν""ὰ εἴς, Ρτοίεγρίπα. Ηΐως ρατα:πηΐα,νὲ μάνα τίυϊ ἀζησίαν μετῆλ- 
ϑεν ἴῃ ξος 4α] ἀνυτίας. » δὲ αηχὶὲ ΑἸ αι ἀν αυΐγαηι. ΗοίγςὮ, αἰ- 
ζυσίαν νας ἀϊξξαπη (ετεῖοπὶ αὐτὸ τῷ ἀζαίνειν τὲς καρποιὶς. , 

Αἰζέπαι, ρτοχίπη ἀρυὰ τοσΘΏ,. 

Αζάτητος»Ἰη ἀ οι Π1ις. ΑΒ Τοἰεἴη ες φάθ ογἤης (το ρἧ,, αὐεύϑιωον 3 κὶ ὡ- 
ζήπητον καὶ αἰεξέταςον ἐδέν ὅτ ἐν τὴ πόλει, ᾿ 

Αἰζωτὸς νἜηεγαπάμις. σεζαςς, υ 
Αζοχὶς͵ ἑος οἱ καὶ ἰγναῖἀε τειο δι, μεγαλόηχίθ., οδἔγοροτας ν ἱπάϊα! - 

1ὰς»ἱ Πα ἘΠ ξξιις, ΠΟ πτὶ Πιιιιδείτο πη ἀτίάμς. ΑΡΟΠ]ου.2. Ατσοηινο- 
φαῖ κοριυΐας ἀζηχέας, 1 ἃ οἴξ, ταὶ ξηροὲς , «αἰ τ᾽ χέσεις ξηεὲν ἦχον, τ! σίάας 
ἃζ ἀυτας. ἀζηχης ὁδιω, Ἠοπιοτ. ΠἸλα, 6,1 εἰς, ἀδιάλειπτος, δι σης 
βοαι ετίδπι τὸ σκληρόν. εἰζηχηὶς ϑυμιὸς, Δ᾽ Πηες ρι πα γαέταις ὃς σῦπτις 
πλᾶχ, 1πηΡ] οἰ 111ς γὠτεγατος, ΕὐΠ ται, Γ ἀμ οττιιτ αὉ αἴζν, Α11) ἀς- 
της αὖ ἰδίω ὠδηχὲς ὃς ἀοτῖσα πγυτατίοης εἰζνχὲς. 

Αζχὲς, Αἀιει. ἰδιαλείπίως͵ ἸηἀεΠηεηῖοί. ΠΟ βιεῖ. ἀζυχεὲς μεμακῆα. 
Αἰζήωρᾳ, γεϊος!4, ἀεί, ταχέα, πυκναΐ. 
Αἴζιανντθς [,Θοτογιπι ἀμ: ςοσηποπηίπᾶταγ ΟΖοΐᾳ : ντὺς οτίδπι ἱπ 

{τ]12. 

Αζοι, οἱ ἰ[ετα!]. ΑἸ ἐη.Π.ς.Οα1.1}0.13.0Ρ.14. 
Αἰζύκροτος, (4 ]]Ποτ,ατὶ ἄτας, ξηρασία, Ὁ εζ».Εὐ|8.1Π1ά ζ. 
Αἴζομωςοἱοινεπογοτ, τ πιθοιριάςῇο. 1148. αἰ, εἰζόωῆνοι διὸς εὸν,, Ἰᾷ 

εἰν ἀντρεπόυνοι σεζόμήυοι, τιμδῆύτες » αἰαὶ ἰρ τῖτιι ἀςπίο. δοςυ το 
ἰππ δ τι, δέ Ἰῃτογάι αν ἀατιποτηαπι πἷς ἀπο ιις πιο ας νείτυττα 
Θογ.ΪΝΑζδηΣ δὲ ἰταίςοτ ρα ΕπτγίριἀςΠ1. ὃς ἀρ! 5ορίνοο] αἰ ζεῶΥ 
ῬΓΟ πιϊπαζί. 

Αἴζομω Πςςείςονατείςο, γον. ΗςΠο .ἴη ΤΉρσορ. νεοκυδέ; ϑυμῳῷ ἄ- 
ζωτα, Δ ΓΟ τγτεγατ, 

Αζοίμίω Ηοἰγς ἢ. αβοττ εχ Ἐπτῖρ. δίκτυζ, τὸ ἀγανακτοίμίω. Ααἴζῳ 2- 
το] ποη [ΟΠ ἀπ ψιλούται "9 αὖ οἰ ζειν ΠσηἸ Π οαυτε, ξηραίνειν, νογὴ ΠῚ 
δτἰ ΠῚ, ὅτοιν ᾧὥνμᾳ τι δηλοῖ κ᾽ ἃ εἰπὸν τα, τι Αἰζειν δδὲ, τὸ ἀθρόως ἀρο- 

«πνεῖν τὸ "ὁ μ(φυτε ϑευ μὸν ἀυτῇ. Εἰ. ὃς Ετγ πον πάς νογθα]ς ᾧὥνμα, 
Αἴζον, ππασητπη,, αἰτηιη. Η εἴγε. ἐχροηῖς οτίαπι μέλαν αἰσταπι ἴσα 

Δῖγυ πη. 
Αζοξ (Ν]υχ, πγάτετῖδ, ὕλυ. 
Αἰζυγὶς, ἕος ὁ καὶ ἐν Π] σάτα. 1 ΖΔ 2. «δὶ ϑεολ συζυγῆ τε κὶ ἀΐζυγα, δις, 

ἰὰ εἴτ, οπΙυξτατα ὅς σομ μι σ1) νἱ ποι] πὶ ποῦ Ε τεητιδἀζυγεῖς ϑὺυ- 
σία, ἰπΐπισος ΠΟ πιο, ΜάςγΟ. ΒοΙτ Αἰζυγὲς ὀφοιῦ,, ος ἴῃς ραγὶ, ος 
στα !] ἴῃ ἀρ τῖς δ 4{Π ἤτυ πὴ ἰητοῖ σαριτις ὃς σΘηᾳ [προγίογις οἱ, 
συοά νεῖ εὐπεις ἀρ ταγ ταις 1ηχπηιττί τα, οὗ 146ις σφίωοἐ- 
δὲς ετῖαπι ἀνέξζυτη, Οδίδηιις ἀς οἤϊδυς. Αἰζυγῆς τις αἴφυγος φλὲψ, 
γεπα {πε ρατὶ » ριορᾶρο ψηὰ οχ νεπ8" σᾶιιᾶ: [ρεγιογις τγηπςο 
ἐχοτίθης ράγῖς ἀοχιγάν ὃς οἔΐϊο οοἶϊις ᾿ηξεσίογ ας Τηΐσττα, 64-- 

Ἰεη.}1.ς.ς4ρ.2.4ς Ἰοςεὶς αΗτέξίς. 
Αζυγία,ας ἃς ἐζυγίη, “αἰήνατυς, 8. γε ἰτᾷ ἀἰοαπηνἰηἰα σατο, τὸ ξοι κτον, 

Ατοῦ!!. 
Αυγοενῦ καὶ ἡ,ες[οθς,καίτυς, ἐπ᾿ ασατες εἰζυγὴ ς,ὠζόυκτος. μονάζωνγηοη- 

ἀυπὶ σοημσιΟ αἀϊετιέλας, Παρ! εχοτησα ατις. 
Αὐζυ;»ς»δῖγαθο {1} 0.6.ἰζυχε σανδάλιανϊ (ΟΠ ταν [ΟἹ ατῖς Πρ] 5. 
Αἰ ζυμίτης ἄρτος εἰπε πηοητατιις ρας, οαρ.7. [ειμῸ. 
Αἴζυμος, ὁ καὶ ἡ,1η ἔετπχεητατιις, αζυπηις, ἔςγπηθητο φάγοης. Ῥίατο ἴῃ 

Τὶ πλαο, Ὁ 3 τββνεύρων φύσιν οἷ ἐς οὐ καὶ σειρκὸς ἀζύμου κράσεως μέαν 
τἰξ ἀμφοῖν μέσίω διω μει ξιωεκροίστιτο 1ἃ εἴ, πεγογα πὶ ἢαταγαπι 
οχ οἤϊς ὃς ξαγηὶς ἰΠξεγπιξητατα το Προ γΑΓΙΓΑ » νᾶ ΠῚ ΕΧ γΙγδ αι 
τηράϊαπι σοαστησηξαιῖτ. ΑἸΉ τη. 1.3, [π Ἐπδησεϊῖο [σαν σαρ. 
χ,.ἄγγιζε 9 η ἑορτυὶ Δ ἀζύμων λεγουῆνο πάχα, ἰᾷ εἴ »Ἰηαθας δ- 

τϑηὴ νὸς ξοίξας αζ πνοτγιπν, αι ἀἸοίτιγ Βαίοδα, δ σαρ.12.Αξξοτ. 
Αροβο!ῖς. ἦν ἀζύμων καὶ μέρα, ἴὰ οἴξ, ἀϊες αξγπιογαπι, ργο ἐείξϊς 
Ῥαίομαἰ δας. Ἐταίμηι9 ηποτᾶξ ίοπατα ἀϊες ἱπξεγπιρητατοτιπι, 
νι (δα ϊας, ραπιπι. ΝΊάς 22. Πρ. 1 Εα]Ἰς 1 δὲ 28. Ναπιρτ. νε- 
τοτις ἱπ!τγα πηεητί. Ματιῃ.ς4ρ.2.4.Επ4ησοῖ!) 5. τὸ πάχα καὶ τὶ εἰς 
ζυμα μ᾽ δύο ἡμέρας γιὰ οἰϊ,οτᾶς διιτοπι ραίς 8 δὲ πΝΝΩ ἀϊες 

ΠΝ 



Ῥ Ὁ ΑΤΟΝΙ ἈΤΗ 
(ατατὶ ροῖῖ δίδισπα : νοὶ ἄζυμα Ρίαταίίτογ ἀϊοί ατυφασπιλάπιο- 

ἄστη Γυιρογοα  α,βαταγπαὶια, ἩΔΕΙ͂ ν 
Αἰζυξιυγνε ὃ καὶ ἢ, Ἰὰ οἴ, ἀζυγο:. ποπάππι ζοπίυ οἷο μα οσοως 

ρίεχ,, Πρσυϊατῖς ἐνρὰς ἀζυγε» ἱπίυ ρατί, παᾶπὶ ἐζυγεες αὖ ἀζυ- 
γίς ὔυγες κούρα αριὰ ΕπτΡ Ραο τηπορτας, ἄζυγες γάμων ν11- 

Βετγὶ σοηπιδί!ς » ἀρ οὐ πάοπῃ. 1τθ πὶ, ἀζυ γις ὄυν ὅς γαμηλίου, ἰά 
εἴ καἰ ρες, δ οτί ἃ ἰσέξο σοπβα δ 1α]1. Ετ αἴζυξ, εαιις ἀοίμτο- 

τίμς, 1. κέλης. 
Αἴζω,(ρίτῖτα αἴρετο, οἷο, σέβομαι, να πεγοτ, τὸ πὸ χάζω : ( τὸ ὑποχω- 

φῶτ απεπι ση πὶ γΕΠΟΓΔΠΎΙΓ, ΟἹ Βοηοτίς σγάτια τα ν᾽ ΘΟ 41 Π|015.) 
νης ἀγιθ.. Αἰζω νατο (ρίτῖτιι τθηιι!,, ἐόρ. ῶνω κὶ α ϑίω 7 ἢς- 
ςο: διτὸ τὸ ζω, κὶ χτ᾿ σἔρησιγ ἀζω,ηις Θη1πὶ {σὰ σα νμιαης. Η6- 

᾿ἢοἀ γρωδατα σείεκ!θ- αἴ ζει, εἴπ, ξηραίνει. Ηοτοάίαυιις ἀςάιςῖτ αὐ 
εἴγς ἀγζω ἃς μετ ἰγηςορέη ζω, Ετ᾿ Αἰσπιδι δἱτ, ἀγίσσεω ρτο ἐζεο. 
1 ἄζω γετὸ [ρίτιζις αἴροι τομιδηῆτ ἰοςο χ ηι1: ὅς δίριγατῖοιε αι 
σὸητεηδτ. 

Αζωλέω μ. ὅσω «τοηκῶ ἱταίςον, ὠγανακταῖ. 
Αἴζωνθ. ὁ καὶ ἡγάυοιηξξας. δεσαίας ἵπ 2} ] 4 15..Ἑ ποῖά. Ετ ἀϊής σοπητηιι- 

ἰδ ι15 ἀτασ,δζο. [)1) σΘαχηλιηος ἔαητ, 1 οἴζωνοΣ ἀἸσαμτατ»ῖ. αὶ 
φοττὶ σοῖτας ΠΟπ Βαθοῆτ ραάτῖες, [εξ σεησταίιτετν ἃ οιπέτίς. οο- 
Ἰὰ πτατ,δζς. ᾿ 

Αζωθεγηάς ἄζωα απέρματα,, ἱ. (ςηγΐ πᾶ πα 5114 ογεδης δα ΠΊΑ] 1, 
ὙΒεορὮΆτ.ἢ..4.46 σλιηῖς ρίδοτ. 

Αἴζωπε-,[ οςα: δί ἁγιάδε Ἰη[ρίςιοπάο. 
Αἴζωρθ- ἰδ «οἶνος, νἤ παι δ δηὲ το πῃ ρογάτιητ ον Θ- εὔκρατος. Ἐς Ατσὸ 

Πδιῖς σ  θΟγηαῖοΓ. 
Αζώτες, Ἠ εἰν οἢ οἱ μὴ εἰς τοὺ σωρες ὦτοι πτιρόντες. 
Αἰζωτον,ν]ε»α Τ᾽ δέτε πη, ὃς φαοά ἀβίωτον. ἃ ζώω ίξιι ζάω γίτιο. 
Αἰζωτον,οτίαμι νἱυγρατγὶ ργοάιάδγμπτ ρτο ὔζωςον : γπάς ἀζώτες ἀΐοἱ 

, πχα] οτος τπηράϊςας πα Ριιδοηάογιιπι νοϊαπγίπα {π|τ] τα τ» 
ψεὶ οὐἴΑ ΠῚ ταὶ ἀγετοίμμες τὰ οἰτίηο δοςϊηξξας,[ο ἰζωτίθ- γαῦς 5). - 
τερμάτις -. 

ἄζωτος ιδγγίω σοη5 δί γΥθ5. 
Αἴζως Θ: « ὁ καὶ αὶ Δ οἰπέξις,ἜΕχροδίτιις, πυιάτις, 4 πη" Ζοια, (οἱ υτυςν 

αἴοπλίθ- ἄς. Δρρίδηνῃ 1Βεγιοῦ υἦν ἄζωςοι τὰ ξίφη. Ηοἰο.γεί- 
 πόγες ἀζως-οι ἐ χεῦγ, ΥἸΟΙΗΐ γοπογθητ (Θ παιπιεὶ ῖν σητιητ. ἔζωςτος ἐὼν 
ἀρὰ Η εἰ6 4.1: Ετο, ἀΠΊσεητεν ὃς ργαρτοροτὲ ἴδ. 

ΔῊ Βα ἔσγει ἐρύσαι, ΒΞ οἱ το ρτο οἴει, αὖ ἴω, ἰρίγαίσατ. Ο ἃ. ξ αὐταὶ 
εἴν ζίφυρί- Βαδαι. 

Αήϑαςχροηις Ε εἰν οἢ λοίδυ. λάφυρα ,ἱ. ρταάλτη ἃς πηαπυβίας, 
Αὐδῶς, ἀοηλ πες δεασοπης. διμ ἃ. δεὰ ἜΡΙΣ ἀυδηιπιάιιε Δη ἴσγι- 

Ὀεηάιιπι ἄηπαξ, 
Αυδέω. ὦ 100 τον στο [οτο, κοπιάώ, δυκ ερχίνα, 

Αὐδὰς ἕος, δ καὶ ἡγτππσα η ἀις., ΠῚ Ο]οἴτιις, ἃ Θγ σας άπστατας, Ἰηξ 05» 
ἀπιπίως, νοίσιις ἃς ΕΠ κ: ἀΓ οἵας, Ἰπορτας, πιοτοία5, ἐγιτῖς, τσ σα σης 
Τι15. αοφῳ το ἡδὺς "ἡ τὸ, Ρυπαυτο, ἀηδεῖς, ἐνδ ἢςφιὸ δυσειδῆς καὶ “ὐέρᾳ- 

ςΘ-, Πα π]Δ 1} ἴς: 

Αὐδέα ας ὁ πλοῖο 1, τε εἴτα, ἀσουδίτας, ΓηΠπ αυἵτας βαρύτης. ἔαΠ|- 
ἀϊατη. Τ Ποορἢτ.ἴη Οματγαξξοτ. ἀν δία, ἐντευξις λύπης ποιντικὴ ανοὺ 
βλάξιης. ΖΕ (ςϊηος ἴῃ τε Πρ οπεοιιι, πίω) σίμν αὐδίαν αὶ πόλις ἐκ ἐχώ 
ρει, (ἃ εἴτ οάτυ πὶ ται δὲ ταρά Πὶποη σαρίοὉ ιΓ στα ταν, ἔξει το Ε-- 
τέρας. ς πγΘ Ή ἢ. "Τ᾽ μειδεςν δστοκναήει γὸ οἰηδιᾳ δίπουν καὶ αὐαιδδυησία 
ταῦτα λγων [ἀ46π|,ἀηδύέαν τρὴς αὐ ἐωρᾳκαὶς, ταάταπη (αἱ ἃς Εἰπι- 
ἄτι: π1. ὃς ῥτὸ ατορεξία 1.οἴδι ξιτιάτιαι. Ὀτοίτωγ ὅς αηδονία αραά 
Τιαοττία πΊ. τ ρτο ἀμορφία, ἀςξοτ πγῖτας. 

Αἰηδέζω, ἰηξειίτοςν πάς ὠνδίζομαι, τ το τ, μου {ἀπ ἱποιαπἀπς: οι ς ἵπα- 
Ρεγξεξξαπι εἰϊ ἀηδυζομίω,ντ ἄοςοτ Οοπίξαητ. ,αἵςα. ΟτεσογΝα- 
240}. πὐθὶ τὸ πγεύματος, ἐπειδεὲν ρος τι τ βρωμάτων ἀηδιεϑδιῶσι,βις. 

{ιν Ὁ] αἰταιο οἰδὶ σοπας τοστὸ δά πηιττιιτ, ἡ δζομαι τῷ ξένῳ,» 1. ἃ 
τοι ποιυιῖτατε ἀροτγεο. Αἰεχαη. Αρῃτοά. 

Αἰὐδονὶς ὃς Αὐνδονεῆες ἵη ἀξίου ὁ ΑἸνδιαν, ΑἸνϑδογὶς , Ιοςιῖς ἱπ 4110 σαηο- 
Βαητ,νεὶ οὔ οῖη..Η- νοι. 

Αὐδόν ιν. ἀγιάα ες, ὠνδόνει(ὃ. ὠδὴ, αἰησδόνειον μέλίϑ:, σαητιῖς Τα! ἰ ἴδ, Πλὶ 
ὨΠΓΙΤΤΟ 65. 

Αυσδόν., νεοοσόφναιις [οττινεοασοῦν ντ αἰηδόνίθ- {τ σοηῖτ.ρ}}ε ρτς ογτὶ πὶ 
Ἰαίςιητα:. ἀρᾷ ΑτολΠ]οοἔλιιι οἱἙ πλ}] ογις σοηΐταϊς ὃς ρυάεη- 
ἄυπι. Ηείγοἢ. 

Αἰ»δαὶνν ὄνος ἡγἴη γοσάτίπο, ὦ ἀνδὸν, [α!ςἰηἰα ΡΒΠΟπι οἷα δυῖς, Ὁ ἀείδω, 
ἢ) ἀεὶ χκὶ ἀδω.ροτρετιὸ σαηταης, ΝΟ] [Ἐπτεὶ τησα:ροτῖτ. Ημὶς ςηττη 
Δαν ἀϊτεθυς ας πο ξείθας σοητιπιιίς τῷ. σαγγυΐας οἱὉ ἤης Ἰητογηγ- 
{ὰ σά τις. Ρ] ΤΠ. Π|5.10.ςας.29. ἄς δα Ατγιίζοτ. δ. 8.6 παταγα δοὶ- 
τρα στη οαΡ 3. δορβοοίος,οἰκτεας γ5ον ὄργιϑος εἰν δδεῖς αἴσει δ υΐσμο- 
69:.. 14 οἷξ,, ἀηδὸνίΘθ., 1Τηἀς ΑἸνδονὴς ; ἀΤ αντπατιιι ΠῚ ΡγῸ ράγαα [ὰ- 
{ττη Δ, 1 εἰϊο!ἱστηϊοία. ὙΒεοοτῖτθ μεσίσδει δαφγὶς ταῖσιν ἐἰησδὸ 
νισιγιἃ οἷ, πηυΠοὸ σαῖς Ῥαρηϊς ἱρῆς Ἰυίς! πλοῖς. νπάς αἰησο - 

νέδες ΡΛῸ ραΠ]]ις ΠεςἰηἸα ἀοπὶ Τ Πδοοτίς. 6, οἷοι ξηθονεδες ἐφε ζόιῥυοι 
δὴ δ ἐγ ὅρων, ἰᾷ εἴτ, αδίος Ἰα οἱ οἷα ἰηΠ άσητος ἀτθοτιθας. ἐδ ὡν 
οτια πὴ ἀϊοιτατ Μίπδγαα ἀρὰ ΡαπΊρην τος. Εατρτά. ρτὸ Πτσυΐα 
τι θτατιι πη πποταρμοτγίςὲ ροίμις. Ετ ρτο Ἰρῆϊς τρις, ἴῃ ΟῈ ἀτρίλω- 
πἴνας αἀγδόγας. αηδδγων  ργαςρεον; ἀς [ες 4 αἱ ράτυπι αἀπηοάιπι ἀοΥ 
ΠΝ νο] ἀς ἱ!ς 1 {πὰς ἔοττιιπας ἰαπγεηταηταγιντ ἐσὶ᾽ ὁ σον ἐν- 
δόνες (αν ύεσις ἘΧΟΙτατὶς δέ ρα γα ρ ] Δ τί ιν: νο] αυΐ γι σ τὰ τοτ- 

αιτξητιιτν ΘαρΡἤο, ὅρος εἴἴγελίθ- ἡ με είφων 6. ἀἰηέ αν, Ια οιηΐα γοτγὶς 

ἈΠ 
πυποία. ΗΟ πποτ χλωρὲς ἀνδ ον. ΟὐΥ 115... 

Αηδὡς,θος νὸ οἷς 1. «ἰηδ ὧν, Ἀὐδαὺς ΔΕ τΟΠ1»1. Πης γοΐπρταῖς, ἰηστατὸ, 

ἰαταςσαυἀὲ ἀπερτὸ η!ααιητογ. Ποοτγατ. δὰ ΡΆΠΠΊρΡρυ. ΠῚ, τοὺ 3. ὑπ 
χακαδαιμονίων χτ' ὙΠ ἔγλων ἐκ ἐπωνούσιν, ἀν᾽ αηδως ἑρώσιν,ϊ ΠΠ οα- 
τοῦ σετημοῖ ἐν ἀηδως 1. ποι ΠΕ ητεγιηοη σταθατιῖσ. Εταηδώς, 
αἰωφελώς, ἀηδῶς ὑπσολαμβαγειν, ποτὲ ρυτατε. ΤἼ ΟΡὮτ. ἐς σαί. 
2 (ὰρ.6. ; 

Αήϑειαγας ἡ ΠΟΙ τας» ΠΟ σητίνατααο ᾿πίποτιἀο, ἀεί οτιιίο, πιο -- 
τὰ ποιιίτας. [ποἴλη, [ἢ ἀΐα!οσ ποσειδ' ὦγίΘ- κὶ γηρηΐδων,, ἀς Ηε]]ε» 
κΚἡδ' ὑπὸ ἀηϑείας ἔδηβ σοι ὀχήματος οἶδα ξα κατόπεσεν ἐς τὸ πέλαγος» 

ἱρία νοετὸ {τι ρεηάο νεβιοιο σοηίςοιίο,ρτα τπίπ τα ποιιτατς πα 
Ρεΐασις ἀςοιάιτ. ὦ 

Αὐϑέοσω, ἀοΙαεἴςο, ἀηϑης ιἕατάρχωϊσιῖας ἱπτρογξεέξαπι οἷ ἀήϑεσσον, ἵν 
᾿ἱπίοΐθης ογῃντ τη ἀίσατ ( Οὐ τπτίηης Γιαἴζατ. 
ΔΑνϑέω,ὦ μιήσω ἀοπιείςο:ἰϑης εἰμέ λανϑαύω αἰςπιςν μον μὴ νοέω, ὃς 

ἀηϑεύω. 

Αἰγϑης εοςγ αὐ ἢ, Ἰηἤετιις. τ πο εης, ΠΟ] τας» αὶ οἵ ργατογ σοηίαπε- 
τα άίης πγ. σοηττίιο ἱπη σιτητ ᾿οπιοπἤθη τὶ μειδίεγταύτα τἰξίς σιν 
αὐθρώπους ἀμτέῖ ἀήθεις ὁγτας (ἢ τευπηλακίζεῶς [η΄ σστοπῃ τηξι- 
παῖδε αοτατη σοητη πιο ας ἀϊχις Οἷς. Οαϊεη. φρίκη ἀύϑης. ποτσ 
τοῦ ᾿πίαοτιις. [τα πῦ στ σοηϊτίθο, [16.1.44 ΟἸαιιο. ἀὐϑεις ψυχεοῦῖ 
πόρουπος ἔτισ αΙ Ροτιις ΤΟ] σητδς ἢ πδύυῖτο Θοηοτα ἄηϑες. Βιά. 

ἴῃ Ερ το αὶ Εταίμι. τὸ ἄηϑες δὲ ἡγαὥω, ποιπτάτεπι ἔμ πὶ σά πιΐγας- 
τιοης ρτοίοαιμτις αἰλϑης νὴ ἀἰσιυυ ύϑης χἡ ἄγρφικος εἰγριίθο, ὠκριζής, 

Αήϑως ἰηοχροτγτὸ Το γ 4.10.2. μὴ σαϑεῖν͵, ὅπερ οἱ ἀηϑῶς τι εἰγα ϑὰν 
λαμζαίοντες Τὴ. αἰϑρώπων, ὅζς.πας ρατι 14 φαιοκ ΠΟ πιιπῖδις 1115 στ 
εἴάογα [Ο]ετ., 4: ργατοῦ σοηΠιστἀϊποπὶ Βομΐ αἰ αυϊὰ αἵδο-- 
ΘΕ ΏΤΙΓ, 

Αὐϑης, σα] Ορρουίταν ἀϑοπορὸς» ντ ρίξξοτ ἐϑογράφίθ- ἀριιά Ατηϊοτεῖ. 
Αηϑης γογφῆγαθαν ΠΊΟΓος ΠΟΠ ΘΧΡΓΙΠΉΓ » 1 οἰδ, Ιοπίμς ὃς πιοτας 

δηιπι :οοητγὰ νογὸ ἡ ϑικὸς γραφεῦς ΠΕ] πο πιοιἰὸ ᾿ππασίπος ρίῃ 
στ, ἰςα οτιαπὶ πλοτο: ἐχργιπι!τ. Βηύόδας. Ατηξζοτε!. ἀς ροετοἶο- 
ἥύφης ἐς Ηοπι.ἐδὲν γὸ λέγᾳ ἀἴηϑες ἀνν ἔχον ἦϑος, ἔςιι Ὁ τὸ ἦϑος ὁ δη- 
λοῖ τί περαϑρεσιν. 

Αἴγκες, σ!αάπις σὰ! σοῖο η0Ὁ οἷ ξι8 δειεςιἤης δοιπηίης,, νοΐ ποῦ 
Ἔχασυτιοῦ οἤεέξης σοτισι}α: σα Ἔχασυτίο πα ]]1Δ 7 τὸ μη ἠκονυυΐρ ον 
ξίρο-. Ἵ 

Αἰκτον σ] Δ ΔἸ οἰ, ἤσοΑν νο] ἤσα]α ἀραιὰ ὙΓαγοπτίηοϑ : συαπας ὃν ἐγ- 
χειράσδιον 

Αὐμα,ατος, τὸ [ρ τίτας» (ρίγασα πηι. ἢ πνοὶ σῇ αἰέμου πνεῦμα φύσημα, 

αὐδᾷ τὸ ἄεινιργο ἤλτιι. ϑατντας Ε΄ ἰσταπγηι. δ υἦρ ζεφύρφιο πλοι- 
τόκου υγοῦν ἄνμα. δὲς. 5ΟΡΠοΟΟΪ. δεῖν ὧν σ᾽ ἔν (ον πανόυματων ἐκοίμισο 
ς ἔγον τα πῦντον, τὶ οἴ, στα πὶ ἤδλτας γεϑτοσιιπη τγδαῖτ ὃς σοππ 
Ῥοίμιτ πιαγς. 

Αυμωρ)ασοο ὃς 40 ἢ αἰάκειμαι : ἴῃ ἘΡΊσταπηπΊ. ἀσπὶς ϑπὸ βερτέων ἄ- 
μῶν τιμαΐωρος οἴγμαι Νιητίοἐῥοφίας πορλάσος ἀλκιμάχας. νι ΡτΟ ἀπ 
σατὶ {ἀπηρτσ τι. σα ποτ οτ. 

Απμερία,η ἀηδία ἰηδιὴς φορά, ΞορβοοΪ ἰπτεγρτας. 

Αἴγμι, ἰριγο. Μ εὐΐξοιις γ πγὸὶν χαλεπὸν πνοιῆσιν ἀνωῖναι ἐχϑρὸν ἀή πίω 5 ὅζο- 
{ρίτατς, πνεῖν, ἤατς. Η Οὐμογ. τα. 1. ϑρήκηϑεν ἄητον.εχ Τ᾿ Ἥτγας!α ἰρῖ-- 
τα" ,πγέεσι, ὃς ΡΓῸ ΘΟ ἀεΠῚ εἴημκαι. ἃ ΡΟ]]. 2. μέγας σφίσιν ὅρος αἴντο» 
Ἰρῆς ριγαδατ ἰθοιυπάιις νεητα.Η οΠ10. δε γα ἀΐσι τανύπριχα»ἵ, ᾿ς 
Ρταᾶπῃ ρογῆστ, ὅζς εὐνυῆνοι, βἸπτας, σονέοντες. 

Αἰωὰ «τὰ, αευίςα!α ΠΕ αστξογα:. 
Αὐώαι» ρτοὸ Άιτς Οὐγῇ: γ. φυοάτοξεττ Εὐατῆ. δα τμοπια ἱπυῖῆτατ 

τὰ ΠῚ ἀώνω, 

ΔἼωες. τὸν οἰνοπηοης, Ἐπηρ τογπιπΊ, πη δτιιπι, Α ρα 4 οἷν οἷ, ἐΐεςς 
τρια δ. αὐωές. ν 

Αἰἡπιον ᾿πγυπα οἰ τα ΠῚ» Πα ΓΟ: μὴ Ὡρᾷον. 
Ἢ . .“ν ν ἊΝ ᾿ ". ΄ 

Αὐριέρος ὀγάτοίτην ταπηθὴ ἄς καὶ αὶ,» 2Ε οΠιΠοδ. Η οπτον. 144. ἐκ νεφέων 
ἐρεξενγὴ φαίνετο ἰήρ. σοτνσοεἰ μα πγναΌ γα, ξοτΊ, αἰ ΚΟ. Πα σῖτον οτίδηχ 
ἴῃ πσππογο πα! τυ άϊπις ἀραᾷ Ρ]υτατοῖ,. ἀς ταρη δα γαϊοτα ἀϊηε» 
δί Δ]ος αὐτῇ οτος ρτὸ ἱρίο δογονίξα ςαἶο δὲ Δυτὶς ἐρῶν φθοραὶ, μ6- 
{ΠΠΠουττας. ἀέρων δίνκον σία, ἀρὰ ΟΠ γγ ΓΟ, Ἰὰ οὔτ, φα]! τοππροσίος. 
πρὸς ἢ ἀέρᾳ διατρίξειν » (αὐ ἀϊο ἀσοις » ρα Ατἰπορη. Ηοπιογ.- 
ιιοά οταπὶ Οοἶτηαν τοίογτ Π.13.ς4ρ.19.ἀϊχῖς, ἐέρᾳ βαϑεῖαν, 14 
εἰξ,αογοπε (δι σα] σίποπι ὃς που Δην Ρῥγοξαπάατη : ἃς Ἐρηΐας, 
δοτο ξυ]ια., ἢ σοι. ἔσεπιῖι». ἀὴρ ἀρᾷ Ηεῇἤοά ποαμοητον ἀοοῖρὶτ 
τὰΓ ΡγΟ τοηο τις. ὃς ντ ἢς ἀἸςαπι» πα δ Πτάτοναις Οτςςα δτίαπ 
ἀϊοίτυτν αὐορασία. ντγυησιε 40 « Ρτισατῖπα Ράττισα]α δὲ ὅραω, νἱ- 
ἄξοιντ σουίξης σοθη}} Οταπηπιατῖςῖ. ΡῈ (6 οπΐπι δὸγ οἱϊ ὁὉ- 
ζασιις» ΓΕ ΠΠτϊπθατοτ ἀ ΉΠΠς ὃς ἱν Δογίδας. Αὐτ ἀπ αὉ ἄω 0. 
πατὴ Ἄστης οἰδ αοῖ πτότις. ας 40 αἴρω τὸ καφίζω, ἔς αἸέϊας ἃ ἰε- 
αἷταῖς ὙΠοοοτῖτ ἦν Ἐν ΠΟ ρ.. Ρτὸ τηξετι5 . απθπὶ νυ]σὸ ἰηβοτ- 
ΠΕΠῚ νΟσδηΓ, οἐἰέρι ποῖ κέκρυπται ὅ3εν πτίλιν ἐκέτι γο 4(Θ..14 οἵξ» 1." 
εγηῖς τοποθδτις τούξὰ της, νπάς ποη οἰ γεάιῖις, δὶς Αὐΐοῃ. 
ἴῃ’ Οπρτά!ης αβπιέϊο. ἄς Ν τσ]. ἴη 6. Ασγὶς π σλπηρίςνδές, Οτερ.. 
ΝΙασανν ἐς ρα σὶς ΖΕ σγρτὶ ργ οἵ σι σΟΥΓΙΡΌΙΣ 5 ἀΠ1 πα τὸ 
σρίτον αὖ σκνίϑεοσι ἀνὴρ κὶ γαῖα καινύφϑυ,: ἃ εἰτιτοστῖο ταγία πὶ νογηγῖ- 

ΟἸΠ]1ς ας δύ τοῖγα τοΐξα εἴς. Ῥοιτογιου ετιαπι ἀριά ματίπος ργο- 
ἀιιοίτιν. Γασσσας Π δ τ Ρ Βματία τα, Δ ον ὃς ἰοη σὶ γοϊαςος τἰταπὰ 11-- 

οτος. ἀν ὑγρότερος »ἱά οἰξ, ἀογ Πυ πιϊ ἀτοτναρι ὙΠοορβ γαῖ, ἀς 
σαιμῖς μἴδωτ, το ἰοσαθο, φαρΡ. το. Οαἴεη, ἰτδτο χα, αα ΟἸδιας, 

Δοιςηι 



ΑΘ 
ΔετεπΊ ρῖο ραγτῖς Ῥα! ηοὶ ἀοςἰ ρἰτοϊηαυίσης,, ἐν τῷ ἀέρει δ᾽ βαλανείου 
χεονίσαι. νἱἀς Βαλαγεῖον. ἀπὶρ ἜτἸα ΠῚ ἴαχτα Ετοτιαη. οἱξ ρίγίτας 

᾽ φιοπι οχβα!απις Ἰ ον ΟΣ οἵῖ τέο δε ἑόρας δυσώδη πγοίωλ, 1 στὰς 
ὑςοίςητοπὶ Βα] τιιαι ρογ ἰφάς πὶ ἔα ημ}. 

Αἰὐρης, οπιδιηχιο ον. ]λ, κρίμα, ἑμίχλη. 
ΑἸσις «ὠενλν νοι Γα 5, Βάτας, ΕΌΓΙρ. πνοιὶ αὔρα. “ ᾿ 
Αησυλθηροετις ἀϊξξῖο οἶδ, ἀτερπῆς, λυπηρὸς εὔδεκος͵ ἀνδὶς, ἰηίθυμς, 

τοϊαΐξις, αἰοφήνομος ἀμαρτωλός. ΠΟ αν ογ ΕΠ ταα. ἐ ἣ σ᾽ αἰὲν ἀήσνλα ἔργα 
μέμηλεν, ἀδεκ κα, μαρταλ αὶ μὴ ὠρέποντα. ἀήσυλίθο ἀυτοῦ) ἢτ νοὶ πα- 
ΝΕ : , ιν κα ῳ δ δ ἐς 

εὰ τὸ ὦσαι ἴν βλάψαι αιχα!ϊ ἀσυλθ- ρἰεοη. τῷ α΄ ντ ἴση! Ἰάοτη χυοὰ 
βλαπτικὸς, γε] σοπιροῖ, ξιέζα εχ ά ργίυστ. ἃς νότθο ἥδω γε ἐὐσυλα 
Ἰάοπι ΠσηνΕ, ἀγαιις. αἰκδῆ τοὶ μὲ τέρποντα. 
Αἡσυρίδο,οιις, ἐλαφρὸς κκούφίθ., ἀνε, ἡς κενδονἰηαηὶς » ᾿πυ ας .}}15., τὰ - 

πε ΐς, βίο ται Θ- ἕω αὔτας φεεφοῦνος ἀκόσμος » ἀχόλαςος. ἘρΙΓΠοτοη 
ΔαλιΩ} » ἀτέξυπι αἴραὶ τὸ ἀέρι σύρει, νηὰς βορέας ἀήσυρος ἀϊέζις, 
ΑΡΟ]].110.2.1. ἐλαφρως πνέων, ρτιπηὰ ἃς τοττιὰ Ὀγειιδ. 

Αἰγποςνης ἦν ἤατας, Ἠεἰοα, εἰκ᾽ αὐεμοίγε κοκαὶ ἀπέχωσιν ἀήτας. [46 Π|ν 
νὐτοιότε δειναὶ αὐ τας δὲς. νον αἰαϑυμίασις ἢτ αὖ τω, 

Αὐτηςνκ ονργοςο} α,βατιςννούτους Ὁ ἄω ροςτςὸ» νης ἀῆσαι » ανεύ- 
ματα. ἄπται αατοι νογαπη εἰτ,11.5. Αγσου. ρο ]ου ϑείνωσι σφύ- 
ρ σιν γὲ π᾿ ἔνι δ᾽ ἄγνος ἄτα δούπκος. Ἰ. εἰξηχεῖται κὶ εἴξακούεται, ἤιο- 

- - " " - ᾿ 
Ρ τ οπατ,ἤριγατ, Ἐγιάοτνα Ὁ αἴω ἴεα ἄομαι, ντ Ππτη {δια πέξ᾽ πο. 

Αἴἰπι, ἐπνεινβαθατ, Αρο}}. ἃ γεγθο ἄνμι. Η οτηογ. 14 ὰ.φ, δίχα σὲ σφιν ἐνὶ 
φρεσὶ ϑυμὸς αἴντο," ἐκινετοούρμν'. 

Αντος, δεινὸς ,δυρυς, μέγας οχ αι ρτο ἀκόρεςσος οἴπληςος 9 [0 τ] 4 1]]ς» 
ἢ ψΟβοΠΊΘης. ϑτέρσος εἴητον ἔχεσει γα ριιὰ ΕἸ Οἱ Π14.6,1. μέγιστον, 514. 

οὐ ΠῚ ητον ἀϊςὶ τγαάὶτ τὸ χαταπνεόμϊυον, 1. βατίθας ἃς νεητὶς ἐχ- 
Ῥοῦταπι πη βοττὸ (ογῖθ. αντόν. Η εἰγοθι. ἡμιιπῈ αἴγτον ἐχροίιι ἶος 
τηίαρει ἀβλαβὲς, ΠΠσἰὰπ|ν (ἀδίπησις οἱ 5 ὁρμίωδ, Δοδ (υδίζαητ, 

πους εἴΐοτ, αἱ ἢ ἐοττὲ (τε δοπάιὴν ἢτ ὥρμων, ντ ἢτ 3.ρετί, ἀιι. 
Ρτατατηρ. τῷ ἄπαν ἡ απ. ἄητο χρυ τα ἐκίγεῖσο, ὥρμα ΗΟ. 
{Ππλά.φ, δέχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἄντο. ῬΆΠΙρρ. ἴῃ ἘΡ' σΓΑΠΊΠ]- 
δα :ἰξ ἀήτε λίβυος ἐκ ζαοῦῖς γότε σιω εζορώϑη πόντος, δίς. αἴητὸν , πο- 

κὺ ἀξλαξές. 
Αἰγῆητος, ὁ κα τ ἀο ΧρῸ σ᾿ ΠΑ .}1ς.ἴπα] ἕξις, ἰπ  Ρ ογα δ 1} 15 » σιπη ἀατίπο 
Αὐτά. ἀν ἥκτοι χευσῳ διεγκύοντο, ἱ Πα 1 ἀυγο υἰχογθητ, Οσίμ- 
φοτιροετα ἘΡΙΡ ΓαΠΊΓη. μόνος ἀη ἥητον δεξάυνῆνος ϑάγατον. Πλεπιο- 
{ἘΠ π.τὐἰεὲ ς-εφαύεγαλήντος καὶ πόλις τὸ κατ᾽ ἐμέ “ἡ βητος͵ ἀκαταπόνωτος» 
αὐίκησος : ἀϊείτατ ὃί αἰύοσατος. 

Ανῆος,ε, ὁ καὶ ἡ Ἰηυμέϊας. ΡΆΙΟ ἀς πιυηάο, φύσις ζητῖος, ἱποχριισηα- 
ἷλις παταγα. τε ηι ἐπίαταν αὐ] ᾿ς πο ΧΡ ΙΘὈ1]1 ἰκόρεςος ἄπληςος, 

ΑΙΘΑῚΡ ΗῚΣ ςοπταπιαχ,ριςϊ οἠαςν σατο 5: αὐ ϑεέδης, ὑπ ρφπῆης, 
᾿ς ἀκριξὴς ϑαυμας-ὃς. ΕτγΠ1ΟΪ. 
᾿Αϑεώλαοσος οἶνος. α ἰδάχντος οἶνος (ΑΙ εη.110.12. Μετμο τ νίσυτη ποῦ 

ἀἰϊαταπι Διὰ πρϑ τ᾽ ηδ, Πα πὶ ΠΟ Ἔχρόττιτη πᾶτε, Πἰ οἴξογ. ΠΡ. 
2.(υἱ ςοτγατι ΠῈΊ ϑειλα ἤΐας οἶνος, ἢ τεϑειλασσωυδίος, νη (Δ ΘτΙ Δ πη 
γοζδαῖς Οε]ίας [10.3.ἀς ἀτοτῦο γέσιο. 

᾿Αϑαλάδωτος ὁ παγὶς ᾿ποχροττις» ὁ μι ναυτικὸς 5 ΓΙ ἰς Γοὶ ἡδυτί σα, 
φριιὶ Ατήζορῇ. [ἐς η} οἰστολαμένιος. 

᾿Αἰϑοωλὴς, τι ἀυς,ηοη γίγοης, μεμαραμαῖμος» χωτεψυσυᾶμος, ῬΊατατ ἢ. Β. 
Αϑερμαντικὸν, Ὀιοίςζοτι ἃ ἰδ το τ. παρ. 3. μον τὸ κφιλίμῆνον οἰϑπεμαντικὸν, 

Μριυτὴ αυο ἃ ατβαιηδητίσιπι ἀϊ οἰ τυ σοηὰς εἰϊ Βοιθα:. Ματος}- 
1ὰς εἴας ᾿πτογργας ορίπατιγ ᾿δίάσεια. ἰσσεηάι!η αϑαμανικὸν, 
αιοά ἴῃ ΑἸμδπιδηΐα παΐζατιγ » 4 τοσίο ον ΤΒΟΙΪΆ]ια:, δὺτ 
ΜΙγεῖς!. 

᾿Αϑαμᾶντης, ἰδὸς » Ατμαπηαητίς γιὸς Ιοηϊῷ ἢς ἀΐξγα ΑὉ Ατβαπιάητε 
᾿ξοπάϊτοτοιαυα στία πη ἀϊξξΑ οἹἘ τέως, ν 146 5τερἢ «ἰοὺ πόλεων, ἀϑει- 

ΕἿ μαντὶς κουρη,}. ἕνον. Δ ΡΟ] οηΐας ἈΒοά. 

τ 

᾿Αϑώμας,ἀντος ὁ ες ἰπ σοπηκεάϊα ἱπάἀυςεθαῖαγ σζογσπατυς » δέ ντ γὶ - 
εἰ ξκίπηα αιιαάλπι ἱπη πιοίδηάις οὐδ ΒΓ ται ΡΆγυχιπι. Υ πάς ἀρυὰ 

ΑΠἸΔΟΡΗ ἴπ περα]ῖς, αἷτ σῖγερ ἤλάες δά σοοτγᾶτε πὶ σοτοπαπΊ οἰ 
οἴδετεητεπι, 59) τή σέφανον ; οἴμοι σώκρατες. ὥσπερ με ἃ ἀϑώβμαγϑ᾽ ὁ- 

᾿ πῶς μὴ ϑύσετεγὶ. λὰ αἱὰ σοτοηᾶπι ὃ ποι δοςτγατὸς, τ πε Ατῇα- 
ος σηδηΐδ σιοπιοῦο ποη [λοι βςΑ  Ἰῖς. ΕἸ δέ ποπηεη Ε}}} ΑΕΟ]Ὶ, 
Π ἄεααο Ηετοί .11Ρ.7. 

 Αϑαμοης ἐος; ὁ κ ἡ »ἰητγερί ας, ἄφοβος»οι!πὶ σοη το. ΡΙατΆγ ἢ ἴῃ ΠΥ 
οσυτσο, ἀϑεμζὴς σκότε,, 18] τεΐοι πιϊάδης τεῃοθ γα, 
᾿Αϑαμξεὺ ἰηττορ! ἀὸ, Λἀιοτο ἴπὶ. 
Αϑαμβος, Ἰηττερί ἀιις,Διι4αχ. ᾿ 
᾿Αϑαμβίη, τ ροτυκατάπληξις ἀρὰ Πεσποοτγίς. ΟἹ πλεῆτε τεῖτε, 
Αἰϑαναία, Μ᾿ πετια, οτὶςὰ !, ἀϑίωά, 
᾿Αϑεινασία,ας  ἰτ τ οττδ τᾶς. 
᾿Αϑανατίζω, πη πιοτταί ταῖς ἀοποιδεςυατίαο.[πτεΓά εἰ [Δεπ| αυσά, 

ἱπηγη οι! τᾶτο πΊ ἃ; ΠῚΣ ΡΓῸ 1 ἀηπηοτε8}} βίοτον ἱπι πη ττδ ῖς ἃ- 
Θο,ΐνιο, " 

Αἰϑάνατος ὁ καὶ τ, ἵπη ποτα! !ς, ὁ μὴ ςησόυῆνος “8. ἐδ γ ντντατ Ἰψαζδησε- 
πὶ νοτδὶς ἰὰ οἶς, ευἷας οὔτε που ἀεῇπετ, ἰπτη  ἰτογηιςγατογηιιν." - 

᾿ ἴοςτας. ἀς ρᾳςς, ἢ αὐτῇ ἀρεΐ ἀϑείνατον τίν μνη μίω κατέλιπον. ἐϑεί- 
γατος εἰωξ, Ὀεπιοΐπεη. Ημπΐας ἀϊέζιοιμς ργιπιᾷ ργοάμοιταγ, 

᾿, ὅξουσάα ὃς τεγτῖα σοττίρίπητατ : ργ πη ν! Π4ι}4 πη, ργοάυςιτιιγ οτα- 
τία τποτγί, "ἴσας ἀ ργιπδτίαα τ Ὀτέμὶβ νι ἀοςοῖ σαζα ᾿τθτο τεγ- 
τίο, Ογαγητη. ῬΑ} 1λ44ς ἘΡΊσταπηπηδτατι αϑοφεύγει πρὸς ϑεὸν ἀἰϑείγα- 

σον, ΗογεΠΙς, ἀϑείγατοι 9τοὶ ἄγροι, ΙΤάστα ΠΠΠ|λά. 8, ἀθανάτων τὲ 

Α 6 με 
αἰγίδα, αἰοτηλῆν ΑΕ φιά4. ἀϑείνατον, οὔ 2ΠῈ ταταια ἰῃ Ροσίατιιτα 

, “χογοῖτα εχ Ὠ}}Πς νιν 

Αϑιαηῆίθ. οἱ κ᾽ ηἰ ἰπίδρω]τας.1η Ἐρ σγαπηηι, μὴ ϑείψψης ἃ ἀϑατῆον. ἴα κυ 
σὶ κύρμα γγοέ ὃι, δίς, ΠΟ]} Πρ οἰ τα τη!ορυϊτα πὶ » "ΠΟ ἢ Ἰςρο]!ςράμπι, 
δωδορθιος!] κακὸς κακῶς α ϑειηῆίθ» ὑκπέσοι χϑον εἰς ἄϑατῆοςγἄκαυφος, 
ἡ ἀκλαυς (ὃ., 

᾿Αϑείρα, ας ςο τ: Πα Ἶτο ἐνᾶς ἀϑεύρῃ, Αττῖς δ, ὃς ΑΕ οΙἱςὲ ἐἰϑίρᾳ ὙΡυ ]ςν 
ἔγιηα υρίνη πῇ ιοσαία, τι υτῖσοα ρτηλη. Ατητορ .ἰπ ΡΊυτο, αϑεί- 
βὴς χύτρα τὶς, ροίευτς 011 αι πάαπη,Γητεγρτος Αγϊορμαη, ϑεέρν, 
ἡπαυ τή μόγη σεμίδαλις: Ἴικοὶ ἢ διαὶ ἢ ἡ αϑαβνγαϊολοῖς ἀϑύήρχ " ἡδὲ 

κοινὴ δρὰ τῷ α ,αὐϑοίρα, Ἰὰς πὴ ἸΏτογρτος αἱ! ΟῚ, ὁ κοῖλίΘ. ἄρτίθ. μυςίλη 
καλεῖται, ἤγριω ἀϑεέρα. Θ 4! εη.1}0 2..ἀ ΟἸλυς. ἐν ἀλεξαν δρίᾳ πτίμιπολ.- 
λομ γα τίω δίατὸν ἐλεφαντιῶσιν. οἰ ϑεέραν ὃ ἐϑίεσι καὶ φακίωδ ,κὶ κοχλίας, 

κῃ ταρέχη πονλ ἃ, ὅς, ηι10 οΧ ἰοσο δι οΧ 15 ἥτις ἀιςαηταγ αὉ Ηείγς. 
ςΟἸ] σοῖς εἰ ἀϑείραν ᾿απς αυοάάλπι «ἀ}}} σοητις πγαχιηὰὲ ἴα 

ἡ να ἀρὰ ΑΕρυρε, ἐχ τγιτιςσ δι τγιτῖςι διγιηα ουπη ἰλέϊο ςοξϊα, 
Αϑείρηρεϊ ἐς γιγσιης, εξ ἰησοττγιρτα: ἢ ἐς ἔξττο, ες ἰῃ ἀοτηντυπ,, ἣν 

ΠΉΔ1Π}, τ Ρ, άπ ἀϑεύρης ἴφϑορος. ἐρεῖς Αϑαρὲς γοτὸ (ςΙὨϊηῖς ρος 
ης. ΗςεΙγ οὶ, 

Αϑερέζω, νἱταρετο; γίο]ο, αὶ δικώ, ρυκγηλακέζω, 
Αϑείρκοι, νἹγρίπος Ἰησοττθρτα. 
Αϑαρσὴς, ὁ τορίάις, βιςια εχρέτς. 
᾿Αϑεευμαςὶ,αἀιογ μι} »οἱγα φἀτηϊγατί ΠΟ τη. 
Α3ε ρτὸ εἴϑε, νεϊπα τη. δι1 ἃ. ἔοττ, ςτἹ δ. αἴϑε, 
Αἰϑέατος, δ καὶ ἡ, πα 110 15,4} ποῃ (ρεέζατυτ,ἐόρατος, ἡση ν Πὰς» Ποπι 

ἐρεξζατας,ποη ν᾽ ἀθπάμς,ρυιάφηάις: αοορίτωτ αι τοπη τὰπῈ αδειιὲ 
φυὰπι ραΠιὸ, ἀϑέατον φυλα ἥων ὑπὸ κόλπου ἃ εἰξίης γιάογι Ροήῖς 
1ῃ {πὰ αἰδάϊτα πὶ ἰδγαδης. [ας πη. σα πὶ φσεηίτίαο,, τὴ Οοπι- 
τηθητ. ΟἸΠΠς ττα]ας, σα υϑης ἡ μὶ αὐδεΐδος ἀϑέατον αὐγῇ αἰαςρέφογ- 
ταὺνν 1 ἀςς!ρΡίταγ ῬγῸ ἐὸ 4] ἤθη ἰρεξζαγίσ, [ὰ εἴτ, ης ἴτὰ ΠΕρ]1- 
Θᾶςιντ ηοη Γρρέϊατις ᾿ρηϊ9 το ἀϊγθ ρατίατῖβ. Τά6 ΠῚ 1η Νιρτίηο, ἀ- 

γευξὸς υἱὸὁ ἐλευθερίας, ἐπείρατος ὃ πτιῤῥησίας ἀϑέατος ὃ ἀληϑείας,, Ἰά 
οὐδ, 9: ἤθη Ἰρθέξαιμτ, 4! ποη γί άϊτ, Ιάσπὶ τδιάςπι ραἤιὸ, 
αὐτὲς ἐχϑεῖν (3) ταὶ ϑυίρᾳς ἥδ π]ωχῶν δεοιῆψες τις πλεσίες, μὴ «9έ- 

ἄτον αὐ δῦ, μηδ᾽ ἀμζρέρτυ ρον τίω) δ δ᾽αμυιονίαν κατειλιπεῖν,, τὰ εἴς, πεῖ τ 
(λπηνδς οι ν] τ ΧΘρορ μοη, τῇ σάνσῶν ἡ δα θεάματος ἀϑέατος, 
Τά οἵδ, πυηαμάπ) νἱάδης (ροςξασι αὶ ΟὨ,Π 1 αῚ γι πασαηἀ1Π1- 
ΠΤ. πὶ ΡτῸ ποη γ᾽ άςηάο : ΡΠ ον] ςς,ΡΙυταιο ἢ. ἴῃ Νυ πη, αἰ ϑέ- 
τα ἀοῖς ἄγλοις ἱεραὶ, ὰ εἰϊ, άςτα αιια: Αἰτῖς νίάετε ηδη ἰΐςοῖ, Δοπὶ 
ἴῃ Οτβοης αξξιμὲ ὔπειρρς πολέμου, κὶ ἀϑέατος , 1. αὶ ἢςς ΒΕ] αὶ 
9] ]δῖ, πες νἱάιτ. 

Αἰϑεεὶ εοηῖπε ἀξοόγιση πα πιίης. 

Αἰϑεΐα ας η" Ἰτηρτετας ἴῃ ΠΕ πηιργου ἀεητίᾳ αρπορατῖο, Π1ῃ. σ4ρ. 
1ο.Οτορογ ΝαζδηΣ ὅδικου ρον “ἴυὶ ἀϑεΐαν, κ᾿ ἀτόμους γ καὶ πίω) ἀφιλό- 
σοφὸν ἢ δογίω δίς. 

Αϑείαςος,ε, ὁ ποη ἀϊπίπας. 
Αἶϑει ρέως ἀκριζῶς, Ετν πὶ οἱ. 

Αϑειρὴς ἐος ὁ κ ἡ, ἐχαξζας ἰρ ςπάτάας.1τ6 ΠῈ ΠΟη σμγδῃς, αἰϑειρηὶς, ἄγαν 
ϑεριφίκος, 6 αἰ πλὶς πγεῖοτο ἀπιάῖ : ἱπσέρρ πῆ]: ϑαυμαφὸς, ὑξειςὴς, 
μὴ φροντιζῶγ. 

Αϑελζάζαν,ςοἶατο, δυυϑεῖν. 
Αἰϑελξεῖν,τγαβογε, ἕλκήν. ΝΙ οφηάετγ. 

Αἰϑέλγεται, οἰ ατιιγ, διυϑεῖται. ντ αριιὰ ΗΠ ρρσσγας. ἃ ϑέλγεται εἰ. παρεῖται 
διεκλ ὕεται τ απλϊττίταν »δς τοίο]αὐτατι ΘΑ] ξη. ἴῃ ρ] ο ἀ ϑέλγητι, ϑηλαΐ 
ζυτιγθλίζητι. 

Αἰϑέλγω πηι! ρεο,οΟ]ο, διηϑῶ, 
Αἰϑέλιμγὸς. κα, δ, πα} 115. 
Αἰϑέλιμος ἱποοτηρουτιΞοἰπογάξηάτας; πηα μς, ἀ κόσμος, κακός, 
αἰϑελὼ,ποΐο. 
Αϑεμξεῖν, ἰαἰςϊαΐτο. 

ἰϑεμέλιος, ἀκροσφακῆ ς, ψεύςης. 

Αϑέμυχλος «ὁ ἴος βιμΠάαπηεητο. 
Αἰϑεωιςῆσα τις ὃί ἕὰς νἱοίατο, αϑδανομῇ σαι, ἀδικῆ σαὶ. 
Αἰϑεμις ἐργία,ας, ἡ, ςεἸας. 
Αἰϑεμίςιος 1. ϑέμίςτος. 

᾿ϑέωςος ὁ καὶ ἡ,αε ξιγίαον νετίτας, τε] οἰξυς αὐόσνίθ-, {ΠΠ|οἴξαις, αἴσιος» 
πεξιηάμς,  ΠΊρ 5. ἀύνχος κα θηριώδης γασΒοτι δῆς ἃ ἰατο Βυζήδλη 

ὃς σοητίαπι Βυ4.5.ς ἀϊοίτιν Ὁ Βοπιείο ςοπιυπγοἰϊοςὰὲ ᾿ς 4 
1οςιεταῖεπι πο ανίηαπι δισίτντ τοίοτε Αὐηξοτεὶ, ᾿θτο ργίπιο, 
Ῥο εὶς. ᾷρ.2 ἃ ποπτῖος ϑέμις. ΧοΠοΡ μου ἰΠ ὁ ῬΓΙΠηΟ. Ῥαάϊᾳ, 
Ρτο ποξηῖϊο. τὲς 3 ἀϑέωςα ὀυχοιῆψες. ὀεωίως ὥρια εἰκὸς ἐρ αϑρα 
ΠΈΠΟΝ ἀτυχεῖν, ὥςπερ χἡ παρ αἰϑραπῶν ἀπρακτεῖν τοὺς «αἰϑάνομα δὲο- 

εῥοὺς. νος ἀρυα διιηεπι,, ἀϑέμιςια ποιεῖν, «ἱ οἵδ, ος βιὰ Εῖσοτα 
ἴξὰ υοἴιτιὰ. “ 

Αἰϑέμιτον τὸ ης ἔς νι δαρ.ἴο.Αξξ. Δροίι  ϑέμιτόν ὄξιν αὐδρὴ κορλϑι,, Ἰὰ 
επνρεξις εξ ντνττ ςοπιθηράτυτ. 

Αἰϑέωτος, ὁ καὶ ἢ εἰἀϑέωςος Ἡετοήοτ. ἴῃ Ῥοϊγπηηΐα » αἰ ϑέμέτα ἔργα ἕγ5 

δεσκα αἰ Πτοῖτα ορεγα ρετρεγγαθαῖ.. ἵ . 
ἄϑεος, ὁ καὶ ἡ, ἰτηρίας ἴῃ Ὁ ἐαπ|ν (Ἀστϊεσας, ΟΕ Ϊ Ἔχρετο. 4} ΠΌ]Π] ΠῚ 
εἴτ Πεὰπι ογοάίτ. τον φῆ. Ρίατο,, πὲς χευξες 4 ἀϊϑρώ- 
παν εὖ ρα ἤοιν ὅδι δίχαιον πὲς ὃ πογηροῦς, καὶ πες αϑέες, σότων τατ-' 
γαντία δέπον, ΡΊατΑγο ἢ .ἀς τταη 0 1}}. ἀοἹ ποτα ΠῚ, ἄϑεος κλυϑεὺὶς ὁ 

ϑιόδαρος,,. ΤἈςοάοτμς φορποπίξητο με : ἃς Βυάκῳυς εἰεις 
δ Ὁ 



ΑΣ ΑΘ 

ἱπτετρτος, σγοσοτν. Ν ζανΣ ἐν τα εἰς τοῦ ἄγον νεῦμα, λείψένον φασ 
ρισαϊκῆς κὶ ἀϑέε διδασ κοιλίας. ᾿ 

Αϑεύπηονντίθο," πιρ᾽εταςνα ϑεία, απῖπα αἷς πορίαζ οὔο ΤΠ ςιιπι» Ὀεὶ 
σατεπτίαγάπαιπα ργθυ ἀφητίσὶ αθγορ ἀτίο: ααπὶ ΡΙαταγοῖ. οἴςη- 
ἀϊτ παΐπιις πιαΐααι εἰϊς αυιὰ πὶ δεισιδαιμονίδῥ,. ἴ. [ἀρεττίείοπαπι. 
ῬΙατο ερ!.7. ἀλιτήριός τις ἐμπεσὼν αομίᾳ "ἡ ἀϑεότητιγϑίς. ΡΟ ΙξοΓ 
Δ]ϊαεῖς ἀο!αρίας τα τηιααιτατοπὶ δὲ Ἰπιρτοτάτειι., Ἶ 

δ᾿ϑεοαπευσία, ας ἡ ν παρ εέτες ν ἰποαίτας (δ ταιτιυὲνντ ἀριά «41. 

ὙΠεορἢ ταί. μητοτιρ  δητατ στο (ξοαπάονςαρ.3. τε αὐ γὸ ϑερα- 
πεία »ατὰ δ᾽ ἀϑεραπευσί ᾳ, μεταβαίνει. ΡΊΑτο ἴῃ Θρ δ. ἱερων ἀϑερωπευσίαν 
ἐχεών,ίαςτα παὶίεγατας. ᾿ 

Αἰϑεοάπευτίθ-, οἱ καὶ τ» ὃ( ἀϑεραπευς 6.) ΓΠΟΠΓΑΤΙΙΣ » ΠΟῚ ΟἸΙΓατα5»1Π’- 
εαταϊνι]ϊς 5 Ἰηία η4 11 1ς. ΝΝ α2Ζ4Πη2. εἰς ταὶ υϑηφείνειοι., τί ἢ κα ἀξίψι 5. ἐ- 
ϑεραπεύτε ψυχής καὶ ἐκτομὴ,, ι 1 αὐτο πὶ [Θσυτὶς ὃ Ἰησαγατας δηϊπ 
πᾶς ἐχοῖῇο ν ἴθι ἐπίληαθ 1115. Χο Πορὶι; ἐδὲν ἐδν ἀϑεράπευτον ἐδὲ ὡ- 
νέπί σκεπῆον, . 

Αἰϑέρες, οἵ, αὐ, ταχυες αἰγλυνεῖς » ἰρίτξς ἀεσέπετες. νἱάς Αϑ''ρ. 
Ταςξαπ πα Αμδεῆαγ. πἰωὶ αἱ ἀἰχνίω ὸ τὰς ἀϑέρᾳς Σποφυσοιώπα , τὰ 
εἴς, [πἰρυΐαπη ὃς Αγ ας εἰἤητει: ὃς Αὐἠΐζοτεὶ!. ἀϑέρας ἔχη ὄκλητ 
εφὺς, Ἰὰ εἴτ, ἀαγίς ποτῖςε ἁτιις " ἢς ὃς Πιοίξοτ ἀ. ̓ρτο ἡματτὸν 
ἄς διιεηα,, 4185 οτίαπι τί τὰς Οἴσοτο ἴῃ δτοης πηαίουα ἀρρεὶ- 
1λτ. Θ4Ζὰ νεῖτῖς ἀϑέρας. ἴῃ νοταῖζο ἀξ] Οπατῖο » ἀϑέρες, (ρίσαΣ 
ἐχᾶτοα δ᾽ εξξα. διιὴς αὐτοπι ρτοριιὸ ἀ ϑέρες , τὰ λεπηότατα “ἧα' 
εἰσαχύαν μέρη. Ἀρι14 Χοπορ]ν. ᾿π ΟΕ ςοηοπη.ὠϑέρος Θτια ΠῚ ἀ σι 
τὸς ἰρίσα: αάδες πίεσετο. [ σατο αϑερες ὅτι ᾧ ϑερέζονται; κ᾽ 
μὴ σι ἀγοντα)ν ἐν δυτοῤῥίπηονται.. Ἐτ ἃ ϑέρος ἢτ ϑερίζω, 

᾿Αϑερυγϑοης, ,ἔος, ὁ, ἐν ἔριοας [δὰ ἀτηζας μαῦοης,Ν τ ςαη 4. 
Αἰϑερηὴς,Οχασα πηι Πατις»Ὠ ρ φάτις, ἈΠ ταις 1 ΤΠ] άτις. 
Αἰϑερίζω μι ἴσω,ρετῃο, σΟη το ΠΊΠΟ » τεργοῦο, οὐτιμείζω, ἀποδοκεμοίζω, 

Ῥαταΐρομάο.7) ὠπειϑώ,ἐκρέπ]ω.. ἀπο(βοίγλω, Ποπχετ. Ππ4(.. οὗ, αὐδρα 
σιν μίλησα, καὶ ἀ' ποτέ μ εἵ γ᾽ αϑέριζον. 1.0.7. ἘΡῚ ΓΑΠΙΠῚ αὑπσερφιά- 
λὰς ἀϑερίζειν. ἔπροτθος σοητοπηηετγς: ἀϑεράζειν καταφρονεῖν, ἐφρφν- 
τισ-εἰϑγ μέ μφεῶ γ ἀποσοχι μού ζειν τι μοίζειν,σκυβοαλίζηνν» ἰξεϑενοι, Εἰτ 
Αὖ αἰ ϑέρες, ἰρίοα: ἡ: το ομππταγ. 

Αϑερένη, ΑἸβεγίηα,ρηοί5. ατί ἴαπὶ Ο4Ζα νοεῖς [.6.4ε πτ.Δπῖπν|.- 
τιζοτ.  ρ.Ζ7. 

᾿Αϑερινοιγοΐ, Ατ Λε 5» Ρ ἴσας 4ι! 42 ΠῚ στοραίες, 0.6. ἀς πατιιτ, ΔΠ 11. 
- 4.3. 

Αἰϑέφιξ, συ[ρῖς τ Ἔατιιπι σις, ΕΓῖς. ἢ 
Αἰϑερέσει ἀοτιη γον πο σατο, ΠΟ ἢ Ομ τάτς 1 καϑυπγωώσαιν ἀφρόντις σαι; 

Αποϑοκεμῷσαι. ὀλιγωρῆσαι. 

Αἰϑερίοσωνμ ίξω αικα ἐἰϑερίζω, ἱ. σοητεπιπο, γο! οἷο. ΑΡο].2. Αγσοη. 
γύμφυς ἀϑέρλε χιταίων, ἘσΙοχὶτ ΠΥ Πρ ας ρτςοςς. δ᾽ ἀει ΠΠΟΧ, 
ἐποτ᾽ ἐμεῖον ἐμχάϑετ᾽ ἐδ), ἀϑέρμοσε. 

Αϑέρις Θ΄,οὐ ὁ κα ἡγηοη ἀςπιοϊας, αὶ οἵδ Λάμας ἱπ ῥρῖσα ὃς ηερ]ς- 
ξξιις,αφοόνπςὉ», 

᾿Αϑέρυαντίϑ: οἷ κὶ ἡγΠῸΠ εαἱεξιῶις. 

Αἰϑερθλογον, ντάδ τη ἀϑυρόλοιγον. 
Αὐερώδης ἀτήϊατυς,ντ ἀϑερώδης ς΄α χυς,αγ τατα ἰρτςλ. 424. 
ΑΑϑέρωμα ατος»τὸ τ δου σι πὶ τα σαριτς παίοι [ΓΟ] τιιπν., τοῖα ΟεῸ, 

110.7.6ὰρ. 4 οαΐ {πλεῖ Αἰ ’χυτὰ ρα! τίσις Ππλης, Ἰεσοηάμπι Ρο- 
τις ἰϑοίνωμο δστὸ τ ἀϑήεας. 

Αἰϑερώσσειν,η οξξο  ἱπίοηχποπι ἀπσοτο, ρεγηοέζατε, ν 1 ΠῚ4 τουτὶ, 
αἰγουπενείν., 

,ϑεσια οἷ τὴ ραξεῖς ὃς σοπαοητῖς πη δ τας ἀτηῖε ἱποοηδητίαιεχ- 
Ἰεχ πατιιγα 5. ὃὲ ἰαγίπιπι ν᾽ ο]ατῖο ἀτηθε τταηίσγεῆϊο. Ρουθ ]μ5, 
πίων 5 δ κελ τῆν ἀϑεσίαν ἐκ ἐμυῦ εἰν ἐν τῇ πί εἰ ἥδ᾽ χαρκιδογίων ἀωρᾳ- 
“αὕτων, Ιάεπὴ» συλλογίσολμῆνοι πἰν) γαλατικίω ἀθεσίαν. νΟὶ Ἰητοτ- 
ῬΓας ργαιατ σατΙΟη 6 ΠῚ » Πα  Π}}8] ἤθη Ραςει : ἰϑησὲ Δ] τὰ ε- 
πίῃ ἀριυα [νατίπος ργαπαγισατίο. ἀἰϑεσία. ἀυτεπν εἰ σέδᾳ βασία καὶ 
ἀξεβωότης. ῬΟΙΎ τες Αἰ ὲ » δγικρύπλειν ἅπασι τίν) ἀϑεσίαν αὐ τἶἕϑ ὸ 

πίω αξεξωότητα. Αταὰς ἴτὰ ἀοοὶρίοπάιηι τη ἰλοτίς ΒΙ τς δριὰ 
᾿ Ἠϊετεμη πὴ σαρ.20.. 
᾿Αἰϑυσμία. ας," γα το 1ο, αϑοφνομία, 
Αἰϑέσμι θ᾽ ρτοὸ ϑεσμος αριιά ΪΝΟΠΠ11Π1. 
Αἰϑεσμν βι(Θ.,ἰπἸυίτας γ ξιοϊποτοίᾳ: ἃς εχ εσὶς νίτα, ΝοΠη, 
Αἴϑεσμος ὁ ὴ ἰ ΠΠ οἴτας, ἐπι ρογαλ Τὰς, νοταπάιις, ἱηίσαις,οχίοχ, Π|6- 

Βι τἴπτιν.α ϑέσμοις, ἔβυχειρεῖν » ΡΊαιτα το, ΠΙΑΠῸΠῚ Ἰηΐετγα ἰεσα νε- 
τιτις, [ἢ Ἐρ' σγαμπηηταῖ, Αἴρκιον ἰώ ϑινυσκήν ἃ βεκόλον. εἷς γ ἄϑεσμος 

Ἐἤπλεέτο ἡ σάτεης ὡς ἀλίτημα, τοῦε. ἄϑεσμος βλαζιὰ, ποχα ο[ξ, ἐς χα 
Ἰοχ ἰατα θ εξ, ὅς ἄϑεσμος δίκη » ἄνομος, ἴπημς Η οἰ οἰ. 

᾿Αϑέσμως Ἰη]ηαὲ, ης Ειγὶ ἃ, ΠΠΠοὐτὸ, οὐραγώμως, 
Αἰϑέσφατος, ὁ. ὁ καὶ αν νεΒαπιθη5) ἱπηπη 0115. μέγας »ϑεῖίθ. ἰῃ απ άτιςγηε - 

ξληάιις. εχ ϑεὴς ἃς οατὸς,(αμο ἀ ἃ φημὶ τὸ λέγ», ϑεόφαντος τις ,ἢ ὃν ἐδὲ 

ϑεὸς ἐρμιωεύει. διὰ τὸ «ολῆϑος ) ἢτ ϑεύφατος » δ( ρογγσοροη ὅς 
ῬΙεοπαίπια τη τῇ σι ϑέσφατος » 8ζ Π1} ἰητο ἃ Ραττίςυϊα εἴ, ἀϑέ- 
σφατος. ΟὐνΠ. ὁ, ἐσὲ νύκτες ἀϑείσφατοιγίοησ ΠΠἸηγα: πο ξξος. ττο πὶ 

εἰϑέσφατος σῖτος, σορΙΟΙ ΠΙΠγμ ἐγταπιθηταπν. ΟΠ) λα, ἀϑέσρα- 
τϑ' οὖν Θ' ἐς ηἴπηῖο ροτῖα ἀἰοίταγι ὃς θοιος εἰ ϑέσρατοι ΟὐγΠΓ ὑ,ρ]α 

-αῖπγα Π ΠἼΟτΟ, εἰ ϑέσφασον, ΨΟΪ. ΟΊ ΘΏΤΟΓ, 
᾿Αϑετέω μι. ὕσω» ΠΟ. ΡτΟΌῸ γ ΠΟη ὁσηοίςο, τοι οἷο,, ἰοςο ποιοο, 

Δἱρέγηοτ, ἐπηρτοῦο ν ἱγεί τα πῃ ΕἸοῖο » ΑΌΓΟΡΟ »τοςυο, ΟρρτίπρῸ 
ΡΕΓ Ροϊοπιαπι,, 4ιοᾳ] γος ιπὴ πλίτοσ ΘΗ γΑ}} νοττοπάμῃι μι - 

Ἂ Ὁ 
ταῦῖτ » ἐγασάλτε δυτ ἔτυϊετατί.. Τιεσίτατ σᾶρ. τι. Ῥγοποιρ. 5 οἷα- 
πιοηΐς γα ϑετοιτων ὑα'οσκελίσμὸς ν 14 ο[Ε. ραγιοτίογιι πη (Ὡρρ [χη - 
τοτίο : ὃς Ἀπρ. Πθτὸ αάγτο, ἂρ. 23. ἐϑέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Βαζυ- 
χῶνῷ-, 14 εἴς, ἀεξεεϊτ ἃ τερς Βαδυ]οηις. Ογεσοτ. νδζαρζ. ὁ πὶ 
“«ρὶν εἰϑεπήσουῆυ διὰ πίυ) τελδυταίαν αϑοσπῆωσιν : τὰ εἰξ, μη Πρ ε- 
τίοτα Ἔχαιέϊογα θ᾽ Πλιῖ5 ΡΓΌρτοΓ ογιατιπὶ ΡΟ γα Πλιπὴ ὃ Ιἄφηχ 
εἰς πίω) οἰ γίαν πεντηκος ἰμ), δούχων γὰ κακῶν, εἰϑετεῖν δεαποτείαν» » 

ἐπανίς αὖ κυρεύπητι, κὶ ὁμόδουλον ποιεῖν ἑαυτοῖς τὸ ἐλεύϑιερον ΑἸΤΩ͂ 

εἰζ,, ᾿πηργοοσιιηι ἜΏ 11 [ὈΓΏΟΓΙ ΠΏ ΟἹ, ἀΡγοραιο τγηροΓίι1ΠῚ»; 
δέ ἀδυιοιίις ἀοπλ ἢ ΠῚ ἱπίμγσοτς » ὃζ ἀπ ἐἀηέςην ἢ] ἐδτυΐτιι- 
τοι τεάισοτς ἐε πο ἃ ΠΡ ογαπὶ οἵϊτ. ῬΑι]ς σαρ. 2. αὦ Οα]ατας, 
ἐκ ἀϑετῶ τίω) χάριν αὦ Θεοῦ, τὰ εἴτ, ποπ ίρογηογ Πεὶ σγατ!ΑΠΊ. 
Απιδγοίπις ἰεσίτ» ποη ἰαπὶ ἰηστατιις στάσι: Ποῖ. ΑΙ σΙτιπας, 
ῃου ἰγγίταπι ᾳςῖο. Ματζς. ὅ. δια πὲς ὅρκους κὶ τὸς σιωαγακειμξ- 
γὲς ἐκ ἡ ϑέλησεν αὐτίω! ἀϑεετῇ σαι, ῬΓΟΡτΟΓ τυμϊπγαπάππι,, εὐίχια 
αι {1ηγ11} πσςιπιϊοθαῦτ » θοἰμῖτ ἐαπὶ γεϊΐςογς.. {πισα σὰρ.1ο- 
ὁ ἀϑεῆδυμάς, ἐμὲ ἀϑετεῖ, ααϊνος τοι! εἶτ. ΟΠγυίοτοπηις, τδὰ 
ὦ ἱερωσιώης, αὐτιὰ ἀιχῖτ, αὶ γδ αὐὴρ ἐν τκοῖϑος οἱ ἀϑετόμνθ-, αὐλοῦ 

αὐτὸν οἱ χεισ ἐς, ΡΓῸ ἀϑεῦ. αϑετεῖν ετία πη σ᾽ ΘπιτίμῸ Πρ σιτατ, ντ 
κατοίρχων μμἱῆρ κὶ ἰϑ'ε ὙΠ τῷ τολμήματος. Αἰϑετεῖν, ἀτιμάζειν, μπῆά- 
ζεῶν ,ἀρυὰ Ιου ος τὸ μη) ποιειῶχ λόγον 5. ὃς ὀξελίζειν, διαγράφειν,ανα- 
τιϑεῶν. ἀϑετεῖῶι νειὸ » υἱβείζεῶι,, καταφρονεῖ ὧν. ΑΙϑετέσδυοι ςἐ- 
χοις ἀϊσαητας γι ςξξ 111} γαγίμς, 

Αϑεσημα ατος, τὸ, Προ Ό Διο» αὈτοσατίο ἴθ οίτας 11}0.5. Βοσταρ.8, 
ὃς ζὰρ.12. Πιεγότη. 

Αἰϑέτησις ἡ) ἱπηρτοῦατίο. (Ιςογ. δά Αττῖς. τοργοθατίο , αὐτοσατίον 
ΔΟΟΙ] τιο. αἰ η11]. ὃς Τ αοῖτ, ο4ρ. 9.44 Ηορταος » ἀϑέτησις ἀμαρ- 
πίας. ἰὰ οἰϊ, ρεσοατὶ ργοβίρατίο..  ϑέτησις » ἐκβολὴ ἄμειψις. ἐς 
ϑέτησες ᾿τ6 ΠῚ Ο]ρᾷ., ἀ ΠΟΤ ΑΠΊΘΏτΙ ΠῚ γι}. Οτῶροι ἢ 414 ἱπη- 
Ῥγοβαῦδος, τῷ βελίσκῳ . «ὁ Πἰς ηοταῦφητ, Παῖς αἰδασυμείωσις οτᾶτ 
Ποῖ τ ἀϑετήσεως δ αὐἰθιεςιγιῆνον ογᾶς Ποτα τ ἐκλογῆς  χαλλιγρα- 
φίας., ἰτος οἴϊ ἰοςι αι ἀαθιις.[οἱ; 5.41.1 Νδιγοπομ, ἀς τς Βὰ- 
{τς . ὺ 

Αϑετθ᾽ ὁ κὶ ἡ, ἰγτίταις, ἱπερτιις., νίγαπάας, αθ 4 σαπάας ᾿Πυ τ] ]Π1ς. 1 
ἰοοτιά. το ρεῖηϊο,, ἄϑετθ᾽ τῶν δι ρώδᾳ παντὶ,14 εἴξ, Ἰπσάσης πος 
τος. Ιἀςη}}10.3. ἄϑετίθ- Ὡρὸς βρῶσιν Ια εἰ, νοΙἴσας Ἰπατ]ς, αἴϑε- 

᾿ ὅὺς ἐρωνύς, Η εἰν οἰ. ιγῖα εἰσταα ὃς πῃ ρ Δ οα1]1ς, ἐετίθ-. 
Αϑετῶς,ςε]ογατὸ, πηριὸ, ἐϑέσμως, ἢ συγκατεϑ εμδως» ΔῈ ον ἷας ἴπ 

Ῥγογηεῖῆοο. 
Αἰ ϑεωρητὴ, Π)6 σου τοπηρ[ατίοης. ὲ 
Αἰϑεώρηθ- οἱ καὶ ἡ, ἰϑείατιθ-, ᾿πηργου τις, πο ἐροξ Δ 1}1ς, ἃ ἐοη- 

τοηρ]ατιοης 4] ομ}5. ἃ (οἱ τητία Αἰ σης » ἐπηρογίτας, ἱπεχρογτας» 
ΡΙαταις, ἴῃ ΝυΠιά . Ατιϊοτοϊ. Πῦτγο ἐς πλαπάο,, ὁ ϑεὸς πείσῃ 
ϑνυτὰ φυσᾷ γυδωῆνὃ- ἀϑεώρηπΘ-, ὅζς, 4 εἴς, Ῥοιις πατιγα; οπγοΐ 
Ἰπισγιταγας ΠΟὴ αίρος: αὐτῆς, τα Πς 4α] ἱπτογίσαγαΣ πάταΓαΣ τοξισίας 
ΟὈτατι! 1. “2 

Αϑεωρίπως ἥψατο τῆς αἷοὶ τὸν οὐρανὸν πραγματείας, 14 εξ, τογυ τ 
τα] οἴτιι πε {τινά τυ ΠῚ γππρογιτὸ οτεισίς, ατόσον, ἰναζαηζθῃ. εἰς τὸ 
ἵγιον βάπτισμα, πῇ υἱὲ ϑεωρηπῶς τε καὶ σωματικῶς λαμβόμοΐδμου, τῇ 
Ὁ ἀσωμάτως κ᾿ ἀϑεώράτως τιωπρέχοντος » ἅζς, αἰτεῖο νηλίιῖις 

τοῦ ἂς ξοΙρΡο Αἰ το ἀσςορῖο,, αἰτειο χπσογρογα το ἃς ἐπα ΠὉ 111-- 
ἴογ σοησιτγθητῖζ. 

Αἰϑέως, ἱπηρὶὰ, 

Αϑηΐσοςν ἕοη Ροιίρίσιμις » ποη νας, ποη ἰρεάζατιις» ἰατοπς,οο- 
Οαἶτιιδ. ἷ 

Αϑυλά, ἀρ, ἱ, Ρεγίθρμοπε, περσεφόνη καὶ Κόρη. 510 ἀϊξξα 4ιοά η1α- 
τοῦ ἈΠΟ οηατα ( αιπα πηοηϊτιοία εγατ ) νθοτα [ἰσσοηα ςοη- 
σοάοτε ποίυοιιτ. Αἰβοπάσοτας ἴῃ Αροΐορ διὸ κ᾿ πίω Ῥ΄ἐὸμ φ0- 
βυ ἔστιν τὸ ἡ παιδὸς τέρας, φυγεῖν» ὅπ ὁ φεῖ στῶν αὐ πἰυὶ ϑηλίω.. 

Αϑυλος, οὖς ὁ κα ἰν νθογθος Ἰηίθοτας » αδἰδέξατας,, ηυἹ νθετα 
Ὠοὴ ἤιχῖς., ὁ μὴ τεϑυλακώς, ϑηλοι οτίαπι ἀἰσαητατ ἀήδυ δδοιν 
πθῆις γ γί, ΠΟ 6116 πηι ἴοι 65. γο τὶ ἀπ θ᾽ σθαπι ρογίοπδη) σο- 
τεηῖος, ἀϑηλος στῶλος,, Οτία πὶ ΟΧ δ΄ ΠΟΠΤ 46 ΠΙΘΠΊΟΓΑΓΙΓ  Υ͂ - 

θενα πη ἀρροῖοης δέ σαρίσης ἤιροτο, εἴϑηλος ἴωπῳ «τῶλος ὡς - 
μα τεἔχει. 

Αϑύήλωωτος, δἰ 4Ο ΠῚ τις» αίρετ, ἀδεύμοιςος σκληρϑς, 
Αἴϑυλυς, ηγηἱ πιὸ ΕΗ πηίπατις νιτῖ]ς. Ν 
᾿Αϑιωὰ,τπςηίτιτ ργο σομοτς τ δία: (480 νίτς Βιἶς ἀϊοϊτατ ρετίο- 

ηδηάῖς Μιηετγιια; ΠΥ πηηΙς ΝΝΊσορΒεες ΤΠεθαῦιις. 
Αϑίωαζε, αάμχει ᾽πὶ λά ἸΟοιμη ν ρτὸ εἰς ἐϑίωας : ντ αϑίωϊαζε ποτ 

ρεύομαι., 14 οἵξ, Ατῆςπας ρτοβειίςογ. Ρίατο, ἡξειν τροϑύΐμως 
ἀϑίωΐᾳζε. 

Αϑίωᾳν αἵ» Ατουαν, ργορείθπι νεθὶς Αττίςσιάς ]αα νἱάς στ ρΗδη. 
κὗξι πύλεων, ϑογυΐμς [0 Ρείηνιι πὶ Οφογσον ἰγρ ΠΠ),Ἰπάῖςατ ἀϊςὶας οἴ ς- 
[- Ατθοπας ἃ Μιηοτια, 1 πὸ ὃ ἀϑίμης. ν 

Αϑιίωναι τ ἀπικὴ, ἀΙἘοτιιητιπαπι ἀϑίκσα νεθὶς εἰξ ποπλεη: ἀπ κὴ ψοτὸ 
τὰ ἢ νεδς τὰ τη τορὶου  τγαῦτ. Α πηπτοη. Ν 

Αϑίωάα, ας, ἴὰς αδιοέξίο ἐξ. αϑύωεία,, καὶ κράσει πῷ αἷὰ ἴῃ ἃ Ιοι- 
σαι» ἀϑύυά,, ΜΊποτισ. Ατηζοτο!. ἀς πλιη60 » φασὶ φειδίαν χα- 
τεισκευαζόυδυον πίω ἐν ἀκροπόλει αϑίωαγ. ὙΠδοοτίτας ἴα. οάγἱ]ο, 
δ΄, ποότνλ ἀϑίωαα,, ποῖαι σφ᾽ ἐπονασαν ἔρεϑοι, ἰὰ οἴξ,, νεποταυία 
ῬΑΠας,, υιαὶος φα., ἁυ]!ατα [Ο]σοῖ., ἔοογιητ οροτγαῖγιςος.. ἀϑὺ- 
νάα; δε τι αἀϊςξξιαιπὶ εἰς ἐαεηχϊηίπμπι τῷ ἀϑιμεος. Αἰϑίωαἴα, 

ἀϊοῖς- 



᾿ὰ Α [9] 

ἀϊοίτατ ἀριιὰ Ηετοάος, [Πἴδτοὸ ρτίπιο ὃς ΗΠ λ΄. αἰ. ἔγνω ὑπο ἀσγ᾽ 
| ἀϑίωώίω. ἀἰϑίωναιος ἔργα, ΝΙϊμσγυα: ορεγαν ορογα τη] Ἰογιιις 
ε΄ φουυδοιοῦτια, ΔΡΟΙΙοα. Ἀποὰ. Αϑίωξ ἃ ἀἴχερον.. αάἀα δίνη ἴῃ 
ο΄ εοσ αι ρογιογίο ἐπ! οἷο πλαρνα σαῦν ρατυὶς σουξεγαητ» ρτο- 

ς΄ ρταῖ ΠΟΘ πὶ {Ππ}1ΠΠτυἀ ς ΠῚ δζ σοπιιο ιν! ςητίλΠ)» 
᾿Αϑίυον,ε, τὸ, το πυρ  απὶ ΜΊπογιαΣ» ἸΙοοιις δὰ απδιι Ροετα Οὐαοὶ 

τ΄ ψμα σαγπγια ἐογοῦλητ, τεοϊταϊνάρταις : ἤσιις ροοῖα 1νατῖπὶ 1π 
ἢ τεριρίο Αρ οἱ! πὶς ὃς Μυίταην, Ηογοά, τη Τ᾽ ΡΠ ΟΒογο.. τοὶ 5 οἱ 

ὅπλα ἴχεσι ἀ ϑίωμῶροι καὶ σφὲ αἰεκρέμασοιν πρὸς τὸ α ϑίυψαιον, τὸ ἐν σγείω 
ς΄ Κιάγιηις ἀὐτοιῃ ροτιῦτον ΑτμςῃἸοηΐς5, ὃς φα τὴ ΑἸμοηαοναηιοα οἰϊ 
Πςς ἄηϑιθοο ἔτι), (ὨΠροπέοτιητ » [).. Η!ογσον ΠΊ. ρΓῸ αὐάιτοτίο ν- 

Τὰγρασιτ, συαπάο ᾿πηυ τ ατης Αἰ μθηαιιηὶ (ΠΟ ] αἰπσογα πὶ νὸ 
οεἴδιις φουίοηαθας. 

Αϑίιωώρςνε ὁ, ΑἸΒοηϊοπῇς: [ς ΑἸὐικὸς ααΐ Ατεῖσα ἰἑησαλ ντίτυτνδ ἀτ- 
πικίζων: Αἰ ϑίω εἴων δυσβελία:λἀλρίυΩ, ἐς πεῖς» αΐδας ᾿π| ἐγατὸ ἃς 
ΡῬτάτοῦ. πιδγίγω πὶ ξογτιιπάτιις γογαπη ἰπςος ες οὈτίποῖτ. Ατμο- 
πἰθιΐδς ςηνηι ἀς ἰμς τεθὰς ᾿οσοιίἶτα σομ ] 4 σαριοθαης, 564 

Ῥαἰϊὰς ντ οστοια ἡΠἰς Ειαϊτα ἀσοϊἀοτοηῖ» νὰ τοῖς ργαίδς ἀθὰ ὃὲ 
τυτοίατις,ς ἤποοτα σγεάεθδιαγ, 
Αϑιύωος, ΑἸ οπαυς ργορτγίαπι νἶτὶ πογηδη, 

. Αϑιωαὶς, ἡγοἸκα:ὃς Αϑίωαία,ο] 4 (νἰ οἰκεῖς. 
Αἰϑιη,, Μέγα, Ρα}}.5. Ηοηγδγιΐη Οἀγηδν, ὡς ἀἴρρεμιν φανῆρη ῥεῖ - 

βδῳ ἐπεροίσσατ᾽ ἀϑίω», ἰὰ εξ, ἢς οἤξιτα » νίγαπι νιγσα ἀφηλυ]- 
{τ Ατβεης.. Οὐν, ὁ, πορλαὶ ἀϑίωη ἄχετο. Ὠϊοίτατ ἐπα πὰ) αἰϑη- 
νά, ἴῃ Ῥγοιογῦῖο ν κα ἀϑέωωας ψηφίθν,.ἀ οἰζ, Μίποτγιιας (μΗπ ΔΘΊῚ 
ἴξα ςαἰσυΐως,, ἀς Ἔχαξϊο νά ϊοιο. Ρ]υταγομιις ἐπ Οραίςα] αἴδα αἰορ - 
γισίας » πίω ἀϑίωαν χκέγουσιν οἱ παίζοντες." ΟἸξζα ἀϑίωη ΠΑ ἐ- 

ϑυλυ, χα δὰ Ἰχξξατα πο ἢτ: τ φῆι ἃ Τουῖς σαρίτε ργοσπαῖα, 
᾿Αϑίωνϑεν, Ατῆξηὶς 7 γεὶ εχ Ατβεηὶς, εξ ἀϑίωων, φἀπμεγθιαπι ἀς 

Ἰοςο. ᾿ 

Αϑσῃσε, ΑἸμεηΐς, ργο ἐν ἀϑύμαις» ἀπ εγ δ ΠῚ ἴῃ ΙοςΟ » ἀϑύωῃσε 
σοφις-εὐω. 

᾿ Αϑίωιώρτο ἀϑίωων ἐφηϑυμωώ,ηοη ἀϊςεηάμπη ἄοςος [κιςίδη,ἴη Ῥςα- 
᾿ ἀοϊορσηῖα. 
ΟΠ Αἰϑιμογέρων,οντος. ὁ, φυλῇ ἀϊσας ἰεποχ (ς]ο] υτῖσας,, αὶ ἐπ (Ἐπεέξι- 

τα τοῖς παίιαγο Ορεγάῃι ἱποιρὶτ . ὀψιμαθός. (οιηροῖτα αἱ- 
δλῖο εχ ἀϑιύη, Μιίποιια ν αι ἴταάλς ρταοῖίε ἀϊςεθαταν,, ὃς 
γέρων, ἰτποχ. 

᾿Αϑιωνόδωρος στίνδων, Ατεηούοτγις δαηάο, Ρ᾿!οἵορ ες»: ΠΡ ἢ ΠῚ 
αυσηάαῃι ἐοτιρεῖτ δά Οἐξαμιαηι (αίατις ἴοι οτοπιν Ρ]αταγοῃ, τη 
Ῥηδ]ὶςοἱ. 

ἰϑηργῆρίθ., ὁς αούτας, 
ἰϑἐργέρος, ἐρισάταιη Γι πηπγίτατες, ἀϑέρες ἀϊςυητυτ» [4 οἷν, τ ἀ- 
φαχνων τὰ ἄκτα τοῖτε Η ποτὶ Ἰπτοῦργεῖο, Οὐγ δ, Ἀ, ἀρὰ εμτρ- 
Ῥοοτ. ψογὸ ἰἰδτο ἰξευπάο,, ἐξ πιοτῦις ὄχροηιτ ἃ Θαΐοῦο ὡ- 
35) υἦςὰς δοτάεῦ, γε] αυοά ἴῃ Βοτάθο ἀοιτ τὴ εἰδ» τὸ τῆς κρε- 
ϑήςὁξύ, Πδτο αυΐπτο, Εριάεπλίδη Ἰρῆϊις ΗἸρροςτ. Ἰάςην 61: 

᾿Ἰκη. ὄχρίτοας τὸν ἀϑέεα,ο ἦι) δατίσαΣ, ἀσιμηλΐη6 ΕΧιΓο Πλμ πὶ εἰ: 
᾿ς χβεῖε, ἐπ ραττῖς αυκ ἰη οσυΐρίἀε ἰὩσίτται «τώγων ἀρρε!]ατον τῷ 

ἐν ἀκί δὲ πὠγων(Θ. τὸ ἄκρον. ΑΡηὰ ΤΠεορΗ γα. εἰς ἰερεῖαπη ἀγι- 
14, γε! δσὰς » νεὶ ἀζοῖ ( φιοά ἃ Οταοο ἔσητο βυχηῖο νιάεταγ) 
{ξὰ ἀρυά '"ρίμαι δυτίογεπι [ἰδγὸ 4υδεῖο,, σαρίτα οξξαιο 9 ἐς 

ο΄ Ουῆς ρίδητ. ρτο ἀϑιὴρ, ἀσρτγαιατα Ἰορίτατ ἀϑρ. οἷς οπὶ πὶ Βα“ 
τ Ρεῖ, ὅϑεν ἱ ἀν ὁ καυλὸς ν ὅς. ἀριιὰ Ρ]υτατοῖ.. Πσαγατὸ ργὸ εὶς 
νϑι πιστός σίλά!]) » ἱπ δῖος Ν τσθη  ν τὸ ἐγχειρίδιον χαβὼν 
ἐσπείσατο καὶ κοῖτεν όησεν . εἷς δι εἰδὲν ἐ “ὦτα ἃ ἀϑέοα," τίω) ἀκμίω) δια- 

μῆμεταν. ΑἸτδι δυτοηι ἀϊχιτ,, δυοῖν ὄντων ἀκατί ξιφῶν, ἐκφτέρε κῴτες 
φέϑανε τὸ σπάσμα. πολυ χρόγον. Α'ϑὴρ ατίατη ἀριμὰ ΖΕ ΟΒΥ].1.ὅημόὸ-- 
4 αν λησεα ουΐρις. 

.2ς..) Ὠιοίζοτ. [το ἰεουπάο,, εἰ δυῖοπι Ατμεῖὰν ἰογοτιο 
Ὧ“ ᾿ἀἸσαπηθητα ΠΊ ΟΧ Ζοα ΠΩΣ ΗΠ πιὸ ποῖ τὰ οὅ ἐβέζι τιν ἴσῳ 

Ῥυὶς τείτιςοα ἡ αὐ εχ αϊὰ υσε: νηάς ἀϑήρωμο, φιπογσπλα » Ἰά 
εἴτ, νεῖτα ἀϊςαπ1» ρυϊτατίο. ΕΠ ετίαπι αι μογοηγά, ντ ἀεῆηις 

᾿ Θαϊεπιπογιιοίὰ τ ον 'π αι ραΐτάσεις πιιπηοῦ ςΟητίπεταγιν - 
τ ἀς ἴῃ ἀϊ ἀϑέρωμα. 
Αϑύρά τ: κ, δ καὶ ὁ Ἰπαεπατας,ῖης ξεγῖς, ἄϑυρος. Χοπορῇ. Πα. Ῥς- 

ἃ α ἀκέων ἂν ταῖς μεϑυρίοις ποννὰ θηρία ὃ), ϑ' ἡρδιτα διὰ Σ᾿ πόλεμον» 
ἐγταύϑα ἐπεθύμησεν οἰξελϑεῖν, ἴ. ἔετας., ἃ Ζιάταη} νεηατίοης οἶδε 
Ῥτορ’ οὐ Βα Ιατη ςοἤλτιιπα, δίς: 

᾿Αθυρυλοιηγὸς» ]εοηαίτηο, τῷ κυ Αϑερρλόγος, ε΄, τὸ τῆνον, τὸ πὲς ἀϑέρας 
᾿ διαλεγον κὶ διαχωρέζον, νΘΌΤΙΠα Βα), Ἐ 35. Π}.λικμητήρλον 40 (6- 
Ῥαταητωγ ἀγηΐϊζα ἃ σταηο » ναὶ ηυαῇ τι αἰ ϑ'ΐρων ὀλοσρόυτικον ἱ, ατὶ- 
Ἄλγιιπη ρεγηϊοῖες ὃς Ἔχ εἰ απλ: ἀρὰ Ἡ ΘΙ οἰ τ} οτίδ πη οὐϑυρφλοὺν 
Ἰερίτιγ, ΗοπΊεγ. Οὐἀνῆϊ κα, ἐθηρηλοιγὸν ἐἴχειν αὐαὶ φωιδίμῳ ἔμῳ. 
5ορβοοῖ ὦμοις ἀϑαρόβωτον ὄργενον φέρων, ντεγ]α6 ναθ πιιΠ. 1η61- 
οατ,ετῇ ςοοἰιίεατς αὸ ΡαΪτὰ πηοαστατ» ἸΏτο σας Η οπιετὶ ἴη- 
τετρτγες ἀρὰ δορμοοΐςπν, ὅς Ηεἰ οΠίας (οτίδιτ ἀϑυηρῥξρωτον ὃρ- 
γανον οἵϊε τοριωΐω ἣ πίω) αἰϑηρὰν αἰακιγοῦσι. ἀματα ΕὐΙτΑι ας ἀϊ- 
οἰξ εἰξ αἰτογαπι Ἐχροιμτίουθπι νοςοὶς ἀϑηρηλοιγὸς . ντ ν᾽ 4. τ τις 
ες λυτ ςοο]ςατ 40 ἀαίτατιι τη Ο]]ὰ ρας ηι αἰ λπὶ ἀϑήρν ἀἰέγα 

τ ἢσε ἀϑιηρώ. : 
Ἄϑηρθο,ν δγζατοὴς ἔστ β,ὃς ΠΟΧΙΪς ΒΟ] Πἰς , ντ ἔθηρος χώρᾳ, ΡΙατατοῖι. 

,." 

ν ΑἸβοταν {γε} Αἰδάγαυντ εσίτετ ἀρυά Ρ]ϊηία πὶ 1 Ὅτο 22... 

ΑΘ 
' ἱποβξετατις, ἀϑἐρώτορνάϑιέρατος, 
Αϑυρία, ΤΊΣΟΡ,ρ ΙΕ. δ φναλανδρία γὸ ἡμᾶς, ἀϑνρία τὰς θήρας κολαῖ- 
ζεταμν οἱ ἀϑηρία οἱξ ρςημτια ξοτασιπλγίςα μα ᾿ριξαῖτς γᾶς ας 
ςοτηξάας. 

Αϑήρωμα,ν] ἐς ἴῃ Αἰϑήρᾳ. 

Αϑυσαύρις 8’ εν ὁ κὶ δν ργοάίσις, ]υΐ ηἰ ἈΠ γοσοη ἀἰτ ἰπ ογαϊξίηυπα: 
ΟΥ̓ Οἱ 601 το οΠα] [οι τ δε τὶ πςααΐτ. 

Αϑητευαθη, ΠΟΠΊΙΪ ΠΟΥ ΘΟ ΠΑΤΙ5 9 ὁ μηδενὶ δ) μιῶῳῷ δουλεύων», υΐ 
Ὡ0}]1 ἰογυΐτ οὐ πγειοοάεπη. 

Αἰϑίγαν(δ-,ε, ὃν (νοὶ ντ (ςεἰθιτγ ἴῃ Ετγπιοϊορ. ἀἰϑεγίανΘ- ) ὁ μὴ 5έ- 
λῶν τιγὶ τροσεγβίσαι : ὨΪ1] ν οἰθης ας ίροις 5 απὸ ἢ ϑίγω, Ἐρίτβετ. 
τεξξα ἀςοιρεῖς τοςυ πεῖς. 

Αἰϑίκτος,:, ὁ καὶ ἡ ἀαροαπέλας" (Ὁ: 5 ἄχξαντος. {ΠΠδάτας., Ἰητδῶμας, ἴητο- 
Θιοτιἀλοίτογ ὃς ἀϑεγὲς ἰὰ εἰ, ἄψαως Θ΄. Ρ]υτάτς α, ἴῃ Νιῆνα, σώ- 
σὴς κακίας αἰἴϑικτος βίζθ- ἰὰ εἰζ, οπγηὶ νττίο ΗΠ τα γίτα,, τὰ οἵδ, τα -- 
πριιηῖς ἃ ρεςοάτο. Γἀφην ἴω Ῥει]ς]. ἄφικτον ὑπ ὃ αὐ χςένε διατηρεῖν δὲ 
ὄψιν, Ἰηταξξινηγ γετααῖο,βὲ Του! οἸατυπι αἱροξξιιν ἰογυαν. ποιρϑέ - 
γΘ. ἀϑικσίθεινιγσο τηταξγα ἄϑικτος ἀφυλάφητος͵ ἐαρόσψαυς Θηκα- 
ϑαρὸς,ἀμϑλίωτος. 

Αἰϑίκσωρ, ορος, ὁ αὐ ἑγἰηταίξει 5} Πρ ατις. ἀϑίκσωρ κόρη, παρϑέγΘ- αἴδμο 
: δρθονῖτθο ἱπηυρτᾶ. ᾿ 

Αϑενα Πρ ηα Ἄρτα δὰ γγεηάυπγ, ξύλα χατακαύσιμαι. 
Αϑλεύῳ,οχοτοοο, οίεγο,ν ίσαῃι (ςγι ει ὃς πλιογαπὶ ἀπ 0 ον) αἀυδτία 

ἕατο, κοππῶ, αοτο γἰκσιυκοστοι δ᾽, ΡΟ Πεττο, ΑΡΟ]]Ου.2.οἰ ϑλεύων τιτίϊα 
ἀπεκώνυτο, ν 

Αϑλέω μ ἥσω,ζεττο, ἐ γωνίζομωι οἰ ϑλεύω Ια ταις ἢ. ἴῃ ῬΟΙ τ, ἐθλυκὼς ὃ 
πολιτείας 1 Οἰμ εἰς Οταῖοτ. , 

Αἴϑλημᾳ ατῷ; τὸ σοι ταπλθη ἀτΗ ΪΘτάγιτη, ἀϊςσαητι ὃ ἀϑλήματαγοι πὶ 
 ἰαῦοις σοιϊανρ τπουϊο. ; 

Αἰϑλησις ἕως, ἡ ἰυξξατίο,ςοτταϊτίο,ριισ πα» ΟΟπςοττάτίο, σο τα Π θη, το Γ5 
ταῦθι ρεγιτία. ᾿ 

Αϑλυητιέργερος,δ,Ἔχρεττυς σοιταη4Ουςοττάτοτ, ἐγαγιςὺς. 
Αθλητὴ ςνοὐ᾽, ὁ, ὠγωνις-ὴ ς»ὐσκητὴς, ρὰ ΟῚ] γα] Ππέξατοτ, σοττατοτ αι] οταν 

ΡΓορυσηάτοτ, ἀιχν ἄρα Ατηήζοτεὶ, ᾿ρτὸ ἔσχτο » ΡΟ] τς. ς4Ρ. 7: 
ΧοΡορΒου Πσγο ρεῖπιο Ραἀϊα:» ρτο εο δεςορίζ 4] Ἰη ἰυάο [ε 
ἘΧοτσῖγ, κα εἶτις ἀθλητὰς πολλοὶ πονήστις κὶ ἀξιόγικος γγυόνδυ(Θ- αὐα- 
γάνιςτος διατελέσείιεν, ἐσ), αὐ ἕδδ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ δικαίως αὐώτιος ἐξ) ἀφρ9-- 
σωΐης. ῬΟΠ]χ πος ποπιίης συπιηΐςος οπιηο5 της τ Ἰτ, τ εἰξν 
παλαις-ας, δρομεῖς» πυκταὲ », δισποξολες δὲ ἐλτικοὺς, Ἰά εἶτ, Ἰαξξατο- 

τόδ, ουτίοτος » ΡΠ σας, ἀησα ΠῚ 1 (δ ]νπλε Ἰτασυΐαητος » (Δ]τὰς 
Ῥοτγηϊοίτατο σομτοῃάόητος. Αϑληταὶ οτλπὶ ταις δι πογιθὰς 
ψοςατὶ (μητ συ )ξξῖ» 4αὶ οχί}) ρτα ταητέξαις ἴῃ 4] ημ10 ἀγτὶῇοΟ 
ότουτ. Τ πηάτις ἀρὰ ἃ ΑἸ μα μδειι., ἀλλαὶ νἢ “τ΄ ἄλλης ἀδυκίας κἰ βόε- 
λυρίας ἀθλυῖας ἐ ποίησεν" τὶ γὸ 770 αἱχιρῶν κ᾿ δεινῶν ἀὐτοῖς εὶ ὡροσίω ; ἢ 
τί τἶὰ) χοιλῶν κἰ ασεδαίων ἐκ ἀπίως Ἰλετηο ΒΕ οοηῖγα Αγηϊορσιτο- 
ὨΕΙῚ » εἰξ ὧν πάντες «ἰϑληταὶ ἦμ καλῶν ἔργων ἐγγύονξο. Ὠιοηγῆας 
Ἡ]Π:ςατυδῖι Πρτο ἐς ςοπιροίτιοης γογθογι.» πτοιβπὸν δῆ χὴ 
αἰεὶ τίσλ σιυυύϑεσιν “Ἶ ὁνομοίτων ᾿ κὶ αἴρὰ τἰαὴ ἐν ἔπειαν “Ἷ κώλων, ἕῶ ο- 

λυπῇ ἕον γίνεῶς αῇοοὶ α οἷς ἀ ϑληταῖς τὸ ἔργρυ. ΝΥες [ο]υπι ΟἹ χτὶς Β6 
Ἰοφιεηάϊ πγοάμις γἄτατιιςν ἰδ ἃ ετίαπη 1 ἀτίηἷ5. Ψάττο ΠΡ το Ιεση- 
ἀο. ἐς Ἀς γυϊείςᾳ » ϑογοία δυΐπι » οαϊ πιαηάατιγ οτατν ντ ἀδ ἂγς 
τε ἀηἴστογεῖ» δατουατη ἴα (ς Πιξζατιπη ΡΟ] σετετον»ςοῃ ἀίτῖο- 
ποιὰ 4υδηάαπι τυ τ. 564 Παῖς ἴτα ἃ ὈοὈὶς δος ρίοτς, τη 5.10 
ἔι, ντ νὺς 41 εἢ!'ς Εριγοσῖςι ρξουτι) «τ ΐετα , ΓΟ ΠῚ} ΠΟΓΘΠ]ηὰ 
Ὧος 2ς αι15: (οἱτἰς ρτοίςγατὶς ᾿ὴ πιδάτι ΠῈΣ ΠΕΠΊΟ ΘΠ: ΠῈ ΟΠηῦϊα ρῸ 
τεῖξ ἰοιτς. Ετ άσπι ἶδτο τογτῖο, Οσὰπι ας Ιοαιασεσηγιν οἰ πηοῦ 
ἢτ ἴῃ σαπηρο μος ἀτ !οτϑ σοπιϊτσγαπι νηὰ » συλ πῇ [4 ἤογῚ ΠΟ 
Πλϊ γάτα ρτορτοτ {τυ ἴα {ὐ Βῖ ἀσατογαπι. α ϑλυτης πολέμων» πχὶτ 
Ππτατὴς τοὶ ρετίτυς ἀταας σχςο] της. ᾿ 

Αἰϑλητικὸς,, οὐ, ον αι] τίσις τ πής ἀϑλητικοὶ οἰγώνες, σεΥτα ΠΊΓ Πα ἅ-- 
ταϊετατυ πὶ. ἀϑλητικὸν σώμα » ζογριι το αΐζαιι δὲ Ἐχεγοίξατα ΠΊ, 

᾿δρυὰ Ρ]υτάγο, ἐϑλητικὴ τξις, παρίτινίο, σοτρυίξητα δι ἤγπηὰ ἀ- 
Ρυά Ατιποτεΐςηνονιἐς Ηιρροςτ. Αρμοτ ῖο 3.1 τὶ 1, ὃς Οαἰεη. 

Αἰϑλυτικῶς γα ἢ] ετὶςὰ, πιοτὸ ἀτ μ! οτάγα πη. Γηἀς ἀριιά ΡΊΔυτα πη» ρτρ]- 
ΤἸιςὲ ἃς ἀτβ]οτιςὸ ναΐοτειρτο ορτιπιὲ δὲ ΒταλιΠΙπιὲ. ; 

Αἴϑλιος. ὁ, ὨΜΠ δτ, ταλώπωρρεν Πυ ΓΘ γα αἰ ἰς γα πιποίθς, ἰηξοτταηατῶς, 
ξαπιϊδίδαπι, ἀθλία. ἀϑλία συμφυρρὶ, τηϊίεγα ςαἰαηγῖτας , Ρ΄Δ- 
το ἐς [ἐοὶν. ἀϑλία ψυχὸν πυίοτα δηιπηα» (μγγίοίϊοιι. «ἰδὲ ὁ 
ς ἥ 
“ερωώσυς. 

Αϑλώσης,νπας, ἡ, Π. δτῖαν τη πη α- ΟΘῪ 
Αϑλίως, ποίίδι ἃ ὃς ἰη κε] είτε. ἀϑλίως διάκειμαι » ἀρᾷ ει ἢ η. 

δυςυχῶς. 

Αϑλοϑεσία καὶ αἰ τὠπόδυσες, το πα πογάτίο, νἱάς ἴῃ Αθλοϑέτης. 
Αἰϑλοϑετέω, ο, ἰαάος ρεςθεο, ργαηγίαπι σεγγαπτιθυς ργοΡΟηΟ. ἀθλο 

ϑετουύτες, ογδητιπααίτ Βυ ἡ ΐςος ὃς ἀγριτεῖ ν 4υλις ἀθλοϑέτῶ 
ετιῶπὶ Πραιβςατ ἀγωνοθετώ. 

Αϑλοϑέτης κε δινεὶ ἀϑλοθετὴς, ἀοῇ σπαῖοτ ᾿ἀογαηι ν γα ς ἐξα σον- 
ταπλϊ ΠῚ 5 βραξδτὴς, τηυποτγαγίος σεγτα πη ηῖς ρταίες 5. αὶ 
τοτεαπιῖηα ἜΧδιδοῖ δο Ρυσηλΐα ρὶ ΟΡΟΪτ. {μιςί πη. ἐν τῷ αἰλεεῖ, οὗ 

ἀθλεϑετω μάςιγρωῦ εἰώθωσιν., τις ὑπικριτὶς ἀϑίωαν, ἡ ἃ δία 

ιποδεδιυκὼς,, μὴ καλῶς ἐποκράνηπα μηδὲ κατ᾿ ἀξίαν “Ὁ ϑεῶν κά 

εἰξ, Αἰμίοτετα βάστις σεάοτε ἰοϊεηζ 5 ἢ 48ῖς ἈΠῖτΟ ΜΊηογ- 
υλπὶ 7. ἃς ΝΝορταμαπι διτ Τουδπὶ ᾿ρίμπι ΠΗ͂Σ γγηΐηις το, 

. {1}. 
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44 ἈΦ ΘΟ 
πόας ρτο ἀσοσιηι ἀϊρπίτατο τεργαίεπτετ. Ψ άς δέ ἀροὰ Ατιϊΐοτ. 
σᾶρ.4. 0.1. Μογαίτιπι. ἀθλοϑέτης φυτοπιἀἸοίτις ἐὲν τοῖς γυμνικοῖς» 

ἀγωνοϑέπος κὁὶ ὦν τοῖς σκίωνικοῖς. ὈΟΟΥΤ. [ογαάτοταπὶ ποίἔγιι πὴ ἀθλο- 
ϑέτίω γοξατ,δὲ ἀϑλοϑεσέων γίτα πὶ ΕΘΔΏ ΘΕ] σάπιν ΔὉ ἰρίο ἱμάϊοα ὅς 
τ ]οτίοτα ἱηίξιταταηι δὲ ρΓΟρΟΙ ΓΔ]. 

ἰϑλοϑεσία ας ἱ, ςοτταπηίηῖο οατα, ἀρ ΑΓἠϊορ  ΔΠ.ἴτεπ πλατιὰ ἀς-- 
Ροΐϊτ!ο ντγίιπίσιις ςοπςογτδητη ΠπΊ,αὐταπύσεσις. δ! νι, 

ῥϑλον,τοιργαπηίαπι, ργο τ ιιπι, πιο πη οπτιμτι, ἔπαθλον βραξείον,κίρ- 
δὸς, μηδὲν ἄϑλον ὑπολείπω, ἵν Ὠ1Β1] τοϊ!ααυπὶ ἔοι ἐς 40 ςειτο- 
τὰς. Τ πον. [10.2. οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ τιμόσοντω τοῖς “φρυσόκουοιν αἴθλοις ἃ 
ὄρετῆς. ΤΠαογα.110.2.τὰ 2 κοιναὶ χόγῳ ϑεραπεύοντες, άθλα ἐποιοίυτο, 
14 εἰτιργατεχτιι Β εἰρυ δ ςυγαηάδ:, αυαβαπι ἔπιοιοαητείςοι ν.:- 
τ ἐχροπαῖ, ἀθςοτταδητεϊπτεγρτες δοις πιο] τις. 4." ἄθλα τῃ- 
τογρτείατιγ ἔπαθλα αὐτὶ τῷ κέρδη [ἀθτ ἐθῖιπ ΑἸ10], ἄθλος » ἴῃ - 
4ιπτ ὁ ἀγὼν ἀρσενικῶς, ἄθλον 2) τὸ ἔπαθλον ἐϑετέρως. ΓισιΔη.1π Α- ὦ 
παςἰιατί, αὐαιρεῖται τὸ ἄθλα, 1.το  ττ ργδειπιᾶ. Α πτιρΒη]ὰς ορΊσταπη- 
σηατ. Αἱ μία υἱὴρμίωνθ μὸν ἐἰχιρονέος ἔργα τὲ χειρὸς Ἐ᾿κτομέας δεκέτους τ᾽ 
ἄθλα λέγει πολέμου, νῦι ἄθλα,ι ἄθλους... οτος ἀςσεηηα]ς θ6}}}, 
νας Ζτυτηηας, ροτο[ν δὲ ἐΧρΟηΣ ςετταπηϊηα. θλα τιϑέγαι» Ῥιδτηϊᾶ 
Ῥτοροπετγε, Ποσγατ. Ραπερντ. ὃς Ρίατο ἐς Ποριῦ ἄθλα γικητήξιαν 
Ῥταταϊα, θ άεπη. αὐαιρ ει ὧν τεῦ ἀθλα, το] ]οῖς Ρτάηγια. ἄθλον οτ]ιΠ} ἃ- 
Ρυὰ ΡΙατουεπι ἀς ἱ,ερίδ. ἀοςιρίτας ργο συ πιπαίϊο. Εἰὶ δὲ ἴ46 πὶ 
αυοι ὠγώνισμα. Αἰέθλον ἤπιος ἄϑλον (ντ νις ΗΠ ογίουν τ ἂρ Αἰέθλιος 
4ἱ ἰπιοητοῖ σοιταηγίπαπι. 8 [1] πιά αητὶ κα Ἰλώ, καὶ ἀεὶ ϑέλω. 

Αϑλος, κε, ὅν σοτταπγθη, σοπαῖιις, γα πγηα- ΡΙατατ ἢ τὰ Ολπλ}}1ο , ξῶΣ 
ὗα: ἐς τὸν ἄθλογ ἑκουσίως "᾿ς Ια ςης ἠςσοτία τ [αΐσεριτ. ΠΟ οτατ. 
«ἃ ῬΒΙΠρρ, ἄνιοι πίων αὐδρίαν ἡρακλέους υἱμνοιῶτες ") τοὺς ἄθλους ἀ- 

παριβμουῶτες διατελξστ. ἄϑ)ος γγΛΌ τα" εὔφωνος. 
Αϑλορόρφς, ὁγρισαιΐαμ ἔογοης, σοττάτοτ, ργ απ πῇ τ εροτίδης,νικητὴς, 

α΄ γωγις΄ἧς. 

Αθμονία,ρορείας ττῖδιις Οςογορὶ ἀϊς, Ηλτροοτ. 
᾿Αϑολος κα Αϑύλωτος κι κ κα ,}}Π1 πον ρατα εἶν περί ας. Ηεῇο ἃ. ἐς ἔσητς 

᾿ἰφιιάο αἀἰχίτ. ἀτάραχος. 
Αἴϑοος, ὃς μετ [γηστοιιν Αἰ ϑους, 1 ἄθως πηοπς ΤἈταοῖὶα : νἱάς 5τερῃ4- 

παπιίη ἀϊέξιοις Αἴϑως. 
Αἰϑορύζητος,ε ὁν᾽ πηρογίαγσατας, γα 4 1 }1ς, 
Αϑόρυζος, φαίεζις, ρ[αςίἀας, τατοσοτν 4 Π πὶ δοςερὶτ οἤηῇο- 

ὨΕΠ1»πηροττυγθδτιι5. 
Αἰϑορύξως, ἤης τιιπηα] τι, τγα πα} δ οἶτγα ΠἸγερίταπι. 
Αἰϑουρρς, ΠεΧρ Εδ Π1ς γα πληςος. 
Αϑραγλώη ας,» ατθου ἐχ 4 ορτίπια ἱρηἰαγία ἥσητ. ΤΠεορἢτ αἴξ. ἀε 

Ἀπξοτγιρίδης Προ ς. σαρίτο νἱτῖπηο, πυρρὶ ((εἀ ἰεσοηάμπη πυρίον) 
Ὁ) φασιν ἀριςον υἱὸ ἐκ “ἶ εἰϑραγγόης καλουυῆῥης ὗατό τινων. ὃ ἴτὰ ἀςρῖι- 
Ξ|1τ γ) “ὅτο δύ ὅδι τὸ δέν δδον ἕμοιον τῇ εἰμιπέλῳν κ᾿ πῇ οἰναῖθῃ τῇ ἀγρίᾳ. ὦ - 
περ ἐκεῖνα," πτο αγαζαίν ει πος ταὶ δένδρα. Ἐχ ααο ἰοςὸ δγί.πῃ ἐς- 
Πὰπτρίιτ ΡΊζοτις ἐς τη ϊάγης ὃς ρίς ἰοαυςης [1.16 σαρ.40. Ρτο- 
Ἠαίσατιιν ὅς νἱτῖς {ὙΠ οπγ!ς»,} 1 ἀυιὰ πὶ Ια τυ ϑς τρί ἢςάεια μο 
ἀο ατϑοτγοηι ἰςληάςης. 4ιο ἰοςο Ατμγάσεηδιη τγδηβξειϊ,, ν ἴτε πη 
{γἹυείγεπι. ὲ 

Αἰϑρωναἱ,πλϊηα,σΟ το της 5, ἀπειλαὶ κὶ αὐας ἄσεις. 
Αἰ ϑρακτοςιρτο εἰτάξακτος γο] ἀτεέραχος (ἴ ἐχ ἄ ρτίματ. δί ϑρείσσω σοτη- 

Ροιίτι τ «ἤει Πσηιϊβοατοῖ ποι ραπέξας Ποὴ ἁξξιις {τι πα 15 ΠΑ ΠῚ 
Οαϊεπιαριια Ηιρρος.Ἔχροιῖτ ϑράοσει νὐδτέτω καν ται. 

Αἰϑραϑευτος « 4 αἱ ποη παι ιταιτ,νε} ἃ πλιὰ πδιπλαπὶς ) ἀφράτευτος. 
Εατιρί 4. 

Αἰἴτρας. εὐττὰς Β Βοάιτίς, 
Αἴϑραυςος κε ὁ καὶ ἡ ἐχιυρὸς, ὑγιὴς, ὠδλαξὰς ἄκλαςος, ἱπιιθ!πογάτιις, ᾿ηξγα- 

ἔζας «πον Ε1:.6}1}5, 4 ἔταπσ! σαι, ἰητοσογν» 4αϊ Πα ]Δπὶ Δο- 
ςορίτ οἰξεημουςπι. ἄϑραυς α, ἀπιρήσκοποι, Εατὶρι4. Πρθ ρ. 

Αἰϑρίως, Ππιρ]ἰοἰτοτ,ἁπλώς, 
ἄϑρεω ὦ μι ὕσωπιηκκνξειαυίπι, ν᾽ ἀςο,ςεγημο γάτενίζω, ςοηἤαητογ οἷτ- 
ςαπίριοϊο, (οι ατοτνοουῖς νοξ᾽ σο ΠΟ οτατισρὸς φίλιπ. εἴτις ἀθρήσειε 
γχυ σκέψαιτο ταὶς τῇδ᾽ ἀλων συμφορὰς, ἰὰ «ἴδ, {{ φυῖς αἰ τοτιιπὴ ἀπ ριοΐατ, 
δι Ιβεξϊει ςαἰληγίτατος. ΑΛ Πϊορ ἤδη γεφ φέρε νωῦ ἀϑρύσω πρώτον ὅ,τι 
«ἴδ ᾷ, τον τονί:ασο ν᾽ 46 ΠῚ Βυης φυϊᾷ αρατ ΡΙδιο τἀδητις πὶ ιαθεῖ, 
ἄϑρει διὴ,ντ σκόπει δη͵δ. αϑρέ μή, ΡΊατο ἴῃ Θοτρ. ἀϑρείοντες,νἸΔοΓα 
ευρίεητος, Αϑρεῖν οἱἘ μετ᾽ ὅδιτάσεως ϑεωρεῖν. ἘΠῚ οη!πὶ ἃ ϑεωρώ βετ 
1γηςορΒρῶ ἀ ἁ ραττίςιια ἱπτςη!. ἀϑρώ, Α 11} ἃ δῶ πλυτατο δ): ιιοά 
πΐπας ρ]αςοτ. 

᾿Αϑρίμωατα. τὰ, πιυποτγὰ ἃ σοσπατῖς πλ} {Δ πουΐς πιιρτη δ. ἀρυ ἃ [,66- 
μἱος: ΗΠ εἰγςοδ. (ξὰ ἀϑρίμματα 514. πηεηἀοί Δατοπὶ νἱάεταν 5ι}- 
ἀκ (ςτίρταγα. νἱάφητι οηΐ τη ἀϑρήματα ἀνξξᾶ βυϊῆς εὰ ἀοπα ηια; 
εἰεγεθδητιτ ρους ααμπὶ (δίς ρει πὰ πι τοτὲ εθατ, δέ ἀεπιρτο 
ψεὶο ἰροηίο δ ξοσπατῖς ργδῸ ρας ςοηίρὶ οἰ εηἀαπὶ οὐαὶ τὸ ἀϑρεῖν 
ταὶ άφιις ἐγλῆς αἰαχαλυηϊέρια, ϑεώρητρα,, ξΔηἀςε πὶ ΟὟ τοι τὰ Πο- 
Τηϊηδῖα. 

Αϑρίωη, σεπὰς ἀρ ς δυάς. 
Αϑρίω) εἴτγα ἰαςἢτν πτᾶς. 
᾿Αϑρία ον, πγυίτα πὶ Ιξάςς Θι 445. 
᾿Αϑριζὶς, ντθς ΜῈ σνριΐ. ᾿ 
Αϑριξ, αἰ τρίχος., οτος σαρ ΠΠἰς δ ἰαθος, ᾿Ζιιΐς, ἀΐκομος τ ἸΠσοπηλτας, 

Μαιτί αὶ). 

Αἰδριπηδίσχατος Ὁ} 10 πιοάο (τ ατί σης Ρατγοάίης πι,ὶ γογπη σι] ς ΠΟὴ 

Ἂ: 4Ὁ 
Ατγοίας, ὁ καὶ ϑριπυδεςος, ὁ ἰ Ξριποίρωτος, ὁ ὑπο Ξριπών ὧς ἐδυδεσυῆίος ἢς 
Θαζὰ ἀριιὰ ΤΆςο; Βτγοῖξ, μνζοτ. ρίδης. Π16. ς. ἀρὰ Τ᾽ ἐπι δ. τη 
ΡοΙὶ Ἰο ρίτον ἀτρισύδεςογ. ΡΟ τ θα πῇ σατας (αρετ!. εἰ ἐτριπυδις ἐ- 
τατος. ὃζ μετ ἔγύςορ, ὠτριπηδές τος. 

Αϑροίζω, μ οἰσω, κξχυαι αν, εἰτιςοη στε σον! οπιογο; ΤΟΙ] ἶβο, σορα- 
Ἰφνςουτγαβο,ςοσο, σιω ἴγω,ςοιμξι ρον τε σου άο. ἐϑροίζω πυϑογνϊᾷ 
εἴς, ἄταο τοραπι. ΡΊαταιςΒ ἴῃ ΒΚ Ομλ0}. ἀϑροιζόυβοοι πρὸς αὐτου, Ιὰ 
εἰιοόβωςευτες δά ΠΠος (ει σσευμτος, αϑροιϑνέγτες, τυ ν Πἰ πο Γϊ»ςοπ- 
ξεῖνος υ σ᾽ οΡαιίημς. ἀξροισυῆῥοι ὅ)) δύραις » 1ὰ οἷς, 4υϊ Δά ἔοτος 
ςοπασμόγαῃξ. ὀϑροίἐϑνηστεν ἀυτεί, τὰ εἴϊ, χὰ τρία πη σοιεγαης, ΠῸΌςγας. 
ἀς ραςε; χει πόλιν μὴ δυδαμμογίζειν, μὴ εξ ἐ πείνπων αἰϑρώπων εἰκῇ πολ-- 
λοὺς πολίτας ἀϑροίζεσοιν» οἰγλαὰ τίωυ τὸ γγύος “Ἷ οἷξ αἰ ρχῆς τίω) πύλιν οἰκη- 
στίντων μ(οόϑλον ἥδ ἄγων διασώζουσαν. ὉΊατο Ἐφρη, Ζ' εἰς μίδν πολιν 
πᾶσαιν σικελίδμ ἀϑροίζην. ἴῃ) ν4Πὶ γι 6 ΠῚ σορετα τοῦδ Π} 5161114 1: 

ἂι οοἸϊισοῖς. αϑροίζεισι εἰς ἑαυτὸν, ῬΊατο ἴω ΒΗ “ἀ. Πρηιῇεατοη- 
τααἶν! [ἢ (εἰ ρί π1,16 οἴ, ΔΡυἃ 'ε εἴϊο, ἃ ἴτα ίκρε ΨτΙΓΕΓ. αἰ ϑρυίζειν, 

συωγειν. Ἰοίςρυς, τούτους αἰϑριέζεντες αἀνιήλους, παρεκρότοωω. Ετ 
εἰδροίζειν ρτο ἐχείταγε, σωωεγείρειν ἃ, ϑροῦς τῃισηυΐτις» φορυζίδ-, ἢς 
εἰδροίζω "εἰ [γηατεί δι ἀ τὰτειι: 

Αϑροίσιμωος,ὁ κἰ ἡ, ἔτοφαξης,, οοἸς τίς, σοηξογτιις ) αἀἰφροίσημος ἡ μέρρ,ἃ 
Οτέροιιο νοζάτατ ἐϊες ΕΡῚΡ Βα ίοτι πη. 

ΑἸϑροίσις ἐῶ: ἡ, σοηστοσατιο,ςΟΠΪξἙ! ον» ἐααοητία. 
Αϑροισμα ατος τὸ, αὶ 

᾿Αϑροισμὸς οἱ Κὶ ἀσοτυας αϑροισις, ΟΠ] ςξξιο, ΓΟ] Ἰςξξις, ΠΙ Β᾽ξμτιυὲ ασ- 
Θιρατιο, πλῆϑυς σώρευμα, ΟὨσΟΙΙΟ5. 

Αϑροιςικὸς ᾧ, ὦ, σοη δ το άτλαις ) ΠΟ ςέξίαμις, γίπιὶ μάθεης ἀσστο- 
ΔΏΔΙ. Α 

Αϑοϑον,τερεητέ. 
Αἴϑροθ: κ, ἡ ἀϑέρυςΘ- ἴης ἤτορίτυ. 
Αϑρύθ- υ,δτκ; ἄϑρες δυσυγλάξζως, ρτο «οἀςπι, ἃ οἵ, ἀεηζης, ἔγευςξης, 

{λιρατας ΕΠ. ὦ «γασογαατιτη ςοη ΘΟ τ5. ΡΓΟΠΠομ15. οἰ κεραιθ-, πὸ -- 
χὺς ὁμοῦ πᾶς. ἄϑροι κατειῤῥέοντες αὐτὶ τῷ ἐμέ κριτερχ’ νοι, ἱ ςοηξδτσι πὶ 
δὲ πηυυ] ἀε!ςεινάουτες, ἀΐσροι φεύγουσιν, ἴ. οΘΊΠ τη 6 γη0 βιραπῃ π-τ- 
τεηάπητ» δι ς ἴτο ἀθρόον τι ηγαὶ ΟΠγη65. ἀκ αϑέρϑοι, ᾿ΟΡδιοι, ἀϑεόα 
πείν ται ἀυτε εἶδες ς-ηστιττ. Ἐ ξος] γτ οπτηΐᾷ Πα πη ἂσ μα ηδτὶ ΠῚ οἰγοιπ- 
{Ππεγουτ 9. εἰον ποιώ ἰοῦ γαϊυοτ πη. Η οπι. Οὐ, γι δ᾽ ἀ- 
3.69. πάνπ᾽ ἀπέπσε,,. ὁμού. ΤΊΝΙ οΥ ἀἹ ἃ. εἶϑ'ρόον ἐμίούσας Ν᾽ ̓ Παμτότ. 
Ψ41}14 ἐχ ρου: άσητ ἀξ νοσιξογατυς. Ὑ Ποοοτιτ.ΐη εἀγ]} ον, κα - 
τήριπε δ᾽ ἐς μέλ ὕδωρ ἀϑούος δις. 14 οἴ, εἰ ἀϊτ λατῷ ἴῃ πἰσταπα 
δηματα ςΟἐοχτιις»ενο τὰ ἀἸςα πη, νηΟ Ἰέτι!. Ηας εηΐπη ἀϊέξιοης ἤι- 
διτάηςα πγυτατ᾿ο ἀςηοταια!: νηάς ὃ ρστο τερεητίηο ὃς (δ 110 εἰ- 
18 ἀοεῖρι (ο]ες. ΡΊ τὸ τη ἘΠ. ταύπϊυ, δ ὅξις-ολϊω πείγτεις ὶ μ(φὸς πρεῖς 

ὀδγτας αναγνωΐ αἱ χεν,μάλιςτα υἱὸῥ ἃ ϑ'οϑ'ους, εἰ 5) μὰ Τ᾽ δυο κοινῇ ἰνασστα 

φλτος. "δ τάς) ξιωελέγησαν ἀϑρύο,, γημτὴ τἢ ἰοςυ πῇ σης σοηστο- 
σατί.Τη ἘΡ᾿ στα ΠΊΠῚ μοι ολέων. κὶ δ᾽ καὶ κεκαικωμῇν (0- ἀϑρφα γῆα γ ὅζ(. 
Βίδπου ἐρὶ γα ηΊηγατ. ἤριπεν οἷ ἀχρης δδιμος ἀϑ'ρήορ, 1υταϊτ εχ {πππ- 
τηο ἴευ τεξΐο ἀοπλις νυ" ογΙ3» ττότα {ΠπῚ}}}. οἱ 9 ρ’(Θ- κ» πολύς. Ολ- 
Ἰεη. [16.44 ΟἸαιις φυλακτέον 4 εθας τὲ κὶ πολλαὶ κενώσας, σα! ΟΠ άπ ΠῚ 
εἴ 10 οἴδιῃς ἃς πιιτις νασιατιο δ 15.1.Πηροτι τς. ΠΡ Ίά απ ν ἔτε 
κένωσιν αϑρο ατέοαν ἐδεμίδυ γ ἔτε α σιτίδμ. μακροτέραν φέρφυσι, ποις 
ψδοιπατιοπόην ἔσγιος Ρἰεαιοι ἢ), ἤθει Τητους γα Πη. τὸ ἀϑερέονν 1 Ἴπγι} 
τοτᾶ,]  σίτιιγ ὅὲ ἐἴσρουω γε αἰἴϑροιωυ ςρατόπεον, ργῸ ἜΧθγοῖτα ἰησρητις 
Τορὶ!ς τηγαέϊο. Ετγπη.ἴσγιθις πος ποπγοηνάυδπάο γορεητιπαπι 
Πραιῆοατνἴη δυτερεπα τί πη ἃς] ἀεεγε, φαδηάο νογὸ σοηστο- 

Θατιτηγῖη Ραπυ τί πη οἴ ἐρίτιτα αίρογο ἴπ ργῖπη (Ὑ]1θα,Ατεςὰ. 
αἰ 5 6ζαι, ΕΥ̓ Π1Ο].αὔεν 9 ρθε καὶ ἔχε, αψόφητοι, ᾿ 

Αἰϑρούτης τος ἦν ςΟ ᾿ς ξξ]ο οιπλα ας. ΑἸεχαπά. ΑΡΒγΘ αἴ ργοῦ]. γηῖ- 
ὉοΓΠτας, ψηἸσ 6 γί ςορια. 

Αἰϑεόως ὁμοῦ αἰργιδίως. σφοδριῖς ἀφώνως, ταχέως, ΠΟ ξοττΙ Πγ, νης ἢ Π|» 
Δἤξατι πε, ρ]αιὸ, Πατί την ου πγι]ατὸ, εἰσείσαξ, τεροητὸ, πεχέως προς 
τιιο ὁ, γἀρτι τ) ΡΟ δ] τὲ, σοπ πλτηΐτοτ. μας Θρροηΐτιι; χη βραχὺν, 

.« διηρέμᾳ ὉΒτΥΙ. οἱ γὸ ἐπατᾶν αὐτου βελόυῦνοι ἐκ ἀϑρέως πῶπο « ποίκν» 
ἀν ἡρέμᾳ αὐτοὺς τ τορᾳγμοίτων μεϑιςώντες, ἦ ἐγομοίτων εἰ μεϑίςτωνγ. 
1.601 τρίος ἀσοιροῖς νϑίςσϑηῖ ηοη {1π|8] δὲ 4ιιαί! ἡ πὸ χξξα ιὰ [Ά - 
οἰεδφης ἰξ ἃ {δ π|] πὶ δι ραυ τί πὶ ἱρίος ἃ τερας τγαηςἔςγςητος» ΠΟ 
τγαηςίογεβδης ἃ ποπλιηΐθ5. [τἰςίαη. ἐμπεσὼν ἀϑρήως, τ. τοτις το -τ 

Ρεητὰ Ἰαρίῶς, ἀἰ εἴτα ὃὲ αἰϑεθον. ἀπ εἰ τεῦ ργο εοάςπη,ἰη Ἐρὶ- 
στάτῃ, ΡΟ] οη4α ἀε σοτιῖς Π1|5.1. Τα 5. αἰειφοῴξας ἐχϑ'ρὸς ῥέΘ- α'- 
ϑεὅον ἄφνω. Χειμερίν ςυγερρὦ ἤσε πεάγοιο πέδη:εἰ βορέου» τιςρςητὰ,νς 
ἀϑιρῴον ὃὲ ἄφνω .Οὐδαιατ ἐκ πὰ αϑοαλλήλπ, 

Αὐϑρυπῆος οἱ καὶ ὁ (ου οτος, ν τ Πσρηοπ ἀε]τοαταςνηοη ἔγδέθις» ρεγείπαχ, 
αὐδεώδης μὴ βλακεύων͵ μὴ χαυνούυι Θ-. μὰ μαλακιζόμην Ὁ-, ἤττηυς, ντ 
Αἰάας ἐχρουϊτνατιο:γινάς ἄϑρυ πῇ θ- δίαιτα. ν᾽ ξξιις Πση ἀο] σατις, 
ἴω φατπηίης Ῥγιδαροτα,, ἐθέζε 3 δύαιταν ἔχειν χαϑεέρφον, ἀϑρυῆθον 
ῬΙμῳ τατον ῖα Ρ οτιοϊ ε αἰ σρυπῆος εἰς γίλω τα ὠροσώπου σύςασις 5 ἵν }}}- 
τας ἰδιιογῖτας ὅς τη Ἐἴττα. [05 πγαίουας., πίω 3. πεοφρίω ἐκληρώσατο με- 
στίδῳ τινα ναὸ αἱ ϑρυπῆῖον, ἐ ἴτε κακουργν ὕ στιν διὰ πενίαν. ἴτε διαὶ πλούτον 
βιλανοεύςσαν ,οἰννιοὶ μέσίω κ᾽ μουσικίμν, ἡ 4 διώριογ τρήπον, ὡς ἀλυνϑώς ἐρ- 

μοσιδμϊω,οΥ α τῇ αὐ! ηϊγὲ ἐς] σάτα δὲ ἰλυτι!π. 
Αϑρύπῆως,ἰευετὲ ὅς ἀυτὰ ἀἸςίτον δὲ Ατρ ύπως. αἰϑρύηθως κα αὐςιηρώς δια!- 

σᾷν,φα τὰ ἀταις αὐϊξοτὰ νιτᾶπὶ ἀσετο,αρυ ἃ ΡΊαταγοὶι. 
Αἰϑυμέω ὦ μ ἵσω. «χαπιπηοτν ςάάο Δηἱ τη ὶς» αξηιέζοτ, ἀοΐοτγε σοηῇ- 
οἱοτ»λύφαςῳ, [1 }) 'ὰ  αἵς,αηλγηο ἀιίςταςιοτι Τ ας ἀ.11}.6.ςυ πὶ 

ἀςριίατ, 



ΑΘ 
δου ἡμεῖς ἢ ὁ νμετέρας εἰρχῆς ἴω αὶ παυδὴ ἐκ ἀϑυμοδυυ τίω τε- 
χόυτίω, ἰὰ εἴτ. ἠος νεγὸ ἡοἰζει ἐπηρου}, οτίαην ἢ ςοἰἴτιτ, ἤθει 
ΠΟ ἐχραμείοι ἢν -Τάσαι 15.7.. ϑυμω πϑηχ εἰρήσειν τόσο ςομῇ! 
σοτο ᾷ οἰδιὐχνωὴ δέδια ντ ναἷτ Οτα σὰς τητογρτ. ΠΌσγατ, τ. Ευὰ- 
᾿σοτα,τίς ἐκ αὐ αϑυμύσηεν ὅταν ὁρᾷ τὸς υἱὸ τδοὶ τὸ τρωὶχαὶ κὶ ἐπέκοινα 
οϑοουῖνες υἱμνκυύας κὶ τραγῳδουυῶν ἐς ἑαυτὸν 2 ἀροειδῆ, μησ᾿ αὐ υὗπτερ- 
βέλυτω τας ἐκείνων ἀρετας. μυδέποτε τοιότων ἐπαίνων οἰξιωθυσόυδνον» 
14 οἴτι 1 ποι ἀπ! πο “Ὀποιάοτίτ, δίς, ἐσ ΊΓΟΓ ΘτΊδΙαΣ ΟἹ ΠῚ ἀα- 

τἶθο ἤτς ργαροιειοης. Πουηοίτμεη,Ρ ἈΠῈ. ἐκ αἰϑυμητέον τοῖς πα- 
ε᾽0σι πράγμασι, οη ἀςίροταπάιπι οἱξ οὗ ρταίξητοηι τοταπι ἴζὰ 
ταιτ. ΡΊαταγοτα ΡΟ] 1 ςοτοῖς αὐ ταῦ νεκροῖς ἐϑυμοιώτες, 1. αϊθις ἀπ 
πῖηχ! οὐ ςατίος ποτὶ σοπς! ἀοειιοτ, σον ΒΟ Ο]. δεινῶς ἀθυμώ μὴ 
ὅνλῦσον νεἰιοπηφητοτ δὴ ἢτ. 

Αἰϑυμία ας, ἡ ἘχαθἸ πηατῖο, τγ [πττ ἀνα στί τα 40,4] ΠῚ γἀηἱ ΠηΪ ἀο!᾿υ, 
ΠΟ ΓΟΙ »ἡ ὑκσην ἐπι η}} σου τογπατιο, δ τογάϊα, αηϊ πὶ εἰ ἸῸ ]Δὴ 
συοτ,αηχὶοτας, 50 1Π}1 [ὉΠ ΟοἴτυΔο, ἀοίρογατίο, ἢ ΠῚ] ἀεπιϊο. ἐ- 

᾿ς ϑυμίαν ἐμποιεῖ κὶ μισολογίδυ, αηϊηγ ἀοἰροτατίοηςπι αϑξογτ, ΡΊμτατ. 
πρεὶ ἀοργυσίας. ἐν ἐϑὺυμίῃ εἰμὴ, ἃ εἰ 4 1οἷο αὐ πγα πὶ. εἰς τέων ἐσ εἰ- 
πίω ἀθυμίορυ ἐνέπεσον γΣ ἴῃ ἜΧτγοιηαπι ἐγ Ἐἰτ Δ} το αέξιις ἰυπι. {ς 
“ἘΕἰολιο.αἀαςενε, Οτορἢ Χ οηορ ἢ. 1.1 Ρααἰα,τὸ πάν διαφέρει ἐν 
παντὶ ἔξγῳ ορύϑυμία ἀϑυμίας ταῦτ ΔΌΪΠΥῚ ἀοΠλ] ΠΙΟΏΪ- 

Ἔϑυμθ:, ὁ κ᾿ ἡ, τγ εὶς πἸΟ]]τς 5 Ὡοη ΔΙ ΠτΟίδις σ᾿ Πα υμ 5» ΠΛ ΘΌΜΙΣ, 
αἰέλπις Θ.γ14 εξ, ἀείροταης ἴθσοῖς, Ὁ18}} ἵγὰ ςοπηπλοτας» ντ Ε- 
τίν εχροηίτ,ιαίϊ ἤη6 ἴτα. ἰϑυμότερον γίγνεῶι,, ἀΠΊ ΠῚ11ΠῚ πη 5 
ἀεπηϊττεγο Χο ΠοΡ ΠΡ ς Ραφαια, ἐϑυμίθορτο ἀθυμιίτηςΡΊατο πὸ 
χιτείας [1.5..1.λελυπηρθο,ς 

. ᾿Αϑύμως διάγᾳν, τε ξειη νίταπι ἄσσεγε,, ἐοίοτα, δὲ ἀπί πιο ἰπσςιπι- 
᾿ς Ρεις.Πδοτατ.ΐῃ Ρασεσυτον οὶ αὖ εοάεπι εὐ ἴαπὶ ἀθύμως διακεῖδι. 

Ρτο ἀείρεγαγο ἀϊοίτυτ. ἰϑυύμως γὸ ἁπάντων “Ἶ συμμώχων διακειμέ- 
᾿ς γῶν, ἅζο Χ ΈΠΟρΡ ΗΝ. ἐϑύμως ἐἴχὼ τρὸς πίω) τὴδ φίλων κα σιν, ἀοίροτο ἃ- 
᾿ς χηΐοος μαδοτο, ἀϑυμωτέρως, [{π|15. 
Αὺρτποοῆς αὐάαπη “ΕΟ ρτίοιιπι » ἃ φυϊδυίααπι ἴτὰ δὲ δος ἀἰοῖς 

ται" ἘΡΤ στα ΠΊΠΊ. 
Αθυρευεϑι, αἸτατο, ᾿άετε, Ργορτιὲ ἀς ρυςτῖς 41] ἔοτῖς ἀπ συτταητ, αν 

ἄ ντισατ, ὃς θύρᾳ, ἴδηι. 
᾿Αθυρ μα ᾿ ἀτος,ἰ {5 .]νάτις ἄς ΠἸτί ας, παίγνιον, Πα ἀἸσταπι. Ὁ ἀν {{ ὁ, ἐΐγον- 

᾿ χες ἀϑύρκοτα,: κόσμιανοτθάπνς τα. ΟΠ Ψιοἱς, πὐδὲ Τ ἱερωσι ἄπαισειν 
᾿ς ἐκείνίων “ἢ πολέμου πίω) ὑπτογραφίω), παίϑιων τινῶν ἀϑύρμο τα ἐξ νομί- 

ο΄ σα εὶ ποιδιαὺ μάλλον ἢ ποίλεμον,ὅζς.1.ν αἰποτίαιη 1] ΐτπι Ὁ} }1 ἀςίοτι- 
᾿ς ρτιουεπι,ριιογογαπι ΦΙ ΟγΠὩκἰΔ ΠῚ ΤἸυάϊοτγα ἐδ εχιξιηνατο, ἃ 1ὰ- 
Ἔ ἴμη πλτσὶς υιὰπη [εἰ ἢ πη. 1 άθιπι, τὸ «σαι δύα τοὶ μιπρρ «ρὸς τοὶ ἀϑιύὺ,- 

τ ματα κέχίωε κὶ ἐπτόντα), Αἰ ϑυρμανρτο οὐ πὰ πηόητο σάρίτις, 6 ΝΣ 
τα, γοτιουΐο, Ἰουν ΓΕ αἰτοατη. "11. ϑυρματα κόμης πάρϑε- 
γικοῖ, ἔθυρμα κόσμιον πιίγνιον σκίρτημα ΤιοΊτ ον ἄθυρι(ου «Ὁ ἀϑρεῖν, 
τὸ ϑέα (οι! δν:ἀυῖ ἃ θύω τὸ ὁρμώ, Π' ϑυρῶ κὶ ἀϑυρῶ: γηάς εἰ ϑυρ ίο. 

᾿Αϑυρμόίτιον εγτὸν ἀι πειπυτηιε πὴ αὐ ἀΐθυρμα 1," οἸαη.ἵπ ἀϊαίος. Πότ - 
ἀϊς ὃς Θαϊατεα ἐς Ογοίορε Ἰοηϊεις ἔφερε 3 ὁ ἐπέφας Θ- ἐν ταῖς ὠγ 

κάλαις ἀϑυρρ(ϑέτιον, ἴρκτε σκύλακα 1 ΔΘ] τολὰς ἰΠ45 ν τῇ σατα]απῈ τη 
νἱηις ἔσγοθας. 

Αϑυρογλωππία ἀε9}1πσιια ἱποοητίῃηςητία εἰπσαα ετει!ς ἰπάυ]!σοη- 
τια, φλυαρία, οἰ χαλίνωτίθ' γλώδσα. 

Αϑυρόγλωττος. κ, ὁ, σάττα μι οἰ Πησυα εἥτεηϊ,, Β]αίρμεπιας, ἐ- ἢ 
τ, 

᾿ χάλιν- ἀθυξέγλωου 9». Ἐπτρ.1η Οτείζο, οὐΐας Πτη σιια ΠΆΠΠΕς αυαῇ 
ΝΣ Ἔρος ςοἰθοταγ,, βλάσφημος, φ ὕύαρ Ὁ.) ἀϑυρήςομίθ». ΗΠ. ὠκρι- 
ΑΝ πόμυϑος Οοτηῖςο ἀπώλωτον ἐχωνςυμα. 

Ο Αθυρονόμοι. αι! Ἰεσίθις ρτὸ πα ΠἸ τά ας ἀδυτπητατ. 
δι ος ηλμδν τανὸ τὰ ἴάπαα αὖτ οἴτίο, Ρυτυ]::ὄϑυρφι καὶ κοιναὶ 

πεν αἱ οἰκία, ἴτε πὶ αἴετος,αἴαρχος. Ἠοτο ἴλη. παιδέον εἴϑυρον,ριιεῦ 
τ Ἰαάϊδιηάας, ΡΟἰ τ. Ἰοτόγργοτοιντης ραγτςιρι νοτῦὶ ἀθύρω, απο ά 

ΠσαιΕἸυάο. Αἀαπιδητ, τη ΡΗγΠΟΡ. τόμῳ ἄϑυρον, ο5. Ῥατα πη: [- 
τεγργινεττὶς πυσαχ. 

Αἰϑυρηξομία,ας νἀ τςαοίτας, ἀἰοἰτατ 8, Αὐ θυ ρφε'ομάηγί!) ἘΡῚ στα πγΠΊ, [ἴι- 
ς΄ στα ΡΟ] τ Δ Ρτοτετιια. 
᾿Αϑυρήσομίθ,κ, ὁ, αἱ Πἰησιια τεπιρέγαγε ποη βροτοί. 
᾿Αϑύρωμυδο, παίζω, τί πγᾳ τοι. ποιεῖν ἐδ ρμῳ ται σκιρτῶν, ῥαϑυμεῖν, ἵ. 

ἀϑύρειν. Αϑύρήν ροττο φιιίάαπι νοΪμ τ οχ ὦ ρυιάτιιο οἷς δὰ- 
ἔζυπι. ὃς ποπιῖπε θύρα. απαῇ αι αϑυρᾷ ργιιαταμη ἸΔ πα ΠΊΘη- 
τε παῦοαῖ: 411} αἴρᾳ τὸ ἐγαν ϑυήν» φιιοῦ εἰξ ργοτιογρ δάαῖτο ρ. 
ντ ἰὴ ἀΐόδις ρτῸ εξέδες. 

Αἰϑύρωτος.π0}]1οὸ οἴτο οὐἰλτιέξας ἐϑύρωτον ςύμα,ρυὰ ΡΊυτατιος εΓ 

ξτφασταπη, ει! ετςης, ὃς ηυαῇ ταπιτοτι" ὀσεης,}.ἐπύλωτον, 
Αϑύσσω, πηι ςεο αἰ αρῖς Ρεγσυτῖο. μιγνυύΐω ῥαπίζω, 
Αϑυτος ὁ καὶ ἰ,ρτοΐληις 1πίαοτῖ Παῖς» νης ἴῃ Ργοιιογθίο ἀ᾽ ΟἴταΓ, 

ἄϑυτα ἱερᾳ κατεϑίφν 1. που {ποτ βοατα (χοτ σι ἀπιότατε, συσά 
εἰξ σοπητηοάιτατε πη αἰταιάτη ἐς ᾿πηργομηο. ρτφτες {ιπηρτὰ ΠῈ 
οδἰεέξαπι αδτίρετο. [Γατιηὰ δπτορι ἐἤξιταγ πος πιοίο. δἴπε 
[Ἀοτὶς Ἠςτοάϊτας ΜΔ ΖαηΖ. εἰς τὸ ἄγιον πτύγ αὐτὸ μέγα κὶ ἄϑυτον ἱερεῖον, 
ἣν ἕως εἴπωγϑος τη σδς δ τηΐβετγιπεοαδιὶς ἰἀογιποιυζηννε τα ἀ!σαγηιν 

ἈΑἘΕΙΓδίπ.ςοητγα Οτεῆρι. ἀθυ σον "ὶ ἀκοιγλιερ τῶν ὄντων “ ἱερών 

εἰξέπεμψε τὲς ςρατιώτας 55) ἃ ὡρόδηλον κένδιω ον, ἱ.ἴλοτις πο {ἸΆτ|5» 
πες δά άἀϊσσητίθεις νἹ ἐξ! Π115,1υλσπτας Εἴ. 5 νος Πτατὸνηςς διριςα- 
τὸ ᾿οζτιτητ ας! 6 πΊ- 

Αϑύητθο,ε, ὁ Ἰπτριιηΐτας, Πα Πις» ἀζυμίωτΘ-, 

Α9 45 
Αϑώος͵ ὁ, ἱπποοοης ἴδει ἰηποςοης ἃ ροσολτογπηηάιις, Πα ις, ἀζήμιος, 

ἀἀρτηὶ ὀΧροιβεῦοὴ πηυ]έϊαη αςναμ οἰξ οἴττα ποχαηγ. ΠὨεηιο αι, 

αἰεὶ δὶ σεραΐε, ἐϑιῳῖθ. τ φιλίπιπου δέυυα ς εἰας 1, ἀζλαὐὴς, αι ως οἴη 
«τοις επαίῖι ΡΆμρρι ροιςητίαπη ἰζήμιίδε, τηποχίας ἃ ροτοητίαν 
Μαιεῖν.ςαρ.27. αὐδαδους αἴ ἀθῳθον ἀσαπεῖπὶ ἱππΟχἑι πη» 1. 1 - 
ἴτυν ὠϑῴον ἀφίημενντ ραγα αι ἀϊηχίττο, οὶ ἀϑῳθ., παδογο δά- 
(οτίριαπι ἐ ἄοςεῖ δτορἤδη κὐθὲ πόλεων αἰϑϑρὶ τὸ ϑοῖ, τὸ χα ταζ ἄλλω ῷ 
ζημιω. νης ϑωη ἀλῃπηπαπὶ πλυϊέξα, ὃς τς τὰ α ρτίμας. ἀϑῶθ. αιαιῖ 

αἴὰ ϑῶας. ΑΥ ΠΤΟΡ. νερισιιπη σοηϊτιιο, σὸν σῶμα, χρὴ πληγῶν αϑιδὲν 
ἐδ.ι. νου δοτίθιις Ἰτ γι) δὲ Ἰαστοίλρεϊιηνγ, ἐν ψαίμύω ἐν ἀϑίοις 1αὲ 
χήρας ἤξς Αἰδσι) πιοάο,ρτο ἀθῴον ἐμαυτὸν ἐτήροσοιγ ἐκ ἐνιοενώνησος 

᾿ π κακο, (ζο]οτὶβ Π0}} [ἀπ| ςοπίδιυς,, Αἰ ὰς ουΐρα ἰὰπι ἱπυπιιηὶδ, 
Αϑωος, Ατίνοιι5, τοπικὸν ὄγο μον διὸ πὸ εἴδους. ; ἢ 
Αϑῳ ἐὼ μ' ὠσω,αοη πιϊέζονι πη πη ηθ τὴ ξιςίο, ἱπποχἧιπι ὥςοΐο, Ρυ- 
τιῆςο,αθιοἰα ον εγο. Οσηἤεγυίτωτ ἀυτο τι, νὲ σοιήξχος. 1 αίοατ. 
ἀοσεῖ μος πιούο, αἰθφῳῶ σε τῷ φόνε,ρτο ἀἰϑῳόν σε ποιῶ... Ἰηποσοητῶν, 
ἴξα Ἔσρεγτεπ το σατάϊς ὥοιο, ἔς ἀςοίδνο. αἰϑωῶ σε πὰ ἐκλη μώτος», 
στ πγίης τα ᾿ιθοτο,ἠτεγάν πὶ σαρίταγ ργο Πππὶ “υς τσέξαγα » ἴξα 
ἴδηι ἀαπγην ὈΧρ τς. ἀθῳωθύσεται ἰορίτις 110.1. Ἀεσ,, τ. 26... ἴα τ 
ποςοῃϑ οττ. Βιιά.1ῃ ἘΡΗΝ, 44 Ε γαίῃ. βεριωϑεὴς αἰωὺ αὐςυρἕν σου κὴἢ 
ὑσερακριν, ἔ)πτί μησιν γ διύλε γε σεαμτὸν ἐἀϑ σαντος μέχει παδὲ παρε -- 
ξέτεινα δ λόγον, Ἰά οἴ, στασατιις Δι τογᾶπη για πῚ., ὃς ᾿αρτὰ φιαπ 

Ραγ {1 οχαξϊπῃ Οδιιγρ τί Ομ ΠῚ, 1 ψΠ]ο Τὰ πῈ αυμάς πὶ τειρίμ πὶ 
τπευ]ράτατη ἔξποϊ εητῖς, παξξοπις ργοάιιχὶ οτατίθης ἢ, μοὶ σαμὴ αἰ - 
ϑῴσ,ηε το ρυτρες : Ρ]Δρυά.εχ Οσῖοις [10..2. Τσηοίςοες τὰ τιρὲ 
ὉΟΪ . ὠϑωῶσαι, 1. δυχρώσω ἰηδε Αθώωσις. 

᾿Αθώπευτος͵ ἰκολαίκευτος, ασλαχνος, πα άι]4 Ρ ]1ς,ἴτη Πν τὶς σαΐ 4υῖς ηὖ 
ΒΙαηάιταν, [ἢ Εριστθπη. ϑηρὸς εἰτοπεύτε πάνυ καϑῆψε δέρας. ἀρᾷ 
Ηείνς. (ςτὶρ. ἐθώπευς Ὁ’ τως δὲ ἀκολάκευς 05. 

Αθωρρίκις Ὁ. κα ἡγιπογηλις. 
Αἰϑώρηκτος ΠΟ) το ΠῚ 11] Θῃτιις ο᾽ μοὶ μεθύων. Οαἱ τη, ἰη 5] οΓ Ηίρροοτ, 
Αϑώς, ὁ ἢ ἄϑω, ἀςο!Ππατί οηϊς εἰς Δτιισογα πη ασοιτταα πῇ ταπιθὴ ἕὰ 

οἷς ἀθω,δς ἀθώων. στοὰ. οἱ αὐδὲ ἃ Αἴϑὼν κατοικημῆζοι, Αἴϑω γει ὁ νἔιτ-- 
Ραμπς ΑΕΙςμιηος. γα ηπΊ. Ν Ἰρσ αι. ἐοισ  ἄς Ατμοναῦτ ἈΒο- 
ἀορεπιϑατ αἶτα σεγαιηΐα τοῖο Ὠ δ Ποτ Ν Δπὶ ἢς δ Τ μςοοτῖτ. ἰη ἘΞ 
ΑὙ]}. ἡ, ἡ ἄθω,ἢ ῥοδὺ παν ἃ καύκασον ἐχατύενταγ!ὰ εἴς » φαΐ ΑἸΠο, νοὶ 
ἈΒοάορεη νοὶ (δυισαἤιπη ἐχιγεηλπι. ἃ Εἰς μ πος σοητγα Οτος 
Πρἢ.. ὁ ΤΑ) περσων βασιλεὺς ὁ ἃ ἄϑω διορύξας, Μίατς. Το ].}}0. ἄς Εἰπσ 
πἰδ.Ατμοης ρεγξοίϊον»αῖχις ἴῃ δ ίδτιιο ςαῆιν ντ ἀεο!ηστοτ ν [ες 
Ατμοη,οηΐς. δος ὃς δό ας ἴῃ 1. ΟΘΟΙ ΘΊΘΟΤΕΠῚ » Ατἰμου,Ἰηαυΐτ, 

τθης οἱϊ Οτεοϊα, ΒΒ Ιοάορε, ΤἈγδοίαὶ τοηι ἴῃ οὐαὶ ναί πη ἰ10. 
ΑΕῶηςῖάος ἀιιοάςοίϊηνί », Ουαητας Αὐτὸς, αὐ φιαητας ΕΤῚΧ »δζ ζο 
Οὐητας Ατῆοη Ἰη υΐς, ἦα εἰξ νοτα Ἰεέξιο, Ἰϑαηι ἢ Αἰμος ἰο- 
δ:τῖς, ος Ὀταιιῖς εἰξ δὲ νετίας ηοη [ἴατ, Ατίλοη δυτεπὶ ἀϊςι ἀςςιι- 
Ἰατίαες Ἰηἀίσατ : παπῦ αης Ατδουα ξιςῖτ » ὥστ ρου Αροὶ- 
Ιου. Ὁ οά δυτεηὶ Ἡογοάοτις πῆς Ατθου ὃς πυης ΑροΠοα 
ἀϊςοιτ» Αττίςα ἀος Πἰπατιομῖς εἰϊ, Αἰῆοπ αατεπὶ πλοης οἶδ ΤὨὮτα-- 

εἰσία; Δάϊαςεης εἶγοα [,6 ΠΟ. ἐπ|||4πν. πα} ]ο. Μιτοῦ ἐρὸ νἱ- 
ταπη ταπὴ δηχὶὸ ἀοέϊαηι ττς Βαϊ Πποίπαταιτν Εἰς, ντ ραταγις νοῦς 
(ἀπ οἰαιἀϊσατο  Αἰἰιος ἰςσατογιήσατηι ἄθως Οταοὲ ρογ ὦ ἰοτῖ- 
θατιιγ, πες πγεπιίποις εαάςηι ἔοσπια Ν σι τα ὁηπητιαῖϊο ]πἃ» 
Απάτοσοος οἴοτι ποδὶς (είς ἀσπλῖηᾶ πῃ σοης, τὴς πος πιοηῖον» 
νἱάς Ηετοάος. ἴῃ Ῥοίνψηι. δέ ἐς εἷμς Ῥοτξοιϊοης ξιέξτα ἃ Βατθα- 
τὶς, ΤΒυογάϊαος ᾿ῦτο 4: καὶ ὥϑως ἡ ἀκ ὃρρς νυλὸν τελόταά ἐς πὸ 
αἰγαῖον πέλαγος,ϑες σης τη οητεπη, πὶ σουτποητι τα πξξας εἰ- 

1ετχεῦχος ἀϊζγα [οα τοἰπἴδπὶ τε άϊάττ. νηἀὲ Παυππεπα]ις,ν εἰ - 
κατας Αἴθος. Ἑύις αὐτεπι ἔοίϊα ἰατίτινάο ταῦτα, ντ δια: τείγοπτος 
Τα πξξα; ἐπαυί σάτεητ. ἘΠ τῇ ο}85 σἀςαιηΐης ντθς εἰυίψειι η0 ΠῚϊ Ὁ 
υἱο ἀΐϑως, ἰῃ αἰϊὰ ΠΟ πγῖηος ἀμ ρ]ο τα πηροσγις αὐτὴ αἰτδι ντυδητς 
Ἀἱ ἀῤώτες, ἀτίοτος ἀϊσαητηγ αν Ἡετοά. 655 τγισίητα πὰ ρογ σοη- 
τα ἢ ἀθηος ϑΊ μον τε ογτ οταηα πὶ ργατεγοα ἡσηηυ]}}ος5 σταπῆ 
πιατι ἀφο] πάτο ἄθας τῇ ἀϑοθ- δὲ ρεῖ Γγηοτοῆπη αἴϑους εἴϑοίθ., ἴῃ- 
4ιιάπι, νῖ μίνως μίνοίθ- 9 νης ατ ἄθω γ 1ῃ ἀςουίατιμο ΠΟ ἴηΕ- 
εἰαπτατ ταπιδο ἀεε παγὶ ἄβθως αὖ ἔθωγτ μίνως μένω. ΑΌ ἄϑως βέὲ 
Ἰόκαῖς πσαυςη Αὐωὸς, ὃς Κατ η Αϑωὶς, ρτο πυθατιβ ἱηοοἷα  πΠαπὶ 

ΡΓῸ αἶπος ἀἰοίτυν Αϑωΐτηςοαστῇοτς στορἢ» 
ΑϑάτεςνΑτβοῖος, ρορα}ν 4.05 τ σίηξα ἔργ σφητιπὶ ἀηηος Ὑἱμδγς 

ἀνέζαιη εἴ. 
Αἰϑώως οτγα ἀαιηπππὴ, πηδςεητοτ, πιραῃὲ, ἀζημίως. 
Αϑιωσιςνεως Ν ἰτη ΡΠ Ἶταβ, ντ ΠΒιρ!εητίοπι λὰ τοπιρὶ .ἀϊςίταγ ετῖαπι 
ἀϑώίωσις, Ὁ Ο] υτίο τοὶ ἃς Πρ ετατῖο ρὸν ἀσσορτη!ατιοῦςηι ἢ ΡΠ - 
ἀςέτισποχῆ αἢ ἀϑώωσις. ἀἰϑωυαϑεὶς,αὐτιβολτος ἃς ᾿πιρα πὸ ἔείσης, ἴα 

Ρτουετ. 1 Οτοιιας Ρεγποῖς, ὠϑώωσες μρ αἶρα “Ἷ κραῦβδ ν κα τα δίκα 

5, αὖρσκ' (ασιλέως. 
ΑἿ διτίςα ες ξοσπηϊητ οἱ σοπογῖβ αἰρίγατο (ρ τίτα Πης ἀσοεητιι. το- 

[φτίαιι πὶ αὐταπη ἰρίγίτιι ὑτο ΠῚ αἰρίγατο ὅς στ ἀσοΘΏτΗ : αἱ αὐτὲ 
τ ὥπινες, Ἐσάσπι (οἱετ γτὶ Ηοσπποτ. αὐτὶ τῷ αὗται, ἰά οἴ, ἢ. Οα-- 
του ὰ πῇ 41 ΠῈ ἀσΟ ΙΓ ῬΤῸ τα ΠῚ» ὄφελον ν χ᾽ ἡποκοπίω τς 
ὥϑε, τοπαΐ εἰ (ρίτιτα ὃς ἀσοοητα οἰγοαηβεχο. Αἱ δὐτοπὶ ητοῖ- 
ἄυπι ἀσιΐτατ σαπὶ Ρ σῖτα τοημῖς, ὃς ταης οἵδ χεπσλιασικὸν ὅ3πῤω 
ἑν μσιίευ ϑρξυντικὸν, ἃ εἴτ, μεῖ, απο ταηγεπ οἰτοαπῆφξξι δι 85 
τγαάϊτ. Αγ πορμδη.ἑη ΡΊατο, ὦ ταύχϑν, ὃ τηϊίδτ,νοὶ μςεϊ, πε τὰ σηΐτὶ 
(εγαπι: σης τς Αἰάζω αἰτὶ τῷ ϑρίωῶ, Ἰητοτάπ) σοπιίπατυτ, α αἴ, 

᾿ ᾿ 
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"ὦ εἴπου μοι. Γπιοίαπας ἴῃ ἀϊαίοσ; οαἱοϑ εἰταΐας φιλήπατρις,οὺ, 
φὶ οὐ φὺ δὰ ὕϑλαν ὑκείνων. ἐὲ ἰὰ ἰὰ Δὰν ΤΠ δεινῶν βελόυ κοίτων οἰ, ὦ), 

ἢ ἡ Τῇ κενῶν ἐκλπίδων,ὃ ναῃᾶς ἰρες : Ἐχοίατηαητις εἴ «απ ἀοἷο- 

τε. Ἀρυρατοι Ερίσταπηπι. πονιάκι οἹ᾽ δῇ υἱ μέων ἔβνγιώύον ὠλέσατ᾽ 
αἱ αἱ,βις. Αἰ ρτο εἰ οτίαπι ἸεριταΓγ. ὙΒιιογάια.}10. 5: τὲ αἵτινα τοὶ 
χακεδ'αι μόν οι ποιῖδα ἔχοντι Χποδδυΐωυ ταῖς πολίεσι ποῖσιαῃς ἱϊ 11 ΠῚ 1.4- 

ςεὐἰςπιοη!) ραέγα πὶ μαϊααητ,γοίτιειιοι α συ τάτι ς ἢ σῚ]15. ν 

ἄστη τϑιάσιτι πτοχ δ) δείξαντες 3 τοῖς συμμοίχοις ξυμβαλθῶι, αἴκᾳ 
αὐτοῖς δοκῇ αἱ δέτι κὶ ἄλλο δοκῇ τοῖς συμμάχοις οἰχφίδ'᾽ ἀπτάλλειν ὰ οἱ, 

Ἰοἀίςαητος ἔθους σοηστοάϊοη ἀπ} ν "ρἴς ντάεγοταγ : υοά 41 
δείαπι αἰτιᾷ νι ἀεατατιοοιίς ἀοπτηιπι δοεάσπάμπι. ΡΊατατ εἶ!. ἴῃ 
[υγευτρο,αἴ δὲ λῇς πεῖραν χάζε,1ἀ εἴ, φυδά Π νἰδηρογίσα αι πὴ ῃ- 
εἰτο ς ΑὙΗΈΟΡΗ, αὐ χῇς,Ιὰ εἰξ,εἰ ϑέλεις αἴκεν,Π ξοττὸν σὰ πὶ ορτας 
τίαο. Αροϊϊοη. Τπεοςπτ. ἘΑΥ] ἐ αἵ τοί πιςεὐσαϊμε, τὰ δάφνιδος ἄλγε 
ἀρρίμαν, ἃ οἰκΉΪ τδὲ σγεάεγεπα, δαρμυιάις ἀοίογος ξειγεπι,ιοα 
Ποτιςὸ Βειαἴπερν [1» ἀρὰ σης πι. 1, Ἔρ ταγ οττα πη αὐ ογο ντυ δ Π1. 
Ἡειοάοτ. 8.1. αἱ γὸ «ἴτο ϑεοὶ ποιή σειὸν 5) νοίον νηστώτᾳσι ἐχϑεῖν δὴ 
λυδῶν παΐδεις σιυὶ ἵπποισι, τὰ εἴς, νεῖηΔηῃ 1) τὰ τη!Ὁ] Δ 15 1η Δπ|- 

τὰ πι ἱπάσςαητ, ἀεἐτίας Γὐ4ος συ πὴ 6415 σοητοηΆΕγΕ. 510 ἂ- 
Ρυὰ Οτεσοτ. ᾿Ναζαπζ. αὖ ϑείνον, ΡΓΟ γτΠα πη Βυεπι ΠΊΟΓΓΙΙΙ5. 
Ἠσοιπογ. Ὁ ἀν, ὁ, αἱ γὸ «γῶν ὡς εἴποιμι, τίηᾶπι {ς ἀϊσεγεηι. 

Αἴα ας ἡ εοττγα, 1. γῆ ἴσαι γαϊανοτα » τοιγάτα πὶ οὐ ῖς. Εἰς δυτεπη ἃ γαῖα» 
ςοιχεῖκς ἐγλείψει,ντ ποταῖ ΟάΖα [10.4. σταπηπηατ. Η ποτ. Π1.(.β, 
ᾧ κάνλιςον ὑδωρ ἐπικίδιγαται αἶαν, δπικλύ ζει κὶ ὅηπῤῥει γίω γἢ ὡς τινες 

επον,κρίωνω ἄτω χεγουϑμίω, ἐκ δεδούσαν εἰς ἃ Αξιον ποταμὸν “ παιονίας. 
Ἡ τοίου. ἰδ.1.καταπλώσόμπας γὸ μακρῇ νηὶ εἰς αἰαν τε κολ χίδε χἡ ὅ)) 
φάσιν ποταμὸν. ὅζς.Ππλὰ.Γφυσίζωθ- αἴαναἱ πὰ το] !ς. το Π1ν.4 2α, ΔῈ 4» 
ἀρυά ΓΥοορ τ. οἰ ἐμ αἷς ντὸς οἴτιν οὶ ντ 4] 5 ρίασοτ, γ᾽ γῇ ἡ κοὶ - 
χίδος ἰδίως αἴα καλεῖπαι. ΑΡΟ]].:.Αἴα 5 κολ χὶς ΤΙοντε κἡ γαίης ζππικά- 

κλίται ἐχατιῇ σεν γ ὃζ ΡαιΠὸ ρὸ !, δαίμων ἐ τερον πλόον ἡγεμονήσει οἷξ 
αἴως. ἘΠῚ ὅς ρίαητς ποιηεη 8ι ἐγιέξας. 

Αἴαγμα,ατος»τὸ ἱαέξας, ἰΔαηοητατίο, ϑρίω Θ-: ἱπτογάα πὰ εἰϊαπὶ συώ- 

Εν ἐσεῖς ᾿ ἀδμν, ᾿ 
Αἰάζω, μιαϊάξω, τ οτίαπι 4] αἰάσω,[ἀπησητοτ, ϑρίωῶ, ἰῃσεο. Θᾶζα 
αἰάζοντες,ν οττιτ, ΠΡ] οἰηες ὃς ἰΙαπγεηζαητας δρια ἃ γηζοτε!. [. ἐκ 
Οεηόγατ. Δ  ΠΊΠΠΠ1 ΠῚ ς ο4Ρ.7. Εἰτ αατοπη ὃ αἴνρτο Η θα. δορδο- 
εἷες νοῦ γὸ πάρες: κ δὲς αἰεάζειν ἐμοί, 

Αἰ», Μεάςα. [ηὰ]α Οἴτοες ἐεοάςαν ποπλΐηε ἀρρε]ἰατιιτ: δὲ ᾿ΠΠ0}]2 ἴῃ 
4 ογᾶς νθ[]ς ἀαγειπῃ ἴῃ ΡΒ ΑΙ ΟΟ] ἢ! 15. 

Αἰακεία,, ὕξοις,νει Ὀατατῃβεις, νεγεγατίο. αἰκίᾳ. 
αἰακίδης εγὸ, ΑἸΔΟΙ ἀ σον ροτγοΩΥ πλϊ ςΠῚ ἂὉ αἴακος νἢς ἀΐδεις οἵδ Α- 

εἶ 1|1τ- ΣπόγονίΘ. αἰαΐκου. Ἡοχηετ. {Ππ|4ι|.β, ἀλλ᾿ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ πο- 
δώκεθ- αἰακίδαο, 

Δἱακέζω,νοτθογο, ρτο 4110 ἔπρτα ἀεικίζω ὃς ἰηέγα οἰκίζω, 
Αἰακὶς ροου]! σαπας ἂν ΖΕ ιοο 4’ ἐξιπηαρυ ἀ Αἰπςη. 
Αἰακὸς, ΕΔςυς»νῖτ Οταςογιηι ξιτ Ρίοτατς ὃς τε] στους ρτς απ 

ἤπνας, νττοίεες ΡΠ αταγο ἴῃ ΤΠοίξο. Ρόοοῖς Πησαπητ εἰιπὶ ες 
τηΐετγογιπι ἰαπίτοτεπι. [πσίαῃ. ἴῃ ἀϊαϊοσο Ῥιοφοηῖς ὅς ΑἸε- 
χαμάτι ο γὸ ϑέμις αὐελϑεῖν τινα “ἦ ποιξ διαπλϑὺσείνπων τίωλ χἰμνίω, 
καὶ ἐς ἃ εἴσω πὰ ςομῖς παρελϑύγτων. ὁ γὸ εἰμελὴς ὁ αἰακος ἐσ) δ κέρξε 

φφς δυκᾳ ταφρόνηπ Θ΄. [ἄς πὰ ἴῃ ἀ!αοσο Μεηΐρρὶ δὲ ΖΈαοι» οἴσω ταῦ- 

τα γαΐ στοῦτι ατυλωρεῖ εἰ εἴτ, Οὐ ας ὅς τὸ αἰὸὶ Πς Ἰδηΐτοτ. νεῦ- 
δα τι Μεαίρρι δὰ ΖΕ δουηι. Εχΐς ἀατθην Ἰοιιῖς ΠΠΙς,, ἄς 40 ἃς 
ΖΕ ιεϊάϊς νἱάε Ποοτατιη Ἐπαρ. 

Αἰακτὸς, ἀοβοηάας, ΑἸ Πτορ᾿ι. 
Αμνὸς ἀϊσιτοσ οτιατη Αἰανὰφνέος, σταυΐς χαλεπὸς, ΔἸ ἢ ΟἸ}]15, οἴ στ, σκο- 

πεινδοοΡΓΟ αἰγός. ΘΟΡΒΟΟΪ.ἴπ ΑἸαςο, νυκτὸς αἰανῆς κυκλίθν, ὅζς, 14 
εἴτ, σκοτεινῆς. ᾿ 

Αἰαίΐπειον, τὸ, ἃ ἰαςῖς ταπγαΐας. ΡΒ Ποδτ.η Ἡ τοί εἰς. 
διαῤπειθ., εν δοροΤεἤτιατη εξ ἃ ποπιῖπε αἴας. νηάς Ασατῃϊας 5ςο- 

Ἰαεῖς ροετα Ἐρί σγαπη πλατο μή με ἃ αἰαντειον αὐοχ μάσειας οδτταγδις, 
αἰαϊπειθ. γέλως γἀε Εἴς 4] γάδητ ρτα Τα ἢ. 

αἰαντία ἑορτὴ ἐν σιλαμῖν:» Αἰαντὶς φυλῇ ἀϑίωῃσιν. Η εἴγε. 
ΑἰἸαντὸν»ρεςοαζυ ΠῚ, οἱ μαρτία. 
Αἴας,αντος ὁ, Αἰαχοῖη νοςατίθο αἶαν. ἀε Διιςίταν δπὸ πὶ αἰαζειν» ἰὰ εἴ, 

ἃ ἰχπχοηϊδηάο,νεῖ δτὸ τἰ ἀΐοσειννἹά εἰξ,αὉ ἐπηρο! οηάο [)ε ντγο; 
Αἴαςς,ἴοοτο ἔξει [οσγειῖ ὃς Το πτοηῖο, ν ἐς ἀρὰ Ηοπιοτ.1- 

τα. β΄, ἴπ [ιοοιογυπη ἀεἰοτρτίοης, ὃ ἀρὰ ΡΕΙ]οἴγαταπι τη 
Ἡετοιοῖς. 

αἱ αὐκαῖαι,ορετου]α, κατακωλύμματω Ἡ εἴ οἢ. 
αἴχῳ [υϊτὸ οἱπιρτυάσητοτ ματαίως. 
δἴαψθο,ν τίς ποικίλθ:. ΚΡ, 
Αἰξάχκυ,ϑύρᾳ,αππα. τα 5614. {4 ἀρὰ Η οἢ 6 Αἰξαίν. 
Αἰξ, μου, ἀοΙοητῖς εἰς ὃς Ἰη ἀπ σ Παυτῖς ν ΡΓῸ οἴμοι: ᾿υτογάα αι ἀἀη1] - 

ταρτίς. Αὐἠτορ ἢ πη πα δίδας, Α (οἵ, πόνηρήν γ οἶδα δς. ἵ. ραρα;. 1- 
ἄσπι, αἰβοῖ τώκας, πεῖ πγϊίετο. Ιἀδπὶ, αἰβεῖ, τί χυρεῖς ς χέγιται 
"ἡ ὅδη ἡ ψονῆς, αἱτ Ἰπτόγρτος εἰυίάεπι. ΑὐΠτορ ιν. Αὐτθιις, Αἰροῖ ἐκ ὅ - 
ςιν ἐδὲν τῷ πετεῶϊ γλυκύτερθν. 

Δ δον, ἀςοΠ τς γοὐ]Π]ηυυτη:καΐταντες, πλάγιον, ἔΌΓτ, ΡτΟ ῥαιδὸν. 
Αιγα,σαρταυι»ὰ ποΟηλ δῖ αἰξ. 
Αἰιγωγρρς, ἴδ Αἰγάγρκος,ὰ εἰ, αὶξ ἀγραίθ-, σαρτθα. Ῥ᾽ Ἰο τα ρίσαρτα: 
Αἰ αὶ ταΐα]α ΕΠ απ λάϊασους τη αιὰ ξιπαπὶ Νερταηὶ, γε ϑέγαθὸ ὅς 

Πείγοϊιτγαδαητ. Αἱ Αἰ γαὶ πορλῶι) γεθῖς ροπιση οἵδ ρον δτορ θη, 

ἈΓΠΡΡΡ 
αᾶπι δι μηλοθότειραν Ποπχίπάταπι [ας αἷς: τὸ ἐϑγικὸν, εἱξ αὐ- 
γαϊος πε Αἰγεώτης τεῖς εοιεπ. 

Αιἰγαν.  αἱσοοΥ ὨῚ Θεηας. 

Αἰγαῖον πέλαγος» ΠἘ 5 απ ρα σις. ἀἰοίτιν ὅς ΑἸγαῖθ- πόντος, Ροπτιῖς 
ΞἜξαις, σι πιάτο ΞΕ συτα, 1ά διιζειι οἱ οἰτοα Ογοϊδάας πι- 
(υ]ας. ; 4 

Αἰγαίωννωνος, ΞἜσαοΙ,, ἄξας πλαγτηιις ει! ἀδ’ποη σσητί πάπας » ἅ- 
[τὰς ἐρκνοῦ καὶ γῆς, γὲ νας ἩςΠούς,νεὶ γῆς κὶ πόντε,, νὲ Εππιο- 
Ἰὰς. ἀς ος Ηοπλῖογας ΠΠ|Δ4 « ὃν βριάρεων καλέκσε ϑεοὶ, αὐσρες δέ τε 
πάντες αἰγαίωναι δίς ον] ἰητογρι ες εὰὶ Καοῖτ Νερτιηι ΠΠ1. ΟΑρίτιις 
ὃς ρτο “Έσαο ππατί.ργοάμοιτς ροημ τί ατᾶπὶ ΟὈ]ιοτιιπ,, γε ἀο- 
ςετ ΘΔ23.1:0.3. Αἰγαίων, ὁ ἡλιΘ-, ΓΟ], υαϊ αἰγλοίων αἱ» ὐγλυ. 

Αηανέα, νοὶ Αιγανένο"ς ἡ, [ςσίτατ ἃς αἰγάνεον, ὃς τὸ ρΡίαγα!! Πα ΠΊΘΓΟ ἃ- 
Ρυὰᾷ Ηείγςἢ. Αἰγανεα, ἀκόντια, ὅπ εὖ αἰγείοις ἱμᾷ σιν ἠἡγκυχωώδα. ἴάςιι- 
Ἰμ πλ» ρ ἰοῦ Ια ΠῚ. τγάττα]α, το μπα ν ἰναῖτά. Εἰ ται Πδεισιτ τάσι}} ]ς- 
αϊοτις ες ἰροοιοπη, ἀπὸ τῷ ἀγαν Ἱεῶτ, ααὸ Ιοηρτας πηϊττυτατ , γο] 
4 δά Δηογ!ο(14 δυτοπη ἤσαν τας Ἰφσ}} δι ΠῚ,1 ἃ εἴ λα βίμ}) εχ 
ΡΕΙΙς σοποϊπινάγοταν σαργιηα,νΕ] πῆρα τὸ ἄγαν ἱέναι, ὃ αἴδᾳ, τὸ ὄυϑε- 
τεῖν αὐταὶ εἰς αἰγων ἄγραν, Ετγ αν. ΗΠ οαχετ. {π|4.2.. ὅς Οὐγι.σ)» δέ - 
σκοισιν τέρποντο κὶ αἰγανέγσιν ἱέντες» τγασια]ας τογηιθητες. Αρο!ίοπ. 
2 ὁρέξατο πηλεὺς αἰγανένετοί πὶ Ἰητογῆτι δα άα: αὐγανέα εἴς ἀκόντιον 
μικρὸν ὁλοσίδηρον νου] ΠῚ ράγαμ πὶ ἐχ [Ὁ] 140 ἔεττο : Εἰὐήζατῆ εἶδὸς 
δδθατος ἐλαφρὸν κὶ μ(ροκρὴν » σεηιις μαίξαΣ ἰσιιε ὅς ΙσησιιπΊ αὐδαὶ τὸ 
κατ᾿ αἰγῶν Ἱεῶϊ, 

Αἰγαρρν,ντίπατη οπἰ ΠῚ. Ηςἰγοἢ. 564 [τρις αἴγαρ οτιῦ ῥγο εἴϑε γάρ. 
Αἰγδίω, Αἀυεγθία πὴ ἰτὸ, ἑρμυτικωώς, αϑορὶ τὸ ἀἴοσω. ΑΡΟΙ]υη. 2. ή΄- 

λαᾶσε μηρὸν ἀΐγδίμ,Ἰπυ ρατιοί ὶ ἔσπλαν ρογου!τ, 
ΑἼγε,]1ς. 
Αἰγέν, ρει ]ς σαρτὶ πΔ, ἀἸοἴτησ δ αἰγία. 
Αἰγείδης γα δ, ΤῈ σ᾽ ἀςογρατιουγιηίςαπη ΑὉ “ΖΕ σοο ὙΒείοὶ ραττο: νηός 

ὃς ΖἜρ'"ἀες Ὑπείςιις ἀϊξξας. 
ΑἼγειίβο κε ὐ σαρτίηας, ΗοπΊετ. ΠἸ)α γιἰσκῳ ἐν αἰγέῳ. 
Αἰηκείπυρος, ΤὨ ΟΡ ταίξ. 110.5.μ ἴοτ. ρίδωτ. φασὶ 3. ἐρινάζειν κὶ τὸ πό - 

λίον, ὅταν αἰγείπυρος ἢ πολύς ν1 Οα:α, παι λιηῖ ὃς ρο] μην τ 'σηές- 
το σαΐισος, 4 αυ 0 ςοροία ἔτι ξειῆοατ, οτ δίτωτ ἃ φυ] δι! 4811 Αὲ 
γίπυρϑεοννὶάς ίιο ἰοςο. 

Αἰγείρινον, τὸ νη σιισηταπη ΡΟρα] ΠΕ ΠΊν μι ἃ οχ γιιᾶν 4018 ξιιξξιις ἐς 
τὰς εἰδξ ὃς βρύον ἀιοίτατ,, νόγηο τοηροῖς σοηβοιταν. Εἰ δ νο- 
πῖς ξξ ἀκόπου πγοι σα πιοητίγοαλεις ἀεί οτίρτιο ἀρὰ Ῥαυΐιμν 2Ἐ- 
Θ'ποῖδπι [10.7.0 ἀρ.19. 

Αἰγγεῖφος, ἡ ρορυας ἴοι πῖστα Ῥτορτί δ, παπὶ Αἰ δα ρορυΐυς λεύκ ἀπ 
οἰταγοντ ν]άετο οἰϊ ἀραιὰ 1 Βεορ ταὶ, Πἷγ.9.ηἴογι ρ πε. οὉ.1, ὃς 
110. ς.4ς σφυρί δητισάρ. 8.81 τηαἶτα ἐς σάτα τη ἀπ ειοητία. [τὸ πὰ 
Δριιά ἱοίςον. 0.1. χυΐ ετίαπη οχ μας αἰΐροτγο τς ίεστ [ἀοἰτ γπιὰπὶ 
Βυογα, αι: τγαιίξατ ἢη εἰς ἐϊτττ η. βοτατς Ν ἸγσῚ]Π Δ ππ15. Ἰητέγρτος» 
ῬΗδετζοησί5, ἰπαΐτ» ἰπτογτα πὶ βεητος (Ότοτες Ρ]ναοτιμΑ ὃς 1 πος 
Ῥετυίαγἀφοτιπι πε! ογατίοης τη ἀγθότος πηθτατα (πητ,ημα5 Ν1Γ-- 
ΘΊΠας πῆς ρορυΐος νοσάτινε "Ὁ. το. “Επεῖάος, ΙΝάπαας ἔσγαπε 
Ἰμέξα Ογσπυπι ΡμΔετουτῖς ἀπγατί, Ρορυΐςας ἵπτεῖ ἔγοπάες νπι- 
δτάπησιις Ἰοτόγαιπ Πιπὶ σαηίτ,ϑίς. ἤμος αἰπος» ντ ἴῃ Ἐσίοσα,ς 
ἔεχια., Τπι Ρμᾳοτοητγίάας σηυίςο οἰγοιυάας ἀπιαγῶς Οογιῖςις, 
Ὅῖαις (ΟὉΪο ρτοςογας ογῖ σις αἶπος. Ως συ ξοττὸ βαῖτ, ντ ποπ- 
ΠᾺΠ} αἴγειρον » Αἰπαιη Γιατ νὰ νεγίογιητ, Εἰξ λυτο πὶ ρορυΐις αὐτο 
ον Ἡειουὶὶ ᾷογα. νηάς Ν τσ". 115. 8, “ΠΕ ποἰάος. Ἠ εγσαϊδα δ1- 
σο]οῦ οαηὶ ρορι!ας νπιῦγα Ὗ εἰδυήταιις ςοπΊας, ἔο 1! σὔς ἵππε-- 
χα ροροηάιτ: Όι νίάετο δεγαῖι πη. δοῖςς διτθιι πη χεύκη Ὀξα- 
γειρρδῶι, 1Δ οἴτ, ρορυλος Αἰ τη πΐσταπ) πιμταγὶ, αι μοτο ΤΉςΟ 
Ρταίξ, ἐς σαι τρ]υς.[10.2. σαρ.21. Μεπιίηϊι μα ΐας ἀτθοτις τάς πη, 
110. τι ηλοτ. ρ δαταγισαρ.3.δὲ Ατήΐζοτ. δ. 1. ἄς σεηετατίοπο ἀπὶ- 
πλαἰ τ σ4Ρ.18. οἀαοίτας ἀυτοπη αἴγειρίθ., ἃ νογῦο αἴϑω, νξ 
ἄοςεῖ Θά. Πδτο τογῦο Ογαπηπηατ. ἰητογρτες Ηοπιει! ἢν 1Ππ4 
ΠιΔ. 4. χαμαὶ πέσεν αἴγειρθ- ὡς . γομ(φ ὧν διϊησαϊς, πὸ ὦ ἐ- 

γέρσεως ,κὶ ἀυτᾷ αἰαδόσεως. 
Αἰγελάτης. ε, ὁ, σα ρτατίις, ΠΕΡΊ αΠι. ; 
Αἰηγερία, ΠΕ σοτία,ηγ πρἦνα οχ 404 ΟΟηγση ηΐι5 ΠΠ Ια πὶ (αἰςερῖςῬΙι- 

ταγοΐν τ ΡΑγα]]}. ᾿ 
Αἴηκς, βυξτας, οτος: κύματα. 
Αἰγεὺς ἕως, ἄξισους ρτοργῖιπη τεσ Αἰ μουἰςηῇυπιν Ραεγὶς ΤᾺςΓΕΐ. 
Αἰγάλχεια ας ιν χοῦ Πιοπης ἀἰς, Η ος ΠοπγΐΠς οτία ΠῚ γ" ἐχαία εἴς ἀρρεΐ 

ἰαταινηάε ΑἸἰγιαλεῖς οἱ ἀχαιοί ϑιχητ οἱ αἰγάλειαν τεξεγδης οἱἱπι ἀϊ- 
ἔζατη Ρεϊορομυείοι. 
Αἰγαλεὺς, ΡΠ Ατο Πτοτειις» αι ἴῃ Πτοτς ἀσροης, ἀρᾷ ΑἸορῃτοσ 

2617. 

Αἰγιαχίδες, αἱ πο Ῥτάπα ἴῃ Οσμ] ς παϊαρ, ἀπ οἰ σατγίςος ΘΟΕ] ΓΙ ΠῚ 
{δ αἸ τα». ΑἸγιαδες [ἢ Ετγπιοίοσ. 

Αἰγιαλῖτις ἄμμος» ]Ἰτοτα τς ἀτοηαναρυά Ὁ Το( σου! ἃ. 1.5. Ατοδ ας ερὶ- 
στγαπηηηαῖ βαιὸς ἐδεῖν ὁ γρίηπος ἐπ᾿ αἰγιαλίτιδα ναίω χνλίμὴ δι. 

ΑἰἸγιαλονδε,αὰ [πτιϊς. 
Αἰγιαλορς, δ! τας ογανογα τ τ τ πη α, αϑρᾳ τὸ τίω) αἶαν γείτονα ἦἢ) “ εἰ- 

χόφνο] ὑπο ἢ δίκίω αἰγὸς εἰγλεῶν, ΕΠ ἐτταπν ργορτίαηι ἰοο ν4ε δῖα 
ῬΠααΠγ:Ε[ δύ ράρας πυΐας Ποπγϊοἷς τιχτα ΡΟ πτιπ.» Η Οτη.1]114.(. 
1τοπὶ ἴῃ ἰἴτοτο Βαδίτδης : νη 46 Αοἶναία ργορίοτ γερο ἴῃ ἰἴτοι α 
ἀμ οὔτας λητὸ αἰγιαλὸς γοςατα οἴ )ιοῖς ΡΠ ηΐο, 

ΑἸγιὰ- 



ἈΓῚ 
Αιγιαλώδης γέος ἡ κ᾽ δεἰϊἰτοτα]ς, ἴ Ἰίτοτς παθίταης, 
Νηιζέτης,κ. ὁ, ςαρταυτενὰ σαρτὶς ἀέραίϊυς." οοηϊίος Ἐρίρταην. ὅσῖε, 

δ αἰμζύ πίω, ἀνα, κατέχης σκόπελον. 
Ἀλγίξοτος,κ ὁ σαρτας ραΐςοης : νης αἰγίβοτος γ 4 οἵδ, τεῖτα ἀρτὰ ρα- 

1ξρηάις σαρτίς.Ἰοάοχιις διγάίαηιις ΕΡΙΡ γα ΠΊ1]. ἰγεβύύτε σκύρριο 
᾿ χιποῶὸν πέδον, δίς, 
Αἰγίφιον τὸν, πασάας Π10.1.Ἀ ἐσ οᾶρ.10. 
Αἰηίζω μι. ἰσω,ςαρτὰς ρυίζο ἀπ η1ο.Ε9 νο οι ητί τς, Αἰ Ἰχυαάο ἢ- 

ϑυϊβοαι διαασώ, ἀνις }]ο, ἅς τοπηρεῖζατο αἴῆιρο, ἀρὰ ΑΕἸΣμγ]. 
Αἰγιϑειλὸς ἑν ρατιις αυαῖς χυα; ἀρίθυ5 ἡοοος, ἰἰῦτο 8. ἀς πατυγιαῦῖ- 

πλαὶ.ς4ρ.3. ὅς [18.9. παρ 1ς. ὅς 40. οὐΐο πηαχί πιο ργοίουϊτατ ἀσαη 
ταν Πα, τοῖϊς ΡΙυτάγομο ἀς οὐϊο. οἱδ οτίαιη δοτρα, ὅς αἸτὰ- 
τοπὶς ξόπις. ; γέ 

ΑἼγγιϑος δὲ Αἰγίοϑος, αι15 4ι1π» ὃς αὐσττδις, δὲ αὐὰς Γιατὶ πὲ ἀρρο!]ατατ. 
ΑἸγκνυμοςισαρτίογαβνίῃ Ἐρίρυδηι. 
Αιγικὸν, τὸ, οτίαιαι ἃ 6: [ἀπὸ ἀ! ἐλπὶ οἵα στάτηςη,, 1.7 γρως!ςν 

αυὸά ἐο ξιρτα: ἀεἰςξξεηταν Ὀἱοίςονῖά. 
Αιηίκερας ἰάοπν οὐ εἰγόκερας ἔστηιαι στατιιπὶ τῆμς Ηοίν οἰ. 
Αἰιγικορέις» οἷν ΔΕ σίςοτος, Εἰς ἀἰξεὶ ἤτπε φαίάαπι ΑἸμο ἡ] πηι ττῖς- 

Βυπὶ αιιάγαηι ἙΗϊοἰςητοβ, 40] τοὶ ρεοιιαγίδε ορογάπι ἀδθλητ, ΡΒ] 
ταγςῆ. ἴῃ δοίοῃς. 

Ἀν γίδες ντ τγαάιάττ ΡΆΠ]ἐπιῦ ἀς πΠοηλί πρὸς Αττίςῖ5ν ἤαπητ ρας μεν 
τιπηᾶς σατί σαν, Κοέλλις αι ἐκ δὲς. ΑἸ οη.110.14 ὐπὸ ὃ αὐγιλίας, αὶ οτατ 
ἡῆμος ΦΑντιοχίδος φυλῆς, ιμμς δημότης ΦΙςοατυτ,ΑἸγιαλεῦς, δΊΈΡΗ. 
Ηατρ.διά. 

᾿Ανγυθ-, ΔΕρΊΙας, ἔς ἀ τξιις οἷ ροραΐας ἐπ Ατεῖσα ττῖθς Απείοςα!- 
ἀϊς.5τερ απ αἰγιλίαν ἀρ ρα] τ. [το πῇ ἀλγιλ(θ-,1.αΣ σἩΠς.σθιλις Ποῦ 
δα: ςαρτῖς στατα ἐσίγα αριιὰ ΤΒεθοτιτ. ἘΔΎ}110 ἔ κα εὐὸ ἐμαὶ κύ 
σισόν τε αἰ ἀὔγιλον ὧγες ἔσογτι γ ', τοῖς αι! άσιι ον τι πὶ δύ πσιίαπι 
φάρτα σοπηράϊητ. 

Αἰγιλέερος κοίοκζος. Ηςἰγοἢ, 
Αἰἰγίλερρςν ΟΠ τσηρτο αἴλερρς. 
Αὐλιψ πος, ὃ καὶ ἡγυψολὸςνργασα τις, Ἔχ ςο ἀςτνηάς αἰγίλιψ, πέτρα, 1 Πςο- 

ῬυΪυς ργωγαρτιοςτιρες αἀοὸ αἰτα, ὥςτε ὑατὸ τὸ ὅψες κχὶ ταὶ ὦγὰς χεί- 
πεῶϊ αὐλ σπηξώνειν,ἴοντ ρτα αἰτιτυάίης ἃ σαρτὶς γε! πηθατατ» αυδὰ 
τὰ εαπὶ ποθὴ ροίπητ αἰφεπάειε. Ηοπιετ. Πα. ἴ, ἵςιατο δακρυχόανν 
ὥςε κρίωδη μελκύυ δδος, ἥτε κατ᾽ αἰγίλιπίθ: πέτρες δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 
ἙΠ᾿ οτιδπὶ ὠγέλεψ, πόλις κεφαλλζωΐας, Ιτεπὶ ἴῃ ἘΡΙτΟ ργορς Οογογ- 
Ἰαταναυτῆον Ηοπιογ. Π νἀ... 

Αἰγίχωψ ὡπος δ σσττιις , ἰρεοίες γοδοσυῖς ίειι αετοιις. ὙΒεορ γαῖ. 
1|0.5.χὩοτία ρ!ἀπτατιιη, σᾶρΡ.9. [ταπὶ αἰγίλω ᾧ» ἀυεηάπὶ Πρη - 
βσαι Βυριξεγατι » δὲ σας ἀρτΔ 1: ἰΠἀΠ15 “Π]η} δηα., βρμθ- 
ἀϊοιταγ. αιοά ςοἸ σεγς ἕλοις οἷς εχ ΤΠπεορἤγαίτο ἀς ςφιῖς 
Ρἰ δῆτ. 110... σᾷρ. δ.ὅς 7. 'Ν πὶ ἐαρ.6.τεξεττ τίω ζειαὴ, τὰ εἰξ γ» [ς- 
πιφη πιιτατὶ εἰς βοήμον, ἰά οἵϊ, ἴῃ ἀὐιεπαπὶ 5 ἰηαηςπη ἰαΠ] τος δί 
ἐγϊιεῖτειν. ΔΈριορς ςοττὲ ἀριιὰ ορἀεπι χμε]τῖς Ιοοῖς Δυιοιμα 

΄ 

τοτν τασι,, ποῦ Βογθα ἰϊεγ}}} σοπτροτεῖς νἱἀςητιγιντλθτο οέϊα 
το Εἰποσία ρίαητάγυπι σαρίτο ἱξρτίπτο, ὃς ν]τ συ. “Δ ηαιυδιτι 
1άετα πο πιμα ιδπὶ οτίδην αξοίρὶς αρί]ορα ρτὸ ᾿παπὶ,ντ ἰστο 

τς. ἀς οι ρίλης. ἀς ἑπίαγηις δέ ρε τρις ἔτ υσιπη,» οὰπῈ ἱπαμῖτικ 
ὅσω διὰ σνγγγυνᾶ ταὶ κριϑ᾽ ἕκαςον ασίρ μ(ού δῇ ἄνοα κὶ αἰγίλωψ ἐν πυροῖς 

καὶ κριϑώς͵ τὲ οἵξ, ἃς φισσαπαυς οἴχῃ {Πρ 1ς (σαν Ἱηΐθιις παίζῃ 
τὰτ, νεἰατὶ ἰο ππὶ ὃ, Φσ ΟΡ » [4 οἵξ » διιοηδπ τγίτίσεα δὲ πο: - 
ἀελοεα ξσειε,ρυά Ἰρίαπι ὙΠΕΡ γ. [10.8.6 4Ρ. 8. αἰγίλωψ ἰνοτθα 
«εἴ φυχ Βογάευπι ἀδ τΑτ. 18] τάπηοπ σογγυρτὲ Ἰσριταν γίλωψ. 
ῬΙΠπίας γοςαῖ ξείτασδπι ἰἶδγο 18. οαρίτο 17. ἐηεςατ, τυ αυίτιμοῦ- 
ἄσιπι ἐεζαςα, απ νοςατας ΑἘρΙορς.ΠἸπίμις φιοαιις μας ἴῃ 
ἀἰξείοης νάφατυτ, παης ἔαρεπι,, πῆς μογθαπὶ ξιοίςης. Εἴ ἀα- 
τεπὶ Ὀϊοίςοτι 4. βρόμος, ιιοια ἔτι σ ἔσταν 2. ἃ ὠγίλωψ,, ἢ 
δι ἰηαηὶς Διισηα ᾿ἰυτο υατῖο. [ΓΟ ΊΟΙΤΙΓ δύ αἰγίλωψ ΟΟΩ]] υὐήν, 
αιοά ἴῃ δησυΐο οομ]1, 4υϊ οἴ δὰ πατας ἤει οπγθος το Ἰαη ΕΠ: 
οἴϊεδας ταπισητεπὶ αδίςειιπι » αι] πὶ εὰ ραττς Πιρριτεῖ» 4υῖ- 
“με Δητοαιαπι ἜΧχυ ! ςεγοόταγ,, ἀγχίλων ἀϊεῖτασ : στη Διτοπὶ ἀϊ- 
ταρτας ἀθίος Ππ5 Βίτιϊα: πιοάο ἀμ ]ατς σοερετίτ, ἀγίλωψ της 
ἀϊείτυτ. ςουξιπάιϊτας ταπηση μας ἀἸεγεηι1α. ϑοηαῖ διιτθ αἰ - 
γίλοψ οου] απ σαρτίπιιπ1» ἃ νῖτίο Το] τσος ὃς ἰΔθ 6 » 41: σαρτὶς 
ξετὸ ργορτία οἱϊ ὃς σοπίιηιια ἀχίλωψ αὐτοπῃ γοσάτιτ Ὁ εἰγχὶ, τὰ 
οἴτιρτορε, ὃς ὧψ, ὠπὸς » ἰὰ οἵδ, οσυϊες, Πα ἀ ργορε οσυ πὶ ογία- 
ταις. Πιοίςογ. 5.2.» χοιροίδας καὶ γίλωποι ὠφελεῖ, 1ὰ εἴξ, “γα τη!ς ὃς 

᾿ φᾳριορὶ ρτοάεῇ,. Ιἀςπι]}Ὁ. ς. αἸγίλωπες αἰχόνῆνοι , ἰά εἴϊ, α΄ !]ο- 
Ῥδδ Ἰηςἰρίξητος ν ίξιῃι οςυ]οτγιιπη Πίϊι] » τας Ογαοὶ ΑἘρΊη]ορας 
νοςδης. ἴτὰ γεγτῖς Μαγοο! ας. Ὁ Ἰοαητιις εὐὶαΠὶ αἰγιλώπια. [τὸ πῇ 

118.5. εἰγλώπια ἰῶπανν τὰ οἷϊ, πιρτ]ορία οἰγατ. 1 ἀσηι Π{θτὸ σοάοπην 
αἰγιλάπια ἀρχ»ιᾶνα ϑεραπεύει, 1ὰ εἴδξ. τπο  ρ ̓ς Ὠτῖθυς αι ΟΡ ἷς πιο- 
ἀστατοντ Ἀπιο  Πτπις Ἰητοτργοτάτισν ε] ἀρ ]ορί ας ἱποὶριξητίννε Ηογ 
ταοΐδις, νοὶ ντ ματος ες, της! ρΡίεητες οςι] γα Πὶ ἸΏτοΓ ἤᾶγοο δ 

᾿ς χηλίογεπι ἀπσιπι αἰοίςο!Τυς, 4ιο5 ἀϊσιητς πο ]ορας, πατ, 
᾿ Αἰγίμαρίδ. ἱπἤμι]α Γγθὶς,νπὰς Αἰγιμαρίπης, σΕΉτΠ}ς ΠΟπΊςη-. 

Αἰγινα ἡ ΑΕ ρσίπα Ἰηία]α γπα Ογοϊλάμπι. νυ ὰς αἰγνώθ- ὀζολὸς ΑΕ σί- 
τϊςηῇς ΟΒοἰμς ει Α Εφίηςις, ριὰ Τ᾽ αογα.1.ς.ἀς Κασάετς Α- 
τῆ ςηϊοπϊα μι ἃς Ατρί ποτα πὶ » ἸΠα μη, ΡΣ ἴησαϊος ἀϊες ἤη- 
ΦαΠῈς τ Πτίθυις ἀατὶ τες οθοϊος ΑΕ σίπεος ποπιῖπε Π]ρεπά!]. 

εἷϊ κα, 4 γεΐζὶ ἐαυος νἱἀεπηι5: αιαΣ φηΐπι ἂν ἐο ἀς φὰ τταάυη- 

ΑἹ 47 
αὶ πόλις δἰ μεταπεμιφ αιϑν διδότω σττον τεῦ μῇν' ὁπλίφη, αὶ ψιλῳ, καὶ ποξέτη 
πρῖς ὀζολιὶς αἰγιναίες τ ἡ μέρας ἐχάςης. δὶς αἸοίτιΓ ὃς εὐγιναία δρᾳ- 
χρὴ ΔῈ βίιναα ἀγα μηγα δ άοιτι, Αἴγιναν χυτροπώλιν νοζαθαητ, 
Ἰῃσαῖς ΡΟΙΠΙὰχ [0.8. γηάς Αἰνενευὶς, Αὐγνίτης » δὲ Αιινῶθ. ἀϊείτως 

, 851 οΧ σὰ ογιυηίίας οἱ γε] ἴῃ φὰ Βαθιτατ, 
Αιγναια, τὰ στ λυ ἀϊὰ Γογὰ ΠῚ γςηλ "μὰ Οπογδνμεχέλα τὰ ῥωπικρὲ φορτία, 

φἀμέξαιη Ρυζάηςαθ Ατιίςο ταΐσητο,, αιοά ἰη ΔΕΡίηα ἰηίι 

ΤλΑΧΙΠΎ1} ἐγάτ. Ὑηἀς Αἰγιναιοπώλαι, πη αγοίατη ἰά σϑηις γοπάϊ- 
τογος. ἸΝάῃι οἷ ἰδ] βιέϊυ αν οπροτιιπη, ΟΝ Ἰηἴταπι Ιοοὶ {ποτὰ- 
Πιταύσι» Βοση μηδιις ππαγ τί γᾶ πὰ πο ροτίατίοηςια οδευηείδυς. 
γηάο, ἱηααΐτ δτγαδο,, πγ ξε]] ἀπ ιειιαν οι ΑῈ σίμοατη πηογοατα- 

, ΤΑτη αἰ ον Πγι5,  αἹ. 1 δ.1πιςΑρ.57. 
Αεγνηπης,εγὸν ΑῈ βίηοτα, 411 ΑΕ σίπαπι ἱποο τ : γῃ ἀο αἰγινητικοὶ μέ- 

δημινοι»! 4 εἴϊτ,Α Ἐστηστιοι πιὸ 41} ν ἰη Τίπιοιις. [ιιροίδηὶ, γιάς ἴῃ 
ἀιέξιοης μϑδιμνθ-, ; 

ΤΉ ΑΡΥΠΝΙ Τάρτις αϑιηάλης͵ αἤγνόεντα ἔρεα. Ἡτηςτ, ἴῃ Εγηηο 
Δ) 0 9. 

Αἰγίοϑιθη ὁ, 5419 Δὶς Ποπηοη, ἀς αι Ατἰ του. ἢ δ.9.Δς Ἠάτυξα δηΐσ 
14]. (αρ.1ς. 54 1591 4 υ]ῖ Οζα Εἰμ5 Ἰητεγργας, Οὗ γιῖα σοσῃσηο" 
ἀἰϊταῖεο,δς ράγτιις μα, οΓΟ σοπχπλοηάατιγ, (δὰ αἰτοτίας ρεαϊς οἶδα 
ἀϊτατς σξάιτ. ἤιργα ΑἼγιϑος. 

Αἰἐγιογεντθς Α ΟΠ. ΗΠ οπιοτ. Παά.β. 
Αἰγίοχίθ., ὧν ΑἘ φίοομεις »Ἰουὶς εριτμεοη, ἰά εἴ» αἰγιδούχΘ., ἃ πἰοῦ 

αἰγίδα, ἔχων, τετές, ὅπλον, 1 εἰϊ,σοἴϊδης ριάα ἰσατιῖπι; ας σὸς 
τἰςὲ δυτεπη, 4 ρτοςε!]ας ἱπχπχίττατ, ἱ. ταὶ αἰ γίδες, ἸΝοπηῸ 19 
Ρίαςος ἀεάιιοι αἱ ὀχὶ» ἃ οἵξ,οἰ δ ιι5, δι ἰξ ἀγγς, σαρτα, αιὸά ἃ σαρτᾷ 
{τ πζαζτα. 

Αἰγίπαν, ἀνὸς ν ὁ, [ξηγίσαρει Ραητπῆς ἀϊξλις ιιὸ σαρτγίπο ἔαογῖτ σους 
Ροτε: ἥ Πὰς ξιῖτ Ν αἰογία ὃς Ν ΑἹογῖ), Ρ] ατάγοῖι ἰη ράταὶς ]ς,, νϑὲ 
αἱτ [ἀτιπὸ ἀϊοὶ ον! αάπιμπι. [νἸοίατας ἴῃ ςφοποίοης Πδοιαπι, ἀς 
Ῥλης γ» ὧν ὁ μὴν κέρατα ἔχων," ὁσον ἐξ κ μιστίας ἐς τὸ χρίτω αἰγὶ ἐοικώς, 
Ῥοπιρ. Με, ἃ Εσίραημπι αιιᾷ φεἸςγάτιιτ ἔοσπηα εἰδ, 

Αἰγιπύδης, ὃ, σαρτίρος. 
Αὐγήπους  οδὸς. ὁγ᾽ς ΠΊ» 

Αἰγίποψ Μαςςάοηϊθυς οἷξ 4414 τείεε ΕτΥ τοὶ. 
Αἰγίπυρίθ5, ΣΘΊΡΥ τα πα ρίδηταιγ Οποηὶς ἱο ποτ ἃ, Ὑ πεοοτίς, 

ΕΔγ}].4.ὠγίπυρος »» κνύζα καὶ ὄυνώδης μελίπεια,, πισίργτιβ δί ζηγζ 
ἃ [δα δοίςης οἴττάσο, Ὑ Πεορῇτγ. 0.2. Ηρ] Δητισὰρ,9. φασὶ ἢ ἐφ 
ναζειν κὶ τὸ πύλιον, ὅταν αὐγίπυρΘ- ἢ πολύς, νὉ] ἰςσοηι ὕπου αὐ αἰϊπυ-- 
ρΘ.νιἀς Αἀποτατ,ποίζιαηι τη {{}ι1Π} Ιοσ ἢ]. 

Αἰ ,γὰογίδος παὶς, 6" ς ουριΐηα. Πεγοάοτ. ἢ Μεροπηδης ν αἰγίδες γὃ 
πὐειξάλλογπαι ψιλας αδεὶ τἰμὺ ἐϑϑιῆ τα ϑυ σωνωταὶ αἱ χίξυοται δος, ἀράς 
Ἔρλ τ ρΕ]Π}6ς ςαργιηαϑ οι 5, Ππηδιτάτᾶς οἶτγοα νεἰϊεσι πάσης 1,1 
γα. αἰγὶς οτίαν πιης ΡαἰἰΔαΐ»πιιης ΤΟυἱ ἀττγιδυΐτυτ, δὲ Πση!ῆ- 
οὔτ οἰ ροιΠ1», ἃς φιφπέοηιϊις ρΡτγοςε!απι ὃς νοητὶ γογε σις Πη: 
γιςρ. 8,.Α Επεῖὰ.: 

«Ὁ τΑτραάες ἱρίιπι 
Οτεάαης ἔς νἹἀηἴς Ιστιοππινηιπιπὶ ἔδρα πἰργδητοπι 
ΔΕσίάα σσηουτετες ἀεχιτανηἰπαθόίαιις οἰοτος, 

δ Ἔτι 11 ἀο πη Ἔχροηΐς ασίάα, ἵ. ρο Ια πὶ Αμλδί τοῦς» σάρτα ἃ 
ἀιι4 πατγ τις εἴπ. ἀς πὰ  Ἰτσίλίας Ἰ Το πι» 

ΔΕσίάηας Βοττὶ ἥςαπι τατθαῖα ΡΠ Ιλάἰς ἀτ πη. δὲς, 
ΝΡ ἰάεπι ϑεγιίμς,α Ἐρὶς Ρτορτίὲ εἰξ πλιιϊπηεηταπὶ ροξϊοσὶς 5 

τοιπι, μαθεης ἴῃ πηξάϊο Θοσοηῖβ φάρα : αο ὦ πυ!ῃπιοηταῖτι 
ἢ τὴ ρεέζοτις πιιπ)ϊηὶς ξιογίτνα σις γοζατατ; ἢ ἴῃ ρεέζοτς ποπιὶ- 
ηἷς . ἥσιιτ ἴῃ φησί υῖς ἱπιρογατογιιπη ἤτατιιῖς ν ἀοΠΊες., Ἰοτῖς ἀϊ- 
εἴτιτ. Γοίδη ἴῃ ἀϊαὶ. ἔρωτίθο κὶ δεὸς, μοὶ ὅϑήσφε πίω ὐγίδα μυδὲ ἃ κα-. 
ραυνὸν φέρε, ἰὰ εἴδ, πα αιιατίς ασ!ἀο αν, πος βαπιςη σοίζος, Ετας 
αἷγίς οτίλαν Τπουὶς ἀπο τη, Πα πὶ ἴῃ [«4τῖο ἢ πη] ΔοὮ γα οἴὰς 
σαρτᾷς Ἔχιμιὶο νοϊτιεθαητυτ, ὃς [τ ἀπιϊ ξζα Ρ᾽ησερδηταγιἱςοτιὰς 
πᾶταγα Πεοιωπὶ τατη Ηςτοὶς, φιιαστ ἰδὲ 1Π|4πὶ γείεγαπι Βοίρι- 
τπι, αι ΠῚ τὰ πη 414 ΠῈ πο ἴῃ ἱοπγηἰς 4! ἄς πὶ Ὑἱάος ΠΣ οὐτπ 
ΡΕΙΙς ςαρτγίπα, σιιπὶ Βαίξαγσιπι ἔσιτι]ο » οαπὶ οαἰςςο ἐς τεραηάϊς. 
Αριιά Ὀἰοηγίϊαηι δὲ. Ῥαυίληϊατη » τοῖς εχ φογοπὶς Φοητοχτιην 
ουΐας νιπι μοπ ἜΧρίΙσάητ. (α]τις ἰάηεας δ εἰς ἰπτο Πρ ῖ σοτο- 
πᾶς Ρτοθαθ1ς ρυτατ, [το οαρ.Φ. γηάς ἐπαιγίζω, σταιῖτος (ρίτο. 
ἘΠῚ ργατογεα ἡὶ αἰγὶογαυϊά απ αιοά ρῖπο ἀγῦοσι ἐπ ηαίοιτιγραρυά" 
ΤἬεορΒγαίξ. "10.3.1 ρ]λητισαρ.12. ὃς 1.5. οᾶρ.2. Ἰδίάςηι : σΐω 
αἰγίδα. πίων καλευϊίω., ηὶ ϑήλεια "ὶ πεύκης ἔχει. «ὅτο δέ ὅδι πὶ ἐγκαίρ- 
δὲον αὐ 91. πης ἄ}}}} ἱπτοτιοῦ ας ἱπτοίηα. 

Αἰγίσκον,εχροηίτς Ἡείν ΟΝ. ὁ γα ὀκτομίαν. 4} 125 αἰΓίσικος ὃί αἰγίδιον( [ογπια 
ἀνηλίμυτι μα) αρογ ̓ απς πὶς 48] ἰατ ἀϊοῖταν Βαεάμ5. 

Αἰηίων οἰαΐτας ΑΒ αἰ αινηάς ΑἸγιεὺς οἰαῖς ἡ πις Ορριά- 
Αἰγλαὴρ, ΔΕ Γ[Ου]αρίας. ὁ ἀσκληπός. 
Αἰγλαν,ἰητεγργεζαταγ ΡΟ] ΠΧ, τί μυςίλίω ,1. οαυαῖᾶττι ΡΔη:ς οἴἶἴξαπι, 

ἴῃ ἰπις ἀςπιοτίᾶ πη Δὰς ρα] Πηφητι1Π1. αἴγλας νοτΟ Ηείγοῃ, φοςὶρις. 
ΡΙῸ νοπτετῖς σατεηΐς. ἢς ςπἰπὶ μα ειταἴγλας,οἰριφιδὲας κ ψφένμα τα 
πϑοὶ πίω) ὅγνιν αὖ αἰ ρἦττα. 

Αἰγλάώτωρνορος, ἢ, ΔῈ ρἰατοτιραῖογ Ατεταρ μ }αν ΡΙυτάγο , ἀς νίττυτῖ- 

θας πγυϊνεγι). 
Αδιγλην ΑἘΘΙς,Β]Τα Ῥαπορεὶ 1 4π| ΠΡὶ Ὑβείξιις φἀϊυηχὶς το 4 Α- 

τίδάπο,δατμον ΡΙατάγοδες 10 Τμοίςο, δ᾽ σηΐβςατ δὲ ἰρίςπάοτςπΊ» 
αὐγίωὶ͵ φῶς κα μπάδα,λαμαρ όπητα  ςς πηοιδάϊος, λαρεσηφόνιι. ΑΤ 1 σ 



ἤδνς Ἂ951 
ἄες ὦν τῷ ῥώμης ἐγκομίῳ, πόλεις τε οἱ δύπου λεΐμπεσιν ὠγλη καὶ χά- 

εκτινὰ εἰτιοϊαίτατες τη σηες ίμπτ ἰρίεπάοτε δί στατίᾳ. [πὰς τρέ- 
σῆωγκθ-. ΕΠ ἃς ΔΕ σ!]ς ποπιοπ ΝΥΠΊΡΠαΣ ἴῃ Βιιςο]. ν ΊγΡ1}}}. ἐ- 
γλη, ΑΕσὶς οτίαπη ἀϊξλλ εἰς 811 ΑΕΓΟα]Δρὶ) ἃ Τ1μαπυθοτια: ἰταΣ 
ϑοΙῖς [τόμ ΡΙαςοηται φεπις εἰϊ ἀρ ῬαυληΐΔπη. αἴγλη οτιᾶ λαμ.- 
σπηδων,οἰοῖ 46 [4νὅς αὐγὰ κα φως, Πσοτ δὲ ᾿:πεη;λαμωρότης ἔρ]ςα- 
ἀοτ. κὶ βόλθ- φαῦλίθ᾽ κυβόυτικὸς 5 1ὰ εἴτ, θοΙας 8ὲ Ἰαξξις ἱπξοττυπα- 
τας τι Ππγάγαπι» ντ ρα Γἀτίηος ἀλπηηοί! σαπες. ἘΠ ἅζ ποπγεη 
ΒΠα ΔΕίδυϊαρηναρυᾷ Αὐἠτορ ῃ. ἃς Ρ] η. ὅς ΠΥ ΠῚ ΡΠ α: αιιφάδπι 50 
1ῖς δ. Νεσια ΕΠ|4.. ᾿ 

αἰγλήεις,» ἐντὸς ν"ὶ αἰγλύήεθσαν πὸ αἰγλῦεν, (ρ]εη 41 ἀιις,λαμιαρὸς, [σε ης, 
(ρ! υάοης,οἴλτιις, ΠΟ άιι5, Πιου! δηταις. Πα ἃ. αἰγλιΐεντος ὀλυίμπε. 
ΡΙυταγο Ια Ορις, αἷεὲ ἀοργησίας χεύσῳ δ᾽ ἀϊγλύεντι. 16. ΟὈ ΠῚ 5 
μιαΐας νοςαδαΠς σταῖς ἢτ,τεραγί πηι θη ΤΩῚ αἰγλίω τὰ 7 γίπτερατα πα 
ΡΙῸ αἰγλήέεν τειν νῦ τιμἑώ τα ἀρ! ΗΟ η.Ρτο τιριύεν τα. 

αἰγλητίωδ ἐριτίοτο ἀϊοὶ ΑΡΟΙΠ πε πη,απηοτας Ης δ  εἰλίμς, γοιογα 6- 
πἰπΊ Ρμοεδεὶ γα!) ἔμπης βι! σ 1 Π|πηὶ ὅς πἰτὶ ἀπ τα]. 

αἰγλίανοιάετα ἴσης σακτιλίδια,, ΔΗ π0}1 » ἀἰ πυϊπατίσα πη δῦ εὔγλη» ἢ- 
φοϊβολητο ἐτίάεην ἀπ ῃα αΠῚ 5 ποσηοη ἀΠηΏΪαπῚ ἴξα οΥθις] πη» 
400 νΟΠΊΕΓ ΟἰΠῸς ἰτΓ. 

αἰγλυχίδων,ντα Ιεσιτοτ ἴῃ Ἡ ον οἰνϊαηῖς ςοάί ἶρις, ἴξά πιεπάοίιπι 
γίἄοταν ργο αἴγλη χιτῶν » ἀρ ϑορ]ιοοΐεπι ρτο ἁπηϊξξιι δέ γοῖτι- 
πιρηῖο; ἀρυὰ ἘρΊΟΒαγπιιρτο ροάιο. χιτῶν, ἢ πέδη ΗςΙγ ἢ. 

Αἰγλίη τη οο] 5 αἰ δίςφης οἰσατγ χναρυὰ ΗἸρροοτ.μ Ργουγῆοτ, ὃς αἱ - 
θείζοητας μπιογας σοῃογατὶ ἷπ Οοαςῖς ργαἀιέξιοῃ!θ 5. 

αἰγοβόσκος κε, δ ραίτοτ σαρτᾶτ ἃ ΠΠ) σαρΓΑΓΙμ5,αἸγογόμος. 
αἰγ διωξ, σαρτις ας. 
αἰηγρϑήλητνδ, Πα ρτΙ Πλυ σις, αἷς ΠΟΠΊΘη νἃ σαρτίβ νΡετο ἢς ἀϊᾶκπ. 
Δίηρκήρας ἀρὰ Η!ρροοτγηο ἃ βεκέρας ΤεορἈγαίτογϑε τῆ λες Π1ο- 

Ἰςοτ  ἀϊ, ἐσαπυσησταοιπι ἔπιε 4] τοῖα ἃς {ΠῚ σα] ΡΊτηΙο δὲ Οοἰα- 
το ΠΡ». 11] (σία οτ αἰγόκερας ὃς βέκερας. 

Αἰγόκερως ὠτὸς, ὁοαρτὶσοτημς. Ρτοο]ας ἐς ἔρματα, Τ᾽ τυ) πὸ αἰγοκέρω- 
“Ὁ- τρώ τί" μοῖραν. Βεφίτπαταγ Ἰητογάσην Ατεςὰ, ΝΝΔην [κισιλη. 
1. Δοοσιιατ, αἰγόκερων ἀΐχἧτ. Ρ]αταγοιις ὅ9η ὃ ἀιγρκέρῳ ὑδροχόίθ-, 1ὰ 
εἴ, σαρτίσογηο ἀαιιατῖις. ἰεριτας ἀρυα Ατατ, σεμῖτ. Αἰγρκερῆθ: 
ταιγ στιά αἷο αἰγρκερεὺς. [τα πὶ ἔπε πιιπηστασιπη Πρηιῇραῖ, 

αἰγρκέφαλθη,κ, ὁ οαρτιοερβναυς ἀς αι Ασηΐζοτ,,1.ς πατ, Δ ΠηΔ]. 
ΤΔΡ. τι. 

Αἰγόκεϑρίθ., βογθα σαρτῖς ποχία ὃς ἘχίτΙ οἵα, 
Αἰηονόμιον, 1 αἸποίλιον, Παρ τ] ς. 
Αἰγον μος γδς αἰγονομεὺς αἰπόλ'Θ-, σαρτατιπη ἀιιέξοτ, 411 οαρτᾶς Ῥαίοϊτ, 

Ἰροὺς ξάρτις ραΐσο πάις ἀοςοπηπηοάατιις. [ἢ ἘΡ'᾽ ταπγη1. ὅλϑε φι- 
εἰλεκρηήμνων αἴλιν ἐς ἀγρονόμων. αἸγονόμος μυκφίλη» σα ΤΙΣ Ραίσαμ! πὶ ριο- 
Πη]ΟητΟΓΙ 1. - 

αἰγόνυξ,υχίθ-, χυΐ γησα]ς μαΐσες σαρτίυαςοἵη ΕΡ' στα ΠΊΠΊ. 
Αἰγρποδης,εΑρτιροβ,1η ἘΡΙ τα ΠΊπιαῖ συυΐσροφίθ, ἐχοίςταις αἰγοπόϑες στί - 

τυρος. Ἡποτάτίες (αγπ1.118.2. 
τᾶς δυτοῖς Ολργροάσιιη 54 ΓΥ ΓΟ ΠῚ ΔΟιΠ148.- 

Αἰηγρτρόσωπι.,αΐ σαρτῖπα οἱς ὥςῖε. 
Αἰηρφαίγοονννάνα ἀρὰ δ ραττμαθ: χήρα αἰγρφάγος ζεὺς ετίατη ἀϊοἴτυτ ἀ 

ὑϑιοαηάτο ἴῃ Τ Βεγίδςις. 
Αἴγο πον. Αἰγόφϑαιλμος. 
Ααἰγυλὶς,ν το χν ΠΧ αι ετ1ηΔ,λυγ ς γε γνδ. 
Αἰγυπιὸς οἱ ὁ ναἸττνν ὑ ψνάιις ῥταἀαιτὶχ ὅς ταραχ. Ατίϊζοι. 0.6. ἀς 

παταγ. ΔΩ ΠῚ, ΟΡ. Εἰ εγοάοτιις ἀὐγυπιῶν δύο ζεύγια, ὅζς. ἀπο νι]}- 
ταγια πῇ Ῥατία. Α στ ΐας ΘΟ ΒΟ] Δι τισυς [ἢ ἘρΙρ νάπη. Καὶ ἃ υϑὺ τι- 
αυὸν χ᾽" γῆς δύο γύπες ἐδουσιν.ἡ μας 2 ζῶνπας τέρταρες αἰγυπιοί Ἠεἴἶο 
ἄχ, οὐδ᾽ ὡς" αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες » ΝΟ] ἸΠτοιρτος, ἀετὸδ ἘΧρουϊτν 
1.441. 5οΡ}..1η Αἴδος,σαπαγ σιν ὧτε ππΐωνῶν ἀ γέλα), μέγαν αἰγυτ 
“πιὸν πσοδείσαγτες. 

αἰγυύϊαης, Ποσυιις ἃς το ΠΠ, σίντης κὶ ἀσκακαξζώτης. 
Ααἰγυπτιάζω μι ἄσω μα ίτιπ) ΑΕ σγρτίαοι πη, δι πτοτος δας Πησυ 

ἀπχίτοτ. αἰγυπτιίζω τῷ φωνῇ, ΠΠσιιαπιὶ ΑῈ σγρταπὶ απιυ]ογ.Τητοῦ- 
ἀὰιπο ναὶ ὃς νοι {τὸ ἀσογε ΠΊροποτς, πανούργα κ᾽ δϑλία κα ὕπελα 
πρῴ τλειν, πεινερ γεῖν, κοικοτροπεύεδ  πηρτα πὶ ἃ πποτιθιις ΑΕ συρτια 
σοητῖς ; ναξγατηθητο ὃς ἐπηροίτυτῖς Ἰηβα πιάτα : νηάς Α ΕἰΟΒΥ ἰιις 
Ῥοοτῖϑ, δεινοὶ σιλέκειν τοι μηχαναὶ αἰγύπτιοι, 1. ΔῈ σνρτὶ) πλῖγὶ {γι - 
εἰς αττίδιις. Οὐληηι 4 5ν ΠΟΠΠΠ 0 ΔΠῚ αἰγυπτιάζειν ἀςςἰρὶ (οἷος 
ΡῬῖο δάυτετς, ντ ος σατπΊ ΠΕ, 

Χρϑαν ἢ) τίω σία ἥλιος χάμπων φλογὶ ἀγυππάσει, ἰά εἱξ, 
ταμτπι οοἸογοῦι ΡΒαῖθιις ἀτάθης ἰφηςὶς Βαμηηγις αάπτοῖ, ὃς ὠγυ- 
παῶσαιναττατς ὃς ἀσηστατο. μελᾶναι. 
Αἰτυπτιςὶ, ΑΕ σγρτίαςδ, ΑἙ σγρείδοο τίτιι ίου πα δίτα,ναῦ ὰ δὲ νογία- 

τὸ Τ οοςτ.ΕαΥΪ ο΄ ἐδεὶς κοκοεργὸς δαλεῖται ἃ ἰόντα παρέρπων ἰγυ- 
στιςὶ» τᾷ εἴτ, πάϊς ἰςοἰογατυναίτα ΑΕ σγρτίαςο οθγερέης ᾿Δῃ} ἢ 
πυϑπηζέτνςε, 

αἰγύπτιος, ΑΕ σγριΐας, σοητίϊς ὨΟΠΊοΙ. αἰγύατιος στλινϑοφόρος ἀο (Οτ 
ἀϊάο ἀταϊς τοβηγα (ογτῖς ποπγίης ἀϊοεαταγ, ἡιϊα ποτατι ΠΠητν 
ντ ὠχϑυφήρφι, ἰᾷ οἵξ Βαῖα}1, νἱάς Εταίπα.η ΟΠ] Δ 4. ἡγυΐστιος δὲ- 
καρ » ἀϊσιτυγ Ργὸ Ππάϊος τῆτοσγο ἀταὰς ἱποογγαρτο νυ ργοσογῦ., 
Ταϊϊως ΤΠ 15 παρ.46.ἀρυά Ηείγοἢ. αὐγυᾳῆία ἐμπολὴ, ὦ ῥῶπος Ὁ) 

τοὶ ἐκεί ϑεν φορτία, γατ!]} ΘοηοΓίς ΠΊΘΓΟΟΣ, ὅς ἰδτοίηα οχ Εἰπ{πΠΊθάϊ 

ταοτοιθιςγν Αὐγυπῆΐα ἐμπο λὴ Ἰὰς ἢτ ἡμοά ἤιρτα Ααἰγοναια ἐμπολὴ, 

“ δκοίρι ργο νεγογὶ ὃς ἴη οπ απ ραττο Πιταἰχευεῶιγίῃ πλαία πῃ. Ρ]μὰπ 

Δ Ἢ 
αἰγύστιον ἐΐλαμν,οἰοιπι ΔῈ σγρτίαςιιπι, 40 4 ἱρ κήκινον νοσληῖ τὶ 

Ριιά Ηἱρροογᾶτ. Ασ νογὸ αὐγυΐτιον ἔλαιον χδυκὸν, ΑἘργρτίπηιν ο- τοῦ 
Ἰουπι Αἰ θαπΊ,]ιο 4 44 αχ Π}Πς ραγατιτ,ἀτοίτιγ οτίδπη Πυἤπιπι,, 
δ: 1Π᾿|ὰςεαπαν} ἃ εἰδ, σούσινον γὴ κείνινον.. αἰγυΐττιον μύρον Ἀδυκὸν, ΑΕἘ- 

φυρτίμπι νη σι ΘΌτΙ ΠΏ Αἰ θαιπΊ », 4ιιο ἃ ετιαπι νοσάτιαγ μενδύσιον Ὁ 
κρανόμυρν κὺ σούσινογ μεῖξφν. ράταταγ δχ {Ππ|ς ἃς ἀτοπηατίθεις, ΟΡ τᾷ 
ποη οἰεινίε νησαεητί Ποπιοη Δἀςπηρταπὶ οἷϊ, Αἰγύατιον οὖς 
Ὁ» γετὸ νῃριεηιαπη οἴξ, ηιιοά ἢτ εχ ἀζαςία;, ἤμις ἰρίπα ΑΕ ΘΥ - 
Ρτία βογιθεις,ιο α ὃς μιετωώπιον ἀϊ οἴτιτ » ΗΊρροοτγατ, αἰγυπΊίη ςυ- 
σήηρίαι αι ὃς ἐκ τς) χὸ τρίρζις κα ΠΟ  παταγ,οἰς Αἰ απιοη (σμΠΠ|ς,, ἴτᾷ 
ἀἰϊξζαπι 4ι18 εἴας σἸεθα δἰ ]ατίτη ππάϊτατ. Ησς Ὀπηηϊλδρυάςος 
Η!ρροετγαῖ. οχ Οαἱςπὶ ἐχροίτοης, ᾿θτο ἀς φ]οὔεπιασίθιις,. 
Ηἱρροογατ. ἢ 

Αἰγνπῖθ-, ΔῈ σγρτις » βυιηις 4 ὃς νεῖλθ., ἃ 410 ἃς τορίο ΑἘ- 
φσγριις ἀἰέζα. Οἀγῆ! ξ, πεμἼῶοι σ᾽ αἰγυκῖϊον ἐν ῥεί των ἱκώμεῶα, ος 
διθρἤδπιις ταπὴ ρτο βυμ! ον πὰ πὶ τόσιοις ἀἰοὶ ρειτᾶς οὐγυπῆον Σπὸοῦ 
“ἢ ἀγυ πῆετις ἔαιτ Παπαὶ ἤτον. Νπησιρατα οἷἷϊ αἰ απαθάο ΑΕ- 
φγρτας Δοείανντ τεξοιτ Οε]1.}}0.14.ςαρ.6. ΝΊά6 ταμῖτα [οἴτῃ ἀπ 
δηα ἀξ ΑΕ συριο ἀρὰ Ηστγοά. ἴῃ ρτγϊηςϊρίο ΠΠ}0..2. ὃς ἀριὰ Π- Ὁ 
στγατηίη Βιγάς. ἢ 

Αἰὐγώλιος, ὁ, ν]υἷα, φαῖς ποέξαγπα. Ατητοτ. 0.8. ἀς πατιηϊπηαὶ. ζᾺΡ. 
3. δι 110.9.ςΔΡ. 17.αἰγώλιος, 1ὰ εἴξ, ν]α]α, ἰπαιῖτ, ποέξὶς νάφατιγ, 
ἃς Ραίοϊτατ, 4] ταιὸ ἀρραγετ. Το τ ας οτίαπι ἴαχα δι ἰρείππ- 
σᾶς : νἱέξιις ξηΪ πὶ Θ ἐπ] εἰδ. ΡΟ] ]οτ ἱπσςηῖο ἂς ἀοξξγίπα τα Υἱτς. 
τα ΠογΙθ 115. 

Αἰγῶν, νος, ὀγσαρτιῖς, Αἰ γων νος, ΔΈ οη, ΠΟΠΊΕΙ ργορτπ ραίτοσίςς 
ἀραιὰ ὙΒεοοτῖτ. ΕΔΥ1}]..4. 8ι Ν τ 61]. ἴῃ ΒΟ. Το τὸχ Ατγρὶμογῆ,, 
ΡΙυταγοξιναζγωών Δυτεη) ἀσσδητα οἰγουῆοχο, 1. ζΑΡτΓΑΓΙ ΠῚ; Θηἑτί--ς 
15 Ρ᾽μγαὶις, Ὁ ἀἰξ, αὐγοῖς. 
Αἰγώγυχον τὸ, ΑΕ ΘΟυγςΒοη σοπις μοτθα ἢς ἀϊξξα;, σιδ 4 νοσυΐας 

ξαρτιπᾶς ἀμγίτία τεξογας εἰμς [ἔγαθη : Δυτμοσ Ὀ]οίζοτ. 110. 3.σαρ. 
158. ἀἸοίτητ ἃς ΟΌ 1ὰ (φηγεη, λιϑύσπσερμον. ι 

ΑἰΓωπὸς»ΠΔρτΙΠμ τ σαργίηος οςιιος ᾿ιαθης:ν Νάς αἰγωπεὶ ὄμ μφυτει γ) Ο-οὺ 
οὐ]1 σαρτίηϊναριὰ Ατγηϊοτ ἀς δεηεγατη!1.1.ς. Ἷ 

Αἰδωας, ἀο ΠλϊΠι155 ὁἐαπόσης, Η ΟΙΥ οἢ- 
Αἰδάνης, σα τατοτνν οὶ ιοὰ διατείξων, αριἃ Ταγοητίπος. ; 
Αἰδαςνε, ὁ [ερα !ομ απ, τέφος,τύμεθ., ΡΊατο, ἱπξοτὶ ἀΐσας Ποτίς νρτοῦς 

ἄδυς. 

Αἰσδέκεγιὸ ὦ {νος ἀργὰ ΑἹ. 
Αἰἰδέομαι,μ.αἸδέσομαι δ αἰδύήσομω,λοτηϊ ἡδεδδίω Ν ἰά εἢ ᾽ ἐγ είςο, νε- 

τεσ ήἠοτοέντς ἐπαμα τευ αΥ ΘΟ. ΕΠ ΟΤΟΥΓ ΔΉ ΙΓΟΥ, τιμῶ, το ετεπ πος 
τίά ντουχοπορ ἢ. 1.1. α: ἀνα: αὐδούρηνος τεὸς ὠρεσβυτείρφυς ,ϑίσιρταςς 
{δης γεπογθητίαηι. (οηίγαιτατ τοταγά ΟΠ ΠῚ ΡΑττΟΙΡΙΟ. ἔπὰν 
εἴλῃ. ὁ 3 χαλκευὶς κέν: ἐκ αἰδεῖται κὶ αὐτὸς στ» δεικν ὑμῆμΘ- φίυὴ “- 

αιυδίω πὰ γάμχ Οὐ ξ ἐγώ σ᾽ αὐ ἥσομω» εἰζντμυσω. ἴτο τη ΠΙΔά.ς 
αἰ γδεῖῶι 9’ ἱερῆα δίς." οἹ ἐγτρέπεῶν. ἸΝοτδηάιιπι δὐτοπὶ ὠδέϊῶη,, 

ταις οὐδὲ ἠϑικῇ ς ἀρετῆς οἷά εἰζ,ἀς ντττατο ΠΙΟΓΕΠΊ, ἰδελῶι τὸ αἰχ ύ -ος 
γεδι καλοῦσι κὶ τὸ ἡδεῖ χαίρεινγ"ὸ πὲς φτζες δυλαξείας. Οτεσοτ. ἵΝ-- 
ΖΔη7. ἂν τῷ εἰς τὸ ἅγιον βαπτισμοι » πίω χείριν ὁδέδηα ἡ αἰαπλάσεως, 
14 εἴζτ, σγατία ΠῈ σγοατ ΟΠ 5 Βοποιῖς Ριοίςοιυτις : ίσα., ντ ἐχρουῖς 
υϊά απ ἰπτογργας » ργορτογ ογατίο πε π) ἀισηᾶς ϑτάζίας γοτα] τς. 
γηᾷο αὐδεϑϑιεὶς,1ἀ ςἰζ γουοτίτας. 1 στε δὲ αἵ δεῖδεν ρτο Κἐδέϑυσαν. Ὁ 
ἃζ τὴ ᾿πηραγατγίπο αἰδέδευτε α οἵτ, πο ῃο γᾶν ἴδιι τοιιογεγα. Νάζαη. 
ἴῃ οδάςπι ογζτίοης, ἄῤῥως: Ὁ’ πρόκειται πρώ μφυτίας γ σία) σίωὴ ὑγίφαν. 
αἰδέῶνητι κὶ τοὶ πρωύμα τα ὧν σε χριςος ἠλόϑέρωσε, Τητογάυπι ἤρηΐτι 
ἤρα ἰάοπ) 40 πείϑομα!»Ρ!Δοογ,Γτ αι ΤΕ ΠΊΪττΟ » ἰτὰπὶ οοππ 
ἀοπο κξιλάομαι συγινώσκω. 5ῖς Δρι14 Θτεροτ φιλίαν αἰδεϊῶ, εἰδαὶς» 
ἀϊεἴτιιγ ἴ5 41 ἴῃ τοπΊροτα γατ ΠΟ η ̓αθεγε δπηιοῖτια ποις, ὃς 

ἴσο Ἔχογαδίίει (ὃ ργαθεγό. δἰ σιαΐῇοατ τοηι ρίδσατε ὅς οχο- 
ᾧ.. 400 ἔτ ντ δ ἐχογδῆς δί Ἐχοσαζιις ἀνδεϊῶν ἀ!σαητυτ. εππος 
“ἸΕτοη,ςοητγα Αὐ ἰτοοιαῖθπι τὸ φεύγειν ἕως αὐ ἰδέσηταί τινα “0 ἐν γύφ 

πῇ πεπονϑοῖος, Ἔχτοττοπὶ εἴϊς σαοδάυίηιε αἰταιοπ) Ἔχογαγίτ σοη-π 
τΠ]Πτ πὶ πποτγαΐνάς Ηλτγρος. δὲ Ηείγοι- ἱ 

ΑἸδεῖς,(γ]αεῆτες, ὃς ἀστοίξες,νΕ] φιρτιαι ΡΗ δας ἀγρκοι αἰχ υυΐη γι» 
νῦτες ΗΟ ςἢ (64 [ἀ{ρ. 

ΑἸ δὲς τὸ ἱποο προ μοη 1]ς,ὠχατοίληπῆον. 
ΑἰἸἰδεῶνεν ρτὸ ἐδ ἐϑνησαν, νοτῖτὶ (πητ. ᾿ 
Αἰδέσιμος,κ, ὃ, ν ποτα] ς, τοι γοηάιις, σεζάσμιθ-, ἔντιμος » νογεηάιις 
[ἴα ἀἰςσίταν. Γαοΐαπες ἴῃ ἸΝΙστίπο,, τ Ὡροσώπου τὸ αἰδ'έσηιμον, 
14 εἴς, οτῖς γουυεγϑτίανουῖς ἀϊ σηῖτας. ΟἹ σοτγιΝζαηζεη. εἰς τοὶ ξπ- 
φάύεια,, ἐδὲ Ἰσιόος ἀτυχῇ μοιτα, καὶ προΐγοι μὴν δησίων αἰδεσιμιώτερφι » ἴΦ΄ 
εἴ, πεχας ΠΠ4|5 Ἰηξοιτιπίᾷ » δὲ μιῖοὶ. Μοηάοῆὶς νοπογα δ] ο- ἢ 
τας. Π σιτιγ 4! οαιῈ αἱδ ἐσιμον ἰπυ] οἱ ατιιπΊ,, ὃς ἰη αι Πρ οὶ - 
θι5 ἴμις αἴ Πα; οοηίξαίατ, ἄσυλον. αἰδὸς οτίαπι ἴῃ μας Πρ πῆ οα- 
τίοης νίαγρατϊαγ, αἰσιέσιμα Φώρᾳ » Ροτίαφάφητία ἅτ ἘΧογαπτία 
ἄοπα. 
Αἰκβεσιμότης »τος, ὙνΟΓΟσ 414» ΘΠ Ογάτ το. 
Αἴδεσις τως ἡ νοιιὰ δ ὨγΠοτισογάϊα,, ὅς ρεγίοησ: ρογ ἢ Ἰτλπτὶς τείρο- 

ἔχις » νἱτϊ σης ηἱη Ἰάπογοπίίαιις γο πυ το . Ὀςπιοίθπ. ἵν ς-- 
σε οηΐη1 οἰ πὶ Πἰσεῖθατ σασάϊς ποῦ νοϊμητατια ογίπησῃ σπδάοτον 
{1 ἰς {ιΐ οαάϊς γειῖς ογᾶῖ » ΟΠ ἀαπὶ οχ σοηίαη σα ηοῖς. ρτοοίδις 
οχογατο ροτα Ποτγδς αᾷ οἰοπχοητίαην αἀάιςοτο: σα ππηο ἀΐ οχο - 

ταῖὰ. 



ἌΓΩΤ 
τατά Ρἰοα  Π τας εὐ Πεσις νοσαθατατ, Βυ ἃ. (ΟΠ ΠΊο τ. 

Ἰδὲς ὃς, ταυογοητία ρ΄ σηις, μα οας τοι ογοητ ΠῚ, 
Αἰδίω μ ἔσω,ντ ἄοςοῖ ντθλη. Οταητηγατίς τοὶ ογοοτγγω δουῖμαι. 
Αἰδυλίθο, ὁ κα ἥφρτο ἀδυλθ. οδίξιγας, εἰξώλης,κακὸςν ΠΟοιμ5 » ΧΙ το - 

{ὰς,ἴπινας. χάος ἑ, αὐτὸς ἐγείναο παῖδ! ἀΐδηλον, σοηἘὶ ΠΕΣ 

ποςρητοπι1α εἴτι ἤτβλαβὴ,ὠδηλοποιον. Τἄςηι δ᾽ πη, γγύεο σ᾽ 
εἰἰδηλθ-, 1 εἴπ, κακὸς ὐφανς ἀκὸς ἄ ξι(Θ. ἀρανιδυοῦ, ἐξιδ. τ ἀπωλείας, 

δὲ {ππ4.. βυμὦ τι κυρ ἀΐδηλον ντ Ἰσαὶς Οχιτιοἰὰς, 1α οὐδ, ἀαχ,καυς ες 
κὸν ἀφαιώς κὸν. ΡΟἤις Ἔτίατα ἰατ άι ηὴ ἰὩτογργοταγὶ ὃς αι ρτα ες 
τετις σοη(Ρ σα οἰξινε ἢ ςοπυροίϊτιιτι ἐχ εἴ ορίτατιςο δὲ ἰδεῶν, 
αιοὰ οἵδ νίἀοτς Ν  ς ἰὴ Ὑ Βοτ. βρύξαντα σγ᾽ ἀϊδυλίθ- ἐπεσραυῆν αὐέρα 
φείχη. Τητογρ. ὠσρυσόύκητος :ἰΐδηλα οτ᾽α Ἰητογργογαμτιγ ον] άος 
τὸ ΠἸσοτ, πα: ΠΟ Οπηῃ10. σοηἰρ᾽οἰοη 44 ἀληταν ΗΟ .2. ΕἼ ἴων 
ΩΡ ἤπεπὶ μησγ᾽ ἱεξοῖσιν ἐκ αἱ συ ἡύτεσι κυρησας Μωμεύειν ἀΐδυλα,νὰ 
εἴν, πὸ μυφηριώδη καὶ διζσυρε κὶ φαύλιζε, Αἰἰδυχίθ- σπῃ τίω ἐφαύασιν, 
δίταῖς χυΐά ἀξηοτας κι ἃ δηλόω : τάποηϊιο ρτῖπ ατίιπιπι οἱϊ ὦ, οι] 
Ῥἰεουαίτηο τῇ ἐ. Ψ 1 νοτγὸ τίω χακίδω καὶ μοχ ϑηρίαν ἰῃηηιῖτ, τ παροὶ 

οἰ πὸ δηλώνω τὸ βλάπηω, ὃς αἰ ἔδττατικὸν οἸζ.4}}} τηορτὸ ἀςάἀπςᾶτ δ ἵζω, 
τ΄ αὐ ἰδυὸς αὐτ ζήλΘο, να ΗἩοτγοάϊα. Μετίνοίιις, αὐ ἰδὼ πχίπας τεςϊὸ, 

Λιδήλως ἀφόρις κῶς, ἐπαο! ἀδ,βιυιχί πη, ἰατοητοῖ. 
 Αἰδημονέω, μιύσω, ετεςαῃ ἀἰαπὶ ἔγυο, 
Αἔ δόμων, νος, ὃς νογο οι Δ ιι5, αἱ δέσεμος, Ατἰοη ας ἀε Τοογατς, ὁ Κ᾽ δι 

πόρων αἰδημονέςατος,ητοτ τμστοτος πιαχὶ πιὸ νογοοιπάιμις, Ατπῖο- 
τοίος τη ἰςοιιη. ΕἸ ςοτ. ὃ αἰδημονα,, ἴῃ νίγτατο Ρὸ αἷς, πηξ ἀπέ η.- 
ὅς Ειοιτ ἴητοῦ χώ τειπ'λῆγα ὃς αὐαίχοωτον, 4 οἰ , αττ ΟὨ τιιπη ὃς τη - 

 Ρυάδητοι, Δ ΟΟπιπιφητ. ἐ 
᾿Αἰδυμόνως, γοτοοιιη ἀγα ογοητοτ, αἰ δεσήμως, 
ΑἰἸδιὶς,ἐοςγὸ κα ΠΩ ἀϊσδὲς» δ σαγυς εἰφανής. ΠΟ ΠΟ τῷ 3) τάφον καὶ σή μ᾽ 

ἰδὲς ποίησ᾽ αἴαυρφςνἱ. Οδἰσαγαιῖς ἃς ἀο! εὐτ,ἀς πισάτο (!Ἐα] τ. 
Αἰδης, ἴδ Αἴδυς,ε, ὁ, Οὐοιις»Β᾽ατο,ἐδὰς, ἰηξοτί δος Τηΐογησ:. ἤταθ 

ἔδῳ. Τμςοοτίτιιη ἘάΥ}). «τ, ὄφρα κε κεὶν δ ἴσαν κεκρυμυῆνΘ» ἐϑιλὺς 
Π ἀκούσας, ἴ, γε Οτοο οςσαίτιις σου τς ἀὉ ἀἴας, 1 ἀλσαγις. ΡΟ ποῦς 

τοΡΒουπιῖο Ἐρί στα πιπιαταγ μι, ὠΐπασαν τἰξ εἰἦϑλων καὶ «ἐφ. ἐν ἐΐ 
δαν. ἴτοῖι Ρ ΕΠ Ιρρὰς ΕΡ᾿ σταπηπηατατι" ἧς ἐΐδίω μέκλοντα προέ - 
φϑασεν εὐςοχίθ: ὠδίς: Οὐγ δ ξ, ὁμῶς αἴδαο πύλῃσι, δεριαῦ αἱ ρτί παῖ. 
διῖδω, νἱάςο,αὸ 4 οπηπία ἴοι Πτπτ τοποδτισοία,πεσια ἡ] Πα ΠῚ 
νἱάεις [ἰσεατ. Ἡςεἤοά. ἴῃ ΤΒεοσοη. ἀΐδίω, ΠΠῈΠῈ ῥέας κὐ κρόνε Εἰ- 

᾿ εἴτρεν πεῖ ἵπτς Πσῖτ, ἀέρα ἢ ἀφανῇ κα υατοχοτω, δ μὴ ὁρώωῆνον, 
᾿ς ἄϊδη ρτο ἄδῃ ἴῃ Ἐρ᾿ σταπιπηᾶτ. ἐἶδὸς εἴσω ὈτῸ εἰς δου. ΕἸ ΟΠλοτι}8, 

εἰἰἸδος κι εν νε φίθ- τὶ σκότους. Η πιεῖ. ἀϑύω᾽η δῦ ἀϊδὸς κε ἑίω,Ἰὰ 
ς΄ εἢεινέφος κὶ ἀορασίαν, ἢ αὐτὶ τῇ τρόσωπον ἕκρυνψεν ὗαικ τίμὐ πῆρικεφοι- 

᾿ς χαΐεν. Ν άς Εταίτπππι ἴῃ ργουοτθίο, Οτγοὶ σά θα. Αγ τορ μαιλος, 
λάβε δ᾽ ἐμοῦ, ἕνεκα παρ ἱερωνύμου σχυτοδασυπυκνώτρεχαι πίω ἀϊ- 

᾿ δὸς κυνιῶ, Τὴ) οἰίζαισις ρατος πηι, ὃς ἀξ οο Ὠγ Αγ] τς ὑπόθὶ ἀἰφανώνγκο- 
μιῶνπων κἡ κουρεώνπων. ποθ! αὐτοι εξ ἤπσοβατιιγ . απατὴ 1- 
Ὅἱ ἀ{) γείας ρειίοηαπι ἀρροπεῦλης, οὐππι αὐ Αἰ Πἰς ΒΟΉ σαι ητοῖς 
ποίςι. 

Αἰἴσιος δ αὶ εἴς ΠΥρ ταγπιι τ, ρος πὶ ἐπ] Πηοττα ἐς, αὐώνμος, ΑτἸϊοτεῖες 
ἂς πιιιηάο.κινζαῖυος κίνησιν ἀΐδιον, ρΕγροῦθο πῖοτι σιτγθης. Η οἴο 
ἄς, οἱ μδὸ ἀρ ἀΐδιον ἐξ χον πόνον, ΡΈΓΡ τι ΠῚ Βαδεῦδησς ᾿δοιςεηι. 
ῬΙυταγοίυς ἴῃ Οαπι]Π[ος ἴῃ σόπογα απλϊηΐηο σπιιητίατ ἀΐδιον αὐ- 
πῇ σωπηρίαν τὶ σημεῖε βεξαιᾶντος,δζς 1 οἰ, Πσηο Ρογροτυὸ {1 Ἰηςο- 
Τυπλίτατοχ ἤπταγαπι ἰρομίςοπις. [ἀςπὸ ἐς ῬοτΊ οἸς, ἀΐδιος δόξα, ἱ. 
ἱπιηπιογταίς σ] οτία. τὸ ἀΐδιον, ρετροτυτας, ἐς ἀἴδτον, ἴῃ ρογροτι 1}. 

᾿ ἧςς ἐς αὖδιον μνήμη χύψετα, ἷξ ἐϊδίε, Ὁ αο. 
ΑἸδιότης ἡτος ἡ γαστογ ΠΤ. ΡΕΓΡΟΓΩ ΓΘ, « 
ΑἸδίως, ἰεπηριτογπὲ. ΤΡ 
᾿ΑἸδυὸς οὐ ἐ τοπετοίας, σκοτεινὸς, ἀεηἤας Οὐ (σατιις. αἰ φανῆς, μέλας. αὐρᾷ 

πὸ εἴδω τὸ βλέπω, δι εἴ Ριϊιατῖα 2. ΗΠ εΠοάϊις ἴῃ ΤΠδοσοη ἂν βίοτα- 
σιν ἀϊδιγῆς, ἴα ΩΙεῖδις οραςῖς. Οὐ] άάπι ετίαπι ρτὸ βοχι θη} ἀοςῖ- 
Ρἴττας ρτὸ «νλοὺς ἀϊφνὴς αποά ἀρια ὈΤατατολιι πὶ ἰόσιτις αὖ ΤρίῸ 
{ξατίπη ἱπίτιο ΤΒείεὶ τεροποπ πη ππολὸς αἰδγὸς εχ Ηείνοἢ, οὐ] 
4ασπι ἀϊδνὸν εχροία ἴον μέλον ἢ ἀφανιςικὸν [ΡΠ πη στ: λέγουσι 19 
κἡ ἃ ὠκεανὸν πηλὸν ἀϊδνὸν ἰδέπηαιις Ροΐεὰ ἔα {τὶ πηλὸς ἰδῆς 
(ἰπααϊτ)εἰεὶ τίω) χιξυΐω δξὶ τόπος κἡ ὁ ὁρίζοντα ὠκεανὸν ̓ Ἰσριταν τος 
πηρὴ ἀρυὰ δυϊάλπι ααοαιις ἀϊδνὴς ἐχροῆτ. ὁ μιὴ βλεπομάμ(θ-, ααΐ 
ΠΟΠ σοΓΏΪΤΙΓ. 

Ἢ Αἰισδιει -ερρονᾶς δἰ δοιέφατος ἰγτασυ !ατῖτοῦ ἀϊσυπτυτ Ρτο εἰδειότερος ὃ: 

᾿ς αἰδοιότωτος, τ αἰφϑυνέςερος δί ἀφϑονε «ἀτος ὑΓῸ ἐἰφϑονώτερος δί ἀφϑυ- 

γώτοιτος. 
ΑἸ δοί θυ γν μετα 1] ς, ὐδοῖ., 
Αιδοικοὶ τὰ σας ρα ἀεη 5 αἀπαίςιπτιτ. 
Αἰδοῖον, ἃ, τὸς Ῥεηΐδ.» καυλὸς Οαἴσπο,, Πιεητὰ δα πιεαταΐα, πσπα - 

Ῥιαπὶ γέντο ἡ τεπιουϊας,, ἴδα οτῖαπι τείτος.» σοί ες, Οαζα., αὶ 6- 
τίατι πῶς σεαϊτα! εν παης ΠΊΘΠΊΡΓΙΙΠῚ σοηιταὶς, Πιης ρατῖο πη 56 
πἰταϊοπι νοστίς, τοὶ ὐδοῖαγ 1 εἰχιριιἀοπάαινεγεηάδ,ντ Ν 4112 ὃς ΡῸ 
τίαμαις, σοοί τα! α,ν 114. ἀἰοἴτατ ἀατοπι τὰπι ἄς σθηῖτα!! ἔσυ- 
τλϊπα;» “τὰν πιατῖς. ΤΒυογ ἀἰάος Πρτὸ Ῥτίπαο, τὸ αὶ πάλω κα ἐν ὁ- 

- χυμπιακε ἐγώγι διαζώματα ἔχοντες αδοὶ τοὶ αἰδοῖα οἱ ἀϑλητοὶ ἡγωνί- 
ζοντο. Ἡετούοτις ᾿στο ρτι πιο, ἐσόκεέ οἱ ἐκ “ἦι αἱ δείων ἦ ϑυγατρὸς 
σαύαυς φιυῖαι ὠϊμπελον « νἱἀοθαταγ δὶ νίάετο οχ ἢ Πα’ σαηιτα!θιις 
νίτεμῃ παίςι. αὐδῷ τὸ αἰδέμω, αϑοχ τὸ αὐοιδεδινάν ἐν σιωεσια ἐργων- 

ται Ετγηλ, ἐπι, Αἰσχαηα. Π10.2,σᾶρ.1ο. ταύτη μοι οκεῖ χ; ὠγαμοί δι 
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ΑἹ 49 
᾿ αἱ δοῖον͵ ὅτι χοῦ πσαντὸς μάνλον τέπτω τἢ σώμα τος μέρει χοῦ ὅν μετ᾿ ἰδῇς. 

Αἰδοίπειλμος,κ, ὁ) πποτθις ριἀςπάοτιπηνντ (ἀτγγία(ἷς, ἃς ΡΕΪαΡΠΠγμς. 
Αἰδοῖθορτο αἰδώϊθο, ν ξη ογα δ ΠῚ, σαί, Ρυά σις, γουοτο πάις) ΗΠ ΟΠι- 
Οὐ ὁ, αὐ δοίοισιν ἔδαχᾷ ἀρ ἷϑ ἀφ αἹ αἰδογίθ. ἱκέτης οἱ. Τρ] ισατοτ 
ἄΐρηιις αὶ ὀχουοῖ ἡ ( ρετίτ. αἰδοίη τΠ ΕοςΠλϊηἰπο σοηςις. ΗΠ], 
{ΠΩ 4. β,παρϑένν αἰ δοίη ὑπτερώϊον εἰσόμα βάσει, δις. Βιοηυ Ροετα, θιν 

, τὰ σ᾿ αὖ' γερα ἧς τε κ αἰδοιέςτερος εἴης, ΒΟ Ογατίον, γο που  ]Πΐοτ, 
Αἰ δοιώδεης ες, ὁ κα ἡ σα οπίτα  ς ἐροοίοπὶ γοίξγοπϑ, ςΟ] ς ἰρεοίεπὶ σο- 

ΤΏ Β, γΟΓΟΙΓῚ τοίσγοης ΞἢΤριοπν. ΤᾺ ΘΟρ τ. τογ. 1.3. ςαρ.το. αἷς 
. ἴῃ τοδοτῖς ΡγΟσΘη τς ΔΤ μα αἰδοιώ δ χ σιν ἔχον. 
Αἰδδιβυ θυ, ρτο οὐδεὶς, γοτιτας., ΠΙΔ4. ἀ, ταρῥήσόμτε καὶ αἰδουῆυΐὰ βυ.- 
ἐ- σιλήῆκ. 

Αὐδὸς, τος τὸ Γαι ατςητία, 

Αἰ ἰδὸς δόμος, ρτο ἄδεης,ϊ.ἰη ογογιτὶ ἀσπὶς. 
ΑἸδοσσὲ Δ τη ξογος, απο πη. 
ΑἸδοφοίτης, Οὐ Δ ἰηξεγος νξητίτατ, ΑἸ ἢ ση.1}. 
Αἰδοῦμαι, ρυὰ εῆο. 
ΑἸδοφόλοι, οἱ, αὶ Ὁ0]}115 ἴΔπὶ ἔμπης νἰγ δυὶς, 11 ργορί παι! ΡΙμτοηὶς 

Τρεϊαποα σταςῖ]ςο, ὃς γοίζο φογροτς οἱ λεη7οὶ, κ ἐχινοὶ κὶ ἐγγὺς 8α- 
γάτα ὄγτες Ε] ον, 

Αἰδόφρων, γεταοιη αι, ροοτίσιτη εἴ. 
ΑἹ δρεία ας, ἡ ἰπαροτ τα, Ἰ σπογαπτὶ δ» ἰπυρυιἀθητία, πη  ἰτία ἐμὰ γί εἰ- 

πάεια. Ποἤοαιις, ῥέζε σιν αἰδρεΐησι νόοιο, Ἰορίτατ, δὲ ἐἰϊδρία ρτο οο- 
 ἀοπι, ὅς ἀϊσρηΐηγαρι 4 Ηοτοάοτιαπι ἱπτογάμηι ἀΐσρεια : ὃς ἀϊ δροσίη, 

Αἰδδήεντι; Ἰη Οἱ ητοτροτ Ἰρηογδητίαπη. ἸΝἸοδηά. ἴῃ ΑἸοχίρῃ. μὴ μὲ 
υοσκυάμῳ τὶς ἀ) δρδηεντι κορέσκοι, ΠὨΓΟΓρΤΟΡτΟ ἀἰδρηέγτως, τ. ἀπείρως. 

, ἀϊείτιτ ὃς αὐ δρώς. 
Αἰ “ὅδρις ἔξει ϊἶδιρες.εως ὁ αὶ καὶ, ἰηΓοίτις» ἱπηροτίτιις ἃς ἰηδοίιις,ὔπειρρς. 

Βιοΐτατγ ὃς αἰ όδος, Ετγτηο]. Ηοτη. 11114.γ,εἰσεμφὲς ἔχεσμεν ἀϊδρεῖ 
φωτὶ ἐοικὸς, ἀπείρω αὐέδί, Ἡ ἐἤΠοάιις χ ὥρον ἀϊόρις ἐὼν, τορίοηῖς 1- 
ΘΕ ΟΡ. ὁ παὐτ᾽ ἀὶ δδις,ΟΠἸηΪ πὶ Ἰβηατιι8. ; 

ΑἸδροὶὺ ρτο ἀΐδριες εχ Ἰουἷς Τεύςτο, 
Αἱδρὸς, ὁ ροτίρίσιμς, διαφανής. 514. 
ΑἹ δδοσίη,"ο ΠΟταητί9:η|Σ τ] αγἀμαϑία, Ἐτγπιοίοσ. 
Αἰδρώς, ρετίρι ουὲ,δς ἱπηροτϊτὸ, διαφανῶς ,κ» ἐπείρωςι 
Αἴδυλθ. ὁ ααάαχ,τε πγογαγίες, ϑρασύς. 
Αἰἴδω,ςο»ΠΟπλΐηο, δὶ ἀΐδειν ἐς σα!]τηαςοῖς ἀΐσιητ Αττίοΐ, Ποῖα αἱ1- 

το πὶ κοκκύζειν ΠΗ Ἔχιγαποιπη Ἱγγιάςητες. ἰδεῖν αρὸς μυῤῥίνυυ:ςαπ- 
ταγς δά γυγυταπη. Ια σε δηΐπῈ σοη 114} αὶ [οὐτὸ σαποιο ποίοιγοῖν 
ἌΤΤΕΡῖΟ ΠΊΥΓτΙ γάπηον Δ4 ἰρίμπι σαηταίσατ γε ροτεγᾶτ. εἐΐδειν αν 
παῖ τελα μῆμιθ:, ατατ σλητατο (ζο]ου ἀε Αἰᾶςσο οἀίτυ πα. Ης γοἶ.1- 

Τὰρετ άεπῃ αἥθοττ ἀΐδεις ἔχων, ργο μιρίτίευ λέγεις κὶ ληρεῖς. 
Αἰδῶ, τὰν ρον ογαη,ρτο ἰδοῖα, ρυἀεηάαννετοηεία. ΓΙοτη. 1].2, ἀπὸ μὴ 

φίλα εἴμᾳ τα δύσω, Χλώναν π᾿ ,ἐδὲ χιῦίῥα, τὰ, τ᾽ δῶ εἰμφικοῖλν π] εινίςτις 

Βίτατ ὃς αἰδ ἴῃ οαάοπὶ Πρηιπεοατίοης,, ὃζ ρτο ἰαμὰ φριιὰ ΟἸ"αἱ- 
ἄαορ: ρτο τέδιι, πιοπηθητο, [μα σοη ας: τ πγμο ΜΔ ποτα, ὅς ἀγα 
ἴῃ ἀτος ἀριιὰ Ατἰοην Ἂς Επήζατι, η Η πλοῦ. 

Αἰ δῶ δος,αρυ ἃ Ὀ].]ΘταπΠῃ αἰδώς. 
Αἰδῶ ρῖο αἰδέω, γογεςαπάοτ: ὅς αἰδῶ ρυδοτοηη ἴπ ἀρου τί ονασοθη- 

τι οἰτοι υΆοχο. Ρ]ατατ. ἴῃ ϑο]οπς. αἱδ᾽ ὦ μὲ εἶ χε νὐ τιμίων αϑοᾷ πτῶσιν 
61} ΠΔ ΟΠηπος ἴπητ του δσί τ. ΠΟ Ογάγιιυζ, 

Αὐδωνεὺς, 6] ΑἸδωνεὺς ἐος ὁ, ΡΊυτο, δδοις, Πα οἴπηιις ἀς Ἰυΐιι» αϑο τω 
σάυδυ- ἃ ἀϊδωνέα, Ρ] ἀξοπετη ΡτΓοσατιις. ΗςῇΠοάιις »ἰω ἀϊδωνειὺς ἡ - 
πασε ἴ)ὴς ρατογ,ιο πὶ δυτῆοτς Ργοθο ἴῃ Υ γρ ΠΠαηιιπὶ 4 εςἰο 
85 ςχτα, 'Νάτησιο σαπεθαῖ νεῖ πιασπυπῃ ρετ τπᾶθς σορέζα 56 - 
ΤΏΙηΔ, δίς. δογὰ ἀσσίρετς ἀςθαπημς, ηυ6η} ΕπιτΙρΊάος ἴῃ Οάπιο 

χάθ- δρρε!]ααϊτιυΐα αι θυ πη ν!άοτιτ δοῦ 41 ἰηγᾶ. τοι γάγιηι 
ἸΑταθ τορος το ’ιο αα] Πιροτίηςῦθας,, εἴϊς (σις ὃς οὔτι ἤις, ὃς 
νἱσεη} ἱπξογογιπι οὈτίποσγς. Οοά ὃς Ν τι σῚ Πα πὶ ἀπποταῖῖς ἃ- 
Ἰυητῖ 6. ΖΕ μςἰάος, Τοῖα Ραίπηι τορίοης νασαητις Αογίβ ἴῃ 

ΠΑΠΎΡ 15. ΟἿ σΟΓΟ Δ δ ΠῚ ἀἰδωνεα ΡΓΟ τεγγὰ ἸΏτΟΓροτατιτ » ὃζ ἥραν 
τὸ δεῖς ᾿ἴΐδτο [δευπάο ἀς ἸΝῖιγα ἀξογαπι. Εἰ δὲ αἰδωνευς» 2Ὲ - 
ἄοπειις τοχ Μοϊοίϊοτιιπι δριιὰ ΡΙυτάτομυπι ἴῃ ΤΠείςο. Αἴδω- 
νεὺς οτίαπη ἀἰοίτατιντ ἀΐδυς. 10 ἘΡΊ σταπηπα [κ|0}}}}, μεΐγνον ὅτ᾽ εἰς 
ἀΐδίω κατέθη προμέων ἀϊδωγεις Ἐἶπεν, αἰας ἤσοων ἤλυϑε κὶ νέκυας, ΝῚ-- 
οατ! ἀπ ΑἸεχυ ψυχὴ ἢ ἀϊδωνέα κεύοπει. ὈΙΟἰτις αἰδωνεὺς «αἶϑαι τὸ εἴ-- 
δὼ ατιαῇ οαἰδονεὺς͵ εἰς ὃν ἐκ ἔςιν ἴδήν. 

ΑἸδώνια, Θ᾿ Βα] τα. ἘΠ ογα, ϑτεν σιμα. Ἐτγ ΠΊοΪ, 

Αἰδώοσα,οοττῖς ΠγμΓῚ ὅς ράτίετες, τὸ τὶ αὐλὰς τήχία. 
Αἰδῶς ἀκαταλύπηως, ΠσΟ Πρ  Ἀ ΘΠ}: πτοάο. , 
Αἰδὼς ῴος κα οὖς, ἴῃ ἀοςσιίατ. αἰδώ, ἴῃ νοςατίιο αἰδοῖ, ρα ἀοτ,γοιοτοη- 

τίλ, τε στο, πλαί ἴτας, ἀςάξοις Συτογάα1Π|, γογοςιπάϊα ἀρ Ατὶ- 
ἢσοτ. στο ρσίπιθ, πλ0 σπου ΠΊΟΓΑΙ πΠῚ Γᾶρ.30.δί Προ ἰσοιπ- 
ἀο Ετῇῖς. 26 ἸΝΙςοτη ομιιπη σἀρ.7..» γὸ αἰδας δίς, νοτεοπηά τα ο- 
πἰπι νίττιις ποη εἰϊ]ασἀατοτ ταπγεη ὅς τρίς νεγοσαη ας, 1 ἃ εἰϊ,αἰ- 
δάμωνγηπεάϊας ἰητοῦ χαταπλή γανϊ ἃ οἰξι ραυ! απ υἱ ἴῃ οπηηίδις 
ψετοσαπάατηγ: ὃς αὐαΐου ἕὐντον ν ἷ. ἱγη ρυιάσητοηι , 411 πα} }ὰ ἴῃ τα να - 
τοσαηάαταγ. Ατἰππίάος ἴπ Ῥαπαιμεηαῖσο., εὔἴξιον τοΐνιω κα τὸ “ αἰ- 
δούς εἰπεῖν δῖ σον αἴροὶ σεάνσων δξὶ, ὦ γίγνε τῆδε τῇ πόλει, ἰὰ εἰξιςοπι- 
τπςπλογαπάυ πὶ οἱὉ τσίταγ σιαηισ τη Βουθτς {ἶτ ρ Βιοτὶς μας εἰσ 
αἷτᾶς ἀρι! οπτηςς. [ἄστη δ ἀς Πν,νὺ παύτες αὐρῴδειγμια δικαιυσιωΐης 
νομίζοντες, ἕτω τιμῶσιν ὠδοὶ τῇδ ϑεῶν,1. 4 ἱπετίααι ΟΠληος Ἔχ δρ] ̓  ὩΣ 
ἐμίτιτία οχ ίπηαῆτος ἴτα ἤω Βοηοῖς παθοιηζ ἀςφοτιπὶ του το 12. 

ς 



ςο ΑΙ 
ῬΙατατοι ἴῃ Β οπτπίο ὐδῶι τῷ βασιχέως ἔχε πονοὲς» ἴ. Ῥογπτυΐτος 
εχ τεσίς δίροξγει νογεσυπάϊα εορίτναϊ φώς με ἄγει ἀριιὰ Ηεἤοά. δι 
εἰδα ἔχω γεὶ αἰδοῖ εἴκων ρτο αἰδοοῖμαι, να: σαπάοτ. ΑὐΠϊορῆδηες ἴῃ 
ΝΝεδα. αἰ δοιῖσ π᾿ ἄγαλμ᾽ αἰαπιλύσάν μέλλεις τα ο9 οχρίετατας ρα άο- 
τὶς Ππια] ας μγιιπγ. δα πηρτιιδ ἰοσας νἹἀδταγ εχ αυπά2π) (δ οδίςι!- 
τὰ ἈΠ οτίΔ. 5 ορ ἢ. ἴῃ Αἴδες, τάχ᾽ αὐ τιν᾽ αἰδω καπ᾽ ἐμοὶ βχεψας χαΐζοι, 
ξοιτὸ ριιάοτς αἰΐημο αἰ Ποατωτ. Η ο[οα. ϑεὸν ᾧ ἱλσκονται αἰδοῖ μιῴ- 
λιχίᾳ. Τνδετπσαιιοτ αἰχ υυύίων κυ» αἰ δι, αν ὸ ἃ 41τ αἰρζευϑη, τ γϑυοιδη 2 
αἰχ ετῖς ἀτιμία δῇ τον τ κλοπης «ἱλώνγαι τιναι, καρίκῦ αἢ κὶ δημοστως συφ- 
5 σι ἀδὰς νοτὸ ἡ δυλείξεια κα σεμνὴ ὑπτοςολύς  Ἰάς Εταίπι. ἸΏ ρτο- 
πογδιο,Ν ετεσαι ἀτα ΣΠΆτΗ]}ς γιτο ἐσοπι:Ετι δὶ αἰ ποτ ἐδ: ὅς Ρὰ 

ἄοτ. αὔρα τὸ εἴδω τὸ ξλέπω͵ ὁ μἷ' (ξ « ς-ερητικοιῦ ἀειδ ὡς κ ἀδώς.οἱ γὸ 
ἐντρεπόμημοι συς ἔγλεσι τοὶ ὃμμέτα. 

Αἰμεἰγἰδητρετ, δια παγαὸς ΠΟΏτΙ) ΘΠτΟΓ, ΠΕΣ ΠΠ 181 ποη:ςοητίπιδ τορεη 

τὸ, πηι}. Ππ4ι}.(, ΑἸεί τοῦ φίλον δὶ ὅςς. Ηοτο ἀ.110.1 αἰείποτε πὸ αὐτῷ 
γλώσσ τ χεῖεται, εαἀ8 (Ἔταροτ [πιά ντίτατ. Αἰεὶ ρα ΗΊΡΡΟσΙΡτΟ 
ἕωρντ ποτας Οἱ, ἴῃ ΟἹοίῆ» «ες ἀἱὲν αἰὸς ἀεὶ αἰὶ,ἰὶν ἠἰϊ,αἰνναὲ,αὲς» 
οπιηος Πα νοσες ἰΙάεπι Πσηϊβοδητ. 

Αἰειγθοέτης, ες, ὀγίε ΠΥΡΊ τότ πῃ 5»ἃς 411 ΤἘΠαΡοΓ οἱξ ἀτογημς. ἘΡΙΓΠοτοη 
οἵδ ρογροταιπι ἐςογα πη; πο ηΐδῃ [ςπλροῖ ἤπητ,'. Τεπιρον [ὰπι: 
Πετι φιτοτὴ ἃς εἴα ςοημοττηζατ ἀρ! ροετῖας, 51. Ὀςις πΠοῖϊον 
ἃ Ὀλυΐάς ἀινοιταν, Τὰ φυτοηι Ἰάοπι ἰρίς οονντ ποτα Ευςδῖις ἐς 
Ῥιραγαῖοης Επαπσ Ο ἀν ξ, 9ύσε ϑεοῖς αἰ ειγγυδυ σεν 1, δεεὶ ασὰν- 

πὸς ὅσιν ἀϑτιγα τοῖς » ἢ τοῖς ἐ εἰ “σοιξσι κὶ ἐνερη ὅσι. 
Αἰειναῦται, ἀρὰ Μιεῖος ἀϊξει ἔα πε ροτοητίογος » αι δὰ [ἔπιρογ ἰῃ 

πα θιις σΟηΙτάτοῦτ. [)απγαίζοηοτς Εεη! πὶ 40 Ἱποδητς τυγᾶῃ- 
Ηἷς ἐχαΐεις,ο 4] ̓τατος ἀπα γγθοπι οΡτίπασγιητ: Παάγαχῃ αἰτοῦα 
σπλόγτις, αἰτοῖὰ χειρομοίχα ἀιοοθατιγιϑο 4 4 ΠΊ Ροϊοητος ἀο 1114“ 
τοητυγ, ὃς (οἀαἰἸτατῖς (5 τος ἀσο Δ της » νογίτι πα Ζαᾷη 40 ἃ ἐϊ- 
τοτγία ξιξείοης ορργιπιογοηζατ » ΠομίοδηΠς παιδιι5, ὃ ργοοι! ἃ 
τοῦγᾷ ρτοσις Π],πλάχπηὶς ἐς γεριῖς σσμ α]τααητ, ῥγοιπάς ἄει- 
ναῦται ἀρρο τι, Ος] ΟΠ Αἰ σασηίπι. 

Αἰεισκώπες, οἱ [ξ ηηραῇοηος ἀι1ος: ΟΠ. Πῖθι15 ον ἀΠηϊ τε προσ! δ ςΟη 

ἰριοϊαηταγινίάς ἀεισκώπες. 
Αἰέλιοι, πχατί τί ἀιιάταπι ἰογοτα πι,οσπατί » συ γίαμἝερι,συγγίοείς αἰ - 

σαητις ὃς ἀέλιοῖ, 
Αἰέλερ- Βατοιϊςὲ ργο αἴλεριγαριια ΑτΠΟΡΆ. 
αἰδὴ ρτὸ ἀεὶ (ξαρογ. Ο ἀνῇ! ξ ζέφυρθ: μέγας αὐὲν ἔφυ): ἃ ΠῚ. 4. «, 

ϑτοὶ αἰὲν ἐίντες, 1. ἀϑτένατοι:ἡτοιιης ὃς Οτοτοηες αἰὲς ργο ςοά6Πλ. 
Αὐξγοικος,ἀοαλας ατογηα ἐΐ διίθ- οἶκος γα οἰδιοίλειπῆίθο, 
Αἰένυπν(Θ- πγοτονί πη ποί οητιις. 
δἰέσκοντο Εἰ είν ἢ. ἀἤξοιτ ρτὸ ἠυλίζοντο, Ξιρτὰ ἀέσκοντο ργο δσάεπη. 
Αἴεαλθ. ἰλατὶ τάπγας,ν 6] θάςοια, Η ογπλοὶ. ρτο 400 ἀριια δια. ἀγε- 

4.9- παθεῖαν πε λ. 
Αἰετὸς, Α μ 1]. ἀετος ρα Ηετοάοτ. Ο ἀντ ὁ, δέξι(δ. ὄρνις ἀετὸς. Ας- 

εἰριταν ετῖαπν ρτο ἀμ] Ρηζα » ἀς σοηογα φατε! σΊηςΟ . ἀρὰ 
Ατιδζοτ. ἄς πάτγα Αἱ π14]. 1.5. Πρ.ς. ὃς αἰετόφς, ]αΣ οἱϊ ἐχ ἀααῖ- 
Ἰατυ τη σοῦογο. 

Αἰζάενι στα πη σογηλεπ δυτραφεὶς βλάςημοι, 
αἰζαὺν. οἰ γε οχροηῖς πίων μέσίω ὥραν. 
Αἰζασίαν γίτις {ἰς ἀϊέϊζα. , 
αἰζάων. Η εἰν εἶν. αἰτογπη πιοητίαπι. 
Δἰζιλὸς,τποος αἰτιις ἱποοτταςὶ σοηίροξξα επδηείςεης δ ἀπραγεης, 

ἀδηκίθ-, ἴφοντος. 
Αἰζιιυεκὲς ΡεΓέπηΘ, ΡΕγρο τα π| αἰώνιον, διϊωενιξς. 
δἰζηος, , ὁ πποπὶς νεανίσκος, ὁ τῷ αἵματι ζέων κα ὁ ἀΐγαν ϑερμὸς καὶ ϑυμώ- 

δυς, ὁ ἀκμάζων. Ἡ οτα.Πι,ὰ. β, πέρσας εἰἴςεα «πογλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν 1. 
γενῶν. ΕἸ οἰϊοιψις οτ πὶ ῬΓΟ νῖγο Ἀσοθρίζ, τεσσαρακονταιεπὶὲς αἰγὸς 
ἕποιτο αϑοαὶ τὸ ἀ εἰ καὶ τὸ ζέω: φυΐα ἴῃ σις οῦθ τς ἔδιαρετ ἔσγαου τη- 
εἰξ ἀὐσυίίαις εἰζαατ. ̓ ]οῖτοΓ οΓΙ Δ ΠῚ ἀϊζη Ὁ. Ἡεποὰ. αἰζηΐος αὐδο) 
ἰᾷ εἴ, νέῶ». ὦ 

ΑἰζίκρρτοςοἱἹοοῖτας, ζηρασίαγατ ] ἀϊτας, ἀζύκρφτος. 
Αἰζηπός ἰρίγα Β1}1ς,ατάσης ἐρ πἴτιις. πνδυτικὸς πυρώδης, Ια σίτατ ὃς αἰητὸς 

ἀϊεϊτύγηωις ἐς γα ϊςαπο. 
Αἰζυκτὴ, γϑντοῖτᾶ. ὡ ὙΕΣΕΝΚ ον ἢ 
αἰζωγεὺς ὃς ρΙατγνηπητογο, Αἰζωνείς, ἀἸ σαητοῦ οἱ ΤΣ Αἰζονηῖδος φυλῆς δὴ- 
μότω εἴϊξ εηἱπι Αἰζωνηὶς » δῆμος φυλῆς  Κεκροπεδὸς. ΗΠ ςΟπΊσο- 
ἀτις ντ δαί ιεηνι ας Πλα]ς ας] πηα]ὸ διά οαμρτ: νας πιλ] εάιος- 
τε αἰζωνέύεῃ ἀϊςοδατος, Ἡάγροοτ. ἀμ] οτίαπι ἐχ ΡΊἝτους αὐρὲ ἀν - 
δρείας μας νοτίϑα ἁἤογι, ἐδὲν ἐρῶ αρὸς ταῦτα γ᾽ ἔχον εἰπεῖνγ μή μὲ εἰ- 

σοῖς Αἰζανέα ζ),ῃς ἀϊςας Αςζοηςιηι ηγε οἵ ὅς πηαἰςαιςιπηι. 
Αἰλ ρτοὸ ἀγα, ἴογτα.. 
Αἰϊωκὰ νοὶ] ὠϊες εἔγατετα, αταίςἶ απ. 
Αἴ, !οηϊς ἀργὸ γα ἰος αυτοπὶ Ροοτίςα Δρματγο ργο κεῖ, 
αἰϊωεὶ, ἀϊεσυσητον πὸ μικρᾳὶ Τ᾽ δὲν δρών Ῥατα αἰδοτγεοναγ υἷα τοῖα 

Ηεΐν οι (αδιιηροῦτο ἄλλοι δ᾽ αἰωδες. " ἔψεν 
Δ)ιωὲς τὸ γα] ς σγαυς, ΠΟ] εἴτι] δ νὸν κἡ πολὺς ὀγὸν χὴ αἹεὲγσ, ὅλ, ΑΥ 
«ἈΠΟ. μας, ΓΙ ρξϑυκε πταισὴ, δέϊσγον αἰση ἐς φείρων.ἰ)ις τα ΑὉ αὐ αἴ. λας 
εἱ ὠώνιον, τα πλοῖς ρεαηα!) ἰξπτριτότηι γος ΡΟΠΙΤΙΓ. 

ΑὐήσυλίΘε, νευτας ποουας, αἴειαος Ἀσίκοποιο ς. 
Αἰν της αγδν! γΟΟαΤΙΠΟ αἰήτηννε ἄοςος [-αἰσατῖδ, ἘΠῚΤ ἀμΓ6 ΠῚ αἰήτης 

σκυϑιῶν βασίλευς ποίτηρ ἡ μηδείας,"ηααΐτ [εἱσΔη. ἰὴ. ἀςοϊΔηγατιοης 
Μοάοδ, Ια οἴ, Ξ ετα ϑογτατγιπὶ τοχηράῖον Μοάος γηάς Αἰητήνη, 

ΑΙ 
εἴταν Μεάοα ἃ ΤΠ οηγ ζχνια μαφεύοντες ἀλη μονίθο οαἹηπίνης δίς, Ιη- 
πιδηῖτας οὔτι πὶ αἰ τὴς Ρτο ἀϊ της »ἱὰ εἰς, αὔειμος. ἵτο πὶ “Βετα τοχ ΟοΐΪ 
ΠΒΟΓΗ ΠῚ ξγατοῦ ΟἸγοες»ΒΊηης 50]15 ὃς βοτίεϊάος, ΗςΠοά. ἰὼ Τῆθο 
ΟΠ Οἴπς γχοῖ ἔατ ἰδήαγντ ᾿᾽άδπι τγδδίτωτ. 

«ΑἰητίνηγἘςτιηε, 1, Ἔ οτα Π 114,05 118.2.Ο ταπτηι. 
Αἰήτὸν είν ες ἢ. αν εικὸν ἡ «πυρῶδες "πὴ Γ ἤφαίςε,ηαϊξ,ρτο 4το {- 

Ρτγὰ [στίρτη πη οἵϊ ἀρυὰ εππά πὶ ΑἸζητον. 
Αἰϑαὶ, μέλαγναι πομφόλυγις. 
Αἰϑεικία, ξιι, Αἰϑικίχγτεσιο Ῥῖορε ΤᾺ ς ΠᾺ] τα. 

Αἰϑαλείτης.ε, ὁ, α] σ 1 Οπις, ΕἸηγοίας, καπνώδης Εἰυπγοΐορ. 
Αἰἰϑοίλν,"ς ηἱ, Βα] ἴσο λιγνυὺς, ἀρὰ ΓιοἸαπατη ἃς Ὀιοίςογίἀειδ, [ἰὗτο τ. 

Ψεχίταγ οείζτη ἔιι.}|4 ἃ Οζα ἀρυὰ ΔΙεχαπάτγιπι ἃ ρΗγοάιίειηι 
15 ΡΓΟΌΪΘι. Δ θτο Ἰοςιιπάο. Πτεΐτιιτν ὃς τέφρᾳ ὃς αποδὸς. γίάς πέτα 
ἴπ ἀϊέϊίοης Λιεγνὺς, ἘΠ ὃς αἰϑεέλη Ἰπ!α]ὰ Τ γι οπΐοα, Το πιπος» 
Ρτορτετ ξι]ρ ηςεπι οὔ ειπα: Ὑυ]ολιῖα. ΕΥ̓ πιοίος. αἰϑοίλη, ὁ χα-- 
πνὸς. ΟΙσίτωΓ αὖ αἰϑω, νγο. 

Αἰϑαλίδαιγοῖαες τεῖος (φοητ  {Ἰς, Πάγροοτ. 

Αἰ ϑερλίδες, ἀπ τη 4]}18 ἔα πιοτιι πὰ σογγο ἐσπτῖα » πρώ γιο» σΠΤΟΙ]ΠΟπος, 
, δὲ Οἷδι σαῖτα δαια ᾿ππατδητος. Ηςίν «ἢ. ( σιῖπις ςοιγυρτας οάοχ 
τ᾽ σπτα σι] Δη Δι: αἰϑερλίδες » Τὰ ὧν τιΐ σίτῳ γινόμῆνα ζῶα, ἢ οἱ σὴ τώ 
ὕδατι ς«-ἀλαγ μοὶ πὰ ἐλαϊε, 

Αἰϑλικες, (ςοττυρτὸ ἰοσίτοτ αἰθύλικες, ἀρι ΟΔ]οπ.η ϑΘ]οῆις Ηἰρ- 
Ῥοοι.λ)ίμοῦ ποτα ὅς οἰτοιἑὶ χη στον ΠΓΛ1]ςς Ηὶς τὰ δχῖς 4111 ΟΧ ἴσης 
φΟὨτγα Βαστιτ, Δςπτύγαιις ΑὮῦ αἴθειν ν 1ὰ εἰξ 7 νγοσς. ἢίης αἰϑει- 
λικεύδεα, ας τ] στ [εἰς ΠΠ]]Π18 Τὰ Ὡτ, ὃς αἱ μρίλωτει ἀἸσαπτατ. νἱάς 
Οαϊςο. ἴῃ φἱοῖ. 

Αἰϑοιλίων ὠνίθ, ατάςππ. ἘρΊτμοτοη εἱξ οἰεφἀ4ατιπη»ααὸά ἴτας ἀγάο- 
το ἴῃ ρΓΙπηῖς σαπάοαητ. ὙΠοοοτγίτας ἘΔ ν ΠΟ ἡ, τοὶ 3. ποτὶ σκιε-- 
εἰῖς ἐρρδαμνίσιν αἰϑειλίωνες τέῆιγες λαλαγειώτες ἔἶχον πόνον» ὅζς. 1- 

Ρία νετὸ δά ὀρᾷςος ἔτατίσες απ φητιςαΐα: οἰσαίας [γί άδητος ἰαδῸ 
τάθδητ, 

Αἰϑαλόεις,εντος» οἱ αἰϑεκλάεοσσι, "ςτὸ αἰϑειλόεγνατἄςης, εἰ στίοδης, χαπνώ 
δυςγ!σίειις, Πα Ππηαπονεχιηζας, [] στηοίτς,λαρναρὸς 9 κεκαυαῖν6-» 
ἐμπεωρησυδυίθο. νος αἰϑτελύεις κεραυνὸς ἀτάσης Πμ! Πγεη »ἀριιὰ ἔμι- 
οἸδηυ πὶ τῇ Τίηιοης, ὃς ΠΗ Ποὺ αἰϑειλδεις θεὸς, Ν᾽ Ϊςαπας ἀϊοίτατ, 
ἄδυς ΚΠ σ᾽ ποῆιςνποπηρὸ χαλκεύς ΗΠ οτηστις ΠΠ44. 5 μέλαϑρον αἱ- 
ϑευλόεν, ἰϑαλόεις κόνις, ΟἸΏ15 ἀτάςῃς. 

Αἰϑαλοκαία πίω αὐ ἔπ, Ὁ Ροἴχαγας, ψδυδολογίαι. 

Ἴδαν Θ᾿ ὁ μι] σο, βιμ]1α, αἰϑείλη νἱ πὸ πο εὸς δποφοραί. 5ιηΣ 4] ΡΙῸ 
ϑιοηοτο δογὶς, ἔςιι ρεῖγα εχ 4υα ἢτ σις» "ητογρτοιςητα. τέσ ρτῸ 
ἁτάςητὶ οχιμπόσιε ορμα ΡΊπάαγηῃι. 

Αἰϑαχλόώ, κιώσω,οοτηθετοναγάςο,ἐςξηῖστο, πὶ ἔμ Π]1ς τεοάϊσο,ςΟΠΠσὸ 
ΕΠιρτηεπηἴδι σοαςέζιο : νεαρυά Τϊοίςογί στη ᾿ἰδτο μγίτηο, 
αἰϑαλῶ χε γγιωῦ, 1 εἴδ, ΞΟ]ΠΠ 5.0 ἔα! σι πο π1» νὰ Ἀ ας]. ὃς Ηετηῖο- 
ἴλας ἐχροσιηῦ, Εϊςιο ξαϊσιηεπι, ντ Μᾶγςε]. ἶ 

Αἰϑείλω͵ 46 ΠῚ 4ιο( αἰθειλόω. 
Αἰϑαλώῤης »εος, ἘΠ] στποίι- τη ἔα 11145 σοπιιετίι!ς, Αὐηζοτι ἄς πὰς 
ἀο, 1 3. κεραυνῶν οἱ μὴ αἰϑαλωώδ εις, ψυλόεντες χέγρνπαινὶ. εχ ἔμ] πΐ 
πϊδρ): » αυα ἔμ] σίπε πὰ σοητγαχοτίηι, ὅζο. 

ΑἸϑε, εἰ ϑεγντίπατη,νι Ηοιη. Ὁ ἀν᾽ ξ, αἴϑ᾽ ὅτως εὐὔἴμαε φίλ Θ- διὴ σαιτοὶ 
γβύοιο, ντῖηαπο ἜἴΤδ5 ἴτα οἰναι τις ὕτοτα Ὁ ἀν. εἴθ᾽ ἦεν, 14 οἵδ, νείπαπι 
Ἰιςφεγοσ. Γπτογάμ} Τππσίταγ ΟἰΤΠὶ ὄφελον, αἰδαγληλως » ΠΗ απ δά 
ὀφελονγόφελες ὄφελε, ἀΠ ΠΟΥ ΟΓΙ ΟΠ ΠῚ Προλῖσατς μογίοηδ: : ντ αἴ ϑ' ὄφε- 
λες σημαΐνήν γ 1. νΓΠΠΑΠῚ ΓΟ ἀΟΓΆΓΟΓΙΣ » [δ ἱπηρογαγος.. αἴϑ' ὄφελο 
ϑνήσκειν,}. γΓ{Π4 ΠῚ πτοτόγοζατ. ἀἴϑε δί εἴϑε ΟΡτατῖῖς φὐἀάυηται, 

δὰ. τηλοΓῈ ΠῚ νεβοπηοητίαπι : ἱπαϊςατί υἷς ΔΓ ΠῚ ΟΡ πεσε πτα- 
τοι, ντ εἴϑε ἔγρα ψ6, ντ] Πα ΠῚ [(ετὶ ρει : ἵνα ἡ οριςπικὴ δυκτικίω) αἴα- 

“δέξητω σιυΐταξιν. 
Αἰϑέρα,  ο δτιςὰ ἸητογάιπΊ ΡΙΟ εἰς εἰϑέρᾳ ΕἸ οτῃ. Πα. σ. 

Αἰϑερεμβατεῖν τη ἘΡΙρτΑΠΙΏ). ρος ατμογοπι ἱη στοὰ! ἀἸς τις δὲ αὖϑε- 
οϑ(ατεῖν. 

Αἰἰϑέοψ πος ὃ, νγθης, γε ης. 
ΑἸϑέρκνιη ατιιογο, δά ογὸ ἐαΠ τέτ. 
Αἰϑερίνα , Ξτμοτιηα, ρηίςῖς ἀρᾷ Ατἰΐος. Πδτο ἔξχτο ἀς πατιγ. α- 

πλπη4]. ς4Ρ.17. ΘᾶΖα τάπηεη ἰορῖτ ἀϑερῶν » 14 οἰξ γ ΑἸ]ογιηΔ. γὲ 
10ρ. 

Αἰϑέριθ, ε,ὐ καὶ ἡ ατβεγεῦς, δι στπογίας. Ἵκιςίαη, ἐν τι φιλοπείτριδε, 
γι) ἃ δία ἃ αἱ ϑέρχον, ὁ σῶτο γγυήσετω 57} σοὶ, ἱ. Ῥετ ΙΟιτο πα σιμογία πη, 
ἡ πο ετῖτ ροπθετο, Ατιβοτιάς πηπηο, σοπογα Κκαπχίπιπο 
ἀἰχῖτ γ» μ7' ὃ πίω αἰϑέρμον κὶ ϑεῖαν φύσιν σιιωεχνΐς ἔδιν κἱ δὶ ὅλων παϑη- 
σή τε κὶ πρεπῆὴ, τὰ εἴζιαυς νττὸ ατῆοτιας ἀϊυ!ησάμια. πατατα σοη- 
βηὶς οὐ ἀαταγα ρατὶθ111ς ρτογίϊις ὅς νοετ! Β1ς. αἰ ϑέρεΘ» ζευς, πιρ- 
Ρτογ αἰ βεγους» Τουῖς ΘΡ τμοτοη,νῖ ἀοςες Ασηῖοτ. δ. ἐς ταυη- 
«(ο. ΑὐΠἴορ ἢ ὧν ὄργισι, αὐ ϑέφιον οἰκιΐσοες πόλιν. 

Αἰϑεφιώδης, αἰ ογ ὰ5. 
Αἰϑερίως,πνιηἀ  ερητὸ χοϑαρῶς » Εἰγπιοίοσ. 
Αἰϑεροβατέω, μοΐίσω, ον ατἠοτοπι γασοσ, ἀριιαά ΠΕ ΟΙαΠιπ,, ἐν τῴφε- 

χοπτίσριδι, ἐ γὸ αἸϑεροβατοιώτες ταῦτα ἠκηκοώτε,δζο,Ἷ. ΠΟΠ ΘΠ] Ρεγ 

αἰβογόη σιαάίεητος Παῖς Δ Δ Ητῖς. 
. Αἰϑερρύρέμος τη ἘΡΊστατπ. αμ ΡῈ φτβοτγο πη ζαγτίτ δέ γασατατ,ίτεπι 

Ατηϊορῃ. 
Αἰἰϑερρειθη νέος ὁ χὰ ἡνατΒοτ 5» ατῆετῖς σόγοης ἔρεςῖςπι ἔξει γείξγῶς. 
Αἰϑερῷδες πγεύμα, τίν ἐστανγίριτίτης ατῆογοις ΘΑ] οη.110}2..ἀ ΟἸλι- 

ζΟΠΟΠῚ» 

ἸσΦςὅ. Ὁ το ἐς 

ἢ τ ἵ 
ξ΄ 



 Σ ΟΟ! 
Ο ξοποηῚ, ἰά οἴ, τεηυἱς. 
Αἰ ϑηης,η» ΔΕτΗς ποπιοη σαι ἀρὰ ἃ ΗΠ Οπτοτ. Π|14. ζ, αἰ δὴ Δυτοιη, 
νἱάς ἴῃ αἰϑὺς. 

ϑῥεις, ἐν τος σεγ, ΝΙ σαη ἀ. ἴῃ Αἰοχῖρα. πίννης ἢ καὶ αἰϑιίενα 9. ἐχίνε, 

Ο Ιητογρτοέρυϑρο. 
Αἰϑὲρ, ἔρος, ὁ ὃς ΑΕο]ϊοὲ καὶ αἰϑόρνσεπετο [κουαἰπἶπο ἀρυὰ ΡΊηάατ. 1. 
ατβοτ,οἰςπγξητα π, ' σ᾽ αἷς, σαι πη, ἀογ οτίατι Δ Εταίηο ὄἔχροηι- 
τατ. ργορτὶὲ ἀϊοἴταν ὁ ἐν ὑψῳ ἀνὴρ χαισυδυίθ-, ον [α]1πλ15 ὃς ἀγα ὃς, 

᾿ ἃ νεῖδο αἴϑα,ντ γιῖς Απαχασοτγας αἰ μογὶς ποπηίης ᾿σοςη Πσηϊ- 
βολης, αι [υροτίοτα ἴσης {ἰπτ ρίεπα. Αὐὴζοτςο] ἀξιοῖς αὐ α εἰ 
Τξηιροτ, ὅς ϑέω ομτγον δὲ ργῸ σρίο ἀοςίριτ 7 αιιὸ ρογροτυα νο]α- 
ΘΠ ίτατς γοτοτιτ ἃς οαγτγαῖ, [παῖς οηΐτη τι Πδτο ἀτ ἡγαη ἀο οἐρανοῦὶ 
ἢ) ἃ ἄφρων ἐσίαν υἱὸ αἱ ϑέοα καλούδων, ἐχ ὡς τινες διαὶ τὸ «τυρώδη ὅσαν 
αἱ ϑεῶϊ » πλημμέλοιωτες «ἰοὶ τίυ) πλεὲςον πυρὸς αἀπολλαγυλμίω, ς’οἰχεῖον 

ἦσαν ἕτερον 770 τεοσαῤων. ἰκέοα τὸν τε κὶ ϑεῖον,ἰὰ εἴτ, αι ροτγὸ ἰγἀς- 
τύτησιις ἰδ (τλυτίαπη ἀρρο!!ἁπιις αἰ ογοην εποη αὐ δ; ἰάςο 
αυδά ἡρπιτὰ δαστετ ιρίαςντ Αἰ αι σφ Πισγιιηῖ Ρ᾽αγί πιὰ τι νεῖ α; 
Δρογγαηζος οἶγοα ροϊεητίδη, {Π|4π| π]αχὶ πγὸ 40 ἰσηθα πατυγα ἂδ- 
Βοττεητοπ: οτί σίης νογὸ Βαΐπς νοςαθα}1 ᾿ηἀε ἀμπέξανηιὸ ἃ (δ πὶ 
Ῥεῖ φίβεγ σαγγας πῖοτιι οἰγοιπάιι ξἘ}}1 9 πα! πα εἴτ {ΠΠ|4 οΙἐπτοης 
τα πῇ ἃ απάτιιοτ 1ΠΠ|ς ἀ ποτ ἃ πὰ, τα π ἀτιῖπα πα; τιιπι ἱπιοτίτιις οχ τ 
Ῥοτς αὐ ϑέρᾳ δέυῦαι, χτβογοπι Πα ῖτο» ἰὰ οἹΕ. οφΊαπι σοηίςοηάοτο. 
Βορβοοῖος, φελε τρο τερον αἰ ϑέρᾳ διειώαι δίς. 1 οἵ 5 ντίηαην ρτξις 
οὐἴτπι δά ἴοτ, αἰ ϑέρα οτίαπι νοσασίτ ΕπεΙρὶ 4. ὃ ἐμπυρισμὸν γ 1, 
οοηβαστατίους ΠῚ ἀπὸ τῷ αἰϑεῶν. 

᾿Αἰϑυςρορ ας Οτατίηις ἀρ Ηείγοιι. 
Α,ϑι, γεϊηλπη, ρτο αἴϑε νο] εἴ. 
Αἴϑικες, ΑΕτΗϊσεο, σεης ΤῊΣ Ι]ΠΙς, ας οἰ πὶ ἵπ ΡΊη 40 ππϑυτο Πα- 

᾿ς Βδιταυίτενηάε ὃς αἰϑικέα, ἃ Ετ Ἰοΐα ἀϊξξα εἴτ τοσίο,, οα ἔυγπια, αι 
πιλικία δὲ αἴϑικες ντ κίλικες. Ματίγαςνντ γεξοτι διθρῆδη. Α Ἑτῃϊοιᾶ, 
Τηαα τ, ΓΕ ΟΠ ΠῚ ταςάϊαπι εἴα ἴητοῖ Ὑγηιρμααπι ὅὲ Αἰ μλπια- 

Ε΄ ἴδηι. 
᾿ς Αἰϑικία, γἱάς, Αἰϑεικία, 
 Αἰϑινθησρτις ςοιπδιιγίν νῇ αἴϑινα ξύλα 1 εὐὔκαυςα, ΠτεπΊ,Πιογάαχ, ἢ]- 

σεγνῖ καπνὸς αἴϑενίθ. 1. διειμυς ἢ μέλας,Ἰπ Ετγγποίοσίςο. 
Αιϑτοπαῖσα » δασοίιπι ἴτα νοσᾶς Απδογθοι. 41} ἰητο ΠΠστττ ΥΙΠΙΙΠῚ, 

411) Ὀ᾿δηαήη. 
 Ἀἰϑιοπεὺς,ξος,ο) Α ΕτΗΪΟρς.1Π114.ἀ, μετ᾽ ἀμ υΐμονας αἰϑιοπῆάς. 
ἡ ̓Αἰϑιοπία, ἡνΑ Ἐτθϊορία, σαμοϑράκη, ὃς Αἰϑίοψ οπος,Α Ετμιορς.Ν ἰτσὶ- 
᾿ς Πίρ]ιδτο ἡυαττο Α Ἐποιά. Οὐοδηΐ Πηεη1 πιχτο,(ο]έπγαις σααε- 

ο΄ τοῆὶ ν τίπιις ΑἙτΠοραμα ἰοοιις εἴτ. δίς. Υ ΟῚ δοτατας ἈΈτμιο- 
ο΄ ρϊς τα ἔπητ, ἰπααίτεν πα οἴτοα 5015 οὐται τ» τότ οἴτοα Θοσα πη 

τς :ηΜδιτίτδηϊα ὃς ἀϊέξα εἰς ΑτΗϊορία ἃ οοΐογς ρορα!ογιιπιγαιος 
τ΄ ζοἹϊενίοἰπίτας τοτγοτ:παπὶ Οτςοὸ αἴϑωατάεο, ὃς ὃψ. ὁπος, αἷρε- 
ο΄ ὅς ἀϊοιτατ. ΑςοἰρΡίταγ οταπη αἰϑτοπία ἀἀ! εξ ει ὸ,, αὐτὶ τὸ αἰξτοπῆς, 

ο΄ ψι αἰϑιοπία γωνὴ ρει Ἐπτὶριά. 
Αἰϑιοπικὸς, Α τ ΪορΙςιιε»τὸ αἰ ϑιοπικὸν, ἰκακία. Αἰϑιοπικὴ ἐλαΐα, οἴει 

ἴϊετν ἀγεκελαιΘ- ἴτε ἀγρεελαῖα, οἰ ςοΥ τ. ΑἸἰστοητκὸν ἀρὰ Η!ῚρΡ- 
Ῥοςτινὶ ἱπτε! Πρ ταν κύμινον. 

᾿Αἰϑιοπὶςγίδὸς ἡ, ΞΕτΙορῖςα. Εἰδ ὃς αὐσιοπὶς 14 εἴτ, ἘἘταϊσρῖς » σοηις 
Βοτρα; ἀριιὰ Ὀϊοίςοτ. [{6..4. φλομώδωης πόα, νεῖ ἀς σεηεῖς νοῦς 

. Βαίεϊ. 
Ο Διϑίοψ, οπος, ὁ, τ ορς.ἴπ ἀϊξείοπε Αἰθιοπία ΟτοσοτγιΝ οζάπζοπο ἐν 
Ξ σῷ εἰς τὸ ἅγιον βαίπῆισμα,ἀϊείτον σατη δοσυζιτί ον κάν ἧς αἰϑίοψ τὸ σω 

μίουδ ὑνχίω χδυκοίνϑητι,1. 1 ἐς ἑογροτε ΖΕτ ἰ ορ5»απἰ πηᾶὶη σαπὰς- 
ὃς Φμοίτο, αἸϑέοπι χρωτὶ Ξοἴοτο ἅττ ἰπ Ερίσταπη. εὐϑέοψ τ αϑρᾳ τὸ αἴθω, 

᾿ς Ἀϊβίωψιποπιεη γορσὶς ΖΕ τβίοριιπ), Ηετφ οι ρ.2. 
τ΄ Αἰρμα, δέλεαρ, εἴα. 
: Ἴδυκεςνεὶ Αἰϑόλικες ργορυ!ὲ ἴπητ ΡΕἰν ζαπα, (ἃ εἶ ρου]: ἐχ 1- 

᾿ τπἰνελόρυυίς τυ ςαΐη [ πηηγα οὐ» ΕΧδητ ] πηαῖα. (ο 

ΙΝ." 

ἤ ΟΣ 

ἀν νοι 

μ᾿ 

Ἰεσοπάπιπι ριιτο, ἰϑεύλικες. ν᾽ ἀς Πιροτγίῃς.π ΕτΥ πιο ]οσίςο,αἰϑόλε- 
κας » ταὶ αἶρι πία! δπηιφαϊειδυ φλυκδίζοις. 

᾿Αἴϑομαι ἀτάθο, δοςεηάοτ αν, ἤϑω. 
Αἰἰϑοννλαμιωρὸν͵ μέλαν,᾿ δ αἰτιιπι»ἰ στατη»ἀτάςης, Ρ ΙοὉ ἀ! ἀτ|π|.ἶϑον ἐμ- 

βακειν, ἰσαεπι ἰηϊ ες ς, Εατίριά. 
Δ ιϑος,εος, τὸ ἴτας, απ ΒΟ τιιτη, ἀγάοτηλαμωρότης ΑΡυά ΔΡοΪἰσαΐς ὃς 
βαπηπια, οὐὐρ χὶ φλοξ.αὉ αἴϑω. 

᾿Αἰϑυὶς οὐ, ὁ ατάςης,Ϊ. χαιουῖν 9’, μέλας, αϑρα τὸ ὐϑω, 
᾿ς Αἰϑέσα,ς, ὃ, ροττίςας τε ἀο., κατειφωτιζουδώη ς-οοὲ, κα 7 ἃ πυλώνᾶ πα- 

«αἰ ἀϊςτὰ, τ-οἱ ἡ καταλα μπουΐύη ὑπὸ τὶ ἡλίε, ἡ διαὶ τὸ οἱ ϑεῶὸι ἐν αὐτῇ φώς 
τ χήμλδος ἢ διὰ ἢ πῷ ἡλίς ξολίω. 1]. ζ. δόμον αϑδικοῦνε ἵκανε ξες ἢ σ᾽ αὐϑοῦ 
φυσι τετυγυῖθον. Πα τη, ἐπ᾿ ὠϑουΐση αὐλῆς. τάς Τυλών. Τπτογάθ μη 
Ῥαττίς!ριιη: εξ ξοσπηίμ:ρτο χαάμπουστι [ρ᾽εηάςις,ίει! ἀτάφεηδνχαί- 
ὥστε γτοης. [τ6ΠῈ ΠΊΔΓΠΊΟΓΙΙς Δα [2 Ρ1 415 σοημς 400 {τιπέξα οτὰτ 
τερσία ΡγΙ πη]: 

ΑἸδοΐ, οπος, κ᾽ ἀτάεπον μέλας, Π] στίςαπς:λαμιτορὸς ϑερμόμτικός, εὔϑοψ κα- 
πνὸς ξαταις 4 ἀτιπη αἰΐαιια πηάτοτῖα νγίτατ » ἤτ. αὔἴϑυπα οἴνον,νο- 
οαἂτ Ηοτχπεγας, τ 4] 441 σοἰ πα πτηρτορτοτ σοϊογοηι, ἃ εἰξ, μέλανα» 
πἰ στα πη, γε] ϑερμὸν ροτίμις, ἔδει! καυς κὸν, ἰὰ εἴτ, ντ (ογι τ Ος}}.1. 
17.(4ρ.8.Πατατγα Ἰσηϊτι πη, αυὸ ἃ [Ε πγ1 4 απ τά.πη σα]οτίς ἴῃ (ς μὰ 
Βελτινηάς ποῇ ἔοικ σοησο]αίσιτ. Ο ἀν ΠΤ. ξ. υσ εἰσεις «ἢ ἄἴϑοπει οἵ-- 
γον, δὲς, ΗοΠο( ἀὔϑοπα λιμὸν γοςαῖ; μέλωνει,ἡ ϑεροὸν, ἢ καυςικόν. ὦο- 
ποι χαλκὸν, ᾿ς αἰ ἀμ: ὅς, 

ἌΨῚ δ 
Αἰδρξω, μονΐσα, τς τηροϊατοιι ἔσγο, δ ἀἴο νοτίοτιχειμώζω, 
Αἴϑρα, Ἔτμγα, Π]τὰ Ριττβεῖ,νχογ Ὑ μοίς, ὈΙαταγοῖν η ΤἈςίξο, Αἰϑραν 

ἢ αἰ 5ρη. 

ΑἼϑρανθο, [ζαθ ΟΠ] πὶ αι ἃ πηι ἰοτῖδαις ροάος Γι ποτ γευναμκεῖον ὕπο 
ποδιον. 

ΑἸἼϑρη υσγγαι ῃγανίρ]οπάοτγ δοτὶς»ΠΙΔαση,Εγοηΐξας, ὐϑρία αὐγὴ, δυδία. 
ἰυπλπγα ματα σα ὶτνγτ ἀϊςῖς Οἱς, ἴῃ τὰς πάτυγα ἀθοτ. 

Αἰϑρηγεν ἐπης»ε. ὁ ἰδγοπίτατο ΠῈ Ἰηάιιοςης. ποτ Οὐ {ΠΠΠ0.ς. Σεωὶ ογ᾽ 
εὖρος τ᾽ ἔπεσε, ζερυρός τεὶνότος τὲ δυστὴς κα βορέης αἰϑρνγγύτις μίγα 
κύμα κυλίγδων, 1, αἰδσρίαν κὶ δ δίαν πποιων, ἢ ὥϑρον ποιῶν, ὅ ὅξι πέγον. Ηος 
1πλῖτάτις ΟὉ Ν 161]. ἜΘο1α.11}.1.Ος],11}0.2.ςα 0.22. Οἱ αὐ πἰῖ- 
τα δὲ (0]ΠΧ τ14}1 Οτιςητίς πγότα νςηΐτ, ατηὰ Ααα ]ο, Βοιεας Οὐ 
ςὲ ἀἰοἰτατ:ούπιαις ργορτογοα σα φάτ ἀϊζυηξ αὖ ΗΟΠγοτ. αἰϑρυ- 
γοέτίω ἀρρε!]!άτιηι. 

Αἰϑρηγγοὴς, ἕος ,ο' χα γ,1.ὠθρηγυέ της» ὄυδίαν ποιών. 

Αἰἰϑρία,ας, ἡγοῦ ας ἀροιτύἀςγαοτ ἔθγοπας (το παπΊ, (άπ, υ δία, 
ἐὐορυ:ὰ Οαζα ὀτία πη ἀςτ ἐχροηίταν, Ατ τος, ΠΡ ἀς πηαπάο. ἐ σιν κἱ 
ὠϑρία ἐφὲν ἶκλο πλίωὶ ἀὴρ αὐϑίφελ: καὶ αὐόμιχλ (Ὁ. αὐτί ποι Ὁ». ὅσαι τῇ ὁ - 
μίχλῳν ἵν ἰΣγςυῖτας ἢν} αἸταά εἰξ χα πὶ ἀοτγ παδίδις ποδυ]άσυς 
νασιμς,ἀἀιιετίατία πς θυ] 8:.1 υοἴδηιις ἵπ ἸΝΊστῖθο., ἔχαιρον σ᾽ αὖ 
ὥπερ ὧκ ζεφερρί τινθ: εἰ (Θ- τῷ βίς “ὃ αρόδοεν,ἐς ὐθρίαν τε κἡ μέγα φῶς 
αἰαβλεπων. Ἡογοάοτιις ἴῃ Ευτετρο ρτὸ ποέξαγηο ἰδγεπο,(ς Οτο- 

«οὐἱϊΐο, τίκτει υὐὸ γὸ ὠς ἐν Ὑἢ κὶ ἐνιλόπτειγκὶ τὸ πογλὸν ὁ ἡ μέρας διατρί- 
(ει ἐν τῷ ξηρώ,, πίω 3. νύκτα ἐν τῷ ποταμῷ, ϑερμότερον γὸ δ ὅξδι τὸ ὕδαρ 

“ἶ τε αἰϑρίης κα ὦ δρόσου). Ῥατὶς ΘὨΪπ Οὐμα ἴω τοῦτα ὃί χοάς, ἃς 
τοιίτατη ἀϊοὶ ραγτς πὶ ἀσιτ τη Ποςο;ποέξξεπι νοτὸ ἴῃ Βυυΐο. παι 
οαἰϊάϊοτ οἱ 44:1 ηοξξαγηὶ [αγεπὶ τοπηροτο ὃς τοσῖς. ἐν τῇ αἰϑρίᾳ, 
100 ἀϊο.ἴς Ατηϊορβαη. ἴῃ ΡΙατ,ἰσκωλίαζ᾽ ἐνταυῖϑε τρὸς τἰιὸ αἰθρίαν, 
(αϊτα ῖς αά αὐγὰς. [{ς πη, καίτοι χείω αἰϑρίας ὕειν αὐτὸν,1. ἴότοπο ες - 
Ἰο.ὠϑρίᾳ αρροπιτυτ, ἐμέχλην νης θα] ὃς σα]! ρειτυγθατίο. 

Αἰϑριίζω, μ. ἔσω, ξτοηο » 1 υΠἘγονσιιπὶ ἀσοιίατιαο. Οτοσοτ. τα πΊοη 
ἸΝαζαῦζ. αίοίυτὸ ἀτχίτ, ἐν τῳ εἰς πίω) χαινίω) κυρκακίων, γιῦ μαῤτυρες 
ὐϑρια ζέσι κὶ πομπεύ ἐσι αἱ λαμωροῖς τοῖς (μασι συγκαλοιΐσι χαὸν φι- 

αὐ χριςοῦ, ἰηης Μάτενγος ρογ Ιἔγοηιπη ἐρατίητατ,ρ] σά ἀἰς να 
Πιριις ροραΐατα ΟὨ ΠΕ σοημποσδητεβ. απαιϑριάζειν ἀρὰ Ατὴἶῖο- 
Ράπιρτο εοάοη],ὅ ζεὺς ἀπαιϑιρκάζει ταὶ νεφέ" ας,1.Πυπγατι αἰθρκά - 
ζειν,,ο δερε ντίτιις Πιοίςοτιά. εἱς Δ᾽ ταῖα ἴῃ ργοράγαϊο, ἀιαις 
ἀρετῖο ἴοςο ροπογονθυροηεια ΓΟ, (Ὁ ἀϊο. ποιὰ τά ἐπὶ ἴσονξ 
αἰϑριίω. 

Αἰϑρινὸς, πιατιτί Πιις ρωϊνός. : 
Αἰϑεμοκοιτέω μοΐσω [Ὁ ἀΐο ἀογπιῖο. Τἄοο τ. ἘΔ4Υ11. 9, ἐδυ τῷ 3ἐ- 

ΡεΘ- παρ᾽ ὕδωρ ῥεεν ὦ ϑρκοκοιτεῖν, 1Ἰα σα πάππὶ εἰς ἴῃ «ἴἴατς ἀρυὰ 8: 

υαπν Βαξύτεῃ Ὁ ἀ1ο ἀοτηηῖτα. 
Αἰϑειθι,α, ὁ κα ἡ, [γοη»ΠυΠεῖς, Πα ΐ δεῖς ὃς (αἀτ|ς» ἀροττυς δι ρΙαςῖσ 

ἀας, ὈΙοἰςοτῖ.11.1.1η ρτα ξιτίοης ἀὄϑριον κατοίςημα » ΡΓῸ Ιϑγεηᾷ 
σαὶ σουἠτιτυτ! οηονΐδυ ἰξτοπα τοπηροίξαις. Γυοΐδη ἐν ἀὐϑρίῳ “ἦ αὖ- 
λῆς αἰχίτιρτο [Ὁ ἀϊο δι ίδγεπα ραῖτο ατγὶ} 8ζ σαῦϊο ἐχροιῖτα. αἴ 
3ε1- ζευς, Ιουἱς ορίτποτοη τοῖϊς Ἀγ ου. 1. ἀς τππσπάο δ4 Πιιδν, 
νὉ1 τι σαλτηῖτ [οἱμ5 ἀρ οἰ] ΔττΟΠΙΠΠῚ 1. ἰΕΓο ΠΗ5 Πρίτογ. Ετ ὦϑειθ» 
εἰχὼ οηας ἀτνογους ἐς τοηῖτγαο ἀρὰ ΝΌΠη, 

Αίϑριππος, ςεἶοτ, ταχύς. 
Λιϑ εἰς»ε, ὁ, ἤλης ἃ ἰοτεπα ρατγῖς ςο] 1 γοητασον πάς αἰσρῳ τῷ ἐκ τ αἰθρίας 

ν πεν ξοντι Ηειίγςοῃ. 

Αἰϑερον δ» βιῖρας πιατατ πιῆ ἴδει ργυ παν ψύχιθ- τὸ ἤρϑιριον, πάγος. 
Οἀγτ ξ αἴϑρῳ κ κα ρκούτω “δ μνυῆθον ξεῖσοτς σου βεέξιιπι. δι 445 
ταπηοη Ἔχροηιῖς α)9 αϑννκαύμᾳ, αὐοοὶ τὸ αἴϑω, νε Γιατί εἷς Ῥταΐπα ἂν 
γγο. Εὐγτη βίοι δυϊῆοτ αἷτ πηαίζα Πἰπιιην οὔα ργο, ἔσσῃ. αἰϑρί- 
ἀνεντ ἡ ὕλη κὶ πύχί(θ» ἀϊοιτατ, δείλη χὶ δείελ Θ-, 

ΑἼξρυλα. ΕἸ οἴγοἢ σκίασμα»κίνημοι. σ 
Αἰϑυγμα,Ἰποϊταπηεπευπι ηςττα δα απὶ ΟΕ] Πονν εἰ {|οττασυ ἃ Ματ- 

τουὶ, ἔσηγες ἃς ἱποδητηιπι. ΡΟ δ ας, ἕτως οἱ Φίωαίῶνοι τ᾽ αἰϑρώ- 
πῶν ὅξιδεξίως ὁμιλείννίφες τες ἐγκαταλείπεσι τινὶ καὶ λίαν ἐχυρὰ αἷς 
«ρὸς αὐτὲς δυγοίας αἰϑύγμοτα:ώϑυγμα κὴ τὸ ἐμοίαμανκ ὁ ρμημφ ν ξί - 
πισμα. Ἐτγπιοὶ ὄϑυσμοι. 

Αἰϑυα ας, ἔγπιεῦσιις,Δυὶς ἀς αυὰ Ατζοτάς Δηἰ ΠΑ]. Π 5 παρ.60. 
(στη ταγ σα πὶ ἀσσθητα ἴῃ Ρτίππανγτ αὗπια, Θαῦα [10.3.Α τάξις - 

κελοι 3 κολὺμβίσιν οι, σαγντὶηατοτγιδὺς πιογσὶς ΠΠΆΠ]6ς.Ν Τρ] ας 
εχ Ατάτο γοιτῖς ΕΠ]! σα πΊ, απ: Εἴ]4} ΑὉ ἩΟπηογὶ Το ΡΣ. ΠΟΤΕ 
φίωδη ἴῃ {Ππ4 Οἀγ110...Αἃὄὔὐτὴ δ᾽ ὧψ ἐς πόντον ἐδύσετο κυμαίνον- 
τα ΑἸθών εἰκῖα. ἀϊείτον ἃς ἐναλίη κορώνη. τοι ε ΘΙ ΠΟΥ οὐ! ΠῚ αὐπ' 
ϑ(ης ὑσο ππερύγιοσιν ἔλυσαν πείσματα γηὺφνἀϊοἴτοτ ἀς 15 4υ] Βοηῖς 
δαιθις Αἰ [χα τποορταγιητ. π2Π} μα} πηογεὶ δας ἰαδευητῖ, 
τεπτρείϊατις εἷς ἤσπιιπὶ σχογιταγς. ΕῚ οτῖαπη αἴϑεαν πιοτταγι, 
ϑιυεία,ἴγδη,κ) ὅλμος, ἃς ἨοταΣ οαϊ44πν Πρεοῖος ἀραιὰ Ηςεΐν εἶν. 

Αἰϑιομαι χαμβαγομαὶ αδορδμω, κοχτώ, 

Αἰϑυξιυκος, ἈΞ τΙνγχοΥεις. 

Αἰϑύοτω,μ ϑξω,[υΓοίτο,πτοιοο, κινωώ, ςα] ςΕἸοῖο, ϑερμαίνω, οχτοπένο, ἐκ- 
πείνω Ἰαςῖο. ῥίπω, “οποιυτὶ Ουῥιπίζω αὐασείω, διαλχάμπω. “ Ατατας» Καὶ 
φλόγες αἰϑ' ύσσωσι μεραιγομῆψοιο χύχνοιο, ὃς βαπγητας βαρτοης πιατ- 
εεἰςεητῖς ᾿αδογης. ΕτΥ πιοίον, οὐϑυοσειν,αἰαησλειν αὐσσείειν : κελεῖνν 
φέρεϑινσο ἡ αἰϑύας. Σ “ ΒΥ δ Ξ 

ἄιϑω μισανξαϊσεο,ατάςο, άμπώγφωτι ζωγφλογίζω : αξείις οὐ πη Δοοῖ- 
Ρἰταγγκαίω, το ἴσα ςοσηθατο, ἱπορηάο, Ομ πὰ ἀςουίας, Ἡογοὰ. ἴῃ 

ἘπῚ;: 



Ἅ1 
Μεΐροηιαπο,τί θέλοντες ἑκοιέν τε ἐς σἰω χώραν κὴ ατὖρ ϑομν; «υ!ά 
νοΐςητος γεπηίγοης 1Π γα σ᾽ ΟΠΕΠΊ 46 Ἰδιμς πὴ ἀσςου ἄστοηι} 5οΡἢ. 
ἔσσερφι λαμπῆερες ὑκέτ᾽ ἦϑον, 1. ϑοντογέλαίαπον. Αἰϑειν κ«ἀ ἁπγαϊοτία 

τταηοίοτταν. ΤὨεοοτίτιις ἐγὼ δ᾽ σὴ δώφνιδι δέφναν αἴϑω. Ν ἸγΘ 1 ις 
ἀπ Βαςοῖ. Παρβπὶς πο πη4}π|5 γγίτορο Βαης πὰ Ῥαρμυιάς ἰΔὰ- 
τασλ. Οἱ ά. ΟὐἹά ἰπ ποίρίτε γορσία νιγσο νγοσις. ψηάς ραί- 
ἤϊνπιτη ἄϑομαι ντοτγ,δἀο]εοτοαπάθο,ατάςο, ἀοςεπάοτ, ταῖῖϊο ἔα] - 
σοτε,ηϊστείςο. [ποίδη  αὐϑόμῆνον » πὸ; ὧτε διααρέπεις, τὰ εἴξ,παπη 
γοῖας σληάεηδ ᾿ΡΠ15 ΘΏΙτ65, 56 ΟΓ]4}} 71] αἴϑω Ρτο (ρίτο 4ε- 
εἰρίφητ. Ετγπιοίορ,. αϑῶ ἀφάποϊς Πιρει τος ἀπὸ σῷ δαίω, ντ {τ 
ἴδω χαϑ᾽ ὑπερζιζασμὸν,ἀεῖπάς ἤατ αὔϑω, δὴ πγιτατο τὴ 9. 

Αἴϑω,νεὶ ἀϊϑιωροχρίτο, ἐκπνέω Εἰταῦ αἴω ἀΐςω αἰῶνω ἀΐϑω. Ησοπι. 
οἱ δι ἔνιβροαχε ϑυμὸν ἀΐων. [ἀπ ΠῈ,αὐταὶρ ὁ ϑυμὸν ἀΐῶνε, ΔῃΪΠγΔ τη 
αϑερατν οχριγαθατ. 

Δἰϑὼ ΑΕτπο,ντθῖς ποπΊςη εξ. 
Αὔιϑων ὡγος, ὁνατ ἀφ ης,καλς-ικὸς, διαΐπυρος, (411 415, (ρ] ἐπ τις, ε].δο- 

τατιισρηῖσοτ. Ηοἤοα. τάμνειν αἰϑων, σιδήρῳ, ξοατε (ρ]εηἀθπτὶ (οι 
τατῖϊο ἔξγγο,λαμωρῳ ἡ ὁξεξ τὸς ϑωνναρα 4 Η οπτετ. 1|44.6,64]- 
τα, παι} ἱτογρτ. διάπυρος οξυς, ἢ σφοδρὸς χΤ᾽ σἥδ σιν μέλας. 1114 4.1. 
εὄϑωνας χέζητας γοσαῖ, τὲς ἀρος πὸρ παυδείες τες χαλευΐνες ἐμπυ- 

εἰβητας [Ὠτογργ. ΠἸλὰ β, ὃν φέρον ἵπποι ὦϑωνες, 6 α ξεταςξητος, ἴξα 
Ἐκγαϊάιϊ ὃς δότε. [Ιυταγάμτῃ νγη]ς, δ. ΠΠςοίμι55 αὐδρέιΘ., πολεμε- 
κὸρ ἰοςυρὺς, Ἐτγ πιοίορ.. ἢς αἴϑων αὐηρ ἀϊοίτιτ ἃ ϑορθοοὶ. 'π Αἴας. 
Τητοι ἀα πῈ αἴϑαν λιμὸς ἀἰοίτοτ ὁ βίαθ- ἢ μέγας , Εἰγπηο!]. δὲ διι|4. 
ἘΠῚ ετίαπι νηὰς ἐαπογιπη (015. 
Αἴϑὼν, ον τ Θενρατγτὶ οἰ ρίμπι εἴξ γογθ  αἰϑω. 
Αἰϑ' ὥξιρτο εἴϑ' ἕσως, 
ΑἸἰκα δζαῖκεν ροοτίςξνρτο ἐκ ἢ, εἰ πλιῖτατο ἴῃ αἱ Τ)οτί οὲ ὅς ρΙςοπαῖπθ 

πῷ κεν. θθόοτας νογίμης ἐ ἴῃ ἄντ αἴϑε αὔταμις, ργο εἴϑε,αβτεμις. Ετγ- 
πηοϊοσίς. ΡΙατατο. ἴῃ [υγοαγρ. αἰκεν τύ χωρῆν ἢ λάερτὶ ξιογίπιας. 

Αἰκάζω, μα ἄσω,νοςο, καλώ, 
Αἰὐχαίλη ες ἡ Ὁ] πα τ. 
Αἰικάγλω ἀπατῶ κηλώἀοοἰρί ον» ἀΔυ]οτ,] απ άϊοτ, ϑωπευω, ϑέλγω, σαί- 

γω αἰκανλ κιυυΐ,ςΔηϊ ὈΪΔη ἀϊοτ. ΕΠΓΙΡ ἃ. ὃς ΡΓΟ κενέω » κὶ ὡροτ ἐπο- 
μια ἴτι Ἐτγ ητοΪ, οτίαπη ΡΤ εἰγαπώ, 

Αιικάλθι κ ὁ, αἀυατοτ,κόλαξ. ΄ 
Αἰικανοὶ,αριιά ΡἸ τατοίνααι τη (αμα ΠΟ, ΡΟραΪ [τα] τας, Τπτεγρτος 56- 

4πάηος νογτιτ, ΑΕ αΐ τάπηθη 1 ἀς πὶ [εἀτϊηὲ ἀϊσιητιτ Γνἰυιο ρτίσ 
πα ἀεσδάϊς Π16.ς.1η ρτίποῖρίο. 

Αἰἰκενγνὶάς ΑἼκα,αἴκέν πως Οέλεται,Ἰ ἃ οεἴξ,, εἷπως ἐαὐ πως ἐϑέλν,ς ἢ ντῖ- 

αε νοττ » ἢ 400 ραέϊο «ἢ βοττὲ γε τ. ]ναέ ὦ, ὃς Πιαά.β ἀλλ᾿ ἀΞ 
γ1τ αἰκέν πως ϑωρέξομῆν ἧας ἀἰχαιών, 14 εἴς, ὅπως αὖ ὀπλίσωιυδυ. αἰ κέν 
περ αυτάνντ : μαῦοτ δυτο πὶ 4 ρρίΑ πη Ορτδητις 1 (δ αἴκε ποϑτ, ἢ - 
4υᾶηάο . ν 1], ἴοι δ᾽, εἴποτε, ἐαποτε, Οὐν [ ξ, εἶπέ μοι, αἴκέ 
σποϑι γγώω ὃς ΠΠ|4ώὲ.ε{, ἀτοτίσωυάυ αὐκέ ποῖ ζευὶς δῶσι πόλιν. [τὸ ρτὸ 
ντίηαΠ1, {Π|14 4... 

Αὐκες, ἰτηροτιςεργορτὲ ΒΕ 1 οὶ ἴῃ σοηβίξξι ἀσίετιπη , ὁρμαί. Αρυά 
ΑΡοΙ]οὐΐαπι ργο νεητόγαπα γοῆλτα δὲ ςὁ ἤιέξιι γαὐτιπνοαὶ αὐέμων. 
νὶάς ΑἹξ. : 

Αἰπὴ ὃς ΑἸκῆ, κ᾽ εἰ πηροτακῥισηνκένησες »ἰτα ρα Πι5.Ν14ε ΑἼἹξ. 
Αἰκίία ἀς, ἡ,ν εὐ Ὀογατὶ ον] ηογάτιονν ογθ γα ἄτι ο κρίκωσις, ἄγ Π- 

παν ρΡΊΤοίιι τ, ὕζρες, μόςιξ πληγὴ γτρῶσις βξάλτιο ὕζρες ἔμπλη- 
255. ΒΔρο!]ατίο αἰκία ο]αρα ἐχροηιτατ Ατοτίηο ἃρι4 Ατηΐοτε- 
Ἰεγα [10.2. ροἱιτ. ΠΟ ογατος, τ τῷ λοχίτε: νι δ᾽ ἐχ ὑπὲρ ἡ βλάβης ἡ 
ἐκ πληγῶν “πουΐύυς, ἀγλ ὑπὲρ “τ αἰκίας κ᾽) ἡ ἀτιμίας ἥκω στιρ᾿ ἀμτῴ 

δίκίω χκυψόννΘ-,1 4 οἴνησης νεγὸ ποὺ ἐἀρετγ ἀστγιπίθητο εχ Ρ]4- 
φὶς Δἰ]ατο . (Σ 4 (ρον ἔσξάϊς νογρογίθριι5 ὃς Ἰρῃοπαϊηία γευϊο ἂὉ 

ἕο Ραῖπας {ππηρταγαςν πᾶς αἰκίας δίκη, αξξῖο ΤΠ] γί γι! ΠῈ Οὗ νογ- 
θεῖα, ΠεΠ ΒΘ η.ΡΊατο ἀς Ἰορ, βίαιον κα τὸ τ αἰκίας πᾶν γθ-, νῖο- 
Ἰοωταπι οαχας νοι ογαπάϊ σοηι5.14 6 Πὶ αἰκίας γονέων δίκίω ὄφλων, 
ρυϊῆς Ράτεητες σοηάεπηπᾶτιις. Ῥεπιοἤθεηος ἴῃ Επαγριιη ἃς 
ἹΜπεῆδιυ!απι, ἐ πότερος ἡμὴθ πρξε χειρῶν ἀ δίκων͵ τῶτο γεέρ ὄφιν καὶ αἰκία. 
τὸ Αἰκίον,εῖγο σεηοτς ἀριιὰ Ηογοάοτι πη, [ΠΟ ἀλπηπιιη1. 

Αἰκιδγὸς αὐ αἰκίζω ἄτονι ἀλαπαιδυὸς αὉ ἰλαπαίζω., Ὁ 
Αἰκίζω, μείσω, ςπἀονοοπτιιπλε 1 αβιοίονογιιοῖο, κακώ!, πγατ|]ο, γοτ- 

Βετίδιις [σ:ἀο.καϑυύρέζω {πρρ]]οἰῖς Αβηοῖο,, βασε]]ο, κολάζω, βὲ- 
τὶς σασιάο. Εἰς ὠκίζω (ντ ναϊς δυτθογ ΕτΥ πο] οσ!ς) αὖ ἀεικὴς »ἱά 

εἴ, σκληρὸς χἡ ἀπότομος. τη εχ ἀεικάζω κι δι ςξϊο ἦ αἰκίζω. Ατἰῆο 
τοῖος [10.5.Ρ ΟΠ τί σον ΠῚ, ΓᾺΡ 1Ο. αἰκεδδεὶς εἰς τὸ σῶμᾳ πλυγεῖς "ἃ εἴϊ, 
4] εξ σοτροτς νογθοτῖθες αξεξϊο. ΟΡ ἴη Αἰδςς,Αἴνια με ἃ διὸς 
ἄὔΐχκιμα ὀλέβριον αἰκίζεινια εἷχ, καϑυβρίζει. ᾿πιασπίτιγ οτια πὶ ἰπ ἢ - 
δοιβοατίοης ἀξξιια ὠκίζομαι ΡΟ οοάςπη. ΡΙΠτάτοῖι. ἴῃ ΦοΪοης, αἰ- 
χισείυυΘ- ἑαυ, 1ἃ οἰἘ ξἸρία τη σσάεης. ΠΟοτγ.ῖπ ραηοϑυτ. ἐδεὴς γὸ 
ἐμὰ ἕτως ἀκίζεται τὰς οἰκέτας εἰς ἐκεῖνοι σὲς ἐλδὺ ϑέρρυς κολαίζασι.  ο- 
ῬβοοΙες ἴῃ ΑἸᾶσο πὶ γιώ κατ᾽ οἴκους συω δέτες ὠκίζεται ρτο μαςίζᾳ. 
Ἑπτίρι 4. ἴῃ Μςάσα ρτο ἔσξάανς, ἥτις συρννων ῥκισυήνη χάιρεις κλαά- 
ἔστι ὅζς το σὶς στ] Δ ΠΊ σ᾿ Π1ΓΠ11ΠΊ. 

Αἰἰκικὸς ςοΆτα πης ΠΟἷθις, ἰριςινός, 

Αἰὐκισμός κα ὃ οἰκία, ὑζρις ἰητατα, Πα σο]]ατίοννεγθογα. Ὁϊοΐταγ ἃ Αἱ 

χίσμα ἀτος τὸ ἢ πτρτὰ ρετγοι ϊο, σληγ, μσίφιξ. ΑἼκισμα, ἰὰς πὶ ἀρὰ 
αγάσμος. 

Δικίκ ἴπτιῖο΄, ἀπ πιηπιη αριά Ἡετγοά, 

Αἰκιφικὴς γὐβειφινὸς ἀ εἰκὰ  γίςοἸοτάτως. 

{ξΣ ἈΞ 
ΑἸκίςρια, ας» ἡ αὐτὶ πἰὶ γ᾽ αἰκίζεστι. 
ἀικλογαὶ ὐκυον οι αι! πιν ρώμα, οἰ δας νης. εἰ παίκλειν. ΕὐΜΈτἢ ἢ λά. 

σ,οἴδ εὐγᾶπη τὸ ὅ εἰ σνοννσατηα γοίροιτίηα, ἢς ἐηΐπη νοσληῖ 1ςεἧς- 
τηοἢ!}} δὲ οτος, τείτε Ατμοη. 1. 4. ἐπ δηῖσας ἀμτεηι ὃς Αἴκλον 
ὃς Αἴκνον αὐ. Επ|Ὲ. ἀϊέϊάσιις εἰϊο ατυπηδτ αἰθαὶ τὸ εἰς αὐταὶ λίαν 
τινα ἱκνεϊ ῶς 4ι11α ἀπηοία πὴ [θθητογ σο νοπίζωγ, 

Αἰκλίθ., ὁ, ἐαπέριθ- αἴκλοι, αἱ γωγία πὰ βέλες,.Δη σα 1 ας .}}}- 
Αἰἰκολθ-, ταΓΡΙ5, αἰσιχεύς. 
Αἰκεδεγ αὐ υμύη, λχαίκωνες. ΗΕ (γε. 
Αἰκαὴὶ, αὐ εἰ πὸ κρηπὶς, ἢ ἀκαή. 

Αἰκτὴρ ἥ ρφςγδ,ἰπηρετιιοίις, νἱοδητυς, 
Αἴκτος ει δνεῖηφοης, ΠΟ Ρ}115.1τεπὶ ἀὐκτος ἡπαςοεῖζθιις, ἐπ έσιτος. 
Αἰκῶς αἰκις κῶς, οΓα ἀ ΟΠ τατος οητα πο] Ἰοςὸ, ὑξριςικῶς, χαλεπῶς, 
Αἰλαμιροιτίσις ΠΟπΊςἢ οἰἴ2110.2.Ῥαγαῖιριοαρ.2.1 ἴΔογῖς ΒΙὈ]1ΐς. 
Αἰλάρτο καλά ἀἴσιητ Ογρτι), Ετγπιοίορ. 
Αἰλέω,Δάυ οι. ϑωπεύω. 
Αἰλία ἡγντὺς 50] Πογα τη ν ἧς ἀϊξγα Δ0 ΑΕΤΙΟ Α ἀτίαηο ααΐ ἀϊγατα 

τοιϊαθγαιῖτ, τοῖϊα ΕΡΙρμδηῖο. νης ἀϊσιιητοτ αἰλεῶται,, ΟἾ116 5 4υΐ 
Βαης ΡαἸαἴλιηα: οἰπτάτεπη ἱηςοίπης. 

Αἴἴλινον, τὸς ὁ ἄκινΘ., ρα θεῖς ες πὶ σδητίο 5 δέπας Ἰαπιοητα- 
τιοης αἰτα δί ἀσιιτας. ΘΟΡ.ἾΠ ΑἸᾶςς, αἴλινον ἐμγ" οἱκη ας γλον ὄρνιϑος 
ἰηδούς ἡ σει δύσμορφς "να ΐἀτιιπι.1τα ταπλθη ΑἸ θην} 6.1.4. Δίνθ. χὴ 
αἴλινθ. κὶ μόνον ἐν πένϑεσιν αἰγλὰ κὶ ἐπ᾽ δυλύχει μιολπώ. χα δυριπίδίως 

ψ!άετατ Δυτο πὴ αἴλιν Θ᾽ μέξαπη οἴϊε εχ αἴ ΔίνΘ- (πα αἴ Λίνον συοά 
1ῃ σαγπγίης Ια σαθτι ἀερίοτᾶτο [ἰηὶ σηόττοπη ἴχρα σεροζογοτισο 

Αἰλινὸς, οὐδ, ἐγγλιατ, [ἀπ θοτ δ 115. ϑοίω»τικὸς ὁδυρτικός, 
Αἰλίδ.. Ετηϊς,σύγαμέρος, ἤαρτα Αἰέλιοι, ἃς Αέλιοι, ἃς Πεγθα: ποπΊεη.- 

Αἰλοτροπος, ἔοττ, αἰολότεοπος αι] πλοτος {Ριηἀς πχιταζ » 1. ὀγλοιότρ ο- 
πος, ΕἸΥ̓ΠΊΟΙοΟρ. 

ΑἸἰλόριθ. γδαϊςὶς φοπιις» Ετγπλοΐοσ, 
Ατλκρθμορφίθ-, αἰυτὶ ἔογπηδηι Βασοης. 
Αἰλέρρς, αἰατας, βεϊες ἔξιι Εε]1Ἰς,ἢς Οατα ἀριιϊὰ Ατ ποιεῖς πὶ ἄε παζι- 

τὰ Δη ΒΔ] ππη 11.ς. 2.2.1 ρ],1παιῖτ,εοάςπι σοςῖς πιοάο 40 
«αηες αἴχερρμν!«ξε!ες πὸ ρατῖς ροίϊογιοις {5 τπυσαητείς ἃ πγας ἴτὰς 
απ! παίθ᾽αςετ. τάς σαηάεπι τάσιη Πρ το 6.ς4Ρ.3ς. ΠΘγοάοτας 
ἴῃ Εὐτοτρς» ἰατὲ ἐχρ! σαῖ αιαπηοθταπα ἂν ΑΕ συρτιῖς αἴασι ἴδι: 
ξε]ες σοϊδυταγ.τογργος ΑἙΙΟΡΙ σἴλερον ἱπτογργοῖατατ [6:144: (4 
νη οτῖτ: Ατἰποτεῖες ἐπὶ πὶ αἰσογάγη ΤΙἘραγασ 40 ἁἰτεγο ᾿ἴῦτο ποπο. 
ἄς πάταγα δῃἰ πλα τπὶ σαρ.6.2ἢ μῆς {Ἐπτοητ 4 π)» [Εἰ15 σθηι5 ΠΙ Ὁ 
{Ὡ Πα ( χιιοά νίπογγα πη ἱητεγργοῖαταγ Ο424) πηασηϊτ! της [5.6 
4ιιὰπι Μεἰιτεης φάτο] ]ὰς ταϊηοτ. ΕΠ δατε πὶ αἴλερς, ν ἱ. Δηϊπηαὶ 
υοά γι] σὸ σαιις ἀἸ οἴτατ . ἀστῖις ποίζι νἱάξης πῃ ἑητογάπι, 
γε (οτιδῖς ΑἸεχαπάογ Αρηγοά. ργοδίςπι. ΡΙ ατάγοῖ. τη ργσοορτῖς 
ςοπηαδ ΑΙ θιι5,} αἴλερον ὁδιμῇ μύρον ἐκ ταρα πεδη κὶ μαίνεῶι λέγρυ- 
σιν, ἰᾷ εἴτ, αἰαγατν οὐοτς νυ ριιουτοταπι ταγθαγι ὅς ἄγετε ρογμῖ-- 
Ὀεητι ρυά ὈΙοίςογιάοπη αἴκεεος ἔο]Ὶς νεγείτωγ ἃ Ἀπ ΠΟ: Π] τις 
ἃ Βάτθατο δὲ Μαγςεϊϊο,ρτο ϑεηεῖο ρηζὶς,4ς 4.0 Ατηδχιᾶς ΑΕἸ14- 
παιςοΡαταητ ποηπυ}]ν Ργο σοάεπῃ Δη] 141 ΔοςΙρὶ αἴλερίθ., ὃ, γαλῆς 
᾿ὭΔτη γιλή ταρανοεία γε άϊτατ αὖ Εταΐπιο ἴῃ ςΒΠΠ 4. ξεϊος Τ ἀγτοῖς 
ἢλιντῖνυ τὰ ἀϊσοτατγ. ν οςοπη ἀσάπςμητ ποσὶ τὸ αἰόλειν» ἡ αὐάγειν δὲ 

« ἐολνυνὸ κινάν, Ετγητοίος. 
Αἰμα,ατος τὸ ἰλησυ]ς,ογοτνοςἄος αἵματος πῆξις, Ἔταςυταπι ἔρατι πη, 

αἵματος αἰαγωγλ»ίχσαἸηῖς ἐχογράτιο ἔεμ γειεξεῖο: ἀϊ ἴτας ετίαπα 
Ρῖο ὁοάεπὶ αἵματος αὐαφορφί. ᾿φς επίπι τὰπι [νἀτὶηῖς 4ιιὰπι Οτα- 
εἷς σοηξιηἀιιηταιγ. ]ααημάπα ἔπης 4] ἀϊοαης ἐχεογάτίοηες ίδη- 
Θαίηις οὔτε, αυκ: πηαΐοτε σοπατι ὃς ογαἤτϊογε σηαζοτία Ἴχτιητιη- 
ταγηροτίας φυὰπη ἐχριιπηταγίρατα γοτὸ δίτεϊς ξξῖοπος σγισητᾶς, 
4υα ἴρουτε ἔπι ὃς 4ιιαιῖ πατιιγα]ῖς ραγσφτιοηἷς ΠΊΟΔΟ 1π 05 [ΠὉ- 
ἐμητια ΡΟ] πτατ.  Ἰσγυαίας στο ρείπιο ἤπα ἀγομἰτεέλαγαν απ 
Θαϊη!ς τοϊ σέο πο πὶ φάση γί άθτιγ Πσοϊβςατε, ας ἃ ἀΠἘΠ]Δτῖο-- 
Ὧε ἃ οαρίτε ἴῃ αἴρεγδπι διτουῦῖαπιῃ ἢτ ὃί ρα πτοποπηρ᾿ αἵματι φευ'- 
γειν, ΓΕ ςα α!ς εἴϊς, Πεπτοίϊοη. Η ον οἢ. ας ϑορμοοί πὶ ἴῃ Εἰς - 
ἔϊγα αἷμα νοςαὔϊε τίω) μείχαιραν,Ἰἀ εἴξ, εηίεπι ἡιοὰ ὅς 5:14. 4η- 
ποτῖατ. αἴμα,, ἴτεπι ςοηίδησυϊηΐτας 4π0 ἔξηία ἃ [κατίτ]ς (λησαὶς 
ν[αγράτον Αὐζοτ ἴῃ ΡΟ] 1τ.2.4παπ Πσηιβοατ. τετίπθης σοσηρο- 
ἢτα ὅμαιμος δι ὁ μα{μων:αῖμα ἴτοπιὶ σοημενίεγηεη. Π1 24. ζ, δέ υ» ται΄- 
τῆς τοι γγνεῆς τι κὶ αἵματίΘ- εὔχομαι ἐδ, ὈΪ ρον γοεαὶ ρᾳτεῖ σοηί- 
ἀεγατιιγ ρογ αἷμα Διιτοπὶ πιᾶτοῦ νῖ ΗἩ ον οἢ τγδαϊτηϊς 114 αἵμα- 
τος εἷς ἀγαϑοῖο φίλον τέκος εἶ ἀγορεύεις. Αὐτῆοῦ Ἐτυπιοίορ αἶμα ἀε- 
ἀυςείτ αὐδραὶ τὸ αἴϑω τὸ χαίωγειίως Ῥτατςττ, Δ, κα σομαι γ γηὰς αἷσ- 
μα 7, ὃὲ χτ᾿ πίω ἔνδειαν ἢτ αἷμα : Πεὶπάς πιυτάτίοης ἰρίγίτις αἷμαξ 
4014 αἱ ἀΙρμι Βοηριις ἀητε μὲ ἃ ὁ αἰρίτατωτ » δῆτ τε! 145 σοηίο- 
πᾶητας ποῃ αίρίτατατ [δ ἃ ψιλέται. 

ΑἹ μακτὸς, Ξ, ὁ ἀπ σ αΐποιις, αἵ μακταῖς ῥανίσι, τοτίδυς ἰλησαΐπεῖς, Εὐγί. 
Γαδ υταζας. 

ΑἸ μακερία,αἷν Ῥαγξίατίοηες πιοττιογι πη: σα Δηΐπὶς ποτ᾿ ΠΟ τα πὶ 
ίλοριιης (τυτεητυτιαραά Ριηάατ. οἶδ᾽ νεκρῶν ἐναγίσματα » ΒαΞοτι]. 
Ἰπιιθη ταν αὐτο δίς αἱμκακορίαι, ὃς ραταητων Πἴς ἀϊέϊς ᾿ηξοτῖς Ἀπὸ 
αἵματι κορέ σα δι» 4411 δ πιπτας τηοσιαοσμπη ἔτυγοητας ληρυΐης 
δουμτη 4085 {ΠΠς Ἰγη πη οἰ δητατ. 

Αἱ κούκέος,Ἔγυ ξατας, αἱκαλέων δόρπ᾿ῶν, τς πταταη ςαςηδγιπη πη Ἐρίρ 
ΘΓΑΠῚ. αἱ μιάλεον, τὸ ἀδιενγές Αἰμαλία ἀγλαντία. 

Εἰμαλ ίαγμίχαν ζωνιός, γἱὰς Αματιά.1η Ετγτηοίοσ., 
ἀπ σ 

τϑο χτ λος εὰροδήρτειδςς. τῷ 



ἌΡ} 
᾿μαλω πὶ οἷον πησαίηοπη τα [Ὁ [δγδηονοδηοτγὸ πΊδηξιπι ΔηΘ αι - 

, οἷς ιοίςοτ. .2. 
᾿ Αἰμαλαψ, στιφητα (ὩΕΡΗἴο γΥς δεῖ πὶ ἐπ οαυ {ἴεν ηάς αἱμαλώτες ἀϊοιη 

Ἢ τος υΐδις οὐ} ογιισπτατῦ Ο]οι)..4.χ 7) τόπους. ΠἸοιτατ Ὁ αὐ (ας 
λεϑ- δι ἐψ. Ἀτομίσεπες υὑπόσφαγμα νοσαιτ. Ὠτοίςογί εξ ετλαπη 

1η αὐίρε τυ σότας ΤΟΙ α1α" αἱκαλῶπας νοςατ:τρίζενηατ, κατ ὁ- 

χίγον ὕδωρ ζιχέων, ἔχεις αὐ μήτε αἰμαλὼψ ἐκκρίνεται γα] πὰς ἴῃ σ]οί 

λῶπαι ᾿ 
Αἰ μάπυσις Γι προ Πὶς ΟΧΟΓΘατΙΟ. 
χα κασία ἀς, ἢ Πδρος ἰἐρε ιν, π]ασοτία, φρωγαὸς, τὸ ἐν, πολιῶν λίϑων “λο- 

᾿γαϑίω ἔϑροισμο. ]οτούοτ. 1.1. τὸ Ὁ Δπὸ φέσι αἱ δικαμπαὶ ἰδὲ χεῖλος 

ἐχα τέρον αὖ πὸ τε μοι αἱμασίη «αλίν ϑὼν ὑπῆεῶν πϑδα τείνει, ἀδιμὶς νοι ὸ 
ἐδούτα τ νττιπαυὸ πῆρα ςοξε δὺς Ἰατογι δὺς ργὸ πγαςοτία Ργατο- 

ο΄ Χχιυριῦτ δτὸ τῷ αἱ ἥΐεῶι τες ὑπ εριβείνονσας ὥστο ἦσ' κειυζύων ἐκανϑ ὧν 

ψΨ ̓ σὲς σάρρυς “ἥν λίϑων γ Ετγηοΐον,. Ρτεορτιὲ πγάζογια οἰ Ετας Ιυτὸ 
τ΄ κςαπλξπιοί ΠῚ. , 

᾿ κ μασνδης, αγλςοτιοίας, ΡΊάτο ἀς ἰορ,. 
Αἰματεκχύσια, ἀφι, [ἀπραϊηὶς εἴιπο. αἀ Ηἀθτιζαρ. 9 χωεὲς αἴως- 
τ χεκχυσίας αὶ γίνετηι ἄφεσις » 1ὰ ΟΠ) ἤπς ἀρ ἀϊπ!ς οἴ οὴς ἤθη {τ 

τειν ἴο. 
ΣΙ , ἄς, ὰ κἷς 
Αἰματη, συἶτον Θορ ΠΟ] μοί χερί. 
Αἰἰματορὸς. οὐ αἱ μα τόεις, γα οητας, Οαἰςηᾶς. 
Αἰἰματι οὶ, ας ἡ τὰς πιστα τι 40 1Τῃ Γιαςοἀςπτό πίστι ΠῚ Ῥ ἰα εἰΐς τα - 

πὰ: σαρὶις αιττΟ [0 61] ἐτοητι5 » σεηὰς ξιγοϊ Πηιηἷς οχ ἰἀπσαίπε, ἃ 
“ στυοτς ἀρρε!!ἀξι πῇ. εἰ. 15.1.4. ΠΡ 56.1τὰ νετὸ ΡΟΙ]υχ 110. δ. ὁδὲ 
τ μέλας καλύω Ὁ. ζωμὸς,κακωνικὸν μὲ ὡς δπτοπολὺ τὸ ἐδέσμα. ἔς! 3 ἡ 

καλϑυῖθη αἱ ματιοί. Τη Ἐτγ ΠΟ] Ὁ». αὐ κούτια, ἀλλαύτια ἀρ τη χορ- 
δὴ αἱαστιέτις ετοίτιηα αὐ ξιγτα τ Δ σι μΠπε. 

 Αἰματίζω μιίσω,αν ἐκρὶ,σταοτγεπι ἴδι (απ σ αἱ πεπὶ πιοιοο,, Ατι τοι. ἐς 
ταυίσα. 

Ἀιματικὸς χυμὸς, Πιπσαΐπους Βιιπητοτ, τὸ ἄρα ΑΙοχαπ. Αραγοά πε 
ΤΟ φαππε το ττυξη πσιποί δῆτα, 
᾿Αἰμάτινος,Ξ ὁ ἰλοσπίπους, ἱ 

Αἰ μα τιον, τὸ, δἰ τη Ἰπατίσαπι, Γἰη σαῖς Ἔχίσιμις, (Δ η Θ. "ΠΟ ]ς  δ.ΓΕ ΠῚ 
ΟΠ εβίολειας εχ ἀπ συπε Σοπιθτὶ αἱ (ϑιτιοῦ νοσδητ, γε ΟὈμΙζαμτὶ 
ζει ἢὰῖς π γέωπον.ν τάς γέξον. 
Αἰἰκοτίτης Η απατίτοι, ἀρ 4ἰς ποπΊεη, ἃ ἀπ δα] Πἰς σοΐοτα, να] ντ- 
ο΄ ταῖς ἀταΐις οἐδέει, αἰ πείγαπ ααὸ ὁ (πο σιτηοπὶ τορτγί παῖ. Ρ]η, 
Α “0.36. ςρ.20.Ὀιοίςοτι ἀ.}10.5- νπάς ΑἹμώτέ τύωνον σΟΠΠ ΓΙ ΠῚ, ἃ- 
πω Ῥυά αἰ ει... χ᾽ τύπους ἀτὸ τὰ τάξαι [ὰρις εἰεφίσης, ντ Ν]Ἰοδη - 
᾿ς τὶ [Ὁ]νο]. τοϊζατατ,ηα πὶ ὃς εἴας ἰλησιϊ πε πὶ ΠΡΌ ΕΙΙοΠῚ αἰ κατίτης 

αὶ φλὲψ τὰ εἤίνεπα. 
Αἰματοφς,λεντος δ σγαθητας,ΓἸπσα! οἰ σπτιῖς, ς 
ἱ ὑματοπότη ο΄. Ροτα αὐ ματόποτης δράκων, ΑὙΤ Ο ΡΠ ἀηοξ, η- 

συ ποτῖις. φονεὺς, (3 ΠσαΠοἷς ροτοτσι. τὺ ὦμα ἐμφορών, γη ας Αἵμα- 
᾿πφποτεῖν 1. δι οΓς ἴλη ΘΠ] 6 ΠῚ» ΓΠ 1 ΘΏΙΤΕΤ ὃί αὐ μοπότης. 

“μὲς ἀ τὰ τρία Εἰοα]τας πυῤυῆῖο.. 
Αἱμευτὸς δαὶ σα πηαγίας ἀραιὰ Ὀιοίσον ἡπαιις Βα: 
Αἱμηρὸς "'ἀτπ) απο αἱ ματῆρὸς. 

ο΄ ἸΔπρυϊηις. 
ΑἸ ματος αγὰὴς, εἐος, ὁ κα ἡ ναπσαίης 4 Π2πς; Επιγίρί ἀος. 

ἰ γοπα: ὈΡρίοτα ἰαησαίης γατγιςοίαε, σληρεῖς εἵμδτος » κεκὺ αϊνυλύαι 
ἣν φλεζές. 

ΑΣ ματορυρτος»" αὐκατύφυρτα βέλη ᾿πσαϊποίεητα τοϊα νη Ἐρ᾿ στάθη. 
Αἰ ματοχαρὴς,λ ὕκοι αἱματοχωρεῖς δ] 4. 

Αἰἰματόω, μα τώ, στυρητο, ἀξ γπαην; Χο ΠΟ ΡΠ.1. Ρα' ἴα’, τὰ ἀκόγτιὸ ἐ- 

ἱπτογῆςίο φονενω. 
᾿Ἀἰμάῆω, μ ξα΄’ χανϊαπίονογιιοῦτο, ἀπσαΐπε ρεγξυηάο, σα δο: Του- 

ἡ οἴδη, ὃ δ᾽ ἱερεὺς αὐτὸς ἔσυκεν ἐμαγυῖθίθ- 1. σταεῦτας,; ἀὐσυος δι]- 
᾿ [λης.ϑοροςΪ ὃν ποιοῖς ὃ χεῖρας αἱ μεῖξαι βυποῖς πλάσας τα ἢ πῇ ἀη1- 

Ὶ Θης, ἐφονεύϑαης. » ἐς [τς εν. αὐ μωχϑεὶς,[. στα Θο τα αὐ μού ξαι πῇ δεικτύλε, 
ν, ἔληρυῖθε εἴηρετε ἀἰδιταπι. ᾿ 

ΑΙ ματωώδυς εος, ὁ κὶ ἡ ἀπσυάηευς, σι ΠοΓ ἐητις; στα δητας νη 4ς αἷ- 
ματώδεις διαχωρῆ τς αριά Θαΐεη.110.1.14 ΟἸδισση. σγυςυτα δ] 
Τεριε ΠΊθητα. 

᾿Ἀματωπὸ: ἢ, ὁ Ἀσσυϊηαγίπς:ο γεντίῖς Βυά αἱμαιτωποὺς ϑεαξ, Ευτγίρ, 
τ γοκσαῖ ἔιτίας. Πα: ἤιητ Οσα 5 ησι! πο Ἰ ξοτι» δος αἱ ματώπες, αἱ - 

᾿ ᾿μαζλέπουσοι ττι οὐ] ξητα. 
ο ᾿Αἰμάτωσις,ηὐαῇ ἀπσα!Ηφατίο, ἈΠ ρ πῖς5 ὁ οπεγάπΐ πρυιηις. δὲ τξα)- 

ΤΑ μα τωσις, αρυ ἃ Οα]. 
“ Αι μὴ, εὐ ρτο εἰμὴ, Τ᾽ οοτιῖς ἘΔΥ]]. ἔ, ἀγλὰ »βυοίμαν, Αἱ μή τ φλά- 

'σαιμε, μελαν ϑηίθ. αἰτὶ κομάτα ν 1ᾷ εἴ, [ξἀ ετῖαπη πη τὸ οοητιάειο, 
Μεϊαύτδτας ρτο ΟοπΊ3τα. 

Αἱμυπότυς » οὐ 7 ὁ 5 ΡΓῸ αἱμοποτης » 14 εἰϊ. (Δ ] πὶ5 ροιϊοτίξι λη- 
ὉΠΡοτοΥ. ᾿ ᾿ 

Αιμιλία, ΑἘ ΠΗ Πα» υῖτσο Υ οἰ! 5 χα ἔτ σοτγαργα, ΡΙαταγοῖν, ἰπ 
ΤΠ Ῥτοθίοῆι. " τῆν 

ἢῆς Ητρροοι. ὠϑαλικωδια νοσαγι Αἰτγεῖ πονλοὴ τοροστεηρ ρὲ ὑκ σιν αἰκίᾳ - 

᾿ Αἰ, ματοποιητικὸς (πη στ Πα] νὴ πὴ) μαίδ εις, δι ἡ αἱ ματοποιητικὴ διυα- 1 

Αἷμα τόβῥυτιθ-, καὶ ἡ, ΕὐιτῚρ ἃ. αὐ μα τοῤῥ ύτοις ῥανίσε , πιά παπεῖδεις τί αὶς 

Αἰ,ματοφλεξοιςεἴσες, [ἰς ἀϊσιητυτ ρα Η Ρρος ἕείεςε Θα]επ.π σ] ο ς 

ξ τὴν Ρ ᾿ ΔῈ Ϊ 
δδείκνυς ἦν, κατέθηκε ὃ ἡματωυδύα͵ ὅπου ἄετο δ ποίπ ποὺ ὀψεῶς δὲ ριοὸ 

ΤΠ λπτα ΠῚ ἰλυσυίης ᾿ηΠ σοῖς ϑορβοοὶ οἵίθ- αἴ αἱμοχϑηον. ἡψρτά- | 

ἈΠ ᾿Σ) 
Αἰρμέλιθ., γδαγτἴοιις σι 44 ΠῚ νεπατον,, ἃ σας ληίου. γχοῦ 2516" 

, ἴγρα “ΠΠογρτα οἰ ΡΙατατοῖα Ῥάγα]]ε!, 
Αἰμίλιος κενσωρεγίθ., ἈῈ πη Π]Πτὺς Οφ ποτ Πι15. 5 ΟἸΠ τα οὐ 4 οΠ ΠΊ πτὰς ΥΥ̓́ 
ταπη μι νὰ Ω00 τγταμην ΑἘἙ Π}1}}} ἀὐξεϊ (ἀτιἸἀφην ἐδ 1 ἀοτη, Αἰμμίλεος 
σχᾳίορς, ἃ Ἐηχΐ τις δεαυτυς, ΡΓΟΡτΙα ΠῚ ΠΟ ΠΊΘη Κὶ Οππαηΐ ουτυ ἢ, 
αὐ αίκι(Θειναβετ, σα Π τάς, δόλιος αριὰ Η ΟὨγ ΕΓ αἰωλίοις ἐπέεοτιγαυοα 

τ 4} ηδὲ ἀγανοῖς κ᾽ μειλιχίοις, ΝΕ ΓΟ ς ΠΊ ΟΠ ἰτὶς ὃς Β]αη 15, 
Ανμιον, τὸ σφαΐγιον, . 
ΑἼμυμον, νὰν 40 Ἔχοίρίτατ (ἀπ αἱ» αὐ μοσδόχον ἀγίθυ, . 
Αἱμοβαφὴς. ὁ καὶ ἡ, «γιξητὰς » Ὠησαίης τἰπέξιϊς, ϑορῆιοοϊ: σφάλ᾽ 

αἰμοβαφα. ! 

Ἀταῦβόρος ὁ, [ἰησαϊ υοτας:Πς Οαναρυ Αὐτὴ, 1.8.4 ες δηΐπη. 
Αὐμοδῶρον « θιιπιογάταγ ἃ ΤῊ ΟΡ Ἀταϊϊο ἴητογ πιοιδού, ροξέίημαε 4- 

"τ Ἰίαπαπι πογθαταπη , αιιαν ἰρ]ὰς {10 στρ] εχ πόσαητς γε ἀρατίης 
(υ ον ̓ὰρράτῃ ὁπ ἦγ γουτὶς ΡΙ αἰ ας}! ητοῚ, οὐο δῆς γοῦν; 
Βπηλοάοτι" δι ΠῚ τ πὶ ἃς ἢ] οἴαην. σ1ς σπῖπτ 1. 8. ξαΡ: 8. ἐς 
Μιὰ Ρ τος, το ὃ ὑποφνόμζυον δυϑυὶς ἐκ εἶ ῥίζος τῷ κυμάγω, αὶ τῷ βυκέρῳ; 
Τὸ αἱμόδωρον, μδνϑ' Ἀαυχον,, ἐκ ὠπεμφερὲς τῷ καυλῳ πλίω βρακ ὑτερόναε 
πολὺ καὶ αὔωϑέν τι κεφαλῶδες ἔχει, ἐζαν ἢ ὑπτοςρυγζύλον. 

Αἰμόδωρρν,τὸ, ς τ ΟἀΟΙ ἀπ» σείγως ποιὸς ας οἰ ΠγῖΠ0 ὃς ἔσεποστφ 
σο τῃπα(οττατ, Τ ἈΦΟΡΒ τ ἢ ΤῸ ΡΙαητ. "0.8. παρ! 8, 

Αἴμοι ρτὸ δεμοι, οτίδαν ἰὴ ἀα  ΡηἸγατίοπο ν[Πγραιατ, 
Αἰ (Ἰτακ ]ο σα ἡππιοίοῦ; δδυμοί, ΑΕΠςΥ]. ἐὐλοϑαι 
Αἰφἀδκερχγαγαριὰ ΗἸΡΡΟοΓ. ὀχρόοις Θαΐθα. ἢ δ σέ πιουςπτία ἢι- 

ἀοτοῃ ιλ}ις εἰς Ἰτειτοητί μην, ἴῃ ἀπ σαϊηῖς ΕβπΠοηςαηας πος 
ἱη αἰ τεπιοζίας εἰν Ζα! 44π| [πραίροτ ττγίεδης αἴρεγα Π. ἀγθρτίαιη. 
αἱμόκερχνα,͵ αἴ μος ὅγ μα τὰ ἐχροηῖς ῬΉδθοτΙ, ᾿ 

Αἰἰμομίκτα, τς ς τα δι πος ὶ: 
Αἰωονία ας. ἢ, Ὑ πο ἤλ]1 ὃς ἘΡΒοίας, ἢ ΜῈ 
Αἰαμοηγυΐκος, ζ, ὃ γ 4. [τ σαΐθο πη Οχ ρα ν᾿ ῬῚ πε [ἀτῆτις. ρατεῖ σαὰπ 

αὐαφορμκος γ δῖ ὁ αὔμα αγαγωνν"ἃ εξ ἰλησιηοπὶ ἐχογραης., δί τοῖῖ- 
οἰε ἢν: Β]ΙΠ ΜόοΥθας τρίς ἀἰοί ταν ἀἤκοτίθ» πῇ ύ σις νἢ ἀλοιγωγηϊνηὴ αἰας5-- 
εἰ κλπ συ ϊηῖς Ἐχρα το, ΡΊΤηινε! εἰςέϊιο. ϑ τγαυ.} τος: συνε τες 
ἐξίοννο] ἐχογοδεῖο ἰρεϊ Ρ]τη ἰθσς Θά] θη.1.7 χτύπους ςαρι αἰ Δρυά 
ΑῈ δ" πεταπὶ ἐοτηϊιρτὲ ἀνάφωνικοςῖντ δὲ ἀραιἀ Ὁ ΤΟἰςοεὶ ἀς ἀἠμοπῆοῖ- 
κὸς [οὐ ἹΡΊταν οἀρἀς γαα, δε ςογηὰ σεγα!: τισι νξοταϊα » ὃς ἰριηα 
αἶθα. ; ΧΌΤΩΣ 

Αἰμοῤῥαγία αε 1, (Δ δι αἷς ἐγάρτιο ἀπο Τηῖς Ῥγοβιυυίπην, ἴλη σι- 
“Ὡς ἀπηροτὰς, ὈΙΟΙ τ .}1 6.1. αὐ μοῤῥαγέαν χὐ ῥουοῦ γε αμρεῖον ἐπεχεϊ, 
Ἰᾷ οἴϊ ἰδ σα!πῖς ῥγο αἰ ε η],ας ἐπα πε δες Πα χιοη ον πΕἘΠτ| ΙΔ πὶ 
110... τὸς ἐὲ Ἰδ μυκαύρων αἰμοῤῥαγίας, τὰ εἴξ, Πσυτθςον ἃ πάτιθὰς 
ἘΠ ΠῚ ρδητο ΠῚ, [τ] {1 σαῖς ογ ρτ! οὐ ς ἃ πατιίθας, Θαΐεα, δ, «. 
«ὦ ΟἸσθςοηδ τ. λειποϑυῤοῦσι γὸ 55) δἰ ιρῤῥβοϊσὴ τε κὶ αὐαγῶγαῖς ἀήμα- 
0. καὶ ταῖς διαὶ ξινῶν αἱ μοῤῥαγΐαις,, ὅκς, Ὀτοίσον. [}5.3..αὐμοῤῥαγίας τὲ Ὧ- 

φησι παὶ τ ἀἱμιοῤῥοῖδὼν, 1. Ὠφπιογγόϊα τη ἀρ πἀάητι ἢν ὃς [αὐ σαΐτ 
ἐπις ετορτιοπεπι ΠΕ τ. σὺ 

Αἰἱμοῤῥαγίω, μι “'σωρίαησα!ποπη βιηάσ. ΤΠ δίζον. ΠΠ.. αὐ μλοῤῥαγρεωῦ το 
ει ὅλα, Ιὰ οἷ; (ηθυΐης ππαηζητας σίγδιῦα;, Θαϊδημς στο ρειηνν 

Αὦ Οἰαυςοῃ. κ᾽ ὅσοι ὅθ) σραύμᾶσιν οἰ μοῤῥαηρ σε, δὲς. 4 θιις ἰδ σας 
ἃ νυ ]ηογίθιις Ὠλαπατ. ' 

Αἰμμοῤῥοέω μ υΐσω, [αν εἰ οἷς ργοβααο ἰασογό, πάϊς ἀϊξβυο . π- 
σαιθεῖη βιπάο. ΝῚ υττῆν, οαρ.9. γε αἱ μεοῤῥοοῦσει πλα τ (Δι ὐσἹηῖς 
Ῥτοβιμιο Πἰδοταῆς, ιόίζοτ. ἢ 5.2.4 6 4}{{|5νἐχιοδγίαποες κὶ αἰ μοῤ ῥξ- 
σιν αῇιιόζει δες. ἄσοπα Ἰόσιπι ἢς τε άϊε Μάγος, σοητγα νηροιῶ ὃς 
Βφιποίιμοι ἰςγρεητὶς πιογίως γτ]ς οἵ: σοηῖτα Βα πτου]νο  ἀας ,ἷ, 
ἰυσαϊαῖς Ἀυχιοπὸς Πς Π]οττ οἱ ΓΕ ΓΡ ΠΕ 5 ΠΊΟΥ Πὰ οχ εἰτατα, τς 'σ 9 
ςαηὶ ΡΠ 51), ἐχροπαηξ ΠΡτὸ 2Ό.6αρ.6.ν οι Αἱ αἰ Πτπρπν Ρει ματα πῃ 
ὅουτγα ῃςπιοιγῆοι ας ριοδοίϊς σα πν ψὴΠῸ το ἀ!τιι ΠῈΊ ΨΟΓΊΙΤΙ!. 

Αἱγμοῤῥοία ας, ἡ Βά χὰς πρ Τη15. δὰ Ῥτο ἤιτι 1}. Δη σα! πὲς ἐγιρτίου 
Οτερ. Ν ζάπζοη, ἴη ογατίοπο εἰς τὸ οἴγεὸν βάπῆισμάαι, χϑὲς οἴξηρα-: 
νου ϑεύλλουσα τῇ αἰμιοῤῥηΐανϑις. [Νεγὶ Πσσατα ογᾶς (Δ Π σ᾽ Θ1η15 ἰσάτοησ 
Ργοβουτο. ᾿ 
Αἰωοῤῥυὶς (δὸς ἡ νας πιοττῃ οἷς, ἀξ Δ ἀρ συιπῖς βύχας » Θεηὰς 

εἴτ. οτθι, ἵδη σιίη!ς οΒ]θντυ τι ρΕῦ νηδ5 4η1.Οα]ςα.ἰδ.(ς λιτὰ 
θη, Ὁ ζα ἀριτ! Α τητος. Ἰπτογργοτατατ σπαυε πγατηςαπη παῃς ἴαπὶ 
Βυϊηὶς ρΓοθβαυίηγ,, θυ ηῸ ἰλπσαηΐδ ργοξυΠοηοπι. τῇ δὲ αἷ- 
μεῤῥοὺς ᾿ς αν οτ οἷς, οι ρεητις σθηιις ἘΧ οο ἀτέξω πη, “δ ἃ πιοτσ 
{ὰ (πη ΘΊΠΠΘΠῚ δ] τεῖατ,, ὃς ἀ ΠΟ] τὶς νξοαγαπὶ ΟΠ ΠΠΘΓΟΙς 4αϊο- 

ἀπ ἃ αῃ την εἰς εὐσοετ ρὲγ στο τ ΠῚ νντ τοξεις δολτη. Γυςίαθις 
ῬΠιαγί]. Πδτὸ πουό. Αἵ ποὺ ἤζαγὸ ἴα πὴ τῇ ξεις ραϊιγο, οτος 
ΓΟΠῚ» 52 ] ἔογος ἐπέζοης ᾿ς πιοτιοἵβ ἐχρί Πσοτ οτος διςίει- 
Ρέης ἃ Οταροῖς ἀν οντιιν αὐαδῤῥοίθ:. δοροῦ ὁ μλλομνήμκωρος ΟΝ 
το πιαίου!ησινε ἀρηά ΠΛ οἹςογι θην Πα τῖν Ἰοςῖ.. Αἰμμοῤῥοῖςν τη - 
αυῖτ ΟΠ χη στο αυλγτο, γίνεται μὴν χρῇ τίωλε δδαν ἐντός ἔστι δ᾽ ὁμοία 
μέρφοις ὠμορφῖς. 'πονιοίκις ὃ κ᾽ ἰδῶ ἐροχ ἧς αὐοὺ γίνεται ῥαγας αἱμοῤῥαγοῦ 
σα. ΟὐἹά ὁτιαπι ἢτ αὐ μοῤῥοῖς τυφλιὴὶ τς ἐχρόυς ἔιδημα λεῖον, ἐρυ- 

ϑρὸν ἐντὸς τ᾽ ἕδρας τῷ κλυ ϑὲν, ἐπεὶ ἐῶν ὅτε ἐχ αἱ μοῤῥοεε.ν τὰς ΑΕ σία, 
1:8. 3.πὰρ.59- ᾽ 

Αἰἱμέβῥοος νὴ ρου τνροτ (γπογο ,μφονοτιίιοιις, σουας ἔογρ τῖβ ἀς 4ὰ0 
τ νοῦ αἱεοῤῥοῖς. οἰ σοἰ ἤσαν οτίαπὶ πγοπίϊγυαταπι πηι! εγο πη. 

Ατωορυχιᾶν Η ον. τὸ καθὴ μα χθαι τὸ ῥυ χοσγογιιφητατζί ἰχαθογο γο πε}, 
Ατωος. δας πταφ ἶσος αγρογθυς ἀδηϊις δας ατις δας: ἐὐαοὶ δρυμοὶ, 
Αἴμος, ἡ Ηπτημογάϊσας ΤΠ τας αἰ ΠΟΠΏΜΕ οὐλὴν σοηεγς ἤςαῖχο ἐς 

ς. 1}: 



54 ΑΙ 
πϑυτίδηῖ. 

Αἱμοφβος πλεῖ οῆς Πρ ΪΠῚς ταἰ Πτοπο πῃ. ταν ἢ 
Αἰμοφόρυκτὸς οὐ, ὁ καὶ ἢ, στυιξηζάτας, αἵματι αὐαπεφυρυοίθ. κ᾽ μεμολυσ- 

μάν», 
Αἰμόρυρτος ἰλυσαϊηὶ Ρεγπηΐχτις. ΤΥ ςορ ἢ, ἊΣ ' 
Αἱμοχαριὶς »ἕος ὁ καὶ ἡ ἰλησαίης σαυόξης,, ἐαῃ δ αἸπατίαες ερίτοταπη 

Μυττις,ντ ποῖας δογαίαβ, εϊμὰ 12. ποίας Ἐπαγγαης » ϑάη σα - 

πειΣ Μάυοτς οἶγρεο ἱποτερᾶτ. 
αἰμύλα, απὸ, Ησίοὐ αἡμυλα κωτίλλεσεε, 
᾿Αἰμυλία, ἄς οὐ, βασαμ |4.1Πεςοδτα;, ξοίἘἰυῖτας» Ιοροτ ν Γεγπιοηὶς ἰορὶ- 

ἀἰτας. ΡΙ υταγο έτε ἐρμονία κὶ σιυύϑεσις ἔχει τοσούτον αἱμυλίας κ᾽ χάς- 
Εἰτος. ἴτε πὶ» ΖΕ ΤΥ} 14 Πα ΖΕ πε ὃς [αυϊπία;. Αυτῆον ΡΊ]υτατ. 
τη Τ᾽ οίεο. 

αἱμύχιος, δΙαηάας, Ποςος δ τοίῃς, ρας! ἀιις, σαωετός. Κι αβογτ ΡΙαταῖςῃ. 
ἴῃ ΝΝι4.», “ΞΕ ΤΥ ]Ιοσιιπὶ ξι πη] Ιἀτη. ραιτιτιῖς ΚΟ πηδηΐς Δ ΠΊΧ- 
τᾶπι, {ἰς ἃ ΝΏσαα 1ρίο ἡππειραταῃη Ὁ ντραπιτατα Ργιβασοτα, 
τᾷ εἴ, πὸ τὶ αἰμκυλίας. γὰς Αἱμύλθ-, 
αἱμύνι, ἀπαιτῶ, ἀςςοἰρίοινηάε χοεμύλος, ὁ ἀπατῆῦ δηλαδὴ τὲς χεεω- 

φειλέτας, [ὔτοτρτες ΑὐΠϊορὶ. 
κΑἱμύλος, ὁ καὶ ὁ, ξχςοτς, δ πάις, νΑτί τς, ἀ δ ττας. κόλαξ, ΔΗ Ρ Πς,Ἀ]- 

Ἰαχ ὃς Ρε!ΠΠαχ,απγιὶας» σατγ 5.» ὀξὺς ἐν τοῦ λέγειν.» 1{Πεςεδτοίϊς» 
“ροσἱιυῆς ἐπαγωγὸς, ἐς εἴ (Θ- ἀο᾽ οἷδις,απατηλὸς, αὐδᾳλογις ικὸς ἰπα- 
σητακὸρ:ν ας αἰκύλίθ- ἔρωςγαρυἀ ῬΙατιὰς Ἰερ; ὃς [10.3. ΒΡ ταυητη: 
κούρην αἵμυΐλον ἐγναέτιν ἡ ρπτίσεις,ν Ὁ] σοπεῖς οἱ [οοπιϊηίηο. Η Ομ]. 
Οὐγῆ! , μαλακοῖσι κὶ αἰμυλίοισι χόγνισι ϑέλγει, δ] απ ἰς»,4 Ὁ αἰμύνιω. 
14 εἰν, ατατώορθος ἴῃ Αἴαςς, ὃ οὐ μυλότατον ἐ χϑρὸν ἀλημφ, » δίς. 
ῬΙαταγο ἢ δοϊοης αἱμύλθο κὶ προσφιλὴς» νἀ εἰ, Αῇαθλλις ὃς [γ8}- 
τασηας. Αμτμογ Ετγιηοίοσ οὶ ἀξάιιοις Ὁ ἀΐμων ((κεϊδίταγ δῖ πι 
ἃς αἰρίτατὲ γαίμυλος »νυϊτίας εἴϊε ἀϊπιίπατ. (ργο ἔμπειρος» σιωε- 
τὸς πανούρηος, δόλερος νας αἱκύλιθ-, (14 οἰϊ, κολακευτικὲς, πυκγὸς, 
ποικίκ- ) ΡοΙεΙ͂, 

Αἱμω, τὲς ὀδόντας αἰχγώγάςητθας ἀοΐεο. 

αἰμωδέω,Ἰὰ εἰἴ, αἱ μιω διαΐω. 
Αἱμώδεης τος ὁ καὶ ἡ, ΟΓΕ ΩΤ. 
αἱ μωδία ας, ἐγἀεητία πη, δὲ σα σάτα πὶ αἴἴεδιας, Οαἴεπο ἀεητίαπι 

Πυροότηῖς Ολ24 ἐπ ργοθ επι. Αγ ζοῦ. ὃς Ἀας]}. ἀρά Ἰοίςοτ!ά, 
Ματςεὶ. ἀεητίι πη εχ ἀοτὶ ἀςοτρόγς αἰΐαιιο οἶρο τογρογ. εχ. Α- 
Ῥβγοβ. τί κπὸ τἤ᾽ ψυχρῶν ὀπώρων τροσγινομήψίω «ἡμωδίαν τοῖς ὀδο 6. 
σιν «ὐδρώχνη ψυχεὰ ϑεραπεύει , ἱξπιροτὶ ἀφητίρας ἃ ἔτιρ!αις ἔγιξει- 
Ῥας ἱπιεέξονροιτιςα,ηια: ἔγι σίάα εἰϊ, πηφάετιιτ. 

Αἱμωδιάω, τι ἀφηϊος ππρείζαης. Ηος γεῖθο ντίταγ Ατηζοτε!. ἰη 
Ρτοδ ει. Πεξλίους 7. [ἰς ἀρὰ ΗἱΘγεπλίλπι ργορμεταπη σᾶρ. 31. 
οἱ ὀδόντες “ἦν τέκνων αἱκω δίασαν, τὰ εἰτ,άσητος ΠΠ !Ιοταν οὐαριε- 
τιιατ. ἀἸοἴτατ ἃς οἱμωδεῖν ργο ςοάςπη, 1 οἴ, τες ὁδόγταςγαρκάν ἢ ὁ- 
δίιω ἃ δι μὲ κνησ μού ὡς αἱ κ(οέσσεῶι, εἴα τὸ ἀμ αν Ἐτγ πιοίοσ,. 

Αἰμωδιασμὸς ὁδόντωνγάἀ ςητιιπὶ μας τηο ταν ἴρογ ἀξητίιηι ΟΡ ἀσρτ- 
διτατειη,ν εἰ μτί εχ πη πηάτιο ρΟΠΊΟ. 

Αἵμων, γος, ὃ, οτασητας. Ἠαπιο Βα ις 41} ἃς ϑερμώδων γΣ ΑἸΤΒΟΥ 
ΡΙυτατοδὰς τη Τείξος [ἀπφπίτας οτίαπι τουαὶ ἐριγῖτα αμων,ο- 
νος, ντ ἐοοοῖ Οουαητίηις [,αἱσατῖς. ΕΠῚ δυτοπη αὔμων ;άεπὶ ψιοὰ 
εἰδήμων ἔπς ἐμων ἔμπειρος ἃ ον ροτιτισ:αὔμονα ϑήρης νἀριμά Ηο- 
τηογ. {Π|π4 67 ῆτὴ υτεπὶ ἃ δαίμων ἰἰτοτα ἀξτγαξειοης » δ νιταηηθε 
ἃ δαίω τὸ γιγνώσκω. ΑἹμωννοτίαπι νἰγὶ ποπιοη ἀριιὰ Ηοτπηοτ, 

Αἰμώνια, σύν, ἃ χύσια, Πσοτιπι σεηις » ἀς ἀαΐρας Ατμοπατὰς Πρτο 
τογείο. 

Αἱ μωπὸςν" δ [Ἀπραι ΠΥ μιϑνσγαεηταϑ. 
δἰναὶ τοκούστ» Ηοπηοτις {Π| 44. «,1 χαλεπως 99) κακῷ σὴ αἰνῇ μοίρα, ἀα- 

Γίτοτ ἘΠΊ Χα, ἀγα ρΓῸ αἰνως «αὐ αὐναὶ διεινεὶ. κακό. 
Αἰναρότης δὶ ὀξσταυ!ς νίττατα.» ὁ ὅ5η χακῷ τίω) ἀρετίω) κεκτηνῖσθ., Ηο- 

πλοτ. Πα. π, Αἰγαρέτη τίς σεν ἄν» ὑνήστται ὀψίγν ὀς περ. ἀἰοίταγ ὅς 
ἀἰνίρετος. 

αἰνεάδα, οἵ, Ἐπελάκ. 
Αἰνείας, ἴῃ σεηϊτίαο, αἰνείς, οοπηπιιιηἰτοτνᾶς αὐγεία [λοτὶςὸ; ὃς αἰνείαο 

Βαοτιοὸ ἃς “ΖΕ οἸτςὰ,, ὃς αἰνείεω δὲ ἀνείω ΤουἹοὲ : π΄ ἀατῖιο αἰνείᾳ 
φοπηπιτηϊτοτ, ὅς αἰν είη Τοητςὸς ἴῃ ἀοςαίἀτίμο αἰνεέαν ΟΟ Π. ἸΏ Ιτοτ, 
δί ὠνείνω Ἰοηϊςὰ : τερετίτατ ὃς ἀνεία. ἴῃ γοσατηιο, ὦ ἀνεία σοτη- 
Ταυηίτοι ὃς ἀνείας Αττὶςὲ, ποτηςη ΟἹ“ ρτορείυπι Π}1)} ΑὩς Εἰ α: ὃς 
Ψ εποτίςναιτῆοι Ηοιποτ. Πα 4.β,ἀαἀιιοίτος αὐτε πη Στὸ ἢ αἰνω, νά 
εἰξ, [αι ἀο,αἠνέας, ὃς ρεγ ΡΙςοπαίπιοι ᾿ἰτοια ἰοῖὰ αἰνείας » ντ᾿ ποῖα 
(ὐοηϊιλητίπιις [ιαἰσζατὶς, Ηοππεγις ἴῃ. Ἀγ ηγηο ΜΝ εηεγὶς ἀΠτογ 
ἔγαάϊτ Πἰς νογοὶς, τῷ ὃ κὶ αἰνείας ὄνομ᾽ ἔοσεται , ἕνεχοί μ᾽ αἰνον ἘΠχον εἰ - 
χΘε ἕνεκα βρορεῦ ἀνέρος ἔμπεσον δυν 5 ν δίς. 1ὰ εἴξ,, Ἰναῖς αὐταὶ . - 
Ὡξας ΠΟπΊξη ογ τ ρτόρτοτοα {ιὸς πιο σταῖς σορὶτ ἀοίοτ , φιὸά 
σταότταϊις νίγὶ ἱποιἀΐ τη ἰεειπι » [4 εἰϊν αὸἀ ἃ πτουῖα ! νῖγο πὶς 
{πυρτατί (ΠἜ ει: : (απ: νογθα (ητ τριὰς Ὗ Θηογὶς. νης Αἰνεάδης 
“Ἔλεος ΠΠὰς ίξα πορος.- 

Αἰνειάτης γὰ, ὁ, ΖΞ υραῖα » 4 οχ ΖΞ ηοὰ οἰπίτατς ΤΠ τας α:, αἰνειοτικὸς, 
Εἰ! ρροογας. 

Αἰνείᾳ. Ἰαυάετ. 
Αἰνείω.ροετι ςὸ ΡτῸ αἰνεω, 

Αἰνεσίησιναρυὰ ἃ ΡΟ ]οη. αὶ Βοά γεδας οἰατῖς, 
Αἰνέσιμοι. καϑήκοντις. 

αὐνεσιρ εὼνς γ᾽ ἰλυιβῖῳ σοπαπιςπάατ  ογστατίατωπα ἀξ; ογίαας, ἐΐπα)- 

ἌἭἝΝἭ 
γΘ΄.Εἰτ αὐ ἀἰνέω, Ετγ οἷος - 

Αἰνετὸςον ὁ πα αὉ εἰς ἀεσοιῃς. 
Αἰνέω͵ αἰνώγ μι οἠνέσω, 3: ρυὰ γοῖογος αἰνήσω, χιοί Τομϊςὲ ἃ Ροετὶς ἰω- 

τογάιπι νίαγρατιγ, γε ἀοςεῖ αιΖὰ τποἠγεκα, ἀο,οςΐοθτο, ἂρ - 
ῬιοΡο,ςοηίξητίο ἐπανώ συγκατατίϑεμιαι. Ριἄσοπιο ςαἰςῦτο, αὐα- 
πείθω αἰνῶ σε τρυϑυμίας 4011}: {πιά πὶ ἀρργοῦο,, ὅς δταζξιατη ταδὶ 
Ἠάρεο. Ἡομηογας ΠΠππ|4.κ, μήτ᾽ ἄρ μ᾽ ὥνεε μη τε τι γείκει, ὁ ΡΟ] Ιοη.:. 
ἀατίιο ἱπηχίτ ργο αἴοητιοτ. ἀγχαίῳ ὃ πόλεις ἤγεσταιν ἐ ταίρων. Τητεῖ τὸ 
ἀᾷ μεταληπ]κώς (ΝᾺ Ἰλιάδι γεπαϊος ἀπ γαϊτ αχιγαάογε ποῖοξς : 
δὲ νι]ρ, ὁ ἀιςίπηιις, 2] οἰ οηεηι ἐοξαίγε, Ιητογάπ ἀςςἰρίτατ μτο σα- 
βαιτὸ μα τοῦ ἃς τεςυίο. Ρ]μταις ἢ. πη σοπληηδηταγίο πῶς δεῖ 
νέον ποιημοίτων ἀκούειν' χαῖρ εν 3 καὶ τὸ τίυ) χεείδμ “70 ὁγοι(φέτων σιιυοι- 

πειοιιῦ ποῖς ιυἱπστοκειμῆσοις πράγμασιν. εἰς οἱ γραμματικοὶ διδαίσκουσιν, 
ἀνίω ὡρὸς ἄνα διώαμιν λαμίξὸν ὀγτων. οἷόν ὅξι, γῇ ὀλίγίω αἷνεῖν,με- 

γέκᾳ δι οὐ φορτία ϑεῶγ, τῷ υἱἊ γὸ αἰνεῖν οἱ Κἡσίοδος σημαίνεται τὸ ἐσαιγεῖν. 
ἀυπώ ὃ τῷ ἐπαινεῖν αὐτὲ πὰ αὐδαιτεῖθι γεῦ κέχρηται, καιϑοέπερ ἐν τῇ σαυη- 
9 εἴα καλώς φαυδρ ἔχειν κὶ χαίρειν κελεν οὐδ, ὅταν μη δεόμεϑτι μηδὲ λα μ- 

δανουῆν, ἕτω ὃ. καὶ τίω ἐπωρνίω περσεφοόνειαν ἔνιοί φασιν ὥς πὐδᾳυταητίμ εἰ - 
ρῥ ὧν, 4.1 νοτίας Ηε ἴοι [νατινὸ ἢς νοττὶ ροτεῖς, ἸΝδιι οι ίαπα 
Ἰαυιἀαν!ξι Οἠμις νομὰς ἀγάμα ρυρρί5.51ς ποίϊογ ΥΊγρι]ες τη Οτοῦ 
δὶς. Καμάατο ἱπροητίᾳ ταγα:  χισι πῇ οοἰ τους ἐπανῶ. Αραάᾷ 
νετοτγες Πσηϊῆοσαι ΄ιοαις Ἰυτισαγε,ςοητα Πάσγς, σοπηπηοιογεννς 
ἦι) ρτιΐιπα Ἡςτ (ΟἹ οι, νεῖν αὐαδευειν, κινεῖν αἰαβροάππειν ἃ ἀληλεσμέσ 
ψγὸν σητον. 

αἴναηνη γοπον λας. Η εγοάοτας [τὸ 8. εἰν ἐν νυ μεγίση “Ὧν σρατηγῶν 
ὁ ϑεμες-οκλ ἡ ς,δς.1. εἶδες τηαχίπηο ἴῃ μόοηοτς ἱπτεῖ ἀπςος Ὑ Βοπιΐ 
ἔτος ες ὧν αἴνη μεγίςν ὠννλασηα ἤλσταης ἱπυϊά14. αἰνὴ δωτοτη, ἰᾷ 
εἴτ, δφνὰ, αὐ εξξιαα πὶ ἔκ: ΠΙΠ παι Πη, τῷ αὐνός, 
Αἴννμε, ἰδ ἀονρτοθο ΡΓΟ αἰνῶ, πγοτο “ΕΟ Ιςο, ἔμεν ἔγωγε ὄνημι, ὶ γδρδζς. 
Ανμανγες, οἱ γ (οι! Αγφαγες, “Ἐπίληςς ρορα], ἀς αῖρις ΡΙυταγοῖας ἴῃ. 

Ρτγοδίςῃι. ὦ 
Αἰνίγμα ατος, τὸ σηΐθστηα » Ορίξιτιιπι Ἰη οἴ ποτα Πὶ ») Ομ ίσιιγα γατῖσ, 
(ζιτρας "Οὐ ἰςατὲ ἀϊέζι πη. Οἰςοτ. Πθτο 2. ερίἢτ. δά Αττίςιτα, [π 
Ἠΐς ἐρ το] !ς πὶς Γαΐ ταπη, τὸ Εαγλμπν οἰ αηιέσωτογα σγιητ ἐν αἢ τ 
νίγμασι. Εἰς Ἀϊη.σοηῖτα ΟτεῇρΆ. κὶ δὲ αἰνεγμοίτων », ἀνν ἐναργῶς χί- 
γ4“π|αι, δίς. ΗἸςι Ομ 1 (άΡ.19. ΕΖΟςΒ ΙΕ] ς θγορῃςια ΙΝ α } ἐυδιῖ 
οἰτιιπαμετ, αὩΐ σΠγ δὲ ραταθοἰαπι αἰἱἀ ργδίεγις ἴῃ νογθίς, δἰ πὰ 
τεηςτε [η (ξηπι5.[ἀε τ Εἰ Ιογο  γΠγι5 » νο], γε νοΐπης αἱ1} Βεάα 
νΕΠΟΓΑΡ]15 ἴῃ σαρ «-Ρι Ομ οτθίοσ. ϑο] σης. Ἔ ηἰρ πιὰ οἰϊ αια:- 
ἢϊο οδίζαγα αα: ἃ ΕῖοΙ]ς ἴηι οἰ Π σιτας ὩΠἢ ἀρογίατας ς ἀθάμο!-- 
τὰσ 416 ΠῈ ἃ γογθῸ αἰνίτζοψμαι. ΑἸ]ορϑγία οδίςιιιοτ ἃ Οὐπε] απο 
ἀϊςίτιγ σἀρ. 6.11}..8, 

Αἰνιγματιςηὶς, ξ,ο,6Ὁ] ΡῈτ σηῖρπηα ἰοφαίτιγ, φυΐηι!ς τας ρεσ [8 4Π|ὰ-- 
οἰήας ἀατὰ ορειᾷ οὈίςιιγαι Οτοσου. Ναζαηζεῃ ὧν τῷ «ῥεὲ εχ όγω» 

ταύτα τοῖς αἰνιἤκατις ἐς περ ἡμδδ,ἔςς πες ἃ ποδὶς ἀϊέϊα χης 115) 1 
οαρτιο: ὁ ἃς ρετρεχὲ ἀισατδητωτ. 

Αἰνιγματὥδης εος, ὁ χἡ ἡ γατυΐ σι πγ ατίςις, Οὔ ἔσιγιις͵ οἰ σεεφηὶς Θέτις. 
Αἰνιγμαπωδῶς ας μΙπγατιςγοΒ ςυτὲ, αἰγικτηρίως. 
Αἰνιγιδβιιη σειιτίθο ρί ταῖν Ια ταγοῖ ἴῃ Οαἰθα, ὁ δὲ αἰνιγμδϑ, αγν αἴ- 

τικρυς ἔφη σημεῖσ, ιὰ οἴζ ἤθη ρογ ἀηἷσ πάτα ίδα ἀροτιὲ εἰσηα ἀϊχίτ, 
ΡῬίατο 1.) ἐρηϊ. φοσι ον δ σοι δὲ αἰνιη μὴν, ἵν᾿ αὖ τι ἡ δέλτος ἢ ποντε ἢ 
γῆς ἐν ἡ)υχώς πώϑι.ὁ αἰαγνὲς μὴ γώ. 

Αἰνίζομων!αυ ον, ἐπαινῶ, ϑιεν μιῳ ζω. Η οπηοτ, Ο ἀν 7.9. ἔξοχα δύσε β;ο-- 
 αἰνίζομ᾽ ἁπάντων. Εἰτ αὖ ᾧνίΘ-, αἰνέω καὶ αἰνίζομαι. 

Αἰνικπηρέως, οἱοιτὸ, τη  σπγατιςὰ, ΚΒ ΣΕΥ] Ἶη Ῥτοπηοι ὖφ᾽ ἂν σὺ 
λαμτκῶς κ᾿ ἐσδὲν αἰνηχτηρίως προσηγρρεύϑης [πτόΓρτ. αἰνιγματωδῶς, 

Αἰνικτὸς, ὁ, ΟὈἿζα γα ς γεστφῆς κ᾿ κεκρυμυΐμ 9: αἰνικταὰν, τὰ οὐίςιιΓα. 

Αἴνιτος ἈΕπιτας, βίτως ΙΝ ππμτοτις αὖ ΔῈ πιο οα νι ΡΙατατς μας ἴΩ - 
Ῥάγα!!ε]. 

Αἰ νἴῆομα μ ἰξομω,οδίςιτὲ Ἰοιοτιίηπιο, πἤημο, σηίσηηατε οἴξεη- 
ἀογματα {γα ουτοπέσιις ἀρρεϊίο,ντ Οἱςεγο ἰοααίτιγ. ΡΊατο ἱπ 
Αρο!οσίαντῷ τ᾿ αὐ εἴη ὃ ἐγοὶ φημί σε αἰνί ἢ εῶϑι καὶ χαρκεντί ζει, αἰνίηῆο-- 

μαὶ πῶτο «πρὸς ἃ ἀέραν νά εἴζ, ρογ νος Πσμιῆςο ἀεγθτη: Βυάσις ε- 
τιαπη τάχο νοττιῖ ἀριιὰ ΡΒ] ατατοματη ἐς μίαςϊτῖς ΡΒΙ Οἱ ρ Δ οτιπῚ» 
Ὁ 3. δυήμερῃν καὶ κασίμαχΘ- αἰνίήεται ἐν τοῖς ἰάμβοις γάφαν, δζς. ἰὰ 
εἰ, Ειεπιογιπι αατοτη ἄς ΟΠ πηαςῆας ταχατ τη ἰαπηδις Τςτὶ δ ὅς, 
146πὶ Ρ]μτατοῖι. ΤΠ πιτοοὶς » αὐγίηζομαι ταράξειν ἐγκλήματα, 
14 εἴτ, οδίςυτὲ ρεγ σηῖσ πὰ τλ ΠΟΥ ΟΓΗ ΤῊ ἰὰ πΊῈ ΠλΟταγιπη. ἷ- 
ἄεπι ἴθ ΝΠ 5 εἰ μὴ τοῖς αἰγυδίοις προχοῖς αἰνίῆεται ἡ διδάσκες 
πϑραᾳπλήσιον ἡ μεταζολιὴὴ πῷ σ, ἡ ματίθο, δίς. τὰ εἴτ, ἡ Βα ίτα15 Πγιῖ- 
ἴάτιο ιρρΙαπῚ ΑΕ σνραιῈ5 τοτῖς αἤ]π}]}ς Πρηϊῆςας ὃς ἄοςος 
Θιεροιΐας να τηζόη, τη ογατίοης ἀς Βαρτιτηο, τίω ἐπύγνωσιν αἢ- 
γιττόμβυ θὰ οἰκ, ἐς ρογατιοηοπὶ οδίζιτς ἰπημεης, τί αἰνίεται,ὰ 
εἴτ» φυνά ποι νοι} Ατηϊορ δηῖς Ογαςις ἱητογρτας, αἰγίηεται ὃ» 
Ἰησεῖς, εἰς ὀνριπή δίων, Ἰὰ οἰδιτα χατ ει «ΑἸ τ ἀἴτ δά Ευγὶρίάεπη. ΡΊΑτο 
Ἰῖδτο ργίηιο ἐς Κερυδ.ηγήξατο αὐ εκ ὁ σιμωνίδης ποιητικῶς τὸ δίχαιον 
ὁ εἴν, νεἸαπτίης ροςτῖςο Πἰ σηϊῆσαυίτ 4 τυΐξιιπι {τ μδδ ἡνξώμίω, 
ἰά εἰ, δυςόχως παρεικασοίμίω, ΡοΓ πηΐσηγα ἀϊχὶ, [Ὁ τουοϊαςτο 
Ἐχρτγο ι. ΡΊατοη Αροίορια, τέ χέγη ο ϑεὸς, καὶ αἱ ποτε αἰνί ἤςσαι αἷς 
γἱ πῆ ονται μεταφοραὶ ΠΟ ΠηάτίςαΣ ΟΥ̓ΔΤΊΟΙΙ τγαυΠατίοηες ςοηρστυῇτ, 
Ατιηϊζοτ αὶ μος, Ὀτοῖταγ οτίλισι αἰνίηζω, τις αἰνίοσω κ᾿ αἰνίζω ΡτῸ αἰ- 
γίηπομαι ἱ διαὶ συμβόλων τιν ὧν δυλονότιγκ; ἐν αὐδαζολώς λέϊω͵, ἀσήμως κὴ 
αἰνιγματωδῶς; ρεζζᾳ Εἰ αὐ ὦνθ- ἔγριω μόνος ἢ σαρημώδιης λοΎΘ-. 

ΓΥΤΣ 



ΑΒ ἢ 
ἱνοζάκχευτος» σταμίτον αςοθαης, Ἀοτγ 01} ἔιγοτο ρογοι ας, ἀραιὰ 

᾿ς Εγουρ ν. ΑἸεχ. ι 
δ νοξίω ἐγέϑωνα, ΓΟ ΠΏ ὉΠ σαι βοηανὶ ἢ Ἐρίρταπ), 
᾿ αἰνόγεμίθο κε, ὁ κ᾽ ἡ μΏ ΕΠ Χ ππιρταις» αι} Ἰη Δα ριζάτο σταυΐχας πηαττί- 

τς πλοπῖο εἰϊ ςουϊιπέζυς. ᾿ 

᾿ς αἰνοδύτειρα ν» ἀϊγουιΠῈ τηαἰογασῃ ἀατεῖχ νὰ Ἐῤιννύες αἰνούδτειράν ἀριιὰ 
τς Οἰρρίνὰ Ατρουν, 
τς αἰνόϑεν, ὠνῶς, ΟΠ Ἰοὺ μές ταὶ δα ἡναὶ.Ἡ ΟΠ. 6.111 .4.»..70 δεινῶν δειγότα-- 

ΟΦ οίνοι. ; 
᾿ αἰνόθρυπῆος, ὁ κα , αιιοπι πτα]ὲ ἀσοςης ἀοἰϊἰςία ἕξιν ρογάϊτὸ ἀο] σατας, 

᾿ς Τπιοοοτί τ ἐδηνλ.ο, Εὐνόα ὧρε τὸ νά μα καὶ ἐς μέσον αἰνοθρυπῆε ϑὲς πάλιν, 

ο΄ διοιά οἰϊ» Ευποὶ τοῦ]ς τοϊαπα δὲ τεροὶς τη Ὠγερ ον» ἀλη τι, ΠῚ 
᾿ς χηλὶς ἀδοοητ ἐοἰ οί ας, πο {15νδγιια (ΟΠ Ἰσοῖ, 

Ξ ΕΣ δ ΜΕ 
 ιλἰνόχεκτρί θ΄, του 0] πυρά! σηὶ τη ξο τσοπὰ Βα ης ἰάς πὶ Ζιοά Αἱν γα 
τ΄ μος ΠΥΓΟΡἢ.ΑἸεχ. : 

ΟΠ Αἰνολέτης, Βοττοη τ} 'ἢ πιο άμπὶ ρογάφης νοΐ σταῖς ΟΧίτίυ πὶ ἰοξε- 
τς τοης ΟΙΡΕ. Ατσοη. 
ἡ Αἰνολέωνζρτο ἐνὸς χέων. Ποτγοηάις 'ςο. ΤΠοοά.14}}].32. Θηρίον αἶνο- 

᾿ς λέογτα χακὸν τέρας αγροιώταις. 
Αἰνόλυκος, σταις ἃς τας [αριις,ἴη ἘρΊρτ. Παίς, 
Αἰνομαγὲς, ἤτοι ς στᾶμὶ ροτγοίτιις, | 
αἰνόμορρς. ενοχίτίαί ας, χακόμορφς,] αἱ ποτ ὃς στᾶυΐ πηοτῖς οὐ ίτ. 
Αἰνοπτιϑής ἕος, ὁ αἱ δι σταθ τεῖ ὃς πιαϊὲ αἰείιιις, πα]ὰ ροιροίδιν γκακο- 

παϑής. Μυϊξιις,οὐνοποιϑες χεανόρεγᾶζο. 
Αἰνοπληῆξ ἤγρς ὁ ἡ ἡ ἐστδαῖτον [εγί ες σγαιίτοῦ ρογοατίςης ἀριά ΝῚς. 

αἰνοπλῆγος ἐχίδνης » Πσαἰῆσατα ετίαμι Ροτοῖς σγαμῖτογ Ἰέζιις. ἴσι 
Ῥεγουηδιις,οχ ὠνὸς ἃς πλήω. ΤΑ, ΜΝ, 

Αἶνος, ὁ, ἰΔυ5, σίοτια, ἔπαν Θ΄ ὕμνθ», δόξα. αὖρα τὸ ἰάνω τὸ τερπομοὶ γὁ ἐυ- 

φραΐνομκαι κὶ διαχέομα). 1. ἴαιν(θ: ὁ διαχϑων πίω ψυχίωδ, Ἐτγιγοίος;. 
Ἐτ ρεγαρβατείϊη τῷ ἐ ἣτ ὦνος. αἶνος, ἁροίοραιν βαθα]λ, ρεουο- 

᾿ς Βιυπ). Ἴ Βεοῦι Ὑ τι γ}}.ξ ὦνος ϑιυλλέγιταις, ἐξα κ σαῦρος αὐν᾽ ὑχὸν; 
[ων Τιρτοαεγβίπιη ντίφυς ἀτοιτατ, ἔπι ὅζ ταμ ἢ 5 “ὦ {γ] μά παν ΟῚ αἰνίϑον 

1ιλθγος παρριμιώδης. Αἶνον. ΑΡΒΙΒοπίμς ἴῃ ργοσν πγηδί. Πηλρεοι- 
τοῦ μῦϑον, τὰ εἴς, ἔιθυίαπν νορατ. Ησις Τα τ(ντ αἰ τ)νατῖα εχ ἴα - 
Ὁοπτοτιρας ςοσῃοιηιηα, συζαρίπηςγκίλιξ, κύριος αἰσώπειίθο. Ουἱι- 
εἰ! νον, αἷτ ἃ Οτατοις ἀρρο!ἰατιι λόγον μυϑικὸν ὃς ὐσωπιρὸν ἃ [ατὶ- 

᾿ πογιπὶ ΠΟΠΠΙΪς ἀρΟΙ Οςς ΓΟ ΠΟ Π) ν Ποη ἰἀτὶς τη γί γεσερτο 
᾿ς ποπηίπε: φἀδΐταις πος ἃ ραγα:πηΐά αἰΐστερατγε » ιιὸκ ὥνίθ- τοτις 

Πτροίσρις,! Οτατίο ξιθυ!οίβ, ὃς οδίζιγα δὲ ρυιάτα αυδ᾽ ἃ δτα- 
τίς ἀπ πιδυτιδιις δὰ ἃ Ρ]αητῖς δά ΠΟ ΠηϊΠυπη Λα πποη τΙΟης ΠῚ τγὰ- 

ο΄ ἀιείτατ: παροιμία αὐταπὶ (δητοητία δγειίοτν νταριὰ ΗςΠοά. νὼ 
τος δὴ νον βασιλεῦσ᾽ ἐρέω, νυέουσι κὶ αὐτοῖς͵, «δὲ, ἴρηξ προσέειπεν ἀυσδένα 

ποικιλο δξιρον. ΑἶνίΘ-, γνώμης αϑοα αύϑιον, Ετγιποίοσ ρα Ηοπηε- 
᾿ σΖυϊη Οὐ ξ ὦ γέρον, ὦν: υὐύτοι ἀμύμων ὧν κατέλεξας. ν᾽) ὦνος ρτο 
ἀ!ἔϊο Ππιρ] τς [ἀπηϊταγιντ μόϑος:αἰτοσαίη ἰδ ἸΔυς, ἔπαινίθ’ αἰ ἰὗατο- 
βεζαννῖψΘ- κάγος, Ηοπιειῖ τητογρτ. οἶνίθ- οτίαπι ἀϊοίται ἀὔνέγμα νο] 
γείψυς οὐϊα!τηοάϊ εἰξ 116 ΟἸσαγει ἀρυ ἃ ΑἸ! θη δι ΠῚ ἰτ0.10 αὐνὶρ 
χἡ ἐκ αὐὴρ, ἰδὼν καὶ ἐκ ἰδιαὶν, ἔρνιϑτε καὶ ὑνι ὄρνεῖσει καϑυμβγίω κα εἰ κα ϑηυβύίω, 
δὴ ξῴαν καὶ ὁὶ ξύλε, χίϑῳ, κὶ εἰ λίθῳ, βάνλή τὲ νὴ βεν 4 τονῖτ δ ντ(εα- 

παςδας)ν  ἀςης ποὺ ντἀδηκ( !ςὰς} αἰ ἡοα ἀπε (νείρογι!ο- 
πεηγ)ξ ἀθητεηι ποη ἐξἀεητοιη(ροπάςητεπι) [Πρετ Ἰ’ροο ἤθη ]]- 
Θηοίοχ ἔπ πι12) ἰαρίἀς ποη ἰαρίάς (ριιπλῖςς) ρεγοατιξ ποη Ρετοι- 
τίτ(ναϊτ 4] ἄς πὰ ρεγοσίετο, ἰξὰ αρεγγατ πες ἱρίαπι αἰϊεαιίταζ.) 
Αἷγὸς αἰϊεηπῖο,συγκατάϑεσις, ντ αἷς ΕὐήΠπ. μτπο βοτὶ ἀΐςεης, αὐανεῶς 
Ρτο μὴ συγκοὶτετί ϑεῶ, 51 ἃς εἠνεῖν ρτο «ἡϊοπιῖτι νίπτράτωτ. Α ἶν(Θ., 
Ἰλυς,οποο πα π1. ἀν φ.τί με χε μητέρος ἀνε, Οὐἱά. ορὰς μαῦεο 
Ἰαυάε τηαιγίς : Ηἴπο πολυ άνίΘ-  ἸνΠος, τ. πναΐτιιπι ἰδπιάατας. ΕΠ 
Ῥτατετει ὥνΘ' νεὸς Τ Ἀτγαοία » σας πηὲπηίηῖς Τ᾽ εορΒταίξιις ἀς { 

;, (λιηῆς ρίδωτ. "θ.4.ς1ρ.12. 

ἥὰ 

τι 

γὸς οἱ ὁ, κακὸς χαλεποτ»δεινὸς ὅήφος 8. φυξζερὸς . ΒοτΙΙΟ Ϊ!ς, (διιδτας, 
ἐναγὴς, Θταυιὶς, Πγ4 1015. ρα τὸ δειν ὃς, ἀΟἸςἔξο δ. ὃς ε πλιξατο ἴῃ ἀ, 
ψεὶ οὐδῷ τὸ δαῖς, ρα! σα, δα νὸς κὸ δαιγὸς. ὃς ὀχοϊαίο διοδνος ὁ κούχι- 

μώς. Εἰγπλοϊος. Π οπιετ. Π1486. Αχνὸ μ᾽ ανὸν χί(Θ- ἔσσεται ν1. δ᾽ειντὴ 
λύπη, ΟαγΠ ὃ σὺ μ᾿ ἔπαυσας ὀϊζύΘ- αἰνῆς, πιε διαὶ φτιιπηη ἰδ ε- 

Ν᾿ ταῦτ Αροϊ!οη.2. Αὐσοη τέρας νὸν ἰδέθι, πγοη ἘγαΕ. Βοττθῖ]ο νἱ- 
τ {ὑϊγπάς αἰνείας,ντ ἰστιδῖς ΗΠ ογπιετας ἰη πγπιπο Ὑ οθογίς. 
Αἰνότης υτός, ἡ σταυήτας, δειν ὅτης. 
Αἰνοτόκος, ἐγ χὴ γος στὲ εηἴχα, Πα: ἰῃ οχίτίσιτι ρορουίγι γαῖα ὃς πηα- 

ΟΠ ἰΔρατίοως ἴδ σισηδης. ἸΝΟΠΠιΙδ » Αἰνοτόκου σήμωγίΘ- δ" πκλύπον τῇ ὃν 
ε ἰάδαν. ᾽ ᾿ 

Π Αἰνότοκος,ου, ὁ ΠΑ] ἃ ῃατιις, (Εἰ σγδιιῖτοῦ οἀϊτις [ῃ ἰυςο πα. 
᾿ Αἰνοτυραννίθη σταὶς ὑὐγαηηῈ5... ᾿ ἷ 
Αἴνωμω,αυξετο. ἀφαιρώ, ςαριοἱλαμζαίω.Ο ἀν ΠῚξ ἀλλά μ᾽ ὀδυοσῖθ- πόϑος 

' αἴνυτὼ,ἰὰ εἴς, λαμξαΐει, Ηε το. κοι δίζω πόϑος αἤνυτο ποιυῦύα χαώνγ. - 
γυμαι καρπὸν χϑονὸς » τογγᾶΣ [στη αἰσπηπιις. ΑΌ αἰρώ ἀῤνώ( γ᾽ περῶ 
περνῶ γαΐρνυααι χὰ αἰρνυ μαι ὃς τεϊεξξίοης «ἢ αἴνυμω,, Μειμοάϊωυς. Α11) 
αἰϊτέτηγιάς εἰξώνυμαι. ἢ 

Αἰνῶν, ΖΕ ὕοη 9 ργοργίιιπι ἰοςὶ, Παρ 3.Επλησ Ποληηίΐς, ἰώ Ὁ) κἡὐ Τ᾿ ὡαννὴς 
βαπῆίζων ἐν αὐ: ὧν ἐγζυς  Σαλ εἰμι γ1. Ὀαρτίζαατ Δυΐοπι Γοδιιας ἴῃ 

- “Ξῃοα ἴπχτα 54}1Π|. 
αἰνῶς, στϑυτοτ, δεινῶς ἡ χαλεπῶς, ἐκπληκτικώς. ΠΟΠΊΕτ.ΠΠΔά. ἄ, αἰνῶς 

δέδοικα : ἴτε πῦ ργο ναἱάς» αἀπιοάμ πη, πηασῃοροτο λίαν ἡ μάλιςα. 
Μιὰ γ,ανῶς ἀϑανάτησι Ξεῆς εἰς ὦπτι εἰ οἶκε. 

ἈΤε.] 2 
αἵξ αἰγδον να ἢ, σαρογ ἃς σᾶργα. Ἠογοάοτζ. ἴῃ Ἐυτογρς Θεποτγὸ πγαίςι!-- 

Ἰιηο, σέζονται 3. πάντας τὲς ἄρας οἱ μᾷνδ ἥσιοι αὶ μῴλον πες ἄρσενας “Ἷδ' 
ϑυλεών,ιὰ εἰϊ σοί ας Μοηαο} φαρτιηιπὶ γεγιπαιις (Όχυ πη» ὅς πγα- 
τος Πγαβς αι ἀπε ξσεπηΐυας, Εσάςηι σποῖς Ατιοι. φημητιαυΐτ» 
118.3.ἀς Ὡατ.ΔΠ Π14].ἰτς αὶ {5,4 νοαρ.3.4ς σοιοτγαζ, Δ] Ὠγαὶ αἰγίφυ- 
σῶγτι τὸ πὺρ 14 εἴϊζιζαρτα τσηοηὶ οἰ υτὶ, Οςπογαῖς ποιηςη οἱ δά 
Θηϊῃος σαργάγαη} ἰρεοιος γ ΦυάΓα ΠΩ τε ρΙοχ ςοἰϊ αἰ ξεγςητία, πᾶτα 
τοροις πάτα ἔριφοι ἀρρο!]δυτητ:απηΐσαϊα, γε] της άϊα αταῖς χίμα- 
ἐρραάα!τα τράγοι δι ἴξαλον, Ηὰς ἩοπΊοπας προγόνους γοσαῖ,ΠἸς 45 
ἱμετάοσας ΑἸ Ἰὰς ἕρστις. δ Ἰσηῃςϑὶ ὃς σαρτοαπὶ ὃς φορτάηι (]ας ἔτει. 
αἷξ ἀγειθ- ἀἸοῖτων οἰάςι Αὐπζοτ Πρ. 8. ἀς πάτιαπιπηαὶ.ς1.28. Πτο- 
Ἰςουια.}1.2,αῇξ εἰγεία,σαροτ ἀστείεῖς δὰ σάρτξλ, ὡξ ἑαυτῇ τίωὶ μφ - 
χαιθαν, ῬατΌτ γα ἐς Εἰς ἡι: {δὲ πιαΐὰ Ῥτοςουγαηζ δὲ ἀοςοτίωητ γ 1- 
ἐς Εταίηχεϊη ΘΒ δά Ριςιοτς ὡξ ἀςοἰρίτοτ Ρτὸ δὶς 4ὺς ἴῃ ἀηυ]ὲ 
γδγίαταγ νυ ἀρυα Αὐηζοσ.]λρ. 8. ἀς Ὠᾶτ, 8] πη αἱ. Γὰρ.3. Παρ οἰἰα ἃ Οα- 
Ζὰ γψειτίτιιγιξ ἐρον ἴα ἀϊοεθατιις οτίδην δυτίοῖς Ηενομ ρα 1- 
θα: δορὶ ἡ οι μς γήϊις ογαξ ἴῃ ἔςσειυάϊς (υῇτασιῖς. Ἰτοπὶ ἐξ σε- 
τς ηγδίςι!ηο Βιυτς οἱ χα ϑείζιπι, ἐς 4ιο Ἡςτοάοτι. δτο 
9.44 Πηφη). [το πὴ ἐξ, 1 εἰδ, σαρτα, {ὰς 11 ἀϊ είτε ἴῃ δυτίσα ἢπ|- 
ἤτο μυπτοτο,ἰηπιῖς Ργος 5.5 ὶς οτίαπι ἀϊξτας ξαΐι Π] της Ργιβο- 
Ὡἰς 4] ἱρί πὰ (Ἐρο μτνΡ] υτάτοβ.ἰῃ Ὀτοίἰςπν. δἐγὸς ἔλθ. ΡΙύταγε. 
1) Ἀδη1.τὸ χεγδιᾶνον αἰγὸς, κ᾽ ζορκὸς ἔχ(Θ-, ἰμςαρτα (δι σαρτοῖ; Ράΐας, 
ΔΡι6 φιιαιη ἔσι]οοῖ Ἀ ΟηΊι] 5 ἀἰρατοΐτ, Αἰγὸς ποταμοὶ, γτθς ἁριιᾷ 
Ἠε]!εοίροπταηι ; ἴῃ 44 π|. οἱ ἐπὶ ίαχεα {ὰς ]α Ἰσαὶς {πη]Π τυ άΐης 
ἀεϊαρία εἴς , ΡΙυξάτοιν, ἀς ρ]οίτίς. οἣξ ἐτίαπη ἀϊεὶα ξιπγοίᾷ πιετε-- 
τε χ: δα Απ γί ς ἀριἀ Ατθςη.110.13. Εἰτ αὐξ οὐρα τὸ ἀξοσὼ ( τὸ ἐρ- 
μὼ, ἀΐξω ἀξ δὲ ρον ἱγηαιςαὐξ, 

ΑἹ κὺς, ἐγ ὀρ μη, πιροτυς(γηάς πολύαϊξ) Ὁ ἀΐοσω, ἄτκας ἀϊχίτ ΑΡο]1ο- 
Ὠ15 1 ΑΥ̓ ΘΟ. τοὺς ὅηηπνοίας “0 αὐέμων κὶ αἰαφερρίς ΑἸ} ὀξωώεσι αἹ- 

κατ((ςἀ Βτ αὐ αὐκνὶ, ῆς, γε διωκῆ ἢ.) Ηοτηεγας ΠΠ184, ὁ ἔτ᾽ αἴ ρα τοίγὰ 
᾿ποξων εἰκοὶς ἀμφὶς υὔῥον ἱ, δηώξεις, δρ μοὶς. φορρὶς οκινήσ εἰς, 

Αἴξαντες εἰγγηθῆτζος. 

Αἴξαστε, ἱτγι θη. Αἴξω, γγυδηη, 4Ὁ ἀὔοτω, ργο ἀΐασῳ εχ Ἐπγὶριοἴτάτυς 
μά τίω ξξα ριο Ειηῖγα ἰδ ογαὰὶ ἀρυά δορβιος!ςπῖ. ὅξέν χέρᾳ γηδ- 
πα πὰ ἱρηροτιουὲ ἴξα νἱοἰςητὲ Δἀ ποις, τα σας ἀξέτε, σιιπὶ 4ο- 

᾿ εὐυΐαι. 

ΑἸξάσκω, τ ρο]Πος,ρτο ἀΐοσν, 
Αἰξωνεία δ, ΠΟ ὨτΠ τι, βλασφημίαν Ν 
Αἰξωνεύεῶιε, φοσυίατο , σοηυ τς ἰποεεγα. Ηος νεγρὸ ἰητοίεγδη δα 

τὴς Γυὐδοῖτας Προ! Πατατ, ἰηἀς Πριγατα πη, αι ἴῃ Αττίςα Ξ χοὸς 
πὲ» ἀϊςαοίτιτςς πχαϊςἀϊςάηις νἱτιοητία ἰῃΐρηςς ἐτᾶησ, Οεἰ.11. 
1ο.Γ4ρ.25. Εἰ Ετγλὸ, αὐξωνεύεῶι, τὸ χατνγορεῖν. βχώσφυμοι γὸ οἱ αν 
ξωνεις. ' 

Αἰξωγεὺς, σοῃαϊτίατοτ. ρτορτὶὲ Αἰξωνεὺς ἀἰςίτατ φυλέτης ἴδιαι δημότης 
τ αἰξωγηΐδος φυλῆς. Αἰξωνηὶς χατεπη ἀϊςεθατυτ δῆμος π Κεκρρπίδὸς 
φυλῆς. Ῥοττὸ ἡυοηΐαπη Πὶ Αἰξων εἰς ἐκῶμω δοιωῶπο εἰς βχάτφνμοιἰη-- 
ἐς ξαέτυπ) εἴξ νι αἰξωνεύεῶι γοσατίης τὸ κακώς λέγειν, ὃς τὸ κατηγ- 
βεὶν βλασφημοιω τας ς[Ἐ οτιαπὶ ΑἸξωγευς» σαρτάγατν ειηρτοσ. δ ταῖς 
ἄγγας ὧν ἐυδοίθ- Δατ ἢ, εἰ1. 

Αἰολά ὧν ΕΓΓΑιὶ ΘΙ ν ΕΓ, ΗῚΡ. : 
Αἰολίες, δι αολεῖς, οἷ, ΚΞ ΟἹ ες, ἰπσο ὦ [δος ἀεὶ ἃ ΕΠ|ς ΖΕ οἱ, ἃ 

4α διι5 αἱ αἰολεκαὶ ὠποίκίας 1. 45. οἱεςα: πο] πα, χα ὶ ὃς ἀολέωνες, ἀ1- 
ςαπτυτὶα ο Ἔοἱες,οἱιην ἀϊξεϊ ΡΟ αΓσ , αατῆοτν ΗΠ ογοάοι θτο 
7.46 ΖΈοΙΙδιις [οαιεης » αι] ΣΧ ογχὶ Ροτγίδσιι τ τερὶ πηογαθγιης 
δάιποτίας Οτάξος. ; 

ΑἰολεϊαἹ γι: ἀϊοάητογ δρἃ Βα: Ὀεΐος 7 να Ρ]υταγοῖ. Ργο] ςπλ.δὲ 
σὰ πττάῖο Ποπηΐηε γοσατα; ἔποτίαι οἰωνολόαι. 

Αἰολεύς, (ποίας γοητιις, Καμίας ὁ Κιλίκων αἴέμος. 
Αἰοχέω, μι ἡσωγπονκϑὶ, γΑτὶ Οὐ ποϊκένλωγ πυκνῶς κὶ ταχέως φρέφω,, πινω, ἐό- 

λητο, ἀρ ἀ ΑΡΟΊ]Ο. τα γθάτιις ὃς (ΟΠ οἴτιις οταῖ, ᾿ 
Αἰολία α ἰοία]α ΖΒο] τ συ 5 σοπτιὶς εἰζ, ὔολθηνς ΤἈε Ἀπ Τ᾿ οῖα- 

ἰμιο» [τα ]ταΣ δα} ς - εἰν δὲ αἰολεώτης, γε σικελμάτης. ὙἼτΡῚ]. “Ξε ά.1. 
ΝΥΥπιδθοτίίην ἴῃ ρατγίαπι ἰοςα ἔσετα ξαγξητίδας δυϊεγίς ΖΕ οἰϊαπα 
γεηιτοῦς. δ δοιεας: ΙΝ οὐ ἐπι, Πα τ, Ἰη(]55 σα ἔμπτ ροΙΣ ἔτ - 
τι πὶ δἰ οι] ἸὰΣ ἀρρὲ!]δηξωτ ΖΕ οἱἐα ἂν “Ἔο]ο γεσε Ηίρροις Η] τὸ. 
νῖάς Τυσγά.}}0.4. 

Αἰυλίας ρι(ςἰς ποίπει αριιὰ Ατῇεπ. 
Αἰόλιγὰ, ἡγνταθ τα, τα πηροτὶς πιοιπεηταπ, Η εἰς. 
Αἰολίδαξ, κα, ὁ, Έ ΟΙ ψὲς, Αἰ τας ἔξα περὸς ΑἘοϊ νῆάς ὅς Α ΕΘ] άος ΜῚ- 

(ξηὺς ταδιςεη ἀϊξξις ἃ Υ ἰγοῚ ΠΟ Πδτο ἴσχεο ΑΕ υειά. Ὀϊέλας εἰξ 
ὃς ἰδτάςπν Υ γος ΑΕΟΙἑἀες: Οοἴπες αφάϊτιτ ν οὐ, Ηοττατοσ ίςο- 
Ιετα πὶ ΑΕ ες ; ὅζς. δογαῖας δ᾽ ἄστη ἀἄθοτας Αὐτιο τα: ΕἸ τ πὶ 
ΨΊγεπι δες χυς αὐτο [λογῖς πυρξίας οἴαπ ς 5 γρῆο ΑΕο- 
Τὶ ΠΠΠο «οπουδεῖς, νηάς Ὑ Ἰυ ες πλτιις εἴδξ : αι τοὰ ςτιάτη οἱ ἀρὰ 
Οὐϊάϊιπι Αἴαχ οὐ οἰ ταιὸ ἰἀπσιίης ἐγοτιῖς 5 Γγ ρἢΐο. 

Αἰολίζω μ ἱτώ αἰολώ, [εηυοῖ πτοτος ΑἙοἰΐςος, ἈΕοἰ!ςὲ ρτοξετο ἴξι: 
Ἰοφιοτγιιητογάι πὴ οτιᾶπην ποιδίρλ ῷ, γατῖο. [τε πὶ ἀςοῖριο » νι ἀρᾷ 
Ηετοοίεπη, μηδ), αἰόλιζε αὐτεένγης οἰτο πη οτιρέεγις ἱρέλτη. [πᾶς ἀς- 
ἀυδαπι, αυὸά ἈΕοΪες νι ἢ αὐ δι οατί ἰηξαπγααητατ, νὶ ΤΙςο- 
ετἰτὶ Ἰητξγργὸς ἴῃ ργίπηαην ἘΔΥ].Δηποΐατ: 

Αἰολίκὸςγ, ΑΕ ΟΠ] σας, νηάς Αἰολικώ ς ναι οτῦ, ποικίλώς. 
αἰόλιον, ἈΈΟΙ Πα Π|.» δίυμτας ΤἬγαςῖα ΟΒοττοροῖ. ΤΠεοροτηρὰς ἴα 

τοιτῖο ἡπνάιςατ οἴϊο φυΐϊάς αὶ μαης γε οπι 1η Ατιῖζα ἤταπι, {ςὰ ἀἰ- 
ς. 111}. 



:6 ΑΓ 1 
τίοπίς τἀ εὴ ΟΒ αἰ οἰ ἀθη τι. Ἷ 

Αἰδκιθονέμλος,, ΔΈΟΙ Ιεχτῆς ἀϊοίτατ εχ αυσάατῃ ἀε βαἀίαπι σλῆτα 
ἃ Τοετραπάτο Πσαρρεῖ ταν] τατον ἀς Μιηῖς. ΝῊ 

Αἰσλὶς ἰδὲς ἦν ΔΈΟΙ ς τοσίου σας ἰποοὶαΣ ΑΈοΪες. ΔΈΟΙ  ἀἰς Δυτε πὶ 

νεδες ἀποάοςῖπι αεζαητινε ἀσόες Ηογοάοτ. 11}.3. αἱ 5. αἱ αἰοχέες 
πόλεις κυ μη, κα φρεχωγὶς καλεοιάθη λήρμσσαι» νέον τεῖχθ., τί, κίγλα, 
νήπιον, υἰγιρφεοσα, πὴ τεένη αἷῆ ο 1» μύρινα γεύγεια. αὗται ἕνδεκα αἰολέων 
πόλιες ἀρ χαιαὶ μία γάρ σφεῶν παρελύθη ὑπὸ Ἰώνων, ἡ σαν γὸ κὶ αὗται Φυώ- 

δειᾳ ὃν τῇ ἡπείρω, δίς. αὐολίδα γί, 1, ΑἘΟΙΤάε πὶ ταγγᾶ ΠῚ ροίπ άςης 

τ οἩτ π4αῖς Ηὀτοάοτας Π.7.1Δ 6 πὶ 1π|5.8.τεξετε Ῥεγίας σομὶ 
θυ ΒΗ: νεθεηι αἰολίδων,, 1..ΔῈ οἱοηππιν ἀε Ῥῃοςιάε ἰοηπξης. 
Τρὰ ον ά {0 .δνρύλοχίθ- ὃ. κὶ οἱ μεα’ ἀυτεῖ, εἰς ἡ ὥδοντο ἵὲ ςρατιαν ἐσελυ- 
λυϑῆαν καὶ ἀδιμΐατον δ πίω) πόλιν βία ἑλεῖν, αὐεχώρησειν ἐκ 7} πελοπόν- 

τ ὕψησον. εἰν ἐς ἃ αἰολί δα, δὲ νεὼ ἠφιλπυλύιω καλὺυδώναι καὶ πιλεσρώγαν ες ἐς τοὶ 

παύτας χωρία αιολὴς Τλώσσαχὶ. ΑΟἸ] τ Πἰη στα, ἀτοῖταγ δὲ Παρ] οῖτοῦ 
«"λίς. : 

Αἰολύζεχῷο, γατίας ἃς νόγίατας ἴῃ σοη τς Πιὶς [4 ΠῚ ΟἸΠΠῚ αἤολύμητις 
ἃ, ποικιλάμητις. ΟρΡρίδυιις ΟΠ ἢ Πιοη ΟΠ δὲ ν]ρ θην ἀρρε τ α]0- 
χοξέλους ηποηΐατη (αΠ 114 ὅς αἴταιτα ρτα σδτετὶς ἰαης μδης ἀῃΐ- 
πιαιτιᾷ. ΐ 

Αἰολοξ οόρτὴς ψατὶὰὸ ἔα] πλίπαις ΓΟὰΪς ερίτἢ. 
Αἰδλοδειρφξ, 8 ὁ κὶ ἡ, γεΓ Π σοΙ ογοπὶ σογυϊοοπι μαθεηβι 
ΑἸολ  δέριιος γα κα ἡ «νατὶ σαί ςνη 111 ουτα εἰξ γατίοϑατα. 
Αἰόγχ, πγοῦεο, κινων πὰς κορυϑιαολθ», νὰ ἴπηυσις ΗἩ οπλετῖ ᾿Πτεγρτ.Ϊῃ 

Ὑ {{π44.. Ττεπὶ νατίο, Η οο (.. ὅτ᾽ ὄμφακες αὐ δλλοντά ]Π Δ η40 για ἃ- 
ςοτα σοΙΟγα ΠῚ πηιταη τ το ΠῚ πλανώ, ; 

Αἰολόδωρρν,ποικίχον δ᾿ ὥρφννάοπιιΠῈ νατιὰ ΠΊνν τ αι ὦ ΟΧ πη τὶς ἀποτ- 
Πίαας γοθιις σοσίζας, αρλοδώρος γατία ἀοηδης. 

Αἰολοϑώρηξ, πΒαθεης γάτίππι τπογάοοπι, 41 γατία πα εἰς τμόογασα ἴῃ- 
κι τἄστας. : 
Αἱοκομίτρηςνο, ὃ, ποικίχίω ἔχων ἃ μίτραν, ααιΐ δαίτειπα να] ζοηαπη Πα- 

θεῖ νατίατη. Τ᾽ Πςοοτῖτ. ξάγ1]. ρ, ἑσδριάει πέρσα)σι βαρὺς ϑεοὶς αἰολ ομί- 
πξαις οἱ ἷςάες Ρ ογς σταῖς οι πο] οπχϊτεῖς. ΕἸΌ δυτοηι μίτεσ Ζο- 

“παῦε! τς. 
Αἰοχόμωτις, ὃν Ηετεγοο ἀσοσητιι ἴῃ ἀητορ απ τ. δὲ Οἱ πὶ ἐ,ὠγκυλόμη- 

τις, αι] σοπ ἢ [1] πο πιο, ναγῖς ΤΠξγιιέζας σομ ἢ] ἰἰς: γαξετνν σγῆρεῖ- 
Τιςινηάς αἰολοίμητις ἔρως, 14 οἴζιαπιοΥῦ σΟΩΠΠ:ἰς νάγίμς, φρόνιμος. ΗΠ 6- 
Πο. ἀρομηϑέα ποικίλον γα]ολἡ μῆτιν .» 14 εἴδξ, αἰζαζατη αἰολομύτους [46 πὶ 

᾿ΠΠση1Ε. 
-Αἰολσμορφίθ., γατί πον Πγαἶτ᾽ “ογπγΐς. 
Αἰρολυπύλαι; αἷν αι ἔογΠγὰ ἰρατγίσα εχ τὸ διτ αἷτὰ πηατογία ἤμην 

1ητιῖς σαιιαΣ , αιΐθιις τπεῖς ρα πέζαπι Δα σι τι Ππηυ πὶ 4ιιο ἀα}1α ἰη- 
Ειπαϊταττῖηάς ἴσαι Δἀπηοῖα;, ἢ αν] ἀταιο πα θα ἔσγμετο σσεροσίτ, 
Βάτιπι ταητίΓρεγ ἐπλίδεσῃζ ἀὰ πὶ Δ] τ1., πα: ἴι) Βα Πγι ΠῚ γί τα 
Ῥαυϊατῖπι ὁ βατιτ » ἀυγαπογίτι ἀπ ἀινξξυ πὶ δ αὔολίθ- ὃς πύλη, σπαῇ 
ΑΕΟοΪ᾿ ροτῖα, σα ας το νηπάοοίηιο, σἀρίτς 18. Ποςετ ςοιίξτι:- 
ΕἸ σης πὶ Ν ἐτειπαΐτς, τοι. 

Αἰολόπωλίθ, ὁ κα καὶ νποικιλύπωλίθν, δ ταχύ πώλίθον γατῖος (δι γεΐοςες 6- 
αύος μαῦςης Ηοπτοι. ΠΠ 24. γγανέρρς αἰολοπώλους͵, ἰ.ποικέλως ἱππειζο- 
υὔϑους πολεμεκουὶς καὶ ταχεῖς ἵππους ἔχοντας: 
Αἴολος, ε, ΝΑ ΕΟ] ασηταχ ν φητοταπὶ,ἀς πιο ΨΊγΘ Πτς Π| 0.1. Ἐπεϊά. 

'νῦι νιάετο δεγαπιι Οὐτάϊας αιοαιε [10.1π  ετφιπουρἢ. ΑἘο- 
1ππὶ Η!Ρροτα [τὰ πὶ ΕΠ} (σγιθῖς ; νηάς ὠολίθ- ἱπποταίδης ἀιςι- 
τος Ὠιοηγ  ἀς τα οτδῖς. ΔῈ οἴυπι Οταςὶ Ηο]Ιεηὶς ἔμ{ δ Π] τα τη 
ὃς Ῥγίγῆα τγδάπητ. νηάς π δ 6110 «δὲ εἶθ᾽ διαλέκτων, δπὸ 9 ὐολου 
τῷ ἵνμω Θ- παιδὸς τὸ πύβδας εἰολίς ἐκλήθη: ὅξς γὸ δέχῳ, πόλεις κτίσάς, 

τί τε χώραν οἰλολίαν, κ τίν) διώχεκτον αἰολίδα τροσηγϑοδυσε. [πὶ ἀΐαϊοσο 

πιοσιε αὶ Ομ ατερῆοη τηἰογιδίτωτ ἀρὰ οἰ απ, ἀὰτ 4α15 
415 Δατῃ τ οἷμις βιογῖτ, ΑΕ οἷας Βἰίας ΗΠ! εηῖς ὃς αἰ ογοπος 
Ῥατοῦ βευτατ. ΑΒ μος διτοπὶ Γὰπτ πα ποιρατὶ οἱ αὐολεῖς 5 1. ΑΕ οἷες, 
ἤσιτ αὖ ΗΠ ςης εἴας ράττο οπιπας Οτςοὶ ἀϊξξὶ πτπὶ ἕλλίωες, Ἐμτ 
ἃς ΔΈΟΙυς ρᾶτεγ δα πησυςΐ, ΠΟ τοχ Ὑ δητότιιπη, [ξἀ 4 4 κπΠὶ 4- 
Ῥαᾷ ΕἸΤάθην ντίϑεπινντ ἰηἀῖσαῦ 5ογαλς ἴῃ 7. Ετο]4, 

᾿Αἰόλίϑ' ε, διναυλ ας πγάσι οὕς, νοἰ οχ, ἀΟ] οἴις. μέλας, δυκίνητὸς ποιμίλῶ-, 
ταχύς ἐολίΘ. ὑφιςνξγροης ΠγΔοΙ] Οἵα ς, χῷ ταύξικτος:ν οἱ αἴτυτιις ἃ πο- 
φαῖϊης εἰελλα,ἵἁ ρτοςς]] 4, νο] αὐ ἀολέω, 14 οἵδ, ποικύν .Μειμοάϊας 
ἄεάυςῖς ἀπὸ πὰ ἀΐειν τὸ ὁρμάν αἰόληνὺξ, ἴ, σκοτεινὴ κὶ μελαινεῖ ἢ ποικέλη 
εἶ αἱ τὸ ἀἰςρα,1.ΠΟΧ τοΠΕΡΤΟΙῶ ἃς ηἰ στα ἔξει νατία ργορτογ αἴτγαινι- 
οἷας ΕΡίσταπΊ, αἰόλον τ μεροϑτιλὲς δαρ φαίνεσοι μέλισσα. αἰολίθ- αἰὼν, 
οδίςσυταπη ὩΘΒη, 1» τεσαριις οἄαχ. Δ] αη 0 ἐτιαπὶ αἰσλίθ- οἢ 
ψατιὰς ΠΙΕτΑρΡ ἢ .1. πη] τ ρ εχ, Πρ] Ἰοΐτιις αι (παρὰ {γοορῖι. 
ἀϊοίτατ Εἴλυσε χρησμδι᾽ ὡς πρὰν αἰόλον σ΄ ὅμα αο ἰξηΐι Αςἰς ἕν ]ες ἴῃ 
Ῥτγοῦπηοῖ ἠἀϊχίς εἰἰολοςόμους χρησμοὺς: αἰόλοι σφῆκες »ναίραε οἱ 7) χϑ μέ- 

“σον σιυεχῶ; κινθυῖνοι πόδας αἰϑλΘ’ ἵππιθ' ἀρυὰ Ηοπηεγιοααας νο- 
Ἰοχ, ἴ. ποῦ ὥκυς νΕῈ] ποδείρκης. ἘΠῚ ὃζ σὶόλίθ- ριυ[οῖς οχ ἰσαγουι!ηι 
Θέηετο ἀρινά ΑἙΠ οπόριπη Π1Ρ.ζ. ΝΝΊσαπάογ ἀμ σεηθτα ἔςῖτ ἰκα- 
ΤΟΥΙΙ ΠῚ. τὸν μι ὀνίαν τὸν 3 αἐόλον. 

Αἰολοτίας, γατίςγπονκέλιΘν, αἰδλθ- » φα!άαπὶ [ογ  δοηάιιην ρυταητ αἰο- 
λώπιας. 

Αἰολοτροποςγ ψατὶῖς ρταιἀ ἴτας Πιοτίθι15ν ΠΊΟΓος Πα δί τάς πγμτσης. 
Αἰολοχ της κε ᾶριἀ ΗΟ πγοτισιαΐ ταν Ε] σοπτὰ σοοις οἰιαγίατ. 
Αἰολοςόμος ὁ απ θέσις ἃς οδίσαγις, Ρέγρίοχα ἰοσιιθης ὃς ἰρτγῖςα- 

τανἂρια ΜΕ ς ιν]. ριτοτοη οἰϊ ογαςα!}!. ξ 

ΑΓΕ 
Αἔἴον, αὐτὶ πὰ ἤκουον καὶ τῶνανώμίω » Ῥτο Διά ἰς δ 4ΠῈ ὅζ ἰςπτίοθαηι. Υ᾽ ἰΙάς 

Αἰἰω.αλιδὸγγαῦταπη,}. μο τιον, ἢ κάταντες »"" ἐτερόκλινες γἡ πλάγιον. 
Αἰογεωγίξα,ν τ 411} αἰονέω͵ αἴροτϑο, βρέ χω, λέω, σμήχω,κατόμτλώ, μα πιο- 

δον ἀείαροτ αττισ ον ρεγβιπάουν πὰε χροταιόγεῖν, 1] ΠΠΟΓΟ. 

᾿ τὸ 

-«-ΠΨΠῸῸ  ὰὔἰἣ ὧδ. ἫΝ "ΝΣ 

-- 

Ὡς Τὰ, Ν υὦ. αὐ “ὦ ΔΡ ὩῊό 

ει δὺὸ'ὶ Ὧν 

ῃᾳΨῃ ΝΟ 

Αἰορ νἱτη ἐπσια δου τσ: γπάς αἰορποταῇ, 1. γι το άσ Αππημαζοποςῦς 
ἀιδζαταῦτμον Πεγοάοσ. δ. 4. ; 

Αἰσρᾷν 9ερμώ ὑδὰτι ἀριιά Η!Ἰρρος.4ς ἰοςἰς ἰῃ Ποπηίηε ρεγρογαπὶ ρος τος 
αἰοναν. 

Αἰξὶ ἀατίιπας σαΐτις Ῥ᾽ ατα ἐς ἃ ΠΟ ΠΥ πα] εξ. “ 
Αἰπεὶρἱ. ψυχὰ χαλεπὰ, τος οἰζ,αἴτα» 4! ΕΠ οἰ Π1γ6] πεὶ ῥέεθραγαϊτα βαοητᾶν 

Αρο]]οη. ὃς Ηοιποτιρτο αὐπέα ρει γηςορ. 
Αὐπειανας, κα, ρ εανντὸς 1 ἀσοη το: τοσίοη δ. Εν ὃς Αἴπεια, νὸς Ου- 

ΡΓ αα; σήλοι αιοαὰς ἀϊοίτατ. νης ἤτ σοητη]α ποιπθη αἰπεοίπης», 
αὐίείτο ἕντ ἡρακλεώτης. Αὐπεία Δπτε πΊ δα οἰ μι ΠῚ ἔπ: ΠυΙΠΙ ΠΠΠῚν ὦ 
1.Αἰτὰ. ΗΠ οπιογ. Πτ44..,αἰπεῖα κολώνη, δῖς.1. ὑψηλή, ΄ 

Αἴπεο, Πγοτῖςὲ ρτὸ εἴπερ, 851, αριιᾷ Τ μεος αν ΕΗ οί οἢ, ταπιςῃ δὲ δι 4. ἘΡΝ 
ἘΧΡΟΒΙΓΌΓ αασερ τἀ Π6 841. Υ̓ 

Αἰπεινὸς ὁ, εχ οο στα βάϊτο ἰοςο ροῆτιις, ψυλθς, αἰ τις γεἴατις, χαλες- ΕἾ 
πός. Π!οπι.Π|84. β, κα αὐ εἰνίιυ γργόεσσόμ. ΑΠτίρατεγ ἴῃ Ἐριρτᾷπη. κα) ς 
μέγαν αἰπειγαὶ πυραμίδων καμοίτων [Πα ζ πυΐδεισον αἰπεινίω. 

Αἰπήεις,εντος, ὁ ,ἰἄειη. Α ΡΟ ]ου.2. νὴ σῶν λέπον αἰπηεοσὸμ. [Ὁ 146Π|,χαύκος- 
σὺν αἰπ ἐν ται γϑις, αἰπιήεν τα βίον, νἱτᾶ οΧοο Δ. πη εοσα κουταιγὶςγα }-- 
τὰ ρτοςς}]α. 1 ἘΡΤΟ αΠΊΠ. 

Αἰπίωωδς γώπειν ἐς. 

Αἰπόλα ες, ἡ, αἰ πόλιον αὶ χρίπηλίθ:, σαρτΙ Ε γ δὲ σΑρτάτιηι ἰηπίτοῦ , ἤθε 
πιογοδῖου. 

Αἰπολέω μοΐσω, σαρτας »αίςο, Ἡ Πεοοτγις. ΕαΥ11.θ, Αἰσδέτι λῇς με κ αὐτὸν 
ἀμ ἀποκέον τὰ διδάξαι, Τίω αν πεὶν μιτύχαν δώτω τὰ δὶ δεικτρεί τοι γα, 
τὰ εἴτ, φιὸ 11 αι γιϑτπο ὃς ᾿ρίαπα ΠΠ18] σαρτᾶς ραίςςητοῖι 40- 
ςογον ΠΔην ΝΜ ατ  ]απὶ ἀλθο ἀοέξείηα: ργωπυα τιθι σάρτᾶπη. 

Αἰπολικὸς,λἀ σάρΓ5 ρευτ ΠΕ ὩΣ, σα ΓΘ 5» ραίτοτα!!ς, εἰπολικὸν μίωυμα, 
{πιδυϊατο ἤἔρπαπι, ἔδει πιά! οἴ πὶ σάρτς,, 1. σαι χιο ἰπάιοα-, 
ταῦ σαρτάϑ 1Πὶς ἔα Τε ῖπ Ερίστάση.. ͵ ἶ 

Αἰπόλιον "τ στοχ ρτορτὶ ὰ σαργάγα τη αρτΙ]ς ἴσαι Πιαβά 16, αἰ γονόμεον,,ς 
ἢ τ αἰγῶν ἀγίλ». Ηετοάοτ. "5.1. τώτε αἰ πόλεα τὸ τεὸς ποίμνας κὶ τοὶ ζε-- 
κόλια ὁ κύρος ἔϑυε, ὅς. Οὐ. ἕξ, τὸτ' αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν. 5ΟΌΡΒοο. 

κλὺ ταὶ εὐ πύλια ἀἰςῖτ» ἴ. οἰαπγοία σάρτι! τα. Ὁ. ΗτοτοηΥ πη. ἴη Π4ρ.43- 
ἘΖεςολιαν Θεαςο, παῖς» ἰξγπηοης, σαργάτιιγη ὃς ΒΙτσοτιηι στοχ, 
[δ] πυΐα πὶ σὐπιιδτίατίο ἀἰοἴταῦ ν 44} ὐπόλεον, δ᾽! ἀεπὶ ὧπΘ- 
Ἐχοο πὶ, πόλιον σοηποτίατίσηοτη ἤσπηιςατ, ἸΝΑπι Βυ:μπηοάξ 
ΔὨΪ ΠΙΆ ἰὰ ἰςπηρογ δά οχοο ἃ ξεΠξίυαης., ὅὲ Π1Ἀ1] ροπισα]! Ππίπαυ 
αἰ 1δ1 πο πιιης ν ΔΓ 2] σςτογῖς απ ηΠγ4} Πἴσιις τητεγίτιις εἴτ, η1- 
ΡΙΙοίοτ απτοπη εἰζ η]1ὰ οτ  πηοϊοσία αια αὐπόλιον ἀφάιιοΐτιγ αἷρ α]- 
πόλ Ὁ. ὠπόλίθ-,Δυτοια ἀνέζεις αιια}1 αι οἶτοα δὰ ἰητοΥ σᾶρτας γαὶ-πος 
(τας δ αἱξ, ὅς πολέω. 

Αἰπόλίθ.; ραίτον Ῥτορυιὸ σάργατιιΠ15 1, σαρτατ τς, πουμίων “Ἶ αἰ ὧν, α]-- 
γονήμος. Β ῬοΪας τοάάϊταν ἃ δ: ρίιαπο ΪΝΊ στοναρυα Ὁ ΒΠοἰτγατιιπη..ς 
Ῥοπαζες ἴῃ νἶτα Ν ἰγσῚΠΠ] αἰτραὐπόλους ἴηβηηος οἸς ἰητογ ραίτογος. ὦ 
ϑΥῃσορα οἰὮ ρτο αἰγρπόλίθ’,αὉ οὔ ξ α᾽γὴ ο»διπολώ τὸ ὀϑαφχέφομωι, ὁ ὐελ 
τὼς ἀγα Δραςρεφυυήν-. ᾿ ᾿ : 

Αἴπίθ., ε(Θ. ες τὸν σασιιπηοηγἀκρωτήρεον, ΕἸ ΤΕΧ)ΠΊΟΊ5, ὑψηλὸς τοπϑε δος 
ὑχώδης, κώμαπίθ-.Ε οτίρί (ας, τρὸς ἐπ. ἔρχεταμρίη ἀτάμπι τοηαῖτ, 
εἰπὸς ᾿τ{6πὶ ημ0 ( αἰπὺς. (δ 

Αἶπυ, ΖΈρΡγ»ντδς Μοίξηϊα ἀρὰ Ἡοπιογ. 1. β Αἰπὸ δῖος. 
φοητι τη Ροϊζοτίοτε (Ν1]αἴα, 1 αἶτι!η1. 

Αἰπύδρμυτος αἷτα εχτγαέξας, ΙΝ ΟΠ Πι5. 
Αἰπύκερως ἔχαφίθησοταας οχοοϊ σογηπα Βάρεης, ἘτΥΒιοΪ. 
Αἰπυμήπης; στα πα Ποησις, ΖΕ ς ΒΥ] ς»Ροτεξ οτίαπι πσηϊῆρφατο ϑιμπι 

οὐπς ΠΟ η Πα ἤχητ αἶτα ὃς [Ὁ] Π18ν ᾿ 
Αἰπυὲς, ἜΧΟοΙ ἔς, αἰ τὰς» ος 5. ἫΝ 
Αἰπὺς «ἐ(Θο ὑϑυψηλὸς» Αἰτιις. ργοξαηάπς,Ἔχςεϊίας, ἀστιις, στα 5, ἀτ ας, 

ἀξ ΟΠ ς,οχίτιοίις., μέγας, δεῖν ὃς μετέωρφε,ὐ ψηλὸς ,ὀγ ἐϑρέοφυ χολεπος, 

πλήρης δύσβατος, οταρἤοτα ἀπὸ ΤἿθ αἰπὼν εἶσ ἀκρωτηρίων. Ἡ ΟΠΊοτ. 
111. 6. δύα π΄ αἰπιὶ πολιέπρον (τὸ ὑψηλὸν αἰ μέγιτον. Τὰ ΘΠ, αὐποὶν ὀλε- 
ϑρον οἷ, μέγαν, δεινὸν χαλεπόν. Τἀειτι » αἰπὺ τεῖχίθ- αἰπὺς δόλ(θ.,) ΑἸτιδ» 
Ριοξιηάας, Η οἴου. αἰπύτεραι πεδίωννα!τιοτος ζο Πρ 15,1} ἘΡΊσταΠΊ. 
Ἑἰας ἔα ποϊαί πιιπι εἴτ, αἰπεῖα. ἴντα “ἥν εἰς ὑγλυγόντων ἀδετέρων πρε- 
ολοών, τὰ ϑηλυκαὶ εἰς αἱ χίγει πῇ εἰ διφϑόγίω αὐδαλύγον τα, δή αἰπιὺ, αἰπεῖα; 

κολώγη, ἐξυ ὀξεῖα, ταχὺ ταχεῖα Η εἴῖοά.ποδ ὧν αἰπεῖα ἰων, μοι πη στα- 
αἱς ΓΟ πἶτιι". αἰπύ τετος, σα ἐ{1{| πτβ οι πλ Πλμς, ὐψηλότειτίθο, 

Αἰσυτιθ. [0] 1 πη15»αἰτιῖς. ; 
Αἰπυσθ. ΑΈρντας,Γεχ Ατοαάσπ, ν ππς εχ ΠΠΠς Ατοδάϊς, γπᾶς ἀρυ 
Εν, ΑἸπύτιθ- τυμεθο [δρι]ςμτυπ ἈΈΥρτὶ. ς ἮΝ 

Αἵρανας͵ ἡἷ, Ἰο Τὰ πὶν οατας πηογηίηἶς Ὑ ἈΘορ τ. Πρ αητ. Π,1.οᾶρ.8, 
δι Π1.8.6ρ.5. δου δίταν ἃ ποπημ!ις ἐρίτιτα αἰρττατο. Εις Ετιηα 
ναίοῖ αὐἀπογίας ρασγῖα ν]σονα,, πος Θαίθημις 1.2. αἀ ΟἸἰαιςθη. 
τᾷ εἴς, αἰρῶν ἀλόυρον. ἀΐρα, οτίαπην Ρτὸ ἰξουτί, δέ Πγ4 ΠΠ60 {ΠΊ ΤῊ Γ» 
εἰξίνν,κἡ σφύρῳ (ΑἸ ΕΠ Πγας ἢ λάϑρν 3) παρ᾿ ἡφῳ στοίο χοιμίγους ἔφρέφον αἱ- 
ραίων ἔργα διδεισκόμλυοι. ὕτὸ σφύφα ἀϊςίτατ ἂὖῦ αἱρῶ το ]ο ἀςδέταυς. τ 
αἱριγογ Αἶρα ρτὸ ἰο]1ο τ 4Ὁ αἴρω αυοτο: πιοητοιη φαΐ πὶ ἀαβξειτ, 
αεῖα νοττῖ σίποπη νεϊύταις ἐρείστατοηι εβΠ οἰτ. Τὴ Ετγηιο] ἀεάι- 
εἴτυτ ἃ ῥαίω τὸ φϑείρωφί δος ῥα α(φϑοριὶ,) ὃύ ον [ἴτοτοΣ τε ροπτιοηὸς 
αΐαᾳ ἰοίνυτι ἐχ τα ηγεηξι σοττυρτίοης ἀρὰ Ηςίγ οἰ. ραγσχγτοσ 

πὼς 



ἌΣ τῇ 
᾿μῶς (ξτίρτιηι Ἰοσίτατ αἰοαταςοῖρίτατ ἀιιτο ΠῚ σἦοα » ποη (οἰαπὶ ρτὸ 
4δπεῖπα ἴσα σταπο [0]}) » (84 Βοῦρα οτίαπι ὁ ἔα πηοητο ςογγαρῖο 
 ρυ]]αίπητς, εἰν οἷν. ἐπ τη οχροηὶζ οτΊ 1 αἴθ ον αἰγείας βοτάνας γ, ἃς 
σἱτοι χαϑειρρὶ αἰρῶν ἀϊσηητοτ ἃ ΤΉ Σορἢ. 

"ἐεϑεὶς, σαρτας, ἀχτιηξξις, εἰσξξιις, ργοθατιις, αἱρέϑυ ὀδ σαρτας ἔμ 
1δτ.αἷρεϑέωσει δόλῳ γἱ ἀο]ο οχοὶρ δητιιγ.αΐ, εϑ'έσομκαι, ἃ οἰϊ,σαρίατ,οχὲ 

"“Ὃ. 

τίη σιαγ. . ὌΡΤΩ ὝΝΝ ἐλα βες 
Αἰρέομωι αἱ ρρῦμαι μαϊράσομα, ποόρημαμάσρις 8. ἡγε ϑίω, μέσος ἰδρας: Ὁ» 

εἰλόμίω ἀπὸ πὸ ἔλομαι αἰχοη σου σα ῆςατ ἀυιτοπὶ οἱ] οννο] ο:Ροίϊι- 

Ἰονςου!ςἔξοτνορτον το, ἀσοιρίονρταρουο, λαμξαίω, (ἀπτο»ἵη- 
τεγοίρίο, Ἑπτιογ,ἀοοογηο, ἀσρυτο, ργοίξα υογνάςθο, [ογίιοι, 

Ξε δοτ,οαροῖϊο,ξυοτ,ἀο]σο. σοοἰξϊτιιο»1η ἀρ πγο τυ τιτιο,ο- 
᾿ εἴλτο,οτοο ρτὸ εἰ ρον ρει ογι δ ονἱυ Ὀἰλιτιιο, ἰστογπηῖττο. ᾿ἰς οη  ΠΊ 
σποαΐς ρτο ἰοσοτιπὶ γατίους χροπίητς οἰ αν 1 πνὲ Ἰητογργοτ (5, 

᾿ς ἀἐρρόμα γνώμίω ἐκείνα, Τὴς πιο ΠΝ. Τά εἴς. ἀσοξάο (δὰ ριοθο {ΠΠΠὰς 
ο΄ χρηιδησίαπη ΡΊατο ἀς ἈτΘρ. πλείω εἦρεῖ ὥς, ΡΊατα {Ὁ πΊετς. αἱ ερεῖμαι πάι- 
᾿ σρος τόδε, ἰὸς ἃ Ῥάγας ες ριον αἑρρύμαι ἤἶδε κυ τα ταν 1! Πρ Ὸ Ριπ 
᾿ς Βς βυιέξυς,ἰ πηαῖο Βιζξϊτας 4υὰ αν μας, αἱορόμαι ζωϊωὶ ϑαγώτυ, ἴ. Πγα- 
᾿ς ]Ἰονϊταπὶ πτοτῖς. ΧοΠΟΡΒΟη, αἱρήσομαι τελόντάν μόνον, ὃ ανελόυϑέ- 
᾿ς ρως τὸ ζίω, Ρ] ιτατολ ἴῃ ἸΝ αΠγα; ἡσυχίαν αρὸ πῆμὰς αἱρρῦμαι » ναὸς 

᾿ς τοπὶ αυὰπι ποποτόπι πηαῖσ.ΡΊαῖο ἂς ἈΕριιδ. σὺ οὐ πυτέρως αἱρῇ» 
γίτο πιοάο τὶ ρίαςετ; Ατιΐοτ. Π|0. 3. πιογα! υ πὶ δὰ ἸΝΙσομλα- 

ΤΟ ςΒυπη, αἱρρύμιαι τέως ἡ δονίω αὐτὶ σ᾽ ἄνλων, 1, ςατοτὶς νΟΪυρτάτοι Δη- 
τεροηο. Χεθορθοῦ, ἐχέωι δουλενειν αὐτὶ αὖ πολερέεῖν τοῖς κρεί όσι, 
σπᾶ}]ς ΓἘτιῖτο αι πὶ ὉΟΠ πὶ Ρογογς σι ΠῚ Ροιξυοτιθις. )ς πγοί. 
κίεὶ ςεραὐε, πομπεύειν αὖτι τῷ κοιτηγορεῖν εἴλετο, ὩλΑΪαε φοπιι της ΓΟ ΠῚ 
ἅσεῖς χυᾶτῃ αοσυίγο. Ηεγοάοτ. Ὁ. ἐδεὶς γὸ ἕτω αὐόντο εξ, ὅς τις 
πόλεμον πρὸ εἰρίδης αἱρέεται, γε αητοξετατ ὈΕ] Πα} Ραοί. Ποοτατ. [π 
Ἑπασοτα » εδεὶ ὃ τὸς υὐὸ φηίμας κα ταὶς μαντείας κὶ τες δίψεις ταῖς ὦν τοῖς 

᾿ζσνοις γγωουδύας αἱορόμαι καταλιπεῖν ἵν παι δὲ τοὶ πα υση 4 ζοηἤτίιο 
οταςιια δὲς. επλοίιοη ος)τί σρρσῆκον ἐλέῶι τράπειν, 1ά εἴς, αι 

ο΄ ροπιιεπίτες ᾿ηΠίταοτς ἔιςογε, αἱρρδααι χέγεν ἀρια οἰπά6Π1,Ϊ ςΟη 
ο΄ ἢκτυο ἀΐςετο. [ἄστη αὐϑὶ σῷ ςεφαύε, ἔπειτα αἱρούμνῆν Ὁ. σιτάγίω. ἐξ 

σπάνπων ἐμὲ ἐχειῤρτογησεν ὁ δῆμος νἱὰ εἰξ », ἀεϊηάς ςοὐϊξιτισης ἔξὰ 

ετοδης ταὶ δἰ ατηφηταγία: ργαξοέϊιπη,, οχ οπγπίθιις πὸ Ρορυΐμς 
ἀεϊεσιτ Χοπορῆοη {0.1 αανα,οὶ βελεύοντες γιοκέτερρι αἱρραῦ σαι 
εὐὐὰ αξχοντα τ εἰς μήδους «ρατιαξ,, Ἰεσαπτ ἱπηρογᾶιου εΠῚ σΟΡίαγιιῃ} 

αι: )ὰ Μεάος πλϊττογοῦτοτ. Ὀεπιοῖῖμ. ἀς φοτοηδ. ἐρέ ϑὴ τῆν αἱ μι- 
φικτυόγων ἡγεμών. ΟΑ7α ἀς δεηςέξιτο,αἱρεϑέντος τιῤμητοιδ, ἴ. 6 11} ςεη 

2 γι Ηἤει, ΡΊατο ἀε ἰεσῚΡ αἱρρύμαι τρὸ πόντων»εΧ οπηηἰρ ἀς φρο, 
 Ἡετοδοτυς, αἱρεῖ ϑι,οοηίξέζατι ἴδει ραγίς αι, σιιΐ ΟΡ ΟΠΊτιτ φεύγν, 
Αἰονιι δά ΤῊ οὐ.Ρ]ατο ἴῃ ςρηΐ. κακὸς γὸ αὖ φαγνοϊ μίω ἐνδί κῶς πει- 

Δ διεὶς ὑπὸ τῷ μεγίϑους ἡ σῆς αῤχὰς ἃ ὧἂν παλαιὸν φίλον ὦ ξεγον χοῴκώς 
ο΄ φρᾷήόντα διὰ σὲ τρούδοιυῦαι, σὲ ἢ ἃ ἀδίκου τα ἐλέῶι, ὅζς. τε φοπίο- 

ἴατι ὅς το 11 δπτεροηοτε αἱρεῖ ὧι τοὺς πράξεις τος Θοτεηάας (υἱξὶ- 
Ῥετε δὲ φαρείϊετο. Χο ΠΟΡἢ αἱρρόμαι Ἃ ὁδὸν, Ἰηρτοάιοῦ γιδΠΊ» ποὺ 

νἴλπὶ ὃς τοϊτίταο. ΠΟΙ ΟΗΗ. αἱρέομαι ἐμαυπὸ βασιλ ά ἕξ), το ρ' ὅ πηϊ- 
Ἐΐ ἀεϊσο,ἤς Ηογοάοτ. Τ ιςγα.ἰ10.2. αὐάρ καὶ ρηιῆθ: δἐπὸ τὸ πόλεως» 
ψὶτὰ οἰαίτατο ἀεϊςέξις. ἀἰρούμαι δ ἀγώνα μετοί σου ποι στοῶν, ἢ ρός 
σε, Πςπιο ἘΝ. εἴλόυ τοιαύτζωυ πολετείόν,ταὶςιπ Ἀ οἸρ τγαέξαιγἀδ; γατῖο- 
τιςπιὶ ἐπα τι 8ζ Το τιτα {Ὁ|ωΠ ο πη ΟἹῈΒ αἱρεθεὶς αῤχειν 1. Δ4 ργαίξέξυς-: 
σάτα ἀεϊεδξιις. αἱ φούμαί σε Τὴ τίωὶ αῤχίαιδ, ἀΦ 1} 6.10 τε πτᾶρ Πγάταπι 
γε] ρτϊπεῖροπῃ. Ρίατο ἀς Ἰερ ἐρηυύθ- ὅῆα πίω) αῤχίω), λὰ Ρεΐης ρα- 
τοι εἰς ξξας 1 ά4ςπι.αἱρεϑεὶς αῤχίω),1ὰ εἴξετορ πο εὐφξξιυις αἱρεμαὶ, 

᾿ς Ρῖοὸ «ἀρίο, ΤἈιογ ἀιάες 110.2.τοὺς σι ὑνὸν τὲ κὶ σῖτον αἱρεῖ διᾶζς. "ὰ 

᾿ς αεἢ αἰτος»8ὲ εἴδιαπι ὃς (Ὁ πτημ πὶ οάρετον ".λάμίανειν αἱρεῖ ὧν συμ κ(οἴ- 
χους,Ἰ,λαμξοῤειν, (ας! ρετε, ἕςογα, Ῥεπιοιὶμ. Η ἐγοάοι.η ὙΒαΙΝα, 
ἀἄριςον αὶ αἱρεουβώδισι ὠὐτοῖσι ὅηηπγεύστειν ὁτον , ὅς, 14 εἴς, ἵρῃς Ρταη- 

᾿ς δϊμπι [ἀτπςητίδυς Νοταπι (ρίγαῆς. Ἠοσπεγ. ἀν" ξ δόρπον ἕλοντο, 
᾿ς χᾷ εἰξιςαεπαγυητ. αἷρέσομαι δὲ ἡδονίαν, ἘπτΙρΙ4. 14 οἰ, σα ρίαπι νοἱ α- 

Ῥίατοπη. Γαρίτυν οτιατη αἱρρόμαι ἴῃ ΠροΙΠοΑτίοης ραΠτπανντ ἀρυιά 
Ατἰποτείεαι 115... ῬοΟΙ εὶς. οΔΡ.15. αἱρεθεὶς, σαρτατννέξυς,ῃς αἱρεῖ- 
ὥιρτο οαρὶ δοςϊρίτατ ἴῃ πος Ῥγοιεγθι αὶ ἀϊέϊο δρυιᾷ δ! άά πη αἷς 
ερυῦτες ἐρήμέϑθτι; αἱρει ῶι ετίλτη ΡΓῸ γοὰ πὴ ρεσασὶ, σοη πο παρ ]- 
ἔξππι εἴϊε ρτο εἱλίσκεώψντ ἀἷρεῖν ΠΌΤΕ Τάτ γε πὶ Ῥόγαρετς; σοη- 
αἴηςοτο ρτὸ εἱλίσκείν. ΡΠ Αἰ ατὶς τη ἐρηἴο]α δά δτμοποθοτῖ ἸΙρ οτος, 
αἱρεθεὶς ὑπὸ τούτου μάλλον, δες. Αἱρειῶς ἰπααῖτ Βα ἐς “ς)ΟΡ ΠατίνοεΒ- 
1ξτε ἰξέξοτπι αἰ !ψαδιη οοηίξέξατί, ντ ΡἈΙ οἰορμ: οίππξ. ΤΠοοά. 

ΠΈΡΙ ΒΗ. οἱ πλέ «οι ΤΥ τὲ δυσέξειδω αἱρευήο ὧν ΡΉΆ1]Ο ἀξ πητιπο τ᾽ 
ἢ ποὺς τ᾿ αγαντία αἱρευήδους. ϑεου πα μπὶ ἐος 4 αἱ σοηταγΓἢ πὶ ἀορ πὰ 
ο΄ Ζεαυπηταγ. ΐ 
ΠΑἴρεσταρ χέωγω μι. ὅσω, εξξα απ υτ]τοτ.: 
᾿Αἰρεσίαρχος ἵξέξα: αὐτθοτ, μαγοατοῖας.. ὙΥΡΡ ΤΟ, 
Αἱρέσιμος, ςαρὶ ἀρτιι5» ΚΘ ΠΟΡ ΝΠ .ς.Ρα ἀ[5:, ελόμ Θ΄ ἡ δεῖν, εἰ πὴ εἴη 

αἱρέσιμον τὸ τεῖχίθ-. Ἶ ᾿ 
Αἵρεσις εως ἡ εἴξξξα, γα 111, Βστοεῖς, οριῖθ. εἰεέξίο» νοΪαηταβ,ἀε]ο- 

ΟΠ δυο διδΙονημίταταπι» (πὰ ἀτιπι, ἐς ξεατίο (δὰ αἰ ϊεέϊατίο, εγεατίο 
τς ργασίτατι δἰ σαϊις, ορριισπατίο Ἔχριῖρ πατίο,ςοηίης, πόρϑησις, 

ο΄ χατάσχεσις» γτ ἱπάϊοατ Τδυςγ αἰ ἀἰς Οτασας ἰπτοτρτος. Ὑ Πα ςνα. 
1ι0.:. Ὡρόυχώρεί δ᾽ αὐτοῖς ἔτε αὶ αἵρεσις ὶ πολεὼς γ οὔτε τἄχλα τ αἰξσ:- 
“κᾶν ἀξίως. Θ 4124 οτίατη ἴῃ Ῥτοδ  επι. Ατηϊοτιςζζίοηε τευσίτιο- 
πὸ 53:1πτογΠΊ ἰξίοποτη γεάάϊτ, Ρτο ἱπτογοορτίοης νγίηα [οὐ] ςετ, 
ῬΙυταγςῖι. ἐν ταῖς ἐρώτικαῖς δινγήσεσιν ; αἵρεσιν ποιοῦμαι 53) τῷ πυϑίῳ, 

Ἢ 

᾿ 
ἽἼ 

ΠΙ 

Ἀ 1 57 
ὅς, οἴὰς ορτίοηὶς Ργεδξι πὶ οί] ο,ντ ἐχροηῖς ΓΟ Ἰτἰδηίις, [τε πὶ 
ἴῃ Ἐρίβγαπηπ. ΡΟ Τ αἰ ρΡὶ, ἰώ εἴρα τοῖν δυοῖν εγος αἵρεσης, ἢ τὸ γγυ ἐδ 
μηδέποτε, ἢ) τὸ ϑτιγεῖν αὐτίχα πικτόνημον. [σα πηος ΟἸνι γίΟἴτο Πγι9γεῥεὶ 
ἀερωσιιης ν οἷν ὅμως εἶχον τρέφασιν οἱ βελόμῆνοι δηαξαΐγλειν αὐτοὺς, ὃς 
ὑκ ὀρθῇ κρίσει λογισμδῥ δ ὥρεσιν πεποινυῆϑυς ἰὰ ςἰχ,ατιαηγςὴ ποηημ]- 
1ο γατίοπαθῖ ντοιφητις ργατοχία αἱ νοοῖ σὸς ταχατς » αυὸδά 
πο τεξϊο κατ! οοϊ ματι ουιιηι ἰμάϊοίο οἰςξξιοηςπη ἔξςοτίητ: ρτὸ ς- 
Ἰςξείοης δὲ ογεατίοης ερηΐςορὶ, νδ] ποιεῖ ὃι αἴρεσιν»Ιὰ εἰϊ,εϊέρετς, 
Τάξηι ᾿δ᾽ ἀξίη, αῤκεῖῶι δεῖ πρὸς τὸς τοιαύτας αἱρέσεις, δες. 1 κα εἴν, Βιι- 
ἰυπηοαὶ ογφαάτιουςς ἰατὶς οἴϊς ἀούοτ. αἵρεσιν ποιεῖῶι, ἀρὰ Ρίατο- 
ὩδΠῚ ἐς 1ορ ΒΡ. δος ρυταγ ργο σοπητῖα Βαδεῖς 1αις. Ευδησ ΙΔ 
(2Ρ.24. πράξεων Ὑ' ὑπος ὀλων:αρῶτος ἐτίμων “ἘΠ ναζαραίων αἱρέσεως δες. 
14 εἰλιλαϊμότοπι ἰβέτα: ἸΝαζαι ςθοτιιπν.Πἀοπη ςαρ. 26. δ τάξη, σα- 
σι πάντες οἱ Τ᾽ Σδειῖοι προγινώσκεντές με αἴωϑεν͵ ἑαὶ θέλωσι μαῤτυρεῖν, ὅτε 
χτὶ τἰωὴ ἐχριξες ἀπίω) αἵρεσιν ὁ ἡμετέρας ϑρησκείας ἔξησες Φαρισαῖθ-, τά 
οἱδ ποιιόγυυς ΟΠγπο5 {πα » 40] ΡΓίὰ» Ποιογάης τὴς δ ἰηϊτο ἢ 
γα της το πγοη απ ἔξεγο, αὺὸ ἀ ἰςσα μάτι ὀχ αυ τι Πί πιάσῃ [8 - 
ἐξαπι ΠοΙτια το]!ρ ἰοηΐς νχογίπι Ρμαγιίζοις. Ἐχ χιίδιις ἰοοῖς ρᾶ- 
τας ῃδὴς ἀϊέξλισποπ) ἀρὰ ψεῖογος ἤθη ἔα ΠΠ[ς οὐ οίὩπι, νὰ παπο 
ἀρῃ ΟΠγηζίδηος » πη διις ιυτη Τ πηπηα σοπιροῖατ ςοηζοτάϊα, 
γτροτο οἰ ςπὶ ςοτροτίς πηέδγῖβ᾽, ἰατο ορτίηνο ἱπαϊίατῃ εἴ Βα- 
τοίξος ἔειι (ςέζα; νοςαθυ} πλάϊ Ποηο πὶ Ἰοπδη5.1 ἐσ τὰτ ςαρ.2], 
Γευΐτ, καθ᾽ αἵρεσιν πρὸσφέρει διώρᾳ, Ρτο; ἱροητὸ οὔετι (οηδ. εἰς τίωῦ 
ἀροτέραν τὶ ἀξίας αἼρεσιν, 1... ρτηπίπᾶπη νίτατη αττι ἢ οἰάπισις, αἵρεσιν 
γέμω, οὔξετο ορτιοπόιη. σορῃοοἱ, αἵρεσιν δεδόναι, ἄατο ΟρτΙΟΠςΠ,. 
1(Ὀετᾶς. ἐν τῳ ρος φίλιππόν, ἀνν εἶ τις ϑεών αἵρεσίν σοι «ψυΐη μῦ΄ ποίας αὐ 
δδημελείας κα διατριζῆς εὐξαιο ἃ βίογ διώγειν,ἐδεμί μ ἔλοιο οὗ, εἴπερ ἐμοὶ 
συμξούχῳ χεῴο μᾶνλον ἢ παύπίων,  ςςἸριτιτ ἴχριας ΡΙοὸ ορτίους ἴξαι 
ςουάιτίοης ἃ ΡοΙνθιο πρδαίρέσις, ὙΠ ΟΥ ἀ᾽ἀος 1.2. καὶ γὸ οἷς μἷὸὁ 
αἵρεσις γεγϑώηται τἄᾶννα ὀυτυχούσι «πολλὴ ὀῤβοία πόλεμῆστμ 7γ ΕΟ ΠΙΠ οος 

41 ργοίρεγα βογσταηα νταητηγ » ῬΕ ]Πυπὶ ριαόρτατε 4ιὰτη ραζοπὶ 
τχάσηᾶ νεςοταϊα εἴς. αἵρεσιν ὅ): σοι πϑιῖμαι τίοὶ ἐμαυπὶ, ἰὰ εἴς, {6 - 
ἔϊοτ τειδριιά Πεπιοίϊμεη το σογοπᾶ. [πα ἘρπιΡΒΠΠΡΡΙ. μη βελο- 
μῶν ἐφ᾽ ὑμῖν ποιήσαι ξη δὶ ἑαυ Ἐν αἵρεσιν, αι πὶ ΠΟ] στ νος ἐς έγατί. 
αἵρεσις, Ρτο ιμάϊο,, Θαἰςη. «4 Οἰδαςοπ. ρ.Σ. ὃς αἰ ρΙπα, ἐκ τῆς 
ἱμεϑοδεκῆς αἱρέσεως ὀμαπεπεισυῆδοι,δις. 1ἀεπὶ [10.2.14 ΟἸ Διισο τ ἐΠῚ,1. 
εχ (εέξα δὲ Χυΐδιτατο πηοι μοί ςο, ὅζςιντ ἢ μεϑυδικὴ αἵρεσις καὶ ἐμσᾷ-- 
φικὴ, σαὶ ΟρΡΡΟη τα δογματικη αἵρεσιν διακρίνειν, αἰτοτατγι τιν ἀ6]1- 
δεῖς, Ἡεγοάδεις Πδτὸ 1. Καλὴ αἱρέσφ, φυοα δοηῖς σοηἀἰτοπίρβιις 
αἴζιτατν Γἠτίτατ. ἐς ἰατα ρογίοη. ὃς ὑἶτσο αἵρεσιν γραφεὶς, πατος (ἃ 
ςοπάϊτίοης (ζτίρτιις, ΠΑΠῚ δέ αριιὰ ΜοοΙ Ίη. αἰῥέσφςγοοπα!ϊτίοποςν 
δὰ αἱῥετιχαὶ, ςοηἀἰτἰ ΠΑ] 14:] ρεῖ 411) νεγταης ιυπ ες, δί Ιερατᾷ 
ὉΡτΙΟΙ 5, αἵρεσις ργο γοΪ ἱητατο ὃς ρτοροῆτο . ἔξρίας ἀριιὰ Ρο- 
Ἰγθ. ΕΠ ετίαπὶ αἵρεσις ΡἈΠΟΙ ΟΡ τιπην φῖα εξ δρίηϊο ἀς φίψυς 
ἄορπιατε ἢτπγατα, ματειῖς, ἐξέξα, ἡιιάγιιπη αάτιοτ 1π ΡτΙ Πλῖς ο6- 
Ἰεθγες ὄγαης Ατμεηις, Ασδ ςπιῖοα. Ρεγ ρατοτίς. Ερίοιγθα δίϑιοίσ 
(4: ἃ ψαίθιις αἰτα: οπιπες αι!8ὲ ἃ Γιαοττῖο ςΟ]]Π Πρ αηταγ, τη αυαπὶ 
ἔουτίθιις ργοπιαπάγιητ. Θέσις (ντ φηποτας Οα]Πις) εἰ ργαϊξαπτὶς 
Ϊπ ΡΒΠΟΙΌρμιᾳ ΥἾΤΙ αὖρα δοξίθ- ιν όληψις, 14 οἱζ,ορίπῖο Δἀπηίγα1-- 

Ἰ]ς:ἤσατί Αητ ἢ ηἰς, ὅτι ἐν ἔςτιν ἀὐτιλέγειν Οὐκ ἢ ΟΡτοροτ τη ρ᾽α- 
τας ΠΟη ἱπυτραῃος, 4 ΠῚ αἵρεσις, 1ά οἵξ, ἰςἔξα ππποιρατυτιεά τητος 
ΡΠ Ατος στγεσα!έίαυε, κοινη ἔγνοια: αἵρεσις ετῖα πὶ [46 πὶ αυὸ ἃ ἐἰϑτῷ, 
πιος; ςοηίαετιο. ΡΟ τς » σιωειδ ὡς γὸ ἐκ  προγεγχοκυῆμης συῤ:- 

ζιώσεως ὃ πὸ βασιλέως αἵρεσιν, "ἡ δίωταν ὁποία τὶς Εὔνηος ἀϊοιαπας, (4 
Ῥροη ἀε ξαίγειζσ' πναπίουο ἀε υΐιτε. ᾿ 

αἵρεσὶς ἀρυά ΕςοΙε!τίμτοτες ΠΟ σ᾽ πΊὰ ΡγδιπιΓη ἀε 115 ας Δά ΟἸξί- 
ΤξιΔηοσυ ΠῚ το ΣΙ Ο ΠΟ πη Ροτείηςηξ, ἀορπηᾶ οὐποάοχα Πάεὶ ποα 
ςοπίοπυπλ:νΠ4ς αὐῥετικοὶ ρΓΑυΪ Αἰ ἐουΐμς ἄορ πιατὶς Γξέξλτοτες. 

ΑἹρεσιώτης γε. ὁ, Βατοτιςας. ΑἹ ἐσιώτις καὶ πολιτεία καὶ Τ᾽ αἱρετεπκών,1. εἰριι. 
1ξι δά αὐ! Ἔγατίο ᾿ναγευισογῃ πη. 

ΑἹφρετέον, ΕἸ ἐσ εηάιιπη;εΧροτοιάτιπην ΠπΓοἸΡ θη άιπΊ, “οπιρ  οζεη ἀπ πὶ 
ἴξιν ἀπυρ!οἐξεπάμσπη, ΤῊςορ τ. Β Έ.ρΙΔητ, αἥρετέον τοῖς αὐτοῖς, δίς: 
1 Π4ε πὶ τοριις ἐοπιρΙςξξεπάμπι εΠγουηξξα Παρ ]ς. 

Αἱρετέθ-, οἸ!Τσ ἐπα ας ἰξέξαπάινς, ἐχροτεηάιας, αροΠςηῴιις. ΧΕπορἢ. 
ἐλ τ Οοπηπιεος ὀὐθρώπε γνῶμιη αἱρετέα ἐνόμιζεν ἔξ). 

ΑἹρετέω ὧμ ἥσω ΡΓῸ αἰορύμαι. ν ; 

Αἰφρετίζω μ ίσω, εἰτρο, Ρίαςεο, (εὥοτ ρατῖος ΠιαιτετΙ οί τη » αἱερύμαι» 
αῤέ κόμαι προαελύμαι ταὶ οἶδ αἱρετικῶν φρονώ. ἀρουίατίο Ἰπησιτα Γ. 
δυτὶ τῷ αἱρεϊῶχ : ΜιΑττ, 12. εχ Εἰαϊα. δε παῖς μι5γδν ἐρε τιστέ γ) αι! τα 
εἰεσί. ΠΕΡΜΝ 

Αἱρετικος, ΑὙ Ἰἴτοτ. 1.1. πῇ ογδ] ἰπττ ΟΑΡ.ΣΙ ἀἱοετικοὶ “ὃ εσιας κίνδια ΡῈ. 
τίσυ]α, ας Πμα ἀκ. ΠῚ εἰϊεπτία ἀμ] ραπτυτ»ια οἷ ΦμιοάΑΠῈ πιοάο ὃς 

πηοάϊοοτγιτατε,, ν᾿ Ιᾳοοῦθιις Ελθεῖ ἐχροηΐτ, ΑΘΟΙΡΙΤΩΙΣ Ετ|4 ΠῚ αἰρε- 
πικὸς, ρτο βιϑϊοίο {τα (ξέϊα αυτδοτς, αὶ ματοτίςας αυοαηις [α- 
εἰπὲ ἀϊσιτατ. Οτεσογίας ΝΑΖΔηΣ [ΠῚ] οτατὶθ 56, εἰς ταὶ θεϑλικιαιν 
ρετικοὶ γλωοταλγεί πωστιγ! τότε πῆς εὐσουσιγ,, ὅταν ἔδωσιν εἰς ἔραν ὃν ἀϊ- 
εῤχόυῆνον, 14 εἰζ, Πατοτῖςὶς ᾿τη στα ΡΓαγΙΔητ : τὰ ΠΟ ςτοάιτατὶ μπε 
αιπὶ ν ἀογίητ ἰὴ σα ΠῚ αἰσςηάςηῖςη). [Δ 6 πὶ, αἶρε ψοδιο» τοτὸ ὅξιν;, 
ὃ ποιεῖ τοῖς αἱρετικοῖς ἢ πλαγίων τά εἴ» αιιοά ἴπ Ἔγγογα ΠῚ [μξεϊοίος 
Ἰηάειςιτ] ἀςπι ἴῃ οτατιουνε. εἰς τὸ ἄγιον βώπῆισμαι, εἰ δέ τί ϑηρίον αἷ- 
μἐτικὸν καὶ ἀλόγιστον, χοΐτω μεινάτω, αιὸα 11 αμᾶ ἅτ ἔξτα ματος ὃς 
τατὶ οηὶἷς να σαρτᾶ, ἰηξογινὲ πηαποᾶζ, αἱρετικοὺ 401 μα οη αἰ, ξληο- 
τς 6,5 γ ηφάϊ ΟΟηἰλητπορο ταηζ οχργίπλίτατ. 



τ ΑΙ 
Αἰιρέτις τἴδ ἔργων, οἰ ςξετῖχ οροπιπι,ἰοσίτυτ ἐάρ.8.}}.5αρί ξητία ερε- 

πἰς,ασπατα νε] Δπιδῃϑ8. 
Αἰ ρετις ὴς οὐ, Κ ρείησερς (εέζα ἴδιαι δατποτ. διρετισὴς, Αἰ ̓]ιι4Γ11ΠῈ ρᾶτ- 

τίασα ἔιοτον ὃς [παάτο ας. ΡΟΙ Ὁ ἰας, τιν αὶ υδὸὲ ἐϑελογὴ αἱρετίσας εὑ- 
ρε πελοπουνησίων ς '. Εσηπο5 ἱπαςηῖς 41 ΡεΙοροηποῖαπι ράττίρις 
ποὴ ἱπαιτὸ ξιπογοητὶ Ὀιοάοτας δίσα]ς, δἠῥεικως τροσφερϑυῆν Θ’ πᾶ- 
σινποχλοιὶς εἶχεν αἱιρετισιαἘ τὶ ἀιτῳᾷ διωμαςείας, σοτηρ!αγας ἱπιροτὶ) ἔλα - 
τοτγος μαῦδυττ. 

Αἰρετιώ, αΠιπιο,ἀδαςο ἰη πΊ64Πὶ ἐξησθητ ΠῚ, 
Αἱρετὸ οὐδ᾽ ὁ, ἀγαπητὸς, ΟΡτΑΡ Π1ς, ΘΙ ἐεμάπςγορταῖις, ορταη ας, 4εἰε- 
ἔζας, Εἰς λας » [εἰεέξας, φαΐ βρὲ εἰεξείοηεπι σομξθγτιγ ν σοπιπτοσ 
ἀιις,ργα πα πσ»ρστίο τυ ρα ει ρτιις γα] ςαρὶ Ροτοῖς, προ γα 1115, οχ- 
Ραισπα 5. [πη Μοπιποηίς Ἑοϊοσ 55 ἐεὶ γὸ αἰρετὸν τὸ ἐρρίσμιον,ιιοά 
ἀπιατις (ξ ρετ ροτίμς εἰϊς νἱ ἀστιιν. ΟἸχίταις ΟἸσέτο,Νὰπὶ ἡποά 
αυίααα σαρίτιθος ποὶ βειὲ Ρενίαλάοτὶ ΡΑτίτατ. ΡΊατατ Ομ. ἰὴ εγ- 
οἰιγρο ὀθόρες αἱρετοὶν ὅζ. ΤΟΝ ΊΤΙ οἰ. οἰμρετοὶ δυκῳς"αἣν τ ιτγΙ- αρες 
τὸν δεικοισ-ἡρκον τ δ τγία πγ. ΡΊατο ἐς ΓΕ σ!. αἱρετόν ὄφι, 14 εἴπ, ἀεςετ 
{πα ορταη μι οἵδ, αἱρετώτερρς, 14 εἰξ, ροτίοτ. αἱρετώτερον ὄξιν,Ιά 
εἴς, (ατίας οἴ, (δα ποῖ τας ἔδει ργαϊεδητίις. ΖΕ οι σοητγα Οτοῖ- 
Ῥίιοητ. ὅσει τὶς εἰιρετὸς κυρά ει 7 ψήφισμα, ἐκ ἔς: ταῦτα αῤχιὰ », 1.εἸε- 
ἔτυς, Ατζοι. βί(δ. ἄλυπί. ἀερετὸς, ὅς ἰὴ Κὶ Ποῖοτ. 

ΑἿτρε τὸ χαϑ' αὐτὸ ἀϊσαπτιγ μα: ἀετγαξείς ςατοτίς γοδιις Ρογ ίς ἔπητ 
ἐχροτοπάα,]ια Ἔτίατη ἢ ἀοίϊης 411 ργορτετ (δ [Πάπγαιις ἀτ ηῖτα- 
τέυ Ἔχροτθπάα ἔμπης. 

Αρ ἕῳ, μι ἥσω,ποξρηκα ἰδρις Ὁ» δεύτερφς Εἰλὺν» σαρὶο, τεηέο, οδεῖπεον 

ΟσοιΡῸ σΟθι μη ςΟ, ΓΘ ΠῚ Ρεταρο, ἀἀπιπο ται πὶ ΟὈτίποο, ἀςῖι- 
πιο απ ποτ, ςοπιρίςξζοτγιοχοιριο, ροτίογ, αἰ ρ ίςοτ, Ἰῃταγοῖρίο, 
δαίοιίςο, ἀετίπςο, νὶ σαρίονεχρασηο, ἀειίποο, πορϑώ, χειρρόμαι, 
ἀεῖςο, {ἰδῖσο, ἀἰγίρίο, “προ τοῖο πέποῖϊο,ςοηβςῖο, οσοιαο,ἐχτιη- 
συο, ἰη πρτοίην ἱπάαςο. «ἰρέω ταὶ ὅατλαι,, 1ηξοΓΟ ἀγπτ. αἱρεῖν ποῖ- 
λιν κἱά οἴει, γγῦς ροτίτί ἴδει (αδίρειε 8. σαρείδ, ίξι ἴῃ ἀιτομομὴ γα - 
ἀΐρεις. Ηεγοάοτ. 1.1. αἵρες τοὺς πόλιας χώμασι,σαρίεθατ νεθες ἀι- 
ξὲν ἀσσοτιδις. Χοπορῇ. 0.1. α ἀ τα: » ἕρριωυτινας αὐτῆ, σε ρατιητ 
εοτιπι αἰϊηαοτ. ΗΟ πχεγι Ἔα τῖι0 δ ἀσσιιίατηιιο ΠΧ ῚΤ » κόμως ἕλε 
σπυλείωνα ἱὰ εἰϊ, ἔλαξεν μὲς σοητάπι ἀσσερὶς Ῥο]τάςπ. [ἀφπὶ 46}. 

β:μηδέσε χήν Δ᾽ ἐρείτω » ποις το ςαρίατ ΟὈ]  αΐο. ὅς ΠΙΔ4.γ καὶ με 
γλυκὺς ἵμερος οἱ ρει ἱὰ εἴτ,κοταλα μ( νειγκοκτεῖ. Οτορσοτ. ἸΝαζαηζ.έσὲ 
ὅὕσως ἡ κκοὺς ἀερίσοτα,, τὰ εἰϊ, ποαις ἢς γοῦ 5 πηᾶπιις ἀαἰίπιυς. Γι- 
οἰδη. ἴῃ ἀϊαϊοσο Ν᾽ ἐπογῖς ὃ. Ουρίἀιηὶς » ϑῦράς κὴὸ ἐλάφων κα νεθρών 
ἰ τρεῖν τε δνεέκου τοὶ νὴ κατατοξεύειν, ἱ. σετιος ὃς πιπηαΐος ντ σαρίατ 
Ὠσπτί(ἀτις ςοὩβοῖατ τη!ξέξαης. ΡΙῸ νΈποΥ δὲ σαρτο. ΗΘ Ποὰ. τοὶ 
δι᾽ ὠκύποδεις χαγοὶς ἅρεον αὐσρες ϑυρόνταί, Πα πιο Ι ἤχθη, αἶδὲ τῷ στεφανε, 
αὶ γάρ ὅδι» ἴσον γειῦ ἐμοὶ “ παῤ ὑμὰμ δυνοίας διαμαρτεῖν, τὺ τούτῳ μὴ ἐλεῖν 

πίυ) )ραφίυ), τὰ οἷ, αοα Ἰάςη. οἰξ πος τατλι ἐχοίάοτε ἃ νεϊῖγα θε- 
ποποίοησια, ὃς ΠπῚ ποπ Οδτίπεγα ἀσουζιτιοης πη, οἴτιντηςοῖς ἀο- 

εαἴληάο. Ηος πηοίο ετίαπι σοπίϊγα! τιτ, οἱ ἐρω σε ἡ αἰτίας, τἀ εἴξ, 1 
σαί τὸ σομαῖποο. σα} 6]. Βυιάδεις τη ορίτοα ααλώλπῃ ά [3πι|1Π| 
1, αἰξατειη ν καίτοι ἐπεί ποιδλι δὶ πηλικαύ τί τε φιλίδμ, ὅἥπω τε ἀπυρχαιῶ - 
μήδίων, πενυτι «ὐλαζητέον « μοὶ δ) ἡ γοϑμοι, τρὶν γ᾽ αὖ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ τ δέ σε 
Τὶ αἰτίας ἕλω, ὰ οἴ, ααπηϊπι πε ταυτα δάςόσις Δητι τα ἀΠγ1 οἱ τ 

τιᾶΣ ΠΙΙΏΓΙΠ ΠἹ ΓΕ ΠῚ ΓΓ4 ΠῚ ΩΎΪΠΙ {πη ΠΊΟροτς σα εηάιι ἀπςσον τὶς 
αἰχιατη γοϊρ τα γεαπὶ μαατας σαυία: ροτέσοτο. ΖΕ ςμ!1π.1) Οτεῖ- 
Ρίιοητ. μὴ οἱρεῖ τε αὐδανοίας ἐνόρυτίον “ἿὮ ἐλλύανων ἃ δῆμον ἧι ἀϑιάων 
14 εἴζ,πο τς ̓αίλητας τοιπὶ ρογάσοτς ἴδε! ἀλπηπατῖς, δίς. Τάεπι ιὉ1- 

ἄσπι, ἐρεῖ γὸ αὐτὸν τεὶ δημόστα γραίμματα, ἰὰ εἰς, αξξα ρι δ᾽ τσα οἰιπη 
Ῥογάσητ Γαι ΠῚ» ΟΟ Πα ΟΣ. αἱτρεῖ ὥιέρωτι, σαρὶ ἁπιοτς. ΕπτΙρ 4. 
ἴῃ Μεάοδιχώρει, πόϑο γὸ ἡ νευδμήτου κόρας Αἰ νὥζς ἢ πορϑῃ.Ρίατο 
ερ ἢ. 8. ἐχεῖν εὐπετῶς πώλιν τίωλ αῤχίωδ͵ οσσυρατε ἕο] ὲ ἀοπηϊπατῖο- 
ποηλ» ἃ εἴς ὁὐαλαξεῖν. Ατ ΠΈΙος, ἐν πρὶ ποινα 9 μαγκῳ πρότερον σἹ᾿ ἐρη - 
κει πασαν εἠΐγυπῆον δὺς ἡ δα, ἀπτοα ὈῚς ἴάπη τοταπὶ ΔΈ σγρταμι (68- 
Ἐρετγατ. Οτοσοτγ Ναζηη εἰς βασίλειον ἃ μέγαν, ἀκουέτω ταῦτα καὶ βα- 
σιλεὺς γώς ἡ μας γε ἐχ͵ “ιρήσεις γἐδὲ ποιήσεις σι ϑέώηῃ σὴ ἀσεξεία,ἴὰ ον, 

Μᾶς τοχ διάϊατ: αιοηιᾶπι πος συ ἀςπι πη μα τ πὶ ποη ἴηάμςες, 
ποΖας ἱπηρίοτατὶ ἀοσιτείζοτο ΕἸοῖος. ΧοΠορἤοη,τα πογηρρὶ αὐἰϑρώ- 
σια ἐκ αἵ νιως μοῦλλον ἕλος, ἢ εἰ διδοίης τὶ, ΠΟῊ αἰτεῖ αἰ τοιὰς » ΡΙα- 
τατοῖ.. ἐν τῷ αἰδφμυϑικῳ τρὸς Σστολλώνιον., τί ϑεῶν τοὶ ἑαυτὰ ρόγματα, 
ὅπη λγος αἴρει βέλτις᾽ ἔχειν, 1. (μας τες ζΟΠ]Οσατο ργοιζ τᾶτιο ρο- 
{τας ἴσα ἐχίσίς. Η ἐγοάοσις ἴῃ Ἑυτέγρς, κα δὴ τὴ ὁ χόγος ὥτως εἰι- 
ρέει, 1ὰ εἴτ, 4υ! πετίλ ΠῚ ἴτὰ ἀϊέζατ τατῖο. “αἰδῷ ὦ ἀιρφιυῦ τὰ κύγον, Ρτῶ- 

τεῖ ἀε]εέξιι πηι τατίοη!ς: ἢς ἀ ρέει ἐμ") γνώμη,ρτονίηθα βοττ Ορτηΐο. 
Τάοπι ἰπ ΜΕ ρο πιοπς, τρότερον εἰ μη ἡμέας χοΐγος αἰτοῦ γε συμμί- 

Ξουῆν τοι, 1ιργίπγα πε αι! ἄδιη, ΠΕ ηος γάτῖο τγαχοτγιτηοη σοῦσγος- 
ἀϊσηναγ. [ἀθη} ἀἰρίκεεν ῬγοτογτΟ νεῖται ργὸ ὅρηκέ, ἴῃ Τ Βα] Τα συ- 
“ναξ υἦὸ δὲ δ νήσων ἀερέκεε,ἴ γα τας τη Ππ]ὰς ἐπ ἀπ] ΟΠ  ὩῚ γεάεσίτ. 

ΑΕΒ υ.σοὔτγα Οτοίριοης. ἔϑηνευ στὲς ἀλη ϑὲς ἐγ) γδτι αὐ αὐτο; ὁ κο 
γισμὸς ἀιρῇ χκἱ. ἐχλέγχῃ, τοηθατ ὃς ςοπυίηςατ» ντ Βυάατις οχροία!τ. 
Αἰρώ (σαῖς ἀαιμοῦ Ἐτγ πο] οσ!ς!)αν ἀλώζ(αἰατο ὁ, ὃς ρογητι- 
τατιοὺς ᾿Ισυ! 4ατγιιιη)ο δ πὸρο ὦ, κα ταλαμξανψωνχωρίζω (εχ 4110 δὲα)- 

ρώγι πορυκρίγω οἰ σονργαεγοινηάς τροαγεφόμαι ὃς αἰρετικός. ΕΠ] ὁτο- 
ἀοτοΤ5.1.Ὁ χόγος αἱρέει, ταὶ ηγις ἔοτετί παιμτ οηΐ ΠῚ, πτορέρεται ὁ ϑυ΄- 
σούς τεὶ κρέα κἰ χρά ται ὁ γτί μὲν ὃ λόγος ἀιρέει, 1.1 υ στη σας ν 
ἔστε ἀπ π ας, ν τΠΓ. 

Αἰ ρευυᾷ 9», σοὶ ρ᾽ ἐπογλαμζαγωγ, αἰ. ἐρῶ, γμάς αφού, ὃς Ποτὲ ὧι- 

᾿ ἍΕῚ 
Ἔ 

ρεύμφι, Ηεῖο ἀ ἐν ἔργ. καί σε ἔολπει γιϑήσεῥν βιότον αἰρεύυῆυον ἔν δὸν ἐγ-- 
πος. Ηοπιετ.ύδ ἐκ μήλων οἰ ἐρεύμβυοι,ἰὰ εἴτ, ἰφαιρφύοιοι ἐν, “ἴω βοσκ»- 
μἰϑέ ταν ἷ.(πγτιριςητοοτος σηΣ πὶ πρσαϊῆσαι ὑφελέῶι, [αάαςεις, ὃς 
ξαγαγί. 

Αἷρυσομαι, ατατα πὴ αὮ ἀερρύμαι. οἱ ρύσω ΔατΕΠῚ πὸ αἱ ρῶ. 
Αἱρησιτείχης, ε(Θ.γο, Μιιτογαπι σαρτογρξαθια; ποπχρῆ ἃ ὈΙρΡ ο οοη- 

(ςτῖρτα: ἀριιὰ Ατπιςη.11.1τ. 
Αἰρεκὸς]ο]τασοαξ. ' 
Αἴρανον ἄκδυρφν, οτος ἔξει 1011} Ειγί μα. Ὁ Ἰο σουί ἄος [15.2. 
Αἰρομαινν τάς αἴρω, ἵ 

Αἰρόπιονγίδι αἰ ρόπινον, τὸ, το ΠΟ γοία ΠΊ, σκοτεινὸν, ὃς ΟΥἸ ΟΓΙΙΠῚ δῷ ἱῃδογα 
ὨΪΟμ α 1.1 εἴπ. κόσκινον ἀπὸ δ᾽ τὸς αἴας διελεῖν, μος εἰδ,διαχωράζήν, 
αιοὰ ἰοἹ τπ| ἰδρατοτ. 

Αἰφόπινον αἰχτοπι ἀἰςὶ ροῖϊς ετγπτοι {104 ἀφο τας 40 αἰρέπενον ἀϊ-- 
ξζαπι νο μη διαὶ τὸ αἴρειν δ πίνον, οο οἰτ, αὶ ῥύπον, Εἴμις ἐγ τι. πος 
παϊπὶς ΕτΥπιοος;. 

ΑἼἼρφενπλαο οτηΐηε, δὲ ἱπαυρ᾽ σατὸ 2 [τις Ποιηϊπατις,, ΟΡ ἰάσατο ΠΊ1-- 
{εἴ ἃζ στα πιηοίιυς. Ἠ οπλεν. Οὐγς ς΄ ἢ ταύχα ἴρΘ. ὐἶρος ὅξηισσαςὸν. 
κακὸν ἕξει. ἀΐρος ἃ εἰς, δγὴ κακῷ ἦρος ὀνομα ὥνείς: ναὶ ὁ μηκέτι ἐσόμβυΘ- 
1 ρ95 ἀγλεὶ τεϑνηξό μενίθ-, 

Αἰῤῥον, ᾿πφάμ!αθις , ἀκολάκευτον γ» ἀϑώπευτον, εἴς δτίά Πη εἴῤῥητον,, ἰπ:- 
ἔχπάαπι. 

Αἴρω μ.ἀρῶ αν. ἤρχο, δζ ἴηι νοςε ραῆτπα αἴρφμαι,τΟΠ]ο, ἰθιιο, εἴεαο, «- 
“ψῶ,αττο ο : νπᾶς [,ἀττηῖς τα πῆς ἀϊέξα;, τεῆς Εεῖζο, 1. ἔιτομ!α: 
ἀιιθιις νἱάτογας αἰ Πσατας [Ἄγοῖπας σογοϊᾶτ: ἰπηοιοο, [Πτίηςο, 
τοροτῖο, τγαηϑίστο, ςΟ]ΠΠ σο,ἀειγαο,  αρίο, ργοδοιίςοτ, ΡῬτοστο- 
ἀιοτν οαἰττῖς, Ό]μο ρτὸ αἰ! οοο, (ΟΠ ἃ ροττι. ρεῶι ΐχϑος, το }16- 
το ΟΠιΙ59[Ἰοίλπιι5. ὃς φορτίον αἴρεῶν, [ισιροῖς Ὠγοίηδηη ὅς το ]ογα. 
αἴρειν λύγῳ,ἐχασ σογατο, οτατίοης ἀττο εις, Ποηιοῇ. ἀρρίωμνοι δγὲ 
“10 ὠμων,δις.ὰ οἴξ,παππογις ἱπηροηδητος. ὥρκϑν κλέίθο, (ει δόξόιν, 
1ὰ εξ, σ]οτίαπι ἀοαιτοτο ίδιι τεροταγο, Ηοπιοι. ἀΐρριτο κλέ θυ 4 
εἰ ἀπενεγκοιτο,λα (οι, Ρ] ΟΥΙὰ πὶ γορ ογτοτφαΐρων, ργο το ]]ο, [κιςΐαη, ἴα 
ϑοπιηΐο - αῤϑεὶς σ᾽ εἰς ὕψι. ἐγὼ ἐπετκόποιω 5 δίς, ἘπτῚ Ια. ἐραιυῆμν 
βαῤθο ἀγίελίας, Ἰά εἴτ, ροπάμς στάσο υπατίηβ, αἤεγεης ΠΙΠτΙαΠῚ 
ΘτΆπε μι. ΠοπιοῆἝιομες » ποὶ ςεφαΐε, ἀλλ᾿ ὡς ἔσιν ὗν ἐςτινγόπως ἡμαρ- 

πετεαγόρες ἀϑ ων οι, ἃ ὑπὲρ τ ἁπάντων ἐλδυϑερίας κὶ σωτηρίας κίνδυ-- 
γον εἰριζυδοοι 1 εἴτ,αταμ! πο οἰϊ,α οι εἴτ, Ἰη απ, α ἐοΠ αιιοσίσ 
τίς, νἱγ] Ατβεηϊεηίες,, ιϊ ργο Οπχη λα [θετταῖς ἃς τς ροτγί-- 
οὐ] {σορ Μ{π|ς,14 οἵδ. αὐελόμῆνοι. ΡΙατο χ.4ς Ἀσρυθ.ἐ φαῦλον τρᾷ- 
μα ψροίμεϑτε, (υςορίππυς, οὶ στεῇϊ ίαπτας. Ὑμαονἀ.116.1ὐπώς χειὶ 
ωρὸς πούτες ῥᾳδίως πόλειλον ἀρᾳῶχ,ιἡ εἴϊζ,ηιο ραέξο οροτῖεσ ἴῃ πΐος 
Βεϊΐα πὶ Πιπιςτγα. δορβοεῖίες . δέος εἰρφί μων “δ᾽ φον δ στέγων πάρχ9 

Ρατπας Πιπηογοπη ἐς Ἰητοτγξοέζοιιθις. Ρἰμταγοῃ, τη ΤΠεπιζοςῖς, 
αῤάμενοι νίπίυ., ἰὰ εἴτ, φαΐ πὶ ρεροτογαηε ν!ἐξογίαπι ἴδε γεροστα-- 
τα ητ. Ὁ ἀν {᾿ξ ὡς ἀασετον ἄἶνον αἰἴρριτο,ἰὰ εἴξ, ὠπενε γκοίτο͵ λάξοι: δ] ε- 
τίδπι ἕλοιτο [στο γ ριῸ ἐοεΐοπὶ «Ὁ αἱρέομαι. ΠΟΙ ά4Ε πὶ ρτὸ ράγίο δὲ 
Δῇξετο αἰτοτὶ νη δέκε χ» ᾧ παιδὶ μέγα κλϑ(θ- ἤρατ᾽ ὁπίοσω,αττα 7δτ ἤιο 
Π ΠΟ σ]ογίαπι ἴῃ Ροιξεγιπη. Βιιίατος 44 [ΟΠ σΟ ΠῚ, συ λό τοι μέ- 
γαντε πόνον ἀρκῶϊ φὴς, λιπερὴ τε απόδίιω ὅξετετηδ δυκένα). ὅζο.ἰαθοτγεπι 

ςορ Ππ. Πισίδμιις ας ΑμδοίνατΠἀς, αὔρεῶι ἐν συλῳ ἱδρωκότα,α εἰξ, [πὶ 
1ατὸ {πάαητοπι (ΠΣ πλοτη γάροτο. Ρτὸ φέρομαι, σὰρίο ἃς διιΐδτο 
[ξα ἱπτροῖῖο. Αροϊίοη. 2. ἵν οὔἴασετον ὀκξον ἀΐρωνται. γε ορος τείξτ- 
τοησ θη πο Πὰς ὃς αἰρογγαγεης ορ ἢ οο].ἴπ ΑἸαςα, κα χον φάτιν αὔρε-- 
ὧτ ἀἰχίτ ρτο αὐριποιεῖι τ," τοι ἐπαίρειν κὶ αὔξειν. [46 πὶ 146}, ποδοῖν 
κλοποὶν αρέ δ, [α ττττη ἰς Τρ ἀποετο," απ. δεοὺ “δ᾽ ποφὼν φεύγειν κρυ - 
φίως.Ἱ Πυιογάρτγο (ο]μο 11.1.οἱ 5. ταὶς ναὖς ἄραντες ὅσο “ γῆς γὸ πα- 

εκταξάμενοι μετεώρφυς ἐσ ύχαζον»ἱ ἃ οἰξ. ὶ [Οἰατῆς ἃ τοῦτα παι ιδιις ἱπ 
αἰτόχις τοι έξις ἠαΐοτοπι ἐσεδαπτ, [Ἐπὶ ΤΒογ ἀϊ 4. οοάςπε 
1Π|θτο, ἄραντες ἑξζϑδομήκον τοῦ ὑαωσι γὴ πέντε διοχιλίοις τε ὁπλίταις ἔπλεον 
δὴ τὶ δηίσαμνον [ἀφ πὰ Πἰθτο ζ. ἐς ργοξεέξιοης τογγοίεγι., εὐας ἐπο- 
ρεύετο Π3ε τίω» μφεκεδεγίομ, αἴας ὑπὸ ὃ πόλεως γα ντθε ργοξεξξις. Ρ].-- 
ταῖς ἴῃ Τ᾽ Ἀςηχηϊοοῖς, αἴρειν βουλόμενος ἡ πλῶν δὲ ἢ ἰϑγκὸν ἱὰ οἴξ, 
δὰ Πτηχαπι οἰ Πα τη γεάμςεογς γοΐθης. [άςπὶ ἱπ ΡΟ] ςοΪα, αράυτες 
μεγάλῳ ςρατῷ;, Ἰᾷ οἴξ » ὕγάσπο ργοξεξεὶ ἐχεγοίτα. [πὶ Ἐπαπσοῖο 
Ἰουπηὶς σαρ.10, αἴρεις τίοὐ ψυχίω ἐμ, Τὰ οἵδ, ἀπ᾽ πη ΠῈ ποίξγατη [1- 
ἰρεηάις,ν εἰ νε [στ πὶ ἀΐσιιηι, 41 πος σποοαρὴ [το πῦ ἴπ Ευδησες 
110 Ματοὶ ξαρ.2.αὔρει τὸ πλήρωμα ἀμτεῖ τὸ χωυγὸν πῷ παλαιυδ, ἰᾷ οἴξ.Δι1- 
ἔεγτ ἱὰρρ]επηθητζιιηι οὐπ5 ποι ἃ νοτοτι. αἴρειν οἵ τᾶ ΠῚ ἄροϊξ ἀς 
τπηοάϊο το] ]οτς ντ ουςα; 23. Αἶρε αὔτον, ἀπόλυσον αὶ ἡμῖν ἃ Βαραζζαν. 
αἴΐοομα ἰπτογάμπι ἀσοὶ ρίτατ ΡγῸ ἴῃ αἰτἰτυιἀϊποπι ργοςςάο. ὠρρυῆός 
“λίκιαρ"ἀ ΑὐἸτοτοίθηι ἴῃ ΡγΟδ]  ηγ. 42 τοάάιϊτ, οἷς αθεαητο. 
ἤρ8» μέγας, ΘὨΙΟΙΠ. οἰαττ πτασ τις ἴδεν δειχίαρ», ἀϊςις ΒορΒοοὶ. 
ΡΓῸ το]ίεγε πιοτῇ, τά εἴτ, ἀδροηογο, μὴ σέγ᾽ αὐεξῇγ, μηδὲ δειλίαν αφης, 
ἐἴρεῖν ὄγκον ἴξίς οετι ες. Θορμο εἴη Αἴας μή σ᾽ ὄγκον αξες μυδένα. 
Ἰαεῖη ρτὸ δάιπουοο, ὧρ᾽ αὐτοῖν γεῦρε δεῦρ, ἰ κόμιζενορόσφερε, πὰς αἀ- 
πλοῖο ὃς αἴξον ἀττο ]ορο δὰ τ. αἴρω ϑτώρσος, (πιο δομ ἀΠἰ ΠΊΠΠῚ 
ἃς Παμπιοίατη, ἀρ α Ἐπτγρίἀεπι. αἴρειν οτίαπι Πρηίβοαι ἐγείρειν 
Ἐχοίτατο εὐξεινναυσε τογκουφίζειν κὶ βας-ἐζειν,(α δίειατε ὃς Ρογζαγα. 

αἴρειν ἴξω πόνα πηλοῦ, γοὶ αἴρειν ᾿οἶέξω πόδα αἰτίας, ̓ ατο Ρεάοπὶ οἴζοττα 
ἀτάὰς Θχιγαίογς, νοὶ οχεγὰ σαα! τη} ροάςπι (α πτπηοιεγο ἀαπ8 
{άμςετο, ἐς ̓ς ἀτϊοίτυτ 4] ποις ἰῷ ἴῃ αἰΐχιο πεσοζίο ἴπι- 
Ρ ἴσατε ἀτ|ας ἱππεῖς ἐρεῖν τραπέζας, πηςηΐας Δρροηόγο,αις ἀὰ- 
σοτο; οἴδᾳτι ϑέναι ἢ αὐξοιν, ρει» μαχ, ἀλίω, Δα οἵδ, ὀοχήσοεῖῶς, τγραδίατο, 

«στοὰς 

ἜΣ νυ 



ἌΡΤΟΙ 
σμόγςας ἄσοοτς τηοτς τυϊεῖςο τε ρα] 5 ἄταις (αἴτατας, δυδο 5 
πὰ ἀχ!]]! σουίξιτὶς ἀταις τ ρ]]ςϊτὶς. ΑἸ ἃ ἀυτοπι ἐἰξωρειν,, ἤτς 
ὔρεω τὸς χεῖ οας,ΠΊαΠις {ζ 1] Πσοῖ τοηάςι ονησοι ἢτ Πρ] Τοιτοτνδς νο- 
πιααὶ ρου! ηάο. ΡοΪ γθτα5, τὸ 35 πολὺ πλήϑος ν μέχει υἱῷ διωατοῦ 
“ὠροξάγνον εἰς αὶ λίμνιυ ἔμενε γ» ταὶς κεφαλαὶ αὐτεὶς ψαέρ τὸ ὑγρον ὑπσερέ- 

ὅν, ὅπιλουυδήων ὃ “δ ἱππέων, κὶ προδήλε τ μἱπ ὠλείας 9 υἰξώρρντες τὸς 
χεῖρας χὴ δεόμενοι ζωγρεῖν, ὅδζς Ν τρο 1.12. Ἐφ ι4ο 5,11}. Βα μλΠς ταρ- 
Ῥἰέχαγις οουΐος ἀςχιγάμτηι!ς Ρτςσαητοπ Ρτοιοπάςης, ἘΤ ραι]ὸ 

Ρὸϊι,-ν οι] ὃς γιέϊαπν τοηάοτο ρα] πὰς» ΑἸΠ]Ο 1) ντἀότο, 
᾿Αἴρω ἥταὖῦ «είρω τὸ κεφίζω, ΕΠῚ ἃς ὔξωτο προσφέρω, οἴἶττο ; γῃάς 

ο΄ αὔτος, Ετγπιοίοσ.. 
ἱρώδης, ΟἹ Ἰαςαιις» ΟἿ ἷο Ρογπυΐχτιις, ΟΡ Ροη. τε κρϑορώ, 
ΑὐἸς δὸς ἐγ τςας, ΡΊατο, Αἴδως, Πα. αἱ ψυχαὶ ἀἰδὲ ρυΐαψε Τοτογ άπ! πὶ 

οτίαπι ρτῖπγὰ ἰοηρτα. ΠΠπ8ἀ.γ, δυῦαι δὰ μον ἀΐδὸς εἤσω, δῖσαιῆςας ο- 
τίη Ἰἀοπὶ υοιὶ τα] Θο 1115. ἰς οαμμι γιστατοηι ΠΟ ηλρατ, κὸ ἀϊς, ὁ 
μὴ βλεπονλυθ- δά. 

Αἷσει "ςγγ, (τον ξιτη ιν ρατοα, ἔοττι!ηα, δ εἰ ὅσα, ΠΙΜ] 411 χα τι 
Ὅσας τρίς γτγας Αὐοτιάς τησυάο. ροτῖις νοϊαπῖας εἰν α- 
τογηα ἀτάμο ἀπ ΠΊ τ 0 15... Α.Π] ἀςάμπσιητὰ δαίω,ϊ, ἀητειδιιο,οι- 

ἡ ζας μιδαίσω: νηάα αἰσϊεέξο σὴ, αὐσα ἃ οἴξ, μοῖρρ, ἐημαρυλύη, πετρωμύν, 
Ἡοιπεγ ἀν᾽ ξ ἔτι γὸ νύ μοὶ ὥστε βιῶναι. 1τατ μοῖρρ, ἰὰ εἰξραις. 
Ἠεἤοΐ. ἠὼς γάρ τε ἔργοιο σρίτίωυ ἁπομείρεται σειν. ΕἸ Ομλοτ.ΠΠ14..γ» 
Ῥῖο οδϊοῖο, ἐπεί με κατ᾽ ὥστεν ἐνείχεστις γἱα ἰδ χτ τὸ περσλ κοῦ, γὲ ἀε- 
φοτ,ν7 καϑυήκον ἡ ωρέ πον ἐπ ἀσοοτο, ὃς ΟΕ] οἴ. ἀϊσοί ὅδε, Εἴτα οὐκ ὃς 
᾿Ὡρροῖς. Οὐνί,ν, Εἴσω 9. ὅσσα τοῦ ὦσαι δόμοις ἂν ποιυτοῖσε Κυδὲ᾿ αὐαν ἐ-- 
ὧν Αδοίρίταν ὃς ριὸ Ἰηΐδηια ἀρ δορμοοίςηι. [τοπὶ ὦσει, πο- 
πχθη νιδῖς οἷς ΤἈγαοια: ρτορε Ρα!]ςηςΠ]. 

Αἰσειχος, Γάτηϊις ἰΔυγίνν Ὲ] ὨῚῪ ττι ὁ τ δεώρνης κλεί δὸς, γ᾽ ὁ μυρσίγης Ἐτγ- 
σταοὶ. Ε{Ὶ ὅς δαῖς ποπηςη ἃς ἰάΘΠ. 4010 αἰριϑοικὸς » γε] ροτη5 ἐρα- 
ϑεικὸς, ας ἐρέϑυμος. 

Αἰ σαίλων, ὁ, ἴα] ο,αςοιρ ττῖς ἐροοἰο τα] τᾶς αἰστέρω», Αὐἰζοτ.11.9:4ς παῖ. 
᾿ΑπηἰπΊαὶ.ο4ρ.36. 

Αἴσειρος.κ, Ὁ, ΔῈ ἄτας, βαιας δὲ ροττας ἰιχτα Οτοτοηᾶ νγΡ  π7.ΤΠδο- 
οτἶτι ἀν}].4.ἄνλοχοι υὐόμιν ἐκ αἰστέρριο γομεύω,1ἃ οἴξοἰαζογάυτη 1- 
ἄεπι ἱρίαπι, ἰο ιοος νἰτα ληι, ἀραιὰ Ε αγὶ ἥμητα τὰς τιρὰς 
Ῥαίζο.. ἔ 

᾿ Αἰσηπος,», ὁ) ΖΞΕΙΕΡαΚ 9 ΓΥ οἷα: Βααίας νε] Τ πγοαάὶς » νε ἀρ ΤΊ οο- 
Γ΄ οἴῖαπι. 

ἸαΝ 

ὑ ̓Αἰσϑοίνομαιμμ. αὐ ϑυήσο μια αν ἢ ϑδημαὶν μεῖσος οἰδρις"Θ-, )σσόμίω, νὴ ἐσ ϑέος 
Π΄΄ μα,ὠσϑυύμαι» [ςητίονίδιι Ροτοιριο, ἐκούω, τ ἀἸογ οἰ ςο»οΟτρο- 

' τῖο, τοῖς το, νοώ, οὐοτοτ, πιρητο ντοῦ [Δ ΠΟτΙ. ΡΟ σία ΠῈ15 ΘτΙ 4 ΠῚ 
ἐχροπιτ, Ειοῖο ἰαάἀϊςῖπηγ. Ὡς δαῖας σοπτγαέτίοης ἢς Οοαΐαη- 
τἴπιις [,αἴσατ. αἰσϑείνομαι τὸ νοω μῖ' μετοχῆς» 14 εἴζιρτο ἱπτοὶ]!ρο, οὔ 
Ῥαττιςἰρίο ογά παταιενε αἠσϑείνομαι φερῤυθυ(. ὑξώ ὦ καιρῶν ἰὰ οἰτιη- 
τε! ἴσο πο νἰτγὰ 40 ΠῈ τε πΊρας ΡΟΙτι]αῖ ξεγηῖς Τμποιδῃ. ἴῃ Αηᾶ- 
τ ἰματι ἰωὺ αἰδϑεν κα ταῤῥητορέυ ὁμῆν(Θ», δίς 1 ἃ εἰζ,Π ἰδητίας τε ἀ!σθη αἱ ατ- 
τε σαρτατ],α]σ ϑεένομαι οἴξων, ἐξ ατίο» Ρεγοίρῖο πιὸ Βαδίται την Ατί- 
1ϊορίναπ. Οα2α ἀς ϑεποξε. ταῦτα μακρότερα ἐσ ϑείνομαι εἰρηκὼς, ὕπερ 
εἴρυκαιθα ᾿ρίᾳ αιιο ἀἰχὶ Γσητῖο ΠῚ Ἰουσίοτγαν 1111}: ςοἰπτγαέλιο- 
τς ἀϊχίτ ὙΊΓΟΊ!. ΖΞ αοΐ.2. Πεηῆτ πος ἀἴος ἀεἰαρίας ἴῃ Ποίξοι αἰσϑεέ- 
γομαΐ σε δεδωῆνον, ΧΕΠΟΡ ΙΝ ἰΠρ.1.Ρ φα τα; εἴ τινίθ. γϑϑνντο δεδιῦμον , αὶ ἃ 
πάσαν, ἡ ἃ “ὶ μητρὸς ἀδελφὸν. εἰ ὃ ττρρς ἕτερον πρόσώκσυν φέρεται μᾶϊ᾽ 
εὐτιατικῆς ἰὰ εἰς, {᾿ δά αἰτογαπη ΡογΟ πᾶ τα τεξοετζαγ,, δοσαατίμα)1 
αἱ τοῖς : νῖ αἰσϑείνο με σε ποιουιῦ τα τόδε, 14 εἴ, τε πος ἕλοετε ρογοῖ- 
Ῥίο. Αὐἠϊζορμδη. τη ΡΊυτο; εἰ λυπουυλίι γ᾽ αἴσϑοιτό με,νετοῖρ ἐον αὖ γὺ 
βάτιον ὑπεκορίζετο. Χ ἜΠΟΡἨ 61.  ἀ 1» ἐδεμίαν πτώσοτε ὠγέλίω 
ἀσϑύμεθτι συς-ἅ στιν ὅλη τοὺς γομέας, ὅς, αἰ ϑείνομκαι πίω) ξηαζουλίω, αἱ- 

σϑείνομαι, τὸ αἴῶνησιν ἔχ, μὲ γγνεκὸς, 1ὰ οἴτιμος γΟΓθΙΙΠΊΡΓΟ ἴξςα- 
χπι μαῦεο, σοπίτιααγα Ἐχίσιτντ αἰσϑάνομω ἰχ λόγων ἡδ' ύπητος» 

1δητίο Πτογάγι πὶ {Ἰααἰτάσο τη. αἰσιϑείν ομιαι κραυγῆς, ΧΟΠΟΡΗ. ὰ εἰ, 
Ἵξητῖο ὃς αινιάϊο οἰαπιοτε πη ΡΙαταγοῖ 1 ἘΔ ο, αἰ σ ϑειγόμήν Θ- πὶ εὐθὲ 
αὐτὸν ἀξϑιενοίας, 1. ᾿η Βτπλϊτατίς σοηίσιας. Αὐτό ρμἀη. τη Νυ- 
Ῥὰς ἦσϑε φωνῆς » δίς. Οτοσοτ. ΝαζαηΖ. ἐν τῷ εἰς τὸ ἅγιον βάπλισμαι, 
ποιαΐ τα τὸ λετεὺν τοῖς ἡ νηυλύοις ἀυτεῖ χαρίζεται, ἃ οἴ τ} 14 Ἰαιια στα πὶ 
1ὶς 4α1 (ξηἴι ἃς πησητε ἰρίαπα Ρετοὶριαητ, ἰαγοίτατ. Αγηΐζοτε ες ΠΡ. 
γιάς πάτιγα αἰ παῖ. σὰρ.ς αἰσιϑεόνον ται τοῦ οἴγε:Ρ το νίπο ἱπίξἔλη- 
συν ἴ, (δπία νίηϊ Γςϊαη.ἵπ Τ τος, αἰϑησόυβυὉ- ἢ δώρεας 14 εἴξ, 
πιο !]!ςέζατας ἀοπαη1.ἴτα οτίδιι σοηἤεγιτατ ΑΙ Ἰ]α Δη Δ, ὅρι αὐσϑεί - 
γη. σαυτοῦ νὰ σὺ τούτων αἴτιος ἰά εἴτ, που ἰξατίς τορι πὶ Ποτιιπη εἰς 

ΤΠ ΖΕδυιπογεπι. ΤἈπον Διά. οιπὶ ργσροπτίοης ἀϊχιτ ΠΡ τ ὔγλως τε κ' 
μεγάλων Ὁ διαφερόντων κεϑες’ των αἷθὶ ὧν ἐγ αἰ σϑεύγεῶι ἡμῖν γε δοχεῖ- 

σεν ἐσ᾽ ἐπλογίσοιδδῃι «σώττοτε, δες. [ἄς σαπι ἀσοιυιίατίιο [1.5 αὐσϑεέ- 
χογταῖ πεσόντα; αὐτόν. Το πὶ Ταυογ ἀϊά. 1100. 2. Κ σϑυντο τίμ) βοήϑειαν, 
δες (ξυΐεσαητ δαχὶ α νοπίτο. ὃς ει ΠΕ ἄς σοτοπα, κυ βελιὶὶ υὶ τἰξ 
αξείε πάγον τὸ πε4γ (9 αἰσϑουῆμη,, δία. αἱ ϑυίνομκαι τοὶ τσ πολεμίων. 
ΣΧοπορἢ." δ... σάτα: Ογτὶ» 14 οἴδ, οἶδεν ἴδει Ροτοὶρίονοάοτον. [.1- 
εἴδη. ἀϊαοσ;. Ττίτοη!ς ὃς Ναρτυηΐ,, σύσγ᾽ Σποσκέπει » ὁπότ᾽ αἰ αἴῶν» 
προσιοῦσαν αὐτἰο) ἃ εἴτ,ται ααταπὶ οἰίεγυα υᾶάο ἰξηίετγὶς θατη δς- 
«εἀεητοπι.ἄεπι ἴῃ Απαςματῇ ας; τοῖς δέ γε κωμῳ δοῖς κα ϑρτοσκώπῆφν 
γἡ χοιδορεῖ ὧι ἐφίει εἰς τοῦς «πολίτας 5 ὃς αὐ ὠρκρα κὴ αὐάξια “ἦ πόλτως 
ϑγησηδεύον τας αὐ ὅζωνται. δες. δὶς εἰς ΊτοΓ » αὐσιϑείγομαι δ φωνίω͵ Ἰὰ εἴ, 
γοςεπὶ ἀϑηοίςο. ΤΙυοΥ 1.1. ἰσϑτένομα; γὃ τεὸς ἀτίας Τητοτρτος 
Θταςας Ἰἅπον ἀἰ 4ἴς {ΠΠππ|4 ἴτα ἐΧρΟητν εὐσιϑτὸν μεν (θ- σἢ ἡλικίᾳ, Ἰᾷ 

Ἀ1Ὶ , 49 
οἢ, ἀν κοίζων, διαὶ τὸ μι πτιρηθυκέγαι ἢ ἐλικίόρ, ΑἸ ΟΡ χη, ἴα Ρίυιο, 
πιοάδὸ σα Βιοηϊειο ἀιχίτ,ΐμιν παρήγγειλε κί ϑεύόδ εἰὐ τοῦ ϑτιῦ πρό- 

«υλίδ γεία ὧν, εἰ τις αἴδδηται ψόφε, συγ ᾷν, εἰ 4υς (ξιίδτις “το ρίταπη: 
πιο ὸ ΓΕ ΠῚ ἀςοι!ατιιο ργο ςοάςιη. [δάση], τὸ γραΐδιον ξύϑιητο δ ἡ 
μου σ᾽ ψόφον, ἰὰ ςἴζ, (Στ πγοιι) φαϊάςπι {γορίτυ : εἷ ἐοίεχ γί- 
τ ΠΟ ἢ σαγοτ. ΓΟ ὡς τὴ νεἰ λυκ κυϊῥίω γ᾽ αἴσϑοιτο με, το ατοη- 
τοηι ἸφηΠΠἴοτ. Χ σπόρου, ἠδ ἕν αγοτε ἦσθε ἐμὲ διὰ φύχϑ' μδινμί- 
γοντοι ΠΟ Πρ ΟΓἘΪ πγὲ ἀοη}1 ππαηοῖο. τ 

Αὐϑημα, ατὸς τὺ ἰφηἴο, τὸ σῇ αὐ δϑνῖσει γνγνομίνον πος. 
Αἰἴδϑησις εωφγ»᾽ν [ξῃΠιις, νὴς [φπτιου αι, ἐςυἶας ἀαάιοηἀ, ντ Οἰσοτο ἴο- 
υμται Ι ηΠ10 οιἰαπὴ ἃ Οᾶχα τοἀαιτατ,ροτοορτίο, οσαἰτίο ὃς πο- 
ΤΠ ΙΔ Πα  αἹ Π σατο» ἢ ΔἸ οἰ ταππ, (δ ἤις δς ᾿πτοΠ σι φητια ἰςἰοητία, ἀρ- 
τ μὰ νόησις. ΤΉ Ογ 41.10.5. τὸ μγὸ χυς οι ἔχει ἤδη ̓ ὶ αἰ ϑησιν ἐκξ- 
«ων, 1ἀ οἱ ν Ἰδυια ἢ} πιο οἰτίλτι πὶ ποπλο σὰ Βαΐδοῖ Οτορον δ ὰ- 
“ ὩΖ ««ὗεὲ ϑεολογίας ποσούτος δ διυυθαμων ᾧὶ ἡ λιθ., ὡ (πε αν ἄγλων οἰκῶν 
εἰγλα πὴ ϑερμότητι κοιταλαιμββα! εἰν, κᾧ; μηδὲν διαφεψγειν ἀυτῷ Ὁ αἴδδνησιγν ᾿ᾷ 
οἴζίταητα εἰϊ γις [οἷτο,νε ΟΧτγ ΘΠ). αἰΐα ἂἷο αἰ τὶς σαϊοις ἀἰτίηρατ, ηἷ- 
Βήϊχας εἴτις (ξο ἀ πὶ ἘΠ σεῖς ρο τ» Πσοπι [οἱ] οοτ ἀὰτ φαΙο τ ΠΣ 
ἅτ οτἱαπῇ ποτίρηςηγ. Ποογας. δὰ ΤΠ) πιοηΐοιμ 7 ἐν ἅπασι τοῖς ἔρ- 
γες ἐχ ἕπω αὐχῆς μνημονεύομεν, εἰς δ πελευτῆς αἴόδησιν λαμᾷαύομιν, 
τὰ οἰδιοχιτας ἴφητι πγοιο ΠλιιΓ, ὠδδησιν νὶ μῖν οἱ ἐχοροὶ ἀσινμονουῦτες 
παρέ χεσιν, ἰᾷ εἴτ, ςητἸ Πλὰ5 Ἰπιηλῖσος ργατοῦ ἀσσογιπι αἰϊαμ! 4 ξι- 
εἴρητο. εἰσὶ ὃ τοῦ ὀὐϑρώαε σώματος οἰδησεις πέντε» ὅρασις ὀσφρησιξ, 
ἀκοὴ γεῦσις κὶ ἀφ : αἰ όδησιν παρέχειν, ΤἈιιον ἀ.11}0.2. οἱ 9 κωϑες μῶλ- 
λὸν αἸόδησιν παρεῖχον τεῦ Χποζαϊνοντος γ σαπος ριορῖογ ποπιϊηῖς σοη- 
{ὰμοτυ της πὴ τδἱ ΠδαἰΠοατίοηςηι ἀαραητηῖς Υ 4115. οὔϑνησιν ἔχ, 
{φη[τ ΔξΠο! ΘΔ] ει.}10.χ.α4 ΟἸδαςοη, ψύξεως τιν. αὔἴϑυσιν ϊχουσὶ, 
Εἰσοτίς [εὐ[α απ οἰ σπτιιτ. αἴϑιησιν φνοιξῖν, (ξη ὑἸ εἴετς ἃς πιοιες 
του )ςΙΠΟΠΉη. ἡ παῤ ἐκεΐνε αἴϑϑησις» Π]Πτὰς ποτίτία ὃς ἰδηίῃις, 5ἱς ἀ- 
ΡΙΔΎΒΕεορΗτ, ἤτον, ρ]λητατ, Π10.1. σαρΟν]τ. οἴησις οἴ οχίεηῃ- 
δὲς Ρογεορτα ςορῃϊτίο:ντ ρ]λπίαγαπι ποτ τα. Γλειη ΟΠ] ιθη αὔϑ'»- 
δὶς ἐπεήετο, το[οίτι πχ εἴν, τὸ χρτ᾽ α ϑησιν γοςατ σου!εέξατᾶ ΡΟΣ 
{ἸΔοηπις, ἰἤ αὶς Οὐ] Π14η.10.3.04ρ.8.14 οἵδ ςοηάιπι (δ ριπη. 
ἃ 00 ἀΠ βεττ τὸ χατ᾽ ἔγνοιαν, 1 οἵδ, χια! ἴτας ὃς ἢπιτῖο. ΑΌ ἀΐωσω ἢς 
εἰἰῶνω, γιγάς α) δυώζ εχ 4010 αἱ ϑοένομαι)ϑς ἴῃς αἴνεσις. 

Αὐϑυήσορκαι ἴξητΙα τη, ἔα τα τα πῚ,αὐ αἰσϑείνομα!. 
Αἰδδιντιΐρμον, κγ τὸν (δητΊση δἰ Ογ σαι ΠῚ» (σα οιΐπῃ ἰη τυ! ΠΊσηταΠῚ, 

πιερλθγμαι (ξητί οηἀϊ οὔϊο!Ο ἀσοοτη πιο ἀαξιι, ἀοιι!οΠ]ΠἸυ τῇ (δ η- 
ἢις, οὐ Πι1ΠῈ ΓΕ η{5» [δ η[!ς οτία πη ΑΙ] αη 0 γεγείτατ, αἰϑϑιετήρεον 
τ ἀκοῦς, 14 εἴζν ραις αλἰίτάϊταὶ ἀοριιτάτα. τὸ τούτων αἰδονπήρμον καὶ στίρξ 

ὅση, σατο ἴῃ ἰδ (θυτίοπάῖς ροῆτα εἰϊνῆς ΟΔ2α. τὸ αἰϑυτήρκα, ἰά εἰτ, 
1ξοΐμμπι {οἱ ςέϊα., ἔξα ραττας πῆδθας φοςοπιπιοάαγα 408: ὅς αἷ- 
δυτήρια μέρη ν» 1ά οἴ 7 Ῥάττος ἰσυῆςα ἀϊσιητας ἃ Ρ]υτατοιο ἀς 
ΡἰΔεϊτίς ῬαΠοίδ ρα. Ἐχ Πὶς νοις ραῖος ἀὐῶνησιν οὔἘ νἱπι δὰ - 
τίη 4 : αἰϑυτήριον, νεγὸ ᾿Πτγπηρητιιπι ἱρία πηνντ εἰξ νοὶ στᾶ- 
τί, σι] ς,ααγὶς, ποτα 4 θις Ἰατς 7 αἰϑνη σεῖς οτίατη, 1εΠξηίας [α- 
ἀπητατ, 

Αἰϑιυτικὸς, αὶ νἱτὰ Τδητίοη 4] οδ εἰ ποτηςαπι σου ϊτίπο, πῆι ρτα - 
τα ςοἰς 10 111ς οτίαιη ἃ Βυάσο, δ᾽ ΚΠ] ΓΕ Ώ1|1ς, αὐ ϑητικώτερρς 1. οχ- 
δέξιοτο νἱ (ξητίθη 4 ργατἵτις. ΤΉ ΟΡ τ. "θ.4ς δε π’α, αἰοβιητικότε- 
εν 3 τὰ μείζω ζῴα.νηὰς γ᾽ αἱ ϑουτικιὴ Φιωύαμες, νἰττας “εητδηἀ ἀρὰ 
Οαϊςπιιπ]. Αγηζοτ, ἴῃ Οὐσᾶμο ν ἔτι νἱ ουδὲ αἰῶνησις ἄρ αὶ πῷ α] διυτιε 
γίνεται, ἄμα γὸ τῳῇ ζῴῳ γίγνεται κὶ ιἱ αἹ ϑιησες γιὰ εἰζγοιπα ςο α10 4 ἰςα- 
Τὰ ργαάιταηγ, νης ἀριὰ Οαἰςη. 1.2.8 Οἴδιςο. ὁ δου αἰ δϑυτικὶ, 
ἀοΐοτ αι Τξητίατατ, τὸ αἰ δδ' τικῶν, 1 οἴζ,ν ς ἰσητςα 1 ϑιητ συΐ ραί-- 
Πυὲ ιοαιε Ἔχρθηδῃτ, τοὶ αἱ δδητι κοί εἴ σας (ξὨΔ1 15 Ρεγο ρα μητιιγν 
ἵει! ας ἰφηΐ ροτορὶ ροἤίηι, 

Αἰδυντὸς, [ςρΠΠ1ς,ἰςπία,ντ τα ἀιοαπι, ρεγξο ρυ 1] ]ς, ΠΕ] Τρ ΤΟΙΣ 
ὃ πῇ αἰϑιήσει ὕποπί πων: αἰδδητὸς ἀκοὴ, Ἰά εἴτ, ςαᾶδης (0 ἰξηΐαπι λι- 

ἀϊτα. τὸ σοὶ ταῦ πίω αἰόδητον» 14 εἰζ, εἶιι!ς οδ ἰςέξαπι. Θτεσοτγιν 4- 
2402. δὲ θεολογίας πῷτο ἐν αἱ ϑητοῖς ἡλιίθ ὅπερ ἐν γοητοῖς ϑεὸς, ἐ'φὴ τὶς 
Δ ἀλλοτρίων, ἰ. 14 50] οἵϊ τη (Θ ΠΠρ ας, Παοἀ ἐπ ἰηξο ΠΠςξἘ:10.Ῥςας, 
Ἰηφιῖς Ἔχτογηογίιπι 4υ Τά, Ἰὰ οἴςν ΡΊατο. Ὁ. ΗἸογΟην ἢγ» ἢ ςαρ. 
44.Ἐ2:ςΒ ε]1ς, το νου τοὺς Ἰἢ τ] τη κχὶ αἱ ὃν τὰ, Οταςὲ ἀϊοιιητιι ἴση - 
Ποδητία αὐὰτα [νατιπὸ, ἴα εἰξ, 40: αἀ ςορίτατίοπος ὅς ημα δά ο- 
Ρογα ρογείηθητ, Α α]ςποὶ ἀϊοϊτιγ, κένωσις αἰδητὴ, ἰὰ εἴς, νασιατίο 
{ξΠ|15, 4: {ξπἢι ρειοῖρὶ ροτεῖζ, Π.2:4ἃ Οἰαυςοπ. Ατήϊζοτε]. πα 
ΟΥΡΑΠΟ. αἰοὶ “ΝΠ πρός τι, τὸ ἀ᾽ δυτὸν πρότερον τὰς αἰοόστως δονκῖ ἕξ, 
1τεπὶ ἰδιἀεπ1;κ καὶ αἰσϑησις υἱσϑυτῷ αἴσϑησις κ᾽ τὸ αἰσϑη τον, αἱσ δόσει 

αἰσϑητὴν,ἰὰ οἵξ, ὅς (δηϊὰις ταὶ (ξηΠΠις (δητἰις γδς τος (0 111ς, ἰςηΐμ τος 
ἰςι11]15. ' ᾿ 
αἴσϑε, Ης ΟΝ αἤδοττ ρτο σύνες ἔκεσον, γνῦϑ [ητο ΠΠσς»Αὐα! ἸΝοίος, 

τα πιαμι8ΠῈ ἃ ΓΗ οΠη,αὐσϑομαι » ἀρ υα 5014. γογὸ δί Ῥαστίορ αξξ. «ἷ- 
ὅϑων ἰοσίτηγ » ἘΧροιτι πη αἰσϑούδι ΘΟ: κα βασεινιζέων : ῃος ΠΟ ἐκ 
πνέων ςἢἤδης, Χρίταυς: τγαάττ αὐτο τη Εὐηζατ σϑὼ ΠρΟΙΕ ὠσϑεύγο- 
μω ἀϊςι ρτὸ εἐἰΐσϑω οχ ἀϊω, Πσητβσαητς ἱτί4ε πὶ ἄκέω αἰσϑεένομεη, βς 
αἴσϑω Πσηϊβολης Σποπνέω οΧ οἵῳ αιιοά οἱξ σνέω νπάς. ϑυρὸν ἀΐπ 
φϑῶν ληϊ πηαπῇ οχβα] τς [46 πὶ αοα ϑυμὸν ἐρέχϑων, 

αἰσιμία ας, ἢ ,νατὶ οἴ πλεῖ, μόν τεία κοιϑ ἤκουα εἶσαι, ΕτΥπιοὶ, πν Σ 
Αἴσιμος, ̓ υἴτις,Ρ᾽ ας, ἀαυας, Ειτα] 15, ἀσοςης, ΓΟ τ ΠΊμς, σχῶχος, κα π- 

μθ. καὶ ἀμα ϑ ἐς» ἀρῃᾷ Ατορβαη. Ἠοπιετ. Οὐ: ἔξ αἴσιμα ἔα 
ὀὐθρώπων ν 1ά οἵξ) ρα οροτᾶ. δὲ ΟανΠ ὁ, ὠμείνω σ᾽ αἴσιμα τόουπς 
14 εἴ, τὸ μέτρια, πιφἀἸοςτὶα, αὐ σιμόν ὅθι) ὅταπι οἰ ίαταὶς οἴῖ,1α οἢν, 



όο ἌΓῚ 
πετρωυῆθον, εἰ μμαρυῆθον, ὡρασυῆμον. ΟἀΥ { ὁ, τόϑι γδ οἱ ἐἰσίμον ϑεννωΐέ- 
μὄνα, Ηεἰοάας, ἐὶ νύτοι αἴτιμόν ὅξιν ὅϑ᾽ ἵππους ἀλέειν ὅτε κλύτα τεύ΄- 
χτα, τὰ εἶδ, ἐκ ἔτει σοι εἰ μαρμένον αἴσιμον ἥμκαρ 5.1. ἀϊες ἕατα!ς ὅς νἱτὶ- 
πλαν ἷᾷ εἰς, ἡ μειοιρα μένη ἡμέρᾳ, αἰσίμη, αι; ἀξοοταπη ἐετιιατ.ν σὴ 
ορόῦσαι τὸ οἤσιον τοι κα ϑῆκον κα δίκφιον. ΕΠ οπχογ.ΐη ΟΠ αὐσίμ φρὶν 
φρένας ἔσϑω. γε αὉ ἀλκὴ ὃς ασορά ἤι αἴλκεμος δί σπόρεμος : {ἰς 40 εἶσαι 
ὠδίμος. 

αἰσιμέω͵ μῶ ἱπία πιο, οχροπάο χαταναλίσκω, [ἀπτρτιις ἔαςῖο ἴπ τῷ η6- 
ςοἰατιαπαῖοιν σουγγαγ πη αὐωσεμὼ Ἐυΐατ. πλά.φ. 

Αἰσιίθο καὶ κὶ ἡ,αυἰρισατατοίστας, ργορετ,ίξοιηάας, ἄσιεμος, ἄςσεης, δὲ- 
ξιὸς γνέσιος. εἰμαρμέν(Θ- καλὸς, δυμενὰὴς, ἀγα ϑὸς, ατρφσύκων, δ χαιίθο, μέ- 
πριίδο, ὁ γα ϑήκων ἀληϑη ο:εὔσιον γγύη ταινξις πτΧ οαορ μα [Ὁ «Ρα- 
ἀϊα;, ἐπεὶ 5 οξω πῆς οἰκίας ἐγγύοντο, λέγονται ἀςραπ’αὶ κὶ βρονα αἱ ἀιοτή αἿ- 
σιοι γωτσϑα ξαίσαγα ἀὐ[ρισατα. [46 πὶ 1.2. ἀνα, ἀετὸς δ], ὅηηπῆα- 
μενθ. ὥσι(θ. ὡς κατεῖδε τὸν λαγ  φεύγον τὰ ἔπαισέ τε αὐτὸν κὶ σιωμαρπά- 
σας οξηρε ἃ οἰ, αχαια ααἰρίσατα ἃς Εἰα4.ἃ ΡΆΠΠοΙρῃο ἀσχιγα οχ 
Ῥοιυῦταγ, ΡΊ αταγοῖν,ἰη Ἀ οηχ]ο, ὄρνιϑεις αὐσίες γοσοτ, ἰὰ εἰξ, ἀπιες (6- 
ουη δας, δας αὐ σαγίαπι ἀσσερογᾶς Κ σπλις δέ Βὶ ΟΠ..185. Τάοτα 
ἴα Εδδ:ο χεουσεύμενίθ- ὄρνισιν ἐκ αἰσίοις γοὐπετραπη,1ἃ οἰζαΠπηῆτις απ1-- 
θιις νἤις “6  ]Πτπαπὶ τ πτυταιτς Τάςπὶ τῇ Θα[θ4, ἐ χρηςτὸν ἐδὲ αὐ σιον 
ποιοῦντες τῷ γέλζα τὸν οἰωνὸν ἰᾷ εἴζ,ηες Βομαπι πες ξιίζα πὶ Ὁ α]- 
Ὀς ἀασαζιπαι ἕισιςητος, Βιιάςιις ἴῃ ἐρηζο α πα ἀκπὶ Δα Βτίχιμπη. 
σίω τ ϑίω δὲ μοι οἰκίδμ ὑκείνυω αἴτιον οἱκοσδομησοι μένῳ ν “ἦν πειρει μένων 
ἐκ νοσήμφτος φίλων αὐαλυπῆ κίων τε κ᾿ ὅλπῤῥωςικίω. ἴτε πῇ δὰ Ρἢι] ἐςοῦ; 

λαμ εθν τι κα τόρϑω (ον «πρὸς ἐμδὴ) ποτὲ γμυυσόμενον,σ ὑμπαντός τε τος 
δὲ αἴ ἀγών (θ- κρίσεμον. καὶ εἰς τοὺς μοτέπειτοι αἴσιον. Τὴ ἘΡΊσταπγιΟτςς. 
ὔσιον ἐκ εἴσο μου: πόνα ε σἡφέφίθΘ-, ές- 

Αἰσίως αἀπιουθιι πηνἀδοξητοτ, καλώς, δεξιῶς, ἘπτΓΙρΙ 4. 
Αἰσιθω, κ᾿ ὦσω, ϑὲ ἀ)σιούμων δι! [ρ τοῖα πὶ ἀσοΥΡ 10. αἰσιώμεγοι τὸ χωρίον, ἰά 

εἴτι Ιοςὶ σαρταητος Δα ΡΊσμΙΠῚ » αἰσιούσϑειι, Ὀοπι οπλἰπὶς στατίᾶ ἂ- 
Ἰἰφατὰ ἀϑσοτον 

Αἰσονίφης. ΖῈ (Οητάες,[Δ΄οη, Τ μθοοτῖτ. 
34 ν “ ἍΡ, 

Αἴσμα ατοςντὸ ἐχρεηίᾳ, δοιπενημα ὃς ἀσϑεμα- “ 
Αἰσονες,(δροΞνερταιφοαγμωοί. 
Αἱςοὶὰ Ὑγτεγῆεηῖς ἀϊσαπτατ οἱ ϑεοὶ 41} τοῖς ΒΗ εἰν οἢ. 
ΑἼσος ρτὸ αισος, παρ 14} ς.ἱπηρατ»ἱ σποτυς οὔγνως"Θ-. 
Αἰἴασω ὃς ἄἤσσω μιξω,πικα, πε ἱπιρο!!ο, τς πιουθο, σοποητίο δυασφίω, 

ἐπυρεϊα τη Εἰοιο)ίγγιο, ὁρμᾷ ντταηίςο, ἜΘ, χη το. Οἀγηϊ ὁ. δεξιὸς ἠ- 
ζε πρῦσϑ' ἵππων, τταυ τ. ΠΟ πηοτι φασγάνῳ ἀΐξαφ.. ἐηΐξ τηΠιγρ 5. 
δορβοοί. κατ᾽ ἔχγίθ- ἀΐοσω, εν νοξισια ἕεγογ. Π επο τ ὙΠεορο. 
χεῖρες οἰα᾿ ὦμῳ ἀἴσσοντο, τηλπις αἰ πατηοτις ργοάιδαῦς δύ τῇ πὰ 
Ὀαητ.Γαση τας οτιᾶπι ρα πηι πη. Ἡοππετ. Π1αἀ.γ ἐκ δὲ μοι ἔγχϑθ’ 
ἠϊχϑηνὰ εἴχ, οἰξεί ραμεν, ἰυ] ἐ.Χ. 9... ἀΐξας τοῖς ὅπλαις, ςοηςσας ἀΓΏ}1ς 

Ῥτοτγίρίεθος [είς ἀΐξάντες δδρα, νϊαττο ρογοιτι, Ἑυτιρίάος, Αρινὰ [,- 
Θτειαπη γἱΠηροτι σοητοηάους ἶξαι πὴ τί κεωυικίμδ φιγιοσοφίδῳ, 
ΑἸἴασυσιν, ἴσαις διά. δρμμῶστ, φοιτῶ στ πολύξι(Θ-: ἢν γὸ τῇ ῥώμη μαίρκον 
σπύρκιον οἱπού σον τα τοὺς αρις εἰαε σκιπίων(Θ: εἰπεῖν πτίλιν ἴον πρὸς ἐκεῖ- 
νον, τὶ ἀκήκοας ᾿οἵ(Θ. πέπνυται τοὶ δέ σκίαι ὡς ὠΐοσεσιγν. Αἴοσειν ἀστιιᾶῖ 
Μειμοάμας αὉ αἴειν τὸ ὁρμῶν. 

Αἰσιὴρι ρος ὁ. τοττῖς» τίτιο, Ορρίλη.5. δαλὸν ἐὐπμάπων μεχέλων εἰσ ῆθα 
φέρφῆες, Ν τοῖς σαίαγα ἤσηιιην, τογγέπιαυς ἔδγεητες, 

δἰςήπωμγορος, [ιυ]σ5»Ππαγίις, συζότης. χοιροζοσκος. 
Αἱςὶ ἀφενῶς. ἐπ 

Αἴςος ὁ ἐράσμι(θ.. αὐ τὸ εἴειν, ὅ ὅδε πνεῖν τὸν ἔρωτα τῴ ἐρας-ἢ. φασὶ γὸ ἃ 
ἔρωτα ἐκ ὅ' εἰσανεῖ σϑαι ἐκ τῆς μορφῆς τ᾽ ἐρωμόένε. 

ΑἼ Θ᾽, ποοσηιτιις, ἀΠΠράτθηςοἰατοης, 46 πο π΄ 1] (οἴταιγ δὰ ἴητα]}:- 
φίταγ. ᾿σῃογατιο: ἀγνως 9. αφὸμὴς αϑισόρτ Ὁ. ἔπυς Ὁ-. Π οπηει.Ο- 
ἀγ. ἁ. ϑεοὶ κριοὶ μηπίοωνπες οἵ χεῖνον μὲν ἀϊς-ν ἐποίησαν. Γ) ἀπ στται 

4Ὁ ἴσυμι, Θοτιςὲ ἔσεμι ἴσμαι, ἴτμι ἰς ὃς, δύχτλ ςέρησιν ἀ ̓ ς: -, ΑὉ ἴση- 
μι τ ἔσαμαι:νπάς εἴ ἰςίΘΙ ΡΕ τ οη αὖ εἰδῶν εἰ Ὁ αἴω. 

Αἰξοσυύνη υσόλεια, ΕτΥ ΠΟΙ. 
Αἰςόω μειύσωγα ὠὡχφνἀοίζγυο ἰφδυίζωγ ἀεἰςο,ττιιοὶ ἀο,εογτονρογάο, 

οδίςατο, ει απείζεγο ἕαοίονοςς ἀοτασσιατιι ο ἰυησίταγ δορί ιοςϊ. 
συ γάρ μοι πατρίσι, ἐΐσωσας δορὶ κὶ μητεῖρρε, ᾿νκοιϑεῖλες γ ςιοτετι. Ἐτ 
εἰϊσωϑίωδαι. ᾿ 

Αἰσωρ,ορίθ, πε ειρίθ, πηρετγί τας» δ Ἰηἀοίζας." 
Αἰσυήηρ. ρ(Θ- ὁ εἰ σις, Ετγιη. 
Αἰσυηπὴρ,τε χη βοπογατας, αἱ ἀμ τατο πὶ [ογιατ, ἩΟπτοτ. 1144. ὠ,κεί- 

ρῶ αὐσυναῦρι ἐ οἰκὼς.ΤΠτοΓΡΓ. βασιλικῷ νέῳ ἐντίμῳ, πηρφῦντι τοὶ εἤσια., δ᾽ 
ὅξι τοὶ δίκαια, Η εἰν σμ τς [ςσιτ αἱ συμνήτηρ Μειποάϊας ἀεάαςιτ Ὁ 
ἄἶστι αἴσω κὶ αἰσύω:νπάς αἰσυτιὴρ, ὅς μετ ρεοπαί. τοῦδ ἀἰσυντηρ. 

ΑἸσυύτης εἰ δημογέρων αῤχιῶίθ.. Ετ ρα Η σπιοτ. Πα. ὠσυήταο γί- 
οοντίθι ργοργία πῇ οἱδ νῖγὶ Ττοϊδηϊ. 

Αἴσυλθοκ ὁ ὐπαρίας, ̓ η ἄσοσης «ἀπο γί ς, Πηαἤτ5 οὗ δικος» ἐπ τας. ἵπ- 
ε δηάιι, πὐδανομος. παραὶ τὸ συλὦ ὁ α θα τοτικὸν σὰ πὶ ρ᾽ οὐαί ἢ ἐ. αἱ 

συλα ἐ΄ργε, Οτεσοτεάρια Η ἤτον ἀὔσυλα ῥέζων .Ἰ, ὦ μαρτωλ, τεὶ μὴ 
καϑυΐκον το τοὶ τῆς αἰσὴς σεσυλημένα ἢ κόρα ἜΣ ἀστενταμαή! ἐαΐσυλα (ντ 

ἐτώσιον ρτὸ ἀετώσιονν 1} οπἴπι ἀφάιιοιιητ Ὁ ὥσανντ Μοτ μού: 
ΑἸη Ὁ ἄσω τὸ βλάτῆωγνηάς ἀσυλίθ.,ὃς ρεῖ ρἰεοηαί: ὥσυλθο, 

Αἰσυμνείω, τὴ Ρεῖο, γασο, [πὶ ταχ βασιλεύω, αξχα. 
Λἰσυμγητεία, ἐς οἱ «οἷν παμετία, τοιτία ρατς τοστα ροτοίατίς, ΑΥΠτοτο . 

1.3. ΡοΙτισοιιην σαρετο ὅς τι, ΕΠῚ απτο πὶ αἱρετοὶ τυφαννὶς» ἵν τγ- 
Τρ ἢ β»ΐοι τόρ! ροτοίτας ρει οἰοέζίοποηι ογόλτας 

ἌΡ 
Αἰσυμνητῆβ, ἢ (Θ-, ὃς αἰσυμγήτης,:, εν πηποτα,ΓΟΧ. Ατμῆοτ. "δ.3. ΡῬοῖτ- 

τὶς οᾶρ το. ἀς πη οπαγο τα σοπατιθι15. ἱΠ4 τ ἴῃ ἅξης (ξητθτί 1» 
Τεττια ίρεςῖες εἰζ,ντ οἰΐην ἴῃ Οταροίῖα ἔπογς, φαος νοςαίσᾶτ αἰψτι- 
ῃεταᾶς. ΕΠ δυτοπὶ μας ἰρεοίεο,ντ ἐτὰ ἀϊςσαπὶ » εἰσξει πα τΥΓΑΠΠῖο: 
Ῥοτείζας ἁπιτο πῇ Ἰναϊα!πχοά ας σαοαᾷ νἱμπότγοι ἰς 41 θὰ Ροτῖςθα- 
τατν ἀυταατ , διιτ τεηροτε απο πὶ ἀξ ηἶτο, 4υι1ΠῈ γος (Ὁ ΠΠσος 
σεῖῖα εἴϊεοτ,ἀεἤηεθατ. [ἄδην ἐδίάοπι [10.4..6π0.10. αἰσυμινῆ ταῖς ο- 
τιᾶπι ἀϊοιιητιγ οἱ ἀγων9 ϑετει, οἱ ῷ' ἀγῶνος ωροεςῶτες ἢ οἱ νεανίαι γἢ οὗ 
νεμηταὶ, τ ετές: βοχξουταί ΗΠ Οπλογ. Ο ἀν. 8., αἰσυμνηταὶ 5) κρατοὶ ἐν- 
γέα πείντες αἷε-ὸρ δήμιοι οἱ νοῖ᾿ ἐγῶνας ἑὐωρήσσεσκον ἕγαςα. Ῥιοηγί, 

Ηαἰτοαιη 111: συμνή τίω Οταιςὲ Ἰητεγρτεταταγ ἀϊξξατοιοπ), [ἢ Ε- 
τυπιοὶ. 14 αἰσιογεμη τὴς ἀϊέτας εἴξ, 

Αἰσυμνή πιςγίδος,κ" νοεἴν πτηοτῖς, γα σίη. δξασοινα, 

Αἰρίνης» ἈΞ ἰοτηε5, ργορεία πη γηγι.Τ Ἀθοστίτιις ςοιπάκπι (ΝΠ ίσα πα 
σοτΓΙΡΙῖ. 

αἰσύφηλ-, ν, οἷ, εἰ πη ἀις, πισπάαχ, ἀσςορτοτ, ἔοττ, Ἰεροπάμπι ἀσν"- 
φηλίθ-, 

Αἰριέω,βατ, ἔσω, ἀςάεςοτο, πξιηιο. 
Αἴσχεσις, ἀξ ἀςοοτατίο γε] ἀξάσοιις, ΡΟ Γι ΠΊ. 
Αἴχις Θο ροτίατιιαπι, ἢ αὐ οὺς, ἀπο Πα αη1, ῬΓῸ αὐχ οόταιτίΘηγ(εῖζ 6- 

ὨΠΔ (ΟΟΠΊΡρᾶΤΟΡΙΟ αὐ φίων αἰοςίων μετ Ἀτοξολίμὶ ἥ ρ΄, ὃς [Ὡρογ]αῖς αὔ-- 
χιις 99) ταγρ  ΠΙπλμσ,ργο του ΠΠηγι5, Κα Πϊ πες, ας α πα ἤίγηας. 
αἴχει πρὴς τὸ ὥκ ισον,1ἃ εἴτ, νίιε δά θα φὰς ίπης πηαχί πὸ ρυάςη- 
ἀλ. οἴλχιςα πενίαν φέγεις » {ππ πηι] πὰ ΡΓΟΌταπλ ἀιοἷς οἰτ πιο πεηι. 
αἴ κιςα Δἀπεγδίδιτος ργοὸ ἔβα [πιὸ ὃς ταγρὶ ΠΙπιὸ. Τοοτατ. ἀς 
Ῥαος,πεπόνϑειτε γὸ ὅταν αἴχιςον, [α ἀ! Π| πλῖς οππηῖπο ἰαθογατὶς αἕ- 
Καιῖθας. 

Αἰφιίω, Ῥτο αἰοιίονα Αττίςὸ, 

Αἰχίων ον Θ-γὦ κὶ κα πὸ αἴσχιον, ΓΟ Πιραγατο δ αὐο ρὲ γίτγε σ᾿] ΓΟΙῸ αἱ - 
κι οόπερίθ-,1ά εἴ, τατριοῦ. 

αὖθ. (Θ- τὸ πη τ ανργοθτιπηνβα: ἀϊτας, ἀρ οοιφορυάδοτούξρες, ὄνει- 
δὸς ΟρΡΓΟ τί αιττ γαὐοχύνυ, τατρ᾽τιιάο, αϑρα, τὸ ἔχω ἴα (9, δίσυπι ὦ ρτῖ- 
θατίιο, ἰΐο (Ὁ. ὃς (γυκτοί! αἶα Θ-, ὁ ἐκ αὖ τις βέλοιπο ἔχειν" ἡ πὸ πένυ 

ἔχον ποὺς λαμξαιοντας αὐτό [ἢ ΡΊΠγα]", τὸ αἴρ, εα καὶ αἴ». Ῥα!ΙΔάας Ε - 
ΡΒ. πι. ζώων μὲν σε μητρὶ διαμπερὲς αἰχθ᾽ αὐάτῆεις. 

Αἰκιεργίομα!ι οὐκαι τατριτεῦ σοτοτ. σι αἰοιρεργεομαι, 
Αἰριρὴ, ἧς, ργοργιιπη ΠΟΠΊοῦ μοῖρας ἀριιά ΕΠ ροΘΟοΙοπν,, νετείεγς 
Ρ]αται μι αὐρὲ ἐϑυ μίας. 

Αἰριρνίμων ογίΘ- ὁ κι αὶ (χα 4} Ππ άπ» τογ ρ 5» ἘΡίρταπι, αἰ ρήμαν ἔνδε α 
», ἀπονπτολμος αἰάγκη, δζς, 

Αἰχιριωνίη φυχὴ, ΖΕ οττουΐα τγίδυς. εχ πὰς ἔππτ 5δῃχι]ν, 4α] Οὐ πη ντς 
Ὀςηι τη Α πιο ̓ υςοϊαητιαυιον Ησδτγο .115.5. φ 

Δἰφροκέρδεια τυτρὶς [ποτὶ σοπγρατατίο, (τά τἀϊ ηιτατίτις φυ!άῖτας, ἀ{-- 
Οἴτογ ἃς αἰοιροκερδία. Πα πο ἢ, ἀμ οτίμς ΖΞ ΤΟ ηςπη ν αἱ ἰδίας ἕνεν 

αἰχιοφκερδίας τοὶ κινῇ συμφέροντα προΐεντο, ἱ ΠΟ ΠλΠΊΟἀ4 ρα] σα ρτ- 
ὕλτο πιιαίτα! ἀταιο αὐεὸ τατγρὶ ΡΟ παριογιιατ. Τμενίοίζοπηιϑ. 
ὁρᾶς ὅτι ἐκ αἰσι οφκερφέας ἔγεχοι ἡ εἷν ταύτα κείλεκταιν οἰγλοὶ τῷ ὑμῖν λυσι-- 
τελούτπος. 

Αἰχιρρκερδέω,τατρίτεν ᾿σγιπὶ ξιοῖο. ἤ 
Αἰ ρρκερδιὴς, ἐΘ., ὁ κὶ ὦν 4α] τατρὶ ἐπ ΄αστο νοτίαταγ » ἰογάϊἀο αια- 

ταν τοσατηε Ὡς » ταγρη μι οτῖ5 » ἃ σα! υ!4Δπ|, Ν᾽ άς ἱπ ἀϊξξίοπε 
κίμ(ξ. 

Αἰχρφκερδῶς ἰὰ εἰτιτατρίτον αἰξοΐζαλυἀο [ποτ πὶ; σΆΡ.5. ΟΡ αν Ροτεῖ 
ἈΡοΙτΟΙ, τ 

Αἰχιρρλογεϊντατρίτον ἰουΐταγρία ἔατί. ; 
Αἰφιρφλογία ας ἡ,Π.ταγρ ΠΟ 1 π1,γ Ἔτσ οτιπι ΟὈ στη Ϊτς » χακολογία, 

νοτιι ἐὰ νοῦς Αροΐξοϊις αὐ Οοἱοϊ,οΔρ.3. 
Αἰοιρφλόγος, ΟὈΙςατημς, αγρι] ο΄ 115. 
Αἱ ρφποιείννασοτς ταγρὶΑ. ΠῚ Ἐ 
Αἰ ρφποιὸς. οἰ Ἰλιοτ, βα άτι5.αο οὐ ποιὸς εἰς γυιυαικαι να αἰχ ρφυργών. 
Αἰ ο᾽»ποιΐαν τατρε ὃς βασιτιοίτιπι [αοίμις. ἱπτοι ρι Δι ηϊορ ἢ. : 
Αἰοίθθς αἱοςίων «αὐο ςος ΤΡ 5 ταγρί ον τατΡ Πα πηιις,ἔσσάμις, δ Ίςασπιις, 

το άτθπιι:, ρααςηάιις. ΑΒ αἰ Θ΄ τ αὐχ οὺς, ὁ αἰχίώης μετέχων, νὰ 
ψύχί, ψυχεός τ ὶ κύλὸς κυδγος : Ετ ὰ λύπη λυπηρῦς. αἱο εἰς ὁ καιρὸς, Ἰὶ 
εξ. ταγρο τοπηρας. Πςι πο :ΡΓΟ σοτομπᾶ. Ηοπλεειις {Ππ24 , 
(ξυ ζ, τὸν σ᾽, ἔκτωρ νείκεοσεν ἰδὼν αἰ οφῖς ἐπέεσσι. ΟΔ7α ἰἴδτο {ἐςιιπ- 
ἀο Οταπιπιατιἀοςοτ- ἰχοὺς Βαῦοις ἀρ ]ῈΧ σοπηραγατίμε πη, δι - 
ΡΘείατίαυ πὶ » αἰ οότερος κ αἰτίων, αἰ οόταιτος κὶ αἴχ ς(Θ:, 4ις πιδά-- 
πιοάυπι ἐδ εὶς, γλυκὸς εὐ ἐχϑρόςν αὔοκις Θ᾽. Ποπηοῃςη. χτὶ μειδί, 
πάντοι τοὶ αἴος πα ἐνέςειν ἂν τῷ πράγματι τὸ αἰδς ον, ἔοξάιτας » ἀξάεςιις», 
ἰηάἰριαἴτας » αὐ χοῦ κ ὀνείδη. Βα τια δὲ ρεοῦγα, Πεπγοίοη. ρτὸ 
ζοτοηᾶ. ὶ γὸ ὁ σ᾽ αὐ δείξωμι τροσόγτ᾿ αἰ χιροὰ τούτω Χ ἐγείδη πώντ᾽ αἵμαν 

δεῖν δν χερώς λέγειν. 
Αἰοιροεπών, Ατΐνεηςν. χαλλιεπών, 

Αἰαιρότης, »τος ἡ οἰ ςστηῖτας, οοἀϊ ταφοτυγρίτυάἀον ἀφ άεςας. 
Αἰχιρρῥῥνμοσιύη, γεσθογαιῃ οἰίζατἶτας δέ τυτρίτα ο, Πεηλο μςῃ. 

ἀρια Ρ0]]. 
Αἰδιοφυργία,ας οὗ, βασδαπη (αεῖπιις.1υςίΔη.1η ΡΙΕαάοἷο, αλλ ὅτε ἐκολα- 

σία γυμτοτέρᾳ καὶ καὶ αἰ ξφυργία σοι ἐπεῖ ὅδημανες ἐρα γ δζ. 1, [Σὰ ὅς ἴῃ 
τοιρεγδητια πάτον, ἃς ξιοίποτις τυγρίτυ ἀο 1Π|ς εἰ δὶ ἱπίληϊον. 
Ατιζορῖι. ἱπτοῦργος 15 ΡΊυτ σοπιαά!α; 118 γετίαπι. συ δ᾽ ἀρέςυλ 
χΘεΐποχάσκων ἐρεῖ ςιὗ ἀρίσυνοος αἰ ρὺς εἰ] Π11τν. κὸ ἐν ἐκκλησταζέστεις 

μόμνεσαι ἀυτῷ ὡς αἰος οοπριοο γ αὐο, ρφυργὸν γὸ αὐτὴν φησι ποὐττίω) 5. ὃς διαὶ 
αἰω αἰ- 



ΕΜ! 
πίω) αἰοέρε ργίαν ἀιτε ἀεὶ ὀκεχίωεοι, ταπιρ τ ἀυτο πν ἐδ ἄς πὶ Αὐἱπορ. 

αγϊηιβοτῖο. 
διχρωώς, κα Δὲ γ ταγρίτοτγ, αὐχιρως δ)ατέϑε ται τὸ σώμα. ΡΟ] τ σοτριις, 
λικύχΘ., 2Ἐ (Ἀν ιις ν τγαρίςσις ροοτα.Ηἰς ΗΠ Τὰς ἔτ ὀυφορίων δ. Εὰ- 
Ροτίοηἰς Ατβιεηϊοημῖς, ἐδραΐτας ἰαχτα Οεἰλη: οὰς ἘρΙΡ ταπηπΊα 
Ὁ ἀρυὰ Ρ]υταγοι ἐς Εχῃ]. ἥ 
δι τυην, τ βιτι αν ἀοτ,νογοςαπάία, ργορτί ἃ οἷν ἔζοί ας αἰ’ οα, ὅβὲ 
τοῖς νομιζουΐύοις αὐχ οφῖς, σὰ ᾿πηαὶς Αγἴοχεηες. Ηᾳης ΡΠ οἱ ΟΡ ὶ 
ἀεδηιυοὶ φόζον δικαίου ψόγου, ἃ εἴξ, πχοτοιαι ᾿υτα τεργεπῃςηῇουυίς. 
Θεἰ ας 0.19.6 ἀρ.6. Ποστατ. ἐγοοδ ἰρίλιςα σαυτῳ αρέπειν κόσμον ἀι- 
οκιυδίω͵ δικα)οσιωύίιυ, σωφροσ ύνίω 5» νι ρτο οποῖζο ριιάοτο ςαριυγ, 

᾿ αυὶϊ τἀδοϊεἰςεητεηι ἀςοοῖ : ἔς ὃς ἀρυὰ Βορῇῆσο]. ἴῃ Αἴδος, [τοὶ 
“δἰ ὑνηνὶ εἶ, ἀςἀςοας, ρΓΟΌ γι ΠῚ, ἰσ πο πυϊπία,οσο βηονταθθου, τι- 

ΟΠ ρχππι, ἰὰ εἰζ, ὕδρας» ταγρίτυ 49. ἀιο ύνη κοκὴ, ΡΊατο ορί[π. 7 ρῖο ἀ6- 
ἀεοοτο πἀὰς ΑροΙϊ Ἰη Ἐρηὴ.ε σαλείζοντας τοὺς ἑαυ] ἀκοχίυίας, ἀς- 

οἰρυπηαητος [4 ρτοῦτα. Πεπηοβδι. ἐς σογοηᾶ ν ἐν ἰού ποιεῖν 
πἰωὶ πόλιν, ἀξάεσοτς δβίσεγα. γωψαμιων ἀχουΐαι » ἀριὰ ΠΟοταῖ. 
ἴῃ Ῥαπεσντιςθ , ἰά εξ, πιατγο αἰς ἡ Ἰατα {ταρτά . οἰμοιεωΐης αἴτερ, 

᾿ς ἸΔειϊ,αἰακκιώτως, Ευτὶρ] ἀ.ἰπαξ αἰγχεειν ρτὸ “λιιργατο » ζαργα 
τ᾿ αἠβᾷξιτε. ὴ 

᾿ Αἰιχαυϑείίω, νοτοατ ἴῃ ορτατίτο 40 ἐν υυομαι. 
Αἰκιόμαι ν Ῥυάςο, (αξαπάοτ ρυάοτο. Οἱ πὶ ρατεί εἰρίο ἰσησίτατ, 

ο΄ ὡς μὴ ἀἰχιυΐοιτο αὐτὸς λαμζανων, Ἰὰ εἰς, ης ΠὈῚ νἱτῖο νουτεγοτωγι 
αυοἀ ἀςοίρερει. ῬΙ ατάγς.Ἰη ΘΟ ̓  Ομ ον νος μΐομαι δ, δδιῶν Θ., ὅος πη ς 
Ῥιυάστ ἐπτουτίσι. Πιοίαπις ἴῃ ἸΝΊ στίπο . ἐκ οἰμο ὕγονται πενίδυ ὁ μα- 
λογρύγτες.Χ ΟΠΟΡὮἰἶθτο τεγτῖο, ς ἀϊτα, αὐχύνομκαὶ πειροκινών, αχς ΡιΙ - 

τ ἀδῖ πτόποτο.[ἀς πὶ οἰνιωδίμίι αὖ τούτοις εὐτιλέγων γ 1ξπὶς πο ριάο- 
τεῦ ςοπτγάάιςεγο. ΡΊατο ἴῃ ἐρ τ ἀς δοοταῖς, ὃν ἐγὼ χ εδὸν ἐκ αὐ εἰρ- 
ιμωοίμίω εἰπὼν δεικα)ότατον τ᾽ τότε, 416 πὶ ποὴ γογοτοῖ ἀϊσοῖς Οσι- 

τ δπππν 4] τα ας Ἔγαῦτ ἰΠ ἘΠ γα ΠῚ Εἰς. Οαπη ἐμ β τίμιο », .Ε- 
᾿ 4δίπες σοπῖτα (το ρἤουζεπὶ » ἀϊαύνϑητε ἐκλιπεῖν τίυ) τάξιν γ νὸς 

᾿ς φυάσαι καὶ Πατίοας ἀϊςεάετε. Πσγοαοι. δ το ρείπιο ν τα νομαὶ εἰ- 
πονετέειν, τε ριιάςτι τοιοττὶ. Χοπορ σα Πἰδτο αυΐητο,, Ραάτα;, ἐἱ- 

 «ιωοίμίω αἱ εἰπεῖν, τηε ἀΐσετε ρυάετγοτ. (1 ἄάτηιο, ἰάς.ἢ ἰδῖ- 
ἐἰςπι, εἰος ὕνομω τῇ αἰτίᾳ, τὴς ριάες οὗ συ] ραπι : Πἰς ΑτηϊορΒ. 
ἀππυθιθις» ἀνα ὕνομαι τοῖς ἀϊο ρφῖς.]ἀοτα ΣΧ επόρδοη, τοῖς πεωραγ - 

᾿ς μῆροις ἀλοζυω ὀμενοι» ργορτογ οὰ 4υα [πσεγαητ ἐγαθείζοητας. Οἰπι 
“ φορσιυτίῃο, ΡΙατάγοθας ἰη ΑἸοϊ ἰδάς, οἰἰρίίμω ὁμεν (Θ΄ δ᾽ αῤετίω!, 14 εἴζ, 
σαὶ νἱττυτέπη γεπογοτῦτ. ΤἈυοΥ 4.} το τεγιῖο, ἀρ ϑέντες τοὺς εἶθ 
τ ᾧλίωων ἐς υἱοῖς ἐλπίδας, δίς. 14 οἴ, ετιθείζεητες Οταςος ίρς, 

40λπὶ ἰπ νοδις5 σο ]οσάγαοτ, ρυυατὶ, [ἄς ηλ Τ λον ἀϊἀ.ΠΌτο ρτὶ- 
ΤηΟ κα τὸ βοχδὺ ἡ μένον ὃ μέμφονται μάλις:α ἡμδμ μὲὶ αἰ ὑνεόδενηςς 

νὸς ταγἀιτατῖς ν Πεάυ6 οἰϊπέξατί Οηἰς, Πα ΔΠν ἴῃ ΠΟ Ὶς ΠηαΧΙΠτὸ Γο- 
Ῥτεπεηάππτ,ριάεατ. ΠΟογατ. πρὸς δύ ϑύνοιων εἰγλεὶ μΤ' τούτων δ) τοὺς 
αἴχλους ἔρχονται, χἡ τούτοις ἐγκοίλοιῖσιν, οὖς αὐ μη τ᾿ αἰχιύνωνται μήτε δὲ- 
δίασιν. ἴτεαὶ 4ἀ Πα πιοι οι Π1ν τοὺς ὃ. φίλους αἰος ύνε. ἰὰ εἰζ, διησος 
Ὑσυοτοτα, πη ΙσΟτιΠΊ ΓΟ γοητῖα τησποάγο. Χοθορἤοη πθτὸ ρτὶ- 
πιὸ Ραάϊς, καὶ κυαξαῤης υἷὐ τοι ἐφείπετο, ἴσως κὶ ἀοίω ὄμενθ: ἃ πατέοαν 
ὅς: ΟΠ γν ΓΟἸ Το ΠῚ. γε ὄμενοι ἃ ϑεὸν. Π εἰπῇ γευθγεητες. ΑγΠτο ρἢ. 
18. ΡΊατο. αἰχυύνορμκεαι ἢ τοὺς ἐμαυτῷ ξυμφσορὶς, [ὰ εἴτ, πχα δογα πη σα: 
ἔτεϊ ρυάετ,ίξιι παξασιιπη σα! απγιτάτα π1. Η ος πιοίο ετίαπη ἀιοιτοτ 
αὐκύνεογ [ἔτι εχ ύνου στευτὸν, ἃ εἰτερινάφας τεἰρίατη ἕξι ἐγ είξε ται 
᾿«Δυία, αἰσιύνομαι ἐμαν τὸν μὴ » νετοοτ πο: Ρίατο ερ! το] 7ιαϊχεω ὁμέ- 
νι. ἐμαυτὸν μὴ δδξαιμὶ ποτε ἐμαυτῇ κόγους μόνον ἐ),ςοπίροί εητία νε- 

Οὐχοσυπάϊα φἀάιιέξιις,, ης τη! Ἰρίς ντάογεγ νετρα (Ο] ἀπ μαδετο. 
᾿Ἴτεπι {δπϊιεπτο εἰμ, Χ ἜΠΟρ ἢ. ἀνα ὕγοιτο αὖ εἰ ὠφελέμεν 9. αν σου μὴ 

αἰτωφελυΐα σεν ἐγ δ είξετ, ἢ Βεπεῇοιαπι ποῦ τἰδι το ἐάσεις. [0 - 
ΟΠ ργατιάεραςε, εἰμ μωϑείίω αὖ εἰ φαινείίωυ μιφίνοον φρονείζων ἡ ἐμαυτὸ 

ο΄ δδξηρη ἡ κοινῆς σωπηρίας ἰὰ εἴν, πις Ῥαάετετ 1, δις. (ὐορίϊεαϊταν 1- 
τ ἄσπι νογθαπι οὑπὶ ργδρο τί οηΐθας. σιγὴ δὴ, ντ ἀμούνομαι ὅηὴ τῇ 
Ἢ αῤχτοϊπηρου!} πιε ρα πηϊτοι: Π οογατιπρὸς φίλιππον, "δ, ύνογτο υἷν ἐφ᾽ οἷς 

ἐδβρασύνοντο, ἃ εἴτ: εος ρυάιτιτ πα τεπηοτγίτατις. ας ληος σουττα 
ΟἸεπρ οησ. ἀνα υνετεῖ ἐφ᾽ οἷς ηἡμαῤτηλε Τάδτη Ἰδ᾽ 4ε ΠῚ. ἐκ 67) τεεῖς ἐ- 
μίαὺ τοῦ διαπριξαῖς ἐἰος ὕνομαι ἴτοτη οἰιπὶ ἐν, ΤΊ ΟΥ 4. 110.2.ν τοῖς ἐρ- 

ἩΡΜΡὸς ἀιω ὁμενοιγἴη Οροτίθες ριιάδητος. 
Αἰκουτέαν, γετεσιπηϑλη άπ εἴς. 

᾿ τΑικίωτηχ οὶ, τῶ, ἍἸ185 ράτδητ γογθ σι 1 ΠῚ, 
ΤΑ χυωπυλία ἀς ἡ, νετεσιηάϊ. Ρ] τατον. κδεὶ ἠσικῆς ἀρετῆς ἱ ωἦῥ ἐν δὺ- 

τ γαμῖς αὐ χη καἰ ὕλη τὲ πείϑους. δῇ ὀργιλιύπης, ἀϊοι υωὐπηλίαν ϑειῤῥαλεότης, δία. 
τ χεἴτδαυς ροτείζας “πἰτι! πὶ δύ πηλτογία αἰεξειίοηϊς » νε γα πάν 

ος  ψεσζοσυπηάϊλ,α ἀξία. 
᾿ς τΑἰχυωωπηλὸς, νογεςυπάσς, ρυάδυπάας,ΡΙΊη. Ατἡζοτ, ἵη Β Βετοτίς. "0. 

το το πὲ ἀιριμυπτυλοὺς εἰδικούσεν οὶ γδ μαχμτικοὶ αὐοὶ κέρδους. ρτο ςοὐεπι 
᾿ἸΘΕι.πῚ γεροτὶ Αἰρίω πη ρθς.ΡΕΓ ρ. : 

᾿ Αἰχυωπ νας ἡ ἡνετεσιπάϊαιριάοτ. ᾽ 
 Αὐλαχιωτὸς͵ οὐδ ρυιάςηάιις, ΡΒ ΟΟΥ ) ἀ. νἱτῖο γογτεηάιις, 
Αι αύνα μὰ, οὐ βιπάο,ἀςποηεῖτο; τατριτἀίης ΔΕ οἴο, νἱτίο νοτῖο, 
τ ἠξάεους ας ἰαθ ἐπι αίρετσο, ἐξα πτ.- ἀμύνειν, ἀικίζεῶ λυμαίνεδν, 

αἶχ 9: αἰξοιτίϑεῶι ἀραιὰ Ἡοτη.1124.ζ.Μυδὲ γγύΘ- πατέρων ἀἰομωέμεν. 
-Ἴζεπη εἰ κκυύειν δυνίωδ, ααοά [ ἀτίη! ἀϊσαας ρο ποτε, ςοητοπηογαγς 

ΠΟ ἘΠδ1]ε, ὃς ντ εἰν ύνη ἔταρτυπι ἄρῃ ἤσατ ἴτὰ εἰμούνειν ᾿πτεγάιι πῇ 
ἢπιρταπι ἴξα νἰτιμπὶ οἴειτο ὥρηιβ, 1υγῇας ἐσὺ τίς παῖδα αἰ υΐν 

δ « 

οδίςαξατταζοπι 4υ 421, αἰχουργόϑνΉ τ ΟΓα Πιοτί σογαταν ἴῃ ἔσο. 

" 

ἈΥῚ δι 

Εἰαιφαάοτο ἢ δα  β ας, ἀϊοίταγ κα ται ύγειν αν ςοἀς ηγ,ταῖς «δος τὲ; 
γύμους ταῖς αὐλογρίας κα ταιο ὕγεσι γιυναῖκαξ, 

Αἴσων,ονΘ. ΦΈΙΟη:Ρατον Ἰα!Ὁ]ς. 
Αἰσωπιχοὶ, ταὶ εἰ ἀις]α, εἰσ ώπε γελοῖα » υϊα ΑἙΓορὶ φυΐδυς Ἰητοτ- 
ἄχ ἴῃ τα άιςῖ!ς Ρυθίιεις νεοθαπτυγ,, τοῖς Ηςοίνοῃ. Αἰσώπειον αἷς 
μα Ργουογθῖο ἄἀϊοιται δὰ ὙᾺ ἀδήκως αἰαιρρυυΐίων ἴτςηι ὅϑηὴ ἣ δυ- 
στιποῤῥί ποις ὀγείεδεσι χὶ χὰ κοῖς σιωεχομῆν ων αιοηιᾶ Υἱά. Ὀεῖριι ἰοΐ- 
ιν ρογοπηογιος Α ΕΙΟρυμ). 

Αἰσαπθ. , ΑΕΙδρὰς » ργορτιμπι ψίγὶ ξιδυΐαγυσα (σγίρτοτίς., ἢς 
αἀἰξει ἃ νυΐτας ζοίοις : ηΔΠῈ ταυτὸν ὁ αἴσωπος τῷ ἀϊϑίοπε, ντ 
Ἰηφυῖς ΡΙληυάος ἴῃ γίτα ΑΕ(ορὶ » μος εξ, ἰάςπν ΑΕΙΌρυ: φυοΐ 
ΔΕΙΒίορ5. 

Αἱσὄπειθ. αἰοραιιδ ἴδιι αἰορίσιιο:ντ αἰσώπειδ- ἀλώπηξ, δι αἰσώπεια μυ- 
ϑτόρια ἀρ α Ρ]ταΓο νι), ὃς ἀϊσώπειθ- μόϑος, πἰοριςα ξιβυΐα αρυᾷ 
ΑΡ τβοηἰαπι ἴῃ ργίηοιριο Ριορ Ὑμληδί, Γςρίτων ὃ Αἰσάπεϊθ. 

Ὁ Ρτο ςοάςπ,, 
ΑὐτανἩ εἰν εἶν, βῆοιτ ργο πνοίω ἥλτυτη. 
Αἰται. ἀρυὰ ΗςΙγ ἢ. Ἰοιιῖς ΗΠ Τα: αυα ἱπρΡ] ἰσαπτίδιις, ορ τυ ταν, 
«ἰῷ τὸ σοῖς αἰτοῦσι τι αὐϑαὶ Διὸς βουϑεῖν, 

Αἴτας ἐτεῖρος οὐ] ς. 

ΑἼτειῖας, [λοτγί εὐ, [η Ἐρίστάπλην, φανίς αἴτε σύγ᾽ ἐν κύρτῳ μελανερίδας, 
αἴτε τιν᾽ οἰγρεῖς μέρμνυρρ»»δζς. 

Αἰπέομαι οὗμαι, μ. αἰτήσομαι αόρ.οἰ ἡπηστέμίω, ροτο, ΡοίζοιΡγεςοῦν ἱκές 
τεύω,οτο. ος γεγθυπὶ εἰξ σοπηηληε : παῦς ξηΐπι αὐξὸ σους 
{ιγιητωγ» νὰ ἀντούμαι ἃ αἴϑρωπον : ἡππς ραΠΙὸ, γε ἀμτούμα, ὐπὸ Ἔ 
αἰϑρώπου. Ατ ἡ τορ ναι). ἴῃ νοίρὶς., οἵκτειρόν με, ᾧ σάτερ» ἀϊπούμα σες 
Ῥτέοογ το. Τάς νεφ. ἐμοῦ μέτριο τε κὶ δέ και ἀντουυλίου,, τὴς υδὰ 
Ῥοϊιαητς, ΧοΠορἢ. ᾿ἰτο ρει πον Ῥαά!α, αἰτεῖ ὧι τ᾽ ὠγαϑεὲ αὐοὶ 
41} ϑτών γρετετε ἃ ἀϊὶς θουα, τάς ηἹ ψιο( αἰτεῖν τοὺς ϑεοὺς τοἰγαϑαὶ 
νι ἰοςιτις εἰχ ΑΕΙγ ἢ. αἰτούμαι οατὰ ἀποθις δοςυΐίατίαις, Αρο!- 
Ἰοιι. ἡ δὲ ε ὑχερϑενμω “ἐπ υσοῖϊο. ὃς σὰ πὶ ἰπἢοἰτίηο ἤςιτ ἃς ἀηωώ Χε- 
ΠΟΡΠἤοη, Ραε 2»; ς. ἵνα σε τούτων τινὰ ἀιτύσομαι παῖδα μοι γυ ἐσϑαϊί. 
Ἰρτογάμπι αἰτῶ μαι ε(ξ τὸ κιχξώμαι, νος ἀυὶ ροτονουΐας Θχε πρὶ πα 
ρα ϑυϊάδτῃ. Αἰσυϑεὶς,α 410 ΠΟ ρΡ ̓ΠῚ ρετίταπι εἴτ. ΤΉ σοΥ 14. 
1τῦτο 2. αἴρίον ἰὦ εἰΠηϑέντα μὴ δοῦται, ἢ ἀἰτάσαντα μὴ τυχεῖν » ἀξ 

ξγηχιὰς ογὰς πῇ 40] Ροίςογεταγ πο ἐᾶτε, αὰ ΠῚ οι!) 401 ρο- 
ἴςφτεῦ πο ἱπηρεῖγαγο. ΡῚ υτατοῖ. ἰη Ὑ Βεμ τος! ς, φιλίδης ἱππότῥό- 
φ’ ἐΠηϑεὶς ὑπὸ τὶ δεμιςοκλέους ἵππον, δίς. Ζαιπη ἃ ΡΒΙΠάς εαυο- 

τὰ πῇ ππτγιτοτε Τ Βεπιηϊοοίες ροίτι] 417πτ ἐαιμΠ1, δίο. ἰητογρί ες» 
ἄουο ρου! αἴετ,νογτιτ. ἀπούαν οι δίκας» ἴῃ ἴὰς γοςατί, νυ]ρὸ οἷ- 
ἕδτι ἀιοι! τ Γ. 

Αἰτέω ὦ, μ, ἥσων ρεῖο,, ἀξιῶ, ςοπτοηάο » ἀεροίοο » εχῖσο ν πῃξπα 
ἄἀϊσο» ἱπιρίοτο. ἐδῶ σε» ρεῖο ἂδς τς, ΡΙυτατείνς ἔῃ ΤΠεπιὶ- 
1τοεῖς, ἀιτεῖν πϑιρ᾿ ἱέρωνίΘ» τίυ) ϑυγατέρᾳ «αρὸς γάμον ν» ἰὰ εἴτ, ρετετα 
Ὁ Ηϊειοθε ἴῃ ππατγιπιοηΐμ τι ΠΠΙ4Π|. αἰτώ δίκας “ αῤπαγῆς, 
ἄετάρτο ραξιας ρετο, βΊατο θρτὸ Ῥείπιο ἐς Κορυθ!ις. μιῶδον αἰ- 
τεῖ, τη εγοθήςεπι ρετῖτ, [τοτὲ ουπὴ τη βηῖτῖιο » Πίος ζ, ὅτεε δη- 
μα ἰδέσϑαι. αἰτῶ πιεῖν, Ροίζαϊο ροῖαμν. Σιισίαπες 1 ἀϊαοσο 
Ζεπορμαυῦτα δὲ ΟΔ]]} ἀςαλίάα, ἀὐἐπεισις τὸν οἰνοχ ὅον, ἐπειδοὼν τεί-- 
χιφα ὁ πῆοιύδωρρς αἰτήσυ πιεῖν. ζωρήτεφν ἐμζαάλοντα ἐς κύλικα ἔς 

σοιμον ἐχεὶν αὐτὸ κὸ δγηδοῦγαι ἀιστ, ἰᾷ ς[Ἐ Ρεγίθαη ΡΟΟΙΠατοῦι , να 

δι ργϊπιαπι Ρισεοάογις δίθεις ροτίετίτ, αυοά τηογαςίυς ἴΠ τᾶς 
Ἰιοςπι ἰηϊςοηἶοτ ἴῃ ργοπιρτι μάθετε ὃς εἰ ροτγίσετς. [πτεῖ- 
ἄπ πι σπ| ἀμ] οἱ ἀσρυΐατιιο,. αἰτῶ σε δίκας τ φόνου, τς ἴξιι! αὃς 
τὸ ράσηας προς χρροίζο, ἰὰ οἴϊ, ν᾿ ἀες ραξπας. Ατητίάες ἱπ ο- 
τότιοης Ραηδιμεηδίςα 5» τίω αἰ γεμιονίαν «αὐποὶ τότε τουὶς ἕγλυυνας Κ- 

σηστῖν 9 ἷὰ εἴξ. τιῆς Ἰρίϊ ἐπηροιιτῃ ἃ Οταοῖς ροτίοτα τ, Ατηΐο- 
Ρδαπος [ἢ ΡΊυτο » ἔπειτ᾽ ἴσως ἠΐτησεν αὖ σ᾽ ποδήματα. ΑΕΒ :- 
τος πη Οτείρμοητε. μέλλετε δ᾽ αἰτεῖν τοὺς ϑεοιὶς τάγαϑοί. Ιἀεπὶ 
Ἰθιάφην ργο ἀδργεσου δοςορίϊ, ὅς τις ἐν τῇ σιμήσει αἰαὶ ψῆφον αἰ- 
πεῖ. πίωλ ὀργίμὴ σἰιὺ ἡμετέραν παιραιτεῖ,, δίς. αἰποίσι τὰ πις ἃ τὸν ἀλέ- 
ξαγόδον ,, ΑΙεχαπότι Πάσφην ἱπιρίογαης. Τγαάσης νεγθι τ ἀδάω- 

οι ἐμ ὃ πῶ, τὸ ζηαῶ, ὃς ἁ ὅπτατικῶς, ρεοπαἤτιόσιις :, αἰτῳ, 
Ἀξξια. ἀςουίατ, τὸ ἐν αἰχῇ αἰτεῖσϑαι,, εἴς ἀξίωμα ἔλςετς, νεῖ αἴτε- 
μα, ἰὰ παρά ἱπίσιο ρεοῦ τϑάσιη ἰυΐςερτιιι εἰ : σφυρά οτἰαπὶ τὸ 
οἱ αῤχῆς αἰτεῖσϑαι, καὶ αἰ πεῖν ἀϊσίτυν, ΑτἸἰζοτεῖες τὸ ὃν αὐχὴν αἰτείῶϊ 
ἀἰχιτ ριο εὸ ιοΐ εξ, ροίζτι]αγο Π δὲ σοποοάὶ νι ᾿πάμ διιάτι ιν, 
αυσὰ :τηΐτῖο ργοβαηάυμῃ οἷϊ : σίάς Βυάσὶ (οπηπλωτταγ. αἰτεῖν 
εἰξ ρεῖεῖς 4] αι ποὴ Γοδάερα!, ἰςά Ροτίοπαϊ ἃς αἰϊεγυληά! στα- 
τία : αἰχεῖσϑτιι γεγὸ, εἰξ [ΟἹ πν γειὰ νίματίλπλ δὲ σοπιπγοάατὸ 

Ρετεῖς, αἰπεῖν μείζονα ἀ!οιοῖ Οταςοὶ (υδαυάϊσπάο κύλικα, αυοά 

1ματίηϊ, ροίζογς. πιαιοτθις ροςυϊς. νΟΐ ροίζεγς, ντί ναὶ Α'- 
(ξοπίυς Ραάιϊαπι, 14 εξ, ρῥγοισοᾶγς δ ἱπυΐσοπι, Αἰ πεπαρας 
Ἰιδτο ἀδείπιο,, Σωνεχὴς ἄκρατος ἐδίδοτο ἴσον ἴσων πάλιν τίω μεί- 
ζον᾽ ἥποων, Ρ]ατατοθυς ἰρ Βγατο Ρἰςπίμς ργοταί τ, ἔτ κοῖλλ» 
αὐτοὺς ῥῶσαι βουλόμενθ- ἀἰτοσε ποτήριον μεῖζον. Ιἀδηὶ ἢρηιῆςα- 

τε νἱάθευγ Αςμι]]ες. ἀρᾷ Ἡοηνογαπν αυπηι ἱπααῖς Ράτιο-- 
εἶο» μείζονα δὰ κρηταρα μενοιτίου ιἱὲ χκαϑιίςα, Οίεετο ἴῃ Ψεγ- 

ἴεπι» ΕὺῚ (δι πηο τητοῖ οος ἃς ἱπυίτατιο, νὲ Οὐῶοο πηοτς δὲ- 
έτος : ποίρες Βογτατηγ : ροίςζαητ πιαίογίδες βοςυ]ῆς. τη- 
τοῦ αἰτεῖν ὃς ἐπαιτεῖν ἴτος ἀϊςγι πιϊηῖς χυϊάλαν Πατύσης συοᾷ 
ὠτεν ἄτι ροῖοτς αι οᾷ ΠΟ ἀεθετατ, ἀπαιτεῖν γετὸ οχίσετς νεὶ 
τοροίζοις αυρᾷ ἀοθοτατ,ἀ ποωτώ τεὶ ἐφειλόμενα οὐρὰ ΤΗΝ 

» 



δξκ ΑΙ 

Αἴτημα ατος,τὸ ροτίτίο, ας τ'ο, ροΙτα]αταπι: ζήτημα χηιϑυμία, Βιυά. 
ἴῃ Απποτιίη δαπάεξξαβ. ἩΝΝ 

Δίπηςν οὐ, ὃν Πα σια τες, ἁπλαῖς Βος ΠΟΠΊΪΠ6 ἀϊξίυπι εἂ 
ΤΒοοοτίτὶ ε εἐδ᾽ ύνν τ2. ὃ ἐρώμίυ Θ-, οὔρῳ τὸ ἐειν αυοά εἰ ἰρίγατα »ὃ 
αἰσσπέων δ ἔρωτα τῷ ἐρμοῦ:ν πὰς Γφοποὸς ἀπιδιοτος εἰασνήλας γο- 
σλπτίδας εἴ, ὁ μὲ ἕτης, Ἰ4 οἵδι μὰ ἐτεεμιὸς, ἀατ Ὁ ἀ ,1ὰ οἰκ, ἅμα γ, κα τὸ 
ἐένωνντ ἢτ ὁ ἄμα τινὶ ἴων. αΐτας Ετίδῃγ ἐπιμητίατιιγ, δ αἴτης γον ὁρ- 
μητικός. , ; Ἷ 

Αἴτης ρδυροτ, πιοηάίςιις, π͵ωχρ ς. ἷ ὴ ; 
Αἴτησις, ως ἡ, Ρετίτιο ΡοΙτυἰατῖο » τημα αἴτησις ἀρὰ ἃ Ατἰϊτοτεῖ ἐπ1, 

εἱὲ ατήριτατίοπῖς σόπῃς ἴπ 40 αι Δἀμοτγίαγειμπη σοΒαΠΠοοτῈ αἷτ 
εἴτις » ρετίτ {1 Ποῖος αἰ Ἰχι!ά αἰϊιπιοτς Ἔχττα τὰ γιο ςουτίο- 
ποτ τππνργαίογιῖ πὶ οχ Ἰρῆας τείροπίαης εἰτοίτιηη : ταηφέηγαας 
δὰ αιιατιοη 5 σουτγαγίι πα τγαηιῖτιντ 0 αἰϊεττο ΕἾΤ τεξατατοαὶ- 
τοῦς Ορρ οί σο!]ατιοης, ἴῃ ἀιξξις σοπτγάτίοτας ἀταις αὐ υγάϊ- 
τὰς ἀρραγεαζ. ὶ - ὶ Α 

Αἰτήματανροτιτί πες, ροίξι]ατα. δὶς νοσδῆταγ ϑέσεις, 14 εἴτ, ροιτῖο- 
πος ἤθη νίχις φἀξὸ ποῖα » αιϑάμε πΟη τε! ΠῈ Δ παιττ στ 
αν αὐάϊτοτο. , ἄπιμ!ας ἃ ρταοέρτογς ροπαητιγ., ἰξὰ δριι- 
πιοηῖο χυοάδιῃ αἰτγαμηταγ » ρει πλη ἤάεπι ξιςίλητ. Βυιά, 
Δηηοῖ. ΣΑΣ ΕΗ 

Αἰπητὰ , (ὙΠ οἷὰ ὅς οοἸ]ςξϊας αι ἀλητατ Δα σσεπᾶπι: τὰ καῖ ἔρανον 
δισδόμδυα. 

Αἰτητὶς οὐ ὃ, ρο[πυ]άτοτ,ρετίτοτ. ἀνόμε 
Αἰσητικὸς, ργορεπίνς Δ ροτοηάυ πηνρεταχ : νης ὠτητικὸς ςχθη γετ- 

(ας Βασιτατοτίι5» 14 εἰξ, 0 “αι ροτίτιτ:. 6 ᾿ 
Αἰσητὸς,ς, ὁ ροΙτα τί τίς, ρετίτιις : νη 46 αἸτὴ τὸς αῤχὴν ΡΕτΙτι 1 ἢπηρε- 

τὶ αΠ1. ᾿ ᾿ ΠΑΤΤΣ 
Αἰπίάς χορδεὶς ἴ ἃ εἴξ, απηατονῖας άες, ἐρωτικρὰς, οὐδ τὸ ἀΐτης, Μειβοὰ. 

Ηειοάϊαπας ἀϊτίας ρτο αἵτίδας ρομι ςοιίετ χτὶ ποίβολίαω αῷ δ). 
αἰτία, τοὶ ΜΕ τἰΑ, 115 εν ΟΑἸ μας. δ ὃὁὃΘὃϑ»7'ῥἤ ' 
Αἰπίᾳ, ἀξ, «αι, αροφασις» ϑτατῖαν γάτίον Ῥυὶ ποῖ ρ απ], οτίο, θῃς, ἐἰ- 

πία κυρία ν «λυ ρτίμοορΒ » 'ς ργποίρα!!ς. ἀρσιιίατίο ν οἱ πηϊηᾶτίο, 
ἐχροίταϊατίον 4ιιογίπηοηΐαν ἰυ απηΐα, ἱπαἸά14, φυοῖζιο, οαΐμις, ΓΕ ς» 
ἔγκλημα οι! ρα, ΟΠ ηΠο ρτὸ σα, τι η:ογΊ πΊθη ταπλεῃ Ροτίας 
ἀςηοτατ χιὰπι ουΐραΠ. ΠΟοτγ. Ἀἀ Ρ]ΝΠΤρρυπὶ » πολλὰ 5 βουχϑιῶνθ. 
ποιαῦτα λέγειν, ὁ διυΐαμαι. ἢ δ᾽ εὐπίομ δὲ ἰω πλεονάκις “πὰ δέοντος εἴρη 
καὶ ρτὸ οἀυία, ἰάςπι ἀς ραος ἰδ δηῆα φασί Ἴννες αἰτίῳ γέ ὥι} ἀπαρ- 
75 δ κακῶν. αἰτίας ταύτης ἡγόμαι» τὰ εῇ Ἐν ἅς ΓΙ {τῇ ἀατθοῦ 
'ςὰ ἐάρητ. Τίοογατες δά δ: ΟΠ ΟΕ" ΠῚ, ὅρκον ἔπακτον ροσδέχου διὰ 
δύο προφάσεις, ἢ σταὺ τὸν αἡτίας αἰος ορὲς Ἔτολ ων » ἢ φίλους ἐκ κὶν διιυΐων 

διατάζων, ἰὰ οἴ , τα Παγαηάαια οὐἸάταπι δά μ) ττς ργορτοῦ ἀπας 
εαυίις,ντ ταγρὶ το σγ πη ηῈ Δδίο! ας, ὅς. ὶ ἐν απίᾳ γίνομαι ὙΡτο δο- 
«αἱον,ἀἶχις Ὀ] ατατοῖν.ΐη ΟάπΎ ]Πο.ν πᾶς οἱ ἂν αἰτίαις γγο (μήν ον," εἰ, 
τοῖ. τίου ἔχω, ἰά εἰξ, συ ]!ροτ, ἰπσαγγο σγί πη ςῃ,ηγα]ὸ ἀπά !ο [ὰ- 
(ρεέζας (ὑπ οτὶ αγϊπίς αἰ Τσυμπςν τι νιτίο νογίταγ, Ρ᾽ τατος .ἷΠ 
Ῥοτίοϊς , ὠτίαν ἔχε τῷ πολέμου, 1ά εἴζν Ἰηυ!ἀἴαπ δ 6} τὰ νοτγτίτ. 

Βυάκας Τὼ ἐρ τι αδάαπι αὰ Βεϊχίμση μεγέλον εἰ δική μοδος Ἰούτ᾽ α]- 
πίαν ὀχει,ἴά εἰξ σαὶ ξιειϊηοτίς ογι πλίωι μοὶ οἱ οὐ τποχ απ. [0 - 
οτατος αὐ Νιιοσοίεπι, οιέτους ἐφίς-"7οῖς ὠράγμασι μὲὴ δια σον γῆνομέ- 
γοις αἷς αὐτὸς τος αἰτίας εἴξων ὧν αὖ ἐν εἴ νοι πυρᾷξωσε, ὙΒιογά στο ̓ Ὲ 

δ ἡιαὴ ἁμαρτάνωσιν͵ αἰτίαν  -ἶξον τας, ἃ εἴς, αι αοι!ηαιις ΠΟ ΠΥ Π. δ γτητ, 

δογατη οτίπχεῃ ἱποατγίαγος. [ἀδπὶ ΔΓ Π],ὠτήαν πολλίωὴ ἐ΄χω αν σε, 
ἴπι ππαριὰ ἐπα  ἀἴὰ Πιπὶ ἀρὰ ἃ τα. [ΓΕ πγοἘ]π6 5. χΤ᾿ μειδήου. ὁ τὰ ἐ΄,γα 

.ν ΡΑΡΓ  ϑ , πὰς ἢ » ἡ ! » ΤΥ} σπαρεχιυκὼς πδοὶ ὧν εἰσὶν οἱ χύγριν διχαιὸ τ᾽ αὖ ταῦ τίω» ἔχοι πίω αἰτίορ. 

Αἰτίδν ἔχω καταφαρμακεύειν γ πη! σαπηαητίς ΠῚ σίσις τοτίηογς ρὲ- 
τοι, ογιγαιπου.θ αταγο πη ΤΠ ον το εἰς απίὰν ἐχά μηδίξειν,ἰ4 οἷ, 
ἀρουίατας αι οιπὶ Μοἐϊς (ξηξιας. Χοεηοι ἢ. αἰτίου ἔχοιγέτου, 
ἀς πος τεργοβοηάϊτατ Ιάοιπι, ὁ πάνυγε ῥάδεον ὄὅδιν εὑρεῖν ἔργον ἐφ᾿ ᾧ 
ὧς δες οὐ πὰρ ἔχοι, σαΐτι5 σάν ἴῃ ογίηχξη ποι νοςδτιιγ:. Μαριαῃ. 
αἰτίδυ ἔχω ψεύδεϑι, ποιιγτο πιεηΔαςίιπΊ, (δι! πγεη κί κς]} [πα ἰηῇ- 
ταυ]δηας. [Ὁ ςτ- ἸΏ ῬαπορΎτῖςΟ . αὐριεί δορί νἱ (οὗ ς αὐτοὺς δπορώτε 
οὖν ζωντας εὖ δουλεύειν αἰτίόμ ἐχονίων , πος ἰριϊ οἰιιη πιαῖοτι νιαοτα 
ταορίᾳ {π{τιπαΐππιις, Ζαιὰ πὶ αυτδὰς (ογυ τας νῖΠ0 ψοττίτατ. α)- 
Ἴϊας μεγάχας ἤχω νἴά οἴξ, νεβειπξητεγ ἀςουίοτ. αἰτίου ἐ χω οτίατη 
ἴῃ θοηαιη ραττοπη. ΠΟ τας. πρρεχούσαις ἀπέχεῶι Ὑέτων “σ᾽ ἀδικηρο- 
Ἴων ἡμεῖς Ἰέτων “0 ἀγαϑώὼν τυ αἠτίου οἴξομῆν,ι τά θεπεπο!) ΠΟδὶς ἃς- 

ςορταπη τοι. Ηςιοάοτας, ἀτία ἔχει ἀλχμαιωνίδαις φογεύστε! αὐ- 

Ἵουὶς ἀϊπὶτ,ρτονρεπας ε[Ἐ ΑἸ σπτξουΐάας τα ρα τρίογυτα ἱπτογίξεϊο- 
τιπι. 50 ἀπίας ἔχω, Ἰὰ ο[Ἐ,ν Ττῖο νοττο, ἰησαίο, ΤΠ πγὰ]0, ἴιν τις 
τπθα νόγῖο ἴδα νἰτίαπι, Τ᾽ ας Ππδτο ἰξοιιπάο, υἱός αὐτοὺς δι᾽ 
αἰπίας ἔχετε γἱά οἴ, γοίππετὶρίος ασσυζιτῖς. Ρτγο ςοάςπη ᾿ς σίτατν 
ὧν αἰτία σε ἔχω, ἰὰ εἴξ » το Ἰῃσυίο , τί ἱ {πςοεηίεο,, τς ποι! μέμ- 
φομαι. Τί μον ἀϊ 4. ΠΌτο ἄαιηζο, τὸ ὐὸ οὖν ςρατόπενον οὐτως ἐν αἰτία 
ἐἤχοντες τὸν ἄγιν αὐεχύρησαν τε χὶ διελυΐϑηστιν ἐπ᾿ οἴκου κρες ὅν. ἂν αὐ- 

ἽἰᾳἼΐϑυμε,ἰὰ οἰξισυϊρο. Ἡ ἐγοάοτιι5, ἐν αὐτί, τι ϑεν τές Ὁ μαῤδονίον, ᾿ὰ 
οὔ ςα!ραπιίη Μαγάοηϊαπη γεβινάξητος. αἰτίόυ λαμζαίω,ρτο ἀς- 
οαοτοίςα ςα] τη πα ροῖοτ, ἀὐχίς ΡΙυταγοῖ τὴ απ η]ο,, ἃ ΤΊνα- 
ογά] 4. } το (οχτο᾽, χαλεπὸς ἰῶ ποτε κ᾽ ὑποτῇ ᾧῷ» ἐς Ἰουὶς «ὐεὶ θ᾽ μυς- 
κῶν αἰτίαν λαζον τις, [461 Τ μας ἀάος [τὸ δοίη 0 ν αἰτίων 1 ὲ ἐκ 
ἐλαχίςίω αἰ χίδαιμος ϑλαζεν ἀπ᾿ ἀὐτώ, ϑο. ἂν αἰτίᾳ ἰῷ. οἴε τὴ οὐ]ρα. 

Χοηορλ ἑοτο σαΐητο Ρ πα! 25. γὺ πείντες ἐδδκοιω ἐν αἰτία ἐδ)ν ὦ ἐσεὶς 
ππον" . γ᾽ ἀτ άγετα ει ΕΟ ΗΝ “Ὁ 8... 
ἐν ἀ{ππα οὔτε αἰ χιυγεῶν, οὐτε φοζφ ὧν ὁμφίως διὰ τὸ συὶὺν πογλοῖς ἀτίδρ - 

Αἰγίαμα αἴος τὸν ρα τί πχςι, Πὰς Παρ. 15. Αξε, Α ροΙδ. ὅς αυοά αὐία κα΄, 

ΑΠιάομαι, μι άσομαι δ αἤίθν ἄγω, ἀςςαίο, ἱπῆ πιο» ἐπ οτί πηεη νοςο, 

Αἰτίασις ως ἡ, ἀςςσυίατίο,, Παςτοὶ. ν Εἰ τὶς ῬτΙποϊρία στ, [οι ἀοοιηλτίο 

ΔΤ 
χεῖν. οἡπίδρ νέμειν νὴ, ζῃ ]ράτη ἴῃ δἰ ἴφαοπι ςοηξοιτο, Ξυ]ραπη 411- 
«αἱ αἰσγιθεις. Βορῃοοἱ ἐς, ὑκείγῳ πᾶς 1ις ὠτίδο γέμει. οἡτίας τἶξε) εἶν, 
σα]ρὰ εχίπιετε ἃς δυο μεῖς, αὐτὸν ὑπέχειν, ΟἸςοτγο ἀἰχίτ, (μχι-- 
ῃςτο σαιία 1 ἃ εἴτ, ἀρ ζγιην οὔδι: οτιπιιηῖς αἱ Ἰσυΐας. αἰτίόυ ἔχένος 
εἰτίδμ ἐνδέχεῶν γο] αὐαδέχεξι γ ἴῃ (δ στη ΤΟΟΙΡΕΓΟ » γο] ἄσπο-, 
ἔζεις τ πῇ Ρεγροτγατάπη, ὧν αἰτίαις δ) γ ἴῃ οὐραῖς οἷϊε» ἐποὰ]- 
Ρατί, Χουορίοη. “ΕΒ πες οοπιγα Οτοῆρμουτεπι, ἐν ταῖς με- 
γίταις δ᾽ σῶν αἰτίαις πρέσβεις, ππαχιμνὰ ςα]ραθδητιν ἰεσαιί, Βυι-ος 
ἀαιις δυτε πὶ διηοτατ ἐν αἤίαις ἐϊ) Πση σατο ποη (οἸὴ τη δοςυία- 
ΤΊ » δέ ἡπσυ Πρ ά τὶ [ς ἃ οτίλ} ροσηᾶς ρεπάοτς ἀριιά Ατβοησιιπη ἐν 
"αἤίαις ἔσονται ταῖς μεγίσαις γοτθα ἴαητ εἀϊέτ! Απτίος απ ποη ἱπι- 
Ραπὲ ἔσγεητ. αἰγίον υὑατουήεῖν , ἱπ|] πη] τὶ. Γάε πὶ ἰδ ἀςπι, ἰρίςος, 
φων ὁ ἀζίωειςς πλεῖσον χεῖνον πίω) τῷ βοιωτιάζειν υἱατομείνας αἰἼϊἀν., νὰ-- 
Ππλυ]ατας, Γἀστα ᾿δ άοη ν εἰς ἀν εὐαγ[ελίων χὶ ϑυσίας τί) βουλίωδ 
κατέςησεγιᾳ οἴϊ, στιπηίης οὐὐϊειηχις ἰσπατιπη, ἴξιι οτὶ Πγὶπι το ἀ1-- 
ἀτ ορῃοχιιπι. Αρυἀ οαηάεπὶ ΤΠυοΥ ἀϊάφιι ἰξα υοημς οο- 
ἀδιη γερογίτιγ» αἰίθυ σὰ αἰ δικεῖν φέρομαι, ἰὰ εἴζ, ῬΝὶ ογίπιοα 
ἱπηροπιταγ σοίογιβ, αὐτίθυ σοι ὑπτάγω,, τὰ εἴτ, οτίπηςη τἰδὶ ἴπι- 
Ρίηρο » Ιά οἴἘ, ἀοςιίο. Πεπηοίτπςη.1π ΖΕ Το]. ἐμὲ πίω αὔίου σοι 
ταύ πίω ἐπάγειν, ἰδίας ἕγεκοι ἔΐχϑρας ἐκ οὖσοιν ἀληϑ'ννᾶζς. Βυιάατας πὶ 
ἐρηἶ. φυιδάατη Δα ΒτΙΧΙμ 1, ἔμοιγε διὺ αἸΠίδυ ἀποιρώτηϊον ἐπείξει κ᾿ ἐ- 
συ γνωςον. [τ6Π|.αΠδν φόνα ἐπ᾿ κεῖνον ἀΐγω, ΓΟ πηοΙ πη, Τ μας γ τ 
ἀνά. ρτο φοίάοηη, αή]ίδν δ)ηφέρω ἀϊοιτν γί πηιηΐ ἀο, ἴπσυγγο γί πε ἢ- 
δί Ποοτατιάς ρᾶςς, χεὺ 2. τοὺς οἤίας Κτφέρειν οἱ᾽ Ἴοῖς κακοῖς 1οῖς 15. 
πελευῖ) γγνουΐσοις, ἀγκκὰ 1οἴς «ρώτοις 4 ἁ μαῤἸημοίπων. ὃς Ρ]ατατο ἢ. 
1ῃ ΡοΓΙΟΪς, οὔγίδυ ποιηστέμῆν(Θ. κατ᾽ αὐτῆ, τὰ εἴδ», δου ἴῃ σγίπηεη νο- 
οΔῃ5 » [δε οἵσ ουἹ ΠῚ ἢ] ἄλυς. 1104 πο ργδοιογποἰττοπάϊιπι, Πυθα 
ςατετὶ Εμαυρο ῆϊα: αἤίδν Δρρ ΕἸ] Δυτν ΤοΔη πε πὶ Ἴίσλον γοςατο, τ τ 
ται πη, ἰὸς εν ἐῆτγραφύμν ὃς τα(ογὶρεϊοης πη. Ρτο ἐχουίτίοης Βαώ. 
ἦῃ ἐρ τ. φιιδάλτη δά ΒεΙχ μι Π1, ἀποδέξῃ ἂν δ πρόφασιν ταῦ πίω» ἱχανίωδ 
κα αἱ Ἰίδρ ὧι ὁπῆηδευτίυδ,, ἀςοἰρἴο5 ᾿σίταγ ἰοποαπι πες αἤοέξαταπι 
Ἐχου[ἀτιοηθη,, [τϑιπ ῬγΓῸ ἰηϊατια : αἰία χ εἰμδθιθ.,, ἸηἸαγῖα ἢγε- 

πιὶς»( 4] 6 ι}..}}.1- ἃ ΟἸδιισοη.αο τ αίας χειμῆμθ- βλάπηετοι, δίς. 
τάτίοης ἢ γΘτη 5 [Ὡραἴτατ, τς (Ὶς, αἴ]ία, εἰρορ μη, πρόφασις, κκἡ κοίνηρτ 

οἰαννὶ αῤχν΄. 

ἔϊκλημα. αςςιίτιο. 

οα]ρο, ογ πλίποτ, ἱποαίο, οδτγεέϊο, ἢαρίτο, ἀγσιιο, σατρο,ςοη- 

ἀθοτοῦν ἴῃ ἱπἀ! οἴππὶ νοσο, Δυτμογε ΠῚ ιοῖο » οι [ἀπῇ αἴτγιθιο» 
σααίληι τεξαιπάο ν ἴῃ σαμίλ πη αίξίσῃηο» ολμ πὶ εἴς ἀϊκο,, ςαιι-- 
ἴδηι ἱπηρυτο : ροίτι!ο Τη! υ!τατῖς γ ατίαπι Βε4. οχροίμϊτ. σοη- 
{τγυΐταγ δατεπη ῃϊς πιο άις: αὐ μώμαϊ σε τ κακίας," εἰζιΔοςαίο τὸ πγα-- 
{τί τς. αἸ7ιώμαι τό δὲ πῇ δὲ, αὐτὶ ὦ, αἥτιον καἰ γοῦμαι » 1Δ εἰξ, ἢος οαινᾶπι 
Βατας ἄϊςο. οὐδὲν νμ(οῦ ς α[πιάσαο » Ἰὰ εἰϊλ., π1}}} ἔιοτῖς φιρᾷ ἐπ 
ποιοῖς ἀε ἄστος ἴσα σ]ροβ.. μη αι ῶν μεγούτων, ἰά εἴς, Εἰς ἀς 
τέθιις ΠΘ6 ἴῃ ΠΊΕ οΥ ΠῚ ἢ «οι βογιο Χοπορηούτου σωκράτίωυ ὅ κατ 
Ἴλγρερς ὠτιά ται. ἀς πος ἀσουίαι ϑοογάτεπῃ. ΟΠ γτοίξ. αὐδὲ ἱερωσύ- 
νης, οἰλλν᾿ οὐδὲ τίωὐ ἱερωσύγίκω αἰτιασείμίω αὐ τούτων κακῶν. ΓμιςίΔη. ἱπ 
Νιρτιομπὶ σευϊτιυο ν οὕτω δὴ ἡτιά το εἶν᾽ ςεφόρευάύων, ὅτι μιὴ ἴσασι 
 φξεφανου τὸν τόπον, Πεπ' οἴη. «ἰδὲ δὶ ςεφαύου,, ὅδ ὃ. τ ἱερᾶς χώ- 
εὰς ἐπιάπο τ, ἰὰ οἰἘ, (εἷς Διτειι ἰοτὶ ἀστὶ οἢς σοητοηάςεβθατ εις 
οαυίαϊσατιιτ. [ἀσπη ἸΡ᾽άε ΠῚ, ποιρεὶς οἷ ὧν δὲ πενίδυ αἰπιαΐ στειτ᾽ αὐ τις» 
14 οἰτιοπχίτιςης ο4 ημας ηυἷς Οὐ ραμροτίατοπι οχοιᾶτο ροῆϊτ, ἰᾷ 
εἴς, φασγιπι αὐτότε πὶ ἔς ρφιιροττάτοπι ἀϊσατ,δζο. Ατιῆος. 
116.8.ἀς πατιγα Α ἢ ππια]. αὐ τιών ταὶ τοὺς προφας, ἰᾷ εἶδ, σαυίᾶπη εἰθος 
ἀττγὶ δυπητ, ἀετη Πἶρτο ἰἜρτίιηο ΡοἰἸτίσογαη σαρ ἀμοάεςϊ πιο, 
αἰγιώμαι ἢ καλῶς κιϑειρίζειν το) χύεχν, Ὀεης οἰτῆατα ᾿4Φ 4] ςαϊπία πα 

εὔϊε Ἰγγαπι ἀιοο. ΤᾺ ορ γαῖα. η.4.ἀ6 συ ρίλητ. φαρ.8.εἰκιρεῖν 
Ἵζτοιν αἴ] αἰ στειτό τις ἃ ἀσϑένειδω; 14 εἰζ » ντγαιις ςσοπάιτιοηΐς Πος- 

ΤᾺΠῚ σα μὰ 7 ἀοσοροτὶτ 60118 ἔπη ΘΟ" ΠΠτάτο πη. Π4οπὶ θ᾽ άσπη ἰἰθγο 
4.(Ρ.10. ἀπέρμάϊος ὃ φύσιν αἰτιά ὃι,1ὰ εἴξ, σαι πη (δ πυϊ εἰς ἤατιτῦ 
τὰ αττεϊδιιενς, [το πὶ οαρ.12. θ᾽ άοιπ, πίων ἰδίδυ φύσιν ὠτιά ὃ 5. 1Α οἴξν 
Ῥτορτία πατιιγα: σαι! πὶ τς. ΡΊ το ἴῃ ΡΒ αάγο, ᾧ ἔγωγεν ὦ φαῖ δδεν 
αἴγιὡμαιἼὲς ἐγοπίους ϑεουὺς,, πος ἀσοορειπι σεηϊϊς ἰοςΐ τρίτο. 
Ἰάτη τὰς ἈΘρουῦ. αὐτιά ὧι τὸ αἴτεον» δοςιήατς ἰά αιιο ἃ οἵδ ἀςοινη.- 
ἄσπι. Πεπιοίβεηρτο σοτοπὰ ν αἰτιώμαι γαύκληρν ὃ ναναγίας ν ἂς-- 
ςαΐο ἡδπο]ογιπη παι ἔγαν],, ἰὰ εἰς, αδά παιιοπὶ τεσοτῖτ. Οοησοῦς 
Τπγαύταν ργατοῦςα μος πιοίο » αἰιῶμω σε εἰς ὠὡπτερηφδυίδω, ἱ. τα ἃς τὸ 
σα Γὰρογθῖο. Ομ εγίοίϊο, κὐρὶ “πἶ ἱερωσύνης, εἰς υὐπτερηφόυίδν αὐ οἱ᾽-- 
δαμώς, εἰς ὃ) φρενῶν ἔκτασιν αἰτιωμῆν Θ- αὶ ὡπάσης οἰκουυῆψης αἰἴυ βα- 
σιλείαν μη δεχόυδυον. Οὐοτσιας Γιςοητίηις ρα ὰ ηποαις νίγρας 
ἴῃ ξηςοιηΐο ἐ}εἰφηα;, εἶ δγαὶ τὸ ωρῶτον ἀξιίΘ- αἰτιῶν ᾧ ἀπιώμενίθυ, ο 
δίς τὰ ἢν ρτόρτογ ρι Ἰπλ θη ἀἴρηις οἱζ ογἰ πηϊπατίοης ἰς αι οτίτ- 
πλιηατατ. ΑΕΒ η, πὶ ΟΥ ΠΡ ϑητοπν οαπη ἐπῆηϊτίιο ν αἰσμώμενός 
σινας ἐμποόίζειν τοὺς αἰ πύλεως κσιρρυΐς. ΧΟΠΟΡΠ ΘΙ, αἰτιῶνται αὐτὸν 
αῤγὸν ἐδλίειν εἰταὴ στἰ υ]ΠΔηγαγ, ὁ 4 ἔπ ογς οἶα πὶ σαρίαζ. αἰπιῷ μα, 
σεξῆπξελεύφν, ἀσουίο τὸ "411 Τ0 1] ἀϊογῖς, ΑἸ Ζυάπάο ςαπὶ ἀιιοσῃςο 
ϑΟΟΌΓΑΣΠΠῚς » ΝΥ σίγα αὐ ἑαυτὸν αὐτίαν αἰτια σεέμεν,Θ- ; φυ !ἀ ςοηζτα (8 - 
Τρία τιν οδίιξιςης. 

᾿χῸ 

ἴηι 

νων 

σοητγᾷ αἰ "φυ ο Πγ: νη ΔῈ αἰτίασιν ἀτο θέων πη] ἔ ρας αὐτιά ὥτι καπ᾽ αὐτία- 
σιν ἀραὶ (Οὐ πτι}.}}0.9.(ὰρ. ΦιΟχροημης ΡΕΓ φΑμτοῃςΏ,. 



ΑΙ 
αἰτια ζω μιάσω,ροῖο, αἰπαζεμα. ἐχροκο!ο. Χοπορὶν.Πδ.τ. κ᾽ ἐρίωι- 

“ χυΐν ὐμες 3 πρὸς ἃ ἐγὼ τέ φιλοτμοῖμαι κὶ καὶ πόλις ἐμδὴδ αἱ πάζεδϑ εν, γος 
πγετὸ τορτεποηάῖτις αυας ρτα Διοα πα ορῸ ἀὐζ σιατζας ποξια ἀτι- 
εἰπτὰς. ἴτε πὶ ῥαυ]ὸ ρον, ἀτιαζ ϑωῖυοι ἐναντιοδόν, ἵν ἐμ πτα τὶ ποίτὶ- 
{ιζατί ρας. ᾿ 
᾿ατέον, ἀσσυξτπάυπι εἰξ,σαυίιπι εἴὲ ἀϊοεηῦ εἴ, ΤΊ ορ ἐλ .}}, 
δ ἀε σαυϊς Ρ᾽δῃτ. ἀρ.6. αἰτιατέον «ρώτίω σὑξίασιν, ἰὰ εἰξ, σαυτα ρτῖ- 

σα ςοαρ πιουτατίοηὶ αὔιρσοαηάα οἸἘ υςταη.ἴη ἀϊαϊορ,. “ΕΔοὶ ἃς 
“Ρτοτοί οἵ, ἐκεῖ νον μοὶ αἰτιατέον, {ΠΠ|Ὸ ΤΠ ΠΠϊ ἀσουίαηάιις εξ Ρ]ατὸ 2. 

τ ἐς ΚΎριδ. δ᾽ ἀγα ων ἐδένα μιθλλοὺ εἰ πατέον, δοΠΟτα ΠῚ ΘΠ Πὰς ἀΠ τς 
αὐτιοῦ ἀϊςοηάας εξ. αἰτιατέον τίωὐ ἑλικίαν, χει Ἰοἰσηάα ἐλυὰ ἴῃ α- 

 τατεπΠ]. 
Αἰπιατικολογεῖν,ἰα ἀσουζιεῖυο ἀΐςοτς Οζα ΠΠ}.5.. γα πηπτατ, σεσ᾽μεϊώ- 
τ ὅδω πὴ τεταρτοκλίτων ἀἰϑὼ κῶὶ τέω,λαγ ὦ αἰπακολογουύαῖνα αἴεν τῷ ν, 
᾿ἀπικως ἵ.Ἰη ἀςςυίατίυο συσηςιᾶτα. 
Αἰτιατικὸς ἢ, ὁ, αξουατοτινηάς Αὐτιατικνὶ πώσες͵ τοςυίατιεαξιις 5 ρον 
τ΄ οαπὶ ἀςουίατε (ΟἸ ἐΠλιις» : 
Αἰτιατὸν, ολυίαταπι » ἃ ςαυΐὰ γεὶ αν αυϊίοῖο οτέυπι; ΨΊάς ν τὸ 
εὐρτιον. [ 
λἰπέζω, μι ΐσω, Ρετο, αἰτῶ αἰδαχαλω, Η οπἸετ αἰτίζων ἀκόλους ἐκ ἀοραὶ;ἐδὲ 
᾿ χίζητας. ςαρίτατ δτίαιτι ργὸ πιςηάϊςο » δὲ τις 4 (Ὁ] τὸ νἱὰν- 

᾿ τυτ. 

Αἰτίν Ρτὸ αἰτία Τουἱςέ, 
ΟΑἴτινες, ]υΣ. ΜΝ , 
Αἰ πολογέομαι ξμαι αροφασίζο, σὰ ἡπῆομαι οαυ!Ὄτ,  ΠΠ ΠΟΥ: 
᾿αἰπολίγεω; γῶ μ. ἡσωνγ αἰτιολογούμαι, οαΠ ἤτοτ, σαιίας ἀσ0» σαι! ΠῚ 

ἃ. ῥ ᾿ 
Αἰ τιολογία, “το οσίαν αι εἰξ τατῖο δαυίθε τ ντ ἴπ ἐχοπηρ]ο ροτίδηα- 

“ χαπὶ,, ἥατπι ργοροιηταν γίτα αἱ σα υξιντ ἢ ἀν, Ἀ τ ρπαηάϊ ολυία 
᾿νἱο]αυνάχνιτη ἕς » χα ΐα ̓ άστη ἔοςῖς Οασίᾶγ. ψ᾽ηἀς Οἰπη απ." . 

ΩΡ ας δοητοητία, νηϊαετία! 1ς εἰξ νοχ : ατιοϊοσια μοτίδη!ς ξοητι- 
πεταγ, ςς. ΠΙοίτατ ἃ Οσογοης 5 ἐς Οτατ,λά ργοροΐτωπι {δ ο- 
ἐξατατῖο. ΕΠ οτίαπι αἰτιολογία Γι ςατίο. 

Αἱ τιολογικὸς, οὐ, δ καὶ ἐγ σαι! ς» γατιοα]}ς » σαι τίααις. ΜΙ Θά ςῚ δαπὶ 
πραϊοϊπα: ραιτθπι αι συ ας ὃς ἀσοιἀφητίλ,μος εἰν» συμπῆωμα- 
τα ἰησαϊ γῖτ, αἰτιολογικίαὐ ἀρρε  !Δητ 7 ἀταιια ἰητογάσ) παϑολομκίω), 

᾿ ΟἈϊεπας- 
αἰτιρλήγος ν ὁ) αἱ (ξαιταν γἀτί σ πο ΠῚ δὲ γτῖτιγ ργο δε σηΐθιις, νεὶ 
Δ] τατίοπεπι το λάϊτ. 

Αἴτιον. τόνου ΐα, οι] ραναοςαίατίο ἃ απο ἀ εἴδ χοσυίδηάιιπη,ποχα. 5 σγι. 
ατεῖρτες ὙΊγοΙ! οδυϊατίαυ πα Ἰῃτογργογατατο τὸ ποιδυυῦ πιῦν,ἰά εἴ, 
ει εβεϊ εις, ἴσα αἴτιον ποιντικόν. αἴτιον εἰ δικὸν, "ἃ οἹὰ, σα οι- 

᾿ χης, αἴτιον παϑυτικὸν, ἴ. συ! Ῥατ 1] ῖς, οι ὠτίον ὑλικὸν, ἰεσαμα 
᾿ς πηκτοτίαϊις. ρα πὶ ἀρυὰ ΡΒ] ΌρΠος αἴτια κύρκα κὶ αὐτοτελπνοδα- 
Ε ΎςΣ Ῥτἰπείραϊες [ Ρειέϊς, αἴτια ρου πέμῆνα καὶ τοροχοιτειρατι ζοὲ ςαὺΐς 

δοτεςοάοητος γεὶ δητοστειῖα ν αὔτια ὠροσεχῆ ρτοχίηγα ςαυξχγξυ.. 
γαΐτιαι αὐϊινιάπιτος σαυιία:. τὸ πρῶτον αἴτιον, ρτιηγ σααίαν τ. Πςιὶς Τρία. 
Οἵοροτ. ΝαΖαηΣ εὐθὲ Βέσχογίας͵ χαἀϑτιροὰς φύσ εἰς κὶ ἀκιζδιόλους» ἐἰκινή- 
ποὺς πεὶς τὸ χεῖρον. ἢ δυσκινήτους αϑεὶ τὸ τνᾶτον αἥπτιον ἀεὶ χδρευέσας, 

δες, εὔτίον ὑμέτερον ἐγζύετον ρὸγ νὸς {πετῖτ. Τὴ Πυσα Ἐσδη δ. ΓΆΡ.23. 
Σ ΝῸ ἅτιον ϑανάτου, τι πα πα πὶ οτίπηοη σαρίταϊς. δογαΐες τη 110 ἀ 7. 
“Ἔσοϊά. νΊ  Ὶ], ν πὰς οτίαπι τε προ Τ τι τα;, δός, ἐΧροηΐτ, ἴη- 
ἡαῖτ,τὸ αἴτιον. ἸΝ4ΠῚ Οαἰπανασπας (οτίρετ αἴτιθ, τὰ σαῖριις δε ε- 
τιαπὶ σου πιοιποταζ. Ἐχ 40 ᾿ψιος ἀριι ἃ Ν]αγτίαἰθπι ἰσσε πάν 
Ετὶα ΟἹ" ππαςϊ, ποῦ οταῖα, ντρατατ οὐπς ἰητεγργος: Π πιο ίῖῃ. 
ῬΓΟ σογομα, τόσ" αἴτιον ἐκ ἀ γεοεῖςγοαὰ ἅπι ποη ἰβηοτας, τὸ το των 

᾿ εἥτιον»Πογ ΠῚ ἀγα πητοτη :αὐτιώτερον ἀἰχὴτ ΣΧ ΘΠΟΡ ; [ν.1. ὅπομν. 
᾿ οἵειτὶ ἄλλο αἰτιώτερον Ὁ » δία. 4] ρΡίαπη ΑἸ τι ἃ πιασὶς ἰπ σδυία εἰς 
Ο Ῥυτας. δίς. Αἴπιον, γι πιο ἢ, οἱ μαύρ τὴ ρ(φο. ὈΙυταάτοῖν. τι Ορυΐςα!ο «ὑδὰ 
“ κἰοργίσίας, ἐϑὲν (ίερε ἐδὲ ) γὃ ὑτὼς αἴτιόν ὅξϊ τοῦ παρέ σης ὀργῆς κολαῖ- 

ζειν, εἰς τὸ παυσαυῖψης μιὰ κολαίξειν, αν ἐμλελύῶι, γ πες νἠαεα- 
Π ἀεοου!ραπάυπι εἴ. 
λἰτιδ,κ, ὁ καὶ ἐγαυτθοτ, γέυς, ἴα 40 εἢ σα ρανἴοης, 4π] εζ ἴῃ σα]ρα, 

ςοπηπηδγίτιις, ἀάιιτοῦ οτίδιη αἰ υαπάο. ἐτιθο εἶδα τὸ οἴτη οὐ πὶ 
φἰεοπαῖηῦ ,ΕτΥ πιο συ βουως αὶ μεῖς αἴτιοι; αι] ἀ ὑσίτωτ ὃ άπ πορὶς 
Τηγρυταηάπτη ὃ ὈΙοίσοτιά. 1.8. χυϑειργώσεις γίνονσαι. κὶ ἠαταφορᾷς 

εἥτιοι, ἢ, Ἰξυ]πΑτσὶςοῖ βπιητ δὲ νόγογπο οΌποχι), ντ Ἀπε] οριαητατ, 
νι Μαγοε!]υς γοττίτ. οογατι δά ΡΒ ] ρρυπν. το ϑεῶν τοὺς υἱὲ ἐῶ ὡ- 

᾿ γεϑῶν ἡ ἦν αἰτίους ὄντας, ὀλυμπίους ἀρόσαγορεύοων,. Ατ τορ ἢ. Ρ]α- 
το, ποίντων αἴτια καὶ Τα χακών;κὶ ΤΠ ἀγα ϑὰν, επιοίβοπιρτο σοτο- 

τ΄ πᾷ, κελεύων ὑ μος ἐμοὶ πικρῶς ἔχειν ὡς φύζαν κὶ κινδιευΐων αἰτί ὦ τῇ πό- 
τ χει γεγονάζῳ. [ςιαπ.ἴπ Ργοπισιμςο, ἢ 2 τ δθοδι ὑμὴν κα τὰ ϑυ- 

᾿ σιῶν αἴτιον ἀγεςαυρώχατε:ἐ δὲν αἴ τιΘ-. Ηοτοάοτ. 0.1. ἐἰρίους τε δυ δὲν 
᾿ς ἐῥντας αἰτίους αἰαθατους ἐποίησε, Ἡ1}}}] σΟ ΠΤ ἢ ὀγίτος Οχτογ ΠῚ ΤΏΔΏ τ, 

᾿ς ἍΙδρὰς ἴῃ διθυ]ς σόποτς Καπηίηνπο ἐπαρτίλυ τ αὐτιίθο αὐτία 5]}}ν 
ντ ΑὐἰΠῖδος ἴῃ Ραηατίγεπδῖσο, ἡ πόλις τότ᾽ ὅγπὶ εἴ σον αἰτία “ἥν ἐσπο- 
ζαϊταν φαίνεται. ἸΝοταης ΟΥὙαπηπτατιςὶ οὔτιίθ- ὃς αἴτιον ἀἰςι [οἸὰπη ἀς 
1υϊ5 σεπότγησας αἰτία αυτοπιναδά [ΟΠ τίυυτι {τ οπυηθυις σε- 
ἔφη ον (ταῖτο νης αὐαίσ-. Αὐ στ ἀς Ὠγιη 40 5} ἐν ἐρκνῷ διιυΐα- 
μι: σύμπασιν ὦ τιίδ- ἡτεται σωτυρίαξ, 11 πα: τη σοἷο ροτείζας εἴ, 
τηςοϊ υπἱτατίς σα πὶ τοδις νη οΓῆς ργα ζατινΌ! αἴτιδ- οἢ - 
γαϊηϊπιι πη. οτρετ. "ΠΪλὰ. ἀ τι μοι αἴτιοί εἰσι, ηο ἡ Πιπτ ΠΥ πὶ σα ]ρὰῦ 
οἱ ταὐτιατέοι, {Π124.γγ, τι ψιοι αἰτίη ἐσσὶ, ϑεοὶ νύ μοι αἴτιοί εἰσι, πο ἢ τ ιὶ 

ἐμβι 

Α, ΕἋἹ 
ἴῃ συΐρα φετάτ) δογτὸ ταΐἱ δυτ]ιογος ἐγ 11 Ποῖ ὅς ξυΐραηή; 

Αἰτιοιϊμαι αὐτούμα, ρεῖο, οδίδοιο, οδτείιοιτίτξπι ροἰξι!ογ ντ ἀςίοίτισηι 
(οἰπιαπη: Ρτορτιὸ εἱς ςοπηπιοάατὸ ροζοζε ξ αἰτεῖν γοτὸ Ππηρ! εἴτι 
Εἴεις. “ἕω ᾿ 

Αἰτιόωντο, ι]ραΐξοτ.οηΐςο ἴξιν ρσξεῖςο ρίςου απο αὖ ὁ. 
Αἰτιώφης. σΛὉ Ά]}1ς ντ αἰτι ἔσεις σα δεσ μοι, τὰ εἰϊ, οἀϊηα! ες «οἰ απέξίο. 

Ὡς. αἰπῶ δες ψεύσος, ΕΠ τατιοςἰπατίο,νίτίοίὰ σα τοϑάϊτῖο, ΕΠ 
᾿Ριοροίτίοιις Ἰῃςουϊξηυςοητία. 
Αἰτι τατος, ργασί ρίας ἀυυιοτρεϊοςς ρον Ποςοητ  ΠΊπις, φαΐ ρου Π]-’ 
ται αὐτηοτ οἰ. ' ! ΟἽ 
Αἰτνάθ᾽ οὐ, ὁ πάσηι ς, αν ΜΕ τη πιδητῖς : γε ἀἠτναθ. σῶλ(δ.) αἰπνιῦ 
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Αἴτνη. ξτηα πχδης: πᾶς ΑἰτγώΘ..Εἰτ Ὁ εὔϑω εἴτε γγε ἃ φάγω φάτιν, 
«ἥσσω πάχνη. 

Αἷτος Ιαςυς»τέμῆνΘ.,πγαηῇο, μοίρ τί πὴ, να δἰ τατίο, ἐν διαίανμαν Ρί πιά, 
ἴῃ ΟἹΥ Πρ διὸς αἴτει σανϑΐκῳ, 

Αὐπω ἀρρ!οο, ἑρμῶ, “ 
Αὐπεῶχ τὰ ἀΐςατο,ν εἰ ̓υἀἰσατὶ δ: χιοά δυχάφειν, ἢ δεν ἐφεῶς ἀυῦ ἰάσηι 

οτίατα Πρηῆςετ αυοά ἀξ ίμα πη ἀὐειν ντ δι το βάτον αὐ ϑυ τῶν 
αθσγοης ργὸ ὡρμήθησαν, 

Αἰΐτυρρςνν  Ἐγαπη ,ὕαλ θυ, γα} ὑανλὸςἶν Ρετίρίουϊς, ΓΙ εν άΐάμις, 
Αἰσωλία “ΈτοΟΙ] Ια τοσῖῖο. ᾿ 
Αἰπτώλι(θ- ἰκτῖνίδ., αλ αι συα! ΖΕτ τις ἀἰοίευτ. Ατἰ τότ "δ. 4, ἀς ἠ- 

ταγα Αἰ Πα], σά. 6. ὠτώλιον, ἰ- το [απι, ἘπϊσαἸςηίος ἀρρα!]δοτ [8- 
πῖςη τα πηοϊατα Ρ᾽αητα Ὀ]οίξοτ. θ.4. 
Αὐτωχὶξ, ἰσὸς, το] ἰς οὐ ἀ οχ το Ια... 
Αἰτωλὲς,, ΖΈ το] ας. ΖΈΤΟΙΙ αὐτοπι ρορυὶὶ ἔππς ῬΟΪοροηης αὐπεπα, 
Φιοτι αν οἰ εἶτας ΕΤῚς,, ααΐποτς Ηογοάοι. [δ το 8. ἀτείτωτ. Ρόταῦ- 
τῆϊὰ ἴῃ ςοπτοἀϊὶς οοἰετῖδ » τῶ υὐὸ χ εἴ ̓ ἐν αὐτώλοῖς, ὁ ὃ. γεύΐς ἐκ ἀλο 
βιδὸγ  αὺ πη αἷς ππιποτίδες ὃς ἰαγρ  τίοης σοτγιριμς » ἔγαυιάι- 
Ἰξητεν δὲ πα ξιοςὸ σις» γε 481 [4Π} βρέτας, πῆςητς γοτὸ ἰαῖγο 
Εἰ ΠΟτῸΓ, : 

Αἰτώμα),ρτο αἱ πῶμω, Βυΐ: ΟΟπιπί ἐπέ. ; 

Αφνω, ἱπιργσυϊεὸ, Γαδ ̓τὸ, ἐς τορδτὲ ξιέδιιπι εχ ἀφανῶς αὐ ἱξηρτο- 
απ ἐχ οσσαΐτο αἀπδηξαητ,οχ πος ἐαέξα ΠΣ αἴφνης, “κατ πη, τορθη- 
τὸ υἰξάπινα, ᾿ 

Αἰφνίδιον, {υἱτὸ. ΡΙαταγοῖ ἴη ΝῺ πγα, ὠφνίδιον Ἀπκδεϊξω ἃ οἶκον ἐκατὼ- 
μιϑέτων πλήρη πολυτελῶν, ἰν Τι᾽τὸ ἀοηγιπν ΡτοτιοΙ ς τοξογταση ρο ἡ 
ου]ῖς οἰϊεη ἀπ. 

Αἰφνίδιίθο, κε, δ καὶ ἢν, [δ τ ας, Τρ σπττηι!ον ἐπργου ας, ( δἱτὸ ργαίςης, 
τεροηιὲ ἰηυαάσης. 1 δαςγα.}1. ν]τ Ὡροσβαλόγτες τῇ Ἰάσσῳ αἰφεΐδιοι» 
δίς. Ἰάσγῃ [10.}.δουλυῖ γὸ φρήνηρ(ῳ » τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀωρυσδοχητον» Χὶ τὸ 
τ πλείς αὶ αἰοφλόγῳ ξυμξώνον, τιταρηιος δ} ΠῚ ΠΟ Πμ τ γορουτίς 
12 8. ᾿ηεχροέξξατα ὃς Ισησὲ ῥτατον σρί πιο ποπΊ ἀςοϊάεητια. ὠφνί- 
δεῖξθ. δύσονοια,Οαἴςο. 1.1 δὰ Οἰδὰς. ἱπηρτου τ ἠρίγαηα! ἀἰ ]ου]- 
ταςοαϊφνίδιΘ- ὑ μέρα, [᾿ἰοἱτιῖς ἀΐδς, 1 Επιαιησ τος σὰρ.21.1 εἴη πὶ 
ἀΐαϊοσο Ζεπορίναυτᾶ: ἃς (41 πγεά!α;, πρώτον εὐ υὸπ ἐταρύ χϑν πρὸς 
τὸ αἰφνίδιον, ρτι αι αν αι γα {ἰΠἰτα αν σαί ΩΣ ἀτηϊὶς μοχρο- 
ἔζϊατατῃ ἐχραυϊτν ηδο; 

Αἰρϑιδίῶς ἶ τορεητὸ, ἀς ἐπηργουίο Πεαεί πὶ, ΐφνης. 
Αἱχϑήτίω, αοτ.ῖ, ρα ΠἸηά το. πγοά. ἃ νευδο ἐασομαν ἔξει αὐ ἤτμα νοΧ 

40 ἰηῆη. ἀὐχϑύύαι ρτο ὡρμυϑιώα, δὲ ἀϊχϑήτίω ργὸ ὥρμησεν, 
δυϊκῶς. 

Αἰχωάζω, μι σω συϊοτ, ἀκοντίζω, μα χορ), ἱπῖρισπο, οὐπὶ φοσιατί- 
υο,ορριισηονίαην ἐπ ἄτην. [ητογάμ ςοηγιησο,ςολιδοο : (4 
Ργοργιὰ δδρατομακ εἶν ἢ σπηῇςατ; ἰὰ εἴτ, μαῖτα (δὰ τάσο]ο ργδ  ταν!. 
δέρτο ὀπλίζω,ἰατγηνο ἩοΠιετ.] 114. δ) σ᾽ χ μὰς χ μόσεσιν, Στὸ τοῦ 
μέξφυς, δδερτὰ αὐανξιγἡσοὺ σιν. ὃ ὅδϊ πολεμήσουσι, αἰ Ιητογρτος. ναὶ αἱ- 
χικθέσσω ρταίσοτις εἰ τεπιροτιςιυτο νιῦτο δὲ τογαιιθο. ϑορμοοὶ. ᾽ 
“ἡ πρὸς ἀϊῥείδαισιν. 'χ μ(ούσεις χ εἴ ξμκηϊὰ εἴϊ, σιωὶ αἰχμῇ ὀκίνησας, ὥπλι- 

τ σας. πὰς διωαιχμίζω,α ἘΡ στάση, Εἰὶ αὖ οὐχ μὴ αὐ χμώ, αἱ χα μᾶς, αὶ- 
χικορώσστῶ νο}] ἐν ψώζω: 

Αἰχμακωσία ας ἡ σα ρτΗΠ ΓΑςργαδατίο. 
Αἰχμαλωτεύω, μιευδὼ. ζαρῖο) σαρείιμιηι ἀἰ!οογἀ σοι το ἐσ σίτιατν 

εἰς δουχείδω ἄγω μΖ βίας. 

Αἱχμαλωτίζα αἰχιμαλιωτεύω ν Παρ τίμα ξιοῖο » ἀσῸ ἴῃ δαρεϊ αἰ τατο τη, 
ΕΟ σαρίο , φέξημπηι εἰζ. ἐκ μακατιῶψιαι ησἢ ἀϊδι Αττὶςὶς δἱὲ 
ΡΠγϑηῖσος (δ 4 ὡχ ἐκϑέλατος γγυέῶι. 

Αἰ χιμαλωτὶς εἰδὸς ἡ σα ρτειανὈς} 0 σαρτα, : 
Αἰχκφίλωτος ὁ κὶ ἡ,8ὲ αἱ χιαόκετος, εἶ ο σαρτυς, ἴδιαι ράττις, Παέξας, 
ντηξξας αν κ(φέλωτος λυρϑεὶς ἢ πο η} γε αξξας ροτοίζατεαν. ΒΡ] - 
τατοῖ ἰὴ Ὑ Πείτο,ἀχρίῳλωτον ἐμαζόνα, δἰχίτ, σαρτυ δὴν Α πλαξο- 
τά. ὃς ἴῃ ΟΑπη}}10., αἱ β(ϑλωτὸν πύλιτ: ΠΟςτατ ἢ Ῥάρος;. πλείους 3 
πόλεις αἱχ κ(οόλωποι γεγόνασι, δίς, τε αὐχ κ(οὐλω τα. πᾶς! Ρ ταναρυά Ρ]Νὶ-- 
Ἰοῖττ. ἢ Ἡ Ἔγοιοῖς δὶ αὐ χ κοί κῶ τὰ σώμοῦταν ἀρ ει οἴει. αὐχ καί - 

λωσίθ. αἴϑρωπος, πιο ἴῃ δ. ]ο σαρτις ὃς (ἐγ αἴτατὶ πιαποίραζις, 
Ῥτορτϊὰ οἷ ὁ αἰχμῇ ληρϑεὶς αὐδῷ τὸ αἰ μὴ αἰχῶγα. 

Αἴχκφτα Ἡείγομ αἤοετ Ρίο ἐχέ κκρ τα » καλύμματω » τοτίηδουδα,, Ο- 
Ῥεγοαΐα. 

Αἰχμὴ ἧς ἡ,συ[ρίς, πγυςτον ἀκωκὰ ϑαδορατὲς οὶ σίδηρος πῇ δόραα!θ., βετ- 
ταμτὶ μα τα. Ε χρδηΐτυτ ἰυξογάαην αὐτὰ, να τιμς, ἐρ συ ἃ πν, το! πὶ; 
Ἰαρο αν ρη αν ἰασα ει πι,αοἸοςνρα σαανθ Π }πηνᾶγ γα. ἀἰχμὺ κέγχην. 

ΡΙμτατοδμς ἢ ΝαΠῚ2 ) οὐχ μη αροσικτ ήστιτο στνίω χώραν, τὰ «ἢ, 
ἔ ": 



6 Δ ἌΓ ῪΪ 
τα ΐτα τ αὐτὶ ἀὐπιῖβ σοπηραγαιῖτ. ΡΒ ΠοΙἔγατες 10) Πετοϊοῖς., τὸ 
ὑφίς αν μυκωνήρους κἡ δεαρσεῖν τεὶς αἰχμοὶς “ἴω κερῴπων ν κἡ ἐπαυ χενίσαι 
σαύγων ἄς. οὐήριάος τογηιααπ,. Ρτο ἅϊος, ΗεΠοὰ οἱ γα ἡ μδι α)- 

χμῆς ὀξείῃσι, ἱ. ὅν πείναις. ΑΙ] αη4ο ἀσοιρίταν ρΓΟ διωύαμες.ντ αἰι- 
ουἱοὶ αριιὰ Πιοην ἰπππὶ ἀς δίτιι οτϑίς. [Πτοίταγ οτίᾶ πη αὐχρίθ6». βίαν 
νἱς » νἱοἰεπτίᾳ. ΖΕ Ομ γἱας τη Ριοσηειῃ. ὑπερήφανον τοῖς πάρος ϑεοῖς 

δείκτυ σιν αὐχιμοίγ.ἴατοτρ «τίωὶ βίαν. Ετ Ριπάαγ,αὐχμα τοὺν κεραυνὸν ἀἸΧ τ, 
ἡοντοίδοτα πα ἔμ Πγς βίαιον. 

αἰχμοητὸὴς οὐ ὁ, δ οΠΠτοτνπολεμις ἧς, ρασπατοτ, μάχημος, ὈΟΠΙ οΟἰας ἃς 
σατο {τ ςαις,ἀγ ΠΊαΓᾺ γ᾽] ατοτιραρ !. Η οπχοῖ. {Πα 4. αὐἰχμη- 
'φαὶ μιμαώτες ὁρεκτῇσι μελίησε, ὅζιιυπολεμεκοὶ, μιφό χρίμοι. αἰχιμητὴς κρα- 

περὸς.Πιαῖζα ἀσοτγιπγι5. ΕΠ] οπτογ. Πα β,εύφυμος δι᾽ αὐχὸς κεκόνων ἰω 

αἰχμὴ πίων ν Ρτὸ αἰχμα. αῇολ τὸ αἱχ υοίζω, αὐ χιματὴς τὶ προπῇ αὖ αἱ ἴῃ 
ἡ αἰχμητὴς. 

Αἰχμίον,[ναίι! ς, τα] ιμπγ, τὸ δόρυ. ᾿ 

Αἰχμόλετος, ΡΓῸ αἱχ (φόλωτος ν Μεϊδοάίας, [οσίταγ ὃς ὦ χαόδετος ἀριιὰ 
ΕἸ είγ. οτάητο σορμοοΪ. ἴῃ σάρτιιι5,., ὃς ἀσάιισιαης οχ αὐχιμή δὲ δέω 

401. σαρτια ψΊΠοιΓι (ΟἹ ςητ. ᾿ ἘΠ ΡΝ: ὲ 
Αὐχμοφό ρος ἰνλξξατας, (τ οἢ [ες Ἡ ογοάος. "0.1. ἕω γάρ οἱ τἥ' αἰχ μοφόρων 

αύγυης ὁ δασκύλου δες. ἴτοτη ἃς «1101. 
αἴγα, λείην αἴφνης. ὄγϑέως ν ταχέως « σουτίηυὸ γ» ἔοι! 6. ΠΠ114. β» 

αἶψα σ᾽ ἔλυσ᾽ αἰγνρίω), δες. Οὐγ ξ, ὦ ψά κε καί σὺ γεραιὲ ἔπος αἴδᾳ.- 
τεικτίμσαο, ὅδ. 

᾿Αἴψεα» Πείγοξιοχροιι, ταὶ μέλη ἰο Δηποτι αοίμαπι [γί εις ἀψεα ε- 
πιάση τρέξη. 

αἰ ψηεῤονοῦ, ὁ, ςεἴετ, ταχὺς» ἰοα!ς» μούφίθυ, ἃ ψαίρειν, φυοἐὶ εἰξ ταχιώειν. 
Ὀιοιτα ὃς λανψηρόσ. ἱ ῖ 

Αἴω» Ἱγαρογοξξαιῃ ἄΐον ἤπο αισηηξητο » Ὡς σοίης (ας Ομ ΠῚ ον. Ἰα 
εἴπ, ϑαμιτασάϊο, ξυτιο,ρίτο ,σόπιτῖθο ἱπησίταγ. Αὐ το ρινεφ τε 
πὸ πατρὸς αχάι ράῖγοπα, Οὐν ΠΣ οἱ ) βοῦς αἰοντεςνδζο. 1ὰ εἴκνοίαιο- 
τοπι αὐ ἰοητος, σιν ἀσοιτίιο. 18 .κν ὃς ρείμαα ἰοησα, νέσωρ 9 
Ὡρώτος κτύπον τε. ΠΟπιοτ. οτίατη ΠιΔ.6,κ ἀΐεις ὁ με, αι ίταν βά. 
χεν, Ποίδις ηοἀ της ΡαγοιηἸογίτονο! αἴεις τα οἰ, ἀκούεις ,αια!ς5.11- 
ἀξσιη, ἐπεὶ φίλον αἴον ὅτορ,εχρ᾽ γα πη, ἀρερᾶπι ἀπιηλ πηι. [Πτοτρ. ἐς 
πέπγοιστε αὶ ψυχ'μὺ, γεὶ ἐπεὶ νϑιόμίω ἀλγήσοις “ ψυχής. [κισίαῃ. ἴῃ 
Ῥμιοραει τάς, ἐκ ἀΐεις ἐμοι δ)νξοωμήψου τεὸ πονλεὶ, δὲς, ΑἸἴω,αὶσ ϑεώνομαι 
κ) γινώσκω. 

αἰωνγωνίθο, ὁ πιιαπι [εἶα πα τευ ἴταςνν τα. πϑοοὸ τὸ αἰοὶ ὧν, χξξα ὕγη- 
ατειῖ. ᾿οστατ ἄς ρος, ὁρωμϑν τοὺς μετ᾽ εὐσεζειας κἡ δικαιοσίμίης ζύν- 
τας»ν τε τοῖς πεῖσι χεύτοις ἀσφαλώς δεοΐγον τὰς καὶ αὐξὶ τοῦ σύμπαντος αἰώ- 
νίϑ- ἡδίους τοὺς ἐλπίδας ἔχοντας. Ητοτ Οὐ τη. 1) σαρ. 26. Ζεο  ιε], 
ὐὼν γιατ. εἰν, [συ Πα τανερτυασίητα ἀηῃος σουτιποῖ:ν τίς δ1- 

δηλ. τὸν αἰῶνα δεαΐγειν. στατο πὶ ἀσίτατα » τα ἄσροτγα. ΧἝΏΟΡ]Ι- 
Οὐτογιι ΝΝαζαηζ. ἐς τὸ δἴγιον πούχα » αἰὼν γὸ τε χρύγίΘ- ἐτε χρονν τὴ 
μέρος. ἐδὲ γὸ μετεητὸν , ανην ὅπερ καὶ αἵν ὁ χρόνθ- ἡλίου φορᾷ μετρούμᾷνθ., 

πῆ τοῖς «ἰδίοις σμων͵ τὸ συ μιστιρεκτεινουῆνον τοῖς οὖσιν οἷον τι χεονικὸν κί 
γῆμαι, διείς μα ὐζς. Πάτιῖ σα πὶ νοσαπτενηκὶς Ε απμ15» [ἢ σεῖο 
σα εἰἴτς ἀρ τ αα ΠῚ. Ρθηϊο ρτο ατόγηϊτατα ἀςοὶρίτν ἰΏ πθτο ἐξ 

σαμ4ο. ἐν αἰών, 1) οὔτε σερεληλυϑὲν ἐδὲν, οὔτε μέλλει οἰλλαὶ μόνον υἱφέ- 
φυκεν ἰά ΟὉ ἡ αὴ ατογαο ααἰ}}} πος ργαστογα ΠῚ» ἠος ξαταγινη οὔ: 
Ἔχ Ἐς γογὸνάταις ἴπ γοτι πῇ πάταγα οἴτ, Γτο αν Αὐπτοτοϊ. Πδτο ἀς 
τασυάἀο,]οαιοπς ἀς ΠΟ ,κεόνου 3. ἰηαΐτ, χὴ χεόνου λέγεται» δεΐκων 
οἷξ αἰῶν- ὠτέρμον(Θ- εἰς ἕτερον αἰῶνα.» Ὁ αἴιο ἰςππρίτοτιο δά αἰτε- 
τυ ΠῚ τυ ρογτιη 9 Πς. δι αἰῶγίθ- » ἰὰ εξ, (δπηροτ. οἱξ αἰῶγϑ»͵ ἰὰ 
εἴ, αὖ ατοτπο. εἰς αἰῶνα ν Ἰὰ εἴτ, ἴα ατογημπινῖη 1 ΠῚ. αὐων,, ζω κὶ 
ἁριὰ Ηοιποτ. ἐπείτε με ἡ λείποι ἰών. Η εἴτο ἰ. γκυκερῆ ς αἰῶνί(Θ. ὠμέρ 
σ’ν Δα] οἱ νιτα ἰροίτατς. αὐτὸς ἢ) φίλης αἰῶγίΘ: ἐμερϑείς Ἡοπιει, αἰων 
ΡῬτοὸν τὰ αριιά Ατοξβίληι Ἐριρταπημη. Εἴμσαλι δ), ὀλξίζουσι ὅσους αἰ- 

ὥνα λιποντας Αἰ πρυϊδιὶς κηρῶν λάτρις ἔμαρψε μόρος. Αἰὲν αατὰ ἔσαι- 
βοει,ἄοςει αἰ τ ζοτεῖ. ἴῃ ργιπγο ἐς σοῖο. [α πος Πρη!βοατα ἀς- 
τἴααητ αὔνᾳ τὸ ὄζειν τὸ «γφίειν. αἰων οτίαν ἀϊοἴτατ ὦ γωτιαθ- μυελὸς. 
ἔφιπα παρα]. Ηἱρρορτγᾶς, αὐΐϑρω πούς τις γοσήσεις δ αἰῶγα, ἐξδομαῖθ. 
ἀπέϑανεν. ὃ. ΠΠπ6 αἰὼν 2) δι᾽ ὀςέων ἐῤῥαϊ νη. νῖτας στίλην [ρατηι πῇ ὃ 
ουγτγιςα!απα : ἰά οἴ, τὸ μέτρον «ἦ ὀῤδρωπίνης ζωῆς : αι Πρυΐῆοα- 
τοῦς ἀϊχις Ηςγοάοτ. τελόντῆσαι ἃ αἰῶνα ρτῸ ϑανεῖν. δορῃοςίος,αὐ- 

πὶ τὸ βί(Θ.,ἡ βίοτος: Ωἷς ἐκ αὐ αἰῶν ἐκρμάϑης βρῆ ΚΒ (οἴ γ]ας ἵπ Ργο-- 
πιεῖῆθο » αἰῶγί- φϑερεῖ. αἱῶνα ΘτΙἀπῈ ἱπιοΓριδταθταγ ρτῸ ἰρατίο 
ΠῚ1Π|ς ἀπποταμν. Ηεἰνοίνς ΠΠπ Επτ'ρ Ια! ἴα ΗΠ οέξετο,ἀπέ- 
πνόύσεν αἰῶνα οἰ ταῖς αι πα πὶ Πα σατο αἴτιντ αἰῶνα, ἣὲ ψυχίω ι- 

πιῆςετ, 
Αἰῶν, ονος, ἰἰττις, Ὁ οτὶ οὸν Ρτὸ ἠΐων, γηάς ρίιτ. ἀϊόνες ἀρὰ ΗεΙγ οἰ. 

αἰγιαλοὶ. ; 
Αἰωνίζω., ρεγεππο., Ρογάμιγο., διὰ πενιὸς μβδω. αἰωνίζων. (οτπρ]- 

τοτηῖι5. : 
Αἰώγιος « ὁ κα η, ατογηιις,, [ξοα ]ατῖς, (ςπιρίτογητις, ϑεὸς αἰώνιος, ΡΊ]ο, 

τὰ σοποῖς ἔα αὐ πίπο,, ΡΊατο ἡ ἐς Ἀφριιδ, μέϑη αἰώνιος, ρεγρότια 
εὐτίετας ν αἰώνιος δδζα,, σαρίτε φαΐπτο,ρτγιαχδ ἐριἴο!. Ὁ Ρετγὶν ὅς 

αἰώγιος ζωὴνσαριτς ργιπλο. Ἔρητεργίπηα [). Ομ εἶδ. ΠὩς αἰώνιος διαθη- 
χη ἰᾷ εἰχν σσγοόγπιιπὶ το τὰ πηούταηγ, σαρίτε 15 ΘΡΗΈΡ αἱ! αὐ Η- 
τα; ἀρὰ πιιοηι ταπιοι] αἰωνία λύτρωσις ν 14 εἰζ» πτογοα τος ηι- 
Ῥτο Ιοσίταγ ςαρίτε οἰ δι ἀρ το !. αἰώνιοι ϑέαι,, ἱπἀϊ (οι τοι» 
ἙΗετού!αι. 

δι ὠνιον ἰςψιμαι τη αἰμϑραριξωον, ὈΙοἰςογί 4, 

Α Κα 
Αἰώρᾳν Ἔχαϊτατῖο, ργαβοοδτίο, ἐΐπασις, ὑΐτωσες, αἴ) χ ὑνυνκρέμασις. ΓΕ ἃς 

ΚΠῚ ποπιῖςοη Ατβοηΐς, ααοα νοςαΐσαπτ εὐὔδεισνον. αἰώξᾳ ἁατοπι ἀο- 
διίσαατίο οἰϊ,αυο ἢτ γα]οτι αἰηἰς σγατιᾶν σοίϊατίο ηι1α: τ οχετ- 
ςοη4] (πὶ στάτια, σοτατίο ετίατη ἢ πιρ!ἰοἶτοι αν Εγαῖηο τρβάϊταγ. 
ἘΠ᾿ ἃ (πρεπάϊσυϊαπι,, νι βιηὶς ἐγᾶς ἰῃ ἔσοηα εχ αἶτο ἀεπηιῆηις» 
αι ἀἱϊ) ὃς. Βοτοος ἴῃ Αἰγὰς το  ς Ῥαηταγ: ΡΟΠΠχ [στο φιᾶγῖο. 
1τεπὶ ρεπ|ι ν» νοξξαθα πὶ ἀραιὰ Ρ]αϊοποπι δτο 7. ἀς Γεσοίξα 
ΡΓΟ ΡΘηΠ|ε πτοτίοπε. ἰτοπη Ρτο φείϊατίοης ἴῃ δαὶ, ΡΙαταγς ἢ. 
Αἰώρᾳ ετίαπη γὰϑ οἵξ ροη ]ς, 1811 ταϊεῖςΐ νταηζατ δὰ οχΠοοδηάιπὶ 
ολίξιμπη., κρεμρίσρα ΑἰἸηυαηἀο ἀρρε!ἰαταπι. Αἰώρᾳ » οἰ !}π|. 
ὙΤΑΡΟρΙιγαῖζ. τη Ἐταρ πΊφηζο «δὲ ἰλίγίων, κἡ οἱ τὰς αἰώρας νὺ τοὺς σξο- 
χουὶς ϑεωρφιώτες ) ταχι σκοτοιῦ παι, Ὗ ΒΪ ἀς οἱς!}}1ς ἱπτο] Πσο, νὲ 4-- 
Ρυα Τογτα]πδη. ἰρτο εἰε Ρ4]}ο  ἰῃ οὐ ]Παπὶ ραπάμ : Ετ δτο 
ἐς Αὐϊη1α ), δὲ γῃ μος ταὶς. οἱς! 1 Π| ἀς Π]ΠΠπς ἀκα {πρεπάςης. 
νυ]σὸ ἀϊοίτατ, ὑηε ὑγαηίογε : οἱο Π]ατίο ἃ Ραοτὶβ σχογοοτας ρεπ- 
ΠΠῚ νης» να] τγαῃίαςτίο τίσηο ἀς ἀίρογς {ιροηίο : ἀταις ἴτα ἂἱ- 
τογηΐς ἰφξζαητιτ. Οογηπιαηῖοας, Οὐυοά ξιέξηι δ Ατμοηϊοπῆθις, 
4 ἀϊείσιις ξείτὶς Ἰοπίευτῖς ἀρογας ςοηβείτιογαπτ, ἰάςο αυΐα ἢ] πὶ 
Ρεπάεστειη αἰροχογαητ,αιιο εἰς ἀρὰ Οταςος, ἐχ 40 ξιέϊιπι 
να (011 Οἱο ΠΟ ταξξαγθηταγ πο πηΐμες. 

Αἰωρέω, μ. ὅσω νἀῖτο]]ο, εβἕσγο, οιιςμο,, Πρεπάο; Πεπιοῆβεη. 
«δορὶ ς-εφανου, ὄφεις τους παρείας ϑλίξζων κὶ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς αἰωρῶν, ἰᾷ 

εἴτι ἀρογ σαρυτ {Προ άβῃς, δέ αὐαρ εἴσ᾽ τὰ οἴζ, το] σαηϑ. Απείρατος 
Ἐριρτα πιπιᾶτ. Τέσσερες αἰωρροῖσε ταγυπῆερυγων δδὲ γώτων Νῆκρε, ἐσὴ- 
ρόϑμαυς εέας αἰϑεινάτων, αἰωρρόμαι, ῥτο ἐοάεπη. [ταπὶγοῦις πο - 
ας ἱπηπγιηςΟ ͵ ἰά εἰς, ἐλπίσιν αὐαρτῶμα. αἰωρείσϑαι τῇ ψυχνοχαϊτα- 
τὸ δὲ στο ςἤξεετι ἃς Ἰστίτία Βεῆιεωτς δῆς!» Βαάα. ὠοπηρηθυτ. 
αἠωρφεῆμαι τοῖς φαυλοτάτοις, σοπίρί οἷοι ἰητοτ τη δυγίπιος. [πτογ- 
ἄμηι οτίαῃι ρα ὲ » Τὰ πὶ 1 Β]Ἰπηῖς ἴσα ςοΠὉ ἰοσο {τις » ρεπ- 
ἄεο. Παῆτο, πιπὶ {ἰρεηίας, ἐπαίρρμαι, Ππρἐγθίο » σχτο ]οσ, ἵπη- 
Ρεπάεο. αἰωρρύυδνος ἐλπίσι γ ἔρε [δίατας. Η ἐγοάοσς. ἴπη ν δηΐα, 
αἰωρηϑεὶς στρ μεγάλων» ΠγάΡ᾽ 1 ΟροΓα ἀρ στο. αἰωρφύυῆνος. , ἢ1- 
Ἰρφυίυ 5. ὃς τεῦὰς τα ϊηςῃς , μετεωρεζεμνος, ἢτ Αἰ αἴρω ρεοηα- 
(πιο τῷ ὠ, 

Αἰώρημᾳ, » ατὸς» τὸν 6 Ἶτι1Π| ὃς ἐχοοὶ Πιπὶ ορῃς. Απτίρατογ ἴῃ Ἐρί-- 
διβῃγπγατ, κοάπων τ᾿ αἰώρημοι κὴ ἑελίοιο κόλοοσος, ΤΟ; ἢ οὐχ ὁρᾷς ὅτε 
χ᾽ οἱ Ἰαπροὶ τεὺς υῇν το (φὲς τὺ τὼς καύτεις απανιώτατα τισι πορυσφέρφυσι, 
ἵνα μὰ ἱξαχριαγνωσι αὐτῆδ ταὶ γοσήμα τα τοῖς ἢ) αἰωρήμασι κὶ τοῖς ἡἱπίοις 
φαρμόκοις τοὸ πλείω μαλϑείοσοντες ϑεοπτύουσε, τὰ εἴξ, σοιϊατιουῖθιις 
Ρέγ συτὰς ρα ηῇ|6ς » ας ρεηάυέος ᾿εξξος. 56 ἀ πηιἘ] ἰοςις νἱάς- 
ταῖν ἀεργαιαζις, Ια σ οι ἀύπηαι!ς ΡΓΟ αἰωρήρια σι, αἰωνύμφισα 1. βοτίθιις 
νεἰ [οπηεητῖς. 

Αἰώρησις τως ἡνν οὐχ! ον Γα!ρεπἴο,εχαἰτατὶ ον, κρέμασις, σοἰϊτατίο;αἰώρημα, 
Οαἰεη.}1.4.ἀς ταςηάα ἰΔπιταῖο. 

Αἴωρφς,ε, ὦ ὉΠ] Πλϊς. 
ΑΚ α ΘΧΙΓΟΙ ΠΕ ΠῚ Ρβαϊαησίςριρηα, Οίς8. 
Αἰκαδέω μιήσῳ, τον. 
Αχοδημία γας͵ ἡ σγ παπαί! πὶ Αἴ πϑηῖς δ Ασαάοπιο γἷγο Αὐἰιθηὶ ον 

ντ ἰογί τς ἴῃ ΤΠοίδο ΡΙαταις ἢ. Ὀ᾿οάράγομα5 αὐτοπη ἀπὸ αὖ ὀχεδ - 
μόυ, αὖ Εςῃςάεπηο ἀτοϑάς, αι] συπὶ ΤΎ ἡ αι ἀἰς πη]ιταιῖς Η ε- 
Ἰεηα γεοϊρίοηάα: στγατῖδϑαῦ Ατπεηϊεητῖδιις τγαάιτ ἀϊξξατη ἐχεδη- 
μέαν, χιῷ ππης αἰχαδημία ἀϊςσίταν »ντ τοίους Ἰάφμν ΡΙ αταγςὶ. Αὐὶ- 
Πορβαη. νεφια καδημίαν κοιτιῶν σι ὃ ταῖς μορία;ς ἀποϑροίξεις ἀσοιτγγος 
(0 ὥετις Μιδεγαα οἰ α]ς.1η6ς 

Αχᾳϑδημιακὸς» Ασλάςπηΐοσιις ὃς Αχαδημαϊκος Ν Πάς φιλόσοψοι ἐκῳδυμῳ ἵ- 

ποὶ, Αςαἀοιη]οἱ ΡἈΙ]]ΟΙ ΟΡ ΙΝ}. [μα οἴ ιν ἰη ἀΐα!οσο ἀλεευς, δείξομην γὸ 
οἱ ἀκαδημαϊκοὶ͵ ὅσον αἶα ΐγλων ἐσυδὺ ἐρις ἰκώτερφι, 

Αἰχάζω,αριιο:ν ας αἰκαχ υἤῤθορτο ἀκασωυθ., 
Ακας ἤθη νίτας. 
Ακαϑειίρετον, ἱπΟΧρα σ Δ 1]ς, τὸ μὴ χειρφύμῆνον, ἢ αἰφανιζο μεῖνον, ἶχρι τοί -- 

(λητον. 

Αἰχᾳϑειρσίαινας  (Οτά το ν᾽ πη πη Πα ταν ἱ πιρυγίταςνρυτοίτἰ, ΠΘπι ἢ. 
ΧΤὴ μοι δύ ουγτῶτο ἐκ ἔχων ὄξιν ζπερζολίι ἀχαϑειρσίας, δὺς, ΡΟ {ππλπηὰ 
ἱηργοθίτατς ὃς ρογβαια. ἱπιμγιηάιτια; Οὐατοηὶ » ὃὲ ἐπα ραγίτί 
ῬΊΔμτο 1 οἰκφιϑτερσίαι. 

Αἰχοέϑεερτος, ὁ κὶ νὴ γ) ΠῚ ΡΈΓΘΆΤΙΙΣ » ἐΠΠΡΊΓΙΙ5 ἰοτάϊάυς, μιανιώδης εἴ. 
ἔτβηὶς,, ἱγγουοσδθιῖο: σὰ Ορροπιῖαν καθαρὸς, ΑἸοχηάεγ Α-- 
Ρἠτοά. 

Αἰκάϑεκτος., οὐ ν ὁ καὶ ὗ γ Ἰπσοητίπεης ν ψΕ] ροτίις αιΐ σοητί ποτὶ ης- 
41 αἰχοετείο ετοξ, ̓ γγοτοητ  }]1ς ἀκράτητος, ςβτοηΐ 5) Ἰγγε ΠΟ οδδί-- 
Τιοιγασιις, ΕΒ  οηατι9.. ψηας ἔρως ἀχοίϑεκτος 5) ΔΤΠΟΣ Ρετάϊτῃς,αρυά 
ΡΠ ΟοΥ! άς αι. 

Ακαϑέρα ας, ἡ] ηοτγας. 
Αἰκαϑυηκούσοι δγα ϑ'ἑκη,ἰΠη0 ΕΠ οἷο ἔτ πὶ τε ξαπηδηταχη. 
Αχάσομαι ν πηο εἴτα (δι ἀοίοτο ἁβηςιοτ ν ἴτε ργίποτγ. Η εἰνοῃ. τη. 

ἀκάϑεδι αἴξοτε ρτὸ αὐνώῶι, ςἐροῶι» (ξ4 φάδεης φυοίάαπν ἰςτίδετς 
ἀκοέζεῶι. 

Αἰκαϑοσίωτον, τὸ, ργοξιηυ τη, Ἰη  υἿτι} Πτ: αὔομμον, ἀἰκοσμον ϑπόζλητον, 
Αἰκαγνα,, ηφ ν δἷν κέντεον, {πε πγαΐες γ), βούπληκσρον.,, βού κεντρον. Αρο]- 

Ιοοΐας τὰ Αγσόηδιτ, ἐργατίγης ὃς τις͵, τε σππλασγίδι γύοσεν ἀἰκαί- 
γα. οἰζ ετιαπι ἰρίης σόηας, [τὸπὶ νίγσα ραϊϊτοτγιτία ἤπς 
Ραϊϊογαίις : ἃς πηξηΐιγα ἀςοοπὶ ροάϊπι . ὙΒοΠὨ]ογυπι ἰῃ- 
πφηταηι, ΟἸςοτοηι ἀςςεπηρεάα » 44 πιοταΐοτος ἤὰς πη η!Οτος», 

οτίατη 

ἢ: τ υετλας τες πττΩ 

ἐς “αλοιχωΣ “ἢ 



ΑΗ 
ετίασι ἐὉ ἱρίο Οἱσογους ἀςοοηγροίατοτος ἀἰξεὶ » ντιιπτατ. (4}}}-- 
μαβοδηρ, ἀξεφότερήν τε βου χὶ μέτρον ὠχαίνος. Ὀεςσεαγροία “ΒΕ σγρι) 
ὅς τα ἐς ἰνηλτος ραγετὶ ἤτοτν οὗ τὰ ἀϊξει ἄκαινα κῆρα, τὸ με καίνειν. 
5. γογηταγίνς εἰξ ἴκαμάν ἃς ἄχανϑων ἀϊέϊα βμΠς αἴθ τίω ἀκίω 
αστσ (πἰπιοὶ! ὃς ἔρτπας (ας ἀσατας ἴσα συ ενατα;. ὃς φυ υ) ὦ 
κασα ἀϊσοτοτ, γιγρα ραϊτογα! ἢ ἀσυ]ὶςο ρτα χα αυα Ὀουος ἰηοι- 
ταῦτα, δ στὰς ἀπρπταάιος ἄκωνα ποηριίηατα οἰ οτιαηχ νίγο 
διὸ εἶα ἀσοσπιροάα! ἐς 4υα πποτάτογος 1) ἀθτιβ ἀϊπχετί σά ίς νῸ 
ΤᾺ ΠΤ. 

Αἰ ταρίω ὃς Αἰχαϊορόμαν πο μαθθο ορροττιηϊτατο πηγάς οἰξ αν]]εΐ ορ- 
Ρυττυιρϊτας. 

᾿Αἰχαιξία ας ἐνιπηροτταηΐτας, ἰητοπηρς Πἰαΐτας, ἱπαυρίςατα ςοηάίτῖο 
᾿ τοπιροτισνἑ πτηνοά οἴτας : ουἱ ἀἠιοτία οἱϊ συμμετρία (Ἰσυτ καιρὸς οἵ 

τδούυς. Αἰκαιοία ἐοχ ΤἈςοΡτατ, τη Οαγαέζοτιῦ. σιν ἔντευξις λχυ- 
ποῦσα τοὺς ἐντυγχάϑοντας. οι Οἰ ἘΠ ἢ. 1. ΟἹ (ἢ. δεῖ τοίνιω ὑμῶς πίω 
εὐ ταγοίθν πίω ἐκείνου καιρὸν ἡ μέτερρν νομάστιντας ἑτοίμως σιωαῤᾳσϑει τὰ 

πράγματα. 
Αἰκαιροζόας ἰΙοηαχιλάλ Θ᾽ ρτορτιϊητοπιροίείυὲ οἰαπγαης. 
Αἰκαιρολογία, το πηροίτιια Τδγπιοοίῃατίον Ηοἴγ οι. βαολογίάν οχρο- 

Ὀῖ αῤγρλογίαν ἃς ἀχαιρολογαν. ὃ, 
Ακαρθ- ἐκ ΜΌΝ ὟΝ οὐ νι νυυὐουλιρέρ ομεἰοκαιμιριμρ,εὰν 

ἰατιίις ζτοπος. ΠΟογατ. τὸ γὸ ἄχωρον παντα χοῦ χυπηρὴν, ᾿ῃγρογῖμηῖ- 
τὰς νοϊφας Ἰπα εἰν. ἐκ αἴκαιρον νὰ οἴζγῃοα τοτςιροἰτιμὲ. νηᾶς ὡς 
χαίρως» ἰᾷ εἰξ, ἱπυροτταυὰ » πο τὴ ἰοςονηου ἴῃ τοπηρογον Πα ιμΠη 
γοη οροττεατ,πτοπηροίτιι ὸ, ϑογαΐας ΜΠ 3. πο ΔΝ οχ ἰρτςιη- 

{τι τεηεθατ, χρ! Ἰσαης, ΙΝ οχοἰῃαυ τ» ἴητοη] Ρεἴταν Ἰά εἰϊ,πιςάϊα, 
οὐ εἴδ, πἰηγίμτη οδίξζαγα » ἰυαέτυοία ν σάτοης ἀξξιθας, μοῦ αιος 

τοπιρογὰ ἀϊσηοίςιπγως, δὲς. Αἰκωιρίθε, ἱπηπιοιξίσυς ΟΡΡΟηΐτΩΙ τα 
συμμέτρῳ. ᾿ἴσοτατ, ὄςαι δ᾽ οἱ χόγος οὐτ᾽ ἐχληρὸς ν οὐπ' ἀχαιρθ’, ἀνὰ 
σύμμετροί. καὶ προσ έκων τοῖς ἐμωροσϑεν εἰρουνοις, ακαίροι πόνοι, ἀϊςαη- 
τὰς αὖ Ηγρροοτας. ἀοίογος ηιος ργαίξης τοπηρογὶς ἀπ ροίτίο 
ςοτροσίς ἔσγις ἤθη ροτείϊ. , Θαΐςηις ἐς νἱξξ, ταῖν ἰὼ ποῦ. 

δι ἰδεσε: 
Αἰχαταλὶς» Αςαςα]ς ἴξηγςι εξ οὐ άαπι ἔγυτῖςῖς παίςοητίς ἴο ἜρΥ- 

γύτϑο,, ἐοικὼς κα τεί τι τῷ μευράκοις καρπῷ ὃ τὸ ἀποζρεγμῳ μίγνυται κολ- 
χυρίοις τοῖς π' οὲς ὀξυδερκί ἀν αῤμόσουσι. ἀχαιχονλὶςγ ἔος πατρίς, Οἱ ς- 
τοῦ Ηςίγο. 

᾿ς Αἰχαχαςονβεχυπιιηβοχί διε, ἄχαιισες. 
πὶ ᾿ . 3 ν ᾿ ν ἂν - 

᾿ς Αἰχατέμφατο » πταΐα ἔιπγα Πἰδογατας,, 4] γα] καὶ αυάϊτο ἀς(ίτ, ὁ κακῆς 
φημος ἀπηλα τᾶν θ.. 

᾿ς Αἰκακήσνος. νοὶ Αἰχακήσιον, Αςαζοίδιις, πιοης Ατολάϊα, νοὶ Ργοπης- 
ο΄ τδεὰς ςοἰεθατατ. ; 
 Αἰχακάτης ναὶ ὁγίη νοσατίιο ,ἀχακητα, γε ποτας Ο1Ζὰ ΠΠδ.3, ΠΗ] υτὴ πι2- 

ἰὰπιὶ ργοπγογίτας » ἢ0}10 πλᾶϊο ἀΐσοις. ἐκακήφης αὉ αἰχοίκης ἐκά- 
κητος, ἔως ἃ γυμνῆς γυμνῆτος » γυμνήτος. ΕΓ οΠοἀ.η ΤΒΠεοσοη. 
ἀαπετιονίδης ἀχάκυτα προμοϑεύς, τὰ εἰϊ» ὁ μηδενὸς κακοῦ ἐξιΘ. αγα- 
ϑὺς,νεὶ σοραύς κὶ κοιμντικός. ΗΠ οπτοτ. Οὐν ὦ, ὃὲ 134, ἑρμείας εἰ- 
χάχετα. ἀρὰ δά. ἰεριτας οτίδ ΠῚ Αἰχαίκντος ὁ Ερμῆς. [Ὠτογρ, ὁ μειὺ 
διωιάν Θ. κακὼϑύω α᾽ ὑπὸ ἑτέρε, μη 3 κρυκύσαι ἀΐῃιον διὰ δὲ οἰκείαν αῤε- 
σίω,ὅϑεν χἹ δοσρ ἐἄων. 

τ Αχρκίανας, ὁ τα ποςςατί αν παρ] ἰοίτας,εἰγαϑωσιων, ἘΠῚ 8( ἀκᾳκία, ἤρ]- 
τ ἀτθοῖςα σοπὺς, Ὀἱοίζοτ. Πδτο ρείηνο, ἀχακία δεγόρώδεης δδὶ ὦ- 
χανϑτε δα μνοειδ' ὺς δῖος. Αὐδοία; {Πι]υας » Οαἰδηις ᾿ἴΌτο τ. οἶϑ Τ᾽ τό- 
σους γοςαῖ κεράτια ἐχάνϑης, Αἰχᾳκία ἀρυἀ 501 44π| ἀϊίταγ » βο τέ 
ν» ἰατρικὶ, ἰὰ οἱξ » Βετθα πιοάϊοί πα! ῖς, ἀκακίᾳ ἰάεπγ ηῃοὰ ὄυϑυ- 
εἷχ, ςτηοοτίτὶ (απιηχιπι θοπιΠ1, δηϊ πτὰ5 τογίοῖς [ροσ, Οἱος. 
ἀς Εἰπῖδ. ᾿ 

Αἰχαχοονει δ ρατας, ΠῚ ρ  εχιαροτταςπο νεγἤιγας, πποςσδης, Πλ! ηἰ τὰ 
ο΄ σηλ] ες οληἀϊάυς, ρτοῦθες ἐ πανέργος Παπὸ κρικὸς πανέργος ηοταῖ Ῥ]ὰ- 

τατοῆυς ρτο Ππγρ ἴος. εδεὲ τῷ ἀκούφν, οἱ ϑεευμα ικοὶ αὶ ἄχακοι ὑπὸ “ἶα 
χεγήντων μένον βλείονπαι. ὈτοηγΠις δὰ [λει ορ ἢ] πὶ (στε πρ» 
οἰϊεπάϊε ακοίκους οἴϊε τοὺς μὴ πρφεννοοιώ τας τὰ χαχαὰ, φαΐθι!ς 4[1ο- 
στὰπιὶ τητος ποὺ ἤπητ ξογιηϊ ἀφο οἱ: εχ [80 οηϊ τ ἀπιτηο Αἰ εηπὴ 
«εἰτίπηαης Δη ΠΊ11ΠΊ. 

᾿Αχακεύργντοςνἶνν 410 ΟἿ 1] ργαυνὸ φάη "ΤῸ π οἵδ, ἃ πγα τί ἱπτφξζιτ. 
Τραγιΐνα μηδὲ πῶτο ἀκᾳκούργητον μῆη. 

Αχάκως,ρατὲ, Ππιρὶιςιεςτ. 
᾿ς ββκάκωτος κ,ὁ,ἰπσυ πάις, ὃς ἄλυπος. 
᾿Ακαλακανσὲρ., αἷς ἀρὰ Ιμἀζοπες » 415: εἰπῇ ἀχανϑυρλὶς ἀϊ- 

ΠΤ οἰέωγι" Οὐ οΣ ᾿ 
᾿ς βίχαλα, ἴξυ οἀχορκὰ, φαϊεῖα», πμ Πυπὶ δεερίταξα εὐἀφητία 5» “ψορα, 

δὴ ὁ συγχα. 

“». ἀκαυνΩς εἶ, οληῖς ποπίθη,, δὲ διιῖ9 Ατἰορμάθες. αἴρᾷ τὸ ἀκᾳ- 
χὸν ϑεῖν. 

Αἰκαλαῤῥείπης»», ὃ αὶ ἢν φυϊοῖξ βαξηο»Ὡράως ῥέων,ἀκύμαντος» νῖ βυπιΐπα 
ἀπ: ταςίτο οὐτν ἐπππιητατοᾶς ἔςηΐαρ πλ:ηε. Η οπιοτ. Π1α, ὁ, ἁ- 
χαλαῤῥείταο βαϑυῤῥα'ε ὠκεανοῖο,Ἱ οὐ σύχως γἡ Ὡρείως ῥέοντίθε, Πάτα ἀχα- 
χὸν ἔσυχον :οαιότασι ἤσηϊ σας. 

τ κχωκέξη ηξ, ἡ,αυα ἀϊοίταν οτιᾶπι κνίδον, νττίςαν Βοτθα ἀς φυὰ ΠὨϊοίςο- 
τι δτο 4. Ψίτοαυε σόπιίης οτίαπη αἰςίτατ νγτῖςα ριίςἰς ταποτας 
κἀτηῖς, ἃς ςοποοέϊι ἔς ΠΣ » ἀριιὰ Ατῇςη, [10.3. ἀκαλόφη στίαπι 
εἴς δυΐο πιλτίῃα: ΠοπΊΘη 9 τοῖχο ἸΝ ςαηάτι ἰπτογρτο ἴὰ Αἰοχαη, ΕΠ 

ριο. Ὀιοἰξογι.Ἰδτο τιεἰκακαλὶς ϑεόμνου κορπός ὅξι γγυνωμῆνου ἐν αἰ-΄ 

ῥὰ Κ ός 

δὲ ληΐπγαὶ πηᾶτίηυπι, “υοΐ νγιϊςα ἀρρο!]ξυτοντ τεύξει Ος}}. 1.4. 
φρ.αν ροθὺς οἱδ νογαλι πηάγίηϊ, Αὐτός. :.4.,ἀς πατυτα Δ ηι- 
24]. ἀριι “μς ΠῚ ΑἸ! δὲ φιιοαυς {ππρίμδνδε ΤὨςορβιταἴτυμαν ἀκαλύ- 
φηιβοῖ υ ἰστιραι «(δ : ἃς ἀρυ ἃ Ρογργτιασι ἴῃ Ολιορσοτὶῖς Ατηΐοσ. 
ΟῚ «τ, ἀκαλύρας ςαρίτο οάτογον Ποάαςωρι αϑϑα τὸ μὴ ἔχειν χαλίωι 

τ ἀἰφίω ἔοἸ τὰ φρῖπι νγιῖςα; ταόϊα ἀςοιτί πιὸ νγυητ. ἴ 
Δχαλληὴς, ἐξθ΄ ὁ κὐ γα) τὸ ἀχανλὲνἀς ογηγὶς, ἀμορφίθ», 1 υ ἴδῃ, εἰ σθπζλέ- 

ψειας τίω γίμῷ οὐκέτι αὐχμηρὴν κὶ ἀχαλλν ἦσαν, ὄζος ἰά ςἴξ, ᾿ηυςοι- 
, [ἴὰ τ τογγαην. 

Ακανέρητος, κα, ὃ χὶ χὐ,ἘΧΟ ΓΑΒ] ]ΠἸςνῃοη Πἰτάτιςν ἀἰκόσμιυπος. ἈῈ πίη, ἴα 
Οἰειίρδιοηκ. «ϑύτων κὶ ἀχαλλιερέτων ξγπαὼν τἧδ ἐιρυν οἰξέσεμψε τοὺς 

φρατιὼ τας ὅδὲ τὸν πρόδηλον κίνδιμω ον, λους ἤοι μταρτ ας, ἄς, γί- 
ἀς ἴῃ ἀϊέτίοης κανμερεῖν. 

Αχαυλώπιςος, ἱΠσυτας σιγά τν ρα Ἀγί τυ ἀϊηῖς Ὡς ΡΠ οης, ΝΜ ΖΔηΣ  κδεὶ 
ϑεολογίοις, τοὶ αἱὸ φιλόχαλα, τὰ ὃ ἀχφνλιώπιςα, δὲς. 1λιοίτωτ οί) αἰ- 
καλώπιςος)4 1 ἡ0ἢ δ ογίατατ, ΠΟ εἴοττως Ἰλξχατίοης, Οτέρβος, 
1.) ἰοτοτγὶς ὅξυταφ. 

Αχαλος,ν,δνααίοτας, ΡΙΔοἰ Δι ἤσυχος ορᾷος, μαλακὸς Ὁ Ρτὸ ἠΐχαλος χῇ 
συφολίω ὃς ἀκαλὸς ὀξωωτται ἤχαλος νοτὸ ἀροπαροξυνετα, Ετγπῆς 

αὖ ἥκοι, ἴντὸ ἐρέμα, Ἀἴης ἀκαλὰ «ρορέων Δἀιετθια! ρτο ἡσύχως Ρ]- 
οἰ ἀὲ ὃς ἰορητοῖ Βυσῃς, αιιο α δὲ ςοπηροιῖτο γοςαδ. ἀκαλαρείτος ἴξιὰ 

 ἀχαλαῤῥειπης ἐἸοἴτατ, 
Αχοίλυπῆος,κ, ὁ κα ἦγ τετεξξιις, ἀροττας, ἀοτοέξυξ, ξάγξης τοσιπηςξηϊο, 

ποὴ τοξξιις. ἀχοίλυπῆος η κεφαληὴ ριἀ [,ιςἰΔη.1 4 οἰ. γυμνή, 
Αἰκαλώς ηυϊοιὶ, ἰςηἰτογοίϊης Πτορίτω, 
Αἰκάώμαλα. Η εἰγςἢ ἀϊςι! [ογίδὴς Ὁ καίμυλον, 4}: 1 τατηςπ Ἰεσίτων ἀχας- 

μόρος καὶ καίμηλος αϑρᾷ τὸ μὴ κάμνειν(μὸα ἰαΐδοτος ηοη Ἰφητίατ οςσ 
ἀςβιτισοτυτ) κα’ ὄδίπασιν ἀκοίμαπος γ πολυμοχϑν γὸ τὸ ζώον. ςΔἀ δ 

ΝΙΝ νοΓΡς Ἰεραησις ἀρ ἃ Ετγώλο]ο ρ.. πΠ αὐ ριο ἐκάμαν 
αος Πυροῖ αἰχοίμανος. 

Αἰχαμαντῖς,γηα οχ ἀοροπ τίθαδιι9 ΑἸβεη. Ὁ Αραπιδηῖς Τ Βείςὶ - 
ἰιο, Ηλγροου: 

Αἰχοίμαντος,ἀκοπίαςος. ᾿ 
Αχαμας, θυσος ἰξλτισ, δ οἱ πᾷς Ππις, ἀκοπίαςος» Ἰαοτετη πὸ ἔςπ- 

τιξης. γηάς ὅλος ἀχφάμας ΗΟΠΊοΓΟ ἀϊοίτιτ» μου αινὸ που ἰαθο- 
τεῦ 5) (ξ4 Ἰαθόγοαι πο ἰξητίᾷτ νη υῖτ ϑογαῖως ἴῃ 11] Ν τ .]1}» 
Ηἰς σληῖτ δεγαητοπὶ ᾿υηαπι δο ζίαας ἰλθοτος. ΗςΠοά. ὑφλίῳ δι, 
εἐἰκοίμαντι τέκε, ζς, Αἰ χοίμαςγ Αἰ ζατηᾶς ἴτοη ἀϊέζις εἷς Εἰς Αὐτεῦο- 
τίς, αυχ ΤἬγάςυ πη, Π184.β. 

Ακάματα, ρτὸ ἐκᾳ μοίσως γε] ὠκοπεοί φως κ) καὶ χεκμηκάτως γἀδιαλείπ]ωςν 
4υμίῖ ἱπὰς Εαϊὲ δι τνξθτὶ ραθΠἸτοτ ας Πηξιο δον ποοίος, ἐν ὄγωγ 
ἀἰκάματᾳ Ὡροσυῆίουσ᾽ ἄτεκνος τάλωνα. ὕἤαετν Σ 

Ακαιατόπους, δὸς, ἀραὰ Ριηάατωτω, ἱπάείςο Ῥεάς ουττςης εἰς αι - 
τοῦ ὃς ἀχαμανπόπους. . 

Ακάματσος,- ὁ καὶ ἡ ναϑένδοτος, Ἰηξατ 2 Π]Πς, ἰηφεξείϊιο, ἀκοπίαςος, ἀ- 

καταπόνητος. αϑδᾳ τὸ καίμνω. ἰδ, ἐ, ἀκάματον πῶ ρειῃγα Ἰοισα,νς 
{τ ὠκάματον πύρ, πολὺ ἡ ἀπλήρῳτον. Α]Ἰ]υλη ἀὸ σαρίτον ρτσ τα 
4αΐ πο ἰαογαμῖτ. Νοηριις, δποσέν ὦ 3. καιιόγτων Ὑ᾿μέας ἀχῳ (οί - 
“ἐς ἀλλότριον εἰς πόνον αὐ δρών, 

Αχαρματοχαῤμυς ὃὲ ἀκαματοχαῤμῶς « δὲ ἴῃ νοςαῖ. ἐχαμα τόχαρμαν 
ἀϊὸν, Ἰὰ εἴτ, ρασπα ἐποίει ὰ Αἰαχ, Ρτο οἰκα βίο τὸ χαρρίφε ν αρυά 
Ριηᾷαν. 

Ακαμάτως ἰηάςξεἴὲ,Ἰηἀς ξιτῖ σα τετ, 
᾿Αἰκαάμμυςος, Πσοπμἰοη5. ἃ κά μμύω Ἄςο].ρτο χαϊαμνω. 
-Αχαμπὸς ἕρρ ὁ κα ἡ 0 βοχ  Ὀ1]1ς νει στ ἀυς, ΠΟ συτηις,! πη πλοτι!ς, ἰ ἢ Ησ- 

χας.Γαὰοΐαη,ἴη ἀια! οσ. Μετουτ!) ὃς 5015.χενὴ ανεσράφϑτι τὰ πτώντα κἡ 
ἀχαμπεσέρφυς υἱὴ γνυέσϑαι πους ἵππους σα “ αῤγας, δίς, Αχαρμπῆὴρ 
οὐτϑι ἃ φυιξδυ ίχον ἀΐοιτωτ, δου 

Αἰχαμπίας «, ὁ ὄυϑὺς δρέμος,ομτίας ρτΟΪ ἔχτις ὅς ἴῃ τοέτι πη. Ετν. εἰχοίρί-- 
πος ἰε στ, [1 ΟΣ μην στα ὁ ἐπ᾽ δυ θείας αἴξι παι, οἷα α ὁ χαμπίω μὰ 
ἔχειν,οατίοτ, δρομεὺς, Η εἰγοὶ. 

Αἰκαμπῆος τὶ σ᾽ ἀυιν,ἀκαμπάς Ρ]ατατεας ἴα Σγοιγρο.,7ὸ ποὺς Ἰοὺς πό- 
γους ἀκα μτῆ ονοἰὰ εἰϊ,1η ρετξξιοηβις Ἰλδοτίδιις ςουηζαητιδονηᾶς πίσ 
ςις ἀκαμπὴςνἴνοπηο, τοΐϊα Πάες. 

Ακαρμύϑιις Εἰγτηθίοσ, οχ Μειβοάϊο ὁ κύων αὔδα 15 ὠκαλλειν Ἴοὺς ἐς 
δίους δεχπέτας ἐο 4υοέ δαπάϊατι [πἰς ἀρανιῃηϑῖάιο (ται στέατι 
ἀκᾳλακα) δὶς ὃζ ἐἰκαλὸμϑὲς ἀϊςίτατ, 

Ακαμψία,ας,κἡ τὶ ἰάἀϊτας, ᾿ 
Αἴχανϑα ης, κα ἰρίηα, νοργιονίξητὶ βασι εις, ἄχανϑα ἤυς παίδερας ον 
ἰζοτί ᾳ. "το 93. αρ.19-ἰὰ εἰ,ασλητίνας περθδναυς δι ἄκανϑος Ολϊεν 
ῃο ἴῃ ἢτηρ! ῖς, Μ1άς τι αδερως. Ρ]Ἰηΐμς Δραητθιιπι νορᾶς. δύ αἴκαν- 
8 λδυκὴ} 4 εἰν, ἐρίπα αἰ ρα, υτὶ οἷς σοηιις, Ὀϊοίςογ!ἀ.ΠΌτὸ τοττιο, 
μελάμφυλλος. Ἡ οἴγε!. ΓΗ εγαητς φυϊοπὶ λδυχακανϑα, ὃ εἰκανγϑεε 
χά κὴ τη αι || τητοῖ “ρ᾽ηοίᾶς ἀγθοτος συπηογλτυτν μας ἰητοῖ ἀ- 
φυΐςατος [πιτίςος ἃς σατάμος σοπίδτωτ, Π|4 νηάίηυς ἐρτηἰς ἱηές- 
θα τίρουν μαὶς ργατεν (ρίπας ἰπ ἔο]τις ἀσα ςατα πὶ οτῖα πὴ ες πιιαχ 
ἴα ἄπγπιο φϑμὶς μαθοτ. 1Πἰὰ 1 δριδυς», πᾶς ἴῃ διοηϊλρὶς δ΄ 
(γ]Ἱαοιῖς Ἰοξἐς ηαίξίτοτ, ΠΙᾺ (ΟἹ ἀαπν μαθοτ πιατοτίαπι, πφς σρη - 
ζαυμπη ἃς ἰσαης αν οι ΐεση. ΕἰῈ ἃς αἴχανϑα αρκζικὶ, ἰὰ εἰξ, ἰρίπα 
Ατθίςα, αυς ὅς ἀκανϑὶς ἀϊείτογ ἀρῃ ὰ Ὀιοίςζοτγί ἐς πὶ Πἴδτο τειτίο, 
ἃς αἴκανϑαι ἀγρίᾳ, Τριμα (γ᾽ υεττις ἀραά εαηάςην ᾿ἴδτο ἐοι ςπ):Ρ]- 
ταῦ οἷν. ἄχανϑειν ψοσας ἰρίπδπι ρἱ εἰς εἷς ἰησυίςη5 ἴῃ Οοπηποῆτα- 
το ὑγιειτωῖν «ἰβφγολ μι των ». τΐγεον ὃ ὁ ἡμέτερος ἐν γαλατία σοριςεύανν 

᾿ς ΜΠ» 



δό Αἱ Καὶ 
ἄκανθαν ἐτύϊχόμὲν ἰχϑύθ: χατεπεσωκος »ἄςς. Ηετοά. Ῥτο ἰρίη 
ἄοτίϊ , ἱπ Μεϊροπιευε,, ἐπέαν γεκρρο ἐχάξου αὐϑρὶ τίωὶ ἀΐκανϑοειν ξύ- 
χον ἐρϑὸν διελάσωσι μέχει τῷ τραχήλου δίς. [46 πὶ τη Εστεγρε Ργο τς 
Ῥοτς, τοὶ 3 διὲ πλοῖα σφι τοῖσι φορτηγίουσί ὅδιν νι τὶ εἰκαῖνϑοης ποιεύμῆνα, 
“ ἡ μορφὴ οἷ ὅδιν ὁμοίη τῷ κυριωναΐῳ χώτῳ, τὸ ὃ δεώκρυον, κόμμι ὅδ:.ἰρι- 
πὰς ἂν αἰϊα τοάάϊτατ. ἄχανϑοι βασιλικὴ, ἴριπὰ τεσιά ἀρυὰ ΓΠεο- 
ρδιαιπιἀς (δα Πη0.τοσαρ τὸ χανϑοὺ ἀϊ οἴτον οὐρα τὸ σῇ ἀκ(!ὰ εἴ, 
πῇ ὀξύτητι ) ὀῤϑεῖν » ΕτΥ πο]. ΡΟτλΙς αὐρᾷ τὸ κεντεῖν, 414. γαϊὰς 
ἀςιτα. 

Αἰχανϑὲς, Ρ᾽ποίαπι, ἐχαν ϑώδες, 
Αἰκοαν ϑεῶν, (ρ᾽ ποτα πὴ ὄγομᾳ, πὐοιεκτικὸν ὡς δαφνν, ΝΜ] Οίζορ- 

Αἰχανϑήεἰς,Π σαττηϊης τάδ “θα ἀχανϑικὸς ὃς ἰχαγϑώδης. 
Αἰκανϑοιὦ παν γἴρί Πις ἱηδοτγγείςαητ. ἐκανϑούσϑεν, ἴδιος ᾿ηΠοτγείζεγε. 

Βαζ]τας ἴῃ Ἔρη δ. δα ΓΟ ἰρδηίιῖπι, μέμψεσι δέ τισι κὶ ἐϊκλιήμασι χα ϑ᾽ ἡ- 
δῦ εἰξηχοίγϑωτο. 

Αἰχανϑοφορεῖνναςαἶςος σοτογο, σα εἰ σετιπη εἴς. 
Αἰκανϑίας, α] δὲ ὠκανξαίθ-, Ἔρ᾿Πμοῖοη εἰὶ οἰσαάα;, διὰ τὸ ἠχεῖν ἂν οὐκσίν- 

ϑιῖς 4υοά τητὸγ (ρτ Πᾶς ρεγζγορατενι Θτιδπῃ ἡχέτας αἰ οταΓ δῦ 
ἠχεῖν. Αἰκοίγοιίθ- τέ! ξ ραταξανὶα εἰξ τὰ ππατος, πιιηῖςος Ἰσηάτγοςατ- 
4υςτηάοιίος 69: φῆ ἀφώνων γἡὸ ἀμούτων:ἀκανϑίας ΕἸ ςγο1ο ἔρεςιες 
οἰσαδαγιιηι » ΠΟ πορας δωνά445. αἰκανϑιίθ᾽ ςτΙΔ ΠῚ» γι αἰ τς ρίλςεῖ, 
οἰσαάαγααι οἰξ [ρα οῖος πλιτα, ὃς πγαϊπιὲ γοσΑ 5: σης γαοιτάτιπη 
δάασιαη1. ᾿ ᾿ 

Αἰκανϑίας, γελεὺς ν ἰρίῃαχ, πια το! [ας » Ρ δὶς ἀε χιο Ατήζοτεὶ, [1- 
Ῥτο ἰἔχτο » ἐξ ἤάταγ. Ἀπ πλα}.σαρῖτο ἀδοῖπιο, [ἄστη ᾿ἰῦτο ἤοπο. 
τρίτο 37. ἀχανϑέα καὶ γαλεοὶ, δίς, 1ὰ εἴς, [ρίηασος ὃς πγμς 1. Α- 
τδεη" ζ. 

ιχανϑίζω [ταὶ ἰρτυἷς πογιῖ ες. 
Αἰκαιϑικὸς ας] θαταϑοίρίαο ΠΣ. 
Αἰκανϑινίξο ὦ ὁ, ἰρίποιις » ἰρίηἷς ςοπτοχίαβν Ματοῖ σαρίτε 1ς-ὠκοίνϑι 

νὉ- ςέφλυιθο,σοτοῆα ὁχ ἰρίηἰς ςοστοχτα- νηὰς εἰκαύϑιγα ξύλα, ἀριια 
Τ οἰζοτιιά. τ εἰπρἤρτμα ἰἰρηανἤρίπθαᾳ πητογίες ἀκαύϑενον, Ηείγ οἱ, 
ῥάμνθ-κ ἐχὶνθ.. 

Αἰχάνϑιον. τὸ, μια α, ἰ αιπατίαα πη, ΕΠ οξίαπι Α ἄτα ϊπ πὶ σεηας ἐρί- 
υα»Ὀτοίςοι ἰ4.}}}.3.6αρ.18. 

Αἰκουϑὴς ἰδος ἢ, Αςαπτὶῖς Ζαΐς ν ἃ Οαζα γεγείσασ πῆς ἰρίπας ἤτις [1- 
σαγίηεις ἀαθονο στο οξξαμο,, σαρίτο (δρτιπτο.ἀς πάτατ.Πἰ ΠηΔ], 

ὑμιης Ππηρ|]οΐτοτ» Πρ ατίπες ααῖς, γε τδιάς πη ̓δτο οέξαιο, ζὰρ. 
17. ΝΊγρ}.3. σοοτρις. Γαττοτάσις ΑἸςίοηςπη γείοηδης δὲ Ασαη- 

τ τδιάι ἀπίηϊ : νοι δογαΐις, Ρὲς ἀππιος γογὼ δσδητθις,, 411ΠῚ ἂ- 
Ὁ Ἢ) Ιαϊοϊ πίλπ εἴθ γο της ν᾿ 411] νεγὸ σάγάμε! ε ΠῚ, αι ἰρ᾽η15 ὃς 

κατά αἷς ραίςιταγ: νι ἱπάς Θεία ἀρὰ Οταοος , Ασθτμις ἀϊέξα 
εξ αὖ ἀολητμῖ: 7 14 εἴ οἰρτηῖς,, φαῖδας ραίοίταν. Τπτεγρτες ΤῊ ο- 
οτιτὶ ἴῃ ἘΦΥ}]. ζ, ἀκουσίδες, ἰη4αῖτ, ὄρνεα νεμόυῆνα εἰπ᾿ ἀκὸυϑιών,»ί- 

Πφρνται ἢ νὰ ἀκόμσελίδες ( 411} (Ὀγίδιιης ἀκὰυϑυκλίδες) εἰσὶ ποικίλοι τί) 
χροιαὶ ὁ ϑεν καὶ ποικιλίδ'ες χέγουται ἀκόμϑὶς χαλκὶς, Θτῖσα ΡΊΊοὺς ἔρηυς 
ἐζατθύς, νὰ ἐτιατὴ αἰοία.ῬΗληΐας Ἐρίσταμι. χαλκίσας (ω ὃ φέρῃς φίλ᾽ 
"εἰκὸμ ϑίδα, δὸς. ἡ 

Αἰκουϑίων, ονίΘ:., ἀρᾷ Ἀυξααι Ἑρμεῆσπι,, Βογίπαςειις τετγς τς, 
υἷα ἰρίηἷς Βογγοτ, ἂρ Οαἴθη. Πρτο ρτίπηο. ἐς σοπηρ. τηθάϊς, 

͵ δὰ κοὐπάμοι Ιοςος ἀϊοίταν ἀκάυϑίων ηγει ῷ:., αι επὶ ὨΙοίςοτιά. 
Ἰῖδτγο (σαμάο, ςαροξοιηθο ν ἐχῖνον χερσάον ΠΟῃλἰηδαΐτ, ἀϊ οἰτὰγ ὃς 
εἰκδμϑονώτος. 

Αἰκόυϑοξάται σδτεςρεῦ ξῃτας ἰπστοάίξηατες ἃς ἰρίπας, ἴῃ Ἐρ᾽ σγαπηπῆ. 
48: ὃς τὈἸ ταὶ ἀιςυηταῖτ ὠκορϑολόγοι σῆτες. [το πὶ ἀκόυϑοζάτις ἐς 
κρὰς εἰ Ιάς πη. . 

Αἰκὸυ ϑοζῆλος, ὁ, αὔρετ ἴῃ πτοτοπη ἰρίηα ργορτῖὶδ ἐπηϊττοης ἰρίπας, 
Αἴκόυϑον, ΕΗ εἰγ οἷν. ἀγναμηῆον, Το Βοχι]ς, εἰ στάτιπι» Ρτο αι ροτιες αἷ- 

καμῆ]ον. ᾿ . 

Ἀκοδυϑύγωτος, ΕἸ  οἰνἶο οοἰλίηυς εἴτ: ἀογίιπι δηΐπὶ οἰπς ἰρίηἰς ποῖοι 
νηάς ἃ ἀκόνθύχοιρρς ἃς ὕσϑριξ αομηϊηατοΓ. 

᾿Αχδυϑος ἐφὶς) ἕος ὁ νὰ ἡ, ΛΡίη!ς ζοτομδῖε5, 
Αἰκόυϑος ἀφ τῆιις, αὐ δοτίς ποίηθο σοηογο [σσπιίπιάριά ΤῊ ΞΟρἢγα- 

(ζυπι ἰἰδτο 3.αὐποτορίαπτ, σαρίτο 4. νοΐ ἀσογ ἃ Οατὰ νεττίτυτ. [- 
ἀειη Πδτο 4. παρ. 2. ἰδ 1ἀς πὶ ργο ατῦοτς ἴπ Κἔσγρτο ρεου] Αγ, 

“(βίη αν ἐοάςπι ΟαΖα ἀϊοίτιιτ. ἀκόυϑος Θα!θπΟ τη 51Π1ρ 16}. 14 
εἰ ἀοαοῖμας, ἀϊοίτοτ οεὐἴληη παίΐδερως ὃς κόμϑτι ἃ ὈΤοἰζοτία.αῦ 4- 

᾿ 1ΐας μαλαῤφυνλον. Ν τ}... Οςοτσίς. Βα! ἀπγάδιε ὃς θφοσὰς [6 π|- 

ΡέΙ ξιοιάεμτις ἀσαπτῃι. Οἱ ντᾶς 5ΘΓΌΠΠ ΠΝ. ᾿δοῦπάας μας οτ4ΠῈ 
ἴῃ ΟΥτουα σα τθία [4 Ρτοῦυς ἀυτο το άο πη Βεγθατη Ειοῖς ἰρῖπο- 
(πα. ἔο μὰ ἴατα παδουίειη δέ τα σοία, ἀϊκις Ψ γσι, τῇ Ῥο]οης, 
Ἐϊάςητι ἀςαητῃ,.4 εἤ στο. Γἀέπι ἴῃ α σπὶ σὴς,, τη ἐπὶ Α- 
φαρτμυ πὴ ἀἰχιν ἡ εἴς, Ἰεστο ἦν. Τ᾿ ΘΟ ογί τιν ᾿τπττάτας τη ργίπηο 
ςἀν}}.Π| λύ τε 3 ἀμφὶ δέπτις αϑοιπέπηαται γ᾽ ὑγρὸς ἀΐκόυϑος, τὰ οἰτενη1- 
4υς οτουτη ΡΟ α ἢ} ἐχραηδιταγ τα πιά τῆς αζαπιμιας. ΕἸ οὐθα οἱ 
νγθαηα, οἰατο ἰσασόαιις ἔο!Πο , εἰ ἐρτάἰηός πηάγρτηατη αΤατσεη- 
τι της Ρα]αιηοτίι πὶ τοτος νοτίδος, δες ἠπο Τα οτ Θ'ῥηογα, ἃς - 

Ἰξατωτη κ΄ τυ τ ρα ἂν φυδά δτευῖι5, αἰτογαίη ἰξηε,ντ ἐοζοι Ρ]Τητως 

18 τν. ΕΠ αὐτειη Ἀςχ δ νίγραϊτο - νος ΝΊΡρῚ}.}}8.4.Ο φοτρὶς, 
Εἰοχι ν γε αραητῆῖ. Εἰ ργάτεγεα ἀζαπτβες “ἐς: ἔξα ει τ 
᾿παρι σους, ἀδτπα} ἀςα!ξάτο ΟΠΊ9] ΘΟγρογς Ργατστ ος ὃς ροάος 
ὃς τηξετιοτοην νέμιτὶς ράγτο πε, τη ξεῖτις δὲ φἀ νοΐηεῖς (ξπηρατ ρ4- 

τᾶτις ἰρ τας. Ζοῖϑας Ἰατς πὶ γίτάηταας Τα απὴ ἃ φασί θις ὃς γοηα- 

ΑΚ. 
τοτῖδας τυετατοΐη ρογίσα]ο [ξ ἴῃ σ]οῦι ΠῚ οἰτοιπηασοῆς, πος ηἷῇ 
ἀφαϊεος οἰϊοηιεῃς ἂς ρογγίσςης. Ε] Εἰ γος ο εἴτ ποη [Οἱ πὸ φὺ τὸν, 
δι ζωῶον [δὶ ἐπ᾽ 4) πῆίωον ἢος Θοὴ εὐδέραμμα ὑφασυῆθον. 

Αἴἰκόρζος,, εἰλ τη οταῖ νεὸς αυδάαπη ΤἨγαςιας ἰρτηὶς {δρταπιρον Α- 
τίνος τηοῦτε. 

Αἰκόρϑυεπία ας ἡ (ρ᾽ηοία Ιοςατίο. ὃ 
Αἰκδυϑυφαὶγος» ΡΊΠι5 ν᾽ ΠΘην.. 
Αἰκδωϑοφορέω ἐρίπᾶς ἴδει ἀοιΐςος σεῖο. 
Ακόὀμϑοφόρρς,κ, ἐν ῬΙΠΙ  οτγαςαὶς ἐξεις 
᾿Ακόνϑοφυ στα ριηας ἐγ το το, 

Αἰκόμϑύφυνλος, ρ'ηο ἃ ἴδα ἐοἰιῖπατα Βαδεης ἔοἰα, 
ἈΑκόμϑοχοιρφο» Βγ δ, ἢ της τειτο εὶς. : 
Ακόρϑύω, μι ὦσω αι! φάτ τεάάοινπάς ἐχανθούμα αςιίοοτ ἔξα ἀριι- 

Ἰξαζας (ἃ πν,ρ ταὶς ἰῃογγείςο. 

Ακὸρ ϑυγλὶς δος Δ Πρ Πα5 4115, Αὐ Πζοτοῖ. το οξξαιισ, ἄς πατιγα απΐτ 
19.6.3. δι το 9.04ρ.13. νοΐ Δ: σαι ]!ς Δς ἘΧροηίτατγ. εἰξ τὰ- 
ἵδη Ακόρ δ υγλὶς οἀ 46 πὴ αις 45 ὅς Αἰκόνϑις, {1 Ἰςῃο]. Τ᾽ εοοτίτὶ 
Πάρι φὐ]ειἰσοπγιις. 15 ἐπ ΠΏ ἴῃ ΠΠππὶ Τ Βδοογιτὶ νουίαπη Αἰειδὸν 
κόρυ δοι͵ κὶ ἀκανϑίδες: αἰ κανϑὲς 3. ὁ ρνεόν ὅδι πορκίλον κγὴ λιγυρόν καλεῖται ἢ 
ἡ φομκιλὶς διοὶ τίω) χεοίαν. δ 

Αἰκρνϑώδες, εἰ(θ., ὁ κ' ἡ, ΓΡίποίτς » ἤρληῖς ἔξα ἐρί πα] ς Πογγοης » ἀσιν- 
Ἰρατας, ἢ πλοίας, ρε πὸ (ρίπειις οτιαπη ἃ Θαζὰ Ἔχροηίτμν. Ηετοί, 
11.1.1 γάρ τις χῶρος ἡ περσικῆς ἀκανϑγώδης δίς. 

Αἰχφν ϑῶν, ὠνίθ-, ὁ ἐρτυστυπι; ἰξατι σετιιηγ. ἀκανϑ ων, αἴπας ἀρ οί. 
Ρίναμ : 40 Δυτῃουε., Αρίοη σγαηηπηάτιςας σαἰ πγηϊαθάτιν [{-- 
ἄκος, ἀϊςεθάταις οος ςοΐεις πὰ ἀχανϑών(Θ- κεφαλίωὴ, αἰϊπὶ φαρας. 
Ηιτης [Ὡπλρτο ἈΓΘΙΙΠΊΕΠ1Ο γ ἄτα ι16. ΕΧ τὰΠῚ ΤηΠΠσπὶ πγοπέαςιο ὃ 

φαἰιιπληΐαν ΟΠ γηζαπι ξγυάτογοπι ποἰζγιπη Ποίζος το Πρ ἴσης ηο- 
ἤτα: ἀστείξαπέο τίτιιο σοσ Ποτη! παγιησ ἐν ὄχλον. 

Ακανίζει, σαι ἱροοίξαι σοτιῖν Τ᾿ ὨςορἈγαΐτ. μιῦτο διοαρ. 4. μΠοτ, 
Ρἰδητ." ἱ 

Αἰχανικαὶ εἰ κανϑαι γ ἔρίηα: δοδηΐσα;, ΤΒΟρΡΠγαΙὶ. Πθτο αιαττο,σαρίτο 
1ξρεί πιο. μη τοτ. λατ.ά οἰ, χιια: ἀςαιιαμι ξογαμτ,ντ ΤΟ πᾶς, γ1- 
ἀε ἄχᾳνθ-, ΐ 

Αἰκανονιςα βιξλία, δ τὶ ποη σαπουϊοΐ,ἰὰ εἴν, απ] χης οχῦγὰ σλῃοπο πη: 
ςουτι ἃ κανογ αὶ βιξλία, σΔηοηῖςὶ ἰδεῖ, πος εἰς (Δογῖ, πουΐ ὃς απτὶ-- 
αὐἱ Τεἰϊαηιεητί γ γε μαεταγ τ σδηοης ν]ἱτίηλο ςοης! 1} [μλοά -- 
ςοηῇς, 

Αἴἰκανθ-,εγὸ καὶ ἦν Τοίξρὶν.ἀς Δι α τ.) σ᾽ εἴκανος πρὸς χυπτίρκοσον ἔπιμ- 

ψειΙητετρτος 5.5 (πηαθάας ΟοἸσριας νέστις φαγάαμαι,, αιο ὃς ἐπ 
Βιθ]ιῖς οαγμος τοτογρτοῖος, [εὰ ΘΠ] πτατγ : ΠΟ ΘΏ]Ω} ἄκανος [γετ-- 
88 εἴξ, (δα ἐρίποίμς ὃς ἀςείδατος ἔτατεχ, Τ᾽ ἈορἈταίϊ, ἄΐκενος ἤμα 
ἄΐκονος Αἰἰὰ ρίλητα εἰς Ὀ]οίςοτ! αἴ, αν 414. τὰ οςΥπγλήζγιη ἰη-- 
τεγρτεζαηταγ. ρα ΤἈςορἈγαίξ. ἐς μιτοτὶρ]αιτ, πῦτο 1. σαρ.16. 
ἸητοΥ φυχλοίκανϑτι Γεσδῃ !ΞητΩΓ αἴκορνα, ηἰ ἐδυ πὲς καὶ οἱ ἄκανϑος : [δ ἰς- 

τη άιιπη ἀκανος, γε ἀριὰ ᾿ρίμπι ᾿ὅτο 6. Παρ. τ. ἀε μηΐοτ. ρίλητ. 
ῬΠατας Πἰγο 2.2.παρ.7- ποτ οἱ σοοηοα ογγησιο αίςειϑης, ἰρίς- 
ποίαν Βγοπέπγαμς ἃς ἰαταπν Πεγθαπη,ριπήίαυς ἰατοσί ες, ἥδης 
Ἰπηροίϊτα πη ἔα συίηοπι ταϊγὲ Πϊετθ. ἀἴκανος Θείασῃ ἀϊοίταγ ἃ 
4υοὰ νεϊετ πὰ νὸ δχτυδετγατ ῃ σαγάιιοτα πη σθποτο ; ἐχῖνον γο- 
κατ Πιοίςοι!ἀες γε] ἀκανϑώδη κεφαλίω), Οαἰςη. τ. ἀς ΑἸιπγοητίς, 
μας γείατί σαρίτυϊι γοςατὶ τγαάὶτ ἀσονδύλους. ΤΠ ΟΡ γΑΙζ. ἀς αἰ- 
ἤοτ.!στο ὄχτο, σαρ.ιαγτονάς ἱχίης,, απὸ ἡ ῥίζης μέσης ὃ ἀπερμς'- 
σικὸς ἴκανος Χῆιπέφυκεν ὥσπερ λον Ηίος ἀκανίζειν νοσαῖ Βυ!π!πιο-- 

ἀϊ ἀολυιπὶ ἔσεγς, ντ δραά τρίαπι ἰδίάοπν χαμσιλέων ἀκανίζει: [ξ4 
ςοιτιρτὸ ἰοσίτυν κακαγίζει. Ι4ἐπν Τ᾽ οορἈναίς, ἐς μι. ρ]Δυτ.". 
9.“1ρ.13 χαμαιλέων κεφαλίωὴ ἔχει ὁμοίαν αἰκαίνῳ μεγέίλζω, εἱ δ ἄκαγνον 
καλούσι͵ ἀκανος οτία ΠῚ {1 εἰκανὸς. ( Οχντούως Ἔηιπὶ [οτίθις Ηςίν- 
οι: )ο ἢ γε Τάθ αι δατῃ οΥ τείξα την κανϑείρε εἰ εἷς να ῥαΐχες “κ᾽ σφον- 
διυλων αὺ ἰχϑύος. 1. Ποτία σι ρίίσις πογγίαιπα ἐρληὶδ μμμες ροίϊτοι, 
ἤρσΕ. λυτίοτεπι εἰταης Εὐτίρί ἀ 1 ΤΊ αι. 

Αἰκανώδης ἀσαηάςοις, ἃ ἀϊξξίοης αἴκανος, ρτὸ ἔτατίσε. 
Αἰκαπήλόυπος κε. ὁ γὸ ἐγ 4α| ΠΟ σα ΡΟ ΠΑτΓ. ἀκαπιλόυτος γγούμ, ἤητο- 

στναταις (γῃςσότιις ΔΠΙΠγ15. ΟΥ̓ Γ], αὐόϑευτος αἰ δόλος καϑειρῆς, αἰξα- 
᾿ διούργητος. ᾿ 

Αἰκάπηλος Πἰπυρίεχρποι αἰξιξιις, ϑεγαθο, βίος πρὸς τεὶ συμζολαια οἰ πλὲς 
») ἀκάπηλος. 

Αἴχαπνον, ἀἰοιτιτ ἃ φα θυ Γαιτι τὸ σεέμψυχον. μα ιν 
Αἴκαπνος κ, ὁ καὶ ηἷ, ποη Αἰ πγοῖϊις, πε ἔμπνο, ντ ἄκατνος θυσία ᾳοτίῃ- 

εἴπη εἶττα ἔσπλτα. Η ας ορροπίτον διύσκαπνος ϑεόᾳ. ΠΡ 
Αἰκάρ,ρτο μια οὲν νο] ἐδὲν, Απτὶροπ, Δι. ϑιιάιρτο αιο ἀρὰ Ηατρ. 

μαδετως ἐκορεί, ώω Μἢ 
Αἰκασα,ςτιιγα, τοὶ σκέλη. Ογοτοηΐος, Η εἰν ἢ -Παΐδοτ ἀκαραν 
Αἰκαρᾷ οτί) πὶ είν Π.Ἔχρόῃ βουχεῖ ταχέως θοαὶ τοι ροσὴβ ἔρατίο, 

ΡΓῸ 40 ἀρυὰ διὰ [δτῖριιπη καρ, 
Ακαῤδιος ἰδ γνεσους, ἐχσοτεγοάτεπς ςόγάς,ἤης πηφά ΠΠ2,αρυά ΤΠεο 
ΡΒτα ἢ “ἴοτ. "5.3. σαρ.τϑ, ξύλον ἐἰκαῤδνον , γε σογαι πιαίσυϊα, ὁ ἀ- 
πολιορ:σΟηττὰ ὀυκαῤδιος ὁ αὐἰόδειος ἀνοίταγ. 

Αἰκορὲς, τὸ Ἔχιραι!ι αι εὶ ὃς ριπι πη» αυοά οἷ) εχ αἴτατο πη πορη 

Ἰῖςος κεῖραι Τὰ εἰ τουάετε γεὶ (οἰ πάςτο ΡΟ αχονηάς τὸ ἀπαρὲς Δη- 
θυ] αὐ σαν 1Π ΤΠ] ΠΊ0Ὸ ἀϊσίτο σείζαρδητ, δωκτυλίδιον, Οὐ ρᾶτ- 
αὐταῖς ἴῃ ἐς ἀ έξης. 

Αἰκαρίωςγ ἰητερτὸ, ὀλοχερώς δύ ἀκαρώρ, τη οτΏφΩτΟ ν ἂν ἀτόμῳ ν ἐν ῥιπῇ 
ὀφϑοκλαιοοῖ, 



ἃ Κ 
Ἂ ὀρϑωλ μοῦ ἐὲ φιγμῆν ἴῃ ρῬαηδζο, νῦο οςαϊὶ ςοηϊ ςἔθα δι ἱπευΐτα. 
Ἰκαρῖ,αὐιεγ δ᾽)» ΠλΟ ΠΥ οπτο  ἘἈτί ἢν, ταχέως ἐν ζρρ χεῖ χοήνῳ, ἐν ζρα- 
χεία ὥγα, ρογ ἡ ἴῃ νἱτίπηανντ ἰοςοῖ Οαλα ᾿νῦτο τοῖτιο σταπηηγαῖ, 

ἱκαρὰὴς,ἑος, ὁ χ᾽ ἐφ βαιουςν τοῖς δἰ! δας, Οοαχυς, ὀξύς, ἐλάχις Θο, 
ἀχαφιώθογαι ἰδοατὶ πϑη ροιοίενε ἰηίζαυν τοπυρὰς, Μοεθαπόδε, 
οἱράς ἐκερὶς αἴδα πολωλας αὐτίως γὲν ἀκαρεῖ τεροητὸ, ΑΥΗΤΟΡΝ ἐν ἃ 
χαρεῖ τῷ χρόνε,δὲ ἐν ἀξαρεῖ χρόνω τορςοτὲ δὺ τὰ διοπίςητῖο τςπιρὸ 
τὶς. [ἀςπὶ νερ οὖϑις ἀκαρῦ διαλι τῶν, δυκάζομαι ν γά εἰζ, ᾿νίπενο 
τοηῦροῖς ἰάτοι πγΗἶὸ ν νοὶ ραυ ρον πευτανττοην Εαςοίαπ ἴῃ ΤΊ- 
πιοιϊειὸν ἀκαρεῖ τῷ χρήνε ὑκχέμ τὰ χατ᾽ ὀλίγον σιωωειληγιῶθα, ζω ἀιϊ- 
εἴταν ἃς ἐν ἀχαρε χρόνῳ, ρτὸ ξοάξι ὰ οἰ ἢ, το! λητι, ντ τὰ ἄν- 

Υ (λη), τοαιροτγο. Βινάαιις ἴῃ ορ᾿ τοῖα αὐ λύμην αα Μαϊηιι πη, τὸ μα- 
εΑἶ χιμάτατον τῷ «ρατὰ ἱππικόντε χὶ πεζὴν ἐν ἀχερεῖ διαβιβάξζει, ὅζς. ΑΥτἱς 

᾿“ἴορίναπες ἴῃ ΡΙατο, γυμνὸς 9 ύραζ᾽ εἰξ ἔπεσον ἐν ἰχαρεῖ χρόνῳ, πεποίη 
τ΄ σαὶ ἢ ὑπὸ ἴδ υυκρᾶν τριχῶν τἶδ' διὰ βραχύτητα μὴ διωαυῆίων καρῆ- 
᾿ς γαιννε τη ας τητοτρτος ΑγΗζορθ πηι. Ετ Εἰγπιοίον, αϑδα τὸ κεῖραι: 
ΠΑἹΠ) αὐἴθως τοξλὲ αὐ ὃ καιρὸν ἢ τὸ χώρα. 

᾿ς Αἴαει, τὸ, Ασατὶ ν βιδηιις ταδςξν απ τάϊ, 4υο ἀ ἴῃ Πρ αἷς, γε] ςαϊξο 
τ΄ γετετι παίζίτιγ. Αγηΐζος. "δ. ς ἐς πατιαοίηινςαρ.32 Αἰχαρε ρρο!!αης 
Ϊ ετίαπι πόπι αἰ πα! συ] πὶ {Π 0 ἃ αιιοά οατὶ ναπιαης ἱπηαίσοης 
τ ἱ πιαχίπιος ἱπσοιογαῖ ργατίτις. 
 Αἰγαριά-,ηγοάίσιις, δτευῖς. ΟΧΉ ἰς ὀχ συνε  ραχὺς, μικρὸς ὀλίγος, ἀκέ- 

φαλίθ- ἰκαρής πλὸς ἀκαρμάος, δτοιιίς πδα δ ατίο, ΠΣ πο τις .1 ἰςία 
ο΄ ἢὩὺς εὐδὲ αἱρέσεων, "λίγον ὅσον ἀχαριάον ἐποξύσας ν δις. 1. ΤῊ ΪΠ ΠῚ ΠῚ 

ο΄ αυϊά ἀδτλάεης. 
ἊἈἰ χαρέ Πιίϑο, πγιηστας» τοις γοβεπιςητοτ, ὁ ὁραχ ύτατοςγι ἀκαρίδιος ὁ 

ἡπενος βίος. ᾿ 

Αἴκαρνα, ἦν Ασατηα, σσηις Πα Βτατὶ οἷς, ΤΊ ΟΡ γ. 116. 6.ςαρ.5. ΒΗ. ρίλη. 
δὲ ζαρ.4..ἀκορνανα αν οσίητ. εἰν ον εἴκαρνα οἱὲ δάφνη, Ἰλυτας. 

Αἰκαργαὶ, Ποπκῷ ρΠδις ἀρὰ Αἰπρο.1.η΄. ἁἸο αὶ Αἰκαρν εἰ εἰς ἐθνικὸν νο 
οαὐ. γηάς Ακωργαιία ἀϊςῖτατ το στο αιατη μαδιταηι Ακαρναύεςγυᾶς- 

Π αιαΠῈ ὃι τορογιταγ Αἰκαρνὶς χώρα Ρτὸ Αἰχαρνανὶς δ Ακαρνανὶς γίω, 
Ατάρναξ Ηείγεϊνο λα ϊβραξίαρις ρηξὶς. 
ἔν εἰφνσξιςσταπιν οὶ σάρις, ἐγκέφαχθ, ἃ Ἔν" ἀκάρχ. Αἰκθίρον 

ςαοι ἢ), τυφλοῦ. 
χορπέω μι ἰσω ῖντι Ππεγ]ς, ποτ] ςίςο. 
Αἰχαρπία, τογ τὰς, πυσιπι ργίσατιο, 
γχαρπος, ὁ καὶ καὶ τυξεα ναςαποοἱπβτιέζυοίις, ἔτι σ [βοτ, ὄγονΘ.. αὐ ΤῸ 
᾿ τοῦ]. ἴῃ Ροιυτῆς, [10..1. ὅστι δστὸ γῆ ς αὶ ΠἾΔ Ἀπὸ γῆς γνουῆδων, ἀκαῤπων 
«δὸ χρησίμων δὶ. 

Αἰκαέπωτος ὁ καὶ ἤγἴάετη 4υο α εἴκωπος, δορ]ιοοῖες, πο τινὸς γίκας ἰκαβε 
πῶτον χέριν, ὃς ἧς καρπὸν ἐκ ἐδέξα τοι σαἴις Ε έξιπη ποα ἐερῖς 411- 

᾿ ας, ἀκαΐπωτος γῆν: τε στα τας γυοη ἀςίγυραια. 
καρσύας Ἠείγοδιο ὁ ἀκίνητος ἰη ἀρεγα }}1ς9 Ἰρυ έζχι5. 

Αἰ γαρτέρητος. οἱ καὶ κα αἰυπομόνητος, το Ϊ ἐγ 1} 159 ΗςοίνοΝ. 
ΠΟ Αἴκαρτος.ε, δτητοπίας κα νογθο κείρω ΑἸ ΒΕ η. ΠΡ. ς. κἡ μὴ τοῖς πριβονίοις, 

; καὶ τοῖς ἀχάρτοις πώγωσι πιςεὐύωμδυ. βαϑυγηύφος. 
Αχαρῶς ὃς Ἀκαρῆ »το εοάςῃ), ἃ Εἰτ ἐν ἀκαρεῖ ἐς αι ἰπ ἀκαρής. 

᾿ς Αἰχάσαϑι τῶν ἁμαρτάδα. Ηετγοάοτ.δ.1 οἱ 9 ἀγυνλώ οἱ ἐς δέλφες ἔπεμ- 
πον βελόυδνοι ἀχάσαξῃ των ἁμαρτάδα ἰεςὶα. ἐχρίατε, δίς. γνδι τατος 

ο΄ νἱάς πυια ἢτ ἰσσευάιπι ἀ κέστεῶν. τ εἰδ, ϑεραπεῦσαι. 
᾿ Αχάσκα, αυϊοτὸ, ρας ἢςὰ, ττάπαα!ΠΠὲ, ἡσύχως, πιο ΠΠἸτοτν ἰεητὲ, ῥαλα- 

κῶς, βραϑέως:Δ}}) Ἰεραπτ ἀχασκᾷ μἸἸοητιο. ἐκίω), ροἀοἄφητί ΠῚ τατ- 
ἀὲ. α ΕἸμας Ῥιοηγίεχ Οτγατί οι σκήπ]οισιν ἀκασχῷ ωρι(ζῶντα. 

᾿Αχασώμανηυίετα, (τ ἀατανοοπιροΥ τα» αρτατα: αὐαπεπαυυῆνα ἑρμοτώῦύα, 
Αἴχαςος, ις λας, ΡΓΟΡΤΙΙ ΠῚ γιτὶ, Αγητορ ιδῃ. δὲ (ΟΠ! ἀτῦοι 7 σφέν- 
 δᾶάμνος. Υ 

Ἀχαςφρῶν νος, ὁ ρτυάοης. σιωετός. 
απέβλητος ἱτγοξατα Ὁ} 1ς»ἰπυϊης 1] 1ς. ὃς Αἰ πέζλητον » τὸ, αυοά ἀϊ- 

ο χα ηοαυΐτινο! πηἰηϊ πγὸ το Πςσεπάμ πὰ Ατ ΟΡ νεφ.γ σᾶς λόγρν ἐ- 
}καπέζλητον,Σ ἀη βυτιννδ μηδενὶ καταξζανιδωῆνον. 

ο΄ ᾿χαπέγίελτος πόλεμος ἱηἀϊέξι πὶ Ὁ. ἢ] πι0ΡΊ] υτατ.ΐη πα, Ἀρρίδη. 
ἐπ θεῖ, αἰφνιδίῳ κὶ ἀκαταγγίλτῳ κακῷ συμπεσόντες. 

Αχατάγνωφος ε γὁ κὶ Δ αττορτε ς ΠΠΘ11ς » ἱπἀξαχηατας. Ροτεῖς ετίαπι 
Πηϊῆοατς αι! ςουτουνηΐ ποη ροτείε αὐεπίληπθος. ὃς αἀσετ.ὐκχα- 

᾿ς ταγρώςως λόγος ἀκατώγίωςος, 40] ἀαεηηαᾶτί πξαιοαῖ, δριά Ρδι -: 
᾿ς Ἰμπὴ χορ αὰ ΤΊτιΠ. : Ἕ 

χτειγώνιςος. ὁ κα ἡ ,οΥρυσπατα ἀἰῆς ΠΠς αὐ ἥντος, ᾿παϊέξυς. σΒεν- 
Τοίζοπι. «ἰΕὲ ἱεξωσιωύης, τὸ δυξδήρχτον τὔτο ῷ ἀκφιτα ἄγις"ον γα αὐή - 

“μέρον ϑηρίον, ζς. ἡ Ὶ 
Αἰχαταϑύιμος, κ, ὁ] πο οἱ ΧΤ' υχίω) καὶ ϑυμὸν. ἀτῖπτο ἵπρτατις ρῸ 

τς ἢετι Ηοπιοτὶ νῇ ἴθητ πος νοςαθο]ο ρτθ Χποβύμιος, αιοά ἀρὰ 
᾿ς αὐπηεσίτατ,ντ τοΐαταγ ΕΟ στ, Σ ᾿ 
Αἰ καταρίατος,ν ὁ κὶ ἡ πποχιας,ποη ἀσςυαιας, αὐέγκλητος, ἐἀκουτη δ ρι- 

εὐ σος δ πρη ςοη[οί ας αὐαΐτιος, 
γαλυτῆος,κ“ καὶ αὶ ποι νοϊατυς, πα τς, Ποη τοῦς, Εὐατϊβ, ἴῃ Ο- 
ΜΠ τ ἴσως 9 τὸ ταὶ κεραλ α ἀκαταχαλύτῆες ἔχειν. 

᾿ Ακατεκριτος ν, ὁ κα ἡνιπἀφαγρατας. ἀκα τοικρύτες ἡ μας δείραντες, αι Πο 5 
τς πηάϊθαολυία ςαοιἀετμητ,Αξϊ.16. 
᾿Ακατακρίτως ἴῃς Ἰυἀϊςῖο. 

᾿ Ἀκατπεληκσος κ δ εἰπεῖ πέης,οἂϊ ἰη ἥπς ηἴ 81] ἀςεῆ ἄπαι ος: ἐἰκατεί. 
Γ΄ χηχῖον μίρου γετίις αςαταἰς τῖοιις αι] ρεάες μαδι τ ἀϊπίηέζον,ντ ἐὲὶ 

᾿ κκ γεὶ ἰὼ ἰῷ αυτ φεῦ, φεῦ Ἰὰς ἀιοῦτωτ κμονόμετρα αἰκατείληκτα, 4α- 

᾿ 

Ἄ 
δις ἴχηε σοητγαγία οατα  ς(πςα. 

Ακατάληχτως αι ἀυὸ ἰκαταπαιίςως. νπσι 
Αἰχα πέληπος., οὖ, ὁ κ εἰ γ ἱποοπηρις μςηΠ δέ ὶς, ἱπηρεγοςρυ δι} πη: 

᾿ Τυσηΐις. ᾿ ι 

Ακαταληία ας, ἡ Πςοπηρ ες η Ὁ ΠΠτάς, ἱποοπιρτςμςπῆῖο. ὁρρουὶ- 
τυν τὰ καταλήψει, 

Αἰκατείλις δὸς Νὶ αῤκευϑὲς δαςς μὰ ἐππήροτί, ὁ 
Αἰκα πέγλακτος να, δ᾽ κα κἡ)γὶὰ οἰξ,τεςςοποι δ ας, ἰηίοοϊα δι! ς ἔχις 

ἰςητως. 

Αἰκαταν ἄκτως ἱρ Ὁ οἸ ΑΕ Π τοτ οὐ ϊονὰ, ἱποοης ]]αιὲ, Ομ οὔ, δαίμων 
ἀκατακλάκτως ὠβδὺς ἡ κῷ τ ἔχων ἀχαταλλάντως πολεμεῖν, ἱπηρίας ιδι- 
μτογν δίς αρυ ἃ ̓ς ποῖ. 

Ακᾳταγληλος νη ἐρ οἰζεις»"πςδροῇτιις αὐαῤμοί Θε, ἀκαταίςαπίθ. ἱποοη- 
ϑτυῶς. ΑὙ δ, ἐς πλμη (0, τα 55) γῆς ἔοικεν ἀϑϑνενῖ χαὶ ἀχατάνολα ἦὺ, 
1. τογγεηα μα οἰξιρῆτιηα εἰϊε ὅς ςοῃοϊηηϊτατὶς {δὲ σοηίςηταηες 
ἘΧροιτίλ χα πέλλυλ θαι ἀΠΠξηταιδι:κεἰηςοης ρους Μοὐχοπ' σολοικισ 
σμός ὅξι ἀκα τείγλυλίΘ- συμπλοκὴ τἤδ' λέξεων. Ἰνΐης ἀκατανληήλωςγιηςδὲ 
ΟἸΠΠΟΙ ΘσΟΠΊρΟΙ τ ὀγἱ οτ ἀἰ πατὸ αὐαρμκοδίως, 

Αἰχατάλυπίθ-., ὁπ ἀΉ Το] 1] ἐς, ΔΗ] οἰυτιις. , 
Αχαπεμοί χητίθο δ κ᾿ ποχρὺ δ πΑ δ »ἰηυ δτις, ἀη ἤντίθο,ἀκίνναθυ, 
Αἴκαταῖν ὀντίθ-, ὁ χαὶ ἤν πο ἸΏτο 0 Ρ ]ς γἱητο! ςέζα Ἰπςοιρτοβεηξο- 

ὈΠ|5.Βυιΐαες λά Εταίπημην, ὅσω τοῦ παρερμίωεύσας ὡς ἀκατανέητά 
μοι ἕῷ τὼ ῥ᾽ ἐμοί ἐπεςιαλυῆμα » ἱ. ἴτὰ ρεγρογατη τηϊογργοζαῖως » ν᾿ 
0 [ογ]ρη πρέμπι ἰυτο σφεα ξιρίαηι. ' 

Αἰχαταπέλαις- Ὁ.,κ, ὁ αὐ αὶ εἰ πο αξτα Ὁ 1115, 1ποχρα ΔΒ ς. 
Ακαταπαυς Θ-γε, ὁ κὶ ἡ, πα ος, ᾿πἀοΠ ποητοτ 4] τι! ἀριους εἰκατεΐλη - 

χαίθη ρογρεζυις, οαπὶ σοηϊτ, ἀκατέπαυς Ὁ. ἁμαρτίας, ἃ Ρέοολτο ος(- 
, ἴτε ηοίοἷας,ἱ ρόςολες ποη ἐς ]τ,2.Ροτ,ςαρ.2. ᾿ 
Αἰχαταπαύς ὡς αἰϊϊἀαὸ,ηἀοΠηςητοτ. 
Αἰκαταίπληκπίθο δ, ἤθη Διτο τας, ἱπηροτταγθατας. 
Αχαταπόγητίθ» ΗΟ". ὠτειρὴς 411 Ἰασοτο ἀοπιατί ποα Ῥοτείξ, 
ΔΑἰκαταωςϑ ὑγτίθ-, ὃ καὶ ὁ ΠΥ ρ ας 201} 1ς, 
Ακατώσεις Θ᾽ πσοι οι ἴας, Εν πγὰς, εἰστίχδυθ-, ῥέξαι Θ-, ἐδρῶος. 
Ακατασήμαντος, ὁ καὶ ἡ ,ὑοπ Οὔ σι πατας, σηὶ ὀχρογς, 40] οἱὰ ἴῃς ἀγα 

δαπιηρητοννεὶ ἰηα!ςεῖο. Ακατασηήμαντον ἔγταλμα 400 ἀ αὐ ον γραμμοὶ 
τείς τὰ δ οταγοντ ὨᾺ}}0 ΠῈ ἀγ σι πηθυτο Πν ὃς ἱπάτοίμη) οἱϊς ροίιῖτος 
οδη σηατῖς Πξοτῖς σΟΏ ΟΣ ΠΟΤᾺ σ᾽ ἐντενδνάσος, Η ετοἀίληυς. 

Αἰκατασκεῦαςος, ἱποοπάϊξυς»ἱ δ τὶ ςατιιςἱ πηραγατι5ν ἀκατασκεύαφος 

ὕχο,αά!ς ὃς ἰΠξΟγΠγὶς πγαξεγία. 
Ακατασκενάςας, ἡ πιρατατὲ ἀρὰ ΗετΠιοσοηςΠΊ. 
Ακατάσκευος ε ὁ, (ΟἸυτας, ἐποοπηροίϊτιις, Βιιάαις ἀριᾷ ΡΟ]]πςοπὶ "Ὁ, 

τοι ἀειὴ αι δὑτελης. 
Ακαϊαςασία ας ἡ ([οἀϊτιο, ποσίπλητία,τυ πγυΐτυς, ταραχη ςοηξιῖο, τας 

θάτας γογα πη ογάο: Ἱ υς ὦ ζ4ρ.21. ὅταν Ὁ ἀκούσητε πολέμους κὶ ἀκα- 
σαςασίας, μὰ πῆονϑ ἥτε, Ρχιμας τιαὰ Οοτιητῃ. ΔΡ.1.4. γάρ ὅδιν ἀκα τά 
τιάσίας ὁ ϑεὸς ἀλλ εἰρίμύης, πο ἢ εὐΐαν ςοπξιήϊοηις Ὠςιις, (τ ρδςίς, 

Αχαταίατος 5, δ,ἰῃσορήξοης, (ΉἘ}}1ς Ωγ πε. 1 ςρη, Δςοὐὶ ςὰρ. 
τιαὐὴρ δίψυχος,ἀκαταίςατες, πςοηίξαης, ᾿ 

Αἰκατας-εἶτως, οὐ βυςὸ, ωςοπηροιϊτὸ, ΕΘ οτ. ἀγρὸς δυθυύγοωυ,ἀκασας τως 
ἐχύντων “ἴδ ἐν σῇ πόλει, ὅζο. 

Αἰκατοίκετος,γ κ ἡγαι σοπτίηοτγί πεημτ,ἰητο  ογἀ 11 νἴποοογοῖ δ᾽ - 
Ἰῖς αὖ Ἑγαίηιο νογτίτατ σαρῖτο ἕοττιο ἐρηδοὶς ἀΐα! Ἰαςοῦ!,ἃ δεα- 
το Η! Ἔγοηγ πιο ἱποοητίπεης, Ὀ]οἷτ αὐτοπὶ Ἀροίζοϊες ᾿πσιαπὰ 
εἴϊε ἀἰκατείχετον κακὸν, ΠγΑἰ ἢ ΠῚ πιο ςοξτςοτὶ ποσαίτ:Οτεσοτίας 
ΝΖ ΉΖΘιΙς αϑοὲ ϑεότητος, συμβάνει ῥεύματι παμπληϑὲς κὶ ῥέίϑιρον 
ἐκατάχετον εἰς ποταμοὺς δύο τῷ ῥεύματι τέμνεξι, δὲς. ἀἰκαταίς ἐτον δί 

Ψος τις Ἰητοϊ αγαηάα, ΑἸςχ. 
Αἰκαταρ ἑτως Ἰησοητίηδητετ, ΡΙυτατιῖη ΟΑπ,}}1ο ϑθεϑυμίᾳ δόξης φερό- 

μᾶυος αγρὸς ἃ κίνδιωον ἀκαταιχότως»ἷ. σογὶς ουρὶάϊταις νεπεπηςη- 

τι ἤπια Ἰῃ ρογί συ πη τςηάφης. 
Ακατάφρωκτος αμ1] ποη Εἰ κατέφρακτος. 
Ακαταψόυςτος͵ ὁ καὶ καὶ Ββαυα οπιςυτιτισν θου βέλος 
Ακατέργαςος,» ὁ καὶ καὶ Ἰπηροτγβοέξας » ἱποοπηροίϊτας, τυάίς, ἱπιρο τις, 

ἰποι τος »ἱηςορ ον μόρφωτος, ἀδιώτύπωτος, 
Αἰκατεύναξος,", ὦ ἸΏ] ΠῚ Ὠἱδ»Ι ηαα ας. ἀκοίμεντος. ν 

Αἰκατυγόρητος ττορτς μου ἢ 51] 15»0}}} οσ ποχίας δοειίτἰοηϊ» ΡΒ 4᾽4- 
τὶς τῇ ςρ  ο]]ς, : ὧν γεν 

Αἰκατήχητὸς ἀμυκτοςκαὐέπιξ ἡμῶν, 4] ρτίπηα τα] σίσπις ΟΒείαπα: 
τυ άιπη ητα ποπάυ ΠΊ ρογςεριτ, ν 

Αἰκάτιον, υ, τὸ, παυηίςα]α, ἰσαρανπααὶς, ΘΑ ἰοὸγυν»βε χαρείπ αςατίσαπι 

οὐιλπὴ ἃ ΡΠ πο ἀἸξταπι, ἈΠ οτία: πατυγα!ὴς ΠΠ0.9 σὰρ 30. Ν ΑΒ ΡῚ] 
αξιυατὶϊ σοηις οἴ, αυτίους ΡΙυτάτοῖνο, δὲ οπηηιθιὶς κ᾿ ἃ Ἀμζοτι- 
εἰς. Αἰχρίτιον ἀμφηρικὸν αὐέϑεσαν Κη ἁμάξι, πείϑοντες ἃ ἄρχοντα δια 
 πίφρου κατακομίζειν ἡ νυκτὸς Ἐϑὲ τίν) ϑεέλασσαν. κα ὀκπλέϊη δ᾽ οι 
εἰς Ἰητογρτος ἐκρίτιον ἀμφηρεκὸν ἃ εἴτ, πλοιάριον ἑκατέρωθεν ἐρεοσοτ 
μᾶμεν,ἐν ὦ ἕκας:ος “δ ἐλαυνένπων.,, δικωπίας ἐρέ 4. γ 11 αὐζυλειυ πα 

ἡδοι δ απὶ Ἐχροπῖτ, Βυις ἐρὶβ ταπηπιατατίις Ροςτα, Ληϑαίης ἐς 
καάτοιο πριηκοσίες ὅτε ναύτος Ῥ] υτατομυς ἀς δα ἰεπάϊς ἊΣ πῦτι- 
65 οι γὙδ γέων ὥσπερ “1 ̓ϑαχυσίων κηρῷ τιν! τα τᾷ; ΠΝ ᾿ Σατα- 
λαΐσσοντερ αἰαγκοὶ ζωυᾶν αὐτὲς τὸ δβικούρειον αἰχφέτιον α'ραυΐζες ποι - 

πικίω φ ὕειν κα παρεξελαύνειν, ὅζς, ἀκάτια οτίαηλ ἀιουητὰς πηιποτᾶ 

ταῖς γε ΚΘ ηορὶ Πρ.6. ἐνίωικ, ᾿ Φ" 
Αἰκάτιος, τηαίως ἡφυὶς ργαοίριτς δς ἐμ τη ἐμοτὰ ῬοΙΠαχ 1ιδ. τ. οἰ μὴν 

᾿ 10» 
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6β Ἁ κΚ 
μέγας καὶ γνήσιος ἱτὸς ἀκάτιος.ὁ ὃ κατόπιν, [ἢ ὅδομος. ὃ ὃ ἐλαήων͵, δόλων. 
καλεῖται 58 πὶ χὶ κλοίπαδὸος ἐνίοις ὃ ἀκοίτιος δοκεῖ, ᾿ ; - 

Αἰκατονόξας ον αἰ γ᾽ α ΠΟ πηι ηατισ.αὐώνυμο ς ὸκ ὠνομφ σμῆνος 4 Ὁ] ΠΟ - 
ΠΛ ΠΑΓῚ ποσαῖς, Β4}1.1π μεχα. ΝΑ Ζδη2. ἐν τῷ εἶδε εἴ. τὸ ϑεῖον ἀκα- 

πονομφςτον, ϑιο.᾽, .0 Ι ΝΥ; 
Αἰκατος,ε δ ἡ ἡγιάςπι αιοά εἰκοέτιον. ἐς οπογαγία 4υοαιὰς ἐϊοίτιτ Ηε- 

τούοτ.ΐῃ Ροΐγπηπια, τω) ϑεραπηΐίω πίμυ {πο μϑυίω αό΄τοισι χ) ποὺς ἐν 
σοῖσι εἰκάτοισε σῃα!ωγρῖσι ἐόντας δζο, 1. ἡδαι ρη15 ἔτ ἀπιςητάγιις. Βίᾳ 
ποῖ Εριβταπιπ) φοραικ ταῖν οἰκοῖτε ϑῆκαν ὑπτερξύϑιον, ᾿Αὐτίραηας 
Βίζαητιας, σλώσῃ ἐπ᾽ οἰκείης: εἰς ἀϊδίω ἀκάτε. Ὁ ἀγω ἕκται ἰκτὸς, 
ἃς ΡΙςουαίπιο ἀκατος:αις πῆρῳ τίυν ἀκτίωλ 4ιιο (δα! πορϑαὶς αἰοῖ- 
ταῦτ, Μετποάϊις. 

Αἴκαυλος, ὁ καὶ ἐν ἄὰς σαιο, σα] ς Ἔχροῖβ » Ἐχοαυ]ἰς ἃ Ολ2α,, ὃς Ποὴ 
οακίατιιθ. τὰ 

Αἴκαυςος, νν οἰ καὶ οἦ, ἰατας » νἱείοησπι ἤθη ἐχρογτας, ποη οοξδας, 
ποὶ νἤϊαρ,, 

Αἰκαχέατο, εἰ (τ ἐητιτ,λελυπηυῆθοι εἶεν. 
Αἰκαχέϑψαται, τυ Ἐχητατ, λυποιώ ταὶ. 
Ακαχείατο, τ τ ἰϑοητυτ,ἐλυποιώ το. 
Αἰκαχέω ὥνμυΐσω, ἔν λιτἰα,αἔποιο λυπώ, τη σοναςοιιᾶτ. νὴ 
Αἰκάχριμινοτθαπη ροετίςα πα ργο θοάςηγ. νηάς ρα ηιπιτα ἤτ΄, ὠχώ- 

χήμω ἰὰ εἰξ, γηζοτνλυπούϊμαι ανιωμαι,πισετεο,Ο ἀν 7. δι, ρα πυ]τίπηα 
Ῥυομυέτα ποῦς ΖΒ οἷτοο [πὸ Το! οονριῸ ἀκοίχεμαι, νης ἀκαχη- 

μῆμος ἥτορ, Οὐν [ΠΠ ν,απί πο ἀπχ 5» Πλσογθη5,ἄλπ10 ΓΓ Ἐ5 » λυποῦ - 
μᾶνος,ραττί οἰ ρίιιπι ρταίεατις τεπηροτίς,σαπι δοσοατα [ἢ τογτίᾶ (γ] 
ἸΔ.ντ ἀλαλήωβυος ἃς δεζάμῆνες. εἴοάας κρκδιίω ἀκαχϑυϑμοςοοτ- 
ἄς πιοεῖλτις. Ησπλον. ΠΙι,ά. 6, Ωἰς δὰ οἱ μὴ πάγχν γίρων ἀκωχήυδρος 

εἴν," εἴξ, χυπηϑείν. Εἰτ αἷο αἴχος. 
ἈΑκαχ σετο,Γἰξάτας εἰς, 
Ακα χίζω μι ἰσω να σον τγΙἘἰτῖ ἃ αἴποίο,λυπώ,ἀκαχώ, Εἰτ' ὯὉ οἴχος. 
Ακαχ ῆῥος,ασατιις, ἡκονηνῆσος, τα: ογσατιις. ἃ γεγθο ὀκσέζω, ἀκονώ͵ ἰᾷ εἴ, 

ἀζιι0 ρτὸ ἠκασυδύοςγχαζατο χ 0 σ. Μειποάϊας ταιθη, ν γαίας 

Ψτθάπιι5 στδηῚ πτατίσιι5ν ΗΠ οπηφταιη ἱπαυϊτ Ζ“ΖΕοϊϊοὲ ἢἰς νεῖ, λας 

χήηυῖυος κὶ ἀκαχδυῆσνος.κ" συγκοπὴ ἀκαχ, ὅμος. Οὐ ὁ, ἔγχος ἀκαχ - 
μῆμον ὀξέϊ χαλκώ,ᾷ ἴδ, νκονηυβ ον κα στομκωυῆμον, σεσιδιηρωμῆμον. 

Αἰκαχμέω ὡἔμοίσω,ασιχο» εἰκονῴῷ, 

Αἰκαχοίμίω ττηξατογιλυποίμίω [ΙΔ 3. ,ἀυτῷ κ᾽ ἐνϑ' ἀχάχοιτο, τεϊατε- 
τατυλυποῖτο. Τ᾿ Βεοογῖτ. Εάγ}].., ὡς κὶ γυύμρα γαμηϑεῖσ᾽ ἀκάχοιτο γ 1ὰ 

εἰἴζιντ ροπία παρτα τε ϊαγοτιιγ. 
Απχάχωνντεϊτλης. Ηεήοάας ἴῃ ΤΉ σορ  ῥέψε δέμον θυμῷ ὠκέχωνγαηϊ- 

τποὸ πα ῆῖας. 
Αἰκεανες Ρἱίςες ἀρεά Απιργαοίοτας, Η εἰν οἢ. 
Αἰκέανοι, οἱ εσαπλῖπα χισάαπι τοτιη δα, ἀαγά., [γδησίαιε σοητιιπιᾶ- 

εἶδ τητοῦ γί σίας ἃς ἰδητοςαρυ “ἘΠ πὶ Ὀϊοηγίμς ταπλςη Ηείν- 
οἰιτας: ἰκεανα):οἱ υδιὺ ταὶ ἐν τοῖς φακοῖς σρογίάλχα οἷ ἢ. σπέρμα ἐχ ἐψή- 
υὖρον ,ἐδὲ (γα ο ὐυμον. Ἐτν πιο! οσ, ἀξάμοις αϑρα τὸ κεάσαι, ὁ ὅδι ϑραῦ - 

σα) ὃτι ὄξὲν εἰ δὸς ὁαπρές δίάδιον φακὰ σκληρὴν κὶ ἀϑλαςιν, 

Αἰκέαςος ἴα!  ραταθ111ς, τη ἐγαέξιις ἄκλας- Ὁ-, 
Αἰκέϊομα)γτη ἐἄθοτ, [οη ἴσα ὃς ροἀτῖσα Ἔρεητἢ οἱ αἴ 4. ἀϊ ἴτυν Ργὸ εἰκέο- 

μαινϑεραπευω ἰώμω, τογοῖο. Ο ἀν ΠῚ ξ νῶας ἀκηουῖνον ταὶ οἱ ξυοέαξαν 
ἄξενα» ὃς εἰκειουῆνη ἀρ! 4 ΑΡΟ]]Οι.. ῥωννυμῆνη » γε] ϑεραπευεστε, κχὴ 
ἑωμδωη. 

Αἰκηνὼ (τι πλαϊας δούπα,ν οἷ ἀτατγα ΠῚ, κέντρον βοών, κα ἄροτρον. 
Ακείνης πο οἴ 1115γ ὅς ιο ἀἰκοιν νητος. 
Ακεῖον. πε! σαπησητιπι,, δζ ΡγΟ πρτ 1 ἃς ΡαΓΑΤΙΙΠῚ ». τὸ φαῤῥμακον, 

"ἡ ἑτοίμον, 
Αἰκειρεκόμμης κε νδνποη γαίας 60 Π14Π1ν ἱπτοη ας, ἘΡΙΓΠοτοη ΡΟ] ]Π ἢ ἰς: 

νης εἰκειρεκόμης ςτρρέτος, ἢ Ἐρστ.ἱἸπτοηίτς, ἐς ΑΡΟΙ Πα. 
᾿ΑἈἰχέλδυϑος»ε, ὁ ἰπαΐας, νηάς ἴσηα αυας ἰοςῖς ΡΑΓΙΙΠῚ ΡΟΓα  ς ριξῆσαη 

τιῖῦ αἰκέλδυϑοι ἀρρε! δητιιτ,; 
Ἀκέχῶς Θ- τη! ς ὐθορμητθ., ϑορβοοίος ἴῃ Αἰδος ΡΠ ρρ Ερίρ. 

γε ἀκέχδις-(Θ’ ἄπεις ὄρνις αἰακρε'κέτω. 
Αἰκέλοφθο ς, δ κα νἱν χυΐ εἰϊ ἴπε ρυταπιηίης. 
Αἰχκενοασοσδὸς απ τεθας νας ὃς Ἰηδηθυς ποη ἔππάετ να] οτίαπι νὰ- 

τᾶ σἱοτία; πο [τυ άσης, αὐραὶ Διογνήϑε ἐμαϑον τὸ εἰκενόσπουδὸν κὶ πὸ 
. ἀπιςητικὸν νης Μ. Απτοιίπις ΡΠ Οὐ ἀρια δι νΟὶ τὸ ἀκενόασε 

δὸν ε[Ἐ σΟηταΠΊρτιΙς ΓΟΓΙΠῚ νΑΠΆΓΙΙΠΊ. 
Ακενοδοξος,σατοης, οἰζτεητατίοης ποι ἂρ ροῖεης ἰηΔπὶ5 σἰογία Ουπ]. 
Αιἰχώήητθ., ἴης {πιπγειΐο 8. σαἰ σατι σις. Ίηἀατις ᾿ῃ ΟἹ Κ Πρ 5 : δέμας 

οἰκένπητον ἐν δρόιμοισι παρέχων. [Πτογρτ. οἰ μίφόςικτον. ἀς δυο ἀϊςιτὰγ 
4υἱ {1ηε (σατίςα νογθεγιδιις ἄτας σαϊσατίθας σαττῖτεντ ἀϊχίτ Ηο- 
ποτ. αό κένπφοιο ϑέεσοι, 01 {ΠῚ Πγ] τα ηςΟ ἱπίτίσατα; σαγγουζος,!. 
ἀκέγσητοι χὶ εἰμ ς΄ἐκτοι. 

Αἰκεντρίθο καὶ ὁ χὶ ἡ μηδοιιοατις, ἢς Οαζα,ἤπε ἀςιΐςοο. 
Αἰκένωτιϑε, μοι ἜΧΙ ΠΔΠἾτ15. 
Αἰκέομωι μα ἐκέσομων νε ἀοσοτ αταγουτονίαπο. ἰώμω»πηοάοοτιίαιοῖο, 

τερᾶγο, πσκευάζομαι πάλιν δ ϑετὼ, οσυτη ἀσοιατίιο ἐλκος ὠκέσετω,, 

1ᾳ οἴχρνυΐπας τις τσαθ τιιγ. ἀκούων (Ὁ. ἕατοδίμα τα, τείατεῖοης οαἰ- 
Πςος.Γσϊαη.ἴπ ΠΟ ΠῚ ΠΊ ηταγίο,οαίας τἰτοίις, δραπέται αὖσις ἐκεῖς 
ὧχ ΕΔ Ἰ κα τίων ταὶ δεεῤῥωγότα, ἰᾷ οἵδ, γοιλτοῖτο νοὶ πιθοτογαπη τΌρτιι 
τὰς. ΕΠ οτοάοτ.ϊη Τ μαϊνα, ἕτω δι ἀκείυδν 8. τὸ ἔῆπρε οϑυῆνα. δις.1ἃ οἰ, 
τοι γξητυτας πηοάξης, Τάσηι Π ἀσμῚ . ἰω τε μα ἐναλλοὶξ ἔφη αἱ δυτυ- 
χίαι τοι τ᾽ωποὶ τὰσε αὐτοῖσι το ϑεσι προκπίπηωσι τρόπ τῷ οἷς ἐμοῦ. ἕπτ ο- 

᾿ 

ΑΚ 
κειμϑίῳ αἴκεο. ἰαπιοάεις. ΗΠ οπλ. ΠΠἸα 4. χ, πῖον «᾽,ἀκέοντό τε δ ψαγιτοβίης- 

αεῦαης {π|π1. ΑΡΟ]]ο.:. Ατροη. ἐλκκασ᾽ εἰὐδροὖν κεἰ το ουλίων εἰχέογτο. 
ῬΙστο 2. ἐς Κερυῦ. ϑυσίαις τὲ κα ἐπῴσαϊς, εἶ τι «σἰκημᾳ του Ὑγνεν 

ἀυπί ἡ προγόνων, οἰκεῖ δι,ι,Ἔχρίατο. ΡΒ οοΥ νος, ἕλκος σ᾽ ἀκέσεκι, ν]- 
ἐὺς συτάτε  Χοπορθοη, ἀπορίας “ἦα φίλων ταὶς δὲ αἴγνοιαν ἐπειράτο πώ 
μιὰ ἀκεϊῶχ, απϊσοτιι οσοίζατος ηἰτεάτιγ σοηἪ}10 ἔγοιις. 

Ακεύγτως, ταοιτἐ ηὐϊοιὸ, Η εἰν οἢ,. ἀψοφωτὶ κ ὑσυΐχως. 564 ποταη άπ 
οἵα οαπὶ (οείροις ἀκέοντος ὃς ἀπποτᾶγς ροοτα; οἶς Γι}! Πάτονντ τὰς. 
τὶ σααία ντάταν δγθαιδιις ρτο Ἰοησὶς δι Ιοπσὶς ργο Ὀτοιαΐδις. ἢὖ ὶ 

Αἰκέαστι, τλςῖτα, εἰ συχοίζοιστι γσιωπώσει. 1184. εἰν αἰκέωστι καίϑησο. 
Αἰκεεμ,νοίτὶς ασξάλπι ρτετιοίᾳ, Ηεἰνοἶι. 
Αἰκέρα! 9-,Ὁ καὶ ἐγίητερ ον πιρίεχνίγαςοτις, εἰλικρινης»Ποη Δα τογα-- 

τιικ»ἱβταζτας, τεσοης»ὁ μὴ χα τάκοπος εἶ) ΠΟΪ Πλι5»ἀζήμμίθ-, ΡΙατΟ 1. 
ἀς ἈΘρυ αὔτη ὃ ἀβλαζής ὅξι κἡ ἀἰκέραι9». ΟἸιεγΓοἰτοπγας καδεὶ τ ἱε-- 
ρωσιωμΐης, πἰμὸ ἐσίαν ἀκέραγον ἐφυλαξα, τὰ εἰξ, ἔχου !τατας Ἰατοστας [ἐτ- 

ἀδα!.οἰκέραοι ὡς αἴξες-ἐραὶ, ΠιῊΡΠ]ς ἐς ντ σοἰιπηΐρα:,σάρ.10. παρ σας 
1 Ματις. ΠΟ οτοῖπ Ραηοσ πόλις ἡμὴ δεέφεροννόα᾽ ὦ ἀκέραιΘ 12 

γνώσειγυΐρει αἰ κόρανθ- πολις»ιητοστα οταίτας, ΠΟ στ. Ὀιοίςοτγίάες [1-- 
το “ιάγτο, ὁπὸς ὅσον ὀξολος ἀκέραι(9-,14 οἵδ, ΠΠχιιοῖ ρατιις δέ ρει ἔς, 
οδοὶ! ροπάοτς, [ἄςπι [1δ.ς οἶνον ἀκέραιον ἀϊχ τ, » [4 οἰζν γιατὶ ρα - 
ΤΙ ΠῚ, δὲ αἰ κέραιον ϑεέλασσαν τὰ ο[δ, μα πὶ πηατὶς ἐγ ποεγαπα. Ταπον - 
ἄἀιάες [1.2ῳροσδεχ μῆνος ὡς κέ γεταὶ τὲς αἰϑύωυαίες τ γῆς ἔτι εἰκερχέε 
σης ἐνδώσειν τι, ὃς οἷα ἴδ, ποπάιιηη ν]οἰατα τοῦγα, ουϊ ὀρρουιζις 
χακουυῆνος. [ἀφ πὶ [1.2 ὠκέραγος, ἄκακος» ὁλόκληρος » κ" ἀόργητος γ ὁ μὴ, 
ϑυμούινδνος, ἀβλαξζής. Ὀτοίτωγ ςηϊ πὴ Αἰ κέραμος ἀστοὶ τῷ κέρκος, ν πᾶς κέ - 
βάιος ὃς σα ΠῚ  ρείπατίαα Ραγτίσαϊα ἀκέραιος, Μετάρμογα δ δηΐα 
τα] διις αυα; σοτηΐδιις ροταης : ἀυῖ αἴρα τὸ καρων, 14 οἵδ, μεγνύω, 
πκιρνώ, 

Αἰκεραιότης τος αὶ Π Πρ Ἰοἰταςεΐητο στι τας» γὩσοτγίτας. 
Αἰκέϑατος, ου « ὃν ζοτηΐϊθιις νδσάῃς., οἰ Ὠμ114 παίσαητας ἐοῖπαα, ὡ- 

χέρ ως. 

Ακεραύγωπος 6 ὁ καὶ ἤγἼοη τάξεις ἔα  Πιΐπο. 
Ακέρδφα ας ἡ βλαίξη ἡ κακυγνοίανπιαὶς ἀϊοοητία, δζ ἀαπηπιιπι ηιο πταΐ 

ταπταγ πα ἰ εὐ Ἰοίναραα τη. ἔ 
Αἰκερδιηςγεος, ὁ αὶ Ἴγυοη ᾿πογοῖνις, στατυΐτιον ἀκερδ'ὶς, βλαβερὸς » ἀἰων 

φιλὴς .ἐκερδιὴς χεῖρες, στατία πο θ6πε φοΟ]]οςατα, γοὶ οὐτας πηά-- 
Ἰατθηγε πεγατῖο. 

Ακερδῶς͵ στατιδ»ίϊης ᾿πογο,οἶττα γΠ] πὶ αι τιιη1. 
Αἴκερκος,α, διςαι ἀα γάσδῃς. 
Αἰκερ μία, ας γν» ταὶ ρεσιηϊατὶς ἱπορ Δ. ΠΑΠῚ τὸ μὰ κέρμα θχειν, ἀκερμίαν 

γοσαιῖς Ρ]ατοναριιά ΡΟ] Πς. ̓ἰεῳ. ἢ μαθεγα γαγαητιος ὃς πιὸ- 
ποῖαπῇ Πα ΪΠατΙ ται Ὠ ρόοτιαϑ τ, ης τοπιητίμπι ἡ ςπ μα- 
θετγε, 

Αἴἰκερος ἐγ ΟΥΠΙΠΙΠῚ ΟΧΡΟΓΒ ν ΠΊΠΤΕΙ ας » ΡΓῸ ἀκέρατος. ΠΙοίτατ οτΐαηι 
Ατεϊςὸ ἄκερως βού, ὁ μὴ ἔχων κέρατα. 

Ακερσεκόμηςγνδ, ΠΓΟὨ ι5,ὠκειρεκόμης. ὦ σι κόμίιο με κειρόυῆυος . ΓΟ 
τὸ κείρω μιικερῶ ὃς ΖΕ οἰ Ἰοὲ κέρσων 

Αἰκερσείκομος οἰἀε πη. ἀκερσεκόμη κεφαλλ ἱ ὨτΟΏΓΙΠῚ ΠΑΡ τ, 
Ακερσίλαντηγτῖας, μυρσίνην 5100}: 
Αχκερχβ οἱπάς Ποτῃπινῆης Ἰυξξι, ὠπενϑές. 
Αἰ κέ στῶ κὶ ΑἰκότωΓαφἀοτίνοιγατου ν᾽ὰς Αἰκέομαι, τοῖτο, ρα πίᾶτς, 
Ακεσήμξρφαος πγοτταίαες Δ ηΔι5»οΥΡΪ!. 
Αἰκόέσιμος, πο ἀἸςα1}15, ϑεραπευτικός. 
Αἰκέοσις,-, ὁ, ΑΡΟΙΠ πἰα Ἔρίτμοτοι » 4παῇ ἀλεξίκακος , Τα ας Εἴθ τὸ 9. 

(ᾶρ.19. 
Αἰκεσήπονος,"., ὄντης ἀ οἴ ΠΑΪ ς, Πα τὶ σάτοτίαι5.ἀ] οἶτοτ ἃς Αἰκεοσίπονος 
Αἴκεσις εως ἡ σαγάτίο, ἴαστς τη Ἰ ςατίο, γα εὐ ἀπ γοσιροτατῖο» ΡΪα- 
τατο ἢ ἴῃ Πγουτρο. 

Αἰκεσμα,ατος, τὸ, κ Αἰκεσμὸς, οὐἢ ὁ, ἴαμαγηλο 4ο]α,σμγατῖο, ὑ γίασμαι» τοσα- 
Ρόγάτιο (Ἀ]μτὶς. 

Ακέσμιος τε ΠΑ Ὁ ]1ς, (πα 1115, ,ὐκτίσιμος. 
Ακεσμὸς [χπατί ον ὃς γΑ]οτι Δ η 15 τοσιρογατίο. 
Αἴκεσος, πονθ-. 
Αἴκεασα . ϑυιΐάαε, ῥα μαϊκον τὶ μυχ νη οοὐκ δὲν δρόπομῖας πρὸς ἐγυμνόπητῳ 

κατασκδιυαζοιᾶνον ργῸ 410 {|ρτὰ ἱιαϊριΐπιας Αἴγεσα οΧ φοοΠΊ» 
4υοά νιάς. 

Ακείσσαιος, ὁ, Ασοίζαιις, Ἰσ παῖ παυταΣ ποπιδη, 1 οἰμπὶ ἰαηᾶπ| σαυα-- 
τὰς παι σατίοηςπὶ ἢ εγτοῦ, αἀασίο Ἰοςσιιπι [κοῖτ,ἀκθοσαΐε σέλίω ων 
ἡμέ τρο  ἠον ςοπιρογοπαίπατογος, Ἐγαίπηιις, 

Αἰκεσίπονος ἃς ἀκεοσίπονος, ἰληαης ἰαἰσοτο πη. 

Αἰκεσα), σαγγας, νομί οα]α διοαΐα, ὁ χήματα σικελικο. 
Ακέσας, της ἀϊοις ἰατοὺρ ἀκέςφωρ. 
Ακεςάρμον, ε, τὸ ας αἰνῶς ἡπυτήρον, πησἀςαπηςητιπι χιοα ἀοίοτες 

ἰχθατῖ ὃς τϊτισατ, 
Ακες-ἧς, οὐδ οὐ, πηξάτοιις »ἐαΤρὸς,αζόδητα ἀζατο ἴῃ ν τὶ Πγ4. Αἰχέσης ατοπα 

ἀςςοῦτα τη Ροηα τ πη δνίλγτον ἀϊοιταγ, ἀκεφικὶ, (ἀττγῖχ νεϑίαπη. 
ΧοΠορ ἢ ἰἶτο ργίπιο ἢ αρἐϊα, ὥασερ ἱματίων εἰσί τινες αἰκέ ς-αὶ, τω χὰ 
ἰατροὶ ὅταν τινες γοσύσωφε τοτε ἰωνταιέτες : ὙΌΣ] ὕλης 4811 ἰσσαοζ ἀκα - 
αν 11) οτία πη ἡπησαν. πλης ἀΠεγοητίαπι αιϊάλπι ςοηαπάπηξ. 
ΕΠ ἃς αἰχέςης, ἃ ςείτος, ργορτίμ πη ΠΟ ΠΊθη Ψ ΙΓ. . 

Ακεςίδες, ξοτηαεῖς ἔεγγοα σϑηι5. Ποίζοτίἀες ἰθτὸ ς. ρ. 76. εἰσὶ 3 
σιδηραὶ παιμμεγὶϑεῖς ὑπο ΤΠ μεταλλκργιν καχέυϊναι ὠκες δὲς νΤὴ κο-- 
ευφίαὶ συωωημυῆθαι ωρὸς τὸ κατέχεδνι ἡ ἐφέζανειν τὰ αἰαφεξόυᾶνα σώματα, ᾿ Ι 

στο Ὁ 



Ἄ Κα 
τὸ τὸ χαλκού, δίς, στγάηάος ἔσττοα ἔμης αὖ ατατὶϊς ἀροπίάφος ἀρ- 
ΡΠ τα, αν αγὶς ἑοτηάουπν οαπετηὶς Ἰαΐδττςινε γοτίηφαοτ φάοτ- 
μς ἴῃ εἰς φὰς ἀδ ςτς (Ὠγίχπι ξειαπτυτ. ἴἰς Μάγος!  υς, φυὶ Ἰδίἀεπι 
δἀηοτατ, ἀκεςίδας τα το  ἰσὶ, ν γᾶς ψοϊυτί αχὸς τγαοί εγίἀςναιτ το- 

τις Βυϊα!πγοιὶ αχίδιυς ςοπιραξξαπι νοζαθαυς. 
 Ακεσύδωρος, Αςοϊοάοτγας,ργοργίμαν ποαϊση ἐνηβοτίςϊ, ἀρὰ Ρ]υτατ. 
μὴ Τῆρεπινϊοεοϊς. 

“ Αἰκεςορία, ας, ὃς 
᾿ Ακερορίν, ἱναιςἀἰοἴηα. ΔΡΟΠΟΙ.:. Αγρόπδις. ἀκεςυρίίω τε ϑεοαγροπίας 
᾿ τ᾽ ἐδίδαξαν. 
᾿ς Αχιςὸς,οὐ, ὁ πης ἀἰσα δἰ ς,ὐάσεωος δ ἵατος, Η ΟΠι. ἀκες αἱ φρένες ἐϑυλῶν,,, 

ὀυϑεράπευτοι, δυΐατοι. 
Αχέςρα ας κα, ςαις, βελόνη καὶ μείζων ἰωὺ σακκορρίφιον καλοῦσιν. ἃ γεῖθο - 

χα θενὰ οἶζ συῤῥαπῆειν τὰ διεῤῥωγότα ἡ ὀϑοννς. Ὀιοίτυτ οτίαπὶ ἡ τύ.- 
σρίον. Τασίαυας ἴῃ ἀά!οσο, ἑρειοῦ αὶ χάρωνίθ:, κὶ ἀκέςραν ὑπὲρ πὰ ὶ- 
ςἰς πέντε οζολὲς κατέβαλον, ιἀσι αὐ νοὶ απὶ (ἀγοιςηάαπὶ μηηιις 

οδοΪὶς ςοιηραγαυὶ. 
ἀκερρία ας, ἡ πγοἀἰςαττῖχ,αττγίχ,ὐπήτριανὰ νοτθο ἀκεῦμαι. 

 Ακχεκρὶς ἰδὸς κα οὐδ τοτεῖχ, ΗἸΡΡΟοτ. οὐδὲ στερκώγταρ ὃς ταὶς ἀκεκρίδας αἱ πά 
ο΄ ἱρᾷσι τῇσι τικτέσαης ἐλϑὼν πυϑέϑιω. 

Αχες ολννφαῤμακοννηρά!πς Ὠγοητυ τ: δορ οοἶες, ἔοττ. ροτίας (οτίδίτατ 
κεςρον. 

Αἰέςωρ,πιοάϊςιις. ἀκέςωρ φοῖξος ἀρὰ Επτγίρ᾽ ἀεηι, ἰά εἴς, ργαίςς πτε- 
ἀϊοιηα;. Αςείζογ ἐτιαια ποπγεη ρτγοργίμπι οἷς Η}}} Ἐρρρὶ αὉ 
ΑΟΒΙΠς οςς ἢ » ΡΙαταςίη Ργοδίςηι. 

Αἰκισώδιωθ-,», ὁ κα αὶ ἀοϊοτγίδιις πηςἀ της, ἀοίοτος πιί τίσ της, ὁ Ἰατρὸς 
ταὶ ὁδιωΐας παύων κὶ 3εοαπευων πο τῷ ἰκω ακόσω κὴ τῷ ὑδιωδη, 

Αἰ χενματατος, τονε άς]α, ἴαμα. ὼ 
Ακεύω,γεάιςοτ:νηάς οἰξακευυνίθ., ,, πηράίοδης. 

ΠΑπέύει ρτο τυρεῖ Ογρτία. ἀνα!ςέϊο νίωτρατί τγαάττ Η εἰν οἷ!» 
᾿Ακέραλθ᾽ ὁ καὶ ἡ, παριτῖς Ἔχρεγςργιποίριο σαγοῃβ » ἱπηρογίδέξις ηγὰ- 

τἰ ας: νης ἀκέραλίθο μύϑος νργοιογο αἰ ἰγοτ ἀϊοίτατ» ἱπηροτβοέξας 
ἔξγγαο ὃς αδυϊα που άμπι «Ὀίο! τα. Γυοίαθις ἴῃ σον Βα, βέλεῶνε 
οὐὦ δι ἐπαγίγω τῷ μύϑῳ τὸ τέλιΘ-. ὡς μὲ ἀκέφαλ(θ- αἰδινοςοία,, νὰ] 
τίς εγρὸ τᾶπι ξιδαίαπι σοῃ οὶ λππιφῆς ἱπηρογβεέγα οἰγοιπξογατηγ, 
Ῥίατο ἰτδτο ἔξχτο ἐς ἰεσίθαςἠΐκοιω δύπου λέγων γε αἢ μῦϑον ὠἀκέφα- 
λὸν ἑκὼν καταλίποιμινἱ 4 εἰτ,ηςηαλαιαπι ργοξεέϊο ροϊτεδαιιὰ πὶ ἀι- 
τεπάϊ ματτος ἰμἰζορί ἴογ πιοηεπη δοίαας οαρίτο ἰαδςης το ααο- 
τί τιν νὰ οἰξ, περ οτξοέζι πη ὃς πιατίϊι πὴ ἀκέφαλα ἔπη, ἀϊσαπτον νεῖ 
ἴὰς ἃ δτει! Ἰησιρίςητος: δι βρακὺ κέραλα ἀϊξτα ἀ΄ Εὐίτατῃ ἀκέφαλος 
σίχος,νετίας αὶ δγοιεπι μαθετ τη ρυϊσιρίο: μείον ρος αὶ ἴῃ βηΟ, 
νῖ λαγαρὴς 41 ἴῃ πιοάϊο νἱάς Ατιςη.11}0.14. 

Ακέφαλος αἱρεσις,ϑαϊᾷις » Οἴσοτο ἤας σαρίτο ογπιοη πιάηδης ἀρρε]- 
1ατεσαΐις ἀατθοῦ σα] ες εἴτιντ ἀαια της σαρῖτε πιδηλῃπ. εἰκέφαλος 
μῦϑος αὐτὶ τῷ ἀτελὲς» 5.14.8. ἀκέφαλος, ὁ ἄτιμος. 

Ἀχεφάλας ἴῃς σαριτο, ας οχογάϊο,αρι Ηὀγπιοσοη: 
Αἰκέω μιέσωτιεάεοτιςυτο, τοῖοι ντάς Ακέομία. 
Αἰχέων οἶπος,κ κα ἠνπνυτας,ταςί τις, ἢ] ης»Ἰςουτας,αγα Πηταης ἡσυχάζων 

ἡ ἡσυχάξζεσα,Ἰη νττοαιις σεπογο: Δ] 1Πὶ ἀκέεσε, Πθοαιε τς 
Ῥοτγίτων Ῥγὸ πηιτα Ἡοπιοτις {4405 «6 δ᾽ ἀκέων» οἰ. συχος» 
ἴξα ἐσυχαζων,σιωπῶνγ. "ἄς αν, ν᾽ ἀκένσα καϑησο,ϑς Ο ἀν. ξ δαίνυ - 
δι σ᾿ ἀκέοντε ἴὰ εἴξ, ἐσυχεέζοντε,ίξουτος Ἔρυ]ατί.-Τἀε πη. σ᾽ ἀκέεσ᾽ ἐ- 
πές, νθι σιγάν. Τῆς ἀςἀυςαητ, αϑρα τὸ ἀκίω ἃ κέω τὸ κοιμώσαι ὃς ἁ 

εἰξ ὑβξητετικόν. Αἰκέων αὖ {᾿ς Γι πηιτατ ρτὸ τ Ἐς λυπο ὑυῆν 9: ται 
ϑοτηγδης αὃ ἐχθ- ἔχεω ἀχέων Ῥαττὶςἰρ. δέ εἰκέων χτ' μετεύλνψιν τῷ 
χ' εἰς κ΄. Αἰκέαν δτιαπη ἔθηῤῥηματικώς ροηΐ σεπέδτυτνι τὸ ἀκέων ἕ- 
χας Θ- δρυμὰ Ηοπλετ. ὅς Π]υ ἃ ἀν ἀκέων δαίνυζνε,ρτο ἡσύχως ἐφ᾽ υ- 
συχίας μοι ταςϊτὰ. 

Αἰ ὃς, συίρῖς ξεγγὶ ἰά οιαἰ χμὴ σιδόρρυ, οξυ πῆς: αϑοα τὸ ἥκω ἑκὺ, δέ 

Ρεγίγιζοϊευ ἀκύ, Ατο μι] οςπὰς, ἴσον κφιτ᾽ ὑκίωὴ κύματος κνανές. [υἀς 
δυΐκης, Αἰκὴ «Ὁ ἀκέω, πιο εἶ ,σιγατιο, ϑεραπεία ἴαμα, Αἰκηὴ αὖρα 
σὸ κέω τὸ κοιμώμαιζντ ἀκίω),ἀς αιιο ν᾽ ἀς Ἰηξγα ) 4υϊος» ἡσυχία. Α-- 
πιὸ, ἐμ τῷ ἀκεῖδη ( αὸδὰ τδὶ ἔάπατας Ἡ ογοαϊες ἃ ρεγροταις πηοτία ) 
ντὸς ΡΗ σηϊοῖα;, 4ιαπὶ αυἀαπι ρατδητ οἵδε αμμα ἀϊοίτας Ριοὶς - 
γαΐβ. Ἠτροοτ- 

Ἀἰχνδεὶς,ἐοςγὸ χὶ ἕν ρτο ἀκυδείς, 
᾿Αἰχυδεία ας, ὃ Ἰησατία, σοπτεπηρτας ποσί ςἔξυς, ΑροΟ]]Οη.2. Ατροπδα- 

τίςωπ. Μυδὲ μ᾽ ὠκυδείν σιν ἀφορμύϑυτε λιπόντες, 
᾿Ακήτις Θ.,κ,δταςαγατας, πίεραϊτος οὐ ταφίθ- ἀφεόντις 60, κηδεμόνα μὴ 
᾿ς ἐχων»ἱηξαποτγατας, ΠΙδά. ζ ἰλίκ ὐξαπολοία τ᾽ ἀκηδεςτοι, Ν πὰς ἀκήδε- 

τ΄ ςον δάμπιοτυϊ πη, Ὡς σ σι φτοτ, 1. 2. Ατσοηαμτ, ἈρρΠ] ΟΠ ρΓο ἀ- 
φερντίς ως κἰπουττοςὰ, ὃς ἀκηδέσας,τουετο. πα ]ὰ σαγὰ ἀἀ μι ίριτα. ντ 
ἴῃ Ἐρισταπηπηαῖς, Τί ποτ᾿ ἀκηδέςως οἰνοτρ ἔφον ὄμφαχα βάκχπ» Ανὲρ 
ἀμπελινοῦ χλήματος οἷδε ταυῖν. ὃς ἀκυδέςτως, τι πγςτιςοτάιτεγ,, στὰς 
ἀεὶ τοτ,ἰπλυπταπὸ. αἰκλεῶς.Ε οἷτ. Πα. ὦ. 

Αἰχόδευτος ρτο ἀκήδες"Θ-. ΡΙατατ. ἴΏ Ῥοτίεἰς,ἀκήδεντα τὰ σώματα, οοτ 
Ρογὰ Ἔχοαιίὶς ὃς Βοποτς ἵδρο ταγα σατεητῖα, 

Αχηδέω μ ἡσω,ιεσ] σι ο, ξεία πη, 
 Ακυδηὴς,ξος» δ κὶ ὁ, περί ςξζυς εἰπουτίοίυς, ἀφρόντις Θ΄, ἐμεχλής. Ἡοπηετ. 

Ι Οὐνῇ ... 3 γιω ἄϊκες ἀκυδέες ἐ κομίεσι͵ν. εἰ μελεῖς, Ἰηςατί οὔ: Ἰηΐς- 
Ϊ Ρυϊαις ἀταφθο, ἰεςιγας, πο πιο] οἰκία ἔδυ ἀοίογο, πα! !απὶ ρατίςης 

ἀοϊοτςπι, ἄλυπος τας. Ηεἤοάις, εθς αὐκητος καὶ ἀκηδιὺς,, ὨΟΩ 

Υ͂ 

δα λον χὰ γοςς Οταςι αὉ (οί διο Πα: οἰαίτατς, οἴ." Δ ρο-΄ 
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{ξρυϊταις. ἰκνδιὺς γός Θ., ιυΐτας τοά τας, Αρο]]οἢ. ἀχρδὺς ϑυμὲς»(ς- 
δυτιις Δ Πγις5,᾿π) ΠἸοἱ εἴτις, ἴῃ ἘΡΙρ τα πηγῆς. ἀκνυδοηὶς πωδωών, ἐς 
Ἰδογὶς ἤθη συγαας)Ρ] αι, ἀς [ερὶῦ. αἰ τὸ κήδω τὸ ϑδημελοίμῳ ὃς 
« ρείυατ, Ετγ πιο]. 

Αἰχηδύα ας, τα ἀ απ, ρ τί τα ττ δ τία, πγατοτι ἀϑυμία, ,η χίετας, αἱ - 
“ιυδη, ὕζρις, αἰ μίχεια, ἀλυπία ῥαϑυμίᾳ εἰ χϑηδὼν͵ λύπυς [᾿υςίλη. τὰ 
Ἠετπλοτι πη, κὶ «ἴδ δὲ δὲ μεκ ἐ σε ᾧ βίθ- ς τοσοῦτος ἐν ἀκ»δίᾳ κὶ κα - 
μαάτῳ νὴ ἀγευπνίᾳς κα τῶ γυνδυκότα, ὰ εἴξ, πη ληχίοτατο, Βυάαις τα 
ερηδι αυλάληι δά ᾿εῖγυπι Αἰπηΐοι πη, εἰκότως αἵ παύσαιο δὲ ἐνγῆς ἔ΄- 
αν πίω) ἐμίω εἶπ᾽ οιιῦ ἀπραξίαν εἴ τ᾽ ἀμνηφίαν ἡμαυπᾷ εἴτ᾽ ἀχυδίων διῖ 
καλεῖν, ἃ οἰζτ,τανάτα πὶ ὃς το] οἴτιλ τ. ΕἸὶ ὑπὸ σῷ κῦδος. 

Αἰχηδεαίζω,ταάϊο ὃς αὐχίετατς ας  οτερ᾽ διείςο, πιστοῖς ςοηβείωτ, 
1η Ριλ] γὶς Γαι ά κἰ ἠἐκηδίασεν ἐκ ἐμὲ τὸ πνεϑμοί μου, ὃς κηχίως εἰς 

[ἀρεταῖς ἰρί τίτας πῆςας. μαθοτας ΡΊΏ]Ω..142. ΒΑΠ], μὴ αἰκνδιάσὡ- 
μὴν «ρὸς τὸ πα ξέντα; Δῃΐπηο ςοησίάετο» ηςσίςςζξιηι νίαοτς, ΟἸγ- 
(οἹτ.1η ορ τι Οο]οΥΤ᾽ ἐπειδὴ πολλοὶ δι, χύυδν οἱ ἀκεδιῶσι 1. ηςρίε- 
ἔχίωη ογᾶστ ποθὴ διιεηιὸ. 

ἄκη δυτορνφαταφνγί ριον αἴροτ, ἐπ. ρ Δςαθ Π ς, σκλνρὶς,ἄϑτλκτος ἴτὰ ἀρυά 
, Ἠεἴγολι ]ερ ξα ἔστι, ἀκήλητον (τ. 

Ακηδηῶ λῃτοιΠροτάητογ νίμον ΒΟ] τ, πόγασαπι δἰ ο ὃς αιοά ἀκκήζε 
- μα γεάκμοζω ἀκολας ἄνω ακρατίζω, τὸ ἴκρατον πίνω. 

Αἰχηήδιωτος » ἰηίδραίτιις ν Πο βιησγατας, νοὶ ἤης οξπαίταῖς, ὁ μᾷ κι- 
δείαν ἔχων, - 

Ακυδῶς, περ] ςἐξὸ,ἴης (δρυτυτανθλεγώρω; ἀταίφως. 
Ακήκοα,αιά τυ! ̓Αττί απ ργατογίτα πη αἱ ἤκουα ριςτοτγίτο πηράϊο νοτσ 

δ᾽ ἀκούω [οογατος αἀ ΡΒ ρρ.αὐεὶ ὧν ἡγϑμαΐ σϑι κορᾳχτέον ἵ) Ὡρὲς 
πὲς ἔγλίωας κ εδὸν ἐκύκοας. ἄστη ἀς ρᾶσς » ὡς τῇδ ϑεῶν αἰκηκόοτες νδίς. 

ἀκηκοέγαι, Διά Ππ), ἀκυκοὺς, ὁτιθ-, αι φυάίμαϊε, ἀκεκέεσαν Ατιςὸ 
ΡΓΟ αἰκηκόεισαν τοττῖα ρεγίομα Ρ᾽α πη ροι ἐξ. 

Ακύλυτθ-, ὁ καὶ ἡγσαπι ἀςσοητιι ἴῃ τογιϊα νη ΧογΑ  Π ς » ἱπιραςαδ Π ον 
ἀπίιωὶς νη ΠῚ τῆς. αἰ ϑελκαίθο, 4 πη] οοτί ποι τ, αἀκολαίκευτίθ- ἀμὲ 
τά βολθ',α αϑδαλέγις: 6,1 ὦ ὃ( κυλῶ. ἴῃ Ἐρίβτγαιηπχατὰς ΟΥρῆεο: 
ὃς καὶ ἀμειλίκτοιο βαρὺ κλυυῆοιο γόημφι, ἡ ὦ ἀκήλητον ϑυμὸν ἴϑελξέ 
λύρᾳ. 

Αἰκηλίδωτίθ: πηπιασαίατας, ἴα πγάζι], σοι Θ. κα ϑειρὰς, ἃ γογθο κὴ 
λιδδω.νυάς ακηλίδωσθ- βί(θ.,γῖτα τα ππαςι]ατα σαρ.4.Δδτὶ (λρίςη- 
τια, ἀκηλίδωτον τόξόυμα ςὰρ.2 τ ργουογθ.  α]ο πη ιλς, γ] Γατιοὶ, 
δίττα ἀσυτα, νης [υρί οἱο εἰκ Ιερὶ ρος ἐἰκιδωτὸν. 

Αἴκημα «τος, τὸ, τς ἀο [Δ ουγατίο, ακα, αϑδιρ το ἀκώ, ΕἸ οΠι: 
Αἰχήμων͵,ἐκκεχυμ6- Ηείνοῃ. 

Αἰκίων ταςϊ τὰ, χμιοτὸ, οι πὶ {Ἰοητίο, ἡσύχως, σιωπῖ, γδΐ αἷς ης μἰἴσετα 
4ιυ!ἀεπὶ δυνά οι, πατί πη,ος γίτετ. αὐ αἱ ὃ χάνει. Ηομηοτὰις ΠΠ|24.γ» 
ἐἰκίω ἐγγάοντο σιωπῇ νἱὰ εἴτ, ἐπ’ ἄκρας ἡσυχίας ἐγχύοντο, ς Ἰηττα {]ςη- 
τίαπι τοπυόγαητ, ὃς Οὐ ΠΤ, β,σεῶτες ἀκίω ἔσεν, Ἰὰ εἰὰ, ἥσυχοι ἦσαν, 
ἐσιώπων,ςοΟητίσε θΔοτ. ὃς ΠΠ124.σ];»οἱ δ᾽ ἄγλοι ἀκίω ἴσαν, ἰὰ εἰὶ, ἐδ - 
χω καὶ χαρὲς ϑορύβε παρεγβδοντο, τάσιτι ἴλητ. Α]1) βογηναης ἂδὸ ἀπ 
γῶ τὸ ἐκπλήομα, ιι.1] ἁγίω)ὐ πγυϊάτίοης Πτει:. 

Αἰκίω (Θ.,ς, δ ταοίτος, ἥσυχος, Ετγηηοίορ. 
Αἰκηξατο;σαιὴ τα! χρυ ἩΠρρος ἔοετι ροτίιις αἰεζηξάτο, 
Αἰκή ραν, ἐκ ο᾽ τειταὶ, Ηείγον- 

Αἰκιϑασιεςνοι Ὑἰτίατας, ΠσΟτγαρε ἐς. αφϑόρρς, ἄφϑειρτος. Αρο]Ιοη. 
1ῖδτο δοιηάο, οἶνος εἰκνονέστος. ν παι πὶ ὙΠ σοσι Π., ΠΗ οπλετ. ἡδιω ἐ- 
κηράσιον ϑεῖον ποτόν, ἀκείραιος, , ἀϑτιρῦς. Εἰς ἃ χηραίνω, 

Αἰκέρξατος, ὁ καὶ ἡγἰησογτγαρτιις»" πιπτοιτα ᾿ς, ἰὩτοσογοιητε πηογατιις, ΟΠ] - 
πὶ ρειϊτς εἰν μιβαρθ ον κα βὲς ηδοπγίτις,ρει ἔςξξας. Οτοσογίας Νὰ - 
ΖλΉΖΘΏ. σὐξὰ ϑεολογίας, τυ) «ρώτίω κ' ἀκήφϑατον φύσιν ἑωῆ, λέγω δὴ 
σῇ τρια δὲ γιγωσκουδμίων ὅς. [υυοίδηις σοητγᾷ ἱπογμά! ται ὃς πλα} - 
τος διρτιταητοπὶ [δος κιϑτέραν χευσοι ὦ ἀκηράτε πᾶσαν,δις. εἷς 
τῆλγ ΠῚ ἀπΓΟ ριιγο τοτὰπὶ σοηβαταπη» ὅζο. [ἀ6πὶ ἴῃ δοπηηΐο, ταί- 
τὰ γίρ ὄξιν ὁ ἡ ψυχῆς ἀκήρατος ὡς ἀληϑῶς κόσμος. ἈΡΟΙ]Οη.2.Ατρο- 

πᾶυτ παρϑενίη χα) λέκτρον σἰκήραῖον, ἰςέξιις Ἰηυ]οἰατας. ΟΠ, σοηιτῖ- 
π0.1ἀσπὶ ΠΌγο ρει πιρ: ἀκήρατος 51ἐν ἄκοιτις ὠδίνων, ἐχροτς ἀο] τ 
Ραττας, "ἃ οὔ, ἄπαις κα καιϑεεροὰ ὠδίνων; Ατἰ τοτ, ἐς πημπάο, στοιχεῖον ἐπ 
κήρατόν τὲ αὐ ϑεῖον, Ἰητογίτις ἘΧρογο μόρος ἀκήραῖος, ἘατΙριά τα 
φατοηοτα ἃς τα αΐς. Ευτίρίἀςς,»δν σώφρων κὶ κακῶν ἀκηραῖος, ρῃῃ άϊΐςας 
δὲ νἶτο; ἰοτορογιν δὶ οτίαπι Ιοσιτιτ ἀκήραςος, Ακήρααος ἀρυα Ρ]Δ- 
τῶποπὶ ἴῃ Ρο τὶς. ἀϊςίτωτ ἐς πταρ ἠἴγατα αι πες στατα,πος νο- 
Ἰαρταῖς, πες ἀοίογς ἃ γεγο βεξξίτιιγ, αἰκνίρατα καἰήματα, ροΙς 
ἤσοηες ἃς ορος ἰητεσταν ποη δος ας. Η ποτα Οὐ! ρ, αὐλάδ 
υἷῥ γὸ Κήμα τ᾽ ἐκήρατα καῖπ᾽ ἐντὶ οἴκὼ, Ντίπυς τάπηεὴ σης ἰοςυ πα 
ςοπεγαγῖο (ξη τ ἀςςιρ τ, ὃς ΡΕΓρογαπὶ πιςο ἱπάϊοϊο. ἀκήρατον 5 
τίαπι ροίαϊτ [“ὐςτάπιῖς ργο ποη ςοπιραέζο ἃ ςοτα, ς  Ἰεροηά,ρα- 
το ἀκηρωῖον. ἀκή οαῖος εἰϊ ἀκέραιος, αἰ φϑτερῖος, ἀπαϑὴς σῶοςγκριϑτερός, 

Εἰτ ἀἰκύραϊος ἃ κηρανω (υοὰ δι ἃ κὸρ)ἀεδυΐταις ες κήεδμῖος. 
Αἰχυρεσία σοτταρτίοῃ!ς ἜΧρογς θαταγα ἀφϑεερσία. 
Ακήριος ὁ κα ἡ νἱποοτγαρτες. ἐπι πιοτγτα !ς, ξογτὶς δί Ροῖξης » ἀφϑαιξῖος, 

αἰώνιος ἄμοιρος. ῬΉΟΟΥ} 4 ψυχαὶ γὸ μέμννσιν ἀκήήριοι ἐν φϑικάμοισι λη15 
νὶ τοπηδηςης ἀτογηΐ. Ὀσάυςιτυγ ἃ κῆρ. Ακήριος νετὸ αὐδᾷ τὸ πὲρ, 
ἰά εἴν. ἀϑοεννὴς ἀδειωαῖος ἴτθος"}}Πς, Ἔχ οοτον χα πνὶς : ἁαυαηάο 

φυΐετοης σοτ, ἂς ἀρτπηα πὶ αἀτπιθης, ψυχος,ἀκαῤδοος ἔπολμος ἴση Δ 
θα εἰποτς. ΠΙλή. η΄, ωβυοι ὖϑ᾽ ἕκαστοι ἀκόρκοι, ἀψοχοποιὸς γνεκρρποιὸς, 
εἰς ἀψυχίαν ἄγων. Ἡοπιοτὰς Πιαὰ. ἐ. σέ τα δέος ἔχει ἀκηΐφιον, Αροὶ 
Ἰόδοιας Ατϑοπαυτ θτο ἰοςιῃάο, Ο᾽ εϑωϑείς 4 δινῆϑεν ἀκέριον ἐν τ᾽ 



γκ0) ὶ Α Κ 

ὄνειρον, Τυτοτρτ. ἄψυχον» ἀϑνές. ᾿ 
Αἰκυρυκτεὶ, ὃς ἀκηρύηως τὰ ΠῚ ντΓΟΘΓΙδ τιον {4 σῖτος δάποτ. αἴττα 

Ριαοσμειη αΐευ κήρυκος, Εἰττα σα ασφατστεπῃ Ὁ ἴῃ 61} ἀσεετῖ- 
η10 Πετὶ (ο] ες, ἜΕΝΑῚ ᾿ παν; 

Αἰληρυκῖος ὁ καὶ ἡ,ἰπηρ ασατυςἰἐγοσοης !Π|461Π|ς. ῬΙατατοῖι. ΠῚ Ῥοιοἶο» 
πον δὸν αὐ "ἐκη ρυκῖον ἐἴχϑραν καῖ᾿ αὐτὸν ξξ) γράφει ψήφισμο,, 1ὰ εἴ, ἴῃ 

ἐος ἔξειτᾶς τπιρ] σα ]ἐί ας ἱπΊ ΠῚ] οἰτίας εἴἴε ἀεοογο!ε. νηᾶς πόλε- 
μος ἀκηρυκῖος ἰ εἴς, θ ΕἸ Πα πὶ αοτα, ιαΠ 16 τπιάι! οἵ ς ὃς ρυς δ οῃ- 
ξατίους, [ά εἴτι μέχες κα ἀδιώκλακῖος. Πεπποπεηος ργὸ Οτςρῃ. 
ὦ γ8 ἐσπονδὸς καὶ ἀκήρνκϊος ὑμῖν ἡ τρὸς Ἴὲς ϑεατεὺς πόλεμος. [ΠΟ στ 
πὰς τὴ ἀϊαίσσο οὔτις τταίας εὐλμευὶς, χέλυϊα) υἱῷ τ εἰρίωὐη,, εἰασοδα ὃ 
κὶ ἀκέρυκϊα πάντα. Πετοάοτ. [Ότο ἀυτητο  ἐἰ κύρυκῖον πόλεμον ἐπέ- 

,φερονγτα εἴπ σε! Ππὶ ἢ αι τ: τὰ Τπβογοίσαητ ν 14 εἴτ, οχιγεπιὶς 
οαιῖς ΠΠςορταπηνηάς Αἰκηρύκϊως ἃ εἴτ εἴτγα σαΖιισοάτοτες : ἀ!- 
οἷ ἐτίαπὴ Ροτοῖς ἀκηρυκῖος πόκεμος ὈΘΠΠυ ΠῚ ἴῃ αι ποη ΔὈἰτηΘταγ 
Ὡς ἃ σαἀηοσατοτίβριις ἡὐπάοπι ΤΡ [5 41] Τῦτο σεἠητία πη ἰΔηξΕι ὅς 
Ἰπα]ἱο]ατὶ ἐγαῆς. ἴασον δὸς οτ᾽ ΠῚ ἀϊοἰτιιΓ 1η 416 [αβἐογῖς τοὶ σίο 
ποι [ἀγαατατ,ίξ ἔγαη σίτιιν ὃς νἱοίατατ, Οἷον. δ. ]] 1 ἱπταγηθοῖς 
ὨΠ1 ν ἱΠΕΧρίαα]ς»οτιἀο]ς,πδ για π. ΑΠΙιιάπ6ο ἐκιρυκίος, ργα- 
σοη!] ἐχρεῖς, 801 ρτσσοη!ο ΠΟ. σοἰεδγατιγ, “ΕΠ πες σοητγα 
Οτοιρἢν. ἐκ το δη κοῶνενε ς πολίτευ βίο τον υἱεῖς ἐἰς-εφαγοῖοι κὶ ἀκήρυ- 

χ]ο; γίνε ὥνε. ὃς ἀκηρυκῖον͵ ἐ γνωφογ, ἀφανὲς σΟρΒόοίος, ᾿ 

Ακορυκίως, αἀστθιαρυ ἃ ΤΉ γ ἀϊάεηγ»άσπε ΄ιοά, ἀκηρυκτεὶ, Οἴτγα 
οαάἀυςςφατοτος χης Ρταισηδ. ἡμον 

Ακηρυῖος, 6. οὐ Γαδ 5 γἰτγοσο πο 14 1115γμμέγα « τῆς γο δε υ)λαί ος [4 [ῸΓ 
τὲ (οτι ὃ ἀκη ρυκῖος. 

Ἀκᾶσκος ᾿ τώλαρος. 

Ακυητον,κοάτιςον, 
Αἰκηχεαϊο, τ τα άητυτ. ὙΊΔε Πυρτὰ ἴῃ ἰκαχέω, 
Αἰκηχ ἐ δαί] α]γλυποικύτα ι, αϑοὶ τὸ ἀχὼ ἀχιίζω,, τῇ ργατ. ἤχακαν ἃς ὕχαδα 

πιδάσιπι ρα ΠῚ νεγὸ πχάσμαι χαςο ἧς [οητοὸ ἡ χάδωϊαι ὃς μοι το- 
ἀυρ πατίουε πὶ πιυτατιοινόηγηυς πῇ α εἰς ἐ, ἀκηχ ἐδαῖα!. 

Αἰκηχεδιὼν. ὁγος, τυ {τ αγλύπη, Ετγ ποίου. 
Ακηχεμω ττητῖς. πέλας ἴππτ. νης ἀκηχευῆση, κρα δα, Ἰὰ οἵ, ἀοΙδητὶ 

ςοτάς,ἀφηαονῶ, ΠΙΟηγ Γροοτα, καί μιν ὠκηχ εὐηνίω, χτηυε ᾿ρίαπι πης 
απ. πε δ ἀχώ 76 λυπούχμαι,ἱῃ ρταιοτ. χυκα » Αττιςὸ ἀκυίχεκα ἐς 
Κη χέμω. 

Αἰιαγώτερον γ 1] 5 6οΣ Πππ|ς ,. ἐἰϑνεν ἔςόερον. ΕΗ οἰ οἤι το πιο Πηἔτα ἀκε- 
δνότερον. 

Αἰκεζδηλδυτος, ε, δ, ΓΠΟΟττ εις, ρατισ γοἀἰκακον ογίος, εὔδολος Ετγιῃ. ἐ- 
᾿δδκιμον, αἰ παρε χ εἰρη]οὐ, τσ ργιὲ ἐς ρεσιιυια. 

Δκίξδυλος, 6 ὁ τη σου ρτυςραγας, Ποῖ στη δατίτας., ΠΟ η Δάἀα]τουατιι.. 
γνήσιος νεἰδολος, Ε]οι οἴοτας ἴῃ ΟΠ] ον.) 1) υἱὸ "μέτερον ὅ τω ἀκί- 

ἐδηλον ἐδγ, νέμει 5) 1ὲς ἔλνωας, Τὰ εἰς, ποίγαιη οἴ οι αι [ει δ ο- 
οποία πὶ ὅὲ οδίσαιτα πη αἀοὸ ἰγποστι πὶ Οὐαοῖς ἐππρέπαϊτατ. 
ΑἈκιςδήλως ρυτὸ, ν πσογὰ, ΠΟστατος αὐ ΤΠ) ο ΠΟ; οι ΠῚ ν ναὶ 3 ἀρετῆς κα- 

σις οἷς αὐ ἀκι(λήλως ὧ διανοίας σιωαυξηϑελ μόνη υὸ συγγηοοτκει, ὅζς. 

Αἰκεδυὸς οὐ ὁ το 159) 1π|ῦ 60 11ΠΠς οἰ δϑνενοὶς ὀυτελὴὶς ἀφ δ 1115, εἰἴϑελίος, νης 
Ακιδγότερος. ἀ ὈΙ]Π]ἸΟτοἰπέεγίογ Η οπαστις Οὐγ. ἐ,σεῖο πἧδίφριων ΤΙ 

νελόπεια εἰ δὸς ἀκιφνοτέρη, μέγεϑος π᾿ εἰς αὔτα ἰδέδι, Γατογρτ ὀυτελεςἐ- 
ρα. Ετ 1.9“. ἄλλος υἱὸ γώρ 7 εἶδος ἀκιδνύτεξος πέλ. αἰλὲρ οἰλκαὰ τὸς 

κ᾿ Μορφίω ἐπεσι ς-ἔφει, [4 εἴς, ἀφἔογπηίοσ. [ητογρτ αδϑενέσερος ἢ προ- 
πετέςτερος τοὶ αἰκιδνότερα ν Ἰῃ ἔοτίας ἡπ!44π| Ἔχροπιιητ ρτο : ν]} Ατ- 
ςβειἔγιαρυ Ατμοη θτο τογτίο ἐς ἀρογάα φαῦλον ἔφυ καὶ ὠκιδυὸν 
ἔδεσμα. ὨοΔασιτογ νοχ, αἰδῷ 1 ἀκίζω,νε!] αὖ ὦ ργιπατιοης » ἃς 
κινῶ, Ε]ΟΠλοτι5. ἐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει αἰϑρώποιο. 

᾿Ἀκέσδουσοι ης ἱ, Α οἰ ἀ (ἃ, ἔσς ἰῃ Βαροτία, αὖ Αοἰάπ!ἃ γχοῖς ϑοαπηαῃ- 
ὅτι Π}}} ΟἸααςοία; ἃς Γοπλφο μι, ΡΊΙατατοῖ. ἴῃ το ]ςπηατ. 

Ακεδρωνείζω, οἰ ΕΠ. ΟΟΕ]ΟΥΙΙ ΠῚ οϑτιπάο ταις μόθοῖο, ἀμόλυοπῶ, 
Αἰκιδώδης, σαΐρίάατας ΡΊΤπ. σα ρ ά ς (ισἰττατιπι ΘΠ] σίο πὶ σογοης. 
ΤΙΗεορΒ τι ἀς ἀπ... 4ιςαρ.13. 

Ακιδω]δν] ὃ το] τὰ πο σα ρ (6, ψο] ργαερ ἸΔτιιπῇ ὃς σα ρ ἀατιι πη, αὉ 
ἀκίς.ἴτα αα!άσθτη Ἡ οἰν οἷ. [δι πτοῖ τας ντ νί ἀστατ 5 υ]4ᾶς αὶ ἱπημητ 
εἰκιδωῖον 1 ἔχον αἰκίδας,, βογπιαζατ σα πὶ ἀκιδιώϊος τληηπδπι ἃὉ 
εἐἰκιζοω. 

Ακίζομω, μα. σομα! εν Ῥεγογν ο ἘγΙΟ τ Πα Π]Οτν Ρ ΤῸ αἰκίζομαι » γε 4υϊ- 
δας 4πι Ρ]αοοτ. 

Αἰκικυς, δἰ πηρθίςης, πε οἶΠΠ1ς ν δ ϑιενὴς, ὁ μὴ ὀξυς, ἀδιωϊαῖος, Ὁ « Κ 
Χικυς, "ἃ οἰτο ροτςητῖα. ΗΠ σπιογ ἀνε ξ, ὀλίηος τε κα ἐτιδονὸς ἡ ἄκι- 
κυς: ἘΠῈ οὐ πη κικιὺς ἐσουὶς «ὐδὲ τίυλ κίνησιν. 

Ἀκίλιος γώϊος, ΟΔίὰς Α ΟΥ 5, ρτορείαπὶ (Ὀγ ρτοῦῖβ» 4116 πὶ Ρ] ατατο οἱ 
ταῦ τῇ Ἀοητλΐο. 

Αἰκίωννοι ἱ ὠυῆνοι, πα οτάρ ΠΟΥ ὐπὸ τῷ ϑεοαῦε εἰννβοστ (πγῚ δ. ἀκειδωῆνοι, 
Αἴκέμον, ἐπ πα δὲ "ς, ἰῃ σιιγα 51} 6, ἀἰϑεραπευῖον. 
Αἰκέμων,ρατάτοτα πινεΧρϑάτοτιιΠΊ, ἐἸοίμων Ἡςνομ. 
Ἀκέναγιοι » ΠΥ. ΠΕ 1Π| ΠΟ ΠΡ! οἵο ὅς ρθάϊι πὶ σοηςια το ἂς ἤτερίτας 

δὰ ΠιΙΠγοτος, μΥ ῥυθιοῦ τίν ώγιίο τ χεῖρων κὶ α ποθῶν, Πογοἀ αη,ἀκένα 
γι [ἰετὶ να τ ἀπὸ τῷ τίναγωδ, ρΙοοηαίΠΊο πῇ α ὃς ἡγαζαῖο τίη κ, εἰς 

ο Οἴταν ἃς οἰ ναγαος μας σοηῃςίπηα ςΟἸΠΠΠο. 
κέναι δὸς εν δ ΡῈ ἀἸσας μὴ κενῶν ταὶ αἰδοῖα. 
Αχιγάκης, δ)δ,ασίηᾶσος Βι4. αοίπαςὶς Εταίμηας : σίάίας οἵ Ρεγῆοις. 

ΕΠοτοάος. ἴῃ ῬοΪν πτηΐα, δ ξοαίωῆνος 3, ἐσέζαλε πίω) φιαλίω ἐς ἃ ἐγο- ΟΤΕβΟ [ ἣ" κιῆνπιι ἐν Ἢ ΚΟΡΗ ὙΠῸ Σ 
ασόντον κα), χξύσεον κρηήϊη ρα καὶ περσικὸν ξίφος, 70 ακεν χκίμ καλοῦσιν 50 Υ- 

Αὐτὰ 
τίς αυσαιις ἰὰᾷ σεπιῖς οἶδα!) ροου] τα ἤπίτ, Τλιςίαῃ, ἴῃ Απαοματτς 
Πάε,ἐμὲ 2. εἴ τις ὑμὴῥ Ἴοιοὐτ ὁ τι διαϑεί» εἰσέϊαι ὡς εἰ μοί τίων διεζώσμε: ἢ 

ϑει1ον ἀγοναίκίυ, ον Αἰ μασο πῃ δὲ ΖΔιΠΟἰ χα ϑογτας ἰπτάτο ἰηαΐ-- 
τας ἰάειν [λιςίδη. ἴῃ σογιμα,, ἀλλα εἰκιναΐκου τὸ ζαμόλξιδος 0 παι- 
πρῴων ἡμῖν ϑεῶν, σύ με ὥΊ ξαρι αἰδᾳλαξὼν ξενώγησον͵ κ᾿ δεῖξον τοὶ καίλ.- 
λισὰ “ἴδ᾽ ἀϑίύω σι. 

Αἰκινδοωὶγοῖττα ρογΙοα 11. ακενδιωώπαϊα. 
Ακένδιιυος ὁ κὶ ἡ» ρογίςα  νασαης [δε] σατοης ν» ἃ ρογίσι]ο ναι. τὰς 

ταις ἰσουγαθν]αι οἰ ργοσυ! ἀρ ὁπλιι ἀ Γοτί πλῖης τας ΗΠ ππιῖ9.. Π 6- 
το τ θη. αἷϑὶ ς-εραύς, ὅτε ἀκίγδίινα ἑώγωννπααμς δ ρογίςιίο νασὰς 
νι Δοῦδητ. ἐκίνδιωος πυρέϊός. Οα]ςη. ᾿ῦτο ρτῖπιο δὰ Οἰδποοη. μα- 
κρέταῖος γχὶ ἀκένδιυνος ὁ τέϊαρ)αῖος.ν πο Αἰχυδάσως, ἐπτὸ, Π110 ροτῖ- 

σα ]ονΡτόςα! οπτηΐ ἀπογιηλ πο, οἶτγα οἈοηίαπι ροτίςα , 1 ἀκέν- 
δωωον, ροτῖζα]  ἔισα, Γεουτίτας,ἱ πιριιηἶταδ. 
Αἰκενησία γι ἱαγπγ Ὁ Πὰς, τος, Πτάτας, ρ  πατῖο πιοιίοαῖς,, 4 ΕΠ οἰ ἐς 

πηοτα5, ΑἸοχαη. ΑΡἤτοι,. μέγιςον ἴαμα πὼὸς πείριογῖος μέξευς καὶ ἐπ 
κιγησία ὑπείρχει ἡρειαία. Ακινησία, ἴῃ ΡΌΪΠ 5 ἀϊσιτιν πιάτα αμΐ6 5» 
ἡσυχία ὃς ἤρεμία νοςαῖα ἃ Μεὐτοῖς, ΘΟ αἴσηιις {ἶδγο ργίπιο ἐς α1- 
Κτοτ, ρα] ἐπ}. 

Αἰκινητεὶ τάς πὶ 010 ( οἰκινήτως, 
Αἰκινητίζω,ςαπο 0 τς ΠΟΙ α ΠῚ ΠΟ ἢ ΠΙΟΙΘΟΥ. μὴ κινεῖ τ ὅπεϑυμῶ, 
Αἰκίγηῆος., (ιν ὁ κα δ΄, ἸΠγΠΊΟΓΙς., ΓΤ » πο ὔ}15. ποη γίοἶαη- 

ἀπ. Αρυἀ ΡΊἸάατοπ. μη ἰοσιθ5 εἰκένηῖα κινεῖν, Εἰς τευ πλίηος πισιεγαν 
δατ γάτα, δι υο ἢ Πγοιεινία τποθοτο,ντ αἰτατγία ὃς “Ερυ πγα. Ηε- 
ΠΟ, μη) ἐπ᾿ αἰινηποισι καϑίζειν, ἰὰ οἰ, τοίφοις. Ετ Ιοχ γαῖ τάφον μηὶ 
κινεῖν Ἵετέςιν ὀρύδειν, Ν᾿ τὰς ἀραα Εταΐπηιπι ἴῃ ργουογθῖο» Νοα 
τηοπεηα πτοῖιες, Νοσπιις ἰδοιπ4.1η {Ὑ}}58π0 ργοάαςῖτ» Ζω- 
γριίστις ποιλίνορσογ ἀκινήτων δέμας ἀνδρῶγ, ὁ ἀκίνήον » νἱηΠσ οι αἱ Ρις- 

1τπτια αΠσασηδονάτοιταν, 2 οτος οητγα Οτερῃοητ, καλὸν 
εἴ ΤΟ δημοσίων τορφγ μιθ Ἴων φυλακὴ, οἰκέγηον γέρ ὄξει, δίς. Χερόρῃοα " 

1τῦτο ρειπῖο Ραάτα κὶ 16 κεκενηοῆμον χωρίον οἰξείκαςο τῷ οἰκινηω, 
14 εἴν αὐμηοτο. ΑἸ ψααινὰο οἰκίνηῖος α᾽ οἴτιγ Ῥοττιπαχ ὃς οὐβιηα- 
τὰς. ΟΕ ες » εὠκινή]ότερη! ἡ δυσμαϑές:ερφί εἰσι. ἀκίνηϊος μῆήτρα ἀρὰ 
ὙΠεορβγαίζιπι ἐς μηϊοτια Ρ]απτάταπὶ στο ἡατητο,αρὶτο ίοχ - 
το » πη 11 41 οἴτιις αὐ σοτιη} αι: πηατοτα πλ Ποὴ δά τςῖς πὲς 

ςοστοτγαιοτ, ος ΘηΪ ΠῚ οἰὶ κινεῖν χ᾽ αἴδῳ τρερειν:ςότοττα νετὸ ἕλκεν 
ὧν ἀϊοίτατν καὶ συμιαδρεϊς αὖτ. ͵' 

Αἰκινθ., Δοίμιις ᾿ογῦαΣ σους ἰκονίρ: ἃ αι! δι. π| αἰ α : Οογπια- 
ἤναι { ἀτιηὶ γοσαυτ. Θιοίςοῦι ες Πἰστο τογτιο, ἴκενος αὶ ἀκονος πόα 
ὅξι λεπῆ καρφίθ. ςεφανωματικὴ σήρῳπλησται ὠχέμκῳ δασυ τέρα ἢ τὴ ὀυώ -- 

δὺς ἄζς. Ρ]τη. 010 Ζιισαρ. 27. ΔΟΙΠΙΠῚ ΟΘΙ ΟΠ ΑΓ ΠῚ σα ἃ ἃς ςἱ - 

θοτιιπν ΖΕ σγρτι] [τετ,εαόπηαιε ἐγας αυα: ΟΟΥ ΠΊαΠ1, ΗΠ ἰι1 
[υτῖον γαπγινν ἃς [ΟΠ 1ἰς εἴ ττ αἀπτοίξνπη οὐἠοτγαταγᾶςς. ΡΠ τη, ἰδ. 46 π|, 
Ἐρ ροξιιτη ἀ!οίτοντ ἰοσοηάυπι ρα ΤῊ ςορΒ αΙζ. Πσ το σισαρίτα 
8 Βηϊοτία Ρ᾽αηγαγιιπι σας σοίοχ Πς Παβοττἔγεα ὃ χἡ ὅλως αὐαν-- 
ϑη και ϑεόπερ κα τὸ ϑϑήμετρον; 14 εἴ, φια απὶ οπλαϊηο μοι Βογοηῖ», 
νι ΕΡιῃγοῖγοι. 

Ακιντινδαι ρΟΥΙΩς οἰγενίυτί δα, [μι ογατ 410. ἱπτοῦ [δ σοηςοτταΐαητ,, 
4) 1πγΠΊοῖις ἃς 4υτοτας ἀλατίτς Ρογιήζογες, ΡΠ] υχ Πἶδτο 9. ἡ σ᾿ 
ἀκεντήγοδοι εἰ μιλλα ἰιῶ τῷ ἀκινητεὶ αὔειν εἴχειν, Ὁ] "τὸ, ἔοογ τα ῥ ἄδνοι τα 
τιν ἰθ ρς ταλας ατοιῃ εἰδείη πο ἰυἱογα πὶ νηὰς ἀϊαατίςατὶς στιε 
τὴ δι Ροαθύϊαις ἴῃ ραἤιιπι ςοπη μοι εἴς, ὃς ἴῃ οἷο Ἀγ πγατί5,4}-- 
τΈΓΙΙΠῚ οχ σέττο ἔρατο {πγ [8 τοπςητο πη» ὅς νη ροάς { {Ὁ]τλη -- 
το πὶ Ορροτο ἰατοτγα ν ρῃδηΐθιις Ἔχοίρί τ, δι ἢ ροτεῖς δάιιοιία της 
Γαρρ!χητατνααΐ εχ Πατίους ΠΠὰπὶ πτοιιογα σοηάτιγ ταις ἀοῖγα τος 
ιοτον ἃ φια ἤθη τοσοάίτ ιουίαις Ια ῖς “ρίαν ἀοϊοςοεῖς ἃς 
ΙΌ σι ΠῚ οσομρατίτ. 

Ακέονεςιοη [Ὁ α]τι, ἔπ γα, ἔστη ράετοι. 
Αἰκίθηρτίηγα ἃς [δοαη Δα δτριιι")14 εἴ, ἱποογγαρῖα 5.» ἀσηπῆ», αἱ 

εἰ ἃς κίςὶ κὶς δοἿπῚ ἃς ϑρὶᾧ νογηγος ἤποτ ξυλόβρωτες, ν γᾶς ἀκεώ τατος. 
Ἡ οΠοα. δείφνης, ἃ πηελέης ἐἰκεώτοτοι ἱςτοζολες Ἔχ ἰδυτογάμς γ]η1ο ἄτα 
τα τηἱ το Ο ἢ 65. 

Αἰκερκὶ, 2Ὲ ο]ϊςὰ, 1 ἐκ νὴ ὸ ἀσϑενὴςν) σγας Πἰς δ 4ς δ }}ς. 

Αἰκιρὼς,οατὸ, ρα] ατίπι δυλαζῶς εἰτρέμας. 

Αἰκὴς ἰδὸς, ἡ, ὃς ἄκις ΖΕ οἰ οὸ,ασσρητα ἴῃ ῥτίουι (ν]Π]1αἷσα,, ουρίςν πτατὶ 
στο ἴδια τη, σα σας τοί απ. Οὐ γγ:Οἰτοπηας, οἀἰκέδα βέχες ἀἰχίτ, 
1η Πρ τὸ πθὲ ἱερωσιωΐης. ᾽ οἱσογί 4. το τειτῖο., αὐάγει σκόλοπας Ἀν 
ἀἰκίφας "ἃ εἴτ, οχεγαξεῖσ Πιγσαος ἃς ἀοιι!ςοενίςι (ρἰσι]ανίδι συρ1-- 
ἀος. δογαίας ἴῃ ρα ΠῈ ΖΕ ΩΕΙ 4. εἰκέσας σιιγὰς ἰωτογρτοταταγι οἷ στῦ 
ἀα]ταρ᾽υΖυ τν Λ΄ οηας ἀϊοιτατ, συ τη] οἷς σατάθναμθας ΟἸαοἱ εἰκίδας ὦ 

ἀϊλόσπητενο! ςοιτὸ ἃ ἔοητο Αςἰάα] ον αι οἱξ ἰη Οτοποπιοπο Βασο- 
τἰαΣ σἠαἴτατοι δός, [τ6Π| ἀσοΙρ᾽τατν ρτὸ {Ὁ στα νίδυ συίρίας (ἃ σίτ- 
τὰ ὀνύχων οἰκὴς ασὶὸς ὃς πγυογο νη σι μπη, Πα! ἀαπι ἘΡ᾿ στην ιηατ. 
εἰκίδες βέλες ὄγκοι ἃς πώγωνες ἀϊσιιηταγ, ἀρυα Ηἰρρ. εἰκίσα (σαΐεη. 

βέλες σι Ρηρον. Ὁ ἀκὴ ἢτ ἀκὶς,ν τ σκορη σαὶ τίς: ἴμνη ἀμνὶςγ Μεῖδο- 

ἄπιις, 

Αἴκες δὸς, ὁ, οἷς βινίις δ ̓ ς τς, Τ Ἀφοοτῖτ. ΕΔΥ}1.1. Οὐση᾽ αἴτνας σκο- 
σππαν ἐσ. κε δὸς ἱεοὲν ὕδωρ ἰὰ οί αθαας “Έτης: Πρεοι]αμ}.», ποαις 
Αοἰάιοι Ια στη. ἃ 1181}. 

Ακίχητος, ὁ καὶ ἡ, ΠΟ πυρτο οη ΠΟΙ Πςγώχα πέληπῆος, Ἰᾷ εἴτ, ἰπαςοοῆπς, [π- 

υτέξιις ἀκα τάλησἼος, αἱ σα ἘΠῚ ροι ὩΘηἶτΟ ΠΟΠΏΣΠγ15. αϑϑοὶ τὸ κιχῶ, 
ἴιος νοτὸ «αὐοῷ χίω τὸ πορεύομὼ Ηοπιοι.α 15. Εχτὼρ συ δὼ ὦσε ἡ 

ϑέεις ἀχίχητα δγώκων 1ἴωπους Αἰανέδαο. 
Αχιώ - 



᾿ς δι τὰ 
τατος νη αὐ ἐγ ποστγαρεας, ἔσηπῦος ἰζρωτος, Ἡ οἴ. ἀκνώτατοι ςο 
ζοδες. Ὀτοίτως ἀὐτοηι ἀπὸ τῷ κίς. 
ἐχχαϑεν, Η οἰγοιν, αὔξοττ ρτὸ αὐέκᾳ 5εν ργὸ αιο ρυταγίπι [οτὶ δεηάν πὶ 

τ ἄγκοιϑεν ντ παδοατ “ΒΟ Ἰσλην ἐγ ἤζορςη ρτὸ αὐΐχα εν» ντ ἀγκρρύω 
Ριο αἰακρρύω. 

Αἴχχα λαρίντια, Αςοα [ιατοητίαν Ρίωταν η Ῥγο δ᾽ ςπιατ, νχον Ἑλυα!ὶ 
᾿ ραἰξοτις » 4ια Ἀσιμΐαμα ὃς Ἀοαλμτα οὐποαιις, Ῥ]αταγοας ἴῃ 

Ἀσοαηνυΐο. 
Ακχαῖθο,ςοηῖς περι δ Πἰς, Ὁ ἐςέλιις, ὄυχα τεφρήνητος. 
᾿Αἰχκίζω, μι ίσω, ὃς ἀκκίζομαἀσροηςης ἀςο ἢ ἐξὸ τεςυίο, Εἰ ἀϊοτὲ 

τορυάτονπγαΐο πο νας ἰτιοτιμωραίνω, γιω αρέζομω,, προισοιούς 
μαι:δὺἐ ϑειανγτογρ ιοτίοτ, [ἰςι αἱ ονδρύπομω Ἀοο ατς Οὐςςο ργοΣ 
ἀςγθῖο ἀϊσιατογ,υΐ σαὶ πγαχὶ πὸ σαριᾶηῖ ἀσοιρογο Πα ΡΡΙΔ ἢ, 
τάπγοὴ Βέχὲ γοσυίαυτνυ! πγος οάϊς αιοαὰς πλιΐτὶς ἀυγας - 
ἔξαηι εἰξ νογδυαι ἃ πιοτίθυς ροτα! ἀυτιΠϊ πγαΣ πλα Ἰοτὶς,, σαΐ πο- 
τῆς δεῖς το. ϑοτγίδιιης οὰπὶ ΄αΐάαπι ποτα (τω τἰτῖα: ἔα Ηἴς, 
ᾳυα: [ΟΠ τα ἔτ δὰ ρος! απὶ οἰπὶ ἱπτασίης ἴπα » Ρογιηάς ἄταιις 
φαπι αἰ τα πνυϊΐεγς σοηξιδυατὶ ἐν τ μίης νυ] σὸ 4υας πα] τις ὰτ 
ἱπερτίως αἰϊαι! 4 ἀσοτγοηϊνασοιαγο ἀϊσογοητατ,δί ἃ οοις Ὠοηλΐης 
ςΟΠΊρο ἀγοηταγ. Αρρατος οτίαπι {ΠΠπ4 πγοτίδυις ἱνυΐας. πιυ]ῖο- 
τὶς αὐ ξι ἴδ, γε τοσυΐλτες αι ταπηοη οπρίςδατ, γηάς ὃς Αἰκλὶ- 
σμὸς » ἀςοιίπγυς, πέτα κυϊυποὐϊ τοοιατῖο ἀϊοίταγ. Οἴςοτο δά 
Αττὶς, "ἶδτο (πουπάο, ερι[π. Ηος,ορίποτ,ςογεὶ {ἀπ ϑνροτ ς ο- 
σημαία, Οὐἱά εηἰπὶ ἀκκιζόμεϑοι ταηῖι ὃ ἰά οἴζ , φαΐ ἀ 1 πλ}}4- 
σπυρὸ [Γυρσίαη, ἴα Εἴθ. ]ο ἀς πιεγοςάς (δγαϊςητίδιις » ὁ 3 ἀκκιζο- 
μ0Θ., ἀταγετεθδα σου δ ἐγώ ς ἰὰ οἰξν τ᾿ ἢἸς ας λας, ααξογ, τη- 
αυΐτ : «φόης αὖ τοῦ ἀςοηΐλης, Ἰά εἰϊ, (Σ φιυπι πιαχίηνὸ σαρίατ, 
ξαρετς ἀνππιαίλης. Βυά.η ορ τ) ΝΊςοἰλιπι Πςοηϊοιιηι, ΤῈ- 

 μίω τίω) μνης ευϑεῖσαν ϑβητετεαμωῖθθ" ὠδεξιώτως, δυϑὺς δὴ ϑρυπῖό - 

κὔυθ.- καὶ φαίη ἀροσδέξεϑι οἱονεὶ ἀκκεζόμν Θ., ὦ. ἰά εἰϊ, πιοχ ρὸ 
{ϊολαυδαι ἀπιδίτυς μοηοτ εἰ φοπιηλδιις νἱτγὸ ξαοτίτ, ἐς Π οἷς Εἰ- 
εἴσης ποσοῖίς {ἰἰσορταγιπι νοίατ δες ης, τά εἰς, Πἀϊοςὸ το- 
Ρυάϊαης. ΡΙαταγοθας ἰηά σας ἃ οςο ὃς ΑἸΡ το πιυϊίογος ἈμΠἴς, 

ΟΡεγ φυᾶς ξσσπηίαας ἀστογγοηῖ ρύοτος ἃ ρεοζαηάο. 
ὑχκισιμὸς, οὐ, ὁ γαςσοϊ πηιις», 4" Π]ανα ατίο, αλ τες τίο, προσποίησις, ἃ 
γεῖδο εἰκκίζω ΡΆΙΪεπι, δριὰ Αἰἰεπαιιπι, ἐκ δῆς, ἐδὲ εἰς ἀκκισμὸς, 
ἐδὲ κδρρς ϊὰ εἴξτγπες ν]Πυις οἱζ ἀοοιπηις ν ἢες πιισατίο, [μιοίάπ.Ια 
Απιοτιθιις,παύτα δὴ αἰξκελὼν ἀκκεσμὸν ὰ δ, οὐγοὶ (δ᾽ ατο δος 
πιο, ἰὰ εἴ ,τογσ᾽ιοτίλτιοης. Γἀςμι, πολὺς Ὁ ο᾽ μτ᾽ τἶδ᾽ αὐδρῶν ἀκκισμὸρ, 
ἰὰ εἰξ πναΐτιις Δαϊοπη νἱ τὶς αἀο(ς ἀσοιῃηι5. 

ἐκκοράζειν,ρετάοτε οἰ πηῖσος,ἰπ ἘΡ  γαπηπι. 
ἰκκὲρ ἰμασοηϊθω: ἀσκὸς, ντοτ,τοῖϊε Π εἰν. ᾿ 

Αἰχκαιὸὴς, ἑὰς, ὁ καὶ ηἷ, :ΠἸΔΟμγγπιαθη!ς, ἐΐκλαως 9. 7 ἱηἀόρ]οτατις, ἱπ- 
τ ἀεβοτας: 

Αἰχλαὲ ἐμπελίθο νἰ τίς Ποη ρυταῖα, ἀκλαδευτὸς ΖΕο]ϊςὰ. 
᾿Αἴκλας Θ- ὁ καὶ καὶ Ἰητλέξυς,ἴὰ εἴπου ἔγαξξυς. σοη, ΕΡ  σταπηηλ. 
Αἴκλας οι υἱὲ κῶνοι αὐέμακτοι ἢ γανῶται Αἰαπίδες. 
᾿ἀκλαυςὶ της βοτα χωρὶς κλαυ ϑιμιού, οιττὰ ἰ᾿ς ἢν ΠΊᾶς. 
᾿Ακλαυς Θ-,κ,ο᾽ καὶ καὶ ὃς ἄκλαυτος. πιοἀὸ φἕξϊι γι! ὑοη Άςτ,βοτας ἐχ- 

Ρεῖς : πιοάὸ ραϊιυὲ, τηάςῆστας, ἰηἀςρΙοταταο, βότις ᾿σηατις, 
Ποη βέετις. 

ἰδίχλεῆς, ἕος, ὁ καὶ ην ἱπσ!οτίαις»ἴσποτας, ἱσποδ.}1ς,]]υάατιις, ἀκλεὴς 
πρύμθ- ἱπξαπλία ποτατας: ἀκλεώ ργὸ ἀκλεῆ ὠκλεά γίγονται δ οΓίΔ 

᾿ς Καυάλητιγ. Ηετοάοτ. [το ριῖπιο,, ἀκλέες Ἰησἱοτ) ἀρὰ ἔοτι. 
ΟΠ χηρτηὶ σιατία, ΡΓῸ ἀκλεέες, ἴοι ἐκλεεῖς. Ὁϊοίτατ οτίδῃι αἰ κλειῆς 

πος, τς κε ΟΡ Ά 
εἴα ας ἷ, ὃς Αἰλεΐη, σοοδ ἴτας. οοη ἴῃ Ἐρίστααγτλήριονας γ ἐδ) 

᾿ς δίνω εἰδότας ἐκλεΐίω. 
Αἰχλήὴς, ὁ ἡ ὁ, ἀδοξΘ', ἐκλεὶς, Ἰησ]οτίας. 

χλειςθ-, ὁ χὶ ὁνποι οἰδυΐίες ἔσιι οδίσγατιιον ράτθῆς, ρογΙΠς, ἀρΟΓΙΕς, 
Ὡοη οςοϊαξις, ΤἈυογ ἀϊά. ΠΡ τὸ ζ. (ὦ 3 ὠφυλακτος κὶ αἰ κλεῖςτος, 

᾿Αχλεηῖθυ, ὁ κὶ ἡ, ἐληϑὴς, οὐ «ροφλογιζοιάνθ-, ϑορβοοίος ἰπ ΡΗα:άτα, 
Ῥτορτγίὲ ποὺ ἔωγαης, ἴτειυν φαΐ Ὀο κλέπει νόῳ (ὐΐ πο 414 ἴῃ 
ἔοιδὸ οσσυΐτα πη μαθοεῖ, αἰτά ἴῃ ἢ πσα ργοπηρτυπι. 

 Ἀχλεῶς πο σἱοτίαντατρίτογ,πἀοςοτὲ ἐἰδόξως.ἀἸοιτιιτ δὲ Αἰκλειῶς ΗΟ 
ταέτι ἀν ξ, νυώ δὲ μὲν ἀκλειῶς δίς. ΠΟοταῖ. ἰα Ραπεργτ. ἀκλεῶς ἃ 

᾿ς βίον τελδυπᾶν,ἰπἀδοοτὰ πιοῖτοπὶ ὀρροτοτς. αἰκλειῶς, αἰκληδονίφως., 
᾿ΑχληϊςΘηηοη οἰλυίας, ρτο ἄκλεις Θ᾽, 
Αἰχλυρέω, μι ἤσωιἴατα ἐχοτονποη ἴα πὶ ραττίσερς » αὶ μετέχων, δυς υχῶ, Ἰὰ 

εἰξ, Ἰαξε! οτος ἀσο. Οἱ οάοτερτο ἀτυχάν. 
Αἰληρία,ας ἐνοαϊαπηῖτας, ἐσ εἴας, δυςυχία. 
Αἰχληρρογὸ καὶ ἡ Ἴχοτς, πορο,πηεηάϊςις,"ὐἀϊα ας, δετγαΐας ΠΠ Δ (Ὀχτὶ 
τ “Εηεῖάος ἐπατγάης,σος ἀυ]οῖς νῖτα; σχοττας, δίς. Εχοτῖος » ἴη- 

αῖτ, ἰὰ εἴξ, ἐχρογτοςηϊηε ραττς., ἀκλήρους ἀΐςιιητ Οτατί. ταοία- 
Ὡὰς ΡτῸ ρδιιροτο, ϑυτεύειν ἴδε τινὶ “δ ἀκλήΐρων, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς 
εἴν, δες [ἢ ἀϊαίοσο Α οἈ}}}1- δέ Απτ]οςβι. Ἰάσονι ἐδτάσπι, ϑυτεύ- 

ες σωγτας ἀκλήρρις κὶ ἀδίοις αἱδιερέσι,ἱ τηστοςάς (δγαιτατος ᾿πορίδας δί 
οἰϊς νἱτῖς. [ ιχῃ 

τ΄ Αἰκλήρημα, ΑἸ απιίτας, ἱπβοτταηέυτη. ἴτετὰ Βατοἀίτατίς ρτίαατίο ὃς 
ΟΠ ρτοπιηῆϊοπιπι ἀϊαίπάταπη ν ἀρὰ Οςοαπῃ, ἰη Αξὲ. ἃροῖϊοί. ἢτ 

40 ἀκληρέα » ἰἀςόπιις οπιπίπο ἰεσοπάμπι γάτα ἀκλήρημα ποῃ 
ἀκλήρωμα. 

Ακλήρατος ἱπίοττίτις ΡΊλυτοι νηάς ἀκληρωτεὶ, ἢοπ (Οττίτὸ » ἤθη ἀμ- 

Α Καὶ 
᾿ δὶς (οττίδιυνονε! (οτεϊτίοης ξιξταναρυ Πίοπεπι σοτςειιηι, 

Αἰχλυτὶ ηποςατὸ ΐης τημτατιους χωρὶς κλόστωρ, γηἀς ργοιο ΓΒ ΠῚ, 
ἀκχλητὶ κωμάξεσιν εἰς φίλες, φίλοι γ1. ζου λα ἀηγῖςο ἀπγίςυς νἰττὸ 
ΓΙΑ ΠῚ νΟΌΙζ : ρος πηι υς {ἰπ}Πς » αὐτόμα τοῦ αἰχεϑοὶ «γα 9ν δὴ 
δαῖτας ἴεντω, 

Αἴχλντος κγϑ χἱ ἡγφῃοη νοζατας,ἰπιοσαταςνηοη ἀοοογῆτας,ἤπς νοζαῖα 
ἀςζοςφάςης νοὶ αὐώνυμὸς ἀἀιιοι. ὠκλήτχως, 

Αἰκλινὲς οἱ κ᾽ ἡ, ιπλ ποτα» ΠΑΡ 1115.γἸ ργύλις ἰσόῤῥοπος, ποαυς μὰς Ὡςξαυς 
ΜΠυς παταης. Ααείρατετ]. 4.Ὲρ ϑιτα ΠῚ Π), αἰκλινὺς αἰσυφέλυκῆον, δίς. 
Οτορβογ. ΝΑζληΣ αὐδὲ θεολογίας, γα μὴν ὕτκκι πειγία κὶ ἀκλινῆ ς ἱ. τοῖτὰ 
αιϊάςπι ἤπατ οἱ ἀὰ ὃς ̓μη ποτα. αἰ αὐυ πο τακτίθ-, 

Αἴχλισιθο, γὲ αὐ ἀμ ἀςο Δ 1115, ἰθοχ δι! ς, ὠκλινής. 
Αἰχλογητίϑ., κι ἰηςοηου Ππς»ἱπλαχοτας, σεις Θ-, ἐδύκκθο, 

Αἴκλονος,ν δ χὶ ἡ, δ᾿ φἰτατίοηϊς δ σοῃοι τους ἐχρογς. ἂδ ἃ 8ς ἀλόγες, 
ὴ Θαϊοη. ὁ ὧ τῷ νοσώδει ῥίγει γιν ἐμῆνος κλόγος ὦ μορίαν, 

Αἰκλῦπος ὁ αὶ ἡ Ὥοη ἔιγίταις οἴαγαηι ΠΟ ἢ σχροίια5 ᾿ηγὶ αν Ποη ἀς 
, Ἰἰαϊακνποι ἰξἀμέλιις αὐς ἀεςερτυς. : 

Ακλυδώνιςτος, ἱπλη.Ο δ 1115 ἱπ μα Πα} 15νἱπηροττυγθατιις, ἀ τέραχος, ἐ- 
Χλονητος, 

Αἴκλυρος, κ, ὁ ρτορτὶὰ πο Δ] υτυῖς ποι οἰμτας, [δὰ ὃς τγαπ ας, τὰ 
τας, Δ]Π}ς ἀσίτατας νηά]ςννοΐ ρτοςςο!]ς, πα] Βαέξαυ πη ἄασοτον, 
ἔκγιςης, ἀκλυςὸς γαλζωγ χα: γηάϊς πο ἀρίτάτατ, ἀρὰ ΡἸ ατατοἢ, 
{πρῖλις. ἷ 

᾿Ακλώνητος,κ δ χ᾽ ῥγγαπηῖς φάγοης, ΤἈςΟρἢτ, [{.6. σὰρξ. 
ἄκλωςος,ε, ὃ καὶ καὶ γ αυἱ πξη40 ἀμέξιις ποη οἵζ, 4ιὶ πςηάο τογτασίξα 

ςοπηόχιας ηοὴ εἰξ, 
Αἰκμα οἰ πτα πη ἰηἀϊ σοηείδ. νης εία, ἔνδεια, 
Ακμάζω μ. ασω ἤῇοτοο τοῖς, σταῖς νιρεοναἀο]είζο ἴῃ ατλίςπι ἰητο- 

διιαηη, ἀκμίω αὶ αὔξησιν ἔχω, νεάζω, γε σοτοτ,ἰηυ Αἱ είςο, τε νέων ορφ 
“ὦ, ας η1}1 ᾿ιοίο, πιο ἥογεο, αταῖς ἃς νίτίθις γαΐςο, γεμοιοσ, 
ἐχςς]]ο,ογοίσο, πὶ σοηβγπηατα ατάτο, ἔσγιιςο. [(Οογατι ἀς Ρᾶςς;» 
τοῖς 3 νεωτέρφις κὶ μίρφῶλλον ὠκμοίζεσιν καὶ ἐγὼ, αϑοκινῶ κὶ αϑοιχκελούομαὶ 
πϑιαῦτα λέγειν χἱ γράφειν ἐξ ὧν ταὶ μεγίςας τῇο᾽ πύλεαν πρότρέψεσι πρὸς 
ἀβετὴν καὶ "ικαιοσιωύω. ΜΕ ἰο]χῖπες ἴῃ (το ρὶν ἐζς μὸ ὁ χρόνος ὑπ᾿ ἤκμαι 
ζεν ὁ κυ περσῶν βασικειὶς χαὶ ναυσὶ κὶ χρη μασι χαὶ πεζε «ράτιᾷ.Τ 
σά! ἀ.ΠΠ0τὸ 2. τὲς γὸ ἀϑίωαες ἀκμᾳζοντας γεότητι πολλῷ ἐπεξελϑεῖν, 
δίς [τεη] ἀκμάζειν, ἰα τρί ἀγτϊςαὶο εἰΐς, τῇ ςατάϊης ες, Χεπο- 
ΡῬὔση "στὸ αυαγτο Ρᾳφάία ἐ γὸ διαπέκορακται ἡμῖν ἃ βελέμεϑει, αγν᾿ 
αὐτεὶ π'αὐτα εἰκ μάζει, δη μὲλείας δοόμδνα' ἀκμο ζειν πλέτῳ ορίθιις 80- 
ταις, Ἡογούοτας ᾿δτο ργιπιο. τ Βυογἀϊά."Πδτο ἰςομηο ἶ' ϑέρρυς 
χαὶ Ἔ σίσα ἰκρ(φέζφοντος ἐσέίβανλον ἐς τίν) ἀῆιχίω,, αἴτατε Πιαπιςητήίᾳ; 
ΠλαταΓΙς, αἰκ (οόζεστοι ἡλικίᾳ, ἃ εἴϊ,ν τα ἀὰ ατας, ἀκ μίφ ζων σττος,ττιτι- 
οὐηι ἰπῖμπι. [το ςοτ: ἀ. Πἶρτο ρτί πιο, πὸ τῷ ἔαρος εἰκμοζοντα μῆλαν 
Ἰὰ οἴδτ,ροπγα νογηὰ ν αια μεσ νοῦ πηαταγίτάτοην ΙΔ πὶ δ Ο] σης, 
ἀχμείζει τὸ παϑυς, ἃ εἴτ, τηοτδιις γεϊιςπησητίας ἤσαῖτ ἴα ἐρρταιος 
{ςῖτ. ἀκμάζων πόλεμος ἱά εξ, ἀςογγίπηαπι δε απ. Ρ] ατατοῆας ἱπ 
ΤἈσπιηϊοοὶς, ποίλεμος ἀκμάζει, ἰὰ εἴτ, Ὁ ΠΠπὶ πιαχί πγυΐὴ οἱ δι 4- 
ττοχ, [ἀσπι ἰπ ἘάΡ'ο. ἐκμοίζων «εὸς δευΐαμιν 7 ἰά οἰἙ, οριδις Εο- 
τθης- ἀκμαζέσης ἡμέρας,1 οἰζ,ἰρίο πτογ ἀ)ς, Ηοτοναη. εἰκ κρζεΐσυς 
γυκτὸς, 1, ποςξὶς Ἰητοπηροίλι! ἀοπὴ ἀκααζεσης ἡ σιωκσίας, ΒῚ ατατοῖ. 
1ά εἴζ,ἴη πηοάϊο τοπυνέζιις ὃς Π]Ατίτατις., ασηι πγαχιηγὸ ουΐςτες 
ςοηιαἰαὐμ ΠῚ. οἰκ (φίζοντος ϑέρρυξ, 1 ἀάυ [τὰ ἴλιτὶ αἴταῖς, Ῥγχςερ5 δὰ 
τειν κίξας σειρηκμακὲς ϑέρος ἀἸοΙτΓ. 

Αὐμαῖος ο᾽ ἡ ἀκμαία τὸ ἐἰκμαῖον,ατᾶτε γί σης, Αἀαϊτας, νἰτίδυς ναίσης, 
ΥἱθαχοτοιΡ οἴτίαας, πηατατας,νς σοτιις ἐσυ ρὸς γγοναος αὐδρεῖος χαί- 
οἰὸς ὡραΐος εἰκμαῖος πίω) ἡλικίαν, 14 εἴτ, Ἰητεσοτ αὶ. Πὰςιαηις ἧι 
Τίσποης, εἰκαῖος τίωὺ ὀργίων τὰ νί σεης ἔδι! νεβοπῆεης : 8 αἀάϊτα 
ΡῬιαροιτίοηο, ἀκμαίη ρὸς ἔρωτά, τη Ἐρί στατπηπηας. ἀκμαία παρϑέ- 
γοξ ἀρ θα Γυςίαημπ),Π Ὁ Π]1ς γιγσο, ἐκμαῖον ἔργον αἰκμωύτερον ἐπ 
αὐτῷ τὸ δράμαᾳ ἥ,πιασὶς ἴῃ πῆς ςοπηροῖαῖ αέξιο, ἀκμαιότατες χες 
μων, Πγαχ πὰ ν᾿ σδης ἤγοπις. Οτόρον, Ν4Ζ1η2. «ἰεὶ τῇ βαπῆίσμα- 
πος μεευμβρίαχτὸ πῷ φωτὸς ἀκμαο τατον ἰὰ εἰξιπησγίάτος ἰὰ πλῖηις νπ 
Βοτγριαοιρυις. ΑΠτΙρατεῦ δἰ ἀοημς ἐρ ρ ταπηπηᾶζατ τ5,ἀαμαϊες ἷο 

574. νὴ δδόμος, δες. Ἰὰ οἷξ ὡράοξ, ρτο τοπηροίξίῃο ϑορβοοίες, εἰς ἀκ - 
μαῖος εἰ βαΐγει μόλοι, γεπετιτ , Παὰπι τοπυροϊξίαυς νοηοτίτ, Ἰά οἴ, 
ἀιὰηγ αι ρἰςατὸ ὅς ορροττιπὲ, ἀκ μαιότοιτοι ταῖς ἡλικίας, πταῖς δὲ 
τοῦθοτε ργαελητος. ἀκ μαίων χέχ᾽,". (ζάτιο αταῖς δέ γιτιδυς γαϊςη- 
εἴτι. δὶς ἀϊςίτζατ ἰοςιις ςἴγςα Ρ γε μία ρα ΟἹ οἰ ἀεηίεςν 
ΡΙυτατς ἢ ἶπ Ργοδ ςπι. 

αχμαςὶςγαιάαχ. ἔτοπίιις ἀρ ἃ Ηογοάΐαη. Πδ.1.γεανίαν γθονώον' τε χαὶ 
ἀκμαςίωὶ πείϑουσιν εἰστλθύνταει ἃ κομμόδὸν ῥποπυίξαι, ναϊςηςς πὶ ὃς 
τουυΐζα πη. 

Αἰχμαςικοὶ πυρετοὶ ρα ἃ ΘΑ] ἐπα πὶ καὶ δμιότονοι ἀϊσιιητατ ἔεδτες, φυκ 
αὐ τοϊτίο δά ἤπεπι δαπάξαι ν᾽ ογοπν ὃς τοπογοπη Γσγυδητν 110.2. 
ἀς ἀιϊβῖογςητ, εογιάπι, ἄς Π1δ.9. Μειβοὰ. ΕἸ γοτὸ ακμιὶ νόσου ἀρυά 
Θαϊςυιιπι;νῖσου τπουδὶ ἀταας ἤλλτιις» 40 τρηγροτο ῃγαχί πγὲ γτ- 
θόης ἱγπηρτοπιᾶῖα. 

Ακμέω, νοςο. 
Αἰκμὴ ἧς,ἱγλἀοϊςἰςςητίανβτπια αἴας, αξλτὶς ἔς. ΠροΓ ᾿ς πτυτῖς, ΠΑ 

τιιγῖ τας, [Ὁ στ τλ τ ἔπ ο π στ ΠΥ ἴον σοτ, βοὸς, Γοδυγ, γε οπηςα 
τία, οςοαίτο,ἤζατας, υΐρ ̓ς», ἀστῆς πη, πηι γ .ΕἸτ ΑΔ ἀκὴ ἀκμὴ ρεγ τ 
Ρφηιμοίοἱ ἐν ἀκμῇ, ριὰ ΡΒ ἰγδ.14 εἰξοίαιοηος ἔςι νῖτι. Αἰκμὴ, ἴπ- 
ας Οαἰςη ζῃ ἀςηϊτοη δ 5, ̓πτερτᾷ φῖας εἰς, φυμπὶ ὈΙο]υτῖς 
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γι ΑΕ ς 
ἴα απίπια!! εαἴοτο ὃς πυπιοτς αὰ Πιπηπη!Π1 ἱπογο ΠῚ ΘΉ ΤΠ ΠΊ Ρογ- 
αςαίτ, α ΓΟ] ατάτη ας εἱς Δυΐπια!, Πύπταημς ἴῃ 6ο ἀςοτείοςητιδας 
Ῥυτία κα: ἀπ]αθιυναταγ. μὰ σίαπιις ἐν τὸ μδ ΧΘΈσΕΙ ΕΙΣ ἐκμίω) κα τέςη, 
τὰ εἰ, ρουοπὶς αἀ βοτοητεαι Ζταῖεπι. Θαϊεπ. "10.1.4 ΟἸἰαμοοα. 
αὐ εἰ ἡχικίοὶ ὁ ἀκμῆς ἐπέκεινα, ΕὙἸΑΤ «οι! ἀεγαηάτπι 40. δετατ!5 Έος 

ἃς νίσοτ ρτατογιογίτ, αῃ στὰς Βτηλά οχεξϊα {τι αῤσονΘ. ἀκ ριϑῶς πὰς 

(συ! τοϊνουίς Εριστ. 10,3. τατ. αρὸς Νικοκλέα,, κορίτιςτον αὐ τ εἰ- 

μῆς τ καρ δν τυγχάνειν, οἰξ, ορτίπηιπι ΕἰἘ ἐρίαπα γογιιπὶ ριια- 
ἔλα αττιησογογ εἰτ,ατεϊσα πὶ τε ρογιπὴ ὅς οφοα[ ΟΠ ΘΠ1. Α- 
τι ορμαη.ἷη ΡΊυτον σπευσεϑ' ἧς ὁ χορὸς ἐ χὶ μέλλειν, αλλ ἔ ς΄ ἐπὶ αὐ- 

αὶ ἀκμῆς ἢ δεῖ παρόγτας ἀμεώειν νὰ εἴτ, ρτορεγατο; ! ΟηΐΑΠῚ τοι - 
Ρ.5 ΒΘ00 οἱὲ σα πέξιηάι,, [ξἀ εἴς ἰπ ᾿ρίο δετίσαϊο χο Ρταίξητες 
γος οροττοτάοϊε, δορἤοοίες, ὀγκονωώνν, ἐχ ὁ δγαὶ ἀκμή, ἰξάφηα 
τεπιρὰς ποῃ οἰξνποη οἰἘ]Οςας ἰξσο ιτῖθι, Ηοηλ. [Ππας.:. 

Νιώ γὸ διὴ «ναὐτεοσιν 53:1 ξυρφὺ ἵξαται ἀκμῆς» 
Η᾿ κιϑῦλα λυγρὸς θλεον Ὁ. ἐ χαοῖς κὲ βιώγαι, 1ά εἴ, 
Νυπο οτοημη σα ηξεις {τὰ τας 1 οἰρι ς [οττὶ, 
Μιπάπτηθναη τυ Πὶ Ἔχίτιο δϑία πιαητιγ ΑΟἈΙαΐ. 

ἀκρμιὴ ὀξύτης νἱ.{π πγπο ἀοΐος. Βα ἀ. ἴῃ ἐρ το ἃ αιιαάαπι τὰ ΒείΧ ἢ πὶ 
αὶ φημὴ τὴ δόξα εἰς ξυ ρφο ἐκμἱω γυῶ ἐ μοὶ κρι ϑέσηκεν ὥς φησιν καὶ πτέρφιμία» 
14 οἴ ἴα Πιπηπηιηι ἀϊςγίπηθη. [ἢ ἔθ τὶ ἡ ἀκμὴ τῷ παροξυσμοῦ, ἀἱ- 
αιτιγ [τ ΠῚ05 ν σΟΓ ἀοοτ ἰ τατὶςναρια Ο αἰ θη, 11}0.1. Ὁ "ἃ ἀυτοπη 
ἢτ ἀκμὴ, γἐς Οὐε!Παπὶ ἀς νηϊποτίο. " αίσατὶς ἱπ ΕΡΊ σγατη ἄθητες 
ξε]ῖς δέ νῆσος ἀκμαὶ ρρεΊ]ατ : ὠκμὴ ἢ δος φοινικαὺ ϑέμου γ πιο άϊά 
Ῥατς νογὶς ραγρατοῖ ΡΙπ4. ἀκμὴ, ῃς, ἡ ΕΟ] τὸ, ἡ ἀσιτιανἱηεάίαινη 
ἄς ΑἈμίω θ-, Ετνπλοΐοσ, Αἰκμαὶ ἀϊοσιχητα ετίαπι Ὁ αγὶ ἄπο ΠΑ ΠῚ 
τόπιροῖς ἡ ἀκμή ς,͵. Βοζεητίς ατατὶς ἴῃ ἔιοῖς σχογίμητατγο γε ἀο- 
ςεῦ (αΠ.ργοῦ].33. ᾿ 

. Αἰχμίωλ, ας αἰ τεγνγαγίις ἀπ, ργατοτεα. Ὑ' ἐμοπιεητίας ]αϊ- 
ἄσπὶ (ο πα πος Δἀπιοτ ίιμτ) 4ιὰ ΠῚ ἔτι. Ματτί,.1ς. ὐκμίω ἡ ὑμεῖς ἐ- 
σύνετοί ἐς-ε; [{Ὀοτατας,τρὸς δή μονὴ σὺ μὴ ἀκμίω φιλοσοφεῖ ς,ιὰ εἴτγ)ε- 
τἰαγαηυ αν 1η {τἀ πη Γἀρ᾿φητίαΣ ποι πο. ἀριιὰ Ὑ Πεοοτγίτιπι 
ἘΔΥ]] δ, ἐκμιὰν οτίαπι ἀϊοιτιιγ. Ακμμαν γ᾽ ὦ δειλαῖς, ραν γέ μῆν αὐτὸς ἐ- 
σανϑῶν, ὅζο.1.πιιρογηὸ πη ον ρτιις αυ ἄς πὶ ἰρίε Ἰηρτοῖϊας,Ἔζο. 

Αἰκμίωθ. τροπειρφξυτόνως ,ε, ὁ, ρα Πίτιι5 Θἰατί σης, Ἰ εἴης, ἐπ] δ] Ἰσες εἶς 
σας Ὁ. νῆςις Ἑ]ΟΠγ.Π|44. 2 ἰκμίω (Θ. σίτοιο, ἰγευς Ὁ., ἄσιτος. Εἰτ Ὁ 
ἰκμιὶ, ξιτηος. Αἰκ μίωὸς νοτὸ ὀξοτόνως,Ο ἀΥ. ὦν ὃς ψ. αἰκμαίζων, αὐοᾷ 

- πὸ αἰκμηῆ, τὸ ἡλικία. Ἐατίας Οἀγ Π Ψ, ΘαίμγΘ. ἔφη τανύφυκλθ: ἐλαίης 
ἔρκεθ: ἐντος Ακμίωος ϑείλε ϑων. 

Αἰχμης γῆτος, ὃν τχὰς ξιτί σατιις εἴπ ς ἔς Πις,ποη ἰαθόγδης, γοσθης, ἰητο- 
τος σε μὴ κεκοπιακεὶς ὠκοπίας: Ὁ5, μὴ κοίμνων, ἄκοπος. ΑΒ ἔκαμον (Αοτὶ- 

1ἴο 2. σῶ καίμνω)ῇτ καμεὴς ἃς ρεγ γΠΟΟΡ, κρὴς » νῃήε ακμης σιμπ| α 
Ῥαπατιηά Ραττοξιοίδη 10 Ἡ εὐ Ππτοτίπγ0,κὺ ἔι στο καὶ μικρρὰ δυτυχία 
αὖ ἀϑλητῶ, τὸ μέλλειν εἰκμῆ τα τοῖς κοκ μυκόσι συμπεσεῖδ, ὰ οἴζνηες οἱ 
14 ράταα ἀτίθτα: ἔοϊτοῖτας, Π νιτίδαιν ἰητοσοῦ στα ἐς εὶς σου- 
στοίπιγαις {τ [46π| ἴῃ 4] ον ουΐας εἴτα!ας, πλοῖον ἡ ὀυχαὴ αὶ μεῖς 
Ὁ. ἐκ αἰτησουῆν φϑοσὶ Τ᾽ ϑεών 6) πονννὲς τ-αδίας ὠκμῆτες διωαϑι γεϊν, 

ὅτε. 1. Ἰμας Εἰτιολτῖ, σι ςρα τῷ οκ μὰ τιγοτη τοσφητὶ Οχογοίτα. ΡΟ 
ταμἱξξο, ΑἸρθ ας ΜΠ επαιις ροοτα Ἔρ συ ΠῚ ΠΑ ΑΓΙΠ5) 

Κλεῖς ϑεὸς μεγάλοιο πύλας εἰχμῆπας ὀλυΐμπου,ϑ(Ο. 
ἐν αἰκμητέϑας ὕληογῖι πηλτεγια ν᾽ σθητο,αρια Ὑ αοοραγ. "0. 5. Β{Π|. 
ΡΠ πεισαρ.ιο. 

Ακμύτης γε, ὁγααὶ ος ἴῃ ν᾽ σοτονπάἀοπηΐτας, Ἰη Ειτί σατις. 
Ακμοτὲ χοἰ ΠἸπγὸ, ΠΉ}10 ᾿Ὡθοτε, ἀκα μοότως ἀπονυτὶ ἀκόπως, ἀἰοίταγ ὃς 

εκ μητεί, 

Αἰεμητος, αἰκοπίας"θ., ἐκμὲὶς, ἰηΕιτίσατας. 
Ακμόϑετον, ἐγτόγίθιι ΑἸκμόϑετος Πρ πιπὶ (Ππίποης ἱπουάεπι ἔσει ἱπουάϊς 

τορο του. Η οπηετ. ΠΠ|44.σ΄ 9 ὅκεν ἐν ἀκιιοϑέτῳ μέγαν ἀΐκμονα. 
Αἰκμιυὶς, ὑτος, ὁ, ᾿η εἰ Πα ςγηοα Ια ϑουδης οἰκμής. ͵ 

Αμων, ονος οἷ, πο 57) Ὠοτῇ ἔλθ τί! ἰηΠπτιπχεητα: Δ! οἴτας αυλῇ ἄχομων. 
αὖ ἀνδὃς κοέμνω,[αογο, ΖιιαΠ ὠσοιϑη ον ρτορτογ ἀπιγίτί ιν άς πυρὰ 
κμων, Εισοῖ 41 παηαιᾷ ἃ σα! εητὶ ποιά ε ἀπσοε τ, το τῷ πυρὸς "ἡ 
ἐἰκμονίθο, ντ ποῖατ 5 υίς Ν ἸγοῚ Παητις ἱπτογρτες, Αἴχμων οτίαπι αἱ 
ἕξας οἷ ὁ αἴ ἐρανοῦ χατάρι νη 6 ΑἸκυονίδης., Ραϊγοηγπιίςιπι, Ης- 

τούοτ, [1 1.τίυ 3. ἄκμονα καὶ τίυ) σφύοχν εὕρεσκε,δζς 14 εἰτοἰ ποις πη 
φυτογη,ὅζο. ἄκμονα οτίλπῈ ἐλετουζανον,ἰά εἰς, σοςμ]εατε, νοσαης 
Ονρτὶ)- Αἰκμων,ἰηυῖτ Η εἰν οἢι. ὠποιϑὶονκρόν(-, ἐρανὸς, ἢ σίδηρον ἐφ᾽ 
ὦ χαλκεὺς χαλκεύει, ς᾽! δὲ κα μος ἀεϊδ, : 

Αἰκναπῆον, ἱμοέτιον, ἰάς ΠῈ 4ιιοά αἰ γναπῆον, τὸ πραχυὶ κὶ ἴγφοικον, ῬΟΙΠαΧ, 
4ιοά νεγὸ Η εἰν . ςγιδ τ εἴκνα πον ετία πὶ σα! ἢ σάτο ἀκατίκλα- 
«ον. ν᾽ ἀοταγ ἐκναπῆον ες ργῸ ἐἴκναιμπθον ἃ κνείμπῆω ἢ σπιῇς, ἢς ἔτο 
ΡΓῸ γνώμπηγω νι ὠκνα 7,9. ἃ κνώπω [γηοπίπιο τῷ γναΐπηω ἀἰςοίτιιτ. 

Αλνημος, εν χὴὐ ἡ, εἰς ἤης Πιγὶς. 
Αἰχνης ες, ἐδ ον ἤν ράσο 11} ἃ ΠΠ (ζαρι]ῖς, νἰ] ἰρίπα πιοάίαπι ἀσγίμπι οἴ 

Ποῖτ, αϑρῳ τὸ μη διυυΐα δι τινὰ κγήστεῶ τῇ ἰδὲ α΄ χειρὶ, το ἃ 111π| (τα - 
Βετγε {τ ἀν βῆ οΙ] ον μέσοι νῶ το ῥάχις. ΡΟ] χ 11.2.6 3. μέσον τ ὀσρύὺς οἴ 
Ἀγη στ ρτΟρ τὶ ὁ αἴτοῖπ αααάτιρείίθας. Ηοπιοτας εὐίαπι ἐς 
Βοπηϊηΐδας νίπγραιιτοίπαιίςπο: χτὶ αἰΐκννςιν μέσα νῶτα. ἴπ το {|- 
Ὀαΐξηξας ὄγτοῦ ΡΟ] Πα εἰς ἀρραγεδίτ, εἴτατο ἰητεσγο ἰοσο Ἔχ ἱρίΌ 
Ἠοπλεῖο,σαὶ ἴτα ο Οἀν Ὁ κερὶ τότε τές μὲ ϑεων ὀλοφυΐρατο ριοί΄- 
γον ἐόντα, Οἷς ῥα μοι ὑψίκορων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτίωὶ Ηἶ κεν, ἃς [8- 
σῖτον» ὃ σ᾽ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατ᾿ ἄκνηςιν μέσε γώτα πιλήξα, ϑις ἀς 
ΦΌΓΙΟ ἀμτοπὶ Ἰοαϊτας ἤοὰ ἐς πομχϊηριάκνηςις ΓΒΘοΩς δατδο- 

Α Καὶ 
τα ετίαπι φαοὰ ἐξ πηθυ, 114, (εἰ ῥάον ξεῖσαι κ) κινῆσαν Αρυὰά 
ΝΗΙσφπάτιμαι ἴῃ Ὑ πογιαοῖς, πογθας πο πιο ἡ να ες Πιξητα δὰ 4- 
δισεηάος (ξγρξητος. χαλξωνη. ἀκνηςτίς τε κὶ ἡ πσρκύνεοσι τομαίη: τοῖς 
Ῥτές αἴκνηςιν σχροηῖς “41 πολύκνης:ν ἀϊξλαπι, αι Οπγο 60 ἀϊςλτιτ 
ἄξυλος ὕλη, ργοὸ πολύξυλος. Ἰρίοζιις φὐτῆοτς αἴκνηςὶς μέτρα εἰς 
{111,, σκύγον,ντ νοϊαῖς Τ γαποίοην εἶ νὲ ρίαςες Αροὶ, Μει- 

ἐν ἰδ κέγορρν » 40 411} κενήτρίω γοσαητ. Οὐ ἀπ ντγτίσαπι 
οχροημης. 

Αἰκνέσσος, ἰ [Ὁ {{π|5, ὑπ] ἀτ|ς. αἰλνιοσος κονέσις, ΓΠ ΠΟΙ Πγ]ς πιαἰἰτιῖς, γεά- 
ἀϊτυγ ἃ Θ 421 ἀρὰ Τ οορἢτ. ἐς σααί. ρίαυτ. Π1.2.ςΡ.6. τείας, 
Ερίσε. Τἀνέκεν ἐτ᾽ ἀΐκνιοσον͵ ὁ περ ϑέαις, ἔτ᾽ τλιδευΐ Εἴαρος ἀϑράσεις θω 

μὸν ἑυὲν ςξεεφαίωγ, Ὁ] αἴκνιοσος ιὰ εἰϊ,αὐόὺ “ἶ κνίοσης.. 

Ακνιφος, ἀϊοιτατ ἃ 4] θυ 44 πὶ Εατοχ, αἱ δι χαμωλαία,, Ἰηααὶς Π1οΙ- 
ςοτί ἀ.11..4.4ι44π| {στ θιιὴτ ῬΕΙ͂ ἡ. 

Αἰκουίζω, γι ἀΐο,ρτο ἀκεφαίζω, ροςτΙςύ τη. 
Αἰκοαςῆρες τηὰσηϊτατις 4αϊἀατη ἀρ Μοταροητίος τοῖϊς Ἡςείν οἷ 
Αἰκοὶ ἧς ἡ, ααάιττας, (δ ηἴας ἀιἀἸοη αἱ ἴξηίας αιιγητπα ἃ ΒΡ] αἴθ ἀϊοιτιτ» 

ααγὶς ἔδει αἰιγας, ἀἀ τον ξιπηα, γι ποτ Πᾶγγατι ον ρ Γαι ἀϊσατίον σοπι- 
πιοπηογατίο, μΠογία, πιςπγοτίανν οοἰξογασίοννοχ, θυ ἱα. ὠκοῆς ὦ - 
ξιοςυϊά εἴτ» ἀΐσηις αὐ άϊτα. ἔταξεν αὐτὸν πρὸς ταὶ οἰκοαὶ ἀιτε, 1ὰ εἰξ, 
ξεςίτ εαπὶ Πδι Δαγί συ αγτιι πη. κοι καί μνο να ἴση ο τι ρσοτ,ἀκοῦ 
αἰ ϑναύομαι, αὐ ἀϊ οη4ο ἀϊίςο. ἐκου οἶδα͵ αὐ άττιι σοσπουΐ. ΤὨπογά., 
110.1. μίγως γδ ποιλαήτειτος ὧν εἐἰκοῦ ἰσμῆν ναμτικὸν ἐκ πτη σουτο, ὅζο. κοι 
δυσὶ, ἰὰ εἰχ,ἀπιαίσυς δυγίθιις,ἐχις Αατοτ. 10.3.πἀΡ.12. ΡΟ] τὶς. [μὰ τ ; 
οἴη. ἴῃ ΒΡ. ]ορατγίἀο, ταὶ αἰχοαὶ Σποφρί τω, μῦ που ἔτι αἰκούσαιυι ταῦ 
τὰ ἰὰ εἴτίαατος οὔτιγο,ας γαγίας εἴτα ἀαάιαπ. “ΕΓΒ ϊη. φἀποτίας 
ΟἰαΠρΗσητικλέπζοντες τὰς ἐκοας ὑμδι, οὐταροητος νε!τγὶς δυγίθιις», 
ΒΠΠΙπάο (ἶσος. ΡΙατατοὶν. τϑθὲ τῷ ἀκου εἰν, ἅμα ἡ ἐκοῦς ϑξεῤῥύη τὸ 
ἡδιυὺ, ἤπηυ]: ἁυνάἀϊτϊοηἰς νο]ρτας οἔπαχις. ΤΊναογ ἀϊά. ΠΡτο 7. ἔχ-᾿ 
σπληξίν τε μι κ.κ ὅποςἔρησιν ἀκοῦς ἷ 4 εἴτ, Ππροτοπὶ ἃς αἰιάϊτις ρτῖσ 
υὐτίοπαη. [46 πὶ πηοχ ργῸ νοοιξοι ἀἰιοης, πονυὴ γὸ δ καὶ αϑοᾳ κέλδυσις: 
χὶ ἀκοὴ ἐφ᾽ ἑκατέρων τοῖς κελόυς αἷς δίς, τὰ εἴτι αν αἶτα σηΐ αν. δά οτῖα- 
τιο ἃς νοοιξεγατίο ντιῖη 4ις σα θογηατοτιθιις. [ἄς πὶ ρτὸ ἕλπτα 
ἴξιι γαπιογον ντ αἰ! ϊττο ἱσπαιταν ρει Οὐςοτ, ἃς Οαίαγ. Μαῖὶ. 
(Δ Ρ.4.Καὶ ἀπῆλϑεν ηὶ ἀκοὴ ἀπε, ροτιισηῖς ἴπς οπησηδυΐς πη ῬΊατο 
δεηλϑεν,ἰ οἹδ, 4] πιαηαυττ Τ σον ἃ 1Π|0.1 οἱ γὸ αἴϑρωποι «αὲ ἀκοαὶ δ᾽ 
«ρογεγθμωυυλύων, αὐ ἰω ἔπι χώρια σφίσιν ἢ, ὁμοίως ἀβασανίςιως ποιῤ ἀὐνυί -- 
λῶν δέχονται, ἰὰ εἴτ, εἴεοιτ ἢ οπηἶ πος γογιην δητοςε φησί πὶ ετᾶ - 
{ῸΪ γεγηδουΐαταπη ἔα τ, ΟΠ ΠΙᾺ το 41] ἐπα ἴσοι αὖ αἰ τὶς {τὸ 
ΠΕ ΠΟ οχαιηΐηο Πιοιρίμης ΡΙατειη ΤΊμα, ὑφ᾿ οὐ ἡ μὴν χογον εἰσης. 
γήσατο ἐπ παλαίας ἀκοῆς ἰά εἰξ ρίς ἴτας ποις ἐχ γοιιϊα πάτα 

οτιοης νογθα ἔδοῖτ. ΡΔ]. κα ΗΚ οπι. το. σάρ.Ρτο νει θῖς δι (οι πο -- 
πἴθιις ἡ σαΐας γὸ λέγει, τίς ὅπ: ς-ευσεᾳ εἰκοῦ ὑμδυ, ὥρα καὶ πίςις υ ἀκοῦς. 

ἡ ὃ οἰκου διαὶ δέρματος ϑεού, ἰὰ εἴς. Εἴλτας οὐἱπι ἀϊοίτ, 15 ογοάι ἀϊς 
(ἐγπιοηΐδιις πονεῖ. ογσο ἤάος οχ ἀὐάϊττι οἵ: αυάίτιις αυτοπι ροτυς 

ἡ ετίδπ) ορεάϊεητγία Ἔχρορίταγ, ΠΡ... Ἐσαπὶ 6. ἣ 
16. ἐδοὺ ἐκουν ἱπὲρ ϑυσίαν ὠχεϑίω κα ἡ ἐπακρφασις ὑπὲρ ς-ἐαρ κριῶν. Ὁ 
νογθ 1 ΠΏ [261 εἶκο 

Αἰκοὴὶ υς ἡαγθοτ αἰ Ἰὰς ΤΉγα ἀϊέξα ἀρι ΤΒεορῆ. 10. 8.4ς Ρ]λητῖς.ς 
Ακόϊω,(ςςα πάσηι ἰηἀεΒηϊτιπι ρα μι, αὖθ ἀκούομαι» ναὰς ἔπτι 

ΤῊ ΠῚ ἀκοὴ σομα!. μὰ 

Αἰκοιλθ., κι ὁγηα]}]ο σαιο ἀππειηέξης, Ἵ 
Ακοίμητος κ᾽ χὶ ἐγν 1}, 1 οἱΟ ] ἢ ἰςερογυϊ οὶ, ποῖ ἀογπηίθης, ΠΑ ΊΘτασς 
ἢ (Ὀρίτας, τγοαυϊοσαςἰαδοιῖς Πα οίὰς, τεσ ἰΝ ΑΖ 8η2. ἐς {81 
ἄϊο Βαρτι καὶ σέτων ἔτι φοβερώτερον ὃ τῷ ἀκοιμήπῳ σκώλννα σιωωτῆ-ος, 
τακταὶ μὴ σβενν ὑμῆνον, διαὶ διαιωνίζον τοῖς πονηρφῖς δον. ἐδ ἴῃς ἰηξεττ 
πο ἰοαιεης. 

Αἰκόννη, ν ἤγα, ἀξκρέλη, ροτῖις [ογ 10, ἐἰκοίνν. ΑΟ, ν 
᾿Αἰκοιγωνησία ας δ, ργορτίοτας. Ατηζοτ.}}0.2.Ὁ οἰ Ἰτί οτα παν θαρ- 3. δια δ 
ΤΥ κτήσεων ἀκοιγωγησίαν, δες. ἃ οἰτ αἱ ΡοΙοῇποποξ ποι ας σομα 
ΤΠ] η6 9. 

Αἰκοινανητος ,δ᾽ κα ἱ νη οἰ 4115 Οοἰςτατὶς Ἔχ ρογς, ἐσμωεσίας 8... ἢο πὶ 
ἰοοἰαϊτΠς οΟῃἰοτείι ἢ τείρ ας Γδραγαάτας, ἔδαιοτιςνογ σά ἢς, ποα ᾿ 
σοτη Πλη σατιδ) 6 Ρατγεϊοϊραταςνακραξὺς Θστο σίας. Ρ᾽Ἰπἰσπίοῦς 
1.8.3. ἐρηἘ.9. θεῖ αι! πὶ φίοτια τα ας Ῥγαίρστιηι φυιάά πε ζ 
»ἀἰκοινιόνήτον. ΠΟδὶς ταπη δ Δ] Π1 ΠῈ σογτα ΠῚ σην 114 ςοητεητίο,, ὅζο, 

Οτοσ. ΝΖ. ἐν τῷ αἰεὶ υοδ λόγω ὡς σέων ἀκοινώνητον ἐ) κὶ μέχρε πέτ 

τὸ ϑεῖον τοῖς ἡ μετέρφις, ἃ οἴτ,τΔπφ ἀπὶ οροτγοας ᾿ς ΔΙ} ςατα 
τοῦυς ποῖϊτις παθεῖς σοπηπηαης, ἔδι γογα πη ποίϊζγατα πὶ σοηΐοτ- 
{Π|ΠῚ τοίριιογς. [πιοίαη ὧν σἣ βίων πράσει, κ᾿ ἐν αὐτοῖς πότοις μιόνί(θ. κ᾿ 
ἀἰκοιγώγηπος ἐῷ) ϑέλεν με φίλον» μεὴ ξένον ὠροσιέμαν (6. Οἷς. δ. 6.ερι{. 
δὰ Αττισαια, Ν Π]ς νπαιιαην αἀ πίς Πτογὰς πα ἢ Βγατας,ῃ Ρτὸ τ΄ δ 
χἰνὸ αυ!άεηι ἐς Αρρίο,'η σαῖρες Ποη ἱποῖϊοτ ἀιγοσαπς, ἀκοινώ- 
γητον ἀἸ τυ 4.146} 11, οοάςπη,Α ἃ πιὸ οτίαην αιμιηι τορι Δία! 4, 
ςΟὨταΠγᾶοΙτον ἀγίοσαυτοτ οἰκογωνήτως (Ο]οτ ἰσγί δος, (σις Γὸ δὰ 
{ϊειὸ, Οο1.1.2. στ εἰχοινώνυτοι παι Οἷς. οπηΐ πος ς ΙΒ, 41} 1 
σηογατῖς ρει φητῖς ἃς σαλτὶ ραττῖς ΕΠ Ἰὰς οἴ, ησοά ἐπγοῖς νοτοῦ 
Ττ σππρταγιιηι είς ποραγόιν δὲ οἰκφιγωντοι ἱ, ἱποί 1] ςς ἃς Ἰησο πος 
Ἰϊατίνντ ἰδές πὶ ἐχροηϊζαγ. 

Αἰκοιγωνία, Δ οἰάτῖο, ἀἰ Πϊάίμτη » ἀιπηξγῖο, ὈΪας. Ἔρ πὶ 5, ταῦτα αὶ 
ἐμίω) κὶ σίωδ χυκοφιλίαν κὐ ἀκοινωνίαν διά σε ἐπειργάσατο γ αι ἢος 

ἀϊαπχογηητ. ; 

Ν Ν ξ προς Η π ἧκ 
πὸ ἀκοινώνητον ἐν Ζ' εἰξεσίαις, 4 εἰϊνιαοι ἱπηαῖς Γιασαθις,, ΝΣ π΄ 
ἀες τεσηΐ (Ὀςἰ!ς » οπγπίαιιο ροτοίϊας 1πηρατίςξης σοπίοττις ετίτ. 



ἌΠΛΕ 
τος νγδ,ρτίπτα δτοαὶ» Πγαγίτας, ΟΠ ΠΏ χε αὐ». ἢπ Ἐρ σταπηπηατε, 
τίς κ'ν μεϊλέϑυμος ἕλοι δ ύςίωον ἀκοίγας ; εἴκοιτις ἀυτε πη ἀκοίτισδοςν 
ἃς Ιου!οὰὺ ἀκοίτιος ἰά εἰϊ,νχοτ, γιυδὴ καὶ ὁμόχοιτος ἰξι) σύγκοιτος Ὁ ἀ΄, 
Ρῖο {πεῖ ἴς ὡμουδ, ἃς κοΐ, εχ 410 φοπηροιϊτα ῃοπϑλμα ἔα ηγηἰ- 

 ῃαΒάδοηῖ ἀσοοηταπῃ ἴῃ ἀητερεπυϊτιηγα: 1ιορίταγ ὃς ἴῃ ΡΙ υγα 
Ο φετοητταξι ΟΠ ΟΩΎ, τεὺς ἀκοίτιρ. ἧ 
ἴχωτος,"» ὁ, ας συ δ}: Ρ] τη. 0 αι. σαρ. τῷ. πηο] ὀχοιτον νοσλῖ ν αυοά 
εἰξιίίης τειγίπιξαῖο ἰςἀϊ πιεπτόνς 5 αυοι Βοίάτς στ πὶ τυ ες ἰξ- 
ἔχυπι ἐτατά τινε 96 οὐδ ]ς ἴῃ σίηο ἀρρο! λητο πὸ ἡ κοίτνεφυοὰ ἰς 
ἔζιιη οσυδιϊέυς 5! ἤρα, 
ὅλαχος κα, ὁγἰτοπας αὖ οἰτουτατίοσυς, Ποῦ αὐυ! τοις. Ὀἱορ, Γςττ. 
“μίρισμα ὡπλοιῶ αὶ ἀκόλαχον,ἷ, ἀξοτοτυνν Ππυρίεχ, πος δά αάυ]α- 
τιοῦφιν ςοπῃηροῦτιπι Η οἰ οἢ.. ἀκόλακοι [πὩτ οὐ ἐκ αὐ κολακευϑεῖεν 
4αϊδὰς ἠςπιο δὶς! ὲ χάυ]ετατ. 
λαχευτὸς ν,, ὁ χὶ ἐνπεχογαθ]ς, ἀθεράπευτος, Π0Π]ἰς Ὀ]Δη ἀντ 5 5 
ἔχειάας,ΓΔά Ὁ ]1ς. 
ὁλασία,ας," νἱτΟ᾽άο ἰητε πιρεγαητίαν δὲ ντ τὰ ἀἰςα ΠῚ. Ἰηοο σατο. 
Ηυΐς ορρουΐτιν σωφροσιωΐη.Ὀ] το }.2.δς Ἀ ρ. ΟΠ τ ΟΝ αὐδὲ ἕερω 
σιυωλεςγἀκολασίας προφὶ αἱ σιωωεχεῖς δ᾽ γιμυαμιῶν ἐντεύξεις εἶ, Ἰπτοῦγρε - 

᾿ χαητίας αἰ ἱπγηεῆτα ΠῈ, ΓΟ πτιηθα οὐ ΠῚ πη οτος ςοἰ]οαϊΐα, Ατἶ. 
1.0.2. τὶς, 14 Νςοπιας. ςαρ.7. «εὶ ὑἰδυναὶ κὶ χύτας αὶ πόσας " αὐδὶ 
γὺ τὼς σωματικεὶς καὶ ἸζΊων τας «δοὶ ἀφίω) μολιςα, ον ὃ) καὶ «ἑεξὰ τὰς λυ 

πας. μεσότης μὴ σωφροσιωη ὑπ ερζολὴ ὃ ἀχολασία, τὰ οἰἴζ, εἴτα νοΐα- 
τάτος δὲ ἀοϊογοςνἤοῦ οηγῶες 4}: ςπητπαπὶ οἶγοα σογρότγαίες, ὃς 

ῬοτίΠιηαπι ταξξιις, πεπος νογὸ ετίαπη οἰγοα ἀο] οτος, πιά! οὐγῖτ 
τὰς Πυϊάςπν εἰξ το πιρογαηιϊλανο Χυρογατιο. στο ΠῚ ἰητοπΠρογαητία, 
Ῥ]υτάτεν. ἐπ ΠΠδε}}ο ἀς νίτιιτο ΠΊΟΤΙΠῚ ν ΤΠτο Πρ ογαητίαμὶ ἃς ἴῃ τ 
ἐσυτὶ ποητίαπι,Ϊ. ἀκρασίαν καὶ ἀκολασίαν, ἀιξξοεττς ἱπηαῖτ: 

Ἀχολας να, ἰπτοπηρογάπτοτ ἴσα ἱπηριάσητοτ ἀρ 5 ργοτογυὲ ὃς Π|]- 
᾿ς ἀϊηοτὲ νίμο»ἰμ οπτηὶ ᾿αἴσιαἴα γογίοτ Ρ]υταις ἢ. αἷδὲ τύχης») νὴ δία 

τὸ κλέπηειν γε ύχυς ἔξω κὶ τὸ βαλαντιοτομεῖν κα τὸ ἀκολας αἰγειγγᾶζς ἄκο- 
λας ἕω. Ἰάφην ηυοὰ ἀκολας αγνω. ὃς α΄ ἐο ἢτ ἐἰκολάφημῳ. 
χολἐφομα ἀτος, τὸ ίςο ας, Βα σιτία πη, ςοττατίο. 
χόλας:ος, κα κα ρτορτ) (παῖς Δυτῆον ΕἰΥ̓ πτοΐορ.. ) ὁ ἀπαίδευτος, 

ὶ τὸ μη κολάσεως τετυχηκέγαι. πετές:ι «τ-α)ϑδείας. 1γοϊηἀς ροηιτυΓ 
Ἰρὴ πὸ χατωφερρύῖς, αϑρκὶ τὸ μὴ κολαῖσαι τίω) ὅταϑυ μίαν, Ἰητοτηρ ἐγαπ 5, ὡς 
σελγις.ἰηςοητίσεης,1 οἰϊ,ἀκοατης.Ρ] ες τα ΠΊεη εἴ ἀκέλαςος,"δ1- 
ἀϊηπὶς Ἰητεπηρογαδητίᾷ σαι άςης: σοὶ σώφρὼν, ἰὰ εἴτ, σαἴϊως ὁρροαὶ- 
ταῦ, ΑΥΠ ΟΡ ἀπΡΊατο, ἀκόλαςός ὅξιν οἰεὶ «δ τρόποις εξ ρογά! εἰς ΠΟ 
τίδυς. Οτερ ΝΑ ζαηΖ «δὶ ϑεολυγίας ἐς ἀρ τ πη 10} ἀν ξσεοπειῖς ’ο- 
υεῆς,  ὠφεονα τε κχἱ ἀκόλας «πολύγνα τε καὶ καὶ πολυΐγονα δες. ΡΊ ιιτ, Τη 
Πγουτσο, Ὡρὸς τὰς σιωωεσίας εἰκόλας οι, ςοιτ Π} Ἰητο πιρογδητῶς. 
ἰκόχαςος πρὸς πίω) ἑμιλίαν Τῇ ἐφροδισίων, τὰ εξ, ἴῃ τοὶ νεπετοᾶ ν- 
πὶ ἰυχυτιαης. ἐἰκοόλατος πἰξὲ ταὶ ἀφο» δέσια. 1ἃ εἴτ, Ἰηγπτοάτςὸ τε γο- 

ο΄ πετοᾶ ντςης ἐκόλας 9» γλώσσα ἰτησια τηξτγςηϊς, εἰκόλας"ον πείϑος ηἱ- 
χη ϊδ δ᾽άο, τὸ ἀκόλαςον.Ιὰ εἴτ»! τε πη ρεγαητια, ἰαἰσιι αν δ ὰο.1υ- 

χυτγίες. τὸ ἀκόλας ον πεάϑοις»ἰ πηῖα ἰἸδιάο,, νηάε ἡ διαίτης τὸ ἀκόλα- 
φον»ἰουςίδη ἵπ τ σηπο.ε}}, Π18.7. σὰρ τι. ἡσηθαπὶ τρτογρτοτα- 
τυῖ ἀκόλαςον, ἱπαι ες» Ετ ὩςαυδηῚ Ἰιο 16 ΠῚ Ὁ}8}}}» ἠδαις ταῖ, 

φ σπεαυὸ Βυρὶς δοης:υοά Οταςὶ ξεγὲ ἀσωτον;ἢ ἐκόλαςον ἢ ὠχεεῖον, 
ἃ ἄχρυςον, ἢ κακότροπον, ἢ μμαρὸν,ἀισιητ. Γἀο τα [16.19. Γἀρ.2.(Ουδὲ δ] 
τοῖα εχ συΐτι ἄτας ταξλυ εἰξνεα γοϊαρτας 9 τουτὶ ἔριευτος τι 
ςεπίπογιητ, οπτπ πη γογα πη ἔρβ ΠΠπ|ὰ εἰξ: εὐ πε πιαχί πὲ 4.1 
ἄυαθας {{πἰς δεϊαϊηῖς γοϊαρτατίθις (είς ἀςά! ἀεγιαητ » στη! πὶ 
Ὑἱτι] νοσαδυἱις Οταςὶ ἀρρο!!δητ ἀκολάςες να] ἀκρατεῖς, ᾿ς τος, 

᾿ ψεὶ ἱποοητίπεητες ἀϊ οἰ πλις νοὶ Ἰητοπηρέγαηζες. ἀκόλας 8, φὨ ΤΏ, 
ἢ Ἰπτετρτεζαγὶ ςολξλίες νεῖ]ις,ΠΙ Πγῖς [ά νεγθυχῇ ᾿πίοϊςης οτίττίο- 
παῖ ἐπ|π| δὰ ψεγιιπη» ΓΠιρυπῖτας νεὶ ἱπσοογοίτας, ντ τ αυΐ οα - 

᾿ Ρἱάϊτατες ποπ ρυπίατ. ΑὐἾ 1}... ἈΒοτ,ὰ Ὑ με ά. ἀκόλας Ὁ. μο- 
ἐ χϑυοῖς Ὧν καὸ ἀ δικίθ- πἰεὲ ταὶς τῷ σώματος κὶ δονας, δὲς. ἀκόλας Ὁ. ὁ πά- 

σὰς ἡ δυγῆς ξπολαύων κὶ μυδεμιαξ ἀπεχύμῆν 9." αὐαϊὥνητος σοΟΌττα οἱ πά- 
ο΄ σαςφεύγαν ὥσπερ οἱ ἀγροικοι, 8 γικομ, {10.1.. ᾽ 
Ἀκόνυτος, σου σ ατίπατὶ σοητιπιαχ, αἰ ςη. Δ 4 ΟἸαιις. ὅταν στ’ 75) πλέον 

᾿ς ἀἀχόνλητον ὃὶ τὸ δέρμα τοῖς ὑπευκειυῆρ οἷς σώμᾳ σιγεόγιπον ὀγο μοί ζεσι τοὶ τοὶ 
π΄ οἶτον πείϑὸς, 

Ἀκολθ. ποη σοπρίυτίπατιις, σ᾽ τί πὶς ἘΧΡοΓς, ἱπίος 481]ς- 
Ἀχολθ. κ  τυΐζαπη ραηίς νοὶ δι πα πὶ » μικρότατος κα ψιχώδης ψω- 
μὸς πύρνογγαρυὰ Ῥαυτηΐλπη ψώϑιον ἀ εἴτι, δὲ ἔγκαφίθ- κα απάρα- 

᾿ἡρειαβτου κόμμα ὃ κλῶσμα, ἢ ϑραῦμαν ἔγκαφθ' ἀριι Εὐυροΐ τη ἂὉ 
ἐγχαψας,ἰὰ εἴτ, ράγειν, δι ἴκολίθ' ἃ κολόειν»". κολόξδεώ, αυὸά ἢας 
τυ] ργορτογ ἐχιρσυΐτατεπη δὲ ρατυϊταϊοπννῖχ ἔλθ δὶ αισάητ. 
Δρυὰ Ηοπι.:Ὁ ἀνῇ». Αἰτίζων ἀκέλες, ὑπ αὔρας ἀδὲχέζητας. 11 Ἑ- 
Ῥίδτ. Ὁ κιύα σ᾿ ὡς ζιύντοι πάλιν ποτὶ π᾿ αὔλιον ἄξω, Ξυρὰς εἰς ἀκόλοις 
ξιωὸν ἔχειν ἔτα φν.ῬΆΠΠ ρ.Ἐρίστιρτο ἐγυίτιϊο ἢςι νίνγμαις, στοά 
τροτί!πν νυ] σ ὸ νοςαητ,Ιά ες, ὈΟΪυ Ὡ1: κείνῳ συκοφόρῳ τὰς ἐπύ- 
δϑις ἀχόλοις. Ἐτ ταῖς ρτουετδιαρυὰ Οτας, ἀκόλῳ τὰ χείλη καὶ σύκω (ὦ 

τς φάρΡτο ἐξ ἴως χεῆ δὲ τοῖς πράγμασι. δαἱά. 

Αχολεϑέω μιήσω,ξαυοτ,(εέζοτ,ςοπλίτοτ, ᾿πλϊτοτιράγοο,, οδίεηιου, 
ΠῚ] οδίγυονξιπηυίοτ, ἴα τὴ Ῥτοχί πρις, ἀα πλ, τις  Δη. ἐν τῇ ϑιών χρίσειν 

" 

περίωυᾶν δυϑὺ τ φρυγίας, ἐγὼ μὴ ἐγ ὑύυδν 6. ὑμεῖς 3 βεοχδέας ἀκοκεϑεῖ- 

᾿ τέμοι, κα ϑειῤῥεῖτε,, ρτοστοάίαπτιτ τοξξὰ τη ΡΥ σἰΔπ|, ἐρὸ αμ- 
Ἐ ̓ς ἀεπὶἀπεεῦς, νος αὐτοπὶ Δδξυτὰπι τς (ἐχαϊ πηΐπὶ βάςητι ἀπίπιο. 
᾿ς Ἰάξαι ὦ δίχη φωνηέντων, Ρτο δὰ ἱπιϊτληάυπι ργοροηο ν τῷ γὸ τότε 

Α Κα 53 

δυΐματι φασὶ (δ πυοάννας ἀκολνϑησαεντας καὶ μυμησαυΐοις δυτᾷ τὸ πὰ ὦ 
σμχ ἴΐπειτα κύματι τούτῳ ξύλα τεκτύγαντας,, αἰϑρώποις αἰασκολοπί 
ζειν ἐπ᾿ αὐτὰ [{0ττ. ἃς γαςς͵ οἷς ὁπόταν τις πλείονα μωδϑυνὲν διδῷ, μὲτ 
ἐκείνε ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀκολυϑησοῦσν,, ἡ αδις {ας ἀρ] οὐ ο πῚ πιοιςςξ 
τον διιατνοιὰς Πζατίπν σὴ ςουττα πος (εαυσυτυτ, ἐς ΠῈ ἐν τω σλά- 
ταϊκῳ σ᾽ ηἾτ 0 τσ τ συ αν μ᾽ ρεαρο[τίοπον ἡ γοόμαι ὃ ὑκῴ ς ἐδὲ 
τῦτο αἰγνοεῖν. ὅτι πολλοὶ κὶ ὙἿδ ἀἴλλων ἑλλίμν, τοῖς υὺ σώμασι μετ᾽ ἐκεί 
γῶν ἀκολεϑεὶν ἰωϊαγχα ζοντὸ ταῖς 3 διυγοίαις μεϑ᾽ ἐμὰ ἦστιν. Ὀςπιόοῆι. 
ΡΟ φούουα ἴῃ ΦΕΙς δ θυ ρτο οδίξῳυοι με 3 τε ἐν ϑαλάοσῃ χρείηων 
τότε ὑμδ ἅτε εἰς τίω) ἀπικίω ἐλϑεῖν δωωατὸς, αὐτε δυῆαλωνγ ἀκολεϑοιώ- 

τῶν, μέτε ϑηζώρν διϊέντων, ΑὐἸτοι. ἀκολνϑεῖ 7) τὸ σώμα δασύπντι, ἰ. 
ΠΟΓΡΟΓΙΣ ΠγΟά ΠῚ Ρ1]15 ᾿πγίτατο, ἀκολμϑούσιν οἰλλήλοις, ᾷ οἴζιητος 
ἴξ ςουιδοϊιητν σου ξητητητ. κυ ςίαη,η ΡΙςσυδοϊοσηϊζανρτο σοη- 
(φαιοτ [ει αἰεαυὸν, Ια εἰ (σου εν σαρίοντή οιωῦ κε εἰσέριεϑει, εὐ μεὴ 3 
γιω ἐἰκολνϑύσεις τοῖς χφγουΐψοι,. Βυά. 1 αυδάλπι ἐρϊ. δά 1, λίςα- 
τοὨγγως δὴ καὶ ἀμφϑία ϑξῃς εἰκολνϑεῖ γ᾽ αὐλικών ϑεωρη(φύτων ν᾽ὰ οἵ, 

δά αυὰς νους ἀρροινάιχ ἀσοφύ!τ, ΑἸ ορ ἢ ἴῃ ΡΙυῖο, ὅςις ἀκολυϑτῖ 
χαιτόπιν αἰϑρώπον τυφλοί, ἀκολεϑεῖ ργοὸ ςοηίδαιοης εἰϊ, Ατηδ, ἴῃ 
Ριφάιςαπη ἀς ρτγιοτῖ, δυοῖν μὴν γδ ὄντοιν ἀκολυϑεῖ τὸ ἐγ ἦὴ " ἀκολυϑεῖν 
τῷ λόγῳ αἰξαιι! ἴητο Πρ ουτι αν» Ρίατο ἴα Ρμ τ άτο, ἀκολυϑεῖν, ὑπὲν 
ὧχ ὁπηδεὴν ἐνέχει ὁ μαρτεῖν, ᾿ 

Αἰκολύϑησις,εως ὑ, του ςαυξητίανογἀο,αδξξατίο, ἀκολυϑία. Οτεσοτ; 

ΝΝαζαηζ. εἰς τὸ ἅγιον βώπηισμανσαρκὸς Σπόϑεσιξ, πε ματος ΣΆ ΥΩ 
δίς. ΑὙἸ τη Ρτατάϊς, δεύτερον «τὸ μὴ αὐτιςρεφειν γ7 τίω) τῷ ἐξ) κον 

Ακολεϑοητέον, ἰξαιεη απ οἵδ. ; (λείϑυσιν. 
᾿Αχολεϑητικὸς, Ατ 1.1. Μοτ ΑἸ τη δά ΝἸ ΠΟ πηαοθυπι σ1ρ.3. ἀκολυϑι- 

τικὸς ὧν τοῖς πείϑεσι (ΞΘ ης ρΡοΓτιΓθατίοπος.]ἀοιη 116.7.ς40.7.181-- 
ἀτπη,ἀκολυϑητικὸς τῇ φιντασίᾳ ἰ ἰπηασπατίοηΐς ἰςαιαχ. ἀκολεϑη- 
πικὲς τῷ λόγῳ. τατίοηι το πηρογαη5. 
Αἰκολεϑίαι ας, ̓να Πξξγατίο, (ς αι οἱ αἕτας»σοη αι ςηξῖα,, σαγῇις, το τ 
ποτιοτάο,ίεγι ες ἰυςςεπἴο  ταιῖο ὅς οτἀο,σοηποηίεηζία, ςοπηῖτα- 
τις, τείροξξιις. ὥσπερ κατ᾿ ἀἰκολεϑίαν, αιια!] ρογ σγάάας αιοίαπη, 
Βη 4.1 φηδάδηη δὰ ΒεΙΧίιπΆ ἐρ ἴντα ῦϑει ἐνώπιον τ αὐλικῆς ἀκολα- 
ϑίας, ὅς Πῖς ἴῃ Δ} ]ΠΠςὸ ςοὐπίτατι. ἰκολε θέαν φρϑυρᾷς ἔχφναρυς {81}, 
ἀετησηάο,νεττίτυτ ἃ Βυ ἀφ. Οοητίηει 4 ΠΟ] ατϊοαὶς ςοηίεαυςοτίᾶ. 

Αἰκόλεϑος, ὁ κὶ ἡ, σσηίξαμοης, αὔς ἑζατοτνίξημιεης, οπγος, αἴξ ο]α,ρεἀ:- 
εις. Π οιταγ ἃ κέλόυϑος, αι ἈΠ ὀμοκέλόυϑϑς, αὐτοῦ Ετυπιοίος, 
γυΐϊτ αἱ Πρση! Πότε; ὀπίσω, [ας δη. 1 ΝΙρτιηο,, φορτικὸς ἀκολύϑων 
ὄχλῳ, ὅς ἰηξεἴτας Ρτορτοῦ (σα ητ πὶ Ιεγιοσασ ταγθάτη. Αἰ- 
κόχεϑος, ςΟὨ ξητδηεις,ςΟὐ αι εης,οὐπυξηίςης, ΠεΓΊ ΠΗ, αβοὶ τῷ 
φεφαύν, ἐκόλεϑοι αύτοις πηρῴ εἰννδίς. ̓ ὶς ςοπίξπταηςα εἰῆςετς. τος 
Βοτ. ΝαΖαη. ἄξιον ὃ ἴσως κ' τοῖς τρρειρημῆῥοις ἀκόλεϑον, ἴῃ ογατίοπα 
πὐδὰ εἰ οὐ ̓ ς, ςοὈ δ ηταηει πη. ἀς ΠῈ σἰρὰ ϑεότητορ εἰδέναι 3 ἀκόχεϑον ἐ- 
μᾶς (ὺ ἡ ἀληϑείας ξπυγνωμονὰς χὰ οἰδ, ἐσηίςαμεης οἴ ἐδὲν ἅτερος ϑα 
τέρῳ χέγοτες ἀκόλεϑόν»! απ πἰΒι} ἰητοῖ ἐος σοημοηίγοει. εἰκόλε- 
ὃ ἀλλήλων, ςοηἰ πα πέζα τπτοτ δ. Χεηορῇἰη ΟΕ το. ἀκέλεϑα ἐῷ 
ςοπίξηταποαπι οϊς Χο ΟΡΉ. ἀκόλεϑοι οἶμ σι δείπγων,,. το] Ιαΐ οδ 
αἷτιαε ἰκόλεϑύς δι τοῖς σκέλεσιν, ἰ«σταγα ἢ πιοίάο εἰξ ἀείογίρτυς, Α- 
τ οτοῖος σοῆεις ἔα λρῖπο ἐπιιπείδαϊτ ἰὴ Ραηαι πεπαῖςο,, σρίπη 
9. ἀκόλεϑυς τάτων αἰξέ χει πὐεαφανὴς «ὔω διεὶ μέσης τ πόλεως. ὃς Η στη ο 

᾿ς Θοποβικὶ γίνεται ἡ ϑέσις ἀκόλεϑουρ. νυάς. 
Αἰχολεέϑώς. Ὀιοίξοτ.θ.6 ἀκολύϑως πέτοις, ἀϊχίτ ργο, ροῖ μᾶς 5» ἀκο- 

λύϑως σῇ ἐρϑ} ἢς νῖ τεέϊο τεἰροηάξατυς. 
Ακόλυμξιθο εγο, πηρετέτας πα ἀιρπαταη αὶ ἰη(οας. διγάθο 116. 6. ἐσ 

ἰὰαςὰ Αϑτισεητιηο. 
αἰχόμης, ον Ὀςης πηγῆς ηοπ γον ατας. 
Ακομία. ας, αἰ αἰτηπηναρυὰ ἸΝΔΖιρΖοραΠ.᾿ 

Αἰκόμες 65. ὑφ α] οξξις»Γυα! ἀας,Ποἡ ἐχοερτας. ΝΌΠη; 
Ακομιςία» Ἱ)οτ]ανσυτατΟηἷς ἀεξεέζας, ΤἈοπληζ. 
Αἰκομνίον {1πΠ|Ὸ ΠῚ, σηκόν. Αἴκυμος, ςαΐαας, 

Αἰκομπος. ὁ. δ, Πλ ΤΩ] Πγὼ ΔπηττιΟἱ(ς. 
Αἴκομν θγε, ὁ χὰ ἐν ἔγυ σαὶ Ἰςεἰηετς, πε εβαης, ποοπηρτυς, δυτελῆς, νΙΠ ς, 

«πλᾶς, ἀπάνεργος. ἃ ἀαπγαητῖας τῇ ΓΒ ἤσηοηι. ὄυϑυεπεῖς, ταχύε- 
γρινἐωρονδητοι, ἀκ μά οι, 1 πο η Βα ςατὶ (τὰ ἀρεττὶ. Τπτογροητορτι. 

Αἰκονάω ἃς Αἰκονέω μιάσω ἀσυονοξιυΐω, ἐχαςσαο.Γςίδη.ἴη ΤΊπηοης. σὺ 

ἢ. μέμνησο ὦ ὑρ μὴ ἐπανιὼν πυρὸς ἡμὲς ἔγειν ἐδὺ κύκλωπας ἐκ ὁ ἄὔτγες. 
ὅπως ἃ κερχυνὸν ἀκογήσαντες ἔπισχευάσωσε, 

Αἰκονδὸς, Ἰη σ ατιις αὔχαρας ἃ κονδολ,ν, στατϊᾶ. 
ἀἰκόνδυλον,ς ΠΟ] 5 ρίνις ὃς ρυιρ οἱδ» πηραηὲ, ας οτίαπη ποθὴ μᾶδος πὸ 

ἀος ἀ! σιτοτι ΠῚ: 
Αἰλόνν ἡ, οο 5. ΤΠίσςτ. κὶ γὸ νὶ ἀκόγη αὐτῆ υδρ εἰ τέμτει, τε 5. ξίφν ὀξέα ποιεῖν 

νης ΡγΟυεγ 10 Ω1. ἐκ ὀίων σιτίζεις σοῖο ΠΏ 4]}ς; ἴῃ Βοπιῖπος τηαςὶ- 

Ἰεητος, εάαςες ταῖηεπ ὅς οἸδ᾽ ρΙ ατί πη. Ετ Πα, ξυρὸς εἰς ἀκονίω, ηΟ 
υαςαϊα ἴῃ εοτοπι,ἱπο ἀἰτ [Ὡρ ΡΠ ε.Ν Ἰὰς ἴῃ ΟὨ1].Ὲ γαίπι ἀἰκόνη ναξίαν 
ἐος ποχίδ,αρυά Ὀἱοίς. 6.9. Αἰκόγη κἡὶ ϑα, Ηἱρρ.᾽η ζάϊαπέεις Π- 
ΒεΠ]1ο ἀς νιέτες τατίοης ὅς αρυὰ ΤῊςορ ον {τίγρ. 0.8. 

Αχόνημα ατὸς τὸ, ΠΟ τα ΠῚ ΕΟ 1), 
Αἰκονητὶ να χητὶ αὐδυ ἀκονάστως Ηείνοἢ. γε] ΡΙο δ πονητὶ [οὨΪς, «υδῇὲ 

αἴδι πόνγε. 

Αἰκονίατοςηοη ἱπάιξλις τεξτοτίσ,πες σαϊος {Π|τὰς, ΠΟὴ Ρίσαϊας. 
Αἰκόνιον. τ οίξοτί 4. {18 .1.ἀς ΕΒ όπο ἀγθοτς, εἰδὲ τις ποιήστες ἐκ ὁ ἐβένε 

ἐκ ίγιον χεῶτο εἰς τὸ κολλύρια, βέλτιον ἐνεργήσει ἰὰ εἴν αυπριᾷ {4 

εχ ἐθοηο φοτίςι]α ςοἸ]γεῖϊς γτάτιτ » πο τας ρτοβείετ,ίις Ἀπ-Ε}}, 

ξΞ 



74 ΑΚ 
Ἡοτητοϊαατοσζετη πος πιοάο τεάδάϊτ, δ᾽ φιοὰ αὐ φοτοπὶ τεσὰ- 
ταγιαἀαίταπι ᾿ἴσπατα ἢτ ἴῃ σΟΠ γτία » «Ηϊολοῖας ογίτ» δὲ Μαγοεὶ- 
ἴα5:51 415 ἀτίγιτα [Πα σοτέ ἜΡεπο δά σσιοταπι οΟΠ ΠΥ γα ντᾶτιτ, 

εἰοδειας πιαὶὶς πηςἀοδ τι» δὲς. πὶ φαϊάεπι Ματςε}!. ἰδ ἀεπὶ 
φἀποτατροτ ὠκόνιον ἰητο  ΠΠ ὶ σοῃξογπηάταηι ἴῃ μαπς να πὶ εὑ ε- 
Ὡππ., 4 (α ̓ π4ς δά σοαΐος γαΐατα,, μά ιε τὰ εοηξιοδιὶς εχ- 

τοῦμαητῖς ατεγίτι {ας οἰατίτατὶ [οἷς ποζοπτ 9 ρα ]ατίπι ςοπιαΐς- 
ἴσαι ρατξ σογροῦὶ5 Βαπιαῃὶ ῬΓΕτΙ ΟΠ ΠΊι 4.1 4οπὶ Ὠ οί ςοτῖά. [το 
ς. ἀς ματπιατίτο ἰριάς, γίνεται ἢ κολλύρια εἷξ ἀυτώγνῃ ἀἰκόνια πρὸς ταὶ 
ἐν ὀφθαλμοῖς πόϑν δγττὴ δεια 5 14 εἴτ, μη εχ ο0 σοητγᾶ ΟςΙ]ΟΥΠΠῈ 
αἰξο(χίομες ἀςοοπχπτοάατα ΠΟ] ̓γτία, ὃς ἀοοηΐα. Ὠιέϊα ἤχατ δατοπι 
ἀςοηΐᾳ ἃ σοτίθιι5γαας Οταοὶ ὠκόγας γοσδητ. ΚΟ ]πις ἢ] ἄς πὶ το 
τας νέσεϊζ, 

Αἰκογιτὶ 4 εἴν ς ρα !αστςο, οἴτγα ρα] μετα πί, οἴτγα περοτίμσπη δ 1α- 
Βοτθιης ας ρα σηδ,οἶτγα ρα μεγὶς ᾿δέξαπι ἴσα ταξζη πη, Πης ρι-- 
συ έμοχηί, ῬΊνῸ.110.35.σἀρ.ττ. ΑἸς αἸπηδοιιις ὈἰοχΙρριπγαυὶ 
Ῥάπογάτιο ΟἸΥπΊρία οἴτγὰ ρυποτὶς ᾿αέξαπη(αιοα νοσαπτὶ ἀκονιτὶ) 
γἱοῖτ. ΘΟ 61.116 τὸ ς.σαρ. 6. {πε ραϊποτς,αο ἃ ἀιοι (Ο]ετ, ἱπογιοη- 
τάηυς νἱέξοτία οὈαομηῖτ, [κοΐ4η. ἴῃ ἀἰ4]. οσὐἴας ἱπίοτίρτῖο πλοῖον, 
ἰκονιτὶ κρτή σουΐυγ 1 εἰ[Ἐ, οἴτγα ΡΠ εγῖς ἰαέξιι πὶ νἱησαπΊας. Τ λα- 
εγά. 4 Πἰδιο ματτο, ἕτοιμοι ὄντες αἰ μευ εῶν, κ᾽ αὐτοῖς ὥσπερ εἰκονιπὶ 
διχάως αὖ γίκίω τί ϑεῶδ,ιντ Οτασιις ἱπίογρτος Ἐχρ! ρας, ἀμαχητί. 
ἸΠογατῖμϑ ἴῃ Ἐρηο 15» 

Οὐἱ πτ σου άττ10 ἀμ] ςοἰς ἤπια ρα] σογε ραϊ πα, 
εἰκονιτὴ ετσο, ἰἄ οἴξ, χωρὲς κόνεως ανόν εὐγῶν Θ- Ὁ μιούχης, ἢ ὄυμαρᾶς, ἰὰ 
«  εἰϊὲ ἃς εἰττα ἡσσοτίμπι. [)ς δ: ἀποίτατ μι Εις] ὲ «Πα 4 
{ἀπτ αἰϊξοιτὶ.,, δι οἰτγα Γπἀοτειη. ν 14ς Βιι 4.1 Ραηά. ὃς Εταίηγ. 1 
Ριουετθτο, Οἴτγα ρα! αογθηι. Ῥτο εοάοπὶ αἰ οἴτογ οὐδ πη αὐιδρω τὴ, 
οἴττα Ππἀογοπι. Ηογοάίδη ἔργο Ἱξοιιθ 40 εἴλυφϑε γριῶ ῥα δίως, κ᾿ εἰ- 
κογιτέγε ἑαλωίχατε. ΡΠ τίαη.Π0}}}0 ἔεγηχὲ πεσότίο τρηςιῃϊηὶ. δουῖτ 
Ῥυητ οτίατι ὩΘΏΏ1}}1 ἀκονητὶ ρῈΓ ἡ. ᾿ 

Αἰκόν «τὸν αὶ τὸ ἀΟΟὨΪΓ1ΠῚ ματα νεηδηατα, ἄς 44 Ὠ]οίζοτ. Ὁ..4. ὃς 
11}5.6.πχιϊτα. Ασοηΐτα πη ΡΙ ογίχιῃς ἀϊέξιπι νοϊαητ ἃ σοτιθιις δὲ ρα τ 
ττῖς ἰπ αυἶις Παίσι ἔογτιγ. Οα 4. Πρ το [ἐρείπτο Μεζαπιογρ μοί; 
Ὁ α: 4114 παίσψηταγ ἀμιγα νἠιᾶςία σαιταΣ γ Α στοῖτος ἀσοηϊτα νο- 
σατο ὃς ΡΊ ΠῚ [δ πάτα. μΗ1.27. σαρ.3.Ναἰοίτογ ἴπ ηπ!ἀϊς σαατῖθιις, 
ἡμᾶς ἀκόγας γοσληζ, ΑΘΟὨΐτα1 4}}} ἀϊοὶ ραταης, 4 δα ἠχτα πὰ ]- 
Ἰὰς ρα ες ἱπτογαςηίατ: Πα ΠῚ κόνις, ρα ες. Ἐ ΠεορὮτ. Π16. 9. ἡ ζοτ. 
ΡῬΙαρτιυποιράταχη τγαάϊτ αν Αςοηὶς ΡογΙαπάγηογιηι νίςο, νδὶ 
φορ ΟΠ Πιηλι}. πα οἰταν ὃς ὁ σας! ΠῚ λει. Ν εγθὰ οἶπι5 ΠΙητν 
φύεται ὃ πανταχοῦ κγὴ ἐκ ἐν ἢ ἀκόγαις μόνον, εἰφ᾽ ὧν ἔχει τίμ) πσρφσηηρρέ- 
ἀν. αὐτὴ δὲ ὅξι κώμη τις τ πδιανδυυΐων. φιλεῖ 2 μόλιςτα τες πετρώδεις 
πόποις, 14 εἴτ, παίοιταν ἀυτοτπη γ ίαυ 6 ΔΟΟΠ τι ΠῈ» ΠΟ [Π ἃ σομὶς 
ταυτί ἃ φαΐθιις5 ἀρρο!]ατίοποπι [ιπιρᾶτ. γίσυς δυτοπῃ ἢς εἴ 
Ῥετγίαπάγποτιηι. σα τογὶπα » Ιοσα ρειγοία ργαοίριὲ ἀπτας. Ἀ)1- 
εἴτις ἀσοηΐτ τη Ραγ ΑἸ] ασῆος Ρ] πιο Πἴδτγο 8. οαρ.27. Ραητῆοτας 
Ῥαγ σάγιος ἔτίσατας φοοηϊτο( 4 γεποπιπι εἴς ) γοπαητιγ Βαγθαγί. 
Οσσαρατ ΠΠῖσὸ ἔπαισας φατιιτη ἀπσοτῖν πάτο Ραγά]Π πο μος ἰὰ γο- 
ΠΟΏΠ 1 ἀρρο]ίδιογε αΐ(απ|. 

Αἰκένιτος. ὁ κ᾽ ἡ“ ἐρτορτὶὸ ψαΐ ἤπς ραίυςτγε βτγσοπ {Π|τὰς σα]ςς» ἤπε τα 
ἔχοιτο ἃς αἰρατίο, ἀκονίατος, ΠΟ ἰογίσατιις οαΐςε, ἀπίοσωτος οἷά εἴϊ, 
ποῦ Ρίςατις, γε Π1Ο ΠΡ. Ἔχ ροηΐτ ἱπα! σης, κεραμεοιῦ ὠγγεῖογ ἐ- 
κόγιτον τατες ἀπίοσώτον, δίς. ὃς Πρ τγο  φιἀε Οδησβαγι!θ.αἕ βαλὼν εἰς 

εἰκόγετον οἱ γ γεῖον, τ 115 νογτίτυΟΟἡ ἀιιητι ἴῃ ναίς ΠΕ. ποὴ ρὲ- 
σατο: δ᾽ αἰκόνιτον ἀἰχὶτ []ΠΠαητς Αροίϊζατα. 

Αἰκονίτως,ἰ4επὶ αιο ἀκονιτὶ ὠκοπια τως δπόνως. 
Αἴκονος κν»δ, πη ρογου τις, ἔοττ. ἄκλονος ,οὐτο ομητος,ἰ ΠΥραμ ἀπο, κὴ ἄπιληκ - 

τος, ἀπρωτίθ.. ΕῚ ὃς ἀἰκονίθ’ ἀσοηιις σοηι15 ΠοτίραΣ » 41 δὲ Ακεν Ὁ», 
τοίςοσ. 1.3. 

Αἴχοντες, δου ]χητοςηοη νοΐσητος, 
ΑἸἰκον τὴ, ἡπυτὸγἰη στατὶς ἰκεσίως, 
Αἰκοντίας, εν ἴσα [59 [ογ ρεητὶς σοηις, ΓαΙοἴ 2η. αδοὲ εἦδ δε ψώφων,βεαρή- 

φεῖς κὶ ἀκοντίαι τὸ ἰμμφίσβαγαι κὶ δράκοντες, δὲς. ἐκοντίαι ετδηΣ {τ 11 
1 τ στί αἶτα [δ ἱπαργοΠίοη ας τ ἀιέϊα αυὸς ἴδοι! πιοάο νι- 

Ὀτοητατ. ἰάσυΐας ΤΕγροης οταπῚ ἀἸ οἴτιιγ ἀκοντίλη,, αριὰ ΙΝ] φηατῇ 
1η ὙΠ οτίαοὶς ὃς ΖΕ Π14η. αἱ οἴτατ ἃς ἀκοντιζὸς τοῖϊτο Η εἰ γ οἷν. Αἰκοντιαὶ 
νετὸ Ποτίγα οἴ νη: σαπος οαγατ αὶ (ἀγρεητίθιις ἀεπγοτίος. 

Ακονπ ζω, μ ἰσω,ἰαςα]οτνίςιΠ ς ΠΟ (δα τηξείζο, μι ΠΠ]ΠΠρὰις ξαγίο, 
τα 1 Ἰαοῖο ει τοῖα, ἰασαΐα ἱητογήηιςο, ἰναΐϊα ρεγουτίο,, Ἰάσα]ο 
ςοητίηρο, αι Ροτοατίο, α σα πὶ ν] ΓΟ σοη]οῖο » ἴσια ΠῚ αλτ- 
το:ασσαίατίπο πῃ σίτατ. Π το στ, ἴδ το ργίπιο, ἰκοντίζων δ σεώ 
υδὸ ὡμαρτάνει,δις. ΗΠ Οπλοι οἰκόντιζε δουρὺ ΝαΠταη} σου τοτίῖτ, το στ 

ψιθδται τς τον ἀπ πὶ {ἰς σο η τα τιχτ γεὐκον τίζω εἰς πἕτον, ἰὰ οἰ. ταςιι- 
1υπὶ ἰ ππης πγίττο. Τμαςγά 4. 116. 7. ἐς ταὶ πλάγια αὔρα πλιεοντες, 
κα ὧδ αὐτῆ ἐς ἐδ γαύτας ἀκοντίζοντες. Τάς πΊ ραυ]ὸ [υρτὰ οὐπῦ ἀα- 
τιιο, οἱ ὐπὸ “Ἶα᾽ κρατεςώ μοίτων αὐτοῖς εἰκογτί ζοντες, ὅς, ἀκοντι δλεὶς» 1ᾶσ' 
οὐΐο ᾿έζυς, ΜυΐιςΝ δξ (ὦ εὖτε μάλις α βαρυπνέεσιν ἀήτας » Χειμε- 

θέας πανοιῆσιν ἀκοντίζοντες ἀῆσα!ν Αϑρόον ἐμπίηασιν ὅπὴ ῥηγμῖνι ϑι- 
Σ λάοσης ἷζον οητι νεητος τηςοἸδητος)ἄζο, 

Ακοντικὸν, το ἀϊ ἕξι τη ρμἀγπιάσυπη απο 44 Πη»αιιὸ ἃ το]οτα πὶ νυ] υ6- 
τὰ ἰαυάᾶγδῖ, 

Αἰόν τιον γου τὸν ἸΔοῸ πλντο την, μα ταν πα Π1|ς, Βα ἘΠ]ς, νει σα τα, 

Τρισα μη,» (σῖττα. Χοπορμοι Πδτο ρεῖπιο Ῥοάια ,ρτο ἰᾶςιι- 

᾿ ἈΚ 
ἴο » καὶ τεὶ ἀκόντια, πὸ ετίαιτι γοσᾶητ ἐρίπατι ἀουῇ Μαςείοπος. 

Ακόντισις, Δ συ ]ατίο. 
Αἰκόντισιζᾳ «τος, τὸ ἰαοΪΑτί ον να] ας ἰξζας»᾽ας. Ππη»το , Ρ] τ. ἵπ Ολ-το 
Αἰκοντισμὸς, οὐ, ὁ,ἰαξξατίο Πιαίϊτα, ἐκόγτισμοι. (τΏ1110. 

Αἰκοντις ἧς, 4γὁ ἸΔσα]Δτοτ ΠΟ ρ ἢ. 1101. Ρα ἴα, ὅπως ἱππικὸν φυλάηε- 
διγῦ ὅπως ἀἰκοντις ας, ἡ τοξότας. ΤΉ ΟΟΙτ, ΕΔγ]].ρ, Αἰνὲὶ ϑέτις βαϑύ-᾿ 
χολπος ἀκοντιςαῦ ἀχεληαιγδζς. Ἶ 

Ακογτιςοὺς ὑος»"γ]αΠΌ ]ατ]ο. 

Αἰκοντοίλ θ᾽ ὁ καὶ ἡ,ἰδουϊατοτ,νοῖος. 
Ακοντοδοκίθ-,41}: τας] Οὐ πὴ ἕξις νίτας ὃς ἀφο] ηΔξ. ἀἰοίτας ἀπὸ τ ἀπ 

κοντίε γἡ δοχαεύειν, 1, δὸκι μαζειν κ᾿ ὅ)πτηρεῖν. ᾿ 
Αἰκοντοφόρος γε, ὁ κὶ ἡ, Ἰασα! πὶ σοίϊας. 
Αἴκοπαι, τὰ το θἀϊοληγςητα ἰαΠἀτιἀλπες δὲ (αεί σατίοηος Ἰειυιδητῖα. 
Αἰκοπίας (Θ.,1αΠττυ της ἃς Δ Ὀοτῖς νάοιη15. Ασηξ. ἀς πχαηάο,, εἰκοπία- 

ςόν τινα δὲν εὐ ρρύσα,, γιατ πέτα ἔς 1] οὶ ὃς αχροάίταπα ἱ «Π0}10 
Ἰαίσοις ρεγπιθαθ ]ςη}: γηάς, Ἶ 

Αἰκοστάςως γ[.Π|}10 ΙΔ ογονηι} 10 πο οτῖο. Αἰκυποτὶ, 
Ααἰκοπὶς,ν1ἀ4ε Αἴκοπος. Ι 

Αἴλοπος, ὁ ἡ ἡ ἰηάς ἔς ποεῖ πα τι σα 1119 οὐκ ταπόνητος γ ΠΟῚ πιο ίοἴτις». 
Ἰειιϑογοσγοαάτας, δι ἃ [αΠιτιιάτης [ἠσετατας» ἰητεσοῖ, (Ο]τάιι5 νυ ΠΟΙ. 

νἱτἰατιις, ΠΟ ἢ Ῥοι Ογατιιδγποι ἐγ οίϊις ἃ τἴηο]5. Ὁ Πσορ τ ἀς μιῆο- 
Ῥἰκητ. ΠΡ. 4:οαρ.4.ς πλαϊο πηράϊςο , κ᾽ αὖ εἰς ἱμιούτια τεϑὴ τὸ μῆλον 
ἄκοποι διατηρεῖ. ὈῚ15.11.12.(αρ. 3. Ροπλιπι ἰρίαπη οάοτς 40} τγδιὰ 
ἢτίη γεοῖες νπὰ ςοπάϊτις.. διςέτημε Δ πα] πΔ ηοχία. [ἀε 1 
ὙΒοορ]τ.ἀς Οαιηῆς ρίαητ. 0... πὰρ. τη: ἀς Πηπηδητο : ἡ γὴ ἐμ- 
βανλομϑώη κὶ ἄκοπον παρ έχεσαι κὺ, αγοιδίσκασοι; γῃὰς ἀκόπως ἔχειν ρΟὦς 
εὔκοπῆον ἐῤναραὰ :ρίαπι εἰυ!άςιη 10] οὰρ, 17. ἄκοπος ανὴρ, ἐδέστω 

ἰωωχλημᾷνΘ- ὑὰ ὁ πινίθ’, σαἱ φάϊνιις πδηνο τπο εἴτις βαϊτ» δι Π4α5. 
νι ἄκοπον πέαΐξα, ἃ]ςχαπ . Α Ρῃτοί. τοὶ ἀἰκοπαιάςορα, πιο! ςαπγςη-- 
τὰ [αΠτι ἀἰηῖς ἀραιὰ πἸςαϊστηα [ςγίρτου ες, [ἡ εἴτ» τεπηεάϊα σοητγα, 
Ἰαθιτυάϊηες σοηἐεξξαναιὸἰ σοητγα κόποις, 1 εἴξ,[αότες πε ντῖτοῦ 
1|2.Βἀε]] ἀρὰ ϊοίςοτ. ἄκοπα νογτῖς πιο ἀἰ σαπηθητα “115: ΠΕΙΟ τς 
ται [αΠττυἀϊπες τοβοίπητς: Ἠδγηγοΐδιις αυτοπη πγεάϊσαιηςῃτα 
4πα: σοῃξτοατίς πιο πη τῖς ἰπἱπογιηι ἰαΠΠἸτυἀΐπος ὃς τί σατίοπεθς 
ἸευαητιΑςορα ἀραά Ρ]Ίη. ἀϊςαταγνοτίαπι ἃ ὨΙοίς Πδτο ᾿δσιηάο,.ς 
ἄκοποι διωυά μεῖς ο].ἄἴκοποι, ἀκοπώτερρν, ΠΎΪΠ15 ἰΔθΟΥτῖς., εἴκοποι μαλεί-ῦ 
γματα. ἀἰοίτιγ ὃς οἴκοπος ἵππος ὁ μη κόπων δ αὐαβάτίυυ, ΟΠ {ποοιη- 
(Δ ΧΈπορῃ. ΕἸῈ ὃς ἄκοπος σΘΙη πη: ΠΟΠῚ Θἢ ΥἹΟ {|Π|}} 15, 5 
Θατεὶς δυτοῖς ἸἘο Πάτα, 4ιιςς οτι4ΠῈ ἀἸοίταν ἀκοπὶςν φαΐ ἰα Πιτιἀΐ--ς 
Ὡδῖπ ΤΌ]]ογα ογαάίτατον τάς Ρ]Ιη. ΕἸ οτίαπι Ασορος πεῖρα ΡΙ1- 
πΐο [ἰῦτο 27. ἃζ αγθιυπσι]α ηια ἀπασντῖς Ὀ]οἵςοτ. 

Αἴχοῶωρος, ὃ κὺὸ ἡγηοι Πτογσογατιις,ἘογσΟτ ας 1] σπι18. 
Ακόσως τὸ ἀκοπιάςως» ΒΑΠ.η]10 ἰαθ οτος. 
Αἰκορρίζειν ρτῸ αἰκροείζειγναριὰ ὈΤηἀατιι ΠῚ, 8, ἐκοροίζεῶς ργο ἀκροά ὧν. 
Ακορχῖθ., ποχιὰς, [Πα ]}}ς, βλαξερὸς, αἰωφελής. 
Αἰκόρες Θ.,κ, ὁ κα ἡ, τ] Δ 1Πτς,πο ἰἀτιατεις,[ης Χατιταίο 115,1 πηπτοάε- 

τάτας, ΠΟΧΡ 115, δες, ΟΠ γΓΟἰτοηλιις, ὁ τ σῷ ϑεοῦ λατρείας ἀκόρς-, 
ςος.1Π}ς Ποῖ ουΐτοτ ᾿η τ] Ὀ}}1ς. 

Ακόρδυτος, Η οἰ ΟΠ. ἜΧροηὶτ ἀκόρεστος ,ὠΐαληςος, [τα πὴ οἰστέρωτος; ἱ. ἴζο- 
Ῥίς πο πηιιηάατιι5, απ] 4 ΠῚ ἃ κορεύω ΠἰσηΣ Ε 46 πὶ αμ10 ἃ κορέω, 

Αἰκορέστως »ἱΠ!ἀτατΑ ὈΠ]Π τον Οὐ ςετ.ἰη Δτι αἰ  τεῖ Ρ]]η. ᾿ 
Ακόρητος γε, ἱΠιτἰ Ὁ 111ς, αϑρῷ τὸ κόρος, Ἡ οἴἴο 4. αῤής ἀκόρητος ἰὐτ' ολπτο- 

τὸ ἱποχρ] οὈ 115,1 Ἐρισταηγ. δύλων ἀκόρητος ἐτυχϑν,δές, το πὶ Τη- 
οὐΐτιις, ὐκολλώπιςος αὐ ἀ ὃ κορεἴννρΠΓΘατο, γεγγογογοὶ χαλλωπίζην, 
ΑὐἸορ ἴῃ Νεθ. ἐμοὶ γὸ ἰώ ἐἴγροικος ἡ δὲςτος βίος εδυρωτιῶν, ἀκόρητος, 
εἰκῆ χείμῆμος ἱά οἴ, α μι] σηΐπι ἐγαὰς ταϊτῖςα Τα Πτπια νιταν πιατ- 
ςεἴζειις, ̓ πογπατα,τοπιοτα ἰσθης. ᾿ 

Αἰκορία ας» γἱπτίοτας, ἱπίατιὈ Π ἴτας. ὠκορία τρορὴς ν ἱπτεπηρογδητία 
οἰ αι πὴ 4υὶς οτίαπι οἶττα ἰΔτιιγίτατο πα γε οἱ τΕΓ, 

ΑἸἰκοργαρ],ῦτα “ιιάπῃ 4 44πὶ Ἔχ πιαης σαγάαα τη δαπεάιξξιπι (γ] 
πιεῆτεαι Πμογθατίογι πη Το ρ γαΐ, ΠΡ. ἀς ἡζοτ. ρ΄ δητ, σαρ.16. 
τοροηΐτ ἰητοῖ φυλλακανϑτε, ΠΕ ΠῚ ἰ 01: φυλλα χαιγϑον σ᾽ ὅλως ἐν μὸ 
τοῖς δένδιροις οι ἔςειν ἐδὲν(ταπαφη Ρ]ις νί ἀϊς ΡΙ]Ϊη. 4 ̓ πααῖν ἴρτος 
16.ςΔρ.24. Αφυΐθατα ἀπ Ο Το ᾶς ΠΠ οιπὶ σαπετὶ : ηΔπὶ ἱππίρογο, 
ἔρί πα ρτὸ [ο]ο οἢ)ὲν 3 τοῖς ἄλλοις ὑλήμασίήν ὅδε, δὴ καὶ ὃ εἰϊκοργαι» γ᾽ 
δ)υπὶς, κα ὁ ἄκανϑος ( {τ ςοττίρ᾽σηάαπὶ οἴκανος γάρ! οηἀ ΤΠθο.ς 
Ῥταίξαηι δ το [ὄχτο οἰυίδειη ἀγσαυχηεητὶ σαριτο τογτίοΑσογης ὦ 
ἴητοῖ (ρί ποίας ρίλητος τοροπίσαγ, γο ] τα Ἰοσίτωτ : δή ἄχορνα λδυ-- 
χφκανϑες χιίλκειος κγῆκος πολυάκανϑος » ἀτράκτυ λὶςγ ὀνόκσυξος, ἐξίνη. 

Οὐ Ιοςο ξιἰσὸ ἰορσίταν ἔκαρνα ργο οἴκορνα: ΄ιαπὶ ἰςδξίοη πη οῦ-ς 
Βτπτιασ Ρ]Ιμΐας Πδ.51.παρ.16.4ἱ ἰτὰ Τ Ποοργατα πὶ ἱπτεγρτοῖασις 
τιις εἴτ: Οαγάτις ὃς Ο]1ο δὲ σαι] [ρ ποίας ἰαπυισίπες μαδοτ, το πὶ 
Δοοτγη νου σατο. παϊσοος, ηάος ( (54 ςηεςος ΙορηΔμΠ1) 
ΡΟΙΪγασαητ ΒοβιοΠορΥΧοϑ: μοϊχίης (ρτο πο {ἐπἰτιςηάηι ἰχί-- 
πο) Αρυάουηάοπι Οτασαπι αὐτβοτγοιι ἀτέξι ].ς..4. ταγίς ἴτὰ ΠΟ 
τιρτὲ Ἰερίτυτονΐ σ᾽ εὔκοιονα, τορρσεμφερὴς ὡς ὡπλῶς εἰπεῖν γν7) πίω) πορό-- 
συψιν σῇ κνήκῳ τῇ ἡμέρα, χρῶμα ὃ) ὅδίξανϑον ἔχει χὐ λεπαιρήν, Ρ]1.].16.. 
ς.21.Αςοτπα ςοΐουο ταητὰ το ἀπησαιταγ ἃ Ριηθσαιογς ἴὰοςο. 

Αἰκουνοὶ, Ὀτ ας υἸο᾽οςυα". α ἐλεζοι. - 

Αἰκορρς, ἀσογας»ΡΙαυτα ἀς χα ΤἩσΟρὮτ. 5.2. ἈΠΕ. ΡΙΔητ. ἀκορον » ἅτ 
ΠΟΤΕ ΠῚ, σΘΠ}15 Βεγθα,αριά Ὀτοίςοτγὶ 4. 11}0.χ σαρ.2.Ὑ ηάς Ακορίτης 

οἶνος, ἀρ οαηάοτῃ [10.5.1 οἴτιαςοτίτος Ὑ τη π|)1 εἴ, οχ ἀοοτο 
ςοηξξέϊι τη. 

Ακοῤ- 



δ, Ἃ 
ὑκοῤῥαὶ Πρ ας αἴκανϑω. 

Αἰκόρυμβοι, ἀσϊηὶ (μα γε! δταυᾶ γαπγῖς {ρου ὐὰ γος ηγατί ΠῚ» 40 1 
"ῃ πςάστα ϑυϊάας. ; 

Ἀἰκόρυφα, [1 ΠῚ ΓΔ ΠΊἶ τὰ, αὐαρίϑμητα πολλαὶ, ΕἸ εἴγε. 
Α χόρω δον ἐΠΥΡ Ο Χο ΠῚ νἱΠ ταξξζα Οἱ ΠῚ, αἰκτένετον ἄκαρπον, ") ἀξύλιρθον: 
ἄχος τος τὸ ςιἰε]ν πιοάιοσίπα, τεπησά πηι, ἡγε τσαηγοητια). ο- 

1απν.} 0.7. ςὰρ.3. Ν ὁτοτιπαγία ἀπ τ] ρα: ργάσης οἷδε ἀςθοῖ ρο- 
φοτὶς παν ζοτ,ντ Π τος οχίσατ,νοὶ Ἰητοστιμι σο πόρτα τὴ, ΌΠῚ 
τγαρ νοτίας πτοτ, οοἷς σοηιτα! δας σχιγαῖνατ, να] ἔσετο ἀϊα ὦ π 
εἰττγα πη ατγὶς ΡΟ ἸΟΙ ΩΣ ράγτυμ σὐιοατ,αιοι Οταῖι νοσαητῖ, ἐμ - 
βρύνκ ἄκος. ΑτΗοΡΒαη ἰπτογρτας, φινάχν, πα ττντ ὸ αροκόμον. δ ἢ 
φαινομῆμε κρανία το αἴκος κἡὐ σκέπη, Ατομίας ΕΡΊΘτΔΏΎ "ἢ, τοὶ 3 χρχῶν 
εὗρον αἴκος οϑίωδοοινὰ οἰδ, ππαϊογιπιν τοπηξ τιν ἡγοτταΐ τς ηο- 
τυης, Ἐτ ΤΟ] ἀπς, κρὺπ τοὶ δδιιδεσεν ἄν, ἰὰ εἴτ. ἴητοτ ργίματος ράγιος 
τὸς αδίςομϊτα ίμητ ἃς τοέζα: ας ε] ΟΠ} τες ἀοίοι ὑπ τὰ τα πὶ 
δὲ τογαπι αἀποτίαγι λνδος οὐδ, ἰςπιρτὶς αὐὐοίτεις ταλ πη ἔεις ἃς ἀϊ- 
φοτὶς βοτταπιπι. Ἡογο δ. Ἰθγο ργίμνο, ἰ παυΐεῶι αἴκεα δγζεῶν ὅς. 1- 
Ἰιωά. ὁ ἐσύτι μῆχος ῥὲχ ϑέντος χακοῦ ἐς ἄκος εὐρεῖν" ἄκος ποιεῖ ὧς, τοῖς 
ἀἴιιπι ΔβἕουτοΡΊατο ἐς Γιοριθιις ν ἴκος φαέμακον, ϑεραπεία, βονίϑεια, 
Ξ ἴαμα. 

Αἰεσμίω, μ ἡσω,ἰὰ εἴς, ἀτακτῶ͵ ἰηἀεςοτὸ τὴς σογον πηιποῦο ΠΊΘΟ ροῖ- 
ἘγαπῚ διησοτινίςες αὐςᾶς ποὺ ΟὈεονίαην Ἰπςοπιροτις,ἀςια- 

πυΐτο, ϑγηοῖτος ἣν ἘρΗΧΟ] ἠκόσμη ταὶ πνεύμαται κὶ η' ϑεέλαοσα κυκεῶν 
ἐγιγένει. Βυά.αά Ρ᾽ ΝΠ] ο σου Ων, ὁ ανωτοέτη ἀξία κορυφίωλ ΜᾺ] τιμδῆϑ εἰλον- 
χα,ἐν αἰτίᾳ νει ὅδιν ὡς πεηπετῶς ὠτακτῆστισα ΕΣ ἐν τῇ ἰδῖσ. ἑαυ μοίρᾳ 

πόνυ ἀκοσμίσασα. ΕἸ ὀρροπιζυγ ὀντώκτας ζιώ ΠΟοτ,υ Αἰςορ.ἐ- 
σκόποιι δὲ ὧν κολάσουσε τὲς ὠκοσμοιιῦ τας, δίς. 

Ἀχόσμετος ὁ αὶ ἡ πηςαΐτας, ΠΟ τῆατιις, 
᾿Αἰχονμήτως τῃηςοπιρτὸ, ποοπιροίιὰ ΡΙατο ἀς 1 εσίδ. 

Ἀκοσωΐα, ας, ἡγε πος τ πηοητι νἀ ἀεοιις, ἐπι αχιιἀιτία, Ροτ ]δητία, 
᾿ς φοηροτίος τόγα τι σοηξεα. ἀταξία ΠΟοτατ.η Ατθοραρ,, νίτα βασὶ- 

τιοα , Οἷσεγ. Ατἰΐζοτο!, ΡΟ τὶς. ἶδτο σαι άο, αρίτε σέξαιιο, 
ἀκοσμίαν ἀρρε! δαῖτ [τ] ΡοΙτα θαι, πτίντων 3 φαυλότατον πὸ 
᾿ς κα ἀκοταίας ἴα διωα τῆσδ. ἰωδ συσ τῶσι πολλάκις͵ ὅ ταν μη δίκας βέλωνται 

οδοιῦα!αο οτίαπι νεῦθο ΡΙαταγοὶ τα πὶ Κι οηι. Κ ερ. τεπηροτς 
δ. στ] ς ἀρρο ἰαυττυ]αυπι ςοηλἰτία που μα θεγθπταγ, οὰ] ὄν" 
χοσμῖαν ορροηιτναριὰ Ατηΐ. ατεπὶ ἀἰκοσμίεν Βυιά,. νοττίς σὄσοτί 

᾿ φοηβιῇπι, ὃς ἱπσοπαίταπι τη 15. ἐς τηιτάοννθὶ (Ὀγ δ τ κόσμον δ᾽ 
ἐτύμως τὸ σύμπειν, ἀλλ᾽ ὧς ἀκοσμίαν ὀγορ( σα)ς αὖ, Ἰχας΄ Ξἢ ἐπι νόθα 

ο΄ βετεβάϊτ. νπιπογία πιέσας ἰρίαιπι σοπλπηο ἀΐας κόσμον ποπηίηα- 
πιογί οἷ οἰξ, σο Πρ ρει γοτἢ ΠῚ σΟΠΊρΟ Ἰταπη σου οἰ πόσις οΥ- 
ἄΐως ἀϊρεἴϊλπ) ἡιιὰ πη ὠκοσμίαν, τὰ οἵξ, σουσοτίοαι σομιηίαπι ἧς 
Ἰηςοηάιταπγ.Οτερο ἐντεῦῖϑεν κόσμον καὶ πρὶν ἀκοσμία λάμβανει. [ἀς πὶ 
αἰϊοι ἀκοσμίαν ὃς ἀταξίαν ἀς “40 ἀἰχίτταῖε εἴς αιοὰ ἀρυὰ ΡΊατ. 
Ἰσσιηχεις τὰ ΠΡ .ἀς ἀπιτπὶ ργοογ. οἰκοσμία γὸ ἰωῦ ταὶ τ ρὲ  πῦ κόσμου 
“Αυέστως. 

Κκεσμος, ὁ κὶ αἰ οἱπογαατις σου βίας, ἴῃ ἀϊ σοἴτιις»ροτυΐλας, ἱπηπγοάε- 
ἴζας, ἐ πεκτος εἰ πιπνιάτς, Ἰσσαϊτας, ἀξζαη.1}0.7.(ρ. 16. ἀαρεπὴς, 
ἄτακτος ,ἄτροπος, ἄμμορφίθη, μωρός. 

Αἰκόσμως, χα ἀὲ,τυτριτοτνἀςξογπιτετ. 

Αἀχος ἕω, μυέσω πικανοτάςονίασίποτ,ίει; κραϑιάξω, ραίζοτι το πηδάπιο- 
ἀὰπὶ σα] αἰτηυαιο ςοπηυτγῖγὶ (οἱ σης. ΠΟ ἢ1.1}1 ἡ. ζ. Ωἧς δ᾽ ὅτέ 
τις ςατὸς ἵππος ἀκος ἴστες σὲ φατννιντίτιτ ὃζ μος νοῖρο ΝΊςαράοτ. 
ἀκος ὅστις (Ἰααῖτ Η εἰν (ἢ κριϑιάσεις ἀδδηφαγύσας Σπὸ πῇ αἰἴκος λαμ 

᾽ς βανειν:τέϑησι ἢ τὸ ἄκος “πὴ ἡ ἐποπαύσεως τῷ τε λιμοῦ, κα ἡ δίψης. πίον ἐ- 

χέοντό τε διψ αν" 2 Αριςόνικος ἐν ἄχει »πυόωρθ, διὸ ξπφέρει δεσμὸν 

Σποῤ ῥήξας ϑείει πεδίοιο κρφαίνων, ὃ κὶ βύλτιον εἴρντα! πινὲς 35 ἀδίω πλη- 
 ρωϑεὶς » ρτατον μᾶς δυῖοαι ΤητοΓργειάτιοηος (ετἰδις Εὐπατῃϊας,α- 

᾿ Πίος νεῖ ]ς τος ἀκος ὅσαι ρςτ (γ υςοροῦ ἀϊέξι πὶ ρτο εἰκολας-ῆσαι δι 
οι αἰχολάςως διατεϑίω αν ποηπΌ ] ος τυτογριοταγί ἰσυχοίσαι» ὨΙ ΠΎΙΓΙΙΠῚ 

αἴρα τὸ ἀκίμ, ἤγριω ἡσυχωςὺςύῶαι. ἘΠῚ αἰἴος 41 ἰςείθηι ἐς ἡ - 

σαςιὃς ἀχροηδητ ῥυπανϑεὶς » ἰογά δας ςοἰπημίπατιις ; ἀοτίμδητες 
Βος νειθιπῈ εχ α ρτίσατημο ἃς γοῖτος Πσηίοαητς (οτος ἀςόαᾳ; 
ΡῬοδζατῃ Πισϊαηχί τε, ἰὼ ὃ ὡς χει. Ττο πὶ ̓πά τσ ΠΟΥ, δυσζερώνω, 

᾿Αἰκος ὶ, ογάφυ πη, κραϑὴ νοὶ οπτηὶς οἴθας, Η οὐ ἐστὶ τητεγρτος, 1Ππ44.ζ, 

᾿άκος αἱ, αἱ κειϑαὶ αἴϑᾷ τὸ ἀΐκος ποιεῖν τοῖς νοσοῦσι πινομῆμας. 
ζκοτον, τὸ, ἀόργητον. ν 
κουα ζω μ.άσω,λαἀἶο, ἐκούω" ἀκουάζονται ἀοιδοῦ ἰᾷ ς(ζ, “ΔητοτοπῚ δ1}- 

ο΄ ἀϊυης, Ηοιη. "1.4.9. 
Ἀχουΐων λυαΐτο,,. ἀκούειν. 

νήνρτο ἀκον αὐάϊτιο,αιἀἑτεις, υγίςναυτες, ηγ4.Ο ἀν ξ, ὃ σ᾽ ἔβη 
χ᾽ πατεὶς ἐκουνώ γι. ἃς ραττο [στοἴταταγαν ἔξα δι ἀϊτωτι5,1. 1 αυτά 
ἔληγα ὅς αὐιάϊτιοης ἐς ραῖτο διάῖτοτ, Ὁ 

Αχουκα Τγοτϊοὸς, Ρτὸ ἠκουκανάριι Ρ]ατατο ἢ. ἴπ ΠΥ ςαγσο, 
᾿Αχουοὶ οἱ, πὰς ἐπεικουοὶ «αὐϊίοτος. 
Αἴχονροςγε ὃ, ιὐτουίαςν εἰ ἄπαις, εἷς ἤσς Πθετίς. 

Αἴκους ἀΐκοντος. ὃ, ἰλσυ πν. ΑὙῊ τ 4.10 Ἀ Ο Πα δηςοπΊ. οἱ ἢ ἄκοντες δή ἐκ 
διὸς πϑριπίτηοντες αγλύλες ἐγχαταλαμβαύεσι,ἀ εἰἴιτ ε] δι πγοη!ὰ. Ε- 
Ρ'δτααι τῇ ἤδιμία κὺ πυϑοῖ διοφωῖν ὁ φίχων(θ- ἐνίκα) Αἴλμα,ποδωκείίω, 
δίτκον αἴκουτα, Β 

Αἴκου σα νυ ἰπαἴτα, σοι ΕΓ αξεαποιγορεσηαης:σαίας πγϑίσι ΠΠΠῈ]ΠῚ 
ν΄ εἢ ἀχωγ,ἄκουστι Αριὰ ΗΙρρΡ.πεπληρωνῆσν, Οἴτῃ, 

᾿Αχον δὲν λυάἀίτιην.Τοτς τάμα ἱπιροτίοπαὶς οἰδ ρηττΊςρντ δέον, αν ξο- 

ΠΗ 

-- 

΄ 

ΑΚ “9 
σἥκον, δοχκοιυῦ, γνω ϑιὲν δες ντ ἀοςοῖ (18 1|0.2. τα Πητη. 

Ακευσιάζω,ςΟρ’Ο, ἀκουσνα ἁνείσης χὶ αἱ μαρτούσης αἰκουσίως ψυχέρι συ. 
Ἰη ἸΝαπγετ. Βιδ].1, ἀρ πγα; φαας ποίσιςης ραςοαιετ. Ὁ 

Αἰκουσίϑεοννὰ εἰ ἷς αχ τα ἀϊτα πη. 

Αἰκουσιθ-, ὁ καὶ ἡ, ἰηαιΐτας, ςοαέξας, ἱηπο! απταγίςνοὐϊοίις,νὶ σχρτγοεί- 
(ως, γιΟἰσηταςηργατοῦ την] ἰςητοητίαπι ἀσοίάεις, ὠτρφαίρετίθυ, 
Τοοτ α ΝΊςος!. γυύμναζε σία τὸν πόνοις ἑκυσίοις ὅπως αἵ διωΐαιο καὶ 
τὸς ἀκουσίας ὠαουήμειν. Ὀ]αταιςἢ, ἴῃ ΝΜ μηγλνάποίνπησες ἀκούσιδ-,ιὰ 
εἴτ, οσουτίις ποῦ ν]τγοηςις.Οτοσοτ Ναζδηζοη. ἐς 5. Βαρτίπηα- 
τοιοἱ δ) ἐδέ εἰσιν ἐν διω ἁμει «ὦ δέξαξι, ἢ διὰ νηπιότητα συχον, κ΄ τινά 
τελέως ἀκούσιον αὐδαπέτειαν: ὃς ΑἸ} 1,ἀἰκούσιίθ- διαμαρτία, ἰὰ ςἰϊ, ςοα- 
ἔζας σττογ. ἀρὰ οὐ την, κου σιίθ- γγόνησις, σοαξζα διοησγατο, ΙΑ 
το ἀς Πιοσιθυις, ἀχὸν σι. ἀ δικία,, ΤῃαΟ]τητατία; ΠΟ ίρουτς ὥμξα 
Ἰρίαγια.τὸ ἀκούσιον, κα Εἰϊ, μου οἶττα γοϊαητατοπι ἢτιαιιοά φαῖς ἰπ 
υἷτας Βιοῖτ, ΟτοσογΝαζαυζοη. τὸ μὴ ἀκούσιον, ἐ δὲ μόνιμον, χά εἴ, 
ιϊσαυ εὶ νιοἰςιταηι εξ, ἀϊαταγημνη ἤθη οἴζοτὸ ἀκέσιον το ΕςοΪς - 
{ας σιρ.1ο. Ἰρποταητία ἐχρουίτιγ, ζαιοίαη, ἴῃ ἀνα]. 4υἱ αἰλμειφ 
10 Ὁ τι θ᾽ τ, γυμνωϑ εἰσὴς αὐ χΤ' πὸ ἀκέσιον ὁ ὥρων πρὶ δέραα χευσά ,ἰὰ 
εἴν, ργατογ ἀθστηὶ [ςητοητίαπι. ἘΡᾺ πὰ ἀκέσια ἀϊειιηταγ,, 4015 

᾿ Α τπυ τὶς ἀξ ΠΕ » ἔδιι ἰσπΠογδητίθιες : ἐς αυατο νις Ατηΐος. 
Ἀχεσίως,ργῶτοῦ δηϊπηὶ ἐξπτοητἰ Δα) »ἰηςσοηία τὸ, ρι στον νοΪυ τατον, 

σιαυατὸ, 
Αἴἰκεσμα τος τὸ Δῃα ἰτίοναι ἀίτιις, ἀ  ς ΡΠ Γηνρταεερτῦ, ἀνέσματα τερ- 

πνοαὶ αι; αάΐτι ἤπητ ᾿σαηἀα. ΠΟ οτ. δά Πεπιουίς. νἱγού τ κε. 
σμείτων πολλαὶ πογλων ὃ) χε μ(φότων χρείήω,, ἰὰ οἴξ, οχιξιμγα πιυ τας 
αἰίο ρ! ηαϑνἴοιι ργασορτα, γα τἰς ροουηῖς οὔϊς ρταιαητίοτα. 1- 
τεη) ἰυιοἰδι).ὲν δίκιι φωνηέντων, κὶ οἷς-ὸν ἰωῦ μοι τὸ ἄκεσνα» ἰὰ ς[τ, τος 
ογατ ἁαάϊτιι πγιἱ τοἰ ογατλις. [ἀς πὶ ἴῃ ἸΝυρτίη, εἰ γδ μικρθν αὐτι - 
“ἄν τοσαύταις μὴρ ἔπεϑυ αἱαις τοσούτοις ὃ ϑεάμασί τὸ κὶ ἀκούσμασι πτίν 
τοϑεν ἕλκεσι κὶ αὐτιλαμβ εομίῥοις, (ρεέζασυϊις δὲ ἀυε τ οηϊδς,, 1Δ 
εἴζ, τόσαις 5 ἱρεέϊεπευγ, ὃὲ αυὰ διιάϊδητητ. Χοηόρμοὴ ἧ ἢ 

ποίντων ἡδίς-ε ἀκέσιιάτος «ἐπτιίγε ἑαυ αὐηΐκοίθ» εἶ, το ΟΠ. ηΐ πα πη ἀα - 
ἄντα ταςαῃάη!υπλαπὶ »᾿δυάςη τιιλπι ΠμΠ 04 ΠῚ αι !ς. ΠΟογαῖ. 
ὅτω ὃ τίω) γναίμίω ἀδιυυΐατον διατεϑίμ αι ν δ μυὴ πονῶν καὶ χαλῶν ἀκε- 
σμάπτων πεπληρωμῆμον ν ρι σεςορτὶς ἘΧρ]ςτι}}. ἀκύσμ » Ἰὰς πὶ υοά 
ἐκρίαμα. Ηοι οὐπιως, ὅς ρτο φεμο. 

Αἰκεσμάτιον, ἀπ υτιυπγ,14 οἰζ, αὐ εἰ τιαπςα] Ο 61]. ἴῃ παγγατίιπ- 
οὐ α, Εγπλυ που εις, σαυτίῃ σα 4. οἴαη ἴῃ ἈΠΟ ραττιάς.» ἀν᾽ αἷγο 
δὴ τὸ ϑαυμάστιον ἐκέϊγο εἰκεσρζφ τιον ἄεισον, Ν [ἀγράτογ οτίδπι ἃ Οἷος 
τοης 84 Αττὶς. 

Ακεσίϑεογ, ]ιοά δὰ ΠΕ διιγος ρουπσπῖτ. Τα Ἐρίσγαπηηγας.. ΗὟ δὲ μ᾽ 
αὐοί ψας «ἄὄχυται καί μψω με γ[9- ἀκεσίϑευν, ἰά ς[ζν τὸ εἰς ϑεοῦῖ αἰκοαὶ ἐρ- 

χόμρον. 
Ακες ἐον, ααάϊς πάυιῃ οἵδ. Ἡοτγούοσ. ρίαγα] τοῦ ἀϊχὶτ ἴῃ ΤΒαΪ 4. κήή- 

ρυκας διέπεμπε" τε νὴ, κα διὰ κὶ ἐς ἀἰγυτῆον πιρφερέοντας τῷ φρατῴ 
ὡς σμέρδι(θ- τὸ κύρφυ ἀκες ἕα, εἴη πῷ κοιπούδ, δίοιντ δηιοιάι οδοάίγος 
τα. ἀκεςἐον σου τὶ ἤτον σογεηάας, Εὐτρίάος, 

Αἰχεςὴς οὐ ὁιαὐἀϊτοτ,αηςξίραϊες. Πιου. Πα] ίςατη, ἀς ΠΌοτ. γον Ὁ» 
ἀκος-ὴς προδέκε τῷ καί καὶ γρργέε τ λεοντίνα,, 

Ακεςικὸς ἀιάϊτα να! ας, αὐάιτογίας, Οὐτεπορογαος,αὐάϊτοτ, Ὠ ΓΙ ρα] 
ἔγ.Β σοτςιπὰς Ργιδαφοτισογιπη ἰητγα τοπΊριὶς τασευάΐ απ άτςη- 
ὀϊάας ακεςικὸὶ, [ἃ οζ΄, αὐάϊτοτος ἀρρο!] αραπτυτ, γε τεξεις οἰ! Ππς 
Ἰιῦτο ργιηῖο σαρίτο ποηουνεῖρον ἀκες κὸν, χὰ εἰδ, πογυις αιιάϊςηἀ 
τη του, ἔοι αὐ ἀϊςσηάι οἴμοι ἀο!οσάτας » γί ἂὖ ἴτας ἀοςοηη- 
τοάατις. Αἰοχαρά, Α Ρῃγοά. απάϊτογίας οτῖαπὶ ἃ Οαζὰ γοιτίταγ. 

Αἰκεςιῶν͵, ἐκεςικῶς ἔχων. 
Ακεςοὶς οὐ, δὰ Διά ϊτυ πα ρογαςπίοης να αυάίτα αι σαάοης, ηυΐ 

διμάττιι ρογοῖρι ροτοῃ, ταἱἷς 4] αὐάίατατν 41 αὐσίδις νίθιΡ.- 
τυτ, Χοπορβοη ἰΐδτο ργίπιο Ρασἀϊα ἀκέων τὰ ἀκεστα, δία. αι1- 
ἴτας φείδια [ἢ Ρία πη. ἐχροηίτων Ποοτι δὰ ΙΝ Ίςοςἰ οἱ 9. τὸς κύβοις 
εἰς ἀγώνας καὶ πυρῴξεις κατέςτησαν » ὡς τε μὴ μόνον ἀκεφοις, ἡμῖν, οἰγλιοὶ χὴ 
ϑεατοιὲ γεγϊυή ὥ' Οτοσοτ, ΝίαζαηΖ, ἀς Βαρτιίπγο. φοτι δ ὠμὴν ἀκοίωδ, 
ἵγα ἀκέσωυζ, τὴ καλυίσει κύρμίθ. οἱ ϑεὸς ἡ ἀκες ὃν ἡ αν γγύνπαι τὸ Ὡεω- 

Ἱνὸν ἔλείθο καὶ ἀκετιγϑώμν εἰγαγλίασιν κἢ δυφρορσιωύίω ἀκοάς ϑείαις ἔτο- 
χουμίνιω. 

Αἰκετίζω μι ἰσω αὐάϊτε ςῖο, ἀκύτισόν με “ φωνῆς σου, ἱᾷ οἴϊ, ἰομεῖ νοχ 
τὰς τη δυτγίθιις ηιεἰς,σαρίτε σασάο, Οαπτίςογϑοίσην. ὅς ἴῃ ΡΙαΙ 

τὴο Παυϊάϊςο ςο ἀκετιεῖς μοι ἀγαλλίασιν, ἰὰ εἴτ, ἀϊταϊ λσο ἀαδις 
Ἰατἰτίαπι Οτερ ΝΖ. εἰς τὸ ἅγιον βώπ]ισμᾳ .ἀκοτισϑύυνυ ἀγαλλίασιν» 
1ἀυάἀταπηις Χο τατοη οι. οιμτίιο δὲ ἀσοιίατιο τη ιταγ χε - 

τίσαι ἀοςετς, διδώξαι σι}. 
Ακύω μισω,λυἀϊο παι ο, ἀοοςογιγοίοςοκίδητίο,ραι οο,, ἔπη ἀἐ- 

ἔϊο «ιάϊςης. Ηος γετδυπιοντ ποαητ Ογάπηη}. απο ἡπηρίτοΣ 
ἐὐπι ρογίουα (ον οἱ το (Ὁ]α, σ σηἰτίαιιη) οχ τ. 51 ἀὐτοη συγ 
ντγοόσας {Ππγ1} τυ ησατηγ, ταῖς ρογίοηα ἢ ΘΟΠΙΌμΟ δί τὸς [ὴ ἃσοιι 
Ὠτῖσο ροηΐτατιντγύθαας ταρῖθο ἴ σουίτιιο, ΡΟ πὶ Ροτοιξ. ἀκέω 
στυ το δι άϊο:νάς ἀκ ἕομαι υἱπτ ’ σου, ὃς το αὐ άϊοτ. ὐ οί. ἰη ἀπ], 
ἁλιειὰ καϑήμεϑα ἑ'ποιμοι ἀκέειν τσ κόγων ἰ. (ξάοπηυς ρττατὶ πὰ γεῖσ 
δα αὐάτεηάινην. ἃ τ ορ ἢ ἷΡ ΡΙυτο, δῆλΘ- δι ὅδιν ὅτι ὃ πορῴγμρτος 
ἀἰκέκοέν τι βαδίσει κὶ τῷ τάχει. ακέω σου τὰς λόγρες ὦ ἀκύω σου “Ἶδ' 
λον Χ σσΟρὶ ἴκεστε 3 κἡ ἄλλον ἀυτώ χόγον, αἰτι ΠῚ οἴας ἰςγπιοποπι 

υάῖουϊ 1 ἀφ, το πολ» ὧν ἔφη ἀκκάνεδος (ς οΧ πιυϊτῖς φυ δ ἔγς ἀϊςεδας. 
ἀτδωτὲς ποιητὰς αὔρα ἢ κωνςαντίγεγοῦ ρτςροίτίους γι ἄοςοῖ ΓΟ. 

ξ "»" 

.Ν 



“ὖ Α Καὶ 
1,4Πτατ. ΤΠ σοτ. ὡς ρος, σα Πὶ ἀφοιυατίσο ἐν 5 ἀκούσαντες γγώσετε κχὺ 

αϑοὶ Τ δ ἄγλων ῬΊατο τ ρ αἱ 3 ἡσαν βεκήτης ἀκηκόατε παῤ ἐμοῦσα- 
φῦς,οχ πο οἰάτὲ διτάττἰ5, ἀκούω διονίκου,, ἀϊοι ατίτα (οἷο ρτῸ 
δμιάϊο ἃ νεἰ εχ Ὠοηΐςο. ἀκούω σιη σϑηΐτ, Βεπιοίεηιρτο οο- 
τοπα, “ἵν ὁ πόλεως ἀγαϑον περρικὼς ἀκούω, Χ ἐΠΟΡ]"- ταὶ σήρίιψας 
πάντας φασὶν υπτουΐύην ν κ᾽ ἀκούοντας αὐδῶ κηλειῶι᾽" ἀκούσομαι σα τα 
ἀοευας. Γαισιδη, ἴπ ΘΟΠΊΠΊΟ, τα ὃ. μ παύτει ἀκέτι δι κοιταφρίγηταῖ ἁ - 
κούὐσεῶ»ε. 1 ̓  6 πΊ ταπΊ ἢ ἄκου σάς 1Π| ΡαΓΓΊΟΙΡΙΟ ΡΥ ΠῚ] Δοῦ τι ἔγηῤ- 

ἑωθ σεται, εὖ εἶδα, ὅτι κακεῖνος αἰκούσας τῷ μύϑου Ῥίυττοῖι. τη Οα- 
τΎ}1Π0.πορλαὶ 3. τ καϑ' ἡ μζϑῦς ἀκηκοότες αἰϑράπων, χέγήν ἐ χουᾷν ἀξία 

ϑαύυματος τὰ οἷζ,ατ παμ]τα πα αὐ ἰλαίας ατατὶς ποπηιαιθι5. 46 
φΕριπτβ, ἀταηϊτατίοις ἄϊσηα τεξοττς Ρο πτιπτιις. “Θεπιοίιςη. 
πρὶ τῷ σερανα, περ εἰκότως ἀκούσετε μου, 4155 πχοττὸ ἀς πὴ 6 δας 
ἄϊετις. Ασα Π|ά. τη Ῥάη Δι}. τοιὶ σίυὶ ἀσήίαν οἰκουῦπας ἐνίας εἰκον εἰν 
βασικέωξιρτο, τξσι οστεπιρεγαγε ὅς τοσὶς ἀϊέζο εἴϊς ἁυάίςπτες. 
ΡΊΟτΑτοΒ.ἴἢ Πυγσαγρ,. ἰκούήν υὑπτουίσεσι ΤΟ τρος-ατεῖν μὴ δεωμαυβύων, 
1ᾷ εἴ, ΠΠ15 ράτοῖς ποὴ [αἰτίη εις, Ζαΐ ἐπηρογαγς ποσί αητισυ μὴ ἀο- 
εαίατ, [μαοίαη. αἀποτίας ᾿πογιιά τισι πγεΐτος 1. ἐπιρτίτδητς Π), 
ἑλικῶγα υὴρ γὸ ἵναι δια τείξᾳν αἱ ϑεαὶ χέγονται, δ᾽ ἀκήκοας οἴμαί ποτειδις. 
τάσηι ἴῃ ῬιΟμΊ ΤΉ κ) πρῶτον μἰρ ἄκου σον τοὶ αἴθὲ “σ᾽ κρεῶν. ου.ἀκου' 
ὧν τὰ ἀκους- ἃ ὃς Δα ἀϊοης εὰ πὲ [δ διά ϊτιιπὶ σαάπητ. ἀκούω ἀρός 
σου πἀτογοχ τὸ δος διιΐο. Ἡογοίοτ. [στο ρτίπιο, ἤκουσε πρὸς πῇ 
βιεκόκε τὸ ρή γμα, δὲς. τοτη ἃ δι δυΐςο αοςορίτ,αάτιιτ. ϑορῆος. 
γαύτ᾽ ἐκ ἀκούφν μεγάλα ὡρὸς δούλων κακοὶ ν αὐάῖτα ἃ [φταῖς,14 εἴ, νι 
ἀϊσαπταν ἃ (ἔγυῖ8, Αἰκόύω οτίαων ἀσοῖρίτατ ΡΓῸ ὀνομοζομκω ὅς κα- 
χούμαι, 4 εἴπ, ἀϊσον δ ἀρρϑιϊογ. Τα πη ἤιει. ρτο σογουαναῦτι γὸ 
φίχων κὶ ξέγωνγεὰ τότε ὀνομοίζοντο, ἰυλίκφι ἐ ϑω ρρδόκοιμω ν γειῦ κόλακες κχὺ 

ϑεοῖς ἐχϑροὶ κα τα »λανα προσήκει, ποίγται οἰκούεσι, Θτοροτ Νζαηζεη. 
ὧν τῷ αἱδὰὶ υἱοῦ κύγῳ, σαι μαρείτης ἀκούει ἡ δωμόνιον,Ἰα εἰϊ, ἀϊείξατ. τ- 

ἄεπι πϑεὲ ϑεολογίας͵ πνεῦμα 2 ἀκούει καὶ πόρ,ἀϊοίταν ἰρίτιτας ὃς ᾿σοῖς. 
ΤΠ ιοοογίτας ΔΎ]. ὄρρα κε κεὶν ἀΐδαο κεκρυμυῆμος ἐὩλὰς ἀκούσῃ, 

ἢς Οἱςοτγοῖα ΕρΗν, Τὰ φαΐ ΡΠ] οΙορ αι αὐ ἀϊς. ἢς ρα ά νάτιηος 
δυάῖις, ΗΠ τάς. δαῖγτ.ό. ᾿τθ ἱξοιιπο Ματασῖσε ρατοῖ ἔδιι [ἀπὸ 
Ἰαϊεητίας ἀπά 19. Θγοάοτιις ἰῃ ὙΠ Α] Τα, ἀκούω μουσικίω ἐξῇ) πρῶτος, 
1ὰ εἴ, ςατετὶς ργαίξαγς πιηῖςα ἔσεοτ. [μιςοιδη. ἱαρροὺς ἃ εἰ πόντοι, ωρο- 
μυϑεις εἰ ἐν κόγοιφγὰδ᾽ ἀναίνομαι πυλοπιλαῖϑος εἰκούηγνηςαιο γροιίο ἐϊ- 
οἱ ἤρα]ας. Αὐτορμ.νερ χαίρω πολ εἰκούων διὴ κριοὶ ἃ εἿδ, ὀγομαζρ -- 
μῆνος. ἀκούω κακῶς γ 14 εἰϊτν πηα!ὰ ἀῃάϊο,, πηρᾶπι ἀἰσηίτατεπι πα! ἃ 
ταθοτιάκουω κακῶς ιὗατῦ τῷ ἐχϑρού, φοπα ἑἰς δὉ ἱπιΠΊίςο δ οἷο; 

τ μι τοϊπιῖσας σοημ οἰ ται τγ τα] ὸ διά ϊο αῦ πἰτῖςο,, ὑβρίζομω. 
ῬΙυταγοῖν τα Ῥογίοἶε, ἀκούων κακῶς ιἶσο τινος͵ ὅζς. Πίϑοτατιιη ΒιΗ1- 
τί 46, δηνότερον ἐνόμιζον ξὴ τὸ κακῶς ὑπο “Ἷ πολιηῖα᾽ οἰκούν, ἢ καλῶς 
υἶατερ ἡ ποιτρίδὸς δστοϑτων εἶν. [οἰ άπ. κακῶς ἀκούφς ἐν ποῖς παῤῥισιεί δου 

λϑηρις»πγα]ὸ δι 5 ἴπ (εγπιοηῖθες Ῥαγγὴ 1αἀ5:. Τ μυιογ ἀια. δ το 
τοιτ!ονάκου ὦ οἰ μήνοννρτΟ ἐπαινοιῖμαι,,οοἰρίτ, Πα ΐοης, δυπρεπείᾳ λό- 
ἡρυ ἄμήνον ἠκαυον, ου]α!4ἀπὶ τατίοῃ!5 ’ρεςῖς ςοσηπγοηἀαθαητατ. 
ἀκούσομαί σον το αὐὰ ἄτη. Γυ οἴδη.π ΑΠασμαιπάς, κτλ κῖμα ἡ βεα 

λῆς ἀκουσομαἱ σου. ἀκούω εἰδὴ τῶτε. ΕΤΟγπτορ Θη.4ς {{τιρ ας ,αὐδὲ αὐὸ 
“ μοιχείας ἰκήκοε πλεον ὑδὲν μοιχείαν Ὁ “ γιωωρκὸς ωρὸς δὶ μνηστῆρα. 

εἰκούω σε ὃν ταεναιιἀϊο το οἴϊς. Πεπηοβει. Ργο σθγοπα, ἐκ αὐ αὐτὸν 
ψπουύουΐι ἐν ἐλατείᾳ, ὄντα, οι!πὶ ἀριιά Ε]ατίαπη εἴα ποτὶ αι τς Πγι:: 
ἢς Ἰοογ. τ Ῥαπεσυγ. ἀκούω φωνζω σού, «πιο. ἤκουσαν παρόδου 
ποι πολεμίοις ςρατοιιᾧ τας, πατῇ ἀκτίιο. ΡΊΑτο ἴῃ ἐρητ. 7. ὡκ «τά. 
ξιον ἀκούσαι νέῳ "ἡ μλνέω, τες ποῃ «ΠΕ Ἰηάῖσπα ατια: ἃ ἰππιφης δὰι- 
ἀϊδτιιτ ὅς [φυς. ἀκούίῳ γηχόνανον, αι ἀϊο παῖατο. Μιβειις, Νηχ υδυόν τε 
λέαν ρον οἱ μοί κ᾿ χὐχνον ἀκούω, Αυΐχνον ἀπαγγένλον τοὶ διακτορίϊω αἱ φρ- 

δέτης. Ὁ οτ. ἐν τωῦ προς φίλια πον͵ οἷαί σοὶ συμφέρειν εἰκούσαι πἰδὶ αὐ οἷν. 
ἀκούει οτίατη ρτο δοςίρὶ ἴδια δα πὶ ΘαΖα 110..4..Οταπχηχατ. αὔτο 
Ὁ) χἡ ἀποτελεςικῶς ἔχει ἀκού ἐῶ ἰκούωῳ σὰπι ραττίοΙρίο αἰτογίας νοῦς 
οἱ πόρῆοι [15.1.9 χά ἰα;, ἤκουσεν αὐόρος ἡ δὴ τεὶ ἔργα ιαρα ]6- 

ε΄ μῆμογ ἃ κύρρν μά ππ|τ τες νίγο ἀίσπας ΟΥτιιπὶ σόγεγο. τὴ ἀσςι- 
[ἀτίαο, Ρίατο ἱπ ἃροϊονα δοογατίς, ὑμεῖς “έ μου ἀκούσεῶνε πᾶσαν 
πἰωὶ ἀλνϑειανγἱᾳ εἴτ, οχ πιο γεγίγατο πη τοτατη υαἱετίς. Πσοϊῆςαι 
ετίαπι ππάο,αιάίοννεὶ εχ δαάίτα ἰοἰονάι τε οἰ το νοῖ ἄτας. ο- 
πορὰ. ΗΕ]. 6. αρέῶνεν υἱὲ ΤΓἀκούων ἐζήλοιωυ αἰυὐ δὲ τὲ πόλιν ὅτι ποίν-- 
σαξι δὲς, νυ δ᾽ ὑκέτι ὠκούΐω͵ εἰγν᾽ αὐτὸς ἢ δὴ παρῶν ὁρῶ, [ἃ εἴζ, Δητεα 
4α! 4: ΠῚ ἐχ 115 4118: ξἔιοέο ἀοςοροτγαπι οἰαϊτατοηι ἤϑὴς βοττυπα- 
τατι οἰἴπ ἀἰςοβ πη) χιὸ ἀ οπτηθο ὅσ. ὨμπῸ ἀυτο ΠῚ ΠΟ ἴΔ4Π| ἔϊη 
ἀο αὐτο, δ ργαίξης σογπο. [τὸ ΠῈ ΔΙ ΔἸΓΟΓ {{πΠ|, ἀ1|π΄ρα ες Πυ ΠῚ 
1,χὅτ, Αναξιευῆύης Νιιληίσιος ἤκουσεν Αγαξιμαὐδοε ἔνιοι 9. κα Πιαρυλυίφε φα 

σὴν ἀκοῦται, Αἰκούω ττο πὴ Δ ἀΐο,ρτΟ ἸΏΓΟΠΠΡῸ, δὲ τυτογριέτου, νῖ 
ἄοςοι Βυά.Οαἴοο. τη ΜοΠ το αἱπλοιώ δὲ ὅταν εἴ πὼ ῥόδεγονγ ἡ αἴγλο' 

αἰ δα τοιίταν ἀκεν εἰν σὲ χοῦ. Ἶ 
Αἰκοῶ [αταγαπῖ (δοαη ει ΠῚ πὰ κἰ κοον, σα Πἀϊ ἀοτι ΠῚ ἃς ἐκοούμαι, ἔιτα- 

τατη ἰςοιηάαπη πιά μτηι. 
Αιἰκόχρυτον Ε] εἰν «ἢ, ἀπλήρωτον»ἰ ΠΟ ΧΡ] στα πῚ» ἴσαι ἵπεΧρ  οδ 116, Ρτὸ αιιο 

του σοηἅπι ΠῚ ΡΌΓΙΙΙς αἰκόρητον. 
Αἰκρα, ἡ ατχυσασα πιόη ΠΊΟΌΣ55 ΨΟΤΙΟΧ. ῬΓΟΌΏΤΟΠΓΟΤΤΙ ΠῚ, {Π| ΠῚ ΠΉΠΙ ΠῚ 

πσ Ἢ ΠῚ. ῬΊατατς ἢ «δὶ ἀοργησίας ὡς τινα ποντίων εἴπκραν ςελλόμῆν Ὁ. κα" 

ἄκρας χε, πη αλο οσςαραιῖτ. Ποτοάος Πθτο σχτο ἤσατγο σο- 
πογο αἰ χιτ)οΣ υδὸ γὃ αὐτέων ἐβαλεύοντο᾽ ἐκλιπεῖν τίου πόλιν, ἐς πὸ ἄκρᾳ 

ῇ Ἵ ὡς, 4 ΟἿὉ νοττιςος ἃς σδοιηπηα. Βιαθοτγ. ἘΡΊ αι ΠῚ ἀτΆγΙης, 

ϑἴοιπεν :ξ ἄκρὺς δόμος ὠπρό θη ταῖν ἃ Πιπχπγο ἴδω ἃ τοίζο ἀοιηὰς γ- 

Δ ἐκ 
Βἰρογία. ἄκραν ἔχον κουφότιντίθ., [ΠῚ Πγά ΠῚ Ἰοιυίταῖοπχ παίει}. 10 
(ςοτῖ .Πθτο ἴδχτο, δρ,77. απ] ρ] ἃ ἐπ᾽ αἴκραν ἡκούστιτε, 6 ἰδυΐτες 
ααινάση ἀιι τις, 1.1 Ππρεγβῆοιο ὃς γτοδιαας. ἄκραν κα μπῆεινν 
φλιτςρα Ἰοηματίο, ὅς [-ατιηὸ βαοξέτο ριομοτουλη1. Γουσάτοα 
φατηρίδητ, ἀἰχίτ Ἐπηΐμ5 ἀραιὰ ΡΥΠΟΙδιμπη. Ν ̓γρ Πα ς Βοέτογο εις 
σατο: Οἴει δὰ Ατεῖς, [τἀ [ςτπζάτεη βεΐζεις τποϊςα πὰ νάς- 
Βαταγ. τ ρτο ἐς ὨΙαΐποτιιμ πδαϊραυτοίη βοξεοηάὶς ργοσηοητος 
τοτῖϊς γΕΠΙΟΓΙῚ ΣΩΠτΑ ΤΙ ΟῊ 65 ΠΊαΧΙ της ἔρος (σητίπητ δ] βοέϊς 
το συτγίμτη δὰ μ᾽ ΟππΟὨτΟΥ Π1ΠῚ ὃς οἰτοιπχηδα ἐσατο, τὸ καμτπῆειν εἰ- 
χραν, Ε{Ὲ δὲ νεθὴς ργοργι απ, ἀΐκορ οτίληι ἰχητ ὀχτι τη ανντ ἸΏτοι ο- 
Ἰεπιεητα γιὴ κὶ ποὖρ τη, 2. τϑρὰ αἰ γγοέσεως χὶ φϑορῷς. 2 

Ακρρίανπθ-, ἀτελείωτος ἀπλήρωτος,1.1Π1ρ ει ἐς ἕξις. ΠΠ44. βιἀσμι ἢ) ἐἰργον 
αὕτως εἰκροίαντον. ἀστὸ τῷ κραιαίνι, 

Αἰκοώγας, αντος, πὸ ταμμὲς ἐφ᾽ ἕ καὶ ἀκροΐγες,αντος, πῦλις σηικελίας., Αρηρςη- 

τι! Π),»γΠ 4 ἀκράγαάντινίθ.,ασ Ι ΘητΙ 015, [π1 ἀπραγαντγίθ, γι γα τς 
Ἡετοάίδημς. : 

Αἰκραγν., πο σχοίτατιι πες ΡοΓβάταπι,, ᾿πα ΠΑ 1]ς » ἀἰδιαῤῥίπης ον, 
ἀςεργές.- 

Ακράσιαντίθ:,., ἱποοηῃοιηζος 7 ᾿πηπγοτιις, ἄσεις Θ᾽, ἃ σεΐχδ, τ θ, κ εἰκό-: 
γυτίθ-. ΘΠ 44ς. 

Ακραγγ ῆς» θος, ὁ κ᾽ εν ΠΊθες 1} 1ς, ἀν πο Π]1ς, ἀπγιις, αὐ ενὶς σκληρὸς, αςερ 
γϑοδυχαερὴς, ὀξύχολθ-, Ἐτγπλοϊοςς. «ἀφ άιτ εἰκραγγὲς οτίλτῃ ἀϊοὶ τὸ 
αἰεὶ κλάγον πταδίον [ΣΠῚροΓ νΑ Θ᾽ σητοΠη ἰπξλητεπι, ντ τ ἀογίπατα πὰ 
εχ « ἐρίτατιςο δι κράζω. 

Αἰχραὴς. ἕος οἱ κ ἡ, βλης τη Τπρετῆςϊς. ἥλης ροῖ Πιπη πα, ἴκρως πγέαν κα- 
ϑαρύς. Ο ἀν ξ, ἐπλέουβυ βορέην αὐέμῳ ἀκρκέϊ καλῷ, 14 οἵϊ, Ρτοίρειο 
ἃς "φσιιπάο. [ἄτη Οὐν ἢ ἴ4 ἀϑίωη ἀκραῦ ζέφυρον, 1. γα δάον, εἰ-- 
πρως πγέοντω σρ)ς δ χρείαν, ἀτε συλέον ν ἐπ᾽ ἐλωῆον, ἡ ἃ μὴ κεκραμῆνονν 

εἰν ἀκριβῶς ζέφυρρν, τινὲς δυκραή ,ἰγαο ἰπτεγρτος. Ἡ οἰἴο ἀ, ἐν ἔρηρες» 
αὐτίον ἐἰκραίως αὐέμον πεέψαντει πορύσωπογ.ν ἱπτεγρτος,ἀκραέθ- Κ- 
Ἅρίω πὸ κοιϑτερφί κἰ ἀρμιγ δ; γὰ αῷ ἠρέμα πνέοντ.. 

Ακραέα, Η εἰν οἰ. ἔξριεν. 
Αἰχραι,α᾽νἴα σα, Ἡ εἰς. κούκαλα, 
Αἰκράθ., Εὐτὶρι 4. ἰκραίας ϑεοοῦ ρας, αι}85 ἀτοίρς ρταοίξ, ἀκραία ὠφροσῖος 

ΠΠ σηγαιι: οϊ ἴῃ Αστορο ἵν Ῥαυίδη, ' 
Αἰκράπαιλιθο," οἱ κα ἡνποη ἰξητίςης ογΔρΌΪα πη, ἀγῦσης ογαρι πὶ 4116- 

Ὧ5 ἃ σγάρι]α ἴσα ἢ οτνίξι ΠΡ γάτα, ἰκραίπαλος κρύκος,, σγοσιπλος 
4ῖςεης ἐγᾶριι ας αρυα ὨΙοίςοτ! 4.11.1. δαητ επ πὶ ἰκραίσαλα, πς- 
ἀἸςαπηςητανημας στάρι απ ἀγσοητ, 15: ὃ ἐμέϑυφα γοσαμταΓ. 

Ακραιφνὴ ς»έος. ὁ χὶ τφρατας, τη σετας  καϑειρὸς, ἐληϑοὴς ἰκριξὴς, ἀζλαζῆς, 
ἰητεροτ)τέλει(θ-, ἀκεραιεφανὴς, ΟἸατας,αἸσοτ, τοαμςις. στεσ, Νὰ- ἡ 
Ζλπχ.ς ΒΔρτίίπιο, λαξώμεϑει “ὦ Ὡρ ὦτα κα ἀἰκραιφνεσααε φωτὸς, δίς.ἴ. Ὁ 
ΠΑΡΙΆτηις ἐδ ΡτῖτηΟ δ0 [ποτ Ὁ ΠΊπ1ο 1 Πγΐτιε οἰκραιφνῆς πενίῃ. 10. Ἐπὶ 
ΡΊ στα πιπ τ ογα ραυρεγτας. Ὀ]οίσογὶ 4.1 10 τὸ φαίητο, δγαχαϑτείρον-- 
τες πίω) ἀκοιϑερσίαν οἱ πρὸς πέτοις ὄντες, ϑὼρ ϑθηχέεσι ἀκραφνέςατον 
ἀνπβ,α απηι ΡΣ ΠἸπγαπ). ΡτῸ αἰασεὶ δεςορῖς ΤἜςοάοτ. ἅαζα ἴῃ 
Οταςα ἔπ τγαδυςξ, Οατοῦ. Μαἵο. ἰκοαρν εἴ κὐ ἀπθῶτι ψυχῆ ἐφορμάν,ς 

Δ]αςτὶ ἃς ἐγεξξο ἀῃίπιο ργο ἢ ο (οἱ,εἴκραιον ὺς ζοηϑειαγ τοσσης, ἰητοσι, 
σταν δα χΊ Πα πι. Ὀοην ἤιις ΗΔ] σαν θα  πδτο ἴεχτο 5» Ν δγίη. ἐπὶ 
κραμφνὴς βοήϑειαί τις σϑρᾳ γίνεται. ἢ γοιω αἰειφόμός. Ἐτ αἰ χραιφνὴς γγνομέ - 
νην πολι ἐποίησε τίμ) ῥοπίω ποῖς πολεμίοις. ΡΒ] οἴἕγατιις, ἀκρωφνή δὼ 

ναμὶν νοςατ, τίν) λα μιτρραν, οἰκραιφνη ς. κοιϑειρὸς λαμπρβς»εἰκέρα (Ὁ-  αἴδε- 
φανὴς ἀληϑης ἀβλαβὴς, ἀκριξὴς, διαυγὴς σύλειθο, (οπηραγατηι υς εἴ 
εἰκραιφγέςερος. 

Αχραίκεον, ἵπτο στα] Π121}} αἴ πτοτοσςης, ἀκέραιον, πεήσφατον. 
Ακραλεαναρι ΗῚΡΡ ἄκρεα Οαἰφα. πλιὰ, οχεγο πη. 
Ακραμυΐχα, ΕἸ εἰν ΕΠ κοχλίας. 

Αἰραγῆς͵ ἕο, οὶ χὴ ἡ, στα ς,Οχοίις, ἀπεχ ϑὴς ἡποοητίπεπε ἀκρατής, 
Αἰχρανον Ἡ]ορσ τἰ Πα μπι, Ια ΠῚ, οοητγα ἰς σας » ὅς ἑοτίλη αοὰ πΠοΩ 

ἀεδει κραϊγεῶ. Ἔ 

Αἴἰχρένπος κὶ Αἰκριέανπος, ἀτελείωτίν ἰηξε ἔξει, ρᾳκαίθ., ἱταρεγξελιιςο. 
τγΓῖτας ἐκ σῷ κρείνω τῷ τελειῶ, ΡΊη ἃ. εἰκραντα γαρυέετον. Ἐν ἴῃ Ἐρί-᾿ 
Θταμηηι. ἃ δύ ἐτι μόθον αὔχραντον ἐνὶ φορίῳ τεοσὶν ἔχοντα͵ ΤΙ τίωοὶς ἐς ἐ- 
ϑεῳάτες ἤρπεισεν ὥχφ δοναξ. 

Ακραξόγιον, {τη πιὰ ρᾶτὸ ἀχῖβ,, ἰπτογργ. Αροϊ]οη. ἈΠοά. ἴῃ Ἐρίτο 
ΒΓΑ Πηπηᾶτ. Ἐ Αι Ἢ ἠ 

Αἰκρασία ας καὶ αὐωμαλία, ὃς ἱπσοητίπεητία Ῥτορτίὲ, ἀς χα πηΐτα Α- 
τζοτοῖος ΠΌτο ςρεΐπιο Μοταὶ. αἱ ἸΝῚσοβιας ἢ σαρλτς ΡΓΙΠΊΟ » ὅς 
ἀοίηεςρς. ΝΝοηπυηφιααι. οτίαπι νοττῖ ροτοῖς, 1τητοπιρογαηιία, 
γίτα ἰυχα.» Ροτυϊδητια, ἀπΠζοτγάϊα» ΕΠ δτάτηϊς Ἰητεπηρογδητία,α- 
Ρυ 4 ΡΙΩταγο τη ΓΥογσ. ᾿θτάοπη οτίαπι ᾿ς ἴτατ » ἱ πρὸς τόλαποῦς 
λεῖν ἀκρασία, 14 εἴς, Ιοχαευάι ἰητοπηρογάῦτια [8 ἐπάι! σοητίαν. 
ἀρυὰ 1 ποοργαίξιτν ᾿ἴσγο τοιτῖο » σαρὶτε {δουπάο», ἀδ σαί, 
Ρίδοτ. ὠνρασία «ἢ «ἐρΘ:.» σαἰὶ Ἰητοτηροιίες. Οτοσοσηις ΙΝ αζαι- 
ζοηις,, εἰφ' τὸ γγυέϑλια,, μὴ ἐἴγλος γλον ἀκρεισίυ, γικὰν σαεδείζωυβυί ε΄ 
χρασία γὸ ἐμοὶ πεῖν τὸ αὐξλ ]ὸν καἰ ὑπ ἐρ τίωδ χρείαν ) χἱ ταῦτα πεινών- 
στῶν ἄλλων χ᾿ δεουλύωνν δὲς, Δεηζοτοίος Πτο ρειπιο Κὶ Βοτ, ἐς Εἷς 
ἀθοῆης 40] Ειεναοτ Αἰ τὴς ἐΠατιγία η} κἰ οἷς αὐ ἰ οαιΠτ, αὐξαχεῦ μα ἢ τὸ κἡὶ τ 
διὺ πὸ λυπηρὸν ὕςερον,) αο κέροϊδδ 5 καὶ ἢ ζιμία ὕφιερον., οἱ 3 ἀκρατεῖς. 
σοιξπτοι" ἐς ἢ ἀκρασία τἶδι πτίντει ὅσων δοΐγονται ἰναῖς 116 ν τάς Οταςῖ 

αϑοαφραςία,. [Οἱο ρας: οἱ ῥωμαῖοι διαὶ χέρῶν ἀκρασίεν αλίσκονπαι, ἰκρα 5 
σία, αἱ ἀκολεισία αἰ οττ, ἃ αἰκολασία ςΟΙαΪτὸ ας ἐς ἱπαυ]ετία ταγρία 
φὐἰηγίττιτ, οἰχρασία ρτ οι ογ γοϊμστατῷ ὃς ἱπυϊτὸ. Ὀἰςίτο νεγὸ σῆδα, 

ὸ μκῇ 



ἈΚ 
. ' 

᾿ “μὴ συγκιχοκόχινπάς ἢτ ὃς ἐκ ἄστος, Δρυ δυϊ αι: τω τὲ ἐς πῶ - 
σαν ἀκοσιον ὑκπεπωχ τα τρίζον 

Ἀἰκο έσντος, ςΧρίςυ ιν. ἀπλιίρωτος ΚΓ, 
Αἰκοώτεια ας, εἰ Πςοητὶ ποτα. ἀκράσία νας ἴῃ ἀϊξεους ἀκολασία. δὅτ 

Θανπ 4} Ὁ" ἀκορέτεια ΟΧΡΟΠΑΓΩΓ ἰΠτς ΠΙρουαυτια ρει υτα, αἰ- 
χυάτοια ΤΠ τροσφερριύων,, πιοῖθας εἰς ΠΠομλαοἶν,, ας τ ςοητηει)- 
τα του πὶ θ᾽ Ὁ εἰς ηγιττ τι, 

᾿Ἀχτάτευια «τος τὸ ̓Π]ΟΠἸρΡογαητία. 
Ἀκροστεύομαι ασο τηςρητίηδητοτ. Η ος νοῖδοὸ ποὺ γτὶ Ατιΐοος ῬΉτΥ- 

σὰς χἀηοτατοῖη νοῦ Εἰ γχρατεύομαι. 
Αἰκερίτο. ν ατὶσ κακομωλία. 
Αἰκρατὸς, ἕος. ὁ αἱ καὶ ιπσοπτίηςξης ( ντ Ἰησοητίποητις ἘΠῚ} ἐσουγ ἀἰχὶς 

᾿ς Βοῦῦτ. ) ρετυΐδης » ἱπιδος!}ς,, ἱπιροζοης, τπηρος,, Τητοηρε- 

σης, ν!άε το ἀϊξδείοης Αἰχόλας 9. ἃς ἀρυάἀ “1 6}. .19. σὰρ.2 διπτ 
υἱὶ ςουξιτὲ ἀςοἰρίαητ ἀκόκαςεν ὃ ἀκοατα 41}} ἀταογίος ες ἀ- 

᾿ηοντ ἄοοςςτ Αὐτὰ. "δ .7. λογα! Ν σοιν" εἰν ςοῖ ἃς ἀδιποςρς.})- 
οτος «τιὰπὶ ἀκοχτὴς ϑυωοῦ, ἀκ τατὴς τιμῆς ἀκρατὴς κέρδους, ςοὐξ 

δυτίοτο ἰδιάςξαν, τὰ οἰξ, τησουτίηςης ἔξι ἐπηροῖοῆς βιτοτῖς, ἰιο- 
ποτῖς.αςτὶ ν 1 εἰξ, 4 Ὁ ἰς τορηρεγατς ποαιυτ. 51ς ἀκοασὶς ὦρ- 
γῆς. 4 οἵδ ἱπηροτοητι ἐτα ἡ 4] ̓ γαπὶ σοητίπετο ίδα εομιθογε υ 
Ῥοτοιξ γα ἵπιρος ἴδιι ἱπιροίςης. Πὺς.ἷη ἀϊα]. Ν᾿ ρταηὶ δὲ Νογεῖς- 
ἀμην, ἀκοατὸς ἐγζώετο το χεροίταν τῷ κριοῦ, ιὰ οἰτισοτηπα ἁτγιοτὶς το - 
πεῖο ποὺ γαΐς τ πορ.Π0.5.} αἰ. το μον ϑηραὶ αἰϑρώπια πασων 
εἶμωι ξξηϑυυμων ἐκοατ ὅοε δός ἷὰ εἰξ,ιπηρτοῦι οπγαηουι σαριάτ- 
τατίθυς (υροτίοτος οἵδε σφαποιητ ἄς ἀἰ οἱ! ἀκοατις εἰρρρδισίων, 
τιδιάϊποίινννεηοτῖς αὐτάας,ἱπηριιάίσιις, ἐκρρτὲς σ-όμα, ος Πυοα το 

᾿ς Βιδετὶ που φοτοῖς, Ατητζορῆαθες. ἀχρατὲς στα. ἀϊοίτυτ ππεγα- 
 οὡς ,ἴεὺ πιοάτοὸ ἐτίπτας Ασηξ, Ἰῃ ϑεοθίςην. {τ έϊ.3. οἱ ἀκυκτές-ε- 

δΌῪ πίνοντες» ἡ ὅχως οἴκρυτον μῶλλον κϑαιπελώσεγ ααΐ ἀΠ]αττυίςυ] πὶ 
Ὀτθαητ φυὰπι 49} Πγοτα ΦΧ τοῖο. πηᾶροις ογαραΐαιη ἐδητίπητ. - 

ἄκη δ᾽ ἐς πλ. οἷν. χεκοαμυλ (θ- ον ἀκοατέςερος δὲ, Ἰᾷ εἴ, ν]Πιληὰ 
ἀϊϊατυτη αυϊἀοηνίοα τα πηςα πιετάςίας, οἰκοατιὶς οἶνίθν, ἀ᾿ οἶτον νἱ- 
πὰπὶ ἀ ἰυταπη συ ἀσηγοίς 4 πηοάης νἃς απο Ραττοπὶ σογρυϊεητὶς 
πιετὶ νἰ γι ἀπη4ιο γοτπ τατ’ ντ ἀοςοτοτ τ: ἀςΠλ.τὸ ἀκρατὲς, ἰ ησΟι. 
αἰπεητ' αν ἴπτ ΠΊρογαητίδ.: ΠΙροτοη ταν 

ἐκ οατί ζω μίσω Ἰτυτον οἰ δ: ΠῈ πηατυτῖθο το] ρ οτὲ [πιο ΠΟ τυ ΠῚ δὲ 
Βο,ἔκοατον πίνω. τη τορὶν ἴῃ ΡΙατ. τράγοι σ᾽ ἀκ τατιεῖ ὅδε, τὰ οἰζ, ἴοη 

τασυΐα τη ξιοϊετίς, ἢ ἀκρατῆ πράξετε Δ} ἢ τους ροίξ ςοἴτιπι να- 
τοῦάα ἴπα ἰΐησεῖς (οἱοτ» νὰ {τ λείξετε τὸ αἴκρον αὖ αἰδοίε » νἱάς Ατὶ- 
Πορ ἐν ἰπτογργοῖοηη ἃς Αἰβεν.}8.1- 

ἡ χοέτισιια ατος͵ τὸ, Θπταςι} απ, ἰὰ οἰϊ, τὸ ἀρωϊνὸν ἄραςον. Ατ δε. 115.6.Ψ 
ἂς πιατιδηιηγοςαρ 8. αἰ πτοΐα πὴ ἔστην ίηα τπσυδατ ἃ ροηγοτγί ἀϊα- 

το ἱποὶρίςης τοτάσις ποξξο. ὃς νίαιια αὐ τεπηρας τοητδοι]ϊ ροτ- 
Τευογαηςὰ εἴ, ἀκεστίσμα τος εἶτ, νίαις «ὦ ταπηριις Πηφτυτὶ- 

Π πυσην τάς δυϊά 16 νετῦο δεῦπνίδο, 

᾿ Αἰκρατισιὸς οὔ δ ἰσητασυϊα πε. ΡΊ υτατο ἢ. ἴῃ σΥπιρο[ὰ πιογδσλις ρὸ- 
ταῦἀϊ σου αστυάτης ποπῖςη ἰὸς τη ᾺΆ8- ἔξι ςσοη!οέζατ 4 οη απ ρα- 
πῖς δίιοςςο ᾽πὶ πῖθτο τἰπσογεῦτινοὶ Ηοηγογ. πα τ, Πτ54 ὦ ἐστυ- 
ως ἐπένοττο, καὶ ἔττιμονπο ἄφιςον. Τοτεγρτ. ἄφιςον ἢ χέγει νώ 

τὸ τρωϊτὸν, ὃ ἐμεῖς χἐγουῖν ἰκοώτισυσ ὥσπερ αὖ πτέλιν τὸ παῤ ἡ αἷν ἀρε- 
σὺν ὁ ποίρτής φησι δείπτον μεθ ὁ δεῖ πονεῖνντὸ 2 9εἴπνον, δόοπον, 5:1. ἃς 

νίογραυῖς ΗΠ οπτογ. Οἱ ὙΠ αν νι Οὐ δυοτεὺς κα δ1,9- ὑφορβὸς ἐντύ. 
γονσ᾽ εἴραςεν χειατάύω πόρ. ἈΠ ΘΌ ΕΣ ΠΌΤΟ ΡΓΙΠΊΟ » λέγει 3» τ, τὸ 

ωἴνὸν ἔμίβρωμα ὃ ἐμεῖς ἐκρατισμὸν καλοδυῆν,, διὰ τὸ ἐν ἀκράτῳ βρε- 

χεῖν χὶ τρεσιεῶν ψωμούς ΠΡΙο ἀὐτῆοτς νότεγος οἰκοατισμὸν ΕτΊ Δ ΠῚ δὲα 
γησισμὸν γοζαθαητον τῴ. Οοπηπηςητ. Τ Ἰοοοτιτ). 

Ζτις-Θ- ἰηςοητιπςητἴγηις νεῖ δ μηδετὸς ἐγκοχτὴς, νεῖ ἰείυπας, 
᾿ ἄγευς Θ-, Τἰεοοστίτες Εὀγ]}].1. «ρὶν ἡ ἰκρίτις ον ὅ:η ξηροῖς κα τέξῃ. 

»αποκώϑωγες, ΓΕ να σοτΊ» 4] ἀβξιτίπη Οὐ δος, Ατθιειν.}} μα ἀκρα- 
᾿ σοκώϑωνας χαλοίσι τὸς πλϑον ἄκρατον απώντας. ΕΥ ΠποΙοσ, ἄκρατο. 

᾿ς χήϑαγες ὑπὸ τὸ κώϑαν(δ. τῷ ποτηρίε. 

ξ Αἰχκοατοποσία, ν]Πΐ ᾿ΠτεΓαροι Δητία, ΠΊΟΓΑσα ὙΠ] ροτῖο 5 ππογασὶ ν]ηΐ 
τας»αρυὰ Ὀϊοίςοτιά ἰἰδτο ίεχτο » ἀκοίσοποσιας ἐγώνα ΑἸεχαη- 

ἄστ εἀτάϊτ ἴῃ [ηἀϊ4 » ςοτταπιση τοπιυ]ςητῖα., Ρ]υταγςὶι. ἴῃ ΑΙς- 
χαπάγο. 

Αχρρτοποτέω μι ἔσω, πιογατη δ᾽ δ ουνί πα) μιδιιγίο , πηοτο [πὶ ἀεά!- 
τυςναραᾷ Ατήϊαη Ρ το ] ἐπ]. ε 

Αἰκουτοπότως στο ἰςάϊτυς, ὁ μέϑυσος, ὁ ἀκρρῖον οἶνον ἐπλύξως πίνων, 
“οἱ οητας, ΠΊοτῚ ἱπτοΠΊροτδης:Ἱ Ἀγᾶςι!ΠῚ ὃς 5ογτΒάτιιεν τ ριτῃ. 
φαῖΘ- ὁ καὶ ἐφραχας, ἢ πιρίεχ,αρ οπγη! ςοπτπλιχτιοης {ξογότας,Πτο- 

σατο πηπγοφογατιῖς, πὶ πλις» 4 δίο [ατὰῖς. ῬΙυτατοῖ, 1η ΜΝ απγαιἐκυ- 
Ἔξ καὶ ἀκρ Ὁ: ἀτάϑειαοἱά εἴ, βυττῖς ὃς νεβεπηςὴς ασυαη!πλῖταν. [- 
᾿ἄςπὶ Ἰδυάίσον βαφῆς ἀκοίσε καὶ ἰχιυράς, δίς. ἰά οἷ, σοἱοτῖς νος πιοη 
τὶς ὅς αοτῖς ΤΒυιςγάτᾳ.}:5.2. ξβνκατιογ 6 σα τόση μαῖθ- ἐς πξω κοιλί- 
ἀν γα, ἑλχώσεαίς τε αὐτῇ ἰφυρᾶς ἐγγνοιῆμης., κὶ δια ῤῥοίας ἅμα ἀχοώπον 
δαυπιπηέτος γ οἱ πολλοὶ ὕφερον διὰ τίωὐ αδένειαν διεφϑείρονπο, τὰ εἴ, 

αὔϊϊάυο ργοθυμιο τηοιάςητις, δίς, ἀκραῖθ- ἐκκριϑεὶς ὁ νοῦς. ὅς, 1ὰ 
εἴς, οπσιὶ ςοτροτὶς 5ἀπιϊχτίοης ἰἰοτατὺς δηϊινιις. τὸ ἄκρατον 
1οτοπηρογδητῖα, ΠΥ γα ΠῚ, ] ΠΕ ΠῚ Ρ Γαι ΩΣ ἔξ Πιογα σα 21 τοηρο- 
τατιιΠῈ ὙΥΠΌΠῚ » Πηογὶ ςοπηροτατιο. Ὠτοιτυγ ἐτίαπὶ σέροτς πγᾶ- 
Ἰκυϊίηο ἄκραῖθρτο πιογοινι ἄκραῖον απαΐσαι, ΡΙυτοτοῇ. η Γγουτ- 

Οὐπολεμὴ αἰκραῖον πίνειν, τὰ εἰξ, πιετὶ πταΐτυηι δίδεις, ΟἈι γιοῖι, 
αϑεὶ ἢ ἱερωσίωας ἀκράϊον ὀρέξαι πολυ ἰὰ εἴ, αγυΐτιιτη γι] Ρογώσο- 

ἔ 

ΑΚ 77 
τὸ Γὰςίαη, ἴῃ ρ ίζατοτς, σϑὲ τὶ κύλικος ἀτερπὴ ἡ ἀπωδὰ φιλεσεφοιωῦ - 
τερνκὶ ἢ ἄκρατον καὶ φέβοντες οἷά οἰζι γιηιπῈ που ἔσγοητες, [λ]ςιτυγ 6- 
{1311} εἰχραῖθ.- οἷν (δ, αὶ οἰξ, ντροπὴ πηογιν πη» ὰ εἰ, ἀμυῖ., ἀμιγ»ς 
ογὸς ὕὅδαρ ἀσυγκίρας Ὁ. ἀρυά Ατὴε, ὃς οἷνίθ. ζκρατθ-, Ηειοάοι 1ν- 
ὑτο ΡΓΙΠγΟ αν ὃς 9. χὶ κρνσῆρας δφειδέως εἶνε ἀκρήτε, ὅς, ιειταν ὃ: 
ἀἰκραῖον ὕδωρ. Αὐτιράτοῦ τὼ ΕρΙ τα ΠῚ ΠῚ. ὕδαϊθ. ἀἰκρήσε χεκορηυῆίῳ 
αἴγχι οἵδας ας, Βορ!γου αρυὰ ΑτΗςο,δτο ἱξοιηάο, ὕδωρ αἰκραῖον 
εἰς πίω! κυλικα δίς, ἄκρα. ὀλιγαρχία, εβτεηὶς Πατος ραισουιπη, 
Αὐηΐζοτε], ἢε.2. ΡΟ τ. οἰκραϊον ψεύσος γογαπι πιοσἀδολμμγ τὸ το 
ὅντε ψεύδος, ΡΊατο ἐς Κοριθ. ἀκραῖ τ. χυτοηὶ ἰςοαπάχηι ργούμιοιτν 
ΤΒςοοεῖτ, Εὐγ].14. δὴ ἢ προϊένϊος ἔδοξ᾽ ὅλην α ὧν αἰκραῖον, αὶ εἴ, 1 
νεγὸ ργοςοάοητς τοπηροις γιίπη οἷϊ ᾿ηξαινάογς νίπμπν. ἀκραῖες 
Ἔτιαπη 4 οιὶ διειδ'ὸς αἰ κραιφνὶς, ογίρ οινςν]υςίάες, νι αἰκραῖος ἐλίκ 
ἐκτις. ἀκραϊος, βεγυἴάως νι ἄκραῖος ὀργὰ, τὰ οι, ὑπτερζέαστιι. ἀἰκραῖος 
χολὴ αρυὰ ΟἸσοτοι τ ΕρΡΗΪ, ΕληλΝ]} 1] ς ππόγα ἃς ρυγα,νεὶ (ρίςω- 
ἀνὰ δδηις νε αἰχῖτ Ηοται, Αχρατα διαχωρ ἑεα ταν» ἄκρατοι ἔμέοι ἃ- 
Ρυὰ Η" ροσιατ. ἀςεῖς ξξιοηςς,οδ νοπηῖτες, νηϊὰς ταητυπν μα πο - 
τίςιντ γ ρος Οαΐδρυς ἴω ΓΟ Οπλη.ἴη Ῥγογιποτοδις τα ΠΟ ΟΧΟΓα 
τὰ δ]᾽οία γοςατα ςουίσοιείτ, υα: [γηςογα ὃς Ἐχαυϊ τα, ντ ἀοςοῖ 
Οἰςῃ. 1 ργιπηυ πη Ερίάςη). Αἰκρείε ςαξις ΗἸρρ σεται, (ππτροῖ 
ἀς οἷρτὶ (λησυίηις βαχα, Οαἰθῃ.(ὐΟΠ,11}.1. ὅς 3,0 σπεδυμιών ἔκρα- 
7ος οἶνος, ἃ εἰν, ἐἰγαθξ δείιμιονος,ν ἴα αν δ οπὶ σοη!)» "ὁ 4 πγοιάουπι 
ταπΊοτῖς ΠςηΠς πιεουαητινίάς ἴῃ ἀϊξίοης ἀγαθός: Ἐχροη.ὅς 
1 νοις.» αίοίατις» σραά Ρίατου. ἴτομ ἄκρατος ρῖὸ ἀχρατὴς» 
Ρετυΐαης- 4 

Ακραϊορόρον,» τὸνντοσις, ἔδι νγοςοις, πῇ πιοτυην ἴεγοης, ἀϊσοδα- 
ταιγ οὐ) ΠΊ ψυκῖὲὴρ κἡ δίνος, ΡΟ ΠΧ ἴΌτο ἔσχτο,, ἀκραϊοφόρς διονυσίαν 
[Ὡς εἰϊαπι βιηἴς ἀρὰ ΡΒ σαἰςηίδς ἴῃ Αγοαά δ» μία, τγαάιτ,Ο ςἸ. 
Τηλεῖς. σαρ.6. 

Αἰκοάτωρ ρος, γ᾽ ΠΙρΡοτοης», ἰκραῖνς, 

Αἰκράϊώς, πιροτεητεγ, πτοτηρεγαηζογιποοπεί ποηΐοτ. ΕΠ οτί αν ἄκρα; 
Ἴὡς ,αὐοποιμονήτως͵ τ πτεταυΐσως, σευυτόνως: νι ἱππεῖς ἤλαυνον εἰκραϊως Αἰ- 
κράπως» το γι οἱ δάπηούιν, ᾿πλπιοάτε γνο εηγοθτοῦ. [- 
εἴδη ἴῃ ἀϊα!ος. ᾿οτι ἀἰς ὃς Οδἰ τατον, κὶ μίων ἐγὼ υἱὴ κὶ ἀκρίτως χδ'»- 
κὶ, ὅμως ἐραςίω κἀν πῦτον ἐΐχω,δες.1. ἱπηπιοάτοὺ ςαπάϊά.. 

Αἰαραζϊοσευ α,} υἰσνι "αν τ οΠυρογαητία:νηάς ἴῃ Οαἰςοπην οηγας αϊΔ,.ἐ - 
βοιυὴν αὐτί ποινον οἰκρατοσιυΐης, 

Αἰκραφιδ'ὶς,εος. ὁ κὶ αὶ, ἴῃ σασα της Β Πὰς, 
Αἰκραχολία ἡ τρόχειρος ὀργὴ Γοροητημα ὃς ἴσα ἐς σαν 
ΑκράχολοςργΟροΠΠΙς δε} γα! 14Π1,6 εἰς ἐργίω Ὡρύχειροςν ΑΤ ΠΕ, 
Αἴκρεα,αςεάοπ. παῖς ϑήληα ἀκρέα νετὸ ἀιέξα Ρ4}1ὰ5 ὃς ν ἐηυ5, Ης- 

ἰποά. ἀκρία οτίαπι ἀϊοιξ. 
Ακρεμογικὸς ,ὰ τάτηος ρογειηδης, απηοιις, οἱ 411 γαπηαὶ ἰςντ γαπλο- 

τα ΠΥ ρι ΟςοΠ1ις5,:. εἰκρεμονεγαὶ ἀποφύσᾳς. ἘΠΟοΟΡἈγαίζ, ΠΡ τὸ 4. 
ς1Ρ.7. ᾿ ο 

Ακρέμων,ογος͵ ὁ, γΔΏνας, στα ἢ ΤῸ πὶ ΡτΟ τάπτο, σε πΊςη, ν᾽ γσαϊτιπη Ὁ 
Ηϊεγου γι ςαρ.13. Εἰαῖα, Ρεορτί ὃ δυτοπι ἃς εἴοιτοτ σιαηάϊς γὰσπ 
πλυς, 0 416ς τ 1] γαπιΐ π᾿ ας ατθοι ἃ σδιιάτςς ἰδρόγαταγ ντ ο- 
τίληι οχροηΐταγ ἃ Θαχα.Ν τπῈ αὐΐποτ γϑγηιις ργορ πλόος ἀρροὶ- 
Ἰάτον “υαῃ υ απ ὃς πο πογα τογ ἀσς  ίτον τ ντ φαῦ δι}. δ. Η εἰγς. 
ἀἰκρέμονας χρουθηι βλαςὺς γίου κλαδους:ἰκρέμων οτίδηι τεβάϊτως 
ἴτιρος αὖ εοάσπι Οαζα ἰΡ.ς. ὙΠΟορΒταίζιςαρ.ι.ἀς σαιη!ς ρίαητ, 
Ὀιοίςοτί ἀ.ἀεςῖρ᾽τ ρτὸ γάπιο ἔσεπιςυ] ἰθτο τοιτῖον κυλίζεται 3 κἡ 
τὸ σσέρμα πρὸς τὸ αὐτὰ χλωρὸν, ἔτι σιυὴ ποῖς φύγλιοις καὶ ποῖς ἀκχρίμεσε 
καὶ καὶ ἕζαιϑς Αἰκρέμονας γιάστατγ ἀρρο ας ΡΙη.110.17.ςἀρ.1.4.4τπ 
ότι Βα πγοτος: ἃς Οοίαμης"!α ἀς ραττ! δ αι θογιπι Ιοαυςης "Ὁ. 
3 ζᾶρ.10.56ῃγιηα αυα' φυτευτύφια Τ Βεορῆτγ. ἰοσεπά εἴς ἷτ, εχ 
Ἰοοις φιιος μα πιοτοίον γοσαητ ταῖς! [άς ὄζος ριιά Ετγιποΐορ,. 
ἀκρεμὰν ἴσα, ἃς κρημῶν ΡΓῸ αἰχρέμων. τ Δυτοιη πρεμῶν ἃ κρεμῶν» νἀ 
εἰτιρεηάεο,νε ἀκρεμων αν εἴκρος, 1, (ἀπγογὰς φιοα ΠτΊΩ (απγηγιτα- 
τε ἀτθοσίς. 

Απρέαπερον,ἱ αἴκρας ἑαρέρας. αρυὰ ΗἸρροοτ. σις ἄκρας νυκτὸς ν ῥγο ὅ5) 
Σ πρῶτον ὕπνον, ΘαἸευ. ἄκρας ἑασέραςνἱ. τρρώπης κἡ αῤχορῆψης. 1 ς αἴτιος 
δι λρυὰ Νἰςαηάτυπη. 

Αἴἰκρε, Ὅτ Πηἰ τᾶς, ρτο εἰκρα:ἀ  οἴτατ οεῖατι Αἴκρία ρτο ςοάοτη,εἰκείας ἐ- 
κροτοέτας ὰ πλτηα σασυ πη! ηα,ἀἸοῖς ΑροΙθεΠο. 

Αἰκρηξος,κ, ὅς ̓ς η]Ἰδγἰπηραδετν ὁ γεος, Π1οἾταγ δὲ ἀκρηζας , πῆρα τὸ αἷ- 
κρα. καὶ ἥβη. 

Ακρηϑης. Η εἰγε ἢ. ἄψεκτος, τορι ἢ η[ις. 

Αἰκρήωερος,ε, ὁ γῆης αἰο τι ἀπτοτῖς. ἀσεργής. 
Αἰκρήμων αὐ σαν αυδιὲ ἀκρέμων. 

Αἰχρὴς ἕος, ὁ καὶ ἐφεπυτος ξιέτας οὐ τ πλοῦς πῖ, ὖ᾽ 
Αἰκρυησίαιρτο ἀκοασίσ ΤΟηϊΟὰ, 
Ακρησης, οὐ, δ, Ειπληλας, ὃς εἰκρεσόχλεχος. 
Αἰχρήςις Ἡεἴγον ῥέχιςίαμο τσοὶ τορτὰ ἄκνυςις)δς ἀϊκρανδρίηα ἀΔοτῇ 

ἧς 19 Πηηγτῖας. 
Αἴκρητος, Ἰοηϊςὲ ρΓο ἄκρατος, δρυᾷ ΗΠ οπιοτ. Οὐ. ὃς ἀρτιά ἰρίαπι 

ὄκρυτον γέλα ἴλς 0) ἰςράγοτυ ΠῚ» ἀχώριςον, ἀδιαίκρατον. ἄκρητον 
ὕδωρ. ὕτογα σία ἀρ ΝΝ ΟΠ Π.ΠΊ, ἰτοῖη ΠῚ Ερὶριαηύματ. νἱάς 

10 ἄκρατος. [πὶ ἄκρυτος σοφία»! δ᾽ Θ πη, ΟΧΙ Πγ1Α αγο ἡ ΤῈ εἴς, ηἴ1} 
Δλαϊτονατα. ἄκρυτοι ασονδαὶ ἀτέλεςοι, ἀπλήρωτοι) τὰπο δυῖοπι ἤος 
αἰκρατοςίρτο ηυο ἴοῃ ιςὲ ἄκρατος ) ποῃ ἀχεράω ἰξᾷ ἃ κρῴω Ρτοὸ χρα- 
νωναυοὶ Πσοῆοας ροτῆςιο, γε] αἱ δι᾽ ἀκράτου οἴνου γγνόυῆροι 3υ- 

δ' "}" 



8 ἉᾺ Κ 
σία! νᾶ ρυἃ Ησπτοτ. ΤΠ 124. β,14 εἴν, πιοτὸ δ᾽ ῖτο φοἸεθτατα, ἄκρι- 
τον καύμο, ἰπ ἘρΊ στάπηπηᾶτ. ἐππιποάοτατιις αἰτας, εἴκρηῇθ- οἶνος, ν τ 
ΠΕ. ΠῚ πλογ τ ἀρὰ Ἡογούοτιπιν, [το πὰ αἰκρῆϊον γέκταρ ,'ἰπ ἘρΙ- 
σιαηγηταῦ. ππδγιπὶ τ ρέξαγιν Πῖς ἐἰκρήϊοποίης πλοτὶ Ἰῃτοπτροίδης, 
ὃς ἀκρήϊοποσιη, οταπά! τητο Πιρεγᾶητια δριιὰ δυηάςπη. ἀκρηῖον 4- 
Ριὰ Ηἰρροετατ ΘΑ] επ.τὸ εἴκραϊον γ ἀμιγες κα εἰλικρινές. 

Αἰκρητέφερος ἃς ὠκρητέσαϊος ἀρὰ ΗἸΡΡ, Ιοπιοὲ ρτὸ ἀκομτότερος ὃί ἐς 
κρχτύτοεζ 2. 

Αἰκρήοχόκες, γοσαῦ ΗἸρροοτγατ. σΑ]οπ. Πητογρι “εἰς ἀκραῖον ἀϑροίζοντας 
χολίω), Ζαΐ πασγαπι δι. πὶ σοπροτιηξ, 

Αἰχραξάζω, ρτοθο . ἀρ σητοῦ ἱπάασο ἠκριζοί δ᾽ προφήτης » ΡΥ θΆτι15 
εἰξ Ρτορίιετ. σαρ.4.6.Ε ςο]οΠΑ{π|ςῖ. γε νογθατα ᾿ηθρταη ἀλτ- 
ηᾶτ Ρολ χ [10.. ς. . 

αἰκριβατρμὸς ὁγασσατατίο, Ἔχ ια τα ἐχαηγίπατίο ὃς Ρεγρεπῆο : νης 
ἐἀρ.8. Ρτοι!ετίο. 5110 Π|. ἐν τῷ τὶ ϑέγω 1λ ϑαλαάσσῃ ἀκριζασμον ἀυτόν 
νὉ] [ντϊηὸ,  αηο οἰτοιηἀαἰσατ ἡγατῖ τογηγίη αι ἔα}. Ετ σα- 
Ῥιτο φαίητο; Ππάϊοιπι ΒΙΒ 1. μεγάλοι ἀκρεβασμοὶ καρδίας, νὈΪ ΡτῸ 
οοέςαι πηοχ (δαλτατ, μεγάλοι εἰξιχνιασιμοὶ χοιρδίας, 

Ακριζαςἰς, Δ ΠΠσςης ἐχρὶογατουνί πηι ἤτοτνΒυά. 
Ακρίβεια, ας, ἦγ ὐ σφατία, θαι] τας.» [Ο]οστία » ἐχαξξα ἀΠσυΗ]ο, 

ςαἴτις Θχαιμμῖτιις,, ἀσοιιγατίο,, ἔγ ησοτὰ Ἔχργοῆϊο, γατίο ἰπτερτί- 
τας. ὙΠαογάϊά. Πδτο ἐςρτίπιο,, ἀκρέβεια τὰ ναυτικοῦ, τὰ εἰ » τεὶ 
πα τς ας ἀΠ οἰ ρ] μα. Ποτας. κά ΡΠ ΠρραπΊ, ταῦϑ' ὅπως γίγραπῆαι 
Ἴοῖς χαιρρῖς κὶ ταῖς ἀκριβείαις » παρ υμδιδ ΤΠ ἀἰκου ὁγων «πω ϑιώνεδι 
δίχαιόν ὄξι, τὰ οἰἙγ, μας αιᾶὰπι τεπιροβιπὲ, 4υάπιαια ἐχαξεὰ 
(τεῖρτα Πητν ἃ νοδῖς. αι ἀυά τῖς » οἀοςοτί σαι) οἷς. δι ἀκρα- 
(εἴας εἰπεῖν. ττήζοτε!. κά εἴς, ἐχα τὲ ἀΐσετα., κολαστέον ωρὸς ἐς 
κράδειαν τεὶς τὸ γήρως κακίας, ἰηιῖς ΟαΖα, αγτοης 114 ἀθ 56πε- 
ἔξατς ΟἸςετοηἰξης ἐλεεῖς γιτίᾳ αἰ] σεηταῖ σογγίσεηάα ἔπητ, ἀκρέ- 
βειά,τῖσοτ [Γ]5. 

Αἰπρφιξὴς ἔστ, ὁ κ᾽ ἡ Δ Π σσης., συιτ]οἱις,ΟΧ αι ἢτας » αχαξξι!5, Γγ πσοτιιδ, 
τπογι155 ἀΘΙΟἰ ατιι5.Ο]εσλης,οΧρτεῖϊις, (εάι]ιις,, σοττιις » ἐχρίουὰ- 
ταις, σΟμ  πιππάτις ν Ρίσπιις, ἰυΐξιις. ΟΠγγτοίτοπλιις, αδοὲ τ ἱερω- 
σιωϑδης τί) εἰκρεβὴ χἡ θεβασανισυβύίω ἔρδιναν,Ἰ ἃ εἴτ, σοτίαπι ὃς ἐχρίο 

τάτατῇ ἰσττατιοηοιπ. Τ᾽ ον ἀνά ες ̓ῦ το 4ιαττο, ἀκρεθὴς Ὡρόρα- 
στο ὅς. Ἰὰ εἰϊ, πιϑεινὴ καὶ πις᾿ γ ντ Οτάσας ἱπτογργος Θηδιγατ. ἄκρας 
(ὴς λόγος, ἀχαμηἶτα ὃς ἀσσαγατα τατον, Αὐτοτεῖ. ἵτοπὶ ἀρᾷ Πο- 
το η. ἐἰκρκζης αἰῶϑησις. ὠκρεζιὶς τί) ἐργασίαν , ἜΧΟυ ΗΠ 1 Πλι15, 
Δοραγαυηϊητι5. [ποϊάῃ. ἀκριβὴς μνήμη, τοηαχ πιεπιογία, Αρυὰ 
Τεπι. ἐς ςοτοπα, ἀκριβεῖ ς ἀϑμη, δὰ ἀπιυῆϊηι ὃς ἐχαξὶὲ : τὸ ἀκρα- 
Εἰς, τα5 Ἐχαξῖα, ὀχααηῖτα γατιο, ΠΠΠ ὅτία ΟΧαυ ταν Δηἰπιαάμιο- 
ΠΟ. Γποῖδῃ. 1π ΑΠΔΟΝ. τὸ γὸ ἀκριβὲς Τωδὶ αὐτῆὔϑ διασκέψεως., ὅζε. 
14 εἴζ, ἀς Εἷς ἀσσιυτγατα σοηίτάογατιο. τρὸς τὸ ἀκραβὲς »τὰ εἴς, δά 
Ρίφυιπι. ἀξριβὲς ἔργον, τὰ εἰζιοριις αιοά οχααηΠτῖτς φάη ἰ ηἰἘτα- 

ταν Τ Βυογἀϊά. Πῦτο 6.ἀκρκξὲς εἰπεῖν ἀϊχίτιρτο ἀλυϑῶς, ντ ἴπτοῖ- 
Ρτότατας Οὐσας ἰητογργος. ΨΑ 1 ἱπροημὲ Ἔχροηιτ ἀκειζέςατω, 
ἀπ τσ ςητιβ] πὸ, εἐο7ὲ ἀκρεβέςαῖον εἰκωσυλύων αὐδρῶν 5. 14 εἰξ, λὰ νὶ- 
δ πὶ ον πηατι αἰ ΓΟ] ΠΠ]Π1 10 ἀττιῇςτο Ἔχρτοῆῆς ν᾽τί 5. αἰκραβοὶς πεε- 
παῖ. Οα]επ.ἀ Οἴδιις. 1.1{{| δ μη γόϑος χἡ ὁ γνὴ σιῶν, 7ὺ ἀκριβὲς, 
1 ἄκρον, Εατίρ 4.1 ΡΒ οέξ. 

Ακρεβοδίχαιον ἢ ο γεϊερρ δίκαιον» 1115 ἜΧΑ ΕΠ ΠῚ » ΠἸ ΠῚ ΠΊΝ ΠῚ ἴι15.» 40 « {πγ- 

ἔζατα [τοι ττὶ ἀίσιιητ, ἔσαῖον ὁ δίκης. Αὐἠζοτεὶ. ἀκραβοδί- 
ον γοσαῖ, “ιΔ{ [5 ἐχαξξίπς ἀστι[486 : ὃς αὶ 1ΠΠ 4 ἀαμτατὶ 
Ῥτωξογιιητρώκραξο δύκαιοι αὐ εοάεπι ἀϊοι!ητυγ, αι 4{1 ργαράμγί ἴῃ - 
τογργοτας [55 ΠΑ Π4ις ἀοτογίοτοϑ [τς Ππι! 4 Το] νίτρατοτέία;, 
Βιι4. Αητου. 

Αἰκριβοσγίχαν θ᾽ » Ῥταάαγας Ππτὶς ἸΠτογρταϑ 9. ὁ μὴ δηπεικὴς ,» Αὐτο- 
τοῖος Πδγοὸ πιΐίητο, Ετμίσοτ, δὲ ΝΊοοπΊΔοΠ.. σαρίτε ἀξοίπηο, 
Βαά, ἱπ ΑἸποτατ. η Ραπάεξξ, 1 οἰκρεβοδίκαιον ν (Ἐγ  ἔξα πλ ἰπς εχ- 
Ῥοῃϊτ, Ιά οἴξ,ἴας Ἔχαξείαις ἀγα Ὁ ιο: Πάπα αι} 1114 ἀμ τατί μὲς - 
(γιατ, ακρεβοσδίχαιοι αν ἐοάοπι Ατιΐζοτ. ἀϊσαηταγ » ααἹ ργαάμιγὶ 
Ἰηταγρτγατος Πα Γἴ5, πὲ 

Αἰκριβολογίομε οἶμαι, μοΐσωμανεχαξιᾷ ἀϊσο.», ἐχααΐῆτα τατίοης ἀεῇ - 
πῖο, ρετίδχιογ, ἀσοατατὲ ΟΧρτίπιΟ ν» ἀμ] σεητον ρογίοσγιτοσ , Αγ 
δχίας ᾿παμῖτο, φοςατατὲ ἰοημοτ, ἴδει ἀΠσερτο,, οὐ πὶ ἀςοιιατίιο. 
Θειλοῖῃςη. ἴῃ Εἰ ἤῆηοπι, τ ταῦ τὶ πείνϑ᾽ ὑπὲρ ὁ ἀλυϑείας ἀκρι- 
βοκογρόμαι κἡ διεξέρχομα). ΡΙατο Ρύμπιο ἀς ἈΘριΒ]. χτ Σ ἀκριβη 
γχὀγρονγέπειδιη κὶ σὺ ἀκριβολογμνἐδεὶς “δ᾽ δουμιεργῶν ἀμφρτάγει, ἐν ἃ ἐκ 
ἔσι δημιεργοον]πθμ απ ἀσοιιγατὸ τε πὶ ρεγροηάϊς, δ. ἰὴ οριτο!. 
υἀΔάαπι αὐ Εταίτη, ρα πιὸ αἰ χ᾽τ,φιλα τέως ἑρμίω δι ϑένηων κ᾿ δὴ γἡ πέ- 

ξα ἢ δέον Θ: ὑκριβολογημήσων » Τά οἰτ ασσαγατίμς ιιὰ πὶ ρᾶτ Πτττα- 
ἐϊατογιι ὅς ἐχργεοναια. Ὀαπλοπῆςη. ρτὸ τορι. ανλ᾽ εἰ νεώ 
ὅ3) Ἴοῖς πεασᾳγυΐοοις καϊηγορίας ἔχω, τί αὖ οἵεῶνε εἰ ποτε ἐμοῦ ὠπδὲὶ7έ- 

Ἴων ἀκριξολγρυυδός ἀπῆ λϑον αἱ πόλεις κὶ προσέϑεν]ο φιλίπσω͵, ἃ οἴϊ,αι- 

ἔχης πὸ ὅζαμοα ἀϊοιταγναα τ σογοπη ἐς γοριῖς ἀπςερταητο, 
Αἰκραβολόην»ς» ἀπ] ασσαγατὲ ἘΧριίπιῖτ. Ετ Αἰκριζολογία» ἐχαξξα ἀστοτ- 

ταϊηατιο, ἀσοιγατα γαῖῖο. ἀκχρεβολογίαν ἐωραγματεύϑησαν , Δα εἰδ, 
δοσατατὸ τγαζξατιιητ. ΑὐΠτοτο στο ργίπηο, ἢ ςτ. κἀ ΤΠιεοάεέϊ. 
ἄν ἀδὲὰν καὶ ἀκριβολογία χεύσιμος αὶ ωἰρὶ πων εἰς τὰ νιῶ νἸη νῖτο Ῥο- 

πἴτατ αὐ Ατηζοτ. 4. Ετῆις, ρῦο Πιπχῖς ςχαξξα ὀχροηία: ὅς Πιιι- 
Ῥταυτη ταῦ Ἐξ. 

Ακειβόω μ ὥσω, ἀϊισοητοτ ρογααῖγο, ἀἰ Πσορτεγ τγαέζο, γηςοτὲ οχ- 
Ῥτίηιο,α (Ο]ατὰ ἀϊροχο » οπιηΐδθιις πη ἐγ οχααἑτο» ἀρομτατὸ 

ἀν... 
“εχρτίπιο, ἀσοιιγατὲ ξιδιςξιοῖο,, ἐχαξεὲ σοσποίςο, φοσιΐτιπε 
μαδεο » Ρετίξημου » ἐμ ισοητεν ἀϊζο » ργοδὲ σα]]ςο» οχρίοιο. 
Ἠδετγαῖ. τη Ῥαηαιεῦδιςο, τ «στάσαι υἱἷ φασιν αὐτοις οἱ τοὶ ἐκείνων ἐπ΄ 
κραβουῦτες 4 εἰξ, Πα] τος ογιιηὰ ὃς σου ]1α οχρίοταδτ δι οχρίο 

τατα παθεητ, [104π, μος ὠξακρεζα ζειν ἀἸχτ. εἰκριζοεώ τος τάξεις, 
Χερορμοα ἰἴδτο ἰεομηὰο Ρ πιϊα;», ογάϊαος ἀιμσοητον ὀχααῖγε- 
τορίδιι ἐχαῶὲ σοππιίταςγονῖς ΡΙΜ]εἰρινακτρατο ταιηοηνρτοῦὲ οο- 
συοίςετο ἤρηϊβοατς. Αἰκριύζομαι. οὐἶαι, ρα ΤΠ, Ακριβούόη ἀἰς τας 
τας Δησα ἐχαξξὰ Πογὶ ὃς ΕἸ αρΟγανῚ Ἰτο πη εἰκραξοεῖϑι ἢ σηιῆς, οχα- 
δὲ ςοσαοίοϊ, ρεγποίςί, 1η6 Ῥαάττις!ρ. Ῥγατογιτὶ ναρηβωυῆρος ) ὃς 

Δάαετὶ "κριβωυήνως. Ατηζοτοῖ. 11. ἐς δομοτατίοης ἀρ: Π14].ς. άπ 
Ῥίτα ρτί πο »οἰκριξῶ «ὗδὰ τοὺς δγαφορρὲς χρῶ μφί των, ἃ οἴϊ, ἐχαυ!πτὸ ἀ1Ὲ 
ξεγοητίας ςο]ογιιπὴ ρεγοὶρίο. [ιποίαμιις ἴηι ριΐσατοις, 1οιὲ οὐδὲ λό- 
γν15 ὑμὴν πάνυ εἰκριβαύσιν οἱ πονιοὶ αὐτῆ, ἰὰᾷ εἴς, φοςαταιη πιὸ εχ-᾿ 

ἀαιτης ίςι ἐχρίογδητ. νης ἐκριβωυδίη σιώεσις, ἀρὰ ΑΥ Πϊορἢ.. 
Ηος γογδυπι ἀκριβοιῦ Πση!ῆςατ ἀσουγατὸ ἐχαξγάηας στα ΠΡ 
Ῥίαπι Δσοτγον] φαὶς Ο πλμ σεις ΠΟΤ ἱπσα τη δτ, ὈΤοίςοτια. [0. 
2. ἀκριζοῖ τες ἰϑνησεις ἰξηἴι5 ὀχαςιῖτ, αοίθηι ξηίαατι Ἔχοίτατν 
ἐχαυμῆτίοτος ἰξιχἤις Ῥγαζατ. ἀκρι(οιυῦ,, τοπογοοίϊοτε, Χοηο- 
ΡῬβοη ΠπΡτο ργίπιο Ραάϊα, ὁ διδοίσναλ ίς με ὡς ἤδη ὠκριβοιώπαι πἰων 

δειχαλοσευΐίω γὴ ἀΐλοις Καιϑί τη διχοέζειν "ἀκριζώ πίυλδε πίων) τέχνίω., ΡΟ, 
ἐκριζῶς ὄπ ςαμω,, ἐκριζῶς μελετείω, ἠκρίξωσεν παῤ αὐτἶκ᾽, ἀπΠ]ισοητεν 
ἀιάϊοιτ αὖ 1115: αιιτίντ 41 Ἰητεγρυοταταγ)οχααιπας, νῈ] τίπηασ 
ταις εἴτγε!ὶ ρεγίσγατατγις εἴτ, Μδττ}.3. 

Ἀκριβῶς, αὐτο] τ, ἀσσιιγατὸ, ἀΠἰσοηιοτ,εχδέξα ΔΙ] σοητία, ρΙαπὸ,οχ τ 
Ῥγοῖῖο, ἐχριογατὲ,απταδ τὸ, οἰκου πίρεξτε,ν!ρ ]αατοτναιτοιτὸ, ἀοι- 
τὸ [πλπια ογα ἴξα ἐχαξει,ἀσάττα οροτανργουίας, οπηροττὼ, ΡΙο 
ςοπιρεττο, ἀκριβῶς γνώτκω,ςοττὸ [ζίο. ἀκριξῶς οὖσαι) ςοπιροττὸ 
σοττόσαε ἔσο, ρτοδὲ ἴζιο » ορτίπιὲ ἔξει σοπηροτγτὰὲ ποιιΐν ἰκριζώς 
λόυκυὴὶ χεόαγροτἔςέξιις σαπάοτ. [«οίαη. ἴδε σεαυ πἰωὶ κἰεθὲν ἀλλο καὶ χεόαν 
λόυκίω ἀκριβῶς Ὑ Βα οΥ 14. Ὀτοφυίμηο , ἐκ ἀκριξῶς χεόγοις ἐπερνη - 
ὧν 14 οἴδιποη ἀἰ σοτις (ληὸ το πηρογίδιις πιο πη! πῖτ, ποίγυ ἰκριθῶς» 
{πηχμηο {ππάϊρ. ΤΊπιογ ἀϊά. ΠΌ το ρτίηιο, ἀκριβῶς ἔκορᾳοσον » δος 
1ὰ οἱδ ἀπατοιω αὐενδύτωττιτα ἀκριβῶς ἀρι Τίοογατ. ἰναΐγος ορροιῖ-- 
τι Π| τὸ ὑγπεικώς τα γὲ Πρηϊβοες Ια πη πιο ἑπγθ, πἰ Πτὶς οχαξεὸ δς λέ 
ἂν ἐκριβῶς υξεταζειν τεπι δά νίμμπι τοίδοατο. εἰκριξῶς τε πάνυ δια τοῦ 
τὰν νὴ χεπ]ῶς, Οα!ςη.118. ρτῖπιο 44 ΟἸαιςοπ. οχαξξη πη ὅς τοπα πα 
νἰξει πα ΤΠ Ἐιτιιοτα, οἰκριβῶς θερμὸς κὐ ξηρθο.ρ᾽ αηὰ ςα]! ἀμ 8ς. Οαἷθ- 
τις 1546 π|»Ρ]Δπὲ ςαἸ τάν, ΟΠ" ΠΟνπτόυ σφόδρα ντ ̓ 1 46 πὶ ἀἰ οἱ τ 
τυγ ρτο εοάςπῃ [8.1.1 4 Οἰαιις, ἀκριζῶς μέλαν, ἐμ ςίαα.εν γοποπιςπ, 
τεῦ ῃΐστιιπι- 

Αἰκράδιον, ς, τὸ οοιξα Ῥᾶγα14. 

Ακριδοβήρα » ας » ν » ΠΔρ΄1] αἰ νοηαηιίας Ιο οι Ἐς, ΤΉ ςοοτ. ἘΔΥ]Π. τὸς 
Αἴκριες,, αἱ, λόφοι, το ἴκρα Τὴ ἐρῶνν,αἱ ἀκρώρεια! ΤΠ Ὁ ὩΤἾ ΠῚ τὰσα ἃζ σαςιι- 

πιϊηδ,γεγτῖςς5. Ποπιογ. Οὐν {ἡ Τῇ σ᾽ αὖτ᾽ ὦ δύςίως δι᾽ αἴκριας ὦ 
ἔρχεαι οἷο, Ιῃτογρτ. αἴκρας ἔχον τας τύπους γ τετές επραχεῖς ὁ 
λώδεις, : 

Ἀκρίζω, μι. ἰσωναἰτατη Ρα]ΓῸ αἱ οί τίς ρει τη ἱποςίο » Ἔχτγοππα πιατῖ - 
Ἰονίοςα αἰτὰ ςοηίςεηάο. ᾿ 

Ακρένηνης οἱ να σι]ας. ( 
Ακράγηφ κι ο ,καϑεερὸς οἶνός. 

Αἴἰκρις, ΐκριος, "5. Ὰ οτίςνσιαΐτας αΠοὐάαπγ. ΕΠῚ οτί 4π| ἄκρες ἄκρος ον, οἷ 
χρώρεια 70 ὁρῶν » νεττεχ πποητίαπι, ΟΥΠΕτ ἄκρος ζειὸ, αυοά ἱπος 
πη Ὠ τ 11 σἷς ΠΟ]οιθτωτν ἘΕιηζατῃ. ' 

Ακεὸὲς, (δὸς ἡ Ἰο στ. Ετας δυτε πὶ [οἷς ἱ οἤι,ντ ᾿οσίτα σαρ.11.1,6- 
{πτ, Ακρίδες, 1 οἴ“ Ἰοοι τα: :βισγιης Τοαπηὶς Βαρτητα ἴθι» νε ἴα 
θοτιιγ σαρ.3.Ευαησο}}) Ματεῖν. ποη ρτὸ ἔπατίος δας ἔσγοι!ο ἀοοί-- 
Ρίταγ ἀε]ῖςατο »γ (εἀ ρτο δηϊπηαὶ!. ἵΝαηὶ σοηΐζατ ποη [οἱ ὰπὶ Ραγτς 
τβιος, (Ε( ὅς αἰτὰς πατίοπες ἀζαιε δἀεὸ Ἰρίος [υάσος Ἰοοσιυξλτιιαι 
εἰα νιξξ!ταῖϊς, φιιοά ἐρήμη Εσδησο τὰ γατα]ς ἴῃ Ἰλιάοπι Ιοδη- 
πἰ νηὸν 1} ρατα ]Ίημς οἰδο νιχοτγίε : νίάς ἀρὰ ἰπτογριοῖοπας 
Ροπιροηι) Μεῖα, Ακρίδες εἴ αι Ρυζᾶς γαπΊοσ! ἢ Οχιγεπχίτατες Ν 
Πσηϊῆςατς ΙοΙ 5.4]. ᾿ 

Ακρσία Ηρροοτατίς, οὔ ςέρησις σἰ κρίσεως ἰὰ πηοτίοῖς, ἰά εἴξ, πι}}14 ἐπ᾿ 
τοτα πὴ ΟΥΠς πιο Ἰπἀποατίο:λας δυσκρισία γΕ] μοχϑηριὶ κράσεςγ 41 π΄ 
ΠοΠΠς πιαάσας ογΗἶς., ΘΑ θιις ἴῃ ργίπηεμηη τ ὅληδηιμῶν Οοπεςος 
πιθητῖ,2. Ακριστο ας, ΠΕ ]Π τὰ ̓πἀ τσ π,ποη δά δίτιις ἀοἰς δας 
γε] ἀϊίσγίπγει ἴῃ ἀπ σαηάο, ἐδιακρισίανοοητγατία οἱξ πράσει, 14 
εἰϊ,ἀμογοτίοιὶ τόγα πὶ ἃς ἡ οἷο » ἀε!εξτυΐαας. Γυοίαπις ἐς Τὴσοο 
τπιοης ἃὶ (ἃ πιπιῖς τα] τἰῖς αἀ οχττο πηᾶπὶ ἱπορ ΑΠπῚ γοἀαέϊο » αἰκρες 
σία 2 τἱεὶ τοιὰ φίλους καὶ δυήϑεια ἐπέτεέψον αὐτὸν, ἰὰ εἴ, Πα ας πα Ὸ 4Π: 

ΟΡ εμάις απγῖςις ἀεἰςέζας,ας Εισιπτας σου ξοσογαης }] πὶ. ΠΛ οἷ τ ᾧ 
το ἃς Ακρισίη [ουϊ σὲ ργὸ σοάοι ἴῃ Ἐριρτγαηχη 4 εἴξ,ἰυά!ς} το-΄ςς 
τποεῖτας. Ετ ἀκρισία, ΠΟ Ὠ Βα, Ἔγτατϑατίουτα πλαΐτας, ΡΟ] γ͵ υ ποις ̓ 
κέλη τὶς ἰῶ εἰκρισία τδδὰ τοὶ «πατόπεδει, κ᾽ κυδοιμὸς ν ἰά ο[Ἑ, τα πλα]τια- ἡ 

Ὀαταγ ἴῃ σαϊτυῖοτιὶ ΡΟ] ν Οἱ ἴτοιη νίμνρατιιτ ἀκρισία ργο τὸ ςζοηῖγοσος 
τοτία, ὃς ἐς αι ποπάπηι [4 ]ςαταπι εἶδ. Αἰκρισίας, ]γν σα τη ἀϊ4-ς 
Ἰφξξο δαζυγηῖς ἀϊσίταν Π εἰν οῇ. 

Αἰκρίςιος, οἰ ἀςη) εἰ η᾽ ἐπείνω πῇ ἱςτοὐ χαϑεζουῆνη. 
Αἰκριςαν Ρἤ τυ σας νοσβαιζ ξιγοπι πλ}}} ογς ΠΊ) ΠΟ Πττ Ο6 ΠῚ, κλεέπριαν 

ἀλετρίσα, Ἡ εἰν «ἢ. 
Αἰκρισοι, τὰ πηπχ ται", (δι! σοι Πιΐ πα πη ΟΠτ ΠῚ νϑγτῖσες αὰτ ΠΟ]]ς ς΄ 
ΔΉ]! οἰ ἀς πὶ, Αἰχρεπέγωνον οἰ άσιι οἰϊ πηθίτος μαθοης Δηρυος. ᾿ 

Ακρτεν 

᾿ 



Ἀ5.ῈῈ 
οΑἰχειὶνος ᾿υἀἰςϊοναῦεν χράστας. 

᾿ ᾿ΑἈριτομυϑοριουνὸ χ᾽ ἡνι γογὶς Τ᾿ ΔἸ σγοτιις, γαίας ας ὐδαχ, αι] ]ς, 
᾿ς τοῖος νεῦρα οἴτγα ἀο!ςξζι!πι, αἰ πέραντος λόγος. αὖρα τὸ κρένω, κἡ 

μύϑος εκ ἁ φεροτικόν, ΕἸ Οπγοτ. ΕΠ τᾶ. β, ϑερσῖτ᾽ ἐκρετομυϑε. δίρομ ρας 
οτίαμι ἰξάϊτ! οἴμπι ἃς τα! ητι ἢν» 4 οἰληγαάτοτ οὶ (οἱςτ : δὲ 
ποχύλογν. ς 

Ακριτος, ὁ καὶ ἐπα! σγοτας» ποὶ ἀπά σατις, ἰπἀςαγπατιδν ἐπα ἰζο Τιις» 
τον ξας ΠΟΥ ΠΊΐτ 9 ᾿ἰαθὰ ςντο πγστατγίτον ᾿ἀίσατας Τηἀιξζα ςαυΐὰν 
Δοίδραγατακ,ἶὰ εἴξιἀχώρις Θ., ἀδιάκριτος, ᾿Ἰπσοσαίτας, να] οαιυς, 
διε ς εἰσ πιςηἰςκἀςοιηγαπας. πολυ τὸ ἄκρατον ἐν ταῦϑτι, αὶ εἰζ, 00]- 

1ο δι ἀε! εξ. οἴκρετα μαρνα νάνι Θ-,Ἰά οἰτιτοινο ὸ ρυσύαος, ΤΊναογ- 
αἰϊά. ἶδτο 4. ἔτι 3 ὄντων ἀκφίσων νὴ υἱ μῶν υἱὲ δόξης χὶ ᾿ἰ μετέρχς φιλίας 

“προσγινουῆμες, ἡ μὴν 5 αρὸ ὠχοδ τινίθ- ξυμφορᾶς μετρίως κῳ τατιϑευζώος, 

“ιαλλαγώμαν," ἀαπὶ δάϊνας ηςερς οὶ ςυύτιις ὄθεχυ ϑὲν εἴκριτον πλῆ- 
ϑυς ἃ οἰζ, πγαϊτεἰτυο 4υαΣ πυ]ΐο ἀεἰςξζα σουθιυχιτν πυ]όσας ἀϊ- 
{γι πιϊης. ἀκρίτους αὐτοὺς ἐκ δέ δωσιν,"ὰ εἰξίςος δά {ρρ]Γοἴυτη σαι!- 
(ὰ Ἰασοσηίτα ἀςάιϊτ. Το ίη.οοητγα Οτοιροῦτ. πλείους καὶ χιλίους 
χ πεντακοσίους “ἥν πολι ῦδ ἀκράτους ἀπέκτειναν, πρὶν ταὶς αἰτίας αἰκοιύΐσειν 
ἐξ ἧς ἔμολον ὑποϑυάσκειν, δίς, Ὀ]υταγολι, τη ΡΩΘ] ςο] ἄκριτος κὺ ποις 
ον Ὁ. ὦ γάνϑ- ζαο πλιϑου εν ἃ οἴδν ρτα πγυϊτἰτιά της ςοηξι ἃ 

Γ΄ ρεταιῖχτα ογὰτ ἴταρος, ἀς οαἀαιοτίδας ντηϊα!]ὰς ΘΧογοίταν ροτ- 
αὐἰχτῖς. Γοπιο εν οὐδὲ σε αὔου, αἰλλά τις ἑἰω αἰ κρατὸς κὶ αϑοσὶ τούτοις νὴ 
ποῖς ἀΐνιοις ἅπασιν ἔρις χὶ ταρα χη τα οἰϊ,ἰπηπιοοίὰ σοητοηειο. ἄκρα. 
τοῦ μοΐχαι απο ρίτία ργα τα, Ηοπιογ. ΠΙαά. β. ὦ γέρον » ἀεί τοῦ μεῖϑοι 
εἴλοι αἰ κριτοί εἰσιν 5 1. ἀδιάκρετοι,, πολλοί. Ηοἤοάυς ἄκρετον εἶχον αἴ «- 
ϑλον, ηζορς πα οῦαηι σοτταπιοῦ, ἄκριτον πείγος » ἀριὰ ΕΠρροςτγ. 
Οαϊςηο ἰητεγρτοῖς ἀϊοίτιγ, νοίυς ἀδεάκρετον,, ἡ. ἸΠ ΔΙ σγετατη δί 
«οηξιίαπι: νἱπτγρατύταις ὧδ ἱρίο τὰ πταηάι ναοιίταις ἀταος ἰηῇ- 
πίτατο ν γοϊύταας ἴὰ Ἰητεγπηαη 1} τηδηΐτατς ἰῃξοτΠηΐ. ἄκριτος ϑεύ- 
γατος, ΠΊΟΓς ας ἱττοσάτοτ ἤως σαυΐᾳ ἀϊέξίοης»νο! τηἀιξζα σαμία. 
2Ὲ εἰῖηςς, ἄκριτος τύμξιε, ξρο ]ςγαπα πλαϊτις ςοπητηπηςιγι πὸ- 
χυαΐδριον, Ευΐϊας. Πϊἀ.κ. 

ἐκειτόρωνθ., θατδάτας τη δἰ πξξὲ ὃς ἱπαττιςυ]ατὲ Ιοαυσης, 
ετόςυλ Θ., καὶ» δ, σαΐας Ὁ] Ϊὰ πο ἔς ὲ ἀπξεγοὶ ροίϊιης » Βαθθης 
σαῖτα ἔοἢα ἰδ οηάες, νπηϊοτγοίως, Ποηγετ. Πιαά.β, ἔρος ἀκριτό- 
φυγλον»ἱπολύφυνλον, σευδεν ὅρον. 
ἱτως, Πς ἀϊτιπνίης, οἰτγα ἐν! ἴα πγ5 ἰη δόξα σαντο πγογαγίέ. 
ἀδιακοίτως πάις Τὸ, ἀ 16. ἰκρίτας κτείνει, πἀ τα οααία ἱπτοτῖ- 

᾿ χη ἰηἀεπιπαῖος. , 
ἀκείαμανατος»τὸ, υ ἀἰτι ογαπάιϊτας. ΡΙυτατο ἢ ἰη ΟΡ, ἐξ ρόαι δ᾽ ὦ 

ὁ κανθ. αὐλητὴς ὄυδοχεμο ὑυῖοον,ἱ ΟΑπας τἰίσοη στάτις ἀατγιρὺς ἀὰ- 

ἀϊεδατατ. [ητογάσ αι ἀκρίαμα Δοοιριταῦ ργο παγγατίοης δ γοςὶ- 
᾿ χρτίοπο. (ἱςογ. ρτο Ατοῖνα, Τοπιηϊοοίεπι {ΠΠαπν {Ἰαγαγιιπη  - 
᾿ τῇςηὶς νίταπι ἀϊχηϊε αἰσοτγηυι πὶ ἐχ ἐο απο τοτοτιγ, αιιοὰ λογο- 

ἀππαναὰς οαΐας γοςεπὶ ἰἰδςητ!ἢϊ πὸ δυάίγετ,, Εἰς ἃ αι {πα νιγ- 

τὰς ορτιπιὸ ργαάϊρατοτατ. ἃ ΕἸΟΒἰ πεςὶπ Οτοιρμοτς. εἰ δημοδε᾽ 
γης αἰαζαὶ ἑαυτὸν ἐγκωμιάσει » βαρύτερον “ἴδ ἔργων ὧν πεπόνϑτιτε τὸ ἀ- 

αρήαμα γίνεται. Αστοδιπατα οἰ] ΠῈ ἀἸομητατ Βουηιη65 ΤΡ] Δοτοα- 
χυτὰ τοοιταητες δὺς πιεπτοτγίτεγ ἀϊσεητος ἱΡῈῪ σσξηαι δὲ ῥταη- 
ἄϊαπι. Ο' οι Ν εττοπι, Ηἰς φυαῇ ξείυιπι ἀογοαπηα,ῃς ἕης οο- 
τοὶ ἰατῖο ἀιίςςάοτος, ἰδ᾽άεπι σοηπίαῖς ἰρεξεδητίδιις ἐπ δ] οητατα 
δυο! !σπάα ςυγυιτ. ὃς ρτο δείτιο, ΠῚς ἱρίς ̓ Ιμάξης ἤοὺ ΤΟ] ἀν ἴρε- 
ξϊατοτ, ίς ἃ δέζον ὃς ἀογοάπηα, ἀρὰ Ατθεη. αὐλητρίδας κὶ ψαλτρίας 
γὰ τὼ τοιαῦτα “δ ἀκεραυσταν. Ὁ Ἰατατο ἢ. τη Θαἰδα, Καύου γὸ ὐὐλήσαν- 
τος αὐλῷ αἴρα δείπνον( ἀκεύανα δὲ ἰῶ Καιθ- ἐυδοκιμέυῆνον) ἐπαιϊνέστις, 

δς. ᾿κρῥαμᾳ ΝΜιαςγ ον Δοοίρετο νιάετας ρεο οαητα. οἰ σξζαταε(ια- 
αυἷτ) Οσῶτ ἵπτογ σσσῃαπὶ [γ ΠΡ οῃΐαςιςνςος Εαπιφῦτο τἀησιιηι 
δοπαυίτισαμπη ἴπ 4118 φοτοάπγατα βα ἴετ παι πττηῖς ΠΡ ογα!!ς. 

Υ πικὲ; Δαϊοα!τατοτίτς. ἰκραματικαὶ διδασκαλία ἀ {τ Ἰ ΡΠ πα: ίρε- 
ευϊατιια, ἔς Ουατίηας ἰκρφαρικτικοὶ, ἃ σγοαπηατῖςα γοσδητιγ Ατὶ- 

βοτεῖῖς ςοπιπιοητατίοῃοο, ἴῃ αΐδις ΡΠ] ο ΟΡ ΐΑ γεπιοιίογδ- 
τἰΠπόταυς ἀρίταξατιιτ » φασαὰς αὰ υατιιτα: σοητεπγρίατίσηες, ἀἰ- 
{περιατιουέϊνε ἀἰαἰ εξεῖςας ρεττί πεδαης. ΘΟ τας ΠΠ|0.20. σρ.4.δς 
Βιυιά ἴω Οοπιγηϊεητατίο ἐρξ. Ν τάς Αὐτοαρόσωπα. ἐἰκρφαμφτι χοὶ ἐ- 
τίλπι ἀϊσεδαητυτ, αατίιοτς Βείζιγιοπε, 4ια ἰητον μοπλίτος 6- 

᾿ς ζυίάοχη [ξέξα δὐυς τ τείξος ἀγοδηλ [να οθδυτι» πος ἔογας εἰξε- 
τεῦδητυτ. Ἵ 

αρράομαι μιάσομααάϊο,ἀκούωναυ ἀῖτε (Ο] εοναυζαϊτο» Ρεγαφάσοτ, 
πὶ ἀϊέϊο αὐάϊεης, ὑπακούω» οΠὶ ΘΘΠ 810» νῖ αἰκερώραι τῷ διδα- 

σχάλον.Βυάκειις ἴῃ ἐρ αυδάλπι δὰ Γου σο  μπι, τα Ἷ αὖϑι διδα.- 
ξεΐτων ἑαδιουργία πυποιϑ' ὡς ὥνπερ σ ὶ ὁσἡμέρκι εἰκρφώυδμος τε καὶ χΤ᾽ Γνώ- 

ο΄ μίω αὐτοῖς ἐντυχωνγτί ἐκ αὖ κρτορϑωίσαις εἱὰ οἰτιλυάτεις δί τε 1η ἀ- 
ο΄ {ορ!ϊ!πάπη ἄσλης ίεα αὐ άϊτοτ. ΠΟοτγατ. ἢ η ΡΙΑταῖςο. δεόμεϑτε οεω υἱμδνϑ, 
ἣν αἴ δδες ἀϑιίωῶρι. μετ᾽ δυνοίας ἀκρρασαξοι ΠἿα χεγρυήῥων, 14 οἴξ, Δαίζι}- 

τατγε αἰ ἀἰςοιι αὐτι Πετη οὐ ἢ τε ρτὸ ἀπ άϊο, ἴῃ ογατίοης ςοη- 
τὰ ΑἙ(ς μη ἴςι κὶ ταῦ τὴ πάντα μοι τὰ πορλὰὶ πρὸς ὑμβς, αἴδρες δικᾳ- 
σανκὶ τοὺς αϑοιεςηκότεις οἴξωϑεν κὶ ἀκρφωιύρους. ὙΒυςγἀ.11.3. οἱ 9 ἐν 
πειδὴ ἐδχαζον ὅπλα, οὔτε ἐκρφώντο ἔτι ἡ αὐχόντων γ 1ὰ εἴξ ,[υ: ροϊςα- 

᾿ς πυλπὶ Δγπα [Ὡπτρίδγυητοπιασ ττατιδυς πο ΟΡτοιηργάτιητ. Α - 
ο΄ χἠβιάος ᾿πΡαπατῃοηδῖςο, ὁ ϑεμιτὸν τορος Μ᾽ τροπαίων ὀνπιιδυυῦ δ ἐλ- 
ο΄ γέμων βασιλίως αἰκρράϑι συγχωρῆσαι,1ὰ εἴ ΓΕρῚ ράζοτο. ΟυΠῚ Δοςυ- 

ΤΠ ᾳπίπο,  υςίαημς τι ἀϊαίοσο Νίερτιπὶ ὃς Π εἰ ρἰ πα πλεῤκρρώμω γὃ 
ἁπταῖτα, αὐ ἀϊςθαης ςηὶπὰ οπτοῖ. Εἰ μίης8 τη Οτς ρΠοητςοπι, ὥς 

ᾷἾ, 

Ἷ 

δὶ, 

ΠΥ Κ 79 
πιρ ὑπαδίωὶ, καὶ ἐρλόσριον κοράγμα ἀκρρώνανει, Ψτθλπας Ὀταπηπηατί.- 
εἰς φἀροτατ, ἀκρράω τη βυτιτο ἀκρρασω, αὐτιὰ ἐς, νης Αἰκρρα- 
πέον, Αγ τόρ λη. οἰκρρατέον ἡμῖν Τἶ κρενόνων, μος ςξάοτε οροιῖςς 
Ῥοτερτιοτιθιις, Ἰητοι αἰκούσαι ὃς ἰκρρα σαῶ), πος ἰητοιοίίς γοίμης, 

; αυοά τη μος {τι} νη εἰϊο ἰςηαξας ταητὰτι τρια ρατιο της, 
Αἰκρήασις ἕως ἱ,αὐαάϊτιο αινάντας» αυ οαἱτατιογγοοίτατίον παγγατίοναι- 
ἀνςητιαν ης  ρ]νπὰ, αι; φυγὶ δὲ Παυτιτογ. ἀκρόασις ργορτιὰ οἵδ ἀ1- 
{ξιρυ]οσυον (Ῥτὸ παγγαῦους. Γυοίλῃ. ὧν ἢ πρὸς εὐπόντα. προμχϑειὶ 
εἷ ἐν χόγρις: ἡ μᾶς 3 οἱ ἐς τὰ σελύϑιν πειρμόγτες κὶ ταὶς τοιαύτας “ἦν ἀκερά- 
στωὶ ἐποίγζέλλοντες εἴδωλα αἰ ἥα ὅπ δεικνύμεϑα. [ἄςπι τη Ργοπλετθ τον 
τἰωὶ ἐν τῳ μίσῳ δὴ τα ὐ τέων οι υχἱιὺ καλώς αἷ εἴη ἔχον εἰς ἀκρήασιν κατα-- 
γἡ σοιδλῃ σοφις-ικἰμὴ  ὶ, χὰ αὐάιοπά αι ἀπ ςορτατιοηςην οὕ ΠΊ σοη- 

ἱμπιςῖς. {]υὰ ΟἹςογοηὶς ἴῃ Ολτοης Μαιοτῖς, Ἑλςιτ ρετίαρε ἱρᾷ 
{01 αυά᾽ςοτίαπι ἀἰίοττὶ ἰξηῖς σοσυρτα οὐατιο ὃς αὐϊτῖς , Οζα ττὰ 

τοάάϊε, ὡς τὰ πολλὰ αὐτὸς ἐκρόασιν ταὐτῳ κἰξεργάζεται οἱ σῷ εὐφράδους 

γέροντος ἀρᾷ. τε κ εὐσιιίϑετος χόγνς:αρὸς τίω ἀκρέασιν, Ἰάᾷ εἴτ, τὰ 
Διαγος ἀσπγυϊοουζος ποιεῖ ὧν ἀκρῥασεν, χυάτιο. ΠΟςτας ἐς Ρᾶςςν ἐρῶ 

υἱῷ ς ἈΠ λεγόντων τίω) κρέασιν ποιούυνΘ-, τὰ εἴς. νιάςο νος αάιτς 
οτος, Εἰς, ἀιοτίας Οτο τοῦτο κείνοις τί υὕατόλοωνπον ποι- 
υ'σαδδε ἀκρῥασιν δίς. Ἐρτξγοτιις, εἰς ἐκρφάσεις τινων μὲ ἥκει μηδὲ ἑαδί ὡς 
πάριδεγπται ρῶν 8.» τὸ σεμγὸν κα εἰς αϑὲς κὶ μα αἰεπευχϑὲς φύλασσε νὰ 
εἰϊναά τοοιτατίομος πὸ ἀςσοις, αἰκρόασις Κλ δεικτικὴναυἱςυτατίο ἔξ 
τοοίτατιο [δίς οἰζεηταης, ἀκρῥασιν ποιέϊ ὥγιγες ταῖς γ Βυάατς. γιάο- 
ταν τα πὴ 41}: υἱ|4Π| ἐἰκρύασις ἀςς!ρι ρτο τρίο ἴοςο 'ὴ 4 τ δὰ- 
ἀιτιο. ἀριὰ Ρ] τατος. νὴ το ἐς ἀπΠςογηθπάο ἀσηιτο αν αάιι]1- 
τοις ὅϑεν ὁρᾷν ὄὅδιν αὐτοιὲ ἕδρας τε πὼς Ὡρώτεις ἐν ἀκρρείσεσι κὴ ϑτατροις 

καταλαμξαίοντεις. ὃς ἀρ Οἱςετ, Ετ πχε βότρυς γρειις Ππτοῖ ας ἢς ὃς 
φιλυςὀργὼς ὃς πυκϑώς ἰσγιρις ντ εας να] τη ἀσγοοίϊ αὐάςαπι ἰόρετς, 
τι ξοντὸ ρογ ἀστοί τὴ φοίοςο Οἰςεγοηῖς πια]1ς ἸΏτο σοῖς 
ςοηςοιπι δτ ςογοηαπὶ Ποηλίηι1Π) ἀογολῖξος οσο σοπστοσα- 
τοι ΠῚ. 

Ακρρατήριον, ε τὸ ἔπος οτας, ΡΠ ρίζαι, αὐάίτογίαπι, Ρ] υταγο δ, αἰδὶ κῷ 
ἀκούειν͵ οἱ 3 τεὶς φωνας τοῖς ἀκρφατήρίοις γιωῦ ἔπεισαν ἄγοντες, ϑίς. 

Αἰκρραάτους,εν ὃν αἰτάϊτος , Χοπορθοῃ, ἀϊοιρυυς. ἀκουςίω Μεπαηάος 
νοῦατ. 

Ακρρατικὸς,αὐΐζα τατου 5. [σΐδη. "ἢ σποοπηῖο Πεπιροίϊῃςη. κομίζε 
ἃ ἀκροατικὸν μιδδιῤνναςοῖρο αὐίςυ! τατὶ οἷς πτογςςάς ΠῚ. 

Αἰκρρξαζω, {ἱπγηγῖς ρεάἀϊες ἱπστοάίοτ. ἀκρρξατεῖν γο] ακρρξέζειν εχ - 
Ρτείμς ν γρ]. ΞΕ ει. ς. αιαπι ἀιχις, ΟΟηἤτιτῖς ἴῃ ἀϊεειτος ἐχοτα- 
Ρ]ὸ ἀτγεξξις ντογαυς. 

Αἰκρρξάμωνγον (Θ᾽ δ᾽ κὶ ἡ [τ πιῖς ρου ἀἰσ τὶς ἔπη στο άίςης. ΒΑΠΙ, 
Αἰκρεξατέω.μιήσω, [ΠΕ η]Ὸ σταίι ὃς [πγηγῖς ρος άπ ἀισίτῖς οο,, εἰς 

κρρζαζω, αἴκρρις τοῖς ποσὶν ὅδιζαίνω,, εἰκροποδεπὶ βαδίζω. ΑὈτΙρΡΗΠ ας 
Ροετα Εριφσταπη, Αἴτραπον ἡ ϑνείοις ὄμμασιν ἀκρρξάτει αἰκρρ(ατεῖνρτο 
(ἀρεγὰ Ἰησοάξτοινίάς ὀρικυ πῆ εἶνν 

Αἰκροζατικὸν, ἰςΔη τι ΠῚ. 
Ακρεζαφῆς, [ἀπλπλὰ ρᾶττς τ πέξιις, ἰαπηπια ράγις τυθεης, ἴῃ Ἐρί- 
ϑγαυτ τη δῖ. 

Αἰκεῤόλαςος, σεγτηςη ἴῃ σαςυπηίης σογοης, γι ρα πχαναριιὰ Ὑπεορῆτ, 
πὸ Ηὐϊτοτ.ρ δῖ, ᾶρ.23. 

Ακρρξέχια,ς ΒΕ] τὶ Εὐξι σία. τοὶ κε τῷ ὀδελίσκου, ἡ πῷ ὀξελίαῤτου. 
Απρρξελίζειν Ἰασα]ατὶν τοξεύειν, ἀκοντίζειν. ἀκρρξελίζεται, τὰ αἴχρα ὦ τῴ- 

ματος βάνλεται. 3 

Αἰκρρξελὶς,Ἰάς}} σοηι5. 
Αἰκρρζηματίζειν, ἴῃ ἴῃ πηπηος ρεά μη ἀὐσίτος ςοηίζατε δε αἤαγσεις. 
Αἰκροξόλωγἱο]ῖς ἰαςι] τὶ τα 41), τὸ ἡλίν βολα). 
Αἰκροζολίξω ὃς ακρρβολίζομαι μιισομω, Ἰασυίοτ, αἰ κοντέζω, γε] ΐτοτ» ἰσαϊ 

ξενταπυίης ἀρον πη] τοις στττο σοῤῥωθεν βάλλω, φογταΠγϊ Πῖς ρταν- 
Ἰυάϊα ξιεῖο » Βιμάϊς ᾿αρὶ ἀϊ ύίσιις ὃς ἰἄσιττις ραρηο» ξεγεηταγῖο- 
τμπν ντον ἀἰ πλίσατίοηςνΧ οηορ νυ! ἢ, ἢ ὙΠΟ Εν πότερον οὐ 
δὴ σάγον αἴτον αὐαξαὸ ἀπελαύγω αὐτοιὶ, τοῖς λίϑοις εἷξ ὡατερδεξίαν ἐκρρ- 
ξυλιζόυβυδ-, Ἰὰ εἴτ», ἀεϊασυ]λης. Ηογοάοτ. 0.8, αἰκροξολιστζμν οι τοῖς 
ἔπεσι, ργο, αἰτεγουτιοηΐθυς να  τατὶ {υητ. Βυάσιις τη ἘΡ ΗΝ αυδάλπι 
δὰ Ἐταίπναπι, δυσωειαΐ τιγα δή που υφορώωδοοι ἐν ηἰ μέγγταυΐτη τὲ ἐφὴ 
δόυδμοι, Ὁἰξ ὧν ἡ κροξολιστίμεϑτε ὠροσῷ μελέτητικως, » 1 εἰζ ,ργορτεγοα 
αυδά τητεγ πος αητεα γο  τατὶ {τηλιῖς ἀος[απηατοτιὶ Χο πορΒ. "δ. 
τιΡραάϊα μέχει γὸ τοξεύματος, δίς, ἔεταπταγί!ς σοττάτο, χροηῖς ΡΒ ὶ- 
Ἰε!ρμυςινίἀς Ἰοσιηι» 

ἀκγοζολεῖς ὠκσδες γοιρίἀος πιυστοης βεγίςητος ἴῃ Ἐρί θταπι, 
Αἰκροζολισ μιὸς γα, ὁ ργα]αἀίυπη ριισοαὶ δί Ἰηἰτη 1» Ἰσιις σογταπΊδη ἴσα 

Ρτγα να τα πα ]τυλγία μι συδιεχουτῆο, νο τατῖο. [μἰοϊλη.ἴη Τίσι. 

ἡὶ ἀςραπὴ συωεχὲς ὥσοερ εἰς ἀκροζολισμὲν προηκοντί ζετο οἴ, ἴῃ πιο - 
τοι ἰςα!5 ρυ σα ὃς να Ἰτατὶς., [οι 1 ΤΠΟΓΟ ΠῚ ἱδουϊοτυπι ὃχ αἶτο 
ἀοιποϊχητίαπι ἀςηἢΠ πιὸ. ΡΟ] τἰαη. ἴη Η ἐγοάίλη. ἀχροζαλσμοις ἴη- 
τεγργοζαταν [οιος ΡΌ σ΄ Πα5 δί γο τατος. δίσηιβςατ οἰίαπι ἰάςι]ο- 
τιπι ἐχ σάϊτο ἰοςο ς πη ΟΠ ΠῚ. 

Αἰκροξολις-ἧς εὐ, ὁ, ἀκοντιφὴς ἰδςυάτοτ,νεῖος, αγοηταγίιις, 

Αἰχρο(ζολιςικοὶ νεἰτατη το]α. 
Αἰκροζόχθ-,κ, ὁ, "άπ πιν Ρτορτὶὲ αὶ ἃ [Ὡπηπλίτατς Ἰοοὶ αἱ ἱςξαΐας ἰδουϊ- 

τατον οἱ Πα αὐ πηταῖο πὶ γεγία ον 
ἀχμέυςία ας ἢ ργαρυείυπι,ίσυ ςατίςαϊα ποῦπας : ν πδειτομιὶ οἴτουη - 
οὐοιΡαυ ες ἐρξ.αὰ Ἀοπλ.οᾶρ.2 ἐαὶ αἰδαζάτης νόμου ἢ ηεξιτομά 
σον ἀκριζυςία γίγρνενγβος οἴ, τγδηίσιςαἴοτ κερὶς ξιοτίς)οϊτουπ- 

ξ 111}. 



8ο ΑΚ 
εἶδο ταῦ ἴπ ρύωρατίπηι νει εἶ, ΑὉ Ατἰποτεῖς ρυωρυτίατγα ἀϊ- 
ΟἸτατ εἰ κροττο ὅν ία. ἐν 

Αικρόξυς Θ:,ζ κἡ ἡγρεαρυτίατις:ντ ἰεσίτατ οις Ἰοίιςε. ἀκρόξυςοι ὕσνεν, ἵ. 
ματι ογδητ αι ρα ατίο. ργορτιὲ ἀκρφξὺς!- ἄς πη πο ἢ απο ἴῃ 
εχιτεηχιτατς τοΐτας, 1 εἴτ΄, ἐχτγς πλάτη ΠΟ 5 ράττεπι τεξξαπὶ Πὰ- 

Ῥεης. ᾿ 
Ακρογονγεαῖζθ. χἰσος ἰΔρὶς 4. {ἀπυπιαπ σας, (α πγπτας [πρῖς ἀπ σα ϊατῖς. 

ῥείτης Αροίξι σαρ.5. Ργι πᾶ ΦΡΗῈ, ἐδὸιὶ τίϑημε ἐν Σρῶν λέϑον αἰκρόγω 
γιῖον ἔκχεκτον,ἐντιμον, Οσοο ΡΟΠΟ ἴῃ διοη ἰαρί ἤσπι ἴῃ ἔπ πτηλο ρο- 
ἘΚ ΗΣΕ ἀησαϊο, εἰςέξιην,, ρτετιοίο πη αἰκρογωνμώίθ- λίϑος, ἰαρῖς 
(υτπιη Δυρ᾽αἸ τίς, ἰαρις ΓΙ ΠΊΙ5 ἴῃ 40 σα]ο, 4] ρατιετεπι γτγαῃ- 
ας σοπταλίτείτ ὃς σοπτίπεῦ, ἔο ΠΤ 1Π1| πλὰς ας πταχίπηας. Ῥχυΐυς 6- 

ΡΠ. δὰ Ἐρίνοί:σαρ.2. λίϑον αἰκρογωνάνον ἀρρο τ {ἀπ ηλιιπι ἰη ἀα- 
συΐο σά πο) ἰἀριάτπι ΟΠγηΐμην. ἀϊοίτιις οὐ. ΠῚ εἰκρο γωνίδ. χίϑος, 
1. (ἀπηηγαησ]ὰς [α Ρῖ5.. Α11} ἜΧροπιιατ ᾿πλπιπὶ δῆ σα! τα ΠῚ ἰαρι- 
ἄδαιν, αι ακρον ΘΧτγ ηγαπὶ νττσησιο ΠσηΙ βοατιτορισηατ {Ππ|ά. 
Μακε οαρ. 21, λίθον εἰς κεφαλία) γωνίας, δ πηρς ΟἈΒ εἰ ταπ σάριιτ δα- 
σιν. 

Αἰκρούετος εἴη ΠῚ ΠῚ ΠῚΟ ΠΟ ΧΙΙτ,ἰπ ἘΡΊσΓΔΠΊ. 
Αἰκροδίκιαον στὸ Πιηγηχα πὴ πς. 

Ακρόόρυα πὰνατοτγιιηι σασςα;, ξύλινοι καρποὶ, ΑτΠοΠ.Οπτηος ἀγογεὶ 
Ευξτυς υηζοτε! δ τ.8.ἀς πάτογα Δπι σῃα]. σάρ. 28. εἰκρῥόρυα κα ὁ- 
πώςᾳ, Ἰὰ οἴξ. ππσος ὃς ροπια. 516 ἐπί πὶ 652α νεγτίτιαὶ 11.2.8} 
Ποτ.ρΙλης. ΤἈεορἤγαίξ, ο4ρ.7. ἀκρόόδυα ἐχροιΐξ. παι πη ἃς Ρο- 
ΠΟΙ ΠῚ σθηι1ς. ὃς Ο4Ρ.1ς. [10.6.ἐς σα: ρΊητ. πϑὴ τ ἀκροδρύων κὶ 
συκων, ὅς ς.14 οἴζοἴπ πιιοισας ὃς Πσαθις. (ατοιὶ πη ςαρ.7.}}0.32.181- 
ἄδην, ἀκ ρόύρυα ἀτθοτγες, ἴα πὶ σαΖα ἰητογρτγεταταγ. Χεπορῃοη ἴῃ 
ΟΣ ορη.θγιδι ρτῸ ατίνουίθιις ἀοςΙρ τ, τὶ χ συκίω τῳ δεῖ φυτεύειν, 
οἴμηι δὲ ἔφη οἱἸχομαχιθ, ἡ πζγλα ἀκρόδευα πάντα. Ὀ]ατατοἶ ἵπ ΑἸε- 
χαήτο πολλαῖκες ΕἾ ἄπο ϑαλάτηης ἀυτεῷ κομεζουΐζων ἀκροδρύων κ ἰχθύων 
ἐχάσῳ διαπεμπόυλυίδ- ἴῃτοῖργος ἀκρῤόδυα ἡρη τά τα!τ: ἰοςις τά- 
πλοι οἰϊειά τ ας νοος οἰῖγεα, νε] τοιϊαςοα ΠσηΙΠοδεί. εἰκ οξόρυον 
φἰηοτας Ηείγοδιας ἃ Ταιοοτίπις γοσατὶ πλῆρις μέτρον. ΤΒοιηας 
ΜΜοτζις ἀριιὰ [μιςΐλη. σ᾽αηάες τε ἀντ. Οαΐις ἢσς ποπηιης οπι- 
Ὡδη [τυέξι πὶ ἀγθογι ΠῚ πἰρηιῇςατὶ ἐἰχῖτ. Ρτοργιὲ ταπλδη ἀκρό- 
ὅρυα ἃ Οταεῖς ἀρρο!]αστατ » ημας τη ἀηΥ δ ἴτιι Πρ ποία πὶ ρυταπιθη 
Βαῦσητ » “πο σεηὰς ἀρρο!] τους. θυ σι1 ἀρ Γι ατίηος σΟΠ- 
τἴποταγ. ΘαΖά ἴῃ (το. κὶ ὥσσερ δὲ “ἀκροδρύων, αυοά Οἴςοτο 
ἄιχῖτ, ΤΑπαμ1ΠῈ ἴπ ἀεροτα πὶ ᾳοοὶς ) δίς. Βιιά, Αηποι.ροίξ. 

Αἰκεόζες Ὁ... ὁν Ἰευιῖτον ἐοτιοξιέλιις, Ποη ρογοοέξις, αὐ ἀ: Πογθητί δ ΠῚ 
δεσέφϑου. [)ιοίζον, εἰκοόζες Ὁ. κρά μη εὐκοίγι2., 

Αἰκροζυγία ρᾶτς ΤΠ ΟῚ πιά! ζευ λυ. 

Δαροδβεγώς, Ἰοαἶτετ ὃς πγοά! οὲ διτίησεπάο. Βυ ας περ ἢ. αι 44 πὶ 
αὰ ᾿Ισυὰπὶ 1 (σατοιη νὴ ἐλλίωικῆς παιδείας ἢ π7αι ἐκ εἰκροϑιγηῖςν τὰ εἰ, 
Οἰοιηΐσαηι ἀο ἔτι ἀττισῖτ πο ἰοαΐτοτ: ὃς σαοὰ Οταςὶ εἴ- 
ἴδῃ ἀτσιητ οἴκρῳ δακτύλῳ, 14 οἰτ,  πλπτο ἀτσίτο. Πιοίςογι 4.11.2. 
ορ ἧς ( εγα, χάϑες Ὡρόως εἰς δ κυρὴν εἰκροθεγως ἐμξαπήων, ἀαπιοτσε 
Ῥ οι ἐὲ τὰ σοτγαιη,[ῃ [ἢ ΠῚ πηι} ΠῚ 1Τητίησοῆς [ει ροῦ (ἀπητλι1Πη.εἶκρος 

εἷς ἀπῇ εἰν, ῬΕΓ {ΠΠΠἸΠΊΙΠῚ ἀτιίησογα, πιρθηίἃ πγάπι ταη σεῖο. 
εἰκροσιγώς βλέπειν, [ἀπ Πηάπὴ ταὶ σοσηοίςοτο δί αἰϊτίπηατε,, Βιια.Ἰῃ 
(ὐο:ππΊεητ. 

Αχροδένιον οὐ, τὸ ὃς Ει ἐιισπτίτις ἐπ ΡΙυτα ! ἰκροϑένια, τοὶ ρ τί Πϊτί ας, χαδῇ 
πὰ ἄκρα δινὸς,, πγηλίτατες ἀσοτγα! ΠΟ ΡΓΙ ΠῚ ΙτΙ’ ΟΧ [ΠῚ ΠῚΟ ἀ- 
ΘΟΓΙῸ {δὰ ΠῚ Πᾶς ἀσοτιι ΟΧΟΟΓΡῚ (ΟἸ σα ητ, ΡΓΟρυ! ὃ αιτοπη ρτί- 
τλΐτια τα σιιπι (δοιπά πὶ οἴ απη. [τῈππΔ ργῸ ΡΓΙ ΠῚ Ϊ τς πγαπιι- 
Οίαταπι, απ: ἀϊ ς οἸοτιπτιιγ. Ηογο χθυορ ΓΤ μον 4. Επιτίρ.η 
ἐρ το] γογὸ δά Ἡδθταος φαρῖτε [Ερτίπηο » ριὸ ἱρῆς πιαπισιῖς 
Ρομτταγ. 

Αἰπρόϑενι εἰ ζειν [πη πγ ασπι!ς ἀο Πρ ατο, ἐκροθεγζαύν, ΡΥ  Πυῖτίας σοπίς- 
τατος, ἀπάρχ εἶτ οὐκ ροῦν α ζόυζυοι Εὐυτιριά. 

Αἰκροϑώρᾳξ,ακος»ὁ δὲ αἀκροϑευρηξ ἀκρομέϑυσος,᾿ ΟΠΪΤΘΓ εδτῆμς, αὶ Ἰσυ- 

τοῦ [ς ᾿πορτίατ. Ηας ἀϊέξξιοης ντίταιγ Αὐτοτοῖ. [πη Ργοθ]. (δ, 3. 
ιιαίξ. 5.8. 5) 6.“ ἀατπ Ἐχροπαητ, τη πιὸ ετίας, ἀκρατοπότης, α΄ - 

κρατοκώϑων ἐκροχάλιξ. ἘΒτίετας ΕμϊπΠὶ ἃ ϑώρακᾳ ϑερμαίνει» τὰ εἰδ, 
φῬεξϊας σαἰοξασιτ: αὐττς ἀέξει, φιαῇ ρδέξοτο τοπιῖς νί πο τηγιιτ]. 
4Ὁ εἴκρον ὃς ϑώοκξ, Ἐταίπη. ΟΠ] Οὐ] ας [Προ 12 σαρ.39. ἃς Βαά. 
(ὐφπηπηοης. Ετϑτίαπας ἀρὰ ΠΊρρος. οτ  δ᾽τ ἐἰκρρϑιώρηκος 54 {ΠῚ 
νίχιιε ατατοπη νοῦσατγὶ (ΟΠ Ἰτος τοὺς μὴ πὴ πλέον οἰνωυνες ατίς Βο]. 
Αὐϊορ. ὅν δ 14. Οχρουηῖ ἀκρομέϑυσος οἰκοατοποπης ἰκρατοκώθων, 

εἰκροχιίχιξ ατοά (Δι. Ἰπτογρ. 1 ἐποῖρὶς της τιαγίν αι τη ρα] οἰοῖς 
Ῥοτιι » ἰςα Ἐχρυοίτες τε 4 τιν σα] ρφέξις πα ]ο εἰς ρότιι πηεγα- 
οἸοτί ἰκρρϑώτοχα(τπαμτ ΟἸδσπηοης ΑἸ εχηηγίηι!ς.) καὶ οιῖσιν οἱ προὶ 
ταύται δεινοὶ, ὑκείνον ὃς πίνει μέχρις ἃ ἃ χογισιαὸν εἰ σειςτον διατηρεῖ κ᾽ τί) 

μνήμων ἐνεργὸν χὶ τὸ σῶμα αἰσεέλδιτον οἴνων κὶ ἀκρσαντον, αἰ τὸ ϑὼ- 
ρϑασεῶι ὁ ὅν ᾿πΘδιΐατί. Εγδυς Ροτι. 

Ἀχρῴχαρπος ὁ κὶ ἡ γοασιιαγίπς τα ξξα ἔσγθοας, ΤΙ σΟρμτ, ἈΠ ον. ΠΡ α 
Ἢ ζαρ.23.ἀκρόχαρπα ἐρείκη, απειραίει, ἄγν., 

Ακχρρκέραια , ΟΧιγοηλζατος ΔητΟΠΊΠα;, ΠΟΓΠΏἃ ΔηΤΟΠΊΠΑΓΕ ΠῚ ν Ὗ ἰτ- 
σημας. 

Ἀκρρκχελωμιων « ἴῃ (Ὡπιπτο ηἰ τίσαης » ντ ἀπγπῖ5 τατί! ἄις, 1 1124. 
Ιουιρτο ἐἰκρφκαλιανιων. 

ἈχρρκνεφαιΘ-, ποέϊαγπας Ηεῇοά. ᾿πητέρλετωι ἀκ ροχνεέφαιὃ-, ἰά οἵ, νε- 
Ἰρογτιμς,ῃ Ριϊηορίο πο ξξις,ρτίηα ποέϊς, αὐτὶ τῷ ν7) τὸ ἶκρον πῆς 

ΔῊ ἀκ 
νυκτὸς γῇ γούμ, χ᾽ πίω) ἑσπέραν [ἶς Μοίςοριἤιις, 

Αἰκροκνέφας τὸ ἀν σα}. ΠῚ, ογ Θρα [σα]. 1, Ἔχτγ τ πὶ ΠῸ ὥς. οἰκδρκγες 
φηὴς ὕρϑρος γ ν᾽ 411 [ΛΟ] ΠΗ 5. ἀκ ρρκγέφοι 9. χτὶ τὸ ἄκρον τῆς γυκτὺς ὁξι:- 

πένλων, μος εἰτοργίτη ο ογεραίςι!ο. ἀκ ρόκνεφα, Δι] σι], πρὸς ἤ εϑρον» 
Ηείγεὶι. 

Αἰκεήκονος ε,Φ κὶ τῇ ὃς οἰκροκόμης ει αἰοές ᾿ σας ἴδτι Πι πι ΠΑ ς,Ο ΠῚ ᾶς πτὸ 
ἀοτατὲ σοπτρτιι5. μετρίως η) χίδυ κεμδ, ἃ ταὶ ἀΐκρᾳ πῆς κεφαλῆς κορμδ, 
εἰκοῴκομοι φοίνικες ἀἰσῦταγ ἃ Π᾿οηΥΓ. Ρ9 1 Ππγα: ἀπάτα πὶ σΟΠγ1 Εἴ ἴῃ 
φασι πηίσενντ ᾿ς Ρ]Τηῖις. Ετ ἀκ ρόπκομμι καὶ κεερηκορδηδγεον ΤἩτάσος 
αυϊάαπν ἀρ ο!ϊστί (ἀτν αὐ δα ἀητιᾶς ἴπ ἔγοατϊοπι ππ α] πε τίτετ ἐς τ 
Ὠχίττογοηζ » 4 πη άπ) οὐ 1ΠῚ ἃ ἀιπετίο ἀθαῦτες ΡτΟγᾷ σαρίτίς 
τοπάεραητ. Ηοπηεγ. πᾷ δ᾽, ϑρηΐκες ἀκ ρόκομιο ΓΠτΕΓΡ ἐἴκρως κομὴ- 

τες" μεὴ κομλύτες εἴγαν, μηδὲ πτόλιν ἐψιλωυῆν" οι. 
Αἰκροκόρινϑοςγατχ (τί πεν}, 1π Ἐρίρτγαπι. 

Ακροκόρυμξα., το γ) πα μη ΤΟ ἴγα » τοὶ εἰκροσόλια “δ᾽ νεών» ταὶ ἄκρα 
πῆςν"ύς. 

Ακρφιωλίᾳ ἀς ἡ, Εχττεπ τας πιο ΠῚ στ ΟγΠΊ, πος εἶδ Ὀταςίογι πὶ νδὶ 
πἰπιῖγα πῇ τι πγοτῖς Τηίσγα πταγ ἀραὶ ΡΟ ]].}1.2. ἀκρωμέα ὥμον κι- 
φαλη ἐπωμὶς ὃὲ ἀκροκωλία, ἰάο πὶ ἰπητ. 

Αἰκερκώλειαι, τεὸς, ΓΈ] ΠΟ Ὰ]1ν ἀρα Το Παπὰ 1.5. ς 19. ὃς Πς ΟαΖὰ ἀρὰ 
Ατηϊοτείεηι ῃ ΡΓΟΡ](ςεξ.23.χυ σἱϊ. 40. νιάς τρα χϑλια. 
Αἰκρέλειαν τ ρτ Πα ϊ τ᾽ α;, ἐποιρχαὶ αὐαϑ'ν με ταν 
Ακρφλιδον αι! ἀ νοσεητ Οτόοι » ᾿τὰ Ἐχρ σας Ὑ ἰττιιαἴτις ἀτο το ξει-- 

τᾶ ᾿ἰῦτο 2. σαρ. 8. [ἢ {Ἰπγητα ατος πγοάϊα, ᾿Ματτῖς ἔιπα πὶ Βαίσοης 
Πατιαπι ΟΟ]οΠΙ, φιδηε αἰκοόλεϑον αἸσιμῖν ΠΟΌΠΠ πηι Τ᾽ οΙος Βα- 
τίς ἐλέξδηι. 

Αἰκρολίπτορος γ ῬῈΓ [Ὁ ΠΊΠ14 Ρπσαῖς » Τη Πιπητηᾶ ρᾶγτς ἵει Πιρεγῆςοῖς 
Ρίησαις. Αἰοχὶς ἀριμὶ Ατμοη.}}.9. Αἰ εολίπειρρεντὸ δ) ΐνλο σώμ᾽ - 
πύξυλον:ἀς ΠοΠΊ ἰδ ὰς ἸΟ τ ης. ᾿ 

ΑἈκρολόγος,ε, ὦν ΟἿ] Γἀπλπηὰ ταῦτα πι ςοἱ Π  σὶτ ὃ πιαῃιι σαγρίτ, ΕΡΙηΐ- 
, σὰς ἀρὰ Ατῇδη.}16.10. μελίαστης τῆς ἀκεολόγου. 

Αἰχεφλογέω ςεἶχυαξ, τὰ ΕΡΙστΑ 1. ΘΊπτὰς Πρισᾶς σάΓΡΟ, γαὶ, νι [ιαΐςα- 
τις ΘΧροίαπτοροίὲ πγοίϊοτες ἰΙόσὸ ἰρισαο- 

Αἰκρρλοφίτης,, 4.1 1ῃ τα Πγ]ῖς νοτίατιν ὃς ΠΟ] ΠΡ τις, [π Ἐρίσταπγονηάς 
ἀκρρλοφῖται αἰγονθ κοι δζ φιλόκοη κοι αι ἃ Ἑρῖ δ γᾶ ΠῚ ΠῚ ΔταΓΙΠ ΠῚ, εὖ 3 
παϑοντες ἄγαλμα τῦσ] εὐγραφες εἰκ ρολοφίπω, βϑίς. 

Αἰκρολορία, [τη Πγ11 τῇ (Ο]]1ς. ΡΟΪν δ. ὥρ κησε απο δον πρροχῳ τειλαξε ὧὴ τία) 
ἐκρρλοφίδυ. ᾿ 

Ακρφλοφίδο καὶ ον ται πγαἶ τς. ᾽ πτατοΐν πα ΡῸ ΓΙ Ο]4, τοὺς ἐκρολόφους κατ 
ταλαμ(ανωνγἱ,ΟΟσιΙράις τὐπηυΐος ἴοι φΟ]]ες. 

Ακρόμαν θη, αραἃ δτγαοις ΠῚ, πὸ ν]]Π]οἱυς. ᾽ 
Ακρομόρὸς γ εἐ!9:, ὁ καὶ νὶ » [ἀργὰ πηοάυ πὶ πισπτο σᾶρτζιις » ἱπίαθας. ΕἸς τὶς 

τοάοτις. ᾿ 
Ακρρμόχιξ ον πίνον » ἴῃ ἘρΓ σταπγη1. τοῖς ἴῃ Πιηλπγ0 ἴσῃ [Π10 ἰιασοηςς 
Ῥίατη δ 1111). 

Ακρρμύλη υς,η, εἰ οἰαῖο εἴτ αὶ γριωὶς μύχων," μύλ(Θ- αὐτοῖς. 

Αχεομφάλιον, πο ἀϊλπά ρᾶγς ν ΠῚ 1} 1Ον, ΡΟ ΠΧ 1.2. : 
Αἴἰκρον, κν» τὸ, [π|ΠΊ ΠῚ, ἜΧχττο ΠΊΠΠῚν ἢ Πἰ5,ΘΧεγ τας, ΠΟΙ τς σαοι το 

τηρηνν ογτοχ αι σίαπα,  πιγηιτας, ἰπιτι Πλῖς νου το χυσα σα ΠῚ ΕΠνρτΟ- 
τπηοητο δ! 1, Πυ ΘΏ 5 ΟΑρ τ »ΑΓΧ, ΑΡΟΧ,ΓΕΓΠΊΪΠ1159 ἱΠῚ ἄνραγς ΡΓΙ πη 
ἴξα ροϊἐγεηγα. ἀΐκρων ποπηης, 1 Ἔχ τ ΘΠ Οσ τ ΠῚ τα ΠῚ {Ὁ Ὁ] ΠΗ! αι πῃ 
1πη1πῈ σοπιργεαηάϊτιιγ. ΤΠφορ Ἀγαίε. δ ἡξοτ, 1.3. 6άρ. χα οἰξ ἄκρων 
δ βαλαΐων ἑκα ϑέρωϑεν, γιτίηηιε οἰ αῃάλιπ) οχτγεβηογαπι. ΑἸ 
αααηάο ἄκρον, ἀϊοιτατγ ρεϊποὶρταπι νογῆις:ν ηο εἰκροτελεύτιον, ρα 
ὙΒΟΥ ἀ14. ντ τς Οὐάσοις ΘΠαΓΓΩΊΟΙ ΘΧΡΟΌΪΣ. ἄκρον τὸ τέλους δ΄ 
ςἰχουγκαλέίται γὸ τὴ αἰ κρον»ν"ἡ ἀρχὴ πὰ «ἔχου δια τῇδ ἄκρων, Ρογ πιοηςτο 

ΤΠ 1 νεττισος.Ρεγ ΄οσος (Μ]οίος. ἐν τῷ ἀΐκρῳ, τά οἵδ, 1 ραγεῖ δ. Ὀτί- 
τηου "Ὁ. ἄκρον ὅθιλίγδίω, αρυὰ Ηο πτετοῖη Πγα 4. ὃς ΟΠ. ρτο ἔθετο 
ψαύδίω,γΠλ0 11} ατταέτα οἰςυϊτοτ. ἴκρον λάζε κὶ μέσον ξεις, Ῥατοηΐα ὦ 
ἴῃ οδίσιιτῖς Ἐχρ! !Πςατήσιις ἀΠ ἢ οΠΠ]1 πνς, δι14. δὲ πΙ σας ὃς τὸ αἷ-- 
κρον, ΡΓοπηοητοῦη1. ΑΓ ΠΤΟΡ ἢ.» ἐφ. χὺ σομωτον αἴκρον αἰ ϑίμμαίων, δι; 
ΠΙῚ ΠῚ ργοπιοητογία τη Αἰποηιςηπιιπι. 

Αἰκρϑνηον, τὸ, Οχίτοπηα ρᾶτς ὩΔῈ 15.514. 
ἈΣΕΡΝΕΝΣ ΟΣ 
Ακρρ υχία͵, ἡ Πιπιπτα ἃ ἰητεπιροῖα ΠΟΧ. νὺξ ἰκιοίζουστι: ίξ ἃ εἰ1ΠῈ εἶν ἷ 

οΧττοπηίταϊο αν ν Πσ 1 ΠΊ ἀπῖ ΠγΟΠτὶς Πσ ἢ] ἤσατ. ἀκρόνυχον Θαχαςς 
ἰηϊτίι πὶ πο ξξὶς νογττ,αρυά Αὐἠζοτε! τη ῬΓΟΟ]ἰςξξ.2.6.4ς νοπτῖς. 
Ἰεσίταγ δέ 2. Μεῖςοτ, τ ᾿ 

Αἰχρόνυχίϑ- κι ὁ, νε!ροττίπεις, αὶ ἤς φὰς οἷς ρτίπτα ποέξς τεπΊροτο, ὅς 
ἀκρόνυχοι [το Π]}ς ἀρρο ]απτατ, ιιαὲ σιιπὶ Ρτίπμα ποξὲς ογίπηυς ας 
οστται ἐκρόνυκτοι νΘΟΔΏΓΗτ. ᾿ 

Αχροξογιαγτοὶ Οχτγο ηγίζατος αχὶ  ΟΙΪυχ. 

Ακροπαγὰς,ρέγ [πηηλα ἤχας ὃὲ γεης, ΝΌπημας. 
Ακρίσαϑος κ ὁ κἡ ἡἷ,[π| {πππ|Πγὰ βάτο χἤκᾶιις ἢς Ηἱ]ρΡροοτυτοις ἀκροπεί- 

ϑοὺς χαρκίνες,, ἴ. 41 Τὴ Πππύσηα σὰς ίσα Παρ ογῇςίθ σογροσὶβ γίτο 
ἀσαταν οἰ ΟρΡΟΩΙτ τοῖς κρυποῖς. 

Αἰκρύτας ΘΟ ΡΟ (ὰ πγηγα σοπίρουυς. ορότεγ ἀρ ΑἸΒ θη... 
Ακρφπηλίθο σσὰς ἰυτισυςοβορβυρώδες «ςοουοἴμς ἃς Ἰατο συ τας. ΡΟΪ γα 

θηις . ανν ἔπλεον ὀλεϑναίνοντες ἐμφιτέρρις ἅμα ποῖς ποσὶ, καϑεέπερ σὲ 
πὶ γι συμζαϊνει,, τοῖς διὰ “δ ἀνροπήλων πορϑνομίύοις » ἤσας Ρτοϊαδὲ 

σοητη σις οο5ν 0110 ἰασγῖςο σοηίϊαυτ, 0 ἰοςο πηαὶὸ (ςγῖδ1- 
[ῸΓ ακχροπυλῶν. 

Αἴκροπες ( 411} σοάϊσος εἰκραπῆς ) τς ἀϊοίτον Ππσια αὖ ΠΙΡροςταῖ. 7. 
Ἐριάςηι. Ψ 
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Α Κα 
Ἐρίάοαι. κ᾽ ἰκρα ἑαυτῆς μὲ διατυπωῖσει, τουτέςειν καὶ ἀδιαῤϑεγοτος ὐανὶ 
δυσκινησίας, αιαΣ [αὶ ἔπιρος οἰτ, ὃς ρτα ἀνξιςυ ταῖς πγοιφοαὶ δα]- 
δυτίεως ὃἃζ ἱπαγίσυ αῖα, ἀκφα τὰς γλώσσα, Υ᾽ ἀτίηυς. νιάς Οαἱςη.ἷυ 
Θ᾽ Αἰχρωπὶς [γι δταγ. . 

᾿Αχδὐπλοαησα τη {προτβςῖς ἡατᾶτ, τοὶ θεσολάκες “4 ἐπ᾿ ἄκρου ἐμπλέον- 
τα. Οαϊςυαρυΐ Ηἱρροοτ. ᾿ 

Αἰχεσποδετὴ, [τ πιὶς ροάίθιιςν ἴσα (ὑπηπνὶς ροάτηπι ἀἰ σίτῖς. αςσίαπυς 
᾿ζὴ Οασολίο ; κἡ τῷ ποδὲ ς-ενϊωὴ ταύτζ αὶ χρεμνὺς ἔχει τίωὶ ϑϑήξαστε, αἰς 
ΤΠ ἄκρρποδετί πὰ μόλις ἐφ᾿αύαι [άοπι τὴ ἀιαίοσ, Τοιγοοῖν δι Ν ογοῖάα Πγν 

ὁ ἢ λύσας τὼ δὲσ κοὶ ἡ παρϑένε ὑπτοι ὧν δὶ χεί οι ὑπεδέξατο ἀκ ο»ποδιτὴ 
χατιαῖσαν ἐπ ἡ πύτρας ὀλιδδηρᾷς οὐ σης. δογιθις ΠΟΏΘαΠ}Ι αἰτρρποϑ- 
πὴροτ ἡ τῷ ρΡοπα τ 1Π18. 

Ακεόπολις τας ἡ αγχ, Πα πγπλ ντς, πη πὶ ίτας ντοὶς ατχ νγδὶς, ρας] - 
᾿ς χίτοτ ὃς φυλῖ χατ᾽ μξοχίω ἢς ἀϊοςθατον ατχ Ατβοπαγυτη,λατιθτα 
 ὙΒυςγα.".2..κὰ ἱπαυΐοπις, ἐπειδ καὶ Ὁ Βυσειὶ ἐζασίχφυσε. γγυθυᾶν Θ- 
ΤΑΣ ἢ σιωετῶ κὶ διώατος γτάτε ἄλλα διεκόσμυσε δὶ χώραν. κὶ χαταλύσας 
4 ἄΐνιων πόλεων τάτε βεχϑυπίξια καὶ τεὶς αἰ χαὶ ἐς τίυ) νωῦ πολιν ἦσαν, 
ἣν βυλϑυτύριον ὑποδείξας τ ἀρὺ ταν ἕξ ον ν ξιω ἤκισε πάντας χἱ νεμουήνους 
πὰ αὐνδὴ[ῦ[ ἐκαίςοις ὥπερ κὶ το τὸ ἰωάγχασε μιὰ πόλει ταύτιν χρὴ ὧϊ, ἵ ἀ- 
πάντων ἤδη ξυντελοιιώτων ἐς αὐτίμδ μεγάλν γγοουῆθν, παρεδὺ ϑν ὑπο 5.- 
σέως πεῖς ἔπειταικ; ξυγοικία νυ ἐκείνν ἐϑίωώοι ἔτι καὶ νιῶ τῇ ϑεω ἑορτίυ) 
δαμοτελῆ ποιοιδαι:τὴ ἢ πρὸ τέτεγη ἀκρόπολις ἡ νυ ὅσει, πόλις ἰώ, καὶ τὸ 

χἱων αὐτί) πορὸς νότον μοφι'λισα τετραμυῦμον. ΑτΙτ. τὴ Ῥαουτἤτηαιςο 
ἐς ἐαάσπν νεὸς, καὶ πείλαι υἷὸ πόλες γι 5. ἀκρόπολις. κορυφῇ αἰδῳπλη- 
σίως ἐχ ὡς ὕςατον ἐξ) ὃ πόλεως, εἰν ὡς «αἑεὶ αὐτίωὶ πῶν τὸ λοιπὸν σώωμᾳ 
ἢ πύλεως ἄκρε κὶ μέσου τἀιτί συμπεπῆωκότίθ-. τὸ διοὶ πτέγτων τῶτὸ χάλ- 

᾿ς χΘ΄ΙΠοοτιαά Ὑ ΒΗ ρρυπη,κὶ ὁ πόλιν δ ἐσεὶς αὐ ἐπαινέσειεν, ἐ 5. ὅτι 
αὖς ϑαλάσσης ἥρξεν, νϑ' ὅτι σοσοῖτο πλήϑυς 7) χονμοίταν εἰσσρχξασα 
ποιὰ συμμοίχους͵ εἰς πίω) ἀκ οὐπολιν αὐἰωύεγκενδές. ἰά εἰζ,ἵπ ἀτοοπὶ νῸ 

Ἔχοίτατα. οἱ ἐγπιγραμυῖδοι ὃν ἀκροπόλει, 1.1 τατιος τοί ατι τ ΟΧ ΠΊΟΓς 
Ατβοηϊςηίυπι ἢς ἀτξξι » αι ἴῃ ἀγοοπ) τοϊατα οογυ πὸ πογηηα 

᾿ εἴεητ, αι ἃς ὀρλοιιώτες, κατάδικοι ετίαπι νοσάπτιιτ ὃς ἐζημίωνδοι. 
δὶς ἀρὰ 11}Ὸς οἱ οἷ ἀκροπολεως εἰξηλειμμῆλοί, γε ἀρ! ἃ Πο5, ἐχ ατὰ- 
 τίῖϊς ἐχεπιρτίνίἀς Βυαάαιπι ἐπ Ραηάοέϊ, 
ἐχεὐπολίθ-, δ οχος ας ἀπ πη πγιῖς, ὄρει. κὸ ἔντομος. 

Ἀκρόπορίθ-, ε, ὁ κὶ ὁ, ἀσυτας δὰ τγασςῃ σειτάυ πη : ἃ νεῖθο πείρω, ἃ εἴξ, 
᾿ Ῥοτξοτο σπλει.3. Ω πον δὶ ἐκροπόρους ὀζελοιὲ ἐν χερσὶν ἔχοντες. [π- 
τεῖρ. ὀξεῖς, νετιᾷ Δοιιτα, ὧν τὸ ἄκρον διαὶ ἶ περωνήψων εὐχερως δύεισιν 

δι τίωὐ ὀξύτητα. ν᾽ 
Ν ἐροποῦδ ἕα {ἴιις ἀκροπό ὅϑνον. ργθρΌτΙ ΠῚ, πϑέϑνν, ἐκροδυςία Ῥγορτὶὰ ρτς- 
“Ρυτι) φατίςυ]αὲ ρᾶτς Ρτοπιΐηςης, ΡΟΙ ΙΧ, Β υδις, ἀκροπο ἄδεον, πὸ ἐϊ- 

᾿ φατου τῆς πὸ ἁδης. 
ἱκροποίϑυιον ες τὸ ρᾶτς Ργοπα ΘΟ πτοΓ ργαρυτ) γἱάς ΑἈροξυσία» 

᾿Αἰκγοπόρφυρος ὁ καὶ αὶ Δ ἀν ἴτα Ῥαγραισις. 
᾿Αἰκροποδδίανας ηἷ, ρταρατίμπι : ς Οζα ἀρυὰ Ατηΐζος. 11.2.4 ς ρατεῖ- 

δες Δηϊ πιαΐ τα πὶ σα Ρ.13.8ς Αἰ ἸὈ1 πγαϊτῆς ἴῃ Ἰοοὶς. 
᾿Ακεόῥβιζος, ὁ καὶ ἐνίους Βαθςης γαά!ςος. τεὶ ἀκ εόῤῥιζαιαιια: ποῦ ἀσιιης 

σαάϊοος τη ΡῬτοξαθάιιπι. ΤἈΦΟΡ τ. ἀκ εόῤῥιζα δένδρα νοσατ ἰνἴοτ. 
Τ1|.1ιςαρ.9. ἀτθογες φυϊδὰς τλάνσος ρογ τ πια ςοίρίταπι» ντ ἰο- 
ααίταγ ΡΒ] η.1 10.1.6. σὰρ.31. οι {Ππηοάὶ οἰξαντραϊυς, ονργεῖϊις. Ἀι- 

τς φαπταγ δὲ δβεπολαιόῤῥιζα, αυΐθυς Ορροηπδταγ βαϑυξῥιζα,γτ τοθο- 
σα αυα ἤιτοταάίςος ἴῃ ργσξβηπάιιπι ἀσαητ, γε Ἰδ]άςπι ἀϊχὶς ἰάς πη 
ῬΙτη αἰκρόῤῥιζον δένδρον ἀρυιὰ ΒΑΠΙ. βαϑυΐῤῥιζον. 
χρρῤῥίγιον "εν τὸ τοῖα ἢ ΑΠ [απ πηΐταςνζοτις ηαἱ ἁπιδιξιις ΡΟ ]].118.2,4- 
Ῥιά αἴοπὶ ἰςεδίτατ γπῖςο ῥ ἀκερθάνιον. 
ρρῤῥν μον, εὐτὸ,ΕΧΟΓΟ ΠῚΔ Ρᾶτς το πη Οης, ΡΟ] Χ. 

Αἰ κρρς,"ν ὁν ἰαπαχας, Ἔχτγόπηας, οχοο Πςπτὶ Πἰπιας, Πησουϊατγίς»ἴηγιις, 
δᾶϊτας, (δ πῖς, ἐπ᾿ ἄκρων ὀνύχων βαδίζειν, ἰὰ εἰϊ, πηι ἰς νῃ σα Ις 
Ἰαστοα!, ἴα ἰαπτηλὶς ρου πα ναρσαιθας, Βγομεγδ Αλιτοῦ ἀϊοίτας ἴῃ 
δὸς ἡκὶ αἰ! ἀ τες δια της. ἵαπι 1] (ΟἸτητ (πιεῖ ἴῃ ἴχπηπγος ρο- 
ἄες ετισοτς, Δ οἴτιτ δέ ἰη ξιἰτυοίοε:τῷ ἄκρῷ ἀ αϑιδαχτύχῳ,ἰὰ οι, 
Τωπιπιο ἔξιι οχτγοηιο δετίησετς ἀΐσιτον τά οἰξ, ἰσυ!τεγ. Βιιὰ. Τὴ ο- 
ΡΙ δια Γυδουοιιπν ἔγατγοπη, ἀἴκερις τοῖς δακτύλοις, ὡς καὶ παροιμία 
φησὶ, προῦδυγίανειν τῷ ἀ χϑους,, [ἃ εἴς, ργϊπγογίδας ἀν σῖτις οπιῖς οο- 
 αἴσσεγο,ψυ χων ὑκ αἴκρρς, Ἰὰ εἴτ, ποη σοπηρος πηεῃεις, ὀργίώ ἀκ ἀ- 
᾿ς κρρενἃ οἴοιπιροῖοης πα, Ἡετοάόι. 1.1 (ὦ γὸ ὡς διέδειξε, ὀργίω ἐκ 

᾿ αἴχρθ. ἰᾷ εἴτιογας ἐαΐ την γι ἀςπιοηϊεγαθατ, ἵτὰ ρογασογθις. εκ (Θ. 
γομοϑέτως, ΟΧΟΟ Πςητὶ ΠἸπγυς, ἀΐκρα τεοφὴ, ορτίπγα οὐ οατίο, Ίατο ἀς 
Τεσι. ἄκρας νυκτὸς, ἃ εἰδ, «οὶ Ὡρώτον ὕπνον, ΘΟΡ Βοοΐ αἴκροις ἱσίοις. 

," ΠΝ κοποθρος (ἃ εἰ, πη πιὶς δὲ οχιγοπιῖς, πο) πηρά ς,τετρα - 
᾿ γαγιςϊω ἄκρον ἐἰξέθρεψψε, (ἀ πη πτιτγ 4υττάγι πὴ ραττίυ πὶ ἔλδυ! α ἃ- 
τ᾿ ἔζοτεπι οπυττίαίς, Πο πιο. ἀς ςογοπδ. ΟΟπΊράγατίαυ πὶ οἷας εἴς 
τ ἀκεότερίθ-,δί (ἀρετίατίμιπη ἰκεῤτατίθινηάς ἐπ᾿ ἀκροτώτοις ποδῶν, 
ρυιὰ Ἀροὶ. ΚΟ ὐ. δὲ ἀἰκροτάτίω χεόά:νοςοτ Ηοπιοτ. τίωὶ ὅβτφαγειὸν 

᾿ σι σώματος 114. ἀ, ἰκβοτώτἠω κορυφίωδ, πίω) ἀκρώρειδυ. τὸ ἄκεα, 
᾿ χά εἴξ, πέρατα, οχιγοπτλ, το πη π!»} ἰπηῖτος ἐπ για ράττος ,ψεγτῖςος» 

“΄ φρςατηϊπανία πο ατΐτατες ἐς ἄκρων ὁδοιπορεῖν, (τι πγῖς ἀτρ τὶς ἴτοτ 
ἔπεετε ἃ τοβίξοτο. ϑορδος. ὕψέλ᾽ ἐφώνεις, κἀπ᾽ ἄκραν ὠδοιπόρεις, ἰὰ 

᾿ς εἴ ἐπ᾿ ἄκρων δακτύλων ἔξαινες γαυριών: τὸ ἄκρον ἔχειν, ἀρὰ Ρ]ατιὰς 
Ἶ Ἐεριδ ἶκρα φέραν, ἰη Ἐριστατο αὶ εἰλ, αρῶτα, ρτιπγας Γαγτος ἔσετο. 
᾿ ἄκρίδ. εἰς φινοσοφίάμ, ῬΊΔτο ΠΠὉ.6.ἀς Βερυθ. 14 εἶ, ργαίζαης ἴῃ ΡῊϊ- 
Ἰοίρρ ϊα. τὰ ἀκεύτεξα, ς ἀϊσιητας ςχέγο πησὲ ὃς ππλπιαὶ ραττοςδη- 
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᾿ Αἰετιδθατον πγατίμ πη, ϑζο η Ῥαπεσγτ ἀκροπόλεις τειχίζειν, ἀτοος 

ἌΝ Κ, δι 
το πιθαγι 1, Ὠτοτργ. Αρο !οη. διυροτίας, ἀκ ρήσατθο ἀΠηπιις,οχ- 
τγοπγες, Αἀανηαητίηις ἰη ΡΒ ἤΟΠ,. οἰς ὠκρότοτα χακίας ἥκου- 
σιν, 44 ἐχιγςῃγα ποαιίτιας βοπιςπσγαης, Υ οὶ Αἀμοτθιαὶ; ρο- 
οὐτατ. 

Αἰχροστεπες ἀρ ὦ Η Ρροσγατι]υιοά ἰσαΐτοτ ρυζτοίζοις ὃὲ τα υτὰτί ςα- 
Ρ᾽ι δὴ βρυχν μεταζεζλυκὸς Οαἰςη,ἴη ΟἹοΩΙ͂Σ 

Αἴἰχροσ πιέϑια, τὰ, ὕστοχ ὅν όρια ἀϊοα τ, ργορίογοδ 4υο ἃ ςοἴτις (δ 1}- 
οἰαηεὰν ὃς νος 10 φαγαὴν ἐχεγοπηίταῖς Πἴητ ΡΟ Ι (2, σπείθαι Διο τ. 
τοἴξιλιιη οὰ ἀϊοιιητος τοῖς Ρο]υνς] τρίς ςοιζα, 

Αἰκρῥασελθ., ποιὰ θα: ὃς βρῶμος ,]ά εἰξ, αιιδηα,, Ὀιοίζοι ἀς5 11- 
ὕτο 4. 

Αἰκρος ὄϑιον, [πη πλα ροξζοτῖς ρατο, Αὐἰος. 
Ακβόςιχα τὰ εἴς, (πηπιι νοτίας, ἔξιι νοτίου αι Πιπχηίζατες, 
Αἰχροςιχὶς, σφῆις νοΥὰς οἵδ ἴτα ςοπηροίτιηι » νι {ἀπηηγας Πΐτοτα ὅς 

τἀριζαϊος ποπηθῃ αἰϊηυ οὐ, αὐτ ογατιουςι ἱηοίιλης ροῖ σαρῖτα 
γογίυ πὶ ἀπίζωγι ἐπάο : οο γἠο ἐπατυγω ςοπιο:δίατυπι ΡΊΔυτας 
ἀισατηςηγα σορτόχαίτ, 51 [μὲς σαγπυϊ πισας ἴῃ Δοτοίτιοάς (δτ- 
πατοτῖς ποίκεὶ ου]ο συ αν ἱπολ ας 5: δ ]]αουδπι Ιερογας Οἱςςιος 
πιοπυιηήταημο ταῖν οοἰ τις ςαγτηϊηῖς {τὶς ἐς Ὀίανηατ, 

Αἰκρος ὁλιον τὸ, Πλπηταδ,ϑς οτὰ ΠΑλὶς, τὸ ἀφλαφον τὸ χΤ' τίυ) πρώεαν:ς - 
λίον ΟΠ ΠῚ τὸ ξέχον ὑπὸ ὃ πρύμνης κα, δέλκον μάχει ἢ τρώρχς ξυλὸν, 

νὸς ἐν το ἀφλαςτογτἰκροςολια, ΟΧΙγοΠΏτάτον τ}, τα ἀέρα ὄ γηδςν 
ἀἰκροκόρυμξα,οὶι Ἔχτι αγτας. ΑΓ ΔΠ5,τα ὅ ἀκρος ὁλια τ βασιλίδος 
γηος ζευσα. 

Ακροςόμιὰ τὼ, φι!ς,'π4αἶτ» ΕἸΠΈ, φυσῶσιν οἱ χαλκεῖς : ρᾶτ5 αυπάλπν 
[ΟΠ πη. 

Αἰκρυσφαλὴς,ε(θ., ὁ χὶ ἡ, πιο ἢ ς»ρογί συ]οίας, Εἰς ΠΠς Ιαρί,Ἰυδείςυςἁρτο- 
εἴας, ἀξοςσρτιι Εις ἡ}ς: ἀκρυσφαλὴς πρὸς ὀργίμὐ,, Ῥτος Ταὶς αὰ ᾿γΑ πὶ, 
ΡΙΟτατο μας Ντσαυάφγ τη ΑἸΌχι ρ ματι ακροσφαλες ἔχυνε λήλαι, [Ώτη- 

πιὸ ἰμοτίσα παι 8: Ρογ σα] οἴ πη » τὸ ἴκρως σφαλερὸν » [πτοτρ. Ετίαπα 
α] οἰτὸ ραγισ!τατιγ πιογῦο δριά Ρίδτ, 3. ἐς Κρ. Οὐἱ εἰτὸ 
Ρέσςας ἃς ἰαὐτυτν ἀρυὰ ΡΊυτάτομαηι ἴῃ συ πιροίαοὶς. ἀρυά ϑυ14. 
ἀκροσφαλὴς ἀΐκρως ἐσφαλυῖθθ’, κὶ ἐν τῷ βα δὲ ζεῖγ σφαγιόωνΘ., Αἰκρο-- 
σφαλεὶς οἱ ἶσδ᾽ παϊδων πόδες. Β.{π|. 

Αἰκεόσφυρᾳ, ςαἸ οἰ απνεπτογτ πι0]1ε δ τὶ πὶ σοπας Ἡ εἶν ςἢ. 
Αἰκροχιδ Κὶς ἴἢ πη πιο ΑΙ Πιονἴη σασυπηῖης ἀπαΠ5» τη ἀπ δ ίτα (ςγι1ς; 

ἴῃ ἴμητστο ἱποιατίς ἀανὰς, ἀριιὰ ἘΠ ορΒτ."δ.3.ς4ρ.17. ἐς [0}}} 
ἀἰαϊτὶς σαὶ οἵ ῬΟηΐταν Μεσοριδήξ. 

Αἰχρότευτει ἃς εἰκρότατίθ: ἰάοπ) αυοί ροῖτ. ἄκρα 8ι ἐκ». 
Αἰκροτελδυπά!., ἐχτγεηλις. Οἱς. ΠΠδ.ς. ἐρηϊ.λὰ Ἀττλουπι, 5.4 οπηπία 

πηεταονο τ Βα! πὶ εἰκροτελόι τάγον μαδετ ἢ] τᾶ ἐρ το δῖτα ἤγοη- 
ἀοτὲ ἰοσιρτο ἀκροτελεύτιον, 

Αἰκροτελεύπιον ἔπος γ) ρΡγορτί ἃ Οχιγο πη ΠΊ ΟάγΠΒἰἰς οἰ  ΐάα τη Ροςεἰςὶ, 
νταυτῶτ δτίαιι ἰὼ ογάτίοης ΤΟ] τά. Ετ ἀρυᾷ Τ᾽ μοΥ ἃ, τὸ αἰ κρὸν το 
πέλους ποῦ ςίχε, καλεῖπω ὃ ἄκρον τὸ ἡ ἀῤχὴ τοῦ ςίχε.δι4. 

Ακρόσης γῆ ἐχιγογα τας, τη γαϊτας,  ργο Πα; π.» οἰ ἱτυνά ον ΠΊ ΠΊΔ ἀγχ, 
ἀροχ.βλυταῖ οἷν. ἀς ̓ς σοηάὶς ροετῖς, ὀρθύπητα λόγου κ' ἀκρότητα λό- 
γικῆς φύσεως, κ᾿ διάϑέσιν ὁμολογουυόῥίω ψυχῆς νοϑυῖν: καὶ ἐκρύσεις ὁ ψυ.- 
ξεως, Εἰρας ΤὈτπι Ὠλιιχ., ἐϊοιτας αὉ ἃἰοχαηα, Αρὰιοἄ, ὗτο τ. 
Ῥτοθίςηγ. 

Αἰκρήτησίθυ,ε δ κὸ ἡ ρτορτί ἃ ποη ρυϊδιις, ἀκρότητα κύρξαλα, ἱ,οΥ πι- 
Βαϊα ποη οουησταδτια Δα ΠΕΠΊΘΓΟΚ. Ατβφησυς [10.11. νοςαζ ἔστ- 
πιοσδς ᾿πτοι ροίτιΠ ος., ἀὐτ 181] κά τοὶ ρεγεϊπεηῖος, αιτος τάδ} 
αἰμουσολογίας ψοσατ. ἘγΑΙτ ΟΠ}. 

Ακροτομέω μοσώ ττα πσοι χτύσῃγας Ῥαγτὸς ἱποῖἀο. ἰκροτομεῖν τὸν σὶ τά; 

ἃς μεσοτομεῖν Κ  πορδ.η ΟἿ ςοπτἀς πιο τῖδιις. 
Αἰκρόσομος. ὁ καὶ ,ἀστα, ρα γάρτα"ς, σπλέρθεγὐ ψηλὸς γὐξιξ, γηΐς ἐκεύτο- 

μος πέτεα, τὰ εἴτεροττα [η ἰἤπηπτο (δξξανροῖτα ργζευρταγοὶ σάληρρὲ 
κὶ ἄτμηκθ-. καὶ ἀξεϑτομθ: οτίαπῃ ἀσοὶρίτυγ ρτὸ τὰρα. ντ {ΠΠι|ὰ τα 
ΡΩΪηνῖς Ποιά οἷς, τίν ἀκρότομον εἰς πκγὰς ὑδώτων,Γ ρο ΠῚ ἴῃ ἔσο η- 
τες δαυάγα τ Βεάτως Η ̓ ογοη,ἰμ ςαρ.3. τηος Ῥγορβετα,, ἀκεύτο- 
μον, ἱπτογρτοτατιιγ ροτγοπι ἀυν ΥΠ1 Π19 Πν » 41 πὶ πὸς [νἀτίηὸ ἀϊςοῖς 
ΠΠςεαι ροίζιπιας, ἀκρόσοιμος οτίαπη ρο] τις, ξεςτός, Τοίορμυς ἐς 
βγαδεγα τοπηρὶ! ΠΟ Πγιπῖ,ναξ οἰκοομίο κτ᾽ πόλλίω τέ χνίω ἐν: χίϑων 
ἐκροτόμαν ἐγγύεπο συντεϑέντων σἑμονίως παν κὶ χείας. Αρυὰ τρέμιη ἐν 
αὐρασίῳ τι δΐρει. πέτρα ἐκ ρόπομος ἐδ. κρημνῶν μέσον ὀῤέχουσειγὶ διὴ πύρ- 
γ» οἱ πάλαι αἴϑρωποι βρα χιυηὶ κοιιιδῆ ποιησοένδνοι χαταφυγὗμ τινα ἰχυ- 
οἐὲν τὸ ἀμχόμον ἡ “΄ χωρίου φυσεῶς σφῖσι ξυλλαμζόμέσης ἐδείματο, ἱ. 

Ρεῖγα οἱ ίᾳ ὅς δάθατα, ᾿ 
ἄκροι, ἐδιαξῥίπις: 9. ἀπώδευτθ., Ἡε οι αἰ ἰὰς ἄκροτθ᾽ ε[ξ ἰς οὐἱ πῦ 

ἀρρίλυάίτατ 4α] οἵ ἤν Ρ᾽αυία, 
Αἰκρῦν. Ηείγει. ὄρους κορυφὴ γεὶ δἰ ρ(θ", 
Αἰκρενοῖ, Μ αςοά, ἀνα]. ὅροι τογε η]. 
Αἰκοκρα ἄς πὶ αἤξογτ ρτὸ ἐραὶ σαι ἄα:. 
Ακρερόρίαν πη πηῖτας ΠΟ . 
Αἰκρυ χεῖ, φεπ) ἐχροη. ἄκρον ἔχει. Αρον ὃ ὀῤ(Θ. ὖ Αργείας ἐφ᾽ ᾧ Αἱρτέκι!- 

δὸς ἱερὸν ἱδρύσατο μελάμπους καϑτίρας πεὶς «ροιτίδας ἡ γυν ταὶς χαΐρι- 

σιν. σοφικγῆς “ιγϑβυία. 

Αἰκροφόρὲὶς, ΡΟΓ {πε ηγ4 ἰυσοης, ΡΟΓ (υτηπια αἰτεης Ἔρίτμετοη λυγος- 
τανᾶριᾷ ΝΝοππαπινία πτπῖο ἀπυσα]ο ἀρρᾶγεητῖς. 

Αἰκροφυὴ οἴη σαςα πηΐης ρτουςηΐςης, Αἴ ΒΥ Π.ὉΡ,, 40. ἵππον ἀκριφνέφα- 
σον εἰς ἅπασαν αξετίο), ἀνχῖτ, ὑἴοτηπια ἱπάοὶς Ῥταάϊτααι 24 ρετςὶ- 
Ρ'ὁπάας οπηπος γίγτατοσ αυχᾶ: ἰὴ ἐαυο τεσ γα ητωγ. 



82 ἊΝ Κ' 
ἀκεθφυνλθυ, βοῚ 2 σασαπιίης σοτοης, τ ρα πιὰ ϑριιὶ ΤΠ οορίχέλ ἈΠ. 

101 Ο1Ρ.23. 
Αἀκροφύχαξιατεῖς ργαίοέξας. ΡΟΪ Ὁ. ν 
Αἰκδφφυ στον ν [Ὁ] τα τὶ ραγ5 114. ἐχιίγοπτα 4115 ξοτπαεῖς γεὶ Κιίουῖ] ἰα- 

ξασάησαϊν οτί ἐπα ααϊτειτυτ:τοίῖγα πα δά τη αηάιηλ. Πς Παατθτ. 
Ψψα]Πα ἀριὰ Τ πον 41 4.118..4.1τ (στίθε τ το ΠῚ ν» κεραϊθυ μεγάλίω δίχα, 
πρίσαντες ἐκοίλδμὸρ ὦ πεῖσαν., τὺ ξεν ρμιασεεν πέλεν ἀκρκ(ως ὥπερ αὐλὸν, 
κα ἐπ᾿ ἀκοανκέζητα τε ἄρτησαν ἁλύσεσιν, κὶ ἀκροφύ σιον ὄστο “ κεραήας σι- 

δηρφιυῦ ἐς αὐτὸν νεϑον κα ϑεῖτο δίιητ ἀυτοπΊ ἀκρρφύσια . τε εἴκοα τῆν 

αὐκιῶν,, ἐν οἷς οἱ χαλκεῖς αὶ «οὖ ἐκφυδώσι, ίξιι τὸ ἀκορς ὁμια “δ 

εἰσκων 

Ἀἰκορχάλιξ, ἐκοφϑώοκξ, ἄκρως μεϑύων.ν. ἡ μιμέϑυσος. Π εἰν οι, ΠΙοηγΓάς 
{τι οἵῦις, Ἀκροχάλιξ δὴ, οἴνο πλεκτοιὶ αὐεσείστατο θύρσους. ἀρρότιις, 
Ῥεπεροτις χάλεξ -Ὠἱπὶ ἀἴκρατίθ᾽ οἶνίθ-, τ. πηογιτη, ἐπὸ πὸ χαλᾷν τὼς 
φρένας, Πα Δητηγος τεΐαχοτ, Εἰ εἰν οἶι. 

Αἰκροχινὲς, πὶ ἜΕχυγα ΠῚ τατιθις γα τη Π1.1 Ερίσταμπη. 
Αἰκεόχειρ ρ(Θ᾽,ἡ Ρατϑ τοῖα ἃ σιαθῖτο αὐ (απ πλιτάτειη ἀἰ σι τοτιιπηναριιά 

Ερροουσιάς χείρ. 

Δἰκροχειράζομαι μ.ίσομαι (ἃ πὶ πγῖς πλαπι 5. ἐχογσεοσ,ςο  Ππέζοτ {ππηπηῖς 
ταπτιιαν αἰ σἐ τΙβηγε 10 σοτροτα ἱπταέξο, πυκτεύω, η᾽ παγκρατιείζω 
πρὸς ἕτερον αἴευ συμπλοκῆς γ8 ὅχως ἀΐκραις ταῖς χερσὶ μετ᾽ ἄγχλε γυμγά-- 

ζομα [1ος νοῖῦο νίις οἵδ Ατηΐζοτ, αρ.1.110.3.Ετμις, κά ΝΝ]Ὶςοπια- 
ςἤηχ. ΑΥΥΓΟΡΥ͂  ςνἤπ1 πηῖς πα πὶ θὰ 5 Ἰαξζοτγοϊητεγργετάτατ: Α- 

τότ τ (πὶ πη δ τοῦ [4: σ] Δ ἰατοτί εν ότας ἱπτογρι οβγίμῃ Ριυ- 
συ υνίάς Οαἰσηνιιὺ.2.φς λυττατα ταση Δα. 

Αἰκροχειρὲς γίδὸς γ᾽ ἄδηι ΄υοα ἀκρόχειρ. 
Ακροχειρεσμὸς οἱ, ὁ Ἰὰ ἐξ, 155 πΟπ τοῖο ΘΟ [4το σοτρότον (τ οδίει- 

τις [1 γπγῖ5 τη ἀπιδιις ἢτ Σιασί4η.(Θα]. ἀς ζ.5δαῖτατο ταςη δα. Ἰ4δτη 
{ἴσαι ἀκροχείρμξ. 

Αἰκροκχ εἰρεςαι, το γος Ἀ τα; ἱ. {ἀπ πηΐς ἰθτοτ [8 πιδηΐθι5 ἀεριισπδη- 
τος, ὉΠ} σοιηρ]αχα μα γεητες. 

ἀἰκρόχειρίϑε,κ ὁ οηγί οἰ Δα, αὐδροφόν-. Ηείνεἢ. 

Ακροχερσίτοης ἀν ὁ καὶ αὶ, εἰκροχ εἰριζο υῆρίθ-, ὁ λαμἝδυομῆνΘ- ἄκρων “Ἷ0᾽ χειρωών 
πὮ αὐταγωνις οὐ, ἰπξξατοτ [ἃ τη τὩ15 πηαῃ! θιις ΠΟ δγτὶς ὅς ΠΡ  οΧ β. 
Ευτ δυτεπι Πς ἀρρο! ίατις ραπογατί αἴτα ἡ] ἀαπη δ᾽ ΟΥ̓ Οηίτις εχ ἐῸ 
4υοά εἴκρας χεῖρας «[ἀιπεγίατ!) σοτηργε νη άστε (ο] γος πος ρτίμς 
ἀϊπχιττοτὸ απιαπη {ΠΠπ π|πῸ νίτίδιις ἄς ἢ οἱ ἰξατίγο δαί Ε].110.2. 

Αἰκοοχίωΐσποι οἱ, πιηχιταῖος Ἰασιτὲ ζευϊλης ἄκος. ΒΟ ]αχ Πα 

Ακροχλιαρὸς, χίσαο φαΐοτε τερο ας, Ἔσο τίυς, οαἰς βιέτας (ἃ πη πηοσοτ- 
ἢ Ροτῶ [απππ|ὃ τοριάας. ὈΤοίςοτ ἀ.110.2..αἷοὶ χόϊυκού τοῦ ὠοῦ, τ ἐς ουἱ 
Αἰ τπ Π6 « αἰ κὸν 3, ῥοφὴ ϑὲν αἰ μοῤῥοΐδος δύγμασι βουϑεῖ, ἀκροχλιαρὸν 3 
πρὸς κύςεως δηγμοιὲ κὶ ἕλκωσιν νεφρῶν. ἀρια Η!ρρ. αὐξὰ διώτης ὀξέων, 
εἰκροχλιαρϑν »ἱ οἴχρως χλιαρὸν ἰὰ πὶ πὲ τερί ἀπ πηνεχααματὸ τοριάαπι. 

Αἰκροχολείν, τα [αγαεγο, Ρίστο ἀς Γοστδ.110.ς. 
Αἰκροχολία,ας ἐγ! πη πᾶ ̓ τάσαῃά 4, Ἰγὰ νοπστηθης ἃς 415 ἀ [ἸΠῚ ΠΉα1Ὶ 

Ῥεγαφηῖτ, γα σαρίτα! ς Πογατ.τϑατντ,ΐη 7. Ρ] ατατοίιας [10.αἷοὶ ἀορ- 
γησίας τ ὀργιλτητα ἀο ΤΠ ετς εἰς εἰκροχολίδυ ὁ πικρίαν, κὶ δυσκολίομ. 

Ακεόχολίθ: κα ὁφιγασα τις αάπηοάιιπανν ο! ἀκ δυηεςν ᾿γαίςιτιιγ, ὃς [απ 
τισι γα ἀεροη τ, ὁ χτ ὑσσερζολίμὴ ὀξιὰ αὐ πρὸς πᾶν ὀργίλος ὃ καἰ καὶ πυρὸς 
ὀλίγον ὀργεζοιάυίθοιν [ὰς εἰς Ατηΐος. Ἐτβίσοτ. "4. σὰρ ς.ΡΊατο ρόοτα 
ἃς ἀκρϑχολον αἸΧῚς ἃς εἰκροχολοιω τα. 

Αἰχρυχορό ὧν ὁγιΘ- ἡ Δοτοςογάοη: γορτί ὁ ς νεγγαοα ἀϊοίτιν, Ἂς ὉΠ: 
Οαΐδαις τη αἷς ἀςΠαϊτι οηἰδυς, ἀκροχορδιὼν, νεγγιισα οἰζ τοταπ4» 
«πη! πουτ᾽άσις ἴῃ σατο δι Βαδεις αὐσαίξιπη. ΡΟΙΠαχ [10..4. ἔς 
“1, ὅτε χ᾽ ὅπι προσ ώπ'ῳ,εἰκροχορδιὼν στὸ υϑὸ τὶ ῥίζης χευκὴ ἔκφυσις, αἶρε ὃ 
τὸ αἴἰκρὸγ πα χιιωομβόη, μίφέλις-α ὅ)) παιδίων. ΡΊατατς ἢ τη Ἐπθιο γοίδιτ 
Ἑλθιαην ἔρια ην Ν' ἀγγυςοίατη ἀἸξειπι,, αυὸ 4 παθοτγοῖ ὠκροχορθόνα 
μικρρὰν ἐπάνω “ὃ χείλους δγιπερίομ,1ἀ εἴτ, ρατιια; σατηϊς ςἰατιοπειι ὁ - 
Τατ 1 1 {Προγιο τὶς [αστὶ ἐυτγαπηίτατε. ιοίσοτ. "5.2. αῇρὲ στεύρας, 
1.ἀς Ἰἀσογτα. αἴρει 3 κὶ μυρμυκέίας κ᾿ ὠκροχορδόνας χἡ ἥλους. [ἀοτ Πδ το 
ΞΟα6Π1,ἰεὲ σκύνλας τυεὸς οἰκροχ ορδὸνας ποιεῖ κὶ χυμέϑιας. [ἡτεγρτο- 
τες» ἐκροχορδόνας ΠΠς νογΓσᾶς γοττιιης, ἤμης ἀστοςποιάος: 
λύε νας τπτουάΠν ροηΠος νογγι σας. Κ 

Ἀκρφχολίθο, 11} Αἰ ̓ φυδατα τη, ν6] Δ Παυδητίίροτ οἶδ! ἀϊσαῦ, ὁ πες ἐ- 
λίηον χώλενων. 

Αἰκρόψιλον απ ατὰ Πγ,η Πτηλτη Ο πυάιιπι, ρα ΗρΡΡ. Τα] ςη. τὸ δ) τοῦ 
εἴκρα ψιλὸν, τατέσι γυμνόν. 

Αἰκρόψωλί(ϑ' τι [ἀπ Πγὰ ράττε το σατίτας, ὶ 
Ακροώ μι ἀσω Δι άτο. ὃς ἀκροώμα τῇ ςοάςπι Προ ἤσατι!. 
Αἰκρύςανλθ. ῃς σὶ Ἰσδι ΠΟ η οἱ τοίατις. 

Αἰερώα, ν ποτα, σσλοίΓχνα ἔντερα. 
Αἰαρωξελία, ἐχττε Πγ τὰς Ραηὶς 6] ὠξελίας ἀϊοί τυ πῇ. 

Αἰχρωλένιον αὶ τὸν ΠῚ ΠῚ 1. ρᾶτο στ. ΡΟ ΓΧ. τὸ αἴκρον ὃ πη χεώς. 514. 
πὸ ἄκρον τ χειρός. ἐκρωλένια τρια ΡΟΙΠΠσεπτ, ϑγας ὅς ΠΠπ1δ] ρα σ- 
ΤῸ ΠῚ ὡς ΓΟΤΠ ΠῚ, τοῦ αἴρειν τοὶ “ἴα αῤκύων, ἀϊσίιτατ Θτῖᾳ ΠῚ κριίαπεδε κὶ π7ε- 
ρύγιω, ν᾽ ἀς ᾿ρίἀπι Διιτμόγοιι 1.18.2. ς. ᾿ 

βἰκρωμία ἀξ κα ἀτυ ΟΥ̓ ΠῚ οΠγϊ ποητι να πὶ ἀγπηὶν [ἀπγηγα: (σαριι]α’, 

ἀτηγ]. ΤΊνοο ἃ ἰπτογργοτατιγ ρᾶτς μαιπτογὶ ὀχτογίογ ργοχίπηι ὕγας 
οἴιο, δτας ϊς Ρτοπ ἤΘης πὶ πν Πγΐγάφναιτ Ἀ πτοτγὶ σαρυτ. ΡΟ] ]η οἱ, 

“μὲ κεφαγὰ ἐπωμὶς ὃς ἀνροκωλία ἀἰοίτατ. ΠΙοϊτυῖς ὃς Αἰκοώμιον, Ο1-- 
᾿ ἴδ πδρὶ αξϑρων τᾶς τὴ τιὰς οἰ πο, 

Ἄκρων, ἐχεγόπλιτας ΠΡ ΠῚ οἴκρων χοίρειθ» τγιπσυΐτς βροτοὶ, 
Αἰκρωνίανραγίιχηχ ας  βῖο ὃς Δηγρατατίοναρι ΖΕ ΟΠ]. ̓η ΕΘ πλρηϊά. 

Ἁ ΔΚ 
Αἰκρώγιον, β,τὸ, ΟΠ ΤΟ α110, πλῆϑος,ἀϑροισμααϑ 'ςασις. 

Ακρώγυξ, υχίθο απ αγαπσαις, αὐ ὄνυξ μη σ 15. 
Ακρωνυχία ας, η΄ τη Οητῖς σασα Πγ 6, (πη λι1πὶ σἀοι πο η ἄκρον Ἵ ὄνσχὃ- 
ὦ ἢ ὀρεφιαραα ΧΟΡ Ορἢ, 

Αἰκρώνυ χουν ἴχγ(Θ5 κᾳϑεῖσει,ἱ.1 0 [ἀπγπ]ος νησυας εἴεέζᾳ, ἐκρώγυχα πος 

δὼν ἴχνηνια αἸ πιὰ ρα άυπὶ νεϊτι σία. 
Αἰχρωπὴς,ν τς εἰκροπις. 
Αἰκρώρεια ας, ἡ, ΠηΟμ τὶς ΨΟτΙΟΧ,ΠΠΟΠτ 5 ἢ 0 ἘΠῚ, ΠΙΟΠτίς σας! Πλοη,Πγῦς, 

ἃ πογηιης ὀρίθ». Ηεγηιο]. Βατίρατιις νογεῖς πηοητις5. σγορί ᾿ς Πν 
Ῥάττος αστοη} πτοητίς {τ τι οβνοἰκοωρεία, ι. ξἰξοχη κἡ κορυ φῆ ν οττοχ 
ἃζ σασαπηεη ὑστώρεια 1.1.τοτὰ ΠΊΟΏτ]ς.]. τοὶ πλεύρα ξ' ὄρες: ὃί τέρμα ν 
1.Ρ65 δζ [πγα Ραγς, 1. ταὶ τελευταῖα χὺ πύσες" παιρώρεια ςτλα ΠῚ ἀρυὰ Ρο- 
ΕἸγῦ 11}0.3.1. Πὰς, ὅς ἀκρωρειείζειν ἀρ! ςαΠἀ6Π|. 

Αἴκρως τὐἀπονἴμ 1 αἷο ἀκρίθοιργο Πιπιπιὸ,ςστοσιὲ,ν εἶ πηῥτογ. Π]1ο- 
ἰςοτί.11.3.αὐθὲ πυρέϑρε, χὶ τεὸς ἐψυγυᾶνα ἢ) ἢ χἡ πορειμῆψαι μέρη ἢ σω- ὦ 
βάτος ἄκρως αὐ ιόζει, τ. ἀ(ἱ πχεπγίγα ςΟΥΡΟτΓΙΣ 45: ρει ἔΓΙχστγαυτ ἃς 
αἰεί (χὴν παιγὸ ργοάοῖν. Βα. ἴῃ ἐρηϊι σα Δα ἡ Βτῖχ. ἀἴραγε τῦτο 
φαὴ τὶς αὐ τὸς αἰ δοὸς δϊ) ἐ λεητικοςὶ χ φιλοπείτριδὸς εἴκρως. ΟΑἸςα.} 1.1. 
αὐ Οἰδιοοι. ὅταν ἄκρως ἢ ἕν οθν χὐ αὐχιμώσες καὶ πλυϑεωρικὸν εἰ μέτεως τὸ 
σώμα 1.{ἀ τ πη ὰὲ ὃς “αρτα πλο 4.1. 

ἄκρως,[α πγπηὲ ΟἿς. Γι ρίδσςηὶ ἔπ ηχηνὸ ἴῃ οπτηςς οἷσες ΟΠ οἱ οῇ., 
να]αὲ, 

Ακρώατει,Αυ ἀἴτ, δες ποη διά τ, τ πλυ]τ. Ἡ εἰν οἢ.. ὠκροάται, ἐκῶν ἐκ, 
υπτα κού εἰ ροσποιεῖ τα]. 

Αἰκρωτηριαζώ μ' ἄσω,ττυῃςο ΟΧιγοπλἴτατος, ἀΠΊΡΙΙΣΟ ΟΧτγε πᾶς ράγῖος, 
Καάο ταδυιιην γεὶ πα Π1ν πγατηῖο διιγος Ρτορτιὸ, 1ὰ εἴζ, τὰ ἀΐκρα 
1] ὦτων ἀποτέμνω,, Ῥτορτοτοα Πυο νοτογος Π15 αἱ ἴῃ απορίαπι 
ἴζοϊετς ἀεργεβςιιῃ εἴξας, ροῦ σοητα πιο] ἴαπὶ {ππηπηας αιγιςαΐα-- 
τι τι ράττος ἀητριταϊ σα πτινηἀς δὲ μοῖ ὦ (οὶ απ άαπιμος μαχαλί- 
ζειν οτίαπι Ῥοδτίς ἀϊοίτυτ, ϑορῃος. ΕἸες. ὑρ᾽ ὃς ϑεενὼν αἴτιμος ὥς-ε 
δυσμῆνὶς ἐμασιαλίδην κα πὶ χετροῖσι χφρα Κηλίδας οἰξέμᾳξεν, δὲ δρυά 

Αρο]ίο. ἥρως δ᾽ Αἰσονίδης τἰξαῤγ μοι τὰ τοίμνε ϑτινόντος : ἀκρωγίὰυ γ᾽ άς-- 
ταγ ΑΕ Ιςμγ]ος νοςατς ἃ ἀκρωγηρίασμμον ἐν ταῖς δυμῆνίσιν, δίχα, σφαγαΐ 
τειαπέρμοτος π᾿ δστοφϑοραὶ παίϊδωγγι κακῶν τε χλένις σ᾽ ἀκρωνία. Ηετοά. 

πη ΤΙ ΒΔΐτα, χἡ Τἴν ννῶν κα ὡρίους ἐχουσέων τς ὡρῶρας ἠκραπηρίαστιν χαὶ 
αὐέϑεστιν ἐς τὸ ἱρὸν “ὶ ἀθίμυυζης ὧν αἰ γίν να 1 τοίτγατας πὴ θος πη υΓΠ]απογᾶτ. 
Βεπλο εν ρτὸ σοι ἢ 3» ὑκραπηριασμῆνοι τεὺς ἑαυ αἶα πατρίδας ἔχῳ- 
«ον 4α] {πὰς ραττίας ᾿Α οξιέξαταητ, ἠκρωτηριακότες, εἰκρωτηριαζε ταὶ τοὶ 
ρόσωπον, ἰ.{πλ πηγὰς Οτἷβ ράγτες ἔσξάατ. Ετ [10.2. Μαςαῦθ.ςαυ.7.α-- 
κρωσαηριοἴζήν ΡΟΠΙΓΙΓ ῬΤῸ {ΠῚ πγλ5 Πάπας ὅς ρεάες ργοίάονς, Ατῖ- 
Ἰτι4ες τῇ Ρ ἀπατηξηδιςο ν γί αἰαγχοίσειν ἠπείλει ἀκρωπυριασμήοας 
«ϑροχουιῦ εἰς τὸ πέλαγος , ῬΥῸ ΠΊΟυ τος Θποττεγς ὅς ἀίγιρεγα ἐκρωση- 

ριοίδϑηστιν ἂν χώρα διυχ εἰμέρῳ, ἃ Εἴ) πιοητία πὶ ἀτάις ΕΥ̓ αΠηῖ5 δίρο- 
τῖτατο ἀτεγιτι ἰτητ. 

Αἰκρωπηριασμὸς, οὐ ὁ, αγατ] ατ ον χττοπηας ραττὶς ἀπηρυτατίο. Ὠϊοίσου. 
ἰιθτο 7. τ4ρ.1. ὁτὲ μὴ) οι υπσέρζεσις αὐτοῖς κομιδὴ ὅπη “ἶδ ϑανασίμων 
φαρμάκων δὲ ἐμέπων γίνετω,, δ] 5) Τ᾽ ἐκ(όλων διεοὶ τοῦ κατειοζασ μο:1, ὃ-- 
τὲ 3 δὲ ἀκρωτηριισμοῦ 5, 14 οἰξ, ρον τηἰςέτξιοπεπι [πῃ πηαρην 
Ραγτ μη. Ἢ Ὰ 

Ακρωσηριας-ὃς. ἴπτέτρτος Ογασας ΤΆθΟΥ ἃ.11}5.3.6]ΓΔο πη, σῶν κὸ ὑγιᾶ, 
Σ ἱ 
εἰκρωπηρίςον ΕΧΡΟΏΙΣ. 

Αἰκρωσήριον,ε, τὸν ΟΧΓΓΟΠΊΔ ΡάΓ4, ΠΙΕΠΊΡΓΙΓΠῚ ΡΟ ΓΟ ΠΊΙ ΩΣ, {ΠΠ| πγΐτας, 
ΡΓΟΠΙΘΏΟΥΙΙ ΠῚ,ΓῸΡ ἐς. Οχτίθηγα πὴ σαι πγοη. Ἡ ογοάοτ η ψγαηΐα, 
ἐγλύετο αὐδρίας ἔχων ἐν τῇ χειρὶ ἀκρωτήριον γη ς» 1. [ΓΠΠΟΑΠῚ Παυφ,ΐδυν 

Γι ΠΟ ΑΓΑ ΠῚ Ραιτο ἢ ΠΔ1115.τεὺ ἀκρωτὴ ρία, [1 ΠΊΠγσς ρᾶττος. Οχίζοπὶα 
ςοτροτῖς. ΑἸεχαηά. Αρμτοα. Ἰ ῬτΟΘΙ. τὰ ἀκρωτήρια ἑιγρδμῆυ, ρᾶττος 
ΠΟΙ ξογρογὶβ ροἵδι ἐπτὰς εἰσ οπγμε:ς Οαζα. Ατιβοτεὶ. [0.3.6 
πατυγὰ Δηϊπγαί. ἰχρωτή ρια δ ὁ σῶν, 1ᾷ ο,οχίτοπηα οἴσιτη. [ἔθη 
1ιῦτο εούοιη.ἐν “0 ἀκρωτηρίων « οἷς «ρίωνέσι, σι οὐ ΟαΖᾶ Ἰητογρτασ 
ταταγιράττς ροάϊιηι μι Ομ. Ὀτο τοσί 4.11.1. τὰ ἐν ἀκρωπηρέοις ΦἌχη, 
Ἰὰ εἴ, νίςονα ἴῃ ἐχιγο πγίτατιθιις σοιροτίς πασᾶ. ΤΉ σον" ἃ. Πθ.2. 
γὐἡ εἴ τις ἐκ δ᾽ μεγίφων πὐδιγγθοιτο,» “δ γε ἀκρωτηρίων αὐτίληνψις ἀυτεῖ ἐππε- 
σιήμουνφνᾶζς. ἀεῖηάς πλῸχ κατέσκηπῆε γὸ κὶ ἐς αἸδοῖα ἡ ἐς ἄκρας χεῖρας 
γκἡὁ πόσας. Ετ Οα΄ε.τ. αἀ Ο]αιςοη. ὥνησε Ὁ μεγάλως τοις οἰῤῥώς-ες σορίφίτος 
χες ὁ καὶ Δ ἀκρωτηρίων σοίψις » τιᾶτο ἴσα ἔγισατίο ΟΧΙΙΟΠΊΑΓΌΠΙ. 

ΡἌγΓ πὰ σογροτίς. δι σοι σας οτίαπι ρίμπαςυ]λ ὃζ ΡΓΟΠ ΠΘητίαςς 
πα!βοίοτι το. (τς ἤαταας φαα; ἱπ ἀπ σα ]οτα αλ { ΠΊ Πχίτατο ϊα- 
ΤᾺ ΤΩ, τοὶ ἐπτίνω “ἦν νεῶν αἰατι θέμα ζώδιᾳ, σης ετίαπι τογα πα- 
|1ΠῈ ἃς οὐ πατιι-, Αἰκρωσπιέριον, ΡΙ ατάγοἢ..1πη (δίαιτα ζω γμέρ τι πα ἡἠαίστι-- 
Θ᾽ οἰκία ροσκείωνον δή 551 κόσμω καὶ σεμνόπητι ἢ βελῆς ψυφισευήδης; 
ἀκοωπή ριον, ὡς Δίξι(Θ. ἱπτορεῖ, απο ὀγωρ ἡ καλπουργιοὶ ἥἌτα σοι μήθη χούτωστοῦ 
ρυγνυ μενον ὃ δοξ ς πόϊνιζ ὧν υὸ δακρύειν. ὁυετοῦ, 0 4.1 άοιτι Πσοϊῆοατ, 

΄ύαιι ἐς Ῥεοάισες νὔῖὲ ἢς οο πῇ ἱρίϊας Δητέ οο γα πε ἀρεης,αἰξζ, 

Οἡρίναγηια νχοῦ ἰσπασιπατα οἵϊ ςο]]οἷν] ΕΠ σΊ α πὶ ἄο πτας : πιατος 
ττή ἤγ 4ὺς 1 στο ο [ἰιῸ ςοηΐοά!. Ετ Οἴςεγο ἴῃ ΡΠΠρρ. υπὶ 
ἀς Βουοτίρας ἃ ϑϑηδτ; Οα τὶ ἄσοιςτὶς ἰΙσαῖτατ, Οἱ ἐπ ᾿ς πγ1- 
ἰοτοπὶ ϑηογεπν σοηίςυατας ογας,, αιιὰ πῇ νὰ μαΐσογεῖ ρ] αἱ Ππατν 
ἢυπυ]οςἤτίπι, ΕΚ σα αν, Πα συίηςον Αραᾷ Ν Ίτγασίπτη Π1|5.3 σλρ.ς 
3: ΒΕ σία ταπηεος ἃς ἀστοτοτα προ Ττα ην ἀπ ξογαπτ τ υᾶπὶ ἘΠ σία 
48: ναὶ τεΐαι σα]α νοὶ οἰγουίατα Πμυτ,ασγοτεσία [υὔτιποῆτ. [π|ρὸ- 
ΠΌΠταΓ ἐπὶ πν ἔα τισιο ψο με] ἀτοϊα ἴτας, ν Εἰ σο πηεῖ!ς νο] ἅγ!ο- 
Μ»αταζαι (υπἸ που ἴπρο Πσ1Π| ὃς ἐπυασαποι ας) 116ις Ασγοτοσς 
τα γοοας Υ ἱτγιμαἱπϑ: τα ἰρῇ Δσα γιὰ ὃς πιςἀίαῃα 14 ἴη ἐχ- ' 

τισηγ δ, 



ΓΝ - 
ττοπυὶς, ας ἀησα]ίρν δι ἐπ πιοάϊο «οἱ οσαρτυγ, τοί τεῦξε ποεῖ 
νοσλης ξιξίρία νυϊαὸ [Γομεριςες ὅς ἴη αὐτὰ Πρ οἱ Πατίους ῥήφγιον: 
᾿Ἀστοτοιΐα γεγὸ γαισόξεγος τ ῥίεἀεβαἰς. Ὀϊςαητας ἃ Τοίορἢο πυλὲσ 
χη Ετγαίηναριὰ [μοὶ δῦ ὠχρωτήξια τγαρήζα! τ, (δ᾽ ατος ἴῃ σα πὶ 

μ Βυΐξεις: ἀεσυπγαηος Βαξξιις ἀΐςοτς ροτι Ποτ, 
᾿ς ΑἰκτάζΖωι,νεῖ ΑἰΚπεΐζω, αἰαοτὶ (Ὡ πὶ δαΐπνο, σ Πςονεἴςυο, αρρϑὺυ- 

; μοδμαι, ἑρ μῆς πλυριῖ ἢ μιτεωρέζω. 
᾿Αἰκτωνειν,ἰαἰοἰετονεχαίταγς ἃς ἰεγοοῖγο ργαίογτί πὶ ἐς σαυὶς ἀἰ εἴτουν, 

Ἰηςοπιροιϊτὸ (ἰτατο,ἴη (δ Π πὸ εβέοιτὶ, ἀκολαςαίνειν, χευξιᾷν, ἀπεί- 
χτὰς πηδᾶν, ἐπαίρει χὶ μετεωρίζεῶς [το ΠῚ τιιογο τῇ νθυο το ΠῚ, ωρὸς 
σιωουσίαν ἐνμᾷν. ἔτ ἀρινὰ Η εἰν οἢν. ἀκταύνουστε, τούμουσα, δι ἀσφαλως 
χρατούσει. Αἰχύλ. δυμδνίσιν ὡς μήτε σώχειν μὐ τε μι αχταϊνεὶν ς σιν. 

᾿ἀκτώθονν, ὁ Πτοτα δ, πγατγί τἰ πηι, αξξαις. ἀκ τῶοι ἐχϑιξ»ἱὰ οἴ, αἰ γεάλιοι 
καὶ μὴ πελάγιοι. Ν τσὶ], Ες]ον... Αἰπρίου Ὀίγοσις ἰη αἕζαο Ατὰ- 
ὄγοτβο. [η αιιοπ ἰδοιιπὶ δογαΐμςν Ασαονηιΐνις, ἰΠαυΐτν ποῦς εἰϊ 
ὙΤΒεραπιινηὰς δἕξα το, πτογαὶὶ ἀςθεπηις ἀσοίροτς; Ποῦ ΑἸ που σα 
ἀκτὶς ρτὶ πιὸ ἀϊξξα: [ἴητ : αιαπασαπι ρ᾽ εγίαας Αζατο Ατασγητῃο 
Ρῖο Ατβςιϊςηῇ αοςϊρίπας, πο υδα Πΐς πιοης τ ἀρυὰ Αἰμο- 
πα σα γε τα τὶ οἱ ἐπηροτίτία οἰτουάατιτ. αχτώα, Αττίοα το σον ὃς 
Αχταῖ ῖη ἘΡί στάσι δῶρα παρ ἀχταίης σοὶ τασ᾽ ἐπωφελίης ἰὰ οἰ, πτι- 
δαϑαλασσίης. 

Αἰχτώαν., οὐ.» ὁ, Αξχιπι ποπιοη ρτοργίιπι », Αἰτις Μ ΕΠ] 7, ΡΙὰ- 
τατος. . 

᾿ ἀκχπωωρέωῳ, ἰἰττι9. οἰιἠϊτοάίοινπάς ἀκοαίωρρς. 
Αχτία, εἰ ολ αβξοττ ργὸ δόρατα, μυϊτα : ἴτοπῇ κάμαξ ροττίοα ξοτίδη 

ςοηξεέϊα εχ οὰ ἀγθότο ἥυς ἀκτὴ ΠΟ πυϊπάτατ. 
Αἰχτέανξθ., ραυ ρον, ροΙϊειοπες πο μαδετίηορς. 

᾿ς Αἰκτεῖνϑ- ἀπέζοτγιάιχ νἱαν ἐδηγὸφναριιά δγγασυίληος Ης γοἢ. 
᾿Αἰχτένιςσθ. πὶ ὁ αὐ ἡ ΡΟΧας. 
᾿Αχτέον,σοπάσιη εἴκ, ἀκτέον εἰρίωϊω, ραχ ἀσοη 4 εἴτι Ὁ ὠγω. 
Αἰχτέθ' ἴῃ νυὶσ οὐϊτίου. ΤᾺ ΟΡ Β:Ροηϊ δι ρτο ἀκτὴ γοὶ ἀκτὶς, ἰᾷ εἴ, 

[ἀπιῦυςας. 
τερέϊς:Θ-γἱπίδρυ τας» οαΐ Ποη ἔμης βιέζα ἰυἽ.Ε ρίσταηι. ἀκτέρες Ὁ. 
Ἰάετῃ ἴσῃ. 

ἰκτιὶ, ἧς ΚΠ τας, Οτα τηαγί τἴπια γε σίου» δἕξὰ, ΨΊγο 4. ΞἙ πεῖάος » Ατ 
Ῥτόσα! ἴῃ (οἷα ἔξογετα Ττϑαθες αέξα Απι ατπ ΑἸς νΐξη βορδητ. 
Ῥὶςϊ νοΐμητ δ οὔγω ἔπιε ἄγτυμι ἔτλησο. νης βιυιξιίπασιπι τς 

σὰς νοσάτατ. 1τογοτίας, Ποηισὰς Βιξειξασο (ροηίςς ἰὴ Πττοτς 
 ψεῖτς. Ηοτατ, Οὐ σης ρυιπηϊοιδα5 ορρουτίς ἀς  ]τατ πηατο. 
Ατὴπιᾷ. ἴῃ ΒΚ οπια ἐπεοπι. ἐκπεπλήρωνται 2 πἰδῴλιϑι χὰ μεσόγειοι πό- 
᾿λεσιγτῶς μδρὶ οἰκιδεείσαις τῶς 5. ὐξηϑείσαις, δὲς. ΕἸ Ἰρσίταν ὁ αὔραϑτο- 

λάοσιίθ. κὶ πετρώδης τόπος ἀπὸ τὰ «αἰεὶ αὐτὸν οἰ γεῶδ ὁ ὅξι ῥήγνυ δὴ κὶ πἴεε- 
χλξϑο τὸ κύματα. ἀϊοίτιιτ οτία ΠῚ ὁ αἰγιαλὸς, Οὐν 0 ὁ, ἐπίω πρ ὠτίων 
ἀκτίω ᾿ἰϑοίκοης ἀφίκεαι ) δις. Ετ ἐκτη τερζλὴς » ῬΡγοπηοητοτίαπι ἔξιι 
Ἰσορυϊυς,αρυὰ εἰ!πὰςπι. εἰκταϊζ!παυῖτ Α πηπηοη.) ἔαητ Ιοτα πτᾶγὶς 
Ῥετείςοίᾳ , ϑῖνες γογὸ ἀτοποία. Αἰκτνὶ οτίαπι Α ἐς ἀϊέλα οἵδ Ατεί- 
ς, νοϊ Ὁ Αξζχοτεσς 4 ἰδ ̓ άςπη γορ ῃδιτ, ντ νο ες ΡΉΔιιοτ. 
γεὶ ντ Αρο]]οα.ςςοίετιαὸ ἀ πυΐτὰ Ρᾶτ5 οἵας ἢτ πηατίτί 518. νης 
ἀκτώθ᾽ σςπτι]ε: σαῖς ἔοεανῖυ. οἰκταήα, δὲ ἰκταὺὶς γι ἀτϑίς. το ΠῚ ἐκ- 
πίπης» «. Ρτατετοαίοσυς οἰξίξα τεσίο ἀχτιὶ, 14 οἷ Αξξα κα ἔοι 
4ιλπὶ Χογχας ἀϊιςαπάἀπὶ συγαιῖς, τατον τ ΡΟ τ ἴπΘης : σα ιις 
Τάοης Ατῆος αἀ Ασαῦυπι ροίασας τεγηγίπατατ. νττοίεις ΤἈυον- 
ἀϊ 4.11.4. ος πηοάο, Καὶ βοασίδας μτ' τίω εἰ μφιπόλεως ὥλωσιν, ἔχων 
εξὸ ξυμμα χοις φςρατεύει δϑὴ τίω) ἀκτίω καλὸν μάψίω. ἐἰς-, 3 Σσπὸ πῷ βασι- 

λέως διορύγματος ἔσω Ὡρρὔχουστε 5 καὶ ὁ ἄϑϑως αὐτῆς δ ρος ὑψηλὸν 5 τε- 

 λᾷ τὰ ἐς τὸ αἰγάνον πέλαγος. Δάδας κἡὶ ἀκτὴ ατθοτ εἴζ,ἀε μὰ Πῖο- 
{ξοτια. 1.4.8. ΤἈςορΙγαίξ. μη. ρ΄ δῆς. 110.3.(ρ.8. ἀἰοίτοτ δὲ εἰκ- 

 σίθ. [δι άςπι Π.3. σ4ρ.6. ὃς ἀκτὶς ἃ Πϊοίζοτίἀ. [ιατιηὲ πηδιους 
ἀὐροϊϊατυτ. Αἰχτὸ νεγὸ ἔς Ροτίυς χαμαιίκπη 1. ςδυΐας ποθ. 

᾿ Βιρηϊβοαι οτίλπῈ τυ σεπΊ,ςοΓογεπησἔτιιςξ πΊ,ἀοπιιπΊ,ς θιιπιν Ο - 
ἀν. ξ, ὦ τοὶ μὲρ ἐν πυρὶ βάγλε παλύας ἀλφίτου εἰκτῇ 7) ΠγοΪΑ δίρει- 

σε ς:ὰ εἰ, τυισίδιις βγιηαπι ίραγσεπς πιο] ἰταπι. ΠΟ οάιις. γαῖα 
φυρει δημέτερος ἀκτίω), 1. δ ὡρεαὶ, καυπὸν, ΠγυΠιις. Τά πη, δημήτερρς ἱε- 
εν ἀκτίω,ὰ εἶχ ςεγεαίες ἔτασες, διῶξον ἡ δέμητοθι ηυο Ιοςο ΤΖει- 

χες ἀκτίωὶ ἀφο] πατ, ὁ ἀκτῆς, ἰκηζ, ὃς ἜΧροητ δώρημα. Ἐπρυά Ηο- 
σροτ.ἰκτὰ δημότεξρς Χροηίτι ΑὉ Εὐύβλτ, βωμὸς, ψωμὸς, κκάσμῳ 
εὖτε, »δηὶς (τυ π1. 
ἀμοστυμΐηνης κα ἰπορίΔνἔνδεια. 
ἐμωνγ»ογ(Θ-, δ, ἸπορφοτΘ Πα 5, Οσ ΠΠ5, ΠΟΙ. Ῥοἤϊάςης. 
δὲς. Ετγπιοΐοσ. πένητες, ἐργικάτες 40 (ξηὰ ἴαρτα μαδιυιΐπηιις 

Ε ἀεχίώες. 
Αἰχτνρία, ρτο βακτνρία,, δασυΐας. Αςμαας ἴπ [τἀ] ἀρὰ ἃ ΡΟ]]αςςπι 11- 
Π δέχοιο. νοοδυῖτ εἰἴλπὶ ἴτὰ σῆγγας τε] ΟΠ οΠΊ, 416 πὶ υγίϊς ςήρε- 

γαανοατοτὶ ῥυμόν. 
Αἰατυσίανραυροττας,οσ εἰζας, ΟΠ οπιπὶ ἱπορῖδ. 

ΟΠ Αἴχτητος, ἡ καὶ ἐ»ἱπιρο τς. 
Αἰχκτία σςπιὶς ςοτταπηϊ πὶ δητΙ Ζαυπηαριὰ (4}}}π|1ς}}. Ἡατγροόγατ. ὅί 
διά. 5 εἀ ἢ δτερῇδηο Ἵγεάίπηις Αἰκτία ἀϊξζα ἔυῖς ντθς χυσάαπι 
Π Ασλτηδηΐαν ἴῃ (012 Αἰπόλλαν Θ΄ γυμνικὸς ἀγὼν καὶ ἱππικὸς»» πλοίων ἀ- 

ο΄ μῦλα διε πριετηξίδος ἰω, νυάς ΑΡΟΙΠ πεπὶ» ΠΟΠΊϊΠατὶ Αἰ κτάμον ἃς 
ἢ Αἰχτιακὸν αἴτ, αἱιοαυΐη Αὐτά. ἀϊσίτωτ οἰαὶς ετί)πη εἶτις ντθὶς 5 δί 
᾿ Κεπηηισοη. Ἀχταιώτις:τοίτς ςοάςπ) αἰ! ἀλπὶ γγθεπῃ γοσδης Αἴχπιν 
ψ'᾿ δι ξυμ Αἴχπα, 

- Β»} 

Γ τον ἡ 83 
Αἰχτὴν» νου, ὦ τα δ ες σογιίσατίο, Γυιςίάπεις ΐπ Απαςματῆφςο, ὑκέτι πίλον 

δε μεϑτε,, ὃς τίω) ὠκῆγα κωλύσῃ καϑικν ὃι ὁ κεφαλῆς, ἱ᾿ἤοὴ ἀιυρί ως 
ποῦις Ορυς ραϊςτο ἡ [Ο]ις ταἀίππι σάρυτ ξεγίγς ργομίθδοιτ, [- 
ΠῚ 1η ΤΊ πιοης Ρτὸ γαάδίο [υ! πγΐ εὶς ν χατταγμῆβαι γῆ ἀυτά τοῦ κα- 
δαννον κὶ ἀπεςομωμῖύαι εἰσὶ δύο ἀχτῖνες αἱ μέγις αι. 1.ορίτωτ οήλαν 
εἰκτις κἴγίθη ργο σούς, ΝαζΖδη2. κὐρὶ θεότητος » Οὐκ οἵ ἐν τε πολιν ἐ- 
μιοΐως ὧν μέσῳ κύκλου νὴ ἡ ἀκτήν. δγαΐρεσεν εὐρύ ὧι, διὰ τὸ ὠπτιϑὲς ἡ «- 
σώματον ἁπλοιῶτε κὶ εἰμερές αὐ)» καὶ μὰν ἀκτὶς σιωυΐ αι τῷ κύκλῳ, δις. 
ϑόγαϊας ἴῃ τ Οεοιρις. ΕΓ ΤΠ Οἰξοῖν ἱπηυΐτ, αξχίη ὅς δέξις ἀι- 

σαπτν οἰ ρ τη ὃς ἀρ νῖς, ΕἸοιηΐη ἃς ΕἸσυς : [δὰ νοτίας ἴῃ ἢ ἀς- 
παῃτναιιοί ἱπ ΟΡ ἰαυὶς ἰναίσοητνντ λδξείπος, ΕἸευΠποφνἀο!ρίιυος. 
Βαῆτις Ροετῖα Ἐρ 'σταπη, μαῤτυρες ἀἰκτίγων γεῤμανικὸς αἱ αἰέτειλεγδζς. 
ΑΠΠρΒΗυς, ἤδη σβεννυ μῆμαν με νέα χατεφώτισεν ἀκτὶς, ὅζς. 

Αἰκτίνη,"ς: ἐν δαη πὶ που αντο βουυΐρον, Ἱοἰξοτὶ 4, 
Ἀκτινι(υλέω δι ἰκτινοζολέομαι ἀρ! Ατῆοη, γαάϊος ἰαςίο γ 8. ἰγγδάϊου; 

᾿ ἀκτιγδξολίθ. γαάϊος ἰαςίςης. 
ἈΑκτινοξολία, "τα γα πὶ ἰαουϊατί ογγαάϊατίο. ΡΙ !Ϊη. , 
Ἀκτινοειδιὺὴς ἕος, ὁ κὶ ηἰ,ἴπ ἤρξοῖοπι γαάίογιπη ξογ πιάτα )τα τας ἷςο- 

τὸ ὃὲ (ο μ π1ς 1. 
Αἴχτιν Θὰ π)θυςίπας νης ἄκτιγον ξύλον, ἰση (χπυδυοί,ρυᾷ Τςο- 
ΟΡἈγαίζαπι ἈΠτοτ. ρΙδητ, ΠΡ. ς. σᾶρ.4. 
Ακχπνωτὸς, Σ, ὁ τά ἰατιις,ςοτυςαης.: 

Αἴχτιος, Πτογα]ῖς. ἄκτον παῖα ἀϊχὶς Τ ςοοτίτιις τὸν γϑὴ ταῖς ἀχταῖς ὑπ ὃ 
δ ἁλιέων ἱδρυμῥον,γο! ρτο γεπαϊοτο, ηαΠι ὃς ἐποικτῆρες ρρο! [λα- 
ταν γοπαάτογες γα] αυΐ Αἰ οπὶς ΠΟ] τυ, ΕτΥ πιο]. [τε πΊ, ἄκτιος ὅς 
ἐσάκτιος ΑΡΟ]]Ο ἃ ἴοςο φυοάαπι Μαρπεῆᾳ ἀϊξϊο «κανὶ, δυιῖι. 
δῖορῃ, 

Αἰκτὶς, νἱάς ἴῃ Αἰατίν. Ηος ποπηΐης ἀκτὶς ρεϊ πηὸ ἀϊέξα (ὰητ Ατῆοηα. 
νἱάς αἰκταῖος.ἀϊοίτοτ ἀυτοπὴ ἀκτὶς» αϑραὶ τὸ ἀγὼ, τὸ φέρω, μα παν τα- 
χούφερρωῆόη: ἀρὰ Ραυίληῃ,ἤογαη!ς οπηςη, ΠΊοιτοτ ἃς γᾶς ἱπ ιοάὰ 
Ἰασίαητιγ Οδο 1 ἴτε πὶ ρτο ὥπηθαςο, ἑ ἀκτῇ, Ὀϊοίςον! 4.11.2. αἰεὶ 
δράζης, ἐπ᾿ ἀΐκρν 3. σκιάδιον, κα ϑεέπερ ἀκτίς, Ε] εἰ γοιὸ τοῖϊε εἰξ οτίδ τ 
ἰότα! πΠοπηςῃ, ἀριἃ δγγασυίαηος ἀιςΠῚ ὁδηγὸς ΔΧ γι  ρτο 410 
[πρτα εἰκτεῖνος, νο γωῦς, διῖς. 

Αὔχτιςτος,ε, ὁ αὶ ἡ, τί τις, ᾿πογοᾶτας, ἡποίητος. 
Ακτίτης χαλαμευπὴςιρἠΐζατοτ ἴζλης [η [τους το] νι ἴῃ ἘρΊσταπι; 

Φανία, ὠκτίτω καλαμευταὰ ποτὶ ξερὰν ἐλ ϑ᾽ ἐπὸ πέτρης, 
Ακτοσιυλη, ΗΠ εἰν οἢ. ααρέπεια αι ημοσιη. 
Αχτω;, Ηςίγοἢ. ὁ ἀγαγεις, Ιοται πα, Βα ἢΐς, ἀκπωρὲς, φστὶςο]Δνουζος : δὲ 
ἐκτώριαγἰϊτοτα, ει το ἀἴχ δέ ν ογίοιι ΠῈ ἀντωρ εἶ τοὶ πῆρα ϑοίλασσαν φὺ- 
λάπφη4υῖτ. Ἡ οἴγεῖι. 

ΑΚΥΒΕΙΡΝΗΤΟΣ, ον, ὃ, φαΐ ζάτοῖ σιδογηάῖοτε, πο τοέξιυς, 
τοξζοτῖς ὀχροτς. ΝΑζπηζοπας αἷθὲ θεολογίας , Ηἱμός 5. ὁ λοΐος δὲ- 
ξαμᾶμος ἐφιευΐϑοις ϑεοῦ αὶ μὴ «ϑεχομῆμοις τὸ αὐηγεικόνδυτόν τε καὶ αἰκυ- 
ζέρνητον, 

Αἰκυητήρκον φαῤμακον γ᾽ ἀς τη τὰ ἀκυτήρεον. 

Αἰ κυϑος ἡ, αὔγογος (πο ΓΠΠς, ΟΑΠΠΠ πγας.κῦϑος οὨἰπὶ [οπΊοη εἴ, 
Ακυϑών, Η οἰγς ἢ αἴοττ ρτὸ αἰγρυκνων, 
Ακύκλιος, ὁ ἰπαρετίτας, ὠπώσευτος αὶ οὐδε πτ ἀἰς  ρ πάτα πὶ ποη τοπ 

Κεῖτ. 
Αἰκύλας, Αι] ρτορίπι νἱτὶ Γυά αὶ, πγατῖτὶ θγ 0111, ἀς αυΐδιῖς ἴῃ 

᾿Αξζις Αροϊο]ἱεὶς σαρ.18.ττδηδγμηῖ ατοπι ἀτηθο ἴῃ ΟἈγΙι ἢ- 
ἄξηι ἃ Βεατο δι ο ρετίυαίῖ, 

Αἰκυλεῆς, Δα], ἰετός, 

Αἰκύλιοι» ΑΔ.) ἔα πα ΠΠ| απσεάαπι νγδὶς Ἀ Οπηᾶ᾿ , Ρ] τατος. ἴῃ Ρι- 
δ] ςοἰα. ᾿ 

Αἰκυληΐα ας ἡ, Ασα] } εἴα γτὸς [τἀ] !αινηάς 
Αἰκυλήσιοι, ΑΦαΙ]εΙ εηίος. 
Αἰκύλις"ος ἰπηπτοτας, ροττπαχ,  ζογας, ἐτεγκτὸς, ΤΙ πΊοη ῬΑΠ ς,νε- 

χρού ὀμμαπ᾽ ἔχων,κρα δίίω δ᾽ αἰκύλιςτεγ. 
Αἰκύγλον, ριιἀςηάαπη, τὸ αἰδοῖον, Γγά!}. 
Αἰκυλος, ὃ σἴαης {{1ςἰς τρίνα καρπὸς γβαίχδυος ΤἩςοοτίτι ἀν] ς. ὁ δὲ γ5 

οὐδ᾿ ἀκύλοις ὀριμώλίδες ,αἱ νδὺ ἔχοντι Λεηῖὸν δπὸ τρίνοιο λεπύριον , αἱ 3 
μελεχραὶ,"ὰ εἰλνηοααο οηΐπι ποαιις ἀΟΥ}ἰς πιοηταπα ροπιᾶ (ςοπι- 
Ῥαταῦν 1 {πητηορΡ]ς ) 1114 σα! απ Βαθοητ τοηιις πὶ ἂθ Π]Πος οοτ- 
Εἰσα πα, μας δαταπι πιο! τὰ {χητονὶοὶ ἀκύλοις ἄτα ἀττίσα ας σς- 
πετὶς Κασπηϊοϊ ηἱ Αραά Αὐ ζοτο!ἐπη σαρ. 6.1 το 8. ἀς παταγα ἀυΐ- 
τηαὶ ἀκύλωις Ἰεσίτατ ΡοΓ αἱ ἀρ μι μου σιν ρτο δἰ αηάϊθιις. ἴκυλον 
ἃ ΤΒεοάοτο Θαζὰ ἀϊοίτως [10.3. Ογαπηπγας. Τ᾿ ΟΡ γοίϊ. Βτοτ. 
Ρἰλητ, "δ το 3. σλρ. 6. ρτο αξξυ ἀφα! ἔο ἴα ΠΠΠςιΣ δὲ ΡἈΟΠοάτυς, 
Αγυλον, ΗΠ οἰ οἷον οτίαπι ἀδοξον ἰη σ] τ Π1. 

Αἰκύμαντος ὁ κὶ ἐπυβυξειοῖις, ρΙαοί ως, ράςατας, απ α Πὰς. Ταιοῖας 
πὰς ἰπ ἀϊαίοσο Ῥαηορες ὅς Θαἰσηες » ὁ γὸ ποσέδων ὀκέλευσε με αἰ- 
κύματον ἐν τούτω φυλάήειν τὸ πέλαγ». [0] Ἰάπις Τη ἘΡ᾿ σταπησηᾶτ, 

τέκμαρ ἀκυμρίντου ζεῦ πώτερ δυπλεΐης, δία. ἐκύμόμτος λιμζω), ἱπ Ερὶ- 

διαπγηγατι ὠκὺ ρκοίντοις ψαμφίϑοις, ἘαΓιρΙά. Γνυοιάπας, ἀκυμάντον 
γαλίωδιον ἅπαν τὸ πέλαγος. Ηἴης λἀποτδίμπι αἰκυ κφέντως,τγαηα}}]ὲ; 
ἀταράχως. 

Αἰκύμων. ὄνος, δ ὸ ἡ, ττα 4 Ὁ} }]1ςν ΡΙ οί ἀιιον πα ΠΠς οδ  ςἔξις βαξείδι!ς» 
(δευτας. Πιμοίάηας ἴῃ ἀΐαίοσο ΖΕρθγτὶ ὃς Νοι!, καὶ γδ ϑτέλοσα ἔυϑειὶ 
ἀκύμων ἐγβρέτο.ἀκύμων ννδιὲιντοτας τ τ} 15, Επτίρίάςς ; ΠΔΠῚ «ἰκυΐ- 
μων οἷϊ ἀτάραχος ὃς ηἷ σἄρχοάτεχνος, ὥτοκος. ν 

Ακιωον, 5. Η οἰ οΒ, ἄτεκον, ρτο ηυο ἔς. Ροτίμς ὄτοκον, 
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κως ὁ ἰπλοζείζας, ἀτρόσετος. 

Αἰἴκυον ἀτοχεον,  άς Αἰχυσήρμογ. 

Αἰκυτρρςννοηογῖς Ἔχροτς, ἐμεγὴς παρ ϑένίθ»,.Ὁ ᾿ 
Ακυρῆς ἰο ΕΠ χεπορονάτυχής. δ, ἀκυρήμα τὰν ηβοτγταπία, ὠτυχυμῴτα., 
Ακχυρία, τπαρτορτίοτας. Ἡογπιοϑοπος. τὐεῖς 
Ακύρμῳτα, ἀ5πιπα, ἱπβογταηῖα, ἐκυρήμᾳ τα, δποτεύγμο τα κὶ ἀτυχήματα. 

ἀϊκυρμῷ τὸγτο! φαϊφιαρυὰ Α τβοπ.ὀχασίαπι ΔΥΠ ΟΠ ΠῚ. 
Αἰκυρόεν τὰ εἱποο ποῖ ΠΏ Δ, ΠΊρΡΤΟΡ Ια, αγαβμοςαι, ἀκυρᾳ. 
Αἰχκυρρλογίωμ ἴσωνπικανϊ πιρτορτιὲ ἰΙσαυοτ. : 
Αἰκυρφλογία ας, αοἰατα ἴτας [Θγη ΟἹ 15) 1 πργοργία ἰοουτίο, (Ἐγπλοηῖς 

ἱπλργορ  Θτας. Α 
Αἰ κυρρνντὸ πιργορτία πὶ γοτεῖταγ ἃ Οὐ τ] Π4η: Πδτσ οἕξαιο » σαρὶ- 

τε [ἐσ πο. 
Αἰ κυρφςγὸ τ “να το στας, ἵγτίτιις, ποὴ γα δὴ ἔχρίογς, πμα 1 4υ5,Δητὶ- 

πάτιις, οδίο]οτιις, ἰήσοστιις. “Ἐἰοβῖπες σΘηττγα ΟἸοῆρμοητοπι, ὡ- 
κύρφις νόμοις ἂν ποῖς κυρίοις αὐαγεγφαίφϑαι Ρ] ατατοίν. ἢ δοίοης, ἄκυρος 
μακαεισμὸς, 1ὰ εἴζγναςειτα ξοσ!οῖτας. Γαςίδηις πη Ρίοιἀο! σαν» 
οαπη σοηίτίιο » ἔταξόθυ ὀκείνας τες κὶ μέρας ν ἐν ὡς πο τοιαῦται ἐπεπὸν - 
ϑείσων͵ ἀφορῴκτοις χἡ ὠκύ ρρις “ΠΟ ἐννόμιων «πὐρῴξεων ἐξῇ), 1ὰ εἰ, ἀ1ες ἃ τε- 
διις ἀσοπαιδ τεθἀςσηδόσας ἴατο νάσιαβ. κυ ρρς ποίν των» 1 εἴτ, οπη- 
πἰδὰις γοθυς ἱγτίτιις ὃς ἱπορϑ5. εἴκυρον Ζυϊάατη νοσδηῦ ΡΙΔητΔΠ1» 
«118: δίς ἄΐλισμᾳ ἀϊοἴτυτγνι τοΐεττ ὈΙοίζοτ 4.11.3. ΑΓ ΠἸορμδηὶς ἴπ- 
τειριαος ἀπας τγαάῖτ “πὶ ξυμ τυ ἀἰςίδιις ἀπηρίχοτας ἔξει] σαά!ίςος: 
ἴῃ αἰτογιιπι σα σα]ος πλΐττεθδυς Δδίολ ατίο πὶς,, ἀτηιῖς ἔπης αἴκυφον 
καδέσκον {1 Δρρο ]ἀτιιπα : ἐπ αἰτογαι πὴ σα! οα}1 σοη οἰ ο δηταν 
ςοηῃάεπιηατὶ Οηἱδ. 8. καδίσκος κύρκίΘ- ἀϊςεϊατιγ, ἄκυρον ποιώ οτος 

σο, τοτίηυο. ἄκυρον ποιεῖν τίω) συγζραφίων, (γ στρ ἀπ ἱτγί τα πη Ε- 
ζετο, ὃς ἱπάμοοτογαρα ἃ Πα πιοίῖαι. ὥκυρρς τα προσ τιμυμούτων, 4] 
παι! έζατη ἀΐσετς ποη ροτοίε, Βυι4. ΟΟπηπηοητ. ἀΐκυρφς, Πλΐη115 ρτίη 
οἰραΠ15 Οαἱαπονι! σοητγα ρυϊηοίρα! 6 ΠῚ ράττεηι ὄθηκυφρν, γΟΟραῖ, 
δὲ ἰκυρφν οὐπειρον γμφκρον: ΠΑ ΠῚ κόρες, τὸ τέλίθ», 
Ακυρώσις, ες ἱγαὈτΟ σατο. 
Αἰκυφήω, μ. τω, δηζιαυο,, Δοτγαίιο δυϊμογίτατο πη, ὃς ἰσγίται την ἔι- 

ἐϊο» αμοά Ὑ8:: Βιοτγῖς σου ργοθατι πὶ ΔὈτορο,, ἀαπηπο; 
εχάυτῆογο, ἰηπγηλαπι τγγιτάτη ας γε άο 7 τείοϊπάο , ἀοσιειαο 
Ἰυπρσίτατ. 

Δικυπήριον,κν τὸ, ΠγΘἀἰσαρηἘΠτΙΓΠῚ ᾿τηροάί ης σΟΠσΘρτιΙς, φαῤῥοικον ἐ- 
συνλη πη κὸν αἰ τόκεογ κά ,υον, σαἴτς ΠΟ ὨτΓαΓ 1 ΠῈ κυτήθκον κἢ ἐϊκυτήρεων, 
δραυὰ Ηἱρρϑοτγ.ΐη Οὐ δο!]5. 

Αἰ κυτος, ποτ ]1ς, ὦ τοκος, ς-ἐράφη. Ἶ 
ΑΚ ΧΟ ΣΗαίνοΝ ὠμός. 
Αἰκχυμονικοὶ, Η εἴγε. κοακοπαϑη εντοινὰ δ ἰχέομαι. 
ΑΚΩΔΩΝΙΣΤΟ Σ, ",γν ἀπείρᾳς Θ΄, ἀξασανις--, ἱποχρίστγατας, 

ἸῃεΧαρλλπάτας : [ἀπιρτα τη αἷρ ἐαις 411 κωδώνων, τ πτὶπηαίθι!]ο- 
τῖιπι Γοηΐτιι ΤΟ]ο σης Ἐχρίογαγι δὰ δ α]]οὸς Δ τερίτιις σοπογοσὸ 
ἔκετο ρο  θητνγεὶ ἃ νατῖς δὰ πὰ πιπιίς ααοτιιπα ἰητοσ τὶ τᾶς ποτα 
ῬτΓΟΡαταγ. ᾿ 

Ακωκὴ ἧς, ἡ γος, ππιστο, ἡ ὅλεσδορατὶς, ουρὶς Ιαποοα;, κἡὶ ὦ δῆπόορωτι δὸς 
ἀκμὴν ὀξύπης τοῦ δόρατος, τὸ οξυ ' λόγχης. Γι οἴαπιις ἱπ ἀἰᾳΙοσο 
Ὀϊοροηῖς, Αατηλ]νςηῖς 8. Οτγατοτῖς, τῷ πέλτῃ εἰπεκρέσειτο τί) ωροσβο- 
αἰαὶ κ᾽ πάραλϑεν η' ἀκωκὴγδές, ΡΓΟ ἀοῖς σοπτῖ, ΑΙ Ὁ πος ποπηης ἀε- 
ἀιιοιταν, αὐακῳ χὴ, τά εἰὰ, ἱπάποῖας Ἂ πῆδῷ τὸ αὐω ἔχειν τεὶς ἐκωχες δα 

δοράτων,νῖ ἀοςοῖ Ἰῃτοιρτας ὙΤΜιοΥ ἀϊα, ἰκωκὴ ἀεξάμποιητς αἰϑῳ τὸ «- 
κι κασ᾿ αὐω διπλασιασμόν. 

Αἰχωλίδ.,κ, ὁνης ρεάς,οὔποις. 

Αἰχώλυτος ὁ κὶ νἡγ (ΟΠ ιτι15» 15 6τ, Πα Πὰς ἐπηρογῖο δά ἀϊ ἔλιις . ἱπιροά!- 
Ῥῃόπιο φάγος» ΟΧροάίτας, Πυϊπἰ πιὸ ἱπτρφά ἴτας, ἕο "] τς. Γπιοίαημς ἵπ 
Τἰπιους δυρύτερον τὸ πρὸς τίυ) ἐκχυσιν κεχενος τῷ πίϑον, κ᾿ ἀκώχυτος καὶ 
᾿ὐξοσος, τά εἴπ, 1ιθεγ αχίτας : ἃ νεῖθοὸ κωλύω. ν᾽ Θραθάτας ἱτο ΠῚ ἐὺ 
ποηγίης ἀρ ΟΝ ΓΙ λίδηος » 41 ἰρίς φαί θπι ηοἢ τγαέξαρασ ἃ- 
στα, (ςἃ ἠοα οχοϊ μι εθαταγ » ΦαΑΠ1 ἀἰ σᾶς ποπ ῥγο μι! δίτιις, δε 
τις. 

Αἰκωλύτως δοιὰ, Ἔχρεάιτέ δος ν|1ο ἱπηρεάίπγεπτο, οα}}0 νείαυτς, 
ποπηΐπο ργομίθεοτς ἴδαι η0}}}ς ργομ δ εητιθις,[η Αξζογαπι ῆης, 
8 πάσης παῤῥησίας ἰχωλύπως. 

Αἰ χων οντοσορτο ἀέκων, δ, Ἰηυἴτις, ὁ αἰκουσιίθ.» ἱπηργιιάσης, ποΐδη5, ἴη- 
{ςϊεης»"σποτδης, ΓΟ ἐξ Δι σοΓοτγαξεης.ΠΟΟΠΓΏΪτι]Σ, νι ἑκὼν, ζοη- 

{{|τὰς. 1) πη οί. χ᾽ μοιδίου, Οὐ τιοειῦ εἴκοντες πὰ ϑεῖν κφέγιον δ᾿) νομί- 
ζοντες κἡ ἑκόντες ὑξριζεῶν συγχωρή σω. Ρτγο ἱπιρτιάθητί. Γἀ6 τη, ἐδε- 

κεῖ τις ἑκὼν; οργὴ κ᾿ τιμωρία καα᾿ ἀυτϑ, εἴξημ(φί ρτηκέ τις εἴκων; συγ ὦμη 
αὐτὶ τιμωρίας τούτῳ, Ρ] ατατοΐ.ἵπ ΟΔηλ1}10, κελεύεσε μὲ ὑπακούειν 
προθύμως ἀκόντων ἢ μηδὲν πολυκερᾳγιιονεύσειν ἴα σα ητίθιις αι! 46 Πὶ 
Τιθϑητογ ράγετς ν 1Π}1ἷς ατοπι Π1}}1] ξιξξατιιηι. νὶ οτίαπι αἰδίο 
ΤἸυτὸ 10 σοηϊτίιο πτοτο ραγτῖς ρ!} ρου ΐτατ, [46 πὶ ̓Ρ 46 πὶ δτυσεί- 
κγυται δικτοίπωρ ἃ κφμιλλίθ. Συτὸ δ᾽ βουλῆς ἄκοντι τῷ δ᾽ημω, ὧν ἀκων,ηῦ 

φοπέλιις » νοΐεης », ἰαθεης. Οὐγ ̓ γ, τὼ σ᾽᾿ ἐπε ἄκοντε πετέδδίω, ρτὸ 
Ἰθηλτο ὃς ἱρπογδητεάτο ἴῃ Αροΐοσ, ἐαν μφίϑω πωύσομωι ὁ γε ὦ- 
κῶν ποι, {ϊ ποιοτγο, ἔισοτς ἀπ απ|, αι ἃ ἱπιρτιάδις ἔλοιο. ἴκων, 
ἐξέλητος «εἰκούσι., 

Αἴκων ογτὸς, ΤῸ κοις, δου 1» 10. 6.Ἐρίρσίαπι. χτλ γαγᾶς ἠΐχασε δεινὸς 

ακῶών. 

Αἴκωγθ, πιλίθυαρυά ἴοίςρ(λαπι, ρΊ]ςιις ἤης αρίος, ἃς Ειπί σίο,ποι ἔι- 
{τι ρίατας ἰπ Πιοταπη, 

ἜΜΕΝ 
Ακώπητον 5 τὸν ἔπυρβγΔτ ΠῚ, πο πιδηιὗτίο νοὶ οἰ! , ΠΟΥ δ, 

ἀπβοφτκεούας ον αὔοπλον. ' 
Ακωπος; «ν ὁ, πε τοπιο. ΡΙΠ]Π ρρ.Ἐρί σι γα πιπηατιάς οἰ ρΕης δι [τ|- 

(οἰινῖδ.Τιςοταίτῳ δ᾽ ἐρέτη πορθμευουϑύν ἢ ἄκωπον ἈΝ αὐ πἰω» τὴ ς ὁ κοτος 
ϑέλγον ἐγὼ κιϑτέρᾳ. 

Αἰκωρέωνὔχᾳν ϑ'α!ἴριηαο, το 400 Πιρτὰ αἀἰκοῤῥαὶ. 
Αἰκωχὴ, διάλειψιφ τίς χὴ ἀὔέσις. ΑΠῚ. Ἰῃτογ Πα ]ο αι ἄδπι δι ςοίς. 

ἰλτῖο. 

Α΄ Δ Αιδιθάας, τὰ κόπρια [Ἐετσογα. οπηοτ.ΐη Ο ἀν 7.9 σύγ᾽ τἷξ οἴκου σῷ, 
ὅλις ἄτι ἐσ) ἀλα δοίης, λα γετὸ ἢ ϑείλασσαν, αγατς ΠΡ ηϊῆςσας, λας 
ετίτι Οὐρτίς οἴ, οἶνθ-, 

Αλαξανατταπηοπταπγν γί ρταγαι ν ἄς Αλαζαύΐχης, ἣ 
Αλάξανδει, οἰυΐτας [οηΐα;. νης Αἰλαζανδικὸς, ΡΟ ΤεΠτιμιπη, ὃς Αἰλαξανα ᾿ 

δεῖς οἴχες. [το πὶ Αἰλαξορ δικὸς, [Ὁ] :ςΠ[π|| σους ἀρὰ ΡΒΠΟΧ ντ ἢ 
Δάπεγθ ἴμπτπ μὴ ρτο ἐο γίπτρεταγ αι ἃ οἰδ ἐ, ὃς ΑἸασαηά οὶ Πιδο} 
Ρῖο δαιθαγὶς ἃς ἱπερτὶς, ΗγπηοΪ. τη ῬΊτη.ν]τιοαΊ σατιοη. σαρ.7. 
Αλαξα)δικὸς, ἡ ἀλαβαύδινίθ- χίϑος, ἰαρῚς [δ ηῖσογ δὲ ἥδαμς, [πὰ αξος 
τ ΠΛ ΕῺ ΠΊΔ ΙΝ 4] ΡαΓΡα ΓΟ ΠῚ ̓ποΠ ποτ, ΡΟ] ςοῖ αυαῇ ἰδ ρπιοιτῖς 
ἀν συ ληι δεῖς ἢ ΠΠιτῖς ἀ τὶ πεῖ πατίβ. τγίτης ρι]ο5 ἀσηῖσται, Α ὅπ 
τίῃς ΡΙΠΓητας 1ἰδτο 35.ςαρ.8. Ε ἀϊιοτίο αἱ: εὐ οἷ Αἰαθαηάϊοις τοῖ-- 
τῶ ἴπα» ποπηΐπε, δες, δ 

Αλαξαρχείηγ ἴῃ ΕΡΊσταπ,. Ριιτατ Τιαἴζατῖς φοςὶρὶ ρτὸ τάδ ογπα αιφάσηι ὦ 
ει! οἔποίμμα,ντάς Αἰλαξαξχυς. 

Αλαξαῤχης,εγδ, ΑἸλθάγο μος, πιὰ ρ ογ (ςγίρταγας ὃς γε ξἘ] σα Ἰπν αχα-- 
ἑτοτί(παπι ἄλαξα, Δττγα πιο μαι ἃς ἰστιρταγαιν μας σοπιροῖτοκ ἐπ 
πῷ αἐχεῖν) 4 τατίοης Οἴςετο δὰ Αἰτὶς.}1.5. Αὐτοηΐππη Α]αθατ-- 
οβοη νοσαιμτ,ηὸ ὦ πγεΐτα γεξε!σ.}1α Ἔχ τι ἈΚ σγρτο. [ἢ Πι- 
Πίηϊαηὶ εἀϊέζο χε. τωῖχτ καιοὺν ἀλαξαῤχα. Ἐτ ραι]ὸ ροϊ᾽ πρρεφώτες 
ἀλαξαρχίων. οἰδρίιας αῤχοιολογίας, ΕΠ. 18. τη Παίς ΑἸεχαηάτὶ σα-- 
ταΐ4νηι ΑἸ λτοια;, Ετ 11.2.0. πὰ ἀλαξαρχήστιντος ἴῃ ΑἸοχαπάτία. ὦ 
Ετ αἰλαξαρχία, ΑἸαίσατο ιϊα ( ντἀρια {πιο πα! επη ϑασγτ τ. ἰσσςῃ-- 
ἄμπηι εἴϊς ἀἸά οὶ οχ πχὲο Οἰϊαςῖο [τ Γςοη τόσα τι Ρτπορο). 
δοτίρταγας ρταίςέξιγα. ν πᾶς ΑἸαἰραιοἰΐα: γεξεῖσαϊ. Γοχ αὐτοπα, 
τχ.Ο ἀς νοέϊι δι φοπ1. ἰΙοαμ τα ἀς γεξει ρα! ΔΙαρατοϊια ρος ΖΕ - 
διυρίαπι δὲ Αὐσαϊταπηηοαπι σοηίτίτιτο. Ἐτίδην τη ἀ.1, 9. Ταυτίσ,, 
Αἰτρῆς ΔηΪ Π1Δ]1ὰ τταηίἀισαηταγ πο ργσἰτίοης (ΟἹ τα, ἱ, ἦπε γε - 
ἔρια! ΑἸαθαγομία, 

ἀχαίζας(Θ.,κ,ο αἰαθαίτιις δι αἰαἰραἴτετ: ὃ τὸ Αλαζαςρον, ἰὰ εἴξ, αἰατος 
Ἀαίζειιπι. ΟἸς.2.Α σαἀεπὶς, φια τς. Οὐ ες οτίαηι αἰαθαίτον ρίοηας, 
νηφιςητὶ ριτότγε ν᾽ ἀστυγ. Ν 5 οἱὉ νηριςηταγί τη, ἰα οἱϊ, ἀγίθ. μιὰς 
ἔχον λαξαὶ ,λίϑινον, [κἰ οἴϊγπου μα οης Δηίας, αιιο ςαρὶ ποι ροίϊς 
Ῥτορίογ ἰδπογεπι: ἃς ργορτογοα ἀϊξξῖο Εἰέζα οἰἘ αὐ ο΄ ραττίς!α 
ΡτΙαατίιιαν δ λαμξαίω, το α π6ο ἔοι! λαξ'ὰ, αηία, ΑΔ αἴτα ρ ἰτοτα ρους 
ΡΙεοπαίπηπι. γηάς {τ γε δὲ ἀλάξας: 8’ ἀρυ Ηεἰγολίππι ἰσσασς 
τι, Εμίζατ, αιοαιε οἶτας ΖΕ] πὶ Γιοηγ πα 41 ογ ριἐγὶτ ρας 
Μεπαπάγιπη της ῥ. ἰπσπίτὶ ἀρ σα ηοπι Εἰηζας, Ραυίδη. (οτῖπ 
δὲτ λέξας" Θ- ᾧ ἐχεώντο ὅ)) τιμωρίᾳ “ἢ μοι χ ὧν αντὶ πὸ ἑαρανε πο γίοτο 
Ὀδητιγ τη ἀξ Ποιεη ἀις {ρρ] οῖο αἀιίτοσις ἰσοο γαρίδηϊ, ἐλοΐζα-ς 
φρὸν ΔὉ Ηεἰν εἶν. ἐχροηίτυτ ἤθη (Ο] ἅτ μυρρϑήίκη [ζά οστίαπι λίθος. 
ψήφοθ 4] αθαίϊγῖτας." Ἔσίταγ Ἐσδησ. ΜΑττ.σΔΡ 26. πὰ σὲ ἰησου γε--ς 
νουδυ ἐν βυϑτενίᾳ,, ἐν οἰκία σίμων(Θ- πὶ χεωροιδ τοροσ ἤλϑεν μεν γειυϑὴ ἐ- 
λάξαφρον μύρρυ ἔχεσα βαρυτίμουγϑις. Οὐ πὶ ἀπτοπι οἴδοτ [οΠις ποὺ 
Βειπιαρταγίη ἀοπη0 5] ΠΟ ]ς ἰςργο» ἀσοο ες δά οἰιπὶ ΠΊΠ] ον μᾶ-τὸ 
Βοιις αἰαϊναίιτυ πα νη σαςητι ργοτιοῦ ν 1. 46] σαζαπ Ρ ΧΙ ἄσπα» γπῸὶῦ 
Θιαιφηταγίαπινν στα, γε δάηοτας Εταίπι. δε νἰτγοαπι τηαϊὸ ρος 
{υπτ : Ροτῆις οΧ αἰαίσαἴϊτο ἰἀριἀς. ΜΜαγτίαί!ς ΠΡ. ττ. Οαοα Οοίπαξ, 
τοάοϊξης αἰααίιγα ξοοΐχιις ἀφοτιιπι, 1: ρίφοα: ρίχί ἀος, ἴῃ αΐδαςος 
ὁ Εἰρτάϊτατοπι ἀἰατΠ πιὸ οάοτες Γοτιιαπτιγ. ὃς Αἰλαζαςρίπς λέτς 
ϑυς-, Ἰαρὶς αἰααίτγιτος ἀϊέξας,, 4] δ αἰαδαίτγα νησιςπίογαπῃ εἴς ῦ 
ΔΟΟΟΠΊΠΊΟ ἀΑτἸΠΠΠγ15 » ὅζ ΟΥ̓Χ ἀρρο άτιγν αατίιοτς Ὀ]οίςου 4. ο 
115. ς, ἀλαζαςρίτης λίϑος ὁ καλού μῆν(Θ- ἐγυξ. νἱἐς ῬΠῚπ.1100. 38. πᾶρ.7. Ἷ 
ὃ. 8. ΤΠ ΘΟρ δε. οὐρὰ ὀσμὴ ἐδ νυ σιοπεὶς αἰ, διὸ κἰ εἰς ἀγίεία μολυζδῶος 
ἐγχέασι, χκὶ δὺ ἀλαξάςγοις ζονίισι τοιύτε λέϑου. ψυχρὸν γδ χὶ πυκνὴν καὶ ὃ Ἵ 
μόλυξ δος, κ) ὁ χίσδος ὁ τοιῶτος νὴ αρις (Ὁ. τοῖς κυ ροις, ὄζος, Πεσε ἱπνοςα , 
μόλυζδῶ, γἱάς ὀγυξ. ΑΌ ἐο ἢν Αλαζαςροοιδὰς 1ἃ εἴξ, «ἰαθαἰἶτὶ ροοῖῦ 
τοίογοασινυάς ἀρια Ὀιοίζοι.}10..4.ἀλαζαςροειδως ςίλξει, ἰὰ εἴτ,, 
Δ] αραίἔγὶ ὑποο (ρ]οπάοτ. σίτων ὁ ἀλοίξζαςος 1... σσισαρ.2 τος 
ἴῃ Ογαᾶςο ςοάϊςε.Ἰη [νἀτῖηο αὐτὸπι Τ᾿ αἰσα]α:. Ν᾽ Πσπσπτουι πὶ γᾶς 
(λ, παῖς ΡΟ μαχ 15 6. ληΐκυϑος μυρηρρὲν κὶ ἀλείζαςρον. ῬΗΘΓεοτάτος, 
οὐἰα πῇ αἰχ τοκυαΐϑιον, Ετ].1Θ. ἘΘρΡΆσπτας, ὠλαξείςροις, ἀλαζάςριος 
νοσδυϊτελυε τὸ ἀλαζάςρια ϑώ ον σιὺ, κἡ πῇ σπαϑίδι δ αν ὠγωνοῖ μου, κ΄ 
αἰ τσ ώϊω μύρισον, (Ομ ιτοτία νογὸ ἃς τεροῇεογία αἰαραϊγοςσο 
τιιπΊ, ἀἰλαζαςροϑχαι ἀϊσυητοτ. Α τη ϊορ αι. ἀλαξαςροϑήκας ἔχουσαν 
ὁκ μίας τρεῖς ὃς 1.7. μυροπώλιον, μόρον ἀχάζαςρον. μυρίδαν μυρυρρὲν 
λέκυϑος,ἐλαζαςροϑήῆχαι δι σητοπη νἐγὸ αἰ αδαίῖγος. ΙΓ γ]ας ἀλασο 
(αφροφόρον ἀρρο!]δυϊτιολ ἰξαςχον οὔ ᾶ πὰ εχρουὶς Ηοίνοἢ φωχοίδιον,, 
ἡ καννίον. ᾿ 

Αλώξν σατο, αἴϑραξ ἀλαζη), βιΠρο, οἰ πῖρ, Η οἴνςΒ. λεγνιᾷ σσοδὸς καρ 
κίνος κυτορίωνγγμαρίλη. ᾿ 

Αλαφὶὴς ρτοῖς, ντ φαΐ πγάηΐδιις ΠΟ ππργο βοηαϊ ποιοῖ. 
Αλώζητος ὁ, ΟὈ Ἐγοροτις, ϑθρυξος, 
Αἰλαζηπω τ ΠΥ Π]τιιοτ, ϑυρυζώ. 
Αλχζώδεης, ὁ ἡ ἡ,  στηοίὰς, Εἰπιοῖϊις. ΗΟ Υ αὐσρακ ώδὰς κεχατνισι 



ὦ ᾿ ᾿ 
"' ΠΥΑΉΊῚΛΆ 

ἢ ἴῃ γε αὐ ἀναϊοναραά Ἡοπιοιυτη, 
»τατρὶὰ ἃς οδίζοσηα αἰχοά, : 

αζονεία ας, ἦν ἰαξταητιαὐκτοριτας, ἔβας, Πιρει δία, οἴ δοταιίο, ψεύ- 
ω ᾿αιτοσαητίαν τα είρια, ναῃ]!οαιιοιτία» ἑηΟἹςητία», ψδυδοχογίαν 
ρει σοτια Ππιυ το. Τ Ἀοοργαῖζο ἴῃ οἰναταξϊογ! δ. ὠχαζονοίαν 

πὐόνσδοκία τινοῖν οἰγάϑων ἐκ ὄνσων. 1. υοΐαη.ἱο ἀναΐορο. χαῤρωνίθι ἡ ἐῤ- 
μού, οἷ ζιύ ὅτίω μὲ ἐλαζον εἰ δρ κομί ζεῖ, ὅσίω ὃ ἀμαϑίαν Χὶ ἤρα καὶ χὰ 

Ἕ ξιδρ.᾿!οοτατος τῃ Αὐςοραθίτιςο ἐγὼ τοιαύταις αἰλαζον εἰ αις ἐχρνστέ 
μίω γἱὰ εἴς, ψευδοχογίαγενντ ἤγὸχ 1η10] ἰσηϊητυτ: αὐτὴ γεέρ ὅξτν αὐτία 
(ὐπαυὶι) καὶ ὁ ψευδολογίας τ αὐοὲ ἐμὲ γεγνομόβος, υὴ οἶδ᾽ διαβολῶν, δίς. 
Αὐϊζοτο! ἰδ ργίπλον πιασ ΠΟΥ ΠΣ ΜΜωχαϊυ πη σαρίτς 27. δ( 32» 
ἀοτοι ἀλαξζοτείθυ,., πιάση σοητιας αἰτογιηι οἷο οχιγοιθαπι ορ- 

ἴτυν ράτιιο ἃς απσαίϊτο φαΐ πγονδὲ οο τοις οἰγσὰ (υ πγρτως 1 
τβαος, Οςοτσίυς ψα}1α ἰαξξατιουοην ὀχροιτ, Ἰάφην Ατηϊοτο- 
1.2. Μοταϊίαπι Νιοο πηι ἰσοτυπν ςαρὶτ. 7.Οχιτο πγιη) οἰ 
αὐὶς , ἰπααῖτ: ἐς αυο ἴδιάσαι [1..4.ςαρ.7. Ετὰς Ἰητογρι ὁτος 

Ἱπη ἀτίο σαστίπνγηθης Οἰϊτουτατίοηθπι γογγαης. Ὁ ΓΨ ΟΝ μαὐρὲ ἡ 
σεώης. ρτο ἔξει ἀοοὶρῖτ Ν Πρίαπος Ἰητοῦρτος. οι οἱ. αἰτ, λα 

ὁούμαι οἴἴς., αὶ ρίατα ργοπλίτγαηι αυὰπ ρο[τοτ ρεαζα- 
γπο Ἠυὶς σοπτγατίαπι εἴϊο εἰρωνείόν ας αυοά ἔϊςοτο βροτοί, 
ας πυειλῖτ. Οἷς, ἡςς ἴῃ νογιταῖς συλ ἢ ἀγιφρδητιδὶ οχτι- 

πγοίςογο 
γι ύτευμα, τὸ Εἰς πὰς ἱπίΟἸ οητία; ΡΙοπι πη ατγοσαρτίδ, ξιτιις ἰδξξαη- 
ἰᾳ Βιά. χὰ Γιυἀου! σα πὶ ἔγατες θαυ οίζης τάχα που τὸ ἀλαζένευμα 

᾿ 

᾿ "ἄζς. ὙΕΣ Ἷ 

ὕομμαν μιεύσομω βιΠ ὃ σ]οτίογοίαροτοιουϊαξτο, Δ] αν ϊ αν- 
δἰ πὶ ὁσγοσληον πιοητίοτοί οἰτν ψεύσομαι. ΠΟστατας ν» εὐθὲ Ὧν 
τῶν, Νειῦ σ᾽ οἱ τολ μδιῦτες κίϑυ ἐπέρεσ κὑπῆως αἰλαζονευ ἐῶν, πεποιή - 

δοκεῖν ἀΐμεινον βελεύφῶι ζὺ ῥᾳθυμεῖν αἱ φρυυωΐνοις, 470 «ἑεὶ 
τλοσοφίϑω διατειξζόγτων. Τάσ πα ἴῃ Ραπατῃεποῖςον ὠμίω γὸ οὔτως 
ἧς δὴ τοῖς ἀλαζονεῦ μῆρο:ς πολεμδδι κἰ αὐεὶ ἐμαυτῇ μετρίως. διειιε- 

Ὑ ρος μόνον ὃ ταπεινῶς, ὥςτε μηδένα ποτὲ γζυν' ὧχ πιςὸν ἐἶδ λεγόν- 
(ἂν εἰς ἐγοὶ τοιαύταις ἀλαζονείας ἐχευσοί μίν. [ἀς τὰ 1 ᾽άεπι, εἰνλαὶ δύ- 

ξω τοῖς ἀἰκουίουσεν ὁμοιθ- ἔῃ) τοῖς ἀλαζον δι ομΐδοις καὶ λέγουσιν, δ᾽, τι αὖ 
υχωσιν. ΥὉὶ εἰλαζονεύεῶγ ἀσηοτας ψευδολογεῖν, ὃς Ἰαέταητογ πιθη 
. Οὐσοά ᾿άεαι ἀρόγγιις ἀσοίαγατ τη Αὐομιάαπηο, δόξομῆν γδ τὸν 
ν ὅγτα χεύνον ἀλαζονεύε τ. ἡ τίο) υἱρὸ φύσιν δμειοι τοῖς ἔλλοις ἐβυτώς 

2 αὐϑθειδείαις κ' σεμνότησιν ὧκ ἀλ»ϑινάϊς ν ἀλλαὶ πεπλιασ μῆθαις κεχρηθι. 
Ρ.20.116.5αριουτίαΣ συ ΠῚ ἀσουατεροηίτατ,» ἀλαζονεύεϑειι πατέ- 

ὙνΡΤΟ » σογίασαγ ρατγθι [δ παίροτς θυ ην. ΑΛ Πτορ λα η. 1 
ἘΝ ἵνα φοζηϑείίω ἐγὼ. εἰδας μὲ μφχεμον ὄγτε φιλοτι- 

ἄν. ἴὰ εξ, (ὰρετοιεῦαι ντ τιπλόγθηι ἔσο, ίςιςυς πλὸ Ὀ6ΠΠ]ατος- 
ὉΠῚ εἰϊςο, α]οτγίαης. Χοπορμοα » τῷ ἀλαζινεύεῶς δποτρέπειν ἐὺ σύ- 

γονσαςγαὐ οἰξεητατίοῆς ἀοττοῖα αἀἰοϊρεΐος. τ ηἴοιτ. ΟΕ ςούυοπι. 
ο΄ πεὸὶ λϑη ἀλαζονεν εῶϊ, Ἰὰ οἴξ πλοτας ταθητίγὶ ὃς Πδὶ εβίασετς [}|6. 

ἰλαζονίκος, ἀττο σα, 11ς. ἃ] αττ οσαητίαπι ρειτί δῆς, δ. Πυοίας. Χορο. 
ΡΒ Οοπιπηεετ ἐδὲ εἰλαζογιμὸς ἰιῦ, π᾿ ἀμπεχόνη ὦ τ᾽ ὑστοδέσει. 
Κλαζῶ;γὀν(Θ., δ καὶ ἡ ἀρ ετθος, αὐτοσᾶης, οἰϊουτατοτ, Ευχυοιὼς, ἰηίο- 
Ἴδης, ἰλδταδαπάας, Ῥταιτ σιάτον. ἱπηροίτογ, ναπιὶοαιιις 5 νὰθ αν» 
πχσυάαχ ποδυΐο ψευδολόγος πλανίθορετουίαης ὅρασις φιλόνοξίϑ:,γαῦ 

ΠΝ ΟΧ, νἱτγα πγοάπ ιν ται πὶ εἰστὸς. ἀλαζὼν ςρατιώτης» 

ὦ χπιες οἱότγιοίας οτγασςξετον ἃ ἤ]αυτο. Οτεροτγ. ἸΝαρδηζΣ. εἰς τί 
᾿ καρίωὶ κυρεακίε), Αντὶ καλλωπες οὗ δυσείμων, αὐτὶ γαυ ρου χὰ ἀλαζόνος δυ- 

ο΄ τχελὴς τὸ ράνουῆνον. [ἀφ ν,αὐδὲ ϑεολογίας, Ταὼς ὁ ἀλαζὼν ὄρνες ἡ μέδε- 
χὸς,ἴρᾶυο χαὶς ἰμρογθα ὃς Μεάιο,. ΡΙυτάγοϊι. τὴ Ρετίος , σοπεις 
παπηϊηἷπο ἀἰχίτ, ἀλαζὼν γωνὴ, ἄζο. ἰά εξ, τΤαξξαδοηάα ὃς πχοτοίὰ 

ἸοινΓαοίδη ο θηζατοτς, ὦ πολίας ἐλ ϑέ μοι ν᾽) Ἃ ἀλαζόνων σύμ- 
μαχίθ-, αὐαμνν ϑνεῖσεε πότοι ὕἡπορκουυ τῶν ὁσημέραι ἀκούεις αὐτῇ Ρῖο 
πις παῖδες ΠΏ] ἃς γαπι! οι. ΟἸνγν ἰοἰζο ηη. αὐθδὶ ἱερρσιωΐης. Ετ 
Ρυα ΧοΠΟΡ Βοπιριορτί ὃ ρτο τἀξζατοις Ει οὶ δὲ ἀο]οίο,, ναηὶ - 

ο. ; 
αϑ φνἔντος, γα σ΄ατι!ς, 1] ΕΓΓΑῸ ἱτνΟΥΓΑΠς. ΡΤῸ ἀγυϑεὶς Ὁ ἀκάομαι,να- 

τεῖγο, Τ᾽ εοοτίτιοαν]. π, Οὐ) ἐδ υυσειὲ ἑχάτοντε νὰ εἴκατι μίω ας 
τούεαυς Ί γος φφητιιπὴ δὲ νΊ ΩΓ ΠΙσηΐος νάϑάτως,. 

"ΡΓο ἀληϑής, να γας, Πού οό,. 
λαϑυτος, 5, ὁ, (ηςπὶ ηἴδ1] ἰατος. Παπιαίς. ἀς ̓ςο Ιοῃεης,ἐλάϑητος 

μέρ ὅξι κ᾽ ποτῶν ἐπότῆης. 
αὶ» Ε εἰγεἷν δύο δῆμοι ἡ Αἤϊκῖφιν ἀρὰ ϑυἱά. Αἰλαγοιὸ, 4} Βαϊὰς 

ἢ 

᾿, μιν δελότης εἴς. ) 
αἰϑερὲς κ, ὁ,τορτ ἀμ γος σαἰςξιξειιξυχλιαεῤεννϊλιοϑερύς, ]υο ἤρ οἱ ἔςτα 

υϑερὲς ἀϊοίτον πος Ὁ εἴλν Ἰα αὖ ἀλέα. : ᾿ 
ϑρα, Εἰγί πα ἄν δυοα. : 
᾿ς βατσης»μαινό μνΘ.». . ἡ, ᾿ 

᾿ γασοτιοττοτ, πλιἀνῶμαι ἀλαῖ ων μανίᾳ, ἕχτοτς εγτᾶης, Ἐπτίρ 4. Ἰῃ 
Ψ τ ἀχώνειν τ]ὰ ΠΏ τὸ ϑξεςτνκέναι. ' εαἰθυθον αλι 

Ἀλαῖθ. ἐασος, ἄς ̓ πιΠ δη ςἐ νοὰς ἀλαΐα φϑίσες αρυ!α ΗἸρροοτατ. "δ. 
᾿ς ἀεϊοοίς, Οα]επο ἱπτογργοτο ἱυτυφλὴ χὴ ἰθρατος, Εἰ ἀλαῖον ἐχροηίτ 
ἦθροισ μῆμον ἡ ἀδρόον:. 2 ᾿ ᾿ 

-Αλω Θ᾽, Αροὶὶο. 
λαὸς, αὐτΙ συιαβνἀοπῆςης εὐδευλογὸς χὶ ἀφρων, ΞΕ (Οα γῖυς. 
ἰλαις αἴορίαϊ,. αρτ!ὰ Ἐτγηνοίον: ἰςρ.. οχροβτυπι ἀγαταῶ καὶ δυασαϑῶ 
τηοϊεἰϊὲ το. ἐν  λνὸ 

τη, ςοἷας ἀϊοίταγοϑς ἐλαχοίτη.. - ἢ 

᾿ ᾿ 
Ὰ ΔΛ 

Αἰλαάκοντος ἀϊηξ {πγορίτα, που “πγερογας, ὐψ οἰρητος. 
Αλώκται νογηηος τστὶ ππργὴ εὐνπερα, ὃς γείρα: αι θυ απι, 
Αλαχὼ σαμοοησογοις»σεωαϑροῖσαι, σαυά γι, ᾿ 
Δ᾽ λαλαγαῖ ργορτια; (ὰςι ΠΠἸςα πε πν Ργσῦςα, ᾿ 
Αἰλάλαγμα, τος τὸ κ᾽ ὁ ἀλαλαγμὸς γοδ,νο οἰ βετατίο δὲ οχυϊτᾶτίο δ ΟΠ] τὰ 

ΕΤῚ ςοῦρτοῇι; ΔΟΙΟΙΠη), ὐπηθος [ἀεὶ τητογργοτοι(ουαῇ ςου ιν 

ΓΑΤῚ δέ οχ ςοπηραξξο ) τὰ δι]ατιοηςπ ααττυδηααν τε ἀιητ,συπλ 
ταπλοα Νάγγοηΐ ΤΠ )]Ατιο ἤτ ςουησςίτιο τυξεισογυ η1 »'σοτο πὰ 
Ῥοριυι αγίυ αν ορ όταν ἐπηρ]ογαυτία πὶ, αυοά αυΐάσπι νεδαπὲς οἱ 
αιυιγίτατῖο, ἐλαλαγιμὸς ἀατοπι πομαΐπε 1 ατίηο Ἐχρυίπιίτατ, ΠᾶπῚ 
Ἰισης {πο ρίτιιαν ὅς οἰαπτοτοπε σαὶ ἴῃ οοηςυτία φείςγομ ἱπίξει- 
ἐϊατα ἢ) οὐϊταγν ροτίος Λαττίτο πὶ νοςατ, Ροτγὸ εἰλαλάξαι ἴμτςτ- 
ΡΓϑοριοο!ς ἴῃ Δηχίσοης οΧροίμτ παιωνίσαι: παρενίζοιν γεν ὸ 1ἢ- 
τεγργοταταγ άγγο νιζυ] αὶ, Εἰ ὃς ἀλάλαγμα δανίκεθ- ἐδ ἀἰξῖο 
σχροιτου Οαἴὰγ ς, δο}} ( 4]]Ἰςὶ γ Τ πὶ νοι ὁ ὰο πτοῖο σουο! α-- 
ταῦτ γιέξοτίαπι, αἴ αις ν᾽ υἷατι πὶ το Πετητ. τη απα προ! ςατίοης 

᾿ς ἀθδηθαη νατρατιιη ἴσιο ἃ 5110 [ταὐἱτοο Π1.43.Ετ στὰς ἰξορυ]ὶς 
Δυάιεῖτ τὰ 1]ὰ Ογοίορς. τουτέςιν ἀγενιίασμα. Αλαλαγμὸς ςτιᾶπι 
γείοσίθ. ἀἸοἴτατ ὰ Ρ]υτάγοιο ἴῃ Αρορθεθοιν, ἀλαλαγμὸς “χροηΐ- 
τιν αὖ Η ἴγοἢ ηηνίκε(θ- ὗμνθ-,ἱ εὐὔἴφημος βοή. ἃ δυιάα. ὕψωμα φῶς 
γᾺ φιλὶ φωγὴ τι ὁ ϑειῤῥαλεωτέρων χ7) δ διιλιώντων. Ν Ἰά ἐτὰν Η οἐπότις 
ἀλαλαγμὸν νοςα[ὴς ἁἀλαλητὸν φωνίω,, ἡδῃν ἀἐλαλὴ ΄ιο ἀ Ποτον ἀλας 
Ἀεὶ ἀϊοιιηῖ τῴεπὶ οἱξ ηυδὰ ἀλαλαγμός: νῖ κλύῦϑ' ἀλαλα πολέμου 9 ύ- 

ο7ατερ ἐγχέων τρροίμιογ. ᾿ 
᾿Αλαλαλαὶ ἰη παιήων, ἀςοἸ]πτατίο οτατ σμοτί: 
Αλαλάζω μιάξωμ αν], οἸδηϊο ἱοοἰαητο, τ πθἰ ονοί ο, Ἐπλησ Μασ, 

(Δρ.5.ϑεωρεῖ ϑύρυζον καὶ κλαίοντας χἡ ἀλαλάζογτας πον δίς. ργο ν]ι- 
Ἰο ροιίτωτ σ4ρ.4. ΕΙογοπι, Β]ατατομας τα Ραδ]ις ρεο ται ὅς ἐ- 
χυΐτο, συοά ἤεοτς ἰο]θητ πυι]τος Δαίπιο σοηξβι ματι , τοῖς μὴ ὅ- 

λαλάξαι πείρεςι μέγα χὰ ϑειῤῥακχέον, 1.1χἷς αα!άςαν ἀθίπιι ἱποτουοιαῃς 
οχυϊτασυηδι. ΕἸΣ λητεην ἀλαλάζην ργορτιδιροτροτυὸ Πτορίτω τἱη- 
ῃῖγο ἃς ἤτορεζα, ν οχρουσηι ΕτγπιοΙ σις τάς! οηο Ομ πὶ 
ΟΧΟΙΡιοητο. ας πη πηούμπι τ ἰη ἰοσειθις ᾿σάοινεῖς, δι ὅδενε σι 
κίως ἠχεῖν, ἸΝΟΠΏΙ5» τειρξαλέοι δ᾽ ἀλάλαζον, ραιοητος οἰλπτοιοπι 
το] «τ ἄς οἰαπηαραητ. ᾿ 1. 

Αλαΐληνταππυϊτας, πὰς σου ἤις,νοχ ἱπαυτισυϊαται ϑόρυζος κ αἴαρϑρος 
φώνη Τ᾿ σἰρησιν πὸ λαλεῖν, νεῖ χαπ᾿ ὅβήτασιν, φιαίϊ πολυΐλαλθ- ὄχλϑ», 
δ τισι ὅ ἀλαλύς ἡ, ᾿ ἦ ἃ, 

Αλάλημωνοτι οὐπλόμνωμαι, ϑορυζοῦμαι οχὶ  ο.Ηογοά  ἀπ.ΐπ ἢ. ἐς ραί- 
ας ἀιδειοαιδας,ὀςηίος μος νογῦιπι ρτατοτίτι οἶδ το πο ρου 
ἄλναι, “ηἴ αν ττατοι ραίἑααπι εἴς ἤλαμαι» ὃς Δατιςὶ ἀλύήλαμαῃ ὃς 
Ῥεῖ τα πίροπειοηοτη ἐλάχημο ΟΟητγα ἡ εποδίας Ρ'αίσρος τοσις 
Ροτὶς οὔῥ νυ]τ,ησυῖςης, αν εἐἰλείω ἀλώ ἔστι ἄλημε ὃς ἄλυμω, ὃ( ΡῈσ 

᾿ααἀμρ]ςατίοηςπι ἀλάλυμε, ὃς ἀλαΐχηβαι νηὰς ἀλαλέ μδν Θ΄ γουἹ Δο- 
σοῦτα ἴω ἀητοροημίτισνα : γί ἀἰκαχ νῆνΘ' ἂρ ἀἰκαίχυμαι » ΖΞ ΟἸ1ςό. 
ΝΝληι ὥξβοἱες ρβυυϊτίἤγαπι ργαίςητις ρεοάμουῃτρτο στο νάροτ. 
ΟὐὐνΠΠ 6, δόμων Στὸ διωὴ ἀχείλησαιγάο πιο αὐεττγας ἴσα αθ ες. 

Αλάλητει, Ἰιρῃά Βιιμιάτα. Ηείνψελιες. ξύλα ποϑειμοῦ γ, κλυς εἰ) γμ- 
φωδὴ 

Αλάλήτος , ὁ καὶ ἡ, ἸΠοΠαΙτΑ 1] 1ς, Ῥάυ]ας οορίτε οὗαθο,, δα Ἀ οπταᾶσ 
ΠΟς, αὐτὸ τὸ πγεύμα ὑσερεντυγχαίει ὑπὲρ ἐμὰ! σεναγιλοῖς αλαλήτοις, 
ἃ εἴξ, ἰρίξ. ἔριγισα ργὸ ποῦι5 ἱατογοςάις σοιπιτδας ᾿ησπαττας 
δι δας. ᾿ [ἢ 

Αἰλαλητὸς, οὐ ὁ, εἴατιοτ αγυΐτιις,, ἔτεα πυίτυς » ν]υἴατας. ΠΙλάος », δ)ν 
τς ὡς πρώων εἰλαλητὸς ν δζς, ἰά εξ » ϑύρυξίῶ., Τῃ ας ἀϊξξίοης πλειναῖ- 

ζει τὸ ε΄, ταις ἈρΡΟ ]οαἴας ΟΥαπι πηάτισι!5, Ἰερς τα, ἀιέξιους αἰ - 
λαλαγμα. ν 

Αλαλία ας ἡ νπχα ττῖα, ΘΕ οχπονηρία,ἐ ταξία, ΘΟ Ρ Βοςιρτορτὶὲ 8. π- 
Ειητιυνοια πη 415 ἔλγι πραιητ. ὁ: ; 

Αλαλκέω κατ᾽ αἴα διπλᾳσιασιμὸν. ρτῸ εἰλικῶ οἀστονηώκω δ τοσοβώ αιςεοιοχ- 
ΡΕΙΠοϑιυτιο,δἀνασμαπ ο ἜΧρε! ο..) ἀντ ν ὅπως τέ μοι ἄλγος αλάλ- 
κοῖς ντ ἡὐτ ἧι ἀοϊοτεηι αἰΐουος. Ηεμοὰ. κακίω “γ᾽ ἀπὸ νέσον ἀλαλχὴν 

Ταπετιονίδα; πα] πὶ νοι ὸ πχοτυ πη ργοβις τοῖς ἀροτιου!άα;, 
Αἰκαλκουῆνα αἷν Α]αΙςοαγεηδε,, γιὸς Πμαςαναὺ σὰ ας οἴϊ τὴ Βαοτία 

ἀπέζα, ᾿Ιατατγεῖι. 
Αλαλκουδώειογ ; τὸ, Αἰαϊςοπιουΐιπι, ντθ ς᾽ Βατοτία:» ΡΊυτατοβμαο ἵπ 

Ῥιοδίςξωι. για 
Αἰλαλκουδυηὶ ς ἱ δὸς οἱ ροτθης αὐ χ! ΠΑτὶ οἱ ἀλάλκουσα τῇ ἐσυσὸς μέρει του - 

τές βοηϑοόσα,, ἘτγπγΟὶ ἀλαλκομδυηὶς » Λιποτυα σριρεβου αυυὰ 

Ἡοιηεῖς ἃί [πποιλῖς» χτ᾽ αἰαδιπλαστασ μὸν ΡΤ ἀλκομῆμνγὴ αἰ παλεζη- 
τικία) ποροϑυμί ἐμ ἔχουσα. ς 

Αλαλκτήρια, τὰ ἀλεξίκακα' ἀλαλκτήρια χεμοῦ, ἃ, τοὶ δίω α μῆνα “λαλκαῖν κὴ 

8 

ἰπείῤγειν τὸν κεμόν. ν ᾿ 
Αἰχάλκω,οχ: ΟΠ] οἱ σθο βου ὦ, ἕστο δχ πὰ, τοπιουοπο αὐ χί] οτ. 

ἴω Ἰοφεβηῖτο, ζλάλμον, ὃς ἴῃς ἀαρπηριτο οἰλαλκογ γαὰς ραττοῖς 
Ρ΄μΠ) εἰλαλκῶν,ὀγτος. ΕΟ 

ἄλαλθ: «ὁ καὶ ἡγναγακιϑοίς γβΊ ΟηΪς εχρείς, κωφὸς Εἰ ὐς,Κ 1 Εἰΐ ὕση 
Ροτοίε,νοἰμτ οξιητον: ἀμ οττ ταΠΊοῺ ἃ κωφὸς: 15 ΘΏ1ΠῈ Ἰοσιταγ» οὐϊ 

πα] 1α οπαυίυο οἰζνοχ, ΑΙ ’αμαπάο καφὸς ἰυγάυς ἀιοτοτ, ὃ ἄλαλος 

πτυχὰς. ΑἸεχαιᾷ. Αρθτοά. "0.1. Ῥγο  ςπι, οἱ δι γγωετὰς κωφοὶ κὶ απ 

λαλοι δίς. δ ᾿ ᾿ 

Αλαλύκτεμι, ἐττοι  ἐγδυπι οἵδ ροοτίςαπι, οαΐας ῬαΠΠιυ πὶ ἐλαλύκτα- 

μα! οἱὰ εἴς, ἀλάλημαι. Ῥεμαΐτ, ργοδυέϊα ποῖς ὦ ΝῊ ἴῃ Ῥιας ; 



86 Α ἀὰ 
[ξοτῖ. δαητταηνοη ααΐ ργατουῖτ τοπηροτίς οἵῆς γοϊίπτ, διε - 
Πραῖ εγιο υΡαΐου » πιοί εἰϊὸ ἔετο » τιυπυσ!τα οῦ » ρογρίοχο ἔνι ληι- 
πιο, πλδῖιο, πλάναι δυχεραίνω ϑορυβοῦμα νάλύω, ἀδημονώ, φο- 

βούμαι. 
Αλαμπὸὲς ἔ., ὁ καὶ ηἷ, οδίσιτας ὁ μὴ χάμπαν. ΑὐΠοιε]. Ππ Αἀδηχδητι) 

Ραγιΐοση. ὑφϑτολ μοὶ ἀλαμπεῖςΟσα} 1 ποη ἰ. ς ἀϊ. 
Αἰλανᾷς ἐ:,5 νει, αλυϑὴς ἀλανέως ὁλοσκερώς. 

Αλανία ας ἡ Αἰχητα τόσο ἀρια Βοίροτγιηι, δοη ργοςι ἃ Μαοτὶ- 
ἀς ρα!άς. νης Αἴλαγοι, Αἰαπὶ, αι οαπῇ τ δοτητ, ἀρὰ Γαρῖλ- 
πιιπὶ ἴῃ Τ᾽ χαγὶγηάε Αἰλανικὸς, ἸΔη ου5. οἰλαν κὸν ἀ παν ἃ οζ τοῖα 
Αἰδηότγα πὶ Δεῖ ὃς, δ Ἔχογοιτι5. 

Αλάομαι μι ἰσομαι, πλανῶμκα), ΟΓΤΟ, νσοτ, γα σις [Ἰπ|. 4] οτ οτγαθιη- 
τις Πιπγ,πλιανώμ αι τεῦ νων Πα Πποὶ ποτ, απ παὶ Ρέπόεο. μαῇτονάιθ - 
τοι ορ μος]. Αἰλῶτο ἀρὰ Ηοτηοτ. Πα ζ οἶζθ. ἀλάτο, ν, ἐπλιανῶτο, 
εἰγαίσας γηάς Αὐμζοιο], Αἰληϑίω ρτο ἐπλανή ϑίων, ὃς ἐπαληϑ εἰς ,νγα- 
σατις. ΕΞ Ίῃ ἀξξιιο, Η οτη οι. ἀασώροντ᾽ ἀλάων. 

Αλαὸς, οὐ δ Ταίσιις, σπεςα" τυφλὸς, ρα Ηι!ροοι. δὲ ψασιςρ ΓΙ ἰη ἷς ὃτςε 
απῆσιις : δγαὶ τὸ ἀλά ὧν τὶ ἢ πορείδω : γα] ροτίις Ὁ ἁ ὃζ λάειν» γίάογο. 
ἄλαον γέφίθ. ἀϊςιτας 2. Αὐροηαατ, ΑροΠ]οη. δξειπὲ, 14 εἰϊ, τὸ τύ- 
φλώσιν ἐμιποιοιιῦ, αθὸς οἄσα, φᾷ εἴς, σαοίτατοπι αβξεγεης ὅς οΌ- 
ἰσατιτ, τε η. 

Αλαοσκοπ οὶ, ας, ἡ σύφλωσις “0 ὀφϑαλ μῆι), παεοιτί εητία,ναηα ἰρεςυ]ατὶο 
δὲ ςςοα,τυρλῆ ἡ σκοπία.λάειν οαιτα νἱάετο εἰζινηάο χῦ) ς-έρησιν ἄλαος» 
σσξοιι5. ΕΠ] οἵηεγ. Ππδάικν ἐσ) ὠλαοσκοπείμυ εἶχε, πο. μαρεθατ ςα- 
ολπὶ ἐρε συ αὶ ΠΟ ΠΊ, μ(φόταιον σκοπον. παρφιμιακώς, ἸΏ 4 ας δα 1445 
Ρτο, ὁ τυφλὼς ἐσκοπίαζεν. Π τογρτος Η Οπγοι  »δπημελώς ἐσκόπει. 

Αἰλαοτόκος, τος σισηξης. 
Αλασῳ μ' ὥσω ποκα ΧΟ: οο:Ασοαατίι0 ,ἱτυφλόω:γ ηάς ϑξαλαωώ, ΠΟΙ. 
Οὐ Ὶ ΟΥ̓ ὀφθαλμοί ἀλαΐωσεν. 

Αλαπαδιὲ ὃς ΛΠ ΓΠΊ 1» γα όϑνεν ὃς, αὐανδρίΘν, Εις} ς ἐχρασπατα, ηἰαγῖς ορ- 
ΡοττΠα 5, ΡαΓᾺ ΠῚ ν γι ῖς, ΘασμΠπατιις» Οἱ τς, ἀς Β1]1ς ἰβηῦς]]ις» 

ἔτασίις. ΗοΙοά. “0 γὸ ὃ ἐν. ἐκ ἀλαπαδιυόν. γηὰς ἄλαπα δγότερρι, 
εἰδεν ἐσερρι καἰ δυχεἰρωτοι, ΗΠ] Οπλοτοι πα ΟΠ] οτος. 

ἀλαπάζῳ μιξω ροριυ!οτονάσιιο ,ἐκπορϑ οἱ ἃ λαπείζω, πλεογασμῷ τῷ αἱ ΗΟ 
τλοτ.ΠΠταὰ αἱ, πόλιν ἐκ ἀλαποίζεις. 

Αλάπσαϑαι, τὰ, Αττῖοὶ ραγσατιοπος γοοᾶτ. Ετ ἐλ άποιθον αϊοίτατ ἀΤ εο- 
οὐἴτον τὸ ὁξυλάπαϑον αὖ οἴοέϊτι,υοἀ ΑἸ αιπα οχίπδηιαῖ. 

Αχάπαδος,κ, ὁ μοι θα ριγρατογία.υάς Αἰλαποιϑτε, 
Αἰλασλὲς, γος. ας παι πατας, α ϑοενής- 
Αλαηῆης; ε, ὁ, αἱ εχ Αἰαρτίς { αιοὰ εἰξ ορρίἀαπι ἹἈτάοσ ) ἀρυά 

Ηιρροεζγαῖει.- 
Αἰλαρα, Ηοίγο ῖο οἰ [χυΐτα: τά ρᾶτς αἰχα ἱπίδγίτιγ ἴῃ δ τυ]λπα οαίρ - 

αἰς,νε] πισες ΡΟητίσα οχ Ζαις ἤστην ματα. 
Αλαριιῦαι » Ἰάς πὶ αξξετς ῥγὸ ἐυπᾶναι ςοηταπγίηατς » ἃ τῇοπι. ἐλα- 

ΠΕΙΡΙ 
Αἴλας͵ τος, τὸ Γι]: ντγάπηαμε σοτγγίρ τ, λας δόντες, (]ς πὶ ἀδητος. 
ἰλασέω, μι. ἥσων ἀϊοἴταΓ ὃς Αλαφωνω,, στδιίτοῦ ρατίογ » σστὲ ἔετον 

Το στ ΠΟ, σπισίοτ » πάθοι : ἃ σους. ἀλας εἶν, διειγοποιϑεῖν ) χαὶ 
ἐρδυνᾶν. 

ἴλας Θ-, ταϊίξτ, ΓΘσσατοῦ, ηρ ΟὈ] αἱ οίῃς, πχσπηογδηάιις ας ἐτλιθ-, 
ἁμαρτωλὸς, αὐεπί χης" 9. 

βλαςον εντὸ,ρτῖ πλιὰ του ἴητο Θγαθ ] ς, δεινὸν. χαλεπὸν οἰ διάλειη7ον, ανε- 
σίληςον ΗυΠποά, ῥέίω δ᾽ ἔχε πένϑυς ἀΐλαςον. ἄλαςα χακοὲ ν αἰεπί χης α 

πινάδγτα, φϑυκτὰ, ἱπαις Ετγη1ο]. Ετ ὔχας Ὁ», ὁ μέϑης ὠΐξια ποιών. ὃς 
ἀλας ον ὀδύρομαι» Ρτο ἀἰλείςως, αεπιλήσως, ΟἀγΠ! ξ, ἱ. ρτδυ ]πλὲ 
Ἰυισοο. 

Αἰλαςτορίανν]τγῖχ σοηίοίεητῖα, ἀἰ τα το πυροτίὶα. Τοίορ ἢ. ἀς Απτί ας, 
ἀλαςυρία τἶσ ἐπ᾿ αὐτοῖς ἃ πατέρᾳ αὐδιξεξζληκότι. 

Αλάφωρ ὁρος, ὁ καὶ ἦγ νἱτγὶχ σοοίοιθητι, ρο Ἰϊαλας ἀα πηοη, πηδίας σο- 
πὰς ἃς τυξείζως. “ἰς οαγ τις Ὁ Ατποηαο γοσαταγ, ἁπάσης σι- 
κελίας ἀλάςωρ νος εἰξ, (Ἰπαυΐτ Βυιααν) ἀςρορυίατογ » ρος το- 
τῆς δἰςίἑτπ:. Ηος ποτηιης ἃς ξιγία ἄροιβοιλητατ. δὰ τὸ {δὲ ἀλάςο- 
Θχεκ; παλαμναοις κολάζεινν δί Βοπγίπος, πῆρα τὸ τὸ τοιαῦτα αἱ μαρτα-- 
νεῖν ἐφ᾽ οἷς ὅδιν ἀλαςῆ σα! "ὺ «΄ἐγαΐξαι, Ἰὰ εἶχ, Ὁ ςο, 4ιιοά τ] 14 ρεγρ6- 
τγοὴς οὐ 4" σγαςιᾶτι ἄτας τηροτηϊίςοτς Τ᾿ ςςατ. [τε πὶ 40] Ἔχ] ] 
ἀϊσυα σοιππηῖτ,τςῆε Ἑυϊατηῖο, ὁ φυγῆς ἄξια εἰργασυῆύθ-. Ει (ὲ- 
ξαπάυ πη ΟΠ Υ ΠΡ ΡιιΠ1,ο᾽ φονειὲ, ΠΟ πη 1 οι ἀα, εὐδοὶ τὸ ἄξιον ὁ οἰλάῶτ,ὶ, 
ἀπελαύνεϑι Ἰάςι Εὐήξζατ. Π148.4ᾳ. Αριὰ ΟἿι γιοίζο πηι αν, ἀλάςωρ 
δαίμων, ἀφίηοη ἱπξοίτακ: ὃς ἀρυὰ ἸΝΟΏ Πα Πννΐ«ΟΧΊτΙΟ ἰἰις, κακοποιός. 
ἀἰλαΐςωρ ἴτε τη ἴς ἀϊοίτιγ, 481 σα ἀσις αα: ἡςηιε ἕο] ὲ ΟὈΠΙτεγαγὶ 
οἵἴιητ,ὃς ἀϊατι γηα οπηηΐα πὶ πησπιοτγία σεἰσθγαπίατγ,αις ΡΊμταγ. 

η Ργοδ!ειηατ. ἀλώςορσς, τογίοτος, πγαΐος Θοητος γοττῖς Μοτιις,α- 
11) πιαῖος σιεηίος δι ν]τοτος. ἡ Ραμ οι πη. ργο ἀλισήρείθε ἡ 
εἰζ,εχῖτι αἰ ς, το πὶ αγιηἰς αἰ Ἰοτιι ΠῚ σογγυρτεα ὅς ροτγοῖςίος, ρα Πι- 
τ ρεῖεις,Ἔχίτίοπις, ϑορίοοῖος, ὦ δύσμορρς ὃς χερσὶ μὴ μὲ ϑῆχοι «ἂν 
«»ἀςοεαςὸ πιὲ πλ] γι πὶ 40] ὰ τηληϊθὰις αχἢ{ τ Πγσος., τὰ οἵ, 

«δὺ ἐχϑρρεὶ, δν λυςιαὶ ἐδ) ἀλισηθίοις, ΤἸοἴτατ δὲ ΡΓΟ ςοάςιη ποναλά- 
«ρ. ὅς αλίσορρς ὁρμά ϑορβος!. αἰλαςοίρρισιν ὀμιμφέτων κύκλοις, Ἰὰ 
εἰτ,άτεῖς δ τεισιδας οὐ} 15. ΓΠΠο] ἐχρουῦ. ἄλαςα πελογϑύσι γοὶ δὺ- 
τυ χ σε ατιιαλΠο!ς 8. τη ξε!ς δας, ΑἸαίζος ἀραὰ ΟἸλαἐίάπμπὶ το- 
ςοοίστυτ τοῖο ἐαυος Ὀ] υτοΠίϑ.- 

Αε τας ΡΙῸ ἀλήτης, ἀρὰ ῬορΒοςΪςην, Ποτῖςά. 
Αλάπιον κ) τὸγπης Διο λιπς ατιπὶ εχ ΩΪς ςοηξξξξιπὶ ρηγραπάὶ γίπα Βλ- 

ΑΛᾺ 
ὍοηΝ ἰάς Αξεαπῃ ᾿ἶδτο τειτῖον οαρίτε το. ὅς ΑΒ σίποταπι "0.7. 
ολρ.5. ὃς ἴῃ νοςς ἄλς, 

Αἰλατοπωλίαγας͵ »[3]1ς νοηατίο, Ατιτοτεὶ.ῷ. ΟΕ σοηο. ἴῃς ἰἰς γεης 
ἀςηάϊ. ἡ 

Αλατρία, ἁμαρτωλία,Ἔττοτ, ἄς Ἰξξα ἢ}. ἥ 
Αλαωποὸς, ΕἸΓΟ:ΡΓορΓῖὸ 4] εἰξ σαρτιις Οςυ]1ς. ἐλαωπὸς ὀμίχλη, σας, 

οσαἸῖσο. Ν οηπιις. δὲ 
᾿Αλαώπις ΟὈΐςαγανσασα, σκοτειννὶ, αὶ βλέπουσα. ᾿ 
Αλαωτιὰὶ,ςατοίτας, τύφλωσις, φέρησις. Ε]οτηοΓ. ΟἿ {, ὦ, ἀρϑτελ μος εἴρηται, 

ἀεικελίίω ἀλαωτίω!, ' 
ΑἼΛΒΑΝ ΤῚΣ λίμνη, λοις ΑἸ Δηιις»ρ41|5 ΑἸ Ῥαπά, ἴῃ [τα] πὸ ρος. 

οὐ] ἃ Ν εἰϊς,Ὀ]ατατγοὶ. ἱ 

Αἰλλξἀυοὶ, οὗ, ΑἸ Δα ροραΪὶ τα! τσ, Ρ] αυτά. ἴῃ Ἀ ο΄. ἀλξονοὶς εἶν... 
ΑἸαητιπὶ νη πὶ Ὠτοίςοτ. 1.5. ΠΡ. 1.46 νἱηἰς [τὰ] 16). 

Αλγά. εἰν οἰ ποις ρτὸ κρύπῆει. 
ΑἸ ΔΤΈΧ Η,ποτρι5»εἐῤῥωςτία,ο»στοτατίο,αρο ἃ [,ἀοη, ἢ 
Αλγενὸς οὐ δ, χὶμς,τγη τις, πιο εἰξας, σταιις,ἀοἱοτῖς Ρἰσπιις, ἀοίοτίτ ῦ 

Βους, ἀσογθας, ἀπ ογίας, ἰρου, τὸ ἀλγεῖν ἐν, Δ ] οτ, τοὶ ἀλγεινεὶ, τ Τ]ὰ» 
ατυπγηα,ςαίας Δἀαοτῇ. αλγεινὸς βιΘ», γίτα τη δτανγη οἷς ϊα,, ΡΙα-, 
τάτοδιις ἰὼ υγσυτσθινοάς ἀλγειγεῖς αρτὸ, ἀλγεινωώς ἡκουσοι, ΠΟ η [1--ὶ 
Βουταγ ἁιά τι]. ἀἸςιταγ γοιὸ ἀλγείνὸς κ) ἰληγεινόεεις, ἃ. λυπηρὸς χὸ χατς 
λέπος ρου ΝΝΙσαπἐ. ᾿ 

Αλγέίω, μ ἡσωγθθιωομαιγἀοὶςο,ρατίοτ ἰλδοτο, τη οἱ εἰϊὲ ξεγοφογαοίογ,. 
πιοείτας {ππιοἱ μἀοίςο, ος μἀογιπηο]εἴτηα αξποίοτν Ἐχαςογθογας Ἷ 
σίοτο, ἀοίοτς γέχοσι [Ἐπὶ τἰπιςο. γπάς υὑππεραλγώ,, τ πιο [αρτᾷ 
πιοάμ τη .αἶλγω παισὲς, Επγιρί ἀες, ἄο]εο νίοοαν ἢ). ἀλγῶ τεὶς γνώ-, 
ϑοις, Ατἤἴορμαυ. ἀλγῶ πίω κεραλίω ) ἀοίεο σάρις, Θαἰδηις πργοὺς 
Ρτιηο δά Οἰααςοηςεηι. Ετρι ΤΠποοοτγίτα Πι, ἀ λγίω τοὺν κεφαλαύ. 
1τεπὶ ἀρυά εὐηάεπη; ἄλγώ τὸν δάκτυλον, ἀοἷεο αἰ σιτα πη. ἐλγῶ τοῖς 
κακοῖς “0 φίλων ν» πηα}15 ἀπλὶσογιμη ἱπάο]ςο ]ςίτιγ ὃς ἀραιὰ )6- 

τα ῃεηει 5 ὠλγώ δὴ τοῖς κρικοῖς ν ἀο]οο (δα τγι τοῦ πρεγ πλα]ις.ς 
ϑορβοοῖος ἱπ Αἰάσα συπι ἀςοινατίιο ἐμηχὶς,, ἥκει φέρων αἰ δυτος, 
ἡμῖν πρᾷξιν, ἰω ἤλγισ᾽ ἐγὼ, ἰά εἴ, αιια; πα μὶ ἀοίαίς » ἴσα ἀο]ο- 
τὶ ες. . 

Αλγεόϑυμος, Η εἰγς ἢ. αἰώδευ(Θ. τῷ ψυχῇ ἐλεεινὸς, ϑερμιός. 
Αλγηδὼν͵ ὀν(Θ., ἡ ἀο! οτναστίτα 40. α] Δι Α5» ΓΙ ΟΙάταις) ΠΟΣΟΥ͂, ΧΟ-ὶ 
ΒΟΡἢ εὖ πόνων ἡ ἀλγηδόνων, «ἢ ἀοίοτο δὲ στα οίατιι. Πἱοίτατ οτίληι 
ἀλγλ λ πένϑ- καὶ λύπη. ὶ 

Αἴλγημσι γατὸς» τὸ, ἀο]οτ. ἄλγημα τῆς κεφαλῆς ν Οαΐσηις Π5τὸ ρτῖσ ἡ 
πλὸ δὰ ΟἸδιοοπειῃ : ἀρ ΗΠ Ρροσζαζθηι, γούσος, γε ὠλγεῖνγία οἴτν, 
νοσεῖν. 

Αἰλγηρα, τὸ ἀοΪοτοί. 
Αἴλγησις,ἀοϊοτ,ἰαθοτ, λύπη ἡ ἀλγ 
Αλγεγ εὶς, ἐντος ΠΟ] οἴδις. Ἡ εἰ οάιις ἰῃ ὙΒεοσοπ. μῶμον κα ὀΐζωυ ἀλ- 

γυδεοσαν. ᾿ ῖ 
Αλγίονν, ογίΘ- ὁ χὶ ἐγτὸ ἐἴλγιονργο ἀλγεινότερος σταιίοτ, οἱ οτοοτ,πιθ.- 

Ἰεϊπίοτ, πφίογο πη ἀοίογετη δάξεγοης νης {ροτγ]ατίμιις λγις Θ5 
1ελυπηρότατίθ-, Πγ0]οΥἘΠΠἸ πλυς. ΘορΒοοες, ὃ τἤν' αἰ στίντων δ) ϑὲα (κ΄ 
τῶν ἡ μοὶ ἀἴλγες-ον,1. στα {ΠἸ πηι Π1»ττ ἘΠΊ πγιι πη, λυπυρότατων, ΤΉ ι- 
εγάϊαες. ἄλγιςα πρρσέϑεσοιν αἰδρρέσε ν [απ πο {ἀρ ]1ςΐο γίτος ας 
Κεογαησ. ν 

Αλγος γειθ., τὸ, οἱ οτοτγ εἰ Ανογιιοίατιις, πη Οἱ οἴ1λν λύση, κρακὸν, ὁδιυΐη 
οΑἰληλ τας. Π|λά., μυρί᾽ ἀχαιοῖς ἄλγε ἔϑηκε, ΑὙΠἸΟΡ ἤδη. ὑαὸ σ γα 
αἴλγι χρτατέτηχα ν ΡΓᾶ ΤΊ σΓΟΓΕ ΠΟΏΓΑΒΙ. οὔλγρος Ὑρώφν μέλει μοιρς 
ἀρυὰ Ηοιποτ.ονίςεση Τ οί πογιιτη ἄοἷςο. 

Αἰλγωΐω,ἀοϊοτς «ἤηςῖο, τεἰτἰτία πὶ αἀξεγο, Δη 6. δὲ ἀλγιυώγομαι, τὶ -' 
Ἰϊοτιπηςετεο, Χοπορβοπ, νόσοις ἀλγωωοιᾷνος γ πηοτο!ς αἰεξξιις ὅσο 
στιισιάτιις. ἰλγιυμ εἰν λυπεῖν, βαρεῖν. 

ΑΛΔΑΙΙΝ Ω νεὶ ἀλδώ͵ ἤσὼ ,νῃάς ἀχδήσκω, Δισε0. αὐξαίω, αὔξω. 
Ηοι,.Ο ἀν) σ. αὐτερ ἀϑίωη Αἴγχ! παριςαμῆδη, μελὲ ἤχδαιν «ποι μῆα 
λαώγινηεε αἰαλδὴς ὃς ὄναλ διήφ' Αλδώνεται , ΔΌὉ Η οἰ ἢ ἜΧροπιποα, 
[ΟΠ π) αὐξωνεταιθες ποὺ βλας νει ἰξα ςτίατη ἱπιρὶς τ. ΠΝ 

εἶλδὲ ται, Ἰη! 4 1} τα, αἴτιμητει. ᾽ 

Αἰλδύμιθ-, ἥμς Αὔλόος. ᾿αρῖτεῖ Θαζα ντὸς 5γγία ςοἰταγ: δὶς πο σαΐσος 
Πᾶτιις αϑοσὶ τὸ ἀλδιώνειν κἰ αὐξαλειν ἐξ καρποῖς, ΕτΥπιοίορ,, εχ Με- 
τῃοάϊο. ; 

Αἰλδήσκω,ςτείζο αὐ τὸ ἐλώ, ὠληήσω, ἀλύσκω, γε] ἀλδ ἥσκω γ γοΐ αἰος τὸ 
ἀγλιεῶτ, βλας- δεῖν χὶ ἃ δουωεῶχ ἰερ,. ὃς ἐχδίσκω, ὶ 

Αλέα, ΡαΠΔα!ς,ςοσποπΊση ἀρὰ Ἴ πρεατᾶς, ἃ ἀεἸαῦτο αυοά ἤτυχος, 
τὰς ἀλειζ (α]ιὰς 110.9.ς4ρ..48. 

Αὐ ΛΈΓ Α ας, ἢ, τεροτ, σα! οὐ αἰδιις, ἔστιοτν ἔοτας, Ἰοσιις ἀρτίςις ὃς (ΟΣ 
ἐχροίτως, Ηεἰου ἐπ᾿ ἀλέα χέχίω, ὅς ἴῃ τογαγἱςεὺν ἀλίᾳ ἀρὰ Α-΄ 
τϊορ δα. Ιςϊο οαἰτάο ἢ ἀλέδν διώκει, αἴτα πη ρεγεαυιταγ ΤΉςο-ς 
ΡἈΓαίκ. ἢ }Β..4..ἀἄς σαυᾶς ρ]αητ.σαρ.3. 

Αλεαζω,οοςι το» ργορομΟ, νι ϑεο,ςοηστεσο, μἀΐςο, οι οἀΐο, (Ἰτον ἡ 
ςουςεάο. Αςοαίατίιο τυησιτιγ, ϑισολβςας ετίαπι ἐλεάζω, τα σ΄ 

Ν 

- 

Ρεοντερείςζο. ἔοιεογ, ϑερμανω» ΠΡ] Οττ, ὯΝ 
Αλεαίνω, τοροξιςῖο, τέροο,, χεςἀ]είςο, ϑερμαΐνω γ αἰ ξιηάο, πλάτος 

γῶμαι Ἶ 
αἰλέαμαι, υ σίο, Ηοο ( ζβνασοίω εὐ ἀλέα ῶτ, 1. ἰξεγαταπι ἰατίοης Π) γἷς 

ταῦθισι πὴ ἀσοιατιιο, ἀλέα ῶνε χεῖρα, τῇ Ἐρίσταπι. διαρυὰ ΗΠ οπιςτος 
ὀκκλίνατειφυλάξατε. 

Αἰλεαρ, Η εἰγς ἢ ἀλεωρία καὶ πολνωςίᾳ, 



ΣᾺ ἋΑ 
δ᾽ κ, δ σαγας Ρ᾽ ἐπαφεξυ]ας, πο εἴξας, ρογηϊοΐοΠις, σταιίενδα- 
ααιϊτις, ἀν ον ἰς, ρΓῸ οἰλγων ἐς ρσσιίσυη λὐπὸ τὸ ἄλγος: 

εγίζῳ ὐχ  ΠἸοτ λόγον σοιβμαρσατο. Η οὐ. 1 πιὰ. αἰ σέϑεν δ᾽ ἐΤὼ 
εγζο Το ὐ φροντίζω. 

ὐΑ ΕΥ̓͂, 

ζω, ἀςουΐας ἢ οπιετ. Ο ἀν ν δῶτ᾽ ἀλέγωωον. [ἀφ πν ἐλεγίωδετε δαῖ- 
πὰς. δια φροντίδος ἔχετε. ΡΟ] ΟΠ. τοῖς αὐ δαῖτ᾽ ἀλέγωων, ἢῖς σουα]- 

ἢ σαγαῦατ. ΕἸ εἰν οι. ἐλεγιώεται ἐχρουὶς Ωου [Οἱ πὶ φροντίψε- 
«αἱ [ςὰ οπιαπν ἐλα ἥ ται, ἐλαφρά ταιγχακῦται. 

ἰλέγω μ ξω αι χανριλπλα Ὀτοιίνοιγο, σαταηλ ἢαθ ον φροντίζω σοηϊτὶ- 
πο. Ηοιη ει. ΠἸλ4.9, σευ ὔγω γε σχυξζουῆῥης ἀκέγω, ρτο λόγν ἔχω. 
᾿ἈροϊίουνΣ Αὐσοπαυτ, ἦν οἱ ἐπ᾿ ἐκ ἀλέγω, μὲ οο συνγατ, Γαπσὶ- 
τὰν δτίαπι σουττίαο σαπὶ ρεροί συ. Α ΡΟ οι. δή ἐξε ψυχῆς ε- 
λέγων ὑσέρ. Οὐτὴ ἀςουίατυο, ριο συγ. ΕἸ οἰϊοιὶ. ϑεων ὄπιν ἐκ ἀλέ 
πρετες. Παρ τογ δᾶ ριο τπεῖυο ὃς ἕισίο. [ἀπὰς 1 αἰξαγις,, αἰγνώασε σ᾽ 
ἀἰδδιν κεῖμ' αλέγνπε δίκης, βὰ σ σατο ἰμἀτοία τ δὲ Ραπηας. 

ἰχεοινε γκαὶ δίναις σαΐοτ. 
λέει ἶσα τἀ υς ἀρ σατο βετινάυς, αἰτίαις, (γι δίτοτ ὃς ἀλείωὸς: 
᾿ ΟΡ τ. ζοτ. ἶ..4.(αρ.6.ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς χὺ τοῖς ὠρὸς ματυμόρειν; 

εαἰϊάϊς , σοα ακα  ἀϊς ἔξους αυὶς οτῖτ σου Μογιάιομα!ς ρ]ὰ- 
ἐλεεινὰ αἴτιοί νοῖτις ἐχ πος ἰοςο. ΡΤ Τη.}1}0.16. ταρ 32. ἀλεει- 

᾿ἀρυὰ Χε οἱ. πιο εἴτις. νίτάάυς, ΡΟΟΥ. πάντων μέτρον αβι- 
ἐζασίαι οἷ᾽ ἐλεειναὶ οχοο τες συτοπε (πτ πια]!. 
δ ο,ἀςοϊίοο, ἐκφεύγω ἐκκλίνω, φυχάδομαι,, σαϊοο ἃς νῖτο. 

οτγι Πνλὰ. ἐχαζετο κῦρ᾿ ἀλεείνων. Ετ σα πε γΠπιτῖυο. Γἄξιπι {18. 
αἱ υῥ αὶ ἀλέεινε. Πυ᾿άεπν πάντων αὐἰδρώπων ἀλεείνων, Η εἰν (ἢ. ἀ- 

εἴνων οἰϊ ἡοη (οἰ ἀην ἐκκλίνων ἰςἰ οτίατη ἐυλαξέ μὴν Ὁ», 
ςοιξογτι, ἔοαιοητος, αἀἀοη!ιβγάλέες δεῦτε» σου βεττὶ ἴτς, Ηε- 
τ. αἱ ς ἕν χωρίον ἐστέγεσκον, ὙΠ] Ιοτίος γαὰπὶ ἑη ἰοςᾶ οοη- 

ἠπσυης. 

λεές. Ης νο ἢ ἈΕξοττ ρτο ἀδικεῖς 
χεὴ νιτατίο, φυλακή. ΗΠ οΠοἀ δέρικα τα ὀἰφρ᾽ Κησνώτῳ ὑέτξ ἐμφιζάλι ἀλε- 
ων, ϑις ἴτε, ὠλεη ελεωρη καταφυγὴ, εἰ εἴ οά, Ετἔλυξις» ν. ἔγκλισις 
κὶ ἀλεὴ αλέα καὶ ϑερμασία. 

φαρταγα,ριίζατας, ρ ζατίο. Ατ τοι. 2. ΡΟ τἴξοτ. ἢ ϑαχάηης δὶ ἐ- 
λείαν, δζς,οχ γατὶ ΡΠ σας! ΟΠ ΘΩΊ, 1. ἀλιείάννα ρα 4 Η το οτιμ}ν. κὶ πο- 
ρεία ἢ ἀϊλειμμα κὶ ἀγρέυσις. 

εέαντος "δ, ΠΟ τη Οἱ τος. Ρτορτὶὸ φαΐ Ἰχυΐσατας ἀὰς σοπΊρ λπατιις 
᾿ῃοη οἱ αὺτ πος Ἰαπ σαγὶ. 

Αἴλειαρ, ἄγη ττίτί οὶ. 
δλειμημα τος τὸ ὙὨξΕΪΟ, Ρ στ ΘητΙΠΊ, Ὁ σξατι πη. άε μυΐξρν » δί μυ- 
᾿ ρᾷκοπον. 

᾿ς Ἀλάται, αριινὰ Η-ςἰνεῖι- οἵϊ τι ἐπσαλεῖψαι τοίχῳ 2114} Μ]]ΠἸπογς πλυτο 
᾿ ἠρξτα Αἰλῖναι,Πης ἀιρμτμοηρ. 

ὑλεινὸς,ν ὁ νη ΠΓΠΊΠ τ ετδημΐς. : 
ΑἹ) εἴογί νοὶ ροτίις ἐλέεον αὉ ὥλέες ζοπξοττι) ὕδωρ, ἀρὰ Η!ρροοτατ, 

΄ς φθια ἐσηξεττο ἱπιρτς ςοἰ]ςξϊα (Εἰὰ ἁλεύτης κὶ ἀἴθροισις) εἴϑροιςον ἡ 
᾿ συΐλεχτον, αἰ εθο. " 

Ἀλεῖθ. ὁ ζειὰ ΕἸδας Ταρίτοτονίάς 5τερτφημη)} ἴῃ ἀϊξεϊους κλις, 
Αἰ λειὸρνραιρεΓ, έτη. Ὑ 
Ἀλειπηΐθμον ΟὙρτι) σταρ Αἰ απ, τὸ γραφεῖον. - ἣ 
᾿Αλείπῆρια τρυάαυτῇ., πηεάία «οπιοσάτας παῖς ΡΟ  ῸΧ » 4: πη ἀλεί- 

᾿ Αλειπῆρον, τ θη. Αλειπῆρα μεγάλα δέχα, υ δρίαγπης ἀρὰ τος 1} γί ΩΟἢ 
τ οἴϊοι. δώδεκα. 

 Αλετὶς ἴοης ηυΐάαπι ἘρΡΒεΙ͂ ἀϊξξιις ὅλ είπειν ϑέξρις νῖ εχ Μειβού. 
ἵ ἤρκουν, οὐ γ τὸν γηξειατία αν, ἰσςὰς ἴῃ δαΐηςο νπέξο! ἀοςοπι- 
ο πιοάξτις. ἦ ἐπ φρύνς ΠΗ ς 

Αἰλείτος,", ὁ, νοξτοτ, 4] ρα! αἰξτγίτας νη δ τ ἰπ σον Πγη 8110, 4] εἰ πὶ 
ΟΑἸριος ἃ Οἰσεγοηε ἰπ ἐρἢἘ.14 1 σηταΐανη ἀλοταγι πὰ σι ζεῖ ἰαά!, 
Ρτο ἀρηατοῦ παιδοτείξης, κνροριατιςες εἰλεῖ πῆ] τὶ αξεπτῆς, Οτεροτ. 

“" ἔπ εῆ δ ωνέϑέενν: ἱππόμαχΘ- ἀλείπηης, ργορτιθηι νιτὶ » ἀραιὰ ΡΙα- 
το. Ἀλεισηρκὸς, νηέζογιις. 

 Αλείπθως, ἀιογδί πη, αὐενδεῶς; σωωεχώξ. 

᾿ ἰοὅ ἐλεῖς, ρεγοι Ὡς, ἀστουτος, πληγεὶς, κε τϑεὶς νὴ συςραφεὶς 
αὐϑεἰς φυλα- 

᾿ς χρείς. ἀλεὶς νετὸ πηδήσας. 
Ἧς Ὅρ.Ριο ἁλιεῖς ἀϊοί 5014. Δηποτας δἴξετγοης ἀλεῖς σο- 

5’ 71 : Ἀλείστον, γτς ἘΠ Ϊς, οπιετ. ΠἸὰ β. Ἐπμῖν 
Αὔλεισον "τὸ ΡΟ ουἴα ΠΊ, σΔἸ ΙΧ, ράτογα.» δέπεις, ῬοΙ εχ μέγα ἰώ ἔκπωμα, 
᾿ ἀϊξτυπι ἐκ τῷ ἅλις πιεῖν γι ἄμμυςις, νοὶ αὐδὰ τοὶ λεῖον ἢ ἄλειον » ὃς 
ὗν: πτεγροϊτίους σῷ σιἄλεισον “Σ αἱ ξπετατιχοῦ νοἱ ςερητικοῦ, τοτές! τὸ μιὰ 
δι ν ὁμαλὸν. ἀνεὰ αϑειφερές.Οὐν 7 ὁ ἡδύ ἡμιόγοις, ἠε χεύσειον ὥλξισον. 

πΟαν, γ,δώξω χεύσειον ἄλεισον, 515": Ποάτοττ5η) ἄλεισον ἀρετὰς 
ο "απ δίας ςοχειάιςοϊς, οὐ δί κύλυξ ὃς κοτύλη ἀτοιτοῖ, Ατῆς, 
ἰδ. να. 

᾿Ἀχειτεία, ρεςςατα 1, οἱ μαρτί α. 
Ο Αλείπες, Ἔττο, ἔδείεγατιις, οἱμαρτωλὴς, ἰηἰυτίυς, αἰ δικος, ἐχθρός. ΠΠΟΠιοΓ. 
᾿ς το γὸ τίσαιδι ἐλείτίω,ἀ γετίθο ἄλημι ψεὶ λιτέω, : 
Αλειτουργεσία τα πα Ὠῖτας ψεξει σα! ἸτνΥῸ] οειιηἀἱ πιυπογα ΡῬΒΌ]}- 

᾿ς ολαρια διγαῦ.13. 
᾿Ἀλειτούργητος, ἀτελὴς » ἰτη ΠησΠϊς 5» 41 ΠΟ ΠΟΡ τΌΓ Οὐ ͵ ΓΟ ΠΊΠΩ1Δ ΡῈ- 
᾿ς θἱἠκα» ἐπιοῖα. ὠκειτύργιτος ὑσία, τις. 

( ν 

ὅω γωιουγοιρατγοιαῤτύω σκευάξζω ίξιι χατασκευαζω, ξυτρεπί-᾿ 

Ἂς τᾺ 87 
Αἰλάτω,ευ Αλίτω, ροῦοο, ζοίυς ςοτηπηίττο : νθάς ἔλετου, ρεςολυ γα 

Δογη, Σινηὰς ἀλειτρὸς ἃς ἀλοίτας ἴση, οτίλην ἔι]10. 
Αἴλειραρ, νοὶ Αἴλειφα ατοςγτὸ ΟἿ ΠῚ, νηρυςητι πη, δυτὸ τὸ ἀλείφω, ρίπη-. 

Βυςσάο,ααςρε» ὁ κμός. Ποοάυς ανείλετο λό, κὸν ἄλειφαρ,ργιπια Ὀγουΐν, 
δυπηῖτα τ ἴτε ΠΥ ρτο ξιγιπα τγίτιςςα, Ηουνέτωας., ΟὐΥ 7 ὑ, αὔλρντα 
τεύχουσαι. καὶ ἀλείφατα μυελὸν αἰδρῶν. Ἰρταγρνεῖ, ταὶ ἐκ Υ πυρῶν 
αἴλόυρᾳ. 

Αἰλειρατίτας αὐτος,ραηὶς βοπως οὐαὶ αἀΐρο ςΟὨλπΐ χτας, ἀς φιθ Α- 
τῆς ι.}10.3. ' 

Αἰλειφὴ κςιν προ φητιι,ΠΠΠἸτῖοντς ξοτίιι πη. 
Αἰλειφθζιοι, οἱ, πένητες ἀχιτήριοιγπαλαμνάοι ἀλα'ς ει. 
Αἰλείρομαι,πτς νη. ΑἸ ΔΟρ ἢ, νεφ. ἀπεκείρασ᾽ ἐδεὶς πώποτ᾽ ἐγ ῥλεί.}α- 
τοιοῦ νηραςητο ἴς ἢ] οι. 

Αἰλείφω μ᾿ ψω νησο, πυησο, ἰῇς!ο,ΠΠ που χείω ὈΓ ατατο  ἴη ΤΠ, - 
Ἰϊοοὶς, ὅῃὴ ἐὺ ἀγώνας ὑασερ ἡ πατρίδος ἤλειφε, λἀ οδευηάα ςοιταπιὶ- 
Πᾶ Ρτὸ ραττγῖα [εἸρ πὶ νηχιτ, ΠἸοίςοτ!ά.}}}.3 (λρ.16. ἀψίνϑιον ἐν 
λαιφόυδοον 7 ἐλάου κώνωποις κωλύει γα Π μι] ΠῈ ., ἢ 4815. 0 ουνηῖ 
τοῖο τσ ττὰτ, σα σας ἔυρας, Χορορ νη Ὁ σου αἰλειφόμνθ- 
μίχντῳ, ἰηξεξζας Πλ]η10. αἰλείφειν μύρῳ, Οα7α νδττιτ νηθυσηζατο. 
Ῥτατογισαμ Αττί σὰ τη Εἰμις οἰϊ, ἀλύλερα,ν οχὶἐν ἐς ἀλέλιπθαι, αασὰ 
Αττιςὲ ἀιςοπάνπι » ΠΟΡ. εἴλειηθαι, ἀοσοῖ ῬΗγψηΐους,, ἀλειψαῖμε- 
γΘ' γνορίξητζο ἐς] δατυς. Ποἀυκιης αὐλῷ τὸ ἐλέῳ, γὸ ϑερμά- 
νω. Εἰ ετίαπΊ Αἰ λείφω» Ἔχογοθο νἀσῦο,, ἱποῖτο, (Βγγίοίζοην. 2. 
(Οοτίητμ. ψ τ, κ᾿ τ ἑάϑυμίθρ ἐμ κόπῆει πᾶσαν καὶ 3 κίψις, κὶ τρὸς υὑπομονίω 
ὠκχείφει. 

ἔχου τ: τῶφν η)) Πα ρηατυγαῖ, ἢς ΗἸοτοη γῆν. ἴῃ ςαρίτ.9.Απιος Ῥιο- 
Ῥοδίας, 

Αἰλειψιςιεως, ἡ νηξεῖο ἃς νηδυγα, Οἰς, Πέτα, ΡΊ ἢ. 
Αἴλεκτα, ἄτμητα  Η-οίγ οι. ᾿ξ οα Πα ἱπἀϊυϊάμα, 
Αλεκτάνω ἰο ὕω γαὐρμώ, μετεωρίζω, Ὁ) ς 
Αλεχτὴρ γΡγῸ ἀλεξητὴρ» δρια ΡῚΠἀάγιπη ἴσοπι ΠὨΙ οἰζοτί ἄς τη 110.2. 

ζσὰρ.42. δ ΟΑἸτριην., 
Αλεκτορὰς δὸς οἷ, σ4Π1πα. ΑὙζοτεῖ. 110. ς.α 1 πη]. κ᾽ ϑρὶξ δσὸ ἡ καφαλῖς 
σεεφόμϑην Η εἰγ εἶν. 

Αλεκτόρείθ σα ]ΠΠηδοειις: ὠσὶ ἐλεκτόρια 5 ηο 
᾿Αἰλεχτοροφωνία Θ᾽ Πτοϊπμι πη» ο9Ρ.13.Εὐληρ. Νατ. 
Αἴλεκτος, ὁ κὶ ἡ ΠΕΡ 1}}ς, αιιοπν θδήπο ἴσγπτοπς Ἔχρυί πιᾶτν ἰησηατ- 

τὰ δ}]15᾽ηυἤτατις ΡΒ ΪΟ, πυρὸς κἡ ὕδατος ἐἰκέκτοις φοραῖς, δες. 
Αὐἰλεκτορόλοφίθ, σΆ}Πϊπαςεὶ,, ογξααν Βα θοπς,ηοπιθη ποῖα ἄς 408, 

ΡΊΤη.1}0.27.πᾶρ.5." 
Αλεχτρὰ, ἔυς ᾿ξέξο, πε ἐπαΐαπιο ὨΠΡτΙΑΙ͂, πηργοῦα εοπίπηχ οδ 2- 

ἀυϊτοτι απ: 5ορμσο!. ἀλέκηρ᾽ αἴυμφα ἐπτέξε μιαιφώνων γέμων ἀμι)ο (- 
ματᾶ. ῥ τὶ 

Αλεκτρθεισοπ ουδαης, γα σταῖς, ἀκοίμητος. 
Αλεκτευοφύροονοχ α04 νἤις ΖΕ ἸοὨϊηες, αροἃ ΡΟ 
Αλεχτρυούοπάλης » 4111 σαίΐος γοπάϊτ, Ἡ της δί ἅ λεατευθςτΦλητν (ον 

ΡοΙ]υχ. 

Αἰλεκπρυῶν. οί» ὁ καὶ η΄, σΆ]]ις ὃς σα} }ΠπΔ, ΑἸΈΧχΑΠΑ ρτοῖι.λέαν ἀλεχσρυ- 
ἄγα δέδοικε μόνον, ς δ. 1 φΉ]ΠΠυς τοττοτί Γοἷως ο[ξ. ὃς τη Ρ]ατουῖς Π α- 
ἀλλ!) ο, νέοτε πολλαὶ Τἴ  ἀλέκτρυ ὄγων καὶ ὑσίεμα πἰκτούσιν ὠεί. Οἱ οἴταν ὃς 
φαιτηα ἀλεκτρύωνγα, ΑΥἸτορ Βα. ἐκλεκτρύαινδν, ἃ δῦ ἱ τερον ἀλέκτορα, 
νιάςε τϑτάεηι {πτεγργετθπη. 

Αἰλέκπωρ οῥρς,δ, σα ]ὰς » δὰ τὸ ἐγείρειν τ᾽ ε(φὲς ἐγ. τοῦ γχιέκτρου. ἘΠῚ ετίαπὶ 
ἀλέκτωρ, σεηγπηα πυϊος ΠΟηγι)ς ἀξ 401 Π ἐγπγοὶ ἀρὰ Ρ] ΙΗ ΐ μην: 
» ἀλέκτωρ παρϑένΘ.γἡ μὴ πειρᾳϑέεστ λέκτρον. νῖγρο ᾿ὩΠΏρτα, ἀϊςὶ - 

τον συοαὺς οσυπιθηχ ἐλέκταρ ΠΑ] ἐμολέκταρ. 
Αλεκτωρίας, σἐπηπγα ἀμ Ἰη σα ΠΠΠΠαςεοταμ ψεητας] ς ἸηπΘΠίτατ, 

οτγ τα }ν ἰρε οἷς, πιασαίταάιης ἔα. 
Αλήματος,]ορίτατ ἰπτοτήθπι ρτὸ ἡλέματος πος οἹἘ ψαηυς ὃς ἱττίταςι 
Αλειμὸς οἰτοητατ!Ο, ἀγγοσαητια, κόμπος. 
ΑἰλένϑηΠοΟΧ ἡ νύξ. ῷ 
Αἰλέντες σου ο ΗΠ ςοἱ εξ, δυγκχειϑυέντεροσαναϑροι ϑιέντες ὃς ἀλὲν, συ 

τασροιῶνεν ἰσι 
Αλενω εττγο, πλνώμα εἰν ἢ. Ν 
Αἰλεξαίϑριον, αἰ ἀπ Ορο σαι 1» σκέπασμα δορΒθοΐος, 
Αἰλεξαίόρα,, ορὰς ἃ Ἐγοορβτουτς κἀϊταπι. ἀς ΑἸοχαηάτο Ρὰ- 

τιάδ, 
Αλεξὸρ δρεία » Αἰεχανάτὶλτῆς ἀϊείτοτ ἃ αυ]δυΐ4απ, χαμαδάρνν, Ὀῖο- 

ἰςουν1ΠΠ0.4. ἀκεξθοδρεία δάφνη. Τ᾽ ΟΡ τ: 
Αἰλεξενδρεῖς, ΑἸοχαύἀτίμι:ᾶς ἀλοξθυδρεωτικὸς ν ΑἸαΧΑΒἀγίμμ. ΡτΟ οο- 

ἀεπι ὠλεξόυ δρις ἤς. Τὶ οἴτατ ὃς ἀλεξανόριγ ὅς. ᾿ 
Αλεξανδείζωντ φιλιππιζωαρυὰ Ατῇςη. 
Αλεξανόδριίξ. Ἰνογθ α ποπηςη Εεἰγοδ. 
Αἰλεξανδροκόλακες. οἱ, αἰ ατάτογος ΑΙ Χαπάτί. ἔ 
Αλφξανδρίδ:, ΑἸεχαηάεγ τοχ » ηυεπι Δοτῖτογ σαγρὶς Γποίδηις ροσ 
του ἀἰα στιν Πορ οπὶς δὲ ΑἸεχαηάτί. Βυσγαηξ αυαπη- 
Ρ᾽ατίπὶ Παίς ποπγίηϊς. Ρ]ατάγομας συλ απῈ πγοπλίηῖς ἴῃ 11- 
Βτο ἀς Μαυΐδοα,, 4υὶ ᾿νθτιπν ἐς ΡΒιγριῖς Μυίῖεις (ζεῖρῶτ. 

δες ἃς Αἰεχαηάον νηὺς εχ ροηυβοίδυς Πιἀπογυπι, σαρῖτο 
αυάτῖο, Αξζοτη) Αροϊοϊοιι πη, Αλοξθυδοθ. πάρεις, ΑἸεχαη- 

ἄοτ Ραγίς, ΡΙατατομυς πῃ Τ᾽ Βοίςο. Ετ ἐλοίξανόρίΘ- ὄνομα βέλουν, 
Ἠείγεβίας. 

ἀἰλεξαίεμος 5 οὐ γ ὁ καὶ αὶ γγοῦτος ἄγοζης » ορμσῖοη νοἴτὶς, Ο ἀγηϊ. ξ, 
1). 



88 Ἁ. ἃ 
χλῶνὸρ ἑέασατ᾽ οἰλεξαύεμον, νοὶ Το ἀγπλις ἐχροιῖτ βοηδὸν ψυΐχοιον 
διωυαυϑρίω αὐτιορᾷῆειν αὐέμῳ ἢ ἀπείργουσαιν «δὺ αγέμωις. 

Αλέξουτος, ου, ἴῃ ΕρΤρτᾶπιπιαῖ. ἐλεξαύτοις χριράσι, [ζΟΡΕ} 15 ἀεξεηίο- 
ΓΙ. 

Αλέξωρχϑ-, ΑἸσοχατοβας, ἰτοτί οτος» αϊ τες Πα σας (τ ρῆτινε πιο- 
παῖπις ΡΙαταγοδες τη ΡΑτγαὶ αν ΒῚ δτίαπη ἀϊςίτιτ πολυΐςτωρ. 

Αλέξαϑχιατοοι νοι ἀσσαίᾳείαο. Ηογοάοτι. ἀλέξαζς λυ σαὶ τη ρταάο- 
πὸς ππρότιπι ἄςογεν ΒΓ ατάγοὶι. ἴῃ Κ οππαΐο. Πτάσιη τ ΠΥ οατρ,. 
ἀλεζοίμεϑτι πολεμίων ἔφοδον, ΡΟ πηι Ἀοἰτίιηι ἱπαρετιιπι-. Ὁ 

Αλεξέ μία ρτο ἀλεξείνγαι ΧΙ τίν βολϑ᾽ εἶν, Η οπη.Γπσσαγγογς Ποτῖςέ. 
Αἰλεξεωγατοεο, αυχηοτιορίτα! οτ, το ἶο, ἐλέξαδι ρτο σοάοτη, Στὸ τὸ 

βαρυτόνον ϑέματί 5,1 {τ ρὲ ἱνησοροπινε ὡρίαδι ὃς Πηλι}ια: γισ 
ἐς ἀλεζω. 

Αλέξημα γτοτντὸ, Ιᾷ αιιοά ἀτοοτ, σγηοῖς τ θερινῆς ὥρας ἀλούίξημοι ἱ. αἰτα- 
τὶς ἀιάογεαι ἀὔσεης » Βι 4 Ὁ πγητ.ρτα  ἀϊπιηὴ ἔειι τα πν β Π πχ.ἢ- 
τοτρ. ΝΝτοφηάγι τη Τοῦ, αἰχούξημα γγυήσεται τῆσδ ἑρπεῆ τῷ δήγματι. 
Ομοὰ Νίοαπάογ ἀΐχετγας, δέγματος εἶ λωρ ἐμὴν δολιχών: ρτο εοάδτι 
ἀιοεῖτ οτίαπι Ν σαπάετ ἀλοίξημον: τὸ δέ τοῦ μέγ᾽ ἀλοίξεμον εἶν. 1Ώτοτρτ, 
ἀλεξηπήξιογ. 

Διλεξίωϊωρ ρτορτίπην θοπιοη ΖΈ[υ]Δρ]]» Αὐτό ρ ἢ. 
Αλεξήσεις,, ἀ γεῖθο ἀλώξω, ρτομ δ οὰτ,» ἀιοιτας », ὠπείρξειεν κωλ υσειε» 

Ηοιμετ. 
Αἰ λήξησις νη »νβοήϑεια,τετ! ἰατίο, ἄς ἔπ Πο, αὐτίτισις. 

ες Αἰλεξήτερᾳ ἀργὴ ναἱατγί ΧΙ 0,.4.1 ἘΡΊ στάσι. ἀλοξήτειρα ὃ τέχνη, δίς, 
Ρτίπγα Ὀτγϑαΐ. 

᾿Αλεξητικὸς, ἀερα Ογ  αςνάγοεης. : 
Αἰλεξητὴρ,ἢ ες, ὁναἀπτοτγἀς ἔξ Οτνδιαγίογργορυ τον, Αρο !οη. 2. 

Ατροῃ λοιμοῦ ὠλεξηπῆρα. 
Αἰλεξητύριαι ῥίζαι ,της σα γαἀίςες. 
Αἰλεξητήφιον,α,τὸγαιχ πα πη,λἀϊατοτίαπι, τεπιςάἀϊαπη, ἀς ἐξα σα] πὶ, 

τῆλ ααἴϊιις Ποίζαι τορο  ΠΠ πλις., ἀγα! Ἔτιι πα» (44 γοςς ντίτωτ 
ῬΙΤΆΐας ) τοπιο μη} ργαίξηταποιπι δάιιοι ας γοηθηα ὅς α ςιπᾶ- 
τίοιος, «ιοά σοπις 4υ]ἀἀπι ἱπ Δηπυ ις σοίζατς (οΪτης. Ὑταάυητ 
{οτίρτοτες Εὐάοηγίαπι φασηάαπι ργοίειδης ΡἈΠοίορμαπι, μι- 
ἡπίπιοάϊ δηπαΐος σοηῇοσετς (Ο] τα πὶ ν ὃς ἀιέξυ πλ πος ησηπχιης ἃ 
Ἰυπαηάὶ ρταξλητία, Βιιά Οὐπλπι.Α ργατογῖτο, ἐλεφηται. ντ ἀστοῖς 
Ουχ4. ἀλεξηπηΐρεον “ δηλήσεως, τετησάϊιπὶ σοηῖγα γοηοβοϊογι τη 
ποΟχαπι, Τ ΒοΟρ τ. {τ ρ]αητ, 4ρ.12.}0.7. 

Αλεξιαῤη γὴ τοττα αἶγας ἱπηρτοσατίοηες δαΐτδης. Η «Ποάμςν νειὸς ἀλε- 
ξιαῤη, ἰ, ἐπελοιώνασαι τοὺς αραὶ κὶ τὸς βλασφημίας. πᾶπὶ ηιληάο ἀρεῖ 
τααϊ τα πὶ αἴξεττ ἔγαέξας, ἀστιοοΐὰ τ ἔγαπῇ πη Ργοτγιπηρὶτ ἀιτ Ὁ[4- 
ζρβιοαλίαπι. Νίςαπάος ἰὴ Τ Ήοτ. ἢ κ᾽ ἀλεξίαης πῇόρϑοις ἀποιμέργεο ῥά- 
να: [τοτρτ, ἐλεξειψίω φησὴν ἐ μόνον ὅτι εἰγαϑη ὄφιν ὠποιλλαξαι «ὅδ ὑστὸὺ 
ἐἑρπεῦ πληγλότας τὰ παΐϑοις ἀν ὅτι κὶ εἰς φὸυτάσμοιτα βου ϑεῖ, 

Αλλεξιαρης, ἀάϊατοι, πα! ογιιηι ἀιιογίοσ ἃς ἀςρα!οσ , ἐπίκουρον ἀλεξί- 
κῴκος. 

Αλεξιξέλομνίν χιτῶν, ἴη ἘρΊρταπγιάτοςης (σίττας. 
Αλεξικακία,ἀδρ ἴο θα] γι}. 

Αἰλεξίκακοςνα, ὁ ἴα πα} ς αἀϊ το τ» ΕΓΓΙΠΟΔΠΙΙ5 γ ὁ τοὶ δεινὰ ἀπείρων» 
ἀεξεηίον πχαϊογι πη, διιογίου ἃς ἀςρα!οτ,, ποτητηιη ἐεξεμίοι: 
4αα]επι γετὸ Εςο]εἴἴ4 ΟΠ γΠΐυ αὐ ἀσαοίοίτ,θς Οςητες [ι]ςὸ [πὶ 
Ἡειουΐεπι ὅς Αρο ἢ  πεηι. ἸΝοηηι αλεξίκριχᾳ ὕδατα νοσατ 44:18: 
[αἰ καγος, ]αλδ. ἴῃ τοσοπεγατίοης Δ] πηιΓ. Αἰλεξίκφκοι στιὰ δαὶ. 
ψμονες ἃ γοτογίδθιις ἀϊισεθαπτατν 4αὶ πΠοςιιπιθητα ὃς ἀϊτας ἀτσεῖς α- 
ταο ἰτίχιια Ἔχη τι πὶ αἰ αητιιγ» 481 δι ἀπτοτρο παίοι, ὃί δτοπομιπαῖῖοι γ ὃς 
λυσιοι, φύλιοι, δὲ φύξισι,αρρε! αἰ δητιγ, ΡΟ ΠΧ 116... 

Αλεξίμορρς»ε),6 ὃ ἡν ἐχρα! ον δα ἐχρυϊτεῖχ υποτεῖς, ἔς ἀἀιεγτατις. 
5ορβος. 

Αλοξιον, το πγε τ απ|. ΝΝ Ἰσαη ον τη Ὑ μεσ. Οἵδαγε μίω φοιζσαϑι ἐλοξια 
τοῖσι βολάων. [πτεγρτιἐάμφῳτα. 

Αἴλεξις, δὸς, ΑἸΟχὶς ροοταγάς 40 πτοπλί αἷς ΡΊυτατγοῖι ἄς ροοτίς: ἀἸοῖ- 
τας στίδπι ὄλοξες ἃ πηρ[εἴαγαὶ ΠΠ 14. ΡΊ αταγ.ΐα Ῥγο!  .. 

Διλεξιφαῤμακον, τὰ πα θά τι11π| οἰ ΠῚ ΙΧ Ί ΠΟ. το πη δ ά  π πὶ δεϊιογίις γθηο- 
παν πηι οτι ΠΊ σοητγα νθηςῇςία, ΤΠ ΘΟρ Νγ.1:. 9. σα ρ.21. 11 Ρ] λῆς. 
ἀλεξιφαῤμοικρι ἃ αὐρίαπῆα χεγν υἷνα, ἱ. αι νουςβοίοτιιπι αὐιιεγίλη- 
τία δια! σάτα ἀϊσιητιιγι ἐλεξιφαῤμακοι διε μεις, ΡΙαταγοι ἴῃ 5 υπι- 

Ῥοί,ἀϊοιιηταγ εἤϊοαςες γαπηεάιοταηι παΐ χει 459 [ει ροτείζατες. ὡς 
Ἑ λοιμοῦ ἀλεξιφαῤιίακον,, ταηα πὶ φὐἀπετίιηι ρεἰτι] Θοτί πὶ γεηγε- 
ἄνυτα Ειτατγιιπι. ἢ) πη οἴ ἢ, κτλ τιμοκχρ αν ὡς ἀληϑῶς εἰλεξιφαῤμαπκόν 
ὅδι τοῖς ἀδεκεῖν βουλουϑύοις, ἴ. [6χ ἃ ΤΊπτοσγαῖς [τὰ εἰς ργφ τι πΠὶ 
φοητγα ἀπ᾽ πιαδυογοποπι ἰς ραν ἐλεξιφαῤμακος λόγος, Ποίςοτ. 
1.χ.ς.τ.14 εἰδ, αἰεὶ εν ϑανασίμων, τταξξάτας Αἰοχιρίναγ χασας, αὶ 
οἷχ ἀς απτοϊϊοάις νοποῇοὶις. 

Αλεύξω, μιξίσωνατοςο, οριτιΐοῦ : Καΐτ ᾿ος νογθαπι οἰ αὶ οἰτοιιπνῇς- 
χυιπ,ἰδὰ βαρύτονον ἔεςοότιος Ατςηϊςηίες. Ηοιηοτ. {{1π4.. «,αὔλλοτ᾽ 
ἀλεξέυηναι μεμᾳώτα ῥέε ποδὸς, τ. δηυβουϑιεῖν. ΑΡΟΙ]Οη. ὀλίγον ἀλοίξο- 
μα μον οἱ!ςοτ,τίομα,νς τὰ ἀλοξαξχ. 

Δλίύομαι » δυΐτο. ἔγχεα δ) ανιύλων ἀλεώμαϑοιν ἰά εἴν, ὀκκλίνωμῆν ἀλ- 
λήλοις ἐφεῖγαι τὰ δόρατα, Π οαλεῦ 1146 ζ» Ια οἰξι σα σα πλις αἰτεῖ α]-- 
τοιῖ αὐ ἰδηςεις, ἀλοῖν ἀστὸ μιοί ζογ(Θ- αὐ δρεὺς » πηαΐοτε ΠῚ νΊταῖο ν ΓΈ} 
Ἐγαίπη.ἵῃ ὕτοιςγθ τε πὶ σιοίογ νης ἀλειϑδνεὶς πη ΟἰἸτιις δι εζλουϊμε- 

γΘ- λίϑυς ἰαρὶς αι πη] Ἰτιῖτ. 
Αλεὸργν δ ογας ες τοριδαφταθ αλί αν ϑερωῤρ χλιαρὺς, διάπυρρε. 

ἐν 

ἌἍΑΔ ; 
ΑὐλεΘ τυ ϊτιις, κούτω δ», 
Αλεομφότως ἡ ἀλεμά τωφοἴτι τὰ, ΟΠ πιεῖ. 
Αἰλέεσινγαριά Η! ΡρΡοοτατ. ἀϑροίζεσιν.ν Ἂς Αἰλεΐον, Αλεύτης, ὃς Αλέως. Ὁ 
Αλε ὀφρῶν ΠΟΙ ἀν, παράφρων. Ἰἀξ αὶ φρένας ἡ λεὸς δριιὰ ΠΟΙ], ὁ ϑερ: 

(μος γἡ ἐνεὺς. 

Αλεόσσω, πορεϊονίτυϊτοείςο. ματαΐζω, 
Αλεύτης,ςοησοτῖο5, οἰ ςξξιο, ἄϑροισις. ΗΙΡΡοοτ, 
Αλέχαδγθ.-, ἰηλυ σ ς» ΠΟ ἱπράτιις, ἀζάυκ!Θ- ρτορτίὲ πο Ἀλίθθης κότος 

παιδγανλ.]οτὰ ἰατὰ 4α]θιι5 ε4α! ἴα σο ΔΙΠ σαμτατ. 
λεπέοσι, σ ἕατι; Ἡ εἰγοῖ. 
Αἰλεπίδωτος, ἤθη (Ὡιὰ πγατιις (Δ Πα σατοη 5. 
Αλέπις"Θηηοἢ Ἐχοογιςαζι8. ᾿ ἱ 
Αλέρρν͵ κότορον τοτοιις. νης σαρ.ΥΪτ.11.2. ΕΓάτα Αἰλερίωσις,, ῥτο ἱπιτος 

πγαη τᾶ. δ. 
Αλες,]. ἄλεφερτο αἰολλέες, Ποπρτσσατ! δ μού, ῖ 
Αἰλεσέρεθε, ἰρεοίες Ρίίοις ΠΊΆΓΙΩΙ 7. 411 κοιτ᾽ δυφημισμὸν ΠΟΤ ΠΑΤΗΤῚ 

χρυ μώνυμιος ΟἹ Ὁ ΔΌΓΟΠη τὸ ϑειλαίατιῦν αἰδοῖον 4ιοα πνέυμων ετἰ4Π| γο-ὶ 

Τᾶτιιγ 4461 λὸς οὐὐρρὲ Πάπα οὐαὶ (ΟἸοπτ νοςατο τὸ αἰδοῖον ΟΣ οτίαην, 
κόγχίθ- κογχυλίε γε] σου ΟΒΥ}}} φαοάάδμι βέπας, Ετγπιοίοσ. ὃς. 
Ἠείνοι. νὴ 

Αἰλεσέον,ὰ γεῖθο εἰλέω,, Τ]οίζοτ! 4.110. ς.Γ4ρ.9ς. ἀλεςιέον ἐν χειρομύτο 
λων, τι ζατ1}1 πγοὶα τευ πη. ' 

Αὐἰλέφη, ἀςεγς νο] σίατηδ πογάοὶ φαοά νδὶ ρίπῇταπη σποϊ αἴτατ ποὺ 
Βαγέαγε,ντ ἀϊχὶς ΟἹ πιο]. Τοίξρμας ἀς Αὐτία τι φρύξαντες ΤΡ τ α- ὦ 
χύων τὸ δράγμα, κὶ π]ίασαντες τὺ κουϑουορὲς πυρὸς ὡλεςτων τας κριϑτὲς ποιη Ἢ 
σαντες: [ρισατιιαι ΕἸ σα] ιιπὶ πιά πηι] τ πὶ τούγοης ὃ ρίπίμης,, ΒΟΥ, 
ἀςύιηιιε «Ὁ ἀςοτίιις ὃς ΘΙα τη] 5 τοραγραης, ἡ γιωτὸ αἰ χυρρν χὴ 
τὸ ἔλυτρον αἰφαιργσι. ΗΠ οτάσιπι Θηΐ πὶ ἐπ πὶ Ρἱηῆτιιν ὃς τα πάτα ποῦ 
Ριἰατἴινο ἐππιοίιογο παιάδγιγ. Ρ] ἴτας ἀεςοττίςατο ἀἰχιτ, θά ϑοτίτο 
Ὀοπίας [μάγοις ἐχολίξνατα. ΙΌσιπη Τοίερ αἱ οἰτατιισι ποη τητο!]ο-᾿ 
χίτ ἰητεγργας Ζυϊ ἴτὰ τγαυς ἔστε : 5ρ᾽ σαγαπὶ τη Δη!ρυ]υ πη Ἰσηὶ του--- 
τοηζ » Βοτάςξιπι ἀςίηάς ριυἵχης ἀτημς ἴῃ αἰΐος τηοάο ἔγαεει ἄις, 
4] ἐπιτη(αυα; Οταοὶς χόν δρίΘ:) "τι οἵτ, αττὶς πδπηρς ρεηιο ὅσο 
σοηΐξεέξιο εχ τε οσς Πιοίξοτ! 4.1.2. ςαρ.118. Ρ]15. Πρ «8, σαροτνς 
ῬΑ! Πάτα πὶ Ε|.6. ὃς Ὁ]. 1.1.ἀς ἔασι ϊτ.4}1 πησητογιπη. 

Αλετος. ὁ. [τοι ἄλντος.ἰρί πγο]ςηάὶ ἀϑειο.ΡΙαταγοῖι ἴηι ῬΓΟΒ δηλ. ἐν τῶ" 
ἐλέτῳ φ9ειρ᾽ μῆνον ἔλφιτον, τη 4 πηο]ςηάο σοηξεξϊα. ἢ 

Αλετον,αριιὰ Ατἤλεης ΡΟ ΡΠγιπο» ΠΗ τ ὠλοτρων, δϑηζαλων ἃ σῖτον ὅδ 
τὸν ἀλετώνα, κ᾽ ἀλέσας. 

Αἰλετρεύω,ν πᾶς ἐπαλετρεύω, ἀλήϑω, Ἀρο]Θη. Β]ιοά. 
Αλετρίζανί-,κ, ὁ, ος τατον δοΐδυξ. ΡΟΪΠαχ ἴητοτ τυξείςᾳ ᾿πτιπηφηῖας 

Ροπίτ » ΡΠΉ πὶ οτί αν σηϊποατ νεῖ αι (4] τογῖτατ ν αθ ἄλς» δ, 
σβῥίζως γεὶ {παρ ὶὶς. Ρἰ ΠΠ]μπιν ἀπὸ τῷ ἐλεῖν, πος οἷδ πλο]οῖς ὃς τρίς 
τετγεγα. Ἧ 

Αλετρίαι γί γσίπος αι: 44Π| αι τεὸ εἰς τεὶς ϑυυσίαρ πόενόμα ἀλοιῖσι, 4 
ἴη (λους οτιιπι ν μι [4 πιο ας. Η εἰν οἷ, ᾿ 

Αἰλοτρὶς ἰδὸς, ἱ, μυλώτρὺς, (ΟΑ{}} πγλοῇ.. πιο] ἐττῖχ, πυρ ογ ἰαδόγαης ἱπὸὺ 
Ρηϊτίηο. Π οπιογ Ο ἀγ.υ, ρῆ μιν σ᾽ οἷξ δἰ μνοιο γερὴ πρερέηκεν ἀλεσεὶς., 

Αἰλεύας ὁ, ΑἸσαας, πὰς ἔτ οχ ματα τυγαπηῖς, ΤἈθοοτγῖτ. Ἐ40].16. 
ΔῈ ἰιος ἀϊξξα ποθ 1} 1ς ΑἸειια για ἔα πλ}}14, ᾿ια πὶ τγγαη πιο Ὡς. 
πιο ίτἢ ἀρ ρο]]ατοΐη τ. ἈΠΙροντ ἐχροηὶτ οἵας ἱπτογργος Αρυὰ ΡΙα- 
τατο ἢ .«ἀς ἔάτεγηα σματγίτιγοχ εἰς Τ ΠΟΙᾺ. ᾿ 

«ἄλεύομα εὐϊτονβισίτο, φεύγω. Ο αν . ξ, ἐφ ἀλευΐοται ἡπερρπενειν,ἰὰ εξ, 
νι γεξιρίατ ὃς σαμεᾶς [οτος οηἰςό. Ηοπιογις Π|ΔΔος γ' κὶ ἀλεύ-- 
ἁτονκῆρρ μέλωναν, 14 εἴϊ, ἐφυλάξατο, ξέκλινς, οἴϊ διῃτοπι ἀλεύατο α΄ 
ἡλευάμίω. , 

Αλδυρίται αρτοι ἔς ἀϊσιπταγ ρδηΐβ σόποτα σαι απὴ ἀριϊά Ατπσπσιπις 
110.3.0θπιταῖς ργίογας τοῖς συγκομις οἷς γ Ἰηξετίοτος γογὸ τοῖς σεμιτο 
δαλίτως ρῬᾶθςς αι] πιο άϊ. 

Αἴλδυρον,εντὸ, Εἰγι πα, ρτορτὲ τγίτἰοὶ ἄλφιτον γεγὸ Βοτγάοὶ, ὄλόυρρν οτίαπα 
σοροτγαῖς ἡοπΊση εἰινηάς Θαϊςηο, πύρινον ἀΐχδυρρνν ττῖτιςςα ὥτῖσο 
ὯΔ: ἃς ΑἸεχαη. ΑρΒγοι.110.2. Ργ δ] ει. τὸ κρίϑινον ἐἴλδυρον, Ἰοτάς-- 

οοὰ τίμα, Ρίατο χ.ἀς αὶ θραθ] ς. ϑρέψον ται ἐκ μὔο' ἴ᾽ κριϑων ἄλφιτα 
σκϑυαζο μῆνοι ἐκ 3. Τ᾽ πυρῶν ἀλόυφα,, πυιτεισηταγ οχ Π ογάςο δί {εἰτῖπτοοῦ 
ςο ξιγίπαιη σουβοίςητος. Ηογοαοι. ἀλόυρα τε ἡ ἄλφιτα ἐποίοιω, ᾷ- 
τἰπάσηαμε τγίτίσεαπὶ Βογάςαςοάπιηις ας ες αητ, αἴλδυρρν ἐφθὸν, Ὁ 
Ρα]ς, Ατιζοτΐη Ῥγοθ]επ,. οἱ αἰεὶ ὃ. οἵδ᾽ ἀλεύρων ἐργασίαν. αι τγί τις ὦ 
Ρζαγηηι ἐχογοεηττῆς Θ42α.τοίςοτι 4.11.1. ἄλόυρρν "ἦν ων ἀλες ὦ 
δδέντων αὐτὶ ἀλφίτων λαμξαγεται,, Ειτίηα (Οτθοσι! πὶ ἴῃ ΡΠ ταογα πε 

Ροϊξηται Ισοο [πταλτον. ἐΐλδυρον κυαιου,αρυα οπάο τη Π|Ρ.3.νοττίσο 
Ἰοτεγρτος ἰοπχξηγατη ξιΐα; αἴλδυρρν ἢ ἄλφιτον αρι ἃ οιηάοπ Πδ.4ᾳ, 
Ραηὶς αὐ ραῖς Μάγος! !ο,ατίηα ἀὰτ ροΐδηζα Ἀπ οΠ]ο νογτίτασ, ἀπ 
λϑυρον ὀρόξων, βυγίαα ἀγιτηαιν ἔτ μαδετ σοί} 4αηά ὃς σ]ατίηδη- 
ἀι,φαίςο, ἀλόυρρν αἰρών, [91}} ξιγίμᾳ : ἰδ᾽ 4 επι. ἀΐλδυρον σήλτως, ἔκηλ 
Ο: ει [τίμα ιοίσοσ. .2. ' 

Αλδυρρδοιώτες,αριἃ Αητίς 14: ΠῚ σοπιις πέμματος τοτς ΗςοΙΥ οἶν. 
Αἰλόὶ ρρποιεϊνγτη οἷοτο, Ρ  υἱέγς, 
Αλδυρόμαντίς ἴτα ἀϊέξαις εἰς ΑΡΟ]Πο Στὸ δὰ ὧν ἀλεύρρις μαντεύφῶτ, 3 
Αλόυρότηστς «πὶ τηλία πααπάλη, τευ Πιπηαπι Ειγίησ. δι 14, Αττιςΐ αὐτὶ δ΄ 
τηλίας ανστ τὶ σιν σι: γοητία νίαγραητνντ ἀπηοταῖ Ιοᾶππος Ογαα 
πηατίςιις (δ 4 Ετν πλ.αὶτ ἐλευ φόπησιν ἀτοὶ στ δγῇ 0 αὔλευρον ῃος εἴξ΄ 
ξχτιθα στ ργάτυν ἀρτὶυᾶς ἐχ σή ϑω τα νῖ εχ σήϑω σῆσις ἤατ 8. πηι ὦ 
τάτο σιΐῃ τ τῦσις, γυὰς αἰλξυρέτησες, ιςπτι ὃί μένον ἸΠΙΟΓργοταταΓοος 

Διλῶ- 

᾿ 

ἡ 

“ 



εαἴϊας Τυπιΐπογονγδατις οου]ὶς, αρυά Ξορ᾿οό, 
ἐπα ΠΡ Π ς (δα ἐπαϊίνις. εἰ ὐρατοι» ἀἰϑεώρητος. ; 
"ἀλεύομαι. Ηοἰν εἶν. ἐκ εὐσαι Ἔχρόυιτ οτίααν αἰδοξασαι. 

ἐσω, πλοὶο. τι ορμαπες,τερ. καῖχεις γι ἀἶκ' αἰλούστεν» 
εἰδ, χεανουτσεεν, σῖτον εἰληΐστες ν τγιτισο Ὠγο το ἀλέσεες, Ὀ]οίζοτυι. 
᾿αν αν οἰ σης, ἀρὰ ἃ συυ ἀομὴ εὐλε δες, ἰὰ οἵς, πιο στον, τα Τα. ὐχοδς: 

αἰϑορεἰαρῖς 4υἱ πνοῖα ααπρίτοτ, Αὐήβοτο! ἴῃ Ρτοδὶ, ἐς ἔξ, δ. 
οἤξυρίο ν ἐκκλίνω, ΠΟαγογ. δεὸς γ᾽ ἐλεώμεεϑα, μι δ ΠΟ νὴ- 
αὔλην, ννὰς ργουεν δία ἀλιτίεεθο, ἀχέουσν ρτο κἰϑροίζουστ, 

Ἡἰρροσταῖ. - ᾽Σ ἀὐλὸ ; 
ΣΦ ὐ ςΑἸΠ ἀἶτας, νἱτατίο ὐποςροφὶ, σα Ἰτατίο. ργϑ  ἀΐα τιν πηυτὶ- 
πιγτυτεῖα, γο πνοάϊανν, οὐ οά τα σκέπη συγία πη, κατώδμε 

᾿ φ Ζαῖος ΕΗ εἰδάϊις. Ἀμρμοῦ τ᾿ ἀλεωρζω), ἴγ ὰῇ- γιτατ ἢ ἘΠΊ, ἔμ- 
γίω αἰνὰς (ογὴδτον ἀλεώρα᾽ ἀλεώρα καὶ αὐρὶ τὸ σώμα, Γογροτὴν νοὶ - 

τὸς. ΑΥΠ118... ὡς ράττιπτηγ.} ἀςπι ἐν. 9.ἐς ἀπ! ην8], τ «ἑρὶ δ ἵν 
ἔνεχᾳ εἐλεάρας, νἱτασάαΣ ἐπτατὶα αος ρίτγαυτη σταξία, 

οἰ οί τι πε, ἀϑρόως. ΗΠ Ρροοτγατι οὐ ξεττεπι. 
εἰν, τι ἰτοίςοτς. μωρανειν. : 

νας, ἡ ηχίοτας γογγοῦ,πλαύν. Οὐ ι ὁ, ἔπαυσας ἔλυς ἐμὲ , ΘοἾ ΠῚ 
᾿ ντ ἤποτα ξσογςῆι ἐγγασάινοάς ἐλιπέω. ᾿ϑιη,ν 
γον γοὶ ἀληδὸν,τεροητὸ, ΟΊ ργεοη ἢ η. ἐϑρέως χὶ οἰξαίφννξ. 
ἔϑεια,ας, ἡ, Ὑογιζας. κορὸς ἐλ ἀϑειαῦ ὅδε, τουοία οἷζν της Ρμεο μετ᾽ 
αἰληϑείας τὸ χαλὰναυας νογὸ (απ Ποηείτα. αἴ ἀληϑείαν τοβογα, Ρίω- 

Ἰὰς, τῶς ἐληϑείαις βλέπεται ὅτι δὲ σκότος. τοιοτᾷ νἱάετν αι ὰ 
ττξηςῦτα;. Τάοπὶ τη Ῥαγα! !ο ἰς., τάς ἀλνϑείαις πτῖῖς ποσειδιωνίθο, 

Ῥοβάοηϊς ἈΠ] ας ἐπ᾿ ἐληϑ εἰᾳ εἰρκυῦνα, ὃς ἐπ᾿ ἀλυϑείας σκοπεῖν, 
5 ΠῚ πτοάο ἀϊοίταν ἀρὰ Πεπιοδίιεη. Αγητορῆαῦ ον» "ἢ Ρίατο;, 
ἐπ᾿ ἀλνϑεία σὺ μδ' τὸ μορίρτυρος διαῤῥαγείης,, μυδενὸς ἐ μπεπλυ- 

Ρ- τοῦοτα, γορίς. Γπσᾶς τὴ Αὐτοταπι Αροίϊζοϊοτγυ πὶ Παρ. 4. 
ἀλυϑείας σιωίχθηστιν δ3ὲ τὸν ἄγεον ποῖδα. νει ὁ ςοπυςπετιηῖ δά- 

ἐγίις βθσξξαπι Εἰ τιν, ἐπ᾿ ἀληϑείας καιταλαμζανοῤια)νῖ εἸρία σοη.- 
Ῥ το. Εν Αξϊοτ. Αροῖοὶ. ἀλήϑειὰ διὸς ϑυγίτηρ χῖλ πίνδαρον ἴῃ 

ο γι᾿ ὦ μοῖσ᾽ ἐγιὰ σὺ κχἡ θυγάτηρ ἀλήϑεια διὸς αἰνὰς το Πιροτὶς ὅς 
11 χτ' τἰω πεερριμίλυ ἐἶγει Ὁ πὸ ς φοῖς τέο) εἰλὴ ϑειαν χρόνίθο, 

ΕΣ οὐντός ἐτγλς. ἀν.“ τ- ΝΜ , - Ν ) 
"πῇ ναζοξητα ἴῃ νἸτἰ πα: τὸ πρῴ γμα τὸ μετέχον τ ἐληϑ εἰας, ΝΟΥ Γη, 

ἀλυϑὲς, ΡΊατο ἐς τ τας, ἐὰν τ τόυογα, ἰᾷ φαοα εἰδ, ἀϊοὶ- 

τῶν δι ῥτὸ ἐσάξην τώληϑες. ' 
τῆι ἴο αρτορεποϊτίπιανδἀυογδ πε, γουστα ὀντωφιρτοίς- 

αἷϑ σοφά ΕΠῸ στειι ἀΐληϑες Οπημ Πα σην λἀποτο Δ ἀΠϑγαῃτ!5 
νι αραά εὐϊπἄςαν σϑπηισατη ἴῃ ΡΊατο, ἀϊσςητὶ ΡΊατο- ἐγὼ σ᾽ ὀκεῖ- 
ν ἊΝ βῷ σάνυ. (ἩγΟΓΎΥ ΠΣ [δ᾽ ασσὶς,, Αἴλυϑες, ὥδειλότατε πάντων 
διωκόντων, ἰὰ εἴτι νογόπετ!τάης τειογαὶ ᾿ 

Αἰληϑέφατος,ν οὐ Π πιας,ἀληϑες ἀτὴ πεῤφασις, οΔαία νεγ ἤπια ΤΒαοΥ- 

Ἰ ἀΐάες. ᾽ 
ἰληϑεσέρως,, ψετγίας. Ρίατο [τὍτο ρτί πη, ἀδ τορ Ὁ ]1ς. εἰιπῈ Ρᾶσιῖ- 

ουἶα, ὡς, πότερον εἰς ἀ χηϑεςίρως δοκεῖ σοι χε γεώδαι γνττα πὶ νογπις ἀϊ- 
Ἰάειτσ. 

εὔομαι ἰάστι αὐοά εἰληϑεύωις νοτὰ πΊ ἀϊςου δ γε εἰ Ὁ δ πγινάσκεις ἐς 
οι χηϑευομάνω κατά σοὺ πίω ὑπο ἰὰυ σ᾽ κήϑυς, διόρϑωσαι μετανοίᾳ," ἢ ἃ-- 

ο΄ φυοίοίς νετὰ πῖς σαι ἀεἀαξξιτη ὦ Βλης [μἰριοἰοαςηΣ,, αυδὰ 
ο΄ χηοεῖ ΟΌ] τας ἢς, το ρ σοπεία σοττὶρ εν ὠλυϑεύεται, γνογὰ οξ Οαρίτωτ 

᾿ς οτἴδπι ραἤηεό. ᾿ 
ἰἈληϑευτικὸς οὐ, ἐγ ΕΓΑΧ. 

ϑεύα, μ. ἐὐσω, νετα ἰοηαότν ἔστι νότυς, [οξίο ὡφο,σαΐ ΘρΡρδηϊἐδτ 
πάζω:νεταπι ργοητεοτονογαχ (πὶ, ἀΐαηο ἀραὶ Τ᾽ γθισίαη, γο- 
τίτατεπι ἰξέζογ, νογὲ ἀϊςο, νετατη ἱηἰρίςιο, γεγὸ ἀστογγητηο, γὸ- 

᾿ς σιμὴ ἀϊςογνέγα ηι τοάάο εἶτα ἀληθεύειν εἰξ γε] ργαίζαγε ιοά ἀϊχα- 
᾿ σῖς, γεῖ γεγαὰ ἰοααϊ.Ἰατατομιις τη Τ με πη ποοΪο. εἰλυϑεύων χέγεις, 
ψέτζα πατγᾶς, ΚοΠοΡἨ πη λέγειν οὐδὲν ὅντε αὖ μὲὴ εἰλυϑεύω, πὴ }}] ἀϊοο- 

ο΄ χεαηοάποη γοτὲ ἀϊς4ῃ1. ΗΠ ΟΠγοΓ. ποῦν τα σ᾽ ὠλόϑευσον. [το ΠῈ ὃς Ὁτὸ 
ἣν ἘΝ ΝΣ ΒΕΙοἰμοιίυο: ᾿ 
᾿ ἈΑληϑευτικὸς » Αττοτεῖες ἀε πιασηβηίπιο αἴχις, διὸ κα ταφρρνητικὸς γὴ 

Π ὀἀἐχυϑευτικὸς, ἱ πειῤῥησιαςιικὸς, ντ δ᾽ άοτα: 
Ἀλυϑέως,νετὸ ,ἀληϑώς, ςαοτα, Π ἐγοάοῖ. 
Αληϑυΐη,νετίτας, ἀλη ϑεια, Πογοάοτι. ἀληϑηϊίω καὶ λέγω, τογσ ποτίοτος 

ἔν 1:11. Ὁ 
Κλυϑδὲς ἐδ. ὁ ἡ δννοτγαςνν γα, υΐξτιις, σττας, νογαχ, νου ΔΙ σας,Α.] νετα 
᾿ ἀϊεϊ: [τότ τηεπιοτγοῖῦ ὦ ργισλτοδς ληϑη, οἰ τω! ον ἀρ Ριηάλτ, τὸ 
ἀληϑὲς, γογυπη. τ᾿ ἐλυϑῆ λέγειν γ» νογα τη ἀΐσετγα. Χεπορῆοι ΟΥ̓ΡῚ 

ἐξ Ῥαάια Ἰδ.1 ὠλ»ϑεῖ κόγῳ τοιοτα, Ἐογοάος. τὠώλυϑη ἀκούσαι, ΓΟ ΠῚ 
᾿ ρεγευς ςοσοοίζεις. ͵ 

; ὡς μ. σω π᾿ χα, γοταχ (Ὁ πΊ γοτα ἀΐοο,, ΒΡ] υτατοῆις ὃς ἀληϑίζομαι 
᾿Ρτο εοάςπι αρυὰ Η ἐν οὐοτιιπη, νοτα σα θοτ. 

ο΄ Αἰ λυϑενὸν τὸ, Ρ᾿ΠΠΠ]εΠ1. κοπανισήθκον. ΕἸ οἰ γςῃ. 
-. Αἰλυϑινὸς δ, ὀγνογας, νεταχ,νογὸ νίπτρατος, ΠΟΏ «ουπέλες, σοπαϊηνίς» 

φοττας.ΡΙατο τὰς Β ορῸδ] ὁ το ὄντι αἰννδινὴς αὔχων, δίς. γἁ εἰ, ]οσ- 
εἶπας ῥτίηςορς. ὃὲ ἐληϑινὴ πόλις, σ᾽ ΘΓ ΠΊΔΠΔ ὃ γοτὰ οἰαἶτας. [ἀ ΠῚ 

Π ἤη ερηϊιῦ ἀλιθενῖς ἐμέλείν σοφίας," ἃ οἰζο! ΠθΟγΔΠ1ς [ὰρ τ πὶ σιγά 
δϑίϊςοτς, ἀλυϑινοὶ πῶσδες ἀρυ ἐϊπάοπι ἴῃ [εσὶδινετὶ Π]1), μὴ ποίω- 

᾿ ποὶ; ποη αἀορτίι! ἀλυϑινὸς λόγος εἰζ αι] ἐνδιοίϑετος,, 401] Εχ ἔξηζοη- 
τ αἰ αὐϊ πὶ ργοΐογτιγ,, ΗΠ ογπιοσεη, ἀληϑινὰ μδλά αρι ἃ Ὀ]οίςζοτίά. 
Ν » 

᾿ Ἄκοι, 
ο (ἢ 

ὟΝ " 
υ 

γετγὸ, αὐτὸ τὸ ἀλγϑές. ΑΥΠἸΟρμαπος νεφ.ἴληϑες ὅστι πέρ ες᾽ς 

ἊΝΛ 89 
Ἰιδ.χισαρ στ ἄς πγαϊὶς Ογἀοηϊ ς,Γὰ οἵδ, ἐξοτοπεῖς, πταΐα ψυῖ: γοτ 
Τυρτιαρρὶς ςοτοησα;νοτα ροπταν οἰ Πὰς δε Μάγος! ις: Ππγα]α αἱς- 
τῆ ΐηα Ε ογπιο] αυιετίςι συ πη σαγρὴς Μάγος! ]α5 Ἀ αο ἢ ἔμ Γδοιτας: 
Ἰηὰς ἀληϑιγῶς ἀρ ΠΟογατινοτό, ἀχηϑιγολοχα, ΡΊατοΙ γο τ] οφυΐαπα 
ΟἸςογο. Ια τι νογιςι οἵα τη, ἐλ 

. Αἰληϑυγνωσία, ἄς} (μοι! ϑεογνωσία: ἢ ἀρρε!ίλτας τοΙ ρῖο οττμβοάοχα 
αὖ Ατοορασ οτίλον ἀληϑότες. 

᾿Αὐλυϑοιπὴς ἐθ ὁ ἐννοτγιάιους, ἐψόδες. 

᾿ Αὐλήϑα,μιλσώ, πύχαν τρο]ο, ἔληρο. ΤῊ ορτ ΠΡ, 4. ἀς Οαιῖς ρίλητ. 
“παρτατοῖρ' μὴν ἐκ ϑοντες χεώμεϑει, 10] ἔταηρξατος." 

ΝΥ. “ ν - ἴω," » - Αὐχηϑῶς,νοτὸ οοττὸ, ἶτθς σοητγοιυοτα, εἰς ἀληϑῶςν ςοττὸ, τουστγαν ντ 
Νοτυ τὴ Εἰτοατ,ρ] αινὸν ντίαυς, Ἀαπὰ ἀυ᾽ὲ » Πἰ πεῖ πὶ ϑεϑαρεπὰς οἷς 

ει δἰληϑ ΩΡ] ληδ ἡροοὶς ἀϊα λα αυαάαῃη ας πηαὶςἐτατὶς ΡΊ τη. 
Αἰχύγθο,ε ὁ πόροι υἱ ὅἴηξ Ργαάα οτιςαὶ ποη (ἀρρετίτ ςορία οἰ δίγετ- 

ἡ χατῆ ἰς, ν πὰξ ἀρᾷ Ἡ οπλοτγ. ἢ Ἰαά. β ὠλϑήγον πεδίον, ἃ ΒΕ Ποτορ ου-- 
τὶς ἐγγουῖθες οἱ ἀρρε!]άτιην. ἀλη ον πεδίον ἀϊοίτον οτίηι οΑΠΊριιΒ 
ἰχτιῖς. ἀρὰ Ηοτοϑοιατη, αἰληῖον πεδίον τ κιλικίας, , ἃ γ 4}14 νοτγτιταῦ 
Οηϊςεία; πγαγί τὴ πα Ῥίαπιτίος. Αἰχήζθι ἄπορος πένης δυτὸ πῇ μη ἔχειν 
ληϊον ἢ γοίῳ σιτοφόρον χωρίον ;  δτὸ τῇ μὲ ἔχειν χείόμ 714 εἰν ϑτορβοο 
Ῥεσυάαπις τ᾿ 

Αὐλύϊφιδο, πηργα δ ]ς, ν ἢ 
Αἰληκϊοπέδυ σε, ἃ εἰν, ἀοηπεητίδιις γίπου] ςὶ 
Αὐληκῖςθ.,ε, ὁ χὶ ἡ μη ιιαπη οοἤλης, Ποὺ Ἰητογαυϊείσοης ἰαρὶς, 463 
ΕΠ, ρογροτμις,  ηΒηΐτας. 1.4. β,ληκῖον πολεμίζειν, τη ἀοἰἰηοητος 
Ὀολίαγο, εἴληκῖφθ. ργο ἐράςπι ἴῃ ἘΡΊρταπῆ. γηὰς αἀποιθίαπε Αὐλή- 
χἰωεϊοάἀοϊηρηιϊςι ἀχαταπαύςως. 

Αὐληχὶ ὦ ὅΘ-, ᾽ν, ΑἸςξϊο, γῃὰ οχ Ἑυτίϊο: φιιαῖ ἱγγοσυΐοτα ὃς πο ἀς 5 
πηςης. ς ΤΕ 

ΑἰληλειμῆΘ- κ ἐς νηός: 

Αὐἰλίλεχα, Αἰτίςὸ, Ἀπὸ αὦ ἤληκα ἀχήϑω," 1 Ὁ 
Αὐλυλεκάγαι. ΠΟ ἢ ΠΠ 10 Ερτρταππίαῦ ἀκέων πηοῖο. 
Αὐἰλυλεσωΐ θ: ε, δ, πηοἱ τας: νη ἐς εἰχηλεσωῦῆῥον σῖτον, τσ π]ςητα ΠῚ ΠΊΟ ΒΒ 

ταν Ατηΐζοιε!, Ἠσγοάοτο δὲ ὙΠυσνά! ἀϊ,αὉ ἀλίϑω. " ᾿ 
Αἰλύλνμαι δι ται! ἀλάλημαι γε} ογγοῖνς πτ ρυαίξητίς τοπτροτὶς. 1 145 

10 Α λάλημα. » 

Αὐληλημυῆθίθ, νηξξας, ρογαηξευς : αν ἀλείφωινηρο, ἃς ἀχϑλιφα αὉ εο- 
ἀςην, ΟΧῚ. Ατεῖζα ᾿ητ ρρατο τάῖνηάς ὠξαληλιμυῖνον τεῖχίθ. οἴ; 
πλαγα5 τοέζοτιο ᾿π αι γι» ὅς ἰοτσατος, Τα σνά,. 

Αἴλυμα τος, τὸ Εἰγίπα ἐοξξα ὃς Αἰλημμς ἀρ οὶ μι ὐδοιπόρζα ργοξεξείο. 
1ιςὴὴ αἴλημα γα ὐδαλιγις κὸν παν ἐργημα γα σούτο, ὅθηπρεμμαναρίμμα. 50- 
ΡΒοοΙος τὴ Αἰᾶςς, χρκών ὀγγανον τέκυε ἀιαεοτίου κφικοπινε σάτον αἴ λημα: 
ςρατοί,ι. πλιΐη. ᾿ 

Αἴλνανοττο : νης Αἰλήοϊναι ρτο ἀλίω αι, 14 οἵδ. ἀθροιϑϑνῆγαι, υςραφίω αν 
πλόμυϑίι αι, σοη τεσ γ ἐκκλίνειν, ἐμφεύγειν,, ὠσοχωρεῖν, ἴς τὸ- 
σιρετο, : 

Αἰλημοσειών»ς γγαττοτ, να σατο. ον Πὰς Ῥοετα, νόσφιν ἀλημοσειυύίω 
“ονλίω) ἀκα μὲτρ ύσειῶι, ΑἸ Ἰφιαπάο, κὶ “ν᾽ τόπων ἐμπειρία, ροτιτία ]ο- 
σοτιπγ. ἃ ΡοΪ.2 αξγοιο ἀλημιοσιυλησιν ἵκοντο... 

Αλέμων:ονθ.,δ Ἔττο,ἐγγατιςυςινασαοπηδάϊους,1.1.Ἐρὶσ μφω μὴ πεν 
εἰὶ καὶ ἀκίωονες. Αταῖϊος » Οὕτω γὸ μογεροὶ κα ἀλύμονες αἴγλοϑεν αἴγλοξ 
Ζωεμῆν αὔϑρωποι, {ἰς ατωιπηηοῦ δὲ ογγδητος,ἤλανωώμάνοι, ΤΠ οη.Ρτσ 
[ςεἸεγᾶτο ἃριὰ Νοωπιιπι»οἰλήμογες ἐς ὶ κα ὑμεῖς 1 ἀμαῤτωλοί. 

Αἰλνϊμωτος,ἱ οι τοἀ τυςγἐφύλωκ! θ:, Ὁ 
Αλίω, [ασὶ. ἄνην, ιν ἔὼ 
Αἴλίωον ἔλαιον, απην ο 44] Ὁ πὶ οἷοι Πλ, τὸ αἰμυ γδεώλενον ἔλαιον, Α ἔτίιις [1- 

ὕτο 7.(ἀρ.69: Ι 

Αἰλήπεδει, σα τΥΡὶ ἴαχτα Πγαγδ, ἀστὶ πηαγἰ πη] ἴσο ῖ Ρ. ροττα; αἰλίπεδα, 
Αλήπορονγβος αἰδιις. Η εἴψο ἢ. ν 
Αληπῆθ:, οὐ 7 ὁ χαὶ ἢ, ἀκρτητος καὶ ὠκφωταάλυπῆίθ:, ἱπου ρα  ]ς,, ἐπτ 

ἐχρυσηαθι!ῖς. ; 4] ππιηϊπιὲ ρος σαρὶ νἱάοτατ » ἱποοπιρτο- 
πιοηῇδη!ς, ᾿πάσριςβοπ ΠΗ ς » ἐπ ΠηςηΠ5 9 ἐπα ξας » ἀκ ετθ., 
Ἰπβοτοηζαδ. αἰλητῆ ὀτερρὶ » αρυἀ ΤἈυοΥ 4ἰἀ. πλίπεις σα] ρα 1] ος : γ- 
Βὶ Ἰητεγργος ἐχροῦῖτ μον ἀϊξειοηςπ) αἰχατηγόρυτοι, τὸ ἀλυπῆον, ἴῃ σα 
δμαρεομάαβμη, 4ιοά ςφρὶ ἤθη ροιείξι μίης αἀμιοιῦ. ἐλύπθωρ εἶ, 
εἰχαταγνάς ὡς. 

Αλήπηωρ ορος,ὃ ἰλςοτάος; 

Αἰχίπθως, αὐιιοτῖο ὗτα νι οαρὶ ἴδε σοπιργομοηάὶ ποάδυφας. 
Αλήριανοἴἶα, δε. 
Αἰκὶς, χἀάεηίατας,, εοηί μη δι 5) σοι ΠηΙηἷς 7 ΡγΟ πη σας ; γἱάς 

Αλεες. ν᾿ 
Αλῆ ο([εἰτυτη Αἰμςηἰς:αὉ [Τὶς ἐλῖϑις ἀἰςίτατ, 
Αληϑδιέωσι, ἀρὰ Η! ρροογατε πὶ πλόρῶσι ἀοςἰρίητιοτίοηζ, 
Αλησιαξν  ξηὰς,αφρράγτη, διοὶ τὸ πόδα πᾶν ζωον ἰλά ὧι δὶ ϑεόν, 
ἀἰλήστον» ὁτηης ιφα ΠλΟ] ΣτυιπῚ , πεῖν τό ἀλαηλεσ μῆῤον. ΕΠῈ δὲ ἀλησῆα κο- 

λάγηναρι!ἃ Η σπτοτι δὲ δεγάσοη, 
Αλησίας, ΗεἰγοΒίως ἀεὶ (γί οῖς απονδεὸς,, αἰοχαὶ γ ἔσσάοτα 5 ἰα- 

ἀυςσιᾶςν 
Αἰλυς Θ,κ,ὁ καὶ ὑνάκάϑητος εἶπάς 1} 15» ΟὈΙ Πα οηἰς ἐχρεῖς, ἡρη Οδ}1- 

αὐσεπάις, ρατροταις, ποῦ ἰαϊξηβ. ὥλης Θ- αἰάλνψς ΡΕΠΟΩΣ, ἱ, ρα 
ρτο που πο, αδν πο }]α Ἱποδίζωταιίς οδ]ϊαῖο. Ἶ 
Αἰλυπεία ας," ραἰλτογεγγαζιο. 
Αλυτεύω μ'σω α΄. χργοιτογῃςηἀϊςογγασοτ,ηλόν μαι ΟΠ ξ, ὃς δέν 

ἀλητευωγ γδζο. 

8 ἢ)» 



οὖ Α ἃ 
ὅλητος καὶ διοιτο,νασας, πιο ΐσι5. Οὐἀγ[δ᾽ ἕ» αὐόρες αἰλῆσαι ψευ λοντα)ν 

μος εἰ, οἱ πλδνωνάνοι. ΗἩπτοίοτ, ἐλήπζω βίον εἴλιῤυ,ρτςορταίε! πλεα- 
ἀϊοαηι νΊτα 1. 

Αἰλυτερορρς γε υ ἀἸσἰ ΠΟΓᾺς. 
Αἰλητάρεσ μι (αἰτατίοοῖς ἃς τγίρι 41) ἀρὰ Αἰβεη.14, 
Αἰλήτις ἡ ,ογγα απ "νναρΑνᾶς Εἰζαηιν Ατἢςηϊς. 

Αἰλυτον νῈ] Αἰλητὸν ξντῆνρτο ἀλόυρον, Ἑτοτίαη. Ηεἰν οἱ, 
ΑΔ Θ αιοαϊοτνοιτατ!ο,ϑερμασία ϑεραπεία, ΕἸ (γε. 
Αλδαῖα η. Μεϊειρτὶ πιάτει. αἰλϑτεία, Αἰ τα, ᾿χε τα ἡια τη ῃοπη}]- 

11 νοςδητ ἱξίσκον: σθηις εἰδ πηαΐιια: ἀστοῖς {ἰς ἀιξϊ 45, διὰ τὸ πολυ- 
αλϑὲ; κἱ πολύχεηστον αὐτή ς,, ἰὰ εἴτ΄» ααοα ἰητεγ ργίητας ἢτ γε !ς ὃς 
Ρἰωγιηλῖς ροί σας γε πιο ίς : ἃ γοῦθο ἀλϑαίνω. [)]οἰςζοτί 4. ̓ῖθτο 3. 
σαρ.163.8ς ΤΠ ΟΡ ταις. ἈιΠοτ.Ρ]δατ, [1.9.6 ἀρ.15- ἐαάειη ἐϊοἴτον 
ὃς ἀγκία μαλαίχην Αστο[εῖς πταϊαα, Ὠιοίξζον!. τθτάθαν, δὲ το 6. 
οΔρ.6 1.10 ῥιζῶν τῆς ἀλϑαίας, ἰὼ ἐξίσκον ὁνο μ(οέζουσι ῥωρμιῴοι,τάτουπι 
αἰτματα, φύδη [τίπι ΕΒ ἀϊσιηῖ. Μάγος τγαρήτω]ις μι- 
διΐσιην. 

αλϑώνω κἡ αἰλϑέω κ᾿ ἄλϑω, ἀυξαήω λα σεο, σατο» πηράςοτ, ίληο, ΕΟ: 
νης δυσαλϑὴς,ᾳ8ς δυσδίλϑητος. ΑὉ ἀΐλϑω,"πηρετέεξξιπι ρα ἤτινΠ1ν 
ἠλϑομίω 3.ρογίοη.ἠλϑετο: ὃς ὴς δασπλθηῖο ἀρ ΗΠ οτηογ. ἄλϑετο, 
14 εἰϊ. εϑεεαπεύετο ἀφυγιαάζετο, ὑγιὴς ἐγίγνετο. Αρυὰ ΗΊρροοτΓ. ἀλϑεῖν 
δι ἀλϑεσκειν,σιγαι ον ὑγεαάζεινγίχματα. 

Αἴλϑεξις εως ἡ μαματίο, ἴασις ἀρ ΗΙρροοται. 
Ἄλϑεις, ἰΘ- ὁ, ηγεάίςα5. 
Αλϑηνιαφνίαασετααἰτατὶ σου ογεης, ϑεραπευτικὸς ΓΝ] σα άοτ. 
Αλϑυης ἡρκονγηλς ἀο} Γαισάται. ΝΜ σαπ ον τα Ἱ ποίας : 770 μὴ ἐγὼ 

ϑρηνα πτῶν τα Κ᾿ εἰλϑηςἤρκα γάέσων, 

Αἰλϑος εἴθ. τὸ, τοις ἀτιτη, φαῤμακοΥ, 
ΑἿΔΊΤ,ρίο ἄλατι. : ὅν 

Αἰλία, ἡ ἀτοτ,ανατο, σοῦ στορ ιτἰο ἐκκλησία, αἰ προισιμα γοοπτμϑαραά Ηε- 
τοάοτιιπι ἀλήζνων ποιηστάνάνοι,οπταηι σοσεηζος: ΠΟ ἰοςο, ΓΟ ἢ] Β}] 1 
{ιοϊςηζες. ἀς πη οαἱλίνω τἶα᾽ περσέων {᾿ ποινίστιτο, σοι οΙ ΠΠπ πὰ Β ογίλτι πὶ 
ςοὐρίς. «λία οἴ14ΠῈ ἰἰσαιῆοας ἀρὰ ἸΝιζαηζἝηιπι Ρ ςατιομο πη, 
ριαάδηι ρει. [τεπη νας (4: τέγη Δοςοπηπιοάμπι : ΒΡ οἸἰυχ 
1.10. ἀλίας, εἰ ΟΝ Αἤδοττ ρτο πρασταὶ πλινϑείας. 

Αἴλια ξοιτὰ ἃς ἰλστὰ ςυρτάϊη!ς ἀραιὰ Κ Βοάϊος, Ατβοησας ΠΠΡ.ΐγ. 
Αἰλμοίσες αἱ ναία Βυιχίη8. ἴῃ Πα δες [4] τεγοθάτι , ΡΟ ΠΧ [ητ ετίάτη 

αἰλιδυτικοὶ πλοῖα νοἱ μικρᾳ σχαᾳφίδια, 
Αλιαδαι οἱ, ρηζατογατη ΠΙ) : ρατγοηΥ Πηΐσιπι οἵδ. Δοοὶρ τας ρτὸ ἱρηῖς 

Ρηοατοτιθιι, ἴσας ἧες ἀχαιών,ρτο ἱριἴ5 Ας ταῖς. Θορ οἰ ες ἴῃ Α- 
ταρο)τίς αὖ φ)λοπόνων «λιαδάν; τὰ ο[Ἐ, αἷς εχ ρ !ζατοτιθιις ὃ νΌ] ἰῃ- 
τεγριςοτος αλιά δα) οἱ πώδες εἶσ α)φέων»ἤγριω οἱ ἁλιεῖ ςνὦς ἀσκληπιά- 

δα οἱ ἰατροί. 
Αλίαες κοἷ,τα πηατὶ βληζας γφατίτἀἰοἴτας 8. Α'λιαέες. 
Αλιάετος, ΝΑ] Ἰαστι Δα 12 τπατι παφοαίας νιὰ5 νοτίτας εἴτ Τυ ἀκ 15,ΓΑρ. 

“τα. Πιοα! τίς Ρτο εοάςπι ἀϊοίταγ. 
Αἰλιώετος, Πα ϊαΡςτιις : {ς ἀνξξα οἷὰ αιιὸ ΡετΑΣ βλᾶτο ὅς [ᾶςιις, Ατ τοι. 

1π0.8. Δ Ὡγ πα] οαρ.3. 
Αἰλιαρὸς »ὁ, 316 ςοηἐίτας. 
Αλίαρτος, ντὸς Βασοτι ΗΠ οπτοσ. ΠΙδέ. 6. 
Αἰλιαὲ ἀδὸς γη ,παὰτςσα!α πτατιηδνοΥ πτατηαι ἴσα] 4ΠῈ ρ᾽Ποάτοτῖδ πὶ ψοτ- 

τις Πᾶρας ἀριά Ρ]ατάγοαι τη ἴῃ δοϊοης, ἐλιαὶ ἡμέρα,ντ ἱπιριο πα 
εἰζ τη Οαπληο Ρ]αταγοίιίνργο ἀϊς ΑἸϊευ,αθ Αἰια θμιο δά 4ιιεπὶ 
ἘἈπιδηὶ ἃ ΟΔΠ]ΠΕος ν᾿ ξισγα πτταρά διά ρα ἰη Ργοδ  επτατ. τὶ - 
Ὀἴταγ ρτο εοάςῃι ἀνα. ἁλίας βαάτραχίθ’, ταηα ρ Γζατεῖχ » ρ (τὶς 
δριιὰ Αγηήζοτοίεπα Αμισπαὶ. Πἶτο 4.ςαριτς 37. νι] Ολζα γαῖλπη ἐχ- 
Ῥοηΐτ. ; 

Αἰλίας ὃ’ Ἰρει τα  Π1ς,ν Ομ πηςας, πλυΐτιις, ἐπί  ραγαθ }1ς » αὐέγκλητος, 
ἀπεεπῆθ- ἀφυκθ-,πολις ἀκατάπαυς Ὁ- ἀἴτιμος. αὐελλιπὴςν ἀχῶώρας:Ὁ-, 

«ἶδα τὸ λιάζω͵ τὸ ἐποκλίνω ικἡ ὀκφεύγω͵ 4 Α{] ὧν ὑκ αἴ τις ὀκκλίνοι. Δρο]- 

Ἰου.2.Αὐσόμαμτ. εἰρεσίη σ᾽ ἀλίαςτον ἔχον πόνον : ὃς 10. 1. ἦ ἡ πολεὼ 
κιν᾽ ἀλίαςον » ἴησοις Π ἕξιις. Ηοπγετ. ΠΙΔ4. 8, πόλεμος δ᾽ ἀλίας Ὁ. 
ὄρωρε, 6] Πα τὰ ἀοτς ποτα πη οἵδ, φρίω ἀλίας-Θ., Εαγιρ ά.1ἃ εἰϊ,ἄφυ- 
κτος, ΠΟΙ [ΠΡ] ΠΟ τανρΟΓΡ χα. ἀλίαςτον Λάμ αΓΡ. σἀρίταγ ρτὸ τηάο- 
Πηδητεγ. ΗΠ οσμ. Δ ὦ. 

Αἰλιξόμτιας φυλὴ τ δὺς ὅτν σ᾽ απάγνογτῖς Μοτζιις. 
Αλίξας,π:οτταις, αβοφὶ τὸ μὴ ἔχειν χιζα δα, μότε ϑερμότηται, 4 ὁ 4 πἰ ἀ}} 

Βυπιοτις ἴῃ {ς πασοατ, ντροῖς πηι σα]ογὶς αθιτίοης μιά ἐχ- 
Βαιηξας ταῦτ ἔτροτο τίσςηβ. Οα]. ἰδ... ἀξ τεπιρεγαη,, ΑἸΪτογ ἀὰ- 
το πῇ ΕτΥΠΊΟΪ. εἰλ ζόμταις ἀοΙ αἰτ τοιὰ δαὶ πενίόν ἀτάψοις. δί «δὺ ἐν τῇ 
ϑαλάδσῃ τελευτήσαντας, ἀρ 416 ΠῈ οτίαπη ραγοχγτούως (ςεἸδὶ- 
τις αλιξαύτας αμα11 εἰς ἀλαξαντας." ΟΔἰΠπηαςῖνας ρτὸ ἀσεῖο ρο- 
{αϊτναϑοσὶ τὸ μὴ λεἰζεῶι ἐν ἀσονδαῖς, ἀϊ οἶτον ἃς ὠλίζης. 

Αἰλίξας, ὄντος τυ ας 1 ἔστγογι Πγ.»ὺ γεκρὸφνκὶ σκαλε τὸς ἢ ποταμός. 
Αἰλιξατεῖγ ἢ εἰν οἢ οχροῦῖτ ἀφάνίζει, Αλίζατος ν ππατιρταάιις, ΑΠαΧΊ]ας 
ΤΠ αριὰ ΑἸποη: Πδτο 9. ἐδ ὁρειν ὅμοις υμδγ᾽ ποιήσοι δέλφαχας αλιζάτοις, 

Ῥοτγοος πηχάγηος. 

Αἰλιζϑ ύδιν, ἢ ἤλᾶτο ἀσιπογρογα, οσσιίτατε, τὸ καταδιώ εἰν χρυ πῆειν, κὶ εἰ- 

φλνῖγ τὴ Ερισιλσι εἰρκλης αλιβδύσαστι χυγαίης δέμας. 
Αἰλίξρεκ τος, πλάγι ἀὉ ταῖς 211 Ἐριριάη,, 

ΑἸλίξροχ 9... αν αγὶ {τί στ: 5 01 ἃ αλατὶ ἀδ] αἴταγ. ΑΡΟΙ] οι. 2. πέτραι 
λιοσαί ες ἐῤῥίζωγτω αἀλίζροχοι. 

Αλίζρω τος κα, ὁ, Δαστας, , νοὶ ]ς ςοηίαπηρτας » γὙοῖ πγαεὶς Βαξειθι 
!] 

ἌΤΡᾺΝ 
ἐχοίας ἱἄσπὶ ολιζρως ἀρ ἃ ΠΥ ςορ ἢ. (ὰ 

Αἱλίξυες οἱ, ζϑυγνῖταν, ἐμαὶ τὰ ριατι άμιπποι σοπιΐποϑ διζοπι οηθιος γος 
τοτὸς ἴῃ ρισοα Βαροθαηζ, ΨΩΣ ἀμγισα ν ἰτοσὶ ἀπηᾶτης ἰη Πἀεθας, 
411} πιδίπιης ἄλίξυας ρορυΐος οἴϊο 4μι ντοίσδητιιν οἱ μίπποις, ἰ,ςααῖθς 
Ἰυσδιῖς, 

Αἰλεγείτων,ον(Θ», ΠΑ τ] Πλιις, ΝΟΠΏΙΙ5. 
Αλιγγνης»ἐθ-, ὁ καὶ ἦγ ἴῃ πιατὶ πατας.  ἐποτὶς ορίιμεῖ, ΑΙΠσεηᾷ νοεῖς 

Εἰ ίμγας.Ὗ ἴσθι τις ΙΝ τα ]ο ν᾽ ἐπιις. ᾿: 
Αλίγκιί(θ., ὁ ΠΠπλ1}18 ρα ἰσπιοτ, ὅμοιίθογ με ἐγαλίγκι Θ᾽ ρτο θοίεπι Αταθο 

τις, κεῖται ἐἰλέγκια δειγωτοῖσε, ρ ΟΠ ΏτΙΣ Π Πη165 γοιίτη δι. ἢ 
Αλίδες αἱγγαία Δοςοτηπιοι. [2}1 τογθη 40. λιασες. ὶ 
Αὐλιδιγὴς 401. 1π πχατὶ γο αἴτια, τογτῖα (γ}]αρα ᾿ου σα. ἀλιδεγης ἐμπορία, ὦ 

Το πολλὰ σρέμιμτει ἔ χουστι. ]ΟΩΥ [ἄς δἴτη οὐ θ5 : ὙὉ 1 411} ἰσσητος 
εἰλιμυδείθο, ἢ 

Αἴλιδίως, (ατὶς απ ἀὲ, ἑκαγώς μετρίως άλις. 
Αἰλιδνοφὴς ἐ(Θ:,ὁ καὶ ἡφρυτρατευς, ἐλεργής. 
Αλιδ' ύωγα τη ογρΟ, αἰλ ζδ ϑω! ἢ 40 ἀδιιηάατ β, ΖΞ οἱἵσο ποτε. 

Αἰλίδρομιος » συγΓΘῺΣ ΒΟΥ Πηᾶτς » ΠγαΓΙΠ1α σις, ργί πη Ὀγοιΐ, ἡδυιΐς ορὶτο 
τῆξιοη. χὰ 

Αἰλιεία, ρΙζατας, ἢ Γσατίο, ΑΥΠτοτ.  οἹ ἐς. 110 0, 
Αὐἰλιετρος, ροσοατοτ, ἐμαρτωλός, 
Αἰλεερκὸς, 40. ὁ κὶ ηἱ,Ὠγαγὶ οἰ ηέξις - 
Αὐλιειὶ ἐΘη, ὀορυίζατοτνυ" ρε(οἰδοην τιαγίηέον, ΤαιοϊΔηὐἰπὺ πὰ ἁλίας, θα Ἂ 

ἀϊςας,Ελατιηάτον, 4 ὁ ἃ τη πχατὶ γεμπετατγ: ἀλίσρυτος Ροετιςὲ, ργιογί-ς 
θιις ἀιιαίσας Ὀγθι θα, ἴῃ Ἐρίρταπη ἀλιῆας ἐρέτας, ἀριι4 ΗΟἱιοτ.ΐ,. 
ἁλιδυτάς. ὃς Οὐ) ὠ, ἀλιεῖς πορϑιμέας νοςατ, (ὅν γεκραγω)νιξ. 

Αὐλιδυτεκιὶ τα Ρηζατουἰα »λιδυτικῆς ὥπειρρςνρ ζαηάι ταις,  ἘΙΟριας. 
Αἰ λιδυτικὸν» το Ο[ ΠΟΙ πηςητατιο ἐς ρησατι, 14} }ς Ορρίδηιϊ χα. 
Αὐλιδυτικὸς͵ οὐ ὁ, ρΙ[ζατοτίεις. ἀλευτικὸς βί(Θ5, ριςατοτία, νίτα, Ατ δ, ἴῃ 

Ροϊιτ. ᾿ ᾿ ῇ 
Αἰλιενω, ρ ζοτ, Γσδη.σάρ.ον τ. ὑπτέϊω λύειν. τη δοσιμβεμο ΒαΠ].7. 

Ηομ"]. ἀλιεύοντες ϑοίλαοσθμ. ἀτοίτοΓ νη τατιας αἰ λιεύομαι, ϑ, 
αἰλιζααρυὰ Μαςεύοι. ἀἰοἴτην ἀγθογισα (ζαδτίτεος ἃς νἹ τ] ρον πα 

ατιᾶπὰ λεύχη γοσάτιγ, ΗΠ οἰ οἷν. ᾿ 
Αἰλίζῳ μιίσῳ,(λ το, (ι1ε σοηἀϊο, ἃ} ἱπαετογο,ίαὶς φίρενσο. Ευδησεί. 

ΜλτιΒ. σλρ. 5. ἐλεῶ σεται, (ΑἸ οτατ: δὲ οαρ.9. ΜΜατοί, κευρὲ αἰλιϑήσει, 
σαάμισης (ΑἸτστατ: ὃς ΠΛ ἀς πὴ πηοχ  ὐλὶ αλιῶνήσεταιία!ς σοηάϊσταγος 
[τε πὶ φοηρστερο, ΓΟἰ Πρ ο.ςορο, ΠΟητγαΐιο, ΟπΊραγο : νης σιωα- 
λίζομαι ςοηστεφσοτιϑέτιης ἤτ ἀὉ εἵλις »1. τὶς ἀθαηαὲ. ἴτεπι Α-πτὖὸ 
τἰιςη.110.2.ν ὁγίου ἴῃ πηάτῖ, υξαλίσας αριιὰ ΑὐΠξορί. νοΐατας, ρτοὸ 
ἀλινδέήσας. Α'λισμῆμίθ-,ςολξξιις,οΟἸΙςἕξιις. ἀλιϑιωσαι σορὶ, σοηστο το 
ΒιΑτ]. οἰλιζομήση, ὁν (Α]ς αἱ ρετία.. ἐλιζόωνα τοῦ (α τοι, ηι1α: (]ΘπῚ οιιπὰ 
Ράθυΐο ἀςμοταδιογιητ, Αὐπζοι. 0.8 ἐς Πατατιαη πηγαὶ. 1άς πὶ στοὺς 
ἀς Αἀπλὶτ. αι ἀἸ τ οη!θ. ἀς ρεοιάϊθιις ἰοσιους,, ἀλίζεσι γὸ αὐτὰ δὶς 
“ἢ ἐνιαυτῷ ἱρῆς ]ατὰ ργα δ ςιτ: πὶ τα] υἱατὶ πιο ἐχβιρεητ. 

Αἰλιζώνγες οἱ, Ῥαρῃ!ασοηςς,ίξι ΒιΓμγηΐ 40 ο πἴαπ) πηατὶ οἰησιαητοτ, 
Αλίζωνθ΄,κ, ὁ κα δ, πγατὶ οἰ πέξας ἘΠ πηιι5. ὠλίζωνίθ- κόρανϑος, τα ΕΡΊστο, 
Αλίζως:ς,εως δ νσοπας μετα: πηατίυς. ᾿ Ὶ 
Αλίν ὁδὸς, νἱᾶ ἱγτῖτα, ραξηίτοη 44. Ποππετ. ἀν { ἁλίην ρτο ὡλία: γος 

1ῃ Α'λίαν ἥ ᾿ 
Αλιήμαϑον, Η εἰν οι. Δ Το (οι δ᾽τ αὔρᾳ τίω ὥλα κα πίω ἄμφϑον. 
Αἰλεήρης κώπη, ΕὰχΓΙρΙ 4. ὗ ἐρέοσεσι τ᾽ πίω) ϑείλασαδο, ὦ 
Αἰλιήτορες, οἱ, ριζάτοτος, ἐλεεῖς, ἴῃ Ἐριρτδιη. Ι 
Αἴλιη χὺς ἐ(Θ- ὁ να ἡ τηλγοηας. Ἶ 
Αλιϑὴς, Θ᾽ ὁ κα ἡγοατοης ἰαρι ἀπ ι9,ποη οαἰουϊοίας. ἴω 
ἄλιϑος,κ, ὁ σα] ςυ]οταπα Ἔχροτϑηΐης ζαἸ σα] βνηοη ΤΑ] σι] οἵας, Ατγίδπν - 
Αλιχάκκαζα, τυξξας Ἰοτί, ὃς μα Πσασαθυτη μοτδα. Η είν εἶν. τ 
ΑλικοέχαιβΘ-,ε, δ. 1} 1 ςασαιις,  ςπιις (Ὁ 11,811} φυστιλίδει, ἡ γοΠρατίᾶν ἢ 

θιοίοοτγ. ..4..ς4Ρ.72. ῃ 
αἰλικάρνασσος, ἢ Αἰ σατο ϊαςινη Ἂς Αἰλικαρνασσειὲ ἐο;, ΗΔ]Πσξατηαίϊεις. ἡ 
Αἰλίκρηπις γείανοτα ΠγαΓῖτὶ πιανἰΝοπ 5 ἐς Οἱ ἶατα. ὴ 
Αἰλικὲς ἰδὸς, ἡ, ΑΙ Π] στο, ᾿ 
Αλίκλυςίθον ὁ πὶ, θυξεῖδας πιατί υἱ5 αἰρετίας. Ἐρίτμ ργοπιοητοῦ ἢ Ὁ 

δρυὰ ϑορθοοὶ ἵν᾽ ὑλάεν ἔπες! πόντου πρῤθλημαι ἀλίκλυςον. ᾿ : 
Αἰλίκϊυπος,κ, ἐγ ρἠζαιοτ, αἰ λίκίυπον κόμαι, Ε ὨτΙρ α, εἑλίκιυ πον κέ παρ ἴῃ ἘΞοὸ ΐ 

ΡΙΡιαΠῚ. , τὰν ΤΟΝ ΐ μ-" 
Αἰλικὸς οἱ, ὁ, (Γι, πιατίπας. Ὀ οίτιιγ δὲ οτὶςὲ «λίκος ρτο ὑλίκος,ἰὰς Ι 

εἰντάητιις. ᾿ ἢ 

αἰλικότης, (ΠΟ τοροτίταγ. ἰάδιη απο ἀλυκότης αυοά ἔτεσασητίαςς ; 
ΟΟσυγΓΙτ. Ἷ ᾿ εἶ 

Αἰλίκεας, πηατὶ ἀΙΠυτιῖς, ἡ ϑτολώασιν μεμεγυύίθο, ΚΒ Τίς Τϊοηνῆμς. ᾿ 
Αἰ λικρείων,ΠηΑΓὶς ΠῚ ΡΟΓΠ ΠῚ ΟὈτιπς ἢ". ἢ" 
Αὐλικύχν. ΕΙ οἰ Πΐο τ φύλλα μήκωνίΘ: μ’' ὄξοις λειδυϑένται το πὶ υὗσότ ἷ 

σρίμμα ἐκ πλειόγων κρεῶν ὃς ἔοτίλη αἰλίμικῖον. ᾿ ἊἋ 
Α'λικώδης, εἰ(θ-, δ χαὶ ἡ, (Π{59 ΤΠ εορι. ἴοι, ρίδητ. [18.9.0 4Ρ.12. ὶ 
Αἴλι κίον γϑπιλοσια, ὨἸΔΓΙ 4, ἡ 
Αὔλιμα, Ῥμαγηγαςα ας ἔιπιοπὶ οὕτερος ργομίρεος, ντ ἄδεψα αι1σ5 ; 

(ἰα πλναρια Ρ] τατον ἴω 5 γπηροί; 
Αἰλιμαζονγεῖς,» σαρ. 8.11.2. Ῥάτα μι. ΒΊΒ] ΡΟ σεηῖς Αγαδίζ ργοχίπια Ἷ 
Αἰλιμέδιωγναγατὶ τ ροτα πε) Νερταηὶ ἐριτῆς. ᾿ ὲ 
α'λιμβυίᾳ ας γ᾽ 40 Δ ̓ ππιροττι!οὐτὰς, ΗΥ ρογιάςο. ᾿ 
Αἰλίκνθν, οἱ κὶ ἡ, ππροστα οὐ βρόχια σατοη5, ὁ μῆ ἐ χῶν λιυῆία. ἀϊ οἷ- ᾿ 

τον φεῖδι ἀλιυβοώτης. ; 
Φ αν ; 



͵ 
, 

Ἷ 

᾿ ΠΣ 

Τὺς ἐμπορία» Ὡς ροτίατίο ἴῃ πγατὶ (ὉΠ εἶταν ίσως ἀς σίτωι 

τον, τὸ (Αἰ (ατηνν οὶ να ἀἰχὶς ΡΊδυτας, Πὰ ανατλατὶςα. Ευβατῃ, 
εὐ ἴσα Αἴλεμον, τὸ Βα  πλας. Γδρίπιςητὶς ἑάοηςυς ἔτατοχ εἴτ, ῖ- 

τ χης τπαπχηο,ίς (ρὶηὶς, ΟΠ Τὶς οἷς αν, [σὰ ἰατιοτέδυς. πα! οἴτὰτ ἴῃ 
{ερῖδ. δὲ πιατι εἰπυνὶς. ΟΠ γοίσα (ας ἀθςο ἔλα. Πιο ςογι "δ το α. 
'ςἅρ. ται] ηΐως νοςαῖ αὐτοοηςιη, φυςπν [δ᾽οἰςονί ες μα τηγι ΠῚ. 

 Οἰτγίμπι ἱητοῦί πλῖτν ΤᾺ ορ τ. ΜΠ τοτγιρ δας. 15... οὰρ.20. δι 0.5. 
“ἃς ζλυρίαος σαρυτ:ιν δὶ λυγίο (οτἰδιτατ, Τοϊοίατες νυ]σὸ νο- 

ΟΠ ρληῖ Δήα[οἰονν νοσαταγ Αἰλμυρὶς αν Αξτίο, ἃ ΠΗ] αρίος, Αρυά 
δοἰϊηαι Αὔλημος (σε δίταν αυ οὐ ἔλπ)ςιν ἀτζοατ. Προ ᾶς ΟΥΙΔ ΠῚ 
ἀριιά Ηλγρος ἀλίμοις ργο Ροριυΐο τγιίθιις Γιοοητί ἀϊς. ᾿ 

υρήεις εγτος εἴη ταῖς ἰηθαςης, ἀν [Π ἐς ποτε μὸν ἰλημυρύήεντα μὲ 
ϑύκε,ἱ.} εἰς ϑείλασσαν εἰξεραῦ γδυῆνον, ,Ἀτϑετικῳς αὶ εἰσβάγλονται. 

υρὲενέος, ὀχὶ ἡ ΑἹ Πὰς, ἃ πγατι αἱ ρος. ΡΟ] Θη τ Ατγσοοαυτολόσεν 
αὐαν ἐς πέτρης ἐλ μυρέθο,Ἰὰ εκ, ἡ υ ὃ ϑερλάοσης αὐριῤῥεομῆνος δὶ αὐδαῤ 

ῥαμοιάνης. 
μαι, οἶμαι, νοΪ αΟτι κυλίομαν κυλεν οἶδμα. Ὠϊοἴταγ ααοαμς εἰχεν- 

τ ροδμαι: νης ἐναλιν δεῖ ζαϑεία χολῇ, ἵν ἀγαΐτο δὲ ργοίωπάο οἵιο 
ἱδυο᾽υἱ. Βιιά.1η Ἐρη. 

λιν δήϑρα ας καὶ χνλίςρα νΟαταθτο ΠΊ μές θὴρ ἵπ᾿ χιο ἔς νοϊατᾶτ 
᾿ς ζμπιξηζα, τόπος ἐν ᾧ ἵπποι κονίοντοι. Αττορ ἴῃ Ἀλλη τοῖς λόγοίσιν ἐκ 

᾿ς πεσόντα συσχιδἂν πολλαὶ ἀλινδ'ἔϑρας ἐκτώνινἀς ἀλινδ ύϑρᾳ φριφηνπλιοῳ 
ο΄ κκὴ σιωκγωγὴ λεπβολογία ἐΧΡΟΏΙτατ: 
᾿ Αἰλίνδησες, Η Ἰρροοτ. «δὲ ἐνυπνίων, νο]αιτατίο Οἱςετ. 
Αἰλιχδὸενσατίις, δόμος. Πονεἢ. . 
Αἰλιγήκπειρα ἐλαία εἴη Ἐρ στα πη πιατ, οἷςα αἰς αἰρετία ἦτ [α]ς πάταης. 

Αλιήκτερα ας. κὶ Αἰλινυχὸς ἐτςγδ αὶ ἡ ἴῃ πλατὶ Ππατάρς. αἰλέγηχος κώωη, 
ο΄ ἴῃ Ἐρίρταπηπιατ. ΐ ἼΩΝ 
ΟΑλίνῆρον,ε τὸ, αἰ ροτγιιπι, νσ ὁ νοσαητιαιο οδβςείτατ ρυΪαῖς ρυτίυς. 
ἄλινθ',ε, δ εχ αἷς εοηξίϊυς. Ἡεγοάος ἀλίναν χόνδξῶν » ἡχισαγαηη τ 
 χικιΑλνΘ' χυτοαι ἥης ἰϊηο. λιν Θ- ϑύήραιν ἐπατίο ἔϊης ἰἸη0, 1. ἴῃς 
τετίδιυς σάρτα,η ΕΡΊσ γα η,. μ 

Αλινώ, ΠΠΙηο,γησο, ἀλείφω, Η εἰν ΟὮ. ἀλῖναι αἴξειτ ῥτο ἐπαλεῖψαι. 
. 'ιντος,ζοπςοτίατίο. ὥμυλαν Ηείνεν. 

ξιικος, δ, ΑἸ Ἰολνχ ὅν δρίθο χὶ χόνδρίθ-, ἄλικος, Ῥαυΐας 4Ὲ σίηςτι δτο τ. 

τ΄ Ὀἱϊοίξζοτ.}!.4. Ν , ᾿ ' 

Αλίξαντος, υ τ ὁ ὑπὸ αὐλὸς ξνραινόμῃν Θ.γβογοιτί εχ Ἐρίστγαπλ. Α- 
᾿ χπείης γησὶ δὸς ἀλιξαύτοισι χοιρρίσι ; Τάτ ἐν ΟΟΣ 

ὕμον, Ἰ μυ]ιαῇ τὸ εἰς ϑείλαοσαν ῥιπῇ ἐυῖνον κὶ ἀφενιζόνῆνον : εἴλιον ὑ- 

᾿δωρ,ιρυά ΗἸρΡροοιιάφας το ςξξα οχ ἰατρίς ἱπγθτιοις. αἰ ςηὰς ἱπ 
διοίᾷς. 
Θ΄ «, ὁ, πηατί ηυ57»ύσιθ οτίαπν Ηοπτετο ἀϊςΐτιιγ. ΘΟρ ΒΟ οΪ οἰλίαν 
ὃς ἐπέζας ἑλίοσων πλαίταν,Ἰὰ οἴϊ, ϑαλαοσίαν. Η οπχότας Ρτὸ ΝΝερτιι- 
πο ῖτε πη ἰλιθν γέρων, Ῥγο Ρτοτῆςο. δι σαι ῆςας οτία πὶ Ὑλημ πη» 
σα ϊαπι, Ἰ]]σ σε πι,ἤα Πα ΠῚ, ρ(ϑ τάιον νοἴσορακτον. ὥλτον βέκϑ., τεϊαπὶ 
Ἰηδης,ναυυ πὶ ἀλιθ. κέματος, Δ οΥ ΠΊαΓῚ ἡπηρου 5. Ἡ ΟΠιοΓ- 10) 
1ιϊλά. ἅλιον πόνον ἀϊχὶς ὃ ἱδρώτα μάοτεπι, ὥλεθ οτιαπι Ποιϊςὲ ἀϊ- 
αἴτυτ ῥγὸ ἥλιθ'. ΚΙ κέν , 

᾿Αλιοτριφὴς,ἕος ὁ κ ὁ, ]αΐ ἴῃ πτατὶ ἢ Ἰτατ, ὁ ἐν τὰ ϑειλείοσν σρεφώμν θ΄. ΗΟ 
πιεῖ. Οὐγῆς ; 

᾿Αλιόωμ ὠσω,ο ΑἸ ς τηοάυτα ἐοητετο , ἔς δ πηπησο,. ἐἂρ σι. Εἰαῖα, 
Ἰτοῖα ἀρυᾷ Ηοπηογυπι Ο ἐγ ἀλιώσαμρ ἃ εἰδ, κούταιον ἡ γήστεϑιι, ἵτ- 
τίτα πὶ ἔωςετς. 

᾿Αλίπωνα, νἱάς Αλίπαντα. 
πτῖν ταν μαγπγατα ἀϊσαηΓΕΓ φισάαπηνας ἐπηρ[αΠττα,]υΐα εχ ρίπ- 

τ σύταπη πη πιο πο ποη ς«οὐῇεητ, Αστίας (Ἐγπγοη.13.σρ. 126. συμ- 
πάστειν 3 ἀλιπάττοις. ἸσαπτοΓ οτ 4 πὶ Αλίπαρανδι δναιμά,αρυὰ Οοτ- 
οὶ ΟΠ Ὦτι 1ν.5.σάρ.19..[εἴς σοητγατία ἔπη οπηρ[αἰῖγαναυς Οτα- 
εἰ χικδοᾷς γοσδητ» ΟΠ ιε ἱατογρτοτατιιγ ἰςπία ΕΠ. 5. Γάρ.19. ΡΙΙ 
πῖιις νογὸ 33.ς4ρ.6.δι 110.13,04ρ.9.γοςεπὶ Οτγαῖσαπι γοτίμετ, Αἀαὶ 
τατοἰπααϊτοῖπ πηεἀ  σαπηρητα 4118 ΠΠρατας γοσαηζ. ἔπητ ἀατο ΠῚ λι- 
«αὶ ἀϊξιά,ρἰπσιΐα δὲ Ἰεηία,ργορτογ λάτρις (}}},οἱςοἰοτάπισις 
πάτη “ποπεπι. νἱάς Οαΐςη, [1ῦτο 1: κΤ' τόποις. 8. οἷτις ἰητέγργετε πὰ 
Οοτπαγίυ πη. ᾿ ἤ 

Αλισαρία, ἀξ ἢ ἀλιπαρίαγκὶ λιπαρία,, δὲ ρίησιίταάο : ἢς ἐπὶπι ἰατίηὲ 
Π Ἰοφυίτωγ ψιτγυυίας ἀτο μιτοξζατα ἰνστο [δου ἀο Ταρίτε αιεῖο, 

᾿ς (ἀΟυϊητπδηας [ἰδτο ρτίπιο οᾶρε τι. Ρἰπρυϊτυάϊαϊ χη τατοπ 
ἕ ὉΡΡοηΐϊτ. 
 Αλισαὺὶς ἐος αὶ καὶ ἑνηοη Ρίπσαυίς. 
᾿ Αλίποεις Θ- κ, ἢ Ἐρίσταπι. ονατὶ ἐρατίας ἔσα (Ϊς Ρταία!ις, (ο]απηεὶ. 

τῷ α'λὶ πετασιάϑ-,ΑἰΒεπαῖις. 
᾿ Αλίπεδον κε τὸ,τετγα 4υλπὶ Οἰἐπὶ πηαγο σοΟραγιἶς ν σα πιρας πιατῖτὶς- 

τὰς, 4υαῖ ἁλὸς πέδον: 411} «ϑρᾷὶ τὸ ἀλινδεϊῶι ἵπποις ἐν ἀυτῷ διμώαϑι. 

φαριταγ ργο ααλιιῖς Ρἰαπιεις. 
Αλιπὸς,ἕος, ὁ κὶ ἡ ρἰησαςάίης ςατοῦϑ. ὁ μὴ πιμαλὲς, τηαο! ]ςητυς,, Ατὶ- 

ἀιυιςιχεαῦρὺς.Υ πάς ἀρῃὰ ΤἈςορΡΗτ.ἀς Οὐοτιδ ἀλυπέσατίθ', πλιηΐ- 
τηὲ ρίηρσυίς. ἶ 

- Αλίπισα Διπᾶν, ἐπ ἀτδοτίδιις ἀϊοίτατ οπτ Ρίησμείςιιητ ταις νη σαὶ 
ποίϊοιες ἤἥμητ, φιοὰ πιαχί πιὸ δ ἐγηγϊηατιοηὶς τετηροτς ἀςοιάιι; 
αὺς εηίπι τ} πηάτογιϑς πάτωγᾶ]ις ἴῃς ρίησαίτυ 4ο δείωςευς, ρεΓ 
Ἰά τεπηρας Διισετιιγ ταις ταγσοίοίτ : ἀροτο 4] ἀξ πὶ ἀγσυπηθη- 
το » 4υἱα ἢ ταῖν δά ἐπγιπὶ οαϊγσητοτ» Ροτ τοταΐμτη ςἔβμετ Ης 

Ἂ ΑΔ οι 
Ἰίυοτ,άταως Πα ΠΊΟΥ Ρ᾽ησυϊονιαυς (ΐυατέιις ἰσηζογ εἤγαηα- 
δῖτ. Ετρὸ συν αῦογες (τὰ ἑυτ αβοξγα; λιπῶτα καὶ χιπᾶντα δὲν- 
δρα ἀισυοτυγ, συΐας ςοητγα "0 ΠῚΊ αἰλύπεα: λιποτὸς γοιὸ τοπηροίϊας 
εἰξ,, δζ ἀηηὶ τειηρυς 400 ταὴϊ υοῖς τωγϑςηῖ ργαρηασητέίαας.. 
μοι. Ἐχ εἷος τοὶ ΠιπηΠ τα δίας, λέπιἂν οί πιοῦθιφ ὃς ν τι 
φυοάάκλην εἰξ ο ἤςι, συ πὶ εἴτις ταάισος πἰπγῖο υποῖς ταγρηδας 
φοτγα ΠΊραπταγ. Ομ οιὶ ἐν τῇ πεύχα ἤως ἰλτίος, ἤως νε πιασὶς ρία- 
ζοῖ Αἰ μςηρισφα οι} ἢτ ριορυἱοτὶς Αἰ ἐπησητί οχυρογαητία, δαϑο- 
δὲ ἀίσίτας, δὲ δάδωσις ἰναὶς γιτίο Ποταςη,, στα (οἰ ςετ ἐη τοαπὶ 
νοτύτις. Ἡογα πὶ Οπτολμῃὴ τοί πηοηΐα ργοάιςοπηας Βυὶς 1π- 
τεγρτοιδτοηὶ ηςςοατία : ἃς ἐπ δυτβογιῶι ἢ τὶς σίας πηασυίας 
εχ 1! Ὀγατί οσαι πὶ ἀπςυ γᾶ, πλη!πγὲ το ἀοτς ρατίςπγυν, Τ Ἀςορ τα - 
ἴτας ᾿δτο τεττιο,(ς ᾿νη το τία {πἱτρλι πη ςαρ.6. συμίαίνει δ᾽ ὅταν αἴ - 
ἕωνται βλας' ὕειν, τὸ μὴ εἶγλα σι εχῇ τίυΐγε βλάςτησεν κὶ πίω αὐ ξησιν 
σοιεῖ ὃι πεύκω καὶ κὶ ἐλά τίω καὶ δριωῶ διαλίπειγ, κἡ πρες ἑρμοὶς “ἢ . καὶ 

σεῖς ἀφιέναι βκας ς. διὸ κἡ πρίσλιποι πᾶν δι δένδρον ὅταν βλας ει λ!» 

πά " πρῶτον υἱὸ ἄκρα ἀέρος. [64 ᾿Ιεροηάμπι ἔαριΘ- ἡοά ὥ4Ζ. ττλῃσ 
Πἰμτ ἃ λιπαντυγσοῖς τοάάιάιτ, ἃς πταϊὸ πρισλίποις Ἔχροίμίς τεῦ 
[υαπιοίας, Τ μεορ γαίς. νεγὸ υα ἐχροηςις νοϊυἶς νἱάον 
τον Ῥ]νηλιιςν αι ἀ πὶ ΔΓ ΟΠ τοξχὸ, ςατοτὶς» οχ ἢἴς οσηηίδας ἴῃ τπηδ- 
ἄιιπι δἀάιιέξις, ἰυἀνοῖ ἀπ πὶ το παι ρας μας νοιθὰ ἔμητ αυᾶ 
τγαίςι θάπὶ Πρ το 16, σὰρ. 25. Ετ το! δα: 4! άςπὶ ἀτθογες, ντ 
Ῥγίπγυπη ςσροτς γ Ποητίηἀης ϑεγηλ απ ΟηςἢῚ : τορυτγδς δῖος 

δι ἰατὶχ Ἰῃτογπγταητ τ ραγι τὸν ἃς τογηὰ ρογπιιηὰ ςἀιητεάςο ὃς 
ἰητοῖ ἰὩαπγας σοττίςιι ἰρατσαητ: αυοά οπιηΐδως αι θογθας α 
Βιεγπυ λατίοης εὐ ςῃ τ ; ΠΟ ὨΑΣα, ΡΟΣ ΔΏΓΙΠΠῚ τὰ ΠΊριτυγ σοσ- 
τοχ. ΕἸ δυτοηι ργλπτα. φαγαΠῚ Ἰηοἰρίεηις γογς. (τὰ γίάστατ Ρ]1- 
πὰς Ἰερηἶς δριιὰ ΤΊ] ορἈγαίϊα τι ἤθη ἐὔκχρν ἐϊθο,γεγαπιὶ αξχον- 
ἥσει νο] αἐχοιῆνε͵ 211 οαἱ ἀϊσοηάυ πὸ ξαϊτ, σοηςερτο νοὶ αβξέϊονς- 
τοι εγς ἀυτοπὶ οπηηςς ἀιδοτὸς ἤἥμητ ργσηδητιες, ὃς οπηῆςπι ἰπς 
ΡΓορτίοτατὶς. ΨΙγτιισο πη εβδιμης ἴῃ ἔγοπάος δηηϊμοτίατ ας 
Ευέϊιν, νῖ εχ ΤΒεορβγαῖο ἀϊχὶτς νἸτγαυίας. λισᾷν οἰίλτι νοῖ5 
δο » νἱὰς εἴς Ὑπεορἢγαίϊως ᾿δτο αυΐητο Η ἠζογία:, σαρίτε ργὶτ 
πτὸ,ῃ Ὁ] ἴτα ἀερταυατὸ Ἰεσιτιγεώραϊα δαὶ τέμνεϑη ξύλα τὰ υὐῥ φρογ- 
γύχα.κ ὀσα πρὸς φλοισμὸν ὁ ταν βλας" αὐη, τότε γδ ὀυαδειαίρετος ν. ὃ διὰ 
καλούῖσι λοπίαν, διαὶ τυ υἱ)ς ὅπητα πίω) ὑπ ογινουίω ἀυτῷ [εὰ ττὰ ςοτ- 
τι σοηάυ πη: ὅταν βλας αύει, δ δὶ καλοῦσι λιπᾷν "τότε γὸ ὀυαβειώρετος 
δι πίω) υγρότητοι τω) ὑπ ογινςμβύζω ἀυτῴ. [ἀφ πὶ δυῖίτον ᾿ἰστο 4αιπ- 
το ἀε Οαυ!ῆς,Γρ. 12. λιπν οτίατη νἱαγρασῖς δά οὐ πὶ ας πὴ αἰἶχί- 
πιὰ τη ἔςο πΊο; Βυ πὶ ΠσηἸβοαηάσθην,. τῇ ὃ συκῇ τη τ, ὁ νόση- 
μέ τι συμζάννει «δεὶ τας ξίζας ὃ καλοῦσι λοπάγ. [4 ςοτγί σεπάυπι λὲ- 
σάν. Οὐνά δος νεγὸ τ τὰ (αὐτίςιτ : τῶτο δ᾽ ὅ] μάδησις τίς ὅδξι τσ 
ῥιζῶν. νἱ οἵ ποη μαδησιν, ΓΕ μύδησιν ἰς σοναιῖα Ἐξ ετῖτη Γαδ α!τ: καὶ μας 
κρθν ἐπάνω διαὶ τίυ) πολυ δρίαν, ντ ἴῃτε Πρ ς τα άῖσες ἤσας οἱ ποία 
γ] ἰσῖπε ρυτγοίςετς, ιοα Οτςὲ μυδάν εἰ, μαδᾶν νοτὸ εἴ σἰαρτὲ 
ἴσοτς ὃς ἀερη!ατί. παηαις μος νεγρο σίαῦτος, ἀθρη]ος, ἐδρίατ 
τρέίηιις γεξεὲ Πρ οἸ ἤσαπλι5, αιοά σ]αὈτατίοηςπὶ τάσις τγδηΐς 
[εγατ σαζα, ἰἸά ἔτ ποτε ἔις!τ ροτῖις 4--ἃπι [χτιπὰ, αὰτ ριορτιὲ. 
ΤΒοορἈγαῖτις ΗΠὮ.11}8..4: Πρ 16 νοσεῖ ἢ καὶ συκῆ εκ ἐαὴ ἐπομζρία γί - 
γηται, ταί γε “πρὸς τίω ξίζοεν ὥσπερ μαό ἃ σᾶτο 9 καλορσι λοπείδα. Ρἰἴατις 
1ι0.17.ςἀρ.24.ὰς πἰ πη} ἡ] 65 ἕμοτε αἷτο πλοάο ἤςας ᾿:Βοσαιν, 
ταάϊςϊδιις πα! ϊς. Αἀ ργίογεαν Πρπιβσατίου ἐπὶ Βαΐις νοὶ 
λίαν [ρεξξατ 4ιοά ἰάεπι Ὑεορβγαίτας [ἴδτο 4. ἀς [ΝΠ ρίλητ: 
λιπῶτα ἡ λιπῶντα φυτὰ γοςοτ, δὶ νἱτίοςὰ (ςτὶ δίταν λοσῷ πε δὶ λο- 
πιῶνται ΠΟὈτΓΑΓΙΙΩ) γογὸ συο( εἴ ἀλίπεςα( αι ἀΐσας ἤπὸ γπδὶ- 

Ὡς ὅς ρίησα! εο παπγοτα 4016} ἀιχιπηας Τ᾽ ΒοΟρΒταίτις ἐς μη, 
Ρίαητ. "δ.3.σαρ.6. ὥρᾳ ὃ κὶ πρὸς τὸ τή μινεῶδ τεὶ ξύλα τότε, διὰ τὸ λιπᾶν 
ὧν γὸ τοῖς αἴγλοις χαιρφῖὶς ἀκ ὀυαδθιεήίρετος ὁ φλοιός. Αρυᾷ τρίυ τη ἐς δ. 
110.3 ςὰρ.13. ἀς ( εγλ] σοτγτῖςς ὅταν λωτὰ, ἰὀσοπήπηι λίπ Τῆςεο 
ΡἈιγδίτιις ἀς ΒηϊΟρίλητ.". 4. σ9ρ. 17.αὐξὲ γδ τίν! βλάςσιν ἐλάΐτες 
κἡ πεύκης ὅτε καὶ λυπῶσι πῷ ϑειργηλιῶνγ Θ- ἢ σκιῤῥοφορκῶν Ὁ- αὖ τις πϑξεύλαν 

αὔοα χεῆμα δπόλυται, (ε4 Ἰεσοο απ) λιπῶσι. ῬΊΤηλας ἰδ το 17.ς8ρ. 
24. ΑὈτετὶ οοῖπ δίς ρίηὸ Παμ!ς(ςοττίςεπι ) ἀςῖταχοτῖς οἱὶς ταυτ 
νο] σεπγίπος τγαπίξιιητο σὰ ΠῚ σ᾽ γπηϊ ΠΔητ. Πτλτί πὴ ἠγοτίαπτυγ, Ετ 
1ιΌτο φυΐητο ἂς Οδυῆς,ς1ρ.7.ὅ ταν ὑστελιν ὥστ [ο σεγιπτολιατῶσε. Ἐτ 
λιπατὸν ρΓΟ τοιηροτο 410 τα] ἰτοῖ ἐπίγρες ΔΗ] οἰμηταγ ἄτας ριπσαὶ 
᾿υπιοτε τσ εἰσ οτρο τ σαρ.1.} τὶ υΐητί ἀς ῃΠζοτλα ἐξτίτρια, 
ἐαὶ 5 ὑπὸ Σ λοπετὸν τμηϑή σήπεται τάχιςα ὡς εἰπεῖν. ἐεΐ τε ἀφλ οι. καὶ 
μάλιφα υὴδ τὰ ἐν πρώτω χοσητω, δέυτερα ἢ τὰ ἐν τῷ δευτίέρω, τρίτα 3 τὰ 
ἐν τ τρίτῳ. τὸ 3. μΓ τίωΣ πέπανσιν Τῇ καρπῶν ἐβρωτα διαιάμει, κ᾽ αἱ ἀλ δ 
πιςαὰ ἦ (γα Ιοσας ροττίηοι δὰ σρίσλιποι δένδρα ψαγθοτος ἰζιϊςοτ φὰς 
τοτῆα ὃς τγιραγτίτα σογηγίπατίοης ρίησαϊ Ἀυπιοτε τυγροίςσαητ. 
[ξὰ νδ] Ἰεσίτωτ ἀλόπις αν ςοτγί σοηάυ πὶ ἀλίπιςα ἀταις λιπητοῖ νοὶ 

Ρόγρογαση [σου δίτα, λοπητε, ὃς γ8: λοπετὸν ωπητὸν ἰοροπάμπη εἴ. 
14 νετὸ τεπηρυς οϊ, 4 ρογαχίπαητος ἀτθοτος, μα διτίοτες Δῖαὺς 

Ρἰ “πίογες ἤμητ, δέ ἤπσςο ρίησυίοτε τυγσξητ. γογττ ταπηε Οα- 
Ζατυγρ ογο ΠῚ.» Ζιιοά πϑ δι ποη ρίάςοτ: ἴῃ οαγηῖδας ΠΤ συΐς τογᾶ 
οπιαΐθτν ποθὴ ἔπης ργοργία νοζαθαΐλ. ᾿ςσοπάλτιιπι ἃς {τίσοη- 
ἀατυ πη Οἰςαγαπὶ τεπηρὺυς » ἀρυἀ [ἀτίηος νοχ ἤπηρίεχ ἐχρτγί πη, 
ἰά οἴξ,οἰεἰτας ἴυς εὐ πὶ οἰνυΐτας, φυα αυτάςπι 4 ἤσπιῆοςτυτς 
ἢπιρίεχ ἀρυὰ Οτγαοος, δι ργοργία ηυ}]α οὔ, Πᾶπι ἐλωολόγία,ο οὅ- 
Ροῦτα. ΟὉ ἰᾷ νδὶ ργορυῖῖς ποιπίῃ!δ. ἀςειτοαϊγηυτγ'δατ τγδηῇατις, 
δι οἰτομπηϊοςιτοως γτοπάϊμτι , Ποη γοτὸ ἱηπουδηάλ αοὰ ἃ 

11}. 



95 ΑΔ 
Θυκα νάθο δ ίτατί. λιπητὸν οτίαττε νοοΈΠΊ, ἰσίο οἰταῖο ΤΠ εο- 
ῬὨτγαίζαν, νίατρααιτ : ρτσ 0 ταπιθη ἁραᾷ ἰρίαπα! ἵτᾳ πησηδοϑὲ ἴς- 
Θίτατ, ταὶ ὃ τετρώγωνα μ᾽ “ἴθ᾽ λοπαοῆθ᾽ στη (οὐ ἐπά απ τ μῦὸ δ Ἀε- 
πυτόν. (ἧς ὃς ἰσσουάιτοι τθ1ἀεπ|,γὉ] κοπητὸν ρΡτῸ λιπητὸν,ζο τι αρτὲ 
Ἰορίτες δ: γειθίσ:λνχοίειέδα 3 τὸ ἐχα τινά γίνεται 15) ἃ «πρῶτον κοπη- 

πῆν, Ησς οἴηπία σοπηξχᾶ ραν ἴξ γνπο ἱπ ἰοοο ἀρροποῖὸ γΟΪΪ 

πε τοροτιτιοης οραφάϊτ. 
Αἰλίπλαγκτος δ κα ἡ, πχαύ πάσας, ΡΟηΤΙ Πα σις, ἐν ϑελά., α«τακἦδ, Βι: 

ἔχιθυς πα τιη!ς σφ ἰτατιιπνεζλίξ σομος, ἜΝΙ ΟΝ ουὴ ἀριὰ δορθοοίεπι 
1ῃ Αἰδος,πὲὰν ὁλίπλωγατος ἀιςιτατ αποηΐαπι 1η ΒῈΡ ἡχοηπτοτιῖς (6 - 

Ἰεθγαζιγ,σιγοα δ αι Ογγαῃν Πγατ δ᾽ ἃ σλιαύω, δζ αἷᾺ ς- 
Αἰλιπλιανὴφ, ἐς δ γὴ ἡ πιατι μασι ιοίη ἘΡΊ ταδη. 
Αἰλιπλιανία ας ἐν τγοῦ μοῦ πγαγίαυίῃ ἘΡΙσΊ, ΠῚ. 
Αἰλίπλοίθ'»» ὁ καὶ ἰγῆιατα υααίέαης, Πομλοτ. Π|54. μὶ, ἁλίπλοο τείχεα, 

ϑείν 1. τῇ ϑυιλάσσῃ ἔξιπλιόοντα. 

Αἰλίκνοίθι ει στὰγς ἰριγδης, πγατο τε θης, πηαγα οἶεης, Μυΐξειις. 
Αἰλεχορρυρφς, δ ρατρατοας,ἃ σογα!οο ἀπ ογί5. οὐλεπόρφυρο φαῤεα ν ἀ- 

ρυ  Ποινι Οἱ ᾿ννγο εἰ πγοητα Ῥαγραγθα,οχ πἰάγῖπα ρατρατζα. 
ἀἀλίρῥοίθ- ὃς Αλίῤῥοϑος, ὁ, κα ἡ βαςης δὰ πλάτς. -Ἐρίτβοῖοι βααίοτιιηι. 

ϑορ ιοοί, «πόροι εἰχέῤῥοίϑοι ἴ πο τοιμιοὶ εἰς ἄχα ῥέοντες. υὐλίῤῥοσας ἀκτὴν τα 
τας ταττ 15 δυξξίδιις ἀσττατιιπχινηάς Αλιῤῥοϑίη» ἴῃ Ἐρ στα, Π}, 

Αιλις,τίο ἱκαγως αὐτοέρκως. «δαψιλῶς ἀδίιν φαῖτ. ντ ἅλες ὄδυος 5 Ὠτίς 
αμόγοιις ἐκ τ ἀλὸς, ἃ ὧν ὃ ἀθρόον ὅξι τὸ ὕδωρ. Ετγηχ. πε Θοαίτ, Οὐ. 
ἐ :χαλκόγτε χευσόγτο ἅλις ἐδιὴ τοῦ τε δόντες, ὃς {Π1|π4.γ.,τὗδὲ 5. τοφαὶ «λις 
ὅσα, . διμοδ πολλαὶ Οὐ πὶ σϑαΐειαο ΔΡο]Ιοη. ἢ, Σποτεμιγομῆνοι γαίης 

εὗχες (τὶς τογγα 4 ἴτ᾽ Ὠ]τιιπι τογγα. ἅλις ἐν τῷ ἀυτῷ ὅσαι, οΟὐ δ ΠῚ 
οοπφτοραῖα, «Ατίβουςο!. "1.5. ἀπ] Πγ4]. ἐκ ἅλες, ἐκ αὔταρκες Ηοιηοι. 
«ἵλις εἶχον βλαφφημειν, τί ατὶ ἐγαητ σο πα οἰ, ὥλις απεφῆ ς, [ἀτὶ5 τὰ - 
αἰ] »Οἱς. «ἃ Ατεισμπι. Α'λισγαριυϊά Ηίρροετας, «ἰσρόφςγοιῃλυ]Ατὸ; 
νῃϊυδγίπηνντ ΟΧρΡ σαῦ Θαἰεηιις εἰς τὸ Ὡροῤῥητικόν. 

Αἰλὶς» ""γππαγια απο, λμυεὶς, Εἰήϊατῃ. 
Αλίσαροοηδσιοθαγε. 

Αλισαῖα, Πυπναυτοβαξα ἰφιυρᾳί. 
Αλίσβη,ης: τ ἴταυς,απώτω. 

Αλίσγημονατος τὸν οομ ΠΓΆΤΙΟ ἰηΐτὰ ΡΕΓ σΟητα ΠΊΪ παῖα ὃ ἀσιιοτα (οτα: 
ἰςοῖας σοπτγδέζαηι εχ ἰτηρῖις ὃζ ἐχεογαηάϊς (ἰογβ εἰς. ν᾽ ἀς 514. 
δὲ Ηείγοδ. ἕξ, Αροῦ.ςαροῖς. ἀπέχει πο τ ἀλισγημαίτων τω εἰδὼ 
λων πίητε ἃ ἃ ΡΟ]]ατϊοπίδιις τάἀοϊοτγαπη ας στ ᾽4οἰοτιγτα. 

Αἰλισγέω,' σιείω λυπω μισῶ, μολιΐω. ςᾶρῖτα 40. Εςο]οΠαἴδ. ἀλισγήσει 
ψυχίμλ αὐτῷ ἐν ἐ δέσμωσιν ἀγλιοπρίοις γ αἷες Δηϊ πγαπὶ (1 4πὰ οἰ 1ς α]16- 
Ὧϊ5 Π4Ρ.2. Ἰλαπίο]ις »αλισγν θῇ, ΡΟ Παατατ, σοητΑπγϊποτοτ, δί σᾶρ.1}. 

. Μαρία ῬΙΟΡᾺ "ἰχίσγησοε ΡΟΙΪα]. λάσιη ἠλεσγυμῆθθ., ρΟΙΠατιις. 
Αλιϑιένειν; ἐπι δοο ΠΠαπὶ εἴς ὅταιις 1 ΡΟτΕΏτοΙῺ, τηστιογς, τοηγε- 

τοροηάεις ΔΌΪ Πηΐ τα ὦ εν εἴν, ὐϑυμον εἶν, τρέμειν. 
Αλησήμικτος Ἰάσπι Ζαοα ὡλίμικτος (αρτα,ὶς μαίχτας, ΑἸΠις Ηεἰγομίο 

εἰ ἡλισμψθ.-. 
Αἰλισήχξυσον, Εἰ εἰ γοἶι. Ροςυαπι τοτυηάππη. 
Αλίσκομαι, ἀρίοτ, εχρασποτ, ητεγοϊρίου, φοιτίρίοτ, ἀεριεβεπάοτγ, 

νιπησοτι κόποις ἀλίσκεϑναι ἀφ ατιρ. ιεῖοης σοττί ρὶ, 14 εἴ, δαρατῖ, ὩΣ 
λισκόμδυ(θο υὑτ ὀργὴ σ»ἶγᾷ σοιγορτας, Ρ] στατοῖη Οραίς, «αὐοὶ ἀἰοργησίας. 
Εἰὶ φἄτ. νογθυηι ἀεἰεξατίσαίας ἔαταταπὶ ε ληφϑύήσομαι. τὺ «ὦ 
λήβομο λήψομωνελήφϑίω δι ἐόρ. β, ἑάλων ὅσο τὸ ὠχόῳ, ὠ, ὡλίσκεπω, 

ῬΓοάίτα, ἄγρια τ ατ ἀφ ργΕ μά τι, το ΕΠΠταγιροτῖτ, ἡαάτοιο ἐθη- 
αἱποζαγ»ἑλίσκομαι διαῤῥοία, ποτΘ τοητου, δ δ κοιζαι κόπῳ, ἰλθοτε 

{προγου, ἐλίσκομω ἰπτογάτπι κατειγιν ὥσκομαι » ἐλέγχομαι, ξελέγ- 
χρμαμοῦίας σοϑτγαγίαπη οἰϊ λτοφέύγειν, Ἰναζαιζθη τοῖς σφών αὐ 
«ἰλίσκονται ϑεολόγις, ὅις. ἃ {ιὶς ἰρίοτιι τι τῃςοϊοσις ργοάιτὶ σου τ 
εἱπομηζατ,ὐλίσκομα τίυ) γραφίω τὰ ἘΠΕ ΣΝ πα μα . σοηάοιτ- 
ποτισοσμπίςοΥ αἶπος ὧλίσινεῶι ψάν δὸμαραυριῶν,ςΟπμτηςὶ Ε}- 

« ἅϊ τοιχἰπηοο 1)» Ατητο ἈΒοε. αἰλίσκομαι ψουσδουῆνθ-, Χόρορ ἴοι, 
᾿ ΘοθμΐηΘΟΥ πλοηάαοῖ). δορίλοοϊες ἴῃ Αἴδος,, αἱλίσκεται χ' ὁ δεινὸς 
ὅρκος, ἡ, ρτοάίτατ. σοι ρετγίταγ, τοβα ταν, τηρτοδδατωτ. 

Αλίσκω, ςαρίοκρτέχω τά εἰ »ΟοτγΙρίο, δ ργεβεπαο ; δὲ ἴῃ) ζατοοτο Πὶ 
- ἰσοπιϊσίο ὅς ἱμά!ο Ὁ σοπα! μσοντοίπιαὺς Ρόγασο, χρισηο . ἠἐ- 
ΡιυςΒομόο, Ἰητογορίο,αγσιιο, ἀχπηποιςοπάςπνῃονραηίο, ΑἸ! ςῖο, 
1ῃ Ἐρισταυηηι. ὈΕΘΠΘΘΣ καταγινώσκω ΡΟΤι ΠΟ, αἱρώ, νυάς ἢ ἡλωχᾷ, 

Ῥτατοι. “ρεηξε. γεὶ ἐάλωχᾳ, ὃς ἐἰόριςΘ’ ὕχων,ν εἰ Ατσῖος ἑάλων, μα 
πη νος ΘΙ ᾿ασθης ἀξχϊα δηλ ἃς προ βοατοηεηῚ Ραϊταλπι, ἐδ: 

- λῶνγαι πρεταίοις: ζοττΙρὶ τουτί ηῖς {ξϑυιθυς, ΘΑ θη. ᾿ρτο ργίπιο δά 
Οἰδαςοι, αἰλοις εἰς πάγίμ ! χαιιοο σαρτας, Π ορ 5. Ρ] ατάτοθις ἴῃ 
Ῥεγίοἷς, ἕστο τιλαῤγυείας αὐτὸς αἱ χριῦς δ) χαικοῖς ἐ΄ργοις ἀλοιδ, :ἰξ ἔπεσε 
“ πρλφως ἴα οἰτγαῦ αὐτατίτία Τρία τρίτο τῇ βασιτις ἄἀσρτοῆς τας» 

Ῥοθῃας ΘΧΊ ΠΟ [υἱτ, ἰχόντες αὐγίας, Δα πληατὶ οἵο, ἰάσπι 1ῃ δοίοῦς. 
ἰτοπὶ 1ῃ ΡΟ ]ΠοΟ]α, ψήφοις πείσαις εἷλ ὄντες ἐπελεκίδδηστιν γ ὉΠηηΙδιις 
ἀαγηη τὶ (Ηταρ ἰς (δςυτὶ Παμτ ΡΟΓΟα ΠῚ εἰχιοιὰ μοιχὸς, ἀἀεῖτον ἀς- 
Ῥις ̓ ς ηΐ ως, ΑΤἹ όρβαη. χώνη ἀυτεῖ Ἷ ἜΩΎΡΟΙΣ στὰς ΠΟ οἶς ζὰ- 

Ῥῖις ἀιοίταν ΗΠ ΟΠ ἴῃ. Ηετοΐ. ὡλώνγαι “ὃ κόρις,, σαρταγη οἱἷς ἃ- 
ῬλοΥς βι 6115, Ἰδ᾽ ἄς ηγ. ὡλοις μανίᾳ σλρτιις πγόμτο, σορῃοοΐ. ΤΔῶ, 
«ἱλοιὲ οἰπτάταις Παρ ταις ἀοΤις. ὠλοιὰ «ἰδὲ τί τορος δρίαν ἡ τὸ Ὡρυπανεῖ ον, 

- Σερδια πάγη ρος σα] τήνε ἀφπηηατας. ΕΥΤΣ ἔρωτι. ἐυσιαιι. (ἃ- 
Ῥ.Πς ἀθλοΥς. ἐλ οις 69) ς- οἰ σεστ,(δ ἀ το Πὶς το ικιχ 
Ὅιι5 (αν 

τ κρότος οἰχόντερ, νὶ11- 

τ ὐλώκρὺς, Παρ τι) ΑἸῃ  η, επιο ἢ. ἀσεζῶν ἑξξ ἡλωκ σοῦ - 
αἰξζιις εἰς ετοποτοσς δι ππ τη πες οἰξ ἱπηρίοτατῖς. 

᾿ Αἰλίσπαρτον, ΕἸ εἰν ον. τὸ ον ἣν χωρίου, ἀλΑ θαι » ἴῃ αυο μι; ὯΝ 

Αλίσατος ΡΊΟΛτΙΠΊ πηι, σορώτατος, Βείγεβι 

᾿ Αλίορα, ἂς, ἡ τὐν οἰ αξαιοκιτα, αλίςρα, κυλίςρα γ ἰἴσσιις τϑὶ (ς γοϊπιτλης ν 

᾿ Αλιςρία, Ηείγοι. ἐρεθν θΆ.) ἀμμώ λο χωρίον, Ὁ Ὁ ἊἋ 
ἢ Αλίςρεπῖθ.,ἱ ἴῃ πλατὶ νοτίλης. λεςρόπῆε νούς. ᾿ 
᾿ Αλιρρεφὴς,εος,γααγὶ οἰτοαῃμάατῃς. Μασ, λιςρεφέαν νήσων, Πγατὶ οἶς. 
Ϊ 

Αλλιταίγομαι. Ιασιάο »ΟΠΐεραο,ἰοοίρίο, βλάπϊω. Βεβοάιο, ὅτε τευ πρραθίης 

ἌτΔι 
Αἴλισμα ατὸς τὸ Αἰ ΤΠυνα ρίδητα: σοηιις, Πα: δὲ ἐλ κία ὃς δαμφοσοόνεον αἰ. 
οἰτατ 1 οίςοτ."ΠὉ.3.ςαρ.169. 

Αἰλισμὸς(Π τατγα ̓ ρίς (ΑἸ ςραι φέλιβ ἀριμ, Πιρμεοιία. Πηλτὶς ἰᾶ 
τίο. 

ταϊπάτα πῇ ὃς [ρατίμπι αἰ. ; 

Αἰλιςδογενία τας, [α ΕΡίσγαπι, ᾿ 

πιά τᾶ. 

ΗΝ 
οὐ ἀαταγιπὶ Ἰη!ΐατιπα. 

ἀλκιτοείνεσαι Ξβφανὲ τέκνα. δ ΟΣ 411} ἀλιπραίνεταὶ Ἰεσαῃτ. ; 

Αλιταίγω, Ρέςςο, αἰλιτέω ἫΝ ΡΟΝ 

Αλιτοίνόυτος γε ἸΠΘΧΘΓΑΡΙ 15,1 ἘΡ στα ΠῚ 1» οὐδ 
Αἰλιτεγλσιέος ὁ αὶ εἡγνλἀοίῃις, πιατιτιπηι5, φλιτενηὶς ϑώχασσα, κα τεγὲρ, γος Ὑ 

τὸ τωπεινον. ἀμ ΒΙΌΣ 
Αλλιτέρμων, ογοςγ ΠΊΔΤῚ ΠΟΏΓΟΓ ΠΥ ΠιΙδ,ἵπ. Ἐρίρταπι. χα λ ΔΑΧῊΝΣ 
Αλισευόμμαι, πηρητίου, ᾿ Ἰοτ. ΝΣ 

φἈΑλιτεύα χϑοναι, ῬΟΓΟΓΓΟ τογγαπι, Ευηρί 4 Ρ εἱμαρταίγω, ἐς 
Αἰλιτέω Μ. ἡσωγροίοο, δπο τ ἄλης τ σλανης εἱ δτὸ ἡ χιὶ: γε ἢτ ἀλιτεῖν, τὸ 

λιὴ κ ἱκεσίας ςερει ὧν ἀλιτεῶν οἱ μαρτεῖν» δἰ τατᾶ, ρεζοαγο, ΕἸ ετίᾳ 
ἀξειρεγο,ἰπίατα αβῆςετε, ξυ]οτο, Ἀρο]ομ.:. Δισοπδαΐζ. εἰνλαὶ πίνω 
με πάλιν χρειὼ ἀλιτεῶχ. ΗΠ ολη: Οὐν {ΠῚ δγ ἐμέν οὐϑτὶν τοις. οἰλιτε ιγία πα ὦ 

ἦθος οἰ οι ατιιογ ἔδυ, οροτίος Ἀν ΠΡ α0 τ: εἰπε Ὁ ος νεῦθὸ ἣ ἥ 
ἤλιτονιαοτ. “Ροῖι. δι] ἴῃ {υδιπηξ. ἀλίτω,ης,),ῬΒΟΟΥ. ω} δὲ τ παῖς ἀ- ; 

λίτα κωλύετο ετὰ ϑύσερνγ οτγδαθς ροσσδποτιῖτ. ΑΝ 

Αλίπημα, τος, τὸ ῬΦΟΟΑτΙ Ὠ]»ΕΓ γα ΠῚ. 

Αλιτήμδμ Θ-»ρερολῃ5, ποςςῃς. Ἡςἤοάαις, ἄχετο τιμήσων ἀλιτήρῆνον ἄρ: 
ὥρα, αοςεητεπι ΕΠ Πειιπγ.ὠλετύ μέν (Θ- ϑεοῖς,1 ἡ καρτηκας, ἃ ἡμαρ- 
πηρμῖψθ-, 61 ἴῃ ἄξος Ρεοςαα τνεαὶ ἀιπῖς ον συ]ραπν οὐΐο οι ατο- 
τὰπι αλιτημῆν(θ- ρτο ἀλεα ὐί μὔυ(θ. οΠδ τγδάϊτισ » αὶ πιριαραίμηιις, ; 
ἴῃ Αἰ: φιυηυάατη ΡαττιοΙΡΙς ἐπι σπητατι , 

Αλιτήμων,ογος, ὁ, ΠΟΟΘ ἢ. Ρεσοατοτ, πὸ πὰ ἀλιτέω. αυϊ ἰςίεπς δί ρπιδας 
Ροσρατννε ἀϊςοὶς ΟἹοΥ, ΠΙ,ὰ νἱτΝοηη. ἐἴγεκφι δυσσεξίης ἀλετάμονίθι,ς 
συ Ἱπιρίοτατὶς ἰηἸ αι; ὅς [ςεἰεγάτα, ιὰ 

Αἰλιτήμαρες ὃ ἀλιτήμορος, τατος αἴράφρων. ἢ ᾿ 
Αλιπήρκίθ- ὁ κὶ ἥ ὃς ρου σοητγαέξομο πη λίπ ἧς, ὁ, Ἔχ ΙΓ] 5» δήρεις 

πΙαΐζοτοποχίμς, ίςε!ος, πη εἴξας, ἀσιτόοτις πηαπίδυς» Ῥετη τοῖος, 
Ρεῖιῖς, ᾿Ιῃτογηεοῖο. ἀς μβοποίπο ἀϊέξξηπα: ταρτου ἐμογίς σις, ἀκτῆς, ̓ 
ραίδ-,αἱς ΡΙατατομιις ἴῃ Ρτοῦ] ςεπ οἶα ἀἰ οἰτατναθοιη 11 15 νίτατο ἀδ 
ἔιροτα ροτεῖξ ργορτοῦ ἱπηρτο δπτατοηι ἡ Βοῦς αέϊαπι ίδοιπι οχῖσ [ 
Πιπγατα ἀεθςυποη δατοηι ἰς αὶ ἰπ ἔχητε πτοἱσπτοπὶ οδίδγυδης, ' 
ἔατιμαπη ἀϊτίριε ὦ ὃν ἀλεναῶι δι μιοχ δυρίαν Κοιχῶς εἶχε κα μὴ ἡ αἴρα χ 
ἔλητυρεῖν ἐν τῷ λιμῷ ἃ αλοιῦ τα. Ῥ] ατατοδ. ἴῃ ΘΑ]. » “ἦ ἀλιτηρίων. 
ὄλίπροπος ὧν, 4111} [ἢ Ροτά τ ἤπιος Βοπλίηες ἱπηροτιπ πὶ μαρουῦ 
τεῖ, ᾿οπλοῆμεη. πδεὶ ς-εφάνε κοιγὸν ἀλιτάρμον 4 μΣ' ταῦτα δπολωλο- 
τῶν πάντων εἰπεῖν αἰϑρώτων, τόπων πόλεων, 1ά εἴϊ, ΞΟΠ ΠΊΠΠ ΠῚ Ρε- 
ἀιϊτογεπη, ἃ εἴ σοι πλιο πὶ ρείτοπι » δὲ Οχίτίππιὶ Οπηπίπ! πὶ οστ 
41 Ροίζ βοτίογαητ, πο πλ πιο, ΟσΟγΒ ΠΥ θ τι, Ἐτ Ἐ(βίπες. 
νοςας ΠειποΠπἢεη. ὐλετύρμον “ ἑλλα δὸς. τ ΠῚ ὃ αὐδσιί(θ- χἡ ἐνεχ ὅμε - 
νΘ- τοῖς αμοίσμαισεγρτορβάπυς, 40] Ρ' Ασα πὶ δάπιῆτ ἴῃ Ῥξηπι. 
ῬΊατο ερηϊ. 7. νῶν ἢ πον τὶς δαίμων, ἢ τις ἀλισύριίδ. ἐμπεσοὶν αἰα- 

μέᾳ καὶ ἀϑεότητι,δζς. πιο ἴϑςοτ αι ρί πη 10 ἱπι Ζα τατ ἘΠῚ ἁταΐϊδ 
ἱταριδταῖοπι ἀεϊαρίας ἐλιπήρι(Θ- ϑτοι Φργορπαηιο. ὙΒμον Δ 4. ἀλε- 
σύρε: παλαμνάθ- πιῖς ἤτν!ς ΡΙαταγοθιιπ ἴῃ Ῥιοθ]οπιατ. 569. ὶ 
Πεάμιοίτιγ 2 ἀλίπης ,ἃ 40 ἀλισὴρ,ἀλιτῆρος» ἀτάις ἴῃἀς ἀλιαή- 
εἰος, Ἐτγ πλο]ου Ἡ εἰ γοἢ, οτίατα ἱπτογργοϊαταγ ἀλισέριον πλανή πίων 
Βος εἴ, ἐγγουοπι. Ψ 

Αλιπηριώθης,οχϊεἰοίας, Πιςοτνοχογ ΡΠ ς,(ξοἰοσαταις, ρογη  οἰοίας, ΡΙΣΤ 
το φρ πτοία γι ἐδεὶς δὴ διώαμιν ἑκὼν εἶσιν ἀλισνρρῶθη ἑαυτῳ πε καὶ γγδει ] 
εἰς ἃ ἀεὶ χεόνογ, πε πγο νἱτγὸ δ ροτείζατέ ἀςοςάϊτ δι ὃς σθποτι πος 
Ρεϊιξεγαλπι. Ρίατο ἱπ Ἐοριθας, εἰλιανηρκώφοις τύχης κοιγωγῶ Ο,ἰοςίοτασος 
τὸ ἔοιταπα: σοη αι! εἶο σοπταμηίμοτ. Τάς ἰδ ἰὰοπ,οἧςρος ἀλιτηρίώ 
δης,ΕΧίτίοίτις (ἰπαπίας, 

Αλίτης ὁ, ρεςσαίοτ, Ρογοσ τ πε. 

Αλίτις Ἔτι ἔς αἰ ξξα ἰις ἰχίης»ε΄ λξίνΠὈ οἰξοτ! 4. 
Αλίτομαι, αγοητίοσ, ΕΠ] ον ογγο, οὐδε ημἀο, δ μκαρσ εὐω,αςουατίμιο, Οἀγῇ:. ᾿ 

εἰ ἐν νόσῳ ἀϑίωαίω ἀλίτοντο » οἰζοηδεγαῦς ΜΙ πογπαπι : ἐσ, 
ῬοτΟΙΕ ετο ἀουιι (δοιιπά! αὐ ἐλίστω, 

Αλιτύζιθ: ἐκ πλάνης πρερόμψοος ἱ ἰηαυῖς Ηείν οι. Αχιπύκαρπον ἘΝΡΣΣ 
ὃς εἰ γοἷν ΟΧ ρΡ ΟΠ. μοι ταιο τέκνον 4 αθογγαιε ἃ ἂτο ἡιλπὶ ἐς ἢ Ριοσ. 
ὶς ςοηςεροτατ. 

Αλιπόμίωος κ, ὁ, πὶ προ υΐς ΕΠ ηςος εἴνποα παῖς αὰ Πιπὶ. τοπι 
Ρ 15. δι ἡλιτόμίωος, ἸουΙοὶ ἀρ ἃ Η πὶ. ᾿ 

Αλιπεώνω. μιανῶ ἐξα ρθονεηε, βΔοτιἰς σιθμη ςοπημίττο, ἩοΠοάμς, ὅς, 
τις οἶλ λτξαϊνεὶ 

Αὐλιπρεφῆς, 41 ΟΧ τγατ! ν ΐτοντ Ῥ᾽ΐδατοτ. ΝΝοηα. 
Αλμτρία ν ἃς υ ἡ ν ΡοσςαταΠ) ἁμαρτία, ἀδικία, Αὐορ σα, ΝΣ 

“ποῖλὴς πλέων, 

ἣ 

᾿ 

τς νον σννονν 

Αλι- 



ὁ ͵ 

Α΄.Α 
ἰλιτρίαει ρος ατοτνομαρτωλός, ἀλετραὶ νοτὸ, ἰηίαεὲ ἰυ ἀϊςαύϊτος, 

ἰλετρήβι(θ. κοσμοφνιυν δι; ΠΟ σ ἢ ΝΟ Ωμ». 
ὅγοοςν ἰσεϊςζατυς, 

ἱλίτερ τος, ὁ κὶ ἡ, πηατ μα ρ᾽ αςγπηάτὶ γο ατάτιις » ἐῃ πγαγὶ Ἰαέξατιις, ὦχί- 
πεσπος φωνή, ῬὨοογὶάςς, πλαξζόυνυ ον τὰ ἢ οοτὸν καὶ ὠλίτερπον μευδὺ 

Ν ὑρνύξι. 
Ἀλλ τεὺς οὐἱ, ὁ ἰηϊυζες, εἔδυκος οἱ μαρτωλὸς, πονηρ τ ροςοστοτ,υοσςης, Τὶ 

συγκοπίωλ ρτὸ ἀλιτ φεθ.. Πα... τλιθ. αἰὲν αλέτρῤον δίς. {γ 115 
᾿ Ῥθαπὶ (εςιιπάλπὶ οτίαιη ςοτγίρὶς Ρίαημάςς, 

ἰλετροσιύη, ρα σςατιαλ,Ἰ ἴα τὰς, ργίπχα Ὀτοιίγἀἰςίτωτ ὃι ἀλιτρία ἀἃ- 
υἱ δορλοε!. 

ὑλίτροφθ., κ» ὁ πη γὶἢι15. 
ἡλίτρυτος »πιαγίητις Τ᾽ ςοοτίτ, Ἐάγ]}} τ πὰ ρτορτὶὲ ἰπ πηατὶ οοπἤιιτ 5 
Ῥτυς. ἀλίτουτος κύμζη,η Ἐρίσταηι ΟΥ̓ αὐθὰ πγατὶ νοχατα, ἀλιτρύ- 
πεσε χερσὶν αγαυ θι5 ἰη Πγαγὶ ἰαδογαιρτίδας » Νοηηις ἐς ριίζατο- 
τως. 

ὑλέτυφος νεσαίδυς ἔι]ς αἰρογίας, ἰπ Ἐρίσταπι. 
ἱιφαέων Ηεἰγ οἰ αἴοιτ ργὸ ἀλίων, ἀλιΐων, ρτορτὶὲ ἰσ παῖ ἴῃ πγατὶ ἂρ 
Ρδισοτίιπι ἃ ΠΟΩγ.ἰλιφαὶς, Αλίφαλθ-, γύόθ- δρυὸς Ης (γον, ρῖὸ 
δ συο ἰηδα ἀλίφλοι δ. 

ὑλιφα ατος, το ρΟΥ ἀροςοροη,ΡτΟ ἀλιφαρ, οτος Υτθλην 
ϑερῶφαι αἰφανίσαι ὑπολέσαι, Η ἰγ οὶ. 
λεῖςεπσηάιςϊ,πήωχοί. Η εἰ οἰ. 

Αλιρϑορίω ναυ δ, τη Ἐριστγαπι. παιιξτασίιπι. 
Αλιφϑύρρενρτασἀοηςϑ πηᾶγ ἰδ ἄς}, 
᾿Αλίρλοιθ. ἡ, Πςοττοχ,ίρεσιος τοδοτὶς ἴδῃ φύσγοις, ΤῊςορ τ. ἶ 

᾿ς ρἴαητ 1.3. ςλρ.9. μα] ΡΠ Ϊςος Ρ τη. ἰδ το δ. σαρ.6. ἀἰοίτιιν οτίδη 
᾿ς Φι ϑύρλοιθ- ΑἸΙ) ἀϊςὶ νοϊαητ ἃ σοττιςὶς ἀθμἀαητία. 
Αλιφρρσιωη, Η εἰν οἷν. ἱχρινὴ φρόνησις. ᾿ 

 Αἰλίχλαρος γε ρΡυγραγάζις,οχ πιᾶγι ἰσηδπὶ μαθ της. 
 Αλιψιροιγα» πέτρα, ἢ οἰγοἢοχ 404 181} ἀαυα λείζεται. 

Αἰλίως, μυίτίυ, 1. ἔτυτὰ ἀρᾷ δορβοεὶ. 
ὑλὥσαι. ἀριιὶ ΗΠ οἴηςτ. Ὁτο οπγηἶπο ἐταϊ τοίξεγε πειντελώς ματαιῶσαι, 
καὶ ἀφεῖναι γ διεκπεσεῖν ἀἰωρακτον. αριια ἱβία πΊ ἀλίωσε ρτο μοΐταιον ἐ- 
ποίησε, 

Αλχάζειν, βογτίτογ ἀσοτο,ρυρπατο. 
᾿ς βλχαϑυη, ΑἸς ματος, 11} σιπὰ ἰΟτογίθιις Αγῆσος ΔΤ, οαςίρρε ἰη- 

ΠΣ Ποττορταπὶ ἔηἴς τγδάϊς ΡΊπταγ ἴῃ θιΟθ]. 
᾿ Δλχαία ας η, ολυάα ρτορτίὲ ἰσοη!ς, ἀπὸ τῷ δε αὐ εἰς ἀλκίω πρέπεϑις 

 αυῤέά]εο σςοπυοτϑεγαπάο ἴς οαυάα ἐἰϊ πχυίαττἀόσως ἴῃ ρτα πὶ 
᾿ φχοίτοτι. (Δ Π μας, ἴῃ πγαοα ἐτίδηι ἀλπαίαν ροίϊμτ Ο 5]. 11. 3. 

ς Ορ.29. ἢ 

Δλχαῖος, ΑἸσσαυςἁγηις ἐχ πουθαι Γγτίοἰς Ροετίς, 
Αλχανόνος, ΑἸσλη ἀοτιργορτίαπι νἶτὶ δραγταῦ νηΐ ΠΥ σΟ αἰτογα ἢ 

τ΄ Οουΐαπι δᾶοιο ογυΐτ, ΡΙυταγ τ ἀρορβτῃςρ πη, Παςοη: ὅς ἢ Εγ - 
᾿ς ευγρσο, ἀλκανόνος αἴξ ἰπτογρτος ΑγΗϊΟρΙι. εἰς τερφωνίε, 
 Αλκαρψης, Αἰςαπιοηος » τοχ [ασοἀαπγοηιπι, Ρ]μτατ. ἴη ΑΡορβιι. 
τς μαροπίπι. 
ἰΆχαρ ἀρος. τὸναυχι ΠΠΠγνγα πη ἀ ι1Π|,  ποσόξοσες, ταταπηςη. ΠΠ, 4. ἐσὲ 

σέ σε τρώεοσιν οἴομαι ἄλκαρ ἐσεῶλ.1. ἀλέξημα, ἴαασ. βουϑημα, Ἀροὶ- 
Ἰοη.2. ὑετῷ ἐϊμιῆμαι ἄλχαρ,, τὰ εἰζ, τατα πγσ ὅς τσ πη στα! ἀἀ- 
πιογίας Ρ᾽ασιδῃν, ὑΒοοΥν 4. κέντρα μελίοσαις ἔμφυτον ἀλκὰ, ἔδωκε 

Γ᾽, ϑεύρ" αϑρᾷ τίω ἀλκύω. ἡ ρυιὰ Η!ρροοτγατ. ἀλκαρ,ια οἰτ, βοήϑυμα. 
᾿ς Ἀλχίανἀς 41 ιοίδοτ. [16.3,ςρ.16.4- (γ]υεΠπτίς πηαΐαα: ἰρεοῖος εἴ, 
᾿ς το ἀϊυο, νεγδεπαςα {1π|||1πσαα] δὺς τογοὶς αὺς υλτογηὶς τος 

εἷςς σαηπαδῖπο σουιιοϊείς, ΕΟ σαν παῖδες ρόγυαπι τοίᾳ σηχα- 
1υπι,τάϊςες αἴας, ἰατις»ς. Δαϊ διςσυΐίτα!ες. ς 
εἰδης κα, ὁ Ἡ εὐου οςναρ ἀπο ΑἸςαο Απιραγτηίοηϊς ράξτγς, ἀϊςίτας 
ετίαπι ἀλκείδας. ρτο εοὐεπΊ. 

δλκω δδγγτοῦ. ὃς ἀλκῶ οἰγουηξ τ. ἀλκύύσαι, 
ἑλχὴ, αν (ΟΣ ἀπ, ἀλέξησις, ρτα ἢ ἀμ, γα πγοάϊιαη, γίγας, τοδατ, 
᾿ Δοπυΐτας, ργαϊτχοτια ἀρ ἑ τ], ξεγοςιτας, ρυσηα, ργαί πλ,νἴγτις, 
ἨἩεδοάιις, κακοῦ δ᾽ ἐν ἔσσεται ἀλκηῆ, το πηςάϊιπὶ υ0η στὶς λάσοτγίας 
Ζολίσηχ. [ἀο τη, κακοῦ σΊ ἐ γίγνεται ἀλκή. ΕΟ πι. Πα ἀ. υ φρεσὶν εἰ 9. 
εἰλκίω"«ρὸς ἀλκία),λὰ νἱπτ τηξευση ἀαπην 44 ρυσηαπάμηπι. αἰλκίω ἔ- 
χω (ἀπαἐπτεπιυις. ἐς ἀλκίμων πρέπομαι εἰς μρίχίω πῇ πολέμου 5 χἀ ἀϊ- 

᾿ χηϊςδηδασὶ πις ἐοπηρατο, Τ᾿ δυσγάϊάες ἀριϊὰ ΗΟ Πλατιπι ἀλκὴ {ἰ 
πηΐταγ ργο ἐσττϊσυάίης, αὐδιρίᾳ Οὐγ Γβ αιια: νὲ το! αι νίττατος 
Τηοταῖες δίδακ τός ὅξιν. ἀοξιγίη2 σοτηραγατυγ ὃς νίι., γηάς ἡϑικὴ 

᾿ ὑπὸ τὰ ἔϑοις αἰ οἰτυτ, ῥώμη ἀατεαι εἰ πστογα ἀιιπτοχατ. 
[  Ἀλλκήεις,εντος, ὁ ἔοττῖς, το υΐζας ἰκυρὸς, ἐυῤῥωσος, Ὀἰοηγί. Ροστα, ἀλ- 

{ , 

᾿ 

τ 

ὴ Ρ' 
᾿ς 

᾿ κήρτες Αἰλανοῖ, ; 
βλχηςις, γχοῖ Δάπιςτὶ, δ{12 Ὁ εἰ] ϊα:, ὃζ πχατοῖ Εὰπηοῖΐ, Ηοπιετις 

ΤΠ λά. β. 
Αἰ λχὲ σῇ, ροτοητία, τῇ διωάμει,ἃ τεΐζο ὧλξ ἀλκός, Ετνα1.Ηοπ}. 1116, 

᾿ καὶ ἀλκὲ πεποιϑὼς,, τοῦδοτ! βάςης, ξοττιτιάίης σοηῇπις, ἃ ποπγίος 
ε ἵλξ,νεἱ ἃ ποηνίπατίυο ἀλκὴ ἧς ουΐας ἀδτίμες αἰλκῇν ὃ πιςταρ ας 
ἢ Ἰο,ἀλχὲ; αιιοἀ της] ι15. 

Αἴλκις μιώδης, ΑἸς!δίαάες Ατμεηϊοηῇς. ν 
᾿ ἄλμιζ, ὐδεον μετα ἃ σοποτς ἀποδυία. Ὀϊοίςοτ. ΠΠ0. 4.ςλρ.25. Ιτοπὶ 
ν ἔοι θα φια ἀϊείτατ δι ἔχιον. Τάςπι ᾿δ᾽άςπι ξαριῖς 28. αν ΑἸςίδῖο 

ἴπας Ἴπτοτις » ἀς ηο Ματγςοῖϊας ἐπ εὐπα ἰοςιπλ. ἀϊείτιιγ δί ἀλκιζια- 
ο΄ κόν, Ῥίιηΐας ροίὲ τγαέζατατὰ ἘςἈ1] Βηϊοσιάπι » ΑἸςιδίφι υΑ}1ς5 

Ἐν 
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διοῦδα οἴἴδι αρυὰ αι ποτὲς ἴς βου γορογ ἶο ἀἰς τρααυσπι οληὰς πὶ 
Βυιοίζοτ. ὃς ἸΝιςαηάον οιαας, ΕςΒίου ὅς ΑἸςϊ δέου, δι Αἰςιδια- 
ἀϊοη. Νιοαηάοτ 'η Ὑογίας Εἰ ϑιίωδ δ᾽ ἀλκιζίν ἔχις κὐραφοκζεο ῥί - 
ζαν, Τὰς κἡ ἀκανϑοβέλος μὴ αὐοὶ αὐριτείτρρφε χάώτη, Ἰυτογριοον Αλκέζιος 
γοολτατ μοι να, ὅς ἔχης. ΑἸο δίας δ ἰηυςηῖοις : ΕςβιΙς,αιὸὰ γίρος 
γάτα πη πιοτγίας ίαπος ἃς συτεῖ. 

Λλκίζιον, νἱὰς (ἄρτα. 

Αλχιμφέχν, 1} ας ἀϑύωξ κ᾽ ἐν πολήμῳ κραταμί, Τὰ Ἐρίρτινηὸν ὑσωῳ- 
φίας παιδὸς ἀλκιμάχας. Υ͂ 
Δλκίμαχος, κε ζγοιυιις, δοισοίως, ἴῃ Ἐρ ρταπη, αἰλκιμρίχας ποαλλίσδος, 

{τεφηυς ΡΠ λάὶς ὅς ὃς]  ἰςοία. 
Αἰ λκέμος,μ» δνβοττίς, να τάς, το υΐτιις, “ΟΡ Ποοος, ἀνλα μ᾽ αὶ δυὸς αἰλκι- 
μα ϑεὸς Οὐ λέθ ριον αἰκίξει. νημὶς ἀλεκέμον ἔγχος, το υἵξα μαῖα. (ἀ. 
ὀμζλκέμον ϑνρλοννἴογοχ,βεια. Χοπορ".Ρ χὰ Πῦτο ΡΓΙ πιο, ἀλκιμός 
ἐς ἀλκίμων, ν γίδες ργςυα! οις, ἄλκιμος τὰ πολέμια, ἰῃ τς Ὁ] τὰ ἄτο- 
ἡτις, ΕἸΠῈ οτίλπι ἰοςὶ σου 41} ργορειυ ον ΡΙμτατςἢ  ΤἼςπηὶς- 
ἤοεῖς, «δρὲ ἃ χεμῆῥα πὸ πειρα)ος ϑτὸ τῷ χΧὉ ἃ ἄλκιμον ἀκρῶ πρείκ ωρῤκεῖς 
ταὶ τι δ΄ ἀγκὼν, δες, σἰτοι αι Ριγαιιπι ΡΟΣ » ἃ ρτοητουζογιο 
4μοά ἴαχτα ΑἸςίπιαπὶ οἰϊιοχιατ νος συ διτας αι ἀπ, δίς, 

Αλκίνοις » ΑἸσίποιις γὸχ » 4ιι πὶ φιλοξεγύτειτον γοζας Β] μταιςῆας ἄς 
Ἔχηο. 

Αἰλκίοπος, ΑἸςίσρας Οοιις,Οιις Π]  .πὶ ἀιιχίτ γχογοπὶ ΠΈγσα  ς ΡΙα 
τατοῖι. ἴῃ Ριοδ] τς. 

Δλκέππα, ἃ ἰσὶρρο!α Ο ποπιαΐ, γχοτ Ειιςπα;, ΡΙατατ. ἢ ραγαῖ!εὶ, 
Αλπήσπος, ΑἸσιρρυ» 1 .ἀοδἀπηχοηίι»» ῬΙατατ ἢ ἀπγατοτ. 
Αλκμοαμονίδης,, ΑΙςηγαου!άος, ρατγουΎ αλ!ςυμη, ξιμῖτ φατε ΑΙ Βςηἰς 

ΑἸσηγωοηϊάατατῃ ξιπλ! 4, Ἠεγοάοτσ.] ς, 
Αλκμαῖος γι τ δ η]ς νεανίσκος, Η εἰν εἶν. 

Αλκμαϊωνγωνος͵ ΑΙστη σοι, ]οίορμιι5., 4ς αι Ρ] υταγοῖιις ἀς Ρ[1- 
εἴτις. τς τιεῖογ υὶ Τ᾽ ςπλοςΪ, ρα ἱπυϊἀϊα πη φἀιοτγίατες 
εἰζ, Ρ]υτάγοίιις ἴῃ ΡΟ] τι οἷς. [ς ροίξεα ἰμχτα Πἱπιοίθ ιν Αςδεϊοὶ 
ἀσθοτοπι ὩΒα δ ἰταιίς ; αὸ ἔιρσογος Εππηοηίάας,, ΡΙατατοβης ἀς 
ἐχιίιο, Μεηλίηϊς ετἰαπὶ Ηςτοάοτις ςα! πὶ Αἰσπησοηῖς Α- 
τῆςοτοπ 5. 

Αλχμιαὶ, ἀλκμαύος, ροεῖα [γτῖσας,(ς αιο νἱἀς Ἐρίσταπηπτα ρα] οἰ τᾶ 
ἴῃ ῬΙατατ. Ρ ἐς εχ] οινηὰς ἀλκμανίκὸς, ΑἸ σαγαι ἀ σας,ἱαριϊας Α1- 
σ πη 5. {ἰς οτίατη αἰ οἴταγ 415 ἰῃ σαιὐ τίς. 

Αἴλκμαν,ἀἰςίτατ ἃ ΡΙαταγοῖι. ἀς ΜιἸςανορτίηχοτγιη) μελῶν, ἱ. πηοίο- 
τατῃ ᾿γγίσοτθ πη ροοῖΆ. 

ΑἈκμανειον μέτξον,"ὰ εἴ, δακτυλεκόν, ἐρθυμιβερὲς, Αγ τορΒαηΐς ἴη- 

τεγρτοοηής ἀνέξιπι εἰμ πιο! πηογγατι 41 πεπλεύγαιε παῤ Αἰλκα 
μοδνετοίες 5014, αι ὃς Αἰλκρκανκὸν νοσοτ, 

Δλκωΐψη, ΑἸσπγδης γχογ ΑΠΠΡΒ τυ Ομἰς » ἐΧ 404 Πυρρίτος (τω τ 
Ἡεγου!ένη,ντ (γι δίς Ηο το άμις. 

Αλκμάρες,υα(! ἀλχαῖρες ὃς ΡΊΘΟ. Τὸ μ ἀλικμαίρες " τὸ ἀλαλκοιώ πίω ἐ- 
ον καὶ ἀπεῖρῖον πίω! ξλαζίω ἀἰνα5 δὲ ᾿πυργοοατιοηοο ὅς ᾿ηοοηλιη οὐα 
ἀγοςξηςοτεῖῖς ΔΊο άϊο. 

Αλκτὴραν ρϑφν τα ΧΙ ΠἸατοτντεμωρὸε,κωλυσὴς βοηδός ΟἀΥ Γ ξ, εἴλετ᾽ αἴκον- 
τα κιιυῶν αλκτή οα ν Δσζσοριι τοὶ τὶ δ σληδς ἀτοοηίος ὃ ργορυΐ- 
ίλπάος. Ηςιϊοάιις. ἀλχσῆρ σ᾽ ϑαν άτοισιν αξὴ ς γύεο χευερρῖο ἰςρι}- 
ἴον ξυεὶ εχεσγατίοηῖς δῦ ἡπχηηογγα ἶνες, Ιάςηι, ἀρῆς ἀλκσῆρα 
φυτεύσαιγἱὰ οἴξ, βουνϑύν. ἐλκτήνρ,, ετίατα ςυΐξος, φύλαξ, γε : ϑτίας ἀλ - 
κτῆρες ἱμερὴ φιλόπητυς. ᾽ 

Αἰλκτῇ ρεςγασὸ Ὁ ἄλκεῖν Ια οἰζναιΣ ΠΑ τὶ, αιζην πίσα!α αὐ χ ατίγαυΐθιις 
(υξξυϊτας Δ! ταις ξΟΠλπι τγαμ τς ροῦττ σοῦτηγο ἀτις» οὐϊις σο- 
ποτῖς ἴπητ μαϊξα;, ὃς ουρ  ἀες, ραἸζαμς ἂς γιά ϊςα; ὃς αι] οδ]οη- 
φίοτες. Υ οἱ] ἤιὴς συΐρίἀςς ἡ: δὰ Ἔχττοηγι πὶ Ρίυπιρεαπ) ρι]: πὶ 
Δηποχάγα ΒαΡοῦτ, ηαϊδας ντιηγην Ειηαιη 0} ἀιιηι ἐς Πρταὴτ 
Ῥεῖ ἔχιφηζυπι ἔπει ἰυςοάίδητες. Οαἰεηιις [τὸ (δουράο ἐς ἃ - 
πιξατὸ τυδηἀαενὺ αἦρ δὰ κὶ διὰ χειρῶν ἕνεςειν ὁξν γυμο ἄστογ ἁμιοιίροπον 

γυμν ἀσειῶη χωρὶς κατέχν ἀλκτηφας νας Δάπιϊοίςαις ρα Ρἰυμδὶ 
Ἰϊδγαιηεητα. ᾿ς δἀιπιπίςι!ς νεγὸ δα ἰαϊτην ἰβοηςῖς Ἰοχιΐτως 
Τευείαπιις ἴῃ Αὐδο ατῇ. νδ] ἀλτῆφας ρίὸ ἀλυτῆρας πταὶὶ ᾿Ιςρίτατ, 
αποά Βιιάπο,Ἔβς Οαἰο ἈΠοάϊσιυο ἔμ ξυῖτ, Οοετιρτα σα 
εἰὲ Ἰυςς ἀϊξεῖο ἀρυιά Αὐηϊτοτοῖεπν ΡγΟΒ]. οεξτις. Ουσίίοης 8.51ς 
οἴη ἰοσίτογ 115 ἐμοίως 5 τέτου καὶ ὁ πένταϑλος πρὸς δὴ ἀχτήρχς κα 
δ ϑέων οὐδῷ σείων πρὸς τεὶῤ χεί ροαέ᾿ διὸ ὁ υδὺ μεῖζον ἀλλεται ἔχων, ἢ μη 

ἔχων ἀλπῆρας, [ἃ οἰτναἀ πιο! συ ]οτ ΠῚ Δ ΧΙ το Ὠγαρτῖς ἰλ ττ , συαπὶ 
Βις [αἰτατου εἷς ᾿ο τγ ἡγευτῖς ἀοβιτατας ς ἰεσς ἀλκτήξας. Μιὰς 
εηΐπι χυφητα {τ μα}! ὄγα πη ἀϊογοητίανίη ἀϊέζιοης εἱλτῆρες. σο- 
πὰς αὐτῷ ματος Ἔχεις τι] ρογ ἀλκτῆρας ἃς αὐτηϊη!ου]α [αἰτατοτ!ν, 
νοςῦς Αττειπί ἡ ἀλκτηρίαν. οἷς ἐπι πὴ Πθ ΓΟ ΡΓΙΠΊΟ (ΔΡ 9. τὸ 5 πεν- 

ταϑλεῖν δοκεῖν, 55) πόνσων ἐτήρησε σημαίνειν "πονλαΐκις Ὁ αὐΐας τε Κὶ φρον 
τίδας 93) σύτοις, διὰ τὰ πηδήματα τὰ ἐν τῷ ἀλκτηρία : οὗ Ἰὰς αυΐ 
᾿υϊεόγητη αὐ πιλρτσαΐο Παττ. 

Αλκτήρμονοεντὸ δ ἀτατη, ἐμεωσήξεον Ν οπὴ ἀλχτήρια γέσων ΓΟ πλε- 

ἀϊα τηοτδοτγαπιν συ απηεῦτα,ίὶς τ ςετο. 
Αἰλκυονίδες, καὶ Αἰλκυονίτιδες . Η υιἱςγουΐάος ἀτος, Γεγειὶ δέ τγαπα }}]}, 

φαδις Βαϊοςάο Κατιβοας, ΤἈΦορ τ στο ργ πιο ςαρ.8. ἀς σαι- 
ἔς ρἰληζαγοτη. νῖθς Ρ]η. 1. 1ο. σαρ.3:. 4 την. Βη.118. ς.σὰρ.8 οὗ - 
δ διειγαἱ ἡ μίεχκι. 

Αἱλικυόνμεν, τὸ ριιπγᾶ ας ςοποτοίοϊτ ἴῃ Πγδτὶ, 48 ξιεῖεὶ οἵτου ςοπι- 

πιοηάλτατ, Εχ Βαῦ εἰ διμ σοησόγοῖς ἀϊςαπτας Βαϊςγοηςς, Ὀς 
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μια] σοι] φαΐ ας σεπετίδας γίἄς ἁρπ!ὰ Ὀ]οίςοτί ἃ. Πδτο ααΐα- ᾿ 
το (ιΡ.136. ὐ : 

Αὐλκυὼν, ἡ, Αἰ ΟΥ̓ Ομ ς, πηατί εἰ πηὰ ἀυῖς, 46 18 Αὐιΐτος. δ. ς. δαϊπι. (ΔΡ. 
8. στο 9.αρ.τ4. ΡΙ ΤΠ θτο το. ς4ρ.32. Αἰσεάο ρίο ἐοάεπι [ἰς 
ἀϊέξα αἴρα τὸ ἐν ἀλὶ κύειν, ᾿ιπιϊπατταὸ εἷλκυονές χαρύλοι,, τηᾶτος 
Βια!ογό ες νοσαητυχ τα δίριταταν Πϊ αὖ ἁλὸς, οἱ τηατο ἤσοϊῇ- 
σας. (αΖα ηδραῖ αἰριταπάδπι εἴϊ γοςειη: ντγά 01 ρᾶγς [πὉς διι- 
τποτες ᾿αθοτ. : ἱ ᾿ Σ 

Αὐλὰ, (εἀ,]αατο, ὅς ὅσαν, ἀϊςξεἸτίΑ Ραγείσαΐα γνλτΠιπΊ,αη» 'πότερρν αὶ - 
ρα ᾶιηαὶ ριοξε τὸ, Δ ηϑ, οτία πα δ 4 ἐτιαπη,ἂῖ σεττὲ, σογτὸ, [4116 Π1ν 
πηὸναΐα Ῥοτ"πς, ΠῚ σὰ πη, ργατεγεα, π[ροτ, ρον τάηας τὰ- 
τίοπα 5 ἰὰ οἴζ,γδ γνώ Αἰ] στέατι ἅ., [δε τα πηοηἴεα πα σῖθ, δὰ τ 
τοπινταπηοπ, 42 4.19 πτὸ νογὸ ργοΐ αἀ τ, αταμῖ, “ἢ πηι σὶς, ὃς 
ταηγοι).ἤ5η1. Οὐτιηῖθας ἀηπογατ ἀραιὰ ΑἸ Εφηιοοί. (ροπαπγοτὸ 
εἴϊς αἴδῳ μλόυσματικὸν γε ἀρ ΗΟ πποτα πη, ἀλλ᾽ γε μηκέτι ταύτα 
λεγώμε τα ἀνναὶ τἀ πλοι ἴοι! σιαησ]αληι. ΑΡΟ Ιου. . ἀγσοόπδυτ. ἐ- 
δέτις ἐπλὴ Μὴ κα λϑυχαν ἔϊιυ δὲ φορευ μῆμος ἐλ Σπὸ τηλοῦ Εἰς υώς" ἀνὰ καὶ 

συμπλέκτικῶς κχὶ συγληγις-κῶς λέγεται, Ἰηααίτ Οα2α ἰἰῦτο ἰδοηάο, 
Οταπυιπαζ, τά οἰϊ, σορυατιυὸ ὅς τατίου αι ὸ ἀϊοΐτατ. ἀλλα τητοῖ - 
ἄτα οἰξ ἀρργοθαητῖς, Ρ] στο ζ. ἄς τεριδ ἔπειτα ἥτως ὅμασκεψόμο- 
ὅτι ἀλγλιαί μοι δοκεῖς ἔφη, Κρλὼς λείγεινγν δ] ΕἸοι πο. οἰτὸ παι, ἰὸ- 
411 αν δι νἰἀοτῖς. Γάτηι θ᾽ ἀοπη,λόγῳ πταμδευΐω μὴν «δὺ αὐόδρας᾽ «λ- 
λαὶ χροὶ ἐφηνοτότίοης ποπηίηος ΘγΙἀτάπηπ5. Παρ ἢς ἄδςος, τη- 
4αΐτ.ΡΓο (ἰτοπι, ΑὐἸπορῃ. νεφ ἔπειτα δ) ἐκέλδυσ᾽ εὐτὸν, ἀνλεὶ μυβ- 
ῥύόνω καβοντα ἥδ αἰχιύλε χέξαι τί μοι Ῥτο πὰπ|,]αταγοῖ ἴα ΒΕ οπλα 
ἰο.εἰδὲ πῶτο μὴ λέγεται κακῶς. αν ἐχρῶντο ἑωμαῖοι τότε τῳ ὀνόματι “ἦ 
ταλασίας, ἑτέραν αὖτις αἰτίων εἰκοέσεις πιϑοινωτέραν, 0.4 ται ετΠ1 ΠΟῚ 
τπαϊὲ ἀ οἰτυτίηἀ πὶ ντοαπτις Ἀ οπταπι Τ αἰ αἰα ΠοπΊϊης ΘΟ ΠῚ 
Ἐὶ οαπὶ Οταῖοῖς.) ταπητῃ ργοσαθ:Ποτ ἤυτας τοὶ σᾶὺ τ δὲ τατίο μοῦ 
{ὲτ αῇξευτι όκ, ἀγα γηοη ταπτὰνογίξ 4. Γἀετῃ δ᾽ ἀθπι, ἐκ ὀνον δ εω σεν, 
εἰν ἔπαϑε, που ρατίσα αι πὶ τάητὰπλ {ἰδ 1). [δὰ ραὰ ΕἸ οτιαπη, 

ὅοΡτο ἴδ ροτιας, "ἀφ πὶ Ρ]αταγοῖν Τἢ Τγσαγσο, εὶ πόλεως ἡ ἀσαῤτη 
σολιτείαν, ἰκλ᾿ αὐσδρὲς ἀσκητῇ, κα σοφοῦ βίον ἔχεσα, πο ἢ οἸατατῖς τη{{|-- 
τατιοηοπ μασευς δράττα» (δά ρότιας νιγι οχθι οἴτατι ἃς (ἀρ βητις 
νίταπγ. Ρτὸ ἱπτὸ νογὼ ν ΡΙατο οἷδὲ νόμου, σώ. ὠκοιυῦ ἢ ἐν πέρσως: ἡ. 
ἀνλοί σω. δίς, ἴπηο νει, Αἰνλοὶ ἰόγα τ Τητογάα η} σύ ἡϑικῳ λόγῳ ἢς 
οτάϊτην Χουορἤοη ἴῃ (γπιροίιο, Αλ ἐμοὶ δοκεῖ τ καλῶν καγα- 
ϑὧν αὐ σρῶν ἔργα εἰ μόγον τοὸ μῖ' ασέδῆς ὠρῳ ἢ ὁμῆνα ἀξιομνημόγδυπα ἐν» 
“ὐννοὶ χὰ ταὶ ἐν ταῖς πα Πὰς. Ξοἄδιη πιούο Οἰςοτο τὰ ἐρη το] να απη 
τοίστιριῖς δαγαῖο δα ]ριτῖο. ςοηίο δητι οἰτπὶ ἀς οὔτι ΤΠ]. 
Ἔσο νειὸ 5θγιΐ γε! ! 6 5 ντ [γι δὶς τη πηξὸ σιδυϊηνο καίω αἵ- 
δος, Γητοι δαπη δος!ρίτιιγ ργο (α]τεπι. ΘΟ ρος]. ἤλεκ. ὦ ϑεοὶ πὶ - 
σρῴοι ξυ γγηῤεῶνε γ᾽ ἀγλαὰ νεῶ [αἸτοην ἡιιης. Ρτο σα απιοῦτει.] το 
γομ ζ αὐλ' ὁςιις τῷ ζχῦ ἡμὴ κα πὸ φοονεῖν μάλις αἱ ὅδι κηδεμῶν, Κι μᾶ- 
ΟΌτετη» ὅζο. ἀλλ᾽ εἴρρ, (τἀ: ἀλλεὶ χοῆ, ᾿τσοτ, αἰ, ϑξεςεν, ἔφω “ ἐλν᾿ 
ἔγωγενοαυ Ἂς πη, λλ᾽ εἰμῆνηη ΡΊατατοῖ. καὶ πλύσιοι μόνυν Ἐ) ἀξιούσιν, 
εἰλλν εἰ μὴ οἴξασε,.. δὲς. πο η [στὶς οἱὲ Ἰρῇς εἴδε ἀϊπετοας » πη ἐτλαπὶ 
Βαδελητ,ῦζς. ἀλλ᾽ εἰ μηδὲν ἄλλο, ὃς (1 αὐ] ἁἰτα 4, δὰ» ητὸ ντ 181] 
Δἰϊυἀ Πτ, ὅκα, οἶλν᾿ εἴπερ. ΑὙἸ ΒΟ ττ,2 χρησίμου ὅσης ὁ ϑρασυΐτητος 
τορρς ἀσὲν,οἰλλ εἴπερ τορὸς ἃ πόλεμον ν σὐῆι αἰΔα οἱ δά αἴθ] σοηθι- 
ολτ»ὩΠΠ Δα Ὀς ]1ηγ. ΤΉ Εορ. Β"χότ. Ὁ 2. ο 40 το. ἢ ὅλως ἅπῆεῶς 
περχώζοντος πῷ βυ πρυ(θ.᾽ ἀλλ᾿ εἴπερ ἔταν ἀπομελανϑῇ,ἰἔςιις, οἰ ΠῚ Ρὶς- 
δᾶ Πιγλτιτιτατς ἰη σι ΠΟ τίτ ἀλλ᾽ εἴτι κὐνοτ ἢ. ἀα14 εἴτ, δες, ἀλλ᾽ εἴτι γδ» 
ἀτεη πιά τις. δίς. ἀλλ᾽ ἢ ργατογαπαπινἩ1. [δ ἃ αι πλνροτίης ημᾶ, 
Τίος δόξαν καλίω ἐχ οἵόντε ἀλλ᾽ ὃ ἐξδὺ δεενεγ κόν ταις κτήστεδοι, , ξι ΠγΔ ΠῚ 
δοπαπη ἢἐπιο ράτατς {Π] ροτοῖξ, πη αι νίττυτα σατογις ργα- 
τε ΡΊατο ἀς ἵὰ ἐρ. Πίδτο ργίπηο,, ἐσὲν ἐϑέλοντες ἐπαινεῖν » εἰλλ᾿ κα ἃ 
σλούτον,α)Ἀ}]} ἁἰ τὰ ἃ ἰαάατο νοϊςητες αιιὰ πη Ὄρες, Ἰάθπι ἴῃ Αρο- 
Ἰορ. τίνα ἄλλον χύγον ἔχεσι ββουϑοιυτες ἐμοὶ ἀλλ᾿ ἡ ἃ ὄρϑον κὶ θίχαιδν; 
4 τατίοτις μαλῆ! οριτα]αηταν αἰ τὰ, ὰ τ το ξζα ἃς ταἴζλ. Ατηΐ.ς. 
Ἐτβὶς ἐκ ἀδικεῖ οἰλλ᾽ ἢ γ7) συμβεβηκὸς ποὺ Εἰοῖτ Ἰηϊατία πα, αΠΠνὅζο. 
Τιυοίαπιις.,, ἐδὲν ἀμφίδοξον ἔτι λλ᾿ ἢ δεήσει, ὅς, ποη ἀμπθίαον οἷς 
αὐϊῃ Ατητους]. ΠΡ το 8. ἀπ  πγα ἢ πῈ., ἀλλ᾽ καὶ ὅτι λέγεται μόνον » ἀκ ἐἰ- 
χυηϑὲς Ὁ φαΐ εται, [σεται αι άςηΣ Πς να]σ ὁ, [δ ἃ νοτιπὶ ταϊηϊπιὸ εἴς 
νἱάθγαγ ἀλλ᾿ ἃ μὴ, (4 ταπχθη ἤθη, δίς ἀλλ᾿ ἧς [4 πι!η 116 5 ἴπιοτ- 
τοσάτίμιαι οἵ ἀραιὰ Ρίατοη ΘΠ}. εὐλλ᾽ ρα. ἀλλ᾽ ἡδὺ οτίλην. ἀλλ᾽ ὁ υὸ, 
Ἅ1Π6 σα! 4οιη,41: Δ. ὠλλ᾽ ἕμως, τα πηθη. εἰλλεὶ δὶ, οἰλοοὶ νὴ ὡς, ταηχει. 
αἰλλ᾿ ὅταν, ργ αἱ] απηναητο αι η1. ΡΙ ατατοίνας ἐς Χοῦχς, αΠικαὶ σ᾽ 
λοι άδας ὑκ αὖ, ἔφη φαγεῖν ὠνέοις κοικιδιείστις ν ἀλλ᾿ ὅταν πίω) πἰδαφέρουσαν 

κτησησαι χιραν αἰλλ᾿ ὅ πὶ ΝΠ αιιὸ Δ, “υιὰ αν αι ὸ ἃ, ὐλλ᾿ ὅτ κ᾿ νογυπι- 
τ᾽ πη»αἰλλ᾽ ἐνᾶς ἀλλ᾽ ἐχὶς (τ πιηηα 4 5 Δη ἤοπ., πππαυϊὰ ἴσια 
δί οἴττὰ Τπτογγο σα Οἢ ἘΠῚ » ΠΟῚ ΓΑ ΠΊΘη ἂς ΠΟ βΟΥΙΠ5. » ΠΟ Ὸ Π1α- 
αἰς φυὰῆι. εἰλλ᾽ καὶ τὸ ἐμ ἐνδεάσει, ας ξειτὸ πγοὰ ἤοὴ ἀξογαητῖ. ἄνν, 
οὐ γ[ σοτῆσατ ἰάσπν αιιοά Γιατί πὸνας σοττὰ,ἤος εἰ (αἴτει, ΡΊατο 
Αροϊοσίη, ἰλλ᾽ οὐ δαμμόγιά γε νομίζω τὸ ἃ σὸν χόγνν. Αςοϊριτις ς- 
τἴ2 πῇ αὐτὴ τῷ ὅμως, νο] αἰλλ᾿ ὅψως τα πιφη,αἰταιηξη νίδ ταπγοπ. Α4- 
ἀττυτ τητοτάυ ΠῈ γε. ἀλλ᾽ ομῦγε. Ατ τοτο]. ἐς πταπίίο, εἰ κ᾿ μὴ δὲ ἀκξι 
ξείας. ἀλλ᾿ ουυῦγε ὡς εἰς τυπώδη μά δυσὶν χέγειν ἢ ποσιδηταπη ΟΧα11- ὖ 
Πτὸ οτ σοττὰ ἀοξξεῖπα: ἔογπηη]α ογαΠιοτίὶ. Ποοτ. εἰ μηδὲν ὥκνο σλεο- 
ψεκτὰ σιν οἰλλ᾽ οὐ ἐλπίσι γ᾽ συκδαίαις ὑατερέχασι ἀλλ᾽ ὅτι κι Πχαἶτο ἴπ 
5.15 ΘΈΤΟ ΠΗ. οὐλλ αὐ γδ., ἀλη οἰζιντ ἀτδ ἢ! ΠΊν ΟΧ ἐόφαε ἃ υο- 
πεῖς ἰςηΐῃ ἀπέζιπη οἶδ νίφεται, Τα Ρτπορῖο ΔητΙΡορΒοτγά;, 
Η 
ἰὰ εἴτ, γείρο αἴϊοηῖς δὰ οδιφέλιοπεηι, ἰοςηπὶ μαδος » ἱ4 ς, αὐ- 

ὑ 
αυΐ.ῬΊατο, αὐλα αἱ γὸ φύσει τὶς, ὃς το] αι. Ε εἰδην ἴπ ἱητοτγοσαϊίοῦθ ἢ ἢ 
νῖ ὠλχλαὶ δή: ΑΟΟΙΡΊταΓ οτίδην ΠΡ]! οἸτογ Γτο (ε4 ςπίπ1. [ἰΟογᾶῦε ε 
ἀνλο, γδ ὅπ ἐν τοῖς λόγρις χερὶ τοῖς, αἰρὶ “ἿΠ᾽ ἔπσηδωμοία ων ζητεῖν. τὸς ἢ 
ἡαινότητας. πες νετὸ τη γογθ :ναμαν ἀὰ νήτατη ᾿τταυουὰ τα ρεῖτο 
τιηδητν οροττοῖ ἰροέξατα πουίτατοπν. Δι ΟΡ .4ι. εἰν ἐκ ἐθέλει 
γ5 μανδῶν εἰν. ατο αἷπι ἀϊίσοτε ον ΕΪτ. οἶλλ οἱ γὸ οἴμως αἰταιηςῃι 
ἀν. ἀγινίαϊτεπγ,ατ σετιὸ, αταιτ, ν οτα ἡτάπη τη, τάπηςῃ, αἰλλοὶ διὴ, [4 
ταπηφι ἄτας λάδὸνατ γοτο οἶδ ὰ διὴ ποτά τ πθετ ἑπτοτι οσάτιο 
ηἷς νι ἀλλα γὸ ἀλλ᾿ ὅμως ν ἃς γιηι ἤαδοῖ υτοφορκκίω,, ΡΊαιο 2. ἀδ 
Κεραθ. ἄλλα δὴ ϑεοις τε λανϑείνειν ὅτε βιαζεῶι διωατονς ἀτθηϊτα 
ἀλλα δῊ γὴν ῬΙῸ ἀτῆμε ετίαπη, ὃς τη ἱπιο. τε ΡΓΟ νότιπὶ ο-" 
[ἴο,ιοὰ ἔτα ςοποεάέπτίς οἱ, ντ ποσατγε Ῥ[αυ ἃ ν!άσαταγ, γε ἀλπ 
λα δὴ καὶ τῦτο γέῶι γ» καί πεο αὶ γγυόυῆυον, τὰ Εις ἴτὰ πος εἢξ Ειέϊα ταν 
ετϊ πα ]ααπὶ βιξξιπι εἰξ, ΟἸςοο δ. 4 πΠ|Β} τ Εςἔξαην πιρα σαι 
ἢ, ἰᾷ εἴξ, ἐλ» 4. διὰ »» ἀλλὰ καὶ νη 0 γ. συτῃ. δὲ.» [εἀ αυδηιας,, ἔς ὅν 
Πα] οἴ ΠῚ γ Ὠἰ ΠῚ ΓΓΕ ΠῚ οἰα τς Π1. εἶλο. αὶ κὸ μὴ» ΠΟ ἢ ἀκ τη. ἀλλὰ καῇ 
τοί γίᾳ ἡι14 1115, οἰλλ᾿ αἱ καὶν, αι Ποτι Πὶ {δύ οι ὐλχα κὶ ὡς γ αττα 1 ἢν 

ὅμως" αὐλὰ ρεςοεάξητε, ξαιεηῖε μάλλον δέ αἰγλαὶ πολλοῦ, μίφρλν ον ἢ 
πὸ παντὸς δεῖ, τ} ουδὲ Τδςιις τες μαΐσοτ, τηγὸ 181] Ποι ἃ τορο: 
ΤΊ τατ, οὐλλὲ μῆντοινατ σοιτ γάτα". ΒΊλτο ἐς ΒΘ Ρ. αἰλλ οὶ μάστοι ἰω δ᾽ ἐ 
γὼ, ιμιων!δ. γε ἐ ῥάδιον ἀπις εἴν πῦτο μδῦ τοι ὅ,τι ποτὲ λε'γοι, ἀγνοῶ αὐλαᾶὶ 
μὴν τητογγοΡ, ἄτιμα! πὶ εἴτ, ργογπμ παν τσιτατξ (πὰ παι "ἃ ἐξ 
φισὰ ὥρᾳ μή υμηι ἀατεαι ὕοα εἰϊ Δοτοργο στ ὉΠ» ἤσοϊσας 

Π0 αὐτο πι. ῬΊατο 2. ἀ6 Κα ὀρυ δ]: τίς μηχονὴ δυκαιοσιμήΐω πιμάν «ἐπ ΝΕ ἡ, 
ϑέλειν ᾧ τις δέυύαυις υπταξχοι τύχης, χρυρίο, πων ἢ σώμᾳπως. ἡ γήϑοις, ν 

εἰλλαὶ μὴ) γελῶν ἐασαι; ἐνῆϑης ἀκουοντα [στη τ Αροίο σία, ἰδιωτεύειν, ἐ 
ἀνα μὴ δηρόσεύειν. ΠΟςτατ. ΤΠ ἀσεδαίων, ἐλιὰ μὰ 0) φαύχων, τὰ εἴ», Ἢ 
ὈοηΟΓα ΠῚ » ὃς πε ι14 411. } πταΙο απ}. Ρ]ατΆγ μας τα Οτβοης υ 
αὐ ἃ ἀντί αὐξευῆθν, και ον αἰνὰ μὴ φραπνγῇ «ρὸς ἃ “ἿΜ ποχεμίων,, ἢ ἐμὴ 

ἔμ πὶ τορος οχροέζαιοτ,, πος δὰ Βοίξειπι ορροττγιη τατος 
ὈοΠΠατοτ, δες οἰλλ οὶ μὴ αὐ,, ΡΓρΟΓΟΓΘΑ 9 Φυϊηοτία τι. Ρ]μταγοθι5ν ἐλ τ 
λα μίω ατα ὅς ἂὶ γογὸ δὲ ζοῦστατ Ιῃ αἰϊαιηριίοης. [υοἱαῃμ8» 
εἰ γάρ εἰσι βωμοὶ εἰσὶ κὶ ϑεοί᾽ ἀλχαί μίῳ εἰσὶ βωμοὶ, οὐδὴν αρία τὸ ϑεοί, 51- 

Θαμπολτ οτίδλιη αι π ςτὸν» 1η ΡΓιποΙριοὶ οτατιοηῖς ἀρὰ Πόπηος 
1{τς8οηεπι. [την ἄτην ἢ ετιάτη νας ΠΟΠΡΟτΙΙς5, νεγὸ ίςὰ ἀπὸν 
Ρτατεγοα, τόμ 4:1 5» οτια ΠῚ 1π Ὀτατι τς ρτῃσΊρῖο: τα πὶ αυτοιη, 
ἃ Τοτγοηξίο ὁτίαι ἀϊοιτατ ἴδ 4 τα πιο γγοσιηταπηδην ἱπηὸ,νογὰ ΠΏ, 
οατοτὰ πΊ,ατ νογὸ, ται! οἰχλαὶ μία) κὐ, πσαῃς θη ἀιοσαα, Ζαΐποτι 
αἰδιτη. ἰγὰ ἃ μίω) ἐσὲ, ἤσαις νογὸ,(ςα ποαας,ατ νοι ὁ, πρημς, σαζᾶ 
ἴῃ Ομίοης, ἀγλάμίυ ἐδὲ πο ϑηνές γε, Ζι οὐ Οἴςετο ἀΐχοτατ, ἰδ πθὸ 
ἀεἰϊάογῖο αι ἐς ἢ}. εἰλλα γὺ δία ρτο εἰλλοὶ κὶ ἴσως, γοἱ ργῸ νὴ δέ᾽ αἰγὶ. 
δτδηῖτη ἔοττα ς τ ἔοτια δ, ς ἃ (οη]σοτ. Χ τπορίοπ ἰἴδτο ρτίπισ, 
(οπηΠΊςητ. ἰνλοὶ νὴ δύο, οἱ κατύγοοφς ἔφη. ὅζς, αἰνάνεω, ἰαἸτοτη. ἀκλεὶ 

νωώ 'ξά πυης, γο]οοἴτοτια σι: πιοο οἰλλ᾽ ὅτε οὐ (τὰ 4] ΘαΖα, ἐλ-ὶ 
λαὶ “σῶς, Πα ἀηἱ. ἀλλ που ρτο εἰλλὶ διὴ, Ν᾿ Οη ΠΗ ς»ἐδ ἃ 6}: 1. αἰλλεὶ τεὸς 
υὐδ, οὦ φασοιηαια “ας πη. ἀλλ᾽ ὅστε μή. αλλ. ἃ τοὺ ὄτι, νατὰπι. ἀλλοῦ 
ἤτοιιταμ!. Οὐν Γ ξ, ἀλλ᾽ τοι ὅρκον μὴ) αἰ σουῆν.. ἀλλ᾿ ἔμπης ἰς ἃ τατος 

ἀπκις Ἶ ἔ Ϊ ᾿ 
τηρῃ,αττδηγοη, ΗΟ Πλοτι5. αλλ ε ὃς μίμὴ Πα] Δη 0 ττὰ σΟἸ]ΟσλΠτιγ, ᾿ ε 
να πγυΐτα ἰητοΓ "ΟΥ̓ ΔΏΤΙΓ ΤΉΤΟΓ οᾶς ραγ σα ας. ΡΊατο τη ἘρΙΠ. ὠὐλαῦ Ν ς 
ποιοιώτι μίω αὔτ᾽ ἐσ τὸ ἐρώτυμο, ἀλλ τε; [24 ἰληὲ, Ἰη1ὸ, ρύχτετοα,, ᾿ 
ἰηΐροτιαλλὰ δι ἀλλ άτοι ρΓΟ ἀτ 4.) ἃς ἂτ ψεγὸ ναϊταπηση,, γογΠΠτα- ἢ 
πΊΘη ἄλλα τοίνεω. ἀτο 1 ΠῈ.Χ ἐΠΟΡ᾿. ὐλλ᾽ ἐγ ὼ τοίνειυ, ἔφη, ὃ(ς. αλλάτι [ 
ςοτι »ργοξεἐτὸ αἰλ αἱ χοῦ, οἰ το, τἶτ, κὐ μούλα ἀλλα νεῶν ἀριια τσοὶ ἷ 
σΟβερτο ςο]οτίτει ὅς αξξιτιιπη, διατεύχ οις,νε, ἀλλ. ἃ νειῦ ὦ ϑειὶ ποιτρώωε δ 
συγγιοεῶνε ἀλλα κακῶς, ἀρὰ Ἡοπιοτ. Π| 4. ἐς σα πν ΘΟ τ ΠῚ ΟΠ Παρο Ἶ 
νεὶ σοπτυση οὶ τὸ ἃς τηϊυτονὸ μεϑ' ὕβρεως. ἀνν ἄναξ, οἰτῆαται τ Ἷ 
ἄἀτου πὶ ἐγαὰῦ σχοάπΠ), 4010 ἀδοαηταῖο Ἀγιπυο ν6] σαητίοο, οτπαςς 
ταῦ! σταῖς ἀσοθάπτ ΑρΟΙ] ἢ ππιἶςος ᾿θπςητοτί. νἀ ΕΗ οἰν οἢ:.ς 
ΑἽῈ αἱ τιή μοι τοιύτα αὐδὲ ὄρει. ἀρὰ ΗἨεἤοάμππι. Αἀασηιην ΟἹἘ1 
δος 4 τεἰιέτο ἰηἔτιτιτο, δά αἰταν θ: 81] δὰ ρεαίςητοπι παγτατὶο 
πδίι ἰρεξξαητία, ἀνσιοἀ! αητογ,. Αἷλν ὅπου χώρας τρόποις: ρΓΟιο σι 
Βίμ ΠῚ 4ιο πγοποπλτ, ΓΟ σίους, ποτ οὐπλα 6 αι}. δ σι θν ΝΟΥ 
ἴἌπαγ πητατὶ τηθτες,ας  ιιάταιορυά σι" ἀ4π|.Αἰλλ᾽ ἔῶνει ἐλϑῶν (ιν ᾿ 
μέγαικλ ας χιόνας ,αριὶ Α 6 ΠΟρ.1η νεφ Θαιδιη δάαν ἢ] Ιοοι πὶ οὐτί- ; 
τ ἴῃ εος 41} {ἀπηρι οἵας. ςΟμα πᾶ ττας. ῬαΓ ΠΟ Ώ πὶ τοῖιησι : 
ἀλη: δὲ το πὴ ΟΠ ΠΘ ΠῚ νὰ ρτο ἐμ ἢ ἰαχες. ποροτος αὐ ππυμητ. ταὶς ἢ ἢ 
ΒεΙυο ἔαϊς Μεραο]ες αὺῖ οπγηΐᾳ ίαα ἀσιοτγαι τ ἢς γυτὶς υἹάεπ ὶ 
«αἰὶς το! τις, Γ ἃ [ΟἿ Ἰητογσο πλπῖο ἂς Ροττῖςα, ὑἤμα ΤῈ ΠΟ ὶ 
ϑάπεο ΑἸ  ἀ πς,, ροτγΙ ΠΙΟ ἢ} συγρος ἀτπε νογασο » ΠΟ ΠῚ Ργοτ' ἵ 
τογοΐαπη ἔδο ἶε ἀϊχίς σατο. Αὐλ᾿ εἰ διὰ πίων ἐν τῷ ποδὶ τρὸς πἰωὴ λυ. μ' 
ἐαν ἁμαρτίαν. Αἰ σι παν ἐς πις ἡ Οὐ Αἰ '2 πὶ σαυίαηι ῥ᾽ εξξιητατι, Αἱ 
υὰπι ἀςοι ὐτα τ, Αἰλλ᾽ ἐσ ἐγὼ υἷι τοι πεσάνγε χοιτακείσομαι ἀρὰ τ 
Αὐ Πτορ ἴῃ νὲφ ὙΠιγράταγ] ἔς αι θταυΐ ἀσςορῖο ἀδηϊηο πα Ἷ 
Ῥτοτιθὰς σαάφιητ «11: ἔτγῃος (είς ἀιηῖ ἀπ σοΓὶ : [οἀ ἀΠΊ ΓηΕΠῚ Γ2τ1π ᾿ 
Θμητ, ὃς [τοῖοι οὐ πίτιας ἔογτα πω ἰπίατις Αἰλλ᾽ ὁὶ ϑέμις πλίωϊ τοῖς ι 
μαϑηταῖσι κέγειν δ ρτίγο, αἰ οΙθγο, πθτάστς» αἰτοῦ δἰγθγαην, γτῖσ 
ἄοτε ἀῖυς ἰᾶςο Πττο αἰοιρυ]ογαῃὴ ροτίας ἀεδθης εἴϊς νἱτὶ α,ηυ ᾿ 
Ῥισοορτοταηι. ἴῃ ἀπ εητίδιις 11 ἠθοσιε πιοάο τοἰςγαητιδε : ἴπτὶ ' 
το]εν θὰ νοιὸ ὁ πτηΐθο ἵπητ.ῖη ἐοἐξίς ἀτχυο ΡἈΠΟΙΌΡΒ ας, ηιο- Ν᾿ 
ται πν ργαςίρια ἀοθεῖ εἰς ριοκίπο »Ἰρηοσοητ ἢ πὸ ν᾿ πόγο, ΟΦ ͵ Ν. 
πγηϊύπναιις αἰίψυς ἰηυ]άϊα νει ἰτατὶ σοπί! οι ο. Αὐλ᾽ ἐκ αὖϑις ἐ ΄ 
λώπιηξ, Ὄρρ]ς εἰς πώγίω., νε], κὶ ἅπαξ ἀλώπηξ εἰς πάγίω. Ρ ταινία. ΝΠ: 

ἤροαϊποας σαυτατὶ οπιΐος μὰ -οαλο] ἀεο!ρὶ ρος, Αὐ, ἐκ ἔστι σὺ ; 
κοφαύ ας ' ἰ 

Ἵ 
Ψ. 



Ἅ Δ 
πεὺ δέγματος» ἀοοίξ ραῤμακον, ἀρᾷ ΑὙἸορἤλυ. α. ἔιτα]ὶς ἐπὶ 

φαϊωπιοία: μνουίασνηλ αἰ ἴα το!ιηας ητλέξζωιτι "πος ν] ας πιὰ - 
σίςως ἀπηυϊϑφνυα ἴσαν ἁατα!στατηνμο μοί ὶς ςα ἃ πγηΐαιοτις ἄτη 
τὸς εἰν τατομταας ἀςρο! οτο. 
δ ἐπειδὲ, ΤὨςηλξ. ἴῃ ογατ ςὰ ταπτευ ἡ οὐ 2πην ΟΊ σοτν [σου πο 

ὧς οταῖ. 
ὑλ οζες, ποσγοη δἰ οὶς δριιὰ Αἰ η. "Ὁ ζ, ΡΟ, νοςατ Αἰαδ ας ρὶ- 
ἵξες 1. ς τὰ .9. 

᾿πγατατίο. ρογπιατατῖο, ἐμοιζκ, Ὀίατο. 2 ἐς Ἀ ἐρ. ἀγρε δὰ 
ἡ υὲν κἰ νέμισμα ξύμζολον ὁ ἀναγὸς ἕνεκα γγυέσεται, 1 οἱὲ σασ!ὰ ρος 

τηυτατιοηΐς. [άςαὶ ἐς [οσιδ.ὅ μὲ ὡροϊ ἑμῆνον ἕτερρν αὔλλω τίω ἀλ- 
δ λά οἷϊ ςοπιπγατατιοποπ. νηᾶς αἰλλαγίω ποιεῖ ὧν, ρεγηνατα- 

τίοηςπν ἔτος, Ατηϊι, ῬοΙ τὶς ἀλλαγὴ οὔθ᾽ γωνεων, ΠΟ πΊ ΠΤ γα ἴσα 
νἱοιΠἸτυ ἀο αὐσυϊοταπι, Ναζαυζοι, [ἀςτη, ἀλλαγὰς ὡρῶν γοζαῖ 
ΔΌημι τοιηροῦς ψ] οἰ Πἰτυ ἀΐηος. χτὶ ἀλλαγίω, ἀληάο,, ἀςοιριςηδό- 

ς, [τὸπῦ σοπ)αιογοϊ τ γοουτγαξξιι», ἀσηζοτ. τη ΒΡ οἽ τις, ὐλλα- 
γα» Ἰοζὰ αυϊετὶ Ῥγαϊείταυτα ἴσο ἀροητιθιι. Ὀισαπτας ετίδπι 

Αλλαγμανατος, τὸ, πη τατῖο » ΦΟΠΣΠΎΠτατΙΟ, ὥλαγρα,, ἱπφυὶς ΗἸετο- 
ΠΥ̓́Π.. ἴῃ Τρ. ς- Απιος ρτορῇεῖα » ἰαχτα τἀν ΠῚΔν 5 ογΙρ τα Γάγι ΠῚ» 

τἴαπι ἀϊοίταγ; συράᾷ 0. Ἐπλησοὶο φυοαὼς ἰεσίπιις, Αἰ 
ἀπὲ ἀλθιῖ Βοπιο πο: πη τατ ου ΠΩ ῬτῸ ἀηϊπηα ἴσα ὃ Ματιἢ, 
διὥλαγμα σἂρον ἰτ τ. Γιου τὶς ἀοςἰριτατ ρτο τὸ ςοπηπηαζατα. ἐαὺ 
ἢ ὠλάξε αὐτὸ χτίῦ Θ. κτίωδει, ἔς αἱ αὐτὸ καὶ τὸ ἀλλαγκανάγια, φυδά 1 

᾿ς χά ἰμπησηγαπι ςΟ πὴ πλ αταγὶς τὰ πηςητο ν ὃς ΤΡ [πὶ 4010 πλμιτατι! πὴ 
᾿ οἰδξιϑς Π ργο 400 πγαζαταπι, οτῖτ ςουίςοτόταπιὶ Ὀοπηίηο. ἄλ- 

᾿ λαγμα, δ βατῆιζόμνΘ-. Ἡ εἴγς μον ἀπίῃ, αὐτέσειγωγύ Ριορβοτα: καὶ ἐκ 
δ ἰῶ πλῆϑος ἐν τοῖς αὐλάγιασιν ἐμδβ. 
ἀρ αἴϑαρον, ἀλμυρνεΚρήτες, Η οἰγ ςἢ. 
᾿ χὸς, οὐὐ, δ σοπχπιςτοια  "γίξαι ςοπηπιογοίαγίας ἐχ σοητγδέξίδιις 

πιαραῃ». ἀλλακτιχαὶ χοιγωνίαι ἴοςϊοτατος ςοΠπηπγογοίογαπη, Ατίΐος. 
«-Ετλῖς. 
Ἴλαχτον, ν, τὸ ΠΠ σπὰπὶ 410 σεἰξαραπταγ οπόγα : ἴτα ἀϊξλιιηι ἃ ἐγαΐα.- 
τίου, αια: Πεδαῖ ἀς μα ΠΊοτο ἴῃ Ἠιιπιέτιιπ), 
λλάμπαν, ἢ ἥλιον λαΐκωγες, οἱ 3 βηχειρίσιον δαίμονα, 

Αλλονὴ ονἰνλοε απ. τυτὰς, ὠσφαλής. 
ἰλλατη, ορρίάἀαπι Μαςζςάοουϊο δὲ Αγολάΐα:, χαρὰ ὅς ἀἰοίτι εἰλλ αὐ- 

᾿ πον; γηάς 
Αὐλαν Θορεητις ποπγδ. 
λαντοειδης, ἐως» 7, σαῖς αη συ ζα Εις πιοάο ἔχεται ἰπυοίαςης: 
πποάιαιητϊος οἰϊοτίοη ὅς Δπχηΐοη, ἀτέϊα αυὸ ἀ αἰκιαύτε ( 1. Ἰητεῖζι- 

᾿ς μοφυοβμυητ ξτοίπηΐηα ) {{Ὸ||}1ς {πτ|, αΣ ποιὶ τοτιιπὶ ἰηξιητεπα 
᾿. φουτοριτνίοὰ (ο]ὰπι πηεάτι πη δηλθιτ, αἰ εη. ἀξ νέα ραγτίι πὶ 

Νλλαντοποιὸς οὐ ὁ, τσ δταγιας. 

ἐ 

᾿Αὐλωντοσωλέω,τυςςτα ἀϊπεπάο, Ατ Ἰορἢ. 
᾿Αὐλαντοπώλης»κ, δ,“ γοπά τ ξιτοϊ πλῖπα, ίγτοτν αἱ οχτὰ δὲ Ἰητο πα 

δωδυα ὃς νετυεςίηα γοπάττΡτο γ}}] δὲ σοτοΠΊρτΟ ΓΑΡΙ ΤᾺΣ. αἰαὶ 
τὸ ἀλλαϊγαντος, Οα].1}}.15.ςΔΡ.ς. 

᾿Αλλ ξ ρατηγωτατίγη, υἱ οἰ ΠΠπν, ἐν λαγιήνως ἐναλλάξ, 
Αἰλαξις, ως. ἅς ρεγηγατατῖο, 
Αὐλαξ αἴτος, ὁ, ξιγοϊ πιϊοῖς σοηὰς » δοτυΐας γα] θοῖς]]}ς Μάττ, αυΐ- 
ἀλη ἰπςληϊςαπὶ νοςαητοτιςεταηγ. ςδᾶτ εχ σάγης δὲ ὥγιπα υδ- 
αξξα, ϑιητ αι] Ἔχτα δὲ Ἰητείξιπα νεγγδης. Αγηϊορίιδηες, Ἐσεΐς. 
τί μ᾽ ὦ γιϑ' ὁ σλιώειν ἑξς ταὶς κοιλίας πωλεῖν τε ἐδ) ἀλλαντας, 1ὰ εἴ, 
οὐ ὃ ργαοίατε ἰπτείτιπα πῆς αοίθετε ποὴ ρογηλττὶς ν ἄτας ξιτγ- 

 εἰπηιηᾷ ἀϊῃςηάετςΣ δ ἀλλαύτα ὅλον καταφαγεῖν » Ἔχτὰ νηϊ γί ἀΕ - 
 μοζγαᾶγο. 

"Ἴα το! !αυανςατετα. Ρίατο ἀὲ ἈΘρα δ ΐοΔ ἀλλα τῖα ὦ οἶδ τοιίτων 
᾿ ἔχετειςατετα αυς μυϊαΐπιοά! μαθετίς. 
ἢ)λαπομα)»ςοπτιτεγοῖά Ἔχογοςο, πλιτο, ἰὰ οἴτ,νο πο , δί ρεγπΊαῖο, 
ξυ ρεγηγατατίοῆςπη ξιοῖο, ιο οἴξζ,οπιο : ατεπχαἀπηοάμαη ὃς ἃ 
1λτιηῖς γίϊιγραιιγ. σοί ας] 4, Γξξσης Ρογοὰς τς πηυζαπάιις 
εἰ ΡΙ τη. [δ το 33.ςἰρῖτε 4. Οὐλησυαπη αὐυγίρτσ πηςητὶ Πἰδ τα 414- 
τιοτγάς οἴ πὶ Ῥεγαιιτάγεητατ, αὐτὶ πον τῶν αὐλά θεῶι! , ΠῸ]] πὴ Ια οτ 
χας αὐπίϊαπι ργαέοτγε δἰ ἴσα Τη(τττητο. αὐτὶ στίγ τῶν τιμᾶν, ἰάς ΠῚ) 
ἰὰ εἴς, π: ΜΙ] ρτο εο πιεγετς ὑς]]ενντ (ο] Ἰσοτ ἰὰ ροτάλπηις.Οἵςοτο 

᾿ς Πιδτορήπιο ἀς ΝΝάτιιγα ἀσογιι » Οὐ] οηΐπι αγογεαςιντ Ἐρίςι:- 
᾿ σὰς εἴϊπει ἀοηαερηιιοά Οταοι ἢς ςηυητίαταπτ, πόσου γὸ αὔτο σὺ τι- 

μᾶς ἐκ ἵτι ὕβηκούρειίθ. αὐταλλἀξανος αὐτὶ πείντων γδ ἐπ αἵ δέξωο σὺ, κα »» 
αἱ ἕλιοο ἰγλαἥομαι αὐτὶ αῤγυρίε, ἀτροῦτο οτηεγο ν ΠοΠΊραγατς, γτ 
ἐχροηΐτ Βαάαυς ἀρυὰ Ρατουεπι ἰιδτο (ξουπάο ἐς Ἀ ἐρυδ!. ἀυτ 

᾿ γὸ δεὶ υὔῤοντας αὐτοιὲ «ῥεὶ τίω) ἀἰγρορὲν, ταὶ υὴρ αὐτ᾽ αῤγυείε ὠλάξαδῃ 
σοῖς τὶ δεουήμοις ἐποδὸῶι,νὰ οἰξ,επιετς δὸ ἔς σαὶ αἰταυϊὰ ἔχης νοης 

ἱτυτί, [ἀφο δ τάς ΠΊ κοιιύστες οἱ γισργὴς εἰς πίω) ἀγορὰν τι ὧν ποιεῖ ἥτις 
ἰη Ὁ. Τα δομμργων, μὲ εἰς ὁ αὐτὸν χεόν ὅν Ἰἰκῶν τοῖς δεουῆνοις ταὶ στιῤ 
ἀντι ἀνλάξαῶι αἐγήσει ὃ ἑαυτὸ δηιωκργας,ἰὰ εἴϊ,στι νεηιςης εο ἄς πὶ 

τοπηροζευο 6.1 εἴς πηογςος ἕμητ {δ᾽ φοπιρατατυτί, γε] ΔὉ 6 
Ἐδυρταζι. ἐλ αἼομαι οἶνον σίτον,ςΟΠλπιατο νἱηυην τγίτιςο, ἃ οἴξ,10. 
«ὁ νἱπί ττιτιοιΠΊ ἀςοιρίο, ἀσπημτῖο. ἀγλαξονᾶν Θ- το! ἐλφι,ϑερίαν ἡ 
σφαγῆς ὁ ἐμῆς τεάοπιρτατγιις πιο ςσὰς ἰδ στιά ει αὐτὶ ὙἿ δέ μοι 
χαῤιν τοιαῦδε ἀλλάξαντο ταῖς τη τη δὶ σι τατιάπι ργο ἢ] τετα]ογυητ 1- 
Ἧι, Εὐτίρ. ἀλλ ἐπ ῶν νόμισμα χρημαται, Πα ΠΠΏ,Ος. τοθιις ςΟπῃ ΠῚ α 
ταῖς. ἀλλάἥομαι τὸν ἀλλα γίωὐ ςοπητλυτο; Γ]λτο ἀς Γεσιδυν ὡλάτ- 

ἀπε φαμτσ: 

Αἱ! Δ ᾿ 2 ς 

τομαι πολιτείαν, τς ΡῈ. γος ρίο. 1  ἀς πη, τοιαῦτ᾽ ἰα ἐϑ' ὑσειᾷ, ἐ- 
τέεν ποίᾳ οὐταςγαγὴν ἀλλάξαι πολητείαν' ὠλιίήομα, τύχίω «τὶ τύχνρ» 
ἔοιταμαμι συλ ἔστησα ςομλμυτο» ΑΡΒιβου αλλαρσομωι τοῖς ἐμ- 
εἶνοις γ οι 1ΠΠς ἄλυτον ςοσγανωτο σαι {ΠΠπς, Ηςτούοτως, ἐδν- ἡ 
γαὶ αὐτὶ “Ὁ δυκαίων ἐγλαξατο », Δυζεᾳ, αἰνιίττομαι αὐτὶ νυμίσμρ- 

τος. ΑΗ Ἰορληος, ΤἈιογ ἀνάςς, πίω τε αὐδαυτίκα ἐλπίδα ἔκας 9. 
ἐ τι σωτηρίας κὶ ἡ Ὑ τυτρακεσίων τιμωρίας ν ἐδινὸς αὖ γλλάξαντο, 
ταθζαλ ΠΠΡΊΜΙ ἰρςι ἰυδιτὸ ρταίαι τος, γε ην μι} πιίηιις αυιὰτπα 
ἀς [δὰ (λϊυτς, ἀέηωυς Πιρρ]!ςῖο αυά Ἰηρεητογαπι ἀιιθιζαγοητ: ἢς 
ΜΑΙ]. ἕο αλλάξατο ἡ ἐλᾷ ϑερίας δὶ πιρσών βασιλείας, 1! Ὀςττατί τεροῦ 
Ῥετίλγωαι παυὰ ργατω!οτῖτν Πδεγτατοιὴ σαπὶ Ρεγῶτω τα τοξο 
πο ΡοΙπγμτατῖτ, Ρ]αἴατοθας ἴὰ ΑΡΟρΒιΒερ π).1ναςο, ἑάςπὶ τη ο- 
Ρυϊίς, "λα ἐμεϑ' αὐ δάκρυα δόντες χευσία, αὐτὸ ἀ(ατο ἰαςγνγηᾶς ρεῖ- 
τηβτατεισις, ἃ εἰζινεηἀοτοπηαν. ὁ ἀλλα ἤδοῆν ., αυἱ νεηά τ, υΐ 
ςοπιηγαταῦ, Ατἰϊζοτ. Πρ τῸ ρχίπαηο σὰρ α ρο τ. δὲ οὰρ 6. εἰγλαίἥομαὶ 
ΡτῸ ἱπίϊαυγο ἰσρίτατ σαρ.2 τ. 1.3. ἐρ ἀλλαονόρῆναι φολε ςαρ.5.}1. 
4:Ἀρ.πγυτλιογια γεξειπιςητα. 

Αὐλαΐ σίω, μεξωγαν χαναυτον Ρογηγατο ἱ πηπλυτ ον πηο, γε ἀἑ πΟ » ἰΏΠΟς 

θο, οι". (αν ἀσουίατ, νι ἀλλοίω χευσοῦ ἀἤγνρρν. αἰτεῖ ΡΊαἴο 2, 
ἀς τερυῦ. ἀλλάήειν τὸ ἑαυπῷ εἶδος εἰς πολλαὶ μορφαὶ ἴῃ γατίας ἔοτε 
πιᾶς (δ γειτοῖς, Εχοά. 13, πᾶν διανοῖγον μεχραν ἔνε, ἀλλαΐξεις αὐτὸ 
περβάτω,οπιης αιοα ἀροτῖς νυ ματι δἰϊηα,τχικαδὶς ομς γιὰς ἴΏ 
αλλαγμῷ. 

Αὐλαχ ν] 1 ον 1. εἰλλαχῇ μφϑεὶς, ΑἸ Πὸ ἀεϊςἔξυς» 118]. Χεπορβοα 
γλῶτῆαν ἄλλοτε ἀλλαχὴ ψαύεστιγ πῷ σόματος αὐθροιιῦ ἃ φωνίωὴ, ΠΊπ-- 
ϑιυλη) ἃ} τλ1 ἄῖηως αἰΐλπι (ἱηάς οτις ραιτογω ταυρεηῖςηὶ ἔοτ- 
τη ἀγ νοςεπΠ)γ δίς, 

Αἰλλαχοϑεν»αἰπάς. 
Αὐλλαχ οϑι, ΠΡ, χωρὶς ἄλλων: ἰλλαχόϑι, ἃ εἴξ, ρα ἢ πη, 
Αλλαχῆσε, ΑἸ; ὁ 75}: Οὐ πα ἴῃ αἰ τυπὶ ἰοςυπι. 
Αὐλαχοῦ, 4|1}᾽, 411ὸ- ἄλλοτε ἀλλα χοῦ αὐδινας εἰς ἡθης πὰς, παης ἡ]Πς 

εἶ! ουἱς, ἀλλαχοῦ μεϑιστοίμῆνον, ΝΑ Ζα ΠΣ, 
Αἰλλεπείλληλοι οἱξ αἰμοιβῆς αἰτετηϊ, ἀλλεπαλλήλοις κύμασι, οτοδ τὶς 8μ- 

ἐλιθις. Βα[ὶ αλλεπαλληλία͵ αρυέχεια, ςοητΙηυ τάδ. 
ΑἸἈΧν,Ἀ ΠΟ ΑἹ ὸ ναὶ γάτιοης : αἱ τὰς, αἰ πᾶς, λλι πτρε τρρπησανγα! ὼ 

[είς ργοτιρογιητ. ἀἴλλῃ τῷ τέέχους, [16] σουζιᾶ Πλμγιιτὴ ν 1Β. αἰτα 
τρατὶ ρᾶττα, τῇ μδὸ αὔκλη, ἰδ] αιιτάς πλ.Πς πὶ αἰΐο πιοάο,ρετ ςε]1- 
Ῥἤρνρτο ὄλλη βελῃ,τέχνν, ὁδῷ, ΑἸτο ςο, ΠΟ, 411 ἀτῖς, αἰ τα γἱδ.σλ- 
λη ἡ λλῃ, γηάϊαας. 

Αἰλλυγιναὶ ἔργα ἰογτὰν φᾶρ.4. ὈΠ εἰς : νοὶ τάπυεη ἰεσοπάμπιὶ ρατο 
ἀἰληϑαναὶ ἔργα..1. γεγὰ Ορογαγνι [κἀτίηὲ ἐτίαπι Ἔχροπιταγιάλλ᾽ ἥ, ηἴ σ 
Π:νί ἀς ἴῃ ἀλλαγίυρτὰ. ν᾿ 

Αἰλληγορέω, τα]! σο ηπυο. Αρο Ιου. Ἀ οά, αἰϊεροτίςὸ ἄϊςο, Ηετ- 
τπροσέπος. ΓΟΩῚ [0 αἰ τς νετθ]ς ἤρηιῆςο: οαπὶ Ασομ, ἰαησίτατν 
ντ αἰνίηομα, 5 γης. αἰλληγρρεῖν ὃ μεῖϑον ἱ ἰητογρτςτατί. 

Αλληγρυτὲς 'πτεγργεῖοῦ ΑἸσρογίσο, γε Βαϊ ρμάτας ΟΒαγαχ δίς 411} ἀΐ 
ΟΙΙΏΓΙΙΓ οἰλληγορηταὶ μύϑων, 

Αλλυγεία ἡφιουςτῆο ἃ Οὐητ}}. ἤρατα αυοῖῖος Αἰ τι 4 (δηῆι, αἰϊὰ 
νογῦις οἰξοι ἀἰταν Αλλυγρρία,νἱηαυ τ Εἰ εἴν ο ἢ ἐἶλλό τι αϑοκ τὸ αἰκαιὶ 
μῆνον τ οδεικυύεσα: Ὀ] υταγο}ν ἐς ροςτὶς Ἰοσουάϊς αἴτοαις πυης ἀϊ- 
στα αἴλληγνρζαι, Οἱ πὶ ἀἰξτας Βλ ς υὐατονοίας ’ ἀλλνυγεία, 4υυπὰ 
Αἰϊυα ἀϊοϊτατναϊ  Πση!ῆςαταγ: γῆς ἀλληγ οἰκαὶ μέϑοσδοι, ἀρὰ 
Ηετπηοθοποιγ ἀλλήγόρημα ΡτΟ Ἰπτεγργοτατιοης, ἈΠΠσροτία ἐχε- 
Ρίμπι οὐδ Π]ὰ 4 ποτα πναρυ Ηοτας. 

Ο αϑυϊς τοξεγεηῖ τη πιάγεῖς ποιΐ, 
Εἰαξζας,ὁ μα ἀρίς ξοττίτεγ σοι ρα 
Ῥοττα πΊ) δὲ τοτις {τ ἰοςις 41ο παυΐην ργὸ Ἀτρ. βυθυμπι 

τεπηρφίξατες ργοῦε!]ς οἰ" Πρ ς, ρογῖαπι ργὸ ρᾶςς ἀῖ]ὰς ςοη- 
ςοτγάϊα ἀϊςῖτ, 

Αἰλληγρρρύ μῆνα, τὰ, ἀἸ δα ροτ ΔΙΠεσοτίαγῃ, Ηεἰνο.Αὐλλήγεερύ μῆνον,τρο 
πολογουυϊυονγφυσιολογου μῆνογ. 

Αἰλλήκτιγωράοσει τι αὐον κλήρφυ, πος Η εἰν οῦ, 
Αὐἴλληκτος, ρτῸ αἴληκτος, ἴῃ Ἐριρτο ἀκατάπαυς 9:) ΠΟῚ ςοἸχης. 
Αλληλέγίνοι χης ἀπο τοὶ ργοηνίττςυεϊ, 
δἰλλυλέγίνον, αγαταα Β ἀφ μΠ]ο.Η εἰν οἰ νὴ εἷξ ἐμφοτέρωνπίφις ἀλλήλοις 

εἰλλήλαις. 

Αἰλλυλεγίσως δανείζεδι εἴς γογίαγαπι ἴτὰ ἔγσετς,, γτ γίσγαυς χη τι 4Π.- 
τίιπὶ γεγίυίαας {τ Βάἀειἶου,, δ ττὰ ντεγαις δι οπηπος τὴ (οἱ - 
ἄστη ποπηςη ςοηποιἰτὶ ροῆϊητ, Βυά. Οὐ Πηπ).ἀλλνλεγίνως υπεύ- 
ϑίώωοι, ἱπα!ξεπῇ Βαάεϊαθευτες. 

Αἰχληλίζειν, ἴῃ οτγατίοος ποι {δὶ ςοπίζαγονγ ΠῚ Ο πη γάγίαγο » Αἰ ἴτας 
ἄτας αἰ ἴτοῖ ἀἰςεῖς. λλως κα ἄλλὼς λέ γείν " ἀλλοιλίζεὼι γετὸ οἱ ἢ- 
δὲ πγυτιὸ ἱπΠ ἀϊαεὶ ἰααΐςς πε αἀοτιτὶ δέ ρετεῖς, ἐλλήλοις θηχειρέ- 
σώ Ἡείν ὮΝ, 

Αἰλληλογραφία υὐυτααίςτῖρτιδ. 
Αλλυλοκτον εἶν νἵς τηυταὸ οςςοίάετς. 
Αἰλλυλομαχεῖνἴητοτ [ὲ τερυσηάις, Βιά. ἴπ ἐρηξ, Ξ 
Αἰλληλογομιθυ μῆν οἱ εαἰοίπατοι πρὸς ὁ ρϑαὶς ςαυρηδὸν, ἐς α]Ατίοπες ἴῃ ἔτι; 

σις πηοάμμ δα τεέϊος συριίος ἰξοσητος, Βυά,Ἶη φρηδΟ ρττοτῖθ. 
Αἰλλυλοσυπεῖν,ἱ ταύτη οσοιτὼ ξοτίγο θα ῖςς πὶ ὀ είς, 
Αἰλλυλοτναία, πυσταας ςοηταέζως ἧς οσσαγίως, ΡΟ ἀς πτπάο, πολ - 

χοιὲ κόσμοις πιυγροίφεσιν, ὧν τίω γχύεσιν ἀλληλητυσπίαις ὶ Θῃπλοκῶς 
αἰτόμων αἰατιϑέασι, τίυ) 3. φϑυραν αὐτικοσοίῖς χὶ περσραζισι ἦν γιγνό- 



Δ Δ 
«πων, τὰ οἴ, Ῥίατας πυϊπάος, ἀείοτιθαητ.» ΄συοταηι. οὐ ΠΊ ἀτετγῖ- 
τιον σρεριίσα 5 ἐπἀταιάυ!ςεπαισεμα. φῇοπίλητιθεις τη οσσυΓ- 
ἴμάας παρ ϊοίτίο: τητοτίσαπι απτοιη τὰ πὶ ταταιπτ., ααὰ πῃ πλαπά 
εουοτετὶ ὃς ἢς εαατί » ΘΟ ΠΗΪ ἰητος ἐς βιογίην οσοατίῃ ὃς σοηβι- 

ἐϊαεί. 
Αλληλεχία,, ἐοπαἰδηεία αὐιτυαοίοτίος τΟΥΠΠῚ ἵπῖοῦ (8 ΠΟ ΠΟ ΧΑΓΙΙΠῚ» 
-ςοηῃιρασο ἀκληλυχίαι  σώμωτοξ, σοπιρᾶρες σοτροτῖ. ἀλληληχία, 

τ ἀπά αΠτ Εἰοἰν οἶδ ὠλληλοις δια δεδόχ 3. α) χὴ σι ἔχειν κὶ συγκροτεῖν. 

Ἀλλυλεχω αῤυσζω κὶ σμρυαγω,ςοητηονσοηποέϊονοΘηίετο, αρῖο. 

Αἰλλυλοφαγοῖν» ἴο΄5 ΠῚΉ ΕΟ ἀσι!θγάγα », πλάτια ἀσμογασίοπο ψλξεῖτα- 

τῷ παι αἶτον αἰτογίιαι {] σα πους οὐ ττν πιατιια ἔπ] σοῃ εγία ρτς- 
ἄτι ντιογο, 

Αἰχληλοφαγίηναρια Πεγοάοταπηνπγατια ἀΔεραίτίο: νε Νὰ ππδητίηὶ αὶ 

ἴπ οχτγοπτᾷ ἔιπιθ σολέξι ἔππτ στιρκοφαγεῖν: ἐς αιρας ΔΡρίΔη. ἴῃ 1- 
Ῥετικὶ σιωειδδτες αἰ λληλοφαγίας. 

Αἰλλυλορογρε,αἴτοῦ αἴτογαπι ἐξιιοτάπτες,ς ἱπυιΐςο πη νογαῦτος. 
Αἰλληλοφϑορει γ ΠΟΘ σΟτΓΓΕΙΠΊΡΟΓΕ. 

Αλλυλοφϑορέα, ας ἐγἰπτοῦ ἰς ἱπαϊά 4. ΡΊΑτο ἀς δηϊπιδητίθιι5 αιια ἴδ ᾿π- 
- ΠΟ ΠΟ Ποίπηῖι, ἡ 
Αλλρλρφονία, ας ἷ, γιὰ 465. 
Αἰ λυλρφαγοί οἰνηλαταὸ οςοϊάξητος, 
Αλληλοφυεῖ «οἱ, Θηαίσοητας 6Χ [δ 1006 71. 
Αλλύλων. λλήλοις, λοις ΓΑΓΟΥ ἴιας ἀϊέξιο πιιπγετο Παρα!. ὃς τεξιὶς ο4- 
τάῖθις νο αιιοταττίσι!ο ἐτίαπη, 1 ταητὴ πὶ ἐς οετεῖς ρογ οἷς ἀ{- 

αἴταγ. 1,χεϊηξ, ἡτατὸ »ἠατοῖ [δ δοϊππ!σς ναὶ τας ΑἸ μα ον φιλοῦ- 
σιν ἀλλυλοις,ἀτηαητς [5 πγαταιὸ αἰτοῦ αἰτοιιπι ἀδελφοὶ ἀλλήλων Β]α- 
τατοῖν. τὰ εἰϊ, ἔγατγες ἰωτοτ δ, Αλλύλων, τι απιθοτγιιτι ἀἰχις Μὰ- 
το ἴῃ Βιιέοὶ. Εσίοσα τ. ἄητε ρογογγαγὶς Δαν οτπα, Βαῖθας Ἐχα], 
ποπηρε νῖ νι οΓἢ τη αἰτετ Αἴτοτιβ ἤπος ρογαστοτ, τοὺ ἐκ ΤΠ ὡοὸς ἄχ 
ληλα, αι155 Ἔχ τοθὰς ΠΊΠΤΩ σου β μἸτιο μα πη ρταϊξαπτίδας ἀιι- 

αἰὐδαηταγνς ἐχροηῖς Οἰμα11}:ς το ].ς Οἰςοτο, (δ ἐπ άθπὶ τατίοηξ 
ΠΟ γοαίςαείδ. (ξὰ φράσις, ἐνώλληλοις γ ΡΓΟ πγαταὸ γΕ] Ἰηπ] σε ΠῚ. 

μετ᾽ ἀλλήλων εἰσὶ, ἰητοτ, {ξ οοηἤιείξιιητς ἃς νεγίδητατ. Ατίῆ, 10. 6. 
ἀς δηίτλαϊ, παῤ ἀκλύλοις [ει τεὸς ἀλλήλοις γἱττὸ οττόαυς, αἰϊτοτ 

. Ἀτιῇ. ἀ4ε πιμπάο γίας οἴτι ἱπααιοης» μεγάλοις αἴριλαμίβαύων κόλποις 
:ἐλλήλοις σιωαφάς» πηάσ πος πρας ςοπιρἰ ςξξξης πλατος ςοηταξῖι- 

εἰδας, Ρτὸ ἀλλήλων, τα εἴκουε δ λόγοις τὸ «ἑδὰὶ ἀλλήλων ᾿ δὶ 
Ὥς Ἰοφιαητιτ αἰ τις γι οἰ [ἢ τ ἀς αἰτο. ἀ μετ᾽ ὠνιήλων ἡ σι ἐρ οἰλλή- 
λῶν ἔπαϑοναυδοιπαις αἶτοῦ σα πὶ αἰτεγοννεῖ αἰτεῖ ρτο αἰτοτο τὰ- 

ει ἐς ἀἰγληλα,αἰτεϊ πίοι. το ρὸς ἀγκήλοις : Ῥοπιοίϊη δ. 4ιιαητι ΠῚ 
᾿ς φἀντιτγοίδας γεϊείναι ροτοίμοτ, ταὶ υἱαινρ ἐκλήλων πρυύμαποι » αἰτετὶ 

Ῥῖο αἴτετο [πίσερτα να] ποτα, μεσ εἰλλύλων βιουιῦ ψιλονῈ Ρατίτεγ, δε 
«νον λῶν τιμωρφυ μῆροι, Αἰτοῦ υἶτας ἴη αἴτοτο. [Ὁ οτατ. ὅτοι μὴ ἐφεξῆς 
εἰλλύλοὶς ταῖς δια δὸ χ ἧς γγωσυῆυοι ἰχνὶ ἀείηςερς ἄδι Πισοςάφητος, καῖ᾿ 
οἰλλήλων ἐργαζεδχοιμυσξαν ἴῃ αἰτος αχατινὸ Ειςοτςο. εἰς ἀλλήλοις δῖτο - 

: ῥχέποντες ξ ππσταὸ ἱητασπτος, ἐθεράπευον ἀλλήλοις, (είς. φαρταδαπι 

Ἱπιι!σοπι.. αὐ ἀνλύλων ψυδεὶς, θδαττὶ Πη6 αἰτοτὶς. τοὶ τεὸς ἄλληλα, 
ἴητεγ ἴς σομεππέξα. μετ᾽ ἀλλήλων ν Ῥτγοπιίοιιὶ, ἑ ἀλλ ἥλων ὁμιλίας 
ἐχεϑυμεῖνναἰτοτά τι ουτη αἴτετο σοῖϊγο, ρὸς ἀλνηλιό λέγεται» αμοάαηι 
τείρεζει ἀϊσαθτοτ » ταίρεέϊα ἵπτοῦ {ς Βιαθίτο ἐ ἐπ᾿ ἀλλήλοις εἰσφέρην, 
ΟὟ πογάϊάες ἴῃ πιςάίαπι ςοηξοττο. οἱ κατ᾽ ἀλνήλοις » ἀφο ὃς οου- 
ΤΙΏΠαΤΙ. πρὸς εἰλλήλοις τυγχαλέσι, Τμαογ ἀτάος, ἴαητ τῆτοτ ἴς σαμα- 
1ες. Βετούοτας μοὶ εἰγϑαΐγιοις φέρφιεν, δ συ ά ἱπαΐςοπι ἔεγγθησ, 146, 

ἀλληλων αὐτιοἱ ΑΙ τε πίθοις ρο τὶ. δόξαις διαφέρειν ἀλλήλων, ΠΟ οτα 
τας ορί αἱοηΐθας ἴητογ (ς ἀμπάοτς. 

Ἀλλίω,ασσας ἔστη. Θ᾽ τη, ἀμετρία]. Ροίτας.Ρίατο,η Ἐπτμ γάσπηο πρῶ 
τον εὐρ θσσαίτε διελογέδνμω ἀγλύλοιν ᾿ ἄλλίω ὁ ἄλλίω δσοβλέποντες 

εἰς ἡμᾶς νὈϊ] ἡπτογρτος νογτίτο της ταις {ΠΠπης αυαῇ ᾿άθηι γα]ο- 
τεῖ σιιοή εἶ ἐνϑεν κα κεῖθεν. 

Αἰλλίωυαἴλλως ως ἐ ἔτυχεν δι. 

Αλλῃ πήναΠτοΥ ΑἸ 101, 1π Α[115. αλλ πῇ τ οἰκίας, 4112. απ ρίαπα ἴῃ Ρατῖς 

ἀοηλας, ἴλλῃ σῇ ὁ πόλεως ΑἸ ΠΡ], 1π ΑἸ ραττο νεθίς. 
Αἴλλυ. ποι, δὰ ἃ] ἴδ πὶ Ῥάγτεηι. 

Αἴλλῃ πολλαχῇ να! Ἰη πατεῖς Ἰοςἰ5. 
Αἰλλία ἀξ, ΑἸΠπᾶν βυιίας ἴτα Πα’. νης 
Αἰλλιαὰ ἀδὸς ἡ γάτες ΑΠΠΠ ἐπῃς, Αι] ὃς λιαὰ 4]1ὰς (τ !Ρίταν,ΡΊατατο.: 1ῃ 

Ῥτγοὺ επγονίάε ἱ ἴῃ Αλιας. 

βλλιξικος, ἡ, αὐ ἀλλάοσω, ἀλλχάξω γ πἴης ἄλλαξ, καὶ ἀλληξ, κὶ ἀλλιξ. ἀρυὰ 
Τμοῇεϊος ςἰιϊααιγο,χλάμις. ΟΠ]  πϑαςῖη, ἀὔλλικα χευσείησιν ΞῸ» - 
μῆμίω ἐνέτασι ΕΠῚ ετία πη ρα], αἱ τίς ΒαΓρατα, ἐμπορπημαι, πορφύεα, 
ψεὶ σΠΙατηγς κα ς Ρυτραγα χλαμιὲ πορφυοα ἘῸΡΒοτίοη παδηι]θαταπῃ 
ταηϊςάτη ἜΧρουΐτ, ! χειριδωτὸν χιτῶνα. Ἡ εἴγο ἢ... 

Αλλογβυὶς, ΔΠρηΐροπᾶ ίξιι Αἰϊοφα τσ σθας, αἰτογιας σ᾽ σοητῖς. [κς. (πὰρ, 17: 
Αλλογλωοσίθν «- ὦ, ἡ4α] εἰ ἀϊυετία Ππσιια ἐχτογηιις. 
Αλ λογνόων οντος, ὁ Σ ἀοἤρίοης, ΟΠ Ιγαπο, φϑροφρϑνιν ὁ ὁ δῇ ἀἰχλα γινώσκων 

αἴδα πὰ ἐγ τα, ΗΡΡΟΟτ. ὅς ΘΟ ἰϑην ἴῃ Θ᾽ : διοίάοι ΕΠΡΡοοτ. ἐϊς- 
χις ὠχλ «φρονήστες δ. ἀἰλλοφάσσων. 

Αλλόγνωτος «ὁ χὐ ἱγα δὶ ποτιι5,ἰλλογγχωτος δα μος ὁ ἡ πολέμιος, Ἰιοίλι]]ς 
νοὶ ϑοθὶς ἤσωρτυς, 

Αλλογώ μὴ δπηγιγώτκω, Ματίῃ. Ἢ 

Αλλοδωπος͵ οὐ, ὁ Ὀχεταιγξιις, ἈΠ α  Ρ ηᾷνρογε συ ηις οὗ πὸ αἶλλε ἐδώ- 
: Φοίς ΝΟ] δαπέδου γἱ οἔξ, γῆς, ΟἾν ξ αὔρας ἐς αἰλλοῤαποις ὃ ἐν οἰχλούα - 

πϑοἴῃ Ἔχτοτῃᾷ ἴξῳ, Ῥοτοστίηα τοσϊοπογί να αἔτιτ χώρα. Οαγ 9, 

Ὁ ἸΜ} ἢ 
δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ Ττεγρτ. ἐλλοφύλῃ. 

Αλλόδηνῳ, σαἸςει5, υποσηυμα. Εςίγ οἰ. 

Αλλοδοξεῖγ, ΡΊατ. ἴῃ Ὑμεατοτο : αῤέσκει δ᾽ ὡς φιὶς, τὸ ταὶ ἰδῇ δοξαζειν 
ἀλλοδοξει νέρ. Τρίάςπι »ἀλλοδοξίαν τιγὰ ὅσαν ψόν δὴ φαμϑὸ Ε δόξαν͵ 
ὅταν πίς τι “σ᾽ ὄντων, ἄΐχλο αὖ “ἦν ὄγτων αἰπαλλαξά μῆνΘ-, τὴ ας 

φῇ ἐῃ. 
Αἰλλοειδυὶς δὴ οἰ αστίηαπι παροης ξτπηαῖη,ἀλλεῖνο, Δίου, εἰΐοῃας, 

ἀ: τοις, Ηοπι. Οὐἀγῇ. 
Αἰλλοεϑυγὶὰς ,ἐος, ὁ κα οἱ, αχτεγοιι5, Ἰαπίσεηα, ἀλλοδαπὸς, ξεγ(Θ-, Ὁ ᾿ 

παι, ὠλλόφυλίθο, 

Αἰλλοϑεν,αἸτιπάς, ἰΐλλοϑεν ἐσδεμόϑεν “πα ίζιατν αἰταηάς: ἐκ ἄλλοθεν ἔνγτις. 
μόϑεν, Ὀεπιοῖϊ. ἄλχλοϑεν ἀλλίθιγνηέιη86 «ἰτ5γαἰτππς ἰτις. ΡΊατο, 
ἔχλοϑεν δένεημβΠυρδεραπαιῶς 

Αἰλλορα, αἰ δι ι Οὐγ τ ξ, πίωὶ πόσις ἀλλ 49" ὄληται. ΡΤῸ 411τοΓν Χεπορῆ. 
ἐρώτοι ρει αὶ ὅστοκεαν οὐμαγ"ἔλλοῦι 5 ἐδώ μοι, αἰττογ πα} 10 πποάο.λ-ς 
χόξι μυδαμοῦ, ΑἸτδι πο! 4ιιδιι,λλοῦε ἜΡΙΣ ΗΝ ̓ αἰϊὸ ἐεγτὶ, Α ἢ .1- 
ἴδπ ἄλλοσε! ππἀς,αἰτου αι πι,α 11, ἄλλοθί που ἧς ἃ ϑίωναοι αὔχου-᾿ 
σιν ἰ 1 Τττα ἀϊτι ΠΕ ΠῚ Ἀν ΝΟΣ γῆς, ἰῃτο Πιστια τα] οι ν- 

δι ἱπυροτ1 πὶ το οδησ, ἀλλοῦ) γαίας αἸϊοι τειγαγιση. ἄλλονε δ᾽ ἐσα-, 
μοί, Τ ρορλιτ. πητογ. "1.3.πος γοτὸ νίαιιαπη ἀΠΠ 1. 

Αλλ ίϑροίθ- , ὁ κὶ ἡορυοείςα τς ἀἸπο ΕἸ προ 5,α. λ2 ἐρωνθ., ροτοσ τίη; 
ἴσποτῖις. αϑραὶ πὸ εἴλλίθ. χὺ πὸ ϑρούῦς. γῃάε ἀλλόϑροοι, αὖ Ω Ηο- 
πλοτο,ηαί ἀναοτίαᾳ ἰησυα νταητιν. Ὁ ἀν {ΠῚ πλέων δὲ ο οἴνοπα πόν 
τὸν ἐπ᾿ δἰλλοϑ ρόοις αἰδρώποις. ὃς ΕἸ ἐτοάοτ, ἀλλόσροίθ- «ρατὸς Οχοῖ- 
Εἶτιις. Ἔχίογηιις. 

Αἰχλυι ϑετα, τὰ, αἰ τ6 Γ ῬοΠτανίξι γατίατίο, 
Αἰλοῖζθο, ν᾿ 5. ὁν ἀἰπιογίας , ναγίιι5.» ἁἴπις ἀιχας 4115. [στ δίτις εὐϊαθν, 

ἄλλοιϑ. 1ἃὰ ἘΠ ἘΣ ΤΠ πλοῖο (Ε Βαδεης, 4 ξοτοιις. ἀλλοῖίθ, 

οἱ παρηλλαγ μὴν 9-,εἐλλοδευπός" ἰλλολ(θ. δὲχ ει, Αἰϊοήμις Ὁ άτηιίτοις 
ἀο, 41 Ὡ0ῃ (δ ξηρὶς Προ Δάπλιτεῖς Αἰταμ4. Αὐτίδπας : φάρδου, 
βαϑείὰς ἀλλοίας “έχεῶϊ καϑώώπερ ἐς πῆλον ν ἡ ἔτι μθν. ον ἐς χιόνα απά- 

τον ὄδηξανογτας : ἈΓΟΠΩΣ τεβυσίἐητις, γε σι πὶ » δι ἴῃ αὐ ντ] της 
πΐτις νς] Ἰμτο νῖχ [ἴσος ΤηΠΠἴογε ὃς ργο στοαί, ἀλλοῖα, οτίαπὶ ἀλσ᾿ 
λοιοφαγής, Ἐτ᾿ ἀλλυῖον ἐς αι] τατα ἀϊαίτατ, ντ ἀλλοῖον τὸ λόυκὸν τ μέ: } 
λαγθ-., Δ] ας ἀϊσειίἃ πὶ οἵδ αἰδα πα ἃ πῖστο. ὺ 
ἈΝ γἱ ποτα τς ἀρὰ ἃ Ρ]ατατοῇ. 
Αλλοιό τηφνητος, ἡ ΤΩ τατΙΟ ν τας Π σιιγαῖιο ΡΒ] η. 
Αλλοιούδῶι, τιαμῇπατατἰτταπσβογαιατ, Ὀ] ΝΠ. τταη σε ατατί, μεταρνμαο, ̓ 

πίζεῶι, ἄλλον εἰξ ἄλλα γίνεῶι, μεταπο (εἰ ὅδ. μοτα βοϊλλεόδαν 
Αλλοιοηφοπεῖῶναι ἀριιὶ ΗΠ ΊΡΡΟο γ. ποικίλως ποἐπεῶναι, γατιὸ ψογτί. 
Αλλοιόπροπος, ἸάΘ ΠῚ οἰ ΠῚ αἱ ολόπεοπος ἀρὰ Π εἰν οι. 
Δλλοιόῶ μιώσω,π κα Ροὶ πλαϊτοναἰτοτουΐῃ [ σΠῈ πατιγαηη γεῖῖο, οχς 

]1α 1ῃ αἰ απι αἰξοξεϊοησηι ποτ, Αἰτπ 4 ες Εἰοῖο . Ἰπηπηῦτο,, νατς 
τί, μετα ποιώ, ἀμείξω, υὐταλχάτω,δι δτίατῃ ὠλλοιώ, τύπῳ " μεταζάκ- ᾿ 
λομα" ἀλλοιοίῦμαι τί) γνώμιω, Τ᾽ μον 4. νο απτατοπὶ ππιτο. ΄, ' 

Αἰλλοίωσιςγεως," πη πτάτιον τγαηίπρατατῖο αἸτογατουἱ Πεπ τα ον ΠΟ πῖΣς 

πγατάγιο. ἀλλοίωσιν Ρτορτιὲ ἄϊσιητς πλατατο πὸ ΠῚ ἃ πιοίτότι δὰ 
ἀστογιας, μεταιζολίων ἃ ςοηττά. τεοπίι᾽ γετὸ ὁ πηοάϊοςτ! “τατὰ 5» ἤας, 
δὰ Ροτίτις, τις αὦ ἀστοτίμς τγαρΠ τ! ΟΌΘηγ, οἰλλοίωσις. πιοπτῖς Ἀ]1ς-- 
παῖῖο δὶ ἈΠΘΈΤΟΕ ῬοΙγ πολλοὶ 3 διοὶ αἰωὴ τοὺς ἃ οἷνον Ἐπ - 
ϑυμίαν δὶ ὠπνώσαι διανπαι χρεὶς εἷλ. λοιώσεως "ὸ μέϑης. Αλλώωσεξ 

Θιια ΠῚ ἤρυνα εἰτημα: ἀϊοίτιν ἐναλλαγή. 
Αλλοιωτικὴ ἘΡΕ πρβέρος Αἰτοτατεῖχ διοσυΐτας 114. αὐ: ̓ είδιιηι ἀτ- 

τγδέϊαπι δἀμοςαιήπγαιιε ΡΟ νΊΓΓΠ ἘΠῚ » αιιαπὶ νοςαητ ἐλκτικίωυνν 
ΡοΙΗ οι,  σοτίται δ: πλπηατάτοτία ροτεητια ἃ Θαζα νοιτίτος ΡτῸ 
Β]επῚ σ ο,115.2. ΑἥἸοχ. ΑΡἈτοά. 

Αἰλοιωτικὸς, οὐ, Ἰτηταυτᾶπαι 80 Αἰτογαῃ αὶ νἱ ῥταάϊτας. Ἶ 
Αἰλλοιωτος γοὐ ὁ, ΠΛ ΓΑ 115» [0 αἰἴαπι ἔσγπλαπι οΧ 4114 τγαπῇτο ρτι15, 

τταπςίοτγπιις Ο]4, ς 
Αλλοκαὶ Ἰοτἰςς ρτὸ λλοτο ϊητογάι Π1. 
Αλλοκοτον »Πιοηἰ το ἔπτη, ΠΓς πα] ΠῚ, Ρτοφίρ οἤιπι, ἱπίοξης, ἘΧετᾶο, 

πρατη Δ Ια τόμτη, αιιαΠ ἀλλ ότοπκον᾽ ἰλλοκοτοι ἀκατάλχλυλά, ἐναντία οἰ- 

καιτείς ατει, ἀλλοφυὴ ,οἰξηλλα γιῆνα,ἱ διόκοτα ᾿ ϑξ ἄλλων. ΔΡαδ' ΗΙΡροοῦ 

ἀλλ ὅκοτον, οἰ ίζατι! ΠῚ, ἴῃ οΟ σΠἸ τ], οἰστεφεὶς κ ἀγνωςον, ὶ 4 
Αλλύκοτος, πη μὴ ὃ Ή ἠππτς Ξηττῶνς, Αἰ ἰσητ5, ἀϊπογ ἃς, ᾿π ἴσης. 

Ῥγοτοχωις, {ΠΗ Πἰς {ΠΠΠ|-, Ἰ λ  δονς ἀλη πη ηῖς., ϑρίατ- } 
Ο ἀμονροτορτιπυιςγεχτογπας. ΡΙητατο ἴπ ΘοΙδης ἀλλόκοτος ὸ ἄγροι- 

πος, ἰά τῇς ντΡαρίτατῖς ἃς πυ πηδηΐτατις Ἔχρέτδ, Ρίατο. νομὶ ἐνεΐς 
᾿ ΕἾ, που διεὶ πνεύμαπει παντοῖα αὶ διειλήίσᾳς αλλόκοτοι τὲ εἰσι κ' ἃ, Ὁ αϑαϊσιοιν 

1ὰ οἰερτοτοπ, ἰλλόκοτον εἴ δος; ποιὰ αἰαἀα πὶ ἀταις ἰΠτατὰ ἢ! 
Θατα: ὃ δρυιᾷ 1 σι ΠῸ ΠῚ . πολύωτις σιϑηκν λλόκοτος ,ἀὐο δι} (Θ., 
περαπτώδης, ξέν. ἄτοπος: ἰδιοτροπος ὑϊξηλλαγιάυ Θ΄ ,ἀλλορυγ. τ δρυᾷ 

Η!ὩῬΡροοτγ. ἀλλόχοτον (α ον ἘΧΡΟυτ αστιφ ἐς, ἀγγωφον, ἢ 
Αλλομαι, (3]Ἰονργο ΠΟ, οΧι Ἰονπηδω τη οσξοΓ, ΡΑΙΡ στον ίαϊτο. ὅλλομαι 

ἐς τὸ πόρ ἵὐοϊαη.ἷ. (ἰτο ἴῃ Ἰσηοπι. Χεβορῆ. καν εἰς πὸρ ἀλχοϊτὸ, 
σι ἀςπὴ ἰλ τας. ΑΥΗΟΡ ἤδη Ἷα Νυδιδας, αὐδρεα᾽ αὔτι χαιρεφάγτα σῶς 

ἘΠ ΜΝΝ αὖ ὁπόσοις ἀλλοιτο εξὸ αὐτῆς πόδας, τοῦ Ῥεάδς ἴὰος Ῥιυ- 

Ιεχ (] τος. ἄλτο: τα θη σα πὰ τοηπὶ ἰρισῖτα ἰκεϊθιτυτ» νττίαάις 
Οιγίο]οτας. ᾿ 

ἄλλομος δ δισΔΟσ .σ υφλός. Ηείνεμ. αλλομος. 

Αἰλλοξ 

Αλλοξήμεϑει ἐφοδὸν, τεροιαπηιίς Ἱπηροῖθπη: 
Αἰλλόποϑεια, ἀἸο ται 401} 4115 [ἢ Αἰ τπτα αδ τ. 
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πο --. ᾿εγγύὴν Ὄ 

; “Ὁ Ἂχ 
ογαλθ-, Μαγιῖς ορίτἢ ἀρὰ Ηοπτοτινεγίυτες πτυτα 1115, αὶ 

οπτηιθας ἰοςὶς ἀοςοηγηγοιίατνησος πους. ἡαὺς }}1 αὐ εϑεσας, 
[αδίυάς πραζαης ραάττος, ἃ μοτάβλητος, ἄλλοτε οἴλλῳ φίλίθ., 
ἡλΘ-, ζνλν αἶλλο, αἰτως αἰ ἰλνα!αἀὲν ηἀς αὐλοδο,ἤγατο, ἰπηαλατο,, να - 
σῖο. εἴν. αὔτ᾽ ἐμωο! ἀἰχίτ ϑορμοεί. Τά οἰζρ ἶνες φυιῶτιι ορῸ ἐκ αὔτις 
«τ᾽ ἔμαρψεν νλθ' ἀντ᾽ ἐμουν, ἰστηο αἰτας ἃ πλὸ Κρ Τοτ σὰ ςουΐςοι - 
᾿ι5. Ῥτὸ αἰτουΡίλτο ἐρηΐ.7. πρόφασιν αὖ ταύτίω ἄκιίω οὗ ὡρὸς ἐμε" 
διαφοράς ποιϑμῆν Ὁ. ἰδελφίιυ ἡ τρόόϑεν., ὅζς λῆς οςοαϊοηςμη αἱ- 
ἰετᾶτ Οὐ} νυ) ας ἀπιρὶςέξοης, ρυοτγὶ ρόγοηγ. εἴ λλιΘ- παῤ ἐκεῖνον, 

᾿φἰΐως αὐ 10. ἄλλοτε ἄλλον χαλών, τὸ πὰ ος ποουπυης 11 ποιηι- 
Ὡς ἀρΡεΠ σι ἄλλοτε αἴλλίΘ'αὐσρώπων χούματα ἔχει» Ρτοσάτία [Ὠητ᾽ 
ἰαΐτισον ὅς ἴρ αἰϊα αλ ἄτας αἰταηι [σδτηἐς τγαυίδυ τισιν} τς ἀπ 
τ τὶς λλ Ὁ», ἀκ το αἰ τας: λλ Θ- τις τοι ἃς αἴλλος τις οὐ 

Ρίο αυϊαῖς αἰ τὰς, ἰθοτ ἄλλο φαῤμακον γ» Ποη ἴῃ τοηηροῖς ἀκτῇ 
ῬΒαγι ας πη: αλο σύμ, ΓΟ] 01 Ρᾶτς σογροτὶς. ὀὐλα τὰ εβῖ, ἐκ ἑοικό 
τα ἀδογγαητῖα ἃ ργοροιτοναρια Επτγιριάςπλ Ν οτας Ν αζαηζεηις, 
αἴ Θ᾽ ἀϊςὶ ἀς ̓ἴς αυσ ἴχητ εἴας τι παϊαγα ἃς (μδ!ϊαητία: ἀλλ. 
ὄμιλίθ. σατογαπη γυΐ σις. δὲ εἴλλο υὑδὸ ἐδὲν γ δεεὶ ἢ. τὸ χαλεπὸν ἔῃ), ρτο- 
Ῥτοτ αἰτοὰ αἰ μ1], φυᾶπι φυὸά ἀιβῆς!!ς ἔτ, ΡΊατο τὴ Τιπιῶοαι- 

ἴλη. τί ἄν ἢ διχαίως καταγιλώσε. ΤΗυογἀϊά. ἐν ΓΟ αὐαχωρύσείν 

Ῥοίξαυλπη ἱζογιιηι ἴς γοσσρετο, λαβοεϊ αὐτιά τις ἰλΘημαχά- 
εἰθ-, θεατὰς, Ἰωῖς αἰ τας. ἀὔλι(Θ- ἄλλον, ργὸ ἀλληΐλοις τ᾿ ἄλλα ν αἰϊαν» 
στα οἰγουηῆοχο ργορτεῖ σοητγαξξιοηςην ργοάιξξαιν ἶλλο ᾧ- 

τερον ἀΐσυπτ Οταοὶ,ἐκ αὐοαλλίλε. Μοπαπάει, μέϑῃ εἶτ᾽ ἐκ εἶχεν α 
ποῦ καὶ λίϑον ἐν αλλ ότι ϑ᾽ ἕ τερρν, Αἴλλο γλαῦξ ὔ)λο κοράνη φϑέγζεται; ΡΔ- 

 τασπηΐα ἀς Πἰς φυΐ ἴπτοτ [ἃ ἀϊςογάαηι ὅς ἀηΠςοτιαος. 
τ αἰ τὸ, ἰὰ οὐκ, ἃ αἰτιιπι Ἰοσυ πη, δὲ αἴγλοσέ πὸ, Ἰὸ φυορίαπιν, Τὰ 

γάϊὰ ὅπως μὴ ξβηζοηϑοῖεν ἀλλοσενης 111 τη! σς αν [0] (ἀσσαγτοι ὅτ, 
ὥλοτε,ἰοτογάωπη,Α ἢ], αὐτὰ τον οἰ Π 1... ἐν ἀὔλλῳ χρόνῳ ΠῚ, αἱ οὔ κιοτ᾽ ἐ- 
᾿χεξαιῆναι μεμαώτα ἐέψε ποδὸς " ἀὐλοτ᾽ δι Θ- αἰτταῖ, αἰίδι » πγα τίρ]ι- 
εἴτοτ αἰτεῖς ἀταὰς αἰτις ποι ς,ἀλλοπ᾽ ἐπ᾿ ἄλλα, εχ Αἰ τς 1: 4118 οὔλ».ο- 
τε ἄγλων ἵππων πῆς δυϊας,παης {Π]ΠἸὰς ἐαμ:. ἄλλοτε αἴλλῳ ν 4}}} ροίξ 
Αἰϊυννι. ἀνλθ- αὔλλοτε Εἰς ζῆλος, αἸ τυ, Αἰ ας νῖτα τοἰχίτατι παι, ἀ-- 
Τιαά ταις αἰτιὰ (δι ἀς ὔλλοτε ἀλλοῖος οαης μἰς πμης 1116. ἄλλοτε 

3, οςτογαπὶ αἰ τὰ τνα το τοπηροτς. ἴλλοτό ποτε, Αἰ Ἰαιαινάο αἰϊὰς αἰλοτε 
φυρρύυδυιθ. ας ἃς ες νεέξες, Εὐτίρ. ὥνιοτε αλλῳ φίλίδ’ ῥγοάίτοτ, 
δυμετάβλητος" ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ αὔλλῳ ΗΠ οπ).[δτηάςε 5» ροτοῖς αἰτυνὰ ἀταὰς 
αἰτιὰ ἄλλοτε ἄλλῃ γίνεται, ΒΊατο ἴῃ Τ πιάτο, ΑἸ Ἰὰς αἰ τον ἤτ, Αἰ εἰς ἂτ- 
ας αἰτὶς νἱοίδιις πτι Γοΐαπιις,εὔρλοτε εἴρλίω γίω αἰ μείξων, αἸτ1ἃ (0Ὁ- 
ἴηἀς τογγαπὶ πιιτδης. ἴλλοτε ἢ γεωῦ γα Ἰὰς ττοῖῃ ὅς πα ης. [ποιά πας 
ἴῃ Αὐδοματγί ἐς, πόλιν δ) ἔτε οἰκή στες, ἀπ᾿ ἄλλοτε ἢ γιω ἑωρακὼς» 41 

ο΄ πρηπονγθεπη σοἰ υἵτνηοημς α] τὶς ααὰτη πππς νἹάττ. Αἴλιοτε μητρυὴ 
πέλει ἡμέρη ἄγλοτε μέσερ. ἀρη! Η εἴποι Αἰ τᾶς πνατοτ οἰϊ ἀϊςς,, αἰτᾶς 

᾿ἸπομοΓοα ποιροεμακώς ἀἰοἴτιγ ἀδ ἔοττιιης νἹοΠτμάϊης. 
ΟΠ Αὐλοπιλιι οὔλλοτι ἢ, ἄρα, ντγα Π.,Ππιιη 4! 4: Ρ]ατο ἴῃ Οτιτο. τί φωΐῆυ πρὸς 
᾿ς χαύπει,ὦ χρίτων ἴλλοτι ἃ ὁ μολογιδνῆν , αυ]ὰ τὰ ἤφο ἀϊςεποις Οτῖτος 

απο! ξιτοτὶ πεςοίϊο εἰξλαιτν 14 Αἰ τυ αὶ πη ξατο πλαυ]ἀς μη 
χα πολιτ ως ὃ, ἄλλοτι οὐ ὦ 4 ἐγὼ ἰατρ ἐξ ἐδεὶς κατ᾽ ὅσον ἰατρύε3 αἰῖῃ 
4υϊά ᾿ρίτατ Ὡς πηράΐοιις σα ᾷε τι . αιιὰ τηράϊςος εἴν [Γἀση 1δ]- 
ἀφηλν, ὔλοτι οὐ ἔφη, αὶ συ ἄσω ποιήσεις ὃ ντιυΠὶ τὰι συοαιις ἔς ἔι- 

τ ἄτας οε: [ἄστη ἰιδτο ἰξοαπέο ἀς Ἀ οριιδ].σχὰ ψώμεϑες τίνα τε- 
πον διαγτήσονται οἱ ἔτω παρεσχευασουΐροι, δγλότι καὶ σι τὸν τὲ ποιδιωτες κα; 

᾿ οἷνον χκὴ ἑμοότια χὴ οἱ κοδομη στέυῆροι οἰκίας τὰ εἰξνποπης οἰθος ρατα- 
᾿ς Βαῖτιν νίπιπι δι νοϊτοςρᾶις Ιάοηι τη Ἀροίορία, ὥ μέλιτε, εἰπὲ λ- 

᾿ς χοτιὴ εἰξὶ πλείςε ποιῇ ὅπας εἰς βέλτις:οἱ οἱ γεσΐτερρι ἔσονται ; ἔγεγινϊά 
εἴιουγας ἢς πηαχίμηὰ! [ητεγάι ΠῈ ἀυτοιῃ ὨοπΊοη εἰζ Πσηιῇςα- 
τίοπειη [πᾶπὶ γετίπες 5, πος εἰϊ αὐτιά φυληι, ντ ἴῃ 111ο Ρίλτοηϊο: 
ἀλλα μὴ ἄλλοτι "ἡ πῦτο, ὁ ϑεένατος; Βιι4. ΟΓΆ 

οτριοεπίσκοπος, ΟῚ Οἰαις Αἰ 16 ΠΑΓΕΠΠῚ ΓΟΓΙΠΠ) » οάρ. 4. ρτίπγα ἐρ ἢ 
Ρειτῖ,ἰὰ εἰϊ,Α!!οποτιπὶ ἱπίρεξξοτ ίσιν οατατογι ςοπηροῖτα νοχ ἃὉ 
αἰδλιότρείθ», 1, αἰϊοπας,8ι σγίσκοπος ἰὰ εἰ, ηἰρεέζοτ, αυὸὰ 40] ρ-᾿ 

᾿ς ρατιττοπ 4]16118π|,6 πὶ ἱπίρεξζαι : ναοὶ] εἰλλιοτριοεπίσκοπος αἰ οἾτα 
ἴς 4 σα πὶ ἴῃ {πο ογγᾶτίς ΠῚ τσηοίζατ, ΔΙ οτιιην σο πη πα ἀςτι- 

ο΄ τεγρεχίξααίτυγ. 
 Αὐλοτριογομεῖν ΔἸ ΙΕηΟ ποῦς νίπδτς,1. αἰ ἴσης ἰεσος ἱπχϊτατί. 
᾿Αὐλοτριοωρἀγίω, μι. ἡσιω,ατ κα, Αἰϊςηᾶς τας ἀσὸ, ΔΙ τοηά πεσοτία ΟἰΓῸ 

εἰ ὈἱοηγΠο(ίπαμῖς ἱπ (οπηπηςιτ.Βυ(4.) ἀλλ οτρκυκοραγεῖν» αἰ Ἰεπᾶ 
Ἄυτγάτο,ςαΐ ΟΡΡΟΏΪτΟΓ οἰκειοιρᾳγεῖν. 

Αἰλλοτρεοκοραγία ας, 24} Ἰο ποτα πα πο σοι! ογι ΠῚ τγδέξατίο. 
Αλύτριθ-,ς, ὁ] επιις, ας ττί ας» αα!] ἀλχοόρεθν, ἰὰ εἴξτ,εχ αἰ ηὶς .- 

τ χιθυς, αδίμπγάυς, Δ Ὁ Ποτγοηςνεχτγαηοιις, Ἔχίογηυς ἀϊ“ τας» ΓΟ Γα 
᾿ σπιοάις ΑἸ Ταπᾶτιις αλλότριί- φὠςγαρυά Ηοπτοτ. ἃ οἴϊζ, πολέμι- «- 

τ ρρτο ἐχϑρὸς ἀρινὰ Παπιοι ες, οιτι ἀατίμο: ρδγορτίηιις, αἴτα- 
Ος ΠΏΣ ΘΈΠΕΙ 5, ΟΟΠΓΓΑΓΙΠς. ΓΟ ΠΊΟΤΩΣ ἃ ΟΕ} ΠῈ σοηΐτιιο. αμΐ οἰ ἴῃ τος 

ο΄ πῖσῖο οταάι, σχίςγημς, ἀἰλλώτρμον ποιώ, αα]!Ποπο. απο ἢ εη. 
Ἐπϊτ Νοππις, ὕδωρ πίδακος ἐδαίος αλιόπριον » ἃ Ἰΐηαοτς τοτιοἐξτὶ 
Αἰ δι᾿ ἀϊπιετίᾳ ἀηι4, Αλλότειον ἀρίφς ϑέρρς. ἀρια διιίάδην 444- 

τ΄ ρει ἀς ῃἷς φιυὶ αἰ Ἰελην πηεῖϊεπι πποτυυζ ατχας αἰ οηἰς ἰαἰσοτῖ- 
᾿ θὰς ρει πυυητῦτ, 

Αὐλοτριότης, »τος ἡ ἀϊυετῆτας, ςητίο, ἀπ μἸο,Α] Ἔπατῖο. ΡΊΑτο, 
ἀλλιετειότητα ἐνέῖ δὲς ἐμοὶ πρός σέ» νἹά {τὶ ἴῃ τῆς ἀηοςϊατίοποπι 
ὃς τε ἃς αἰ Πεητίσηςπι. 
οτριιφάγι, οἱ ,ἀϊςαπτιτ(ἰηαυῖς Εταῖτι. γαυΐθας ἀμ]ος ες ΔΙ θη Υἱ 

. 

Ἰπττσασε 
»" Αἱ 

ἃ Ἁ 97 
ὑστο οὐλάγα. ΜΊάς ῥγουογθ, αὐτολίκυϑοι. 

Αὐλοτριορϑουέω αἱ ἰςηὶς Ἰημίάςο. 
Αὐλοτριόα,μ. τω, πιωχαναϊϊςηο, ἴδρατο ὲ ἔζατιι πιοιιςο » αἰϊςηῇ Ειεῖο, 

Τ υογ δἰ. ἀλλοτρανυτες σωμάτων τίω πόμν γ σου ρου ἢ ἃ ραῖτία 
Ἐχτογηγϊπατοτο., ἃ εἰδ οχιογηηί παῖς ον ὃ ράτγία σογρογὰ. [ἄςπη, 
εἰλλοτριωϑεῖστι τοῖς ἀ ϑίωαἰοις,αὉ ΑἸ μοη  σηῆθις αἰ τοηατα, ἀλλοτρκοῦ- 
μα ςοςἀθ,αρυ οι ον τάς Οἰκείως, 

Αἰλλοτρίως, πολεμίως, Ἰνο ἘΠ] τογ αἰ ςηἐνροτορ τὰ γαδτοινηάᾷς ἀλλεσριώ 
τερον ν ἰσσιις ἀρυἀ ᾿ς ΠιοΙἰῃς, ὃς ἀριὰ ΠΙΘοτ, ἀλλοτρίως διαΐκειμαῃ 
ρος σε; Αἰ οιατο [μηὶ ἃ τς Δι πγο γᾶς αὐλοτρίως ὄχω ωρρῖ σεγαϊ!ςιοτ 
ἃὺς το. 

Αὐλοτρίωσις,εως ἡ Αἰ οπατίονἀϊγοπιρτίο. ἰ 
Αλλοτρεώτατος γε, δ) το ΠΊΟτΙ ΠΊ πο οἰ τοςς ΠΠ τυ ἀἰηἰς σταδυ, στον 

ἐ Αἰλλοτρρπὴ σα γῃγαῖατς. μεταϑεῖναι. (ἀοι. 
Αὐλοφει ονἀϊποτίας, αυι αἰ σὰς δί ἀχτόγηυς γί άσταγ, Νοηη, 
Αὐλλ όφρασις͵ «ορ ,βντα πη. Ϊτὰς. Η εἰν οἢ, ϑύρυζιΘ- ταραχώδυς. 
Αλλοφάσσειν, τα ΠλαΪ τα ατὶ, ΕἸ ον ἢν, ἐτερρχεον εἶν, ἢ νὶ φέρειν ας Θ., ρτοστα 

Φείπαγοννοὶ ξιτίζοτο. Αρυὰ Ηιρρϑοτ, οἰϊ ἀςίροις » αὐρῳπαίειν νὴ 
αἰδαφοννεῖν,ἀοἰίγατο,ν οἱ μεταράπῆειν ἑαυτὸν κὐ ἐἰ στιδτῃ, ςοτροτσίς ἴῃ- 
φυιοτιάίης γοχαγῖ. Ὀ οίταν ἐν σῷ ἄλλοτε φάσχειν ἄλλα, νῖ (οἴδης 
ἀε!γᾶητος, » αὐ ὑπὸ τῷ ματειζάλλειν ἄλλοτε εἰς ἀλλο χήμα τὰ φαΐν», 
αιοὰ οσιίος ἴῃ αἰϊας απ άς ἤραγας φηθτεητ,, 4 οὐ ὅς ἀε  γλη- 
τίρες νίυςηϊτ » ΘΑΙςπος σοπηπηοης. ἰῃ Ρτοσηοίθ. Αἰλλοφάζειν, 
Δριυιὰ διυιΐάαι ΡΟ σκερτάν κὺ πειρρινεινἰαίξταῖγο, ὃς σας πατὶ, ἤδῆχ 

᾿ ἀορταυατὸ (οΥίτιιτ λοφαίζω. γ]ἀς Αλλογνόων, ὃς Αὐλοφρονᾶν. 
Αἰλλόφατος α' ἄν. πεφατισμῆῤθ- » καὶ αἰγραυῆθ-, δῷ «ἱἴο νέξιις, δίς ἰη- 

τοι ξέχας. 
Αἰλλορείρμονες, αἰ 10] ὨΌΓΓΙΕΙ πυς ςἀιςατί, 

Αὐλοφ ρφνέω μ ἥσω͵ «τ Νκφιγίιπι πγς τὶς αἰ ἰσηατα;, ἰη ἀπχοπτίαπι οης 
ἀσγτοΓ, ἰξίςτημε, αϑοφκόπηω. ἡμέ. 

Αὐλονιόφυζον, Ν ατίυς ρει ΡΙΈχο ἐγᾶηῖ ἀηϊ ποιὸν ἀμηχανίᾳ ὅσαν.εχ Ηςοἰνοδ. 
ἀριιὰ μος πὶ ταπγοω αι] ἀ4πι ἰσσεπόιιπι ριιζαηῖ ἀλοφυζον. 

Αὐλοφυλισμὸς, οὐδ, δ, εἴτις ἜΧΟΥ ΟυΙ 2 γῖτας ΟΧΓΓΔΏΘΙΙς. ΓΙΓΕΣ Αἰϊοηΐ σοπ2- 
ται Π, Ο4Ρ.4.11.2. ΜΑς Βα Ρετγερτίηϊτας. 

Αλλιοφυλος δ, χὶ γα ΠΕ ὨΤ οι ΠΔ ΑἸ οτιις σΘηΟ ΓΙ σροχτόγωιις, σοηοτῷ αδ-- 
Βοιχιςηβ, ἰδ Πτατις»ροτοστίηις. ἀλλόφυλος πόλεμος, Ο42α ἀς 56- 
πεξξ. δε]]υ πὶ Ἐχεογημηλ. ἀλλ ύφυλος πόλεμος καὶ βαρβαρικὸς, ΡΊυτατ- 
οἶδας ἴῃ ΟΑΠΉ10 5 δ] υ τὴ δἀποηάτγι τ ἃς δαθατγοτηπη. ἀλλ όφυ- 
λος χώῤκ, Βυάαες ἴῃ ερ τοΪ τς ροϊϊεγιογιθυς. Αὐλοφύλοις ), Οταςὶ 
Βιδ]ιογιπὰ ἰητογρτοτος [ας Ἰητοτρτοτατί, ργοὸ Ῥ ἰδ πλ, Ποπιοη 
ςΟμγπΊης ΡΓΟ ΡΙΟργιον 18 εξ μοάις σςης ΡαΙα πποιμπι, Ηϊς- 
ΤΟΙ. (4Ρ.2. Εἴλια: ἥ 

Αἰλλιὀφώγος, αι Εἰ αἰ ίσηα ΠΟΘ ΙΔ. τὸ αἷνὶ ὀφωνον, ΑΓ 'εΠΔ νΟχ. 
Αλλοχρφί ὡ ὦ αἰτατν ἄταυς ἀἰπαπῇ ςοοτοπι ᾿πδμο. 
Αἰλλόχφως, νο] Αλλόχροος͵ ὁ καὶ εἰ ,χαΐ «ἰδ 41:0 ςοίοτε,νεῖ ἴῃ χα ςοΐοσ ἤι- 

Ὀιτὸ πγυζατυγ, ὃ 
Αὐλλυδιὲς, ΑἸ δὶ," ὸ Ὁ ἀν [Γ ξ, ὥχοντο ἄγλυδες ἄγος» αδίεταης Δ Ἰὸ αἴτας. 

ἄλλυδις ΟΣ ἌΧΟΣ Οὐ ξ, σεύεν κιΐας εἶν». υδιὲς λα αδπιουεῦας 

σλης.»αἰτα πὶ αἰ τὸ, ἔδυ αἰ τὸ ἀτηὰς δ] ὸ. Αστατιι5, τεένυται γέων ἄλλυδις 
ἄγῃ ἀϊπεηάίταγ Ἀτης ᾿ηΔ 6. 

Αλλυτα, Η «ἄν ]υς ἀμ] ]ςὶ α (οεδῖτ ρτο ἀλύται νἱάς ἴῃ ἐχυταί;χης. 
Αλιυώ, ρτο αἰαλύω,υςττο, οἰ ο,τοίοχο. νης εὐλύεσκε ΡτῸ αὐέλυόν, 

, (ο]αςθατ;αριὰ ΗοπηονΟ ἀν: 
Αἰὐρὼς »ἤης οαυίι, μοί τίω τοπιοτὸ, ἥτις ἀο  Θξγι, ογτὲ ξοττα πανργαίογσ 

τἰΠὶ 5 ργατογοα » αἰΐτον, ἔτυῖτα, ηχάχί πιὸ, αἰ Ο4υ , ἀεῖπας » αἰτο 
πιοάο ; κενωῖς κὶ αἰωφελως, νἱτγὸ, ἰῃςα πὶ, τοπιεγὲ, ἰξοσΞ 
(μπι, αἰτοαιι» ςατοτοαυΐην ἃ σαί, ΟΡ ίτοτ » Ὡς αα! αι. πν, αἰ ἂς», 
{ςυιονἐοττοϊτὸ, Αἰ Γσυδ᾽,"τογίπα:, Γςίδῃ, ρτὸ ταπιθη ἴοι ργατα- 
τολ, κα εἰ τούτῳ γὲ ἐργώδες κ᾽ ἡδὺ ἄλλως, δὲ {ἰ πο ααυϊάσμ ἰαθο- 
τοι εἴτ, οἰζ ταιπςη ὃς σγαταμη » ἴσα, οἵϊ οτίαπι στάσι πη. μύτ᾽ 
ἄρχος, γος Ργατοι α.] ογατ, ἄλλως γε, ΠΠοαυ. ὥλλω; γέ πώς, ρΓαίετ- 
τίπη. ὅτε ἀγιως,ριτδτετοα Ὠοη, ἐν ἄλλως, πο ἂὃς τον ἄλλως ἠρέμίω, 
ἃ σαί ἱπτειγοσαθαπι. [υςίδυνις λλως γί πὰς , Πυοσυπαις πιο - 
ἀο. κὴ ἄλλως 3,,ατα; ταγίας. ἄλλως εἰχοῖφα τ κενὰ δϑκοιιώ τος ἔῃ) καὶ ὄντοςν 
ῬΊατατοῖνις φασ πὶ Αἰ οι τὸς ἐριιτ1}ς ὃς Τηαηϊς Παρ σάτα ὃς ἢτ, 
εἴγλιως συ ΠῚ εἰλλ ἃ ρτο [δ ταπτοα. ΑτΠτορμαπος ἰπ Ρ]μτον ἐδεὶς ἔοι - 
χες αλλαὶ δῦτεο τὸ ϑιὕύρκον φϑεγγλυῦωον ἄλλως κλαυστφ λα] ις νἱἀσταγ. 
{ξὰ ταιηξη οἴπίο! πὶ σοπογορατ. ἄλλως ΡτῸ Αἰ τον, ἢ Θαυ:,ἀς πὴ 1- 
δίάσιν., ἰωῦ δὰ μοι τί μειράκιον φίλον πενεχ φὸν μὰ, ἄλλως δ᾽ δυωρήσω- 
ποῦ" ἀλλὼς ὃ, ταπηοη,4] οαυ!,, (ς ἃ σοῦτι ἀνα σηα! 5» ἢ πλίηυς, 

(ξἀ αἰϊὰς ἄλλως εἰ, ἢ πιοάὸ. ἄλλως τενα]Οαυΐ, ΠγυἸτὸ πηο σὶς, ργίὸτ 
τίπι, αἰτάίαινο. Γυςσίασυς ἄλλως τε αὶ εἰφίλως εἴη ρταίοιτίην ἢ ἢς 
διυῖξιις. ΧΟΠΟρΒοῦ. ἄλλως τε ἑ αὐ “εὸὲ τούτω κὶ ϑρασεῖς ὥστ, ὑτξ- 
(οττίτη {ἰ ουπὶ ἢος {πτ τοπτεγατγὶ). Ποστγατ, ἄλλως τ ἐπειδὴ χἱ ταὶ 
δπηδόσεις ἐρῶν γινομῆρας,, ρταἰδττῖ πὶ αιιιιπ ν᾽ ἀφαπγιις, δίς. Ρ]Δ- 
τὸ ἐρηζοὶλ ηυατγια, φανερρυὺς ουιῶ δεῖ ἡμᾶς “Δυίδιος ὅτι ἐσοὺ τοιοῦτος 
εἵοίπερ φα μᾶμ,ἀγλως τε κὶ ἐπειδὴ κὶ τῷ ϑεω οἱ πεῖν ξάδεον σαι, ΡΓαίει- 
τἴπν συιπο εο ἔιαςοτς ἔαοις τὰ τ ξατυγαπι : συσηδοσαϊάςπι 
ἔὰεῖ]ε ετἶτ, ᾿δίάεπν, ἄλλως τε χὶ ἐπειδ' καὶ πολλοὶ λέγουσιν, δίς [το ΠΊ, 
ΡτΓατοτδα, ΧἼουορθοη ω3 ὁ ὥλος φιλόξενος τε κ' μεγαλοτρεπὸς» 
ργατετοα νεγὸ, ᾿τέπγημς » Ριαίσιτιην ἀμ πη. ἄλλως τὲ ὃ, ροτγὸ 
αἰϊὰς ἄγχνως τε κὸν τηαχιτη ὲ γα οὶ ρα δ. ΡΊΑτο ἴῃ Ἐρ ΗΟ]. ἀρὰ Ηει- 
πιοροῃ. ἄλλως τέν ῬῖῸ ὨΔΠῚ » 4 πὶ ρα ίογτῖ πα » ομῖπὶ αὐ ραττίοα- 

δ 



οϑ Α ΔΛ 
1χ.Ὑϑυιογάϊ δες. ἀὔλωε τε κὶ πρρευπόντων, ὅσ. ργφίοττησι ἀπ πὶ ρτς- 
ἀϊσογθῦτν ἄλλως τὰ κρληῖς» ἃ ΠῚ Ορτί πὲ ἄλλως πλίω λογισμῷ ἀό- 
σεις ὧν, Ατηϊζοτοίες ἐς πιαηάο » 1ᾷ οὔ, πη πηὶ ταητὰτη (δηΐι ἰρα- 
ἐξαθ 1. ἄλλω; πως ποιεῖν, αἰτοῦ ἕαςοτγε, ΧἜρορἤοη ἄλλως πὼς ἡ γεῖτ 
Φι Ρίάδτο. ἄλλως, αὐγὸν. μ(ο τίω», ἀλλοτρόπον ἡλιϑίως κὶ ματαίως, Ηο- 
τοι. Π|λα. Σπερχα, ἄλλως σοί γε ποιτὴρ ἡρήστετο πηλειῴ, Αττῖοι τα τα 
φάδυμτ πίω) ὃς ἀϊσυηξ τί ίλλας" ὥλλώρνρτο οἷς ϑίπυχεν, ντ ἔοτς τὰ ]1τ. 
αἴγλως τε ρτὸ μάλιφα " ἄλλας ἄδεις ἀοίτας παρριμακώς ἴπ οος 4] 
Πυῆτα Ἰαϑογαης. Ετ ὔδλως αὐαλίτκεις ὕδωρ, τά εἴτ, ἔγιμεγα Δα ι41 
ςοπ[αιπηιϊς : ἐς Βἷς φαΐ πἰϊ}} ργοβοίμητ ἰοχυεπάο,τταέϊω πη ἃ γο- 
τογί πιοτς ογάτογιπι ἀϊςαπείι πη: 4 Δα! πη τις αὐ οἰερίγάγαπι. 

Αλλωςὶ ἡ ΑἸἴτοτ ἁτάιις. ἐλλ᾽ ὥς τις, ἀρ Η ΟΠΊΟΡτΟ ἀλλ᾿ ὅπως, ἀριιὰ νς 
τέγος ἀλλ εἰ ποίντως κἢ λίαν. 

Αὐλιώτῳ͵ ΑἸ το] Αἰ!) νοζλλω τινί, 
ΑἼΛΜΑ τος, τὸ ἰΑἰτυδοπήδυμα,Ν ατὶπ. Ετγπνινοτὸ ἄλμα, ἄλσος, αοά 

πδητις Πρηϊῆοατ, αἰϑσὶ τὸ ἀϑω, ἀλδιώνω τό αὐξανω πα τὸ αὐξανό- 
μῆνον τοῖς φυτοῖς. ἴτε ἔσοτιις ἴῃ ντοτο ρτίπτας ποτα, αρυ ΗΠρ- 
ΡΘοτ. ντ αἷς Ηε(γοἢ 1τεπὶ κλάδος ἀρι Αεοἷες ἀπτ, Εἰγπιοΐος-. 

Αλμάδες ἐχώ αἱ, ΟἸ᾽αςα ςοηἀίταπος με ἐοη αἴτια, ἥτις σου ετίτια. 
Ατβοησης ἰδτο [ξοιηδο,εχ Ατηϊορῆι. Οἱ ταυτόν ὅδιν εἷλμζο δὲς καὶ 
ςέμφυλα. δ( ραυ]ὸ ρὸϊτ, Θλαςαὲ γδ ἐξ) κρέίσσον ὄδιν ἐλ μοδος. Ιἀδη] 
1ῖθτο φυστῖο, ὦ ρεσβύται πότερα φιλεῖς ταὶ δρυπετεῖς ἑταίρας, καὶ πα 
ὑποπειρϑέγες ἀλμάδας. [)ἰςαυληταγ οτίδη κολυμβάσες, [ἀφ ηι ἀὰ- 
ππογ διά ςπΊ, ἐχεώντο γδ οἱ παλαιοὶ γ τὺ τοῖς εἰς αὐαςὁμῶώσιν βρώμᾳ- 

σιν, ὥσπερ ταῖς εἷλμζθο σιν ἐλα αις α; κολυμζαδας χοιλούσι, ἀιχὶτ τα ΠῚ 6 ἢ 
1άσγα [!ξοιπάο εχ διτμοτίτατε ΓΊρἢ11ι, τας κολυμβαάδας δυςημα - 
χωτέρας ἔξ), κοιλίας ςατικαξ, (ἃ ξοτγισεπάμπὶ ςαλτικαξ,, ἰὰ εἰξ, 

Αἰυ αἰξγίπσοτα. νἱάς 1 ἀιξι.κολυμβαδες:οἷλ μφίδες. Π εἰς. κολυμ 
(αδὲς ἐλαγαι,κὶ αἱ ἐν. σινείπιος γγυλίδες ,ἴ-ταρα: σοι ἀϊτίτίς ἐχ ἤπαρι. 

Αἱλμαία, ας ἡ, πχατία, ἴα! ραπια.[)1οἱςοτία. ἰἶρτο (εσαπάο σαριῖς 28, 
εἰς ἁλμαίας 1" γάλακτος ταριχεύφτα, ππυγία οιπὶ [χξὶς (εγιατιιτοΐη 
ππατίας ἰαξξ; σοπϊαπέξι πη ̓πιοτογάγαγ, (4]ς Ἰητεγ αἰ ραπγα σὰ πὶ 
ἰλέϊε (δγιαταγ. Ετί ῖθτο τεγῖο οάριῖς 78. ταρεχόσεται εἰς ἀλμαί- 
ας, ΠγμγῖΑ σοπάιϊτατ, Εοιίσην Πἰδγο σαρῖτε 79. εἰς σαὶ ὡλμαίας 
λαχανάζεται τοὶ φύλλα, ἔο}115 πγατία πηαςεγατίς Δ Οθ᾽οηΐα νταη- 
τυτ,ν οἱ ἔθ] τα ργογοσάηγαγ ]ς σοηάἰτανίει; σοπάιπμπτιιγ τητοτ [4] - 

Αλματῇ ραι, 'οςα πηατγίτιπηα. οἰ νοἢ. (βαπια ἔο] Δ. 
Αἰλματίας, ΔΙτάτοτ, Α ἀαγηδατ.η ΡμγΠορσηοπη» 
Αἴλυῆνος το εἰγλόρανος ροτ ἡ πεσροποντ Αἰ ρυῖνος ΡΓΟ αὐμοζομῆνος. 
Αἰλμευομαι» πὴ υγια ςοπαΐο ὅς ἰετιο. ὡλμεύεται ὡς ἐλαία, δίς. οἷϊυς 

πιοϑὸ πλιγία πα εγεγάζιιγ » πλιτῖα οοράϊτιιγ ντ Ο] 1) » 1 πγυγίᾷ 
{εταστιιτ, Ὀιοίςογίάες Πτο ρείπιο γᾶς Αἰλμευϑεὶς, ἔντος,, πγατία 
Ῥγχαά τας, ἴῃ πγαγίαᾳ ἐετυάτως » ἀριὰ εἰτηάςπη [10 .[εσιιπάο (4.127. 

Δλμευσις, ἕως», ΟΠ ἀἰταγαν Πλατῖλ. εἰς ταὶ ἀλμεύσεις ταξα χόϑετω, οοπά! - 
ταν πηαγῖα, Ὀἱοίς. [1}9.3.σ4Ρ.91- ( «ρ.27. 

Αἷλμευτὴς͵ δ᾽ οἱ, (Ι] σαπιατί τις, αι (41 λας ΔΙ ἀπχεηξτὰ νοηάϊτ, Ὀἱοίς. 1. 
Αἴλμη ες ἡ ΑἸ σον πιατία, ο ΠΠΙασο, (115 αὐρεγῖο,, ἀααα ΔΓ.» τοῦτ 

{τουΠ]τογυδς τηοῖθις 4ι 4 τη ᾿ογραγ ἢ, νΥ ΟΠ Ω1. ΠΑΡ ταΓ ἴτο ΠῚ 
Ρτὸ (10 ξιι πιαγὶ.Ο ἀν) ἐ, δεύεται ὅλῃ, 1ά οἴδ, ϑαλαίοσῃ, πηατὶ ἃ- 
ΒΙαιτατ. [τοπὰ ἀδ ρας ἀριά Τλτοηγί. ἀς {τι οτος, ἀϊοιτατ. 
Αλμη δεινῶς ἀλμυρρὰ, ἀριιὰ ΘΙ Θημπα ἰθτο Πιαττο ». [ἰ ΠῈρ] Οἴτην 
ταυγίᾳ [ἃ {π|Π|π|4, αι ἰηἸςέξιιπι ] ἐπὶ ἀπηρ] ἴα ΠΠαείςετε ποη 
Πηΐτ, Ατοβιρεπὶ ἀρὰ ἱρήίμαν ΘΑ] ςη. ἰδ το ργῖπιο χτ τόποις, Αλ- 
μη ἄκρατος. Οοἰμστης 14 [ἴδ το τζ.οΔρ. 6. πιάτα γᾶ πῇ τη αγιαπὶ γο- 
«λτ. Εταριιά ᾿ρία πη Θ 4] ἐπυπὶ ἐδ ἄς πὶ, δὔκρατος ἁλμην αθσαις 
δριιά Ηίρρϑοτ.ιυαμε, γλυκείη 5 εἴς πχαγία τομν ρογᾶτα δὰ ζ]ρα- 
Τα, αὐ εοάςπι ΘΟ] απ)ς}] πτυτγία στιιᾷα νοσοταγ. Ματί τ ιι- 
τοηι πηατυγαγὰ Οο](0 ΠΡ το ηιαττο σαρῖτα ὕθηο ὃς τς. Μυτγία ἄπγα 
ἀϊείϊταιτ ὃς ἃ δοτθοηΐο σάρ. τὃς. Ηαθετῖ οτίαιπ ἄλμίω ςακτίω Του 
{ταητίπας Ος (τ [1.20 ἀε Αστίςωϊτισαρ.ν] εἴπη. μος οἵδ ςο]]ατΆΠ:, 
ἃζ οτιιάα πη. Ετ ὥλμης ϑείστας, πηε αὐ πἰτ ΟΠ αχ ἴθτο ίεχιο, Ροττὸ 
ἴχμη ἀΔιςίτατ ΑὉ Ηεἰ γοδὶο, ὁ ἥδ χϑιύων ζωμός. Ετ ἀρ δ] ἀαπ), 
ἅλμη ἐκ ἔνεφ᾽ ἀυτῳ, [2] {111 ποῃ τποιὲ, ργουειὺ. ντ ἰατί αἱ ἀισυητ [ἃ- 
Ἰεὴν νεὶ (ες ργὸ ἱερογε,γεηυίξιτς,βὲ νγρληΐτατς Ὡροτίς.]. δὲ πῷ 
ἀγλδυκοῦς χἡ ἀηδούς. 

Αἰλμοδες-έρᾳ ἡ,(ΠΠο,τοτγα “τε  οτ. 
Αλμύρᾳξ, γος, αἰτεῖ ἱρεςίες μα οχ τογγὰ οβοτοίοις ἴμ ἴροητς, Ιεσς 

ΒΙῚ0.1}0.31.ςαρ.10. 
Αἱλμνρίζω, []ις ἤροτεπι γεξογο, ἴα π Αἰ ίας. 
Αἱλμυρίδες Πτοτ, αἰγαλοί τ Αττὶοῖ τογγιτοτὶ) ἰοςιις πγασὶς ἔς ΠλΟτιλ5» 

{το νεοσαηταγ ρτο οαἀιπεταπι σοηἀίτίαο Ἅταις Ἰορι]ςῖτο. Ἂ- 
Ρι4 ΗείνοΒ. 

Αἰχμυρίς [δὺς ἡ βς ἅλμη, ΔΙ Πα στο, ΑΙ ΠΠασο. ΡΊΤη. (ΑἹ Πὰς ἅμ πιοτ . ἀρὰ 
ΤἈτορὰτγ ἰζον "ὃ τᾶρ.4. Αλμυρὶς ρτο ἐὁ αι ἃ ο[ἕ Αἥλιμος͵ 
νιάς ρα. Αἰλμυρὲςιρτο ἰρεοεῖς δγαίοϊσαναρα ἃ Ατβεη.. 

Αλμυρὸο»οὐἱ δ, ΑΙ Γας Ια! τας, ἀλικὸς, σα π44 Ὀτςα!. [το ΠῚ ΠγΑΓῚ ΠῚ15.4- 

σηάτας, ΟΥ̓ (θαλάσσης ἀλιμυρὸν ὑ' δωρ" τὸ ἁλμυρὸν, 4] αϑδᾳ τὸ ἄλ.. 
μη αλιμηρὸς «ὃς τηιιίᾶῖο καὶ ἰ Ψ ἁλμυρὴς» Ετγηγ.ὡλμυρᾳὶ δάκρυσ, ἷ. χα- 

λεπστὲ Ό πικοᾷ τ 

Αλμυρότης ἡτος, ἢ ΓΙ] Πιρ ο» αι Ρἷας μαθετ Ποοίτατῖς ὃς πη Ὲς ἔἕηρο- 
τισντ ἀοςετ ΑἸεχαη. ΑΡἈγοά.[1.2.ΡεοΟΌ] αυαί.7ο. 

Αἰλμυρώδης εος δ καὶ ἷ, (Π{ι5. 
Αλμώδης,θος ὁ αὶ ἡ, ἈἸΕιρ ποίῳ». ὙΒΘΟΡΒ τ, Ε πὰ τα γὲ ἐν τοῖς αλμώρεσι 

ΑΑ 
φυύιόνα ἔχειν ἐλμυρίδα τινα ἐκ ἄλογον. : 

ΑΙ ΔΈ, κος»"»ροτοητια. ΗΠ οιηςτ 114 ἀ.τ,λέων ὡς ὠλκὲὶ πεποιϑ ὡς, ἀἰοἴταΣ ὦ 
ἄλξ μτοὸ ἐἰλκην Βα τε απ ν᾽, ἃς πχυταῖο χὰ ἕξ. Ἕ 

ΑΔΟᾺ ΘΕ ΤΣ, τῖταϑι ᾿ 
Αἰλοάω, ὦ μιύσω,νε] ὡσω,[ρ᾽τίτα ἀςηίο, συ οὸν πουτω; τείτιτο. σὴ πὶ ὅλως 
πατῶ κἱ πειβώ «δὲ -χνας, ἰι εἴζ,Ἰἢ ἀτδα δειϊᾶς ςαἰςο. αλοωντας πρὸ 
χοὶς, τεϊτιγαητος τοτᾶς,, Ἐζιϊα οαρ..42. ἁλοησεις ὄρυγτττωταδὶς τηῦπ ὦ 
τος 1 Ἰάοτη. ΤΠ ΟΡ τ. ἀς σαμ(1}},.4..ςὰ.7.εἰλοα ϑέγτα σσέρμμσα τεϊπιος 
τα οχοιἶὰ (ςπηϊηα. ἐἰλοείω οτί πὶ ἤσαϊξ, Ροτοατιο» Ραμ Ο,Π 5 τὶς «ς᾿ 
40. ςΟΠὶ Πλ Ὠμο. ἔτη Ο. Αγηζορ ι. ὃ μητεῤ ἠλέησεν, ἢ πουτοὺς γγνοί “ιν 
5 πτύτειξεν,1.Δ 0 Ὁ ΤΠ ΑΓ ΠῚ ΡΕΓΟΌ Στ» τ ρΑτΓΙς χλχι]]} πὶ Ριμίλμῖς, 

«ἰλοήσεις πόλεις, ζοηἴοτος γίθες. ΑἸ ]υΔ πο ἀχοώ το οἴσο. 
Αλοζον ἡ παρ τὶ ἱερείε, υἱεὶς ἰσςιγ πό Πθτατ, νοΠἴης ςαρίτς ὃς ΠΡ τίς. 

Αλογεῖώον, ἀἸςίτασ 15 συ τας τατῖο ποη Βαθοτατ, αι περὶ ς ξΕἶπι τγᾶ[- 
ΤΑΙΓΤΙΓΕ δέ ρτςτογίταγ. "οἰ γἱρ οἱ ὃ πλείεες ἐν πιεῖ αὔοῳ πὶ πάν εἰς ὃ αὖτ 
λίω ὑπ᾿ αὐτο κα κογήϑησαν. 

Αλογεύομαι, ργατοτ τατίοηξ γεγίοτἶο σλποη σης ἢ} Αὐογγαηῖν 
νηάε Αλογευ ὁ μῆμ(θ., ὁ, ἱΒςο τί ἀοτατιις,ἱπ σοηοτο ἀλογεύεῶς οἰ ἃς 
ταιῖους ἀδοεγαις, πο οἶς σοτηροῖοι τατιοηὶς, αὈ τά α Ἰοφιὶ δὲ. 
θῇ ζοΒατρητία τατίοα τὰ Βιι4.ἀριιά. Οἷς, ἐχρόυιτ. 

Αἰλογίω, μι ήσο χρίταφ ρϑν τατος ΙῺ ΠΟη μιαδοονἀς!ριοναίρογηογ, ες 
τονηερ! ρο,ἐςίριο)ο, ρογπονηοη σατο σοηΐς, ΡΆΠο ἐς πτυ πίον 
σοφίας ἡλ ὁγἡστυν,Ὡ1}} 1 τὴ (ἀρ δ υτία τατίοη πὶ μαδαογαης. 4.12.1.2. 
ΜΜδοβ δ. ἀλογηθίμϑ αι α'ὅτοις συμξήσεται,εος ἀεςίρ! σοπείησοτ, ἀλογή 
σεις συμξελίης Ἡςτοάο σΟη ΜΠ] πῖπι αι 1} μαθευς, εἰλογεῖν λόγον ὧν 6 τ 
χεῖν, ἀμελεῖν» ἐλεωροῖν,κ) ταὶ ΤῆΟ᾽ ἀλυΐων φρρνεῖν, αἶα κοηγεὶν χκἡ μωραίνειν» 
ἡποα ὅς ἀλογοιό ἀϊοιταγ. ; 

Αλογίαγας ηἷ, τατ᾽ΟὨ!1ς Ρείματίο, ΑὈΠγά τας, γατί ομῖς Ρευμγ 4, 12 -- 
ἀο πια]εβίέξιο:ζε! ορροπίτατ δυλογέα, ἀς πηεητία, το πχογίτας, σους 
το πη ρτα5. ἰτοπία, η ΠΟὨ  ἀοτατίο. ]ατο νομ,, ἀγοράν Θ- 3 ὑποῖτινθ. ς 
ἀλογίᾳ Ὁ [μτάΐτατς ἃς ἀςπηοητλα ἐν ἀλογίῃ ποιδ) μῶν Θ., Ἡ οτοίος. Ραγ ἢ 
οἱ ξιοιους ἀρ φυ πάς6 ΠῚ, ὃν αὐαλογέμσι ἔχω, Οητοπηρία! ἢαθςο, ἐὐτῦς 
λογίζω εἶχον τῷ χρησυεῖε, ἀσεπνρτο ηἰμιΐο μυδιοτς γε ροπίμμη. ΙΔ. τος 
τὸ δῥρ!.7. διαὶ δ ἀτοπι αν ἡ ἀλογίαν “Ἶα᾽ γγοο δύων, ρτΟΡτοΣ ΘΟ τε πη Ια 
ξλξτα [πτ ἀδίπγάα πὶ ἰμίο]θητίαιτι ὃς τ πηογίτατο πῃ, ΡΟΙΥΒ.ἡ οὐὸ γὸ 
ἀλογία αἴδῳ πόσων ἡ χωρὶς ἐμῆς εἰξηγήσεως αὐπιὶ δὶ αὐτὸς διωατα 

ϑεωρεῖ δι αὔρᾳ τοῖς ἐκτυγχαγεσι.1. Δ τα τας. Ἐτ ΔΠ 01» καῦσιν δ᾽ ἰωδ 
πλήρης ὠλογίας κ᾿ ϑυμοι βιώς οἱ ΡΙεηας 1 ΟΟὨΠ ἀογαητίς. [τογρ νοῦ 
τις ἱηςοπήϊαῃτιαηη Εἰ δὲ ἄλογα ἰάξ αυοά ἐφρφντησίε; , ἱπουτία. ΕΠ ξ 
ἴτοπὶ αιαπὶ ποροίτας το ἀξηβατιπὶ γατ᾽ οηῇ γοηγιτενέητ ἃ Ρειη- 
οἷρο. ΑἸΙααπάο ἡ σ! σ ητί4, ἀταξία λογίων Οτορ ΝΑ ρρε ας 
εὐϊέζιπα ΠΠ]4πΐ,4 0 γοταῖς ΟἸγτιαπος ορεγαπὶ ἄαγς {τι ας 11- 
τογάγιι τι ΠΡ ςγΆ] πμ τη τἶνα ἐν αὐχῇ ἡ βασνλ είας τνορκηρ ὑξῃ Ὁ ἀλογίαν. 

Αἰλογίς ἔγκλημα, εἴς ογἰ πηθη 4 απ Γατοποπῃ ΠΡ Ίατα τοάάογο πο- 
δἰοχενῖτ πη τηαρηἶγατι σείζοτιπ. ΡΟ] 1.11.8, 5.1.δς Ἡ εἰν οι γος 
ἑδοῖ ἐλογίκ δίκίω Ν ἀτιη, ἀλογίας δίκίως, ' 

Αἰλογίζομαι αἷο ἄλογος ΒτατΟτΓιΙΠῚ δη πα] πι πη ΤΕ πηι Ρτανἀττιις [1 Πη, εἰς 
λογίσαντες εηἾ 1 ΕΗ εἰ οἢ, ἜΧρΟηὶτ τοὶ “τὴν ἀλόγων φρονήσαντες, ραΠ-᾿ 
ἀπ Εἰδ ἐλογίζομαι αιοἀ Ρτο οσδτατείςο νίατρας Εὐαι ἢ, ἐς (ο- 
εἰς ΥἹγ ἤν» ἰοχυεης δποχοιρρυμήμοις τεῖϊε Βιιά. Ἶ 

Αἰλογιςὴςησοηίαϊι ὸ ὃς το ΠΊεῚ κα. αλογιςὶ αρφῆειν, ἀρυα Ρίάτοη. ὃς Πς- 
τη οὔ]. ἸςΟὨ] ἀςτγατὲ ἀσςτε. 

Αλογιςία ας, ἡ, ἴπ ΓΟ Π ἀογδητί 2 ἰτηργυ ἀς πτίνἀς πηδητίαι γατί οι 8 ρος 
παιγία.ΡΟΙΥ δ. οἱ 3. πλείονες αὐτέπιπῆον ὧν οἱ υὰ ἀλογιςίαν, οἱ 5 μανίαν ἔ- 
φασαῖν ἐΠ)γτὸ αϑοᾳ βάνει κἡ κυζαύην σῳῷ βίᾳ. [ἀςπη,τὸ ὃ “ν᾽ αἰϑρωώπων γέ 
γΘ. ἐχ ἦτον διὰ καὶ ἀλογις αν υἱ αὶ φύσιν ἀγμαρταλειν, 

Αἰλόγιφίθο, κα, ὁ κα αἰ, που ἀτγατας ἱ γγατί οἰ. πηρτ άθης. ΡΊΔτο πὰ 
200] ζτως ἀλόγιςτός εἰμ, ἴτὰ ἰξοἴτις ἔ! πΊ ἐχρ οτος, ἰποοηία τας, ἀλόγι- 
ςον τὐλμημανιςιοτίτας. τὸ ἀλογισον,αξέξυς ᾿ποοηίϊ ἀογατυϑιὸκ ἀλά 
γεος,ρτου εηο:τὸ ἀλόμςον "140. ἀλόγις Θ- αὐὴρ, αἱ πυ}}]1ππ τατῖο - 
ποίη 1π|0 ἀσρ οι; γίτα,αρυά επί ἢ.ὠλογις:Ὁ.- ἄριθαος, Πα Πα 

τὰς ἱπΠοχραταῦη]ς, γε ̓θααῖτιν οἰ ππης }]Δ,1..4ἱ σοπηρυτατὶ δ ρο 
τοῖτ, φυςπι ργορτογ ᾿ηβυΐτατεπι πεσπο χισαῖ ςοηἰ τη πιάτο, να ἀΐ 
χα Ν σαι ΡτΟ ἢ νΠατη {πη τη 4ΠῈ ΠΟἰ ἰἰσοτο: ἀσυῤλόγιφίθ-, ΒΟΡΆ. 
γοτγὸ αἰχίτ,ἐν πήματα σ᾽ ἐλόγις"α παρρίσωυδυ, πα] τάςιτα νεΐ ταοϊτὰ 
ξεγεπηυε οἱ αἰ διήγητα χοιχοὶ βας-ἰξουῆν δὶς αἰχὶς ἰΙάεπὶ ΤἩγοϊς, ὔλος 
γα Ῥγὸ ἀΐῥηται. ᾿ 

Αλλογίςως, ἴῃς ταιϊοπονἰηἰοϊτὸ, ἐλογίσως ἔχω, 'σηοτο, στο. ἱηςοη- 
ἀοτγαιὲ, ω τὸ, πυργῃ ἀοητογ,ιθπηοτὸ. ὶ 

Αἴλογον, τὸ γγατσμα δι] ον ΟῚ ἱγγατίοηαὶς , Οὐ η 11]. λίηὰς ργοθαδ!ἷς,ς 
αἴλογον ἐδὲν ὨἸΒ1] ρτοιθετ. 

Αἰλογος ν ὁ γῇ τ᾽ ἱτγατίο ἐς τα τς, Π.}}}α τδτίοης νεῖται, οἰ ας... 
Ω1}1] ὦ τοὶ Ροτγ θη ς»ἸγγατΙ Ομ 1] ῖς ἃ ΟΟυΐητη} ἴτε πη πλυτιῖς, τα ὴ 
εἰτιις ης γεγο. λο)ος ὀργὴ τα ἀπηροτεης, γοαπι9 πιοτυς, ἐπι ὦ- 
λο)», εἰς μὖσος αἰτίαι ςαία: κα οἀϊᾶ τητϊηϊ πιὸ [εμ65. ἀλογα ζῴανδτυτα 
Δϊ πγαἰϊα»ιϊπε ται ους. αἱ ηἡ μέραι αἱ πρότερον λογι ὁ σοντωνά ας Ρυο 
τὸς ἰγγί τ δγιυτν σὰρ. 6. ἰΝ αμιοτ. ἄλογρε ἐραν καῇ» αἰν πὴ οἷ᾽, ας 
ςοἢ] εξ που (Οἱπ ογιιητ,ὔλογος. ἃ ἀϊσδάιν τάτους τ πηοτζας, Ρ[αα 
το ἴῃ ἀρο δοςτγ δ᾽ ὃ πείνπτων α λογώτετον, ὅτι ἐδὲ ὁνέμια ται δῇ τε ἥδ κα 
συγ γέρων εἰδέναι κὶ εἰπεῖν, οὐ τῇ ασταγα} Πἢ πηιπν. εἰδέναι πὶ ἀλόγῳ σρας 
Ογ, ἴσιτς αἰνὰ ᾿γγατιοθα νέα, οἶος Ιςιτατσπῷ ἡςααρας σΧρ ϊςα- 
τον Ζιο ἀ τί αὐϊτἀυτατς σδραγαξειεῖτα ντ τογάτογος ἀοςέτ ρας, 
ταϊος ἱεσεις πὸ δεῖς, (ει ἔτευξε ὃς ςοτίπυιτατς, ποϑ νη! ρὸ ἀΐ- 

ΟἸΓΊΗΣ 

ν 



΄' 

Ἢ Δ Ὰ 
᾿ς αἴμνες {{πμοὺν ραν τονλης, Ὀς ἰεὶς Οὐΐητ. αὶ εὐλόγον τριζίω Ἐχροηΐτ 

νι ἀιέξα εν ἄλογα οτίαν ἀϊχιτ ϑορβοοῖες τὰ Τ᾽ γείες, ργὸ ἀξῥντα" 
ἀλόγιτοι αὔἴϑρωποι,αχοοτίὶες ἃς ἰησοσιτα τος ΡΊαυτ, 

ἰχϑγωτ,ριάτοῦ γατὶ Ομ ςΠΊ, το πιοτὸ, ἱοδαπικοίξει, ἱπυηγογίτὸ ν Ἰηϊὰ- 
τιὰ. ἂς τξν ἢα}] τατίοης, αὐδαὶ χόγργναδίαγάἀδ, οὐ]]ὰ φυῇ, Ρίαος 
ταιίοηῖς νίὰ. ἐλ όίως στίλπν σονέατ οἰ λιν, ἔα: ταῦ ἡ ἡπιρτουϊτὸ 
δκ ἰοοριπαιὸ, νυ! ὸ ἀϊοίπνας ὰ ἐκ ἀιβοῦερ » (Ὁ ἰοτε με ἴον πὲ [ὲ 
ΧΩ χανάε. ῬοΊγΌιιΣ» ἀλόγως «τς κτ᾽ τὸν ϑόρυβον ἀπέῤῥουσε, 
χὰ εἴξι τὰ τασπιυΐτα πργοαισὸ ἃς οἰλυςαίαη) εβλυχίϊ, ὃς ἐς τὰ - 
ἀυχιτ. 

Αἰλινὶ εὖ. καὶ τγτυγαῖογ. 
Αἰλόν, »ς - ἐγ Αἴος πιογδὰ σαάπ) γυϊσὸ νοσαπτς μεγγοφηεῖ, ἀς τ δὲς 
᾿ ιοίξοτιες ᾿ὐδτὸ τεγτο σαρῖτε Ὡς Ρ] ηΐως ΠῦτΟ 27.(ὰρ. 4. 51. 

ετἴλην ἀϊειτον οἵὰς πότθα ἰἄσοις ςοηογετας» νὰ οἰτ, ὄπισμα Ὀἷο- 
δοιαὶ «τπξάἀιςαπιςυταδι ρα τσαης δ1}ς πὶ ἃς ἐσ ητογ ἀπάγῃ: 
πὰ φιιοιὶ αἰΤαζι Τυυφηα! ς ἰσαύισης, ΡΊος αἰσος ἡ πη ΠῚ ς]]]ς μα- 
Βεῖ. θυ πηογάτοτ ἃ Θαΐσρο 6. {ἰπηρ]. πεῖ ρἰναγπιασα ὑκκοωρρτιχοί, 
ἀείϊεςας ἴῃ 3. ογάϊης, ςαἰξαςις ἰθτογ ργίμνατ ὃς ἰςοαμάμην, πο - 
ἀϊοέᾳυς αἰξειοσίτνσιο ἢτ ντ ἑπτοῖ δυξυίμαχα ἃς κολλητικαὶ ϑραυ μ(φ 

σῶν πατηοτοτοτ. πηςηλ οἷς ΑΡμγοά το Ργοῦ]οπι. Αὐλον γαλλικὴς 
 σορτίαηλ κὶ γἱυτιανὰ, οἱ» κηγατιτιἀϊηςπη {ς ἀνέξα,, οὐ απ ὅς Α΄- 
χοΐτις ἀϊέϊα. νιὰς Ὠϊοίςοτὶ . 

λλικδέριον.ν τὸ σοπηροίϊτῖο νεητγειη [ΟΠ] εις ς ἀϊ ξξα Ὁ ἃἷος; τὰς 
ἰιςαρυὰ Αστίπαι Πδτο τουτῖο σὰρ. τοι. νοχ οἱϊ γεσςητίδτιῃὶ πλο- 
ἀϊσοτιην. 

Αἰλουτὸς, οὐ το Π ρας τγίτα γληάιτῖτο πῇ τγί τυ γᾶν Παρ. νἶτ. Απιοὸς Ῥγο- 
ἤαδα ςᾶρ.26.1.ε υἵτο τοι ἀρι!α ΧΟ ΟΡ. ἀϊοίτον ἀνουτὸς κ᾿ ὡς 

οἴ 9- κἱ ἁλοίων ἀρυὰ 5014. 
Α᾽ “ἀω,ροτουτίο, ἀλοάω, τ υύπθω. Ποπι. 11 4. α, γαῖαν χερσὶν ἀλοιᾶτο, . ἔς 

πυπῆεν,ὅϑεν κὶ πατραλοίας, αὶ ἃ πατέρα τύπων. 

ἰχοιδόρατος Εν ὁ χἹ αὶ, 1η 400. Π0] 1 πὶ ΘΟ τ τι ἀξ ΟΓΙ ΠῚ ἢ Πστοτ, 
ΟΡατατ. «ἰξὰ ἀοργισίας ἐχ Ξορ ιοςονόκόμποισ᾽ εἰλοιδὸρητα φησιν ἐῤῥη- 
ξατίω ἐς κύκλα χαλκέων ὅπλων, ἱ «Ὀίαυς ςοπιμτ:5. 
ὑἰλοιντρ, ρος» ρεγοιἶο- : ἴτοπὶ ρο ποτγδυ ]ῖς; Ν᾽ πὰς ἀλλοιντῆρα σιδ ή-: 
ρω ἸΝοδσις: δέ ἀλοιητῆρες ἐδόντες ἴῃ ἘΡ  σταπη. πιοίατος ἀςητος. 
᾿λοίμα τα, νησυςητα ἀριιὰ ΒΟΡΒΟςΪ χεήσματα. νότετος Θπὶ πὶ νπέξιο- 
πος ἴυς νηξξυγας, νι Οἴζετγο δὲ ΡΊιηνας γηδδιις, Ιὰ εξ, ταὶ χείσεις κὶ 
αἰ ἐπαλείψεις, γοςαθ3ητ ἐλοιμοις : ΠΙΔ ΘΔ ΠῚ ἀλοίμον ἰητογρτο- 

τατυτ Εἰήϊατα. τεξτοτγία πη ρατισία πη. 
“ταὶ αἱ, ρυ δ ἴσα ἴζοττα. Εἰ ἀλοιτὸς, ὁ ἀμαρτωλὸς αἰδροφόν(θ-, αὐδαὶ τὸ 
οἰᾷν τὸ τύπλειν ἰδ δὲ ἀλοίτος ρίιοῦ ΠηΕτ Οὐ ς γπορνός. 

Αἰλοΐτις.νιάς Α᾽λόη. 
Αἰλειφὴ ὃς,ἡ ριησαςιν πδεῖο ασίπα, ρί υσυοάονρίπρσαίτυἀο. Ηοπιεγ. 
Τιλά 1. συὸς στάλοιο ῥαχιν τεϑτελῦ τν ἀλωφη λίπος. πιμελή Εἰοσπογιμε- 

᾿ς Βύυσαν ἀλοιφῇ. Ετ ἀλοιρὴ ἀριὰ ὙτασιοοΚ » ΡΟ σλήρωσις. ἱτο τη 
Β΄ Τυτα. - 
Αὔἴλοκες οἱ (ἰς (Οὐχ. αὔλακες ἃ ποπηῖπατίθο ἐλοξ. 
αἰλοκίζω, μισὼ «τ χανοῦτο ἄλοκας χα ἑζω ἰ!εο.ρτο αὐλοκί ζω Ἐαγίρί ἀ. κατ᾿ 

Τ΄ ὅέυξιν ξυλοκέσμεϑεεινοσα!ος ἴα πνας ἀπ ς ἐξα, δι ρτο νηραε δάμο- 
τοῦ οςηίΐοτιις ρ ΘΠ ἢ] αγιδὰ, 

Λ΄ λοντες, ἀςρτο βου, τοπἀεπηπατὶ. 
Αἴλοξίοχος ἡ αἴας. 
᾽λυπεύωγιηποίξησο. αὐεχν δύω. 
λ᾽λόπεσδον «, τό, Ὑ πεορθντ. 0.7. ςἀρονἶτ.ἐν ἀλοπέδοϊς ΞΡΜῈ Φ τοιχῶν, 

᾿ς Ση ρἰληις ράτι στίηϊσ: ἀς 5αΠρεγείο ᾿οα τι», ας ἀστεία οἱϊ χὴ 
διΠσιῖς ραγίετα πο ςτείζεης. 

το ἰοσίταγ μος νοςαθα ] πὶ ἀρὰ Ατμεπαιιπι Προ (δρεί πο, 
ἱ Μίτινίας φυϊάατη ἁβει τ ετν Πλνπὴ τῷ ἐΐκλοπες ηνπηΐγι Π) ἀϊοῚ 

᾿αιλῇ ἄλοπε; » διαὶ τὸ ἕῷ λεπιδωπὶ, ἰὰ εἴϊ » (χαδηιατὶ ἔδυ (ΠΑ πη] - 
ΡΡι Ὁ 

ἵπ», Αἴορς, πόλις ἐν αἐγεῖ, Η οπτοτ. Πι)4 β. 
λ΄ λυπήγιον,κ τὸ (αἱ τη 5. Δ᾽ λοπηγίων 70 αἴδαὶ ποταμὸν ἐκς αὐτὲς, ῬΊατατ- 
οἶνι ἴῃ Κ ογου]. ἱστέγρτος νοτῦς, νεῦς ἃς Ἰοςὶς θυιίο ρτορίη- 
αιυῖς ςεάξητες, Αἰλυπυ γα » ἀρι διγαῦ. (Ἰτρας ο᾽οσὰ 4] θις (8] 
ςοηςτείεϊς. 

Αἰλυσνγ ον, δια] ατίας » ( ἢς επῖπν γοσατυγ πση (οἸὰ πὶ αἰ σαπγατίας, 
᾿ς νεῖ (Πἀπγεπταγίτς:εἀ οτίδιτι 4": (α]ς πὶ ςοπβςοιτ ) 481 1η (ἢ πὶς 

Ὥς: πι «εἷς ςοηστείζοτς, ὅς σοσιτ ἴῃ σίοδ ας αὐλας πηίσας ἃ νὰ ]- 
ἀρρε!]ατι τγαά!τ Ρ] 15. ὃς (αΠε τοπηθητα πουλί πατ Ν ζαπά. 

᾿ς :π ΑΪοχίρῃ. Πολάκι δ᾽ ὁ ὅλα πυκτὸν ὁ μριαδὸν, ὁ ἀλὸς ἀχήω Ἐ᾿μπά- 
᾿ς σαῖς, τίω! π᾿ αἰὲν ἀνὴρ αλικνγὴς ἀγείρει. 

λύπιςα δένδρα, τρογας οοἢ ταγροητος 5 ὙΠΕΘΡΒτ δ. ς. ΜΠ, ρίδητ. 
τ΄ Ἰερείη ἀϊδίοης Αλίπιςα. 
Αλοπος ὁ καὶ ὁ ἀχλέπις Θ’ πης (υπγῖς, ἥης σοττίος, 

᾿ Αλορῥα,ατυχπη ἀρτίςοἰατῖο πγαγίτί πα, ἄρφυρα κὶ γιωῤγία καὶ αϑρᾷ ϑεώλασ 
σαν. εἰνεὶι. 

Αἔλθ,πόλις ὃν αβγεῖ πελυποντησιακῳ, Ἡ οπη.144.β. 

 Αἴλοσαΐϑην!Θ- οἶνΘ-,εχ (αἱ1ς ἔστε σοηάϊτι Ωγ νίμτι πη» ΤΟ Ἰοίζοτ. ΠΡ.ς. 

ΞΡ ΣΟ ΩΝ ἢ " 

ὃν 

τ (ΔΡ.76. 

ΟᾺ τῶν «γε] σοπηροῖτα ἀϊείσης «λοστέχνη» ἰάᾷ οἷ, ἔριιπγα ἀτατῖς, 
Ἡεἰγεθῖο » ἀφρὸς ϑεελάατιθ-: ἢ πνρὶἸοτέταυ ς (Ὁ Ἡοπιετο ἀτοταγ 

 ἄχγντ ἴαο ἰοςο ἀϊςετιτ, Οἰχῖτ ὃς Τάς πὶ ν ἐποπήύει σ᾽ ἀλὸς αἰ χνίω. 
ἘΣΎ γσΙ!. -ἰΔΠ ἐριηγαπι δίρογριιις ολυτος, ιοίροτιά. Προ 

ἈΛΛ 99 
αιυΐητο Τρ το 127 αλὲς ἄχνη δηψνγμο ὅξινα'λὸς ἀφρώδοις, δύρε σχο" 

Ἱμᾶμον ὅ3η τ πετριδέων διωύαμεν ἢ ἔχει τίωὴ αὐτίω! τοῖς ἀν σίν, Ἐας 
Ἰναϑνίριναγα (ἃ ς, ἰρυ πο πιᾶγις ἰληυσο {πὰς γαπισοτυ τ ἢ» [ἢ 
οχ δος μετεὶς ἱπασητιπη, οἱ νἷς οαάτιη ἄμα: (τη 400 πηαοὶπ 
Κῆδας οἵξ Ιρίὰς Ἀυς}}),αυὸ ἐΐσας ἤριιπια (αἰς Πρ πιοῦ πγατῖς, 
ΠΗ ροοτοὲ ἸΙοαιάτωγ ντ νγρῚ] δραπηας (ΑἸ ῖς πο τς δητ, ἃ εἰ, 
πηαγὶς. ἸΝΔΠῚ αἱτυὰ εἰϊ ἔραιπια (]}ς, ΑἸ τυ ἃ τηατῖς ρυπιλ. δε ἤυης 
εὐγογο πὶ Ρδροτγιτ ἀπιριδοϊοσία ἀϊξεϊοηῖς ἁλὸς, φῦσα: τιιπ πιάτο, 
τα α]ς πὶ ἐἰρο  ἔςαι ἰξπιοῖο ἀγτίςιο πῷ ρίο [4] 6 » ὅς ἥ ργο (ἃϊο 
ἴτας πγατί. Πιοίςογίἀςπὶ Ἰητογριοίατας εἰξ ῬΙηΐυς » ἰδθυλεης 1- 
το 31.ςάρ.7. Οπηηι5 εἰ τα !ς (Δ] πειηθτας , ἀταὺς ΠΟῺ βίεδα εἴ, 
ΑἸτυὰ σεπις εχ ἁηυῖς πηατὶς ἱροητὲ ἘΙΕΟΜΝΝ » ἤφυιπνδ νὼ ἔχτγοῖ 
πλῖα Πτοτίθις ἃς ἰσορυ]ὶς το! νέξα, δός. ὃς ἔρυπτα αυτεῖν (δὲς αἰ ἱ- 
δὲ Ιϑ χυΐταγ ςαρ. νἱἀε]ίςοῖ 9, οἸυΐάς πη 1 δ τὶ, εἰς νότος, Αᾷ ΟΠ)" 
πἰα δυτοπι ἔριν πγα (]1ς ἱπσυηόιοῦ νει] όταν νδις. Ατἠτοτδίος ἃ- 
Ἰοίαςπιπες πιοπιίηξδ ἴτα τῦτο ποπσ μηϊοτία: δυΐπτα], σαρ. 14. ἀς 
Βα]ογοηῖθυς Ἰοαιξης. κ' 9 νεοῆία αἴϑα μοία ταῖς σφαίραις ταῖς ϑαλῶϊ- 
πίαις ὅρλ, κα» ταῖς καλνυᾶμαις ἰλυστέχναις ν Ἡλίμὴ τῷ χρώματος " πίω) ἢ χεό- 
ἂν αι ὀπυρον ἔχεσι" τὸ ἢ χῆμα αϑοᾳπλήσιον ταῖς σικύίαις, ταῖς ἐχύσως 

«δὸ τραχύλοις μακρριξ' τὸ 9 μεγίϑος αὐ τῃ[ἕἔω ὅδι τ μεγίςης ἀπόγγιὰξ μεῖζον" 
εἰσὶ γὸ μεζοις αὶ ἐκαῆῖοις κατάς εγοῖ 3... κὶ τὸ φερε ὺν ἔχεσι συχνὸν καὶ τὸ 
Ἀοῖλον, κ᾽ κόηηοντι υδιὴ σιδηρίῳ ἐξώ,κὁὶ ταχυὶ διακόπηεται " αἷμα 2, κέπδοντι 
κ" ταῖς χερσὶ ϑραύδντι,ταχιὶ διαϑραύέται ὥσπερ αἱλοστέχνη,δες. Ῥ] Ἰηΐι5 
1ι0. ἀεσιπῖο σὰρίτε 32. οημεης ὃς ᾽ρῖς ἐς Βαϊογουὶς θαταγαν Εν 
δα Ατὴοσε!ὶς ἢς σοηατως εἴτ σχρούεγο, ΝΕ ΔΙ σἀτυΐη δάἀπιϊτατίο- 
πεῖπ Βάδεης, ρι]α ἔρυτ ρδυϊὴτη εηγϊπόπτίοτς ρογηυᾶπι ῃ- 
δυο στβάϊυπι ἤρου σάτα πΊ Πτα τα ἀϊπο : ἔεγγο Ἰητειδιἀΐ πὸπ 
αμφαητ, αησαστυν χέϊτα νΑ]ὰο., δέ ἤρυ πη ἀτίἀα πγατίς δίς. νδΐ 
ἰλοσάκχνιω ρα πιᾶ ἀτ ἀᾶπι πγατῖς, τς ἀάτά!τ, Οζα βοτοπν ἀγιἀυπα 
ππιαγὶς τηϑίοτ ἀΐσογς, ἐοιταῖῖς ηυδά ἁλοὺς αἴϑος ἀρυάἀ Ὠϊοίσοτί 
ἄδην] εσετῖτ,, ταηγοτ 1ἃ Ἰοησὲ ἁἰτιὰ {τινε ἤπο Ιοοο {ατὴπι (ὰ - 
Ἰμηξοηλι5, Ροσι ὃ Ὀιοίσογιάος Πδτὸ ἃυΐηϊο ξαρῖϊς 136 αὐτῆοῦ 
εἰ λἱογου!] φαΐητα πὶ σοπις οὐ Δ ΠῚ εἰλὺς αἴχνίω γοςατ:. ΝΠ σαηάετ 
ἰη ΑἸεχίρμαγηχ γα σας! ηἰτν Πολλάκι δγ ἢ ἀλα πυκτὸν ὁμιλαδὸν γ 

Φ εἱλχὸς αἴχείω Ἐ᾿ μπτείταις τίω π᾿ οὐὲν αὐλρ ἀλοπηγὸς ὠγείρει. (Ουνὰ νοτὸ 
ἔτ ἁλοὶς ἴχνη ἀΠοττις νδιῖς Ἐχρότιτ ἸΠτογρτος ν αμας (ατίις οἵξ 
{ιδίςγιδετς ἐςέον, ἰπαιτ, ὅτι οἱ ἁλοπηγρὴ μιγνύεσι τοῖς ϑτελαδοίοις 
ὕσασι γλυκέα ὕδατα κὶ σιὼ τειράοσύσιν αἰ μφότερᾳ ὥσπερ ἐστοσλιωΐαντες 
τα ϑειλίοσια ὕδατα “ὦ ζρώμου τοῖς γλυκέσι ἐν γριυῦ τῷ ταράσσει ἀφρός 
τις αὐα δι δότω . ὃν τινα γ,ἔγοὺσιν ὔχνίω ἀλός. νχεὶς χγούς Ετγνιηοΐοσ. 
Αλὸς ἄχν» τὸ χορτώδες “ ϑαλέοτης Σποβλυμα, ἢ ἀφρὸν ἤτοι ἀχνίω ν ἐν 
λὶ δινειάψίω. Α'ἴἈΘ- χνόον χγοιώ τὸ λεπῆ ἑτατοῦ φησὶ, ποιούτος 3 ὁ ἀ- 

φρὲς ἀέρος τὸ πλεῖςον κὶ πνϑύματος βρὲ Ἄλον ἥπερ ὕδατος ἔχων, ἢ τὸν ὅ3) 
Τ ἔβτφαι εἰας “ὶ ϑειλάσσης ἀφρὸν. 

Αἰλοσύδευη, κεν] Ὠγ,Πγατο. 4 ἀλὸς σεηϊτίτιο ἢτ ἀλόσω θ. ἀλοσιωδη, 
δ μετ ρ]ςουδίπηιην ἀλοσύδγη, Εἰ οπν. Ο ἀν δι, φωῖχαι γεποδες κα- 
λῆς ἀλοσύδγης Τυτοτρτγος ) ἡ ϑαλείοσης κεϑρσὶ τὸ ἐν αἱλὶ σεύεῶ,.}:} σύε- 
ἁχίσρυης, τὰ ο,ἑρμᾷν. Αριὰ Ηοπγοτν μιν Παά. ἐρίἐμεταην εἰς 
Ἰδοῦ ἀϊς.  αἢ] πγαςῃες ΠΟὉ οἷλοσύδγίω αιτγίο ὑδατοσύδυίω ΑἸ 
ἸΝστεϊ ἀτιρη «ἀΠ1} Α πυρ υὐτγῖτος ἐρπβοότοη εἴς νοίσως, ἃς ἐν ἀλὶ 
δευὸμέψίω ἡ εἰς ἀκα διωΐασαν Ἰητεγρτοτδηταγινὰς Ευξι. 

Αἱλοσιεωδηνης οὐ τυ τίττα, ἐρεφσιω ἸΝ Ἰοληἀ,ἵπ ΑἸΙσχιρ ἢ. ἀς Ἀγοίογοστηο, 

«λοσυυύῃ βρύκωσι κακαιϑύενπας ὀφάμνοις ἀλοστυΐα γοτὸ ξυῖ ῥααὰ 
Ἰαρτας, 'δυνεῖ, ἔξ 

Αἰλότρίζα δικαῤανὸν,'ὰ Ἐρίρταην ἰά εἴς, ΡΠ Δ Πα πὶ ΠῚ τογεηἀο φρτυπι, 
νττααιις ράιτα στρίτατα πλ,14 οἱ νιτοαας οχίτΕ ΠΟ ἃ ποηγιηαῖ. ἃ - 
λόπξιῳ ἀιοίταγ ἐὔιάτο ἐλετείβαν-, 

Αὔἰλεα,τὰ ἰνοττὶ κῆποι, Εἰ ον οἢ..81}.1εν ἄλοναι. 
Αἰχεργῆς, ἕος, ὁ κὶ ἤ ραρυτοας, Γαδ εγ.Ρυτρυτ σις, ἀχεργὴς δὲ πορρυ- 

φούς ἃ φοιγικοος ἃ ἔξεττ. ἸΝ Δ ΠῚ ἀτειις σα εἴτις Ρτσλας «οἷοτ εἰὶ φοι- 

γικδύς 1 οἰ τα] ςτξευπάιις αυτοπὶ ἀλεργὴς ἰά οὔ; ἀτρυγηΐςως; 
δὶ πορφυρούς.1ὰ εἰζιραγρατευς. ἃς Βυιάαως οχ ΡΊαταιςΒο ἐς ΡΠ ςὶ- 
τίς. ἵνδιῃ ἀλεργὴς εὐ Ιρ]ξηάοτς ἀντίον. ὠλεργύ αἰμπεχίρμδυθ», 
Ραγρυγα οἰτοητοξζας, 

Αἰλργὶφ, δὸς, ν εἰτ]ς ρυγριγοα,ἶ ἔς ΠῚ ΡαΓρ ταν Βα οτος ρΡΌΓΡαγοαν, σορ- 
φὺρίς. 1 υςίληςρτο “γα ο ραγρυγεο δοοορίτ, ΡΙωτδις ἢ. ἀλερη δε 
χακοσμημῖμίθ- μιν ρυγᾷ 1 άμτας, ᾿ 

Αἰλυρηθν.κ. τὸ ρυτρυτανρυτράτοις ςοἷοτ. δπὸ ἠὰ ἀλς καὶ ἔγγν, αυὸδά 

ςου οἶα ππαγιηα ρατρυγα ςΟ ἢ δ ατοτ. 
Αἰλεργρὶ οἱ, ρυτρατα, Ρ]υταν ἢ. Ι τὰ 
Αὐλκῥγοπώλιον, ραγρυταγία οἰοίθαΡΊ η. δὲ Αἰλυργρπτώλικν, καὶ πορφυβ’πίμσ 

λικὴ ἀρᾷ [δ πα, 
Αλνργοεώρυγρατοα πη, ΡΊατο ἴπ ΤΊ πιο αἱτ εἴϊε τατον οὐπὶ αἷρὸ 

αἰστόσιο ραγπηχτο πη, ἰ. ἐρὺϑ ρὸν μέλαν χδυκῳῇ τε ἐρα ϑέν. 
Αἴλοιξ ὄντος. γνὶ ἐξακνσαρτας, ἀφρτς Βοιἤις, δα πιθάταν »ἱητοισρας τὉ 

ἥλων. ΑἸ ἸΤΟρΠ νεφ. μοιχὸς γὸ ἰὼ τύχης ἁχές» Ἰὰ εἰϊ ΠῚ φἀδυϊτοτίο Π 
ἀερτοπεηίος ἢς ΧΕρορι. εἷς αὶ σὺ Ἰδήςασαι; εἶμαι αὐ ἀὐτὸν «λέόντα 
«ἑεὶ πονλού ποιεῖ ὥνα σε ἴνις αὐ: (τς ἩΠΠσξζα αν Ορληοτ ται πναΐτίμηι 

βοτε Δυάιοία πη, σορμοςῖος οὐπι ἀστίιο ἐη ΑἸδςς, ῥιανίᾳ γϑ, ἁλοιξ 
ἡμῖν κλεινὸς, ὅζς. Ἰὰ οἴξ, τὸ ὁ μανίας, ἔωγοτς ςοιτορτας λοι τὰ δί- 

χηνρετγαξξως τειις, ἐλοιὲ αὐγιας, οτ!} ἀφηηπατας, Ρ]ωταγο ἴῃ δοϊσης. 
Νιάς ρίατα ἴῃ Αἰλίσκω. ἥ ᾿ Ἶ 

Αιἰχεσία » ἀρ, ἤ, Πϊαμιος, (σα τίτί ες, ὰ ποθὴ ἰλυδηάο , ἃ νετθο λούῳ ὅς 
1:1): 



τοῦ Α Λ 

Ρτίπατῖθα Ραττῖσ]Δ. ἘυροΪ!ς ἀρυὰ Ρο ]υςειη.- 
Αἰλυτεῖν ΔΠοτα τα οἵϊο. ἀλότιὰν μαες Ῥο ΠΧ 110. 7. 
Αλότος,ν, ὁ, Ποτας»Γὐγάϊἀυφῃοι ασ ατας, Υ ηάς ἀλετέωγίμιη ΓΟτάϊ- 

ἀυς οὐ εὐρατιλτος. δι 14. κ : 
Αλοφάζω, σχιρτω, παρρινώ. νίς Αλλορα σΕσον τς 
Αἴχοφίθ, κ ν᾽ καὶ ἡγοοπο σαγειιδ.λόφίθν Ριορτῖὲ ἀϊοίταν ΒΆ]οα γεττεχ. 
Αἰλόχόδυτος,Οἡ ζοποορτιις,η δὴ ΡΘΌΙτΙΙς αἰγϑύνητος οἷξ ἀσπόρου. ΗΝ 
Διλοχίθ-, «, ἡ,μνχοτ,γαμετν, γυνή" ἔφι ὃ χρτ᾿ ὄγτιτασιν τῷ α οἰογεῖ ἐμόλεχὸς 

τις ἔσει αὔτεμις ὔλοχίθ- ὅσω, ΡΊατο τὴ Ἐρηῖ.Βι4. (οιηηιοης. θιὰ- 

πὰ {πὰ Ριετρόγα ἤρθη τ. νΔραᾷ Ε]Δι οι Ε} γιγσο 48 πΠοη- 

ἄσπι ρερογιτ, 4ιιδῇ ἑτέρου λέ χοις επειρος. Ἡοτηοτ. 184. 2. παρ 
πρώων ἀλόχῳ Κοιτοικοιμηϑίμ αι, στ ὙΧΟΓΕ τομὴν Βάθεις. ἔδιάςσιῃ, 
αἰμφιδρυφιὶς ἀλοχίθ:, γχοτ ἰληΐατα σόπας, οἴγεῶι ἄλοχον ν ἀπςετς γ- 
χοιοπι. Εὐτίριάος ἰῃ Αηδιοπιςάα, ὔγρυ μεῶ ξένε, εἶτε διμω δ᾽ ἐϑέ- 
λεις γεέτε ἀὔλοχον. 

Αἰλύω,παριο. ντάε ἑάλωκα, Αλόω, πλανώ, οττο. Ψατίη ἀλοώ συωπρίβω, 
αυπῆω πλανώ, 

ἄἴλπις,ιος δγ ΑΙρίς, εἰς ταὶ ἀΐλπεις αὐεςείλησοαιν » ἴῃ. Αραδ Ίε γεςερεγματ, 
ΡΙαταγο απ Ῥοιιεῖς. 

αἰ ΔΣ,ακδς,αγαίς.(]. σε αλΐτ γοτὸ ππαγς. Ρίατο Ρ᾽ υγα τον ἀΐοῖς Π|0. 
χαἀς Ἀἐραθὶ. ὄνον τξασιν αἷλας τὲ δηλονότι κ᾿ ἐχοίας κα τυρὸν δίς. [Ἁ]6ς 
Βυϊίτατι μος, ΕΠ μος, ἐφηῶνα εδὺ ὃ πύλεως ἅλας πὐδὲ πλείονος ποιν- 

στῶν τ ξενικῆς τραπέζης, λατίμεις αἰλσί. Ατὐμϊορίαπερτο [αἷς τπᾶςο- 
τάτις, ποῦ ἄλες; Ὀς πιο τ. ἀλς ἰνδυκὸς, (] τἀ σα Π1 ν» ἰ4 εἴτ, (λομα- 
τυιη,αροᾧ Ραμ]. ΖΕ πεταπι, Η οἐπειας ἅλας ϑείοις νοξαιμτ, απ] 
ἴλϊς ρετίροιίι δς ςομάΐτα ἤθη σοτγιπαρητιτ. ΠΠ146.}}0... πτίοτε δ] 
ἁλὸς ϑείοιο'ἀλες τραγασαῖοι ἃ ἰΙοςο ἀϊςσιιπτιγ οὐ Ἔχος!]οητιαπ.Ρο]- 
Ἰαχ ἰύστο ἰδρειιηο λεποὶ ἅλες, ἀτηΤΟΡΆ. εἰς ἐξ. ἐμβατῆα υϑυΘ-, κα 
χεπ)οιὶ ὅλας, ἔαητ (λϊες το τηατί, ες τὴ Θ] εν ΡΊτυτονν εἰ ςοηάιπτιν 

ἀς χαίϊδιι ἱπέτα. Αἴλες οτίαπι ,γὰ ἀρυα 1 ἀτίηος (λ] ες. ρτο Ιορο- 
το, στατῖις ας νϑροις, Ρίαται ομι5 ἴῃ ϑυτηρ οἵας κινδιωυένεσν γὸ οἱ 
ἄλες “ ἀἴλλων δ ψων, ὄψον ἐδ κ' ὕδυσμα" διὰ κὶ χαίρετας ἔγιοι Ὡρρστε- 

ψρόύασι αὐτοιξ, γἱὰς Ρ]1:.}}.31ςἀρ.7.Αἵλες ηἡδυσωῖῆνοι, ρα Οαἰςη. 
λιῦτο ἰξσαιο,χ7 τόποις ἴα ]ος ἀτοπιάτιιν σοηάιτυτα δά ᾿πσ! 410 
τοίη (Ὡροτοτη φάθ] σατι ταϊος ἤτης Τπετίαςὶ νοσεῖ, δὲ ἀοίοτίρτί ᾧ 
ΘΟ ἴεηο δὰ Ριίοη ει ἀς Τπετῖδοα. νἱάς οτίδπι ἀρὰ Αδτὶμ ΠῚ 561 
9.ςρ.54.ριι4 ΑἸ με παῖ πὰ [γῸ ΠΟ ΠΟ κὴ λας ὃ ἡ δυσμῆψοις ὁρώ ἐν 
αἴλλαις ποαϊδρψίσιν αὐηδιωπων ὃ ἀλών πὰ ἡρεις οἱ κιιυικοί,δις. Αἰλὸς αὐ΄- 
ϑος, ἔος (λΠπενποά αι 1 νε πο τὰς ἴπτο]] ρας, ςοη ες Πιοίζοσι- 
ἀφηι Ἰργο φυΐητο σαρῖτε 129. οπ Ρ] ΤΠ το 615 Ῥιαςίρυὲ δας τη 
Ράτῖς οχρίιοάτοτγο: γδὶ βαρεῖ },.ηοτ.31. ςάρ.7. 54] πάτα ΠῚ ἴγυ- 
τοτίτας [μη πγᾶπὶ ἔεοἰτ [πᾶπὶ ἀν ογθητίαην αυαάλπα ἔλ.}}14 (]ς, 
νι ἸσυΠὶπη ἃ οχ οο οἵδ ὃς σα πα! ΗΠ : ἀρρεϊΐατον ὃς θος (Δ]ς 
1η τοτιιαὶ ἀϊαετία τὲς 7) μα! ϊοτ 6 παταγαῦ, δέ ογοςεῖ ΦΟ] τσ» 
Δυῖ τυ ῇ, γ εἰ ατί γυῖσο (]1ς, δες. Αἷλ ὸς χυδὸν ἢ ε χνοιω, λυ 1]]Δ πη (ἃ- 
Ἰὶς γοςας Ρ᾽Τπτιις: ἃ ἰδ τορι] πηι, ρα πηοίμπη», πγαρ ας Δε- 
τοιπι. ΗςΙγ απ. ταπγεη νἱάστιν ἰητο! Π σατο, εἰ λοστέχγίω. γιάς ἵμο 1ο- ᾿ 
ςο. λὸς αἴϑος, ἡ οσδητ ἰρογηλα σαί. 

ΑἾΔΊΣΕ Τ' Α ας, ἡ, Εἰσυ]τάς,σο πηπηθατις. πορεία, Ε εἰν εἶν. 
Αλσηΐδες νύμφαι, ΑΡΟ]]Β οι  πγπιρα πεπηοζγιιηὶ ὅς [γ] εἰξγες. ν - 

τη. ἰλσηΐῆϊδες. 

δἰλσίνη, ἡ ΑἸ πε, , αιλι5 Βεῖῦα ἢς ἀϊέϊα αιὸά ἴῃ ἸΙαςὶς παίσατιτ. Ὠ1ο-: 
[ςοτ.ἢ19.5..ε δατίσι]α πλυτὶς. » ὅς [|}5.4.ς4ρ. 87. τις] τπατὶρ, 
ὙΜοοργ."δ.9.ςαρ.31.τοτιρίδησ. 

Αἴλσις ες, ἡ ρα! ρυτατὶο,ίαἸτατνο, Ατἠζοτο!. ΠΠ0.το.ςᾶρ.4. νοι (Ογι δίτωτ 
ἴλσις Δ ]τιις.Πἀεπὶ 3. αἰ π14].ς.1.33. μόρον τὸ ὁ λσεως κύρκον; Πλς Πη- 
θτιιπὶ δὰ ἰα!ςυάαηι δοσοηγπηοάαταμ. [τεηὶ ἄἅλσις , αὐξησις, 
Ἡοίνεὶι. 

Αἰλσοκόμοι οἷν (αἰτιατὶ] » αὐ ἄλσος ὃί κομῶν αμιο ἃ [οἱ ςιγαπι σέγδητ. 
Αλσοκομικοὶ ἀρὰ Ρ ΟἸλισιρτο υΠ!ἀ τη. 

Αἔἴλσος εος, τὸ πε πγιις»[Αἰτα οἰ πους, πογτος Ἡοπιοτ: 1124. 2. ποσιδιΐον 
ἀγλαὸν εἴλσος.[πτοτρτι πᾶς τόπος σειύ δεν δρίΘ- ὕδωρ ἔχων » καὶ ϑεοῖς α. 
φιερωυβυθ. ἴλσος κριλ εἴται ΠΗ οἴ ἀ. σξθευήψεται ἱερὴν οἴλσος οἰτευηξεα- 
ταῖς ἤἀσγαια πθπιις. ΡΙαταγοῖ.. τι Κοπ,. ἔσειθιτ τὰ εἴς Οταεὶς 
εἴλσος, αιο ἃ λούκος, [σὰς [,ἡτί πὶς ἀϊοίτατ. Ιἀςηι 1π Να ΠΊ4, ὧν εἶλ- 
σεσι ϑεμῖν κὶ λειμόσιν ἱερρῖς᾽ ἄλσος, ἰρατὶα τα [ὙΠ οἰξτε. αἴλρη, τεμβδη, ἕρ- 
κηνεῖδυ μὴ ,λοῖχ μα], 

Αλσώδης τος ὁ καὶ ἡ, τοηάοῆις,(ΑἸτυοίις, ἡς πτοτοίας [συ πὶ ἀεἰν ἀς- 
ταῖς ἀκ ποπηογί σις γι τά στ, ταὶ αλσώδη,ι ἰὰ οἷς αἴΤιγσεις (ο]ΐτα, 
ὙΠιεορὴγ μη1.}10.3.ςἀρ.1. 

Αἰ τε ΓΙΗείν οι ἄτορεῖ. 
ΑΛΤΗῬ,ῆρος ὁμαυχη Ἰατοι, ἀλτηρεία, Η εἰ υοὮ αἰφὴ ἡ χειρνε. 
Αἰντῆρες, Βαϊτότες, Ὠἰγατηςξητα αυτάςπι Ἐχογοῖτι) συπιηῃαίίς!, ἴῃ οα- 

πὰς γοσαα}}} σχροΠτίους ἐγγαησ Βυιίδηις ὃί Οα μας. γε ἀρε!Π1- 
στοὰς οἰζοηάϊτ Οογθαγίας ἴθ Οοπηπηιξηταῃ ᾿ἰδτος Οα]ςοΐ τὶ τό- 
ποις. Νου ἐπὶ πὶ ντ γόοις Βιιάσως ἴῃ Βαηάςξξας, λα τδτος ἔμητ ρὶ- 
1ᾳ: ἔτις πηαίπι!α: ρα υιδ τα: «ἄπιθι ντγάσιις πγᾶπὰ [6 ̓ιδγαθαης 
αὶ ςετταί τ παΐτπατς, ἰὰ εἰξ,ἴαϊτανντ φοττίας αἰ] γεης. Νὲς γε ὸ 
Βαϊτοτίυις ντοθαπτας ἰα [τάτους « Γαητ ἐπί ττι ἱηΘρτιΠΠ οοἱ «ἀ (4}- 
ὅταν, (ἃ ἀξ τεἰδιιῖς αάτατί (ΠΤ οχητ. νἱάς 4υα; αἰζερῇ πιῖς ἰη αἰ - 
ξξίους Αἰλκτῆρες, ἔγδηι ἀπτο πὶ αλτῆρας ας Βαϊ τῆτες τηφῖϊα ἰαρὶ- 
ἀςαν» νο] μλετα! σα Δι ὰ γ6] πα υαῦτιο φἀάιτο, 0 ςοπιπιοάὲ 

διατὶ ΡΟ ξοτ ἂν ἀι ἢ] ςτῖς : γηάς 8. αὐτῆρας ἀἰσαπτατ, ταὐος ἔμας 

ἊἋ  Ἃ 
ποῖος ὃς πιο» 4ιάτα ιν Πὰς εἰς ἰη ρα] Πςο ὀχαπηϊηδη δ: ροη- 
ἀοτγίθυς. Οαἰφηις ᾿θτο ρχίτηο ἐς (Δηϊτιτοπα ,ἐἼμοι αὐ κα πε ϑέγ- 
τες αχτηρας ἂν τιῦ Ὡρϑ δεν διες ὥτας ἀλλήλων ὀογυαὴ, εἶπ᾽ ἐν μέσῳ ἷς-,- 

τες αὐτῇ αἰαιρριιώ δα τερκύπήηοντες» πὰ υδὸ δεξιᾷ χειρὶ ἃ ἂν τοῖς αῤίς-ε- 
Θρὶς πὰ ἢ αῤις-ερᾷ ἡ ἋΣ ἐν τοῖς δεξιοῖς. κα αὖϑις ἐχοίτερον εἰς τίω οἱ κείαν 

Χατοιτί γεν τα χώραν, κα ἅὅτο ποιοῦσιν ἐφεξῆς πολλάχις ἀτρευίζοντες τὶ (« 

σειν, δι ς. [4 :π| 1. ς.ἰαἰτέτος ἰρτογ σΎ πη τε σείει» αἴθ ιις ΡΟ Γὺ 
ΠΩΣ ράτῖεβ ΟΧΘῚ ΠΟΏΤΗΥ : ΠΟ ΠΊΪΠΙ ὃς ΠΡ. 6. Ρ4]. 2 σιηετα 11}0.4... 
ΟΡ. Ρυπηοης γυμναζε ὥδνω ποικίλως, τοὶ μῆρ" ἀφαλοι ὄμῷυ 6-, τεὶ ἢ πλέον 
ἀγτῆρσί τε(!ε σ΄. εἱλτῆ ρσι τε) κ᾽ κωρύκῳ χεωυὴν (δ, Αἱ τοιπτάοτας Πα. ος 
αὐτῆρας νΟσατιαῤαῦρες. "ΠΟΙ »ὴ τοῦ ἴδια τύπων γυμναίστα, δίς. ἔς 7. 
τὸ τοιούτο γυμνάσιον, ἐδὲν ἀΐην.ο ἡ αὐδατκευὶ χειρών. Ετις "το ]Π σεως 

ἀϊ ροοτα". Μαγτια]!ς τ. Αρορίιοτγεῖ. Ὁ αἱ ροχεαιτ ζοϊτο ἔοιτες 
Βαϊτέις ἰασοιτιξ Εχειοςῖ πο τας νίηθα ἔοῇω νίγος. ὅι, Ηα] δι ες 
451} γοτοῖ ἰάςοῖτο (αιιοεὶ ἢτ ἰν) τε ρουοηάις δὲ σοπητπὰτ τη άὶς 
πα τογισαις.) τ πα 1, τ ΠΤ τὰ παληὰ ςεςί ἀδταοῦ δγεομια παι 
.. χαοα ἀς Βαϊτοτιδιις ἀςοἰριευυ τη. Ἰερς φάηοτατα 1 γοςς 
Αἰλλκτῆρες. 

Αλτικὸς οὐ, ᾧ, (]τιι] ἀρται5ν»0 0 1]15,, οἷλτεκονὴ ὄρχοισες, [Αἱτατουί πὶ τεῖρυιπ 
ἀναν. Ῥ]αταγο πὰς τὰ ἸΝῺ Πγα 5) ἐλτικ οἱ μόρια ράττος απ γι πὶ σηΐ δος 

- Χὰ (Ἰπυτ. 
Αλτο, ταις. λλομαίη ἱπάςηἶτο ηχοάϊο Ῥείπιο ἡλάμίω ἥλω ἤχα- 

το ἃς ροτ Γν θςΟΡΕΙ ΟΕ ΠῚ ΓΟ ΠῺΝ [11 τη, ντ τγαάις (βγγίοίοιω», ὕλτ 
το κα) ἄλτο, ΠΠοτηοτ. Π|5κ. δ) ἄλτο χαμάζε, 

Αχτον Ἠείγοϊι. πολυὶ ἐλαφρόν. 

Αλτὸς αὐ ἀλτρὸς, ΕΠ εἰν ἢ. μιῶ ὅς. 
ΑἸ ΔΥ ΑΓἿ ΤῊ ΣΙ Ηλίγαϊτος ραῖον Ογτ» Ἡεγοῴοι.2. 
Αλυβάζω, αἷο περέφω. 

Αλυγος ΗοίγεΝι. αἴο μάςωρς. 
Αλυγὴ τάοτη ἀπο εἰλυσμὸς ντ τες. Οαἱδη,τη εχ. Η!ρρος. 
Ααἰλύγω, μιξω κα χα, ἔμ στο. 
Αἰλύδωνθ- δια ὁ κακὸς αὐειμος πγαΐτς ἡ ΘΌτιις. 
Αλυδιημος, ἀγηλτιιονπικρὸς, Εἰ εἰν ἢ. αὐ οἰκουρός. 
Αλυδιμαίνω, μι αν, ἡγοοῖςο. ὐπὸ τῷ τυ) λύσιν μοὴ δ φίσκειν. [τοι σλυάεο, Ἷ 

χώρω,σδιαχέ, ὁμώᾳ. 

Αλνέσκω, τείο]ο. 

Αλυζον ἄλυπον, Ηεἰγ εἶ. 
Αλύζω ἔαρ ̓ο ἀλυύγω ὀκφδήγω ἐκκλίνω, νἶτο, ΠΠ|44.γ. ἀπεδῇ δ᾽ ἄλυξαν ὄν 

λεϑρον. Π εἰ οά. ὅσ᾽ αλύξεται αἴϑοπαι λιμόν. ἐλ ύζεται ἀρ ΗἸρρμοςῖ.ς 
ῥιπ]άζετω, σπορεῖπω,, (αἰςη. Ἷ 

Αἰλύζυ,»ς, ἡ ΠἸσαατ οαἱ ᾿ηΒ σίτων Π μι. ΡΟ] μχ 1.2. 
αἰλυκιὴ ἡ ἰρίτιτα ἀεηίονπλαι ς, Αλύκϑγποη Βάθεης ἰΠρο5. 

Αλύκη ης,Δηχίετας, προτοῦ, χι τ ον ραηαἰουίλτιο » ας κτ 4υυπῇ 
41: τοῖο σούροτε Ἵχιεηάϊτιγ,αριιὰ Ε]ρροοτγαι. τοῖσι: ἀπὸ πῦ ἀ- ̓ 

λύειν, ἰΔησιιεγε,ησὶ Δηϊ πιο, δς ἄρῃ ἃ (αἰςηιι1 δυστεέρες ει ὧτ, ΑΙ) 
ἀλίω Δρρε!ίδης , ἀς 4ιο {πρτὰ. 

Αἰλυκίδες αἱ (Π1πα-. ΑἸϊαυαηΔο ΠσηἸΠςατ Ισσυιπι οἰ!πηναυτ ἢπαΠ} πᾶ- 
ταγα ργδιάιτα πη, ]ιιο πα Αητομις (Δ Π]4ς,αρ ρος τ. ΗΠ ογμηο]. 

Αὑλυκὲς ἰδὸς, ὁ, (ΔἸ σο, 
Αλυκὸς, ΑἸγοις, Β]τις δοίγοπος, υΐ Ὀἰοίζωτος [ςςατις ἰη ρτα]ίο ἃ-- 

Ριὰ Αρβάπας νγῦθιη ςοπηηληἶο σομποίάιτ » ἃ 40 ἴῃ ἃστο Με- 
Θατοηίὶ (ἔραϊτο » Ἰοςις ἀϊέξας οξ Αἰγςιβ.» Ρ]ατάγοθνεις τὴ ΤᾺς- 
Ιςο. ἰ 

Αλυκὸς, οὐ, ὁ, ἈΠς, ἀπγατιις, ἰλυκὸν ὕδωρ,ααπα ΩΓ. Ατ ου, ΡγΟ ]ςπι. 
{ςξϊ.3.ἁλυκὸς πῇ γεύσει, Ἰὰς συτι» Ο]οίςοτί 4.11.4..ςΡ.277.αἷ- 
ληκὸν, ἀρ Η!Ρροοτγιλμυρβννα] ει. 

Αἰλυκότης, (ἈΠ 40 [4] Προ. 
Αλυκρὸς οὐ δ, τερίἀως ρΙο ϑαλυκρός. 
αἰ λυκτάζω, ορρτί πιοτ, Ηεγοάοτ ἰλυκτέζει Ης γ (ἢ. κρύπῇ αι, φοζεί ται, 

Χπορεῖ λύσιν μι δ᾽ φίσκει, 
Αὐλυκταίνω, γη 

Αἰλυκτέω, μ. ἤσω αν κοι, ἴφο, τ τοτ, πιο εἴτ ἕστο, ἀλυδιμαίνωγκλαίω, λυ 
ποίῖκαι, δυσφορη, δ. ρτο ὑλακτω Οτετθηί. ἔ 
αἰλύκπημω ταν θοτηρόγρίοχο {πὶ ἀπῖ πιο, ϑυρυβοῦμαι. Ἡοπη, Πα 4.κ,, 

Αἰνως γδ δαναῶν αἷοὶ δείδνα ἐδὲ μοι ὅτορ Ἐ"μπερὸν͵ ἀλλ᾿ ἀλύκτυμαι κρα- 
δίη δὲ μοι τύίξω Στηϑέων ἐκϑρώσκει, τῇ 

Αἰλυκτοπέδῃ 6065. Ροά σα ̓πεταδ1} 15, ΠΟΠΊραϑ. καὶ χαλεπὶ πίδιλ 
γείθο λύω αι αἰλυτοπέδν Ηοἤοά. τη ΤὭςοσ δήσε δ᾽ ἀλυκτοπέ- 
δὴσι τρομηϑέανὶ δεσμοῖς αῤχελέοις.ντ ἰδΊ᾽ ἀοιπ πποχ (ἀΐτατ. Αροὶ 
Ἰοι).2 ἀλλ όμβυίθ- χαλκεὴ σιν ἀλυκτοπέδῃσι πορμμηδειξ, δίς. 

Αἰλυκτρὸν, Π εἰν ΟΝ. δ δεηϊιωό. 
Αἴλυκτος, ποτ ἶταθι}ς, ἄφυκτος. 

Αἰ λυκτοσιιη, Εἰς ν (ἢ. ἰκοσμία. 
Αἰλύμαντος 5 «, ὁ, αι ςοιΓυ πυρὶ ποαυίς, φαΐ ποη ροτοίξ αἰ σὶ ηο- 

σιῃχοῦτο. , 
Αἰλιώομος, Αγ Ποηλς,Γοχ ΟὙργίοσιπι ἐχ μογίΐαπο ξιᾶλιις» ΡΙατατ. 

ἐς ἔοι ηα Αἰοχ. ς 
Αἰλυξις ες φυγὴ βασα, νἰτατίο,αηχίοτας, ρου Ἡ]ρροοτ.αἴλυσις, ἰλος 

σμὸς Χσόρία ῥιπῆασμιοὸς, Θά] ον. 1] υ]Ἔτιιάο [Ὁ ΠῚ ΠΊαν οἰ! ΠῈ ςΡογ η8}- 
Ἰο 'οςο ςουμίϊεις δι φυ!είζετς ροτεῖς, (πὰ (ιδ᾽ηάς ἰοςμ τι πιὰ 
ταῦ, καὶ ἀλύχ», 

Αἰλύπητος «6 ,4αἱ τι Πτἴτῖα Ποη ταπ σί ταγν 
᾽ δ ᾿ Ξ Ὁ . . . 

Αλυπία͵ ας ἡ ,ιπΔοἸ τον αἰ ςηίΐτας, αοιλτας», ἀοϊογίς γαςυῖτας, δἰ πτς 
ΠΣ 



᾿ (ἃ ῖ ες“ 

ν ἂν 

ὙΦ. ἉἈ ΔΛ 

Ἰδοῦ οπιὶ στο ει. 
ὑπίας, δὸς, ἐγνῖάς Αἴχυπος. 

Αἰ λυποῦ εν» ΠΥ εἰ πηὸ πγο ἰοἰτιςνἱηποχί ες, ἴος ὡστίπ!άτης στους, ἢ- 
πε ἀοίοτς,ποη ἐπξείτυς, γαπ αι ΠΠας, πο ἕξη ς » Ζαΐ πο οἱξ ἴπ- 
 Ρεδιηιοῦτο,ηση διαυΐς, ΠΠαπας. "οἶ] ς, στάτιις, ἄλυπος " ὔτν: ΟΡΕ. 
'σχώμματος μέσρον ἕξω τὸ οἴλυπον πὴ πᾶσιν ἀἰξτετὶογα πὶ πιοάϊις ἔτ, 

της αυῖς νίαυς ̓ χἀατυτ. τὸ αἴλυπον, ἀοΙ Οτίς νιουϊτας. Αἰλυπον᾽, αν 
πὸ ΑἸγροῦ Βοῖδα ἃς αἰνὰ Ὀιοίζοτὶ ἀ.11}.4.60. 180. Τυγροιδη εἴτ 
ἃς Τυτθῖτῃ οδϊοτηῖς Ὀἰεΐτος Αλυπίας Ὁ ἃ ξξηαγῖο, ἃς Α ὅτιο ᾿Ὁ. 
αν όλριἐς ηγξ ἀ ββὴ ΠΥΡῚ οΠϊοιπα ρτὸ νογὸ τυγ ίτα Πὰς αἱγ- 
Ῥοϊπρροπαης ταις πὶ Ρ γγ ας ἀο]ο ἤραῖον 

ἱλυπότατα ἰυςυηἀ {Π πιὸ, 
Αλυπότν ρον, ΠῚ ἵΠῈ}ς ϑτυς, ᾿ 
ἡλύπας, οἴτγα Π10 [ΣΚ.ΠΊ., πῆπο δαϊπλὸ, πλαρθᾶ δηϊπιὶ συ ΐταῖς, 

πος ΣΝ ἔτ “ 
»" ὕμνοι, ἴῃ αυϊδις ἱγγὰ ποὴ Ὑτιιπτοτ, ΕἸ τί ρ. ΡΊατο ἀς Το σίθὰς, 

χ ἀκτα ἀλυρα. 
ἰς,ἀηχίοτας πιοητίς, ΠΙσσγοτ βλέβη, ἀπορία, λυ πη, πλάνη, ἰΔπσίιοτ, 

 ΡΙυτατοῖ ἀς εχὶ ἴον λεω πολλίων, αν ]τα ηγ πηοῆτὶς πηχίοτατς τη: - 
χειρῶν, ἂρ ἃ ἃ ἀα πιαητοῖη ΡΠγ Πορθοηι πηαθαυ αν ἱποουήξαη- 

τί ΄υσὶ ἔλατο ἰοςο πείσίυτντ δηχία: Πα] ἴτας, 
ἴλυ νειν ἰπιθςς ἢ απνὶοἴϊε, τα ἀϊο ἃς πιο] ἴδια ἁξηοὶ, αἰδϑοενεῖν » αὐκῖο 
δι Πείγο Ἀἴης ἐλυ ϑνέγεια Ρτὸ ἀδένεια. 
λυϑιμαίνει,, τη οἴατο, ἐϑνκα ἵνειν, νῷ ξιᾶν, ΟΠ Πγαςἢ. 

αἴτειν ὑΓΟ δεν εῖν κἡ ἀδιωατεῖν. 
Ὁ εἰ οἢ. ἀλύσει δεδευδυ Θ. εἰγκιςρωτὸξ, ςατοπατας » ΠοηΓετ- 

εἰν] Β ἰς. 

Αλυσιδωτὸς οὐ ὁ, ςατοπατις, απτάτυς ἐλυσιδωτὸς ϑαίοχξ,οτίςα Πληγα- 
σα Ἀ  σ (Δρ.17.ἰλυσιδῶτον ἔργον, Ορτῖς φατοπάτα τῇ »ἰναπηάτιῃ1. Ὁ. 
28. Εχοί... 

᾿Αἰλύσιεν,», τὸν ξατοηυἶα, τοῖαυςς, δὲ αὶ τρσχνλὸν σλύκιον. 
ὑσεςνεος ἡ, ἀοηίο ἐριτίτα γε σαζὶ ἄοςοτ., σαζοηα ἀὐτοα πε ἀτσςη- 

τοι, αηοᾶ ας [πτγοα, που στα, βιπὶς. ὅτι ἀλὺτός ὅξιν. αὐ «ἱ ρτίπατὶ- 
τὰ ραττιου]ανᾶς λύῶ, (ΟἹασι Ο τυ οίτου. ἂς Ῥαι]ο, κἰ φορῳῖν εὔχυσιν, 
᾿Ξ σατοπὰπι σοίζλης (ει νιηςυΐα. Ετ ἄλυσις Ἰάεπὶ ηυοά ἀΐλυξις. 

αἷςη. Ὶ Ν 

᾿ Κλυσττελ ὲςγέος, ὁ χἱ αἰ ΠατΙ ΠΠπ ἱποοπιπγοάπτ, τὸ ἀλύσττελ ἐς ,ἱΠΟΟΠΊ ΠΟ 
ο΄ ἀμη. μς ορρουϊτυγ συμφέρον, ΠοΙΠΟΠΗ. 
ἢ Ἀλυσιτελώς, ἱπσοιη πο ἀὸ» αἰοφελαῖς,, ἱπα τ! } τοῦ, ὩξΈπΟΡΉ. εἰλυσιτελως 

ο΄ βιασεται. ἠ 
Κι υσχάζω ἔα στο. Ηοπιες. ΠΙλα. ἐ, αὶ γόρ μμοῖ γονάϊον ἀκυσηοίζογτι μάχε- 
᾿ς διά εἰξι δύγοντι, Αἰ! δηἀο οἰιπὶ ἀσσιίατιαο 110.1. ἘΡΙ σταπιηλατ. 
τ΄ ἥλατ᾽ αλυτχάζων κύμα αὔοφκτίδιον νἱ ἐμαχίνων ὀιφ δγων δυτπης, Α- 

,᾿ Ἷ Τιχααηάο σα πὶ σεηΐτπιο, ΠΟ πη. Π|νὰ ζ νόσφιν ἀλυτχάζω πολέμοιο, 
ΟΡταϊο οςἄο δὲ (ἀδτογξαριο. ἐλυσχάζω, ἀποδιδοί σκω͵ πλανῶμαι, ὑκ- 
᾿ χλίνῳν, ἐκρδίγω, Σ' ᾿ 

Ἀλύσκω μ ἕξω, ισῖο. ΑρΟΙ]οη. 2. Ατσόπαι ἐδρείη, ετυκινοῖο κυβερνητ- 
“ες ἀλύσκεε, σά τ, ἐκφέγει. Αλύσκω ὃς Αλυσκάζω,ποη αὖ ἀλύω, τὰ 
ἀλυύω λὐσωϊνηάς λύσις εβυσιαπι. 

Αλυσμος,νιάς ἀλυξις, ἡ 
Αλυσμώδες ἀϊςίτωτ ἴς αὶ εἴξ ἴῃ ἐλυσμω, ὁ ἀλύων Η'ΡροοΥ. 

᾿Αλλυασαϑείῃ Ἠεϊγει,αἥτη ΡΓῸ κφκοηειϑεία ατιπιπα ΠΊΟΪ εἴτα, 
Αἄλυσσιν, τὸ, αἰν Πυηγσοπας μοτθ αν ἀε αιὰ Ὀσίςοι.}10.3.(Ὧρ τος εἴς 

ἀϊξὶα εἰτ,σιὸ ἀ λύσσαν, ταδίεπι ἄγερατ. 
λύσσα, δζ εἰλύα, ἰἀςηγ. Ηοπι. Πρ χ, ἀς σαπίδ. οἱ κὐὶ ἐμμὸν ὦ κσ' πτόντες 

ο΄ «κε ἀλύοσουτες θυμῷ Τητογρτοιῦν ὃ πλησμογῆς λύοντες ἢ, ἐγαν χυδὼν- 
- ἰλύσσειν, Η εἰγοξυτεέμειν. 

Αλυς-«ζ.σει Ἡ-εἰγο ἢ αἴξοττ ργο ἐλυνσει. 
Ἀλυς-νω νἱτῖθιις (μπῈ (αἴιις. ᾿ 
Αλυς ται οδίεγιϊαϊ, Ηεἰγ ἢ. 
λυ φι ΘΠ ετ,σταυῖς δεν ὀςγἄλυτος ἴτε ΠΊ χλιαρὸς. 

ν υφν Ἡενον. πρυβλίον. 

; “ἀπ μρδαα τῷ αξχων.ΕἸοΐ εηΐπν ἐδ ῥαβδὸ- 
Ἧ φόξρις σοιγρφῦροις ἀλύπτας καλοῦσι » Ὁ τέτων αἀξχοντα ἰλυτάρχίω, 

᾿ Ἐιγπιοῖο, ᾧ ᾿ ᾿ . . ᾿ 
ὕπης γόνα] ὠλύσνονὰς Αλυτάρχης. 

ἤλυτος,», ὁ η ΔΉ 10] 0115 ρογροτυας.» Πδοτιρτίπτὶς δτευϊδας : ποη 
 [οΤυτιις, (ΟἹ άτις. ἄλυτος φύσις, Ἰπ(Ο} 011 πατυγά.» ἐς Πςο ἀρυά 
᾿ ἸΝΝΔΖλυΖ. 12, τοί 6111: ἴποΧρ ΠΟ 1 011} πηοφύιησις Βα πνάηι 
᾿ἰησοηϊ! ρεπίτας ἐχοςάσης,Πιπηοτταὶ 'ς. λυτα υὑπεαῤχει σημεῖα. Α΄- 
 σιείάςς. ἀϊοίτοτ δὲ Αἰλλυτος ΠΠ} 0.6. Ἐρ᾿ σταπι ἄλλυτος ἐβάσκει γιο- 
ο πακὴς πενίῃ. ᾿ 
Αλυφλ-,», ἐ ρςοἷςς συστεις ἰλίφλοιθ. Αἰ Πσοτῖεχ. 

Ἶ ὐ νχὸ,ης ἱ Ηςο ΓΟ. αἰ δοιιονία, ἀκηϑία, ἀσν,χ ἀσμησες »(οἸ εἰτα ἀσ ΔΠΤη]: 

ς- 

Π "ἂν τίοτας, πη οσγοτ, Εἰ  άλιπι,οἱσίτατιο. 
᾿ἀλύαχγιοπαὶ (δ τῖτα Γεσιιη άπ πὶ 1 ἀν πτιῖπηνν οἱ Αἷλ ὕω, ἀοη!Ὁ (ρίγῖτα 

Απίςξι 1ἃς Ποηττατίας ἰητετ [8 Πσηϊ Πολέϊοηος Βαδετ- ΑἸναιαηο 
᾿ εηἶπι ἢρ βῆ σλυάογο, οχυίτατο, (ὑρετοῖγο. “ορίιος! ἐάτε μ᾽ 
᾿ς δαὶ ἀλύεινν ρετταῖττς πῆς ἔς ἰσταγῖ. χ αἰρ είν. γε ὑρεᾶν, ΗΠ οτηοτος ἴῃ 
Οὐγης αὶ ἀλύεις ὅτι ἴρον ἐνίκηστες ἃ ἀλυ τί». ΕΠς ἡ λύειν αἴϑῶτα- 
πικὸν εἰξ : σλιιδέπταιις ἀ:βηςα!τατῖς, ἀιιτ ὨΛΑ]}] τυ) χύσιν, τὰ οἴξ, (ο- 
Ἰυτίουεπι οἰξισίίπηαας παξεῖ. Αλύειν ( νθ ! αἱ ρεϊαατ) ΑΠσαλ- 

Ἵ εἰο εἴ αηΐπιο ςοποίάετς,, ὃς ἰλπσιςις, τ Παγὶ, πγστοτον ἰΔαγοπ- 
ταν 

Ααλ ἸΟῚ 
ταγὶν δυσφῳερείνγα δημονεῖν γ στγα Ὁ άπ οὔ, ραϊ δι ἄαπι οὔτον 
ἀπιδίροτς, ρβοπιοῖς, Ἐχδηϊπηᾶτγὶ, ἀοἱοτίς ςΠῈ ἰπυρατίεητεπι» 
υςτι; ΔἸ ηληὶ ἀοίροηάειο ; ἀϑυμῶν, ποθὴ δ: ΠΖτίτετ αἰξοξειτι 
εἰἶξ,, πιοιοιὲ (ς μαδεῦς,,νῖ πρτοτί, αυΐ ἴῃ Ἰεξξο σε αυϊείξετε 
Πσαυοιητ, (δα ροτροτιὸ ἰλέξαηταγ, γηὰς Βα ]υοίπον ἀριὰ [.4- 
τίηος ἀςάυξευ πὶ» ΟςΠ τὰς Πἶδτο 1δ.ςλρῖτς 12. ἀλύαν ὑπὸ χολχἕς, 
οροτα Πἶροτ, εὐγάσες (δ᾽ατυς ἱποσάςος » ῬΙμταγομυς ἴῃ Ἀ οπτυ. 
γᾶν ἐν πογοῖς ἀλύουσαν, δορῇοοϊες τοιαῦσ᾽ ἀλύειν, Αὐτὴ ορθληος ἀ- 
λύΐουστε, ἀρᾷ Ἡ οπγογυνης ἰᾷ οἵδ, εἰδηριδνούσες κχἰ 4Π χύσιν δ'εΐ- 
σκουστ Τ᾽ κακων" αὐραὶ ταὶ ὄχϑας ἀκύουστω, Τοϊᾶπο,, οτγά Ὡς ὅς 
τηαίϊα.. δ σου! οατίοηςς Ἀιμς γειδὶ ἘΧρ σας ῬΙυτάγονυς ἐς 
Ῥοοτίς αυάἀϊεηάϊς. Τρτογάιιπι» ἱπηαΐτ, φαριταῦ ρτὸ δακνεῶν , 14. 
εἰζ, πιογά γί , ςογγοάὶ,, ὃς ϑπτορέ τ, ̓ὰ ςξ, ΑΙ σι σοΓο) ἀη σί νΔη- 
Ἀϊαπι εἴὔε, Ἰπτογάμπι νεγὸ ρτὸ γαυρεῖν, 1ὰ ἐς (ὑροτγδίτς, 
δεῖίις, δὲ χαύρειν, Ἰᾷ εἴξ,, Ιαταγ! » ῬΙαταγοῇι, χὶ βραδιωμσης ἀΐδη- 
ἐλογῶν ἔλυε, ἀς Αητδηῖο ηΐ Πηΐ απ νους ργυγί πεῖς, πηῖτὸ ἅπσο- 
το ΟἸςορατῖγαπὶ ἐχροξξαητς, ΕἸ οτίατη ἀἴρεττο, ὅς το πγογὰ εχρα- 
τἰοτιαρυᾶ ςυπάςηι. Ἡοπηοτ: Πα. ὦ, Αἴ οτ᾿ δ πλϑυραὶ χάτακεῖ-- 
τ Θ᾽ ἄΐδλοτε αὖτε Ὑπτιθ., ἄλλοτε ἢ αρίωὴς,, τότε δ᾽ ὀρϑὸς αἰαφαὶ, 
Δινδγεσι ἐλ ὕων αἰδαὶ σιν ἀλὸς, ἸητοΓρτ χαταςέγαν; ἀλώμῆν δος καὶ λύ- 
σιν μὴ δύρίσκων “ἦσδ κακῶν. 

ΑΓΔ Φ Αμ ρα, ρτίητα ̓ τογα ΑἸρμαδοῦῖ Οτγατοτγα πε αςοίρίτατ ρτσ 
«Ὁ ΄υΐ Ρτιπγᾶς εἴδ ἴῃ τὸ 41} 14 Π7: ντ ἀρυνὰ Ματτία!"ΑἸρῖνα ρθη 
Ἰατοτιι.[η ΑΡΟυΑὶ ἐγώ εἰμι τὸ Α κὶ τὸ Ὡ,αῤχὴ κὶ τέλθ-, ἵν εξο ἔπι 
« δι ὦ ΡΥΪησίριατη ἃς Πηἰς. Ὀεδασιιης αϑβδοὶ τὸ ὠλφεῖν, αὐ ἱπυςησα 

0. ἄλφα δοιῖς σαρυς, Ηςοἴγ ἢ. 
Αλφαΐε, ἰάκωξθ- σαρίτε ργίτηρ Αξζοτ. Αροϊοίοτυπι. Τσοῦδυς Αἱ- 

Ρμδὶ, Ματς, .' ἀλφῶθ:, ΑἸΡΒ ες, Ῥατογ Εουΐ, αὶ Ματτθσος 
ἀΐδυς εῇ, 

Αλφαδέῳ, αὶ 

Αιλφαίνω, κὴ ᾿ ν 

ἄλφάω," Πυοηΐο, δλρέσκω͵ πὸ τῷ ἔλφα ς"οἰχείε, Ειγηιοΐορ. 
Αλφα δι, ΠοΙτΙς, πἰ ποις. ἐχθρὸς, ΕἸ ον οἢ. 
Αἴλφαισις, εἴθ, «νην Αἰ ΓΟ Πρ πα ντταΣ, ὃς ντὸς ΕΠ ἀἰς Ῥεϊοροπυςίσ: 
Αἰλφειὸς, οὐ δι ΑἸΡΒ σας », Βυπηίπῖς ργοργίῃπι. αϑρβὶ τὸ ἄλφίθο, ἃ τὰ - 

Ἰογς νλτ] σ᾽ ποῦ, αὖτ νίτι] (ἀηλτίοηο. ΤἬδοοτιτ, ΕΔν1]. 4. αἷτ α- 
Ρθ4 αης ἤπυ 1 π ΟἹ Πηρισα ςετξαπηῖπα οἱντι ἤοτὶ [ΟἹ τα. ΕΠ ὃς 
νι! ῬΓΟΡΓΙΠΊ. 

Αἰλφεσίβοιαι. αἱ ,ουες ἱπαξηΐθητος, ἔντιμοι, ΕἸ ΟΠΊ,1Π 14 ΠΣ, πτερ ϑένιοι ἐλ- 
φεσίβοιαι. ἘΡΙΤΠΘτ τ εἰς γὶ ΓΟ [Πιπη » ντ 485 ργορτογ ποηοίϊαηι 
οι βιπάιη ἤιε ἀοςροῖς ἰοἰς ρας ἃ ἰρουε πταπετὰ δσιες 
ἄυϊ φιαητο ἴῃ ργετῖο ἀρυἀ γοτογες ἔμογίηζ » εχ σοηταπι 1] 5 δ 
διῖς ρτὸ ΟἸλας! ἀγηγὶς ᾿ητε Π  σιτωτ. 

Αἴχφεσιβοῖίθο, ραἴζογίς ποπΊεηναθ ἀλφώπυςηϊ ὦ ὅς βού, 
Αλφέω μι ἡσῶ αν υχανϊηποηϊογάο, ᾿πααἶτο, ἐφόυρίσκω αὐ διανοίαι, κ' ἐξ 
φελεῖν. ΝΜ ἢ οά. 

Αἰλφη, ἧς, ᾽ν, ΠΟΠΟΥ, τὴρ αν ἃς ὅδ ρεσις, νἱάς ἱπξογρτ Ἡ ομλ. Πα. Σ. 
ΑἰλφίωΘ-, ργορτίυ τω ἀυςῖς Κοπηαῦν,, ΡΙατ τη Ὀτδοῦς, 

Αἰλφηρῆς, ἔος ᾧὶ κα ἡ ὈΠΠΔυὶς, ἐλ χορυὶς 411] (στῖθαητ. 
Αἰ λφηςε ἧς, οὐ, ὃ, Ἰηιοητοῦ., ὁ ἐφ δυβετὴς οἵα δηποτεαράγματος, ὅ δια- 

γοητικὸς, ὅπιγοητικὸς 5 δ)ρετικὸς γ οἰτΙ Οἷυς 2 Ἰηἀιζντος.» Ἰοίεις οχ- 

ξορίτατογ, ἰηδασαιον, Ηςβοάες αὔμ᾽ αὐδιλάσιν ἀλφηςασι, ἰᾷ οἵ» 
Ἰπποητογίθας ἀττί πη. πῆρα τὸ ἀλφεῖν, συδα «ἢ ἰηάλρατς ὃς ἴπ- 
4αΐγογο: [οἷτυς ἐπὴν ΠΟ ηγϊηἷς οἰζ νογαχῃ ἰράλσατο, δὲ ἰπαυῖγε- 
τε, [τεπΠ| ἔντιμος γ) ΠΟ] ἷς » ΓΟΧ» οἰαγας. ἀλφες αἱ οτίληη ἀϊσυπ: 
τοτ Ρ᾽ίσος σόα σο]ουῖς Πηαχί Πα ΕΧ ράττς,, αἰτασα ΨΕῚ ὁ ρυτριι- 
τοῖ. Βίηος ἔσγβηξ σὰρὶ » αυιὸᾳ ἀΚογ αἰτογίας σα άαπη ἀρργεποη- 
ἀλτ. αιιο ξιξξυπν ντ νότοτος εἰκρατεῖς κὸ χριτωρορεῖς ν ΠΤ ἀϊηοίος 
δέξηνρυάϊςος, ἀλφησἀξ ηοηγίπατίητ. γτ Αρο ]σάοτις» 4] κατας 
πουγτέραν ἀλφξυςαν ἀρρο]]ἀυ]τ. Ατηζοτεῖες γγαάις ἴῃ ἀπυπιαὶ μ1- 

{τοτ. μιονείκ ανϑον ἐξ) κ) κιῤῥὸν ἃ ἀχφηξιικόν. νἱἀ6 Ατἰσησιαν ἢδ το ζ, 

Εὐυδοτ,η Ἡοηλ.Ππ44.σ ἃ Ρ]ιη. 110.32.ηἴοτοσαρ. νἶτ, Οἰπαταὶ ἀι- 
σαητν [οἱ τ ρηία πηι Ἰατοὶ, 

ἄλφιυτο ἄλφιτον, θοῦ Ἀροςορεπ,ἰπάςεΐ. 1; ξιγίηά. 
Αἰ λφιταμοιβὸς οὐ ὁ ἀλφιτοπώλης, τυ πηιεητατίῃςν Ρζοτ : ΡΟΙΠἸητογὸ πὶ 

νοςοτ Ὀλτο. Αὐτορ ἢ, νεῷ. ἐπ 
Αὐἰλφιτεῖον » ρ γίπαιπ ; Ιασιις ἴπ ἤ1ο οτυοϊασαυτας πηδηςί ΡίΆ., ρ- 

γαφςήρια. 

Αἰλφιτηδὸν νἱἀς ΑἼλφιτὸν. 
Αὐλφιτομαΐτις.4υ: ὁ ̓ ιγῖ πὶς ναξ! οἴ σάτα. ον ἐς 
Αἰἴλφιτον νυτὸ, τίη, αϑδᾷ τὸ ἀλφοῖν τὸ ὠφελ εἶν. Χοπορ κοι χοσιμάγ 

ἄλφιτα; τί δι᾽ αξτοι; ἃς ἀϊοιτον ἔγια πογάςασρα ρτορτιὶ. νἱὰς 1Ὲ 
γετῦο Αλδυρον. 1τ6πὶ ροϊςητα,ρυὶς ρτο νἱέξα δὲ ἔοτιπηις. Αγηϊο- 
ΡῬἤλη.»εφ τί δέ μ᾽ ὠφελήσουσ᾽ οἱ ῥυϑιμοὶ «γρὸς τάλφιτα ; χὰ τεηι ἔμηνῖ-- 
Ἰίχτεπι. [46πὶ ἴῃ ΡΊωτο, ἄλφιτ᾽ ἐκ ἔγεςιν ἐν τῷ ϑυλάκῳ Ἐταΐῃι, Ῥτο- 
ποτ Ν νόθα ρτὸ ζιτίηθα. Ηοπι. ΟὐνγΠι ξ ὃ δὲ ἄλφιτα χφυκαὶ σά- 
χωυεν ἃ εἴξ,ραηοπν αἰδιιπι ἔεοϊτ, ξιγίπαηιν αἰδαιη ἰδ εσίτ, Ρίμταγ. 
ἄετγαπαι}} ορϑσήγαγε τόϊς ἀλφίτοις. Βυιάινοτεῖέ, ἵῃ Ροπαηι ξιτίηα- 
τίαπη ἀυχίτο ἐς τὰ ἄλφιτα, ραταηθυπὶ ΥἹξζχηι. τὰ ἀλφετά ἑκπορε- 
ζεινεν ξξυ πν (ἀρ π άιτατε ΡΊατο ἀς Ἀερυθιρτο ἔγῖπα ογάοι ϑρόσ 
ἄρονται 3 ἐκ υἱὸ ἥδ᾽ κειϑύν ἄλφι τὰ σκευαζζνόμοι . ἐκ 3 δ πυρῶν ἀλδυ- 

δαινοὰν πολσάχφιτος χριϑηὴαρυά ΤΒοορἨγαῖυτη, μογάθιπι πιυ}- 
τλῖι τοάάοης χίπατ. Ὑ4}14 ἱπ Ταμ ον ἀϊ 4. ἄλφιτα νειτίτηραηοτα 
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τὸν ἌΣ Δ 

πογάςσοοιπι, ἀλφίτων δέεῶχιραης ἱσάίσοτε, Τταζίς ΜΑγοο]ϊας ἐπ 
1ἰδτο Γορτίμο » Πιδίζοσι(. ρυσάιοος ρι τ ατὴῆλ ἀσσΙροτα ὄχφιτα 

το ὥτιηα μοι άεαςςα  ἀψιιῷ μι πτογένς 4110 πηαζογατα, αι ρο- 
Ἐπ εἴ, ἄλφιτα φβείδην ἀϊσμητατγ τεὶ χεύκατα. ΔτΗϊορ αηες, εἴτι κή τ 
δε δ ποτρώων ἀλφίτωνγ τά εἴ, ἡ πατρώας ἐσίας, Εοπτιοτι, ΠΠ|ἀ4.λ, 

πέρᾳ σ᾽ ἀλφίτε ἱερρε ἀκτίω),ἰὰ εἰν, ἴλρετα μὲν οἰτοπη]οςιυτίοποπη. 
Ἡείγομμι5 ἰπιο ]σίς ΡΟ ἑπογα δὲ σα οα ορτίπιιιπι τη ἔιγιπα. ἔὰ- 
τἰπΖ; σαπάϊάϊούοτι πιϑάπ]]ληὶ νοςαῖ Ρ]η, Αἴλφιτον νογὸ ποη ίο- 
Ἰὰπι οἷν Βογάραςςα (γί μα, ἴα δὲ τ τί σοα,ἰπ ἐπ πηπγάσιις ΟΠηηῖυ πὶ 
ξυέξαμηι πιο! τοτιπι,, πηο ΐτησα δὲ πιοὶς πιεάϊοογί . 4ι ογαπὶ 
νοτὸ ξιγίηα (δε! οτνάἀἸσιιητιιτ κρίμνα, ντ αιοτιπ ογα ἢ] ας ἷ2 ὃς 

ταάτοῦ ἄλευρα. νης αἰλφιτηδὸν δί κρεμνηδὸν,Α} ἰαμ1 ἃ τα] ττοτ πιο]ετς 
ὃς παύφοεγο νοσαῖ ΒΔμ]. Ἐσίπετα. ΗἸρροοτγατ, δ γυωκ. ἄλφιτα πὺ 
φανα ἀϊχιτ. 10.3.4 ς ποτ. ἄλφιτα φακωῖν κὶ ρόδων πεφρυγωΐων. ὅς ἃ- 
ΠῚ), ἄλφιτα Ὡρρκωνια γοσδιτ ξιγίπας εχ γεσοητίθι5 ὅς ποι] ]Πς 
Κυρξιθας,ποηάμπι (οἰ ςοτ ςοκξξὶς ὃς ςοηειξδεις ἴῃ πηοτάτπη. ν]ἀς 
ἴῃ ἀιϊέλίοης κὠγ(θ, ὃς Θαξη.1η σ]οίϊς. Ηΐης ἀσδαςίτιν ἀλφιτικὸς, 
ῬιυΠιπςητάτιις νος] ἔατ παγίς δί ΡΟ] πατγίυς. Ηΐης ὃς ἀλφιτεῖς Ρο]-- 
Ἰαςι θτο (ξρτίπιο ΡΟΙΠητογες ἀτοηΐ» αι! ἔατίπαπι ξιοίιητ»πο- 
τὰπι Δξεϊο ἀλφιτοποιΐα ὃς ἀλφιτία ἀρὰ Η γρετίάςηι, ρα Ατπε- 
ΠΡΌ ΠῚ ἀρ τὸ 14, ἀλφίτων ἐπιχύσεις ἰητος [αἰτατ ΟῚ 5 ὅς τιϊριἀίο- 
τα τη ΘΘΠΟΓΑ ΓςεΠίεησυγ. 

ἀλρφιτοποιΐα, Εἰτίπας ςοπξεξεο, Χεηορῆ.: Σπομν.πιοί τατα Ρ]Τηΐο. 1- 
τειῃ ἀιτ Ποῖ τ π δι! ἂτε ΠΟ ΠΟΙ οπάϊ ρα ΐτοηι. 

Αλφιτοπἐληςγὸ, [γι ηάτιιαν γεηάίτου. 
Αιλφιτόπωλις ςοαγ ΑΓ ΠΤΟΡΗΔη. ροτιῖςις ΑὙ]ισηὶς, ΥΒἱ τὸ ἄλφιτα γςη- 

ἄπυτιν.. 

Αἰλφιτοσιτεῖν» ρα! το ρτο ρδης νείζὶ, εἰ αγὶ ̓ τί πα. Βιιά, ΘΟ πηπιςητ. 
γδ ὅςσις ἀλφιτοσιτῷ,, ὕδατι μεμιγυήψίω « εἰ τίωὺ μοίφαν ἐϑίει ΣΧ ἜΠορὶι. 

Αλφιτοσκόπος͵ ἀλφιτομαντις. ν 
Αἱλφὸς,κ δἰ πΊροτισονν τ] ἴσο. οὐρα τὸ ἄλφι τὸ εὔλφιτον, πιιράτοτία τ 

οαΐη αιοά Μριμοάϊως αὖ ἐἴννθ- δὲ φ αἰνεῖν, χα αυΐ εο νιτῖο τς 
στοτοιῖ, αλλοφανὴς τ καὶ ἀλλοφανὲς τὸ χεώμα πα Θατ,]Π]Ἰοίτατ ὅς χεύκη ἃ 
πηδάϊςοις» 4 εἰ,αἰδα ΥἿΓΠ]! σΟ  υλη 5 Ῥτοξιηάζλιις ἀσᾶτ λευΐκη,ἶλ- 
φΘ’ (ρεγβςίοπι ταητὰπι ἱπηπιατος. Ηΐης ΑἹρες οτίδπι [τ ]18: 
τῆοητος, Πα ἃ ρετρετιῖς πἰα!διῖς αἰ δοίςδης Ετ ϑιγαθο (γί δὶς ΑἹ- 
Ρ65 Ργίογίδας ἰςσυ]ς ΑἸδὶα νοσατος βα 7. Μάγος] ας Ἰρτογργας 
Τϊοίςοτι ἀἰς απηοταῖ ὙΠ σ πο πὶ νἰ τί πὶ εἰζε σμτὶς οχ πταΐο σοῦ 
Ῥοτγίς Βαδίτα:σαίμς ἀπο “χης ϑεηοῖα, 406: ἀϊπςτῇ Ἀαπγοτος ἃ- 
εἴης. 'Νληι εχ ρἰπιμτοίο μιιπηογο φαπάϊάα ἢτ, εχ ατγὰ Ὁ1]ς » ηἰ- 
φτα,γίάς ΡΟΠΠοοπι, ΑἸ εχδηά. ἀρῆγο. Ῥγο ]οπη ὃς. Πἶρτο ργῖπηον 
εἴλφοις δὲ γεύκας γοσατ, 12 Υἰτιϊ σῖηος γε άϊτ νηϊςα ἀϊέλιους. ς. 
13. (μομ!τιςὶ,, ΔΟσΙΡ τα Γ ρΓῸ πηάςι!]}ῖς ςο] τὶς αἰδὶ. λευκὸς ἄλφθ’, 
αἰδϑα ν 1} σο,, Ὀἱοίζοτιά. [το 3.ςαρ.52. Ετ ἐλφ οι» διΐάας λευ- 
ποιὸ ἃ λευκας. 

Αἰλφωνπιευῖο » Δόξίμ. εὑρίσκω, Ο ἀν ὁ, δ᾽ ὑμῖν μυρίον οἴχφοι, ρα- 
τιᾶῖ, ἀβξοιοτ. 

Αλχηρῆς ὕπγθ-, [Ὀπτηὰς τη οἱ οἴτις , ἱπστατας,αἰγδοῆς,, ὑκ ἔχων χαραξ. 
Ηείγεδ. ἶ ᾿ 

Αλω ιηογίοτγ. τυ πιοῖορ, ὠλώς ουπι τεηαἱ ἐρ γίτα ἢρ οἱ ῆς τς τὸ πλανώ: 
νυτάμις οἵδε αϑϑᾳ τὸ ϑέλω χτὸ ἔτ δεριν, ἴδ ἃ ΠΠηρ εχ εἴζ. Αἰλῶ σιμὴ 
ἀςυΐο ἐρί γιτιιγτό σιωαϑροίζω, Α'χῶ » ατίδιη,συλλαμβαύω, πορϑῶνςα- 
Ρίο,κρατῶ. ΑὉ ἄλς ἢτ «λῶ ( φιοά ρτοριϊὰ ἀξ σαρτατα ριςίαπα 
ἀϊείτατ)εχ 4ιο ἁλίσκωγϑι ἄλωμι. τ ἄλω ρτο ἅλως ὃί αὐτὶ τῷ ἅλες, 

Αιλωκὶ ἡ νἱπεδνα μπελὼν, ]Οσις γΊτιθιις δς αὐ δοτίδθιις σου τις γ σα ΠῚ" 
Ῥι5, (ρας, γί ἀατίπιῃηνάτοα ἴῃ 40 ἔτιιπηεηταπη τεροηίταγ. Π144.έ, 
αὐεωος εἴχνας φορέει ἱεροὲς κατ' ἀλωας, γΌϊΪ [ητογρτ. ἀλωαῤ,, ἀλὼν ας, 
νυ 3. ἐξὺ τούποις ὅπου ὁ πυρὴς πατεῖται τετέςιν ἀλοῖ ταὶ, ὃν ᾧ Στὴ πῇ σί - 
πὰ τοὶ ἴχυρᾳ διαιρεῖται ἢ χ» ἅλως χέγιται!" σημαίνει Ὁ κὶ τί δὲν δδοφόρον 

γιῶ, ἔνιοι ὃ. κῆπον ἀβρυρῶγ,ντ ἀρι Η Οπγοτιπι ΠΠπ4.,6 ἔρκεα ἴσχει ἐ- 
χωάων ἐξεϑηλέων γἱά οἰζ, χωρίων ἀμιπελοφύτων ἢ δὲν δροφύτων' ἀλωαὶ ε- 

τἴαπι σμἰτανίαταγϑς ίεροτος ἀισιητατ, ντ 11}. :, ὅτολ ὕστα γριιυω ἀλωῆς 
οἰνειὶ ῥείξε,, αὐτὴ τῷ ἦ γῆς “ὃ σιτοφόρρυ χώρας [μπτ 40 αἱλωαὲ 'ογϊ σας 
οἰππὶ (ριτίτιι ἀςηίὉ. ΕτΥ πιο] ρ. λων αὐρῳ τω ἀλσιν͵ τί) αὐ ξησιν, Ὁ 
ἄλδω αλδωὴ ἀλωηΐ. 

Αἰλώα, τὸ, ἔείζιαν Ατβεπὶς ἀρτιςοίατιιπι » αυοα [δας ες ἰλπι ἀστοὸ 
ξιαξειδας ἀροθάτατ ἴῃ Ποποσεπὶ Οοτγογὶς ὃς ΠΙοσΥΠ] : 4υΐα τι! 
ἴῃ ατοῖς ργαοῖριιὲ βηογὰς ἀποδης νο πυϊῃος,Αἰιᾶς ἀϊσιιητς ἄλως, 

Αἱλωαὶ, ἀδὸς Σεριτμεῖοη Οεγογὶς,, αυδὰ ργαττ ἀγεῖς : χροηιτιιτγα- 
τα ς. 

Αἰλώφητος, εν χα ἡ Π σίας, αὐύξρις Ὁ. ἀβλαζῆς͵ ἀμώμητος. 

Αἰχωεινὸς ἴῃ Εμηρταπι. ἀλφεινεῖς ἵπποις γα θιις ἀγα  ἴδι18) 1. αι155 ἰὴ 
ἀτοατογαητς δἰ πη δητι ἢ}. 

αἰλωοὺς, ἕως, Οἱ ἵπ ἀτοᾶ ἔξει πγξητιπὶ τοί τοΐδιι ὁ ϑερέζων » ΝΟΠΌ.1,4-- 
φτείςοἷα, ἀγάτως, πτίντῃ δὲ σε πονιὸς ἀλωεις Αἰεὶ πα αἤγει, 1, γεωργὸς, αἰ- 
ερτριις. ἴτςππ νἸΠίτοῦ. ᾿ 

Αλωὴ, τ τα Ἡ ἤοάες ὀυτρρχάλω ὃν ἁλων,ἴη ἀμ! 4 0] ἀτς αἱ ἐν ἄλωνι. 
ἀμπελόφυτος ἢ δεγδιρρφόφρς τύπος. [Ὠτογρτος ΝΙςαπάγὶ ἑλωαὶ γα ἐ- 
λων χα ἀγυυ,λαχανοφόρρς τόπῦς 

αλῴζω υγυηφϑείνω (Λὐν [ΠῚ ξ κεν ἀἁλώη, κε φύγοινίιις τ σαρτας ας 4- 
ἔυροτιτ, ἴοι 1] λοτιξι δ ἥλωννσαρτας [ὰ Πλ,ΡτΟ ἀ λοίη. 

λάδι, οριατῆς τς σανὶς, ἀάπγνοσίν, [παρ ογάτίμτις 4 «λίσχω, 46 Πη- 
λάιποάυ τη γνῶϑι ἃ γινώσκῳ, 

Ἂ Ἃ 
Αἷλωὶς ἰ4ὸς ἡ, ̓άςτη απο ἃ αἱλωαξ, 
Αλωκὼςγκὶ αἰαλωκ ὼς ἀαπγηατμς:αὉ εἱλίσκω. ᾿ 
Αἰλῶμαι νασοτρεττο, πλανώμωνάς ἀλη», πλιαΐνν, . 
Αλώωβοοι, οἱ, οττατὶςὶ. ἀνῇ 

Αἴλωμι, ἀριονργαιεη 4.1. αουρῖο δεσπάο ἡλων, γηΐς πῆ πἰτίπε πα ᾿ 
εἰλῶγαι φαρταπὶ οἴϊε,οαρ! ἴῃ Πιοίτίητη ροτείϊατεπι νοηϊγενἀαπηηα-. 
Τγἀστι θοΓ τποτίροιῖγο. Ὁ ἃ. (, ϑεινώτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι, Ἰὰ εξ, ὅπο- 
ϑαν εἴν] πο 85. τὸ μὴ αἰ λώναι τίω) πόλιν ἐπρίατο, δις.1ἀ εἴϊνης γεὺς ςὰ- 
Ρειοτατν Ἷ 

Αἴλων,ωνος ἡ Ἄτολ, ἅλων ϑερνὴγοῦρ.3. Ὁ Δηὶς 1, νὴ ἐχροπίτιτ» ατεὰ α-- 
ἤίμα τ: ρυῖο τα πιο ἀοορὶ ργὸ τυγθίηε γουτί. Ι 

᾿Αλωναΐκην τ ρτιια,ἱ Παρ οη (8, αὐάλωμα. ΟΠ αἱςιά. λα]. 

Αχώνγητοι » ΠΊληΟΙΡία 4ια ἃ Ὀάγθαγι5 δεητίθι5, Ρτφοῖριὲ αὐτοτλ 

Τ γαοία; Ῥορυ]ς » (]ς πγεγοατουῖθας ἀϊποπάς θαητατ, ημτε ἴη- 
ἀςε ετία πὶ ωρὸς ἀλὸς ἡγροχσμῖμα ἀϊοεςοδητας, ἴὰ εἴς, (ἰς ςοςπλρτα 
ςοπιραγατάγε : αὖ ὧλς, οι [4] Ἐπὶ ποτατ,ϑς ὠνέομαι «πο. Ὑ εἰς 
«ἰλωγητει δουλαῤια,., Ἑυϊτατίιίας ἱατο ΠΠσὶς εὔωνα., 14 εἰς, νηὶ 
ΘΙ ρτα. 

Αλργία, ας ἡγατσα ζλων, ὠλώγεια  ἐλωαὶ Γατογρτ. ἩΟπ1.11144.6. 
Αἰλωνέζω,ἴη λτεὶς νετίοι. ἐν ἔλωσι διάγω, 
Αλωπαὶ νι]ρον:»ἐλώπηξ. Ηςεἰγ οι, 
Αἰλωπεχοίθες, ποινο γος, γα βοτ, δὲ νετίῖρ ο]]15, Εςγπιοΐος, 
Αἰλωπεχάω, φεςίριο. 

Αλωπέκεως, Ἰρυ ἃ Η εἰν εἶν. ἢ γεγὰ εἰ Ἰοξξίο., πᾶπ| ἀλωπεκὶς ρατο ἷς- 
ϑεπάϊμι.. δί ἑοστὸ δάδιις ἀλωπεκίσης οἶνθ., εἴς διεηὰς γἱ τὶς ὅς τ 
Ρίϊις νίπαπη . Ρ]ίη. [0.14.5 2.3, 6 γ᾽ τ" 10 φεποιῖρας ἰο΄μοη8» 
Οομηττὰ ἀδηγηᾶτιι δἰ] ΠΠςα » Πλϊπιι5 τα πγο σαι (ας γι ρί Ωὴ ᾿πγ1π 
τᾶτα δἱορεςίϑ. 

Αλλωπεκὴ γ" γἡ,ρ6}}1ς νυ]ρί δ ἀλωπεκέας ἐΐχοντες ΡΕΙΙες νυ]ρίπας 8-- 
{παρτο»οα Π]4ος  ρεΠ]ς να]ρίηα, Ηεγοάοι. 

Αἰλωπεκή ἵτεῃ) δῆμος τὶ Ἀντιοχίδος φυλῆς, Η:ςἰγ οἢ.. ίης ἄλωπεκῆϑεν ἃ- 
λωπεκεις ὃς ἀλωπωμανὸς γιάς 5014. 

Αἰλωπεχία,Ιηα: ποσηξη, σῖγα ΠΠ.10. 
᾿Αλωπεκίαι, αἱνν εἰ Αλωπεκείαι,] ΟΡ εςΐα:» ἀςβαμία σαρ᾿ ]ογιιαι. ΕΓ 2- 

Ἰοροσιαναυτιοτο σαίεηο ἴῃ ἀςβηϊτίουίθυς πατιαὶ ςοἷοτὶς ἴῃ (ὰ- 
Ρ.ΠΠο πρυτατίογηαλ δ ἀυτυ πὶ ̓πο] Πᾶτὸ σοΐογο σδρί ες ἃ ταά!ς  -- 
δας Παΐτ. ὈΙοίςοτια.11.1.ςΡ.79 ἀλωπεκίας δεισιιει, αἰοροοίας τὸς 
Ρἰεῖννεῖ, ςαρΡ}}}1 ἀε θυ γαρίετν ε! δἰορςοῖ!ς σα] πὶ γε αι, ἃ“ 
Ἰορεςίας »υἱο γοπίταϊς, Αλωπεκίαι, ἀρὰ Ατίΐτοις!. ἐπ Ργοῦίςηι. 
{ε 3.38. (ως σοτγαρτίοπος δέ τπὴ πη ατατίΟ δος {πη πΠΊΐ ΠΟγροζις οἷς 
λωπεκία, ψίλωσις τριχῶν οἰ ωροφάσις:(Θ- μοίλις"α αὐοὶ πίω) κεφαλίω, Ρ οἱ- 
Ἰυχ 110.4.1τοῖῃ ἔοιιεα νυ]ρίμην. 

Αἰλωπεκίας κα, ὁ. [οΐδηο ἀςοὶρίτοτ ρτο οο αιΐ Πρηιπὶ μαδος νυ !ρὶς 
ἴῃ ἔγοητα. ὠλωπεκέας, ετἰα ΠῚ ρ ΙςἸς ποπηεη εἴπ. ΑἸ βοθσας 1:6.) ὁ 9) 
χαλύυβυθ. ἐλωπεκίας ὃ μοιός ὅδι α΄ γιύσει, τῷ χερσπίῳ, ζώῳ, διὸ χὴ απ 
ὀνόματί. ἔτυχε. ἃ Ρ]ΙηΙο οτίλπι αἱορεοίας ἀϊσιτας [το 32. ἀρ. 
νἱ τί πη. 

᾿Αἰλωπεκίασις ες, ἡ ἀλωπεκία. 
Δλωπεκέζω, μιίσω αν “κα, αἱ ρ ποτ,ίξιιςο, πεινερ[ῶ κολακεύω, ΑτἸ ΠΟρΡ ἢ. 

Υ εἰρ"ς, ὐκ ἔςιν ἀλωπεκίζειν ἐδ) αἰ μφυτέρρις γίγνεδδι φίλογ. 
Αλωπέκιον τὸν νι] ρας]. 
Αλωπεκὸς, ἰδὸς͵ Κνσατα ας γυἱρὶς,, δὲ φαηὶς ἃ νυΐρε δὲ σλης ργοσοηΐταν, 

ΡοΙ ΙΧ μ0.ς. 
᾿Αλωπεκόννησος, εν η 115 ποτηςη, ὅς ΗεἸ]εἰροητί ΟΠ εγγοπεῇ οἰ αΐτας, 

1τηἀε εχ ογάσυϊο αάερτα ποπηξη, νι δὶ Ατπξηϊςηίες οἰυϊτάτοιη 
ςοπάστουτ, νἱ γυ]ρηιπα ςάταΐος ςοπηρογηἴςης. 

Αιἰλωπέκουρος. (αὶ. ν]ρίηά,σεπὰς πετθα. ΤἈςορἣτ.11.7.ς2ρ.1ο.ἢ1- 
Ἰἴοτγιρ!αητ, ἃς Ρ]Τη.110.21:ςὰΡ.17. " 

Αλώπηξ, εκος, ἡ, νι] ρες, αῇραὶ τὸ αλῶ τὸ πλανῶ καὶ τὸ ὧψ ὠπὸς, νοΐ παίζω. 
ΕΠ οτίαπι γυ]ρεςυΐα νοι! στὶς, μος σαῖς γοΐατ Πςυς γςίρογι]ογ2, 
ἀς δηΐπι. ΕΠ δὲ ρ ζἰς υΐας ποπη]ηἰς [ι0.7.ςαρ.το. αλούτηξιρο- 
πιιβ ετἰδπι (αἸτατιοπὶς ἀρ ἃ Ηςείγ εἶν. Αλώπεκες γεγὸ Ἰυτογη πη τὸ 
Βοτιιηὶ πγα ἴοι}, ΡΟ ΠΧ 10... Οἱ 3. ἐν δῦϑεν Τ᾽ τίω ὀσφίω μύες, κα- 
λοιμύσαι ᾧόαι καἰ νευρομῆσραι,κὶ ἀλώπεκες. ΑΙ Ποη.Π1.9..ὸχ ΟἸσάγομο, ο 
στίρκες μυωταὶ καϑ' ἑκάτερον μέρρς, αἰ οἱ οὐρᾧέας, οἱ ἢ ἀἰλχώπεκοις οἱ Ὁ 
γευρρμήτρας καλοῦσι, Αλώποηξ ἃ βοιω ἐλκύνει λἀαφίιπλ νἔατρατιπιῦς 
4υμμ. 4υϊἀ μγαῖος γάτί σης ηῚ δος α τ, αἰλώπηξ αὶ δωρρδοκεῖται ν Ρα-- 
ταῦ πηϊα ἐς ἔις αιιος σαρτᾶτα ἀϊβίςοι!ς εἴς ἃς ἀσηὶς «ΠΠἸςοτς, Οτατί- 
ἢ: ἀριὰ 514. υμδῆν᾽ ἧς μὴν ἕκας Θ-, ἀλώπηξ ἐ δωρφδοκεῖσα.. Αλώ- 

σπηξ οτίατα πηεταρ μογίςὰ ἐϊσιτις μοπιο αἴτατας » μοπιο ἔγαιάμ τς 
Ἰδυτης ὃς ἀο] οὔτις Γυ σα οαρ.13. ᾿ 

Αἰλωπὸς αἰτιτις αλωπεκώδης πανούγγος) ΟΡ ἢ ἷπ ΤἈνεῆε. 

Αἰλωρῆ ται. οἷν οαἹξοίες ΠΠ πάτα τινος] ἀγθαιαπη,οἱ ἐὺ εἶλας γεΐ ταὶ ́- 
λὼς φυλαάσσογτες. 

ἄλλως , ἡ ἀτφανῖη σα τογίτας ἔδεε τγίταγάτατ Ε απησπτατη αν ἔλις ἴσιΣ 
«λίζω,"α εἴϊ, εουρτοσο. Εἰγπιοίοσ. Αἴλωρ καὶ ἀλωὴ να ἡὶ ἁλωγία αϑοφὶ 
πίω τῇ αφαχύων σιωαϑροισιν, Εἴς οτίαηι ςοΥΟ ἢ Δ δὲ ΟἸτΟι} 155} 1).οσ 
οσαΐος γα οτιαλ,ὄφηος, τὴ ἸΝαταγα  θιι5. Ατηζοτοΐ. ἀς πηαηάο, ἐ- 
λως δὴν ἐἴμφασις λα μτορότητος αἴςχκ αὐείσυγ ς᾿ διαφέρει ἢ ἔρεδὸς, ἔτι δ΄ 
μὴρ ἴρις υξεναντίατᾳώνοται ἡλίκ τὲ χ σελίωνς, ἡ 3 ἅλως κύκλῳ παντὸς τ΄ 
φυγ14 οἰἘναγθὰ οἱὲ φάντα ᾿πηασὸ (γάςτε:ς ςανττατῖς νηάιαμε 11ὰ- 

γατα, αξξειυις Ὁ ἀτοι σα οΠξι ἀιετςης,αιὸδά 1Πε ἃ τερίοηοσο. 
Ἰΐς ἃς υης γΐσπάαπι ίς σκαιδες,, αυυσι Ἄγολ γάμϑ τοτιιν) ἀπι- 



᾿ς Βῖτα εἴποις οἰτου τ. εἰ οτίαπν οτθὶς ὅς ροτὶρ μοτία 50 711ς ὃς 1μυ- 
ῃατᾶς ἔξατι ααγδίτυς ἃς οἰγου!ας, ἀρὰ “ΕΙΣ Ηγ]  ςοἢ πατυτ λυτοπι 
ζλωτράλω χἡ ἄλωοςιδς π΄ Αςοιίατ. ἄλωα (Δ πατῇ. ἐν τὰ ἑκαύμ. δι- 

᾿ς γομΐων «ρὲ βεσὶν,ἐμίω ἐφύλαξεν, ἄλωα. Εἰτ αὉ ἀλὼ τὲ σιωαϑρείζω. 
᾿Αλώσεμος γα, κὶ τν ΠΟ Πηρ το η ἴα) 1»! σαρὶ νοὶ σαρτατγὶ Ροτείξιοχ- 
τυ αδ Πρ, αλώσιμός μα, αυΐ ἃ πο ζὰρὶ ροτοῖς, ΡΙυτατοῖ ἴῃ Οα- 
Οχλο, ἐκ οὔσης ἐλωσίμον πόλεως ν Πυέτ ντὰς σαρὶ ἤθη μοίΐοῖ, 

᾿ καταληπῦός, 

Αἰλωσιςιίως, φαρτίαϊτας, Ἐχριιρηϑτίο, σάρτυτα, σαρτίο ἃζ σλρτατίο, 
πόρϑυσις χὶ ἐξημωσις. ῬΙΑτο νόμιγ μέγα γὸ ἔγκλημα ωϑὸς αἰκῆν' κὶ πῆς 

᾿ ποίας ἄλωσις Ττοῖα ἐχοίάϊαπν. οι στο ἀραιὰ συμ ἀσηνν ομεμα ρτὸ 
᾿ ἀοργςβορΠοηο)ν ἐφ ύχάσης ἐλώσεως (δ δεσμοοιὶ μὴ παυξϑδω δυσλα- 
" σιξζωννδιο. 

Λλωτὸς ὁ ΠΟ ΠΊρτο ιρη ΠὈ 115, οόρτυ [εἰ Πςν φαΐ Εἰς "ὰ ΕἸΠῚ Ἰ᾿ρἀυςίχις 
Ῥοτείε. τὰ νέσοις καὶ γήγα σώμα τα ἀλωχεὶ, ΡΒ ΠΟ πὶ ἐς τομηάο, ἱ. αι 

᾿ πιοτδίς δὲ [ππίο σοιτρίαπ. ὁὅὍϑοι. 
. τι αὶ ὀγϊα σι ςιρογροταυϑἱυ ἀφ οςῃΣ»ἰσσαΐες, αἤΠ ἀυμς,ἃ νοις 
 Βολωραωνηυϊοίςοινη ἐς αλώρητος αἰγῶν ἁΠΠΠἀυτιπὶ ργα ἐιαλνρυΐηλα 
του: ΡΙατατο ἢ ἀλωφητοις ἐγῶσῃ χατετέτριπῆο, αι ἀαῖς δ] ὶς αιττὶ- 
᾿ταρλίξιι ἐς αιτίσατιις οἰκ, ' 
ἡλώφυτοςγενδἴοσιις γἰτῖδιις ὃς ατδουῖθι}5 ςοηίῖτατ. 

ΠΑ ΜΔ, ἤπιυ!, νπὰ σαι» ἰκατί τιν οοάςπὶ τοπαροις, ἴτε πη, (Ὁ πγπγα, 

᾿ (ὰροτ Ἀπονίητοτοανοο πα πλαηἰτογυραγί τοῦ, ν ργ πρὶ μιν ρ τοι 5115, 
 Ῥιἕδετ ταπιοη ἂρ ὁμοῦ, αυτίοτε Απλπταπ.ϊΝ το μα φὐυοηθίυνη 
ς᾿ τοιπροτῖς οἰ, ιο νεγὸ ἰοοί.Υ ης ἀϊεϊπιυς, Σόλων ζωᾳ ἐγυῥετὸ αὐα- 

τῷ σχύϑη.. ΒΌΪΟΩ ἐοάςπι 40 Δπαοίναπῖς τοπηροτς πάτιις 
᾿ς οἷδε ΄υο ἰοςο ἐμοί τηςρτὲ ἀϊχετῖς, ηαπιὶ σοῖο Αἰβεηῖς, Απα- 
᾿ χροὸς γετὸ ἴῃ 5 γε νί {τ ρτοσαατας. ἢ ἂς τγαάῖς Οταπγαιατίςος- 
Π ππῃ Οδίδηιατίο,, ἐμούτάπιοη ἡοπ (Ο] ὰπι ἰοςὶ ἁάυςι. [ξᾷ οἰἰλπὶ 
τοπηροτίς, γι αἶμα. ΠΠ12.1. εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμιός τε δαμιᾷ τὸ λοιμοὶ ἀχαιάς. 
Ἢ Οἰιοά πιράϊς ὧμα ἀισαταγιάοοςς Ατιτοτ. ἴῃ, Ολτερ.. λείμο τι}- 

Ἰτατ,άμα τῇ μητρὶ νῆα σαπη πτᾶῖτς. μα τῇ ἡμέρᾳ, ρτίπια ἰπσογίῖ- 

Ρ] ατατοῖ, ἀς ροετῖς αυάιςηἀΐ», τι ἢ μάλλον δῆτ σομᾷν αὐτὸν ἅμα τῳ 
 ππρρσεάγειν τοῖς ποιήμασιν γ αὐθιις γοτὸ πηαρ ἷς Τα! Ἐΐτιις Πγιὶς εὐμππὶ [ἴ- 

πιαὶ ἀτηυς χά ροςπιατὰ αἀάιιχετίπιις. ΟΠ γγ(οἰΐοηι. ἐγὼ μα τῷ 
 πὸνλόγγ ἀκούσαι αὔτον 9 δέει τὲ κ᾽ Σποράᾳ σεωειχύμίων, ἐρο {{π1}] ἂτ- 
ας ξιπηὰπῦ παης ἀοζερὶ , τρετι Ἂς ἀπδιτατίοης (πὶ σοττερτιις. 
ῬΙατατο ἐπ ΡΟ Ις. ἅμα ἡ μέρα λείαν ἐχαύν εἰν ἔμελλον, Π πγὰ] ἂς 111- 

 χΙετιρτσάλτι ἐγάης δέζατι, ἄμα ἕωφίαὉ ἐχοιταπι διιγοτα. ργ πὰ 
. 4 υςε. Τ δυςγάδρυς εὐπάςιῃ, μα τείχισμα, ἀτιπὶ πτάτιις ξεθας, 
ἅμα τῇ τομξ τη] ἀτηὰς ἱποίίαπι εἰξ ἅμα ἐκ ψύχεται σαντε, ἤπια] 
ταις τοηίτίτοτιτ, τὶ ρ οίοίτ. οἰμ᾽ ἐμοὶ πισςυ πη. Ατ ἡπορίδυ. ἅμα δυμ 
ποσίω αὐριπτυ δ, ἴῃ ᾿ρίο σοπυιϊοΐο ορατηδυ λῆς. ὥμα τι φανμύαι. {ἴ- 
τῦυ] ἀταὺς νἱζις εἶ, ἄμα τῷ σωϑίωαι, ρτατεταυὰκν φυὸά ἱπςοὶα- 
 χσηῖς εἴ. Ηοπιετ. ΟὐΥ ΠΤ ξ, ἀμ᾽ τοὶ φαινουδόγφι ἄλϑονν ἰὰ εἴτ, ἀΠΠυ σα] 
ψοπογηητ. εἰ ἥπο σαί: υποϊαη, μα τὲ οὐ ἔῆπτη δὲιθ- ἐδόκει ἡμέρᾳ 
τέχνης ἐναῤχεῶι, Ππιάϊσυς φυΐρίολη Δα: ἀττὶς ἀἰες ἀσοδηιοιί νἹάς- 
Βάτας. [ἀε πὶ ἴῃ Οα]]ο. ἡ ἄμα λέγων εἰσ τεἰ χεῖρας ὀρύίγων ἀντῴ ἢ πλα!} 
ἀταυς ἀϊχεγατ, ἱπστεάιςθατιγ. ΡΙστο, ἡ ἄμα ὡοὺς ὃ ἀκόλουθον, παῖ, 
ἐδ» ὃς σαπὶ ἀϊξξο αὐ ἴεγαυ πὶ αὶ ἰςααςδαταγ, Εἴα, ἰηηιιῖτ» ριιοτ, 
Εἰς μυ. ἅμα αὐακερύπει κα ἀφαιρεῖ ται, τι! ἀταὰς ργομιητίατγάα- 
Ἐπττ, ἄμα αἱ ἡξήσῃ, ΡΊατο ἐς [ορ δ. ἐἰπγα! ἀταας δά ριιδοτζάτοπὶ 
γεπετις. Ὀοιηοζηςη, ἅμα ἀκκκόα μά τι χἡὐ κα ϑίςαμῆν » τπ0] ἀταις 

Ο ἀὐάτυἑπγιῖς 41:04} 4Π}5 ΠΟΠ τι. ἅμα ἢ τωῦτα ὁ κκεόδημος εἰ- 
μήκει, ἡ ἐπεισέπεσεν καὶ ἀλκιδάμας, Ἰὰ εἴς, Πἰπτι] τας πας ἀϊχυῖει 

᾿ς ΟἸεοάεανις» ἴγγαΐτ ὃς ΑἸοἀληγας, ἅμα σα πιί πάτατη αἷμα μῆν γε μα 
ἀττιςορυΐ Ος [11.4.61]. 4]. 5. ητυ] νι ἀϊοείραης (ἃ ρυΐτραι- 

τ σαι απο ά σοηζτα ἀταις εἴζετ ἀϊξευπι, ὅς ἱρη ροτιηἴξητ, ρτα- 
Πίαπε ρτίἀϊς σοπιπι! ΠΤ εητο πα! ντ αὶ φυϊὰ ροίΐεητ, ἀς ἱπάυξ τς 

ΕΠΠσπάο ἱπιροίταγεησ, μα 9 λαξαν, ἐσίγησε μικρὰν, ντ Ἰσίτιιτ ἀζσο- 
δ ορ ει, αἱ! πιαητίίρετ Πἰςητίυ πὶ ἀσευατιάμα 5.4, δὲ ας ρτγατεῖοα. 
᾿ς ἄμα δὲ ἄκκο, 3. ταπγ,ταπι, ἅμα ποιήσαιτο ςοπηςέξζετς δέ ἀπγρίε- 

Εἰϊ,ἀϊχίτ Χεηου.2. ἔπορν. τοὶ πλέον ὀρπιαξ διέχοντα μα ποιῆσαι χεῖ- 
᾿ς μρύ διύανται μα τε, (ςαισητς κα ραττίσα!α,, ρηἰβοας σνυίατα. 
δ Οβεγίοίοπυ. εἰεὲ τρρσευχ ἅματε τισε τοῦς «ἐὺ πύσας πῇ χες’ ἅν 

 χὴ σωτηρίας ' τύ χενϊϊ πιυ] ἀταὰς 44 ΟὨτΗΝΙ ροάς 5 ἀφο! ἀϊτ, (!ατε πὶ 
εἰ αἴξεαυτα, Τάς αὶ ἰδίἀθπι. διδώσκει 3 κὶ ὁ λύωορς ἅμα τε τρραπεσων 

πυβϑει, καὶ χαϑερρϑ οἷς δυϑέως, ἀοςοτ ὅς ἰὰ Ἰερτοίας , 4υἱ {Ἰπηυΐάταις 
το 2ςοιήἠϊτορυγράτις εἰ Ιάοτι δ άειι μα τε γὸ ἔλαζεν αὐτξὸ γ᾽ 
᾿πορρσευχ ἡ οὐ δικαίοις ὑποίησε,Ἰὰ εἴτ, Ππιυ]αταυς στη σοΡΙτ ἐος ρτα- 
᾿οληάϊ [τυ άίαχη,ἴοἴτος τε ἀδι δὶς. ΠΟοτοτ.ῖσ Ῥαηςρ,. ἀῳ. γδ ὑμεῖς τὰ 
ἡ αὐχῆς ἀπεσερρύμεϑα ν καὶ τοῖς ἔγλασιν αἰχὺ “δ κακῶν ἐγγύετο, {πημ] 
φπιτὴ ἀἴηις τπηροτίο ργυδτὶ (απγυ5, άτοι ̓ π δάἀαετίίτατες ἰηςὶ- 
ἀεταηι, ὅμᾳ δὲ δου ἡ χάμζανειραταεανία ἵπ ἰοστατος, μοπριπέίαιις 
Ρετῆδος. γιάς ἀριιὰ δυιἀαπι ἀμφ ὑπος, αἴ μκο ἔργον, ἀϊξξυιπι ας ξι- 
ξξυπι:Δἀασίυπι αι πιαχίπια οεἰοτίτας ἴῃ το ςοηβςοίςηάα ἐχρτί- 
παΐτατ, ΑἸΤυὰ ἴπ ἰηστατος ἀρυὰ αιιος ἢ πιιὶ ἀταιῖς ἀοςερταπι οδὲ 
Βεηοβείαπηερετῖτ οπίς στατῖα ἄμ᾽ ἠλένται νὴ τέϑγνκαν ηἱ χαῤις. 

Αἰ καὶ δια χαὶ γικύλτα » φοηοτα ἴαητ ἤςιαΠΊ» ἀρυὰ Ατβεησαηι ἰδτὸ 

Ὰ 
᾿ὰ- "δδνα,ρταπα, εἰν οἷν κοκύμυλα, 
"" 
ᾧ 

᾿ς τεγῖῖο. ῷ 

᾿Αικαλδι οι αἀαςτδίαί α ἢ σηϊβάμα τῷ Ὡερσελϑεῖν, 

τὰ] ὕπας ἀϊος "ἰαχίτ, μα τῷ ἡ δενϊαριητο νοῦς, ἀρρότοητα νοός 

Α Μ 103 

Αἰμα δον ἰδὲς ἰν γιηρ μα, αινὸ {Ἰπιὰ] οἰπν τ οτίθιι9 πδίξαητυτ ὃς ἰη- 
«οὐ οοοτηίη Ἐρίρταην δι ρίαηάος Ηςίγ ςἶι, 

Αμαζαχάθεον,, Ἰο το τ. Εἰ εἰν." ὥμαξα. 

Αἰμαξζεἶδες,μομμ , πγαἱ! ὦ μαλέαι ΕΠ οἰγςὶ. 
Αἰμαζύνειον, τὸ, Α Πα ΤΟ μ1) ν ἔς ἀϊέζως οἰ ἰοςας φυΐᾳαπι ἰπ ἀτιίοσ 

ἄστὸ ρίορο Αἰδιοηᾶς, υὸά ἴω εὐπὶ πη Πἴγυ πὶ Α πηδζουυπὶ ςοτ- 
πὰ ἴς ςοριιογιῖτ, αυυπν "ρίας οὰπὶ Αἰ ςυϊςοἴθως ςουϑιροῖςητ, 
ΡΙμτατς, τη Τ᾽ ἈςΙ ν θὲ διατὶ ἀοοςῖ μος ποηλίης ἀϊξξιχῃ διμῖς 
Ἰοςσιι πὰ αιουίλαι ἴῃ) Ομ] άς.. 
αἰμαζόνες αἱ, ΑΙ] ΣΟη ΟΣ», πη Ο] οτος (τὶς ποις: ἃ Θογιθῖς ἀϊσυητον ὠζ- 
σπατα " εἴϊ, ν᾽ τὶ οἱ ἀπ, 5ογαλι ἀἰ τας τγλά τ 4 αἱ αμαζώσαι, φιδά 
ἄρνα με νηγίς γίμαοτ, ἀΐσαρτον βοτίως αὐ ἁ ὃς μαξών, 4.41 Ππηε 
πγΔΠΊγη ἰςν αι α εἰΐτητ μονόμαζοι Ἐπάςτη Α πιατοηϊάες ἀϊσυπτυτ. 
ΨΪ αὐτοην πιαηίεγί τνεγαάις Οἱ οον Γἀς ἥτὰ οἵ δίς» ἀμαζονεῖς ἰς- 
δίτατ Ρ'6:1100.2.ΡάγΑ]ρ ἐν ἐμαζονεῖς οξίκον αν ἔλαζον αρῤζατα 
πονλὰ καὶ χοιμόλοις καὶ ἐπτέφρεψαν εἰς ἱεφνσαλη μιν  Ἰνατϊοὰ οἰ, λυ ας 
οὐ ὴι ἀοίζι αφατοντα στα ητ ροσοτ πη) (Ὁ Πρ Ἰτάπη πγυϊτἰταάτος σι 
ὃς οαπηοϊοτι πν,γουογοίσας ἔμμης ἴῃ ΗΤοτω Αἰ ςιῺ. αἰμαφάνες αὐτιαψεί- 
ρ4..1ΠΠ4.γ, Αμλαζοηος νἱγαρίηςϑ »ν ἀμἀςητέίηυς γἱτῖς σομσαγγογο» 
νι ἀϊχιον ἢ ΕΥΝρα ςτί ᾿ὨτοΓρΓοθι αἱ 3 ἀμαζόνες λέγονται ὃ) αβείθ- 
ἡ ἐφροδίπης δυγατέρες ἀγαφεῖσαι αἰδὰὶ ϑερμώδοντι ποτα μώ “ σκυϑίαξν 
ἐκλήϑηστιν ὃ ἅτως διὰ τὸ τὴν δεξιὸν μα ὃιὸν ἐκτέμνεῶι αὐταῖς, ὡς ἦμπο- 
δίζοντα ἐν τῷ τυξϑύειν, Α.}1} αὐδᾷὶ τὸ ἐν ταῖς ζώναις αἰμάν κα ϑερίζειν.. 

Αἰμαϑὔνα πὶ ἰυ 0 ἔτι!» ποτο, μα ϑωώς ἔχω, Ρ]το ἐς 1,ερ δ οιπὶ 
δεύιατίυο» ὡς τοι ταῦτ᾽ αἰμφ ϑ'αίνουσι “ἶ πολ εἶ, δὲς ἢςς Ἰρηογδη- 

τίρας. Ραμ ]ὸ ρὸ τ ομηὶ ριπροῖτίοῃς : αἰκκῳ 9 αΐνων εἰς ταύτα, τά ἐς 
δὰ δ ὅς ἰσπατισ:ηἰοἰτὰ δὲ ἰτιτὲ ἀσο,ηἰΔηΐο» ἰδ  ἀς πη. δι ἰγζοι- 
κίζομαι. 

Ακοϑεὶηδοξιὲ͵ ἐδιδάκτως. ἜΝ 
Αἰκφϑν,πιεζοις, θερίζειν, Η Εἰ Οἢ.εἷξ στίπη αἰ ρου ϑάνειν, 
Αἰκφ ϑέςτερφνεπἀοἐξιας»γἀἴμ5, 
Αἰκοϑὶς,ἐΘογ καὶ ἡνίπάο ξξι5»1 5 ἀος 15 τα τὰς »γὰ ἀἴς) ἐδιώτης κὶ από - 

δέευτος»γ ᾿σῃοτδης, Οὔ τας, Πυρίάιις, Πτογαγυ πὶ ἰσαταςν {Ἰπηρίεχ, 
ἡπιρτουάι!5οἵη ΠΙοτ 5»  Γαρατίτιις, το ΠΊογασίιι5, ἀμαϑολε ἀκρατὴς 
πρὸς ἡ δογίαδ καὶ ἀαξγύρκον » ργοροηΐιις ἰη γ οἱ αρκαῖοπι δζ ΡοΟιΠΙΔΠῚ. 
Αὐπόρβδη. αἴϑρωπος εἰμαϑης ὑτοσὶ κ᾿ βαῤξαρίθ-, ΡΊλτο 'π Αραϊορ 
ἀϊοῖς, ἀμάϑὺς ὃ αἰ μοϑειαν, [ά εἴν, ᾿πίςίας τηίοἰτἴα:, ἴσα ᾿σοογαης 
ἴμαπα ἰῃίοἰτἰδηα,γτ σοφὸς δὲ σοφίαν. [46 πὶ νόμ, ἐ, ἀμαϑὴς ὃς αἴοις, ρτο 
εοάεῃι δος  ρύτηρτο σὰ ἀν. ΠΤ δ τη νὸμ γ ατεχγότερρι μῥ κὶ αμαϑέςερρὰ 
ποεός τε τοὺς αἴγλας μέγλεσιν ἐξ) τέχγας 5. κἰ ωρὸς ταὶ πολεμικες. ἀμαϑῆς 
ὑπερρψίας, Το] 4.14 οἴἴγεχρςτς ςοητοπηρτως αμαϑιὶς, ἀπαίδεύ- 
τος γοἰδίδακτος, δ σμα ϑὴς Οτίατη τῷ Οτοίις,ν Οἱ ςητας, σκαι ἧς βίαι, 
αἰμύητος,Ὠ0.) ἰὨἰτίατυς. ΠΟ] οἴτας οὐ ΠῚ ρΓῸ ὠμαϑ ἐς, αἰμιφίϑητος : ὁ 2 
ἐέςῖν Ὁ. α μοϑυτος ἰῶ γραμμάτων αἰ πάντων, κὶ τὸ δ καὶ χεγ' μῆμον αἰαλφα΄- 
ζητος. ΑὐΠτορμαο. ἴῃ διιδς, ὁ ἀμαϑοὶς ἔφις κὸν πολυωρᾳγμωνγεδὲ 
ὥσωπον πεπευτήκας νἱ σΠΔΤΙΙς 65,ηΘςάιπ ΖΕ ϑριιπὶ τγία{ι. πτερριμμα-- 
κως δὴ “Ἷ ἰδιω τῆ, ἡατν ἢ] Πἰς πουτῆ σαι ν {πτπιΐταιγ ῥγο ἐνδηατρίψαι καὶ αἰ- 
φίκεῶτοί ἀπτοτς φιοάλπι γεγία τί,οαπι τε οτογᾶ αἴας ξηΐαπὶ δίς 
(ξααιν 4 η1 2|Π|1.,οἰμα ϑέςεροῦ πῶς εἰπὲ κὶ σαφέ τερρν-ρατοσηΐα οηἰ πὰ 
εἴ, σαῤέςερόν μοι κοὶ μά ϑέςερον φράσον, 4υαπὶ αἰϊοέξατο νογθότιπε 
οτδτι γον Οὐἰςιγαητὶ αδσοπαϊ πγιςηρογπχίετςητες Ὑτ γάίας ἀϊ- 
ςατ,πγοιὸ Ρ]αηΐτις. 

Αἰμαϑία ας ον εἰρηοτάτία, ἰη(οἰτία, ἱπηροτίτία, Γο[ οἶτας, ἰηςρτία Χ σηο- 
Ῥἤοη, ἐσκόπει τὶ διαφέγει μόνίας ἀμσϑία. ἰητοτάμι πη ρτο τοπγογίτατς 
ςαρίτυτ ὃς ἱπ οἱςητία. ΡΊατο ςρηἷ.ς. ἀλετηριό.ς τις ἐμπεσὼν αἰομίᾳ κὶ 
αἰϑεότητι κὶ τὸ μέγιςον τόλμαις εἰ μαϑίας,ϑις, αἰμαϑίᾳ χρῶμαι, ἀεἢρίίςο. 

ὙΒυογα!ἀ, αἰμαϑίᾳ ὀντυχ ἐς ἰπηργου ρτοίροτιτας,ιάςπ). Ετ ὖμα- 
Ξίὰ ργὸ αγαιδϑησία αρια ΡΙΑτοΙΕ ΠῚ. 

Αἰμαϑίπδες κόγχω ἀρυὰ Ατβοι.}10.3. ἐαχ ΕρΡ᾿ςμαῦτλο Οοηςμα σαὰ- 
ἄθδητος ἀγοηᾶ {ἰττῦτοδ. 
ἀμαϑϑεις, ὀεντος ὁνάτεη οἵη. 
Αἴμαϑος,ε ἡγάγοηα, ρΌΪαοθ δυ]ο γεὶ ΡΪυ πὶ, ρτορτὶ ἃ σαπιρὶ νοὶ {πὶ 

αἱοτιι ΠΊ.ΠΔ ΠῚ πηατίς ψάμαϑος ἀἰςϊταγ,ιαυτῇοτς Α πηπιοηΐο, ΝΊςαι- 
ἀτὶ Ἡοιπεγίαυς ἱπτογρτγετ Ετντηο]. νυ τ ἀἰςὶ ργὸ ψαίμαϑυς, αοὶς“ 
δτίους τ ΨΟΜετηοάϊες 4ια ἀΐμυϑυς κὐ αὐεπίγνως Θ.γὐω ἐκ τιν απ 
ϑιμῆσαι Χὰ καταμαϑεῖν. 

Αμαϑεωίω «τοὰ σ0 ἴῃ ρα αοτοπὶ νοὶ οἰπετοπι,, ἀφανίζω,, ςοπίιπιο 
Τ᾽ μικρὸν δωιπαγῶ ὁ ἔξ! ἀἴμαϑον καὶ κόνιν ποιῶγ ἀείζγιιο» ἀυαθας ρ τὶ - 
ταῖς Ὀτοι δας ὃς τοττία Ιου σα, ΗΠ ποτ. Πϊδά.:, πόλιν δὲ τε πῶ ἀμα- 
ϑύει, 

Αἰμαϑύδης τος οἱ καὶ ἡ ατοποίας. ᾿ 
Αμαϑᾧεινοικδνταϊτὲ, τε πιοτὸ ἐσφαλμύως. νης αἶμα ϑέφεξρν,[ΠυΡ]1- 

αἴας, ροτγτίας. 

Αἰμαία ας ἡαρυὰ Ττατζοπίος (οτος ἀρρο!]αθλταγ. 
Ἀιμαΐδυτος. αι οἵ ἴῃς οδίζετείςε Νοπη. ὃ 
Αμαιμοίκετος ὁ κα ἡ ἸποχρυσηαὈ 9.1 Πἀ0 ΠΑ τι" 8» ἐκαταγώνις 9. μίχας, 

τη ἰηρογαίιΠς, πο ΠγΔ Ὁ |1ς, ἀκα τα πόγητος ̓ να τυ 5, αὐοι τα μα χητοςν 
γαϊάς ἱπηρετιοίας: δ ταὶ ἀφάμουμτ Ὁ ἀ ραττίςυ!α αὐσπηξητι,8ς 

μα(οέομαι,ἰὰ εἰξηἸ περετυπ βιοίοννο! μαιμῶ τὸ πρρϑυμοῦμαι :γηάς 
ἀμαιμαίκετος κορὸς ὃν ἐδεὶς πον ϑυμεῖται μφέχιῶτ, Πα ζ, χίμαιρα ἀ- 
μωμακέτη,ἱπάοτηιτα, ΐμαχίθ΄. Αἰμαιβκοίκετος,, ᾿πλπηη εν γ αὐϑοὶ τοὶ 
μῖκοςνμείκος μείκετος ἀρ αΠαἴπιο ρ]ςοσαίι ὅσας σἢ ἦ,μαιμαίκαετος,8ς 
φὰπὶ ἀ ,ἀμώ φέκιτός ὑπὰς ἱςὸς ἀμαι κοί κετος. ΕἸ οπτοτ.ἀἸοίτας Οὐνγίν 

ἀ 1}. 

»» 



1ο4 ΑΜ 
ξ,αναΐας Ἰσεης, ὃς Ἡεἤοάο, ἐμ αμκοόκετον πόρ,ὉΙ τά πη ἢ εἶμαι (οὺ- 
χετον (οτιιτυτ. ᾿ 

Αὐμάκις Οτετεσίσπι Ὠ᾽αἱςέῖο εἢ ἅπαξ ἰδπιεῖ. Ηςεἰγοι. 
μέλας, κοτάοὶ τηαπιριΐος ρογ ς (Ό]ος ἀρρει!αθλητ, σοηδείζος ἀτι- 

τε πὶ οχ αἰΤἰς σοτηρίατίδιις,οὔλοις δ ἰόλόιςγ Ατμς,Π 16.1.4. ] ον Πὰς 
Ῥοετῖδ,ςαν ύων βεξραϑὲς ἀμέκαις- ἶ 5 ΐ 

Αμαλάώηειν,α]ι] [στιθαητ ἀμαλάπηειν, ρετάεγε, ἀο!τ τιοτε, οἷα τὶ ἀμαλϑν» 
τας ἁπαλὸν καὶ Θ͵φϑεερτον ἀφανίζειν, ΓΚ ΓΟΡ ΗΓ, κρώλαψε χορ χαρίθ’ κύων, 
Ἡείνομορτο πολύ εἰν, πορϑ᾽ εἶν. - 

Αἰμαλ δύω κ᾽ ρον ἡ δὴ : 
Αἰμολδώσω, απο! οτ, ὠμαυϑήω, μαῥαϊνωΟοπΐαρο, σσοαϊτο, χοκοποιώ, 

 ποκρύπήω͵ ἐφλσίζω, ᾿πχηχίπαο νἀ ε]ς ον οἰδίσατο, τα εἴας ον ςουίρατ- 
εο; Οδ] τοῖο, σστγαπιρο, ρτίπια γααΐν τογτία Ιση σα. Ηρροῦσγας. 
1|8.2.γυωαικ ὄμματα ἀμαλδιώεπαὶ Ἰά εἰ ἐφόνίζετω μαι ρούῦται. δστὸ 
πῷ μαίρω λάμπων μαρω, ὃς σαπι α ρτίπατ. ὠμαρώϊγηἀο ἀμαλώ, ἀμο- 
χιώω, ἐμαχφιυμίῳ γοὶ αὐοσὶ τὸ ὁμαλὸς ὁμολιύω. δε ᾳ οτγαητ Ἡ το 
ἃς Μειποάιας» [τα ἀξαισοητος: Εἰς Θη1ΠῈ δπὸ πῷ μέλδὼ (ςοὨ(Π πΊο, 
φοτγαηρο) μελδιω ὃς παταῖο ἔ ἰυ ἀ μαλϑυυύω, ὃς οι εὐ ὅλητειτε- 
κῶς ροίτο ἐμαλδιώω ἈΡΟΙ]ΙσΩ. "δ. ρτίπιο ἀγσομαιῦτ ἔσκεν ἀρίορλ- 
διεωΐουσοι φόγού τέχίϑ», Εἰ πγοτ. ΠΠ124. μι, τεῖχίθ- αἰκαλδιυΐα) ποταρδια 
υἷϑ. εἰσαγαγήντες νἹά οι, ἀφόρίσω. Επίατιτας πος τεξϊὸ τὸ τοῦ ἀ- 
μάλυς. 

Αἰκϑύλϑακτος γ) ἱΠγΠῚΪ 9.» ἀιγης. ν σκληρὸς γ ἐμοίλακτος γ ἀὐέγδοτος, 

Αμαλϑεία νας, σαρτᾶ ας ἴοιοπα ἰαξελιῖτ. Ὀἰςοίτιν ἃ σταοῖδ ὡξ οὐ- 
δανία., σαΐας οτίατι στ απὶ σογοθαητ᾽ ΠΥ̓ΠΊΡΙ. 5 {1135 Οτοτσηίες, 
Αἀταίϊοι δὲ [44 ΜεΙΗΪεὶ Πἰτα » μα: ετίατη πυτεῖσος ΓΟ ]ς ἔα 
ἀρρε τα, κέθας ἐμαλϑείας, Οορίᾳ (οτηι. ιάς Ρτοιοτγῦ. ἐς 
Ἡῖς φαϊΐσας οπτηΐα αἰἤπμητ. ἐν θ᾽ ἵνα μοι βί(Θ- δοὶν ἀμαλϑείας κέρας 

αἰγός." 
Αιμαν ϑεῖον, «, τὸν δ. δ᾽ οτμεοα τη τι ξε  Πῖπηα ποπιοη ἀρυά Οἰςοτο- 

πο πὶ δά Ατεῖς,118.1. 
ΐ Αἰμαλϑδύω, αν τἰΡ]Ιςο,ἀΐτο, πυτγίουπλυϑιυὼ πλυτίζω τρέφω. 

Αἰμαλκεεῖν, ΕτΥ πτοίοσ. τὸ μή ῥιηριώ. 
Αἴμαννα, ος, ἢ νπὐδοϊρα ας, δράγμα, δεσμη ἥδ᾽ δραγμοίτων, Εις συΐας πγα- 

ΒΙΡα]οτα πα. ϑορίοο] Ν οὐ δσὺ πῷ ἀἰμᾷν εἰμ ὧν, καὶ ἅμα ἀοκλίῶχ,, [δὰ 
αἴροαὶ τὸ μθβῦλον καὶ ἄγιοςνντ ἔτ ἀμανλα ἀιξξα, ηιὴα ἢτ πηαμιρα ας δά- 
αἰτιοηδ [ρίσατιπη ὃς αἰτας αἰτις νπὰ ροηςηάο. 

Αιἰμαλλόδειν, Οἱ Πρ το, δραγμϑύειν» Ετγ πτοίορ:. 
Αἰ κού νλιον ν ψἱ ποι! α πῆ 10 Πσαηταγ πγογσίτας ὃς πηδ ρΠ 1, οὐλό- 

δετον » ἡὶ ὠρέδεσμον, ὁτιᾶπι γοσᾶηξ. ἀϊοίτιιν ὃ, ἀμφόγλα, γιάς Ἐπυίζατ. 
144 σ. 

Αἰμαλλοδετὴρ,ἤ οος δ, αἱ ζΟἰΠ σὶτ ἃς Πρ πιηΐρα!ος. ΗἩατοτ. Πα 4. 
σιϑράγματα δ), ἄνα με3᾽ ὄγμον ἐπήτριμια πίπῆον ἔραζε, Αἴλλα δ᾽ ἐμαλ- 
χοδοτήρες ἐγ εἰλαγοῖσε δέοντο. 

Αἰμαγλοδέτης κ,δ,ρτο πιοίϊοτε 1π ΕΡί σγᾶπη ὅσαρι4 Τ᾽ Ἀςοογί τι πα, ργῖ - 
πιὰ του δου ηάα Ἰοησα, 

Αἰμανιθυ, ρευἀἰχ. ὐμαλλος)γοθαίτας, ἐφου ὅς. ὶ 
Αἴμώλοι, Ηεἰγολῖο την φυ τοὶ σικύων ἡ εἶν" ὁμοίων Ρ] χητΔ: ΟΠ οἰ ΠῚ ΘΓΙΙΠῚ 

δατ ΕἸ αἴπτο ἀϊ αἰ ἱογαπ,. : 
Αιἰμαλόφερτο ἀπαλὸς, ( Ζ οἸΤοὲ π᾿ πγατατο ἰπ μὴ "ὁ εἰϑιεγὴς ἀρ ἃ ΕπτΙ- 

Ρἰ 4. Ηοπτεν. Ὁ ἀν αν᾿ ἀμαλίμὶ ἐν σιυναλοιφᾷ. ΕΠ της ἀἀιιοτὶ ὦμα- 
λῶς ΡΓῸ εἱπιιλῶς κ᾽ μέτρίως. ΗἸρΡροοτγατ. ἰμαλῶς ἐποιλλέωστ. ὃς 11.1.6 
ταουίς, τοῖσιν ὀφθαλιοῖσιν ἐν εἰ μαλώς ὁρᾷ οτὰ οἰδ, Ειο  , ῥαδίως ντ ἀρυ 4 
δαπάδην [10.2. τοὺ σττία ὑκ ἀμολώς τωρϑσίεται. (οτι δίτιγ οὐ ἢ αἰ μίῳ - 

χῶς,ἰᾷ εἴς, Ἰδια!τοτ,πγο Πττοτ, Εἰς] ὁ, ἀοοαιὸ, τα πδγίϊτογ,πηοάοιατὼ, 
δὲ χιοι δυκόλω ς ,ὠδδνενῶς, ἐἰπλῶς.γ]ἀς Θαίςη, ἴηι ΟἸοΙΓ ἱξεο Μ.- 
ςεἀοηῖςλ. ᾽ 

Αἰμουλῶς, νῖάς Αἰφλ ός. 
Αἰ κουμυλὶς δὸς, ὃ, ΕΠ Τρ ρόοοτγατος ΠΠ5.1.46 τη ογδῖς πιι ἰερτ  θας, οὗδῳ μί- 

ξας ὃ καὶ μέλι, ἐμοωμολίδας, εἴ τα ἐπ᾿ οἴνῳ μέλανι διδὸγαι πίνειν. Οαἰεη. 

10. σ]οίεπτατ, Πιρροογαῖ. ἀμώ μηλίδες τοις Πα 41 π| πο ίρ 1}: 
ἘΧροηϊτι σι 5 ΠλΑΘΏΙ5 ῬγΟΙΙ ΠτΙ15 1 [ταὐ ἴα, 8. οἷς ταὶ ἰδ ἀατ Ἀ0- 

τπότοπι Ὀ]οἰζοτί οι. Ατ παῖς, τινὲς Ὁ) τοὺς ὅπεμηλίδες φασὶν ἐξ) 
μήλα σμικραὶ ἀΐγρια. Ὠ]οίςοτίάες νογὸ ἰτθτο τισαρ. 171. ἢς Ἰηπαϊτ, 
μεπαίκα ὃ κὶ ἑτερόν ὅδιν ἶσος ἐν ἱτωλίᾳ γμωνώυδωον, ὃ ἔνιοι ἔα μυλίδει κα- 

χούσιν οἱ 3. σιτοίν ον ὀγομεί ζουσῖν, Αριιά Τ᾽ ΟρἈγαίζα πὶ τγία (ὰπτ πιὸ- 
{ρ11π σοποτα, αὐϑεὶδ' ὧν, ουτώνι(θ:, κὶ αὐϑύωοειδεύς. Οα]οημς [10.6. {πι- 
ΡΙΙοἰθηι. ἘΡΊ πο Θηπ δοεγίραην [τίγροπὶ εἶδ αἷτ, πὶ σαῖς οχὶς- 
Ππιηχοῖ τα] πὶ οἵἥς (Υ] εἴγε πι: ἀρ ροΠ]ἀγὶ ἀατοηι ἃ τατος [τὰ] 
νηεάοηδπηγ, Θαϊοηο [δ ίσγι δῖ: Ραμ ]ι5 2Ὲ στ πεταςίξα ΡΙΤαΐις νης- 
ἀοηοηι ο1ΠΊ ΠΟ ΠΔΓ],} ἃ εἰ γαγίσατι {τι ξειζαμοπι Τὶοίςοτιά. [η5...Ψ 

(αρ.176. μεμούκυλα νοσατὶ τγαά τ: 8ς Οα]οη.7.ΠπΠῈρ]. μημέκυλον)ςοη 
ξχάϊτι δὶς οηττη (ογ δῖ: ΠΠΡ.1ς, Παρ. 24.Μ πο ά4ο ροπηῖϊ ᾿π]οοταΠὶ, 
νῇ Οὐ] ΠΟ ΠΊΘἢ ἄγοι ΠΊ ΘΏτΟ {τ ν ΠῚ τα τὰ ἢ) οἀσπα , ἀιθθις ταν 
φάθ ΟΠ  Πῖθιις πος ἀρρο Δητ Οτςοὶ, οἰπάγοη πὶ πη ΟὙ]}Π1. 
Ἐχ αιο ἀρρατοῖ τουτί ἀε πὶ σοηεγα οἵΐς, ὃς ἀρ! πος ν αἰἴο πο πιίης 
ἀτθατας νοσαταγιΑταις τα ἰδητίς [19.23.6 ἀρ.8.Ατδατας ἤὰδ νης- 
ἀο παυῖς, ταΐλιηι ἔστι 41 Ἰ] ἐπὶ φοποοξείου! ἃς Πσπταςοῖο ταα- 
ΤΠ]οπὰ ΑΡια ΠΠεἰγ οἷν, σονταρτὸ Ἰερίτας ρτο ἀμαμηλὶρν οἰκο μην θ:ν 
ἜἜοΣ 3.9. ἡ μύύλε, καὶ μεσσίλου. τ δησρας 18.1.4. αἱ δ᾽ ἱμᾳ μ(οελλίδες 
(ἰερο ἀμφ μηλίες γὰκ εἰσὴν οἴ πίοι, ὡς τινες οἴονται οἰ) ἕτερόν τι γὼ ἔϑνον 

γᾳ, ἀπὺυρίωιογ. ΑΥ Ιτσπηοηος ἀραὰ Ἰρίμι ὕοοαῖ ακῷ φονύδως, Ας- 

Αἰ κοένδακον, οδίσυτι πη, δ ἀπῇ ἀρ ἃ ΑἸ οαδιιΠη, τὸ ἀφανὲς κὶ ἐφανιζά- 

᾿ Αἰκώντεονρτο Αζόδυτες ἀρὰ ΠΥΓΟΡΒτοπ: 

Ἀ΄ Μ' 
τἈΙτις ὁμομηλίδοις, ΑΞ ΟΠ ες, εἐπίοις καὶ γῆ σος φέρει κοατίς'ας 7) τεὸς ἐφος 
λωνίᾳ χῳλουυῆϑας οἱ μι μιφυ Νλίδ ας, εἰσὶ γδ ἐπ᾿ύρίω οἱ τε κὶ ἡδεῖαι κἰ λυ ΐαμο 
Οὔπτετα γῖάς ἴῃ νοςς Εἰ πιμηλίς. Ρ »ὮΣ 

Αἰ κουμέξω [αβέοσατς, ϑτοπνίξαι. Ἡ εἰγεῖι. δ 
Αἰμοφόμυξις ἡ γσοηὰς νυο;, ἀξέξαις ος φαφυλὴ, ἴτε Υἱττῖς σι ἀδατε σας 

πιι5.Ετγπιοῖοσ Αἰμαμαξιὶ νας ἀυτοπι τὰ ἀϊξξαηι ε ἰἴς, πήρᾳ τὸ ἐμ- 
μίξοι, εχ 40 Πετὶ ρυ λπγ. Αἰμυξὶς, τη4ς ἀατοη Ρ]ςΟηαίπιο ας 
πεοπῇ ἀμ μῳ ξιὶ. ἀποηΐαπη νἹἀ. αὐαδεσμιοιιώ ταὶ αἱ αὐαδενδιράσες ἡ ἃς - 
συ εεσμιοιυῦ ταὶ τοῖς δὲν δδοιςγ νἀ ὃς π ατί τά] ἀισαητατ νῖτε συο το 
τες ἀριιά [ἀτπ. ἘΡ ςΒάττπιις, ΕἾΝ γᾷ κα ϑειλείοσᾳ ἀν᾽ ὠμσξύας φέρει... 
σειπ φῶ διοὶ πῇ -δ' χεγει εἰ ριοο μου ξύ ες. 6 Δ[1ο ΠΟΠηΐης αὐασὲν δδας ἀϊοῖ τος 
τατν 14 οἵδ, νἱτῖς ατοι Ἔνια. Τοτ δ ιτατ ἠῃ Ετυ ποίους. ἀμ μζουξεὶ αβδανς 
τὸ ἐν μον τίζεδχ. Ε οἰ γ οῖο ἰ κού μυξ οτἴδην ἂς οἰαυο ἀιοίτιτ, α΄ 
ἔτος νείατ Ρεάεπὶ ατουΐζετ, ὃς νῸ γα ΠῚ (υἰρεηάατ. Ξ ; 

ϑβρον,ρτῸ ἀμιάλδεινον: 8 1] εἰ μφυλιδίω! εἰν, τὸ εἰφὸμίζειν, Ν 

Αἰ μρυνίτυς γ Ὁ) ὁ γξχασας » γε] ἔμησ! ἰρεοῖος » “ΜΕ ρίποῖς ᾿ἴδτο ρείπιο. 
σαρῖτο ἰερταασε πιο [δρτίῃιο. Πτοίςοτί ἀἱ [το 4. παρ. 2ςουνίςς 
Μύκης ᾿ 

Αἰμ(φνο εἰδὲς, αὦ πχοητῖς Α πη γα! {τὰ ἀ ΠΕ ΠΊ,. 
Αἰμίϑένορες ξαγα συγ δδϑενοῦ ες ἡ λέϊ οι Πα» Η οἰ οἷ, 

Αἰ κοντευτος, ΠΟ γατισ Δ ης» νΟ] ἐς Π10 ΠΕΠΊΟ ψΑΓΙ Οἱ ΠΑΤΌΓο τ ἀϑέω-, 
τος κα εἰποπῆ 9: ,αξειαὸ ὃὲ ρα} Πὰ αὐττατ. ΜοίζοΡ. ἯΝ, 

Αἰ κρξανος, ἡ αἴδοὶ τὸ ἀγα, ξω, δὲ ἃ κου, Ρ]αυΐζγα πηι, δ ΡΓῸ δοριθμτγίοςσ 
πε ροηΐτιτγ, Οε Π πς [10.2.σὰρ.21. ἀρᾷ Ηςἤοά.τοπα ἔριτῖτα (ςτῖττῦς 
Βιτιιτ, ἐκοῖτον δ τε δούραα᾽ ἀμοίξης. τα πὰ 4101, ἐπ᾿ ἀμαξὸν ἱσέρξιον, 
ἀχϑυς ἀείρας, δὲς. ἀἰκοξα ἐχρουιταν οτία ΠΔ σατρΘΏτ ἢ, αΓΓΕς, Γι, 
ταις σατγιο μα. ἐσίμη. [ιιοἰαῃ. ἕλίω πίω) αἰ μφυξὸρ ἐπεαπσαί σον τοι! 
σατγιιπι ἀτιραΧ !. Ἡετοάοτυ. αἰ κοξα τετράκυκλίθη, σαττιο δα ααα- 
τιον τοτατατα ἀμαξα ὀυτρόχαλίΘ', ΑΡΟ ΟΠ ΒΒοά οἰ ἀμάξοης καλεῖν 
Ρτοαοι δῖ πὶ Αγ Ητορμδη. τὲ πο Πεπιοῆποπες οἱ μού ξηφνρτο 9 
ἄἀεπι. Ἰάεπι εἴτ ἀρὰ Ηοεῇοά. ἐφ᾽ ἀκα ζυς. νιἊς αὐ κού ρφυξα. ἀ ζοξα 
μονοίςροφθυγιριὰ ΤῊ ςορτ ἐς ἰντ. ρ]ητ. ΠΡ. 5. οαΡ.8.(Θαζα, ρΡίδιι-, 
ἄτταπι νηϊμς γοττὶ οἷς. ὁ μαξα Ρτο 5ἐρτεητγοηΙθῈ5 ν» ὃς σαττα σοε-ο 
1ε ΠῚ. ΗΠ οπτογ, ΠΠταα σ' εὔκτον 8 ἰώ κα εἰ μαξὸυ ὅθίκλησιν καλέουσιν. αἷ- 
εἰούξα τὸν βοιω ἕχκει, ργοπεγδίπην ἀρ ἃ δ, ἀ4πι νίπτρατυπηασαι, 
υ!4 ρταροίζειὶ Πτ: ὃς Ζυυ τὴ 14 χιοά ργαϊζαμείας εἰς, ἃ ἀετοτοσ 
τε ἀσιτογ ἄτας ροτεγαίτοτ. , 

Αἰ μαξαία ἰάεπι φιοὰ αἴμαξα ἔιξξιπη χτ᾿ αὔρῳγωγίω), ἙυΠ. 
Αἰ μαξακαίφιον, ἀτηνϊπαεῖτια γο ος καὶ εἴμο ξα ἀιοίτατ τεῖτς Ἡ εἰσ οἶνο, 
Αἱ κφξεία. ὁ ἥδ᾽ αἱ κουξων φόρτίΘ: νεΐτος. : 

Αἱ κουξόυο μᾷν Θ:,», ὁ, ρ] αυετῖς Βα 15. ρ]αυ τὶς νϑξξας, Υ 
Αἰ κουξϑὺς ἑως ὁ, οἰ Πατίτιεν σατγμσατας)ς ἢ τ ἀάτίας » δΔυτ  σαγι δείσας, 

ζόυγυλάτης. Ἵ 

Αἱ κουξόύω, μι ϑύσω, «αν. κα ΡετΟυΣτΟ, ααγί σοῦ. μα ξόν'ομαι, ᾿Δυ εγῖς τὶ 
φεηαις πὶ τάσπειις » τος ττίσας γε » Αὐτίδη, Πδ το 2. ἐς Α'πὶ 
Ἰεχαηά. 

Αἰ μαξηδόνια, τοὶ, οἰ Δα ΐσα}] αἱ τη Ρἰαυετο γοῦδπι εχίγο ρτο σθητιηις ἣν 
ἃς ἐν ἔλατω νοσαητατ. , ᾿ Ὶ ; ἣν 

Αἱ μαξήποσδες τιν σαττα ἰἰσπα ἴπτ ΘΠ Πα ΠΤ ΟΥ̓ υὑσερτερίαι ἀϊξγΔ. 4ο-, " 
τυτι [αιοτὰ ϑαιοφὶ. “1015 ἐπι ραξζα Ποῖα κἀϑαρώαι Ποηγΐπατα : ἢ] ἣν 
Δρτδητιιι οἱ ίφρξή ποδες,αχοτη τγαπιεητος ἄστη νοϊαίταγ. ΡΟ ΠΧ Ο ἔμαι 
ποηγαίξιςν ἰν.1.Η-ςἰγ οἰ. Ἰοσὶτ εἰ κουξίποσες, ε[Πέσιιε αἱτ, ὦ ὕστε γ τε. ΜΗ υἱι 
οἷας ταὶ ἴϑυ τὰ “ἶ ἀξοσι προς ἰϑέμῆνα ςρεφουῆμοις αἰδὶ αὐτεί. Αἰφη ας 
ἴῃ τπδοβίηἰς Ὁς]]ιςΙς, ορέφονται 3 ἐν αἱ (φρξίποσι.. Ν ἴτται. ἢ 0 τοι σαρ.ς 
10. Ηα τη αὐτου σα! ς ἥμο Βαπγαχοροάες ἀϊζδηταγ, [ιαιιογάηςς 
νογστιοσες ν᾽ ἀδ ἴῃ ἀϊξείοης Αἰ μαξοόποσες, ᾿ Ἷ 

Αἰ καξήρης.εἰΘ.γδ᾽ καὶ Υ,άοπι απο μα ξια 85, ὡμαξέρης σείξιΘ ρυὰ Βα΄΄ 
τιρυν α Ρ  ΑὈΠἔγαγια οἱ μοῦ ξιτὸ οοτί αι ἀἰξϊα ὅς οἱ καξνίλατίθ'. ᾿ 

Αἰμαξητὸς. νῖα σοτη ΠΊ ΠΤ: ν ΡΙΡ] σὰς ἕξις ἀρυ ἃ [τ ςσπίμϊτος. δὸς 
δημοσία, οἱ μοίξοις διοδευτος τὺ διαιπορόυτή, Ὁ ἱ 

Αἰ κουξία ἡνντα 40 Ρ]αυίτγα ττα μα [τ ὃς αἱ μαξιαὶ,. 
Αἰμαξιῶ 9», δ, Ια ένα! !ς, σαττ σαν τας, ἀΠΊΡ κε σγααῖς ντ ΡοηΔα5 νηΐι5 

Ρἰαιξγιι νης ἐμα ξιάνα ῥήματα, οα ἤσατα ἀϊσιιητιτ» αι [εἰ ψαΐρε- 
ἀα]ϊαὰ νετθα. 

Αἰμοαξικὸς, ἀτροηταγίιςν δά σαγροηία πὶ ροττίηξης. ἊΝ 
Αἰ καξύήλατος, νἱα μετ ]ιιδῃν ρ] Δι τγα τγαϊνιπταγνξζας » νᾶ νεϊιίου α- 

τὶς γ 1ά οἱ » Ἰάοησα δὰ συγγυπὶ ἀπσοηἀαπα ν» Ρ᾽ υτγα! ς. Ὀ]οΐταῦ 
ς. 

Ετίαπι, αἱμαξιτὸς γ νῸ] Αἰ μαξητὸς, ὃζ κεωφόρφς ν ἴῃ ααϊδιις ὁδὸς (Ὁ - 
δυάιτοτ. Ν 

Αἱ μοξιον,ε, τὸ ΡΟ ΠΟ Πυπὶ Ν ἀγγοη  ΡΊυτατοῖ. 15 τος, εἰ μαΐξια τεκῖαιπ 
γόμλυ. [ἀξηι μα ξὶς»Ρ] ΟἿ ΠΠαπὶ ρα γι], αριᾷ ΡΟ] ςοπι. ; 

Αἰμαξὶς ἰδὸς ἧς» Ἰο το Π]Π1,ου τε οσὶ πη. ΡάΤΊΠς σΌΤΓΕς, ΓΘ 115 Ρἰασεη- 
τανκοπ]ή. ΑτΗτορίναπος νεφ ὅπτ' ἐτρρια μίω σοι διασίοις ἱμοξίδα,, νἱοῖ 
Τητογρτοο οἷα ξὶὴς τὸ μικρὸν οἱ μάξιον ἡ πλακοιώῶπος εἶσὸς. 1018 6 Πην εἷς ς 
μοξίδεις ὃ σκυτίνας εἰργάζετο, ρἱοἴζο}} συτίασεα ἤησοθαι, ας Ηε το 
(γεἶν. ργῶτογ ρίοἱτἘ"] λαη) πραιῆσατο ἰογίδιε ἃς γααΣ σθημς δα 
αὐασδενδρρίδὸς. 

Αἰμᾳξίτίω φόρτον, ἴα Ἑ ρ᾽ σταπιπταῖ, οππ5 σατο ΐς, Ἰᾷ εἴ, ὁημς απο πο 
σαττα νολ ταν, Αἰ μαξίτης, Οταπιοη, ἄγραςτς, τοί ςοτίά. 

Αἱ μφξιτὸς Οσι5 ΡῈΥ 46 ΠῚ τιδαὺ σαγγιςνοτ σῖτα, γα δά ἀσοάυῃι οὐ ΜΒ; 

του Β 1 Ῥατοις, τοῦ ἀσοηάο γομίσαϊο ΠΠποίςης, Ηοτοάοτυς 7. 



ἉΜ 
ἀυσϑινὸς μιὰ μοιυΐν δέδιμυται, νἷὰλ τστο ςολτέξατα πιοάὸ ρίαυ- 
ἐχειαν σι ροιςίϊ. 

᾿Αυσξ ζΘονεὶ ἀμαξιζίταριου, ἡ, φαΐ ρἰαιηξτεῖς αἀίμηι νιςς νείτασ, νς 
] διγιβα. 
ΠΛ κξοκυλιεὼ αἱ Ποτονλὰς ὈΤατατοῖν ἰὼ θεοῦ] ςην. 
᾿Αἰαξοπηγεῖνερὶ ὐϊτοα Ειθτίσανς, αὐ τοπγεῖν, ΟΠ χ. 
Αἰ αδοτυγία, ας» Ρἰσαϊγογαι τις, 
 Αἰαξοπυγρὶ, οἱ, δὶ ζαττας ξισίυηι. 
 Διιαξόποσες, ατϑυΐσαϊα ἴῃ φαΐδιις νογίιπταγ γάτα πὶ ἀχες σου οι 
᾿ς μιυτηὶς ἔσττοιν, ται, σίτο,νίθς Αἰ μάξηποδες, Ἰορίτων αἱμαξίπο. 

δὲς οτίαν δρυά Αὐβιοηαηιαν "Ὁ. ἐς θοΙ λοις πγας μη. 
᾿ς ἀκα ξοτροχίαι, ἀρινὰ ῬΟΠἸαςοπ.» τοτάγατὰ ἱμηργε ἴα νοιξίρ αν Τματίηὶ 
᾿ς ριρίτας νοζαης, Ηοτμοτ, αὐ κίον τοτροχίας, δὶς απὶπν ΡΟΙυχ Ομο- 

χπαίτιςι, ἰδ ς. τὰ 3 ἴχνν δ τροχῶν ἃ Οἵμηξος αὲμᾳ τοτροχίας εἴρηκεν 
Καλλίας ἐν κύκλαψιν ἀυαξοτροχίας λέγει. 1 40 αυϊάςπι σοιηηιΣ 
εἰχτηρίϊος Τὰ} ΡΟ ]αςῖς ογγοσ. αὐ! υαπὶ φηΐπὶ αὐματοτροχίας ἀὐχιῖ 

 Ἡσπιετυς τὰ ἀ ματροχιαὲ : ηςς ργοὸ οτγδιιῖς νίωγραυτνξα ριο τος 
ος τχτὰπὶ ςοἰ ποις. δις ςοπγ ΕἸ  ψΟῪΣ αὶ ἄχεν Μενέλαθ' ἁματρος 
᾿ς .χίας ἀλεείνων. [οτειρτέίαις τοι αἱ ἀϊτ, τας ὔδ σροχων συγκρέσεις. 411} 
᾿ς δ μοδεομίας., αὶ πὰς ὁμοῦ συμζολαὶ τὔδ' προχών. δυάς ΡΟ]]ις ει (ςτε- 
᾿ς ἀΔογιερσυζων,οττας ἃς τρίς αὐματοτροχίας Ἐχρ  σΔης. ΗςΙγοΒῖις ὦμα- 

πεοχίας ἐχροηίτι τὰς χαράξεις ΤὮδ τροχών, 1.Γοτάτιιπι ππργοίΠοηςς, 
ἀκ ὁμο δρομίας ,Ἱ οκδ αρμάπων σιωαφέσεις:νηὰς ἀμα τροχεῖν πηι] ουτα 

τοῖς, νοὶ ναὶ αὐτί σατὶ ὃς συγτις σπχίττογα. γἱάς κι ΑΒ. ΠΊΟη}} δί 
 ῬοιρΒυτ) συ αίξ. ΗΠ οπλεῖ. 
᾿Αυσξωγία,ςβολῖο οατρεητὶ, νεῖ ρ᾽ αιμεγίναρυά Τ᾿ ἈςΞΟΡ Ἀγ, οτ. δ. 

3ΔΡὈ.14. : 
χκαξεργὸς οὐ ὁ Ειδοῖ ΡΙ λυ τογαπα, λγροητατίας. 

μα άϊοορτο ἥμαρ. 
Ανάξα ἡ αϊσας, αι σά ξξιις μογ ας πὶ ἀαλᾶ Άυῖτ. Ηοπτεγ. ΠῚ πᾷ. δὶ 
οἷς τ' αἰὴρ ὀχετηγὸς ὑπὸ κράύης μελδρύ δος Αἰ μφντὰ κὶ κήποις ὕδατος 
᾿ ἔἔῤον ἡ γειμονδ᾽ ει, Χερσὶ μοίκελλὸρ ἔχων ἀμείρης δ᾽ εἰς ἔχματα βάννων, τὰ 

εἰϊ,ἐχετῶ. ὐδα τὸ ὧμα ρεῖν τὸ ὕδωρ, νοὶ διαὶ τὸ αὗεὲ τες αἱειασιας ῥεῖν. 
πα πἰριφεαγματα καὶ «δὺ τοίχοις, ἘτΥ ΠΟ]. ν! ἀς Αἰ κα ρατιάϊθ΄. ΑἸμαρῳ 
παι, Η. ἐν ΟΝ. ἡὶ ἐν τοῖς κύποις υἱδρουῤῥόν αὔδα τὸ ἅμα νἡ ἴσως καὶ ὅμα- 

'λως ῥεῖν ἢ δὲ ἀνα ὁ’ τις ὅστε, ναὶ αὖρα τὸ ἄμῃ αἰ ρεῶτ. ἰτροὴς » ἐπὶ πὶ 
᾿βαυτ οἰπηοάι μοι. οπεγαὶ Πρ ον οτιαον πόρον ΠλςάτιπΊ, δί τά- 

ον ξοίϊαπι εἴας ετίλτη Ετγπιοίοσο ἀμφραι αἱ ἐν τῳ ὠτίῳ κοιλύτω- 
ς, ολαίτατας 1π ὅς πιράτυς ἴῃ αὐτιου]α. 
αχινὸν, ἀΠΠ ΑΓΑΓ ΩΣ Πα ν (ἀπ ρίΠοϊπυπι, ἐμαρακινὸν μύρον ἀπηατὰ- 

᾿οἴηυαι γησμιοπτιπῃ,ἀς 400 [)λιοίςο τ." .1.οὰρ. 69. ἀμαρακενὸν αἴ- 
ξυς,βος ἀπιαγδοϊηις, "ἄς πὶ 11.2.ς2ρ.94. 

ἱμάτακος ἀτητασιτἔς θα 408: ὃ ἀπηρίμουπι ἀϊςίτατν Ὠἰοίςζοτ. "δ. 
᾿ χρραρ.38.μοτδα οἰ ρετρετιὸ νἱγευς: ἀἸοίτα δὲ Αἰ μοήξακον, τὸ Τεο- 
ΟΠ φβιγαίξ. Πρ.1.ςρ.4.4ἄς ςαυᾶς ΡΙΔητατιπι. ᾿ 
Αἰὐαράντινθ- ςἐρόριΘ.,, ςοτοῦᾶ, πο ῃιαιςεἴζεῃς, πιαγοογὶς χροτς, 
᾿ς αι ἀϊσογοζωγ ἐπυπηαγοο Π01}15. Ροττ. ἃ ρος, ἘΡΐ.κ σἀρ.Σ. κομιεῖ- 
᾿ς δεξ ἀμαράντινον ἡ δέξης ς ἐφόμον.Ετ ΡΕΙΠοἴζγατ, τη Η ογοὶς ἀμαραν- 

πίνοις ςεφαΐοις ,νΟΓλτ ζοτΟμ ας ἀπ] ἀτΔΏτΙ 5. 
Αἰμάφκντον,,αοίδαπι ἀρροϊίατε μεταπι,αια: ὃὲ ἑλίχευσον ἀϊςίτατ, τα- 

Ἐπτ Ὀιοίςογ. 18... Ρ.ς7.ν δὲ Μάγος]. λἀποτῖαῖ ἀμάραντον ἀϊοὶ Σπὸ 
σῷ μὴ μαραίϊνεῶτ. ᾿ ᾿ 

Αμάφαντος κα ὁ καὶ ἡ,ηυΐ ποη ἱπυπγαγοοίςϊς ςς σοτγγα πηρίταγ, παι 4Π) 
πρστοείξευς. ργορτὶὸ ἀς Απγχάγαυτο ὅοτε ἀϊςίταγ » ΦῃΟὨΙΔΓΗ » ἴη- 

᾿ς ΦΙΕΡΙΙη.ποη πγατγοείςις, φυὶ ἰάεπι ἐμοίεκτος » ἴῃ ἘΡΙΘται, ἀἰςῖ- 
᾿ς τὰγ. ὁ ὦ ἃς μαράνομαι. Γ 
᾿Ἀμαρατιῶθ. (ξατυτίςης. ἐμαρατιώον ὕδωριΔαμα (ζατυτίσης ὅς αἔῆιεης 
ρεῖ ἀσυαἀιξξας » Ῥοτ ςΟΠ τα ιι}45 » (τις ΠΠπτσος δέ ἀσυατίος α]ςον. 
Πδα ἀμοέραι ἰαητ 1} Πἰσες ίταις 111 ςἰανσάπαϊες δτ θι}1 αυΐδυς Δα 

᾿ ΜΠιοϊτατναριιά ν]ρίαην αι δὲ Ἑείζα αι τάπης Ἰεσίτυτ ἰης "1 δέ τη- 
ΟΠ Οἴϊος,ρτο τη} οἴ ὅς τηϊιςος. μαϑη ν δι ἀ κς αὐλαξ, Αρυά ΡΠ Πεςε πη 

Π Πδτοιο. δι᾽ οὗ 3 τὸ ὕδωρ φιρεται ἀμσίραι, ὑ δδυῤῥδαι, ἐχετοὶ σώλίωες. ἐ- 
ἵ μαρεῖ» νετὸ ΕΠ εἰν τῆ. εἰς ἰοαα! ἀἰκολεϑεῖν. ΒεορἈγαίϊ,ἀς μετ. ρΙΔη. 

118.2.ςρ.3, δένδρα ὅδηζντεῖ μαλλον αἷμα τιώον((ςε ἀ Ιερουάιπη ἰμαρα 
πιώον)ὐδωρ,κὶ τὸ ἐκ τὰ δεός Οα22 ἰφατατιςητοπι Δα. πὶ γογτῖτ, 

Ἀμάργαερς, ἴἴης πποτρ γι τσ. 
᾿ Κις οέσαι [ὰςς,νςοὶ ςληες, Η εἰ ἢ, 
Αἰμάρδυμα οἰολςλιἀμόρα- ὶ 
Αὐαρθύματα, ἀπῥοίσματα βορξό ερὺ, οτάες͵ (Οτάϊαπι ρτοβυυϊα. 

καράλειν, ἀστίθατς, ςοττίθατς, ἀσάπςοτς ὅς εἰτςεῖς, δεοδ θύειν, γἱάς ἐπ 

Αμάξαναμα νοχ πϑ!μιὶ νἱάστυτ αἰρίτανἀα:ς [τ φημ ἀμσίρα, ἐπὸ αὦ 
᾿ὥμᾳ ῥέειν, κὶ ἑμφλώς, δ ἐμαξ δηνὰ εἴϊ, ὁ δδυῤῥοη κὶ ἀ μαρία. ΕΠῚ εττᾶ 

᾿ ΝΜ χίυ, ἀμοίρα 2υγιαπι ςσυῖτας» νεῖας απ! σάμέζας δε ταθυίμς εχὶ- 
᾿ ξη ἴτε ςαρα]ὴς 00 ςαρίτίς τοτγίπτουτα ἀςἀαςαητοτ, Εἰ οἰἴα τα 

ἁμαρὶς υἱ δροῤῥὲς»δ χετὸς» δ. ἀμια φιάγον ὕδωρ ρὲγ δαυφάυξξως ἰηβιεης 
46}. 

Αἰμαρέω, ἴεοοτ ν»ογεάο., βεζςο,, ἀκολουϑωΐ, πείϑυμαι, ἁμαρτάνω. Ης- 
ἱνοΐως. 

Αἴας πίνω, (συοά τ 2Ὁ ἀμαρτώ ἐκ τὰ ἀμσίρηῆω τὸ δἀποτυγχαίω) μὰ ἶμαρ- 

τ σήχω ποήμαξτικᾳ ἀόρ. βι ἅμαρτον:ΑὉ ἁ μαρτέω πλυμμελώ ρεοςο,εττο, 
᾿ (ρει τὴς δ  τρποῦ τητο !σο ἰὰπι ξιοιοοτοίας, πο ἕμηροῦ οἵ - 

οσἰο,άθοτγγο ἃ γογονοοῦ δεαμοτγ, ργατεγαγίττο, ἐτυῆτοτ, ἀεβςεῖο, 
᾿ς ἀεοττονίαπι ἰη γίτιο ἰδ δοτηρείμογποη σοξιὰ αφτἰηϊτο, ρεγρε- 

᾿ λοΐ 

ἀ Μ ἐα 
ταῦ) βιοΐο, ἀτουυγ χαίω, ΒαΠυςίηοτ, ζιςΐ πες αἀανέττο, ἃ τοέζο ἀἱ- 
(το, ΔοΠϑααοναθοιτογία σγγούς πὴ ἰαοσ, οἸυἀοτ,ἀεἰτιτυοτ, ἐδε- 
κέω. ἐμαρταίτται, μεςοΑΤΩΙ δὲ τοὶ αὐοὲ τίω) πόλιν «μαρτανό μῆνα, ημα: 
οἰγοα σα ται σι ροΓρογαπ ἀραητωΓ. ΧοΠΟρ}}.ἰ 5.1 ὐπομν,, ςοσα- 
εν", Ἰὰρίυς,εγγοτος, ΡΙτο,χ ἐς Κὶορυδ, ἑμαρταίνσιν οἱ αἴϑρωποι πε- 
οὐ πῆτοιϊη ἴνος ογγάητ, ϑορθος!, οὐπὶ ἀοουίας, τοιαῦϑ' ἀμαρταίουσιν 
ἂν λόγρις ἔπη, τα! ἀ!οιηταγ ρογρογαπνν Αὐτορμδη,ίη ΡΊμτ, πεένυ γδ 
εἷμαι ῥάδεον, Αἴπανϑ' ἁμαρτάνοντα Στοδιήξειν, ρεΓροτατη σεις, οττὰσ 
το, οηγοΐηο ξΠ}}. ἀμαρτάγω τ ὁ δου, αἰγοττο ἃ γί. ἀἱμαρτείνω ἀμαρτίδων 
Ρόοςο ΡΕρολτυην. ὀκείγα μλρ' ἢ μιαρτα,Π] Ὧν 4α! ἄςαν ποῦ τοὶ ν᾽ τ, ὡς 
μαρτείνεσι τοὶ αὐτοὶ, υἱἀοτη ας οθηοχι᾿ νἱτίίς, ἡμαρτήκαιδ τ ὁ δο 
τὸ οὐρα παν, οἵὰ οΥγδρίτηυς γ᾽, ργοιο τ᾿. οἷ μαρ τοίνειν εἰς ἑωνν.. [0- 
οτγάτ,ιῃ (ςἰρίος ρεςςαις, Ἰάς ΠῚ, μαρτάνειν «δεὲ ταὶς αἱρέσεις “ἴ πρα- 
γμάτων ἴῃ τετυ πὶ ἀοἰςέξι Βα! οῖραι τυ γνώμες αμαρτάνω, αι} Ἰοτ,Π)ς 
ΜΠ ορί πο. ἡμαρτηκέναι παντὸς δεχαίε,, αὉ οαν τς σχοςάετς. 
Ἡετοάος. ὧν αὖ αἱ μαρτάνοι τ᾿ ἀληϑὲςγὰ γεγο π Ὀςττιαιοτγίτούμαρτή- 
καυῆν ἀμφοτέρων» ντἀηυς πος Ορίηἷο ἔς ΕΠ τ, αἰ μαρτοείνω τοιαῦτα, 
σοιμηγῖττο ταὐτὰ. ΧΕΘΟΡ᾿. 1. Ραά. ἁμαρτείνοντες ὁ βελέίσιως, ηυΐδ 
ίρες οος υὔεατα εἴϊετ. ΤΊνυοΥ ἀ. αἱ μαρτάνω ὁ πεφξέως, εττο ἴῃ 4- 
ξεπάο, δυοῖν ϑατέρων πτείντως ἐκ μαίρτοιμῶν,ἀοτιπὶ αἰτογο ῃςαμᾶ- 
4" 4πὶ ριογίως Εἰ υἱϊες πιὰ οἷ, τυ ἴγατι ΡΟ  πλεις, μαρταίνᾳ πολτ 
λά εἰς ἅμα ςγίη υδς πλαϊτα ἀρὶτ ρογρογαΠι δέ ςοπηΠηΐττιτ. ΤΒυςγά. 
μαρτάγεται αἀἤτυσις ζωμοίδ, τὴ σοη ἀϊςηάο ἴυις ρεςοατυτ. ἡ μαρτυμέ- 
νθ΄ οἱ ἀθοτγαυ τ) νιτατυΞοἰΑρία5. αἱ μαρταν μῆνα, ςοἰοτὰ ρεγρεῖγας 
τανροσοατα, να: ροΓΡΟΓΑΠῚ ἤΠΠΩτ, ταὶ αὶ μαρπυμῆύα σοι, ηα ἴμυτ ἃ τὸ 
ςοπῃπα 7. ΡΊατοῖυ Ἑλθῖο. ΤΒεορΒγιάς σα. Ρ δητ. Π.3.ς.2. αἵμαρ- 
τανό μῆνα τῇ πὸ ἀέφος ἀκοκσίᾳ, αετὶς ἱητοτηρεγδητία ἀςρταυατα, ἐς 
μαραήσαντες. σιωπυχόγτες, ὑμού γῆωό μῆνοι , ἢ ὁ μοδ ρρέμβιοι χῷ ὀκπέμ- 
ψόυτες ἱμαρπῆσαι φερηϑίωδωι κα ἀποτυχεῖν, Ηοπγετι ἀν 1}, Χειρῶν ἐς 
Οὐ δυσηθδ- ἀμαραήσεῶι ὁπωπῇς»Οςυ]!ς οὐθαγί,νεὶ ογδαάτα πη ἱτὶ. 

Αἰμαρτεὶς δὸς. ἡ, ρεςοατα Π1,Ογγογρἰῃἰαγία, οἴ τη γποχαν εὔἰπιξη, γε 29 

τας. οἱ μαρχοὶς αμαρτία. ῬγΟςΟΡ Ια, αἱ 7 γίω αρκων μαρτάδες ἐκ ὅ38 δ᾽ 
αὐ'ὅρας ἵενται μόνον, ἀἰγλαὶ ὦ πώδων ἀπῆ ον ται μάλλον, οιξ γε καὶ δέξθῳ τι- 
γαὶ φέρεῶχ ἐκ σὰ ξδηπλεῖςον συμζήσεται,ὥς φύσει αρὗπον ταῖς γειναμῆν αις 
ἐοίκασιν, 

Αἰμαρσϑναρυ Ηοτῃ ον. πη}, οπίξαμςητοτ, ]ρίδη, ἄμα ὁμιοεῖ αὶ ἐπασ 
κολάϑεως ὦμαρτῃ γ» αὖ μαρτήἠδίω,ιναυὶς Ατἰζατςθιις. ἐμαρτητέω ἀΐ-- 
χίς Εἰιγιριά. ὁμοῦ τρρόκόντα δόρατα. γιὰς Επήξατ. Π12ὰ. ἐ, δι φ. Ηετο- 
ἄϊαπας ἀςάμοις αϑρα τὸ ἅμα κ᾿ αὐτώ. Ὀ οἴτας ὃς ἑμαρτῆ, 

Αἰ μάρτημα ατος, τὸ ρεςζάταπι ποχὰ, τ τηγοἰλάςς, αἷρα, βασίτί τη» 
ςοπληἼπη,ίςο]ας,ογὶ πιςη, τεατις,ἀς!Π ἔλα τη, εγγαίη πα. Οογρίας 
1εουτίθιις,, γοητείας 3 καὶ μαγείας διοσαὶ τέχγαι δὕγίωυ ται, εὖ εἰσι ψυχῆς 
ἁμαρτήματα. κἰ δόξης ἀπατόματα.αιοά ποφς(ιυ4εῖτ Εταίηγιε)εῖτος 
τεπι γοςάιημς » Οταοὶ γοσδηι ἀμοόρτημα » αιιρὰ ξετὰ θεγ ρτὰ- 
ἀεητί)πι ςοπτπιττι πγιστη ες [δ πιρογ ἀρὰ [κάτιηος σγτοσ ἴῃ Υἱτίο 
εἰἕνυες ἀρᾷ Ογαςος ἁμάρτημα. ΡΙατο «ρ΄. 7. τὸ μεχέλα αἱμαρτής- 
μᾶτα ναὸ ἀδικήματα σμικρότερον δ}) χρὴ κακὸν πίε εἰν 7) δξᾶ σαι, πιῖυυς 
-πιαΐυπῃ εχξ πηδηαιιηι εἰτ ρεέτροτι στα! ΠἸπιὰς τα ας ἃ 4ο] Ως 
φαεητίδις ΠΠ]2τά5, φι!ὰπι ἐρέξεγς, ᾿. οσηποηες » ἀς! λα αὖ δἰ Τὶς 
σοπγην ἴα. 

Αἰμαρτοτικὸὲ ς οὐ, ὁ Οβσηίλτον, 4 Ῥοςςατ,κυρραςῇ αἰειν εἰωϑαὶς οὔἶεηδίςυ- 
Ἰὰς Ἰησαττοτς (ΟἹ τυ λποτευκτικὸς ο᾽ μὴ κρατορθώτικὸς τὸ αἰ μαρτητικὸν, 
Ῥεσςδηά! ξαςυ τας. 

Αἰ μαρτηρὸς,κ,ἐγοττοποις, Βα. 
Αἱμαρτία ας ἡγρεςςάτιπη;ςυ] ραν ἄς δα πη,ογγοτ,ίος υς, πισῦ απ, μΑ]- 

Ἰαςὶ πατῖο. ἁμαρτίαν ποιώ, ξχςῖο ρεςςλτιιπλν ἰὰ εἰζίρεςοο 2.14 (ο- 
τί τῆ. τιν ΡΑΘ]ις Ργοπηίσυι δ γτῖταγ ΠΟ πλϊπίθις αἱ μαρτίας 8ι αῇσᾳ- 
πώματος, ἩΥἐτοπΙ Πγις ταπηςη Ραταῖ ᾿φυΐτις εἴϊς «ἰδαπήωμα, φυοά 
Ρτίπγας ἢτ Π]ς Ἰαρίως Δ ροςοᾶαιι πη: αἰ μαρτίαν γετὸ τ ταμηις, αυτὶ 
λὰ ἰρίυπι ἔποΐπιις ροεπιοητιπη εἴς. ἀμαρτία,, καὶ τῷ ἀγαϑυί ἐποτυχία, ἡ 
αϑο τὸ μρίρπηω, ἀςρι Ξ᾿ςηάο, αἴσαυοτν καταλαμζαίω, ἀκα, βία τὶς 
ὥστο᾽ ἐμαρτία ἀκα ὄξιν, [Δς οὐ. (4Ρ.4.ἀς ρεζοᾶτο τρρςγωγ, ἐμαρτίαν ἀϊ- 
σαπτ Αἰτὶς: οπετντ Ἡεγοά, ὡμαρπέδα, 

Αἰμαρτίνοις ὁ χτ᾿ γοιιῶ ἀμαρτὼν͵, ὡμαρτίνοίθ:, ατταης Ρδοςδης, ἰζο! ογάτυς: 
ἱτεπὶ ν βοιὲ σγγάτωπὴ ρίξη ν» Οαΐμς πηζῆς ἐγγατ δί ΔΙΠταῦ » ἀρυά 
ΝΟ πμη). 

Αἱμαρτοιπὴς ὁ αἰ μαρτεάγων ὃν τῷ χέγειν,ςττλῆς ἴῃ νετθῖς, γεγδὶς ροσοδης» 
. βιτΠ ς, νδοΠ] οιπις» δ᾽ τοτον μερυ]ο:Ροςτίςιπι. Ηΐης λρυὰ Ηο- 

πιοτ. Π12 4. ἐπεὶ αὶ πολυ μύθους, Οὐδ᾽᾽ ἀφαμαρτοεπὴ ς, 1. ἐφ᾽ ἐποτυγχαΐαν 
σκοποῦ Δ λόγων. 

Αἰμσίαυρος,κ ὁ,εχρετς τοίείαπν σα τ’ ΠΙπιοη!) τε ίδυς σατεῦς» πο Π ς 
τοιιπιοηιῖς ἰμἀίσοτυς γ» ἡοη τεῖϊ ἤςατυς, ν᾽ υάς ἀροὰ Γυςλη ΠῈ, 
ἀμοίρτυρος ἔυδιαιμονία δς ἀριιά Ποοτάτο πη, ἀμαίοτυρος λόγος ν» ογάῖιο 
(Ὀτίρτα,βς ἀμάρτυρος καῆσις»αυα ἴης τοῖϊς ροίΠάστοτ. ἰτοτν ἁρμὰ 
Ῥεπιοῦβουν αἰρίϑέ;συρος ἀγὼν» ολ! ἤης τειχιξνας » δ ἐμαρτυρον 
ποίημα, ὃ μηδεὶς ὁρᾷ, οριις ἐς πγοτῖς ἀτὸ τττὶς βιέυπι» ἀρυά [υυςἱλ- 
μη ἴῃ Οδυς, ἀϊοιτον στα Πν ΡΓῸ ἀμαῤτυρρςνοἱμαρτύριτος ϑυϊάν 

Αἰμαρπώ, α μαρτάνω αἰκολουϑοῖ ἡποτυγχαίω. 
Αἱμαραωλία, ἃ μαρτία τ σσσάτα ΟἹ. ΓᾺΡ 
Αἰμαξτωλδοργο ἁμαρσηλὸς οὐ, ὁ αὶ ἢ, ρΡοσσάτοτ,ροοραιγίχ, νἸεἰοίας, οτί- 

πιϊποίως ἰμαρπωλὸς καὶ ἁμαρτία, ρΡἐςοΔΩ5) ΡεςζάταΠ), ρεςςλπηηο- 
ἴα πν Ρεςοαταπη: ς Ἐταίμ.ς4ρ.7.Ῥ4}!} κά Ἀ οπη,ἰη ςοτηροτγᾶτς εἰ 
«ἱμαρτωλότερος, Αιμτοιϑὶ. ΕτΒιςοτ. ΝιΙςοσᾶς. 3. “ἦν γδ ἄκρων τὸ 



τοῦ ΑΜ 
᾿ς μὴμ ὅδιν ἁμαρπωλότερον,τὸ δ᾽ ὃ ἤον, Ἔχττ Επηοσιγα αἰ πιὰ ααϊάσπι γἱ- 

τι ταν Εἰἴ. ΠΌΤΟΝ " 
Αἱμαρτωλχὴ ρτο μαρτία, ρεσοατιπι, ΤΠ εος. εἰ τις α μαρτωλᾷσι φίλων δὶ 

παντὶ χολῴτο, νὰ εἴτ, [1 ιῖς ρεσοατίς ἀπηΐσοτι πῃ ἴπ ΟΠηπὶ τὸ τταΐσα- 
ταν» ὅς πποχ. ἑμαρτωλεὶ γδ ἐν αἰϑρώποισιν ἕπονται ρεσσᾶτα επὶπιὶ δο- 
τλΐ πος (δι ηταΓ. ὴ 

Αἰμαρυγὴ τς, ἡ, νἹα5, ἔασον ὃζ ἰρίεπάοτ ἐπιίσαηθ, πιίσδης προτις ὅς 
οεἰεγ,πηισαης γαἀίτις ὄζς ξογαίοις,λαμπηδ'ὼν σιιυεχῆὴς κίνησις ὃ ἐπάλ- 

ληλ Θ᾽, ἐκτὶν δ ψεως. ΡΟ! οσίως Ατσοπ.οἰν.2.φαεινουῦθόςε εἰμαρυγαὶ,ἱ. 
ἀκτῖνες λαμπηδονες ΑΛ ΟΡ. ὡς ὠκ εἴα μουδτίων φάτις οἷα περ ἵππων ἀ- 

μαρυγὰ, ἱ. πιΐσαας σεοτίτας ἔγεηιις πτὶ πιυτατίοπδ ρεάϊπγιντ Ηο- 
πιοῖ. ἀἰχὶς Οὐ}... μαρμαρυγεὲς ϑηεἴτο ποδῶν, ρτἀππὶ παϊσδη- 
αἰ τῇ ἔτσι αθηταπιδητα δά πητγαί Αγ, 1. τᾶς σευ τόνδις ποδ ὧν κιγή σής. 
ἀρυὰ Ρο}}.11.2. ἐμαρυγαὶ ἔχης ἕτοπεὶς σαρογατα τυρα;, γῥαμμὼ τὸ 
ςοχίδες ἡ ῥυτίδες, 

Αἰ μαρυγκείδηςγ ῬαττΟΩΥ ΠΊΪςΙ1Π1; 410 ψοδατετ Ὀ᾿στας ἄυχ ἘΡΘΟΙΙΠῚ 
δρπὰὶ Ηοπηεσ. "δά. β. 

Αἰμαρύγματα, ἰάοπι 04 ὐμαρυγαὶ,λαμπηδόνες. Ἡ ΕΠ οάτις, χαρίτων ἐ- 
μαρύγμαπ᾽ ἔχσυσοι, τη [Ὁ τ ΟΠατί τι τητοαητας [καθ εῖ Φουΐος. διιης 
ΘΠΙΠῚ ἀἐμαρύγματα, αἱ τ᾽ ὀφϑτιλμὸμἐκλὶ μψεις, δα ϊάΑς, εἰμορυγμα φό- 
ρημα, εἴδωλον κάγησις, λαμπηδῶν, 

Αἰμαρυγκυσία. βοςρυχίανσατα ἴῃ σαι! πγαηἀϊ5 σἀρ 1} 1, ἀοσαγάτίο οἷ- 
ΠΕΓΑΓΙ ΟΥΙῚ ὃ οἰ βοημΠὶ » γύ σοηγαὶ οἰηοίηπαῖα Ππτινηάς ἀ!- 
ΟΠΉΤΗΓ ἃ οἰ ΠΟΙ ὨΠ 5) 4} 15 »οἰττὶς ὃς σα αταἘγ!5» οἰποίπηδτὶ; Δη8- 
Τυτί»οἴτγατι δέ σαϊα τη Πττάτι, Η εἰν ο. Υ 

Αἰμαρυγὶς, ,δὰς ἡ, ΑτλατΎ 15. 
Αμαριὶ λυπηγεπίμς, ποχρίοτας, ὥπλετος,πολις. Ηείνοῖι. 

Αἰμαρυσία, γετὸ σοσποπηίπατα ξαΐτ ἡ Αρτεμις ἀρια Ῥαυΐ πη Ατεῖοῖς, 
Ηείγολιο δατοπη τοῖς ἀμαρυσία ἔας βείϊα πὶ αυοάάλτη Α - 
τἴςηῖς, 

Δκαρύεσωνμιξω, ποκα, ἴαςσεο, ρΙ επάεο. Ηεῇοά. ᾿η ΤΆςο, υξ ὀἴασων πύρ 
τ οἰμαρυσσε γῈΧ ΟΟΙΠ ς ἴσαις πτίσαθατς. ἀσσυίατηιο πη σ τα ἀρὰ 
ἸΝοι υμΠ|, κεονξζω οἰμείρυοσε λίϑγων ἑτερόχεοον ὠγλίως Βυ σογοπὴ ἘΞ 

πΐττςθατ; ὃς ἰη νόος ραΠῖα4 [Ὁ «4. Ἐρισταην, ἰμαρύσσεται αὔϑεσι χεί- 
ϑων͵ [ρ] ομἀοτ. αὐρῳ τὸ μαΐρω, μαρω μαρύοσώ, ΧΡ] εομαίηλο ἢ ἀγα μαρύσ- 
σω,ςίλζω,λοίμπω,ἀςράπηω. 

Αἰ μος, δὸς ν,ηδαὶς,ατἢ. ΕτΥπιοΐοσ.. 
Αἴας, Τ)οτὶςὲ μετ ἴγποορξη, ρτο ὑμετέρας, ποίξεας. Ησητοῖ. ἐπεὶ ἵκεο 

χεῖρᾳς ἐς ἀΐμας.Η εἰν εν. ἁμῶς (οτιθιτ. 
Αὐαϑχ,αχετεις. Ηοίγοθ. ἐφέλιεῶχ τίυ) γίω. 
Αἰμασις, ΑΠταϊςν ργοργίιπὶ τερ 5  σγρτίογαπι» ΡΙπτάτοῖ ἄς ἔοττ. 

ΑἸεχαηάτί. Ηἰς εχ νγθς ἔμττ ἐξ συρτὶ αι 58]ς ἀϊοίτα. Ρίατο ἱῃ 
Τιπηαο. 

Αμφοσυτοσ, ὁ, ὁ καὶ ἡνηοη πιδηίας, ἀἰ εἴταν ἃς ἄμας!Θ-, 
Αἰκωςίγωτος,α, ὃ, ΠΟἢ Βλρε!]ατυς, βαστὶς ἤθε Ἔχαπιϊηδτας. 
Αἰμαςριανοῖ͵ Α αγαἰτγίδηϊ γσθητὶς ποίηση. 
Αἰμαςρὶςιντος ρουτίςα,  οδη, 
Αμασυκαῖδες αἱ,ρἶγα ας σαΠ| ἢ οἷς παίσιηταΓ. 
Αἰματίζω, μ ίσω ποικα,τϊ σε ο, αὐαφυρώ. 
Αἰυστὶς (δ 16], παξ Τατεπτίη!. 
Αἰματροχία ας ἠτὴ “Ἷ τροχῶν σύγκρονσις. γ᾽ ἀς Αἰ καξοτρυχία. 
Αἰμφότωρ δος ὁ καὶ γα! πηαῖγο σάγοτ. 
Αμαυρφξιθ-, Ἰυσα!αὲ γἱποας ἴῃ ἘρΊρτάπη. 
Αἰμαμυρὸς οἱ, οὈ σατιις. Πα οδίσιιγιις, μα] τσ ίηο με, [ἀπ ρσαΐάιι5» ̓ αμ4}}- 

ἀις, γε σες)οτυξες, βυίσιις, αἰ Θοτνάο Ί]ης, ςαουςοευδηϊάας, ἐχτίη- 

ἐγις, ἰΠΔη! 5.  ϑνενήςν ἀοίεγτιις, οαἰμαυρύτερος ὡρὸς δόξαν, ᾿Ἰστο ΟΊ] ΟΥ, 
ΡῬΙμταγοῖν.ἰπ ΡαΒ]:ςοἱα. οἰ μαι ρὸν λυ χνίδεον, ἀρτι Γκις Δ Π11ΠῚ», στα 
ὃς ξα] σοί Πσογηα. Η οἴου τὸ δέ τ᾽ ἐμαυ βοτέρᾳ γγοέλ, μυλιις [πη- 
Ὀεο ΠΠτοῦ ργοῖες; Τ Πεσρλιτ, ἢ λ.110..4.ςπΡ.7. ἀἄϊχητ ἐς ρ᾽ πεῖς 5 τεὶ 
φυ ὀυῆνα χείρω κα εἰ μαι ρότερᾳ Ἠνεῶχ αὮ χειμδ. 9. 14 εἴς. Ἰαηριϊάίοτα 
ει αἰ καυρῇ γχωλτγ,ταοϊ τὰ, (α πχαλ Πα! οτὸ ἡσύχως ΗΠ οπιετ. Ὁ- 
ἀν, 4. εἴδωλον ἀμαυρὸν,τὰ εἴξ. σκοτεινόν. ΑὙτίαιαις. οἰ ὧν κὸ τοὶ υἕατό- 
λοίσα δὲ ἐλπι δὸς ἔχω ὧι ἐμαυρᾷ ς, ὅτι κολώς μοι ἴξει, να αοτί ἀγσα- 
τᾶτο σατογα ηῖι! γοξξὲ [οςο Πιγα, ποη οδίζυτα ἔρος σου ῇἀο.Επτ 
πἴϑαὶ τὸ μώρω ( τὸ χάμπω .) μαρῶ ὃς ρΡ]ςοηαίπηο πὦ ὑ μούυρω δ( οπι α 
Ῥυιπαῦίιᾳ Ραττῖσι] ἰμκαυρός. 

Αἰμαμρῥω, σκοτίζω, οὈ πατογαὰ αἰ τ} πὶ τοάϊ σο»ἀεἰείτιο, Βερεῖοιτο- 
ταπἀο»οχεί σον δἰ ἱτογο, ἰηξυίςο,εχτεθμο αἰ εξιέζο αἰμοχεω.. 
εἰμαυρρδῶι, οὈ ςαγατὶ, ὃς Πσἢ ἀΠῊρ τς ἀρράτοτο 9 (η ταάίος ᾿ησαγ- 
τοτγογὃς ἀε]]Ἰτοίσετο, ἐπαποίσογε, μοθείςοτς, Ρ]ατάαγο. τα Βεγίο! δ, 
ὑπὸ πλήϑοις ἡ μαυρωμίμοις τὸ ἀξίωμα ν» ἃ ππἰτἰτιιάϊης ἀἰσηίζατς ἔα 
ἰρο!ατος εἰ μανρωϑ εἷς τοὺς ὄψεις, τοησθτίς ον οσυΐος οἰδιηϊς, ἀϊ οτος 
δί μαυρόω Ρτὸ θοάδφι, Η εἰϊο . τοὶ ὃ φορτί ὠμαμρωϑ εἰη, 1, ἀφὸν ὡνείη, 
Θυαπαοτισ ὃς ρογίογῖς, : 

᾿μαύρωσις, «ὐῤςν ἡ, γε ετατίο. Ρ] η. οὐ ζατατίο. ΟἹσδι. εἰμαώρωσις ἐφ 
, ϑαλμδ, ο σι] ογιιπα σα] σον οίς,10.8.οαρ.13. ντάς ἰη.Α᾽ μθλυωπίαι 
Αμαυρωτικὸς ἢ θεΕτΔη 5. 
Αἰμαχεὶ, χαὶ 

Αμωχυτὶ, ἴῃς ριρπᾶ 9 Οἴττα ΡΠ 1Π15 οἶτγα ρα] ιετίς Ἰαξξι πὶ ἔοι τὰς 
ἐν ) τ εἰ αἰκονετὲ, πης ρτα]ιο, πὰ} Ὸ ΡΓαϊίο,οῖτγα φοητγομογᾶ, 
αμοχιὸς. 

Αμαχυανεία. σεπας ἤρίηα:. ΗΟ οἢ. 
Αμαχίθη,ν, ὁ ὦ ὙλὨΟΧΡΟ Δ 1]19» ̓παϊξξας, Ρίλτο 2ιάς Ἀερυδ, ἐμα- 

ΑΜ Ἂ 
ΧΟ κα αὐίκυτον πιο ο Π]Ἰςιποῦ ρυσπΑχοΠΟῦ Γἰχο τι αἰ τοηὰς ἃ ράσο 
Θθλιηοὴ ςοπτςητὶ οἷδις. ἰοκεὶ ἄνμαχ., τοῦτ ἸΒοχρυσῃ ΠΡ, 

οσιάηας ἴῃ ΑὨδοματῆάε. ΟΠ οὐτο πλις. Ὡρόσευχ καὶ ἢ ἀμώχον ὅπλον 
τὶ ἀσφαλὲς φυλακτίρεον ΧΕΠοΟΡΠου οἱ 5 ἄλλο ἀΐμαχ εἰ εἰσιν τ Ραπος 
σηλητ. τὰ ἄμα χαιτες ἸΠΘΧρα σηαδΊ]ες ἐἴμαχον» το οἵτγα ςοπιςης Αἱ 
τίοποῖη εἴτ, τιν. ἐδεμία μοίχη χἡ φιλογεικίᾳ ὃς ἄμαχον, δ υσκφταρμοίπος 

χυτον, ῬΊ πάλγιις» μα χον ὃ κρύψαι τὸ συγγχὲς ἡ ϑος. ἃς ριὸ μηχρνον, 
τὰ ΡετΡίεχυσ ντ Π0}14 ππκοίνι πα δί τατιοὴς ἐχροάιγι Ζαραι. ὔνα- 
χον χοίνίθ. ἀριιὰ ΑΒ] ΙΔηιπ:, ἰὰ εἰδ, υἱτσερφυὲς» πη ηγθηία ρας μτί-- 
τιάο ὅς σιΐ θ8}14 ρος σοηΐεττγι. ὃς οὶ αἰτορόσιτον. εἴς χίΘ- ϑεὸς,. 
ὡς αὐίκητος, 1] 0 2ηἴτς ἐΘ ἀπλοτς, ᾿.ησοςαπν πε ῆνο ροίπτ ρυσηᾶιδις 
ΖΕ Ἰαηυ5 » ἱχϑυύων ὃ ἀπίωεγκατο πλὴ ϑυς ἄμαχον, τὰ εἰ. ΠγΑσ ΠαπῚ ἢ 
Υἱ πῃ ὅζ πα σεται! ἀΠΠ 6 τὴ ρις πη. ὅς 4110], α δοκάτε χειμῆῦθ, κατοιῤ- 
ῥήγνυται πλῆϑος ἄμαχον τυγίις; ἐς ιὐσεροψίθυ ἢ οἰ ας ϑεὶς ἄμαχον τῷ Ἑ 

μϑρ ἔτι αὔἴϑρωπος ξἢ) κατεφρόνει. ἔμαχίθ- ἐτιὰ αι ἀἸοῖταν ἐς παιλ το τη τ 
τεστο ὅζ γεσξητι, 41 ποηά μη] σΟΠΊΠΗτ σὰπα ἢ οἱἷα : γοΐ αὐ 
πουρυρσηᾶζ, μὴ μα χόμϑυΘ-,τρι ΧΘΠΟΡΉ. χαὶ αἰ μοί χυτος, ὁ μήπως 
μεμαχρυὴνθο, ; 

Αμάχῶς,οτῖγα σΟΠτοηΓΓΟΠΕΠΊ» ΠΟΙ γΟρ ΘΟ ΔΏΤΟΙ {ως τοπιτοείλε, ΠΑ 
Ὡς, ἰώρων γδ ἃ βασιλέα ασδίδοντα τούτο ἐμά χως, ντ 11}: ΟΠ Πομ ὦ 
Ροίϊετινε! νὰ ποαῖγεῖ αἱ ἐο ργοροῖϊτο ἀιπιοιετί. τἤ 

Αἰμοΐω, μ ἡσω π᾿ υκαρὸ ἀμοΐομαι, ϑερίζω,ετο. Ρο αἴτει ετὶ πὶ τγαυ απο 
τὲ ρτὸ καρποδῶζ,γ οἰ, Ε αἵ, ὃς Π υδαην σαγρογε, ὃς νεϊατὶ πιοε πες 
[ὰςοτο. Ρ] αταγοἶγεις » αὐτὶ ταύπης͵ ἔφη 5) διώτης τὶ ἐλδυϑερίὸν ἀμώμεϑα. Ὁ 
Ηεἤοάιυς τη ΤΒεοροιι Αἰλλότριον χοίματον σφετέρίω ἐς χισερ᾽ ἐμὴβ-- 
ται» ἰάᾷ οἴ 2 ἴἸη ΤΌ) νοητγοπι νετῖμης δί τἰτίπητο τς σωωάγω,, 
σιιμαϑροίζω,αςοιτηι}} 0: 0]] σον ςου στε σονᾶσροτο, ργιηγα ἰσησαςς 
Αροἱ αι Αὐρου, ἄσπετον εἰμ ύστιντες φυλλείδα:ὃς δτοιὶ,Π. ςοεἰς ἢ], πεῖτὸ 
φνεν κἰ ἀμήσατο γαῖλυ.ρτο ἀρ οΠτς, Η οι. ΟΥ̓ 7 ἐ.. δυνίω ἐπαν σειτο, 

. χερσὶ φίλῃσιν Ἐὐρει ἐν. φύγλων,. ἐπεσιρδυσε, Ἐτ Οἀγζ7,4ς Ἰαξϊο»ταλάς, 
ἐρίσιν ὠμηστί μᾷρ Θ- κατεϑυηκει!. συναγαγών. ἢ ἢ οὐ γυμνὸν δ᾽ ἐμοὶ γος 
παιάτις πλεῖα ΔΕ πλ» καρπὸν ἀκ ὧν, ξιαξξυ Ωγ τηοτεῖς, [46 Η}νἰόδις σω-ὶ 
ον ἐμά παι ΧΕΠΟΡ ΟΕ τοι]. αὐτισοροστιμκηστώ μῆνοι τὶ ἰώ, τετι ἃ ά-- 
ἀδητες ίει ἀσσυπηιίλῆτες, Εἰς ἂὺ μα εἰμοίω, αἴρᾳ τὸ ὁμού ἕηπαπάν, 
"ἡ ὧφ᾽ ἕν πολλὰ ἕλκειν, { 

ΑΜΒΑΔΕΙΩΣ {ιπηρτου4ὰ, ἱπσατγ! οϑὸ, ἰωρονοητως͵ αφροντίςας. 
Αἰμξαινα ατίου τα, αὐαδὲν ὅρα. ᾿ 

Αἰμξαίνω, ρτο αὐαζωνω, Ε οἴη ΟΓ οἰ μῥαινοντες γοχροῖσι, ροΥ οδάλιιογα τγαηΐσς 
εὐοτας νηάς ἀμξαση, αἰ σοη 65, Εὐτὶρ᾽ ὦ. ἥ 

Αἰμζαγλομαι, ρτὸ αἰαξαάγλυμο:ν ηἰς ἐμξαλλώμεϑει ρτο αἰαζανλ μεθα, 
υουτι ϑέμεϑει. ΠΠἸΔ(,. β αἰ μἝα)λιώμεϑτι ἔργον. ΤΠΙΘΟοτ τι ἀγ].ς αμζάλά 
μέλίδ-, ργαί ας ςατπηδη. ᾿Ὲ ; 

Αἰ μξαρ, τὸ απ θάτιτη οἀογαπιεητὶ σομιβ.ν Ἂς Μίύα, ΘΟ, 
Αἰμζασις καὶ αγοίζασις, αἰςε ηἴϊι5. 
Αμζατα τὰ δ. Δ 15. 

Αμξα της κι αἰσεηίοτ. ΐ 

Αἰμόᾳτος,ν, ὁ καὶ ἰνρτο αὐάξατος » ἀσοοίπις, ἀοςο ἢ 1Π|ς, (τα ηΠ]ις, ὅς νΌ 1 
ςοπιπιοά 5 414 Ἔχρασπατὶ ροτοῖι. 144. ζ, ἔνϑει μ(φίλιςα ἀνία τὶ 
τὸς ὅδι πόλις» 14 εἴϊ, αὐάξασιν ἔχουστι, αἰζεη 0115 : νης αἰάμξατος ἣ 
Ἱππος. αιὶ ςοηίςεηάϊὶ τ ροτόϊ, γε] ροτίις φαΐ Πότε αὶ ποῦ μα- τὶ 
δετ,ηαΐ φτοῦ ἐμ τς. Χο ΠΟΡΒ, Ηοἴοά. τύτε δ᾽ ἀἰμξατός ὄξι ϑέώλα "ών 
σα. ἀἰμζατα,τὰ (ζ4η812.1Πη Ερ'σταπη. Ἅ 

Αἰμζ(ὲς αὐαξατον, δ ὑσκολον, ἀζλαξές,, , ἮΝ ᾿ ΐ ΐ : ΤΩΣ ἡύυῃ 
Αἰμξη ης η ρεῖγα ἱπρογονα πη, Θαἰδη,αριά ΗἸρΡοοτ, μέν. ἐφρυώδης δ 

ἐπανάςασις {πρεγοι!τοία ὃς εἰατίον ἐπι πεητία. ογοριάο τὶ ἀγηνί ας νὴ 
Ὀτυπι Οἰἑα;, νπιθο νῈ] ογὰ οἰγρεὶ σα. Πρααπὶ ΟἸΠΕς ΟΧτΙ ΕΟ. 
{ρετἠπηροξτι τιν σαριτα] ατὰ τοτιπάμΠῈ ας ἰδι τοῦ συ} ΚΟ Θος 
4.12 ἢ αγ11ς ογατ ἰατο, οι Οτςςὶ νοσδηῖ ἀμζωνα, Ὠτ θά οἱ τοῖα πε 
Ἰσπυ πὴ ἅμρίω ἀϊχέτε. Θαίςοις (( Ὁ πο, αὐεὲ “δ αὐϑρων) Ἰοηος ποὶς᾿ 
αὐμίας, Αττὶςι ἐδ ὥμέωνας. ὶ 

Αμρήξατο, ΑᾺ ΟἹ σα γησορο ρτό αὐεξίξατο, ΕχταΠτιτ, Ἐχογοαις μῦ' βατο 
χὸς αϑεήτυσεν γε Οαἱ,ἐχροῖα ἰοχ. ΗιΡρος. 

Ἡ 

Αἰμζυτιῶγ »ν σοηδης 4[Ἰύεπιὶ μα ἀ τίοηε ὃς ροτεῖϊατο οχττιάοτς, ΕΠ Ε 
(νεἰδιας, αὶ αἰτοτίας ροτοίζατοηι δηλ θἷς ξογίλη οχ 1 ἀτίπιο γοι Ὁ ῇ 
ἁπηθῖο. “" 

ὕω ΑἼμειξ ικος, ὁ χύτρα κοίδος ἩΠοἀϊ ἰητεγρτισα!χ, ὈὨϊοίςοτ. "1.3. οἂρ: 
το Ατ]εςη. "δ. μα, ἴηι σεηα ΡΟΟυ ΠΟ Γι}, αὐτὴ Ὁ φοξίχειλ Ὁ. καὶ εἰς ὀξὺ 
αἰνγ μϑϑη, οἷοι εἰσὶν οἱ ἴμξικες Ἀριλούνδρυοι. 

Αἰμύλάκημα ἡ Τπεοδοτιους δι 4014 ἀἰοίτυγ, χαοά ΙΧΧαΪπιογρτοῖ 
ἀϊοιητ αἀμπλάκημα. Ἡ ἴετοη.1Π ς. 6. 4πιε]. 

Αμδλήδιω, γοοωσαν!. αἰαφέφρυστι ἀϑρύως τὸ πνδὺ μα, αἰαξολάδίω ὑπὸ τροτὶ 

οἰμάειοχ ςα Πσοϊβοάτοης ἢ αἰαξάνιειν ιὰ οἰμ(αἰχλεῶι μέλθ- ἀἰςἴτα 
ἵν ἦι αὐαχρέει ὃς οτἀϊτοτ,αἰτὸ μεγάλως, αἰ ἐλ ατιι οσοιριςης, 

“ἢ 

- 

Ἡμῶν 
ἔχτο, 

ΑἰμἝλίσιον πηαηα, μαννα. δά. ὧν μη 

Αἰμξλισχαίγω, αἰσοττίοτν 
ἄχῃ 

Αἰμζμσκω͵ καὶ 
ἢ ἽΝ 

ΑμΟλόω (ττεσπαις δὴ ἱπν ἀἰοἰτατυντ αἰαλόώ δύ αὐαλίσκω ἢ ση σατ ες "ἶς 
μοτοκώ, 1 αἰδοτταζη ξχοϊΟ»αἰροττῖγι ἕςῖο, ἰξαμζλῶ : γηάς ἐμολωθᾶ,, δὰ 
αἰδοττίαταγ. [τ ΠΊ, αὐτὴ τὲ αἰμθλίωτε κ' ἀμἝλυώποντα ποιῶ, τι π|,΄ τὸ 

φαἱ "σατο πηγοσοατίοητοπι τοάθο, ποδοτο,ουτιπάο. ἯΙ ἐγ 

Αμόλι. σὸς ᾿πυρος!}]}ς » μεθ ος, ἀδϑενὲς » 1η Ερ᾿ σταπχπηατ,ἀμολυ φέτος ἐν 
ὅοι δρέπανον. 

Αμέλυγώνιος͵ε, ὁ καὶ υἱ,οὈταίο Δησι]ο, ΕυτΙ ρί ἁ. 



ΑΜ 
Υ ἀχὸ οὐ, ὀνϊνσδεταης Ὠἱοἰζοτὶ ἀ.} 5. ς. σαρ τάς. εἰμζλιωτικιω τοῖς 

᾿ς ἠδϑιατκρίοις διωΐαμιν ἔχει, νἱπν μαδέτίςηίως πο οταιάι, Ἰάςιη Ὁ. 
᾿ς 7.(αρίτο χιοαπὴ σοηιτιμον ἐμολωυῃκοὶ τ δριμυτάτων, Ἀοθοτλητια 

οι πΟἢἶλ5. 
᾿ Αμζλιώω Βεδοτο,οδτυπάο,τατάον ἐπιρεῖυ πὴ ἔτλη σο ἃς τοτυηάο,το- 
᾿ς χηϊττο,πιϊπιογοργ πη ον συτγοῖρτο τοηλτίο. Θαίςη. αἀ ΟἸλυς. 
Ιν εἰμὶ ορροηΐτυτ ὅθητείνω; ἀμζλιώύομα, Δυΐπηο ςοοϊϊετηοτβευείςο: 

᾽ 
᾿ ψῃάς ἃ ἐμόλιωωπέον,ς δοταηάιιπι εξ, 
ἀμολιὶ,ἐθ. ὁ, οὐτυ μὰς, σταὶς, ἐς δη] ςν ἰαπσαίάος, ποδός. ἐμΟλιὶ πρὸς 

δόμον, Ἐυτίρ ἃ ἰμζλεϊανὐγοδταί, αἰμζλὺ τὸν οὈτυίὰτπιν ὃς λάαοτ- 
διαίιτογ οδιυὲ : αὐρα τὸ μῶλχ Θ- ἢϊ μωλις, ἃς συ αἱ ρτίματ. ἐμωλὶξ; 
νηάς ροτ γποορεη δι Ρἰςοπαίπιυ πὶ τοῦ βιαμῦλις, ὁ τοὺς μωλον αὐε- 
πισήδειθ», 

αὐλίσκω μξω,π. χανοδτίηον ραγῖο αδοττίυυπιν σατουτίο, Εἰςῖο α- 
“ βοιτιεῖ [υἱτις Ροἰϊηχ ἐμφλίσκουσι 3 ( ἰηφυῖτ ) τὸ ἐμΟλίσκειν ποιῖσν 
φησὶν ἰ πλάτων, ορ";ἀ Η εἰν οι ᾿ορ ἰσγιρτυπὶ ρεῖυ, Αἰμζλύσκα 
ἐξασλοῖ, κυρίως ἐγ ὅδ) ἀμπέλα γκὶ ἐκ τι τ ὠσκειγσοφοκλῆς ΑὙ δδομέδῃ, 

ἱμῦλντεετα, οὐτο 1πιό, ΡΊατΟ νομ. δαὶ τοίαυ τα ἐἰμζλύτατοι αὐτὸς αὐτοῦ 
να 

Αι οι  ὐολοκεὐδιεδίοι δηΐπγο Ἀοπιο:ῖτεπι οδτιηῖοσ, 
᾿Βεδοτιον, τε αν ἤῖοσ, γλέειοσ, θυ οτ. 

Αμολύτης, »τος, ἡνοδίςατίταν δ αῇταητία, αἰ υτίες, ἐς Ὁ εἰατίο. 
᾿μύλύω, ἔμπα αἰμζλιὶ,ὰ εἰζ οὐτιίας δὲ ἢςθ ες. 

ἡ μΟλυωγαὸξεγετοαὶς αὉ αὐμζλυώοσω, Βεθοτυ ο δὲ οδταο νἱίας. 
᾿Δαδλνωπεῖν,ςκουτίγονεῦςτιθις οςο ς εἴα. 
Διἰμζανωπὸὴς ὥκιμον,οοἰ πιαπι οσ]ογατΣ ἀσίεπι μεθ οτδης, 1.2, Ὀῖο- 

Ἰζοτιορ.174. 
Αἰαδλυωπές τρρν,οὈτυίυς, 
᾿Αἰαδλυω σίκνας, ἢ, οζυ]οτᾶ Ἀςδετατίο, οΡτυεἶτας, ἀοῖος ὁσυΐοτιπι το - 
᾿ τιμία, ἴποτς συ ΐογαγη αοΐος : ἔς ἀϊοίτατ Υἰτίμ πη Οοα!Οτιι πη, αν πη 
᾿ς τοσαϊαχ ὕοη ροτίτ, [εὰ ᾿ς εἰοῖτ, θα: Βεδεταιῖο οχ αἰ ἴχυα σαι 

ἀπεοττα ργοιςηιξὰ ἰμαύρωσις εἴϊ τοῖίας νά δ ηἀὶ νίυς Δδίαιιε πιὰ 
πἰξεῖλα σαι ἱπιρεάϊπηεῦταηι δέ οδοχ. ΑἸιςυδὶ ρτὸ σαοίταῖς 4ο- 
εἴριτυτγ. 

ἡμθλνωπὸς νεῖ ΑἸμδλυωπης οὐ, ὁ κἡ ἀμξλνωπίας, αὶ ἀμυδρῶς οἱρῶν, ΒΑ 11υς - 
πδης,ῃεῦςς. ὠμόλυωπὸς φακὸς» ἰσητιςο! οσυϊοταπι ἀςίς πὶ οὔταη- 
ἄεης. ν᾽ οἱςοτιά. "τ. 2. οἀρ.132.1 πίῃ. “ἾΠ διωα τ᾽ τε κὶ ἀδιιωάτων 

᾿ ἀἐμύλνωποί τινες ὧδ) κρυτεῦ."᾿εδοτί ὁσυ!ογαπι ἀςις χμαϊςος.ἀμῥλυω- 
᾿ς πόπεα ιρυὰ Εἰϊρρος. τὸ ἰμυδδότερρν ἑρώμῆνα. 

᾿μθλυωπῶ μιάσω ποκα, ΟὈτυ νιάεο. Σ 
᾿Ἀμολιωσμὸς τριιὰ ΗὑΡροστγατ, δοττῖο  ἐΐκτρωσις, ΓΕ ταπο ροτίιις ἔστῖ- 

᾿ Βεπάλιαι ἔογοι ἐμἭλωσμὸς, ΠΗΪ Ὁ ἀμ(λύσκειν ἀδγίαετας αοά ἢ- 
Ε ᾿ξαδουτῖγε. εἰϊ οτίφαι σαοιτῖτε : νιιάς Ααἰμόλν ῷσμοὶς οτίαπ Ρτο 

᾿ ἰμῥλυωπίανϊὰ εἰς, μς δ ετατίο σοιοτιη) ΡΠ πιαρα ἃ Ἰρίτπὶ ΗΙρρος, 
18 ργααιέλοη!θ. 

Αἰμελυώτερρς,οὈ τι οτομεθετίοτν. 
᾿Αἰμξλυώθον, τὸ “αοῖτας οὐτυίας (ξηίας, οὑ ταί ἀςίες. 
Αμδλνώδω,ςαουτίο, σα  τσο, [ι πν ἰαίςϊ οἵας, ΒαΠ] ας! ποτ Ιμυςΐλη.ἴη ΤΊς- 

πιρηο,λημᾷς ἡ ἀμξλυώήεις τεὸς τάς γεγνυό μῆνα «ῷῇρα τὸ ὠμ(λεῖς ἐ χήν 
ἐδ δασεις,υδὰ τς αὶ μος ἰαθόοτας γιγιο. οςαΐος μαῦος οὔταίος. 

Αἰμορ ὡδρίδια, Δ οττατεραοτὶ αθογτιαἱ γα οττία ἀἰχῖς ΗΠ ἐγοηΥ Π1. ἐκ- 
πρώματα. τὰ ϑξημξλωμῖμα ἔμῴρνα, 

Αἰμθιωδρίδιον ε, τὸ, ἀδοιτιυυπι, Ρ]ΐη, ΡΒαγπηαοαπι 40 ἀδοττίαυπι 
Ειςυτοτὸ φϑόριονφαῤιακον, ΑἸ με πασότας ἴῃ ΑροΪορ. Καὶ οἷ τοὺς ἀμόλω 
ϑριδίοις χεωιώμας, αὐδδοφονεῖν τε αὶ λ6γ»ν ὑφέξειν ἡ δα μζλώσεως τῷ ϑεῳ 

᾿ φαιδ Τ᾽ ποῖον αὐδρυφονοῦ μᾶω. 
εἴπ Αἰμύλασις. 

λον ὠνίθ', χαλξαίη, σα 4 ΠυΠΊ. 
᾿Αμθιώναι, ἰδοττιυοτα ράγετς, 
᾿Αἰμέλωπεῖς ὃς κ᾽ μΟλωπὲς, ΤἈςορἕτ. Π0.5.παρ.20 «ἀς ολα,ρίαπτ. πα χύ- 
᾿ χερρν τὸ κλῆμα γίνεται κὶ ἐμολωπὲς ὑκ ἔσονται, νδϊ Θαζα 9 μαίπγιτος 
᾿ φταἤϊοτες εἰβοϊπητατ, ἃς πα} οου ]ΐ οσταπἀφητατ.1. ἘΠῚ ΠΊα᾽ ὨΟῺ 
 δχγιητ οδτυσιρτο ἔσονται. ἑοτιὲ ἰασοπάτιπι ἔσεται : ΩΔΠι πιο (ὃ- 
᾿ αὐΐτητ κὶ ἀμέλωπεῖς ϑβεγίνονται πονλοὶ “4 ὀφθαλρῦ «ΡΦΥπΊυἶτὶ οουΐὶ 
ᾧ Ἐχοσοδοτυτ, με σι πηυς τἀπηξη ἴῃ Ευτρί ες, ἐμολώπες αὐγαὶ, Ἀςθε- 

᾿ς χερός]. Η εἰν οἰ ἀμόλώπη τύφλή, 
ΑἈμξλωπὸς ὃς αἴμόλωπος ἰάειι αὐοά ἀμ(λωπὶς (ξυ ἀμῥλνωπὸς δας ὧμ- ι, 

᾿ Φνωπὶς αυΐ μεθ εὶὶ νἱΠι εἴς. οδτυ αι σογπεης, ς 
᾿ ἡμόλωσις, κἱ Αἰ μόλωμα, ἀρυὰ ΤἼςορ ταῖς ἀς σαι .Π18.3.0ἀρ.13.πλοτ- 
 Βυκςεἴξ, ν.εχοσοατίὸ οουΐοταπι ἴῃ γίτθας. ιοίτοτ ετιαπ ὅ5ὲ 
᾿ γιωακών ἐμολωσκουσιδ, ἰ. ἀδ πνα!οτι δας ἀδόγίιτι ξαοἰ εὐτίδας: 
 Ἀδοοιτιο,ἰθοττιις, οτοφϑορὰ. Οαἰςη, οἰ μλώσις τῆ ὀξθαλμδ, μςθε- 
ΠΟ τατο Φου]οΥιπΊ - ἀμόλώσεως κενδειώοις » ῬοΓΙΟΙ.] ράγταις,, Ἰα- 

ΖΔΌ ΖΗ. 
Αμολώσκειν Δ οττίγε, ὅς ἱ πέεττε ἀδοτῖυπι: νας αἰ μόλωγαι δ ἐμδλῶ- 

σαι. Ὀἱϊςιτὰτ ςτίαπι Αἰ μολώήειν ρτο αἰμθλυώήειν » τηεταρ]ιοτγα [ὰΠ1- 
Ρῖα οἴ ΟΡ οουῖς νίτίυ πὴ δἀυεῖς αἰτιιναιοά νδ 1 σοητιησίς πα] ες 
ἔυδευς ρετβεέζυς εἀΐτυτ. ἐμόλω εν ρτοργιὲ ἀϊοὶ αἰεὶ Τὰ ὀγϑεολ- 
δι νϊτίυπι τεϊεὴς Οοπηπιςεοτ. Αττορβαπις. 
λώοσω γ “αουτίο. δμμασιν ἀμζλάοτει, ἈςὈοτίδας εἰ Θςυ] 5, ςα- 

ΓυτΓιῖ. 

᾿Ἀρυζλωτιχοὶ, τὰ, πιο ςατηοητα ας ἀθοτῖαπι «οἰ μπι, ῥϑύρια, 
ὙΠ ω,Υἱάς Αἰ μΟλώσχω. 

Ἷ 
τῶν 
᾿ 
ἐ 

πν 

ΓΝ 
Αὐμζολα, τοὶ, πη οἀ 10 ἀρ τ  ΠΊχ, αΡ, αἰ κὸ σύμῶσλα, ΡΟ ]] 1.1. 
ἀμζιλα δίω ρτο αἰαζιλά δίω͵, ἰΦραἰτοτ,ς αν ξξαπτετν ἀπ) ἀμοςηἄο ὃς 

Ριο ατυπάογευηὶ ρερεγαϊειηατίοις, μετ᾽ αλαζολίς κὶ χρονισμιοῦ, Ης- 
. τοῦ ἀμζολάδίωυ «ἰαζώνων, ςυμξϊα δι κία,ἀν οι φυίαν.ος ϑ 
᾿μζολα δὲς αἰτοτηῖς, νιοηίιηγ. ΟΠ λας ἢ, ἀς ξαῦτιον ἀμζολαδὶς τετί-- 
ππουτες, 

Αμζολαξ, δὸς νςε] ἀμζιλαὴ γῆ,τοτγα ΠΟΠατ2 ἐφοίτα» ἰη ἐο τὶς τογγὰ ςξ- 
ΕΠ Οἰΐοιες τοι ταη} ςρετγέις: γί ἐκ λὴκ οὐ θύνδρημα νης αἷμ- 
(ὐλαῤ ρίο τοῦγὰ οήϊττια ἀυπιτυν, ΡΟ Ϊαχ 1.Ὁ. 7. καὶ ἡὶ ἀμῶλαὶ 3 γῆ 
αἰδα ξεν οφῶγτι, τοῖς ὀρύγμασι πορρσάκει ἡ καὶ τοῖς μετάνλνις Χευορῃ. ὁ 9 
κίφρς πύργοις ἐποίει ἔθη ἡ ἀμζολάδος γῆς, ὅπως ὅτι πλιῶςια φνλακπνρία 
εἴν ὃος ἰοί μαι ριῸ τογγὰ ἐριζὰ » ἰςὰ ςτίαπη μτῸ ἀθμοίία δ σρο- 
τοὺ πηιιατοντ τῷ οὸ ὄχεηγρίο ἀρυὰ δ014, ὅτι τὸ οἰκοδομεῖν κἡὐ ἵπποις 

τρέφειν, χἱ εἰμ(ολαὶ ποιεῖν, ἐδύκει τοῖς λάκωσι δαπαννρρὶ ἐδ), λ᾽ μώολαὶ γῆ. 
δὰ »ν»ὶ ὑαο τῷ ορύγματος ὑ ψωϑθεῖστε ἀρυὰ Ηεὶγς!ν,Ἰςσίτας ἄμ(θ., 
γ᾽ ὅγιγειΘ- πλάςη, 

Αἰμζολνὴ ρ: ο αἰαξολὰ ρτοογαίεί πατίο, Ω) γα, ιοίαι. εἰ χ᾽ ἕδρας ἐστ ἀμ- 
ζολας ἔργν»ὡς ᾧὶ κεῖός φὴστηγαϊγλαὶ χε πείντα κάλων κιγῶν. 

Αμῶλιεργὸς οὐδ ἀητοῦ ΟΡ Γ1Π15 4 ἢ αἰαζαλλό μυ(Θ- τὸ ἔργονεοιηξγ4-- 

τον ΠΟΙ ἃ. αἹοὲ δγ᾿ αἰμζολιεργὸς αὐνὴρ ἀΐτῃσι σαλα ει, ςιζἸατοτγά112- 
᾿τιοῦεπὶ ἀυα οη5γά!οι ἐς ἀϊς Δ ςςΩς ΓΟ Πλτοτ, 

Αμζολία, ἢ Ἐρισ το Π),ἀη]ατ' οιργοσγαίξιθᾶτίο, τε ρϑεσς γαγαζολ αὶ ΑροἱΪ 
Ἰοι. ἡ γατιιονγέγνεται οἰμζολίη δὲόϑεν. 

Αμξρρσία ευ δὰ, δαὶ αἰ1} Ὀοτγγη,4}1} ἀγτογη ἡ Ππὶ γοςᾶτ, είτε Πΐο- 
Ιζογ.Ρ οετα ξιδυ δητιν ὠμφρρσίαν ἀρρο!ϊΑτι οἰρυ αν ἀφ᾿ τυ πηγτὸ σἴσ' 
ϑεῶν βρῶμα, ηυόπταάπιοάμηι νέκταρ ροτι!ηγ:νηάς {ΠΠ 4 ἀρυὰ Ματ- 
τα! Γαρρετογ ἀπλργοῖϊα ίατυγ εἰν, ἀζησξξαγο ντατι χροηίτωγ εἴίασα 
«μορσία. Οὐἀν ΠΗ οτμεν. τὸ ϑεῖον καὶ δυῶσὲς ἐλαῖογ, Τλιέζιπι ἀταης 
40 αἱ δι βροτὸς γ πγοιτΑ]ῖς » Ἰητοιροῦτο μὰ» νοζαλιζατιϑ στάτια : νοὶ 
αυὸά τηοτταῖος οαπὶ ἡ άτηζ, γε] φυὸ ἃ αι] 64Πὶ σοτηςάςογίητν, 
ἱπγητογταίες οιδάλητς, ΕΠ ᾿τοαὶ ἠοέϊζις ἐριιπότοη ν αι (οἰ ἶτα- 
τα : αιοπίαπι ποξῆε οπιπίὰ ΠἸςητ, δὲ Ποηχίπος ταὶ Ρτοάςξαυητ. 
ἴτε πὴ αἰμόρόσια,, τὸ, Ὠ’οηγΠ) ἔείζυτη ἀρι4 ἴοπες ἀρρε!ίδταγ. 
ἜΤΟΣ τῇ Ηεἤοάο. Ἀοπγαιὶ ᾿θογαϊα., Ὀγαγηα! ᾳ, Ρ]τηϊως γῖ- 
πα ]1α. 

Αἰμξρήσιθ., οὐ, ὁ, ἀϊυΐπες » πη πιοττα]ς, ἀυ]οἰς,, Ξε ., τίμι - ἀ- 
φϑείρτος, νὶ ἐμέ ρύσι(δ- ὕπγίΘ-, ὑγρός ΕτΥπλοίον, νυ αἰμξρρσίν, Ηο- 
τηςτ. Οὐἀγῇ. ὁ, 1ἀςπὶ νύκτα σ᾽ ἰμξορσίϊωω, ἀϊτ!πατη πο ἐϊοπ. Παπὰ 
αυΐςος Ποπτίηος τοάά!τ ἀπγαθιέιογος, ἐμ όσια πέδυλει, απ θτ οἵα τς 
Ἰαγια. ἀμξερσίῃσι κοίπῃσι γ δὰ ρταίερια Δηχθτγοίια μίςηλ ν» ἐμζρόσιος 
Χχήται,1 οἰἰ, ϑεῖαι. 

Αἰμέρρτεῖν » ὦ μαρτεῖν ὃς ὅστοτυχϑέν βροτοί. [το τὴ κρύπτειν Ἡ εἰν (ἢ. 
Αἰ μῶρρτος 5 οὐ, ὃ καὶ ἃ, ἱπγηπιοτταὶ δ, τ οέτον ἔγρεω τὸ ὦμα ἐκ ἔχων ὧβρρ- 

τοὶ ἐχ ἀτῆονται ϑεῖ(θ- δ ἰὶ μετέχουσιν οἱ αὔϑρωποι.ν ας ἀμζρρτος αἰών»Ἰῃ 
Ἐριριαη δίαρυά ΗΘΙηεγ. ἀμόρρτον ὥμα. "Ὁ ἁ ὃς βερτός, α,"πτετρό- 
βτο.] ας. Ἐρ' δταῃι εὕξρμεσσι βαΐχλων ἄμθρρτος οἷα βρρϑ»δις. 

Αἰνδρέτω, εττο, αμαρτάνω, κρυπ]ωγδποτυγχαίω βρρεᾷ. 
Αἰμξουῆοι, ρεςῖος πιατίποτιιπν ςςἰηοταπη, βρωύνο, ριά Ατίδοτ. 
Αμίωμοῖς, ἀρινὰ Η οπτογιμτιν τα εἴξ, αἰεὶ τοῖς βωμοῖς αἰαὶ βωμοῖς, χὰ αἷ-- 

ΓΑΓΙΔ. 

Αἴμξων,ονΘο ἴσοις εἀΐτυς αμζανες, ἀρυά ΖΕ ΕΥΪ, αἱ τροσεινα σεις αἾδ' 
ἐρᾶνγιτηοητῆι πη δίςεη[5ιἀρυἀ ΡΟΙ]υςεπι 1.6. σὰ κώϑωνΘ- αἱ ἐκα- 
τέρωϑεν πλδυραὶ ὥσπερ καὶ “ὶ χύτεας, ἔμξωνες ἀϊσαητοατ. Ατηϊορὶι. ποὰ- 
λῶν Κ'δὴ λοπείδων (δὺ ἀμίωνας πὐριλείξας ὦ μξαν Ργορτίὰ τὸ χεῖλθ. σἧς 

λοπείδος αὐδοὶ τὸ ἐν αὐαξάσει ἐδ), ΕτΥ πιοίορ.. ἃ βὰ τ βὼν, ἃς αἰαξὼν, 
δὲ ρεγ ίγυςορ. ἄμξων. ἀρ! ΟΟπηΐςος » Ρτο ρυιάςπάο πλεῖν 
Ευφξαι]νη Ηοπιοι.Ο ἀν ἐ, πιθητῖς ἰτοαν οἱξ σασιπιςο, ὃ Ρυΐ- 
Ρίταπι ἴθ Ολῇ. τς. σοης 1} [μλοάΐοςῃ. εἴ μζωνες Τἶ' κοτυλῶν ἀρυιὰ 
Οαἰεουπὶ ἴἶδτο ἰδοιηάο , 48 ολυϊς πιογοσιπν. νἱάς τη ἀϊξξ, 
ἄμζι. ᾿ ᾿ 

Αἰμέώσαντες,, τος “πηδητος δι Ἔχοία πηδητες, Ἡογοάοι ΤΑ] οἱ 9 ἀμ- 
ξώσειντες μέγα δυφυμεῖν ΡΓῸ αὐαζούσειντες. 

αἰ μὲ ἃς ἀμμὲ Ἰϑουιςὰ, ΑτΉτορΡ παῤ ἀμὲνυτο παῤ μεν. 
Αἰ μέγαρτος κ ὁ κα δ ντηγασηυ"»"Π)ΠΊου τις, ᾧ πάνυ εἰς μέγα αἰ εῤμῆν Θ-, ἀφϑύ.- 

νητος ἃ μέγαίρω »4υ ἃ εἰξ ᾿πυ!άςο. ΗΟ πιοτ. "ΙΔ. β, πονον δ᾽ ἀμέγαρ-- 
τον ὄφελλέ, ἃ οἱ αἰ φϑονον,πολτωὶ ἰπηπγοθίςυπι. ΗΕ φονττ. Οὐν Π᾿ ΠΗ 
δη τόνδε μολούρὴν ἄγεις ἀμέγορτε συξζῶτα εἰ εἰϊ. ἀφϑύνητε, διὰ καίκωσιν 
τα γι ΠῚνΏςΠγο σα πὶ ὨγΔ]ς ἰηυἀοτ τεὸς γὸ Ὁ ἔχονϑ' ὁ φϑόνΘ- ἕγ- 
σεις ΟΡ Βοοὶ. 

Αἰ μεγέϑυς, Μαι!οπιατίςὰ εἱς ξάτοης πτασοίτυἀϊπο ντ ηυο ἀ ςοτγρογᾶσ 
την ἤθη οἰξ, Ἐτ ρα Π ας. ΤἈςορΒι.᾿ὐτον "δα, σλρ.:1 ἀς βοτῖπ 
Βιις, Καὶ τοὶ μῆρ μέγιϑυς ἔχει τὸ 3. τῆς ἐλαίας φυγλῶ δὲς ὃν εἰ μέγεϑες, 

αἰ μέϑοδος , νἱὰ τατιοπόαφυς ἀοςεμά! ἀπςςηθήσας ΔὈΠοτγεης.. “5 
αἰμέϑυσος,ε τίςτατοπι ἀτοςπς. ἀτηςι Ἀγίας ἰάρις ρτοτίοἱθς,ορ.Ζι, Α.- 

Ροσαϊγρί δίς ςλρ.28. τος ]ςὶ. 
αμίϑυς Θ-,». ἡ Ἰαρίοεἰοάς ἀνέξας φυοά οδτίοτατί οὈΠίζατινε] (νι Ρ] στ 

αἱὰς ἰσεῖδιτ ) φαδὰ νέαις «ἃ ντοΐ ςοΙοτεπη ἀσοεάςης, ργιιΐαυλπι 
εὐπὶ ἀφρυμίετ,νη γἱο] απ ἀοπαίτο!νρ.37.ς 5.9 τὰ ἀμέϑυςατεπ)ε- 
ἀϊὰ φυα φἀμςτίας ἐδ τίετᾶτοπι δἀδιθοηταγιἐμέϑυςον, Ρ]υτατοἢ ἀς 
Ροοτὶς αυάϊςη αἶτ σοπηπλαπη οἴϊε. συᾶπὶ τὴ ςοιῃροτατ ομίδιις δά- 
μετίας ἐδ τίοτατεπν ααϊάαπ ἀπ δ φης : Υδ᾽ πειῖτο σεπεις ςβειτα 
γἱάετυτγ. Απποταγίει ᾿ἀρτάϊς ρτοτιοῦ ὅτ πηξητο ςάρ, :ῷ. Εχοά. ὃς 
δριυιά Τοίςρβιιτῃ ἴῃ τ ἰδριάϊθυς. 
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τοῦ ΧΑ ΝΥ 
Αὐμείζοντες τταΐοςς5 ἐχ νττοαις πταῖὸ ἰσυΐςεπι ον οῇτα;, αίΐδιις Πι- 

Ρέτίοτα σάιβοια ξαϊοϊαπτατναττ ξξαγ!α τὰν Λα, ἃς ςοηττὰ οἰατὶ εἰ 1- 
οἴποςν ἀδίσας ἱπαΐσοια τοἰροπάθσητος δά (]Ἐςοτδηἀα ἀο πποτιιπὶ 
ξιαισιαιντάς ΡΟ Π}ασεῖι 1. Η οαπογ, ΠἸαάψ ᾿ὺς σοΠῚρ ἐγᾶτ τυξζχη- 

τες ΡιΟ ταγὸς Οταοία:Ω"ς δ ὅτ᾽ ἀμείζοντες, τίς γεκλυτος ἡΐραρε τεκ- 
σὡν διώσατος ὑψηλοῖο βίας αὐέμων ἀλεείνων. ἀισαητιας αἴτια ΠῚ συ ται» 
στεῖριὲς ΕΟ πιοῦν. Σ ἥ 

Αἰμειζω κα ὐμείζομαι μι φῆμαι, τοττίθιιο. τορεηΔοντεπηαπεγο,τςξεγο, 
τεττο αι όοα τοίροπάςο,ἰξ ἀμοι(ς Ἀφοκρίνομαι,ντ Ο ἐγ 6, αμεί- 
βετο μύϑῳ,τείροηάοθατ το ἀονίοηο. ΗΠ εγο ἀΐαπ. δ ώρρις τε αὐτδν 
μεγαλοωρεπῶς ἡ μείζετο, Ρ᾽ ατατοθιις ἴα Οτῇοης, ἐκείνων ἃ πυρρστὶγ - 
ρόυσιν μ΄ φωνῆς πολεμικῆς ἀμειψαινάμων͵ "115 ΓΔ] ατατισηςηι οἰαπηοτα 
θΕΠ"σο ἐχοϊρισπειθ 5. ΟΒεγίΟἹζ, αἴθὰ ἱερωσιμη πόπτῃ «δὺ ποιμαγοντεὶς 
αὐεδὺ ἐμεί ψεται δωρεάν αυάητδηι τοροπήςτ ἱρίϊς ραίτοτίθιις πχοτ- 
ςεάεηγ. ἐμ είξομαι σε φιλίας. Βα {1.1 ἀρ ηἘ. ἐκ, οἵογ τ᾽ ἐξ) τοῖς ἴσοις ἀ- 
μείζεῶχ. τὰ οἴτ,λοπ ροίζε ραγία ξισοιονοοίετς σγατία, ει πο ποτί, 
τλαη! Ποφη τί αν. ἰμεί ες σιμὴ ἐπικαρπεκνϊὰ οἴς, ας πογατὸ τοάάοτο ἃς 
οαπῚ ἔσσποτς ἴσοις ἶσει ἀμ εἰ ψαῦχερατια ἔισονο. ἐμοίζομα σε γραμμα- 
σι. Βιι 4.1 ΕΡΗΈ ἐὺ ϑεοιὶ ἀμειζόμεδτο, ἀεος γειπιποόγαπημγ. Ατιβιά. 
ἀμείξεται 6) δρῶν, οπςἢ οἰ τς τοίροπάξι, χαλῶς ἀμειφϑέντες, πχοτῖτίς 
σεττδητας. ᾿Ν,ΖαηΖ. οἰμείξεται τοῖς 2, [εἰς γοτγιῖς οχοι ριτ: ἀμείόεται 
φονΘηγαρεπά τιν φορά ας, το ἢ πὰ ἢτ, Επεὶρ  ἀες. ὀμείξομκα σε χόγριςν 
τιῦ! τείροιάεο. ΠὈοτγατος. ΟΡ ἢ οο! 65» κείξζομαι χάρεν φιλθαητος οἰ- 
μείξομαι τοῖς ὁμοίοις ν᾿». πφΠ οί γεροι ο,ράγια Εις» οπλοίϊ. ἐμεί “ 
ζεται αὐτὸν τούτων κ τύχη, ΡτῸ {15 {{Π| σιγατ! ἃ τόσα τ βογτιιη. οἰμεί- 
Ευμαΐ σε χρυσοῖς, Π] ἐτούοι. ἐς τα ἱπαΐσοιη βεης πχόγεογ. δ άδιη, 
εἰμεί(ε δα σε χρης-οἷς ὀφείλω, ἄς 60 τἰδὶ σγατιαπι τεξοετο. οἱ μείψομαι 
σε ἢ) τ δικαιοσιυύης, Τμιοϊδη, ρα πίΑθο τὸ ἡξίας ἰᾳ41ς1} σαμυία, εὐμεί-. 
ξομαί σε δώρρις ἀὉ ηἷς στατίατη ςοπηρθηίο ὅς εἰδὶ γοτγιθιο. τοῖς τοι- 
ἕτοις ἀμειξεῶ “ ϑεραπείας ὀκεένης»14 εἴτ, ἐπ! 4] ξιέξις ἰπάτιο- 
πρηι 14 πὸ ροπίατς. ᾿τοι Υ]ττὸ οἰτγόφιυς δονγοςεάο, τγαηίξο,απη- 
θυ ]ονρτςτοταθῆοτ. Α ρο]]ου. γαῖαν ἀκειξον, τογγά πὶ τγαπίπηἰττεσαητ 
διρτατογιθδητ. Νοππιο, οἶμον ἐμεέζων,ν ἰαΡΏ Ρέγρεης [ἢ Ερίστγᾶπι. 
νεκύων φόρτον εἰμειψα μῆϑη, αν τγαάιιχὶν ἴσαι τγαῖοει ὃς αἀδαχὶ. ἀμεί- 
ψαϑι πύλας γι στα! ὅς (μὰ τα ἰαπιιαθν Επγιρί 4. ΑἸιχαδηάο πλιτο, 
Ῥοτιπιιτο, σου ημτον ἃ ΡΟ ]οη.2. ὦνον ἐμείζοντο βιοαύίσιον γ Πλοτοας 

εἰξα!εητας ρεγπγαζαηζ. Ρ]ατ ἀπολογίᾳ οἴνων εἰξ ἄλλυς πόλεως ἀμειζό- 
μέν !Θ- ΑἸ ταπα ται αἰτατα [δι ἐς οιαϊτατεμι μχαταις, Ρ]ατάγο ας 
ἐς εχι]ο 5» ἀμείξομαι γίω τὶ ἐρανος, σαἶα! πὰ οι ΠῚ το γᾶ σοτηΠΊΙΟ. 
Ἑροζτατ. Ο ἐς 17.νοἸοχ πιστὴ ἰδρε [μιογο τι 6 πὶ πηαταῦ Γγσσο 
Ἐλυηαις. ΓΙ Δη.ἴη Αὐδοβατῇάς, ἄλλοτε ἀἰχλίω γίιῶ ἀμείξωνν 4[181| 
Τυδίηἀε γεσιοηςπι ΠΊΓΑι}5. οἰ μκείξομαι γεωνώγκας τπτο νχοτος, οΧ- 
Ρυΐα νχοτς α]ϊαπὶ ἀαςο. Πογπιοσοη. εἰμείβειν ὄνομα αὐτὶ ὀνόματος, 
ΠΟ ΠΊΘἢ ΟἰἸ ΠῚ ΠΟ ΠῚ "16 σὺ ΠΥ ΠῚ ΓαΓο : τα αἰηρμηϊηαιο, δυοῖοη. [ἢ 
Ἐρ ται πάτο κυΐανον αἰμιοιψ νυ (θ., ἐῃ ΟΥ̓ σαι! ΩΣ πγατατις. [το πὶ 4]- 
τοτοο.Ρ᾽ ἐπ. ΑἸτα ἔσειπτ ρας τασταηι σοποτγάηῖ δὰ ΠΊλγος, ΡΙοταη- 
σις αἰτογηαης, τή ο[δ, ἰμείξεσι, ἀρο! οι. ΒΚ ΠΟ ἃ. παρὲκ, γόνυ γριωὲς 
εὐμείξων, 1, πορρξαίνων κὴ τοὶ σκέλη μεταφέρων, αἰτοτηδης Θοπυᾳ. γόνυ γα- 
νὸς ὀλίγον εἰμείζω, ρα πὶ σθαι αἰτογηο  ἐἰμείζην,ὠλλαίοτειν,αὐτικφ- 
πανλοί ἢ εἰν πυρϑύ εχ, ἐταξαίνειν, δέ ριγ «ὧν μοι ξεῶχ ποιρατεϊῶχ. Ἐπτὶριάι 
1π Απέγοπιη. δποκράνεῶν ἐν μέρει τὶ ποιεῖν οἰ μπέχεῶχ αὐτὶ χ αρίζεῶτ. Ἐπ - 
τίρι 4. Αἰμφιτουχημᾳ σῇ ἱμάτια σκότι᾽ ἀμείζοεμω, τὰ εἰ, αὐπεξεζλημαι. 

ἴτοπι ἤδη. ἡἤξτο.νίπι ρτοριηίο, νεηάϊοο. ΑΡΟΙ. 1{{.1. οἱ μὴ ἀμει- 
(όμῆμοι, ἀτεὶρ οἱ γ᾽ ς ϑέλοντες ἐἰμέρσαι. 

Αἰ μειθιὰρ ν(Θο ὁ καὶ οὶ ὶ 
Αἰμείδητος, οὐ, ὃ καὶ ἡ, τε τς, ρτῖπτα Ὀτοαὶ 5 τετγίςας, γα τοῦς, ΠΟ πὶ 

τἰάθὺς» ἐν ᾧ ὑκ ἐστ μεδιάσαι, ἐσὲ γελάσαι. ἀἰμείδητος. ἴδης, το 3. 
Ἐρσ γα ΠῚ ΠῚ ατ. οἰμιείδητοιν ὑκτες νἱ ε[Ἐ φοξερα ἀμειδὴς, ἀγέλας Ὁ. ς-υ- 

γνὸς σκυϑρωπὸς, σκοτεινός ἀμειδὲς πρόσωπον, ΑἀΑπηδητ. ἴῃ Ρμγῆορα. 
Αμειδήτπας,χάιοι.σκυϑρωπώς. 

Αἰμείχείθε ἰηβογτυπατιις» τη! οτ, ϑλιν, Η εἰν οι. 
Αἰμείλικι,Θις, Ἰπιρίασαθι]!ς » ἀπιγιις., ἀσεγθις » Ηδἤοάιις. ἐϊξαυτὶς 

ἀμειλίκπων ἀπὸ δεσμῶν. πικρὸς » ὠτρφσίω ας, εἴμικτος,, ἀπώνθρωπος, 
σκληρός. . 

Αμείλεχ θ., ὁ κα αἰ ΠΥ ρ[σΡ 1115. ἄαγα 9) ἱπηπλἱ τὶς,» ἀν ΕἼ οἰ]Ίς, ἐπιρ] αοἰ- 
ἀις, συμπαϑ ὲς, ἀδυσώπυητος: Σστο αἴ μειλίοσω. 

Αἰ μεινείας ὁ δεκελεὸς, Απχεηΐας ΠΟ] ΘῸ ΠςΥργορτία πὶ νἱγὶ Ατεπίθη- 
{τς εχ Περςεῖςα ρορυΐο Αετῖςα, ΡΙ τατος τ. Τςπιηζοοϊο. 

Αἰμεινον,ογίθ-, πιο! ας δητί Ζα 5», ργα τυτίιι5ν βέλτιον, ἰατίης, Ροτίιις, 
Ρτγα τα] ας, Πιαρ ς:ποηχοη ἃς λάμογθ. 

Αἰμείνων»ον (Θ᾽. ὁ καὶ ἡ νυ] ἰο τ» χυρότερφε» βελτίων » Ροτίον, σεπογοῆοτ, 
Ῥιδ Ἐδητίθι» ὁ μὴ ἐλάσσων τινὸς, πϑρῷ τὸ μέρφονμερίων,(ς τειδέξιοης αὖ 
ρυίγ πα 1616. μείων χὸ ὠμιείωννὃς ρςουαίηνο «ῷ,ν ἀμείνων. 

Αἰμείρω, ργίτιο Αἰ ἰφαιοὰ ροττίθῃε ν σεθέσκω, ἀφαιρρομαι » αςςυίατ.ἡ- 
ΘΊΓΟΓ. 

Αἰμεῖς 8) ἡσ εἰς, εἰν οἢ. 

Αἰμειψις, ε(Θ. ποτ πγιτατίο, Οπηρεπίατϊο, αἴμειψις ζωῆς νίταΣ Ρογπγ- 
ταῖῖο, Ν4241}Ζ. ξ 

Αἰμείωτος γε, ὁ χὺ ἡ, ἰητοσοτ. 

Αἰμέλγομαινεῃγυ]σοο, σωρφύω, ΓΙ ΟΥ̓ ̓ ς 5ίἴτι οτος. {το πὶ ἴῃ Ραΐπια 
,. ᾿βοϊβοατιοης ἀριι4 Ποαιετ. 

ιμέλγω, μιξω αν χρὶ ΘΠ ΘΟ» οἰ: Ποην.Ο ἀν, Ταυλοι τε σχῳφίδες 
τεπετυγ μᾶῆμα, τοῖς ἐν οἴμελγῆν {9146 π|,Ὲ ζό υῇν Ὁ. .γ᾽ ἤμολ)λο δὲς καὶ μυ- 

ΑΜ 
κάδας ἀγα:. πεηας (ΟἿ 1 πὶ ἀπ ἰλέξε ἀΙοτασν [64 οτίδην ἀξ οτιος 
τὸ ὅζ αἴτις ΠἸσυοτγίϑας. Ῥτορτίὰ οἱ τηγπηατιγος ἔγαξειις ἀσςοεγραν 
τον οὶ τὸν ὡροσ ἥκοντα χαιρὸν (δὺ χαρποιὲ ἀποασάν. Μ΄ πε τγαΠατιος 
πε αωϊρτα, ἀμέλγες(ἰαααιτ Οοηγῖςας ἐπ Ε γα τς.) ξένων «δ καρπος 
πίμοις. τὰ οἴς, «δὺ δυπόρφις ἶῦ ξένων γ διὰσ εἰεις, Ὑποτρέπῃ, ἀπανϑίζεις,Ο 

Αἰμέλ δ εἰν, τίκῖειν. «-ερέσκειν ἀμελϑῆσαι ἐφροντις- σα). Ε] εἰν οἷν. 
Αἰμέλει » ἀθηΐαας, πὸ ν ργοξεέζὸ,, ςεττὰν ἀπ ιροητον, (δ ἀα]ὸ, (οἱπ 

Ἰισεῖ » νι ἀοί σοῦ, ἐπειδην νετοι σγατία νοι αἰ ἴτοῦ δίας, Ατηΐοςνς 
ὥσσερ δ᾽; ἀμέλει δρώσι, γε ἕλοϊαπτιᾶζο. Γοΐαη. τούτο γὸ ἀμέλει δγη- 
γίσαντο » μας σογτὼ παγγάγῃζ » δίς. ΡΠατ, ὦ σπερ ἀμέλει κὶ πεμόϑεογη, 
εἰπεῖν, 4ιις αγδ πηοάμιη νί ἀο] 1ςετ ΤΊ πιοῖῖι. ἀΐοιῖ. εἰμέλει ρὲ τοῖς᾿ 
γιρριωῦ, τὸ λοιπὸν. ἁπλῶς » διο', οὕτως εἰμέλει λάμπ ογθ "πη. ςοιγοπο 
ξξιοποπι ἴση! ἢ, Αὐηϊορ μη: νεφησω. πως αὐ μοίϑοι πόϑ᾽ οὗτος ὁπότ 
φϑυξιν δίκης ΟΣτρ. ἀμέλει δίδασκε, ϑυμόσοφος ὅξι φύσει͵ ἰὰ οἴζγιαςς, ἢς (ὃ τ 
σατασνης οτος, 

Αἰμέλεια, κ᾽» 1011  ητίά « Οἵςζοτο. ποο]σοητία, οὐαπι αὶ σοπτοπ- 

Ρτας, ἐν ἀμελείᾳ καιτατίϑεγται ὙῬτο ἀοτγοτξξο μΒαῦςας. ΧοΠΟΡΒοην, 
Εατὶρ. ἀμελείᾳ δὸς αὐτοὶ» εἴτα ας σαγας. ἀϊοιτιν δζ ὠμελία,, ρτο κα- 
ταφρφνησις. ᾿ 

Αἰμελειςὶ, νεῖ ἰμελητὲ γ ἱποιτιοίἃ ἃς ἔπγηι σα ἰατὸ ἀἰχίτ ΟΕ! [πις (πη 
Ἰοσευάμαι, ντ (υἱρίοοτ ἱπυπηοάιαιὸ) ΠΟητΟΠΙρΡτΙ ΠῚ 2 Π 41 Ἰσθητοσο, 
ποσί Πσθυτοτ. αἰ μέλιτι νογὸΠΟΠ σαηξξλητοτνχιοιπρ]ὸ, αἔτυια πηι. 
αὐυπερϑέτως, ταχέως μαενιύσεως χωρὶς ἢ υὑπσερϑεσεωςγῆως ἀἰ!ατίοης ὃς μή 
σα ηςζζατίοιο. 

Αἰμελεῖς. οἱγἴπατγτος. 
Αἰμελετησία,ας ἡγῖ ΠΔᾺ 4) ΠΟ ΟΠ σφητί αἰ ΠΟΟρ ταπτίά., 
Αἰμελέτητος ὁ, ὁ, δ σαγας »οτίοας,ἱ αλπι ίτατας, 

Αμελέω,μ ἤσω,π' κρνπο Προ οπλτεονίϊας σατὰ [πγναἰροτηοτ,άσττςσ, 
ἐϊο.ὁλιηρρώ ἀἜ ΡΟ ΠΟ σηγα ἢ], Αξέια. Οεηϊτοπηρ Ἰτα . Ρίατ. τη ἃροΐο. 
ΠΟ ἐμαυτῷ ἁπάντων ἐμὲ ἡ μεληκέναι κὶ αὐέχεῶζ δ οἰκείων ἀμεκεμβύων, 
ὅζοιιης οπγηῖα πῖξὰ πε σ εχ ἶξ, ὃς ἐα πορ σι αἰτιυα μἰδ. [ἀσηι, 
Ἰδ᾽ἀοπη,ἐδὲ εἰμελεῖται εἰ ὁ ϑεὼών τοὶ τότε πράγματα, πος ἃ ἀϊϊς μας 
Ἰαΐπηοἀι ποσὶ σαηταγ. ἀμελῶ δ᾽ ὀργέζεῶ Χ «Πορῇ. ἴγάηι ΕἸ ΠΤ πὶ 
ξιοῖο, ἀμελεῖς “ἴ0᾽ φίλων, Ἰάεπι ΧΟΠΟΡΒ. οπηοίϊ. ἀμελεῖν αἰοὶ τόσα. 
ἀμελήστις ἢ ἐμπίμπλαῦχοἴνηθα (ατὶς μαφης Ἰησατριτατι, δος. ἀμελῶ, 
φῳρρέχων,ὩΘἢ οατῸ ργωτοηάογον 

Αἰμελόμαινης αἱ σοτβαρςοτ, ρτο ἀσγο ξξο, σιγὰ ἀε ΕἸ τποτεσοητοπισ, 
ΠοΓ. Ρ]Αιο,νόμ. αν ϑεευμας-ον αὐ γγοιτο εἶ τις ὧν τοιῶτος ἐμεληϑ εἶα τὸ 
πὐράποαν εἰμεληνδυθο,σαὶ ἀφο σατο ταν, ἀρια Ὑ Μιιον (ὦ. ἐμελυυνθ. 
περί οέξας, νηας ἀθιιοι}. ἠμεληυίνως. ΧΕΠΟρΙν. ἡμελημήϑως ἔχω, ριο. 
ἀογεϊέζο παῦοο ν ἔαμη Ἰμά τ πρους. ἀκ ἡ μέληται “μ᾽ τοιέτων τῷ γοιιο-- 
ϑέτῃ, ἢ πηθητεη γθηΐτ τα! πὶ ΠΟ] ποτα» ΖΕ Ομ ἢ ἐς, 

Αἰμελης» ΕΘ.) ὁ κα ΤΠ γΛΕΡῚ ροητερὶ ριοτοἰα σα τιιςοἑ ποίας. θα ἀυτῴ σ᾽ ἀπ 
μελὲς τῷ πλέστῳ τούτο, σας γογὸ σα γος οἶος ΠΟ οἴδ ἀλαιτι. σὸς 

Αμελησία, ας, ἃ, ἰςοαΓτά5. ᾿ 
Αἰ μελητέίθιγα. δ, ΠΟ ΡΠ σε πάις, 
Ἀμελητέον, ΠΟ ] σουάαπη οἰζοιη ροεεςπνίς ἀποσηάαπ. ΠΟ ογ. ἴῃ Ευάτος » 8΄. ἘΝ ΓΑ Ἶ ΐ 

' 50. δ᾽ τοιύτων εἰἐμελητάον, ἢ] πο σ]ρ ἢ ἴμητ:, ἐν ἐὰν 
Αἰμελντὴ π6 61}; Ὁ ητοι ΠΟ ΒτΟ Πρ τι ρτοητρτδ οἰτὸ,οίτγα σμγαπι. Ι 
Αμελία ας, ἀἸοτεραατί αν»  ουαυτῖα ἃ μέλθ- Πρηϊβσαητα ζατηγεξῃ ἃ Ἷ 

- ᾿ ΟΥ̓, π 
40 Χζορροίϊειμι διε ἐμμελὴς: ὃς ἐμέλεια, τὰ ο[Ἐ 5, Ἰησιτία ὅζιηςς- ΠΝ νι 

᾿ ΘΠ ρησια. ἢ ἵ Ἶ ν Ε ιω 
Αἰμελίν δίκη, ζημία αξεὶο ἀε ἀαπγηο ἀατο. νἱ ἀετοῦ ταπχεη νου 1 ΤΗ 

ἰυᾳ (σατο ροτίμς αξτῖο 1η 66] σεητίαπη. ὦ ΜΝ 
Αἰμένλητος ει ὁ κὶ αἱ σα βατατας,η οι ἀπ ξογοἀπ5.1 υςϊημιϑοΐῃ Νιρσεῖσι 

πο ἡξίκ γδ ἀμέγλητον δ) τρὸς τὸ καλὸν ορμίω, σους δας οηΪπὶ ἰη σι ηπι 
ἔχασεν ἴσα ἀτγοτανφαηάμ πὶ εἴ: Δα Ποποι τοπὴ ἱπηροῖιη].. 

Αμελῶς, Πι ΠΠσεητοτ, Τ ογθητιηο ]σοητοτ σουτ Πιρτί Πηνοἰ σισαητοῦῳ, 
(ἐσηίτογ, ὕαΖα ἀς δεποέλατε . ἐμελώς ἔχει Δ Τ᾽ πίω) οἰκίδω,, τοτα 
αι ]ατσηλ πο σ!σῖτ. ΧΟΠΟΡΒΟα » ἀμελῶς ἔχειν αὔρα ϑεοις, ὄξος, 
σΟΩΓΟΠΊηΟΓΟ. ᾿ 
Αἰμεμπῆθ.,κ,ὁ, τγοργε μοηίις. Ο αἱ, ̓ πουΐρατος, αὐεπίληηῖθ. ἄμε μπῆθν 

φιλία, ἴῃς σοηπημποίτιους ὃς 4υοτοὶαν ντ ἀπτΐσιις ΠΟ Ὼ απο δ ἄπουν 
ἤμο ντ Οο]]. θη πτοτγοίας ὃς ἰαταίιοίϊς, φίλ Θ- ἐμεμπῆθ.. Ὁ οἰζεγίας 
Πρσαϊβοατυπι Αττιοῖς οἰ εσδητῖαϑ ἰναΐϑοταγι δῖος ἀθέατος, υὶ ΠοΠ 
ντάοτ,ροτίες αυὰ πὶ αι ποη γί ἀδτιτ. ΡΙατάτοὶ ἰη Ροτίς], τὲ εἰσ 
Ἔ σώματος ἀμεμτῆθ- [ρεςῖς ἄδοοτας. 

Αμέμπηως, πε οτιπαϊης, ποαϊρατὸ ἤης φιετεία,γεξεξ, ἐμόμπθως υἱεῖ: 
γων ἢ Τ] αὐτὶ σοπίξιτατίοπε σογροτὶς, ας. 

Αἰμεμφρης ἡ συ]ρατιις, Νοηη. ἐμεμφέες,τπσα!ρατὶ ἵπ ΕρΊσγα τα. 
Αἰμεμφίανας ἡ Ῥτοδτὶ ὃ (σεΐστις ᾿πιπγιηϊταν,αξγῖο ἱσγοργο μη ία δῖα 

οὐΐρατα,, Ειέξιπν αιοἀ τοργομοηίοης νασατ. 2Ὲ (ςἢγ]. ἐν ἐπῆα δὴ 
ϑἱὐως: διαλλακαῆρε δὶ, ἐκ ὠμεμφία φίλοις εἴ 4ιο ἀητοὶ σο! ΟΠ ἰάτο: 

τοηὶ σα] ρόητ ὃς ἀσοιυςητ. ᾿ 
Αἰώμω, Ρεῖ (γῃσοροῃ ργὸ ἀέμήνω μος Διιτοπι Πουίςοιιπὶ οἱ ρτὸ ἀειν 

ἃ τι επι. ἀσ το ΕὐΠισαὶ τρίιπι ἐχροηΐτ κορέσεῶζ. Ν 
Αἰμψυίωὸς ὅ, ὁ κὶ 7546 011}ς εχ ]ς, ὠδδνενης, 4αΐ οτὸ ἀεβοίτ, το Τ1ς, 6 (σι. δ 

μαυίτος νττὶ δι» οααη άες. το αἰ μηνίον, ἄς δ1]ς, εὐιδη  ἀι! πη, 7 σ-ἐρη ἰὸ 
σιν ἢ ὐροις, ἴγοιυ διυάμεῶς, δώ ν ΡΙεομαί ον Ετν πὶ, ΠΟ ἢν «Οὐ ν᾽, 

Πολλαὶ 3 γοιωϑ ὃ νεκυύΐων ἀ μλυίω ἃ καί μίωαἱᾷ ο[Ἐ,ἀ ὥνενή ἐν Ὁ. ἐκ ἔχον 

τοι. ἔτ αἰμϑες ἀϊοιιητις δὲν εἴς, ἀμήλίωοι γοτὸ καὶ διιω ἀυῆνοι εἰνϑυϊωοὶ 



ὙΑΥΜ 
κἄπχν τῇ ἐγύμίω, η ποπλίηος ΔΕ Πὰς ργοτὶ ὃς σοπτοπηρτίοης 4 - 
τὴ ροτίας, συ ὰπν αἰτὶ πατίοης Αἰ ἰφαὰ ας γε ογοητία. Ν᾽ εἴταν Ἂς 
Ὡς ορ ἢ δ οτ.118.3.ς 1». φύλλον λεπήσ τερον, [Ο τι} ΠῚ) ἃ μδμηνότερον, 

τοηυνας ἄτηὰς ἐς δ ]νδενο] ππαρ ἰς φαἀυουη). Ετ]ε0.4.ς,13.ἀς (- 
συῖος ἰυηςί. 

ἐυβοιωόω, μισὼ αιχα,ἀςδὶ Τἰτο, ἀἰ πτηυο» Η εἰ οἀότ. 
ἡνητὴ, πιρατιςηῖοτ, χωρὶς ὑστομάειν. 

κμέ χ, Ὀοτὶςὸ ργὸ ὑμέρᾷ,, ἄνες. Ί ἢΔαΓ ἐν οἱ μίέρᾳ φαεινὸν αὔςπεν, 
Αμαροὶς ἐξ» τὸν ποχ Ἰητοιηροίϊαν φιμεϊ ὠμορρνές. τὸ μεσονύκτιον γ ὨΟΧ 
εοὐςυδ αν πηεάια. κὲ ἢ 

ἸΡγοπιοτο, τοτογο:ργορτιὲ ἐς οἷσα:ὃς ἀποφέρειν, ὃ 
ὦ μι ἕρσα, ΟἸτιξο,ρτιυο ροττίοης 4] ας, Οςη. ὃς φόουΐ, τ τ' 

αἵ δὲ κύκνον γλυκερὴς ακϑο(Θ. ἐμέρσῃε» 41 ογσηιιηὴ νῖτα ἰρο]ϊα- 
πμετὶς αμέρδω, τὸ ἐφάυίζω ἀπὸ τῷ με τὸ ϑερίζω, τη αι ἰητογρτος, ἰ- 
μέρδω αἴϑος.βοτοῖπνι σαγρο πη Ἐρ στ. ἐμέρδειν. τὸ ἀμαυρρωῦ μὸ δποςε- 
γᾶν τῷ μέρϑειν δ΄ ὅδε βλέπειν ἀἴμοιρον ποιῆσαι ἐφόμίζειν. 

ἰμερῆς ἡ" Θ- ὁ κα “νιάτα δας, τὼ αἰμερπεἰαίς ςαδ 111. ἐμερης ράγτο σάτοης 
ιυς ἀς ςαἰαπχαὶα, δικαίας ἡ ἀμερεῖ ς ποιὰ ὧχ πὰς κρίσειςγ Ἰυ{τἰτῖλ ΠΟ ὴ 
Ππυάῖο ραττία πὴ ἰαάϊςατς νὰ γειοῖς Μοίαυς. 
γμερεμνάο, [πὶ ἰςουγας, ἴξοιγας σον Νασαηζ. 
ὑμαρεμνία ὁ εἰεσατίτας, Πρ οττασ,τγάπαα}}} τας ἰηἀ οἱ ατία. 

γίθοιν, ὁ χὶ ἐγίξ ουγας,γαη 4} Ἐς πε οατα, ὃς [ο! οἰ τα ἀπειρίας 
εἶχ “υλαν ἐἰκένδιω ες, δορΡΒοοὶ. ἐρώτων δὲ αἰ πέπαυσα, κεῖμαι ἢ ἀμέρι- 
νος, ὕτως ἀεὶ πυκινῶς δεϑσοις τεγίὸ μῦμος κόμας χυγφαξ, ἴδε ἰσοιγας 
ἀπιοτινιἀοἸςοτ,γοὶ ἐμὲρεμγος,πολυμέφεμνδο:το Αἰμέρεμνον»[εριιτίταξ. 

Αἰ μερίανως, (οςαι ὰ, : 
ΟΑἰμέρεοι, ρτο ἡ μέρκοι, ΠΟ αλίπες ἰη ἘΡ᾿ στάπΠι. 

ἐρισος,ε ὶ χὶ ἐνἰηἀτα Ζυνις ἴα δ σα θ1}15, [πα το ις. 
Αἰ μίρμερα, εἴ - 1 ἀφο δ. τοὶ ποι ἀοςετ. Ηςἰγοδ; 
Αἰ μερμμνρεὶ »ἀἀποτ  σηγ,ςίτγα (Οἱ οἰ όπη. 14: 
ὑμερνὸφγε οἰ οἢι ἄπειρος ἐπηρ ογιτας, ΠΕ ΧΡΟΓτΙΙσ. 

ἥγαμος αἱ ργίθματ Παρ], ἸΝΟη πος. 
σίγους λύσσα (οὶ τάσ]δς ὃς ἘΧΟΟΥς, γΘοοτς, 

ἐμ σίφοων, δ υτο ΠῚ σΠῚ ΟὈσης,ΠΟΧΊΙ ΠῚ βλαξερὴν, ΗΝ ΟΝ; 
Αἰ μερφὸς τυγρο καἰχ οὺν» Η εἰγοἢ. ; 
ἱμέρωνγαριι Η τρρος ἀοτγὰοης δὲ {πες ἐφαιρών κ᾽ λαμζανων (Θα]ς. 

Θοτίςδνργιοιε ἰσησανρτο ἡμεῖς, Πος. 
με δ αὶ ἢ, πηοάϊο σάγθης. 

" ἰἴΐος πιςάϊο, ἐφ᾽ ἑαυτῶ, κυρίως 5 ρεῖ ἴδ » ρισρτὶ ἃ ΠΕ ΠΠπς Ἰητεῦ- 
δῆτα ἔτ ατὶ πλ. τπλγηεάιατο, Θοἰ τας, ἣ 

Ἀἰμετάζατος, ποὺ τγαπἤφης ΟἸςεοπηοάος [16.2.48 5ο]ς ὐκ ἔςι δ᾽ αἰκίνη - 
πος, ἐσ ἐμετάζατος. Αἰ μετάζατα ῥήματα. νεῖ 401 Οταπηππατιοι 
σόοςαης ἱπεγαοἢτιιαγα τα δοΙΩῚ ἢροιβοατῖο ἴῃ αἰϊα ΠῈ Ρετίοπαπι 

ποι τγασίῖι τα} 14 (χητ, ζω, πλιτῶ, ὑγιαίνω, ρο Ἰἀοητίς Ξηΐπη ὑπῖιις 
Ο Ῥτορτία ἔμητιηες ἅ]1 ἢ δἀπλίτειμς. 

᾿ Δἰμεπεῦλησίανας. καἶ πα ΠῚ ατ ΑΒ {|τὰς Οἷς. ἄς ὥτο. ΤΠ ορ ταῦ. ἀς Οπυῖς 
᾿ ρίλητ ιθ.6.ςΔρ.28. τὸ ἔλαιον τες ὀσμαὶ ϑυστευρέζειν διυϑαὧχ, Ἰπαμ1ῖν 
ο΄ διῶ τίω) ἀμεταξλησίδρ. ὗ 
᾿Αἰμετώζλητος«, ὃ αὐ ὁ, ἰαΥ λυ τα ]Πἰς νῸ ἃς φαν») ἀ μετοίξλητος ἱ πιΠγ τα δ] - 

Ἰἰονϊὰ οἴ. μονότροπος, ἰτᾶ: ἰεπηρὲτ εαάςιη. ἀὴρ ὠμεταξλητος στ ὨΟΏ, 
αἰτογατινγᾶον ρυτγας, ΑἸςχαηά. Αρμγο: 

Αμετάξολος, ἄστη. φι μὴ 

Αἰμετεέδοτος,ε, ὁ κὶ ἀνα αατις,ταπαχοτε τί δας» πὶ πη αη Ποἰς, Ρίλυτ: 
᾿Αἰμεταδότως,πουγίηΐ αυΐσαυάπι ἱπηραττιεηάο. 

᾿᾿ μετέϑετος «,9 χ' ἡ, Πτπης ἴ πη πα τα 1115, ἀτρεπῆος ὠκένοτος, οἰ μέ τουπό 
᾿ τος ἴῃ ἐρητ)ὰ Ηεδτνσδρ.6. ΡΝ 

Οὐ μετακίννντος, ὦ κὶ ἐγἱ πη πιο θ1]1ς»ἱ πη μτ4 1115, Ζαΐ που Εις ὲ 4υὸ- 
αἷς ασάυει ροτοείξ. ᾿ 

υἰμετακινήσως ΑΔ ἱπΊ ΠῚ ΠΤ Α 1] τοτ. ἐμετεκινήτως Κ᾽ χω»ζαπι ἱπτεηατα- 
Β1]):ς,ΠΟοτγ. 
πέκλυτος ὀρμεὶ ἱτηρεῖας ἱττει σα δ ΠἸςνοἰχατάσετος. 

ἐχηταγῇοη ροηἰτεη Δ,ησοταπι τς Ποὴ Ραξηιτοαξ. 
οἰ μεταμέλντος, α» δ κὶ τγοαίας Ποπ ραπίτετ, ΡΙατ, νόμ 9. τὸ προραγμῖμον 

αὐτοῖς ἀμεταεμέλυτον γίγννται᾽ ἀ μέτα μέλυτος ἡδονὴν ΠΟ ἢ ρα ῃτεηεα νο- 
᾿Παρτας. εἰμετω μέλητον χαῤισμανάοῃυ αλ ΠΟη ΡοΣπίτοη τι πα, θ Δι]. σᾶρ. 
 πιλά θοαὶ. ς 
ἈΝ μετανόντος, «, ὁν 4επὶ ποὴ ραπίτετ, ρσεπίτετα πείοϊιις. εἰμετανόητος 
᾿χαρδία,ςοτ Ρατπίτοιονεὶ τορι ίοεγε ποίοίατη, Ραυΐμς δα Ἀο.ς.:. 
τωπεις ον τὸ, 1111. Θετίαδίϊοης πηυταθ 1}. 

μετείπεις. 8,5, χα ἡγααΐ ἃ ἰξητοπτία ἀϊπχοπετί πο ροτοιτ»ἰῃάςρτο- 
ςαὉ Τἰς, ΘΕ Πὰς. 

Αἰμετώπλας 9:2» ὁ κὶ ὁ ποῦ τγαη ογπιατας. ' 
Αἀἰμεταποίητος͵ ου, ὁ κὶ αἱ, νο]ατ ἰατγαῃ  Πχιιτδ Πἰς " 4} ἔγδηπηατάτί πο- 

φιῖτ. ; 
Αμετώπηωτος «, ὃ κὶ καὶ, κὶ ἐμετάφατος να. ὁ πα πημτ 4011, πη πότος το θο- 

τὸ ςοτροτῖς,ςοηήζαης, ντ σππςν μη ἐμετάςατος κ᾽ βεζαία. ῬΙατο ἀς το- 
Ῥυὺ ἤτω ὡμετες τὸς μέχει ϑανάτε, Πτ σοηίξλης αὐ πγοῖτοπι νίσυς, 
τεπαχ ργορο τὶ ὃς Βτηλι5. Αἰμετοπ]ωτος διωύαμαις ΠοπίἘΔης Γοττα ἃς 
φοϊπργοθατα ςοπιροίϊτίο, ἀρινὰ ΘΑ] ἡ... χτ᾽ τύποις. ἃ διάπηωτος 
χἢ ἀαἰπδαύατος οετίαπη γοσατογ ἃ Οαἰςπο, ἃς Ραυϊονάταις Αοτιο. Αἰ - 
μετάτηωτος ἱπαυῖτ δα! ἀαςνρτορτγὶὲ ἀς σογροτίδυς ἀϊοίταγ, μα: διὰ 
πίω ἰχιωὶ μὴ πρύπετω, ἢ διὰ πίω) ἰδιότητα μὴ μεταζάγλει, ὃς Ῥεῖ τγδηί- 

᾿ς ἰατίϑπεπι ἀϊοιτο τ) ὅθηςήμη ἀμετώπηωτος. 

τα 

Ὁ Μ 109 
Αμεταςρεη]), πῆς σοηυεγίους, δ χα μὴ τερραβ αν, χωρὶς μεταφροφῇ εν - 

φρε πῆ) τὰ ὃς τοτγοτγίαςννο] γοιὸ αἱρίςιος. Οὐ ἀπ, ποι νειγουςτία 
Βιςοις»ἶτα ντ τς αὐϊηϊ ηγὸ ςοηυοτταν,ης τείρ  οἴςης φα!άς ὩΣ ἃ τεισσ, 
να Γνθε]ν τοῖος ἃ σοάοπιῖς ἤνροτς ἀμεταςρεπῆί, ΡΊατο το ἀς Ἰεσὶ, 
τὰς 3 Δ] κακών σιωωουσίας φϑ7γν , γβυμαι δὴ ἀμεταςρεπῆι[ὁ, φϑύγων, [.- 
οἰδη.Μ εἴτως (ογ  δἴτον ἀμεταςρεηδεί, ἐς ἀραιὰ Αρριδη,ἶα ᾿υοτ, ἄμε 
ταςρεπῆ εἰ διώχειν αὐτοιξ. 

Αἰμετώςροφθ. κ ὁ καὶ νηὶ με τάτροπος, ΠῚ ΠγμτΑ  ]ς, 

Αμεταχείρις Θ΄, ὁ κ ἡ,ιιταξζαῦ ἐς, 1πζοιπιργξ Ἀς ὨΠ 1115, δύ σ λιν.» 
Ατηϊοριι. 

Αἰμετέρανῃ οἰζγα, ΡΟ ὑμετέρα, Ποτίςὸ, ; 
ΑἰμέτολιΘ᾽,ν, ὁ κὶ γ Ἰοχροῖς, ἀμέτοχα κεν, (114. δηϊτατὶς οχροττῖανοχ- 

Οτεγῦοι Ραιτίςορς, με πέλντπῆΦ.-, 

Αἰμέτρητος, κ ὁ κα ἡ ̓  γ πη σ ιν εἰκᾳ τούλν πῇ Ὁ. κἢ αὐσράϑμντος, ζιιο πιο 
ΑἸογο. ἀμέτρητον ὅσίων ἔχει τίυ ἱωεροχὰ. 

Αἰμετοὶ ως πηςηίαγα,ιρη αγο ἀογατὸ, 
Αμετρία ας ἢ, Ἰπγπγ οὐ οἰτλα, τοἀυηἀανντῖ αν"  Πγ δας» ̓ πτπησηῇτας, πα 

τηοάοτατίο [υζίδι. ἤν γευμαμιων αὐοα τὸν, ϑρίω ον αμετρία,, πη }16- 
ΤᾺΠῚ ἱπηπηο ἴσα ᾿απηορτετίο. 

Αἰμετροξζαϑηὴς ἐΘ-, ὁ κὶ ἡ ρι οιηε! ες ἐπ πο π[ πΊ,νο] ἴῃ ἱπη πηοηΐα τη. 
Αἰμετγουπιὴς εἰ Θ- ὁ καὶ αὶ, τη πιο οἴτιῖς ᾿Ππηριια, νΔπὶς νογδὶς, ως ̓α Διο ὁ 

ὅς πιοάο ἰοηυεπ»ἴης ἀς]ςέξυ δί πιοίο πγιΐτα ς διτίςης, αυΐ {- 
ΡΓὰ πιοάμτ Ἰοφι τυγιρλυα ες, ἸΟσυτυ]είας, ΗΠ οπ,. ΠΙΔὰ.βιὴς Το 

᾿ Το Ισαυςσηςν μου. ἀμετροεπὴς ἐκολώα. 
ΓΑῊΚΕ ΠΡΓΡΤΝ ἐρθορα σέ ας 
Αἴμετθς ὁ κὰ ἐν αγπγςηας 1 πιπηοίοίζις»͵ πηπτοάοτγατας,ἤης τηοάος 

τατιοης ὅς τηςηΐαγα) πη θΟ σάγοη5ν ᾿Πη Πγοἀΐοας, μετα υὑψωϑεὶς, 
ἰῃγηλο ἀϊςὰ οἰ τας ἸΝαΖΑυΖ. ἄμετρον τογεχοςῖπις τὴ σα ἀγα] ὐςιλας 
ἀμετρ(Θ- ὀργίων ἵτα; Ἰητοπιροταης. ἄμετρα ἐ πὴ Ἰάοτη [νὰς, ἀιχιτ γοτ- 
ως (υᾶπν πιο η Πα γαπν ὄχος ἀθητας ηα! ἰοησίοτος ἤτης φυληη ρατ πὲ 
Ῥἰωγέίμις μαθςηι Τγ]]λρας χακοσύνϑετᾶ εἰς πΊ. ς 

ὑμέτρως »ἱπηπηοογαι ὃ ̓ πη πη ἀϊτὸς, ἔργα πιο ηγ;Πὴ πη ατη. ὐμετο3: 
τατα ψυχ ϑὲν ἀϊχὶτ ΑἸεχαηάογ Αρῃγοά. νς οπηςητὶ ΠἸηνὸ,, νοὶ ρ]ὰς 
[Ἀτὶς ξιιρεξιξξ υπυγ:δὲ ἀμετρότερον ἐνεργεῖνιρτο νἱο]οητίας ἀροτο 15. 
ΦΡτοδΙ ςπηαϊ. 

Αἰμφίσημος, τη 1115, ἀτυἑς γτορδύσημος, ΑΡΟΙ]Οη: 
Αἰμδύω͵ πορδήομαὶ ἀμείξομωι. Ετγ π10]. 
Αἴμυϑης ἡ, Εχ πο Του νοι αν, [το τι ἰπἰξγι πησητισι [Πότ ία πὶ 

4υ0 ἔοῇοτες ἀρθογατὶ] γταηται "ἀπὸ αἢ ὠμῴν, αι ἃ οἵδ κῦ τῇ εἰν ἡ ϑὲ5 
εἶζειν. Δτηζοιρ!ν. ταῖς ἀἴμαις λίϑοις ἕλκουσι. αὉ ἢος ποπηῖης ἢτ διὰ - 
μώμϑμοι αρυ ΤΠυσγάϊνάεπι, ἰά εἰἰ, δγασχφίτηοντες. Ἐχροηΐτατ αὐ: 
τει σχοΐϑιον πλατὺ, 1ἃ οἴξ, ξο Ὅτι πὶ ἸηΠγαπηξητατη. Αρυά Ρ];-- 
Πα} τη ορϊοὶα δὰ Τ ταϊδηυσα ἰε ρίζα πάπγα αίρίγατα πη. Νὰ - 
1ὰ πὶ; τυ 4 ες . ἴῃ ΡΟ] ςῸ ἤρο 7 ἢ0}} παππᾶ : πο ἃ αἰτυ ἃ ἱπήξγα 
τηέπτυ 1 Πσηϊῇςσατε ν᾽ άστυν Βυιδαο ἴα (ὐοπηπΊεῦτ. ἀἥρᾳ τὸ μα, 
πιῇ τὸ ἔμα νυ υἱφ᾽ ὃν ἕλκον πογχλαῖ. ἄμη, ἃ Τιατίπὶς ἀξ οἰξ γυῖγα πη. 
δυϊά,Ἔχρουιῖ τυκτονικὸν ἐβγελεῖον ν τγδάίτηις ᾿]Γὃ νοςάτι πὶ πυρά- 
μα ττλα τ ετλαπὶ Ραγοσ ἢ} 14Π| ἄμας ἄπιτοιν, οἱ ὃ ἀπηργοιῶτο σ καῖ 
φας αἸἐξιπ| ἴῃ τὸς αὐ] 4] τορατὶν Δ] 14 τε!ροινάςος ἐπ 4ι ἰστί-- 
Ὁ ταῦ μη αἰρίτατα τη. μα πιααν νεγὸ ἰητεν ἰπἤγυ πηξητα γα εῖςα το 
ΡῬοίαϊτ (διὸ, ἀς Ἀ Ὁ τυξιςα ςαρ.133. 564 ΒΡ] η. ορῚΠτ. 250. ρτὸ ἰῃ- 
ἤτγαπηςηῖο τὰ ἱποςπά! ςοπηρείςεηάλ.Η οἰ οἢΝ. αἴ μέω Ἰοτογρτοτα- 
ἴυγ σιδηρριῶ σκδ0 9. καὶ σχῴφίω,, εἰς ἰὼ ἐξάγλοντο ἐρίφων πόδες περὸς τὸ 

μὴ βώνειν. ἴτα τ στιᾶτῃ μη ἢτ Βαιήχοτίιπη ᾿ηπτγιτηςητῇ νι σκαφη. 
Αἴμῃ δι ἀμώς, σι ἀαπὶ πγοεο, 4] 1 αια εχ ραττονγηςἀϊοοτίτογνι Οαἱο- 

. ἢπς Ἔχροαὶϊτ ἀρ Η!ρροοικατώ τινὰ τρόπον, ἔχ τινίδ. μέρφις μετρίας: 
Αμὴ, ογιςὲν. ποῖα. ἣ 
Αἰμῆγε κὶ Αἰ μηγέπη καὶ Δ᾽ μηγόπου 1} οἷ ποιν ταχ ὅγ ἃ τ πορίιδηςς, ὃς ὅπως δή- 

ποτε κοϑοτιοίω. 

Αμηγέπως, ἴυς ἐμωσγίπως ν ΠΟ απιπηοο; αἰΐσυο πιοάο, αυσαιο 
τποάο. ΟΒγυ!ο]οτος οἱ μηγέπα (ςε οηάα πὶ ςφηΐει δαπὶ ἀεπίο ἐρὶ5 

τ σῖτα. ὃς Ργο ἀμόϑεν εἰμοσέποι, 
Αἰ μυλίϑυιησάο ] τθι]ις. ὠκολαίκδυτος Οτξτοη. Η οἰ οἢ, 
Αμίω δικὸς κὶ δυσεπιχ εἰρητόςνοσατία ἀἰ ΓΕ ςΠΠς ἀκιητγα 1119. ] ατατ: 

ἴῃ τοῦ] τ, 
Αἀμίωτον 1. ἀἰμμιον,πλϊ ηἸ ἀπ1;] οἴσοτ. ΠΡ. Σ,οαρ.2 02. 
Αμίωιτος, αν τα ςοποίτατις δε σηιις, ἤης τγὰ. Ρ]υτατο ἢ. αὐθὶ ἀσργη- 

σιας διαφυλά ἥων μετ᾽ ζυφημιίας ἵλεω κὶ ἀμίω τον ἐμαυτόν, 
Αμιωϊπωςνπγυΐίατς αὐ εέϊα,ἀμεμτήως. 
Αἰμήρυπίθ- ὁ τη οϊταςιςουτίποις, ΑΡοΪ.2. Αγ σονάῦτ. κὶ γῆρας αμϑύ- 

σονὲς τέλδ- ἕλκω,1 ἀτέλεξον, ασέραντον, ἢ τὸ τέλίθ᾽ μὴ ἔχον, 1. ἴῃ μοῖσ 
Ροταα ΠῚ τγαρΠ τιοὴς [π πλ ρα, δυτὺ τ᾽ μηρυομῆλων ἐρίων, 

Αἴμὴς οτθὲ ρίασουτα σεηυς ἰαξξοι  αρυά Ατηϊορἢ ἴῃ ΡΙ]υϊο; μετά τε 
προσέπεμψεν ἡωἱν τετονΐ, Ατῆςη.}10.14. ' 

Αἰμυτισκὸς αἰ αἰ πυτίθα τὰ τ ἀμητιΘ ρἰασουτοα. Ατβςα. 5.14, 
Αμησὺ προς, ὁ, τηεἴϊοτν, ϑερες ἡς, ὃς ἀμύότειρα σαι. 

Αἰωντορίδας νοςδοῖ Οτοιςο  χιϑαρεςαὶ, Ηοἰν οἥ. 
ἄμητθο ν Φιδςσςητα τη δητοροηθίτ πα Πρ ηιῆςατ τη οἵα π), 1. ἢ ἀροηα 

τρίλπι. Ηςβοάιις, αἴ χεῶν ἂν ὅσα, δὶ χα ρων ἀἰμναν, ἄς (δγεηάϊ τε πὺ- 

Ροτίδυς," υςίαη. Η οἰἸοάιις ἀςςορὶτ ρτο οοἰ]εϑ ἴοπε Κυρυ πη. 1- 
τοῦι {Πα δόταιως, ᾿οξεξλιις, αὉ σμοίω, ἐμητὸς νοτὸ» οὐ; ἀοςζοητα ἱπὶ 
νἱτἴπτα,, τορι ᾿ρία τη πης[ῃς, ἐμητῳ ὙΠ καρπῶν κὶ αἴ κομιδῇ συ 

γοικειοιιῦσαι Ἀφιπαὶ ὧραι, το! ]υα τοπηρογα ἀςπγδτέοάϊς ἐγιξεισυς 
Ἰκ 



ΑΜ 
41τ μετδίρίεπάίς τοσοπιπτοάατα ἤιης. Ποπλογ. Π δά. τρῆς τε πλεί- 
σίω αἷρ καλάμίω χϑονὶ χαλκὸς ἔχδυεν Αἰμυτὸς τε. ; 

Αἰμέτωρ,ορρς γα Κὶ ἡφαχαττε σαγεηϑ,λης ΠγαΓΓο» ΠΑΓῚΣ Ἰσηοῖα ἢ κακο- 
μήπτωριδορβοοϊ ἴῃ Εἰεέξτα. 
ἀμηχανία γω, μυΐσω, τ νκα, ἱπορε πχεητίς ἔπιπν, ἀπ χίας δι! ρεγρίεχυς, 
μαβιο,άαθιτοΣπορω, Εὐτιρ ες, τίν. αἰμηχανεῖς πέρα; τοὶ ἢ ἀμυχα- 
γεν αἰ Ἰατα πὶ τοῦ πὶ πα} πὶ ἰαῖγς τάτ οηθιη, ΤΡ ογά. ᾿τςατ ἔμ πὰ 
ἀγτεπθ 140 1]1ς ἴα πὶ ἱπιαχεά σα τἰ τς, ἀμηχανῶν χύσαι ἡσαπὶ (οἷ με- 
το ποααίγετ, ἀμηχανῶν τῷ ἔρωτι απλοτς ντέξας, εἰ μηχαγήσας τοῖς ὅχῳς, 
Διςου 11) ἱπορς ρθαϊτι5»οπηηΐηο σου βιΐας, ΔΕ ἰο ρας. ἀμηχανῶ, τὸ 
Ἀπορῶ κὶ ἐχ δλρίσκω μηχανίωδ. οτίαπι ργο ἀποτυγχαύω. ΗΠ οτοι, 110.1. 
ἔγϑτι ἀμηχανήσεις χρή μᾷτος πδεγός. 

Αἰμηχανὶς, ἐΘ-, ὁ καὶ ἡμταροξιέξας, Αἰ μηχαίητοι, πολλοὶ Χ ἐΠορΒοη. 
Αἰ μυχανίᾳ αφνῆ,ςο ΟΕ} δὲ ππεητῖς ἱποριανάςίρετγατιο, {πη} Πγἃ ΓΟΤΩῚ 

ἱποριταγίπα θΘΟ τας, ἱπορία, ἀι ΕἸ σι]τας, ἱπογτῖα, τα ρ οί 11 τας, ς 
γλ}1ὰ ἀρὰ Ηετοάοτιιπι, ἡπορία, ἐδιυα αἰ ΧοΠοΡρΒοη, ἀμηχανίᾳ 

σιιυέχονται. ΑΡΟΙΙΟη. αἰμηχόνίῃ ἐχεῶτ. Εἴς σοῃτγατγια πη, πολυμὰ- 
χανία' ἐμηχανίη κταμαάρψηιδίο.λὰ οἴ, ὐπτρία. 

δἰμήχανθο,ς ὁ καὶ π᾿ ̓ τηροιςις, ἄπορος» ἵπΟΡς σο"Μ1Π|}.πτρτου ἀπ5,͵η- 
Οριμαῦ 15, πη δ (ἀς»ρεγὰγάιιι5»ἰὐοήϑητοσ, παρ Θά τας, Δι ΕῚς 1115» 
ἰγγθηας {120 1115, γγαραγαθ 1115: το αὶ ρτὸ Ἰπιμπῆτατο ὃς ΓΒεχριρηαθί- 
Τῖνὃς ἱπἀςξατι σα 1}. Ηοτηεγας ΠΠ|2 8. κοσυ δ᾽ ἀμό χόνΘ- ἔσει γιραμὲν 
1. πρὸς ὃν μηχαναὶ ἐκ ἔςιν ἄυρεῖν ἢ ἀκοπίας Θ-. ρτο ᾿πρτοι!άο Ατι- 
Ττορεἴπ Β Δη19υχὺ πόρεμον ἀμεῴ, τῷ πϑλει δ ἀμυχάνον. Ῥτοὸ σγαι! δὲ 
ἀτγοπις Δ 401}, ΑΡΟΙ]Οη.2. τό δι ἐμῶρρτον αασοί μίων τε καικίω καὶ 
«μή χανον ἀπτΐωιρτο ἀτάχο δί ρος 11» 1124 9, ἀμυχόνα ἔργα γέ- 
γοντο, ἃ εἴτ ωρῤς εἰ ἐκ αὖ τις χιοίη μη χϑρϊωὴ δδρεῖν, δ )γα δειναὶ κὶ χαλεπά, 
Ῥτο ἴζαϊτο ὅς Ππιρ] οἱ, Εατιριά αι Ηἱρροΐγεο, ησ᾽᾽ ἀμήχανθ- γυ- 
νη γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφῃρέϑη.Α Ῥ]ατοῦς, ἐμή χανίθ. χρόνδ- ὅσος, 
αἰοίτατ τοταρας ἐπα τ ταῦ 6. αἰμη χνοῦν ὅδιν ἰδεῖν, ΠΟἢ ἀάταγ ςογ- 
ποτονηοη [ἴσοῖ νάοτς » αὶ ποχαῖς ντ γί άφας. ΡΆΠ]Ο ἐς πηιηάο, 
ἀμήχόρον σ᾽ ἑκοίτερον, ᾿-ντταπηηας εἰ απο άϊ εἰϊ)οααίατη ντ σοπι- 
ταϊητ οἱ εἶπας πεαιςας. ΟὨτΥτοἰζοπι. αἰ μέχανον αὐϑρώπῳ διωννϑω αἡ 
ϑεῖδρ ἐνεγκεῖν ὁμιλίορ, ἴαρτα ν τος εἰξ Πποπηιαὶς οαπη το ἔξιτε ςο]- 
Ἰοφυ μη): οἴξ, κρεξ ον ἢ κοιτ᾽ αἰἴϑρωπον, λαλῆσαι ϑεῳ, νῖ Ἰ4ε πὶ Πλοχ 
πὶ ογδτίοης ἀς ριεζατίοης. ΡΊατο τη Αροϊορία, ἀμήχόρυθ- αὖ εἴη 
ὄνδιαιμογία πεντως εἰ α(Ἐἰ πα σ1Ἰς ρτοτίας οἴἶος ἔπ Ἰςίτας, πὲ ϑπιρα- 
τ Π]ϊς, Πιῖτα, Πλ τ Ι ἢ ολ Το σα] τς. [4ςπὶ ἰπ ορ τοἸα) βίΘ- ἐμή χὰν Ὁ. 
μακαᾳρεόσυτι, γῖτα ἔπ Ἰς δἰ πχα. Ὑ πὰς ὠμοχαύως ἔχω, Τὰ εἰϊ, ησιςο. 
ἐμή χόμον καννθ., αι ΠΕ ΠΊΟ ἱπηϊταγὶ ΡοὐΠ τ, ὠμέμητον. 

Αἰμυχόνοποιειῶι γ εχ Ηρροοτγατ. δάξεγταγ ρτο πιαϊὲ πηδοβί πατὶ πιὰ- 
οὨτηᾶς. 

Αἰμυχάνοιωῶτες οἱ ἵσῃογδητας)ΟΟΠΠ 1) ἱπῶρες. 
Δ᾽ μυχαίως ἐἴχω,ηςαμοο. 
Αἰμία ας, ἡ, αὐαΐά, Ρ οῖς σοπιιβ.ἰη ἘρΊσταπιπΊδτ. ἴ,αἰςαγὶς ἀπα ουτα πὶ 

Ἰητεγριθτατιτἀϑζας Δυτο τ ἀμίας γις Ατἤιξη, ὅτι  χτ᾿ μίδν φέρρν- 
σαι αγν᾿ ἐγεληδὸν. 5:ἃ ὃς τος. (σγι δ τ ηοπηίπατας ἀἸσοτε αῆροι τὸ 
εἴμα ἱέναι ταῖς αὐοᾳ,πλησίαις εἴϊε εηἰπι σιωαγελαςιχάς. νἱάς Ατῆςη. 
118.7.]1η.}10.9.ΓΔρ.1ς. 

Αἰυἱδυτον, κι ὁ χα ἡ ἱρά ατας,51}.1τ4].1 ποοηταπιίηατις. Αγγ. ὃς Γῖὰ, 
Ραχις.Πη ἐρ δ. «ἀ Ηςθτ.ςΔρ.13 καὶ κοίτη ἐμίδυτος,, σα ]ς ἱπιρο]]- 
ταπι.ἀμίδυτος λίϑος α ΠϊΔητιις ᾿αρὶς»ἴη ΟΥ̓́ΡΓΟ πα [ΟἰτιΓ οί ΠΠ|1 ]8-- 
σπλίηὶ {{π||ΠἸιχαοιντροτς ἰσαῖο, τοῖας σου Ποίμηῖ., 48 ἴπ σ᾿ η 6 ΠῈ 
φοηϊοδξα; ἀοραπάπηταγ αα!άςπι ἀσύπταις Βληνπ)ᾶς, [ξἀ ηι112 ἃ- 
τα Ράττο αἰτιἀϊογες ευαάπης, ϑἰοίσοτ. 1.5. ο4ρ.148. ΡΠ τας 
110.36.0Δρ.19.ν]4ο Στυπῆηρία. “ 

Αἰμιγὰς,ἐ(0., ὁ κἡ ὧν σοι παΐχτιις, ἱπυρτο πιϊίσιιις Ος]Π1ο, ἤῃηρ] εχ, ρὰ- 
ταιβ. ΓὙ ἀσότγιι5. αἰμιγὲς πεέσηφ ὕλης, Π0}}1 οπγπιπο πγατοτῖσς Πγιχτα πη. 
ἀμιγὶς πῷ φαύλουγῃοη πλΐχταπῃ νἰτίοἵο, Γιιςίδη. εἰμεγές ὅθι τοῖς φαύ- 
λοις εἰξ παίχταπι πα] ἴςν Αγιΐτου. πιϑοηογαπι Μογα!.Πιὗτο 2. 
Ἰϊοίςοτ! 4.11.1. «πΔΡ.74.ἀμιγὴς ἐλαίῳ, ἐπῆρτο πιϊίξα ας δί Πρ ἐγ ο- 
Ἰεο,ααΐ πα ]ᾶπιὶ οἷοὶ ανϊχτίουςπι δά πη ἕτνουι οἷσιν ποῃ οἱξ αἐ- 
ταϊχεαπχ. ΑΡυἀ φαπάς πα 110. 1.64.8ν ἀμιγὲς ξύλων, 1Ἰθότιιπὴ ΠΏ 15, 
ΠΙΒογάπι οογτίςς, 1 ρηὶ ἐχρετς. ἀμιγὲς ὑτέρας φύσεως,Π11}} ηγατο- 

τί Ῥεγπηΐχτα ΠῚ» 1.5. ΟΡ 115.«ἱμεγὸς αἵματος «ἔαρ, ἁἀἐρς βηραϊηὶς 
ἐχροῖο,αάορς ἱπηργοπιίίοιις Δ υσαΐηο, 1.2. (Δρ. 9.4. ἐμμγὴς οἶνος. 
ΠΔΌΓΙΙΠῚ ν ΤΠ. Π1}]. ρα τα τι» 0.5 ΟαΡ.13.αἰμυγὰ καθαρὸς, ἀδολΘ-, 

ἄωϑα, τρια ὰ Απδστοοησόπας ςἀ0}}} ὃς ςουα! πηοητί. 
Αἰιϑρεῖν, μιὰ το γάτα αραϑ μεῖν, Η εἰν εἶν. 5.14.6 τἴαπι τοίζαταγ οὀἰμιϑρῆσαι 

ἃ (αἰ ΠἸπλαοθο δοςὶρὶ ρτο μετρῆσαι, αῤιϑμῆ σαι ξλξξα ΠΠτοτάγιι πη μῳ- 
ταϑέσει, 

ΑμίϑιΘ- Ηοΐν οἷ μύλων. 
Αἰωδρὸν, Ἰάοπα Η οἰ οἷν. αριϑιμὸν. ᾿ 
Αἰἴἴωκτος ὁ καὶ ἥγραγαςν ποοτα 5, ΠῸΠ πτΐχτις, ποι ζΟΠΊΤΗ ἵχτας, τα ϊίσε- 

τὶ σοητιπιᾶχ, Πχογις»πγοτοίας. Οτοσοτγοϊαζαη οὔ μίκτα μίγνυται» 
τηϊςεητατ αι ἃ πιϊχταγα ΔΌΠογγθητ. τόπος ἀμικτος, ἀιςίτωγ αὖ 1- 
ίοετ. ἴῃ Επυάφογᾷ, ἰοςις ἔεγας ὅς ἐπι πηδυὶς ν᾿. Πα Π]ι ἢ ΠΟ πα ἑ πε πὶ 
ςοηίοτιι αι ἀἀπιίττοης,, δι ἄμέκτος γαῖα δ Ἐπγὶρίάς γ χιαῖ Αἰ τὴᾶ 
ςοπηηπτοτγοίᾳ γείριιϊτ, 

Αἰ αίλικτος ἀπγιῖς, σκληρούς. ἔστ δ. Ροτίμς ἀμείλικτος. 
Αἱ αιλνα νὴς 5 σατταπυθο. σοητοητιο, 4 ευον, ἀἰ πιϊσατίο,σοηρετγῖα - 

τιο ᾿ς αλα] ατίο, ἄμμνλα αϑετας, τα ἀπ πὶ νἱγτατίς. ὈΪας, ἀς [Κεφ ιρ, «- 
ειρρὸν ποιοῦμαι ἀβίτου Πρ ςτ. δἰμρλὸμ ποιουῶται » φοττατῖπι ομητ. εἰς 

το ΑΜ ΐ 
ἁμηλὸρ χοιτας αὐ, οπηροτίτογοπα μαρεης ἀμῆλαι ΤὯδ τεχνῶν, αὐτί απνς 
ἰρεοιπιηα) Ποοτᾷτ. ϑεωρριῦτες ἐδὺ ἀγώνας κὶ τὰς εἱ μίλλας ἄχϑογπαιν, 
ἄνα ἰαοτος ἐρεξξαιῖς ὃς ςεγιαπιιπανοΗδυάιητατ. ἰμηνοι αὐταγώτη, 
γισμα, ἔρις φιλογεικία οἶγ ὧν, οἰξίσωσις͵ δ᾽ ρόμίΘ- ἀγανιφικός. Ὁ 

Αἰ μυλλάομα» ζετῖο, ἴα τα ςΟιηρότιτοι; σοητοηάο, σοι 1 ΠΊ ΡΙοροτο, 

ἀεςεττο;βοηϑώ, ἃ εἰξ, σοττάπάο δἀίμ τ ὃς (ἃ σσαγτον ψεἰιε πησητοῦς 
40 ὁροτγαμλ, οἱμρνιώμαι πρός σε, τος ςοητοηάο, [ποίη ΡΙλτιάς., 
Κορμῦ, αἰμενιήσεται ὡς ἔχ, [ἰΘογατ, ἀἰμινλητέον ὐἷαῖν ὅδε πυρὸς πἰμὴ ἐκεί-- ἢ 

γῶν αῤετίω, Ρ]ατ. Ὁ ἐεριυ αἰμιηνοισεέυν(- πὸ ς“ἀδιον «Ἰτλά ται οὐ ποῦς 
ταις. ἘΘτρ᾽ ἀος, ἐαιλλῶμαι τόνδε κόγργγῆας σοητοπάο οτατίοπς, αἰ μιλτος 
λῴγται ωρὸς τούτο, αὐ πος σοΓτατ ΩΣ ςουτεηάαητν ΡΙατῖη Αρορῇ, ε 

αἰ μινιώμϑῃ οι παιδὶ γίκης χορὸς ἀνιήλοις, ἀδ γἱέζοτία ἱπυίςο πὶ σοηῖθη- ἡ 
ἄξητος, απο ϊατίοπε νἱέϊοτγίς ἰπυΐςετῃ ςοητεπάφητος ὡμρλῶμαι ᾿, 
«εὸς τίω αύχίων, ΑΥἸΔΙ Δ, ἀιετίυς ξοττιηαπ σοπτοηάο, Χεποραςς 
αἰμιλλρωνιάμοις ὅ55 τὰ ϑυρία, Ῥατατο ἢ. ἴῃ ἸΝα πα. μιλλά ὃχ ἐὺ τεχνίπαρς 
νατὲρ τῆς ὁμμότητίθ:, ςοττᾶτο τε ῆςες ἀε ΠπηΠυάίης» 1ά οἴῖ, ἄς 
εβηηροηάμιη. ἐμινιῶμαι σωφερσιωΐῃ ωρὸς «δὴ γέροντας, [1 Αη.ἱπ τοὺ 
ΡΥ. αἰμιλλώμῷ οἱ μοι αἰεὶ δόξης, Βα 4.1 ἐρη, τὸ ἀμωλλη ϑὲν, σογταπηθηςς 
Ῥάτῖυο ἱπσίταγ Διτ αοςιιατ. πιοάϊδητο πούς [μιςίδη. ἴῃ ϑάταγη,.ς 
«εὸς εἰγοίλοις οἱ μινλώμβυοι, Ρίατ,τ.4ς Ὦ Ἔραδ. αἰμενλώ μῆνοι τοῖς ἵπποις». 
εἐααΐς ςοτταητος, Τυτάοιη. αἰρελλη σετ αὶ ὡς αἰ πείνπων πλεῖςον αὐτὸς λάτ 
ἔμ, σετταϊῖτ γε οπ)ηΐιι ΒΡ αν παι μαθοατ. αἱ μινιά ὅναι ρτο α"- 
τῳ αὶ, ἰὰ εἰϊ, ᾿πα!άςτο γ ροπὶ νυἹάστιις» ἀριιὰ ἸΝαζάπᾶ. ἀλτίμο 
ἰσηξι!. Ἕ 

Αἰμηλαω, ςοητειάονς οἱ οτῖτον ἰσγίίσο,ν οἱ μα αἰ τὰ βαςίο. 
Αἰμυλημα ατος, τὸ, σα τταϊπδι. ᾿ ἱ 

Αἰμιλλή]ηρ, ἡ οφς»ζοΥτατοτ,ςοητεητίοίις. ΝΟΠΠας. οἱ μυλητῆρᾳ σιωπῆς μῶς- 
δον ἀγα αι πὴ ἢ] ςητ!} ὃς αἀι!οτίαγιι Π) [ὈΓ ΠΊΕ ΠῚ. 

Αἰμωλητήριον α, το, ἰο οι τῺ 110 ἀςςειταταΓ. αἱ μρλυτήρια ΘΓ Δ ΠῚ ΟΧΡΟ- 
ΒἾΤΩΓ α΄ γωνίσματα. ᾿ 

Αἰμιηλητήριος,ε ὃ σοποοττατοτίαβ, ἰ ςινπάς ἀμηλυτήρωι Ἱπποιγαριι Α.- 
τὴ τ΄ ἃ. κα ἵπποι πολεμις ρμοι. 

Αἰμινλότερρς, ε,. Πησσὶς Τρ; Ο[ς. 
Αμιμοητύζ (-,ε, ὁ, γΥἰτα ἰηἸ πα τα Πρ. 
Αἰμίμητος κα) δ καὸ ἐγ᾽ αἰ πα τ 4 }01115. ῬΙαταγο μ.Ἰη Ῥεγίοϊε , εἰμίμκητος μορρῦο, 

ξογιιὰ πηρυἱατῖς» ες ᾿ηγίτάτίοινς 40 Υ]}]0 ἐχαιδπάιις. ἀμέμωτος, 
πολιτεία γ τείρι Ὁ] Ίςα αυλπιὶ ποπΊο ροῆϊς ἱπηιτατῖ, Ρ] ατατο ἢ ἴπ Εγ-ὶ 
ζαΓρο. 

Αἰμῖν ρτὸ ἡμῖν Βοτὶεὲ, ποις, ἰηααῖς ν θαπις Οτάπ. 
Αμινίας ΡγΟΡ τίη σῷ ἀξίχυντος ΑἸΠςηἸςηῇς,Α ΤΠ ΟΡὮ. ἰπτογρταβ. 
Αἰμρνέα σμύρνα, ταγττβα ἀὐλιπησα, σοηιις τη γιτβ ας, Πιοίςοτ! 4.11.1. 

ςὯΡ.78. Μαγςς ας ταπηεπ π!ηπεα Ἰητεγρι ταις, Ηογπτοίδιις. 
ΤΠ ἢ 824. Αἰ τᾶς ΓΩΪ 6, ἀμιγναία ς-αφυλὴν ἀπ Πη8:Ὰ γι14.)1οἱ του! ἀ- 
110. ς.ς4Ρ.7. εχ εὰ ποηάυ πη πλάταγα Ομ ρμαςίοη ἐλοίομάαπι ἱπ-τος 
συ τ. Η εἰν ἢ. δυιτοτη Αὐμινόλον, δε’ ἐγος ν. τὸν οἶνον λόΐγει, καὶ γὸ στυκετία ὦ 
Αἶμιναία λέγεται. 

Αἰμίξαι. Ἡοἰγο. αβξεττ ρτο ἐρη σαι, ταϊοσοτογαἀάεης, ΟΣ] δ] ετίατῃ ἐμέ 
ξα,,Ιςσίτοτ ἀρὰ Ἐτγ πηο]. οι. ἢ 

Αἰωξία,ας. ἡ τα ταγα ἀς ἔς ἐξα. οΟ πη πτεγοίοτγαση ρεπιτίαν ρεγπι τῖο- " 
τος ὩΪΣ ΕΧρεῖς γῖτας σεηις, ἵν ποοτίτας, αἰξία διαίτης βαρ ψίτας Πυπηδ-, ᾿ 

ηδ.Τ ὰςἴάπις. Η ἐγοάοτης,α μεξίης ἐούσης πονλῆς χενμιρίτων, 4 ἰΔ- 
Ῥογαγοιαγ γε με πΊσητογ εχ τς αἷτοπο, ἴτοπὶ πποίρίτα γε] ἰα- ἷἶὰ 
Ποίριτα!ῖς πάτιγᾷ » ςουφτεῖϊας ἔπε σου στοήϊοπεπι Βοπηϊπαπις { 
τεβισίεας : μα οι ἀοριοχις Κυςίδηις Ὑτηοηοπη {ΠΠπιπὶ μιστέναςς ᾿ 

᾿ 
ὅρωπον. 

Αἰμμον, τυ πλοῖον, σχύφθ- αῤγυρριώ. 
Αἰμιπποι, ἄιιο ἐηα] ἱμφ.4τ1.ΠΠζζως Ρτο οαιμτίθεις 401 εχ σαι Ρυσπάπι:ς 

νοὶ φαυοτιπι ρων ἀς(]τοτίοτγα πῃ : ἴῃ γηο ἰξάςτ σαμες,, ἰῃ αἰτεγο 
δαγίσα ἐς ἢ]ς σο]οτίθιις σα159. ἱπτο] ]ςχὶτ ΗΟ πα. ρα υϊξης:“ρώσκων, 
ἄλλον ἐπ᾿ εἴγλον. αἰ εἴτι ξιωωρὶςνοααὶ δέΐμσος, ζό γγΐσα ρα ΤΊ α-ς 
ογά 4. δὲ ΧΈΠΟΡΗ. ἰμεπσοι μπτ πα Πἶτας ἀμ β  Ἐ ΒΈΡΕΙΕ Ριρης, 
Βαῦη!ες.., γτ ὃ εχ ξαι0., δὲ ρεάΐθδιις ρισηάτε Ροἤτητ : ἀϊπηαομας.. 
γοσαῖ Ὁ. Οὐτγτίας, ἃς Οτασιπγατὶςΐ ἵτὰ ἐχροίμογιτητ: διμαῖχαὶ ᾧ χες 
γόμδροι ζμιπποιγοἵ τινες ὃ τε μϑὺ πεζῇ οὗτε 3. ἐφ᾽ ἵππων μίφίχονται. ἷ 
Ἰοσοτγιιϑδτία πα τᾷ γοσαιιὶς νο τος χὺ ὡρρ δόμοις ᾿ 

Αἰ μὲς ἐ.,α, πγάτα } ,Πγατο  !ννὰς ντὶ παγίαπγ, ἐράνη ἀρὰ Αταςη, ἀρπιᾷ 
ῬοΙ] σοι ἰἶθτο το ὐρενη. ϑορ μος]! ἐνερόϑρα, Ατῆφδησις δ: αὐ- 
χιύλθ- ὅν ὠπρεπώς ποὺ αὐδοέγει μεϑύον τας ἐδὺ ἕγλίκυας͵ ὡς καὶ πες μέσας 
ἀλκλάλοις αῆρυχος τοῦγν ῦγαι, ἀἸ οἴτατ Δ ἀμέξαν νι. ἐρῆσαι αὶ ὁμίξω, ΕἸ εἰν «ἢ. 
εἰμίδα «ΧρΙιςατ ροΥ ςᾳμνίον. 

Αἰμιίσαγνθ-, Ετγπιοὶ εξ ὁ δυστέρες!Θ- ἀ1 [ἢ ςΠ|ς δέ πιο! εἴταςινεροτςε αιΐ 
ἄγ καὶ μίσγεταιναϊςὶ ΣΟ] πὴ αἰ κοοτ᾽ ἔγδειδυ σὰ γυρτὸ ὠμίσγαρλίθο, 4, 
ἔσγθης εἰμήσοινλοί τε γέροντές. ; 

Αἰαἱοτερρς,Ἰοςχαταγα 1] 1ς, ἰηατὶ α1]Π1ς ἐκόρεςίΘ-. Η οἴγοἢ. 
Αἰαισέςερρν τΐητς ΠΟ] ἰτα πλ,αριὰ Χο πορι. 
Αἰισὴς, ἐΦ-, ὁ κα ἡ οΠατις, ας οἄϊο που οἀϊοίις. ἷ: 
Αἰ δὶ 86 ΠΊοῚ σφ ἄς ἁ, στατις, Γποἴαη.ἐδὲν πἰμιδὺ ποιοιῖσι» ὧν ποιοῦσι. 2τ οῦ 

Ζλη2. εἰς τὸ γιπάχα, οὐρϊκα ὑϊξέρχν [᾿ ἀωδὶ »ἱὰᾷ οἴ) Θτατὶς ὃ ης .} 

τητος δ. Ι 

ἢ 

Αμιϑιθο κα δ κο ἧς Περεηάῖο ςατθῆς » πηογοδά!ϊς Ἔχρετονῆης τηογοο δ. 
δταταΐτας που πηθτ σου) 15, ἀμί ὥνοις ἑπιπέας πτιρέχει» 1. Ἔσυῖτ ες {15 
ορις {Πἰροπάϊο ργαθοῖ Ν 47 4η. ἐατρ εἰθυ οἱ αἱόδον, στα τα ὯἹ πο: πος 
ςἰηᾷ «αιῶνο- βιδάσχρλ-, φιτλταΐτιις πὰρ ἰϊςτ ἃς ἤἥῃς τα ποτα ἢς ̓ 

͵ ΜΙ 



μ» 

' ΑΜ 
ψ' λΣ ἡ Ν ὕ ὶ δ : 

Διωάευνλον ἐκ λλοο ἐὰν Ὁ ἀἰοὶ αἷς ὃ μὴ κεκομυῦύον ἃ ἐἰδιαΐκοπον, 

Τ᾿ μοπάαπι ἐξέτυς εἶς ἰὴ ξιαἴξα αἰπλίγατη Ἐ αὶ μεμέςυλ μόρον. 
Αἰ μιν Θον, ὁ ἡ ἐνοατόης ροδιουϊοιν άς ἴῃ Μίχ Θ». 

ὥσαρος, Απγδάλτυς,, Γγοίις δὶς ἀυχν πυοπι ΓΥ οἱ) οτίαπὶ 
γοσδης ἰσώραν » 1ὰ εἰξ, Τγαη» Ρίαταγοδις ἀς νιγυτιθας Μὰ- 

Ἵ 

ο΄ Πιεγαηι. 
ἡΟτοιςηῇδ μην μικρανρατια τεῆς Ἡς γοἢ. 

ὙΠ. » δα; αν πλίτγαηι ἴοι οἰ συϊυ πὶ θοι αθςης, ΟΠ πηγάς. 
᾿ς Βγπλιο ἐπ ΠΥ ΔΠΔΠ1. πείστες εἰνέτέας ν πάτας ἵτι παῖψας «μίπροις νοὶ 

Ἷ ΤΟΙ. ἔχροη. ἀξώςοις ἃ μὴ διαπειρ ὃ ἐνδυομῆῥας αἱ τηθυρτα ( ἴῃ- 

υϊτ)ίδαης ἀϊίοιηξες δι Ζοσας (ΟἸυμητ αἱ μέλλυσαι διαπορϑεν δύ εῶχ, 
Δι ὡννῶτος) ὁ Παρ ες νοίτοπι ποὺ οἰ πέζαπὶ Σοπανα! οἱ πέξυςταδ 

᾿ς ἀρχιματι μέτρανζοπα, ἂς χιταν, νοίτις, δ ἷο ϑαἶτοον Τγςίοτιη ορὶ- 
ἢ αἰετοῦ ἀρυὰ Ἡ ΟΠγοτ. "ἰλὰ π'. 
Ἀωχϑαλίεις ὁ καὶ ἡ ,ἀωχϑαλόεονα, ἰὰ εἴξ, πηατίτἰ ΠΊὰς » πλᾶτί τὶ Πγα. εἰμε- 
ο΄ αϑαλόεασαν λῆ μνον τ εἴτι 4] ροττὺς Γοπηηοη. Ἐοίζατῃ. ἴῃ Ηο- 
της [ἰταά. οἰ μὶ εἰν οἶι. ἀτερσύραις Θ- ἐκ ϑαλέασης »ἡ δυσορμεθ», ἴτο πῇ 
᾿ς Δ]] ἄμικτος (ἡ δυασρόσττος τοῖς τίω) λα περώσι, ἴξι; αι οἱ τίω λα 
᾿ ἐρῶντες εἰ ὨΘα ΘΙητ᾽ μεγίωσαι. ὶ 

Ἀμια «τος, τὸνσορυϊα,ποχαςιποίας, γἱ πουλιπι, νἶττα, βίο αν οιοινίοννἔω- 
᾿ἢις »ἀΠιδυτι τιν Γοίζὶςν ζώνη ἀρὰ ὈτΟΟΥ : ἐς δῖτα οἱ δ ς, ἱσιάμῆν Ὁ. 
᾿χευσέης αἰαλύεται ἅμμα φαρέτρας, [ητογρτ. Ἔχυμταγ Βάτῃ ςο ρίναγο- 
τι οὐ ἀπδομαν ιν ἘΡ᾿σταηιπιατ ὕμματα παρϑενίης ἄμιμα τα. ἀαρ 

᾿ς χίοάο ἀϊεοιτας ἐς ̓ ὶς αὶ ποτ πγογιθας. αἴζυτις ἃς ἔγαιιἀ] ςητι», 
νεῖ ρατῦ ςαπαϊαῖς ὃς Πρ! Ποἰδιις σαί αὐ ντὰς ἀριμὶ συ! Χοπο- 
ἢ ῬΓῸ τλαου ἷς γετίμ πὶ ἀσοίρετς ν]άεταγ. Αἴμια ἐράκλειον, ἅυς 
᾿ἴρι κὸν ἅμόα ποίας ΗἩετου 5. 4ς 4ιο Οτιθαίαςν ὅς ΡΊτηνας 
Ἰίθτο ζο,ταρ. 6. Αἰμβεπασοταβ π΄ Ἀροΐος. ΡΊαγα πος τὰ δι ρρίο- 
σοῖο. 
καὶ, Ἐτνπιοΐοσο οἰξ τρερὸς κὴ μήτηρ καϑ' ὑστοκορίσμον, ἰησαῖτ, δ ά- 
ἀἱϊ ας Ἀ Βοληι ἥθοαας ἐἰς ποτηϊηατ:νογὰ τ ρτὸ ἐούθην φυοαις 
ἀϊεὶ κα μιοὺς ὃ ἀμμία. 
ἐμάϑω ρατηίτεο: μετα μέλομαι,ξοττ. ΚΞ ΟἹ γποορ το αἰαμϑω. 
μμαχρυ, Ηείγενι. αἴξειτ ρῖο τὸ ἀπ αἐχῆς 40 Ξσαἱΐζᾶτα ἴαρτα οΧ 
ἐοάεπὶ παθαΐ πος ἐμαρύχαρ» 
καμϑείδος τη ἰΠμτ4]. 

ἱπηςν Απιυηοηῖτος Ὠουτοτ, (2.22. 
ἱμμάξαι, Η ἰγ οἷν. ἐχροπ.εἰν; εἶχ χρεμοίδϑνω, ρεπάογα, (αΠρεηἤιπ εἴϊε 
ψεὶ χποπυίξαι ἰηαιῖτ, Ρτο ςοάεπι ηαοαας μαδει ἀμαμίξαι, ὃ ἀμ- 

κατίζω͵ οἸςξλο, σου δεσμόύω, «ἰριπλέκω, Ἡ εἰν «ἢ. 
μμέγα ριο αἰαὶ μέγαν ΑροΙοη.  δοά. 
ἀκιες, ΠΟ 55) ἐξ οἱ οὶ. δὲ ὄμμε τα ἄυα}} : 400 4 τατηεη Ῥτὸ Ρ] στα! ἱ ρο- 
ἴτας Π|πά. ἐς νεῖ ἄμμε περιμιπλαγ χ ϑένταις ὁ ἴω ΑΨ ἐπονος σειν» ἱ. 
κοῦ ο, οτος ἄμες. 
ἰμμεσον ρτὸ αἰεὶ μέσον, π πηεάϊο, Ἡεἴο 115, πολλοίγε μὴρ ἀμ μέσον ἀυτιὶ 

᾿ δελφῖ ες αἱ) ἰσείδαητ αμμέτον. 
Κἰμμι τως, τὸ ἀπ Πγὶ ϑεης ἱξιϊηῖς σα Πτΐπο ΠΥΪΠΕς. Ῥ οίς,".3:ςᾶρ. 

Ἴ γινίάς ἀρὰ ΡΠ τη, 110. 20. φὰρ1ς. ἀμί στιδπῈ ἀϊοίτατ ρτο οὐ ς 
“Ἐοϊϊεὲ. ᾿ 

Αἴμωγα, ἢ πηοΐ γηὶ, ἐμὰ αἰαμεωργμῆῥας ὑτοπνίςυὸ,ςοηξυΐὰ πηι] τᾶ, 
σατι ἀ-τίαο, Αροὶ. "1.1. ἄμμιγα παύφρις. νηὰ οιιπη ῥᾶνςἰς, δζ 110.1. 

“Ἔριρτ. ἀΐμμιγε νεκροῖς ὀνταέταις κεῖμαι. (ἃ ΠῈ σΘΠΙτΙῸ ἁατοπῆ [18.3. 
“ ληκίαονπαυ σκησεν μεσῶν ἀμεωγα καὶ χαρίτων. αμωίΓδίω Δ Πση Ε, 

μια, Ποῦ ς,ρτο ἐμὴν, ΖῈ οἰΤοὲνντ Πα. δὶ τῳ μᾶρ κλέθ᾽, ἄμμι 3. πένϑοε, 
ἐπ... Αὐροη. Αρο !οἱ!. ταὶ αἱὸ καὶ ϑέμις ἄκεῶν αεἰδειν, 

κίονα τὸ πηϊηϊα πηοντάς τη ἀμϑμμὸν ρδαὶο {ἰρτο. 
χϑιις 9. Ροὶς συ] οτιαπη ἀτοῖταγ συγκοιὶςος Ηςίν ἢ. 

(εὺς, οὐνιὁ περ εἴας πεπλυρωμῆρίθ.. 
χίϑος» Ἀτηπηΐτες [Ὡρ1ς ΟΒ 5 Ρἰ σίαπὶ ἢ π,1]1ς τεῖζτε Ρ] ἰηἴο, 

μοξάτης ἀϊρίας,τρεοτίς ἔρεςίες. 
ἐδ νώταν, ἴῃ Ἐρισταπηπηατ, Αγοπατίμ πη, ει ητῷ ἀγα ΠΑ πγ: 1 ἀς πὴ 
οὐ Αἰμμοδυύτης ἰπγροητῖς ἔρεςίες. 

ἀα, ἐγ ξοττωηί αμην» ΕτΥ πη ἀμ μόιεάα μιδιρὑμῆ εἰμ μοιρίάζω τε τ᾽ θη ἶ᾽ 
δρώπων, ξχτύπισας ὃς ἱπίρια]ε ἀε πηοττα! ας Ἀοπη ἴθι». ἀϊοι- 

ὌΠ δί ἀμμορίη,1 κακομοιρία, 
ἐκοι ρον, ΠΩ Ράττιστρς. 

δία, ἱπξοττανα πη, Δ᾽ μόδιον Ἐτγπιοίοσ οἱξ ἄτιμον νο] ἀϑείνατον. 
μμοροςνΟΧΡΟΙΣ, ΧΟΥβ. στ ΡΟΟΓΙΟΌ ΠῚ μόρος ἴμμορος ἐσυχίης,,η Ε- 
ῬΙ βταγηπηαζ. ἴῃ θοηλπ ράττοιι ἀοςίριτοΓ ργο ἜΧροΓς γόγιπῇ δὸς 
πογίατιιπα, ὃς ἴῃ τπα πη, ρτΟ δύσμορος, κακόμορος. ἩἨΟτΩοΓ ΠΙΔὰςΣ, 

Οἵ σή ἀνμορῤς ὅδι κοετρῶν ὠκεανοῖο,ἱ ἐμέτοχίϑ' ἄμοιρος. 
μθ- ε ὁ ἀ .] απ. τ ηλ. διαφέρει ψάμμίθ- ἄμιμεγότι ψαμμθ", ἡ πᾶ- 

σα γρτάμμιθ-, καὶ αἴρα ὃ αἰγιαλόν ἄμμον μετρ εἴς, το υΔΩ. Ὀὰ Πηογα5,.- 
᾿ς χρησς τησάιιπι αυστῖς » ἤμο πηετιτις. ΧΟΡ μΟΩ Ρῖο ἀγεθα Ὁ Ϊ 
βυητ οὶ ἐσυςίτας, 

Αἰ μμοχωσία, ας ἢ» τοπις 41} σεπὺς ΟχΙ ςοφηάο ςογροτὶ ἰάσποι), ἐῸ 
ἴὰρεγ ττ ἀεευπηθεητε » 8ς ἀγπα ἀείυρεγ ἀρ σεία. Ριοάεῖϊ 

᾿ς 3άςπι αμο ἃ ἑλίωσις. ἰὰς Οτήδαίτυ πα Π70.1.ς8ρ.8. 
Δ μμύσες ἰυτατια 3:8 εχ Ατη.}}0.2.Δς ρατεῖδ. Δοϊ ηγΑ]. τ᾽ 9 χελώνη 
τς κα ἥδαμμύδαν γγύος,ἄζς, 
λίμμυςις σφους ροςυὶι, ἀϊξξαπι αιο ἃ «βδιτίην ἰη ἐο Βἰ δεγεξυγαρυά 

ΤΠ Ρο]]ιίςοπι [15.6.15 4 ἰςδεπάμαι ἀμυςιςιγίάς [πο ]οςο. 

ἈΜ 
Ααμάδης οος, ὁ κὶ ἡ, αγοηοίας, ἀγοηατίας, Γαδ] οἤις, ΙΓ ρ ποία», 
Αὐμμων,ωνος, βοῦ ὦ ἴῃ δ] αὶςνἷά οἵδ, Απηπιοη Πιρρίτοτ : οἰ ςδοττῖ- 
τ} ογὰς ΤΥ Ὀἱοὶς ημηιςη,, ςαὶ ἐς ραϊτογὶ5 ποηλίης, ἃ 4μιο “ΠῚ 
Ρυἰπιὸ ἐγοέξυμη Πιλμ]ἀο γιπὶ οἰ, ρ ρα Πατίοποιι μξϊδηγαῦῖθος 
εἰξ θαυίαη.ΟΚ].19.10.ςαρ.48. 

Αἰ μμωγιακὸγ, Ἀγη ΠΟ ἀστὴν ἤισους οἰκ ἔσγωϊα: ἡδίςςητίς ἴῃ Α τ .8 
ἰσχτα Ογιεποηννοα ας ἔτατοχ οσπη γδάίςος ἀϊοίτυτ ἐἰγασυλλίς. Ὠιοί, 
1η0.3.ςαρ.98. γιυνά ται ἢ ἀμμωνιακὸν ἐν λιζύγι χ᾽ ἄμμονα,δις, ἰθ᾽άςιη. 
ΡΙτΩ.110.12,ςαρ.23. ὃς 10.2...ςἀρ.6. 

Αἰμμωγιακὸς εἷλς [ἃ] ΑΠχπγομ δου. τς ἀρᾷ Οα]τη. εἰμμωνιακὸν δυ- 
μίαμα, Απχπχοηΐάςιπ τιν πλίαπια αὰ Οἰδας, Ὀἱοίς, εν. ς.Ρ] 5.1. 
31.40.7. ξ 
Αἰμμώνιος, ΠΙΠΊΟὨ ΕΣ Ρ ἢ ΠΟΙ ορμυς, ουΐιις ἀπγὶ οἰτία γῆις εἰ Ρ᾽ τατος. 

ντ τρίς πησπηίοῖς ἴῃ Τμοπχηζοεὶς, ΕΠ οτίλτη δάϊς τίη) ἀςάα- 
ἔζυτη ἂν ἀμμων:ἀμμώνθ-, 1 εἰς, Α Ὠπηοπίςυ». 

Αἰ μναϊμονες εκ ἄμναμοι Ποροτος, ἀπόγονοι, ροςτίσυχη εἴτ, ΡΟ  χ. δυ]ά. 
ἃζ Ετγμλοί. δὺὴ τ᾽ ὠρρζάτων ρτορτὶ ἀϊξὶ αἴης γροῖς ἀειιματα πῇ 
ΕἸΣ ἀμνὸς. 7 

Αἰμναὶ δὸς. ἐγασηλ, 
Αἰμνεῖν,ϑερίζειν. 
Αἰμνη νου ασηα ἴῃ ἘΡΊστν 
Αἰμγυή μον, τὸ, ΟΘ] οἰ πὶ; ς 

Αμνημόγδυτος»", ο᾽ χὰ α΄, ᾿πγ πὶ ἐπλογΔ Ὁ} ]ἰς, ΠΙ οπτὶο ργατεγίτυς, ᾿ἰπυ πιὸ 
πλοτάτας, Ρ]αταγοίνας 1) ΔΎ}. αἰ μγημόνδυτοι,(ε ματοι ο5 ργατοτῖ-- 
τὶ,ἃ Οςηίοτίδιις Ποη σοπιπιοεπιογατι,ὰ ἔσηδτα πηοτὶ, Βυά, σοπι- 
πγδηζ. ἀμνυμιόγδυτος ςτίατη ἀἰ οἰ τὰς Β] ας ργατοτγίτας ὃς πο οἰοίο 
τοϊζαπηδητο ἐχαγοάαιις,ντ αἰδαμεληϑείς. 

Αἰμνημονόύω. ὃζ οἰμνημονω ΟΝ] Ἰαζοτ»Π] το ργφῖογεο, πη πισητοσ ἔμπι. 
Θεηιτιθο δί ἀὐσαίατηιο. Οἴςεῖο τα ἐΧρτίσπτ ἴῃ Βταῖο: Μίεῆς ς- 
δαῖτ εχ τοίαροτς ἀϊοςητί. 

Αἰμνυημενὴς, ἐξθο, ᾧ κ᾿ ἐν ἰ ΠΥ] ΠΊΟΓ, 

Αἰμνημόνως, ἤπο τεοογάατιοης, εἰμγημόγως διανεί μῆνοι,, ΘὈ αἰ Ποφητες, 
Βυάκιις ἴῃ δρη το !ς, 

Αἰμνημοσιυμήη ης αὶ ΟὈ ο. Ο. 
Αἰμνημύοντες,οἰ ϑυμοιῦτες, ΗΟ ΣΉ, 

Αἰμνησικᾳκία,ας ἡ, ΟὈ] αἴο πηαϊοτγαπη, [Ει 1Π| ΗΠ τ ἀγα ΠῚ. μνηςία, 
Αἰμυήμων,ονθ- ὁὶ κα ἡ, πηδῃχογία ποὴ γαΐςβ» ἱπηπγοπηοῦ, οὐ! ἰαἱοἤις: 

Ρίωτ δρητ, “ριδυσμαϑ εἴς ὃ ἃ κα καὶ ἀμνήμονες. Δ᾽ μνήμογεςν νοσατὶ 
ἴχητ ἴα Οη]άο ἰεχάσίητα ἀεϊςέξι οχ ορτϊπηατίδυς, νεΪας Ἐρ ΠζΟρῚ» 
αὰ ιιος ἀξ πιαχιηιις γοθιι5 τείεγίςητ. 51. ἀρρο!]ατὶ, δια τὸ αἰυπεύ.-. 
ϑιιωογιαυὸ ἀ τη ἐπ ἀ οἴη, που νΘοάτεῦτασ » 4ατ ςοττὸ γαίαϊ ἄνλυ:- 
μνήμονες οἱ. πγοιηο τ οὐ], 2 τες 10. 11. ςρ.10- 

Αἰμνησία ας, ὁ ἵλις Πα» ΪΝ ατίο 468, ς. κ᾽ εἰ, άϑεια, Ηςεἰνεἢ. 
Αἰμνήςὀὑτος ,ο᾽ κὶ δ, ἸΠΠΌΡ τας» ἡΠΒμρτα. αἰ μγη ςόυτος πα ρϑέν(θ-) γίγρο αι 

ΠδῆτΟ ἀπ τ» ΠΟ ς Δ ΠΠς, ποπάμπι ἀςίροπίλτα,ςαρ.22.Εχοκ. ἀμνη΄- 
φὄυτος γιωὶ,ρΕἸ]εχι παλλακὴν Ἑατίρι ΡΒατηΙΠις, ΡΒΟΟΥ ἀμ δέ τις 
ἀμνης ϑύτα βίῃ κούρῃσι μιγείη. 

Αἰμνυς δύπως 5 ὃς ἀμνὸς ὄυτοι ) Δἀο δ αἰ ἴτοτ » 14 εἰζ » ποῦ ἀπςςηάο ν- 
Χοτγς Π1- 

Αἰμνηξέω, μι. ἤστω ἐν γρζ ΟὈ ἢ ι Γοοτ, οδ] αἴοπς Ἐχτίησιο, ἡ ὠμνηςθ μαι 
γαεπιογιὰ ὀχοιάο, ρα νὸν Αγατας, ἰμνησεῖν ὑετοῖο, 

Αἰμγηςία ας, Ὁ Ὀ]ταΐο Ἰανγίαγα 1, ΟὟ], τογατίο, ρτ το  ΓΟΓΊΠῚ 10 ρετρο- 
ται τα Οδ] Ια ον αἱ ἰεχ ΟὈ] τυ οηΐ5. ΝΏτας Βας ἀϊδείοης Κ ορῖ- 
ἴσας ̓π ΑἸὐγο]λῆο, Απιμοίτιαν ἱπαυῖτ, ετἴδην (α ἐο ἀς!τἔζοιιτα 
Ῥαδ] σοταπι ἀεςι ἐτὰ οἵ,ἀς οχεταρίο Ατμεηϊεηία αν. Ηοτοάῃ, 
110.3.ὐτὶ ὁ ἀμγησιχοικίας γτίτατιπάώντας ἐγαγε δοιὶ ἀμνηςίθρ,, ἴ Ἰἰτῖρυ- 
ηΐταῖς ριοροῖῖια ἀς τα! τίδθιυς ααϊδις ςοηἀοηαρας δειογι αι 
τὰ Νϑαγθατθε της ιρ ογδητ. ἐμνυσίδω υὑανιο νοῖτο τοῖς «ρατιώταις. Ὠγϊ- 
1πτιδυς οπιηΐα Πὶ αιᾶῦ ράτγαι στα Ἰατοῆς πὴ ροἰ Πνςεἰσατατι Ια 
τατοίνις 1 ΡΟΠ] ἸτΊςΙς δἰς» Αἰἰιξηῖς ΟΠ. ΠΣ Πὶ ΟΠ ΠῚ σΟὨ ΓΘ ΠΙῚΙ 
ἀεοτοταηι βυ Πο ἀπιηο τί απη; τοἰοἰυτίαταπι οἸοπΠουύπινο » 4185 
ἀγισιητὰ νἰγὶς κει ρα} 0], Οσςυρϑητί ας νἶττο εἰτγόφυς Π]Πατααςςε- 
Ριςάιις εἴϊεπτ, δ] Ταἰο Οἱς α ΡΆΠΠρρί σα» Γοοι βιηάληιςητα ρᾶςις, 
ΑτβουϊςοΠύπηηας τεπουδυΐ νόταὰς ἜχοηΡ]αἢγ., Οτασυ πὶ στιὰ πὶ 
ψετδυ 1 οἰμνηςΐαν ν πγρᾶυ; υο ἀ τιμαὶ ἴῃ (ξἀλάϊς ἀιίςοτάϊις νίατγ- 

Ῥάιιογατ οἰυῖτας 11» ἀταιις ΟΠγης ΠῚ πγοπγοτίαπι ἀτςογάιαγα την 
Ρεγρεῖια ογατίοης ἀοϊεηάληη εἴϊο σφ ἢ], ͵ 

Αἴμνης Θ-,κ, ὃ νὴ ἡ δ] αΐομε ἀεϊοιας,ἤμς πιςπιοτγί Δφοδίςαγιις, ἰρηο- 
τις, ΤΙ θοοτγίτιις. 

Αμνίον ε,τὸ. ΤΑςορδίϊας Απδῖοπ,. 116.5.ςαρ.15. Ἀαπιοτῦ ἱπτογίογοπι 
ναΐαα ἔχοιορη ἱπυηροπε, ὅς εἴας αίροτιτάτοην συ ΐ σης, πιοπηῦγασ 
πὰ ἤτνηδπὶ Οταοὶ ἀμνίον νοσαητ, μαῸς ἀἰαὩτ ΘΜ 1}}»6.}}} ἔσευς νεσ 

Ἰυτί (μἄοτ οἰξ,γοςίρετγς. Ἐχ ἡρίο δυτοπι ἰξανίης ἀἸτοτα πιοπιγδῃᾷ 
σἰσηϊτατ., ἐπὶ Οταοὶ ἃ γα Πλ]Ω1ς Ππρηϊπτυ ἀΐης » αἰδητοιάα πὸ- 
ταϊπατυης. δας ξογαπηίος ἴη νεϊοαπὶ ρογείησητς,, σπᾶν Ἰητγὰ [Ὲ 
Ἰοξχητῖς νεΐωτι Ιου απι»νίαυς δὰ ραττας τοπιρούὰ ςοἢ Πρῖτ, Εχιτα 
Βὰάς (προτέηάυξεα τοττῖα, απ Οτάοι οδοσῖοῦ 5 Τματιηὶ ἰςουηάᾶς 
ἀΐχετε: δὲ ρὲγ ἱτογ ]υοή ἀμ πὸ νίρυς κ( ἱπξιυτ!ς νοςαπι Ροῦ (σγα- 
τον ῬΟ Πυχ Πδτο 2. δύω 3. τϑεὶ τῷ ἐμζρύῳ χιτώνές εἰσιν ὧν τὸ υἱὸ ἔν- 
δυϑεν λιπ]ὅτερόν τε κὶ μαλακώτερον ὃν, ἀμνίον ἐμπεδοκλῆς καλεῖ. τὸ δὲ 

Ἐίξιωϑεν ἐπ᾿ ἀυτω, τὸ τρὸς τὰ ὑς-έρα χωρίον ὀγομείζεταιγξ ὦ ὀμφαλὸς ἐμ- 
πέφυκα. κὶ Αἰντιφων 2. εἴρηκεν ν ἐν ᾧ τὸ ἐΐμξρνον αὐξαϑετώ τε χαὶ τρέφετω 
χφλέρτω χιυρίογο Αἰ μνμγ γξι ὁγαυ αϊ εἰ ιονγἱᾷ ΩΝ αὶ ἄΐνχτος;» 

ὙΠ 

1ΠΙ 



ΑΜ 
γο τάπου 1ΠῚ ἀ αν τον» ψὰς ογας ἴῃ (ὩοτΊ πο ΐς, αι υἱξε τπάτα πα η- 
ϑαϊησιη ἐχοίριεσαυτ. μος αἰμοδόχον ἀγίκον, γοσλης Ατεὶςὶ σφά- 
Συν,νιάς ΒΕ ομβοτὶ Ἰατογρτοίπ ΠΠπ4 Οἀγ 113. περσει σ᾽ ἀμνιον εἶχε. 
ϑυἠ ἀςεῖ Βὲτ ἀμνΐον. Η οἰγ εἶν, το πινεχρουήταιο, τὸν ὑμῆϑα τῷ ἡματος. 
ΕἸ - τίαπὶ αἰ μνίον,άσηλ 4αο ἃ μινίον, ἡγαίςις νἃἱρ, νι ἀϊοιτυγ ςαἰ- 

χις "ἡ ἄςαχες. 
Αἰμωὶς ίδοςνασηλ ΤΊ οΟΟΓΙτι15. 
Αανίανοαυῖς γεῖ ἀσοις, Η οἵγε". 
Αἰμνοκόπος, ραϊξοτγποιμίαὶ, Η εἰν οἷ, 
Αἰμνοκῶν,δ,ηοτοίας, τα τις, δ τρρξα τώδος͵ τουτέςι μωρὸς κα ξυνθὴς, ἴη-- 

τεγργος Αγηϊορῇ. ἶ 
Αἰμνὸς οὐ διάσοας ἐμνὸς κεράςυς ΝἸσΔηἀ. ΑἸεχ. 
Αἰρυςφόξρενασηιπι ξεγοπιτιῖς ἀϊσίταγ ἀραιὰ ΤΠ εο τ ἀς σεται: ὃς ταησ 

ὅσαις, αννὸς σαροτοζαγ ργο ΠΟ ρος ἔστι: Πςις 1νατ πὸ σάτα] ις 
ἰξαηα: ὃζ 'εγροητιπΠΊ. 

Αἰ μογοτὲ ἴης ἰαοτονπηραηὲ, ἀκόπως. 
Αμόϑεν,οχ αἴϊαμο ἰοςο, αἰ σα πάς.νυάς ἐδαμόϑεν, αὐ αἰμὸς» Γοτίςὲ ρτο 
4]14 815. οἐμόϑεν ποϑέν. ΡΊΑτ. νομι. ζ μὴχ οἱμὴ δὰ δεῖ ἃ νομοϑέτζω ἐννοεῖν 

σ᾽ μὖϑεν γίποϑεν ὅντινα τρόπον τῶτ᾽ ἔσωι τῇ πόλει. Εἰ οηγοιις ΟΥ̓, ἀ, 
410) ἀυόϑεν γε ϑεὰ ϑύγαπερ διὸς, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. [πτογρτ. ὅποϑεν ϑέλεις 

αἰξαμβύη. 
Αἴμοϑα,ρατιτες τὶς δ, Ὑ μαογά. 
Δ᾽ μόΐτῃ γία εξ ἴῃ φοπήροΙτο οἰμοεγίποι, νὰ εἰξ » ΤΑ Ἰχαεπι ἴσοι τη» 
νη τη οάος 

Αἰμοιζαδὶς, αἰτετηὶς Υ ἰγσ!ὶ αἰτετηὰ ΡΠ δίας ἐνανιὰξ α ἐφείξης. 
Αἰὐοιζασὸν ν) οἰ ΠΠιγροοτίςιπν. ΡΟ] . Β]νο .}10.1. ἀι σουματ, ἀκλήλοις 

δ)᾽ ἐρέειγον ἰμοιζαδὲς εἰ αἰ μοιξαίως: ὅς [10.2..ὡὄς οἵγ᾽ δγλέλωσιν ὡμοιξα δὸν 
ἠγορῥώντο. 

Αἰμοιζα 9... ὁ, πγαταις,αἰτοτπας,τοςίρτοςας. ΕἸ ἵζει ἣος ποπιῖπο 
ζαταπίπὶς σοημ"» ἴῃ 400 481 σαπαητινταητας ἀημαἱΐ Ὠμ ΠΩ ΘΓΟ νοΓ 
{0 πη: ς τα ἔς μάθοῖ τείροηιο, ντ ἀμ πχαί 5 γάις σΟ Ὠτγάγία ἢ 4-- 
Πιφυα ἀιοας. δῖς ἀιξξιπι ΑὉ αἰτεγπα γείροηῇοης ὃς ν] οἰ ΠΠτ {πον 
δος εἰξ,, δπὸ τῷ ἀμείξεδι ἃς ἀἐμοιξζάγοι κέγσε, τά εἴτ, δαί ον. [4 ςατὶς 
ἀς Ατιΐζοι. Πρέσβις ἀμοιξήως χόγεις κύδιαινεν ὁ μη ρρυ Μουσι, δζο. πὼῷ 
᾿ἀμοιδα, ἡ γιο αν τείροιάθηγαγ οίδαι:} Θίατια, νηάς ἐμοι- 
ξαΐη ἐμπορίη» τὰ Εριρτ. ὃς ἀκοιξάχαι χιίρατες. εἰ μιοιζαα, τύχη. εἰ μοιξαω 
ἐυὶ τοίχῳ ἴῃ ρατίετο τείροπάςσητι ὃς ὃ τασίοης ροίτϑη ΝΠ ἢι15. 

Δ᾽ μοιζαίως, ἴπτογρτος ΑΡ οἰ Το πη], τείρ οὐ Αἰζοη.Ῥ αάϊδη. 
Αἰμοιξαὶ αἰτετηα, Νοηπα5,αἰμοια δὰ βίδλον ἑλίσσων, αἰτεγηυπι [ἰδ τα πὶ 

νοϊπαθης. 
Δ᾽ μοιξὰ ὃς ἀντετεϊδατίοιραεια τοίρουἶο. στατίαςαηι ἀξείο, χείρας. ΗΟ 

πιογι ἀν] αἴ σοί δ᾿ ξιον ἔφαι ἐμοιξη τ» στατίαϑ τοϊατιθ. ρει ΠῚ, 
οδίξααί, ατατία, ντσοςγπχσταα ρου ΠΟ, 1 πη αηογατίο, ρεηίατίο ν!- 
οἸΠΙταΔοιρεγηλατ το, τ] 10. νοἐἘἰ πηφπτιιπι. ῬΙαμτιςοπυρμεηίατίο, 
διαδοχὴ νατίοτας, ἐΐκτισις. ΑΡΟΙ]Οη.2. Αὐρόπαιτ. κακίω τήνεσκεν αἰ. 
μμοιξιω αἰμπλιακίης εἴας δαῖτ ροσιᾶς ρεσοατι. ΗΕ οά :-, χαλεπίω ἐπέ- 
ὅϑηκεν ἀμοι(ιμδ,1ὰ εἴτ, τιμωράων ταςιαπ.ῖα Οαυίαςο, ταύτίων μι πίω «- 
μμοιξιμὴ ὁποδεδ᾿ ώχατε πῇ βουχλδύματος, ἄαας ταλι στατιᾶ πη ργο σοη- 
ΠΙΐὸ τοτα! {πιςτοταπι ρεγπιυτατιο, Ὁ ο] Πὰς οο πιππεγοῖ πη, σῖγα θῸ 
1Π| το νηάεοὶ πτο, φορτίοις πεὲς αἰ μιοιξαὲ ποιοιυῦπαι. αἱ τ ἐορηἶο ἀμοιζαὶ, 
Ρίατο νομ β. [ξεονυπι νατίοτατος. αἰμοι(ικω πίσω φόνον, ςὐΣ ΘΙ Ρεη- 
ἴτε, Αρο οὶ ποι αἰμοιξα ἥμ ὀχημοίτων, ν εἶν. συ ]οτιι πὶ νἱοπτὰ- 
ἄναςς. Ρ]ατατοίν τη Οαἴδα » ἀς ἰπγογις σοίογιτεγ ρεγίεγεη!ς ρεγ τα- 
δε! [ατῖος ἴῃ σαγγιι. αἰκκοιξιὶ δέκα μνών, αιοά ἄδςεπι πηΐπάτω πὰ ἰη- 
4ζαγ οἷ Ῥ]αταγοίνας τη Πιγουτο ἐξ αἰμοιβής ὅζες ἐχλωνγ Βα. τη ορΠΠ. 

ἀμοιξαὶ, χεάρετες, τιμῶ φξαι. αὐταπο δόσεις γὀκτίσεις χρεών, αὐτεκτίσεις, αὖ- 
πιχα ταϊλαγαῖ. 

Διμοιζηδίω ἐλαάασκον,υἰτοτηῖς τε πηΐ σαητνΑ ΡΟ] ]Θη.2. 
Αἰυοιζηδὴς 514. ὁ αὐτεχᾳ τανλάσσων. 

Αριξὸς ε, ὃ καὶ ἡ ,αἰμοιξὸς χαρις,τναταα στατία. : 
Αἰμοιρέω Ἔχρεῖς [αππι, σατοο. αἰμοιρεεῦ ἀληθείας,» ἃ ν ἐτίτατε ἀρ βοττςια. 

γ᾽ ἀμοιρεῖ ὃ χαζιτος, σα πὶ στατία σοηϊμηέξας οἴ αἰ μοιρώ τροφῆς͵ εχ- 
Ῥεῖς ία τῇ οἰθὶ. ἀμοιροίν γδποτυχεῖν. Ἷ 

Αἰ μοίρημῳ ἀτύχημα. ᾿ ᾿ ἀμ νΝ ἐν 
Αἰμοιφφςνσατοι» Ράγις,αΧρετϑ. ΡΊατ.νόμ. ϑ,αἸώνυμον ἐᾷν καὶ ὥπεδα, τὸ ἄς- 

μμοιρον κει ῶτ,ἱ, (Ογτὶς ἘΧρ αι τ ΠῚ, ΕΧῸ τα ΠῈ.6γ 9 σοι αἰ μοίρρς. πὴ Ρτα- 
τετιιῖει ἰμοιρφος ακληρρς. αὔἴμοιρος ὁ ὀκτὸς ἡ αὖ οἷ. Γιςίλο, αἴκρατον κα οἴ- 
μοιρὸν λύγων κοίτεδιχος σεέμίμω, Αἰοἰδ το πὶ ὃς ἰηἀς πη πάτα! ΠῚ [δι ἐμέ!-- 
ὅζα σα πος ν}Πἰς αὐἀάαςξις ςοητγα γατιση θα» σοηἀςπιηαμ. 

Αἴωοιθο» ὁ πταϊας δου 15 τοίξς Ηείγοῃ. 
Αἰμολγαζειμεσημθρίζει. ΕΠ εἴν ἢ 

Αἰ μολγά η μαζανοίασεητα οχ [χέξς ξιξελ 18 ἀμέλγωρτίπγα Ὀτοι!. Ηε- 
ποά. μϑ ζατ᾽ ἀμολγώη »γίλατ᾽ αἰγων σβεγννυῆω ἴων. ἀτἤεησις [ἰὃ. 3. 

ΘΧρουιτ πίω ποι υϑωικίωυ καἰ αἰκμαίαν. ἀμολγὸς γὲ τὸ ἐκ μαιότατον, εἰμολ- 
γα] 9. μας ὃς Ὁ Ἐριρταπη. 

Αἰμολγὴς ἐΘ., ὁ, πα! ἔξγα δέ ἴῃ ἘΡίσγᾶτη Αἰ μολγειξ. 
Αἰμολγὸτιὁ το πιρας πτα σ ἐπα! 8 ρτο νοὶ ρεγα ΡΟυΪτατυ]ιιῖα τα ης πγὰ] 

Θοοτοτ Ροσογαν [τὸ πῇ ργὸ πο 1) τη θά! κὺ μετονυκτίω. ἩΠοπηετ. ἴ- 
Ἰταὰ χοάς ἀατα πη 4}1 (Ὡς 1} ,ὠράζηλοι 3. οἱ αὐγαὶ Φώνονται πονλοῖσε κέ] 

ἔφρασι νυκτὸς ἐμολγ ὠὰ εἴδ ! Πφαϊάα ποέξε, ντ ΜΊγρ ] ἀἰχὶτ τοτοπη- 
ΡοΙτα, νιὰὶς τητογρ᾿ ἐτοπὶ Ηοιπογὶ Ο ἀν Π' δ) ἴη ης Ετγιη. αἰμολ- 

Ἢ μέλαννοωςἑα σκότος φλ γιὸς, ΠΟ πη ἀμολγρὶ, ἘΧΡλΊάτοτος Βα δ εἶ, 
ὦ ἡ μὲλ γώ. 

ἘΣΣ, ἌΡΓΜ 
Αἰμόλιωτος 6, ὁ καὶ ἢ, ρΟΪ τις »ἱαςοαταπλίπατις, (Ὁ 6 ΠυΣηϊ πιὰ Ἰοΐξτς 

ἐζασ,πλπλιοις (Ο τ ἀϊα αι σοηϊτίιο, Αἰοχαη. ΑΡΒγοί. ΠΠδτὸ τιρτο- ἥ 
δΊεπι. ψυχν ἐμόλιωτος ἔστι τῷ σώματος, ἀπίτπας ἰΟτι σις ςοτροιὶςς 
ἱπαπιαῃ 5, ὅς ς, ἀμκόλευυ τὸν φαῤμάκον » ΠῚ τρα ΠΊΘΗΓυ τα αιοι πάπας 
20} ἱπαπ!ηδτ,ντ οἰ“ ἀατιυ σα] αν»! οη. αὐ ΟἸφος ΝαΖαυΖ.άιοῖτο 
τα τὸ ἀγεὸν πυδόμα ἀἰμιόλιρυτον, δρίτιτις ἰληξξας Ρύγας αὐ οἰμμὶ πος 
4 ΣΑΙ ΘΕ ΏτΟ. ὲ ἦ 

Διαόμολις, Ηοἰγ ον, ὔπαίθ ὐχραξ ργοςυ! Δ ῖο ρτο αἰ μρέρνλις. 
Αμώξα,, σεμίδαλις ἐφϑκὴ σιωὴ μέλιτι, Η εἰγείχιις. νῃϑς αὐτὸς ὠμορίτηςνς 

σὰρ.14.Ρ γα] ρο τη. αβτον ἕνα αῤτοκοπτα κὸν κὶ ἀμορί τίυνς νῦν Γατιὰ, 
Τοτταπι ραηὶς δι ἔχαμι οἷςο {Ππλ}]4 εὐ «ἰςὰ αὔτος αἱμορίτης,ρΑις οτος 
ἀυ]οίτίας., ἢ «νι οἰατί οὐ αι ρίΔσδηγα πο! τα, Εἰοται. μελίπης ἐ, 
χτον, ΡἸατατοὶι ὠμόρω, Ατίπεη. 10.1.4. μελιώματα πεπερλυδία. ᾿ 

Αιμορξ ὦ Θ- κα ἀμορξιὸς,ἱπΠεθ τοῖς, Ο Τστι ες σκοτεινὸς ἀριια ἰΝΙςαηάτ, 
Δρυμοις χἡ λαστων ας αἰμορζαίοις τε χαροόβας, Πα ἰοςο («οὐ ἀδγίυατ. τ 
εἰ μορξάγον αὐ ἰμορξ ὃν, Πρ υιπολυτο τι άθη σκοτεινὸν : ἡμο ὦ αἰμορδὸν ᾿ 
εἰς αι αὐδα τίωλ ὀρφνϊαὴ, Οχοπαριο ν. ὅς νειίο φ. ἴω β. γεὶ εχ ἐμορφίδεςς 
πγάτζατο ἀςσοφητιι ὃς φΊτΙἀς ἴη βισοπιιειίο φάτ τα ηγεῖ ὡς ἀἰϊαῃι πῶς 
ἀμορξαίοις ἱπτοΓρ θαυ: Πηέ τη βεκολεχαὶτ, ἔδυ ποι μἡμικοὰς ὅπου βατὸῦ 
κόλοι σοιτῶσι αι! ςῃγα ἀπο, ἀρ Οὐ ριαπιμῃ 1.3. (Ὁ νφηατ, φώτεςος 
εαἰμωρζδες γίαοτ αὖρες ποι μίφον τορες γ Ραϊζοιθο:ροίς ἀοςιροις οσιαππο 

ΡτΟ ἰςαιαᾶςος5 ψε] γὰρ 445. ᾿ 
Διορξδύω ὃς ρτὸ ἐοάσιι οἰμορζάζομα, (τα ἴο, ας λον, (ξαυοτ,ὠκολουςτο 

ϑω, ἸΝισλ ἄογ τη ΤΊνειιαοις,, νοϑεῖ γδ κάμνοντες εἰμορζδύοντο λεπάρ.- 
γῷ [Πτογρτ, διηκογέζοντο ΝΙσαπέοι αἰ τι: βυκοω ζυγίεοσιν εἰμορξδίου-- 
σιν ὁρίων. Ηΐως ἢτ αἰμορζος απ οἱ, ΑΕ ἔζάτον, ςοιηςς. (αἰ Πᾶςῃ. 
Οὐνεκ᾽ αὶ λυτοῖδῃ πέμπον ἀἰμορζοιζ. ΑρΟΙ]Οπινοςαι αμομδάσας νἱάσπτος 
τοῦ μας αἰριγαηεία, πΔΠ} 5 υἱήα ἀμορξὸς ἀϊείτυν μα] αἱμορμὸς, 4, 
οἴ, ζμα τινὶ ὁρμῆθ, ΕἸ εἰ γοἰτἴο ἀμορζδι σοιῶχ εἰξ ὁ δοεπορῇ Ζα) οὶ ὑρμῆσαι. 
“ὦ αἰμορξόσων, ἐκολου 3. ὧν κἡ απαλλαήο μήν Θ-. ἀϊοιτας ὃς ἐμορριόύειν. νητ᾿ 
ας ἀμορμιδύεσχει. σιυυοδοιπέρει.ι ἘΡΙ σ΄ ΓΑ ΠῚ. ᾿ 

ἱμιορβὴὴς κἡ αἰ μορξὲς,ηο ἔξις Πγε ΔΓ}, αὔρα τίμῦ ὄρφνίω, ἀμορφνὰς» τεϊοδῖος 
νγὅς πριτάτο, ἴῃ β δι σοιῆρας οτίαχ Ομ το Ὲ γ αἶμα, τινὶ ὁρμδύτα, ὦ 

ἰτσάτπις. 
Αἰμοργειᾷ, ἐξ, δ νὰ ἦν 411 οἷς τεῦ τηᾶς αππιιγοα πὶ ΟΧ 

41 οἶδ ςχαπιηγοατ, 
Αἰμοργα,ης,Ν᾽ νν αἰκιοργ ἢ, αι γοα ἷ. ΟΠ 15: Ἔχρτοῖε τοογεπηεητυση Ποία 

116. κσαρ. 135. [τε πὶ ἔρεχ οἱοῖ, ΤΠ ορἈγαΐτ, 46 σαμεν ΡΙαιτ, 1, κτισαρ., 

Ῥγίηλτ οἰ αγῖ 155. 

13. δέ 64].24 ΩἸαας. ἐς κὴ αἱ δὸς βοτάνης πορφξυρξς. 
Αἰμόργινα ἱοότια, τεὶ πορφυθξερτθ Εἰβείρῆε δι ἰρ!ςηάϊάϊς, πνυΐταάς ἰπη-ος 
Ρξη α». ἀἸοίτι ὃς ἀμοργίνα ἴῃ ἔα: ηχἰ ἢγο. 51.445 πισπχίπις, σοηῖγα, 
ΤΙ πταγολιιπι ΖΕΓΟΒ. 1. Γγαῖτατ, Αγ βορῃ. ὅς Αἰποηαπις Πδτὸ 6. 
εἰμοργικὸς χιτῶν αιο « οἱ ἀριόργινίθ-, ΡΟ] αχ [10.7.. δ αἰμοργίς. ἀιουη- 
ΤᾺΣ Διιτο η οἰ μόργενα ἱμιοέπιοι. ἃ ΠΟγΐΠΟ ἰμόργη ἡ ἃ ΕἴἘ ςο]οΥΙς 86- 

πὰς ἤπλ}1ς ΥΠῸ. τ Ἡεἰ γον. μαθ ες Αἰμόργινα πὶ λεπ] οὐ φῇ ἱμῴτια,, 
ἱπάιιπηεητα τε σα ἢΪο σοηζεχτγα, ᾿ 

Αιμοργὶς ἰδὸς ὁ, }1πὶ ἰρεοῖος τοπμΠΠ πηα» Υ ΠῸ ποι ἀἰ Πττη Π]Πς. ἃς ρα 
ῬΟΙ]ας.1.7.ο 3 αμόργιγίθ᾽ χιτῶν κὸ μοργὶς ὀκαλείτο: νΌ] Ισσοπάιιπὶ οἰ 
μιοργίςινηάς ἀρ Δ Π ΟΡ. ἴῃ ΓΟ ΠῈτ, ἰμοργίδιον, γΕἰτ Πγευτα πὶ οχὺ 

᾿ ἁπλοῦρ  ἀε5 ὅδε λενοχαλοί μη. σα], Ἢ ΠΕ 
Αἰαοργέτηςνν οἱ ΡΙ σε ηταν]ηγ114 Εῖχα οἷθο, Ατβιβη, ἀμορδίσης.1.14. ᾿ς 
Αμορίανας π  ΟἾτΟΓΠΊΪ Πα ΟγσοὨ ἢ αἰ Π- ὶ 

ὲ Αὐοράτης γἱάς ἴῃ Αἰόρᾳ. 

Αἰμοργμα, Ηειίγςῃ. σύγλεγμᾳγαξτυμαι. ἣ 
Αἰμορμόψω ἴτας εἰμορμϑύομιαι ἰάς πὶ ηιοὰ Πιρτα Αμορθόίω ἤπιος εἰ μορξάζοας 
Μὼ,1ςαοῦ τ σοπλῖτοτ. 

Αἰμορρενεγὸ ΧΡ οτος, ΠΕ ΕΠ χ οὔμυοιρρε, ἰμέτοχ Θ-. ᾿ 
Αἰμόρωτος, ἱπγιη Οττα] ς, α ϑοίνατος Κ σοτγυρτας ςοάεχ εἰ οὶ) Βαρες, 

ἀμμόῤῥωτος, ΡΓΟ αἰμόρωτος 4111 ἀΐξας Ἰητδέζιιπι ἃ ἔιτο. ᾿ 
Αἰμοῤῥάιοιν ἃ τοι τῆι Θεης Βοῆιὶς Πταο] σάτα! αν.ς.23.Εχοά. 
Αἰμορφέφερος, ἐς Ογιηοτ, Ὀ  ἀγ της ἱπτοῖργες ΗΠ οπιοῖ. 
Αἰμωρφία ας, ὁ, ἀο οτπλΐτας. ᾿ Ὧ 
Αἴμορφθ-, 6, ὃ χὰ ἡνἱο τ πηῖς, σε τις τατρ τα ἀἰς, (3 4}Π| εις, οἱ χειμόγεςς 

ἐζιορφοι, Πα: (4 Π]ςης Βοιτέητηιις ρτατα. “ 
Αἰ μορφυγεῖν»!η4εόξητοτ ἀσοτς, ΠΟΙ ῃ. ὶ δεόντως τράἥτειν, Ἷ 
Αμορφώτατος, ἀς ἔοι 11 {Π|πνυ5νἱπξογηιὶς, ΔΗ πξξιις. ἀμόρφωτος, ἀρὰ 
ϑΟρΠΟ ΟἹ Ἰά εἰϊ,αἰδιατύπωτος, 

Αἰμὸς γε, γα αΐςγδς Τουτὶ ςὰ ρτο ἡμέτερρς᾽ ἐμὸν ἃ πατέρα, 50 
μος ἴτε [)ο ἱςὰ ρίο πιδηάο,ῆμωος, ἶ 

Αὐμοτος οὐ,  ἰη(ατ α Πςυ! ας 4 111, πναϊτας, ρα ΑΡοΪἴοπιρτο ἀχας 
τώπαυςφος, νης ἀὔιοτον αἀιιο τι ΠῚ ργο. ἀμότως κἰ ἀπλύςως»ΔΟΙτΟΓν, 
νομοπηρητος, Πα (4. σ], ἐΐρες ἄμοτον μεμα ἦα, 1 οἵδ, ἀπλιηρώπως. ὅνστο μιᾷ 
ταφορρς 10) μὰ πεπληρωυῆθων πραυμρίπων. μότα ΘΠ )Ω1 Υ- μοτὰ ἰἰαοα, 

Ρδος! ἀ- 

πξητὰ σης δί "τς ςοησογρτα, ΄σὺς φά (ΟΠ 44 ηια δὲ τορὶςηάκ. Ἢ 

να] ογα ἀρρ Ἰσαητιιγ, ν πὶ αἴμοτος ργορτὶὰ, 4] ΠΠπηθαπγοπεὶς να]π ν 
ΠΕΓΑΤΙΙς ΟρΡΡΙ ἐγὶ ποιαῖς, 564 ΠιΩΡ ἰοΐτου ργο ἸπΈΧρ  ο01}1 ὃς ἱποχτὶ " 
ΡΙέτο. Ἡ εἴγοἶν. ἀπλύήξωτον Ἰυτογρτετάτας ρα Ἡοπηοτυπιταπιὸπ, ἢ κ 
Ζυοάαπα ἴῃ ἰοσο Εὐήϊατ. ἰητετρίοτ. πλῆρες, αὐενδεὲς ὃ: μεριὸν χιαῖ, Δ νς 
ΟΧ πλότ8ρ. ἴθ᾽ μοτα μήψων πραυμώτων γιάς {ἀργὰ 44. τῷ νοτίωι - ἣ 

' Ἰιτη τῷ σ᾽ ἄμοτον κλαίω τεϑγειῶτα, , ἫΝ 

Αἰμυρηρὴ 5164. Ἡ ο(ο λα ριηθηρες. ' ἴω; 
Αἰμυστ,ος ἡνΠο ἢ σαηταις ἄὐπς, Β4Π]. ἴη Ἡ ΕΧΑΘΏῚ, αἰ μέσοις ὀρνιϑαρ Ορ- Ἢ 

ΡΟπὶς τοῖς ὡδακοῖς, 
Αἰ μασιαν 



ΑΜ 
υσίαγας ηἷ, ἰα οἰ τί αν τοτατα τι οὐ ἴυ πη, νερδγί τα, ἐπε! ἐσαθτίλνἀ  - 

(πτοραητια, ἀηοτάϊα, διαφωνία ντ ἀρεὰ ΡΊατινόέμ.γ. 
Ἀμούστον, οτσαυυπι νοητίν ἐχςορ ταϊ πὶ, συ τας {δ .χ σαρυι9. ΨῚ- 

τ τ χγαυίας ἀσνυ απὸ Π|δ.τιςὰρ. δ. 
μουσολογία ας δ εἰς γα ἀ τας ὃς τητο πιροίτίυας ξιδ]α», 11] δά τὲ ρετ- 
τἰπεητον, ρα Αβεσσα πι, τα! ΟΝ] ἀ. 

᾿Αἰμουσος ὁ αἱ ἡ ,ἰαοἴεσλης, ποοποίπηιις, ἰη(Ὁ] Πῶς, Ἰπορτιςν ἀστοῖς, ἃ 

᾿ς κοι αἰτοπις Π δ ογα! ϑνἱνάοέξας, ἀπαίδευτος, ἃ τυ τῆς ἀποτίις, 
 ἰπςαΐτας, ᾿πίμαιυ!ς. Αὐτισυξως Ἐη τ αν 91} ἐγυβίτυπι Βοοθατυγ 
᾿ ἤπο πιυίοα. ης ἀριιὰ ΟὈπηῖσος χοΐ (ξ Πτογας ἀἰά ςΠῈ ποραητ, 
᾿αἴαητ (ξ ποθὴ ἀἰαιοῆε αν σαηννρτο που πη ὉΠ ο, ἔοι πιῆ ςαι ἐχ- 

ροττο ἃς ἰσίσιο, δΊατο ἀς τορυδν. ἄμουσον εἰ κα γτνμα, (σε ος τὰγρη[- 
πιιπν. ἐκ ἄμϑυσος αὐνϑδὴ εἰεσαος ἐτυάῖυπν, θοαὶ ῬΊλτο ἴῃ ορίο- 
Ἰις. ᾽εἴτον δέ ρτὸ ἐράοπι.λπόμουσος. : : 

οτος τοῦδε ἐκ ἀμκύσας, ΟΠ ἱποίοσαητοτν ὩΟῺ ἴμ- 

{{Π 6. ἘΦ 

ἱμοχϑεὶ, χἀαοτδίαπι, εἶτγα ᾿αδόνεην. ἀϊοἴτιν ἃς ἰμοχϑί, ἴλπὰς [υαζα- 
᾿ τῆς ἑλεῖν ἶμο χ ϑὲ κἡ τυχεῖν ἡ ἐλπίδος. δίς, 

Δωωχϑος κε, ὁ κὶ ἐβάθοτς σαγοηςνηοι ἰασόγαης, ἀςίες ὃς ἵποτς, πο ἰα- 
δοτιοῆις, βις ] ς, Π]αδογατιις, Χ οπορὶν. ὕπνθ. αὐτοῖς πάρεςιν ὑδίων, ἢ 

“" τοῖς ἀμόχϑοις. 
Αἰμέο ἐς οἰ «ἢ, ἀγγεῖον εἰχικφιν ες (ίρ. 

ἠωμφίθ., ηααάιτας,"πογοδα]ας οἴπεςδ», Ηςίγ οἷ (ρ. 
α δέ, αἀξοττ Η εἰν οἷν ρτο φόνερῶς τοα ἰσιὺ. ροτίας δἰμιφονδήίω. 

᾿Αρτείζενται, ἄς πὶ ἘΧρΡΟη. αὐἰα παύονται : κβογοης πιάσαι ἀμιπέξαι φιοά 
αἷς ἃ Γιασοπιδυς νίαγρατὶ ρτὸ ταύσαι ἰξάαγα. Ἵ 

ἄαπαρθες, ἀριιὰ δροτταπ. ρσάσροσι, πιιττίτ, Οαίαγι; Ηςοίγςἢ. οἱ τ 
᾿ς σπάδων πμελόμαμοι. 4υ]α νιὰ, ὀμαὶ παῖδας πολοίωπα. 6. 
Αιμμταλίνυρος ὁ ἡ ειτοτ τος σης ΝΊΓσινεὶ ντ ἀἰχιῖ “Ἐνεἰά..,Οὐυὰ στεί 
(πὶ ἐχιαίογαπι, τορεῖο, ὃς νεϊισία τοτγὸ ΟΡ δγυατα Ἰξαμοταῖοτ 

᾿χεπτετίςης, τοῖτο σταδυς, γετγοιιογίας, ὁμαςρέφαν δὲ αὐτίω! ὁδὸν. ἴὼ Ἐπ 
ρει απιατοτιῖς: αὶ Ὡρὸς γιωαικὸς ὁ κόρος, δικαόι, ὦ κόρη αἴπιϑι ἀμπάλί- 

ρος Εἰτ αῦ ὄρω, ἴῃ ἕατυτο, ὄρσωννι παλίνορος. (οιτυρτὸ ριά Ης- 
ἴγ ἢ δα 4. Ν τι Ὦ.ΡΕΥ ὦ μέγα ἴὰ Ῥεηατ. ἰςσιτατ. ᾽ 

Χαπαλθ᾽, "ὁ ἐκ δευτέρου κλή ξος. 
ἐμπείρας. εἰν οἢ. αβξοττ ρτὸ δεχ ἔστε ἃ τἰλεπι. ἰμπείρω,Α εοἱ Ὑ ςδρ. 

ὅτο ἀῤάπείρω ρογἔοτο. 
Ἀἰμπεδίον, το αὐὰ πεδίον, ρεγ σατυριμπ, δαὶ τὶ πεδν, 
Αἰμταυμα ατο,»τὸνρτο ἀὐέπαυμᾷ, 4υτες, ΠἸεητήι αν. ἩςΠοά.ἴη τπέορ. 

ἀμταυμά τε μερμηράων, Ο]ατίύιγη ις σατατα την 
Αἴμπαυσις τε αυΐος,Ιη ἘΡΙ στάτη, : 

αἰμταυςέςεθο,ρτο ὀῤαξαυςήειθ- ίεδες ἴπ 4ιια σαϊοίοίτατ. 
“πο ύω,ρτο αἰαπαύωινης ἄμταυμῷ ρτο αἰαπαυμα. ἐμπαύ σοεὥνεγτς- 

; παῦρα Ὁ ἴῃ Ἐρίξταπη. 
πειξὴς 8. ΧΡΟΤΤΩΣ. ε μπελξρς. 

αἰμπέλωγορτο αἰ πέλαγος, Ηεῇσά. , 
Δ απελεάν,ἐμπελόφυτις γλννηθοαν ιτ ἀτίι πὶ ψἌτγοηὶ, 
᾿Αμπελία,νεὶ ἀμπελὶς « οἰαῦτα αυ σ᾽ ἀαπὶ αι}: ονεσα ν ττὶς ἐδυΖ ξ η] ἐ- 

παίςϊτατ. Ἡςίγοῃ. α᾿ μπέλια ταὶ, νῖτες. ΑτἸ ἴορἢ. 
᾿Αμπέλειθο, νεὶ ἐμπέλι(θο, νεπρατίαρνοὶ νιηεάτιοις ΟΟ]Ὠγεντ ἐμπέ- 

λειίθ. βότρις, ΓἀςοΠγὰς νἸΠΟαΓΙὰς. "Ν; 
Δ απελινὸς οὐ ὁ ν τί σπου», ντ οἰνὸς ἀμπὸλ νὸς, νἱπα]ν νηξαἸςιροτι]α 

νἱϊει νιγρ. Ηςτοά.1.2. αὦ ἀϊογεητιαιι Αἰ ογιην νπότιπη ὲ ἔτος 
᾿ς σίδυς ςοοξεζοτιπ. Ηςτο.}1.»: ἐμπελιὸς καρπὸς ἔν έτος νῖτις, 
ὡ, ἢ μένας γί ηεαὶ ἐς ἀρπιὰ εὐ ἀοτη,διάπέλιγα φύγλα, τὶν πες [ιδάοι; 
Ο Αὐιάς ραττ.δηϊ πιαὶ.110.3. 

 Ἀμπελὶὶς. (δὺς, λας σαΐας πηεπηίηῖς Ατἠτορὶι, ὃς ΡΟ αι χ 1.6. ἰμπελί: 
εἰπααιτ, ἧς ναῦ ἀμπελνώνας χάλβαΟαιάκπὶ ἤςςἀυ] 45,1. συ χοιλί- 
ἐχροηῦπο. , κϑὺς Ἂ , ὶ 

χἶτις γῆν 411 δι φαρμακῖτις ἀἰ οἰτιιτεῖογγα απο ἴῃ 56 εἰ ζί 5 για 
ουςηΐτ. Ἰλυνἀ στιὰ οἰξ πτργαιριςσα σάτθοπιΡ. ηυλιη {0}}}}}- 

τη, πιοά! ςὲ ἉΠΟ]οία ααααθ ει (Ὀ]εσάοτε, φυσαις ἀετεῖγασοςε- 
Ὁ οἷσο {πατίπι Πχαοίοις. τοιτατ δὲ ὀὔϑραξ λιϑώδης ἢ ὀρυκτός. ΕἸΣ 
 ολη ἀἰ ἀα ὅς εἰπεγάςοα νἱτισίι,, απ σου η]εηαςξιςις Βαπιοις 

Πρ οδῇᾷις νεῖατι ττοίο!ατα ὃς πλ ΗΠΠο 1] ς τ νην ἀΠ Πρ πὰ! δὲ 
τοξίροταπάϊ μαδοι:αὰ σα] δ᾽ σρμαγα δά άιειγ; εἰσ ῥοηδις Πρ Η}Πς 

᾿ ζἀοποα ἀϊξξα εξ αὐτοπι αἰμπελῖτις, αυΐα νιτῖρ, 1 ΠΠηἱϊ τ σε ταν θᾶ - 
τίοηῖς τεπηροτε δὰ ἐποεληάος οπαίζοητος φογπχισα! 5. Ἰάς Ὀτο- 

ἀξ τ δ. ς,Γαρ. 181. ῬΙΤηΐας οἷας ἴτὰ πιοπηίη εν ΠΠῸ.35.οαρ 16.Βιτα- 
χη ϊπὶ Ππλ πα εἰς ἀπ ρ εἰ τὶς. Ἐχρετγιηγξηζατη εἰὰς ἢ ςει α πηο- 

᾿ς ἄοδεεορῖο οἷοο ἰϊαιείξατ » δζ ἢ ηἰρτίσαυτὶ ςο͵ος πηάηοαῖ το(ξα, 
 Μας δὰ πιο!!! πάστη ἀϊςυτ εὐ ίηγηις. Αἀ πὲ πιθάνοδπηεη- 
᾿ τ αἀάϊευγ ρτἄοϊραέχαξ ἴπ' φαἰΠ ]ερματὶς ὃς ἰμβεϊοηάις «ἀξ 

ΠῚ -Ξ ᾿ ᾿ 

ροδΣ νἐνείμων εουῆτυς, ντβογ, Η στη. Πλά. β, ἀμπελόεντ᾽ 
᾿ϑηδαυξρε,ιυποχυάμπελον, δή ἰμπελόεν πέδον, Ἰη στα (᾽ν "ἃ εἰ, ἰριπελῶν, 
Νουυ. Αἰ μπελσερ το νιιτοτνι Εριρ.. ᾿ 

᾿Ἀμπελέχαρπον,οτ 4 νοσεητ μογῦδεπ ηι85 δι ἀπαρίνη ἀἰξίτατ ο- 
- οογ}Πδ.2.ς4ρ.104. λ 
᾿ ἈΑμπελολδύκε »ς ἡ, Ὀγγοηΐαι βρυωνία νἶτις αἰ 54, 1ο τοτί ἀ. 
Αἰμπελόκορᾳσον, τὸ, ἀηπροϊοριἴατο. Ὀἱοίζοτι 4. ̓ἰδῖο (πο άον ἐἀρ. 
ΤΟ ἀβ3ενῦι Μαγςεὶ. ἐχρουῖι , ἀστοίξε ροτγιλ αἰοά ἰῃ γιποτίν μα-: 

"  Ζίτυε. 

ἐ 

; 

" 

Ϊ 

Α Μ 113 

ΑἼμπιλθ',κ,ὐ,νἰτίοννίηοα : φυλῇ ὄμπνλ τη ἢ πρλὸς, νπυ σι ἤρπίῆ- 
φατο Ψηἀς ἀμπελθ΄ ἀγρία, ν τὶς ἄρτι ἤτς,1,ἸΔ γα τς. ΡΙ πη." 14. ταρ. 
13.Ετ κειδα οοάση, υοπγίης ἀϊμοεία ἃ ἰαδτυῖοα, ἀμπελθ- γγωνοία, 
ΤΑςορ Γαι. μνζοτ.".5.οαρ.3. 14 οἵδ, νἱτεἰς ϑεηςστοίὰ Οἰςοτ. οἱ 
ΟΡΡΟ ΣΝ διιγ εὐγγογὴς, ἰὰ εἰ, ἀςρόπεγ; ἀμπέλοις εἴπ) νοςαηῖ Οτξ- 
οι τΠπγυμηουτα Οὐ ἀιουαἰΐα,, φυᾶς Ἰνάτίηι νἱμοᾶς » Ηςίγ τ᾿. νἱἀς 
χίλώνν, 

Αἴμπελθ.- 1δαῖα, ἡ οὐρὰ 1] ξ,ν εἰς ἰάχαιγυϊαο ΑΖ εν ο9.Α]Πἰς Ἰοοϊ ςναλ, εἰϊος, 
αησεἰϊες, ἔταλις υνιὰ ἀοἰτο. ἀρὰ Ν᾿ οτιβυϊάπος τα θοῶς πἰ}}}} σορίοιας 
Ῥγουςιντνρτ είεγτην 10 ΒΟ Οζα ογα πη αστο νοὶ νοσλης αξε τνομ- 
γεῖς, δὶς νοτὸ ἀοἰσγιρης ΤἈςορτγ, "Ὁ ἀμί μβον ἐμὸς τὴ ἡ δι 
εἴμπιλθ᾽ φύφτα υδὸ αϑοᾷ ἴδοις, κἰεὶ 5. τὰς φαλιάχρας καλκυΐϑας, ἔς:ε 3 ϑα- 
μνωσὲς ῥαζδίοες μικροῖς τ είγονται 9 οἱ κλώνες ὡς πυγωνιάνοενερὸς οἷς ῥεώ- 
γι: εἰσὶν ἐκ πλαγίκ μέλαγαι γλυκοίαι. τὸ μέγεϑος, πηλίκος κύαμος, ἔχουσ 

δὶ υτὸς γιγαρτώδὲᾳ τι, καλακόν φύλου φρογίύχον, αἰ χ δὲς μιχρον Ὀ] νην 1- 

το πὶ ΑἸεχαηάγιηηιϑοςαῖ 1.14. (1Ρ.3. Αἰεχδηόγιηα ἀρρεϊίάτος 
Υἱσὶς οἰτοα ΡΠ ΑἸδογᾶτη θγοἴσν αΠχὶς οἰ ῖτα}} δ αςἰπο ασιον δας 
τηδρ οιτα ἀΐης, παοἷςο ΠγΟἢΠ] ὅς τνϊηϊ ἤγο., ΟὈ] Ἰαυῖς τας δ ηγὶς ρετ- 
«α]οῖο ξο ΠΟ ράγιο ὃς σοι πάονίης ἀἰυϊ τὶς. Η ας ΡΙπ εχ Ἐμοῦ 
ΡἈγ. Εαάοπν τρίτασ ρίαρταννἸτῖς [ἀἀα, δὲ νἱτίς ΑἸεχαπόσιπα,ντ ἱρη 
ῬΙνη.}10.23.04ρ.8,]λυτὺς ΑἸοχαπάτιηα,δὲ ἰλυτας ᾿άαὰ.γιάς ἴῃ (υρ- 

. Ρεπγοητο 1 Αἰ ρκτοςαφυλή,. 
Αἴμπελθ. χϑυκὴνα]θα ν τις ς ἀἰ δε, ψΕΪ ἃ 4υα!τατε ςοϊοτὶς., γο! φυδὰ 

οπ5 ταάτχ ςουτγῖτα ςογροτί ἰηξειςαταντοπογί οτερη ἃς οἄάιδίονς πὶ 
τοάας συτεη),]1η.1.23. ουχ,ολάςπι βρυωνία ἀϊεϊτἄτηρεηας εἢ ἢιν- 
Ρὶς (γ] εἴτις, οίς.), 4..ς.280. αἰ μητελίθ- μέλαινα, τις πἰσεανσοηις 
Πιγρὶς,υἐὲ δὲ βρυωνία μέλαινα ἀϊςἰτα Πτοἱς.1. 4. ὅς ς, ἰμπελίθν οἶνος 
φόξρεοον τὶς νοι κτλ. - 

Αἰμπελκργεῖν, νῖτες μυϊτανε, νῖτος ζοἿοτο ὃς Ὡγπησητα ὀχραγρατς, αἰαὶ 
νίτοι οὐ εἴδητ. ἀμπέλεργεώ τες δἱεντοίτοτες, ΖΕ (τ ίηες πρεγαὺς 8ζ 
1τίάξης νογθα ᾿ς ηγοΙΐ. αἰμπελεργσί τιΐεξ πόλιν, τά εἴς, νἱοἶτο- 
ΤῸ Π) πΊΟτα ἀἰγριιταηῖ" ἀμιπελίθο α μιπελνργοὺ μῆμη, γιτἰς ραταταν ΤΊ ΓΟ 
Ἀγ. 11.3,ἀς Ολυΐ ρίμητιοαρ. 1, 

Αἰ μπελεργία,ας͵ ἢ ρατατίουγοξεξεῖο; οὔ αἴατη νἱτὲς ἀπτρυταηά!. ὠμσε- 
λεργίδυ ἃς κλάσιν Ὑ Ποοργαίτης Δ]! ααπο ριῸ εοάςη) δος ριῖ) 4-- 
Ἰιουληᾷο αἰμπελεργίθν ἃς τομίωὴ Βυἀ ΟΟπηπΊευτ. 

Αἰμπελεργικὴ, ἧς, γαῖα ψιτ αν φοἸξηδαγαπι, ΡΊατο 1ν.1..Δς τορι}8]. 
Αἰμπελεέργημα. τὸ, ν τι τπὶ σατο ἃ, 
ΑἸ μπελεργος οὐ ὀγσαίτος ν᾽ πεα, γ᾿ Ποῦ, ᾿ 
Αἰμιπελορύα οὐ, οὐρο,ν τιτοτ,ἐμπελορύτορι βάκχῳ, ἴῃ Ἐρίσταπι. 
Αμπελὼν ὠνγ(Θ' ἡ νγ τος Αὐνιτατιι πηνν ἰη οταγὀμνόφυτος γῆ. 
Αμπέμψει͵ ἂς 0]. ὕγῃς ρτο αἰαπέμψει, ν 
Αἰμπεπαλὼν, ὀνίος,ὁ γὶ τας να αὐαποίλλό νι 1124. γ, Η᾿ ῥκὲ χὶ αἰ μπεποιλ δὴ 

φροΐει δολιχόσκιον ἐγχίθ-,Ϊ αὐατείνας,αὐασείσας. εἰ δὲ 

Αἰμπερέως νι μον ΡοΥ Πηοάία ΠῚ ), διαμαπτάξ, αὖ εἰμπ είρω ρτο αὐαποίξώ 
φυκϊ ἀϊςᾶς ρετξογδηάο. Ἢ 

Αμπέσατεῖ!ς Ἡ εἰ οἢ..1 ασοπος ἀϊσυητ ργο ὠμφιέσαι πάθει. σῃϊζο 
πιοτὸ φεῖα ἦν νεγίο ἃ τπεηνγ,ἐμπέννυμι ρτο ἐἰμφιέννυμα 

᾿Αμπέτασοχ,ρτο θῤεύπέτασον ος οἴϊ ὑμακφλυ {νιν 
Αμπεχὲς,οἸΔεἰπἀμπγουταῃ) ἴση. ςς τὰν βϑα νυ. 
Αμπελ ὀνη,ης οὐ ἰηἀα πλςητυ πιο οὐ ννο [τὰς 8 πλί ξξιις, μον δ 4 Χ ἃ 
ΟΡ ἐκ αλαζονικὸς ἰωῦ ἐπ᾽ ἀμπεχόνῃ ὅ9᾽ ψα οδέσει, ςἴλη. ἀμπεχό- 
γὴς ὄνποραιν,αῦετα νοἰτοην. Γἐριζοτ ἀριιὰ ΤἈςοοτγί ταὶ ἀμπεέχόνον, 
τ ἀςουατιρτο ΡΆ]α αγυϊεθγιννοι ἡδυττίας εἰς σεηστις. ἀΐοιιαῖ δὲ 
ἀμπεχὲς τὸ, Η-ἴγςἢ. , 

Αμπεχϑνιον,ιΟρταἱα, μικρὸν «ἰεἴξλημα. Ῥο .1.7.Ρ41Πππ}π. δι! 4: 
Αμπέχομαι ἰειβυοτ. ὡμπεχϑυῆν(Θ- τριδώνιον» τη ἀμτας ΡΠ ΠῚ» [κυ δίαπ. 

ἐμπεχέ μῆν(Θ: μέχανα Ὁ}: ἀανιπξυς, τοιαῦται ἀμπεκχό μῆν(θ-, 19} τὰ νοὶ 
ται δος ἱπάυτιις ἰμπεχόμ Θ- ἀλυργίδα ν νοἸϊ ΩΣ ρυτραγεατη Πλάιι- 
τἰνο» οὐαί Αη, αἰμπίριομεινι οί, οτοιἀο, οἰ 4.0.2] γα τη ἂν ἔχω» 
Αἰτογιπν ἔχω ὃς ἀμφὶ ρεωροἠτίοπειῖας αμπὶ ΦΈ οἹ ςὲ, ἃ τηϊορ, 
τη ΡΊμξο, τοιασον ἐμπέχεται τε ἰξάγιον, α οἴζτας ταὶς ρ4]ΠΠ πὶ ἀἴεγιτι πη. 

Αἰμπέχω,Ἰοάυο, ομρ]εξϊοτ,σουτίηςον οἰγοιηάο . ᾿ρυ οἷο, αἰοιζάλ- 
χὰ ατηΐςο; ΑρΡΟΙ Ϊθη.2. ἐρδανὸν ἀχλις ἄμσεχε. ἀμιππὸςεῖν, ᾿πάμ εις ΑΞ 
τηϊζοτ, Ἰνδ.1:.Ρο  τιρτο ἀμῴμεχω. 

Αμπυλίδεονῃρι!ςοἷας, πολίδιον, ΗΟ ἢ. 
Αἰμπυρος.τουτίατας, πεκηρωυμΘ-, Η οἰ γοῖ. 
Αμπίερονιτεῖζε Η εἴγε ο Ταγροιην νοολητ τὸν συλώνα. Ἄν 
Αμπιςατηρίρος δι ρουδταιοτ Θο]. ὑξετας ἐς Εν οἰ αἰ Εἰ ππατοτ,Οἷςς, 

Ρεπίατοι ὃς [δτίρεπς Ρ] ΤΠ Ν ἀπὶ αμπις᾿ ὧς δι εΐξετα ὧς, αἰτίμγαςς, 
Ἐχαπυϊπαγο) ροηίδες δὲ ρορίσυϊαις.Οε}}. ἀν λοι 

ἀμπιοινῖμαι ρτο ἀμπίχομω ἀρινὰ ΑὙἸ ΟΡ. ἀμστχ 4» νετὸ ΗςίγοΒ. 
Ιτογρ σὐδιξαλεῖν ὃς Αἰμπηρ ἀυῆνον «ὐοι αλλόνάνον, λα τι πη, 

Αμπλακίωνρεςρο,οῖγο αμήλακὼν, 0} οἱ ταις, ρτἰμαξὰς λέκτρα ἀμπλα 
καν, Γροηίὰ ἐτυήίγαταις, ΕὐνΤΡ 4. τ λύχτρα, 
Αἰπλάκημα ατος. τον ροςοατιη) : ἱηὰς ἀιξξα πη υ δά ἰηθοίαας Ἀοπιί- 

ποινίμάρσημα, αϑραὶ τὸ αἰαπλέχκεχ ἡ μας. 
Αἰμπλακία, ας, αὶ, εἴτοτ, ἀεἰϊέτιιμυ,, οὐρα ,ἴζοϊας, ρεσοάταπι, ἀςιτὶ- 

πιρητΩ ΠῚ ἰδέξιγα» ποχαν ἄτη, ἀλπηαυ τι ῬΟοῖ αἰ μοίρτημα, ἀἰςίτος 
ἃ αἰ νπλαπίη, 

Αμπλέχω αὐσιὶςὶο,;ΠΊΡ]]ςΟ. 
Αἴμπυϑυσις. εἰ. ἡ τεἰρίγατιο, αἰ ψυξις . 

αἰ μπηέαγδε 



᾿ 

(τα [πτινπιῖς ἀμτεμνάτως. 
Αἰμυγϑαλέα ας. ἡ Αναν δίας; ΡτΟ ἀτδοτς Ὀἱοίςοτί 4.1 δτὸ ργίπιο, ας 

114 ΑΜ 
Αἰ μπνείωνρτο αἰαπνέωγγη Ἂς ἐμπνδύνπεοντοίρίγδης ἀριἃ ΑΡΟ]]ο.ἈΒοά. 

αὐ πνϑυσον ἢ δεινξ ἃ τηαἷο τοί μι ταν οαπ. 

ἀἰμπνολνρτο ὀυαπνοή. ΟΡ ΠΟ]. ΑἸασό, ἐκέτι αὐαπίνοας ἐ χοντεῖ 14 εἰϊ, Ρις 177. ᾿ς ἐδῳ : ἣ 
ΣΥΚΗ͂ τ Αμυγδαλύνρτο ἀμνγδαλέαγοιγοι θη χο ἴῃ ν]τὶ πανᾶπην σάσϊις ἀτθοτν ' 

Αἴμπιυμοι, τείρίτο. ΟὐγΓ α΄, Αὐτοὶρ «πεὶ ῥ ἄμπνυτο καὶ ὃς φρένα ϑυμὸς θαχ ρἰαγίπια ἃ Ν σατο ἀϊοιταγ, αν ςοι. ἀνοῖτον ὅς ἡὰχ Οτασαςς ἶ 
ἀγέρϑη. αἰ εἴταν ὃ Αἰ μύγδαλιΘ- Ρτὸ ςοάσχῃ οριυια Γι οἰδῃ. οἰ μυγδαλῇ γλυ- ἡ 

κεῖα͵ αὶ ἐδ᾽ώδεμος γαυν σα] α᾿ ἀυΐςεν ὅς εἰςιςητα;, Γτοίςοτ.ἑὗ τος, 
177.1ἴς τητειργοῖος πα) 6 τῸ ρίμ γα} γογγαητ. 

Αιἰμυγδάλη,ιςςοητ8 ἀρυτο ἴῃ ρΘια] ἀτανρ 4α]2, Εἰ αξλμς ΠΥ σ᾿ ]ΑΠἸπαΣ 

Αιπνιωϑευ,αἰξπνώσεν, αὐέλαζεν ἑαυτὸν, τε ρ γα τ. 
Αἰαπιύω, ἀεὶ συοά ἀμπνέω ἴςι) αἰατνέω 
Αιμπόλινηργο αὐ σπίλιν, ρῈτ γε απ), ΑΡΟΠ οι ντ Ηοαι. αἰμπόνον αὐοϊρων 

ἀἰϊχίς. 
Αἰμπόνον Ρῖο αὐὰὼ πόνον. 

Αμιτορᾳκὸν, Ἡ εἴν ὁ αἴξοττ ργὸ μαχρόϑεν, Ε πγίπις,ὲ Ισηρίπημο. 
Διμωρον, Ια εἴν, βιηίσυλες, 15 4.1 ροε τυ ρα ἰρίὰ τεηαϊτατγναυτ αυο τγαβὶ 
εν ς (οἰεητὰ ἰππηδηξις οπσγ)ινηᾷε νογυμπη ἀμωρδύφν νι σίο - 
τειπατοτιι πὴ (ὈτΊρτοιοβ ἀππς, ργορτῖὲ Πση!ῆρας ἵτεγ ςαγτα Ειςο- 
τοῖροῖ αδυϊοπεθη νἐγὸ τγαυ ἢ ἡτι εἰϊ ἀὰ γετογιηδυῃγοητάα 6, 
(ς-4 δ. Ομ αν πατπητνῖα πλεηταν ἷ αὐ τα γι ὡρεαρ δεῖν γ ἀϊσε-- 
τῶν δὶς νοτοὶβ,»ὶ ἀμωρδό εἰν ἢ τὸ τεῦ ἕλκοντι ζόυγνι βουϑειννν ας σεωαμι 
τρϑύειν, [Ἐς ςούπιτι. ΕἸ σγτλοὶῃ δ] λὺ,8.σαρ.4.4: Ατήζοτ,θ.6. 
ΔΏΙΩΙ 04Ρ.2 4. μιωεον,ρτορτί ὲ ταπηγῷ εξ Βεϊσιααι ἀρὰ Αρυϊείιμη 
να! γυάςξας ὃς ἔτηις,αο ΒοΙοἰατι) νταται (ς ἐπί πῃ ἰοσιυίτων Μδι- 
τα] ) Βίας ἀμωρόὐειν ρτο ἕλκειν. ἐξα μυτορ δύσομᾶν αὖδυ κανϑηλίκ, ἀρυὰ 
διά. τὰ οἰδ, οπιις τγα δ πλὰϑ της αΐυο,, (μοςο  δατὸς ἰζεΐισος ( ντ 
Ιοχιισων ϑαδτοηιας ) ναὶ σο]]ο τγαβεῦτες. Πἰς ἀϊέξιομεηι Οτα- 
φαμη νίυτραυῖς ΟΑ]] ππαοΐις, Γ σΟΡἤγοη ρτο κακοπαϑ εἴν. δ τ 
ἀὰς ἘΧΡΟΩΙΓ ΡΓῸ μῦ' αἱμοίξος πορδυεῶζ. Η ςἰγςἢ. «μαξηλατεῖν » Ὡερτο- 
νέζεν. 

Αἰμπὶἀυβνα,ρτο εὐαπῆα μῆνα τειιοϊΔητία Ἐπτὶριά. εἰμιπῆα μήν Θ- τς ο [ᾶς, 
(οἰ ἢ. 

Ααπυχάζξειν, εἸκ λητίᾶς ὃς ςζαρτοπᾶς » ἤπιος Δητοτίοτγος ὃς ἰῃ ᾿ιςίεπὶ ἀς- 
βιεοτος σαρ!]ος γράιπηοτον ὃς ἀπ ξιηέζος ςΟἸΠἰσαγεναιοά τ ἐααΐς, 
γιάς Ε ζετο ίη ἤσοιι ΠΙΔά.χ. 

Αἰμπυξ, κος, ἃ, ὃς φαι θυ ἀ4π| Ἵν τοτί σα απὶ τπυ εἶστε, ἐπι] ὅς οτπα- 
πιοητα πὶ φαριτίς, κρήδεμνον,Υ ἰτζα, πλ]ΠΠεὈτα τοι πηθητιπη. [ταί 
νἱπουϊα ίει ἐμπϊσυίας ες χαο ἤρα οασνηᾶ ςΟἸ σατυγν ρΒαίογα: 
γοϊ(νε αἰ τ] )εατοπα μπγεα ἃ ἔγοατε ργοτοηι, 4. σοπια: ΓΟ] Πρ αη- 
τατι οὐρα τὸ ἀμπέχειν, ΝΕ] αἰαπυκοίζειν χα αὐέχειν τὰς τρίχας. νηὰε μο- 
νάμιπυκες ἵπποι ὃ χευσάμπυκες ἀριιὰ βοιμοτ, ἀϊπυξ ρτο οροτγουΐϊο 
γϑιῖς ἀρυὰ Αγτορ μι. ΑΠτετ. 

Αἴμπυξ αταῦν μαθεὶ ἢ σα! βολτίοποπι : οἱ ξηΐπ1 δ οΑ] ἰεηάγιτη Ηο- 
τάτιργαςιριυὲ πη. εὈ τὶς ςαριτῖς ογπάτι!α ὃς Διο σεπγαγήαας Βα. 
φάτατη ΝΠ υὰ πγοηι]ς νι ἀισῖς Ν᾽ ΓΘ]. ηχὸ ἰδυτίοτας ὃς σα] τίστας 
ἔαεανίηα ἴμα σᾶριτα ἐχογπαητ, Ν υἱσὸ ᾿αγήηαη (ρ’ ἀογεηγε. ἴτε τη 
Ἰογιτα Πυ ὅς (δι οἰγοι ας, απ σοηλας ᾿ΙΡίὰΣ ςοἈιδοις : νοςδος 
τοδίον. αοά Οἰ]α. ογίπαὶς σαγααπι ἀϊχὶς. ΡΙατατς ἢ πη ΡΒοείοπς. 
πος ἀΐμπυχας γοσᾶϊ ἐμπλόκια. Τοττα}].ἀς σοτοπα πα τὶς, ἀγασοης 
τατια πη Ὁ αἱ, ἱπααΐτν σαρας τγορβοἶο δυτ ἀγασοηταγίο ἀλππιας 
ἀἰϊαάεπχατί ἀθίτίηατα πὶ Εὐτὶριά.1ὰ Ηςςιν4: Α᾿ ρτέμιδός τε ϑεαξ χέυ- 
σίδυ ἀΐμπυκᾳ Ηοπη Πα υἱ τῆλε γ᾽ ἀπὸ κρατὸς, χέε δέσμιατα σιγάλόεν 
τα Αἰ απύυκᾳ κικρύφαλόν τε ἐδὲ πλεκτίω αἰαδέσμίω. (ῃτετρτ, κόσμον τιν ὼ 
αδεὶ δὲ κεφαλίω αὐέχοντα πὰς πρίχας αἧς κεφαλῆς ἰΐης ροῖ τὩοτάρμο- 
τληι ἔα ἀμπυκες ἀϊσαυται. ἔλοηο. Πα. ς", τῷ δ᾽ Ἄρης δῶκε χου- 
στίνπυχας Ἱπποιες [Ὀτεγρτ. ἀμπυξ καλεῖται σειφοὶ οὶ τύχευσος καὶ ἀπὸ 

μετώπου τεῖνο μῆϑη » ἣ σιω δοιώ ταὶ αἱ τρίχες. Αι] ἀἰμπυκας ἐχροπαης 

κεχρυφοίλοις, ἢ κεχρυφαύτοιςγ κοολυπῆρας» δια διύμο τα δεσμοιὶ, ςεφάδοις, κε- 
φαλοδὲσμια γιωακεῖα. ἀϊσαᾳοτατς νοτὸ δῦ ἀμπυκίζειν.Ἰᾷ εἰχ, ἀμπυκα 
ειν κὶ αὐαϑ εἰν τὰς ἐμιωροῶίας τρίχας. Ῥαμίαηἰας ὑπὸ ἢ ὠμπέχειν πες 
πρίχας͵ ἰἴμπυκες (της οτια πὶ χαλινοὶ χὺ τροχοὶ, ἀραὶ ϑορᾷος τη ΡΒι- 
Ἰοέϊοις, τα ἀϊξεϊ ον γοτιιηάιτατεην. Αἰ μπυνήρια γοτὸ ἀριι οπη- 
ἄεπι ἴῃ Οεἀϊρ.Οο]οπ.ίμης Ρδαίεγα, νὶ αἰμπυκγῆρες Πἰ Οητα]  δικορύ- 
φισῆρες ὦ ῳρρματωπί δια ρτῸ Βαθεηΐβ ἃς ἔι σοὶς ἰαπιρίῖτ ΦΕ(οΒγ ας 

ἐν ἐπη]ὰ δὴ 9ήζαις ἵπποὶς ἐν αἰμπυκῆρσιν ἐμορεμω μάψαις δινεῖν. 
Αἰμπωσις ιν ἀοίαπι αἰτιατίατα, ν αἰΪὰ. 
Αμπωτίζω,μ σωγτ και ἱησατοίτονΓοείογθεο. 
Αιμπωπς,ὶ τςοἰρτοςατιο αἰζας ΡΊ ΤΠ. αἰαῤῥοια αὐαίποσις. Ἐΐ- ἀατειπὶ 4αΔῃ 

ἀο ροὲ ςχαπάκτοιςτ ἀη4 δὰ τπᾶτο γειιοττίτιγ,ὰς τες ργοςαη- 
ἀο (ὐῇάϊε: τερείζις ἴτας Πτοτγα ἀο᾿ ταεητὶς 5 ορρουμτύγαημς 
σλημμυράδε. Ατ᾿τοτ ἄς πημηάο πολλαὶ 3 ἀμπώτεις λέγονται κὶ κυμοί- 
σῶν σβσεις συμαΐοιοδϑύειν ἀεὶ τῇ σελίμώῃ κατά τιγας ὥριεσμᾶνοις χαιρριὲν 

πλαϊτὶ νογὸ αίζαροντ αἰπητον πάατάπηαις [δ] ατίοη 55 ἰζατις φαὶ- 
δυΐάιπι τειπρογίθας οὐ [απ οἰγου πηι σα πταγιϑαηῖ 4] σαγρ ς- 
τοιη ἴμητ αἱ αἰϊσαϊοαν, ας φαΐ αἴτυπι πιαγῖς ᾿ητεγργογεητι. ὧκ 
πὸ πώιωγπώτω, πώσις υγἡ αὐαίπωσες δέ ρογ ἔγησορσῃ ἀμπώσες, νο] εἶμι- 
πωτις. (Οὐ 4.πὶ ἀϊξξιτη νοϊαης 4ηα] αἰάπουσιν, ηχὸἀ Πγαγς ΠῚ 
τευίθεις νιἀςάτατ. ἀΐμπωτις γίνεται αἴτιος τος ϊτν Τ Ἀεορ γαε. }}. 
4.-δηχοτιρίαητι αρ.8.αἰμπωτίδες ϑαλάῤσης, ΓΛΑΓῚς ΓΟΟΙΡΓΟΟατΙ ΠΟ. 
ψ᾽ὶηρ ας αι. ΖΕ πεἰάος. ἀμπώτεις ττὰ ὀχρτοίητ: ΙΝαης. ταρίάις 
τοῖγὸ, ἀτηις αἰξα τοιο τα τοίογθοης ϑᾶχα αρσὶς » Πιτάίΐχοας 
ναάο ἰαςφοτς το! ηααῖς, ΗἸρροοτγατ. θαχες ᾿ππλόταπὶ Δ0 ἐχ- 
τογπῖς Ῥαττίρυς αἀ ἰπτοτγιμας ᾿τ4 γοσάις γ 4105 νψοἰατὶ παταγᾷ 
τείοτθες οἷά εἰχ, τὰς εἰς βάϑος μετας σεις “δ ὑγρῶν, γ]ἀς Πλυμ- 

Μυρὶς. : 
Αμτέμγα, ΟρΡ᾽ ἀμ ΒΔΓ ΠΟΓΙ ΠῚ γ Ὑπυπι Οχ ἰἰς 4 ἈΟμΊ810 φάψοτ- 

του» ταςζαιῃ σε γῃ ̓ητοιρεογαάτωγ Βα ο].ιοταγ ὃς ἀμύγδα- 
λον Θοηετο πέωττο ργῷ οοάδτη. " ᾿ 
Αμνγδαλα, Διογ σἀλαιηυςες ΟταςαΣ; δέ ηυςος Τ ΒαΠ] δὲ Πτηρ!ςῖπς 

τοῦ Ὑ Παίς εἰ σαπτιτ, ἀπλυσα γοιὸ ετἰΔ ΠῚ χάρυα πικροὰν ᾿. Ὠυςος ἅπτος 
πατῶ Αὐς σαπα διτιοτε ρου Οαίεη. ατ' πύποις, ὅὃι ϑεισίων πικρῶς 
πλῆτο ἢτ εἸυςηι ορετίς }.9.(ὰρ.1. ᾿ 

Αιἰμυγδαλινὸν ἐλάνον, ἀΠΥΥ σα] μμεπ Οἱοιιπην απο 4 δὲ μετώσιον γοσᾶητος 
ποῦ η}}},1)λιοίςοτ.᾿.1.04ρ.39- ' 

Αἰμυγδαλιειδιὰς, ατὴγ σἀαϊοιάςς» σοηις ΤΊΓΒΥ π.}} πεγδα: Ὀιοίζοτ, 
ἰνρ.4.ςὰριιός. 

Αἰμυγδαλώδες,ε(Θ-. ὁ καὶ ἡ νἴροοίεπι ἀπηγσάαϊα: γεΐξγοι. 
Αἰμυγμᾳ «τος ἡ, [χσότατιο, ἃς ἰαηϊοτας. Οἱσοτ. ἀσάραγμαν αὖ ακύοσω. 

δορβοοὶ. πολιαξ ἀμύγματα χῴτας,, ζΟμλ 5 σφη(ς, οἰ ης5, Β] λα. 
νε!]ισατιις. Ι ἐν 

Αμύγμωνγ, ἀμύμων, 4αἱ οἰτγᾶ τόρτο μοηΠοηὶς πιογίαπι ἀρ τ 4] ποπ εἐ 
{ι  φιηματας "σι τἀςτύι ις. ΝΑ. μυγμὴ ἰΟαυ μι ἡ] τὰ Πραἰῆσαῖ, μ' 
40 ᾿τγι εηθο ἰαίσει5 οςοἰ 5, ματος οἰτοταις τουςῃως Μιαιαὶ. ΝΕ ὁ 

Αἴμυγνον πον] σοπταιπατυτη οἱσά πημηάυπὶ δέ ΡυΓα , τὸ μὴ μυσαρνρ Ν᾿ ἐκ 

Αἰμυγς» νάτπϑ αιιοί ἰμύμαῤεχροις μυγῆς [Εἰ μιυγμῆ ς, 'νος εἰδ αἰμεώ- 
μυτος͵ ἐμεμτῆ Θ-,αἰγαὸς νὶ Εἰ εἰγοἢ. ἐΧροη. 

Αἰμυσις, οἱ ̓ Ἰςὲνρτο ἢπιεΐ, ὁμοῦ εἰς τὸ αὐτὸ εἰξαίφνης, ρτοπι ςις.Ὁ ἀγίς Ἷ 
ξηζειὰ δϑ ἄμυ δες βρόντησε, αὉ ἅμα. Ἰτοος ρει ταν οι ἑόγαςι ΘῸΣο 
ςοπτγαγιατη ἀδλυδες. Ν τάς (οην, Ατάτὶ τηιτ10. 

Αἰμυδάνω, εἰν ἢ. Αξειτ ρτρ κρύψαι. 
Αιμυδρθ- στα ςναίρ ει χαλεπὸς» ἀρὰ ΑὙΟΒΠΟΟἶ, πγο Εἰς, δἰ κένατος,, 

Νιοδηάτγο δεινος, δε ιζας. Ἶ 
Αἰμὺδρὸς χιχαρρατεῃς,ολάτςις, ἐπι θοο Π 5, μεθ ες,ἄι δ τις, οέζειτας,, 

Ἐχοϊοτας, χη ἰςοτο πα 15, οι 2  ΠΟΘγζιδ, ΓΟ ΠΕ ΌΓΙ5 ἸῃαΟἸ στε» [δ -- Ἶ 
ΟδΙζυτι, προ β ἔξας, Αἰμυδρὸς σφυγμὲς, ἀπ συλάμις ΡΟ] ας:ςαΐ ΟΡ 
Ρουίΐτατ σφοσρός. ΕΠ Ἔν ΠῈ αἰμυδρὸς οαἰϑιεγὴς. ἀμαύρρς. σκοτεινὸς, λε-- 
σὸς, ἀφόρμὶς ἀλαμπῆς ὦ καϑυγοῷ- αὖρα τὸ μιύδρ(Θ΄.ἐν ἀμυδρῳ φωτὶ, 1.΄ 

ἴα ἀυδίλ πη] σηάσας ἰυςς. ἸΝαχαυ2. ὠμὺυ δραὶ γι αἰδδεγὴ φὰντασίϑμ.., 
ἀμυδρὸν,νεὶ ἀμυδρώς βλέπειν ἀϊςίτατ, αὶ οὐίξιιγὰ δὲ νὴχ νιμετ,εχισ 

ἀν᾽ ἄγνον ἡ καϑιρθνιαραἀ ϑορδοε!. 

Ππτεγιαμυ δρώς ὁρώ (πὶ με ες οςα  ἰςνοδίςον ἃ, οχ πτοία οὐσίζι-- ἣ Ν 
τὸ “υἱὲ σογηο ἐκ ἀμυδρῶς, ηοη οδ Συτὰ, σκοτεινως λεπθως ἐσαφώς. Νὴ 
Ἡείγο. ἀμυδιεότερα σχροηιῃοη (οἢ ἀπ) ἀμανρότεριε ὃς σκοτεινάτερα, ἢ (ἢ 
{ξἀ οτίλπι ἀδϑοενέςερα, τ ἀμυδδοι τόποι αἰὰς Π. ἰμτ οἱ καϑυγροι Γ Φ- δὰ 
γαν ῥέοντες αἴοαὶ τὸ μυρεῖν, ἰηαυίτ, ὃ ὅδ ῥειν:αὉ ἀμυδρὺς ἔτ ἰμυξρέω, ἠϊ 

οδίζωτοι γηἐε ἀμυσρέωμθ- Βεδείξεης, ἀςῆςιρης, Αμύσξωσις, οῦ- Ἰ ᾿ 
{ταγατῖο, πο οτατιο,αμαύρωσις. ΘΟ]. ἡ μ 

Αἰμυδῶν ὠνῷ-, Α πιγάοη ργορτγίμει ποιῃξ νἰγίννη ἐς οτίλπι νεὸς Ῥςο- Νὰ 
πΐξ εἰυίάεπι Ποηλ ηἰς,}Ππ44.β. ὔ 

Αἰμύειν,αρυμε Αττίςος, Δοςο]οταγο, τὸ ασδύδειν, 445. ᾿ " 
Αἰμύεχθε, νλσδης τη φάμα 14, ἢ ., 
Αἰμύζω, μιύσω σου ἷας ρτεπιο εςο. Ν ἱ 
Αἰμύητος, πο ἰιτιαταςνργο θπας, ὁ αἰ μέτοχ Θ- τἶδ μυςικών,ἀἰςἰταν ετίαος 
ἄμυς Θ- λριιὰ Ατεορασ ἰλογθγὰ πα χρυροτίτας. “ 

Αμύϑητος. ἀἸξξω μετα! Εἰ] 5 ἰπεχρ! ςΑθ 1115 αὐεκδοηΐγητος, Ἰποηατγα δῖ, 
}1ς, Ὡς ΕΙδ τς νοποταδι τς, ποιὰ πιεταῦ 1115, Πα πγοίτ, ΡΆμρ.ἀμύ-- 
ϑυτα χξέματα οξέλεϊξε αἴλεκτος,αὐεκδιύγητος. Γ 

καρ »οὐ, οι βιθα]ο αι ςν ιηριοχ αι} μάρεης Πρπηςητίγἤης Β- 
0], Ἶ 

Αἰμυκαλαὶ,αἶ,ἰΔοα] οτιτη ἔρια] 298ς οιρί ἀες, αἱ ἀκίδες “Ὦ βεκῶν, αὮ ἀ-᾿ 
μύσσειν, Ἡ εἴγε. ῃ 

Αἰμύκητος, ἥπε πιυσίτα ἴῃ ἘρΊγαΩν. 
Αἰμύκλαι, αἱ,» γρὰ ἃ σεηταπι Πἰις νεοίδας ᾿ιἀσοηΐς ν 4ιᾶπι Α πλγ οἷ Δς 

ἰιαςοἀατηοηὶς 8{π|5 ςοπά! ἀπ ἔδττισ γ Εγαίμν. ΟῚ 1144. [τεσ ὃς 
σταριάα: αιςανς ἥαΐδας νιςθάτατ Ἐπιροάοοϊον.ἰμυκλαΐδαςν ἰἴδτο 
7. ΡΟ] Ιαχ ατ οἵ: αἰ οἰαπηεητα,, αρ ΑπΥ ο]ς ἀϊέϊα,, οαΐτατς [μάπὶ 
οοηΐᾳ. Ηεγο ἢ. μαθεῖ, αἀμυχαλίδες ργο ολἱςεῖς » δὲ ἀμύχρλαι» τ, 
ντγὺς. 

Αἰ μυκλὶς. [γα ςοἱπσι πες. γλυκιὰ ἠδιί, ἥ 
Αἰμύκοριες υπο]τίτα ἰο, ΟΠ] ξἐξιο, πλῆϑος, ϑροισμα, πλιέσιων, πολύ Ἡςίγο., 

, ἀμύχαρις. ' ᾿ 
Αρμυκ)ικοὲ νοςας Αὐτοί ἴδηως πχράϊςας (Πτγοηΐδη [ἰδ 2. ΠΡ. 6. ἀτξέσ 

τιᾶςζα της ἀἰςαπησητα, αι: ἐς ράττος αιΠ!ἀο πὶ ἥεξζας ὀχερεδοῖ. ᾧ 

σον ϊζαητ αὐτο πὶ εχ ἀςεινὺς γε! Πςαπτίδας ὅς ἰαςοταητίθις. Ὁ Φς 
4μιθὰς (ΟΠ ἃς [1{6.5.σαρ.28.00.].χΤ᾽ πόποις. ΠΡ 7. σ4ρ.«.ΡΊλη. Ψαϊεςις 
τίαυας ΠΡ... ςαρ.53.Ο ἐἸλυναηις Ποιδτιάηυς 0.0.2. (2.5. δ᾽ 

Δἰμυλα δ, μύτρα, Ης γος. 8 

Αμυλέον ν πὸ, Διαν πὶ» Ατῆοτς]. ἴα Ριο Ι επγᾶτ. αμύλιον ἐκ. τϑο 
ςίατος γίνοται » ΑΩΩΥ μὩὶ ἢτ ἐχ ὥγπα, Ρ]φοοηῖαγα ἡ άσοι στ 
Βοημητ. : 

γἀγλνς 
ΑΔ Ὰ 



ἈΞ Μ 
᾿Ααύλκανἱ Αὐγῆς πνυ ἑοῦ Γαςατην,ατγῖχ Αἰςι διλάίς Ατμοπίςηῇς, 

ΡΙωτανο ᾿υγουτρ 
Αἰμυλον, ἃ οἴαγηοα Δ Οἱ Ἰτυ τη, ὃς ΟἹ ἰᾳ ςεῤῥὸν κ᾿ αἴκλαςογοΐμνλον οτἰᾶ 

τὶ αυοά Τ{,χτι οἷς ἀ ΠΥ ἰυμχηνδς τα ἡγς Δ σοῖς ἐξ ρ! αἰϊατίοι απ αηνγάνν. 
᾿ς Βιτοχτητίσοννεὶ αἰ ρτηεινοῖ Ζοα ἀαια Ππχλςογατιςγἀσιηδο {τιζισν 

᾿ς γεὶ οαἱκατὶς»εχογοιλία ἐς μιν βιγῖδιις ὅς σισιηοῖς οχίςοατο ἔχγιμα 
ο΄ αἰδοἐΠπυπα, ἰφφις νοζατον ὄμνλον,]υο ὁ τας Πγο]. ας ρατδι ᾿μὸ 

᾿ς ἀιυπινιίἐς ἀριιὰ ϊοίζοτι οι το φ. σορίτο τε. Ρ]α, Πδτο 
18. σαρίτο γι ατοηει ἐς τὸ τυΐτισα σὰριες 86. πιςηγιυάτηις Οο- 
Ἰωπιςῖ!α Πδτο ἀυοάςοϊ πιο, Αἴμυλον ὁτιαιῃ γορόυιτ ἰατογ ρίάςςη- 
τὰς Αι βεηχὺς Ότο τ4.4υἱὰ δας ρίασςητα δἰϑρυπῆθε, ἢες πιοία 
ἰσάνσοιτ νι βιαηράταγιπες πηοίατος ἀσυῖος οὐτασάας. Ν ἰάς Εἰ, 
Τα σ, ἀν πορῖ δομ οὶ πγρησῖ οτίαπὶ φυοίάλτι ἐχροηεῖς ἐμύ- 
λοις οἵδις ρασεπίαζοας ααας ρίας τοιηροῖς ἀϊσεθαητυν ἀμυλα- 
τον. ΕἸ ον ἢ. ἄμυλθ- οἵ ἀρο (οἰὰ πὶ πλακού;, (τἀ σοὴ βρωμα ὑκπυ- 

ο΄ ορδοααϊνηι οχ τε τῖςο, 
Αἰμυλθ' αὐτος, ραηὶς ἀπυνἰαν αἱ ἤτ ἐχ ἀπυγ}ὰ βιτίπα ἄς οἵδ πυϊηϊ πιὶ 

πατγι αὐσαγινντ (στὲς Ραυ ως (ἘἜ σίηοτα, ΕἸ αὐτόν ἀπλν} 1), ι- 
τίη σα σάλπη τείτῖ οἱ, ψια: ἐϊης πλοία τ, ἀϊοιτύταως ὁ ἄμνλθ-, Α- 

᾿ς χἰβορβλη. 
᾿Ἀύμων,ονος, ὁ κὶ ἐγίλυ Δ 1} 1ς, ἰγγοργς ῃςηίας, ἰατορσοτιϊησυΐρατως, ἐ- 
᾿ς μωώμοτος,ἀδιάβλητος » αἱ π! Εἰ νη 02 πὶ τὰ ὅς ᾿αΠ δ Δηματίοις 
᾿ς ἀιρύσηι δἀμτγὁ μὴ ἔχων τὶ ὁ μυγμεῆς ἀξεον, ας 1ἴ ἀϊςας ἴα ας 

ΤΠ ΔΝ] οδιγεδατοπως λυς σλυ Πτογίσως ἰΐσοτ, Εἴοπλοτ. πὲ, 
ἔπις ἀμύμων," ἃ οἰτ, ἀγαϑὸς, ἀψογοςγάμωμος αχάατας : νυάς ὧνΘ- 

εἰαύμωνγΟ ἀγίζ, ξ,παγτατῖο ἱγγοργς επί. ἴα σοηετς ἔσει. Οἀγης 
ὁ ἀμύμενα μητέρᾳ τέτμῃς ϑεωῶν ἀμύμονι πομπῇ» ιιτις ἀξογμιιι ἀὰ- 
ἐριοιίς, ϑοπο ἀμέξι, ΗΟ παστὰς. ἐμύμων » ΡιΟ ρα !ολιιο δὲ ργαοίατο 
ἀρυά Ὀἱοηγίάς εἴτ οτδὶς. 
“μώνη ὃς, ἡ ἰπςυ !ρατα, ττοπὶ Απιγπηοπο, νη ἐχ αὐἱπαυλρίηϊα ἢ- 
τᾷθις ᾿απαὶϊ. 

ἡἰμεωα,ν οἱ ἀμειηνν "το, ἀείς ΠΟ: ρτορυρηατίο. ΟἸσοτγινίηἀιξτα;λι- 
ΧΙ τυ πι. Αἰςχαπά. ΑρὮτο ἃ. πρὸς ἔμωωαν “ν᾽ ἀδικοιιύτων, Δ ρτορα]- 
(τίουςπι ἰηϊμγί,Οἰςοτ. 

ἔϑωρτο εἐμεύῳ βοηϑωΒυμ. ΘΟ πλπι, ΑὙΗ τορι. νεῤ. αἰμιωάϑετέ 
μοι τυπῇ εὐὔψῳ, ορειπ ἔεττς πη Ἀὶ νἀρυδητί. 
μευυίας, τορτιατη ἔπε σεγατοτίς συ υΐάλπη, Αγ ορ τη. Πρ αἰ βοατ ς- 

πῇ γἱ τος). ΑὐΠϊορ μη, ἀμιιωΐας ϑυμὸς, 1 εἰξ, ἑτοῖμος εἰς τὸ ὡ- 

αι, αἰμιωτικές. 
μαι, Υἱεϊξοτ,ἰαἰυτίας ροτίξαιοτ,ν πὶ ργοραϊίο, οσἤπο, ορ 

Ῥυφοουίαείηςο, ἰοἰεξξοτντης ἀςξξυάο εἰ ανϊςο, τη ρατ, τείροι- 
ἡ ᾿Αβδγη Ὀςηςβοίτπλν» πῆς τιεοτγεχςίρίο, ραν ραγὶ τορεηάο. ρα- 
πίονρτορει!ο»εχρε!]ο πιο ραξηας, Χεθορίιου ὅπλα κτώνται οἷς 
᾿ἀμώλονται ὧδ ἀδεικοιιῦτας, δας ργορυ λοτ Ἰηϊατῖας. νυ πὰς τοῖς ἔ- 

ΟΠ σοῖς ἀμεωΐτϑχιρατ ρατὶ τεξοττς [απ σίταγ ετὶᾶπν σι ὑπὲρ ρταρο- 
“τίους. Χοπορβοη αἱ δ᾽ ἔλαφοι κιωΐας ἀμί ὁμῆμαι ἱπὲρ τ" νεθρων 

τως (;05 ἀςξευάςοτες,ϑις [τξωτος ἐς ξοΠοη ταὶ 
αἀτοτίως,ηἰατίαη) ργορυ]ίλητος,, ἀιπγίσαητος, Ρ]ατ. αἰμυω ὑυᾶνοι 
ὑὸν εὖ ζασιλέως,Ρυσηαῦτος ργο τοσε. (ἄς πη ἴῃ ῬτΟδΪς Π1.οἰμιωώο- 

᾿ς μαι τον ἢ ἐδελφῆς ογοτοπι ἀςἔξηἀ0. ἀμευΐα ὃι ὑπὲρ αὐτῆδ,ςα ταςτι. 
᾿ αἀμιυΐφιαί σειίαταο ρασηᾶς ἀς το. ἀμεώομαι πολέμμον, Ὠοίζε πὶ νἱςὶ - 

᾿ς ἤζογ ἀμεωομαι πίω ἐγ ἐφα,Οταοίδη) τυςοτ.ΡΙατο ἀς κορ τυ Τα- 
᾿ς φγάϊάες ἀμεωύογται αφήσιν αὐτοῖς, ἴεπηετ ἰμεῖ ἀεξεπάιοτ, [άεη:, ἐμύ- 

᾿ς γε ἀσαριτ ρτὸ ἀμεώειν ἰά οἰτ, οηϑεῖν. [να ςἴλα, ἀμ ὁμαί σε γίλω- 
᾿ σος, οὗ γιΐιπ: τἰδὶ γῖςσες τον μεώομαι τὸ ἀδικούνάμα,, 11ιτὰπὰ 

ο΄ χηϊῆῖ νἱπὶ ργορυ δ’ ἀμέομαι ἐὺ ὅβητιϑέγπας ἀςέεπαο της, τεριι- 
βηόσως [9 4." ἱπυφάιχητ. οἱ ἀμευ μῆνοιναἀαςτίατ!]. Ρ]ατάτςἢ. ἴῃ 
ῬυθΊις ξῶ ἐςὼς εὸ ἡ γερυρᾶς ἡμύώετο ἐὺ πολευίοις  ᾿χἰς ἴῃς Ρῖο 
Ῥοηῖς ἀγοεθασ Βοῖξος, [Ἂἀςπὶ Ἰδιάεπι, αἰμεωώεται κακη ἡ πολίτας», 

Ὁ εἰις5 ἁβῆςιτ» Ρ᾽ ατάγοῖι ἰυ Τγοατρ ν᾽ αὐτῇδ᾽ ὠμωυ δ μᾶνοι τὼ 
ἔνδειαν, ᾿πάἀυΐετία οσσυργεητες ἱποάτα. [ἀευι ἴη Βυδ ις. ἐμυ- 
μῆνΘ- ἡ φυγῆς ἴς ΔΌ Ἔχ] ο νἱπάϊςλης, αἰ μευεδϑ «ὐοὲ κἐφραλῆς ἃ ςἀ- 
ἐρετγίςαϊ πα ργορυϊίαγς. ἀμευύομαι «δὶ ΤἿ οἰκείων, τες πηφᾶς ἀς- 

νἀ κκυυεῶχ αὐεὶ πάτρης, ΕἸ οπηετιις ΠΠἸλὰ.μ, Εἷς οἰωνὸς ἶρις Θ.,ἐ- 
᾿μιώεῶι αδεὶ πτώτρης : ἀεξεηάετς ρειτίδπη, ἔσασι ππιηεῖς ἀεξεηίοτίς 
Ῥτῖο ραιγίᾳ ἃς ἀοξεπίογοπι ἀρογς. ἐμευεῶν τίω φύσιν, πατατα τορα- 
Θιπλγεια μεω εἶϑι, τιμωρέξ ὧχ τὺ κολαίζειν ἐδὺ Ὡρραδικήσαντας. Τ ἈΠΟ αὶ 

᾿ ἄσερτο ἀμείβεῶτ, 5, πχοιϊάες ρτὸ αὐτιχαείζεῶγ ϑορβοςίες. ρτὸ ἐἰ- 
παλεξῆσαι. 

Διμιώτας,κ, ὁ, Απγγητας, γηάς ἀμειΐτιχθ., ἀρὰ ΤἈκοςτίτ. ἀϊπιίπα- 
ο΄ τίαυπη 4ηοά δ]ληάϊςπτίς γίπι Βαῦοτ. 

κειυτῖρες οἱ, ἀπηϊπὶ οι, γα τηὶ ἴῃ ςεγ!οτυπὶ σοτγη δεῖς, αὶ ἰπγΐ ρέῃ 
ἀξοτδητς ποητεπη, ΑὙΙ. Α ηΐπ. 1.9. σαρις αἰ Τὰς εἰκεωτὴρ ἢ σοι 
Δυχίϊἑατοτε πὶ, υἱτογοπι,ρτοραϊτοτεπ). 

Αι μιωτήριαγτὰ,ταταπυϊπανταταπηςηταν ἐἸυΐ ας, ἄγ πη δά νἱ ΠΊ ἀτοςη δᾶ, 
Ῥγαίάταιμος εἰδ, τὸ φυλακτιχσὲ γ ]ι0 4 βδηιις ἔπης τη οταχ, σαὶ εᾶ, 
δ] λάϊυς,πιλοιατα,ααϊδιις ν᾽ ΠῚ Ῥγορυ ἀπσις.δί ρυρηδοῖος μοι 

᾿ τεπῆιίσινας, Αγ τορἤλη. ητογρτναῖτ,ςξὺ κεραυνοιςὶ τεὶ μέγιστα αἰμιωτε- 
᾿ς ρα τὰ διὸς ). Ηος ποπχίης οτίται ἀτςὶ ροίϊιης ἐη πδαϊ, πηα εις,» 

᾿ τοίζεμ α),αρτο πη ΠΔνἀγο οἤετη οἴ δαμς, ησΒοταιδίς. [ταὶ ἴῃ ἔς- 
ΠΤ τῆς ἀξητες; νησιιος ναἰϊάσις αυΐθες νἱ αἱ ργορι!ητ,Βυά, σοπι. 
᾿ Ἀμιωτέριθ-γνἸτοτνργχίξης, δι ταν αβξογεης. ἀμωτέριοι ὀδόντες, 
᾽ς ἀρητος ὁχοιτί τίη ἀρτίϑ ἴσας γοςτ Ρ]]Ω ι]. 
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ΑΜ ΠΣ 
Αἰμιωτίας χ᾽ 

Αμιωτινὸς, νἰτοτγί ἰαγίᾳ ργορα!ἀτοτγιαροτιὰὲ ν]ἱοἰζςης, νἱτίδυς Ρο!- 
Ἰεηζρα σηάχ,σιι ἰατὰ οἰ γιχ ἀἰαι!σαι εἰ, γί πὴ [ς ἀςἐςἀουάι οὔ- 
τῆς πε, εἰς αμεωτικηὴ διιύαμις ἢ «ῥεὶ (ἂν πογηργιὰν ΡΊατ ἴῃ ςρη, γίς 
Ἐχριυτγίχην!ς ὅς ὥςα]τας ππηργοῦθις τοι Ποπάν, Ρ]ατάτς . 'ο Ορὰ- 
{τ}. «ὐδὶ ἀεργησίας αδλ αἱ δηητάμασγ κὶ πιάσμασιν ἐν ὃ ἀμιωτιχαῖς δρ- 
μαῖριῃ ἰανρέτα Ἰημ γί. ρτορυϊίλιις, 

Αμιυΐπαρ ορρς, δ γ᾽ ρἀοχνα δ υτογι ργοριυαζοῦ Γχῶσ. 
Αμιώύῳ, βονϑω, ισουττο, ἀμ» μρΡ εἴας ἐο ν ορίτυϊοι» ἄτζςο, γἱπ- 

ἀιςοναῦ ἰρλαγνα ἀς ἔει ἀογγορυρυονν]οζοτ. Αγ ορ 2η. ἀμωδα- 
σέ μοι,οροαν τ 8} ἕξεις, Ηοιὴςτ, Πα ἀ, ζ, κέκμοχας αἰμεωίὼν σοῖσιν {- 
τησι, ἃ εἴζ, βονϑών. ουνγ ἀδτίμο ὅς ἀσςυίατ. Τάςην Εἰτιὰ, 5 αἰμωώειν 
γηυσὶ ϑυῆσι πὸ ἐδέλφς,ολυες Ὁ ὑρσοὶ ἀςξεηβοτς, ὅς 114,6 ἡ μῖν χυτὸ 
κοιμὸν ἀμασῳ, ἰὰ εἴν, Ἀπὸ κα χωρὶς ἡμὴ τὸν λοιμὸν ποιΐ σαν ζα ΠῚ ΓΗ͂Σ 
δέ ἀσου!ατ ϊάςΩ) ΠΕ Π|Δ 6. δι, αὐ ἀυνν κῆρας αἰ μιωύει,ϊὰ οἰ Χποτρέπει, ατ-. 
τοὶ αὖ οο, ἑτοσοβ εἴ ὐπτοκωλυ ει ρτοςρέφει. αὶ ΡΟ] η.1. Ατροηδιτ, λά- 
ἀνάϊτ ργαροιϊπωουξ, πὸ μυτρὸς ἄμεινον λώζίω, Ὁ τη πγι ἃ ΠΥ ΔΙΓΟΠᾺ 
νἱράνσαθαητ. Ρ]υται οι ΡαΌ)"ς, διωύαιων φίλφν {χων ἀμυώεσαν 
αἰεὶ αὐτογνν ἴῃ Ἀαρεης αὐπ! σοτα 1 αὐ [ἃ ςοτροείβ ττοϊαῃ [ἄς τη 
ἴῃ ΟΠ Δ]]ο τοῖς μή ἀμιωΐων κ᾽ σιωυϑυκων δὴ «ὧν δαγεις αἰ, αἰτος ηινί- 

ἀξειπι ἰὼ χα! οἱ!ς σουτγα σγφάιτοτες ρυϊτγοςίηδάο Ῥτοτοσοῃς, ΟἾΤΥ 
(οἰζοισν, πῆεὶ ἡ ἑέρωσυ, κα κεῖνοι υἱὸ ἐδὲ αὶ σωματικὸν αὐτοῖς διωϊάγε Ζ: 
Μδω ϑείγατον,  ὰ εἰζ, πχοττοτη ὡς ρο οι ς, αἰ μιμώῳ σοι σαϑίωῳ τυᾶτα 
[αϊατοιν ἀοβεοάο, Τ Βαογ ἀἶά. ΗΟ πηοτ. ἰμέωον σὲ διωνήσεται, τἰδὲ 
γῖοςς τερεηάςτ, ΡΙατίνομ,γ, ἐδ᾽ ἥμειωεν ἱεροῖς τε καὶ τάροις,ἤσψις ρτο- 
Ρυρααῦατ Ρτο ἰΔογῖς., δίς, αἰμεωυΐῳ «ῥεῖ σον τεϑγνκότος,, γἱειίζοτ τὸ 
πχοτχταμπα ὰ εἰ ν]σΐσον πλογίσι, οὶ βατραχι ἐμυμΐω σοι, ἃ τε 

ΔἸ γίλην ργορα!ο τε ἀςξηάο. 
Αμὺξ άιοτθ. ἰοιοὸ, ἱηςἠ πὶ Οἱςοτιἰοαΐ Ἰηςηγᾶννς] ἰης ιν ΡΠ πη, Σ 2 

τἰβοληάο,αἰξεγρευάο,α αἰμύξω ξιταγο, τοῖς ξο ὦ : ἀμυξ λιϊεπὶ 
ἰάςην αυυά ἄμυξις. 

Αἰμυξις,εος, ἡ, Ἰληΐδτως Οἱςοτ. γε Π σάτα, (Σαγ!Βςατίο Ρ]ἑη, ἱποίῶγα, 
«παίαξις, πληγἥ, 

Αἰμνίθοιν, δ κὶ ἐνπλμίζ 5 στῆς λας [ἢ 410 πη σι} ποη ἀρραγεηῖ» 
Ομ ]ςη,αριὰ Ηιρροοτ. 

Αἰμύρητον Ετγαλοὶ. τὸ ἀτέλεςον αὶ τέ λ Ὁ’ μὴ ἔχον Ρῖο 40 (ττὶρ. Ῥοϊίας 

᾿ ἀἰμήρυτον σης ὃς γμ6 πηοπλ τ (ογίρταγα, 
Αἴμυρρι τόποι ἰάσεται Πυθα [Ὡρτα ἀἰμυδδοὶ Ετγιπ. ὅς ΗςίγοΒ, 
Αἰμιὶ, Ηεὶν οὮ, ὁμοοῖ διωὸ ἀυτῴ ρτο 400 {πρτὰ ἀμυδὶς. 
Αἰμύοσω μιξω,]λΐο, το, προ ραηΘο ἰαοοτο, ασαρρήω, γε ]]Πςο, τα 

ἀο (τ4τΠςουϊηςῖάο, ρει πγᾷ Ὀτει, αἰαὶ τὸ ἄμα αἱμαίοτω ὃς ἀμύσ- 
σω͵:ἃ εἴν, αἰματω καὶ ξέω τοῖς; ὄνυξιν, Ηοιμοτ. πὰ, αἰ ἔνδοϑη ϑυμὸν «- 
μύξεις, Ἰὰ εἴξ, σλυγνΐσῃ, ἐχταξφνεν, Θ4}}1}ςὲ Σποκαἰζώ, ΡΟ ΙΧ. 

Αἰμυςὶ,ταρτί πὶ δὲ τς ἰυτεγίρίγατίοις, Ρ]ΙΠ τγαξι 6}).Υ ἴγρῚ]. γῆ ἰρὲπ 
τῖτα ΟἸςοτ, ἀθρόως, Θαἰεη η Ηἱρροοι. μα ἀϊςας οἰτγα (έλιηι, 
προς ο] ίο οτο,δατ σοητγαξεὶς ἰαὐτὶς,, αἴδυ τῷ μόσαι τοῖς χείλεσι. 
γο] αι ἐπγόυςὶ, ἴης τείρ᾽τάτίοης » νι αὶ ἱπιοῖ δἰ σξηάμ ον ρι- 
τἰτα πὶ ΠΟη γος ργοσσητοίδι ροταηὴ ἰρ αἰ υυ ΠῚ» πΟὴ (ἔσας ἀἴαις 
ἴω. ἀο! Πυ πὶ; ἱπβινάλοτ. αἰμυςὴ πεὸν, γηο παιήίζῃ ροςια ἐχογθεης. 

Αμυςίζειν,ἱησῸτ σ τατο,α ξλττὴ ὅς τος τε ρίγάτιοης υἱθογο, ῬΊυτατ, 
2.5 ΥἹΩΡοί αϑρούν κὶ σἰκογόυ τὶ πίνειν, ζμ (δι Β.11Αι ἃ ραυατί μη ορρο- 
{υἱς Τεγεητιας, 

Αμυς ς δὸς ἡ ροτληά! σοπις ἰῃ 410 ἠδ ἐπἰματὶς δι τογαητίδυς ρο- 
τυ] ς σοποετγαταγιε  πηδίογιθιις ροίςἰτυτ,οάχις γπὸ διαιήξι τὰ 
Ρτίαν ὃς βπς ἱητονίρίτατίοης οΧὶ σσαυτῳτ: πόσις ἀπυνέι τὶ κὶ ἀϑρύα 
ἀϊοίτυν ὑπὸ τ μὴ μύειν,κἡ χανδὸν σππεῖν. ἴῃ Ἐρ  ταπηηι. Καὶ γὸ ὁ ϑρηΐ - 
κίϊω ιδνρ ἀπίμΐατο χανδὸν μυςιν Ζωργποϑεῖν, ὁλέγῳ δ᾽ ὕδετο κιοσιζίῳ. 
Αὐορῃ. ἄμυςιν ὑξέλαψα,ιὰ οἰδοίαγσο ἰναυίτῳ δὲ “οπτίηςητι Ὁ - 
(οτθυ! ϑρύως ἕἥπιον κὶ ἀπυδὺς,, Πα ΐως ροτατίοηὶς πηειγιηῖς, Ηοτα- 
τίας Οδγ το ῥγήτηο Βαυ μι ΤΉτοίςϊα νίησατ απιν τάς, ΡΟ Ια χ 
Παμαΐᾷθον ἰΌτο δ. μυςὶ πίνειν, ἀμυς ἰζεινγχανδὸν πήγειν ϑρακία τρή- 
ποσις,ϑες. Ἐ [ἢ ετίδπη εἰμυφις, ρος] ΐ σοηις ρΒιαία τη ίϊαν, ὥσος πὸ- 
ππρίε φιαλὠδοις, δ]. ἀἴμμυςτις : ςοτγαρτὲ ἰερίτυτ ἀρὰ ΡΟ μι ςε τ,» 
Ττο (ὄχτο . νδ᾽ ἰηψαιτ, τὸ 3 εἴλεισον τὸ ὁμηρικὸν, μέγα ἰῶ ἔκαωμα, 
κληϑὲν ὡκ τῷ «λις σπείννώς καὶ ἄμμυςις "κα; γὲ φῶτονν μόνον Ὁ αἰϑρόωγ πιὶ- 
σιν. αἰνὰ καὶ ἐκπώματος κῦμα δηλοῖ. νἱὰς Ειμξλιἢ, Ἰὼ Η Ομλοτ. 14, 
ΖιλίανςΘ.,ἀςῃ) φηδα αἰμύΐητος ποη ἰηἰτίατας,ρτοξιπυς. 

Αμυχη τς, ἡ αςογατίο, ἰςἀτι ςάτιο,ἰηςὑγτά. ΡΙας αἰμυχαὶ 3. κοπγομίζων, 
ἰαςοτατίοηςς νοτὸ ίς ςαάἀοητίμ αν δίς, ̓ῷ δοΐοης, ᾿)ιοιςοτίἀ ᾿ τ το 
7ισαριῖς τοττίο Θαϊςη δ ΟἸλις, αἱ αἰμυχαὶ Βα ]ςιίου]α, τυθετοιὶα 
Ἰἰαςητία, ἐμυχας τινας δὴ τρρδώπου Ἰὰ εἶτ, Ποπηα }} ἴῃ θεῖς τυδς- 
τὰ ΠΙυφητία, ΡΊατατο ἢ. ἀς Τταη4ι}}}. 5. 3. πραχυτησι φερσέχονται κἰ ἐς 
ἀνχαῖς,αἰρετῖς νςγὸ Βατοητ σγεηυ οὐ"! ες ἰοςι. Δἰροτγις δὲ ςκυὶς 
Ἰοεὶς μά ςφητιίσης ἴτε Πν αἰμαυχ αὐνἰτπξατηφητα 40 441 ἰρογ οἰ Ατία» 
ἤθη αἰτὸ ἱπηρτοῖϊ δὰ τουυΐα ἃ ἰδαῦτογ ἀεάυέϊα 44} 12 ἔστωη- 
τὰς Αρε ]ὴς, αἱ ξβτλέγδίω καὶ ἔβηγκαφίω) γράμμαι καὶ ἔθηπολφίως γιγραμ- 
μᾶδοι ΡΊαταιείνας ἴῃ ΡΥΓΓΉ. ὑπολλοιὲ 5. ὀδόντας ὧν εἶχεν, ἀλλ᾿ ἔν ὀςέον 

σιωεχὲς ἰῶ αὐωϑεν, δῇ λεπῆαςς ἀμνχώς ταὶ διαφναὶ ὑπ ογιγαμμῆρῶν “Ὧν 
ὀδόνναν:ρίατος ἀθῦτον ἤοὴ παδυιτ ίεο ο, νυ Ὀρογηὰ ἀαια]:- 
τοῦ Ἐχιφηταση,  ἱπφαπηοηξὶς ταητὰπι (αὐ Π ποτίδας ἀσητσι ΗΠ, 
δε ητετῆιτία ἀἸογἰ πιϊπαητίδις. Αἰμυχη δηνπόλαιον ἕλκος Ηεἰγοῆ. 
[ἀρετγβοιατία πη νἱςυς.14 οἰτιαυοά ἴπ ἰιρέτῆςϊς ςογροτίς ταητὰπι 
ςχτάτ,ποη διιζοια ἴῃ 15 ργο  ηπάιιπὶ ων εδ υο γἱἹάστως 

11}. 



1τό ΤᾺ ὁ Μ 

ἀεάαδιααι εἰμυχμ 5,51 πα! τ φαῖς ἃ μυχὴ ο»ἀδίξειις, γε] ρος 
ταις (προτβοιαγιας ν τὰ μη ἥδονται μυχιαα κα πὰ (ἀρεγβοίατία: 

Ἰςυόίαις νοϊαρτατος,8ς ηιια: Ειοι]ὲ διοίαατ. της δῖ δάσοτ ΠῚ, 

ἐμυχὶ»ἴῃ (ἀροτῆς!ς (βεπόλαίως, σα]. Ἢ ἣ : ὴ 
Αἰμυχυδδν,αραὰ ΕτΥπτλοΐον ἐχροη, οἴκρὸὶς δαξα ύλϑιὸ ἰὰ εἰἘς ρυϊπιοτῖ- 

θιις νΕ] {ἀπ πιῖς ἀ 6 τίς, ἴδια Ροτιις νε ΠἸρατίπι ὅς ἀτςεγρτί τ. 
Αἰμυχὶ ἰάεπι, ἀμ. Γ. σαι γε] Πσατίομς {προγῇ οἰαἰίτοτ φασί ταάςῃ- 

ἀο [ἃ αἹ πη ΠΏ ομΓ6 11: 
Αμμυχὶς δι 4, ἐχροησσάραξις. - : ᾿ 
Αἰκυχεῦφνοῦ, ὁ, γ πςοτιις, ἀπά ας, ΕΛΥ πιο]. ἀμυκ οὐς, ὠμυσίαρὸς, καϑει- 

οὺς νἀμυγνός. 
Αἰμυχέέσυς Ηεἰνοι. δῆοτε ργο φυφόσυς δὴ πλέον ρΙαἴσα!ιπι δά βείη- 

ΘΏΓΙς. 

Αἰμυχόδης {0λ1}{ς ταῖς ἀμυχιῆς ἴῃ 410 ἐμτἰς να  ατῇ ἑατρτὰ 40 γε} ἰςα- 
τα νη σαϊ δι ν᾽ ἀσξατ. , ' 

Αἰμυω, οἰ» σαάο,καταπίπ]ω, [ πχίττο ΑΡο]Ιοη. Ψ. Αγσοηδυτίς. 
ἡμυσαν λοξοῖσι κοιρίαισι, Ἰᾷ εἴτ, ἔκλιναν κεφαλας, σαρίτα ἰηβεχοταῦτ. 
μευ 

Αμφαγαπάω͵ απηογοοπηρί ςέξοτ, πάνυ φιλοφρφνω γοβριοσώς ἀγαιαυώ, ἀἰςίτιΓ 
δί Αμφαγαπαάζωρϊ!. να]άσ Δτηο. 

Αἰ μφαγνοέω͵ μ σώ γα ηχοι ἷα 4υ θα Γάάπὶ φπηθῖσο. 
Αἰμραδαὶ γ ἀροττὲ, Ρτοραίαπι Οἰςοῖ. ἸΝοηπις σαρίτε 16. Επαησεΐ. 

Ἰοδπῃϊς. ! 
Διμραδίανκκἡ Αἰμφαθίίω, κα Αἰ μφαδὸν, ρα! ἃ πγ,πιαη! επὲ, ἀροττὰ, αῆραὶ τὸ φαΐ 

γω φαγδὸν κα ἐἰμφασὸν. Ὁ ἀν { ξ, ἃ ἀἰμφα σὸν, ῥὲ κρυφηδὸν, ἀας ῬτΟρ 4141» 
αὖτ οἰ απουϊιιπ,αας οἰαυἀοἰτηὸ ΡΊΔυτ μι φαδὸν ρτο αἰαφανδὸν. 

Αἰμφ΄ δεέθ. «νἀροττις,ἐμφα δέω φιλίαν ἰπ ἘΡΙῚΘ τα ΠῚ. 
Αἰ μφαεικούς, Ἡ ςἰγ οἰ. αἴξοττ ρτὸ κύκλῳ σειονάνης (4 βοτίαῃ (1, ἀμ. 

φαϊκούς ντ Πτ χα γηάίαιις ἀϑδίτατιγ ἀΐκεοσι. 
Αἰμφαὶς. ἀοπηὰϑ αἰτα,οχ πα οἰγοιησίιααις ρατοῦ ργοίρεξευς » «ἷδί- 

σκεπῆθ., ροτιὰς Ιερ αἰμφανὴς,ντ ἀρὰ ΗεΙν ΟΠ. (οτίρτα πὶ οἵδ, ΠδηῚ 
ἀμφανὴς Ροτίμ5 ἥρη!Π σιν υά!πιι6 ροτίρ γα 1115. 

Αμφακὴς»αἴο! 4, (8 ΟΕ 15γᾶῃσερς ὈΙροΠηΪς ἀξίνη, Ηείνο. 
Αμφώκτὴρνάιρία νείξτις, γε] ἀμρίτςσατα, χιτῶν διπλοῖς. ν΄ Ατ, 
Αἰμραιρύσεϊαι Η οἰ ΟΝ αβξετι ρτο «ἴδια εὗϑνη σέϊα,» ερ ἐμφαιρέωγροῇτο ργῸ 

. Αὐμφώσονται ΕΠ ἴατη, Ἔἐχρουιτ κύκλῳ ὁρμώσι. (ὠμφιαιρέω. 
Αἰμφαϊλάξαι, δια μφοδῆ σα).41}} ὁμοῦ βαδίζοντας ἐφ᾽ ἑτέρας ὁδοιῖ χωρεῶ»- 

γα). νά ἐξ ρρτοίζω. 
Ἀμφαμιώταινιη τοῖα γοσαΐδητατ (γι ργι πατίν αἱ ἰατε δ 611] ἴα (ἔτ - 
«απτατοτη γοο  ἀφης, αιιαπαῖς ἱοἀ!σεηαΣ ἔοτους, (σα].11.13. Παρ. 
49.Άτῇςη.116.ςτνχοιλούσι ἢ) αἱ κρῆτες εἶ μὴ Τ᾽ πόλιν οἰκέτας » χευσω 
γήτοις. Αὐμφαμιώτας ἢ «ὺ κατ᾿ ἐἰγρὸν, ἐγχωρίοις υἱὲ ὄντας, δουλωϑέν- 
τας 3. χΤ' πύλομον͵ διαὶ τὸ κληρωϑίωσαι “ἐ κλαρώτας. 

Αιμφυία Ηείν οι. μ(φ λισα. , 

Αἰμφαξονεῖν, (ποιὰ ἀρ Η:εἰγοἢ,. ἀορταιατὸ ὠμφαζον εἶν) εἰξ ἐχοτδὶ- 
τὰγς Αὐ σοί, ηοη γεέϊὰ [πὰ Οὐ]ιαιὸ ἱηςοάετς » 410 ὃς παιρφέμια - 
κῶς ἀτοιτογ : νὰ φυτθοῦ εἷϊ Εὐπατῃ.ἴη Ηοπηοτ. Π|4.ν μὴ πορδλεῖι 
κατ᾽ ὀρθόν. Ῥαιίλπία5 ἰῇ τμθτογίοο ἰοχίςο ρτὸ ταὶ γόνατοι αἰθεκλά ὧι 
τ μὲ δυτονεῖν. ἀς Ηἰς ααΐδιι5 σοῦ ἰαθδης ὃς (πσοιάμοτ ρορ τος, 
αἰθατίσατς Οάτοηϊνδς γατίσαγα Οὐ 1ηπ|]}. 

Αιμφαραζίζειν,οἰτοαπίοπαγς. Πεἤοα. Αἵρμα τα σὴ δ"ποίητα καἰ αὔτυγις ἀμ 
φασᾳξιζον,οἰγουη γοροθδητ,!. ὅχον ἀπετέλοιω. 

Αἰμφαρεω,οντοιηἰοότο, ἀϊίοἰηἀον»ἀεἰοιῖοο Οἰς. 
Αἰμφιρὴς»υὰ ἀατι5γ ἐΟπτεπΊρτις, ΠοΙγοἢ.. 
Αἰμφαρίςτερφο, κι νἰαειμι5 νἔγααις Πηδηι ν ἀεχιγα γὲ Πη γα ντεης, ὅκ αἰ - 

σιίθ- ὁ δεξιὸς, ορροῆτιντι πῇ ἷξε δεξίῳ,". 41 ἔΣ χ ἤθη εἰ, 
᾿Αφαρμῆρηἰ σο, δίκελλα, ἀρυι [ἀςσοης5, ΕἸ εἴ γο, 
Αιἰμφασία νὴ γεἰφασία τας Ἰτιτη τας ἀφωνία ἀλαλία, Ιοαιευἀ  ἱπορία ὃς ἱπῚ 

Ῥοτεητιαντιτυάτίον Βα ίτάτιο ὃ ᾿υαἰἸεαοτια ἤπσυα Οἷς, Οὐἀνγ: 
δι" Δίω) δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων κάζε, νοςὶΒ ρταο ΠΟ. 

Αἴμφασμα Ἠοίγοι. ὁγτγαςαίληις οἴΐα διῖ ψας ἃ οἴνῳ κα ἐλαίῳ βεζρεγμῖμα 
ἐν ϑύυσίαις το 410 1ηϊτὰ ἐμφίμαςα, 

Αἰ μφαυγεῖν, ΠΟ ΠυΠἘτατο; γε ρ!εηάεγε,νεὶ αὐτιλαμπεῖν, Η εἰν οἷν. 
Αἰμφαυξις ες, ἡ ς ἀἰςίτας αι! ἀἀπὶ Ρεσυϊίατς «οἱ ςτὶς δοογείςοης δὰ 

εἴτις {ΓΠΠΟΙΠῚ τ βϑμνα Τίδτο τοῖο μου. ρίδησ. ςαρίϊτε 
8. ἀμφιφύα οτίδπι αἰ οἰτατ,Ζαΐα οἰτοαμιπαίοί τα νι Ἰοφιΐταν ΡΊ᾿η. 

Αἰμφαύω (ση]Ἐ οἰτοιπίθηο νϑάς ΑἸἰμκφαῦον Η εἰγοἢ. ᾿τἀεπι αβρεχεν. 
Αμφαφαάω,ταησον»οοπιτοόζο, ατιγοξξο, ψηλαφωώ,ραῖρο,, αξεϊεὸ, ΑΡΟΙ!. 

Ζ.Αὐ σου. τοίχοις ἀμφαφάων, ὃ ἀμφαφοίομωνβτο ἐοάσηιν Οὐγίϊ. 
ὅ χεύσεον ὅρμον Χερσὶν ἐμῷ αφκόωνχον τηαηισις τταξξαῦδητ : ΕὉ ἃς 
Ῥοοτερίο ὑφώνω,ορατιτας ἴῃ Ερίσταιπ. 

Αἰμφελὼςγηγαζα οἷς ο εχάτιγατα Η οἰ οι. μοῖζα ἐλαίῳ πλύρης» (ςἀ ἴῃ ε- 
ἰπς σοά!ος σογΓΡ τὸ ἀμφελαίς. 

Αμφελίπϊω Ψ ξωχοϊτςοιπηρί τςο.Ευτὶρ᾽ ἃ. 
Αμφενωῖτας Η εἰ γοἶ, ὁ κρητικὸς χιτῶν. 
Αἰμρέπῳ τὐριέπω, ϑεραπεύω, (οι, ἀλη ἀἀ ἰδ οο, Στ, πιρς- 

ξχοτιοιτοιμάο, Ηοἤοάμς ἴῃ ὙΤΠοορ. εδὺ δ) ἄμφεπε ϑερμὸς ἀυπριὴ 
πιτίκυας, 

Αμφε σίω, οἰγοιηεῖτί, Θορῇοοϊ. αὐτὸν ὧν κύκλῳ μαϑόντες ἀμφέςξησαν, 
, ἐπὶ οιγοιπίτογα πε νηδίημο. 

Αμφέχυτο, πὐρεεκέχυτο, ΠΩ. β, ϑείη δέ μεν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφὴ, ΝΟΧ οἱ εἴγει 
᾿ αἱὰ ογατνῖἢ Ἐριρτιμφεχόϑη σειπτύρῳ. Ν 

Αμφέρωνρτο αἰαφέρῳ (ἀτίὑ ἔετο. ΑΡΟ]] 2. Ασροα. ἐναλίγκιον ἀρεὶ κό- 

ΑΜ 
μα ἐμφέρεται, ἶ 

Αμφὴ Ἡ εἰν οὉ ἀὐλὴ, 
Αμφιίκης,εος ὁ κὶ ἡ Ὁ σΕρσγν τι Π486 ᾿ποί ἄδην αμφίσομος, γτ ἀνφήκης 
γλωπηναρι Ατἰτορμαυ,ἷπ ποθ Δ οσια ἴῃ ντεαιπ 6 ραγτοπη σας 
ται ϑορβος]. ἰη Αἴαςς, ἄμφηκες ἐἴγχΘοληςερς σίφάμις, ξίφίθ. ἐμφο- 
τέρω θεν ἡκονημᾶμον 1 οἴ, Ε η115.ἃ νοὶ ὕῸ ἥκω" μφιίκει ξίφει αὐδεγράφειν, 
ΔὨΟΙΡ τς πιο ΟΠἴς ἃΟ16 ΟἰΓου Πα σατῆσατο, Τ μοορ αι ηἶ, Π10.2. 
(ΠᾺΡ 9.μφυκες γίρας,ιη ἘΡίδτ. 

Αμφίήλιξ ἱκος ὁ ἡγυαπςηῖς ατάτις ἀἀαΐτα να] οτίαπι αἴξε “12, ἐς ἐππθοῦς 
ῃιθας εηΐπὶ ὅς [δηϊδας ἀτο τα ΡΟ] ΠΧ Πἰδτὸ Ζ. φιυύνεχ δ. 3 ταὶνέας 
υἱὲ ἀμφύλικας χέγει"ὕσαν ὃ κ᾽ γωνωκών ἐμφήλικεξ᾽ φερεκρέπης ὃ τίυδ᾽ 
γεραιτέραν, ἀμιφυλικες ἀτίμων" ὡς κὶ κρατῖνίθ-, ἀμφήλικφι γέρον τα 

Αἰμφημερινὸς νοι! ἀϊάηιις. ΑἸοχαη 4. ΑΡμγοά ρτοθ].ιο. ἰι0.5. ὁ 5 ἐμ-ς 
φημερανος πυρετὸς ἐἴχῶν ποιῆ στιν τὸ φλέγμα, τὴ βαρύσητι κὶ “Ψυχξύπητε 
κινεῖπαι κοιϑημέραν,1. φιιοτ  ἀΐαηα ἔς οτις, ΖΣ οχ ματα Ργοιιδηΐτ,. - 
τηάτογια ἢ τρία ὃς στααὶ Π0ΠΠπ|πῸ ἀΐοιπι Τατογηιτεῖτ. Γἄσπι ΑἸοχους 
ῬιοΌΪει1.83.10..1. εἰ ἐν μικράς φλεψὶ κὶ αῤπηρία)ν δ αἷοὲ τὸ δέομοι σα, ἢ 
«ὖ φλέγμα ψυχρὸν, βληχρὸν καὶ πολυχρόνιον ποιεῖ πουρετὸν ὡς ἀμφημενῦ 
εἰν ὅγ. ᾿ς σίτων τἀπηθὴ ἀρια (σαϊσημ (απ ρίας ἀφυμερανός. Βιι4. ἐϊ-- 
οἷτας δί ἀμφήμεερς, αρι Αγ ΟΡ. ; 

Αἰμφίω), σο]μαπη,, σογαιχν ΕΠ εἰν οἰιΐας ἀμφίμ!, αὐχίωδ, πραΐχολ Θ΄. Ἐπ 
᾿ ΓΗ Ω 

ἀμφη αὐλὴ. ἷ 

Αμφυρεφὴς͵ ἕος,εἰγο η]υΔηις τοξειτο»εἰκεφίς:εγρς, ογτῖς, Πγ πίτας. ρἢ.4- 
τοῖγα ἐριτπέτοη ἀριά Η πηι. 124 αἱ, ἃ νοτῦο ἐρέφω τόξ ὥμοισιν ἔ- ὦ 
χων, ἀμφυρεφέα τε φαρέτρίω 14 εἰν, τίω ἐκατέρωϑεν ἐσκε στισ μϑυίω. 

Αμφίρης ρτορτιὸ ναῦς ἑκατέρωϑεν ἐρεασουάμη ἃ σα] ς νιΓΔ] 6. ρᾶττς ΓΘ 
πιιρατί ροτοίε, ξ πλεταρ ι. ἐμφνίρης αὐλὸς, τ 4 ι1α᾽ ντγδαις ΠΠᾺ 
πιι τεηοτιγ,άμφηρες σομκα, Ος πὐαηα δ} νεγιραας οἰὸς αἴτοσ ὅς, 
γατίη. 

Αἰμφυρικὸς,κ, ἥγντ ἀκοίτιον ἀμφηρακὸν, Τ υογ ἀ., αϑιιατίιπι παυϊ σᾶ, 
δί νμά!ημο τοξξυπητῆς Ν΄.}} οχρουϊτείο  ἠητοτρτας αἷς εἰΐς πλοιοῖ 
δον καὶ κοιτέρωνϑεν ἔρεοσο μῆμον, ἐν ὦ ἑκας"- ἐλαυγόνπων δικωπίας ἐρε κι, 

Αἰμφήριςα γτο ἀμφύραςτον,ὰ εξ, εἐμφίβολον. Ατατιις, καὶ κα ἰμφέξιςα πές 
λοιτο. ͵ ᾿ 

Αμφήξιςον, ποὰ εἰ ἡη σοητεητίοης ροίτυπη, νεῖ ὡς αι οἵξ Δάπιδ 
σοητεητιον "ἀε αὐαμφυίραςτον,ἀς 40 πα} οἱξ σϑατγοιοιῆα. Ηο- 
σηοτ. Πα. ψ, κ νύ κεν ἡ σαρἐλασσ᾽ ὃ αἰμφηΐραςον ἔϑῳκεν. [ὑτογργ. τὸ αὐμ. 
φυτέρωϑεν οἷξισουμῆνον ἢ αἰ μφισβησπήσιμον. [πγιτατιοης Ηπτεγὶ ἀἰχῖς 
γ γρηπας ΖΕ ηςΙὰ. ς. ἰράτια δς ἢ Ρίαγα Πιρετητ, Τ γδηίςας εἰ ρίμς 
ΡΓΙογ απ συύτανο το]! Παιάτιν δι 111 ἀμφήραςον, εἰς ἀπ᾽ σαν 
ἀμφίβολον, δλπφιλογάκον. ᾿ 

Αἰμφιίρις(Θ-, σοητγουςε ας, ὠμφίλογος ἀυδ ας σα σουτίησατ νἱξξοτῖδ, 
ΡΑτ νἰτίρις, αὔρα, τὸ ἐφέζω, ἤρισμαι , ἔρις] γθισ'θ. κα ἀμιφήξιςΘ- [κ᾿ 

ΠΝ 

ἰι 

Ἰμβω 
[ΠῚ] 
ἽΝ 

οἴδπας ἰπ Ιοις ττασ σα ο,αμφήριςον ἕτι κὶ αἰδιάκρετον καιταλιπῶν τὸν «μι 

λόγον. Κι 
Αἰμφὴς ἕος ὁ ,βος νἱηΐ. Ἡ οἰ ν οἢ. ΓΝ ἢ 
Αἰμφλγοιην σοηϊτίαο ΠσωΠοατ, ἐς, πη εππογδείια ρατεῖςα]. Τιυςείαπ.ς ὡὶ 

ΑὔἶτοΙ, ὠμφί τε ἐς ἐρὰν ἡ γραφή. [τς π|ν Ρος, ἰὰ οἵδ, φοὺς ΑρΡΟΙ]Ιοη. ἢ κι 
ζ.Ατροηᾶυζ. φοβε τ᾽ ἄμφι,κὶ αὐαῆς εἵνεκεν ἡΐρης Δίασομαι, ὅζς. [το πὰ τὰ 
ΡΓῸ ἕνεκα, Ν οὐ πις, εἐμφὶ δεκαιοσευνης γδές ἰμφὶ πόλείθ. οἰκούΐσεγεἶτς ἐμ 
γιθεην μαδίταητς, ΗΠ ςγοαο, ἀμφὶ πόνε ὁ σονίθ-ἰλῦογ ίιρτα ἰασογοση. ἣν 
Οἴπν ἀατηιο, ἴαχτα, Πα. β, ὅπ’ ἀμφὶ αυρωεῖ γεῖαν ἱμοίοσυ.Γητοτρτ. ἢ ες 
«ἑεὰ ἀμφὶ ποοσὶ, εἴτοα ροάος. [τεῖπὶ ρτὸ χτλο Ια οἱζ σοπττγα ϑοε Ποοΐ, ἫΝ 
ΑἸαςο λόγοις αὐέαπα «δὺ μὴ ἀτρειδὼν τ᾽ «δὺ δ᾽ ἀμφ᾽ ο δυοσεῖ. ἃ εἰξ, χὰ ἡρὶ 
πὸ ὀδυοσέως. [τοῖη ρτο «ὐεὲ.: ἃ εἴτι ον διε τη αἰμφί σοι βοά,, ἰὰᾷ εἴ, 
«ἑεὲ σου. ᾿άφῃν ἰδ 1 Π1νοἰμφὶ ανλ τούτοισιν δίνο ἡ σει τὰ εἴς αὐρὲ τούτο 
πων, Ἀττικὸν [τεπὶ οἰγοιτ»ἰυτάσπι, φύλακα τεύκρον εἰμφί σοι 
ψω οἰγου Πν τὸν σ 6] ἀριιά τε. Τ Βεοογτιις αμφι ςύϑεασε οιγοα ροξζο- 
τα, ἀμφ᾽ ἐλένῃ μόίχεϑι, Η Οπηοτ. Πα γιρτο αϑεὲ τ ἐλέγης ἀμφ᾽ ἐλέ-ς 
νη χκἡ κα ἡμάσι πεῖσι μα χεῶζ,"ὰ εἶξκ, Ηεἰεηα: σαυίλ. εἰμφὶ ὃ τῷ ϑανώτῳ 
αὐτῆς διξὸς ἐκφέρεται χόγοφγουἶμς ΠΊΟΓ5 ἀησορϑ τοξεειυγ, Π οτοάου. 
οἱ ἀμφὶ λύγρις ὄντες [τ ΔἸ οἵ Πτοτάγα π)»)Βιι4. [ἀφ πὶ Ηοτοάοτ ἀμφ 
Ὁ. ἀπόδῳ πῇ ἐμῇ πείσομαι, Πάτα ηιιαπτιην αα 4 (ςς {πὶ πγειπὶ ρεττ ἢ 
τίηοτι ράταθο. [46πν, ἀμφὶ τὰ ὁδῷ ἔχει ὧδε » ἱτ᾿ποτῖς τατῖο ἰτὰ Παν ὕιη 
θεῖ. αἱμφὶ μουσικῇ εἶχον ἔριν εἰς πλιί σα σοτταπηςη Παϊαετιητ Η Θ᾽ 
τηςτ. Αλλά μοὶ ἀμφ᾽ ἐδυσῆι δαΐφρονι δαίεται ἢ τορροδυία Ν Ἰν Πῖς. Ρῖο 
ΕἰγοιιλνΟ ἀΥἤ ξ ὠμφὶ πόδεοσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα, ΑΡΟΪ]. 5. Αμὰ 
φὶ 9. χαλκείας κόρυϑας κεφαλῇσιν ἔϑεντο. "ἃ οἴ, οἸτοι!πι σαρίτα σαΐςας, 
Ροίμεγθητ. Ἠειοΐ. Θήκατο δ᾿ αἰμφ᾽ ὠμοισιν αὐὰς ἀλκτήρᾳ σίδηρον" 

ἀμφ᾽ ἐμοὶ, ἀς της. Ο ἀν. ξ, κακὴ φρεσὶν ἑωύδεινε βελιὰὴ ἐμφ᾽ ἐμοὶ, "ἃ εἴτ, 
«δοὶ ἐμοδι πη ἀσσα ατἰτιο οἸἰγοα την νιγΊ Πα 16, ΠΠ| 46. αἰμφ᾽ ἅλα ἐλ- 
σας εἰχαιοιὰ νὰ οἴξ. αὐοὲ πίω ϑείλαασαν. [6 ΠΊ»Ο πη αρυά Πειοάοτιπν, 
οἱ ἀμφὶ κάδον, κ) μέλανϑων, αι] σινηη Οοτο, δίς. ῬΊατο. εἶ αἰμφὶ τὸγτῦ 
ὀρφέα, ΟΥρ εἰ (δξξατοτος. οἱ ἀμφὶ σωκράτίιυ, Οὐτατος. οἱ ἀμφὶ «»ἰα- ̓  
μον ἰρίς Ῥτίαανος, Πα. Οἱ δ] ἀμφὶ τρία μον κὶ παύϑεον κἡ δὲ 9. υμοίνν 

αἴ, Οὐκφαλέγων τε τὰ αὐτίωνωρ πεασγυ μέμω ἰμφῶ Ἑΐατο δημογέροντες. δ᾽ 
111. ζ,οἱ ρεςτοι ἀμφ᾽ αὐαντε δύο, Ἰὰ εξ, ἀπο ΑἸαςες. [υςίαη, ἰμφὲ 
χαίμινον ἔχω τοὶ ποχλαὶ, οἴτοα ἔογπαςο πὶ ἔγευςητοτ νοτίου υ ἐῃ Ργοτοο 
τηοτῃ Πάἀο πὴ «ἀμφὶ τὰ ἐβδὲ μη κοντα ἔπη σου ὄντος ,» ὠπέϑανον. 146 Π1,Ὸ 
εἰνφὶ ταὶ σιιυϑήκας καλενδονυῆῥων, τὰ οἰδ, αὐρὲ. Βιιά.1π ἐρη, ἀμφὶ τεῦς 
ἦν ἐγλίώων δπαδιδωιμ, το εέξιιπὶ ἔβεῖο τὸ Οταεῖς. τὸ ἐμνμφὶ ἄν ἐπ 

γιοιξ τὸς τυϊξιοα οἱ ὡμφὲ κορανϑίοις εἰ εἴς, (ογίητι)}, Ηἐγοάοτ. τὸ 

ἀμφὶ τὸ ἄφιςον, 4ιια: αὐ ρεαηάίμμα ἰρεζζαυτ» ΤΠ ον 14. Γι αῃ. 

ἡ 
᾿ 



ἊΜ 
ἀμφὶ ὧὺ πανταχιχθζοις ἐοἰγοῖτος συΐηαας ΗΔ] 1. οἱ ἀμφὶ τὸν κιῦρφνν 

Οἰνεῖ με τος» Χουορ οἱ ἐμφὶ  ὄυϑυ δικοὸν αὐτοὶ διωΐο ται ν Εατον- 
ἀϊτὺς τρίς πλτιατ.οἱ ἀμφὶ τὸν ὅβδίχου ρον, Ε ρισιει οἱ. αἱ μφὶ σλοιωώ εἰχο- 

μἰω τὸ λοιπὸν, οἰ χα τιν πα! σατιοῦι ἐς οὶ οἱ ἀμφὶ χόγοις ὄντες το- 
τάτα ον ἰτμάιοι Βυ. ἀμφὶ πόστε ἔτη; αιιοῖ ἀπηος ἡατιοὶ ἀμφὶ, ἥως 
οαΐαγρτο ἀρὰ ἃς εἴγοι. Αρο οι). 5 ὀκφὶ 5 πύλνξνογοα ἐρίαπγνίυρ-- 
Οἷς σιυῖςα τας. ἔσο οἰ τοι μγοῦγοα, ᾿δ᾽ἀςην, αἰμφὶ ὃ. κόλχων ἔϑνια 
γα!» ταΐε: σιν " ἀμφὶ κὐδὲ ἐκ τὸ αὐδαλλύλεν ργὸ οἴνου ηγ.} 154. ὶ αἰμφὶ «ῥοὶ 

κρίωϊω δος. Οὐ ςοιτπμέϊιους Αρο] οι. 2, ὥρες οἷοί τ᾿ ἐμφίτ᾽ ἤυ- 
ται αϑιαίκτος- 

ἐ τὼ Οοιιροῦτιοῦ,, ἃς εἴτουαν Προ ἴσας νὰ ἀμφιζάλλω. ΑἸμφὶ 
ΡιῸ ντείθαυς,ντ τ αἰκφίκαρπος, Αἰ μφικωῷ ἦς: 

ἱαριοΐζω σχετάζω ςοορετιο. ἀηγὶ οὶ. Οτοῖα Ρογ οἷς, αὶ ἢ ἐκῶνν στὸ 
αἰ ἐμφια δύνα ἃ κω γνγαπιὶς τὶ εἴας ζο]α, 
φίαλίΘ.,γαγὶ οπξζας,ντ ᾿η],οἰγουηϑυας,, ὁ ὑω ὸ ϑαλάασης αὗδιε - 
χόμνθ- παντοϑεν. 

ἱμφιαίακτες οἱ, ΟΠ γγαπιδόγαπι ροοτα, ἰο ὅς ἀϊξεὶ, αιὸά ΠῚ’ ἔτο- 
ἀπιοητα ΠῚ αὐἱ πποτῖς ογαὰῖ ἴσα Ἐχοτγά τι ἐμρί μαι αἴαξ, 

Ἀμριαναν τί ζειν φρο ἐ(οέζειν, » Τ στραηάτι τα πγογοηὶ ςάπογς, σληςτς 
 Τοτραθάτι τόμον αι ὄρϑείθ. ἀϊος δ ἀταγ,σιμια5 ἰηϊἰτίυ πη ογαζ, αἰμφί 

Ἂς μοι αὐτὸν αἴαχϑ᾽ ἑχατηζόλον ἀδέτω φρίκωυ, ὃς ἀρᾳμ Ατ πορ μη Ν ὺ. 

ε ἀμφί μοι αὗτε φοῖξε αὔχξ. Η οἰγ εἶν. ἐμφιαύανοταα ἜΧρΡΟΩΐτ ργηοί ρί μην 
᾿ς προὰι οτπαιοϊοὶ. 
Ν κμοδν, ὁ, ἈΠΥρἴαγαιις, ργοργίαπι νἱτὶ, αι] σαηι οαγτα αἰίοτ- 

Ῥίας οἰτ. ΡΊυτατοῖν. το Ῥαγα ]. 
Αἰμφίας μέτριίθ- οἷν. γύθ. εἶνε, Η εἰν εἶν. 

ἐμφίασες,εως ἐννοίξιτιις. ἐμφίασιν γυμνῶν ἀἰφρίλε» πυάος νεδίθας ἴρο 
᾿ς Πιτι,ςαΡ.2:.1οὐ. 
᾿Αἰαφίασμα,ατος, τὸ, ἀπ πγεηταπι, ν εἤήπγθητα πν, ται έξας, ἰασογπα, τὸ 

᾿ς ἤγδυμα, Ηςοἴγολ. 1 Οτεῖα Ροτοὶς, ὥς ἀμφιάσμασι νομί ζεῶν. 
φιαχῆα,οἰγτοιηίοηαης νοὶ οἰ απτδης»οἸτ οι αὐΐξι ρου, ἐκ σὰ ἰάχων 

᾿ἀμφιώχω ραττὶ οἰ ρίυ ΠΊ., ἀμφιαχὼς ἷη ξοσπηϊ οἰ ποιάμφια χα, κραν. 
᾿ χκέζεστε, ὀδυρουβύη. ϑρύω οὖσα, Εἰ οὐλοτ. 1] 44. β,τίω δ᾽ ἐλελιξ ἀἰυῆνΘ- πῆν' 
βυγςς λαζεν ἀμφιαχίαν. 

μφιβαίτω « ἀμφιξέζυκα, ἀςβεηἀονρτοῖοσο, οἰγοιιη το, σκέπω, αἴϑε- 
σῷ ὑπερμα χώ φυλάήω,, Ἐτγπιοίοσ.. {Ππ|44.ἐγάμφὶ σγ᾽ αἢ ἐυτῷ βώνε, 
ῬῖῸ υὕξερεμα χει ,εατῃ ργοιόσοθοτ, ἃς οσἰιπὶ ἀσσιματ. ἐ] ναι, ά, ὡς χεύ- 
σιν ἀμφιζέβηκας. ΕυτΊρ! 4. αἰμφιβαίνει μοι 8. »κσος ἰηςοῇητ ἡχῖμι πάὰ- 

ἴα.» σιῶν ἀσοιίας. Π|α 4. ζ σόν(Θ- φρενας αἰμφιβέζηκε, σοι ρατν [Ο]1- 
τ δε λησίτ, 
αὐ, Ν ἐρζαηας ἀρὰ Ογτςυ. 
ὑλωγδιξέλλω απηρ  εἔζοτ, εἶτα απγρ᾽ οἐξοτιοϊτουπηροποιορα- 

᾿ ο,ἱηδαιονάμπιτο. Οὐγ Γ ξ, ἀμφὶ δέ μοι ῥαίκος ἄλλο κακὸν βάλον ἀμ- 
ο΄ φιβαλούστι χάρα «υγιραὶ δουλοσιωΐαν, ΕαΓΊρὶ. τη άτιτὰ σαροτ τι ἴα ἢ] 

᾿ Ζδηιιτυτϊοπη. ἐμφιξάγλομαι τὸ ξίφίΘη, ἀσοιῃσο σης οἰνε. ΡΈοον]ά. 
πὸ ξίφ Ὁ. ἀμφιξαλοι μη πρὸς φύγον, εἰν ἐς ἀμιυδαγ' ἀμφιζ ἄὔλειν, δες α 
αν, κὐ ἐνδοιώζειν, (ξωτοητίάγη δἰτογπατα. 
Αἰμφιζαὴ αὐτος οὐαταρυΐλης,, Ραττῖςῖρ. αὖ ἀμφίζημι τεξοττατ αὐ ἐμ- 

Ϊ 

φιβαίνω. 
“ Ν ππ οι οἰ ερτιοἰκοδιτοιοιϊε,ρθά Ηετοάστιηι. 
ἀμ φίξασες,τείτυ ἀο πα Ἰτατις. ἴτε πὶ υὔσσερ κ(ρί χησις, ργορυσηατίο, ἀς- 

Ἐξοϊϊο, Ηεγοάος. ἐς ὠμφιβασίας κέγουσι αφικνέεῶι,, ἀἰΠραταητίατα 

᾿ 4δτγπιουΐ (προγιςοιγς. Ηςίν ΟΝ καὶ υὐτὲρ νεκροῦ μοίχμ, ει β αὕτες γδ τὸν 
γεκρν εἰ μοίχοντο «ἰξὲ τῷ σώμστος ἵνα μὴ σκυλόυϑῇ. τποταρίιοτα [αΠγϊ- 
τὰς ἂὖ δηιππκητίδιις. 

Ἀυφιζατέω͵ μι ἄσω, πτονκοι, Δα το. αἰ μφιξατεῖν αἰ μφισβητεῖν, Η ο(γ «ἢ, 
ἱμφιζἐζυκανοῖγου ἰα], ἰυΠἜτ αι: ὅς ργο οἵ τσιηῖςο δι ἰυϊξτο. ΠΙΑ 4, αἱ, ὃς 
χεύσίω ἀμφιέφηκας, ἱ. αὐρεξώνεις ὑπερμαχεῖς,ταοτις, ὅς [δτιιᾶς. 

᾿Ἀρφίςιθ., ἴῃ τογγὰ ἃς ἴῃ Δ4υα νἱποης, αἱ γίτα οἱτ Δης ρ τὶ, τὸ ἀμφί- 
δια σα: ἴα γγοσας εἰςπηθητο νἰταπὶ ἀσιιητ. (οἰ της] ᾿ἴρτο 8. 
γλΔρ.13. φηο ἡμπης αὐ (9 αος 4115 Οταῖοὶ ἀμφίξια γοςσδητ: 4118 
ποηταητὺχι τοττοι γί, ἰς ἃ δαυατι τα ἀφ πἀσγαὴς ραδυ]λ:πες πλᾶ- 

ἷς πυιπτο φαὰπι ἴζασηο σου !σιοταητ, Ἡοπχοτας, βατράχ. ἀμφίς-- 
»ν γδ ἔδωκε νόμιω βατράχοισι κρενίον, χὰ εξ, ἀπ δύσιν πι ραίξιιπ 

᾿ δενίξεατα.Α ᾿ναοίαπο Τοῖς οτίλπι ἀμφίζιθ- ἀιοιταγγίη Αἰἶτο- 
᾿ ᾿Ιορτα ἀπο τίς ἴσχυς. 

Ἀρφίζλημα,Ἰπάἀα πγσηταπι, το σα πη ςητι πη αὐα(ξόλαιον. 
τὐληςροειδιὴς χιτῶν» ΟΟ}1 αυᾶττα τ ηίςα τοτι οι! ατατῇς ἀϊέϊα ἃ τα- 
ὉΠ βογπηα. ἀϊοίτοτ δέ ἀραχροειδιὶς, 1ὰ εἴτ, ζγαηοοία Ρ] Τϊ ον αιΐΑ 
ἀὰ ἀγάποας ἰςατυΐα ταχταγα ἱπιίτατωτγ. Ν Ἰάς ΡΟ] αςοτη [ἰ- 

᾿ς Βτοίξοπηάο. ᾿ 
ἰμφίβλης ρον. ΨοττΙ σα απ γοτὶς σοπιις,, ἱπάς ἀἰξξαπὶ αιοά νηάίχας 
ςοπιρὶςέξατατιμος εἰξ,ὑσὸ τῷ εἰμφιζαλλειν Ηοἤοάιι, εἶχε 9 χέῤσιν 
ἴχϑύστι ἀμφίβοοιςτρον, πχλπίδιυς του ςας νεττί σα 1 πΊ. ὠμφίξληςτρα 
ποιχιύν, τη Ὀιτας ρατι στα ὃς ἔερτὰ ἀρὰ Επτὶρί ἄςπγ. Αἰμφίζληςρον 
πιοταρἢ ἀρ ρα τι ἃ σορμοοὶ τη! ςα(αα{ νἱά.ἱπυοίαςως ὅς ττ- 
τετίςης πιοῖς γοτῖς συοὰ ἀμφίζληςρον ἀϊοιτιτ) ΠΤ ας ἢ 01]. Καϑῆ 
ἐμεν ὥμοις τοῖς ἐμοῖς εἰριννύων, Υ̓ φαντον ἐμφίζλης ρρν. Αςςῖο ἰμτογρτο- 

ςτὸ. μος της ἵγγοότιαῖς γοϊξς ξατιλ! χηἰςἰ απ, 
᾿Ἀμφιζολεῖς, ἁλιεῖς, ρ  ζατογοβ, σαρ.19. Εἰαία:. 
Αἰμφιξόητος, τἰδιζζητος, σε τί 5, ἀϊυι! σατις»ἵη Ἐρί στα πιπη. 
Αἰμφιξολία ας ἡ κατα δτσαϊταςνἀα δι πη ἀτέζαπι το πὶ ἱποογτίτιιο σοι 
1} ἀς τς φααρίλπι Βα τατίο,, ΠΟ πιϊηῖς Δα) τσ ςητίς ααϊά τ ἃ- 

ν᾽ 
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Βοηάαηι νε] γεγιπγ οχ ἀσοθυς τ φροηάμηγ,. ὠμφιβολΐν, ἐχόυδροι 
ΔΠΟΙΡΙΕΙ ὃ. Π ο ἀ{πΠπεῖ δΈ!, ἐν μεγάλῃ χαϑειροΐκειν αἰμφιζολίᾳ, Ὠφταῦα ἢ 
ἄυς σοηείτι. ΕΠ ττςαὶ ἤματα ογατίοηις » 4υα; ἢτ νίτιο ςοπηρο ϊ-- 
τιοηἰ νυ αιο οτατῖο ἐμ αἰταα ἀιαας ἀνὰ πὶ ἰδηίπ. ἰητογρτςτα- 
τὶ ροτοῖϊ. 

Αἰμριζολικως, απ] δ  σιὸ αἰ μφιζόλως. 

Αμφίζολθ', ", ὁ κὶ ἐγαπηθυριας ςορττ Ομ οτ ις, ἀπζορον φηϊ Ωγ ἀμ δ ας, 
τηςοηίϊαης ἀἀιογις ἀυ δ᾽τατανεἰροοττας, ἰςυΐς » τάγας, οοπηροίϊ- 
τὰν νο]ηῖ ἐχ ομφὶ ντείηαως, ὅς βυλη σο! ἢ] πὶ, γε] εχ ἀμφὶ ὃς 

νυ βώνλεδι ἀμφίβολ!θ- φέμυγαταδίριμις τα πιοῦ . ΡΙυϊατοἢ, ἴῃ Οτμο- 
ἢς.Ιἀςξην ἴῃ ΟΠ], ἰμφίζολοι γιγνότες ὑπὸ ΥὮ πολεμίων γ γιίτί τ» 
ἥις οἰγοιηάατι αὐ πο τδιι».ὲν ἀμφιζόλῳ γίνε, ἴῃ ἀοςἰριτὶ εξ, 
ὙΤΒμοΥ 1 ςπ), ἐς ἀμφίζολον τίϑημι τα ἀγαθοὶ, ἔπ  ςϊτατο πη ἴο ἴη- 
σοτῖο Ἰδὲς ἴξιν ἀμςο  αἰμφίβολές ὅδε απλιριτ,μφήβολος δὲ ὄψιν αη- 
οἰριτὶ ᾿οἰς, εὐ οἴαημ». ἀμφίζολοι κάμακες ας ριτία τοῖα, ἴῃ Ἐρίρτ. 
ἀμφίβολος, ᾧ διαφόρρις σιιυεχῆ μῆνος λογισμοῖς, δὺς: ἀζαν "ἡ ἀνδοιάζωγ, 

δἰπορού μῆνος, Ετ πανταχόϑεν βαλλόιᾶνος. Ατγιαηις:Οἱ ἢ, καί ρδοι ἑκατέ- 
ρώϑεν κ'δὴ ἀμφίβολοι γζωοο μῆμοι κὶ ιδττ ὶ τὶ αἰαξαινόντων παιῤυδωοι τυτίας: 
ὁ ὃ πειμαρέπιος πύτοις αἰμφίβολος ὁφϑείς ν βοχχυ σαρεωρᾷτο, Εταρυά 
ὙΠαςγὰ ἃ. ἀἰμφίζολοι, τὰ οἱτ., ἑκατέρωθεν οὕδᾳ αλλ ὀμῆνοι. Ἡΐως ὅς 
φὐἀιιοτὺ ἰμφιζ ύχλως, ΡΟ χ [0.ς. 

Αἰμφιζρώγχια τὰ αὐεὲ ταὶ πτιρίδημια χωείαναρυιὰ ΗΙρροοτ. ἀϊσαπιις 'ο- 
δὰ οἴγοα τοη Πᾶς. 

Αἰμφιξεοαχιξρες εἰξ ἰπ σαγηγίηο,ῆς ἀἰξξας, ὅτι ἔχαι διυΐο βραχείας συὰ- 
λαβαὲ αμφὶ αὶ μακράν»νῖ σιλίωός, 

ἀμφιβρόπη ἀσοὶς»εἰγρεὰς Ποηγιῃ ὁπ οἰτου πάλης. Ποπιοτ. 4. β,ἀ- 
απίδος αἰ μφιβρόσης νὰ οἵξ, ἡ πανταχόϑεν ἃ βροτὸν, ὃ ὕξιν ,αὔϑρῳπον,αἶδι- 
εχέσης ὁ σκεπούσης ποιηἸη6πὶ οοΟη)ρΙ Θξξςητις δὲ τορφητις,ἸΝ σαη- 
ἀοτ τη ΑἸΟΧΙρΡΙΝ, ἀμφιβρότίυ κωδειαν τσ καὶ ξιφέεοσιν ἀμηϑείς, Ἰητογρτ. 
πίω ὄχον ὰ αὔδιρῳᾳ συωέχεστιν κεφαλίω, 

Αμφίξροχος,ε, ὁ αὶ ανφνηδοαυλαις πγαάίάμις, τοπγιξητας. ἡδὺ μίϑυ 
βλύζων ἀμφίβροχος εἵματα βάκχω,Ἰῃ Ἐρίρτααι, πγαάς βιέλας, 

Αἰμφιβάτης,οο] οτις ,αὐδεβόντος. 

Αἰμφιγέγοϑεν, ναἱάς ἀε!εΐλτις οἴς. 
Αἰμφίγειοι͵ οἱ πλησιόχωρφι,οἱ γείτογεςγνἱ οἴη!» ὈἱοηΥ Γάς σῖτα οτδῖς, 
Αιμφιγῆνις ἨείνςΠ. ἀξίνη. 5 ἐσαεὶς ΔῃΓΕρ5. ὨΙ ΠΊΪΓᾺ ΠῚ ὅς θ᾽ΡΕΠηΐἷς 4118“ 

1ις τιρτὰ καὶ ἀμφακὸὴς ἔξει ἐμ φηκης τη εταρ ἢ. εηἴπι ἴῃ δος σοπιροῖ, 
γπόις ΔΘ Ὲ1Ε τέων ἀκίω ἀοϊςια:ργορτὶὸ φατε σι σεηδη,. 

Αμφιϑύεια,ντθς Με: ηΐα, Η οι}. 14ι.β. 
ἀἰμφιγνοέω ὠἔ ἀν ἰτο, ΠΟ οτι δα Ν ἸσοοΙ ςαι, ἵνα πϑρὲ ὧν αὖ ἀμφιγγοῖς, 

ἔχῃς (ὅδ σιωδόχι οί ζοντας, τ ἀς αΐθας ἀπηθιρας, Βαθοας οἃ 4αϊ-- 
δι ἐα ρο[ς ἐχρουάεγς. ὠμφιγνοώ αἰολικώς ,δυχονοω, ΗΠ ειτῖο, Ριο 
ὠμφινοω, ἀ μφιγνοεῖγ, τὸ μὴ εἰκριζαῖς γινωσκειν. ῬΊατατς]ν. 1 Ρεϊοριάςε, 

ΤἿΨΦ ἀσαρτιω τ ἀμφιγνοοιυύσων ἢ τόπον, ἰὰ εξ, ἀιιδίταητιθας ἐς ἰο- 
(0. Τῆ σΊταΓ Ομ ΠῚ ἀος τίμιο. Αἰ μφιγνοεῖν, ἀμφισβητεῖν, ἀγνοεῖν ονδὸ:-- 
ἀζειν, ὠἀμφιξάλχειν σῃ οα ταπγεη πτῖουϑ5 οἰεσαης, Ρίατο τη ΘΟοτσίας 
ἀἰμφιγνοώ μῆντοι ὦ πῶλε,ἐφ᾽ ἐχές:ε ὧν λέγεις. ἃ σαιιῖας, ἡ ὅαε δὴ ἕνε- 
κα τῦτο διράς εἶεν, ἀμιφιγνοοιαύπων, 

Αἰ μφίηρνος εἰὑς, ργιυσπως, Ε εἰγοΒ, ᾧ ὑκ προτέρας γε ἀμκὸς. 
Αμφνγυήεις, ἡ .τος,οἴλισδας νττοσις ρος. ἘρΡιΒΟΝ υ]ς Δ]. Π1λά ἀ' πε- 

φιιλυ τὸς ἀμφιγυήεις . Ὑὐϑνν εἴτ, ὁ αμφοτέρρις τοῖς γῴοις, ἔγριω 
ποσὶ χωλός, οἴσεις, τεύξε κλυτὸς ἀμφιγυήεις» ἱποΊ στὰς ΝΟ] ςΔηιις. 

Αἰμφίγυος,ντιίηηας ἀσατα»: μα ὀ ἑκαάτέρωϑεν γυῶσαι, ἴ. χωλῶσαι εἶλα 
ἀος γεβέςτο διωάυδους,, ΕτΥ πγοϊοσ ἀρὰ Ποπιετ, Πιδὰ.υ᾽ εἰ μφί- 
γυα ἔγχε. ναὶ Βαίτα: ιισ γιγίπσας ροίϊαητ Ἰαάοτο πιουηῦγας 

Αἰμφιγιιῶσαι πχυτηϊατς ὃς Ἐχτγξ πιὰ ἀιηρατατο » νεῖ ἀεραηρετῖς ντγη το. 
4αςᾷ,ντ ἢτ ῃ ἀορτοήῃς ἄγοι πὶ ργοραρ οἴδιι5, δὲ νπτῖπ πὶ πηογρὶς. 
εἰκρωϊηρκοἶσ αι ἢ ἑκατέρωϑεν εἰς Πώ πόξα είν ςἢ. 

Αἰμφιδαὴς, σ᾽ λάγας ἀηςορε.ἱ ἐμφοτέρωϑεν κόπγεστι μοίχαιρα. 
Αμφιδάσεια, ντγΙ Π40 6 Βιηθτίατα, νοὶ νηάφεσιάαιις Ἀιγίατα. ΠΟ πΊογ. 
1.6 ἔχε δ᾽ αἰγίδα ϑοῦοιν δεινίωὶ ἀμφιδώσειαν, Ἰὰ εἴν, εἰξ ἑκατέρου 
μέερις κρτοσοιὲ ἔχασεν ἢ κύκλοϑεν δασεῖαν, ΡΟ] εχ [Π00. τος τι» τω 
ἀμφίαιτον ς-ερμνίω, ἀν φιδεΐσειαν καὶ ὧν, 

Αἰμφιδέδηε, ςἰτοιπηασςοηάίτατ, οἰ γοι πηαγάςτ, Ὁ ἰμφιδαίω, ἘτΥ ΠῚ, ἀΐ- 
οὐτ ργατ. πιοάϊιπ) ος ὑπὸ τῷ δαίω ρτο αϑδκειλες ταὶ αὐξιορίζει , ἐγρωων 
εἰμφυτέρωϑεν κὐριὲκ ὑκλωσε" ἐμῷ, δεδ 4, οἰτου τη ραγσοραταγ ΕΠ] Πού. 
ἀς Ηετου]ς ἰρατοικόνις δέ σφ᾽ ἐμ φιδεδήοι,ραϊαὶς εἰς οβωπάςθα- 
τυς, ἰὰ οερυ!αοτε σγαητ δ τὶ ὃς ΡΙεηὶ,1ἃ εἰ, κόνις ἀμφ᾽ αὐτοιὲ δὲ- 
δίει,ὰ οἴδ, ἡ γείρετο κὺ ἐσκορπίζετο, ἐμερίζετο, ἃ νοτο δαείω : νιἀς δε- 
δύει, ΕΙΟη τη Ππ4 4, πόλεμός τε ὥςιν τὸ δ᾽ ἀμφιδέδγεν, 14 εἴξ, αἰά - 
σῆετα 

Αἰμφιδίες, οἱ, ἀϊσαθτον ετίλπι ἀμφισέαι ΑΙ ΟΡ Π απ. δὲ ἐμφίδεα ποτ 
ττο Θοποτο. ατοηαῦ, Π Π0]},αγ}} Πα, ρ τ σε] άος, Η Ἔγοάοτιις, ἀκ- 
φιδέας αἰρὶ ἐξ πόσας διδόντες »οατεηατη ροάίθας Ἰη!ςίοητος, Αἰκφιδέ- 
ἐς ἀλυσεις κρίκοι ἀρὰ Ηετοάθτ {ένα πϑεισκελίδεςγδεικα ύλιοι Γν- 
ἢς: διωάμϑμος ἐκβαλεῖν Πιὰ τὸ ἀμφιδέας δὲδέ 5) ταὶ ϑύρκς. ΟΠ χ 
11 ς. τὸ 3. αϑοὶ ἐδὺ καρποιὶ αἰδίκαῤπια κνὶ "ἡ χίνοις καὶ ἀμφιδέας, ὄφεις, ψέλ- 
λία κὶ χελιδόγας κὶ βεβάλιαρεάνθυς στα ν ἀςοοπ) ΠΟ φδηταγ ἀμφι- 
δέες ,᾽άς πὶ Η εἰ γος εἰμφιδεὶς γτὸ «ῥειδεὸς ἐχροηῖτ,Ἰὰ εἰξ, της Ὁ 

τισυ]οίϊ παι φάπηοάμ πὶ ρϑυνάμ πη). Δ] οἶτον οὐ ΠΏ ἀμφίδεον ργῸ πο 
ΠῚ, 8. ρτὸ οἰσυ]ΐ πγατγίεις [αστο. οἷς οηΐπι ΟαἸςη τη σ᾽ οἤῆς ΗἸΡ 
ΡΟοτ.ἀμφίδεον τὸ τῷ ς-ομία ὃ μήτρας τὸ ἐν κύκλῳ ἄκρον, ὅπερ καὶ σικιίας 

χείλεσιν ἔοικε, ΧΤ᾽ ματα φοραὴ ὑστὸ Ὑἶδ᾽ γι ἀρκείαν ὁ οὐλίίων ὡνομασυβμον, 
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προ καὶ αὐτὶ ἀμφίδεα κολουῶ ταὶ » ἐπὸ τῷ «ὐδελαμξανειν ἐν κύκλω, καὶ δῥ εἰμ.- 
φιδεῖν. 

ἐμφιδέμω,οἰκοϑομῳ. [οΓερ ἃ. 11... τὸ ἱε ρὸν οἰ μιφιδοίμοιντο ,. ἴπ. οἰ γοιῖτιι 
τε ρΡ 1 σοηϊετιχόγαητ. ὙΡΩΝ 

Αἰμφιδεμάτη, ἡ μδ εἰκαίδα ἡμέρᾳ οὐρᾷ ἀρκοίσιν Ἡ εἴγε. 
Αμφίδεονγνίάς Αἰμφισέες. 
Αἰ μφιδέξιος,α, ὁνα πὰ δ᾽ ἀοχτο,Ππ Ἔγα Ρογίηάς γτεης ἂς ἀοχῖγαν ααΐν- 
τας πηάπι ρτὸ ἀσχεγα ντί τα, αιοα ραιιοῖβ νἱτίς σουτίη σις, 
σαυϊΐετασι πα}, Η!ΊΡροοτ. ἈρΒογί ΠΡ το [ξρτί πιο γεον ἀμφι- 
δέξιος ἀ γίγνεται. 1 ἀτὶ πὸ ἀϊοίτας ΖΕ φαΐ πηαπιις. Αὐἱοηίας τη Μοηο- 
ἰγ!. Οείς τυ τι ] οἱ σοιταπα!τιτὸ αἰ πλάηιις τγαχ. 1Π40- 
ταις, ΖΕ Ζαϊπιάπις ρΡΟΙ]ἀτατ » χα νεγάααια πιδηιι ΘἸΔἴο ἱησιη- 
ἐξαητοῦ στίτατ ἀμφιδέξιον Επτρ Ια. ἔεγγα πα νὸ δεῖς, τά οἰζίληςερς 
ὃς σα (οἰπάϊε ντγίηαας, ΗΟ Πλοτ οὐρα δεξιον ὃ ὃ Αἰσεροπαῖον, νττα- 
4116 πΊλη} νεοητΕ ΠῚ εχ ὥη πο, 14{1 ὠμφοτερρδέξιον. δ᾽. ΑὙἸΤΟΡ. 
ἴῃ Ταροη τ. μφαράςερον ἀϊχίτ, ἰἀ εἰς, ὠμφοτέρωϑεν εἰρεςτερόν. ΗῚρ- 
Ῥομαχ ἴῃ [ἀπ] δ:οἰμφιδέξιος γάρ εἰμι ἐχ αἰμαρς αἴώ. {τιιτιιν οτίατη 
ἰμφιδέξιος ρτον ξαυξι ὃς [ατι δὰ σααγι)νοιν Ορρϑυἶταγ ἀμφαρέσερος. 
Αἰιοχαϊηνντ δίς ΡΟ] εχ 110.2. εἰξ, ὁ ταῖς δυσί χερσὲὴν ἐνεργων δεξιῶς" 
εἰμιφιδέξιογ ἔπος,ηςερς γουθυχῃ, Γοίαη. 

Αἰμφιδεξίως, χἀπποάμι ἀοχιτὸ ὃς ἀρτὲ Ατμιοη. 1.15. διαὶ τὸ παίζειν εἶμι 
φι δεξίως. 

Αἰμρίδετος, οἰτοαΠ]ΠΠσατιι8. 
Ἀιμφιδευτατος. ΒΙ πάατ.η ΟἿ πι. ἀμφιδεύμα τὰ χρεῶ γ,αλ ΠῚ ΠἸ πλα σαί - 

ΠΙαΠ.νν Οἱ πα ί Πα} ΠΠ πη ραττί σι [α: ἃ δεύτερος ἢτ [ἀρετίατ. δεύπειτος, 
1. ὕςατος πχοτορμοτγιςὰ ρτὸ ἀκρότατος : τὰ ἀπο ης οηΐ πὶ νἹ ει - 
πχαάγιιαν σοι πχ!ατἰΠΠτη πὶ ροίτες πλμ πῃ οἰ: 

Ἀμφιδέω, οἰτοαηϊισο. ΑΡΟΙ]οι.. 2. Ατρσοηδετῖς. ὥκῳ Ὁ) ἱμιθόντας ἀἰμι- 
φέσεον. 

Αἰμφιϑηρμαμα οοστοηάο γαῖ ἄςσετῖτο ἀς: νεὶ ἰάδ αὶ η1ο ἃ δηρκαίομαι. 
δίπιουῦ ἴῃ [4π1Ὁ.(6 πλι]ἰογς. γωυακὸς εἵνεκ αἰμφιδηρκωυῆώοις, 

Αμφιδηΐριτος νίκη,ποερς νἹέζογια, ἐμφισβητύήσημος » Τ πυογα. αἰμφιίρα- 
φος, ἰμφίδοξος, ἰσος" σιὸς. 

Αἰμφιδιήτισιγίϊμης γο]ατι κρίκοι δεκένοι ἀρὰ ΠεπΊοοτ. τοῖτς ΗΟ. 
τάςιη ξογίαῃ 4.1 [ρτὰ Αἰχφιδέες, 

Αἰμφιδιαίνω οἴτου πα ἰγγῖσο, "ἢ Ἐρίβ τα. 
Αμφίδιον αρυ ἃ βτοτίαινατα (σγίρτα πα οἰδ ργο ἀμφίδεον “πο ὅς ἰρίς 

εἰ αἷς τὸ πέριξ τῷ ἡ μήτρας τραχήλε οἰτοιιηξς οπτίδπι ςΟΠ]ὶ πλα- 
ἴγισις, 

Αἰμφίδοχιυιοιιλίϑον μέγεϑος ἔχοντες. Ηεἴγςἢ. 
Αἰμριϑδὸονεί σττίη ας ποτ, ἴῃ Ἐριρτάμη- 

Αμφιδοξεω,διτο γιγάπηαια ραγτοῃιτοριτο ργοϑαδί]ςπι. αἰμφιφὸ - 
ξώ «ἴδε τ ἰϑείκης ἀς ἴταςὰ ἀτηθῖσο. Ρ]ατάγοἢ, αἰμφιδοξούσι δικφες α)» 
Ρατας πιάϊοαπι τ ἰξητοη τίς. ἐμφιδοζεωῆνον , ἴῃ σομΓΓΟΙο ἈΠ 
γειηίδεης, ςΟΠτγομοτ 11 αἰ μφιδοξ εέ μεμα βιξλία, τα εἰς, ὠμφιβανιόυῆνα, 
διά. 

Αἰμφίδοξος, ὁ καὶ αἱ, ντγο Πος τοξεστί ροῆϊε, ἀυῖα: (δητοητία » δη- 
«εορονάπδθηις, ]αΐ ἴῃ αη οἱ ρίταπὶ οριηἰοηεπι οαάίτ. ἀμφίδοξον φιοά 
Ἰητοῖ εὐδοξον δ ἀδοζον εἴς, πεὸ σ]ογῖα πες ἱρῃοπιιηϊ Ραμ τιιδν 
ντιγίαἵηας ραττίσερς, ΑὙ Δι 4. 1 ρταίατ. Βαποτῆοη. 

Αἰμφίδορφς νττίησιις ἐχοοτίατας γε ἴῃ ΕΡ σι οὐ Καὶ σκυτος ἀμφιδόρρυ «᾿ς 
κτον εἰχαἸνέω, 

Αἰμφίδαλος, πᾶτι5 γτγοσιιὸ ράγοητς ἱέσιιο, δι ἰρίς ὅτις. 
Αἰμφιόραγες Ἡ εἰν ἢ. ἑμοίτιον δεωρθσωπον, ὃν τῷ πεποικίλϑαι τί αὐτία! ἔ-- 

χὺν ἔπιφανειαν. 

Αμφιδρρμία ας, ἡ δῷ Αἰ μφιδιρόμια, τὰ, ἀΐε5 ατᾶς ἀριιὰ γετογος » ἃ παῖο 
ἱπίμητε φαίητιις, 410 ππαηιις ἐχριιγσαθδης χα Οὐ τοτγι οἷς Π11- 
ποῖ ἔπογαησ ρεγβαη ἐξα, στάσις δα ἔοσιιπη ξεγεθαταν ριιθγοπιίτ- 
τοδαητύγαις ἃ Ρτορίηαιῖς ρο] γροάες ἃς [ξρία πιαπότιπι Ιοοο, 
Ρυετόσας ἀςοῖπλο ἃ ρᾶττιι ἀϊε ποπηδα ἐπλροηεράτωγ, 5014. ἢ] ς 
ἴγοι Ρίατο ἰη Τ]ιοατετο, τᾶτο υἱὲ δὴ ὡς ἔοικεναόγις ἐγζονη θη. τι δῖ- 
Ὑχοσε συγχαΐει ὄντ) 3. ὃ τόκον τὸ ἀμφιδρόμια, ὡς ἀνυϑως ἐν κύκλῳ, πε- 
φαϑρέκτέον τιῇ χύγω. 

Διμφίδρομον, βοχαοίαπι, αι ἃ οἰτοιιπῆσχι (Ὲ ἵπ συγος ὅὲ [ρίγαπη 
φΟἰ τσ. τρντγί πιο Ραγα αι ρηναὶμιφίδ' ρρμον κα μα» ἱα οἰδ ῆθε δ᾽ ρρώον κὺ 
χλοτερὲς αὗρατρέ χον, θυιξξις οἰγοαποιγγοης ᾿ Θορμοο].ἴπ Αἰᾷςς 5» [4 
εἰκ, τὸ ἐλέκοειδεὲς » ὃ βαπῆ ίζει παῤ ναῦς. Δα Ἔτίαπη ἀ!οἴτατ δας ρ τὶς 
εατίας, νι εἰζ ἔγοτα πὶ δ᾽ σα! πν.δτγαθο 116.10.. ἐν τοῖς χτὴ ὃ πόοϑιμὸν 
τόποις εἰ μφιδιρόμοις ὅσι χὶ δυσέκπλοις δεὶ ταὶ παλιῤῥοίας. ἀεηϊηυς ἢ- 

συϊβοατοιξ ἐκοιτέρφυ μέροις θεὸ μῆμον.ἰχαιτ Η οἱ γ οι." ὠρρηγου μῆνον, 
ἢ ὁρμῶν διά μῆμεν ὡς Αἰρούλος ἡ δ'ωγνοῖς. 

Αἰμφιδρυηῆαντα ἀπ εἰὰ,ν πάτα ἰασογα ἴῃ ἘΡ στὰ πλπι. 
Αἰμφιδρυφὴς ἐος͵ αἱ κὶ ὅν ἢ 

Διμφιδρυφὸς,ἔλοϊεπι οἰτοιιηἰλοοτα τὰς οἷ Ἰξλιι πη, ντγαίσιις ΓΟ Ππις σα 
πᾶς Νλπὶ δρύψω εἰς ἰασοταε. Ἡσηι. ΠΠ|π4. β, οὔ ἢ κὶ ὠμφιδρυφὲς 
ἄλοχος 1. εἰ μφοτέρας σαὲ παρειαὶ κατεξεσμῆθη. 

Αμφίϑυμος, αι α[ῇ ἀμ φίδιωωος : ντ ἀριια ΟΠ πταοίαι πὶ ὠμφίδυμος λι- 
μἰμδ,ροστιις 4] σοπχίπος δάϊτιις ἄτας ἰηστοῆας παῦε, νο] σαὶ 
νττίησας (Γαδ τὶ ροτεῖτ, ἀποθιις οἴξιτς πααΐθιις ράτοης ἐρη!ύμς - 
ἀλη ργαδοας Πάτίοης Πτ:δέδυμος λεμίω ἡ :ἰξ ἑκα γέοφυ μέ ρρις ἔχων, 

᾿ εἰσδ' ὑσεὶς ἢ παάνταχ ας.) κοι τεάδιυσιν ἔχων κα σκέπίω, 
Αμφιδες, ᾿άατας, ἐναγυ σαίάν Ὁ. 

Δαριειμῆν 9. ὁ ἐνδελυυλ 9: ,γο τας, ΒιιΔ Οοπιπιξησ. 

ΓΔ 

ΑΜ 
Αἰμφίεκτος, Εἴ εἶν. χιτὼν διπλοῖς Ν ἀτιη,ἀο ίπαπι εἴ. 
Αἰμφιΐλικτος τροχδεντ τᾶς Οἰτσα ΠΟ] 0115, Ατατις ἀς {πῸ]115,π αὐτες γί 

ἐν αἰ μφιέλικτοι. ᾿ 
Αμφιελίκτος, νἱάς Τεράτροχίθ:. " 

Αἰμφιελίσξειν αὗριςρεφειν.[)ιοηγί ἐς {τι οὐδίς, 8, Αγατιις, 
Αμφιέλιοσίθο, νττίηαμς ἀσίταταϑ » ντ παιιὶς οἷα: γετίπααο Γοπιῖς [Π15 

ῬοΙΠ τατον οὐμφύρης. Ρ᾽ τίν. παιῖς ἀρυα Ηοπνος. Ο ἀν᾽, ἔ,γέαρ ἀμφίετ ῦ 
λίοσας ςσα,Ιὰ οἰζ, ἐμ φοτέρωϑεν ταῖς κωπαις ἐλαυγουΐύας, καὶ εἰς ἐκάτε--.. 

οὰ τὸ πλόδυροὲ φρεφυμῆψας ἀμφιελίασαν μβνοινίω κῃ ἘΡΙΟταπη πη ασίτά- 
τιοηο πὴ γττη 6116 ΡΟΠμΙτατα ἢ}. 

Αἰμφίελ 6. ἴπο ἰημ  ἀ1 4, φϑονίϑ-, ορί οἴτις. 
Αἰμφίεμανϊηάιο, Βιιά.1η (Ο πηπλεητῖ. 
Αἰμφιέννυμι,μ. ἀμφιέσω,  ἀοΠηοἱνδύομαι. ΑἸ Πτορ ἢ ἰπ ΡΊωτ. δὸς συ ὑδι τὸς 

πριβώνιον ἵν᾿ ἀμφιέσω δ συκοφ αὐ τίλυ τατονὶν ντ λ!Π Ο ΠΑ]: ατΟΥ ΠΣ 
Ἰηάιαιη, αϑοὰ τὸ ἕω ἔγωνοχ 40 ἀν Ροῦ Ρατάσόϑθῃ δὲ εἰνύω, δὲ πηι, 
ταῖο ὦ ἴῃ ν ἀνυω,νηάε ἐμ φιέννυμι » Ετγτπο]οσρατίταν αἰ αυαπέος 
πρῆσιν,ντ ΟΠ ν, ἀμφὶ  κῶφθ- ἔσσω, τὸ ἀμφιέσσω, νης ὠμφιέ- 
σεῖς ὃς ὠμφιέστωσα. Οὐν [Π μια τἀ αἱτι ἀρμφεεννύων «δ «ρεσβυτέρρις, Ὁ 
(εαϊθιι5 γοίζες ργαθθης, Ῥ]αταγοῖν ἴῃ. ΡοτίεἸς, ἡμφιοσμῆθθ- χευσίτ ὦ 
“ες, αὐγοας γοίξες ἐπάμτας, ς᾽ απις. ἐμφιέσω εἴαταν ᾿π ἀπάτη νΘοὺ 
{ιριοηρτο ἀαῦο νοῖϊος. ΗΠ οπλοτγ. δερματίνοις αἰμφεέννυται χιτώγας. Ν 2 
ΖΔ02. ἀς ΝΑτα!! ΟΠ τ ΙΓ ἐΠ1,αμμφιεσοίμν(Θ» αἰφθεερσίανν ἱΠσΟΥΓι τος 
Ῥταπι πατυγαη πάμοης. ᾿ 

Αμριέπω, ρατο, ίοιιοο, οπηρ[ εξ οτντβδεέπω,Γοσο, οἰτοιη ρον ἴσγιο, 
ταςοτισιγο, τασο. Π1αα. ἐ, τοῖον γὸ ἔχον πόνον αἰμφιέποντες,, 'χος εἰϊ, 
αἷδὲ αὐτὸν ἐγεργρειῦτες ἰ ὉΠ Ἐς ητοονἰαογαητοςορτο οὐίδγαο [ἴθ τὸ τ. 
Ατσοι. ΡΟ]. ἃ ϑάνατοι μείκαρες δειγίω) ϑεὸν ἀμφιέπουσι. ρτο ἴδιο 
δὲ τιοου [θ᾽ ἀθη., σκοπιειὶ οἱλὸς ἐν φιέπεσκε. Ιταιη ὑτο τγαέζο ἔδις 
τοηθο,, δι φάαρτο. ᾿δη οπη, πυδώλὶ αἰμφιέπεσχκειτεσεθατ, [46 πὶ 11. 
Ζ.. δαίτίωυ οἱμφίεπον ν ΠΟυιυἿη} ἀσ!τάθαπε. Οχροπίτηγ ὃς Ρετίξ- 
“ποτ νῦ ΠΙα.λ, ὡς ῥα τότ᾿ ἀμφὶ "δυοσῆα δοιΐφρρνα ποικιλομή πίω πρῶτο 
ἐς ὅπον πολλἱ τε κὶ ἀλκέμοι. 

Αἰμφίςρῃ »γη 0] απὶ ἀτηρμ! ογσαπῇ ἀϊξειπα, Τ Ἀςορἢταίξ, ἀε οδυῆς 
Ῥ᾽ δῆτ. "στο τογῖῖο σαρῖτο 2 8.14 εἴτ, ἐς πα ἀϊάιιπλ δὲ Τππιΐαρτῖτος, 
ΟἸΠη, ἡ μίηλ ΘΟ», ᾿ 

Αἰμρίεσμα, ατος, τὸ ν εἴπ] πιοπέιιηιν, ἰΠΔατα οητα ΠῚ» ΡΙατ.2.4ς Β ἐραδ]1ς., 
σκεύη κὶ ἀμφιέσματα. « ᾿ 

Αἰμφιεςρίδες» ροηυ]α, ἀμφιβοχαίων γγύ..ν]άς Ρ ΟΠ οαπὶ 11.7.8ς ἴῃ ἀ{--. 
ἔτίοης Ε φεςρίς, 

Αἰμφιετάζω, 4ε πὶ 40 ἃ εἰμ φιετίζω, ἀμφιεταζω μῆψας ἀτοπι ἱπῖογργος 
τατιιγ Η εἰν ο ταὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν πϑδλερχουῆνας 1 εἰς, φαοταηπῖς τὸς 
σιγγεητος δέ Πα τη οἱ. πη γοἀοιμτος. Ξ 

Ἧ ᾿ 

Αμφιετεῖν, σιοταποῖς Δογ ἤςᾶτα, ῳ 
Αἰμφιετὲς, ΄ιιοταπηΐς. ᾿ 
Αἰμμφιετηρὲς ἰδὸς,ηἰ, απ αιοά νῃοαιοααε ἀῃηο σοἰοἴσγαταγ, Ὥ 
Αἰμφιζαϑω οἰγοιπχίξ ΘΟ. ω 
Αἰμφινκὲς ἀπςορς,ντγίη 6 ἀσαταπη, ΗΠ οἴ οἶι ἀμφοτέρωϑεν ἡἸκονηυδλον 
Αἰνφιϑεύλαμος,  ἰτγυπαῖας ἰητεῖ ράττος σά 1Ές1) Οταοὶ Πιυμηνογατ. ᾿ 
Αἰμφιϑαλὴς,εος ὁ κὶ εν ἱτοίσοης ντγίησας, οαΐ ντογηιιο ρατοης [Προτοῦ 

ἴἴες δὲ ἤογετ, ἀμφιϑειλς ποῶς, ρυ δ είςεης ριιοτ ΡΙατατιντγιηπ ας ράσο 
τϑητοι μάδεης, Ρίατο [10.5.Δὅς Τιερ δυο ορροιίταγ ογρμαπας,ς 
ἐτεροϑαλὴς να] ἀϊείταν αἰμφιθειλὴς ποιῖς ὁ ποιήσων εἴμφω «ὅδ᾽ γονέας ὦ - 
γα ϑηλὴ σὰ] γι άς οἵ 564]. ΄ ᾿ 

Αἰμφιϑώνλω, γηάϊαας γίτεο, νπάίις βογεο, ἀμφιτέϑηλε χάρις, π Ἐπτ᾿ 
ΡΊ στα πηπηαζ. ΜῊ ν' 

ἀμφιϑεύλα ῆθ- πύλις νεὸς 418 πγατὶ οἰγ οι Π] αἴτας Τιλαῖο: ππατὶ οἰγοιμις 
ἔα ντ Οοτίητβι5. 51ς ἀμφιπλὰξ » το! ας πις ἀο Δπλθῖτι ρτοοίπ τοῦς 
ἔζα οεἰγοαπβυο πιάγὶ » νὰ Ρ]τη.Ρο }.115.9. ᾿ 

Αἰμκφίϑεα, ΑἸαρί τις 4,.,ἘΡῚ] Ηοιταίζοταπὶ τοσὶς γχοτ» Ρ] ταγομ ἴῃς 
Ῥαγα!]εὶ. 

Αἰμφιϑέατρον,οοιις ΕΧ ΟΠγηΐ ραγτε ἤρεξξ Ὁ 111ς, απ) ΡΠ τ θατιιηι. 
Αἰμφίϑειθ-, ργορτίυηι ἀςογάοτις Οεγογιςναριὰ ΑὙΠορΗ. 
Αἰμφιϑεῖναι ΟἾτΟ ΠΊΡΟΠΟτο, ὅδη ϑεῖνα)» αν ἀἰμφιτίϑημι, 
Αἰμφίϑετος φιάλη; Π] Ομ. 1Π 14, Ψ' ΑἸ μφίϑετον φιάλίω ὠπ' ύρωτον ἔϑηκεν. Ατὸ 

τιουσις Ὁ μαίας Ἰοσιιην οἰταης, ὁ τὸ ποτήριον λέγοι, ἀλλὰ χάλτο 
καῦν τι κὶ ἐκπέταλον λεβητωώδες, [οιτὲ νττιηα δῃίατιση. Ραγῖδοτο 

Ὠΐὰν αἰμφίϑετον, εἶπ ὑϑιόνον ἰητς ΠΠΠσ τ, οατογα νἱάς δ άςπι : ὃ. ρα δοῦς 
ῬοΠῺυσεπν [15.6.ὃς Εὐήζατῃ.ἴη Η οπγογ.ϑυ]άας ΟΧρΠ σα σεηὰϑ εἴπ, 
(ε Ιεθετῖς ιιοά νηάεσυάαις ροίπτ δ Πίτοτα. 

Αἰμριϑέω οἰτοιπηοιγγο ἴῃ οὔθ Ἐπὶ οαγτο. Αἰμφιϑέοντε αἰδιβάγλονται δυ-ποῦ 
“κῶς Ηείνεμ. ᾿. 

Αμφίϑρετῆ Θ’,σοποτγεῖιις»οασαίατιις. Ξορἢ.Ἷη ΤΆΤ ας ἢ ἰμφίθρεπον ὧ- 
μα ϑρέμαι ἰηψαῖτ [ατογρτγος,, τὸ πῆξαμοοσοτο, ἀοηίατο, ἰριτο νο!ς 
σουθα]αγο. Ἔ 

Αμφίϑυφρονντείηαιο ἰδημ4 ΠῚ Πα οης. δῪ αἰμφίϑυρον, Ῥοτ ὈΙΟγαπὶ ἰᾶ πος 
αὐτά πιν 1 Ἀδοοτῖγ. αμφίϑυρος οἰκία ἀοηγὰς Πα Ροΐτίοι τι Βαΐετ, 

Αἰμφικαλύσηω, ςοπιέσοιντοσο, ΟΡ σατο. οδιπιύτο, οἰτοιιηι4}10., οὐ- 
οαρογείγοιητορο, οθτοσο αϑρακαλύπηω, Ἡοπι. καὶ οὗ στίκος ἀμφεχοαῖτ 

λυψε,οὐτοέζο εἴγροο εἴπ ργοτοχίτ Οὐ ν Πδν, ἔρος πόλει ἐνφικαλύς 
ψώ νιδὶ πιοητεηι οθτεηάήετς Ο ἀν  ξι κεφαλὴ χτ' ἑεώκος οἰμφικαλύπ 

ψας, σαρας οδυιο αθης ραπηοίο ἁπιίσα!ο. .]} 
Αἰμφικαρὴς,νττίηαις σαρίτατιςννο] ἀηίατας. νά ς ΕἸΜτατμ. ἴῃ Ἡοπιοῖ.ς 
Οὐγ τ αρυ Νἰςληά: ίςορϑ. ἀἰμρικοίίωθ. Ἰάσπι ἤσηπίξ, 

Αυφί- 



ΑΜ 
ερδκὶ ὁ δίσοτισν τα ξξαιην ραγείδιις ἰητογ ἰς ορροῦεῖς 

τς κπηϑες, Οζα, νείοαυς αι ιέξιξου, ΡΊ τοννο Ααας δι άηλ, ὃς Δτάςοει" 
Ὶ Δεοιμρυΐ τπεορλτ ἀππιραωρ. ΟΝ 
.᾿} τις, ποτάσατα πιοηταηι πὶ αιοι ἃ εὔςρα ἀἰςίτιιγ,, ἴτὰ Ἐτν- 

᾿ πιοΐοσ 4"] αἷς ηυοίάἀ ταν οτίαπι ἐχρόύοῖς τέμὶ αρὼ τέ ἔκφυσιν σα 
᾿ σευρωγ(ρτισιὰ {ΙΓ ΓΟ! Θ᾽ ΟΓΒΛ 0  ψὰ τὸ ἤηϊλον ῬΡνο δος ἰμ ἠλλον 

᾿κορργτεγρρδύεσιν ὠοκίων, δεαὶ τὸ «ξδὺ ἀρῶ ΐμοις τὴν καίνπων οἶδ αἰχύρων ὅδη- 
 χυδείοις ἢ) εἰς σρρφίων, ΟΟἰη τοις ἐτιχῃ οϊ ῥ᾽ ἀςηδα αν. Ν ἀτσιὰ, 

κεαΐσαις τειχίσας οἰτςαοἰςιηάςης, Οὐγ!ὶ ξ, τὸ μέλαν δρυὺς ἀἰμφικο- 
 ἀἀστις ἱναιυνάξης, γ᾽" κεάζῳ. 

φιχείρω, οἰτουρτοη σον δα ςτοῦ ἐμφεχαῤη, ἴῃ ἘΕρΊ σγαπΊ. 
ἰλάυγις, Η εἰγοῖν κατ᾽ ὥμων «Ἀριχρέμασος ἰσόῤῥοπος, 

χφικέλεμνον Ηςίγεϊν. ἀμριβιφὲς, νοὶ ἰςέζιοα αὶ ἀμοῦιις Ἰςξεϊςατῖς 
᾿ςοπιροτίαῖα. 4]"} ἐἰμφίξνλον, 

Αἰμφικέλουθος τείφΘι, 1 Ερ στ λγπη. 
ἱκελθ- χλίνη, εἰ εἰν οἷν ἐκοιτέρωϑεν ἤχεστε αὐακλιντη βίον, 

γ ον ἔἰ εἰγοβ ἀἰς! ἰσγιθιι πϑούτ μον 
κεύϑω τοηῖορο οἰγομηιερο, τἴβιχρυ πω ΝΣ 

Αἰμφικέραλ Θ..ν,᾽ κα αὶ ίσορς., γίγας φαρος Ἀαθςης, ἀμφικέφαλ 2. 
᾿ χλίνη ἰςέξις ντγιπαις ρα ϊαηατ ἢ ὕςος, ἑκατέρωθεν αὐα κλίσιν κὶ τον 
᾿ φχεφάλαιον ἔχαστε, ρα ΡΟ]} ἰεσ.. ἀμφιχνέφαλθ-. Σ 
ἐὶ ἐρρμᾳι, οι οἰ απυςητοτηραίί αι ςοπαποτοτ, Δ ΡΟΠ]Οη ἧς. 
Αἰ μρικίονες, Ευΐζας. οἱ κίοσι κύκλῳ οὐξλεσυλω, ἀδοιςἰγζι πῆς ιγοα ΠΟἷμ αἹ - 

οἷς (Ἐξ ητὶ γι αἰμφικίονες ναοὶ ἀραὶ ϑορῆοςϊ. ἷ 
ΑἰμφίκλαςΘ. ὁ καὶ ἐνοϊτου το γλέξιις στ αὕτοϑεν κεκλασμθθ-, αουὰ 501. 

χείψενον ἀμφίκλαςον αλιπλανέθο σκολοπίγδδυς. Ὁ ἢ 
ΠΡΕΝΝΝ ὙΡγισγως ἰρίςαγυην ὀχοιτας,, 4. δί καύςες ἀἰςίτατ, Ηο- 

δ ω..ο. 4] νεγίησιις ἀΟ᾽ αἶτατ. , 
Α "λθονπάϊσας συ» δὶ βέχυς, ἀμφίκυρτὸς" ἀμφίκοιλον ξύλον, ἐν 
ἢ πε φιρτία τἰξαρτήσαντες οἱ ἐργέται βαςἀζεσιν. σιαπιημ ας » πλμ]] 

 Μξτγλιϊ. 
Αἰ μφίχοιτος,» ἰςξξι: πὶ ἀπιίςη ς εἐἰμφίκοιτος, ὁ τείπος. 
ἰμφικνεῖται ἧς τινα κωμίωδ, μοταε οι 1η ας ηΔΠῈ ἈΡΤΙΠῚ, 
οἰ μφιχνεφῆς ἐος ὁ καὶ τὶ γγεγίδαας οὐΐξατας» νηάϊαας πεθυϊοίας» (4- 
Ἰἰφιηοίυς, 

Αἰ μρίκονλθ.- νεγίπαις σ᾽ τί πατις, ἷ 
ἐ ον δ κὸ ἶ, νοαςομηαῃς ςοπιατας, ἀρὰ ζοηΊδης. φυλλωδης 

εἰγο. 
ον ψτγίπυς (οἰθάεης, 

Αἰ μφίκορρς διπαςε τις τητογ τγος ἔγατεος, 
Αἰ μφίχονεος ὁινοάεσιπαμις τίς ἰδρτυφ)ςἰγοαπαμασιις τάξις, 
, χδαΐνῳ, κὶ 
. πε κὐΐῥτο,νι το, νπάίχεας φαλτῖο, 

᾿μφίκϑανξθο.ν, ὁ χὶ ἡγνττίσαιις ῃιδεης σἸρατ, οἱ τερον μφικέραλθο, 
Αἰ μφιχρεμος. οἸτοιτηροηάςας ρα ηΠ]15,1η Ερισταπγηι, ἀμιφικρεμκῆ ὦ- 
μω; φαρέτραν, ρεηάεητοπι οχ διιπχετίς Ρἢ ἀτοτγα ἢ}. 

Αἰ μφίχρημνον, τὸ, ντγίησις μταοιρί τα πὶ μαθφαδος Γο ργῶςορς.Ρὸ- 
τἰςυϊοίμτη αἰμφίκρημγος ἀἰπτέτη, γτγίηας ρισγαρτα ἔταις,ἱιρογίου- 
Ἰοίὰςίλη. αἰμφίκρημνον ἐρώτημα» ἀποςρ5 δζ σξαρτιοία ἰητείγοια- 
το, ΝαΖβηζει. 

Αἰμφιατύονες, ςοπίξεϊις αυΐάαηι βαῖς Οταοοτιπι δὰ ΤΒοτπι ΡΥ ]ὰς 
ξοηυειίγς (ΟἸ τις :αὉ Απηρμγξξίοης Πευςαἰ!ουῖς ΕἰΠο ἐς ἀϊ- 

᾿ ἐζυ», αἱ δι ἰρίς ρβϑρυΐος αιαπιτοσαάτγες, δά σοηυξητας ςοπθο- 
ςλὔϊπ ἀιϊοίτατ. ΗἸ δυτοιι ἐγαητ ππογο ἀποάςς:πι, ἴοοε:, θο- 
χες ΡΟ ΓΗ θυ, Βατοτι), Μάσπεῖες, Ομ ι, Ρμτίοτα, ἹΜοϊιεαίδς, 

οἷορες».“Εηΐληες, ᾿εἰρδι γ ΡΒοςεηίες. ΑΙΤ] α τὸ ἀςοοὶς Ὁε!- 
οτιπι οἰϊοητνῆς ἀϊξζος ραταυι ἀμφικτ υἱογὲς ΦΩ1Πὶ Υ1Ο 1 ἀϊσιιη- 

τ, δ 014, ΡΊ η.ΠΠΌτο 95. Απιρ ξεν ουυ πὶ σοηαδητι Π1, ΡΟ ἴση 
τασςοϊα' ςοηο Πυ πὶ ἀρρε ]ϊατ. ΑἸ !αυχπάο ἴδοις τγαάαητ ϑτγαῦο δί 
Ἰοηγίϊῃς, Εγαΐσι ΟΕ]. Ῥοςεῖ ΡΙαταγοῖ ἴα Ῥάγα ]ς], ἢς ἀϊέτο»ν 
ἩΠῸ ἡυ οχ νεδίδυς δὲ ρΡορυ]ῖς Ἰμάΐςες ἀς σε αητατ. ἀμφικτυο 

Ο σερΡ Ἠετζοδοῖο ἀ σαητοτ ᾿ΐδτο ξρε᾽ πιο ἀμ τεπιρίαπι αυοὰ 
ἴ ΒείρΒις ἀεβαστατατ οχιτισπάμῃη ἰοςάταητ, οἰμφικαψζονων ἵνα!» 
ἈΠΙΡᾺ ξξγοπυπι (ςἀΠ|4, Ηετοάος. 
Ἂ ἰχτυογίδος δήμητρρς ἱρὴν ,) Οειοτῖς Απιρμἰ ξεοηἱ ἀϊς το ρ] ΠῚ» 

Ἰάςπη. Ἥ 
Ἀιμφικτυονικοδ' πολέμου, πιοπηϊοῖς Ὠοτη ΟΠ πη. Βυῖς ἀμ ργαίιῖς ΡΒῚ 

᾿ς Πίρριι»τεχ Μαςεάοηϊς αἰμφμυτυονικαὶ δίκας ἐπάγειν τριιά «απηάςαν, 
ἰά εἴ, ςαυίας ΑΠιρμιξεγομίςας ἐπηρίηροτς. ἀμφί υονικρὲ σου - 
δεια, Ατηρ ἰξεγοηϊοΐ ςούμπσπτας, "]ατατοῖν. πη ΤἈοπι τοοϊοῖοο: 

᾿ αἰίωπι ΑτορΕγ δξιοπ  ςαπι, ἴῃ αυο οχ ἤοσηλις σγοιθὰς ἀκ] «δι 
Ἰυάϊςες ἀεοετηςῦδης : αι ἴσιιάτως δὰ ἀιξοιτας δί Ἰῃς ἸΟοοτατις 
Αἰπρξἰ ξιγ οαυ ΠῚ, αἰ μφικτυονίκε ἀοιτυτοι διά ς πη. 

Αἰ μφικτυὼν, ὁ, Α παρ Βιξξνοη, ργοργίαμη υἱτί, οὶ ἃ δῖεπο]ο εἰ ἰη οχὶ- 
Ἰΐατα ἀξζυς, ΡΙαταγοῦ, Ἐμύιτ δατοπι ἃ πυρί ξένου Πευςα]οηῖς ἢ- 
Ἰΐας,ντ (στ δίς στερμαπὰς τὸ ἀϊξλίοπε φύσκος. γηάς ἀμφικτύον- ἱ- 
εἰν, Ἀτηρμἰ ξἔγουις τεπηρ πὶ μῖχτὰ “ΕΙΟραπὶ Βυμίμμ δὰ Τ ςτ- 
ΤΊ ΡΥ 15. σγοάοτι. "δ.7. 

᾿Ἀμφιχύπελλον δέκτας, ρφου]υ πὶ γοτυπάμπι, αὐτνηάίαις ἰηττὸ βοχᾶ, 
 Πιλὰ α νῦϊ Ἰτεγρτες ἐμφικύπελλὸν ἤγρωω ἀμφυτέρωϑεν κοῖλον χὶ πε- 

εἰφερὲ ς» δῇ χείπηλον, ἔγϑα ὁ «συλὸς χεῖται, ἃ εἴϊ οἷγΘ-. Ν 411 νεττῖς 

Ῥοκυίαπι ἀἔξιθες βέξιπι,ΘαΖα οχ Ατηβοιο!, ᾿ῦτο τοῖτιο δηΐτα, 
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42Ρ.4.γεττίτ ροου μη) ριοπηίηινΩ) ν Υδὶ αἷς 1] ς φοἱ]αὐλς διιοτὰ πὰ 
οἵϊς ροπηίπαςντ ἴμης ἀμφικύπελνα, αὶ αἴξ ροςυ οι πγίπα,α]}} αμ- 
φικύπελλογ ροσυ μη γεγιηαὰς δηΐἌτα 1» γεγο Αὐβζοις τς, προ 
μέαν γὸ βάσιν δύο ϑυείτες εἰσὶν ὥσοερ ἡ ἢ ἀμφμινπίρλων. ΡΊιπνως Εἰ 
τλιτιθιις θιῖς ογοα ἴπσμΐου ἀγουγ( αι} γέζυς ) ντ αἰτὶς ἰητι ξητ στ 
Της5 ἐχολοτ. Μαγτίδ]ις ἰητς Π]ςχὶς αβοὶ ἀἰμφικυπέλλων, ἰογ!  δς, μὲ ἀυο 
«ςηίξατυγ Ιουραιο ᾿Νεοτς βιηάιςς δι» γιάς Αἰδευαιην (Ὁ. 
“ἃ, δ1ς στα λυ γῆν τοτα ηἀττατο ὅς οἰτουτῃ γοςδμυὶς Ατιΐζαν- 
«πὰς, Εὐϊι Ηοηλ. ΕΠ 1χε.κ΄. 

Αιἰμρίκυρτος, νιτίηαιις ἀςς] μὴ: ὃς ρ ρθοία», αἰ μφίκοιλ Θη, μα ἤρυτά Γιὰ 
πᾷ 'ς ῃοἰτεῖς οουϊις ἐχμιθετ,αυληάο οομάνηι ἰδ! ρίςηα εἰ, [η- 
ἐς οἴληι αἰμφίκνρτον,"}σ πμ πὶ αμούἀατῃ σαυαπν νοσλθαητάυο ο“ 
στα σοί μήτι ε τᾷ συοι «τΊλΠῈ αὐαΐφορρν ὃς ἀλλακτὸν ποτηΐηα- 

Ὀλητ, Φοηδονὶς τὸ ᾿ηουπὶ εἰϊ ηαὺ πο] δι ς 51 φυϊδυίάαπε 
Ἰοοὶ: ἃ βιιπιιης Δφιιαμ σοἰδιττοτινίγιυαις αανα!δις γῆς ρτο- 
Ρεπάςητιθας, αἰ μφίκηρτος στλίωδη, ἀϊτο τἀ τ. ππαῖου [η4ν Μαιτίδης 
(τιληθο (ἀργὰ ται οεγαπν (οπη!ρίςαα ςοπυοχίτας εΓροΓ ἀςςο- 
αἰτγαῃγοαιλη) ογοῖς οους πους οἰπράτατ, υεἴ αυαηάο μπᾶ ἐς 
Ρίτοο οτὺς πιϊπιιςῦς, π)ς ἀ᾽ Δι} ἘΠΊ  τΙΔ ΠῚ ΤΏΓΟΓ Ρ᾽εηδηη ὅς {ε- 
παϊρίςηλπι οϊεηἀίτ. ΤῊ. οη ἱη Ατατμπιν δ  ἀςτοῦ. σζοτηυταπν ὅς 
φασι πὶ ζδμς νορου τ Ξοϊϊημς Ασ ἕοτε!.2.ς Οχὶο ἡ γὸ ἃ ϑεῖα γέ- 
νεται αἱ ἀριφίκυρτος κὶ κοίλη, 

Αἰμφίκωκ Θ- κλίνη ὶ κωγακεκολληυῆδη ἐν ἢ ἑορταῖς ἴις ἀϊξλλ οἴ ἃ ΡΙλίοπε 

δρυὰ Ροϊϊμοςηι [0.10 ἐς τυ, αἰμφήκολλΘ., 
Αἰμφιλάθο, γεγαιιε πλδηὰ ἰαμς. 
Αἰνφιλάλοις χεέλεσηγαρυιὰ Ατοϊορἤζη,1 ἱπερτὰὲ Ἰοφιαςίδῃς. 
Αἰμφιλαβὴς. ἑος, αὐ πἀὲ [υρροα!ταης. Πηοσηυς, ΓΟρ οἰ, ησοης, ντ 6 σ 

Ρις ἄς ἀμαθις σοπλρίεξλι πηαριθυς:αὉ ἄμφω δὲ λα μζαίῳ, τάςίτοο 
ιοηιις ἀρ! εχ δὲ ἀηςερε ροβοδτνααίι ἀμφιλαξη,αυ δ νιζιως 
«ις τοπογὶ ροίπτ, 8. αηία ἀμρ οὶ ἄς, ΑΙ λπάο ορᾶρις, δασιὲ κὶ 
συκνὸς ΠἸΪ ταις σοιπάταδνν π) Ὀτοίας, :ΊΟαΥΠιις Ῥοετα, ὕλῃ δ᾽ αμ- 
φιλαφὴς ν θεπιοτιδιις ἀςηί ὃὲ γπάΐαας οἸηξία,, πειηοτοία. [τε ῖὶ 
φαἰ δας, αἴτατας, αἰμφιλαφὸς κόμη, ἀς οἵα σοτηα, ΡΠ οἴἶγας. ἴθ Ηςς 
τοῖς, Ηετγοίοτ. ἰμφιλαφέας ἐλέφαντας φέρει, ΟΙερῆσητος ἔεττ ρτο- 
ταΐθηεας ντγίηαι6 ἀξητιῦμς 1οιαςπ)νϑέρρς 9 αἀἰμφιλαφὲς, αἰξας 
παῖδ} οἹ αἰμφιλαρῆ κτήματαγεστοσ α ροομουςς ὃς μιαχτπις. 
εἰμφιλατούς γῆς χεῆ ζοντας, ἀπποηα: ροθατία Ἰαοτάρτε: αἰμφιλαφες 
βόταΐμον, ποτα ρον χη θ᾽ τ} Ορ σὰς, Βογδυ]α ἰῃ ἄθος ἔζλιτπι 
91. οἷος τα πηυ]ος ἀἠυ ἃ. "τοίςοτία.}:δ.2.ςρ16 ὁ. Ηειθα «ἴἶ,λις 
Μοῖςε!]. βο οἵα να φίους ὃς ρ᾽ οἷπάς νηοί. εἰμ φιλαφὲς δηϊ πὶ; 
ἰὰ ει πολυ' δαψιλὲς κὶ πανταχ όϑεν πλῆρες γ 1 οἰξ, π᾿ πἰτυ τὰ, οορίο- 
(υπι ὃ. νοάιαις Ρ]ε μι ΠΊ: δι οὐ τά ἴῃ ρἰσατῖς Πσπιῆςσοῖ κατάσκιον, 
Υ ΠῚ ΓΟ ΠΣ ἃς ορασὺ πὶ ΡΓΟρτοΓ σΟΡ ΠῚ ξο "οὐσαι ομφιλαφὲς ἀμ 
φυτέρωϑεν βοηϑον μᾷν Ὁ- κα τάσκε(Θ. μέγας δον ουἱς,, αἰεζοσῦ 9: κὶ αὐϑὰ- 
εὖτ ἴὰ Εριρταπι ἱτέαι ἡ θ᾽ ἱε ουὐ κ᾿ ἀμφιλαρὺς πλαΐτανΘ-, ρίοτασυς ο- 
Ράσα ἃς ἀεαΐαννεϊ ὀχον τα ὠμφιλαφιὺς αδεινσια, »Τος ΔΙΏΡ]4 δί ἀΐπιςς, 
αἴϑρωπες αἰμφιλαφὸς τίωΣ δεαϑοιαν, ᾿ὨΟ πο (ΟΠ τς δά αἰταυ ἃ ἐχοοσὶ- 
ταη σ πὶ : δι: Δὰν δυσλοιῦ, τεχγικόν τε κὶ σοφιφικὸν οχρουῖτ, ἀμφιλα- 
φὶς νῆσος, Αροἰΐοη. 3, 0]4 ντγίηααο ροττιοία, ΟΟ πιηγςητ, ἡ ἄμα 
φυοτέρωϑεν Κθητυδείως πρὸς ὅρμον ἔΐχεσα 5ις ( 4] 1ϊπιαςθς λιμῆϑα ἀμ-- 
φίδυμον νοςδαίτ. Ηης ἂς ἀμφιλάφεια, γιτίαας Ῥτοραρῃ. το ὃζ 
ἀςξοοιο,εἰμφοτέρωθεν βοήϑεια, δι ἰ 4. Η ον εἶν, ὀυγκαρ πτῆσιν ἡ ὠφέ- 
λειάν ςΧρ σαῖς. 

ἀμφιλαφία χαϊάδη) ἰεσιπτ ἀρυ 4 ΟΊ ςογι δά (ὐΐητυ πὶ ἔταττ. δι ἐχρο- 
πρηῖ ἀησὶρίτεπι δοίη. Βιιὰ αἰ μφιλαζίαν Ροτίις ἐμφιλάφειά, Ἷ, τ 5 
τι πὐ υδυηἀτητί νἀ τα ἀζαιῖς ςορία;, 

Αἰμφιλαχάνω,οἰτοαηξοάίο. ἶ 
Αμφιλέγω ἀυ το, ἀιθ τα ἀἰςον ὃς ΟΡ! 414. ΣΟΠΟΡΗ ἴῃ ἀροΐοαρ, σοογὰ 

τις, Θρρνταῖς ἀμφιλούζξει πὲς μὴ φῶν εἰν, το Ἱττισας ἀυίταθ:ς αἰ χυ!ς» 
ἀμ] ἀτοας ἔοι νοςς τ δάεῖς, δ 410] ρτο τίχαγι δὲ ςοητςηάο- 
τὸ νἱυγραιυ τ, μφιλέξαήτων δὲ τι ἐντειυύϑες “δ φρατιωἧἶϑ ἰὰ εξ, δϑενεξ 
χϑέντων, ᾿ 

Αιἰνφίλεκτος, τίσις, ηςοροναν φίλεκτος ἤριργαποερς ςοητεπτίο, ἀμ 
φέβολ-, ἐμφάρις 6-, 

Αἰσφιλίων μι ἤσω α' υκα, Αἀ πη) η ΠἜτο, δ τα, ἀςουζατιαπσίταγ αἰμφιέπώ. 
Αμφίλινα, Ης γος ςχροηΐν κρέπτιλα (δὰ νιάξτωγ οἵ «ρίτπετοῦ, 50- 

Ρβιθεῖςς, πουτὸρ 2 χεύσε᾽ εἰσδιὰ ἐμφίλινα κρόέπαλα, 1. ἔοσζος γττίσαας 
εὐ ηξζος ἰππτῖς γἱθς 5. ῬγΟ σειοτς ας πιςητοτγιεπι το πιοα, 
χρώπανα ροίς ΗςίγοΒίως αιια χρεπέζιά “Ὅςτ ΡΟΙ ΠΧ χρέτο τ υτι- 
τοπη δι κραπέζια εἴϊο ἀἰεῖς ΗςοΙγς ἢ ξύλινα σωνδεώμα,, ξύλινα ὧὦ «ὁ τ 
ματα. [σητὸς καΐςςος, 

Αἰαφιλίτίωυ »ωτανδυτίω), Η εἰν ἢ. Ὁ 
Αἰμφιλογίω, ἀςπὶ 4υοἀ ἐμφιλέγω, ᾧ 
Αμφιλυγία, τα δ᾽ σιωτας»ίειπιο 40 δίης, ἀἰςορτατίο. Ηος ποπυίοὲ ἀϊ- 

οἴταν 811 ηοξξις . Ἠεοίο ῃ Τβεοσ. α μούνῃ {14 0ὰ Ἰοηρα, 
ψώ δέας τε χέγοις, ἀμφιλογίας τι, 

Αἰμφίλογος, ἀαδιας,σοἠτγομ τς, ἀμφίζολος,, ἴῃ ἐοητγουοΓΠ.π| ν 65 
οτος ἀμφίκογος ἀμ φιζαλλο υῆνος ἐνδοια ζων Αττιλημςγαξιδαρίω 3 ὅπ 
αἔχειν Χξν αὐ υϑνίας μοι δοκεῖ ἐρ σε αμφίλογν. 

Αμφίλοξος, οὈ σις νι συ ἀςσιάθ 5. ᾿ 

Αἰκφίλεφον ζυγὸν ἀγτ᾽ ἀρυὰ 5ορΒος!. 1 Δητισς ΠΟ], ἐχροη. πδειβα- 

χῶν ἀυτη! ζυγὸν πρὶ ἃ λόφον ὑπσαΐγεινι {τ ἀμφιτράχηλον, γε] ταις 

ἃ ἀν φυτέρωϑεν δι ἐχεντοὶ ἄν λύφοις δ  αοζνγ ων, 



, ὙΡΌ 
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Α μρίλοχος, ΑἸαρ ΜΙ ]οοΐιας , ναῖος, Απαρίεἰαταὶ ΠΠῖιις.Ρ Ποίγατας τη 
Ηειοῖς. ὅς ΤίναοΥ ἀτ4.}1}.2. ᾿ ᾿ ἣ 

δἰ μφίλυκοςγαπιο! αραπαςγπάς ἀμφιλύκη νύξναοχ ΠΡ] αΠὈγίςντ ἢτ εἰτ- 
Π ρα ἀΠπου!απι. Ηοπι.Π|84.γ,Εἶμος δὴ ὑπ᾽ α΄ πω ἠὼς ἐτι 4᾽ ὠμφιχύ- 

χη νὺξ, Τῇ μὸς ὅζο.1 ἃ εἰ, τὸ καλέ μῆμον χυκόφως, τὸ πυσὸς ὀρϑριν τῷ τ ξξὶ 
ὁ βαϑιὲ ἤρϑρος τοὺς πίω κυγίω δ ὅδε σκοτίανντὸ μι καὶ κοιθπιρὴν φώς, εἶν 
ἔτι σκοτώδες.Ετ ΑΡΟΙΠΟη.2. Αὐσοπαυς. Ηἶωος σ᾽ ἀΐτ᾽ ἀἤπω φοΐος αἴ - 
βρρτον, ἔτ ὅτι χίϊω Οὐ ρῬφναίη πέλεται, ε πῆ ὃν δ) ἐγ δέδδορι: γυκτὲ Φείγος, 

οἱ  μφιλ ύκίω μιν αὐεχρόυβυοι κάλέεσιιν δ᾽ [πτογρτος ἰμφιλύκίω, σκο- 
πεινίωϑ κύγη γὰ σκοτία κἡ χυγφὼς ἰξ ἀυτί τὸ χυκόφῳς, 14 εἰἰ, ν]τίπιᾷ 

Ῥατς ποέξξίς {α ὀχοτγζιιηι ἀιγογα » 4010 ἃ τοπηρα5 ετἰάπὶ. κνέφας 
αἰΙ]αλπάο ἀϊοίτατ, ἔμ: 

Αἰμφίμακροτνρος ἰδ ἴῃ ἑαγπτίης,, 4] ορροπίτιν τῷ ὠμφιξραχ εἴ, Πς 
ἀιένας ἃ ἀσάδας Ἰοησὶς (γ]]Δ δὶς δγοιειπι πιοάϊαπι, δαρ  έτοιτι- 
δυιφιντ ἡγεμών, 

Αἰ μφιμοίλλιον, ορρίάιιπι τοῖα. 
Αἰμφιμαλλειδ, δγ κὴἡ 

Αἰμφιμοίγλιος, οἴ ας ἡΠΠπς Ὀρρίαϊ,, ὃς 
Αἰμφιμαλλάνος, σιεατιίο ποπιςη. 
Αἰμφίμαννος, γττιηαας ΨΠΠ]ΠΟίας ὃς ἰγίιτιο: ντ ἑτερόμαλλος ν 4] ταητί! 

νηὰ ράττς νη]Πος μαδεῖ. Ρ Πα [10.7.᾿παυΐτ, αἰ φίμανλον χιτώνα, δα. 
σι), κὴ χιτωνσι μαλλοῖς δασυω κὶ οἰ μφίμιτον. ῬΊατο οτιαπ}., μαλλωτα 
χλαμύδας ἀἰϊχίτ. ἐγάττ μια! πηοαὶ σαυίαρίανίϊις σαυίρίπα τιιπι 
ο ΡΊίη 116.8, ἐ4ρ.48.Ραττῖς πιοὶ πισπηοτία σσερόις ἀπιρ αἰ Π14]- 
14 ποῆτα ,14 εἢ γάμφίμαλλα,ἢ εἰμφίμφλλοι χιτώγεσ. δητ τα ΠῚ ἢ 

αι ἀμφιμούδλοις ἱπτοτργοτοητα τοϊατατη ν ἶϊος » ψατίπ. Ῥαα άπ. 
ἴῃ ἈΒοτοτ. ἰεχίςο, ταροτος γεγίπαις Ἀἰριάος ἰῃτςΠ] ριτ, 1.αἰμιφε- 
τώπητ ας: γἱἀς ἴιο ἰοςο. 

Αἰμφημκαντοραγβαττηας τας ἰ]ς ἐπηδατας γοσαης Γσοθος ἀμφιμάντωρ ε- 
τιατι ἀϊοίταγ ἱπ ἔσο! χ,ᾶς πια]ο ἔατο αοίαπηρτιις, δ ύσμορος, κακοϑτώ- 
νατος » δ 4111 ντιαπηια ράτθητεπι Βαθεῦ δάβις (πὰρ ογτιτο πὶ» γος] 
481 ντγοσις οτθάτας εἰἴ5 ν᾽ ἁγῖμ.- 

Αμφιμούγιαλος, ἐγὸ κα ἧγγοίτις πτδηϊοᾶτα ὃς οἰγταν πα (ογαὶ ντοθδη- 
τιτ. Εὐγ πη γι δίς ἱπσααισειπα ἤμς [Προτόγιιπῃ ἔα 7ο, ὅς ἀτιας πτᾶ 
ηἶςας ΠαίσαΠ{, πτιιουα πὶ νογὸ νησπη. Ατηϊορἤαι. Ἐσεῖς. ὶὶ πώ. 

ποτ᾿ ἀμφιμαα λα ἃ δῆμον ἠξίωσας. αἷν αχ.]]1ς ἀΠέτα » αι νοσαητιγ 
μαχιάλαι ἀμφιμοίσίαλος χιτὼν χειριδωτὸς,νε[τἰς τηαπίσατα ὃ. πιὰ-᾿ 

πα] εαγα,ἱπτίαιιε πιδηῖςις ἀερ οπάοπειθιις, ἀϊξξα οτίαπη ἑκατερ9- 
μάχάλοειντ αὐ: νηΐ σάπη μαθετ, (δι Π{ἀις οἰξ ἐἑτερφμοίκαλος. "ο]- 
Ταχ το 2.ἃς Π|8.7. χιτῶν 3, ὁ δ ἀμφὶ κοίφιαλος͵ ἐλ ϑέρων χὴ αὶ ὁ ἢ 
ἐτερομόσαλος, οἰκο. 

Αἰ μριμσενδν Ε εἰν ἐἢ. εἰς αὐδιν ήσοιῶχ αὐρακοιϑείρ ει δστο μα ξαι, οἰγο πιεῖ 
σααδίζογσοτς ἴδια ἀοτούσεῖα. 

Αὐμρίμας αγειάοπι Πππτ ψαι σοὶ ρίασεητα οχ ἔαγίπα οἷθο Πιραξξα,, εὰ- 
ἄςπ ἃ ἀμφίπαςα. 

Αἰνμφιματώσαι, δα] ἀ δτοδύσω (ξὰ Ρεγρέγατη ρτὸ ἀφιματώσαι. 
Αἰμφιμάτορας» Ἑαγὶριά,γοςας Α]τος δ᾽ πγατγαϑ,ῖ 41 ἀπας παρ εηῖ πηα- 

ττσον!. ἢ] τος ἀπάτα πὶ πλαῖγτ πγ: νοὶ Ροτίυς , ντ 31}. αὐμεφοτερσις «δ 
γρνειςεἴχοντας, 

Αμφίμαχος, ἈΠ ρΡ ἰπη αοἤιι5,ἀιχ Ερεοτιπη, ΠῚ4 βι ΠΠτες Εαΐς Οταατὶ, 
Αἰμφι μέλανι φρένες, Π|Ὶλά «,1.αἴτα ργαςοτγά 45υ ἐν βά ει κείμῆναι κὶ σν- 

νεταὶ δεαύοιαι ὃ τεταραγιάμψω δεοὶ ἃ ὀργίω. 
Αιἰμφιμήσριον, κα, τὸ οατὶ πανηαιῖς ἕαιάα πη, γοὶ δτίαπι παῖς Πατιπλΐπα. 

Ῥο]χ 1ι0:2.6.χ» τὸ μὴν ἔδαφος νεὼς κότος, χὶ γίςρα, ἀμφιμύτρκον 

ὁγ0 μαζετω. Ἡ εἰ ἢ νοτὸ, ἀμφιμήτρκα,͵ τὸ μ᾽ Ὁ πιρρπὶν “ νεὼς υἱ ἐκᾳ- 
πέρφυ μέρρις ἔγπιτιϑέμθυα, Αριυά Ειρροετᾶι. ἰἴρτο 2. Εριάςηι. ἐμ - 
φιμήτρμον σημεῖον, [ἴρ᾿ πα ΠΊ Οἰξεπἄςης πγαττῖοῖς ας έγες. Θαΐςο. τὸ 
δυηλωτικὸν 1 αἰρὶ ταὶ μόπρας διαϑέσετωγ. 

Ἀἰμφιμήτωρ,αραὰ ΜΒ (ΓΠΥ!. ἑτερομήτωρ ἐμφίγονθ-, τατον οχ ραῖτο εο- 
ἀετη ΑἸ νεγὸ πηατγα. ΡΟ ΠΧ [1.3. οἱ μμ ἐκ μόνε πειτρὸς ἀδελφοὶ, δια-- 
φῦρων ἢ μυτέρων γεἰ μφιμητορες" οἱ 5 ὑκ διαφόρων πατέρων, μιαξ ἢ μητρὸς, 
ἐἰ μφιπτίτορες. 

Διμφιμιγὴςγέος, ὁ καὶ ἡ, νη ϊα; ΓΑ Ϊ εις πολυιηγς γπολυσυΐγκρκτος, χὶ «πειρ-- 

πίον τυρὸς ὁ ἃ μίτον αἱ γι αἴκες πυρφστίγουσι Ἐ] είν οἰ. 
Αμφίνεικος, ἀς 4110 σοητγαγιις [δγπτοηθτις ΡΈΘ ΔΤ αὐδαμοίχητος, ἐν- 

αἡπίοις ἔχων λόγοις, ϑΟρΡἤΟοΪ. ἀϊοίτιιγ ἃς ἐμφινεικὶς. 
Αἰμφινέμομω οἰΓοαΠη ρΔίςοτν μα ί το, ησο  ο, κα τοικώ, ρος, Ηοπι. 
ΠῚ. β, ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, ἱ, ὥκοιω. 

Αἰμφινοΐω, ἀτὰρ ἶδο. 

Αμφινομίζει π]εἰρυξ,αἶα νατῖατ, Αττίτοτ- 0.9.4 ηἰπιαὶ. 
Αἰμφινοτίζειν, Η οἰγ Οἶη. τρραπελούζην»ρρσφέρεῶν (οτῖ. ροτίης ρογ ὡ, υσ 

61 τεγσ οΥὶ δάπγοιοῖς ἴδει ἀρρ] σάτα. 
Αἰμφινώτοις, χιτώνας ἃ φενιώγας, Οτοτοη  φελλώνζω ἀϊσαητ Ηξείγοπ. μὲγ 

ὁ τηΐσγοῃ γαγίηςντ ἢι Ροτίας φελόνας, δι! φαιν ὅλας, ΡΘΏλ1]Δ5 Πἰ Π.ΐτ. 
ἀοτίιηι οἰηβεηίος. 

Αἰμφιξντογας, πχατγῖχ. ΗΟ γ οἢ.δηΐ πὰ ὥμφικας ἐχροηῖς ὑπέρας. 
Διυφίξοος γεγάηυε ράττε γαάθης νῖ ἴῃ ΕΡίρτατη. ἀμφίξοιω τε σκέπειρνον, 

᾿ υ0 ἃ διι4.Ἔχρουΐτ καἀλώς ξεον, 
Α μφίον Π Δα πα οητιι ΠῚ, ρα Π απ|, ἡ μοΐτιον,ἐνδυμῳ,ϑοΡΉ. 
Ἀμφιογη οἰ τμαγα, Η οἰνοῖ. 
Αἰκφιθ, Απριεας, ΠΊ τας Μετορὶς.1Π|14 β, Των ἤρχ᾽ ἐἰ ὅδηςος τὲ γὰὴ αἵα- 

Ξ ΦιΘελινοϑώρηξ Υ' εδύω μέρρπος περκωσία, 

Διμριορκία, ας ἡ, ἐμ αταηάιιπι αν γίγοηιις Τἰτισατοτιπι ρυα  τιιην, 

ὙὝΚΥΨ ΤΎ ΨΥΥ 

ΑΜ 
ῬΟΪΙυχ Π|0.8.ὁμοσαύσων 3. Τὔθ δὲ καζουβύων, τὸ παὺ ἐκαλεῖτο αἰμφιορκία, 
φἱἀ ἀμφιορκία,, ἐπειδ' αὴ ὅτε διώκων κα οἷ φϑύγων ὁ μνύωσι κλοπῆς ἔγτ 
κλημζοῦ τισιν ὄγπφέρρντες. ΕΠ Ἰς πος Ατβοιὶς ντριμς. Ἵ 

Αἰμφιπαιγὴ ς,ἑος γἑ καὶ ἡ,νπάϊαιιο ἢτΠ1ι}5. οὐ μφιπειγηὶς λίδος, (ΟἸ δας ἰΔρίςν ὦ 
Νοπαι5. ὅ 

Αἰ μφιπάτωρινὶ ἄς Αιἰμφιμήτωρ. “ 

Αἰμφιπελέην οἱ ροτίεις Αἰμφιπελέκη, Η εἰν ἢ. (Ἐσατί οι] Δηζερς» πελέ- 
κιὸν δίστομον. Ατἰ ζατοθιις ἃ ἡ ἀξίνης ςελφὸν τεβά τἀ τ. ϊ 

Αἰμφιπέλεκκοςγοάραῃς (Ἐρετίς. ᾿ 
Αἰμφιπέλομα αἰ !η}.- ᾿ 
ΑἸ μφιπένομωι ἀεί. Η οπι. 44 δ), αἰ μφεπένοντο βοίωδ ἀγαϑὺν μβνέλαον, 

«ὑοὲ ἃ υδνέλαογ ἐνηργρίω, κὶ ἡ χιολοιῶπο, οἰτοιηβζοητες εἰ ἀοίδγα!ο τ ἡ 
Ὅλητ, γεὶ οἰγοα δ ΠῚ Οσσιρατὶ ΟΡοτάΡαπτιγ. Α ΡΟ ]ο. 1.2. Ατρὸ 
παμτοῦν τ᾿ ἐν δρεσσιν αϑέρες αἰμφιπένοντοι, Θὰ Οἱ ΓΟ ΠΥ τα σΔης ἰαδὸ - 
τῆτες. ἐμφιπένεωγίατα σ᾽ οτε οἰγοα ΔἸ α]14, 

Αὐνφιαβεκλάῳ εχρ.οιγοαηθέο. 
Αἰμφιαῆρικα ων, ΟἸΓοι ΠΟΙ ΠΠ 5. Ζυΐ οἰτοηαι οἴγοα παρ ίτας, 
Αμφιιδιςρέφω τἀς Π1 Οὐ πΥτὐδεςρεφω. 
ΑἰμφικέδεςρφαγοϊΓοαπαςιτεῦας, ΗΠ οήλεῖ» 
Αἰαφιτδριτούζω,οἰγοιηἿτι ἄεο. 
Αἰμφιπεσοί σου, πη ρί οχαναπρ οχ  δι5 νοῖας οὕγασης. ΑΥ 
Αἰμφιπίπ]ω εἰτειιπι σαάο., οἰγοιπὶ ργοσαπιῦο Οἀγῇϊ. 8., ὡς 5 γωδ 

πλαΐῃσι φίλον πῦσιν ἰμφιπεσούστι. 
Αἰμφίασυρος, οι υφλὸς ἢ μηδὲν λέγων εἰ οἷ. 

Αἰμφιπλέκω,οἰτοιηποζῖο» τὰ ἘΡΊβταμη.- 
Αμφιπλὺξ νττίθααο Ρογοατίθης, ΟΡ οἱ πη ΟΕ ἀΐρο τγικιηπο,, κὶ σὴς 

ἀμφιπλλξ μησδές τε κὶ πὸ σοῦ πατρὸς ἐλᾷ ποτ᾽ ἐκ γής ἀμφιπλλξ,ἰὰ εἴν 
ἑγχατέρωϑεν πλησσεστι, Ε] οἰ οἢ.δ1144ς, ἀμ φιπλὴξ, ἡ ἑκατέρωθεν ἐλα τ 
σία ῬΟΙαχ Π10.2.Ροετα ἀἰμφιπλνσσειν ἀΙ σα ητ ΡΓΟ δια βωήνειν : δί Ῥιο 
«ῥειξ δίων, ἰμφιπλύήξεντ νιὰς εἰς ϑορμοοῖίες ἀς ἀγάσοπίθιις, ᾿παμς 
ϑιαιροὴν ἀμφιπλὴξ εἰληφότα,  εἰατί ἀιχ ες σἰδεβεζυκότα. ΑὉ ἀμφι- 
πλήστεῖν, "ἃ εἴτ, διαιξώνειν, ΓΔ Ὸ Πγοννο] οἰ Γοιι πα ασγθογαγο δ νπάϊαια 
Ροτγουτοτο,βι εἰμιφίπλυκτος:ντ ἀμφίπλυκτος ἰϑιριὸς,, ἡ πὰς φυσι, 
πηάτο νη αιαηας ἀϊπετθογαῖ, ἑκατέρωθεν ϑοιλαασδυδωῆυ(θ-, Ϊ 

Αἰμφίποκοι τάπητες τάρετος ντγίπαις νἹ]] Οἵ εἰ μφήμαροι, ἣ 
Αἰμφιπολδύω͵ -οπιρίςἐτοτνασσαίατ ΙΝ Οπηιις Ἴτοπι «ἰδεέρχομκαι, ΟΡ ογγο,ς 

ἀρὰ Ηςἤοά. ἵτοῖι ἀρ ο 11 αὐ ἔπι! ἰοἴτατ σοπηιτον,, να] Ππλ-- 
Ρ Ἰοίτον σομηίτον ΟαΥ  υ, Καὶ» ἔδεσαν ςυγιρᾶσιν ἐραννύσιν ἐμφιπο-ς 
λόγειν Ἰυἷς εὐΐπι { πηρ] τς αὐἰρεοσδεύειν ἴσην, ἴταπὶ ππιηἶγο, Ηογο-- 
ἀοι ἀμφιπολάνω ἑρὸν διος»1η [ΟἹ}15 ΓΕ ΠΊΡΙῸ πηϊηΠἜτο, 

Αἰμφιπολέω,οατον πα πη γον» οἰ γοι πη εο οἰγου πτιδτζοτί το. 
Αἰμφίπολις, νη 4] απ 4116 ἀαις οσἰγοιηάατα Εἰμτάς, ἡ ἐμῷ αὶ πορϑμῳς 

τροσικούστι πόλις, ῬΟΙ ιχ Πρ το 9.Ε{Ὸ ργορτέι πὶ ἀυοάμα οἰ εἴδατα 
ΤὨτδοία:. 

Αἰμφίπολί,ροοτί πη: πη! Πἰ Πξοτ, πα Πἰ ΠΈγα» ἔιπτυΐας, ἕιπτι]σ, δουλὶς, ἄτι ν 
ΟἸΠ ανκοινὸν ὄγομο (παῖς Α πηπτοη. γ αῤῥενθ- ἡ ϑηλείας δούλης. ρτὸ 
4πο}}}4. Ηοπηοτ. ΠἸ4 4. ἐν φίπολοι δι᾽ ἕποντο» Α΄ ϑρη αὐυτϑὴθ- 85 
γέτηρνκλυ μδλύῃ τε βοώπις νι. ϑεραταα)νίδες, Ρηπάατιιβ πη ΟἿΥ Πρ. εμφί- 
πῦλον αύμβον ἀἰχιτ,τα πη. ] πὶ τοῖο οἰ γου την ρογα πη, 4 ἐπὶ ΟἹτ- 
σαμοῖτοα Πεἴγατο δά οἰγο πγῖτο ας αιδατ, δ ἐν κυΐκλῳ πρδαπολιέμες 
γον. Εἰ δυτοπι νογθαὶς ΠΟ πτεη Στὸ 4Ὦ οὐμιφιπολεῖν , αιὸ ἃ οἰτοι σα 
Ὁστταταγ γιατ οἴτοι πηοαῖ δῇ αἰ ποτα ἡγιπιβοτγία, δπηῖ ταπηοῃ ΖΟΐ 
τορόπολίθ- ἐς πγαίςι] τα ηι πὶ σόηογο ἀ οἱ γο ητ: οἰ μφίπολ Θ- γετὸ 
ἂς ἐπαπυιηὶς [λυ] αδεις. 

Αἰμφιπονὲ μω ναί αταο:νηάςο ἐμφιπον θη, οπίαπηρ πεν οραίτις εἴ. ΡΙα 
τατος. γἱὰς οἰ σιπν ἀςουίατ. 

Αἰμφιποτοίομε»οἰ ΓΟ πιο θν ΗΠ οπ1.ΠΠ| 44. β. μυΐπηρ σ᾽ ἐμφιποτάτο. 
Αἰμφιασποι, δΐ ἀἰσάταν ἱπ νοτοτὶ αοὶς ΠΎ]ΠΠτατ! οἱ ὅθι δυοῖν ἐἰσρώτοιν σὺν - 

δεδευϑιον ὀχρέυδρυοι οἱ κἡ μεταπηδωώσιν αἴ ἄλλου ἐπ᾽ ἄλλον, ὅταν νἱ χρεία ἸπμὰΣ 
χαλϑα οἰζ,ααι ἀυοῦιις οαμὶς νηὰ Πσατῖς τς Ἐρμίρριῖς νεμι- "ΗΝ 
τι» υήσις ΟΧ αἰτο ἐπ Αἰ ταπι τγαπῇ!πης, ἢ νίις τασυίτατ. ἀσπὶς 
τγαά τ ΡΟ ΙΧ ΠΡ. τ. συαηαασπι [δ] αὔιπποι ρτὸ ἄμφιπποι νἱτοτὰ ΕΝ 
Ἰερίσαγναις σογτὸ εἰμιπποι» 410 ἴῃ ςαάοπι Πσπὶ Π ςατίοης σαϊάληι ΠΝ 
ντιητατ. Γιατίπὸ ἀϊσα πταγ ἀεί αἴτοτες, ἈΞ Πίμιις : ἃς ἐμ ἸρΗ͂ ἀς-» 
(του!) μίας Π.. 2. ἀς 2.8. |1ο Ῥαη. Νες οπηπος Νιμη ας 1 
ἄσχεγο ἰϑοαγί σογοιιν ἰδ 4 φαΐδις ἀεία]τοτιιπι 'π τηϑάμπι διηο 5 
τγαισητίδιις σποϑν πτεγ ἀσο τ ΠΊ4Πὶ [ρος ρα σπαπλ τη τοότοπς 
ὁαιιυπη οχ [ὉΠῸ τγαπίθ!ταγο πος οταζ, 

Αἰα φικυποτύξοται, οαπιείετες (Δ σ ττατ!],(ειι ἐπαΐτες. 
Αμφιωρῤουλθ., αἀϊβοι] ἔρεςσίος,, οπιηία παρεης οὰ 41: ρου όσοι 

Ρτατογεάσις μαθθηβ ἴῃ ροίτοο δά οὐπάσπι πιοάμπι ςο]πηᾳς 
ὃς (Πρ σα ΠῚ, γαίας [|0.9, 

Αἰμφιτορόσωπος κι, ὁ, 1 τΟη5. [4πι|5 [ς ἀϊςίεαγ ἀραα ΡΊμτατο. ἴῃ ἸΝ Πα. 
Αμφιτῆ μῷν Ὁ οἰτοι πιο ϊταης. 
Αμφίπυλον,ν οἰ δ. ]πγ, σας παθοης ἅπας ροττας. Επτί ρ᾽ ἄος, 
Αἰμφέπυρρογντίηυς ἀτάθης. σΠἾΠῸ ΠΊΕ 5. 1. οὐμιφοτέρωϑεν τὸ περ δὲχ ὁ - 

υϑνΘ5. Εὐπρ. μφίπυρος βρονα ν᾿ ἀμφίπυ ρος τρίποις, τΓ]ρα5 γεγη]αδ " 
Ἰσύαπι σαρίοης. ΘοΌΠος!]. ή 

Αἰμφιριφὸς ΠΟΙ ΟἈ. ἐκοιτέρωϑεν ῥιπῇ οὐῆυον, 
Αἰμφιρονελάεπι ἀϊοὶ (στ ῖδυτ ἀσφορέα, 

Αἰμφίρδυσις, 146 ΠΠερίτροχ Ὁ». 

Αἰμφιῤῥεπηςναπυθ σαμ 5. ΝΟΓΒ ΠῚ δύγγωμον ἀτ ᾽ σ ΠΤ ὡς ἀπο ες 
Αρκριῤῥηδιὶς,ςἰτου πη]α σι ἀρ οσ 5: οἰ τι πιςῖτοα ΓΙ σ Αγ}. 

ἀμφίῤ- 
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 ἀἀμφίβῥυτος,κ, ὁ κὶ ἡ, οἰγουπηβαος,ορΙ: Βοιοη ἱπίυϊε Ηεἤοά ἴη τ εο- 

συ οἰξ,υὐδέῤῥυτος. ϑορίιος!. ᾿ᾳ. ΑἸΔος αι} τ αἰτοτα ΠῚ ρ ριο- 
τεῦ Πχοῖγαπ) τελαμώνμε περὶ νὺ εἰμφινύτε ἔχων βείϑρον ἀγχιαλι, 
ἡῥωξ αὐ παξτας,ἐχοίας, ἀἰγαρταςινοάς ἐἰμριῤῥωγας κλοβοιὶ,ιη Ερὶ- 

σταιη αν. ὃς ἀμφιῤῥωγας πέτραςγαρε Αρο]]ου. 
Αἰ μρὶς,ἀσοςητγα τη ν της, ἀνα ἢ παν ξδγοητοτ, ἀϊαοτοὸ τὶς, ν- 
ὶ τιιαθυο » ΟΠ ΠῚ ςουττουετ Ἰανίξουί αν. ἀντι ὁ, σεῖον ζυγὸν ἐμφὶς ἔ- 

εν νεγίραιο τοηδητον ἐκατέρωϑεν, δὲ 11, {,ἀϑεψίοι δ μφὶς ἐόν 
περ, ἰ(ἰ ἰδ, αδοὶ ἐ μὲ ἐ ἐντες, ποιρόντες, ὃς 1Π1π4.β, ἀμφὶς φοάζοντω 1. χωρὶς 

ἀλόχου βυλάδονται, δεχογνωμοίῦσι δγείφορᾳ φερνούσι, ὃς ΠΠπ.γ ὀλίγη δ᾽ 
᾿ῶ ἐμεὶς ἄρουρα ἱὰ εἴξ, ἐν τῳ μεταξὺ» τῆτογ ντγοίαυς. Ἰυτοτάυ τη 
Π φααὶ σοῦιτιθο ἰαπρταν, νῖ ΠΠ δὶ βιαὕατος μερὶς ἰδὼν," οἰτι αὗξε- 

αψαμῖυ- τὸ αδρια, αἱ ἀκραβώς χαταμαϑον ὐδεβλέψας,ρτο πανταχο- 
τὰ εἰξιναθίαας. εἰ οοι πάντα μάλ᾽ εἰμφὶὴς δῶν ᾿ διὸς ἀμφὶς ν τοῦ 

ὃς χαρὶς ἀραιὰ οὐπάςαν Η ομηοτ. ἀμφὶς ἔχωιρτο ἀπηρ]δέϊογ ἀρυὰ 
Τδηι. ἰμφὶς, χωρὲς ὑκτὸς πέραξ καὶ κύκλῳ, μεταξιυὶ ἑκατέρωθεν αὐρὶ αἴ γαν. 

ς ἑῶς, τσσοητα τῇ ρΟη αἰ τιηι ιν Οοπλῖςιῖς αα]ἀα τη) Ατβοπιςιηῖς, 
ἐμρισβώνα σους Γτρ Θτιςνιο ἃ ἴο σαρὰτ σαπηίπιην ἱπίωγρ τ, 40 0- 
“ππὶ αἰτεγθηὶ ἴοςο ίμο οἰτ,αἴτογα αι ἰοςο 4ιιὸ ςαυάα,,ηπαΣ σαμα 

εἴϊ νι οἀρίτς ντεϊηὰς νοπεηΐ βιηάευις, [γρας τγαξειθυς αἶγα - 

Ἰατῖς. Ττοῖτυτν δὲ ἰμφισιζώνα, ΓΟ οοά πη ὧς ἀμφίσμωννα, κ᾽ αἰμφίσίβαι- 
Ηείνγ οἢ. Αἰαφίσβαμνα δος ὅρεως μοκρρκέφαλον ἰσύπηχν πίω ἀρὰν 

χρλοβίω ἔχου κὶ ταύτῃ πολλάκις τίω) πορείαν ποιό μῆνον ὥςτε τινας ἐμφι- 
σβυτεῖν μὴ δύο κεφαχ" ἔχειν. 

Αἰμρίσβαταιςουτι οιιοτίανοΟτοητιοί, απιδ στα, μρισβητηήσιμαν Π εἰ- 

διὰ 
δὰ ἣ ἢ 

᾿ ἰμ ἱ 

ἡ δ, 

ὑνμι, 
ἔς. 
ἀὴ τ᾿ 

μὲ 

Ἢ ̓ ' ἰαυϊους. ᾿ 
᾿ Ν ' Αἰμρισβατεῖν,ἰὰ εἰν, ἐμφισβητεῖν το Ιοηες.εἰγχιβατεῖν:νηἀς ἀγχιβα- 
ἡ Γ΄ σήΐω εἰϊχὶτ Ηδτγαοὶττος 14. 
᾿ Ὥ Αἰ μφισβητέω, υιαἱϊ ἐμφισητέω, ΡΕΓ ΡἰςΟΠαίπηι ΠῚ τῷ β οὐρα τὸ ζυτέω, ἀιι- 
δὰ διτο,απηδῖσο,ν ίαιις ἃ ΟἸςογοης ἀϊοίτυτ : σουτοι ον ἀπσεριο, 
ἀν Ι «οττο τις, ἐγχαλῳῦ ἀιρυτον αὶ ν τπαῖςο, ἀἡΠξητιο, ἀϊίζιορο, 

τείτασου, σοητοητιο 6 ΠῚ 1 ἀπ σο, ργίπτὰς ρᾶγτες ΤΉ} τε ι θιιο,1- 
τοτίᾳ ἰδητίοντος απιονο μφισβητω «ξεὶ πύτου ὃς πρὸς πὔτο, που δά - 

χηΐττο πος» ποη ςοποξάο. ἀμφισβυητοιώῶ τες αἷδὶ βασιλείας, ἀξ 1π|- 
ΟΠ Ῥεῦο ςοπροογιδητες, ΠΟ σγάτιιη Επασοτα. Δγηΐϊοτ, θο] τις." δ. τοτ- 

τίνα μφισβητούσι τἰεὶ τἾν" πολετειών, ἀς του ρι] σις σοητεηάπητ. "- 
᾿ς ἀειητϊης ργαροίιι, ἰμφισβυτεῖ ἡ πολιτείας. Ττίοοτας. εἰ μφισβηπω σοι 

᾿χαρίε, ἀξ ρταάϊο ΡΝ ςοπτοηάοιλόϊων ἀμφισβητεῖν, ἴθ οταηο 

γϑύψις 

τη 

πὴ 
πὶ ἰῃ 

,ἀὶ ἰδ 

ἡ ἤαο τὴ 
Γ᾿ ςοητοράεις. ἀμφισβητῶ σοι πῦτο,, σοητοη 0 τεοὺπῇ ἐς ἤδοτο, δὲ 

᾿ς φρητγοποτίαην ἰνασεο. ΠΟ οτ. δὰ ΙΝ ΊςοςΪ. ταὶ κρίσεις ποιοῦ αἰοὶ ὧν ὁΐ 
μ φεὺς ἀλλήλοις οἰμφισβητωσι μὴ πορὸς χαῤιν, τῇ σοῦτι ΘΙ ΘΙ τς ΟἹ ἴα τῇ 

ζητοῖ ἰς ἀπ ἀειγηθμη ἴτα τά !οῖς οἴποῖο Ειοσοτε, ντ ποῦ δά στὰ- 
ταπν αἰ τουΐιις ἔεγας (επιουτίαπη. [ἀςπὶ { αἰμφισβηπευδύων ἀφίεῶχ, 
ἀπηδίσυα οπηΐττεγς. ΡΊ υταγς ἴῃ Β πιο]. αμφισβηπείωδνον ἔχει ἃ αὐὖ- 

πόχειρα»"Ποοττα ΠΏ) σας μΒαθοῖ αυτῆοτθηι. ΟΠ γ ! οἵδ. ὐξὶ τ ἱέρωσ. 
εἰμφισβητήσεις ἡ μὲν αὖ μὴ καλῶς η πειτὰ ὥὺ,σΟητοπάες πουιίςι ηυὸά 
ταΐηις τοξιὲ ἢν ἀσεορτας. Ατιδ.ροί τ. {0 3. αἰμφισβητούσι πἰυ ποι 
ππεάγματος ἰσότητανὰς ταὶ αυαίιτατε σοοτοηάιητ. ἐμφισβυσώ «ε΄- 
ποις ὡς Ηϊς ἀπ] Ρῖσο, ἰ4ε πη ἐς σεποτ. δἰ εη 8]. Ηἐγοάοε. ὠμξισβητέ- 

, 
ὩΝ 
αμμμν, 

ΠῚ 
ἐμ: 0. 

διδὸν [: 

Ἶν 
{οἷς 

ι 

ἀπλμν ον ταῦ χε χϑεντι,ὶ ἀτέϊο ἀϊοτειις. ἀμφισβοτεῖτε τα οἰ σιν πη εἴζ, πη 
των δ᾽ διτατγιἀϊπετί [ςοτθπτια οἰ αἰμφισβητεῖται πολίτης, ἀξ αἴας ςοη- 
ΠΟΩΙ τοπείτοτ. ἐμφισβηπόμβυει γ7) ταὶ «πόνδας «τος αι οχ ἔπκάστο τος 
Ἰδιαὺ Ῥετυητυτ, Τυ ον ἀϊα.νμφισβηπονῆνα,, τῇ σοητΓοι γα πὶ δά υέξξα, 

, τὸς σουτγοιογίῃ αὐ μφισβυσ τ δδσιγνάς ἀοπατίσπςο σοητοπάο, "Ὁ- 
«ταῖ. [ἐπε πη» εἰ μφισβητω χτ γάΘ-. Ατηΐζοτε]. Εταῖς. "στο 6. ὠμφισβη- 
τεῖ τοῖς φαινουῆψοις ἐναργως,, ἀἀ με τίατιΓ 115 4ι1α: πΠγαχ᾽ πὰ ἀρράγςηζ. 
ἀμφισβητῶ μὲὴ ἀληϑή λέγην σε, ςοητοηο αὸ ὦ Πτῖηυς νογα ἀϊσᾶς, 

᾿«οητοπὰο τὸ ποῦ γετγὰ ἐἴσειο: Πε]οἰτ θη εἰμφισβωπωσοι εἰ μὴ ϑε- 
πέλν»σουτεπόο τεσιπι ροποπάσμιι ἔτ ἡεσης., Ηετπιοσεη, ἀμφι- 
σβυπᾶσι πρὸς ὠλούκοις, Οστγατοιητετ ἔς Ἰαἀϊςῖο σοητεπάμης. Τίοοτ. 
ἀμφισβητῶ σοι “ἷ αὐχῆς, Ἰὰ εἰζ,ἀυιτο ἀς τιο ργίποιρατι!, να] σοτιο 

τεσιυπ) ἐς ἱπηροτγιο: αἰ μφισβητεῖν, μὴ συμφωνεῖνγϑζ νε]υῖ χωρὰς βα!- 

γείν ἢ ἀμφιξάγχλειν. νοΥ ΠῚ ετιάτη εἰς ἔογοηίε: πάλ πη ὠμφισβητεῖν πῇ 
χλήροῦ ἀϊοίτως 15. αι γε ΠοτγΙΠς ΕΠ τς, μαγεάίτατις ἴατα εἴας θΟ ΠΑ 
ἢθι ρετίτ φάτυ ἀἸςατὶ 40] πε ΠΡ οτις ἀεος ΠΗΪε σγοάοθατατ: 4] 
νετγὸ φὰ ροΐζτυ]ατ ντ ἁσηᾶτας φευτ]τατὶς ἴυτε,, «ὐδᾳχώταζείλλειν 

ξεττυτινίάε δυάδα. ΡΟ]]οχ νετὸ [10.8.ὡμφισβήτησις υἱὸ Ἰηηυΐτ ὅ- 
ςις ἀμφισβητεῖ κλήρου κατέγυ Θ- ὡς ἀκ ὄγτος υἱοῦ τῷ τεϑνεώπι. αϑϑῳ- 

χαταζυλή 5), ὃςις αὐτιλέγει͵ ἧς αὐτὸς διχαρίτερος ὧν ἔχειν ἢ κλῆρρν εἷξ ἀγ 
᾿ αιςιείας ἢ διαϑυκών. 
Ἀμφισξέτημα ατος͵ τὸς, σοηττοιιοτί!, ΠἸςεἤος εἴτ, τες ἀς χυ ἀϊςερτα- 

τοῦ 1 ἀϊοῖο, υαίτιο, Δι δ᾽τατίο, ΡΙ το τη ΡΊΠςδο,ρτο χυα!εοος 
ἴπτοτ ἐπρυταῦτες ἀσίτατα, Βυά. ΟΟΠΊΠι. 

μφισβυα ἥσιμος,6, ὃ κα ἡ,ἀυ δ᾽ 5, ςοπτοπειοίαις, οητγουογίας » ἀς 40 
ἀνςορτατωγ » ΔΏ ΟΊ σαας τ σ οίας. ἐς δις ν᾽ ἀς Ρ]ατο.ι ἐς Ιερ. 

᾿Ααφισβήτησις, ςουττοῦ ΓΔ, ςοπτοητιος. σοποογτατίο, ἀυδίτατίο, 
αἰτετοατιο,υσίτίο. νἀς ̓ π νογοὶ ἤης. 

Αἰμφισθητικὸς, οὐ ἐ, ἐρις ικὸς. αὐτιλογικὸς αἰεὶ κφγοις εἰγατιςικὸς, σοηῖση- 
τιοίυτ,γίχοίας, ἀςοτ δέ ἀγσυτας 10 ἀηςορτατιθη!ῦις, αἰ μφισβητικη, 

τ΄ δἴβοοηςοτιρτοτί ὅς ΠτΙσατοτυπηνίἀε ΡΊατιη ΤὨςατετο. 
᾿ Αἰμφισβλησίη λόγων, ΕΠ ετοάοτ.αἰτογοατιο. 

τ ν" Αμρίσγονοι ἐτερόγονοι Εν οἷ. ἀνα οτίο ἴξαν ἴῃς σου. 
- Αμφίζνμαινα ᾿άφηγ ἀρὰ Ἐτγηλ, αιοἀ αἰ μφίσβαινα. 

ΠῚ Γ᾿ ᾿' 

εὐδι 

ᾺΜ 
Αἰμφίσκι., ὁ ντείη]ας νηλθγαηι Βαρςης. 
Αμφίσκω, ἄπο. 

Αἰμφίςαμαμοϊτουυτο, ορμος] αὐτὸν ἐν κύκλῳ ἀμφέςησανγοι πῇ γηάίᾳ; 
οἰγοιη τιτοτιι τ. ἐμφίςα μαι αὐοεΐσαμκαιν κα) -ἶξετάζω., 

Αἰμφιςέλλειν, (ΟΠ Πρ τ οὶ μφιςτειλάμν(θη ςΟἸΠἴρτάτιις.4}}} τἀάιης ὠμᾷε- 
ςἔγλήν οἰτο ΠΊςιΓοὰ ΔηλιοιΓογααξτίηρ εις, 

Αἰμφίςερνον Ηοἴγοι.οχρ δφνίω, 
Αἰμφιφεφὴς, ἑος ὁ κὶ σοι Οηαταςεγηβίθας ρ οπιϑ. 
Αἰμφίσομος ε, ὁ γα γ),ἀ Ἑουτταγ ιν ὅς ἐς δλος, απο ρς, αὶ ΠΡ 4ο] ς 

εἰϊ πγοτίθιις ὃδζ νογρο}} ἢ ἀς, εἰμφίςομοι ϑυρίδες,, ς ΕἸ Πα; ϑεγοῖ- 
πη, Ασὶ οτος]. }}0..9. ἐς ἀρ τη Εις, αἰμφίςομος πέλεκις γξουγῖς Δἢ-- 
ςερς»ιοίζον. 10.3.σὰρ.14.6. ἀμφίςομος φαλαγξιντάς ἴῃ ας 1] ἐς 
νοοῖ ΓΕῚ Π}}]Πταγ 5, 

Αἰμφις ροφηγειιχώρησις ὑσοςρεφὴν Ε] εἰν εἶν. 
Αἰμφισφε «« εἸάςιη οἷ Θοηδς φαἰσολιηοητί πηι] δ τῖς, 
Αἰμφισωπὸς γιγάϊψυς ςοηΐρισυυς ὃς ράτοης Η οἰγο ἢ. Ετ πη. 
Αἰμφιτείλαντος εγὉ κα ἡγντείπαιις Ἰϊδγάτας. Οτορ, Ναζᾶ, ἀμφιτάλαντος δι 

δὸς να νττίπαυς Πταῖα. 
Αἰμφιτανύω οἰτουϊησιάαις ἐχτοηάο Ογη]. 
Αμφιτάπας ἡτος, ὃ κὶ ἡ »ὁ 

Αἰμφίτωπος,κ, ὁ ὃς Αμφίταπις ἡ, ταρος ἐχ νῖγααυς ραττς Πἰτίιτας νη ο - 
τἀΐνς. ΑἸΒςη. "Ὁ .ς. Ηος ἵτεηι ἐμφιμάγλοις Ἰητο Πτσις Ῥαυίδηΐας κά: 
Ρίτε 17.» Κορ ἀμφιτάποις κοίτας Οταςὲ εἰἘ, νοι] [ματιπὲ Πτατοτίᾳ 
δί ταροτία.ςΔρ.7.Ρτομοῦ. δ οοπι. ὡμφιτείποις κλένζω δέ ςρᾶστε τὸϊς 
ἀπ᾽ αἰγύπῆα͵ Ἰςξέτα μι Πἔγαα! ταροτιθες ριέϊις εχ ἔξ σγρτο. 

Αἰαφιτείνω, εἰτουτηοχιεη)ἀο,αμφιταϑεὶς, οἰΓου Πς χτση 5. 
Αἰμφιτέμνω,οἰτοιποίάο. 
Αἰμφίτερμον Η-εἰγ εἰν. εχρ ὐποτετερμαιτισυῆμον, 
Αἰμφιτίϑυμι Οἰτο ΠΡΟ ΠΟ. 
Αἰμφιτινάοσω, νττ ἡ 46 4 ατ]0. 
Αἰφιτρῆτες ὁπωπαὶ, ὁσα]!; ἴξιι οἵδὲς σσυΐοζαπι ἐχ γέγάυς ράγὶς (δ - 

ΡΙτῖς ρου ξογατἶΝ Οῃ Πι9 
Αἰμφίπτητοςγε, δ χὶ ἐγνττίη]ις ρογξογατιις, ΐ 
Αἰμφιτρίβαν Ἡ εἰν εἶτ. οχρ. Δἀπιοάτιπὶ ατυγίτιΠῚ αϑειτ]ωώς τετριμ μῆμον. 
Αμφιτρίπη, Οὐοληὶ ἢ 1, Νεριαηὶ γχογ,ϑαίαςια ΘΟ] "το, Ττιτοις πηᾶῦ 

τοῖν νείογι δι Ηοἤοάμε. ρΡοπίτεγ ρτο ᾽ρίο Οςεδυο, δῦ αἰμφὶ ὃς πρό 

χα απὸ εἰγοιησαγγαῖ τογγαπη να] ρότιας ὑπὸ τὰ ἐἰμφιτρίειν» 1. ἃ 
οἰγοπητοτοπάο, υὸ ἀ τεγγᾶπὶ νη ἀϊᾶυς τογᾶτ ἃς ἰαποληοτ, 

Αἰμφιτρυωνιώδης, ΑἸ ΒτΓγοηϊδάες, Βετουΐες ἀιέξλες εἷ αο' Αηρδ!- 
τεγϑηε ΒΠ το ΑἸςαΐ, πγάγιτο Αἰ σπισηος πγατγὶς εἰὰς αμφιτουωνμαῖ- 
δὺς φίλιππος, τοχ Μαςοάοπιπι ἀϊξξιις οἰϊ,υΐα οτἰ σ᾽ ης πη ταχιῖ δῸ 
Βέετου]ε τῇ Ἐριρτδμηπη- 

Αἰμφιτρομέω,τ᾽ της ο,τγοπγο, Ὁ οπτηΐ ρατῖα, 
Αἰμφιφανὰς ,γττίηηας ἀρραγοης, οἰγοιηἰ ασοης, 41 πη ῖσιο ἴῃ νεγᾶ τ 

46 Ραττοπι σάϊτα εἴτ, Αγήϊτοτιάς πρηάο,. Ὁ : 
ΑμφίφαλΘ',εριτπετοι εἰν ϑαϊοα,ηυοὰ σα 0 5 ἔλεος οἰδυΐς,ἶε εἶν- 

Ῥεο] ς πντηῖτα ἢτ δέ ογηάτα Πα πῃ φαλοὶ ἀϊσαητυγ ἡλοίν Ἡείγεϊι. ᾿ 

εἰἀσιδίσκοι, Ν ἀεὶ τ Οτηδτυς σανία οἸτοι ΠΥ ρΟἰτί. 
Αἰμφιφανὴς,ρεγίρ Ἰσθς. ΕΠΓΡΙά. 
Αἰαφιφαίω οἵτοῦ πγοῖτοα [σφ ον ΓΟ] ]ασεο,, ἴσας δὺς ξιςίθας ἀοσοηῇς, 
Αμφιφάγω,ευδάο, ἘπεῚρ. ὀμφέφυγες» του . 
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: αἰμφίφλοξ, γος» 14: δ, ἀποιριτῖς βαπτπηα; Επτρ. 
ΔΑἰμφιφορειὶ, ὁ ἀταρ Βοταινηάς ἀμφορειξινὰς ΑτΆΘ.1.ια. οἵ οτίζτη σας - 

τας πιοηίατα σοηις, [το πὶ Ἀγ Γτα ὃ σορὸςν ΡΠ ΟΓΕΓΓΙΙ ΠῚ. 
Αἰμφιφύα ας, ἡ ς ἀϊοίτωτ ιυἀάλην τίηςο ἀδιετῖς ἀσογείζεης, ΤΠ οο- 

Ρἄταίξ Π16.3.Πτοτ.ρίαπτι αρ.8.ἀἸοἴτατ ἃς ἄμφωυξις. 
Αἰμφιφῶντεςγνε! Αἰμφιφῶνες ἃ ποηγίηαι. ἐμφιφύων»ε φιφῶν. ΟΥ̓Δ Υ Δ1Ὸ ΠῚ 

πιᾶζα: αυξάαπι ἴλοτα 405 ἔογολητ τη σας πὶ Αστθην δὶς ΝΜ] μη: 
εδτο;, ἃ Πιχῖς νηάίαιιο ρογ ἀπιδίταπι βὰςα } ἰς ἁτἀφητθας,νιάς Α- 
τῆ ςη,110.1.4.Ῥό ] ες... 6. πτεηλνίηϊς ἴτοπὶ δα] 4 ἀταις Ηςεῖγοἢ ΡΠΐ 
Ἰοεΐνοτις αριιά Αἰβιοη.ἶῃ ίαπα; ἔλθα δι τ θ1α ξεττὶ δἱς μας αμ- 
φιφῶντα ὃζ ΕΧ (0 ΠΟΠΊΪΠΔτΙΠΠῚ αι} ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ ἕπκαταλαμ- 
βαΐεται κ' σελίωνη δηὴ ταῖς δυσμιῶς πτὺ πὶ πῷ ἑλίε αὐατολῆς κὶ ὁ ἐρανὲς 

ἀμφιφῶς γίνεται, 1 εἴτ. σασηίαπι 1} ἀτς σαϊαιν σοπιηῖπο ΓΟ ἰ υ γα 
τὰγ ἰαπηῖπς ᾿χηδ᾽ ΠΙ τ Γι πὶ οςοἰἀςητὶς » ὃς [Οἱ τς ΟΧοτιΘητὶς ηΠῚ 
πιαὶῖς ἀιδῖο Ἰατηΐης ςο] γατιγ. 

Αἰμφοδερίζω , ἴῃ ντγάτη σις ράττοπ γοισο ἴτοπι ντγί παι οἴ σο γοὶ 
αττίσσο Ἰησ τ Βυά οΧ φεγαῦ.ἢ} 6. ἐς ἐλοὶ 

Αἰμφιχαίνω οἰτοι π) ἰ ονἶτε πα ν μά ῖ ας ἱη ΐαμ)ς, ἀευοτοινοὶ Πεηρ]ἰς- 
τοῦ ἀξιιοτο νυ ἀερίητίο νης 

Αἰμφιχαν ὄντες εζα τειπεόντες Δ Οτγοοΐος, η ᾿ 

Αἰμφιχέαι,εἰτοαπξαηάετο. οἰ του πγαίρογσοτς, πο ά. ἄατίυο ὧς δος» 
(4τ10 0. καὶ χαξιν ἀἰμφιχέαι κεφαλή ὅς. Ὁ «ΡΕΧΡΡΣ 

Αἰμφιχολόομαι, μ. ὥσομαι,ἰταίσοτνοι! πὴ σε ηἰτιαρια ἵνα, 
Αἰμφιχορδιω,οἰτο τε μι ἀϊ Ογει πὶ ἃςοι ίδτιιο. 

Αἰμφίχεοίθο, ντγίπαις σο]οτγᾶτι5. : 
᾿Ἀμφιχυϑεῖσει νυμφίον Πρ ομίπι οἰτοιιπιρ!οχα οἰτοιηξαα, Μίδας. δι 

Ηοτη.ἀμφιχυϑεὶς πατέρα,).πὐειπλακείς. 
Αἰμφεχύϑη σκοτίαν, τςης τίς οἷς οὐ ἀιέξις. 
Αἰμφί χυτον»οἸτο 0 βο Τι πὶ ὃς εἰπέτε ΩΊ σφεῖς. εν εἶν. αδρικεχωσμέ- 

νον εἴξωϑεν κὶ ἔΐσωϑεν ἧς :ε προβαάσεις ἔχειν φαιεριίς, 

Αἰμφίχωλ δοινττοηις ρεάο οἰαυάμις, ἀρ ΓΟ ΠῚ] ΠῚ οἰ μριγυήφς. Ὶ 
Αἰμφίαγγονοργ ροημ τιηλα ἴῃ ΦΡ]Ἰμἷς οοττορτα,, γοῖςτις πγυμιςα τος 



ΨΥ ΨΎΜ  σὴῸ᾿ ὝΨΥ ὙΨΕ 

πὰ 

122 ΑΜ 
Ρεττου:ΠΠτας ἔαίτ Τουῖς ὃς ΑπεΙοροφΡΙατιἀς Μαυΐκα. 

Αμάροσα, τὰ ᾽χη, ῥ υ μαι» γιαὶ, δίοσιδι. ἣ Γ ΐ 

Αἰμφοδὸν, τὸ εχ ντίσαις ράττς εἰφητατιιπ, ἢ τἰϊτοτ.2. Δηί πα. 1μσρίτατ δὲ 
ἄνφω Τὸν, ρα ἐπ ἐπὶ 11.3.46 ραττ, ἀπΐπ, ' 

Αμφόσδοιγοι! ρᾶττε ντγαις ἴμητς ἀςητος. ἐν ἀμφόδουσι “μὲ Ατι τοι. 

814 νι στῖς ἴῃ Βἷς ]υιᾶ νγααι!ς ΡᾶστΟ ΟΣὶς ἄσητατα {ππητοοὐμφούον- 

παιυτγίηαας ἀςηταταγααῖθιις ντγίπαιις οἷ ἀξυτιι πὶ οτάο. ᾿ 

Αἰμφοῖν, πη δογιπι, πιο ις. ΑΠ]ααηάο Ατείῖος (υ δ αιάττατ γχέθρν, 

Πρηϊβοάταας ἁιηθαῦιις ππαηῖρας. 510 ὃς ὠμφοτέραις,δί ἀμφοτέρῃ- 

σιν' ἀμφοῖν δωρφύμθ:, ἀς Βοπιίπο δἀπηοάνιηι ΠΡ εγαὶ! δὲ πιὰ- 
σηϊῆςο ἀϊοίτατ» 4] Ριο!χὲ δι ἰατρίτογ οπγηΐδις ἀς [00 Ἰατρ- 
τι ὅζ οτορατ, δι ἃ. αἱιᾷ χειρὶ δωρρυύυδυ Θ., ἀν᾽ ἀμφοῖν ἀμφοῖν ποδοῖν, 

ἴᾳοπὶ εἰξ φασά [ματίηΐς,οπιαίθιις γπραΐσαϊις σοηΠ τὶ » πηαη δας 
Ρεἀιδύίηιις οπτηΐα ξισεγς ντοδίς, τοῖο σοηάτι!. ΑΥΠΤΟΡ . ἴῃ Α- 
ὙΠΌΩΣς οὖν αν τοίμεθ᾽ ἐκ “ὦ σατρίδος ἀμφοῖν ποδοῖν. 

Αἰαφόν», Ηοἰγ οἷν. ἀκρασιὶς ὐμαραλ ἐς μὴ δέυνα μη νης’ εἶσαι). 
Αἰ μφομοιοιωῦ τες οὶ [τη 1165 τοάάςητος. 
Αἰμφοναὶ, αἦ, ςεταπλια ὃς πιτῖγοτος , πα: [κατ ηὲ αμψαάταπτιαα νο- 

ΠΔΏτΙΤ, 
Αἰαμφορεαφορίθε, 4 πηογοάϊς στατία ἀπ] Βογα ἢ. ροτῖᾶτν ΔηρΠο- 

τάτια5. 
Αἰαφορειὲ ,, ἀΙαρβογα, ἀΐοτα», ἀγγεῖον κερφμεοιωῦ ἀμφοτέρωϑεν φε- 

εόμῆμον, ὃ' ὅδε δίωτογ:ἰμφιφορειξ.. ἀμφορεις ὅ ὅδε κεοῴμμον, ἀρ Θ Γᾶ» 
Τλιοίςοτ! 4.1ε|.5.ςἀρ.63..0 ἀμφὶ οἸγοιπι, ὃς φορέω τὸ φέρω, αὸ {τ 
νας σοίζατογιι πὴ » Ροττατάσηις ἔις]ς παῖς ὅς {Π]ις. Ετγπιοίορ.. 
εμφορειξ, τὸ ἐκρίιτάρωϑεν δίωτον ςαμγίογ:ν ΟΕ] τὸ ἐ χιατέρωϑεν αἰοριμῆνον, εἰ μι- 
φοαιρειᾷ κἡ ἀμφορεῖς, ΡΕτ ἰγβοορεη δί ρἰεοηαί παι η1.οἱ ἀμφορὴς [Ομ] 
οὲ ργὸ αἰμφορεῖρ, Ἀγ Πτορ ἢ ἴ ΡΊατο. 

Ααφορείῳ ΗΛ) ΟΒ αἴξοττ ρτο φορείῳ ρίιετεττο δα ἰεξξιςἃ. 
Αμρορκία Ιάδηὶ απο ἀμφωμοσία τεῖϊς Εἰείν οἢι, 
Αἰμφοτερκίκιτ,νττοηις πχοάο, πη νεγοσας. ΑὙΉ,ῖη Ετβινεγαπαιιε » δά 

σττισαας αΟ Δα ΠΊπΊο 40 ΟΡΡΟΙτιΙπλ εἴ, ΡΙατο ἀς Ἀςριθ]. ρτοὸ 
ἑκάτεροι. 

Αἰμφοτέρῃ, γεγο  ΦιΙογτγί Πα ς. 
Αἰμφοτερήγλωαν Ὁ. Ρ]ατατο ἢ Ρεγί οἷς, αἰμφωτερξόγλώοσον μέγα ὥπένΘ.) 

ὑκ α ποίτηλον γ ΠΑ ηᾶ Ὑἱς 1ῃ γιά Πα 16 ΡαγΓΘ ἢ] ἀπρυτδηά!» Ποἢ 

φαρτιοίδ. ᾿ 
Α᾽μφοτερρδέξι(8., ὁ ἀταδ᾽ ἀεχίογ Τ μαονά. 

Αἰμφότερρν,ρτο κτ᾿ ἀμφότερκιντταηιις ἀς οαιια,, ΟΥ̓ 7. ἕξ, Δοίῃ κέν τις" 
χλώγαν ἐνὶ ς“αϑιμοῖσι συφορβωών Αἰμφότερρν φιλότητί τε "νὴ αὐ δὸϊ φωτὺς 

ἐπ. [ἀς πὶ Οὐ ο΄, ὠμφότερν κι δὸς τε καὶ αἰ ἴγλε) κὶ ὄνειαρ Δεικγή - 

σαντας ἴυδυ, ϑςιντγιπαιις ἃς σίογιία ὅζ γτι! τᾶς, δὲς. 1.16 1Π|4.γ,υ- 
ρυχρείων ἀγαμέμνων, Αμφοτερρν, βασλλειὶ τ᾽ ἀγαγὸς, κρατερῆς τ᾿ αἰχμη- 

αἡς,1. κατ᾽ ἀμφότερρν. 
Αἰμροτερόπλοιω «τὸ, οἱ τχ Π16.8.αἷτ ἔσξηυς παυτίσιιπι εἶδε, αυμπι ἔα: - 

ποτατοῦ ὃς σοπηπγοάτας ὃς γοπχθάτιις Ρογ σα πὴ Γαζορὶτ : ἐτερύ- 
πλομ νος, ΠΌμ1ΠῈ ςΟΠγΠΊοάτι!ς5 ταῃτιὶ πη, ἀρ Πει πο. 

Αἰμφότερος, τογ 16. Α ΡΒ ΠοΠ 5 ν μόν(θ- γὸ πειρῶν ἐπ᾽ αἰμφοτέρῳ κρίνεται 
βίῳ. Τὰ ἀπά], Ἡ της. Ὁ ἀν ΠΟ], νωΐ υδὸ αἰ μφοτέρω υδυεύα μὴν ὁρμηϑέν 

τες. ΠςΟοτατ. ἐνπτιανηγ. ἐμ φοτέρριν αὐτοῖν ἐὴ ἰ ἑλλάδος ὄντοιν. δασριις5 τά - 
τλθπ ἴπ Ρ] ατα]ϊ ρεοίειτατγ. Χ ἐπορίοη, ἐδόκει δ᾽ ἂν ἀμφότερα ταῦ 
παγᾶζο. ΡΊατο ἐρητο]α 7 ξιωωμολογυήστι μὴν ἀμφύτερρι, ἀπῖθο ραέξι 
{πηχινῖϊας ντογχας. Τ Ἀοοοτῖτ. ἐπ’ ἀμφοτέρας 2 βεζακως γ νττ Γι ς 
Ρεάίθυς ἱπεράςης, ἀμφότερα ἀς ῥ]αγίθιις ἀτοίτυτ,, εὰ ντ ἀσοθις» 
δος οἴ, ἴη ἀπο σεπετγα ἀπ ῖς» Βιι ἃ. ὠμροτέραις τὰ υδὸ τ ῥινὸς, τῇ 9. τὰ 
ὀφδαλμοῦ δθηλημιυῆῃ 9.1, Ρατγῖτεγ τιιπὶ πάγον, τ πῈ Οσα]Ο τη ατ]ατα5. 

δύ ἀμφότερα, ἀρ  τοϊτοτ, ἀρ ]1οἱ ἐς σαί. κατ᾿ ἀμφότερα, ἴῃ γττᾶ- 
416 ραύτοπι, ν]ττὸ οἰτεόαιις» ντιο δ αν ρ τοὶ ἐς σαι, Πς- 

πιο ἘΠ οι}. αμφύτερα καὶ δεσαν, ντι Πα ΠΟΒΟγδητ, ΡΊατο ἀς 1 ἐσθ. 
ὡς ἀμφύτερα τικτόντων τειῦτα αἰμφότεοα, γῇ νττιίαιιε ᾿ἰς νίγάσας [1 - 
1ὰ ρατγίερτίδις. δὶς Ηεγπιοσςοηςτῇ ἀμφότερα, γεγο» ἐπ ἀμ- 
φύτερᾳ «ὠματος τε κὶ ψυχῆ ς ν Δὰ ντγαα 1 γατιοηοπὶ σοΓροτὶς ἅς ἂ- 
πἰπιὶ » αά ντγα! τς τὰ ΠῚ δηἑπηΐ 4ιὰ ΠῚ] σογρογὶς σα τι), ῬΊατ, ἀς 
Τρ, ἐπ᾿ ἀμφότερα ιντγίηαας, ἴῃ Δηςἰρ τὶ, 44 ντγυπαας » ἴῃ γεγᾶσας 
Ῥατταηγ. ἀμφοτέρων ἕνεκα, ν νεγιιαιις τοὶ σασία. ἐπ᾽ αν φότερα γινο- 
μῆροι ταῖς γνώμας, [δητοι τὶς γατίλητος , ΤΒυογἀϊ 4. νος Σωωαμ- 
φότερος. 

Αἰμφοτέρωϑεν, γηἀίαιις,οΧ γττο ες ἰατοτςν τὸ οἰτγόψιιε , εχ ντγάσιδ 
Ῥατγτοιντγίησιις, εχ ἀηδίας ραττῖριις. 

Αἰκφοτέρωϑι,γτγο ας 1 νττοαιθ» οὐ διῃΡαθας ραττίθας. 
Αἰνφυτέρω; γνῖγοσαε πιοάο, ἴα χτα ντιγι αι γΑτι σον τγίπαμ δ, γετᾶτ 

ας τατίοης, Τ ΒΕ ἢ τ. Ν Πἶ.11|5.2.6 4.3. 
δἰ μη οτέρωσε, ἰν ντγᾶπαιις ρατῖςλ,αἀ ἀπὰς ραττες, νἱτγὸ οἰττόσιις, 
το ντγαχὰς ραντο, ρα Τ᾽ ορμτ λα α{π.} 10.10.22. αὐ μφοτέρω- 
σε αἀποτοίωπι ἰος ,1: ντγοαας τῇ ἴοςο. [ἀςπὶ Ὑ Βεορμγεηζοσ. "ς 
4.(λρ.7.5 3 ἄμπελθ- ἀμφοτέρωσε γίνεται " καὶ γὸ πρὸς τῇ γῇ μὺ πόντια. 

Αἰμφούσις, ἀαοτδ ἴῃ τεγγατη, αἰμφ᾽ ὃ δας, νε] αὐδαὶ τὸ ἐσαφίϑ-, τη ἰοἰμ τη. 
παπὶ αἀἰμφουδίζειν εἴς πρὸς τῇ γὴ ῥίψαι », Ἰὴ τοῖταπ] ἀςε!ςοτο ἃς (ὰρ- 
Ῥἰπυτατο νὸς γί ἐλάσαι. γε ἀιχὶς Ἡοπιςτ. Οἀγ τ .Η" τρὸς γίω ἐ- 
λάτσεις κάρη ακφ᾽ ὅσα; αἰ εἰ,ας. Η εἰν οἷν. Αἰ μφοῖδις ὡδὶ τὸ ἐφ. ([ξά 

Ἰεσε ἀμφοῦδες αὐοαὶ τὸ ὕσαφΘ- ) ἐσ) Β΄ σλοδὸς ἀμ φοτέγαις ταῖς χερσὶν 
εἰς τὸ ἐ δὸς ῥί πων. 

Αἰμφορίσαϑι ιν ςχροπὶς αὐκνοῆσαι Η ς΄ γοτὸ αἰοττ Ρῖο ἐ- 

᾿ 

ΑΜ 
γνώρασε. Ἶ 

Αἰνφυκτονία ας, ὁ ν ΠΟΒΟΙ πὰ Αρραν ἐξ Ἰοηιι πη, 
Αἰμφυλίω,νηάίηαε οὐ]αττο,οιπη ἀοσιΐατιιο. 
Αμφύω, ΑΘΟΪ᾽ γΏσΟρΡ.ΡΓΟ ἀναφύω. ὌΝ 
Αἴμφωιατηθο ὅς ἁιηθα Ηεἤοάας. ὠμφω γε μῖὸ ἐῶνλ αὐ. [ἀπ φρίσσον ἝΝ 

υδὸ᾿ αὐχένας ἄμφω, εἰγνττίαις σοτιμσος Βογγοωτες μαροαητα πὴ 
ἄμφω,χη ντταη 06 ΡΑΓΓΕ ΠῚ» Πρ } ἰοῖτοτ.- Ἧι 

Αμφωβολα ἀρὰ ΕΝ τ νην διὰ σαλα χνων μαντεῖα: τοῖςς Ἐπ| ἀϊαΐηα τος 
τιοιος οχ οχτσοξογίαῃ συμπὶ νογιθας {ἀξ χα τογγοητιιτ. Ὁ 

Αμφηδων,ωνος, ΝΕ] οντος» γτ ἀπ ιάξητας ὅζ δ᾽ άσητοςΣ οὐο5.», ἀϊχις ΕΘ -ὶ 
ἴζας. Ὁ ὀδοις, 1 ἀφ ηβτἀἰοίτον δι αἰ μφώδοις, νττίπαας ἀοητατας. 

Αμφώες, τὸ » ἀπὰς Δατεβ ἤὰς ληίας μαῦςης, μίης της πγδηι γατιιην 
1ειι απίατι 1. Σ " 

Αἰμφωμοσία γἱυλαγαηάαπη αἱ σῖτος [ἰεἰσατογαπι ργαϊπίτα πη. φυοά 
ἀτοίτατ οί. ΠΊ οἰμφιορκία ἔς ἐἰμκφορκέα, γε μαδςτ ἴτα ΗΟ οἢ, ἐμ- 
φωμοσίανδταν “Ἷ᾽ δικοιζο μέμων, οἱ ων πορρομόσ ειγὁ δὲ ἐποιιόσει " χέγυται ὦ 
ἀμφορκία. ν᾽ 46 [ὰο Ἰοςο. 

Αἰμφυίμοις ἩςΙγ οἰ Δβξεττ ργο ἀϊαξλημεισι, αἰα δημασι: γι (ς1ο ἀπ ἴῃ --ὶ 
τε]! σεῆς (ἀτοϊηῖς σὰς Πα ΠΊΟΓῚ5 τἰσηρίαητυγιςοάξεῃ τοῖϊε ἐφωος, 
ἐν τοῖς ὀνομασίας ΠΟ ΠΊΘης᾿ τυτὶδ ίσι Πτο ποιπηςηςίατιιγας τειιμπι 
σΟητίποητς) εἰς λιβανωτὸς {Ππς. 

Αμφωώνυξ, ΠΕΙ]αο»ἱητοπιροταης»γαφρίμαργος͵ ἀκρχτὴς, Ηςοίνγ οἷ, 
Αἴμφωξις,Πτε} α, ἐγ αὐθταπη, ΑΡα] ἴπες, ἐς αιο ἴμτο  ]ςχίς ΓΘ" ἴπ- 

ἀατοης Τῃ ΒαςΟ]. 510 πὴ ἰφξξϊς,ὅςο, πγι!ξεταὶς, Ἡ εἰν οἰ". υἱ δδίον ξυ΄- 
λίνον ἀγροικεκὸν, εἰς ὃ χ) εἰμέλγρυσι. 3 

Αἰμφωτις ἰσδὸς, ἡ, ἸΏ ΔΌΓΙ ΞΔ ΌΣΙΙ ΠῚ ΟΓΠΔΠΊ πτ τη» Δασ ΡῈ.» 4; ὦτα 

νοσδητιγ, (Ὁ 4}.1}0.2.(Ὧρ.29.ΕτΥπ:. ἀμφωτίδες, χαλκοὶ ἀπερ οἱ ποιπ 
λα! ταὶ τοῖς ὡσὶ αὐδιετί ϑεσάν:νΟ] εἰμφώτις, σκεπειςίριου ὠτὸς ̓ ὠμφωτίσες 
ἀξ χτ᾿ ΤΙ αὐσανίαν͵ οἷ πολαὶς-αὶ «ὗοὶ τοῖς ὠσὶν ἄχον, πη] πέτα αιιαά  αἰνς 
τιατα ἐτᾶος ας Ρυ ΘΊΠ]ατα ρταίειτίπν ἐςοοτταητοβ γς] [πξίλον- 
τεραηταγ δά εὐτάηάος ἱξξιις φυ! ̓ ἰς ρατεῖδιις σγαι ΗΠ πυὶ ὃς ρο- 
τἸσα Οὐ] αγ] αςοίάϊπιητ. ΡΙ τατος. ἴη Π10 110 «οὶ τῆς ἀκούειν, Χενοκροί- 
τῆς τοῖς παισὶ με λον γὴ τοῖς εἰ ϑλητοῖς ἐκέλδυε πὐἰδιάπῆειν ἀμφώτιδας ὡς ἢ 
ἐκείνων μῷ τὰ ὦπει παῖς πληγαῖς πατῶν ὃ τοῖς λϑηγοις διαςρεφομβϑων. οὶ ᾿ 

Ἰὰχ 110.2.«μφώτιδεις Ἰάςτ οἶδε αιιοι ἐνώτια οἴτοηάϊτ εχ “ΕἸ Ομ] ο.. 
δὲ εχ ΡΙάτοης, ἰἀξ δ τθιτεροηις πιο ναί σα οσυσι νι} γ΄ 
4ὰς {πρρο}] εξ  ς πη. ρυά Ἑλθίαπιρ8ς ἕο ςα]14 ἃς αὐτίμτη Ἰίσαπιξ. 
τὰ, οἷα Ἐχοιίατε Ῥοτοῖϊ γα!οτα ἀο:ν 1 διμγιιμὶ Ἰιρσαπηθπτα ΡΙῸ ἀμ Ι 
φώτιδας ἡ] ἀἀπη οςϊρίμηξ. τ 

Αἴμφωτον, τὸν τὶ Ὁ 4016 ΔᾺ Γι ΠῚ, ΟΧ γίγασας ραγτς ἀπίλτε πη: ὃς ϑεηις 
ῬΟΘΩΪΙ ἀρᾷ ΡΟΙ]αςεπχοντ Η εἰν ον. αἰμφωτοςνοἶξὶς. ᾿ 

αμώμητος, ὦ ὃ, ἱηςυ]ρατιις ἰπποςοης, ἔψογος. Ζαΐ 110} σοπηπχίττίσ [τς 
τἰΐοης ἀἰσπιμη, ἀἴμωμος αὐέλεγκτος2. Ὁ οττῚ σαριν τ, ἄασιλοι καὶ ἀμώ- 
ψμυτοι Ἴθι ΟΡΡΟΙμΙ ασίλοις κἡ μώμοις ς4ρ.5. ΗοΠοά. πεν ἀμωώμ»- 

τος ἰώλα Ὁ», ᾿ 
Αἰκωμὶς ἰδὸς γ» Δτλοπηῖς Πετδα εἰξ ἢ πΉ]Π1ς Δῃγοπῖο, (ςὰ ἥης οάοτς ὅς 

μα θγιδυν 

ἰὼ 
τς 
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ΠΤ: 
ΓΝ 
᾿ ΓΟ ἡ 

ἰπλ ρό 
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ἐγιιέζα,ψιᾳ δά αἰτογάτας ἀτλοσηιπ1; ]οίς.Π1}0.1.ςἀρ.14. “Υ̓ εἰμ 
Διμωμίτης λίβανίθο,τλιις ἀπποπλἰτοςνσδηις τμησις 9» θιοίζογ θα ΝΣ ΤΠ ἤν 

“ιυϊάλπη ἰεσυητ,ὠμυμίτης. ὩὩ Ομ 
Αἴμώμωον, τὸ, ΠτοΠλιπὶ ἔτατοχ ὃς σοπιις ἀγοπηατὶς, ἄς υο Ὀίοίς. {Π.΄ ἐνυρεα 

1 Π4Ρ.14. ΤῊ ΟΡ γ ἰδ.9.ο2ρ.7. 1 Ρ]Δητ ἴτοιπι γιτὶς ἔρεςιος. Βα. υἱιδνίν 
11.13.6 Δρ.13. . Ἰμαμ 

Αἰμωμος,κ, ὁ τὸ ἐσ] ράτις ἴγγορτ ΘΠ οηἤις, ΘΟ ΠΊηὶ τεργοβεηίοης πᾶσ Ν᾽ ἤγι 
Ἰοτ, ΗΠ ἤοι 5, φύίω π᾿ ἐρατιὶ κα εἶδος αἴμωμος,14 εἴξ,οττηα ργααα, ΠΝ [ὐυριν 

: αἰ ΠῚ Πγ4 νεϑϑᾳ τὸ μώμος. Εν 0, ἀγκὺ 

Αἰὐώντες, πηδτοητος, ἃς ἀμώντεοσι, Γη στο τ δ 1ςγα ἀ μφίω. ἢ ιὐώ», 
Αμώς,νιὰς Αἴμη. ὃ ΠΤ 
Αμωσγέπως)ὈΠΊΠ] πποίο, ὁπωσδ ἡποτεναμδιις νίαν οοιποις. ἴτε πὶ ᾿Ἀδηϑμ 

4υσοἀαπηπηοίο 5 ντοιιηαις, ραιυ τί Ὡγ. μετρίῳ ς᾿ ἀμὸς γὸ δωρικφς πὸ, ᾿Νρῆνϑι 
πῖρτοχ Οα π5 σΟΉΪΓΙΠ0 Ρ] γα]! ἢτ ἀμώς δὲ σαπη γὲ σοπιππέϊιο ον ϑς ᾿ὐρακ τ 
«εἷς ἀμωσγέπως, Ἐτν πγ.ὦμως ἀρὰ Η ἱρροοτ.Οαἱςη. κατε τινα τεῦς ΜΝ τινι 
πον ἐκ τινθ- μέρρις, μετρίως. μα ες; 

Αἰμώριον γτὃ5 ῬΒγυρία. " ἢ ἰὑγώκ 
“Αἴμωτα, τὸ ςαἴταποα, ρυὰ Ατῆεπ, ἰΡ. 2. αυο ετίαπι αὐτῆοτς ἀϊσαη- αἰμόκδ γρη 

τογ, χατατα χ; κοις' αὐειανχὴ δ βοικοὲ κρίουα, ὈὶρΑΙΪας σαρδιαιοιὶ βαλί-᾿ ᾿ ἰολγηιον, 

γοὶς γορϑι τ. Ν Γαι, λόπμῳ καῤυα. Α Θο]οοἶ ες ἄμωται,, κὶ ἕπου γίνε- Ν 
πὰ τὰ καβυα τοὶ σιγωπικοὸ, ταιῦτα δένδρα ἐκάλουν ἄμωτα. )ιοΙςοτ α. 11. | Ομ} 

ρα. 1.6. αἱ 3. σαρδιαγαὶ βαίχανοι, αξ τινες λιύπημφι,ὴ κοί τ’ανα κριλούσιν, ἢ Ὁ ἀπιὸν, 
μώτα," διὸς βαλαῦοις, δίς. Ἧ ἀαίπαι 

ΑΝ, ὃς ἑαὴρτο ἰώ ἱὰ οἰτ 11) σοηϊαηῖο 5» 4πα: σαπὶ (δἰ πηξείο ρος Ν᾿ τω; 
ΠἰταΓ»Ἰταγάα πὶ σιλτη ορ ται» νῦ ποῖατ Βυιά. Οερες Τπορα- Ν ἱμδνς 
Πὰς ΡῸῪ πη 4] σάτίιπι πῈ ἀἸχῖτ,, ἕμος ἐκ ἀἰ χρυςτον ἑμῶ γὸ γἡμαξ αὐτοιξὶ τίμδος υὐοξοιῃ 
φωγίω ἀκριξες- ραν ἔχειν αὐ τι σεωκαμᾷω, 4 αι Ἰητο ]!εχίπηις. 1τὸ ΠΝ 
τη} ςοῃ!μηξξιο οἴ ἜΧρ]οτίπα » τατιοοἰπατια δὲ οἰτοιιηἸσγιρεία: ἀϊκον 
ἡ απ πὶ ρΡοτοητία] τς οἱξ ὁρτατί αἱ ρταίςατὶ ὃς ἔπτατο ᾿μησιτιγ, ἰδϊῃῳ 
ντ ἐκ οὐ χέγοις, ἐκ δὴ λυΐξοις,, χὰ εἴξ, ποη ἀϊχεογὶς., νοὶ Ποὴ Ροτετγὶβ ᾿ 

Ἂ Ξ ΒΕ - - Ἀ ᾿ ἷ ὋΣ ἄ!σοτς. Ῥοηίτιγ οὐ πὶ οὐ ΠῚ ργατεγῖτο Ἰη 4 Ἰσατίι »ταπηοτῇ Ἰὰς αἰ, 
περοῖ ΤἈςοάοτυς Οζα. ἐσ! αη. π΄ ΑΠασβαγ. σι πν τπηρογεέξο. ὦ ΓΝ ἐγ μὴν μῶν ἐγραψα ἐδ γόμοις . οἵοις δὺ ὥμϊω ὠφελιμωτατοις ἐσεῶτ ΟῚ ΓΟ ᾿ ΣῪ Τὰ ΕΞ ΄ ᾿ ᾿ Νὰ πόλει. (πὶ Αογμξις. 8ὲ Τάς πι, Οὐδὲ κἀν ὀγ(Θ- υὑσῆρξε πώποτε. ὦ ΠΝ 5 ΚΑ Σο, Ε ᾿ς ΔῊΝ δ ον πος ξτς ἵν δῆς Ἀπγῆις σιν 2. μ τούτων οκῦ ξυμαΐδαβυ διεὶς χσὶ αὐσὸς ἐσπλτοο ΠΝ 
ϑον ὁ. ΒΊΠΙμις 1. σρττοϊα κα Απάγοηίσιπι ἔτη ρότγας. Εἰ χὰ ἔρτῃ τὼς αν φχον σῶ αρίτυς͵ ὦ ς-ε ῥαδίως πυρῆς εἰν ὁδοιπορίας δευακῶγ, κα τὰ Ν᾿ πη: 

αὸ χο- 



ΔΝ 
“ὦ χοιμώνθ» δυχερῇ φίρειν, ἐκ ἐπέςελλον αλλ᾽ αὐτὸς πρὸς τίω) σ'ωὴ μεγα - 
χοψυχίυ ἦβα διζον. οἰ! ἢν ρει εέϊο εὐπΠἄδι) ἡγοάι,, Πειηοίζῃςι. 
ἐπεὶ να γι υἱμαξ αὐτοιὶ πάλαι ὧν ἀπολώλατε, ἤσυϊάςηη ροῦ νος ἱρίος 

τ ἸλιργΙἀ ΩῚ Ῥογμεις νὰ οἰζιηοι ρεγ γος [ςτιτ απ 18} ΟἿ τη, ρὲ 
τὶ ετῖτῖς. Οαπὶ ρ᾽ ιαπιρογξξξο οἰυίάσπη πγοάὶ, Ὀςπιοῆῃςη. 

᾿ς ἡ αδικημάταν ὧν ἐ μέμγϊωτο “ἦσ, ἑαωτὼ,, ἔτι σϑρὲ ἐμοί γέγραφε, [46 πὶ 
κατὰ ἰηἀςβιητο, με ἂν ὠϑη τιΐμερον ῥιϑίώαι, ες ρυταῆει Ποάις 
ἀνοῖ. ἀρι [,δογτίμ αλνσατι Ρἰυ ἃ ἀ ηγρετ ἔξ γο, εἰ μὴ ἀλέξανορος 
ἡμίω, διογλύης ἂν εἰμί, Οὐ ΑἸεχαηοῖ ον, ἱοσεπος εἰἶΐο νε]] δ. 

Ὧ1 ἄννου ἰηδηἰτῖυο. Γι οἴαηιις ΟΠ πὶ ἰη ἐς ἤηιτο, ὀἶει γέρ μὲ τυρὸς 
πώντας ἂν τὰ τοιαῦτα εἰπεῖν» ρυτάϊις πλς τα} οπγηΐδως εἰἴς ἀι- 

ΟΠ ῥευπιπι ἘΠ Οογατισαπὶ ἔστατο ἴῃ Βυ τί ἐς, εἶδα γι αἰνθρώποις ἐκ τού- 
τοὺ μ(ούλις᾿ ὧν ὀυδοχιμήσειν. αςΐαη. οι πὶ ργαίςητι, οἴει ἡμαξ ἐρύ την 

 ἄνερυτας ηος εἴς σαθίσάταγος ὃ Η ἐγοάου. οἱ ἢ ἐπ᾿ ἐδενὶ ἔφασαν ζρ- 

δεῖν ἀν στο, 111 αὐτον θοσιδητ ς ν]]ὰ ροσιηΐα εἴπ ξιάχυτος. 
Οὐ ὑταίςητὶ ορτατίι! γτί ὧν λέγοιαδυ ς σὰν ἀϊξαπτις ὃ ἃζς. [το 

᾿ς οὐπιὶ ἰρἐεβοῖτο, ὧκ ἂν διάχρίναις κεἶτ᾽ ἔφηζές ὅν, εἶτε αὐ «ταρϑένίΘ-, 

᾿ πυηαυαπη ἰαἀϊςαὰςἐϊεναη Ἐρλοῦ ας ἤτ,αη οτιᾶπὶ νίγρο. [μα ςίαη. 
δυοῖν γὸ ϑατέρρυ ὧς ἂν αἱ μαῤτοιμί, δίς. ἂν, Οὶς ἴῃ) σα άσηι οἰ], ἃ- 
Ῥ Δ ουπάςπι 1νοίασιπη αὶ ἂν τέξε πᾶσα ἄν σοι πόλις καὶ ἐἰϑίμμαίων ῥα 
ἐν φϑαίνοι χέριν ὁμολογρότα ϑις. Ὀοπλοῃςει.. «ὡς ἂν ὠμότερος συλο- 

 φάντης γλύοιτ᾽ ἂν καταξατότερος τούξε. ἰάςπι, ὅφις ἐν μιτήσειε, [,ὰ- 
ΠΠ οἱδῃ ἐκ ἂν ὠχεπ ἠστειμα, ΠΟ Ζυ πὶ ΕἸογίτι ςοηζοητας. [τοπὶ συ ῃ 
ὐδιυπεξιι ον ΗΠ οπλετ. ϊλὰ ἀἰ, πέχα οἷν ποτε ϑυμὸν ὀλεασῃ. 1-ςίλπ. 

ὁπότ᾽ ἀν ἐϑελήήσῃς μα ϑεῖν, ͵ δὲ σεαῦ τί, αυαπἀοσυηαας ἴςιγς γοϊμο- 
τισιν τὰς τοϊρίαπη. [ἀπ ηγ, ὁ ποῖίθ. αἷν 2 πόσειδ ὧν" υἰνς ὅθι, 40] ἰζυα- 
αὺς {τινὰς εἴς Νερτααῖνν δὲ ἴα τσ ταν σα ργαίξητῖ, Τάς πὶ ἰπ 
Ἀπας ματι ἀς, ἀλλ᾽ ἔνϑεε οὖν σοι μὴ ὀρϑεῖ; τί χέγιῶχ δοκῇ, ἀντιλέγειν ὄυ- 
ϑιὶ (ςἀ νϑϊσυπηας πο γοέϊὲ αι ἀἰοὶ γιάςατυτ, σοητγαάιοετς 
{πατίπι. επο ἢ οσπὶ ἰηἀεῆηϊτο, ὦ λέγων ἐυχερως διτι ἀν βαλυϑ, 
ἃ ἀϊοςας ξιοἰὲ φυϊσαυ!ᾷ Δηΐπιο ςο] Πσοατ. ἐν ΡοΙὲ γο]λτιαι πὴ 
σαπὶ ορτατίο, ΧΟ ΟΡ οη, λέγει αἱ ὧι εἶν τὶς βέκοιτο ἰκούσοιι. 1τε Πὰ 
ραπι (αὐϊμηξξιυο. πἴοφσκ 8, ζει πτίντα ὅστε ἂν οἴηται σιωοίφειν αὐτοῖς, 
ὅς ἢς Πδειατος δά ἵνιςοοίεπι. ὅΖε 11.2.σταηλπγατῖςος » ἃ δὲ 

ται, ἐχρί εειυὲ ὃς κατιο τ ηατιπὲ ὃς οἰτοιηίσγιρτιιὰ ἀιειταγ. αΐν 
ϑίαυς τοϊατίαο οἰπὶ (δ᾽ πέξιιο. ΑτΗ ΟΡ Δη νεφ.νὶ γδ ὧν ἄλλῳ κ᾽ 
αὐσακέσωμῇμ,ηλτ ΠΟ Δ] 115 ραγογθπης. ὧν οτδεη σιΙη1 ᾿ηἢ αι - 

 μο; ἃ τυης φορυ ατίια οἱξ ραττίςαα , Αὐγι δος κὶ αν ἤδὺ ἀφίχϑαι 
᾿ αὐτὸν αἷδα βασίλεως εἰ μὴ ἐδεδοίκει πάρϑοις (ΠῚ ράγιῖς !ρ 15, οα τ 
πάεβυπτο. )ε πιο ἢ ἐμεῖς ὃ οἱ κα μεμψα μῆωυι πολλαὶ κα δίκαια ἂν ἐ- 

ἔνοις εἰκότως δὲς, Οὐ πὶ Ρτατίξητι, ΠῸς δύθεσκον ἐδεαμως ἂν αλλώς αὐ 
μὴ ἀσυχίαν ἄγουσαν, δὲς. Ὀςπιοίει.3.ΟἸ αι ἢ. κὐ τοὶ αὐὸ ἀὔνλα σιώπ ὦ, 
πὸ. ἂν ἔχων εἰπεῖν. (ται ξἕατα τον ΡΙ αταγο. 1 Οὐ πΊ}|0. ὡς μετ᾽ )- 

--ς “ἰοῦ ς ) -»- ᾿ ῃ ΨΑΥ ΟΞ Ὸ ᾽ 
Ἅ“ινραξ κὶ μεγάλης εἴξωσίας τἴ ὀκδένα μαχυσουδύων ὧν βίχτιον ὑπὲρ αἱ εἶρι- 

᾿ ευκρχτίας τλησυᾶπι ἸΏΘΠΙΙ δἰὰς αι] οτίτατς πιδίϊας ΡΙῸ ορῖι 

᾿ χρατῖι ργιποίρατι ςεττιυτὶ. δὲς. (πὶ ρει ξέζο. Δεπὶ ἴῃ ΤΉ πὶ 
ἤτος] αὐχ ὑλθο, ὡς ἐν εἰδὼς λέγει, ΕΓ Ηγὶος ντ σεττίον ἕιϑιας ἀτςῖτ. 
Ἅυπὶ Ἰηἀεδβηϊτο,ἰάεπν ἴῃ (λπ1:}}ο,τρρσείλετο λδσλιον φώρκον ἐδενὸς 
εἰν ὠροσδοκήσαντος»[αοίαπι ἘπτΙΠ ΠῚ ρτατττ ΟΠτηΐ ΠῚ ἔβα πὶ ορτα- 
εἵτιάν (ὰρετῆμι πα. Ἡεγοάοτ. 3 γωυὴ κλαίεσκε ἂν καὶ ὠδύρετο, τηιι- 

Ἰίογδατειη ρίοταθατ ἀῖαυς ἰλπηφηταϊατατ. ἂν ρτὸ αἱ ὧν, ἀρ Ατις 
Πορπαηὃς Ἐπτίρίάςηγ. ἀν ραττίςι!α ρότεησι ας ργαροηίτιγ ὅς 
Τωδί πη σίταγ : (ξ (δία πξξα ΓΟ] πα ςαΠ σρτάτιιο ὃς τπηροτγατὶ-- 
το. ὅδρε οτἱοί εἰξ, γὲ αααπι γοροτίταγ ἰὼ οἰ] 2.8: ς πιο άο, 
ὧκ ἂν αὐτὸν γνωρέστει μ᾽ ἂν εἰσιδιαγ: νοι [ες ἀτ᾽πν ν,ρτο δαὶ [ ππίτογ. 
Ττααρεῖετς Αττίσοτυπι εἰξ. δῖε ΕυτρΙἀ, Αλκυςιδε"πωῖς οὖν εἴρημον 
πίφιν ἀδμητος Κεδνῆς ἀν ἔωράξε γιυνακοςς; ἂν, κἂν ςοπτπηξξιο- 
πος Ροϊζροίϊιιι » βστατο ποη σοηί σπσαπταγ. 56 16] ταπῆςῃ ἴτὰ 
νίπγραυιτ Ατἰ δι ἀος,ν μηδενὸς ἀνθρώπων μεμγήσονται. ΨΊἀοτατ α- 

᾿τἰδπὶ παῦοτς γί πὶ Ἰητοτγοσαδηάί.ντ ἀρὰ Ποππεγ. ΠΠ11ἀ. 6 Τῷ ὧν ὧν 
βασιλῆας ἀνὰ ς ὁμ᾽ ἔχων ἐγορδύοις, Αἷν μὴ". ἄνρτο ἀνὰ, Ο ἀγς 
ξ. δ: 3 συζώτη; ἴσατο,ρτο ανίςατο, [τοιη σιΠ} ἀσουβτί!,1 146 ΠῚ, 
κείμεϑτι ἂν δόνακας ρτο ναὶ δόνακας, ἴητογ ἀτυμἀϊπος ᾿Δ σε απηις. Ης 

᾿ς οι όποταν φερε οικίθ- ἄν φύτα βαῤ»δις. 
ΑΝ ΑἹ Ρεγχτ οοὶ δι τεπιροτὶς ποῖά, ἀοςυαεϊασ Τπποίτυτ, ἩοΠΊ. 
ς ΟὐΗ͂Σ, ΕΝ ὑληήεντα.ἴ. ροτ Ιοσυπι. Οδρί τας ἱπτογάυ πη ΡτῸ 

ἀν, πολλαὶ δ᾽ ἄγειρα χερί μματ᾽ ἀν᾽ αἰγυτῆ!τοις, "ἀρ 4) ΗΠ οπι.Ο ε,ξ.Ροετῖ- 
᾿ς τὲ ετίαμη οἵ ἀλεῖμο τη επίτος ΡτῸ ἐν ὃί σε γι χευσέῳ ἀγαὶ σκπῆρω, 

» ΤΠ. α΄,ς4.21.ΑΨΡος. κα οἱ δώδεκ, «τυλώνες. δά δεκα μαργαράται ἐϊγαὶ εἷς 

 ἕχασθ. ἤν συλώνων ἰμῶ οἷ ἑγὸς μαργαρέτε, Ἰὰ εἴτ, ὃς ἀποάξειμ ροῖ- 
᾿ ταάἀυοάςοίπι πίαγσαι τα [πε ρέτ ἐπ συ]ας,, ὅς ἤπια: ροτῖα ὲ 
ον Δηφα!ς πιᾶτσλτῖτις. Ιοίξρμιις,ανὰ δοϑύωαι τεία τάλαντα . ἥπ συ ]ς 

ττίδ. ας, (4Ρ.9. Εὐυδησοὶ. κατακλίνατε αὐτοιὲ κλισίας εἰγεὰ πεντήκοντά, 
[ιεῖτο ἀϊίσαπηδετε εὸς ἰπη ἤυσαΐο ἃ ἰζυδτα αυϊηηυασουος. [οΆ. 
Ἑυληρσ. σ1Ρ. 2. «νεὶ μετρῦπας δύο χωρρύσαι ὑδείἢ. Ηγάτια οαρίεη- 
τες ἤπαυϊα δίπας πιειγεξας. Ματτ. Ευαπο,. 29. ἀγα δίωαῤιον ἔλαζεν, 
ἀεςεροτγαηῖ ΠησΌΪ ἀσηάτίιπι. [ὰς. Ευδηρ,.9. μηδὲ ἀγεὶ δυΐς χιτώ- 

᾿ς χας ἔχειν, ηςς δέπας τα ἴσας μαδεατις, ἴοι {Προ}! 1044. [8 σοτη- 
᾿ς ροΐτιοης ἤσηϊβοατ το, νεὶ (τί πο ὅς 4} αυληάο ργο αὐϊοίτυτοντ ἴῃ 

γεῖδο ἀνακεάσται ἀρυὰ Ησπη. Οὐν { ἀναὶ μέρος, ν᾿ ΟΕ Π1Π}» ἴπ ρατ- 
τα πη» Ῥᾶγτι ΠῚ ἀγαὶ μίσω, ἴῃ της άϊο. νοὶ μέσον, ἴοτετ, ᾿το ἄν στε! οογὶ- 
τογπηοβοίτα ἐν τῇ εἰν ἃ μέσον, ἱπ της ἀϊογ τότ, πῖδρ;. Μοτα}.110.2. 

-αττ 

εἶν σωΐδεσμίθ- αὐδᾳπλυρωματικως κχἡ συλλογιςικῶς  πδειγραφικώς χά. “ 
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αἰγὶ μέσον ᾿ὶ τούτων, ἢας πιοάϊαπν Βαθοητ: ἰᾷο πὶ ἴῃ Ῥγωάίσαπι. 
Ῥαμ] σἂρ.7.ορηϊο]. 1.4 ΟοΥίπτῇ. ἀναὶ μέσον φῷ ἰδὲ φο, ἀυτώ διαχτῖ.- 
γα. ἰάᾷ αἴτ,λητον βιατγοίη ἔσιν ΠῚ δι ἔταῖγοπι ἀἰτυάίςατς.2.} ἐσ, (2.3. 
ἐν αἱ μέσον αὖ ὀἴκου δα() δ), κ᾿ αὐαὶ μέσον αῇ οἴκου σσιδλ,, ἰητετ ἀσπλη πε 
Ἰθδι"α ὃς ἀοπγυπι δα]. ἀνα συστὸν,ἴη 5οτο. [ οἰζοτί ἃ. 115.2.ςἀρ. 
94. αἰνὰ ἐγῆαν μίαν μίξον κιναμύμον κ᾿ ναῤδευ γ πηϊίξο ἐἰ πασποπηὶ ὃς 

θαγαΐ Ππρυ]ας γηςιᾶς.] Ρ᾽άοινι, ἀνα δρρῖχ μας ἐζ΄ Ππσα]οτιῦὶ ἄυο- 
ἀεοῖπῃ ἀτας ἢ πηγὰς, ἀναὶ δυο πεφυκόταγα διὰ σοπυιηατα:]ἀςπι ΠΡ. 
2.(ΔΡ.217..οἰνεὶ πᾶν ἔτος » φυοταηῃίς. αἰγαὶ ποταμὸν πλέειν , ἀἀιοτίῳ 
βυπηῖης ἡδυΐσατο ν σοηττγα ἢπιπηςη πηρατς, Ηεγοδοὺ, ἀγαὶ ςόμα ἐ΄- 
χεῖν ἴῃ οἵ δαϊσεγο, δηὰ ςόματος ἔχειν. χὶ λοιδορεῖν. Πτκα, βι τώ ἐκ αἢ 
βασιλῆας ἐνεὶ Φ-όμ᾽ ἐΐχων αἰγορδυοις;, ἀγὰ τίω) ἥόλη φρρηγοιωῦ το, Ρέγνγ- 

Ὀοπὶ ργαοςάςφθαητ. Ῥ]υτάγο ἢ "η ΙΝ ηγα, ἀνα ττρατὸν, ἰα χα ἜΧχοτοῖ-: 
τυιη. ναὶ ἢ βίον, Ἰῃ νῖτα, ἀγαὶ ταὶ δ'ρη σκεδ'αννύ μῆνοι» Ρεγ πιοῦτος ἐϊ- 

(ρεγῆ, ΡΙαταγο ἢ, ἀγὼ τυχόντανίξοι!αἀιιπη αυοά οὐσμογῖς, ἀνα χϑ- 
γα, [ἀρεῖ τογγᾶτη, αν αἱ χεόγαγτοπηροτῖς ργο στο Ππι 2 1: ποῦ [0 "πλτιον 
ἴζατο τοιηρογε. 

Ανα οὈίξοταινῖς εἴζ, Ττς τη ῬτῸ αὐαξ, ΡεΓ ἀροζορεη, νι Π|44..γ, ζεδ 
αἴα δὸς τί στα 1. βασιλεν ]το πὶ αἴα ᾿το αἴχοτα," ἃ εἴ, τεσῖπαν αρυά 
Ευπρ  ἀ. 5 ρη Πσατ ἐτιαι) αὐάςνϑτ»!. ἰατ σις. Ἡ ΟΠΊΟΓ. ἀλλ᾽ αἴα εἰ μέ-- 
δμόναξ γε ϑορδος!. ἐγ αὐγὰ ἐΐξ ἐδοάνων,ρτο ἀὐάφηϑι ἐκ τσ 8 θὐνωνγωεα 
ελϑε,ίοτσς, ρτγοαϊ. 

Αγάξα ρτο ἀναίζα δε,αἰςζοηἀς. 
Αναβεδιω,ρεάιους ροτγοξξίς ὃς ἴῃ αἰταπι (δ᾽ ατς. Ατηζορβ.ΡΙυτοΣ 

γεῦ, ἢ πεινῶν ἀνὰ βείϑίω ἀναπαύομα! " ἐνέβαδίω χαϑήμθ- ἴηηαις 
ῬΟΠ]αΧ) ἐντὶ τῷ ἄγω πόδας ἔχων,ἱ. 1 0 ] πῆς Ρεάες μαῦεης; {19 
Ὡς ἴῃ διιπποτόίαας ἰεξης. 

Αγαβαδὸν [Ἰρετστοάιεηάο Πρ γι!οηΐ ἐπ άο, δι (τα πῇπι Πσηίῇεατ, Α- 
ττοτ. "0.6. ἐς ̓ υϊοτ. απ πη4]" ὦ δι᾿ αῤκτόι πίω) ἐχείων “τοι ἐῶ ταὶ ἰὼ 
ἀἰναβαδὸν., αἰνλὰὶ κἐκλιμῆμαι ὅη}} ἡ γῆφνντίς δατοτ ἐξοοαπτ,θοι {04 π- 
ἤτη,[εὰ ἴῃ τεῖτάπὶ γάτα, Βι 4: Οὐπισοης. 5ὲ 4 414 ϑολη πη σὰ Γ᾽ 
Βαγαπ1 εἰξ, πη ἰ αν πὶ ἵτα γεγτογοὶν τῇ δυτςοὶπ ἐοξυητ πο ςοηὶ 
ἰζεπῆοης πγατίς ἴῃ βοσηγ παπηζνε] ἰςαπίογιο ἐοορ εξ) 4 μὰς 
τηΐ ργοσαυπΊθοητες δὲ Δἀιο. 1 ατίπα δυτοπι νοςαῦι]α ἔπε σοη 
(ςοηῇοναρι Οἱςετ. ὅς αριὰ Ν Ἰτγιαίαπη ἰσαηίοτίας. νεῦρα Αγηϊθ 
το] ἷς ἔς ἐχργοπης ΡΙ Τὰς Π10.8.παρ.36. Εοτιιοῖ ςΟἴτας Ἀγεηγῖ5 1- 
πιτο ποῦ νυ σατγὶ σιαάτιρεάυη) ποτέ; (ξ4 ἀπιθοθιὶς οι σαητῖ 
Βις “οπηρΙεχίίαας ἐ4ηπο 4181 ἀϊχίτ; αιγεπι ρίεχα ὑοηοι ἐπε 
πουόγε. 

Αναβαϑωικὸς ὁ, Ποληίοτί 5. ; ᾿ 
Αναβαϑιμὲς,Εχοά.20.ἀναβαϑιμίσιν ἐκ ἐναζη σῃ δὲ τὸ ϑυσιαφ ὑρκὸν, τὸ 

ἀιθυςῃοη αἰςεηάες δὰ αἰταις. 
Αταβαϑιὲς͵ οὐ, ὁ, αἰσεηίαις, σταάιις, ἀςο] Ἰυῖς δίζεηῇις. ᾿ 
Αἰναβαϑμοὶ οἱ: Ὁτοπ (οςοει5,οἱ δορυφόρφι δια τε τ οἱ δου “ ἐς τὸ δεσμω- 

σήριον ἀγούσης εἰξετρώποντο κὶ χ᾽ τ ἀγαβασμδιᾷ καϑ' ὧν οἱ δικαμέωδοοἱ 

ἐῤῥιπῆοιιῦ τοικατι ὄντες, ὠλιᾶδον κα κριτέπεσον, Ετ ἀε ϑειᾶπο, ὕπω διχαια - 
ϑεὶς 7 τε “ἥδ ἀνα βασβδι! ἐῤῥίφϑη, κὶ αὐτὸν ὁ ὅμωλ Θ- τρισὶν ὅλαις ἡ μέ- 
ῥαις ἐλυμύνατο. κ; μΤ' σῶτο ἐς δ ποταμὸν ἀνέβαχὲ. Ετ ἀς Τιθετο, αὐτὸ ῤ 
ἢ κατ᾽ αναβασμὰν ἐὠώϑν.[ἀτπν ΑἸ θ᾽ τῷ σώμα Τ᾽ Ὑκ' ἀναβασμδ ἐῤῥ- 

φϑ»." ςοὔτο ᾿ϑαυηἷς Ἀ νΡΆΙΠΩΙ νογίου εἴτ 1 τη Ὀιοπὶς ἐροιπᾷ 
μαθεῖ ἀνα βά ϑ μοι ἴῃ Ψ τα ΠΟ, ὡρὸς ἀναβαϑιμοιὶ εὐτὸν ἐγαγον κὶ ἐν- 
ταῦϑει κατέκοψαν. Ῥεῖ ἀναβαϑμοιβνοσο ἔζα]ας Θαπιουιᾶς τητΈ 50, 
ἤιε σεπιοηῖος στγδάμις. Εγδητ δι πὶ Ἀοπὺς ἴῃ Αὐξητῖπο ἰαντᾷ 
τοπηρίαπῇ Τυοηῖς το σπᾶν» αυδά Υ εἸ15 ἐάρτιῖς ἀοάτξαυιτ πη} 
Ἰὰς εχ Ηϊς ἀἀπιηδέὶ ἀειοἰε δδητατορτςοἰριτέίια ἀδτυγα θα πτυτς 
να Μ.ΟΙο οἱ!) παῖς αἰεγίεις Μαχ.}}.ὅ ἐαρ.3.4ς δεπέτγίγατε 55 
πατις,ΓΟΥΡας σοηταΠΊ 6} 14 σατοῦτὶς, ὃς ἀστοιζάηἀα Οεπηοριάγι πὶ 
(ςαἰατα ηγ ποῖα ἔοεάσα!ς. Ρ  ἐη. 1.8. πἀρ.40. (οτος ςἀπὲπη ἃ ςτὸ 
Ροτς δγαϊ πο γος Π{π οὶ ςέϊο ἴῃ σταάϊρυς Θεπιοπιῖς. Ηός 
Θταάις Ππηρ] 1οῖτεγ Θςπηοπίας νοςατ Οογπεῖ. Τλείτας,ουἱὰς ῃςς 
ἀδεῖο., Τιιος ςουίοίπιπι ςΟ]]ξογατάπιαις δὲ ἀδίς το σαρίις 
τγαησι ΠῚ ςογρὺς δδθίη τη Θει που ας τρατητ, 85:ς διεῖοημις 
1η Ν το ον Αριιά Θεπιοηΐας πτίπατ ΠἸπηῖς ἐξεηριις Ἐχοδγαίῇςα- 
τιῖς ατῆπο ξοηξξέϊυς εἴς, ᾿ς Εἰς Ἰοτο Ἰεχίτ Ταπςηα. δλτν τον ιῖ ἀϊ 
ΧἰτοΙπηρϑέζο δεϊδηὶις ἀιυοίτιτ νποοηῖϊς ἐηΐπι δά Οςπιοη ἂς ροΓ- 
ἐγαπερλητυγ. Τ᾽ ̓ς ἰοξᾶς οτίααι Ἀ οπγα ογαὶ δοίτεγγπιπ, τ τα 
ΡΙυτατι αὶ ἢς (οτί δὲς η Θαϊδανάς ρίας ςαρίτε ἀρ οΗο Ἰοαυξς, 
ἔῤῥιψαν, ἢ ἐὺ ἐτὸ οἶμ᾽ χαϊστίρῶν κολαζονάύοις ϑανατῶσιν" ὁ 3. τόήος σὴ" 
φέρτιον χὠλ εἴ ταί. 51 Π}}]1ς οτ ΠῚ 15 ἰόσες {αρΡ] δι), Ζα! ἀρ [πὶ ς 
Ργιάίωπι [ροἹατογίο πὶ νοςαταγιΟὐἰΐη δέιαπι, εἰς 5 5 κα δεν οαἰα- 
ϑεῖσιν οἱ χάκωνές ἐὺ κακούργοις δίπῆειν δι! ἀὰς ἀναβαϑιμοιδιροτ ἀναβα' 
σεις ἘΧΡ] Ισατον ἰὰ Βαξαθρον. [ἢ (λοις ΒΙ ΡΠ Τἰς ἀνα βαϑιμοὶ, Τὰ εἴξ,ν ἀπὸ 
βαβυλωνθ: «ἢ χαῦ ἐπένοδος, Η εὈτατοτιμη οχ σαρτιαίζατο ΒΑ Ύ]οσ 

εἷς γευογῖο. Ηεἰνομίο, ἀναβαϑιμὸς καὶ ἀγαβασμὸς ἀϊξίτατ, 
Ανάβαϑραι αἱ [ξα]χ.Τιοἰλη, ἴτοπὶ ἀνβαϑρανρσταάες [ςΔηίοτ!}: δὲ Αἷ!σ 

σαδ] ργο ροητξ ἡδι]ς,, ἐμὴ Ι 
Ανάβαϑο»ν,ρυ]Ἱρίτιιην»ἴςαϊα, στάδυς (ροτγίσγ ἰδῆ! ς,, ΠΡ Πα τη. 

[απο 28]. 5λτυτ.7. τ ας ςδπάμπξεο ρεπάςητ αὐαδατῆγα τ ρῚ ΠΟ. 
Αἰνωβάνω,ἴξεπάο, Κιςοι εἰςονργοάςο,η αἰτα πὴ το ἐχι] ]ο 7.6 (ἀρ ξς 

τίογα τοπάο, τγλη σγοάίατ, ἱποιείςο,, ἐπιογρο ν (σίπο, ἃ [ἴτο τ 
τε τεάςο. Οἀν τ ὁ; ἀνά 9᾽ αἵματα ποικίλα βῶνον, ςοηίςοπάςθαης. 
Ῥοπυοῖ οτίδηι ἀνα βαίνειν, ΡγῸ ἰπιγς, ἃς ψεηοΊθο παροτυ ἀρ στοάϊ- 
ἀγαξαίνειν ἀς ηαυίις, Ηοπι. Εἰϊ. ὁ, ἀγα ζόγτες ἀρ ῬῊ υγρρ κἀλῶν 

1)- 



1714 Ἂ ΠῚ 
Πς χα ἀϊείτατ ὃς ἀς «σις, το σουίσοπάοτγο, δὲ ἄς ΑἸ. Ἡοιη. Ἰδιξ, 

εἰγέζν μέγαν ἀρανον αἰζοηάῖτι ἴα σαίοπα ἀναζαϊγεῖν νηὸς, Ὁ ἀν {{6,ἀν 2) 

» αὐτὸς ἐβη σετο νηὸς » ΠΑ ΠῚ αἰζοπάϊε. σα ἀοσαίατ, Ανητοτεὶ. ἀς 

ξοιπάο, ὁ ἢ σιωωρίδα ἀναξαϊνειν ςοηΐσεηάιτ σαγτα! Π1, ἀνε ζη οἰς καρ- 

δέαν ἀμτι (ατιτ ἴῃ τον εἰπ5,σΔΡ.7.Α ἐξ. Αροίϊ. οαρ.14.}}.1. Κεσ. 

ἀνέζε πὴ ταὶ χεῖρας ἀυτύ κὴ 518 «ὅν πόδας ἀντ, αἰσεηάϊτ μαδηϊθὰβ δίς 

Ρεάιδις γέρταηδ. Ματ. Επδησ..15.ν ἐξησαν ἄκανθαι ΧΟ ΟΓΠΤ,ο- 

πιογίδγμητ 9» [πσοτειεγαητ απ γσοτς ἄισις Ρ]μν. ἀναξαϊγειν ἐτια μὴ 

Ρτο δὲ λογεῖον εἰστέγαι,ΙΟσο.λ Ἰηρτοά!ΐ δὲ Ραϊριτυπη ςουίςεηάε- 

τα : συἱ Ορρομίταγ καταξαήνειν. ΑτίορΒ. δεύρ ὦ φίλτατε ἀγαίβων:, 

σωπὸρ τἢ πόλει γὴ γιϑΐν ᾧανείφ᾽ ἀγαιζαλνειν σὴ ἃ ἴσον » 1 σαιιιτη Δίζοῃ 
ἀετε,ςοιίςεηάοτε οα απ, Ρ] αταγο α τη Ἑαδο. ἀναβαντω εἰς τὸ Θ-- 
οἱ ἀναζαίνεντες ταὶ 81) εἰας ἵπποι, Ἔα: Δ πα! Πγι)., ἀγαζανω ὅθηὴ πίω) 
εἱμασίαν, οι ςοπάο ἵδρειιπι, Η ἐγ άοτ. ἀναζαὶ 5 δένδρον, οπίσξη 
ἀν ἀτϑοτει). πίω ἵππον ἀναξαίνει, ἐ4υΔΠὶ 1η1τ. ἔνα βας δὶ αἴω) σελη - 
γίων,ςοπίοςη ἃ [1π4.ἄναβας εἰς ἐκκλυσίαν, πστο {Πς 1.) “ΟΠΟΙΟ Ὡς ΠΏ. 

Αγαξακχόίω μι δύσω κα. δυκανἀεθαςοϊιοταςοἰιιοῖς ξατοτγίδιις ἐχάρῖτο. 
Αναβώνομα,ντ ἀνγατέϑεμα το οἷο, οι ξτοτιργοίατο, βογο, ργοιοῖο, 

Ρῖοτοϑο 91 αἱ μιὰ το ῃ}ρα5 ΓΟ οῖΟ., ΓΟ 1} Ἰοησ ἅ1Ὸ Ῥιοῖταμο, 

φτοςγαίζιπο, ἀϊθη) ἐς ἀις ἀπο. ΑΥἠτορινεφ τὸ δὶ ̓αναβαλοῦ μριγτὸ 

δ᾽ ἄφες, μος ργοτοσας(ηαη) ἀναξαλοι ρτο ἀναβαῖδνε ἀιοιης Αττῖςοί.) 
ῬΙατατοοῖα ΤΠοιπηϊοοῖϊε, σᾶν ἀνεξάλλετο εἰς τι ἡμέραν ὑκεένίυ, ἴῃ 
1ΠΠππὸ ἀΐεπι οητηΐα ἀντ} 1. Γάοαι ἴῃ ΟΑπλ}}10 , ἀναζαλλεῶχ τὰ δί- 
κίω ἀπ ξετις {4 οἴῃ πη. ἐναξάνλ εῶτ μοίχας Ὡρὸς μεουίωΐοις, ἀμοτίμς 
Μειεηίος (υ(οίρετγς ργαὶια, Η ογο ότι. [τοιην Δα τἀ Ἰοί απ αἶτο- 
αἰὰς τοι σιο,, ἀιθ το οἷς Ρογηλίττεηο. Γι οἷδῃ, ἀλλ᾽ ὅδ σε τὸ πᾶν 

ἀνεβαλλο μεϑεὶ νὴ ὃ. τι ἂν δοκῇ, πῶτο ποιιίσει τέλ(Θ- ὃ δίκης. Γι Ἴοττ ἀπὸ 
σῷ ὑρτί ϑεῶτ,ιηὸ ἀγαζαεἰγνλεῶτ,, τ τοπῦρας Ἰἀοη θυ τὰ γεὶ Δ  Πσαας 
ἀϑοηθα πα ἴπηηι ιςοι ο:ϑαρ τιϑεῶχ γε ὁ ΓΕΙΏΡΕ15 τάοποιπ, τεια- 

σεηάα ἐχροξζαγα. ΡΟηλτατ οταπὶ ρτὸ γοίμρι πατὶ δέ Ργὸ ϑρυπῇ εῶχν 
ἀο] Τοῖς αἴἤποτς. [τε αι, ἀντὶ τῷ ῳρροιμιάζεῶς,, 14 οἰτερταξατίοποννεὶ 
ρῥιεαϊαάῖο νεὶ. Αρ μι μοηϊμϑ,μου σικίυὶ ἀνα ἀλλεῶτ σιωτονον ἀἸχίτ,ρτΟ 
φατχδη σάποτγο σοητοηταΠ1, αἰ οἰδίκ ἀναζαλλομα,, 1  ΟΙρΡΙΟ ΘΑ ΠΕμ11.. 
Ἰτεπα ρτο ὡδιυύεῶς, ἱπάτι, αι οἰτιςν πὰς ἀναβληδὸν ἐνδ ὑεῶχ, ἤρπιῃ- 
οατ᾿πάμογε τὴ πιο Πὶ ἀπ οι ἐἸναπγϊέϊιτι οἰγοιηλασετς. ἤοτο - 
του. ἐπαναζλησὸν εἴ ματα φορέεσαι », πος οἰϊ » ιια{ϊ οἰτοιηις ἐξ ὃς 
Οδο]υτίπι, ΡΙΔ] 5}. ργναναξαλλ ὁ μῆν(Θ- φως ὡς ἱμάτιον, ἀηλϊόζας [αι -ὦ 

 χηΐηε σας νεβίηγεητο, ἀναζξεθλημβήη ς-ολίσας, Ἀγ ΓΟἴτο μλ. τὗδὲ ἱε- 
ρώσ. ἀνα βάνιομαι ποιήσειν, Π)επλοίτ Πςη. ἀνα βαλλομῆν Θ:, ὑαῆρτιϑέμε- 
γ(Θ.,ωρρὶε υυ- ἃ ἔπε πήδειον χαιοὺν “Ἶ  πρῴξεων᾽ ἀναξαλόννίΘ’., ἢ πι- 
Ρ ἰσι Ἀι μι Ρια]υἴτοδαι ας. αναζαἀλλεῶτ ὀκνεῖν κὶ ἀγαδ'ύεῶν, ἀνατιϑέ. 
γα) τὸ ἐργν.τὸ ωρρϊεῶὡς ἃ ὅπιτη δείον χρρὸν εἶσ ἔργων ΗΠ οτπετ. Π|Δα.β, 
Μηκέτι νεώ δῆπ᾽ αὖϑι λεγ ὥμεϑτι μὴ δέ τι δηρὸν Αἰ μβαλλώμεϑω ἔργον, ὁ’ 
δὴ ϑεὸς ἐγϊυαλίξει δί Ργὸ ἰναχρέεῶν κὶ φεροιμιάζεῶς͵ ΠΟηγ, Οὐ ν1].θ. 

᾿Αὐτρ ὃ φορμίζων ἀνεβάνιετο καλὸν οἱ εἰδειγιρτο ἀναπέμπειν, νῸν κὶ οἱ 
μδὸ τέ ιγες μουσικίω" ἀνεβάλλοντο σιωώτονον, ὕΓΟ ἐνδ ὑεῶχ,ντ, ἀναβαλκἐ- 
μῆμΘ- φώς ὡς τὸ ἱμάτιον. ρῬΓῸ τεῆς ὃς ἀσυςσάτα ἤμς ἀοττγοέζατο 
“ὦ ἀσαρνεῖ ὥγνντ, ἀνα βαλλομαι πὲ πράγματος, ἰητοτρτε5 ΤΉςοςτί- 

τον Ἰὼ ΒαΥ]].ς-. 

Αναβάγιω, ἰάοπη αι ὸ ἀναβαάνλομιαι, τοταγἄο» γεπηογοτγργοῖγαιο, ἀ1- 
ξετγα ςοφσογριοϊατίοαιῖθας ἱπηρ!ϊςο., τοητριις ρτωϊείταο, γοςιίο, 
ἐπέχω, τοσοτοιργογοσο, ἀϊο πη ἀς ἀτε ἐχιγαδο, ἐἰειο ὃς (ἀρετίς- 

ἀςο. Πεμιο ἤθη. οἷς αἶναβ εἴγιισιν ἡ μας, ]αΐθιις ΠῸΚ5 ΓΟ ΠῚΟΓΔΌΓΕΓ ἃς 
ἀϊβέδιτο σοριπειΡτοιογθῖο φιοηαςε ἀϊοὶ ΓΟ] ετ ἐχίνίθ. αὶ πόκον ἀνα- 
βάλλει, ες ῖπιις ράγτα πὶ αἰ οττ. ΑἸ] ]ααηἀο ἀντὶ τῷ ἀναβιβάζειν, 
ΡΓῸ ἀττο]]ετς, ἰη σεγο το ἐςεγονἱηιροηθτς ΚΘ ΔορΡΆ. 110. 4. ασα)- 
δείας ἀδεὶς ἄνλΘ- βασιλέα σπὲ δ ἵππον ἀνέβαγλεν, ἡξηγο 4] τς τοθοιῃ 
ἴη σααὰπα {ὩΠτο]]οατι νης «γα βολειξνΒυ4. ΟΟ Πηπιεξηζ. ἰναξαλλήν» 
ἀἰναβολίω διδώγαι γεἰναΐγειν αὐ ἔποχον ποιεῖν, ἰειχατο ἴῃ οαιμμπ ὅς {πτα-- 
τοτις οἰ Ποῖο ξιηρίορτο ἀναῤῥίπῆειν, ἰδ ̓ς ξξατο, Υ τσ Ϊ. ὃς ρτὸ ἀγα- 
βλύζειν κὶ ἀναπηδᾶν, αιοὰ ἀς ἔοητς ρταίοττίπι ἀϊοίτατ,αι ροητὸ 
σατο τὶς οπγίσατ, γε] ΠρΠοπιθις ἀαιδπὶ ἐρογῖτ, ΟΑΠ Ππγαςίις, 
κρίωη χφυκὸν ὕδωρ ἀνεβαλλεν.ὃς ἔοΙ΄οτος ἀἰςσιιητιτ,τίυδ γίωώ ἀναβάλ. 
λεῖν, Φι1Πὶ [τι πη σογιης. 

Αννα βασις,αίςομίι5,αἰσει ον σταάιις, ἴα αἰτίογα ργοος Πῖς οἰγοσος. να - 
βάσεις ετίάτη τρρκοποιὶγοτγαγ 1 ΠῈ καταβασεις ᾿ ἀναξάσεις καρδίας, 
ΡῚ] (ξη{ὰς δέ τατος ἐς Πςο. αι ἀναξάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀυτύ 
διέϑετο, "ἃ εἰν ὀυσεβ εἴς «ἰδὲ ϑεου χογισμιοιξ. Θιιτ ας, ἀνάβασιν ςτία πὶ νὸ 
σαὺτ Οταοὶ,ντ Ἠοπλοτας δὲ Χ οτΟρ που, ΧΡ ἀἰτοο πὶ ἡδυ8]ς, 
γηάς ἀγαβήωνναι κὶ ἀναζίωνα), ρτὸ ἰχαϊα πγο δὶ ἐχροάιτίοιςπι [(ς1- 
Ρεγο οἱ ἴτεπὶ οχ ρόττι [οἰποτο ὃς ογαπὶ ἰεσεγς,, πλεύσαι ἐκ τῷ λε- 
μῆψΘ. ἀναζξίωδαι εἰς προίαν,ἀϊξεααι εἴς ργο αὐαπλεύσαι" εἶνα βησοίυϊυοι, 

ἰὰ εἴζ, ἀνα βιξα ὡρέντες δ) πίω ναῦν' εἶνα βηήΐσομαι γοετὸ; ρτο δά τϊτῖτι- 
τὰ πὶ τοι εγτατ, ἐπτανελόῦ σορταὶ δὴ τὰ οἷξ αῤχῆς. 

Αναβας- ζω ροττο, τούτο, οτῖρ ον ]οιο. [οΐδη, ἴῃ Α ὩΔοΒατ. ἐς 
ὕψι. ἀναβας άσω ἃ ἀντίπαλον, ϊ. ἴῃ αἰταπι ἔεγγς λἀαδγίάγαπι. 

γα βαΐτης,κ, αἰςοι!οτγο αὶ Ἰηἰοε ποτ ΟΠ τυ (ΟἹδ. κὸ τροπῆς γγυομήύης σώ-. 
ζειν ἃ ἀνα β τέων 1 Ἔααιτοπὶ (ὅταν θ [τὰ Πα 16 Ἔα ιμς νΟσάταν ἀ- 
πλ ἤατιις ὀχϑτὴς ἵππος, (ππρίως τα θη ὁ χ εἶον ἀἰσαητ, Βυ4. ἐγαβά - 
᾿λτό τες ζατῦο γς] τιτῖο, ἄνθραξ, θυμάλωψ ΤητοΓρ. ΑὐἸΠἴορ]}.1η Α- 

Διναιβατικὸς πυρετὸς 4] ὃί ἐπτικματικὸφο ξοιιηᾷα [ΕΒ τῖς ἱνποςβα ἀ1Έε- 
τρῶτια, αἰ: ἃ Ρτιης ΡΟ νίχας λὰ ης πὶ αἰ ἴπγαας ρφμ] αἴ πὶ 4ι- 

ΚΝ 
σετιτγ ὃς νοίατὶ αὔϊανρίτ, Οα] μ. 1.2, ἐς ἡ εγοητ εδυ: 

Αναβατὸς (ςΑ 0 1}}5 0] 1. ᾿ τη 

Αναβεβρυκεν,ἀναπέπ]ωκεν, ἀνα βέξρυ χε γγάνα βρύει, ἀγαπ δὰ, Ἐτγ τ], δ 
Αἰναβήοσω ἐχρυο τυ εηάο ραίμαμση. ἀγα βέοσομαι Ἔχ ρΌΟιν τοὶ οἷοῖ, 
Αγαβησάμθυ(θηρτο ἀναβιβάσας εἰς τίω» γα, 1 1 πδιιοπὰ ρος : ΟΔ, 

ΔΝ 
᾿φσαιη ἀσσυ τίου ἀ ἀγαβεβαμήμοιγι ἀνα β τίων ἔχοντες. Κ οπορὶις ἣ 

Αναβιζάζω,αίσεμάετς ἕασιο, τταάδαςο, προ ηο Ἰζατιο {προγηυρτὰ ἀ- ἔτ 
υαἱάονρίοξετο,ἦπ 1 ἀϊοτη π ἀἀψμςο το], ὀχοῖτο ἀνα βιζάζω ἐφ τὸ 

Τὰ αξμαγουτται πη ρου. ἀνα ζίξαστιν ὅπὲ δ πύργον, “τα ἸΏ ταΓΓΙ ΠῚ βον 
ἀιιχεγταπι ἀνα βιξάζω ὅ9η ὀγονγίαρετς αἴηαι αι ςφ]ΐοςο. ἀναξιζαζω ὅδ 
τί πυρίω ρον ταθηῖ Ἰηλρουο, Π ογοίοτ, Ληβος]α. τίνα γὸ αἰα- 
βιζασυμω δεησὺ μῆμον εὑ ἐρ ἐμαυτοῦς ΜΔ. Ευλορ σαρ.13. αἰαβιζα- 
σαντες εἰς αἰγιαλον» 1 ̓ἰτὰς Τα ἀμςςητοδ αὐαιβ βάζειν ἃ τόνον, αἴττᾶ- ὦ 
Ὡςτς ἀοςξηταπι, ἴοι τοίίσεγε αὐ ργαοοάςηζοιι,, (αΖὰ 110.3.αἰαβε- 
ἔαζομω δὴ πα νωὺς (δὺ ὁπλίτας ἴῃ δυι8ς ἀγτηαῖος ἱπιροθο, Τλμ-ος 
ον ἃ. [τὸπὶ 1 πιθΠ1Ω] ἤρουτο, Ρ]αῖο ἴῃ Δροΐου. πειιδοᾳ τε πτῶοὦο 
αὐαβιζαστίυϑυ(Θ. ριοτυ ίζμις [αἴς τη πγράίπηλ ριοἀμέξις.. αἰα- 
βιβάται γιὸ αἰαβιξζάσεται» (ταηάετς Ειείετ, ρει Πεμγοίϊηοι. 

Ρτοάμςοτ, ἀρυά “ΓΟ Πτη. αἰαβιξαζομωι εἶν ξένοις, ριοὔετο ἐχτογηοβο 
25. Ἰυμἀ!οία .. ΠΌςοι «αὐαβιξο ζεῶχ «ὦν πείσας, ρτοίιςοῖς δα Πίϊογο. 
δὰ ἰσάτοος. Το δη.᾽ Πα ατΠἀοιῥητορας ἀγα βιζάζονται (ὧν ἐρφυῦςς ΠΝ 
τας ὑπ ἐρ αὐτῶ ςλιμϊάϊοος ςοπάμοιμς ἀείυτος ριο οὐο: ρα ιιϑηλος ΓΙ 
αυοαυς {ρα η]οοτιαὺςτ, ὶ - ἷ Ἵ υἱὰ 

Αναβί(ρωσκὀμῆνοι ἕρπητες ἀλοιιηειτγαιιΐ ὃς ἐῶ μήσοι, Ἔχε ἀδηϊες πεῖρα ἱππὴν 
τες. α]ση,}0.2..Δ4 Οἰμις. ᾿ ΠῚ 
Αναβιδω, τοἰ διτοτ, δα α το, Ἰῃ νίταιη σοάεο:γηάς αἰα βεζιωκὼς, αὶ ὲ ἰμπ 

ΤΟΙ ΧΊτ ὃς αγαβιώϊνω ΓΘ 1 Πςἀ τη γοἀιιαμας Π ἢ}. " (αι 

Αἰνα βίωσις ὦ ς ἡ νετεἀττοέτιο; αἰ γείξτασις. ; πμπιῦ 
Αναβιώσκω (οἷο του οτος γοαναζο. νῖτα: το τίταο. | ἐ ΤΣ 
Αναβιώσκομω τουϊυ τον ἀναζώ. ΤἈςορ τας μηζου. Πὐτο τεγτίο σατο ΠΣ 

Εἶτ τειτίο γ ἀναβιώσκεδα πείλιν κ᾿ ϑτώλλειν, ἂς Ῥοίϊοα τεμαίοὶ γόζξιϊς ἽΠῚ 
ΡΙΔη.}}.13 οΔΡ.10. ΣῊΝ εἰ ιοὰ 

Αναβλαςἀἄγω,νοὶ ἀνα βλαςφέω,ω, ΓΕ ΡΠ] 1], σογιη ον γθσγείςο οτέσε- ἀτραῖι 
πιο. Ρ]Ιη,παίσον,ντ ἀρᾷ Ρ]ατοηεηὶ,νόμ. ἡ ξευΐτροφα “ἶύ ἐκ γὺς. ἐών 
ἀναβλας ἐνόντων ΤΠΟΟΡ Γαῖτ ΒΗ ΠΡ το τουτί φαρῖις 17. Σποκοπέν. ΓΝ 
ἢ," ὅδικαυ ϑὲν,αὐο,φύεται κὶ ἀναβλας ἀνᾳ,αὉ [ΟΠ ὃς Ἰηι τα τορα! τς 
Ἰωΐατ ἃζ τεσογπιπλτε. ἄς τὸ 4.04.3. ὅταν ἢ κοπὰ, μ’ πείτον ἔτ᾽ 8 4:{4Ρ.3 ΟῚ ΡΠ ᾿ 

μάν ει 
ΓΙ 

τος ὄυϑιὲ ἀναβεζλάςἠκειεχ 4ιο Ρ]τητας [10.13.σαρ.το τὰ ργαοιρια, μων 
νυ τας ιιδιὶ σαί Δῆμ ταγτῖο το τρίς, : ͵ μα υά 

Αἰγαίβλαςον ἀφίησι, στ πλοη οῃλίττιτ » ΤΠ ΘΟρ ΓΒ {{.}1}0.4.ςἀρτ {4 πρὶ 
ἰε 50 ἄνω βλαςον. ( Ι͂ Ἰπρίιῳ 

Αναβλάςημαι,τος, τὸ γαῦ γα  οἴδεις ἐγυσϊςατ!οἠζοϊο Ρ] ΠΡΟ] ]χ [{5.7. ἌΝ 
ὁμοίως ὃ τ' ἐμπέλε,, τὸ ϑστὸ γὺς ἕως τὶ ἐκφύΐσεως “Ἷ κλυμάπων ἢ δέν-- ἰώ ΐω 
ὅδῳν, αἱ αὐοᾳφύσεις αἥ εἴποις ἂν αἰδᾳβλας ἤματα," τ᾿ πλαίπωνα, ἀγα- ὦ μάμ ;: Ξ Ἶ 
βλας ἡ μφιτα,αὐτουιολίαι κρλοι ται. 

Ανώβλεμμῳ,τος,τὸ εχ ἀἀιιοτίο ἱπταϊΐτας » γα] οου]οταπὶτεβῆοχα ἀοΐον 
αἱροξξως τετοιτίς συ] ἰς » οσαΐοτι πη} σοητοτίϊο ὅς τοταϊτας » ἀντές 
βλεψις ΡΟΠΠμχ [10.2. ΧΕ ΠΡ Ἰηηαΐτ, ὁ το αγαβλέμμα τα, λέγῴ ἀν-ς 
πιβλέψεις. ᾿ 

Αναύλέπω, (υἱρίεἴο,αῖτοΠ]ο οὐι]ος ν᾽ ἀεηάἀΐ στατία » ν᾽ Πα πὰ ταοὶρον 
ἀεμπυὸ ν!ἄςο, οἱ ζ φατοίτατο πὶ οςμ ἧς τεϊτ ταοτ, ααίϊ γε ἶδο, θ΄ ΓΝ 
ἀγὰ ὃς βλ έπωτντ Ματτῖν, 20 ἀνέβλεψαν αὐτῇ οἱ οφϑειλριοί. οἷς Οὔγο- ἐπι 
πγα]ας ἀρὰ Αγ ορ δ. ἀ ΡΊ τι σαι πηι, ἰὰν γὰ ἀναβλέψος κἀν ᾿κώμι! 
μικεθν χρόνον " ἀνάβλεψον εδὺ ὀφϑειλμοια σου πρὸς βοῤῥοὺν, ει οςος δ “ 
τιος 4 Βογράγη. ΕΖθομ εἰ ςαρ,8. Ὡρὸς τὸ πᾶν ἀναβλέπειν, ἀ ΨΏΪΠΟΣ αϊίᾳ 

᾿ Ὡ πατυγαηὶ [ὩΠρΊςογς. ΠΈΟΝ 
Αγάβλεψις, ες, το ἀάττιις ν Πις, Γοσαρογατῖο ψιΠις. [ιύρδος σαρ.4..9 τυ- ῴβυ»ν 

᾿ φλοὶς αναβλειι. 
᾿ ἼΩΝ 

Αναβληδὸν. 1 πλῸ ἀμ} ἀπιΐσυ 1, Πι1α|1 ἀπ ξξίπι. ἰκβμμὰ 
Ανάβλυσις, Δ] Ατί ο,αναββολκὰὶ ῥα ἔρϑεσις, {|44. βιπρωσὴν ἀνείβλησες κακοᾷςς ἤΐω 

ἔσσεται ᾿ ὮΝ " 
Αναβλύες, σητος. ὦ ὐλάμῃ 
Αὐαβλύζω͵(ζατατίο; οτηλρο, μεθ, πάη, ἔπ η40, [σαῖςο » ἀαιάπιςςς Νανῃ 

οππιτίονντῖ ἔοης [σατατίςη5. Ὀσηγίμς Ροοταναγαβλύζοσι ῥέεϑρα». ἤγῃ 
Ργοξαπάθηι ἢμεοτα:άο βαπιιπίθας. ᾿ς ἱποοηάιο ἀϊςοῖς Αὐηζοῖ. πῶς 
110. ἄς μγυηάο, φλόγες ἐκ γή ς ἀναξλύσειφαι,δις. Βαιλπγδ: ἃ τοῖτα 6- ΔΩ 

Ταηρομτες. ἶ ᾿ Ἦν 
Αν ἐβλυσιξ, (ξατυτγίσο,, ἰζατεῦτα. Αὐιζοτο!. ἀς πχιπάο,, πηγών ἀνα-- ἥναη, 

βλύςεις. ἢ " ἐπη; 
Αναβλυς- ἄγω, (ςατυτίο { ἐ Ὁ ΠΊ. ἀναπημέζω. Πρδς 
Αναβλυςωνῆ σαὶ Ἐχρουϊξ δι 4, ἀγα βλόσα,, ὃς ἀναβλας ὃ σα). ὙΜΙ͂Ν 
Αναβλνω, (ςατατῖο, Ν εαττ. ΠΝ 
Αναζοιίω τος πον ς πη νοςϊ αγοτνοία!ο, Ἔχο απο ἰμοἰαπιο, ργ Ὁ ἴα εἰαηιο, το! ροηάςονοίοιιο, πηαρηα νοος οἰλπιο, αςςἀ! τίμιο. 1 Ἢ 

τὸ ἐρ {ἰ.γπαιώνα ἀγα βοᾶν βαῤξαρον κὶ πολεμικὸν, ο]αιηοτεπι 4611 ἀμ 
ἄλην φάος. ἰναζόησον ρΓῸ κφέλεσον ἴῃς [Δπ|α. ΑΡΠα ΑΗ ἘΟΡΒ. ἀναζοω" ἩΝίν 
ἀκαίρως, Τατοηλρείξιιο οἰ αιοτς ζα οἰτογοιη δοσιμλτίμο, ἀνεβόα ΝΕ εἶα 

στο, ἰγμηο ἴῃ ΠἸΟ πὶ Ἔχο παῖ. δῶμ 
Αναβόησις «ὡς ἡ, ΧΟΙαΠπιαῖο. ᾿ ἕω 
Ανα(ξουρόνω ςοἀ ο,  ἀ!επάο ἐσοτο. ὅσ» 
Αναβοκαίγιογ,ν οἱ] ανγαβολαϊδιογ,ἰηας διοίτατ» αιὸᾷ 4ε ἰηξετίογίδας α ἼΥ 

ΠΝ 
Ταροποτα εἰςηεται, Ρςέϊοτίμις ἰπηξατυν ἐν πάς ὃς ργὸ αανέϊος 
το ΡΘηϊταγ,αιο πα του] Ὀρεγιπητιγαῃφὰ ηάοποΐῃ γοζαπῖς, 



ΑΝ 
᾿Αναζέλαια, τὸ ἴα (4.4. ἘΠ Ρτορπετα Ηἰεγοηῦ πη. Μτατοτία,ἰη - 

᾿ς μῖτ, ὅς μα Πϊνηια ρα! Ἀσαητίας ΒΥ Πιπταςθιις τγαῃ τα τ «ὐαζό- 
Τ᾽ χαχιογηραπιοηζα (μῆς πλμ τςτατα, αιῦὰς ρεέζογα ὃς πὰ πηοτὶ ρτο- 

τοραπτατ. 
᾿γαζολώωἰπάϊιο. 
᾿γαζολειὲ ν οσαάτιτ 4 ἀριϊὰ γεσὸς ο0 βιησεθαταγ πιαποτξνῖ ςος ἴῃ 
 ρασαπ [το] Ιεγοτ : ἰἴγατοτ ἃ ἰτογη σης συ 9. [ματίηὶς ἀϊοἴτατ. 
ῬΙυτατγο ἢ ἴη Ογαῖο , κα δ᾽ ἵππος τι κρχοσῳ παρέ ς» χευσοχ ἀχὸ 9", 

᾿ κα εἱαἰαζολεῖς αὐτὸν ἀρα μᾶνοι παιρεζίζασαν. Ῥ]υτάτο ες τη Θταςςῇ. 
τ ἄλλοις ἢ λίϑοις ἐλαῆῖον ἀπέχοντας ἀλλήλων ὑχατέρωθεν ἡ ὁδου διέ ϑηκεν, 

᾿ δὸς εἶν ῥαδύως τοῖς ἵπποις ἔχνεσιν νὐϑδϑηζαγειν ἐπ᾿ αὐτοιὶ «να βολέως μι δεὸ- 
᾿ς μἤδεις, νι εχ διοΝ} οἶος ἐϑαϊτιδας (6 Ἰὼ εαμος Πδίιοοτς ἢπε ἥτα- 
 τοπβορεζα. ἰδὲ ταπλθη αὐαζολεῖς, (ἡ δῖσες ἘρΡ ἱρρίατίος ἃ σγτοπια- 

ἤπεγίδεις ρεηάφητος Ἰητεγργοιάῖαγ Πιογάγατη ἴα Γςηςίς τ ΠῚ 
᾿ς χράυέϊοτ δι τεξογσπατοῦ Βυιάσιις, Τ αλυυς αρεάςς, ΘΑ] τὸ ἐπ 

᾿βείεντεῖα αλο στεγαὰς ποιὰ ὃς ᾿παυάϊτα ςοηἤησίτ νοσαθ 4. Ηος 
τ΄ φηϊπι(ςληίοταπι ἰηειιπηόητα πηνῖα τ Οταοὶς τ πὶ 1 Ατὶ ηἰς τοῖα 
ο΄ σῖβιις ᾿σοοταπι βιΐτ: ἀὺτ ἢ 1ά ΟΥσοῖς οἹζ αὐαξολειξ,ὰ 1, ατίηὶς ἀϊ- 
τς ὅζυπι εἰϊ ς4}.ν ἰἸὰ εἴ, ηοξεῖς οπ ἐ[Ἐ ἐεύν μι υνε ῥίαηεθειε, 14 πο 
ο΄ χηΐπαμι πος πιο τε(υοὰ ἃς ἰςασάυ]ας ρος ἀϊςοτε γῇ ̓ αθ ας 
ο΄ μοηϊυίοίεης φαϊ ἀέπι ἃς σοηβέξαην, [δ ταητὰπι τγαηἤλταπη πο- 

πίςη νίαγρατο) 5πἰάας, αὐαβολειὶ κ᾽ η αὐὸφ' ῥωμαίοις χὲγομῆδη σχώλᾶ, 
εἰτάτηις ἐχεπιρίιπι μος, ὁ 3. μασσίας(Υ ἀτιη, μαοσάλιθ-) γηράσαξ, 
Ἵππου χωρὲς αὐκζολέως ὑπέζαινεν Ηος ταπηεη Ἰη{γιπγοητιπηγίντε νὲ 
{τ ποη ἴτα νοτογὶς γίμς, [τα ρ τα πη οτίαπη νοςος ]Πἰσεῖ,οχ (σα]ρτατα 
Ἰαρί ἀϊείνε ἔσπιητ γοτυΐει, Ἀ Οηγα)ίη ια δὲ μας γοτθα, σία ἀςεῇ-- 
]ιεπε(εαιο)ρες μαῖτ παριαγτγλέχας Ἰοτοτὶ]. ΒΙπαρίαπιὶ γοςαῖε 

οί ἀδτις Ὁ. ΗἸεγσοΥ πλυς αἱ αἷς ἰὰ ἐρ ἴο].(ς οὐττ φυαίβαπι 11- 
τετγᾶς φοςςορ {οτ, Ππηοητα τη σοπίφηίατιΠ1,ἴα πὶ ροάθπν μαδυ ες 
ἴὰ ΟΥζαρ Δ. δταρίαγαπι δυτο ΠΊ ΠΟ ρογιοτας εξ ἱπιισπίυπη ἂτ- 
Φαπηςητο ἴμητ ἐπι εἰτγες ἰτατυ α:ἀϊέξα ἀς δογιῃῖς Δ0 Ηἱρροοια- 
τε ἰἴδτο ἀδ. Αδτς, δίς ἃ δυετοηΐο ἀς Θεγπιαηΐςο ὁ ΧΕπορπουτίς 
ἡππαρχικὸς ἰδ τ: ΡΟΙ]αςὶς Οποπιαίξιςὶ Π{6.10. ἴῃ ςαρίτε ἀς εαυε- 
Ἐπγίδας τηϊτα πηοητῖς ἡ ἴοτοῦ 40: Βυΐας ᾿ἰταπγεητὶ ἢμ}1ὰ πιοη- 

ΐ τίονντ πες ἴῃ 64 εἰττι ΠΠ1ο ΡΒΠ]ΟΡΗΪ (στῖρτο. 
Αιναξολὴ "ς, νὶ, Πση! στ αὐαπῆωσιν͵ ἥτις ὄκνησιν, ἰά εἴξ, ἐξ τί σης ΠῚ, 

᾿ς χπογαπγ, οἰ τ! ΟΠ πη.» ητογηυΠΠΟη ΠῚ, εἰ: οπετη, ἀἸ]ατίοης ΠῚ, 
Ῥτοογα τπατι σης πι: ΡΊ υταγοῆιις ἴῃ δ π}}}} ο, ἔγνω με ποιεῖ δὲ τὶ τι- 
μωρίας αὐαξολίω, [κλτυῖτ νἱτίσπετα ἤθη ἀϊ ξεττε αὐα βολίμω τῷ κακοῦ 

᾿ς ποιοῦμαι, ΤΟΥ ἀϊ ἃ χὰ εἶ ἃ Γαδ ευ μη α!ς αἴρετγὶς τοτηςοτ. ἐς αὐαζὸ- 
᾿ χαὶ ποιοιίΐμαι αὶ αἰαχώρησιν,ἀι ΐετο α᾿ίτιπτι. μὴ ἐς αἰαζολαὶ ποραίετεν 

πευτίημαπι ἀϊ εγεηάο ἕοῖτε, Τ πον 4. Ρ] Διο νυμ. μα. μη δθὴ ἀ- 
γαζολ ᾧὶ Ὡράσιν͵ μηδὲ ὀνίωὺ ποιεῖ δὴ μηδενὸς, ἰὰ ςἴξ, ξιέξο ποιμιης, πος 
Ῥταίςητι ρεσιηΐα ,Ἰςᾷ ργοτοσατα (Ο]υτίοη!ς ἀϊς δὰ σου ἀϊ ἔξιπῈ 
τεπηρες ποσοτίατιν]υοὰ νυ] σὸ ἃ ἐγεάίε. ΡΤ ατατοῖι. αὐαξυλαὶ “Ὧ χέ- 
μῶν ποιεῖ τα] Πλοτᾶς ὨαΡτίάτι πη ἠδ έεῖτ. τί αἰαζολίω) ἐμίγυμνθ-, (6- 
τυϊπιιάατιις. [το ΠῚ αὐχίων κὸ τρροίμμον.ῬΓΟσσΠΊμι πη. [τὸ πῇ ὅδίδλημα, 
ἀπιί ἔξι πλφρα! τι πι. Αἰ πο το]εγαητίαπι. ΖΕ] ςνλοξίας ζεις 
πατὴρ, αἰαζολίω) ϑανάτε ἐψηφίσαντο φαλείοιδιε, ἔπη δινΐο, Ἰὰ εἴ, ανοχίω͵ 

᾿Αἰαξολαὲ ποιεῖ ῶς ἀ' βξειτε σαυξατὶ,, πρρφασίζεϑι αριιὰ ει οι ευν ΤΩ 
Αὐναξολω ἔνορκοι ἀΠ]Πατίοηες ργορτον ΓΟητιοαπι ποῦ πὶ Δὰς [14 Π| ἯΙ 

ἐς Ἰερ τιπηλπῪ σαι πη ἱπιροττατα Βυά. 
π,;͵.ς ᾿Αγαΐνλιμοι Πικας:αὴ Ἰαάτςος 4] ποα τ πιὸ ἐπ ίσαητι [εἰ ἀπάτης 
μιομὶν ἄϊειπι » δὺς ςοπ]ρογοη παπᾶ! τεο ροτείζατοπι ξιοίπητ, δος Δπι- 
ἽΝ Ῥ  ἴαπτ, ἥτις απυρ] 5 ργοηιστίδητ, Ἡ εἰ Υ ΟΠ ας, αὐαξ όλημοι͵ δύχαιοι οἱ 

διοὶ αξείς-ἀσιν εἰς το ἐρϑεσίν ἐμιπίπήασιγ, 
Ἄτλας Θ.,Ἰπτρυδετ,Ποτὶςὰ. 
᾿Αναξορξυρύ ζω, αἰώκράζῳ ἐχείάτηο, τ οΡἢ- 
᾿Αναζοάζω μ. ἀσω,ξετιςξιοϊο,ἰπξεταςξιςϊο. ΑΡΟΙ]Οπ. 1.2. Αγσόπαυτ. 

ὥρτο ἢ πολλὴ οἰλ μὴ αἰαζρα ὡνεϊ στεγαείτιι εἶτ. ὈὨ]οίζοτ. ΠΡ. 1. Πρ. 38, 
αὐείβεασον ὑποχαήων,[ ἀϊτο ἰσηὶ. ᾿ 
᾿Ανόβεκσις αἰτυατῖο, αἰτυςντίοτ, ὃς χυα ἐχατιιληΔο ὃ, “δ 0]] εη4ο 

Πιρτοῦιβο. εβιηο. Ξτγαῦ. αγάχυστο' λέγονται 3 αἰαχύσεις, αἱ πληρφύ- 
μᾶναι τῇ ϑαλάτῆῃ κοιλείδες ἐν τεῖῖς πλυμμυράσι, κὶ ποταμδμ δύκίμυ ἀὐό!- 

σλοις ὅ5) πίω) μεσόγαιαν ἔχαστοι χὺ ταὶ ἐπ᾿ αὐτῇ ς πόλεις, αἰτι τάαντε ἔετ- 
τα τη Αγ ηἰς ἀ4ἷς σοησδιίξατες εχ ἱπιιηἀατ!οηΐδιις Ρεϊασὶ » ΡεΥ 
4υλς ἰπ Μεάιτογγαποα, ἰηἴξαν θυμίογαπλ πδυ!σαηζος αἰσοηάθης 

᾿ δάνί εἶπα ργαίειτί πὶ ορρίάλ. 
᾿Αναζρκδσομα, Ἔδ.]]Π1σ,οΠχὸ. 
Αναζράοσωγξετάεο,οξετας Κοοίετυςξιςεῖο, δ αιο. : 
Ανάζοας Θ. ζες τὶς, ἐ ψηυίθο, οξξας»ἜΡῸΠΠττιῖς» ἢ Ἰχυς, αὐάδραςον ὑδὰρ, 
αι ἔεγαϊ 4, τοίςοτγ. 10.3.44Ρ.97. κρέα αἰάβρατα, Ατορῇλι. 

πο ἔ ἴη Ἀδη. ᾿ ; 
ἰολ, Ἀναβρέχω, τάς ξιοῖο, Βαπιοξιςῖο. Ὁ) ᾿ 
αὐ, Αὐάβρεχε Ηείγεϊι Ἔχρου. ὄχησεν ἱπίοπαίτροτερίταπη ἀςἀΐτρηιο ἰςηῇι 
ἥν αὐέξραχν ἀϊςἴτητ. 

Λναζρήχω τείοτθεο; αὐαῤῥοφυ,. 
Αἰναβροχισμὸς,ε. , συγαπάϊ τατῖο οἰ γαγσίσα » ἱπΗΡυ το ΡῈΓ δου πὶ 

γε] ]]λαμςατίο, με ἴῃ Ρἢ}ἰς ρα! ρεθτάγαπη ναὶ το βοχὶς σου! απ νοῦ 
{υς, γε] Ἰσπσίτυάίης ἕὰ Ἰηξείζαπτίθας, ἱσσα “Ερίπειαπι;δς Οὐε- 

το πε]. (οἰ πὶ [1.7. (ἀρ ἀς ρα!ρεὐτῖς οςμ] οτιιΠΊ, 
 Αναβρύειν, [4] τἸτεγίζατυτίγο, αλεπηδ'γ, αἴας ἀλλ οἷς μ᾽ ψόφες 
᾿Αναβρυχαῖμαι, ἱπξτοπηον»τισίτας οἀο. 

ΑΝ 18 Υ 
Αὐαξρυύχα, 'άεπν φυοᾷ αἰαζλύδ,(ςατυτίο, ΠΙΡΠΠο, Ἡοτηστος Π114.Ὁ 

Τ᾽ ϑ' ἅλις αἰαβέζυχεν ὕδωρ. 
Αναίβρωσις,ςοττοΠο,εχεῖο ἃ Οάζα γοιτίτιιν. ΑἸεχαηὰ. Αρδβιγὸά, αά- 

ζρωσιν ἐργάζεται. 
Αγαξρωώσκω,ἀςυοτο. 

Ἀγαζγωτικὸς καρχῖνίΘ.,, φληςετ οἴταης οτοάξης ξαποοῖν Αἰςχαηΐ. Α: 
ΡἈτοά. ἧ 

Αἰναζωσες Ηείγ οι. βαϑιμού ἃ δος, ΄ 

Αγαγαγγαενδύω,νε] Αγαγαεγλανέω, το πηο, αὐχκρείζω,αἰαξοώ, 
Αἰναγαι(Θ- (ὰ στογγαηςις. αγύγαια σστηφου!α,ῆς Ηἰςτουγ τ ἴῃ Πη εἶ. 
ΤΔΡ.6. 

Αἰγαγαοῖς, δὸς, 5. ΑΠΔ64}}15. ΑὩ ΔΘ} 1144 ΑἸ οαιΐ ςογέμογοη ψοοδηξ: 
Ὅιο φεποτγα ἴμητ,πταᾶς ἤοτα Ρἢ απ ςςο,αξηλίπα σαταςο,ποι αἷ- 
τίογος Ραϊητο, ἔτιιτῖος τεποτγογίο!ἰς ΡυΠΠΠἸςγγοταηἶς» ἴῃ ἴογΓα 12-- 
Ἐςητιδιις»παίςαητατ ἵπ μοτείς ἃς λαιιο ες. Β]Ίη.1}.25.(αρ.13. Ὀῖο- 
Ἰζοτι 4.}10.2.ςἀρ.20 9. λ]ςη. δ. Ππηρ]. 

Αναγαργαρίζω, μ ἴσω σ' ττσατίζο,λυςος ςοἸ]πο. Ὁ οἴζοτ. ΠΡ.1.ςαρ.67. 
Ῥο] εχ [16.6. δ μὴν τὸ ἁγαγαργαρίσα δ νεωῦ χἐγουσι͵ αἰακογχυλίσεϑῃ ἕ- 
λέγον, τὸ αὐακλίστιχ αὶ φαῤυγία. 

Αναγαργάρεσμαγατος γ τοὶ, σ᾽ ἀτ Θ᾽ ΑΓΙ ΖάτυΙΣ, σ ΑΓ ΑΙ Ππηι15, σαγρατί Ζατίο, 
Αναγαργαρασμὸὲς, οὐ, ὁ, Ε ΠἸο»ΘΟΠ το. 

Αγάγγιλθ- κρέχν,ριισπα ἐπ 44 οπῖηες ἴτα σςοίἀότειντ πὸ νπιῖς 49 
ἄδην Προγιῖτ, 4: τὸς σοίξας παττοῖ. ἀγάγγελλον, ἤπς Ὠμητίο. 

Αἰγαγγίλλω, ρτοςἰΔπιο,  ἀἰςονγοπαπτίονῥτοάο, ἱπάϊςο , γοςῖτο, ργο 9 
τοουργοπαητο. Ρ]υτάτοπας ἰη Ρογίο]ς, ἀὐηγγίλϑη τεϑυεὼς αὐτὸςν 

᾿ 4Π]4τὰς εἴτ ἡαητίως ᾿Ρίμπι ςεοἰ 4ΠΠἶἔς; 
Αἰναάγιλάω,ἰοο, ἐγηϊάςο. ᾿ 
Αναγϑοναίω μὲ. ἡἵσωντερἐποτο: γηάς ων 
Αναγλύνησιξ, τς ροηδγατίό, ἰαΠτλατδτίτί ας πατα]ἰς ἃ Βα 4; γοττίτεις ἀρᾷ 

ΡΙΝ]οπεση. 
Αἰγαγγονώκ μῆροι. ὁ, αἱ Γςηδίςαιητιτ, 
Αγάγεςτρις μρίζα Ἴατεητ. ΗείνοὮ, δὲ 
Αἰναγευσις «ὡς,» ,αξἘ10 τῷ αλαγενίε, Ὁ 
Αναγεύω, συΐτα δίρεγ σου ζιπι ργάδδο, ἰειγριυαπάιμι πὶ 4ο. 40 “ρὲ 

οἰ πε π. Αὐτὴ τορ μαηινεφυαρώτοις ἠξιωσ᾽ ἀνὰγεύσ᾽ ἡμᾶς γ γος ρτί πος 
Ρυταυ ἀν σηος, 41 θιις ἐροοίπηοη ἀάτοπι. 

ΑἸναγὴ ς»ἕος, ὁ τὸ ν᾽ ἔπη πταπἀι15»Γπηραγας, Γρο εἴτις. 
Αἰγαγινώσκω, μι-γνώσομιαι «’. αὐέγνωχφ εἰ β,αὐέγνωνγτεςΟσποίςογποίςο, 

ἁσηοίζο-τεςϊτονργοπαητιο, αϊο,άάςοι πο, ἰοσο.Γαςίφη. ΑἹ- 
ΟΥ̓ΟΏ. αὐαγνώναι ἢ γροίψαι τιῖς ἀγραμ ε(ϑύτοις γῃσμικατικὸν τρόπον ἀδίωυαν. 
πώτερέν ὅξι, δίς. αὐαγινώσκω βίβλοις, σατο ἰασεηάος, δι ἰεσο, ἀρυάᾷ 
Ῥεπλοιτ ἢ. ται τπάιοο,ρεγίαδο,υδθεο, τηοῖτο, ᾿ηἴζγυο,ἀπηὺ Ὁ 

περ, ἀεςἰρίοιαρυα Ηογούοσ. αἰαγνω δ εἰς χεύμαιστ,ςοτταρτας Ρέςιι- 
πία. ἀὐαγνώσιμψθ-, 4 ρτοαιῖς [εοτοιτίαπι, αἰϊςηίας 7 ρεγίαδῆις, 
Ἡετοάος, αὐέγνωσε αεὺϑίϊω χέγᾳν, Ργ τ ίλτη σογτυρῖς δὰ ἀϊσεπά ΠΏ, 
Τἀεην;αναγινώσκω ἢ ἐκεῖνον μεταξελδυ ἐῶ, Πππὶ ἃ ἰσητεητία γέ οςο, 
αὐεὴγν ὦ δι το γρ γκμιο ται Π τοῖα ἀρογτα (1 ητρδς ἰςέξιοης τεΐσυατς, ΟΣ 
σετ. Β]αταγς ἢ ΒΩ] 1ς. 

Αναγχάζω,ςορο, Οπιρο να ἀΐσο, πηρεΠ]ο ᾿πάεςο σετυπν οοσῸ» 
αἸ᾿χιαηάο νἱ ἀοςο. Χ ΕΠΟΡῈ τοὶ ὃ ἀφροδίσια πρὶ τῷ δεϊῶγ. αἰαγχα- 
ζεις" Σπὸ πῷ αἴαξ, αἴακος δὲ αἴχπκτος.ν τὰς αὐάκη χὶ αὐἰάγκν,οΧ ὅ0 αὐαΓ- 

καζω.ετεῦθὰς Δηϊπγατὶς ργορτιὸ ἀϊοἱ ἀμποτας Α πη πιοηις, αι 
δἀπιηοάιϊπι βιάζεϑχ ἀε Ἰπαπίπηατῖς, ντ Γισα 14. αὐάγκασον εἰσεχ- 
ϑεῖν » ἵνα γεμιδδ αὶ οἶκός μου.δὶς βιαζεῶν τίω) ναι :[ξ4 ςουξιηάπηταγ. 

Αἰναγκαία ῥτῸ αὐαΐ γκυ, ροςτιςὰ. 
᾿Αἰγαγναίν»,ηεςεἴπτας. Ηοἢ οὐ ὐατὺ αὐαγκαίης ἐρχόυάμοι. γὶ “ΟΕ. αἰαγ- 

χαΐῃ κρταλαμβανόυβυθ-, ηεοςίπτατε ςοκέζιι5: 
Αἰγαγχαὶ ον, ν14ς Αναγασὶθ’. 
Αναγχαῖθ» πςοε τις, τεσ ρεζείπεης, ες άχ, ᾿πδα τα 1}ς, δ ἃ 4 

φιξετολὰ τεπὶ Εἰιοὶ οποναγηΐσιις, αὐαγκαῖοι φίλοι ης οο [γι], Α ἐξογιλη 
(ΔΡ ἸΟ. ΧΕΩΟΡΆ. φίλοις τρὲς τοῖς αἷα γκαίοις καλευΐσοις ἄλλοις κτώντ αὶ 
βουϑοιὰ, δες, ληηῖςος ργσῖοῖ σὸς 41} προς αι} νοσυητοτναίίος οῦ- 
Ῥαάτδρτ αδίατοτγες. Ρίατο ζ. ἄς Ἀ ἐρα." γε αἰαγχα!ο τοί τη πύλὶς ἐκ τέϊ-- 
Τώρῶν ἢ πέντε αὐσρῶν, 1ὰ «{τ, Ὑ1ΠΠ|ηγὰ δὲ ἀρ τεξε λυ οἴσλτας αἱ Πγ15 
ΠἰΠΉΠ ΠῚ ΠΟ έϊατ ἐχ ἡυατυοτ νεῖ απ νίγις. τεὶ αὐαγχαϊα,, Πιὰαξ 
νἱτατὶ πεαυξιης ἀραὶ Οαἱςπι τητος σγᾶθος ὃς επα᾽ ἀρυὰ Ηςτο- 
ἄἀοτυπι. [το ῖπὶ γε] ανἔτυ σιβογα,αὰ τετὰ ρετιϊπουτία ἀρὰ Πυςλη. 
τὸς τυ σίξεταντος συ δες Ορὰς οἴτ,τος δά νίυπι ἡδοξίϊατια:. αἰαγ-- 
χαῖον ἀυτ ὅλ μελεῖ ὃς αὐτῆς ηςςοϊε οἵξ ΤΡΗΠ συτγηηι εἴας σόγοτς. {π| 
εἴδη. νιν Οδυραίο, ὁρᾷς αὐαγκαῖον ἀντί τοιαεἰνω γγυέϑη,νίἀ ες ἠεςοα - 
το ιτυγίση νὰ {τ Βα γηλς τὸ «ἰαγχοῖον λα μββάειν, ΔοοιρΊοη Δ πό- 
εεἰϊιτας. αὐαϊγχκαῖον ϑεωῖν, ἀξ οΥαπι τα πν. Εατιρὶ ἁ. τὸ ὀδαγκαίον, ορο- 
ταρτοια τη. ΡΊ υτάγςοῇ. ὅσλισις δυαγχάα,ιὰ εἰν δυτελὴς κ᾽ ἀκ ὺη αἴδρ 

σκᾶ ᾷς. Τ ἈμοΥ ἀἰ 4. τοὶ χτ᾿ τίω ἑ καϊςίω ἡμέραν ἀὐαγχοῖα,, τος ποςο- 

τίαιηαῖθας αοτίἀϊς ἐσοπημς.ν ὀϑαγχαία αὐχν, 1 οἴξ,κ δελικὶγκὶ ἀ- 
γάγκίω ἔχεσα καὶ βίαν, Ἰᾷ εἰϊ ἡ δυςυχία.5ορδοε!. τ᾽ ὀμαγκαίας αυΐχως 
ὑκ ἔριν ἐδὲν μεῖζον ὀῤϑρώποις κρικὸν, 1ὰ εἴξ » φιιὰ πη {τ γι] 1ς σοπ 1 
τἰο. δυπλώς δέ φησι τὸ ὀμαγκαῖιον ποτὲ μῆρ 63) “7 χΤ᾽ φύσιν ἀκολιϑίαν τι- 
γα ἐχόντων ὡς ὁῤ εἴποιωῆν ἀναγκαίως τὸ κα οὖ ϑερμὸν. καὶ τὸ κίλα λϑυκόν" 
ποτὲ 3) ἐς δῃὴ πῇ - ὁμάγκος γιγνομῆδε ν ὡς κἱ γμῦ ὀβαγναῖας τύχης τοῦ 
Εἰκ φυσὶν.ἱηαυῖὶς [δ᾽ θη ἰπτογργοβ: Ρίατο ἴῃ φρηϊ, τύτων ὠρρσδεῖν 
πον αὐτοῖς » ἵνα μιὰ ὀραγκοί ζοντει αἴ ὠλυδινῆς υδὲ ἀμελεῖν σοφίας, αἱ Ἂ 

δι ϑρωπίγης τὲ κὶ ὁμα γχαίας ὅδημω. εἴ δὲ μειζόνως : δεῖ, ὀμαγκφῖον ἀρ πιὸ 
1}. ε 
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βαπτ. Ατμεπασοτας ἰη Αροΐον κὶ δὴ δὲ μδὺ τομίμὴ Τῇ ὁβαγκαίον ὁ- 
μαλίαν πῇ ἄξῥενΘ- «οὺς τὸ ϑῆλυ,ριιἀοπάοτιι πὶ ἀπηρυτάτιο επι, Αττ 
τεπιίάοτως ἰπ Οπἰτοοτιτῖοῖς νὴ ἤτω συμ(ήσεται σῷ ὀὐδρὸς το ὀὐαγ- 
χρῖον " πὔτο γδ καὶ τὸ αἰδοῖον καλεῖ ται. δὲ δ. ἀϑαγκόλον ἅτω χῴλειται τὸ 

ἐὐροῖον, ἐπεὶ τ' δ ἔγκης δοὶ συμξίλογον ἴτας Ἰτὰ σαγοσγοπὶ γοςατ, 1ά 
εἴπ, δοσμωτηίρκον » φυοά (ΑἸ ΠΠςης5 ὀὐώγεον " ὀμαγκαον Ργζτοτθα, 
ςοιξφαςης δί σοηίξδέξαγιαση, σα ας σοηοίαο ἐςςο γιὲ ἤὰς πὸ- 
«εἰατιὸ σοη΄ ἐφαΐτετ,, πεςολγία σοπίξαιεπτία. ἐκ τᾶ ἀύαγκαε, 
14 εἷς ὀὐαγκαίαε,αεςς Τὶ γε] δε᾿ ἀράγκης " ὁμαγκοῦζθν, «τὰ ν Πὰς 
δ ορυς εἰξ πολ ῖ5. 1ΔπΊ ] οἴνας, τω 2 ἀλυσιν,α γάρ ὅξιν χ'μῶν ὀῤαγ- 
χαία, τερσέπεμ ψά σοι ὐμα κακία τράπεζα , πιο τοηιμ15. ὃς {106 ἀττον 
τοημηοις ἀρράγατιις, ἡ δυτηλιὴς Ὁ, πενι χα " δίμῴες ὀῤαγκαῖοι αρυὰ 
Ἠοπιεταπι» 48] Πδοτὲ (δγαίμης οὗ ἴάαας ἴπ πεσείατιις Βαδεη- 
τατγοὶ φίλα ἐςγαζόμῆνοιν φυοτιιη σάτα Γοταίτας, ὀϑαγκαῖοι πολεμε- 
σαὶ, αὖ τρίο ἀϊσιηταγ [ναστῖος ὅς Πο Ιου. Οαγ ἢ: ν[τι11. κ" πό- 
λιοί περ ἐόγτες ὀδαγκρίϊοι πολεμάφαὶ, ΟΘ ηοοοίτατοπι ΠΗ τος » γεὶ 
ὩςςοΠἸτατὶς ταστὰ αν σαιιίανντ πα Π τος Γα οἰ ταγὶ)νοπο σαι ὅς τιιπγμ}-- 
ταιλτι) ὀθαγχαῖίθ. μύϑος, ρα ἃ ̓ ρίὰπι Η οητει.Ἰὰ εἴξ, ὀὐαγκοιςικὸς γὴ 
βίαι -, οὔ ἐπυροτιοία αιυΐθιις ραγέγς ἡςοοῖε {τι ὀμαπκαίον ἥμαρ, 
τά εξ, γα ϊτας»οαρτί τας» δγα!σηάΐ ποςοίτας. δούλωσις, ὀῤαϊκαία 
τυχηϑορβοο!!, οι! Ησαγοτ. ορρουϊι ἐλδύϑερρν ὕμαρ » τὰ εἰζ, [1- 
Βετίάγειη. Αναϊκαῖθ- ετίλπι Π σῆς. πεςοἰαγιυηι», τὰ αἰϊ, ηο- 
ςεἰταάϊης ςοηιμ πέδαι ὃς ργοριπιΐτατο. Χόοπορῃ, ΗΕ]. ς. οἱ 
γαγχαία μοι ὄντος αὐ ὅ)ητηδεία,, ὃς Τί οτ. ὅσοι μηδ᾽ ὄγομα συϊγοείας ἴ- 
χοντε;, οἰκειοτέρφις ὅτφαξ αὐτοιὴ ἂν ταῖς συμφοραῖς “ἦδ ἀναγκρίων πα- 

ρέχον. 
Αὐγαϊκαίως,ηςος ἌΓ. Ὑς 5 πο Γ!15. Αριιά ΤΒεορ ταί. α εἴτοτ. ᾿δτο ὅς 

σλρῖτς φαλττο, χώρᾳ δέχεται αγαϊκαίως,1. ςοαξξα αἀπιιττίς. ΡᾺΪ- 
1ο ἀς πιιιπάο, οἱξα ϑϑιενέξ δὴ 55) μέρρις ἀναϊκρίως ἄγειν τρὸὴς ἀἰδεότη- 
τα ὶη ἰπσα]ὶς νεγὸ (ςπιριτογηαπὶ ςἔποεες [ταὐ]τάτειη ποη γὰ- 
Ἰετ τορισηδητῖς ηφοςἤίτατς, ἀναϊκρίως ἔχει, ἠςςοῖϊς εἴς ΑτἸορΗ. 
εἰγαγνφείως ὅδὲν ἔχον, Ἰὰ οἰτιςοριτ. [ἀς πὶ ΑὙἸΠ ΟΡ ἰναϊκαίως ἔχει μοι 

ταῦτα ποιεῖν, ἠεςοῖϊαε μαυεο ἴα ὥςετο. Ρτὸ ἀναϊκαίως εἰεσαητοῦ 
γι Πγράτατ ΠΟ ΠΊΪΠ15 σεαίτίαιις Ρἰαγα ς αἰναϊκαίων, γτ ΡΓῸ σωυφερον- 

σῶς ἀἰϊςιτιτ σιωφερυντων. [λιουγἤς Ηαϊγεατηαῖ. ἰῦτο 4μΐητον 
οἱ υἱὲ οἱ ἀγαγκαίων ἢ σαυφερῤγτων τι κοινῷ ταιΐῖτα ποίντω ἐωραξεν ἐκ 
οἱ παρὸν καιρὸς υἰξετέζει. 

Αἰναϊκοιτή ρισ. διχαιοσιωΐηργςοσςητία ἴῃ ̓ α{ἘἸτΔΠ1. 
Δἰναϊκας:ικὸς, νιαν μαθοης ςοσεπαί. ἶ 
Αναϊκας ὃς,» ὁ σοφέλιις. ΤῊ οΥ ἃ ἀναγχαςοὶ ἐκζάντες, αἀλξλὶ ςοηΐζεη- 

ἄεις,εχ ἠςοοἤητατοε ζοηίζεηάςηιες. 
Δα ϊκη,ῃεςο τᾶς, τα Γη»(Οτς, γα! πη, ἰςχν σαυ νγσςις, ἱπηρα- 
ἀϊαιεπτααι, σαί ποςο τὶ, αἰ ΒΊ οὐ ]τας, χἀιογίτις σδίμς. αϑοοὶ τὸ α- 
γάοσω παν τῶν γὸ ὅπηκρρτεῖ "ὙΕ] αρϑορὶ τὸ αἴγω,ζγη, δί ΡΙοπαίηηο αθ κα, 
οἱνάϊκη. Ατύΐζοτοϊ. ἀς πχαηἄο αἰντογ ἀςάϊιοιτ 5 ᾿πππίςης, οἶμαι 3 
αἱ τίυδ ἀγά[κίω ἐκ αὔνν τι κέγιϑαι πλίωδ ἃ ϑεὸν, οἱονεὶ αἰκένητον ἐσίαν 
ὄντα 14 οἰτ,ιαὸ 4 σαταγα {1 ππι ΟΡ 1115. δ λυ ά ταν προ ὄξει, ντ ἃ- 
Ριιὰ Π)ε πιο μευ. ἀνάγκη μοι εἰπεῖν, ργο ἤν 18] πεςεῆς οἵδ α ςετς. 
Τιςίταν 8ι ἀγώγκη δεὶν ἃς εἰναΓκαῖον ὅδὴν ἀριιά εἰτπάσππη. [τῆι γἱϑ: 
Ἐυςίλη.η Νύεις 9. ἢ ΤὙδ ἵππων ὃ ϑυμὸνν ὡς δεῖ σιω ἐ χεῖν ἀνάίκῃ ἃ χα - 
λινόγς ΑἸ]]υληάο Οὔ] σατο. εἰς ἀγαάγκίω κεῖσαι, μτο σοσοτν ἀρὰ 
Ἑυτιρίά. δ ἀναάίκως,, ηςςοΠτιὸ, Ατηϊορίλαη ἀναάϊκῃ » ηεςς[αγὸ. 
ποὺς ἀναϊκίω͵Ἰὰ εἴτ, ρετ νίπγνηση ἰροῦτο ν Υἱ. υἰσ᾽ ἀνάΐτης, Ἰυαἰτὸ, 
εἰνατκῃ μῆῥει , ἀςςοἴαπλ «δ ντ ρετίξαεγετ, ἀνε ϊκίω ἠυέῶς ἡ δεῖ 
ὃυπο ΐαν πἰωὺ ἐ μία), ηοπ σοπιεαὶτ ντ πγειιπ δοης ἤσηιπι πὶ ρα-- 
σίας πςςο Ἰτατο τι, αἱ ἡ φύσεως ἀνάγκαι, πλτα ας σεςοἤητατος,ἰά εἴ, 
οααία γγσοητες, ἀριια Ατ τορἤαι.. ἀνά Γκίμω πορρςς ϑέγαι. ΧΟ ΠΟΡΕ. 
ΝΝαζαηζοη. ὅτε σιωέβαινον., ὅτι μιὶ πᾶσα εἰνάϊκη. τοῖς πλάϑεσι βιαζό - 
μϑμοι,ηςαις ςοπυςηΐςθλητ, ΠΗ ἃ ρορα]ὶς σοαξξ!. ὡκ ἀνάγκη τοῖς 
ὄγιμελεῖ ὧγ, Χοσορὶι.ἰά εἴζγποη σοφιιητιιγ. ἐνεκη ὠδυκίας καὶ ἀπορία, 
ῬΙμταγο. ἴῃ Νω ΠΊ, Ραυροτγξας αυασαυίᾳ Πτ ἰπέετοηάα ἱπιυγία. 

Τάοπὶ ἴῃ Ρα Πς οϑὸς ἀνάϊκίω ὑκ ὧν εἰξιγγύρ δ σε τοῦτα, Ἰὰ εἰϊ,ης σιιΐ- 

ἀξ πος φιαίτίο ἐχρυς {τῷ 1] πὐη ραε ἀδοεϊ ὁ ἐμσον μ᾽ ων ὑαιϊ- 
ἰαδ  ἰᾳ φϑερε.ἸΝ τὴ ἀνά κη πος ἰοςο εἰς ̓4ςπὶ θα βάστινος,αα- 
χῖο, ὃς τογπιοητιπη,ντ ἐαιςυς, ἢ ἀϊ οι]. ὃς ἰᾳ σδηιις σατηϊβοίης 
σεηςγᾳ. [ἢ Ἐρίτοπις ΡΟΪΥὈ]]. ταὶ πρὸς ἀνα ὕκας δ ργανα κατα Αἰ δὶ» 
τὰ τὴς ταὶ βασάνοις δ ργαγα " ἀγάίκη γὰς βιιῖτ ξογεη!ς ΤΠ πειπηθητὶ, 
αιποά εἰερίγάταπι Η-εἰγοἴμς ἰστοτρηρτατυγ. ῬΟ]Ϊχ νογὸ ἢς 
Ἰιθγο οέζδιιο, ἕγιοι 3 οἴονται κὶ ἀνα [κί σκέζος δ) δικαςτικὸγ, εἰ-- 
πόντος ἀριςοφάνοις,͵ Οὐκ Ἶη λαζὼν ϑύραζε τὸ ψηφίσματα, κὶ πίω) ἀ- 
ναίω ἐς κόρακας ἐγτεῦϑεν; ἀνώϊαῃ πείϑεῶι, γἱ ὃέ ςφοΙΤατὸ ρᾶγοτς» 
Χεπορἢ. 

Διυάγκος ας [πάϊοα ζυσαο ἢΠη}1]}}5. 
Διναΐκοτρρῳ εν, εςο {τὶς νοίς!, Ερίζετας. 
Αγα[κοφαγίῳ αὶ πεσο[ηἐδέοπι ςοπιοίο. 
Αἰὐγα[κοφα γίαν. Ατ ποτ, ἐπὶ Ῥ ΟἹ Ἰτῖς ἀρρο ]τ νἰξξιιπη «τ ]οτίοι πε» αὐλῇ 

ἄιοας οὐδὲ [ππισηά! ηςςοἤητατε πη. ΝΝπα ἀτ]οτα παράλιον δά- 
πγοάιι πὴ νἱ ξξιτασοτν Βιμ,. ΟΟπηπι. δ 

βιναγλν γαΐνω ὡς ἀναγλνκαίνομα νης ἀναγλυκαγϑώσε ἀυϊςςἀϊηςπὶ ςε- 
Οὐγιπτζ, 

Αναΐγλυφον Γξι!ρτατη ροςυιπι, ίρεγανη ἔεί!ρτιιγαν ὑε] αίρούμπι ἢ- 
, ὅ.ὅ15 Ροζα]αηγ,ντ ἀϊχίτ Νεςρ. 

ἀπαγνά πίω, ἀγαλύω;, (οἴμο, Ο ἀν ξ ἐμὴ δεσμὺν μῆρ ἀγέγνάμψαγ, Ἐτ 

ΔΝ Ἢ 
ἡ 

Τ|1.4.γ,ἀνεγνάμφϑη ὃ ἡ ἀὐχμὰἰᾷ ο, ἀνεχάμῳφϑη,ουρὶς εἶπις τεῆς- 
Χα εἴν. { ᾿ 

Αναδεία,ὶν ἔζεῖ 5. ὀνδὰ 
Αἰναγνος,»" ὁ ἱπ ῬΕΓΙΚ, ἢ Π. ΠΝ Διο μιαρος. ' ᾿ 
Αἰνανὺς. ὁτοςγ τὸ» ΘΟ Πα] τι". Δ 
Αναπωρίζω, τεςοσυοῖςο δ ἀσυοῖςο. δβηγινώσκω, μιννήσκομω, υιϑυμοῦς 

μὰν ἀναπολω, αγαλογίζομαι, ἀναμιμυήσκομιαι. Αιναϊγωρίφομιαι,, ἤν ὦ 
τείζο. 
Αναϊώρασες κως ἡ τα ςοΡ ἰτῖο μνήμη ἐνθύμημα, ἀναπόλησις γαἰγαλογισμιὸρ, ἣν 

κἰγαίμιγησις. 

Αγαγνώρισμα τὸ γἱ πα οἰπιτη. Βα. οἶς ἐρεςίπηεα δι Φοςσιιηγοηγαπη. 
Αἰὐγαγνωὥνεις γ ἕντος,, ὦν ροτίιαίτις, ἰςέξιις, ὃς ἀγα γνωγαιν μετοιπεῖσαι γ με-᾿ 

ταδιδιίξω. ἡ 

Αἰνάγνωσις, Ιεξτῖο, τα ςοσητίο, ρογίμαΠ ον αἰτίο,εχροίτϊο. 
Ανάγνωσμα «τὸς “τὸ ςς το, τοςίταιο. ἣ) 

ἀναγνως-ἐονἰε σεηάυπι οἷϊ. ὶ ἢ 
Αγαγ ως ἡ φκῦνγ τὸ Γεοἰτατ οἷς ἰοσις νοΐ αὐ άϊτοτίαπι ( ἰσξξοτίι πὶ οτος 

οἱπι ποθὴ ἐἸςοιτατ)ϑί ἀναλογιον, ἃ οἴς,, ρίαιςας. - 
Αναγνώςτης,εγὸ ἰεξξοτ. ΟἸςετιαά Ατιίσαη τιΡαςτ ἐετίαυς Δηασηοῖϊες. 

ποίϊεν ϑοβίπεις ἀοοςϊοτατ, 411} σε ἐπάδπι ἀϊξξίοποιη Ριιταιιτ,. 
ἀςςεῦτα ροίτο ἱπ νἰτίπγα. ὶ 

Αγαγνωςικὸς,κ, ὁ, χὰ Ἰεσοηάυπι ἀρζυς, ἣ 
Ανάγμωνίο!αο, ρεσις ποτιίξα ἔετον ἴῃ αἰταση,πδυΐσο. Πα αἰ κὶ τότ᾿ 

ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μῖ' ςρατὸν,Ιὰ ον, ἐπέπλεον ἀγαγομω ὡς ἐρωτίσων» μα- 
τθτ δά ᾿ητογγοφ τη πι, 16 δά ἱπτοιτοσάθαιΓ ρᾶτο. Ρίατο ἐς 
1μοσίὺ. ἀνη χϑίω δκτὸ βρενδεσίν,ἃ Βεαηάιηῖο (Ο]0]. ἀγηγετο,αἄ γος σας 
τεηάας ργοξεξξας εἴς. ΤΆ υ ον ἀπ. ανἄγονται ναυσὶ ἐς πίω χιὸν, ργΟΠ τς 
οἰἴσαητας οἰαἶἶε ἴῃ ΟὨ αι. ἀνάγει τίου σιυοικον; ἔς ἀπάγεῶτ, ΗΘ - 
τοάοτ.ἀυζετε Ὑχογεηη, ἴσα ασάμςεις, γῇ εἰς ὀρών κορυφάς αἰνηγυοη»ῦ 
τοΓΓ 1Π ὨΙΟΊΉΓΠ1ΠῚ σΑΟιΠΊἰΠ ἃ αἰϊαγσεης » Ναζαηζεη. εἰγείγομκαι ὁπ 
τίατη Πσοτῆς: (Πο]]Οοτν το ον διιο ποτναρυιὰ Θτοροτ. ϑεωρητικοὶ 
“9 ἄνηγ μῆῥοι χὰ τετιιπὶ σοπτοι Πρ] Ατίοηειπι τη Π] πὶς Ἔγοξεϊ, ἃς 
Μαιιῇῃ. σἀρίτε χίιαγτο ν ἑησούς ἀγέχ ϑη εἰς πἰοὺ ἔρημον. 10] ἀνήχϑη {-- 
δοϊβο δ τις εἰξ νοὶ! Πιρ ἀμέξυς εἰν, ίτοπι γεάεσοτ. Αὐιεξ. αἴθ μα 
τοὶ φυσικοὶ ᾿Ιδτο 4ααττο, ἔτι “Ἶθ' ἐναντίων κἡὶ ἑτέρᾳ συςοιχία φέρησις͵ κὴ ͵ 
πείγτα αἰγαΐγιται εἰς τὸ ἔ καὶ τὸ μὴ ὅν πος εἴξ γ) ἀναφέρεται. ἀναγ μῆνος ὦ 

ὅπ «να)δείας, οτιἀἸτις, τ ἀιτίοης Θχου τις. Πιο σου. εχ θαπάς- 
ἐτῖς τὸ δια) τὰ ὧς κ᾿ ἀνάγεῶχ δεῖ «δὺ ἀνήίζοις γ01 ἀνάγιῶς 4111 ἀϊςττοτ 
τρε φεῶχ. ὶ 

Αναγέρδυσις, «ως ἡ, ἀφοἰλτατίοναγα ῥῥησις, ρΙ Οπεητίατῖο, τείροηπο. Βυ 4. 
ἴῃ ἐρηϊ, ἀναγ δύσεις δυό ρνιϑεςγαιίριςῖα ᾿Ιαυ Δ α)]» βυΐζὰ δι ἰᾳια, δὲ 
Ριοσυ!άμδιο ἐσ 4λ. 

Αναγορδυω,ρταάϊςονγεηιποἱοντεἤρομάςον ργοηίιηςῖο ργςοοηῖο, Δ] - 
τεη] ἀϊςονεοηί!ιτονἀεείατο,ἰά οἴ, απο, οἱ σηοιοτεο, Οζα εχ 
Οἷς. ὕπατος ἀνεῤῥηϑ», ΟΟΠῸ] ογελτας εἰξ. ΡΊατατο ἢ. 1 ΘΔ] 4. αὐτο-- 
κρρέτορᾳ γάλαν ἀγαγορϑῦ σα, αἰ θα πὶ ἴλ]πτατε ἱπηρεγατογεπη, ες ]1- 
τᾶγα ἱπηρεγατογοπη. αὶ δημητίᾶτς ἀριιά Τατίίς να]ρὸ,, βαίγε υπ γαρ-- 
ῬΌΥΙ, 

Αἰγαγραμματισμὸς ΠἸἰτατάτιιπι τγαϊ οξεῖο ὃς τγαυ!ρ οὔτίο » ὅτι ἐπιστῆο, 
ἤφυγαπι μδὺς ποιιητ αριὰ πος 4] (ε τγαπίποιηίηατε ἐλιάςοτ, 
γῇ Ἰοχυίτιιν διετρηίως, ὃς Ποπτοπ ἔππτα ἰηαοτῖςτγα. γυϊσὸ τά νο- 
ΤΔητῖ ἢ μοπν ἐοηγηέ. ΤΏτογρ τὸς ΓΥΠΟΡΒτοπίς, ἀιυδοκήκει ἢ τότε Λυ- 
κόφρων καὶ τοσούτον δὲ α' τίου) ποίηστν͵ σοὺ διὰ τὸ λέγειν ἀναγραμματισμοιξ. 
δὴ ὅτι ππολεμαῖος δστὸ μέλιτος λέγει μεταγραμματιζόμῆνον, διοσινόη Ὁ)» ἴον 
ἥρας κὶ ὁμοία τοιαῦτα. Ὗ τἴτωτ οτίααι μας νοςς Αἰτοπιίαοτας. Ὡς 
Ἀἰὶς ρεγπχαΐτα τγαάϊς ΕΘ Ππατμίας ἴῃ Π|Ὶ44. Π οπποτι, ἰὰ εἰς, «ἰδὲ ταὐ- 
τιζομῆψων χἡ ἀγαγραμμρτιδδιεντώγιντ ἵρκνάηρ᾽ καὶ παυτογραφίυβυα τὸ χα 
λος ἡ ὄχλος ἀρετὴ κὐ ἐρατὴ, φλιίαρος νὸ φλαῦρες,λιαεῤς καὶ ἱκαρὸς, ὀλίγας 
5) Ἀοιγὸς χλόη χ χρλιὴ ῥα καὶ αὐ να γευπϑία καὶ σῤγυπνία κάξα καὶ ἄκρα. ἈΕ- 

ἤρες δταπι Βαῖς βρατα; ᾿ παρίχυμοι » ἢ παρήχησις χἡ αὶ ππιρονομία 
σία ν Ἰὰ εἰξ, Δηποπχιπατίονἶις αἀποπχίπατιο.  ΄άς Παδαγραμμα- 
τισμός. 

Αἰναγρα πῆ Θ-, πη η  εἰπὰ (ςτί ρτιονρετίξίρτας, ἐπ αξγα τείδτες . αὐάγρα- 
ποι βίοι ΟἿ μακαρίων αὐ δρών γ γῖτα Ὁ δατογιπι νΊγοσγ ἢ} Πηειπο σις, 
Ρτοάϊτα,, ΒΑ ΠΠ ας. 

Ανάγραφον,νοςητ αυο ἀοςοτιγ αιοπιοάρ σοποϊαἀεπάιιπι ἢε γο 1 -- 
40} [ἢ Πη4» αι ἱπηραγατιτη εἴ. 
Αναγραφὴ, το ςτΙρτϊονγεϊατῖο ἴῃ (σγίρτα, Ρ ἐγίσγιρεῖο ὃς δἕξαᾳ,, ἀείοτι- 

τῆνσῳς 
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(πον! 
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ΠΕΡΙ 
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κεν 
Οἰλε μή 
ἄρ, {] - 

Ὁοιεγις 
Ἰπιοδεως 

Ρτῖο, τγδάϊτιο, πές ει ρτῖδ. πῇ αϑοὲ ἐδ βίοις αὐαχφαφῇ ἀν δεικπρέψαι, νῖτᾶς ἄῳ 
τηληάατς ἢτογῖς, Ρ]αταγο εῖη Ροτί εἰς. δῖς Ἔτιατη ἀρρο!άταῦ οοπησ ἡχύν, 
πγοηταγίες ἃς Ὀγου Ἰγ τη}, ὃς ἢ ογ σεηίας ροταξζι. Ι δ ιῆϊ 

Αναγοάφω, ἴῃ Δέζαὰ τεΐσγο, ρετίογιθο, ἰηίςγθο, φείοεϊο, φἀογίθο» ᾿ ἡϑίαν 
φΟΙη ΠΊΘΠΊΟτΟ, ΟΠ ἢ δ, ΠΟ Πἰ πη τς τγαάο, τοῖς ρσθάονρυδ]1-- ἀν [πῃ 

τὸ ρὲγ (Ἐγίρταγαιτν. Α τηζοτς]. ἀς πλιπάο, νἕμοις βεβαιότερος “4' ἐν Ὁ ηη 
κύρβεσιγ αἰαγεγραμυάξων, εχ ΠΠ|ς ΠΡ Ί]Ποτ 4ιας ἔπ ταθι]ις ργατίογὶ-- δαμὶ 
για {πητ. οἱ αἰαγραύφοντες « τηοηϊ πηεητα (σγῬφητος, [νυσίάπις ἵπι ΠῚ 
Απαςἢατἢ ὡς ὀυεργέτης ὑἐδ ὶ αἰὴρ αἰχγιγρέφϑώ » ἰτᾶσαε θεοῦ. ἢ 

ἕλον ποίτοσ η|6 νιν ἡ ἠτεῶς ργοάαταγι άςφιη Πρ ᾽ἀεπη, γύρο: μεγάλοις ἴγω; 
γράμωασιν αἰαγιγοαμυῆύοι, ἀναγ αφίκῦ ἃ τἰτα!α [ναοῖς αὐωγοώτας εἰς ὑΐῃ,». 
Ἀδύκωμαᾳ γἴῃ αἰδοο ροτίςτισςη5. οιποίἤεη. Ρίατο γόμ.η. ὁ ἃ ἀνατῦς 
“(αφεὶς εἰς :ὦ ἷὰᾷ εἴτ ίςτίρτο ἀςσιίατις. Τἰπιονάϊα, εἰναγοιίφα ἐς δὴ 

πείποσα τἰυ) πόλιν. ἴτι τγροάς ηοπιὲι γτθοίς ᾿ο ἐτίϊο. εἰγαγροίφω, εἰς 
κατάκογον, οςτιανέγαφε Ἀληρρυχίας οἀϊχις ἀρτὶ ουίηθος ΠΊΩΝ 

ἴ Ρο-. 



Ε 

ΠΝ Α Ν 

Πὰ Ῥοτίοϊς. δ σα ἔσατ ἐτίατη σοίοτγος αἀάοτο ξογιης νοὶ ἱπιαρίη!- 
Βυς ἀεἰ Πφλτῖρ αὐαγροίφομκαι ρΓΟ αἰχγράφων Ατηΐϊοι, 2. Οεςοη. χοαΐ- 

ζει τίω τιμίων ἰμδ αἰεγρίξατο, τεοιροτα ρτοτιαπι αυοὰ ἴῃ λέξα γο- 
τι Στ. αὐαγανέρομαι, ἰτοιι «πη σο,ίη Εριρταηι. 
γαγρέτον, Ηοἰγς.οχρουΐς αὐυπόςροφον οὶ το ίτας αἀεπηρτις πο οξ, 

ἰα,τοπτριῖς ποι νεηᾶπαάϊ, αρυὰ Χοπορίν. 
ἴζειν, Αἰΐζοτο, πιυτῖγο, σαι (ὰ δ αν ΠΤ, Ατ Ἰορ᾿.τεφ. τείροπάςι- 

ἀο πλυτιτο ΧἜΠορ᾿. 
Ανάγυρις ἡ ἄκοπος κὶ αἰάγυρρς»γ Ὀἱϊοίςοτί (. ὃς Θαἰςη. 6 Ππ}ρ]]ς. ὀνό - 
γυροτνουνα:(αυδπιῖς ἰΝποληάοτ δἰίτοτ,ντίιο Ιοςο ἀϊςοπλασ)ηδυ- 
τοδαρυὰ ΡΙ λυτασι δὲ Ἑείζυμη, 4υῖα πα ΐοδηι ατοιιοῖ οάοτς γίγο- 

(δ. Αὐασγτοςν παῖς ΡΙϊηίες [1.2 7.(αρ.4. ἡμᾶπη αἰϊ4αΐ ἀσοροη 
γϑοδητ,ἐγυτιοοῦ εἴτι σταὶς οὐοτο,ῆοτς οἰετὶς : (ξπιςῇ ἴῃ σογηϊ- 

οὕς ποι Ὁτευΐδυς σίρηϊς, παγὶς τουΐδας, 4ιοά ἀυτοίοϊτ μετ 
πιοῖϊες, Οὐ; φαϊάτηι πγυτιατας οἱξ οχ Πιοίζοτ. 1.3.ςαρ.167. νδὶ 

Βαθοτ αὐάγυεις, οἱ Ὁ αγώγυρον,οἱ ὃ εἴἰκοπον χαλοίΐσι, ϑοόμνί(θ- δδὴ φύγλοις 
κα τῶς ἑῴζδοις ωροσεμφερης αἴγνῳ. δενδρώδος, βαρύοσιμος ἰχιυρῶς, αἶϑος 
κράμομ «οἰκός, χα πὸς ἐν κερκτίοις μακροῖς τὸ ας ἣμα γεῤρωνγποικίλΘ- ςἐ- 

σκλυρεμΐεται 5. «ῥρὶ τὸν ἡ ςαφυλή ς πετοισ μὸν, δίς: 
Ανάγυρρε,αὐαίγνριςγδτερ Βαη, Ιοςιπὶ ἴῃ Αττῖςα ρυτατον δὶ ἔτυτοχ εἰ ο- 
᾿ἄστις στα Ἰπγϊ, 41 Δ αρῖο Ἰοςσιπὶ ἀςἀοτίτ, αὐώγυρον κινεῖς, πᾶς 
Ο ϑγταιο πιοι ες: υοἀ ἴσοις γἱάοταγ Αὐηϊορὶι. ΤΥ Πα, πόϑεν εἰς 
δὲ σί ν;αἰαγυφϑειτόϑεν͵ νὴ τὸν δία ὁ γρεω αἰεζγυροξς μοι κεγαινὴ ὧν δόκει 501 - 
᾿ς βαςδάλρπιπι εἰδ αἱτ» ἴῃ δὸς 401 [1 τρις τρα πὶ ἀσςοτίϊιτ, νο} 

αυὶ ἰξιρίος τὸ Δ] Ια ργοάιιητ, ἀπάσγίοη γογὸ γεροηῖς ἴητοτ ἀλε- 

᾿ ξίκαχα. . δ νΎ ε ͵ . 
Αἰναγχιππεῖν, πςοοἤττατε ςπαΐτατα » μετ αὐάγκος ἱππόύειν» Ευρο]!ς ἃ- 

ΑΝ] ρυά διι1ἀ. ἶ 
“γὴν Ανάγω,τοάιςο,ἰατγτοάἀιςοντοςςἀο, ἀς ἄτι κονοξετο, τοὶ σον ργοάαςο, 

ὑχὴ ἣν ααιρο,ἴμάιςο,αἀάαςο δὴ πόδα αἰάγειγ,τοῖτο ἔεττε ρεάςπι, Χουο- 
γι Ῥδιά εἰ, ἐπεινάγειν. ἴτε πὶ εἰ εὑψ. ἄγω, τΟΠ]!Ο, ας ο, (ἀδαεβο, "π 
᾿ς δἴτυτη ἔσγο,ἶη (0  1πης ετῖσο, δ άωςο. οἴἶο ἀ. αὐγαγον ἐς φάος αὖ- 

διςιΐη ἰασο τυτίως Ὁ ἀυχοτγυητ, ϑορΒοΟΪ. ὑμέρρ κλίνει τε κ ἐνάγει 
πολιν ἅπαντα τεὶνδρώπινα, τά εἰϊ, αὐὔξει, γηάς εἰς ϑεοιὶ ανάΐγειν, ἴητοῦ 

ἀεο:τεξεττεοῖο σαεία αν (α ο]]οτεναροά Ποςτγατ. Ὀ σιητ ἴτε πη αὐά- 
γεν τίιναῦν,"ὰ εἴξ, παι οπα ἃ ρόστιι ἴα πηᾶτς εάαςετς ν ὁ ροττιι (ο]- 
ἀοτς ἃς ἴῃ αἰτιιπ Ργου ΘΑ], τὸ Ξἰξορμᾷν.γηάς αὐώγεξ, αὐτὶ τῷ ἐκσλέειν 
καὶ αἰαπλέειν. τοι το λῖςῖο δὰ πβαίογοπι ροτοίζατοπη, εἰς ἐὺ αὔχοντας 

᾿ αἰάγειν» αὐ πιαρίἴγατας γοιΐσογς, [το πὶ αἰτίας τοπὶ γοροτο, Οτορ. 
οτϑυ τίω οτίον δηλώσω βραχύ τι τὸν λόγον αἰαγαγων , αἰτίιις Γερετίτο 
᾿ ἀδτγηῖοης Ἰτοπ; τειςῖο, ἰὰ εἴτ, νοίηο,νι τὸ ἅμα αάγειν.ἴτεπι ἀἀάι- 
᾿ς ςοΙΗετοάϊαι [10.25.ψς Ρεντίηδος ν» ἅτω γδ μετριίθ- κα ἰσύτιμος ἰώ, ὡς 
ὕ κὴ τὸν εἰὸν ἀυτύ ὁ δὴ μειράκιον ὄνταγ μήτε εἰς αὶ βασίλειον αὐλίω) αὐαγαγεῖν, 

᾿ς δχοιαἀεὸ επίπι (δ παι Ὀ.] ἐπὶ ρατέτησιο σατεγῖς ργαϊζαδατ,ντ ἢ- 
τ Ζππὶ αυσαις ἴᾶπι δἀο]είζεητεπι ἴῃ δα] δαι ραἸατίπαιτι πιιπα 4 πὶ 

ἀάυχετῖς. [τεπὰ σεἰς το, [μςϊδη. Ισᾶτο. πανηγύρει ανάγουσι, ΑΪΪ- 
᾿ παληᾶο ρετγίιδάςο, αὐάγειν μέλίθν, ἰὴ ἘΡΊΘταια. οπλίττοτε στα πη, 

14 εἴτ, εἀοτς. αἰάγῳ ϑυσίας, ἔστιο νιξξὶ πγας,Γαρ.7.Αξξ. Αροῖδ. αὐΐγα- 
Φ»» ϑυσίαν τι εἰδώλῳ, οδταϊξτιηι οίπίλπι Π πυ] ας το, ΡΙυτατοῖ. ἴῃ 
ἽΝυπλα, αἰδηγζω εἰς τιμαῖς. 44 ἤόηθτες ργοσιουςθας. [4ς πὶ ἴῃ ( 46η1]. 
τιῤόγαγον τίω) πόλιν, τε πα ἰοἰ ἔλυγαπεγαητο! ἀσιη τη Οα]δ8. περαιτέ- 
δὼ τολιμῆς αἴ γῆω ἑαυτὸν οἴῃ τηλίοτςπι φυάαςιάπι (ς Ἐχτι τ, Ὁ οίςοτ. 
118.3.ς τι9.αὐαΐγει πτέχ Θ- ἐκ 9 ὥρακος,εχ ροέξοτε ογαίατη ρίταίτα πὶ 
εἰϊειτ. αὐαγει ταὶ ὁς-ἀ οἵα τη αέϊά οχιγαῖτ, ὈΤοίς.Π10.4.ς4Ρ.280. 
αἰάγει σκόλοπας, ἄσιτος ςἀποῖτ. Γ4επὶ ἰδ. 2. Παρ. 28. αὐαΐγει τεὶ ἐκ 

ῥημπ- 

αὐτο» 
ὃ ! 

)ηΠ|}" 

μεπριῦ, 
ΝΥ 
ΠΝ 

γι. ἷὰ 
ἐδπν συϑέύμκονΘ-, Ἔχτταμῖτ νἱτία ρα] ππουὶς,Οχοτ ΘΑ 1114 ἔαεῖτ: Τάς αἢ 1.3. 
ΠΝ αἰεΐγειν τῷ χρόνω, Βυιά, “ρυὰ ϑορβος]. Ἰητεγριατ ητἰςίρατο τεπΊρο- 
ρθη ςΠ)Π)}ς χριοείξ οτῖα αν αὐεέγω τεττοςς ο, αἰα χαρῶ. Χ σπορἢ. Ρα.3.παρυγίνη- 
ἀρ! σιν 15] πόδα αἰάγειν τίξω βέλοις, το ἐο φυοά αἰ!δ᾽ ἀϊςιι 532} πόδα αἰα- 

πὴ ΠΟ χωρεῖν," τεττοσεάετς ραυ ατι ΠῚ, αι Ατί πὶ ρος τεΐεττε ἀἰάγειν ἰτ 
παρὰ εἰξ ἀρὰ Γνῆδηι ἱπάϊςατς [ξο] τίς αὐτῆ ογεπν, ὃς ἴῃ εἰπὶ τευ άεγς, 

πὸ μἱωύειν δὶ ποωρᾳχότα, κὶ ἐπ᾿ ἐκεῖνον ἰέναι. Ἐτ σαπη ἀοουατίαο ργο 
τ, οἰ’ ἄοςεις ἃς ἰπῆταοτγε, τὸ παιδεύειν ἡ διδάσκειν. Ἐτ ρτο {π᾿ ἀγα γα, τα - 
μΝΠΠΟΙΣ εἰτατενροτίυφάετς, ἐρεθίζειν, πείϑ εἰν,ντ αἰαΐγω σε πλέειν εἰς περαιῶ, ἀὰ- 

τ μοτ τὶ (πὶ ντ πδυῖσας. ἀγα γω σε εἰς τίω) κατα. δὺ χίωὶ σῷ φίλον, ἴῃ“ 
εἴτο τε ντ ἀπγίςΐ στγδτίαπὶ τες  Π Πᾶς. ΠΕ ς ΠῸΠ ΡΓῸ ἴῃ πη πιο Δ ΠῚ 
τειοσατς, αὐαμιμν ἡ σκειν: τη σἰτάταις ἀδτίμο δί ἀοουίλτίιονντ, αἰώ- 

εν ἀν γε: τῷ βασιλ εἴ πὰὼ αϑοὶ ἀντί. 
ΜΗ βιγαγωγὴ,ῆς ἡ, ἀἸ [τ ρ! “πᾶνε ἀαςατῖο, τηϊείτυτῖο. γπάς καὶ ἐμ πω δων αὐα-- 
μος γωγὴ,, ἡ δ ἡ ϑών χα τακόσμησις, ᾿ἱϊθατοταγη ἰνἰτίτατιο, αἰαγωγὴ τἶν᾽ 

γεῶν, εἰ ἔκπλοις νὸ αὐάπλοις,εχίτας παμΐ Δ ἃ ροττα » ἀρὰ Ὠοπγο- 
Ττπει δ. Ιτοπὰ τεἀυξξίο, Γεἰατῖο  αὐαγῶγ ἢ τὰ ἀματος, ἰλη σαἰπίς τειε- 
διϊο ησυϊηὶς ἐχογώδτιο,σγιξητα εἰςςξιο. Καὶ φἀΒιδιτῖο ἀρυά Ρ[Δ- 
ξοηεπὶ τι ἀς [(εσίθιις γ αἰεὶ αἰαγωγίωὶ ἐγιγνόμέϑει, ἴπ τεςο Πππὶ ἰπ- 
ουδυϊπιυς τἰξ αὐαγωγῆς,ἰπτεγροῦτα αυνετε. αἰὰγωγὰὴ ΤᾺ φυ α), ἐἀα- 
«λτῖο ρίαπταγαγα, ΤΠςοργαίξ.}:0.3. Πρ. 9.ἀε σαυμὶς ρΙδητατ.Ν - 
Ζαπζοπαϑ αἱ ἰσα δ] δος ρῖτ ρτο ἀρ ἀπέξιοης ίξα ἐποέξείοης 4 ἤτ 
{υτίιπι. 5᾽ σης βοατιιτ ΑΙ αυδηάο Βος ποπλίης τεςο [Πὰς {τς - 
τις οχοο ἃ δὺς “ρετίοτ τητε!}: σεπέιαλἀπασοσς ἤσωγα, 40 ΠῚ (ε)- 
{Ὡς αὰ αἰτίογα {το} τυτ. πᾶς ρυ ἃ Ὀιοηγηία πὶ αὐαγωγη ὃς ϑτω- 
εἴα ρτο εοάεπι δος τίπτατ, ἵτργο (ς πίϊι ὀγασαϊογιιπι πιγττίςο ὃς 
τεςοπάϊτο » 41] πος ἴῃ ςαία πὶ πιεάιταηάο ἰα δας τ, ρτορέαας 
Ῥεαπὶ ςογποηάιϊιρι ςοπτεπιρίληζιοιις ρα θοτάθυ 4 Οοτη ῆςητ. 

ἈΓῸΝ 127 
Αὐναγωγία ας, ἡ, ἱπογι τα ὃς ἱπεχοτγοίτα ἡαταγα,, ἀἰ(ὶ ῥ᾿ἱης ἀυδάίις 
ἸΒΏΟΓΑτΙΟ, αἰπαιδευ σία, ΠΟτος ἱΠςΟΠΊρΟ τί ,Γο ΟΠ ΠΟ σοητα πηγὰς 1, 
᾿θυοτγαηγιᾳ," σςητία, ἀΗΠΟ]υτα γιτα δὲ Δηϊηλας ἱαοῖς ἑηο Πγίτιι5: 
νι φρατιαὶ ὁ π' αἰχγωγίας διεφϑαριάϑη, Ετ, ΡΊαιο ἴῃ Ρ οἸ τ! εἰς αἷς Α]- 
οἸδιράςπι Εἴς ρογάντα πὴ τῇ αϑεὲ τι δίαγταν αἰαγωγίᾳ καὶ ὅρασ ύπη- 
τι» ἵν νἶτᾶς ίσυ νἱυοηάι ΠΙσεητῖα, Ρ]υτάγς .. καὶ τῇ Κλύωνθ- αἰαγωγίᾳ 
φρὸς πίω) αὐρικλέοις χαλοκαγαεϑίαν, 

Αἰγαγωγικοὲ γν τοὺν τη γ τις αὐ ἰνοπιίηοπα πγογταῖς πὶ {Ἰ  ]π|ΐΔ ἀϊαϊ- 
πάσιο πχράϊταηρο ἴῃ ςαϊαπὶ δας ιυητ, Ετ νοιξ αὐαγωγικὸς αυιπὶ 
Ἰξωίας Πτογαλες, γτ νοσαητ,ἴα ἰρ᾽τίταα! αὶ γοττίτωγν Βα 4, ΟΟΠγ ιν 

Αναγωγικὴγ γοζατις Ὑ ΒΘΟΙοσ ς σὰ ρὰτς τητοτριςτατίοηΐ5) αυιᾶς (Σμ 9 
το που" ΠἸ γος ἀται!ε αρίτγα ἐχ ς, οχααίγις. 

Αναγωγικώς, υ) ΗζΊςγιτς ΩἹ χρονικώς,ἀρικὶ ΝΝΑΖΑη 2, : 
Αναγωγος,ου, ὁ κἡ ἡνεσηταπηαχγίοη ἀμ πη ς, Ἰη ἀο ΩγἽτιις ,ἱΠτγα δ 1}15) 

ἰηάο ξξως,εΐ ἀμ οἸρ πὰ σατιι τ, Το  υτὰς, τε ποροτάης,γ οἰ αρτας 
τῖθας ἀσάντυς » αυΐαας ἀηΐπλο [0 οδίςαίταγ ἰητοπιροιᾷητοῦ.» ὃ 
ἐκλελυμῆυθ- γὲ ἐἰκόλας Θ.,ᾧ φιχυσδογίθ-, ὁ μιὴ αἰ χα ϑυκούσης α΄ γωγὴῆς σε- 

τυχυκώς, αὐαγ ώγων σοφιών αττἰτῖπι σὰ Πτογάτα πὶ ἐπορταγυ να, νας - 
Τὶς, 1 αι: ζαγοητ ἰηἰτιτυτίους, αὐ α᾽ πο π ἰεΠτίτω τ, [το πὴ ἀἸτις ὃς 
{ΡΠ ηλίσοντ αὐάγωγς ζωὴ, γῖτα φια (1 δ] 1 λέ ρετα, Ιου Το]. 
ἵππος αὐάγωγ ς ἀρ ΧερΟΡ .3 ὑτομνημ. οἱ δ᾽ ἕπως αἰαγώγοις, ὥςᾳ 
μλ γῶν ὅπον αὖ συ πεύξῃς οἱ ἢ οὕτως λακτις αἰ, ὥςτε μηδὲ τάξαι διωα- 

τὸν, ἐἢ) 1τὰ ὃί κύων αἰαγωγος τηα]ὰ Ἰηπτίτυτας αὰ νοπατι γε τοι ἴς ἀ  - 
εἰταγ αὐἰώγωγος 4] αὐ τοις τα πὶ ὃ, θοηδαι ἔτι! Θ'6Π1 ΓΟ σΟΑΓΙ πῦ 
Ῥοιεῖο. ΡΊατ, ηϑικ. αὐ ὅν δι ώτης αὐὸρ ὠκρατιὴς 3 «ῥεὲ τεὶς ἡδογαῷ γὴ αὐα' - 
γωγος ἐξα (φίρτῃ.δὶς αἰάγωγοι παῖδες γηαἱ ἀμέτα σαι μοταητραις [ὩΣ 
τηάος]ς5, 

Αγαγώγως ,ἀυτ  τετγοΘητα πηαοίτογ, τε γαξελτὶ ὲ, ἱπυρετί τὸ, Ἰηςοπτροῖ- 
τὲ, ΔΤ ο μὰ » Ἰητεπιρειδητοτ. Αςοἰρίτον ἴτοπι αὐαγώγως, ρτο 60 
αιοὰ εἰξ εἶττα 1πάιυνξξι ὉπεΩι » ὃς ςεγτάμ. υλι πη) ςοΒατοπσ 
τιλτην αι: ἔρεςίες συ σα ηγξηταιίοηὶς ἀἰοταν δ Αὐἰΐζοτο!. απ 
ας ρέγ ραγα Πησιίαγία ργσστγοάίςης » νηΐ υοταὶς αἰαυοά ρτο- 
θ4τρ 1 αι οά Ρλτουι (τευ ςητι πηατη εἴτ. εἰ. Ομ]ραμῖς δυτεπι 
ΡῬτίπλιπὴ πος ΄υοα το ἱπογιιά τὶ ὃ( αἰαγώγως(γε [ρ6Σ αἰτ)οτῃςς 
εἰρίο πἰπγῖς ἱπι οἱ ητὶ α πη 6 ἀοτὶ ὃς Ο 1}: σἀτουῖο ψίως ἢτ, 

Αγαγ ώνις!Θ-, {1πς ςεγΓα ΠῚ » οὐ Πς πιο τοΠ τ, 411 πΠΟῚ ἐογταιῖτ. 
αἰαγώγιςος αὐξὲ αῤετῆς, λὰ νἱττιτίς ςοττάγηεη Ἱτηροῖθης ἴξα ἴηε- 
Ρζυς ΡΙατο ἴῃ Περι. αὐαγώνιφτος ἀϑλητὴς ΡΓΟ Ἰησττο, ἀρ Χοηο. 

Αναδάζομαι, ἰταγα τα ἀἰαἰ ο γυγίις ρατιίον ἘἰιμοΥ ἃ. ΠΡ. ς, 1τὲπὶ ργὸ 
δώζομα ἀϊαϊ ἀονραττογφ ἀπ τί σι συτὰ σου 

Αἰγαδιαιμονίζω, τοι. ἰογτίοτ, ἐν δϑυ τέρα κληρέομώ, Η ἢ, 
Αἰναδαγομῆδη γῆγα σον 4] ἀϊιἀίτατ. 
Αγαδαίκνω, Πα οσἄθο. 
Αναϑάσαι δι, ἀἸαΐάοτς. ὀῤαδεύστιι χώραν; ἀστασα ἀμ! ἄετα Ρ] ταῖς. ἰη 

Πγσαγρ, ἀὐαδεισεέμῆνος χώραν͵ υἱ σας τεσ οηξητ. Η 
Αναδασμὲς οὐ, δ, ἀμ] ο»ράτγτίτῖον ἀνβεϊατῖο, ποιά τογιι πὶ Ῥαστττον 
αἰαδεισ μὸν “Ἷ ἀγεϑων ποιεῖν κολδύων ἰδ οης γτ ἀς ἰητεσεο οπογα πὰ 
ξοίαπι Ρατγγίτοης πὶ. γῆς ὀϑαδασμος͵ ΠὈοτγαῖες. 

ἀγαάσαςος κε) κἡ ἡ, ἀΠ γι υτας, δά Τρ εἰξατεια τεἀαξξιις » ῬΙυταγςῖ, τα 
ΟλΠλ Δ ]ο, χαλεπὸν γὲ ἰῶ αὐάφαςον μὰ γγυέ τ γ 1. ἀιξῆς]ε εταῖ ἔα 
νοταπι ἱπέςδλιαι οἡϊο; αὐασαςὸν γίω ποιεῖν αστὶ τεγπιίαος τὰ Βα, 
Ρίατο ἐς Πεσίδ. Αγηΐοτ. ΡΟ τις. αὐαδείςτοις ἐσίας ποιούσε, ΡΔΙΓΙΓΊΟ 
ηἶᾳ ἀϊαϊάιητ, [ἀφ π᾿, αὐάδαςον χώραν ποιεῖν, ἀστὸς δια ροιτίοης 
σἰτγιτίπν ἀϊα!ἀοτς, [ἀςπὶ εοάςπι δ το, ἀὐασδιώςοις ποιεῖν τὸς κτῇ σειξν 

, φ:ημὲ ραττίτὶ ροοΠΠοηος. ; : 
Αἰναδέσρομα, ρτοςυστ. Οὐ ν᾽ ἐ, λιοσὴ σ᾽ αἰαδέσρομε πέτρη Ἱ. αἰατείνειγ εἰᾷ 

ὕψος ἀγή κει ρτο σα γΓΙτν 

Αναδείγματα «πεὶ ίαττ ΠΡ 114 δέ ρα οἴ χα: ἴῃ Πξεπὶς οἵϊτεπάιταγ. ὅς 
μασεπμΐας αυϊδας συττατ (ἰδιἔγῖν σιταγ ἴῃ ἐφιοτγυπὶ ἔτάτηῖς. Η6- 
{νοἢ, Αὐναδείγματ, ἰωΐας αξοὶ“ζαχή λοις ἃ; τὰ ἐν παῖς πσεαγέχαις σχίουας 

εἰ δῶλα δοικγύ μα, 
Αἰναδείκνυμι, ἀεπγοιἶγο ἄς οΙατο, οἤςηάο, ἀροτῖο; εγῖσο, ἰηδίτιιο, 
ςοηβίτυον οἴ σποιγπᾶς αἰώδεσδειγ μῆνος »ἀςΠ δηατας : νηάς ὀύαδει- 
κυν μῆρνοι δὲ μϑλοντεῖ, πη σ ἤτγάτας ταν ἀἸσαητι τ) ἀΠῺ ΠῚ σγφατι τας 
ὩΒητιΔητοτ τ 40. γογὸ Ἰπῆ σηΐὰ Πγαρ Πγᾶτας οἵ] ΠῚ ἸΠΊΡΟΓΙΟ ἂί-- 
(υπηπητ, εἰς τοὺς αὐχας εἰσιέγαι ἀιουητυτ. ὀμέδειξε σημήνον, Πσηυπὶ ἐχ- 
τα τ, το οι, αἰαδεμκνιύαι πύλας, ΟΡ οο! ραπάεγε ροττὰς Πρ ηῖ- 
κατ οτίδαι ἀιςο, ζοπίξοτο, ἀμιμοσ Βυά δύζαθο ἱερὸν αὐαδειχ ϑὲν 
Κωήσαρι τῷ σεξάςω τογΊρΡ ΠῚ ἀϊ σατιηι Οαίατιὶ Αὐριυΐζο. 

Αἰγαδείματο,: οατἀ! Ε σαυῖτ, 
Ανναδειξις,οἸζεπῆ ο,ἀειποηξγατίο, ρραγίτίο. σα σ3 0.1. . ᾿ 
Αναδείπγια, τὰν οὐζοατηἴα:[διν τη θυ: (ἐς ἀπ Ὀε]]ατῖα συ α; ξηδορπίδες 

εὐ! ἃ πον πᾶτιτ » ἃς ϑυτραπεζώματα πεςηῦ ἐπαίκλια ίεμ ἐπαϊκνία. 
Αἰναδέκομαι.[οτϊςὰ ρτο ὀὐα δέχομαι. . 
Αγαδελφος,ου, ἢ, πο Βαθοης ξιαιγοη:ΘΡΡΟπίτας σμυαδέλφῳ,αρυᾷ ἧς 

θοΡἢ.11.2 Σπομῦ. 
Αἰναδέμεμαι καὶ 
Αἰναδέμω,τοαάϊιβορ,τεραγογοίζσυτο. ν 
Αἰναδεγδδαξ, ἡ, ατουϊεῖμα νἱτὶς. ΤΉ ΡΒ ταῖν τσ τὸ τῶρ οι ἐς ςαυῆς 

ῬἰΔηταγαπη. αἱ Δύαδενδιραάδὲς ἀτθυ τα 5 Ρ([ πιο “9. Ετ ἀεςϊπγοτειτιο 

εἀρῖτε Ετοςιιεῖ!ς, Ἰξέτεινε το) ὁμαδὲγδρα δὰ αὐτῆς, Τνατιηὲ εἰζ, Βα- 
τοηάϊτ γαπιος ἴμος. ᾿ὰ Ἐριρταμηπιᾶτο ΡτῸ ἴοςο νπῆδιις ςοηῦτο: 
ΔΙ ἰσυδὶ φείατα ρτο ἁγθὸτς Ἰηῆτα, 55] ὃ Ἰνορνννν ἐλέχϑυκ τῆς 

1.1}. 



ΑΝ 
συκῆς, ὙΒΕορμγαίς. ΠΠ.5.6ἀρ.5.ὃς σδα[,ρίλατ. ἀς νἱῖς ἢςο ηγῖχτα 

δ "ΡΠ πνατιτάτὰ Τοἰλτα πὶ οἴ ΕὐΥπι. ὀμαδενόρας, ἡ ἀἰμαπελίθ:, ὦ πρὸς 

δέν ὅρον αὐερ χϑ᾿δρη. ς 

Αἰναδὲν δρίπης οἷν, Θ', να πι Εχ νττε του τι. Ατῇῆςπ. ΕΑ 

Αἰναδεγδρομαλαΐ χη. πεγθᾷ ἀϊοῖτατ (αΐεμο ν 4.15: ὃ ἀλϑαήα γΟΟΑΤΙ; 

4 υἱν αγδοιείςοης αταΐααν ντ ποῖας Μαγοεῖϊας ἰη 110. 1οἰςοτ! ά. 

Αννα δέομαι, οὔμα!. ΝΠ Οἱ ΟΥΠΟΓΟΏΟΥ- ΕΝ 
ἀνα ϑέρω, ρτορτιὸ Ἔχοοτίο ἵπάο πιοταρίι. πο, τεσεῖο, ροστὸ ἀΐςο. 

δμασέρειν ἀατεροτο, γυμνοί γὰρ υωρτίϑεῶι ἀὐαξαλλεῶχ. ᾿ 
Αγαίϑεσις ἡ, το! σατο, νοι δεσες πὶ κόμησ εἰ ασται Γάιε, τας βοϊίμο : ἔς 

αὐάδεσες -ερόϑε ἀραιὰ ῬΟΙΠαςεπι. νἹάς Στέφανθ», 
Αἰναδεσμόνω,τεἸ σο. ι ἔ Ὃ ; 

Αὐαδέσινννς ἦν Οὐ Πα ΤΑ ΘΌΤΙ ΠῚ σαρἰτίς» γε πη σα 11, ὄ γευναικει (θν κό - 
σμ᾿ 2.. Ηουμδγ. Αἰ μπυχαικεκρύφαλον «᾽,ἠδὲ πλ φκτίω αὐἰαδεσμίω. 

Ανάσετος τη ἀπς Ὡὰ ΠἸ δ τις το πα δά τοξελτ πη, κ ἡ τοαιπέξας, Εὰ- 
τρί 4. Αγασετος, γωραμκεῖθ» κόσμιίθ- ὃς τὸ αὐα δέσμη χέγεται., ἸὨτΕΓΡΙΟ5 

Ατηϊορὶι. ᾿ 
Αναδϑίω, πυϊοοο, Πιδῖσο, ἰττίσο, πιαἀεξιςίο, φίρεισο. Ρ]ατανοῖι. ἴῃ 

ΝΙ πα, αὐαδ' δύω τοῖς λ΄ ϑεσι παδων νόφοις» ἰῃξιη0 ραετοῦμπι ἰησο- 
πἰῖς πτοτες. φιρω, μαλαἥω. 

Αὐγαϑέχομω.χἀπχιττο, ες ριουίε ος γατίέ, ΑἸ χααῦ4ο οδίπι Πση]. 
αὐαλαμξανω: νι 9 ὅ δὲ αὐεδεζατο ὁ σοις ἡ διυματο πλείςοις ΤΠ ἐμ τ μείχης 

αὐασωΐζο μβῥων»ἴ.ΠοἸ] σις ἀπ ρεγίος ἰογαλαῖτ,δις νΊγρΙ. Μεβιόσας 
εχ Βοιῖς τοςορ. Ετ Οἷς Νοπνρατο,γεριἀιαδὶς ἴῃ Ἰιοηοτς, 416 Π} 
ἴῃ ρεγίσα!ο γεςερ!ί. αὐε σε χετο τὸν ποίτδει 57) τῆσδ᾽ γώτον, αἀπηίττοθατ 
Ῥαδταπι ἴῃ ἀοτγίαπι, ἀριὰ Οε].1.7.ς.9. ΑἸ]ααηάο ργο ἤάεπι ἀα- 
τε,ῖα ἢάε πα τεςίρετς, ΟΠ Ιςετί,νΕ] {ξ ργαϊζαταγαπι ργοπηῖζιοτα. 

πὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ δέχε ὃχ. δὶς Οἷς, ληγ.13. δεράγαι ἐπ) ργοηλῖτο, τη τηέ- 
ὅς γθοιριο, ἔοτε ἐατῃ τἰδὶ ἃς νοϊμρτατὶ δέ νέαι. [ἀςτ, Ὡς ἰεγιο 
ΤΊοηΥ ΠΟ» πα ἀπηας, σοπῆςς, σαδπσαηημε ἢ άεπὶ ἀςάετίς, Ἔσο 
Ρταίϊαθο. Ατηὰς μας Πρσηιβοατὶο Δι η 0 βογεηῖς εἴ, νπάς 
αὐαδέχεῶχ τἰωὶ δέκίμν, Εἴς ιαἹ1 τἀ ἰσῖυ πὶ ρτγοπιίτεογε, σα οά ἤχεεις 
[οἱςωτ βοηίογες ἀσηὰς ἰδτογοοϊογας γδ 4! ΠΟ ΠΙ ΟτιΠΊ,, δζ 4αὶ ἴμ- 
ἀϊοσατιπι (ΟἸατα πὰ γι ργο πχίγτιητ, Ετ αὐα δέχεϑν δ παῖδα, ῬΕη ἐϑ ἰς 
δίοϊίζοτς ριιοῦ απ» ἀσποίζετς Ἀ]ΐιπγ. [το πὶ να δὲ χ ες τὸ ἐ γκλημα, 
κκἡὶ ποὶ ἐγκεκλημήψαγρτο τί πγθη ἴῃ {5 τεσίρεγς, σγί μαι ἰς ΟἸογγα, τ 
σηο ζογς γα ΠῚ ρογροτγαταπηνδς (ὦ παληάοτοτεπι ργοβτογι. τα νανα- 
δέχ Ὅτ πίω τιμωρίδω, ρΙῸ ρασπας ἀγα, εγοάϊαπο, Βιι4 (Ομ πηςητ. 
ἐχροαΐτζαγ στη: ἐχρεέζο δριἃ διὰ, 

Αὐναδέω, ςογθηο, ᾿ἰσονΓεἀἰ πιϊονάρρεηάο, Π]|4πι6ο, 4Π]ρο, ἀοοοπι- 
τχοίο,ςΙτοιπηϊ σον εχογηο, Αγ τόρ. ΡΊ]ωατο, λέρφις αὐαδών ζὺ 
γεκαῖν τος γα θιις ἔγιαΟἿ τς σοτοηδης γιέξογεονηάσ αὐαδ' κατε, ς-εφα 
νώμῳ ταὶ ς-ἐφαγοίς αὐέδοιων, ςοτΟΠἰ5 ΘΧογπάθαητ, Ρ]ατειη Ρογις, ὀύα 
δῆσαι δάσας ὡρὸς ἕκαςτον χέρας, ςοἸ σατο ἔᾳςες πη σα] σοτηϊδυς. 
1Τάειη τη Βαδιοναὐαδσοις πουτριϊο (γα: ἔχ Πα: αυτῆου ες το ἀἸ πα" Ες» 
Ἡξετοάοτ.ά [απ ἔχη τά αν τὸ ξογοης, [46 1. αὐε δησαν εἰς θεὸν," 
Ἰ)ει πη τοι! ἐγη τ, αὐασδέω τίω) πόλίω, οὗ Ια την σοΐοιο», ΡΒ 1Ὸ 
ἽχγατοΝ οηηιις, αὐεδ ίστετο τιμίω), Ποηοτγεγη το σα τ.14 εἴτ, γε π1- 
ἢτ. ὀὐα δεῖτο τίων ἡγεμονίαν ἐκ αὐ χης, (ἃ τέσηϊ ορος ἀςφορτας ἔοττι 5 
τ): ἔστ οατ. αὐα δέομαι ς-ἐφόμον οἱ οἵδ, ογοηοναρια ΤἈσοα.]ῦτο ς. 
ἘΠῚ ΕςοΙ τ ἢ. Ἂς Ειίεθιο. ΕΠ οτίδτο αὐασέω. τερ ἢ} ἔιοῖο να] ἐπν- 
Ῥετατογοπ, ἸΝαΖαηΣ. αὐα δεῖν, αὐαπλιέκειν., ς-ἔφειν χὐ «εφανοιυῦν τὸν νι- 
κων τα "ταηνιὡὥσια). 

Αἰναδημαντος τὸ ςοτοπα, ἀίαἀο πη, διάδυμαᾳ. οι Οοςέοως: τί 3ὶ τίωὶ 
τιαῤὰν αὐάδυμα εἶχε καὶ παινιώτας τῷ αἰαδύματι. Ἐυτγίριάες ἴῃ Ειρροι. 
χρυσέας κόμης αὐάδυμαι δέξαι, ςογοη ΠΏ Δοςῖρα. 

Αναδηξις, τε πη ουν»πιοτγίας, δῆξις. ἀρᾷ ΤΒεορἢγαῖι. 110.3, σΔρ.2:. 
ἦε Ολι: ρίδητατ. Ετ αἰαδηχϑεῖσιι, ῥίζα, Τυϊάσπν., γα ίσθς {ππι- 
Ρ'μπι φἀπηοτίας. Υ] ται ἐὰ οογιιρτὲ Ἰεσίταγ,, αὐαδειξις ὃς αἰα 
σὲ, χϑεῖσαι. 

Αιναδιδάσκω ςἀοσεο, ἀοοςο, ἀεπιουΐετο. νας ἄοςθο. «ναὶ οῃ πὶ Ηϊς 
δπητοιτικὸν εἴτ, ΡΒ 1]1Ο ἀς πηιη 40, φϑύνος 3 ἐδεὶς αὐἰαδιδασικειν, ὃς Ατι- 
Πώρ.ῖη Ρ]μτο. 

Αναδήδωμι, τεἊ4ο,τοἤίτηο, γα δο, ρουτῖσο, ἀϊσεγο, ἀξείδαο. Αἰεχ. 
ΑΡΒγ. ας ΡΓΟΡ] ον ξανϑιὴ χολὴ εἰς ὅλον αὐεσῦϑν σώμα, Βαμα ΒΗ] ς ροτγ 
τοτιιπὶ σογρας εἤτυα εβ: αὐαδὸ θαι πυγίω ἐάσω. Τιυςιάη. ἔο΄το πὶ 
1ζατοτε ρεγ πηι τά 7. [ἀς ΠῚ ,αὐα δουωῦ αἱ γίεῦ αἴϑος δσὺ τῇ αἥματος, τογτᾶ 
εχ βπραίης βογεπη [δ ανίτιογς, σα ργούισοτο, αὶ (πτίμπν 44- 
το, αὐαδ[ δωσιν ὀσμίων, ἐχαΐατ οὐοτεπι, Ρ᾽αταγς τη Τ᾽ Βα πὶ. [ἀς πὴ 
1η ΟλαλΠ]ο» καρπὸν αὐα δίδωσιν, τ ἔτι! πν ργοάυ οἶτ,αὐαδυδούσεη πηγαὶ, 
ἔσυτες οχήϊτα τ, οτοάος. ΤΊ] νιον 4, αὐκδοεώτες σφας αὐκδν, τιδηις 
Ἰηΐδγθητες. αὐα δίδωμι πίω) νῆσον, ΤΠ] 4 οά οἱ εἴ, ἄρράτγετς ἃ- 

εἴο 4ζΖα τη ἴοι. 5ς1ρ. αὐέϊξξωχῳ πλῆθος δακρύων  Υἱ τὴ Ἰὰς γναγα- 
ΤΙΠῚ διοβιάι δυαδὸϑεῖσα φλὸξ, βλτη χὰ ὁχοίτατα, ΠΕ Οραις.ΡΊατο νορε, 

τ διαὶ ταύτέω» πίω) ἐκ. πὶ γῆς τροφίωλ ἀῤα δεδοιῖστιν, ρτορτοτ Αἱ πιοτὸ πὴ 
οχήξζεης,, (δι ργουςηΐςης ὃ τεγγᾶ. ὀῤαδοιιώ αἱ τὸ κιασύζιον « Γιὰ ς ἴλη, 

ΡΟςα]α πὶ τοάάετγε. ὀϑα δου μῆνος δ πίςιν. Πάσαι ἔλοίοος. ἀϑα δου μᾶνος 
πίω) πίςειν αἰ ψυχῆς, η! πος Δ στοάσηαι πὶ αἰ ΠἸσιεης. ὀὐα δυδόναι 7. 
φον, οἱῖ Ροτγηλτγοο ντ (ξητοητία } ἡι15 ἀϊσατ, 4 οα ὃς φερτιϑέναι 
ἀριφον ἤϊοῖτι τ. ὀῤα δύ δοϑι, ςοποούξαιι οἰ δια ἃ πατίπιο οαίοτςε ἢ 
ζοταην ςοτριις ομί!ιις ράγῖος ἀϊβταϊιῖ, ἀΐσατι ἃς ἀϊ ἄτι α!. νπὰς 
ΠΥ ΞΙΕῚ οὗπς ἄίρετο, ΑἸ οχαυάτο Αρβγοά. τη ΡγΟθΪ. σιω ρα 

ἐἧρον τῷ αἵματι καϑ' ὅλον τὸ σώμα, τὰ οἴτηροῦ τοτιιπν σοτριις πιὶ- 

:χὸ 
ΑΝ 

ἔτυπι οαπν ἀπ σαϊπε, ἀἠρ εἰξιιηι δέ αἰ πι. ἱἶϑι 
Αναϑιχάζω, ἰτοταπι ἰμάῖοο ἃς ἰἧς ηἱ πλίγι ΠΏ 4155 ηζε αι ΐάο πε ἴπτος 

ἀϊςατα ξαεγαητ δ 4 ἱγγῖτα ὅς ἀὰ}12 ἔιέξα τω. ΟΝ 

Αἰνναδικία ας ὃ, Τιἰὶς ἔξει τα ἀἰ οί πη ἀς τὰ αα ἰμάτσατα αι ἀφιη [υΐτ [Ὁ 
ἰγγῖτα μέτα ἐἢ ΡΟ ]υχ εχ Γυγηϊ, ἡ 

Αἰνάδικος δίκη 7 ἴα ἀἰ σία ἱττίτιιπι ὃς Ιεσο Δοτοραζιιπη, ΓγΠΠςοπίαἶτίς 
1ματἱηι,αἀτοίαπι Πμ} 1} πηηᾶζ τεαπχοπτα πὶ μα Π πῇ ἀΐσαητ. Οἰςοπ' 
το ἴῃ Ργαταγα νγθδηα) Μιθμτίας φαυ!ἀδπὶ πγογίμμς εἰϊνείας τοῖς 
πιεηταπι Ἔετᾶτ ΜΠ} 114 ΟἹ, Ἰγγίτιι πῇ ὃ. Ἰεσς ἀσγοραταπηγ πο, 
οἷά. ὅπως μήτε χρεών ὁποκοποὼ εἶεν, μήτε δίχαι ὀμείδεκοι γίγνοιντο, γτ ὩΘ΄ 
ταῦυ!α ποι Ποίθοζ, ὃ. τος ᾿αἀϊσατα τοίοιπἀογέσαγ. ὑἱοιταγ ὃς καὶ 
με ὅστι ὃς ὧκ ὥστε μετ ΘΟ  Ἰρῇη αϑ δίκην δε ὧι δγτες νόμοι, ἈΠ]1αν, ἰγτγιΐ δ. 
Βιιά. ΟΟπιηλεητ, δ: ἀς, θά δεκα ἜΧΡΟΠΙ! τοὶ ἐδ κρεϑέν ταν ρτς δ - 
σλταναἀάἀιποίτημε πος ἐχεπ)ρ υ 1: ὀῤάσδιχρι τεὶ δεδηχοισιῆα ποιών αἦπ 
“ορκερδίας "“ οσώμβυ 9. Τίξειις ὀμαδεκρίστα ῶζ (στα ττν, Ρτο πὸ αἴωϑεν δικφί-- 

σαῶχινηας ανεί δικοι κρίσ εἰς, 14 εἰξ, αἱ «ὐίωϑεν δυκᾳζο μῆνα! αὐ πη} τείας 

τηθη 4401} σοπαϊηςιητιτ είδεκᾳ, ποεῖν, οἱ σὺ τα[}8γ {9 ἀπμίϊον 
ἀγγεβ, ἰὰ εἰζ. ἰγγίταιπν ἃς ὩαΠΠι8γ Ἰἀϊοἴυ πα ἔιςετα. ἀύαδιν στιν 
να] σ᾽ γέηοιν" τ" βγθσες, τς ἐπ  ο1} ἐ4Ἰ οἴ πὶ ἔσο, οἀ ρτςίεετίπα 
ἢτ υμτη ἀαπχηάτιις ἱπἀἴοιπι (ςηταπτια (δ ρταστγαυδτιι πη (τς οδιιπ 
ίᾳ σοηττα ἰπ5» ΕΟ Πα ΙΕ Ιτατοᾶς τείπἰ Ποπιοτιιπὶ δ Πἴταῖς ἱρίος οἶται 
οαπγςητος ἴῃ τ ΔἸ σαπάο (δίς ΡΟ Ἰςοτατ οἰτεπίμτγιιτα : νυ]σὸ, 
ὀαηϊον ργορο[ιῖόνι αἰ ΟΥΥ ΘΗ. Ὶ 

Ανασϑκῖης σφιιις εἰδ λακεῖν ρε ἀἰςα, ἀἰςίσατ,, ἱπααῖς γαγίη, ἃ δίκειν»ἱ, ὦ 
βώνεειν. 

Αἰναδινέω, ὁ αδεν ὦ, 

Αναδυνίῳ «ὐριπατι, 

Αναδιηλασιάζω, το ρ Το 9, σΟΠηΐ ΠΟ, 

ΑἸγαδιπλασιασμοοφν ὄντα ἀ μι ρ]ιοατίογ σου σις ΠΊΪΠάΓί 9. ἶ 
Αὐναδίπλιωσις εώ ς, "1, το ΡΠ] ςατίο, οἰμίἀο πα γετρὶ σοητίπιατίπι γερο σος 

τιτίο, ΓΟΡ] ρατίον ΠῚ] τ ρ]τσατί ον ἀρ] σατο, οοπαμρ] σατο ,οοησς: 
τυϊπατῖο. Ηας ἤσυγα σεπιίπατιο νειθότιπι ἀΐσιτιν ἃ ΟΊ ςοτ.3.ἀς 
Οταῖ, Αἰναδύέπλωσις, ΓΟ ρ]ιςατὶο, ἐπανάληψις,'η ἀοςοίους ἔΕ τιποῦ 
1 Πουγου!β ρογ ἰοησιοτγα τότ 414 Τρ σοπιπατίο, αἰ ε Πᾶς. 

Αναδοιδιυζίζω. Ετγπν.οΧροηῖς ὀθαταράοσῳ. 
Αναδοιδυκαζω, μι σω,αν καᾳ,:ἸἸᾶς, Αναδοιδυκίζω, ἱ, (ος 

ὀύαταροί ἥω. ὑστὸ πῷ δοίδυκος. 

Ανασδομενί ἢ ς ἡ ὀϑαδασμιὸς δ άκτισις. ᾿ 
Αἰνείδοσις ἐως» ἑν σοἰτιο,ἀιτγιθυτῖο, Ια εἶ, οἴ δὲ ἑοποοξεὶ αἰ πταξεῖο ἃς 

πᾶσαι ολίοτο 1} τοῖο ΠΊ σογραςνἂρι Αἰεχαπάτγι πη) ΑρὮτγοά. Π.. 
τιρτοῦ 1,5 ὀμοΐδοσις σιτίων, [)1 οἰσοτί ᾧ.Π 5.5. σαρ.20.οἸ οι τι ρεγὺς 
πησπηθτα ἀισοίζιο, οἰσότιιπι ἀηἘγ  Βατῖο . [τ (σατατίρο, ρα  14-- 
τίο. Οὐορογις τή χε διοΐζεις ἡμδι διαν.εκτικων ὁμά δόσιν. [τὸ ἢ ἐταρτίος, 
αι (τίϊπὶ νεγῆις ἢτοίςαταγισο, Αγηήζοτε! ἐς πλιπάο, ὀδαφύσημα 

Π]ςατὶ οδηγίίςεο, Γ .}... 
ΠῚ 

για 

ΠΑΠΩΡΩΣ 
μι Ϊ 

ἐν 

ἢ) γῆς λέγεται πυϑδῦμῳ αἴω φερθυῆνον χΤὴ πίω ιν βυϑοῦ τινὸς ἢ ῥἐήγματος ἔν Ν 

ὁῤά δοσιγ ἷὰ εἰϊ, ρα ύσημανα αν} οξβατως τοτγα, ἀϊσιταγ γοητας (δ σ΄ 'βλδὼ 

1ἰπτεπ [οίε γαρίε πε, ημιιηι ἂατ ἐ ίρεσα ἀςρτε το ἤλτυς οπνίσποτῖς, ἥς ΓΝ. 
ἀυτ ἃ τεῦγὰ ἴῃ ᾿ἰάταπι ἀείςοηάεηις, εἰξ Ἔτι πὶ ὀθάνοσις , ντιπαμΐςς τὰ 
Βαάαιις ἀϊπγίδυτίο υς τ ἰπ φοπαίυο, αἰ πγισιτῖο ξεγου]οσιπα, ἔμ! 

ἴπ σοπαι ας. Ατἰιςη. 11. 5. ἀὐασὺσ εἰς ἐποιήστιντο κατ ἀῦδρα ὁλομολών, ἡ! 
βοωμάπων ἰάεπι Βιι(. ἀϑα διδόναι νογθιιπη εἰδ Δα ογου! γαίῃ τα τις ων 
Ρεττι ΟΦ ΌΚΡΓΟ ΠΟΠΙ115 ΔΡΡΟΠΟΓΕ. ᾿ Ἴ αι 

Αἰνα δοτικὸ ς,δ ,ὐβα δοτικ αὶ κοιλία “ἦν προφώνγγεῦτετ ἴσα αἰπας δἰ ἱπιοητα ἀΐ-ὶ "ει 
Ἰϊειθαδι: ἶΝ ἀζαηΖ. "οἱ 

Ανα τος, κ᾿ κὶ ὁ το τυ δαςοτε άςη ἅτις, γε Δ ἴτας, ΡΟ; νεηάίτίο- ἠϊ ἱ ᾿ 
οι ται ἩἸΒΊτιΠγ,ὀρείδοτον ν οσάτατ, []. ῬΟΙ ΠΧ Πἰθ το 7. τὸ μτ' πίων, Ἰήμμι 
πρίσιν ὅστοδὸ ϑέγ, ΤΊνον 4. Μη) ὁϑάφοτος εἴ» πλαπαιεί, Ἵ ἡιὰν : 

Αὐναδυχϑὸς κα ᾿ 
Αγάσοχθ- Πἀεἰυοτηροηίον» ἀριὶ Ὀιοηγ Ατεορ. πη δαρτίίπιο ἀϊ-- ὑμμμ 

οὐτυτ ι} γα σο ραγγιθιις 4υαῇ Τυἰςερτοτ, πὅ τὰπη αι ἱπέαητοπι,ς ἴωις 

ἃ δαρτιΐπατὸ (υΐοίριτ, (δ οτάπῃ φυΐα ργὸ εὸ ἱροηάες ἔσγε νεῖπο τὰν 
ετοίξεηξο αἴατο ΟΕ τ ἴο Πάςηι ἰξγιιεῖ 4υ4ηι ἀφαϊς ἴῃ δαριίίηο, Ἧι ῖ 
δὐαδοχὴ Πἀε το, ἐγών. ᾿ ὔν 

Αναυραμεῖν, Πιτίαπι σατο Θιγεαγγογε  ϑαζμ αἹ- 
Αὐαδραικμοίμκαγ Ἔσυγτα πη, τί αι σαγγατη. 
Ανασρεσω ὁραωράξω. ἨείγοΒ. 
Αναδρομὲὴ ἧς, ἡ γεσιγίας»αςουτίῃς, ὀθαδρομεὴ τὶ ὑςτέοας, ναἶπα: ἴῃ ἴαρο πος 

ΤΙΘΓΘΠῚ Ραττο ΠῚ πΊοτις ὃζ αἰζοπία5. θϑα δε μη εἰς τίωλ βλώςτησιν Ἄ 
σου ΠΥ ΠατίΟΠΕΠῚ ἱπηρ τὰς δέ σοηοατ ις. Τ᾽ πεορατ. ὀϑαδβρομα), αὐ-᾿ 
ἕησεις βλας-ἥτεις. Ἷ ' 

Αναδρύγμα τα, νοΐτ ἴα, ν ἐξ Ε] πτα: ϑύματα, Ηείν ἢ. ἤη 
Αναδρύψει,ἀεπὶ δἴξοττ ρ το ὀϑαξηρανεΐ. ' ἡκῳ 

8}. 

τυ ῃ 

μὰν, 
Νυι 

᾿ἰμικὼν 
᾿ ῃ 

ὑμη, 
ἰῤοίν ̓ 

{ 

Ἰων, 

Ὶ 

Αναδύειν,[α σου 111) ρασαϊτεγο, πλατάτο ςοη ἢ] Π1ν [δ γεσοσατο Οἷς., 
με ταξελόύειν, Η εἰν οι. 

Ανάδυμι,, «τηοῖσο. Πα 4. ὦ. ἀὐέδυ πολιῆς ἐλὸς. 14 εξ, ὀυῆλϑεν, ΠΕ ταί 
τὶς ἃ ἐπιεγῆτ ἃ πτοτὶ. ὀϑαδόσα τούτων, εχ ᾿ς Ἔπιεισεας., Θά],  ὺ; 
ἄς δεπεέζυτ. ὁύαδυῦ αἱ, ἐγκλῖναι, ὁμαφυγεῖν, ὁμα χωρῇ σα)» ὀῤδυϑξαῶχ», ἥ Νὰ 
διοπνούσειι. ᾿ Ἰλαχ 

Αἰγαδ ὐομαμτοσαίο, το ασῖο, γοίρυο, οἴαγο, 1ά οἱξ (ντ νυ!σὸ ἀἰοίτατ)ς λέγης 
τοπΌπτιο  εἰξομνύω, τοιγαξξο ἃς πτιτο ιοα ραέξιιπι οἰξ, Σιιοίαυς, ὕπημ 
αἕτο μὴ ἔδη ὀραδιυμ καὶ ὀθαχαλέϊς τέων τόσ εσιν ΠΠΈΠιις ἴατη τουγαξέας,ο ' [σι 
τοιοςάίῃς ΡτουπΗἶυ αν. ὀϑαδ' ύεται εἰς κύκορρννα ποτ σὶτ 1. ΟΥΡΓΙΙη, ὌΝ 
[ιυοίάη. τον (ἀδτογξιριο, τοι στμεγίοσ, Ραρηκ τἰ πη άιι5 ας ἔμδτος ἢ κυυκῇ 

᾿ ἢ πιὰ ἀρ 



ι ᾿ Α Ν 

ο. τε πη] 

, 

ΠῚ ΞΠΊΟΓΡῸ »Εχῖο. Ησπιοτ. Πα α΄, ΚὙ ὀὐεδ ύστιτο κύνα 

χα τὼς. επγόγῆς ὁχ νὰ Πγατὶς, ἰ. αἰέδυ χἡ αἰή λϑεν, αἰαδύομαι κρε- 
γοοΠΊογΓσο ὃ ἔσητο, ΑρΟ]]οη.ΡτῸ τοηιιο, ἸΝοηυιις ν πολλὰ δ᾽ ἔχων 

εἰν αὐα δ υΐομα!» 
Αναδυομήύε, ς ἀϊξξι εἴς Ν σηας ἃ πιᾶτι ἐπιογσοης; πὶ ΑροΪΓος ἀο- 

Οίαχίςν, ΡΙΤηΐα5 1.3: σαρ.το. δος αι} ν᾽ οησγοι Α πα ἀγοπιοποη 
110 Ρ ξλληι ἘΧοηρ Αγὶ Ρυταητ ΠΟ Τά.Ν οι ετοισι οχου το ἢ) ἃ πηατὶ 

Ὅΐαι 5 Αὐρσυϊς ἀϊσααῖς ἱῃ ἀο]υῦτο ματι ῖς ΟασίαγισναιαΣ Αμαάγο 
Ἴδης γοζατα. “ 

ἀδυσις τως ἡ, ΠγοΓἴο» σα ΟΡΡΟ τα κα τείδυσις. ΟΧΡΟΝ τι Ου 11 Πὶ 
υγιὴγ᾽ὰ εἰἷ, ιρα ὙΤΠοορὶν. μία 4 κυπηρών αἰάδιυσις ϑείνατος γ νὴ 

Εἰ πιο οἰ τίαγιιπι ἔα σα, ΠῚ οὐς, [το ΠῚ ΡΓῸ αναφυγη) 1 οἵδ, ρον ἢιρία τὰ 
γἱο((. 5ἷς. "δ. ς. εὖτ ςαπὶ ἀϑάφυσες τοτγαξξατίο ν ὃς πχμζατιο οἴμς 
ἡ ραξξυηι οἰτ ρτῸ μετεέγνωσες.Βυ(. 
εϑνίδν, ἰηΠἀοτατανΐφορικος το; ἀοῖοιη ἃ πηαγίτο πο γοσορίτ. {Π12, 

ον αἰγέῶνω, ὅς, ἱ,αὐόν ἔδγων. 
νοἰοιο, το  ο ἴα αἴτιαι ἢ μ᾽ ἀνέ ειρενἢ ἐγώ σεν νετθα ἤπης ἰα ξ2- 

Οτιῖπὶ ἀρὰ Ἡοπηετγ. Πταά.ᾧ ἀὐαεῖραι ἀνν ώσαι ἀναζας ἀξαι. 
ἀἐλπῖθ., Ἰηίροτατας Ηεἰϊοιἀ. ἀνάελπῆα ποιϑύντες. 
σερτάζω, αττο ]ο, χτο ]ο. 
.᾿.᾿ ͵ - ν᾿ ᾿ , { "» ῳᾧ 

ᾳζάω, μι ἰσωγαᾷ νἱταπι τοδαςοτ,αγαξιόω. ἸΝΟΠΠιΙ5, ὁ ππὸ τε γεχροὶ ας 
ὃ: ἀνα ζήσωσιν,1.ἀγαζκύσι. ᾿ - 

ὑναζείω ρτο ἀναζέω,ςβεγιθο, ὃς ἀξειὲ ρτο οβιηάο, ἴη ἘΡ᾿ σταπγπια- 
τς ἃς ἀναζέομαι ξετυςῆο. 

Ε ζῥυγνύω, μ.ἀναζῥξω ἡ ᾿ 
ὑνα ζα γνυμι, αγοιιςο,τοπιοιιςο,(Ο]ονος ἀο, Γουοττοτ, ρτοβ οἰ ζότ,το- 

᾿ς φεάο,τςάεο, ςοητγαῃο ςορἑαϑνςαΐτγα πουςο,Α τ, [ξουηάο Οο- 
᾿ ςο. ἀναζθύξας ἐξα δεζε ἐπ᾿ αὐτὸ, πχοτὶς ςαϊετίς οὸ ς ςουξετεθατ, 
Ἡρτοάοτιις. ἀναζόξῃς τοὺς ἰῶγμὸν τοὺς νἕας.» ο]αΠξαι δα ΠἸηνα πὶ 
᾿αθάιιςας. 

ἀξιςγεως ἡ, σαϊεγοτα πὶ πιοτῖο, ἰά εἴξ, τε δίτιο ἀο πηι Πὶ οιιπὶ ο- 
ἭΝ ΟΙ[11. 

Αταζέω, ἐδ 0 ]11ο, ἰζατατίο : νπᾶς ἀναζεώνεὶς, ἐογυεξιξεις, ὈΙοίςοι!ά. 
}}0.2. 
ΑἈγαζωτίω » ἴηι ο ἴσο νιον» ταησῖτο., τοροῖο,, Ρογίογιιτογ, ἀσςα- 
ζχτ, ΡΊατο » τοὶ ὑσ ὸ γίω πάντα ἀνεζοτηκὼ;, οπηπίᾳ {αρτογγαησα τί- 
 ΠΊΔΓΙΙς. . 
ἰναζυγὴ, ἤσ.η γηχοῖῖο σαίξγοτιιπη. ἀναζυγίμὶ σημαϊνεῖν,ξι στη δάοτπατς, 

᾿ δϑίτιιηι ραταγο,αίττα πποιιοτς. Γ ἀτιηὶ ἴτς αν ν'αία ςοηςἴαπηατε ἀϊ- 
Π ραητ ἴα μας Πρηϊβεατίοας, Ἐχοτοίτα φυΐπι σαἴζγα πιοτατο ςοη- 

Τ᾿ εἰαγηατί (οἷοι νὶ ναί ςο στῆς. Οαίλε,Ν αἱῖς παι ταῦ πλογε σοῦ- 
᾿ {ἢ : ατἰςοργο στους, δίς. Ἰιςυυῖ ετίαμα Βος, “κῖ ἀναζδιγνιώτων ἐ- 
Ὡ πἰοὶ ἀναζυγίω) ποεέσυιδ, τς ἀϊγο. 4ρ.9.110.2. Μαςβαῦ. ἀνα- 

Ζυγῆς γγωουΐῥης, αὐτὴ οαἰϊγα ταουεγοηζατ, Αναζυ γιὰ οἰγαςρορὶὶ οἶγα-- 
ο΄ λυσις ἢ «ρατοπεδ μάτων. ΡοΙν οἷα5ν ὦ 9 φίλεππος ἐδενὶ κόσμῳ ποιη- 

᾿ σεμῆνΘ- πίω ἀναζυγίω καὶ τὰν ἀνάπλοιω, δευτερώίθ- εἰς κεφαλλίωΐαν 
ἰκατιρέν, Οἱ 3 ῥώμιαγοι 47) γεγρνυτῶν οὐδὲν ὅλως εἰδότες , αἰεὶ ἀνα ζυγίμὴ 

Π᾿ ἐγγύοντο. 
Αναζυγυώ, [οτῖς ἰαπιιαπη ἀροτίγε  οἴξωϑεὴ ἀνοίγων τίυὐ ϑεύραν, ΑτΙ Πορἢ. 

Τῃτογρτος, αϑρσὶ τὸ ζυγόω,γ εἰ ζύγωϑρον, Ἡ εἰν οἢ. ἐναζυγρεώ, » τὸ ἀγόΐγειν 
πιξωτὸν, ἢ τὸν 53: ϑύρα συὐρακα.ἀοίτατ ετίαπη ζύγασρον ἀγα ζυγοιυῦνρτο 
ἀνάγειν εἰς τὸ αἴγω φώς, Αριυὰ Οὐπηῖςος; ἰηχαῖς ΡΟ  Πχ.1.το ἀγαζυ- 
γγώσει ἰάθη εἰξ υοά ἀνοῖξαι, τοίετατς δὲ ἀρεχίγειντ ὅθηζυγῶσαι, κλεῖ- 
σαι ἱ οδίξτατς ὃς εἰδιάοστε. Αττορμδηὲς : τί ϑύρμν αγαζυγώσας, 
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κηδιὺ νδι ἀναζυγώσω ἤσιιβοαι ἀγαπετείσα!. Ὁ 
ἡ Ής βναζυμόω, μ. ὠγώ, ξεεΠηςηῖο, ἀναζυμωμϑύη γῆ, τεττᾶ ἔετ πχδτατα; Τμεο- 

Ο ρβταῖτυς. Ἶ 
᾿Αναζωγαφέω,ἀε] ηςο. : 

ἡπυϑ! Ἀναζωγρίω, μ ἡσω,[αίοϊτο,ἰηἰξλιίγοννεσετο; ὃς, γι ἢς ἀίςαη)», Υ]αΆςο, 
ἰρθ.ς 1ι0.3.Ερι στη, οιπη ἀοσυίας. 
γον ι Αναζώννυμι, τηάτο.ν ργαοίησο. Ῥεττας τ.ερ ἡἘιδΔρ.ἱ, ἀναζωσοί μῆνοι τὰς 
δ, ὀσφύας, (σοί πξξι Ἰυπι Ὶς. ἀἰνάζω ἕξ εἰ στε απο πξξα. 

᾿Αναζωπυρέω Τυἰζίτο,ςχοϊτο, Ουοά ΟἸςετο ἀϊςῖτ, (αῖπς ἐσῸ ποπηΐης 
τεοτεοσ ἰρίο. Τμςοάοσ. νοττῖτ, ὃ αὐτὸς ἐγὼ τῷ ογόματι ἀναζωπυρ»(- 
μαι. ῬΙατάτο.ἰη Ρετίο] ο, ἀναζωώπυρες κα τρέφει τίω) ὄψιν γ τεσγεαῖ ὃς 
Ῥαίσίτ οσυΐος σρτορτίὲ οἱξ ἵσπειι τίη σοπάϊτιιπι ἃς (δ ρίταπι [- 

ΤΩ ξίτατε. ἀγα ζωπυρῆ σαι» ἀνεγεῖραι, ἀγαγεώσαι͵ εἰγεάψαι, ζκῶσαι. 
ἌΝ Ἄναζωπ ὕρωσις Τοίερ ι.ἰηϊδιτγατῖο. ἰ 
μηδ ᾿Αναϑαιλέω 

᾿Αναϑείνλὼ, τευ ϊτοίςο, σ᾿ οτπιῖπο, ρα ΠΠυ]ο, σεγηγίπατε ιοῖο. ἘΖΕΟΑΙοΪ. 
τ΄ 17: σᾶρίτε » ἀναϑτέλλω ξύλον ξηρὸν » σεγπηϊηατο ξαοῖο Ἰηραιπὶ Δ- 
᾿ τίάδυπι. 
᾿Αἰὐναϑείλπω,(Οὐςο,ἀςξεηάο. , 
βιναϑειῤῥέω, το ριίςο ροἷὲ τἰπιότοτη» ἰά οἰξ, “οἰ πιὰπι τεςΐρίο τοί πιο 

δυάαειδτη,Ἰἢ ἴρε πη θουαπι ετῖσο δ! πλιΠῈ, (ξσαγίζατοπι δοςίριο, 
ἐοπῆτγηο, δάάο δυάεςοῖαπι. Ρ] ατάτοῦας ἴῃ ΡΟὈ]ΙοοΙα,, τρὸς 3 τίω 
κολλατένε μαλαχί θυ κὶ μέγρυιστν ἀνςϑπέῤῥηστίν οἱ ἀκύλιοι, χἡ χρόνον ἡ ξίουω 

λαζόντες ἐπολογύστιῶι, ατ ΟΟἸ]Ατίπι πιο τὶς ςα πέϊατιοπέαιις ςοη- 
Βεπηατὶ Αα.1}1) τοπηρας δὰ τείροηἀεηάατη μετ πεγαητ. εἰναϑαῤῥῷ 

᾿ς ας Ἔ ἄνλίω πεῖρανγἸλπι ἄςηιο ΠάποίΔπι δἴτεητο. 
τ λἰγαϑειῤῥιώω σὰ τα ἀοουίατίιο, ἴρο ἀπιπιὶς δά ϊτα εχοῖτο) δέ ετῖρο, ἃ- 

᾿ ηἴπηος τεβεῖο. 
᾿Αἰγαϑτερσύστις͵ ἐντὸς ἐγγεοἰ Ρίξης ΔΊ ΠῚ. 

πὴ 
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ἊΝ 
Αἰναϑειρσιυΐο, ΟἸΒΓΠΊο, αναδειῤῥῥίω. 
Αἰνάϑεμα «τος τὸν [). ΕἸἸςτουγ νας ἀηποταῖ γοοῦ οἴϊε ρτοργίαπι 1ι- 

ἀιαϊονη αι ἐχιγορηδῃ) ἀσεοίϊατίοηςπι ἤρηϊβςαγε (Ο]ὁλητ. Ηᾶς νο- 
ες Π.Ραυΐϊαν ροϊῇρατς (οος οχτγοπηηι ὌΧ τ 1. ἃ Ἀ Θηϊαπος 
(ΔΡ.9. αὐάϑεμα ἔξ) δστὺ τῷ χεις- , Ἰάᾷ εἴτ» ἀπατςηνᾷ εἱς ἃ Ομ γηϊο; 
φιιλί ἀϊεατ,α υἀάδην Γοροὐτυι ὅς αἰϊφηυηι ἃ ΟΠ το. 1 ἀςπὶ ῥεῖ - 
πιο δὰ (ουιητῇῃ. 12. αὐάϑεμα λησοιω λέγειν ἀΐοιτ ἀηατ Ἔα [οἤϊπὶ 
οἵϊε, [4 εἰχ, γα! ἀτοιτ ὃς οχοογαάτις ᾿ςίαπη, Τ᾿ σαητιτ οὐδ αἰαϑέ- 
ματα ιογὶ Ποηλιηςς, Ιοτα πὶ σαρίτα ἀἰὶς ἰηξετῖς ἀΐσατα μος διάς- 
υοτα, ποπηΐηος ἀουοτι ὃς ἐχοσγαη αἰ, ἰ πάρατοι κὸ ἰκοινώγητοι, ρίαςιι- 
Ἰα νῆας ρίαςαϊατος μοίτια. Ὀς 4115 Ἰοπιϊο δ. γιάς πα πα Ἰητο Πρ ὃ- 
ἄμπὶ δος { αξταρτ!} ἀνέχα μι {{{τ.}}.ς.σαρ.9.Ετ φιοί «Ἱξ ἰςε]ο- 
τατὶ5. γὲ ἤπττο σ] Οὐλὶς αητ τ τος! ἢς νῖτα; ἀυ ἄστη (Πα: ραᾶτ- 
«λητν ἰξὰ οχείρυςηάας ρα ΟΠ νὰ Δηιπας ἴμας γεπάδητ, Αναϑό- 
μᾶτα αὐτοηὶ ἔπητ αφιερώματα γ ἀοματία,, ἧος εἴϊ, αι’ ἀΐξαια ἀιὶς 
Φω!ροπάμηταγ ἴῃ ραγίοτίθις διςο! απτηῖς τε} ρ]!} συ οἴη οὐΐ πος 
Υ] υητυ, Ρουλξ πιὰ τη ἰυχτα ταοηι πηξητα ἀιμοτιιπη » ἔζατυας ἀγα 
σεητοανοαυ] αιτοῖ, ρΡΟΟΌ]ὰ σοπγηγατα, ᾿ς μᾶς (ρου πτίοης ν]άφ 
Ῥο ]υςεην ᾿ἶρτο τ. ετοάοῖν αἰακείμῆνα νοςᾶτ ἴλογα ἀοποιτες ςοη- 
(ςοτατας,ἄοης ἀφο ἀϊςατα,χοσμήμα τα, ἴς ἀἰξλα αὖ αἰαϑεῖναι, μος εξ, 
ἃ (υἱρεηάσηάο,αυτ αυδά υςξις εἴϊοτ οα τηουοῖς ἰοςο. Ἡοονοοα- 
010 ετίατη ἔϊαταα; ἤσ! Πσλητυτ, (λογατία γι πηρ 4, θα] σαιροτ- 
τί αε. ἃς 4} 12 νεθῖς ογθαγηφῆτα, [Δη.1, αὔτ. τ δ τ᾿ α᾽ἰάϑημα, Μύρων 5 - 
μα δὲ ἔνεικε ϑεοῖς Ἰὰ εἴτ, Ππαταδη). ΡΓ]1τ.2.ἀς ΒορυΌ. αἰα ϑήματα τοῖς 
ϑεοῖς αἰατίϑεῶχ, ες ἀοπατγίῖς σο]ογο. οἂρ.ν]. 1 σα τι πῶν 5 αἰάϑημαν 
ὃ ἂν ἀναϑὴ ἀνϑρωπος τῷ κυρίῳ, ὁ λυτρώσεται, δίς. ΟΠπΊη!ς ςουΐξογαιίο 
«μια οἤοιταγ αὐ ποπηίηδιηοη τοβί πηθτηγ. Ρ] υτασς ἢ ἰὴ Ἀ οαπ. τὸ ὅ 
πρόπτιιον εἰνείθυμα φερετρίν διος ἐπ᾿ ὠνομρίϑη, πΟΟ ττορ μα απ Του ἀ:- 
φατατγη,ςοσηοηγέηαις λάἀάϊταπν, ἀξο τουὶ Ἐδσγοῖγιο. τοὶ πῦρὲ ϑεοι 
ἀναϑόήματω,τες ἀϊὶς ἰλογατα ,Ατιΐζοτ, 4: Εἰδὶς. Η ςτὸ ος. ἀνέϑηκε ἡ 
ἀναϑύματα,οηλιίτ ἰτεπ ἀοπατία. Ἐξ ἀρ Τ υοσγάιά, ἀνάθημα 
ἐςήσαντο ἀναϑήμοατα, ἃ εἴτ, οὈ]ατανημας γοςαυτῖ Οὐδ ]αξίοηες, γετο- 
τος φυτοῖς Ἐείτο, οἐογιι πὶ πα» ἔπις ντ 411} σού τςες παρ εητιοϑοτς 
τυ πλΐπα ἀρρε ]ατε ςοηίμειογαητ, ΗΠ Οτηεγιις μὲν πιοτα ρΒογάση ἴτᾷ 
γοσλιητ ἀρρεηάϊίςες ὃς Δά ἀἰταπηφητά » ογηαπηςητάσιις σΟΠΕΪ}1}» 
τπαυΐεης Οἀ Τὰ Μολπήτ᾽ ὀρχεςιξ τε τοὶ γάρ τ᾿ ἀνα ϑόματα δαιτὸς, 1. 
κοσμήματα » {ππιρτὰ τγδηῆατίοις ἃ ἀοπατγιῖς. ἱῃ εαάοτη ἰσπιῆςα- 
τίοπο νίμγραητΟτ να ϑέμα τα, ὃς ρτγο ἀγα 3 ὑμ(ῳ τα (ὑππιιοταγ. ἰαἰτίη, 
Μαγῖντ. ἀγάϑεμα λέγεται τὸ ἀγαικ εἰ μῆνον κἰ ἀφωρισυβύον ϑεῳ, κἡ εἰς κοι- 
γἱωὶ χεή σιν μηκάτι λαμξανόμβνον, ὃ το αἰ παλλοτρ ωνᾶνον ϑεοιῖ διαὶ κακίδω, 

κατοίϑεμ(ο; ἢ τὸ σιιυϑέῶι τοῖς εἰγαϑεματίζεσι. Αραἃ οαπάςμ ἀναϑο- 
μα τισμιοὶς κὶ χατειϑεμῳτισμοὸς. 

Αναϑειῳτίζω, ἀεποιςο,ἀετείζοσ: ἰτοπὶ ἀεάϊςο, οἴτετο. ΝΝιπιοτ.ταρ. 
18, πᾶν ἀγα ϑερίφυτισυῆθον ἐν υἱοῖς ἰσραῆλ, σοὶ ἔφα: Ὁ] Πματηὲ εἴ, Ομς 
αι] 4 εχ γοῖο γεἀάταοτίης 81) εἴγας! ν τοι πὰ οτίτ. ᾿θΊἀδτῃ σρ. 21. 
ἐἰναϑειοὺ τιῶ αὐτὸν γἡ τοὺς πόλεες ἀντί, ἴα δ ἐττα τὶ εἰ! ΠΊ., δέ Ὑγθ ἐς εἴας 
ἄο]οθο,, δίς. 4“.Ἀερ οριτς 19. ἀναϑεμοτίσαι ποὺς γαίας, τεῖτας ἀ6- 
παίζατε. ͵ . 

Αγαϑερμαίνομαμτορείςο,τοξεγιείςο. Αἴγαϑερμαιν ὀμϑνου ἀρᾷ ΗΤρρος. 
οἱ ἀναπυρϑήοντες, χὰ οἴς, [ς εἰς ταμτος: Οἱ οπας Ομ πιφητ. εἰς τὸ 
«υρρῤῥιγτικόν, 

Αγάϑεσις, ως ἡ) ,ἀςατ ο ςοπίξογατίο. Ετ αἰαϑεσις.ςυηξλατῖο, ἀΠατῖο, 
υὑσέρδέσις, αρῃ ἃ 501. ταὶ χρή (τα δ᾽ τειν ὰ ἐόντο, πρίων μερῶν πο! 
ἥσαντες ἀνάϑεσιν, 

Αναϑέωγέσζαγγο,οατῆτο, ᾿ ᾿ Ἕ 
Αἰὐνναϑεωρέω μυέσω, “οηῇ ἄοτο, οητΕΠΊρΙ οτρρτοίρ οἰο,ἑἰρςέζο,νεἰατέ 

1) χαῖ τςπι ἄϊα ποη υἱίλπη Ἰη[ρἰ οἰ ιατ,γορυτο, {ηροηίας (πὶ Δ 
ταονπἰπηιδάμειτονητοηάο. ΕΠ ετίααι ἀναϑεωρεῖν ἰηἰρίςοτς ὃς ίρε- 
συ ]ατὶ, ἰξὲ τάζειν, ἐχαπηίπατο ἀφημὸ δὲ τεςοσηοίςεγε, 40 ἀ ετ΄ πὰ 
γεγθιπι εἶχ ςαῇτοηίς, γε σὴ τ ἀϊς πγὰς γεζοφυισιδέγε υπε ρίατε ν ἰά 
γ πραγ ημεγ νογπαςυ α Ἰγρυα. ΤἈςορθτγιάς ἈΠῸ ΡΙ3ητ. 11. τ σαρ.8. 
πειεατέον σ᾽ εἰπεῖν πεὰς Χ7) μέρρς διαφοραὶς ὡς ἂν χά ϑέλε λέγοντας ἀρῷ - 
τὸν κοινῶς γεῖ ποι χαθ᾽ ἕκαφον» ὑςείρν σὴ πλᾷον ὥαπερ ἀναϑεωρφιυπαξ, 

Ροίξιη οὐὰπι ςορίοὔας »ταΠ Δ ΠῚ τετγαξεδητος δέ τςτοσιοίσεη- 
τας. Ρίις δσηοίςζοτο γογῦῖς Οαζα, ρὰ ἡ ροτγίτέ. ᾿ 

Αναϑεώρωσις κως) φου ἢ ἀοταῖίο, ςοητοπιρίἀτίο; Δηϊπηδάἀιετῆο,ρετ- 
[ρἱ σεητίλ- ᾿ 

Αγαϑεωρασμὸς,ο:, ὁ, Γεςοραἶτίο. 
Αναϑήκη͵ αγάϑεσις, Ἡ οἰ οι, 4 Υ 

Αναϑυλέῳ ἀνοαλαςαάγω τεβοτείζο. 114. οἰ, δ᾽ ἀνα ϑυλύσει, ρτο αναζλα- 

ςἡσει,ῃοῦ ΘΒ ταλϊηαθ τ. 
Ανάϑυμα,γιάς ἀνάϑεμα, 

Αναϑηματικὸς, οὐ, ὁ αὐ αἡ οὐϊατοτίας δὲ ἀἰςσατοτίας ἱη Ε ρ' στάπιινο- 

τίσις, πυιςυρατης ἀνα ϑυμοιτιζοὶ τρίποδες(ντ (τεϊδιας Αγηϊορμδηῖς 
Ἰητογρτοτες) ἀϊςοδαηταγ, 41 οτηατος βΓατα ἀιςατὶ οταῖ ἀοπιὶ-- 
Μὰις γο] τοτηρΠ ς,ργογίμπι ἐφοῖθας ἱπιπγαςιίατι ἰηταξισας :Ηο- 
πηεγιἀπύρρις ρρο τι Οἱ νοτγὸ αὐ ἱρι οἷς νίαπι φοπγραγατὶ ὀγαηῖν 
ἐμπυριζιπα,,λὰτῖ αἴϑωνες νοσαθλητατ. 

Αἰναϑήσει,ἰπηροηοῖ, ὅηϑησει, 
Αναϑλίζω,εχρτίππο, ἴα Ἐρίρταπ. ΕΠ 140. 
Αναϑλθ.,ε, δ ες] ις. ᾿ - 
Αναϑολόω οτογτα ρον τυσ ον ροστυγδοατθο, μεράηἶκ, ὅς ἰπ4αΐπο; 

μολιώω, 
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ἈΝ 

Αἰνναϑύλωσι:γ ΠΟΏβΗΟ ὃς ροτταγθατίον Ρογπιϊχτίο, ᾿πξεθις, Ρ]1η. δὲ 

ἰαπαιπαπηφηταιι, 6] μολυσμὸς, γα]σ ὃ τορηδΥουἰϊοηοη:. 

Αναϑορυζη σας, ἑντος γα Ὁ ἀναϑορυξξω ὦ τα πη αἰτα ον, 

Αν αϑορῶ,ρτοΠ ον» 
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τπΊρότιι ἐχοϊτον, ἀνασορῶν ὧὰ αὶ ςιζα δὸ:, ΕΧ τβοτο ο- 

χιθοας, ΡΙατάγ,ΐῃ ΟλιΆΠΠ|ο οὐνα ϑορ εῖν αα σκίμποδος, πιοθετς (ς ἃ Ἰε- 
ἔχοιτο πηαοῖς τπειίλιν ἀγα ϑυρεῖν, ἰναπηδαν. 

Αναϑρεμμαν 46 1 αυοά πρίμμα, ΓΤ Θος. 
ΑἸεξα δι «οἱ κὶ ἘΝ γι ν ; 
ναπρεψάοθυίϑ’ αι ἀπ σδια τ, Ὁ ἀγτρεφομΆ. ᾿ 

ΑαΡ ταιουβετονικοιίφετο κείρίςιο.ἀγαϑρύμηνθ. ἀρυᾷ Τῆμιονά. 

ἐχροπηιζυγιφάνερος γινὸμῷνθ., ἔ ΣΝ ᾿ ἜΠΙΟΝ 

Αἰνατρώσιο ἀναπηδῶ͵ ΟΠ] το γα {αι (1110, εχὶΠο. ἀναϑρώσκει ὅλη δ Ἱπ- 

πονἱῃ ἐαα πὶ 10 {{ΠῚτ. ἌΝ ἝΝ 

Ανχαϑυάω, Ατηζοτ, 8.6. Απτπλα]. αοςἰ ̓ ξ, Ργὸ Τποίτοῦ λἀ 1. ἀΙ ἐ πὶ, 

τὰ ἔατη ( ουἰαίςιυο. 
αναϑυωάζω ναροτονοχ ἢ α]ο [ΕΠ ΟΠ πιο. 
Αὐαϑυμίαμῳ τος, τὸ, κὺ ἌΟΡ ' 
Αναϑυμίασις͵ ἐσ γ γοργά οννάροτ» ΧΡ ΊΓΑΕΙΟ, ἀνά δοσις ἰσμὸςνκα- 

πνὸς, [α Βτπχδτυ πτϑαξας, Ἔχ μα] ατίο, ὨΠτιο, αι ξιτυς. Αὐπτ, Ἂς τλϊια. 
δύο γδ δὴ τινες Σὺ τὶ οἰκουμῆλης ἀναϑουμμα σ εἰς αγαφέρονιται σειυεχως 
εἰς τὸν υἱπὲρ μοὺς ἀεί ρα ιλεπ]ομερεῖς. πούπων ἢ ἡ μᾷῤ ὅδι ξνερὲ γὴ καπνώ- 

δὺὴς δὁπὸ π' γῆς ὑστοῤῥόαστι͵ ὁ 2. νοτεθκ κὴ ἀαμώδης στὸ αἰ ὑγρας ἀγάϑυμίω- 

νη φύσεως͵ δζς. 
Δυαϑυμιώ μυξλον'ς αυπιίσο, εχ μα! ονγο ρίγο, εχίρίτονουαποίζοτο 

ἔχοιο. Ασηζ.]. ς. ἀη 1 την εῷ ἐπειδων θυῶστι καταιξείγλῃ τοὶ ὡτειγκυ ἴσκεται. 
εἱδὲ μὴ, ὁ ἀλλ᾿ ἀγα ϑυμιᾷ πάλιν, σοησιρῖς [π5, φααθτη ρας πΠδιάϊης σο- 
{ίτητο ρυαγίςῃς δατίσα]ας βαςοῖ Ἂς ἀσπηίττιτ: αἰπτοῖ (τη θη ἃ γα ]- 
ατα τοίρ τ, τεἰαρ ἤίαι ας ἐαδηςίςιτ ἀνα ϑυμιώμῆνα σώματα, ογΡΟΓᾶ 
οχμιαίατα. 

δναϑύω, μιύσω,π. ὑχᾳν Ὁ ὈΠ|10, ᾿τεγα πὴ Πα Θη τοῦ τγαη!στεάίοτ, τος 
Ρυοταίςο. αναϑύειν, τὸ ἀναλαμξάγειν τὸ τυροβγμα διαὶ χςύγυ) ἀγώνεείζην, 

ἀνασκιρτάν, αν ρεῖν , αὐδᾳξαίνειν. 
Αναϑωυδσω,τεο]απιο,αναζοῶ, 
Αὐναΐδεια, ας, ἱπιρι!άτπιία,, ἱπηριέοης ἃ ἀ40 18.» ἱπΊ ρτΟ δ τα5 5 οἶνα!- 

“ιωπία. ἸὨϊοίτατ δέ Ανωδείη. Η οπτει, 144. «ἰ, ὦ μοι εἰνα!δ' εἰϊω ὅλι4- 

μῆδε. ἰτοΠ}Ὲ » ἀν α)δείγφι πιϑήσας,, τη ρα ἀφατία ἔγτοιας, ππριάοητία: 
Πάεης. 

Αὐγαδες Θ- αἰ μοιρος νὰ τὶ μος ἰΠ ΠΟ ποτα» Πἰποποτάτας, σ᾽ οὐίπς. 
Αἰὐναιδεύο μαι»: πηραάειις ἱμπηοἱπυριάφηγοτ 650) ἀναγχεωτῶ. ἀνα δ 8) ῶχ 

ποη ἀϊοιης Ατεὶοίναῖς ΡΒγγηῖς [δ 4 ἀὐδοιδίζεῶχ. 
Αὐναίδίω, ἱπιριιἀσητέγ, Ριοηγήςαα, Πρ εγὰ, ἐπηρυϑριασ μήῥως,, ἀϑρόως, 

σφοόδως. ι 

Αἰνωδιὴς, ἐΘ.,ὁ χα κα ἰπηρυ Δεηςοαίρετ,ηἐγεσιη ἄτι: ργοσαχ, ἔτη οἱ τα- 
μὲς αὐάαχ,ιθἀηοτει ας το Πηεγαγῖας. Η οπτετγιάς ἰδρίάε ἀϊχιι. λααξ 
ἐἰγαδιὰς,{1π1 4. δ) ον ανδ ὶς ὀφϑαλμὸς ἱπηρά τας ΘΟ. ] 5. ΡΓΟΟΩΧ δί ρε- 

τυϊλις »αἰναι δέφιατος τοῖς ἀκολώς οἷς» ΠΥ] Ϊ πιὸ ρα Δ 8115; [Β ΧΌΓΙΟ ἴδιο, 
πὸ ἀναιδὲς τῖρὰ ἀδητῖα. 

Διγαίδητος νυ, δ ἢ ἃ ΕΠ, ἀναϊχαυτος, βία (Θ-, σκληρὸς οὐξιᾷ, 
ΑὙγαιδώς οἰ πρυἀφητοτ αναμρ μΐτως τολμηρῶς. 
Αὐναῖν ἧς 7 .ὈπτγΙχιτροφὸς, τιϑίη μώα, ἃς ἀμμα. 
Αἰὐναϑϑυΐοσω ανασείω, ΠΟ ΠοατΙΟ. ΟρΠοοΪνἱὰς Αἰ ϑύστω. 
Αὐνώϑω,ντγο,ἀσςςηάο, ΜΟς:Β. 
λἰναϊλίποςν, ᾧ χὰ ἡ να ἀπὰς ρΡοάος, 4 ςα] σεατυι5γϑυοτ. ἀνυπόδητος. 
᾿Αὐαι μου κτὶ, πη ς σγιοτα, 
Αὐνωμακτος»»ὁ χἡ ν᾽ ποτ Θητας, πο ἰλυσυϊης, πο ογιογεν χαπ σἶδ, 
Ἰπογιιθητατεας. Ταςίτ. ΑἸ Ποηασονας ᾿ῃ Αροϊοσ, ὠρρσφέρειν δέον εἰναϊ- 
μίόυκτον ϑυσίδυ͵ Οἤοτγο ν δεῖ πηδι ἱπογιεηταιη. 

᾿Αγαΐμασες εως (Δ αἱ πὶς ἱπορ δνοχδησι!ς ΠαιαΓά. 
Αἴγαιμος νὸ 
Δ γαίμων͵ ον Θ.. Ἔχαη σαῖς, Δ αἱπὶς ἐχροτορίλησαΐπο νάσυας,Δησιΐης 

Ῥτίυατιις. κὐ ἀνα μ(φύκτος. 
Αγαμμωτὶ͵ κ ἀναμμεὶ, πο σγιογο. ΑρΟ ]Οη.2. ἀνα μκωτί γ᾽ ἐρίδίωυαν, ΑἸἸᾶς 

ἀνα! μεφυκτὶ, αἰ γαμεὶ,1ἱηστιιςητα Υἱ ξξοτγίανπλαγτς ἱπογαξυτο. πὲς ρ- 
ταῦ ηγι8 ἀναιμωτὶ διαχρίνο ὧι. 

Αἰναναία, [λυ] Ως τ πατιο. 
Δ ναιαόδετον Ῥοττα 4 ςλ, ἀν δρώχνη, εἰν εἶν. 
Αἰνώνομαι» γον τἸςίον τοςαίο ἰηοἴοτ, δ πιο αῤνούκαι. ΟὐνΗ ξ, 

πάμπαν αὐαϊνεω ἐδότι φῇ ὅνα κεῖνον ἐλϑύσεῶχ.ϑις. ἢοε οἰ, αὐις- εἴς ποι 
ρα! τῇ ὃ σκεν αὐήννταιγ γι] Οὐ τιέζο ἀπ πιο τορι ἴατ, ΗΠ οπις, Πιλά 1, 
σὲ δ᾽ αὐώνετω) κἡδὲ σὼ διώρᾳ 14 ς[ἢ, «'οῳιτεῖτω ὀκφαυλίζων, Ρατιΐίροη- 

αἀϊτοροτοίας εἰξ. Τὴ Ερί ρτάπν. ὠδίνων μνὴ φιν αὐαιναιμῆῥη,, 1 οἵδ, ρατ- 
ταν πῇ ΠῚΘ ΠΊΟΥ Δ ΠῚ ΓΟΠΙΘὩς γ1ὰ εἴτ, ἡυ Π|4ττὶ ἢ ασεπς σογιιὴ γατῖο- 
Π6ΠῚ,ΠΟ ἢ σιγῆς, ποη ςοσῃοίςεης εἴϊς ΕΠ] νττὶ Παιι ΠῚ, αυὸά σιπὶ 
Θεηυῖες, ὧκ ἀγώνοται μὰ καὶ κοσμεῖν, Ατἰδι4. ποπ ἀσπίς 4ιΐα 
οτποῖ. 

Αἰναΐξας ὁ,οχοττις. 
Αναρεμα, τὸ ἕλωρ. 
Αἰναιρέομαι {οἰ ρ΄ σ,γε ἀναιρεῖ ὃ τὸν πόλεμον, Πιὶρεγε δε Πν1 πη. εἰναιρεῖ- 

ὧλ τίω) ἐχϑραν,[ἰςίρογς τη! αὐτοίτιας. ἴσα Πππτοιντ αἰνορεῖ ὃ σῖτον, 
ἴαπρεις οσαπι. Οὐν ᾽ξ, ἀν 9 νάκίω ἕλετ᾽ αἰγὸς, ἀσσεριτ. Ατηΐοτ ἐς 
το ληάο ὁ μϑὰ ἀασίδα ἀναρεῖπαι, εἰν ρειιπη (ἀπλῖῖ ὃς Πδὶ ἀρῖατ, σαρ τη 
το τ, Ἡ οἰϊο . Χερσὶν γ᾽ εἰμφοτέρῃσιν ἀνείλετο λδυκὸν ἄλειφαργντνααις 
Ῥλαπὰ (Ὁ [Ἐ}}1τ ὃι ἀσρορίτ. ἀγαιρεϑεὶς υὐτ' ὁ περσίδος γωωναγκὲς ΠΟ οταῖος, 

Αἰναίγεσις, ες» ἦν τορο"Πο, ΓΘ σας ρτὶ οὐΓοσυροτγατίο, σευ, σαράος,ἀς- 

ἍΠ ἫΝ ; 
εοἱοίδας,ἔξα Πιίξορτας. Γτθηλντθποο,γορ ΟΓδ, οἰναρ εἰῶι νίκίων, νἷπ 
ἐϊοτιαπν ἔξεγο. τεαι τοοιιηδο. το πὶ ὀχοίπάοτ, να ἔοτν [)επιο ἢ. 
ἐἰξηπάτίζωυτο οἱ ταλαΐπωρφι φωκεῖς κ᾽ εἰν ἡἠρίωντο αἱ πόλεις αὐτῆ. [τοῖπ τοῖσ ὦ 
1ὸ πιούταὺ πὶ δὰ ἰεροϊ νοι ἀιΠ1, νὶ ἐναιρ εἰ τ «δ γεκεοιὲς ΟφοΙοτιιπες 
οαάλυστα (ἐρεῖιγε 5 ἰνωρει ὃ ζυ γαμα γήσοιν τας ̓ παιιέτα ρος ἴεροῖο, 

πλυίτασογπι σφγροτγα «α (προ! Ἰοπάμιη οοηανίγεια, ὑδυΐγασο ᾿. 
(γυατὸ. ει ἢ τρὸς μαχοαρτωτ, ἐὰν ὃ τῷ δημόρχε ἐπογείλαντος μα 
ἀνωρμν ται οἱ ὠρρσύκογτες, ἡ ἡ ἢ ἀξηιητίαητε [λοτη ἀτοῇο, ἀσθαῖτος 
δὲ σευτί!ος πο {τα ]εγηιτ εο5. ἀναιρεῖ ῶγ πίω) συγοκφίαλ, {γπσιας ἮΝ. 
ῬΒατη ἱγγίτα τὴ ξιςοτς ἅς οἰγοσηάαοςις,, ΄ιο ἃ ὃς οἴκυρον ποιεῖν εἶϊτ-᾿ 
Εἰτατ. ἀναιρεῖ ὧν δὲ γραφίμδ, τοσα!ατίοησπα ᾿πάαςετο, ἐναιρεῖ ὧι πεῦδας, Ὁ, 
αμαίγοῦς ρα οτον οχ Κχοτο, ὃς (ΐσιρετε. ναιρεῖ ὃ ὑπὸ σιδη ρου, ἢ6 τὶ ἡ 

ἐατὶ ἔεττο, ἀῖχις ΡΆΙ]Ο ἀς πχαρ 40. Ῥ] ατάγο ἢ ἴῃ Ῥ το ] σπρατ, ἐναιρεῖςς 
δὰ τοὶ σκξύγλια «δὺ ἱερεῖς ἐδοξεν , ἀδογεταπι εἴτ, ἀσογάοτες [ἰδτος 51 
θγί πος 1αἤρισθις. Ιἀοπὶ1ῃ Ἀοπιιο ἀνείλετο παῖδας, Ρίστος οχς 
Ροιταυϊτ. το σοτα, εἰναγρφεῖ δὲ ἀπὸ δὸν ΔἸ τγὰἢις οἰ ΠΕΓΘΊΊ. εἰναι εἴ τα 
κλίμαξ ἴολ]α το! ]υπτας. ΡΙαταγομας ἴω. ΝῈ ΠΊΑ, ἡ δᾷδα, τις ἡν μῆμίων 
λαξὼν ὅσον υὑαύμεγ καν, εἶτοι εἰναιρεῖ ται νδς ν ἱ ἔχοῖς εν τησοπίλτη 4αο- 
δὰ ὁπὶς ἤει ροτυῖτ, ἀσσορίτ, ἀείηἀς ἐχτῖη σαῖς. τὸ ἀνηρημῆθον, τος 
[ροπίπηι ἃς τεφα!ταπη οτασυ αν, Πα μι ἢ ἀναιρήσεῶι ἅπαντα πεὰ 
πράγματει, Οπηπῖα οὈτοηταγια. Ἡ οτοάοςυ. ἀγωρησόμην(ῶ. ἀγώνας, 
ῬΑ]Ωλας ἃ σογτα πη [Π10115 ΓΟΡΟΥ τἀτ Γι ον] ἔϊογιᾶ πὶ δάορτιγας. [ἀς,, 
ἀνελέῶχ ποινίω) πὰς ὠσώπου ψυχῆς 9 ΖΕ [ΟΡ᾿ Δαϊπγα: ροξηᾶς [ἀπχδγα. 
ἀνγωρνίσομαι τοὶ ος' ἕα το  Δτη ΟἹ]. 146 πὶ ΒΠ ογο 4. ὠναιρείοντο πόνοις, Πιτὸ 
{ςεροταιτ]αδοτος. [ἀοπηναἀνηρηκὼς ὀλυΐμπια τετρίππρ γ 4] ηαδάτί-- 
ϑατίο συττίσο!ο ΟἹΥ Πιρἰαοδ ΠῚ ΡαΪπταπη τορογγαι τ, ἀνηρεϑη τὸ αἷ-᾿ 
μοΐρτημα,, Τ Ἰατα πὶ εἰξ ρεσοατι πη ΝΑ ζαηΖ.νωρέομαι τπυδπϊΐτασ, 
δριιὰ Ηδγοάοτιριο σοηοίροτο δὲ σα] 41} οὔκ. ἀνελόυϑυΘ. κτορότει 
δον τὼ πύϑια,, 4} ὈΓΓΠ1ις οὐτίηις ἴῃ Ππ4Ἰς ΡγτΒ ες, ἀνωρεῖ ται ποὺς ὦ 
φάσεις, ςἀϊτοηΐδιις αὐίτατατ, ΤΊαογ 4. Οαζα ἐς δεηςέϊ, ἀγαιρεῖταε, 
κράτος τὸ αἱξὲ τεὶς γνώμας » (ξητεητῖα με ποίρατα ΠΊ τςηοτ, αγαιρεῖ πες 
σα ἀϑλα το ]ττ,1ἃ οἴξναυξοιτ δὰ σάρξ ργαπηια » καςίδη. ΟΠ γγίοῖο.. 
ἐἰγζελικὸν ἀνηρνυδμοι βίον αυἱ νἴταπα ἀοἰςσογιητ ἀπρο] οατ. ὈΊοίο, 
1ηθυτισαρ. 63,ἀγελό μὴ (Θ- εἰς τυξίδα, ἴηι ργχὶάο πη {ας Ἰρί τς, οἰνίρυταες 
βεῤχοις ἸΔαμιοῖς εἰὲ (ρει τις. Αἰναιρεῖ ὧι, ἀναλαμζάνειν καὶ ἐδιοποιεἰ ὥς, 
Ἡριποσεποο:εἴξετί ϑεσεν ἀ ϑίοωυῶοι τοὶ γϑύν μεγαρεῖ ς ἀναιρού μῆνοι ἔπρε--ος 
φον φογϑ᾽ ες εἰνέλκειν, γι πτέντεις εἰς ἐπα νὸν ἐἰνήρητει!. ΟἹδ τ᾽ 4 ΠΊ σοπ-' 
οἸ]τατ τ᾿. ἃς ἀςπλογειῖ {δι αἰταιιο πη Χ ἜΠΟρΡ""- Ρ 4, 2. ποίῳ σεἔργῳ 5 
ἀνὴρ δῷδ' ἀνύρηται. οἰἘ οτίδηι μόμτείόμ δὲχεῶνα,, Αὐτιάος. μόυπ 
«δυεᾶραι. ᾿ 

Ἷ 

᾿ 

Μά 

ΠΝ 
Τηωπὺς 

τλο τι ον ρΕγη ο ο 5, ΠῚ ΟΓβ ἱτοΓ ταις» δἱλτιο ςαἀλπεγαπι,γοςοριίο ἱ 
Ρ' ΝΜ εὐ τ ἔ Ρ 

ποτα  πλνα ὈτοσατίοΣντ ἀναίρεσις “δ νὐμὼν ἔνώῤεσις αἰ γραφῆφοἰ ἵτῦς 

Ϊ ἱ ΙΗΙ ον ΜΠ 
τὶς (Β]ατίο. Ηφγπησσεη,ἰσο] το σάτα, γο ΟἹ ΠΠ10 ἀςοιπατι Ο15,εἰ-ος ἕπῃ 

γαίρεόιν, τ ϑέσει ὁρροηῖτ ἸΝΑζαη. ἀναίρεσις ν᾽ πεσόγτων, σλἀααοτυπις ἡρὴ 

τοσυροταῖιο, οο]]εἐϊῖο, ΡῬΙατάγοὶι. τη ΤΊ κείδο. Γαςΐδη. ἀναίρεσις ΤἾὦ 
αὐλικούπων, ΡοΥσορτῖο τΏ ΘΓ Π1. ὠγεύρεσιν δδευῦα)ν ΡογΓη τι τα ἰερε- Ἷ 

τε σφάαυογαν ΕΟΓΙρΡΙ ἃ ὠνείρεσες ρτὸ τγαἰτἴοης δ [αἰςδρτίσης ἀράς 

[οἷν 
ἐμνὶα 

ῬΙατομε πη γόμ γ,γεκρών οἰγαίρεσιν ποῦσιν ὄδωκε γΧυυὲὰ ὁπιυος σαάαπεγαος νὰ 

[}} 0 ρει. εἴτ, νο], οπτηες σαάφαιογα σο Πσεγς ρΈγπη τ, τὴ 
Ἡυ!ς ΠΠΉ1]|ς. ὡς μυσδὲ γεκρων οἰναίρεσεν πρὸς ταφίωὴ γγυέδη διωνϑίώαι, ἢ ἢ 
διὰ τὸ πλῖϑος πήωμοίπων, ἴς ντ ργα: πτα τἰτα ἀΐπο Ἰητοτἐςἐζοιιπη ἤ 
ποις ἀϊςοτηὶ δὲ ἰφρυταγαπὶ ἤιπογα ροτιογίπτ » ΡΟ  τίαμας ἊΝ 

᾿νε τες ΤΡ τη μος ; ιν ὅω 

Αἰγαρε τέ θο,κ, ὁ, εχείγραηάας, ἰητογᾷ ας ρίαπάϊμις. τ 
Δγαιρετὴς οὐ ὁ, Ἰατογ ἐξ ἐξοτ,οςοἰοτι φονότη ς νὀϊτομειξ. Γ 

Αἰναμρετικὸς ,εχιτ Οὔ ς,Οηδσδης,Γ ο μα] Ἰβγρογο τοῖα! !.. Ρ] Προ οαὉ ἐ]ἴς νας 

Ταειῖ. ρογεπηρτογίις ΑΡρι] εἰ ἃς. τοὶ ἐναιρετικοὶ γ 4035 Τῃτογ  λητ. ἴμῷ 

ἀναιρετικὸς σιωδεσμιδ., Ολ2α:, ςομ!ππέξιο ἀε!πεξείπάννι γ Ργο ὑκε τὰ 
᾿ 405: το τ. ) ; 

Αἰναρρέω,τείροπάεο, ἀϊυΐπιπι τείροπίαπι το 440. Κ Ἔπορβοη." γὃ πυ- 
ϑία νόμῳ πόλεως εἰνανρεῖ ποιοιιῦ ταις ὄυσε ξιῖς ποιεῖν, 1ὰ οἴξ, σοι ίαἸτα τα--ος 
ρου άετ [τε πη, οσοἱ ἀον το. ηδοο,ἀεῆτχιο : [[6ΠΊ σαρίο εις 

τιν; 

ἐμϑ 
ΠῚ 

ἀςοἰρίο,Γεροιτο, ει το ΠΟ» το ]ο ἴσα ἴοσο ποττυμηι δά (δ- ὦ τ τὸ 
ΡΕΙ τς, Δα πνἤοιιτ ἀναιρέομαι, ΡΙαταγς τη ΤὨςίξο, ἀνελεῖν τὸν ϑρυχλύ--ος ἐν υόνι 
μον λόγον, σςςίηΠπ νυ! σάτα 1ΠΠππ4 ογασι] απ]. ἀνελεῖν ποῖδας, ΟΧ-ςςς ὠλδνα 
Ρο ες ραεγος ἄδιη τη Β σπα]. Τάσππν ἴῃ ἹΝιι πτα. ἐν αἰ πόλεως εἰπτος δϑοζα 
γεῖλε αὔτοι Ἔχ ντῦε (α1 1.1 δοίοης, ἀνεῖλεν ἀμφοτέρρις ἡ πυϑία, γ τ΄ "μιὰ 

ττί]ας τοβρομαιτ Ῥγ μια, οἰναισρεώ τες πίω ῥίζθμ, ταάϊοςπὶ εβοῆαπι “Ὁ 

σοίζλητος, ὈΤοίςοτί 4. ΠΡ το 2. οαριἀς Πγασιηοιο πηδίογς, ΡΊαος Ἰδιία, 
γόμ ςγὰ δέ γε λιπόντει πορραεἰ ὥωστιν οἱ τέ αρες φυλαὶ. Ἰ4 οἴζ, ογαςυἷΐσ ἮΝ νύ; 

εἰτραητ, τάς πη νόμι. ὅ», ὃν δὶ, εν ὁ ϑεὸς ἀνεέληνδίς Ογάσυ!ο ἀρργοῦδις- τς ὑπ: 
τἰτι ΡΙυταγοῃντη Ὑ οί, ἀνελεῖν ἀυτῳ αὶ ϑεὸν λθγεται, Φ οἰτας ες 11- Ὁ ΔΙ 
ΤΙ ριαῖςςρ ἴα, ἀνελόντος ἑαυτὸν » 451 δὲ πποττοπὶ σοπίσί δι, ἢ πηι 
Τάσπι ἰη Οἶδα, ἀνεῖλε τὸ μανα ἴον, τε ἀδιτα πὴ εἴ ΟὐΑ ΘΟ] υ ΠΊ. οἰναιρεῖν Ἢ ὮΝ 

ἢ «ζὺ νόμοις, Δητίιιατο ὃς ἀθτοσατε ἰέσες εἰναιρεῖν ταῖς δια θη χα ςνταπις 
Ῥεῖς ὃς τευοσαγο το ηούτυ πη. ἀναιρεῖν ἐδ χρόνοις αρι! ὈςΠΊΟΠΠΝ; 
ἰγτὶ πὰ ὀκχρίειν. » ᾿ος ΟΠ » Το πηρ τὶς ὀχ  ΠΊΟΓῸ 5 ὃδί Οὐ α ΠΟ ΠΟς ΓΟΓΠΏΣο 
Θεγεηάαγα το δυξετις. αγωρεῖν τέυ δια δικασίϑρ, 1, σαπ. ἀἰχίτ, Ρίοεο. 
υοά οἰϊ,αξεϊοπεπι ἀδηορατγε. ἃ ταϑ!ςῖο ἀϊέζατο τοροϊΐετγς, δι 8-τ΄ 
ἑπουἷς ἀητο τί ουο πη οἰγοι Δι ςοτα, ἀναρρῦσω ψῆφοι νοΐ χαϑειιρῶ- ᾿ 
σαν. σα ςΟΪ σου ἀε πη μάτο τ]: αἰναμρεῖν, φονδύειν, κτείγειν, ἀποκτ εἰγεινν 
ἀποκτιννύειν, ὅποι τινε αι) σφε ἡ εἰν, δυτοσφ (ἢ εἰν͵ δολοφόνεῖν μιμαιφογεῖνν ᾿ 

Χτολεαῶζ, ὦ 



ΟΡ Ν 
᾿τοχεῶϑι, ἡ δια χε δ ἄδην Πρ ηἰ Π οὔτ, ρογίπιογονἑητου σον  - 

ΟΠ Ψυχ θ.6. Εἰπ ετίαπι εἰναρεῖν. ὀκζαλλειν, κὶ εἰρανέζειν, νικᾷν, μαντϑ εῶχ, 
είνομ.ρτο. τὸ κρύπειν, τὸ ἐν γασρὶ συλλα είν, τὸ τεχ ϑὲν ἀνγατο ἔφειν, αὶ 

ευΐσχειν κὐ ἀμέχγεῶχ. 
γαίρω,τΟἸ]ο ἰϊϊο ]ο, Ευιγὶ ρ 4 εγίσο. ἰ 

ἴα ας κα ξηίσι! αὐ μεδοτατιο, οδτυῦο ἐξω[ῦ, (στὰς νασυ τας, 
ἰξαίας ῥγι σατιουἴξαροτ. μετ᾽ ἀνανδϑυσίας, ςαὰς οτορτῖς. Ὑ ΠσοΡΕ. 

ἢ σπματαξξοτρ. ἔϊςι 9. αὶ ἀνα ὥυσια, βραφυσὶς ψυχὲς ὃν χόγοις κὶ πορᾷ - 
σιν ἷ. ἰτυριαϊτας,τατάϊτας οἷϊ πγοπτις ἴῃ νοις ὃὲ Πιέεις. 
ϑγτέωνμοήσω͵ ανιχο ν πο ἰδία {πὶ » αι Ἀ}]} ἰφητῖο 9 [δα [ι Ρεοτ, 
τρέο. ᾿ ͵ 

ἡτος εἷος ἢ ]Πἰς Οεἰ!. Το ηΠΠς Τισγοτ  Πς,, (δα αιπι ἴι-- 
ῬΡδεστγυτας ἰιεθος, ΠοΙ ἀυς τριάς, Ἰηςτς, ἰζαϊτας, τὰ ροης,τοῖ- 

νξιτυιις, αναίόϑυντος οἷ κακῶν, πη ἀςπγηὶς» Ῥ]ατο ἴῃ 1 σ δ. δαὶ τὸ 
εἰναϊ ὅδωτον υὑμδ δ, αυὸ ἃ γος ηθα ἰςητίατὶς. ΤΊ ον ἃ. Ὁ] ξη. ἀναίϑϑιητος 
ὑπταῤχει ὧν πτίχ εἰναι ρατίτυγ πο (ουτίτ. 

ναι ϑιίτως, 4 τη δ π 101} ποτ ἰη ὉΠ, τ] τὸ το ποτὲ, Ψ ηἀς ἀνα ϑϑιη- 
σως ἔχειννοὈἰτιροίςοτγο, ἴαροτς, τογρεγς, Ἰσῃῆις σχρογίοιη οἴα. 
ἀνα ϑυύπως ἔχει τυρὸς τὸ κοιγὸν ν ΠᾺ}1ὰ ΠΟ Πχ πὶ συγ τα τα Ρ]ὰ- 
ταάτο. τη ϑοίοης. Τα ογ 4. ἀναιϑυΐσως κελϑύῳ » ἴτὰ ἀο!Πρίο γε ἰὰ- 
ὈΦΔΠῚ. 

ἡσγμόω, ςοηα πηο,ςοηζοτο, ἐχροπάο, πιρεηίο, δ Πιπιονετορο. 
ἀνα, σιμού μῆνίθ.., ἀεραίνευις, οἰνω σημώϑην τοῖς ἐργαζουίδοις, ἴῃ ορετα- 

᾿τῖος ο᾽ Οσατιπα οἴζ. ἀναισημώϑη ἐνὶ αὃ τείρα νὶ γῆ, ΗΠ οτοδοτερ οἰὶὰ οἵς 
ἐ Ια Βα πλις. ἀναρθτμοιιῦ, δειπτανᾷν, ἀναλίσκειν. 

᾿ Αγωσίμωμα; τος, τὸν ΟΧΡ ςηἰΠπ.,{ἀπηρτὰς»ἐχρ οηία γο] ἱτηροηία, ἀνά- 
λωμά, - 

ΠΟ Αἰναϊστίθ. γα, ὁ καὶ ἦν πη φ σαγι]), ἰπξογσαπατιις,ἰ παι ρίςατας ἱπίαβας, 
ΟΡ τοτογυις αι ἔῃ ΟἹ] ς. " Ν 
Ἀγαϊοσω ἱ ποῖ τοῦ» Πα γσΟ »εἰγίσαμώ ναἰνορμῶ, Οὐν ιν. ἢ σ᾽, ἀναΐξας, {πετῖς 

᾿ς αδγοίϊις. Π λά, , ὡς ας ἔφη χ᾽ ἀναΐξας, δι ς. ἀνας- αὐ ἰζλης οτεΐξςτάτοῖ- 
χὰ δ ρτο οοάσηι ἀναίασω, ντ ἴῃ ΡἾωτο Αγηϊορθαπος, ἔφόνγ᾽ ἀνεί- 
ἔαρ, το ὁρμήσοις ὃς αναϑυρωών ΕΧ]] πῆς. 

ἡ γα! χειυυτέω, ἔτ Ἰαγριιἀξηςἱπηραάςητοτ ἰοσιοτ.  αζᾶη 2. χαϑ' ὅσον 
ὀνο μοί τῶν ἀναμχ τασενἶῃ ααᾶτι: πὶ τα ἶτα ΠΟ ΠῚ Ϊ ἱπηραάεατογ ἀε- 
Ῥαςεϊιαλητατ,νεὶ τη 48: ΠΟΠλΐΠΑ. ἀνα φιμυπῶ τϑὸς Ἐ ἀλη ϑειόυ, {πι- 

᾿ φυάσπτετγοτο γοϊιϊο. ΠΤ Ἰοἴτωτ ὃς ἀγα χεωτῶ πρὶ τέτε 7 πιο ΠαΠιις 
ο΄ τεὶ ποπρυδει; ΠΟογαῖ, 

κι πηλία, ας, ἢ κὸ 
«ὠτία, ας, ἢ νἱταριάςφητία,, ἱπυςγθοιτηάί4., Ρίατο ἴῃ Αροϊοσία: 

Ἵ ὙΤΒεορδτιῖη ΟΠαγαέξογιρ. οἰδ κα τειφρόνησες δόξης οὐχ, δροὶ ἕνεκα χέρ- 
Ὅς ὅς Ετ ἀναιχ εύτηρίον ἀϊχίς Ἡγροτίάος, ψιοα τάπηθὴ ἤθη ῥτοβαῖ. 
ἜΕΙ Ῥα]Πυχ 110.6. 

ΡΟ πὰ ίκωτος » ἱπιραιάεης » ἱπυογοειπάμς. Ατηϊορῆαυ. τυγρὶ Γεί πηῃς, 
“ΩΝ τηργοθας. ἀναήοζοω ται πεποιηκέγαι ,) ταγΓρίτοῦ ἀταὰς λἀπηρὰ ἀσητοῦ 
ἘΔ ᾿ξκοιῆε. 
προς τ κγαμτολ ὀγητεν πεὶν Θαα ατιΙ ΠῚ τατί οἰ πατίοης σατφητία : σλυνίᾳ Ἰλιδητὶς 
χω ΜῈ ᾿ποοηηροττος: γηᾶς Ὁξις φυσικὴ ἀῤῥητος κὶ οἰναγτιολόγητος.» ἰὰ εἴ, 
ναι μιαδϑίτυς πατιιγαϊ ἐς ἱπεχρ  ΙσΔὉ}}15 ὃς σαί τατῖο τοὶ 0} ρο- 
τη τεῦ, ΑἸεχαηάςς Αρθγοάϊίεις Πῦτο ἰδοιιπίο ργο]οσμάτα αι. Ὀ1ο- 

1τοτῖάες, τοῖς ἀνωτιολογήτοις ἀνέϑεκε, σΔαΐλτη σαοὶς αἰ ξείθεις αἰξ!- 
ϑιπδυ τ, ολυ απ τὶς αυοΣ ςαμ τὰ ΠῚ ςΟσηϊτΙ Οὐ δὲ τατ! Οοἰπατίοης 
φατεητ,ἀϊοςιτ:ς Μαΐςο!]υς ἃς ΒΟ] 115. Ὠτοίςοτίά.110.7.ς4ρ.1. 
1άεαι ᾿δί πηι, αὐαιτιολόγοτα κοαλείτειι τοὶ Χπὸ Το ὅλων τὺ τοὶ Σπὸ “Ὦ 

᾿Ξ τινασήμων συμζαίνοντα φαρριρίκων, [Ἐς έξιις 4] ἃ γιγο τς ἀηι πη 8- 
αν Δίθυς νοποηλίαιιε σοστγαλμηγυτγ,σαῖοι ν οσδηταγ: ψΕ] ληστιοίοσε- 
δ τανἱσδυίατιι πὶ σοσηϊτίοης ὃς τατος Πάτίοης φατοητίαν αι κα ἰς- 

ἸΝΕ Ο φῇ ίθιις γεπεπίς, γεησπύπγαας ἰξλιι Δὰτ τη ογί το Ππαιςητίδις 
ἢ αηἰπιαίίρως ἤσητ. [46 π|νἀὐωτιολύγητος ἀἰ οἰτιιτν 1} ςλυία οθηῦ- 
᾿ς χίας,η.}}1 δ ἀϊξξις σαι. 
Ἄναΐτιθ-, ἱπίοης, πη χία5, οτ  Πλΐη 6 νασαης, Οαΐ ἰατο ὩἾΒ1] ΟΡ οὶ ΡΟ - 
᾿ς τεϊιὶ χυο δ εἴξ οι]ρα»ου]ρα νοδης ἱποιρατας δι Ἰτγερτεμαπῆις, 
ΠΟ λπρο ίο μι [Τα]ας: Ρ]1τ.2.46 τερ.ςιΠὶ σαηί τίμιο . τὸ αἰγαϑυὺν οἴ μὰ 
ο΄ δὲ ἐχόντων οἵ τιον, ν᾽ 9 χακως, αὐάτιον, σογαπι αι γα δ  ἐ (Ε να εης 

ςλιυΐὰ ποη εἰξ. [τσὶ φασπι πα 4 σδυία δητοῖς » πο [πη Ταιμδπη - 
᾿ φηοίζεης: ἢς ἀριιὰ Ν ΑΖαηΖοπιιπι Τοῖς Ῥάταγ αὐαΐτιθ- ἀἰςίτιιτ, 
Τ ῬΙπτατοΐι. αὐαϊτείθ. ΤὮ" χακών,, αΐϊ ποη εξ δατθον πηα!ογιιγη. αἰα- 
᾿ς πιθ᾿ ἀφροσιυυύης γε παςητία: ΠΟ Ἀςοιιίπάιις. Χ ΘΠορ.Ρ χάϊπ ̓ ἰ6. 
᾿ χιδιἀςηι, αϑαίτιίθ. ἔσῃ αὐ τοῖς σαυτῷ ςρατιωτῶς, ηο ἢ ἀσσιίθετὶς 

᾿ς ἀταϊς. (ὺ κύζοις σεωυτρίζεσιν » αὐαγτίοις ὕρταις αὐτοῖς ὧν ἑκόντες ποιοῦσι, 

᾿ 2ρ(ῷς τοἤογας ςοπιπλϊπαιιητ, Ροτἰπεὶς φαϑεϊ {15 1ἴτ ἱπυραταπάαπι 
᾿ ἀιοά ἱρη ἔπα ίροητς ξαοίμητ. αὐαΐτιιθ- ὀ ϑεὸς, Του ἴπ ςα]ρα πὸ εἴ. 

᾿ς αὐαϊτι δ. ἐγώ σοιν πο Διτῆογ ἐσὸ τἰδὶ {πππὶ» ποη Ροῖος τὶ ἰπ- 
Ῥύτατς, αἰώτι(θ- οἰ ϑωῖθ΄ αγέγκλητος. 

Αὐαπίως αὐίαις σαι. ΡΠΠ]Φ ἀς τπμπάο, εἰ δ᾽ αἰαιτίως φϑείροται δες, αὐ 
τα ἴτε τι πα} 11 απτεςσεάςητο συίλ,ἰηςυϊρατὲ, της συΐρα. 

᾿Αἴγωιτος Τἄστι ἀο ἃ αὐαΐτιίθ- ὁ ἀζλαζης, "αἰ η 59 1πποςι5»ποη ἀυτῆοτ 
ἃς ἐχιυία, ἱποοηίοϊες,ϑορίιος. πόλις δὲ σοι Κοικώῶν αἴαιτος γ τ δ᾽ ὠπαλ- 

᾿ γχαχϑῇ χϑονός. Ἰερίτιτ δί ἀὔατος "αἴ : ἸηςΟἸ απο, ὅς αἰατεὶ οτίαπι 
᾿ς Δ]ιρι μι Θορβοοῖεπὶ τερετγίτυτ. 
Αναν τίς, ἡ λωτος, Οἵ αοοτίπι νυΐσο,  ἐτίπς: 
᾿ Α ἵναγαγχάξω «εἰν ποτ, [(ςΐδη, ἐφ᾽ οἷς ἐποιεῖτε ἡ ἐλέγετε παμμέγεϑες 

ἔ ἐπήτι αἰσναγχάσαι ρτορτοτ οὰ αιῖα; ξις  ο Ατῖς διά! ς θ ατῖς ΠΏ 1} 11- 
Φ 

! 
᾿ 
Ἄ: 
Ἢ 

ἈΤΙΝ 
φοδατ νο ὁ πηοητοῖ ἱγγίάογς, Ρ]Ατο 1,ἰς γοραδ, αἰεύντις αἰενγ χασε 
μάλα σαρδόνιον, 1 Ὡτάοη ςὲ ργοβιίζαιις εἰ Πτν 

Αναχαϑειρέομω ἀεροηο. ᾽ 
Αὐακᾳ ϑαΐφϑμαι χὶ αὐακαϑαίρω, τορυγσο, Πιοςίάο, ΡΊ τατον. ἴπ Απτοπ, 

αὐαχαϑεερ᾽ μᾷν(θ. τὰ ὅϑηόντα αὖ πολέμου, 561] το] ]υἱὰς Ροτίςαιιοπς 
ὃς τορατραις, αἰα κα ϑζρεῶτ 50] ἀἰοίταγ ἰη ἀο! ἰαυο.» φυθην Τα ρα 
δοίςαι [υὐ᾽ςης, ὅς οαπὶ ΠΟὈ 5 χαξοτςης οἰδηϊαι ργατογ! αἰσίτωτ, ὃς 
φΔΠῚ Ράγτο πο 5015» 418 πὶ ΠΟδῖς ργ πη ὴ ΠΊ ἀσίτυ τ, ργωτογουηὰο 
τού α!τι αὐακαϑειΐρειν τὸ πρόσκομμα, οβεηδίςυ μην το τς, Ναζϑη- ' 
Ζεη, ανακαϑώρειν “ιιοαιις ΤἩςοΪορὶ γίιγραητ ργο το αμοὰ εἴϊ α]- 
Ἰερογίας ηασοσίοας δὰ ᾿ξ ά μι πη νίσις ἐξηϊὰ πὶ ρατοΐξαδοις δἵ- 
ας σχρίαληατο, 

Αναχαϑωρεῶι αριιὰ ῬΙατοΠΕ ΠῚ ργο οχρ! σατο ἃς ρογίδημ. 
Αναχοίϑεερσες,, ΔΙ]ς σοτίοὶ ἰξηίως δι τοςουα τὶ ἀηάσορσιοα ΟΧρ[ςατίο, 

Βυι 4. ΟΟΠΊΠ}, ἀνοικ φϑαῤσις»διανοίξις, διασάφησις ὅλήκυσες, διδυκρίνησιῷ. 
Ανακοίϑτερσις » ἀριὰ Ηρροοτ. ἐς ̓ νιιπηογαην αι] ρ!οατιτιάοπη οχ - 
ΟἸταΓ ΠΣ Ρογ ἰρατα οσααουατίοης, Θαἰοη. ἴα Ἀρυση θη ἥν 

Αἰνακαϑαρτικὲς,Σγοραγσαηάὶ γΠἢ Βαθοης,Γεριιγσαησ. 
Αναχάϑημαι ποσώς , ογοξλιις ἰςάςο, ΑἸςχαη. Αρδγοά το ΓΝ 

Ρτοθίςηι. 
Αγαχαϑίζω,τοἢ ἀφο: γοςιπηρο:γ ηᾶς αἰακαϑίζαν,ςοηῇ ἀςης. 
Αἰνακαινίζω,ἐΠουΟ, τράγο, οροηογο.η ερηΠ..ἀ Ηςθ τ. Αρ. 5. αἰκκαν- 

νιζεῖν εἰς μετάγοιόρ γ Ῥαΐπιι Σ Ἔχροπιιηῖ ροῦ ῥστηϊτοητίαπι τφῆοσ 
τπατί. 

Αἰνοχαινιςυὶς, ΓΕ ΠΟΙ ΔτΟγ»ἱὨ ἘΔΈΓάτοτγ. 
Αἰναχαίνωσις, εως " οηΟἰάτίο, ν οἱ αὐο ζαίνισις αὐανέωσες. 
Αγάχαιον, Εν τὸν σΓΟΟΥ ἴῃ 41 ΠῚ ΠΟΙ οἰ οσαηταν Ροταςγῇ (Σγαΐγαος 11-- 

θεττί ηστατί, αὶ ἃ ρατγοηὶς ἀοίςιπογάης γοσαθαῖατ εὐιΔΠῈ αὐώ- 
γα ον. 

Αναχαίω, ἱποοπάο,ασςοηφο,αναίπῆω. ΟΠ τΥΓΟἰχοπηιις, ὁ μὲὺ σβενννων πίμὶ 
φλόγα παύτίω» ἐδεὶς οἱ δ αὐα χαίοντες ἅπαντες, ΕἸετοἀοτ,αἰακαύσωνται 
τὸ πὸ ἰσαεη) δοσοσἀογητ,ἰποθηάοτίδτ. 

Ανακαλέομαι.κὶ αἰαλαμζαγω κα αἰακτοῖμαι, αὐα δέχομαι 
Αἰνακαλέομανομῳ ἄς ΠῈ 40 ἃ αἰακαλέω,ποϊαπγο.ΡΙ υτοῖ) Οἱ δΔ,αἴα- 

χῳλόμῆνοι Καί σπαρᾳ, αἰτα νοος γοσάπταβ» {τε πὶ ἱπυοοο,ἰπηρίοτο.ἴ - 
τε) τμοσο, το ἢ σιοοΟ δὲ τέσερται σδηο. ἰτε ΠῈτειοσο ἂὉ Οχι- 

110» το τὴ γΟραγο,Γθσιρογο; ντ ἀριϊὰ δυϊά. ὀὐεχαλενῶ τεὶς ΤΠ ὅπο- 
τεταγ μῆμων δυνοίας Ὀφο αι οΟἸοητίαπη (0 ἀϊτοτύση τοςυρογαιθ,εχρο. 
οτίδπι σπησηθ0, ἰἀτοῖο᾽ γεροπάο νι ἀριιὰ ῬΙυτ.ΐη δογτο, αἰ εκρ εἶ το 
Ἃ Μαρίε ς-ἀσιν ἰΔθΔητς πὶ τοραγαίσατ [το πὶ ῥαἤτιὲ,αἶτα γοςς ἰηςἰ8- 
ΠΔΟΓ 16 ΠῚ ΓΕΊΙΟΘΟΥ ἀρὰ Ἡ το. [τε πὶ γερασογ,ίαγοι ογοϊϊδυγοῦ, 
Αναχαλέῳ οαάςπ] ἔογὼ ἤσῃ!ξ «ἢ ἃ αἰακαλέομαι αὐοΐςο ν ἰγγίτο αὶ 
Ειςὶο » φυοά φα}]}} ἀϊσυητ τεαοοο Βας, δὲ ἀριιὰ Ν4Ζ.Ργο γευοςατί 
δὰ Ρτίοτεπι σγαάιπι ὃς ἀϊ σηΐτατεηι ςοητγὰ ταπειν δῶ. 

Αγακαλέω, 16] πιο, Τ μον. [τὲ ργαάϊςο. ΤΊ ως ἐν τοῖς ἔπεσι αἰ χαγὶς 
«ὐακαλεῖ. (αἷευ,ἀς ἴα 40 ΡΊ]α: Ραγιιχ:νἀῤῥως ον δέω αμὶν αὐακρλέστε-- 
ὥχογιτες Δ ΠΠς του σατο, αυτατς. Πιοίςογ 2.(4ρ.3ς ὑσερε- 
κως πγιγρυῆλας αὐἰαχαλοευῦπαι» ζοητγᾶ ΝᾺ υΔγι} ΠῚ ΟΧαΠιπγατίοπος 
Τὰσσυτταμητ. ᾿ΝαΖ302. ἵνα τῷ πειλαιοιῖ πώματος αἸακληϑῶ, ντ ἃ νετοῦῖ 
φαία του οςεγ. Αἰὐγωχαλεῖ ῶχ τὸν ϑύμρν, ῬΙ]υταγςὶι. αἰοὰ αοργησίας, τῶ Πλ 

τερτγίπγογα. Αναχαλει ὥζιγο πη] σι αὐαιειμγ ἡσκεῶν ρὰἀ ΠΡ ΟΟτγ, 
110.1.Ἐρίάοπγιντ Θαϊςθὰς ἐχροίείτ, 

Ανακχαλινδειῶι βα εἰσ, κολϑ,ρτοΐαπάο οτο γοτί ποῖ, Βυιάαρας. 
Ανακαλυπῆδρια,ρυἃ ΡΆ οἰἶγατ. ἀϊςιιηταν πλιπογα μα νἱγ ἃς ἀο πιο- 

Πιςῖ Ἄτχμο ἀπηῖςὶ ἰροηίξε σοπτγ δι ιοθδητ » 111} ΤΙ Πυὶ πῈ τοτς- 
ἐξα, δ πάαπὶ (ξ ργαθογοτ. Οἱ συητοτ ετίαπι ἐπαύλαμι. Ξα ἡ ϑεώς 
ρὕτεα Δ'ἍτΊη. χὶ πορσφϑεγκτήρια ῬοΟΠ]αςὶ Πδ το 3 400 ἀπεθοτε αἰαξ 
χαλυπῆλρια,, ἡοῃ [Ὀΐα πὶ ρτο ἀϊα Ζιὺ που πιρῖαᾳ οίεπη τους 
ἴὰτ διτοτορσίς, ἰξᾷ οτίαπι ρτὸ πηππογίσιις αὖ ἀπιϊςῖς Οδ]ατις ἀς- 

, αἰρίξκατ, : 
Αναχαλυτπῆύρεον,ἄϊος 40 (ρδ[Ἁ ἤμς ποὺ ηυρτὰ εἰς τοιεξελ ργοά τὶ 
Ανακαλυπῆθ. τεσε ας. 

Ανακαλυπῆίω, μ, ψῶ φάτο! πο ἀετερσοιρατεξαοῖο,αροτίο, ν οἶα πη τοῖ- 
Ἰονγετοσο. αἰαχαλύψω λύγοίς, ἘυτΙρΙ 4 ἀροτιὶ ΡΓοΪοαυασ, [46 Π|, αἰ- 
ναχαλύπήῳ βλέφαρον το }]ο Τα ΠγϊηΔ. : 

Αὐνακοίλυψις, ες, ἡ, τοι] ατᾶς δὲ τοτεξξῷ ταὶ συϊμία!ς α(ξῖο, φυφίίαιις 
τοῦθ ατο,. 

Αγαχο μην μι ψωγπιφα, τοάξο, γευοιτοτο τοβςεζο. αὐαςρέφω, δί τεβς- 
ἔζοῦ : γουθαιῃ εἴτ ροςαΠἴᾶγο Εἰς! απτιθ εις ἴτογ παι δῖ οσὺ 5, 
ΡΠ ἀς τπππάο, ψαῦσαν 3 εἐἴκρας δγιφανείας αἰαχαμπῆει πτίλιν, δίς. 
Ἰά εἰχ,γαγίμπη τϑάϊτ. "οι τθιάςηη τεὸς οἰκείου τῆς φύστως λῆξιν αἰ- 
γακα μτῆειν 5 δὰ ρτορτίβηηι πατμγαῦ {185 Γογτότη γοάιτο. Ἐυτοτάα πὶ 
ἀςβοέτο ἃς ἀέε! πο ἀς νία. (εδες ΤΗςΒΔη. οἱ ̓ ἴξω τῷ πδειζόλε αἴα- 
καμπηηοντες. 

Αἰνακαίμψερως, ἰνοῖθα οἷ αὐ: συ} {ἃ ὃς ἐχυγὰ τογταπὴ νίπῖς, Ἡςοίνς ἢ. 
φδηδοαιηρίεγοτεπι Ρἢ1η.1:}.2.4. σ4Ρ,17.. Τὴ σΘΗ]Ὲ Π14 Θ ΟΩΓΙ Βεῖ- 
Βατγαπὶ τοροίαϊε » σα ΐας ὁπηηΐηο ταξξα τά ίγοης ἀπηογος γο] σα π 
οὐϊΐο ἀεροιῖεί. 

Αναχαμψίπνοθθ: ηαὶ τεβοχίς Ππεὶς βατιαὐακαμιψίπνεοι αὔεμοι, νφητὶ συΐ 
τόβεχος ἃς τοξεαδξζος βέτος πάβεηῖ, νῖ ᾿ς 40] χαικίας ἀιοίτατ. 4}:} 
αὐτεπὶ ἔα ὄυϑύπνοοι αι τε ῤξις ἰρίγδης μηείς,ντ ἄοςεις Αὐἱἰδ. Ὁ. 
ἄε πυηάο. 

Ανάκαμψις τς οχίο Ἰτοπὶ τος! Ριοσαῖῖο τ τουςτῆο,τεάιτῃ;», 
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ἈΝ 
Ανάκαμψις τῷ ϑορφῶ, σαρτακ»ἴεα νογατιις (ἐπυϊ πὶς. Θά Ζα Ξε Ατὶβ.]. 1.6. 

ς,ἀς σοποτ απ πᾶ βοττὸ αγάχα ψις [εξ ηάιηπι,, τ ΑἰἸαὰ Οἷτος αὐαὶ 
κοί μηῆάσι ρτο αὐακαπηεσι. Ἢ ἴεὶ Ν 

Ανοίκᾳνϑος δ κα ἥ, ἰριη15 ζαγϑης ξ ἀπε δοιΐςῶν ἀσαΐεὶς ΠΑτΈΠ5.ΡῚ τω 

4 μος ὀχοῖες ετίαπι αὐάκανϑοι ἀϊσαθταν, νὰ πυτά αν ΡΘΕ 

πΐσαιι ἔριπαηχ, μόναίκαν νι Ὁ Ατιζοεεῖὶς. Ηεγοάοτσ, κήτη ὄμα χαν 

ταράχϑῦ εἰν. : δ τ ; 

Αἰὐνακα πω, ἀσιιοτο να κάψαι,αὐαφαγεῖν ὗπτοςρε ψα). ΥΎΣ 
Ανάΐκαρ [τί πτ νον ίαϑνια ἀσο! 6 ΟΡ ΡΠ ται ὄχίκα;», Ηρροογαζ. εἰς τὸ 

" " 

ΚΝ ΡΑ τεσοητίοτες σγᾷοος πιεάϊςος» Πιϑέϊας ποτ ἁιθοτὶς 
(πάϊοα:, τ πππσαρατὶ 404 φογά!ς5 ἢ σαγδη) ςο]ογέπηημο βεπλα- 

Ιδαταγ. τὼ ΟἸποίηις Γεραἤατίοτα πὶ νοσαηταγ Απαραται. Αρυὰ 

ΖἜρισετ.οἷ ςοηΐξεξξίο διαὶ αὐακαρδέων δι ςιιητατ ὃς Αἰνάκαροδι. 
Αναχατεικυπῆθ» βί»., ἀιιαλί ς γιτὰ ) δέ. πμίδστα,, Οὐ] 5 εχ Με- 

παϊάγο. πε Ἰ ᾿ 
Ανακαυσις "τῶςγ ἦγ ᾿Ἰησοηάϊα πὶ, ὁράκαυσις ΧΑ ἔλλαμψις πνϑυμείτος. 

ΝΝαζάηζ.: 
Ανάχα ψις ες, ν ΟΥ̓ΔΓΙΙς, 
Αγακεώοσω ντὰς κεάζω, 

Αννἀκειαντοὺ, [εἴτα Ουοτῖς ἃς ΡΟ] αἷς. ΡΟΙ]αχ [0.1. 
Ανακειμαντοσιπιοο,ασσαηλῦο, ἀνςα πιο ἴάσεο. τεροῆτιις (ἀπ|,.οἵ-. 

Ετοτιετσογφάσάιοοτ ἔσει ἀφ! φάτις {{πι. ὀϑαΐκειται εἰς ολίγρις “γί- 
κηνηφαις Ρμαἰατίς,α 4 ράυςος νἱφξοτια εἰ γεξογοη λα. ΑτΠϊορ μη 
φαΐθιις, 27 σοι πεῤδε πείγπ᾽ ὁμείκειται,Οπχηΐᾳ παὺς οχ τὸ ροπάσοτ. ἀγαῖ- 
κεῖται "πὸ ἀμ ὐριαδ, τη ας Ρατγπιοας,, καὶ ἀθα ϑίματα κρλώς ἐρεεᾳ "Ὁ 
ἀηικῶς ὁράκειται δ᾽ ὅδι τὶ κλίνης ὧς ἔτι αἰννὰ κείτα). ΑἸοχαῦ, ΑΡ το. 
Τ1.τιρτοῦ  ρτο τῇ ποηίᾶ ἀἰζιιπηρογονασςίριτ, οἷ αὐ χη ς ἐν τῷ ἐῶειν 
δ) τὸν ϑώρχκα ὁβακείμεϑει, ἴῃ [ποτᾶσο ΠῚ ργορ θυ} ἀσοα ΠῚ ἡΠΏ15. 
Ῥ ἀτατο τη Καὶ οηγαΐο, τῷ ἑτέρῳ τοὺς ἀμφοῖν πυρῴξεις διεὶ τί) δόξαν ὦ- 
νακεῖ ῶχ «νη αἰτοτα ῃη γος σείτις νττια αε γα βογγί.  Ἡγνίον. ἐδ «ἰα- 
χει μῆύοις ϑεῳ, ΠΕ ἀΐςσατος ἴδιαι ἔλοτος. Ρ] αταγοῖι. ἀὐδριαὶ ὀῤάκειται, 
{ζαταα ροῦτα οἴ, ΖΕ ΠΣ ίμος, ὀῤάκειται ὑαομνήματα» ροιτα ἴα τ δὲ 
εγοξξα. Τ σον. πάνγων ὁμακειυΐνων τοῖς ἀϑίω αγοις ἐς τεὺς ναῦς Ιὰ εἴ, 
πάτης ἐλπίδὸς αὐτοῖς ἐν ἑαὶς γανσὶν ἔσης αὐακαί μῆμ Ὁ» τοῖς ὁ ργίοις, ξεἶα- 
Βταης οτρια. Πεγοάοε. αἰάώκειται πᾶν ἐς σε, οπχηΐς τος άτο ἀεΐει- 
τοτνΓοςα πη τ ἴῃ τα. δια παντὸς αγάκειται Τ᾽ ϑείων » (σπηροτ ἰητθη- 
τὰς εἴ τοθας ἀϊαϊπὶς Ἀγ οἱϊ. Ετααι αἰακεϊῶς ργορτιὲ ἀϊςεια- 
τιῖγ ἐς ἴζατυῖς νοτίας ἀταις ἀφ άἀ! ο:τὶς » οἰ ἐπα ᾿γγιάςυδητ εος 4] 
ΝτΟΓΟΏΤΙΓ ΡΓῸ ἡϑὶ τεεκ εἰ ὧν κ᾿ αὐακλίνεῶν, 14 εἴς. ἀοσαπηθετο. ἀτῆθη, 
ΠΙΡτοΙ αὐακεί δύ 2 φαιὴρ ὅγι ανδριαύτος. ὁ 9εν ἐν δγὲ κατοικειμῆψων χεω- 
μῆψες αἢ λέξει διέσυρον. ἴδ τη ἀραιὰ ὈιρἈμ] πὶ οὑπὶ 4ανάαηι ἀ! χης 
ἴετ, ἐγὼ σ᾽ ἕως ὧν τινίθ: ανέκεξμίων, εξο ταητίίρ εν ἀοσι πὶ ε 4πι. 
ΑἸἰτον ρται ςατίμιι ν τη οἱ φητίαπι νογοὶ πτοϊ εἰτὲ ἔεγοης Ἔχοιρ τ» 
αὐάκεισο,ίἴρε ηάἀατγις,ντ αἰϊς ἀνσάτα ἀοπατία, ἴτςαὶ ἀΐσοητα ΡΒ ]1ρ- 
ῬΙάς, κὶ δειπνωών ἀει ὀῤακεί μῆρ Ὁ. παῤ αὐτὸν αἰτεῖ (11 εἶτ, πότερον ἐὐ- 
ὅριαντα ἑςιᾶς [Παταα τα πὲ σοη 10 τχοὶρ τ Αἰνακεῖ ὧν αὐατιϑεῶτς, κα 
ταίκει δ Ὁ Κρ ταικεκλίχ. αὐακεῖ δὴ ὄνω χἐ μῆνον σκκώμμφσιν,, αντὶ τῷ σκώ- 
πῇ εῶς. ἀναάκει δὴ σὰ ΠῚ ἀλτι10 . ΡγῸ τποαμηδοτο δί ᾿ητδατιη οἴἥδ,νι 
αὐακεῖ ὧχ τοῖς βιξλίοις. πόρνοις κύζοις, συμποσίοις, ὅς. ΗΠ της Ραττῖς!ρ. ἐς 

γακείυῆνίθ:͵ ὁ αναπεπ]ωκὼς κἡ ῥὰ ϑυμδο᾽ χὴ ὁ αἰατεϑειυΐν Ὁ.. 
᾿Ανείκειον,το το παρ! πὶ Οαἴτοτις ὃς ῬΟΙ]αςοις, ΤΊιαογα..110.8. 
Αἰνακείρω,αἰοϊηο. ᾿ 

᾿Ανακεκαλυμυῆύως αροτγτὲ δζ πυάὸ, ἰκατακαλύπ]ως ἡ φανερῶς γ) Ποη ςα- 

Ἰαειπη ὃς αὈἰςοηάιτέ. Ηείγολ. 
Αἰνακεκραγὼς»ΕΧΟΪτηδηφνὰ νεῖ θ0 αὐακρρίζω. 
Αἰνακεκώφηκϑις, αριὰ ΑὙ ΠΟ ρν ἐχατάαίει, νος ξεγατίοης τὰ σοπηρς- 

τὰ τος ποίζγας οἰ πγάαογαης, ντ ἀϊχὶς Οἱς, νο] σχαγάατα ἰχητ: 
πάτὰ δχαυγήαπτωγ ἵτα ροίιις Ψαϊογ. Μαχ. ὁϑακεκώρηκας ἸριταΓ, 1. τοὶς 
αἱ κοαὶ ἡ μδδ κωφαξ εἰργάσω βοῦς αὐεπλ ἡρωσας. 

Αὐνακεσαννυμι, ζο τ τη ἴσο, ΟΠ ΠΟ, αττο ΠῚ ρογονρογ πη Ὁ 60. 1 ΠΊΠΗ1- 
{ςςο.ΡΙυτάτοίν.η ΒΚ οιμυ]ο, αὐακρα ϑέντων καινά ὅδηγα μίας “ἣν γοών, 
Ῥογ ἤθαα ςοηηα δ᾽. σοησγίθιις ΡΟΓΠΙΧεΙς. 

Ανάκερυσ. νὰς απὸ ἁΗΓα τ ἀἴτιτ οἱ ειιηγ. ἀνοίτατ οτίαπη ἐλαμιρο δβήέχυσες, 
ΕἸροΙ ̓ς μακρὸν ἀγίεῖ ον πο πτΐ παΒ ἦτ. [0]. ΡΟ ΠΧ 110.1ο. 

Αἰτακες, δ αογ τ» 10 αἰ τις»αρτὰ, αὐ! οτό, Πτοι ὀύακες, Αηαςδς ἀϊξλὶ 
χης Οαἴοτ ἃς ΡΟ ]υχ., οὗ οςτοηθηη ναρσατιοηέπγαις Βε]], 
ἄσπι ΠΟΙ τὸν Ατθοηᾶς ἱπ στο εἴϊξην, ειδα, 4υδπὶ νδράτῖο- 
ὩΘΩῚ αϑοχίμὴ ἐρρε!]αητ: γε] χιὸ ἀ αὐα χιύς 1ά εἰξ, φυϊετὰ (δ παθαο- 
τίητ, ὅς σατάγίοτ πς ααὶς 4 ἀδτγι πη θητὶ ἀσοίρογος. Ψηάς δὲ τα- 
σς αγακτὲς ἀἸξδι. Α1}} αὔακφος ἀτέζος ρατδητ οὐ αἰτγογᾶ δίσξηἤιηη. 
ΝΝᾺ ανέκας Αττϊοὸ ἀἰςίταγ ργο αὔω, ἰ. [ἀν ιπι; ὃς ανέίκοίϑεν, ργο αὔω 
ϑεν,1.ἃ (αρογοῖς, ΡΊαταγς, ἰη Τ Ἀείξον ἴτε πὶ τὼ νι πλὰ γοξεετ Αὐμο- 
πἰςηίας ἡπηοιραῖς Οαίξζογεπι ὃς ΡΟ ]σς ΠῚ αἴακας,, Στὸ τῆς Τὴ 
δεινών ἀγα σεως ν 1( εἴζ, γε [ιάρις Ἰητογρτοταγωγ, ἃ τγτίι πὰ ἁπηο- 
τιοητ 

Αἰναΐκες., ἱπιπγ οἰ σα θ1}1ς ἱπουτυθι ς. 
Αἰὐγακεφαλαιόω μ ὥσω, κὶ αὐακεφα αηξ μαι, {πὶ πη ατὶ τη ςο]Πσο, ἴξα ςοπη- 

ῬτοΒοηἀο, ἴῃ [ἢ ΠῚ τ ἃ ΠῚ τεά σοί ἡιο Πρῃιῇςατιι  τγιςοη (πηι - 
πᾶτε ν[ἀ ραν) ἤμς δά σάριιῦ να] δα σαριτα τοάϊσο, τόποῦο, το- 
Ῥέῖο μοῦ σιριτα, Π ογηιοσ Ατήζον, ἐς πχιηο αὐταὶ τὸ αὐαγκάϊα εἐἰ- 
γακαφαλαγέυῆμοι, ἐρι υς ἡςςοίατία ἤιητ Βτεαίτοι σου σότος. θαι- 
Ἰὰς κἀ Ἐρδιοίτιςαρ, αὐακεφαλαιώσοιδῃ τὸ παγτα τῷ χεισ᾿ῳῷ τὰ τε ὧν τοῖς 

135 
ΑΝ 

ἐρανοῖς κὶ τὰ 67) τ' γῆς ἐν ἀυτῳ, Μίτατιιν ΗΠ ογ Ωγ ἤχιῖς 4αλι θοῆς 

τῇ [ματιηῖς οοάιοθιι5 μα σοάτιτ ροτίιις ἰηϊζαιγα 6 » αι! ὰπι τεραρὶ- 
τυ ϊατε ϑυητς 4] [ἴἰς Ἰητογργογδηταγ,ντ ΟΒγήζας ἤοτος ἃ Αηρσοῖο- 
ται ἃς Βοπιλ Πα πῇ σαρυτ: πο σομμουτ ου τ 1ἰς ας ΡΔμ]ὸ ρὸίξ 
(ξαπαητοτ ν Ετ ἰρίμτ) ἀσά!τ Πάρι. αὐακεφαλαο εῦ γαϑαστλιν φρυμῦ, αὐα, 
κτίζειν, ἐπαναλαμζαγειν. 

Ανακεφαιλώωσες νη γ4 1411 γα σαρ ἰτι]τίο,, {α ἐαρίτὰ τουτὶ [ὰ πα πγατίῃ 
τοροταθτατ, ρος. ρογογατί ον οηο] 10. 51. γοοληῖ ογάτογοαν 
4ύυι οὰ αι ἰραγῖπι ας ξαμῖας ἀϊξξα {πεν Ῥαιιοῖς γοροταπταγνους 
ἤππα! τπάτςΐ τεπουθηταγ. Η ἐγπι. ἀἸἰοίτατν αὐακεφαλαίωσις͵ καὶ ἐποίγο-. 
δὸς» νἱ κοιννὶ ποιότης ,οἱ ὅπέλογοι,ἡ  δευτερφλογία. αι απ γογαης τοῦοτο 

τατος Π1, λα 1η11]. 6 ημ πη ογ ]Ο ΒΘ 1 2|10.6.(αρ.1. Αὐσυτ, ἢ απ 
ἀ3πὶ ερηζοϊα, [ἢ 4α]θ τοῖα οαυία (πὶ πηᾶτι ΠῚ τερϑυτοσ, 4υάηΣ, 

νοσαηι αὐακεφαλαίωσιν. ἴῃ Πι!ΠΊοΓῖς γογὸ δέ [ἀπ πηαιῇ ΠΟ] ςξξίοας,, 
ἀϊοιταγ σθη πὶ πάτο. ͵ 

Αγακεχωρηκὸ τα βιζλίᾳ ριιά φ 44 πη» 10 τὶ πο εαα 31 (ξὰ τεςομάί- 

τι ἀπόκρυφα 

Ανακνκίω αἰαφέρφμαι, αὐαπυδάω, Π ἱἸρροοτγαῖ. 
Ανακήρυκτος, νῖ πύλεμος αὐακήρυκτος Ὁ θεὰ πὶ ηες ἀεπαποίαταπι, πρσ 

τπαάτέξαχηΟις, ἐκήρυκτος,[} ΡΟ Ϊαχ 1.8. 
Ανακήρυξες «ὡς γὲ,ργδοοηπη,, ἀεο ἀγατι ον ΠΧ [10.4.Ρτοπαποίατίο 

Οὐαί {6.2.0 61} οἰμ} λα ργουιῃςίατίοης ξιέξα τεΠΊροΓί5 Ρι11-πὶ 
ξἴο (Ὠ]ατὶς δῃςποτις οηός Ντίσατα γε !πησπητ. ᾿ 

Αγακηρύήω ἀςφο]ατο, ἴξα ἀσππῃτιο, ρον ργασουσθηι ργοπιπτίο,ργαῖςο- 
ἢὶς νους ΡΙοπιυϊσο, ριοἰαπηο,ειοςο, δάϊςο, νἸέζοτς ΠῚ ἄςημι- 
τὶονίειι ἀεο!αγο. Πα οἴδι αἰακηρυ τ ομαι γενικηκὼς μρτασοηΐς νος γη- 
ἐτογργουημητίογ. Χοπορμοη ἐς ἴδτυο Εμ ρ τίμιο» εἴνλοις εἰδακφλω, 
σώςραι ἀυστῇ αὐὰκυρύσςεινναἸ τος θττοῦ, Υἱ ἢ γοσπρογοταγ ρεωμλιαι 
εἴτις τη δητοῦί ἀςησητίεαζ, 

Αγακῆσω,αιοιπ,νἱσυχάσαι. 
Ανακεκεάσιν, το Π]Πππητ ἀριιὰ ΗἸρΡΡΟοτγᾶς, 
Αἰνακινδιω δύω, ρετὶο τοτ. αὐακενδιωωϑύω συμζάγιων, ρα σηδηάί Δάτο ρε-ὶ 

τισα!απ. Η ἐγοάοι, αὐακινδειυϑίω γωωμαχίησε, γξῃΐο 1 ἀποτίπηοπ, 
Ρυρηδ παπα]ῖς. ἣ 

Αἰνακινέω μυλσω [υἰοῖτο, ασίτο» εοποίτο, γογίο, Ἔχοῖτο, σοπιπιοιθον 
Ἰαξτο,αοςυίᾳτ, 

Αὐακένησις ὦ ς ἡ ΕΧασ τατοὐ τα  υἀΐαπὶ ἀρυα ΡΙΑτοποπΊ.ν ὁμ. οἤντνθρ.- 
οἱμμιεί τε ὅξὶ γὺ χα εδὸν οἵ όν τινες αὐακιγήσεις ἔχουσαι τινα ἔντεχνον ὅδιχ εἰ- 
ρυσιν ὅς ταηαηπατῃ Ργϑί μα 4 441. “ΝΣ 

Ανακιρνα τ, γα γθιτο πρεγαγο, ντ αὐακεράννυμε Επτίρίἀες ἰῃ Ηΐρρο- 
ἴγτὸ τγαηΠατὸ ἀἰχἰτ, εἰς οἰκο ήλοις φιλίας ϑγηζδὺ αἰαμιρναῶ. Ὁ 

Αἰνακλείγῳ, οἸλησο, Βυ απ Ερη. -, ἢ 
Ανακλαδαίγλειν» ἀριιἃ ΡΟ]] αςοπὶ ἰἶδτο 9. οἵξ νεγθαπη σαϊαίάαπι [υΐας, 

4πςηι ὀρτυγρκοπίον νοσαθαητ,ντ ίαο [οςΟ ἜΧρ] ΠΑΡ τιγ, ὃς ρτο ἐος 
δτίδπα ἀτοοθατιιν ὀρτυγρκοπεῖν,αδερεϑί ζειν, αὐεγείρειν, πουρρξουλειν καἰ κό-᾿ 
πῆειῖν πεὶς ὄρτυγας. ᾿ 

Ανακλείζω μι σωοἸλησο,τεβεέϊο,οἸΔηνῖτο. 
Ανακλαίω, μα. αύσω κα’ κα ἀςᾷς ον ΟΠ πὶ ἤεο. 

᾿ 

δα ν 
Αγαίκλασις εως ον ὅγηςροφὴ ν ἀρ] !Ισατῖο ὃς τορογόιπο ϑεποςα;, τεροῦσι Εν 

οὐἴας, αιειῃ ἰο]1ς τοροτουιιπι ΡΊτητις, το! σγατίοηςπν Ἡγρίς, ἀφ 
ῃὰς τε δεγατίοπεπι νογὸ πη αὐπ| ἀϊσετο, ἔς 4 πι411 {τ᾿ Χογι ἢν Κποι 
ἴτα ἰπτο Π σάτα. ἐποιλλίλῳ αὐακλείσει ἀμφοτέρωθεν ἐπ)υγυῆψίθο 9 ἴῃ γ- Τί 
τγδῆσας ράτῖεινν τορ ἰςαδη]15. αὐακλάσεως γχυομῆδης » “μαι πὰ μποὰ ἤςς ΠΡ 
{ξ τε ον σὴν φύγλων αὐἰάκλασις»Τῆεορ. ΒΗ. 0.1. 16 [Ομ ογιμτι Διωμαϊ, 

ὙΦ ΠΝ 
οἠρτὶ 
ἰίωβ νἱ 

ςοηπογίο, ΕἸ ἃς ποπηοη ἤρσατα, πα: δ αὐτανάκλασις ()υ]ΠΓΠ]ΠΔη 
ἀϊοίτατγ, 

Αἰνακλαυϑμὸὲς κοὐ ὁ, βετυς, ἷ 
Ανακλάω,τοιοτθετθ, γοίογίο, τοβείο, τοις ]]ο, τετογααςο, γοϊτίησο,, 

τορογοιτῖο. ΑΡμγοά. Π.1 ργο ἐπι. αὐακλὰ ὡς τεὸς ἀκτῖνας πῇ ἡλίου 
πρὸς πίω) ὕαχογ»ταστος 5015 δά νἱττῇ γεῆς ἔξι. τᾶ φωτὸς αὐακλώμενον,,ς 
Ἰαπαϊοῖς τορεγοιϊως. ἄγλας ἢ ἄντα πείχοις βεΐχοις τε αὐἰξιξαγλοντες 
αὐέκλων οἱ πλατωεῖς ϑουκιδ' 110.2.ς πιο λ"}}ς Ἰοααοῦς. αἰακλάνς Ἰνὼ; 
τιᾶτι ἀρᾷ Αὐορῃ. γοίσγεωτς ΡΟ ]ος ΠΠ το 5. οδίζοσιτπι νοτσ ἢ ὯΝ 
θπὶ εἴτ, Δέπγαιις ΠρηΙῆσδης 400 ἃ αὐαφλᾷν» ᾿γοΓραη τηδηα [0 -ο {πῆμα 
Τιοΐτωγϑ ὅν ατιγεέξαγα. ἤνωυ; 

Ανακλέ π]εῶν, αγαχωρεῖν. 
Αγάκλημα τος τὸ ̓Ιηςσορτίο τ γ τ πιὶ ὅς πιο! οἀ᾽α᾽ σαὶ σμόοτας δοςίπο-, 

Βατ, ἐνδόσιμον, εχοτάϊι Πγ» ργα Τὰ ἀτα πη» Ἰπυ]ταπιεητυ πη,  ΠοἸταπηςη-, 
τα .ν ᾿θσσητῖο τἰδίατι πη Οο].᾿ποςητίσιπι αϊὰ ΡΠ] Π. 1] 14. σπ-τὶ 
(ατ ἴω Ἐριῆ.Δ«4 [Δ πη Ὁ] ]ἸςιτπῈ : ὑμεῖς πτο τῷ πλέκτρῳ τὸ εἰκὸς αἰφηχή-᾿ 
σωυδυ,ώαπερ οἱ πᾷ χορος τη ως τὸ αὐαίκλημφι ἢ ῥυϑιμοῦ σιιωομοαρτοιώπι 

τες. ν)άς Βιιή. Ι 
Αναΐκλυσις,εως ἡ τοι οατί ογἱ πο σατίο Πρ] ογατίονςοσηρο ]ατῖο, τος 

φόρτας, ἀρρο!]ατῖο,, νοσατῖο. αὐαίκλησιν ἐσήμανε, γΘΟΘρτα σοοί τ᾽ 
τ, ΡΙατανοδας ἴῃ ΒΑ ίο,, σῷ σοίλπηγίι σημήνας αὐάκλησιν, τα τοπτ ἴωω 
ΠΕρταΐ σαηςης. [τ Ἔτίλτῃ γοσαάίαν ἰοςα5 αα]44π 1 παι, Ποσ ὍΝ 
{γοἸνῖας, μῃ 

Ανακλητικὰς δι2ὐνοεχοίτδης, Ο σας Γοιοσαηάιὶ ν᾽ πὶ μαδοης, ΡΙατατ. 

ΠΎουτος. αὐακλητικοὶ λόγοι πρὸς ὁμόνοιαν, οτατιοπες Δ σοηθογάια 
τοη οραητος. 10.11.3. αὐακλητικὸς “δ κατα φερρυβυων»ἰορίτος οΧοΐ 
τῇδ. ΠΤ οι, ὀρέξεως αἰακλητικ γ ἀρραιξητίατη οἷ᾽ ὁπμοσδας,εχτ 
αἰταὴς «τὸ αὐακλητικὸν αἰκούστες, ψἱ τοσορταΐ σδηΐ δι τ 1{{ τν ΡΙατ,, 
ἴῃ ΡΤΟΡ]ς Ωγ. [άςπι; αὐκκλητικὸν ἐσιήμην» Πραιπι γοςορταὶ ἄατα 

εὔν, 



Δ. 
τ εἢιιεζερταὶ σοοϊπεγυης, ᾿ , 

ἾΠ ᾿ἀγάχλητος,κ. δγοσί τας οτγας γος! υἷς Ου:ἀ, 
᾿Ανικλϊνανοῤοῖξαι, ἐρογα ἶς. ὁμαπετώσαφ,αριιὰ ΗΠ ουγε. ὃς Ἡςγοάοτ, δια- 

᾿᾿ ςἄχαδῤῥαζυγώσαι ὀῤας εἴ λαι. ᾿ ; 
“ἈΠ Αἰνακλίνομαι ἐξ πὰθο., ὅς γεσιηῖθο. Ρ] η,5ες. δὲ Ματγτία! ρτο κατω- 

᾿ς χλίνομαν γι Ματῖίῖ.ταρ.8.χ) ὀὐακλιθήσονται μΥ' αζοκάμ. ὀβακλιγϑέντες, 
Ἂ “ποιπιθεητος, Ἡοηλογ. Ὁ ἐγ }}: ὀνακλίνεται ὅ3: ταὶ δέξια, ἀεχιτο ἰΔ- 

ἐπ τς τοῦ Ἰησυθατ. 
ΕΣ Αιναχλινση ριον τὸν ἀςοιδίτα πη, ᾿ς θας ἰὰρογ ἡ φυϊε οἴ πλὰς ἰητου- ἿᾺ 
3“ ἀνυ»αυΑ]1α ςἐἰςὈταθτυῦ Εἰογουτία: Τα! αρ ςα, ἃζ ἀρυᾷ [μἀρυρια. 

ὶ ΓΙ Ἡεϊϊοσ. Αςςυδα:αρ ΑἸ τὶς δι: δα τα! ἀϊσιιητοτ, ὃς ἀσσυθῖτα, δραγ- 
τ χἴφηυς ἴῃ Τεϊοηῖο (οπιπιοάο : ηδ ἰοξξαπν οτητηφητίδις η1ᾶ- 

ἐᾷ ταοῖ ἀπο] τητογὶῖς ἔσοογας πγίθατο τοῦς νηάιηας ἱπο} ἤν. 
᾿ Αὐακλιντρονῦοι ἀΐσυητ Αττὶοὶ»ἰοὰ σθίκλιντρονναἱτ Ρ  γαΐσας,νῖάς ἰὰο 

᾿ Ιοςο,(ὶς δο αςςιι [ιδ.6. 
πιὰ ᾿Ανακλίνω τος ϊησ,ἕος εἰς, ἕλοϊο ἀεο! πᾶτε ὃς ἀπ συπηδοτο, τε ρἴπο» 

᾿ς χηε[ἰδυλίττο. υοϊαυ ἀς ᾿αξξυ αἰακλίνας αὐτὸν ἐπ᾿ ἐγκωνίΘηςυδίτο 
τ Σπηϊχυτιανακλινϑέντες, ἱΠσα πλοῦτος ΗΠ οσγογ. ἐν [ἰ «ἰακλῖναι νέφος» 

δ] ὁ" 1 αὐαπήύξα,,εχρ] σατο» αἰαπετείσαι,οχρδηάογο οχιοηάεις, ἀχαγονη- 
ἀυςοῖς, ἀναχλινεῖ οι ὅ3η δείπνῳ, Βυι ἢ ἘΡ δ. ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φώτ- 
νμνει αν ἴῃ Ργείξρε γος! ηδαῖς. 

ἜΡΩΤΙ κα μάκλισις εως γα γἀησυ δἰτας»γαςουθατίο. ἴς, ἀςουδάτας.] η, το ΠῚ ἀ- 
γάπαυσις. διι14. ὃ Ε εἰγο ἐχροη. οὐδπι [αγτοξξίο ἃ ἰοπιηο ἀρυά 

μρ. ῬΊας. 
ἀνακλιτικὸς, οὐ διϊ οἰ Ἰπαταςννε] ἀ ςυδἱτοτίας,νε ἀρὰ ΡΙΪηΐα πηι, οι 

διτοτιας ἰεέϊως, 
ΡΟΝ αἰ γείκλιτος, τος πατοτίας, γπὶς ϑρόνθ- ἀγα κλέτος, ρα Ρ]υτατοθι. πη ΚῸ 
ἈΠΝΙ αγυΐο. 

Αναν ύζω, μισω, ΑὉ]μο. ΑΡΟΙ]οη.2. Αγροη. ἐνακλύζεσκεν ἐάσειν γῆα ῥθος. 
Αὐακλάθω, Π] Ων τοτοταιιςονἰγποίατος ξαΐος τοιοαο Ἄταὰε Ἐχρ το. 

1τϑὴν ἀς Ρατοα ἀϊέξυπι τοιταέξο πτυταινάο ται. ἀραιὰ [μς΄ ταὶ 
᾿ς μᾷρ πρῴχϑέντα ἐδὲ κλώϑω ἔτι ἀνακλώσειεν εἴν. 
Ἀνακογ χυλίσαι » 541 γιΖατα, ος νοὶ ἔμαςος ςοἸΠπετα ἀριὰ Ρ]δίοη, ἴῃ 

᾿ κουμυϊο. διὰ ἀνακογχυλιεσαι. εἰναγαργαδάσοι δι » να] ἀναγαργαρίσαι, 
εἰν οΒ. οἰϊαχ 110.6.ὃ μὴ τόι ἐναγαργαρέσαι ὥγνιώ χέγρυσιν͵ εἰνακογ- 
χυλίσαδχ ἔλεγον, τὸ ἀνακλυσοιῶτ πίω) φαῤυγία. ]οϊτύταμς ἀνακογχυ- 

“ λίσαι πε αἰαχογχυλιάζειν τὸ ὕδωρ, ὁ τῷ ὕδατι. Ἡης ἀνακογχυλια.- 
σμὸς ΡΙατοη. ὃς Ατβοη.14 εἴξνοτις ΘΟ ]υιῖο, σαγρατγιζαϊας δὲ ρατσ 
φαγί ζατίο. ΡΠ Ιπ. 

Ανακογχυλισμὲς, “ὁ ἰάσεται αιοά ἀνακογχιλιασμὸς [ἀρτὰ.1Ἑ σἱηεταν δ. 
᾿ς 3,02γ.18. ὠφελεῖ 3 ἀνακογχυλισμιὸς διαὶ “δ δριμάων. 
᾿Αἰακοινωνέω μεΐσω, ποκα ΠΟΤῚ ΠΊΌΏΊςΟ. ᾿ ἕ 
Αγακοινέω, μ. ὡσῶ » ςοηίυ]ο Αἰ 6 Π1. ΧΟΠΟρΡΠΟη, ἀναχονωσαι τῳ ϑτῳ" 
 κϑεὶ τ' πορείας, ἀς ἰτίηεγο σοηία!ογα. [Ἐπὰν ἀνα κοινοῦ ταὶ σωκράτει 

αἰεὶ τἰ πορείας. Ἰίος. αἰοὶ εἶδ ῥνηῆδ, ὡς ἀποῤῥήτων ἀνακοίγου. α11α; νι ᾿σατὶ 
ταυτὸ ροήϊαητ,νεϊετ οσου!ταπ α σομαπγιηἰςὰ, [ἀεπη βέλει δὲ τισι 
“Ἷδ φίλων ἀγακοιν ὠσαῶχ, νὶς οὐ πη ἀπιϊσοσιι 1 4" αΓἀα πὶ σοπνμπηι- 
τΐςαις. Αγ ἸορΡΉ. νεφ. βουχουΐνοις ἀνα κοινούδοα! τε τἡ ἐς λόγον ἐλϑεῖν. 
ῬΙατ.ερί, 7. ἐϑέλει πείϑεῶοι «ὐεὶ ὧν ἐνακοινοῦται, ράτοτς νο]τ γι ἈΪς 
ἂς αυἴθας ρετῖτ σοι! ἢ] τα ηγ. ὈῚςιταν ὅς ἀνακοινοίμαι σοι τεὰ δ μ(φὲ ν᾽ της 
Ῥοττιο τῖδι πγεαιϑὶς ΠὈογάτιςοιη πη ηἰςο τοςαπα ἢτοᾶ. Ρ]μτατς.Π 
ΤΠείςο,ανακοινοῦτο πετϑεῖ δ πῇ ϑεούφωνίω), οἱ τεροηπήμτῃ ΡΊτμεο 
ςοπιτπ ἢ! σδυντιά! οἴταιγ Εἰ] ΠῚ ἀνακοιν οἶμαι μ σού αὶ σοί. 

Ανχκοὶ, Οαίτος ὃς ΡΟ] αχ, οὐ διόσκουρρι, ἄνακες. Ν᾽ αττ. τα ἀϊξεϊ ΔΌ ἀναΐ- 
δσεῖν, 1 απηρεγαγς, εἶ αὐ ἀνακώς, 1. Βιιπιαηὲ, αυὸά ἰς ταϊες ἐγρα Α- 
τῆςυργωϊτιτογίης. 

ἀνώχοιλθ.,ε, ὁ κα νσαα 5» κοῖλΘυ, 
ὑἱνακοικοίοικαι κα, ἀοτ πο, οθο. : 
ἱνακοίνωσεις ως ἡ, ΟΟ ΠΥ ΠῚ ΠΩ σΑτΙ Οὐ ΘΈΠιις ἤσυτα:. 
ὑγακοιραγέω αἀπιίη! ἔτο, ΗΠ οΠλοτ, μίφ χίω ἀνα κοιρανέοντώ, ἴ. διατοέατον- 
τα, ἀγαὶ μα χίω κα γειμονθύον τα, 

᾿. νακολλάω με. ἡσω,π' να ΓΕρ] ςΟ. ἀνακοχλα σε χας, ρος τερ!σατ; να] 
᾿ς σΓυτίηατ,γς] τες] πατ. ἰγακονλά ἕπρί σ οι ας Ιεητογεσιο 4ἀπὶ οἷα- 
᾿ς τἰπατίνδατ παζυτγα νὶ Βυσητία πγπιατε δέ τοτηεις νηάδ 
᾿Ἀγακόνομα ῥδυματιζουβύων,ηιιαίτ Ασα ]ατίπα πγεητιπι ἡιοα ςοπηρείςίτ 
᾿ς ἀἰἰπ]ατίοηςς, σ] της : πιοάο ἔγουτί δά άίτη πὶ. Ὀ1οίς.}}5.1.ς.153. 

εἰνακόνιημεί ὅδε τοῖς ἐντερρκηλικοῖς, Η ογπηοὶ μαγηΐας Ἰητογαποὶ ργο- 
εἰάεοτῖς γοο! τηάτ. Βυς] Ππεγηΐδτ ρτοϊδρίῃ ἴτε Ἰηϊ γα πηρεητοπι 
τορο "τ. Μαγος].αἀ ςοητίποηάδος ᾿ῃτε τἰπογὰπὶ τα πλῖςες δά άϊτατ. 
τάς ΚΕ αἰδεῖται [10.7.(Ρ.16. 

᾿Ανακόγλασις εἰς, τ το ρ ἰσατῖο, σ] υτΠατίο. 
᾿Ανακόλουϑος,» ὁ ἰηςοηίξαμςης. Οταπιπλατῖςῖς, ἐνακόλεϑον εἰς νἸτί τη 

᾿ς οχγατίοηϊς, φαδηο πο γεάάϊτογ αυοἱὶ (ἀροτιοτίθας τεήροπάρατ: 
νι ἢ ἴῃ ογάτίοτς ροηλταγ μὴ δέ Ποη (εαμάτυτ ἢ, γαίπη. 

Ἀνακολυμζώσε φύΐκος οἱ απογζεῖς, Τ Βεορἢ.ἰ1..4.η1ρίδητιςαρ.7.,.41- 
θλτη ἰρουρίατι) ςβεγιητ νγιθαηάο. 

Ανακομιδὰ τοἀϊτας,ν τγὸ ςἰττόπι8 φοπιπγεάτίο,Γεςρ ογατίο. γεῖγοτγ- 
{απ σοπτπηρατις τε σορτίο ἀρὰ Ὠοπιοίβςη. τεςοϊας, ἀναγωγὴ, 
ἐπάνοδος. 

᾿Ανακομί ζομα τεςοϊρίο,τεσα ρετο, ΧεπΠΟΡἢ. ὅθημελῃ ὅπως ἀγακομίσχεντ 
τοσαρετος σαγαῦγοῖτο τγαϊ!ς] ον θα Ἔμο, τί τπγροττο, αίρου- 

το)ταροττο. [τε πὶ τεἀεογτουοτζογ. τς πὶ γε σγεοτγφᾷς δαὶ Π111ΠῚ το οἷ- 

Ρὶο ἃ ἀε!!αυοναρ ἃ Οαἰσημπι.γμάς δρυ ἃ εὐ πάςπι, ἐκ νέσων ἀνᾳ- 

; ὕ 
εἰν Ξ 

μ 
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κομ!ζεῶτγεχ πιοῦδὶς ουδάετς ἰςα σομια]οίξεγς, ῬΊαε ἴα ΡΒ]. «ν9- 
κομίδρν, φωρρίδζω ἐκ κα μαΐχας,ἃ ρταϊῖο τοροιτατὰς οἰλ, Ἰάτην τη Εα- 
δῖο, αἵ δδας ὠνακομέ ζεται, νητος γος ρίς δέ το  πλῖτ Ιάςτῃ ἴῃ ΤΗςίςο, 
ἀνεκομίστιντο Ὁ βασιλείαν, τεσ Ὧι ΠῈ τοοσροτιητ. οἱϊ ργατειοα ἐνακο- 
μέζομαγτεξετο,γοάάο,Γοίλιτιο» ΡΟΙΎ θυ : αι δ αν 9. τῶτο χΤ' παΐντα 
σποῦπον ἀνακομί στιδδι τοῖς δυμαΐοις. 

Αὐνακομίζω ἰαξετο,πἀυςοντοροττο, ςΐογο, το ]ο» [τς ϑτεαπδίω, εὰ- 
τουτης ἀο]λπῈ Δ! ον» ςΟια]είςοντεςτοον ἀθροσῖο, ἀρ μα οτος 
ἀιϊαηινὰς ἀνακομίζων,οντος, ᾧ, το οἰ ξης. 

Αὐακομω, να φύω, δα. οτίλη ρτὸ ἰτογαπι σοῖο ἴδα γορ. 10, 
Αἰὐγακονεῖ»,(αιοίυετς Ἡ εἰ, ἀναςρέφειν. 

Ανακοντίζω, εἰς οτ, σπλῖςο, ἀδρόως ἀνα φέρομω. 
Αγακοπκ ἢ ον πιρε ἀἠ πιοηταπι : τορογουιις, νο] τορογοιμο δεηεςζ,, 

ἀνακοπὴ, το] ργοςατίο, ΑὙΊ τος. ἀς πγιηάο Ὁ κὸ κυ (φίτων δλεύρομαὶ, 
ποτὲ μὴ ἀνακοπίω) ἐΐχουσω, ποτὲ ἢ ὠρῥωσιν μόνυω, ν- γράαταπν ἐχουτ- 
Ἰϊοηος Ἰητογάμιπι γεοιργοσδητος 7 ᾿ητογάμ πῃ εἰμοΐς τοτγὸ πο το- 
οατγαητο; δὲ αὐαχοπκὶ ἰάοπη ααοὰ ὠναάκρεσις τ ἱτίο. , 

Αγακοπῆομαι ἱταρο ἀϊογορτορυῖὲ ἡ ῆῚ τὸς σαῦρτα Ἰοϊοτγα πηρίταγ. [81- 
εἴδη τη ΝΙστίηο ἐξέ πιπῆὸν τε ἡ ανεκοπῆο μίω, εχ οἰ ἀεαπι ὃς τεταῃ- 
ἀεθατγ δι ἱπιρεά!εθαγ. ἀνακοπεὶς τοὺς ὄψεις, Πα πλ ἰδ ιι5 σάρτας. 

Αὐγακόπήω. μι. ὅψω, αὐ οῥα, ἀτός, ργ ρα Ὁ," ρεάϊο, οδίξγυο δ ίθεον 
ἐπέχω,τοταηάο Γοργἰ ΠῚ συ ρεγουτονσοητηηάο, ντ ἀνακόπειν πὸ ρεῖς- 
μανοτεσοτο ἃ εἴτ, τετγὸ βυέξιηι ᾿πμμι θεῖς, Ασάτυς ἐς το πη σατο - 
ης αἰχιτνὰ σ᾽ αὐτίκᾳ πᾶς ἀγακόπηει Ν᾿ λὰ ΟΟὨΊ. ἀνορθοῖ εἰς τὸ ἐγαντίον: 

ἰρμιδετῖ ἴδια ἡλυῖτα γαπτος, ἀϊχις Θογπηδηΐςως Βαΐπις:ντ πὰ ἢςτ 
ἐποχή [υοίΐλη. ἰη ΑἸοχδηά. ἅτω μ ἀνεκόπίω οἱ ὀργῆ ς, κὶ ἀνεπαυό- 
μίω, ταις ἴτὰ 40] ἀε πὶ αἷ ἱγασυπάϊα ἀςίζιτι. ανακόπῆειν ἐν ὀφϑιιλ- 
μοιὶ,εἴζ οου]ος οἰμάἀετγονἰζίηατςο, ἀνακόπῆα σε πὶ ὁρμτοετοῖαηάο ἔξα 
1ΏτοΓΡ 6 ]]0 τὰ} ΠῚ ἐπ ροι ΠῚ» Β86. 1 ΡΠ... Σποασδδώ. ἀἸ Π ηάο. 
πλύτ. ἀυμποσ. κὶ Τ αἴλων ὑγρῶν ἐδὲν εἰς αὐτὸ δέχ ἔϊαι πλίω βίᾳ καὶ ὑπὸ 

, ἥλυγὰς ἀνακοτῇ ὁ μένον, ἐς οἷςο Ιοαιυίτωτ οἠ ας ἀςηῇταις. 
Αγακος, 0 ἰηάίσοης πηςάς]4. 

᾿Ανακουςέω,ηοι Δι ἀϊογηοη ουεάϊο,ο δι ἀϊο, δυάς τὰς ἃ ΠΙ πε, 
ἀϊέϊο αιάϊΐεης εἴϊε ἡρἱο. 

Ανάκες Θ- ηυαῇ Ἰηδαίς τα 115. ᾿ 
Αἰνναχκφίζω α  ] ει , ΑΙ εο,αττο ]ο; ἴρ (δ ] πες τοὶ ]ο;εχτο ον είουο. 

ἀναχκεφίζω αὐ βυϑών,δορβος. ἱ. ἀναξαςἄζω. 
Αναχούφισις,εως ἡ, Α]]ςματὶο γᾶς ας υΔητεητιηλ τοι 
Αὐνακέω͵ ἐπακέω. 
Ανακρᾳ δειίγω χ) 

Ανακραδαάω,γῖῦτο. 
Ανακραδεύω τήουεο, σείω,στιλ ζω. , 

» ῃ " , ᾿ ͵ »᾽ δ" 
Ανακράζω μι ἕω μέσιπιἀνακέκρᾳγα ἀζρξ ἀνέκραγον, Ἔχ οΐτηο, [σοἴδπιο, 

οἰαμη!τοναος ἀπηοινοςεπὶ το ]ο, τς ]αμλο, γος ἀπΊο. ἐνακραγέτω- 
σαν πῶς ὁ χαδς» γοοιξογοτατ ΟΠΊΠΐς ΡΟΡΆΪ5, Παρ. 5. Γοἴτιε, ἀγακεα- 
γῆν, ἰϑτἀσιη.ντίτον ὃς Μάγους σαρ.1.Ρ] ται ΕΒ αὐθὲ ἀοργησίας ἀνα- 

κραζοντος ὃτι ἀ ϑίμωε)ς εἰμι. 
Ανακεαϑεὶς»ρετπηχίις,ἂῦ ὠνακεραννυμι. 
Αἰνάκρασις,εως , ΓοτΠρΘγάτιο ἀνάκρασις τ χοιγωνία, τξρετῖο δέ φοπη- 

Τηυπιοᾶτιο. 

Ανακράτως,ε, ὁ ΓΟ αι ρταϊεγεῖ πα ἐἰγοα σαρυτ. 
Ανακράτος,τοτὶς γἱτὶ δι »ΟΠπηὶ ἀρ εητία ἐτὰ χράτος ἡ παϊτελώς, 
Αναχραύγεσμα, νος! ετατίο:υα γοζε γἢνις εἴς Εριζώγις», τοργεβοηάϊ- 

τύταυε ἃ (Ιεοπιεάς ἰ10.2. 
Αναχρέκομαι,ο πο, Ιοαυοτ,η Ἐρίστατη. ᾿ 
Αὐνακρε (οἱ μήν Ὁ», (υρεηίως, δὲ ἀνακρεμα διεὶς, ρεπάςης, Δ ἀναχρερμαίώ. 

Ἡετοάος. ἀνεκρέμασαιν ἐς ἀκρόπολιν, ἀτος (πἰρεπάετγυητ, ΖΕ ίςλιη. 
ἀναχρεμφέστες στὸ “ἦν ἐλπίδων ίρς [!ρεηάξης, 

Αναχρεμαννειύτες͵ οἰ γ[ρεηάεηιες. 
Αἰνακρέμνημι (υ ρει άο. 
Αἰὐναχρίων οντος ὁ, Πα ΓΘ ΠΥ ΠΙΙς ἐχ ΠΟΙ: πΊ ροετὶς ᾿γ εἰς]. 
Αἰγάχρησες ἡ ἀνάκεασις, 

Ανακρένωἄς ἀἐνακρίνομεαιν Ἰσατίο, ἀ ςεγηο,(στιτοτ, τ πισ,ἀςβηΐο,6- 
Χαπλὶποιτἐςςηίςονηάαρο, πτοττορο, αι αιυαίξιου ἐπ; (ςἸΊς- 
τοτ,εχααϊγοφρογοοητον, ἕιοῖο ρου σα πη» ᾿αἀ!σο, ΠΝ ἀτοια πὶ σοπ- 
{τυ ἐπα εῖτο, τοσηοίζο, αἰτεγοοτ, Ἰησιῖγο, οχοῖτο. ἃ ἔζοτισᾶρη 

17.ἀνακρίνοντες τεὶς γραφαὲὶ εἰ ἔχει ταῦτα ζτο, [Ἰγυταητος ἰσέρτωγας, 
δῃ Ὦσς ἵτα ἰς βαδειςηι πολλά με ἀνακρίνεις ΠΛ αἶτα ἃ πὴς [ΟἹ οἰτατῖς. 
ἀνακρανόυῆν Θ-,ἀφξοτοης, ἀςςι [λητοϊπτογγοσάτας. Ῥίατο νοί μα. ς᾿, τ τε 
πονλαίκις ἀγακρίνειν ωρὸς τὸ φανερὰν. γἰ γνεδϑι τίωι ἀμφισβήπησιν ξύμφοξονν 
Ρετγοοηζαχίομες ξισογο: ρα φα πάσηι νόμ 5 ἐς γιἀ τοις αἰγακράς 
γάντες, ΓΕ ΠῚ ΔἸ] σσητογ Ἰηαἰγεητος. ῬΙυταγοίιυς τη Κ οπνο]ο, ἀνέ- 
κξινεν ὕὅς!ς εἴν, τοσαῦτ αυ]ς εἴκει. Τάτ ἰὴ Τ᾽ εΐδο, τὸν εν ἀνα κρί- 

νας ἠασεΐσατο »Β]Ια πῇ ἀρρο!]αυς ἀπ ρ]οχας οΠἙ. ΑἸΙσυιαηαο Βα: {ἴ- 
δοϊποατίο ἐριεηῇς εἴ,ἶτα γεσαςπηδά ποίμνῃ [ματιπὶς Ουατετς, 
{τ ρτοὸ ἱηβουεπάτίοπεπι ἔςεις ὃς ἰεσίθας ν᾽ πάϊσαγς. ΡΙαταγοδας 
ἂς Αυρσυῇο, γεκψας γόμον πώς δεῖ ἀνακρίνεῶχ (δὲ ὧν αἰτίας γρούοις, 
κα πῶς δ εἰ κολάζεδι «δὺ ἁλόντας , σι πὶ ἰπσς (ἰηχηΐοι ἀς τοῖς »4υ0- 
άπ πτοάο μαυεηάα ἢτ υαήδιο », αυαἰίαιις ἀρ πδάυεγίοης ἴῃ 
εοηιϊέϊος νἱπάϊσαηδαπι εἴδει. Τὴ {πιπταν ἀνακρίνω, νεγθυπη εἰξ 
Ατείξοτγα πινᾶς ἢ ση] Ηςατ, τὸ αναπίμ ϑτάνομιαν, κα εἰνερωτεῖ.. κὶ ἐξετάζω, 
βασανίζα, κὶ δυκιμοίζω,ἐκέϊχω, "0 οτας. τὰ απεδ' ὦα Υ ὠραγμάτων τας: 
ἡ Φυνώτ ἀγακρίνειν τον [οτιλς δί Βοπείζας κα οτίτὶ γοϊυρτατιθι. 

[5:} 

' 



Ανάκῥεσις, ως, Δ υΠτῖο, Ἔχα πιοῦν Ρογοσητατίο ἰΠ65 Πτ|ο, ἱπάσσας- 

τἰοἰ τε  ρουντο, ἀϊξτα [ξπτουεία, Ρ]ατ,νόμ ’ ἄφω, (0 σι ἐν δικαισιις ἡμιν 
καὶ μὴ πλείω 2) ἀντιδίκων ἐν τις αγακθίσεσι φϑεγίο μᾶῆνθ.10 ΠΕ ἔτ 
ἀπ αητίου θα, Παγαγιοβμ1Ὸ τοι τι ποῦς αι αἸτιο ἐς ἰίαιο, ἀπ 

ἔϊο μαριτα, βετοιπέϊατιο ορσυατοτ!ς δὲ Ἰητοτι Ο σατο, 118 ΠῚ ὁ αὖτ 

χων ξιοίεατ: 4 αξιο τοοτιπῖ, {16 1ᾷ ρον τογπιητα Περθασς, ἤπς 

ἤϊε τογιηόησις. Ηίης δτίαιτι μος ΠοιΏ1η6 εἰορια νοσαραυταΓ, 1- 

τό  πχοη α,οιογα δέ τη ξοτγπιάτίοπες νοοσδητϊ,ιιαὶ σα 1 ΓΟ πλιτιο- 

δαπτατ.δὶς τὴ Αδξιοαρ.25. Βεΐξας ρεαίεβ αἱ ἰς ἀνάκρισιν ἀς Ῥαυιΐο 
ιυγαπι, δάαιις ἀφ ηγ ΠῚ ξιᾶχα, δὰ (ὐϑ: ἄγεται θυ] ΠῚ πν Πυτὰ πὶ 
εὐπιοοσίο: ὅπως(ῃτ)τῖ ἀγακράσεως γῆνο μῆψης ὦ τι γοέψψα!., ΑὉ- 
{ἀτάπτι ἐἢ ἷπὶ εἰετ( παιπτ) οιπηιποιῃ σαιΐλῃι οΧ νἱποι} ς ἀϊᾶι- 
ταπ ηγίτγοτο, ὃς ογι πιίηα σοητγὰ οατη τοίτξατα ρταταγπιίίτογο, Βιι- 

ἄσις (οπιπιδητ, 
Αἰνακειτικὰς νοῦ, ἰἥτογτ οσαιίιας, 
᾿Ανακροτέω ρ»]α 4.660 ρ] αυιις, ἐπαινω, ἡ μγώ, 
Αγακρεσια, παιδιᾶς Εἰ δὸς ὅπ σφώσας.- ᾿ 

Αὐγάκρασες ἕως ἡ ταξορῖας, τομοῦατίο αι; τ οἰ αΓςὶς ΒΟΠΠο 5» ῥγαΐα- 
ἀταπη,σαητὶις. ΤΊ γα. τίυ γὸ ἀνάκρεσιν ἐπ ἐσεῶχ αὐτοῖς ἑωπουυήοις 
κἴγλοσε,ἡ ἐφ 0} γι, αοῦ δηλ Πἰςίταγα πα» ᾿ρίοι σι παι χέξα 
δἀπεγῃτι τι πν Γορα ἢ ςογοαγίσγατε γοτγογίμιην δὰ Ἰαξζιπι ἰτογαπ- 
ἀνε ΑἸ} γα "ἢ τογγαπν νοεῖς. [ἀς πη ἀνακρέστως ἐπ ἄσης αὐτοῖς ἐς λι- 
εύανχαυπα που ΠΊσετες 1ρ{ς ἴῃ ροτταπ τετσοσςέσι α,ἴξα το Π ιτο, 

Αἰὐγακρέω τὸ ἀνακράομίαι, ᾿πμιρεο, Γ ΠΟ; τογααςονγουουσ, ντ ἀνακρϑειν 
ἵσπον,1 Οτη ΓΕ σα ΠῚ: ΓΕΙΌΓΠΙΘΟ, ΡΠΠΟ, ἱπηρε!]ο, ςοσο,νιροο. 
εχουτιο,ασίτο, οτγλῃο. ἀγακρέονσαι νος ΠΠΠτὴ ἐαησ, ἃ σοπηρίοχα ηᾶ- 
αἴπτη το πιητ. ἀγεχρώῳ τὸν δίσκον, τΟΓΖιοῸ ἀϊσιτη, Ρ ΠΟ ἔγατυς. 
ἙΠοτοάδοτϑ » ανεζρέεντο ὅγη τρυμνίων κὶ ὠΐκελον ποὺς νῆας, ἸΏ δ οΌΔης 
Σοπτος,ςοἰζίαγηυς ἰσλητ. ἰνοικρφύσαι τὸ ζβγς ὁπίσω,σαγταπι τοῖγασ 
χηΐς, (τειτὸ ἐρηῆς, ΡΙατάτοι. τη ΑἸ οἴδταάς. ἔτςπα ργαῖαάο, ργα- 
Ἰαάίιπι σατ γι οἷς Εἰςίο, ργς ιγί, ργοσσπιῖο νεῖ, 

Αὐμκτάομα!τεσιροτο, οἰ ριςου,ΡΊδιῖτν τεΐοο!!!ο, τεῆοῖον φοπο!] ον, 
τιον, απ ο»τεςριο, τε πίταο,Γεσοπο!!ο,τοοι οου ᾿ηΠλυ- 
τους 1 ΠΊΦΙΠΠῚ 1115 αἰϊεγο,γερατο. εἰ μιλ αὐακτήσωτο δὲ αῤχία), ἈΠ] 
ἱπηρογία πὰ γορα ρογαγει, Ατιΐτοι. ἐσθ αἰεκτήστιτο (δὺ πολίτας, 
Ὧδὶ εἶπες σοποιαυῖτ, Αγακτά ὃς ἀπ᾿ αὐχῆς κταῶχ λόγρις κἡὶ φαρμάκοις 
ἃ αϑιεγᾶντα ῥᾷον ἐχειν ποιεῖν. Ὑ ΠΟΥ ἀϊά. ρτο ϑεραπεύειν γίιγραμίτ. 

Αἰνακτέον,ἀοἀποσηάιγω εἰζ,αἷν ὀῤάγω,το ςτοπάϊαι εἰς. 
Αἴνακτες, Δ], το ρεσ,τορ ] Π]1),Οπίᾶι ος, να} το σιῖπὴ ἔτατγος, Ατ τοι. Ἂς 

ΟΥρτίοτγιιπη ρο  ἐτϊα: καλου ται ὃ) οἱ ομὸ ε)οὶ χἡ ἀδελφοὶ τῷ βασιλέως ,εἰ-- 
γαάκτες. αἱ 5 ἀδελφοὶ χὺ γιωμάκες, αἴχοσα!. Ετ αὐώκτορφε ΡΤΟ ταὶ ἱερρὲ γε] 

βασίλεια ᾿λίποσις ὀῤακτορία,!, δεσποτεία. 
Ανάακτυσιςετεξοις] ἀτιοντοσγθατῖο. 
Ανοκπητικὸς, οὐ, ἐχοιταὰς, τουοσαης. Ὠοἴσοτίἀος [ἰΌτο ααΐπτο» 

ἐὰρίτε τΘ. ὀθακαητικὸς σφυγμῦνδ, ρα] ς τοι οοαης » ἐχοίταης. [46 πὶ 
ΤἸῖῦτο χ. ανακτητικὸς λείποϑυμίας ἀς ςόξαπι ηϊπιὶ τοπταδπς,απιεπ 
«ἀληβιγοι οσδη5. 

Αἰνακτίζω,τοηο πον Γοα ΠΕ σονται γι τη σγεοτεἰογπιο, ΝΑ άηζ, 
Αἰὐωκτόρείθο κα σ τς γα σα ἰς, ἴω ἘΡΙστατη πη. δῤακτορδοιο ϑοώκε ΓΟ Α]]ς 
(ςἀ1.510 56 πὸ, ὀϑακτορίῳ ἐχϑρώ, ἐσ ιο Ἰηϊπηῖςο. 

Αὐνακτορία ας ἡ σα θοτηατίονἀσπλϊητῃ πη, το Ἰπηθη, πηρότιαπη, ΗΟ π]. 
Οὐγ [(όντ ἐχροηὶς Ατγηϊαγοδυς δὲ ὈΤάν αλυοναάίς πιὸ ἀἶχις, μ᾽ 
ὕεοσιν ὀμακτορίησιν ἑπεώνω τι πὰ δεαποτιχαὶς, ᾿πετι]ες (ας ἰξημλτατ. 
ἱρὸν Δὐαικτόρκον,τοταρίαπν Απαδζογια πὶ, ΕΠ] ογοίοσ. 

᾿βγακτόρκονγεναὸ, Ατστς ΠΥ} Π4, οτσ 4." ανταμισία ρα ϊοἴζοτ. 

Αἰνακτορον,τειη ρα πλνρα τί Πλναπ4 65» ἀς] τα πι, ἴσοις νθ] τεἀάπη- 
τὰν οτασα ντοιρ 1 αἀγταη) ἀρ Επιγίριάεπι ῥτὸ ἴτ τα. ὀθάκτο- 
ον ὁράΐκιον ἱερόν. Πγοπιοίι ργο σοιοιλα ἱερὸν “ν᾽ διοσκ ἐρων, λέγεται ἢ 

ὀῤαίκτορον. Ατμαποιῖς Π0. ἐ: μὴ αὐδείδο μῆν τὸν σεμνὸν ὀμεΐκτορον τοῖν 
δεοῖν κεκλεισοῆοον, 

᾿Αναΐκτων ορος τοχ,ἰπηροτάτοτ, ἴῃ Ἐρίστγαπι. 
Αἰννακυΐσκει, αοιταπι οἰτ. ὠμολύσκει. Αὐἰίζοτ. Ἀπ᾿ τα]. 1.6. σΔρ.19. 

ἐς ουθας αὺ Ὁ ὕδωρ γχόνται μ; ἃ ὁ χοίανναγακυΐσκει, ὃς Πϊ ἃ σοἶτια! πι- 
Ὅστ φοςοιΤογιτφαδοισαπι ἰηξοττ. 

Αὐακυχοΐω, ρογπυ σοονασίτο, ΑΛ ΠτΟ ΡΝ ἴα ῬΙυτο ; τοὺ φαῤμακ᾽ ὁὐακυκώ- 
σϑῖν Ἃ κίρκίω δις. 

Αἰνακυκλῶν,ΕἴἘ πχδητα γοιο  αδγ οἰ τογαι γα ρ δία γα, Οἱ πογειγοῖαγε. 
αὐακυκλον μη ῥητοεικῆ, ἀρ 4 Η ογπηο ηἐτη » ὙΠτατα ἃς τΓῖτα, οἵτς 
συαϊΑτοτίᾷ. 

Αἰγακύκλησις,οἰτοαίτιις. 
Ανακυκλόω, ρτορτῖὰ οἰτομπγοίοσο νο] {Ππ|ρ]. οἴη σο, τορεῖο, ἴπο0}- 

ἜΤΟΣ ςο»αἐεὶ γκίγω. ΠΝ 
Αἰνακύκλωσες, μοῦ οἰγοιίταπ) το στο Π10» αἵτου]ατί πὶ τοἀάϊτίο, εἰγοα- 

ἀυξειο,εἰγοαπη!ατίο,οἰγου]ατίο,οἰγοϊπατίονν {τγ. ῬΟΙγἷιις ἴῃ ἘρΙ. 
πολιτειῶν ὁμακύκλωσις ΡΟ] τί Αγ πὴ οἰγοι]Ατοτία πλυτάτιο ἀταιὶς γαὰ- 
τιστας:ΓςοαΓἤις. 

Ανακυλίω μι ἔσω, πο ιχφο ΓΟ ρ ϊοο γαοίμο, ἀγίαπι γ οἱ ιο, Γαςίδη, ἀς [α- 
ξχυ,λίϑοις αὐακυλίοντες. 

Αγακυμῥαλιίζω, ςαπὶ ἰοπΐτα εποττοτ, ὀψακρρτώ, ὀματρέπομαι» τείαϊτο, 
ὀναπυδώ τατίιαν ἀεουίάιησιας πο νοϊαο, Εὐήται}}. 1.6, 

Αγακιωπ εἴν ἴοττοτς, ῥέγχειν,  ἀτίῃ. 

Ανακύπγω  [α(ρίςιο, τείριςῖο, (ἰγία πὶ εἰσουλτο σαρίτο αἰρίοἷο,βϑς οςι- 
Ἰος δέφαρας επί ο,γταμος δἰ θαπιος (Ο]οητν εχ Ποροηιογρο, ςηχὶ- 

ἌΤΑΝ] ᾿ 
σο,ν πάϊς ἐχῖο, ἃ τοηςῦτῖς οπηΐςο. ὁ ακύπ]ω μακρὸν ἐς τὸ ΠΡ ᾿ 
ΡαΔυΪα τ σαρίτα (τίν αἱῤῥίοιον»Ος ἄστο ]ο. ὀϑοικύπηει πίνων, ΓΟἸ] απὶς ̓ 

ἀιπιηῖ δ δ ὴτ τοίρ᾽ηατν Αηζοτο]ες Πδτὸ 9. Δα]. δ ακύ τω τροςὺ 
τὸν ἥλιο, βλοῖε πὰ 1011 Οὐ] οἰο Οζα. ΟΠ γιοίτο τη, αὐέκυξα τῷ βίωτι- 
κοι κλυδωνίθ:, σαριῖτ ογοχὶ αὶ ἰςου] γι δος συτῖς, γμάς, ριο Ιρε τ 
ΓΙΘῚ ἀπ όυς τοογραγί δραὰ Χοποριμοητέμη ἃς ΕἸογοοξαπη., 
Νισαπογ τὴ Τ Βοτίαοϊς ἀξ τοϊξηἀίης πιαγίηα: πίω αὐακυτῆ ἀσαςίκες 
φαλῆς ὑπὸ ϑυμὸν αῤαξαμτηιογρτος, ὑπ]ίαν ποιήσεις κ, ὁναςρίψψας 52) γως- 
τὸν ἢ κεφαλίω) αὐτὰς) 185 σριτῷ τετοτγίο ὅς τείαριηστο. 

Αἰννακυρτάσαι « [π ϑ.ΠΠπτςν (0 δία! τατον, αὐα πη ἢ σα], ἀθασιειρπῆσαι Ἡ εἴγε. ς 
Ανακυρίωσεις, 7} ΡῸ.αἷ]ὶ ὀχ υμοσυμΐης, ΠιάιςΟ ργς ου 1: μεμνῆ δι δύατο 

κυρεόσεως οἷ στ ασιτατὴς ἀτῆμις με] ογίτατις. Πρ υν οι ὁ ἐσειγίελιών, νος 
οατ ρρσιεύρησιν,ν τ ἴῃ Ο ΙοςΟ αἰ τα. Π115. 

ΑνακωδὠνισογνοΧρΟ!. Εἰ οἱ, ὀϑασεισον, 
Ανακωκύω,ἀςρὶοι ον» ἠςῆςξο. Ψ 

Δναΐκωλίθ- χετωγίσκίΘ-, Ὀτοα  Ππππα ταπίςαν ΡΙατατοδες ἃς ὙΊτευτδαςος 
τημίτετ, ; 

Ανακωλύω τόσο, 

Ανακωμωδίω,ἀς σατο, οπηϊ οὲ ἀϊςοννεὶ ςοπιϊςὲ ἴαχο. Ι 
Ανακώς Ἰουϊς ριάδητεν, Δ]! σαατοτ, ξἀ]ὸ, φιλαισρωπως, ὀθαμεληῖς, ὴ 
σπεφρρντισ μϑρωφι πεφυλαγμέμως. Γἰει οὐοτ, ἀνακως 3 ἐἴχ εῖν “δ᾽ πορθιμέωνν 
ςατοτὰπι σαταιμς ντ παττας Βαδοτγετ, δος, αὐακώς ἔχω αὐδο,αρυᾷ 
ΤΙΙΟΥ. εος οδ στο. αἰακας τ οαυτὸ αρριϑητικως τὸ φυλοικτικεὶς ρα 

Ηἱρρος.Οαἰεη.ὅς τοστὲ ἃς τη σηϊοὺ, βασιλικώ;. 
Ανακώχίν "ἡ αὐώκωχόσειν ἀρὰ ΘΟ ρ οοί στὰ οἰδ σαγειιπη γοτγαμογον τοσοῦ 

τιηοτο ἀτάιε ταἰθετς, οἱ οτίηι {ἘΠ ηϊπατς, αἰασειρζειν, Εἰ ἐ τὸ 
τίαττι (πη μλης ὃς ἰοξξὶς νοἰῖς 1 αἰτο βυιόζιατα ἱπνιπιηθητο τ ΠΣ) 
Ρεβαῖς, πάσαπι ντγίηυς ἀιπἸηοητίδυς ἀποϊιοτίς πὸ Πἰ ΠῚ ΠῚ ἀποῦς μι 
Θιτοταγ, τὸ ἐν πελεΐγει χειβῦιδιθ. ὄντος, συςεΐχωντεις πεὶ ὁ ϑόγιαι σοιλιϑειν ἐμέν 

μὴ διαμαχουῆμοις πνϑίματι:νε] μετεώρως κατέχειν τὶς ναῦς," αἴτο {τα τ λον 
το αἀ ΔῃςΒοτγας, (αν. Πρη Βοάταιις τσ σαπὸ ΠῸς τοτηαιυτον ὃς [οτος μι 
δαΐτοῦ ρα πατεῆρᾳ τὸ ἔχειν αἴω ταὶς εἰκωκοίς ῥαϑυμείν κὺὸ ἀνελεῖν ἐν ΠΣ 
πολέμῳ. πεῆοαχωρ εἶν γι ὉΠ οτοργορτιόαις ἀφ πᾶὰ1: οἰπΊ {τπτιοης τὸ τὶ 
Ἰιέϊα ἃ ροίζα τὰ αἰσιιαν του σιγῆς τεηηροΐτας Δ[Ι σατνά 16 
(τοριιῖις. 

Ανακωχ ἧς ἡ, άας α᾿του τος, ἰλχᾶπηοητασαν ἰρατίσπα Οαἰοηναριν!ς 
Ηιρροοτ. αὐοχ ν᾽ τεγ πη" Πιο, Δ Πατῖο, ὀὐαξώςαξις γ ὁμαπαυλὴ τὺ τορλῷ 

λύναὶ 

χαθὸν ὀϑαξοχὴ τῷ πολέμου," 111 οο το ὃς ᾿πτογηλ ον, ΡαΧ (ξαμός αὐΐτνει 
ἴπγα. αὐϑᾳὶ τὸ ὀὔῳ τοὺς οἰκωκοὺς ἔχειν, φι!ο ἃ τοϊογιιπὴ οἰμρίαες ἐγοξξας ὐνμ 
Βαθεηι. ' μναὶ 

Αναλαμζλύω τεβ ον» τοσιρετο, τοϊου εοιτομοςο, ἱτογυπι Πηοίτο,Γο ἫΝ 
{ριγο,τεράγο πγενεπιςη 0,6 γεστθο, τορ ηο ἰδέϊμγαπη » ἐλπ1-᾿ ἡγε, 

᾿ Πι1ΠῚ ἰατοίο,ντ ὀδαλαμζόδύειν δὲ διειύαμιν ταραγατο Υἱτος ὃς σΟΡ ας. ὡς 
γαλαμξόῥειν ἑαυτὸν, τὰ (8 τφά πενίῃ Ἰατο στα [ε γεἰπἰταογενΐη σατο 
ΠΌΤ ( τεροπειε, ειποία ὃς ὁμαλαμύἝόμοντες ἤιια ὀϑαλαμ(ανονάνος, α 

41 εχ τῆϑτθο σοπιιαίεἰσιιοτ,ίιος οἰκ, ὁῤακομιζο μῆσοι ἐκ. αἰ νόσου, «ἐ- 
Σ ἡ ἌΝ ΤΟ ΤῊΝ ἡυύμν 

γαφείρρντες ὅντο τὶ ἀοδνενείας ῥα ΐζοντες., απιιπν νιγὲς μας σοτρη 9 οΟἰ "το ΜΙ 
δεῖς ἱποῖρίτ, Ρ]ατι ΡΝ. 8, βαλουήνων ὁμαλαζεῖν πεοίλιν δ αἰχίω, νοϊει-- τ 
τρις ἀοπηϊηατοηδηη γεσίροις. ἀτοίτιν ὃς ἰἰδτ 46, ἐλεῖν παλιν. ΡΊΟτ Ἵ ἢ Ἢ 
10 Ροτῖο]. ὀϑαλα μζώμψων εἰς τως πριύρεις σρατιώτας, ΠΑ τες δὰ ΠΡΡΙΞΗ Ἶ μὰ 
ας τγίγεππε: ἐχοιριθης [ἀφ 1 τη ΠΥ σαγθο . σύλωνα Ὡροφυῆροις ἐμά τις ἤωμ 
λαζαῖν αἰ ϑίω αγοις στιλιι μῖγα. δοίομδσῃ Ατποηϊθηίθιις γοξιτα Ὁ 5 4-τ [ΠῚ 
1 πηῖτις Ὠ1.» 414 πῇ Δ ηχΠπγδῦτ. Γάθ τ ἴῃ απ 19, πω καϑεσηκότες ἐσοὦοὦ “1 
ὀῤειληφότες αὐ ςδὸ ποηάμπὶ σομῃηροΠτίνῃες δἰ (ς τειιογῖν} 1 πδ τι ὌΝ 
ἀνοὶ ἀπΙΠΊΟΣ (οἰ ]ςσογαητ, [4ςπὶ ἴῃ Ροτίοὶ. ὠθελοίμζανε εδὺ πένητας "Ξ Νὴ 
πὸ χεύμιασιγραιρογος ρεομπία ἀε!τηῖτι. Τριά ἐπα, διανομοὶς λρλοῦοΝ [γιὸ 
στῶν (δὺ ποΐλοις δνελαίμζανε » Δ ΏΙΠΟς παι εἰσι εἰς ΡῬΟσαΏΙΓΙ ἢ. ἀϊ- ἢ ] 

πηθυτσης Ἰφηϊαιτ, Πιοἵσογ. δ .ς.οὰρ.2 7. ὁμαλαμζόμοι ἐὺ ἐϑρεγεῖς,, τὸ 

τοοτοαῦ ἱπῃτ πος. ὀϑαλαξέ δὲ κίνδυνον, οτίςα!ατα ἰυδῖτο, ΕΙ ἐγοο, ἡμμὰ 
Ἰάσαν, ὀβέλαζε ἐεγεχ ϑεῖστίν οἱ ἀτίνω 5 ἀοἰςαῖτ σα !ραπα ΠῚ οἰδὶ εξ , ΝΗ 
αἰναλαμᾷατειγ τἰμ αἰχιωύίω,, ρυοδταπα ὃς ἰπξαγηΐατα Ἰοματε:ρατταμα, 
ἀςάξοιυς ΔἸϊο ἱροςιοίο βιέλο αθογρογε. Αρρίαπυς τη Ιθοτ, ἦδύς- 
μῆνος τε τὸ ἐπ]ασυΐοα κὶ ἐπειγόμϑυΘ- πίω αἰοιιυύίω ἀναλαξεῖν. ἀἰαλά δ 

ζάνω ἐμαυτὸν διὸ τ' νόσου, ἃ τηοτθο γείριγο, ΤἩμασγά!ος. Ῥοπίτας ἡ 
αἰ ταυδηάο ΡτῸ σοηίζτι σον ΟΠ]! σον οοφσον [ποίαμτι5, ἰνειληρ μήθ.ςς 
τὸ μίπρᾳ βοςρύχοις, σαρίϊϊος πιΐτγα γεσίριεης » οἰ Πρφης ὅς τημοΐ - 
τεῆς. Ὑ πὲς ὅς πηοά!ςοῖς πῃ ἔπι: σοπιροτείοηΐδιις ἢος γερο ντῖς ᾿ 
Το  φυτ, σι πὶ (ΟΠ] σον τας σο πτια: ΔἸ Ιαιιο ἰἰαιοτς σοσαπτυτ, κὦ οἴςς μιλιὰ; 
(ϑε [ματίηὶ ἀϊσητ)εχοῖριπτιτ. Ὀ]οἰσογίἀος, ἀγαχαμβαάνεται εἰς προς ἢ τον 
χίσκοις ἴῃ ρα ΈΠΠὸς σοσίτιγ, Πησίταγ,, σου βου πτάτιιν τ ῬΑ ΕΠ] ον, ς 
᾿ιθα ςαρ.134., [ἀδη} Ε}0.3, ΞΡ. 154. αἰναλαμ(άγοντες εἰς προχίσκοις,ς 
ἀιφογθηζες Ϊπ Ραϊτι]ΐος » ζοηξογηπαῦτος ἴῃ Ρ ΠΟ... Ρ]αταγοδιις Δ υποι 
ἄς πη τς ἀϊρειὸ , ἐν «ρατιώτεις ἀγειληφῶς κακών, ΑἸϊηυαηάο ρους ἀωήνδ, ἡ 

τοίμιηο,, τόρείο,, ἴτογο,, ἱτόγια πῃ ἀΐςο. Ρ]ατο ἴῃ Αροϊοσία 50- λένε 
οτατὶς,, ἀναλάζω μῆν εἰξ αὐχὴς πὶς καὶ καπηγρρία. ἀἰναλητῆ ἐον οἷς μνυμίω,, “φασιν 
τηετηογια γορότεγε ὁροττοῖν Ἰάοιι ἐς 1οσΊθις. ΑΙΙΖααηάο ρτο ΒΒ 
Ἔρυΐο ἐχεῖρίο. σοπηϊτος ὀχοίριο. ΑἸτασηθο ργὸ γότγαμο, τοσίτο Κρ 

ἢξο,, ντ ἀναλαμξαγειν ἃ ἵππον » Θα σὰ τη ἔασθο Πίζϊοις ἃς σοογοοσδοι. δίῃ; 
ψάς δὲ αντὲ τῷ ὅζετιμᾶν κὶ σωφρονίζειν ἑαυ τοὺ τὰ εἷζ Τρ Βεηβεῖσ μι ν 
δ( (ξ ἐεπχοπάαγο, ΑἸ]! ]υαηάο ρτὸ Πα ἘΠΊ 1 ἀοπναπη ἀἀηγίτγοσσ,, 
δὲ Ρεηος (5 Βαίσετοιντ ρυά ΖῈ (ἢ. δὲ ἀναλαμῥανεῶτ εἰς το ἡ. απὸ 
δθοίοι ἃ ράτγο, ὅς ἰὴ ἀοιγιπ) ἀςάεοῖ: 4 αι:ο ροίϊ σοτι τ οηςμι ἤμρι 
Ατβταϊςηίος ἔιςοτς (Ο]οθ λον, ἀγαλαμζάγειν φριοφοόγως, ἀοσροια ΝΝ “νι 

διμμιατ ΓΝ χὰ, 



ἢ ΑΝ 
᾿ ΠΥ μονα, φιλοφρόνως πείντας εἰνελάμιζαν Βαηὶ δὲ οπὴ- 

πεςτοοίρ  εἰνατνεναλαμξαΐνην πίω χλαμύδα, Ρ]υτατ. ργΟΟἈ]απὶγ ἄς πὶ 
αἰἴϊιονεῖς ἂς ἱπιιοτο ἀναλαμζάνειν πρόσωπον, Γυςίαι. ρογ Οὐ ΔηῚ 

: ἫΝ τορταίευταγς. ῬΊαται ἐπ. ἴῃ Οτδοης, ἀνελάμζανεν ὦ πόλει κα παρεμυ- 

᾿ς δεῖτο οὐδ συλλεγνμήδοιςνδίσ.η ντθοπι γοσοριτγας ςοπίοἸ τας ον ςοἱ- 
εἴ ον. 
ἀμπὸ τοῖο σπάοο, το σεο, τς α !σοο, Π Πεῖτο, ἴῃ βάπιον. θη. 
γὴςφ,θ. νης ἀοϊοτο,ἀο]ογὶς Ἐχροτγϑ. ᾿ 

γαλγισία ας οἷ, ἀο]οτὶς νασυΐτας, το] Δ τας» ἀυτίτἰ αν τα  εἰτια: ΡΙυτατ. ἴῃ 
Ῥαδιςο ., εἰς ἀναλγησίαν εἰξ ἐςησε δ ψυ χίωδ , ἀοϊοτὶς (δ οίμπὶ Δηΐηγο 
ετἰραϊτοτυρι ἴτας, ἀνα ϑησία. ) Εν" ΗΝ, Αἱ Ἰᾷ ἌΝ, 
ἰναΐλγησες, εως ΛΠ ΔοἸ εητιλν δὲ τυ τἰτία., ἐναιϑυσία. 1 ἃ ρτορτί ἃ νἱτία πὶ 

ο΄ οἤίσυυσπη αυὶς νασατ ἀοίοτς ἃς ἐξηίτι (αι πια]], ὃς Οὐ 1ᾳ ἄωρθης ἰπ 

Ἀν άλγετος," οὐκὶ ιἷ, σατὅς ἀοϊογοναρίδυς, μι: ἐεναυΐ πιαΐα δοηὶ οο- 

: 
᾿ 

ΟΠΊΠ6 Ψ ΤΙΝ ΠῚ ἔογΓΕΓ. Ὁ 

ο΄ ἀηττνὃς ἐπα  σπατίοηετη τοὶ πο ἐδητίτ: ὃς μι] ττὰ ἀςάο]υϊτ, Ππατιὲ 
 ἀϊείτιις ἀεξετδοι ες. ΘορΒοοίςς, ὦ μοι αἰαλγύήτων διοσων ἐϑρόηστις εἷ-- 
᾿, γαυσδὸν ἔργ»ν» 1.εἰσυμτα δον, πα ΠΠπ τὰ ἀοἱογε πηι δι αἰοξξαπι (ξητίςη- 

᾿ τἴμπα. αὐέλγητος, αι πγαΐα ἃς ἀοϊοτοπι ποπ ἔξητίτ, ντ ἐσ γῖας, ντ ἂς 
᾿ς χηξῆς Π1δ}] τἰ πιο» ἃς {ἶ αι! τατῖο οἰξεηάϊτ οἵδε πηοταεπάμπι» γε 

᾿ς χρττγα πιοῖαπη, Πα πη, ρετί συ! απ), αιοα Βοπεϊιὲ ἔνρετς ροἤϊς. 
διτοθ ἴῃ 5. τὶν. ποΐϑος ἀνάλγητον, ἀοίοτ ταητις, τ ἰδία πὴ αι ρσίατ, 
Ἑυτίρ. ὑὰ αὐαλγητότερφε » 41 ΠΟ ΠῚ 5 Δηΐ πιο ἴα ἐχυ ]οςγαῖο. 

΄ αλάλγητος (δ᾽ ὀδόντως,, 4] ἀςητίδας εἰξ εἰαίτη αι, ντ ἀοίεγα ἤθη 
᾿ς αξατ, Γλισιαη αὐαϊλγητός ὅδι αὶ ὀσφιιώ,ποπ ἀο] οοτ εἰ ̓υπΊΡ]. ἊΝ 
Ἰλναλγήτως, Ὀδυιτπαπιτοτιἀσιωπα ϑώς ΒΟρΡΠος, μὴ τλῆς ἐϑοπῆον ὧδ᾽ ἀ- 

ναλγάτως βαλεῖν,ῃς ({τἰποας Το Γδρα]τιῖ πὶ ταπὶ στ ἄς] τοῦ οἰΐσςτα, 

Αλδαΐνω. 

Αἰναλδνια, Ἀἀυεγδιρτο ἀὐαλόέως,Ιἃ οἴ, πε αὐσπΊεπτο, αὐαυξητώς. ᾿ς 
Ι ΟΡ λητῖς ἀϊοῖταγ χα: παπῖοτῖς αἰἱπισητόσιο. ἀείτιτοτα πο αὔατ- 
᾿ς φαηζ τος οτείσιητ. Ατᾶτας » φυταλιαὶ ψόύδονται αἰωλδέα φυναι ἑωδαι: 

ο΄ Ἄτδοτος {]Π]υητ ἥης ἱπογαπισητο ἐτοηάοίςοητος. 1ἀς Αἰλδαίνω, 
γαλόὲς» πες αὐαλ ϑὲς οἰἴγγαρον αἴαυξες ἩΙρροο. 
ἰγαλεαίνωγοούτετγο. 
Ἀναλύγομμαι»μ. ὕξομαι ἄς ογρ ον ΟΠ ἴσο ἔρατία δὲ «πα! τοϊο ρον πὰς 
Ῥοπιτογ Αἰ! π 0 Ργὸ Ἰεσετγε, αϊαγινώσκειν, διε ῤχεῶς. δ, σηιῆςας δί 

ΠΟ φου]ς ρεγουγγεγεννζ αἰαλέγεῶχ τεὺς βίζλοις. ΡΊαταΓο ἢ. τ ἰγοιγσο» 
Σ΄ ἠ «ἰαλέγμω τὸν χεένον ταῖς διαδοχαῖς δι βεζασιχϑυκόπων, τοπηρας {πρ- 

Ῥύτο εχ ΠΠἰογατα πος ο ΠΟ πτσας 4] τεσηαταητ, Ν αΖα η2. χτσεαυ 
πὸν αἰαλεγῤμήνΘηρετ ἴς ἰρίε ἰεσξης. Ατιίτοσ. ".9. ΑΠ1η. αὐαλέγεται 

᾿ σῇ γλνήῃ (ὺ σκάληχας,νετΠγες [4 ΠΙησ α γεοιρίτο!.. Μαςπαῦαο- 
ται, αὐαλεξα μάν Ὁ. ἑαυτὸν, νἱ ἴς οοἸ]εσ ει. 
ναλέγω,οχοϊρί ον ]εσο ἱεσο, ἀεί ἴσο, ΠΟ] σο. ΡΆΠΟ ἐξ πλμπάο 

᾿ς ἀϊχϊτναϑαλ ἔγειν το πείντα εἰς ἑαυ τὸν, ΟΠλη!Δ 44 [8 ςο]] ἰρετς. 
Διναλεήμων, ὠνίθ-, αὶ κ᾿ ἡ, ἰΓαγητις. 
᾿Αναλείχω,Ἰατα δον» ΔΕ] πο. 
Αἰγάλεχτα, τῶ, γε αΐα [δ πτεπία, Ματγτίαϊις, (οἴσετε ἰοησα τὰτ- 

ἃ πες ρυάος ἀδχιγα Απαϊεξζα, ηιι σαι! ὅς σαηος τε] Παεγυητ; 
Ὡς ἀϊέζτα φυοά ςοΠ]Πσὶ ἀςθελητ, 1 αὐαλέγες, Οαἴτὰς [10.7.6 ἀρ.ς2. 

᾿Αναλοκτίσες 5 ἀϊσιιηταγ αΐθις ἃ χυΠπο ἰτηῸ νε] ἡμλυῖς πηατοτῖὰ ταη- 
φυσι ρυ 115 σοπίτίρδητ σαριι]ς ρτοπιίπεητος ρα!!! σιν νἱάς- 
τὶ παδιτίοτος ροήϊητ, 51.181 ἀεπν.Οὐ]4.3.46 ἀττο : Οοπιθηΐιης 
ξέηιες [ςὰρυ]ῖς απαἰςξτιάες αἰτίς : Αὐσυΐτυπι εἶτοα ἔξαίςια ρεέτας 

. 

εἀζ. Ῥοτίας ἰεσεηάιιπν οπτοτί ες αρ ὦμος : νι Πτ παππετγαΐος γε] 
ΟΣ Π,),)].ς ζοαρυΐατες ξιίςια;,, αυάτιπὶ νίπις δὰ αἱ ΓΗ ποι] Δη 42 π| ἰζαρυ ατιπὶ 
πρὸ] 5}ΟῸ. αἰτιτυαίπεπι, 
ἌΩΝ 

δΐ 

᾿Ανόλινπε 7 (οἰ εξξεις, αιο νοςάριΐο σεπεςα νίις ργο [ἴδγο ςοἱ]ο- 
Π΄ διδηεαευσι. Αρρεῖϊατ τάεπι αὐαλεκτὰς, σ ἀτη Πλατιςσος, 411 ̓ εξξιο- 
᾿ς σοπηυΐτα ἐχογοίτατί, πιεπιοῦία ἰμ ητ ΠγγηΠἶ πη 9 ντ αυ σαι νίς 

4111π| ἰεσογπτ νοὶ] δια! εγίητ, ξετὲ μβαδεδυς τη πυπγεγᾶτο, δπῦ τῷ 
ταὐαλέγιδι »αποά Προϊῇοαι αὐαμφιξόλως ἔχειν χκἡ ἐννοεῖῶι., 1ά οἴ, 

Πυπυίτογ τοηογε ἃς σοποίρεγεφ αὶ. ̓ σ᾽άεμη δὲ Βα ΟΟΠληι. 
᾿Αναλεξάυδ,Θ. ἀς! σοης. 

᾿ παρ ΒΡ ΈΤΕΝΝΣ ΠΤ ΤΥ τᾶς, ὕψωμα, 
ςἠφιγμα,  οοἸο αἴξ. ἀρ. ο.αὐάλημμα ὑψηλὸν σῷ ἱερρ  αἰτίτιιἀο τε πι- 

᾿ς ρ] δε Π.2.Ράτα Πρ. ὰρ.14.κατίρυσε τὸ αὐάλημμα π' πόλεώς» ἰηἤται- 
᾿ς ταῦτ οἰαἴτατοπι. ΕἸΣ δὲ ρᾶτς Βερδεῖς, Ηείγον. 
ΓΑναλημηῖὸρ, ς πα Αναδδεῤῥανταίρεον, σοπιις γαίςι!: δά ἀαιιαπι σοίξάἠαπη 
: Π 2ὴ (οί βοιίς., νἱάς [οἱερμαι ἀς δητίεῖτ. παρε! Θέτι τεη1ρ}ι 
τ΄ δοϊοπιοηΐς. 
᾿Αναλυπῆ 6. αΠππιοηάας. : 

Ν ̓Αναληπῆι»οἱ φαῤναχα, αὐ τοςτεδηάϊς ἀείςξτ!ς ἐοτηροῦτα ἔχης: νπάς 
διαγτῶν αὐαληπηικεῖς δ  ϑιενοιώτα,, ἀρυε (54].1.νἹέζα τη ργαίγίδεγε 
σείτἰταςηἀϊς νιτῖ δ. Ετ ἀγωγυὶ αὐαλυπ]ικὴ εὐ πςατίο ἃς ηυττϊτίο;νιτας 
τοῖος ἰδης ὃς τοϊξαυτγαης, Ὁ αἰαλαμέαϑειν, Οὐ εξ τεράτατε νίτοτν 
Βαυά. Οοπηπηεητ. ἢς ὃς αὐαλητῆ κὶ δίαιτα ἀρὰ ἃ εἰπά. ἢ ἘρΉτινίαςη- 

᾿ς ἀἰ τατίονδας Πα ἰτατί ονγεσγοατογία δὰ το οςΠ]δτογῖανἱνίτθας τα 
᾿ς ραταηάϊς δι τοξος Πα πά!ς ἀρτὰ ἃς εξ ςαχ, 
Αἰναλῆσαι, αὐτοί ψαι. ΕἸ εἰ γο ΒΒ. εμεττεῖς. 

᾿Αναΐλκψις,εως ἡ οσιρεγδῖῖο, εξ 10, δέ τερατατῖο υἱγίιι πὶ ἃ σηογθο, 
«ὐάῥῥωσις» τεοορτῖο, Ἰηεαιγατῖο, ἐπποηάατίο,, ϑεραπεία, ςο]  ςἐζίο, 
τοηροίιο, αἰαλάψεως χἡ ῥώσεως δεόμῆνοι,, γἰ ΓΙ] τοογετὶ σης τὰ ὃς 

ὶ 

᾿Αναλδαίνω,ασοο ὃς αὐαλδίσκω. ΝΟ ΠὨι15, δύ: αἰαλδμίνει καρ πὸνν ἄζο νὰ ς 

ΑΝ 13ς 
τοῦ ἀςίνάἀογαητες, Ὠἱοίζοτ. 1.7.6.1. αὐαϊληψες μα ϑημοίταν, αἵ - 
Πιπηρτῖο, ὃς ρογςορτῖο ἀξ ἰρ ἰπάτιιπη. αὐάληψις αΠ απιρτίοτῆς ΝΝα- 
280. Ργο, τεοόρτίοης ΟΠ τὶ ἑῃ φάη] 1}, [τὰς Παρ.9, ἐγγύετο ἐν τῷ 
συμπλυρν ὧν τὰς καὶ μέρας αἰ αἰαλύήψεως ἀυτ; Τητοτρ. ιν δάμεηηΐες 
τοπΊριις 00 (τί πι τος ρογοιαγ, ΡΙατιΐ ΡΟ ΘΠ] ςοίανρτο τεςυρε- 
τατίοῆς » αὐάληψιν τὶ αὐ χ ἧς δπογνῶν ; φυΐ ἐς τεσιρογάηθο ἰσηρεγιο 
ὁοΙρ ογαυήτιαναληψις το παίδων, ἀρ αἰτίο φαναμα ἀυῖς ροηος ς αἵρὶ-- 
ἴςεθατ ρυιοιιπ),8ς 4411 ΕΠ τὰ αι ἀσ ποίσεθατοίτο πη αὐάληψις, σοπι- 
ῬτοΒοῦο, ΡΆ ]ο ἐς ανυιάο, ϑεωρημάαων αὔλης Ὁ» αἰάληψις. [τῷ γί- 
τα ΠῚ ςοἸ] ἐλ ϊο» ΑἸΟΧ  ΑΡΒ του. ἐν ταῖς αὐαλόψεσιν ἀποῤῥένσιν αἱ τρίχες, 

ἴῃ οοημα!οίζεηάο Ρ1}1 ἀςβ αι. Αναληψις,οτίαπι ἀρ Ητρρο- 
οἴατ, ΠΟ ΠΥ Ρτὶ αἰ οι ας [ἤδη ον, νοατι ὈγαςΠ]) » συ οά ἢ Ιωῆχαι 
οἴ, νοὶ ἀε!ἰρατανη οτιτν ςΟ]]Οσατατ τὴ Πλῖτο} 1, απ: ἃ ευδῖτο αἁ 
ΠΎΔΌΙΙΠΊ ΟΧΟΙρίΘΩς ἱρίαπγ {πη ατι οι αυτοπι ἴῃ δγαςῃῖο αὐά-- 
λάψις ο[Ἐ 14 ἴῃ στωτς ϑέσις αὐ ἰρίο νοσατιιγ, Οα]οηο τοϊὶς Οὐ αλ.4. 
εἰς τὸ κατ᾽ ἰυτρεῖον. 

Αναλϑὲς χα αἴαλδὸν 7 ᾿πίαπα δ 1} ς, που γα ]ς, ἴτγο πη! ]ς ΡΙ η.4υοά 
ἱπογοπισηταπη ἤθη {{Ὁ 1 τ, αὐΐατον, αὐυγία ς-ον,αἴαυξον, ὃς ἰηίς αἰδί- 
Ις, αὐωόδυτον, ΗΠ εἰν οἰ. Ἷ 

Αἰναλίγκιον, Η ΟΝ οἰ". αβξογτ ρτο αἴσεμον Αἰ ΠῚ πῖ]ς: 
Αἰνεύλιθο, ρτο αὐλλιθ-, ̓ ο]1ς ἐχρεις. 

Αἰὐάλιπος,ἀἸςαἰσςάτας ΡΓῸ αὐήλεπος. 
Αγαλισκέω. κὶ “ ι 

Αναλίσκω, μ. αὐαλώσω, ἀϑρ. οἱ ζω αἴχωστι, αὐήλωσιι δὲ αἰώλωσὰ »εχρεπάοϑ 
(ἀπιρτὰς Βιςιο,εοηΐαἠγογοχοιάο,άο]οο, Ἔγορο, ντ αὐαλίσκω εἰς υ- 
μάςνεγοϑο νϑῖς, Π᾽επιοίξ, αἰαλίσκειν χεόγοντε χὐ πόνον ὅδε σίτου πα- 
ἐκσκϑυῇ. ΡΊατο χ(..«ἀἄς τορι] ἴσα, τεπηρὰὶς ὅς ἰαθοτο πα τπηροηάετς δά 
Ποπιράγδηαπι ν] ἔτι! η1. ΡΙατάτοἶν." ΡαΌ]1ς εἰς ἐὺ ϑεμελίοις αἰαλώ- 
σαὶ λίπρας αῤγυρία τετρακισμυρίας, ἴῃ βοπάα πγεητα αία παρ ΠΗ αα- 
ἀταρίητα Ὠ}1}11ὰ ᾿ἰγάτα τα ἀγσδητὶ, ΧοΠΟΡ. αὐήλωχᾳ εἰς ςρατιώτας, 
ἸηἰὰτηρΗ ἔξει ἐχροίεϊ ἴῃ τητος. αὐαλίσκειν κοινῇ » ΡΟδΙῖςΑ {πταΐ 
Πιρεπάϊα ἴσος, ςοπΊ πο τεγ ἱπηρεηΐεις. αἰαλίσκω εἰς ταὶς ϑέας, 
ἴη ἰπάος σουξεγο:ίτοηι αἰάλίσκω εἰς πὰς δωρραξ, Πιοιτατ ετίαπη ἀ- 
ναλοειῦ κ᾽ αναλίσικειν ργῸ δασαινάν," αἴξ, 10 Πὰ ππογς. Αγ ορἢ ἴπ ΡΙὰ 
το: χαίρω τὲ γὸ φειδόμῇν(Θ- ὡς ἐδεὶς ἄγλ(Θ-, πείλιντ᾽ αὐαλών ἰω ίκ᾽ αἱ τέτε 
δέῃ. Αἰναλίσκειν, πιοτσοςπι ἄατο νε] ἱπηροηίας Πιρρεάιτατε, ἴησ’ 
ας Βυάαυς, οεἰἴδῆς μης ὨοτλοΙ, ΤΟ ςιΠῚ κα 1 σοχροίτει αὐγυξκον 
αὐαλίσκειν » δί Εχ ξοάςΠ) καὶ ἐμιδδναῤνει τῳ βελουβνω αὐαλίσκ εἰὐ΄. χὰ εἰ, 
Ρτοίζαρασ, πιογερασ, ΡΊατο ἀε Β ορ.1}}}.8. αἰαλίσκον τὲς γεωαιξί τε κὺ 
οἷς ἐϑέλοιεν ἄλλοις, αἰαλίσκειν, οἵδ ετλ πὶ σου πηογε,ρεγάοτς, οχτίη.- 
Θεγα. Χοπορἢ. Πςρη. αἰαλοιώτες ἀριὰ Τ᾽ μον ἀ. ΡΓΟ αὐαιρρεώτες, 
ἃζ 5814. αὐήλωται ρτοὸ περόνόυται ρΡῈγ φατας γε ῖι ροΐτιπι τοττοτ. 

Αναλκεία, ας. , ΠΠ ρΟτςΏ Ια» ἐπ ΘΟ ΠΠ|τὰς ἃς ἰπΠΠηχίτας ψιΓῊι ΠῚ, αὐαν- 
δδειαγο ϑιέγεια, ὁ πιςτ. 144. ζ, ἤλιον εἰστιν ἔζησειν αἰαλκείμσε δαιλύτες, 
τη α]ετα ἀο.(Ις Πηπα]ςητία. ΟΕ]. 

Αἰγαλκις ἐδὸς. ὁ κὶ ἃ ἱπηροτοηθ, ΠΡ 615, ἰπτοπαιςν πα σιαηπιάᾶπι 
ὙΠ τς ΠΕ ΓΠΊ 115,1 Π|14}}4005.οἰϑλυύατος. Ἐχ εὔλκω͵ ἰλκὴ, ὃς ἀ ρεϊματίτ 
114. ὅζ Ρ]εθη δίμ ο τῆ,ν, ἐἰϑνεγηὶς, αλίοχις, δειλός, 

Αναλείξας, αι ΠΘ]]εσὶτ, Ν ουπα. 

Αἰναλλοίωτος με, δ ἰ πλπγθτα 1} 15 1 αἰσγὲ πημτατιῖτ, ὁ ἀεὶ αὐτὸς ὦν. μὴ δὲ- 
χύωβυ- αγλοίωσιγ, ΑἸ ςηασοτας πὶ ἈΡοΟΪορ δ; τὸ ὃ ϑεῖον, κα ὠθεύγατον 
κ᾿ ἀκίνητον κὶ αὐαγλοίωτον. 

Αἰνάλχλομω, ἄς] το νηάς ὀμανλομβν Θ- ἐφ᾽ ἵππον. 
Αναν ύζω,ησ πη ζΟ,λυγκαίνω ς-εγίζω, σςηλΐπαῖο ΧΡτΟ αὐαλύζω, 
Αὐναλρμα τος, τὸ ἰη Ὁ] τᾶς. ΤΉ ςορ. ἐς Ολυ].1].ς.ς.2.τὸ γὰ αἴαλμα δῇ σφας 

χαλίζειν. [τἀ 101 σογγαρτὲ Ιεσίτοτ ἔφαλμαναυοά πΠοη φυδάται,ἀς οἰ- 
ςογιθας οηΠ ἰοααΐτιγ 410 σΟίογιατίο [Δ] Π] στο. δὲ σοτταρτίο 
ἱπία Ετα5. 411] ρατδησ {Π4 αἴαλμιο, λαϊεξείαιιπι οἵα ὃς γόνεῶτ ζ2- 
τίπι δά ἀεηάιπη. 

Αναλμὸς, πο 1τοτη]ς, πο (Πὰς, Χ ἜπορΡῊ, ὃς ἀρέλμυρφς καὶ αἴαλ 8.41. 
Ανάλμυρφς,α» ἀϊεξι.ἸπίαἸΠις, ΗἸρροοταὶ. ἀὔαλτος. 
Αναλογαδίωυ γα ποτ᾽ απ νΐεου πάν ρτοροττίοπ απ. ἢ 
Αναλογεῖον. ῬΙατο ας. Πγογώτῃ γεροϊτοσία τη, αο ἃ στίᾶπι ἀἸοἴταν ἀὐα- 

γνωςτἤρκον,  ] ἃ. 

Αναλογέωνμοΐσω,τείρ δ ἄςο, απ βτ11}1ς, εοίας τη ἁβἴςέδυς πασεο υος, 
δίς. Δ Πϊηΐτατα ἰμπσοτν ΕΑ ΠΟ ΠῚ [πὶ νἰτῖυ ΠῚ, νῖγες ργορουτίοης 
τοργαδίεητο, ράτος νίγος ορτί βοο, ιδάγοιςοπαιοηΐο, άτῖιο. ΑἸ εχ. 
Αρδγοά.ἰπ ργϑϑὶ ὀὐκλογεῖ τὸ ἐκ καρδίας ϑερμὸν λυχνιαΐε φλογὶ, σα ]οΓ 
ἃ ςοτάε πιδῆδῆς βαπηπλα ἰπςογηα τοίροπάςτ,ἤληγπης Βαδοῖ ρτοσ 
Ῥοττί οποπγ,αρτὲ βαπηπηα τείρομάςτ,ργοχί πιὸ αἐςεάιτ. ὁ αλογεῖν, 
ἀὐμόζειν, ἀπεικάζειν, ὁ μοεομώ, 

Αναλυγητεον,τεροτοηά πὴ εἴϊ. 
Αἰναλεγητικὰς οὐ ὁ, ρτΟροΥ ΟΠΔΡΗ]1ς, ὄρος ὀμαλογοτικὸς » ἀς Πηΐτίο 485 

(ξοιιπάϊιη ργορογτίοηθηι οχί ζἰτ,ὀῤαλογητικοὶ ΡΒ ΠΟΙ ΡΣ φυϊάαπι 
ἀρρε!!θφητατ.νάςτ.}Ὁ.1. 

Αἰναλογία » Ῥγορτίατας» πη Πἰτιιάον {ἰπι}Πἰς τατίο, γάτῖο, σοπηραγατίον 
τατῖο σοπιραγατι οῃς, πο άμις ὃς σου στιά ραττμ τ πηεῃία τα: ΓΟ π.- 
Ῥᾶτατίο Ργὸ γατὰ ραγῖο γατίοημπη. Αὐῖοτ, ψνοςλαῖς ὀῤϑυφαίρεσιν, 
Ἠλοςί(νε λαμοτ εξ Ουΐητ!}.1.1.) ργοχίπιὲ ἃ Ογαῖο τγδυϊξεγςη- 
τες ἴῃ [νατ πιιπῈ ργοροιτίσποπι νοοαμογιητ. Αρυά Μαιμοπηατί- 
τος ὁδαλογία εἴς, 4ασπι πα πογὶ ἀμ ἅμτ ρίμτος, ]υΠ Ὡ] ἴσο Π) πγ4-’ 
φαϊτυάίηςς ἰητοτ ς ςὄρατδτυτ Δα {Π0 τα Ἰηοπὶ ἰςιιηάα: σοπΚ- 
Ῥατατι οηΐβ»ίνιχτα σα! τάτοτα 1ῃ Ἰηφα μι] τατοπν:ντ τ ἀίςας, γι [5 

1). 



τ) δ ἈΠῈΝ 
μιοϑθηι φιαταοτ δὰ διονῆς οἕξο χὰ φιατιοτ : δέ ιιϑηῖο εβ Ιοη- 

οἵ Ρες ΗΠογουθάπεις αἰτοείας αἰϊσυίΐας ρε 46) ταυτὸ ἱτειη πλάϊ ηλ 

τεῦ τεα: Ροάς (Ὀχοςειτίος σοπιποῃ ΠῚ. ἸΙοηφσίας εἰϊ ἐο [τὰ- 

᾿ἀϊο»αιοί αἰτογίας ροάθ τοῖίας τγᾶίτῃ ΠΠῸ τἢ οἱ, ΕΔ ΔιΓΕ) εἰχ ἀυ- 
Ρίοχ,αναδιηραμῆύν ὸ σιωεχης» ἀΠοτ Ετα ὃς σοητίρια, Αὐτοῦ θτο ς- 

Ἑτβὶς.οαρ.3. Αγαλογία, ςορτίπμα ἐὰ εἴ φια ΑὙτῃ πιοτισα δρρεὶ- 
Ἰδταγ σύ Φι ἀιοίπιις γα νη δὰ ἀςοςπὶ ἢς ἀεςεπὶ δὰ ἐεη- 
τασατἀπογοτα αὐτοπι ὅς ἱητοτγυ ρῖα οΆ εἰς μα ἰπεοα! γε ιΠι τα αἱ- 

εἴπχαςντ Α δα Β (ἃ μαθεῖ ἢς Ο αὐ Ὁ. Αρμά σγαπιπηδτίςος ἀγαλο- 

γία οἴ Ππι α πη {Π1}ΠΠ|ς ἀφο! ηατῖο, ντ ἰηχαις 6ε].110.:.ς. 25. ἐὰ- 
τὰς γὶς οἷν, ντ 44 αἰταϊά {{π|1}6, ἀς αι ποα 4υστιτατ,γεξεγατ, ντ 
ἰπςοττα ςεγτίς ργοθουῦ: γε ἢ 4υσγάτυτ, ἔιμῖς πταίς αΠ Πα] ἀπ ἔσσπλ1- 
αἰηὶ {τ σευοτγίβνοχ οἷας ἀϊαγίηατίιο ἀϊ σαοίοἴτατ, 414 ἔπηιουας 
φορετίς πιᾶίςι!ἰη] εἰς. ΕτΘαζὰ οὐ μορταρ ΐᾶπὰ ἀοργοδοηα! ἀνα- 
λογία αἴτι γι ΠῚ ἀΐξας ταχεῖαν ρεῖ ἀρ μι ουσιιπὶ οι [ςτι δεπά πὶ εἰς 
18, 14 βροκχχεῖα ιτὰ (ζτιθίτιτ, φυὸά 4ασπιααπιοιιπι δπὺ πῷ βρα- 
χέθ- ἀςάμποιτιν βραχέϊανεοάοιη μλοα0 ἃ ταχ ἕος ταχεῖα, Εταίπχ.αα 
ἘἈοιπιδηποτῖαῖ, ἀναλογίαν εἴζο ςοπρτιξητίαπι τοἵ δὰ ΑἰΤη 14 το - 
ται,νεῖατ αασγη ἀἸοι Ἡλι ᾿ Οἰςαάα πγασηᾶς [ναῦς δίας ργοροιτίο- 
Ὡς ζΟΓΡΟΓΙ5:Π4Π) Ράγια Ια πτ αἷα, 1 δὰ Α]Ὰ5 ςοηΐετδητωγ Ραρητο- 

πυρη, ρατάταις ἴῃ (0 ἸΙοςο ϑαιυ)]ριοροττίοηεπη ψογτεη ἐπι Π1:4 1} 
τηφηίαιγάπη ςοπιροτεητοηι. νι ἐς Πίστις ἰῃ {ἀρ ]ομλοητο. χτ' ἀγαλο- 
γἰαγι ργοροττίοῃς, ἐκ τὶ ἀγαλογίας, »τὸ γάτα ράτῖα. 

Αὐαλογίζομαι τατ᾽ οοἰποτεγειοςο ΟἹ οομος,, γατίοηες δηΐτηο του ]- 
(0, πγΐττο τη ἀἸ αἰ τος ἀ οἰτν σοσιρατο; ἰῃ ν σα Π} (ὑπ πλάτὰ 60}}:1- 
σο, ( πιπγᾶπὶ ξιςοῖο (ἱςεγιςουίπιηλο Ὑ τγαντορατο, αἰζτίπιο, οχ- 
ΠΘΟΣΣ ΜΠ0.) γογίο,  ο! θοτο, 4"! σϑητοῖ ςορτο, τοςογάοτ, ἴσαι 
αἀγαλέγομω ΧΦ, πεὶ δεινὰ ἀγαλογίζεῶτ. Ροηΐταγ αἰ] Δη)4ο Ρὲτ εττο- 
τοπὶ γοριταγσιτοιγδέζατο, το ρηξςτς, ὃς ἵξίς γείρίςεγεγντ ἰη 4011 
1]. ΡΟ ]υχ. Πα επίτιγ οτια αὶ ἀγαλογίζῳ, ἀρυά Ρ.1].ἀς πγαπάο ργοὸ 
τεςςηΐεο ἰδοιμῆω ἦγ ᾧὺ ἑκάς-ων χρόνοις ἀναλογίσαντες δί(ς.1ἀ εἰζτθ- 

Ροτα φΟ]]ΠΠσφητες, ἐγαλογίζομαι «δὺ τόκοις, Υἱατάτιι πῇ γάτίοηες {πΡ- 
Ῥυτο να] ἐχρατο ὅς ςο]]ρο. ἀναλογζεῶχ, ἐνθυμεῖ ὃν εἰναπεμπείζεῶι, 
εἰγωπόλειν. 

Αὐαλογικὸς οοὐ᾽ δ᾽ ἴα τατ᾽ ΟΠ πη ρτο γάτα ράτῖς σοπηραγαγίοῃς οο μΠἘ1- 
τατα. Γ οἸΔ ἢ. 

Αἰναλογισμιὸς, οὐ, ὁ ΤἬσπον ἀ.τερατατίο, ΡΠ π.οΟ 1 ἀστατίο, γλτιοοίπατῖο, 
Τδἀμέξιο. Αἰ γαλογισμιὸς γγατίο υας αν ο!ἀςητινγοὶ οδίσαγα οο- 
ΘοϊτΡΟ. ΠῚ ἁἥτσοιτ. Ηπο τατϊοοιηδτίο ἢτ ςοπιρατγατίοης» δζ ροτ- 
ξερτίοης οφατιμ οξΠ οἰ σητίαπι ροΥ {πιά τη ες. Ὑ Ἰὰς Θαϊςη. 
1η 110. ΤΑΙ γ θι] απΠ|. 

Αἰνάλογος, ὁ κα ἐγνἰσάτῖις,αϊ νσεπι τοπετ, τε ροηάεης, ργοροττίοης 
ἀσοουσπῖο ἀατας,ρτοροτιίοης τοίρομοη5. ΒΊΑ νοὶ τοκιύτη κί- 
γησις ἀνάλογον ἑαυτίω) διανέμει σμηκχροῖς τε »ἡ μείζοσιν, [ς Δοσοτχμ)σατ 
Ργοροιγίοης, ἡ το μηδειη]αἱ ὄριν,"" ἀνάλογα, Δαζ ᾿πηρᾶτία {πυτραυττη- 
ἴϊατ ντ᾽ςέπηαιις ἱπηρατῖς (υτιηςητ 5 νὲ τατ ομα πῇ σοΠ)ράγατίο ρο- 
{υ] τη πλ1Π τατίοης ὃς πηοάο, αὐαΐλογον ἐΐχ ει» τοίροηάοτῖν ςοηπο- 
εἶτ. Αγ βοτ,ῖπ ΡΟ τὶς, αἰάλογον τ όταν γ αιιοὰ Πἰς ριοροττίοης το - 
ρου άεατ,αοά ἐχ ργοροτγιίοης νος "]οταπ Βαϊοατατναιοὰ οο- 
ΤῸΠῚ νῖςς Βιησατυτ. τῷ αὐαϊλογον διαφέρει, Ρτοροιτίοης 4Πξειτ.14ξ 
110.3.ΑὩ1Π|α]. τοὶ αὐάλογον, 4 αα: νίσετα (ἀσισόταμτ, αὐαλογὸν ὅδι πρὸς 
αὐτὸν, εἰ σοπαρατατίοης τατσπιι} Δροοπιπηο ἄάτι!Π1 ο[Ἐ. αγεΐλογον 
ἐσάζε, το ἀϊραϊτατῖς τατίρης ᾳαιάτατ. 1 ἄς πὶ 8. ΕτΠῚς, αὐαλογόν εἰσι, 
να φοπηράγατιο τατοπιπι ροίτυ τ, ἴιης, αὐώλογν τοῖς ὀκεῖ βασικδῦ- 
σι,ρτῸ γᾶτ οη 6 ΓΟ σι! ΠΊ;4 1 1}}}ς σγοαπταγιἀςτη 1 ΡΟ τις ὁ στ α- 
νάλογον, ἃ ςοπηραγατίοης τἀτΊοΠιπὶ ἐχου[ντα δ» πΊ πγοογατας,"Ὲ- 
{πὶ ὃς ἀςίταπι ἐχοςάσης ργοροττίοηδπγ. Ατηϊι ς ππυηάο.του- 
τοῖς αὐαϊχογόν τι ἔχουσιν οἱ ἐκ ποτειμδα ὁ λιμινών γινόμῆνοι,, 1. ἴητοτ Πτος 
ἃζ εος 46] ἃ ἤμιι5 ἁσυάίαυς. [τὺ σα τιθεῖς.» Ἰητει σοά τ ΠΟ πΘ11}}]} 
ΡτοροτγτίοηἹβ. Ιἀοπὶ ΤΟ ̓ ἀ ας Π1. τοὺ Ὁ αὐάλογον συμπί πῆᾳ τούτοις καὶ ἐν δ- 
λάστῃ, ργοροττίοπο Κἴς τοίρου ἀξης “σ᾽ 1 τπαγὶ οι φααητ. Τάς, 
ἐν τῇ ϑαλαίοσῃ ῥοώ τε κχὶ δῖγαι, τειῖς “Ἶ0᾽ πνδιυμοί ταν αγείλογον « ἷ. ἴῃ πγατὶ 
Βυχίοηες 8( γοτγτίοςς», ἰηΐτατ οογὰπιὶ Βαδδητας ἡ ἃ βατίθιις. ἀς- 
Πρηδοτινητο Γυςίαπ. ἴα Αἰογοης, αὐαΐλογον διαφέρειν, ρτῸ γατίοης 
ἀἰξξεττς ἴςα ργαίζαγο. Εἰτ δυτοπι ἃ λόγος ἄλογος αἰἰα ΠΟΠΊρο- 
το ὠἀαίλογος, ὃς ρξοπαίπηο τῇ ν,αὐώλογρς, ΕτΥ πὰ. 

Αἰναλόγως ἴσως» ὁ μιοίως,τατα τοταπὶ ριοροτγτίοῃς, νἹ ΟΠ Δ Ῥτὸ τατῖο - 
πο. ἐ1 π}1}}} ποάο. ΄ 

Δἰγαλίδ',ε ὁν ηοα (Αἰ τις, πο (Πὰς, ἐηΠὨΠΠς χωρὲς οἱλών,αἴαλον ὥλας, 
(2} ᾿πία Πὰς, (α] (]ς σατεης,οαρ.9. Ευδησ Ματς. 

δναλόῳ Ἔχροηάο, ΠΟ πιο» ρόγάο, ετοσο νἰπιρεηάο,ςοηβοίο, ἤιπι- 
Ῥῖας ξιοῖο, ἐχπαατίο, Αδ πιονρτοθιρο, ἀϊ!αρ!4ο,(οΊριο (ἀπι- 
Ῥζας ΟἸςόγο. τοὶ πολλαὶ αὐαλώσεες,, 4] πηα]τα πλ ΡΕσαΠίλτιι πα [ῃ- 
[ιπηρῆτ. αὐήλωστι εἰς τί ϑστοδιημίδῳ » ἴῃ Ρογο στ ΠΤ ΟΏΘη1 ἱπιροη- 
ἀϊ αὐ ἴτοῖ ετοράσι. Ατπορμδη.ΐῃ ΡΊατῖο » πάλιν αἰαλὼν, ἃ εἴϊ, « - 

γαλίσκωνγ. 

Αἰναλτος νου, ὃ, ΠΟΙ φυσείςςης γενῇ αἰαλδὲς ὃ( αἰαλϑὲς [πρτὰ» Ἐτοτ. αἴαλ - 
πον ἄλφιτον αριιὰ ΗἸΡροιέχροη, τὸ μακρὸν γα ααυξές. αυοποάο Ηο- 
ἴγοξ. συσαις δοςίρὶ δῃς γος: ΠῚ τοίζατιιγ αοςὶρὶ ἀεγτίυδης αϑοσὶ 
Ἃ ἄλσος οὔ αὔξησιν. Οαἰεῦις δατοπὶ τὸ χωρὲς ἁλὼν κὶ ἐχ ἀλμυρὴν 
15 οχροτς, ἸΙαστης πα] ] ργαάιτα τ ἱπτογργοταρα Πρρος. 
ΔἸΈΌΘΙ ἀγαλτος ἀἰ οἴτιτ οτίαπι ἰς 4αΐ ποη διθοίςις πες Ἔχίλταγα- 
ταις Αἰϊαχςαιο σθ0ᾳ οἱ ἱιρρεάίτατηγ ἀπλύρῳτορ. [ῃ αι ραιῆςα- 

πα ποι 
τίοπο ἀοσορης γοςοι μαης Ογατίπιπι ροΙῈ Ηοπιοσαπὶ Ἰάσὦ 
δ] ἀας ἀπ ΠΟΥ ΔΠἾ ΓΕ αυτοαχ νἱὰς ἢ Ἡραιδγυς Ο ἀν σ᾽ οἷς τέτον 
Ὁ ἀϑαλτον ἀλυτόύειν αἰ πέστιυστις ὃς ΔἸ! π4ητο Ρ  ζ, Οφρ᾽ αὐ ἔχης βότ΄ῦ 
σκεῖν σίω γας- ἐρ᾽ αἴαλτον, ἴἱη  Χ ρῚΘ 1] πὶ ἰδὰ τπίατία 1 ]6 ΠῚ νοῖι ἐπ. ἢ 

γι ἘΠΠΈΔΓΗ. αοαιις ἘΧρΡΟΙΙΤ. σἰκόρες ον, δύ μενὶ οἰλδαινομῆνίωυ ἡ τοι αὐξο- Ὁ 
μδμίω ἐν τῷ κορέννυς αἰ πλϊτ μιὰ αὗοσ, τὸ ἀλδ ων ἀάςῃς Εἴ 1] πε. ἢ 
τεοἵλις ἔχεσαν. Ἂ 

Αναλύζω, {ινριτῖο. 514, ἐχροι τ, αὐαλύξυσοι Ποη (Ο] πὶ λογκαίννσε ὦ ; 
(δ ἃ δτίδμη κλαϊεστι. ΗΠ] εἰγοἢ, γοιὸ αἰαλύζων ΕΧΡΟΩΣΙ αὐανύ των, ΩΣ ἢ ΠΝ 
Ῥότηας (οτῖραι ἀἰαλ ύτῆων, απο ἰάςηι Εἰ 11 σα εἰς. ; 

Αγάλυσις, εως ,, [οἰ ατιο, Γοά τις, Δ οἱ ατῖο χτῦ αὐείλυσιν εἰπεῖν, ογἀϊης ς΄ 
Ἰῃημ οι Ὁ ἐσεῖς. αὐαλύσεις γεωμετρικῶν τρρΟλημείτων, χοἰ ΟἸατίοπος 
Βι ΟΠ οτγι στ. 2 ΡΓΟΡΟΙ ΓΙ ΟὨμ τ αὐείλυσες κακῶν, ἴῃς πιδϊοσασῃνος 
Αἰινάλυσις͵ -ἰξ «πλωσιςγαϊατροπὶ λύσις αἰ συμπλοκῆς, [ἰς οτίλτι ἀϊσίταγ 

ζΘρο τι ἐχρ!τολτῖο, ἴτα ντ Ἰηςερτῖο ἤλτ ἂρ οο υ οἱ μοϊἴισπηπλο, 
ΠῚ τοιπροπτίοηο » αιουίαες 86 14 φυοά ρτίπιιτν οσιαϊα σα, 
10 οὰ Ἔχτίτεγας τΑ]} οτάϊη!ς ρεορτοῖπι ροτιιθαιιαι ἢτ. Α πα] γῇ νυς- 
τὸ σοῃτγαγιὰ ΟἹδ σιωΐϑεσις, ΔΕ ἀτιμεν (γητβεῆς αἴαιῖς ἔτι αδλυτα ἃ πο 
ἀλπηοητὶς φΓάίται γἀείηιτ τ τοξζατη ὅς ξιχιρσίμπι :ρατι πη πα- 
ἱγες ταις ἀφηλο ἰτ]ο,ἱηο το ργοςοάίε ογά χης ας δεοηγοιτς Ἂ 
γάλυσιν γοςὰς ζοπΊρ]εχὶ ἀΠΠο]ατίοις ιν ἢς τατος ματι ο πο ΠῚ ἀῦπο 
4ς ἀΓ ΘΠ Επτ ΑΓ! 6 1} τ το χιτο δ γ]]Οσ [Πτιιπὶ ᾿π ργοροἢείοποςς 
τοίο!αἱτὰ σουποχίοις ἤμο ςοποἰῆοης ἐχοτγάϊοηξ. ΡΒιορ. πη Α- 
πα γτυλτι ῃ. αὐαίλωσιν ὃ καλό σιν οἱ γεωμέτραι δ δἴρεσιν “ΚΓ πορρπεάσεωγ, δι 
ὧν σιωή χϑὴ τὸ ἄληϑες συμπέρκομα, δ εἰ ωρροτεϑείη ὶ μῖν συμπέρχδμα τι ̓ Ὶ 
ἀληϑες, ὅτι τὸ δὲ πρίγωνγίν ὅδεν ἰσόπλδυρϑν, ἃ μέϑοσεον δὲ ἧς δύρίσκο μϑω ποὶς 

ἄς στ,. 

͵ " - ᾿ ᾿ 

ρρϑέσεις δὲ ὧν πῶ γυ σιιυή χϑη,αὐείλυσιν φασιν. Ν 
Αναλυτὴρ, Πδεγατου Ἑ  ἢ χουν ρρις τὶς δόρυ ϑεγῆς αὐὴὴρ αἰαλυπὴρ μων, ἢ ᾿ 

Αγαλυτικός οὐ, αιΔΠ γε Ο] τοτίι5. ἧ μι 
Αγαλύῳ ταίο᾽ μον ΔΗ ΠοΙαρ, ἀπ], οιοςο»τοτοχο)γοάςο, μοπιαάπιο- 

ἄθπὶ 41 ἀκ ἀϊε (Ό]αοτα αἰςίτιγ. [τοπὶ ἱπηπγυτο. ρτὸ (οἶμο, 
αν] 4 ἀμξαϊνήν,αὐάτε πρυμνήσια χύσω αἰαλύω οἴκαδε, ἀοπιῖ ἐεάςο. ὦ 
αἰαλύειν τὸ δεοίγραμμᾳιτοίοἸμοῖς {πραγ ἀοῆρηάτιοηςς» ἄσνῃο 
ἴῃ αἰ Ρεγααίγοπίο ργοάϊμιςοτς, Αὐξ. Εὐ]οὶς.17.3.. [ὰς αν Π16.5.Δη].΄ 
αὐαλύουσι πὶ βομζύκια γιωυαριτἶν τινες αγαπίιυΐζοντες, σοτα Ὀγεία 4ὰς- 
ἄλιι τημ]ϊοτος τοτογημεηήο [η Π]απὶ ἀφάυςιης. ( Βεγίο ιν. ἐδὲ γάρ 
ὄξι ταὶ γϑυό ὅνα αὐαλύσαι λοιπὸν » ἤοτ! ποῃ ροιοίξ, νε αυ: ξιξξα ἰππτὸῦ 
{τητ τηξξ ἐϊὰ. Αγαλύειν,ργο πὲς συμπλοκοὲς οἷξ αἐχῆς διαλύει, πὰ Σ 
τεϑειμῆμα διαιρεῖν εἰς τοὶ Ὁ ὧν σιωυετέθησαν.Ετ ρτα γοιπίρταςς ὅς τοιιοτος 
τς, ἐποιγέρ χεῶγ. ϑγης ἢ κ᾽ αὖ αἰριρως αγέλυσεν ὅδὴ κακίας ἀλτξανδοος.. 
δὶς δριχὰ } σα ΠῚ, Οαρ.12. αναλύσω ὑκ Ἔ γέμων, ᾿ ἐπαινασρέψαι, τοιειτίν 
τεάϊτο.δς ΡΙΟ, σειυϑέτοις συγλογισμιοιὲ αὐαγειν εἰς ὡπλιᾶς οὐ εἰς τεὸς πορ»- ᾿ 
τατσής ἴτξ ρτὸ οαμτιι, ἥμπς ̓ πσαητάτη δὶς σατηλτηἢ ξιοιπατιπὶ αἰ τοῦ Ἣ 

4υξ (οἰυεῖο ἀταὰς ΠΡ ογάγοινεῖ φαγὶ δ. ] αἴϊπι Αἰϊαι ᾿νρογατς,, δ 
τὸ βεζλαμμῆύον τινὰ δ᾽ ἐπωδῆς ἀπαγλείξω. Μεπαπάεοτγ τεῖϊε διά ρτα ἣν» ἥκ 
τὸ καϑαρτικῳ τινὶ χφύίστεδγ φαρμοίκῳ: ηηφαρμοικό,σή Γλυκυύ τοί αἰαλυϑὰςςς τ 
μόλις. ἘΠῚ ρτατουθα δυτθοιῖς Ρ]ωταγς, αὐαλύφν γογθἢ, οι νία θὲ “ 
νοηάισαγᾶϊ σεοπηοῖγαγνς ἀττΠτηοτὶς: λογέζεδδηγϑς γι] οἰ αῤμόζην, δὰ 

Αὐαλφαίζητος γα ὁ ΑΠΙτογάτις,ἱη ἀοἔξις, 1 ἢς εἸσσηφητα «ιϊαοπὶ Ὡ0- ν 
ὉΠτ0 11 ΠΟῸ ΘΙ Θιπ ΘΟτατις ξατνδεηςες, ἡ ἣ 

Ανάλωκα καὶ αὐ λωκοι, σοΠ [Ὁ πη ρῆ τὰ αἰαλίσκω. ἢ ἣν 
Αννάλωμα, ατος τὸν ἘΧΡ ΘΟ Γι» πη ρ δηλ ἴιπρτιιςνἱπιροηάίτιπι, ργοτίμπι, Ἶ ΤΙ 
ΤΊον τὸ ἱκνέμῆνον ἀνάλωμα φέρειν, »το ροττίοης Ροσιιπιᾷ [ΟἹ] πότος ἥΡΑ 

Ανώλώσα,ρτο ἀγηίλωστε, Ὁ οΓ. καί Θ- γδ᾽ ἡ χοόγίθ» ἀγαΐλωσεν͵") γόστς ἐμοέροιτος ἡ, 
γεν α Πα) ρ τ, “. "ἰῷ 

Αγαΐχωσις, εως ἡ, ἀνάλωμα ἀναλωσις αἱ ἐχυϑ- ξουατηρτίο ΥἰΓ Ω15 [.- ἡ μὰ 
οἰαην Ὁ ἀναλίσκῳ. : τῇ Ἶ ἐπ 

Αναλωτέίθε, κ, “οι πιοῃ τις, εἰγαλωτέον ὃ ασυδίω, πῃ ἀπ οἵδ ἱπιρεας ἽΠπι 
ἀσυθυχ, Αγ πξοσ. η Κοῖοσ. Ε πὶ 

Αναλωτὸς κ, ὁ ΟΟὨΓΙΠΊρτοτ,α  ἀγηρτοτ,ᾳὅς ἱπορεπίοτ ἀρυιὰ ῬΙλτ. δ πὶ 
Αναλωτικὸς, ΜαΖαΠισΟῊ ΠΙπΊςης, ἔπη ρτιιατ 5, ἐπ ρθη ἰοίτς. ᾿ ὰ 
Αγώλωτος͵ ΠΕ ΧΡΙΙσ ΠΑ] 15 γα] ζΑΡῚ πεαιῖτ. ἀνοίλωτος υτσο χρημίρί ταν, ὦ “νην 

ῬΟομΠῖς ἡ! Ογα 1} πνρΕσα ΠΙ ϑ πα"ξἘ 5. ΡΊαταγολιις ἴῃ Ῥογις 1 - ἣν ᾿ 
ἄδπι ἴῃ [γαιγο ανώλωτος ὗο χρημρίτων ὧν ξγέσλιγσε Ἂ πτιτγίδα .- ΟΝ τὴ 
λυπλυπίας, 1. πὶ εἶδ ρεσιητῖς ΤΟ Προ γάρ] ς, Πξεγῆτ ρατγίᾶ ρα τοὺ ἐπ᾿ 
ςιηΐᾳ ἀςίγάογίο. Τ᾿ ΒαοΥά. οὐοίνβυΘ- ἃ γίσαιαν ἔτι καταληψεῶν ἐνώ. ἢ ἰὴ 
λώτον 5 ρι1τ ἢ5 Νχαπι ποηάαπὶ ΟΧρυβηάζδχη : 11ς οἰγάλωτος πυρὰ ᾿Ἴ ἰ ἯΝ 

ἀπο 401 σοηαητί αθ ἰρης ποη ροτεῖν. Βας. μὰ 
Αγναμᾳϑεῖν ἀςηιὸ αἰ σεγεννρὸ ταρργεπάγε, Ἡ εἰν οἱ. Ἐ αὐχῦς μαϑεῖν, Ὁ 

: ἀνήμαϑϑον χογ.2.1ἢ ςπγα νἢἤτατιιπη ἀνα μανϑοίνω. ἢ 
Αναμακοίω,[ιτία πὶ ἀθοτ ἔπι. ἱπγρ στιι βγη ἀο ἕετοσ νοΐ ἔστο ροσν 
Αναμαλάπειν, ΓΟ αν ΟΠ το, ἀοϊητορτὸ (υδίροτς ὃὲ τυηάογα, ὀῤαφυν νος 

; ὀϑαμαλαίπἹεῶχ, τς ΠΟ] ]οίζοτε, ὃς 4υοά ἀνα μοί εῶγ. ψ 
Αγαμαξόυτος,», ὁ κα υὶ ἀσα ις, Ρ εγ ιιο πη Ὠςιιοδης ἀσὶ σαΓγιισ, Ρ δυξετῖςος 
ΛΩΒα δι ΠΣ, γθι ἤθη οἵδ λξϊης. Πογοάδοτις,ςοητσ. εἰμαξητὸς κα οἰμαξηνυς 
λατῦς ΡΟ] ]αχ. ἣν 

᾿ ῷ 5 ᾿ 

Αἰγααρτησια, ἱΠΠΟσΘΏτα. ἦν 
" ͵ ΦΥΣΝ καὶ, ς " . ᾿ . ΝΣ 

Αγαρφρτητος,ε, ὁ χ᾽ δγἱ Πίο ἢ5 9] ΠΟ ςοης, ἀνέγκλητος, ἱΠοΙ]ρΑτανρυγθςοῦς 
411 Ὁ1}.}} ἀε]ιααίτ,η 1 ρεςοατὶ [ας ΡΟΙΠΠ ταις, ̓πηοχ 5, ἴητοροΓν 
ἸΠΟΟΓΓΆΡτιις : ἱπηρεςςαδ,}ι5 ΟΕ]. Νεχις ΤΟ]ὰ πὶ ἢσηϊ οἶς συ πα τ 
41| Ὡ0})} ρξζαιπτοίς ἃ σα τη τι ης ρέσσαις 4υ] 4ε πὴ ροτεῖξ, νι ἰπσῦ 
ἀἴςσαι ΗἸογοηνγίηιις αἀυοτίις Ῥεασιιτη ξογεῖς 9ί ἴῃ (ξιρίο τότες Ἵ] 
τοῖφδ αἴαας γοτιηάως Πφτατ, βατγτ. 7 εἰϊδ.1.Ὗ πὰς τὸ ἀγα κί ρτυτονν» { 

ΠΤ) 



ἌΝ 
νὰ ἤξυτγο ρεηοτο δῖ {δ τητῖυὲ ἀϊεἴταγ ΡγῸ αὐωμορέντον ἑῷ ἴδ ἀνα- 
δ} μαρτυσία. ΡΊατο τις Ἀδρυδ. πότε ρϑνν 3 ἀυα κ(οὐ ρτητοί εἰσιν οἱ αὔχδντες, 
καὶ οἰοίτα ἡ ἀμαρτάνειν; ΘΟΓΟ ΠῚ ργιη ρος ἐγγοῦί θ0ι ἔμιῖ ΟΡ ΠΟΧΊ]» 

τος φῃτῦϊος 401 ρεςζαῖς ἥαφαητ Κ Οαϊοιν Π|.1. ἡ ΟἸαηςοη. μάν. δι 
οὐ δ εἰς ἀῤδρωπίνίω δωύαων ὀῤα κφέρτητος εἴη αὐοὶ τος ἰαΐτεις» ΠγΪ ἰπ 

᾿ς ργγαυοσῖ οἴοὰ οευγτοηςεινηας ἀδαμαρτητως τὶ ποιεῖν» Πα το- 
᾿ δὰ δὲ ἱπποςεοητοῖ σεῖο, αραὰ Χευορμση. 

 Ἀαμαρτέτως ζῆν, ΠΟστατιρατῖτος ὃς ππούςητοῦ νίσοτς, ἱπου!ραζὲ ὃς 
ἴῃς στιπγιης, ἐνδᾳ 
γαμαρυκοίομαι ὦ ᾿ γϑας 

᾿Αναμαουζομω»τασιἰπουγοπηάπο: ὃς τταηὔλτὲ ργῸ σοη[ Δεγατίις 4}1- 
αι πιῦτε νετίο. Ατηρ. Ν οἰρὶς, μόλις τὸ κνράγμ᾽ ἔγνωσειν ὁῤα- 

᾿ς μασώμδνοι, 1 ὀμερϑυνώντες, δῖς άττο. Νου ητοάὸ αὐδίξος αυϊσαμαιπι 

ἄετε ασαΐας ςορ ταδ τ (δὰ οτίαιτι γα ΠΊϊσαθ ἔταγ μὰ πυϑηϊτατο πα 
ταλαη. Ουἴητ}}. ᾿ς ἐξα» υαῇ εὐηθὲ 1 οἶδα πὶ γὸ πιαπάογςο, 
ἴγαειᾳ ς΄ δὼ. αἰαζιτώ, 

αχαλιφῆρες, οτηᾶτας ΟΣ πταπάο πλα] εδτῖς ντ ρα] ΠΠνυς Ραὶ- 
᾿αἴσα!! ]αος πλι] οτος ἀΧ Π]Πἶς Πιρροηυητ, ὃς βικιοια Ρεξζογαϊες 

ἱ 4υῖδὰς Ῥυς !ς ἰοτογίδητος Ραρί Πᾶς σοςτοεητοροξτάίαιε σοιτείη- 
σαυπτρνὲ Τρία; πηαπιπιοίας αὺτ ρεξτοτοίς ἤλης. αἰγίδες, μαχαλιτὴ- 
ΠΡΟ Πυχ 1.5. πηεπηϊοάταις Ηςίγοἢ. 
νάματος, Βυσητῖς ζατςῆς. 

λυ λμαήοι, ποη Βαδεητος ὥμματα,  πεχας, πο άος. Η οἰ γοΝ. (ογ] δεἢά, 
Ροτῖυς αὐάμρμα το), ι 

λαμ βομω,εχρτίπνόν οἴοσο, ἰπίογπνο, γοίογπιο, ατοτρονρίμίο 
ἃς (αδῖσο. ΑΥ ΠΌΡΕ νεφοὲν ϑυείᾳ σρογζύλῃ Υ᾽ ανὲμάπετο,ϊπ πιοττατῖο 
τοῖαπάο τὐπς δ ατ:ρ αΠταὲ Πσηϊῆςας ριυοτ,ία τοῦ. οὐδε 

να κοίτίω μ᾿ ξω [δ᾽ σον) αἰαφυραλ!τετη ἰὸν ἘΠ] οηι. Ηογοάοτ. αἴαμα- 
ο΄ ἕας ἐμῇ κιφαλῇ φέρω ἢν60 οἀρίτε ἔετο ἃ ρεηάο, 
᾿Αἀνὰμαχομεμτερο!!ο,ἐχρυξῃο,τεραᾶτο Ρυρ ΠΑ ΠΊ,Γοβ οἷ Ρυ σΠαπηνγο- 
᾿ς ΠΠοιτερυσπο,ἰτογα πὶ ρυση ον ργ ] πὶ τηΐξαυτο,οα ἀπιηῖ το- 
᾿ς φαρετατα ηιτοτιργαο γόρατο. Αὐὴΐτιἀς σεησγαζ. δι  πηα]. αὐα μ(ού- 

ο΄ χίται ἡ φύσις τῴπληϑει τἰωὺ φϑοραὶν, ἱιτορεηάίτοτ δέ φοπηρουίατατ ἃ 
᾿ς πατυτγα τητοτιταςντΟυἰτιτιάτης. [ἢ ΜΘ πους Ε οἰ δὶς, ὡς πτίλεν ας 

᾿ γαμαχύμῆνον τίω) υἰκίών.ν δὶ νιξξοτίαην γεσυροτατο Πσηιῆςατ. 
Ἀγαμίατος ἵππος, Εαυιις (ἐοτίς Ἔχρεῖς,  επορῆ. 
᾿Αὐναμίλγητος,ε δ, ΠΟῚ Ἐπηυ ἔτιισον εἰ πο πεαυΐτ πλυ] οτῖ, 
Ἀγαμέλλαΐῃ τοπυοτο, ἀσπεσατγο, αὐανδῦ σαι αῤνη σειῶχ, Ε] εἰγοΒ., 

᾿Αναμέλπω,ςαπο,οτάιοτ,επιοάι! οτγἀεςαητοναίυμνως 
᾿Αναμευίχαται,ααἴχεὶ Πππτεαδ αὐαμέγνυμαι. 

Ο Ἀνεμέμνημα,» αδρ. πρῶτος » αἰεμνιί ιν, ἴῃ. ΔΠΙΠΊῸ ΠῚ τοῦ Ο : δ αἷἶα- 

ο΄ μηνϑιεὶς, τοςοτάατις ν ΠῚ ΠΊΟΓΙ ΓΕρΡΕΙΕης ἡ ΠΙΘΩΓΙΟΠΕΠῚ ἔιοις 5, 
᾿ς ςδαϊεπιοτγᾶης. αὐαμνηῶνεις ἑαυτὰ αἀ [ε πηογόίαις (ος (Ὲ τεξιρίξησι 

να ἥλω μι ὁδα υῦν δ, ρα το! οτ,ορ ἐτιοτιεχρεέζο, αἀ αυϊτιουρατιοτγτος- 
Ἱεγο,λίπεο, το το, ρετίεγο,ασοιατ. Χ ἐπορἢ. δ ἦν ἡδέων ὅηϑυ- 

τ΄ μίϑυ αὐαιόρεις, ΠΟ οτ: αὐαυάνω ἐν τοῖς ἤ ϑεσε «ἴη πγοτίραις ρου ΠΟ. Ν ἃ- 
χαη:ἀς Βαρτι μὲ αὐχμείνωμβν πλεῖον γϑυξδι κακοὶ, ἵνα πλεῖον συγχω 
ρυϑώυδν, τε ἐχροέζεπηις ἀθηος πτάνυτι ΠΟ Πα ΠΛ ΠΕ ΠΏΣ ΠῚ ΑἸ ΓΙᾶν 
νι πιαϊογεπὶ σου δα Δ ΠΊιτ νοη ἀ ΠῚ αὐαρήλω ποιϑεῖν. Γ τη ΟἹ αὐέ- 
μεῖνε τίωλ ὥταν,τετηρας ἐχρεδηδαίς, Αττορθαπες, δράμεινον ὦ δα)- 
μόνιε Καὶ ξυμζώ τί σοι,1υὐπτέρϑες. ΕὈΓΙρια, ὀῤαΐμεινον φεισιγάνε τομρὶς, ἱ, 
πορρσκαρτένησογ. 

Αἰὐναμέρρενν!οἸ ΠῚ ΠῚ ὧν μέρει. 
᾿ Ἀνάμεσος, πε ά ς,πλςἀταηιτ Ἡςτοάοτ, ὀθα μέσοις πόλεις ἐκτίωτο)ντθες 

ἴῃ πηδάϊο μβαδεθαητδς ὀϑάμεσον,}. ἐν μέσῳ. 
Ἄναμες Θ.,», δυὸ ἡ ρ]ξαμενγεξειτας, Γυςίαη, ὀῤαίμεφον αἱ πείσης τέχγης,Ο- 

πτηι ἀτῖς ἱπηἸγυέξιι πη. Αὐορ τεήέγων ὀῤάμεςα. 
Αἰαμες ἐα,ἰπηρίεο:γπάς ὀμβεμεςώϑη, ὀϑεπληρώϑη. 
᾿Ἀναμετρεῖν, εἶ ἀῤαμντο τῶ. τοπλοτιτὶ» ΔἸ πηοτιγῖν ΓὩρρατάτο, γεςοσίτας- 

᾿ς χοιποείγὶ Αὐπορἤλη. ταύτας ὡφολύσεις ὀμεμέτῥει τὸ χωρίον, Οςι! πη 
πιοιῖςδαταγ. ἐϑαμετρουωῆσν δάκρυ᾽» Ευτὶ ρ.αἀπγετιδος ᾿ς ΒΒ ν πγας, 
εἴ, ἰπχτρειτίεης»γοοηςεάεης 1,1 δηΐις: Οἱ τίω) θεέλα ταν τολμδϑτες οὐ 

ΤΩ Γ΄ μικροῦ κέρδους ἕνεκα ὁβα μετροιῶται κινδιυμΐοις, το π Οὗ ἰι σοι τῇ Ρα- 
«} τὶς Ἰταηταγ)νεὶ ρετίοι]δ δἀσιητ, τὰ εἴτ, ὑφίς"αντα: ρογί σα! τα τγδηΐ 

γα ἡ σηϊηπι ςουια! εἴξεπάο τοπιετίτὶ ἀϊχις ΡΊ νη. Ρ]ατογο ἢ. τη Ροτίς, 
ἼΩΝ ὀὐαμετροίμω τας αὐάφξειενγες σοίτας γηθτίοτ, γΈγι} ΠΊ δείζατιι μη πι- 

τ χηειαπ| γεςοηίξο. ϑεόλααραν ὀῤαμετρεῖν, ΠΊατΟ τα ΠΊΘΤΙΓΙ δέ Τεπααΐ- 
ἢ Θοτς. Οἷς. ἀὐαπλεῖν. 
Ἰκναμετρὴς 9.) ὁ κ᾿ ναὶ ἀτητηςηίας, 
Ἀγαμέτρησις ἑως ὁ, ἀἰ ΠΟ Ὁ Π0,Πτεη γα, ὀύα μέτρησιν τὶ δσδ'αιμόγίας ποιεῖ ταὶ 

ο΄ ᾳρρὸς χευσίον,ἑατο ΠΕ]: οἰτατοπη πγοσιτανθ]αταγο ἢ. 
Ἀναμυηλώσαι μήλῃ ὀῤαγλυύψαι, Ἡ εἰν. 
Αὐαμηρύκομαι τὰ ΠγηπΠο, ὁμαμηρυκό μὴν Ὁ» τῇ μνύμῃ πὸ βέξγωμῷα. 1. ἐο- 

τ χηείαίευ σσπιείὰ τυτίιις ςοπιπτεπιοτατίοσς 4υα! τυ πγιπδης,Αἴ- 
4υς τερηδπάςης. 

᾿Ἀναυνρύομῶ, 61. ἀἰΠαρίανἴευ βυςσπεῖα ἔμ ο εἰγειισγαέζο τος] σο, ἔξ 
ξυίο οἰγουπγαέϊο τεῖγαῆο ὅς τευοςο. 

Αναμυχηνώμα, ςοηττὰ πο ιποτγεςοπιπηϊ σον ΡΊΖυς, γε] τασίας 
᾿ πποίτοτ. 
Αναυΐγδίω ρετπλ τὰ (ΟἸς, ργοτη του ὀὐαμεμην μας. ᾿ 
᾿Λυαεωγνύω͵ δὲ Αγαυΐγνυμι, κι σώ, ἰττη ἠος σον Πληςεο.ΡΕγΠ Π! ἐς, ὃ Γῇ 
᾿ χηοςογοοπίησο,Ποπηπηΐττο, Ρ] υταγοῖ. ἴῃ ΡΈγΊοΙ ας, ὡρὸς ὀῤδρω- 

πρίας χρείας ὀβαμιγνιὲ τἰω) αὐετίωδ, λὰ γίας πυπιδηο; [οοιετατίς γιστα- 
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τε ΠῚ ἀοσο ΠῚ ΠῚ ἀλης. ρα μεμεγ μήθ», ἐπι πΐχτας, ἰηΐσττας, ἀὐαμεμῖ.. 
χϑαμοοηβιηαὶ, πν ζοτὶ, ἐπ π χτα πὴ εἴς, ὀυαμιχ ϑέντες τῷ πλήϑει, 
Τα πη χτὶ Πγι}]εἰτα ἀ η , 1 υςία πιο. Τάς πη, ὀῤαμέγνυσαι πῇ ἅλμῃ. ὀῤα- 

βεμιγυῖψοι πρὸς αἰνυΐχοις, Ἰητοτ [δ ςοΠΊ ΙΧ ι» Ρ]υταγοὶι. 
Αγαμίγλητος, ΘΟ σοΟητεητ οὗτις ἤθη σοηςόττατογιας Οἷςογ. ΠΟ σΌπ- 

τγουἐγίυς ηος ἢ σ᾽ οἰ], 
Αἰναμὶβνησκομει μι σομαρτοτη ηἰ Γςοτνγοσογάοτ,πηςπιότία ἔξηςοῦτορος 

ἴο ΠηΘΠΊΟΓΙ αν ΓΟςΟἷο, ΠΠ δ ΠγΟΓΙ ΠῚ γοτίηδον Γποπηοτγίατη γοά!ρΡο. 

Βεμπλο ὮΝ. ἀϑαμνν ῶνητε πο υἱμῖν αὐτοῖς, ν οδ Γὐ Πὶ τορυζαῖς, ῬΗΪὰ 
αὐ Ηφῦταο» το. ἀμαμωριννίσκει ὥνε ταὶς τροτέρρις ἢ μέοαξ, τεδόληϊ νοδὶς 
ἴῃ ΠΊΘ ΠΟΥ 4 ΠῚ ΠΠρογίογος ἀϊος. εροηςος, βουνά Πα Δη 0 ἀσοι- 
ἴατίυο Πδοτατ. χεὶρ τὸ σα ρὸς τυρρωιρέσεις δὰ μινηϑϑιεὶς ραττῖς γατίοηςς 
Ὁ ΠῚ ΔηΪ ΠΊΟ το γερογάαταν 1Δς ΠῚ σιΠῈ ργαροίϊτιοης «δοὶνὃς ηο- 
τυΐατία ο.Ρ]ατο ἐς Βὶ ἐρυδ.110.1. ὁβαμεμνησκύωλιοι αὐρί τε τ᾿ ἀφ ῥρδέστα 
χἡ αϑοὶ πότοις, δίς. τοὶ νοηογοα ππο ποῖος. 

Αἰναμηρμινήσκω, μα. ἀβαμνισα), χὰ ΠΙΌΠ ΘΟ. ὀῤαμιμειί σκὦ σε ΤᾺ συγζοκμιμάτανν 
τοάυςο τἰθι τῇ πγο πη ΟΥ ΠῚ [Ογῖρτος Πα ςιαο. ΤΊ νας γὰ, ὀϑαμιρνή ὅκὼν 
σὲ ὁπ, δες, ὀὐαυιμνήσκων τ παιδείας, }1 πγοπληῖτ ἀπ τ ρ τυ, μι οἵδ 
ἃ ζΟΠῚ ΠῚ τΑΥ ἰδ. 

Αναμίμνω,εχρεΐο,οιπ αἐδυξιτίυσ. 
Αγαμὶξ, ρογη) τὸ, Οις, ργο ἢν [εἰὸ στο σατί πΊ, ἀὐὰ μΐ γδίω, 
ΑΥιωξις, ΓΟτη πτιιπὶς σδηπδγίτί ο,ςοπιγα Ἐν ρογ πα τί; 
Αἰὐνάμεσγω ρεγη ζετο τηϊςςο. Η οἵας. . 
Αναμ)δοαρνέω, μ ὑσὼ π' χά καρ ἡγογοςάςηι. : 

Αγαμμάἱϑ,ηνΐαπη 4α1 14 ἐρίστη πιο ἀὐζπῆα, ὃς ἀςοε πε εἤίσηἰς 
(ει Εἰχιαςσεη ἃς ἀγάτης. ( , 

Αγάμματος,κ ὑνεποάϊς ν᾽ ἢςυ ὁ ἴδ πδ 4 τάτξης. Ὰ 
Αγαμγάω, μ ἡ σώ, κα, λοῖο τοπλϊ οι, Παρ δ ογθ δ ἢγοηςο, σοή πος 

ποξιςιονςοπάοςςιοῖο, οΟἸἢ πο ΠΊΟΤΟ ἢ πλῆτο γευοζο, ΓΕ ἔγί 

(0, ἀϑέμνησέ με αἰοὶ πὶ γλώσσης νᾶὅζς. ὀῤαμνήσω ταῦτα, ας ζοΠλτη δ» 
τηοτᾶθο, [) πλο τ. μὴ ἀνα μνήσῃς με, πο ΠΉ1Β] [ἡ ΠΟ ΠΟΙ τη ταν 
δετας ἰναμνήσω σε “Ἷ αὐτῆ, νὰ εξ. τς Δ ετη ἀς τεέδυν ςοπηπτοηδ- 
ἴαςιατα Η οηγεῖ Ὁ αὙ] 7 πιύτα μ᾽ ἀνε μνησς,, ἤατ πτΠὶ τπ πἴεπιου 
τίδηη γε ΧΥῚ. Σς [ἃ δ᾽. εἰν άμνησογ σείω τον, τ ἐπγου ἘΠῚ Εἰς τοὶ ρίυ πη, 
τεύδυτας τδ1 Τη πιο ΠΙοΥ ΙΔ ΠῚ; Πρ σέτς τιθὴν γετηϊ πιίσογα. Όαζα εὰς 
Οις ἄπαντες οι ἐνέμνησα, ΟΠλιδ 15 4Ὸς5 ΠῚ ΠΊΟΓΑΙ ἰγαξ 1 Πῇ.. 

Αἰὐναμινησις, εως ἡ" ΘΠ σε ἀτ α το, πη δηχογαῖας, ΟΕ. πτοπτοιία, τῶν 
ςοτάατίο, ἀποηϊτὸ, ΟΠ. πη οτατῖο. ἀἸοττ ΔΡ ἰἀσόμνησις,, ἀΘ 
40 ΑπΠΊοη. ΐ ὃ 

Αὐαμνης-υαὶς οὐ᾽, καὶ καὶ ἢ, ἔς [Ἰὰ τεπυϊηζεης, ἠγξητοτία οχοο σης» τ 
τηοτ. 

Αἰγαρμωονὴ ἧς, "), τε πὰ ΠΤο» (ἐς ξατιο ὃς το] ἐγατίο, Οἱςοτιρατί πτία,κας 
χροϑυμία. 

Αναμόργνυμει ὃί Αναπομόῤγνυμαι, εἴϊ, ἐπηρτί πλόον ἐπα το, ἀσαῇ τεγσεπ- 
ἀο τπιργϊπιοηδόσος πρυο., 4ια ΠσηΙστῖο εχ τΟ πηδηαιΐε, 
φυδάτηπιοαηάο ὅς ὁάοτ ὃς ζοίογ ἢατείοίτ, αατς τί τα ρσο πρρ- 
ἐριζεῶτν ἀϊοϊτατ Βα 4. ΟΠ]. 

Αναμορμυρεῦκεν ἀγέζει ἀνετώρχοσεν, ΕἸ εἴγ οἷν. οἴξ λυζοπι ἀναμῳμυρω, 
πγγητυτα Ὀα 0 θ.}}ας οὐπὴ πιυγήγατε διλίξεο. 

Αἰὐναμοχλόύειν. πγοιοτς. ἐγ κινεῖν. Τὰ τι γὲ ὃς (ΕΟ ιάογς., ἀνορύσειν, 
Ἐθτιρσετς βοτες. κγαμοχλένω πύλάξ,, γεΐξξες ΡΌΓέαΓΙ ΠΊ προῦτον ἴ. 
γιοίατις νεξειθας ἔξ Ιετὶς ροῖτας ἀρδγῖγε σοποῦ, Ευγρ ἀ οἰαςγα 
ἅται δ σπηοιαγο ρογτάγι! πὶ Εἰ αυεγα ὃς τερασα]2. 

Αναμπέχονθ- «ὁ χη γοη μαθεης ὀμπεχδιζω,ηδ τοσάτας ἴοι Ἰλέπατιις, 
Αγαμπλιαίκητος κοτε, ΠΟῚ Ἔγγδης, κῆρες ἐναμῆλάκητοι αρὸ ἃ ΘΟρῇος. 

Θεά ροά τγτιεχροη, ἃ {08 ]. εἰπλ ὀύατοι αἱ εἰς μηδὲν ἐμαρτάνυσαι ἐλ 
᾿ λᾷ πείγπ ὡν κρατᾶσαι. Δἀάεης ῥτίατη εἰφυκτοι αὐ ἐμ ὅδεν δυτοξ λεῖνν 4ι4- 

το ΠῚ ΠϑαΠίις «ἘΠ σὶ ππαιειητν 
Αναμύειν ἀγα λέπειν. εἾ 
Αγαμυρυσοιδι χρηματίσοιϑι, 
Αἰαμφόρες Ὁ-, ςοττα εἰπά δ ταῖς, 
Αγαμφίζολος κ. ὁ χα ἡ, ΠγἰηΪ πγὰ ἀιθίιιο, πα δ τα ες, Οὐ πε!  ος εἷ- 

γα μφιξύλως ἔχειν, ΠΓΠγΐταΓ τεποτς, Π1ἢ}}]} ἀητδίροτε . ἱπϑαδίτάτα πὶ 
Βαδεγειοιτγα ςοηΐτου δι Πλπη»αυα ἀπ διε για ίτδητεν. ΡΊ πο 
Αναμφιδόξως Τἀετη, ργοευ! ἀυ ̓ο,δαοῖοη, 
Ανομφίλεκτοςγα. ὁ χ᾽ ἡ τὐϊ ηἰ πγὰ ἀῸ ΡΒ λις: 
Ανα“φιλέκτως ἀγαντιλέκτας Πης ςοηϊγδά  ξξίοποι Ουΐπε. ἀγενϑδιά σις, 
Αναμφίχογοο»ε, ὁ Ἰυἀυδίας. ὕ ηἀς Δάππτθ. ἀναμφμιέγως, ἥης ςουῖτο- 

ὑσγῇαἶπε ἀυδ᾽ο, πορ. ες Ὁ 
Αναμφισβήτητος,ε, ὃ καὶ ἥνηοπ απ ῥα α5νποη σοἠδτουετίας, δ ἀφ᾿ 40 

ςοηΐῶτι δ οσηυεηῖτ, πδυδίταϊας, σεττας, 1 σσοτγομςγί απ ΠΟἢ 
σαάδεέος,ποη ςοπτιγοιοτγῇ οἵϊμς, Πἴμὴι5. 

Αννα μφισβυτήπως, ὁ μολογουυήῥως ρτοου ἀυ δ᾽ δ,εἰυγα σσητγουογῆ "πη, 
Ανανώγχᾳας Ὁ), καὶ ἡ, ν οἱ υητάγιι5 τηϊηιπαὰὸ ἐραξξας 9 ΓΕ πὶ αγαναίγηψνν 

ον εν νοϊμηταις πηληπης. ΐ , 
Αὐνυϑδὲς,Η εἰν οἢ ἐκ ἔυαῤεξον κἡὶ ἀληϑές, 
Αὐανδ)ία,ας,ἡ, εαἰτατίο.ΡΊ τη. πγο  εϊός, εἰπ  ἀϊτος,ἐσἄτέσυας απίπγαςν 

ἡσηδυ δεῖτε πη ν] ἀιῖτας, ΡΊ το [ἢ Ἰερθ. ἀνανδρίας δεικία, ξοτεχϊάοα 
Ἰοῇ δηϊγηὶ ἐπιθες τὰς, κξγουν ᾿ 

Αἰνανδοίθ-.κ, ὃ καὶ δνραάγαπι νἱ τ ἴς, ο σσποΐ πάτον, ἐηΠἘγοσευ είς, ἔρπάιυς 
πγΟΠΠ1ς αν ε ]1ς.ουἱ Γαξυςντὶ Π.]Δαϑηραψ!άαον πγιπἰπγὲ ρουδτγοίις: 
ὃι τὸ ἄνανδρον, στην, εἶνανδρίθ- γιω ὶ. ηλυϊίογ αι: οἰ Πης νῖγον 
ῬΙμτο ἀς μον. Ρ]ατατοΒείη δοίης. ἀν ἀν όροις κἡ γε αμεώδιασι πείδεσῃ, 

᾿ Ὧλ εἰ]. 
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᾿αἰεκιίοηίδας πιοῖ δ. δέ οἤδο: πιί πατίς, Αὐ αν όρα»7ϑ., πλοτες ᾿σηα- 
ΟἹ, Αἀαιηδητίος ἰη ΡΗγήοσηοπι. ἐν, ἘΝ δου νέον ἢ 

Αἰὐνένόρως ἰσαααιτατ,ασα νίτ το ρος ΨΊΓΙ ἀδοοταση, τἰ πλ! 41 Π|π|ὲ» 

(ἐσῃιτοι, ρατ αΠΊ βεεηιὸ, εοεμαϊπατὸ, Οἱς. 
Αἰγάνδρωτος, πιατῖτο οτρατα. ς ἀπρεης ᾿ 

ἀγανεάζω,τεῃοιονπιῖο πιε ἴῃ Αἰίατα [ουπιάπι. ἀνανεείζειν σαυτὸν ν ἃτ 

Ρυὰ Αὐἠτορδι τοπυιμαι ργαίξατς (ςρία π,1 εἰν, παρέχειν ὠνόρειον 
τὸ λῆμα τορμογαίζοτο δέ ἱπυς πατεῖ. ; ΠΝ 

Ανανέμειν, ἀναγινώσκειν, καταλέγειν ΕἸ οτοἄοτ.}.1 ἀγάνεμίετο τ μητρὸς τὰς 

μυτεραογιάττὶς Πχᾶττος γος ῃ(θατ.. ἘΕΠΤ Α 

Αὐανεῦ μαι ἰαἰξδιιτο, τε πἰτι τείζδατγο, τε σγονγοραγονγοςιρΙΟ οἷ δος 

“ρυίατιπονντ ἀρυκ ΠῸ 6. ἰνανεώστε δ! πτιλαας ξεγίας. [το] τη πχεπηο- 
τἰαπιτοάιιςο; δὲ τοιοςο ποιὰ ἰφέϊίους. αιοὰ Οὐ πε] γεηϑααγε 
ΠηΠΟΠΊΟΓΙ4 ΠῚ ἀϊχῖτ. Πὰς Δη.ἱρωϊκὲς μύϑοις ἀνανεάμῆμθ-, διά. ΟΟμη. 

Αὐανεόω, κα ὡὠσω,τοῆουο. 

Αἰνάνετος ὁ κὶ ὶ γε πυιξ! ΟὨἷς ἘΧΡΟΓς, 4111 ΠΟῚ για τεί τα ΘΥΡἈΥΓῖμς. 
Αἰγανδυσις, εως κα ,(αΙρς ξξα5,ἀττοξε]Ἰο: σα] ΟΡ ΡΟη τη ὄγήνδυσις. Ατ ᾿ς αις 

ἀς πυαολτηις δος ]Πςὶς ἀϊοῖτ τὸν κριὸν ἔχειν κὸ Ὁ ἀναγδυσιν, κἡ δὲ ὅγῆν δυσιν. 

γιτταμτος {0.10.ςαρ.2ο,σοπιιοττεῖς ἀγγθξεϊο ΠΕ }ν δ 1 1Π1Π} 10- 
εἰϊηατιοπεη, Αἰγοίγδυσες τ ρ  ανεθαιτας. Ρ]1πη.10 ΕΡΙβ. ΗςγοΒ. 
εἰναζίωσες ,ἀγάπτευ σις κοἰνάγνν! ες. 

Αἰγανδίω; μι σω, το Ο,4ΠΕτῖο οςμ]οςνάθηι0 ἀποείπωνποιρατθμαι» ἵΝ ἐὰ- 
τε Νουα. ἐδὲν ἐΐχειν ἀν ένόνον (ς α1 1} Βαθοτε ἀϊχετᾶτ, ΡΙΔ.1.ἀε Ἀ ἐρ. 
εἶεν ἐρῶ κὶ κα τανδύσομα κὶ ἀνανδύσομαμαπηιιαπι ὃς αδημάγα. ᾽ς Π1» 

ϑδηνϑύεις ἡ αϑανδύει γΣ απηυὶς ὃς Γεπαῖς. ΓΘ] {Πρ ἕο ὃς ἀγακύπηω,6- 
ταςγθο ν [Ἀγ πη οσυΐος ἀττο  ]ο. Ἡοπλογ. βατραάχομι. ργο γέπα0, 
γι ἀνανδύω τυρὸς τυ υχίωδ,, ἀπυο νοτίς., ἀνανόύω τούτο, δος 4110, 
ποφηςσο, Χοποριι)ιοίζοτί 4.1Πδ το 3 φὰρ.131 ἀνανδυκιίας εἰξοχαὶ, 
[ωτίμπι ἐρεξζαρτία φαρίτατα 1} γοτιπητν πυιτάτια ξιτρ α,αρῖςος αη- 
Πρ ΟΕ ἢ ἀν πι ὦ ᾿ : 

Αἰνανεωσις, δ ΓΕ ΠΟΙΙΆΤΙΟ.,.. 
᾿Αὐνανηπιόύομω τορι ογαίςο. ζ 

Αἰνανησπούμκω 16}. , ἥ 
Αἰνόρῆ σαι σαἰατε σφάξαι, Η εἰν εἶν. 4Ὁ ἀνανέῳ ἃ αιιο εἴαπι ἀοάδαείταγ 

. ἀνανέσω αὐοί ἰάσπι αἷς Πση!βοατο ἀρυα Οτριςηίες χρταςἢ σα]. 

Αἰὐανήφω μυψω ασιφα, τε ριον, αἀ πιο γεάοθ. Πγο 15 ΟΟΙΏ ΡΟ 5 βο;οχ- 
Ρειριίςοτ, ρίξ τὴς ςΟΠ] Οὐ ρτορτὶὸν αἰ (οὈτίετατ τεάεο, ἰοθτῖις 
1ὰμλ.Παπὶ γήφων (Ο τί τιπη Πἰσοιοατ. Ομιγ (ἢ. πἰεὶ ἱερωσιωης μεὐπο- 
τε δῷ αὐτοῖς ὁ ϑεὸς 6,1 γνωσιν ἀλ᾽ϑείας, κ ἰνανήψωσιν ἐκ “ἶ τῷ διαζόλου 
παγίδος. Οὐ α: (τρεῖς εχ Ραι}} ἐρη.2.14. Τ ̓ ἸωλοτΒ.σαρ.2.Ατηΐος. 
10. αὐϑὰ ϑαυμασ.ἀκασμ, ἀγανψας βρορδίως ἐκ αἰ «ἰβᾳκοπῆς. 

Ανανάχομω»απηονρ ον οηάτο ΡΟ ἐς πλιη0 ν ἀνανήξαιοι,, ἀνακολυμ- 
ζῆσαι. τ 

Αἰνανϑέω, ὦ, ἴοτγεο,τεβογοίςο,ΐι ἤοτεο. 
Αἰνανδὲς, 9. ὁ καὶ ἡ,βοτεξατοης, ἐχοῖς βϑιιπη, βογατῃ ἱπξσουπάας. 

ἀνγανϑιων δέν ὅρων ῆοτς σατοητίπηχ ἀγθοταπι, Ἰ Ἀεορἢγαίζ. θτο 1. 
ἈΠῸ ΡΙ μῆς. 

Αἰνείας ρτορτίβπι νἱτί,πηαγίτὶ ϑαρρθγγα;, Παρ. 5. Α ξξ, ΔροΙ͂Ο]. [τετ᾿ 
Πὰς 4ὶ ῬΑυ]υπι ἱσαρυίΖϑα!τ, οαρ.9. [τ πὶ ρτιποςρς ϑασοτάοτι τ, 
481. Ῥ4θ]ὶ ος σα! τα, 1 4επὶ ςαρίτς 22. 

Αγάνιον, τὸ ἱηποςσαχαν, ἰποοί ας, ἴῃς ἀοίοτο, τ᾿ ςέρησιν τ ἀγίας. ἀζλα- 
Οἰς, ἀϊλυπον, ἐλυΐπητον εχ ἐγανίως ἀλάπως ἡ εγάνι(θ-, ἐὺ όφανθο, 

Αἰνανομὴ ἀπ τειδατιονἰτεγατανγεςς!ιο,αἰκδασμός. ηΔηῚ ἀὐανεμεινἱα οἴ, 

μερίζειν, ἘυΓΡΙά. 
᾿Αἰνανοσέω.μ.ήσω γἰπι πιοτδυξη γθοίάο, γοηιοτθείςο, Εείζας, πδαττι ΠΊ, 
Αἰναντειντεὶ,ροςτιρτο ἀγάντη, ἀφο τὰ, ἀτάμνα, αἰτα. σι} 4. οτἴα πη δυο ερη, 

ἰατεγρτοτ. ὃ. Ἡοίνς. τὸ μὴ βεξρεγμῖῆμα. ἀριιὰ ϑορἢ.γετὸ ἴῃ Ιηαςο, 
χὰ μὲ κεκολλυμῆμα αϑοιὶ το αἦνεῖν ὁ ὅξι κριτακόποντα πασειν. 

Αἰνανταγώνις-(9- κα, ὁ χη ἀπο ΧΡ ΘΠ ΑΙ] ον μδῖοτος Δ οςοἸ ςῃ 5. Οαΐ πῈ]}- 
Ἰὰς εἰζ πσιπιυΐως σειτα πα ἢ Ϊς » ἀπιρίτοῦ ἡ ἂπι οὐ Οὐ Πζογα ν]] νἱς 
Ῥο τι αἰ ρογα δ Π1ς που] έλαις, οἴχοιτο κού χητος » αἱ ποὺ μαβοῖ δά- 
πογίαγίαγῃ » σαὶ ΠᾺ 1] ΟρρΟορῖταγ σοττάτου. αὐανταιγὦνγις" (Ὁ- κρατὸς, 
ἀρυὰ Ηετοάϊαινι, οιΐ παπτο γοΠίτογς ροιοῖξ. αὐανταγώνις (Θ- φὕγοια, 
Βευδυο ας αἰςεηίας, Τυςγἀϊά. 

Δἰνανταπόδοτον, Ὁ ἱ Αἰ 4ιια ογατίουνἷς ρᾶτς ποη γοάἀάϊτυτγιἤ σιγα Αττὶ εἰς 
απο! τὶς, Πηλεῖ. ΠΠ1π4. ὦ, Αὐλ᾽ εἰ υἱὸ δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι «- 
'χαιοὶ, ἀφο παύσομαι, ἢ ἡσυχάσω Ατητορὶ. τὰ ΡΊυτο, καν οὐδ σοφή - 
γὼ μόνιω ἀγα ὦν ἐἰπείνπων οὖσαν ὠτίαν ἐμὲ ἡ μὴν, δὲ εἰ μά τε ζώντας ὑμᾷς, 
εἰ ὃ μὴνποιεῖτον ὅδη πῦ ' ὅτι Ὑ ὧν ὑμὴν Τοκεῦγθι (αι ἀιεπάϊιηι ἐά- 

σταιτέγν οἱ παύστιδδιονίςι ἡσυχαστιτε 
Αἰναΐγτης, ε(0-, ὁ αὶ η αὐ ἀιμειοναςο ΠΠμἰς ἀγάγπης ὁδὸςνατάιι νία, ΡΊατο 2.ἀς 

Ἀερυβ.ἱπαοςοίϊας [ειαιὲ δι αθτιζιις πρὸς εγαντες ἔτεινον τίω ὅδὲ πῇ 

ἀρχνοῦ, ἰᾷ οἴδ, γεξξὰ δά σα ίαηιν τευ ἀςθλητσ. κὐδιελϑὼν ἀἰνγαγτὴ πολλὲ, 
ζαπάςηάο ρΡ'ςγυπαις οαπη σα] λης. προ στέντη κ᾽ αἰγωφερὴ ἡ διυχερῆ 
κα ἀγάνπη,Ιοςα ἴπητ οἸΤαοί ἴτας ἀσο ἐμ} αν] «Ὁ τοία, ὅς δά τγαπίοςα- 
ἀσηδαπι ἀξ ς 114. πἰς ορροῆτα, κατάντη κατωφερῆ κὶ δ χερῆ. Ετ 
4: τισιπδα ὃς δτατα, ἀϊσαηταν ῥάσα νὐ ῥάω: γοἱςίζα νεγὸ ἀκ τσὴπ- 
ευπα,ὠνοΐντη κα δυκχερῆ. ἈἹ]ε τα» γἱάσας ἀἸξῃ ς Πς δέ αἰρεταγανάν- 
σης ἡδὸς. 1 δύσβατυς. 
Αναντέ έν, ετῦθ., οὐνέτα ὨΘ τη πο ἀυ[ς οσυΐος το] ]οτς. 
Λιυαντίλεκτος μα. δ᾽ ἡ ἡ γεν αγτίλεκτος ἀἰτόδειξις , ἀς πχοη!εγατίο χα τς ΠῚ 
Ὡοαιιοατ. ἐν αντέλεκ τα, Ζαΐ δας τεξγασ υεὶ αὐ σοητγαά! οἱ ποὺ ροιοῖς 
διςςς Πρ. Ποἱςρ ἐς Αητλααίτικὴ οἱ γάν. ὑδὲν ἐμποδὼν ὑυῶ ἐξιὸν τι 

ἊΝ 
δοκεῖν 9.1 τινι ἢ ἀναντιλείκα ων ποιεῖν τίυὶ ἘΠ οδὸν 8, ΑἸ ἰὶ., εἰναντίλεκτον 
δὶ πᾶσιν οἷς κελδύσειε τω) ὄγεϑυ μίαν χαμζάνων, αυ σαι ἃ “ΟΞ 
(ες εἴτι σοητεδάιξξιοηοϑι ἱπηρειδης Πςτῖ. ὟΝ μ “ 

ἀγαντικέκτως ης ςοητταάιέξίοης. ὃ .Α ἴω 
Ανγαντίῤῥητος., ου νγ ὁ κα νἱ, ἴῃ Δα τ Βοσόπι τοσσρτας γ, ἰά ο[Ἐ, σοΐ σοητγατο. ΠΩ 

ἀϊςεὶ πους, πιδηϊβοίζας,, οἰδτιις » ΡΙμτάτοὶι. τη ὙΤὨςπιηϊοςϊ, ἀ- η 
γαντίῤῥητος ὅῆα., μασα αἰ ἱὰ ἀςοτοτοιία οἰ τς » Βιι4, ἐναντίῤῥητος ἴω 
ἱκεσία (ἀρρ[τοαιῖο ποη τορι άιαηάα., Ρ]πτατοῖι. τη Τ ςιληΐϊ, ἃ ἐς, Ἢ μῶ 
ΑΡοιὶ,ςΔρ.19.ἀναντιῤῥητων ὄντων τούτων, τὰ τη Ἀἰς ὨΦΠΊΟ εοητγαά ἷ- μ᾿" 
ςατινπάς Εν 

Αἰγαντιῤῥίτως οἰττα σοπτγδἀϊξεοπεπι,ποῖ γορυφρηδητοι Οἷς ἤης οοις 
τιοιοτϊ4.Αξξ. Αροίδ, σα ρ 10. ἀγαντιῤῥάπως ἤλϑον μεταπεμφϑείς. μ' 

Αναντιφόγητος, ΟΠ] 1.11] γερο ἀστανγοι! σοητγδά τς ἤοα 4ιοδῖ. ἀν αρ- Ἷ ΓΝ 
πιφώγητον 4 πη 411α114 ἀϊς!ταγναἸς. Δα Αττίςιπι. ἷ μή 

Αγαγυτοςνρτο ἀνίωύυτος, Τ ΠεοοΙ «ἀν αΐνυ ται κωτἠλεσωνϊ τη της ηία φαιγίςῃ- ᾿ 

τος, της ἤπονν ο] οτιδηι τηαΐαγᾶς γα ηὰ. Ν . 
Αἰναξ ἀκτος, ὁ τοχηρτίπςορς, ἀομλίμις, δεασέσης» Βοτιῖς, ἰπιρογατον, αἷν 

αἴκος, φιοά πηεάοίατη Πσοιῆσατ, αυῤὰ ΠΠις (δ Ἰτοτγαιη οαγὰ ἰπτ' 
σα πι θατ,δαςποτγίθιις ΡΊατατο, ἃς Εὐαιῃΐο, Ν εἰ Σπὸ πὰ γάγω, τὸ 
χελδύω,  ο] (ντ Ετγπιο].) αϑϑῷ τὸ αὶ οἴνω τάξιν ἔχειν, ωρὸς ὃν παίντα ὡ- 
ναφέρομῆν οἱ αἴϑα τὸ ἀνακὲς, ὁ ὅδξι σπημελές. ὃ( τὰπι ἀς ἀἰϊῖς ημὰτη ἀς 
Βοιητηῖθιις ἀϊοίτιγντ {Πα αἱ, ατρ εἰδης τε ἄναξ ὠνόδρών͵ ᾿, βασιλδύς. ὅς 
ΠῚΩ 4 β. ἑρμείας 3 ἀναξ δῶκεν ιιϑεός. Πθοταῖι ἀγαξ πηίημς οἱ αυὰὶ Ὗ 
βασικδὺς,, νης ἰουὲ βασιλέα ν οοατνοπίετος νοτὸ ΟΠΊπες ἀὐνακταζου 
νἱάς Αγακες.αγαξ ἴῃ απῃχίπίηο σοποῖς δρι!ὰ ΖΕΓΗ. μκῦ 

Αγαξαγύξας ὁ κλαζομίμιθ-, Απαχασοτας ΟἸαζοπηςηίας ,ἶϑ ΡῬεϊποϊρία τος τ μπὲ 
ΓΙ ΠῚ Ραγτ σι} } 25 Ἰητεν ἴς ΠΏλ1ος αι ίζγατας εἰς Ρ]ατα ςἢ ἀς Ρ] οτος Τῇ μα 
το. ΗἸσ ρυδ] οὶ ἀξοτεῖος ποηοτας δηΐ πιο ππᾶσπο τορυϑίαης, ἰᾷ ψαμῖ 
ΠΌΪ οἴη ροδι ας ΠΟΠΙ ΠλΘΠῚ ΟΥ̓Δ ΓΥς 4110 ἐπε ποττς ΠῚ ο-ἢ ἤμπῖ 
ΟΙτεῖ » Ῥμογίς αι} «{|ς1ρ Π ηἰς ὃς αττῖθιις Ορογᾶπι ἀαγεηι, ρογπγῖτσ τς Μπῖϊ 
ταγοτατ ξεγίατος εἱς δὲ ᾿μάστα . 1(σπν τη ΡοΙΠ τὶς. Τῃ φαγοοῖς ἔπ 

Γ, ἰπτιρίϊτ οἴτοα!ὶ υιφάἀταταγᾷπη » [4επ| ἀς εχ! ο. Οπὶ μος ρϑι]ο- 
ἴοριιο Ρεγίοϊος Ατβοηϊεηῆς γογίλτιις οἱςς, ΡΙυτάσο. ἴῃ Τα το 
Ἰἴοοῖϊε. ΩΝ 

Αἰναξωνειν»αἰνακινείννταγ Πα σατπχΐηατα γαῖ ἴτογα ΠῚ ἀἰςεγρογς, ἰᾳοογασὶ 
τε. ΑἸεχ Αρμιοά Πα ΡΓΟ ]. τὸ ἔρον δριμὺ ὃν ἀγαξαίνει τίω) ἡπούλωτος 
σιν, ΟἸσετγίσαπα γράμ! ςεγας. ἡ 

Αγαξανδρίδος, Αὐᾶχαπάτιάος »ργορτίμπη (σε ρτογῖβ, ςαΐπ5 πησηλίἶςο 
Ῥ]ατατο μη Ρτοθίθμι. ᾿ 

Ανάξαρχίθ-, Απαχάγοθιι5» ΡΒ] οἰΟρῆιις “απ νοίμπρτατο ν᾽ δα Κις. 
αἰςις ΤΊ πηοπνΡ ]ατατο, ἀς γίγτατο. πης ΡΊΠ]}Π1ς ἔσττεῖς σοπταπτο 

᾿ αἱ δι σοβοῖαὶ ἔεςῖς Ντοροτσοη τΥγάπμιις,! ἀθη) Ρ] ατάτο ἢ. Ἢ 
Αγαξηρωνω,αῇϊοςο,οχίοςο, 

Αναξήρανσες, ες, ἦν πα! το οοατίο. ΤὨΣΟρ τ Δ 1.3.6 ἀρ.χ. τ᾽ τί, 
' διεξιμαπμ οὶ ἐς φατῃρο Δ6ι1ς πη άαῖο ἰφαιμτιγ, Ἶ 

Αναξία,ας νἀ σηἰτας:ϑς ἀρ «ΕΠ ὮΝ] τασι σὶ Ἔ, ἐπ ανθνς Ρ ΥἹ.τεση μη,» τεσ α δάμη {τᾶς ; 

Αναξιδώρᾳ, ζετος ἡ ἀγαάγουσαι εἶ κρρποιὶ ἐκ γῆς. Ι Ὶ 
Αναξίλας,γ ̓ν 5 ράγταηις, Ρ] ΒτΑΓΌΒ.Ιῃ δοίοης. ἢ νυ 
Αναξίμανορθ- ὁ μιλήσι(θ., Αηαχιπγαηάογ ΜΙ οῆμς » ΡΑΠ]οίορμα-, αυΐ ὡς 

ΟὨΔΏ1ΠΠ} ἥια: τ Ῥτιηοὶρίυ πὶ θατηγας τηβηιτάτοπι οὐἷς Ρυϊα το πῃ 

Ἰάο πὰ [Ὡς 1]ς δος ςἰς, Ρ]ατανο ἢ. (ες ΡΙαοῖτ. : ᾿ Ἢ 
Αναξιμῆϑης ὁ μελιύσιθ-, Αηαχί πα α πες Μη οἤας, ΡΠ οἱΟρ αι, 4 ἀστῶν ῶ: 

τεταΠ) ΡΓΙΠοΙρίμ πὶ εἴτε ἀἰχίτ. ΡΙαταις. Ἂς ΡΙΑςίτ. ξιις ὃς ἀναξιμάς. ΝΟ κυ, 
᾿γὴς οτάτοτ 4υ] ΔΑ πη»! ἀςπὶ ἰη ΡῈ]. ᾿ δία, 

Δγαξιοσαϑεῖν, πρὶ, (σι τη ἀἰσηὲ ἔεγτονῖπάϊσπατί, ᾿πάΐρσηαπι ξιοίηυς 
οἰαπιαγο, ΠαΙ  Ήμτἢ εἴς ἐὐραξ το σοτι ἀναξισαϑήστις 3 ὁ κριτόα [υΐ 
λαθ- ἀν εἴλεν αὐτί Βι4. Τοιη Π1. ᾿. Ἰαὼν 

Αὐγείξι(θ-,υ, ὁντηἀῖσηις, ἀοσ οΠογα ΠΣ, θη ΠΊπγοτίτιιδο ἱπιπη οι θοῆς, αὶ ὶ ἡ 
(ἀγάις, σοηϊτιο,νε ἐξιίθο, νης ςοπηροῃίτατν ΔΡ « ργίατ, ραττῖς. " εἰδῇ 
νὐητογιεέξο ; ὑἴτε τοὶ ἄγλα ἀγαξίω υμδν' ὄντι, ἡδαμς 4Ιοαμὶ ἱπάϊ! σηΟ) ̓  Ν 
νοϊζγα φβπηϊταῖς, Ν ᾿ὰ ̓ 

Αἰναξίως "Πρ ηὸ, Πγπγοτίτὸ δίαιτα ὲ ἴξοις 4ς ροίτ]ατ ἀἰ σηἴτας, εἰναι Ἶ "ἣν 
ξίως ὑμδδ λοι Ργο νείκγα ἀἰρηϊτατονρτατετ ἀἰδηΐτατο πη. ᾿ 

Αγαξυρὶς ἰδὸς ἡ Ὅταςα ἴοι Ὀτάςςα, ξσε πιίηα]ς, ἔπε πιογαῖς, (δ᾽ σασαθος 
Ἰὰ πὶ» Ἰπτου ἀπ πὴ οα] οι θητὶ σόπιις. ν᾽ 4ε διπόδγα, Εὐήτατίνπις π΄ 
ϑαίβοαις αἷτ [4 ιοα Ἀ οἸπδυ! Ὀταοίοη ἀΐϊσυης, φκ σῷ ἀγασυρφῶναος 
πηπτατο σ ἴῃ ξ, ΕΤΥ ΠΊΟΪ ον; ἀναξυρίδας κὶ σκελεας νοζας Ατἴορ μι. 
1 ΝΟΡι]. ΡΟΠοχ Πἰδτὸ 7. εἰναξυρίδα καὶ κερζασίαν κὶ κέδειριν καὶ πλογρος 
ρα Ροτίῃς ργο εοάςην δὶ ἰυτεγ νο τ πιφητανα! ! τρόπις ἰωτοσος 

ἐασοῖς ΟΣ. 

τας ὁ 

τι ταῦθα φαἰεςος: ὅς {5.19 αἷς εἴϊς ἐν ν᾽ σκόυώνγ. Εν δι αναξυρὲς ἀπαχυτίς, σΘ ἀι εἶ 
ἣυς ἀιιοφάαπι ἰαραιὶὶ (σὰ τι οὶς στα ρα Ὀιοίςογιλιθτο 39 ᾿ τὰ 
(ΔΡ.143. ᾿ ἘΜῈ 

Αὐαξύῳ,, αἴγαάο. ἀναξυομήνης εἴ γῆς, [οἷο ἁϑίτατο, ὃς οἷτ!ς ςοἸ το η6 τ 
ἀςτγαξὶα, αγαξυϑιεὶς λίϑος, ΧΡΟ τὰς ἰΔρι5. “᾿ μας 

Αγαξὼ, Απαχο, ργορτίη πη ἰαςογάοτς» Ὀίδηα: ποπηςη, ΤὨΣοοτίτ.2. Επο ἿΜ 
ἀγὶ. Εἢ ὃς ρτορείαιῃ. ποπηθη γημ] ἐςτὶς, οί λ τα Τιαζεπίψοος εν 

, μ4πῚ ὙΒείοιις τραΐτ, ΡΙαταγοὶν. τα ΤᾺς Ἐ τὰ 
Ανώπαις 8’, 4υἱ ὃς φυτνἀλέγγ]αςν αϑϑοὶ τὸ ἀναπαῴειν, ἰά οἵξ,, ἀρῶ Ν 

αγτιχρούειν πρὸς τὸν δάκτυλον, ἰὰ εἰξ, φιὸ ἃ ἴφιιο τοςίρτοςο τεροσσι δ χὰ 
οατιὰτ ἀπξξν!υπλ. τεὶ αγαΐπαις’α ν γογίας ἀπαραίειε!»Ρ]ιταγοη Ρέτοῦς ὑγῃ 

"πα τί οἷς, ἀγεύπαισα, νης εἰγώπ αἰσίοι, ργορτὶὰ ἀϊσοθάτωγ σμοτὶ οαητῖς ΕΠ» 
40 ἀςοληζαθλς ἴῃ. ραταθαῇ ὃς τγαπῶτα ἤμς ςοπυοτποὺς δά Ψ 

Ροφυΐυλες, 



ΤᾺ ῬΟΡυ ιν, δυϊᾷ. Ηεἰν οἷν. Αταϊορίν, ἰω Ράσςι αὐτὸν ἐπύνει ρότερρν 
ο΄ κα βαὶ ἐν τοῖς αὐκπαίς-οἐς, [α]τὰς ΡΟ Πυχ Πἰσγο υατιο, χ᾽ 3 αἰράζα- 
Ἢ φιφγῶς τὸ πολ υὴ μῆ ὧν αἰαπτίς εν μέτρῳ » εἰ δ᾿ οεω κὶ ἐν ἄλλῳ αἰώπωςα τὸ 

᾿ ἐβήκλίω ἔχει Εἰὶ ετὶ ἃ φρο τις νουίτς σἐπυς,4υο τοροίὰ ἃς ρυς- 

αροΣ, 

ΓΙ ́ 

ἣ τς χῆϊα ἀσοληταθαητατο τοι ρος πχοτγιςας σοηίζαως εχ ἀπαθες ςοῖ- 
᾿ Κι τερτῖς ἃ ἰοη Δ γ]]θανντ πολέμων, ᾿ 

᾿ς Αἰαπαιςρίδες σφύγαι τ Αἰ ]οὶ  γογὼ τη. 
ο΄ ΑἸαπειίίω,, γερογουτῖο. 

᾿Αἰναπαλαίω ἰυέξαπι τοἀίηιοστο. 
Ο Αἰνασοίλυιρσοηας ἔα τε ῖρι!) ὃς (ΑἸτατίοηἰς. Αἰΐιςη, Πἴ), τα. ἔοικε 9. γἱ γν 

᾿ς μνοπαὶ δικιὶ τῇ χαλν μένῃ αἰατάλῃ αὐδοὶ τοῖς παλαιοῖς, 516} ἀφ ὴ} ηιια 
ε Ο Ρυοτὶ σοροϊηηὲ (αἰταθαοτ αἰ πυμιογος » ὃζ πιδηΐδιις ροάισύϊαις 
τ΄ ἀοοιυ ατία ςαγπγΐηα πιο Ποῖ σοἰτισυ ασδοτιγν ρα! οἰϊια: δὲ φιμη- 
ο΄, φυειτι) ἔογπιαπὶ γοργαίξηταητος ἰρςξξατοτίθις. 
᾿ς Αἰγαπείλειπον ἰηἀοἰοϊὶς, Εὐ. Σ 
᾿Αἰνάπαλιν, ἃ σοητγαγίο,ὸ ἀϊπιογί.ΡΊΤα. ΤΙ οοργω, τον. ΠΡτὸ ρτῖ- 

᾿ς στο οσἰρίτε 20. ἐπεὶ τόγε αἰώπαλιν ἐδὲν ϑαυμαςόν, Ετ ργαροίετὰ. μη] 
) 
ἱ Ἡοτγπιοροηος, νά παλιν σοι ἔχω ἴα οἰξ, ἐναντίως " εἰς αὺ αὐάπτιλιν, ἴῃ (πὶ 

ἴῃ 

πιπὶ 

υὐπ 
Ἰλδι, ἦ 

λῳὶ 
ἄκη 

Ῥαᾶττῷ αὐποτίλπη. αὐαίπαλιν αἱ μιοῤῥειγεῖν ἀϊοἴταγ ἴς σα τη πγᾶσθο [16- 
᾿ μοπιαϊέσας αβςέϊο (ληριις ἃ θαῖς ἀεχίτα ρτοδυ τη τὸ αὐώ- 
᾿ς παλν Ηίρροογαῖες ορροηὶς τῴ κατ᾽ ἔξιν, νὰ τγαά τ Θαϊςοὰς Οοπι- 

ο΄ χηρητ Εἰς τὸ τρργνα ς κὸν, Αἰνναπαλινδιρομέω τασαττο. 
ὑνα ποέλλι μα!» ρα!ρίτο. 
Ανασαλσις, ες, ἡ γΙδτατίοναριά Ατ ποτ. ἄς πγαπο,ημαλτῖο » φαδίς 

ν᾽ ἰὰς, Οἰεςῖ. 
᾿ Ἀγασάνιω αἰαπηδῷ αὐασείω, αιιατίο» Δ ο, νἱδτο, το ΠΟ, 

Αἰναστιρεὶς γεγτος, ὁ) τγαηξῆχιις αὐ αὐαπείρομαι. 
᾿Αὐαπαριάζειγγαλιτατγε (ςπτοηταῃγνραξί πὴ ἰγγίτα πὶ ἔισογογπιοτο Ρὰ- 

τἰοτατῃ ημὶ αἰϊαυδηάο δ. ]]ο αν Αι ιοηϊοπῆθις Ορρτοηι, οἰμῖτα- 
τοπὶ ἴς 1ΠΠ|ς τγαάιταγος ρο ΠἸοἶ τὶ Ππητ ἢ αὐ ἀγιμὶς ἀιςςς οτξά 

ο΄ Τι4οπὶ Ρτγοτίοις πιυταιογιης ἰδητςητίμηι, παξτὶ δἰ πη ἀς αὐ } 1. 

δε 
; 

ΠΝιν 
Ἵ) ἢ 

δ 
Πν 
ΜΗΝῚ 
αἰαὶ 
τιν γε πτῖς αὐτὸς, ὃνν αἰποτίως, 

Τῆι να πτιτοέξα ὃτ, αὐακρέστεϑι ἄσμα. Ηςεἴν εἶ. 
᾿Αἰναποιτέω, (ἀτή πι νογίμις στγαάίοτ,ντ ἰη Η Ἰρρίατγία δεῖ εἰς ποταμὸν ἢ 

εἰς ῥείϑρον εἰστέγζειν κ᾿ αὐαπειτεῖν ἐκ εἶσε παι εἶν, Βιιάσειις ἰητογργοτ.αά- 
᾿ πιογίο Βιμηΐως ργορτοαΐ : ἰσουπάμπι Ἐυϊεατία, ἄτα πὶ αὐαπτιτεῖν 

[ «ἂ ετία τ αἴω που οἰκόματος αῤγριώτα κεϊοδχ. 
διγώπαυλα υς ἡ ,κκ" αἰοίπαυλις,τεηυΐεςγτα πη δο, ςοΤατίο, ἱπτογπυὶΠῖο; 
᾿ ξετγία,ανάπαυσις γ[ζατίο ἴξάος αι ςτὶς ὃς οὐτΙ]),πηδηῖο. Υ πο δέ ρτὸ 

᾿ς Ιοτοροηίτατ,νδὶ (υρ Πτογο (ΟἹ τας 7 φαΐ ἴτοῦ ξιοϊπητ,χυϊ ςτῖς στὰ 
᾿ς τὶ, Αγηϊορβαη ἴῃ Β Δη.αὐάπαυλαν ἐργάζε τίς ατο, Οαἱ.Δ4 ΟΪαιι- 
τς, φοη, ΤΒυογαϊά. κατ᾿ ὀϑαποαύλας δεγρυωῆμο,ι, νἱ εἴας ηαϊείσεητες, 
᾿ς ΡΙῸ ἀϊαετίογίο Ῥίδτο ἀςςθριῖ ν νομ. αἱ,αὐ-ἔπαυλαι χτ᾽ σἰωὺ ὁδὸν ὡς εἰ-- 

ὑΠΠ΄ς αὸς συΐγρις ἐγτος ταχιυῦ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς δένδρεσιν γ εἰσί σικιαραὶ ν» ἰά οἴϊ, 
ο΄ ἀϊυετίοσγια. 
᾿Ἀνάπαυμα,ατος, τὸ ες. ᾿ 
Αναπαϑομωνμισομῳ αυϊοίςο,τειίοίςο,τείος Πίοτ,πλς γοργῖπιο ἴῃ ο- 

τ τἶπιπι τοοίρίο, ἀδπο » ςοἴο . τἸητεγαυϊοί ον Οἴςσογο,, υ]οτὶ τὴς 
τιϑάο, ἀογπηῖο, ἱπηπιοτγογ, αὐακχλίνομαι ὡς τυρὸς ὕπνον κοιξκώμαι. [Ὁ - 
εἴδη ἱη Απαςδιαγῇ.υς καμάτου μακροῦ αὐαπεκυὸ μῆμον ̓ αὐαπωύεῶτ οἵα 

“πόνων, ἃ Ἰλοτῖθας [δ ἴῃ οτίι πὶ τοςίροτς. Προγατ. αὐαπέπαυ μᾶῤοι ΤΠ 
εἰσφορών, ας ἤΐφητες ἃ ττίδιιτις,ΠΙ ΕΠ] ἀπηρ τε: σομξεγοητος, τααίς- 
ἴζεητος δῦ ἐχαξειοηΐδθις. Ὠ ςἢςίο, πιοτίογ.. Ηςτγοάϊδ. ἀς σοπι- 

ἸΠῚ 

ἿΠ) 
ὙΠ᾿ 

ἡ δην 

ἀμ αὶ 
μι 

ἡἰ υπό 
ἐφ 0 πιοάο,ὺὴ ὑπὸ χαμάτε πτίχ εἰν οἱηϑεὶς αὐεπαύσειτο. 1το ΠῚ αὐτὶ τῷ ὅπο- 

τς ϑγήσκήν Πάςπὶ ἀε Μᾶγοο ᾿πηροΐατοτε, νυκτοίς τε κἡ ἡ μέρας ἔπηβιώ- 
δ Π,͵)}. σας μιαξ αἰεπαύσττο » γϊ ποξζοπὶ ἀϊέπιχας ᾿προναιχηἴος γηδη1» 
μη Ὸ ἢτοξμηέξξας εἰς, Ὀ]οΐτατ δὲ αὐεπάύετο πῷ βίε γ ναι ἀςξαιπέξις εἴ, 

Ἰτοπὰ ἀοποῦ ἱπχπηιηἰτατογᾷρια Πεπλοίϊμειν. αὐαπαν ομῆνον ὕ δὼργ 
ταν ἀς ἔθετο αυοάαπ) Ποάοησο ἀϊοίτιγ,, οὐΐπι5' ἀημα ἀϊεὶ δίς ποέξὶς 
ἐς ς.. πιραϊΐο {{ἘἸτιιγρετ [1:4 τορος σοητίποητετ' θιιςηςν ΕτΥ ΠῚ, 
ἐμοῦ Αἰνάπαυσις,εως "τα 61 65)γοσγοατί ογίαἰλογὶς γε πο, γςξος Π]ατίογτο- 

ἠδ “εργηνθοΝ Ἀπ. Οὐ τ ΠἸάηι5 γοίρ γατίῳ ὃς ποτα: 1} οἰδι 
ἐμ] - (12. 

Ἀνάπαυςα, ΡετΡᾶετ ὑγὸ αἰέκπευς"α, ἄῤῥητα, οἰνεκλάλητα, ἰϊᾶς αἰαΐπυςα, 
Ως ᾿Αναπαυς-ἤρκον, Εἶτα ἢ σπιιγα νδὶ φαϊτγαηγοταγι οροιτογος, τὸ καταζός 
ν΄ γνιώτων ὅβηφϑεγμα. ῬΟΙ ιχ [10..4..ο(Ἐ ἐτέλπη ἰο σις φυϊοτίς. Χεπο- 
ας ᾿ “ΡΒοη.ἀιοίταγ δί αἰαπαωτύξκον ἀἸοίτιιγ εὐ ᾶπι αι γεσορταΐ ςληϊ- 
νι]  τυτ,αὐακλητικὸν. 
ηὐἡπη Ἀἰναπαύω, μι. σω,τοξοςο Πο,τεστοο, το, ἴηταγπιῖττο, φυϊοίζετς ξοίο ὃς 

ο΄ ςοἴλτς,ἴπ ράςε σοητίπεο.Χ ἐπορῆοι , αὐώπαυε σαυτὸν, Πα τί τα - 
Ἰριιπι ἀ. Μλτιῖι. τι δεῦτε πρός με πάντεις οἱ κοπιώντες χὴὐ πεφορτισμέ- 

᾿ς γοικάγω αἰαπαύσω ὑμαξ, γος τοοτοαθο 4 ταις τοῆς ΠῚ. Ιητοτρ.- 
Τ᾿ εἴδηι νῦ γεαιϊεἰςατὶς. 
᾿ΑἈναπείϑομαι,οτεἀο,ἀςαιποίςο, αἴ οητίοτναιζάιςοτ 7 οςάο. 
Αὐαπείϑω. μ σω (ο]!οἴτο,ἱπίτισο,ἀἀυοονϊπεαςο,ἰηςίτο, ΠΠ]έξο, (ὰ- 

Βοτπο,ςογγαπηρο, ίρε ἀπςονροτίααἀςο. ιΔάεο, ἐχοτο. Αττορἢ. 
1η ΡΙατοιςαπι ἀποῦιις δοςυίατιεῖς, ζοτεῖς γῶτ᾽ αὐαπείσειν ἡμαξ, ῃος 
ποῦς ρογίαλάετς. Ρ]Πτάτο . τη Ἀ Οπλιο, εἰ βέλτερα ἃ δῆμον αἰαπεί- 
ει ρα νδηα ροριμπη ἀμοῖτ. αἰαπείϑεις ἐργάζεῶζ, τς ἱπηρα]οτα 
Ἠοπιίπες ἀσυητοίςα ξιοίῃητ. ΧΟυορ ΠΟ , αὐαπείϑον τα ἐδ νέοις αὐ - 
τὸν ὡς αὐτὸς εἴη, σοβρότειτος ἵπς πἰθα5 ΡεγΙαδάςητοπη (ξ εἷς ἃριςη- 

τς τἰΠιτηυπι. 

. Αἰναπειρκ)ας, ἐς ΧροΓΙ Γι ςητιπ)»οχογοϊτάτίο, ΓΟ Πα Πημηὶς γίῃις. αναΐσει- 
Μ 

Ἰ 

ΠΝ Ρ 

Ἴ 

ἡννον 

(ιϑι 

ἔτι 

μη 

ὉΠ 

Α Ν [9 

δὰν λα μβαὐοιν,οὰρ ογς ἘΧρογ  γοητα,),Ρ]ἰη, ὃς οχροτίπγοηταπη ἔι- 
ἐοτς,4ιοι Τογοητ ἔϊοςι ς ρογ σα], ΡΟΙ ΥΒ Ὡς, τὶ εἰρεσίας αὐάπει- 
ἐν λαμβείειν, ποιρέλ κοντα χρόγον ὅγήτηδες, ἐξ οτίαπη πιςάιτατιο ὅς 
ἐχογοιζατιο. ἰβτη “70 ϑιγαυτικών διμναίμεων χΤ᾽ ϑείλαϑδαν, ταῖς «ἰα- 
σπείραις κ᾽ εἰρεσίαις ἐγ υὑμγαζον. {νυν οάταιις εἰθία! αι Γ᾿ γιβιυηιιπν, 
Ηειγςεῇ. 

Αναπειρβομκαι ἃ πιμηΐα τηρα τοᾷθο,, Ἐχροτίοῦ, Ορογαπὶ ἀο, μολετάώ, 
πηςάιτοινξιςῖο ῬοΓ Ομ] πλγοαρίο ΟΧΡΟΙ πιςηταη, 

Αναισ εἰρας [οἴ της, 

Αἰναπειρρίω, μιαἴσω τιακα, τ) ἀἰτοτ, ποτ, τοτὰ ΠῚ Ἐχρότγίοσο 
Αγαπείρω,πηγνυμι,κεντέω, Ρ: ρεῖγο τγαϊςίο. 

Αναπείσμα τα τητογ ἰσςηῖσα τὰ Ὠπηογαητωτ ἃ [αἱ ο ΡΟ] ]. Πἶδτο 4πᾶγ- 
ἴο, τοὶ 3 αὐαπείσμα τα τὸ υἱῶν ὅϑιν ἐν τῇ σκίμυῇ , ὥς ποτοιμιὸν αγελϑεῖν, ἡ πὶ 
τοιοῦτον ωρόσωπον,τὸ 3 αὐθὶ οὖ αναβαϑιμοιὲ ἐφ᾽ ὧν αὐέβιννον ἐραννύες" 
αὐαπείσμιαι τα αὐντς τὰ ᾿ατο  ἶρο ἰσεηῖςος τυ άςητος, 4υιδι» μοι τὰ 

ἑϊοτία οὐρᾶπα ἰατοητος ρογίο μας {ΠΟ ]ςθαρτυν ἴῃ Πςοηαπι. 45 
Ἰὰς αὐάπφσμὼ ἰάςπι οἷ 0 πεῖσμα αιοα Προ βοατ ξμιε πη αυο 
Αἰϊα]α ἃ γεϊνσάτοτ ὃς ργα ογείγη ἤαιο 10 Ππτοις, 

Αναπειςηρία νη" [μα[οτίλ, ας ἢ ἄς πη διιαϊτοτίθιις οτος ροῆπε. Ατίῆο 
Ρμαηυνεφιπως αὖ μάϑοι ποϑ' ἔξ ξστοφϑ,ξιν δύκης, ἡ κλῆσιν, νηὶ χαύνωσιν 
αὐαπειςηρίαν,αρτλ πὴ αἀ ρογίπρἀεινάμηι ξιοιιηἀ!απ).δῖς Ραμ ας ἀϊς 
χιτ ργσίνι ρους ς τᾶς ὃς Ροιμαίοτῖας, 1. αἠαϊνεις "ρίας. 

Αγαπεις 8.» ὁ, ρα] τη ἔέτυς, ; 
Αναπελάσας αἰαῤῥωδδείς. 
Αἰγαπεριπάζομαι,".) τη ΠΟΥ πῇ γράςονριστογίτα γορυτο γτοάαςο ἰῃ 

πγοηΐθ ἢ), οςορσΊτοὐβκιιοςο ἰη Δη τη Π)γαὐαλογίζομα), αἰαπλιοιμαι, 
αὐανεούμωι, Βα ἄς Ὁ ΠῚ Πλοητ. αὐαμκῆμν ὕσκομαι, σκέπηομαι,, αἰραϑιμοίμίαι, 
Ὠλτττο ἴῃ ἀϊρίτος» ςοηΊρυτον (αϑάμςο. ἰϑυέϊα εἰϊ τεδοατῖο Ὁ 
λεὶς 4 ρεγ αυιηος ἀἴσιτος δἰϊαΐά ςοπυρυζαητ. [ας ἰδ ἐς μΐς]ο 
4ιοης 4 ίμητ ἀρὰ τῃξετος ν δὲ γιτα ἔα: Ἰοἰταῖοπη τοαυϊγιητ,ὥσ- 
σῳρ τινὰ ὄνειρον αἰασεμιπαζό μῆμοι τίυ) σαὶ ἡμῖν δυδωνιονίαν, Ἐταΐω. 
Ομ]. 

Αγαπέμπο ται, Γαπλῖττο, Βι4, (ΟΊ πιθητ, ἱ. ταπηίττον. αἰαπέμπεῶν τέυβ 
δέησιν ρτξοες [αι άοτς, αἰαπέμενειν δόξαν Τῷ ϑεὼ φ]οτίαπι θοο τπὶ- 
θυεῖς, ΒΑΠΙ. : 

Αναπέμπω μι. ψώ,Γεπλίττο,, ἰτογαι ΠῚ ΠυΐττΟ » γαάιιςο » (τ τη ἐπιίττο, 
ΑἸοχδηά. ἡ ρμγοἀ, βόρζορος κινέ μῆν Θ- αἰαπέμπει δυσωδίαν, κι. ἕσετο- 
τοπ ἰρίγατ, ΠΟ οτναἰαπέμπειν χοήματῶ, Πχιττογς Ραοιμηϊας. 

ΑναπεπῆουμῆνΘ-, Προ ξεἰιι9. 
᾿Αναπεπ)ωκὼς » ὅτος ον ΓΟ ρ ΓΙ: ΓΟ Οἱ ἀ{πι815; σα ἀ 15, ρίσοτ, ῥα ϑυμδν, ὡ- 

μελών͵,ἐφροντις ων. αὐαπεσ ὦν. ῃ 
Αἰνναπετάγνυμι, πὸ ἐξ αἰαπετάω, μι ἀσώ͵ 
Αἰνναπετοονύω, κὶ 
Αὐαπετάω,ςχτοπάο,ἀροτίο, ἰαχοντείετο, ρατς ιο ο,εχραηάο, οχρ]ίςο. 

Ἠοι. "44. αὐά ϑ᾽ ἱςτίᾳ λάχα πέταασαν, ἰὰᾷ οἴχ, ἡσλωσαν' αἰαπετασας 

πύλας ρατεξαςίεης ροτιβ5.αὐαπέπ)α μῆψαι ϑυρίδες, ἔςποίετα; ἀροττα 
ναὶ ράτεητος. αἰαπεηῆά μῆμ(Θ- εἰς βορέαν ναὸς, ταπηρίμ ἰπ Βοτεαπὶ 
γογία πα, Ἐχρούῖς ἐτιηλ, ΠΣ] ταις, 1 ΤῊ Ὠγος]. αὐαπεπζα μίθ- 
«οἰὸς ϑεραπείαν͵ αὰ ςιτατίοηο πὶ ἴροητς Ρεοροιΐις, αὐαπεπζαυῆμον, τὸ, 
ὑπλωυῖύον,αὐεωγυᾶοον ἀρ ογτυ), ΧΡ σάτα Πγ. αἰαπσεπῆα μῆμα χωρία, ᾷ 
οἴ, πεδύα, σαι ρόϊις ράτοητος, ἀϊχῖς Υ τ 9]. ἤ 
Αναπέτεια ας,η το ϊαχατίο. ΑἸΙοχαηάςογ Αρβγοά. ὅτο ρτίπιο Ριοδὶς- 

τηᾶτ. δίδω σιν αἰαπέτειαν τοῖς πύρφις νηδατιῖς Γοίεγαζ νυ τ θατίθιις το α- 
Χυτιοηςηι ργ θαυ ογαπλίπα γείσγατ. ἴτοῃὴ δύ ρρύστ γἾ0᾽ πόρων κἰα - 
πέτειαν,Ἰπϊ! ηΐ ες πηφάτας Γοἰαχαῖος, 

Αὐαπέτομαι, οἷο» νοΪο. 
Αγαπεέήομαι ζοαι!Ο»ΓΕΓΟ00. 
Αναπέφηνα,νἱίας Πα πγνν !ἀτοτ, στη Ραγτὶ ςἰρίο, ΧΈπορΠοη ἱπ Αροΐο- 

δ12 ϑοοτζατῖς, ὅτε ὀμνιὶ ἐτε ὀγομοίζων αἴλλοις ϑεοιὲ αἰαπέφῃνά, Ὠγε ΞΟΠ 
ἴζατ πος αἸἴος ἀδος ᾿μγαῖς πσαμς ἠοπιιηαῖο, 

Αἰγαπεφλασμῆδος, 4111 τ σα τοητί σης γαπηρίτωτ,ντ ἢτ ἴῃ ϑαινγίαῇ ὃς 
Ῥιηαριίπιο, ὀϑατεταιῆψον ἔχων τὸ αἰδοῖον. γἱάς ἴῃ γογθὸ Αγαφλῶν, 
ιοά αιγίσεγς Πρηιῆσας : ὃς ἀριϊὰ Αἰτίςος τ ἀναμαλασσειν ταὶ 

: αἰδοῖα. 

Αἰναπέφυκαιρτο Ἔχ ζεις ξιςῖο. Αγ οταῖος ἀς πτυ πο, ἡ τῷ ὑγροῦ φύ- 
σις φιταί τιγας πὶ γῆς σπίλοις ταὶ καλευῆύας ὁμαπερυκία οἰκουμῆμας, 

4145 νοζαπηις μαδιταδιϊος χη ζογς Ειοιςης: ἢ Βα, 
Αἰγαπηγάζογγοἀο,(ςατιτγίο, ἐμα δίδωμι, ὐαβλύξω, Η εἰν", 
Αιναπηδώω, μι σω,ΟΧΊ ΠΟ, Γι ] 1, ΠΟ, ργο ΠΟ, ἀρ τίρίο , της ρτορο- 

το. Γιοϊαη, ἐς ὑροηίὰ 40α: ἱροπίμτη να ]ηις ἴῃ οο ημΐμο ὁοσορις 
{ε νἱάςθατ. κ, ἡ γυύμφη ἢ ὀῤεπήϑδησε. ΑΛ ΠΤΟρΡἤ ἀ0. αηἴς, ν᾿ 3. δὲίστεσας 
“ἱ πὸ 98 πίω κατήλιφ᾽ ὀυθιὶ ὀῤεπὴδ ὑσαυῆν ἕκ μέσων ὀμασυδυσας, ].- 
το ὁ πιοάϊϊς οΧ᾿ σης, Ν Θυγγα Π), ι 

Αγὰπολας, αἱ νἱ Ὀταιίτν ει ἐχοαΠιτ, ᾿πάς ἤπίταπι νογ δὶ Αγαπτῶλω" α- 
γαπήλας ὀῥακινήσας,γτ διαὶ πῷ κόναν ὁμαπήλας εἰς ὕΨ6., 

Αναπίωίζομαι αο 5]οπγοτο; Θ]οΊμοΓο, ἣ ΠῚ 

αἰγαπίωίζω μι Ἰσω, βιΐο οἰγομ πγαξῖο τες ΠΠσὸ γε] ἀτίγαθο, ἰ4ξ χυοᾷ 
δια μηρύομαι, ὁμαὶ ἔγομω ἐκλύω͵ ὀμακυκλύῳ. Ατἠζοιεϊος στο αυϊη- 

τὸ ΑΙ Π1Α].σαρίτε 19. ὁμακυίωΐζοντες ὀϑαλύεσι τὰ βομβύκια, ΒΟΓΙΒΥ͂ 
εἷλ τοτογαυςπάο ἴῃ Αἰ πν ἀφάμροιητ. 

Αὐναπηρία » τηοτηϑτὶ οἱ !ἷς πλατ} τὶ νἰτῖ! πὶ 7) ας νἱτἰΔτῖο σεηςς. 
Ραττις νἱτοῖτες (Ἰςοτ,ίςἀ ργαςίριυκ δολπιὶ αἰ ταυα Ἰαῖῖο.. φυυτα 
4] ̓ φυοὰ πιςιπηθτιιπὶ πγμτῖμτι οἱὲ ὃς ἀοςατταταπ)ν ἀὺς γἰτίφρὲ δᾳ- 

τ 111}. 



140 ΑΝ 
Ῥεῖ 4 ὀῤαπυνρία ἀϊοίτατναιιαΣ νοΧ ἀρὰ ΑἩΙΕΟΡΗΣΙ ἴῃ ῬΊατο, 

μας 

"ἃς νίας Οτατίπας, ΡοΙ αχ το (σοι μάο » τες οττύγααε δὰ ἀ- 

ΠίΠΊι1Π1. ἐπ μι ᾿ 

Αἰὐνάπηρφενκεδ᾽χὶ ἡ, οαξοινΡ τον 5 ἀςθ 111 ποι 
τ ἀφμῶμ γπλας 

εἰϊατας, πηαποις, αϑοφ τὸ αυϑϑῶ τὸ «ταν ϑείγω ἴττ πηρθςν δὲ σὰ πὶ αὶ ΠῚ. 
.ὔ αἴπηρϑς. Ἔχ 40 συπὶ αἰτοτὰ ργιμΆτΙΟΠΕ ἀα πηρϑς » δζρετ ρΙσοπαί- 

σηιαι ἂν ἀρέναθε υναμέϑ᾽ ἰρακαθη νον ρας υτνθαΕς 
τΥ πα. Ρ᾽ατάγοῖ τη ΡυδΠ1ς. πᾶσαι γὸ αἱ κυοῦσαι γι άγκες ἐξέβαλλον ἢ 
γα᾿ πηρργκὶ τέλ 9. ἐδεμία γήϑεσις εἶχε» Ο πλη6ς ΦΩ ΠῚ φασί ἀκ πγυ τος 

τος τπιροτῆξέϊος Ραοτος σἀοραμτ, πος ὙΠ]ὰς ράττας δὰ Πηεπη 

ἴὰππι ρόγάαοι ροτογαῖϑδὶς ὃ ἴῃ ΠΟΙΓΓΟ νίαγραιιτς Χο πορἢ ΟΠ Γν 

(ΟΠ λυαίπηρος τὸ σώμα. 
Ανααυρέω. οὈΐαάο, πγτιο. ᾿ ; 
Αναπίμπλυμι τε ρ! ἐονρτοξαπάοοί πηδιο ἐπιρίεο, ὀὐαπλνρρόμω. Ο τη - 

το ἃς αοςα!λι. ὅσης σοφίης ὁμαπί μπλησιν αὐτδῦ' , ᾿π 41 ΟΒιγίοιζο- 
τας, ]ιαητα [ρίδητια οος προς. ΡΙατατο ἢ π Οἴβοης » ὀῤεσπημι- 
σλησαν φόζε (ὃ ἀη ἢ τοις ἔτι,εος αὶ ἀπὰς ἐγαπτ ἱπατέξί τοῖα τα - 
ξετιουα τι Ρ]αταγο «ἐς ἀἀυίάτοτε, ὀϑαπίμσλησι τίν ἐληϑινίωλ φιλίαν 
ἀπισίας, ἔχοις ντ νετα φύοηας ἀπ ιἀαταν ἃ πν!οἴτίσο. 

Αναπίνω, "τα δσ,μδπτιο,, σοπιθῖσο. ΤἼςορ γαίϊ Πθτο ἀε Ὁ ἀοτίδ. 
ἡ ἦν ὃ οὐαπίνει, λας ἐπλπι σοτη θ᾽ ιητ. Ἰοαίτιγ ἐς νη σΊΕΠΓ15. 
Αἰναπίνεῶχ »ρι4 ΕΠ ρροσγάτεριις ἴῃ Ραττς Αἰ 'αια ςοἢ εξξιιμ ἀϊσὶ- 
τὶ ἀταιις ἀτίσιιτι, ΑΙ οη.ΟΟ τη η1.2. Εἰς τὸ αἷεὲ αῤϑρων. 

Αναπιτραᾳίσκω, ἴτετα πη ν Θη 40,4 γοιιθη 0 ν ὀναπολῶ κἰ «δεύτερον πι- 
πρῴσκω, νᾶες (δειπ40 νεηάττα ἀϊσιπταγιὀϑαπτωρᾳσι μῆνα, τὰ εἰξ, 
ὁῤαπωλέμανα, ποιλίμιευρᾳτα κὶ παλίμβοχα. Ῥο ΠΧ ἰ10.7. 

Αἰναπίτηω, ἀςςοιάονγεοιίο, ἀεοιτη ον ιάσςο,, ΤΡ Ίπιι5 [1 π|,Γο Πρ ἴποτ: 
Ρίας εξ αυὰπι ὀϑακυπῆω, τς πγονασςι πιθο; ἔμιπλὶ σοποιάο. εἰ- 

᾿ γωπεσεῖν 555) τίω) γί, ἀυςα πη εγε ἴπ τογγαν πα πιὶ σοηΠάεγα. Ματιῃ. 
Ἑυαπρο!. ς. ἴτεπι Ματεὶ σᾶρ. οἕξαυο ἀἰοίτιιτ, εἐναπεσεῖν 572 αὶ ᾿ς, 
1ὰρετ τογγαπι ἀἰςα πλοῖο. Ετ 4ιοά Γμισὰς 46 ν]τί πιο 1110 Ραίοϊμας 
ςουπῖο ᾿οααδης, ἐνέπεσε, παι τ, ΜΙ ΑττΒαεις ἀνέκειτο 4 ΧΊτ,14 εξ, 
ἀςσιθαῖς (ἴις τασιθιμτ. Αὐαπίπῆω, Ραθη τε, ρ  στοίοθ, ἀφίρεγο : 

δὰ αὐίππι πὶ τγαης δγτατγ, 4" πηδάπτο άπ ὅς αρυ ἃ ΠΣ πλοτἢ Μέ- 
δοικαι ριὸ νωῦ ἀναπεα]ωκότες ὅτε, ἃ εἰἘ, ὕπο, κὴ νυς ἀζοντες(Ἰη40}τ 1}- 
ἐογρτον ῥα ορϑοὶ κἡ νήφοντες εἰτος εἰϊ» ἀπ᾽ πΊο πες ἄτοηιο πες ν σις 
Ἰλυτὶ ἀγγεξξόσας : [εὰ ἰὰριην ἃς ἀςίῖες » ὃς ππα]ις νεῆεις ἱπάοτ- 
ταϊσητες: πος Οτςεγο σοηςίάεγο ἀρρο ας. 515 οτίαπη Γἰυΐας, Ν - 

ἐξὶ δυτεπη σεοί ἄσγιιπι δα! πιῖς. εἰνα πίπῆειν, ΓΟ ἀοσι!ΠΊθογα ἐρα 5, 
Ἰεριτας ἴῃ Οου ας, ςαποης 5. ΠΟυ 11} ΑἸΟΥ̓́τΔ πὶ. ἀναπίπηειν ΠΟ. 
ΡΟ κατοακλίνεῶχ πππιταγιαυτῆοῦς δυ 144 ν (δ ρτο ῥαϑυμεῖν. μετα- 
μέλεῶχ, μετειτί ϑεῶχ ἡ δἀγτοκνεῖν, ὀλι[ωρεῖν, ΓΟ ονάενα ἀπιπγ1ς ὅς ἃ}: 
τπιιτη ἀςίρο  ἀετο, Ἄτβ θυ. το ργιπηῖο ὅτι τὸ αναπίπήειν κυρίως ὅ7η 

ψυχῆς ὅδιν, δή ἀϑυμεῖν. ὀλιγωρεῖν. ΤΠηςγαΙά.Ἰι Ο ρει πο γικώνάσοι 
ἐπ ἐλαίχισον ἀναπίπῆασι. Αγαπίτήειν ἀξ τεγηισιθιις ἀἸ οἸταγ 4.}}1ΠῚ 
ταπλος δεϊἀοιιητ. ὃς σοτρὰς γε ίπρι πάη τ’ Οα] ΟΡροηιίσυγ τωρφνϑύεἰνἱ 

τοπγὶς ᾿πουπηθετε, ςόίαιιε σογροτε ργορε!ΐςγθ. Ογάτιηυς 1 το- 
ται, χτίοπο ν[τς εἴτ, ῥοθίαζε κανόπιπῆε Χοπορῇ. τη ΟΕ ςοη. δια τὲ 
αἴλυποι αἰλληλοις εἰσὲν οἱ ἐρύται, καὶ ὅτι ἐν τεέξει αἱ χα ϑίκυ ται ἐν τείξει δὲ 
“δον ἐυάσιν ἐν τάξει ὃ ἀγαπίπηεσι.ν δ ἀγαπίπῆήν ρτο “ἀάτςογε τοιηος, 
ἐρέσσειν κὸν οἰγα ολίνεῶς ἐχροῦ. ὅς ἔτ! σφοξαιη γοπιΠπςντ αρυά Π6- 
τηοἰϊ ἤδη. ἀγαπεπ]ώκει 3 τοὶ τ ὐξοδου χιοιὶ ἀσιτάτιιπὶ ἤϊετατ ἐς ο- 
4αιτατα πλίττθη 4ο τεξειχογατ. 

Αἰναπιςεύω,ςουῇβάο,ίρετο. 
Διναπίπναμαι ἀροτίοτ. ἀναπεταννυ εἰν κὶ ἀνάγειν ἀἸ σ ΠτῸΓ ΡΟδῖα ἀναπέ- 

αναυᾶν.ἵΝ Ἰσαπάετγ ἴῃ ΑΙΟΧῚρ Βάγγηαο γᾶα καταψυχεσι τοὶ δ) ἐκ εἰ - 
γαπέτγαιται 5 τε, ἱΠτοΓρ. ἀνοίγονται ΕΠ οἰ γ Ο.νει ὁ ἀναπετνά ὃγ ἐχροη. 
ποι (Ο] ὰπι ἀνοῖξαι ἀροτιτε, (πὰ εὐἰαπὶ ἀνοιμώξαι » (αι Θιιίατιις ἐ- 
ΓυπΊροετγα. 

Αἰιναπλείζω. τί πι Ἂς ἀεοτίι πη εγγατο αοϊο. 
Αἰναπὰ ανείομαι, ]οτ, Ὀερολθης. 
Αἰναπλασις, εως. ὃ, ΔΌ ἀναπλάπω κἡὶ δὲ ἐγειρῴτων ἀνάπλασις, Τοτ πη ἴῃ 

(οπιηϊὶς οδιετί τί τὴ ἱπηασὶ πατι ον σιγαάτιο . Ὁ ατητ} ΝΜ αζαη. 
ςουξοτπηατίο, τεξεξξῖο, ἱπγασιηατίο, ἀιρε Ὁ 1 ρα τος, Βέϊιο, 

τεοτοατίο ν το βογπιάτίο, δἰτογὰ ἰηογπηάγιο, φιοὰ οἱ Ὀαρτιίια, 
Βιιά. Οοπιπηεης. ᾿ 

Ανάπλασμα ατὸς τὸ ἢσαγατί ον μα, πιδη ἀαοίτιπι, σ πἸοητυπι»ςοιη- 
πησητιι τη, ψεύμᾳ. 

Αἰναπλασμὸς ο"} ὁ, Π σ πιοπτιιπ1» 
Διναπλιίἤω δί Αναπλαπομώνβηρο, 4 οἰἘ,ςοπγπλ ἐπ  [ςοτ ἔογπτο, ἰπγα- 

σίηοτ, ας συ ηημ4Π) ντάτ,φαν τούζομκα! ΔΠ ΠῚ Ο ςοηοιρὶο,αὐατυπού- 
(ατεῇηπσο, 4 εἰτ,Ἰηἴζαιιτο, αὐαγφωνω, αἰακτέζω, εβοτπιο, ςἔπηρο, 
ςοηῇοῖο, αγεπλιά ϑνη ὑπὸ τῷ «σηλοῦ ἴῃτο ἀεἰοτγιηατιις εἰς ἀγαπλιήο- 
αι τοῖς ὕδησίίαοις καὶ συμβόλοις αὐτὰς ἰοΠ σηϊάσις ἰπητοτ. [ςία- 
Ὧ115, «ὅὺ ἀνθρώποις ἀνέπλασας ΠΟ Πηΐπος ξογηλαῖτι. Ὀϊοίςοσιά. μδ. 

ῬΓΙΠΊΟ σαριτς 129 .ἀναπλάοσεσι μαγίδας, ἴῃ Οἴξις σοηποίααυς γ.ο- 

Βαητιςοη ογπΊδητ, [ἄς π} ἀγαπλάπεται εἰς κολιύρκα ν Ἰὼ σΟΠ γεία 
αἰ σοτίτατ σι! σοπξογππηατοτ ἀναπλα εὶς εἰς πρχίσκοις 5 ἴη ρα[Ἐ|]- 
Ἰος σου ξεέγης. ςοτξδις,ςοη οτιπάτας. αὐαπλάασω τίωὶ ἐἰκίαν » δάες 
τεβςιο. αὐαπλάπεῶς εἰς κυκλίσκοις, Θαἰεη.110.2.4 Ο]αιισοπ.Ἶη Ρα- 

ς ἤΠος ζουξογπηαγι- 

Δασλεκω,, σοπηςςῖο, γε Ἰ πηΐον δ γί οπη ςο] Πἰσο,βος οἰξ, αἰαλαμ- 
βαίω,τεχονἸπλρ]ἰςο.Υ πὰς 4γαπλέκομαι,[ἀνη οἰτγατας,τορίισοτῖς- 

Αἰναπλέφ,τεπαυσορπαὰς γος ποτο ρογπατο, πη οσσο, βυτον ἄτηπς 

Αἰνάπλεως ὁ καὶ ὁ, ρ] πα» ΟΡΡΊΘτας. Γοἰη, αὐινϑύρων ἀνώπλεως " δεισῃ 

Αναπληϑὼ μι σωχιτηρίςο, ἀναπληρώ. Ὑ ΡΟ] Ιου. μοῖραν εἰναπλῆ σα), ἔτι πα ΕἹ 

ΑΝ 
Ρἰἴσατος μάθεο ἐτγίηςς. Ν Ἂς Τιαραπλέκω, 

Ὁ ἀπο ἢ ἢ 
δάυετίο πα τσο,γεάςο. ΑἸοχαπά. ΑΡΒτγοί. οἱ ἐν ὑὕσασειν Ἀσπολλυωΐνος 
μμε3᾽ ἡ μέρας αὐαπλέασι θιυήίταητ ρογ {π πτηγᾶς Δ 115. ἀναπὰ δυσαντες 
Στὸ ϑεολοίοσης εἰς δ γείλον, ΤΙ αογἀ ἀ:παυΐσαητες. ἐν απλέω «τ᾽ ἃ γεῖ-- 
λον Δ! Θγίο ΝΠ]Ὸ ἢδὰ σο. ᾿ ὶ 

δαιμονίας ἀγάπλεω ποιεῖ ῶι, ΓΟ στο ἷς ἱπαρίοτο. 

Ἔχρίεγοιοτὶ Μη εῆας Αροϊϊο ἀς Ομτοη. σουία! τις τεἰροιταῖτ, Ἵ 
Τόμφοις κὶ σεολόπεοσι πικρίμν ἐν ἐπλησετελδυπίυ), [(λξεαντ. [υτιτ, Ὁ. 
4.ςΔρ.13. μέλλεις π᾿ εἰγαλμ᾽ ἀναπλύσάννουάοτις σοσπὶ ὀχρίεταγας 
οἵ νεῖ οὐ]ςἐξαπιοητα πηι. Ετν πη ἀναπλήτας ἀγαφυσύήσας ἐϑιρέως ἀ- 

γαλαζων ἐκ πῇ Ὡρη ϑ, ἀγωτρήσας: δὲ ἀγατάτορῚ ἃ ἀναπλῆσας. Ετάν 

ναπλὰἥσεις ἀναπληρώσεις. ἵν 011). πολλιας πρκαικφίδας , κὶ ὀλυμπταίδεῖς ἕ᾽ 

ἀναπλήτας. Ατἤϊορ!ι νεφ᾿ καταπυγρσίωης ἀναπλήσει, Ομ] εἰς οὐίσας ἔ 

πιτατο, ΡΊατο ἴῃ Αροίοσ. βελόμβυοεας πλείςες αγαπλῆσαι αἰτιών,νο-- 
Ἰεπίες χιιαπε ρίυ γι πηος ̓ Π] Οἰ ποτ γι πλἸπιθ ας. (εὐ 6 5» κὶ τοὺ λοιπεὶ 
πείντοε ὧν εἰνεπλιη ἅδη, αν σας Ππηρίοτας ἔπογας. 

Αγαπλημμυρεῖν, “ςἀπηάατε,εβῆσυεις. 
Αγαπληξόω, μι ἐσ, τη ΡΙ ες ον ρμοπίο ἔξει οο᾽ν Ρεπίονίρρίεο» ςοπηρίεο, 

τείεεςιο, ἰλδατγο, ἃ ξειὰ εἐναπλοιρωῦ τόπον πὰ ἰδιώτε, την ρΊςο ᾿οσιτα 
Ἰάϊοτα, 1 βιησοτ γίος Πὰς. νον 

Αναπλήρωμᾳ «τος ποι ρΡ]επγεπτιιπη,εχρ  ςτίο, Οἱ σεγ Ἔχ ρὶς πγσηταΠ]», 
ϑοπες ἀταγιταοοίαυτια. Αὐαπλύρωμα , ΡτΟ ε0 Ποιὰ ΟἹ τορος 
ΠΊΘΠτι ΠῚ ἢ ἀϊσογοτασ ατβον 110. οἷδε ϑαάυμφσ.. εἰκεσ (οέπων φασὲ 
Ὁ) κα ἐν Μήλῳ τῇ νήσῳ ἐν τοῖς οἰξορυατομῆθοις τόποις τὶ γῆ ςγπαάλιν ἀγαπλη- 
ρώματα γίγνεῶχ. ᾿ 

Αναπλήρωσις ἡ, Ε ΠΊ. 

Αναπλυρωματικὸς, οὐ, ᾧ τορίΞῃς. 
Αναπλης-ικὸς οὐ, ὦ, πιλάςξιοϊσπάὶ γἵπι Βαΐεης » οι νὶς εἶ ἀχτά πιᾶ- 

ἀευ ιν. ᾿ 
Ανάπλοθο.« ὁ γεςο ας, αἰσοη ας παυίππλ, 4 γοηαυὶρ απο, το πγεά - ̓ 

ται» Ματτιαημ5:Ρ1 οἐεέϊϊο  “ὔ ἀνάσλε γέφυρα ν ῬΡΟΠ5 Ῥεῖ ἤλοπὶ τατος 
πηοάτυτ ἃ παι! δας, ΤἈμονά. ἢ 

Ἀναφλέυβυιδ-, ηα: το ρί τη τι δο]είσοης, Ὀτοίςοτί ἄ. Πτο ἰπσαπάο,πέτ 
αὗϑα τ «δὺ χαιρφιὲ ἀναααλέμῆνον βότρις ἀνγίησε, ρΊρΟΓ τοπηρθις Ὁ 
Δ οἰ ατιτη ργοσγσαῖ γασεηιοϑ. 11} νεττ μη, ἀοςεης, ἃς ἰςίς ραπςς 
ἄἀεη τρυῖο προνῇςατο ἐπιοετσεης. ι ; 

Αναπλόω,ἐχρ]]σο:σηἀς ἀνηκτλωμβσΘ-, ἜΕΧρ] ἐσατις. ἜχΓΠ οἴτες, ἐχραίς 
ἄως, ΟΒι γιοίζοπηας ἱπ ἐρ Πἴο!. αὰ Οαἱ. δεῖ γδ αὐτὸ σαφέφερον ἀνα- 
«’λώσαι. : 

Ανάπλυσιςνεας γἡ, ΑὈΪατ Ο» Μάςτοδ, 
Αναπλόειν τ οπδιι σάτα." σοτιοίμοτα οἰ αεπι. ἀναπλόεσι, οπηοαηξ, 
Αναπλώσας. ἡλυϊσαῃς [να έζιις. ὶ Ψ 
Αἰναΐππνόδυσεις «ως καὶ τείρ᾽ γατῖο, ἃς τείρίγατα ΟἸ οτ. ΑΡροΙ]ο.2.Αὐσου.ἶεν 

ἰγώπνόυσις μογίογτι"αἰναίπαυσις. 
Αναπενόυςίκος νι τείριγα Ὁ ἀὶ Ῥταιἀἰτυιονίρ τα θ1]}ς Οἰοινηάς τε ἐἐνααννόν- ὦ 

πα»... 

φιχοὶ ιδάτυς [ριγαηάϊ. ΝΊΓσΙ]. δρίγαςα]α ὃς ἰρ γα ηϑξητα, τε [ρα πλΐ τοῦς Γ᾿ 
πα, (Οὐ! ἰριταπαίπα, Γτισᾶη, ΑἸεχαπά. ΑΡμγοά. νυ: 

Αἰγωίανγδις- 9.» ὁ καὶ ἡ ἰρατίτας ἐχροις. Ἡ εἤοά. κεῖται ἀνάσνόυς"Θ. χὶ ὥ- ΠΠ 
γαυ δὲς: εἴκων δι, ς-(8.. ἢ Νὴ 

Αἰνατνέω,μ ϑύσω οἰδρ. ἐνέκενδυσοι ὑπὸ τῷ ἀναπνίω τε[ρίτο, ΑΡΟΙΪοπιΑτ-ς Μιπιν 
ϑοηδαι. ἐνέσνεον αρτι φόβοιο, ποτα γοίρ τασλητ: νι] ἀπὸ [ἰραιι4}:-Ὁ ἠνμὶ 
τατ. ΓΒ ἀφινν. ἐνακυνένσοι μυ χοῖο,εχ τοος { ἰρίτλης. δορ μος: εἰνέ- ἐσίῳ 
κυνϑυσε κοικοῦ," Ἔςτφατας εἰ ἃ πτοιθο ἵν᾿ ἀναστϑύσωσι ὠνητὸν γέλωτοι, ὦ ἤπια; 

ναν η2]" [εἰς τὰ οὈ] δέξο το σεητιοτε ᾿αχάπηθητο. Βιι ὠδηις, εἰς δ᾽ ἢ ΠΥ 
αἰαωνέω,ιο τείρἶτο. αναπνέοντες, 5111. ἐν νῳ ἔχοντες » οἸτάτα!ε πος ΟΝ [πίν, 
ΟΧΟ ΠῚ οὶ οἱ οὐδὲ ἀνα ονέοντες το τ βασιλέως ὅγε τοώγμαται διέζαινον ὦ ὑπιπίμ 

οἱ 9. βαῤβαροι χαί περ σιγῇ τοροσιόντας ὁ ὅδ οντο. ἀϊς]τύτημε ανακανέω κὸ Υ πῶ 

ἐν ασονω κα αἰναονόύω, ντ ἀριια Η οὔλ.1η ΠΙλά. εἰν τονάσωσιν δ] αὐῥΐοι Ὁ ἮΝ 
ἧες ἐχαιων,κ. το σοητ, τορι γα δ τ, ἐναπειύσωνται εἰναψύξωσι. ἣ ἦμρῈ 

Αἰνακυνοη ἧς ἡ το ρΙ γατίονρ γάτας, μα Ἰτας» Ἰ 0 ρ γάτιο, ὀκσονουλ, τοί ρους 
Ουτιο Τμισιταδ, 4 Ὁ ΠῚ ἀσςἰ ρίταγ ἀοτ ἃς τε ἀϊτατνίρινα σι! μην. Ατί- Π τις 
ἴλοτεῖ.ἀς πγιηάο, πολλ αἱ 3 ἀνααενοαὶ ἔχεσι κὶ ἀγαφυσήσεις, Ὑλ τα ρῖὉ ν᾿ ν 
τάσυΐα ἢαῦεητ ἐπι τιάαυς νάροτις, ΑἸεχαηά. ΑΡ μοί. διαὶ αἱ εἰ- ἡ ἰκτὶ 
γαπογος οἱ εἰστῶν ἀρ. δζ σ- ΔΓ ΡΕΓ ᾿πίρ᾽ γάτίοπο τι ἱπστγοάίεης. να - Ἧ Ἕ 
«νοἰω) ποικμωνἰριτιτ Ὁ ΠῊ ἀΠΟΊΡΊΟ ἃς γε ἀ0. οἰναφονοίκω ἀυτε Σπολαζεῖν, ἢ Ἢ 
δἴὰς ΔΠΊΠ,αΣ τη θάτιις οςοϊαπηἶς, Ρ]υτατ. ἴῃ Κοιπ. ργο δυτὰ ὅς γὰ- ἐν 
Ρογς Βαιίπις ἀοσερὶτ ἴῃ ερη. ὲ ἥ ἰὸν 

Αἰνάπνοια "4 ΕΠ. ἫΝ 
Αναπόβλητος.ε δ, αὐὶ ἀπϊτε ηοη ροτοῖξ, ͵ ἱ Ὡ" 
δναπύγραφ.,4ἱ αὐτί πιατίοπεια θουοτα ΠῚ Πιογα τη πο Ῥτοίείπις. πρὶ 

εἰ, πες ἴῃ σα π| ἀδευ τ, ᾿ῃησοπίος ἀριά Οτσοτ, ὃς Ἰη ογίρτας ἤν 
ΜἌγτσαι : 4] ἔσγίρτιιγαν πτασ τ: σσηίεις αν ν σέξίσΑ] ποπ (οἰ αἶτες ᾿ν 
ψάττο ἰτδτο ἰςσα ηάο ἐς Κι ὀραδ]. [ταχὺς στορος οπρὲ αρίσαπ-ς, ἥδ 
τος ἐχ ΑΡαΠ 4 π᾿ ϑατη Ὀΐμ πὶ αἰτίματαπη ἀτηπε δὰ Ῥα δ  σαπυτῖςς ἡπις 
Ρτοβτεητιιτ,ης {1 τη ΤΠ στίρτιιπν ραοιις ραποτίτν ἰορς ςοπίοτια οὅ- ὅδα 
τλλτταῦ πγι]ξξαπι. ΡΟΠ]αχ ἀξ ρυ δ σαῖς Ιου ςης ὃς τοφοπηρτοτῖτ ιὲ 
Ὀυς νεξγ ση] πὶ Πἴδτο ΠΟπῸ 9 καὶ τὸ τελ ζρῆνον πο αὐτῆ τελων ἄποτο μὰ 
24. φὴ) τὸ Ὁ μὴ Ἀπογραάφεν. ἐναπύγραφον. [ ιο1] τις» Εἰςις Ἰάε πὶ ηιιοά «ἢ τἣν 
τι αὶ χοίςτιρταπη ἃ ρογτὰ οχροιταης οἰλποι!] ἀτα,, Ὡς ρογοτιπι. ἢ ἐμὲ 
ἀςητῖ, ᾿ Μέωι; 

Ανα "μὰ 



ΑΝ 
τανε καὶ γὐ,Ἰπυργο δα Π]ςν αι ἰη ἄς πη οπ πγα δ Πἰς,, ντ ἀνα- 

πόδεικτος αἰτίαγιπιρτούατα συ ἸΝ ΑΣΑ Π2 πίρεως ἀνα ποδείκτου φαν- 
τ΄ πασίανγβ ἀεὶ ουμς ἀςπηου!εγατίο 1} {τ ἱπιασ ης 1, 
᾿ Αἰαποδείκτως, Αἀμογθ ας ργοδατὶ οηοναδίις ἀςπγοιηϊτατίοπο. 
᾿ς λνατποδίδωμιν μι ὡσω,τοἀάο, οροηάο: ἐξ υμτι» 
Ἢ αἰναπουζό μάνα, υας ἰτογατη Ἔχροηάιοταγ, 
 λ᾽ κιποδίζω, μισω,κν κρι,Γοιτο σγαάϊοτ, Ρ Ἰη. δὲ τοῖγοςο, ΟἿ π11] τοῖγο- 
᾿ς φρο τοσίρτοςο, τοτγοτία πὶ ναάο, γι ἀϊχὶτ (οι Πὰς ρα ἸΝ οἵα πη, 
τς Ἐς, Οἰςοτόσιο 3,ἀἄς Πιορὶρ, τοροάο. Μαςίναθ. ᾿δτο ἰςοαηάο 

Ο φαρίτο 14.7} ῶ ταχέως ἀναποδιστίντων, ΠΟΥ ἢ "5 ἐς ἐς Ἰ]υἷο (Ο]!» 
τς [πῃ πιοῖτὸ ΟΠ Η]»σελίωη αὶ μέχει ἡλιακου πέρατος ἐλϑούσει, ἅτ᾽ ἀνα- 
μ ποδί στισοι. ΟΕ ΘΟΓ. χ᾽ σίω) τῷ Λυκᾷ γγωταλογίαν ὠναποδν ζασαν, ἰὰ οἰϊ, 
Οἀυχία, [τα σου ξαϊοσίααι γοτγοαέξαμη ν ὨΔΠῚ αἰναποδέζασαν μῖς 

τς ἐχρουὶς Βυιάαιις τατγολέξαπι. ΑἸϊαιαιἀο ροπίταγ Ρργὸ τουοςο, 
᾿ς ἄάτεῖτο ἱπῃρο!]ο, ὃς τὰπι αἀ ρογίοπαπη συὰ ηγ αὐ τοηι το ξοττατ Αὐ 
ρεποῆσαι Ἡστοάοτ.κὺ ἐσαμῆ αλλν ἀγεπόδισε ἑαυτὸν, ἀταιὰς ου Γι 
Αἰϊθὶ (εἰ ρίαπι γοιοςδιιτ,α οἴζ, πυαπὶ ἰά ἱτοτι πη ἀϊχῖς, ΕΠ ο- 
πίπ μὶς ἀναποδύζειν, τὸ τε ταὶ πολλ ἶκες λέγειν. κἡ τὸ αἰκριζωώς εἴξε τείζην, 

φαάσιι ἤσαιςητο ἀϊςοτο » ἃς αἰ] σοῦτον ᾿ηαυΐγοις: (4 αιοα ξιτ 
εἰαοτ αὶ ἀπ σοατοτ τοπὶ σιτγιηζ : [χρία5 ἐπὶ πὶ [ΟΠ Ἰταητυτ δί 
τοιοοαῦς ομ1ΠῈ 4ιιο πὰ ἱητοτγοσατιιης. ΖἘ(οΒίηςς ἰὼ ΟτςΠρῃοητ, 
πολλύχες ἀνεπόδυζον δ γραμματέα,Ιὰ εἴξισρε τοιοςαῦδηζ. Α ἃ το πη» 
Ἡετοάϊαη, ἰἱδτο φαίητο, ᾧ ὃ ἐγτωνῖνιϑ. ἔϑτε ρὴ αὔματος ἀναποδίζων 
εἰς τοὐπίσω τοττοτγίως συγτο ατ ἀητὸ συγγα πη 11 γοτγαζίλης γυτὸτ 
ἀϊοης. δὶς Γιοίδη. πορῴλμαι εἰς τούπί σὼ ἀνειποδι ζον,ἀϊχῖτ, τσ πρα]ὲ 
ςεάἀςοτοπ), ποτιεῖς πιίπες ἃς πλΐηιις Ργορτοάϊςητοπι » αι ΑΠ το - 
ττοῖροιςτατ, εγαποδιζειν, εἶξε τάζειν - Ἐχροηάςτο ἃς ἐχαπλίηατς, το - 
ςεηίοτο ἃς τοτοσιποίζεγο, οτγαέζαγε, νῖ ἀναποδιζουῦνα ἀἰχὶτ ΑὨτὶ- 
Ῥθου, τοὶ σάλιν Ἡλμο αναΝ γογπελιν ἀναγιγνώσκειν. ΡΟ Ϊ ΠΧ [1- 
Ότο (ξοιηίο,, ἃς ἀναποδεσαι θοίαϊς ΗΟ πτοτιι9 ρτὸ γοτγουι ῃ) ὃς 
ες πηι ἱτε ναὶ πόδε, οἰ, ἔμπαλιν κ᾽ ὀπίσω χωρεῖν » ἀναχωρῆσω ἘΠ 

δὰ αἰ συγκρέεινγιιο ἃ ποδύζειν ἀἰςοθαῦτινο] αἰαποδήζειν ρτορτί ὰ 
᾿ εἰξτοπιοτιγι:παπη ποδίζειν εἰς Ροἀΐθις πη ςηΐυτατο, ἀὐα μετρεῖν τ ἐ- 
᾿ πριζως υξετείζειν. ὃς ρτο ἐπαναλύειν, ΕἸ οἰ οἰνίτις. ιισὰ Οταοὶ αἰαπο- 
δόζειν,Κ λυ ητῖ,γο εις ρεάς πη, γο βοέζοτε ρεάεπη, Οὐ]. ἰγϑη! γος 
ρη Ρεάοιη» τεῖτο ρεάςπι τοργίμμεις,, ὃς ΑΠ δ] τωιοοᾶγε ἐχ- 

τὸ 
γεποδισμὸς οὐ ὁ, ΔΙ] σοης ἰπηυ Πτίο, τεστο ζει, οτγοστγαάας πιοτις, 

Οὗ χείοϊατίο : νηάς χτ᾽ ἀνάλυσιν κὶ ἀγαποδισμὸν εἰπεῖν, τὰ εξ, ἰπμετίο, 
᾿ς δχτειτοσταάο ογάϊης ἄϊοοτο, ἰά οἰδ, τετόχοτα ςοπιρὶςχίοηεπι. 

4 Αἰεχαπά. ΑρΡἢγοά. να ποδιὲσ μὸς ἐππανάλυσις. 
ἰγαπύδοτος,", ὦ κ᾽ ἡ,πο Ὁ τε άιτις, 514. ὅτι καὶ Φαρεαὶ δόσις ὄξὲν αἰαπύσδὸ- 
πος, ἡ ἢ δόσις γλύΘ- ἡ δωρεαξ. 

Αἰγασύδρας Θ-.γ6 γὴ δ᾽ ,ἰ που τΑ 1} 155 με διωοί μᾶν Θ- φυγεῖν, Ατ τ οτε! ἄς 
Ο χημπάο,ἀϊξξαπη τγαάϊτ ἀδράςειαν, δῇ αἰαπόδραςον ὠτίαν ἔσαν χτ᾿ φύ- 

σιν, Αἀτγαξτιαπη, 4ιαῇ σοφίην αι ἄαπλ Πᾶτιιγα σΘ: ρα ΑτΑ ΠῚ» 
ἀυάτῃ ὥ]]οσς δας γίτατο ἤοσπλο ημςᾶζ, αὐαπόδιρα 9.» εἰφόυατος ν οἰ- 

ράκτος. 
᾿Αναποιΐα, μι ὅσω » ἔοτιιον εβπ οἷο, αὐαπεποιν μήλοις ἐν ἐλωῴῳ αῇτοις, δζς. 7. 

1ιευϊτιςὶ, ραηςς ςοπίρετίος οἷςο. αἰαποιεῖν» τοξογπιατο » τοξισοτς 
ΡΙλυτ. 

Αἰνάποινθο,κ δ χἡὐ δ, ργαπηῖο σατοης,στατοῖτας. Π|Δά. αἰ κούρίω ἀπρια- 
πίω, ἀγαίποινον, ἴῃς τα πποτί δες. αν ώποινίθ-, ἀλύπρωτος, (9! τα θ-. 

᾿Αναπόκρατος ἀπος ἐνιομαι να ίαωας τείροη!Ο τεαγίττοσ. 
᾿Ανατύλαυς Θ-, ὁ, ἄγινς Θ'»Ἱεϊαπας γασδης γοϊαρτατς, εχροα. οἰ] ΡΑΓ- 

ο΄ βυὲιχιο ἔτυϊ ηοη [ςετ. 
Διυατολέω, μι ήσω,γοτίο ἴῃ φηϊπλοντερατονεχροηάο ἰναλογίζομαι, ἀνα- 

ο΄ πεμπεέζομαι,ἀνανεούμω αροτῖο, Αξειυ, Βα. Ομ πηςοτ. κυ νοῦ ἀνα- 
πολέϊν ἷσ ααΐπτο γοϊατατο , αηϊπχαάμπογῖετε, σα2ᾶ ἀς δεηξέζυτε, 

Ὁ ἑαπέρας ἀγαπολώ, νεἴρετί ςοπηπηοπιοτο. ἰγαπολ εἴν, ἔγαςρεφεῶς γάνα - 
τ΄ πῆύσσειν Ηεΐ ΟΕ. Οαἱά.4. 6. 

ἡ ἸΝυπηα νἱἃ τειοϊαίς 
Ἐτίξοιπι ἀπιρασας » ςαοάαυε ἰυμΐᾳ τεῖος. φαϊά. ἰ ναμιμνη ακεῶζ» 
Ῥοπἰτάταιις ργὸ γι πη παγογγοπηαηάςτς, ἀγα μοίοασεῶν, μηρυκίζεῶχ, ΓΒ - 
Ἰίδηυς ἀς δηϊπηα θιι5. μόνΘ- ὁ δαλάοσιθ- σκάρος τω) προφίωλ ἀγαπο- 
λέ, ὥαπερ κὶ τὰ βλυχυτα ἃ δὴ μηγυκᾷται.. Β]ιηιας Πἶρτο ποηο ςἀρὶσ 
ἔς 17. ϑζᾶγο ἀατὰτ ργιποίρατιις » αι] ἴο!ας ρἰΓοία πὶ ἀϊοιτας τὰς 

σηΐμαγε. 
Ἂν ὑπολῆς (ὃ ὥμοις ὕδωρ πίοσων, ὁμοίως ὕδωρ μῆψει : Αἀλσίατη ἴῃ οὸς 

4υΐ ̓ παηίτογ ἰαογαητισθπαητάτγαιιε τᾷ ἔχςετς » πα: ρεγβοὶ πο- 
. αςσιητ. σι]. δὴ τ ἀγίωυ τα πογέντων. 

᾿Αἰαποίλησις, τως ὃ ΠΟ πιπιοπιογάτί ον γοροτίτο» Δηἰπχλάἀμςτῆο, ΟλΖα 
ἴχρε ρτο ἀναφοροὶ ρουΐτ. 

Αἰναπολητικὸς κε, ὁ τοισίαςηάὶ ἔς τάτοτη μα εης. 
Αἰναπολιηκοιώ εἰδωλον τοῖς δουυτ ύλοὶς 5 1 425 καρτοινῦ ,οἰνακρρταλονώ,, ἀ1- 

φίτῖς ηἰ πλίτιι πὶ ΡΟ Π ςς, ὅς πης αἰ ογοτορίταπι ςἀφης, ἴξ ἃ (οτ ε πᾶ 
Ῥοτίτς ,ἀἰυ Π πὶ ὧν  ὐτολρκοιιῶ , γτ πα όταγ ἀριιά ουπάεηι ἱπ γοςς 
ἸΣαρδανάποιν Ὁ. δὶς ΘητπῚ Ἰδὲ τὸ γδ ἐφεςηὼς τῷ μύεματι ἔγαλμα ὑπὲρ αἱ 
γαφαλῆς ἔχον ταὶ χέρας πυποίηταὶ ὡς αὖ ὑστολοηκοιωῦ τοῖς δεικα ύλοις, γα] 

Ῥοτίιι5 ὥσαιγ. ϑατβληαρΑ}} σηΐ πὶ νοι ρτιιαγὶ) το ρὶς ἰςρα!φίτο ἰπι- 
Ῥοῦτα εγαζ ἔϊατιια πηδηῖθις ἔργα σαρατ ςἰατὶς ἀϊ σ᾽ τίς φοηοτε- 

᾿ Ρδης αιὸά ἀΐςετς σοηζσι τς Π|ς τ ἀξρατίιις τὸς Βα πηληᾶς μτὶ 
ποτῖς οἵϊς ἀϊρίτοτιιηι ογερίτῃ: 

- 

“ῃ 

“ην 
ῇ Ἶ 

ἌΦῚΝ 141 
Αὐαπολὄγητος,μγὁ κ ἡ, ἱηςΧΟι ΒῚ]15)41Π ἀς ςηἀ πο ροτοίς, (ίςετ, 
4 Ατιῖς 5. ᾳ ἔς ἐναπολόγηγονγδζρ, ΡΑυ]ὰ5 δὰ Β Ομ, οὰρ. ρΡτίτηον 
εἰς τὸ ἐξ) αὐτοιὰ αγαπολογήτοις,ντ ἥητ ἐριϊ ἱποχουίαθ ες. 

Αἰὐαπόλυ τα, τοὶ, ἡ ἢ Αἰ] τα, νἀ Ὁ] τα, ἱηἀ ΗΠ ]ι}01114, Οἱςετ. ἰηίο- 
Ιωσια, Ομ ἴηι}. 

Αἰὐναπόμοιτος,κ, ὁ καὶ ἥγποπ ρογπιίχτας,  πιργοπαϊ σις», ΟΩἢ}, 
Αναπομπτιζὸ μῆνιν, ΕἸ οἰγς ἐν ἀναπολήσει γινόμῆνον, ργοηθο [αρτὰ ἀναπεμ 

παζόμϑμον τεζϊίυς. 

Αἰναπομπλ ϑυσαυρών, ργορτὶὸ [τ ηπι αὐἱΠο, οβοἤϊοηεπι τοίβατον 
ται γογτῖς Βυι. ηᾶπν αι] ςΗο ἀἴιητ Τὑ τι πὴ» πυῖτγαοῖ τογγα ΠῚ. 

Αναπόμπημος Αι] ΓΟ ΠῚ ἐ ττίταγ. Γαιοίαηας ἐς ᾿υξλυ ,αἰναπόμπημφι πελιν ἐς 
σὸν βίον ἀφικνοιωώ ταρὶπ ΥἸ ΓΑ ΠῚ τογη ττὰ Πὐο τυ ΡΟ Ἐ Ιπλ το ἴῃ γιατ 
τοάςιιης. ὠναπόμνπημων ἐς τίω) ἐταλίαν ἐνοπέμοψαι τίμὴ δήκίων, ἰητορσταπα 
ολυίλην ἴῃ [τ] Ἰλ την τ οἰ οἱ, ὠναπύμπιμα δώρᾳ, , τὼ ϑυποςρερ 4 μῆνα, τε - 
ὨλΠΠ1ὰ ἃς τορι άϊατα ἰοη, 

Αἰναπομπὸς, ὁ πέμανων εἴγω αι Πγ ττὶτ αὐ ἤπροτος ΖΕΓΟυΥ], Βειῆς, ΑἿ- 
δωνειὲ δ᾽ ἀγαπομπὸς ἀνίει δαρεῖογ. 

Αὐγαπόν πῆ. ΜΠ] οτιις, αι} πλᾶηῖις ἡΟ ἢ Οἰυἷτ, ἐπηρυγις ὃς ἰογάϊάδας, μὴ 
γιψαάυῆυ-, μηδὲ πλίυας ταὶ χεῖρας ἀκοίϑαρτος. ΑΥΟρΡΉαη. αἱ τ' ὅ31- 
πιὼν ἃ ζωμὸν ἀναπόνγ ιπῆϊΘ- λαρνγγιώ εδὴ ῥήτορας " εἰγαπόνικστον, 5.1 ἀ..ὦ-- 

γεξάλεισστον. 4υο ἃ αἱ ἡοη ροτεῖν, 

Αγαπος,«, ὁ, ΑΏΔΡαΙς» Βαυπΐας 510] 1πτρτίπια δγοαΐ, ΤΕ ςοοτίς. ἘΔγ]. 1. 
δ. 7.ὃς Οὐἱά,ς. ΜοτΑπλογρἢ. 

Αναπύςατος,ηαἱ ἀε(οἰίςετς ποαμῖς. 
Αγαποτυ ασμιὸς,α, ὦ, ΠΡ ̓τίτι πα οὐ πὶ ἱπιρ] ογατίοης ἀϊατηΐ δυχ ]]} : γε 

ΔΠΡ]ἰοῖτογ ἀϊυΐπι ΠῸ Παἰηἰς ἱπιρ]ογατῖο. οτος, 
Αναπότραπτον͵ ἰνεξάλεικστον, ἄς ς Β1]ς, Οὐ 4. 
Αγαίυρᾳσις, τος, ἡ, αι{Π γδπιοη ἀἰτί οἱ ἃ πὶ ἀναπεσηράσκειν οἴ ἀγακνάλ εἶν. 

νηάς ἀγαπικορᾳσκό μῆνα ἀϊσπτὰγ, παιλίμιρᾳτα κὶ παλίμζολα, ΡΟ] Χ 
Τρτο 7. ᾿ 

Αγαφρῴδομω,οχίσο, Γεροίσο. ΓΘ Ρετο, 
Αγαωρᾷηω, μι ἕω, κα. Κοὶ, ἀναιαρ φτω χρήματα ροςηἴἷᾶς οχίρσο, ΤἈμογά. 
Αναωράω,ρεῖ ἰγησορεῃ ῥγο ἀγαπεράω, ροηςτγο, αὶ [οτο,ρεγτεγορτο. 

νηᾶς ἀρ Η!Ρροοτ. ἀναωρῆσαι, αιιοι (αίςη. ἐΧΡ. οἰνατρῆ σαι, μ- 
πρῆ σα. 

Ανατρῆσαι, Ὁ ἀνατρήϑω » αγαφυσῆσαι, ἐμπυρίζειν, ἀνακα σαι. Ἡοτηοτ. 
ἰνααρήσας δείκρυαι. σα τ (αι ρ ΓΓΙῖς ἃς Δοθο τα οβπιη ὃς ἰΔς ἢ Ὑ πηᾶ5, 
δαχρύ ὧν πλῆϑος πρρϊέυβνΘ-, Ὀιάγου, 

Αἰνὰ πρόϑυρον τετεχμυΐθον͵ εἰς τὸ ξορύϑυρον βλέπουν, Ἰησαίς Η εἰν εἶν. τα- 
[ριοίεης [πη επ ὅς φάτ πὴ ἀδιήσι, εἰ μΆ ΙΩς γειίις ςοημποτία τη 
Ειοίςτὰ μαδεης, τοιοῦτο γδ τὸ κῆρ ἡ Ὑ7δ νεκρῶν ερ ϑέστως, 

Αἰνάπῆωςτον, τὸ μὴ ὦ ταῖον, "εἰο πὶ 40 ἃ ἀπῆαι στον, 
Αὐναπταομα, θιιοἷο,, (τ! πὶ ν οἱο,γο το, ϑορ μοοΐας. πϑοι χαρὴς δ᾽ 

ἀνεπ᾿ τούμαν, Ποτγιςὸς ρτο ἀνέ πη 1 4 εἴϊ, ὡς ὑπόπτερος ἐγχυύ μίω, Εἰ 
οτίαπη δου Ἐὶ 2, ἀγνεσ' τοί μέ: νἀ εἰγκαν τῶ αριιά Εμήζατίι. οἰταησ 
τοῖα ἅπης ἰοσιιη ἰεϑίταν σϑδαχαρὺς ο, ἀγεαυτόμίω : γηάς ἂς Πυά 
ἀνα τόμ Θ- αιοΐ ἀρμᾳ Ατηϊορ δη. Ιεσίς ἴῃ Δ θεῖς 41} ΠῈ ἀνα - 
«τε μῆν Θ- ἰεσὶ ρος. ΡΊατο ἐρ 0]. 7. ποϑων ποϑὲν ἀναπ) (ῶι, ἃ- 
᾿πρδὴς σαριδις ἀμ οἷαι. αἰνοι 7. ὧδε ες ἃ ἐραγὸν, ἴΏ ςααπι ἰωθυο- 
ετῖς, 

Αναπερῴω,ΔιιοΪατο [οὶ ογ»ἄο ἴρο πη, αττο ]ο ρα θοηα, εχοῖτο ἐδ πιὲ- 
τὰ αττο ΟΣ ΟΠΟΡΉ 3.ἑλλίωικων. Σ 

Αἰναπῆιωῦ αν,τει! οἱ ατς, μος αὺ ἀνά πῆημενς] οἰγίσθημι, Ο ΒΥ ΓΟ τοπι- 
δι᾿ ὕδατος ἀνατῆίω ὦ κὶ «δὺ ἐρανοιὶ υὸρβίωαι » ἰαδιο αγς ἐχ 4414 ὃς 
ςἴμ) τγαπίσεηάοτγα. 

Αἰναπῆησιοκέγας, ἀρ Η εἰν οἢ ὁ ἰκτῖνίθ., τα ]αὰς. 
Αἰγαπῆικὸς, οὐ, ον ησοηάεπάὶ γἱπι μαῦςης.- 
Αναπήέομοι,τιρεῖζο. ἐναπ)ουϑεὶς ωρὸς τίωὐ φιλοφρφσιωίω “ἡ γίωυαικὸς,ςΟ. 

πηΐτατο ΠΊ]  ογὶς οὐ τι ρεξμέϊις. 
Αγώπίομαρρτο 4]Πσο. Ευτὶρ ἢ Μεάςα, ἐκ ἡ δι΄ ἀνα ψόμεϑει αρυμνή- 

σίω» κοίλων, ἴτο τὴ ΡῖῸ κεῖμαι" ΑΡΟΙ οη.:. Ασροπαιτ, ὠνοίπομαι ἐν χρας 
μοτοισι,ὕτο εἰμὶ νετίοτιία πι. Ῥτο ἰηάυοτν ἰθτο ίσχτο Εριρταπι. 
χιοσᾧ πἰωὶ ς-ἔρνοις νεζρι σ᾽ ἀνα πῆ ομῆζη ἀγα πῆ ομαι τάρζΘ., πγεζιο, Απ 

Ὁ ῬΘΠ]ον.. τρί᾽ ἀναψομαι,". φόξον πίε ϑη σοίμαιν 
Αγαπῆθ: ὁ αἴ ληπῆθο, ἐπίας: Θ-, Ἡ εἰν ον. αι ρτεϊιοπάϊ ποιαῖς» γε] ποπ 

Ρτεθυίας. ς- 
Αἰνάπῆνξις «ως, δ ὀΧρ τςατίο ἀφο! ατατίο, ἰναπυξις τ Φόματος, Πΐατιις ο- 

τιν, ἐνείπ]υξις, ἑρμίωεἴα διαστίφησις. 
Αναπ]ύοσω μιξω,αρετῖο, ΚΕ Ἀγ] ἴα Ρετῇς. Ἔχρ᾿ σον χραη40 ν ἀϊξεγ- 

Ρο,ἀηΐξοο. Ευτὶρ.ἀναηγύξω, ὄθηδείξω " ἀναπῆύοσων. δεκεμφρίζων, δια- 
κεάγων͵ Γιςας ς4ρ. 4- ἀνατῆ ὑξας τὸ βιβλίον,ο πη Ἔχρ! συ Πἴςτ Πθγιιπη. 

Αγαπῆνχὰὴ ἀνατολή, ἰνατῆυχαὶ ἡλίπ»οΧΡΙἰςΑτίοης9 50]1ς, ἀναπθοχὴ κόσμι, 
δυηάί τερ]σάτιο, Οἱςοτγ. 

Ανάπγυχίθ-, οἰ Π}15,Ρ] ἱπιλατ ρατύϊυς, : ᾿ 
Αἰναπῆ  ωνεχρυο, οἰϊςῖο» ΑΡΟ]],Ατρ ἀοςυίατ καγχλάζοντος ἀγέηυς κύ-. 

μᾶᾷᾶτος εἴχνίω. ᾿ ς 

Αγάπῖο, με ψω,ἰπςοηδονρεηάο.ΑΠ]Π Προ, Δ ἀϊιπρο,τοίυἱξῖτον οχυ[οῖς 
τονἱά εἰ, ἀνεγείρω, ἀνα ζωκσυρω, ἀναῤῥιπίζω, Εμτιρίάςς πη Μοά. φῦλον 

δ᾽ 9 αὐχῆς ὑξαιοόμιυ θ᾽: νέφίθ- οἰμωγῆς εἰς τάχ᾽ ἀνάψει. ΟὨγγίο ἴοτη. 
μηδὲ τὸ κοιμηϑὲν ἤδε πέγϑος ἀνοεί αι πείλιν.] ἐτανη τὰπὶ (Ὀριτατ, Ὡς 
τατῆιαν οχ!υοῖτος, Νομηὰς ργὸ αἤοίοο δέ ἰηςοπάο ἀοςερίὶτ σαρ. 
4.1οχηηϊς, νη. μή ὄργια βωμοῖς Ῥγο 4111 ον] νδτο ἰξοιπάο Ατρὸ 
παυτ, ΑΡΟΠ]οη. τῇ κὴ τὸ πρυμγήσι᾽ αγῆ στο,» Δά αμλπη ἕμπες Αἰ Πρ ατὶ 



Ἂ «ἢ; 

142 ΑΝ 
τ πον ; 

εἴδηζ. ἴτε πὶ ἀϊσατε βσοϊῇοατ, Πσπλογ,Ο ἀν γπολι δὲ ἀχίχμοῦ 
ἀνῆψεν ἀϊολαϊτ, μέμψιν γάπειν τινὶ Ἂς ἍΠ΄410 σο πα» ἰϊδτο ἀϑο- 
πο Ἐρ σ απγ τη. σσὶ μόμεψιν ἀνέπω. ἀνά πω μῶμον» ποταπι ἱπιο. 
Ἡοϊπετ. Οαγ 1 β ἐϑέλεις 40 κε μωῖμον ἀνάψαι, "ἃ οἵδ, αἶδιϑεῖναι »αδει- 
ποιῆσω ἰπαιῖς Ὀτάγηκιι, ΡΟ ΙΟ.2,. ΑΛ ΣΘΏ ΑΕΓ, τὶ νυ τοῦ τῦστα Κη τ 

σε ἀνη π7α!5 οὐττῖθι τ ΠῚ πλα τι ἀοϊοτος {πητ ἰσαίτι} [τοῖὶ τγδαο, 

Δσοορτα πὰ τεξογο. ΡΙαταγοὶι, ἀυτῳ τίωΣ χάριν ἀνατήῆων. Ιάςπι ἱπ Ρτο- 

:πι ἀν π)ον ταὶ πλεῖσα τἿδ γειικών εἰς τίω) ἧραν, ρίατι πγὰ τὰ Ὠπρτίας 

Ροιτεποπτία [πΠ06] ατετιδιθθδητ. Ἰάταιτα Εγέατρο » τῶ αῤχίμ 
τὴ πίω αἰτίαν ὁ πολιτείας εἰς ἃ ποόϑιον ἀνῆψε » ριιδ]ισα ταϊειτατιοσις 

Ῥειης!ρίαππι ὃς οςἀαίδην 1π Ῥγείαίοιι πὴ οτγάσα!ατη γα ΠΣ. [4ἐπὶ1- 
Βιἀεπηρανῆψε σπείσης νομοϑεσίας ἔργον εἰς πἰωὴ παιδίων.» τοτῖτις ἰεσίτις- 

τη ἰοϊειτατοπἷς παμπὰ5 ἐοίθοις τη ἀπ ρ]τηΔτη. [ἄφπη ἴῃ Νυ- 

τι ἀνάποντες εἰς αὐαν διμαμιν ϑεού τὸ «ἱοὶ ταὶ οἡνέσεις κἡ παὲ τελδυ- 

σαὶ τη Ψ ΔαΠῚ Ψ᾽ ΠῚ ΠΗ ΠΥΙΠῚ5 το εγσητῖες ]ιας α Οτατι οδιτύτηας 

Ρειτίηρηζ Αναπῆειν ᾿τἴν τη Πρ! Ε] τ ετη ξισοτς. το ἱησςηάονάςπὶ 

τη Οαγα ]]ο, στρ εἰναπῆδυῆυον ὑα ὸ τἥδ περέϑνων, Ἰσηὶς ἃ νἱγστηθα5 
τυγίις ἀσοφυ τι ἀν π]ομφι,, ἀτάσο ποοηάοτισουῆλστο. ΡτῸ (α- 
[ρεπάο,ντ ἀν π7. αὐτοῖς » «15 ἀϊσατις εἶ, ΡΒ Ποἴγατας, οἰνα ψάμμον 

τὸ πλοῖον, ρα αὸ ἠσαΐσίο. ἐν ἀπήω τὸ τγϑῦ μα [ρίγιτα πη τγαῃ ον Α. 
τηζοτ τη Ργοδ ς π. Σ 

Αυώηηωσις»ρτορτῖὲ ἀεςιδιεῖο,γεσυ δ το, σοι δ τῖο ἰτῷ τοίρὶπασῖο. 
ἴτε αν ὄκγησις»Δη  Π.8ς ἰάσεης ἃς τε πΠἶας: αὖ ἀναπίπλω, Βα. (ΟΟ ΠηΠ1. 
αὐιςέξιο δὲ ἀςθη τατῖο ἀπ] πλῖν ΟἸςοΓ- 

Αὐνασιωϑοίνομαι πτοττορΘ,ροτοιιπέξοτ [ΟΠ τἰτοτ. Ἡογοάοτζ. ἀνασίω - 
ϑεάνομαι ὃ ποιΐσαντα,(ς εο 411 οἀϊἀΠἴετ ρετοιιπέϊοτ. 

Ανασυρόω, σςεηάο, ἀτιζος. ἐς πιιηάο. 

Ανάσυςος,ε δ κα ἡ, άῖτος,ν αἰσατιις,ρατοξιξξας, ἐκου ὃς, φανερός. Ηο- 
τυςοδ οἰ ἀςπὶ ́ υοαιις ἀγάσυς:α ἴμητ, εἰνη κα εἰνεξείκους α,, ἀνεκλ οἰλη- 
σπανϊααιχ τα, ἐπ ξα οτ]14. 

Ανακσωλεῖν, αὐατπουρῴσικειν, τα πὶ νεράετα. 
Ανάκστωτις 1 τις τοσιρτοσατιο, ἀιςοἤις πιατὶς, ὄμασωτις, ΡΟΪΥ  .Ὡρο- 

σσδυκων πἰ αἰαπώτε(θ- καιοθνγεχροξξαης πγᾶτις τεςο Τιπα ἀϊ σῖτα διι- 
το πὶ ἀΐμεσωτις κὶ εἰναίπωτις » 4ιια{! οί ποσις » ΘᾺ ΠῚ πΊαΓΕ ἔς 44 ας 
τοίοτθοι : οιϊ σομτγαγίμ πὶ ἡλημμυρὰς γοιπὶ πλατα αἰ τ ταις α- 
Πιιατ. 

Αναράβυλα τὰ, ἢ εἴ οἷ. ταὶ μη) υξεσιήνα,, ας: ταί ὃς ροΙ τα ηοη ἤπητ. 
ἀξίηλα γὸ τὰ δέρματα. 

Αἰνναραϑαγῆσαι Η ἰγοῖ ὀθαψοφῆσαι ὀβααυδῆσαι. Πγερ᾿τῇ ἔξα (Οαἴτιιπι 
ξάετο,Π, οά]ιτε, 

Κγαραίσω ταὐταῶς ἐδιωυά ὥς, οί ΟΕ. ἀεῆπετς ἀοίοτς δβῆςΐ, πιο] υ1- 
σα]ς ( αρογο νάεν μού ΠπΊρ| εχ ῥαΐται ἃ ῥαΐζω. 

Αἰνόοακτοςρι δ᾽ τους δυμόσι(» Η εἰν οἢ. 
Αὐαρκῶχ . διαλύειν πίω) γγυονβύίων ἀροὶν γΣ ἱπηρτασαϊτι οη ὩΣ τειιφρατα ὃς 
ἐχοϊπεγενν ἀσῖη αὖ ἀναρρίομαι. 

Αιναῤγυρος. ὁ, φαΐ ρεοαην σατετν ει ΠΗ͂ δ᾽ εἷς βασυ τατος ἐδ. πάατ. 
Ριατινόμ γιαλέσιοι δι ἐκ δβ' ποτ᾿ ἐγγώοντο ἀ χουσέι τε κὴ ὀθαίγν ει ὄντες, 
δυτὶ ἀτσευτίηις ἐχρεττος. 

Αἰναρεῖνγ Πα! σεγεςοποίρεις, Η οἴ οἢ, ἐμέλ γεῶι κυϊοκεῶν, 
Ανερϑρία ας οἰ πη θοΟἸΠ τᾶς. 
Αὐγαρθρίθο καὶ δ κα ἡ, γπα]ὲ δετ σα ]ἀτις»ΠΟη ἀγεῖςυ ο Πις. ΡΒ] 1, Τη ΒΓ ΠΊ118, 

ταϊηις σΟπιραἕζας » ἀττῖσυ]15 σατοῆς » ἀτται τη Ὁ. πεῆοΙΟ σασοΠ5) 

ἱποχρίδηατας » Ἱποοηΐζλης, ἐτον(θ-, αἰ ϑνεγυὶς, Ἑυτιρ τἀ. (0 Ὲ ἀτριδυηνὶ 
τὸν ὅς ρτο (ὙΠ συ} ττογα ἀεεζ,δας ΡΓῸ νοτία ουἱ Γγ}]αρα. ὀδω - 
ρα ἀτύκωτα. εἰμέριςα, ἰπτράνωτα. 

᾿Αναρεϑμέομα) οι ο  ππεγοφ πα πιθγο,  ογη ἢ 
Αἰναρίϑιμητος. ἐγ δ» ΠΠ αΠγο Γαΐ. ΠἸἰςυἱ ΠΟ ΧρατΑ  Πς., ΟΕ] ἴκειρφς, ἴπηπ1- 

τηστίις ὃς ᾿πππιπγεγο ας, Ρ ΤΠ. ντι πη οπίις ἴη ἢ ἴτας, 5 ο ρος], οἰ πον" 
ὁ μακρὺς κἀναρίϑιμητος χρόγίθ- φύει τάδηλα, ἡ φανέντα κρύπ]επα νὰ «ον, 
πολιξ ει ῃγρειδο!. Πεγδοϊ ταις ἁριά 5014. εἰς ἐμοὶ αἴγϑρωπος τρι- 
σμιύριοι οἱ ἢ ὁραρίϑιμητοι. ἐδεῖς" ταιύτα οὐδ κὶ αϑοσὶ περσεφόνμ. ἴτεια γι- 
Τιονία πα] απηοτο Βαθίτα, 

᾿Αναρίϑιμιον, ἐχϑρον, ἴσας νο ΠῚ ΠῚ ἐναρίϑιμον φίλον, 
Ανάφεϑιμος,ε, δ, Πα ἴον αιὰπη ντ ΠΙΠΊΟΓαΓῚ ΡοΠ τ τ ποη γος ρὶτ πὰ- 
ΠΊογα τα. Ν 146 εἰγαράϑιμητος. 

Αναριπίζειν, ΕἸ οἴ οἤτο παριίασειν, ἐκσείειν, ρτο αι ἰῃ τὰ ἀιιρ ΠΟ! ρ [τὶ - 
ΡΓΏ ΠῚ εἰναῤῥιπίζειν. 

Αὐνάρες Θ. νοὶ βοῦς Αναρίςητος εἶ ΤΩ ΡΥ ΗΝ, μη ἀτὼ ἐρικτηκᾶς, ΑΥ το - 
Ρἤση δια ἡ αἰγοραξ τρέχω ἀναρίς "τιν. Μοπαηϑογ τρια δυϊά βε- 
λόμβυθ- εἰναρίςτοις κἡ πυρὸς τὸ μέλλον ἀπέδασκθύοις λαβεῖν ἐὺ ὑπεναν- 
πιοὶς. 

Αναρίτης ν Ρ᾽Γοἰς ἀς σαπεγς σοηοἤατιιπη ὃς οἰζγσογιπι 411 ἀο!ἐσάτας 
Φχηττ,ςορα]5 αὐ μαγοίζίτιπος νὰ πογῖτα; ἱππατατγρτοριογεάσιες 
αἰοιτατ ἀναρίτης νὰ οἶδ, ἐνηράτης, ΠΟ ἢ ἡᾶτα 5, γοσάταην οτία πη ἀναῤ- 
παφιδν οττ ἢ πη ἱ 116] νΟσαητ φοηῥίγἐ εἶνε. Ἡ εἰν οἷ. ἀναρίσης ζωον κο- 
χλιώδες ΑἸ ΘΠ ἰδ τὸ τοῦτῖο, σα σΊ εἰναρίτε μέμνηται τ βικος καλεῖ ταὶ 

σ᾽ ὁ ἀναρίπης καὶ ἀναῤτας κογχώσες ἢ ὃν τοῦςπεον, ὠρρσέχεται ταῖς πέ- 
ρας ὥσπερ αἱ κεπείσδες Ηρώνδιας δὴ ἐν σίω εργαζουδύαις,τοροσφις ὅκως τίς 

χοιράδων ἀγαρίπης. ΑΞ Σ᾿], ἴῃ Ροτς » τίς αν ρει σαὶ νήσοις ἀνώρετο- 
τρρφοις εἴρηκαν,ος οἰ, αἰτεῖσος ἔδιι παῖγισος ἀπατγίταγα τι ἔμπης αὶ 
ἈΑὖὸ φέρησιν ΟΧΙ ΔΙ δη τ ἀναρἑ πίω ἀϊςοὶ αι εἰ γηρίτίω. 4! ΟὨἸ ΠῚ ίςο 
Ῥυΐ: ταητὰπα αὐ ματοίζατ,ηος γε ποτίτα ἱππατει, ὠγηράτίων Ετγπι. ἃ ἸΝηρϑις ἀφα Π]ατίχηὴ αἷς, 

ΑΝ 
Αἰναρκαῦ Ἡείγ οὗ ἀνυπότροπον. ὯΝ, 
Αἰνάρκτος, 4, δ καὶ αγλα Πὰς ἡπηροτῖο Τρἱεξξας, Θορμοοΐ, ἀἰγυπόταντον, 

Εείγςι. ᾿ ἢ 

Αἰναρμδδεθοποη ἸΔοποι:ο ὙΒΘΟΡ 1]. [10.1.1 τ τῖτ.23. ἴησο ἢ 
πίθας, ΟαἰπτοϊπςοσταξηςΡΙτη. ! Ι 

Αἰναρμος ἄνιοη ἀπδάγαγογπου σοηστιιοτς ΡΊάτο ν μ. δ), ἐν 2 χηματε, ἔ 
γέμου ἀγαρμος-εἰ χεγρμήναν πο σοΟπΠΘηπιητ. ἶ 

Αναραος ἕαγας ὐ,ἱπσοηστοςητία [ἀξελητ. Γη{τ|τ. ΠΡ τὸ ς.σαρ.1.4.ποοπας 
εἰμ πϊταςπσοπρτιμτας, περτίο, ἀΠΠογοραυτία,α  αγάϊτας. ἀαρεπέα,, 
Ῥίατο, εἰς ἀναρμος-ίαν χἡ εἰωρέκειαν ἐκβάλλειν, ἰά εἰς Δ Γατάϊτατὶ οἴῃ 

ςουμοιϊοπτισάας (αθιίςεγς τοπιογὸ ςἀςπάοτῆς Εἰοίπας. : 
Αἰναῤιμος (Θ.,ν οὶ κα ἡ Δ Πςοτο,᾿ησοησταις:  πίζί τι, ἱπασπιηξις ὠγακόλα ας 

ϑυςιμήδενι αὐμοζόμνθ-. ΑΥΠΤορΔη.νεφ. τυφογέρων εἰ κάναῤρμος Ὁ: ἵππος 
ςοπηροιτις,ἰπςΟὨςΙ πηι γαια! ὰ ἀιδάγδης, ΠΘαυαα 14Π| ΔοςΟΠΊΟ τοῦς 
ἄως, αὖ ςδάμποςης; 4 Πογερᾶς»πιϊπιπιὸ ςὄρτι 6: ,ἀη] πα ἰπερτας., ᾿ 
Αναρμός. ὡς »ἱποοπισηίοητογ, πος σΟηστιοητοΥ » ΟἹο ἱπερτὲ, ἱπσοη-, 

οἰηηἰτε εἰ. 
Ανγαρμοω;Οη στο ζοριο,αἄαρτο, ΑξΕ Ια. ἀλτίιο ὃς ἀοσα τ. πη σί-᾿ 

τατ. Η Αἰτσάτῃ. "0.4. ρεσιβυτέρῳ ὃ ὡρεσβυτέραν ἀναρμώσαργίξηϊοτὶ, ἴᾳ τος 
ηἰοτγοπι Ἰοςαῃς. ἶ Γ 
Αναρφδανιάτ ὦ ὦ, εἰν εἢ. ἀναβληϑίωδαι. 
Αναρρώσες κύκσα, Ε εἰν εἶ. 
Αναρὸς. Τἀτεητίηἰς ΟἱὉ ἀγγελθ- πιητίας, τοῖο είτε. 
Αναρριβδέω νἱάς Ἰοΐγα [στῖρτυ ΠῚ ΘΕΠΊΪΏΟ ῥ. ᾿ 
Αγαρπάζεϑχ, ἃ πχοά το [δ ᾽τὸ τοῦ "!, 14 ρατπαπι γαρὶ : την (δά ίδιις ἐς 
ΘΠ, ος οἵδ, ἀναασα ῶτ, (ΘΠ 15 ρο ἢ ,αταας 4Ιὸ μαδίταταπα πιῖττῦς 
το 4. ΟΘΠ3η1. ϊ 

Αἰναρπάζω, μι, ἕω 5 ἀἸΠογρο,, {τί πὶ γαρίο, Πατγί ρίο, γα ῖρισ, οχορίθ,ς 
ὐάμςο, Γαρτί πὶ ςΟ]]Π σον δε ρίονγάριο, Ὁ ἐγ Πὲ ὁ ἀλλα μ᾽ ἀνήρπαξαν., 
τάφιοι, σαρτῖυ πῇ πτξ ἰσοιπὶ αὐ ιιχόγα τ. μα οἰΔη. ωρὸ ὥρας ἀγηρποίπ, 
δδηονϊτητηάτογα πλογτς ργῶγερτις 65. Ρ]υτάγ ἢ. πὶ αὶ οπταΐο . ἀνηρ-ς 
πασωῖν 9: εἰς ϑεοιὲ, 4 ἀτος ταρῖας. [ἄςπη ἰῃ Οτβοης͵ ἀναρπασονῆνος, 
«δὺ ἐναντίοις, ἴῃ ταρ᾽ ΠαΠῚ Ποίϊος φότογί, ἣ 

Αὐαῤποις (Θ΄, ὁ ΓᾺρ τιν ΟΥΓΕΡτιΙϑ, ἰναν πτίς ἡ, ἡ Γάρτά: ν Πὰς ἀγαῤποις οι, αθ-τ΄ 
τορτι τ ςογρτί 4.1 ἀς πιςάτο το]! ρτογ, ααῖθιις Πισοο οτος παϊττς 
ταπτυγνάταας ἃ ργουϊηοῖα γουοσδβταγ, Η σγοάίδηιϊις ΠΌτο τεγτίο, 
ἐκ μικρρές κ᾽ ὀυτελυύς δειβολῆς ἀναρπείςτοις ἐποίει» ΕΧ Ράτιια ἰευάσας, 
ἀείατιοις τὰρὶ αὐ (ς "δείσας αυγοϑατο ἐπα ρογΘ. αν αῤστιςοι, οἱ ὠμι-, 
ἡτο,, Ψδτγιη. Ἢ 

Αγαραιρηκεὶς͵ ὁτοο Π]ΠΕΓΟ ἄοτ. ἀναραιρυκὼς φεψανηφόρρις ἀγώνας » 4αἱ ἰδυγολς 
ἔαιτ ἀοπαταϑ 1 ςΕγτΑ Ὠ}]Ὠ1}9115.. Α οἰγαιρέω στην Αττῖσα το ἀρ }}- 
σατιο!ς. 

Αὐγαῤῥάπηω, με ψω, αν. φα,οοηΐαο, τος ποίπηο, Γείατοῖο. 
Αναῤῥέω.τς βθονα! σςηο, [αγῆατν ἅαο, ἀνα βλύζω. Α τ τοτεῖ, ΠΌτο «δὰ 

ϑαυμ. ἀκεσμοίτων ἐκ τῇ ἀμτῳὶ τόπου χροιω ον ὕδατος ἀνα ῤῥέειν. οἱ σοττα τοῦ 
Ριὲ ἀνα ῥωνειν.- ᾿ 

Αναῤῥηνυμαιοτυ το ρο, σγασηρο. Ρ]ατάτοῖν. ἐς σϑηϊιγατίς, εἰς ἴσαν ἰπος 
νάβῥαγ" σεΐῶς τόλμης,11}} ΟΠ ΠΟΙτι ἐΓΠΡταγθς δι! δ οίδ τ. οἰναῤῥηγνιυτεεςς 
πηγαὶ δ Ὁ ΔΏΤ..}. ΛΕ ΠΊρΙΠ ΩΣ ἔσατες, ὠνεῤῥαίγησαν κακίαν, γιτία ἰατίῃςος 
ταλοαγα μα. Ρ] τη Τ᾽ Βείξο, ᾿ 

Ἢ ὧν 

υε- 

ἐμῆ) 
ΕΝ 

(ἃ 
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μι 

᾿ , ᾿ «'ὦ Ἂβ ννο - ᾿ λιν 

Αὐναβῥονγνϑω κἡ Αναῤῥηγνυμα μ ἀναῤῥηξω ὅσο πῇ ἀναῤῥνίγω, ἔταπιξο, σεῖο, Ν αν 
ἀπειπάο,ρτοίςι ἀο,τισηδς ἀπο εἰσι ἀο.ντο]εητοῖ σά Ὸ νοιη- ᾿ν δήμα 
ἀο, δπϊζοτ. Ασιϊζοτεὶ, ἄς πχυηάο, σεισμοὶ βίαιοι πολλεὶ μέρη γῆς ἀτῦ ἐμ 

γέῤῥυξαν.᾽ τεττα Γάττος ππρ τὰς ἀϊ σι δγαηςι δορὸς, ταὶ ἢ πλευρρτο 
κοασων, δυχ᾽ ἀνεῤῥ  γίω, ἀἸΠΠξοαῦατ. ᾿ 

Λναῤῥηθτεὶς ὑπειτος, « οηΐαΪ στ εατως, εἰ έξας σσπία], ἀνακηρυχϑείς ᾿ ἐἰναῤῥησος 
ϑέντος ἐν τιβ ϑεάτρῳ;ς-ἐφάγε ρτοδιητίατα σογοῦα 1π τἤςαττο. [)6-΄ 
τη οϊδοι ἐς σογοῦα, ἀναῤῥνθῦ φΈφανίΘ. αναῤῥηθίωλαι, Ῥιϑηπητία, 
εἴϊε, ἀνακηρυχϑίω αν ἀναῤῥνθ ἡσεῶς Ρταοουϊο ἰδ απάϊηι ἴοι ἀγαῤ- 
ῥηΝδείη ὕπατος σοη} στοστας οἴδτ, ΟΖ. " 

Αναῤῥημα,ατος. τὸ αϑϑοὶ τὸ ἀγαῤῥη θύω ὦ ἀΐοιτας κῴρυγμαντεῖτε δαϊάα ποσοῦ 
εἰϊ καφέν γοςς μγαοοηις ἐηιιποίατι πα, Πιοα δὲ ἀγαΐῤῥοησις , γος 
ΡΓςοῦίαι ἀρυά Η εἰν οἷ. Ανάρημα ρτο εοάςεαν. 

Ανατένξις εως, ἡ ἀτἰτυρτίο, 41 {τ 110, «δεαίοχισις, δὲ άςησις. 
Ανάῤῥησες ως ,ν) »οἰναγ'ρευσις, οἸ εξ Ἰο»ρταιδίζατίο, τ σο πα ργορυϊ δὺο 

1 ὁτἢϊξειςο σοεταπηιηον ΑὙΠξι. ἀνάῤῥησιν πτυποίζα ται" αἰγαίῤῥησις κ᾽ «-ἐ - 
φανθ- ἀνακηρυξις πορόῤῥησις, ΕΠ εἴν οἢ.. ; 

Αἰγαῤῥινον τὸ δυοὶ “ἢν ῥινών παλίασυτον ἰον, Ε]ΤΡΡΟΟΓγατ το ΠῚ ἀναῤῥινον, ΠΟΥ τὸ 
Ὅα μα; ἃς ἀντίῤῥινον ἀἸοτταν , λυ χνὶς ατίαπὶ ἃ ποηΠ1}}1ς (γ] οτος 
σαιυιὶς ὃὲ ἔο] τς ἀπα σα Π41 {1 π1]}ς εἴτι ῇοτς 48: νἱοΐας, ρισρυτεο,, 
ταΐηογο ταπιςηνἰἀθόσας (γ]αο τὶς ᾿γ οηἰς ποηγίπᾶτα οἵδ: ἔγαέζα,, 
πατίαπα ν τα 1 Π10}111. 1] οἹ σου. {στὸ ἀιαγτο σᾶρ.133.]1π.ΠΌ τὸ 

{0 

αἰ ὲ 
οἸπρρ 
ΠΝ 

ἤμώμς 
ξισαρο. ' 

ΩΝ : ἈΡΑΤΩΝ Ἶ 
Αναῤῥιπίζω μι σω,ἤαται ἀσοοηάο, χοίτο,γα ο ο Π]ο,ἱηβαπηπιο, (α ϑΙδαοῳος ϑμ 

γῆ, 
(υ{ςἰτο το ξοσονάισοο, οἰ ρἢ.11.2.1υἀ πόλεμος κα δ᾽ ἡμέραν ἀνεῤ- 
ἐιπίζετοιρυσιπα “υοιτάϊς στα Δα σοράτατοῖτε πὶ Οχαιγιο,νιθτο, ᾿" 
Ἰχζτο,ταγθο, Βονρεγβο. ςίαπας ἴῃ ΑἸδοματ. ἀναῤῥηπεζομῆθη γ᾽ ἐτοὸῦ 
αι «πλοίων γίγνοταν,νέτες Ἔχοίτατας πηδίοτες ἤποτ. [ἀφ πη πίε ψυχίωδοος 
μἱουσικὴ τὸ τριὗτον κὶ εἰραϑιμητικῇ ἀναῤῥιπίζο μῆν ν εἰναῤῥιπεζήν, ταριζοσειν, ὦ 
εἰνεγείρειν μιν εἴν, σείειν, ᾿ 

Αἰναῤῥηπῆ ων, ὃς Αἰὐγοιῤῥίπίω, (τ πὶ ἰαοἴον ἴπ (αΒ] πλε Ἰαουΐοτ, ρυϑίοῖθς 
1 ἃἸτα πγνόχοιζο, ΡΆΪΟ ἀς πιαπάο,κάν ἀναῤῥίψης τὲ ν᾽ γεωφων,, χαῖς 
τῷ φέρεται (Ὁ ἰὴ (ΡΠ ἴπνς ἔς εἰασμίατας. ΑτΙβότε!. ἐς ΓΑΛΠΔΟ γα 

ἐυϑδοις ἱ 

ν 
τὶν 
ἀγῃ 
ἥϊωι 

ιν 
υ; 

Νέος 
ἴκω 

ἕω; 



ἮΝ 
αὐ όδεις ἀνα ῤῥιπῆουῦσι διακεύρφις » Ἰὰ εἴξ,, ἰσυίτας σα] ςθα9 ἐμ Πηιητ. 
Ἡοιμετι γῆν ἀγεῤῥίπδοιω ἄλα «ταϑιϑναγατο τους ρο! ]οὕαητ,α - 
ξλαθαητ, αγίαπι ἱασιοῦδητ. Ετ [ν΄ αναῤῥήπῆειν ργῸ χωσηλατεῖν ἐκ ἢ 
«ἰδφκολεϑοιώτος. [τς ΠῚ, αναῤῥίψαι κέγδιυογ, τά ιτο ρογισα τ). οτο- 

ἀοτθτο φυΐητο, ἑλομῆνη ποτα κίνδιωον ἀναῤῥίψα μῴνιον. καὶ ἰδιω- 
χεύειν ὼ δοκεῖν ἀπεῤῥίφϑι" ἀνα ῤῥίπ]ειν ἀνᾶλαμζάνοιν, γε κίνδιωον ὡ- 

ναῤῥί λειν, χοὸς οἰ ἔν ρογι σι αι τοιογαγὶ ἃ, ὃς 4 ργαςιριτασὰο [ς 
Ἰρίαν δ ῖγο , ἃς αυαιῖ ἡιῖς ἀϊοοτοῖ αἰσαῃ ροτισα]ι ασογο ἰϊ- 
εἴτουν ἃς ἐναῤῥίψαι κιφχίω αἰςαπη Ρυσηα ιάσοτς, φυοηοίο ἀἸοίτυῦ 
ἀναξῥίψω δ κύβον. ἱτειη ἀναῤῥίτῆεῖν πντα κύβον, "ει αὐεὲ τῷ «ναντὸς. 1- 

τε] ἀναῤῥίαν τειν κύζον ἐφ᾽ ἐνὸς »δ εἷς υὰ ἐξ πάντων κύβι. ἀνεῤῥίπηετο, 
ΡΙε.ἀτοιταν δι ἐχατον κύβον ἀναῤῥίπῆειν , ἰξιι ἀρείναι,, ντ Ἰοψαϊταγ 
ῬΙυτατοῖι. ττεπὶ ἀϊοίτας Ἰατοτάιη) ἀοἰο]υτὸ αἰναῤῥίπ)ειν ἡςσιιττο ἀς- 
εὐΐτιιο αὐ οέζο νἀ ποαιις κίνδιαυον Ποαυς κυζον,ατ δ 14.Ἐχρο- 
Ὠἶς ατίαμη εἰναῤῥ πῆειν » μέτα μελεῖ ῶγ μετα τό ϑεῶγ) ρασηΐτοι  γτχθτατς 
σου] ἢ. 

Ανάῤῥιψις ᾿ρῇ αξείο ἰαοϊςηαὶ [γίμ ἢ), 
᾿ Ἀγαῤῥχιίομαι. καὶ 

Αὐγαῤῥίχομω οαηἀο,ρογγορῖο ν Ῥτοοίο πιαηΐδις, γτ τ πλυτιιπι ἰσδη- 
ἀξαο.  χερσὴ καὶ τοῖς ποσὶν αἰτεχο μῆν(Θ-,αϊαβαίνώ τρὸς τὸ τρόσαντες τοῦ 
πον ράχες τοῖς ποσὶν αὐτιλα μβαΐομαι, αὐαδίδομαι τὸ ὕδωρ. σκαλοβαϊώ. 
(22 εχ Οἰςεγοος ἀς δεηςςξ, ἐπειδοὺ Τ᾽ μὴν ἴλλων οἱ μὴν ξξᾷ ἱςοιὰ 
αἰαῤῥιχωώνται, ἡ πὶ 41} πγαΐος ἰσϑηάλητ. αἰαῤῥεχώμάνοι, τεςίρτοςο 
τζατα αἰσοιάξητος. αὐαῤῥιχωυῆυΘ, Κι] 4 δρκοσόμανΘ-. ΑὙἸΟρ ἴῃ 
Ραος, ἔπειτα λεπῆὰ χ' μακροὶ ποιν μϑυ(Θ. ὠρὸς ταῦτα αὐαῤῥιχά π᾿ αἷ εἰς ἃ 

ἐρανόγ' αἰαῤῥιχαδγγαραχγιᾷνγάϑα χνια ῶζ. κα αὐαῤῥιχὰ ῶγ χτ' βρβιζα- 
σμόν εἰν οἢ. αἰαῤῥιχρ ὃγ ἰδ σίτηρτο αὐαβαήνειν ἐν πέτραις. γορταγο Ρὸγ 
πγάυλς ἃς σοηθαναῖχιῖ (απ τ|]. 

Αἰταῤῥοιβδέω,ρτο αὐαῤῥοφω, ρΡ]οου, πῶ {δ ἐρεπτ ςΠ σῷ βιπιυτατόσας 
φὶῃ δι ΕτΥπηοίοσ. αἰαῤῥοιζ δεῖν, οἴοτ ἐγο»αναπίνειν, αὐαῤῥοφεῖν. ΗΟ - 
τπποτ. Ὁ ἀν! μιχαρυζδὴς αὐαῤῥοις δεῖ μέλαν ὕδωρ, Ὑὲς μὴρ γάρ τ᾽ αἰΐ.- 
σιν ἐπ᾿ ματι 5 πεὶς δ᾽ αἰαρριζΖεῖ. ὃς αἰνοὶ,, ὑτέρωϑι 5 δῖα χερυς δὲς Δει- 

᾿ς γον αὐεῤῥοίζδησε ϑεελαΐοσης ἐλιαυρὸν ὕδωρ. ημοι ροίϊεα ττὰ Ἔχτα τ, 
τ ν δτ' αἰαξρῤξᾳε ϑιιλαίδσης αλμυρὸν ὕφωρ. ΞΕ (οἰιν], αναῤῥοιζ δεῖν Ρο- 

 [ιΐτιρτο διαπνεῖν, ΟΡ ιΟΟΪ.ρτο αὐαῤῥίπ]ειν, ΕΗ οἴ οἢ. (ογιῦ. οτίαην 
ΥὨΪςΟ ρ. 

᾿Αναῤῥοίζφησις,αἰαφο ἃ “Μ υδώτων, νοτασο. 

ἰγαίῥῥοια » ας, ἷ, τεβωχιυς νηάοτιπι» ἀτβοη, ἀἰοἴτας οτίαπι Αἰναῤέοις, 
᾿ς ψῃηάς αὐάῤῥοιω χωρεῖν, αιοα Εὐήτατῇ. Αἵτ σοητγατίιηι οἶδ τῷ χτ' ἐὸν 
᾿ χωρεῖν, δζάϊσι ρτουογθ δἰ τεγ ἀς 115 πασχα Ρτοίρεγα ἔοστμηα ἰπ 
᾿ς ᾳβυοτίαπι ςοπηπηυτατα οἴ, 
᾿Ανάῤῥοπος, [ἀγα πὶ νογσοης, τετγοσςάςης, Βιι4. Οοπλπι. ΑΙοχ, Αρμγοά. 
᾿ς Ἰίδτο ρσίπιο Ρτοῦΐεπι. συμπίπῆει τῷ ὀβαῤῥόπῳ οσἴματι, υμπὶ ἴῃ 

ο {ιδ]᾽πλς οτὶ σι τατοςοης! ἀϊτ. 
Ἀναῤῥοφεῖν, Ἔχυσετς, ίογθογοάμις Βιιηγίπανοτίρογο. 
Αναῤῥύομωντεἀἑπιο, Πρ αγο σδρτίνειπα ἴῃ Ρ αι. δὲ αὐεῤῥυ ὅν ρ4 ΠΊυα 

πσηίξρτο τεάεπιρτὰς εἰτ: γεγο. ΗΔ] Γσάγη. "στο ατιίατο αϑαῤῥύ- 
στεδν δ προτέραν ἡ ηαν.5ε4 Αναῤῥύω, θύω, σφίτω" ἐπειδὴ Θύογτες εἰ- 
νέχλων «ὃ τεαχήλοις “δ ϑυομῆμων δὴ τὸ αὔν τρέποντες, ΕτΥ αι. 

Αὐναῤῥύπηω ἀοςεο, ἵτεγαπα ἰοΐζγιιο, αὐα διδώσκω. 
Αἰναῤῥύσαι,τεῆοετο, τεραγατε. 
Δινάῤῥυσις καὶ ἐπανάῤῥυσες, Δοτι Ποίατη, ϑυσία ΠΠ δ ογτας, ἐλόνϑερία, δί ἀΐος 

καὶ ἦν ἀπατερίων,αριι Αἰ επί εηίξς, πα: τείάμ!ο ρογαρ εθδητιγ. 
Πὰς ττας ἀΐος ξετίαταπη ἰη ἷς ρορυϊατίθιις [Δοτίς, δόρπεια, κερεώτις, 

᾿ ἀλοίῤῥυσις, διά. 
᾿Ἀναῤῥώγες, ἰτησοῆας,ΟΙςετ. ΕΠ γα; οἵ απ. Ρ] π. αὐαῤῥωγας μεγάρριό, 
᾿ φρυά ροετϊπτεγργ. ταὶ ἐν τῳ μεγάρῳ διόδοις, αὐ ῤῥηγμα τῇ, τοίχε,, ταὶ 
ῥαγάδας 1) ταὶ αἰαζώσεις, αὐοίγματω. 

ῥῥωγεὺς,ἀροττας, ΠΙδης ράτοης τί Πγῖ5 ΒΓΕ ῖς, ΡΙΐη. ΒΕ Πὰς τίπμα, Ο- 
᾿ς αἰά. Βιυϊσας, ΓΟ] ροτίας (τι. αὐεῤῥωγ ὡς, 
Αναῤῥωνύω, ςοττοοτο, οπ δ 1] ο ἐμίϊαιιτο, οβοῖο : νηάς οἱ αὐαβῥω- 
᾿ς ϑϑιέντες,τοπαϊοἰσοητος ἶπ φιάδαοίαπι τοί τίτυτι. 
 βινάρσιξθ' κα, ὁ κα ἡγργίπτα δτοι,πίυΐζας,᾿ἰ πηῖσας, ἱΠα{π5» ἴηστατας, 

ἀγαρ οί ἀμ, ἰπτοϊογαπάμς, μος, οὐ] ς,ἴησο πιπιοάμις, ἰπιάιις, 
Ἴπορτας, πηο] οἴξιις» ἱπάσηις. αἴδῳ τὸ εἰρω τὸ αὐμόζω ὁ μὴ αὔτιθ- Ο- 
ἀν! ξ, κα μὴ δυσμῆεες κὶ αὐαῤσινε,ϊὰ εἴν, ἐχϑ'ρρὶ ἴον οι. αὐαῤσιοι, ἐ- 
χϑερὶ, εἰ δικαιγύβρις αὐ, ἀφέλοι, αὐαῤμοςοι, αὐ αῥμόζω, πΟῊ φητπὶ ἰηἷ- 
ταϊοὶ ςοηΐξητίιης ὃς σοποοτγάλητ, πολέμιοι κ) ἀσύμφωνοι" αὐαῤμος-α 
οτίαπι ἀϊσαητι τὸ αὐαῤστα νὴ εἰ ἐκ αὖ τς ἄρφιτο, ἄδικοι ἰβάς ακτα, ὅν- 
καταφρένητα. Ηεἴγοἢ. συ ]ά. 
᾿Αναρσις, Ὁ. ΠυΠ,νεἴκος πόλεμος. 

Αὐαρτάω, μισω, Δ ΓΟ τα Ἀἱ δἰ Τηυἱά, ἀ βογοναρρζάο, ἄς ἀϊοο (ὲρξίο, 
ἴλαυςο ργαίοςο. ΡΙ υτάγοῖ ἴῃ Ομ οη. σάντων Ὡεὸς αὐτὸν αἰνρπηυήων 
παῖς ὄψεσι, αυσπι οπηπος εὐπὶ Οειὶς ἀοιρηατοπτ,οχ εῸ Τυ(ρεηῇ; 

ύστη οπγηος ἴῃ ΕἰΠΠ| Υεγῇ εἰϊεητ,παταπι οἴας εχρεξίδητες, ὃς 
εχ νυἶτα εἶτις Ρεπάεητος. αἰαρτῶν ἑαυτὸν, οἴτ,, ἔρεπι [Δπ| ὃς ργαῖ- 
ἀϊαπι ἴπ αἰΐαιο ἰοσατο,δί σὰ πὶ ςο νίτα (1 ἰοοίατε, Τ)απιο- 
Ἄπιςη. εἰς δ δῆμον αἰαρτηήστισιν ἑαυ αι] ΡΟΡι]0 (ξ δάἀϊμπσυης, ὃς 
Ῥορυΐαγος οἵδε γοϊμητ, αὐαρταῖ ἐμαυτὸν βρήχω,της Ιληποο ΠΠρεπάο, 
αἰπρπηιόμ Θ- [Ὁ] πινς. αὐηρτημῆμΘ- ταῖς ἔδεϑυμίαις,, ἃ συριἀϊτατίθιις 
Ῥεπάεως ἐν σῷ ἐμοῦ γϑύματος αὐηρτηυήμοινεχ στα Πλεο ρεηάςητες, 
]μασιαηις, Ηστγοάοτιις » αὐνρτουῖδε σεν χευς οἱ ἔργα καὶ ἱπτα ποιέειν, 

- αιδηβοσυίάοιη δι βμέϊα δίς ἀἰξξα ἐρτοσια γἱτὶ νορις ἔμπης. αἰήρτης 
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μῆλθ- οὗ ἄρματοςνσυνγιν αἰ σάτας. , ῬΑΠοἴζτατυς. Ηοτοάοτιις, «- 
γγρτη ἡ (9. ἔρδειν κακως αηἰπηατος Δ4 Ποσση αι! ΠῚ. αὐαΐρτημαι «ρατεύε- 
ὥρια ουπείση τγγῖτον αὐ ἰηξογοπάμπιην δ. Πα αινΑ]}}) ἰη ᾿ις ἀϊο-- 
δὺς Ἰοςῖς Ἡογοίοε! ἰητογριογαηταγ {υἰρεηῆις [ἀπ ἐς! δ ογατίοης 
Αἰ]υἱά σροπάϊ. ΡΒ οἴνγατ. αὐήρτητο εἶθ τρώας τῴ λόγῳ, οτατίοης 
Ὑτοας [οἰροηά ςθατ, ΘΟ γίοιτο πνις αϑεὲ ἱερωσεωδ, αὐηριτῖ ὃ ταὶ ἐλ-- 
πίϑας πὶ σωτηρίας εἰς ἕτεεον μηδὲν, δες. πιο ῃοο, αἰαρσωμῆῥοις ἐλ- 
πίσιν :ἰξ ἐλπίδων. Β] ταῖς τη Νὰ Πηα,εἰς τὸ ϑεῖον αἰηρτὴ ὃχ ταῖς ἐλπίσε 
δ γούμαν, Ναπταμη ἴῃ ἀςο ἔροπιὶ ἰπαπὶ ςοΠ]οςαὔς. Ριοςορ μι» ὁ 9 
ἐπανῆ κιν δγηςολίω ἔχων ταῖς ὁμοίως ἐλπίσιν αὐτὸ αὐαρα ὥσαν, τεἶατα ἐ- 
Ρ ἴο!α, φια {{π|1}} 1δὲ σογυπι δηΐμιος ἰμ!ροράεθατ, ΑἸ]ηυαηάο 
ΡτΟ ἀιγίσηο, Δ] οἰο, χωρέζω, ἱγεῖτο Η εγο 8. τουτέων ἕγεκϑι αὐάς- 
τημαὶ ἐπ᾽ αὐςδὸ ςρατέυεδι, Αξτιι. αἰαρτωμαι» γοςς Ραϊτυα ταητὺ Π1» 
ΠΟηΟΙ]ἴο ὨλΝ ιΐ ὃς αἰξίίςο, ἀπηϊοίτιάσμις ἀειϊηςῖο. Χεπορῇ. ταχὺ 
ὃ (δ πατέρας αὐτῇ αἰηρτητο,ἱὰ εἴϊζ, ἀιηΐσος ὃς θοῆς σαριξυτος το ά- 
ἀἰϊάτι ἃ ο σοησιο Π,ιτὰ ντ ἀμ ς 111 ἀρ οἵας ἀπχιοϊτᾳ Ποῃ Ροῆξηι; 
Βιι Ὁ Ὠλπ|. 

Ανάρπησις αὐακρέμα σις, κ᾽ ̓ὶ ὅγὴ ξύχε καϑί» ὡσις, [Προ ηΐατα γ 56πες, [1 - 
ἐρεηά μι, ΟἹ ς᾽ ψυκ ἧς αὐάρτησιςγἀηὶπιὶ “Πρ ηἶο, Η ἰγοίς.. Ὁ 

Αγώρτιθο,ν, ὃ, ἱτηρᾶγ. 

Αταρτύω μι ὕσω,α. ὕκα, ΠΟ] ἰοΓ. 

Αγαρυςτὺρ,ἐν ᾧ ὁ οἷν. αὐιμάπαι. 
Αναρυ ἥειν͵ αὐαναλ εἰν γδστὺ πῷ ἀρύεϑι, μλυτῖτς, 5] 4. 

Αγαρχίαγνἡ τς. ΠΠ 10 ,αὐυποτοιξία, ΕΠ ογτας,ςοατι πγδοία, Πα δίατίο Ρτίη- 
ΟἸΡάτας, Πγαρ πάτα πὶ ἰοςογάϊ4,ἀε ξεέζας ρταίεἐϊί, πια]α λα πι1- 
ἰἜγατίο ξοτιπὶ αι το ΠΡ Ὲδ] τεσνης, δ᾽ αἱ ἤςας ἢ αἰ αἴ οαΐ 
πναἰτ τα ἀΐηις Πἰσφητία ΠῚ ; φιλο πμ}]] ρατοτατ,ξ ρτο ἔλα 4ι{- 
4υς Π|Ρ᾽4ίης το πὶ σογίτ, Δ Πα πὰ ρα πὲ τυγαπηϊάς ρείμς» γε ἰσεϊδίς 
ΡΙατο ἐρ 8, Τ Βιογ ἃ αὐαρχ ία Τ᾽ πολλῶν ἀσωωυτακτος,Ἰηοτ ἀϊπατως 
ῬοΓ νίςος ρ]αγίαπη ρυϊησίρατιις, ΡΊΑτο νόμ, (, τίω) δ΄ αἰαρ χίαν οἶξαι - 
ρέτέον ἐκ παντὸς πὸ βίν οἱ παγτων αὐϑρώπων τε ὦ Δ ὑπ᾿ αἰϑρύποι; 
ϑηρίων, 1, ΓΟ] τα ΠΙσεητία. 

Αὐγαρχίθο,ε, δα δγνρτῖηςίρε γε] ργϊηςϊρίο φαγεης, ει εἰξ ἤης Πιροτίο- 
τοργίηςίρε οτδατας ἴηε ἄπος,ςΗ ηἰς, ὁ αὔ δῦ ἡ, γεμιόν Θ-. ἀἰβασίλά,- 
τος: ΠΟ πτοτ. Πἰ 24,8, ἐσ), οἵ αἴαρχοι ἔσαν. ῬΊΑτο νόμ.ι(, μηδέποτε ἀὔαρ- 
χὸν μηδένα ἔγ), μύτ᾽ αἴῤῥενα, μἦτε ϑηλειαν, ἴῃς πιασιἔτο δας ρτίποῖ- 
Ροηἴης τοξξοτα. ὀϑαρχον ϑρέμμοι σιοχ Δὰτ ἀγππσπταπι ἤης Ραϊῖο-- 
τε Ρίασ. 

Αὐγαρχον. τοὶ Ρίμ1ΠΊ, τὸ οἷ ὃ πεάντα γεγγύνηται » αὐτὸ ἢ ἀγγάτητον, κὶ ἐκ ἀρ - 
χιω ἔχει. 

Αγαστεζρώσαι, εἰς ὁ ροφίω) ἐμπλῖῆξα;, Ηείγ οἰ. 
Αγαστιλ δ ομκα! 1} 10. 

Αγασειραζω,Γοττα ΒΟφγειοσο, δα. Ατσ. ΑΡΟΪ] ΑὐΨ δὐασειροίζοντες ἔχον 
ππορτέρωσε κιοίῦσαν ὀμα σειρῴ ζειν, δὼ ϑέλχειν͵ αἰνειτς ἐπ ιν ὀμαχαλιγοιῦ χὰ - 

γοικο πῆειν, ὀῤακρόφν ποιεῖν ὀνερεϑίζειν. 
Ανασειαρέμνος,ν, ὁ, ΡΊατατοἶ, ἐς νΊττατ, ΠΊΏΠΊοτ, ὀϑασειροί μῆναι «δ χιτώ- 

γίσκο:ς»αἷο πο τουτὶ ράγῖς νείζες το] επτες,ἰἀ εἰπιπιιάλητες Ριάςη- 

ἀλ,ξα πιδηάοία εἰ (σεῖρτυγα: εἰς τ σρομςηά. ὀῤασυραιῆναι αἷο ὁρῶ 
σύρω γηὰς ὅς ραττὶςρ. θύασεσυρμῖμος. 

Αἰννασεισμοὶς, οὐἷ ὁ, ΟΠ Πα τὶ ονἠςςι ας, Οἱςοτισοποι ας, Ρ] η.ςο- 
αὐτὰ, Τ οττα]. Ἷ ; 

Ανασείω͵ μει,σω,ςΟΠομτΟ.ςοπηπιοιοο. ΗςἤΠοά αἰγίογ᾽ ἀῤασείστεσες, ΜΝ] ατ-- 
οἱ ΠᾺΡ .τς ὀὐέσεισαν ὃ ὄχλον ςοηοἰτφιιςγα Ως τα ται. 

“Ανασεσιλλά ὧχ, το ἀϊ Πγῖτας Παρ εγε σοπγας, ογοπατιιπὶ οἴ, τὸ ἐςεμ μέ- 
γας ἔχειν ταὶ τρίχας, Πᾶτη ἀγάσιλλος οἘ ςογοηδ,ςἔφανος, Ηοἴνο ἢ. 4-- 
Ριιὰ δυϊά. οΐςο λ ἰσγίρτα μη ἄνάσιλος σα οἀ ΘΧΡΟΠ, αἰαραλαντίας͵ αἰ- 
κόσμιος τω καφαλίω) Ἰὰ εἴς, Βι «ρα! μα τοτ»τςσαίαιτη Ἰἀςόσας τὰγρς 
μαῦδης σαρατ. 

Αἰγασεσυρμῆμος ἰπηριιάεης,οδίξα:πιις. Βα τη ΠΊ. ἀγασεσυρυῦ, ἀἰοἰ- 
τοῦ τηυΐτογ αια ρυάξάλ δὲ τοσφηάᾳ ἀοτοσὶς νοϊτς γετταέζα ὃς ςο]- 
Ἰοξια.η συρθυῆνον ἱμαίπιον ἐπαίρρυσοι, κ" μέφξρς γυμνοίῦχσοι, αὔἴκοσμος ααρε- 
πής. νάς ἴῃ γεγῦο Σύρω, 
᾿Αγασηκοιὼ ἀνα σηκεῖσα) οἰγασηκωϑθίκῦαι, εἰϊ αμποά ἀεεῖϊ ἀϊίςέγε δά α- 

αυ!ροηάϊαηι, δὲ νει Οἱςογο, αὐ τα} γίτατεπι α' Ζυαγο,ργοργίέ- 
ας ἰληςες 64 αΠ]ΠΌ τας γοάάετς , ἰληςες δὰ ἀραι}]Πστία τὰ ἤΐάταοτς, 
Ῥατὶ ρομάοτγο ουαίαἷς ἀρροηΐο αἰ πσοπηᾶ γ νι Ἰοσυΐγατγ Ψἔτγαι. 
Ῥο]Παχ [18.4..ἀἄὔγασηκωϑίωα) 3 λέγοιτ᾽ ὧν τὸ ωροϑιεῖγαι τω ἀνάφερρμέ- 

γῳ εἰς τζυὴ τοὸς τὸ βαρίωδον ἰσουῤῥοπίαν. 5.1. ἐνασηκαῖσα;, εἰνταποσοευϑαι, 
ἀναλαζεῖν͵, ὥσπερ οἱ ἱς ἄντες ,εἰξισώσωι τώ λείποντι ὃ πλεοναζοντι. ἔς Α΄- 
τῆτορ ἢ. ἁγίη. τδωρνς ϑέναι τὸ ἐλλέπες. αἰἵτε τ ταπλεη Οτόσοτγ. συ 
[ςτἰ δ᾽ ἀς [α]΄ληο ἰοαιδης, ἐσδὲν ὃς γδ ἐδόκει μοι σημεῖον Ἐξ) χευσουύ, 

αὐχίω παγὶς, ὥμοῖ πολλοὶ μῆνοι κἡ ἀνασηκουμᾷνοι, ὀφϑωιλιὸς. σοβέμαμος, 

πῊὰ [ΠΟ ]Πἰ σαπηας νἱ δ τᾶτι δά πηούμαι τα γ φυιιὴι ἰλπςος γι ς τς. 
{πὰ εααπτ ὃς (αδευητ, 

Αγασιμος κ,ἀ το παις, ἥλιο ἢ πηες»ἀεξογπνῖς. Αγητορ]ν. Εςοϊο[αξ, καὶ 

μυδὲν διαασοδ'ῆ σαὶ αἰνάσιημον ἢ πρεσβύτερον, οἱνάσεμος ποιεΐπωι οἰ πηα-- 
ταρΓοραηαύϊαις τοξουταγ, ΟλΖα. ἀγάσιμος οτῖαη) οἴατ 10 τ φατγὶς 
σεις ἔστ] ς ρογίοινα;, ιιοᾷ σα υίπηοῦ! ὅτ οἰεηαῖτ Ρο ΠΧ 0. 
4.Ηεἰγο ἢ ἀναάσημεν τρίχωμα, τὸ διὰ τῷ μετώπου 55] κερυφίαὶ ἐεραμιμέ- 
γον. ΑΡυ]είας το Ἰςἰηα ει σα ρΊ Π πὶ νοσατ, 

Διγασιμοιιῦ, πατος δὰ οἰπέξαπι ςοητγάβοτς, Πδοϊ ἄςογς, ονασημοιῦ, 
εξ Δηϊπια σατι ΠΠςητία, ὃς ἵπ Ν ἐποτοπὶ ταςητία οἱξιςετς ὅτι α 
οὐἀοτάτίγγε σατ Πἰτ οηΐς τεπιροῖς οςληὲς ἴμ45 ξαηιίμας οἰ μέϊᾶτ, 



Ἂ 144 ΑΝ 
δι εἰοξει Ποσαα ἱρίαγαμν ἀοϊαπησαης δευίτα ία. Ηεἰγ εἰν, ἀνασι- 

μοιῶ, τὸ τὸ ζῶα Ὡρὸς ὀχεῖίον ὁρμλότα ἐσφφαίνεῶχ. σα ΒΑ ϊταΓ Ετίαπλ21Π- 

4κ|τ » ΡΓῸ ἀναλίσκειν, (εἀ ππτδὶ ὀχρ ογατ πηι πὶ εἴς σοτταρταπι 

εἴϊα ςοάΐοεπι, Ἰεσοηδάπιηις ἀγαχεΐχειν, εδιἀεϊαπχρετς εδταῖ. 

δ. ἀο]Ἰοσ ττὸ ἀρὰ ΡΊΔφας, [αἰ τς Ῥο! αχ μαθος ἀνασιμίμ αὧτ, σα - 

βοάταις {ΠῚ ος νογρυπι, οἀοτῖς ουταΓαῖς διλιάϊο ἀταις οῇξη- 

ἤοης πατες σοιγυραγονδέ τἰῃΘ! αγασεμίωαῶχ, ἰη Πα]τ,λέγουσε, τὸ ὁ- 
σφωμβνονίν οἱ δ τταο ὀσφρώμϑν ον) τι χίματι ῥινὸς μυσάξαδι. 1ὰ 

Ἔχρτοῦτε Ηοτατ.ἱπαιίθης, ἰδ ἰογάτάα ππᾶρρα ογγασος μαγῶβ. 
Ανασκαλδλω,τοαϊο ἰαχο ̓ν» να] ᾿π(ἔγιιπιθῆτο 400 Ἰσπὶς δέ ΡταπαΣ - 

ἀϊσαηταν οχίςῖτοιν ἄς πιοταρ ἀριά ὈΙΟηΥ: Αγεορασ. ἐγὼ «δῦ 
ἐναποκειιδύοις ἐν σοὶ τῷ ϑείν πυρὴς ἀνασικαλϑύσω ασινϑῆρας. ΕΧΡΟΏΙΤΙΙΓ 
στίαπι (οτιξοτν ἱπάασο, πῖοτγς σογιμ 411 [1414 τπιιοἴτισδητος 
εἰοάίμητ ἃς ἀγα μης. Η εἰν εἰ. 

Αἰνασκαπῆω [οάϊο,τείοἀἰο»:ἨῸ ἀϊοναρετίοτοξοάίο Ρ᾽Τη. ΤἈς ΟΡ. 
Βοτ. 5.3. αρ.18. ῥίζα σ᾽ ὅγηυπόλαι(Θ- χὶ μονοφυὸς, ὥςε αἰασκα π] ὥς 
ῥασίως ὀχόῤῥιζα. ἴτα ντ ξιοΠΠὲ γαάιοσιτας το ξο ἀϊάταγ. 

Αἰνασκέγισμα, αὐακίγημφ., Η οἰ οἰ. 

Αιἰνασκεπῆ ἐον σου! ἄς ἀπάμιπι εἰὶ. 
Αγασγοε πῆομαι, ςοηῇάετο. 
Αἰγασικ δ αἰ ζεῶς, ἀςίξγα! οιοττῖ, ὃς αδίοϊατὲ ροίτυην ὀοπιαίαις, Τετότ. 

ςοἸ!ςξξίς νας πχίσταγε,νε! ραιγία ξιςεετγειπος εἴν, μετοικεζουῖνον 
σκιδιαιγωγνῖν, γε ἀεςοέχοτες,δς ραττῖα ὀχζογγες » ὃζ αι} (Ο]ι πὶ νεῖτ 
ταατ. Ραυίλαΐᾶς ἑῃ Βοακοῖ. ἀιοίτιις οτίαπι σχογοίτιις αὐα σγκϑυαἰ ζειῶτ 
κα! ςοἰεέλις νδῖς οαἴϊτα πιοιιεῖ. 

᾿Αὐγασκ δ ἰζω, μι σω, ἀςβτιιο, α 4 ἤςο,ανοικοδομω, Ἰηαιγον δὺ ἰητεστο 
τοίιταο. ϑτγαο {στο 16.τίωὶ τάφον αὐασκδυάσωπλοιιεὸ οαἰἵτα,ιε- ἢ 
ἘΠ οο το, 4 ΠΟ] ιο,εχροτῖτουσαρ.ις Αξτο. Αροίζο]. αὐασικόνε- 
ζοντας ταὶ ψυχαὶ υεξιδζλοτος δηϊ πᾶς. ΡΙατατοῖ..1π Οδυμ]ο., ἐν 
πρράτοις ἢ ΠἾΔ ἱερων ὦ μρ εἰς τὸ καπιπώλιον αὐεσκ δι, αἰ σαντο, ΡΤ Ἰ τη ΠῚ εχ 

[Ἀοτῖς ἀιυιστάδπη ἴι) οΔριτοί τα πὶ (Πτυ]εγυητ, Ια εξ. γεσοροτιπτ, δὲ 
1ξγαάγα ης. τοἱςοτῖα, αὐα σι, αζήν αἰγιλώπια ἴα τητεστα πη το τιτυ- 
το, ἴδηατς οσι!ογαεη Πίζιι ας, [ἀφη1ν ὅλκν αὐασκ δ, εἰ ζαστνν]ςετα δὰ 
πλοϊίογεπι μαθίταπι τγδηςέσγεης. [ἀς πη, αὐασκόυάζειν ταὶ δυσωδίας, 
στιδυςοϊεητία ἢν σπιφηάατο, ΓΟ] ]ογς, Γάστ ()τοίζον.}1.3. φαρ.142. 
αὐασκευείζει σύριγίας, “οἷοι δίτι]ας, ἴῃ Αἰ τμ πὶ πάτιγα; μα ίτα τὰ 
τγδης σττ: ς Ἰπτογρτοῖες. 
Αἰνασκευατικὸς, οὐ ὃ ἀο[Ἰτα ες, επεττέηίηιο, τας ρτορτὶὲ δά ἀςἤταςη- 
ἀπ δ οἰοετοηἀι ΠῈ ἀρτας,νῖ χριτοισκευαςικἐςγαϊϊταξης δὲ οηῇτ- 
σαδης, ΑἸεχαηὰ ἰη Τ ορὶς.Ἔπηε απς,1ηἰταυτγαης. ὨΙοίςοτ,}1.1.6ὰ 
Ρίτε 39.ὀϑασκευαςικὸν  αἀκβλυωπίας, “οὐ ἔετεης αι] 15. ΘΟ] πατ 
Ἰιοῦετες,, οσα!ογαηι πεοτατίοηςπι ἐπλοηάδης » Οοαΐος οθοτος 
ἰηΐζαιιτ πο, 

ἩἈινασκευὴ κε ἡ ντοίατατίο, σου Ειτατῖο. Οὐ πε}}.11.2.ςΔρ.4.Νατγατίο- 
πιθὰς σα ἱπαιτη τ τ Γα στο ρ ταν ορὺς ἀοἰζγαςηάι» ςοηἢγπηδη- 
ἀΐσας ςα5»4ϊιοα ὀὐασκευὴ κ και τασπευὰὶ νΟσάτιγ. ΑΒ οΟάςπα ᾿Ρτὸ 
16.(αρ.5.ἀεΠγαδξίο ἀτοϊταγιὰ 4] θυ ἀ4πῈ οασματιο » τερτοῆοο- 
το, δὲ τοβιπιατίο Ἐχροηϊγιτι Αἰςχαη πα. Τ᾽ ορίς. τα τε ὀῤασκευαὶ 
γα κατασκευαᾷ ποιεῖ δ. Π1ο΄ζοτ.}1}0.3.σαρ.1ς 4 τεὸς ὁμασκενίωλ “ἶ πε- 
ἐκοδικων «συρεῦδ, δὰ αδτσοθάος ξεθγια πη οἰγουτταν » Δ με] ςα- 

ἄος δίς. μαὶο σρροηίτιιτ κοτεισκευν, [το ἢ Κφτοισκευ οἴ οαΐττο- 
τὰ ΠῈ πχετατίο: ἀϑασχν νὴ νετὺ ὁμα ζυΓὰ,οὰπι σαἰῖτα ϊοιισηταγ ςζοὰ- 
οἰαπιατῖς νας. 

Ανασκὴ πῆ, ἀεἰά θοτνῖγγιο. Η ἐγοά. ὀὐεέσιονψαν λίϑοι φερόμῆμοι, ἀςαοἷμτα 
[χα ρΡογασηεγε. 

Αἰνασικυσίε ας νὴ γἸποτ τα, ἱΊ ρΘΥ τί ἀγαϊυμνασία, 
᾿Ανέσκητος 8, δ κὶ ἡ ἸΠΕΧΟΓΟΙτάτιις. ἸΠ ΧΈτΟΙτας. 

Αγασκή τω: ἴης ἜΧοτοίτῖο ὀῤασκήτως διακείμῆυοι, ἱηοΧετοΙτάτ. 
Αἰνασκίδγαμω ἃ ΠΠροτ,ἀ  ςυτιοτ, 

Αἰνασκιρτάω,ΕΧΊ ΠΟΥ γ  Π]ο, ας τυο. ΖΕ ΟΡ. ὀϑαπηδώ. 
Αἰνασκινδιυλόϑω, μ. δ σα ας Αἰγασζινδ λόγω καὶ 

Αἰνασκολοπίζα μ σώ ῃ σγιισε {ρου ον οιιιςΐο, [ἀ ρις ΠιβΊσο, ρὰ- 
εἴθιο (ὑπο, ρα]ο ἁβῆσο,το ]ο τπ σγισεπι. σιούλοπες 60} Π) ρα] Ι 
ἀιουητατ. ὀϑασκολοπεῖῶν μέλλ ὧν, ρατί δι} {νι σοηἀιι5.ὀμασκολοπί- 
ζειν ὅπ ξύλα, ἴῃ σταςες το] ]ετς, οίαπας, τ δυτοπι ὁ αρινδυλόθω ἃ 
«»δαλμὸς να] σκιγδαλμὸς ἢρηῆς, σκόλοψ. 

᾿Ανασκολύψας Η οἴ ΧΟΠ. ΕΠ γυμινώστες, πιά αις, (ξι τοηυάδης ργορτὶὲ ἐς 
ἐὁ ἀκ! ριιάσηαἱ σ᾽απάοσαι ἠάατ τοτγδέξα ρο]]ε αι ἃ ὃς σκολυπἶην 
ἀϊοϊτωτ, ὃς Σοτοσκολυ πῆ ειν. 

᾿Αὐννασκὀπεῖνγ πιςἀϊταγ!, σου Π Φογαγο)πησητ γι ο]οτς » ἰηίρίςοτο, τας 
[ῥίςεις. 

Αἰνασοβέω, εο ΠΟ» ρεγτυ το, πτιιγθ, ἀγα τωράοσω, οἰ ἰοΐο, Πιτπιπι τα - 
1ἰοιοναχουτῖο τοτγοιογία συ το ρο  ο,ν τι], οπηπηοιιςο. Γιςιῃ. 
εἰνασεσο βηυῆν (Θ- πίω) δηὴ μά τώσῳ κόμίω, στιίρατα σοιπα. ΡΙατο ορί{, 
Ζιρτο γορε!!ονγεργιπλο φᾷς σοι δςο, διαμυχανώ μήν Θ- πίγα τ οὗπον ἐ- 
γασοίβ σοι με, ΠΟ ηΔης 418 πη τάτιοῆς τορΟ] ]οτ, 
Ανααυκ ζω ἐναταρρίατω. 
᾿Ανααπείσιίθ- ἀγεσπασιυΐρ(θ., 

Αγάασας (Θ᾽, ὁ κα ἡ, Γεθ ας ρυ]ας, τος σάτις, “τὶ Α[1ὸ μια ἔατιιτι παῖς 
τίταγ, ἀια ΠΈτις. Ττοπι οὐ {πςςοον τα ἰττίτογι Ζυΐ το οσαταγ ὁ ρτο- 
υϊποια. ἀγείσπια ςτον ποιεῖν εἴσω, ητγὸ τοιοσατ δ, ΑὙΠΤοΡ ΒΗ ἐγούοι. 
εἰναι απείςοις ποιή σαι ἐκ “ἱ δυρώκες ἐς τίω) οἰσίαν παίονας, Ρποηες δχ ξα- 
τορα αὶ (ςάϊδιις ἴῃ Αἰἴαπὶ τγδηίροιτατο, ὦ ῴασας Ὁ. ἐπὸ ϑαλοίονης, ἃ 

ἌΣ Ν 
Ὠλατὶ ΔΌΪασλτας,αΠροττατι,τιδυροττατιας, αἰνγαίσας δ. ἐμ ϑρόνα, Χ, 

τατοπο {πρτγαΐζας, ποίη». Αὐάσπαςτοι εἷλύφεις ΟὙτΙ]. γίαςι- 
1ὰ φυα τοαε!] ποπ ροίζιην. ἢ 

Ἀνααπίω, μιά σώ, ἜΧοοΥρΟ»ᾶπῚ ΟΠ οτ, γος ]]ο., ἀτιγᾶθο, σοπίγαθο, τος 
τγαθο . ΠΡ έδλ ῬΊατο , τίωὐ γεΐρᾳ πάλι 
ἀνέσηασενιρτο σοητταθο, ιοίςοτ.}:.8, μέπωπον ἀγα ασεῖ ται, ἔτος 
ςουτταδίταγ. ΡΟ Π] ῃ.2.λαῖφίθ- ἀνασῃάν, Ρτο σομζγαδοῖς ναΐα, 4 ΄ 
εἴτ συςένλειν' ἀνασσᾷν κογις, γα πη ροτα τὴ νογθα, δορίνος!- ἴπ Αἴας 

ες, ἐπαίξας ϑυρων σκιᾷ τινι λόγοις γέασα κδὺ υδὺ ἀτρειδῶν χτλ, ὧν ἢ 
ἀμφ ὀδυοτει. πιο δει. ανςασπακαν ὀφριξ,οσ ητγαχιῖ [Ὡρετοῖ]}1ρ.ἀ- 

γασπῶν ν(9εταιλῦ εἰν» ἀναιρεῖν, φκριζοιωῦ, ἀναλ εἶν, ἀνιμᾷν ἐπαίρειν ,ἐκβώλτ 

λεῖν, ἀνεέλκειν. 

Ανασσα ἡ, τοσίηα ἰνργδιὰ ποηπλίης ναξ μα 2 ἀγαοσάν,ἷ, μεσ ταρ]ηάτη, 
{οι}. Τυποης πιν Επγῖρ]ἀ. 

Αναίασατος. ὁ κα αἰ ,ἰαϊξῖμς, Τ᾿ Βςοοτίς, αν ]]. 6. ἀγάσσατοι δ᾽ ἐγλύοντο, 
ἰαυτῶι! νοτὸ ποτιῶ. 

Αναοσέμδυ ρτο ἀνασσειν, Πρ οταΓα. 
Ανάοτυτος, ἔτοτι ρα ΗἰἸρρ.ἐχρουῖς ἀἰχόρμητος. Ὶ 

Αναφσω μι νάξω τ ἰωδα χαγιπηρετο. βασιλϑύω. Ὁ εαΐ, 4 ἄατίπο ἱπησῖτος 

τατι5ορμοο. ζεθ πάντ᾽ ἀνείοτων εἰναίοτοριαι. (ἃ πὰ ἦπι ἀϊτίους, εἰν αἴασεινος 
Ὁ δῆμον, ἈΡΟΙ]. Π1Δ 4. αἴ, τενέ δυιό τε ἦρι ἀναΐσσεις͵ ὰ εἴπ, βασιλόνεις. [- 
Βιἀεπγνμυρμεδύνεοσιν ἐναοσε, τπηροτα Μυτγαιιἀοηῖθὸς. Ηοοάες, ἀ 
ὧν ἀϑεινάτοισιν ἰνώξειν. 1161}, ὦ ϑ᾽'αγα τοέσιν ἀγαξε. Ἷ 

Αὐάςα [ἀτρεινιάς Ανίςυμι. ᾿ 
Αναςτασὸν, τσ σηἀονηοτς ΘΟτΠῚ 4] [ἀτρυητ, 

Αναςαλτικὰ τις χαταξαλτιχο φαῤμαζο γ ἀΙοΙ τα το ποδία ἀμ: ζου 
μι εὐ δέ ἱπρρτιηλιητ. 

Αναςαὐ αἼΠυι σοπςνεχαν σι οης, ἜΧοῖτας. : 
Αναςάσιμος ἡμέρα, ἀϊες τοίαγγοεϊουῖς, ΝΑ Ζαη ἀγαςασιμον μυςη ριον, 

τοίττοξειοηῖς ΠΥ ΠΟ γε υσν ΠΟ 5» 
Αἰγάςασις»εως, ἡ, το τες ονειοςατι ον οχ οἰτατίο. Ο᾿γν ΟἹ. οἰ νεκρών 

ἐἰνάςφασις, τλοτταοταπι {πἰτιτατιο- Π ηγο ἢ. ἀνάςασις οδ τειχών, 

πλαγογαπι ἐπ ζαιγατῖο, ἀναίςτασις πῇ εἰκόνίθ-, οἵ ςξτιο Πάτιια;, Ρ]α ταῦν 
Ἰτοια πτοτίο οαγογιη ν ἀςπιιστγοτιο ες εἴτις, τιδηῇατιο, τεάι- 
τας. ΑΡρίληις ἰὼ ΑΠμὴρ οὐστὸ τ υἷ ἐβέρων ἀνα ἀσεως,οχ 410 ἂρ ΗἸΡ 
Ραπία (οἰπιοτατ, νοὶ] οαἰϊγα πιοιοτας. “πτογάπηι εογῆο, ὲ ἐς ἀἴδιις 
Ἔχρα 0. εχτεγπηὶ πατί ονν αἰϊατιο» ϑειηοῖῖι. ΟἸγοῖ Β ργίπια,, ὅτε 
γι καὶ αἱοὶ δόξης, ἐσ᾽ ἑπὲρ μέξοις χώρας πολεμοῦσιν, οἰλλ᾽ εἰγας ασεως κὴ 
ἀνδραποδισμοῦ " ἀγάςασις πατρίδος »οιεγ 10. ράττια;. Ροΐγ Ὁ. μοίοσανα 
3, καρχυδόγι αἴτιον τ ἀγαςἄστως γγοέῶι πάμπαν, τω ἀ ὥϑονῖ ῥωμᾳίοις ὧ-, 

πολ εἶπον τα, ΕΟ ΤΠ ΟΠῚς σαι». ἀναςατώσερς. ; 
Αγαςιατὴρ ἢ ρος Οὐ οΥ Οτ,ναίζατοτν ρορυίατογ, εἰφανισοὶς κὸ πορϑητής. 
ΖἜ ΟΔΥ]. ἐν ἐπ ὅδ) ϑ͵β.ὡς ὄντ᾽ ἀνας «τῇ οχ καθ᾿ μείων χϑονός. 

Αναςατυΐρμαι ϑυσίαι,, αἱ ὅδὴ ἀναῤῥώσει γύσου. ἰλοτιῇοια, ας Ποῦφης δ 
τοίον σεηάιιπὶ ἃ τηοτθο. δῇ 

Αἰναφατικᾳὶ ὅρμα,ἴλοτα ας ἥπητ ἴῃ τε [ιγγς “Ἐ]Οἢ]ς τ] πιου απ» Οα- 
ἃ ἀς πιειηῖδθι. 

Ανας-αἩικώς ,ἰ οἰ ητοτ  εἀττίοβα.ῬΟΙ ΥἿυ. ὁμμυλοιιώτες ουμῦ ἀιτεῖ ἀγαφατι- 
κὠὶς πῦτε. καὶ μείλα ὑπρηφαγώς. Ὶ 

Αγάςατοι; ΡΙχοςητάγαπι φΘηιΣ. 
Ανάςατος,κ» χ᾽ ν,ναϊτατιῖ5,Γἀΐδας Πιἷς ἜΧρΌΪ Πις,Α] ἐσ άτας ἴδε πτο-τ 

ταις» εχα] Ἔχτουτίς, δ ΟΥ τις. ἰγαίςα το ποιείνγἀειαίξατε, [εὖ ἱπτροτὰος 
τοάϊ σεις, ρορυϊατὶ, ὃς (αὶ ροτον ΕΠ ογοάοτιις, ἐνές τον γίπιεῶγ αρυᾷις 
ΡΙατοιοιη,εογτογονάουαίζατι, ορ το] 7. ἀναίστατον ὁ λίων σικολ ἐὰν " 
οβυέδι τοτᾶιη ἀϊτίρι. ἀνας-άτοις ποιῖσα «δὺ δ μόρρις ν [ιἰδιποιοτς νι 
οἴηος, νηάς ἀγάς τος χιέοκ, πιο με. δίς ἀραιὰ ΣΧ Ἔπορ τ. ἀνά - 
φατος πόλις͵ ἀγοίςατον πεδίενγώνα φάτον πόλιν α δεῖν, ΕΗ ετ οάοι. Αἰυὰ 
τὰς οἰόιτογο, αναΐσατος οἶκος γα μῆνος,, [ΓΟοι αἴ, ἀγαςάτοις ἐποίησε, 

Ἐχτογπιϊηαιυ τ, ΗΠ ογοάος. [4ετη, ἀνώςατα δι οναίδαϑαηταν, ἀγαίςατο;,, 

κατεσραμ μῆδος γ πεπ᾿ορϑηυῆμος » πίῃς αἀπςειρ, ἀνας τως, πεπορϑημέτ, 
γας) δ 16. ὲ 

Αναςατόω, μι τῳ ἰαδειογοοποίτον τα γθονίαδιιεγιο, γογι τι ατ, 
ταμῃ σοηταγθο ν τυπιυΐζατη σοποίτονσοηταγθο,, σοι πτοιεο, ἃς 
ἤλατιι ἀϊπποιεο. Αἰζογιςαρ.17. ὅτι οἱ πίω) οἰκευάψην ἀναςατοιῦτες εὖ, 
τοι, ΤῸ Ππητ 4! οτος τεγγάγαπὶ Πάτα πὶ (δ Ισττιιηῖ. 

Διναςαΐπωσις τως ἡ, ἜοΓἤο»ἷτεπι σοητατθατίο. ᾿ 
Αναςαυρόω μιώςῳ,οτιιο σο οτιοὶ Πα ξΠ σο, (ἀρ! ςῖο αξῆ σου Γαςΐδα 
ἀγαςωυρωδ αἱ με. δὲς ἶι ογασοπὶ το }] 0, ἂὖ ἴητοστο ογαςιῆρο »εαγπὶ 
{ππὶ οτυ σῆς γγτσοδας ἔσο γοττῖς ΗΠ ογοηγ πλ. αι]. σαρ.6.Δ Ης 
δταου οἰγαςαυρριῦπας ἑἀυτοῖς δ εἰ ὃν τὰ ϑεοδ, 1, αἷο ἰατοστο στὰς Ε- 
Θοητος Πρη ρας Εἰπηῖ Ὠ οἱ. 

Αννα -εγνόῶ» αἰϊείησο. 

Ανοΐςεἰρρξ,οτοξξας, ΡΟἾ νας εἴρφυ “ γεὼς οὔσης » νεἷ [οττὸ ἀνάςειρος 
ναῖς 4α5 ᾿ς γί ἰδ ὃς σαϊιις σατγιηα,1.ς εἴρᾳ εἴς ἀνώ. ; 

Αγας" ἐλλεῶγ, τογσὰ νοστεῖα. ͵ 
Αναςέλλω,μιεχῶ, Γερτίπιο, σοττίρίο » σοητγαίιον γεῖγάῃο, {πσοίησον,ς 

ῬΓΟΡαΪΟ τπιροταίη ἱγγιιδητῖς, ἀπ ΟἾ5Ὸ σοηρτο Πὰν χρο]ο, το ἢ -- 

ΠΟΙΓΟΡΟΠΟ, ΓΟ πηϊττοναττο Πο.εἰειο, οΧρ σο, τοίτείρο. ΡΙαταγεῖι., 
1ῃ Ῥογιοῖς, οἰνεστάλησαν εἰς ταὶ ἰλπεις αὐ ΑΙρες ἴς τεσερογιητ ἄς 

1π Ὑ Πετη ἡΠἘ. τίω αὐλαΐαν αὐέτελλογ, αἶσα ἀεϊεσεγαυτ. ἴῃ Ἐρισταπι "ἢ 
εἰγαφ’ἐλλας᾿ ὀπτωκνας, το] Π σὴς οσι]ος, ἜΧρ]Ισαης. νας ἔλλομα), ΤῈ δ ; 
{υδψιςο αναχ νὼ ἀνεςαλυΐνῳ χιοῖθι καϑύμδοος, [δ ᾽ατα ἱπηροάιτάς Ἶ 

ἀπε ταηῖοὰ ἰςάςηςς Ρ ΕΣ οἰ Ρ λει, νας εἴλαι ἀγα (ὥς, 
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ἍΝ 
ι ἰ γάζω, μ ξωγἀερ! ογονΐηρ ομλὶ ἴσο, ἀνα φεναξας συ ΐ ἰηρ ἐητεΐτ, 
1 Ε σύνωμορεπιονιηϑς σον ΕὐτΙρ ἃ. 

᾿ ν ν » ΓΚ 5 ΝΣ τῷ ἃ 
Π Εἰ ο: ργὸ γαςρίΘ',»οδίζωγις, ἀμυδιρός Αὐτὸς μδὸ νγωϑὴς κὶ αγώφττερῃς 
εἴα σελώμ Σκέψαϑι. Ν Ἰὰς ὀνάφερος. 
᾽ναςίφα,τοάνιο, οοῖοπο. 
λὐγασυλόωνετί σογίξιι ἤζαταο [ἀρογ οἰρριιην. ᾿ 
᾿αὐάςναα ατος. τὶ εἰατιον ἰςοτ. αἰτί τἀ οναροχ,ἤατίο, Ἰατατγαία δ᾽} πν]- 

Πὰς Ρ᾿ τη Ἔχςς ἴτὰς ὕψωμα. Τ Ἀξορ τ ἰιμἴοτ. "1.2 ςαρ.8.τὸ 5), ἀνά- 
φημα πὖ «ελέχοις ἐφ᾽ ὃ καὶ χίσις, πὶ πεντώπηχυ,αγςημα ψυχῆς γὈϊπγὶ 

᾿ς οχροο {τας ἃς αὰ νίγτυτες το] ιηατιο, 
ἤσαμογὶ σι ογονεχοίτατς, ιίτατο: νι ἀς Αὐγίσνμι, 

Αὐγας σας, αντίθο, ὁ ψυΐ το πηοα τνν ΔἸ σαυτ, ΧρΌ τ, 
Αὐασοιχειθ μα) μι ὥσομαιντοίοἰ ον ἴῃ εἰς πηςῆτα. 
κῆρ ρωα ως, γ ἀγάπλασὶς , ιια!ϊ τοξοιπηατίο. [το πὶ σοτρο- 

»" ἔς σύπὰ τοϊο᾽ αὐτο ἴὼ ργϊηςιρια δὲ εἰεπιςηταγάν ἀλυσις σοαύτηξις, Οαἱς- 
᾿ς ὰς Π ἐς Γγπιρτοην. ΑἸεχαηά. Αρῃγοά. Ργο  ςπ).79. Πὐτο ρτὶ- 
πιο, σφόδρα τυγχοίνουσι ϑερμότατοι κὶ ξηρῥτατοι, κ᾿ ὥασερ ἀναφ'οὐχείω- 

᾿ς σης αὐτοῖς γίνεται... πὶ ἐρϊς εἰ πχςητοτγιπι ἀοἰζγαϊταγ ςομηροιτῖο 
δι τεπιρογατίο εἶ λύσις σοιχείων. 

Αἰαςοματικχὸν, οὐ, τὸ, πηςἀϊσαπιξητυπι αυο οτὰ νοηατι!ΠῈ ὃζ ἀττογία- 
ϊ ̓ χμπὶ ἀροτίεπάι γίπι μαδετ: οαΐ Θρρορίταγ ςεγνωτιχόν, Αναςσόμω- 

᾿ σικὸς. ὀγνοπατα πὶ ἰρίταςα α ἰαχάης, ρα οἷα τοίοαης,, οἵα γοηα- 
᾿ ταπιἀροτίοης, πηθατιις ἀρογοπς γα τι ἐξα γε! ἀ της. 

«φομοίν,γοιδα αἰΐεπα ἰητογγι πιρονίητογθιγὶ, γ ἼγρῚ!, 
ο ὐμε  ἡραι σον του ; ; 
᾿Αναςομόῳ, ρατεξιοὶο [αχο,γείοαο, ογὰ νοπατα πὶ ἀρογίο. Ατλΐτοτε!. 

ἀς σεπετάτίοης ἁαϊ πιὰ! απ. ἀναςομοιώ ται πόρφε, αχαῦτιιγ πη φάτιις 
ἃς ἀροτίαπτιτ, ΤἈςορδτ "1. 2. ἀς σις ρίαητ. ργὸ οοάςπ) ἀςοὶ- 

᾿ ρϊτοα εἴτι ραιεξεςῖο. το πι ὃς Π]οἰςοτιά. 4} Πτὸγ ταηγο Αὐηΐζοτεὶ. 
ὅς πλαπάο. ὠκεανὸς» 40 1, πὰ μῆρ χΤ' ςενοπόρφις αὐχένας ἀἰνεςομομέ- 

Π γ6. τῇ ὃ πάλιν πλατωυο μδυίθοιὶυ οἰξ, ἴῃ ἔλυσας [ξ ςοπορτγιπγεης, ν᾿ 
᾿ἐχροηὶς Βιιάστις. ταὶ τέρρρις ἀνασομώδ, ΗΠ ἐγοίοτ, Πὰς τοτγὰ το- 

᾿ σείια ςοπηρίετο. ἀνασομοιιῦ εκ πχρατας ορρίϊατος οχρεάίτς. 4]. 
᾿ς εἴεστητοτ δὲ ἀχρτοίς ἐνάεςδονείηεν:. 
Αναςόμωσες τως, ἡ, αροττίο νοθατι πη νγεο  υΠο»τεϊαχατίο. ΑἸ μι  πι110.4. 

ἐχραντο γδ οἱ παλαιοὶ, κὶ τοῖς εἰς ἀνας-ὁμωσιν βροῤμ(ῳ σιν, ὦσοερ ταῖς ἀλ- 
 μρέσιν ἐλάας, γοτοτος οτίαπη ἠις ντοθάητοτ 10} ΟΡ αι; ξτέϊος ἃς 

᾿ς φεοϊυίος πιεᾶτυς ἀρετίπητ : σα υΓπιοάϊ ἔπος ΟἹ μα: σοηάϊταπεα, 
᾿Οοἰνηϊθαάες πμπειιρατα. νεὶ εἰς ἀγας"ὀρεωσεν'» ἀ(ὶ "γε Ἰταιχάμ ΠῚ ἀρ- 

ρετοητίαπηταἷτ εαΐ πη αἰ δὶ» ἀναςομοῖ τά χιςα τ᾽ αἰϑουτήρμα. ᾿θίψιια 
ἀξ ἀπαίϊοπγοτίοῖς ἰοφιΐτατγ. 
τραάγαλος,εγὸ χὶ ἥνταῖο σᾶτεης. 
ςρατοπεδεία, καὶ αἸαίλυσις ὃ παρεββολᾶς, ολἔγοτγιπα πιοῖίο, Βυάσυς 

᾿ς Οοπηπῖεης. 
Υ ατοπεόεύω,Γαἴξζγα πηοιιςο, ΓΘυΘΎΤΟΥ οὐ ΠΊ ἜΧΟΓΟΙ τ ΟΌ ΤΙ ΠΕΟ ΠῚς 
[1 οαἰετὶς, 1.2. Μδοῖναθ. αρ.3.αὐεςρατοπέδευσε πεὸς ἃ βασιλέα, τέ- 

φξέρῖο οχογοῖτα δὰ γέροι γα τ. 
Αυχορ' φομα»νοτ(Οτνπη ἁΠΠ ἀσιις»σοπιιοτίοτ: τε πὶ γουισττο τ ΓΘ ΠΪΟ, 

τοπΊθο Οιτου ΠΊ σΟΥνΠΊς ςοηυοττο,γεάαοο, οτος σοσορνιδιοςον 
αἰαςρέφεδιὸν ἐΐϑεσε ἑαυτῷ σωρυϑείας, ΡΊΔτο ἴητογ μος πιοῖς (οἶϊτο 
νίμπιογς, αἰ Παοτῖς πποτίδιυις ἀσετς. αὐαςρέφομαι γνώμαν, πα ρφρηΐτος 
«ἀρτογασ ρἰσέτημς » αἰαςρέφομαι πἰεὶ πίω) ὅπῃηπρρπίωη, τὰτο πὶ 
αἀηχίηππτοιῃς ὙΒεορ ας. ΡΙαταγοι Ιη Ἀ οπλι]. αὐαςρέφεται ἐν ὁ- 
φϑαλμοῖς.ἴπ Οου]ς γογτατ. Ὀϊοίς ἢ ργαίατ. αὐεςραίφϑ'αι «ἰδὰ ασὔτο 

᾿ς ρυκούσε, ἴῃ μας ραττα γουίτὶ νἀσλταγοίη μᾶς τα οσσορατι ἔμ γὶ- 
ἀξτυτ.αἰασρεφόμῆνοι ἐν οἰκίωτ εἴη αάϊθιις ἀρεπτες, νογίλητοςνρεγ 4ο- 
σπος οἰτγουπηδές!.Ροῖγ, ΑΡοΙἘ, σαρ.1. Ἐρ ἢ. 1. αὐατοάφητε ἃ πἶ παρρι- 
κέας χρόνον, απῆ σατὶς νοῖτγί Ἰπσοατιῖς τειηρις, αὐαφρέφείτ αδεὲ τεὶ 
υμγαΐσια, ἴῃ ΘῪ ΠῚ παίτἰς γεγίγὶ Χ ἙΠΟΡΗ ἐπεὶ ἐγζιὶ τῷ τείχοις ἐγϑύον- 

πο, ἀγεςρέφοντο, Υἱ δά πτοξηΐα «ςςο ἶσος, γετγὸ τοιιοτίι ἰχητ, ἀνε- 
᾿ χάρησων Ὀίσαπτ ευΐπὶ ἀναςρέφω δὲ ἀγαςρέφομαι ργο Ξοἀεῃ1, μι Ἔπι- 
᾿ λάπιοάιμι ἀριϊὰ ΤΊ] ]τιπὶ γειισττο ὅς γθυογτου, Ῥ ἢ] ἐς πηιπάο, 
} πνεῦμα ἀγαςρέφον ἐφ᾽ ἑαυτὸ, ἰρί εἴτις ἴῃ {8 τουετῖξης . εἰνα κοί μπῆον. 
᾿Ἀναςρέφομωι ἀοηίο, Πρ ΗΠ. Ὀς [τι ἀϊς συ ςοαισράο ογαϊϊοτγα ἐ- 

τπιδάπητησυςρέφομαι, ΗἨΙρΡροοτ. 
χναςρέφω, Δ" υαυάο σοπιπτατο, πα δττονιδιιεττο, σοηιιοττο, διορ δεῖ, 

 Αὐδορῇἴπ ΡΊ]ατο, εἰν αὐτο πάντα πτέλιν ἀναςρέψας ἐγὼ δείξω,δις.1. 
᾿ επγεπάλης, ῬΙυτατοῖ. ἴῃ Πυσυγσο, [ἀεπὶ τη (δι ]ο, ἀνέςρεφον τὸν 
᾿ ἐκείνων σίδηρφνγβοτταπα ΠΠοταπν τητϑγίογαητ. Ὠ!οἱςοτ,10.2.οᾶρ.21. 
᾿ς κἐνεσξαμ ῆμον ταῖς φολίσι κέντρον, τά τις αι δὐτιετίῖς (ἀπ, Πηἷς τος 
᾿ς βεείτατ. Τολη πὶ Επληρ.. σάρ.2. χ᾽ ταὶ τραπέζας ανέςρεψε, ὃς τηςη- 
᾿ Με(υδιυεττίτ. Ρτο τεάιτς, ετλοἢ ὗκεν ἀναςρέψας, τοπετίας οεἴξ. 
 Ἐυτίρ. ἀνεςρέφω ποϑα, τε άεο, ἀναςρέφω πολιν, ΒΊατο ἴῃ [μεσ Ρ. το- 
᾿ς ρεῖο. ἀναςρέφονται χρείη ἡ αδξεφιρῆς, 1. Ἡεος ἤπταῖς οἰγου Πγασαητιιτ. 

ἀνέςοχτῆο δ᾽ οὐὦ τὸ ποῴγμα,, ἴταηὰς τοτυτη νῖςες ργροίζογα δῖ- 
αὺς αὐιιοτίῃε ἐγδητ. ἐναςρέφειν κὴ εἰναςρεἐ φεῦ, «δεκέ χεῶν, υὑποςρέφειν» 
διά γεινγαὐλίζειν, διατρίβειν, αῤνεῖ ὥζ ἰο Ποἰατί ἀρυὰ δορβοοί. ἀϊοίτις 

᾿ οτίαπι ἀγας ροφεῖν, Ρτο ἀγαςρέφειν. ᾿ 
Αὐατρουὲ κα αὶ αὔλγῖς σατθης, οὈ συγις. γα ρος σφα ρα αρ ἃ [Δ Π1ὰ- 
 (ςεηποη {πο λτας κ» ἀφεγήςονἑάς Αγάςτρρς. 
Ἀναςερφδίωςροτ ςοπυογῆοησπη» Υἱος γεγίᾷ., δέ αι ΠΟ πιιετΠΊ, 

ἀναςραμιάμως : φιοά ἀϊοίτιιτ , ὅταν ὁ ἐγκριλών τι ἐδικηιώψῳ ἐγ- 
᾿ς χρλεῖ διιϊϑ, 

᾿ 

δ 

ΑΝ Ὸ 
Αναςιδοφίω, μα ἡ'σω διοττο, ἴῃ Ἐρίρτιαναςῃ ἐφω, ηιυετῖο, Ἡοἢοί ἵπ- 

πον πάντῃ ἀναςφρφᾷν,ο μα πὶ Φιοαυοι οι πὶ ςοημοττοῖς ὅς γί: 
θεῖς. 

Αγας ρρφὴνἷς,  νἱηπσγῆοινς Ουἱπε]! γοςᾶτ, ἤρυτα [οἸ]Πἰςοῖ ρσοτῖσαν 
αυυι γογθιιπ} 40 ἀ ργασοάοτς ἀεθετες, ἰςαιίτυτ. ἀνα ρρφῆ δέ ζῶν 
θύειν λούξεων τάξις ἐνηλλαγμέμη, δ΄, ἐὰνδςγρτο ὡς λέων; ὄρνιϑες ὥς, ρτὸ 
ὡς ὄρνιθες, ὃς ὦ δ) πόνλ᾽ ἐμόγησα, αριι4 ΗΠ οπηυρτο ἐφ᾿ ᾧ, Τογοοτ, ἴῃ 
Απάτίανἱ ργανςα άτηΡΓΟ ργαῦ.Γτο πὶ τομουΠουγοάιτες γ ΓΟσορτιιθον 
τορτοῖθιις, σοηιογονγοςο Πὰς, (Γι σ απν, νοὶ αἰ ἰσυΐες ἴδ (ασπὶ 
ἤζαταπι γοἰτίτατ ονσουμοτίτιο, οη!οτυάο, ἀνα ξ ρ, φὴ ἐἰς τὸ ἔμπα- 
λιν πὰ σκόλοπος, Γοῆοχα Πιαπὶ ἀοίος, ῬοΪγθίυς » ἀνας φρφίωὐ δοιωΐαι 
«οὲς ἐντεύξεις, ορροττιηΐταϊε πη ργςθετο οϑ ]οαυ!}.Ἰτοπ ἀνας ερφὲ, 
ζωλ πολιτεία, διαγωγὴ ἐπτοκαταίς σις τ' ὅλης ρορῆς εἰς τω) ωροτέραν χώ- 
ἐὰν. δέ ρῥΓῸ ἀνταποδὸσις͵ Αγαςερφὴ,ςΟὨι οτίατίογν τα. οτεὶ οΔΡ.1.ὃς 
ἰξοπηάο. 

Αναφυφελίζομω ἰνερείδομοι. 
Αἰγας ὑφὼ τε πτίαῃν ρας πὶς ξοτογτγ τον ΗοῇοΝ, 
Αγαςυψαι ἀρ γοῖετες Οοηγίςος, ἀνασπάσαι τὸ αἰδοῖον, ἐπᾶραι τὸ αἰδοῖον 

ἢ συγνάσαι, ϑορΡΒ.ΡΟ ]αχ 1.2. 
Αγασυυύταιξις, τος ηΠο, ΟΕ η[ς τοζορηἶτῖο » ςοηῇις ἱτογα πὴ Βα ίτας. 

δι]. ἀνασιώταξιςν τὸ διαγιγα μυῆία τιμήματα ταῖς συμμορίαις " ὅταν 
δύξῃ τῷ δήμῳ χρύζειν τρῶν ἕκης, καὶ ἀφαιρέσεως, ὁ ἕλωγπαι (δὺ πᾶτο τρϑὶ- 
ξοντας γτῆτο ἀγασιωταξιν καλούσι. 

Αἰνασύρρμαιοτετγαίοτ. Βα 4, ΟΟ ΠΊΠῚ. 
ἀγάσυρμα., Ἐυδυΐας Οοπιίςως τ ἀϊςι]ὸ γοσαιῖτ ξγτί πὶ σοηςδ- 

ΡἴαΠΊ» παρϑέγε ἀνάφυρμα » 1ᾷ εἴπ, λαϑρίδιον γγύνημα, ΡοΙκιχ Πἶδτο 
τογτίο. 

Αγασυρω ὁ Ανασύξρ μα)" ἀγατύγωῳ » τοιιεῖο, αττο !ο νοίζο ιν πτρ]!οτὶς 
Ρυάσηάα τοροητει), Γαοττ.ιη 5. Προης, ὅϑεν κἡ ϑεόδιωρον ἐθππρικώπηον- 
τα εἰπεῖν, πόϑεν Ὁ «ῶτ᾽ ἡδει ς-ίλασων τίου) ἀϑίωᾶν μὲ ἐ) δὴν, ἀλλὰ ϑεανς 
αὶ ἀνασύρας αὐτῆς ἃ κῆπον ἐϑεασουτο» Ναπαυΐά [εὐ ατα νεϊϊς εἴας 
Βεηίταιια σου ρει τη Πιοσεης,ωρὸς ἃ κεποσμηυῆσον μειρῴκιον 
«ευϑϑυδυον τι ὁ Ὡρήτερον λέξειν ἀυτῳ ἔφη, εἰμὴ ἀνασυράμνδ- δείξειε ηό- 
τερον γιιυή ὄξιν ἡ ἀνήρ. Τ ἈΞΟρΗτ.ΐη ΟΒαταξζετ. οἱ ἢ βδελυρὸς. τοιοῦ- 
“Θ: οἶθ- ὑπαντήσας γωμαιξὶν ἐλδυ ϑέραις » ἀνασοράυῆν Θ- δεϊξιῃ τὸ αἱ]- 
δοῖον, οἰ αἸῆσατ δὲ ἀετεσο αποά ἱπτιις οἰξνατ αοα ἰάτοῖς ὃς τος 
ἔζωον εἰἴε ἀεςοτ. γῃάς ἀς Απαχαγοὶ νῖτα ψοϊιρτιαγία ἰοπιςης 
Ατβεηαιις Π1.12.ἴτὰ ἰπηίτιοχ ΟἸςατςοθιὶ νει θ15» Γυμνὴ μή ᾧνοχ τα 
«ταὶ δι σευ πορόφηξίθ-. ἡ τρρκριϑεῖστι διαφέρειν ὥρῳ ““() αἰ γχων,αγατύρρυ- 
σα ρὸς ἀληϑειαν τυ) δ ἥπως αὐπὴ χρωνάψων ἀκρασίαν γας ἢ ἀϊςος 

τεῖγαιισΣ ποι δ ἀἰς αν ρυάεηάίς ἐοιηλ ἱποοητποητίαπι ἰηἀῖ- 
ςΑθατγααΐ ἰρίαπη ταἰ  πιιηζοτιο ἀπ ηδυεγαητ. Ἡΐης ὠνασεσυρμέ- 
γη ἀἰοίτα τ λυ] ον αυας ρα άςπάα γοτορίς νοῖξο αἀἀμέϊα 8, (δ ]4τα. 
ΡΙυτατοἢ Ἰη ῬτΟδ] ἐπ. ἀνασεσυρμῆμη κὶ ὅλα δείξαστι αὐτοῖς τίω! κοιλίαν, 
Ετ σγπεῖιις κωμῳδίαν ἀνασεσυρμήμίω χ᾽ πλημμελή ἀἰϊχῖτν ργορυάϊο- 
ίλην πες ἃ νοτίσ!5 ργατοχτατις ὃς πυρτῖς αδἐτιησπτειη, οδίσαηαπιῃ 
δι ἱπγριιάσητεπη, Ργαίογοα νἱτοίλεη ὃς ἱπςοηάϊταπι, Οοηΐι!ς 
Βυάδιιπη. 

Ανασφαδεέζω, Ἔχ ΙΓ οὐγο σα] οἴττο. 
Ανασφάλλω οτῖ ΓΟ ἰαρίμπι Γαἰοίτο,αττο ]ο, τε πη» ἃ πιοῖδο γέοῖςο ἂς 

Ρυ [ους δὲ ἀπαττιογ στ. Ἰαρία. ᾿ 
Αὐακ ἐϑεινγαττο!]ογς, ΑΡΟ ]. ἀνατείνειν, ἰνακ εἶν, (α ] τὰ πλᾶπι τοπεγο, 

Ἠοηγετ. 
Αγαίχεσις,εως͵ ἡ το] ἐγατίο ἔξει το  ἐγδητία, ΡΙατατοῖ πη ἸΝυπγανάνασεσις 

ἦν δεινῶν, Ατήζοτοάς πιυηάονργο οττιι [Οἱ] Ἰ5ναρός γε μἱμ) ταῖς ἀγα- 
οχἥσεσι πἰ ἑλίς παλιν εἰσρίων ὁ ὠνκαν ὃς δίς. ἵ. τατίιις αὐ οἴτιι (Οἱ. ἐπ 
οτδοπὶ τοτγρ εχιιμάδης Οὐ ραίιις, ϑζς. 

Αναρέω, μοήΐσω,το]]ο»ἔετο. Εὐγὶ ρ  ἀ.ἰναχ ίσει φὰ ὅγαν το] Ποῖ ἔισετα, [8 - 
τεῖ. Ηογοάοτ. να ἥσω λυπηρόν τι σοι, τἰ ΟἹ πο] ον 2: φυϊρρίαπα, αἕ- 
ἔγαην, ἀναέϑτιτο!ογαγς, ἀνα δέξα ὃ, ὑπομεῖναι. Κ΄ πάς ἀγάχεο, ρτὸ 
ἀναίχα γ ἔετ ρατίητεγρατογοροι ξετ.Γπιρογατίθες Τδοιη 1 ἱπἀ6- 
Πηιτὶ πγςα 1}, κτ᾽ διάλυσιν ἐωνικίωὐ Ἐτγπιοίον, ἐκ ἀναχιουάνθ., ὰ οἴ, 
τεσυίλης. 

Αὐγαχετικὸς, οὐδ᾽ ὁ τοῖο τα 1115, ογεπάμις, ΡΙατατς ἢ. 
Αἰναφετὸς γ5, ὁ, το  ἐγα 1} 15. νῃάς τόλμημα ἐκ ἀναοιετὸν. ῬΊατ, ἴη Ν απταν 

ὧν ἀγακετὸν ἐποιοιιώτον'πά ᾿σηιπὶ ἀπσεθδητ. ΕΠ] εγοάοτς. ὡς ἀνακχετὸν 
ποινστάυδυ (9. ἸητοἸ ἐγα ἢ 1] Πὶ γάτιῖς. 

Ανακίζω, τείοἰηάο 5 ἀἰζίηο, οχοηῆτοτο, ἀροτῖο, ἐπ ξςο, ἰδοεγογάϊ- 
τς ]]ο. Ἵ 

Αἰνασχινδιλϑύειν, Γα Προ ηάεγε » ἀνασκολοπίζειν, ΒΊατο τ ἄς Β΄ ςρηδ. τελά- 
Τϊῥ πάντα κακοὶ παϑών ἀναν ιν διλδυϑέσεταν, γεὶ ανακχχινδυλόνϑήσεται, 

ντ (ση δίτατ ἀρυὰ Ν ατίη. ν 
Αἰὐναᾳ ὧν, ὄντος, Εἰς Δης»Ἔχτο ]ςης, ἐπιεῦσεης. χεῖρας ἀνέχον ΡΑΔΠῖ4 

πγαηῖδος οταῦδης, Π1)ὰ.ζ ἃς Πλς. «χεῖρας ἀνασαὴν. ρτο ἀνατείνας, 
δι ἀγαχ ἐμῆν: ρτο εοάςηι. 1124. γ, πλῆξε ἀναφ ὁμάν(θ᾽,Ἱ ἀνατείνας, 
τὸ ξίφο. δηλονότι. 

Αἰνασώζω, ἀνακτάομω γτεσιροτο,, γοργαίςητο 5 τοῖείτυο ̓ Ἀ]υυ πὶ Ὡ- 
εἷον» Ρεϊτῖηα τοίλίτυ ο ἸῃςΟἰαπλῖτατ!. εδασώζω φῦνν, ίετυο ἃ ὃζ- 
ἀς,ϑορθοοὶ, ργὸ "ἰδ ειατο »ἀρυα Πεπιοίζῃςη. ανασώζομαι,, εὐ Δ- 
ἄο ἱποοϊα παγὶς, τεσυρετο. πὶ Μοσηποηις Εσίορὶς ἄνασἀσαϑι 
ςρατηγήματι χαὶ ἐκ «αἰξατάξεως “λαηώσεις διανού μῶν. ̓ ζοϑίταος 

ςο  ατις ἐχοιοῖτιθι5 δια ς ρυρηλϑ γοίδγοίτο ἃς τερςηίλτο ἔϊγᾶν 
τασοπιλίς. 

ὃ ΕῚ 
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Δ᾽ α περρζηϊω, σοπτα ΒὉ,ἀρ το, πα ίσοο, σΟ πο Εσνροστασρο. 
Αἰνάτασις͵ ως ὦ, ΟχτοΠ ΠΟ σοτη ΠῚ ΓΠΑΓΙῸ ΠΡ. ΕἸλ ΣΠΆΣΑΣ ἔξγοσε5 δέ ἱπι- 

ργοθα:ΡοΟΙυ Ὁ. κα πειπλαγεῖς τὰ) αἰνεῖ πεεσιν τὰ βασιλέως, "ὰ (δι γδινεί 

λἰωΐ ΡΙατατοῖ τη Οατοης, ἀν αἵτεσιν κα ὄγκον τῷ βασιλέως μυὴ φοξυϑείς. 
[τεπὶ ἀνα τεύσει χακοι,, σομιδιτιοὺς ἱπρμείςζεγς , ἀρ μ ἃ οηά6Π1» 
Βιυιά Οοπιπιθηζ. ἰναίτασες αὐχέν θη) Π γα 1615 σοητξητιο ἀταμῈ οἷα- 

τιο ςοτα εἰς πιο τος» Οἷον, σάρις ΟὈ ἘΙραπε » δὲ ἴῃ δειτη “τὰ ΠΊ 

ἀεϊείζαπι. ΡΙατάγοῖι. ἵπ ΑἸςχαπάτο αἱτ σοπΊρΙ υτος εχ Ἰρίτας (ποτ 

«οΠοειδας,αλεξούόρα τίου) ὀῤάτασιν τῷ αὐχίν(θ: εἰς ὀνώνυιμον κεκλιμές 

νεαπηίτατος ἐπ 146 Πρηιῆςατ ἡ ἔγκλισις τὸ τραχήλε »ἀριά τρίατη 
Δυιμόοτεπ ἰδ εἰϊο ᾿ς ἀϊσηοίζεπαο «ἀμ]άτοιε. ὁμάώτασις εἰἴα!η ἀ- 

γαγαωγῆ, ἀν ώπλωσις, ΟΥ̓ ΠΩ. 
Αἰγατατικὸς, οὗ, ὁ, αχτεη ας » ἀρτας 4. ἐχτεπάςηιπΊ. 
Αὐγατατικωῖς, ἸΠαοιτογ,, ΠιϊΠαπτοτ,πηροτιοσὸ , ἐἰπειλητικώς κ᾽ προς’ α- 

κτικώς. 

Ανατάτηω, σι τίδω͵ δυτρεπίζομαι ἴῃ ρτοΐονρ; Επαηφεὶ. [πιο δα τείξα- 
δὲ διύγησιν, ἐπλτγάτιοποιῃ αἴἴτας τα Βα σοατοχογς ὨΔγγατιοη 
Ἐταίμγσινο! σοιπροποτςο, ας ςουίοεί δ εγς, Εςο] ει αρ.2 ἀνα- 
τοίξαϑι πῇ καρδία μουντεππητίαίς σοτάϊ πτέο, ἀρυα Ῥίωτιας ἰοἴετ- 
τία αηξπαιζάς εἰσρῆαητς ) ὠφϑὴ γυκτος αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτὰ ωρὸς πίω) σε- 
λίωϊω ἀναταόμνθ- τὰ μαϑυήματα τὴ μελεὴο νυίας εἴτ τεςοίεις (ε- 
ουπα ν δέ νοίατ τη ογαίμοπι ἀἸσεγετς οὰ 4ια; ἀἸ ἀἸςογᾶτ. 

Αἴνατε, ρτο οἰναίατε 7) συγκοπίω, 
Αγατεὶὴ νοὶ ντ Αἰ1) [οτί σας, ἀνατὴ, ἱπηριη ὁ πε ἀαπηηο, ἃ πουηίης εἷς 

σα.Ὀ]λτΟ. γόμ,9'. ὁ προς υχῶν Ὡρώτος “7 οἰκείων πὰ Ἀστοϑαινόντος καὶ ὧδ 

πολιῆϑ᾽ ἀγατεὶ κα εἰνέτω, παρα :α!άαπα ᾿ς υμτ, ἀνα τεί, [ἐπὶ νομ. 

“«ανάνωτεὶ τυπῇ ἐπω, ἱππριηὲ νογθοτοῖ. 

Ανατείνω, μκ.ενω; ἀνατείνομαι ἜΧοῖτο,Ἔχτοαάο, [δοτίσιη Ροτγγισονῖοη- 
ἀο,δάμςο, Ργοτεηάο, ᾿πέετο. ἐνατείγειν “νεὸς ἐρανὸν ταὶ ὄψεις, ἀΙΧῚτ 
Ῥδηΐο ἀς πτμπάσ,ρτο ἴπ σα ι πὰ οσυ]ον ἀττο]]ετο ὅς ᾿ητέπάστς, ὅς 
Ατἰζοτο!.4ε ππυηάο, πάντες οἱ ἄνϑρωποι ἀνατείνομβυ ταὶ χ εἴρας εἰς ἃ 

ὠρανὸν , δυχαὶ ποιόμβυοι ϊὰ ο[Ἐ, ἀγάπες Τατίατη το πγὰς τητοῦ γοτα 
ςοποϊριοηάα,Πηάπις ἱαρΡ ]ῖοος ἐπ σα] πὶ (ο πὰς. ΡΙατατοῖ. 
ἴῃ ΟΔπ Π]ο, ἀνα τεινομϑυοι ταὶ μα χαΐρας ἵπτεηταῦτε 5 σ᾽ άϊος. [46 πὶ 
ἴῃ Ρεγίοϊε, ἀνατείνει δόρυ, Ἠαίξατα ργατεπάϊτ. [ἀθπὶ τ Οἰπο!ς» 

εἰνατείνας τὸ ξίφ(θ-, αἱ ουΐε πὶ ἀπξετηχίτ ὃς (υπα]τ ΧοΠορΠοη ταὶ 
χεῖρας ἀνατείνειν, Πα Π115 αττο!!ετὸ, ἀγατείνω κύλικᾳ ὕδωτος Στὸ τῷ νεί- 
λυ ΑΓ Ππάος. ἀνατείνεται πρὸς τίν ἀΐγω χώραν, ({γπὶ τεηάττ, σα]ς- 

Πιὶς εἱγατείνας εἰς δ ἐρανὸν, τοίρτπατας τη σα]πι, ργοίρεξξδης 1π 
«ἀΠ! χη}. ἀνατείνειν τω χεῖρα ἀρ Χοπορμουτεπι, ρτο εο 4υοά 
Οἴίςογο ἀϊοιτνἀ: σίτιπι το τ εινηάς χειροτονία, ν᾽ ΔΕ Χείρ. ἀνατείνειν 
πίω) ψυχίω), ἐς αἰ εἰξία σοητοπιρ]ατί. 51:5. πηῆςατ ετίαπη νοςε ρα ἤπια 
14ςπι ἡηιιοὰ ἀπειλεῖν. πιϊπατὶ, ον η οί νόμος ἀγατείνεται πολλαὶ κὶ χαλε- 
πὰ τοῖς μνης δύσι τίυ) “ ἐγεγκουΐσης αῤχίωυ 1. ’εχ τηϊηάταν πγαϊτα,οά- 
ὅπ δττοςιᾶ,"ῖς αιυΐ ἀπ ϑιιητ ράτγιαΣ ΡΓΙΏΓΙράταΠΙ. 
Ανατει χίζω, τε: ἀιῆςο πηιγος, σου πηι ηῖθ,πίϊλαγο τησηϊᾶ. 
Ανατέλλω͵ οτἱοτ,οΧοτι ογρεπαίσοτ,ἀς (ο]ς ὃς [πᾶ Ρτορτι ὃ, Πα ὰΠῈ ἀδ ἃ- 

τς Ἰνἀοτίδιις ὄθητέρλ αν ἀϊσαταγ, Ματτ.σαρ. 4. φως αὐέπειλεν αὐτοῖς, 
Ἰὰυχ ἱρες οχογτὰ εἰζ,1 ὀμέλαρψεν ντ Βαθεητ Γἐρταασιητα. ΑΡΟΪΪο. 
ἄς οἵται πποητίμπη ἀϊχιτ 1.2 ὁρέων ὀθέτελλον ἐρίπναι » ΡΓΟ ἀγεφαίνον- 
το αρραγοαητΠς πη ρτο ἱποίαγοίςετς ὃς ἤοτετς. ὀματεῖλαι αὐ ϑῆσα!. 
Τάεπι [}0.1Όσκοτίη δ᾽ ὀῤέτελλε γχωέϑλη. Ἐς εσὶτ Ἔτία πη ἀσοσι τ} ΠΏ 
Ῥτο [δ πηϊττο,ργοάαςο, εβτοτο, νυ ΠΙδα. ἐ, τοῖσιν δ᾽ ὠμβρφσίω σι- 
μέεις ὀδέτϑλειργο ἀνέσχεν ὀφέφυσεν, ἀνέδωκε, δ. τροχτα τ. Ραμ]. 
δα Ηςθ.ςαρ.7 ἀνετέταλκεν εἷξ Ἰούδα, εχ τγῖθιι [4 Ἔχόγτας οἰ, 

Αἰνατέμνω, πιαέτο,ττιοίἀο. 47 - ςογγείεοο ἰχπεῖπο.Πςίδο. ὡς παύσφε 
σε ἀγατεμν ὁ μῆνον ὑπὸ τῷ ὀρνέκιν ηἷς ἀνατέμγομαι κλέμμρ τα," ΓἜςοτ ἐ- 
τὰ ντ ἔυττα ἀετεραητιιγ; ὃς ἀγα τμηϑεὶς, ἔγτος δ ἰςξξιοης ἀροιτας ἀνα- 
πετμηυῖν- ἀεέτυς. 

Ανατετυρ(ακὼς ἢτ αὉ ἀνατυρβίζειν,ἰὰ εἰς, σσητατγθατε, ἀνατερφηειν, ὃς 
Ῥιορτγιὲ [ατιπ| ἀσίτατγς δέ τυγῦατα. Ατἰ ορ ἤδη. τίω πόλιν ἅπασαν 
ἡμὴ ἀνατετυρβακὼς. ἱ. ναταρκξας. Ριορτὰ ΕΠ} πυρβάσαι,ιπααῖτ 

δυ τὸ ἃ πηλὸν ταράξαι. 
Αἰννατύκειν σώματα ἡ δονάῖς,! ἐπι ΟἹ ]εἴξοτο σοτρογα νοἰρτατίθιις. 
Αὐνατὶ, ̓ πηριϊηὸ, ἀγόν ἄτης, ἀβλαζως καὶ ἀἄνδυ πίσεως ἀρὰ Πηχ᾽νιάς Α- 

γάτεί. 

λιατίϑεμαι, ἴῃ ραἤϊια γοςς Περοη. ΑἸϊφυαῦάο οὐιις 41}} ἰπίπησο, 
ψΕ] τρίς ἴπ Βαιπηόγος πΊοος το] 10. ἔνπαπιεγος Γαΐ αλῖττο οηςτι σε - 
Πληάο, ἀναβας-ἀζω΄ ἀναϑέυῆν Θ- δγὴ ἃ ἵππον, πηροηεὺς εαϊι. ὅς ρας 
Πυὰ, ἀνα τεϑεὶς ὅ1 τὸ ζεύηος» τανρδιτιις νἐβίςαϊο. ανα ϑέμν(Θ- αὐτὸν, 
{ιλίπεης ἰρία νη; ποίαη.Ν πὰς ἀριὰ ΧΕΘορ᾿.. γτο Δ 4 πὶ γοηῚ 
Ρτα πη άαπι αιηυς σουβοϊ οὐ άληι [!ςηροτο Ρροηίΐτατ. ΡΟ] οπΐις 
,.οἶγα ϑένϑυο, κεφαλῇ σιν ἰερσιλόφοις τρ υφαλείας ἃ εἸτ, ἢ ζαρῖτα σαϊεὰς 
ἡππηροηεητενγᾶςς. Εν οτῖα πη ξιΓΠπάτιτεῖ ἀισαῃ Πα ἴὰσπι ἐχροπε- 
τοι κί(νε ταις Ηἰς! ΟὨΥ πη. Δἰτ)ιαήῖ ἴῃ {{πὰπ| ἀπηϊςὶ ἀςρουετς, ὃς 
ἰπ τὴ δάϊε πὶ αἴξεγγο σοπυπλιηὶ σοη ΠΟ νοὶ ργοθᾶάα νς} ἱπυρτο- 
θαπάαι υάς ὃς ργο οἰϊεῆάετς ἰεσεπαύπηαιε ρογτίβροτγς, ςᾶρ.2ς. 
᾿Αἕζου. Αρο οί ἀνέϑετο βασιλεῖ τεὴ χ7᾽ ὃ παύλον » τεσὶ τετυ τ σδυ πη 
ῬΑ]. ἀνέϑετο πίω πρᾷξιν Τῇ ἑταίρων τισὶν, τεὶτι σι !π} (Οςἰ ς αι. 
ἄλπὶ ςοτηπλιηισαθνι , ΒΡ] ταγο ἢ. 1η ἀπηάτογηαγ. ΑἸϊαυδηάο ρτο 
ἀϊ ξοττς, σι σοτς ἴῃ βωτατατη, ἀνέϑετο εἰς ὕσερον ν 1η αἰ τὰ τοπαραις 
τειςξζιιπη εἴς. ΡΊ τατος 1π ρος ἰναϑετέον τἰμὴ ἀμευναν εἰς ἃ χρόνον, 
ΤΊο Γςςράϊ σαριάο ἰη αἰϊμὰ τοπηρα5 οἵδ γοιίοιςη88, νον ϑώμαϑες φέρ 

ΑΝ 
ἢ οὐκαῖον πὸ λόγε τόπον ταύτα, ματο ἔϊο ἀΐςεπά: ἴοςο οἸη ἰτταηγας. [- 
ἄτην ρτὸ τατγαξζαγο,(ευτεοεία πη πλαταγο, Χεπορί:, αγατήτεμαι γάρ, 
τι ὅσοι τ ύραννίθ- μὴ πείσας (ὧν πολίτας γράφει νόμον ξ), 1! εἰΐξ, (ὁ (τὰ τῷ 
τότια ἀξάϊιςοτς. Οοἴαηντ ἄτα] οσΟ, αἰλώειὶ γα τίϑεμαι τοὶ κα τηχορρυς, 
μα, τετγαέϊο,ίςη γειιοςοο ἀοσυ!ατιο δ 1, [το Πὰ ΡτΓῸ ποὺ ἀσηοίςο,, 
τφηππτιο. ΧΟΠΟΡ ἢ. ὁρᾷν ἐφ, τοῖς ασιυυϑανουῆυοις κὴ τσ φίριων πλῆθος 
κα ταλέγειν ἐγχάρηίσαντας͵ οἱξ ἐν τοῖς φίλοις ἐδεαίγαντο, πεῖλιν αάτοις ἄνα- 

τί σεϑχ, νος τυτογ ἀπηςος ν ἀόγάμτιοος Ποη τοςορηοίζοις, ἀναϑέῖς 
δι τίω αβελαυρίαν, Το] ἀϊτάτοπι οπχεηάαγο, Βα Δ 1 ςρηξ, ανωτίϑε- 
μα θιο αγατίϑηρα. ΒΊατο ζ.ἀς Β ἐριι0], κ ϑεῖθ- ϑυσίας καὶ ἀταϑέματα 
ϑύειν τε κα ἀνατίϑεῶτ, 1 εἴτ, ἀοηατα χογαγερὃς Ριιυ] Οἴατ.οᾶ.2...ς 
ἀγεϑέμίω αὐτοῖς τὸ δ α γζέλιον εἶ, Ὡροσανατί ϑεμα), ΝΠ ας [ι46.11}».2. σαρ.3.. 
ἀγέϑετο πδρὲ τῷ γεγονύτος ἐμφανισμιοῦδ, ας πάττδιῖτ ἀς ἄατο ἱπάϊςῖο. οἱ αςὴ 
γάτι ϑέρβυομ μι πΟγα τὶ ἀτςατι. κὺ ὠνατίϑεμαι, τὸ ἀθετώ ὅς: 

Ανετίϑημι, ΧΡ ΟΠΟ ὅζ Πατγο. "το ΠῚ ἀνα τέϑεμα!. ξξ. ΑροΙϊ.2ς. φῇς Θ: Ὡ 
βασιλεῖ ὠνέϑετο τὰ χῦ ἃ παύλον. [το πὶ Οπιις ᾿π!Πσον ἢ ὸς οἰζ, Οὐ: ἡ 
το] ο, δέ τη αἴτιητι τη ΟΠ πο ὃὲ πῃ ροῦο. Αὐἠτορ ἢ. ἐναϑεὶς γὸ ὅδ χρτο 
μένον τινα αὐτὸν κἀπολιπῶν ἀπειμι,"ἃ ο[Ἐ , δη ΠῚ ἀττο ἰς ἢς ἰαρογ τυρῷ 

αυδη(απη.ὅς ἱπηροηςης, ἴτε αι τὸ ὅγατρ πο ῬΟΓΠΊτΓΟ,, ΠΟΩΣὨΙττΟν 
πιληίονντῖ ἀνατίϑη μέ σοι τω) Ὁ τίν) δηιμελειαν. ἴτε τ τγιδιιο, συον 
ἱπιρυζο,αςςερταπι ἔξει ο. δυποίιις » ἐγὼ 3) ἀνετί ϑοι ὁ εἰ τοιῦτα 

. ϑεώ,εσῸ αὐτοί ἴτας ΠςῸ (ξηροῦ ἀσζορτα γοξογοθαιη. Ἀγηϊορῃ 
ἐφ᾽. ὑμῖν ἀναϑεὶς ἄσαντα τὰ μα ωρῴγματαινοῦθὶς ᾿πηριιταης ἀγατιϑεῖς, ᾿ 
σύλωνι τω) γνιὁμίυ, οἱ οὐἷς ἰςπτοῦγια ἃς Δατίχοτίταςς Ειξξαΐι ἀϊοι,ο δὴ 
ΡΙαγαγοι. ἴτοπὶ τὸ ἀναπγω,Πιρεηἀο,ἀεάϊςο, ουίδογο. Γι σιαυ. ὅς " 
λας αἰπετέμοντο χἡ ὄρη ἀνε ϑεσαν, κ᾿ ὄρνεα κα ϑιέρωσαν , αἱ ταὶ φυ ταὶ ἐπερήτ᾽ " 
μισαν ἑκαίξῳ ϑε!ῇ, ΑΛ ΗΤΟΡΗ. ἴα Ρ]υτ, που χαλιον ἀγατεϑύσετο, ἢ ἰοῦ", 
πονηρθν ἂν διρρξ ν ΠΟ] τὰ 5 (αἿΡ ἐπάοτιιτ ἃς Προτυτγ,ἀισαίοίταγ, αυΐην, ἣ 
οἰτοι) ᾿πρι θαι πὶ ΙΓ 1} ἐνατί ϑημι εἰς δελφοις εἰκόνα, ἱππιασίῃηο, τ 
εῖρδις ἀρρεηο. Ηετγοώον. ἀναϑεῖναί μὲν ἐς τὸ καὶ οκῖον, ςΌ τη ΤΡΕ ἾἜ 
Ὧ15 τε προ ἀφ ἀἸσαις. Ὀ;οίσο τἀ, 1π ρταίατ.}, δ... συ ταξιν σοι εἰς ὕ δ 
γα τί ϑεμήω τ ΡῚ Ορες ἀϊσαπτας ΡΙατιη Τοπ) ἀνέϑηκε πίνακα ἢ γίκης,, ᾿ ̓ 

[] ντέζοι τᾶς τα ]1πη ἤχιτ ἀνα ϑέντες τοὶ τρόπαια, 1. ς-ἥσαντες, ) πιο 
“ἘΠΟΠίη. χευξαξ ἀαπίδας ἀνέϑευδυ τρὸς “ὃ καινὸν γεῶν, ἴῃ το Προ ποτ᾿ 

τ ἀΐεατος οἰγρεος {ρεπάϊταμς. ηἀς δι ἀναϑήμα τοῦς τὰ εἴνάο 
πλεῖ. ΕΠ δὲ τε δι νος εἰ ργορεηίας [χπη- [το πὴ ὅς, 1111 τπα το τ 
ἔλαεο, ριιά ΡΊ τοι). 5 πηροῦ, δγὰ ταύτοι δ) σέντα ἃ λόγον κινοεῶ-᾽, 
τες ἀγατίϑετε τι ἔρωτι, [τε πη;ςοοο, Ὀϊοίδ. [ι, 7 σαρ.1. ἀνατεϑείσ 
9. τ σαρκὸς ἀγκύςρῳ γ᾽ μυσδῳ πίω) ἐκτομίων »ποτελες-ἐον, φιὸ 4 ἢ σατο 
ςορατ,άιηο ναὶ νος ]ις ἱποϊἀφηάα, Ποπποίξμει. ἀνατίϑομί σ 
πῦτο εἰς κεφαλίω), Πος τἰδ] ἴῃ σαρατ ἱπηριῖο ἔξει απο πο ὅς αἀϊςτ 
Ὀο. ϑορῇο ρτο ἰδ οτο ὃ ἁθίο]ιο. ροίμιτ ἱπ Αἴας, τί γδ παρ ἡμαξ Ὶ 
τέρπειν ἔχει τερ' εἶστε κἀγαϑεῖσοι πῇ γι κατϑ'ανέϊνς 1. εἰνα βαῦλουΐλη ὦ 
ϑιν εἴν, ἸΏ 4010 Τητογρ ες, 14 οἴδ, πολ υύσειστε χὶ ἐλϑυ ϑερώσοιστι τῷ ϑαγάτο 
τα, Ππογζεπῇ ργογοσδης. ν᾽ ἐς ΓΙ ρφσανατίϑεμαι. ᾽ 

Αἰνατιμήσας ὐτὴρ βαλλ ιν Ὁ. σῇ τιμῇ, ο[Ἐ φηἰπν Ανατι (ον Ῥτοιμηι ηἶ πὶ 
ΠῚ 5 ΠΥΔΕ ΠῚ {ἴατιιο δ ἴὰρεγο σξτετος τ ὰτυσηάο Ῥτγοτίο.. 

Ανατιγαλμὸς, ΓΑ ΠΤ ατατὶ Ογτγαηετιις, μετοίςασες. μετακίγησις. δ᾽ 
Αἰνατιταίνω,τεηάο. 

ἢ 
Αννατιτεέω πληρῴω. 

Ανατιτραίω ὃζ Ανατιτοάω,ΟΧρΕ]Ϊο ετοάοηάο. ὨΙοίςοτ. [δ.1.ςαρ.89. ἀ- 
γαπιτρρται ζῶν “ἴυ᾽ σκωλήκων, ἃ γα ΓΓΛ ΟΙ]ς στο οητισας ροιτυηάις, 
τωγγᾶ νογηηθιις ΘΟ τΙΓ, 

Ἰ 

γεν, 

81 

ἢ 
δα 

ἀμτρ 

Ανατιτράω,τοτεῦτο, ρεγέοτο. ! ΠΡ, 
Ανατλαΐω, μεΐσω͵ κὶ ᾿ ᾿ ΗΝ ἴμηπι 

Αἰνατλημα, το]ογο, ρατίογοῖ ἱππίηεο, Ο ἀγ ξ, ἡ ὁππόσα κήδε ἀνέτλης ωἷ πλιὰ 

γατλίιώ αἹ πόνοις, Δ οτος [ις ρα, ἐὔραν 
Αγάσλημα τΟἰογαητίλροΓΡ οἤ]ο, υὑωτμοννὴ, καρτερία “μὰ 
Αἰνατλθ. ἀκρχτῆς. ξ ἐμή! 

᾿ Ανατοιχ εἶσαι Ποίγς ἢ. οἴτοιπι ρατίοτοπι ἀπηθυίατο. ᾿ 
Ανατοιχέω ὡ,πηοάο ἴῃ μος ηἴράο 1 {Π|Πω4 παιιὶς ἰάτας ἰαξξοσ 5 γε ἢ 

ἴῃ τοπηροίζατς θ0]]. 118. 1- 
Αὐγατοιχ εἰν, Αττιςὸ ποθὴ ἀϊοίτατ, [ει διατοιχεῖν, ΡΆΓγ ἢ. ν᾿ 
Ανατοκισμὸς απ Δτος Ὠλις, γίατας τεσοιιαιῖο,, οσὰπη νίαγα (Ὁ: ςοῖ ἔσας ὅθ 

ὨΟΓΙδ»ΓΓΔΏΠτ ἢ ἰοττο π1.Οἴσογο δα Ατείςιιπι, ἰητογάπι απ ὦ ἰ 
οἀϊέϊο τγὰΠατίτῖο σεητοῆπιας πὲ οδΙδγιιατασαιη Βασογςηι οὰπ μὲῇι 
ΔηΔτΟς 10 ἀπηἰδτίαγο, δίς. Β. Απιδγοῖϊαις μι] τὰ Ηὶς ἐχρισίς ἢ οὐτῃ; 
Πεινηάς ετίδην τόκοις Οταοὶ ἀρρο!]λὴς νῆας, ἐο φαὸὰ ἀοϊοτοθν, ἢ ἐμ 
Ράττιις Δ πηᾶ: ἀε ἱτοτὶς εχοίταγο ν᾽ βθδηταγ » γεπίπης Ὁ αἰσηάαν ἢ (μάν; 
Ρατίτ ίοῦς σςητς ἢ Π]ΔΠῚ » ογοιῖς σοητεῖπιαν Ροτίταγ πες [ΟἹ] υΐταγν, 
ΔΡΡ Ισάτας αἀ ἰοττοην. ἴτάαιῖς πο ἰάση σεμτ πη ἱποὶ ρος τἤδνς 
1:4 [ὩτητηΔ, πος εἰζ, Καποεὶς σεητεῖπγα, [εὰ ἔσσπιις στο τι] 

Ηας ἢ]ε. γυ!σὸ νοσαητ ἀπαάτο  ΝὨΊ11ΠῈ ν Ὑ μι ἀπ} ν [πιγάγιιτηι. δι 
στο! οααυτας εἷς ΤΊτίας Γἴαυς [υ1δ. Γ).1. ΜΏΪΟΡΙΙςὶ ἴα πὶ τσοὺ 
τς σχοίατα, πλογσςπτίδιις ἔςηρεῖ ἴοστεπι υΠιγὶς,, ἕσσποσς οὗτασι 
τι) εἤς. ᾿ 

Αἰνατολη ἧς ἡ οτίςης,, ὁχοιτας ργοργί ἃ (ΟΠ ]ς: πᾶπη (δ᾽ ἄστυ πὴ »ἐαρτολὴς 
ἀϊοιτατοντ [ογί ̓ς ΕΙοτο 4. Ἰητ ετρ ες, οα ταπηοι) ρούταΣ σοηξη 
ἄἀαπητ. ΑΡο]]οη. 2. Ατροηαυτ)ς: ἐντολέων φρρπάρριδδιᾳ κιμυὸς, δέξο, 
ἄὐτς σης] α' ὀχογτας. 50Ὸπτ Δι ΘΩ. [Ο]ἢς Ογτα τε ρ]ἰσος,, αἱ μὰ 
ϑυειναὶ ἀνατολω, αἱ Ὁ ἰσημεριναὶ αἱ 5) χειμερινα ὶ. 411} (ΟἸ ΔΙ τία]ος 9 αἱ! 
“αυμηο ξξια]ος,411) Ὀσωσμα ας νς τγλάϊς Ασιζοτῖ [ἰ.ἀς πναηάονυ 

ἀϊοιτας 
(7) 

με αυυα 

δωμῃι 

"τι, 



ἊΝ 
᾿ς ἀ᾽είταιτ αὐατολ᾽ὴ, καὶ αἰκτολ ἐν κὺ αὐτολίν. ἴτε πῃ αἰ δυμι ΠΠΠ αυοί εἴ 

ἴαχτα νηραϊηπι γάάιοςς.ΡΟ].}}}.:. 
᾿Αὐνατολικὸς οὐ, γοους,Ογιςητα]ὶς, νης οἱ αἰατολικὸς ὁρίζων. 

Π Αἰναπλμαάω,λὐάςο, Εἰ ρὶά. 
Π Αἰνατομὴὶ ὁ αἱ ΠἸοξεϊο, πλεπιθγογα πὶ ἰηςῖδο ἃ ΟοἸ 0. Αγατομὴ σόμα- 

᾿ ποςιοτῖς γἰξξιις,ἱαρογῖστα ἤπιε πἴατας. Α ἀαπιαῦτιη ΡΗνοσηοιι 
δ᾽ ξλυπολὺ αἰατομιὴ σόμοτος, πάνυ βορὸν. ὠμόρρνα ἀνόητον, αὐόσιον δηλοῖ. 

᾿ κιατουΐα ας, ὁ (νπάς αὐατομιχοὶ ργοίξέξοτες Τόττα]]. ) σογροτις Ἀυ- 
πιληὶ ργαςιρυὲ αἰ ΠΠξέξιο, ρογ δὴν οὐΠιις Ραττῖς (υδλοτία, 
Πρ μι εειβαιεκοιρεχίο ἃζ νίῃς ἴητο Πρ τωτ. , 

λνατομικὸ,ρτοίξέζοτ, ΤοΥτα ΠΙαη αὶ διματοῃγᾶς Ειοῖτ, αυΐ Ἀοπιΐπος 
ἱποίάιτ. 

 Αὐατομικὰ ἐγχείρησις «αὐατοηγΐοι ἀἀπγίηἰ πγάτίο, ἴοι τγαξϊατίο, Θαἱση, 
ο΄ αὐ Οἰαις το πι αὐατοιμικν ϑεωρία. Ὁ 

γήγατος ὁ ,ἰβλαζης, ἸπποςαμϑοϊοΟἸαΠλί δ᾽ ἀς πὶ 400 ἃ εἰἴκτος. 
γατοί πομὼ τοιοττοτ. 
τρε πικὸς,α (ἀδιιογίοτίας, ὰ δ ογτεης, οογῖθης, 

Ανατρίσω μ᾿ ψω,[δαοττο, ιῃ ἀΐτις διιογτο, αἰ τὰ ον ορΡεΙ πιο, ρτο- 
᾿ βετηο, πόλεις αὐατοέπειν, γγθ ες (Ὁ]0 ἀι]αατο, αὐατρέσειν πλοίῳ, (δ - 
πετῖοῖο ΕΓ Βίη ἰτοηι ργοπογηο,ρρίαηιο, ἐγκψ ἃ Χεη. 

Ν᾿ τὴν αἰατοἐστωνἶτετῦ Ἰῃτε ΓΙ ΠΊΡΟ. αὐατέτρρφ εἰς, ὅτος, δ, 4] (Π δαοττῖτ, 
τ ψιμάς αἰαπέπεῶτ ἀϊοίτας πιάτο» Ζιπὶ Ἰά ηποά ἐπ ἱπλο οἰξ ἐπιοτ- 
"ἢ φίτ,δς (ατία πα ξεττυτ. αὐατετραμυάμθ», οαοτίας, γε οἱ ατας » ςο} ]4- 
γ᾽ Ῥίας. αἰατραπεὶς αἰεὶ ὃ πορϑιιὸν,αὰ Εἰ οτυτη ἀείατας πδαὶΐ εὐςτία. ἐς 

γατρέστω τα πὶ γε άϊτυτ γείπρίπο Αςοίας ἀητισουα. Οὐ ]ἀ ἀρὶςὲ 
Ῥοιτυτθας γοπὶ ΟΠΊΠοΠ)»ῳς τοί πᾶς ἰοτοὺ, 

λυατρέφω, ΑἸ ονοἀπςο,οηυτγοινηὰς αἰατετρε μμῖθθ., ὁ, οἀπζατας , δὲ 
᾿ς αἰχτροφη. ΡΊατατοἢ. οἴη ΟΑΠ,}]], αἰατραφείσης ἐν ὕλῃ πυκνῇ αἰ φλογὸς κὴ 

κύκλῳ αἰξινεμομῆῥης θ4πηπγα ἴῃ ἀςηία πγατοτία (ξ γοϊαταῦτο δί γῃ- 
᾿ς ἀἶαυε ἀεραίξοητο. ἱητοτάϊηι πιεάϊοϊ αὐατ᾿ ἔφειν στοτος ἀἰςιη- 
τς τογ Π0π1ΠῚ ἴἴς οαγτα πα νἱέζξυς τατίϑης πὶ Ριαἰςτιδαιτ. ͵ 
 Αἰνατρέχω, το ΠΟ, το ΠΟ, γος ργοςο, γα βαο οχοιγγο, γοσαγτγο. ὀμδα- 
᾿ς παρέχειν φεὺς ἐρανὸν,Δὰ σα απὶ ἐχοιτγευς ΡΠ ἀς πιιηάο, ρτο ἐ- 
᾿ς γαλύω, Μευδηάοτ αἰατε ἔχειν τοῖς χεόνοις αρῃ!ᾷ Ρ ΟἸΥ.οχρΟ Π.τοΠὶ αἱ 

τῖις τορετογο,αα [ὰρογίογα τπηροτα νους αίσεπάξάο τοσιτγετς. 
Αιατευτὸς, ἔοΓ201}15, Οὐ 4 ἔογατις. ΓΟ] ΠΊΕ]. ἀς τείτας. αἰατρυνκξὺ ἐμ- 
ἐ  βάδας,ιριιὰ ΑὙἸ ΟΡ. δι4. ταὶ διακεκομυῆνα ῳὶ τετρυπηυῆψα χξαυδυ- 
τ΄ ματαιςαἱςεῖ νετογος, ἀσττγίτί ἀταιια ρογτιη. ΕἰΈ οτία πη Πα}10 ἔογατι 

Ο φεγαΐας, πηρετβο Πὰς. 
᾿Αἰὐνατείξω, τεξειςο, οὐ ξεῖςο,ατιογο, πιϊίςςο; ἱπέγίςο. 
γα τριπῆ- γαττγίτας, αὐατριπῖα ἱμάτια ,ἀεττγῖτα νεῖζες. 
ὑγεύτειψις, ἐς κα [τ ἐλ 1ο.πεζψες. Ὀς οπταὶ ἔτ ξιοηῖς σοηογς, αἰ ἐπιις 
Οοιηπιςητ. Εἰς τὸ αἰδὲ αἔϑρων, ὃς ΟΟΠ1Π|. Εἰς τὸ χῴτ᾿ ἰητρεῖον. 

ἘΠ: ἕως, ὁ, ἐπ ετίοτ. ἷ 
᾿ ἰνατορπνῆς, ἡ ει ογπο,εβταδεῖο, πτυτατο, σπθεγ Οὐ ΠΡ εγο. ἐς 

νατροπὰ ζομά χυναρυὰ Ὠϊοἰςοτ! 4 τοπηαςμὶ σα τ 6,4 πὶ ἴῃ νο- 
παϊτίοηες ει άίτατ, ἀΠΠοΤ υτίο το πλδς μι, Ὀ]οίς,Π0.1.ςἀρ.161.οἰ- 
γατροπ'ὶ τ πίςτω οΠάς! ἐχοϊ ἀπ» Ν Ζαη. 

Αἰὐνατευρὴ ἥν ,τοξεέζας, ΡΠ η.πατγί πιςητα πηνεἀυσατίο: Ρα τι σ9αἸαπγπα 
γς αἰτεῖχ, τσ]. 

Ανατρρχαω,τοουτγ ο. : 

Ανατυλίῆω, τερεῖο,τοποῖαο δηϊπτουγείγίςο, ἱηποαο, γογίο 9 τορίο- 
τπετο. 

Αὐατυποομαι» κ᾽ ἀνα τυποω, μοώσω,φαντείζομαι͵ αὐαπλαίπωγἱ πηασίηοτιίοῦ 
πιο, ἐΧργι ΠΊΟ ἔτ σ᾽ιμ πα ργι πο» ησο, Γε[ογπηο, ἰπίζλιιτο 5 τα- 
ςοἷο ςοσ᾽ταδιιηάας. ἕ : 

Αἰνατύπθωσες ως ἔστ πτα ἱτατιπι ἐχρτοῆα, τε ἐξ ον, Οο] απ]. εβΠ λίο, 
᾿ς ἃ αυαῇ τοξογπιατίο. 
᾿Αἰατυρόαζω, οητυτθο,νίἀς [υρτὰ αὐατετυρβακάς. 
Αἰαυδὴς ἐ ος, ὁ καὶ κα πχυταις,ΠΟΩ γος δ,» ἀῤῥητος » ἰᾷ οἵδ, πο 11], 
ο΄ αὐτποη ξιηάιις. 
ΟΠ Ανχαύδητος, ὁ κὶ κα ϑἰης [0 1Π]Φν πλτιτιῖς, Σστόῤῥητος,, αρυά ϑορίτοεΐ. αὐέλπε- 

καῇ «Θ., ἄκεκτο ἰηἀϊξευς Πα παγγδθ 15. ΤΠ ὃς “Πα ΠάγγατοςνΟ Ε]], 
ἊΣ Αὐνωυδεὸς.α,ὁ καὶ ἐγππατιις, ἄφωνίθ. τασίτιις, ΠἸ σης, ἴπ 41 ἀἴτιιϑ.ο τπρ' οἷς, Α΄- 

ἐξ ΓῺ Ρυά Ηοπιετ. Ο ἀν ἐ,δσ᾽ ἀπνᾶς Ὁ. καὶ αἴαυδὸς κεῖτο: δὲ ἐἰναυ δὶς ΡτῸ 

᾿ς εοάεπὶ Δριιὰ ΝΝοπηιιπι, ὅς [10.ς.Ε Ρ᾽ σγαπηηγ. χαλκὸς αὐάυ δὴ ς΄ χγάω- 
εἧὸς ετίατη ἀϊοίτατ τασεηάιντερυάιδη ἀυς»Δἀιοτίαηάως 5 1Π40 Ρ] - 
ςαπάιις,ἰοαπάας,5ορἢο οἱ. ἴῃ Αἴᾶςς, αἰαυδὸν ἔργον ὠτρειδῶν,δο. ἀ- 
ναυδὲς ἀρ Η!ρροετ. διαλέγεῶτ ἰδιιωύατος,ρτο 4110 οτίαπι ἀ  οἴταΓ 
ἀναύδητος. ΝΜ Ἰςατ.ῖπ ΑἸοχΊρἢ. αὐδύεασαν ἐΐϑυκεν ἀγαύδητόν περ ἐῆσαν. 

᾿Αναύδως ἴϊης νόςε. ἔιοταητ 4] ἀρὰ Η!Ρροοστγάτεπι ἀλόγως » ἱ' το- 
᾿ς χηετὸ Ἔχροπεῖςης Οα]ςη, ΟΟπτπ,. εἰς τὸ πρρῤῥητικόν. 
᾿Αναυχατίοντες, πε {0119 (Δοτιἤολητες. 
Αἰναυλ εἰ, ἤπς ηΔι10. 
Αναυχθ.,κ ὁ κὶ ἡ πῆς Εἰ δ 115, πηρετίτες ᾿σἀεηάὶ τί 1ς. Γποίδη. αὐλεῖν 

αἰαύλοις ἀδιωωατώτερόν ὅξι, δίς. 
Διαυμα χίκ [ἀρρ]ε, δίκη ἡ ὄφλημα, πι  ξξλ ὃς ροσπᾶ δίῃ ἧττο σαἰσάτιτ 

ο΄ Βιεαιίη ᾿ππεθιείορε ὨδιΑ]] (ορηίας ἐς σοι ΠΠςητνπες συ πὶ ΒΟ 
᾿ς βεἀερυσπαΐδεης. δι. ὡς τῷ μὴ ςρατεύεῶ, κα απ λείπειν τίω) ταί- 

᾿ς ἕν,» τῷ τὰ ὅπλα ἐποβαλεῖν ζημίαι ἧσαν ὡρισ μῆμω ἐκ. “ἥν νύ μων" ἅπω τὸ 
ο΄ κ μὲναυμαχῆσαι πῦτο τὸ ὀφλυμαναίαυμαχία ἐκαλεῖτο, ῬΟΙ ΠΧ 116.8. 
᾿ς Αναυμαχίκ(υρρὶξ τὸ τίμυμα )) 3» ὦ τίω) ναῦν μὴ λιατῶν. μὴ υἱΐ τοί ναι - 

᾿ς μαχήσας. 

με 
Ἂ 

ΑΝ τν 
Αἰναυξὴς κ΄οργ ὁ αἱ δα] ογοίςοτο ποι ΐτ,ράγιες γ 4ιΐ θη οτρῖτ ἔπογο. 

τηφητιμ, Τ᾽ ΟΡ τ. 1.2.ἐς Τα β γε, αἰαυξης τόπος, ἰοσὺς 
. Ἰυστγεπγοητὶ ἰδ ἀεῖνι Ὠ}}} πὶ αἰϊεσιιςις. 

Αναυξησίαγοα τη αι ἃ αἰ ποτα} ὃς ἀρ πἸφητα ΠῚ ΠΟ σαρ τ. 
Αἰναύξντος, κι Ὁ κἱ ἡ οἰ ποτε πηςῆτο ςαγοι5. 

Αναύξω,αυροοφιποτοίςο. : 
ΑὝγαυρ)ς,ν ὁγαδιςξξ ἤπιος ἀυγαγνοητο σάγδης, ἴτε) ἔτλη. οχ ρίαυΐα 

ςοἰ!ςέξα αι, ὁ ἷξ ὑφ σιωὶς ἀυῆν Ὁ. ποταωὸς, τοττοης, χεία ῥθ-, 
ΑρΟ]]ου θ᾽ οογί ροετα εἰ χνϑύκσιν ὅ)ηὴ Ὡρρ βολῇ σὰν αἰωύρων ἰς οτῖλπη 
ἀιείταν βυσίος Ὑ ΒΟ ἤΆ! Πα αυϊἀλτα,αριιά ΗεΠοὰ, ἐν ἀασίδὲ, 

Ανώυ σαν, αχοϊαπηατιης, Τ]ιξοοτ, 
Αἰνναυσία, τὸ μη) ναυτιάν»δ 14. 
Αναυτα, τοὶ ἐπειρωτικαὶ, παυτὶς δατ ςητία γοῖ παυΐδιις ἱπηροταα ἀρπά 

Ηείγον. 
Αἰὐναύχενες οἱ, “οταΐος φαγοηξος, ἴης (010. 
Αναύων ἀςοςηάο, 
Αγαφωήνω. μιαγω, ἀς πη οηενο, ἀἰςονπγαο! οοφεχίθοο,εάο. Ηοπτοζ. 
Ὑ11λά. ὦ δεινα εἶσι ϑεθωροπίας αἴα φώνει νἶ, φανεραὶ ποιεῖς, τοροσημα ἰνειφ, 

ΒηΠΊίας αἀ ΙΝ ΑΖαηΖαηι ΠῚ, ὃ νους δὲ ἑαυτὰ πρὸς πίω) αἰοὶ ϑεοι ἔγνοιαν 
αὐαφώνει, ἰᾷ εἰξ, δηϊ πηις ἴαο ηἶχὰ ουλάϊτ αά εἰ ςοσπίτ ΟΠ ἘΠΊ. 
νης αὐαφαἤνομαι, Ἔχ τον οπλοτσο ζθαζα ἴῃ άτθη. ἕτερον δ φέγίθ: 
ἐκεῖν. τ πόλεως αὐεφαίνη αἰ τότ τη 1Π|ς χει τος ἰαπγοι οἰατατὶς, 
ἐν ἐρημέᾳ φίλων αὐαφανίιῦγαι,αρυ Χι ΞΠΟΡΗ, ἀπ οἷς οπγηίδς ργῖματ 
τί. ΡΊατο τάς Ἀ Ἐρα].ὁ οἱ δύχα (Θ- ἡμῖν ὀὐα πέφανται ὧν ἐγαϑος, ἴα- 
ἤππιὶ ποδῖς ἀρράγαιτ οἱΐς γίγιιπη ϑοήτιπι, [ἃ εν ς σουήελτ, 
αἰαφήνομαι σεσωσυδῥ(Θ-,ρετίρί οιιὲ (ἀπ| 2] υτοπι δάςρτιις, ΧΈΠορἢ. 
ϑεὸς αἰαπεφηνὴ, εις ἀρρατυ τ Ν ἀζαηΖοη. αὐαφαίγομαι ἔχων, γἱάσοτ 
μιαθετγς, Χοηορβοη,ΡΙατο ἴπ [(ο στ αὐ αὐα φωώνῃ δρών, Πϊ ἀερτεῖςη- 
ἴὰς βιοτῖτ ρατγαγο. αὐάφανίωδαι͵ δεῖξαι κὶ φανερώσαι. [η΄ Α ξξὶς σᾶρ.21. αἰ- 
γαϑανέντες ( γε] αὐαφήνανδες) 3 ὃ Κύωρον, Πἰς νυ]σὸ ἀϊοίπχις 47 4πηξ 
ἀε[δομμεττ ΟἽ το: ατίπὰ νεγίο πηοάο: τ πὶ διιτοπι ἄρράγογε ἐα- 
ΡΗΪος Ογρτις. Αροτῖγε ἀἰχίς ΥἹγσ ΐη μος Ιξαία, ποι Δ“. Οὐατ- 
το τεγτὰ ἀϊε ργ πγὰγα ἔξ διτο ! γε ταπάςηι νἱ[λ., ἀρογίτε ργοςα] 
πιοητος,ας γοίποτε Κι πΊα πη. [ἀςπὶ ἰη εοά. Ετ Ὀγπιϊ άατιις ητὰ- 
τὶς ἀρεγισγ ΑΡΟΪ]ο, τ φαίνεταμ ορρΟπίτιγ “τοφώνεται. εξ εἰ ἃ νοτ- 
Ῥυπι [οτγεπίς ρτὸ ἱπάιςατς δί ἀοοι!τειτπάς ραγα:ηγι8, ὁ συκφαίς 
πῆς (ὃ συκοκλέπῆας φαγνει. 

Αἰναφαίρετος ε, ὁ καὶ κα, υΐ πεααΐτ αὐ βεγτὶ ἰγγοιοσλθ  Πς. να φαίρετα «τὴ - 
ματα 8111 δοπαναυδάας αὐ ξεττὶ ποη ρο πιης. 

Αναφαλαντίας,», ὁ σΑΓ αὰ5, ΓΕΑ  ααἴζογ αὐασιλλίΘ,δυ! ἃ. 
Αὐαφαλαντίασις, εως.π', ΓΑ] αἱ τι! πὶ ἴῃ Γὰ ρογ Π 115: ἀἸοίτυτ ἀς σ] δίς {1- 

ΡετοΙ ἰς»ις πηϑἀπιοάτπη φαλακρότης ἰῃ σαρῖτε. Ολ2α [Α}π1πτ||ΠῈ 
τητογρτοτάτυτγ: (δ ἃ ταητὶ ρον ἀπ πὶ πγο]πς πε πστίτ. αὐαφαλαντίᾳ- 
σις καλ εἴ ται λειόπης Ἀ7) ταὶ ὀφρύας. Ατίϊζοτ. [10.3. ἀπίητα!]. Πρετοί- 
Ἰ]οτιιπι Ιπαττας νοσατιῖτ ( τττι111,]. σα] τί πι {ὰρογο Οτα π.. 

Ἀγαφάχαντος,ΓΕ Αἰ αἰζδτ, { δα τῆς. 54.132. ὁ αὐ Ὁ χ7) τεύσωπον μαδήσῃ καὶ 
κεφαλὴ ἀυτῷ γ ὀῤαφείλαντὸς ὅδι 7 ἢ ἃ ΠΕΣ ςεοϊάσγιης ΡΠ] γερά] ι- 

ον οἿτ. 
Αναφαλόύτω μφο,ατος, τὸν [ἀρ ΓΟ ΙΟγι πὶ Π τας » φαϊαατα Παρογο ] 4, 

δ!αθτῖτας [ρος ι}. μετα αρ.13.λέωρᾳ οἰξανϑόύσεί δβν ἐν τῷ φαλα- 
χρώματι ἀιτε, ἢ ἐν τῷ ὀμαφαλαντώ ματι, Ιερτα Ἔχοτίεὶις εἰ ἴῃ σατο 

ΟΜ] Ἰῃ φίαθτῖς Πιρεγοι ς. Ης γ οἢ φαλαίκρωμα. 
Αναφανδὲὸν τα πὶ ἔεϊτὲ, ἀρεττὲ, ρα! ἂπι. 
Αγαφανεὶ ςγέντος, ἀρ ράγφῃς, [51 πηῖ5: Ρ ἀγεῖ  ρΊ Π τη αὖ ἀ αφαίνομμαὶ. 
Αἰναφινπτὶ, κα 

Αἰνναφαντὸν, ρα] ἀπηνοἱατὲ,ἀροεττὸ, 
Αναφέρρμαι,[ατίατα ἔετοτ,ατ(ι πὴ αττγα ον οπιογσο, Ἔχ ἶο : ΤΠ ςδ 

ΡΒγαίϊτας ἘΠΈοτ. Π..4.ἐςαρ.2.δὐάφέρεται χ᾽ ὅθηνεί, ἐπι ςτσὶς ὅς πη πα 
ταῦ. ἴτε αἹ Ργο Ρογτίποο, ΡΟ ἐς πιιηάο, ὧν ἐϑδὲν εἰς ψυ χίω ἡ νϑωῦ 
ὁῤαφέρετω, νὈϊ Βυάαδις » 414τ{πὶ τογαπι ἢι81] εἰ αυοα Δα ππεη3 
τε πῇ Ρεττίποατ δας ΔΠί Πη4ΠῚ, δὲς. Ρ]αξατοθυς ἰπ ΟΑΠΊ]Π]ο, ργο τα- 
ἔκτγς, ὀῤενεγκφέυδϑης τ΄ βελῆς Τὴ ἃ δῆμον πρξγαὰ, ασπὶ ἰεπαῖας δὰ 
Ρορυαηι γεπῇ γετα 1ες. 

Αὐαφέρα, τοΐετο (δ πος νάτίοννε αρυ 4 Ἡδεγοάδτυ πη, ὀμέφεῥε γρωῶ εἰς 
αἰνείαν ἃ εἰφρρδιτης τίυῦ δὰ γόοις διαδοχίυδ, αἰερατς (δ ογπιη άπ πὶ ἃὉ 
““Ξηςα, Ῥίατο ἴῃ Αροϊορία, εἰς ἐξιόχεεων ἃ χέγοντα ἀῤοίσω, αὰ αι- 
τῇ ογεπὶ οἱ στο άφατῖς ἀισπαιῃ Ἰὰ τοΐεγαπη,ἴὰ εἰ νατευ θυ άπη εἰ. Ες 
δὐαφέρειν πορὸς τίωὶ σ υ͵γκλητον,γεΐειτγς αᾷ Γεπαταπη. ΡΙαταάγοῖ.η (4- 
τα] δμίωώεγκα «ῥοὶ πότων εἰς τίω) συὑγκλυτόννἀς Ηὶς δά [ξ σλέμπι το -- 

το τ, Τάδε αν το! ἀεπγγδϑίωεγκε ὠρὸς ἐδ χιλιαξχοις ρᾷγμα φροντίδος 
ἐἶξιον, τοι} τ δά τειδιιθος Βα ΠΠ τα πὶ τοπι (ΟΠ πἸοιτνάτος ἐἸρ᾽ Π4ΠῚ ἃ - 

νενεγκεῖν ποὺς ἑαυτὸν, πτοπτοτίατη [Ὁ 4π| γοποςαίϊο. διενεγκεῖν κὸ 
αὐτοὶ εἰς αὐος δ ειγμά τι τοιούτου τἴξομθν,ροτογίπιος ὃς ἱΡ! πος σχε πὰ 
Ρίο χιιοάαπε {ΠῈ}}} ταογὶ. Ἐτ ὀῤα φέρειν πίω) αἰτίαν ἐκ αἴλλον, τεδα- 

. Ὥτε,εχοερτίαπε οτίπτοη ΠἸ  πιοιιογον τοξεγγς, ὅς το! ἴσοτο ὀγί πιο πὶ 
ἰπ αἰ ταπηνς ΓΟ ητ 4] οχουίλητ, επιοῆῆεη. 5]ς οτία πη τοίειτς 
αι τίοης ΠΊ. [το πῈ ΡγῸ τοάιισοτο, ὀϑάγειν. Ιτεπι ρτὸ ἱπέετγς 
ὃς ςοπηροτγίάγοννε ὀμαφέροιν εἰς τίω) ἀκρόπολιν, ἴτὲπὶ {6 τεοῖρε- 
τε, τοΠρ ίοοτα. ὀβενεγχὼν λειποϑυμίας 2 ἰά εἢ ὲ ἑαΐσας γῸΧ Δ ηϊ- 

πὶ ἀε]ταυΐο δὰ (ς γοιογίιβ., [ασιαμς., ὥσπερ καὶ ὧκ μέϑιᾳ βα- 

ϑείας ὀβαφεροντες. ῬΙατατοίις 16 Οαπλ 10, χαχώς ὑπὸ μέϑυς 
“ἡ μόλις ἐφ εἶθ᾽ ὕαανῶν ὀμα φέροντες ϑὸς ϑύρυβον γ ΡοΙΚ σγαρυ απ νὶχ 

ἐ [Ὁ πιὴθ τὐπχιτα Ἐχρεγσείζςηϊςς, ΙΔεπὶ ἴῃ Ἀοσηιο, ἐκ ἔσλε- 
Ὡ. 1}. 
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γῆς δυχφέρων, (ξ ΕΧ γψαΐπεῖς ἐΟΡΙ ας ΕΠ ἐπε σε ἐγ πὰ 

σίας ταςστοατὶ Ὁ ποτοτατίους. ΡΠ σ ς ὅδε τι ΠΝ γαφε 

ξφυσει, αὰ αἰίιαιη ρογοΠα τα τοἰατιοηο πα Βαβδέις Ἷ γς “Πααᾶπι 

Ρογίοπδην τοξσγοας. ῬΊατοιρτο ἰδοιιπι Γερυτάσγενο ρα β, ΧΟ 2 αγαρε τ 

ρεῖν αἰϑαδήκνιώ τα ἑαυτῳ ἃ νομιοϑέτίωυ, δες. [οςσατα τοραταγο ΟΡΟΙΓΕΥ
. 

Ποπιίαναοιογο» πο Π]ογονίοίάτς, ἴα αἰτιιτι το] ες, ἀναφέρει 

αὐεδὺ εἰς ὄρίθεγεος Τα ἀαοιτ Π ΠγΟ ητΩ ΠῚ, (4.17. Εσαησ. Ματτανοι 
5 Ξ ὌΦΉΣ Ξι 

ετίαπι ἐχροηί ροτείξ, αἰσάιςοῖτ ἐος, να ποτα Εγυΐηι. [τοὶ ΡΓ 

ἀναφέρεῶχ (ατίὰ πὶ το], οἤζοετ. ἀναφέρειν τῷ κλυδωνίθ- απτοι σε οΧ 

Ρτοςο Πα ΒΑΠῚ. [τα πὶ {πίηετε δὲ Ρατὶ ἀρτε Ατηζιάς πηι. 1,612- 

Πιιο,ἰγαφερφυλίω κνίοσαν γ νοσατ πἰΔογοπΊ τη ἀοτὰ {γϑοητε ΠῚ ἃς 

ζιδυοϊδηιοπη. Αἰἤοτείες ἀς πηη60 » ἀνα ϑυμιάσεις ἀναφέρονται 
εἰς ὃ ὑεδρ μαξ ἀέραγἰατία παι ἔεγιητατ. ΑἸοχαθάςν ἀρ πγοάιίςας τὴ 
τοῦ ]απηας. πολίας ἀναφέρειν, αἰ χίτ, Ια εἴζγσαῦος ἐπληττοτς ὅς ολῃο- 

ἴξετε. Αγἠζοτο!.2. Εσομοση σου πη ανίμλεγκε ταὶ τιμαὶ ὥγπερ ἕω 
νγροακως, ἰά οἴδ, φαλητί ἐππογαῖ γεγὲ τη άτσαιιῖ. [τ πὶ ΤαυρΡΘαΙΓῷ, 
ποι {πξιπογο, ἴτὰπ ςοηξετις ἴῃ πιοάϊιμη,, ἀπ α6 86 [ἢ οαπτα- 

]μεη. εἰς ἃ οἶνον ἀναφέρειν, γΠη0 ἱπηραταγο. αἀγαφέ,ειν ὀυχαξ, [αἱοίρε- 

τε νοῖα. Βαθ]μς σαρῖτο 7. «4 Ποῦτῶοϑ, ἀναφέρειν ϑυσίας.. γιξειπτὰς 

οἴΐοττς. ἀναφέρειν δεῖτ κινδευέοις,, ἴῃ ἀἸςγιπηςη ἀάάις!» ΤΊ ογἀϊ- 
ἀ:ς,ΡΑυΐας ὦ Πεὔταος σαρῖτο που  εἰνενεγκεῖν αἰμαρτῖας, το Ἰ]ογα 
ΡΕςσατα. [τεπ, ἀναφέρειν, ΡΓῸ ἀσσορτιι τη τεξετγε ᾿ Ταϊειπας πγατ- 
τυτοὸν τι τρὸς  λλίωνας͵ τοῖς τροφή ταῖς τίμὐ ἀλη ϑὴ αἰθὶ “70 ὄντων ἀνα- 
φέρει γνώσιν. [τη ρτοάμσοτο ὃς εάεγαν ΑἸεχαηά. ΑΡἈτοαϊίξιις. 

ἑπ]αμυωιῶα τὸ βρέφη «δὴ ὁ δόντας ἀναφέρει » 1ά οἵξ, τοιπτες ἰορτίπηο 
σαδηίΐς ἀεητίπητ. Αναφέρειν, οἶνα βὰς ἀζήν, νυ σου κουφισμον λαμβαγειν, 

Ευιτίρί ἀν ρτο, εἰς απιδδεν φέρην μὸ οἡτίαν εἰς ἕτερον τι ϑέναι. ὁ γιιοῖ. ρΓῸ 
αἰνασυάν " φαντοίζεῶκ, ἱςτορεῖν. ἀρ ΕΠ ρροοτγατ, υὑπολύζην αἀγατνγεον- 

τα. Αναρέρειν αρι!4 Η!Ιρροοτγαζ. ἴῃ ρυπγ. ἄς. πγοτίν. [ἢ ΠΡ 11- 
φατ ἱπτογάππι (αι Παραϊτιις τοίρ᾽γαητοπι : Ετ ἐς ριιοΓ!55 4α! (ρι- 
αἰ τιη ἰπτας γοτγαμιης τη ἤατος ροϊξαιὰπι βετο ἀςποτγιος, γιάς 
ΘΆ]ςα. ἴῃ φ] οΙ͂Σ 

Ἀναφάγω, το ιρὶο » ςοηβιρίο. 
Αναφέψην,ἱ.ἐναφείψοιν ἱποοαιογς, ΟΠ ΙΙΟγς. 
Αὐαφιὶς,ἕος δ κὶ ἠνϊαζαη, ὃς ΟἿπο ατοάος, ἰητα ξἘ}ΠῚς» Γτυῖοτ. ἰητταξζᾶταις, 

Οτατιροεῖα, Ἰπταξξις, ἴψαυς Θ- ὠψηλάφητος, ὁ μιὴ ἐψηλαφημῆμθ-, Ὁ 
Αἰναφϑέγγμαι,Ἔχοϊτηο. ἀναφϑέγγεται χρησμοιὰ,ἀατ το! ρουίὰ, θ]ατατ. ἴῃ 

ΤἈείεο ἐς 5:0 114. ' ᾿ 
᾿Αἰνναφϑείρομκαι, ἴτο Γι. ΠῚ ΠΟΓΓΙΓΩρΟΥ ἰητογαο. Ατἰπορἤδηες, ἀνεφϑείρης 

σδείδοφ, πῃ ταᾶτὰ ρογηἰ οἰ επὶ ἀςοοιΠ{|. 
᾿Αἰναφϑεὶς,ἀσοοηΐας,4 ἀγνείπ)ομιαι. 
Αἰναφλόν, τα ραἀἸςιπη εἴ, τατριίογ Ἰαίοίαἶτε, τὸ μαλάατφν τὶ αἰδοῖα χά- 

ρυσριξεῖν γὴ ς-ὑφν, ΠΛ ΟΠ τις σι η τα] τγαξξατο, αἸαϊτατατοιοι ἀρο- 
τον Πιαίξαργαγι, νο] πχαίταγθατὶ, ἐνακλαν. 

ΑἸαφλασμ ὃς οὐ δντας γεποτοα, αἱ .110.8.οαΡ 12. οἰγαφλοισμοὶ » 511 4. ταὶ 
εἰφρρδίσια. 

Αἰμφλεγμαΐνω τγίις ἀτάςοο νο] αἴζαοιν εἶ γατγίας ἰπτιιπηείζο. 
Διαφλέγω ν τεβατάείςο», Οὐ. σοιηρογο, ογθηγο, 1Π Βα πγπ10.1{Ππ|-- 

πλῖηο, γοαςοοηάο, πσοπάουν δε ἀναφλεχϑίωδαι ρτο ὀχοαηῤείςε- 
το,οχαάτάετς ἱγαναριὰ ΡΊαῖοηςπὶ Ἐρηΐ. 7. ἀναφλεγεὶς » τοτογγιας, 
ςοπηρυίϊας. 

᾿Αναφλύςοροριας Ατείσιις. 
Αναφλυς(ὃ., «, δ» πγαϊτγθατοτ. 
᾿Αναφλύω,μ. ὑσωγε 10 εἰναζώ, 
Αναφοιβασας,ἀγακοιϑείρας. 

Αἰναφοιτάν εἰς ἰδίω τερετετς [4λτη ἴδυς ἴτας. 
Αναφοιτώ,τοςο, Παπχαίςσοη ἡ ὅτι ἀνέςυ τρί μαρίθε γ), καὶ εἰς ἐρανοιὰ ἀνε- 

φυΐπησεν. 

Αἰναφοριὶ, αξ ἡ [ΡΠ ἀπ, ἐπι οί ὑπελείπετο γὸ αὐτὴ ἕκας Θ- ἑαυ τῳ 
μα υἱὸὁαβῥαςὠννω, ἅμοι δ᾽ εἴτι γγόοιτο ἀνα φοοκν. Γτογάι ΠῚ νά. 11 Ζυοὰ 

Σσιοφορρὲ ἰὰ οἰτιργοιςητις,γρἀττας τος ΑτηΠΊΟηϊ νὰ 10 τα- 
τλοη πιοχ ἀππιπσαίτ. ΡΙπτάτοίιας ἴῃ ΓΥοατρ ο: ἀναφορρὲν φεῖρᾷν ἀν- 
διρὲ υἱὸ ἐβ δὸβιύκοντα κρεϑν μεδέμγοις,, τα άττα πὶ ἔξιτς γιτὸ αυιάεῃν 

1.Χ Χ Ευπιεατὶ πηοάϊπηπος. Γητογάϊπη δαογίο, (γι: νδγίας 
Ἰατιο, σα εξξιο,γειοέγξιο στα [ΟΠ] τςοῖ ὃς ἀξ λο ]ς., πιοτας Πιγ- 
ἤχπα νογσϑης. ἀγαφορρὶ αἵματος. γοϊ ἐξ  ο Γγριτηῖ5. τὸ γοπηθάϊο 
ῬΙαταγοῖΐιις τυ Ἑαδίο ᾽, ἐκ ὅλπιζον οἴξην ἀγα φοραν τἰω) πόλιν ἐν τοσαύτῃ 
σφαλεῖσαν χικίανθοη ἰροτγαθαης ταπία ἰαπθπταῖς ΔΠῚ {{ι. οἰαιταια 
ψΨΊ]ατα Γ᾿ πτὶς τεπιοάϊα αν Βα δ᾽ τιιγα ἢ). Αὐτοτο]ος » καὶ ἀγαφορρὲ αὐρὶ 

“πεύντων δ ραγμότων εἰς δ δῆμόν ὄξεγτος ΟΠτῖιος δά ε ΟΡ} τα- 

ἐιγαητατ. ἀγαφοσὰν ἄγω ποιεῖται, [ἀτΓτῇ τη Ἰτίταγ, ΤΠ ΟΡ γαίτιις 

110..4.4ς σανῖς ΡΙ Δητάγο ΠΊναναφοραὶν ποιοίῦΐμαι,πης εἤζοτο. [4τηὶ Ἂς 
φαυηῖς ρίαητ. 1.6 σαρ. 18. τ 9. ἐγαφορρὲ τεὸς σίωὺ ἡματέραν αἢ ἄδησιν, 
τοάιρσίτατ δὰ ηοίξγιι πη ἐδη  π. [τοι ἃ ΠῚ τα ἰατιο ογΙ ΠΊ 15 ,[ὰς γα τ 
ἔετοηάα φυαπίοοὶς τὰ Αἰ Ταπὶ 4μ οπηρ απ, αι ὰ πὸ 410 σιπὶ ἰμἀ - 
οἴπιηὴ ργΐας ασίτατιιπη οἵδ, Ἐ σσυνίις (αἴας ἃ (γε ῇθιις ἀϊοίταν, 
Βος οἰξιαξξιο {πῃ ἀταγία ἃς τοιοέζα ἴῃ 4110Π}5 τὰς το γε σοη- 

τγοιογ Πα πηνηοι νηδξοτὶ δὰ 411}. οσάταγ εὐ! ΠῚ ἀναφορὰν δὰ Ρᾶτβ 
«αἸτ θα ττιοητα ραττίοιις Δ Ποτοίςσρο ἀηζατ, τὴ Ισσαηάο ἢ- 
πὸ ὀχηήζεης, αἷο ἐὸν ἰπ απὸ Βοτοίζορις ἱποίνοατατ, μα ρᾶτς 
Ἰᾶ τι 1411) ΠΥ ογαγα. δ Μαίβεις. Ματῆ οππατίοι Απαρβοτγαᾶς νο- 
οαητ σα Ποηος ἴοι αἰσεηῆοπες ἥσποτιιη ἂρ Οτίθητε οἰγοιπγα 

[-] ᾿ 41 πγιηδὴ ἀποτίδιαηο ξχξξὰς : φαϊα ποὴ σαχαῖος γθίχις αἰξοη- 

ΑΝ 
ῇοηεος (πητ, ἐχ ἰποἰπατίοης σα] νατία πῃ Πηαΐογδα ΠῚ ΠῸ Πηΐτο 
πότος] Ίη. 1.7 σαριτε 49. Ν εσαιόγο 1} ΘΠ] 14Ππὶ Χο ματα 
ἐχογτίιφ πα πιση ιγαπγ( 110 ἃ ἀπαρμοτγας νοσδητ) τταυ σοι, ὃς 
Μιᾶς "ρίας τηο᾽ ἀϊ οσοαγίω τα] ἢ σοτιιὴ (Ὑ ἀογαπην τ ετίαιη γα ιῖςς 
ξοτ απ, 50 [161 6. Τὰ 115 ΕἸ ΓΠΊΙΟιΙς: 564 Ππὶς τα πάν ἰτιῖς ἰαθογα- 
δίτ, μιο “ἃ Πρτοΐ εἴας, ἔμοτῖτ ἀπαρἤογα ἐοπηρίεχα. Απαρθοῖαος 
ετίαην σιγὰ εἰϊς σγαπαπιάτίοὶς ἴτις σονταῖτα, Οἴσετο 3, Οὐατ, Ἐπ 
ἰυ!οην νότον στο θνα τη} ἃ ρτίηγ0 τ ρου τ Ο,[Ε ΠῚ 1Π ΟΧΓΓΟΠῚΠ ΠῚ 

σϑημογῇο 51. ἀναφορὰ " ἐκσαναφορᾷ. Αναφορᾳὶ, ἐπαροταάῖιο δεηδοο 

ἐχρίγάτιο, ΟἹσον 6 [ζατιγισο ἀρ ΑἸΒοπα πὴ), 4 πὶ ἄθρτο- 

ἀιστοίο (λυ σαίηις ἔοητς ὁ τεγγα,α σιτ. - “᾿ 
Αγαφυρειὸ, ἕως οἱ ,νεξεις» Αἰ ς,ὁ βας-άζων, ὁ αὐέχων, κα, ὁ χώρος γ γηὰς 

αἰαφυρειὲ τὶ ἀσπίσος. - 

Αναφορ ἐωνασογο, οΠΠροῖῖο, αἰαξ, βάζω. 

Αναφηρκκὸς͵ οὐ ὁ, το]ατια ας, νης ἀτοιιηται οἱ αὐαφορακοὶ, 4] αοτὸ ίοτ- 
ἀςς ἐ ρεξίοσγο ὀχτυ!ἤυητ, 0 ἃ ραγτίριις 1 τα ἔιαςας Γοισἰπιητο 
στγαξητα Ἔχτα {ἰφητος,ν ἰτίοίὰ τειςίςητος, ἱοῖς. ἰ.1.64. χοτονϊάς Ἢ! 
εἡμοπῆ υἱκὸς. ἕ 

Ανάφορον,ε, τὸ, ἰλλαικ τὸν, οἰ μφίκυρτον, ἴδ ΠῚ γττί Π4116 ΟΔυ0]Π2) 410 ὁ- 
ποτὰ βεἰϊαυτιιν "ὐπὸ τὸ αὔω φέρεῶχ ΕΠ ΕΓ οητιιπη ἡιο αἰ ται ἃ ρος ὦ 
ταταττοι [πο άϊι οἰ, 41ο Πλυ] τ εγας ἰὴ αι α(41πὶ [οοἰς “ἀπάτας 
ἃ ἤσιπγιπε σεϊτιταην. Αγ Πορ ἢ δη.Β Δη, μετα βειλλό μήν. π᾿ αὐαφορην, Ὁ 
ὅτι χεζοτιῖςοι. Προτταιη ἀο ἢ ιατίαπν., Βυ]οἰ πυοηταηι ἀοίματία πὶ, 
δας ἢ ΠΟ Γά ΓΙ ΠῚ. ᾿ 

Αναφορτίζυ, Οῃις τη μπΠγοτος το] ο., ὃς αὐοιπεφορτι τ ἴς ἀἸ οἴ τασ τηο- 
ταρίν: 4] ρτοάίτας ας τη αι. νοπάϊτας γοηῖς τὰ Ροτοβαζοπι, 
επηρτοτιςοἰτάιις αὖ ἐο ἐχαίρογτγατιις. ᾿ 

Αναφερύσσω,Πθ1σ 9 ἴῃ ποάμπι ἔτη σα. τεπ σοΠΊηγεο. Ὁ 
Αναφροέξας,αντος ὁ, [Στὶς Βοτγοης. αὐαφορξαντες ὕες. ΑΛ Πἴος.118.7.Δηΐπ|.. 
Αγάφραξις ἡ αὐτί ρ]εχ ποτα Βογτθιῖς. ΤἈςορ ταί. 1.7. φαρ.τμμῖν 

Ρ δας δά [Ὀείρτιπη οἰϊ ργο ἀδράφαξις σι ἀτράφαξις, ᾿ 
Αγαφρζοσω ν ΔρΕΓΙΟ 8ζ οχρ]ϊςο αιο ἀξ Ρῖο εἰαιτπα ἐτατ, οἴ υοἢ. ὦ 
Αναφρφδισία ας, 7,6 141 Ἰηοηυταδ,8ς ἱΠΟΙ εσδητία. ῃ 
Αναφρόδετος κγ6 κὶ ἡγῃοη γεπογειις: αἰ σης ἃ νοπογο, ἃ ποιηΐπο α- 

φερδτη"αγαφρόσυτος εἰς τοὶ ἐρωτικοὶ Δἀπιοτία Ὑ Ἔποῖς πάταῖς, Γι ςΊΔη, 
Αγαφρονέιο μα ἡσω,ΓοΠριΐζο. : ἢ 
Ανάφυξις,εως δ Π6 5. ΡΊΑτο νοῖμ. δ. ἐκ ἔςι χακων αὐτοῖς ὅσε πόνων αὐάφντ᾽ 

ξισιτοηατος, οΠΤιτίο, οἰ τατον δι σιιπι ἃ Οἰςογομο. " 
Αγαφύομαι,γεηαίςοτ Οὐ ΟΥ̓» ΟΥΓῚ ΠΟΥ Ργοιηΐο, Γοογοίσο, ΠΠ δ ηαίςοτν ' 

ὙΜρορδτ. ΠΡ.2. ΗΠ. ΡΙαητ. σαρ. ἐς ταῖοα Ιοαιιεης, Η ἔτι πὸ ξύλε κατ 
τοικοπεντὸς εἰς μικραὶ χ) γὸ ἕὕτως αἰαφύετω ,γοοτοίςιτ. ΡΊυτάτ οι. ἰη Ροτὸ 
τιοὶς αναφύογται δίχαι τοῖς νόϑυις ἐκ. τῷ γράμματος ὀκείναγεχ 110 ἀεειδος 
το ἐχοιτα [μητ ΠοτΠὶς δοςσιατίοηες. [461 1η ΤἬΘἴοο,, αὐεφύοντος 
πιῇ αὐγαὶ διαβολαὶ, ἀἀιποτίας ΖΕ σαιτν τεῃουιαιος Τὰητ ΠΑ] πληΐα:- 
1ιποιλη αὐαφύηται αὐτοῖς ὅπμϑυμία “ἶ αξίςτων,, ᾿πηαταπι Αϊοτὶς εἰς 
ἀοΠἀοτίει πη ΟρτΠι1Π}- Ἷ 

Αναφυρρίώ, πηᾶςεγὸ, [δ 1605 Ρεγηγίΐςςογ Τ)ἱοίςοτ.}1.2.ςαρ.135. ςοη- 

, 

ξι πο. ι γι 
Αναφυστέω, μι ὅσω ηΒο γα μι1Π}. ἘΝ Ἰοι 
Ἀναφύρω,ταςοονίατσο, ἔξ. ΑἸσχδηάογ Α Ρῃτοά. αἰαπεφυρμῆθ- ὦ ΜῊ 
τῷ χτ᾿ φύσιν αἵματι, δὲς. ΤΠ Ρ] Ἰοἴτας, ΓιΘαΐτι Παρ. 9. αἰαπεφυρο μῆμη ἐν ἐτ- Ν μ. 

γ 

Αγαφύτημᾳ «τος, τὸ, Ἰάροτατιο. Α τι ζοτοῖος ἀε πτυπ4ο,!οαιιςης ἐς ῆα 
τιθὺς νἱο]ςητῖς» αἰαφύσημα γῆς, πνεύμασι λέγεται αἰαφερό μῆνον ν7᾽ αἰωὶ 
ἐκ βύϑου τινὸς ἢ ῥήματος αγείδοσιν ες σοηκ. αὐώδυσιν, ὅζς. νὰ οἰ αὐο:- 

φύσυμαγηυαῇ οἔηατας τεγγα ἀϊοίτιι, νεητας [ὩΡ] τη θη ἐς ταριδθνος 
4αυμ ἀὐτ ἃ (ρεςσα αἰτίας ἀσργοῖο βατας σπιϊσιογίτ,αιτ ὁ τοῦτα ἵπο 
Ἰυϊαται ἐς !ςεῦτο. Τἐφηι ᾿τἀοππη,οὐαφυσήμριται γίνεται πὺ φὴς ἐν “ἢ, 

λαΐῷ σεμίψαλες, Πηπιὶὰ ςοηίροει οἷς. ᾿ 
ἃ 
ἐν 

ϑειλάατη, 15 σα Ρογατί πος. Ρτο ἰηβατίθης ἀοοῖριταν ἀρ ἃ [π|- αὐλὴν 
Ν υ ἘΠῚ} οἰαηι πὶ. ὃ ὑπήμῃ 

Αἰνναφύ σησις»Πρἰγα σα 1} ταῦτα, ἐΧ απο Ἰσηΐς γαῖ γϑητας ογαπηρίτ, Α-᾿ δὼ 
τιῖτος. ἀξ πη ηΔο., πολλαὶ ὃ αἰαπεγοας ἐ'χεσι κὶ αἰαφυσύήσεις, Γημ]τας ἥδε; 
[ρἰγαυηοητα παροητ σα Πγίάσιις γαροτις : [ἰς νογεὶς Βυά. αὐαφυ-, ἢ ΠΝ 
σἥματα ετἰαπη ἀἰ σιιητιν 4001 ἐπι ἀγα γαροτῖς ν ΘπΔρογατίουοοι. ἢ τις ᾽ 
Ῥεςιι  ατίτος ἢς ἐϊοίταγ συσεάδην τἰ δ᾽ τιμὴ πάτο, ἔξ σοττας, 
46 31 πγοάις ἰη Βαη 1 εἰ δίας αρια Εὐ|, 

Αὐγαφυσιάω, ςἾο.ΑΡ0]].5, Αγρόπαμτ, ἐΐασετον ἐν κα μοίτοιο ἀϑημ᾽ αἷἶα- 
φυσιόων, Αι Χο] ἔτι αν ἀπσοης. Ἐς 0 4. δοιοὶ δ᾽ αὐαφυσιόωντες αἐγυύρεοι 
δελφῖνες [τ πὶ ἤρίγαπτες. δὰ τῳ ' 

Αγαφύωῳ, κι ὕσω τε ρῸ  Π}] 0 τορι] ]λίςο ΘΟ] μη} }]}. Πατίσοτ,Οἰς 
"(Δ ηη0 

ςογ ργοάιπςο, ΤΒεορὮτγ. ἈΜἘ.}10.3.σαρ.τιρτο γεςιςίζο. Αρο οι. ὃν ἰνθὰ 
γαῖ ἀγέφυσε ΑἸΙφα αηο γεηαίςὶ Ειςῖο. ἷ ἡμκὴ 

Αὐαφωνέω, μ ἡσῶ ΟΧΟΪΑ πιο, οςίτο, του πε ορτοΐογο, Ατὶ ποτεὶ. ἐς. Ἂ ἢ 
προ, καϑ' ὃν λόγον κἀκεῖνο αἰαπεφώνηπαι»ν 4 τάτους {Ππὼ αι10 τ 
4πῈ ργοηιιητίδταπι εἰς. Ρ] ατάγοῆης ἴῃ Ὑ μον ζοοΪς, αὐεφώνησε μέτο 
“τῷ ταυτὶ, ἴχας σατπχίης ςπἀ1τ. ἥ 
Αγαφώνησιςγεως ἡ, ἃς ΟἸατηατο, τί ατίο  δποφασεις κ᾽ αἰαφωγησοις, ἀπ 

ἔϊὰ ἃς τείρουία, ποσατα ὃὲ αἴξιπιατα. Αναφώνησις,, οἴ πὶ οἷς νατ 

Ὠιςοη Παρ. διδσες Ορογᾷ, 401πὶ ἄβοτ Ρμοηαίςίς » οὐ πὶ ἀσσςυτα 
νοςς ἢ) Ἱπτοταιςγογα τηλζζογς, ἰφηϊτε,Θχοίρογατόχας, να ἄϊχὶτ 506 

τουτας, νος Ιἕδγατίο Γιατιπὸ ἀισίτατγιντάς Οτδαπαπιἧδι 6. ςοἢ]ς- 
ξϊογιῃχςά!ς, αὐαφώνηρψε γετὸ «ἃ αὐειυδοη βον, ΗείγοΒ. 

Ανα- ἃ 



ΕΥΝ -»ν Γ᾽ Ἢ 
ΥῚ τὰ, 

ν «ἃ 
! ΝΕ 

Β ᾿ ' , ᾿ς 

ϑ' ἌΓΩΝ 
“" ,ν ἢ 
Μὶ Αταχά ζομω, με σομων. καὶ ἌΔΟΝ 
Ἦ Ανγαχάζω μισωνοςἀονγοττοςοάο, Γοσς ἀο, οἤϊ πὶ οσ. τον ἰδ οοννο] 

τοῖϊαρ. Ηοοά. ἂψ δ) αἰαχοίσαϑι» ρτο {πηρογάϊτιιο αὐαίχασοιν ἱν 
εἶν τειτοςεάς,Βυά. ΟΟΙη Ων. 5 
Αναχαίνω, αἰαξωνω, ΗἸρροςτ. 
᾿Αὐαχατίζω, μισω τορι πονοιογτο, Πδυιοττο, εγοςῖο, υαίϊ σοηποτίς 

Ριὰς οοπιδοο,τοΐτουο, πιροάο,ἀοτίηςο, ςοεγοςο ν ἀμ]υαάςο εἰς 
 γαχαιτίζω τίυ) κόμίκω,, Το ΠλΔι σχοιτίο,, ΡΒ] ]οἰζγατας ἰὼ Η ογοίςΙς. 

᾿ς ριόίυδις νίδτο,, Εὐτίρίά. Αναχαιτίζειν,ετίλῃ) ατογάετς ἔτοθιμ), 
ο΄ ὅζοιπὶ ἤοιηΐτα εἰξευτγίν.Π} αι! σα τατον, ντ οάυιις. ἐγοξεις Ἰὰς» 

 ΡΙυτατγοίνις ἴῃ 5 Υ Προ, «λεχαιτίζειν, αὐακρόειν αἰαποδίζειν͵ αἰακόπῆ ιν, 

ἀπειϑεῖν, χἡ αὐτιτίνειν. 5 ΟΡ ΔοΟ]. ἀὐαχα)τίζειν ὃ πόλεμον, ὈΦ]]υπὶ τοί ὰ- 
Ῥὶυατο, ά οἴιειοττοῖς ἅταυς τοίη ἀογονη Μειμπουὶς Ἑοϊοσίσν 
“πολλοῖς ὀνπμειλίξας χόγοις ἃ Κόηαν, ὃ ἐμφύλιον ἀνεχωτισο πόλεμον. 

γαχαλάζω, τουτί οὐτοίαχο. 
χαλασμὸς οὐ, ὁ τοϊαχατιο. 

ναχαλας ικὸς, το αχαις, Ὀ]οίζοτ, "δι σαρ»18.4. ἀνα χαλαςικὸς υὑφέρας, 
φοτγισι! ος [Ὀοπλϊηαγιι το αχδης. 

ἰνα χάσκειν, ἰατον ξιτὶ ζοτς, ἀςἢιίςοτγςν ἰαχατς. 
"νν ἰγαχὲς πλασηο δ ἴατα ἀϊάιιξξιηι. 
δ } Αγαχέω, το ιμο, ̓ πβιπο,ςοητυτσο, πιοιοο, 
δὰ Ἄγαχλαν ὁωνμεώσω, ἰηάμο,νοἴζιο, 
ὑα ] Αναχλιαίνω,τεροξιςὶο,ςαἱς ἔιεῖο. 

᾿ 
δὺ 

 Αγαχνοαίνεϑιἰαπυσίης οδἤτιπι οἵδε νοὶ ῥεῖ πηᾶπι ἰαπυ σ  ποπι οηλἱτ- 
ταῖς, 

᾿Αἰναχορόνω,τιρυάϊ ον ἀΠη] το, ἰπ πτοτε πὶ ργα !τοτὶς νης σιωμαναχο- 
᾿ γϑὐω,αρυὰ Ατὶ τος, ἄς πιιηάο. ἐρανὸς σωραναχορόσει πᾶσι τύτοις, 1ὰ 

ρταϊαϊτοτῖς.. Ὁ ᾿ 
αλφήμπίω, ἀναλαμβάνα,ίστεο. ΓιςϊΔη σιωναναχεεμψαυυς τίω ψυχίω 

᾿Αὐκλχφωννυμι, μα. σῳ, κ᾿ 
Αγα χρωνγύωγν σον ἀδχιπ, ςοἴοτο,ἰηβοῖο; ὃς ἀεηῖστο. 

᾿Αὐναχύγωτος πηλὸς, ραᾷ Αττορίν. δὲ ΡΟ]]ας. 116. 7. Τυταπι ἴῃς ρα] οἷς 
ὃς ἀσετι δι ςτοιι τς σοηττ.οἰχυρῶτος πηλοὶ οἰ ατα πὶ ἀστοί» αυοά 

Ε΄ ῬΙ;η. 
τς. Σ ἘΣ ἝΝ ἌΡΡΕΝΑ ν μ ᾷ Αὐέχυσες, ἡ, ΠτοΠ  τῖας [α(οἰυια, φυροιὸσοσύγχυσις, ἔκλυσις, βλακεία ρτοξα- 

᾿ς μάχρσιν εἰγιχύσεις ἀριια 5ττ.}ν. 6 “χης αἰτυατγία πχᾶγὶβ ΠΔιυ! Α 18. 
᾿Αναχύω τεξιηάο, αἰαχυϑεὶς τεἀαπάσης. 

τ΄ Ρυιΐηιο δι τεσ οπογατίοπο. χωρὶς πυρὸς ἐναχωνόύων. 
᾿Αναχωρέω, με ἡτω,τευειτοτνίεςεθοιτεςοάο»μις τεοιριο,αςεο,ςοτα 

Ῥγθου α Ὁ Π|. ἀνα χωρώ τῷ «ρατῴ, οι πὶ Ἐχογοῖτα τος άο, τογοίαοτς 
1οτ,ἀγαδιομαι ΤὨιογ ἀ.14επι,ἀνεχώρησαν πὴ ταὶ ναως " δεν ἀνεχώ- 

τυητ. ΤΗιογ ἀϊ ἃ, ἐναχωρώ εἰς φυγίων, ἔοι πε τος! ρ[Ο, ἀναχωρεῖν εἰς 
τοῦ πιῶϑεν, Ατ Πτορ ἢ ἴῃ ΡΊατο, τετγογίως ἀνσεάετς, στο άι, ρο ἀφ πη 

εἰρεγς. Μαζῆ. αρ. ἀνα χωρῦσω τεςεάετς, 1 ὑποςρέψαι, ἐπαναςρέψαι», 
ἐπανελϑεῖνιν δὶ αὐξὶ, 1. πτίλινγν τ ὃς (4ρ.4- 

" ανάχῶρ ἅμᾳτα. 

᾿Αναχύρησες, Γερο Πρ, τεσ Πτις, Γἐσορταςνγοβι σ τι πη, ταζαπηεπ,τεσορτα- 

ἀγα χόρησις, ΠΡ ΤΑΙ ΠῚ ρῸ Πο ΠἸοηιιπὶ δά ρτίογες ἀοπηῖπος τοιιοτ- 
δο,Ρ]υτ πη ΤΠ ΐτοςϊ. ἐποιεῖτο τίω ἐναχαῤνοιν, ξος ἀεραι, ς τεςὶ- 

πογίασα τγαης βυι πο (εσεάεθαητ. Πειπο ἢ, ἀναχώρησιν ἑαυτώ κα- 
παλείσει, {δὲ ρεάςπι γεξογοηάϊ ᾿θοιιη το] !παιῖτ, Π 01 τατὰ πὴ γο- 

ἄλτο ν᾽ ἀεγοῖαγ. ἡ 
Ααχωρίζο, βιοῖο τείτογτί αὐς ἰςοοδοτο,ίη Ἰοοιπι γοαςο , τὸ ἀγα χω- 

ἢ "ἼΔιιο,μΑθλελιοτίτο, αὶ ἱπ (οἰ τι ἀϊπειπυ;άτς Αἰ ὸ φαορίαπι (ξ- 
 σράϊτ,αιος ἐγοπηίτας νΟσΔΠ}}5. 

΄ ᾿ , ͵ ᾿ Ω ᾿Αναχώσματα ἣσ ποταμΐῥδ,ι. «ἀτεις » Οοπληι. Αγ τορὶ ἴῃ Ἐφιμτιδ. 8ι- 
τς ΨΜΟΓΠΡῚ αϑϑοτγες, τους τηαισίπηες. τάς Στασις. 

Αἰναψάω μι ὑσω: ἔτιςο. ι 
᾿Αναψηφίζω, μιίσω,ὰ [υβτασίο τειιοσο,αδγσσογτορο ἱτογιπὶ ἰςητεη- 

᾿Αναψερισες,τεαοςατίο ἃ υβτασιο. ὃς , 
Αὐναψις,τας, ἡ, ἀςςεηπονεχοίτατιυ ἴδυῖς οχιϊηξὶι, αναζωπυρησις, 

“ ῬΊ;η. 
Ἀνά ψυξις ἑως, ἦν ἡ 

Αἰὐναχραὴνπόξριγηγοατας Ἡςίν οἰ. 

εἰτ,εαίαπι οἰγοιπηασ τ μας οπληΐα δὰ πα πη οτ ἴῃ πηογέπηαυς 

᾿ μΖ' τὰ φλέγματος. ὰ 

Διαχζωσις ἰηξεέλιονἰπυπέξο, τ πέζαγα. 

᾿ ]αταπι ἀοετατιηι ἀϊχίτ Ἑοίξες » Ἰατιιπι ρα! σάτα ΠΊ » (Ο ἃ πΊς 1 δὲ 

δου, Ρετγὶ οαρ.4- μὴ συντρεχόντων ὑμὴῥ εἰς τίυ) αὐτίω) ἡ ἀσωτίας ὡ- 

ΑἸαχανένω,τεςουβο," υςτετιςου βου 151]. τεΐογπιο; Ναχιάς Β3- 

τῆῖστο,, γοΐοτο ρεάεπΊ, ἀϊστεάίον, τοσγεάίοτγ, τειγοςεάο, ἀπἴο, 

ρησειγ ηάς ἐρτοῆας εἰζ, ΝλΖαη. ἐνεχώρησαν τἷξ αὐτὴ «να Εα τοος δ - 

τοξετγο,γοσςάετς. ἀνα χαρεῖν ἐπ᾿ εἴκου, Πς πιο η. ἀοηγεπα ἴδ το: 

᾿Αναχώρημα,τεςεἴπις, Ατἰϊτοτ ἐς τπαυηάο, χασματα γίγνεται ϑαλάασης κὶ 

οὐλπη, ἀἰ στοῖϊας; το τις του ογ!οναἰῖτιο, ἸΝαζαῦ, κτη σεν ἄν," 

φίςθατ. [ἀςπε ἰῃ ΟαΠΊ1}10, ἀναχώρησιν φυγῇ αϑρῷ ὃ ποτειμὸν ἐποιουῦ- 

φορταπτ τα ἐπαῖτ. ἀναχώρησις ἐδύκει ὁ φυγὴ ἴτα ἔα σ εθατ νέ Ἰοσιιπὶ 

ο΄ ῥεῖν ποιώ. 

Αὐαχωϑ εἰς, ἕντου ὁ νο σα εἴτις. ἀναχώσαντες τάφον, ἂσ σεἴϊο τυπτΐο. 

τΑἸαψάγιων Ἡ εἴγε. ψυλαφών, βας ἴζων ςδιτεξεδης»Δυῖ τἀησεης)ροιτᾶς. 

τιᾶς, ἀγα ψηφίζεῶγ, μετα ψυφίζεῶχ. 

᾿Αἰὐναψυντικὴ διώαμις, Θαίξω. Υἱ5 τοίτι ρ ογατεῖχ,, γ 6] το ειρ ογατογία, 

| Τ Αὐαψυχὴ ἧς, ἡ τοξεισοταῦιο,Οἱς, το τολτίογτοίρίτατιο,αος, 
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Αναψύχω, μιξα, το τ Ἰροτονγοσγοο»τοοοΠ0, ἀοπιυΐςςο » χατακονέομαι 

ἀγακταῖμα) ψυχίω) ζογν κινδίω δλεστιν οἴχεδς. τίω) ρότεραν διυδαμιν ἀ- 
γακταῖμαι» ἢ λειποϑυμοιιώ τα ἀναφέρων λέξι. Ηοἴο 4. δμώας αἶνα ψύξαι 

φίλα γνωματαινὶ Τὶ (ἃ δαυάνταγ τυ ἴοι. ἀναπαύσω μὐχρὸν, κὶ 
σιτεῇ ἡ ποτῷ ἀναψύξαι ΡΊατο ἴῃ ΤΊ πάτον ἀγαψυχόμῆνον σώμα πρέφε- 
ὥροογριις το ιρ Ἔταῦμην δὰ αἰϊπηεηταπι, ῬΙατ η Τοπιημΐος! σαὶ 
κύλαίας διαζρρχοις γγνομῆας ἀγέψυ χον αι!» πηδάϊάλ ἐχτεη τεῆο- 
ςαθαητ. ἀναψυχίωώ αι, ἀγακναύσοι ὃ, καὶ ἀνα ψυΐχειν, τὸ μπίζειν » ἡ ἕ»- 
βαϊνεῖν. Αναψυχειν αριὰ ΗἸρροοτγαῖ. ἡ άαις,, ὃζ νι ποι τι Εἴ - 
ἐϊα: ΑΙ Πσαΐ ραγείςυ]α: ἀστγα μοσς, Θα]σηὰς Οοϊηπηςης,2, εἰς τὸ αὐοὶ 
αγ, . 

ΑἸνδεώνον,, τὸ» Ε]ςίτι!π}. Ἕ ᾿ 
Αἰὐδείγω ἼχπῚ ςογα ρ] στο, οι πὶ ἰρί εἶτα αἴροτγο ὃς (σοι πα δτοῦΐ, γε 

ὁοσος Οαζὰ Πἰῦτο τογτῖο Οταπηιῃ,. Γλάτίιο ἱμησίτωτ (0.1, 1148, 
ἀγχεμέμνονι ἰωύδωνς ϑυμῷ, νθ ̓ άσο ἔπης φατίμ!. ΟΥαςὶ ςηἰπὶ τοιὰ πὰ 
δὲ Ραιτοηὶ ἴῃ ςοάδαι οαίω (πιὸ ρσημοτ Νευττιτα, 

Ανδειροίδες, ορᾳσχο)»ὀχετοὶ ταφρώδεις. 
Αὐδεμανριὸ ἀνα δεμαγνηταλη Ἐρίρτιάνδεμα μίτρας. 
Αὐϑυρᾷγβοτος, τὰ ἐν ταῖς αἱμασιες ἄνϑ. Το τΙρα; Δῃτπία ΠῚ, αὐδᾷ τὸ 

νὼ ἐξ) “Ἶν᾽ δυερών͵ τἀ οἵδ, οὔ διύγρων. Τ ΠσορἈτ. Β τοτ. ρίας, [1.7. 
(ΔΡ.14..ὃν τοῖς ἀλοπέδοις τοῖς ὅ7) Τῇ τοιχῶν ἐνδύρφις,, ἴῃ ρΙηῖς ρατίς ποὺ 
τιρῖς. βιττριῖς ρατίοτα πη. Η εἰν οἰ. νδηρον, αἴκρον ἢ τὰ χείλη δἴ πο-΄ 
ταρδϑ, ἸΝἸςδηατὶ Ἰυτογρτ,η Τ Βοτῖ: ἀνδηρᾳ, ταὶ ἀναχώσεις “0 ποτα - 
μ᾽, αι Ηγροτγιάες, ἀνα χώματα, υυ! τα ΠῚ Ἄρϑετος. ΤΥ ςορΉ, τὰ 
ἀνδηρα, Ἰὰ εἰχϊι κύματα, Βυέϊις, ἀν πλις πὸ μέρρς τὶ πῇ κήπου 5 ἄαπερ 

᾿ ἢ πρᾳσναϊγγ" ὀχετὸς.αρυ ΤΊιοος, τὸ ἀγϑ᾽»»ὴ ταὶ αἴκρᾳ, 
Αὐδωρονγαχτὸ, το ]ς πλδημς; ἡ χειρὸς ςῆϑος καὶ ἄγδηρον, ῬΟΤ]Π ΙΧ "5.2. 

ἰτε πὶ ςασαπΊοη: ΤἬςΟςτίτιΔοςριτ ργο γοίαι πὶ σσου πη πίθ5. 
Αὐδύκπης ες, δ σφι ἰΔ αι, οὐδ τὸ δύκεινγτὸ βάλλειν, 
Ανδίκω,(ατία πν ἴᾶςὶο ΕἸ ον ἢ. 
Αὐγδι χα, οἰ βατ᾽Ἂπλν ἀρ]! οἰτοτ,ἴη ἀιιᾶς ραγῖες. διχῶς, ΗΠ οάιις, ἀνδηχα 

ϑυμὸν ἔχεστ, ΑἸ] ιι4 140 {ε Οτίυ πη, ἄνόυ χωρὶς, ειι πὶ σι τηΐτ. 110.3. Ερι- 
ῬτατηΠ). Μήτ᾽ ἐρα ἶ᾽ κώμων ἀγδιχα μήτε λύρης. ῬΊτος, μήσγ᾽ ἐμπέσῃ 
ἄγδεχα νεῖκος, πΠραυο σας ἀοτῖς τητεῖ γίγα μη ὅς γχογοπὶ ςοητέτίο. 

Αἰὐσδοχάφίω, ἐὶ, διαδοὺς, Ηείγεξ. 

Αὐνδοκευὶ, Πιςςεἴοτ, ἀνάσδοχίθν, : ᾿ 
Αὐνόραγα ϑέώ, ν ἸΓΙ τοῦ ἀσο, ν γα πιο σογο ἐν δρίζω, [οττίτὸτ ἀσὸ,ίοτ- 

το δί θουμΠΊ νίτιιπι ργαίξο, ρι ΟὈϊτατο ντοτ τοὺ ζω ἐξα γα θη μῆνα, 
ξουτίτογ ας γεξξὲ βιξξα,τος ἔοττίτον σεῖϊα. 

Ανδραγώϑημᾷ,ατος, τὸ, (ΕΓ Θ Πα ἶτας:ν ἐγ} Ἰτὰς, γος ἔογείτογ σοίζα, ἔοτετα - 
ἀο,Υἱττατῖς ρας πιοη, ΓΟ ίτας ὃς νίγτας, ργοθα δέζιο, τ᾽ εἰνδδογε-- 
ϑυμα διαγινώσκειν γ ςοηίοἰίςοτς ἰαοίηας - χαλοχφγαϑιαν πρόπαιον, ἔ- 
«"αηνίθ-, : 

Ανδραγεϑία,ας ἢ,,2.3.8ς ἃ. δτευϊδυο ἄδην, ἀἰύϊτον δί αὐδιοχγαϑίη αὉ Ἠς 
τοάρτο οἥϊοϊο ϑοηὶ νἱτ ὃς ργοθίταις. 

Ανδραγαϑιζομάι, μ.ἰσομω, ἰιθεγα τοῦ σὸν δοηὶ νι ἔμηαον δέηςίο, 
ὙΜιιογα!α. ἀνδραγαϑίζεται ἀτραγμοσιωύῃ » αὰ}}Ὁ ἡςροτῖό ΠΡογα:- 
τογ ἀεσιτηῆς Ν Δ}. 

Αἰνδραγρια ταὶ, ἤροΙΤα πγοττεῖς ἀετγα δε. ὅτι ἀπ᾽ αἰ, δρῶν ἀγρεῖται. δὶς ε- 
τίδμι βοάγρια, ζω γρια, μοῖχ ἀτρια. ἀϊσαοτας. Ηοηιογιξ Οςις δῆ πρῶ 
τος βρραύεντ᾽ ἀγδραγρο Α αν Ἡρατο, ἴὰ εἴς, εἐνδρών ἀγεϑίματα καὶ 
σκυλα. 

ΑἼδραΓχίθι,ε δννεὶ γδιρο χίθ', τατη  [οχ,Πτοτ. 
Αὐδιρακαὶ γ..δς 3, γου ιν, ν ἐγτ! Πλ, κτ' ἂν όρα, τ  πποΐοσ Ν Ἰσαπά. ἰπ 

ΤΠ οτιἀςς! ρατ: Μ᾽ μὴρ ἐπ ἀνδραχάδα ὡροτα μῶν 1δήρεκ χεαισμεῖν [ὰ- 
τετρτιτίω μερίδα. 554, Ἰη4αῖτ, Η ΟΠΊεταΣ οἰὐδιραξ ἀἸχίτ, ὄθεῤῥημᾶτι- 
κῶς" ἀνδιρᾳκαῤ 11 δαν. κατ᾽ εἰγδρα, χωρίς. Πα οΥ ἃ. τὸ ἴσον καὶ ἂν- 

πικείοῆνον νοσατιαυτ ἀνδιρακαὶ, ἰὰ εἴς, χτ᾿ δέκα ἀνδέχς. Ἡ εἰν εἰν. Κα 
ἄνδρα ἕνα ἕχαςον. καϑ' ἕνὰ,ἢ χωτ᾿ εγδιρχ,οὶ ὃ μερίδες. μοῖραι. 

Αὐδιρᾳπύδεοσι,ριο ἀνδραπόδοις, ΑΡ1 4 ΕἸ ΟΙλ.1. πηδηοἐρι 5. 
Αὐϑιοχποϑέςατος. δουλοωρεποῖς. 
ΑἸδιραποδιζοζκαμντηδυςἰ ρῖο σαρίο, ἴῃ [δτυζατο ΠΊ γαρο,αὺς αἴϊετοινο- 

ῃυηάο; αἰτιρίο. ΣΧ οηορίιοι,, τὸ ἀνδιράποσὶ ζεῶτ (δ φίλοις ἐ δικον ἐξ 
δοκεῖ, ὅςς, Ῥτὸ γπηδηςῖρο ἀριὰ ΡΙδτου ἘΠῚ, 1ἀ οἰζ, ἀς Ἀ θριι. κ᾿ αὐεδὶ 
ἀνθ ρα πὸ διστίυβυ Θ- δουλώσηται. Θὰ ἀς δοποξξ ἰδ ραπόδις-αι μένδε- 
γὴν ΠὉ}} 1 πηαποῖρατιις οἴξ, [του ἀνδιραποδίζομα) , (ἃ πὸ ρ]ασιαχσίας, ὡς 
ἐἰτδραποδῳ χρῶ μαι, σαρτιἱτατεπι τεάϊρο, ἴσα ἀρ άϊὶςο,, εχρυ- 
50. ΝΠ) ετιαρη ἀριὰ ᾿)απιοίϊπςη. ἐς νγθῦΡας ἀἰοΙτιῖγ. ΡΊυται ὉΒ. 
1ῃ Αὐτ,ππιοταρβοτιςὲ ἀἰχίτ Οαδι τ εἰξιιωδ οχ τὲ δισμέγον κομιδὴ 
τοῖς μυρίοις ταλάντοις, ἱἃ «ἴδ, πτάσηοροτο σαρτιαι ἰησητί ρο  ἰτοι- 
τατίοηε Ρτο]επγαΐ τεσ ὶς; ὃς να ατὶ Ρ τοί ἐπηαὸ πιληςίράτυ πη πίῃς 
εἰξινδιραποδίζομα) ὡς ̓ωροσεξανδιραποδί ζομαι. ᾿ ς 

Ανδιονποδίζω στ ος ςαρὶ ον πιδηςιρίο, δοὕλοις ποιὼ. Τῆυςγά “τᾶδας καὶ 
᾿ γωμῶκας ἀνδιραποδίσαὶ, κοι ἰογαἰτατοπι ἐοἀ εν Πς. 
Ανδρχπὸ δισες. εὡς ἢ, Ρ] σία πη. ᾿ ἡ " 
Αὐδιρᾳποδισμος νοι ὁ, ἀϊτορτο,, οαρτίτλ5, αὐχαολώστο ΤῸ Ρἰαρίο (δα 

ογἰτη τῆς Ρἰαβιατιο,αρυὰ ῬΙατοηςπη, να ϑιναίνδιρα πο δὶ σμιοτῖ ὑπό δέκα 
ἐχέτω ἃ τεχνάζοντα μτ' δούλ!. ποτα ἶ 

Αὐδρκποδιςὴ κα διρἸυσίατίας » πράπσὸ » Ναὶ Πἰδεγῦτη Βοπλίηοπη ργὸ 

(το νεηάϊτν νεῖ ἰογυὺ τα 4] 0 1 τα 6} (ἀυτη. ἱπηροίζοτ- 
Χοπορῆι. ἀνδιρᾳποδες αἰ ἐμ τ  δηκαχεῖ ἐὺ χάμβαγεντας τὶ ὁμιλίάς 
κιϑῶν, διὰ τὸ ἀναγκάϊον αὐτοῖς ἐξ) διαλέγιῶι.γ παῤ ὧν ἂν χεβοιὲν τὸν μι- 
δοῦν, το τ Πδοζτατις ὑςηδιζοτος ρυδὶ  τορριρς ε, 

Ὠ 1}: 
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ρἰασι)αυοὰ δι ἐκδυϑερρσυφασία ἀρμιά ΣΡ ἠώς, με ὑφῇ παν 

Ἰε εγατ. Ατητορ!]""η ΡΊατο, τίς γὸ λυ τῖθ ἐϑελή σεὶ κινδιωδηον 
ψυχῆς ἡ ἑαυτὸ τῆ ποιῆσαι ὶ ἀνδιοιποδισαι. Ν 

ον το τος ἈΚ ΤΤΣ ἴξιν πίῃ σο ἰδιμο 1 ΠῈ » σωματεμπορρς, 
ζολειὲ ἀνδ ΟὟ, ᾿ 

Ανδιρέχολονν τὸ αλαειριατα ρει ργαδα τίθης ἐπ  ΠῈ ἀρισων 

ἀπῇ ροάος ἀοπιϊπογαπηνααὶ σαρτὶς τατίοῦ πὶ παρ έπι: Ἐτ Ἢ 

ἀγόνας ἐποδόδς ναὶ αἶα τἰω) πέδιιωυ" ἀνδιοίποια, τα, (εταίτια. Τ' 
ΠΟΥ͂ 

ἀνὰ ἀνδιεώποσα καὶ δοῦκα κα ἐλξύέϑερκ, φάρα] τ πὴ [ΕΠ1} 411 ἃ πὶ ιθε- 

,ἀγδιριποδία. ΠΥ ΡΕΓ- ; 

ἀν  λνενάνυλ φρνη ἃς ΕΠ δ οταῃ!5,ἀορισαιοτ» ΗΠ ἡρπιαυις,(δτα- 

τ μι Χόπορμ.} τὐτομν. παῖς ἁρυὰ ΡΙατ. Ορροηιτατ ἀθπεικης ἀνδεα- 

ποδωδὲς «ς-9-,ὁ γα το ἘΠ πηι. [ναςίαπ. Αὐδιραποδ ὡδος δρὶξ γ}. αν- 
διραποδώδης κουρρβνίεγ}}1ς σοπῖα, φυοά 10 ἔχταος ν!υγραμῖτ ΡΙα- 
το: ἔχων ταὶ ἀνδραποδώδεις 65 ὦ ψυχῆς τρίχας αν ἀμουσίας Εἰ πὰ 
ταῦτα ἀκούειν πολλῶν σωωειλεγ μβῥων ανόρων ἐδὲ τα πείϑη κατεςαμέ- 
γῶν, αλλ ἔτι πίω ἀνδιραποδώδη τρίχα, φασιν, ὅγπδεικγυυάμων. ας 4ὰ- 
τεππ ἰδγιόγιιτη ρεομ]ίαγε οοιηδηγαίεΓε » 41.) Αἰδοηῖς πιᾶπὰ- 

τ ἀεροηεαοτ. ΠΕΣΟΡΟν Π 
Αὐδραποῦ δία, αξ, ἡ, (τα 115 ταγρί τα ἀο, ηδης!Ρ!} (ἀγτυΐαας ὙΠΠἰτᾶς. Α-- 

τιἴϊοτς. 7. Ρο τ. ἱ 
Ανδραποδωδῶς, ρα ὈοΩΥ ΓΗ γοάτη. "6.7. ετιμ]ῖτοτ, νεγηα τοῦ, 

Ἠιαι. ἀνδοαποδιςικώτατα οτίληι ἀϊχῖτ ΕἸΡΟ] 5» αρα ἃ []νΡΟ]]ας. 
[πθτὸ 3. 

Αἰνδρρέριον κι τὸ, χοπηπιηςιις, Αγ Πορἢ. 
αὐὐνδραφαφάειν Η εἴν οἢ..οἴϊ κατ᾽ ἄγδρα ἐφι π]εῶι, : 
Αἰὐϑράφρᾳξις, ἴῃ Αἰ πράφαξις,αττίρ! εχισοηας οἹογιθ, ΤἈςορἰιγαίς. ἈΠῈ. 

Ρἰδησ ρ.1.62.23. ἀϊσιτιγ ὅς Αὐγάφραξις, ἿΝ Ἔνι 
Αὐνδρα χϑεῖς λίϑοι, ἀν ρρβαρεῖς. οπι.Ο ἀγΠ1κ, Οἱ ῥ᾽ ὑτὸ πετράων ἀνδρᾳ - 

χϑεσι χερμαϑίοισι Βαλλον ροπάςτο 5. ΟΠ ΟγΔΏτιθ εις, ϑιδαιθας, 
Αὐδεάχϑος υ,ὁ κα ἡνσγᾶυ!ς ΡΟτταπεῖθ 5, διυιυαυῆνθ- ἀνδράσιν εἴχϑος 

ποιὴ σαν], ὁ δγμω ἰυῆν(Ὁ- αἴ διρα βαριυλαι δια, μέγεϑνος. ; 

Αὐὐδράχλο, λα] τογα τὴ {ξαἸσα]ανίϊας [ςαηγηα ΠῚ, αἴϑρανίθο, Βάδ οης ἔο - 
τάτη θη ἃς (αἱεέζος σαγθοηςς. Εμζ, 514. 

Αὐδράχνη ηςγ" ροτταίαςα, Ποτίρα πάταγα γί σιάα, αι’ ταπηεα ἤπρο- 
τὶ ἀφητίθιις ἃ Εἰριἰς Κπέξίδις ᾿ηϊςέϊο τη ςάσταγ,ντ [γι δῖτ Α- 
Ἰεχαυά, Αρμγοά. τ ργαίατ. "1.1. Ργο ] εηη. εἰν δραΐχνη ἀγρία, ροττὰ- 
Ἰαςὰ ἀστοίζις, ἀἰοίτωγ αὐ 4!ααιθιις σεηὰ5 ἴςξἀιγ)ι. τῷ ἀειζωκ, Ὠιοίς. 
110..4.τ4ρ.91. 

αἰγδρέας, Αὐάγεαενποπηςη Αροΐτοί . ΕΠ οτίαπι πιςάϊοἱ ποπιςη δριὰ 
Πιοίς,1.3.ς4ρ.142. 

Αὐνδρεία,ποτηοη δαϊςέξιαμπι » ΥἱΓ1]]ς ξοττὶς γ φαΐας πηι ἴπιιπὰ ον 
ἀνόρεῖ Ὁ-, ν 

ΑὐἸνδρειάτω ςαάϊς ἀςουἄτοτος. 
ΑὐνδρείκελιΘ- κι ο χὴ ἡγνῖγο ἢ πα Πς, αἱμημαί(νεῖ, ντ 5αἱά. μίγμα) ζω- 

γράφων, δ᾽ κρλιεῖπαι χρωμρέτων κρίσις " τὰ ἀνδρείκελα, [ἘλτιιᾶΣ ν ἸΓΟΓ την 

{πγυΐαςῆτα νίτὶς ἢ παι αγανσ) ρκοΐντες. [}0.4.Ερτν;. ὅπως ἀνδρείκελα 
πεύξη δες. τὸ ἀν δγείκαλον,ραγραγη ανη.Αὐηξ. ᾿ρ.χνάς στα, ἀηϊτηα]. 
«ΔΡ 18. 

Αὐνδρεῖον γἡ κοιμητήρμον, ἄιιο Ιοςα ἴπ ἀοπηίδιις αὔϊσηλτα εἴϊε ἰπααῖς 
Ατβοηάαςνοι ἐς Οτοιεηΐαπη σοηυ ας ἀρὶτ. 

Αὐνδϑεῖ Θ-,κ δον Ἱγ1]]ς»αηϊ ποίας, αἰασετιγορ ἴτας, νἜΒοπηεῆς, πηάσπα- 
Ὠἰἱηγας γα νἰταΠῈ ρογιΐπρης, ψ τι πὰ ἀσοσης, γηάς ἱμρίτιον ἀνδρεῖον, 
ψο τ᾽ πηεητιπη νἱγογαιη, ρα Χ Ἔπορ ἢ. ν γι 15 το ρα ΡΙ ατάτςῃ. ἀν- 
δδεῖοι αὐλοὶ, ἀρ! Ατμεησξαπ ἢ|.4.-Ορρομιητατ τοῖς παρϑενέοις κὸ 
παιδικοῖς" αγόνείῳ Ορροηϊτωτ αὔανόρίθ-, αρυ ἃ Χ ἐπορἢ. τὸ ἀνδρεῖον, 
νίγη]ς το υτ Τ ππον ἀ νίροτιργο ἔοτεῖ Ρ]ας.  ἀς Κερυθιὶ. ἀνδρειὸ - 

τατος ὧν τυγχάνει πρὸς ἅπαντα ν χὰ Οπηηΐα πιαχΙηγὸ Πτεπαὰς. αν- 
δρέϊα σώματα, ντοτυ αν σοτρογα. ἀνδρεῖ Θ- αὖλθ- Ηετοά. 

Αὐνδδειφόντης, Βοπιϊοιάα, Ηοτα. Π1λά.β, ἀτείλαντος ἐνυᾳλίῳ ἀνδρειφόντηγὶ. 
«δὺ ἀνέρας φογόοντι. 

Αὐνδρει ὧν, ὥνος σου οἰαιε, ἄο παῖς ΠΠπτα, ροττίςυς » ἰοςας ἱπ ἀο πιο . ἴῃ 
400 ν"τ! ἀοσἀ ητ»ααὶ ὃί ἀγδρὼν ἀἰςίτιτ ἴῃ ἘΡὶ. ἀϊοίτωτ ἐτίϑπη ἀν- 
δρεώνστοιι5, Ν᾽ τγαι. 

ΑὙδλείως,ν ΓΙ ποτ, δ, πηάσηο ἀπίμτο, ἰς. Δι ἀαέγετ,βοτεϊτογτγοηιὲ, 
Αὐνδρεραςρίαν, ἀραιὰ ΡΟΙΠ ας. 10.3.εχ Ατηρ. ἡ νίγογαπι δηγατγὶ ςς ΠῚ, 

αι’ νοχ οἴ ἀρια Ρ]δυτιιπη ὃς Ματτιαὶ. 
ΑἸγδρευμᾶψΘ-,κ, ὁ ΙΓ ἔαξτας, αὶ ἴῃ νΊγη]ε πὶ δταῖς πὶ Δἀο] ας, ρτο ἀν- 

: σδγρού μᾶμ Θ-. 

Αὐδρεωϑέωστ, ἴῃ νίγ! 6 πῇ στατοτῃ δἀο] εἴςοτςητ, Ἡετοά. 
Αἰνδίρεων, ν᾽άς ΑὐγδἸρειών. 
ΑὙδιρηΐαν Ί ΓΙ τας», Εἰ εγοάοτ, 
Αἰνόιρή -, ΓΟ πο ν τ ]]ς. 
ΑἸγδίρια ἀυάτεα νοσδοῖ Οτειςηίες, σα Ατμεηϊ εηίδς, συσσίτια, ΡΊατατ. 

ἴῃ ὐσαγσοιςοηαίι! 4 δξάδτῃ Ἔγλητ ρυ ] ἴσα, αὐας [αςςἄπηο - 
Ὡς φιδίτια ἀτέξα (χητ. Αὐἰΐζοι. 2. ΡΟ 1τδις ἀρρο] τα [αι ἰο- 

: Τιγιτν πυτα πη οὐ! τητογείϊξης σοπηεϊατιοηιδυς. 
ΑὙδηρία νας αὶ πτας ν ΓΙ] ἰς, οταταἀο, πιασσηδηϊιηίτας, Υἴττις, σοπογο- 

ἄτας, 

ΑὙὐδηριαν τί σκ Θ.- κ, ἐραταυπη ἢ αν υ]ΔΟγαπι. 
Δ διεκαντοποι εἰν ἰἸατυας εξῆ ησοτς, 
ΑὙδ)ρκαντοποιητικκὶ ἧς ἡ ,ατο ιςσἀατιπι {πλτΈ ΔΤΙΙ ΠῚ. 
Δ γδιβιαντοποιἑα ν᾽ Ἰλταλγιπὶ διτίςίη τι») Πηρεπάι 4γ5) 4το Πατιατία, 

ΑΝ 
Χεπορ.Ἵ9) δὲ, ἐνδιριαντοποιΐᾳ πολ ύκλάτον τεϑαύμοκα. 

ΑἸ νδιοκαντοποιὸς, οὐ ὁ, ΠΑταατις »» ἀνσ)ρκαντοπλείςης πξξοΙ, Ν 
Αἰνδῃριαὶ. αντος ὁ, ν]τιπηα ρτοάιέξι γἴΑταα πιαχὶ πιὸ νιτῖ, νυ ]υονεῦ,, 

ςοἱ οι. ἀνσδηρκοίνται γαργαλίζην»ἰτατσαπι εὐ Π|τ, μαι οὐ πιὰ οἦη αἾδὶ 

αἰδγιυνοίπων, δ. "ας. Ἶ ᾿ 

Αἰνσγοΐζομαι μι σομαι ἡ 
Ανδιρίζω, γυτ] τον ἃ Ο7Π16 γι ΠΏ ργατο, ἀρι σόν, Ἰτοπυὲ ἀσο,, ἀντ ος 

διραγαϑὼ Ῥαυϊας τι Οογιη τῇ, Παρ ν]ς. ἀνσοάζεδθε, νΊΓΠ τογ ἀσιτο,, 
οἷϊτοτς ἔσγτως, οἱ ἀνσιρεζο μῆνοι,βοι τευ. τῷ σώμστι ἀγδγηρίζεῶγ, «οτροςς 
τε τοδογαγὶ γα ἔοι τιταἀιη οί (δ ςοπημασαι 6, [πισια νι ΔΉ Ο αγος 

Αἰὐνσ)οίκελίθο. ρα τρασηΠιη, Ε]εγπγο].1η Ρ] τη. ΥΩ 
Αὐσῆρεκος, οἱ, ὁ να  πφνν ΠΟ πιοης, ΓΟ δα Ἐὰς,νΊΓΟ ἃ σις » ἔουτίν. [|-ὶ 

οἰλη ἀςοΙριῖ ΡγῸ 60 αι νεπαις γα]εζ. ἀνσ) ουκὸς πύνίΘ., γΓ}]}}ς ἰασοτ, 
14 εἴ, νιγο ἀὐσηας, [ἰςίλη. ἥ 

Ανορηλατέω μιήσω,νίγα πὶ Οχρο]]ο , συτ, ἀνόρας οἰξελαύνω κἰ φυγαδεύως, 
ΑΥδρκον,τὸ, ἀϊπυ! πατα τη, ράγυις νΊγ, ΒΟ παπαῖ ἀνδ᾽ρέοις καὶ αὐδοτου 

σι, ΑτΠϊορἤαηςς. ἡ ΟΝ: ᾧ 
Αὐσ)ρισμιὸς, Οτεϊτἀο,4ηἶ πιὶ τοσαι»ἀνσϊοία,, ΡΟ] εχ 110.3. 
Ανσ)ραςτὶνν ΓΙ Πτοτν τ ορ!.- ᾿ 
Αἰγσ) ρικῶς,ν τ ἰ τοι, ἀγεπικωλύτως, πυίτ! Πι ἐπ πιοάαπι, γε πιοητοῦ, 

Ατήϊορμαι. ᾿ 
Αἰνογοϊφιλίδ-, ν τί ἀπηληβνα τη ΐςις. 
Αἰνσ)ρλφόνπης, κα. ὁ. ἰγο το 48. οἷν όρας φονόύων, ΠΟ τη.1Π144.β, ᾿ 
Αὐσὶοόβασμ9- ς ενὴ ὁδὸς, τορτιὶ,»4ια’ νηὶ νῖτο {{ξΠςῖτ. 
Ανσγεορββ ρος ἀνϑρωποφαος" εἰν: ορβόρων κιωῶν, ἴῃ Ἐρ᾽ρταπιπ. ᾿ 

Ανσηροβέρε ὁμότεχνε κυωνών,, ἐἤλερε κακίς Τῶν ἀκταιογίδων ἐστὶ μία, σκυτο 
λάκων. Ἷ ὸ 

Ανσ)ρργηύεια, ἡ «τ᾽ ἀὔσιρας δια δυχ ὴγτῇ γγύοις, Ηρ ροςτ. ῥεῖ γἱγος πςοςίτς 
ΠΟ φ'εποζις.- ἷ 

Ανδρόγεως, Αὐάτοσεος » Π]Πας. ΜΙποῖς τεσὶς στεῖα;ν ΡΙας. ̓ῦ ΤΒοί,ς 
Αὐνό)οφγόν- μέρα, Ποἤοάο ἀϊοίτιιτν να: Δ πγάτοπι σεποτγαηέυν ἔν 

εἰτ: δ λρμοὴ χοῦς ὀῤδὶοφγνΘ», Βυχηιις γπάς γὶγ Αὐδληι βογπιαςὶ 
ταις οἵ. ; Ἶ 

ΑΥδῆ φφγιωύαι ν ἀρ ΡΕ!Παθαητιιγ ρορα] αι άαπὶ ἴῃ Αρῃγίςα, νιγιυίπις 
ὨαταΓδεηιητεγ [ε γι οῖδιις σοειιητας, δ ς ἀςχεγα πγᾶπηπηᾶ ψ θοῦ 
Θτατμ] γα γεγὸ πλι]ςδτίς.ΡΊιη.110.8. ἢ 

Αἰὐνσιοϑγιωθ., αὶ γίγαηαιις μαθετ Ὀχιιπν ξοπλΐ πα; ὃς πλαίςα ΠΠνειηΐ-ος 
αἹν ΕΠ σστητμάτας,ν τ ὅς Π. ὉΠ ἴς τ, ΠΟ ἢ Ἰς ΡΑτ ἰςαθνρεηοἶτ. σοττορ., 
Ηαἱυ το! σαηαῖς Ν εηιι5 σοπηρτοϊα ἃ Μοτοιγιο, 4α] ἐραμφρυτος 
δἔῦτος Δρρο]]ατατ. [ἢ ἰοζίηααῖς Ασα τπας ῖς ντεγηυς ἰεχὺς ἄρτος 
Ράγοτιντ εχ 4110 Ροτῆμς Ποπης ἀςρεδητῖ ἀσοΙ ρεγοϊ ΠΟ σΥτα ΠῚ {0 
Αὐνδρῤγιωοι γοςδηλαΓ οτὶ 11 φαΐρας σχοιί {της νἱ γι Πα. ν τᾷ. ΡΟ], 
᾿το πὴ Αὐδιρργυυυθ. ΔὉ Η εἰσ ἢ Ἔχροη. 46 115,1 υΑ!άας, ἰτεηγοξς 
ἔα παιματας 5.4. ἀνδιρργιίύοις χασροῖς,ιη Ἐφ σταπηπ,, 14 εἴτγτὴ ἴα- ᾿ 
τδοτὶς ἔδυ! θαϊπεις,νθι σο! ΒΗ (δ νἱτὶ ὃς ἔοτηΐπα ἰδιφητ. Ὀϊοϊτασος 
δι γιυανδΊρφς Ῥτο ἐϑάθγη. Εἰν ὃς ποηιεπ ΒαςςΪ- ᾿. 

Αὐδι ορδείϊκτος γα, νἶτος βου πηθηδ. 5080]. Αγηορ. πΙΠ ροσίας ἢτ πὶ 

, 

αὐὰ ν] Γι ΡΕΓΙ ΠΊΙΠτῸΓ. ᾿ 
Αἰνδιρρδοίμιας ὁ,  ςγγτπια, ἰῖς ἀἸέξᾳ αυδά ἱπηροτιῖὶς Βοπιίησπι ἀοπιεῖν ΐ γῆι 

ΡΙτηΐας. Ξ “Υ̓͂ "με 
Ανδορδημις ἢ Ὁ ̓ς ἐξ νίγο πηι] οτ, ὕσσανδιρος γιωή. ἢ μ»") 
Αὐδιρρκοίδες, γοτθ: οι ΓΔ Δτη ἐρέοιος. ἀνδρρκαῤ, ΕΠ οἰ γοἢι. μορὶςνρατο, ἐνργίη 
Ανδιρόϑεν εχ νίτο,'π ἘρΙ ταπηπ. ἔμμις 
Αὐδιρρχᾳ πσηλθ- μετα βολεικ ὀῤδιραπόδων. ΠΝ 
Αγδρρκίδυς, Αηθτοοιάς 5, ργορείμτη Ἰοι!ριοτὶς αὐκοσὶςὶ, ΡΙαταγοῖι. ἴα, ΠΝ 

ΤΠεπιηζοοϊε, 

ΑὐδιρρκόβαλΘ- ρμογαοτῇας, ν οτ Πρ ΕΠ ς, κακούργρς. δι 
Αὐδρξύκμντος,κ, ὁ, ἃ νῖτο ξιέξας,νεὶ ἴπ πο νἱτ ἑάςετ, [ερυ]ςῆγαγα, ἀπὸ 

τῷ καμεῖν, 0 οἰ“ Κποϑοανεῖν, ἐφ᾽ ὦ αὐδρ κεκμηκὼς καῖπαι. - 
Ανδιρρκμησας ἀγωγίας, κι, ςεττΑ πη ηα 4υΐθας νιγὶ ἐχογόςητογ δι ἰθο ποῦ 

ταῦτ, Εὐτγῖριά.ἴτο πὶ ανδρρκρμῆστιντ σιδιηρρκμῆσι. ᾿ 
Αὐδιρρκτασία ας ἡ ςαάες. ὁ “Ἶ ἀνδρών φόνίϑο,ςατάες νἱγογαΓηἱ 4 εἴξ, εἰν- 

δ ρρφονία αϑοοὶ τὸ κτῆ αἱ κτήσω,͵ ἔκτειμαι κτασις, κὶ ἀνδ'ιροκτεισία. Ηοπηι. 
ΠΑ 4.ν᾽ Αὐτεὶρ ἐγὼν 85 οἷδοι μεῖχας τ᾽ εἰνδιρρκτασίας τε. ἃ ε[ϊοὰ. φοσθ.. 
π᾿ ἀνδιρρκτασίη τε δεδήει. ἤ 

ΑΥὐδ'ρρκτονία, ἡ Ἰτογαπὶ οσάςς»μΟ πιο ἀπ. 
Αὐνϑιρρκ τόν Θ-γκ οἱ χὴ ἡφ πο πγῖςάα, αὶ γίγιι πε οςοἰ ἀϊτ, ἢ ἘΡΙ σ᾿ 
ΑΥὐδιρρλήμν εἰν διρὸς ἔχεστι λῆμα, γ Γ 1] π. ΒΡ σς Δηΐπηΐ οἰ ατοΠΩΠΊ» 
Αὐδρρληψία ἡ ριρποτδιῖο ἴξιν σοπιργεβεηῇο Βοπηϊπιιπη,δς 
Αὐδιρρλήψμον, τὸ, αι ἢτ Βυά. ἜΧρ! σας ἵπ Απηοτιροήξες. ἀϊςῖ ροτείξ 

γλλυθαπὰ ἰπἰςἐξίο,, αὐοχυρασμὸς, γε] ἀνεχυρκσία, Βιιά. νερὸ το- 
εἰ 

Ρτεᾶσο, ἃ ηιαῇ εἰαγισατιο. Πεπηοῆςη. σοῦτγᾷ Ατήϊτοογαῦ.ς ἡίπη, 
φῳρὸς 3. αότοις νόμος " ἐδὶ μήτε δίκας ὥπόοιωσι περ οἷς δῤ τὸ πάϑος γίτ᾽ » για! μούτε «δ δεδιρᾳ κότας ἐν διδιωσι. καλδυ' εἰ γγλ αύτων ἐρ μέχρι πριων τὸς ἵν ἀν δι ρρλύψμογ, 1 415 Ἔχῖγα Ατίνς οἰςη πὶ ἄστατη ὃς τογγιτογί! προς ἐδνι 
νἱγ Αἰ Βειηςηβς σας εἴΐετ,θες ἱητεγξς τους η» τις ντδὶς οἴμες Ἷ τ ἴῃ 4 σα άες ρεγροῖγατα βαηἶος, ἀφ ἤξητ δά {πρρ]ϊείμ πὶ τορος Ὅα (τευτῖθις., ἰεφε ρογηλἠτγεβατιγ ςογαπὶ ταγηος σαροτς , ἄζηις Α-᾿ ᾿" Ἢ τβοπας αδάυςετε δὰ σαι ς ἀπέξίους πΊ ν τατοηέπιαιις τεἀάςη- Εὺ 

" ἀλη} σογηγη"Π]) Ποπγῖς 4}. μόςαμις ἀνδ)ρρλύήψιον » ἥτις ἀνσιρφλησος 
ψμα,, ἀισεδατωτ : ροτοίξας 11 (ςΠ]Ίοος, αἴ αὐπάζειν ἄνδρας ἔκ πιθοῦ 
πόλεως ἐνεχυράζν αὐτίω ἃ ἐν δ᾽ ρρφόγον ἔχεσαν,ὶ μιὴ «ρρϊευβώω» αὐν 
τῶν εἰς τιμωρίαν ΡΟ]],}.8. ἀν δ ξρλ ήψον ἢ ὅπαν σὴς εξ αὐδιρξφογοις κατόπι 

᾿ φνγντι 

ἐν ὑδ, 

ἀρ 

ἐς θη ἃ 

ἔμ 



ἍΝ 
᾿ς φυγήντεις ὡς τινας αἰ τα το μὲ χαμζάνη, Ἐξεριν ἐκ 4 ἐκ ἐμ διδέγπων αἱ 
χρὶ Τ δ τριών ἀπαγεγεῖν. ὁδὲ α δίκως ἀνύδολυψία κα χριωῖΘ., ἐκ ἀνδύϑυ- 

ο΄ ψερ ἑν τάς δυϊὰ. 
 κἰνδιολεγία,νττοτιπι ἀςἰςέξυς, Βυ ἴῃ ἐρ ΠΡ οἵτ.1}5.2. Μας δι ςαρ. 
ἱ ̓ χχιχατ᾽ ἀνδδολογίαν ποιησεῤινος κα τασκδυίσματα εἰς αἐγυρίκ δδα χωας 
: δυχιλίφις ἀπέςειλενγδίς. ἔιξζα ςοιατιοῖς 5» ἀποάςφοιαι αλλ ]να ἀγαςἢ- 
ς΄ χππατιπὶ ἄγσοητΙ ὨΜΠΠτ,δις. 
᾿Αἰὐδϑολογίζω,νττίτην ἀο] 0. 
Ε Αἱ δοολογῶτα  Πττας σοπααγο οἰ ςέζαπι παδοο,ν γί εἰ) ἰοσο. ' 
᾿ 

μανὲς,ἐΘ-, ὁ καἰ ἡ πο Πλίηυει ἀπγοῖς ἰηἰη!οη: οἔσειμιηα Πἰ δ᾽ ἀϊηο 
οὐνδρομανεῖς ἀρρο] οῦ ροοτας πγυ οτος δρατταηδεΡΊ τ Να- 

πιρ»αιὸά νῖτος ἔιγοῖς ξλοίαιν. 
ἰνδεομανίαγΥἱτὶ ἰπίχ Ὡς ἀιηο᾽ οἰ πιραἀἰοἰτία, 
ὑγδϑοκα οὕ σατο (ΟἸ τ αὐγαὶ ΠΠ πυοἀ ἀρρε! δοτ Ποτ οι αἱ- 
ουπυ! τα: ρει άταπ), ΗΠ τ πλο] ἷω Ρ] η.1}} 26.ς4ρ.2:. 

Ἀν ομαχθ' ὁ κ᾿ που πα νἶγο ἀςοστταης 7 ἴῃ ἘΡΙΚΥΔΠΊΏ1. ἀνόδορζφίχοις 
᾿ Ἑρστ, 

Ἢ ς ΑΑΡΝΥΥ ποιηςη, Αηἀγοπχςά,[οἴλη.Εἰπ δὲ Απάγο- 
ο΄ χρρά κα!οἴοις, Ῥγοοίας ἀς ἔρῃατα, 

Αὐγδιεόμείθ-, κ ὐ,νἸτΠΠ ἰς ναπιάπας, ΕΠ οπγ. ἀν) {, κύκλωψ τῇ, πίε οἶνον 
ο΄ ἐπε φαΐγες ἀνγδρόμια κρέα. ΠΟ ̓ ς ρη, εἰξέοσυτο οἶνίθ', {ωμοὶ τ᾿ ἀνδρόμεοι. 
᾿ς Οἴοῖον αὐδ'ρόμον οτιᾶπὶ νεϊίο πὶ νοςαυτ,τὸ ἱμάτιον; ΕἸ γος ἢ, 
Αὐνδρρμήκας, εἴθ. ὁ καὶ δ, τὰ κατιγᾶπι νἱγὶ ξχξξας, ἰλο πίῃς αἰτιτυἀΐης αἵ. 

ος γροοςιθὸς Ραΐ πὶ ἀρὰ Ὑπεορθγ ζοτ.1}}0.2. σαρ.8. ἀνόδομύ- 
κεις ὄντες, ᾿ 

Αὐδ'εὐπαις» ΡΆΟΥ γΓΠ ταῖς πὶ ρτα: ἔς ἔεγεης 7 ρας 4] ἰάτα αά Υἱγιί τα 
ατατοπὶ τοηϊἰο ϑορμος]. 

Αἰὐνδροπλήϑεια, Ποπηϊ πὶ σΟΠΙΘΏΙα5, 
Αἰνδροποιὸς, οὐ; ς, νῖτος ̓ ιοΐεης. 
᾿Αὐδ οὐς δεκτικη,ν τὶ ροτοης. γ1ἀς αὐνρ. 

δοσεέϑων, πϑιτοηίάτιις, Ματτ. πη δτο Αιίοτ, νοὶ πιο πη τοῖοτ ςαιο, 

ΤΙΝ 

ἀμ 

ως γεβίχιταυτθοῦ Ῥείαρεῖ ξυοπιεπιδτύπισυς ρτο γεγρα ροίμτ Αρυΐ. 
ΟΠ’ ᾧ πὲμεγάλα ἔχων τὰ ἰδοϊα δι ἀας αὐδροστέϑης,Ηείγς ἢ. 
ΝΕ Αὐγδεῤσαμμον, Απάτοία: ΠλμΠὶ : 410 ηοπλίης ὅς Πγρετγίσοι δὲ Αἰσυγοι 
ΤΠ ᾿ς δας Αἰσγτοζάος ἀϊςίτατ: 4υ14 Πογαπὶ ἥοτος δί ςοπηᾶ: αἴ τεγδηταν 

ον γοίας στασητςητ, ὃς (σπσαίηεο ςοΐοτε ἰηβείδης. Απάτοίξπιοη 
ἡβῃ ᾿ ρτορτὶὲ τάπιςη ρίδητα εἰξ ἀς σοηετγς Πγρετὶ οἷ, θα: γάλι] ις (ωτ- 
ΟΠ εμίοίίς βιατίςατ ἃς τεπυὶ ςοτίθυς νἱγρ σ: Ο]1ἰς τοτος ττῖρίο 

α: τγίτα νἱποίο ἔμσςο ππδηπδοῖ: ΜΗ ΠΕ αυλάγιρ!ο σηλιογὶδ 
ω ᾿φοπιρίαγες Ἂἷλς ἤθει ἴῃ σας πος, ντγίπαιε ἐχρδηίας ν ρίπηα- 
ΠῚ τάζιε: εἶτοα 445 βοτες ΡιΉ1}}1 [εταὶ : δς ἴῃ σαἱ οὐ] ς ἔσπτοη ρὰ- 
ἐνι Ἢ Ῥδυετίς πἰστὶ » ἐπίσης Πηςῖς, Ηυἱις ςοπηα: τγῖτας γα πο ἀπΠ| ο- 
οὐ). ἀοτοπι ίγαης. Ὀ]οσοτ! ἀ. Πὕτο 3 ςάρ.173. ῬΊ ΤΠ. Πδτο 27. σαρῖτα 
Νιυὶν ᾿ 4ιυίητο, ἀἸςίταγ οτίαηη δεονυσίας, Δυτοτε ὨΙ οἰ ςογιά. δὲ ΘΑ] ςπο 6. 
δίυμα Πρ ]ς, 

διυδ εόσακες,Βετθα εἴξ ἀηγαταᾶ,τοπιιος ἔρλτρεης ἱσπηςος ἴῃς ἔοΠ ΤἸς, ο]- 
Ἰισυΐος ἴῃ οἀρ τα! 5 Βαθεης. ἴῃ φαϊδὰς (ςπγεὰ σοητίπειαγ: σῇ σης 
τος ἴῃ ϑυγίδο πλάγι πγῖς. Ὀἱοίζοτ. 1.3. σαρ.150. ΡΙῚη.110.27.ς.4. 

ὥς  γΊτὶς τοπηοάϊα ἴ.0 ποπλΐπο ΡΟΙΠςἜτιγ, μια(] αὐδϑὲὶ ἄκος φέρεσαι. 
Αἰνδρόστνις αἱ νἱΓὶ5 ποσςιοἷη ἘΡΙστΆΓΩ. 
Αὐνδορτὴς, τος, αὐ διρία, γ τ. τας, οτοτα4ο. 
ΑυνῈ ορτίωνγ ηἀτοτίοη ΑἸῃςηϊε ποτ ρες η Μεσατὶς νοὶ Ἔχουν δυτο 

ῬΙυτατοδως ἀς εχ!]ϊο. δζοῖςις ἔμῖτ, Ῥ] υτάγς τ δοίοης. 
Ανϑ ρρύμαι γἱτ (τη, δζ ΠΙΒῚ] ρυοτῖῖς ρτᾶς τὶς ἔεγο πη υἱτιιπὶ εἰιδεῖο »ν] 

απ: 

ΝἾΝ 

εἰὐιἰ τ τατοπη αιτίησο. 
᾿Ανδιροφαγίω, απηᾶπα ζάτης γείσοτ. 
Αὐδρρφάγιχηιϊ Πυπιᾶπα φάτπε γοίσιπευγ) Αατῃγορορ μασι ῬΒΙ]οἵϊ, 

μα... ἴῃ Ηετοϊςις. 
Αὐνδρρφυνία, ας, ἡ, ΠΟΠΊ1 οἱ ἀ τι}. 

εἰὐο τ΄ Αὐδιορφόν(θ-,», ὁ αὶ ὁ, Ἀοπιίο! 459 [Θτἰγαἱ τς πολεμικός Π|Δ 4. «ονοῖ ἀα Ηε- 
᾿ς ἐζοτουνη ἰλυάςτῃ ἀϊοιτυγινς ὅς ἰρία αι Βοπιϊοιάαπι νοσλης Ηοτὸ- 
᾿ς σῖυτρταησυσαι δ ]ΠἸσοὔιπι ἰαυάαιτ. [0 σοηετς ἔπε πιϊπῖ πο, Ηεῇο. 

᾿ς αἰδιρρφόνίΘ- μελίη, αἰδ'ρρφόνίθ- φροντὶς ἱπ ΕΡΊΘΤ ΠῚ. 
ἰΑνδεῥω, μι ὥσα,ϊῃ πιάτο ἥγπιααι ρογάμςο, δί αὐδ' ρρδῶτ, Πτ πγΔπ| τῃ- 
᾿ς φτεάϊ αταῖεπι, Αἰεχαπά. Αρμτο 11... ΡγΟΟ οὐδ ρρύ μῆν Θ΄, νἱτ Β.- 
Οζι: Ἰυταγο ἢ. ἴῃ ΡΓΟΌΙ πη. αὐδιρούδχ αἰχιευό μῆνΘ., νἱταπα ἀσεῖς 
᾿ς νετεως ἱ αθηι ραιάσας νίγιιΩὰ ἀσογουνοὶ ἃ νίτο (δ ρῚ, 
᾿Ανδονάλα, ἡ,απάτγαία εχ οἷογαπι σεηςῖς, ΤἈΘΟΡΒγΑ το 7.(Δρ.7. 
ἐπὶ γἱάς Χανδιιές. 

ἐγ τ ο, κρουκϑαι τοδί οὐλάο. 
ἐρ Αὐδιωδίςατος,ε, δ βοττὶ ΠἸπλυθο Ὁ 
[ρα Αγδρώφως, ἐΘ-. Ὁ κὶ ἡ, βοττὶς, νἱ γος, πηαίσυϊυς, γῖγο ἀσδοτας, ξοττῖς δί 

ὑ 

ἡνΠ,Π.͵ πηλρηαηιμπυ5,[Ἐγοηιι5. τὸ αὐδρωδες,γΙτΊ]ς ξλοίμιις, 
τ΄) Αὐδρω διῶς.νἸΓΙ] τοτ. : ' 
οὐρ, Αἰδρωϑεὶ ον" εἰς αἴδιρας ἐγΓραφεὶς, πηλίοτ ἔλέξιις; ἴῃ νἱτΊ]ε πὰ Δἀυΐτυς α- 
ὑπο ταάτογη, τ λέξις, φάοϊείςςης αι] ἴά πὴ τατεῖα [χ ρογπηϊττοθάτιγ, 
π΄ 4] Ἀοπιαηίς γί τί!επν ετίαπι τορσαπη (ἀπλριπἴξ ἀϊςςράτυτ. 
μεν Αὐόρων ὁ ἀλικαρνασσθὺς, Απάγοη Η ἱιςατπαίϊςα ;ργοργασῃ μξτοτίςϊ, 
;ςΠς ουΐως τη ΤἈείεο πγεπηίηίς ΒΡ] αταγοθυς. 

Αὐδοων ὠνθ. δ Ἰοοὺς Ὑ]1 νἱτὶ ψετίαπτιτγ,νί γογ ἀϊυεγίο τίν πη. αὐδῥώνας 
οἴκοις νοζαθητ, ν] σδιιϊαῖα νἱτ1}1 (οἱ οι ἐς οἴϊε,αννὸ 4 εὸ πνυ]ῖς- 

"Γ΄ χες ποη δεςεάεγςητῖς Ὑ ττγῃ. ΠΡ σ.ς.10.Αὐἰδορ. «ὐδρωνῖτις γιδὸς οἷ, 
᾿ς ῥάςπι ΡΙοῖ» 
Γ᾽ 

. 

ΑΝ 1: 
Αὐδοώνιθ- κνκλί σκ(δ., ρα Πὰς Αὐάκορίας , Οαἴοηις αἀ ΟἸδμςοιςπι: 

Ριοάοε δἀυοτίως ςατδιιηουΐος. Ὀ]οίτωτ δι ὁ τὸ αὔόλανθο. ᾿ 
Ανδρωνυμικὸν ὄνομα, γιὶς πΠοσ,ςἢ. 
Αὐδρωΐθι, ες δον τες, 
Αὐδρώσαδη, ΟἾΤον 
Αγεζν, εἰς ηά τ, ἱπάςβηΐτισι γοτδὶ αὐαζανω. αὐέζησεν, ΡΙῸ αἰεζζασεν, 

Ηετοάοσ. 
Αἰνεζήξατο,αρυά Η'ρροογατιοχρυΐῖτ ταΠίεηάο. 
Ανεζζω, ργο αὐέζησεν»"οἴτι! τοχῖτο ἐςυϊχις. Εἰ αὐαζιώσκειν καὶ αἰαζιώσινεϑι, 

τοι ιβζογο αὐα ζῆν. αὐεζιὡστέμίωυ, τοί [σίτου . χὰ νἴτα αὐ το σδυ, 
αὐαζιώναι ε΄ πόνησα. ΡΊατο τη Βα’ ἀοιςς; ἐν πέρ γε ἡ μῖν ὶ λόγος τελϑυτή σῃ 
κ μὴ διωάμεϑα αὐτὸν αἰα(ξιώστιῶτ. Ἵ 

Αὐγεθόησεν οὐραγιον » γοςιΐξιάτας οἴ. μέγα. χαὶ μέχει τοῦ οὐρκνοῦ ἀφι- 
κυξωῆνον, ͵ 

Αἰ εζορΟδρυξαν, αἰέμραγν, ΑὐἸΠορἢ, 
Ανεγίυάω, ΠολαρονΝ ουττι ΠῚ, 
Αἰγέγίυ Θ΄ ὁ κὶ Μν 111 ρ τὶ πγα 91 ΠΟς ΔΒ 1}1ςοἱπἀοτατα, ἀπιρ-Θ-, ἱησεττας, 
φυῇ πος ἰροιήϊοπονι 1}0.3. ἘρΊρτασν, ὥρη γάρ σε πέδησεν αἰέγίυΘ-, 
μιογὰ δύ τε πυρὰς Ὡ0:1 ζογτα τη αὐέγίυοι ϑυγατέρες ἀρυ ἃ ΡΙυταγ ματα 
ἴη Ἀαπη. Πα τριιτῖα; ἃς {Πρ τί πα: τς σηταν Ἔχροηίτυτ ᾿διάς τη. 
1άεπν ἴῃ Ρχο οι, εἰ αὐεγίύε νὴ αἰγάρου γιυωναμκὸς γεγγουμῖψ-, εχ ςδ- 
οἰ αὐ ἴσοττο ἠλτυς, αὐέγίυ(θ-, οτία ον ροτἤ ἀμ: ώπης θα ΡΟ] ΣΧ 
1.3. γέμον ἀἰχὶι ἐπέγίνον, γι σοηττ. αὐέγίυον. 

Ανεγείρωγοχοῖτο [ατί π}. ΡΊυιο ἀς πα υάο, αὐεγερϑὲν σώμα «ορὸς ἐραγὸν 
πεὶς ὄψεις αὐ ἐγειρεγῖ μα πηάηὰ πὶ σογρὰς για! ςοῖ ἀτγςέϊα ξιοὶς οοπ 
ὙΓΩγάτ σοςμ]ος ἀττο  ἰἶτ ἴῃ σα πη. 

Αἰγέγερτος » ἸΌΟΧροΓρ οΙ Ι]ἰς, Θαζα Πργο φαίητο 5 ξαρῖτε 1. ἀς Ος- 
πριαιΟΩς. ἀΡΙ ΠΑ] Ιμ] ; ἀμ τίτογ αυϊάς ὅς δαιρατὲ , Ουϊά, ἰη- 
ἐχρογγοῶιμ, 

Ανεγκάλυπθ.. Ἡ εἴ μὴ κεκαλυμωθ., 
Ἀγνέγκλητοςγου, δ κὶ ἡ γοτὶ ΠυΪ:ς γωςαῃε»ἐΠΟΌΤράτας, ἱτγερτς μοηΐας, 4 

618} δήπυηιῖς οὐ αιοά ἰπ ίυς γοςαγὶ ἀςίρσεατ.» ουαπιοάι τ άτο 
βυϊηοῖ τοτῖος ἀρου τι». Ἔπιροτ ἀθΙΟ]ατιις εἰξ, Ρίατο ἐρη.7.διὸς 
ξενία αὐέγκλητον παρέχον ἑμαυτὸν, ἔξοἱ πε [υρίτοτ Ποίρίτα]!ς πῆς ἀς- 
οι ίατο ΡΟ τ. Α νερὸ ἐγκαλεῖν 9 404 ἴπ ἴῃς νοσαγο ἢ σηϊῆσαι; 
νηήε ἀρὰ Χοπορβου. [ὑτ0 2. ὅπομν. αὐέγκλητον διαγίν εὥναι!., ἀς- 
δέτε ἔπε στγιπγίῃς :; ἃς αὐέγκλητος αἰτία 5» συ !ρα ἱηιιγιὰ {Π|ατὰ 7 ἰά 
εἴτι ϊπησηογῖτα. 

Αὐεγκλήσως,ἱπου!ρατὲ νι αἰεγκλήτας ἔχώνγρτο αὐέΐγκλατος,ς γα ςα] - 
Ραπγοῆης ν]ϊα δοουίδτίοης. ᾿ 

Ανέγκυ(θ' νυ ἴπορτα Ραγτυ. 
Ανεγκωμίας Θ.,5γ6.} Δ ἀατυς,ΠΓΟογατ.ἶπ Ἐυᾶσο. 
Αγεγμα, Γατοη. ἀϊοίητ ρὲ Ο νιγμα τοῖο Η εἴς 
Αἰνέγνωσαι, ορ ΠΟΙ αὖ αὐαγινωσκώ, αὐέγνωστιν»ρ ΤΟ αὐέπεισειν , Ραγ[ δίς - 

ταπ᾽ Ἡσγοάοτι!. 
ΑἸνϑηρετον, αὐυπόςροφον. 
Ανέγρομαι Ἔχ ΡΟ» ΧΡ ΕΓ  ςΟγρΡΓΟ αὐεγείρρμιαι αὐεγρόμϑυος γοχοίτατυς, 
[γρ  ρτ νοἸΔη. 

Αἰγεγχώρητον, αἰμύχανοννἡΟη σοηςαἀεηάμη), Ν4ΖηΖ. 
Αὐνεδοίφις Θ΄, ν ΟΠ Ρ]Δθλτις. 
Αγέδίω Ρτὸ αἰαῤ ἕω, Αἰνέδίωυ, τῇ ρα ἀδητο 3 σε τεγςργο τα! ςι ὸ αραγ- 

τὸ δὲ μ4] ἀπ)» [χ᾽ σιτογοὶ πυρυηὸ ὅς Π}10 ργοίθευτε, τὰ τιστατετη 
νίχασφηι!!ο ἀπ γ᾽ ουΐης, ἐχρεαιτὸ, αἰαϊδίω, φανερῶς, δαψιλῶς ἀκω- 
λύτως. κατακόρως 9 αἷς ἔτυχε. Ὡροχείρως. ὨεΠ οἴ Βοη. τῆς 3 πομ- 
πείας τῆς αὐέδίω ἐπωσὶ γεγμωνκάψης , ῥΥῸ φανερῶς. ὃς αὐέδίω Ρτο ὀκκε - 
χυρδύως 5.7) ς-ἔρησιν τοῦ ἔδοις, αρυνὰ ΡΊ δῖοι αὐέδίω φϑύγει. ΑἸΙ) ἀε- 
ἄἀοςυπε αὖ Αὐνίημι, Ατγίατιιις., τοῖς φρέασι φύλακας ἐπέφτηστιν. εἰς μὴ 
ανίδίω ἕπως τὶς ἐ ϑέλει δ εϑόεϑναιγαβος τὸ ἕσδὸς ἐ δίω κα αὐέδίω, τὸ ἄν 
ἕδος, - 

Αἰνέφιοαιμον, τς υττ τοττο ἔα σ Ὶ ΟῚ). ΡΊαταγ ἢ. ἴη ΡΟ] οἷο, ανέδεα- 
μον εἰς τὸ φρῶτον αἰξίωμα ἴῃ ρτἰποΙραπι ἀν σπστάτο τη Ρατιιςηΐ : δἰς ὃς 
Ἠετούοι, Ξ 

Ανέδυ, οπχοττ,άνδλϑειν! ἄς ἴῃ ἀνάδυμι, 
Αἰνεέργω; ον θς ον» ΠΠιθςονσγδάιια) {Πξετο ᾿αδεορος ορεγίο, τερτί- 
τα, ἐσπὸ  ἔργω εἶ» γε. ἀ]Α] γῇ εἰ ἀἰρμιῃ πο", Ποπτοτ. "Πϊλά. γυτρώων 
ἀνέεργε φάλαγίας»Ἱ-ἐνειργυ»ἐκώλυς «ῷ πολέμου, 

Αὐγέζω, μι. σω,[υ]ατα ον Ειοῖο τς αι ο9 δ] ας τ ςΟ]]οςο ὃς ΡοπΟῚ Ϊ 2. 
γγὲς δύφρον ἀνέσαντες ἀγον «ερτὶ Τ΄λιον ἱρίωὶ 

Αὐνέηκα)οτη "δ. σοηυ" Ροτγ[ αἱ, 
Ανεϑεὶς.» ἔντος», ἀ οἰ ατας 5 γεΐα δοπάῖυς 7 τεηϊἶας, (οἴατας, Οἱ - 

[τοτϊάῦτο 3.02Ρ.55: αἰγεϑεὶς σιωὴ μέλιτι » οι τας] ὶς ̓Ἰφιεξαιξζας, 

(ο]ατας. 
Αἰγεϑέλητος»υγδΠῸΟ] απτατγῖμ οἱ πυργουις,ἱποχρεξξατυς. 
Αἰνέφις:Θ-, ὁ κὶ 9 Βυά, ἴῃ ἐρηϊ, ἀνέϑις Θ’ δίαιτα ἱπίπεταγη νοὶ ἰηίο σης 

νἱηςηάι σοπυς.Οἱςς 
Αἰνεθῶσι,το τὶ ηραπτυγρνίάς Αὐίνεω, 
Αἰνει δ εἰθ-,ν, ὁ κὶ αρίοττηα ςαγεητοίϊης ἰρεοὶς, ἰηξοτπηΐς. 
Αἰννειδωλοπφιάρῆνθ κε,  ςξποσοας Ππημ]λςμγα. 
Αὐνείϑυγτοασαισαενατ, 
Αἰνεικαιό της ΠΟΏΓΓΑΓΙΌ ΓΗ εἰναιότης. 
ΑἸνείχασιν ὅδνϑυμία,γἀςξεερυςεαμς ςυρ] ἀΐτατες, 
Δ᾽νείκας Θ',νγὁ κα ἡ» ἴποο αν ΡΑγΑθ1}1ς» Π0}}} πη Δηάυ5, φαΐ πμ}}] Δ 

ἀπιάσιης Δάυπιδτατι ροτοϊ,υρτα ςοπιςφτωταπη ανρίχαφον » αιιοὰ 
Ὡ ἰὼ. 



ἰδ ὦ Α Ν 

«ουἰίοΐ πεηιοφατ, ἀνδὺ εἰχωσμοῦ κὶ τῷ εἰκοισμιῳ τινι μεὴ ὑποξανλο μῆνον. 
Αὐοικ ὡς ,ὁτος οὐ» αἱ τε πλ 1:7 τ. η Ῥαῦ ςοἷα, ἀνεικότος πολεμικίμὴ π- 

εὐνάς ἀαατα {τα ηἴςτ Ῥ ἢ Ἰςαπι ἀρράτατιιπα. Ρετξάαπι εἢ 

8Ὸ οὐδ. 

Αἰνειλείϑησοας, 9 
ἰῷ ἐΐτοκος. ς Ξ 

δ ωναμαν γίας εἴτ, οοο!άϊτ,νατίοί πατας οἵ, ρα 4 Ηογο δος αι. 

οταςαΐα οἀιαϊῖτ. νίἀ6 τ Αἰναιρέω. 
Αὐνειλέω, οἸατο, αρότο»ΕΧρ ΙςΟ, ᾿ 

Αὐγείλημαγτὸ Ἔα ο στον ο! ἐπποἱ στο ἀπ ἸΠ ΟΠ ΠΟΤΕ ΠΥ» 
Αἰνειλήματα,ρυά Η!ρρϑοτζ. τουπηι Δ σρόφοι, ΕΝ 
Αὐγειλημμῆδιθ., Εὐσ'τίαας, ἀορτο  οηἤις,τοτγλξεις ἃ ΟἸςεγοης ἀρρε!!α-- 

ταν. νειλημα μῖρ Ὁ: βοςρύχρις,, {ποίαις 5 οοΠ] έτος παθεως σαρ1]1ος: 
νιἄς Αναλαμζάνω. 

Αἰνείληπ] αι, οὐἤτταξεαμι εἴ. 
Αἰγείλυπῆ 9’, 4: σἰταγρηοι οἰνάληπῆ]θο, Ν Αγ Π. 
Αἰνειλἡσαντὲς ἡραμματίδιον, 4] ἀρογινογιξητ [το Γάς. ἀκ στ 
Αὐναληφώς χαίτας » σοητγαΐξζις οτίπος: γε αἰ Παδοητῖ αὶ γδτιου]}ς ν 

τιαητατγ. Η 
Αὐειλιϑνώσι,τρι!4 Ηρροοτάτ. ατῆπαι γοτζογίης., εἰς τὸ ἄνω εἰλιΐϑωσι, 
συςραφῶσιφσορι οἰ χοτίητς. 

Αἰνεώνιω ρτο ἀνειλέωγαραα 5.4. Ι 
Αἰγειλύαπσω. 5114, ἀἔξεττς Ργὸ ἀνέξαινεξ  αἰζοπάοδαϑ ἃ τπέπι. ὀὐειλυσ- 

ΠΝ, μη τ, , 
Αἰνειλκυσ ήση ναῦς) ταῖς Πρ Δι ζδηηοα ἀπηρ τὰς πδιΐ σΔη8. νεωλκημές- 

νη ὦ δι ψυ χουΐνη ἀἰοἴτατ οτἰαηφαιτίοτγε ΡΟ  ασε 118 7. ᾿ 
Αὐγείλοντο,τοροηάεθαῦτ. ἀνείλεῶχ, συφρέφει, κα ἀλλήλοις τοῖς δόρασι σύ- 
σῆειν. ΝΜ ατῖη σα γ ἀπ] οὶ ἰλτη Δ. 

Αἰγειλοιιῦπαι νΟἰ αταητατοσυςρέφογτωι͵ εἰς τὸ ἄγω εἰλοιωῦται. 
Αἰνεία ὥνος, Η εἰν οἢ. οχρ.φϑορρς ,ἀπληςθ., αν 
Αἰγεῖ μμα! » Ῥγιστογίταῃ ρειξεέξαηι. ἃ νογθο ἀϑίεμαι. Θοροοΐ. νεώ δὴ 

δλᾷ ἄνες ταὶ «υγερῳ δαίμονι» ἀΠΠΟΪ τις εἰς Δἀπιοτία ἔοττιιπα, ἃ εἴτ, Ἰη- 
τοῖς, 

αναμίο,, ὁ ραγεῖοὶρ. Αἱ ἀνίημίφνεπατοιις, ἀΠ Ὁ [ταις το τ, Ππιςοτατ- 
ἀμις Ἰςα!ς οτίο [ιτοἰ ἰδ οτοσατῖς (Ο] ατας αηος 554 ξι {1159 Πα] τάς. 
τὰτα ἴῃ ὈοηΔΠη αιιὰ ΠΊ τὴ πγαΐαπὶ ρατίο πη. σ 424 εχ Αἰςοτγ. ὠλλαὰ μίω 
δυωρεπής ὄδιν οἱ τῷ γέροντος Ἀ6γ» 5 κὶ ἀγειμύ(θ-, ἀνειμῆύος π' λειτεργίας. 
ἱπηπιπηίτατο αι ἐοπηίἘριτισιχαρακτὰρ ἀνειμῆθθ-.. ΑΡΒτμοηιο ἀϊς!-- 
τα ἀττοπιατα ἀϊςοπαϊ σατα. Πογπτορ. ἀνγειμῆμων ἐννοιῶν ἤτοι λεα]- 
νουσῶν ἀριι ΘΠ ἀ ΘΗ,» ἀνειμήη γνώμη 9 ΔῃΪ Πγ115 τ γα ΠΠΠις. τὸ εἰς ἀδιε-- 
κίαν οἰνειμῆμον ὦ Τπϊαγί απ γε οἰ ατῖο ἃς ἰηΓΟἰ Θητἰ Δ. ]αταγο μα Νὰ 
Πτα. ἀν ειμῆμοι ἐς τὸ ἐλ δ ϑεῤον, ΟὉ ΠΡ ογα τη αὐ ἰτγίαγη τ πι 1 Π]. ἀνειμέ- 
νὰ πεδία. "Πτογ αι] ςοητος ἀστι ΓΛΙΟῚ απ, νει μήθ. βέ(δ΄., πιο]  ς νης 
τ. ἰνει μῆρ(9 αἰ ρ9[Πυατιις ΔΟΥ. εἰν εἰ μῆς εἰς ρα σος, ἀιιέξιις ἴῃ οἰατίο - 
Π6ΠῚ ὅς αἰ ἀοἸαΠ1. 

Αἰγειαήῥως [Ὁ] ατὸ, το πα Τὸ, ΠΙσεητοτς δηΐπηο γοπβ Ὁ. ἴῃ ΕΠ οΔοἱ ςοπᾶ- 
τυ» πιριπὸ,ηθσ]Π σεητετ. 

ΑἸγειμιγτοάθο, ἰσεηάοςτοτγοςςάο, ΑὙἠ ΟΡ δηινερ. ἄνειαι δηΐκὶ ἐγτεῦϑεν 
εἰς ὃ γκώταν,τεάεο Εἴπο αὐ Πἰπσααπι ΡΠαΪΔ.ἰη ἐρηε. ἔνεισιν 52) πίων 
ἐμίω γνώμων, πγοὰ εξ ροτείϊατο, ἄνεισιν ὀκεῖ, ΠΠ π|ς αἰξοη τους τ 
Πὰς, Θ]αταγς ἢ. ̓ η Βοσλυ ο, ὔγεισιν εἰς ἐρανοιὲ, αἀ ς4}1ος αίσευ ἀἴτ. 
ἸΝαζαῦζ. ΑὙἸΠ| ἃ. ὑπὸ σοφίαν οἴγεισιν,, το άϊτ (Ὁ (ἀρ ςπτίατη. οἰνιόντι η᾿- 
χίῳ,οτίςητο ἰοἱς. Πεγοάοσ. 

Αἰνείμων, νίθ.. ο ἔππιο [τ] ςοπμ!ἀς. (της γεἴξου μὴ κεκ τη ῖθΘ. ἱμκούτια. αἰδὰ 
τὸ εἶμο; τὸ ἱμώτιον, Ετγτα. 

Αἰν είν, οὐναχρυ δ αρειν, ἀγαποού εἰν. 
Αὐνεῖναι»Οαλἰττ οι ον, τα ΠΟ γος τ ἢ Πτς ἐἰνείνα) πορῴοσειν,α σα πα! τεπηϊτ- 

τοῖς ᾿πΊρ οι. Αὐγείνα! Ὁ ΟῺ {Ο] πὴ εἴτ ἃ νί ποι] ς Ἔχ πΊεγα. ὁκ δὲ- 
σμδδλυειν, (ςἃ οτίαπι ἀρὰ ΗΠ οπιούιρτο ρογίπδάοις, ἀναπείϑειν, ντ 
1η ΠΙαά. ὅ μόλα δ τινα κύαρις ἀνεῖσω, Ἐπ ρτο πιιάατο γυμνοιω,, ντ 
χόλπου αἰνιεμόμη. ὃς ργοὸ ἀερίαθοτο ὃς οχοουϊατοντεγσογα ἀϊτίροτο, τὸ 
ὀκδέρεινγντ τη ΟΠ ἐἴγες ἀνιεμήδοις. ΤΌ Ἰάς ΠΊ,ρτο τη οἴτατθ, ντ μαρ- 
γήν εἰν: ἰνέηκεν. 1. πτιρεώρμμησε, ἃς ἀνεῖναι οὐ φεβναι χὴ εὐναῤῥίψωγγτ αἱνεῖγαι κυ 
(ον.ἴαςζεῖς αἰςαηγιντάς Αἰνίχαι, 

Αἰνεικῶς, Πη δτ ἃ, 1 δγα  Πἰτοι οἰκτρῶς, Η εἰ ςἢ.. 
Αὐνέίπον,οχ αἶτο ἀϊχ', ργοργί ρον ργασοιεπ ἀέο[αγαυΐ 9 ρα] σα]. 
τείρου ] ἀρὰ Γμιοίαημιη τη Β [δὰ 4ΟΠ1. τι ὃ) νεῖ πεν ἔγδοϑεν ἐς κό- 
εακάς, εἰνευπεῖν γν ὠμίυν. τς ἔς ΠΠογα ἀσογοτιπι. Ραττίοἰρίμτη ἀνειπτῶν, 
τοξογεης. Ζα] τοτα τ. Ρ] τάγοθυς [η Δ ΠΊ1]1ο. ταύται δ) ὡς τῇ βελὴ 
δοκοιιῦ τὰ πῇ δικτώτωρος ἐνειποντος ἐν τῷ δήμωςτιπη ἢ ςς (διάτας ἀ6- 
οτετα αἀ ροραί πὶ ἀνέζατογ γοπα πτίαίϊετ. ϑεοιὶ ανειπόντεις, ἄεος ἀο- 
Ῥτασαητας. ΤΙ4σηι ἴῃ Ἀ οτλ. ἀνειπῶν κηρυγμα 9 οἀϊέξιμ μοῦ ργαςο- 
πεηῚ ἀσπιιητίαη5, ἀνειπεῖν γνώμίω,τοξεττς (Ἐπτοητίαπι. ΓΤ ποΥ 4. 

Αἰγείργω, κα. ἕω. π΄. Κορ σεο. γα] στο, [ἀρ πιοιιεο 5 ἄγοςος ργορο]]ο. 
ςοἰλιδοο, το γαηο 9 8: οἰπὶ 4ι σοερὴς ἁἰταυ]ἃ ἀσετα πα! θοο.1ο- 
ἴφρ]ν.}}0.4.. ἀνείργειν τῷ λαῷ κατειγέγλωνοἴοτιας ρΘριο ἀδπιητίδης. 
ἀνεί ργεῶχ τἰ ἐπώτης ΡΟ ίδεις ἃ ἔγαιιάς οἰνείργειν,το ἀγαπείρειν, ΟΊατο. 
νης ἄνερσις, ἘΤΥ ΠῚ. ᾿ ἢ 

Αὐγερημῆμα, 4τξξ., 10, Ηογοάοτ. ἀνείρηται 4 ςατοτοσοῖ. 
Αἰ νείρετον, Ε] οἰ ἢ. Οχροη. ΠΟ ΧΟγα ὉΠ] 6 πη. 
Α νείρρμαΡτο ἀνέ ρρμαι Οὐ ὁ, ταῦτα μ᾽ ἀνείδεαι δὲ μεταλλῶς. ἴητοῖς- 

ΤΟΙ “δ ανερωτας ΟΠ ἀπο ις δοσυίας, Ποπι.Ο ἐγ [{{ν.γῶαν ἀγείρειω, 
ἐς τορΊοης Ἰητοττοςσας. 

{μιοΐπα: ΟΧρΕΓ5; Πα: ΠΟηάππα ΡΕρογῖς 5, ἀρ Εθύτί- 
Ν 

ΑΝ 
Αἰνειδφςοἱ Πα ΡΟΓ τσ: ἀῸ ΠΊ ΟἸΙΠῚ αὔἴειξρς. Ἴ 
αἰνείρφε. Η εἰ Ομ οχροη, ἐβάδισε Ὁ ἀνε πω. ΝᾺ 

Αἰνείρυκφᾳ»ἰατί απ τγα χ᾽ οἵα τ}. Α ΡΟΙΪΟἢ..2, αὐ σοη. ἀγείρυσε πηλῦδη γα. 
ἐπάυεπὰ (ἀυχίτ, ἐπήρεγαθ ἐρύω, ὃς ἀπηρει ἔξέϊο ἀνείουον; γηθς ἴῃς 
Ἐρ᾽ τἀπὶ. ἀνείρυε δεσμεῖ. 

Αἰνειρυδδιέωσι, 11 Βπαγίατοαραᾷ ΗἸΡΡΟοτ. 
Αὐνεέρωγῃ!ςέζο, ΔΤ ΤοΡ ΙΔ η. ἀνείρω «ὅν “εφαγοις, ΠΈΣ ςοτοηᾶς,, ὦ 
Αὐνεί ςγέντος γαναπείστες 5 φορμεῖστις) ΑΓΙ ΟΡ Η γα αχδης 5 Ἰπτογπηίζγεης [ξως 
ἀνέντες τ ὀργῆς) 46 ᾿Ιγὰ ΓΕ ΠῚ ΓΓΘΏτΕς 5 δι [ΓᾶΣ {ΠῚ ΡΘτα ΠῚ γα πχίττθητο 
τοῦ. Πτα τὴ αἰνεἰς πίω) υἰγρασίαν, μι πιοτοπῃ γοδάςῃς. ἀνεὶς ὕδατι. ἀμ, 
ἀιίμςης, Ἷ 

Αὐγεῖσαι» ἐρδυνὴ σα!»ζηπἤ σα!» αἰγοιχρε μ(δίσαι. 
Αἰνεῖ ὥτοίο ατίιεα οἰ]. το] αχατι ἀΠ] οἰ ατιιπι εἰἶϊο.Ἰητεγῖτς. 
ΑἼγείσι τὸ φυτὸν χἁτὺ γῆ οἴμοι Πτ, Θχογείοιτ. 
Αἰνεισφόρφ.6γ0 κὶ ὁ 1 ΠῚ ΠΊΠΠ 7 ΖΕ] τα δατι πὶ δοη (Οἰ 1τ. ᾿ 
Αὐεί ταρα"Π]ΠοἸατασ οἵδ. "4 οἵδ, πιοτταις. Ηοτοα. ἀνεῖ ταὶ τεὶ ἱεῶς Βίο ἴατο 

ἐτὶς Βαφητατ. ἀνεῖται πη ἀπόνλων, 7 ἀϊσατα ἴαπτ Αρολ λα. γάςς 
Α γίεμὼ. ἥ 

Αἰνέκαϑεν » αν οτί σης 9 ἰπχτα [προγίογιηι σοηίςαιιεητίαπη ἃ Ιοη σὸς 
ἄνωϑεν ἃ ρτίίσο σσηογο,οχ αἰτου ὃς τὰπι ἐς Ισςο αιιὰπὶ ἀς τοηροτο 
τὸ ἀϊοιτιτ. ἡ ἀνέχαϑεν φορρὶ,πλοτας Πιρογπὸ ξαέλιις. ΒΙατάγο ιν α Νὰ - 
Ὡλ4. [46 πὶ Ἰῃ δοϊοης. κοδείδωυς ἀνέκαϑεν. αὶ Οὐ το οτίσιποπα ίδα-, 
Θαιη!ς Βαίσοη5. τὸ ἀνέ κριθὲν 9 ἸΔ τ ῬΓΙΔΕΠΊ, γεγονότες τοὶ ἀγέχαϑεν . Ο-- 
τἰη 4]. τῶ ἀνέκαϑεν ὅπὸ μελάμποδὸς . Οτιαηέας ἃ Μεϊαπιροές. 
ὠνέκαϑεν, μάκρφϑεν. χΤ' αἰυ) ἄνωϑεν ὠκολουϑίδν ἐκ πογλου χρογον οἰπ᾿ ο 
ἀῤχῆς. ᾿ 

ΑἸνεχοὶτἴατἤππ, Ργοτίμι1ς. ἴῃ αἴτιιπη. ἀρ Αἰ Πορ ἢ. αἴω, ποίνυ ἐκεὶς, 
καὶ εἰς ὅ'ψ.., ἢ 

Ανέκξατος, ἡ καὶ ἡοἰ πα οἴ πασςο Πης,  αζαι. 
Αγεκξία ς(Θο,υ, ὁ κα ἡ ἰπι]ΟἰΑτ ας. 
Ανεκζιάςως.ηπΠο]ατέ. 
Ανεκδιήμητος κα γδγ4 11 ΠΟη ΡοΓςρτί πατιιΓοάνεκδ ήμοτον τίϑενται, πῦ ἀπο τὸ 

401ηῖ Ρειεστὸ Ρτοβοιίοὶ ςοηίμεαοτγιητ. ἢ 
Αννεκδιηγητος. αν Ὁ καἰ ἡ οἰ ΠΕ ΠΑΥΓΑΪλ 15. αγεκδιμγητος δωρεαὶ, ΦΟΠΠΠῚ ἱποπατι 

τΑΌ}]ς 5 θλυας ζ.α Οοτγίητι.σαρ. 9. Ανεκδιηγήπως 9 ἸῃςΩΑττΔ 11:-- 
τοτ. 1.1. 

Ανεκδίκητος 90 χὐ αἰ ἰΠαἶτις.. 6 
Ανέκσδοτος γ᾽ χἡ αγἱππαρτα, ἱη οι 

ποῦ δάϊτα.ις. ἀ Αττῖς. 
Αἰνέκδ ρριμος α δ κα οἰ ΠΊροτα 15. 1Π 
εις ἐπ ρεσιπις. 

Αὐνεκ ϑερμαντος."74ἱ αἱ οβ ἐγὶ ποη ροτο, αἱ οτίς ἐχρεῖς. 
Αγεκίκενοαχ δ ατ, αὐεπ δα, Ρ.Ὸ {Π|οἴσατ, βου ππατιιπὶ ἃ κίω ηιιο οο ἢ δ αἷ- 

ἢρατ. 
Ανέκλαγον»ἱηἀςυτιπι νογδὶ αὐχκλάγω, νοΟαΠῚ ἔῃ αἰταπι Πηϊω] τῆς. 

᾿πο!Ατηάγ ητ. ΕΠΓΙρ  ἀ. ΩΝ 
Ανέκλειπῆθο,, ὁ καὶ ἡγίοη ἀς οί ης. Γᾶ (4Ρ.12.ϑ ηστυρὴν αὐέκλειπῆον 

ἐν σοῖς ἐρμνοῖς. Γ 
Ανεκλιπὰς, ἱπάεΠοίϊεηςοἱηἀςβηίτις. ἣ 
Ανεκλόγις Θ. τατος ἀϊοίταγ ἴῃ 1.ηα] 44πὶ ἀοςσαάςης. ἥΓ, ἀο Δάηχίη. τατος 
40 τιζε!αΣ γατίο πθη τεροίοιτιγ. 

δινν 
δι, 

Ἷ 
ἢ 

ἥλη) 
Ανεκόπη, ρογσυ ες οἰ, ἱηἀς Πα τ ΠΥ 2.ν εγ δὶ αἰακόπομιαι. “δ μ; 
Αἰνέκπόυς αγτεὶ, ΕἸ ον ο χης τπαη ἔοι ἐχαυάϊτα τοίη ἐπα 1114 ἴησις ΠΑ] 

Πκ ἐσε τὰ Ἵ: Ανέκπληκτος ἐγ κἡ ἡἰ ΠΡ Οττογγ τας οἱ πηραιί Δι. Ν᾿... 
Ανεκπλήκτως, πιγορ!4ὸ ἰξοατὸ,σοπήϊλητοτγ. ἘᾺΝ 
Ανέκπλυτος. "5" χ᾽ ἡγἱἀς} ΘὈ1]1ςοποπ οἰ ατεδ. Γ" 
Ανέκρχγονονος!ἔσγατας {πΠ|0 6 πγδι! ᾿σογ 1. ΓΕΟΪ ΠῚ ΔΕ ΟΧΟΪ 4 ΠῚ αι. ΕΣ 

Οὐ ΠΣ, ἐπεὶ τὸ πρώτον αὐέκραγον ἦς ἄππυδύσω» ἡ!αΠάο νοςοτΆ ἐπι1-- ᾿ 3 

Ποἰοαα: σαρὶ. ) Πι. μι 
Αἰνεκτοτ οὐδ, ὁ ΓΟ] ογα δ} Π1ς, το  ϑγαπάιιςγε πΊ ἢ7Ππι5. ἔσγαηής, Ὁ αὐέγομα!», ὼ 

᾽ ὦ ΡΥ; ἢ ῃ ν" ΤΉΩΟΝ 
αὐακ ετός ὑπομονὴς ἀξίΘ., Ἡοπιετ. Π|λἀ.α. λοίγια ἔργα τίσ! ἐ'ατεσ 
ΤΕ ΕΔ ΕΣ ΣῊΝ ΚΕΝ ΑΤΤ ΤῸ Ε Ὁ ἵίμηι 
ὠσέτ᾽ αὐεκτεὶ, ἰὰ εἰν αοχας ἔοτοη άα. ἐμοὶ 3 ἐδὲ εἰς οἰγοραν ἐμξαλεῖν τς 
γεχτον ῃςσ60 το 1π [ὁ παζιη. ΟΠ ΓΥ ΓΟ Έ ζος αὐεκ τοὶ 5 παι τϑίογαη σι ἐν 
«1. ανεκτὸν τὶ αέγειν» ΠΟΥ. το] γα 1} ς ΑΙ 114 ἀΐσετς, Ματιῃ,σάρ το. Ν 

Μώωϑι αὐεκτότερον ἔξω) τῇ σοδόμων » το] τα ΡΠ Οτἱ Τοπαϊτίοης ἀσοτῖι 
Οὐ. ὅ(σ, 

Ανεκσώς, αὐαρ «τς» ΓΟ] γα ΠΠτοτορατΙ σητοτοωρώως. ὕἠπεικώς. 
Ανέκφρας(Θ..κ, ὁ κὶ ἀρ η ΠῚ 1115. ΝΑ Ζαη. αὐερμίύδυτος. 
Αὐγεκφώνητος "ὁ κα ν᾿, ΠΟ ΗΔ Β1115. ΠΟ ἢ ἐχρτγοῖϊις. 
Ανέλαιθι ας οἶπο. ' 
Ανέλεγκτος, 5 5 οὶ κὶ 5 ΟΟΓΤΙΟΥ αι1ἂ πη 40} τεδατοι ροῆττ σου ἔς Πις δι 

πααμι ξςτις 2 θ]ατο ἴῃ ΑΡΟΪο ἱπ αἱ ξξιις ἵποχρασηα ΠΠ1ς. ΕΠῚ οτίαπὶ 
ΠΟ ΤΟ ἐξα 9ἱτγοξατατας Γιλξξδητῖο 110. ς.Π4ρ.17.1η{π|τὶ 

Αγελέγκίως,ἴης τορτοποπἤοης, 16 ἀγσιπιοπτο ὃς ργοθατίοηο. 
Αγελεήμων, ογίθο  κὶ τ τυ ΠυΙτίς ἡ ἱαταλ! οτίσοσς. Οζα σι άο!1ς ἀρ 

Ῥαυ]υη1 σαρ.1.24 Β ΟὨ]. αἰολεύμονες, 
Αὐελεημόνως , στα 4ο τοῦ. Βα. τ ορηο], ροίζετ. ἱπιπα εἰ σογάϊτε 

Τετεας. Ὶ 
Αἰνελεῖν αν αὐαιρέω, οσοἰ ἀ {Πρ επί τος το ]ογε, ητογῆσοτς, οτος. 
Ανελ ἐῶ το οτος σαρονο, ΗΘ. Πα. οἱ, ἐλρχ ύτας αὐέλογτο. ἵν αἰέλατι 
Οον, ἐξ άςασαν, αὐελέῶι σαὶ παιδία, (τ ] 7 Ἰη ἔλητες., ἴσο]  Πειν 
Βαιμζα ες ἢ Οπνα!απι ὃς Ἀ οεη ΠῚ, ν᾽ άς Αὐαιοέομα.ΡΊ ἀτατο ἢ αὐελὲ 
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ἐνέιι , 
᾿ 

ὌΧΘΗ, 

ἰμίβι, 



Ἐ- ἉΘΦΝ 
τ σαυτῷ ψύλια, δὶ (ΟἸ σις ἀγην ] ας, ἴῃ ὙΠ οπΊ ΠἘ. αἰελέῶτ ἐδὺ νεχροιὶ, 
εαίος το! ]οτς. αἰελέ δι σταυτὸν αἴθσίχ ε. Οὔοτ τοϊρίμαν ςαρὶςὐάιηὶ, 

᾿ σταςηάμηι. 
Διυλδνϑερία,α,ε᾽» {ΠῚ ογα ἴτας » {ΠΠ δ οτα!ς πτοτγοίϊτας, (γι Δι ρατῇ- 
χποπία, Τ᾽ ἢοοργιίη ΟΒαγαξξ. ανελδυϑερκα, ὅξι αὐϑικσία τὶς δπὸ φιλϑτι- 

᾿ς μίας Δα παίνίω ἔχεσα. (Ἔτι ]ς τη οπί απ], Ρ] ατάγο ἢν τὐθὶ αὐργησίας. 
Αὐιλέυϑεριότης, ντὸς γ καὶ» {ΠΠΠ εγα τς » αι ατί τα» Ατιΐζοτς.λιδ. χη ἢ. 
ος Μοηὶ. 
Ανελϑίϑερρς,ν, δ χὶ δ ΠῚ Βοταἰὶς, αυιατις, οποίτας, ΓΟ τἀ  ἀϊις. αὐελϑε- 

ο΄ ρριπογοινἀ τι Ἰϊηγὶ Ἰα οτος ΡΊατο ἐς Γοσρ, 
Αἰνελδυσόμαν Θ-,αἰσοηἁτας. ͵ 
Ανέλη, χρῖσαι, Ηοτούοι. 
Αὐελυλύϑειν»αἰςεηἀογαπιαῦ αὐέρχομαι. 

ογγτὸντοὐτὸ Πα οηςγανέγκλητον. 
τλῆ οὐ ίθ-,ὁ χἱ ὁ, ἐπ ρίας, : 
τλ δειμῆναι» αἰελϑεῖν. ΑΡΟΙ]. αὐελ δέμῆναι σκοπείωλ αοςη Δ ς ἰρεςυ τα δέ 
᾿πιοητοαν:Ὁ αὐέρχομαι. 

ἰξις γε ἡ πο το, ΝΟ  τατί ουἶτο πῇ ἐχρ  ἰσατίο. 
ος » ἀρὰ σμο], ΤΉ ςος, χρό. ὁ μὴ ἑλίασων τὸν πόδα 5 ποῃ τοτ- 

᾿ αιιεὴς ἔδυ τία!ιοης ροάςαν,ἰὰ οἰζίπου ἱποτάρφῃς. : 
Υ̓ ̓ Απλίῆω, νοϊαο, υοίιο, το οῖ μον νΟ]ατοννετίο, ἀροτίο» αἰοίγω. Χε- 
ὃ ᾿ πορ. αὐελίηων τοὶ βι(λία.1."οἴαη. βιξλία χερσὶν αὐελίπεις» τοιο] εἷς, 

Π Ασλτις, Προασί τε καἰ κεφαλῇ αὐελίοσεται, τί! Ὧι γΟἸαιταΓ. 
Ανλλκομαιομξομαι,ἰτίμην ἔετοτ. 
Αννλκύω, ἰατ τὴν τγα μι γαττο ΠΟ τοτγαΐιο δ άϊιςο. αὐελκύστις τοὺς νῆας, 

ζιδάμςεεης παιιοςγωρὸς γί δηλονότι, Τ μονα. 
Αὐνέλκω, α ἕξω, α- χα αδ(ξγα]ιο,Γςιγαμονῖγαμο {ατία πλνοχτο ]ο, αὐακου- 
 φίζω, αἴτλκε ὃ γαῦ,ηαμ οι [δ άϊιςνι. δας ἴῃ ρογτα πὶ, ΝαΖδιΖ. 
Ἀνίλκωτος,ε. ὁ, ηοο ν]σογατας 41 ν] σις ΠΟῺ (ξυῖς. 
Ανρλιπὴς ἐΘ., Ὁ κα ἡγσαὶ ΝἈ}]} ἀςτγαὶ ροιοίϊ» οἱ η1] ἀεοῇι, ηοη ἀς- 

βεῖςης. 
ἩΠῚ Αἰνελλήποις, ὁ, οἰδυάας, χωλός, Η ον οἷ. ὁ τοῖς ποσὶ μὴ εἷνο ὁ μέν... αι Ρε- 

᾿ἀϊδυς ποη (Ἶταῖ. 
ἘλόνΡΓΟ αὔελενίχοῖς 5Υγασιίαπο, τος, οοοἰ ἄς, 
λπίζω,ἀςίρετο. ; 
πιςία ας ἡ, ἀςίροτγατίον αἰ ἔ ἀςατίνίρεϊ γαςυϊταςγ σοητγὰ ὀνελσιςία 

᾿ Βάυεια. 
Αὖ ἐλπες-θ. ς ὁ ἀοίροτγάτιις, ρτατοτ ἰροπι,ἰπίροταταις, Πρ ογα 1115) Εἰ. 
᾿ ἀἰωρρσδέκητος,ἀς ίρε ἀειείτα, Πα τις, ].πὶ ἵροπν μαδεης,δς Ατο 

᾿ τἰοὲ αὶ ποη τογααοτιτ ίρε ξατατοτυπι » (54 αιιοτὲ Εταΐταγ ρτα- 
᾿ ζξητίθις, Τ σον ἃ. αὐέλπις:οἱ ὅβπγίνεϑναί τιναγηοι {ἰρτοδητος γΘηΓα 

αιςιηρίπι. 146 ΠΊ. αὐέλπις-οι ἐς ἡ μός ἐγλύοντο, ἀοίρογαταητ πο5 ἀς- 
ΒΕ  ατε ροῖϊς. αὐέλπεςον ἔμοιγε» αυοά ααιάςαι ἃ Πγ6 πο [Ρογατιι. 

᾿ς πὸ αἰέλπιςον ΔΙ ἢ ἀσητια,ἀοἰρετατίο. 
 Ἀνελπίςως, ρτατον ἰρεπῃ»Εχιπίρεγατὸ, μας. 
Αὐέλυτρα, τὰ, τηίς ἔξ αυτά απι,αυΐθιις ρεηηαΣ π.}]4 στα ἱπτεσαη- 

τατνἀετοξξας ρεππας μαθοηιῖά. 
Αἰνέλυτο Θ-. ὁ κα ἡ,ἀετεξξης. .΄ 
Αἰγελὼν, φονεύσεις ἰι οος! ἀἴτ, [το πὶ αὐτὶ πὰ γαζὼν κὶ ἀφελόμν Ὁ. Ἡοηι. 

1 τα, Οὐκ αὖ τι φέρρις αὐελῶν ἀέκοντος ἐ μεῖον ι ἔστ απο, ΤΑ οΥ ἃ. ἰ- 
γελόντες οςσὰ οἰξέζαλον, οἵα (δ ατὰ εἰεςογμητ. 

Αἰννέμξατος,», ὁ γἡὰ ἐγ παςος ας, ααΐας. 
Αἰὐεμέσητον, τὸ, ΠΟἢ ἀϊσημηι οὐ πυρί ααῖς {ιςσοεηΐεατ, νιτο πο γνετ- 
τοηυ πη» μεμτῆον. ΓιςἰΔη« ἔφης γδ αὖ κὐ συὶ ανέμέσητον ἐξ) ἰοτἤταῃ 
᾿ ἀΐςοτος δέ τὰ 4υοαας νἱτῖο ἀλπάϊιπη πη εἴϊε. ΡΊατ,νη ἐρηἘ. ανεμέ- 

 σωτόν ὅξ:. ρ4τ εἰξ,η 181] νεταᾶς,, ἐτῶν τανε αὐεμέσητον τὸ μὴ νομιοϑετεῖν 
αὐτοῖς τοὺ μέγα, ϑς.ΠΕΠῚΟ Πος γορτο οι οτοιῖ, ὅζς. ΦΕΙΟ ἢ αὐεμέ- 
ἀυτον ἰωῦ ἀντ πράηειν»ϑες.1ἃ εἴξ, ἰξίω, αὐεπίλκηπῆον ως, 

Ανεμέσητος, «ὁ κ ἡ ,σατεης ἱπμϊἀϊα. 
Αἰνεμεσύτως. οἶα τη} ἀ 14 Π}. 

Ανεμεω, ΓΟ} Ο ΠΟ, ΠΟΠΊΟ. 
ἕμητος» Ἰηἀἰαἰίας, ἱπἀ αὶ ἀασςποη ἀΠἘγι δυτιις, ποτ Ράττῖτας» ἀμέ- 

᾿ ρις Θ΄. " 
Ἀγειαι Θονοητο Ρ᾽ σππῖς, νΔηι1ς, 6 αΔΠ]ἀ 115) (ιδιεητάπειις. πισταρὶι. ἀ- 
νεμιώθ. αὔἴϑρωπος»ῃ ΟΠΊΟ ἰεας. 

Ἀνεμέδιον, τὸ, ἀρὰ ΡΙτου ἴα Τχεατετο., γοητυ 5, γόνεμμον αὐεμέδιον 
᾿ς συγχάνει. 
Ανεμίδιίθ-.υ. ὁ, γαηὰς, [γί Θἷας, αὐεράδιον ὠδν,ιάσϊω ίμμον, ΑΥΠορ᾿. 
δινεμίζω, ν ες] οἱ γεητῖς ἀσο:]η ἐρητ.]σοῦὶ σαρ.1. Οἱ γδ διακρινό μῆν Ὁ. 
ἥ ἔοικε κλύδωνι ϑειλάοσης αὐειμεζουῆύῳ κὴ ῥιπιζουΐψω, Οαι ̓ιαῆτας νοὶ ἀϊ- 
ζερτατ, Πιπτῖις εἰὰ Βαξζα! πιατις, αι γοητιβ ἀσίτατ,δς ιέζατιγ,ίη- 
τοτγρινίἀς Ρὑπίζω, 
Αἰνέμιθο, κ, δ ἀδιιςηταηευς,ὐαίωένωθο, 
Αὐειόδαρτα φυτεὶ, γυιΐσιις γοσαῦθαζ, κούφοις αὐξανϑ μῆμε πυδύμοισι; Πα 

Ευίζατίι. 
Αἰνεμόδιρημος,ςατίοτ αι ἃ γεητο πη ρ εἰ Πἴταγ, 
Αἰννεμόεις, ὅεντος, ὁ γοητο ἤις. 
᾿Αἰὐνεμοκοῖτα,, αὶ γεητος (ορί αητ,ουϊυὐπηοάί ξαΠ{Ὸ Οοτί πε φαΐ δαπη 

᾿ς (ΟΠΙΓΠΘΩΙΟΓΔΠΓΆΓν αἱ ἹΠΟΔΠΓΑΠΊΘΏΓΙς ΨΕΠΤΟΤΙΙ τη βυγὶ ας, τοιηρο- 
᾿ς λιέίαχις [εἀαστητ. Εὐλατι. 
Αἴνεμοςυν, δι ρτίπηα θγαιιΐ, νοητιις αϑϑοὶ τὸ εἴημαι τὸ πνείω ἄέμος; ὃς ρίεο- 

ΤΠ παίπιο τῷ γ,αΐεμος. Ατἤζοτι 6 πταηάο, ἐκ τὸ ξηρᾷς αἰαϑυμιάσεως ὑπὸ 
Ε “ἐύχοις ὠϑεἰσης ὥςε καὶ ἔν; αἴεμος ἐγλύετο, ἐδὲν γάρ ὅξιγ ἕξ πλίω) ἀὴρ πο- 

| ᾿ : 

᾿' 
ἷ ͵ 

[ 

ΑΝ 13 
λιᾷ ῥέων ἡ ἰϑρόθι ὅςις ἀμῷ καὶ πυϑῦμᾳ λέγεται, ἱ. ἃ ἴοςα οχρίταϊοπο 
νουτς ΟὐἸΓΙ οἱστ, πὶ ἃ Είροιῖς τὰ νὰ θμιατ,}}} τγυατταγ: ἡ μ1} 

νι «Ἰτνὰ νζητιις αι, 011 ἀςτ αγαϊταςνῆυξηιαης ὃς σοαδξιςν αι] οτίᾷ 
ἤριστας ἀρροι!αται. Ιάστη ᾿δ᾽άσηι . τὰ 5 ἐν ἀέρι πνέοντα πυδύματα, 

. χαλούδιῖν αἰέμοις,αὔρας θυ ταὶς εἰξ ὑγροῦ φερρυῆνας ἐκπνοαξ, τ. ἁτὰς αὶ 

ἐχᾶεις ἰριγαυῦτινοητος "σαι ννδαγας ἀυτοιπ, ΟΧρινάτί Ομ ας, αι 
οΧ Βυπλοῖς ριοάδιιητζ, αὔεμοι τς ΠῚ 611} [μη ἀςράκ ἃς ἡ οἱ ντ [εἰς 
διῖ Ηοι οὐ τ ΤἈςορου, Ανέμον πεδίον, αἀασίαιν ἐς }νι5, αὶ ἰῃ- 
Θοη ο [ὑς ἰσαι αὐ πλοάμιιν ὃς πχοὐ] γάμον ἃς νςητοίος Ροή ς πὸ 
ΠΛϊΠΆγ δ} ἃ, ἀρι ἀυοια ἃς αἰ 4 Βοςταὐέμρις γεωργεῖν, τὼ ἔταῖγα 
Ἰαογαητοο δὴ τυ πογοιωύτων αἰ μηδὲν μετεχόντων. Δίας 4] τὰ ἀναὐέ- 
μῳ διάλέγεις δ) “ν᾽ αὐνκίστων.δις νειὰ ἀατς ἴα νοητοςγᾶρια Ομ], 
νορτίαις ργοξιηπίίοτο νουραγαρα Γι οτοτ, 

Αὐνεμόσφορρος ΟΠ 1} εἰν ον, αρα Ὀιοίςοτί 4. 
Ανεμοτρεφὴ (9. ὁ κα ἡγοαττίτας δά νΘυτα τι (ΟΠ δμς, ἔοντῖς , ΗΠ ΟΠεΓ, 

1124. ὁ» ανεμοτρεφιὶς κύμα ἀϊχίτ, αι] τὸ χξατὶ αὐήμον ἐυξνωῥον, δ ῳ. 
χόν, Ετ αἰ δὶ, αὐεμοτρεφεὶς ἐγχίθ',. φεῤῥὴν δόρυ Οὐτας ἐππιτατιοης ἀἰπ 
χῖς Ματο ἴῃ ἈΞ ηττω, ἄπο φαπας ἀἰριηα ςοταίολης δ εία ΠΊΔ21, 
Νὰ") πγϑτοτιος πιοηταθα νουτάίαις οχροίϊτα τίσι άϊογ, δἰ πηοηῖ- 
ἀος, πύλας αὐεμοςρεφέας ἀἰϊχίτ.] ςεῤῥαξ᾽να! Δ4λς ὃς ἢτΠγλς, το πὶ ἃ γεης 
το ροτγουηις αὐτ νγοάίηο, Οςηςῇ, 

Ανεμοφϑορία;νεητογαπι ΠΟ] ον» νςητογαπη γοιδοταγάἰχίς Γυοτοτίας, 
ἱ πλὺγ η “δ αὐέμων, δι] 4. 

Ανεμοφρϑορφςγὰ γοῆτο σοτγγιρτυς, αρ.8, Οἱξι Ργορμεῖα. 
Αἰνεμοφόρητον, τὸν οητὶς ἀπ ξξιπ,. 
Αγεμόω,α στο νοητίς ΠΟ ΠΊ Πιοι!60, [ἢ Ε Ρ σι ταΠῚ. ἰωλεμκωυῆνίων ὠρίων ἀνε- 

μιωϑεὶςγνοῦτο 1η βατας,Ρ]ατο ἴῃ Τ πιο. αγεμούπται ἀρ! ΗΊΡΡΟΟτ. 
ἐμπνδυμαπάτω; Οαἰςη, ἴῃ βάτιγ. ' 

Ανεμπλήκτως, χα αξζοτ,ἰἀ6 αιοιΐ αἰεκπληκτῶς, 

Ανέμπλοίθ- ναῦς» υφαὶς ἔτλης, ια!οἰςςηςγΒ ἢ Παιμ! σης ]ΝΟΏΠας, 
Ανεμπῦδις (Θ΄, Π0ἢ ἱτηρςάίτως, ΠΟΥ. 
Ανεμιποδί-ως»α μοι πη» η 0110 ἡς σοτίο, ἴῃς ἱπηροαϊ παεητο,αδίηις 
οὔξευάίςι!ο, "δ οτό. 

Ανέμπῆωτος » ορροίτι; τη τῷ δυέμπῆωτος. Ὦος εἰξ υΐ ᾿ς άετε πο Ρο- 
τεῖζ, γε αρυὰ ὈΤου.ναεετ, τη Ζεποηςπὶ φασὶ 3 ἀπο θη ἐτ) τὸν στφὸγ» 
διαὶ τὸ δῤ ἐμπῆωτον δ 4! Οη πὶ ἴῃ ἱρία πεώϑη Ἰηςτάστε ποηιιεατ. 

Αἰνέμφαντος, θη ἄστη οοξγατιις. ὀϑέμφατος ὑζρεως, ἜΧροΓς τπίμιγίας, 0 }- 
ἵπας τ ἀἘχ ἱπιμτγία. 

Ανέμφατος,(ἴης οἰ ρμαΠ, ἴης ἰφεοῖς,᾿ποη ἀρράτοης. 
Ανεμφατως,ῃηοη ἐχργοῖϊε, Ηεγπιος:. 
Ανεμώ,ιουοίηο, Ατιδ. ἀς ἀρ ιν. πίγουσαι ἀὐεμοιῖσι τὸ μέλε. 
Ανεμώδης ευς, Ὁ κ, πγνεητοίυς νοΐοχ, | 
Αἰνεμώκης εος, δ γα ἡ, ν φητὶ οἰ δτίτατει μαθθης, 
Αἰνεμιάχεσι δίναις. ΑΠορΒαυ. 1ὰ εἴϊ, τως τοῦ ἀνέμου ὠκείαις συςρεφαὶς- 
Αὐνεμώλιαχ, μάταια ἔκαμοα: Ἐταίῃ). ΟΠ], 
Ανεβωλία, ξι ἐπχτιαγ, οι αια ὃ ὀνεμάνυ, ΤᾺ ΦΟΡΆ γα ΒΠΝ, ρίδης, 

. 118.7.ςᾶρ.19. ἔ 
Αὐεμώλι(θ, κ, ὃ, νφητοίς» Πα ἴον νάπας, ἔα] ς, Ἰγγί ται", μοΐταιθ.. ὀέμοις 

ἐοικὼς» οἷ οὗ ἀφανίς, Ηοητετ. ΠΠ14. δ). συ δὲ ταῦτ᾽ ὀμεμώλια βά- 
ζεις »αὐ ὀύεμος ὃς ὄνιω 5 αιαϊ σα σα πὶ γθητο ἰητογις,, Εταίπη, 
ΟἸΠλά. 

Αὐεμώνη» ἡ; ραραιετῖς σθηιις, σεις 05 ἰρεςῖς αι! ἀδπη τοίλπι ἱπιῖτα- 
τυτ»οατογὰπη τι} οἀοτὶς στγατίανραι ιν ηαίςίτατ 1 οστί5. νης 
Ῥτοιιοιί ΠῚ. σὸν ἀϑεμκώνῃ συγκρίνεις, Κ᾿ Οἴδπι σα πν Δποπιοπα σοῆ- 
ξεις:αιάαπι ξειια πὶ ἐχροημητ.  έξα οἰδ δυτοι ὀὐεμωών»ηυ δ 4 
ἰρίγαητε νεητο δρεγίατωγ. νἱὰς Ὀϊοίςοτγί ἃ. "δ. 2. σὰρ. 207. Με- 
πιϊηῖς ΝΝΊςαπα. ἴῃ ΤΠοτγ. δὲ ἴῃ Βιιοοὶ. Τ᾿ εσοεῖτ. το ὴν πποίάρῃ, 
νΔΠΙταβ [ὰς. 

Ανεμώρειά ) ορρίάπιπι ῬΒοοίάϊ σοπτεγπιίπιιηι, ΗΠ Οπιογ. ΕΠ|24. β, 
νηάς 

Αγεμωριϑὺς, ΠΟΤ ἢ φοπτί!ς. 
Αιγγεμῶτις, δὸς ,ὅ»ΠΟσ ΒΟΠΊΣη Μίπϑτγαζ ἰὴ Ρεϊορδπεῆ ἰοςο 410 41π), 

αυὸδα πιο] εἰζιιαι νσηταπα (ςἀαγοῖο, 
Αἰνενδεὴς, ἐος, ὁ κὸν φαοα πα ΐρσαης; πο ἱπά σις, ἰάτσις, ρογεηπῖς, θ 03 

πἷς οὐτηιδιις ἀββαεης, ἴα σὶς.Α]εχαηὰ. ΑΡΆγο. ὄψει τὸν πεερρξυσμὸν 
δὐενδεῦ, νἀε δὶς σοητιπιααι ἀςςοο ΠΟ ΠΕΠῚ,ὀμενδεὴς η᾽ ἔνδειξις, α]ς, 
11|0.1.«ἀ ΟἸαυς. 

Αἰγένδεκτος, ἐ, ὁ χὰ δ ΤΠ ΡΟ ΠῚ 1]1ς, ἐδέωύατος, [σας σὰρ 17. ὀῤέν δεκτὸν ἔξ 
πῇ με ἐχϑεὶν τεὶ σζωϊδαλά, Ηοτὶ αοη ροτοῖξ αυΐπ νφηΐαητ ἰζαηάα],1. 
ΑἸίτοῦ θοη βροτοῖς σορτῃσοτον Μ Δι ἢ.18 αὐάγκαιον ὅδε. 

Αἰνενδεώς οἴῖγᾷ ἱπα  σεητίαπ. 
Αὐενδοίαςος,», ὁ νὰ 9) πευδίτατις ὃς ἰῃ 4 οἱ τΑ 1} 5» αἱ ητ1] ἐκ τῷ ἐγδοι- 

«ζω το αἰμφιζάγλω κὶ δου, ᾿ ᾿ ἣ 
ΑἰνενδοιάςωςΝαζαηιἀυθιο ργοςα] ης ἀυδίο» πάπδίταητογ, ΡΙ ἰῃ. ἐσ 

δισιἀκτως,ὁβαμφιζόλως. ΐ ᾿ 
Αιννένδοτος»», ὁ καὶ ἡγίδα σεται, ΠΙ }} «δ οηαης,Ο ἐξ πλτὰς. οἵ οτίλπι ποῃ, 

το πὴ ἔϊυς. τς ΘΑΑ͂Δ, 
Αἰνευδέτως, ὅοηα βάς,ποα τευ Τὸ ποῦ ἰληρυϊἀδεαμιοά οτίαπη ἀἰ εἴτις 

ἀπυκειξωυβῥωςγαπουδήως, ἠπεικώς 5 4αθο ἢτ ΔΙ Παι]4 ποη ροιέμα- 
ἔϊο: τὸ ,αςουτατὸ ὡς ςπιχὸ δζτοτο ορέγοβιά τη Απηοτς. 

Αἰὐγενεγκῶν,ἱπάς ἢ οὐτι πὴ νογθι ὀῤαφέρωγιςάυςοτγα, τοξοτγο, γοίσεγο,ἂς 
(ἐςυάστο,ντ εἰς τὸ κωρυΐκειν αγεγέγχαντο, [τ ΠΊ τείρίγαγς. Ρλυία ἐΐπφτει 
υλύτοι πάνιν ὀβῥιυέχιϑηδκ νόσου αὐεγεγεεῖτςοηυα! ςἰςογς. κ οϑοσιφρν- 



τά ΔΠΣΟΝ 
ω ᾿ τὴν Ἐκ τ ΜΗΝΑΝ ἀντ ΑΝ 

σιωΐας αἰεένεγκεῖν, τ Πριίοετς. ν᾽ ἀς ὀλαφερρμάι δι δῤεφέρειν. Ἧ 

Κνενείκας, τἀ ται ηἴτάτιπι τἰνο ππανντ ανενέγκω : ξασξης εἰ ἀρυὰ Ηε- 

τονε δ.1.4ε Οτα ίο. ἀϑενειχαί μῆνον ἐκ λειποψυχίης δάίς τοιοῦ πὶ 

εχ δαϊπιὶ ἀο] αι ουἱπάς ραγτΟΙΡΙΆ. ; Τὴ 

Ανενείκας τὸν μόϑον ἐς ἀφανές » τεξξτεῃς ρυΐαπι πα οσουΐτπι, ὀμενεί- 

καντες ὁμω,τΟἸ]σητας. Ὁ Ὅν: ἘΝ : 

Ανενειχ ν᾽ εἰς γεντος ὁ Ἢ ἡ, τεἰλταβνρεγίατιις.ες τὸν βασιλέα ὁρενείχ 8) τέσι 
πΑΡούας ες ἘΠ "18. 

τοηπητίαταπι οἰξ, ἀὐενειχϑέντες εἰσ τοὺς πόλιας, Εστο ι ἴῃ ντῦος,Ης 

τοάος [εῦ.1. ἶ ᾿ Ἢ 

Ανενεκτέον.» τοβοτοπάππι οἵξ, σαπε ἀσσαίατίο ἀρ ἸΝΑΖαΠΖοΠΙΠῚ : 

νετῦο ὀμαφέρρμα!. ὁ 
Αἰνενεργης»ἐΘ'γδ γὴ η΄ ἱης [Πσαχ, ἱπετονῆπε εβεέτι. νον 

Αὐεν ἐργιτος. 5) ΠΑ ονάτας, [τ 15 9 [ης ΕΠ σαχηἰγτίτιις, ΝυΖαη .τὸ δ ἅμε- 

χεοον υὑστνου ὀμενέργητόν τε κὰν εἰ πυρφκτον, Φοτηγΐγς ΠΟ 5 εξ ἰοσατιι πῇ 
οἵα ὃς αὐλ}} ἀρετα. 

Αἰνενίωί οϑεν, ΗΓ όχροη. ὀϑέξη ὃς ἀϑῆ γῖα. Ἶ 
Ανενϑουσίαςος ἔρως, αἱ [απατίςος πση οἴ τοῖα εἴτ,ποι ἸΠίΆπιις ἈΠΊΟΤ» 

ΡΊατ. ἴῃ ἀπγατοτυῖ!5. ᾿ 
Αἰοινόντος, ἱπάοέξις, ἱποχογοίτατιις ν ἀδίδεκτος εἰ μελέπητος» αὐείσοητος. 

Ροϊγίσιας 9 πτίντων 3). ἦστιν αύτων οἱ ςρα τηγοὶ αὐδγνόητοι ) ΘγΑῺς Βογ ΠῚ 
ΘΙ Ω ΠῚ τι ἀος ὃς ᾿ΠΎροτίτι. καὶ αϑενν ὀητοινμηδὲμέ αν ἔγνοιαν αὗδὰ αὔτων 
ἔχοντες. Οὐ δεῖ αὐϑοξαγλεῶτ κὸ κυξόύειν τῳ βίῳ 5 τὸ αἴδάπαν ὀρεννόητον 
ὄντει πὶ μοί χὴς καὶ πὶ βαρξαρικῆς χρείας, δΕ}}1 σπατα ΠΊ ὅς “ΠΟ ΧρΟ ΓΙ 

ΎΠΠ τα Π1. Αγεννόητος. ρα πιὰ τπεχοορίτατῃς» Ρ]Ιη.ἰα ρογοόρτας ΘΟ] 
ἴϊο ΟἸξοπιεάες 116.2.. Δὐεννοήτῳ τώχει- ᾿ 

Αγενόχλητου, 55 κα 7, ΡΙΔσατας γα ΠΟ τιι9γαωρῴγμων τὸ δόεν ὑχλητον γ 0 1- 
τὰς ΠγΟ  ΕΠἘἸ γι] 1. 

Αὐνενοχλησιαγἰποραγμυσιυν. 

Αὐνέντες.οἱ, ΓΕ Πηιττοη τε. 
Αγέντευκτος,"γδ 5) ἡγῆοη αἰ Ὁ }1ς, Ποπιίηιτ σου στοίϊις τοξισίοηϑ, 

τη’ οι 15 Γτσΐας. 
Αὐεξαλφπῆθο. κ, καὶ ἡφἰ μά εἰς δ 1]|ς. 

α τάτητος 5) 4 αἱ ΠΟ ἀδοὶρίταγν Ατζοτ. 8. Ϊ τ. 
ἐλεγκτος 9 4 τοξατατῖ ὃς σοάγσιϊ ποη Ῥοιοῖξ, 4] ποη ροτεῖς 

σου μη, τγοργςΒοπί ας, που! ρᾶτιις. ὀνεξέλεγκτος δύγοιαι. ἸΠ1Ο]4-- 
τανἱποογγιρτᾷ ἀπ] οτία. [τε πὶ ἀρὰ Τμαογ 4. Π.}}15 πἴτοης ἀγσιι- 
πη οητίς, Πα Πα πὶ μα ες ἀτσαπιδητιιηι, Πμ Δ πὶ Βαθ ης ἀεπηοη- 
Πιατίομςπη. 

Αγεξεπίμμονον, τὸ μὴ υαρυῆθον. . 

βἰνεξερ δύνητος "ὁ κα τ, ἸποΧττΙ Δ ]ἰς» δά ἰοταταπάιτη δὲ ἱπυετσδη- 
ἄπιπὶ τπηρο 1 ἰ1ς » ἱπρογοορτις » ᾿Ποοπιργο ΒομΠθ1)}ς. ]ιαΉ] ἰη- 
Τοτατα 1115 γὲ νοττῖτ Τητογρτιαρι ἃ ΡΔα απ σαρΡ.Χ]- δὰ Ἀ οπι, νὈΪ, 
ϑβεξερδύγητα τὰ κρέμωτα ἀιτώ, 

Ἀνεξέτατ Θ’γηοπ οχαπηϊπατιις, πςοηΠ ἀεγάτιις, πηραη ΠΡ 1}1ς, Οε].τε- 
ὨΊΕΓΑΓΙ 9») Ε ΧΡ οτάτας,ΡΊτο ἴῃ ΑροΪοϑ. ὁ δ ὀὐεξέ τεις. Θ- βίθ-. οὐ 
βιωτὸς δυπρώπῳ, δδεξέ τασιν “αἱ κόλαζε μυδέγα. ᾿πάτέξα ἴδ Ἰη Χρίογα- 

τὰ ζαιιία ρυ1ᾶς Παπχιποηι. ΕἸζ ἐη1 πὶ εἰξετοίζειν» Ια ΠΓοΓα. 
Ανεξετάσως, σοηΠ ἀοτγατὰ, πεχρογατὸ, 1. Πης ᾿πἀϊςῖο » ἥπο ἀε]ς- 

ἔξανυς ἀπΠογιαιίης. 
5 Ανεξδύρετος. 40] 1πιΠΘηϊτὶ ΠΟ τυ ΠΟ πα σητα 5 ΠΟΟ ΤΏΡ ΟΓΓΙ 5, ΠΟΟ ΠῚ 

ΡΓΕΠΘΩ 119: νη ἀς ὀὐεξβύοετον πλλϑοςς πα {τἰτι ἀν σα ἴπ5 πα πη ογας 
᾿ου Ὁ ΓΙ ΠΟ ΠΕΪΓ. αὐεξάύρετος αῤιϑιμο ςοαριἀ Ἴ ΒυΟΥ ἀ.Πμιγη δγας ἰηοχ- 
Ῥατα Ὀ111ς, Ος]]. 

᾿Ἀνεξήγητον,ηοπ ἐχροίτιις Ποη δῃάγγϑτις αἰ ἐχρίϊσατας, 
Ανεξία τοΙ]εταητία»ΟἹς,αἀ Αττῖς. 
Αἰνεξικα κίας] πηοπτὶανρατίςητί Δ» πη Ουατη το] ογδθτία: οὐρα τὸ ὀρέχε- 

ὧϊ τ κακίας. ΒΡ] ατάτοἶ,. πδρὶ ἐἰοργησίας αὐεξικαικίᾳ χείρονας ποιεῖν βέλ- 

πιόν ὅδιν ον πικρίᾳ κὶ ϑυμῷ διαςρέφειν ἑαυτὸν εἰς ἑτέρων ἐπανόρϑϑωσιν, ὦ- 

γέξικακία πόνων» ῬετἘυ αγαητια ἴῃ ἰαδουίθις, 
Αἰνεξίχᾳκος νυ, δ χἡ 4.70] πο ης,ΡΑτίοης ἸηἸυτίατιιΠ), ΤΟΙ ογδῆς ΣΠαἰ ΟΓΙΙΠΊ. 

Ἐρίποῖοη Ησαυ! ῖς ὃ οπτηΐιηι ἀδοτα πη. Ῥάμ]ας 7.44 ΤΊ τΠοτῃ. 
“ΔΡ.5.Δἴτν [ἐγυπὶ Ποιμίηὶ ἀεθ γα εἰϊὲ αὐοξίκα κον . 1. το] γαητθιη 
πλϊος. 

Αἰνεξικᾳκῶ . Ρατσ,τῖλ πὶ ἀοοοπηπΊοάο, ἴῃ Ραηάςξξ, εχ οδίεγυδτίοπς 
1ερσὶς 1 ἀτίπα;, ΟΒγυίο . ἰη ἐρη.14 Ηςδτ.ἀε Πςο. αὐτὸν ὃ μρέλιςκ 
ϑιου μείζουϑυ ὁ ταν φιλαγνορωπεύνπ ὁ ταν αὐεζικοακῇ.. 

Αἰνεξικφκως φέρειν, 6 10 ΔὨΠΊΟ ἔξττς. 

Ανεξίκμας (Ὁ. κ, ὁ κα ἠγρτορτί κα 4υ! οχίσςαγὶ πο ροτεῖς, τεςοΔὉ}]1ς» 
Ουα.[τοπ} [πςοοίαςνΠοη οχίοςιις. Ατἰζοτ.ίη Ργο ]ς ἢ. 

Αὐνεξικώμη, Η εἴγοι.εχ Ογατίπο ρτὸ ἧς ἐκ αὐαίχοιτο ὅλη κώμη. 
Ανεξίλας(Θ», πη ρ [σα 1] 1 ςναμ ρἰασατι πο ααῖτ Ομ]. Αροὶ. 
Αννεξίτητον, εἰ διοδευτον, μὴ ἔχον οἶδε δὸν, ἱπηρογιιΐα ΠῚ, 
Δυνεξιχνίας:(Θ-.κ ἢ τΠ0 ΟΠ δ 111ς.ΡάΆ ας δά Β Οπταπ:οαρ.Χ]- ὀρ εξι- 

χνίας-οι αἱ οἱ δοὶ ἀυπεῖ . νὶα» 4185 Ρεγις τ  σατὶ ΠΘΠΙΟηζ. ΠΔΠῚ ᾿πΊρετ- 

; εκ σα 11ης ποη ]ῃ νίω. Ετ δὰ ἘΕρἢεί, φαρ.3.ὀμεξιχνίαςτος πλέτος. 
ΑὐπἸξοσος, ὁ καὶ ἡ ρτίπια Ὀτοι ἰ ΠΥρογα τις, ΠΟ οσ τος, ρατίετίδις σοπ- 

τοητις της οχίτιυ, ὀμεξύτητος. Ῥ] αταγ.ἴπ ῬγΟΌΪο ΠῚ. ὀῤοίξοφον τίϑενται» 
ι ποι αυοαυ πη οχῖγο σοη! δι δγιηζ. 

Αὐοξοδὸν εἰς ΑἰχέρρνταιΠΠΠις νηάς πεσδητ γοάϊτο ας πηηιᾶπι, δτι]- 
Ἰὰς ἀϊχίτ. 9 

Ανεξόχως, ΕΗ οἶ πο Ὄχοο ϑητοῦ. 
Ἄνεονται ἢ Ἰογοά. ὀέοντω ἐς τὸ εἰοέχιμον, ΓΟ τα ΠἸτατὶ γασδητ, 

Αὐέορτος σεζασμὸς ϑεωών, ἰῃςα τις ἴπος !οΡτίογποη ἐδτίλταρ» Ποῃ [οίδιι6, 

ἈΝ 
ΝαΖαπ ποὴ Εἰγαΐίτου τγαηίλέιις. 

Δ γεθο ἡ ὀὔεως, Αττί οἰ, πτατα 5» τασῖτας, [ΠΡ 5 Δ ΠῚ Ϊ, εἰ φωνθν, χὶ ἃ γῆν 
ἐκπεπλυγυλΘ. ἀρὰ Η!ρροοτγας. 

Αἰνεςασία,ϑέμ(θ., 

Αἰνεποΐγθελτος ΠΟ ἢ γΟσατΙ 5.6] [ΏΠ10 ΟΔΤΊ5, ἴκλητος, ΠΟΙ «απ ΠΕ ατιισ,.ς 
πο "πα τές, ΡΟΙΥΌ. 4.χ) πολϑμοις αὐεπειγζέλτοις φέροντες ποχλοῖς [εἶ 
Ιλ ποῦ ἀεπιηκίάτα,πες τη ἀιέϊα. Ἀ ἶ 

δἰνεποίώντος 411 ΠΟΠ ἰφητίτα, ὅ ὑκ ἐσειν αὔϑιησες, 1 [ΘΠ 1Π|ς. αὐοπαίς 
ὥνητεα φιλοτιμμὴ μφιται, ιοίδη. 

Ανεπαιϑνάσως Πης [Ἐη{{. 
Αἰννεπείς(Θ.,κ ὁ κ᾽ ἡνηοὴ ἀδηπποίατις ποη ἱπάίέξυς, ΄ Ὁ 
Αὐεπαιιρζεύστος, ὁ, ὁ, ἸΠΈΘΓΘΟΙΠΠ Δ 115, πηριάςης: ΒΑΠ].1η Ἔρ Ἐι 4α] πο οε΄ 

τα οἰ τν ϑπερστελέίθ-, ηοη Θγοἰσεηάιις, αἴ ποι ριιάοῆτς. ᾿ 
Ἀνεπαιοριαύπως, πη ρἀφητογἤης ριάοτς, ΝαΖδη. ὃ 
Αἰννεπάλλακ τα ντοὶ,σΟ ητ Πα νΠΟ Αἰταγηφτίθα, ΑὐἸ τος. [110 2, Απἰ πηγαὶ. ἄς. 

ἀεωτιθι5 ἸΙοαοης»4Ὠ 1 Πα ]Π14 γοσατ αὐεπείλλα τοι, Πα Βὰις (πως ἀοπτο 
τες σοητίηιμντ οἱς δος, Ἔα 8(ς. . 

Αἰγεπάλ μῆν(Θ’,ΟΧΊ ἸΏ ς,ΡΓΟ αὐεισαρλύμβυ 6... ΑΡο]οη.2. ἐκ δοναίκων ἀ,50} 

Αγέπακτονία ἸοὉ 4τ, Πγοι εἰ σαττ θύει αὐτί ϑδυηγανήλατο, Ὀγαστογίτιι τ ἴτ᾿ 
ΡοΙ Εἰ, ἃ παγλομαι  ἐποινλο μείω, ἐπούνιου, ἐποίχλετο, ὃς ροτ γποορεη, ἔς 
παλτο:[ἰς ἘτΥ ΠΊΟ]. ᾿ δὴ 

Αγεπανόρϑωτος » [06 Πηεπά Ὁ ] ς » ἘΠΕ ἀδτί πε ΠῚ τείριξης. ΡΠ. 10 ἀς 
τλΠ 40, αὐεποιν ρέγωτα τεὶ τῷ ϑεού, Το: ΟΡ οί πιὰ πη ντ ἐπησπάςας 
τιιγ πιαίοτγα ἴσης ὃς ρεγἐεέλξιογα. ν᾽ 

Ανέπαφος «οἱ, Ἰηταέζας, ΠΟ ες ραταις, Π 16 ΠῚ αττίησοτο ὨΘΠΙ6Α5. αὐέ- ᾿ 

παφος ὑποϑηκη, Δι οἴτιτ ἃ Πα πηοἢ ἐπε . ρίσηας Οπτηὶ πόχὺ (οἷστος 
τα ΠῈ,ΡΊ σπιὶς ΡαΓιπὶ αἷο οσηηΐ πηαηιις ᾿ηϊοξξίοηςα. Ετ ὰ σΒεγίοῆ.. 
ὁρέπαφος ἀκοη Δαάῖτας Ἰητοσοτν ἴειι ἰητοστα πιτος, αὐεπαφον πίω ἀἐ-᾿ 
κοϊωὴ κὶ τῳ δευτέρῳ π᾿ φρεἶσιγ οἱ δικας α αὐέπειφος αἰ δύϑρευυος, καϑεερὸς, ἀ- 

ϑιγὴς, ἔψητος. ᾿ 

Ανεποιφρόδιτος [πε νοπόγο ὃς σγατὶαν πε σδης, παι οηυτα. ἡ 
Αὐνεπτιχ ὃ ὃς ἐοςγὅ κα υἱ, ΟἄΤο δίς 1η1Π4 1 φάτο Ὡς » ΠΟ ΠΟΙ οἴζιις, Δίλσεγοος 

αιυποτας, γάσαης ΠΟ] οἴῖΑ,ἰοῖς. ΕΡΊτεέξας, τὸ σεμνὸν καἰ δυκ-αϑὲς, ἡ τ᾽ 
δὰ ἀγεποιχϑὲς φύλασσε, σταιίτατοτη σΟὨΠ ΔπτΙ ἀπηαιις ἴτὰ [Έγιια» νει, 

Ἶ το] οἴτια γάςες. Ἶ 
Ανεσοιχϑις αἰίιιε ἐπι! 41α,οἶτγα οἀ τπι, αἰ ογ ταγ, τ ι19 Δηΐ πιο, ἴεν, 

πειχϑώς φέρωγπαιο Δηΐπ10 ἔεγο. ᾿ 
Ανεκσηρέαςος γεγο χὺ ἡ, ἰΠ 0 ΕΠ ἢ Π5»ἸπΊηΓ Δ; ἱΠῚ ΠΉΠΠΪ5. 
Αγεπιὴς, τα Ἰ ΓΠΓΏΙ15. 
Ανεπέζατος », ὁ ἰηασος [Ππ|ς,Ἰπηρογαΐτις. 
Αἰνεπιξούλευτος, ου, ὦ αὶ ἡγῆοῦ ἸηΠά!οίις, δῷ ᾿ο 4 1Π|ς τατιις, αἴα, ὅϑηζου 

λῆς, ΠΟη Ραΐξῃς [ΠΠ61|ς. τὸ ὀὐεπηξ ζλόυτον, 1ῃΠ ἀϊατιιπῦ [δοαγιταςν 
τγαη 1} Ππτᾶς, ᾿ : 

Αἰγεπίγνωςφος) 41 ἰητεγποίοὶ ποτ ροτεῇ. Τοίδρἧ. 
Αγεπίγραφος,ου ὁ καὶ ὑγτίτι}] 0 σάτοηθ, ΠΏ ]]τις ἐπί σγιρτις Εἰτα ]ς, ἀὐεπίγρο 

φος ὅγιςολὴ,ιια: πο πάθας Πιροτίοτγριίοποπη. μὰ 

Αἰνεπιδεεῖς, παϊηϊπχὸ ᾿πάϊσοητος, ἀρὰ ΓισΊΔη, αὐέπιδεεῖς τεΐτων ἁπείντ 
τῶν ἐσ μρ, ΕἸ αι πτοάϊ τογιιπὶ οπλπὶ ἱπάἰ σοητία νασαπηις. Ατβεπατ 
Θοταβ τη Αροΐοσ. αὐῥπιδεξὶς, γὸ »ὺ κρεξ ον ὅψεϑυ μίας τὸ ϑεῖον, 

Αἰνεπίδεκτος, 71 εἰς πῆς οἰϊοητατίοης»Ποη οἰϊοηταγοτ. Ν αζαπζ.. 
Αγεπίδεκτος ΠΟΠ σαράχ,Ποη Δα πη ττεης. Να Δ η2. αὐεπηδεκτον λόγον θεοῖσ: 

εἴας, δς. 4] τεσιροτο ποη ροτοίξ. Ασο ρίταγ ἀρ διηάοπη ΡτῸ ὑπ 
ΡΟΙΠ 11, ὐδιωάτπον κα; αὐέπιδεκτον. Γ 

Ανεπίδιηκῖος κ, ὃν τυ! ΠἸ πὰ πηοτάεης, 1 ἥπε ογοήοης πιο άοσιτ σα 
ἴξοτ."δ.9.ςΔρ.95.αγεπιδήκϊοις ἐμπλάςροις,Ε ΠΊρ]αἰξγίογαις ἤπε οτος 
Ποης τηςξάδυτγαγ. , 

Αἰνεπί δεκος, οὖὐν ὁ αὶ γ᾿ ν 46 σας παγεάϊτατε πα} οἵδ ἱπτογ ζοσηασ' 
τος ςοπιτουογῖδ, Βιι4 οπητηθης. Πεγη οἴ Ποη. χτ' ςεφαΐου, νο-τ᾿ 
ολτ5 κλῆρον ἀθεπίδικον » ῬΌΓΑΠΩ ὃς Οπιπὶ σοΟΠτΓο ΠΟ ἃ νδοιάπὶ π απ 
τοάίταϊενη. Ἶ 

Αἰνεπίσοτος,-, ὁ 181] ργοῇ οἰους αι] ργοῆσογο ποσαΐτιν! ἄς ΡΟ] σοπ, 
11.3.8. δυϊ 4. ΤΠ ΟΡ τ. 1.4.6 4Ρ.7.4ε σαι, ρΙ Δητι ὀϑαυξές τε καὶ ἀ-᾿ 
γεπίδοτον ἱ, ηες Διισοίςοης»Πες ργοῇοίεης, ὴ 

Ανεππιρίκεια,ας. ἡ, ἀατἰτη 5,1 ΠῚ ΠΊΔΏΪ ΑΘ. 1] ΟἾτας, ͵ 
Ανεππεικὰ ς εἰος οἱ χὴ ἡ σταις, ΠῚ ΠΥ τἰ 5» ἢ ΠΊ ΖΕ» [ζΣ 1115, αὐεπεικὴς, ἀὐοίχφοςν, 

ατρεέπὺς. 

Ανεπιεικώς ἰηἸχιὸ, ἀὐεπιεικέστερον, ἰ 4111. 1 Πα πτδηΐας. 
Ανεπίκαυτος, ὃζ αγεπίχφυς ες γῈ κὶ η) ,»ΔἀιΠξίοης σάγεης. 
Ανεπίκλητος που] ρατιις ΠΟ η ψητίάτυς, Π}}} ΟΡ ποχίμς Γοργο ποηΠοπὴ 
ΧοΠΟΡ ἢ, κρίνασει ἡ πόλις ὀὐεπικλητοτερον 26) εἰγησίλαιον χὸ τῷ γγώει κὶ 
ἀρετη. 

Ανεπικλήσωςγοἰτγᾶ ἀσοιατ ΟΠ ΠῚ. ΧΟΠΟΡἢ- 
Ανεπικόρες-ος, εἰν οἢ ἄπλυςος 1η[τ|40}}1ς. 
Αἰνέπίκορος μὴ Κγνϑυμδ. ᾿ 

Ἐν: 

- 

' ἐν: 

πα 

ἰηροῆς 
“ΡΛ, 

ΐ Ὡς 

; ᾿ ἐογμΐ, 

Αγεπικούρητος ὃ, ρτουϊάοητία ἀο[τίτατας. 
Αἰνεπηχρίν με α μκ. οἶμαι ἐκανιτεροηάεο. 

Αγεπίκριτος οὐ δ)  Ος 15 ποις (ΣΠ ΠΡ ]ΐ, πε ημις ἐπτο 11 5111, 
ἡπἀ Ποῖ γτιτιτον ο] οτίαπη ἀς υο {τατα ποη ροτεῖξ, 

Ανεπιλη κως. ἱητγοριό. 
Ανεπίληπζος νου ὁ ὦ δ, ἱΠοοΠΎρτς ΒοηΠΡ1}159Ἰτγερτο επί, ἐπ σα Πρατανῦν 

ὀύα μοίρτηπος͵ ὀυεπίλητῆος σοῖς ἐχϑροῖς,] πη ΠσΟτι πὶ ἐπ. } 412 πῦ οὐ- 

ὩΟΧίιο ΓΤ Παογ (ΡΠ 4Ιατῖβ ἰῃ ορηζο!, ὀῤετάληπῆος εἰς πονηρίαν. δλεπάπ, 
ληπος 



᾿ ἊΝ 

οὔποχηις ἤππ τα ἐπα τάἀ ταν. ὀῤεπίλινπῆος τὸν βίον, Ἰη συ  ράτας ν τς. 
θύεπίλοπῆος υὑξουσίανα οἰ υτα μοτοίζας, ΒΟ. ὀῤεπίληπῆος, αὕμωμος, 

ἀμιμτῆος. . 
Ανεπελάτθω εἰπου!ρατὸ, πποχὶ ὃν οἴττα τοργ οι ους Π),ἀ χα ταγνώσως 

τς ῥῥεπιλή ων εγκλήπως, 
᾿Αννεπίληφος,ε, ὁ ὁ Οὗ] τταῖς» ζο αἱ. Πγοπηογαθ}}ἰς ϊος ΟὈ ΟΠ νη 

αἰςουάϊτως, 
«Ανεπιλόγιςον, Η εἰν εἶν, τὸ αὐ διὰ λογισμξ σιωις ὠμῆνον. 
᾿Αννπιλογίςωςν! ηςοηΠ ἀεγατὲ τη ΑχιοοῖοΡΙαι. 
Αἰνεπιμέλυντος,κ, δ ἰησυγίο ἤις, αι 0 Πα τ ςαγα πὶ μαδοτ. 
Αγεπίμικῖος κνὸ κἰ καὶ αὖ ὁπχηὶ ἰς ἐσηέξιις ςοπηπτογοϊονγηςογας,ΠὉ ρετ- 
᾿ κκἰχτυςνἱοίζοτ. Πὰς. οαΡ.136. ἀν επί μμκῖος ἑιπεερίας, (οτάοιαν ἢ} ἢ} 

πιάδευὺς Δἀπιίχταηι. ἀνεπίμεικῖος ὁ πόλεμος »εΧιΓο πη ἰς οὐϊης Ὁ. [ὺ- 
᾿{δερτιηι. ἐν επίμικῖος ανορώπων, ἰηος 1 δ) 1ς, Ππροταλίχτας Βοπν εἰσ 
υς Ὀἰοἴτυτ τίν, αι δβοτνυν ζαὴν ὀχίογὶς ΠΟ. σχέγοοῖ. 

᾿Ἰοίξρδιις οοητγα Αρρίοη,οτιον ἢ τῷ μὴ γινώσκειν ταληϑὲς τὸ λίαν αγε- 
πίμικῖογ. 

ὑνεπίκιονος, ουγδ ἡ ἡ γῇ οη ρατηγάποης » ηθῃ ἀμταδ ]ς. ΡΊΙατατοιἀς [1Ὁ. 
εάυς. 

Αἰοεπινόντος ,ὠσιιύετος ἱΠοΟη ἢ ἀογάτιις, πιργουϊ ας, ηςορ τἀ }}}ς. 
Αὐνεπινόγτον,]υοα πηςητο σους Ρὶ ποη ροτεξ, ιοὰ ςοπιμλϊο οὶ ΠΟ 
ΓΟ ροἬιπτιις. ἀνεννόντον οτίδ αν ἀρυὰ Πιοηγ ἴα πη. 
Αἰνεπέξεςορνν, ὁ καὶ ἡ ἰπηρεῖξξξυς ἀοἰΔηάο. ΕἸ ςο ἀ. Μὲ 3). δόμον ποιων «᾽- 

γεπίξεςου χρταλείσ ει ἷ. ἀτελῆ χὶ ἀκόσμητον, 
Ανεπίπλας -ς ον» ὁ χὐ ὐνη0} 14 Ππηυ]ατίους Κιζατας. 
Ανεπίπλιακῖος αν ὁ αὶ αὶ ν Ἰάςπι 4ιοὰ ας πὶ ποαιο ἱπογοραζ Ἔγγάητοπι, 

ἀμεμπῆος ἱττορτο οηίας. : 
Ανεπισλυξία, Γἀπηηηα ΠΙσοητία. 
Αρεπίῤῥεκῖος ἀϑυτος, ργοΐληας; Ηεποάυς, Μὲ σ᾽ ἀτὸ χυτροπόδων ἀνε- 

᾿ς πιῤῥέκ)ωῦ ἀνελόντα Εϑλειν » ἰὰ εἴξ, ἐφ᾽ ᾧ ϑυσίαν ἐκ ἐποίηστιν : ἃ ῥέζω, Ιὰ 
Ἃ εἰ, ϑύω. 

Αὐεπισήμαντος, ΠΟῸ ΠοΙΑΡ ]ῖς,, Πα ἢ]ΠΟ ποιαθ 1Π1ς ἐπ! οἶον Ἰηἀ  τγοτας,» 
ἣϊ ῬΊτη.ΡΟΙγ Ὁ χτ' σίω εῷῦ τὰ τὸ τί) ἀγλίω πὐεκιζολίω) αἰγεπισάμαντος, γα- 
᾿ ̓ Μέτας δὲ Παδ τις Πμ}1α ποτὰ ἐπεῖρ ας δέ οὐ ογα δ Πς, ΘΟ δγυδθ - 

ο΄ Πὴς οτίαπι Ρ] η. ἀνεπεσίμαντος οτἰα πὴ ἱησίοτίμς», ὃς οὐίσυτυς͵ ἀκλεὺς, 
ἣν ἄδοξος, ΟἶνὉ. ἐκ αἰ ξιον ἀνεπισήήμαντον ποιρκλεπεῖν τὸν ἀσώράζαν ἀγόρα 
ν ἀγαϑὺν γῆού μῆνον. 
᾿Αιυιπίσκετῆος, ἸηδρηΠάοτγατιις, ἱπεχρ! σάτυς» ΧΕΠΟΡΆ ἐδὲν ἐάν ἀνεπί- 

 σκεπ]ον:νηάς ϊ 
γεπισκ πω ςἱποχρίοτατὲ, ἱηςοη  ἀοταιέ. 

ἰγεπις ά 8 κυτος, ἰτη πιιηἷς Ὁ μοίρ τς ργαεηάίς Ἔχογοίεϊ ἴπτγαη- 
ἄτα, γεὶ ρεϊηςιρὶς ςοπΊπο θᾶτιι!ν τα ϑιμὸν μὴ δὲχ “ μῆνος ἧἴτοι ἐγζαρείδυ. 
Ομἱι ςορίατί] ὃς Ῥάτγοοϊιϊ ἔτσι πτυπετε ποι} Οὐ σίτοτ. ΡΟΙγ ὃ. 
συγχωρεῖν τὸν βασιλέα φίλιπ'πον ϑεισίοις, ἀφραρήτες. ἀφορρλογήτοις,αγε- 

᾿ς σιξαϑμόύτο;ς. 514. οτιλι ἐΧροηΐτ σα ϑ'μφὶ μὴ δὲχουάμες, τάτεςι ζὺ- 
ςατεμῆψες. ᾿ 

Ανεπις τητος,ε, ὁ ἰηςυτοάίτις ἱποδίεγυλτις, ἀφύλακος, ἀνεπίσκοπος, 
ααϊΐ ἥης σαγάτοτς οεἴξ, 

Αὐνεπίςατος»ἱποοσηίτις, ΠΟ ίδγα Ὁ 1115. Οἱ γΟἱυς:παννυρικώτερρν δε- 
3γε τὰ χ᾽ αὐχίω), ἀνεπίς στον κὶ δυσέντευκῖον αὐτὸν πῆπᾳ σκϑυάζων τοῖς 
α:ὶ τίω αὐλίωὴς, [εἰ ρίπι σοπηράγδας ἱποοραίτιιπι δέ ἰθαςςς ππι. 
δις Ψ ΓΘ] ἀς ΡΟΪνρΒοιπο : Νες να Εις ς, πες ἀέξει ΔΒ 11|ς 
ὙΠ} , ργορυϊὲ ἀνεπίσατος οἵ (αἱ Δηΐπη πὶ που ΔΠ: ΠῚ ά Εγς  ΠΊ015» 
4υϊ Ὠμ}|ὰ δηϊπιλάποεγῆοθης σοηῇβεγάτιτ. Ετ ἀνεπιςασία. [ἢ ςοηῇ- 
ἀετγαητῖα, ἱπσοριταητία, ντγυπιαιις αὖ ἐφύσα μαι πιξοτοη δἀμιροο 
τα δἰ ἰχαϊᾷ ΡΊατο ἴῃ Αχίοςβο. 

Ανεσιςατως "Ὡ0]14 οδίδγιδτίοης ὃς ςοσηϊτίοης » ἥης ἀπ πηδάυοτ- 
᾿ς ἤρης, αγῷ δβμςασίας. ἐκ ἄξιον ὠἀνεπισάπως οἰδλδιραμεῖν αἰεὶ ΤΠ ποι- 

 οὐπων,δυϊά. 
᾿Ανεπιςημονέςερρςν»ε, ὁ »ἰηΔοξεϊοτ,ίποτς ἀ δ ΠΠοτ. 
᾿Απεπιςυμόνως, Ἰοἰςίςητοτ, ἱπτρετίτὲ, Ρλτο ἀς μεσίδ: 
Αἰνεπις:μοσυυληγηφ να ἱσαοταυτία, ἱπυρετγί τ, οι οῃτί, ΟἰδςγΡίατο ἱ. 

ἀς Κερυθ.ςαἱ ορροηίτυτ ὅδης ἡμη. 
Αὐεπις ἡμῶν, ονος ὃ κὶ ,10 ἀθέξιις, "σι πατα59πίσίας, ἱπηροτίτας με ὅδης’- 
τς μῆνος, ΧοΠΟΡΒ. ἀνεπιστήμονες γῆες, ΠΑ ες αὖ ἱπηρ οτιτίς της, Τ μα 

᾿ ογά. ἀγεπιςῆ μον ἐδὲν ἐάν, Ρ]Δτοηὶ εξ, αἰ 81] τε! ποιεῖς Ἰθοχοτγοῖτα- 
τυ πη. π18}} τη οίτιι πῦ,π}}}4 ἐχογοϊτατίφης σαϊτατῃ: 

Ανεπίςρεπῖος, 5γη.ὁ μὴ ὑποςρέφων, Η εἰνςἢ. 4υΐϊ πο ςοημοτγτίταγ ααὶ 
Γ᾽ 0Ὼ πη ΓΑΓΙΓ. ἐγεπιςρέπηως μετανοεῖν Βυά. 

᾿ Ἀνεπιςρετῆὶ, ἤπς τεάίτυ, ἀνεπεςρ ἐπῆεῖν, τὸ μιὰ ϑαςρύφεδι,, ὨσῺ ἐοπαεττὶ: 
γος 

Αὐεπιςρεφὴξ, (δευτυς. εἰγεπιςρεφὴς δ ἀνθρωπίνων, ποη συαγαῆς τος ἣπ- 
τηλῆλς, πο ΧΟτΔὈ1]15, 41 πγμταγὶ ῃςίςιτ » 4αι Ποη βοξζίτογ δὰ νο- 
ηἰδηναρυὰ [τίη ΜΑτιγτ. τ 

Αγεπίφροφος, σμελὲς,, καὶ κὴ ἔχων δθπςροφίω καὶ ϑιμέλειθρ » Ἰηςατγίοἰως, 
Θεί!τας. 

Αἰνεπιςρόφως αφχων, ἐστεσὶα ἱπηρεγδης. ἀριιὰ ΕΠ εγοά. ἐς ἃ δἱἱᾶς ἐνεπι- 
φρόφως Πρσηνῆςαι ἰάξπῃ φαοά ἐμεταςρέπηας τοτε σογ ΠῚ 401 ποῃ 

Ἐληςρέφενται πος ζατᾶης γε Βμιὶ. ἀιιοαιις ανεπησᾳύφως ἔχων αἴΐοττ 
ὍΓΟ ἀμέλως. 

᾿ Αὐεπίχετος ὁρμὴν οβἕγαπδτις ἱπηρετας, εἰχα τάκ έτος. [ἢ Μετηδοηί» Ε- 
«ἰορίς, δεινὴ τις χ᾽ ἐἰνεπίγατος (δὲ αῤμῥρίοις ἐπίχαν ποπή, 

Ι 

χυπϑος τοῖς τρόποις, ἰγγορτε πο υΐος πιοῦν δ επίλνπῖος εἰμί σοι, ΠΟ 

μ ΕἸ 
Ἂν» 

ΑΝ ἧς ἫΝ 
Αὐγετπ ταχτος, ἰΠἰ μ{πι 4] ἰαυϊά ἀρῆς, ἰπυϊέτυς,οτιῖς, ΤπυςΥ ἃ. ἀνεπίτα- 

χῖος πτῶσιν ἐς Ὑὶ δίωταν οξεσίά, κι αὐτεξώσνες βιωτη τοῖς δῶσι, 
Αὐεπήτατος, Χροῖς τοιςρτοο 5) 60 τοτοηαϊ ΠΟὴ ροτείϊ, 

Ανεέπετε χγήτως »"Παττιῇ ς α Πτογιπου σοηίαϊτὸ ἃς οχ ἱπάυϊξτία. 
Ανεπετ δ οος γα, δ, ὨᾺ  ἴςνοῖγγα ν ἢ Πὰς ἀττὶς φἀπιϊοϊουΐατα, ἰθςοσηΐηος 

ἀντ, ΔΗἸςηταη εις, ἀνεπεσή δ ειος σεωώοικυς, ῬΙΔιο ἐς [ςσῚ δ. ἱπερτυς 
δὰ Ἰνη γαθαμη σου! υοτὰ ἀνηςη, ανεπισόδειοι βρώσεις , Ιου κι μδδ' 
ερυΐαιν υδο ἀνεπεταδείως ἔχων βατααι δὰ αἰυθυς5 οὐφιράυπι άο 
σὰς τὸ αἰνεπττήδειον, μα διὶς. Σ ας 

Αἰνεπιτηδυυτυς γεμιλ τητος» ΠΟῺ ἀσζαγάτιις, ἐγέπητ ήδευπος βάδισις, ἴῃ“ 
ςοπγροιτω της Πὰς, ΟΠ γγίοτκ.ἐπανχιβοια! ς, 

Αἰγεπιτὴδ δύπ ὡς ῃι} 0 {τ ἀϊον ἢ εχ ςοϊηροίῖτο» Ὠοη ζοιπροιτὸ ὅς 
ἐς ἱμαυτεία ἰσαῇς λα τις ρ Πρ δυτοῖ, ἀμολῶς. 

Αγεπετίμητος ἰΓΓ ΡΥ ΘΗ Ω Ὁ ς»ΠΟΩ χῃςτοραράιις. 
Ανεπήχροποςγιατογίθας σατο Ὸς. ς 

Ανεπίφατος,α ὁ κα να, ἀιΠπγαίατιις, Ὁ ἀτη:1}.}1.... σαρ.τ, ογατῖο τους 
λ ἃς ἰϊὸς οἰϊεητατ σης »πηο ἀςοἰϊα, ἤηα ν]]ο τι οις. ἀωρρσδίκητος} 
ἀμωγάς» Ἡ εἰν οἢ. 
Αἰνεπιφάτως,εχϊη ρεγατὸ, ἱπορίπαητοτ,διοτ.ἱηορ  πατὸ, 1. ὅς ἱπορίσ 

παιὲιγορεητὸ Ιςοτοι νἀ ωρρσδοκήσως. οἰ ωνγως καταμόνας, ἐγ ειλαμδνος 
ἀνεπιφαίτας ἐντὺχεῖν τῳ βασιλ εἰ κ' αἰά δριρ αἰ τίω) δαφοχίώ, ϑυϊά. κ ἀφ- 
ϑόνως. ἰΔτοίτετ. 

Αγεπίφϑυν(δ'.εγὁ κἰ ἡγαῦ Ἰηυ]άἀϊὰ αἰ ἰσηις, πο ἱπυϊἀϊοίως, αἰ. ψ0γ»ςγα ὦ - 
μητος )αιτ οαἱ ἠοα ἱπυϊάστα, αἰ μέ. τὸ αὐεπίφϑονον, πα! άτπ ναςυϊσ 
τας, δευοπο ςητί, Ρ]υταγοῖν, πὶ Ῥ ογὶ οἷς, αὐεπίφϑονος ἔπωνυμία., σο5 
Θποηςι ΠΟ η Δι ΟἱὮ ΠῚ. αὐε πίρϑονον 4] ἀςθεῖ οὐτοῖς ἰημ!ἀϊ, 
4ιοά πο εξ ν"τίο νογιςπάσην. Ὑ Βυσνγα.}Πδτο 1. πέσε 3 αἰεπίφϑος, 
γον πεὶ ξυμφέροντα Τ᾽" μεγίς ων πέρα κινδιωύων 4 τί ϑεῶν. ὃς 19. αὐεπίφϑο- 
νον ὃ, ὅσοι ὥαπερ κ᾽ ἡμεῖς ὧπ᾽ ἀϑίιναίων ὅθπβελϑυόμεϑαι, μὴ ἕγκωνας μό- 
γεν, αἰχλαὶ ἡ βαρίαῤφοις οροσλαζέντας διασωθί αι. ςπγο ἢ ἀς Οοτοα. 
ὅσω γάρ μοι αἰεὶ ἐμαυτῷ χέγντι, αὐἐπιφϑονώτατον εἰπεῖν. 

Ανεπεφϑόνως»ἵἵπο τη] ά τα, Ποῖα χημ! ἀτο[ ἃ, Δα αγαἱτρπέ. ΡΙτ. πα Ο2- 
1}}}]}. αὐεπηφϑόνως ἤχει. Πης πα ἀϊα ᾿πηρογαῖ: 

Ανεπιχαδίω, Ἡ εἰγε]ν ἐκέτι χωρριώ, 
Ανεπεχείρητος, "ηΠιρεγαῦ εἰ 15»"Δοςοῖϊας, ας Πν σοπαζη π0}]ο Αδαμ 2- 

τὶς αὐεπαξέλάυτος, ἱπτο πτάτας. ΡΙ υζατς ἢ. Π10.αδεὶ ἀὐργησίας, ϑὺυμῳῷ 3 ἃ - 
δικῖον εδὲν, ἐσ) αὔεπιχ εἰρητον, η1}}}} τα ξιι τη, ὃς ατθ}} Ἰητεσταζωηι. 

Αὐεπύψι- 4: ηοη γιάοτ γε] ἤοη γιἀδτυτί που τς, αϑεώροτος. 

Ανεποπῆθυτος, ἀἸςαἰραταγνουΐ ἰὰς ἡση εἴας ἰρεξξατε σεὶ μυς ἡριὰ, Ηγρε- 
τ ἀ ϑϑι1ά. 

Αὐξέπηα μαι, αἰεπηερώϑιω; ΞορΒοεῖες. 

Αγεπῆαιυάη , ΤουἹοὰ γε] Αἰτὶοὸ ριο αὐαπεπῆα μῆύη, ἢος διτετα ρὲτ ἴγη-: 
ζορει ρτο ἰαπεέπετασιόζη; 110 ἃ εἰ αὐφωγμήνη; Η εἴγε. 

Αἰὐνεπῆὀημα οἱσαα τ Βυά οεῖσοτ ἴρε, ὃς Δηῖταο ἀρὰ Η τοί. 
Αἰνεπῆφμίω, υἷ αὐίπδαρια!. ἘνζΑτῃ. ἐχ ϑορμοοὶς ςἴτας πὐρεχαρης δ᾽ αὐε-- 

ππόμίων γυΐ σαιας εἀϊτίοηςς μα ξης αὐεηηάμαν. ᾿ 
Αἰνέπ)αμμαι,ἰ ροί ΟυοἰδΔιι}» 
Αἰνέρας(Θ-,»)ὸ κ᾽ ἡφιλοα πη αδ 119» ἸΠ 0 τς, πα στάτας, Πςα τίη ΠΊ ἀπηλΠ- 

ἀυενανέραςον τοῖς πολλοῖς χρῖ μα; τας 4η1 γα] σὰς Ποτγοατ; ὙΊΡῚ]. 
πᾶ πγαθ}}}ς κὶ ὦ μὴ ἐρων»κὴ ὁ μὴ ἐρά υδυ Θς 

Αὐγεργάζομα,»τη οἰτοτνεξῆςοιο. 
ΑἸνέργαξ Θο,ς; ὁ καὶ ἠ,ἱεἰαθογάτας, πσοΐτας, ηξεξτας, τ ἀϊς, πὖ ἔλδτος 

αξιας. Πυςσιαῃ γί ἀνιὺς ἄστών αἴ ργαξον. 
Αἰνερεϑέζομαι; ἃς αἰερεϑίζω,ἠΐησο, ς π) Δοςυατίαο, ἰγγίτο, τα πιαΐταοτ. 
αὐερεϑιόϑ ζω αἱ πἰ αῤχαῖας αετῆς εχοϊτατὶ δὰ ργἠζτίΔπ| γίττατς Χ πος 

Αὐγέρεικῖος ὰς Αὐ γέρεκῖος; ἀἸοτογ ὁ μη ἐρεικὶ ὃς τὸς ἠρειγυῖλ 9. ηἱ ἔτε - 
ἰὰς ξαξτάϊσιε ποῦ εἰζι πηοἱα πὶ πηίγιιπη δὰς ρ πιο. ἀρυὰ ΗἸρΡρο. 
«δεὶ πα ϑῶν εἰ οτίλπ) αὐέρεκῖος αὗτός 5 αἱ ηἸηγίτᾶ εἰζ εχ τγέτιςο ἴσα 
Καπιςητο αὐερείκτω:ἐχροηΐτυν οτίαμα ποι γί σγατως 4.1 ογιγαγὶ 
πδαυτ. 

Αἰνερέπηομιι ὃς αὐερείπθομαιῬτο ξοττὶρίο» Αρο!ου.:. Αγσοη. δ γε ϑραΐς- 
κι. βορέης αὐερεί ψατο," ἐφήρπασε; ὅς [ν8.2.τίυ γ᾽ ανεβειψοἰυάνοςτς Εἰς 
Ἰἰοά τη ΤΆ ςοσ. ΑἸνερεπῆο δέν ΕἸς γ ςἢι, χωριζουβόν,ιτςτὴ αὐαλίσενσα, 
40 [ξοἰὰ ἱηξγα αὐηρέπηεῶς μασ ει πγὰς εχ ἐοάςιη. 

Αὐεῤδυγὼ;εγιἐϊο,ξηγῖττο. 
Αἰνερειιναίομω Κὸ αὐερειωμαίω;ἱηυο[Εἶσο,ἰηἀςηἸοτδς αὐερθύγρ μαι Αρο]ίοη. 

3. αλεῤθύγεται εἰς ἄλα βάνιων 2 ἰηδιϊς τ πιλῖς ν τὰ εἰἰ,, χρταῤῥει καὶ 
ζάισι, 

Αἰνερίωγώ, ἰ4ε πη φαο ἀ αὐέῤρμαι ἴδιαι ΑὙερώτείω; Η οἰγοἢ.. Ἐπὶ πα αὐῤῥύμεϑοες 
(ᾳιοά {]Π τὰς αὐνρέω εἰὲ ργςτι ροτγί ρ4!.) Πἴοττ ρτο ἡρῶτάϑημῆν τητοτς 
τοσατὶ Τὰ πτιε;α] Ιοα1 τάς ΠῚ οἷς αυοὰ αἰάγῥδέω : γηάς ἀρῃὰ ϑυϊά. 
αἰείρηκε τὸν χρησμὸν. 

αἰνερίκ]ων,Ὡσοηςιζογα πη δια σοί πων, ερά ΗἸΡΡΟοτ, 
Αὐεράνας"Θ.,κ, ὁ, μαλακὸς, οἴ γ»»Θ-»,1.ἸηςΑρτΓΙ βοάτμς:ρτορτίὲ ἀς ἤςυ, σα 
οι δἀπιἐτί ἰαπὶ ἐρινοὺς μος οἰ» οαρτῆςί Εέξας,ντ αὐ πγαξωτῖτα- 
τςην ρετιδηΐατ, ΤἈΘορΒγαίξ. ΠΡ.Ζ.σαρῖτς 13. ἀς ςλυϊῆς ρἰαπταγά τη, 
αἰπείναςα σύκα ἤςας που σαργιῆςαιξ. [ἄς αν ἈΠἶοτ, 0.2. σαρον τ. 
ἐφινασιάμῳ ορροῃε αὐερίνα σον. Ῥγουςτδιο αἰαὶ (ο] ες ἴῃ Ἰηυτ!ςπι, 
δὲ ἃ 4ιο "181 ἔτυσις ἐχροόταηάμπι ἥττὰς αιίο Εταίάγας, ει} 8) 
δ ἅπερ αὖ καίζωσι μὴ διακκτεχύντων. 

Αἰνερμάτισιθογν, ὁ καὶ αἰφαρυἀ ΟΠ τΥ ΟΝ, αὐέρ μκρό τήρτον πλιοῖον, δες. αὐερ (οί τις 
φ- 9' γλώπα,οιηαιᾶπι ἢ ΠΕ πη ξιοῖςῃς ᾿ἰηυα. αὐερμρίτιςΘ.. αἰφήρι- 
τοὶ, ἄοπλίθ-, ἀπ ασείλ ϑυτος, ἐντόφοαχ! 95, αὐ εςρό τις Θ- γῦς, Ὠλιμςηοα 
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. (ἀτἰς[αδατγαταν κήφη σοι ἐρῥας. Ἐ εἰν οἷ, 51ς Ἰεσεπά. 
Βινερμίω δυτοςοἱ Ἐφ βολς. : ὶ 
Ανέρρμαγἐπτοίγοσον εροηυ μι ἀμοῦυς δοσυίατοντ ἀρὰ [μἀτῖπος, 

τόσο τε [ςπτοητίαπι. 
Ανερπύζω,μ ὑσακ΄αῦτερο- ὍΣ ΞΡῸΣ 
δνέρπω,μυψω,π ρα, [αγίαπι ἔεγρο ἔειι γερο, αγερπύζω. Ατατι!5, τείχη εἰς 

νέρποντες. ΧΕ ΜΕΥ ἐν, 
Αἰνεῤῥαγη πόλεμος Ἔγαρίς ΒΕ τ αὐ: ν τάς αὐαῤῥηγνυμα. ἣ 

ε Αὐνεῤῥαμμῆμ Θ5,κ δ, σοηίατ ας. γατοτγίτιιι νετθι αἰαῤῥούπῆω. Ὁ ΠΣ 
Αὐγνέρσει; Εἰοἰγοιεχροηοαροιάετ)ημο ἃ οἱξ βιτατ.ιον οὐ ανείρω, 1. ἀη- 

πδέζο ΖΕ οἱϊσαιι πιαῦοιις ξογπιδιπι, τὶ φϑέρσει ὃς κέρσει ἃ φϑείρω ἃς 
κεέρσω. 

Αἰνεῤῥωγερτοίο Πιπὶ οἵδ, Ατηζος. αὐέῤῥωγε τὸ σύμο.,ος τείοΠὰ πὰ εἢ,}}Ρ, 
2.Απὐτηαἱ. σ4Ρ.13. ἀς ρι[οἰθις, Βοτοην τς ἀϊέξτιοηεπν Πρηίποα- 
το τοτος ὃς οδἰοπριπῃ, φαρίτο 7.44τ ΟΧοΣ ρΙ απ 48 ογα σϑῃῖ5 ὃς 
ςοηΐξ. 

Αἰνεῤῥωγωὼς ὁτος δ, ἀρ ΟΥτΙ 52 }ἰΔΠ5ν ράταης. αὐγεῤῥώγότα «᾿ὑμάτε γ Οὐ Γο- 
(112. 

Αὐγέῤῥωσεν,οοπιαϊαίτ: ν᾽ Ἂς αἰναῤῥωννυω, αὐέῤῥωσεν αὐτὸν ὁ ϑεὸς,ἰχῃδείτ, υ - 
γιὰ εἰνγάστιτο. 
Ανερύειν, δστονκἀ πῆ εἰν, λαμαστομεῖν ἢ πρρίχυλον ν ΑὈΪοἰηάετς, ἀφο] ]άτο,γο- 

τγογίαπι Βεξξοτο, εἰς τόνπίσω ἀνακλᾷν. 
Αὐνερύσκ(Θ-.βφτῖς ἰρςοῖος, Η εἰγοὶ. 
Αὐνέρχομαι,ρτίπγα ἰοη σαν γοάςο ον» στοά !οτ,αδοο,αίσεπάο ἀνελϑὸν ὀἐ- 

σι βήματος , σοηίςοηάξης τΡιιη4], Αγάτιις, κριοὺς ἀνερχουῆυίθε5 ἀτῖος 
αἰςεηάοηε, 

»Δἰνερωτοίω» ἰἤτοΓΓΟΡῸ, ἴξερε τοσῸ 5 ὁ πὶ ἀποῦιις ἀοσυίατ, Ατ ΟΡ. ἴα 
Ῥίατο μηδὸν ταυτίω γ᾽ ἀνερώταφίηδης 4ι1ἀς πὶ η1}}}] Τητεττορ 65. 
Αὐγερωπιζω, ἰ 6 πη: 5.14... 7 Εἰθο!Ιἀο πὶ ςοπιίοιπὶ ὠνηρώτιζεν ργῸ ἀννρώ- 

«τα νἱυγράτε τοίζατυτγ. 
Αὐνεώίων, ΕἸ οἰ γ οἰ ἀβξοττ ρτὸ μηκέτι ἐϑνομήψων. 
Αὐγεϑίω,ςχεφο,ογοίο. Η!ρροοτ ἰπιτίο 1|0..4.Ἐρί ἄδαι. οἵα τοὺ ἀγεῶνιό- 

ψῆνα κἡ βλεννώδεα 484} 14 ἔχης οἐοάδπτία δέ πιαςοίὰ. 

Αἰνεσία,[Πδττας, ᾿Ππ ΡΠ ἴτας, } σα ητία,εὔγεσις ἀδεια. 

Αἰγεσισγεως.Ἰατειάτιπα ἀοοἰρίτιτ ἴπ σοηὰ ράττεπ ρτῦ εεἰϊτίοης, το- 
41 δὲ οτίοικατώπαυσις. δὲ ῥτο γε αχαΐιοης, Αἕξογιςαρ.2.4.διατα- 
ζαωῆνΘ. τὲ τῷ ἑκοαιτοντοίρχῃ πηρεῖ ὃ τὸν παύλον ἔχειν τὸ αἴνεσιν, ντ το ]4- 
χάτοτητ, [Ὠτογάμπι το: πιαἰαπη ράττεπι ργο [᾿σεητια ὅς ἡπησιο ά!σᾷ 
1|θετγατενο αἩΠΠῸ 2] ο τος, ἀ ΠΟΙ ατῖο, Βυά. σπίθες. ΑἹ1- 
4παπάο ἰρατίμπι, 41] το. ἀνέσει ῬΊατο σπεδίωὐ ορροῃϊξ ἀς 1 εσὶ- 
Ῥιι5:4] ἂν οἱ ορροπίτιιν ὅβέτεισες. ἄνεσις ΤἾΜ᾽ χρεῶν, ατὶα αἰϊοπὶς τε πηι 
110:Ρ]αξαγς τη ΡῸΒ]. ἐνεσιςν ἀμ! το. Ὀτοίςοτ. "Ρ.4.ςρ. ὅς. ἔστιν ὁ 
εδὼ ἐκ πὰ γλαυκί ες κροκέζων ἐν τῇ ἀνέσει. 4] φαιοιο βισάτιιγν1ι ἀ11ι- 
τιοης στοοι τεξογι σοί γᾷ. ἄνεσις Ὁ γοιυαμκών, δ καὶ «ἰδὲ τεὶς γιωνώκας» 
τῇ γα] γος ἰηἀ] σοητίαν Α τ τος. Ῥο ττ,οἴνεσες οἶδ ἁμαρτωμοίπων. 

᾿Ανέσσερρεγκ» δ νοἴρογα σατο Ὠ δ. νέασερος ἡ μέοᾳ, ΝαΖαυ2. 
Αἰὐνέσυρίαττεχιτ, Π τἀ 1. τοῖσι σ᾽ ἀνέςτη κοίλ χας, τονητοτ τος γοέξιις “τετῖτ. 

ὅἃζ ἀγέςαν ΡΓῸ νέςτηστιν}} 0 1ἀξ 1. πτέντες ἀνέ ταν οἷξ ἐδέων. 

Δινεςήκειν, Ππττοχογδαι, ἰἄτγοχὶ. ΑὙΠΤΟρ ἢ. ̓ῃ ΡΊατο ἀνεςήκει βλέπων ὁ 
πλούτιΘ- ἐχαγγοχὶς νἱάσησο 

Αἰνεςηκό τες οἱ Ἔτεξξ!. 
Ανέςυσει, χὰ ἰξἀιτίοη πὶ Δὰϊ οριις 4 [4504 {0]ΠἸ οἴταυ!, ΑὐἩ Ἐπ 4. Ραπας. 

σικυωνάοις μϑὲ ἀνέφηστιν. ὈΙ ΟἸΤῸΤ ἀἰνείστηστι σῶτον ὅηὴ ἐργν δζεινε ςίω ἐϊὰὼ 
δὴ πῶτο ανέςησε, ἀςροία! τνγεπγοιτ, ἤγειρεγώνείςατον ἐποίησε. 

᾿Ἀνέςθο ως ἀοπιο, αἰ σμὰς ἃ ἔχ πγ}]} 14, ράσρεῖ, σα ΩἸ81] ας ιατη 
εἴ, ἃς Ἰυφογεῖς νασάτιισ [δ 4 Ἰδιις: ιιαῇ ἐςίαν μὴ ἐ χων, αὔοικος, Γιαοία. 
μὴ ἰἰοικοι, μὴ σ᾽ ἀνέςτοι δῆ ϑεν ὦσε Αὐ ζοντο, ΡΟ τς οἴταῖ εχ Ηοτης- 
το ἀφρήτωρ., οἱ ϑέμες-(Θ-,αγες (Ὁ, ὅζο, 

Αἰννεςραμυῖνα, "ογταγθατα, ρα Ηἱρροογ. Ὀοἴταν δατοπλ ἀς νγίηὶς. 
Αγεςραμυδνως ἰηὐοτἐνργαροίζειὰ, 
Αἰὐνεσφηλεοτοα χίτοι Αἰ ετ: 
Αἰνετοίζομμαι, μι σομαιγτοΓα ΘΟ Γ. 
᾿Ανεταζωγεχαπιηο, Αἰ μη}. 

Ανέταιορς γα». 41 Πα ]Πος μάθοῖ ἀπιῖσος», ρτορτιὲ οάγεης ἰοάδί δα», 
ΡΙυταγςῖ. 

᾿Ανετείῃσι; ΕἸ εἰν ΟΒ Δἤξογι ρτο πόρπαις καὶ φίλαις. 
Ανετέίθ-, το πιϊτίθ ἀπ59]ΑΧαπ εις. 

Δινετερφίωτιθο,κ, ὁ χὰ ἀ,4.1παἰ ταγα 111ς: ἴῃ αἰ 'δπὶ ἄτας αἰ ἴλπι ἰρ ες ε ΠῚ 
τ ζοπαογοηις ἐπι πγατα"! ἴς, Αὐίτοι.ἀς πλιπάο (άρ.1. 
λγετικὲς οὐ, ἐς ν᾽ πὴ Παρ οης τα πιϊττοπά!, οί πβης εἴτα πη τε πλϊ ΠΟ πο] 

ἱπάϊοδης αὐετιχο ὅγπῤῥήμῳτα. 
Αὐνέτλίω, Ι πε ϊγύσ ἔμεινα. 

λνέτοιμος ,ἱπηράτατιι5. 
Δ νετος 60. σι! ρίαπι αἰ σατιιςγανειυθύιΘ-. ϑεῳ: τινε. Ττε τ] γε τα Πιις, ἵπ4ο- 

ταΐτυς, Δα] σεης, οοΠλης,Ζιΐοτας, δ ατῖντ αὔετος γῆ» οὐ ΟΡΡΟηΪ- 
τοισ σιωτον Θ.. οὐδῷ τὸ ἵν κα ἀφίημι ,ἑτὸς καὶ αὔετος. κ᾽ ἄφετος» ΕτνΠηοΪ. 
αἴετος εἰξουσία.. αἰἤο!ατα 1Ἰσςητία,, Ηοτοάος. ἀς πλιτῖθιις (Ὁ 
Οοπιγηοάο. ' 
Αϑέτως, [Ὁ] τὲ, Ἰαχὸ ἴτο πη γε πλΠΠὰ ἃς Πσεητετ. 
Αὐὐδυ,ἴτης ἀρ αιονρτατογ,οἶτγα, Θθηῖτ. Ροϊτροηίταν αἰ ἰχιαπάο ςαῇ- 

᾿Βυι»ουῖαπη ἀρι Οτγτατογόσιντ ὧν αὐόυ, τς 4υΐθι5. αὐδὺ τῷ ρα ήειν; 
ξαξεὶς ῬΤΘΟΙἃ να νοττίς Οο]Ππς. αὐ ἐὺ ἥδ᾽ μέτρων ργοίαϊοα ογάτιοπο, 
αἴθο εἰς τῇ ερύ γωγγεχοορτις Αἰ, αὐόν αἰ ἀπίαργαμ!] ι  μῖςηις οαιμᾷ, 

ΔΝ 
αἷδὺ πὶ ωεὸς αἴδρα ὁμιλίας οἶττα 116 ΠΔ οο ἢ στο ιη,. : 

Αὐνδιάζεινοδυοιώζειν,αὐατον ΨΊ:σῚ]. οᾶΓΘ» Βασςθο Πν ΠῚ ΠΕΠῚ οἀπεγι, 
Ῥιομγῆως Ῥοετα οἷς κεῖνον χγὶ χεῖρον αὐδυαίζεσι γιωνώκετοσυ σα ςὖὄρε- 
ταϊηδοτο Νοποιβμυςιπόλῳ ὥσπερ ἴσμῷν αὐάνάξζοντες ἰωῦ91. “οἰ οἰνγαι" 
τας. Γοτὰ δοσιίατ. τα Χιτ,ἀιοοης, χείστον αὐδυά ζων γεκυόοσουν, Οἰ1Άι)-- 
ἀο οεἰεῦταης ὅς ἰαιάκης. 

Αὐνόυϑε,(ξογ τε, ἰὸ ράτατὶ π1. ͵ 

Αἰὐδύϑετος κγ7 20 Ὁ ἀΡτΕΣ ΠΟ ΡτΕς, ΠΟΙ (Ο ΠῚ ΠΊΟά τις, ἤχους ιν, Αἴοτ. 
Τρ.27.. αγόν ϑέσι ἢ πὲ λιμόμθ- ιἕσταξχοντος πυρὸς αἰδρχειμασίαν, Ομ πὰ 
ἀΡΡοΥττις ρογῖις ΠΟ οἷος δὰ ΠΥ θαγηδηάυμη. 

ΑἸνδυσυνία ας, ἡ. ἀγπαπηΐτας ἃ τοἀἀςοάά γάτιθης. ᾿ 
Αὐγδύϑιωωθγα ὁ καὶ ἧς ρει τίπηα ἰοη σα πε ροσμα,ογί ππῖης σάγθης, πῦ., 

ΟὈποχιμ5»ποχὰ (Ο] ατας» ἔδει 411 τη ΤΠ 4] οἰ μΠΊ νοσαγὶ πους, Τ ὰσ 
ογάτάος,, αὐδύδυυὸν κρύα σιν εἴ χω 9 πηοας Δι! ςαΪτατ!Οἢἷς γατΙ ΟΠ ΠῚ 
τοάάοτα ἤθη ἀοῦςοο ὀὐδύϑουνα περοαγμαᾳτα, πάη ἀάτα εἴα τ οὐ ,νς 
{ ποι] ΡΑτιιογῖ5» ΠΟΩ {ἰς ΟΡ ῃοχίις ραξηκ. αὐδύϑιιυ Θ- ὅς ὀῤυπεύϑυ- 
γίϑ-, πηασηἴγατας ἀϊοϊτατγαα! σαι: ἀϊσοηαΣ ἀὰζ ἐπ αγ διῖς εἴτ αυῦ 
ἀιοαὶς πισάο οχιπχίτιγιντ 4αΐ αἰσο ττοπαπὶ ἀριι (α]]ος ἃ Ρτίη- 
αἶρε ἱπιρετγαιιθγιης. αὐδ, θυ Θ-, ἀκ ατοίκειτος. [το πὶ αὐδυ δι -. ΠΟῃ. 
ἀηςυως που ἐχαπηίπατιις ἀριά στον. 

Αὐνδυϑιάύως ἰπερα πὲ» ΗΠ ἐγπχοσοπος, ἴτοπὶ ἱτα γτ ΠΟα σοσαγὶς τεάετα 
ταιϊοποπη, ἰτοι τς γε οὐ ηχιης γαςος. 

ΑἸ γδυκῖος, ἢ ΟΡ τα 5,1: Ἐρίρτγαπγ θη ορτα δ] Ἰς, ἀραιὰ Ρ] του. ἴτε 
1ῇ ΑἸοιθ. εχ ροοτα σοι ΔΠῚ αἰξοιτατοίψας ΟΡΡοδιταγ ὄυχ ὀμ,., 

Αὐδυλαξὴς, ἐΘ-. ὁ κα ἐφὶπολατας»ιγγο σ᾽ οίας, ΠῚ ρτι5.Νάζαηζ. 
Αὐὐδύρεσις ες.“ 9 1ΠῈ ΘΠ. ΕΠ}. 
Αἰνδύρετος, 70} “ΠΟ τυ οἱ ΠΟΟΠΊΡΟΓτας, ἰγγορογτις, Πογαῖο 
Αἰνδυρίσκωγγορογίονς πι]ΠΙ!ςοτ»Ἔχοοσίτο, οι ρογίο, δά ῃιτοπί Ουΐῃς 

υοἰτισῸ, αναὶ Θγπατιῖς [Ὁ] ὰπι σαι Δαἀϊεέξο, Αἰζοτνοαρ.21. ὀὐδυρόν- 
τες μα ϑυτεὶς» πα Θητὶς ἀιΈς ΠΡ 0115. 

ΑἸγδύρισμα « ταπιοτ ἀττεγίος ρΡγσο αἴθ οχ (λυσαίης ἃς ἔρινθτα σαιίλαι 
τταΐιθης, Εἰς δατεηὶ αι πὶ ναϊηδγᾶτα ἀγτεγία ρα] }ἰς ἤθη [προγίπ - 
ἀιιοιταγ, δ (ςτρὶτ ἴτεγι πὶ βιάτεγία Ἂς γαῖ εὐ ἀοπιν Πτοίζοτ. δ. 
4.43.4 {|ς,οἴ ταπιοτ ταέζα δ]απάυς, ες ἀέπίηυς ἀϊ σεῖς ἃ Δη- 
δατης ὅς [ρεἴτα Ὁ ἀττογία δὺς ὕθηᾶ Ῥγοβηῖς. ΠΊοΐτειτ πο αὃ ἀναὶ 
κα ὄνριωειν,, ποη ἀαταπιὶ ἀπὸ οὗ νδυρξ, [τάσις πιαὶὰ νογτίταγ σηοτια- 
τἱο:ἀςόφυς ροτρογαπν ἀρ πηράΐςος (φΡ ΠἸπγὸ τορογιγας [ογῖ 
ΡῬῖα ῥΓο ἀνδύρυσμια ὃι αἰνδιρυσμιὸς, 

Ανδυρασμιος οὐδ, 41] ατατίο, ΙΔ χατίο. 
ΑἼγδυρρε»υ. ὁ καὶ ἡγεηοταϊς, ΠΟΙ ποτιοῦις, ἀε 11ς. Ατ ῖος, ἀνευρότερα νὴ 

μαλακώτερᾳ. 

Αἰγευριυΐω, μκιιιυ, ἀΙ]Δτοραπηρίϊο, ἀϊ απο, Α ἐξίυυπι. 
Αὐνδύρυσμαχτὸ,ἀττοτία; ἴειι γαίοταπι ἀπατατίο. Οα].δὲ Ραμ]. Ἐς. 
Αἰνευρυσμς,ἀι]ΑτατΙο.ΓαΧατίο. 
Αἰνευφημέω, μ.ἤσω,π υκαςἰαἰο,σιτα ἔλιιοτε τες ρῖον αἰδογὶ νος ἔογα-- 

τιοης ἐχοίρ ο. ἀνευφήμησεν, απο ητατιις εἴτ, Ἵ 
Αἰνδύχεῶδιαι » ἀσρτοοαγὶ τὰ 4118 Δητὰ [Π}05 ρτθοατὶ παλινωσδεῖν ἐν τὰ 

ὄνχῃ θ]αιο. 
Αἰνεφαΐνη, πχτίτίτο ἀρραγα τ, ρεγίρι οὸ νἱτας εἰς : ΔὉ ἀναφαήνομαι. 
Α νέφα πῆ, αἰ ψηλάφητος. 

Αἰνέφελίθι,α, ὁ καὶ ἠδ οπα δ 1115, Πσγοτ πα δ]5,ϑοπες ίσγομις, Αὐτοῦ, 
ἀς πιυῦθέο ἀνρ ἀνέφελίθ", δίς. 

Αὐγέφικτος 9 ὁ χαὶ ν 5 ἱπσογαρτε θη ΠΡ Πς,, ἱποα τα ΠΠς » χυοπι αὔε- 
αὶ ὨΘαυςας,, ἱπιρο 1115, ἱπαοοεῖδας : σαὶ Ορροπίτον ἐφικτὸς, 
1. ιιοϊαη ἐν ἑλκυώνι. ἀνέφικτος νορώποις δξὲν οὐρᾳγὸ ς9 ἴηάςος Πεππὶ οἷς 
Βοπιίηΐδας σία 3.Ἰδτο ΜΔοΒαθ. ἀγέφικτος ) ἀκατώλιαῆ δ-. ἐ- 
διώατος. 

Αγεφλέχϑυ Ω ψυχίω, σοϑαρταιίς ΔῃΐΪΠ0.. ᾽ 
Αὐἰνεφύγφοηδτας οἰ“, ἀγεφυησαν, τί Πιητταὗ ἀναφϑομαι. 
Αὐγεχαίτισε, ο!οττίτ, πηροτιατγγοςαἰς ἰτγαιτγωνεπείϑησεν Πα πιο. ἴῃ 

ΡΙΠΝΠ ρον ἄς Αἰγαχωτίζω. ιν 
Δ ΠΙΘῚ ΤἈπογ αἱ. διαὶ τὸ πίω) γνώμίω ἀνεχέγίυον γε υη ὥνα). αιυία 

οριΐοης ἀεςερτὶ εἴΐξητ. ἀνεχέγίυθ- 5 ὦπις (Θ΄... φοπτγαγιισῃ τῷ ἐς 
χεηύω. 

Αὐγέχομαις τοΐετο, ἔεγο,οδεάϊο, (υπἰποοννοῖο : νπάς ἐκ ἀνέχομωνπο-ς 
Το ὐκ ἀγακχ ομίμίθο,ηοι (ες σοπτίηςτε ροϊξης,ΠΟη ςοπηρος ὑωεχ ὅτς 
μἷωνς τοῖςι ααπ1: ἅυ ΠῚΘΏΤΗΠῚ (απγῖτ ργωροῇτίο ὃς νει 11. Α -΄ 
ἔζοιιηι σαρ. 18. Τ᾽ λόγον ἀν ἰωδεοομίω ὑμδδ., γε ρᾶγ εἴϊοτ νεῆταηις 
οααίααι ἀεξεπάογομι : γοδὶς Πποσαγγογο αν Ομ πὶ ἤσηϊῆσας τος 
υδῥω,σουϊτίαιιαν μαθ ες σοπιπηαηίτογ» Α ττιοὶ ἀςοιηατίιυ π, Ατὶστις 
Πρ δινινεφ. κα ο πθλ εἰνέ χη» λυ ἶτα πη [υξοτο, θυ ΐ.2.,ἀ Οο- 
τὐητἶν,ΟΔΡ 1. ὄφελον οἰνεί χε δέ μὲ μικρὸν ἐν ἀφρρσευηγντιηαπη το] σγαί 
1δτίς πιο ρα ρει Γάς τ δά ἘΠοΙ ΑΙ συ! σταίςς, ανέχεῶνε 5 αϑνενών, 
{δ ]ειατο τη βγπιος ξα! οἰτο,ορ τα! ατη τη]. οἰ αιλοῖιι ΔΩΔΟΠατυπολ-- 
χὰ τὰ δυο ερῆ ἀναγ," μῆνον δίς. γιατ ἀπγα ρα απν. Τάσιι ᾿θ ̓ ς π». 
εἴσ᾽ δοις οἵμω ἐἰνεῖχῃ ληργ πο ἤδη τοστεῦται «ἰἴξω πηρῴγματος, ρτᾶ: ρὰὰ- 
ἄἀογε,ριῖτο, τῆ πος πα σ ητο ΠῚ "Δ ΠῚ τά ΠῚ πλμΐτα ργατεγ τοι ΟΠ. 
σευ τ. ἀγαίο εὗς δέ μου πὶ πδεὶ τούτων φιλοσοφοιιώ τος» νος ἰητογί τη μαστοῦ 
τιςητοτ δαίςυΐτατε πὶς μτίςς ἀς τεθιι5 ΡΠ] οἱ ΟΡ Δητς πη: "δὶ, πγῖα.ς 
Εὲ αττεηάϊτο ἀνέχομαι τὸν λόγον ἀροΙρο σζοηάιτιοηςηι » ᾿οπιο ιν. 
δεἀ ρζοὸ αναζας ζομαι»ἀλτηια πὶ : ρτῸ καταφρφνώ, σφ ηἸτίμ1π), Α]1-π- 
μα 0 ἀττο!]οςντ Ὁ ἀν: ξ, κόψε δῦ ἀνακ ὀμῆν(Θ- οκίζῃ δρυὸς. ἔα 
ἀιιόγαο (]Ατο γι δἰτιιπν ροσομ τ, Α ΡΟ ]οπ, 2. Αιρομαῦς. χείρους 

αὐδχ ἃ“ 

ἔπδῃ 

Γ 



ΨΟΝ 
τ χἰαχψιυνι, τηάπας [ΠΟ]! οτος. Ῥοηίτιν οτίαπι ἐυπὶ αγεϊορίο 
 ψοῖῦι αἰτοτίας. Χοπορὶν. 67 ποΐχ ὧν αὐέχεται » {πτιηετ δοποβοιι πὶ 
ἃςοῖροις. Γαοιδα. ἴῃ Νιρσε. αὐέχονται φωναὶ ἀκίοντες δ υφυχΐ σὶν αἰϑρώ- 

ποὶς ὠριπάσεις κά εἰξ, ἀἰκίειν [ἀς εν), ὐκ αὐέχομαι ζων,οι (τίη ςΟ ν- 
γος τοῖο. αὐέχομαι ὑπ᾽ αἴνλῳ τὰ ἡ ἐυδυίθο,ντ αἰ τοι ρατόδην ἱπυρεγίο ρα - 
Τ᾽ εἰοτ. αὐέχοραι ὁρων, Πα τιηςο γιάστς, Ηογοὰ ἈΠ Πἰς, αὐ Πἰ πνα]ο.ϑορο. 

αὐξίξομαι κλύκσα, ρατίςητον αὐά αη.} υςἰδι..αὐέχεται ἡ βυλὶ χαϑ᾽ ἐ- 
συχίαν ἀκόασα, ἰὰ δ6Π Εἰς συτὶα φαϊοτὸ ἀνὰ οὴς. ἰτοπὶ οὐ πὶ ΤὩῆηιτ, 

Ἡ ὈΛΙοχ. Αρμγ θα ΡιΟῦ]. ὧκ αὐεχεται δ μοτίων καὶ φύσις ἱρεμεῖν, ΠΟῚ 
᾿ς ροτείξ αυϊείςοτο.ΠΟοτ. χὰ Ὁ ς πποπιο ΠῚ, αὐ χα τὸ ἦσον ἔχειν 5 (Ὁ τι- 
᾿πς παι μαδοτς . ἰά οἱξν {ἰς σοητεητος οο αυοά ἀασαπι οἵξ. 
ΟἸεγ ον. αὐίχομαι ὁρ ἂν τιμίω εἰς δώμονας αἰ ΠΙ πλιὸ πο πο το πὶ [νὰν 

᾿δετϊ μαπιοηις. ἈΡθτγοά.λδτο τ. ῬεοΡΊοιη. νἱ εἰκον παντὸς αὐέχεται 
ὑὐγοδχωρὶς ὕδατος, οπτηςα) Βαπιογοῖπι ρατίτγγδίς. 1 ς ΠῚ. τέλειοι 
σπἴτο ποίχειν ἐκ ὀῤε χονταις τἀ τὶ πος ποη ρατί οτος, αὐέχεδχρόνα- 
δέχεϑχο τρί έν, κα ταδὲχεῶχ, ὅσο μήμειν,ὁμαζα ς΄ ἀζε ὃχ, κα τάρρον εἶν, ὕπο- 

φρέφειν αὺς ἄγειν, 
τ χω,ςουίαγσο, ταςοτ, (υἱκίποο,ρροτγτο,οχτοπάσ,ε οο, ἀνυψω, 
γιρο,ἐχτο ϊο, ἐπιίποο,]αΐς τς ΠΣ [αρεον ργοΐίθοο, ἀνέχω πῇ φο- 
᾿γάϊειν, το ρετο ἃ σαλἀϊδυς ἀνέχειν δηὴ τἶ φελλών ἑαυτὰ ρμεηα ἔς 

{εἰξ ἀς (υδετίθας. ἀνέοχε τίω χλαμύδα «ρὸ τ΄ ὄψεως ἀν, Γαδ] ατὰ πη 
δὰ εἷυς ξιοῖςπι ορροίαϊτ ςἸαπνν ἀςπα ν ΡΊαται ἢ ἴῃ Ρ εεῖς. ἀνέχει 
χὄρτου ἐγκαλίσα, ρτατξεγτ ποτὸς ξαίοἰσυϊυιη. Πάδον ἵπ ΤῊ ςΓΙτοπὶ 

᾿ς πιμῶ πόποτο, οοἷο. Εὐτὶριᾷ. ἴη Ηεςαθα. τ μαντιπόλν βακχης ἀνέ- 
χαν λέκτρα, νατῖς τμλίασνος γεπογαης, βιτίἀιοα: τα] απηῖς τά Βοηο- 
τὶς ἰαγσίτυς. ΑἸ εχαηά. ΑΡΒγοὰ.}.2. ΡΥ δ], χαΐμνει καὶ διυύαμες ἀνέ χεστε 
«ϑς τὸ ἄτω τὸ βάρος τῷ σώματος, [Ἐπ πςὴς ὃς εἴξεγεας [γπι, ΡΓο 
ἐνατείτω ἘΟη1. 1144. α΄ χ εἴξας αγαχὼν, πηᾶθτις ἀτιοἸ σης. Αὐνέχειν, 
σώζειν, βας ἀζειν,ὐ ψοιιῦ, ἐαῆρκ εἰ ὥτ, ἐπέχειν, κωλύειν, κατέχειν, κρατεῖν» 
φυχάστειν» ἐταφέρειν,"εργ εἶν κὶ τιμᾷν αρι ΒΟΡΠΟΟΪ ἀναπέμπειν αγα- 
χαπίζειν, ἀνα ς- ἐλλειν, εἴνεσιν ἔχ εἰν. ἀνατεταῶϊ. Αἰναχύσης τ' ἡ μέοκι» 

᾿ς οπαάϊε,η Μεπηηοηὶς Εο]οσίς- ς 

ΝΠ ἌΠ ΒΕΝΟΝ εἰρ ἐώνελόμρας αἰ] σοητογ, 
Αὐνέψοτος ἡ αἱ ὕγηοη ςοξξυς, Ἔτι ας. 

ἐνεψιοὶ αῦ, ςοπἰο τίθα, ραίγυς ἰς. ἀγεψια μητρὸς, σου τί πα πγαττὶς. 
ος Ρ]υταιςῖ ἴη ϑοίοης [ἀςαν ἴπ ΡιΟὐΪ, ἐνε ψμαξ γὰμ εἴν πτῶσιν εἶξεῖνα!» ν- 
᾿ς ῬΕῚ ἵπιεγρτος Ἴχροηΐτ περτος 0 Παττπιοηλι ἀσοιρογς Ομλμ 5 
᾿ Πσογε:ίς  ρῃτο ςοηίο τί πας νειτοη μη]. 
Αὐεψιαδ, Εἰ σοηίοδτίηὶ, ΡΟ ]υχ 118... 
αἰνψιάδης, εχ ςοηίοὐτίηο Αἰ τας» ΡΟ Πα χ,ἰνεψιὸς, δα ἀας, ἴῃ ἀίσης 
ΟΠ Ἡσίοδος. 
ΑἸὐγέψιαδοιξ, ΕἸ τας σοηίο Ὀττηίνεὶ ρατγαε]!ς, νεῖ ἀπ ϊτίηΐ. 

Αὐεψιθς οὐ, δ ΒΊΤας ἐτατγὶς τιςὶ νοὶ ἰοτοτῖς. περος (ὀγοτῖς, νοὶ πορος 
Π οχῇατιοσοπίοθτι πες Ζοπατγας ἴῃ Β4Π|1) ἐρ .π14 Πιοάοτ. πολλα- 
᾿ς χρὴ ὅδρίωται αἰϑα τοῖς παλαιοῖς τῇ ἧι ἐνεψιων ὁνόμῴτι χχλύμδοοι οἱ ἐ- 

ξΣάδεχφοι. μικρὸς ἀνεψιὸς τοξεττατ ἀἀ ργορατγιιιι ὅς ἅ[10 5. ὁ τρὸς 
πατεὸς ἀνεψιὸς ( ἀπλϊ τ πὰς » Ραιτα6}157 [δ δτίθας, ἀσοατας. εἰν ψιὸς 
ποὶξ μητρὸς » Φοηίουτίηιις. ΡΒ ΑΙαγ. ἴω ἘΠ. ἐνεψιοις νοςατ ΡΊατ. 
τὨείξυμι ὃς Ηετςουὶςη1. αἰρϑὶ τὸ ανή Φ3 α) δ ἄγωϑεν διωημυᾶν Ὁ. εἰς 

συγίένειαν. ἘΓΥΤΙΟἿοσ, Χ Ἔπορίι, σεωεληλυϑτεσι ωρὸς ἐμὲ ἀδελφαί τε κα 
ἀδελφιδαὶ κὶ ἀνεψιαὶ δίς. 

ΑἸοψιόσησοητος ,ἥἤροοσθαῖὶΌ Ράτγι εἴα ΠΏ ὃς οΟ ΠΟ τἰ ΠοτΙΩ1», ΡΙατο ἰῃ 
ερίθας. ᾿ ; 

Αὐέω, δ ρεγρυγσο. Ηείν οἢ. ἐπ πὶ ἀνᾶν ἐχῤοηῖς ἀναχαϑαίρειν» αἀάξης 
ταπιοῦ αυοίἀλπη ἀςοίρογει ρτο ἀναπολ εἶν κειϑεὸς βείρεγ μύας ) Βοτ- 
ἄςυπι ἀμ ςομίροτγίμπιν ἀριτάτς δὲ νετίατο πγληῖδιι τανεῖντ ΓΙ ΠῚ 

Ζ εχροηῖς Ἡείνοι ἀναπαύειν , εἴϊ νεγὸ [τυ αἰὐγέω οΧχ 4010 ἀνίημα ἔμ 
Ἶ πισταστας τονιροτα ξιοίςης ξατ [ἃ οἴ, που ΤΟ] απὶ εἰνήσα ίςα οτίαπι 

ἀνέσω σαἰῇσατ ἀιιτοπὶ γοπγίττθ, τε πὶ τους πο,γοάμσυ, νη άς ἀνέ- 
σει. Ἡεἰγ Ομ ἐχροη. ἀγαπεμψει,σώσει, ταίρι οεἸς Ργοςι ἀ. δ ο 94 

᾿ς Ἰοευπὶ σαι. Ο .σ. τεῷ ἐκ οἷσι, εἰκεν μ᾽ ἀνέσει 5. εὺς ἢ κεν ἀλώω, Αὐτξ 
᾿ς ἐντΤερίῃ πάτα ἃς (Ὁ]1ο].1 1 ἐχρου. ἀναπέμψει. ἰτεπι ἐάσει ντ Ἐτυτ, 

αυσαις ἀφήσει, ἐπολύσεί τατία π. εἰν οἷν. ἀνέσαιμι ΧΡ. ἀναπ είσαι- 
μι καὶ παρορμέσαμμι τοἤρὶ οἴεης ἀ Ηοπιινος 115 ξ. εἰ κείνῳ γ᾽ ἐπέεοσι 
παραχπεπίξουσοι φίλον κτογεὶς δυγίω ἀνε σαναι ὁμω ϑίωω φιλότητι, ΝΟ] Ἐπ: 

᾿Τίλτι.. ᾿τίἀς αν ἀνέσαι εἰς δυνίω 1Δὰξ Πσοβοατε ἀτοιτ 4ιιο ἃ εγαπεῖσαμ 
νεῖ ετίλπι ἀναζιζαται, ἀνα εἶναι. ' 

Αἰγέῳγενρτο ἀνῷγε Αττὶος, ἐρότα] (ει ἀρεττας ἴωπι ργφτιτὴς ὁ δ ανοί- 
γωνγηάς ἀνεωγεὶς, ὁ ᾧ ἡ,ανεωγθα γα ροτταν ράϊδης. ἀγεῳγαὶς πίϑος 5. «- 
Ῥεῖταπι ἀο ναι, Ρ]ατατοῖν νη ΤοίςΟ ατέῳρόσε τοῖς δ μμασι," τ Οη 

πμιπεητίδυς 4τηπε ξεγοςϊςητίθας οοα]ῖς. Γὰςίαη. ἀνεῳ γόσιν φϑαλ- 
μεῖς ξιδιατρίζ. αν  σἸΠαπτι δ. οςυ]15 οαοτ[Ἄτιγ. τὰ ἀνε γότα,αρεττᾶ, 
εἴπη. ἀνέωγ μα! ἀνέῳξαι, ἀνέωκται,αρόττας ἴα πι. Αγηζοτ 46 πνα πάν 
τόμια ἀνέωκται,οχίτας ρατοξιδει [ἀητράνέωκται καὶ ϑυφῴ, Αττιςὲ ἀϊςὶ- 

τυτὶ, αἷς ῬΗιγηῖςι. πη ἀνέφγε. ἀνεωγυῆλίθ,, ἀρόττασ. ἀνεῳγωμίω 
οἰκίαν. ἀοτιιπι ἀροτῖαπι. ΑἸεωγμῖῥαι μουσωῶν ϑύραι , δαιάας. ὅΨὲ 
4 ΟἹ ὑτοίμον μετα διδόντων 9 ἡ μεταλαμιζανίγτων τοὶ κοίδλιςα “ΚΠ ἐν 

παιδείᾳ. 
ἡννω, τἀμογθιρτο πηυτὲ ψεὶ] ταςϊτὸ. 

φξα,ρτο ἀνώξα, Ἰροτα!»α ἀνοίγω, ΠΥ (ΟἿ τὰς ϑύξας ἀν ἐωξὲ,οὔτϊα 
ἀροτγυϊτ, Ὁ ν᾽" 
γεώντω ΡγῸ ονείντα Αἰτί σὲ, Δ ἀνίηαωι, ; 

λἤνως,ὦ.ὁ. πηυτιις,ταςίτυς, σιωπηλὸς» ἡσυχιὸ5γ ἀνθ Ἰωῖς, τουτέστι, φαγῇ ς ὦ 

Ἦ ΄ 

Α Ν {7 

ϑυρυΐζου Ἡοπηοτ.]] 1. β, τί τῇ ἄνεῳ ἐγγύεϑιε,ργο ἄφωνοι, τ᾽ σέρυσιν ὁ 
ἐωΐ εχ ὅξι αἱ φωνῆς. ἄνεως ὑυβ κακώνς ἀς τις ἴῃ τσ] τς, Εἰογοά. [)ς- 
ἀυσιταγ αὉ ἴα» αυοά νορεπὶ Προ σας δὲ ροτ ρΙςοηα! πλυην. ἴω ὅν 
«ἰδ τὸ ἰέναι τὸ πορδύε ναι, νηὰς ἴζθν, 8 συ πὴ ἃ ρτίθατ, ἀὐίθ- κὶ ἀνι., 
Ρἰςοηαίπιο τῷ νέας γε ὁ δι π Ε τὸ Ἰγοί τε. ὃς Ατοιςὰ, ἀγεως» 
Ῥέγω Εἰγ τη. 

Αγ »εγδνρ τς ἐπ ο Α ΓΟ υτίο, δι ἔξυπι, ἴνυσις, τελείωσες οράξις, ΟΑ}11- 
ΒΊΑΝ. εἰς δέα, ἀρυ Η εἰν εἰν. ἐστι ϑίτων ἀνή, (τὰ δἀνοζξειυιπι εἰ ρτο 
αἰνὴ.ἱ. δεινή, 

Αὐγηζζω 5 μ. ἦσω ; ἰσοηοίςο » ῬΙΪη ἰ  ἄσηοτ, Ηοτγαϊ,ορυθείςο, σο- 
Ἰὰ πλε!. , 
Αἰνηνταραίθι το ρα δείςξηςγου! σοίζοης. 
ΑἸ ν(Θ. ὁ κὶ ἐλ πηρα δον 401 πουάμπι ἀοδίταιτ ατεί σις ατάτοπι. 
Αἰ νηγυμόνδυτος ὦ κ) ἡγί!ος ἀπος ἃ π.}}0 ρτϊαςρε το ξιμογαμΐ αι} 1 ρτσ- 

υνάσοτία τορι μμγ. ἰκυξέρνητος ἴδαζαῃ, 
Αἰνηγεμονδύτως«ης ἀμος. 
Αὐγηγορδύϑησαν ὑπατοι,.γοπαητίατὶ ἔχης σοηία!ος, 
Αἰνήγρετος ὑπνίθ- ὀλέφρε,ίοτηηις οχιτῖ], νας ἀυὶς ποη οχοίτατυξ ν᾽ά 

εξ ποῦς ἱρίαναριιὰ ᾿Νοθηιι πη. 
ΑΗ δονίθ. . ἐν» ὃ. ΠΠΠαταθη]ὶς, Ν γρΊ]. Τα συπάιις ν σταυίς ὃς πτοίς- 
ἴζιις. Το τρίνας : ὑϑρζάνλετο τω 52) τούτοις ὀργίων ., χαΐπερ ἀἰνη δόγὸν τε - 
μωρίαν εἰασειορῳγμῖθ!θ-. Ἰῖςοτ στα σοητιιπλο τα αἰξς τας ,ἰγαπὶ τάς 
τας ἀπξεις. 

Αἰγήδιιῦτος 5 ὁ κ ἡφἰηίαδυὶς,ἱποοηάίτας, Ἰ] Πὰς, Αἰλιςπ, το ἐδυσωζῳ 
ὌΡρΡοιιτ. 

Αἰὐνκει,εγηοιῆτ. ἡ λι. ἀνα, [Ὁ] ἐχοτέυς οἴ, ΡΊατ, πη Ολπη}}. 
Αννέρϑησειν αἶενλα οχοίτατα πη τοπηροϊϊατός, Αρο Ιου. Ἀ Βοά. Ὁ ἐ- 

᾿ ρα ἐπέ λον εὐνὰς 

Αἰνϑη, ἀϊτη πτκαταλίπῃ ἀφῇ γ ντ μέλίφρων ὑπγίδ- ἀνύν τοττῖα ροσίοηα 
εἰκ (τυ πέξιμ!,, ἃ νοι ἀνΐημι ἐν ἀγώ, ἀνὰ ς» αἰνῇ γ, ἃς Ρἰςομλίπιο 

Ἰρίϊπας ν». αἰνή, 
Ανηϑ είν γί Π.] Ἰατῖτας, ὁμιλία Ἡ εἰν οἷν, 
Αὐνήϑενον μύρον» στ μι πιπὶ νη σιθητιπ1» Ὠ οίς.].1.ς. 65. ἀνάϑιν Θ. τ ἐπ 

φανίδ-,ς«οτοηᾶ ἀπειμίηα,ἰ ἃ εἰ υσοηξο  ὁχ ἀηεῖθο μοῖρα Τ δος. 
αἰνήϑινθ- οἷν, νἴπαπη εχ ἀηοῖθο ςουξεξζιπ), τοίς, "Ὁ .ς.αρ.67. 
Ὀιοίτωγ ὅς ἀνηϑίτης οἷν», 

Ανηϑοειδιὶς, ἐ(.. ὁ κα ἡ γτποῖῃο ΠΩ, ἴον 
Αἴνηϑον, νυ τὸν ργεῖπα Ὀγειΐ ἀρυεὶ Τἀςοοτί τυ "ἢ ν ἀποῖίνα πὶ Βογρα δοηΐ 

οέοτις ὃς σα! 4 αὐ νεποιοπὶ οχοίτατ, ΑὙΠἸΟΡ᾿, νεφ. ϑδι᾿ ἂν ὥνηϑον 
7) πρεσβυτέρων αῤπάζειν,δως. , 

Αἰνηϑυποίητος "96 Π0ι Πλογάτις, εἰτγάσις ἀςσοτιηι. Οίςεγο δά Αττὶ- 
φαπὶ ἐς ἔτατεῖς Β]1ο, ΝΙΒῚ] ἐρὸ ναὶ τὰπὶ εἰνηϑυποίητον, τ Διςτ-- 
(χη ἃ (ας, Βα ΟΟ τα. 
Ανηκὶς οἰ γο ἢ Δὔξοτι εχ ϑορΒος. ΟἀρτίαϊςῖρτΟ ἀνῆκον, γί ἀοτατ τἀπὶ 

Ροτίμς (Οηατς αςίς πόθ Πα ΘΠ 57.001} ἀΠΌτι! ΠῚ. 
Αἰννκέδαι , ἰάοτα αἰἕοττ ριῸ αἰαπαίσωι ταῃαυδηι ἃ (πο πταῖς αἰηκέω, 
Αἰνήζεν,α!ςςηἀιτ ἸΝΟΠΌμς. 
Αὐνῆκεν,οροττοτ, εχ ατοσοπτὶςῖτ, ἢ δογαυ τ»αυϊουῖτ, γε πλ "τ, ἀϊ πηῖ-- 

ἄτη πἀυχίτιοἀ άττ,τς! 4υϊτ. Το Πυϊταιη εἰζ,αυς ργατογίταηι [ἢ}- 
ΡεΙευπλ : ανᾶκε βλάςοις.» σογηγίηα ΟΠ Πἴτ, ΡΊυταςοῖν. ἰπ Ἀ οηι- 
1ο. αἰῆχε τῇ πόλει τὸν δασμον» οἰ αἴτατο πὰ τε ατο 1δεγαυίτ, [ἄδην ἴα 
Τδείτο. 

Αἰνήκες (Ὁ... οὐ. ὁ χαὶ η΄» ἀορΙογατιῖς . ἱπεχρί δ ς » ἱπουταίσ}}}ς, αὐΐα- 
τος» ἀϑεράπευτος., ὀῤυποιμένητος. τὸ ὀρ ἐκέφον » απο αὶ αυὶς ξλξξιπι πο- 

᾿γττ αὖ ὥκος γε! ἀκω, τὸ ϑεραπόύω Ηεἤοιυ5. καὶ αὐ κεςτὸν χκέν ὅδ, 
μὔτε χρή σειν τινι “Ἷ ἐχϑρών ὀῤβηκάφωῳ γ ὩΘαΙΟ 1) ΘΠ  ΠῚΡ 19 ΠῚ ἰηῖς 
πη ςοταιπη ἔς ἐγ ἄο] τη ργαίταις., ΡΙ ατάτοδας ἴῃ ΡοΓιοίς. αἰηκε- 
φον πάϑυς ἔρδειν. αττοςίτογ τγαέζατς. Ἡογοάοιας. αἰήκεςα ποϑ εἴν, 
ετοάο! Πτηλιααι διγο {πρρ] σι π)ν ΡΊυτατοῖν, ἴη Ἀοπιυο. ἀὐόχε- 
σϑιλώθι, ἱττοιεάιαδ 1} Ἐς ἀςξοισῃίτας ταγρ οι ἀτάις πιατι τί 
ζΟτΡΟΓΙ 5. 

Αἰνηκέσως ἔχως Ἰῃ ΓΔ ΠΑ 111 τοποοτ πη]. αἰνκέσως διαφθεῖραι » ἱηδὶ σηὰ 
Ἰασοτγαῖιο τ 4 01}} σά. 

Αἰνηκόατοτ» αἱ ΠΟῚ ἘΧαῸ ἄττα γ, Ζαὶ σΟπτα πη ΠΙτΩΓ Ογιῖ!. 
Αἰννκοΐα, ας ἡ ἱ πη ΡΟ τ᾽ αγίατἀ τας, σουτα πλαςῖδ. τὰ 
Αὐόκον οοντος » τὸ» ἀξοςης » σσηυςοίςης, ἰά εἰς ΄ιοά οΧ οἴἶηείο. εἰς 

σοφίαν ὀῤήκοντα » αι αὰ ἰἀρίεητιαπι Ρεγτίηςητν 1η Ριοΐοσο Ες- 
εἰς αἰ τιςὶ αὐήκοντα πυρὸς τὸν βίον . αὰ Υτ1ΠῈ ροΥΓΙ ΠδηΓΙΔν Αγηζϊοτεὶ. 
1δτο ποηο. Ετϊςοτ, ςαρίτς ίεχιο,, ἀϊοίτας εἴϊ 41 τὸ αἰκκὲς» 50- 

ΡΒοεὶ. ᾿ ᾿ 
Αἰνήκοίθ', ες ὁ κὴ ϑ.αα] ποι που τ, 40] Ἰθηογαῖ, ἰδ ηΑτιδ» 401 ΠΟ τυ τ, 

Χεπορἢ ἐπαΐνε ἑαυτῆς αἰέκοθ- εἴ ἰαυνὰςπα τιιαιι ΠΟῺ ἁυάϊς, αὐέκοθ- 
δυχῆς»ησ! Ὠοη δυάϊτ ογατίοπεπη. αἰέχοίθ- λόγρυγηοἢ ἀΐεις τατίο- 
ποπι ἐκ ἐάσεις αὐήκεόν με ὠπελϑεῖννπου ἤπος ἢ τα Ὀγίας αυάῆστον 
Δδίτς 1 (δητδητίῖς τποηοιι οἰ δυχῆς δικαίας ἐκ «ἰάκοίθ- ϑεός Ρἢϊ- 
Ἰοίεγαι. ὡς αὐήκοοι γγυέϑοι μυδὲ τῷ ἰλίφῳ, ντ Πη φιιοαια οχαυάιγοοζαγ, 
Τιοίτατ ες] 4} 40] ἁυάϊτε δὲ αυ(ουϊτατε πιόπεητζί πΟη νος »οπ 

τηοτί σον, ορε ΠἸβγσοοταπιαχ, οί ςαμης,δξηος πιροιταϑ,οχ- 
Ρεῖς αὐάιταϑεία σίταγ εὐτὴ ἀατῖθο. 

Αὐνκους ἕω» ὑθη [πὶ ἀξζο αὐάΐοης, ποη ρογπλάξοτνηοη ςοηςοῖτο, 
Ηδετοάοι. αὐηκους ἐστίς οι αἰ! ΔἸ Π5. ᾿ 

Αγνυκους ἰαγαξογ ΤΟΙ ΓΙΠΊΔΟΙΔν Ῥοτα ςαοία, οδῆίπατῖο δι ἱπηροτγίτῖαν 

ςοὔτοπηρτα5», αρυὰ ΡΙατοηςοσα »γόμ. β» πειῤῥησίας ἐμπίπλαται χἡ «'»- 

ΘΝ 



18. ΑΝ 

κουςίας ἐν τιῇ τοιούτῳ “ἢ πέχα;, ἰά εἴτ» σοπτεπηρτας δα ἀϊου ἀϊ ἦτο πὶ 
νεμι.ς. ἐσ ΚΥΡῊ ἢ 

Αἰνάκους Θυγἱηαιἀίτας, εἰ πο ἁὐιἀ οπ5. αὐήκουςα πώϑη, 18 Ἐρίρταπ,. 

1ποη οδοάίοητος αἰεέξευς. ν 
Ανήκουςον, ἰὰς πὶ ἐοτηνὸ αοι ὠτέλοςτονρῃοη ΡΕΙ ΠΟΙ ἐπάϊπιπ],ποη σοη- 

οςἀσηάμπι. Ξ ᾿ ὶ 
Αἰννηκόως, αἰκκόως ἔχω ἀφρολογίας, αἰξγο͵ οὐσία ἴα ᾿ρπάτιις. ΠΟ ΠτΙπλα- 

οἰτοτ. ᾿ , 
Αγήχω, αἰτεπάονοπιογσο, εχ ονγοάςο, Ρτγοςεάο, ρογιςηῖο : ντ εἰς τοὶ 

“πρώτα αλέκειν, φῇ [1 ΠῚ πη} αὶ ςαδοτο:ςοπυςηιο ΠΟ. ΓΙ, ΠΟ Ὠτἑ Πα 
φο»αττίποουγοίοτον ὅς ἱρεξξο, ρουγίσο,ρεγγίησο, [τς] ἀὐήκει ΓΟ 
χαϑύήκειριιος εἴτ, ἀφοςτ, οπαεηϊτναρι ἃ ΑΠτΙΡΠου. Ν᾽ Νὰς ὀϑῆκον τὸ 
χαϑῆκον,ἀεοςης, Ραμ ΐας σαρ.3.4ἀ ΘΟ] οί, ἐς αὐᾶκεν ἐν κυείῳ, ντ σοη- 
υςηῖς ἰη Ποηληο. Η ογοάοτις , κὶ πῦτο μήν ἐς εἐδὲν ὀρήκει, ὃς ἢος 
ῥγοὸ πἰίλιϊο ριτατ! ροτοῖζ, ἐκ αὐήκουστι ἐς τοὶ μέτρα. 5 πὰ πγασ τα - 
ποπὶ ἤθη δοςζεάςῃς. Ηετγοάος. αὐήκετε αῤετῆς πέβεοςς τὸ μέγις“ὰν 1Π 
Τα ῃγ πη ΠΠ. Ψ γῖατῖς σι αΠ1{Π|ς. αὐβκει εἰς τοὶ δ 8... δὰ πηογοβ ρογτὶ- 
τοτ, Ααὴϊζ, Ετὶιῖς, 1.8. συν αὐέκοντὸς χρήμοισι ἐς τοὶ τρώταφοριθας ἰη- 
τοῦ ργίπηος, αὐηκουσι ἐς ϑεένατονγαἀ «ποτε πὶ το αε}] υητ, ΤΠ ογ . 
αὐίκουσιν αιοησς ρτο ἀδοςάιπητ»πιογίππταγαρα ΤΠ υοΥ ἀ. ὃς ς- 
τι [ἘΠ]. ἀνήκοντες ΡΥῸ δυφέρρντες κ᾽. ΕΧΟΘΙ]Θῆτες ἀἰχίτ, τὶ μοὶ ἐν τεῦ λέ- 
γεῖν δεωάμεως ὡς δὴ τοσἅτον αὐάκον τες» Βα. ΟΟμπΊξης. 

Ανοκάλαξαν, τος πηαγιηῖ. 
Αἰνηλείκετος, εν, ἀο[είτιιτα σοί :νοΪ οτίαπι σο πὶ ποη τγαδης. 
Ανάλατος ἱπαοιπίτας, ποδί ιους, Οὔτ πηαχ, αϑρᾷὶ τὸ ἐλάω τὸ ἐλαύνω, 

ἐλείσω, χαχα»ἠ)ασμα »λαςαι, ἦχας ὃς γαὸ αγήλατος,, ἀςτγαξτίοης σθ σν, 
Ετγιη. αὐήλατος ἀΐκμων,ἰαςὰς ᾿ηἀοηγῖτα, ΟΡ, (4.41. 

Αννλεγὴς»α φρόντις 8-,Πη0 ἢ σαγαης» ποσὶ ἔτι νπάς 
Αἰὐυλεγέωςγοηϊο Πγρτὶ Πγνάπηλεγεως »ὃς ψΟΓΡΙ]Π1. 
Ανηλεγίω, σουτοπηποινίἀς τὰ νοῖρο Ασηλγώ. 

Αἰολεῖς, ωμὸς, ᾿παΧοΓΑΙ 1115» ἐπη πὶ δ γίςοτς, πλϊ [ογνσγι! 4] 15» γηλεῦὶ οοδζ 
γηλής. 

Αἰὐννλειψία ας ὶ, (,μάἴοτ αὶ οδτγα τα ργορτεγ ἀϊατίας οαα ἴα δ11- 
θα δὲ γησιθητα, ΡΟ. 

Αὐνηλεώς, ἱπτπη ποτ σογάττοτγ,αδίαιις πηι Γεγ σοτάϊα, αὐόικτῶς» ἐασλάγ- 
χνως [ϑ]λτονόμι, γ»ἐχορώς γὺ ἀνηλτως μισομῶτεςγξςτΟΟἰτο τ, Βα ά. Τὴ ἐρμξ, 
Ροΐϊετγ. 

ἸΑνηλιοίζω, ἱὈ(Ο]ο, [Ὁ]: ἐχροηο. 
Ανήλιίθο, ε, ὁ καὶ ἡ οράσιις » ἤπς (οἷς, Ρεγρετιιῖὶς ἀλπηπατις τέο τς, κὸ 

εἰδούχδυτος , Η οἰ οἶα. αὐηλιον φῶς γ Ϊῃπχεη οη ἃ (0]ε ργοάιιδζιπι. 

ἸΝαΖαηζ. 
᾿Δινήλιπος . ον 5 ὁ. ΘχΟΑΙ σοάτας, ΠΟ οαἰθεατιις, ἤης οαἷςε!ς, δὠυπὸδητὸς: 

Ἴλιῳ γὸ ὠαύδημοι. αὐδ τὸ ἑλίοσειν τὸν πόδά. Ἰητογργος ΤΠοοοτ. Ε- 

ἀγ].4. 
᾿Ανηλιφὴς, ἐ Θ΄. ὁ ἡ ἥφῆου νηδας, πο {Π|τὰς. 
Αἰνήλυϑον, ιἰσοηατνπάς ΑΡ9].2.σωναγήλυϑεν ἡρμκλῆ! , γηὰ σατη Ηοῖ- 

οαϊς αἰςειάϊε. 
Αἰνήλυσες,εως ἡ, εἰσοηας. αἴοδος. ὁ. 
Αἰνόήλωκας ρει ἀνα, σοη πη ρ], ἱπιρ ἐπα, γε ρεγάο,, ρτατοτγίτι πὶ ρτὸ 

Ρτδίξωτί ας αὐωλίσρω. 
Ανημελχῖθ-, αν βοὴ πλα!σ τις, Ποπιεγ. Οὐγ 9. 
Αγήμερφς.υ, οἱ κὶ ἡ ἴπη πη αη τις, ἰτπ πη τί ςνἔσγις, ς ΐεττ5» ἱΠ Βα πΊα πα, 

ΔΩ σα τις, ἐπ αι 15.[Οτγγῶβ,} ΠῚ ρ]Δοαθ ΗΠ ς:ν πὰς ὄλαι αὐ μερριγ [ὰςῖὰ. 
{γίυα (ι141}45 ὃς ἀστοίζτες. ΙΝλζαη. ϑυρίον πονηρὸν καὶ αὐημερρν, ἴετα 
Ῥοῖεῖα. Ανημερώτερος,:οτατίοτ,ητγαξϊαδη!τοτ. Ατμεηασοτας ἵπ 
Αροϊοσ λυ») “Ὁ ϑηρίων αὐημερώτερρς. 

᾿Δἰινημερόω, πγδη!ςξας!Ο»οσυτο. 
Αὐημιωζὀλιον, ςτὸ [δηλ οἷ τις: ἶπς 
Αἰὐνημιωζοχιεἶον 5 τὸ» (δ πλϊοοἴατε, γψαΐεης ργοτίμπι (δ πηϊοἷδο ! , πὸ 

“ιμωζόλα ἄξιον. ΑτἸπορμλη. Ἀ Δηΐς » τἡ κρέα γε ποὺς τούτοις αὐά- 
ρας" εἴκοσιν ὀὐηυμωζοχιῶα γ (ςἰΠπσοτ κατάραν: ἀς ΗΠ Ἔτσ] ς νοταοῖ- 
ταῖς ἰοπιπτυτ,αυς πη ρτατογ ἰοχάεςιπι ρᾶπος, σάτηες ἀςοοξξας ν!- 
φίητι (ππηϊοσοϊογαπι ἀεσ τ Ὁ ςοηαιοτίτατ. ΑΠ]]σραωτ ὀϑη- 
μιο(οξιμκάμον. 

᾿Ανήμυκτος, Η οἰ ἢ. ἀχαῤῥακτος. 
Αἰνωαδιρτεςυ ηο,ηςραὐϊε:νπάς ἀὐϊωαυβύην τοηαςη5 » τοςιίλης, νἱ ἄς 

Αἰγάνομαι. 
Αὐΐωεγ μῆῤθ.,4Ὁ αὐαφέ ογμκα; αἠϊωνεγ μῆμΘ- καπνὸς, Πρ ΟἿ λῆς ἢι Πγιις. 
Αγϊωωεμία, να πτογαπι νασαῖταϑ» .τγα πα} τᾶς. Ατἰος. τη το] εΠΊ. 

Ἡδης νοςξίη ταπηθη ἱπηργοθατ. -αςίδη- 
Αἰνϊωειος,α,ὁ κὶ ὁ, πο γεητῖς,τγαη 1 ΠΠπ|νν αὐύωύεμωος γαλίωΐης ἴῃ Ἐρίρτα. 
Ανϊωέχϑηγρετγίατις οἵδ ν]ἀς αἸαφέρρμαι. : 
Αὐνμω δ. κα, ὁ οἰστοῖς, ν ΕἸ οΕδι πατας, Πρ οτ, ἤπε πιο] εἴτα ὅς ᾿ιΠἰάΐο, 

ἀδύχωτος, ἀχαλίνωτος 5 αριιά Ηἱρροοτγατ. Οδίςη. ἄλυπος κὶ ἀἰξλαθις, 
016, αὔδὺ αγίας κἰ κύπης. 

Αἰὐνϊώοϑει, Ηοπλετ. ἀν »Οἵρρα οἱ ὧμ᾽ ἔΐπι ϑερμὸν ὀῤίωοϑεν,ἱ «δῤεφέρετο, 

Δλὐύήει. ρτατ. πισάταπι εἰϊ νετδὶ ὀὐελδύϑω ἕλοιτ φὩ ΠῚ ιά ῬΓΙΠΊα πη 
ὀϑυλυϑα,ἀοίηάε ὀῤήλδει ρατ (γῃςορεη : αϊης Ποτιςς ὀρίκ ὅτε τὰ ΠῈ 
φρεητῃ οἢ ἴδα ρἰςοπαῖπο σῇ ο.τ ἀνίωοϑει. 

Αὐνώυς Θ. κοῦ α ἡ, γαῖ ροτῆοὶ παπαῖ. 
Αὐζωυτος γε ὃ κα ἡ ἸΠΟ Πςαχ, αἰπρακτος ὠτελείωτος, ἵΓΓΊτιι 5) 1ΠῈ1}15) ἴῃ τ 

ΘΟ ΠΊΠΊΟ ἀτις, μρίταιθ. ῥύίωδυτον τέλ Θ- λαμζόμα, πᾷ βηοπι ποη ρετ- 
ἀποϊταγ,ης ον ὩθῺ φάρα ΡΗο ἀς ταλγάο, ἔννονὴν ὀμίνέν τοῦ χρετες- 

ΔΕΧΩΝ 
σκϑυάσουσιν εἰς πίω) αἰ ἐνὸς δλρεσιν. ποτίουςπι ἱποοητπιοάαη! ας - 
ταῦτ αὐ νυΐας Ἰ πσπτι ΠΕ Πη» Ὁ οἱ (οΠ]Πςοτν, ΡΙατο νόμ, δ), οὐϊωύπῳ ο΄ 
ἀπλήςφῳ χακῴτοσ ματι ξαυεχομήμίω, ὀμῤίωύυτος αἰὼν, ρατροιιμ πν τοιλν-ὶ 
Ῥες,Ρ μαἰατὶς τὴ ἐρ δ. ) ἣ 

Αἰνμωδωρρηοη ν 101} 15» "συμ, ἀθοις, ἀδιιύατος.δερ. ἐς. ΕΟ ΠΟ. ὐυέρ ὀὐϊωΐω-ς 
Εἰ ποιεῖον τὰ ΠῚ {ΠΡ Ε] ]Θ πὶ το ἀϊτνιοὐδὰνόρον. ΗΠ οτηςγι ἀν [1 κρχας 
κὸν κ᾿ ὀμίωορᾳ ϑείης. 

Ανήξεις, παταθις. κολυμί(ήσεις. 
Αἰνηπελίη)'" τη ΘΟ }}}1Ὸ 5 οἰοϑνένεια, Η οἰγ οἷ. 
Αὐνηπυςονγδρήκους ον. ἀΥΊ Ώ.ΡτΟ ὀμείπυςον. ᾿ 
Ανλπῆα! ἀταατα ἰαμτνντ ὀρθή πῆαι τὶ δρυὸς «ἐμματα,ρεης ἤιης οτος ο 

τα ἀτδοτῖ. , 
Αγῆ πεν ἑαυτὸν εἰς τίυ) τύχίω . νη! οΑθατ “δίς ἔοστιιηα ν ΡΙ ατατοῖι ἐς ὦ 

ν᾽ πῆεν εἰς ὶ αὐ χίω τεί κριτορϑοὺ μῆνα : τετα τ δὰ ξοττιιηάττι ῥγαοίατα 
ιοϊηογᾶ. 

Ανήποις- Ὁ’, Πτο ΘγΔ }Πς, ἐφ ύρητος, θμυπομόνητος. 
Αὐὴρ αν ρος »κὶ ἀνδρὸς ἴῃ γοςάτηιο ὦ γερ» ἀσσδητα τγαηῆατο, νίτ, πα θὺ 

(ξχυτῃ ἱρεέζος, με πιαγίτα πηνσιτ 1 ἀτίη]» ΒΡ] 1 πι8ς Τ ογοηι, Τιδί 
σαπεγῃπη ἢτηλιιπ1, δὲ ΠΠΤαΣ ᾿θὰ σηΐες γιγιτπ. [τε Πγδίσα ες: ΠΑ Ώ}ς 
οτίδπὶ ἐς τάμτο ἀιοίτατ ἴῃ ἘΡΙ τά π,αριά ΡΊατ,ρτο δάμϊτο. Ναης 
Ῥυιοτὶ Ισησα. Ο ἀν 7.9,: δύρπεον αἰ νέρες ἀγλοι: πῆς τοι, τ τορι. 
1π Ὀ]τ, δέκα (Θ. ὧν εἰναρυκατ᾽ εἰ γόνα. ν Γτἰ ΠῚ, Πησ]ατη τ. εἶν δα, γεγο - 
νύνα!» πγαίο ἘΠῚ 4ΠΠ}5 ΠογΙνη80 το πιροτγς γατ πεῖ τοροίςεραμτς,. 
ἃζ το] 11. νῖτας αἀπγίη γαῖα; εἰς ἀνόδας τελ εἴν» ἢ “πτάτοτη νγ΄ ο ΠῚ 
Ῥεταεηῖτο. εἰς εἰγόρας ἐγποχφεῶτο ν [ΤΊ] πὰ τοραπη [απλετο, θετηοῇ. 
ΑΡ τίου. εἰς αἴγόδας ἀφίκετο, α( ν Ίγη]ε ΠῚ ἀτάταπῃ ρόγιισηΐτ. ἀρὰ 
εὐπ 46 η}, εἰς ἐγύρας τρρῦλϑον. δ εἰς εἶνόνας ἐλϑῶν, αι: τὰ νίγυῃ Θιι4-- 
τ Ζυ] δὰ νιτ ἐπὶ στάτοιν ρογαοῃ λει εἰς ἄν όρδας φοχεμοεϑυψεῦαι, Π0.-- 
ογᾶτος, δά νιγι]ς πῇ ατατο η ρογιιςηΐγς, [ἄς πὶ ἀἸ οἱτ, εἰς οἴγόρας σίώωτε - 
λεῖν. ἀνήρ ῥήτωρ, οτηο τμοίοσ. επΠῃςη. ἀνσδρών εἴπας σατοῆς 

1Πδογὶς της. ΡΊΑτο ἴῃ [μεσ θ. ὧν δδες ἀγωνις αἱ, αὐληταὶ, [6 π οἱ. 
αγέρ ραιρπατ ὀὑυνἐχῳ, 1 δαΐγάτις ἀιοίτογ. Το αιιοιην αἤνα τὸ ἄγω, 
εἰνύω:ψηάς νυνὶ» δὲ ροΥ [γπσορςὴ ἀνήρ, Ετγπη1. ἐν», ὁ τέλει(ϑ- πίω) 
ἡλικίαν, ὶ συζόυ χ 9 εἰς γεωναγκὶ, καὶ ὁ ἀνδρεῖ (Θ᾿. κὶ αὶ ἄῤῥίων. 5ῖς ἃς γίγα. ἷ 
ἀἰχίτ, νη στορὶς "ρ[Ὲ σαρετ. Ανρ 2 φδύγων οὐ μήδει χύρᾳς κτιυΐπον; Ῥά- 
το ηλ1 ἀρ 514. 62) τῇδ᾽ ὀξέως ὀφειλόντων ἕκασα πρῴῆειν. Αἰγὴμ 
«ὐδρὸς διαφέρει; (ξοτοῦτ!αΣ ὃς ἀάα5}) ξογπιᾶπι μαίσε, ντ ἀρια Τα- 
τοῦτ, ἤοπγο Βοπυϊπὶ ἡ! ργαϊζατ, ὅς. Αἰνρ, ΡΓΟ ὀκεῖγίδ., ίπρῖυς 
δριιά 'ΝΝάζαηξ. δ 5 ενδρα ρτο {ΠΠπ|π’. ἸΝΑζαιΖ. ἐγγύετό τις πυρὸς τὸν 
εἶν ὅρα, δια φορβ τῳ κα ϑηγεμόνί ὃ ἐμκλυσίας ἰᾷ εξ πρὸς τὸν βασίλειον. ὃς 
τῇ αν δὶ,» τῷ εἰνδρὸςγρτο ἡ]]τις ἃς 117]. Βιι4. ΑἸνὴρ ρτο τὶς, 4α!άαιτι 
Αέζοτιςαρ. 8 χα ἔδου ἀνὴρ «ἡ ϑέον ϑυγούχ Θ., 51 φηΪ ΠῚ σα Πα μι Εἰπ114-- 
τὰς οἴ, φιῖ νἱν εἴς ροιτ: 5ις ἀρὰ Ηεθγαος ετίαπι γἱγ (ὰ- 
ΤΆ ΓΗΓ. 

Αὐήρει, εἰν εἶν. εξ κουφίζει ρτο ἀναύρει, αἰἸοαιιΐ ανρρει εἰξ οτίδηι Ρτγατ. 
᾿ΠΊρ ΕΓ ινο δι ἀναρέω. 

Αἰνηρείψαντο,ςοτγῖραστιητν ἀν ξ, νοῦ δέ μὲν ἀκλειῶς αἴπι αι ἀνηρείαν- 
το, «ϑύελλαι εὖν ἡρπτιστεν, υ0 ἀνερεί ως ρτὸ εἰγερέπ]ω,ἱ. εἰς γι καταῦαλ- 
λωγὰ Ὠ0 ΠΉΙΠς ἔρα,ἱ.τογγαν 1 Ετγπιοίοσ. ἢ 

Ανηρεοὶ οἷ» ἀπΠα} 1 μοι μος τὰ ἀδτο5 γα] οἰ ΠΓῸΓ. Ηεῖἴγεἶ χρικοὶ δι᾿ ὧν, 
οἱ κάλοι διαδέχονται. 

Αγέρεος, Ἐτγπηοὶ ἐ καταύατος, ἐσὲ ρμοσμῆσος. 
Αὐγήρες νος πὶ 4υΟ ὦ αρες" ον. 
Ανηρεφηδ᾽ εἰτας. ΑΡΟ]] ον. ὀκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοί, Οχῖτᾶ το ΠΡ]. πὶ «ἷ-- 

τὲ τοέξα πη, ργορτιὲ ἀνηρεφὴς οἵδ τοξῖο ολιςης. 
Αὐγηρηκεν δ σοἸ Παα τν αι] σαυῖτ. 
Αἰὐγηρυκότες ἐσεῶχε, εὐτ]} ογιτ ον  α]ογ τίς, 
ΑἸνήρυμαι»ν]ἀε αὐγαιρέομαι. 
Αἰνόρηξον 15. ἴποορστυις5 ἄν δδώδης ἀγαίμιοςτος» ΖΕ (ΤΉ Υ]. Ετυπιοίοσ, 

δὲ 5014. ἀνήρεις ἀἸσαπι εἰϊς ἀγάνόροικ, κὶ χέρας» παρ ϑένοις, ἀστμα ἢ - 
τες ἂν γω,ϊ πράήω. 

Αἰὐνηραϑμκηστέμίμ. εὐ} ΠῚ ΟΓΔΕΪ, 
Αἰνύφιϑιμοςγ"Ὁ καὶ ἠγρτίηγα Βεδι α᾽ εέξ5, γ}115, ἱππυ τη ογιι5, ΠΗ πὶ-- 

τι!» ὠμετρος, 61 1η Πα}} 0 Παρ οταγ παπηοτο, ΟΡ ἴῃ Αἴδςς, ἐν ἐδειὶ 
αὐιϑμώ τα ὀυδωος οἰνλιὰὶ αὐειεῤῥιμμῆμος. 

Ανϑρακτος ἀραιὰ Ηἰρροοζατι μὴ διηρημῆσος εἰς λ 477, αὐ εἰς ἄκρων κρίμνων 

συγκείμβυος,Οη αἰ] {ὰς ἸΏ πγυλμτανίε ἃ εχ (της οταϊϊογθως Ρᾶγ- 

Οαῖθας ςοπηροῆτας, "οσίταγ ὃὺ ἀνήρεικτος ἸΔέπηα; οἴξ οαπι αγέρεικτος. 
Αἰνηρίνας-ος ὁ μὴ κρα Ὁ ἃ ἔχει αν δστοξεἰγλωγ: γί 46 Ανερέναςτος. 
Ανδρας-ογοίϊας Π1τὸ, ἀνέραςος. 
Ανηβέτης»ντ Ετυπιγοξετι κοχλίδιον οἴ χτ' αβοα γωγίο) ἀϊξευτη ὑπὸ νορίως 
σῷ ϑειλαοσίνκ δαίμονος Ρτο 40 (υρΓὰ εἰγαρίτης. 

Ανηφῤμίω, ἰητὸτγορ αι, ΑΛ Πορἢ. ἀνήρετ᾽ εὦτι χαιρεφῶνγτοι σωκράτης γἧζα. 
1ὰ οἴξ, ἐσ υϑετο,ανηρώτησα, Ρίατο, τούτου ἀγηρῤμίω, ἴχαὴς [ἀπ Ρὲι- 
οιιηξξστιις. 

Αὐγῆς, "5 ΠΠΟσιμ5» ΠΊΟΪ οἴξιις, ̓ Ροτίοίας. ΝΜ ςαπάετγ ἴῃ ΤΒεγίαςὶς, 
ὅσα Φῶτας ἀνηρριὲ ἕρπετε σίνογτα. Ἰητεγρ, ἀνμαρριὶ κὶ ὅζηπόνοις, Ψ' ΔΓ1ι.. 
αὐλαπῆοις. 

Αὐήρρτος εγδ κὶ ἡγϊπατατα5, ἀγνώργητος,, ἱπου τα, οἶττα ἀταπά! Ια ρογογην 
ἀνηὶερτὸς χαρπὸς. ΝΖ 402. 

Αὐηρνγον,λογ τ. Ζ.ογιιξξαι ει Π Ὁ ἀνερδγῳ, ΝΟΠΠμ5) αν ρυγο αὐ. 
δίω), νοζδιη ΘΠγ τ, αι αις. 

Ανδραθ ανίηωα, 



ἈΝ 
γννσίδαν Θ΄, ν 6] αὐνσιδώφα τογγα; ἐρίτπ το, ἀσαῇ πλαποτα εἰαγρίξης, 

ΠΠ ΑἸ]εῖρὶν.δανὸς σαντα ἀγαθὰς εἰζ. 
Αἴὐννσιν, αἰσοηάϊε. Αὐἰἴο Ρ᾿ι. αἴησιν κὶ αἰέρχεται αιαῇ αὉ αἴνωι [) αἴειδι 

᾿ς δῇ αὔειωι. 
 Αὐντον,τὸνασοταπγ ἕ τα οὐοτγατα, ΤἈςορ γαῖ. }}0.9.ς1ρ.7. υἱάς α"- 
ΠΊΩΝ 
᾿ηφιροἰεἰσοας, ν οἱ σοηιτὰ «δ γελευμάμ Ὁ, αὐραὶ τὸ δὼ, ἐςὸς, ἔςις, αὔτ ὶς 
χἡ αὔνςιρινοῖ οὐδῷ τὸ νή ξ ς. 

νήῆντος 'ἀοτη ἡποκὶ ἀήτῆντος ἐδαϊέξας. 
Αὐυξ ϑη,ασέτως εἰϊ, ᾿ 
Ανἐφϑίω,εχυΐευς Πιπη,αὉ αἰώπ)ομα), 
Ανίχεε μολπίων , γοςζοηη οάςθαῖ, ἰπ Ἐρ᾿ ρταὴν. ΔῸ αὐηχέω υοά ἤῤῃ. 
᾿ς τείρηο. 
᾿Ανϑαρίομα, αἰτετίας ἰοσο ἀο πο να ἰππὶ ἀεί ηο,ία ττο σον Πςῖο. 

Ῥίατο νοι. φ' ἄλλοις αὐϑϑαιρεῖ δὰ χὉ ταῦτα [το πὶ αὐϑοαιρ μαι» ργαο σον, 
ργαξζτο. 

δεἐρυλλίθο,ν, ὁ, ππλΌ ες» οἱ αἰ σαὶ ἴῃ οετταπλῖπςε ἴει ςθητοπτίοης 
Π οἵ χἀυοτίτιυς αὐταί γωνις ἧς, [ 
᾿Αἰὐϑοίπὔομαι. μ. ψομαι ςουτγὰ πηληιις ἰη ἰοἱο)ὲ ςοητγᾶγίο ἀττίησο, Υἱ- 

τ οἰϊααν αἰϊαυνὰ ἀσστοάίοτν 4]! ααηάο ρταϊῖο ἤσαϊῆοας, «βῆςίο, 
᾿ς φρο. ΡΊατο ςρητ.7. ἔργον αἰϑτέψαῶγ ορὺς ρταίζατς, ΤἈμογ ἀ. «᾿- 
᾿ ϑεέπηζεϑι Μ) παρα γμνίτων, δὰ τοπιρυ δ] σᾶπι δά πη ταῦ ἀλαν ἀςςο- 
᾿ δοτο ἴτοπι ἀιτιριον {πτγαῆιο, ἀπ]Δηῖο. ΑτΗἴορ Δα, πλδυμώόνων τ᾽ 
αἰϑεί ψεται. ἀϊοίτας οτία πη αἰϑείπϑεϑι φρενων (ντ ατίηὲ ταῦ σοῖς Δδηϊ- 

᾿ χηαπὶ τὸς 41 τ Ἐἰτίατ πο ῖς δάξεττ. ἀρυιὰ Εατὶρι ἀ.Ἰ Μεάελ: 
αἰϑεώπεϑι ςαρὶ ετίαπι νἱἀδταγ ρτὸ ἱπογοραγο , ας γεργομςηάοτς 
ἤσας αὐτιλαμιζαλεῶχ ᾿πτοτάιπιιριὰ ΤΉας.}}.8, μᾳλαβωτέρως αὐθε - 
σἶττο συ οἱ τις ἰποτοραθᾶς. 

ΑἸ ϑεία, ρτορτία πὶ ντθὶς, τ Ππορ . ητεγρτες ἵπ ἀϊξείοης Θέρμον. Αἷν- 
ϑεῖα οτίδῃι ρί[οὶς ν 4 Ἐπὶ καϊναχθίω κὶ χανλιώγυμον 5) ἔλλοπα τγλε τ 

 ψατίπις ἀρρο!Πατὶ.Ν ἐπιις ἀρὰ Θηοίπος:ντος ἵτοπι Ρ εἰσροππε- 
Π:ερίτβεῖου Τπποηῖς, εχ 0 4ιο ( αὐΐησι εδὺ καρποιὶ γε τοξετι ΕτΥ- 

᾿ πηιοΐορ. αὐϑεζαι νοτὸγἷ. ὥρῳ. ΗςίγςΒ. 
ΑὙϑ είλοντο, ἱπ αἰτοτίας ἰοςιτι ἀοἸς σογαοτ, ἃ οὐ ζαπι [ςουηάμπι γογ 

Βὲ αἰϑαιρέομα). 
᾿γϑεινὸς»οὐδ δ, Βοτί ἀμ. οἷ αὐϑέων,» ὁ καὶ σός. ΡΤΟ αὐἰϑινός, 

᾿Αὐνϑέχαςν,εχ ζοηίτγάγιο Πόσαι. 
᾿Αὐνϑεχτέον, ἱὉἢ στο άυπγ,απιρ!ςἕξεσάυπὶ εἴίάταας ςοηΐξαποηάτιπι, 
᾿ ψρηάϊςαπάμπη. ὐϑεκτέα τ ϑαλάοσης » πιατὶ Ορδγα ἀληάα εξ, γε] ντῖ 
ο΄ εχροαῖτ Ν αἰ Πλ»πτατὶ τεδίτεπάυπι οἵδ ἃ νετθο αἰτέχομαι. 
Αἰὐϑέλιξ, ρατο αὐτῖς ἀς αι ἰτὰ ΒΟ ]αχ [88.2.5 πᾶσα «ὐριαγωγὲὴ πῇ ὠτὸς 

ὐυὸ τὸ πῆερυύγιον, λιξο τὸ αὐϑεφηκὸς αὐτῇ αὐϑέλιξ. Δι Γ15 τη ἢ ρατ- 
τὸς θοπηῖθδ σάτογε ἰτγρᾶτ Ατηῖος. 

᾿Ανϑέλκομαι. αὐϑέλκ, 

᾿Αἰὐϑελκόντας ἔχειν τισὶ, ἀπετίατ!. Βυ 4.16 ἐρ τ ργὶὸν. 
᾿Ανϑέλκο, μιξω,πιχῷ αἰτεπιαδάω, ᾿πγρεάιὸ,ἀ  βταμο,αἃ πτξ ἐγαδο,γο- 

τοῦτο, τοῖα που ςοηττδμο, ἐππίπεο. ΗΠ οτοά. 1.8 ἴχαςθ, κυρὸς αὐτὸν 
σἰωὶ δωύχων ὁῤϑεϊλχιν ἴτετη το ζονοαπι ἀτ. ΡΊΑτινόμ."ε 5 αὐϑέλχειν 
σοῖς ἄγλοις νϑύξρις ἔκαςον,τεΠπίζετο: 

᾿Αὐϑεμα. Ὠἰτατιο αυσάαπι ἰἀοτατιιπι ογατν ηιά τῇ Ὠ τῆτες ἢς βετὲ 
τοαπητίαδαητ. ν Βίπαπι πρὶ τοίξεῖνδι νιοϊαινθιὶ ἀρᾷ ρυ ]ςἢταν 

ἈἌτἤεπ.δ..2. ἰδ αὶ αἴϑ3 τοῖς ἰδιώτας ὁ καλνιάμη ὀῤϑεμα. ταῦ τίω δ), 
ὀρχοιώτο μ᾿ χυξεως τοιαύτυς μιμού μέμοι τὴ χέγνντες 5 ποι μοι τοὶ ῥόδα, 
σοῦ μοι ταὶ ἴα ποι μοι τε κειλεὶ σέλινα; Εἰ οτίαπι ἰάεπὶ ιοα ἀθαϑεμα. 
δι ταυζᾷ ἰρεοίςς. Ηοίγολ. 

᾿Αὐϑεμθονιας ᾿ἰνατίϑέμωι. 
Αὐϑεμὶ, τριιά Ηείνοἢ.ο ἐρκφοα πος. 
᾿Αγϑευίδης δὐϑεμίανθο ἰὸς ἈΠ] τὰς Ατἰ ἐπι! ΟὨ 5. ποτ. 1124. 
᾿Αὐϑεωίζεδι, ρα ΖΕΙΕΥ. ἀςβοτατὶ. Γταΐιι5» τὸ ὀὔϑος ἀπο ἐπεῶν. 
᾿Αἰνϑέμιονγε, τὸ ὑριιὰ ΤὨςορἈτ. ἈΠῚ.ΠΡ τ. ἐαρ.::. 14επὴ 4υοά ἄνϑειμον, 
“ἃς αυὰ Βεῖδα ἱπῆτά. Ιτοπὶ ἀνϑέμμον» τὸ ἐκλεκτὸν χρυσίον» ἡ γγαμμή τις 

᾿ς ῥλικοειδ ἧς ἰῶ ἂν τοῖς κίόσι, αἷς Η εἰν ἢ ερσίταν μωες γοχ, Ἐχοά,ςαρ. 
36.ΟἸγπιρ. ἀνα δ ἠκίω, Η!ΕτΟ αν πι.Υ τταπι ψέγεις, 

᾿Ανϑεμὴς ἰδὸς, κ)αὉ ΑἸ αϊθ ας νοζατυγ αγσεπτο Δ, δὲ 18: Ποαϊς νυϊσ ὃ 
ςδιαπιοηλια ἀϊοίτυτι νἀς οἴς.110.5.ς 154. 

᾿βυϑεωόεις, θεντος» ὁ» θοτί εις, γεγπδας, ρα] μετ, εἴεσατς γαγίατες. ΠΠ124. 
τ βιὰ κειμῖῆδι σμαμανδρίῳ ἀνϑεώόεντι.] αἶνϑη ἔχοντι ἡὶ φέροντι. Η εἴ οα.χ7) 
τ γεῖαν ἀπείδετον ἀγϑεμέεοσ αν. Ἐτ λείας αὐϑεμόεις, δαιδαΐλείθ: ς ποικξλ θ΄, 

᾿ς γχαμωρὺς ἀναϑηματικός, 
ἸΑνϑεμόχριτος, [ἐσάτας ΑἸμεηϊ επῆς ἃ Μερατγεηξδας σαίας; Ιυταγοῃ, 

ἴὼ θ΄ οτγῖεὶς. 
Ἀἔνϑεμον,ἰάεπι απο ἀνϑεμὶς (μΑτῖπιεϊοη Ρ] πη. Τ᾿ εἴτι ὅς ἰνϑέωιον, 
τ΄ ΤἈσορβταίτ. ἐς μΠτοτἰτιγρίυ πη 1). 7.62 .13..αἼ 5 χϑὶ μέρος ἀνθύν- 

πὼν- ἴδιον τὸ «ἑεὰ τὸ ἄνϑεμεν. ὅτι κ᾽ ἄγλων πάντων Ἰδεον. τὸ κάτω τρῶτον 

ἐπανϑεϊν((τὰ Ἰερεπά. ἀνθεῖν ὃ ἐποένϑἀν)τόυτου 3 τοὶ ἀγὼ Β᾿Ὶἰεχ Πὸς 
Ἰοςο [18.:1.ςἀρ.17. Μῖγα ὃς ΑὨτΒοποιά!ς πάταγα, αυοα ἃ [ΠγιηῸ 
βοτε ἱηοὶρίτοασα πη ςατογα οπτηες αι ραττίου Δι πῇ βστεητ,αῦ 
πιὰ [αἱ ραττε ἱποϊρίαητι μας ρτάτεγοα ΤῊ ΟΡ Γ. τυγχαΐγει σ᾽ ἀιτιῖ 

" σὸυὐδκύκλῳ τὸ λέυκὸν ἄνϑυς. τὸ 5 ἐν τῇ μέσῳ τὸ χλωρόν. κ χρέρπὸς, ὃς ὁκ- 
πίπῆ ει, καϑείπερ τοῖς; χανϑ' ώδεσν, καταλιπῶν τία) ἀυρόσφυ σον κενίω, 

Αὐδειέξῥυτον γάν!Θ-ἰΐαιοτ ἃ ἤοτο βασης. Εὐτίρίάιρτο τας ]]ο: 
Αὐϑεμουργλὸς ρὶς φυκ εχ βοτίδιις οριῖς ΠἸυ πη. πιο] φοπβοίτ. ΖΕΙΩΗ, 
ὃ- σέρταις:τ' τ ἀγϑεμύργυ -ἀγμα παρμφαῖς μέλι. 

͵ 
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ΑΝ 1:9 
Αἰνϑεμοιξ, οὐωὗτο εκ καὶ η΄, Απτίτοπιιις, υητὶς, οἰαἶεάς Μαςεάοηϊα δι 5.5 

τι. 
Ανϑέμουστι, ΟἿ πὶ ϑαπτὰς ἀἰςοδατυτ, 
Αὐϑεμώδης εθ-.ὁ κἰ ἐνβοτίάας, ἤστγοης, γι λείμδαϑες ανϑεμιώδᾳς, ρταῖα το- 

(οἰάα ἃς βοτωαΐςητα. 
Αγϑεξις εως νἱ τοις το» ΓΟπλρίοχας πγυταις, ΡΊΔτο ἴῃ ἐρ Ππ. πτιρζῶνοι 

πῶς ἀνϑέξεσιν ἀγλήλων εἰς μίαν ἀφικἐ δ φιλίας ξυμπλεκίω), αἷτι τη}. 
τι ο σοΠΊΡ]ςχα, "ἢ Ὑῃδη} ἀπλϊοιεῖαΣ σορυ Δ. Ρογυςηΐγο. 

Ανϑέξομαι γι] γοηάςαῦοἱὰ νοῦθο ἀντέχϑμκδ. 
Αγϑερὶ ὡν ὠνίθ-, ἡ Γοητα πη Ὠξογῖον πιδυάιδα]φίοσις {δ πτξηιὸ αυΐ 

δαῖθα νοίτιτυτ ὃς εξ οτγείοι τ, ἰτῷ θατθα. δὶς ἀϊξεις εἴ ἃ βοτς Βᾶγ- 
θα, φυὸά ἰδὲ πιαχί αγὲ ν᾽ροατ : νο] διαὶ τὸ δὲ' ἄδην ϑὺρεῖν τὸ πνδῦμα. 
Ἡοπιει. ἰἸλ4.α,, ἕω’ αν ϑερεῶνδ. ἐλῦσα δεξιτεν δ, ἰὰὉ πτεῦτο ἀεχίγα 
ΠΊΔΠῈ ἴςηςῃς, ἰ τῷ αν τὸ γϑφον τύπου: κε καὶ τίου) :ἰξανϑησιν Ὑ“ πριχων, 
᾿παυῖς ἱπτογρτοοινς] ὐτὸ πὰ ὁκεῖ ποεότερρν οἰξανϑιῶν τὸ γγειον. της 
ἰἸάς πὶ 4115]. ΟΟυαπάοαως ἐς πηι] !οτίδιυις ἀἸςίτοτ ροῖ σατασπτοῖπί ἢ 
οαρίτοτ ἐτίλην ργὸ ογς. Νοῦπας, ἐπέτασσε ϑεηγφν ἀνθερεῶνα, ἀ:- 
Ἰὰς ΑἸγο δας ΟΠ το οὴ ̓ἶθτο 1. Τρ. 4. συττυγὶς ἀταὰς σὰ πυας 
Ραττ ον, ια; Δη ἢ ογοοηδς ἀρροἸ]λΌτ. δὲ 2]: 1, ς ΟΠ ει πν ἀταις σαττιι- 
τὶς ρᾶττο πη, 4 ΠῈ Δι μογοοηᾶ γοσδηζ. ἀνϑερεὼν οτίλπι μοι αν γ4:΄ 
τὶ. χὺ λαῤυγξ δά. 

Αὐϑέρακοςν, ὁ, ουςσαπη μεγθὰ εἰϊ φυληὶ Οταοὶ ἀσφόδελον ποπηϊηᾷτ, 
1μΑτιπογαπι αὐ άαπη ἰληἀλγλομαπι, αι άαπι ματα] πὶ τορίδην, 
Ὀς ο« Τβεοργαῖ. θ.7. ςἀρ.1:. τι ρίος. ΕἸοτοπι Παἰτυΐα τὲ- 
Ῥία δητβογίοοη ἀϊςὶ ἀοςοῖ, Πίο σου 4.11}.2.ςὯρΡ.20ζ. Ν 411 νῖτο 
Θαϊτα ἂν νοττῖτ δριιὰ ΤΒυςγ ἀϊά. ΤΒΕορμγαίτ.}}0.1. Μη. ταρ.7.ρτὸ 
Ῥίδητα αἰρβοάςὶι νίαγρδυ τ, ῬΙηἴαὰς Πρ το δὲ ἐαρ.2 2 .ρτο οδυὶς ταα 
τὰ πη Πιπιρ τ δου πογισοη. [τογργος ΝΠ σαπάτί,, ἀν ϑέρεκος, ὁ τῆς ἃ - 
σφοδέλν καρπὸς ὃ ἢ καυλὸς ἂν ϑέρεξ χαλεῖδαι ἰδίαις οἶτας ας ΒοΓοῚΣ 
ὙΤΠςεορβτκαῖῖ. 

Αὐϑερακώδης, εθ-, ὁ ἡ ἡ ΑΓ Βα οὐ ΠῚ απ Δηςνίξιι τοίσιςηφ. 
Αἰν ϑεράνησης γὐ ΓᾺ ] γὰς τ ἴα, 1 (πη πτὰ ρᾶτς ἐρίςα,νίγσυϊτα. 
Αὐ ϑέριξ, κος, ὃ. ἄς πα. Ἡοἴλετ. 1Π124. (, ἄκρων ἐπ᾿ ἀνϑερίκων καρπὸν ϑέον, 

Ιητοτρ. ἀνϑέρεκᾷ αἷς ργορτγιὲ Πσαϊῇςατο αἴρῃ άε]ν σα! ἐπ. Τ ςον 
Αὐπεὶρ ὁ γ᾽ ἀνϑεράκιοσι καλαὶ πλέκει ἀκριδοϑέραν. Ηςείγοἢ.. εξ πΠῸπ. 
(ΟΠ ἀπι τὸ εἴθ -αχύων ἄκρον ἴξα τὸ ἂν τῷ ς-α χὐἱ κέντρον νι ἘτΥ τη. α010- 
αυςίεὰ Ετιάγὴ δ ἀσφοδέλε κάρπος. 

Αἴὐϑεσαν, ΡΟ ἀν ἐϑεσαν»ῃ ἘΡΊ στα πη. 
Αγϑέσηχα)το ρα σατο] αξξατιις {τιπη. αἰνϑεςυκότες, ΔἀἠοτίατΙ. 
Αὐϑεςἴρια » 4 λίϊ ἀϊςας βογα!!α ἢς γηϊιογῇπη αἰμάετη νοςατί ἔείτα 

Βαςολι,ργίυατιπι γογὸ πιὸ για γ αυτθοτ οἷς ΑροΙοἄ, Ἡ εἰγςΝι. τοὶ 
διογύσια νά ς Αἀασίιιπη,βογας Οατος,) πὸ ρίας Αηϊπεϊετίαμη ΟἈὶ 
1.4. Εταίτη. 

Ανϑεςηριαῖσες, αἱ να δ ]ος, ἀρυ4 ἈΠοάϊος. Ηείν εἢ. 
Ανϑεφσηρίων., οότδιας ἀηἱ πιεηῇς ἀρ Ατιῖςος » Ὀίοην ΠΟ εἰ σατις» 

διαὶ τὸ πλεῖ τα “ἴδ ἐκ τὶ γῆς ἀνϑεῖν τότε. Αὐρυΐας ἀρ Ἀοπγᾶπος 
εἰχιλιἰς Νοπογηθ τ, αἰτὶς Μαίας. Ηος πιεηίς θο γίδες οτομᾶ - 
δδατυγ ραςγὶ Ατβεοϊς»αίς ΡμΠοτατας. ἴτε τη εἰμίδετ πιεηβς ἐς 
εἴπηο ἀἰϊς ᾿θτάεπι Βιςἐβαη! 1 Βεῦαῦτ. 

Αὐὐϑες αν ΥἹοι ΠΩ ἀςοΐρετς σοημίαϊο ἔσρίας,α ρα ἃ ΡΙαταγοῖι. Ο εἰ 1} 
χ.ς4Ρ.24. Ρεϊηςιρες οἰαϊτατὶς » 4υἱ ἰυ ἀϊς Μεραϊεη ας δητιαὰσ 
τίτα πηιτίταγεητ,,. πειτυα τητοτ ἴς σσπυΐσια ἀσιταγςητ, 

Αἰγϑεσφαρια,τεὶ ξεῖτα Ρτοίξτριησ»ῖπάε ἀἠξτα, φυ ἃ δαπι Ρ] το ἰςσεπ- 
ἄϊς βοτίθις οσσιραταπι γαρθετγίτ᾽» Ο τας ᾿ἶδτο 14:04ρ.20. Ηος 
[εζυπι εἴϊε ρυτο, αιοα ΕἸοτιξεγτα πὶ νοςαθαπτ Κ οππδηὶ, αυτῆσ- 
τε Εςο. ΡΟ] μχ ΠἰΌτοὸ 1. κόρης πῦρ σικελιῶταςς ) ϑεογάμμα . κὶ αἰϑε- 
σφύρια. Ν 

Αἴνϑετο, το αὐέϑετο,πρετροία! τ. ΑΡΟΙ].Ἀ Ποά. : 
Αὐὐγϑέω,μκ. ἐσῶ,πικα, θοτςο, αὐϑοιτες ἐκμίω, τάδυς βοτεητος, 8 Ϊ στα 

πγαχὶπιὲ τητεστο βογοητέααε ἰμητ, [λιοἹ ΠΟ], ΠΌ τὸ ρτι πιο, (α- 
Ρἶτε τσὶ. 

Αἰνϑεν»ετίαι οἵ ηἴτεῖς, ρίςπάετε οἱ οτίδυις, ἀρὰ Χοπορβους. "- 
Ρτο δ. αιδείας. εἰξ οτίατι οοἰ οδτατὶ ἃς εἴϊς ἩΠυἴγεπι, ἀρὰ Ατί- 
(τορ ναη. 

αἰ γϑυ»"ο»") βοε:κὸ αὔϑησις. ΤΠ ΞΟΡὮ τ. ΒΗ ρΊδητ. ΠΡ.7. ἀρ. 9.»ὺ ἐνίων το 
δὲ δένδρα πίω αὐϑίω ἀϑρό αν ποιεῖπαι., βοτοπν νηϊπογίαπν ργοβιῃ- 
ἀυοτ. ὃς ἀρυά Νιςαπάᾷ.νη ὙΒοτ. αἱ αὔϑαι»ΡἈΠοΙΈτατ. πὶ αὔϑε σῷ ἕρνες 
ϑοιοἱάεπι τη Ηετοὶς. : 

ΑἸἰϑυδῶν, ἐν. αρες, αϑνκὶ τὸ τὰ αἴϑη ἔδειν 1τεπὶ ποπιςη νγδὶς δαδ- 
τα", Πα. β.Α]Ιηυληάο πιοίρἢϊι ἡρεςιος, ρα ά Τ Ἀφορθγαῖξ. 0. 3- 
ςαρ.175 δηϊοτγ. ὃς ΡΊΤη ΠΠ0.1ς.ς4Ρ.2Θ. 

Αὐϑυλὰ, ταὶ τοτηϊις, ΠΊΟὨῚ 4 αδειδέραια, Η οἰ (ἢ. : ἕ 
Αὐϑιλὴ,νς»δοραηὶςαϊα ἷῖς ἀϊχεγαοτ ἴῃ γὰρ ἴδὰς αἰϊαυοτ,ντ ἢ ραηΐςο 

ὅς πιί το, ὃς ἴῃ ρχπτὶς 4υ θυ [απ οἰῦμν βοι ἐπι» υΑ ῖς ἐμ ἰθπ- 
πιὰ ἀταπάϊπο ρὲγ δυτι πη πα πὶ βοτοττϊάς ΠῚ δὲ παίππθ’ ἀϊοίτυτ, «ἐ-- 
ϑύληχαλάμων. Ὠϊοίζοτ, 1.1. σαρ.ι14. σε! Πὰς νότγεις, Ῥδηΐσα! ας 
Ἰληυσο, Ἡεγπλο δες Ρηΐςα!α: βο5.Ὀιοίζοτ. "θα οτρ ἂς ματιηά. 
ναὶ 3 αὐϑόλυ δ χαλαϊλων ἐμπεσῦσα εἰς τὰς ἄκοαξ 5 χόρωσιν ἐργάζεται, 

ΡΙτα.}}.33.σΑρ.18.Ῥαηίου]α; βος { αὐτός ἱπτγαιογιῖ Ἐχυγάλτ τα 
[ὰς Ὀϊοίζοτ. ςαρ ἐς τγρῆλ, αὔϑος ἡευχνὸν κὶ ὀκποιπσ'ε μῆμον; ὃ καλῆσιν 
ἔγιοι αἰϑήκίω.. αὐϑέλν, Η εἰν οἰνιπώγων νἱ αὐείδερ μι. Ῥοἰϊαχ ἴτ 110... 
το ἡ τοι κᾶλυ μῆρη χυχνὶφ»αὐϑ' ἐλη ὀκαλεῖτο. 

Αὐϑήλιον, οὐγ τορβοίςυϊως » Ὀ᾽οίδοι! ἀΠἰρτο 3.ς 20.173. «δεὶ μαχ λας 

ο ὶ). 



τόο ΑΝ 
αὐϑήλια μικρρὶ μάλινα, ἴῃ Αἰ τὶς βοτος ρα 11: Ἰυτοῖν φαρίτυϊα οχίφυα 
εοἴοτε ἰατεο, βοίςι!!. [46 π|1}0.4.04Ρ.212. καυλίον ἔχει ἐφ ἕ αἰϑὰ- 
χίον σφόδρα ἀνωώδες, σαι ΠἸσαΐ σα πὶ Ῥγοιη τ ἴῃ 400 βοίςα ας (μα τεῦ 
οἴεης. Αὐνϑήλιε,τα, ποπθμ 1} γούαπε οὐ οξξα ας ἀδπι αὉ οοι]ος 
Ἐ4υοτιπη, Ια ὃι παρώπα. ὃ ἼΣΗ; 

Ανϑηλιθ', ἐκ αν ΓΟἿ1 ορροίτυς, οτίσητι (οἹ οδαστίας. Θορἰλο οἱ ἴη Α- 
ἰαςς, οἱ αὶ ἐαπέρρις ἐγκωνας οὶ 3. ανϑνηλίοις ζητεῖτε," εἴϊ, ἑώοις, 11) ος- 
εἰάεηταίες αὐξγαέζις » 4[11 εοος ἰσγατάπηιη1:. ἀτοῖταν στ )πὴ αὐ ϑ- 
χιίθυσελίωα. αὐἰϑήλεοι ατίαπη ἀϊσιιητατ σεηλίηί ἰοἷες.. ντ Ἔχρουῖς 
Βιιά. 5 υἱά. αἰϑ'ήλι(θ- ν σελξύη 5. κ τὸ δστοσιείασμια. αἰ πῇ ἡχίς ὀῤταυγείας - 

- ΔΙΙ]υπ40 τὸ μίμημοι.ν ΕἸ ἀὐτοίλλαγμαγνε ΤΠΘΟρΡΟΠΊρΡ. δἰ συμῆςατ ο- 
εἰάπι ποις πα: (Ο]ε τη ΟὈίςσαταης », ιασάας αὐϑεΐλια νοσδητατ. 
Τδτοῦργος Ατατὶ ΜΝ 1ὰς Τπαρώπτα, 

Αὐϑήνυβος ΡΒ Ποῖ Τ᾽ σΘρ ταίζ. 1..4..σἀρ.ν. 
Ανϑύμστα, χα το πηατα. 
Αὐϑίωας, ὁ. ολίξυις τεσςης ἔλέξας. 
Αὐϑίωοειδιςγη βοτίάμιις, Τ᾽ Ποορ νας. ἈΠΕ ρΡΙΔητ. 1.7. 4Ρ.12. Ιτε πὰ 
σα] σαν πιο ρη}} [ρεοῖς5, ΤΠ ςοά. ᾿ 

Αἰὐνϑυρρὴ» αἱ » Ξοπηροιτίοπος ἴτα ἀϊέξα ἃ σαΐογς βογιάο;νεὶ ἃ βοσγιμτι 
πχιχτοηθ, ΠΣ ρταοιρι!ὸ Πα ἰφητιγ αἀιιετίμς οτῖς ν στα, ἀρ ἢ τ 
τίνας, ατασε [4 σοεπιιβ. ἀπτογας σοιπρο τίοηος νοῦδῖ ῬΙΙη.Π 0.2.4. 
φρ.9.Ο 46 π.}1.χ7 τόποις, 4..ὀὐ ϑηρας γοσαττδς Π|0.ς. χ᾽ γγδη αὐϑιζε-. 
σας. πιο πη ηἷς ΘΟ] ἂς Π|.6.ςἀρ.1τ.8ς ΑἸ αίπετα. 

Ανϑηρργραφεῖ τ, βοτιὸ Γογῖι, Οἷς, Ατείοιιπι. 
Αὐϑηρὸςο οὐδ, ὁ, βογι ἀιιϑνἱασιιπε{ιι5» νογηαης»ίρεοίοίι5. Ανϑηρὸς» να] άς 

ταθοη5,ἐξέρυϑρίΘοαρια ΗἸρρος. ἴα Ροτγῇ τ. ὀὐϑιροὶ πἼύσμωτε ρα- 
τὰ τυιῦῦτγα [ἃ θοτιεηταφ αΐθπας Π.6.“ἥν' ἔθηδυμι.. τὸ ὀμϑηρον» απ 5- 
Ὠΐτας, ὁδὲν αὐϑηρὸν» τι 1} ̓ς πος η1}. Χ ἐπορὶι. ὥσπερ ἐν τοῖς μουσικοῖς 
σανέα κὶ πεὸ αὐἰϑηρρὶ ὄυδοκεμ εἶ “Ἶ ὀρνέων πεὶ μᾷρ χούσιμα κα; ἀὐϑηροὰ 7 χτὶ 
εἶν οἴκοις ὀματρέφομϑωυ . τοὶ δὲ μὴ ὀῤϑοηροὲ,, εῷὥνίομῆν. Ατηϊοραη. Α- 

“βάτηςῃ. Ανϑηρὸν γογὸ,, (ἀπάφταομα, Ηςίνοῃ.. υἱάς ἴῃ ἀϊέξίο- 
Ὡς ὀῤίους, 

Αὐϑυρωώς, βογ! 46. , 
Αὐνϑυς,αν ΑΠτμ ες, το ἀοηίςις ροοτα,οχ Απτμοάοης Βατοτία: ἣγ- 

τλῦος ςοπηροίαϊς, Ρ] ατάτοῖ. ἄς πιο. ἴτετα ἃ 4μο ὁ ϑηδονέᾳ (4- 
Ἰαῦτια ἀϊέλα εἰς Ῥ]αταγοῖ. η Ργοῦ]επι. 

᾿Αϑησις, βογιπη ἐπι ήϊο ἔξι οἀιτῖο. 
Αἰνϑυφύρος,βοτίσετ,ὶη ἘρΊ σταπ,- ἜΝ ᾿ς 
Αὐνϑυοσάομαι, ὀρ ϑηοτά ὧλ τοῖς ἑκουσίως ἐνδούσι,(ροπτὰ σεάἀςητίδις Πρ 11- 

εἱνίξα ᾿πά πα] σετα. 
᾿Αυϑυτικὸς, βοτσις ἔσεουηάας, ἤοτίάας. ΤᾺ ΟΡ τ αι τοτ. 1.1.ς.23. κα 

πὸ υῆν ὀμ ϑητικοὶ το δ᾽ αὐανϑ'ἢ, 
Δ νϑίας » ἴασοτ ριςις, 40] ὅς Οταςὰ ἱερὸς ἐχϑιὰ, ὃζ αὐχοπίας 9 Ατηῖο- 

το }.]θτο 6.40} πιὰ] σαρίτε 17. ΑἸμσηαις Πθτὸ 7. ἀὐ θέας, κοίγλεχθες, 
ἐχϑύΐων πεντων ἄρεςος ὀήϑίας ὃ χείματι. Δητ ας ριίςἴς Ἔτίαπα ἀϊοιτοῦ 
ἃ ΡΙτητοναρυ ἀ φαοηι ἀς Ἰἰρίτις πατιγανδς σαρτιγας πιο ο,ΥΙάς 10. 
9. (ΔΡ.59. 

᾿Αἰνδιζομα»ςοηῇάοο. ' 
Αἰνϑίζω, μ ἴσως Ειςῖο βοτοτςο, τπσουϊηῆςῖο, νεπυίζατς ὃς στατία ποπο- 

{10,Η«]1ςατη. τ Τίϑογατι γος ἰκύσισ μέρΘ- ϑοροοϊ. κεχφωμρτισμε- 
γΘ΄. ἠγσιω πεπολιωμῆνθ-. 

᾿Αὐνϑικὸς, Ποτίδυς αἀάμέτυς. ὀῤϑικοὲ απέρμϑῖται, βοτα πα [ ρῖπα, ΤΉ ΘΟΡὮτ. 
. 11|6.4.6λρ.15.46 σαι ρἰδητ ὃς ἐς μηϊοτ. ΠΡ. δ. σαρ.5- 
᾿Αἴνϑιμος,». δ ρε θα! τἰπλα γεν, οί. 
Αὐϑινὸς»οὐ᾽, ὁ. βοτγίάας : ν πᾶς ὀὐδενὸν μέλι, φιιοά νοτε ἐπέξατα οἵ, φυιοὰ 

᾿ς χχπτάπι οχ βοτγῖδας ἔλα! σοηγιδητας : ὥρανον νοτὸ, 4ιοά αἴζατς. 
ἩΕΙνοἢ. αὐἰϑινὸς οἷν 6. ἡ δυσρμῆθ- ὕπο βοτανῶν. ΠΠΡΡΟΟΓ βαθεῖ ὀμϑι- 
γίω οἶνογ,Οα αἸς. ἰωσισμῆδον ἀιέξιι πὶ ἜΧροη τ," τὸν ἐκ “ἴδ᾽ αὐϑων ἡδυ- 

συΐμον.νιάς τὰ ἀϊξξίους Αὐνϑοσμίας.Γἀς πὶ ὀύϑαν ἐν ἔλαμνγερ Η!ρΡ. 
ἘΧρ ἴσας οἰ ειπι {ΠΠ|᾿Δσοιπι, 1. τὸ κρίν νον, κὺ λίθανογ, σόσινον. {Πς ἀγξην ὃν 
μόρον, ασαιςηταπι εχ {ΠΠΠ|55 φιιοά ἀιξειτ 40 οἷδο εχ "Π46 πὶ, ἃτο- 
ππαταπι ψατίοτατο. Η εἰν οἢ. αὐϑινὸν, τὸ ὀῤϑηρὸνοβαπῆόν. ϑοτΙ δ᾽τιιγ οτὶᾷ 
ὀϑινος ὀϑινον, 5.114. δύσιν Θ- χιτῶν, κ᾽ ν" προφή. ὀῤ δίνην Οἱ αἸταϑννὺ γ᾽ ἐς 
πωμίς. ᾿Ανϑιππασία, ας, ἡ, ἀεουγῆο ἐπα ο!ττς»αρυά ΧεπορΒ. ΠΡ 

Αὐϑιππϑω,οαιητο δἀιιογίας ΔΙ] 6 ΠῚ, ΠΑ ΠῚ εἰνϑιππόειν ἀνιέλοις ἃ Χε- 
πορἢ αἰσιπταγ ἦχο ἐαυτας ἴητοῦ {ε ςοητεπάςητος. 

Αὐϑίςταμαιοἰπίστσο, το Πίτο, ον Πίτο, ἰππῖο, αἀιογίοτ, οὐίἴο,ςοπτοη- 
Ὧο.ὀνοίςαϑῇ:οὸς ἅπαντας, Οπλη1ΡῈ5 τοιίτετε, ὙΤΒαογ αἱ ἃ. εἶντις α- 

ϑεὶς» τορύσηδης, γε! ἀξ. Ματτιῇ. τἂρ ς ἐγὼ 3 λέγω υἱμῖν μυὴ ἀντι 

φῦναι πονηρῳ, ἘσΟ γοτὸ ἄϊςο νοῦς ηο τοῇίζατις πιαίο. 

Ανϑίσημ, ΟΡ Ροπονοθι!ς ον Αἰ τγι πέσοι ἐχροηάο ὅς Ορροῦο, ἀἀιιετία- 
τίαπι σοηίξίταο. ΤΉμοΥ ἃ. ἀν ϑέσασιεν προπαγον»ΓΟΡ Παπιπὶ ἃ τερῖο- 
πὸ ἤατιογυητ. Αἰνϑίσημ, τἀ ογίογγοιζο. Δα ως οάρ.2. Δ4 ΟΑ- 
Ιατ, γ7᾽ ὡρόσωπον ἀυτ αντέςίω, ἱρ{ϊ σογὰτη ἴῃ ος γε ίτιτ].. ανϑερώτες, 

αι ποη ςοάπητ, μοίτος ἰη Πι, ἀντιςας, ἴτας ἐΧ λάμοτίο,, αυΐ λ4- 
Θοτίατωγ. 

Αὐγθυζαφί. τηέζοτ. ᾿ " ἶ 
Αὐϑυζολέω, ταστο,τοάδοΐςο, [ναίξατ. ἴῃ ἘΡΙ στ, ἀνϑυξολοιώτες» ἤοτες 14 - 

ςἰξητος, Αὐϑοζολ νν ἃ ξεα,βοτας 1η αἰναυ φῆι τὰς] τὶ Β ΓΙ. δὺς 
᾿ ΤΠ ΠῚ τείρεγσογοτηιοα τ Βοποτὶς συ ΔνΡ]αταγοῖ. τη ΡΟΒΊρΕΙο, 

Αὐϑζο) Θ΄, ἔγαστγαδης, στο οπτας. αγϑοῦφλον αρίχαγίη Ἐρίφσταηι. 

Αὐϑυζο σκοον, τρια ὁορ μος! ανϑοτεύφον. 

ἈΡΕΓΝ 
Αἴγϑοδιμον ἔχωγοἰναρςης βοτοπὴ οἀοηατι πα, Ἱ ἢ ἐΟΡ ταίν. αἰ τ. 5... 

οανΡ.8. [ἡ 
Αγϑοκρόκος πίωήη 5 τεχταπΊ βοτί ἀπ πλ., ομογάμα ]ο βοτίάαΐο οσπ- 

τοχῖᾶ. Ἴ 
Αὐνϑυλχη.η ςοὐοτετγαζεο, ἰγαγηςπια πη» αἤτδητὶα. 
Αὐγϑολκον»ἱῃ ΠΟ ΠτΓΑΓΙ ΠῚ νΟΥσΘἢδ5γ)εἰντιῤῥε πον,“ τερρκλιγές. : 
Ανϑολογίαι ας ἡ» βοτίσεγα πγείμις, πα σΊΔη. ἤθτι οι αι π|,αἰνϑολόγιον, [γα τ' 

Οοἰϊεξϊαπεοτατη»αραα 514. ΑἸτμοϊοσίςοπ [ἰδ τὶ ἀριιὰ Ρ]1π.}10.. 
21.8.3. 

Αἰνϑολογρήμαρβοτες ἀδσεγρο,βοτες ἰεσο,ίξι ςΟἸ]Πσο. Ὀιοΐτοτ οτίασι 
ἰγϑολογώ δύ οὐνϑολῶ, Βιιά, 

Αγϑολουν ὑμῆνος, ὁ κ᾽ ἡ ,βοτος ζΟἸΠ σοη5»βοτίδις νίμεης, 
Ανϑυλόγος.5γ5 κὶ ἡἐςβουεσας. ἱ ᾿ 

Αἰνϑομολογέω,μκ. ἤσω; κ οἷνϑυμολογριἶκα;γ, ςοπήξίτι!Ο σοΟπαοΠτιιπι,ρϑξειπιςῦς 
160, ζογᾷ Πι ζοηῇτοογ. ἀνϑομολογριαι χαξιν » ΑΡῸ ϑτατίατη. Γ1ς- 
Επιδηφεὶ. σαρίτε ξοαηάο , ἀνϑωμολογεῖτο τ κυρέω . γ]ο1{Π τ ςοπ- 
Βτεβάταγ ςο, ςοηξοίςίους τε ροπέοδας, [λαθ1αν εἰνθοιμολογησός. Ὁ 
μεϑεώ σοι ὦ ϑεὸς. ἱὰ εἴτι υχαρις ὅσομᾷν. ὃς εἰνϑορμολογεῖ ὧδ. ΡΓΟ γοςίτατο» ͵ 
διυγεϊῶτ. ᾿ ᾿ ) 

᾿γϑομολόγησις, ςΟηξο το. 
Ανϑοχλίζω, ςοηιτὰ ἀτπγο. ΕυτΙρ᾽ (. 
Αὐϑοπορὸς»,. ὁ, Βογιίσας,ἤοτες ρτοσγολης. 
Αὐϑυπωλ εἴν» γιΠ ΓΠ 41 μας πιαςᾶ γοπάογε, οἰνοπωλεῖν, φαρρρκοπ ΦΛΕΙ͂Ψ», 

εΐποι" τ 
Αὐϑορεσμὰς, 8. δ, οητγατία ἀε ἢ ηἴτίο, Ἡ εγπιορ ας “απ τα σεις διαέζος 

ἀς σαάβταῖς ἀο]ξεϊ ποα ἔμῆτ ςοποοιά65. 
Αἴνϑορε Ῥτο ἀνέϑυρε,ΟΧΊ τ. ζ 
Αὐϑορξδεν, ργαειβέξεις οΑΠΊθιι5 ρτα απ ὕρῖτο, οἷα ςοηῖγα Ποῖος 

βαγα, τη βξατίοης ἔξαγε ὃ τοσίοης, οοπετὰ εἴς [πη Πατίοης, ἐνιαΐντιον 
ἐρ) δγὴ σῷ ὁρμιξ. ΤΠαοΥ ἃ. αν ϑὡρμοιω τρὸς πεὶς οἰ]ιχοὶς,αἀιο τις Αττίς 
(5 1ῃ {τατίοης ᾿Ἰάθαητ. ἀνϑώρμοιω ἀλλήλοις νττίηις Αἰτγι πίσοιις πὸ 
Ἰϊατίοις πηδηίγα τ Ὶ μα ογ ΡΟ ]αχ 110.1, τὸ ένταχαϑεςηκένοι πορὺςοὺ 
γώυμῷ χίων, εἰν ορ μειγ, κὶ αἰνϑεφορμμεῖν. ἕς ἢ 

ἴγϑυς» τος, τὸν θο5. αὐκρὸ τὸ ἄνω ϑεῖν ἐν τῷ αὐξανεῶς. ΤΠεορ γος, ΠΡΌ το 2. 
ςἀρ.:6.ἀς σδυ, ρίδοτ. για “Ἷ αἴνϑων νύκτωρ μὴ συμμύει. μεθ᾿ ἡμέ-- 
Εν 3) διεκπετοίνγυται: οτος ΠΟΠΠ1}}1 ποέξα σο περγιππηταγ, τοι ῦ 
ἄνα ἀροτγίπητιιγ. [το πὶ ἐνϑών , ἐοάοπη [δ γο οαρ.3.}10.1. σαρ.16.8ς 
110:4. ᾿ΐοτ, ρ᾽δητιοαρ. 4: σουτγα Οτάπιπι. 48] ἀοςουῖ ποῦ ἀΐοῦ 
ἀγϑων, χὰ 41 Πεγεατίατη ἀνϑ'᾽ ὧν, 1,4ι4, ργορτογοα, [ξὰ ἀνϑέων, τρις 
ἸΝαζαη, ἄνθος ἀλος,ος (4]15,ἀς εγταγ ΝΠ ἤαιΐο διραϊ μά 4υ1- 
δυίάατη »]οίςοτ! .Ππστὸ ς. ν τὰς ὡλὸς ενϑος. ΗἸΡροοτγᾶτ. ἐἶνϑεα» 
ποῦ [0]05 ςογοπαγίος ἤοτος [τὰ γοσλτ, (εξ ἤογι" Π) οπγης σοπιθτῦ 
ὅταυς Δ] Τα η40 ἴτα πιπσυρατ δ πίηανντ ΠΌτΟ 2 γωναμε, οἰγλαὶ κα ταὺ 
ἐρυϑυμάτα,ντ ἴῃ Οοδς. κ᾽ ύσματα 3 ἄνϑηρα.6. Ἐρτάς πη. ἀϊχίτ ρτο 
δυρυϑρεὶ κ᾽ ὑφαμα»ίριιτα ταιθγα δίογαε τα. Αὐϑος ἴτο πῇ ΡῈΓ τησταρῆοσ 
τάτη ρτὸ ςοΐοτα {ππηῖτατ: ΡΠ οἴϊτατ. τῷ αἱ ἴδὴς ἀγϑος ῥαίνεται ; ν΄ 
αἴγϑος, 1. χροίκα. 51ς ἴῃ «οάςεπι Πση!ἤσατι ἀἰχιτ, Ευτιρ. ἀὐθοκεήκοισες, 
πίω ας. ὃς ΘορΠΟς!]. Οὐ γάρ σε μιὴ γνώσιν ὧδ ἰωώϑισμῆδον, 1 χεχφωμοτετος 
συᾶρον. αἴγϑος οτίἍπα Ρτὸ υἱγίδιις δί γοίρογς. δριιᾷ ΖΕΊ Εν]. τα Ρεο-ς 
τε. τὸ σὸν γὰ εἶνϑος παντέχνε πυρὸς σέλας οἱ κράτος, βία. δὶς ἃς 1.1 
οτοτ ας, ουες ἥαπγηγδι ξυ]! δγυητ ἤοτε σοογιο. δὶς Ηοσησγ. τὸ 
τεὶρ ἐπεὶ πυρὸς αγϑος εἐἰπέη]ατο, πειυστιτο ὃ φλόξ. ἄνθος λάμιας ἀϊςίτιιγνο 
3) λευκὴ ϑρὶξ,᾿αῃ!οἰης φάλανϑος ὁ φαλακρὸς, Δ] 1575 1 4. ἃς Ηεΐγο. 
ἡ ἄνϑησις. ΄ } 

Αὐνϑος γε», Αὐτῆς, ἔατοῦ Η!ρογα,, ΡΙμτο 'π Ῥγοδ επη, [το τπὶ ποπιεπο 
οἵδ λυῖς Ατιοτ, αἰ πγα].ΠΠἶτο ς-ς4ρ.6. ὁ λεγ' μῆν Θ- ἀνϑος» ταὶς ΠΟ πὸ 
πιίης ἤοτως, Ρ]Ὶη.ΠΌτο τὸ ταρίτε 42. ΕἸΝ αια: ]υοταπι ἀιιοοιιδ᾽ 
Βηπίτις 5 ἀπτμαις ποπλίης, μεθα Ράδυϊο σάἄμεπτι φοότιπὶ ρ}} πὶ 
ἴα Ἰπηίτατασ, δά ἰνυπς πχοάλπὶίς υἹἱοϊίσεης , ΟΔ]Πςὲ γοςάτος 
Ῥ ᾳποαρ- Ἶ ν θὰ 

Αὐγϑνσμίας, ας, ὃ, ν᾽ Π0 ΠΊ Οἀοτί ετα πν γίπιιπι οἀογατᾷ σοπογο Πιπη- 
4υς,14 οἴξ, οὖνίθ- ὁ διὲ κὶ ὅδοσμίθ-, νεῖ ΔΊοςο, γεὶ δ να: ἰρεεὶς ποτοῦ 
τηῖης ἀοάπέξο. ΑἸ ΟΡ μ απ. ΡΊατο 9 οἱ δ), ἀμφορεῖς οἴνου μέλόυ!θ. 
αὐϑυσμία μεςοἵ.οἶγίθ- αἰϑοσμίας 9 νίπιιπη τηϊγὸ ἔγαρταης, γογτίς Ἐταΐξος 
πα ΠὉ1 γίπιηι οἀοτάτ πη. αὐϑοσμίας τ το ὡλίωικ. 4. ἐφ᾿ ες 
ἔϑεέλειν πίνειν, εἰ μὴ αἰϑοσμίας εἴη. νὈϊΪ (α δα ἀἰταχ οἶνος, νας ΑἸ σπωὺς 
Ἰῖδτο ρτίπτο, οἶνος ανϑοσμίαςἱηααῖς ΡΟ] εχ 1.2. ὁ δυώφης. Ηςίγοἢ- ᾿ 
ὀὕπνοις, ἢ αἴϑος ἔχων, Αττορμδη. ἰη Β Δηϊς. δεόγυσε πίνεις οἶτον ἐκ αἷς 
ϑυσμήαν. Μη πὶ αυτοπη ν1]Ὲ γοσαθαηῖ χαρηβαρίτίω. ᾿ Αὐὐγϑοσιωύη νςυηἷη ἘΡΘ τΆ ΠῚ. υἰλαίίωυ τέξεται αἰθοσιωύων, ρτο Βετδὶς ἴα 
χιιγίαητιθις. Ἷ 

ΑὙϑ' ὅτουγρτγο αὐϑο ὧν, Ζιαγς 7 ον ἵπτετγοσαζ. ὃ αδίσιις ἱπτειγοσᾶσς 
τί οπο, Πα πη ὈτΟΙη, απ ἐς σαυία. ἐκ οἶδ᾽ αὐϑ ὅτου; ἀριιὰ Οτορυγος 
ποίσιο 4 ἐε σαινία. αὐ θ᾽ οὗ πινϑ- » 4ρπά Ηεγδοί τ. ρτὸ ΦυΟηΙΔΠΙς ᾿ 

τα ὖτα τοΐνιιυ εἰ ρήσεῶϊ αὐϑ᾽ ὅτου ποτὲ τὸν αὐτὸν ἀπερίωυαμίω, ῥτορτοτ τους 
εαὰ σηὸά, ἡ 

Αὐνϑοφορέω, βοτεηὰ ἔεγο, 1 Βοτιέεγ, Ὠϊοίςογ.ϊη ργαΐσ δ. τΆοτος 
σοσιςμο. : 

Αἰνϑυφόρια, τοὶ Ρτοίξτρίηα: ξείξυπι ποπιςῃ Βάθεης εχ ἐὸ συοά Ρ]υτῶ 
Θάηγ τάρο Ποῖ ᾿ς σεηάῖς βοτίδας ᾿πτεηταγη." δ 

Αὐνθορόρος » ον. ὃ καὶ, βοτίξετ, Γτιότεῖ, ΤΠ σορΒταίτας Ηἰῆοτ. [π΄ 
Ὅγο ρμγιη]ο ζάριτς 21. εἰ 3. καὶ ἐπ᾿ ἄλλον τιγὸς ταίῖτα συμι(αἱγες τὴ αὐφο 
οφορων, Ι 



Ρ ννΨΌῸν.-. 

δεν 

ἜΝ 
, Αὐϑορυλε, ἕος, ὁ καὶ, βοταυϊςπτυςργοάιοςης ἤοτος, πη Ἐρίστλπη. ἀνϑο- 

τ φυεῖ τὔέρυγε, 12 Βοταΐεξητα. 
ὙΠ μἰνβρεκτιὶ ἐξι, ὁ κατ οαατίας, καρυλευτὴς ΡΟΠ]υςΐ, . ᾿ 

ΤΟ αἰβρα θα τατθοηες ἔσο, ΤἈΠΟργ. πη ἴοτ. 0.3. σαρ.Χ] φαῦλον κα εἰς 
τι χὸ χοϊγωνγ αὐϑραχεύ εἰν. ἫΝ ΣῊΝ ν 

᾿ Αοϑραν ον αἴρὶ ρταθα, τ ΟΠιΠι ἵξγιος, ἰσηἰς ἐχ συ ΟΠ]. ἀὐϑραχεοὶν 
᾿ς ποιεῖ, οἰ οῃατίαπη περ οτίαι ὀχογςςις, Ρ] Π ςοηϑόγοτγς ρεθπας, 
᾿ς Τολσ. Ευσπρ, καρ. 18. Ὀτοίζοτ. ΠΡ ς. Πρ. 77.ἀνϑρακιαν κορρσεμί αλλ, 
᾿ς ρρῖδοπος ἐπι οἰτ,ορὸς ἀὐϑραχεαν,αἀ σατο ΠῚ ἰχο!οηάιπν, άνϑρα- 
Η χιοὶ, τετυρακῖω μᾶμοι ἄνθρακες. Η οὐνοτγιιη 124. ἀνϑρακείωδ ςορέσας »ὐ- 
ἅ (οἱὲ ἐρύπερϑε τάγυσσε. δύ ἀραὰ ΤἈΣΟΡΒ ἈΠ τον. Πρ. ς.σλρ.1ο ἔςεὶ- 

τ Βῖτυτ ἃς οἰνϑρακία. ᾿ 

Αὐϑο τέτοιν,ν, ἰτοῦ ντ σαγθοπατίις, ατοηλγίμς. 
Αὐδρ ἰζν,»ρύγω, ΑἸ ΠΛΟΡΒ τοτγοονοχυγο,αο. 
Αἰ μον τγιροάιαηγ, σοπηπιδνολμΐηυ5. 

οχιδου ἐς ἰδδορνορταο γ»ἱρηἰς εχ ζοηροἰξὶς σατθοπίδιις. 
Α΄’ πιο, ἰάρις κισὸς 5 τς ἀϊέτας αιὸά οχτίηξεὶ ςατοουῖς [ρξοίςπα 
ΝΠ Υείειαι. 

ΟΑττ τ σόεις πυρσὸς, 'σαὶς ἐχ σαΥΒοΠδας. ΝΟΌΏΠις. 
κι ϑρ᾿ πώλλο, σαι δοπαγ σαὶ σαγθοηος νη τ ΡΟ ΠΧ Π|6.7. 
Αἰ τω, μιώσα, τη σατθοηςη) τοί σο,σαγαῃςα ο,α 5, ]]ηΐμς. 
Α᾽νϑραχώδυς νος» ὐ κὸ αἰ ΓατΠ]Παης ντ σατθο. , 

Αὐδρακωϑῆ, το σατο ἰπ σαγ οπος, ἀγα ποα]οτατ, 
ΠΑ ὅν κίδὲς, πλϊπετὶ ριΐζος αὔτ: ὃς συσουπηῦς ἴῃ ρευηα αἥαπτιιγ, 5014. 
Αὐδράκωσις » αρυὰ ΦῈ σἰηςταπ1, ὁ ἀνϑραξ τῷ ὀρϑειλμού, 4] Δ]ιὰς οουϊὶ 

δαϊδο,αίνας ρα!ρεῦτα ἀςοίάιτ. 
Αἰὐϑραξ,κος, ὁςολτθο. ἐγϑρακες ἐμ μήμοι,ρτυπς μαξόλη, Ασατὰ» νϑρακε 

3 ζωοντι,εληάςητς ςαγθοης. Οἱ. ΑἸ'αυάπάο ςαγρἄςυϊας. ΡΠ τιν ]- 
ἅς φὸϊγηδὶ, σϑπτα ἰρεςοῖος, ἀγϑρακὸς σφραγὶς» Πατθαποι}! σι πη], Ες 
᾿ς οἴσιβς. ἴτεπὶ αγϑραξ,αγτδαησυίας τπου δὶ σεηυς, ἴα οἰξ, ἢ ΠΉΠς 
ἕ Ἰἷς φυα: νίϊτα διογίηῖ Ἴχυϊςογατίο, ντ ἀεδϊτ Θά] η. Ραυ ας ΞΕ ι- 
ο΄ μεῖὰ ἀοςετῖνίςειις εἴϊὲ ἰἰς ἥτη!ς αυα νῆα ἔχης, Βοτίψις ἰλησαϊπο 

ἴῃ ἀτγα 11 ς πατιγαπι σοπιοτίο, υ πῇ 1η ἔα γθιιεγῖτ ὃς ἴῃ [τα μΔΠῚ 
Ῥάττοπι σοίοτίτ. ΑὙϑιραξ, πλ η1) σοπα ας σ]εδα εχ 41 Πηϊ Πίμι ΠῚ 

φοηβειτατ.νίάς Ν Ἰτγασαπη, Αὐϑεαξ λιϑώδης ἡ ὀρυκτὸς,ζατθο [Δ- 
Ῥίάεις ἴας ἐΟΓΠ]ς, ξΌ(Πς διταπΊςῃ , γη ἀμπελῖτις ἢ φαρμακῖτις. 
Οαΐεη. 

υϑρέω;κρυπῆω, ἡ ίζοηάο. 

δ, ες ἡ οςταῦτο ἃ Θ4Ζα γογτῖττ: Δθ ςοάετη ετί)πι νείρα ἐχρο- 
δΙτοτιροοτῖς ετί2 ΠῚ ρτο ἂρς οτεγὸ νίγρατυτ. ΑΥΠΈΟΡ. νὲφ τὼ φ- 
 ϑαλμῶὼ χεντου μήν. ὥσπερ εἴτ΄ ἀνϑρίωυων υὑαὺ 7 γνωμδῥ ἐπολεῖ ται. 

Αὐθρίω μον, κ, τὸ σας ἀριιπὶ ἀὺς σγα ΓΟ Ό πη. 
Αὐϑρυσκα, Ποτος, γριὰ λάχανα, τεὶ αἴδᾳπλιίστα ἀν ἤϑοις.. Ἐτγηνοΐοσ. ἐἶν- 

᾿ς βρησχα, αἰρα τὸ ἀγαϑρώσκειν, 
Αὐϑρισκίθ., χητμτησιιπι Βεγ ρα  η. ΕΠ εὐ γομίος ἀυτε ἢ Αὐϑιείσκιυν, ἴη- 
1 λάχιανονεχον εἴνϑος ὡς ἀϑίωτον, καὶ τὸ ἄννησον.. 

Αὐνϑρωταρ ἰσκεια ας, ὁ ἰτα ἀἴα τὶ Ρἰδος μάν Ἀο πυτοΐ δ ις. 
ΑὐνϑρωπάρεσκΘ-,ν,6..ἱ τα ει ρίασεγς ἢ οπαίηΐθας ΡΔ]ας σαρ. ν]τ, δά 

Ἐρίιοι δὲ δὰ ΟΟ]οΙ3. οἱ κενόδοξοι κὶ ἀὐϑρωπτίρεσκοι, αηγθίτιοὐ καὶ ἀσει- 
τειν μγροοτίτα:. 

᾿Αὐϑρωπάριον, κ» τὸ ἢ πη Οαας, ΒΟ πηυ]ς. 
Αὐϑρωπέν,»ς.η.διὰπηδηᾶ ρΕ ]ἰ», Ἠεγοάσυ ΡΟ υχ Πδτ.2. ἀνϑρωπῆ 7 Να- 

τίη. ανϑρωπένη ἰεσίτ, 
Αἐυϑρώπειξθ. ν, ὁ πυπηαηιις, αὦ Βοπηῖπες ρεττίῃςπς 7 ν ΓΙ] 5, ΧοΠορΆ. 

αἰεὶ δ ἀνϑρωπ είων ἀ εἰ δηιλέγετο. δί ἀνϑρώπεια «εφγματαςαρυὰ ΡΊΑτ.α 

᾿Αροΐος. γος Βυπηαπα; ἀνθρώπεια δραάστιντες,πηοτο ΠΟΙ: ΠῈ ΠῚ ἀσοῃ- 
τοργος φερσήκει πῇ ἀγϑρωπ εἰα φύσει εξω τ αγϑρωπ είας, ρτατοῖ ἢοηλι- 

Ππὶ ορί πους πι, ΤἈαςγ αἰ. ανορώπειον γγύξθ-, σοηιις ἢ Ο ΠΊΛ}01 ΠῚ» 
Τυείδη. ἐνϑρωπείη δυδαιμονίν. Ἡ ἐτοάοτ.}1}9.1 κτὶ τὸ ἀνθρώπειον, απδα- 

᾿ς τὰς εἰϊξ Βοπιίπιιπι σαρτιις. ἀὐσρώπειον, ἔνι} πη Δη τησιοπιαπι. ΤΉας, 
᾿ς αἰνθρωπείοις ἡ μέρα .-οηείαγίος ΚΒΟα ἢ) νοσητ, τοὺς ἀποφρασας. 

Α ϑρασείως, πυπιᾶπο πλοῖο. ἀγθρωπείως φράζειν, ρτο ποιπιπιπὶ ςοη- 
᾿ς (ετιυάϊης Ἰοπαΐ, Εἰοαιυ! 7 Ατηϊορ άη. 
 Αἰὐϑρωπόζομαι, αὐ δὰ ποπλίποαι ἰρεξζλητ,ασο. 
, Αὐϑρωπήΐθ-, υπηδημς. 
βυϑρωπεΐν, Βυιπηαπίτας, ἀνϑρωπηϊ»γαἀϊεξείιπι ἤπιε Δ ςξξίοης ἀρυά 
Ϊ ᾿ς Ηετοάϊρτο ροῖ!ς πα πηδηα. 
 Αὐϑρωπίζω, ἴνο πηΐηττι ποτ 5 5 ΒΙΙΠΊΔΏΙΠῚ Β16 ργά 60. ,Δογ. αν- 

ϑρωπιὰ εἰς, οπιο ἕλξεις. Ν.Ζαη 2. - 
ἸΑὐϑρωπικὸς, οὐδ᾽ ἡ απηαηὰς. ἀν εοπικατέρας φωναὶ, γοζες ΠΟΠγϊηὶς πᾶ- 
 ταταραι]ὸ μηασὶς ργορίπαιιας, ΝάΖαη, : 
 Αὐϑρωπικώς . πιοτα ΠΟΠΊΠΙΙΠῚ, ἈΠ ΓΏΔΠΟ ΠΊΟΓΟ ν» ΠμΙΠΊΔΏΪ ΤΙ 5 εἰγῶρω- 
οὐ πίνως- ἦ 
ὴ Αἰϑράπινος, ὁ, ἀνξρώπει.. ΤΉ μον αἱ ἃ. γ7) τὸ αὐϑρώπινον. ντ ἤιητ τος μὰς 

πραπα ΡΊατο τη ἐρ ἢ. τὸ γδ ἀνθρώπινον καὶ ποΐνυ βέξαιον, τος Θην ἴπν Βα- 
ταληα ποῦ ίαητ πιο ἰτὰπὶ σετῖς: νης ἀνθρώπινον γύθ-, ἀρὰ ἐπ η- 
ἀετν. ἀνθρώπινδ- χογισμὸς »ἀρυά Ὠετηοίϊῃεη. πισης ἈΟ πη] ηΐς. ἀν- 

᾿ς ρώπιγα ἤ 3.» υ πηδηὶ σηοτοςνἰοἰξίτατα ΠΟ Πλ Πμ1Π1. ἀγθρώπτνος ἀρμα- 
᾿ς Βια;Ρ]ατονέμ.ἕ. 
ἈΑὐνβρωπιτές τον ζωὸν. αὐϊπηαὶ, απο δὰ Πα πταημηλ ππαχί πιὰ ἀσςεάίτ 
Πς ἱπσεμμπηγτῇς 5τταδο Ππηϊατη ἀρρο ]τ, [10..ὲ. 
᾿Αὐϑρωπίνως» Βυπιαπα γοςς μι ΠΑ πιμ!55 ΒΙΠηᾶΠῸ ποτα, ἀρτὰ δὰ Πο- 
τ΄ χηΐπιπι Γοπά!τίοποηι, αὐϑρωπίνωσνρτο συμμέτρωςγαριια Αὐἰ ορἢ, 

ἈΞ Ν τόιϊ 
ἦη Ἀληΐσ, ὃς Ῥγοὸ το  σγαητογ ν ρατητέγημε, καρτεριαώς 5 σι - 
νητικως » Ροϊγδίυς. χαὶ συμζέζωκε ἐδὸ υἱδὲν πῶς ὅβηπυ χίαις ὑξουσίας 

μὴ διωαῶι φέρειν ὀῤϑρωπίνως ἂν ἢ τῶς «ῥριπευτείαις 9 ξυλαζώς Ἰς αδὰ χαὶ 
γοαυεχῖς. ἡ 

Αἰνϑρωπιον τὸ, ἔχο πλιη οἴ οὐ ΧΕΠΟΡΒ. τοὶ πονκρρὶ αἰδρῶπια ἐκ αὖ ἄγλως μάλ- 
λον ἕλοις, ἡὶ εἰ διδοίης τή, 
ΑγϑρωπίσκίΘ-, πο πη οςῖο, οσισπου!ας, ΡΟ ]αχ. 
ἀρούρας εἰ, μαπιαηι ὃς ςσπιβοῦτί πιοτος,ποη ςξ. 

τί, 
Αὐνϑρωποζορέω, μι νσω, ποκα, ΝΟΠπχΐπος γοτο. 
Αγϑρωπόγλω Π Θ νοςςιι ἐμ πηαπαι οὐπίτεεης, ᾿σαιοπς, 
Ανϑρωπογργίαγντ 2εογνία, ΝΑταπΖ.ς ΠΡ. Οςηείξος. 
Αγϑρωπο δ αἱμων, Ἐυτγιρτ σις εχ Βοπηίης ἔιέζως, 
Αἰγορωπόδευκτος κ, ὁ,4Ὁ ΠΟ πιΐπα πιοιίις, οἴου. "δ.2, (1.144, 
Ανϑρωποειδὶς, ἐΘ-, ὁ αὶ ἡ αμηαηα ἰροςὶς ργαάϊξως. 
Αἰνϑρωποϑύειν. ουλίης τη ἰαογί ἤςατα. 
Αὐϑρωπύϑυμος, πο Πγϊηΐ ἰη ἔσγοτς ἢ πΊ Π ς. 
Αὐϑρωποκτον ἕω, ΠΟ Πηΐηος ττυςίἀο, αἰϑρωποκτονεῖν τοῖς ϑεοῖς. εἴξ ποπκΐ- 

ηος ἰἀογιἤςατο,ρυὰ 'Ναζαι. 
Αὐϑρωποχτόν(Θ», Βοπλ!οἰ ἀΔ,Ε ατί ρ᾽ ἃ δι τ. ΡΗΝΙολπ.οαρ.3.8ς ἙΕυδηρεῖ, 

(αρ.8. , 

Αὐϑρωπόλε ϑ'φφεγυγδ, ΠΟ πη οἰ ἀα, ΠΟ πιίαὶ Ρετγηί οἱ οίὰς. 
Αὐϑρωπολ ὅγν.560}} ἐς Βοπηϊηἶθὰς Ἰοααΐτατ, Αἰ τ,110.4. Ἐ1}}.σἀρ.3. 
Ανϑρωπόμορφίθ-,κ δ ἔρεςιςαι Πα ΠΊΑΠΔΠῚ τοξογοης, ἀξ ἔσειηΐ πα, Η ογοά, 

τς οταπι ἀἰοὲα οἰϊ πιαπάγασοτα. 
Αὐνϑρωπομορφήω, μ. ὥσω,]ο τη ΠΕ ΠῚ ἔογπΊο. 
Αἰὐὐνϑρωποπάϑεια, ας, ἡ Πα πᾶ ηὰς αδέϊως, 
Αἰνϑρωποπα ϑως αι τἀπὸ ποτς δἕῆςοϊου, 
Ανϑρωποπέϑὼς, Πα πηάπὸ αβςέξα ὅς ποτε; Ηεγπιορεπ, 
ΑΥϑιρωποποιΐχ, ἢ οπγίπατη βέξιο ἔδυ ἔογαχατῖο, μπςϊδη. 
Αγϑρωποποιὸς, ζ, ὁ. πὰ τυατι ας, Πατιιας Πυ πλαπα ἰρεςὶς ἤηρ της, Ποπιὶσ- 

ὨμπῈ ἢέζογ. 
Ανϑιρωπος. οἱ κὶ ἡ, Ποπηο 1 νὴτ ὅς αξαγῖπα, Ππιοτταῖς, Ὁ αὐϑρώπων ὠπελ- 

δεῖν, αλοτῖ» ΑὙ τι ἃ. αὔϑρωπος ρτὸ νἱτγο, ΜΕ τη ος, αἴϑρωπος κὶ γιων ἡ, 
δοογατιαρια Ρ]ατοη.η Οτγάτυ]ο ἄτι ρυτας αἴϑρωπον αιΑ{] αὐα ϑρών 
ἐ ὄπωπε,ϊ. ΠΟ ὨτοΙΊρΡΙ Δῃς αι νἱά!τ, ΙΝ τα το! φιδ( ἰῃ 4 1τ)απιπηδα 
τα γι νἱάξητ ἤοη σχροηάιητς ὅςηὺς ςοηπάοτλητ. Α1}}} αυαῇ 
αἴω ἑέπων,]. [υτ πὶ νεγσοης, ΕτΥπτοὶ. 

ΑὝϑρωπος, αἰϑρώπου διωμόνιον: Ρατα:ηιί ἀς Ηἷς φυὶ εχ ᾿πίρεγατο, ἰΔΠΎ 
ἀερίοτατα αἰατο, αὐ ποπιίης [δγιαπταγιδυϊά. ὅϑὴ “ἴθ᾽ ἀροσ δοκη τας 
ὑπ᾿ αἰϑρώπου σωζουῆνων νἡ δὲ αὐ’ ὴδα ἄυδοκιμοιυύτων. 

Ανϑρωπος ϑῦριπος:ἀαριαπα ἐς ἰνοπγίηιιπα πηιτα τατος ἀτηις ἱηζοπ 
Ἰἴδητια. ἴῃ πη δ! τατεηῃ ἔοττιπα;, ἰευϊτατέπγηϊις πηφητὶς ἀἸ οἴτατ 
σΟὨΠΠ Π τοτ, δύρεπος τύχν, κὶ δ ρεπος δὲανοια δνα. 

Ανϑυοωπότης."τοςοή, πη ΔηΙτς.τίς 2 τὶ αὐϑρωπότυτος » ἰωὺ δὲ νἱμδμ στ ές» 
ϑεὺὶς αὐτία; ια;Σ σαιίας παῖαγας Ἀπ πιαπας, πὶ ποίξγα σγατία (11 
ει 

Ανὐϑιρωποφαγία δίας ἢ ΠῚ ΪΠΙ1Π1. 
Αγϑρωποφάγρι,οἱ χα πταηα σαγης γείςεητος, υ ς εἰς ἀρρετίτας οατ-π 

Ὠ1 5, ἰλε Πηᾶ ηφε ριἀοὶ ρυέ. 
Ανϑρωποφυς»ὐτας εχ ΠομηΙπἰιις»οττις εχ ΒΟΠγΪ ΠΕ, 
Ανϑρωκσσώσες, τὸ ἢ ΠῚ ΔΠῚΙ ΠῚ. 
Αὐϑρώσκω, το αἰαϑρώσκω, ἴῃ Ερίρταπι, Βορῃοο. αὔἴϑρωσκε γ ΡτῸ αἴα- 

ϑρώσκε, ὀρχού, 

Ανϑυζρίζω,ντεἸπιπὶ σοητα πε] τᾶ Ρετξ]αγ ῬΙ τας. 
Αἰὐϑυν εν, κ, τὸ, ἤ. 
Αὐϑυλλὶςοἱσος, ἡ μεθα ααπν αἰ οἰδπι γοςατ Ἀ με] Πὰς πηοηλ' ηἴτ. Οα- 

Ἰεη. 6 ηιρῖς. ΡΆ.}.11.7.51ς νετὸ ἀείςτιρίτ Ὀιοίςον. [1..3.(ἀρ. 
153. Αγϑυνλὶς δεηῆη, οἱ οἱ γ5 φακῳ αὐϑαπλήσια φύγλα ἔχει κὶ κλωγία γασι- 
ϑαμάς ὑψ Θ΄ ὀρϑυὶ 3 ἡ τὰ φύνια μαλακά. ξΐζα 3. λεπῆη υμκοκ. φύεπαι ἐν 

ἐφαλμύρρις τόποις γὺ δυνλίοις, γευουΐύῳ ὕφαλ μος. ΒΊ τη. ττα τυ Ὁ 1}. 
21.04ρ.29. Εἰν ὅς ἰιεῖθᾶ δηιΠγ ]]οη., Θαπὶ ΕἼΤ Δρτ ΒΥ ο!Ποὴ νο- 
Γσαητν ΠΟΤ ΠῚ Θοποταιη,ἔοΠΠς δζ τατηῖς ἰσωτίςυ]!α {{πῈ}}Π}ς, ΡΑΙΠγΐ 
αἰτίτυάτης, Ἀι]οῖς ἀρτί εἰς παίσεης, (41 σιηξιητι. ᾿ς ἰξουπάα 
(ρεεῖε ἵτα Ὀἱοίςοτι 4. Ἡ' δ᾽ ἑτέρα χαμαπίτυϊ ταὶ φύλα αὶ κλωνία οι 
κε, δασύτερα υᾶ τοι κὶ βραχύτεεα «ἡ τραχύτεεα τὸ 3 αὖϑος πορφυρφυ, 
βαφύοσμον κυρῶ; ῥίζα ὥσσερ κιχωείε. ΡΊ τη. Αἰτεγα οαπηαριαγι {- 
γα  Πἰςοτει οὐ ἃς Ἀἰτίτιοτορατρατεῖ βουῖς,οάοτε σγλαιςῃ άχο- 
ἔς παίέςης. Ρ]Τοΐας ἀπο Ροϊζγσηνα γονθα ἀς ἔτ δἀάίτιαὺτ (ᾳιοά 
τηλοὶς οτδάο)ίη Πιρίζοτγιἠις εοάϊος ἀοΠΠἀεγαητατ. {ιθτο αὐτετῃ 
26.ςἀρ.8.ἢς (ςτῖριῖτ, ΑΠτΒΎ]]Ποη εἰ Ἰφεητὶ Ππλ}}} 1 πη, δα. Αἰτογᾶ 
εἰξ δυτ Υ}}Π 9». απηαρίτγος ἢ πη] }ς, βοτο ρυγραγοο, οάοτῖς στβυΐν 
τδάϊες ἱηταδί» δίς. ἤλης νοϊπτ εἴϊς εχ ἐρῃ σουβοιτουτ [Ὁ] ΑἸ Καὶ γ. 

Αὐϑυπεώγω,τοςτί πεϊποτ,γοροηάςο, οὐττὰ ( ρ4ο, ΑΡΟΙΙφη, Ογδπιηλ. 

αἰϑυπάγω εἰς δικίω,ὰ ἀϊαετίο ἴῃ ἰμά οἴ πη νΘοο.ος 

Ανϑυπαγωγαὶ ἐτοματιχα γἐγογφαιςτείροηἀετογ ρῈΓ ΠΟΠΊ]η8, Αρο]οα. 

Οταπιηηᾶτ. ε 

Αὐϑυπαρλαγὰὶὶ ἧς»ἦν πγυταλ σοπιπγιτατίο. Ὀ εἴτα ἀς τεῦς αυσ νἱ- 

τεπι ἰητοτς ἴς ππσταληι ργαδευῖνι αὐϑυπαλλαγῆ τῆν τῇ άσεων,]υ πὶ 

νοσβτίθας ργοψ εέζο, ὅς τεΐζις ργὸ νοςάτιιο ρολαγ, 

ΑὟ δορός βεῖνν ἐν Δ δε στὸ : ! 
Αὐϑνπατπεύω,ασο Ῥγοσοηζαηϊεπν. αἰϑυπατεύων ργοσοηία]. αὐϑυσατέύει 

τὶ ἀχοαςγρεοοομίω! πὶ ἀρὶς Αοβιρία, ἕξ Δροοὶ.ςαρ.18,. 
Ὁ 1}. 

Ὶ 



ΤΟΣ ἈΔΝ ΑΝ 

Αὐϑυπασικὸς οὐ, ἐρτοσοη α] τίν. Αὐήδδυτος ες ὁ, ὡς ἠρικτοείπις ἔχῃ ἀαπηοητο, Επγ ρ 4. μρ ὑτοισι ἐς όμμοις, 
ἤτω : Ἷ οι ἢ ᾿ τ - “7 ) ἸΝ 
Διϑυσατοε,ν»)»ργοσοηία] αἰϑυΐτατος λιίυης »μυομᾷνθ’, [γα Ῥτοςοῦ τη τα δη1θ τις σα ι15»).Π0ὴ Εχῖς, Ὁ ἱδρύω, ἃς ἐμ ίδρυτος.. ΡτῸ ὀρεξί- 

{11,ΡΊαταγοι ἀπ (4108. ὙΠῸΝ ᾿ ' : λαςϑ-. οηοῇ. ςουτγα Ατιτοροτ. : 

Λυϑυπεριω, σοίο, νἱ οι Πα ἀσ ἰοοι πη: ἀατῖι]ο Πα Π σίταΓ, ῬΙαταγς. ἴα 1 Αἰνισδρωτὶ, ας (ἀάοτς, Εταΐηι, ΟΠ] 1. ά. 
ΡοΙΠΙτιργαοοριίς." ᾿Ανίεμωνοοὶῖς ρα τυαΡ, ρογ πα ϊττοτ. Ρ]ατατοῖν ἴῃ ΝῈΠγΑ ν ἐνοῖ σαὶ τὰ βὸν- 

Αὐϑυχειξις,εως κ᾽ νςοπτγατία ράτῖς Πρ αΪΠοτίτεπι οδί αμην, ΓΟ Πλ]- λομῆμῃ γέμων μετευλαμίάγειν 9 ἰᾷ ο[ξ» Ῥογηχιττίτιι Υ ΟἹ σητί πυρεῖα. 
τας, πιοδειεια δ ται ηῖο, ἘΝ πὼς τιμάς ποὶς δηἠτεικεσατοιῖς ἀγειῶζ. ΑὙἸτοι ΡΟ] τὶς. Πιαά χ. Κύλπον 

Αγϑυπηρετέω εἰ 4] παι] οδίξαιπιτι:ς οἰζ οροι απ νι οΥΠἴπὶ πᾶσ, Γε- ἀνιεμῆμη ἐχρουιτογ μι άδης ἰδιι ἀξαιμάλης, [το πὶ ΡαΠΜο ιον Ἰϊακις- ᾿ 
ρεπάο οδιδαιίιηγ, Ατηῖοτ.. ἱ ' ἢ. Οαἰξη, ὃς Ποίζοτ. Βιιάαιις αἷς ἀγειμῆσον ἀιοὶ στα ΔΗ] ιι- 

Αὐνϑυποξαΐλω, ἤισσετο σςοηττὰ, ΟΠ ο]Ὸ Ἰοφιςητί,» ΔῈ (οί α, τα, ᾷ ΔΠΠς Πηιιις τότ! άτα τη γε ἀρ ἃ Ἐατίρια. 15 Οτοῖς ὅς 
Ανϑυποκρίνομαι,ουὐτγὰ Ππγυΐο. γόμος «ἰνεῖ τω. [τε πῇ ἀϊσοτιςομίξογοτ, [τε πὴ ἀνε τ ἐἰοί τσ αοά οτος 

Αγϑυπόμνυ τ, τὸ αὐαζαίλλε τ δ κίων, καὶ χειροτονίαν μεϑ' ὅρκου. ταηῖθιις οχροίτα πὰ ὅς οὈαΐμπι εἴτ. ᾿ταπ πδατγα το, ἀη]ο] υἱὰ 
Ανϑυποτῆ δϑομαι οἱ [πΠΡ᾽οΙΟηςπὶ νεηιον Τα οΥ ἁ. Ὡς Θογο, ΠοθητοΓ Ἄσο !αχιι ἀϊξῆμιο.Πτοπν ἱπηπαϊτγου,ος. η Ης πὸ 
Ανϑυπουργῆ σαι» ρεηίατο πο β οἰ πλνΓο μα ποι ατ τ ἀποἰτίτο Ἐεῆιις» Ἰδιι. τὸν Ὁ τακύῦξον τὸν εἶνε ϑέγ ται ὑπὸ ποσειδ ὠγίδ-, Αγειμῆν Ὁ- Ῥατειοϊ ταῖς 

πὸ χάριν αὐταιποδδιυ αι. Ἰαχατιιν» Ο]ατιι5 γα] Πγ7Ππις, νι ἀνειαΐμ 6. αἱ χειτεργίας ἰο]ατας ιηεϊίος 
Ανϑυπούργησις , πασταιπὶ ΟΠ οἴ α τ, αὐτευεργέτημ » ΠΟΙ πο ητα 1» ὨΘνιτοιη ἰαχατις, ΓΟ οτατηςγᾶροτγτις, [το] ατας, οτιιῆις, γι τὸ εἰς α.- 

"]1Δατ. δικίαν ἀγειυδυ ον, ρα ΡΊατοῖςς ὨῚ τοι ΠΠΠπ|ς, ἰλη σαι τις» ΠΥΙΠΙΠὼ ἅπτὸὖὸ 

Αἰγϑυπορέρῳ, Ῥεῖ [Ἐγπιοηὶς Ἔχοθρτίοποπι Οἱ Ἰςὶο. αὐϑυποφέρρμᾷν αὐ- οτ!ς. ἱτοπὶ ΠΙσρητοῦ ν᾽ ης. ΒΟΡΒΟΟΪ. [τοιη ἀηοίιοτ ἃς πιοιίουὺ 
τοῖς Ὁ ΟΤΠΟμπ1115 ἐρ 15»ἸΝάΖαη 2. ὃ 5ΟΡ ΟἹ δεῖς ἀνείται φυγερῳὶ δ αγμογις ἰπτοτῖς Δάμογία ἔογτιιηα. ἴτε ππ 

Ανϑυποφορρὶ ας. εἷ, ἀχοέρτιο,, ΟρΡΟΠΙΓΙΓ οδίἱέξίοηι : συγ, αι 4Πὶ εὐπαείςο.])ιοίζοτ. 0.3. ςαρ. “2. οποὶς ὑπὸ τῷ ἐλίκ ἰγίεται , Ἰίψιοτ ἴα 
Οἰμπε! δι διοὐξιουςι νοςαίίο νυάοτιτν} 1.9. αὐταπόχρισις αὐϑὺ - ἴο]ε εὐιαηείςετ.. (Ο]ς γίγος αηγίτεῖς, (οἷς ςἤαταγ ἃς Ἰαησιιοῖ. ΟἿ 
φαίρεσις. Ἰεη.. ἀνεέ μῆμον ἑοδίνω.. πχαςοτατιπὶτοίᾷςοο,, Ἰιχαςξιξζιοι ἡ τοίο! Β- 

Ανϑυποχώρησις, τως, »τοἀίτιις, ας εἴπας, τα στοῖτις. ταπη. Αγηζοτοὶ. μαης νοςοπι δξξιυὲ ν[γραιτ ργο τ δ μηίτιο νεῖ 
Αγϑυφαίρεσεςγεως ἡ [ρο!4τῖο» Γι ἀκ! ξξιο, ιπη 4.14 νἱ οἰ ἤππν (αὐάτι- τοάο, τειη ἐχοοιο. ΟαγΠ) « . ὧγας ἀγιευῆμοις σιείλοις π᾿ ὀνόγτας ἐγ 

οἴτατ ἃς ἀμ ξοττατ: οεἱξ οἰλαπὶ αἰΠαπηρτῖο, ια: ΟρρουῖτωΣ πρρσλυψή, ἀὐγῇ. 
ΝαΖαηζ. Αἰνικνω.αἰσοηάοτα. 
λγϑω, ἦς Δοτμο, ΠΠ14 Απγι]1) το σὶς ΑἸ Ρδηότιιπα ἐπ τὰ} 14., ΡΙ ατατοῖν. 1 Ανίερος , οὐ, ὁ καὶ ν᾽, ῬτΟξιηι5 » ΡΟ Πυτας, βέζωλίθ., αἰ οὺς. μεαια- 

ἴῃ Βοπιαὶ. σμῆμιθ-. νηάς ἃ Β]"Ποης ἀς πηιηάο αἴγίξλοι πονηροὶ ἀι σα ΓΙΓ » ἀνίε- 

Αὐϑύδης, (Θ΄, ὁ καὶ η) ἤοτε ρίσηις, βου] πέις. ΤῊ ΟΡ μγαίϊ. ἄς πους ἐρεῖ ἀνάξιοι παὐῖς τρρῤῥίσεως ἡ ρτο νι ὃς 1.19. Ω1 ργατ τόν τς Ὡς» αιιῖ- 
τι αρ.21. ὼς ορροησηται ἱεροὶ ἡ αἴσυλοι, τά αἴξ, (λογοίαη ἔτι, Ναζαη. 5υ- 

Αὐϑωραΐζομοι,ϑςηχιΐα ΡυΠΓὨτϊτιάτης οοττο, ΝΔΖΔη 2. σταῖς ἐκ αἰγίερφι. ες Ἀγ }.1 ΤΠ ΠΡ ις, τὐδέφρρνες δι᾿ ἄγαν ἀνιέρῳ μοι: τη - 
Ανλα.αϑ, ἡ τγ [τ αν πιο  εἰδα, ἀο  οτ, πα σογογα β] [ΞΕ ΙΟ,οτιτα: αὔδα τὸ ἰώ, τοτγρ.ἀσεζες, 

πὸ ϑερᾳπεύω καὶ υἱγιάζω,ῃτ ἴα, ὃς Ῥὲτ ργιπατίοποπ ὅς ΡΙεθιαίπηατα. [ Αὐμεξόω, μα ὠσωφίιοταπι ἕο ο»ςομ ἰξογοννοιιεο, ἃ Ἐ ). ον σφ, εἰς ὅς 
σϑν, αὐία ρτῖπχα δγοιμ δι! οη σα. οπγογ.  ἀγ 1, αὐ ο πολις ὕπνος, [Γ΄΄ σιν κρίνεῶχ. : 
τπαΐτας ἰοπππις αβιξεο εἰξ. ϑορβοοί. ὅστες αὐίας μοι κριταιαπείρᾳς [ Ανμέΐρωσις ἱεροὶ, ἀφ ἀ! σατίο το πΊρ] 1. 
Ἐς, Ανίημι. αἰζουάο 7») ΑἸΙεχαπά. Αρ]ιγοά, Π{δτο ξειιηο,, Ῥγοῦ], μρέγλονς 

Δινιαίΐζω, μι άσω, π᾿ κου, τ ΠΟΥ, υπούμα,. Αγάτας, Φανης κεν αἰμεἰζειν ὅπῃ πα δὶ, κλῆμᾳ κατίευῆν ἢ εἰνίεμῆν., Ρέγ ἰσαίας ἔα 5. ἀςίςςηάιπαις αμᾶπῃ 
1.ἐπανιά ὃ τῷ παιδὶ κἡ χυσεῖῶτ, τ ζατι οὐ α]ιαπι. ἰς ἢ Δι ΠΊι15. 

Αἰνιίομαι. τε ίζοσ,, ἰο]τοΐτης ἴα πὶ, ἀςοτίὲ ἔδιο » [πὶ πλ οἴ.» αηϊ- ἰ Αγίημι, μι ἥσω, π΄. Κρ ἡ ΓΕΠΆΪΓΤΟ,, ΤΟΙ 10 » ἀπο!μο, ἰδη συ ἀπ τοά- 
πιο ἀπίοτατίοτ » ἔπη Δηχίης» Οἴεπάοτ, ἀϊογατίοσ, ΔΏσοτ : γἱάς ἐο: σαΐας σοῃτγαάτγία τ εἰἰ τὸ σψιτείνω., Ατιζοτῖοὶ, Ρα τις. πΠσγο 
ἜΝ ααϊητορανεϑώσιν κὶ ὅγετα ϑώσι . τοἸϊγησάπταγι, γε] ἀΠΊρ] Ιςηταγ, οἴ- 

Αἰγιαρρου οὐδ, ὁ τε {π]ς»ΠΊΟ εἴτις, Ἰη ἔα τιις, ἀσο τις, πη ΠΡ πιι5, Πα πσ:ρτί- γεσαν πύλας » ΔροΓΙοτμητ,, (421, ανίημι δϑητιμὴδν ρᾷγοο πος ᾿ἰδογὰς 
τοὶ γεωϊσας,α]νὰς ργιηγα Ὀτοι ὅς (ξοιιηάα Ἰουρα. αὐαρὴς ἐν ἥραυ- τεργομεηάο, ΡΙατο ἐς [εορ!ρ. ΕὰΓΙΡΙά. ἐκ αγίεμν πέστοις (αΐλλοντε;, 

μάσι. ἀϊτα νυ ποτα ξιέζατιιδ, αὐμαρὸς τοῖς ἐχ ϑ'ρρῖς» Αὐητορ.ά εἴ, πο ἀοΠ τς θάπλι5 ἰᾶςεγς ἰαχαν {το πὶ εἰφίημι., Ὠγαιλὰ ΟΓΏ ΤΟ» νῈ 

Βοιζιδιις σταῖς, πιο οἴτιις. δι ρου! τη. αὐιαρώτειτος ς Οὐπη- αϑίημνι τὸν ἐνεχό μῆωον 9 ᾿Πσογο ἀςθιτογεπ,, τὰ « [ἴν ΔΟΓΟρΡΤΙΠῚ ξξτο ἀς- 
Ῥάτακ, «Πιαρώτερφς, Δι γιαιρρὲ, τοὺς (υδηζαυτ Νά ΖαηΖ. πηα α, πηι οι αγῖπ- Ὀίτυ π., μεῖναι καὺν ωρὸς ϑυσίας. Ρορυΐϊο ξοες Ροτεί τοῦ (α- 

ςοπιπηοί. στ ποαηάι, ὙΠΜαογαιά. οὐδὲν ὀμιὰ σι διασσπαρκ οντές Ψε τῷ λόγῳ, 

Αἰνιώτρ δυτος, ὁ κὴ ἡγα1}}}4 ποιά οἿ σιιγατι! ον) πο ἀἸςα 1115 δέ ἱποαγάτας, ΟΠ 1ῃτογΠ της Ογασιοης ΠῚς ἀΠςογρεγο. ὀυμέναι τοὶ χεία. το- 
Εΐογατι τοὶ αὐναρρὶ τες τγιῖζας ὃς Δἀποτία, Π ςπτοῆθοη. (οἰπάογο πῆς Δ! ΘΠ πὶ ν Ρἰμταγε μη ϑοίοης. [ητοσάαμιν ἡοηαμο, 

Αἰνιαρως, φατὲ, πλ δγέ. ΧἜμορ θη, αὐιαρως ζην,ἀαγίτοῦ γίμιετο δὲ πχῖ- ΤΟ ΠΊΙΓΓΟ ἹΠΊβΕΓΙΠῚ » νῖ σης τη γο ΠἸ στ ϊς ποι ἤαγοητος, (δι ἰαἱ- 
[ετέ. [εἰζεητος » ἃς γεῖτι σστιοησῃι ἐἰοίογεητοβ, ὀϑιέναι τοῦ πορρσεύχεῦου!,, 

Αὐνά στ, [τί πη ̓φοίμηττ αὐ ανίημε. ᾿ οοἴατς ογαγο. ολτς ἀ ΡΓγεςαπάο. το ργιπιο., Ἀεο σαριῖς 15, ἃς 

Αὐίατος. «9. καὶ γ᾽ Δ ΔὉ}}15. ἀθεράπευτος. ΡΊλτο ΘρΠΝ.8. ταῦτα γὸ ανίατα. ςἀρῖτε 27.Δϑιὴ ἀφ ἐμοῦ τού ζητεῖν με, ο!οἴρετγετ ὃς σε Ι]δτ πτὸ αὐτὸς 
ΖΕ (οἰχιη. αὐιατων κὸ αὐηκέςτων κφικών»ϑιο. Ρ]ατο γόμ. «(, τῷ τὸν μμ ἴσως τογο αὐιέντες αἀρηῦν τὸ χώριον “τῷ ϑεῳ, νη συΐτα τη Πςο Ἰοςιιη) ἀϊροις- 

αὖ ἰεύσιριον ἐπ᾿ δ ι)γτὸν σδ)᾿ ανίατον. τφητος, ῬΙστατοίας τη ῬΏΡ]ις. αὐμέναι τὸν πόλεμον» Ομϊττογο μ6]- ἣ 
Διυιατρολόγητος ἃ Ὗ ἰτγαιιο ἀἸοίτιγ γατ᾽ οἷς πιο άϊοίης ἱπηρεγίτας, Β ἀ. Ἰαπι. ἴτοπι 1; οοητίαπι ΡοΓΠΊΙτο ν (ο]ιτὰ ὃς ἴῃς ἀπ! ρ] )α μαρθο,ς 

ἴῃ Απθοῖ. ντ ἰχστιις ὨΠΤΏ ΠῚ ταῖς ᾿πΦυ]σεῆς : νη 46 αὐει μάν. ἃς δόιέ μυῷ-, 

Αἰὐμαΐτως,γηᾶς «ὑιάτως ἔχω, Ἰη πα ]ῖς ἔχπγ. αὐ τως μεμζω ὼς ἰηΔη4- Ἰιοοητογ αροης ὅς ναραδυθίως. δὐειυνΘ. ἐφ τὸν πόλεμον » 4μι ος!- 
δ 111 1αοταὺς ᾿πἰἀΠ|ὰ.αὐιάτως ἔχω, ηο ροΠ τὰ οπγατῖς ᾿ς πλο ἴῃ, 1ατ Ου θΕ]]απὶν ΕΙεγοάοτιις, ὀὐεῖ ὥναι σἰωὶ ὁ δὲν, νἱδῃι ἰαχαταπι εἰς 

Αἰίαχίθ-. κα, δοτοίο μα ἢ 5, ΠἘΓ ρ Θγιιςοτα πιαἰτιοίας ἀρὰ Ἠομλοτ. Π1αἀ. ̓ν, ὃς Δροττάγη » [Ἰθάητις5 ἴῃ ἀγσυπηςητ. ΡΓΙ πγᾶ; ΟἸγητὴ, αὐεινήνος 
ὔΐξρρμμοι, ὐία χοιγ ΡτῸ αὐΐα χοιγίπααΐτ, ᾿ητογρτ. ἃ οἰδ, πολύνχοι κὶ ὃ0- δεοῖς» ἀτς αττγίθιιτα., ΡΙυτάγομιις. Ἀτηΐζοτε!. 8, ρο] Γτίσοτ. σαρῖτα 
μυὐωδ εις. ἢ ἤθάτγτο, αὐέντες εἰς ταύτει «δ σαΐδας λίαν, ριιογὶς αὐ δως ηἰτηὶς ἐῃς 

Αἰγιαίχω, κα ἕω; π'. χαν τοάοπο, οἰλπιο, τείροπάςο. Νοηη.: χρις ὃς αγίαχε. ἀπ] σουῖες , ἐδα Πἰπλι) ρογπλιτζητος ὅς τι θιισητες. Τητογάσπι 
Ρτο εἰαῃγο; ΡΟ ]οη... Αὐροη, ἥρώες μεασηγιὰ ὁρία χον. 1ῃ ΟΠ ΔΠῚ βαττο πη γ Ντ ν ὀμειυάνως πο εἰ ναι ἐὺ λόγοις. ἰησεσιὰ Ιο 

Αἰγιαΐω, με ἴσω,ποκος, τα Πτιτίλτι τπἕεγονάπσγαςσιο, γον ο]ογς οοσοναη- 401 ὅς (ΟἹ ατὰ ἐσ οτίατο. ἴτοῖη ἐτιται]ο, ντσςο; ὃς ἀσιο. ἀν: ξ, 
Θο,ΔὈΥ Πλμ πη οβευΔο,αἰρογποτιλυπών!ξεο, αββρο:ργῖπια Βεςαὶ 
ἃ (ξουπἀᾳ]ουρα. Οὐ. ὅ, ον γώρ τις τοι ὀῤια ταὶ παρέοντι » ΠΟΠΉΏ] 
στααῖς ας ποισο ἀδς τα οὔεηφιταγ. Χ οΠΟρ ἢ. διο τὠύτἁυ ὁμιασεται, 
1. τητος γι. ὀρ με τὶς. ΠΊΟΣΓΟΤΟ «Πκείγυς, ἴτάτας. [ἢ ἀιιγοο σατ- 
ταῖης Ργιπασοτα 2. γ}]. ΘΟΓΓΙΡΙΤῸΣ 5 Ανλὰ τα 4), ἐκτελέειν α΄ σε μὴ 
μετέπεια᾽ δῤιήσῃ., αυτε τα ἴῃ Ροϊζςγιτη πο αἰἴπείδης πγοσγογο Δη- 
φαητ. ὀῤιά ϑηγιπάο] αἱτ, ΑΟΥ τα τὴ εἰ ῬΓΙΠΊυ πη ππιύρα ὀὐιάσας, Ατὶ- 
1τορ]ν.ΟχΊσι Δ ΠῚ ἰηξογεης ττηἘἰ τ πν. ταὐτεὶ ὀῤιώμϑυοι, [Δ 6 πὶ ἀο] εα- 
τος. αὐνωύμει τῳ τυρφγματι, τε πῇ ἐπ ἀϊσηὸ ἔετο. ταῦτ᾽ ν᾽ κού ς ανιά5 (ἃ τὸς 
νος πηαἰὸ Βαδες. ἐκ ἀν αὐτὸν ὀῤιάσειε τῶτο » ἴος οἴτγά (πππὰ τη ςΟ Π1- 
τποάιιπη ἰατε ροίζητ. ἐὐιά ὧι, οδιμυαῖ ὥγ, λυπεϊῶχ. 

Αἰνιγροδέτης, σουϊατί 5, βυρσοδέψης. 

Αἰνιχρὸς οὐ ὃ, πιο] ἴτας, σοι τε ἴπ5. πηα ες. φαῦλος εἰδεζὴς ρΓΟ ἀὐιαρὸς» 
ΡΟ γηςοροη 8: ΡΙςΟ ΠΑ ΠλμΩὴ τῇ γ ἀκάϑαρτος, δυσώδης» βλαζερὸς, 
λυπηρνς, 

Δνίδηθ 111] παροης ἔπαπο, ΒΑ ΠῚ ἐς νῖτα (ΟΠ τατίλ. 
Ανιόδοιτὴ ὈτΟ ὀῤιφρωτὴ, ἀρι!ᾷ Ρ] τού οΙτι γομ. δ", 

Ανι φως τοί ο ἰςομὸ [πάοτς πῇ ἐπιίττο. 

ὁρχ στεῶι ὁμῆκεν ΠΟΠΊΡΙΪ τ. Ετὶ ρΓῸ ἱπηΠηλτῖογα ν γε σᾶπος (οἰ ητᾷς, 
ἴῃ ἔδυ. πῇ 1πὶαιτιαπταγ. Π]οπλεῖ. Οὐν [Π. 5. Οὐ δύ κε Τηλέμφογον. 
κεχολώμῆψόν δὶ αὐιείῃς. νἀ ἸΏτογρτοτ, ΠΟοτγάτος » τοντε ταῦρον πον΄ 
ὁῤεϑέν ται 9 4004 [,ατιὸ ἱπιιπηίττοτς ἀιοίτιτ ἃ Ὑγαηαμη]ο ἰη Νο- 
τοῦτ ἔεγας ἐπ ρορι]υπ ἱπηπλίττογς. Ρ]Ώταγς ἢ ἴῃ Ρογίςϊς, ἐν πὺ 
αδιυμον δῆμον αμεῖς κὺ αὐοαμυϑούμῆν 8. 5 ἰληρσ᾿αδητειη ΡΟρι]ι οχ - 

ὶ ᾿ ὦ ᾿ ὙΠ ᾿ ἩΡΕΟΝΣ 7 ἅ οἴταῃς. ἰτοιν ορλιτιο ν ΕἸοΠοα. ΤΠεος. ἐς φά(θ- (με ανίησεε» Ἰὼ Πμιπὸ 
ςογῇ θοῇ ΠΠηιτταίσατ. αὐήησι πίων ὑγρόπητα , τοάαῖτ Πιποι πὶ, τὸ - 
ΤΉ τ [Ὲ 661} ΠῚ. ανΐησι χραυλιὃν γ σΆ ΠῚ ΡτΟΐαγτ , οπηϊτείτ, Αρὴ το 
τἰοπίμς. ἐνῆκε γίων τοῖς γεωργοῖς, ΤΕΓΓΑΓᾺ ΠῚ Ομ τι ΓῚ ἀρτίοοῖΐας (ο- 
αὔτ. [τ ἢ} Ροτυ δάσο. ἀοτηιοον (ρου ἤι τη τοῆςο» [ὑρρεάϊτο. Δ- 

Ρυά Θαίθοιρτο Πυςξιοῖο, σ δηϊτοδι ἀσοιμᾷτ, [τεὴν Θπγ 0 }} 9, Πῖο- 
ἰτοτιά, "δ το 3.ςαριτς 78, αὐἰζησι μα τοι χον δδιοιι τας, Πγ ΔΤῚ ΠΊΔΤΙΠὶ ᾿ 
αἀτιγίτις ἢ τορε τ. ΘΠ. ΟΠ 1τ᾿ αὐίησι τὸ ρῤσωπον . χροιτίσις ἔου- 

τοηι ὥς Ἔχ μι]άγατ, ὀὐΐησιν γ᾽ γ᾽ πὰ φυτεὶ , ργῸ ὀῤαδίδωσι. Ατμΐοτ. ἀθὺ 
ἩλαΠΔΟ ;, τεὶ χλιαρρὶ σἶκ' ναμάτων ὀῤιώσι,το ρίας ααυᾶς [ἢ δηλ ἰττι!ητ, 
1ὰ οἴπ αν νην ἐπιιττιιητ. ΕΡοΙχοά ις ἂν γόνον αν ανέυκε, πὴ ἕαστα πιο 
ταιίῃς οταΐῆς; οχοϊταμῖς ὃ ἐἄϊ ἀϊτ, ὙΊας αὐει βόε, λἰεικ ὼς ἣν σὐείς, 

ἀρ τα 



ἍΝ 
ἀνεῖται κίδτω Θ- ἐεδεώδε,α ΑὐἸΠορίνονε ρ ἀϊοίευτ ρτὸ κατα, δέδοται, 
πρόκειται καταλ λειπῆαρν ΡΟΓΙΓΌ ΠῚ τις το ἀαέξαπι οἰϊ Ἰεῖς ρετι- 

ουΐυτι νοτίατον ὃς σου τ ἀς μας νοος ἐξα ᾿νασοηταγ ἴῃ (ο]ις ἀἸς 
Ἐτᾶς.οΥτὶ νέμω σΟητγαγ .Ω} «ὦ ὅβυτείγω, Ν' ἐτ 1], 4. ΟσοΥσ,. Πα ΠῚ 
βηβοτς πιο ῖϊα Οοϑοῖς δ γοιτπισιοαἀόπηημις φαϊοῦ Τιις ιξεε τουηῖτ- 
εἰς. ἀνίένωι τοίοἰυο, αχο. νης ἀνειμῆμη δύαμτα τὸ ἃ β οςδίωτον : ἐν τοῖς 
«γώτοι ἀϑίωαῆοι σὸν τε σίδηρον κατέϑεντο.. ἡ ἀνευδόη τὸ Φιατῃ ἐς τὸ 
σρυφιρώτερον μετέφησανγϑυκυδ'. το ΠῈ, ανίναι, ἀρότιο, οἱ δ΄ ανεστέν τε 
πύλας ἡ ὠπώσαν ὁ χῖας {12}. Φ. ἀν εἶναι τὸ σήμαντρα, δυρεπίδ). [ἔνι . 
Δροτῖς {ἰτογας οὐμριπατας ἴτε ΠῚ ὃ γὸ οἷῶν ἐἱ μὴ σε καιρὸς εἰδέναι σή - 
μαντρ ἀνεὶς» ανίημε τη, ἔνετέ μ᾽ ἄγετε «ἰϑορί γορρι 5Ορ ἸΥΌ ΟἹ. ἀνίημι αἰ- 
κοιςουίςοιο,» ὅϑεν ἀνειμῆμον ἄλσος τὸ τῳ ϑεῳ καϑιερωωΐνου, ἃς ἄγετ. 
γῆ: «νίημι τὸ ἀγα δίδωμι γίνη τὸ ἀναῤῥιτῆω, ἀνεῖναι κύβον. ἀγειυΐίως τὶ 

᾿ς ποιεῖν ἀντὶ τῷ ἑαϑύμως, 
Αὐιρε σε ρονουλοἰ οἰ ἘιισνρτΟ ὠνιηρότερον, στε ὶ σαν, 
Ανμρὺς, ὁνιαρὸς, ἢ ΕΡΙ συν ηἰς αἰνιηρότερρφνοο ΠῚ ΡαΓΑΓΙΠ10},}, ΘΎΔΙΠΟΥ, 
᾿ φρο  οἰϊιογ,ἀυτίοτ. 

 Αἰῆκα, Ἰλοτγὶ ὃ ρτὸ ἰωϊκανεἰνίκα πέρτεναι πηημς» απο. 
τως τεντίϑγεγὸ αἱ ἡνηο αι ἱρΡΡΙ οχ, ΕὐγΙ ρτά. ργορτὶὲ οὐἱ ΠΙρΡΡ σάτα 

δον οἴτινεὶ ςὰν {πρρ  ἰσαγι ποι ροτεῖίζ, 
᾿ Αἰήχητίθ.,κ, ὁ Ἰο Ὀρογα δ} ἱ πα νέξαςΡΊατο χζ.ἀς Ἀ ΘρΟΡ] ἀΐμαχον κὸ ἐ- 

γίκοτον ϑναόν. ΗΠ οἰΠοἀ εἰὺς ἀνίκητϑ- κχὶ ἀγηδης " ἀνίκητον κακὸν, ν οἶος 

πιοῦτιις πἸαία πὶ, μι 4Π1 νὰ σογτίσι ροί τ. τὸ ανίκυτον » τη μΠ ἐξα 

Υἴγτας. 
Αἰὐίκυτον μεῦδας ποσΊοη Πα: ἃς νισον ἱπαιῖς Ρ]]η. 
Αἰνικλάωνραν 80, ἰνακϑιϑιιίρῳ. ἣ 

Ατικμά ζω, απιςξτο, τοπι οχίοςο. ὈΙοίς, Π.1.σαρ.ττ ανικμα δώ τὸ 
ὑγρον μαυτγίτὶ ᾿να πλοῦς πλνία σὶ, οχ  ςσατ!. 

Αἰὐικαοςιν δνεΠσσας, πα πτοτο σάτοης, Πα] Ἰάμς, αΓ] ἀπ ς 
ΟΑἰγίλεως Φ, ὁ κὶ ἡ εἴπη ΠΥ] τ σους »ἰαςοῦ,ορμζ,σαρ.2. 
᾿ Αὐΐλλ εχ, α παξιοιωῦ, ἀςα  σ ποτὶ, ἀείρίςετς, 
Αὐώδλωμα ατος τὸ αἰαβλεμμαναίρ οξξς, ΟΠ ΙΧ 110... 
Αἰήμας Θ΄ Ιοἵο πο οαϊὰς, ΙΝ οπηιις. 
Αὐιροέω ἡ Δυιμοίομαι το ]]ο δι ο, μδυγῖο ἀπιιαπη ἃ ρατοο, [γι] 

τα ονοχ θαι τὸ Οζα ἰὰ τγαἀιξείοπε (ιςογ. ἄς δεηςἐζιτεγἕτερρε 
δί τινες αὐνιμδσται ὃ αὔτλον, 1) (δ τί παι οχασγίαπτιοχ ὀδὰ ργῶρο- 
ἤτιοης. ἃς ἐμώ τὸ αἰαλέγωϊνο! αῇραὶ τὸ ἱκοὸς, Ἰὰ εἴ, ἃ ἴοτο ἀϊέξιιην: 
γοὶ αν, ἱ μοναὶ τὸ αὐτλητήξιον, ὃς ἱμητὸν τὸ ἀντλητόν. 1,1 41, αὐήμιη- 
δ ὁ ἰχϑιὲ, Ἔχιγαμόταγ ὃ αναγιν αὐιμήσεται τὸ ἀγκύριον ,» [αιοίάπιις» 
σχιγαῖοῖ δ᾿ ογαπ. αὐ τὰ μτ' τῷ ὕδατος τὸ ὠὲν, νηὰ σι ΠῚ 4414 
Βιαιγις οὐμπη. αὐιμκώ οἶνον ὕδωρ, μαυζα Δαϊια. αὐημάν, αἰτλεῖν, αἐνεῶχ, 

αὐαφέρειγ, αἰααυάν. 
γγήμκυσις εως ἡ, μαι ἴτιις. 
ὄντα, αἰζεηάσητεπ). αὐϊόντι ὑλίῳ, Οτίσητε ϑοΐς. νἱάς ἄγειμι δ 
Ανιών. 

ΠΟ ΑὐίελΘογυ δ κἡ ἡ, ἱτηρυθες, 
ΑἼγιππος,ν, ὁ καὶ η,ἐ]ιῖς σατοης,ρείος, ἡ] Ποίοῖτ ντί ςαμῖς» Θαιιίταη ἀΐ 

τα άις, ΑὐΠτορ. νεφ. πὰς ορροπίτιν ἱππότης. Τητοτάσπι ἀς γἱὰ 
ποῦ Ροπετγα 1} σαι. αὔνππος οδὸ;,Υ]ᾶ ᾿α τα ματα 1115, Ταττ. 

Αὐἠήπθατα,,ευοίλτ. Αὐϊορίαυ. 
Αἰνιπῆ ὁποις οδὸς, ὁ κὶ δ ΕΠ στὰς ρο ἄος, αἱ ρτορτοτ ρυτγίτατοπη ποη ἐρεῖ 

Ἰοτιοης. αὐιπϑόποδες, χοιμαιέζγαι, δ ατὰ 
Αἰνιτῆθ.,κιὲ κα ἡ, Ἰίοτας. Η οἤοάμς, διὶ λείξειν αἴϑοποι οἶνον χερσὶν αὐίπῆοι- 
σινοδές. [ἀς πγ, κακότητι 3 χεῖρας αἴ ιπῦ.8-᾿ αὐΐπῆοις ποσὶ, ]]οτις ρεά ας. 

Αὐνιςιρτο αὐόδυνπης»αδίαις. ΝΝισαπάστ ΑἸεχιρμαγπνάς Ριοτῖς,6- 
᾿ς ϑυποσὲς βαίγοντες αὔς μογιορῖο τιϑίωης, Ιητογρτ. αὔν ἡ τερφοῦ, ἤπε 
ἢ ΠΕ ΓΙΟΙΣ Ορογᾶ. 

ἐζω,ςουρευίο ἃς πιοάέτοτ, ἀπ αμιο. 
τσέτης οἷγίΘ-., νἱπυπὶ ςχ ἁηΠὉ ἐιέξιτια τ. (οηϊπαπτίηις Οαίατ αἴ 

τ΄ ων." 0.8. οΔρ.4. 
τ Ὑισον, ΤΠ] μα]ς, ὃς ἀηϊίιπι νοτίδα. ; 

Αἰ σοι, ννὁ κὶ ἡ εἴπαταμα 5» αἰ ]αιι55 ἀπο Γ π ἵγαρατ,ροτίοτ, τὸ ατίσον, 
᾿ ἀπηρᾶγ Ροττῖο. ὙΡΕΜΛῊΣ 
᾿Αγισοταχιὲ σφυγμὸς» ΡΌΪΙτς πα: ι1}1ς ἐῃ ἡ πα ἀττογὶα ρα] αείοας, νπα- 

αιις ἀττογία ρᾶττς, 1 σοητίΠαι15 πηαῆοῖ » δας τγαηῃῖς αὶ ζο]οΥῖ- 
ταῖς ἴῃ ταγάϊτατοπλ;πες σοηῖγα. 

᾿Κιισότης ἡτος, ἐγ πα τὰς» ἀ {ἘΠ τι! ἀο. 
Ανισότιμιος »ἱησηαιια] ἐς ἀισηἸτατῖς, Ναζαη. 
ἵνισοφυνὶς, ἡος οἱ κὶ γ᾽ ,ἀἸΠι πλ!]15. , 

᾿Αἰὐισθω,ἀπααο, πποἀογοτ,ςοπηροηίο  αὐϊσωϑεὴς πληϑ' εἰ, ΡᾶΤ ημπιεγὸ, 
᾿ς Ἠετοάοι. ᾿ ι 

Αὐἠσυμιμ ἡσωνεχοῖτο,ατγι σο [ξῖτο »(αγσοτς ἴαθςο, εἶσμο» οτίϑο, 
τοί τιον  ταιγο, το ραγο. Ρ]υταγοῖι.η ἸΡογιοὶς, αὐέ σον τρὸς ὃ λογ»ν, 

᾿ς ᾳδοτατίοπεπι (Ὁ σο] ἰεσίς. αὐΐφησι βώλοις» σ]ςᾶς τυτοιτατ, τοι τὸ 
Κοπιιΐο, τωὺς ναῦς ταῖς πρύμναις ἀὐες σας, ΠΔυσς ΡΟΡΡῚ ΘΗ, ΓΠΙῸΓ 
φεπτος,14 οἵδ, αἰτίς ριρριθα-. ΡΊατα, (ὦ, τὴ ΤΕ Πλϊοςὶςν αριςαϑαι 
τίωλ πόλιν » ὙτΌ ΠῚ ἘΧοιτάγονς τ σοτο δ ὀχῖγπετς, Πειοάοτ. Ἰάς) 
αὐΐςη τέτοισι ταὶ «λας ἐς χώρας, 1 Ἴ ΦΟΓΙΓΗ τεσιοηιῦ ἂς σΡΡος [4- 

τασθατ, ΑἸϊαα αὐ ὰο στουςο,"α οἵξ, αἰ γε ἕασιο τγαυνβσγο, γάάμςο, 
ς Πιδηιοιιεοιντ αἰας’ας ἐν ἢ χαισαρείας γ ἑοίὈρ[λας. αὐέςησε ἐν ϑεασρεν 

αὐήφημαι εν ϑρῴποις ἐκ “ἥδ πόλεων εἰς ὄρη" ἀνέςησε δὶ τ ,ρατὸν, πους οα- 

᾿ς {ἴγα. ϑορβιος ες» τί μ᾽ οἷξ ἔόρας σγίςτατε; αι ηγς ἐς ἰφἀς ΘΧΟΙτατΙ.) 
ς ΞἘΓ βίη. σιω ἐ ὅροις παῤ ὑμδι ἀγές ἀσαν, ἃ γοδ 8 ἐΧραΐοτμης, "ἀγίτημι 
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μσ χονθοῖῖο ἐχρο!]ο, ἴτο πὶ αδί σογοχεῖο,ἰπ ἔυιραπη ςοπιιοτῖο, πη ΐ- 
ϑτατο ςΤορο, (φάθι μο}]ο. Ηοιηςοι. Πα 4 αἱ οὖν μῷ ἀνα τ ύσειγ, πος 
αυϊάςηι "δ πγουςτετ, ἃ ον, ἀναιαῶν καὶ ἐν ταραχὴ ποιήσειε, πυτέφι 
φυγάδας καταςήσειε, ΤΊ ογἀἸά, ἀναστάντες ὑαὺ ἐκείγων,, 40 11Π|ς εἰς - 
εἰ τ ριο ἐςυαίτο,ουσγίο, νι πόλεις ἐκ βάθρων ἀγας ἡστες, τ ες ἔα 
ἀϊΐτως συετίςης. ἀνέ ς σύλις ας, ἀναΐξατος γίνε, ουοτία, δνίςα- 
μαι ιοαὰς 1. μα πα νοςς, ἐλάφι [στὸ Πσιυποατιοως οἰϊ, Τοίς - 
Ρίδας Π το ἐδουιίο, ὐγίσαται νικόλαιθ- υαῦ αἐχελάν, ΗΔ] ΠςΑτ Πα ζ, 
ἰῆσγο φαΐοτο ὅδη τοῖς συσὶ ὀπιᾶϑ ίοις ἀνίςιανται ν ἴῃ ρεάος ροϊβοτίογξς 
τοὶ οὐ αυτων τἰξ ὧν αὐύςησαν χορωώνγνηάς ἀςτσταγαητ, ογοάοτως. 
ἀνατιίντες δ ζάϑρων, ὲ ἰςάιους ΑΠΠπγροηιος,  ]ατατομα; ἀνίσαμαι 
τὸ αὐγίνης, ἀΠσοάο ἂὉ “Ἐρίηα, ΤΊ ον ἀἰἀςενονέ σον καὶ ἐκκλησίαν ἢ - 

οἷο ἀν πγΠὰ οἰδ, ἀ  ΠςοαΠἴτ,Π) ἐπγο νου ος, ανιςταἰ μόν Θ- ἐς τίυ) αῤχίω), 
ἐπηρογίμ Δάθρεὶις, ἐγεριυῆυ(θν τὸ ἥδ᾽ ὡραγαώτων ἡ ὑπὸ “0 χα!- 
ρων, 11: οχ τοῖσιν ΡΠ ς γοπὶ ορρουταιὲ ἂρ ριοήταγ. ἀνία μήθ. κέ. 
νιν ἐκ τῇ πώματος ιΕΧοιταης ρα ας ἐπὶ (μι, ολ(ὦ, ἀνίςπμε χοῦς. Ο- 
ἀν ξ, καμάτῳ δὲδ᾽μηυῆώεν ἥγλυ ἐς οἶκον χοὸς ἀγαςήσας, τη ἀπ (ὰ- 

Ππξηταυς, ἀνας σαι βασιλήανρτο ποιῆσαι, ο ςετς τοσοπὴ » ΝΝ Οππιδὸ 
ἀν ίσαμαι [το γοέξως. 9 πλογυς τοῖσι δ᾽ ἀνές κοίλχας,ἰὰ εἰϊ,ἐν αὐτοῖς 
οῤϑὺς ἔφη" ἀγίφαμαι, το Ἔχαγρονοχοίτον, ργοάςο, [ιἰςίτοτ. Ατηζο- 
Ρμαημη Ρ]υτο, χύτραν τἱυ ὁ ἀἰϑοίρης ἀνίςα μαι. 

Αἰὐισορέωγμ.  σῶ ΓΟ ςπτοΓγϊητοιτορο, ΕμΓίρ. 

Αὐιφορησία ἰνζοτίατα πν ̓σηογατίρ,Οις, αἀ Ατῖς, Ναης νἱάςο Μὲ- 
τ6}}" εὐνιφτορυσίαν τυΓρ ἢ. Ἶ 

Αἰιφόρητος,ἐ, ὁ σα ας ημ}12 1η ἈΠ τοτ ς πησπιοτίαναυ! Ἀἠογίατν ποσὶ 
θουμτ. ΡΙατατγ. ἴῃ ΠοπΊοτ, εἰ μιν 9. “ἥν φαύλων κὶ ψεγομῆῥαν ἀνιξορήτως 

ἔχοιμῆν, ας τυγρί μην ας πὶ δί ἐπι ρτοἀτοτιι πὴ Ἰσηργοπλ5 γὶπ 
ται] ἃς αξϊίοηος. ΐ 

Ανίσχαλίθο, γα] ἀνίσχασδοξ » {οι ]Πς 7 ποη ργξθεης ας, ἐἶτοχκος καὶ ἀϑ-: 

λας». 

Αὐίοα, τὰ, τι: οἰ ση πὶ τα πποτς νροδηζ » 411 ΠΟΧΑΓΙΙΠῚ ζάγπς οχιΐ 
Ὀόγαητς ἴῃ οσἰαπος γασδητι σα Ἰοά  ἀὐος ίμητ. 

Αὐίσχιί(θ-, ἀεργρ ἰ5»δντόγλετος λεπόπυξ γ Ατἰϊζοτο!ες Πρ τὸ αιαίτο ἀὲ 
Ῥαγίδθυς. 

Ανίᾳ υὲς ηΠ γπλΐ;οαρ. 4. ἰς. 
ΑἸνίο υρφο Δ] τάιις, πος οἴζ, μη ἐοζύων, 
Αἰνίρω, οτἱον, ἈΠ ]υάπάο ροτγίσο (Ὠγίμ πη ὃὲ οτίσο" ΠΠ|2.4.3., πᾶσ ϑεοῖσε 

χείξας ἀγίσχοντες υἱὰ οἰζ, μετεωράζοντες, ἀνέχοντες κὶ ἀνατείνοντες ἴτοτα 
ςομιθεο,ςοητίηςο. [άειι Ππ|ὰ.5’, ἀνα δ᾽ Ἰχεο,ὰ εἴτ, ανάσχεις σοη 
τίης. [το πὶ εχ το, οπηογσονθχάγσο, ΡΠ 1]ο ἀς πγμπάο αὗται χατὶ ο- 
λίην ἀνίχεσαι διεφαΐγησαν, μπς [ξυΐτπὶ οχίζετς σοηίρ! ςΐ4"ις ςοτρο- 
της, ἀνίσχοντι ἡλίῳ, οἰ εητὶ (0]1, ΡΙμταγοῖι. ἴῃ δοίοης. ως ἀνίσχωσὲ 
αὐλεσι.ιὰ ς[Ἐ,τυρρσοραίζωντα, ΤΉοΥ ἀ. ἀνίσχειν, να τέγγειν, να δ εἰνν 
αἰὐγαύλας ἄγειν ἀνγαζοᾷν, κὶ βας-ἀζειν κ᾿ ἀνατείνει». 

Αὐίσωσις γα αἰ] ΠΠα110»ΟΧΩΣΠΠ]αΓ10. 
Ανιχνδυτὴς,οὐ, δ, ρατα οἰ σατοτ. ᾿ 
Ανιχνδύω,"ηααῖγο, ἰημι οἴη ο, ἀνα ζητω τοὶ ἔχνη θηβωνμαὶ,ρογ νεῖ σα 1π-- 

ἀπσονρετιεῖιρο.. . Υ 
Αὐνεχνιαςθςνοῦ, ὦ, ρα “Ἐ  ΠΥ ]ιιπὶ,, φιιατ ἰη Ὀγατα ΠΕ ἰς ) δὲ ἱπηροτπ 

ο΄ σΊΒ111ς. ὲ 
Ανίψανδ., ἀβλαζης,ἴπποσιις, Ετν πγ. ἀνίψαν 9», : ' 
Αγιὼν, το ςης, ΟἀΥ ιν, ποματῆς ἀνιούσαν, δὸς. ΑΡρο]]οη.᾿ὧψ ἀγιόνπας 

ἰϑλων,γοιογίος εχ σεγιδηγηϊ ας: ν Οἱ εξ (σαι άϊτατ. 
Ανιώδεης, ες οἱ κὶ ἡ, τηοἱςίτας ἱπ!πσαηάις Τ ΠΕΟρΡἢτγ. 
Αἰνίωτος σίδηρος, οττα πα αιοά ταδί σίηειπι ποα ἐξατῖτ, Ατι τοτ, μόνον δὲ 

φασιν αὐτὸν ἀνίωτον δίς. Γ)ὃ ἰαρίας 4ἱ πινοίμαχίΘ- γοοδτιιτ 11. «πὶ 
ϑαυμασ. ἀκκσμώτων. 

ἂν μὴ παρῇ κρέα ταρίχω ςεὐκτέον: ρατγοςπγία ἀρυα δια, Πρσηϊ βολῆς το - 
θιις ργαιςητίδιις σοηῖοητος εἰΐς οροιτεῖς. 

Αὐνεμεῖν, Η εἰν «ἢ. ἀναγινώσκειν. 
Αννέφελδ- κοδ, ̓ ππα δῖ 5, ἐπηιδ ἰδ 5» ἀνόυ νεφέλης τατέςοιν ὠϑρία, Ης- 

ἰν οἴ 5. 
Αἰννησοειδὲς ,ἐντος» τὸ, οἰ οιτα, κώνειον, εἰν ἐπ. {ξὰ ἰοτίλη (ςτὶ Βεηά, ννὶ- 
σοειήὲς αἱ ἀς πὶ ἀριὰ ] οἰςου!ἀ. ὃς Ρ]ίη. Ἰορίπιυς οἰξυτατη Βα - 
θεῖς (ἔρηθη σηϑὸ ογαίπιις ἃ (Σ πηλυἷς ᾿σίταν ργαςὶρυὲ {π᾿ ΠΠτα ἀ!- 
τς εἰννισνειδὲς ΠΟΠῚ Πάτα ΠῚ Τὸ καγετιονν Ε[Ἐ τα πη οη ἀριά ΝῚς. {τ 80]. 
{ςτίρτυ ΠῚ ἀννησοειδὲς ἰβέπλαιε Αττιςὶ φιεπλίπ.ν. ἄννησοῦ αἰ οἱ (οτ θῖν 
ἵτα ντ ἀἴγνησον {τ ᾿άξπι αιο ἃ αὐγισον. 

Αγνίβας, Ἀπ α]:εαπὶ ποη διε δὰ σοηοϊουδηάι πη ἀρτογα {τ δὶς 

ΡΙατατγ.ΐη ΡοΓ τὶς. “ Ν Νάλα 
Αννιζιακὸς χόγρὦ, ΑἸηιδ αἱ ς (ξητεητῖα. ἀννιβιακὸς πόλεμιοςγ Ἀπ δ]: 

δ Ι Πα πλ»ΡΙυτατς ἢ. ἴη  οππιίο. 
Αὐνιβίζω ἴςφυοτ ρᾶγζος ΑΔΉ1Β4]:5.. ᾿ , 
ΑἸνιθ.. Λπηίας,τοχ Τ Ἀυδοτιπη, ]ΠἸᾶπὸ Βαδιιῖτ 54} 14π|ν4μᾶπὶ 4 τ, 

ταριυῖοτ Οατβοτας,Γρίδ ἴῃ Ῥαγευζιπν Βυμίμπι ἰηδίαις, φυὶ αὉ 
οο Ροῖῆοα ἀϊέξας οἰδ, ἀννίων» ΡΊατ.η Ῥάτα]]. 

ΑὔγνΘ- γάλβας, Ἀπ ηΐας Οαἰ δα, Ρ]υτάγοι ἴπ Οτβοης, 
Αἰγνὶς ἡ να ἴσο ἢ, 
ΑὐννθοΠσησπι ἀστοῖς, ν 
Αἰνωδεώς χευφερως, ΟἹ Πἰτοτιἰβρώς ἐς! σατὸ. Ἶ ) 
δὔινώνα. Τατδητι ηἱ, τα ϑρυ 77 μῆνα, Πγ0 ΠΑ δί ἀε! σαι Ηείγ ει. 
Αἰννωνιονος, απηο ζει μαρ πους» 1 ΟΧΙ πὴ τα ιις ξυϊηιδὰ 

Ἰεοης δὰ ξετοπάας ἴάτοιοᾶς ὑτογοταῦ, Β] μτλγο μ ἴῃ ΡοΙ τὶ ὁ, 
ο δ. 



164 ΑΝ 

Αἰνξηρρίνω,ρτο αἰναξηοφίνω, ἱπατεξαοίο, Ἔχ οσ0.. ᾿ 
Αἰνοδίανας ἡ ἰοοας ἔπατας. Οςθες ὙΠΕΡ πάλιν ἀναχεέμπηεσι, χα πλανών- 

ταὶ ἀνοδία, τεἀοιιητ,8ὲ ρεῖ ἀφαῖα ὀγγδητι 514. τάπης ἀπηοῖας δά- 
ποτδίμπ εἴϊε ἰοοὶ. ᾿ 

Αἰνοδιμόσ,ε,ὃ νὴ αἰ γοάοτε ςατεπς,ἰηοάοτιις, Θά. ὃ 
Αἰγοϑος,κ, ὁ, αἰσςιίας, ΟἸςοπιεάες ᾿ῦτο (ἐρα πο, χτὸ τίωΣ αἱ ἀνόδου ῥύ- 

μίω. ΕΠ δείοσις ἰπαΐα5 ὃς ἀ  Β1ο"Πς δςοοῖίι, ἀδιέξοσος Ορροπιτυτ 
δυάδω. ατίρι4 ἀγοδὲς δίοδος τγαπίϊτας ἱπαῖ5. νι ἄνοδος δάϊιεξ]- 
τππ| οἰξ ἀκρόπολις ἡ τῷ διὸς ἄνοδος ατχ ΤΟιιὶς ἴῃ οἄϊτο {{τ4. Κοηο- 
ρίιοῃ σῇ μῷ γὸ ἀνοδὸν, τῇ ὃ δ᾽ οδὸν δύρηί σουᾶν τὸ δ΄ ρος. ᾿ 

᾿Ανόσοις,οντος,ὁ ςἀφατα μι δνοιαι ἀδηζος ἔπας γατὶ, δας Πα }]1, ἀϊοίταγ ἐ- 
τἰάπὴ ἀνοσδὸντος. 

ΑἰἸνοσδοχρὴ ἡς ἡγοάτοςτ, ῬΟΪΥ.ἐπάγά γεῖν ὑκέλδυσε δ χεόντιον πορθς τω αἰνο- 
δὸχίω δαρετιας αἴ χογατ ὠκέλουσεν εὐὐεξὺ ἀπαγαγεῖν εἰς φυλακίω, δί ἃ- 
11» πρὸς ἰγλοῖσι πεποίηται τίυὶ ἐποιγωγίω) πἢ χεοντίε, νι! ας τγίᾳ ἕο - 
τὲ ρτο φοάει οἰγοδοχκ φυλακή," ἐπαίωΓὰ, 4! οὐ ρο γα πιΠῚ ρτο- 
Ῥιϊὰ νυϊσὸ ἄϊςιπτιις, επορυἠονυποινεπὶ ίξ ἃ Ια σοη ἀ. ἀνα δὸχ ἧς 

Αἰνοδ ὀρομανεναΐο, Ὠεροπεις. 
Ανόζεςα, Ηοἴγοἶι. ταὶ μὴ ἐζεσυῆύα, χα [οτυείαξξα ποη ἔμητ, ργο 400 

{γι δεηάαπῃ ροτιις αζεςα γε ἀνάζες αν ἀσοϊρίεηάο ἀνάζες διρτο 
ἄγαν ἄζεςα. 

Αἴνοζος, κ, εμοὐ!ς, 424. 

«Ανοηκ ων ογος»ἱαργαάεης το] ἄκος, ὐσυυύετος͵ ἴφρων, 
᾿Ανοησίαγας η Γι ἀἸτας, 1 ΠΠἸριΘητία. 
Δνοηταίνω, ἰπΠΠρΊεῦς {{1Π|,μωραίνω, ἀφραίτω,τηργυάεητον ἀσὸ. τεπιογὲ 

ϑρτεάτοτ. ΡΙατο ἴῃ ἐρ μὴ αἶνον τα ίνειν οἱομῆοις τὶ ἑτοίμως διαρ- 
ξαῖθν σῶν. 

Ανουσοςτποχροξξατιις, ἀτρρσδύκητος ,ἀνυπογόητίθ-' οὐδῷ τὸ οἴω τὸ ἱτυνοώ, 

Ετγιθ0][ς ρετρεγαπη ΡιῸ αἀνώϊςος. 
'᾿Ανοητεύω, μι. βσω αϑοφνοώ ἀεῆρῖο. 

Αἷν όητος «νὁ κα ἡ ταίτας, σεαίϊιις ὃς ᾿ηΔοξξιις, ἀαπηεπο»  πιργα ἀδης,γιι- 
αἱ» αδίαγαύς, αὶ σαας ἰητο! Πρ τιηθαμς ἰητο]] σιταγ. ΧἜΠΟΡ᾿. 
πτεῖς ψυχῆς ἀνόητοι, πγοπτα σαρτι ἄφρων ατοπῃ γοξξίογα ἰητε σις 
4ιπάἀεπη» 6 ἀ πο ἔλςιι. ἀνόητος «ὐὲ ἃ βίον, νἴτα; ἀερσεηάα: ἰσηᾶτιις, 
Βυάσιις. τὸ ἀνόητον, [τα ἰ τις α, αἰνο τοῦ, τοὺ, γος νοηο ς α5. τοὶ ἀφροδίσια, ὦ 
καὶ λαγνεία,τατέςι μώρρ ᾿ μωρᾳίγειν ΘΏΙΓη τὸ ἀφροδισιείζειν ἀιςοῦαηξ. 

ΑὐἸ ΟΡ. Οἶνε τ᾿ ἀπέχῃ κα γυμνασίων μὰ “Ἶ ἄλλων ἀνοήτων. 
:Ανοήτως, Πρίεητατ,ἐκ τῷ τρρχείρε,αρι ἃ Ατηρ τεπηοτὰ. 
Ἀνόϑευτος͵ σετπηάπας.ΠΟὴ ΠΟτι!55} ἐστε πλιιςνηθΘη Πρα ΓΙ: γνήσιος, ἐ- 
«'δῳποίητος καϑαρός, Αα οι]. 1}, ,4ς αἀπηίτ. αἰχάϊτ. ἀνοϑευ τὸν σηρρώσι 
ὦ γέμων, πγαιγίτη Ομ πὶ ἰδγιδης δὸ δάμτογίο » γε] δάμί τοι!) τπι- 
ΤῊΠΠΟ ΠῚ. ᾿ 

[Αὐόϑηρίθερίρεγνωθρος, 

᾿Ανόϑως, γνησίως, νοτὰ. που ἐπσατὸ, 
Αγοια. αφνἡ γἰςπχθητιὰ βατοτ, τς πιοτίταϑ ἱ οἰ τίαν ἱπηρταιἀθητί αναβοοὶ τὸ 

νοῦς. ΡΊατο 5. ἐε Κ ἐριιδ ]. ὅταν οἱ φίλοι διαὶ μοανίαν ἡ τιγα εὔνοιαν κακὸν τι 
δπηχειρῶσι ρα εἰν, δίς. συ Δη 40 ρτᾶ βιτουο, νο] ϑααρίατη ἀπηοηεῖα 
Τλα]} 4] ται ρατγατς πιταηταγ. ΠΟ] 4: ΠῚ ΠΊΟΧ, οἰγλαὶ δὲ οἰκείων ἀ- 
γοιαν καὶ μανίαν ψδϑυόδοιτο. 

᾿Ανοιγμα,ατος τὸ, Οἰξιμεη, 1.3. ἐσ σαρ.14.[Ὀταιποη. 
Ανοιγνύω͵ μ. ζω απ. κοι͵ καὶ ἀγοίγνυιω, οὐ νεημήξιυς δὲ εἰ ερητίτς αι πη 

ἀνοίγω. Αρρίαπ.η Ἀπ...» ταὶ αύλας ἀγεῳγνυὸν τῷ αἰγνίβᾳ. 
Δινοίγω μιξω,α χα, όρ αἱ ἀνέῳξα, Αττιςὸ, ρτι πγα Ὀγθα!, Τῃ ΕΡΙργδπηπι. 

ἀρετίο. ἔπισι χη, ἐκ ἀνεῳγυΐδοις τοῖς ὀφθτελιμοῖς εἶδες; ἀηη ἢ γιάος ἃ 
Ῥετγτῖς οὐ τοὺ Ρατοβιοιο,ρεγίτιησο, ἀηἴςοο, Ρογγυτηρο, το σῃο, 

το ]ο. Ματτμ. σαρίτε ἰορτι πηονκρέετε τὸ ἀνοιγήσεται ὑμῖν, ρυ]Π το» 
δί δρογίεσιγ νοῦ ὶς. ἀνοιχϑεὶς, ἀρ οττς, ἀς ΗΠ ςοιις. ὠνοΐγω τίυ) γαῦγ, (0]- 

τιο βάπειη, Χοπορ αἰ τ. αῆρψβάσεων. [τε εχητονείηογσο, ρτο- 
ἄοο. 124 εχ ΟἸςογ. ἀγέῳγϑυ οἱ καλεέυβυος ὀφϑαλωὸς, ἀξ νίτιθας ἰο- 
πες ἃ αιαδιις Ἰηδιητε νετα ϑιοιηξὲ ΕἸ ογ μη. ΒΟΡῈ  οἰλλ᾽ ἐἰ- 

νοίγετενα ρογίζε, ν᾽4ς ἐνειῳ)α, : 
'Ανοιδαίνω, τα πτοίαοϊ ον Ὁ Ερίφτ. 
Αγο δέω, μοτῶ ασυχϑ τα τ 6 0, τα γ σοο; χαζογθοτ. 

᾿Ανοΐδησις εὡς ἡ τα ΠλοΙν Αὐσπζοτ, ἄς πηιιπο, ϑοιλασσης ἀνοιδ ήσ εις, ἰ. ΠΊ4 
τὶς ἱπτυ πηδίσθητις αἴζῃς. 

᾿Ανοιδίσκω,τα πα ςςῖο, Ἱ Βοορ ταῖν. ἐς σδιηῖς Ρ]λητ. ἰδ γο ψιατῖτο σὰ- 
Ρίτε τς. 

᾿Αἰνοίκειος,ἱΠοοΠ ΘΠ  Θης. ἀνοίκειον ἰώ) ΠΗ ογας Ορογαρυοτία ΠΊ,αγαῖ ἃ - 
Ἰίαπινηλ. τοπὶ ποθὴ ρτορίπαιης, αρυἀ Ἡογπγος ὠωρεπῆς. 

ΑἸ γοικοιότης 014 ἔπ} ατίτας, (δ πηο τος ἃ [απ] ταγίτατο α] θη ΐ. 

Αἰνοικη ΕτΥ ΠΟ]. Ἔχροηῖζ α αϑοφὶ τὸ εἰκὸς εἰρη μῆδον, ΠΟη. ν ΟῚ Π ΠῚ] πὶ 
ὃς ςοπίξηταποιιηι αἷρ εἴκω., ἀϊοίτιιν ἀγοίκειος οτίαπη μος ἤρηὶ- 
βσδτιι. 

Ανοίκητος ἐν ὁ, ἰηιαἰδ᾽ τα }}15,Οἱσοτ. 

Ανοικέζομαιμ.. σομαι. 
Ανοικίζα μ ίσω,α ικῷ ἰαπαυτονγοα: ἀ!ῆςο Οἱ. ἃ ἔξει. οἰνοικίζειν ἴῃ ρτς 

Ατιηδιργο ττίπιταοτε οἰμίτατῷ οπεγίαπη εἰς ετιᾶ εἰγοικέζω, γε παῖ στατα 
ρος μα δίτατᾶ ταΐττο,νεὶ τείεσο ἴω 4[1ἃ γεστοηζ,ντΒυ ἀ νοττῖς 
Ῥαιυίᾷ. ὁποσοι γὸ αἱϑ'ῦ φρο Δαρείῳ ἐφρατεν᾽οντο Ε' λλίμωες αοικίσω σφας 
ἐς τίω) περσίδα ϑελύσαντος Ἀλεξάνόρα, Λεωϑϑιένης ἐφϑὺ κομίσας ναυσὶν ἐς 
πίω Ἐψρωπίιν. Αἰνοικέζομαι τατίας ςοηάοτ,ιπίϊαιγοτ, 40 ἴδ ἴσαις 
ἢρατιοης ἀἰοίτεις πόλις ἅμ οἶκος ἀνοικέζεῶγ. [τεττ ἀγοικίζε ὃς, (ας 

Ῥθτ Δοχνης α. κγοροέστο οι) 1 στατο, μα ττατίοης ΩΣ τγδηφέσεις, ΤᾺ 

ἌΝ 
ΟΥ̓ ἀἰ 4. κὺ οἱ ἱρὴ ἀνωκίζοντο καϑανοφιώτες πα πόλεις, 14επὶ Πδτο τ, 
αἱ περδίζκας πείϑ εἰ χαλκχιδέας ταὶ δὴ ϑαλάοτῃ πόλεις ἐκλίπονσας αὶ κα- 

ταιβαλόντας ἀγοικίσοιδχ ἐς ὀλιωϑον γΌ1 [080 ].4τ Ιάεπι οἵα ιοά 
οἴκησιν δναγαγεῖν εἰς τω) ὁλίίϑον. ΔὉ Ηείγνομιο ΟΧΡΟΙ.. ἀνωκεσμῆψος, 

εὔνω εἰκών, ρεγηὲ νεῖ ἴῃ (πρετίογιθις ραγτίδιις μαϊίταης, Ὀιοίτασ 
ετιδτη ἀνοικέζεῶτ. [ἢ Μεπιηοηὶς Εο] ορὶς, ἐπενόει αγοικίζεῶχ πω) πό-- 
λιν καϑεέπερ εἰς πακιγγυεσίαν ἀναχαλίμῆνος. ᾿ 

Αἰγοϊκισμιος ιἤτααταιῖο. ΕΠ οτοίοτις Πὐτο ἱδοιηάο, ἔπεμψε Ὁ) κὶ χού- ὦ 
ματα πλεῖςα εἰς αἰγοικισμιὸν “7 πόλεων, αὐ τεβοϊςηάας ἱπμταπάά(ς 
406 νγθ ες. 

Αἰνοικοδὸμέω μι ἦσω κα ηκοι οα ἀἰῆςο. Αξξοτιιπη (Παρ. τς. κὶ ταὶ κατεσκαμ- 
υᾶνα αὐτῆς ἀγοικοδομήσω ν δὲ τι ϊῃας Εἶτ15) (να ] ροτιιις ἀιγιτα ) ες - 
αἀιῇςαρο. 

Αἰνοικονόμητος γαγοὶ κα ἀν ρτοά σις, ἡτα]ὲ ἀΠροῆτυς. ἘΠῚ ἃς δνοικονόμητον, 
ΨΙΓΙΠῚ ΟτατΊ ΟΠ 8, ἀρ (λα 1ητ1]. Πθτο οέξαιιο σαρῖτο ἐς ογηαζα, 
δῖ ὃς ἱπογπατα μας : 40 πγαϊὲ ἀἰΠροΐταπι εἰδ ἀνοικον ὄματους 
4ιιοά πιαϊὲ βισυιτατι πη» ἐσ χυμοτιςον : αιοά πηαϊὲ ςΟ]]οσατα τς 
ἀσευλϑετον. ᾿ 

Αἰνοικος, αχτοτγὶς, Ηοτοάοτονοηνο σάγοπς. 
Ανοικτεὶ ἀροττὸ. κ ἀγοικτὶ χωρὶς οἴκτα, 

Ανονκτὲς, ΗΕ εἰν οἷ ἀταλα,πώρντον, 

Αἰ νοικτοςγε ὁ καὶ ἢ ἀν πη τίςοῖς. 

Αἰοικτὸς» Δσσοητα τῇ ν]τἰ πγα, ἀρογῖαβ 5 4αἱ ἀρετῖτὶ ροτοῖε : γηάς δυεῦ- 
γοίκτος. 

Αἰνοίκτως δορῇοοὶ 1. ἀνελενμόνως»ἱ πη πη ογσογά τοτ,ἴηο ςοπιηνίίδγα- ς 
τίοης, ἀνηλεώς ακληρώς. 

Αὐγοίκτρς, ἃ καὶ νἱ ν πο τ] ογαπά 5, ΕἸγρ 465, παιδίος α}} 15) Η0-- 
Γά4.1". 

Αγοιμώζω μ.ὠξω, ἴῃ ΘΠ ΓΟ, ἔεο» εάο σεαγίτι πη. 
Ανοιμωκτὴ,ν ςἶ ἀνομμωκτεὶν πης β6τι. εὔγαι οἰμωγῇ ςγἀτιμωρητὴ, ἴῃ Ρυπὲ, 

Αἰνοιξις, ἕως ἐναροτγτιο γο] ἀρουταγανν ττγαὰ (ιν ΙΟΙζ, ἐν αγοΐξες πῷ ς-ὁ- 
ματός μου, δις. ἀγοιξις “ἤ πόρων, Τ Ἀεορμ.ἀς Οἀογίἀυς, 1. πησαταιπλος 
Ρατεξιέτιο, Οἱςετ. 

Αἴνοισις, εεξλιο, ἀγακόμισις. 

Αἰνοις εν το ογεηάιιτη οἰϊ,αῦ εἰναφέρομα, Κ ὴ πἰο) χώραν ἀνοις ἐον, ΤῊςΘ- 
Ρδταῖς. ἀς σαυς 110. 4.:ς4Ρ.12. 

Αἰοιςὸγ » ὡς ἀνὸις’ ὁ. ὅδι τῆ" ασλάγχγωνγ αιΔητα πὶ δά νἱίσογα ςοπάαςῖτ.ς 
ΡΙυταγιάς τας, ναἸετιιάϊης. 

Ανοις-ρέω,ἱποῖτο τ πηι] ο. 
Αἰγοίσωγξατατια ΠῚ Αἷο αὐα φέρω ἱ τς ἔα γα ἢ). αἰοίσω πηλόν. 
Αὐόκεον ΕἸ εἰν. οἹδ υξαϑρωον αι αι ΓοΥ 1 οτιᾶπη αὐώγεονγδε φαΐ ἀεπλς 

τοΐζτιας. 
Ανοκήσεα κόγον, Ηςἰγ οἰ. ἀβέεετ ρτο ὃ αϑδα τὸ εἰκὸς εἰρνυῆσον, 
ΑἸνακωχ καὶ ἢ ςγὴ ρατί τα τὶ ὅ) τσ νέων αναχώρησις,, γε ᾿παμῖς ΑΠι πίοι. 

ἜΣ 
αὐὸ χᾺ. 

Αἰνολβίη,πορί4. Η εΠοάμις ν αἰδώς τοί πρὸς αἰολβίη, ϑαῤσος ὃ πρὸς ὄλβν,,ς 
νΌϊ ροπιυτίπηα ργοάεοίτιτ. 

Αἰνόλζιῶν,κ, ὁ, πεν ηγὸ ὕδατα. 
Κνολβίθο,κ, ὁ καὶ ἡ νη ε χ,πλιίετ, ἱπορς. σορἢ πη Αἴδος, τὸ πυτο, τοι - 

αὐπ᾿ αἴολβον αἴ δρ᾽ ἐνα ϑέτει, 1.αἰόητον, ΓΑ δας νιγιιπη ἀς πιεητοτι ποτοῦ 
πὶ σα θαζ αἴολβον ὄνομο, ἔπε Δα ἔχη ὃς ἰΠ ΠΧ, Ἐυγιρ ἀ. ᾿ 

Ανόλεϑριθ., ρει Ἰλάτη «( ἀγγόνντον αὐόλεθρόν τε κὶ α'ϑανατον, Ἶ 
Αἰνολκὴ, (αἰ ]Ατ Ονατγδέξιο. ωρὸς λίϑιων αὐολκίω), χὰ το! ]ςη44 χα, μι-- 

ΟΥ̓Δ κ»ἡ αὐολκητον, γα ξοτία πϑ οι η8.- 
Αἰνολολύζω, σὐλτὴ οἰατηοτε ρίογονοὶ!ο»εχο πιο. 
Αὐολοφύρρμα, ἀερίοτο. 
Αἰνομαι, ρει βοϊοτνἀεῇπο, αἱοτ,παύομαι ρτο αὐύομαι. ΑΡΟΙ]ουΐις Αττς 

φοπαυτίς, 2. νέον ἥμστος αὐουδειο ταςοὺς ἀϊε ἀοπεητα  ἰὰ εἰ, τα 
στοραίζιι!ο. αὐομάνῳ πέματῳ ἔτει, Εογοάοτιις, 14 εβ,αΐητο δηπος 
τη ηζε, 

Ανομβρέω μιήσωφπιοτο ἱπιδτῖς σα πά4ο.Ἑ ςο᾽ ἢ αἴξ. σἀρ.18.αὐώμβρασαν 
πϑροιαίας»ς Ετνἀστιιης ρτοπογο ἴα. Τ᾽ ἄκη δᾶρ.39- αἰομβρσει ῥά--ος 
ματα ταυαιαπὶ Ἰηλδτες σπλίττετ δ οαϊΑ. ; 

Ανομβρήεις,εντος, Ρ᾽ πα α}}ς ἡ ΡΙ ασ τας νοὶ ΡΙ σα] οἴδις. ἸΝΊσαπάοτ ἱπ Α-ς 
Ἰεχὶρμαγπιδοῖν. πολλάκι “ ἐν βρθναὴ σιν αὐομίβράεντος ὀλύμπου, ἴὰ- 
τεγριπολυόμβρου. 

Ανομβρία» ας," «Ρ] ας, πιο ἀιιάτι Ῥεηαγία. 
Αὐνομῶρος χώρη, τε σίο ἤης πῃ τίθει απτ ρ] αι. 
Αγομέω͵ μειϊσογαν ηκοι Ἰηϊ ιιὸ ἀσο.]οροηῚ τγη στο ἀϊοΥ, αὐομέω ἐς ἱρὸν, 

ἅς: Ηεγοάοι Ὠιοίτυτγ ὃς ἀγομίζω. Ἶ " 
Αὐόμημαγατος͵ τὸ} 42 τ Ὶ 1 Π)»1 ΠΟ τᾶς. ᾿ 
Αὐνομία ας, τΠἰ Ζαϊτας ἴσα Πα ςνν ἸΓΠ1 ΠΊ}Ρ Θφολτα πη, [ἐσιιπι τγα πίστει: Ἷ 

1π᾿ο,Πσοητία,ντῖα ΟΧ εχ, ἐπορ. αὐϑρώποες σευ ΐμυ αὐοιΐᾳ, μάλλον ἢ δὲ. ὦ 
χαφοσιμλῃ χρωυῆσοις. ΤΟΔη.1.Ἐρ ἶ. σλρ.3 η΄ ἱμαρτία δὲν καὶ αἰομίᾳ» ἱ. τῷ ᾿ 
νόμου πήδαβασις. ᾿ 

Αἰνομέλητος κα, ὁ, οΟἰΑ 1]1ς, ̓ πσοπτος. Εοίτο - ἃ πηατια νῖτα σοηΐις- 
τιιάτης 4] ΠἜπας.ΒΊατο ΘρἢΝ. 7. αὐυμίλητος μἱὸ παμδείας͵ αἰομίλητος 3 συτ 
γαστών “ἦα ροσυχου σῶν γον μὴν Θ-,1. αα}}π|ΠῈ Βαθοης σαη} ἀσέϊτίηα» 

πα Ππ οὐ!πὶ ᾿π αγαπττατα στη Π.ΟΥ ΟΠ Πῆ» ἡ 
Δγόμιημος, ΠΠερ εἰ Πα ς»ΡΊΑτΟ, ἐκοιυῦ κ οἱ νόμιμοιγνόμῳ τόμεμωι, οἱ ἢ «ἱδωτος 

μοι, αὐο αἱ ᾳ, αὐόμεμοι. 
Αἰνεμεχλίθο, ἱππυθλλις, [νπρτοτοϊ πηυδὶς» δα ποσιποθ!4 ναοιμις. αὐόμε- 

χλίθο φὴρ γἀοῖ πορυ]οΣ ἐχρογο»ἱα οἱτιςγο πον Ααζοτ φς πχμνίο.,ς 
νοῦ 



ον ΤΡ ΎὙΦΨΕΟΤ τ 

ΑΝ 
᾿ς Αἰνόμματας, Οὐ οὐιτν Ἔχροῖς ν ΝΌΠηαΣ. 

᾿Αὐομοϑύτητος, ὁ καὶ ἡ ἰορς πιαϊὲ οτάϊπατας, ΑὐἸος ἴῃ ΡΟ εἰς, ΛΕ ς 
᾿ς ἰορίδυς ςφηξιτύταςν ΡΊατο ἀς 1ιἐρ Ὁ. 
᾿Ανομῳοειδὴς»εος, ὁ κα καὶ ρςοὶς ἀϊ ΠῚ λιν. 
᾿Αὐνομοιομερδντα,ράιτος ἀν] πλ  Πἀγοφηραττος ΠῚ ἀἰΠἸπλι]ος, 1 εἴ αύα: 
᾿ ἀρτα μης ἴῃ ράιτος (παγίς, ράγτος ἀἰ ΠῚ 01}: ἴτας σοπιραέϊα;, Νὰ 
τς χηληὺς ποὴ ἴῃ ππδηὰς ἰςσατυτ, Ατηϊοτοὶ ἐς Δηϊηχα]. το ρτίσιο 

ελρῖτο ρείπιον νάς ἀρτιὰ Ατηϊορ]ναπ. ἱρτογργοῖο ΠῚ αὐομοιομερεὶς 
ὕςνιια,. αἰομοιομερηὴὶ οἴ ἴα ΠῚ ΥΟσαΠΙΩΓ ἐτερρ)ζο δ, ὃς ὀργανικοί 

τμροιίθο, κα, ὃ καὶ αἱ ἀ Π] πα} ἰς, Ἀ ογγοης αι: γαίας ἀιρατοάίιςοτ- 
᾿ς (ὠενἀϊίζγοραης, πα αι] ς, ͵ 

Αἰοχοιότης, τος νἀ αὐ τυ ἀο ἀϊθεγίτας. 
οἰὐω ἀν ΠἸ ΠλΠ]6 πὶ ἕαςῖο.. αὐομμοιέμβνθ., ἀἰ ΠῚ ΔΝ Π]ς ξιέιως, ΡΊΑτο ἴῃ 

 Τίπιαο. 
Αἰνομοίως, ἱΠατη 1 Πτοτγποη ρογ Πά ς,ηοῦ εχ ἄαυο, 

᾿ Αἰομοίωσεις, ν᾽, αὐοιιοιοίτης. 
Αὐομιολογίομεαι.νΟος ρα [τι ανβιτοο τ, Ἰςητίοτνοοποςο,ςοημείταο, ἰά 
οἵδ, αυϊρρίαπι ντ ςοη  υπι ἰητοῖ ἀἠΠογσπτος ροηο. ΡΊατο 1.1. 
ἐς Κορ. αἰομολογ» ύμνοι «ρὸς ἀλλήλοις σκοτωμᾷυ, Πετιὸ σοησεάςπ 

τος 41 Π γαπυιις. Τάς πὶ ἴῃ ἰν προ, ἵνα αὐομολογησεξωῆν 60. στ ἀυτε ὡ- 
᾿ς σῶς ἤδη χίγω, νταυι πὶ ἂρ το σοηξο!οηςπ) αἰ οηΠουέπηαας 
ἐν τοῖϊεγο, τατν ἀς πηιπὶ ἀϊσαστα ΡΆ1]ο ἀς πλυπο, ὁ γὃ ϑεὸς τα- 
ο΄ ξέως κχὐ ζωῆς αἴτι(θ- αὐωμολόγηται αἴ τοῖς ἀληϑὴ δοξείζεσι, ἱ. Πεὰ ΠῈ 

᾿ς Οχγάϊηϊς ἃς νίτας οφιμῶπι οὔ ἀριμὰ ςος ἴῃ θοηοΠῸ οἱϊ . 4ιἱ νοτὲ 
ἀκ τοδις ορίπαπτυτγ. ΤΒοορΗταΐτις ᾿ἰδτο οέϊαυο πιἴἶοτ. ρἰαδη- 

ο΄ τᾶς. αἰομολογρύμᾶῆμον πρὸς τίωὐ κουφότητα γ ἰσιμῖτατὶ ἀὈ Οηι ἢ}, Βυά. 
Οουνπηςητ. 

᾿Αὐομολογία,ας ἡ, ἱπα: 4 Ἰτας, 41 ΠἸἀοητῖα: ἰτεπι αἤϊξηείο ἰητοῖ αἰΐαιιος 
ἄετα συαρίαπη. 

ὅλος, ΔΗ δηταπεις, Θά χα ἐς πιοηδις. 
εκ ἡ ἰηίψαις βασίτοἴτ5,οχ] χε πηρίας, Ὡς ξιη άιις. 
ἰοτ αὐτὸ Ἰηταγῖ ας στιϊηγὸ, ΕΠ οτίαπι ἤης ἰεσε ντ ἀριϊὰ ὕῬλι- 

Γ΄ Ἰκπὶ 2.07ρ.Δὰ Β οπηγ.αἰόμως ἥμαρτον. 
Αἰνόνητος κε γδ κἰ τ να! Ἰς, α τα  ς, Ἰστισαπάπις»ΟΧρογς. αὐόνητος χώξα, 'ῃ - 
ας δὰ ἐεγευάμτη. 5 ΟΡ Ποοὶ τοὶ γδ πὐδκαταὶ κἀγόγητα σώμα τοι, δζς.'ά 
«ἢ, αἰωφιλή. οι] ο ἜΜ οη. αἷθὲ ςτεφ.κταύτων τ ἀγαϑων αϑόγυτόν με 

᾿ ποιβσαϊ κὰ εἰς, ταςηάϊς οπιαίνυς Βοηὶς ἱπερταια οξςετς, ἰὰ οὶ, 
εβίςετα στ 1 }}} πλιπὶ ργοίητ οπτηῖα Βοπα. 

ν᾽ 

, Ἐὰ 
ἐ » 

ῃ (Ὁ. κὐ ἐἴνοις,ἀταθης, ΡΊατο ορ ἢ. 8. γίωυαμκών κὶ παίϑων ἂν λόγος αἴοις, 
αἴα νοὶ ἀγόκταια ναοῖς εἰἰ [τα ἀνξξα υὸ ἃ αἰτιιο α {τ ντ Ιου - 

τας Ρ] τη. εἰς φυτοιη οχ 40 }ατὰπὶ σοηετο ΟΠ ἔγαρ ας {] πη|]1ς. Ηο- 
σησγιίη Οὐγ!ς. ὄρνις δ᾽ ὡς αἰόπαια δεέπῆατο"αὐοπείϊα. Θτίαπη ἀἰοίτατ 

᾿ χαπγοσύκη κ᾽ κοίαννη» ἸΏ ξα πιϊ δ υαπὶ , νοὶ τε σ᾽ ροτιιὰ ας ἰπξι- 
ον χαΐδι! (ρἴτασυϊο ἱπηροπίτατ [τς πὴ αἰτίπιο Δ! ][πγὸ νοίλης, 4[- 
ΟΠ τιῖπὶ ροῖςας γε ςοηίροδξυμα οἥτυ οἰατιὃς φιοά ἐφωνίθε » κα ἀφανής. 

᾿ς ἩἨἨετοάϊδη νι πυκναὶ ρΓῸ πυκγωῖς νἱϊς αἰόκσωα ΡΤ εἰοράτως δοςΊριτ ἃς 
ο΄ {ογίδῖτ. Ετηρεάοοϊες ἐς ἴσης Ἰοσιιθὺς » ἵπ ἤευτγο σοπεις ἀἰχίτ, 

᾿ς χαρπειλίμως δ᾽ αὐόπον ἱ αἰωφερὲς Π πγὸ τοηἀςης»γαἴτι τη Ρέτεης. 
νἱάς Εὐϊιπ Ησπι. 

τ Αἰνόπε εἰς τ᾽απίσω. , “ 
Ανοπλίθοιν ὁ καὶ ἡ ἰπου πα β» 1 πιθ οἰ} ς. Ῥ τας δα ἄοσλ., ργο σοάςῃ 

δρυὰ Ηετοάοτ. ᾿ 
ΟΑἰνοτῖθ., πα ΠΡ1]1ς, ἰϑέατος. 
᾿ΑἸνοργέζεινγσοπιπηου γα, εχ "το αἰακινεῖν. ὀραϊνλεῶς,, ὃζ ρίετος ἴητοτ 
ο΄ χηληις ἰϑέξλτο ἀἴηυς ἀρ ταγο»τὸ τὰ αγαι δέος ταῖς χερσὶν ὀθα βάλλειν͵ 

᾿ς ψεὶ βιοἰτ Ηεξξοτ ἔμπα Αἰ γαηαξξα ἀρὰ Ηοπι. Ε]18.ζ, ν οι ροοτα 
τ παι, αὐταῤ ὅγ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κῦσε πῆλέ τε χερσίν. 

χ ἰάς πη “οα ἀμμυυσία. πᾶπη δργια (αητ μυςήρια,, νη ἀς ἀνοργία-- 
ΠΟ ἐπί τίάτας, Τ᾽ μυςυξίων ἄπειρος τοὶ τἰ ἀφροδίπης ὀροργίας ἃ σοί 

 ὅὄξινΝν ἐποτῖς ποπάτγῃ οτρία ποίτί. δυ 14. Ηςεἰγςὶ. 
ργισυῆδον, τοτη ΟΠ Πἔτα την ἀρὰ ΗἸΡροοτζατ. νὲ ἐχροηὶς Θαϊςπις ἰῃ 
οὔ. 
ργανος, αὶ εἰς πῆς ἰρΠτιπγοπτον κα 

Ανοργονν δ, ἰεητας, παι 481 Π115 » ΠἸΪηἰπγέσις ᾿γασυηέας γ Οτάτί πες 
Ὡρυὰ δυϊά. ' ; 
α καὶ [ἀγοοΐδ,αριιά ΤᾺςεοςτ. Ποτίςι ργο ζωδορέα ἔξ ἰωορέη. 

ρεκτέω, μιήσω, χ[εἸάἴο εἶδος, Βιι4, ἐπ ἐρητ. ροίϊ. ἡ 
 Αὐόρεντος, οἴδαπι βυπὶ ἀἴσης, σαίος τοπγδοδιις ὁπτηΐα τείρείτ. ΡΙατατ- 
ΠΣ ἴῃ Ορυήδ, «δοὶ ἀοργησίας, μηδὲ αἱφεῖναι ἃ κέλασιν, ὥαπερ σιτίων ἀνο- 

4 

ῃ 

᾿ ρέχτοις γιγνόπας. " 

Ἀνορεξία ας νὶ, πιοτθαβ,ασπι οπτηΐα τείραϊτ οπηαςῆας, οἰδὶ {{τ|- 
ἀϊπηνηυοά παιξαπι σοπηϊταγὶ (οἱετ; ἀειςξξα ἀρροϊοητία , συτίων 
Σπος ο,φην Ἐ στη.11.3.ς4Ρ.37. 

Αἰνόρεοςν ΤΣ ]ΠἸς ,ἀνόρεος πόλεμος, ἀρὰ ΘοΡἢοο]., ἀνδρεῖος " καὶ ὁ πρὸς «ὃ 
εἴνδιας. 

βελινὰ νἀρι Ητροοταῖ. οἷδ ἐγεέζα ὃς σοητθητα σοτιίςς νο- 
εἰξεγατὶ ἀνδοκίδος πϑρὶ ΤΠ μυφηρ. κὶ γὸ οἱ χόγοι τὰκ" χοιτηγόρων ταῦτα 
πὰ δεινὰ κἡ φρικώδη ἀνορϑίαζον, ᾿ 

Αυορϑούμαι , καὶ . ᾽ 
Αὐορϑύω, μισω «οι χα ςοττῖσο,πλοηάἀοιοχοίτο,᾿τῖσο ἰηίζαστο, ΡΊατο 
ν᾿ χι. ἀξ Ἀερυδὶ. Αἰᾶτα. ταὶ εγλότρια καχρὲ μεταχειράζεῶι ἀγυρθουῦτα. 

οενοτριπὶ ἀυρ! στον ἀιισοτυτ» ἰω ώρϑωσα : γυὰς ἐπίωώρϑω- 
᾿ σαιϊλισα (ΔΡ.13.}» πἰραχρῖμα ἀτωρϑάϑη, ὃς 1Π|τὸ οτοξλα εἰξ, γε] 

“ Ν τύς 

{δεῖς 3 ες, 
Ανορμοίο κε ἐσ ΠἾ ΠΊΟ ἱποίτοτ, ΟΙ ΠΙΟΏΞΟΓ. 
Αὐγεραος, αν ὁ κα καὶ τπηροιτιοίας, Αἰ αἴξ. 
Αὐόρευμαμ ὀχ ονζοιίαγσο, γος οἰγάρνυτο,ρυἀ ἀροὶ. ἈΠιοά, 
Ανόρνυμ οχοιῖο. . 

Αἴνορον, ἀσυτιηγ,ἐξύ, δυ!4. 
Αἰνορρύω, μι ἐσωνοχοιτογοχυτρο, πὶ ἰποροτα [ἀγσοταῦ ὅρῳ τὸ διεγιΐρ)- 

μαμδὲ ΡΟ βατρόρ ὀρνω γε] ἐρρύωγρ!ςοῦαίσιο καἶ ον "ἐς τὴ τη - 
ἀςἤτιτο ὄρεστε,σας σε εἶν ὄόρασεν," αἀγώρμησεν, ἀγέςη. ντ (λν, ἕ ὡς 
εἰπὼν, οἰνόρασε,γτοχῖς ργο τρῶς εὐνα, αἱ τοῖσι ἢ νέσωρ ἠδ νεπὲς αἷ- 
νοῤεσεντητος ἢος Πιτγοχίτ. 

Αγοῤῥοπύγιος ὁ αὐ ἡγσαΐ σαυάα ἀς οί, αὶ ἴητοῦ νοϊαπάσ πὶ πο τορ ἰτὰγ 
σαι ἀκ ὀμοῤῥοπύγιος πῆησις,, νοΐατος ΠῸ}1ο σαι α: Θυδογπαςιο τε - 
ἔζυςντ ἴῃ τος ξξξις, Α αἢ.1}}0.4..4.η1π}. ᾿ 

Αἰνορταλίζειν, σκιρ πάν, παίζειν: ρτορτίὰ οἱϊ αυΐα πη αἷὰς ἰαξτλητία,, φυυπι 
Ρτίαχὰτα ἴᾶμν νοίατς σοί υητεντ αι πὶ ραστος ἴῃ [ἃ δ᾽ ἐπτς τοὶ 
Τϊπγαις » νῸ ΡΤΟΟΙ] δ αἴττις ἀν Πἴτὰ σομίριοίαητ, Ιηἀς ρτοὸ ἰτυ πὶ 
{ιθεΠπτέϊηας ἄροτς ὃς φαξάογς, δητοαυδηι σοπηροῖτυπὶ μαθοα- 
Πλι}8.. ἀσοϊρίτατ, ΑὐΟρ απ. τούτοις ἐπύτε χςήσαιτό τις τρροιμίοις, 
ὀδὼρ τούλιζες κικερρυτίας οἷ οἵδ μεττωρίζα » ὁ μέγα ἐφρήνεις. αἰιοααΐ 
κούφως ἄρχου, ἐπήρφυγ κὶ ταχέως ὅς υες «ρὶν δοκικρίσαι!. ΝΑπὶ ντ 

501. ἀοςοῖ ὁρτελίζειν ἀίοιταν δὲ οὔ αῤχοιώύων ἐῤατῆερούῶι ὀρνέων, 
Αγορύσσω μι ἕξω απ υχαιτοἰοαίο,γετορσο,οπιο, εῆῸ ἀ10, 1, ἐχεγα τοῦγαπὰ 

σἄὐαςο.Ρ τατος τη δοίοης, σὴ ὄσοϑανόντων «ἄν νεχροις ὀμορύξαν- 
τες ὐἰξέῤῥεψαν ἑοῆβ ἐδὺ ὅροις, ἀκ Ειπξϊοταπι αὐτεπι σοτροτα Ἐ Ὁ, 
νἶτγα ἤπες σχροτταιιοτ, [ςιΔη. ὀμορωρύχϑω ϑυσαυρὸς ὑπὸ ἃ ἐρ- 
αἰῶ χίϑινανιν Ὀἱ νἱάοτιγ Πρηϊῆςαγε ἤθη τοξοάοις δας ςοάετς, 
(ξὰ οὔτιιοτς ὃς τορότς. 

Αὐορχέομω»Ἔχα το, ἜΧη Το, 

Αἰνόρω,οχοϊτοννηάς ὀὐώρτο,οχοίτατυς εἴζ, νς] οχίατγοχίτ ἀρὰ ΔΡΟΪ, 
ΑἸ νοστέμικτον, ΕἸ εἰν ἢ «ὀλιγόῤῥυτον ὕδωρ, 
Αὐνόσητος εν. ὁ αἱ αὶ ἀϑοσος. 

ΑἸνόσιίθο,κ, ὁ κα οἴ πηρ τας, το ἔν ππς, πε ξαγί ες, εὐ ϑέμισος, ᾿πάίσηις . ἀϑέ- 
μιτος,ἄτεοχ. θὰ σἸτΙ Οἱ στὸ σὰ αἵ γὺ ὅσιος ΧΟΠΟΡἢ. ὠπέχεῶι “ἴδ᾽ ἀνο- 
σίων τε καὶ ἀδίκω γκὶ αἰαιρών.[ἀςηι εἰπὲ εἰτινα οἷῶνι ὑπ ἐμοῦ γεγρρυμῆῥον 
Ὁ δυσεβούς αὐόσιον εχ μίο ᾿πηρίιπῃ ξαξξυιπ. αὐόσι όν ὅδε, τε] τσιο εξ, 
Π0 ἢ ̓σετιἐμποίϑη, αὐοστα κατηγορηϑεὶς αττοσὶ υς σγί γηϊη]5 ἀοσα[2- 
τως, τὸ ὀμόστον, ΠΕ ξυγη ΠῚ ἔιοι μμ5 ἡ βέβηλον, ἀὐίερον ἄϑυτον, Ἐ]ἴαηο, 

Αἰοστεργεῖν « ᾿πηρὶὰ ἀσοτγε 7) οἷς πε θγίιηγ. ὀδοστκργηϑέντα, τοὺ ὀῤοσίως 
ποραχ ϑέντα. 

Αὐοστεργίανας ἵΓΩ Ρ οτΑς» ΟΡῚΙς ἱ ΠΡ ΠῚ. 
Αἰνοσικργὸς,ἐπιρ μςοποίαηδας ἴτηραγας, Ρίατο ἐρ᾿΄7. αἱ ἱπιρίο 18- 

ἱρίατι ἰσείοτε ρο !μΐς. 
Αἰ νοσμιδ- υ' ὃ καὶ καὶ πο οἀοτον ποάοτας, οδιμος. 
Αἰνοσος.ε, ὁ καὶ ἡ, Ια τὶς, ἤχου σατεης» Πρῃ αἰ στοτιις, ἀοσος κακων, ἃ 

πγαὶ!ς αἰτϑητς, 
Αἰνόφείθν ροΐγρυς ρίΓοἰς : ἴτοπὶ οχος αἀϊ ςτὸ, ΟΠ διις νασαης. Ης-΄ 

Πιοἄ. ὀρ ός (Ὁ. ὃν πόδα τένδει, '. ἜχοΠῖς (πὶ τοάττ ρεάσι, γι Ε- 
ταΐαι. οχρουἑτ. Ἡ οἰ οἰ πολύποις σκώχνξ. 

Αἰνόφητος,", ὁ κα κα τς ἀίτιι ςατοης, ὀῤυπόςρεπῆίθ. [{.3.Ἐρ στο ἐς ἃ ὀῤόςητον 
χώρρν ἕξες ἐνέρων, 1.44 Ἰηΐετος ἱτγεσηθαῦῖ]ες. 

Ανόσίμος,Ποἢ το ιχ,τοάϊτιις ἐχροτς.Ο ἃ. σΊ, ὀρ οίστιοιον δῇ ἐϑυηκεγὶ ἐπ ατός 
δὸυ μὴ τυχόντα, ἵττε ΠῚ ΔΊ] ΘΠ. 

νος Θην οἱ κα τ, τοάῖτας ἐχρενουίτγεάαχ,, Εὐσαη. Ἐπτίρ᾽ 4. ἢπ ΤΡ ἷπα 
Ὑδαυγι δος Θ- εἴω Τ᾽ ἈςσρΗταίνας Πδτὸ τογτῖο σαρίῖτε 14.46 ςαιυς 
Ῥίδητ,αιτ, απέρματα σιατάαπι Πετὶ γος-μώτερρν ἡΙδ᾽ἀα τη ὀὐος ὁτεραν 
νδὶ ἃ Οατα ἐχροσιτιτ,ς αγΐπα αιισάαπι ἰμδυ!ογα, Φιι στα πὶ ἐπίιια 
υἱότα. νἱάς νόςιμος. 

Ανότεγκτος, "046 ἤετυς, ἀϑρίωντος Η εἴν οἢ [δ ἃ ἔστι. ροτῖας ὀῤάτεγκτον 
40 εἰς ἄγαν ἄτεγκτον. ; 

Ανότιςος ὁ ΠἸσσις ποι μα πη ἄυς, ἀύστεςος τὸ πος, ἰΟσα5 ΠΟ ἰδητίοπς ἃ- 
(ρει σίηςπι, τούς. 0.1.1 ργαίατ, 

Αὐτὸ ὀδωνάϊσαιῖ οπςς, Η οί ἢ. 
Αἰνεζίδυον.κ, τὸ, ἃ Πα Ὁ ἷς τα πηρ απ ΠΟ ς ἴλη, 
ΑὐεβιςγΑὐδἱς ἄεας 2Ὲ σγρτίοτιιηι. 
Ανκϑέτης,ηδοΐξις. 

Ανεϑέτητος,"» δ, αἱ οπιοηζάτὶ ποη ροτοίξ, 'πδος  ς, ρογτ παχ, αἰ πγο- 
ηἰτοῖς σάτοης. ΠΌοτατ ἐπειδοὲὶ εἰς τὶ αἰχίω καταςαϑίσιν, ὀῤὰ ϑέτητοι 
διατελ, σιν" ἐβκ ϑέπητον δδὶν καὶ πονηξία. 

Αἰὐνόλεγοι, Εἰ εἰν οἢ ὀῤῥόλεϑροι, 

Αγερρι ἀβῥεκτοι, ὑψηλοΐ, 4 
ΑἼὔοις,κ ὁ καὶ κα ἀπτεης ξαϊ τις πηρ] εχ: δζ βυι}} ποπγθη ἱηΡαπΊρ 1, 
Αἰὐγέσεθ: σάτεης (δ Ἡπαητία, λαπηαίἀς Πςο εἴκτις!θ- ὀῤύπτιρκτος. 
ἄνασος ν, ὃ καὶ ἡ ,Ἰηςο απγὶς, ὀὔοσος.Ο ἐν ᾽ξ ἐσκεϑέες κὶ ὀῤ'εσοι ἔμεϑει. 

Ανότατος͵ ἢ δ ύςιατος.ν, δ κα αἰ πηρογοιηΤιι5,ἀτρωτος, ἔπληκτες,, ἀβλαζηὴς, 
ἩΠα τὰς, πο δυὰς, πο ο] αΠλγ]ς.1Π44.σ]. ὅσες ἔτ᾽ ἄββλητος,κὺ εἶν ὠτειτος 
ὀξέϊ χαλκω;, δίς. ἀπυ το 48 }}15 Ὁ ΟΠ Β᾽λἀίοπιπὶ ὃς Βαϊξατιι αὶ 
ἰηςατία ὠνέςτατος οτίαπν μωρὲς ἐχροηϊτατ, ὅς ἀσαώετος, 1 τ Ϊτα5. 

Αὐκτοτὶ ης νυϊπεῖς. 
Αἰνόχόυτος, ἜΧροτς ςοΐτας, φαΐ ποη φοἶτ.ὉὉ ᾿ ἦ Ἷ 
Αὐοχὴ ἥςοὶγἰοἹεεητατίοιτοῖ ἐγσπτία, ρατί τί [το πὶ ἀπάιςϊ π᾿, οἰατίο 

γαςαυιόσας ἃ δΕ|1ο οἱ ἐν πολέμῳ δά τινα χρείαν ἀγα βολιλητ᾽ σωυϑε- 
αἰω"ἐγοχ αἰ ποιήσεῶτ, ςπιοίϊμεη. ἕζετο Ἰηάιιοιᾶς, ἀνοχη ἀγαπαύ- 



τόδ ἌΓ ΟΝ ἷ 
χης Ρτο ἱπι ταν ἸΠοης, στο άίαι, στο τοττῖο τὸς 5. ὁδοδ εἴχετο 
μηδεμίαν ἄγοχ'μλ ἀγαπαύχης διδοιξ. μμἅτε ἑορταῖς ᾽ μτε ΓΟ ΩΝ ὦνο- 

χϑὶ ετιδῃι Ρτο ρατιφητια τοσιρίταγ γνα ει! Ῥύσοατοτος Ῥιοθδητις, 
ΑτοτμΡλα]ας σαρῖτα ρτίπιο αα ΒΘ Πη.ἀνοχιὶ τῷ ϑεοῦ, Ὀοἱ το] ογη- 
τί Εάας ἀνακωχὴ νομαὶ, πα ΔὨἸΠἱτας μακροθυμία, κὶ ἀνατολὴ, 
κ᾿ χάρις ΗείνοΒ. 

Ανοχλίθο.ν δ ιτατθα ἴδ ᾿σηγίπαμη πητἰτ! ἀπ σατοης, ᾿πο ΒΕ ἴα, 
ἀνοχλότατος,8)δν ἱποῖξε ΠΠῖπη δ, 

Ανοχλίζω,νεςὶ (σατο. ἀγαπινω, ἐνέχω, ΑΡοΪ. ἈΒοά. : 

Αἰοχ μέζω," αἰτιιπὶ το! ὸ ἀγοχμαίσειας, ἰ10.Ἐρ στισοηςιίςες νοΐ σο- 
{ο:,αορις Ὁ» “Εοϊϊεις εἰς. 

Αἰνοχίϑη,κ τα ἀιοίταν ἀιαττίνοσα ἀτηας ἁ[ ει ργο Ἀπιίτι πη, αιπα πῈ πἰ πυίὸ 
εἰτατα αἴας ΠΟ ΓΙ ΠΟΤῚ ΠΟΙ Ροτοιξ: 510 δυτδ πὶ ἀιοίταγ ρογ δητῖ- 
ΡἈταίϊ ον, Στὸ τῷ ανεχεῶχ, Τ ἩςσρΒταίτας ἀς Ποτ. ρἰύταγ, ἴδτο 3. 
καρι: 6 νἰτίπι, ἀξ ΕΠοπΥπγο ἃτῦστα Ἰοαιιοης, τῶτο ἐδ) ιό μῆσον ἀπὸ ἦν 
πρρβάτων δστθατανύει ( σοττῖσις ἀσύκτένει) χὺ τὸ φυΐλλον κὶ ὁ καρπύς " καὶ 

μάλις:α ταὶ ὧγας κἂν μη καϑαῤσεως τύχη" χαϑαιρεῖπαι ἢ ἀνόχῳ. Θατᾶ 
Βοιηο Οἰδοιις χα! οἴει ὠνοχίθ’ τσπογαιῖς.. ΡΙἑπΐας νοσλαίτ 
Ῥτγαοιριῖοηι 4181 ᾿παπϊτίο πο πὰ ἰ"ῦτο τεγτῖο σαρίτε ἐς Ἑποηνπῖο, 
{ς΄ Τπεορἢταίζαηιν ἐχρίτσδης, ἰετία!ς διαί πιά θας,, πες πο ὅς ἴῃ 
ξο]1ο ἐαάοπὶ νὶς [Ὡσσυττις αἰ απαηἀο ργᾶτερς Α[ αι ἱπδηϊτίο. Ε- 
αι πάθη ἴσο ΟΟἰινπις πὶ ρταοίρεγα νυ τ αστοῖαπιὶ ρους (8}}-- 
ἀοτατ: ὃς ἰη σαγα Ομ ΠῚ ν ντ αἰιο σοἰ Γγτία ἰπηπγίγτφητατ: Δ] αἰατῇ 
ταπηοη {1π6 2] 1 ατιιπη » ἀπτ σΟΠ γί πην ἃ ἄνοχον ποη Ρ]αςεῖ γεῖ- 
τεῖος. δε πηαΐο ΡΙτηΐ πὶ (δα ααιμηι ποίδτιο, ὃς οἱ σ᾽ πατῖο 1π- 
τεγρτοτατίοη! σοηίξητ! αἴ. 

Αὐοψία. οὐ .}} ρόπατῖα,. δποφέρειν τίωὶ ἀγοψίαν,ἤης οδί πο ἄεσετο; 
ΡΙατιῃ ἀρΟρ ΝΠ σοηϊς. 

Αἰνοψμεῖν, σα σατο, ΗΠ εἰν ἢ. μὴ (λέπειν, 
Αἰνοψος,κ) ὁ καὶ ἡγοδίοηϊο φατοπ5,ο]Ἰχας, ἱπῆρὶ ἀις. 
Αἴγσερ {{: ἄνπερ ἄλλο μιὰν }1,4]Π ΠΟ α!- 
Αὐσωτήρες,[ϊς γοςάητογ ἃ [ιασστιδ. ταπτογος ἴῃ σαπατῇ ἂς δα θοπς5, 

οἱ βεξζωώνες Ηοἰγοἶ.. 14 Ἐπὶ ἀνσεράσοιδι ἀϊσαης (Ο]ὴ πὶ δὰ ἴραεπὶ [ϊ4- 
τον] Ἰσῃἱ αἴτατο, ὡρὸς τὸ πρ ςἰωα). 

Αννς αὐ ἐξ δυνή “»ρτο αἰνας-αἰ, Οὐγ δγίιτο πο, αι! Πιγγοχὶς ἃ ̓ ςέϊο. 
Αὐνφησονθτο ἀναςησον, χα σας ' 
Αὐςη τίωρτο ἀνεςύτίω (ἀττεχογαητ, πὶ ἀιια 1.1]. ὦ, ἀνέστησαν. 
Αὐρρέφομαι,ρΕτοῦγγο, Η εἰϊοά. δυρέα γώτα ϑειλάσσης Ησυχος ἀγςρέφετω, 

ἀατετυς τοῦρα πλάγὶς ρογιδάϊτ. 
᾿Ανχοιτο,ρτο ἀναίχ οἰτογτο] αγάτοῖ, Αρο]]οη. 
Αὐντα, οογ λα), ἀποτία πη, οηττὰ,ἐ τερσίοης, ἀντικρύ ρει Γγπζορεπρτο 

ἀνπίανντ σάφα Ῥτο σαφέα,σεή, χη σίτιγ ποα δυτοπ ἀοςιί, Οὐγ 
αὐ γοῖντοι πιαρειαίων σχρμῆϑη κρήδεμνα για ς ἢ, εὐ μιενρρόϑνεν͵ ροηΐτατ οτίδτη 
ἤπς οαία,ντ Ὁ ἀν, ὁ, ἔϊγων γέρ μὲν ἐς ἀντει ἰδιῶν, οὐ οσυΐος ἰηταΐτας. 
ςοπτιὰ ταίρι οἰςηβ, Ηοπιογὰς ἄντα σέϑεν σογατη τα. οἰξεγαντίας 9 χἷ 
μορήσω πον, 

᾿Ανταβάτης:«, ὁ αι Ἠοίζεπι αἀιιοτία πη ἱπυαάίς. νἱᾷς ΟΕΙ]. 
Αἰντ᾿ ἀγαϑων αγα συἱδες ρατασπιῖα ἀς Ηἰς ααΐ ον σο!] ἀταπι ρτίπ5 δθης- 

Πολμηη αἰτιιά ΠΟΙ πγσητὶ ΙοοΟ φοσερογιητ,") δ) τῆν 4) παισ χόντων 
ἀνϑ' ὧν δυηργέτησαν πρότερον. 

᾿ΑἸντειγρραίζω μ. σω αν καγνὶο 1 πὶ ἘΠΊΟ, ΕΓ ΠΊατΟ. 
Ανταγόρας, Αηταροτας,ραίτοτίς, Οοἱ ργορτίιπι ποπηξ οπὶ 40 Ηδετ- 

οὐ]ες Ιαξξατας Εἰ ἘΡ]ητ ἴῃ ΡΊοθ]. 
Αἰνταγρρόϑα, χα ετίατηα πὶ 16 στο, τὶ της Οοτ ον ΟὈ] σαιοτ, Ατηῖο- 
: Ρ λδη). ἰντειγορόν εἰν τὸϊς αὔχεσι «δὺ αἰδῴλοις, 
Αιντεγωνίζομμαι μ.ἰσομω τέρας πο εχ δἀιεγίο οὔτεπάο, ΟὈ]μξϊοτ,ρτα- 

ΠΟ ἐχοίριο, ἀϊ πηῖσο, ΘΟ] πηο:σιηγ ἀατίμο. 
᾿βἰντωγων ς-ἐον,ςοηττὰ σοτιαηάιπι ες. 
᾿Ανταιγωνιςοἧς, εν Δα οτίαγ τς ἐν τέπαλος στη] ς ἴθι] απ ἰάτου., ἱπηῖ- 

τατου σογτάτου, γος ἀπηατοτ, τ υτοτια ρα ΧΕΠοΡἢ ΤΠ οοτας. αῆδως 
σκδδαζε σαυτὸν “ὟΝ μὴν ἐλαοσόναων κρατίω)͵ Τα 5. μειζόνων ἀνταιγωνιςίω), 
14 οἵδ, τὰ το πηοτιρίαιη σοπηραγανντ ὃς ἱπξεγίογα πὶ ἢς ᾿πάοχ, ἄς {ι- 
ῬοτΙοτιπῚ διθα 5, αἰνταγωνις:κὶ ς αὐδὲ τὶ βασιλείας ἄς πλα 1115 το σὩΪ κι 
ἐχϑροιὰ οἰλλ᾽ ὠνταγωνις-αἰγηρη ἢοΙτο5»(δὰ σπλα]ος. οσγατ, ἀνταγω- 
γις"ἧς “δ σων,ἀε ἔξ ογ τόσαι τυατι ΠῚ. 

ἰυταγωνις ικὸς, τὰ οἵδ, δυσκἔϑεκτος Βὲ ἃ. ἀντουγωνις ἰκὴ ὁρμὴ τε γα άτ 5 
ΔΏΤΠῚΙ ἐΠΊρΕταΒ. 

᾿Ανταγώνιςος,ο, ο΄, συ τορι σαατὶ ροτοῖς, 
Ανταδελφος αι] οἵδ Ιοςο ἐταττίς, Βυᾷ ίη ορ δι ροῖι. 
Αὐτάσεται, ἐγαντιούπαι Δ οτίβτιΓ. 
Ανταδεκεῖν, ν] οἰ[οἱ. 
Αἰντάδῳ,οσοἶπο, [1. οεςαπο, Τ᾽ Δοῖτ, ολητιι ῬγοοτΟ : (ΠΏ ἀλτίιο, 

Αὐήζους! θγο ἀε Α ἀπιίγαη. δὰ ἶτ, εἴ ται μιμεϊῶτ δὲ φωνίμ) τῷ ϑηρία" 
τὸ ἢ. ἀντάδειν κὶ πυρροστένα!, Οοςἰη {ς. Ηεἰίγοϊν.ἐχροηἐντ ἀδεταιἐναν- 
πιούται. 

Αἰνταείρομαι γἱάς ἴῃ εἰντειίρω. 
Αἴντωνοητιεὔγεμοι, ΕἸ εἰν οὮ. ροτίις γεητὶ δάμποτίατ!) νοὶ βαητες εχ 

δαιιοτίο, νεπτογα ΠῚ γοῆδτις Οἱς, 
Ἀν τεῖος κι γδ,σοπτγατί ας, Αἀποτίίις, ἀυετίατί ας. ἀνταία πληγὴ, ἘθπτΙρΙ 4, 

αάαοτ ιν να παῖς, ντ ἴῃ ροέζοτς, ἀντοέη δαίμων» ΑΡΟ]]. ἈΠοά. Ετ 
«νταία ἀρὰ ΘοΡΠοο] «ἀποτίατία, ΟἸσογιαἀιοτγίαιγιχ, Τογθητζ. πο- 
λεμίαγε χϑρεὶ χαλεπὴ ἔκτοπος. ΚἘ (ς ἢ γ] Ρ τ ἱκέστος : γὐ ὄυλιετοίνδυτος κ' 
διαύ σατο ]αςαίλις ἄτας Ἔχοσ δ 11ς, 5] δοϊῆραν ετίαηι ΗΠ οράτεπὶ 

ΠΝ ῊΝΜ 
ὃ. ἈΜεα τε τη, ἀνταϊος, Αηταας, 4 οπὶ ραἰ ἴα ρτοϊγασίς Ηςτς ᾿ Ἶ 
σαΐες, ΡΊατ. ἴῃ Τπείςο. ΠΝ 

Αγταΐρω,μιαρώ, αν κανσοητοηάο,γεἰξξοσ,, σοητγὰ οἴει, ςοπιγαάϊςο,ος 
ςοαττὰ αἰιιγρο,οοἠττὰ πη δῖτο ]ο, γε το, ἰθτοτοςάο, οὐῖο,, πα. 
ςε(ο αἀ,οσοιιττο.ρ] ςπα ἰοσατίο εἴξ,ὠνταήρω ταὶ χέρας, ργο, τεῖτῦ 
ο, 5γοοΓ ἐκ ἀνταρεσιν, ἐἰλλ᾽ ἱκετεύεσι,ποη τοπίϊαπτιίξα {ὰρρ]]εῖτευ 

ἀερτοσαητωτ.ἀνταΐρω σοι, σοηττᾶ τα ροάς πὰ ζοΠέεΓΟ, (50 ἰη τος 
εἰνταύρειν πιῇ βασιλ οί, Πε να οἴ Θ πη γε Πίζεγο. ἐνσαρήκαισι πορὴς μέρρφ, 
Αττιάεδνσαπη ράγῖς ρα αγιπι: ἀιοίτατ οὐῖᾶπα ΙςΟρΌ ]}5 αὐταίρήν 
Ρτο σουττὰ αϊαγσετς ἀριι 5ῖγα. Ὁ Ἰοἴτιιγ ὅς ἀνταΐρρμαί σοι,ηιοά 
Δι ἰθτάγυπη εἰϊ » 4αιιπι [ἀγρίης ρα σηδτυτί, ἀνταιοόμῆνοι τὰ ὅπλα, 
ΤυοΥ ἀἸ 4. οητγὰ ἔξγοητος ἀγπια. ἰιεσίταν ἀνταείρρμωρτο οςο- τὸ 
ἀέπὶ δρυὰ Ηετγοάοι, ἀνταείρεται σφι χεῖρας » Δἀιιεγίας. Ἐος πάπας 
Ἰξιιατιαριι4 ἐμ πές ΠῚ ν ἀνταεερο μῆμοι χα φορὰς» Γαδ ῃϊις ΟΧ Δἀιιοτίο ἰστὸ 
ἀαπτας ν» ΠιΔηϊὶς ἢν οῖζοϑ ἴδ δα ριισπάπάι πὶ τοποητες, ἀγταει- 
οϑυῖνοι πόλεμον, Ὀς τα Ἰηξογεητος. [το πἢ ἀντι οὐμῆνος » σοπα Πιϊ-ς 
(5, σοητροῆτιις Θτίδτη ἴῃ πα ί πη ράτγτοπῃ. [σΙΔη. τη Πάριτῃ. χοῦ 
τὸ πυράγμα, ὑπῆβηδεςτον ἕω, φιλόσοσος ἀνὴρ γελωτοποιω" αἰγτωιρῥωῆνος χ΄ 
παιίων κἡ παιόυδυος, σοπηρο ϊτιις σα πὶ πιογίοης; ἀςοοττδης. ἀνταίρήν, Ὁ 
τὸ ἀνϑίςαῶχ ἀντιβαίνειν κὶ φίλον εἰκεῖν, γ]άς Χείρ. 

Αἰνταιτέω, τεροίςο. ὶ 
Αγταχαίοιςν Ἀπῖάςαος ἀρρο]δησ ἱησοητία ες, Ἡογοάοτας ἰἰδτο 4. 

ὃς δραᾷ ΖΕἸ᾿Δη. Ηείγ ον παρ ες ἀντακιοὶ ἐχϑὺς κητώδεις. 
Αντακολεϑεὶν, τεΐςαι, Οὐ. αὶ νἱοιἴτλ ἔς ἸΠῈ ΠΟ 6 ΠῚ, εἰντιρτρόφειν, 

Αντακουύω, μιέσομαιοοητγὰ Διιάϊο, οδαπάϊο,ϑορδος!.σὺ δ᾽ ἀντακουύσῃ 
τὔτο ὡς τεϑοίψεται ἷ.εχ Δάἀποτίο ἁμάτος ααοί μὲς ἱερεἰπταγ. Ἶ 

Ανταλαλαζω͵ τοοἰληλο, οἱ Π|π| νο] ςοητγὰ οἰατποτοπι ἀττο ]]ο. ἶ 
Αγχαλχείδως, γε] ντ αἰϊὰς (στ σἴτιιν, ἂν ταλκίδες, ΑΠταΪςὶ 45, ργορτία πε, 
Πιρεάαιηοηι, 1 Αρεί|4ο βιῖτ λἀποιίατίας, ΡΊτάτο ἢ. ΡΟ] τις. 
ἃς Αρορίτβορπι. ἀ ; 

Ανταλλαγὴ, Ρεγπγιζατίονςο πη υτατῖθ » ἴτοπὶ σσηεητο. (2 ἄς 
δοηεέξ, οἷξ ἐγίοήσεων τε συγκειμῆμων κὸ αὐτειλλαγων γ) εχ νΔά! πηθηΐίςς 
ςοηππίτατῖς. ' 

Αἶνπάρλαγμα τὸςο πη πη υτλτ ον ρογηνατατίο, ργοτίμπι» μοί πιεοῖα πε, 
Ρίδιτο. Μαιῆαις νίαγρατ ρτο εοναιο ἄλτο αἰ τά τεάἰ πηϊτοτν 
ἴῃ ΕμαηροΙ. τί δώσει αἴϑρωπος αὐταγλαγμαι αἰ ψυχῆς αὐτὸς 4υ]ὰ ἀ4θδ 1: 
Βιοπηο οἰπας ροεγπιαζάτίους το ἀϊ πγατῦ ΔἸ Ἅ πὶ ἵπάγὴ ὃ ἘςρΙ οαἤξ. 
σλρ.4.4.νωε ἐν καιρῷ ὁργῆς ἐγήϑετο αὐταύγλαγμανοε τεπιροτς ἱγα ἔτος 
ἔζας εἴ τοσοης!] πάτο. αὐτοίλλα μα, αὐϑόμοιον» ΗΓ οἴ. 514. οτίαπη τς 
αάποταῖ δορτιαφίητα [τεγροτας ν ΟΒ ΓΗ ράγοητες ἐξομηάαπας 
ολτηε πη ἴχνη ἡ αὐτάλλαγμα γοςαῖϊεα. Ἷ 

Αἰνταλλαγματικὸς, οὐ, γ ΘΟ Πα ΠλμτΑ  ]ς,, ἀ4 ΠΟ μα Πλιζάτε πὶ {π|6 φοπη τοὺ 
τη πτατιοπεπη Ροιτίηςξης. ἢ 

Αἰνταίλλαγρς,, ΠΘἢ αὔταλλίθο, [4 εἰξ » ςοπηπιιτατις., νοὶ ΡΟΓΠΊΠΣαΓΙς, 
[ἀσοςάλησας ἤπιε {πσοΐάαπεις. Μαηληάον ἀρυά διι4. ἐδεῖτο, 
χρῖσαι τίω) σεαυτῆς ϑιυυγατέρᾳ αὐτάν αγον γ, δίς. Τάςπι, ὑκλελάκτικιν 
ὁ χρυς ὃς ἡμῖν μοιχὸς, ἀλλ᾿ ἀντάλλαγος,"ἃ εἰξ, ἐντὶ ἐν ἠλλαγωθ», 
ΡῖΟ 4]1ο [αρροίϊτιις, Γιά τιτίας,νο!} (προ εἰτῖτις. ἂρ ὠνταλλάταις 
πάν). τὸ ἴχλο ἀντ᾽ ἔνια εἰσφέρειν, ᾿ 

Αὐνταλλ εἰ ἥομαι, πιτον ρου πηυτον ἐπῖο νοὶ νεπάο. Ὀςηι. τ ὅ5) ὃ λοιδὸ-ος 
οίαις ἡ δονΐ᾽ς κὶ χαῤιτος τὸ ὁ πόλεως συμφέρον ἀνταιλλαή ὀμῆνοι, οἴυἵπτος 
τατὶδ νει! ταῖς πὶ ἀδητας ργο νοϊαρταῖε δί στάτία, 4ιιας οἰξ ἴῃ σθα πο 
αἰτίϊς. - 

Ανταλλώήω μι ξω,πγυτο, ΠΟ ΠΙΡΑΓΟ εἰτηπηιτο,, ἀϊμογία πῇ ὅς Αἰ τ πὶ [.- 
οἷο. Αςοιρίταν Ργο σῆιο ἃς ναπάο, [π νεγάάμε [ἰπσια, ιιὸ ὶ ρειίςο,, 
ΓυπΠῚ ΠΟΠΊΠλοΓΟΙ ΠΟ. ΠηοΟηοῖάοντ πυπς, ἰξ ἃ πτρῖυα τι πὶ Ρογτς 
πυατατίοηπς σςοη!ἴασδηξιν! ἐς Πιρτὰ ἴῃ ἀὐλάπομα. ΡΊατάτοἢ ἀντήλ- 
λαξε πῇ δικαιώσει ΤΠ ὀγο μου τῶν ἀξίωσιν εἰς τεὶ δ ργαν Ἐταίΐπην ετττγνους 
ςαδα]οτᾶ αἰ φηϊτατοπηνηοῦ Ἀϊς τειδῖς ἔδξειςν]ας Οροττοραινίε 
μὶς αυς: ἤεθδης ἀοςοπηπιο ας. 

Ανταλλες, Η εἰν ἢ. ταύτης τ ἡ μέρας. ; ὗ 
Ανταμείβομωι, στατίαπι τερεπάο,, φοπιρεηίο ἰάᾷεπε 810 αἰμείβομαι» 

ΤΠεοοτ. Ἶ 
Αὐτά μειψιςγεῶς νὴ γάν τευπόδοσις, ςοπηρεπίατίο, Οἴξογο Βο τ πησπιη),. 

Ρίδυτ. Ἶ 
Ανταμεωΐομα ΟΡ πο τυτγίμιπηνπις ν]οϊίσοτ. 
Αἰνταμιλλ ἃ ὥχ,το  ατὶ,οἰντεράζειν, οητγοιεγίατὶ, Οἱς. 
Ανπαναγνωςης γεγο, Πα] το Ίςρ τιτοσοσηίτοτ.» Βιιά. ἰ ἘρΙδ, ρτίογῖ δ. οἰνα 

ταναγνωώναγειντιβίλλειν βιβλίον. Ἔ 
Αἰντανάγομω ΟΡ πὶ οο,Οςςατ ονοοηττγὰ νεΐα ἔοῖο. ' 
Αὐτανάγω, εχ ἀἀιετίο ργοάιςο,οὈθιίατη ργοάςο, ΠΟΥ ἃ. ἀντανήγον 

ναυσὶ οοὐτγὰ ἀμ οεδυς ἡδιῖος. | 
Αἰνταναγωνίςτως͵ Οἰἴγα δ’ ΠΊΠΠ 11 ΠῚ. 
Ανταναίρομαι γεγο, ἀςῃιο]Ἰογ. ᾿ 
Αντανώρωνσοιῃτγὰ ἀςίζτι!6, ρει πγον ἄς πΊ Οἱ Το, ἀνπαναίρων πολέμοις, απ 

ἔξγθης 6114. ῬΊ4].46. 
Ανταναΐίκλασις τως ἥ»ΓΕΡῸ {{|8.ὃς τορ του Ὡς, Ρ] Τα. πιοῖσ τοσίργοοα 

ἃς ἐεξταξϊα,ντ τη Ἰμάο ΡΣ "μα Ἐχρα πὶ ἃς ἀατατίτη τς οΙτα τ 

1τοπν ἤραγα,ηυα: εἰδ οἰ οτα νοτῦὶ σοητγαγία Πρ! βεκτίοναριιά. , 
ΟΔαἴητ!}.10.9.ς4Ρ.3. 

Αἰντανακλαςιχαὶ ἀντωνυμία τα οἰ ργοσα ΡΓΟΠΟπΊΪΠᾶ. 
Αντανακλάπῳ Γορ τουτί} 1.5 αρίςητισᾶρ.17. ἀντανακλ ἃ ὧν γ το βς ἐγ ν 

τοίγι πρὶν ον τιπίτῆειν, ΕΗ ςἰγ οἷς εἰντανακλωιβθη ὡκ κοιλότητος ὁρέων 
ἡχὼν 



ΑΝ 
᾿ς Ἀ χὰ τοΐοπαης ἀο πγοπτίδιις οοδο τοίγαξξα, ὃς τεροτοιηῖα, 

Π αἰντανακοπὰ ὃς, ΓΟ ργοσατίο,Γοροτου Τις, Ρ] η. 
᾿Αὐταναμάω, ργα!τοϊοτινὶς ΠΠ|᾿ πΚ ἐχρεξῖο. 
᾿Αὐνταναφέρω, οηττὰ ἐετοφοοηττγὰ ἱπάμςο. 
ΑὙτανδνθ-, ὁ δ πίτατως, [υβςέτας,, συὶ ἦι αἰτογίας ἰϑοπι (ἀσοεά τ, 
« ἀθοχη [ἀτίπὶ (μος ἀαπευπι νοσδητ. Υ]ρ απ ἐς αὐ πιίη ἤτατιτατοτ. 
ΟΝΝες ρατίπηταγ (ἀσοίάαηςος (δ εἴς ΔΙ οηΐ ρογί οὐ] Ν εἴτατ ὃς Ια 
τὰς ἴῃ ἘρΙά, Ὀϊοίταγ ςτίαπι ὑποβυλιμαῖθ. ὃ ὑσαλλαγμα. 

᾿ Αὐγπένειιι, σοητγα ατρο, ΤΊ υ ον ἃ. οἰντανίει ἀυτῳ,οχ αἀιοτ Ὁ {γρεθαῖν 
᾿ ἐ γερίοης εἶτ (γρεἰσατ, ἀνήρχετο. 

᾿ αἰνσαναραῶγ, ἀντιλαμβάνειν » Ἰημςοαι [αποτς γ Υἱο πὶ το] ]οτςν 
ος Ἠείγοβ. 
Αὐὐτανέψιθ., ρατγιο]ςγανέψιθο' ἐντανέ Θ. υξαδοιφθ’, ῃςρος οχ ἔτα- 
᾿ς τγονεὶ ἰογοτς. 
τοῦ δί ἀντανίσαμῳ τοἢτοιτορυ σνο. ῬΙυτ ἴῃ ἸΝμ πη, ἐντωνα- 

ο΄ οἰώαι ἔρωτιγαπιοτὶ τορι σηαγς, 
Δ παήσωμα, τος, τὸ ἰη Ὀς]]ο ἀἰοἰτατγαυτην ρᾶτ ὨμπΊογας Ὠ Π τὰ πη» ἴῃ 
 ραίοτιπι ἰοςιπι [ἰσοςητατίατιγ ἃς (αβηοἴτατγ. Τοίςρι.. ἀς Αὐτὶ- 
μὰ ἀντανίσωμαι πἰυὶ σύπων «οὐ σοδὲν γί ῶι πλυήϑοις Ἷδ ἐπολο- 

᾿ χόσων, 0 ΠΠταςρ ΑΓ] ἰς αυαητίτας: Ος].ράτγι] τας, 
Αἰὐναξ,ν ον τιν αἰτογοὶς, ἐν μέρει. 
᾿Αὐτάξιθ. ες κα εν σαι ραγα1]ῖς, αασδηάιις, σοηξεγεηάις, πὶ σο- 
᾿ς χἶτ, Χ ἐπορῆ. πολλών οἰκε να οἶμαι ἀντάξιον ἔξ), πγυ]τοτιπιίσγυο- 
᾿ς χαπϊηξεατ οἵδε ἀιςο. Ηοπτοτ. Πα. ὦ, ὅπως ἀντάξιον ἔςται, Ἰὰ εἴτ,1- 

σὺν τῇ τιμῇ ν ἰσότιμον εζξιον᾽ τὸ ἀντάξιον, το πγιιμοτατιο, αἰ ραγατῖο: 
ὃς Ρατγ τας, Ος]] πάντων ἀντάξιθ-, ΑὙἸῈ14. ργο παῖδες ΟΧ ΠΕ] - 
χηδηάιις » χρυσὸς ἐκ εἰν τάξι. “ἡ αῤέτη ς ν δ τπὶ θη οἰ ααυΐρατγα- 

᾿ δὴΪς νίγτατι, ; 
Αἰὐταξιόω τα ὅμοια; ρατία τερεηάο, ΤῊ πον ά. 
Νο’πλρυὰ Ηεΐν ον ἰάεηι αι ἀ ἀντείω. 
᾿Αὐταπαχέω, νοι "ἢ πὶ τεροίζο, τορεῖο, ΤΆ ογ 4.11.5. 
᾿Ανταπαμείβομαι τεροηάεο. 
᾿Αὐταποδείκννμι αἰτγ! πίδοιις ἀςπιοηίετο, 
᾿Αἰνταποδίδωμι μιώσω α καὶ τοτγ δυο, ρει άον ργα πη πὶ τερεηάο »γο- 
᾿ς Ἀκτο,οοίργοςοτ ἃς γείροηδοο, ἰΠαποδίδωμι πίω) δίκίω, 1 μὰ ογ ἃ. 
᾿ς δοραθαςΥ πᾶς ἀναποδοτέον, το ἀςηάμπι εἴς. Ατ οτ. ΠΡ το 9.Ε - 
᾿ χβίςθ. αἰὐαποσοτέον ἐνεργίτη μιρέλλον ἢ ἑταίρῳ, Βεηοῆςο πιασὶς υᾶ 

Τοάα]1 στατία τεβεγεηάα εἶτ, [δ τάειη ἰἰρτο οέξαιο , ἀγ)αποδοτέον 
πιμϊω τῷ εἰς χρή μοίϊα ὠφελεμῆζῳ γ» Ποηοτοῖ γερεπάετο οροττοτ: ἀν- 

᾿αποδοτέον ἐόντε, δ ςητξ τοάάογο οροττοῖ, [ἄς πὶ 10] ἀςπη, ἀὐαποδὲ 
᾿ δοιὲ ὑδριν, γ]ςιίςεης ᾿πι ΓΙ 4Π}. 
Αὐ]απύδομα, «τος τὸν κὴ 

᾿Αἤαπόνοσις, ες, ὁ, τοπθαπογατῖο ἄταιις οἰ ϊοίοταπι νἱ οἰ Πιτυιάο,ἰος- 
το, ςοπιροηίατίοντε Δ ἀ το, γοἰατίο πγεγίτογα πα αἱπει]. πυςα ο. 

᾿ς χα κὶ γλύηταί σοι ἀΐαπάδομοι, » (ἰτάιις τἰδί ταπιιπογατίο,α εἰἘ, ἀν- 
πίδιωρον. 

Αἰπα ποδοτέογ:νἱάς ἴῃ αὐ]αποδίδωμι. 
ἀἤαποδυεῶν τοῖς πόνοις»! οἰ ΠῚ πα ἀσοίησὶ χὰ Ιαδοτες : [ἰς 1π Οληουϊδ. 
ςου 1) ΕΡμεἤ πὶ. 

ΑἰΠαποχρίνομαι, τερουάσο,εχ δἀιιετίο γοίροπάςο : οο αὶ ἀϊςῖς Οἱ- 
φογονΡῬΑμ 5 δὰ Κὶ οππαπισαρῖτο ὨΟΠΟ, μβνοουῦγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ σὶς 
εἶ ὁ ἀπαποκρινόμὴυθ. τῷ ϑεῴ, ἱπηπτὸ γεγὸ,, ὃ ποπγο,τι φυϊς ἐς 4υΐ 
θεὸ οδ]οσιιεγὶς ατφὺς τοροηΐαεΣ 5ϊ'ς ἐπιπὶ ΕΠ ογατϊχις, ἔοσττα- 
Ὡς: γείροηίατς (Ὡρετθα, 

ἸΑἡΠαπόκρισις 5 τείρομμἶο ππατυα. [τεπὶ ἤρυτας σεπυς ἀρὰ Ηεῖσ 
τοοροη. 

ἰΑὐΠαποκτείνω,γἰς Π1π| οοοἰ 4ο,οοηττὰ οσο 4ο, 
᾿ ἀπολαμβάνων] ςἰΠ]πη ἀςοϊρίο. ἐὐαπολαμβανᾳν χαῤιν, στατίλπὶ 4οςὶ- 

᾿ βεῖς οὉ Βεηοβοίαπι, δ επιοίξ, 
Αὐατώλυμαι»ρτο «ἰἴο ρεγεο, Ευγὶρ.ϊητεγβοῖο ργσ: 
ἸΑἰπατόπαλσις νἱὰς ἀντίπαγλώ. 
᾿ΑΠαποπαρδεῖν.ορρεάττς, ΑὙΠἸορβαπινεφ βέλομαι ἀἥαποπαρδεῖν πρϑλέ 

ταὶ βρονταὶ τοηϊττιδὰς ορρεάετς νοϊο:νιὰς Παέξδω. 
᾿ΑΠαποπέμπω, επχίττο. 
᾿Αὐδαποςίγλω ἀνακλάσεις, το ἔτίησ0 ταάίοτι!ΠΊ τερα ΠΠιςγδὲ τερετοι ας 
 χοπγῖς, 
᾿ΑΠαποτία,τειτίδαο,τορεπάο,Π.Ἐρίς. 
᾿Ανπόέποτος ΞΟΠ] σατας, δ αυδεδεμῆθ.) εἰγο ἢ» 
᾿ΑὐἹαποφάνω, οηττὰ οἰϊεηάο,ὲ ἀϊιετίο οἰϊοιάο. τέ 
ἈΠαποχ νὶ ὁ, οἰίτοσταρῃις, ]ο ἀςθιτος ἔλτεταγ ἀεδίταπι ογοάίτοτί, 

αὖτ χὰο 4υῖς ἐς ΟΡ ῖφσατ... 
᾿Αὐτάτϑομαι.[οηἰςὲ ρτο ἀνϑεέπτομαι ν» ἃ ἀϊιετίο πλπας ἱπίϊςῖδ. Ήοτο- 
ἀοτ.ὠντείπδομαι τὸ πολέμε, ἃ ἀϊαετίο 6! [πὶ [οἱ ρίο, 
ΑἰὔΠαπωϑέω ὠς, τορο]]ο. 
Αἰὐαπώϑησις,εως ἡ» 4}125»αὐντούπωσις,ΓΟΡΟΪΙας»11ς. 
Αἰπαράται,σιωωμόταμςοηίτατί. 
᾿Αὐταίρεια ας ἃ Υ τί ἡ εἷξ ἐγαντίας αὖσις. 
Αἰνταύρης.νοροττ ΠΟ νυκτερὶς, ΘΟρμοοΪ. ἘΝ 
ΑΠαρκέω,ρατ ἴμπη, τεπ!το. δὰ ν απτπι νίσας οἰ ήζο,ποη οςδο.Ρ]1- 

τὸ ἴῃ ερίπ, δὰ Ὀίοην ἤλιπη  ἐγ]αρκέσαι τοῖς δια βγγυεσιν ἡμαξ, ἈΟτηΙ- 
παπὶ πα! σοϊ εητίας οσούγγετα πος σα! ΠΛ ΠἸΔΏΓΙΙΠΏ. 

᾿Απωρκτικὸς, «ὁ ) ὁ, γγαΣ οδιιετῆις » δα δ Δ ]1ς.» ἀητατξτίςυς, νἱάς 1η 
͵ ἰμ, -ὐ αἰκτικὲς. 

ΑΝ Ι67 

Αἰἢαρσίὰ, αεν αὶ, κα 
ΑἸὙἹάρσις «ὡς, ἡ ,ςοηἰγατίο,ζνο μοτία. 
ΑΠαῤτας . τγγάηπι5. Ἡ εἰς ογααὶ ἰηίαγοίς λἀυετίις τερεπι. 
Αἰἡασυάζομαι, το] υτο, “οπττὰ σοπηρ! οξξοτννὶς ΠΠπλ ἀπιρί ςξίοτ; Ας- 

οὐτιθο παρ τυν, ΡΙυτατο ἢ, 
Αὐτοίαπνα οἱ οἱγααιδιις Ππςος τ ταϊτυλτάγ,ςχαυι]οτατὶ, 
Αἡαύγεια ας, καὶ ἰρ]ειάου, βαρ οτις τερυ ας, υπγΐηἰς τεροτου ας, ἅ- 

πα αοἰνεα τὴ το βοχιιπ), σι τορογοι Πα), οἰ τῆτις ἃς τς πα Πὰς ἰυ εἰς 
ταάϊις. ΟἹεοπιςά ἰδτο (ξοιιηάο ἀς ᾿υρα, κὶ καῖ αναΐκλασον φωτιζέ. 
σης ἢ αἵραᾳ καὶ ἀπαύγειαν δεχομῆθης ὑσο πὰ ἡλίεἼ καὶ ἀκτῖνας, ἴνρογ Ιὰ- 

εἰς ορροϊτιιοηςη. 
Ανταυγίαν, μισω ατοζοὶ δστος ἰλβω τε υΐτοο, 
Αγταυγὶς νὐοςγὸ κὶ αἰ ςοτυίους,Γοβι στῆς το ςηάςης, δορ ος, αὐτάα- 

γεῖς κόρας «ρέψον, Ἰὰ εἴν, ταὶ κόρας σου ἀντιτρρσώποις μοὶ φρήψψογ, 4- 
Ῥυά 504. δὲ ἀνταύγειαν χίογίθ- κὶ ὀκληρόπητα, ἡ αναβαλλουῆδης ὠνα- 
κλαστως, ἐφϑείρροντο. 

Ανταυδάωμ ες! ροηάεο,οδ᾽οαιοτ,τείςημοι ἀἰξϊς. 
Αὐταφαιρέω, ὠς γις ἢ πὶ αὐΐεγο νεὶ ἀοῖγαθο. 
Ανταφένω, Γεπηϊττο:νηάς ἀνταφῆχα, γαραᾷ Ευτίρ. ν ̓ς ΠῚ πὶ ςπχἱ ἢ. 
Αγταχάτηξ κεφ, σοι πα πννς ] [Ὠςςἰηὶ ἱρεςίες διτυπιϊποί. 
Αγτείω γμυήσω π’. ἡχφ, ἴῃ Οὐσία πη ςονοσουγγο, οοηργοάίοτν ςο]]0- 

αυοτιςοπιοιίοτ, ἀντιάζω, Θορ ἢ εἰ. μὴ σοι γέπον δύςίωος ἀντη σας 
ϑεάίγοι ἰᾷ εἴτ, σιωαντῆσας, ξιέζας οδαϊας, Ῥτο ρατιοι  Ἡ ογούοτιοξο- 
Ρ τ ντοιιτίζετο “Ἶ0 τοὺ κυύΐρρυ ἰωΐπτησε, αι ἃ Ογτο ρειτυ ἴδει οοπι- 
Ῥίογαθαι. όσα. ἀν ἰὠὔτησας ἐπωπῆφνν Δ Ὁ]. {4 π, ἀγτήσειε μό- 

ης,Ἰᾷ εἰδ, γεν χο,, Ἡςτοάο ἰΐτησας ξεινίων μεγάλων» βοποτίοςη- 
τηἄπιο Βοίρι το ὀχοσορτας ες. ἀὐτάν οτιαπὴ ἱκέτεν εν, Τρ ] ἴσατς. κὶ 
εἶν τὰ ὥχ. τὸ σιιυανπ ἀν, σοητγαιεηἶτον, Οασίατ. 

Αντεγχαλᾶν,ν οἱ ΠῚ οΥἹ αυϊ ηατὶ γ᾽ ἤτπ ἀοοι τς, ἰημΐς οι Ρετεῖς: 
σὰπὶ ἰατιυο. αὐτεγκαλώ σοι, 

Αντέγκλημᾳ γάνιτειστιγωγλν αἱ το τὶ πυϊ ματίον σοπιγατα ἱηῇ πτυΐατίο, 
αιιαίϊξιις ογ Πλτοῖς το]ατί οντγαηῇατίο. Ὁ υν τ] 14 π.}Πρτὸ ς ριΐπιο 
σἀρίτο φαΐητο. Εἰ αὐτεπι ἀςξξηοηϊς σοηιις,ααη40 οτίπηςη σλὰ 
αι βδιὶ τα απ Πάπας ἀρρο!]άτὰγ » Ἀαῖα οτηηΐς ποτα ἀςξοηῆο 
ςοηίεατ εἰτὶς ἀςοιἀτίοης 41} νἱηάίςατιτ, 4πα]ῖς οἱ ἀςξεθηο Ο- 
τοῖτιςγοτατῖο ΜΙ]οηϊο ντνο οί ι5 οἷν δὰ Ἰατγοιεχοσοδτις εἰϊ, ἐξά 
ταρτογ νοι ἀἸ ΠῚ ΠΊ1|ς Πιιῖς σουιι» 4 α: αὐτικατηγρρία ἀϊοίτις ἀὰ- 
τμοτο Αρο]]οά. Βυά ἢ ἀπηοτ. 

Αγτεγκληματικιὶ αὐτίϑεσις͵ ΕΗ ΟΥΠΊΟΡ ΑἴΤιπηρτῖο οτἰταϊπατίοποπι τ ρῸ 
Πρης δ γε ΓΙ 6 η5. 

Αὐτειγοννοχιοη ἀοίρ το αὐαΐτδινον. 
Αντειποῖν,τείροηάοτγε,νοῖθο δἀιογίατι, πε σαγο,αρημετς, ςοιαγς, ΟΡ - 

Ῥοηςτο, σοημΐποογο, τς ΠΠ ογον Αὐπορἤδη. ἐγὼ δέ γ᾽ αὐντείποιμ᾽ αἷ. 
ῬΙΔτο ἱπ Αροϊοσ ἐγὼ ἢ τέτῳ αὐ δίκαιον αὀγον αὐτείποιμε γ Ἔσο γετὸ 
δεῖς οδἰςέξίοηι χυτὰ τοίρομάοτ πη αὐπειπὼν,ςοητγαάισςηςοτοἴτα 
σης, τοοιίλης, νἱ οἰ Πἴπὶ γοίροηἀθης, αὐτεύπο μῆν, ΠΕΡ 4111 Πγ115. γα 
ἔταρατί (ὑπιυς,Εχ σοητιατίο ἀἰχίπιις, ΤΙ αΟΥ 414. αντήπεῖν τεῆς ἐν 
λόγοις, γος Πετς, ΠΟ οτ. 

Αὐτείρρμαι,νὶς {1 ἢ Ἰητοῖγοθο. 
Αἰντειστώγω,οχ αἀιιοτίο ἱπτγοάμςο. αἰτεισείγειν αὶ ἑαυηῦ γγώμμω, ἤιαπὰ 

1ηάαςοτς (ξητεητία ιν ἀζαη. 
Ανπεισφέρειν νόμον, Ἰεσὶ ἰατα [τος τι σοΠτταγ πη ἔσγγα, δὲ (ντ Ἐοϊειις 

1η 4] σοι ἰσσε ἀθτορατγε: αιοά στα παρεισφέρείν ἀἰοίτατν 
φιιαίῖ Ιςσοπὶ οἰϊπὶ ἴοσο, δέ τορατιοηςηι σιη1 γοσάτιοης (οΠΊρο- 
ΠοΙΕ. Ν ΠῚ εἰσφέρειν αὶ νόμον Πση! βσατ,Ἰε σε) ἔσο δὲ τοσάτε.αὐ- 
τεισφέρειν τῷ ϑέλήματι τὸ ϑέλημφ γ Νά ΖαοΖ, νοΪαητατὶ νοΪητάῖοιη 
ΟΡΡοπογο. 

Αὐτεκ δραμόντες, οἱ, οητγὰ ἜΧΟυΓγγεητος. 
Αἰντεκπλέω, μι δ σωγανυκφς 2 {ς ἐχὲο οδαΔΠ} ἡδυϊ σους, οὍπαῖο; 

Ουὐἀ, 
Αἰνντεκτείγω, μὲ πότοις, ὁ μοιώ, εἶς σώ ςοητοηάο,Βυ 4, ΟΟΓΏπΠ,. 
Αντεκτίϑήμι, σοητγὰ ΟΧροπο. 
Αἰντέκτισις κὶ αἰτέκτασις, τη] ἐξα, αὐτίδοσις, το ἸΑτΙ Ο,τα]ο, 
Αὐτεκτίω, ν 1 οΗΠ] πὶ [ὰ0 ἴςι; τερεηάο. 
Αντεκτρέφομαι,ν]ς! τ ηὐττίοτ. 
Αἰντεκφέρωνν!ς! {πὶ ςἔξοτο (οι ἐχροῖῖο. 
Αὐτέλι)μιθ: 7 Ἰοπϊοἑ ρτο αὐϑέλιγμος ζοηΠΕΓῇο δέ το ρ  ἰζατὶο ςοπῳ α- 

τίν ΟἱςοΥ. 
ΑἸγτέγλομα ΕΧΟΤΙΟΥ, ; ζ 

Αἰντέγλι, ρτῸ αὐατέλλω οΥἱ οτ. τσ. Ατ  Πορἤδη. νεῷ. εἰ μοκύτ᾽ αὐτέγλιω 
σελίωη, ΑΡΟΙ]Οη.2. ὡς αὐτέρλιει,φαγοτα ἜΧοτγίταγν δ 0 εἶδτο ρτίπηο 
Ἐρίργαπηπταᾶς, αὔϑεα δ᾽ αὐτέλλουσι γ᾽ χϑύνα. Οαρίτιιτ οἰΐαπὶ ἀ- 
δία: ΑροΙ]οη. 2. Αὐροπαιτίς, χγοάοντας ἐέλοις αὐτέλλων, ΡΤ φύδν» 
Ρτοάυοςη5. 

Αντελπίζω,ηουδπὶρεπὶ σοηςὶρίο, οητγᾶ ἔρειο. ΜΕ 

Αντεμβώνιω,τερεηάουν! οἰ Πῖππ τεροῦο  αὐτεμζάλλειν Ὑξν οἰΠπ πὶ τοττς 
Ἰηϊίςετε, ΤἈςΞοΡΒταίξας Πργο ποηο ἐαρίτο ποηο Β ἴζτοτ. ρδηταγ. 
αἶτεμζανοι ὁ μῆμον, ἵπι νίσςπι αἰτογίας ἀατο ΠῚ, νῖ αὐτεμιζα)λ, ἐμῆνα ις οἷ- 
ἄληςα: υνοἀ!οἰηαναρυα Ολἱςο. ὅς ΜΕ ρΊη. [το ΠῚ σοηιγὰ ἱγγαοςοη- 
ττὰ εῖο ᾿πγροταπη νι αὐσε μβάλλειν ταῖς ἐμβολώς αρυὰ ϑγη. 1π1- 

Ῥεῖαπι ΟΧ ἀδιξηο πιο  ἰγὶ. τρν 
Αγτεμβιζάζω,[υδήτίταιο γα 40 (Ὡρρ! ςπιθητυ πη, Υἱς  Πῖπ ἱπηροπο,θς- 

πιοδμ ἧς οἰ ας. 



τόβ Α Ν 

Αἰντεμζοχὰὴ εἰαϊεξχῖο ἴξα τεροῦτιο νηῖας ἴῃ Ἰοσυπὶ αἰεοτίας, ἵτέτη ἴῃ - 
εὐτίας ἴσα ἱποαγῆο,, πα ἅτ ν το ΠΣ, ἱπηρότας 4] δι εχ δἀιιοτίο. 

Αντεμξολ αν ἴα πχπνας σατφἰηῖς ρᾶττος,, 48: τὴ σάανιηι ἰπάππτας τ νεῖ 
ἐα: ράττος οἤϊαπι, αι ἴῃ γογιςρ γᾶς ργσπυϊπεῆτιν ἐς τατὰ τιγ- 

λυμος. 

ἈΠ ε θυρίζτο, ΠΘΑΝΝ αἰτεξετάζειν. : ᾿ νν 
Αἰντεμμ""κ στε χ ποτε! διια το ΠΟΓΟΡ ΑΓ ΟΡ τεσγοίδσετς, ὀμταποδοιυῦ αἱ, 611" 

πλῆξαι » Ἑυγιριά, " Δ δ }Σ ἐ 
ΑἸτειμηλήσαντες, δῤ ταποδοινυ τές. Χεπορῆοη . ϑτέῤῥοεν ἐκελδίον ν Ἅε 70 υ- 

τες, ὅτι τε τέκνων ς"ἐρήσοιτο γ τίυδ τ᾽ οἰκέων ἀυτύ αὐτεμπλήσαντες “δ 

δχετυσδείων. 

Αὐτεμπλοκὰ ἡξνλν ΟΠ ΠΟΧΙΟ, ΠῚ ΕΓΙ15 ΔΉ ΡΙΟΧΙ5. 
Αἰ τέναγωγ ὃ ον ἡισοταροαίάτιο,βς πχιτια ἀοσυ τίσ, πὶ ἐναίωγὴ ἢὲ 

δατῃοι. δ.  γκλησις. 
Αὐτεναντίωσις, ΟΡ ΟΙ͂τα5, τ15ν ΟΊςοτ, ὃς ἢ σιγᾷ (1 ΠῈ ποσατίοηϊς ὁρρο- 

Ἠτὶ συ ς»ατας ροῦ σοΠτγαγί ΠῚ ἀἰ οἰπτις» πο νος ροσ ἀξῆγπια 
τιοηςπ ἀϊέξμπε νοΪα πγις ἰπτς Π’σὶ : ντ ἴσως ὶ οἶδ πολλών ἐγυόμιω 
φαϊλοτερος. ᾿ 

Αὐτενδείκγυμαι σδηΐγατί πὶ ἰπάἀΐ οο,ν ἐγ πὶ οἷς Μεά᾽σοταπη νης ο- 
τί ̓ πὶ αὐτένδιειξιςγαριιὰ Οα]εη. 

Αντένδιειξις, εἴξ,ντ ττὰ ἀισατηνο παητίατί ον, μος εἰξ, ταὶ ἀρράτατα ἐς 
οἰ ΠΤ: ΟΟ 11) σᾶρτι δὲ ἀσίτατὶ ἀϊγεπυρεῖο, ντ σοπιίτία οἰ ἐπὶ ἀἰτὶ- 
τας δητεγ οὈη τατος ΔΙ ΌΓΕ ΠῚ » δέ δαίριοίᾳ σοοςητα [οτἱ- 
τα, Βα, (Ὁ 1 ΠΊ. 

Αντενδυοζκα εν ο 1} ̓ πάαοτ δα ἱπάι 10 Π16. ᾽ 
Αὐτενέ δα! ΤΏΙ ας [ΠΕ 41: χαϊδις πἰ πιίτα πὶ εἰ 4] ποδῖς ἱπβ ἀ τα 
νΙοΙ τ  ἰπΠἀίαπιαγ. ΡΟ γ ῖις ἐνέδρας, αὐτερόδρας 5. ἔηϑέσεις, 
ποροσβολαξ. 

Αἰντεένεξις. αὐδα τὸ αὐτιφέρεῶ» Ατοιῃ. ἴῃ Αροοαὶ, 

Αὐντενεργέω, ΓΟ ΙΐΟ αὐτενοργεῖν ϑιανασήμοις, γεαοηῖς το Πίτετς, ἴοι ἀάποτ- 
[τὶ Πτοἰςογί ἀν : 

Αἰὐντεξάγω,σοητι ἃ οάπσο,Ορρόπο. αὐτεξῆγον εἶ ῥαμαίοις οἱ ὕποαιτοινοου- 
τγὰ αὶ οἥγαπος σἀπχογιοτ σοί] 6ς, Ια, ἰη Ρα]ις ἀὐτεξαγ ὦ γ ἀν- 
πεισφέρω αἰντις γκω, ἐντι οὔοα, τάτ]ο μαι. 

Αὐτεξωγτέω, ουτγὰ ἀεροίςο:ςιπὶ ἀςου τί. 
Αντεξελαλνω πα ἀο.ἐντεξελώ σας ἐκείνοις ἱπσπεύσιν ἀγα ϑοῖς, 1105 Ἔαμτ]- 

δι Πτεπηΐς γορο! ] σης, Ρ]ατοη Οτβοπεα. 
Αντεξεταί ζεῶν, γε  χέτατὶ. "ποίη. ἐντεξοτοιζο μλνὉ-7}5 νόσω, οι πὶ πτοῖθὸ 

.«Ἰπξξαης νεὶ σοηστεῇτις. ἀντεξο ταζο μῆνίΘ- , αὶ ράτγιτεῖ εχ δυο οὔ 
Αἰ ]αο ἐχαπηϊπάταγ.Εχ ὅ 400 οἰΙΠΊ 4 [410 3: Πτπηάτα5. [το πὶ ορ- 
Ῥοπετζείξ, δὰ σδιιλπη οσσατγγεγο, μι άϊοῖσ ἴα Πίϊοτε . δά ἐπ Ἰοίτ πὶ 
«ἀο([Ὁ,Πππ|1Ὲ οἤτγο ν ἱσὸ Πιος ἀϊΐςσιιπτ, ράγῖθην (Ὁ σοτοτεν ααῇ 
Δαπετγίαγίι πὶ σόγοῖς (ς, ἀγτοξεταζε δὴ εἰ αὐ τὸν αἰ μφισβωητουιῶτι, πορὸ- 

το Ἅ]ΠΠ6πο᾿ (ς οἤξεγγα.: 
Αὐτεξεταζω,μ σώ π κρ ΠΟΠΊραγο, Ἔχρεηο,αἤ! ΠΉ11ο » σοπιγατγίμπη 1Π-- 

αίτουν οΗ "πα ἱητουγοσο)οοητγὰ ταχο,τεςεηίξο,τεςσσηοίζο, αν 
τοξετάζω ἀντερωτ ὦ, 

Αἰντεξέτασις, ΠΟΙ ατιο. 

ΑἸντεξετασμὸς οὐ, ὁ ΟἹ Δ τἰ Οὐ ΠΟΤ ΡΑτατῖο. 
Αὐτεξόρμησις, τως, 7, πυ4 πον αιιετία ργοίς ἐξ ἴο » σοπτγατγίις ἱπηρέτιις, 

ντ τίς τπιδάφητίαν 4011», Ἱ ΒαΟΥ 414. τ ἀοϊοταπὶ ἴῃ ρτί πιο 
φοηστεῖι, ΡΙατάτς ἢ. 

Αὐτεπείίω σοηττγὰ ἀυςονὲ ἀϊποτίο ργοάυςο, | 
Αὐτεπαναΐγομα! Οσςαγτο, εχ αδάιογίο ἱθυςμοτ. Τ Βυιον 4.1}... ἰωαγκά- 

ὅδησαν ναι μ(φοχῃ σα! αἱ ντεπανογο μῆνοι πορὲς ἃ ϑ ναίων ναῦς ἐκηαίδεχαι, 
᾿Αἰνντεπ εἰσείγω, ν το! ΠΠπν ἴσα ἃ σοπεγατίο ᾿πτγοάμιςο. 
Αντεπείσοσος ν Δάἴτι15 Αἰτογηις. Ῥ]ατατ. ἐς Ρ]Ας τὶς. εἐἰντεπείσοσον παρέ χη, 

Δάττατη ν᾽ οι ργαθθου. 
Αἰντεπεξελαύνω,σΟητγὰ ἘΠ το ἀντεπέξελ άσαντες , «ἐξὺ ἅπιποις κενή σαντες» 

1π οσσηγίιπι ρτοστοῇ!, Τ Βιιογά. 
᾿Αντεπεξέρχομαι σϑηττὰ πα δ ο)44 ρι!σπαπ ργοςοάο εχ αἰτογα ράτῖς, 

οι" πὶ ργοάςο. 
Αὐτεπεξίεσαν, ὁ ςοπαςτγίο εχτογυπτνα δγίις σοητοπάπης: ἃ γεῦδο 

εἰντεπέξειαι ΤΠυογὰ. ἀντεπεξύεσαν ωρὸς ἐκείνοις, ρτοςοογιητ 151]- 

Ἰος. αντεπεζῥει εἰς μοί χίων, σοπτγὰ οχίτ ἴῃ ταί τη. 
Αὐτεπιεσαν,η οσεατγίιΣη ἰότο,οδαΐλιη (6 τα] εγαπτ, Ρτοάϊογιης ἴῃ δ- 

Οιε ΠῚ φαιτεγίῃς, 
Αὐντεπηχέω, δ γορονοθτατθο. τοΐδη, ἀντεπηχούσιν οὗτοι δακρύογτες, 

ἴῃ νοςεπὶ ν᾽ οἱ ΠΠπΔ ργϑγαπηριιητ ἰνἱ Ρ]ογδπτες. 
Αἰντεπιβώνω αἀιο Οτεοοηττὰ αἰσοηάο. 
Αὐτεπηβελόυω, ᾿ηΠ ταητίδις ἃ ἀϊποτίο 1πΒ 41 Θτ,οοηττὰ ἢ ἀΐας το. 
Αὐτεπιγράφω τοίοτίθο, 

᾿Αντεπι Ζείκνυμενν ἸΟ ἢ πὶ οἴη ἀο,ςσητγὰ οἴεηάο. 
βιντεπιϑυμώ, οηττγὰ σιρίο, ὃς ραητιὸ ἀντεπιθυμοῦμαι.Χ ἐπορίιοη,ὔρ- 

βνμωι εἰς τὸ ὅγιϑυμδ ξιωυ εἶναι καὶ ἀντεπέϑυμεϊῶι ὃ ξυυασίας. (πιιἀ αἱ ντ 
συρίςης ντόγοῖ σοι πετιἀ τη 6, ὅς σοητι ἃ σοπ στιά ϊ ηἰς ςαϊπ οχρα 
τοτετ. ἀντεπυϑυμώ σοι τότε, ἢ ἴῃ τς ἤαπὶ τιδὶ σοι ρετίτοῦ » Βιια, 

᾿ τὸ Ἔρηξ. ῥτίογι: 

Αντεπιϑυμδιδ, φεγαυ]ες, Γ 14}1ς. 
Αντεπεμδυρϑω, νἹΟΥΠΠ πὶ ν 6] σοῦτγα ΔΧΊ ΠΟ. 
Αντεπτλαμβ ἀγομω,οοητγὰ ηἴτοης τοτίηςο. ἀγσεπφλημρμῆθοι τ ὄργιϑος "πᾶ 

ἘΜῈ νεγίπαιε ἴῃ 4116 πὶ σΟη]Ἰςἰστοσ:Υο πλαπίξιις γτγίηαι!ς τη ἂ- Ἐ0 22 σοηϊ ες ῖς. 

ἐν 

ΑΝ 
Αὐντεπιρολέομαι ν οἰ ΠῚπὶ σαγᾶπι σότο. 
Αὐτεπτμέλλω, σοηττὰ οσηέξζοτ. 
Αὐτεπιμετρ εἶν, στατιᾶπη τοροηάοτο, το ΠΊο τ ΡΙ,θο ᾿υχ. 

Αιγτεπινοΐω,μ. ἥσω,πιυκα ςΟὨϊγὰ οορῖτο. ἀνπεπινοίσαντες, ζοηιτὰ τηλ- 
εἰνϊητί. " 

ΑἸντεπιπλιέω,ςοηττὰ τεηάο,οὗπατο, Οὐ ά. 
Αντεσίῤῥημφ,, ατος, τὸ νἵξ ρτοτη Ἴγαῆτ σουηῖςος ρᾶταδαίξος τις τγδηῇιαςος 

σΒοει δὰ ρορεαπι ράτταβ5, πιάτα πῇ ΟΧΙγοΠΊΔ ἀγτεπίῤῥημα ἀϊςεθατι 
τασι ΡΟΙ χ Πἰσ το 4διτο,, τὸ ἀγτεπίῤῥημα τελόυταῖον ὃν τ εβοφξάσεως 

ὅξί. ᾿ 
Αντεπίς:ἐλλίο είς γι σο, ταπλῖττο [Πτογᾶς, γείροπάςο δά [ἱτετὰς. [΄ 
Αντεπιςροφῆ σοπιιδιῖιο ᾿λιτια ανγτεπιςροφῆ « χειρὸς 6) ἃ ὥμον, ἢ πῶλος 

ἢὺς τοτγὸ ΠυΠι στα ΠῚ νοτίμς γοοςεταγ. ἢ 
Αντεσπιτοί ἤω,σοητγὰ εχίσονςοηττὰ Ἰηΐπησο. ᾿ 
Αντεπιτειχίζω γι ΠΠ πὶ πλιπἰτοης πῆι Ἔχοιῖο δα! δγίας εἴτα 41:1} Πμπ Ὁ 

ὨΙταςητο σστγιέζο πος Ἰηξεῖζας. 
Αντεηπτί ϑοη οὶ σοὶ δπῃὲ παυσανίαν ὅπας- οχίμὸ, ἀο εἰδὶ δα Ραιία πίαπ ερίϊτο- 

Ἰλπι.Ἱ πυογ ἃ. Ἴ 
Αντεπιχειρεῖν, οςςαττοτο»σοηϊτγὰ ἰηΐζατο, ἀντεπιχήρεῖν τοῖς ἕλλυσι, εχ δά- 

πογίο αγαςος ἱπυφάογο Οταοῖς οσσιγγογς, ἄντε πη εἰρεῖν, ἀρὰ Α΄-τ' 
τἰζοτ. τὸ ωρὸς τὸ λεγ μῆνα μὴ φέρειν ἔνςτασιν, ὅτ εἰρεῖν Ὁ ἐδ ἀἰλλώ; 
σινών κὶ αὐτὸν πολιν συλλογίζεῶχζ, ὁ τι μιὰ ἀληϑὲς τὸ διεικνύμνον, τὰ εἴκ 

ἡμππὶ Δἀποτία5 ἰά οι ςοποϊαία πὶ εἰξ ποη δά βδγιπλας ἰηἰδης 
τιᾷηπυ, 1οἀ 4110 ἀτσυσηθητο ργοῦάπις, ἰά σι οἀ ςοηο] πη ἢς 
ποάιι 4 :4π) οἴϊο νογατη ν᾽ ἃ Ἐχο ΠῚ Ρ] ἀριιά Αἰτεῖοι. ] 

Αὐντεπηχ εἰρησις εως ὗνεχ Δάμετίο ἀσστοίο. 
Αντερανίζομα,,οοπηρεηΐο,τοτγίθιιο, ἀντερανιζο μήν Θ-, γα ροηΐις, το ϊδτας,, 
Αἰντεραςῆ ς, οὐδ, Γι 4115» ]]χ 11}0.3. εἰντεροῦν. ᾿ 

Αὐτεράω, ἀ ποτ! ΠῈ Παρ 1, [πὶ τύ 411ς, γθ ἀΑ πιο. ἀντε ρῳ σου, τς τοάλπ' 
ταο. πςίδη. τη ἘΠΟΟΠΊΪ. πγαίζα;, αὐτερᾳ ἐδ αἰ τ ὖ σελ ζω χτὶ τὸ αὐτὸ 
ἐμφυτέρας πϑ ἔγδὺυ μίων Ὁ-,ἰὰ εἰ σοπτοι ἀπ ςὰπὶ [4 φοιίο πη τῶς- 
Ῥοτς δηιϊθας ἴῃ ἁπλοῖς Ε παν ΠλϊΟηΪ5. ἀγτέρω μοι εἶτ᾽ ἀιπεῖ, δ γί το 
εἰ!’ αὐ 1110 ἁιηαρατιγ. ἀντερώ σοι, Ἰδὲ {τ πα εἰ 4115, Επτίρ. 

ΑἸγτερείδενται χεὺσουρηρῖς »σοτταῖ οαπῇ Δα γΙ ποι α5,1ς Παρ. {|0.δαρίςπτ. 
Αντερείδω, μιείσω, π᾿ εικα, ΓΕ ὨἸΤΟΓΟΪπηϊτοτ,Πἶ αγοον Ρ]υτατγο ἢ. π Νὰ π 

Πγὰν ἀντερεί δεῖ τοῖς βαρξαξοις, θατ τὶς το τ. [46 Π|, πολέμοις ἐντε-- 
ρείδω, Ὁ ΕἾ] ἀγςεο. ἀντερείδων ἀσπίδα, ἀπ] ΟἸΘῺς ΟἸγροιμπι, ὐντερείς 

δειιρτο ἐχ ὕω εἶκει. 

Αντέρεισης εως ἡ ,ἀντερείσμαι το ηΐχας, ΟΟ]Πις.]ξγατηεη,  ἰγρ ]. 
Αντερετεῖν, Οι1ΠῈ 110 Το πλι σᾶτο, Βϑῇ τοιυτῷ ζυγ δ᾽ χριϑεζόμῆνον ἐρέοσειν, ὦ 
Αἰντερέτης, αι ταχτα αἰ τα πὰ γοπγισο τη ἔσάοτ, ὅς γοτηιραῖ » 4π| οὔϊείο ἧ 

τε πη!ρ 5 Βισσίτωτ, σοπτεπάεης τεμχσλῃάο, ἐντικαϑ μήθ, ΤῊ-, 
εΥ̓́4 ΡΟ ]υχ "1.1. 

Αὐτερέω, το ἀντερώ, σοπιγδά  ς4π0,ἀἐντιλ έξο. 
Αὐντεράζω,ςΘηςετῖο, λάτίπο. 
Αὐγτερας ἐδὸς ςοησογιδτι ονοοπτςητίο αἰτογοάτίο. 
Αὐτερκδαίγω,ςοητταά!ςοιςοητοηάο σομϊτγὰ. ς 
Αἰντέρομαι,ν "οἰ Πίστη ἰητετγοσο ΝΑ Ζεογαῖ.2 6 γ ὦ σε οἰντερήσομαὶ εσονί- Ν᾽. 

οὐἰΠπ| Εχ τε ρεγοοηταθοτσ. π ΜΠ 
Αντερύω Ὑεοση. χευσοῦ κ᾽ ἀῤγύρρυ εἰρτερύσειδι ἀ ξι(Θ- λατο ὃς ἀυσαπτ ἢ ἐν 

το πα  ρατγᾶπάι»4Πγ0 δέ ἀγαθηῖο ριωζδητίοτ. , 
Αἰντεῤῥωμβῥως,ἃ ςουπετίο,α ἀποτθ. 
Αὐτερω γεἰροηάςο, οοηιγαάίςάΠ), ΑΙ ΠΟ ἢ. νεφ, τοίσ᾽ ἀντερ είς πορὸς αὐν 
τὸν, Ὸ ΤΡ1] τοροηάςδ 15. 

ΑἸντερώμυ 8. ,τοἀαπγατις(ντ τα ἀἰζαπη)άντεπιϑυμνυάνθ.. 
Αντέρως τος, ὁ, σοητγατίας (ΠΡΙ 4Λη1 ΔπηοΥ γα ΠΊΟΥ ΠΊΜΓΙΠ15) ΠΟΥ ἄσις 

ἔξωτι σοπτγάτηις, 6} εχ Ν ἐποῖς δέ Μάττο ὨάτιιπΊ ἀϊοιιητοντ π- 
ἡμιτ ΟἹςοτ, ἀς Νάταγα ἀθοτ. δτο τεγτῖο. Αριὰ Ραιήλπη. ἀϊοίτας 
δαίμων, το ἰςηλιςος ἐοτιιτη 4αὶ γε] ἀηγάῖογες ψεὶ ἀπλδηῖος ἴροῦ- 
Πιιῦτ. 

Αντερωτάω νἱοἱ Πῆτη ἱπξεγγοσο,οητγὰ τορὸ, 
Αντερώτησις, ες δ. ΠΟητταΓΙα Ἰητοττοφ το, ἔξει τορετῖτα, 
Αὐτεῶγ οὔυταγα, πὰρ ΡΠ σαγο,εἰπαντᾷνλετανδύειν. 
Αντεςραμυβύως ἃ σοητγΑτῖο. ἐντεςρα μυῆσως τοῖς ἄχροις,σοΠποτῇς οχῖγασ 

Ὠλς ἰντεςραμμάῥως ἔχω. ΟἸεοπτςά. [ἰ. χορὸ κΤ' μήρ πίω) ἡμετέραν )΄- 
κρᾶτον αἰγτεςραμυΐνως » 1ῃ ἃ τοσίοης ροίτο ποδὶς τεπηρογαῖο οἰ ἐσ 
πιᾶτε. Ν 

Αὐτετούς,Γ,σοηος ἀἰο!ηἴ ρ ΓΘ “Ὦ ἀυτὰ ἔΐτοις, ἐι 
Αντεταιώς, Π οἰ  οἢ. ἀνάγιγραμμῆῥως,ςοηἰοτρτὸ. . 

ΑΥτόϊεργεεἴν,τεάάετς ν'ςος δου οἱ), ςοπιρεπίατε θαποβοίιπη. ΧοΖ, 
ΠΟΡΗ μηδὲν φροντίζων «ὦ αἰντᾶ, Ἡρ Δ Ἰαδογαης ἐς στγατίατς - 
ξετευάα. ς 

Αὐντόμερηγε τητικὸς, θΕ Ως ἢ ΟἶτΠπὶ γαΐεγεης, 
Αὐτόδπάχ, θεπεβοΐι πὶ ρτο πιογιτίς αοοίριο, Ὠοποἵδ. ἐντόυποιϑυγϊεςν 

τηῦζαῖς δεηεβοιῖς αβο ς,Βὰ ἃ. 1π ορηιργίοσ. ͵ 
Αὐγτόυποιω δ πη εἢ οἴτ τη γερεπάο. ΑγμτορἘ ἴα ΡΙυτο, ὃ 4᾽ σαϑύγϑ᾽ ὑσὴ, 

ἐμοιῖ πάλιν μ᾽ αὐντδ ποιεῖν, δος. νἱ οἰ {πὶ ἴὺ πὸ θεπεῆςιτῃ εἰἧΐς ἀν] φ,-ς 
ποιώ ἃ δυεργίτίωυ, το το στατί "τ θεας πογιτο. ἣ 

Αὐτῶν φρασμαγδα ἀτὸ ἐναντίον αὖ ζυφρρσιυωΐῃ ἀγαϑόν, 

Αὐντ᾽ ὀνεργεσίης Αἰγαμέμγονα τίσαν ἀἰχαιοὶ, ΡατοΞΠγ Αγ η τος 4 ἀε ( δε- 

πὲ ππογίτος ἰηιαγία ἃς σοῦτι πιο] 1 αἴ βοίμητ. δ. 4.02) οἶδ ἐξὺ ὄνεο τ, 
γίτας Ὡρρπολακιζόντων, ἢ ὑβραζόντων. 

Αὐγτεφεςιώ, γἱ οι ἐπ ἰαμτο δά ςρυΐας, ΡΙῖο ἴῃ ΤΊ Πγ,αντερεσιαν ἐδ ἶνας 
ϑρώποιον, 

"ν 
{ἴ 

5 



Ύ ΎΥῬΡῊΎΌ ΨΥ Ἣν 

ἌΝ Ν 
ϑρώποις, ρταθετς ἐρυΐϊυπι Βοπυϊηΐδιις ἰπα σαι, φοσ  ΐ πὶ το - 
οἱ αἰδηταγονσιο αν σουυ Τα πὶ οχιθοτς. 

Απαφορμεῖν ἴζατς ἴῃ ργοοίηξτα δὰ Ὀο Πα πν παυαὶς ἱπουπάπην. 
Αι τηχϑμαι μεν δέξομαι ρτορτῖὰ ἴδ οἰῆοατ αὐΐναγςο αἱ τοι νος να- 

ποιθις αβίχυσνιες πὶς ἤπο δας τ αἰϊὸ τγδηςἔσγχωγ, δὲ ρυνῆςας 
ϑυτιποιούματςιπὶ οἷς ςοητεηο,, γοτίσςθ , ΠΟ ΠῚ Ρἰεέϊοτν,οχςῖ- 

᾿ πονδατοο, φἀμαιοίζο » (χηι τοηαν, (ὁ Οροιαπι» ἢ πΔ Ραγτ σοΡ 5), 
υἱὔγρο, απνρὶςξξοτ,νοπάϊςο σατο, τοτγάϊοιις τοτιηογο σΟυΟΓ, 
ΤῸ βιβλίων αἰτέχεῶι δ τὶς φἀϊνατοτο. Μαιτισαρ.6 αὶ ἐνὸς αὐϑέξεται, 

Τ᾿ κα τ τέρρυ καταφρρνήσει,αυτ νηὶ αὐ μαστοῖς ν ὃς αἰτοτα τι σουτοπν- 
ΤΟ Ὡς ΡΙατο μὰ Τ μγναντέχομαι τῷ εἰκότος, ργ δ 1]1 τατίουις ἀςπτοῦς- 

ὙΠ ἢϊο. ἀὐτέχε ϑυγατεὺς Ευτὶρια. 8] Δην γοτίποος νγί δας γοτιηονΡαυ- 
Ἰὰς αὐ Τ ται σΔΡ.1.ὀὐτεχὸ μῆνον τῷ χτ᾽ δ διδαχίμὴ σις οὐ λόγν,τοηας 
Βάεἰς ἩΠνὰς ογπιουῖς 4} αὐ ἀοέτεϊηαπι ιοιτ, ὀῤτέχομμαι τ᾽ γῆς τοῦ 
ταπὶ σουτίησο, Ηοτοάοτιοοςιρο. καρτερεῖς ὀῤτεχ ον ίθ. ») σταιῖτοτ 

᾿ φἀυστίας "Ἃ ψίααψας ἐστιηθης αὐτεέχεῖαι Τ᾽ οἰκείων δὲχφβων, τις Γαιμτὶ 

χετίπες, Οαγὰ ἀς ϑοποίξ, αἰτέχομαι τὶ ϑαλάΐοσης, ΠΊαΤῚ Ορογαπη ἠο. 
ἀκ ῥὐτέχετο τὸ ὕδωρ παρέχων ςρατῷ, ἰνειίυς Δι μοα (υβξεεῖς ἐχοῦα 
Ὑ δἴται. αἰτέχομαι τῷ χελαζειν,οτυηι λἀπγοάμμν φἄπγιττο. αὐτέχεῶτ, 
γί οὐἴπην ἔπστογο, πγατιὸ ςοπηρίοξεϊ. ΡΊατο ἴῃ ορ κ. ἐχεῶτ δέ σοι 

᾿ γούτων ΤΠ αὐδρων ξυμζελδύωγκορίσκῳ 3. καὶ ἐράσῳ πάλιν ἑρμείε αἰτέχε- 
 διξύμβελές εἰμι. Οοτίζο νεγὸ ἃς Εταΐϊο [πϑάςφο,ντ Ηοτπγᾶ ςου- 

τεὰ [δὲ χἀϊαϊισαητ, ἴον Ηςτηιΐαπι τοβαπαρητ. ἀντέχε ϑιώ τιν θ᾽, αἰ- 
τιλαμβοῤεῶχ πδξιποιεῖ ὃι, φροντίζειν. 
᾿αὐτέχφυσε, (ες τοίατῖς δαϊτ σίτων ἀατίπο. 
Αὐτέχω,μιξω,ἀοἴτοτ, το ο. Ηςι οὐἀϊΐαα. το 1. σωτήριον ἕῃ) 9 δόκει χἡ 

πρὸς πίω τῷ ἀέρος φϑορὼν ἀντέχειν ἐλέγετοιάς [,ἀγοῦτιο ορριίο ἰο- 
. φαιτατιαοά οὗ ἰαιγοτίιπι ςορίαπι ροίεὶ ποθὴ ἴτα οθοχίμτη οὔ 
ἀϊςεθατοτ. τοπι ὑποράμω, [τ᾿ ηςο»τοίεγον ρογίεγο, ρεγἀιγονροτς 
σπηδηςο. ὀῤτέχω βας- ζων,ςοῦοτ δὰ το! ἐγαπάιιμι. [τεπὶ τἰξαρκέα τς 
δεῖο αἀ αἰϊψιαπν τοηγ. ΑἸεχαηᾷ, Ἀρμτοά.ἱη ΡΟ ]οπν Ὡρὸς ἐγέρφϑρ 

᾿ μᾶνοον ὀῤτέχει, ἴῃ [μο οξῆ οἷο ΠΑΡ. ]πτατ, πνασὶς ρογτις πη ορετς. 
Ἰάεωι οὐαὶ Ἰηβη. δ᾽ ἀςπν, ἐκ θὐτέχεσιν ὁμοίως βας ἄξειν, ΠΟῚ {1Π|15 
ΟΠτοτ ροϊϊαητ σείζατο. ΤΉ ΟΡ τ. ὀῤτέχει τεῖς χειμώσι, τοἢίειτ τοπι- 
᾿ρεϊατίδιις [1Ὁ.4.6αρ.8. ὀὐτιο εἶν πνεός τἶξιν θυ ἕντον, ῬΙατατοἢ.Ἰά εἴδ, 
ἀποτίας ἐξαΐτα πη αηΐ πνὶ πιοταπὶ γε  αξζατι. Γυ οἴη. ὀυτέχω Ὡρὸς δ 
γορβν,Δἀιοτῇις ἱπιροτιπι γο το. πρὸς δὲ πληγίω ἀκραβώς γἡὰ μόλις 

δὀὐτέχα χρανός, ἵ. χξξυϊ ρεπὲ ςεΠῖς σαἰθα ἀντέχει τρὸς «δὲ χαμσέτοις, 
Ἡκετοάϊδο (υτίπες Ια οτος. ἴτε πι,ἀντέχων ἐὺ χαλινοιὲ, ἔταπος τε - 

ρῃς. μὴ ἀντέχω πρὸς σεγαἀιιετίας το ἰὰ ΠῚ ἡ Ρ ΑΓ. αντέχομῥυ καμοί- 
Πυδίπεπις ἀοίοτος. εἰντέχ εἰν πρὸς ξλλύωας, ρατοπὶ εἰΐς Οτα- 

εἰς Πτιηετο. Τ πον ἃ. ἀντέχοι καὶ ὅβης ἡμη, ἰπρρότογοῖ ρεγίτια. [κὰ- 
εἴδη. ἀγτέχει ἀιτεῖ δὲ χεῖ οὐ, ἐτπς πηαθα πὶ ἐπτιηοτ » ἴδῃ! σοι δ αῖ ὃς 
Ο χτορίτ αντέχήν τοὶ, ἐναντίοι ἀντιτείνειν, ἀντιβαίνειν, ἰντικρφύειν ἷξ- 
᾿ κρχεῖν σώζεῶχ ἀντιλαμβάνεξχ, ὐὑποιήδειν, ἀν ϑέςταὐδι οἰντέχειν τοῖς δεινοῖς 

χκὶ πρὸς τὰ ὁ εἰνεὶ,1. ἐναντίως διακεϊῶχ, 
Αἰγτέω,οςαττο, ΕΠ ά κ΄, οἱ δ᾽ ἑωύτεον ἀλοίλοισι, το ἀπίωτων. 
ΑἸντήδιυ ἀρρ Ἰοϊτοτοἰκετευτικως, 
Αὐὐτηλεθο ἴσος ἡλίῳ ὃς (011 φἀπετίας, ἄς ἐνϑήχεϑο. 
ΑἼὙτίω», οταπηνρ απὸ, ἃ σοπτγατίο. Πἰδα. εἰ. ὁ μοιωϑ ἐμῆναι ἀνείω, ἰά εἴ, 

ἘΞ ξρεντίας, ἐναντίον, φανερώς, ἀντιχριὶ ἐνταϑει. δὲ εἰντύω εἰσιδεῖν» σὺ ἂν- 

τωπῆσαι 

Αἰντίωορί δας Β]τὰς Απτμοηοτὶς. Ηοπτογ. ἀντίωορίδης ἐλικάων, 1. παῖς 
εἰντίωορος. 

Αἰγτύωύοις, Ετγπτοίος:. ἀἰοὶ (οαϊ δὶς ταπηος ἰδεῖ 4: ρταΣ ἔοτιδιις ρο- 
ΠαΠΙΩΓ. 

ἔντάον, δ ρον, ἀτί ἡ. ἱκέσιον. 
Αὐτέρεις, εἰδοςνρυά Ἐυΐιρτο ἀντηρὲς. 

ὑντάρετον, αἰ ιιαἰς, ἔσον. αοταρ μοι, Ὁ ἰἰς πὶ ἀαιαί τερετίτίοης το- 
ΠΙσλητ. ἢ ν 
ἰντηρνξνεος, ὁ κὶ ἡ ,᾿οηιγὰ οἴεισηδ, Ἐπτὶρ 4. πόλοις ἐντάρεις χοιμπαῖσι 

᾿ δρόμων, δίης ἀταις Βίης σα 4 16 πὶ οατί πὶ ΘΠ 4 ἀρτος ργΌρτοῦ 
σηείατη. ἴτοη,ν αι αΠἘγεροης, φημ τοῦ το Πγῖ5 ΠΟΡΟΠ ας, ὠντής 

᾿ς γεῖς, ἀνσίϑετου ΟΡ ἴπ Εἰς ξεγα: πολλαὲ οἹ᾽ ἀντηΐρεις ἤσπε «ἐργών πλὰ- 
ἡ γὰς αἰωμαοσομῆῥων,1. ἀγτικτυπούσας κ ἴσας τοῖς ϑρίιωοις:πηρτὰ πιοῖα- 
᾿ φβοταὰ τεπιίρίθις ἀμ! σοπη!χιι πδιαῖσ τπῃρεΠ]ςητίδιις. 
Αὐτήειθ- εν πλπησπ:δς τεσι]α ἃ τοῖσο οὐδ !] Ροἴτα,υα: 1] ἀρεῖ- 
Πα ταπι τρηῖχα ἴπο τορος Π1τ ὅς οἰαυα! τ ςηΐμων͵ ὁ κανὼν τρρσκεί μῆνΘ- τῷ 

ϑύρα, γ ἔγιοι χαλυπῆδρά φασιν. Ἡ εἴγοὶι. 
ἐς» ἱσομπὶ ναὶ ρ1] Δετιυιξξαταπα ἐπα πατάτ Αἰςίςπς, τἰδίσσῃ 

Ταατιπὲ ϊοιτατιϑης εἰ 2Π| ἀντηράδὲς πεὸ ἀντερεί δογτα ξύλα ἢ λίϑι- 

γα χατασκόεἰσμιατα ιταξζατος ἰαρνάςα;, σάτα εἀϊτιογᾷ ντγησας 
 Δυϊείεητες ἡ 4μι ἀτοὺβ οὈπίτουτες γυϊσὸ νοςαυτιιγ, δι] τὰ γέτ- 
αἰτατ ἃ Ψαἰ!5. ἀνσηρέδας ὑπ έτειναν » ἰλ] σᾶς ργατοπάδτιητ, ΤΒα- 
εγά.ἀε ἡλυΐδι. ΑἸταμΐ ποῦ εἰνταεὶς ἔξ ἐντήρεις ἴῃ τεέξο ἰςσαητ, 
βαφυτόνως διοὶ πὸ εἰ : ἂς Ὑ Βαςγ ἃ. αἰ τουδὶ. το πη ἀνα σφας εὐ νϑυρλφνξο- 

ποῖῖγα... 
Αντήρασε,ςοττδαϊ τγοῦ Ἀἰέζατις εξ, ἀγτήξισε πολέμοις, ᾿ς ΠΠἸς ςοηθ! ,4- 
οτὺς «ἢ Βιά. 
ἐνταξότης τος ἡ τεηΐχας,᾿αξεαπιοη, οη! δυς. ΤΗξορμτγ ἄς Οδυῦ . 
Οαροιν τ. Οὐκ ἀν τις φαΐα ϑερμότυτος αὐλ᾿ ἀντηρότητος ἐξ) σημεῖον, 5 εἀ 1δὲ 

᾿ φοττυρτὸ Ἰεσίτυν ἀνθηκότητος, ὦ 
ἐσεις,μιρρ!φἀτίοηο» ἑνοέσίαι,λιτανεῖαι ὑκετεῖαι. ἀγτηςὶς οτίπλ Ἰορὶ- 

»- 

ΑΝ 169 

τΌΓΡΓΟ ἀγτυσις σατῃ ρἰςοπαίπιο Ἰΐτογα τ ἰη πος γογῆι φιςπῈ Ε.- 
τνη}.Οἰτατ κυ ὃ χατ' οἴγτησι ϑεμῆμη πῆρακα)» ἑα δίφρον. 

Ατηχί ωνιςοητγὰ τείουο,ςοἠττὰ ἰοπο,τοοιποφτοίουο, Οὐίοηαις ἀϊ- 
χιῖ Ραυΐος ὃς ΜαρΊ τας, ΤῊ ΟΡ τ. ἢ αὶ αἰ ϑυίσεως ἀκύειν μδρ ὧν φυσὲ 
τοῖς σιν, διότι κενὸν ὧν αὐταῖς ἐτυπάρχοι " φῆτο γὸ ἐχῆν" φϑέγινῶτ ἢ τῷ 
χοίλω ἃ ἰέρᾳ δ᾽ ἀντυχεῖν. 

Αὐτὴν ρτο σοηῖγα, τοριοης,οχ ἀδυστίο, Ρτορτγὶὲ {ρηϊβοατ νἱςςΠΊ» 
401 ας αἰτούλις ἰοςο ξιοὶτ αἰ φαΐ ᾷ. ΑἸεχαηα, Αρίιγοι, ἀνθ᾽ ἐ- 
ματίων κἰριέβαλε πέρα, Ἰὰ εἴς, ρεηοῖο υαῇ νο[ειπηοπτίς οἰτοιιη- 
ἄλτυς εἰϊ, νο} ροπιὰς ρετι μὲς ἀταὰς ἀηγίςυΐαπ ἱπδυΐς, νεὶ νίςς 
γα Εἰ πγοητοτῖ! ἀντὶ μηδενὸς, ἡ αἰτοτίας τοὶ στατία, ἀνθ᾽ ὅτου, οι 
στατίαγημα ρτατὶλ, ἀντὶ τὸ, δός. ΠΟ οννίςε ἄντὶ πολ ὧν ἂν γέύοιο τ. 8} - 
τότ) ἰηΐαγ ξυοτῖς, ὃν ἀν ϑ᾽ ἐνὸς, ἰὰ οἰξν αἴ νοι πὶ νὴ! σου ογαταγ, 
ΡΙατο ἀε ἈΦρΕ] ναὶ πῇ βρίφοις ἴῃ ξιατίς Ιοςοννίος ἱυξαηείς, ἀνθ᾽ 
ὅτου, ΡτῸ ἀνϑ' ἀνγαιιᾶγς, Γαι: ἸπΓοτγο ματι : ὃς ἔϊης ἱητοτγοσατίο- 

Ὡς» ἀμ ΠΊΟΌτΕΠῚ ν 40 ἐς σλυὰ ἀν οἷδὶ ἀνϑ᾽ ὅτου » ποίζίο χα ἐς 
οαυία, αριὰ Οτερσ. ὅτ᾽ ἔτινθ',ασοίριτατ οτία τη ΡτῸ ὑεῖ, δέ σοτηπιο- 
ἄυπι ἃς ντὶ]Π τατον ἀςο]γατιντ Ματεῖν17. ἐκεῖνον λαβών δὸς αὐτοῖς 
αἰντὶ ἐμο κἰ σοι, ὃ, ςρ.2.. δοιωῦῳ ὁ «υχίωὐ ἀιτι χὕτρον ἀντὶ ποῦν ἐν 
Ἰητογάιη ἢ πος ΠΊ ἀείίσοατινῖ τ ΟΟΓ.ΙΙ. τ κόμη αἷν τὶ «ὐειβολαίκ δέδο - 
ταὶ αὐτῇ ρτὸ γοϊάηγίης, ἰὰ εἰτιντ οἴει γεϊαπηοη, δὶς ὃς Η αὖ.12.1π 
Τςοπλροιτίοης ααυα]ίτατοπι ἱπάϊςατ, ντ ἴῃ ἀνταμείβω , ἀντιδίδωμι, 
{ὩρηΠϊπηὰὲ σαί βοας σου » ἀιογίας, ντ ἴω ἀἰντηβάνλω ἀντιλέγω 
ἃζ αἰτις. 

Αντία, ρτο ἀντίον. Ο ἀν Ν᾽ ὁ ἀντία δεσποίνης φάῶτ,, σοταπη ἀοπιΐπα αἰο- 
401. τ᾽ εἰντία λέγων ἀυτο, "μ1] ςοητγαά  ςοης οἰντία ἵζοντο τούτοις γἃ το- 
ϑίοης σοτααν ἑοηςἀοτιητ, Η ἐγοάοτ ἀντία ἔϑεντο ταὶ ὅπλα αὐτοῖςν, 
σοητγα εσς ἀγπλα τυ ϊογιηῖ » Τἀσπ). ἀντία μοίχεῶι, τα! 115 εἰς, ρτο 
ἀντιμάχεθ,ντ δι ἀντίξιον πολεμίζειν " ἀντία πλέκειν,ο!ϊ ςοηττγὰ αἰ ἱ-- 
4υ1 Πγας ἢ ΠΑΓῚ ἃς πιο τι, ἀντημυχαν δι. 

ΑἸτιαγχίω,ἰπτογργοτατας Υ Ἰρίαυτις Πὰς 28. 41}. ςἀϊέχο,Ἰπιιετογατος 
ἔβυισιμπε τα πιοτος)γαοΐίσυς ἀϊίςατὶ πο γαϊ ςδμῖ : φιαῇ ἢτν οὗἱα- 
ξεαης,οδ πέος ργαίοςατιο. 

Ανπια δὲς αἱ το. 1. ποιρκἕομια.ΡΟΊ]υχ [10.2.77 τοίνεω ἐντὸς δστὶ ἴδ᾽ μ᾽ 
ἢ ὑαυγλωπίδα τόπων͵ αἱ μδὸ ἑκατέρωϑεν ἀρ ἶχεσ αἱ στίρκας αἰντιαΐδες., αἱ 
παρίῶμια καλουῶ ται- 

Αντιαίζω,Ἔς ἀντιάω, μισω.πικαγοδο,οσςυτγο:ργορίτιας Εο,ἀντιζολώ, 
οτοιρτοσογ δφκαλώ ἀνἸμίω ρτο «ὐείϊψγ χοίνων ἈΡΟΙ]ΟΊ.2. αὐγνώοιτε 
ἀνδρκίσιν ἐυξείνοις,, οὔδει μά Αιῖς δ τερστίατι" Βοπηῖπος ἰνοίρί τι πε 4- 
Ταδηϊςς»παυοι ςλπχιηΐ. 1.40. κα πισύρων ςεφάνων ἄξίΘ- ἀῆιάτι, ἀϊ- 
86 οςουττίτοξ ἀΐσπαπη ἐχ οτ ὃς ρταίῖας : οπα Θ᾿ ΘηΙτ. Ιάςηιν 
πίδοικος ἀντιάσας, ἐομτὶ οσσιγτοας, δὶς Ἡοπηετ. [Ππλ4. αν ἀντιάσας 
ἀξνῶν κυίοσης » Ἰὰ οἴϊ) ἀπαντήσας » μεταρ ὧν » Χτολαύσας " ἀντίασον 7» - 
γάτων, Εἰη1ρ᾽ 4, ἀοοὶάς δὰ σεηιια. αὐτιεἶσας γέρα. , 4] ἴῃ ἴςης- 
ἔτατεν ἰπ οἱ ἀϊτ» Π10. Ἐρὶ σναηγπηατ, ἰωὐ τίαστι τέρματος » Ἰηοιάϊ 1Π. 
βηςπι, ἤποπι ἤτην ςοπίξεστας, [{5. “οὐ. αὐτιάζω μῇν Ὁ ὄθαόντα, 
οδιυιίαιπ οαγηὶς ἱπιιάεπτι, Ηεὲο ἃ. αὐτιείζω ἃ αῥαξζίων ςρατὸν, Ατα-- 

Ῥαπι ςορίϊς οἰσαϊαιω ςονΙἀςπγτϑς 0. τ. αὐτιαίζει ἐς πέλαγος, τὰ ρο- 
ἴασις οδυΐαιι σουςςηάίτ. αὐτιάζω,ρτεςοτ, σορινοὶς, τη Αἴᾶςς κὸ σ᾽ 
αἰτιάζω τρὸς τ᾿ ἐφες-ίου δεὺς, ὅς. τε οδίξοτο ρεῖ Ἰοῦς αι ἔα ΠΉ ΠΑγθ. 
αὐτιαΐζειν. ἐπωναᾷν,σιωτυ χεῖν,ἐναντιοδῶς μυχωρά ὃ. "πολεμεῖν, ἱκατέ- 
υεινημεταβαίλλειν, 

Αἰντίαιον τὸ ἐγαντῖον ὠλλιλων, τ᾿ ἢ. 

Αἰτιάνειρα, νίτα σΟ, ἔσαν δρΘ-, ΑπιαΖοπατη ορίτποτοη. Ηοπιετ. δ. 
γνῆλϑον ἐμαζόνες αὐτιάνειραι, τὰ δἰξ 9 νἱταᾳίπος,, ππαίσιϊ δι δ. ]τγῖ- 
(ες. αἱ ἴσαι χτ᾿ διυΐαμιν αἱ δράσιν ν καὶ αἱ ἐναντι ἐυῆναι αἰδιράσιν, οἷξ οὗ πο- 
λεμιχαὶ, αἰιάξητος ςοητγα γῖτος ΒΟ ]ατε : φμἀέταμο νἱγὶς σοηςιΓ- 
τοῖς γιγσονἀϊχίτ ΨΊγσΙ]. 

Αντιαξαν, ογὰ Αὐτγαὶ!ς ποθ ὶς ἰσηοτα,, Οἴςοτγο ἴῃ Τυήζι]. αυοῖξ, 
Αὐτιάομαι, ἀἀπιοτίοτ, ΑΡΟΙ]Οη. ΠΌτο ρτΐπιο Ατροπ.κ εἰ ϑεὸν ἀντιόω- 

πο, ὃς 11.2.ὑστίσεται αὐτια αι, ρτο σοητγὰ τοπέσγε δὲ ρυσπατο: 1- 
τ6Π1 ζοη ἘΠ ΠΟΥ. 

Ανπίας, εξ ὄγκος σκιῤῥώφης “ὉΠ παρεῶϑ μίων (ντ ̓ παυῖτ .Ὲ σίηοτα "5.3. 
τά εἴ τισοσ ἄσγας το ]]αγαπν, Τάσαν Πὗτο ἴεχῖο » ΤΌΠΠΠ Ια 
{ἀργὰ πηοάιιπὶ δάλιξξα: », γογαηάὶ ἰριγαη ἀΐσι!ς πιξάτας αἰτγιηΐς - 
εἰς ἰηῇάεητες, αὐπιάδες νοςίτατα ἴμητ : ἢς ἀϊέϊα ἰθητ » ιοέ ν- 
«τίηαυς ΠΡῚ πα !σοτ ΟρρΡοπαθτιγν ἐς Ἡϊς νίἀς (ε!!απὶ }10.7.1- 
τεπὶ Αντίας,, μη Ἰοτίςιις ἀς ιο πιοπιίπίς ΡΙάταγο Β. ἐς ἔοστῖς. Α- 
Ἰεχαηάν. 

ΑἸντιαχέω, κιἥσω,τεςἰλπηο,Γοητγδάϊςο,  οηη. 
Αντιβαίνω, το ἶἴο» τειτοςςο, οοβοντοςυίο; τορῦσηο, γοπίϊο, ντ 

οἰπὶ ΠΟΠΊΟ τπηρυ  ς ταπηοη γε ΓΤῸΓ.» «οπιτὰ τοηάο᾽, Οσσιττο, 
οὔδυΐαπι ὁο, Ὀάτίιο. 4]οχαπα. Αρῆτο Δ. αὐτιβαίνονται τεῦ ποιοίιυτι,ασ 
φοητὶ τοίτεητίδ, δὲ δεσιγτγοητία. αὐτο βίαι Φρὲς δημοκοι τίαν ΤΈΡΕΝ 
ὅπατο ἀςπτοογατίφε. ΡΙατιη ΠΥ ουγΘῸ αν τι βαίνειν, αἰϑίσαίϑι, ἀντία 
γεῖν͵ αὐτερείδ εἰν. ᾿ ν Ἕ, 

«Αντιβάλανίθ΄, «ρα ]1,5΄ κιχὴς ΝΕ] γε ἀρὰ ἨοΙγεδ. δὲ Ν ατίπ. (ττι δι τοτ 

κικκὶς» δζ ἀρυὰ [ἱοίς, κυκίς, ᾿ 

Ανπιξάγλομα, ἰα παι ἢ πλ 1] ]ς ἔα πὶ αι} 15. 3 

Αττιζανιό μῆνα, Ζαιιαἰϊα: τὰ οἴζιςυαῖος γἶτος μιαθεπεῖαν ἃς αὐ τεῦεπ- 

τίοιος πηφαϊοὶ ἀισαης Οὐ] ρτὸ ηυο, γε Μάγος! αἰτ,Ἱνδ.3, τος, 

{υςςεἄληξα. ἜΝ 

Αὐτιβάνλω τορασπο,ςοπίετοντοϊ υξτοτ,τοαλίττο, οχ ἀδαοτίο ταὶ βῖ- 
Ρ 



170 ἊΝ 
[πα ἰδουιΐοτν δον. τ. δ μ. 110.2. ἀντιζώνων τὸ ἐλάσωμα »(ξσπηι 
τερυζδως οἰλάεηι, 0. Επιάλρεῖ 24 αὐτιβαγλετε λόγια «Ὡρὸς ἀλλή- 
λοις , Πουξογείς (Ὀγπηοηες ἵπῖογ νὸν . αὐτηβάλλειν εἷξ ἐναντίας βάν φνν 
αὐτιτι ϑέναι. 

Ανπιβαάλμοις Ηείγ εἰν. αἤξεττ Ῥίο αὐτιφρύφοις. 
Αἰντιβωρνικὴ,ἀϊοίταγ δυτίογς Η οἰ οἷν. οαπΠ14,}59} κόίσσια, 
Αντιβασιλεῖς οἷ, ἱπτεττα ρας. 

Αὐντίξασις γ»",σΟπ οι Γ ἃς» ΟσὨτγαγ πὶ ἱζο το 
Αἰντιζατικὰς, ὁ ΟΠ. 

Αντιξατος, Γερασα!απν ἸΔῃ115:. 

Αντιζία,αἀπειίμπι, οἷ ἐγαντίαξ, 
Αὐυτεβιαζομα). τε] αζζογ. 

Αντιβίίω ςουτγὰ δάιιοτθ.]οςί. ΠῚ. ἃ. ἐρεζευῆναι βασιλῆϊ ἐντιβίω, ἰά 
οἱὲ εἷξ ἐγαγτίμς, Ὀὶοίτιτ ὃς αὐτίβιον. 

Αὐτίβι(θ-,κ, ὁ καὶ κα σου τγαγιςναἀποτγίαγ αν ἹΟἸσητας, οἵ ί 5, ηἸση σας. 
1Π1Δ ἡ. εἰ αἰπιβίοισε μαχεοσἀμῆνοι ἐπέεσσιν, Ἰὰ εἰϊ, ἐναντίοις, δ᾽ ὅδε «-ασια-- 

«ἰκοῖς λόγοις " ἀγπίβιον μαχέσαϑτ, 1. ἐγωντίας ςουττὰ. 

Αἰνντιβλαπῆω͵ ν᾽ οἰῆιπι αἀο,αςειῖτας ἰασάο. 
Αντιβλέπω,καἰρί ςἰδητειν τοίρίςἰονοδταςξοτ, ιιοτς οςυ]ς ἱητιιθοΥ. 

ἀντιβλέπῶ σοι γεῖ σε. ριΔῸ «ἐν πο αλεειὶ ἀντιβλέπειν τ φωτὶ, σοη- 
τγὰ Ἰα πλεῖ αἰρίςετγα. 

Αντίβλεψις ες, ἡ γάγαβλεμμανΧ ἐπορίιοηι 
Αντιβούω ςοιζγα οἰαπιοτοπ εἀο, οἰ αππαηάο τοίροπάρο»νοὶ νἱ οἰ ΠῚ πὶ 
οἰαπτο ἴσο τη τες σπΊο. 

Αὐτιβουϑ ιν] ς {Πππ| ργαιϊ ἀΐιπι ργαίϊο. ᾿ 
Αντίβοιον,αρυὰ ΘΟΡΠ.1.ἐσύβοιον, να] αἰντὶ βοὸς κοιϑειγιαζομῆνον. 

Αντιβολέω, ἤσω, αν "κα αίο,ογο, αρρὶιςο, οὐπὶ ἀοςιῃ. ΑὙΠορἢ. 
νεῷ. εἰντιβολώ σε,ἰὰ εἴ οὕᾳκαλώ [το ῖπὶ σὰ ρε ἴῸ ὃς ἀσστοάίοτνε- 
πἰτ. Ηοιμοτ. τἀ. δ) μεοίχυς ἀντιβολῆσαι, Ἰά εἴξ, μετειο εἰν,τογοϊα 
ῬιφΊτο. ἼτοπῈ ϑοοάτγοισιωαντοέω ἕαταντάω ν» ἴλλτιιο. ΑΡΟ]]Οη. 2. 
αντιβόλησαν ἀλλύλοις. ἃ μολών σα πὶ Ργαροιειοης, δὲ μι τὴ βὶ πιατατο, 
«ντιβολώ, Η εἴϊο(. χέμον ἀντιβολῆσαμνινρτίας σαροίϊετς , ὄταν χ εἶν, 
μετα, εἶν, [πιροι οἐξα τη ἰωσιζόλοιω. Δα ρ]1οῚ Διισπγεῦτο. ἀὐσιζολῆ - 

σα)σμυαντῆσαι ἀπαντὴῆσαιιμετας εἶν ἀγτίω τὰς ὄψεις βάλλειν, ἤπαυ- 
χαῖν, ἱκετεῦῖσαι δυσωπεῖνγαϑοκ κοι εἰν μετα βαίλλειν 

-λυτιβολὴ οςουτίις, σου ἢ! ξξας 7 ΟΠ ]ατιο. ἀντιβολὰ, ἀριά ΡΊλτο γόμ ί. 
ΡΙΟ ἀντικορφββολ ἡ, 1. ςοπραγατίο ἴῃ πο πη πάη 9 δὲ ἀεσηληάο πιὰ 
δ ζγατα,ο !ἀτιο οτίαπΊ Ἔχε πηρ τί απ, ϑιγαθ. 11. ἱτ. 

Αντιβολὴρ. ΓΑσου δας εἰν φρωτὰρ μικρὸς τείτς Η εἴγοΒ. 
Αἰντιξύλησις τως ἀρ] Ισατ᾽ ον Δα ποττατιονἀερτγοςατίο. ΡΙατιΐη Αροΐοσ. 

πδεὰ πὸ οἴκτου κὶ ἀγαιξολήσεως. 

Αντιβολία., ας, ἐγ ςοπιρίοτατῖο,, οδτείζατίο δέησις, αὐρακλησις, ἱκεσία. 
Εἰἠταιὼ. 

Αντιξρρυτάω, ΟὨτΓΔ ἴο ΛονΓετοπον Δ}. ουπν ἀλτίιο, [-αςίδπις. 
ΑἸντιγέγωνε,ῖ ΘΟ παῖ, Πρ. ΕΡῚΡ.ΔὉ ἀντεγεγωνέω. Ξ 
Αντιγβοεαλυγέω,ὰ ἀμπιογίο Ριοφοηίςμη τεςςηίξο,ιη τορεῖςηάᾶ ρτοσο- 
ἢ Οσσιροτ.. , δύνι,, - 

Αντιγγύηςν τὶ ργορυίμπη εἰξ ἀρ ἀὙ Πεοοτίτιιπη. ἀντιγήδης ὁ πελλίωαϊος, 
Αὔτισεηος ΡΒ ε] ]ςησις,ἀς 4υο Ρ  υτ.ἀς ἔογι. ΑἸεχαηάγι. 

Αἰντιγγυϊδει(Θ- τρόπος, {ἰς ἀϊςίτυτ ψυϊάαπη ξοηποξητιις τυῆῖςας ) ἀριά 

Ρ)υτνς αχυϊοα. 
Αὐτιγηρρτρὐφώ, ἰἄετη αποά ἀντίπῳιαργώ,4ς 4ιο ἸηξτανΒυ Δ. ΟΟΙππη. ἀν- 

τιγηρρτρυφεῖν ἃ πατέρα. 
Αντιγνωμανίω, μι. ἥσω, π᾿ ἡχφς γ ζοητγὰ ΟΡΙ ΠΟΥ» ςοηττὰ ἄϊςο » Βιιάσηιις 

Οὐοτηπηςητ. 
Αντιγνώμων 41 σσΏΓΓΑΓΙαΣ εἴτ ξπτεητῖὶς σα ορίπΙοπίς. 

Αντιγόνα͵ Ἀατίρσοηα, Ρ. Παρὰ πηεγοτγίχΡ Ἰυτ ἀς ἔοτ. ΑἸεχ.- ᾿ 
Αντιγόνιον, τῆ ογς Ηςἰγομίο, πογθα ποπηςὴ εἰϊ δὲ βοτΙβ5. ἐντιγόνιθν 

νογὸ,ποιηςο ογας θ0 11 ὃς ἰαέδις το ΠΠογατ!} τη [40 ταίατῖο. Ἐτ ἀν- 
σίγονον,αχρκία.Ἐτ ἀντιγόνοιαι,ν ε] ἀντιγήγνοιαι νΥἵ μαῦες δι14. ςυγ- 

τὰς τοῖα, οοτνεχ Η οἴ, αὔτυγρς χνόαι. 
Αἰντιγρονὴς ,ἱερᾳὶ γαϊὰ τις ἀϑίωῃσι,ἰητοῦρτος Βεπιοδῆ. 

Αἰντίγρυθ., κα, ὁ Ὀςαςἢςας εἴης πιαΠ τί. 
Αὐτίχραμρμκιςοπττατία ἀςίοτιρτιο, οπιγαγίὰ Πτογα. ἰ ων 
Αντιγραφεῶς Πατεάϊτατοπη δἀίγς ναὶ {61 γοηἀϊ σατο, αντιπριέμῶχ χλή - 

ἐον, γοὶ ςοῃτγατίαπη δοσαἀτίοπεπι ἱπήϊιτιιεγξ., αυτιχοτηγρρείν. 
νηάς ἀντιγφαφὴ, σοπιγατία ἀοοιἈτῖο » δς ματοάιτατὶς γεηάιςαιίο. 
ῬΟΙΙχ 11.8.αντιγφαφεὶ ὅταν τὶς κρεγομόν Θ- ἀντίκατηγθρ» δία, εοάςπι 

ἁὐτβοτς ἀϊςεθατατ, ὅ75 ΤῊ χτ᾽ γγύΘ- ἀἰμφισβητοιι των. αἷς δὲ ἀἰσυη- 
τιιγ τοίξ πγοι 4» ὅ( νττϊαἴαις ράττις Ῥγαίτιτα πὶ τα αγᾶηαα ΠῚ ἴῃ τς 
ςοητιγουοτία, ἀ εἰ ἀντωμοσία: ΑρΡιὰ Ὠεπιοίξ. ργο σογοηα: δ ΗΥ - 

ἐγ ἃ. Ρ] του η Αροΐοσ. ; 
ἘΣ ΞΙ ἐσρμρρνς δΩὶ Ἰᾷ πνιηοτὶς οἷς ἀεἰςσάταπη, γε οδίεγς 

τετ ρεσμη!: 4), 4 τη ἴῃ ΨΙία πὶ ρτ οἰ ρὶς ςοΠ]ορεγαης οοαξζοτος: 
πος πυης Ἀ ἐζορτοτΓῶς Ρατειςσυΐαζες νοξλητ. Οτῶςις ὑτοδέκτάι ἀϊ- 

σπηταγ : ἢος Απτὶ σταρμαζῖος Ρρε]]υἷς ροϊαπτωας, ΟἸοοτο μὸς 

᾿ 

εὐποάος ἀρρο!]ατιργο ἰεφε Αρταγία σοητγα Ἀυ]]ὰπι,δὲ ἀς γεάῖσιν ἢ 
1ὰο. Ὁ 1110 ξοπεγεγοίϊοηνς γοσαητ. Ετ ἀντίγραφα ἀ!ςεβθδηταγ ξογα πὶ 
Ἴστιρσα, συιαῇ σοηττὰ [πεῖρτα, Βιυιά.ἴη Αὐηοτ,δυ ά. δνσιγζαφειὲν ς 
καάϑις"ά μϑυ Ὁ γ3) κ᾽ κατα βαλλόντων τινεὶ τὰ πύλει χρήματα. ὡς αὐτάς 

Ἡ ἀφεῶϊ αὐταὶ, ςτς Ὀεοιποίϊμοπες τη Οτατ. σοητγὰ Απάτοτιοῃ. Ἐτ 
“Εἰεβιονρτο Οτεῖρῆ ἄμ δατε πὶ ετιιγ δὲ Δ διοικήσεοις ὁ ἢ ὁ (ἐς 

λῦριςοηΐα!ς ΡΟ ]αςςτὴ Π10.8. 

Ἂ ΑΝ 
Αντιγραφὴ ἀντιλογία, είς τῖρτα πη, γος ρτῖον σΟ ΠῚ ΊΘΉΓΑΡ ΠσγΟοπῖγο- 

ἀοτιιαν σουτγαγία ἀσσυίατογίσιι ἀς ἔςηῇο, ὁμολογία, ΒΙοηλΠϊο. Α- 
τη τορ μα νεφ. βελομήμοις ἀγακοινοδῶναί τε καὶ ἐς χόγο ἐλϑεῖν φράγμα- 
τα κἀγτιγραφαξ, 1 εἴτ, ἐς τοδις ὃς σοῃτγοιιογ 15 σον πηι ξατο, ὃς 
ἴῃ φοΠ]ο αταπὶ να πίτο:ν ] Τητςτργας,, ἐντιγραφας ἐικαίλοικυ ταὶς δήκας 
πάσας δια τοὺς ἀντιϑέσεις κἰ λύσεις ΠΟ σηηφερφυῆμων [το τη ἀγτωμοσία, 
δριι Ρ]λτ, Ια ΑρΟΪΟ τὴ τειύτα κἡ δεορόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ ας ἸΏΓΔμ, 
ἀο αβίγηλαθο τη ἀεξξπῆοης ἴδιαι ἀεραϊίοηε: 40α: γογθα ἰθης σοὶ 
ϑοοζόζις. 

Αντίγραφον «γτὸ,ΟΧΟΙΡΙἍτ, γα ογ  Βι ΠΠῚ,ΕΧΕΠΊΡΙιμ1). 5 ποῆπις ΤΉςο- 
Ρ νο.κὴ τοῖς παυχυγφαφοις τὼ ἀγτίτυσα δου αἱ “ΠΟ ἀντιγροίφων ἐπίταξᾳ 
νυΐρο εορὲό. 

Αντίγραφθ᾽, ὁ καὶ ἡ, ἃ σοητγάγιο (Ἐγίρτιις, τγαη(ςγίρτιις, ἀείςείρτυς, εχ 
Ἐχοιηρίδτι [ογίρτιις, ἀντίγραφί. ςήλη, Ὠεπγ ΟΙΉ.ἰ. (ζείρτυπι ςοπ- 
τίηεης. Γἀαπη, ὃ ςη λὴς το ἀντίγραφα, εἰι{ἀς πὶ ἘΧΕΠΊΡΙΙ. 

Αντιγραφω, μγψὦ αι φα,τείςιΠϑογἀεξιυὸ σοπιςπῖο 1 ἱπά!ϊςϊο. 
Αἰντιδδκνω, τεπχογάεονν οἰ τη πιογάςο. ἰ 
Αντίδειπγίθ-, αἱ ἰη ςαππᾷ ἰοοο «Ἰτοτιτι5» 4] ἱπιιίτατιις πο ψεπίτ, Π- 

Βοιταγςοοηας γί ςαγίας. ὰ 
Ανσιδεξίοομαι ν γι Φ ΠΠπ| ἀπχϊ σὲ Ἔχε ρίο,, γἱουῆϊπη ἀσχιγας Ρογγῖσο, 

ΧοΌΟΡΗ. ὸ ἅ 
Αἰτέδετον,κ, τὸ σοπτεητίο. 

Αντι δέχομαι, το ρίο γὶ Ι Πϊπι. ᾿ 
Αντιδιαβώνω,ςοηττα νο] λάπιετίις αἰ ας ΠῚ τγδι! οἷο, Χοπορθοη ἱπὸ 

Αφοῇ]. Ἢ 
Αἰντι διαιρέομιαι,οὐμα ἀ ΠἘϊη στο, ΑΥ Δ 4. ὀὐτεμερίζομω!. 
Αἰντιδιαίρεσις, ἀπ ετία ἀϊα μον» ἰςη. δά Θἰδας. » 
Αντιδιαρέω, Ἔχ Τρροῖτο ἀϊυϊάο, 'π ἀϊπῆοπε ΟρΡροπο. ὀὐτιδεηγημῆμα, Ε, 

τῷ γγύει, σεποτατίπι ἀπξιπέξα ἴῃ ορροιτιιπι. Νάζαπ. εἰ πρὸς ἐκᾶτ ὦ ἢ 
γον ὀῤτι δεν γήτο τὸ, μόνον φ'ληδαν ὃν, 1 εἰς, ἢ 1111 εχ άυςτίο τοίροη- 
ἀεγος Πὰν (τς οτ;Ο πὶ νθαπη. ὀὐτιδεαιρεῖ ται ταῦ μέλλοντι, εχ ἀπ᾿ 
Βοτγίο τείροπάετ ἔιευτο, ἸΝάζαη. Ἶ 

Αἰντιδεοίκονίθ-, νὶ οἰ [πὰ ἰογα της, δῖγαρο. ' 
Αντιδιαλλαηδυῆνοι, γατίδυτος » Ρεγπγμιζδητες. Αὐτιδαλλάηηω, ςοπιτὰ, 

Ῥεγγη το, ΠΟΙΌΣ ΓΑΓΠΙ ΠῚ ΠηΟτ1Π1 ΠΊμτΟ. ν᾽ 

Αἰντιδιαπλέκω,ΓΟὨϊΓα ἰπυο] 1 το ρίιοο, ΟρΡΟπο, γςοϊδπηο,οθτεκο, 
ὅς σοπηπγί αἱ ίζος αιιοά γερο ἀθ4Π1. ' 

Αντιδιαπλοκη, τς Ρ] ςτίο Ν᾽ ]ρ. 
Αὐτιδιας ἔλλομαι ΟρΡΡοποτ, ἀπ τίησιοτ, χωρφίζομαι, αὐτιβάλιω, ἢ 
Αἰντιδιας ἔγλω σοητγὰ ἀπξίησιιο. [απ Ω. πηατεγτ. ὀρ τιδιαςίλλων ἑαυτὸν δὺ 

ὧν τοῖς μεὴ ὅσο [Σἰ ρίμιπι 4ιι: εἴτ, 1ἰς 4ιιας πο (μητ ἀμίησιεης, δος 
«ἰντιδιας ἔλλαςαι 1. ἐγτιδεΐφησι, χωρίζετειιγοἰγτηβαλλει. υ 

Αἰγτιδιας"ολ ἀ!ςτί πε η, 4} γεηγια, ΑἸοχ. Αρμτοά ἀἰίπέείο, , 
Αὐτιδίδωμι μιώσω,πο κοι» ΤΕτΓΙ ΡῈ} » ΓΟΕΓΠΌΠΟΓΟΥ ἡ τορεηάο, οτίταο,, 

τεάάο,τείεγο, πα α πῚ ἀοποιγεάθῃο, Ποτατ. Ρ] τατος. ὀὐτιδν-ς 
δόντες δ ἔλεον τὰ ἐλέν, πγατα ὃ πηϊίδγαητος, αὐτιδοϑεῖσοι παρϑένκγνίτα 
5:15 Ιοςο ΟΡ] ατα, ΙΝ αζδη. αὐτιδίδωμι δέκίω, ἀο ροεπαβ. λύτρον ἑαυς 
τὸν δύτιδε δοιὰ ἡ μα, αἱ (δ Ῥτφτμπὶ ργο ποθ ὶς τοροηάιτ, Νά ζαηΖ. αὐτὶ 
τιδιδὸναι «τί λτη ετγᾶτ {πᾶς ξςι]ταῖος, ρογΠλμτᾶσ ον οι ΠῚ 1ἰς 4αἱ ΝΣ 

ηΐα Ραδ Το νης οδίγς, εοτιπι οςο 4111 ρδτ σδυ δ πη τοπατατο 
τὶς ἀταιις ἰηο ρίᾳ μας Πιρῖτς ἀοτγςξζλγεητ. ᾽ πᾶς αὐτήδοσις ἢςς ξι- 
εὐ]τάταιτι “οι πημτατίονϑαϊά. ᾿ 

Αντιδεκίω,Δἃ συ ίΔηγ οςςυτγονιμάϊςίο τὴς 8,ἴο, [τὶ της οὔΐετο, [{π|τ΄ 
Θιητι πῆς Ορρόηο, ξετταιηςη ςαρεο,αρσο φάἀιοετγίαγι α τη, αὐταν, ᾿ 
ρϑύω͵ ὀυτεξετάζομα,, αι πΊ δὰ εἰ ἀἰ σία. Βιι 4. ΟΟπαπι. αὐτὰ δοκεῖν, σοὺ 
δίκῃ αὐτι (αΐνειν. 

Αἰνπιδικία,ἀεξεηπο. 
Αντίδικος.κ, ὁ αἀπιετίατί ας σαι τς [1τῖς, Πτὶ σατοτνδξξοτ, σοι τοτ, 

ἐναγτίθ- ὀὐτίπαλθ- ἐχϑρος, ΜΑτιΒ.τΔρ.ς ζῶν δυνοάν τῷ ὀὐτιδύκῳ σὺν 
ταχνὶ εἰτὸ γε αὶ ἴπ στατιαπη δί τγαηῖσς σὰ ἁἀαοτίατιο. τ 

Αὐτιδικ ιν, κα τηγορών, ἡ ἐναντεύμν ΘΟ, ΑΓ ΠἸΟΡΒ. ὅπως Σποτρόξας α᾽ ἀέτέσ, 
δικωνγ δύχίων μένλὼν ὀφλήσειν; 

Αντιδογματίζω ςοηττατία ἀοσπιᾶτα ἱπτγοάθςο γο] τὰςοτ. 
Αἰντιδοκοιιύτες, οἱ, ΑΕ] ἔμ πὶ ςοπιγαγιῖς [ἐπι ητ 15. 
Αντιδοξα ζω, ν᾽ τη ργαάιοο ἃς ἰλυᾶο. ν 
ΑντίδοξιΘι,ςοπιγατῖς [ξξλα νὰ] ορὶ πιο ΩΪς. 

Αντι δοξών σοι ντεπεης τὰς νο]υηταζὶ. ἊΝ 
Αγτίδορρν,ε, τὸ, α(Ἑ συ τί σα! αἰτα: (δ᾽! οἴτιτ ὃς Θρροπίτας τεγσοτὶ δὲ. 
ΡΕΊ]ν ΕἸ ρεΠΠΠς ἐρίλ. πὶ ἘΡῚΡ.ν καῤνον χλώρῆς αὐτίδορρν λεπέδορ αν, 
τὸ τῷ δέρματος δέρμα. “ 

Αντίδοσις, εὡς ἡ τοτηηογατίο,, το ατίο πιεγίτογι πὶ» Οὐ Πε|}. ςΟπ715ς 
Ρευΐατίο πηπηετις, οἔῆςΙ) ρετηιατατῖο ὃς νἱοπτιάο,, τπατυᾶς 
ἰατσίτίο ἤιε ἀοηατίο. ἀντίδοσις ετας της Αιμεηῖς, ντ ἃ οἱαῖς ἃ" 
Ἰίφαῖς πιαποτὶ σαϊρίαπι ρα ]ιςῸ [πἰς Πιπηρτίδας πιπροηάο ἀςῖςτ' 
δηαῖυς εἴἶςε, ἀΐσραις τοιείτατε πὶ ἰυγυῖαι ξογταηάγαση εχουίβηςν, 
πυπηοτγὶς ξαηξξίοποιη τεσυΐαγος Ἰἰςογεῖ σαςαπαις ναοὶ ἵπ ςοπηΐσ 
τιῖς γε! 1181 δὰ ΕἰσαἸτατιιπη ρογαιατατίοηςιτι εὖ ργοιοςαγς φασὶ 
Ἅυ]4ς πὶ τες αὐτιδεδῦγαι πίω ἐσίαν ἀϊςεθατας Πιτις πεὶ δυτπογοι, 
δοίοπεπι κα δ ογανοτ τοϊζσταγ 1 οτατίοῦς πϑὲς φαίνεπατον" πονοῦν 
καγαϑεὶ γγύοιτο ἃ αὖ δικεις" αἱ ὠρώτον υδὸ ὑμῖν ἀ πασιν ἔπειτα ὃ) κ᾽ σόλων! 
γὠνομοϑετήσαῇ, ἃ «"εὶ “ αὐτι δόσεως γόμον οἱ μὴ γδ ξξδ ὶἀἰν σα φως διώ- 
φἰσε πὶ ωρωτον δεῖ ποιεῖν ἐξ δ τιδὲδ κότας ναὸ τὶ δεύτερονγκὶ α' ἄνα δοὺς 
ἐρεζῆς ἐκ εἦδ' ὅποι περ εΐλϑεν αὐ ἡ τέτα φα)νίπ'πὸυ τόλμρ. 

ἜΣ- “Φ 

Υ 

Αν τόσ. 



Ὰ Ν 
τὸ τοπιεάἑαπι,ζοπτροῖτιο οχ γαγίΐς πιο οἰηὶς παν ἀχτον 

φουῖγὰ νεησρα. Ροτίηο ἰθηατ ἃς {ἰ ἀϊςας»ΟΟητιλᾷατινπι. 
ἡ τος» χὐ ἡ γοοῦττγα το άίτιις, αι} ΠΟ τις» οΟ πηρςηίλυς » τοροη- 
Ρῖο αἰἴο ἀριιὰ ἸΝοημυμν. Πἱοἱςοτὶ ἀ.Π.3.ςαρ.2.9.. ὁ καρπὸς ὅτε 

᾿ χων δξὲν αὐτί οτος, ς πχςὴ ἰοι Βα ι!Ὧν νεποηότιπι Δἢ- 
ἰἀοταπι οἰξ,ἰά εκ, «φυεγίάτας νεηςηὶς, αἰ οἴτογ οὐ απ ναὶ αὐτίδοτος. 

᾿Αἰεχαηά, Ἀρμγοα Ρι δ] οι. νίτιἀς Τ ογίαςα, ὁ αὐτίδοτος ἐκ πλοίσων 
βυταινών σύγκειται" αἱ ἐρητιχαὶ αὐκίδοτοι,, ἀὐτί ἀοτι νγιηὰπὶ οἰξητος. 

᾿ αὐτί δετος χὶ αἰ τίδοτον » απτίἀοτυς ἃς αητὶ ἀοτα : της σηλτὶ ἡ Οςος 
᾿ Ζλτίαις νἰυγρατα, ΟΟἸ ἰὰς 11.1.4. Ηυΐας τορις δὐτιάοτας σα οδτὰ- 

ἘΠ ητὰ ναι; Μὶϊ Βεϊἀατίος νοοάταγ. Ὁ καθ}. 610. σ. Τγγᾶμηιις 
Ζωίρίςατας ἃ πιοάϊοο ίᾳο ἀατυπι ἢδὶ νεβοηιι ν τοῦτ εὐπλ. τ 
ἤσαν ἰᾷ ἀοά εἶς ἰς πεσαγοτ;σοστίῖτ αἰϊογαπι πιοάισιπλ, Πς φα- 
ἴσῃ εἰ νεηςηυπι ἀἰχίτ,ς ἐξ λητιἀοτθτι ἀατατιπι.᾽ 

δανγτερεηάοτς, Ευτὶρίά. 
τα σς, ἐγτεπυιπεγατὶο, : 

Ὡρέομαι, σοηττὰ ἰαγοίοτ, ν] ΟἹ ΠῚ ΩΣ ἀο,ςομηρεηΐο 5 το ΠΝ ΠΠΟΓΟΥ» 
τοροηάο. Ὰ 
δ φον,τὸ γε πιαπογαζίο, ἐντευεργέτημ ας, ςοπηροηίατίο. 

τίφολον,ντὸ τοτιιη ἀν πηοτογος, ς ονγίύλον, ἐς οαγαλώδες ἐν κύκλῳ, Ης ἔν. 
Ἰλ Θ., κι κἡ ἡ γαηναΐας, εϊοτγρας. : 

᾿ ῥιαἀιαστίας, ργορτιὲ οχ αἀμοτίο τείροηάςης, 
Κντίζυγα ἰσύζυγα, Η εἰν οἰ. 

Α Θ- ὁ αὐτίπαλϑ' λἀιετίτίις. 
Ἀντίϑεμοι ΡΓΟ αὐατίϑεμα,ορΡΟῦΟ, κου ξοτο, τορ οηἄο, ΓΕ ρου ΡγῸ ὃε- 

᾿ς μοβοιϑ. "01. Ἐρῖσ. ἀάτιθο θη ίτατ. 
᾿Αντίϑεθοιν, ὁ αἱ νοἰοτανάςις, Οχί παϊας, πασὶραταπάως ἀεονἀϊ πὰς, ἐπ 

᾿ς σύϑεϊθ;ἀγτιϑέκυ ἄλοχον ἰᾷ οδ ἐσίω κὶ ὁμοίεν τοῖς ϑεοῖς κοιτ᾽ αξετίω), 
ΑΙ Ϊφυαη 0 ἐναντίθ. τοῖς θεοῖς, ἀν Π ξ ἀν τίϑεον μνηφύρες τς ιαγ- 

; πιὰ». ἀντέϑεον δόγμα 1]. Οριηο ἴςο σοηεγατία. 
ϑεραπεύω, αυξιιο οδἰογιιο, γοάαπιο, ἴῃ οὐ!ογαδητία τείροηδεο, 

ΧοΒορθοη. 
ἰντιϑερμαίγω,ςοητγὰ σας λοϊογΑἸοχ,  ρμτοά. 

ϑέστον ἰογ θ.ναιος δέ ξαύϑιον, Ὀιοίς.].4.ς,228. 
τίϑεσις,εας, ἡ γςουτεητιογςουττ οι ογ,ορ οἰ τον οἷον τἰετο. κα - 

᾿ς μαλέξεώς ὅξι, καϑ' ἰω᾿ αὐπτιϑέασιν ἀλλήλοις ταὶ ἐναντία ἢ Χ7. μέρρε ἣ ἐ- 

ϑρόως δὶς Ποοι. ἐπ ὑπατμεπαις ἔστη ἀντίϑεσις οἰ ὰ οἵδ, αἰϊωμηρτι» 
4υλ]ίτας, σθηεῖς ἀεξεπΠουῖς, ἴῃ αι ξαξξιιην ρος ᾿πιρτοῦαδι- 

Ἰς,αἰὔαπιρεις ἐκτί ἴδοις αὐ  Πἰς τυ επγατ, ἱπηαῖς Ολ ητη].}16.7. 
ἢ ἀπιρτίο Ηετπλοριφη. αὐτίϑεσις λόγων » ἀιΓρατατίσπυ πὶ ρα σα» 
Ζιη.αὐτιλογία ἐρωώτησις. 

Αντιϑετιχαὶ σάσεις͵ ΕἸ ογπιους. αἰΤαπηρτίο ζατας. 
᾿γτίϑετον,ςουτγα ροίϊτιηι » (Δ αϊητ νεἰ ντ αυ!άα πὶ νοῦς ςουτεη- 
τἴο: ἤρωτα οἰδ, αι; Βτοῖϊ ἤηρο. ἤπσαϊις Θρροαυηταγ , ὃὲ φασι 

τ΄ φορτγαγίἰ5 ΟρρΟυηταγ σοητγατία,ν τη Ν Ίοἰς ρυ ἀοτοην ᾿σ᾽άο, τί - 
ο΄ χποζοπὶ διιάαςία : νεῖ ἢ Οἵπα Ὀἰη1ς» Ναπι τ οἴτεὶ ἱπσςεηι), νοίττι 

αΧ!Π} εἰξ νοὶ (σατοηείας (ξητεητιῖς. Γο πιϊθοτιγ ἴῃ σοποϊ Οὐ] σι. 
ον ἴασοατ ἴπ ἰπάϊεἰϊο: Βα οἐχ Ουΐητι!110.9.παρ.3.Α 401] Κ Θππινο- 

κατ Ορροίίτιπι εχ σοθτγαγῖης: τὸ ἐναντίον ν Ἡ ον ἢ, Παρ] οιτεῖ τ 
ἀπ ογαϊτιοῦς: πάῃ ναὶ ἀνέξτουςς ἱπτοτ ἔσιν εἰ ἀξ γηλατιῸ ὃς πορα- 

ἢ τἴο ορροπαμταγιντ,ρκοῦλλον γδ τιμώσιν αἱ πόλεις εἰὺ εἰδίκοις πλετοιώ- 
παφνὴ εθὺ δικαίοις τετομῆμοις: δι σὺ μδὺ ἔλαβες δώρχ, ἐγὼ 3. ὡκ ἔλαζον, 

᾿Ἀἰχοίϑετοφ,ο, ὁ κὶ αἰ, ουτγαγίας, Ορρ οἰϊτας, ἀιιοτίως. 
᾿ γτεϑέω ζοητγα σαγγοηῖο πη ζαγτο. 

Αἰὐτιϑλίζω, με ψα, αν φα, τορτίπιο, Αια. “οου, 
ΠΑ ντίϑρονθ., εχ ορροῖῖτο ἰςἀοης,αὐτικοιϑήυήνί δι, ὃ αἰτιποιμαίγων. 
Δντίϑρυθ. ἐχιὲ,νοχ (οὐ Ἱ σοητγατὶ) ἱΝ οπμπας: Γερο, ουττδάτξ:10, 

1|0.Ἐρίσταπηπ,. αὐτίϑροον τα ἐς νοτε Εεδις. 
γτιϑύρετρίδ- λίϑος [Δρὶς αι εἴτ Ιϑοο ὃς νῖςε οἴλι)νρυᾷ Ν σηπιηι. 

ρει δ νοὶ ἀῤτίϑυρον, τὸν ἀρὰ Γαςίαη. Ἰοοιις ρΟΙὉ Ἰαθιδπη, 
᾿ αἰπικρὺ ἡ ϑύρας" ἐς 3 τὸ αἰτίϑυρον » ἐχ ἁἀιοτίο ΟἹ} 7) τὸ αὐτίϑυ- 

εοννὃ τοσίοπς ἰδηα:. 
ἵντικα ϑέζομαι, αἰττϊἱδους (εάεο, ςοὐττὰ (ες ον, ΟΡ ροποτνοχ αάιιοτίο 
ἄτυς ἔμαν, ςαἴϊγα οχ φἀυοτίο Παρ εο. 

ὑντιχαϑεύδον ἀογπαῖο, ἐπ ει. Ἐριρ, αὐ τικοέϑευ δὲ πούλιν»ἴτο τ: πῦ ἀογηγῖ- 
᾿ αἰτ τε ον πη 2110. ' Ἶ 
Αγτικάϑυμαι,Εχ ἀἀιοτίο «οηῇϊ! ἀονὲ τεσίοπο ἰηῇ άεο » Γαδ ἰταοτ; ἴῃ 
Ἰοειιπι αἰτογίως, ἐναντιούγκαι ἴητογρτ. ΤΒαογἀιά. 
Αὐτιχαϑίζομα,, εχ Δἀπετίο σου δεο;οχ δάἀπδτίο ςαἱγα πιεῖοσ,, ὲ γοΖ 
σίοης ἔμπὶ ροῦτυ5, 
τιχαϑίσαμαι [δίς σοτ, θτοόσοτ, ἀσπισεταὶ Ισεο ἴεσος» αὐιιδτ- 

(τ. ἐντικαίϑις ἀνάνοι, αἱ ἴῃ ἰοσα τι ππογτιι τι} πη (ιοςεήδταπε, δ 
ἰσξεῖ, ει ἤτητ σοπτγατῖα: ξλξεϊοηΐς. ἀντιχαϑέςαντο,, εχ ἀδυοιίο ἃ-- 
εἰσ πὶ ἐπ τ τσεδ δῆς. καὶ ἀντικαϑέσαϑτοίς ορροπευς, νὰν τι ῶγ. αἰντι- 

᾿ χαϑίςχῶν (δ Ἀἴταςτε. Ατητοτς!... πἰεὶ ϑαυμοσ.ἀκουσμιοίτων. κφίτ᾽ 
᾿ ῥικαυτον δῇ εἴλχοις ἀντικοιϑι ςιανται τοιέτοις. 
Υ τικαϑές γε τερυ σοο, Ὁ Ὀἰδιτιο,Γεξαγοιο » ετῖσο, Α ὅτι. δοςι ἀν- 
ικοιϑάς- ἐμὴ πὶ πὸ ϑεαρσεῖν, αὐ Π ἀπ ςίδπι οΥῖρ,ο. ἰντιχατας ἄντες ταῖς 
γαυσὴ ἰὰ εἴτ, σλησια ζοντες οἰλλοήλοις διὰὼ τ πλούστως; ἴ, οθῖχὲ ςοηῇ- 

ἰσητος, ΤΉμον ἀ, ' 
τίχαινον Η εἰν οἢ ἐσύκαμνον, Π Πγ1}ς ὃί ρατ ποιὸ. ε 

ἐντὶ κακοῦ χωυὲς σιω ἀσταιτέϊς: ρατοςπνίὰ ἀς πὶς ἡ} ἴῃ σοπηπηιτατίο- 
πὸ υοπεβοίοτιπι , ρτο ἀστογουῖθης νυ πιμἰτὸ πιο οτα ρους. 

μ᾽ 

ᾳ 

᾿ ΑἸγεκοίϊ"γρεί 

- Α Ν᾿ 

δυἱἀ. 5) ΤΠ χωλ ἃ ἀντὶ κακων ἀαναιτοιωό των. 

Αὐτιχουλ ἕω, ἰ ν] οἰ ϊην τμιτο ἔς νοσο, [τα (Δρ.14. μη ποτε καὶ αὐτοί 
σε ἀπιχαλ ἔσωσ,ης αυαηθο ὃς ἰρηϊ το νἱ οιίαπ νοσεῖ. 

Αὐικαράγ"η Δ} πημη τ γος ρατ9 τα ἀἰοίτατ ααα κά κλυϊψαερις ἀἰςὶ γο- 
ολοζ οἰλυΐςι! ας, ροιτίπεῖ. Η εἰγςεΐι. 

Αἰ ικαίρδιονγε, τὸ ςοἠςαυἶτάς ροέϊοτῖς; αι; δὲ σφαγὴ ἀϊςίταν, τὸ υπο- 
καῤδιογ. ΡΟ Ωχ 1}}5.5.Ἀ δες σαυϊτατο πὶ ἐὰπῃ ροέζοτὶς » αὐ εἰς δά 
οἰλυϊςυ!λς,τγδάῖς Ὁ ΕἸ ογετο ἀἰςι διανέμων ἃ πιςἄιςις νοτὸ ἐν- 
Ἵικαῤδιον χὶ σφαγίω. 

Αὐτιχαταλαχ ὧν Ηςοἰγ ΟΕ. ο τὸ αὐτιλαχεῖν δίκίω, 
Αῇικαταρλαγὶ ἧς ἐγ ΘΟὨΛΠΟΓ οἰ γ)ο πυρτίονν η τ » Ποππιπγτάτίο. 
Αῇικαταλλαἥομα! οΟΠΊραγο, ΠΟ ογατ. ἀντὶ ϑυντῆ σώματος ὠϑθαΐγα τον δὅ- 

ζαν αδικατα)λάξαὥτιρτο πιοῖτὶ οσυοχίο σοτροῖς Θ᾽ογίηι σοην- 
Ράγαιε ᾿ῃγπΊοτταὶς ἢ}. [το ΠῈ ΠιογσΟ τ, δὲ συ πηπιιτο, οσηροηΐο, ἀγ- 
ἡικαταλλβομαι τί) λυ χω) αὐ ἦ κοινῆς σώϊηρίας. Ατΐϊος τᾶσιΜο- 

ταὶ 1.1. τὸ παῤ αὐτοῖς εἰδ)ικοταλλ απ εῶχ ὙΠ αϑρα τοῖς αἴλλοις; γε αὐ 

δριυιὰ ςο5 Πητ ν σοπγπιυτοηταγ οἰ"ο} 1}}πς αυας ἀρυἀ αἰτος, [ἀςπὶ 
ἰδ άοπι,, πάντες οἱ ἔλαῆον λαμβάνοντες ἀγλικα ταν ἀἥονται ἢ τιμίου), 

ὅς, οπγηες 41 πιΐηυ5 σαρίθητζ γ αἰ τς νίος υδηδίςαητατ καῖ πο- 
Βοτομηνᾶζς. ] ἄσηι [τὸ 2 ἀντιζαταν, ἀἥεται πὸ συμφέροντος καὶ ἐδονὰ, 
νοϊυριας σοπηπιοάο γοροηάιτυτ σι! σοπιρορίατυτ, αἰἤικαταῦλα- 
ξαιῶν 95 χρηκοτων τίω) αῤ χίω), δια. αὶ δτο ἱπηρογίαπι ραγαεες, 
Ἡροτοάϊαη.ἰι).2.Α1ΠἸαυαηάο Δἐἀιςέϊα ργαροϊιοης Οοτ ζω ἄλλν 
υδὸ ὠδενὸς τὸ ζιῳ ἀπικαταν αξαυΐϑοις, Ἐρϊέζετας » αὐ κωτελ ἀἼομα) 

τούτου ἀπάϑειαν, νΟἿο ῥτο ἰιος ἀπά οἰ οητίαίη. ἀν κοι ταὶ αἥομω ὅτε 
ΟὟ ἀνϑ' ἑτέρρυγ Ατἰΐζοτο!.8. ΕἸ Ἰς αἰ τἀ ρτὸ ΑἸἴο ςοπγηλατο, αἰγῖι- 
καταγλαπόμδυοι τὰ χρήματα αὮ ζῇν, νἱϊταπι ρεσιηΐα τοἀ᾽πησητῖος, 
ΜΜαςβαδφογιμι Πἶτο {ξοι πο. Ῥοπίτων αἰφυαηάο ρτὸ κατανάτ- 
τόμαι, Βυά, 

Αντικατανλο ἥω Ἰάογα. 

ΑΥλικα ταίχ σις, εως, οὐ ἀιέγα τεϊτοηῖο,. 
ΑΠικατατείνω, εχ αἀποτίο σοπηρατο,, ςοφιτὰ ςοπτεηάο, Ρίατο 1. ἀδ 

τορ. ανγικατατείναντες λέγω μὴν ἀυττ Ἀθ γὴν αὐδᾷ λόγον ) ογατίουςπι 
ςΟὨτγλγι πὶ εἰμς οτατίοῃι Οὔ ςητος , ςοιηρατατίοης αυλᾶλπη 
ΡΓοροῆτα ἀϊσαπλς, 

Αὐλικαϊηγορδι σα του ΠΟΥ. ᾿ 
ΑἸΠικοίϊηγορεῖ ῶις νἱοἰ πὶ ρτα ἀϊσασι. τα ἀϊ ςαῖὰ ἀϊοιιπτατ, νά; ποσοῦ 

τοητατ ςατῃ ἰ᾽ςέζο,ομ (ΟἿ ὃς ἴςπηρογ δ ατοητονι Ὀγοργαπι 
ἃς ἀἰ ξεγοητία. Αγηϊοτεῖες ᾿ῃ Ροίϊοτγ. Απαΐγτις, Οὐ γείρ ὅξιν ἐν τοῖς 
ἀνπικαϊν;ρ ρου μῆθδις οὗ Ὡρώτου καϊνγρρεῖται ἢ τελδυτειίε. ὃς τὼ αὐϊικα}»- 

γεορνώῖμα, ηυτε ἴητοτ ἔς ν]ο"Π πὴ τα ἴςλτι ἃς (δ᾽ ἐξεὶ νίσοιι οὗ- 
τίηςοτ; ἥἰια οὐαὶ τἰξιστέζοντα ὃς αὐις ἐφόντες ἀἰ σι τιῖς αὖ Αὐὐο- 
τεῖε ὃς ῬΏΠορΟμο. ἶ 

ἰα,πνυτὰα ἀοοιἈτονοροττατὶα ἀσοι το, τις δυο ἰμῆτ 
δοηοτα: Δτογηπγ, 410 {τ᾽ σατοτος ἰἄοαι στ πιο ᾿θιΠ θη 1Π-- 
τοπταητ: αἰ τογιπηνοιο ΔΓ Ππ4 ἄταὰς «ΠΤ 4. Νίοη ἀὈηϊηνς μυΐς σὸς 
πὰς οἵδ. οὐ αὐτέγελυμα ἀϊοίτατ. Βιυιάσηις ᾿πἼδη (του! ποῖα 
{ἰς αἀποτατίοηλθιις γοςγι πυϊπατ οης πη δ νοι ΡῈ ΠῈ ροτῆις, ἃ πὶ 
ζιατι ποὺ σομιιεγτίς ἐν] ικατηγοοίαν' αὐ κα τυγορίά" αι! ηλ Ἀρυά 1.4- 
τίηος αὐτῆοτας στ ηΐηατιο ἰϊοίτυτ, Ετ τα γι τοσγ πι  ἡατῖο 1π 5 

[οἱεης νοχ εἴτ ἀταις ἰπτατα : ξᾳαον ἰσίτην Οὐ τ] 4). τὰ Ἰῃ- 
τογργεῖδοτοηι ἰἰδτὸ ἱερτίπηο ἐάριτε ἕεγείο,, πιρτα δοσαίατ!ο, 
4ιαπη Οταῖοὶ ἀντικατηγρρίαν γοςδης, ποίξὶ μά ξπ σοιςοττα- 
{ΠΠΔ 1}. ὅζο, . 

Αἰντικαϊνγορώ;ρτσαοσάτις ἀοοιο.Ἐτ ἀἰντιχαῖνγο ἄν οτίλ πὴ ἀν τεγκαλεῖν 
κὶ ἀγταπιᾶ ὃ, ἀἰοίτατ,ιΐῃ ὃς ἀγιγράφεῶτ. 

ΑἸ κει μάνα ιετίοτ, Γαρι σηο, Ομ ἃ γᾶσοο, (απι «ἀιυοτῆις » ορροῦ- 
τοῖς, σΟΏτΓαΓΙ ΠΣ ΟΡΡΟΠΟΥ:ΟΗ ΩῚ ἀλτίαο τυησίτυτ. Αὐλΐτ. ἢη Ολίςσ. 
λέγεται 3 ταύτα ἐδικεῖῶς ἀνύλοις. Πτεπὶ σαὶ ἀσου ,ἀσοούςητε ρις- 
Ροΐηοης ῳρός. Ἰάςπι τ᾽ άςπΊν αὶ κατάφασις πορθᾳ πίω) ϑυτέφασιν ἀν- 
πίκειται " ἀσία τῇ δυριόατῃ αἰν]ικεινῆη,, ΑἸϊα ἐχ ἀἀποιίο Εαγορα ἢτα. 
Ατηΐζου, ΡΟ τ. 4. ο4.1.4.εἰντικεί μῆμον σῷ ἐν ταῖς πολιτείαις γνγνομῆόκ) ΟΡ - 
Ῥοίτιηι εἴας ἴσα ἐΐ αυοα τ τι τε δυίριιδ. 

Αἰν τικείοδνον, σουτγατῖυ πη, ΟΡ ρούμι; ρυξτηδηενντ ἐκ δια μέτρα εἰν - 
αικείμψμα, 

Αἰντικειήμως,ᾧ σουτγαγι ον, σοηιΓῚ ορροβτο ποσί; οσπιγὰ αι 1. 
Αἰγτικέλ δὶ, δος οἱ κὶ ἡνο αι 5» ἀπ οΥ [ας ΟΠ Π1Ι5. 
Αὐαικελάίω νἱο πὶ ἑαθεο.ἀντικελϑδομαι, ν᾽ οἸ ΠῚ πὶ Βθ εο δύ ᾿σθεοῦ. 
Αἰὐτικινέω,"ο γσο,ςοητγὰ πιοῦςο,] τατον «Ἐὶ ἀοργησίας »τοιιυαν τί ον 

ἀν τινε ὃς τῷ πέϑει., ἴ ἀταο τίη πι ςουτγατίο πιότιι ἁἰςέζυϊ πιὸ - 
6 τὶ, ᾽ 

Αἰντικεχρώμα,ν ἰςοὶ ἢ πὶ ντογ, λεροη. ἀγτικέλζάω, ὦ, ἔξιι ἀνπικίχενω γὶ- 

αἡἴιτα ςοπγηχοίο (ςα ντεμόμπν ργαῦεο. 
Αντικλάζω,τεδοο,τεοίληλο. Ευτ!Ρ. αὐτέκλαζεν χρανὴ καὶ πέτρ κισε, ΥΟΧ ῃ- 

χις τεροαίατ. ρ..- 
Αγτικὰ εἰαγας ἡ Δατιοἶϊα, νχου νλοῖτα;, ας ἀπο ηυρτίας ἃ δ γρίιο 

ςοπιρτοϊα ρεροῖς ΥἹνΠσον, Ρίατ ἴα ΡΤΟΒΙ. 
Αντικλείδης τοῖς, ἐς ιο ΡΊατ,Ἰη νῖτα ΑἸοσδηά. 
Αντίκλειδες,ἱ ἀξ: φιοΐᾷ δίκλειφες ἀρυά ΡΟ]]. : 

Αὐπίκλημιντὸν τ ΠῚΪΏ15 τοϊατιο. αἰτέγκλημαγαν τι τη θίά γ ΠΟποξετα- 

τα, ΟΣ τ], 
Ανσικλιῆς» ΑὨτεΙος,» [κτίριον ἀαϊάλην, φαοπὶ εἶτας ΡΙατατεῖνῃς ἐς 

Μυϊόα, 
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ΑΝ ΤΣ 

Αὐπκνή μίονγα, τὸ» Ρατε {τᾶ ορροίιτα 7 ΠΙΌΓΙ5 ψημο ΤΙ Ῥᾶγε ΔΏΓΟΓΙΟΓ, 
συ! ΟΡΡουίτυγ γαφραχνημία, απ 44 Π| σοητγὰ ἀραὶ ρί μας, ΡΟ] χ 1:5. 
ζ5.Ατἠταν αι ΡΙατονύτϊεσι γὸ ῳ φλώσι τ᾿ ὀμτικνήμια, 1ὰ εἴ, ἔτγδα- 
σαηῖ ογαγᾶ. 

Αἰντικολ ζω, Πρ] οἷο αἴπεῖο. ᾿ 
Αἰντικολώκεύω, ν ἰςϊΠην αἀαὶοτ αἴϊεηταπάο ρατ ράτὶ τεΐογο. 
Αντικομίζομαμι οροιτουταςρῖο. : ' 

Διυτικόντωσιςγεως, ἀγΓ ΟΡ Ἰὰς ὃς τοηῖχας 4] τ σοητο, ὀὐτέρεισις διοὶ “Ὦ 

κόντου 411 ἃζ σκίμπων ἀἰοἴτιτ, ΗΠ ρροοτ. 64]. σ]ο . 
Αἰντικοπη τοροτουις ΡΙτη.(ο}] σοηθιξξατιογ σου Βιόϊας, ΓΙ ςοτ. οο]- 

1πἴο, Ῥ.η]ο. 
Αὐτικόπηω τοιοταιιεονοσομτίο, ἰΠτοτιαΠΊΡΟ; Γερο γσατίο γε πτῖο ν τος 

ταη 40. ἀντι κόπῆᾳ νοτίον πγεΐμᾳ, βάτας ιτειοιις να ποπησατίας οο- 
ουτίδτ. 

Αὐντικορ ὕτομα, ςοἰ έζοτ. 

Αντικορυοσο μέμ(θ5,ἃ ργα πὶ (6 ςομράταηϑ: 
Αὐτικοσμέω,ν οι τ ΟΥΠΟ. 

Αὐγαίκρισις, ϑπόκρισις, Γεἰροιή1ο. 514. 
Αὐτίκρεσις τως, ἃ τες {πι5»8ς τορ᾿ Πὰς» ἰη.οσητγατίτι ΠᾺΡ αἴας. 
Αὐτικίϑω μι σω ποιοὶ, τα ριισηο πσαττο, ΓΟ οὔτις οβευάοι,ΟὈ το, το- 

εἰλμηοντοτογ]υςοφγορασπο, οβεηθο. ἐἀντεκεκράκει ,1. τρῳ γν ἀμί 
ἐπἰωπήκει ἀποβεβήκει, ὸ ἃ ἐςεϊγατί ς ξεος, Ὑ Βαογά. 1)επτοίὶῃ. 
ἂν τι πἰοὶ ς εἐφανε, ἀγτίκρεσέ τι, καὶ γίγονεν δῇ ὧν ἐ δειγπάρες ιν αἰχίνης ν Ἰὰ 

ἰδ, εσιαῖτ Ἰηςοπυπιοαὲ Αἰ ̓ φυ!ἀνᾶς ςοητιρις ημαἰς ποη ὁροττς- 
Ὀατιρταῖϊτο εἰ “ΞΕ ςΒ πες. 

Δυσικρὺ,σοητγὰ οἷ ἐγαγαίας κατέναντενεχ Δἀμοτίο, εχ ορροῆτο, ἃ τε- 
ϑιοης, ἀιιοτία5»ἴη εοηίρεέζα, διαῤῥηδύων, ρα] ἃ πη. αῆοὶ τὸ ἀὐπὶ κὺ τὸ 
χάρχ,δὐτίχαρα, αἰπιχειρὺ, ὃς Ροτ γποορεη ἀντικρὺ σοηιτ. αἰ! αιδη - 
ὧο τα ριτατ. 114 4.9᾽,,αλλεν ἕκτορος θυπικρυ γαδαοτίως ΗΠ εἐξοτγεην:α - 

Τιφυσηίο δια μπαξγδιε ὅλες, ραπίτας, Ἡ οσπηετ. 1 144.γ,αὐσικρὺ 2. πὐρῷ 
λαπαξίω δια μησε γι ἥσα" αἰτικρυὶ χίεγσοητγα ΟἸλΐα πη. ὅγη τί αὐτιχρὺ, 
τῇ δἀμιοτίῃ πη. κατ᾽ αὐτιχριὺ, ἃ τοστοης, Δητα Ος, ὁ κατ᾽ αὐτικρύγορρο- 
ταις, ὁ πέραν " αὐτικρὺ τ' συγκλήτου. ΡΓΟ ΟἰτῖΔ. 

ΑἼντικρις, δια ῤῥη ϑίω,φανερώς,ρ]αυ ὸ,οτὰ πη, ρα Δ πλγ,[ογὰ, οπτηϊὸ » ἐχ 
Ρτο ἢ, μαι ἀιθτὲ, ργοοι!ἀυδῖο. δεόλι,, «ὐαντελιῖς ἀὐαίκαν ἀλη- 
ϑώς, διαμπερὲς, ϑιὲ,σαφώς, “αἱ 4. δὲ αι θα 4 4π| ΡγΟ αὐτιχρύ, ἱ αστασ 
τις, φϑύν(Θ- αγαικριὲ τὸ τοιούτο, ΘΟ 42 τη (Οτη πο 56 !ρ. ὅ' σις ἀφεϑμὸς 
σιωδεσμίθ- ἄντικρις ἀ πάντων τ ὄγτων δε," εν ὸ, ἀντικρις κατοιςτας, ΕΧ 
αἄιοιίο ΠΔπῃς» ΡΊατασ ἢ ἴῃ ϑοίοπς. ἡ ἀκρὶς ἀφαίρεσις, πα: ξε τ ἃ 
]Ατίο, ΡΊαταγοῖ. ἴῃ Γγοαγρ. Πάςπι ἴῃ ΡογΙοΙο κρα τῖνίθ- δ᾽ ἄντικρις 
πολλακίωὐ αὐτίω εἴρηκε, Οτάτίπις σουττὰ ΡΟ] σε πὶ νο σας. ἄγτικρις 
ἡχίξ,οχ δάμοτίο (Ὁ11ς» Βα. 1 πςΐαη ὕβρις οἴγσικρις κὶ ἀπιμίαγηιδῃ- 
ἘΠῚᾺ σοηταπηε!ῖα ἰ ἀἸ δειι πιαμα. 

Αὐτικτώομαι ἐπγῸ ρεοιηαννο Αἰτετγίας ταὶ σοπηπημτατίοης σδρᾶτο. 
Αντικτερίζω,νἰονιτη ἰορε το. 
Αὐαίκτυπος,οὈϊτεερεης,Γοηϊτὰ (ϑηδης. Νοη. 1᾿ ἡσοῦς δ᾽ ἀἰπτέμειπῆο χέων 

ἀντίχτυπον ομφίω, 
ΑἸντικυμᾳίνομαι, νἀλδαπίως ἰλξτοτ, Βιά. 
Αὐντικυρίαφροτείξας. εἰξεσία, 
Αὐγτικύρικον. το, ς ΠΠς σοτα σον ογατγι πη, ὁ ἐλ έβορρς Π εἰ οἰ. 
Αἰντικύρω οἷο ἴῃ 4] ]Ἰημε πὰ. ) 
ΑἸὐσικύων, νι] ρα. ἀλώπηξ Πείγεδ. 
Αὐἰντελαβεις. αυαΐι5 ἔσατι" ὁ πορποξ ὦ πα ὁπλίτου ἀασίδὸς. 
Αὐτιλαβὴ,ὃς ἡ ατίλναρργεβοιηῖοιντ τα ἀϊσαπη,ὁ ἀντίλνψις, ΡγῸ Φ05 

ἄδην οὐίυπι λαβὴ ἀϊοίταν, ἀντιλα(ιωὴ ἔχει, φῦ οτ ιοὰ ργομοπάαζ, 
ΤΠυοΥ ἀἸ4 Οἴπως εν ὁπολιδϑ'αννοι κὶ μὴ ἔχοι ἀνπιλαβίω) αὶ χοὶρ ὅμηλα- 
βουΐῥηνντ πο μαθοατ πιᾶπας αι οα ἀρρτοβεηίυ πὶ τοττηθατ, ἴδ 1ὴ 
Ἰυδτιςο (ἸΪατυγ Γποΐαηας ἴα Ταπιοης, ἧς 5 χά. εἶ ὦ πλούτε, κὶ 
ἐλιϑδηρὸς κὶ δυσκάτεκτος κὶ διαφδυκτικὰς, ἐδεμίαν ἀνπικαξίωὶ παρεχο- 

μῆνίθ- βεζααν. Τταιπ]ατίο εἴ ἃ Ἰιέτατοτίδως. ν υἀε ἢτ ντ ρτο δ - 
Τὰ τερτεϊνεπίοηϊς ροπατιγ,ϑέ ργο ἐο ιιοὰ οἰζ,αγ σα πηδητα πὶ το- 
το οπάςηἀ] δὲ ςοητγαάιςεηά!. ΡΊατ ἡ Βμαάο, πολλας γδ τὰ λε- 
χϑέντα ἐτι ἔχει ὠαυλίας χα ἀντιλαξαὲ εἴτις μέλλει αὐταὶ ἱκανῶς διεξιέ-. 
γα). Αντιλαβαὶ «ρα ΤτασιςοΞ5λογιχαὶ ῥήσεις υξ ἡμις χων χεγϑ μῆνα! κτλ 
μικρόν. Εἰ εἰγοῖ. Εἷς ΗἹρροοτγ. ἴτας. ; ἐῶν ᾿ 

Αντιλαγχάνειν,ν οἰ πα ἰἰταπὶ ἰατοηάογς, αἕτοτὶ ἃς γ᾽ οτὶ φιαϊιο- 
ποπὴ τεξειγο, ηοά ποάϊς ᾿αΓ σου ὦ ἶτι γεςοηιθαιτο ψοζαης. ἄν- 
σιλαγχαίνειν αἰδφγραφαὶ, Π σπτοιτ. ἀρρε ας, ]ιοα Οἱςοτ, ἀρ οπαί 
Ροτοίϊατεπι ἀοτο. Τάτὺγ εη ΠῚ ν]οαΠ1πὶ το Ροτοίϊας ἐχοερτίο- 
Πφπὶ ἑπτοηάοπαὶ.ἀντιλαγχαίνειν δίκίω ρτουοοᾶτο 14 ἱπάϊοος, 40] 
αἔχοντες ἀϊσεσΔητατγγί δήχιις σοπτγοιογἤαπη ἀξηϊὸ ἀϊσερτατο, ντ 
Βοαϊε ἃ ρταπάίθυς δὲ ρταίς ες συτίας [απιπησ: ἀρρο αὐταῖς. Ἐπ 
4 ἀἴ045» το ογτίτὶ Ἰαἀ! οἴαπη. ΠΟ πιο ἢ τὴ Μειδία, οἰλλ  πέυ: μὴ 

οὖσαν ἀντιλαχ εἶν οἰξίω ἀυτῷ δύπου γ, κὶ πρὸς ἐμὲ τὸ τρᾷγμα καταςἡ- 
σαδι ὡρὸς ὅνπερ οἷξ αἰχ ἢ ἰῶ δίκη, Ατ ΠΙσεῖσατ ΠῚ Ἰὰ ἀϊολη πὰ τοίοιτι- 
τι (ξυτοηι!άπιηιυς ἀτιο τὶ Πι}11Π| εἴα, ὃς ̓τγί τᾶ πὴ ἀοξεπάοτοναιε- 
σύνησις [ἰτὸ πὶ ποροτίάπιαιις ἰηδίταοτς, φιόοιπὶ δὉ τηϊτῖο 
ἔπογας. 
Αὐτιλαζομῳ τοηθο, ἀγσιλαμβανομαι. 
Αὐπσιλάξυκμαμν ἐς! ριο, περ. τί δὶ [δὶ ̓  σοι καιρὸς ἀντιλάζυται ᾿ ἰὰ εἰ, 

αγτιλαμβάνεσαι,, αι! αὐτοτὴ οἱ- χαρὰ τἰδὶ οὐοαίῖο το μηροτς 
ζοπηποῴβατ, 

Αἰντικλίνω,οχ αἀὐποτίσ ἀππίον ΜηΙς αςνοοητγὰ πτς ἀξο]τηο ὅς ἀς !ςῖο, 1 -Αντιλαχτίζω, τοςα! εἶττο, Π οτα.ΡΙταγο  1η Οριιΐς, αὐρὲ ἐοργισίας, Κααςις Ι 
ἢ 

ΑΝ ο΄ 

σιφωὴ αὶ «ταικρατιας ἧς αὐιλακτίσωι Ὑ ἡμίονον ἀξιων, 

Αἰντιλαμμξάγομιαι» τα} Ϊ νοι γτοΟ, ἀρ ρ οΠοηἀο., τοτίποο » γοργομθπάο, τ 
σουτταά!ςο. ἀνιιποιοοδμιαι, ἰντέχορκαι.ῬΊαῖο α ἀς ΤΟΡΕΡ] μεταξὺ ἥδε Ὁ 
ἀνπιλαμβάνεῶχ «ἢ κύγον,πἰτο σάτα [ΦΓΠΊΟΩ ΠῚ ΞΟτΟΥΓΊΡατα, οἶντος 
λαμβάγεδι ἡ φιλοσοφίας, ῬΒΙ Οἱ ΟΡ ΐαπι νεπάϊοατς ἴδιι ςαρεῆξις. 
ΡΙατατς αὐτη ἑαυτῆς ἀντιλαμβανομῆνη τ᾿ ἀγαϑὸν ἐρίὰ {Πρ τιι5 τις, 
θοηο, ἄς ἀϊμιτίατι αι ουρίψιτατε, ἀγτιλαμβανομαι σοι, ἔλαιςο τοὶ τ ἴα, 
ἀτσαη το ατ, 1, Πιαὰ. ἐ, ἀντιλαμβάγομωι “ σωτηρίας, ἰαϊαιτεπη νἱπαὶ 
φατο, α]μτοι το σιρεγαιο:ἀντέλαμ βανδμῆνίθ. αἰγυπῆϊε,, ΖΈρνριμιπι ' 
ΤΟΟΙΡοΓΟ ςοηῃτεῃάεης, ἀντιλαμβόνγεδι ηἾἶσ᾽ ρᾳγμάτων ἐῤῥωήψως. Χοα. ἡ; 
πόρου. Ογτ]. μᾳ4.11}.2.ΡΙυτάγο τ Ρ οτος, ἀντιλαμζαγεται δ ἢ’ 
φραγμαίπων,α τας ζΔρο ]ςπάας ἰπουπηθίς, Ρ᾽ τατος Ἰη ἈοπλΪ οἷς ' 
ΡΓῸ σαρεῖϊο ὅς (Ὠ!οἰρίο, τὰ εἰδ, ὡσζομα!. ροίαϊτ Ὀοπι ἢ π. τὸ ἕως 
ὅθι χαιθὲς ἐντιλαμβανεῶν ἦν πρσγμάτων᾽" ἀντελάξετο παιδὲς,, (μίζο- 

ς. "" 

ΡΙῖ Ῥμεγα πη, οαΡ.1. Εσδῃ δ. Γα οανν 1 ἀντιλαζέῶγ, ρτορηὸ οἰ [μος 
ουγγθητῖς δὲ ΠΊΔΠ1ΠΊ ΡΟ ρο πεῖς ἰνσιλαμβάγεδη “ἴα ἀξϑιενουαθα ων, 
{α(οἱρ ες ἰηβτπιος, Αἴ. ροῖ.1.20. ἀντιλαμβαίνομαι τοῖς ἔυεργεσί τι 
ἀφ ϑοῃςβοοπτίαε ἤμπὴ ράτιῖσορς,, θοπεβοῦτια δἀτοτ,αραα Ροαὶ. 
Αροίϊισυτμη δοςιιατίμο. Ρ]υταις ἢ ἴῃ Ῥεγὶς!ς, ὐϑεησις χλ ποίϑος τύ, 5 

σληγίω) εἰντιλα μβανομῆρη “77 τρες-υγχανόνταν, (ξη(ὰς ρεττατ ατίοπο, ᾿ 
Δ τὰ αιιοὰ (ξ οἴζετι ἃς οσσμαγγίτ» [ὃ πτοιιοης. [ἀθη ἴῃ Ἑαδδίο. ἐν- ᾿" 
τιλαμβανουῆν θ- τίω πύλιν κὶ υτῶρ εἰδων ἐν τῇ καϑ᾽ ἑαυτὸν ὁρμωνήψῳ κὶ { 
βεζικότι, οἰτατογη "ἢ. τσ τ νοηἀἰ σδηΠἀ4ΠῚ δυο ἐπάάιηαιις, “ 
ἴς ςοηξογςις. Π]οίζοτ. "}5..4.04Ρ.7 6. ἐντιλα μβαγομαι πῇ ἀλγήματος» ὶ 
αἴπειοῦ ἀοίοις, οϊογεπι ξατίο. ἢ Ρ 3.4.9. Ἀςρ. ἀντελαμβάνοντο Ιν 
ϑεών ἀλλοτρίων, (Ἑςατί τ ἀςος ΑἸίεπος. ἀντιλαμβάνομε ετιαηῃ εἰὉὉὉ Ὁ 
ΠοττίρΊο ἃς γερο πεπήο,"ἰ δι δηλαμβάνομαι. ΡΊατο τη Οοτσ αν, [ 
5. τῷ υἰμδδ μι τὶ ὄντα δυκω ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ ἐντιλαμβανεῶχ κα ΠΟ {αὶ 
ἐλέγχειν ὅςο. δ ΡτῸ ἀεἸοέϊο ἅταμις σὰρίο ν» ρογίμαεο, Ρίατο 7π| 
ῬΙμκά ϑαυμας ὡς γάρ μου ὲ λόγς ζς ἀγτιλαμιβαίνεται γε καὶ αἰεὶ, πὸ 

αὐ μιογίαν τινα δῇ) ἡμδ( πίω) ψυχίωϊ. ἐντιλαμβάνεδχ ἀϊσιᾳητας ρἰαηταν, 
4011 δέϊις γδάιοιθιις τοσταπι, νεὶ απο ίοἱι ἰοςο [ήτο ηίτις 
ἀρργεβοπάσηι. ὙἨοορἈταίτας ΕΠ ποτ. Πσγο 4.ςρ.1. ἐὰν κα ἀντ 
τιλάβηται μὴ κἀρποφορέϊν, ὅς [ἰ ἀρρτεβεπάσείητ 5 τάπης {τοτῖ!ος 
εἴε. ' 

Αντιλαμβαω,ν οὶ ΠῚ πα ἀοςρ᾽ο, οὐτι  αΤα πιο, ἀρ  Γοοτ, Πα ρο ἀ-᾿ 
Ἰϊηυϊὰ ρτο τὸ σεῖϊα, Ασσυίατ, ἀντιλαβεῖν χάξιτα, στατίαπι ΓΟΟΙΡΕΓ . 
14 εἴ, Βεπεβοίαπι, 1η Ἐρίσταπιπη. ἸΝαζαηζοη,ἀντιλαβόντες πὸ 
κακίας πίω) ἡἰ δονίω), τη ΔΙ ἴτας ππεγοεά απ, νοϊπρτάτοτη ΔΟΟΙρι Ώτοϑ. 
ἀἰντιλαμβάνω,φ οηϊτίαο ᾿πηχῖς ΑἸεχ. Αρμγοά. "6.1. Ργο θαι. 3, 
ἀκολ ὡς ποιχυμέρες ἐρᾳ , βοάυιον πληγῆς αντιλαμβάτει, (δίας ἰζαπιςῦς 
Ρετοιρῖς δὲ διῖγῖτ. [ἄς πὶ ἴῃ γόος ρα! μα ετιΔ ΠῚ οι Πὶ Θεπίτίιο, 
αἴϑδιησις ἰντιλαμβανομῆμη πολλῆς ὁδιιύης,ᾳδως, [ξηΐας πλα!τα πὶ ἀοῖο το 
το ΡΕΓοΙριεης. ἀνσελαμβάγω,γ οἸμιη φοοὶρίο, γε ἀντιδωρφύμω νἱςς 
οἰτπι ἀοπο,τοροτχ ἐἰχίτ. 

Αἰὐτιλάματω,τερ!επάςο,ςουτγὰ ἰπςοο, Ρεγτίησο οουΐος. ἀντιλα πεν, 
Π Πα; ἀϊσιηταγ,(Ο] ερλα μα εἰν.  ": " 

Αντιλαοὶ, ρα ῃἷς ἐγαίξι]α ὃς ἔτορ πιζητα, τὰ Φ᾽ αὔπων κπλάσματά, ΕΤοίν εἶν δῚ 
Αἰντιλαχεῖν 3. δίκίμυ οεἰξιω ἴπαιτ ΡΟΙ]υχ 11|0.8. ὁ πότε τὴς μἱὴ «ταρων ἐν δὲ-΄ ᾿ ̓  

καςπνείῳ κατάκνου χϑεὶς καὶ μὴ ϑστακονων, ἐρήμίιυ ὄφλῃ" ἀντιια χεῖν δ΄ Ἢ 
ἐντὸς δυο μίιυων ὑπήρχεν " εἰ ὃ τούτω κοί πὸ ἐγεγραμιῆνον ὥρλ εν κἰς " 
ἄτιμος ἰωῶ Ν τὰς ἀντελαγχανειν, ὃς ἀγαίλνξις. " 

Αντιλέγω μιξω ας κα,οομτγαάίςο,αἰτοσγςοτ, ἰὰπὶ ἁἀιογίαγίεις, σοητγὰς 
ἁβιιπιο,αἀιοτίοτ,γοίροπέάςο,Γεἰροπάεπάο ορρσῃο, γε ξε!!ο, ἐν 
τογορο, Χοηορἢ τεὸς στο οὐδὲ ὧς ἀντικέγω. [το τ συτη ἄατιιο. [τὸ 
ἀσιηναἴχιω οἱμίω ἐγ τούτοις ἀντιλέγων» {τὶς τὰς ραάογος ςοητγαάὶ 
σοτε: Ασηϊορ ἢ, νεφ, ἀατίῃ ὃς ἀσουία, τοῖς νόμοις κὶ ταῖς δέχαις τὶν αὐτὶ 
αὐτιλτίξαι σορτγατία ᾿σρίθας ἀίςοτο. ΤἈΟΥ ἃ. ἐκ αὐπλέγω ἧς αὶ ποία 
πονηρρὶ βεξαίως τοὶ τρϑγματα εἴη, ποτ ποσοὸ 4θ1 ἐς τορος (τὰ ἐς, 
πῃ Ρότιο {1 . ἐξιι πη. ἄν τιλεγο κάμον σημεῖον » ΠΡ ΉιΙπὶ οὐ" σοπτγαδι εἴς, δ ππ 
τα Ὡς, Ευαη ΚΟ]. οαρ.2:. δὲ ςαρ.20, οἱ αὐτιλέγοντες αὐά ς-ασιν μὴ ἐν, ἡ δι 
481 ςουτιφά!οιης σὴ οἰ γοίαγγς ξξίοποιη, ἰὰ εἶτ, αὶ μοραῖι πον 

ν]]. πὶ οἿδο γοιπγγοξζιομεηι. ωρὸς μέ αὐ ϑεραπείαν εἰντέλε)ον » νηαῦν 
τοσιίδι! σι γατίοη δ ΠῚ εἰντιλέγομα! Οὐ ̓οαμοτ, τς 6 ]}ο. [ἢ Α εὶς σαρευς ἡπμὴ 
Υἱἶ τι πη. αὐρὰ αὐὸ γδ τὶ αἰῤέσεως ταύτυς ἥνως ἐν ἴξιν ηἡμῶν ὅτι παιταχοί ἀν ὅπιῳ; 

Ἵιλέγεται,1. αυοα εἰ νΒΊ4υε σσητγαάιςίταγ. ἡ  ὑχι 
Αὐϊίλεκτος, Οητγοιοτίνις, αἰμφίξολίΘ. οι αἰὐίλεκτος,ἰά εἴς, ἀναμφίβολ θη» ο ἵν: ' 

ΤΒυσγά!ά. ] ἤηρμη 
ἔπργις 

(πΐρῃ 
ΠΡ 
ἊΝ 
Π ̓  

"ἡ ἣν 

μὰ 

Αντιλεγόμϑνα οοπττοιοτίανἀς συϊδας ἰητοτ ράτῖος πη σομφαττΟρκος 
ῬΟΠΙΙΏΓΙΓ τοῖς ὁμολογνυ μῆμοις, ς πΊ ΟΙἘ, Ὧ 

Αἡίλεξις φρὸς ταὶ ἀατα δ] ώυδνα, τε!ρουΐϊο αὐ τα αὐ: (εἴς οἤεγιιης Ηρ το 
Ροοτ. ἢ ἰοὺ δὲ οι υμμοσιωης, δ." 

Αἰὐίληξις ἐγατ ἄρια Αἰ οηϊεηΐδς νο ατὶ παλινδοκί ἃ, Βαϊιπηο ἀϊ, αι, 
αιπίρίαηι ἴῃ ἐμ ἀἸοία τ) νοςατιις,ηοὴ τείροηάεγατ,αὰς ναά! πηοι]ς 
Ρτοτη ΜΠ ιη} ἀσίξγιισγατ,αιτ ΠΕ ΠῚ ΡΟΓ Ργςο ποτ ἰηοἰαππάτας, ας 
ΠΟΠΊΘἢ πο γείροηδοτγατ, γε πηοάϊςο ἀατηηαβθατιγ, γε πού ΐα βτι ΝΣ ὍΝ 
Οὐ ἐρἡμίω αἱλίσκεῶτ κ' α'λώναι ἀἰ αἴτυι» δὲ αἰρερῶτ. ΠΠυἱς Ροτιὸ εἶ ς ἀφ 
ςααία ἰαρίο,ἰηττα ἀτος αλςη ες ςεθᾶς ᾿μάϊονι πὶ ΠῚ] γοίοστισι ἴδτο ΠΣ 
σαηάυπν 4Ποην σϑυίὰ ἱρά ξγα ἴῃ ἀἸσατα βιογατ,] !οααΐπ τά τ ἢ δ 
οὐπῖὶς Δα) πάθτιτ,, απαηταπῚ ρΘοιΙ ἴα Πἀτη γηᾶπὶ 11 ἱπτο τ οηδο 
(μα αξξον ρετουάαπη σφηϊξοτατ» ἰὰ ἀ!ο σηηες ἐχ ἐὺ τόγηροῖς ἱπο 
τοῶι Ἰξηλςὶ ττίσατασα τταπἰἴς σφηζείνατης, 



Αν γον μα εἰρισπάσιη, αρείςοπάιιπι νὰ γογθσ, ἐττιλαμβάνω. 
ἐκντιλητδικὸςγαυλίϊ Πιορτίυιις δὲ ἀρργο μοι αι» ἈΔ ροτοιρ οι) 

ΠΠ Γ΄ δρτὺς,Γοπιργοϊιοη 8115, ΟἿςογ. 
δ Αὐτιλήπδων,οοὐς,δνἀςςηἱοτ,λάίατοτ » ἃς Ργορα σπατοσ » ὑππεραασιςῆς, 

᾿ βουνδός. ρτὸ 4Π400 αἰΐαπιὶ τοςὶρίςητε, αϑοὰ τὸ λαμβάνω, 
᾿ Αὐντίληψις, μων ΟΠΊΡΓ εποηβοιτεςςρτίονγςουροτατιο,, ΑἸΤᾺ: δί ἀντε- 

τ χαζὴ ἀϊςίτιτ,ἴτεπὶ οὐἱςξξῖο ἀϊρυαητῖς ον αἰτογο. τη ρογοο- 
Ῥτῖο δὲ ςοπιργοοιϊο, Οἱ ςοτ. δὲ φἄρτας.ΡΊΠ]Ο ἀο πγιηά, σωωερ- 
“δὲν ὀφϑαλμοῖς εἰς τίωὶ Δ ἐρα δ ἀντίρυνψμν, λὰ τος Πρ ξέξα  ]ος ἀρρτο- 
᾿πιεπάοηάας. “το πὶ ἀείςηῆο,αἀτιτοτίο πιναίζορτιο, δ ἀϊηγ,αἀ- 

᾿ χηΐηϊσα!α πν. πλεταρ Ὁ ςο φαΐ σσῃᾶτι αἰξοηάογο πηδηι}} μΟΥΓ - 
᾿ς σίτ, [το πιοδίζασυ Πυππι. ντέληψιν παρέχειν τοῖς πολεμίοις, ΡΙτατς ἢ. 
ΗΝ Τλοίξο, αηίῶς δά οαρίοπάυπι μοίτίδιις ἀατοι καθ εἰντίληψιν, αὐ - 
τ΄ ἰδ ἀυα! ἴτας, Οαΐυτι}.Π|Ὁ.γ.οαρίτε ς. Ιάοπὶ ΡΙατατο  ἰη 501ο- 

ποι πολλαὲ ἐντιλύψεις ἐχοῦϊες νόμοι, ςσος παι τος σσητγάγίος (δ πίας 
χοείρίξατες. ἀντίληψις ρτο ἀντιλα βὴ, ἃ εἰτοντ τα ἀϊςα την αρργειςη- 

οι Χοπορλνάς φοπιὰ σαι παν ὅπως τῷ ἀναβάτῃ ὡς ἀφϑονωτοί τὴν ἀν- 
πίλψις ἢ. ὃς ρτὸ οδίεξείοης ἀι!ρυταινἀϊ οὐπν αἰτογο : αι ὃς ἄντι- 
χογία καὶ ἔνστασις πὸ ἐλεγχοντος. ΡΙυτατ οἷν. «ἴδε ἐκλελουπότωη χξηξηρίων, 
παῦτα πολλείκις ἀνασκεψαδχ κχὶ υἱμᾶς αὐδᾳχαλώκ, ἐμαυτὸν, ὡς ἔχοντα 

᾿ς πολλαὲ ἀντιλήψεις χἱ ὑπονοίας τρὲς τθιυαντίον. ΡτΟ δα χη], ΒΔΠ)|. ὅη- 
βευσάμεδα τίω) ὑμετέραν ἀγώπί εἰς ἀντίληψιν ἡμδδ᾽ κ᾽ συμπάϑειαν, 
ἃς. ῬΙατατοδως τ ΑἸςχδηάτ. ὠρόγματα κὶ αὐτιληψεις κὶ σχολίας 
σαἰξον, πιο! εἰειατῃ περοιάπιχις ξιςοῖετς,, γοπιοτγατὶ ἅτηυς 

τ βοτίηεῖς. . 
Ἀντιλίβενθ., ΑΕ Πδαπὰς οςὰς ἐπ Αταδία, ἀρυιὰ ΡΊατ. Ττο πὰ ἐϊείτωγ 

Ανπιλίβανον, τὸν Ὠχοῦ ἐτεσίοης [ἱΡδιὶ τας, ξιιτ.; 

ἈΑπιλοβὶς ̓ "' 

Αὐπιλόβιονγρατο αατὶς σοητταροῦτα ἰοδο,ντ περλύζιον, Οὐδ] ρατς σπιὶ- 
Ὡσητί τ: ΡΟ Ιυχ [|0.2. ; 

Αἰπιλογία, μοΐσω τοῦατο, οπτταάίςο, αὐτείσο. Ατ ΠΕ ΟΡΆ. νεφ. ἑτέρῳ λό - 
ο΄ γῳ εἰτιλογῆσαι!» αἰτετάπι τἀτίοπεπι γε ξς Ποτέ. 
Αἰγπλογία ας, νσοηττγαάιξεϊον Οὐ πτι} οἱ εξλ! ο,σοηττγοιιογ αἱ ετο » 

᾿τοριισααητία, σοητευτί ον  ξορτατίο, Οητγατία (πητοητῖα, ἀΠπα- 
Π Μοιἀγσυπηςητιπι ,ἴπ σΟσττγατ 11 γΑτιδηες » ΟΓΑΓΙΟ {ιια: αἰτοτὶ 

 χείροσάες. αὐτιλογίας κυρέσειν, Ηοτοάοτ, οτίπηδη (δ εΠ τεξιτατα- 
᾿ς σαΠῚ. «ἰρὲ αὐτιλογίης χρησμδ μιὰς ἢἀε ογδοι]ῖς ἀετοραηάα. αὐτιλογίας 

᾿ς πολλαὶ ἔχει, λα ἰτὶς πλο ἀἰς αν τάμπὶ εξ. αὐτελογίαν μὲ ἔχων, Δ οπι- 
πὶ οτίπηης ἰδηιοτας. 

Ἀνπλυγίζεῶχιν!οἰἤαν τεράταγο, οχ δσετίο γα οοϊ παγίνντ εἰςηὶς οὅ- 
᾿᾿ςέξυγαπι ἔαοἰςητί δας: αἰαλογίζεῶτ, ΑΠτΊΙΡΕ. 

᾿ΑἸτιλογικὴ γ ἴτα γοζατα οἷϊ ἃ ΒΙατοηε ἴῃ δορ μηδ, ἀγα ςοητοητίοία ἃς 
 φοιςετταζοτία (ΟΡ ἈΝ δτιπιναὺ ας ὃς ἐεις᾿ικὴ κἡ αἴδὲ λόγοις ἀγωνιςι- 

τ χὰ ἀϊοίτυγ, 
᾿Αὐτιλογικὸς, οὐ, Και εοπτιγαάίδεογίας,Γο ιταπάϊ ροσίτις,, Ατπορἢ. 

νεφ. αἰτιλογικὸς ἀρυιᾷ ΡΙατοπεπι ἀγρατιις, ντ ἀντιλ ἐγώ, ατοιεὲ ἀΠὸ-- 
το, αὐτιλογητικὸ ς, : 

Ἐν τρί καὶ ἡ 4αΐ φοηῖγα ἀἰ οἰ τὸ ἐναντίως λέγων τὸ αἰτίχογίγςοηττα - 
ἰξῖα, Ωυτητ}. : 

Αντιλοιδορίω, τεπγαὶς ἀϊςονϑυεῖοπ γοσοτο πιαίςἀϊξῖλ. [ἢ τιςρ ΠΡ οττὶ 
(2.2 ὃς λοιδορρυ μῆμ(Θ- ἐκ αὐτελοισδόρει,ηοη το τη ΑΙ οἀἰςεδατ, Ιητογρτ. 
ἤοη νἱοιΠῆπὶ σοπαοαθάτιγ. 

᾿Ἀντίλοχϑ-, ΠΟ] οςμυςγνάτος, ΠΠτι5 ΑἸ ρ ἰατγαὶ, ἔαῖτ δας πὰ ΝΝ εἴτογὶς 
ϊτας. 

᾿Αντιλυπέω,ν οἰ Πῖ πη πιο εἴτο ἴσα τη] εἰξίαπι οχμίθεο. 
ἰντιλύπησες Ἵν] ηἀἰξξα.ῬΊυτας. 
γτίλυτρον, Ῥγοτί πῇ 400 τε άἠπιαπειγ σαρτία! δὉ Βοίείδις ἴῃ δεῖ ]ο, 
Δυτ ἃ ρἰγατίσυσας 4υιπὶ σαρυτ οἀρίτενἄις νἶτα γοαϊ πγίτυτ νῖταΡαιὶ 
Ἰὰς ἀς ΟἸτγίδο ςαρ.Ζιρτίαγα ἀὰ ΤΊμλοτΗ.. Οὐ δοιὶ ἑαυτὸν αὐτίχυτρον 

᾿ Ἶ ὑρ πάνταν ̓ Ουϊ (εἰρίαπι ἀεάϊε ἷπ τοεπιρτίοηῖς ΡΓΟτιμεη ΡΓῸ 
᾿ς αιυιδυίαϊς, ὃς αὐτίλυτρον»ἱὰ εἴ δητβοτυς,ἐντίσοτον, Η οἴ γοἢ, 
ἸΑντιλυτρόω, τεάϊ πιο νἱο! ΠἸπι. 
Αἰντιλυτρωτέον͵ νἱςἰΠτπ τεάίπιοτε οροιτεῖ, 
Αὐτιμανϑεότα, οητγατία ἀϊίσο. 
᾿Αντιμαρτορέω»τοο πιο, Γοπτγατία πὶ τοίξοτ. αὐτιμώυτυρω Ὡρὸς αἱ ϑησιν, 
τ΄ φξοηζτα (δηίαπι τεπίβοοτ, ΡΙυτ,ἀς νἰττατι πῖστ. ὗ 
᾿Αντιμαρτύρρμα,, τες ἀπηο,ραἰ πὶ ἀττείτοτσ. 
᾿Αὐπιμάχησις,η ΠοΠτοητΙΘογορασηϑητίᾶ. 

Αἰνπιμαχία, ας κα, Ἀπτίππας᾿ἰλνορρί μι οἱ 1ρ]σσνν δὲ Ἡ οτος ἃ- 

ο΄ ρργάος γεῖε του! ιοτὶ ἱπάστας τα πὶ ἀϊαίπαπι ξαςίεθατ, ΡΊατατςῃ. 
᾿ς ΣΏΡΓΟΡΙςΠΊ. 

Ἀνπιμαχομα, τοριισπονάατίιο, Ἰςχαηᾷ. ΑΡΒγοά. ἀντιμοίχεται τῇ χρώ- 
σειν Ῥυισηαῖ οι} Ππαταγα δίς Βιαίτιι. αὐτιρ(φέχομαι τάτῳ γ ἴῃ ἢὰς τα 

᾿ς τορυρηο. ; 
π᾿ αγήμαχΘ- ριορτίαπι νἱγὶ οἰπατάϊ. Ατ το ρΗ- αὐτίμα χΘ. ὁ τά. ἐπο- 

"" Π)Ο. ποιὸς, Απτίπηαοίις Τοίας ΓΥτίοις, φαξ νἹ ἀἴς ΟἹ] ς ἐς! ρ ἢ ἐο 
δ.) ἀΐο αιο ςοπάϊ Ἀοπγα ςαριτ ἃ Ἀ Οπλ!]ο,Ρ]αταγς τοίξατιι ἰη νἰτὰ 
ας ΒΟ οΠΝ, αἰτιμοίχε παῖδες, Απτί πα οὶ ΠΡ οτὶ σαρτὶ ἰη ὈοΠ]ο Ττο- 
ΠΗ ΠΟ ̓ ῃο: Ρ]υτατιὰς Ροετίς. 
μ΄), Ἀντιμεϑέλκομαι» ἀϊταμοτ, Ὁ. Ἐρρτιοοητγάμοῦ, 
μὰ Ἀντιμειρακιδ'ομαι,Ἰυ ΘὨ τος ἱγτίτογ, οητγδέϊο. 
ΠῚ Ἀντιμελίζα, οςοίηο,}}0. Ερίρ,τισλητο ςοπτςηθο εἰ}, 

᾿ Ἀντιμένο, ςομττὰ ςαμέϊοτ. 

᾿ 
ε. 

μ 

Ι 

ΑΝ ὝΖ 
Αἰντιμέμφομαι φΊ Οἱ ΠῚ ΠῚ σοπαμότου. 
Αὐτιάψω,τορυ σαονρογάσγο, ΤῊ ςΟΡΗγιἀς σαι. Ρ! 2πτ.}:, 4.01ρ.7.νδὶ 
᾿᾿ἰφρτῖταν αὐτιωίον τ, (ἃ Ισριοηἀ, ἀὐτιξάνοντα. 

Αγπιμέεία, ἢ ὉγᾺ Θ1}}} ΠῚ Ρᾶτς ργῸ ρᾶτις ροριτυγιντ τόξων δΐ εἰδ ὥρρΓΟ 
εἰδάμων, ἀἸοΙταγ δὲ «ὑτιμέρεια, Ἵ ν᾽ 

Αντιμεσουρανοιωῦ τὸ της ἀϊα πο ΧΡ μτ, ἴῃ Ῥιοδ φιοὰ ἴοϊ τιης [τ ἴῃ ΟΡ 
Ροιτο ῃγυηάὶ γ᾽] ςο. 

Αγτιμετάβασις, τγΑπἤτι5» ΟὈ] ἔγατίο, αὐτημεταβάσνως γγνομδίος ὡρὸς τὸ 
ρεδμα τῷ ποτάμοι μέταβαλλόμΘεγυυπὶ δὰ ἢιιπηίηἰς οἰκία πὶ οὉ- 
᾿αέγδητίδυς νηάϊς ἔρει οτιππιροπάϊ αδίος Πἴοτ, 

Αἰντι μεταβολὴ, οχ λάιιοτΟ πχυτατίο» ἤσυτα ΄υὰ γειά ἀσο ἑπατα το- 
Ροταθτωτ, 

Αντιμεταλαμβάναγεοπττὰ δα ν]οἰΠῖη ἀςορίο:οπι σοηΐτ, 
Ανντιμεταίλνψες εαςνη οἰς ἀαυπῃ νῖσος τἀ διιητυτοοπηηυξατίο. ἐγτὶ - 

μεταλύψεσι αλλόλωγ, τε άἀοηάὶς (δ᾽ πες νἱοΐδυς. 
Αντι μεταμφιάσειῶι, ςομττὰ ἔξω Ἰοξὸ αἰτογιις ἰπάμεις, 
Αὐντιμεταῤῥεῖ,τοβαῖτ. 
Αἰντιμμεπάςασες εἰ, ΘΟ τάς υ]ν Πρ ΓΟ ρ τ ἃ ἴῃ ΠΟ ητγαγἰΔ τ ρατές πὰ ἔγαηῖς- 

ἰατῖο 1εὰ τγδηππιιζάτῖο, ΡΊλας. 
Αντιμετέρχεμαι ςοηττὰ ροτοιαπιδο, 
Ανντιμετρεϊνγγςρερἀογον οἰ ΠΠπὶ ταετί γιγγοσηξείε! ἀϊχίς Οἱζοτο. Ν᾽Υα- 

2λῃ. ἀντιμετρ εἶν εἰ μαρτία διόρϑωσιν»επηοπἀατίοπςεπι ρεσςαῖο ζοπι- 
Ρεπίλτς. Μασ. αρ.7.Κ αἱ ἐν μέτρῳ μετρᾶ το, αἰτιμετρηϑέσεται ὑμῖν! 

᾿ {4 πιοπίϊιγα ποτὶ μη Ὡ] το πη τί ςητιγ ἃς γΟδ ς, 
Αντι μέτωπος͵ ὃ καὶ ἡ ,ορροῆταπι ἔγοῃτετι Βαθ σης, Χ ἢ το ΠῚ ΠιλταπῈ 

᾿ ἠδυΐμτι ἔγοητες Αἰτῖς ορροιῖτας Ββαδ της ἀρυὰ εὐηά. ΗΕ]... 
Αἰντιμίιυίω, ν] οἰ ἢ πν ἱγαίζοτ,γαίσον Οὐ 11 τλπν ἰπἰυγίαπι. 
Αντιμηχανάομα,(Οητγὰ πᾶς ποτ, Ορρυσηο, ουττὰ τ Οἱ ἴοΓ9 δὰ τα - 

Ριυιρυάδπάιμπ) ἐχοοδίτο. 
Αἰὐγτίμεμος,», ὁ αΥαυ]ὰς, 
Ανσιμίμων ονος, δ, οητΓὰ οἴπηρεπ, 
Αἰντιμιδία ας, ἡ, τεπυ πεγατὶονπηετοος πῃ οὐ Ἰτῖς γείροπάςης, ξΟΠηρδη 

λτῖο. Ῥαυ]ι σἀρ.1.44 Β οπιδη. τίωὶ αὐτι μι ϑιίαν ἰωῦ ἔδει τ πλαίης αὖ- 
ΤΥδι ον ἑαυτοῖς ἔπολαμ βάγοντες,οπιροηἴλτίοπε πὶ ἀᾶπι οροττυῖς; 
Ἐγγοτῖϑ {ὰ] 10 {δίς γος ρίςητος. 

Αντιμιϑιωτὸς ρτετῖο σοηάμιξξιις Ὁ αἰίηιο. 
Αντιμολέω, μ ἡσω, ποκα οδυῖο. 
Αἰντίμολπος,ἀϊα εγίϊ σαπτις, Ἐπεί ἁ. 
Αντιμυκτυρίζω, νἱ οἰ ΠΠπα ἰττϊάςο, δα παίο (υροηο. 
Αἰντήμωρος ἔταϊτο αὐ τι] τἰτῖα σοητγδγίας εχ Βυά. 
Αντινομία ἡ ἱεσαπι σοητγάτιετας, σρος ςοητγαγιο;. ΟΜ ΐητ: 
ΑἸ γεϑεσέω, ν!οΥ1π| Δάπηοηςο. 
Αἰντίγυ πονῶν, ἴσος πολλοῖς ἱηααΐς Η οἰ οἶ,. τ ΠΑ Π1ς τγμτίς, 
ΑἰΠίνωτος, εν κ᾽ ἡ,ορροίτι πὶ τεγσι τη ἰιαῦςεης .Ἐ]. 
ΑἸ ξενίζειν τῴ λόγω Βυιά.ρεγεστίηα Πηρια γεϊνπιστεὸ ψεὶ ΒΟΙΟ ὅς ἰη“ 

αΠτατο σγι θοπάϊ σοηοτς νἹ οἱ Πῖπ. , 
ΑἸΠίξοίθ., ὁ καὶ αὶ αἀυιεγίς, οητγαγί ας, ἢ οης, ἀϊποτίις, αὐτέπαλθ., ἐ- 

γα η(9-, αὐμόζων. Α ΡΟΙ]ΟῊ.2. ΑΥ̓σοπ. δούρα ϑοοῖς αἰτίξοα γήμφοις, δίς, 
14 εἰδιαὐτεξεσμῆνα ἀλλήλϑες ὥς ἰωΐκα συμβάλλενται ἐναῆία σωωῳμέ- 

ζειν ἀλλήλοις ἢ τὸ αὐτὶ κείιᾶνα τοῖς σφησὶν, εἰς γδ τὰ πλιάγια 4 απανί- 
δωγΊ, ϑέασι ἐδὺ σφίω ας τρὸς ἀσφάλειαν. Ἡετούος. ἐν μυρίχς γγώριγσε 
μίϊω ἐκ ἔΐχα αϑήίξεον μὴ ἐκ αὐ ποιῆσαι βασιλῆα τοιόνδε εχ τη Παῖς τας 
τίοηίθιις ναὶ μυῖς νηΐ γεριισπαγὶ ποὺ Ροτοίξ,υΐῃ ἰὰ τοχ ἐεςοτγίτ, 
(ει φυσηλίπεις ἰὰ τοχ ξεςοταττίςι πσσασὶ 14 τοσεπὶ (πος, τὸ ἀντί - 
ξοιω,ορΡΡοῖτα ἐ γερίοης ραγς,Βυᾷ. 

Αὐπίον,σοὨτγὰ,εἴξ ἐναντίας, τε σίοης. Ὁ ἀν" ξ, αὐτὸς ἐη᾽ ἀπίον ἵζεν. ςοπ- 
υεαῖς ἃς τείροηξοηϊ. [άςπὶ Οὐδ ὁ, ἀντίον οὕσα,τοροπάεθατ, τῇ 
Θεπίτίιο» [146 οὗ, ὅςις σέϑεν εἰν]ίον εἴπῃ » ηαΐ εἰδὶ ςοπεγαάίχετιτ, σ' 
αἤίονκύσρε ϑείλαοσαντπατε Ογρτο οὐποχίαπι, Ησταάοσ. 

Απίον, τὸ, Ἰϊςϊατοτία τη, μος εἴ Ἰέρηιπι τογες 410 ςἰγοιπιαξξο τοχῖο- 

τας ᾿ἰοία πὶ ἰητοη ἀπ τ άγΑ ΠΡ. (Δ Ρ.11. αἴ αὐγυπῆία τὸ δόρυ ἧς αὐίον 
ὑφαινόντων, δες. ἢιαΐτ4.}Ὲ σγρτί] ντ Πιςίατότιυ π τοχοητιῦ τοι 116. 
2. Ἀςρ σλρ.21.1 ἀππη νογθ}}ΠῈ τόρστίτατ. Ετ ἀπίεν, ασατι) οδυῖσ ἢ να 
ΤἸυπινϑς ρδηις ρ ἰαϊα.Ν ατίηιρτο Ποἰατοτῖο ἀραα ΡΟ μι οπα πδ. 
Ἱερτίπιο. 

ΑἰἤΠίοομωι,οδμαι,οοπτγάτῖις ἔπτη ὅς αἀυετίας,ὃ τοσίεος ἴα πηῖνπάς ον’ 
Ἵρέμϑμοι, ρταϊϊο οσουγτγοητεςν βιεΐςητες οοριγὰ, ἔς ορροπέεηῖος, 
οὔθυμαπη ρεγσεητος, ἰνιωϑεὶς ΟΠ σιττςης, ΟΡ. 5, αιω ϑύωωι, ο α 
ἴς ςοηξειγε,οθυΐδηι ἰγο δάμεν τ! οἰν] ώσομαι » νομαπι ΟδιΐΔΠ:, 
ἴδο οδυΐαπη, ἐδιωϑ σοητγάϊχ ες. ἀιούμαι ὃ βαῤβωρον,θατθατο 
οὐευττο, Ηστούοι. 

Απίοπη, Ἀπέῖορς, Απιδζοηὶς ργοργί τη ΠΟ ΠΊςη 4 18Πὶ Τβοίξαραδν 
ἀιιχίτιΡΙυτ πη ΤἈεῖξο, 

ΑἸ. ὁ ςποπετατίας,Οδυ  υϑναδι τῆι, αϑραὶ τὸ αἴω τ ἀπώ. ςἰτοπηῇ. 
γηὰς ἀντίω χἀυςτ. ἃς εὐ, ΕΥ̓ ΠΊΟΙορ σεσίοιιο Ἰυησίτογ. ο- 

πιστὰς ΠΑ ὰ. ἐ ὅτις πῶ αὐ. ὄχϑοι. ἃς ϊης οα{α » ΠΠΔά.  ἀπίει ἔ- 
κὰν ἅπαντες νὰ εἴ ἐξεναντίας. Η εἴοάις, ἐπὶ σοηϊτίιο, αὐ. ἴςν 

ἐμοῖο, ΠΥ] ἀδαογίας τοτῖτ, αν! Εἰ ο δ ΠΕ τῖτ. ἐκ ὁ ἀντίης, εχ δι οτίο, 
Ἠετοάοτ ΡΙυταγεδας ἴῃ Οαγη ]]ο ἔχων ἵππον ἰξέλασιν ἀπίθ- ἐνόρὶ 
μεγάλῳγεαιο ἰηῇ ἀεηε»ίυάυχὶτ οαἰςατία ἀἀιογίως ἱησοητεπὶ ν15 
τα πη. ἰγτίοι ἀλλήλων, αἰτγ ἴδοις ροτὶ 9. χέσβε γαυὶ εἰξ ἐ τς « 

σίοης [οςΡ]. ἷ 
Αἰπιίφρον, ςοπτγατυςγἀἠμοτίς ορἱπϊοηΐρ, 

Ρ. 1}. 



174 ΑΝ 
Αὐϊιοχόομω ἴο Απτίοςβεοηῆς νἄοποτ οἰυίτατς Αητο δ αι, ἴξαιοΓ 

ας Δυτιοςῃι. 
ἂνπ οχέω, ὦ, ἐναδιούμαι," εἰπτο, ἀνϊέχω. 

ΑἰΠιοχεις, ΑπμΟ ἤδη μον ἐΧ Απτίος 14. ΐ 
ΑἰΠιοχὶς φύλη, Α πιο 5 τεῖρυς ες 408 ΡΊατ Αροϊ. 
Αἰὐίοχθ’ κ,6, Απτίοσμας 5ε]ειοῖ ΠΠΙας, ἃ πο Απτιοοδία ἀϊξια εἴτ. 15 

εὐμαν ἕαττε δοίθαοο πιΐποῖς παι ἀθ τεσηο ζειταιίτ, ΡΙ τατος 
βατοτπὰ εἰναγῖτ. Μοπηίηῖς αἰτεγίας σα]! ἀπ ΤἸιοοογιτ, οαγ]. 16. 
4υϊ ῃ Τποῆλ τα τορα]ὰς Ειῖτ, 

ΑἸ ιύωνγνοοιτγα τοηἀθης:αῦ ἀδηάω, 
ΑΠιόωσα ὁ, οςοιττεῃς, ὅβημελείας ἀξιούσω, ἩΟτΑοΓ. ΠἰΔα, εἰ, ἐμὸν χέχ Θ- 

αὐτιόωστιν, ἰὰ εἰκ, τ ἐμής κοίπης αὐτιλαμβανουλίω κ' μετέχεσαν , 16- 
ἔζαπι πιοαπι οἀροβςυταηι ὃς σου ςοινάςητόπτ » ανεσατα συ δ 41)" 
τότ. [τε π2 αἰϊοσυτα,ηαξτλ, οπογαδης:ἀσέξαπι δ ἰις ααυὶ οςςατ- 
τοητος ἰηπίσο πὶ πη ΐθι15 ργοσεηίς [ς ἐχοϊρίαηῖ,  ὁπιτιθο. 

Αὐππαγὲς» σΟὨτΓΑΙ ἰὼ σοη ξίτατε πὶ. 
Αντιτάϑεια,ηάτατα 5 ἃ. Πἀτητία, δ. ἀἀδιέττας. Ρ]Ιη, αὐτιφαῤμακὸν» τας 

πιοάϊῃ πη ἃς νὶς σοηττατία γογι 1, Παταγα]ῖς γετ πὶ ἀπ ξογεητίδο νῖ 

ἴητοῦ αι πν ὃς ᾿σηοπηντορυ σπαητίδ,  Πςοτά τα. ΑἸεχαη 4. Αρῃτο. 
Ῥτοδ].ν τ. 0 .τυφυσικίω αὐτιπείϑειαν ἔχέστει πυρὸς ἕκριςτον ἰοβόλιον 85" 
Θέον,νι πατατγα {πα αὐχι!δητες σουτγα νθηξηᾶῖα ΟΥΠηΙ ΘΕΠΕΓΑ. 
ΡΊ1η.1}.34 φαροτς. Εστγαπὶ ἃ τα δΊ  ηε νι ςάτατ σεται ὃς συ- 
Ῥίο δὲ Πἰφαΐάα ρίςο: ας εἴ τετηροταταγα ἃ Ογα οἷς Απαρατβια αἱ 
ἐἴα. αἷς ορροπιτιτ συμπάθεια, αυα: πιυτυ πὶ 4114 4ΔΠ| ΓΕΓΙΙΤη 
Ἰητο ἐδ σοσπατίοποιτ {ἰσο! Ηςαιταντιποίϑ ει α» ΑἸ συ δὶ ἀραᾷ Ατηϊο- 
Ρἱναδονν ὕκοςγτο τας ἄτα πγιν τ ἐς Συμεητάϑεια, 

Αιντιπειϑέω,μ σω, σοηττατίο πιοάο αἴῆεϊοτ, αὐτιπείχω, ἴῃ ἀ! Ποτέ πῇ τῷ 
ἀο,ἀιηϊάτο,οΠβόηις. ΑΙεχαπά. Αραγοά ἢ ρετ. Πρ. .ΡΊΟΌ]. 
σείγλη κρατυρδυ, αὐ, παϑεῖγ5 ναῤκη,Ϊ. τες, ὃς σους ἃ αμᾶτα τοῦς 
Ῥεοΐο αἤϊοις, ἔς Βυά, ΟΖ δυτέπι ἴϊς» τεῖσ]α οθτφητὰ ν τι πη ΕἾ 
τοτρεάϊης ἀςοίταπι το τ. ϊοίςοτ. η ἴεχτο, αὐτιποίρ, εσι ὃ πολλ αἴ - 
κις κ᾿ ἰδγοσυγκχρίσεις σωμοίτων κα «ὦ τρρδιαϑέσεις διαἼινας βιωμϑέτων ἡ 
πομάτων ποιότητας. 

Αἰπιπαϑὴ νέος, ὁ καὶ καὶ ἀϊαοτίᾳ αὔξς ΘΙ οαΐς, σομτγατία ρας» τεΠίζεης. 
εἰν, σοιϑές ὅδ φαρμοίκοις,,ἀιοτίατοτ γεη ΕΗ 5) Ὁ] οὐσοτ! ἀ. 11.4.68. 
213. ἐδ] παϑὶς φήμην}. ΕΡ στα πΊη3. ςοηττατία ξαγηα,ἀπογίας ται - 
τοι. ἀδιποιϑὲς οδ ΠΠζεης, ὃς γετη θά 11}, εἰ δ) φαῤμακον ΡΊυτάτο ἢ. ἴπ 
Αητοηϊο; τέλθ- 3) χολίιὼ κα μοιώτες," ϑνησκυν, ἐπεὶ κ᾽ τὸ αὐ] σοιϑὲς ᾧ οἷ-- 
νΘ. ἐἰξέλειπεν Εἰὶ δὲ ἀἢιπαϑὴς,Ιρεςῖςε σοτ}}}} πτρτὶ ( Βαίμπατι- 
τεβ Ὠἰσογ Αστίςο14) που τεϊυσςης,4ς 40 ΡΙΙη.1.37.ς το ΝΟ αἷτ 
ΕΧ πιά ΌΓΆΤΩ ἰδητοητία να] ετε δά εξαίοιπατίοηες, οοττυρτὲ ἀρυά 
Αρυ]ειαπι Ἰεσίτυν ΑΠτρματες. Οτοῆας ἀρυὰ βοθαυπη,Οἷφρς ὅθι ἡ 
Μυσίας δῦορας χοἰλιώμῆνον" γζων ται 3. ἐν ἀυτῳ χέϑος εἰ ἢ παϑ'ὺς τρρσονο- 
μοιζόυδυθ., 4! εχ γί τεῖτας χπιροιτάίαας γιτρίπος Ἰερτάμν- 
4ς ἴαυατ. 

ΑἰΠιπωδία ας ρα οττας. 
Αἰνειπαίζοντες οἱ, οὈΪαἀφητες, ΡΊυτ ίστετ ἴς ἰυάεητος, ο]ἀεατος. 
Αντίπως «δὸς δι ραθ ες» ρ μεθ ας, ΔΔο]είςεης, ωρόσυβι(θυγαν δρόπαις 7 Ατὶ- 

ἴορ. ΑἸ τιπαίω,γοπῖτον, γοξεγίο. Αἰ πουασογᾶς τῇ Αροϊοσία ργο 
ΟἿ Ηἴ. καὶ μόνον τὸ ἀντιπτίίειν, ἐδὲ μίω ψικρέζεῶι τοῖς ἔγυσι. 

Αἰντιπαλαίω τεϊαξζοτ, το πο,. 
Αἰντιπάννω τευθτο, ΓΟ ΠΊΪττΟ ὅς Γεθογο πτλιν αὐαπέματ : ὃς ἀντιπάλλο- 

μων ἢ] το τ είυϊτο, οὐα πέμπομωι ποίλιν͵ πτόλιν φέρφριαι 53) τὸ αἴωϊντ Ρ᾽- 
Τὰ τῇ Ραι} Πγοητα ΠῚ (εἰ εἕξα το ΠΠῚῸ δέ γεουγγις τὰ οοπετάγίη πη. ΝῺ 
ἀς οχ τεροτγοιἶι"»ἱ, υἷξ αὐτισυπίας, ἀτηιις γερα ήι, αι (ἀγα πη τ 
τηστας τεσ ργοςαζίο, ἀνταπόπαλσις ἀρρο!]ἀτυτγ: γοία]τάτὶο ἀϊεὶ ρὸ 
τοῖς, γο] εχ Ηγσίὶπὶ φυτπογίτατε., τοαϊδγατίο. νυ] σὸ ἀἰοΙ πὰ: 
δον δὲ γοϑοπάϊγ να εἴϊκ, αὐτιποίλλεῶς, ΟΔἤτυς τὰ Ῥτο ει πατιδιΟυς- 
Πίο κε΄ 9} 3) ἡἿ δ᾽ ὑγητεταγ᾿ἡῤχη(ἰεν ουά. ὄηητετα μη) χε υϑμων τῇ κι- 
νήσει» καὶ αὐταιποπτίλ είς γίνοντειι: δῇ αἱ φε ρῷ μῆν αἱ 5521 ταὶ χοέτω μέρη ὕλαι, 
πάλιν αἰαπέμιπονπτει αὐταιποπάλσεως γίοομβθης ἁσπὲρ ἔχει σὲ ῥιπῆοιάψων 
ὅῃ πὸ ἐδφώφοις. υὔνει καὶ ἐκ αὐτιπάλλεται. εἰ δὲ τις μὦ" σφοδρότητος ῥίψει 

ταύτα, πείλιν φέρεται 55) τὸ αἴω, 
Αἰὐντίποιλ:Θ.,κ. ὁ ἡ ἡνιἀιοταστας [0 Ια ἘΔ) 40] (ς οδ Ἰοτ εχ αἀπετγίο,ς- 

ΘΊ0]αὐσος-ἐσιίθ- ἴσος ἀηςς 5,481 1πίξαγ εἴζ, ραγν αθιιαπάμ5, σαυὰὲ 
Ῥοιξοιραγ το πεπάο, παιαὶ τς ἔδει αἰ υ!ραγᾶε5 ἴῃ Ἰυξζα, ὑσοπαλής: 
αὐτίποιλον δέ(Θ»,τασταας πστις:Α αὐτὴ 410 ἀαυ4]ς αἰ φυᾶάο ἢ- 
ϑηιβοατ ἴῃ ςοπιροβείοπο: Δαοτίαγιας»ἐπἰ πυὶ σις, μοίξίς. οπιο- 
ἔπει. ἐν τῶ αἱρὲ γ᾽ μεγαλοπολ, ὁ γὸ ὑκεῖνο γ᾽ αὖ εἴποι μῆν ὡς ἀνταλ- 
χαίξαδι βεκοίμοϑει ἰνπιποίλοις. [υπρίτατ αἰϊαιαπάο ουπὶ ἀλτίπονντ 
1.1. ριστ. ὕδωρ ἰδίοις ῥά μασιν ἀντίπαλεν. Α]ΙΙ]απάο σεηΐς. 1δ]- 
ἄσιυ, ὦ πικραὶ γλυκερῆ ς ἀνδίποιλοι χαῤιτος.ΡΉΪ]Ο οἰΠπῈ ἄλτιαο ἵπ 110. 
ἐς πγυπάο, ἡ ἀντίπαλθ- πῇ μνήμῃ χήϑη.Ἰᾳ εἴ, οὈ]αἴο πιςητουῖας 

λαυοτγίγια. ἃς ΝΑ ΖατνΖ, ἀγϊτίπολ Ὁ. τῷ μόσοις καὶ ἀγέγτη,, ςοπιγατία ὁ - 
ἄϊο ἀΠ]εξτιο.  ύλις ἀντίπαλ Θ- αἱ ῥώμης» ντὸς ́ Ώγι}}2 Κ Οπηα, ῬΙυταγ. 
1άεπ ἴα Ρογίο! εν τω) πολιτείαν ος ἀνσίπτιλον κατέφησε, ςΟὨτΓΑΓΙΑ ΠῚ 
Ειδιουοπι αὐ τεπίτξάαιη να] 44Π| ἐπι γορυθ τοι [αΠοἴταιῖτ. [46 πὶ 
ἴὺ ὕγεαιρο,. ἀγησιλαν ἐὺ ϑηζώοις ἀντί πείλοις τοῖς λακεδαιμογίοις κα- 
τπισκδυαΐ σαντος, 10 ΠῚ ΑΘοἤ]υΩς ΤΠοῦδηος 1 αςεά κ᾽ τιοη 5 τοί - 
ἥεετς ἀοοπετιτ [ἄτην ἴῃ ὙΠΟ Πϊτοεῖς ανσίσολον αὐτὸν ἐν σῇ πολα- 
τεία τῷ ϑεαιςοχλ εἴ κοιϑιςτάντες, εὐτη ἴῃ γορυ δ. Τ ει ἶζος]! φάυετ- 
ἴατηα οἱ Ἐχοταπεταυτ ὠγτίπαλα καϑήφημμ, ρατ ξιοϊο.ἐς τε εἰντίπαλα 
κρίϑες υκαυῆογχὰ ρυσηπαηάυτῆ ςομίλιτλι5),1 Βυογ ἃ, λὐτίσειλα γαν- 

ἌΝ ' 
μισχήσαντα α 0 Πγᾶτῖς σετίλητος, Ετ ἀἰοἴταγ λὐτίσοιλος ργορτϊὰ,. 
δαιιογίατίιϑ τη ραϊ αἴϊγαγίῃ ἔοτο ἀντίδικος εἴπ θ6 110 ἀντίβιθ- ἴῃ Ἅτι. »: 

᾿ ἰθὺς ἀντίτεχνίθ.,1ὴ Διο ζυΏ αι. ΘΈποτς σοΓΓΑΠῚΠἰ9 αὐταγωγιςής, 
Αντετάλως 1. ἰσοπάλως. 

Αντιρῆσδᾳ βείλλομαι. ΓΟ ΠῚ ΠῚ ΓΤ, (ΟΠΊΡΩΓΟΓ. 

Αντιρῆδᾳβαλλω, εἰντιτίϑημι» ΟΡ ροηο, Οπέεγο, οι ρᾶγο. ΡΙατο ἴῃ Αρο 
ἰοριὰ,, ὀρτιρύδα βαλλοντι τὰ ἐμπῇ πάϑη αεὸς τὰ ἐκείνων, πιεος ςας 
(5 οιιπῇ ΠΠ]Πονα ςαῇθ ας σοηξογεητι:Ρ] τότες σιπὶ ἀατίπο οἰ-- 
τὰ ρταροιτοπεηι,[η ΤῊ ΟΠ. ΠΕ ὀὐτιαϑνᾳ βείγνει ται έαυϊὲ ταῖς ὑκεί- 
γὰ «εαίξεσι νοι! Πὴ ἩΠ τὰ σι τς ἤια ςοηέεττ. ΡΊατο τὴ Ηἱρρία πιῖπο- 
τς, εἰδὲ βέλει σὺ αὖ αὐοαβανλε λόγον αϑοὶ λόγον,". ὀὐτιαἰραίβαννε κα εἰ 
Διαβδάτεινε ὃ ὀῤτιπιρέκτεινε, 

Αὐτιαβοαᾳζολιὴπγατιια ςο]]ατίο. ; ἡ 
Αντιῳΐῖδᾳ γγιλία͵ ας γη ςοητγάτία ρετϊτῖο πᾶσ γάτις Ἷ 
Αὐντμοββαγγέλναην [πη ραπάε ξξῖς Οἵσεοῖς πα] το ργασᾶης ρος ἀϊποτο ὦ 

τι1}}}} δον γέλλφν τυῦ ὁρ δϑὴ ἀϊ οιτατ. οὐ πὶ πηατίτο ἀσπάτατ (δίξ ρυςτ 
Θιηδητει αἷς εχ 60. τ πηδγίτις αὖντιαῆοᾳγ γίλλει, οἰ ΠῚ ἁσηοίςοτο. “ 
στειαπὰ πη ΨαΪτ, 8 ποραῖ οχ ἴα ργαϑυδηιῷ εἴἶδὲ : χιοά εἴ αυαῖςς ' 

᾿ ὈΡΠαστ γον νΕ] Πυιητιμ πη Γοπηΐττοτς ργασπητί. Βυιά.1π ΟΟπητη. ᾿ 
Ἀγντρρέργρα φὴ γῆ ς, ἡ, το ΡΠ! σατί ονΒιυ4. ΟΟπηιη. ὅς Αὐηοτατ. . ὟΝ 
Αντιαβοβγοντετγί θα, το ΠΟ. θύτεπαρ ἢ γῆυ ἀυτῳ εἰς πείντα τόπον ὧ ὁ ἐπατὺ ἢ " 

ῥόύετο,δατ ἴῃ ΟΠηπο τῇ Ιοσιιι}, “Ιου πημς 116 τοηἀςθατ, σαρ. Ἰ2οὺ “ἢ 
Ἰιδτι Μαςμπαθβεονιπη. ϑύτιφβοαγειν εἱς Ποία πὶ Ἔχογοίταπν οά-ὶ 
Ρταλεῖδα πὴ οχεγοῖτη αἀςαμταιγάο δέ οἰγοι πιειπάο,, σοριῖς Πιας " 
ξορ Ἰὰς Ὀρροηέτς, ντ ἙΑΌ τας Π|ς σα πέζατον 4] ἐ Πιρεγίοις Ιοοο " 
Αππΐθα}1 (Ἐ πηρογ ἱπηπηΐηεθ.τ, ἢ πιὰ] σὰπὶ οῸ οαίζτα ποῖδῃς » ἅς 
τοιιςης, ἴτο σὰ ἰάζιις δἴτις συ σογεῖ οσςαΠοηίθες ἐπηπηϊηεηάο ὃ 
Ἔἦπ:5 Ἐχοτοίτα ΠΊ ρα] ατίοης ῬτοΒ σα πάο. ΡΟΙ  ὴις ἴη3. ὁ 3 φα- ἡ 

βιθ- ἐγγίσας τιῇ φαλέρνῳ, ταῖς υἱὸ παρωρείαις ἔδτφαιν ἐνῆν Θ-., ὀῤτισαρῆγε ᾿ 
τοῖὲ πολεμίοις ,ὅςς. ΑἸΠδ 1 ετία πὶ πος νεγθὸ νἱὰς εἰἴνργο αὐο ετιδηὰ, [ 
νΠθγραῖϊο νίάσται ἐκ πλαγίε γίνει, ΗἸης, ὀὐτιαϑοφγωγή, ΒΟ]γ ν. διότ " 
περ αἱ τε τῇ ἡ Πωμώω «ρώϊωπέδων ἀντιαὐδαγωγαὶ, μτ' τὰς μάχας ν δ ἃ 

᾿ ϑέως χάιτ᾽ αὐτὸν ἐγίγνοντο, ΟἸ λτὴ5 οῸ ΡΠς ἐπ φάοττι Πτ. ; Π 
Αὐτιηΐδᾳ ϑεωρέω ἀπὰς τος ᾿ς ἔζο ςοπιροηεπά! δὲ ςοηξεγοηάϊ ἴητει ἔς ἣ 

τατια, ᾿ ἷ 

Αντιυβοφκοιλεῖγ, ἀορτοσατὶ, ἰὴ ἀἰ αογίαι Ἀογταγὶ,ὄτγα ἐχποιζασὶν ΔΕ " 
[ τὰ- τὰ ἀρυά ΧοΠορῆ. ᾿ ἣι 

Αἰντιαβδακαολδύϑ μαι μ. δσομα),ὰ ςοπτγάτὶο ἰαδ δος Π 
Ατιρῆδᾳ λυπίω τυ ςο πὶ ἀσσο. Γὴ ἢ 
Αντιωπθαπλέώ ὁ τεσίοης ἡδυ σοφΟὈπᾶιῆσο. ἡ Ἱπ' 
Αντιφῆσα σκι ἰζο μὰ, ἀο ορεγάπι ντ ΡΆΓ ἢτη- δ Υ ἱπ 
Αντιπαρασκδυὴ ἣς ἡ, ὀὐϑύπλισις Ορροῆτα Ἰη τίμιε! ἀρ ράγατες. Ε»"» 
Αντι αὐἶορίασις»Ἐριιὰ Ἀ Βετοτίο ργαςερτογες {{Π|}}|ς οἵ ἐνκαίσειγ» ὅΣ΄ Ὁ ἐμ 

4: εἰ ἕνςασις πο μῆναν Μη ἀσαν νοτείτιγ ἃ ΤΊαρεζατο : ἀς 
408 Ἠετγπιορθηος ἐς ΠΠλτ]Ρι5,»" μῦ ἔνστασις βίαιόν τι ὅδ! " φυσὶ γδ᾽ ἡ 
μὴ υξεῖναι "ἡ δι ὀὐτιεβοᾳ ξὰσις πειραισκδυεΐζει, ὅτι εἰ κἡἢὶ Ὅξεςιν,, ἀλλοῦ ἡπά 
ἔχ ὅτως»κ δὲ δ)ὴ τούτοις ; γἱάς πὰ πὶ ἀς ρα ΠΟ νογτὶ ροίῖτ. ν᾽ πάς - 
«ὐτιπαρκςατικὸν καφαΐλαιον » 4} ΠῈ αυϊά ἠσρατατ, πο Πμιρ ἰοιτοῦρο ᾿ 

Σ [τὰ δἀάϊτᾳ οἰτοιηίξελητια. " ᾿ Ἷ 
Αντιταρας" Ξατοπεοῖς ὕω σοΏτΙ κα ΡΟΠῸ (ΑἶἜ-. ἥ, , 
Ανταπαρᾳας εἰν. ΤοΙΓΙΡΊΟΓΕ. ͵ : ἀ Ἷ 
Αντεπειρατείἥομαι͵ δὲ δὐτιπαρατάἠω τοῦ ο, οἴ ΠῚ ὀρροπσ. Ὠίοπἢ.9.. ᾿ " 

«5. ὀυτιπαρατείοσεται τούτοἰς, αὐ άϊτιις Εἰς. ὀὐτιδαφαταη ομῆνοι, τς Ἶη 
ἐν εχ δάιιςτίο. ἣ ᾿ 

Αὐσιπαρατυίνω, ἴὰε δ τιπορεκτείγω, ΠΟητοπά0.1. ζοΠΊρΡοπὸ, οπΊρατον ἡ Ὦ 
 Ριατεηάο. πὰς ὀὐτιπαρέκτεισις, οητουτ! ο,ΠΟμραγέΐο, Βιιά.Οδ.ος ἧ 

Αντιπερατίϑημιςοητγὰ ροπΠο»οΡροπο,ζοπέειο: Αοςαίξεϊιθ ὃς ἀρεῖς Ῥ 
0.ΡΊλτο τη Αροϊ]ορια,τεὶς ἄλλας γυκτείς τε καὶ ἡμέρας τὰς τῷ βίν ηὗ ἐπ᾽ Ἢ 

 πῷ ἀὐτιπαιρρε ϑέγτοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ δις.“δρατατίοης οἴ μας ποέϊο,,ς Ν᾿ 
Ἀνσιπειραχωρεῖ νἀ ἰσυηταγ χιας ΠΟ] ἐπυΐσεπι ςςξάμης, ᾿ Ἂ ̓ 
Ανσιπαρέκτεισις ἕοις "ὶ ςοπηρατατίο, Ναζλη. ἢ ῃ 
Αντιπαρεξαζω, κα ἀξωςπ χαιοοητγὰ ἀπο σχεγεί τγὰ, ΟΡΡΟΠΟ, διῥτιτείσ-- ̓  ἡ 

σω ὀρ τπαραπίϑυμι: ΑξεΙααπι, σοι τίου ἀ, Ὁ πηπι. λ ἃ "Ἢ 
Αντίπαρεξε τοί ζήν, ρετίςγυιτατὶ, σουτγὰ ἀπ αϊτοτογορρουδια, πὴ 
Αγτιπαρεξιέντες οἱ Δἀποτίᾳ τς. ἐ- ὧ 
Αἰντιπαρεξιῶν͵ ἔντος, ὁ ρετίεαςης  ςς (αἱηάς ορροπεης, ἀΐατοτα οσ ἢ 

᾿ δ΄ «ἴϊις,(ς Ὀρροηεης. αι 

Αντιπιφέρχομω,οοπιτγὰ εο, Πουττὰ τοπάο,ςοητγὰ ΠΤ ΗΝ 
1ο κα ἰδὼν αὐτὸν ὀὐτιπορηλϑέν,οχ Δἀμοτίο ργάτεγιίτ, ὙΦ "" 

Αἰντιπαρὸρ χεῶϊ μαῤτυρας,νις"Ππὶ τοίϊζος τγδάυςεοτς. ᾿ τ 
Αντιπαρέχω, Γοξετο, γοτγίδιιο, ΡΒ] τὶς ἱῃ Ἐρ ἢ Ο]Ις. ἢ 
Αντιπαρνγρρέν, “ΟὨ Ο]ΟΤ. οἱ ὀὐτιποιρνγορρειῦτες, ΑΙ] οςυτοηΐδας σοηῖγᾶς δδι 

τὴς οὐιἴδητες. ὀμτιπαρηγρρῳν σν, ΟΠ Ο]Δης τς, ᾿. τὰ 
Αἰντιπαρήκω, οητγαΓῖο σταάα πος άο,ςΟπϊτὰ Υς ΠΟ » Πὶς σοητγὰ ἱπτὸ ἀπι 

ἔξτο, Ατηζοτοὶ, ἀς πηιηἀον,ἀῤτισαρήκει 3. τοῖς οὐ ῥηυήμοις ᾧὶ πόντος, “ ὅα 
εἰδ ἐχ δάμετίο Βοταπὶ ροτγγὶ σίτιιγ ροησαϑ 8 ργοτςηαϊτατ,οῦτεπο ἣν 
ἀἴτυτνο δ᾽ οέλυ5 εξ, 8. εχ Δδυετίο ργοτεηίας, Βμάξις, τ 

Αὐτιπαῤῥυσιοίζο μαι νιοὶ [πὶ Δἄπτοπεο, ὅς ΠΡ ογταάτοτα ΠΡ οττατὶ ΝΣ ὑδάρι 
που] ςγτατοπὶ Πρ εγτατί ορροπετο πάςο. ; τὰ 

Αντίπεις ον, σευ υς οἴσι]! ὃς δ 461)» ατίπιεχ Η εἰς, [δὰ ργο ἐο (οτος ὅναὶ 
δεηάυπὶ εἰς δὐτίφασαςον. 1}; 

Αἰὐντιπάχω ςουτεὰ ρατιοτ, ὀῤήτυ εἐ γεσῶμαι, τα] οπεπι δοξίρίο,, νἱ οἰ Πίπας δω 
Δοοιρίο » ἴῃ ἀιμς κα πὰ τοηάο, ἀμ] ἀφο, (Ιἴο; πιὸ ἀθ οίοτ, ἡ κα 

ἴῳ}] ν᾿ τοῖο, 



᾿ ἘΣΎ ΔΑ ἘΝ 
τς χρἤξο,αδαοτοτι στη φατίθο,ντ ἀρὰ Ὁ οἰσογί ἃ Πἶδτο 3.ζρ.70. 

τς αὐπιπαίχειν τάς δυσουρίαις. Ατιζοτεὶ.2, ΡΟ] τς. ὀῤτιπεπον ϑὺς το ἴσον 
᾿ς σάζει ταῖς πόλεις » “΄υ]ς τοροηιΠὶ ν ἀσυα! τὰς νὶς Πιτιἀϊηἰς 

ο΄ χηαρίτατυς σογοπάι,, δίο, αὐτιποίχιουσιν αἰγλήλοις 7 ἴατον ἴς αῇῖ- 
κ᾿, Εἰ ππτοτ. 
Δ. τα τιγώ οδῆτορο. 

Ἰ Ὁ, ντατέω, μοίσων, πουκα, Οδξτορο,ςοὐττὰ {τορίταπι δ οἷο ςαἱςαπάο. 
᾿Αὐτίπατρϑρον δ» Δητίρατον Ταυ!ς οἷς» ΡΠ ΟΙΌρ εις διοίςις, ΡΙμΐατς, 

ο΄ ἐς Εχιτοῖοιας ἴτεπν τηοηγί πἰς εὖ. ἐς Τα} }Ππ Γϑυἱς οτίλπι ς- 
ο΄ ρίπϊετου ἀρυὰ ΤΉςοοτῖς. ἰη Εἰτυϊα,, φα δ ἰνοιειϊἶτογ τορηὸ ρὰ- 
τ΄ τγοπὶ ΟΧΡΟ] τὶς ἃς ἀοτγαίοτίτ δά ἰηξογος, νὲ ἀριιὰ ΜΞ ΑΚ]. ἱπηαὶς 

τ΄ ῬΡκχοπιεῖδομς. ᾿ 
“" Η͂ . 

Αὐτιπειςικὸς,ςοητγὰ ρετίπαίοτίας, δαστοη. 
Αὐτιπελαργεῖν » ΡγομοΓδ 4}} ἤσαγα » οἵζ ριοπιεγθητιθιις στατίαπι ἴῃ 
᾿ τεχηροτοτείετγον νίσοπι τορειάοτς, ἃ οἰςοηία; πατοῖγὰ ἱππΊρτι ΠῚ, 

αυκπ: ρεΐαγρος Οταρὲ ἀϊοίτυτν αισαις εὐπάοπν πίάιπι γεροτίτ,ϑι 
Θιεηϊττιοἷς ᾿δποέζαμη εἀπςας,, Εταίμ, ΟἸνϊα 4. ὃς Βυά. ΑὩποιατ, 
δυϊάας. ι 
ντεπελαῤγηαυς γε γ 6} ΑΥτιπελαύγωσις πλαταα Βοηοῇ ς}) ξοπιρεπία- 

ς τίο,τοπυυπογατί ον οἰ τί αγςητα 1. 
Αἰντιπελαργία ας ον ,ἱάςηη. ᾿ 
᾿ Αὐγπιπέμπω, τεπμῖτο. Αἰσχαηά. Αραγοί. "δ τ ῬΓΟΘ]. αὐτιπέμπουσι τῷς 

᾿ φωγῶς ἔχον ἴτοπι τοίροηδεο. 
Αἰνγτιπετον 5, τα το, ἰοχ ταὶ οπὶς»,ἀς ααα Αὐἰδ. ΕἸ ς.].ς. 
Αἰντιπέραμι, τοὶ, ὃ γοσίοης τὰ, ΗΟ]. ΠΙα β, ἡ δ) αὐτεπέρε ἐνέμοντο 1. ταὶ 

ἐξ ἐναντίας κεί μῆνα χωρία οζα ἐ τορίοης τοροηάἀςητία: δὲ ἰη σεπε- 
το απυίηΐηο, τὰ εἰ, νἸτογιογ)γαη πιατίηᾳ.Ν Ομ ἢ. γαῖαν ἐς αὐτιχέ- 

᾿ ραμὸμ ἐπορϑιμδοντο. ΑΡΟ]]ΟΠ.2. Ατρόπαυζ, αὐτυπέραιδμ γίω μαριανδν- 

γον ζϑηκέλσετε)ὅζς, ὈΙΟῺΥ ας ἀς {ἴἰπτὰ ΟΥΟ 5 5 τρὸς αὐτιπέραιαν, ὁ τε - 
ἴοης. 

τιπέρας»οΧ σοητγάγ Ο, νἰτοτίπονοχ ἀάιιογίο, δι ετίις, ἃ τοσίοης. νη- 
ἀς χατ᾽ αὐτιπέρας»αρὰ [σίαπυ πη. ]υτατοίη Ρ τί οἰς, εἰς τίω αὐτιπέ- 

᾿ ρὰς ἐπειρον»ἷη Ορροίτα πη ἃ τεσίοπο σοπτίποητοπ,. ἐν τῇ αὐτιπέρας 
ϑράκγ»ιη δἀπετία ΤἩγαςίαν Τ Βα ογα. “ἰ αὐτιπέρας ὄχθης ἥψατο, αἰτα- 

Γ΄ σδηὶ χὰ γίραπὶ ρΡογυδηΐτ. 
᾿Αἰγτεπέρίυ, της, εἶξεναντίας, εχ “ἀποτίο, ρα ΑΡΟ] οη. ̓  πο ά. ὅς αὐτι- 

Δ) πέρηϑεν, ρα σα πάςπι. αὐτιπέεαν» [10.3.ἘρΊρτ. πέραν οτίαπι ἀἸςίτατν 
᾿ς φιετί ρατῖς. Ατγάτις, κεφαλὴ γέ μᾷν αἴχρη ΑΑὙτιπέρίω ρνιϑος ἑλίοσοτὼ 

ἃ γεσίοης ἐυσηὶ. 
δος μιενουδὰ αὐτιπέρας. 
ὑγτικδειο γεν αἴξ ἴῃ ἀπ οτίθ τη οἰγοιπηασέτο: συ πῆμ, Αἰ ναζ’ασίῳ 5 οἷς 
 ἐπειδη μοι σιωέπεσιν ἔστοβαλλειν τ σταδίων τὸ φίλ τατον 9 κἀν δ ἡ γαγρν 

᾿ ἐμαυτὸν κρατηϑ εἰς υπὸ τῷ παάϑοις. ΑἰΛλ᾿ αὐδρῥνικος αὐτιαδρχη γαγε,κ) ρὸς 

" πῶς κοινάῖς συμφορεῆς δ γοιυῦ ἔχειν ἐποίησε, ςοσίτατίΘης ΠῚ ΠΕΔΠῚ 10 
ὴβ ἀϊυοτίαπη οἰγοαπηοσίτ, δέ πης πλδ]1 τοἀα! ἀϊτ. : 
ὑπ΄ αἰ γποδιίςα μα οἰ Ῥεοτγιςοοσγοοοῦ ὑὙπάϊΐαις. ΤἈςορίι. ΠΡ το 6.πέπῆει 
ἐν γδὸ τὸ ϑερμὸν αὐτιεἰξαϊς-α μῆνον,}.ςοΠσοα τ εἰ πὶ σαν ἑηττῷ τογΓΑ ΠῚ 

ςοπηρτεζας δὲ ΞΟ! Οἴτιις ςοσξξύίηυς, αὐτιαῆοεϊςιαυλύη γδ ὁ ϑερμότης 
εἰς ὃ γίωδ αὶ σωιωελαιμουῆη πέτῆ ει, ςαἷοτ ἃ ἔτισοτα ρα ϊὰς εἴτουπι- 
Οὐιζεητε,΄ τοῖτα σοσαΐτ, Ατηϊζο.η ΡΟ πη. αὐτιιπῆθιΐςτανταὶ αἱ ἦς 
ὠτὸς νόσοι το τῷ πυϑήμονίθ- πτάϑη 9 πχοτδὶ ϑ 018 ΠῈ ἱπ ρα] ΩἸΟ ΠΣ ὙΥτΙΔ 
τεαηίξιατ, διά, αὐτιαδελίσαται εἰσω τὸ ϑεριμὸν» σα]οτ ἵπτας ἔς ςο]- 
Τὶ σὶτ ατφας οἰγοι πιο δ Πτῖτ, Αττζοτ. πη Ργοδ οην. πάντων αὐτιαίρεῖς- 
ςαυΐζψων ἀγλ ἥλοις. κα τοτὲ μϑμ χρατοιιύτων, τοτὲ 3. κρατε μϑύων 7) 1.Οτ πὶ. 

᾿ς οχλάμποετίο οδείτεπτίθιις ὃς σεάςφητ᾽ Ὀυς ν!ο πὶ ταις ργαυαί τη 
᾿εἴδυς. Ατίοτ. ἀς ατυπάο, μία 3 ἐκ πτέντων περωνουΐνη σωτηρίαι διατε- 
λεῖ αὐτιτξοιῖς α μῆϑων αγλήλοις 5 1. γΠὶςα γειὸ εχ ογηπίθυς ςοηβλτα 
Ἰποο! απγῖτας ρογπιαποῖ ἰΏτοτ (δ εχ δάβετίο οδαΠξεητίδιις. 

ἱσημι,ςοπηρτγίππηοιςοατέϊο, πιὸ ςομίθεο. 
᾿γτισδριλαχεῖν,ἀντιςρέφειν. Η εἰν οἢ. 

᾿Αὐτιοδείασασμα κὰ εἰντικδειαπω. ΑἸντιτῥείασασμι,; τι1{ γετγαξξίο,τοαα]- 
᾿ς δο, τόασασμά, δι ἱπτρ εἀϊτῖο. τὸ ἐμπόδιον, οὈ (Ἐς. ] ΠῚ. ἀγτικίξίαπα- 

᾿ς σμα οτἴαπι ἰξτατασεπγά οἰἘ αυχι τα Ποίζιαπι 4116] ἀπἘἰ πεητίς αιιοά 
ἃκ ἀντίασασμα ἀϊοιτατ: γε] σὰπν ἢ οἴτες ἀοπταπι γειγαιθτιι δί τος 
᾿ποσδατιιγ αὰ τυςηάσπὶ ραττίαπι : 4πα]ς ἔαττ Ξοιρί οηἷς Αηοἰαἱξ 
εχ ἴτα τα τα άεπι αἰ γδσητὶς. ΡΟ γ τοις [0 2. 8 {{Ὸ|γγυουῖύν 3. ἀντι- 

᾿ ασάσματος δίς. 1ἀε πη, «ορᾳγματικῶς ἀντικδεισπαστιγτος ἐκείνα, ἡ λυμη- 
Γ']ς ὑμυῖε τες ϑθηζολαὶ αὐτί. 3. ἀξ Ὁς}1ο Ο 4Ἰ]ισο, τότες δ), ἔταξαν δὴ “ἥδ 

Ὡς ὁρών γκλατίας, ὡς ἂν ἐμζαλόντες εἰς ἃ “ἶ βοίῶν χώραν ) ἀντιαδελασώσει 

(δὲ υξέληλυϑόπες, ντ τοστεῖϊος τετγάδογεηζ, ςοσεγέηταις ἰμς (ξ 

τ΄ βηΐδυς σουτιηοεῖς. ἀντιαήδλασαν ἐδὺ λόγοις, οὐξ (μα γετθα τετγαξζατο, 
Ὁ νψῖβι ἰσυοτί αὐτίαἰροξει τητεγαεητα ἀμιπὶ Ιοαμίπηατ : αυοὰ νογ- 

Βατετγαμοῖς ἀϊχὶς ϑεπεςδ. δι 4. τὸ ἀντικθβέσσασμα Ἰῃτεγρτογατως 
τἱ Ῥετ ἐμπόδιον » χἀἀιυιοίταις ἐχεπηρίπι μος εχ ΡΟ Υδὶο» ἐπ κῆρον 
π΄) λλαν ςρατηγν βουλόμδνοι ἀγτισέρίαπασμα ποι τοῖς κιλτοῖς τοῖς “ 

οὐ  ἀννίζου. ; 
᾿Αὐσιαῥείς'ασις,εας»λοοατξελτίο, πτατσα σο αἰ διτίο, σοπηρτοῆϊο νηάϊ- 

4ις οἰτοιηβαία. Ὀ εἴταν ετιδτη εντι πἰθίς σης ἴῃ ΠΠΠΊΔΠΟ σοροτα, 
ηυΐὰπὶ ἑἸοέο (ὡροτγίοις {ρίγίτιις ἱπξγὰ σοστοοταγ,ᾶς νίος νογῇ, "ά- 

ας Βτ ῥεῖ ςοηίςξηζε πη ὅς ἐετι αν Ῥαττίυ πη, ἰά εἴζιρεγ συμ- 
᾿ σχάϑειαν. ΤὨςορ ταις, διὰ τέ) ἀντι εείςτσιν συγκα τα κλεῖ ται ὑπὸ πῇ 

ϑερμθ, καίοτς (υβξογαςἢτ,αιιὸ ἃ βυράτας τρτυτία ἔτιροτις [Ε δὰ 1πηὰ 
τοζορῖς, ΤΔςπὴ ἀφ ολυΐ: Ρ᾽ λτατ. Πεὗτο {τι σαρ. 13. ἰτοπι ςᾶρ,τ4ΠΠ τὶ 

ἫΝ 

᾿ 

- -“ 

εἰς πὶ, ἂν ὅ. τῷ γιωῦ πϑοιόδῳ "ἢ ἃ ρῶν, ἕ οἰκε τὰ δένδρα κενωϑέντα τῷ 
ϑέρρις ἐπὶ βλαφοήσεως κ᾿ τὶ χαρπογρνίας , ἀντιπληρφεῖη πτίλιν » εἶτ᾽ ἐκ 
ταύτης τὶ αν τικόεις"στως ἡποτίκτειν ἡ βλαςαγειν,δζο. ταπιροτα πὶ ἀι- 
τς πῇ ΟἸγοι τα (οἰ το αγθοτγος αἰτίιο τοπηροῖς εχ ηδηῖτα;, ραττίπχ 
ΟΧ ΘογπλἸη τὶ ΟηςνΡαττί πὶ οχ ἔγιξξ! Πςατίοης, Γυγίνς γε ρ ! ετὶ τεῖτ- 
τυήηυς νἱἀσπταγ, οί μς οχ δα ἱρὰ τοιετυτίους ράτοτς ἄτας σογ- 
πλίηατς. ἀντικῥείτασις ρΓορτὶὸ γοιυπι εἰν οἶδ᾽ φυσιολόγων ρτὸ 1Π|4 
ςολτξξατίοπς ἃς «οἰ ττίοης 4 σ᾽ ριξε κι ἃ ξτίροτς, ταὶ -- 
τἰδπ ἃ ςαἰοτγοε,νιῖ οἰϊοπάτ ἰοσις Ατηζοτ,ἴη αν, Μειεοτοίορ. ἀϊςΐ- 
τὰ ἃς ὠντιαϑείωστργαρι Ὁ ]αταγοὶ. 

Αὐντιαδειςχ έφω ὰ ΠΟΩΙΓΆΓΙΟ Οἰ σα ο τίου γε] οἰ οι πιά σοηδο οἰτοιιπι- 
ἀόττο ἴῃ σοητγαγί 1) ΡΆΓΓΟΤη. 

Αὐνπιώξεςρορηὶ, "ς5»}} ἴπι ἀπο Γ ΠῚ οἰγοιΠιϊτίο,, σοητγαγία ξοπιιογῆο ὃς 
αἰγοι πηαζιι5γ} σοΟΠτΓαγῖι πὶ ΟἸγο πηάἀιξξιο, 

ΑὙγπισάδεψυχων ὴς {τὴ ρογβ σοο ἔς τε ξτίρειο, 
Αὐγγικόξεω ϑ᾿ ιν Ρ ΓΟ αν τιαύβεϊ ξ' ἀγα! Βυὰ Οοτη. 
Αὐτιαὐβίωσις, τ ρα τις, ας. τη ὃς τάς πὶ αυοά ἀν παδείσασις. ΡΙατατοις 

τη ΡΊατουτεις Οὐ απ. η᾿ 5 “10 δηὴ γῆς υδώτων ῥύσις ἐχ ἐμείως δυδιᾳΐε- 
γῆον ἔχει τὸ τῆς ἀντικτδειώσεως τούπον. ἀπ» οὐ͵νγ υἷπ εἰκοντος σῷ ἀέ ρ᾽ε) 
ἐδὲ πολλίω ἀντιπόε! ςασιν λαμ φανοντο οἱ. ἀν τικβοίωσιν» το ΙΧ ΠῚ ὅς ςο- 
αἀτέϊλιϊ οἢς ΠῚ. 

τΑντὴ πέρκης σκορπίον: Ράτος Πγΐα ἵπ σὸς αἱ ρογαςτίο ἰπἀἸοἶο ντιητητ,8ς 
το] τογίθιις ςοητοπιρτίς ἀοτογίογα εἰρη. 514, 59) ΤΟ τὰ χείρω 
αἱραυῖο ἂν ἀντὶ “δ βελτιόγὼν. ᾿ . 

Ανηπεφ  ῶχ, Ετυπιοίορο οἴ, ἐντιτεϑνάγαι αν αὐτιφίω. 
Αντιπηδω ; μ'. σα, π’. κα 5 ἸΏΠ]Π1Ο 5 ἀντιπυδάω ἐφ᾽ ἐπα ἐφυμπι 

πῆ] το. 
Αἰντίποηξ;»γρφρῦσοα ΠΙριισα, αϑραὶ τὸ αντὶ, ὃς τὸ πέοσω,κίζωτθ-, Ηείγοἶν δὲ 

ἀντίπηγα γοσδιιῖς ΕατΙρια. τίου) κέσίω ἔριον γί ον, 
Αὐτιπηρφω,ν ν] ΟΠ ΤΠ Π} ἡλατι]ο. Αὐτορὶι. 
Ανππιέζως ν1οἹ ἔτ ριοπιο ΡτοπηςητοΠΊ. 
Αὐνηπημωρημα, ΟΠ τς πΊΟ. 
Αἰντιπί πῆον, τὸ, οδ ςέξίο, οςοιρατίο, Θοςπιοῦ!. 
Αντιπίπω, τεἴο,οὐΠίτο, οητγὰ νοηΐο, ἰγγυο,σοπτγὰ γοηΐτοσ, οσουγα 

τον ξϊογ, ςαρ.7. Ἱφ πυϑύματι τῷ ἀγίω ἀντιπίπῆετε. δρίγίτῃὶ δαηξῖο 
οδ τὶς. ΡΙατατς πὶ ΤὨςείξο, μηδὲν αγτιπίπῆει αϑοαὶ Τἶδ ἱστορικῶν τοῖς 
ραγικοῖς, ΔΜ τοτίοὶ κὶ τγασ οἷς Ὠ181] αἰ Πδπτίαητ. Αντιπεσεῖν, τὸ ἔναν- 
πιωϑίω ει »" ἀντιποῤλαίειν. αἰντιπί πῆ εἰν τηΑ᾽ δος ἀοτς,, ἡ τοὶ ἀντι πίτῆονταῦ 
πράγματα 5 τες Ἀἠπιοτίῃ. Οτέροτ. σοητγὰ [8] 14η ἐνὶ πύτῳ τῇ ἐντεύς. 
ϑεν ῥασώγῃ μετροιιῶτες τὸ δυδαιμονεῖ ἡ, ἡ τῳ ἐναντίῳ τὸ καιοδαιμονρῖν» 
σοῖς ἐντιπίπῆουσιν. Τ᾽ ἸΞΟΡ γαίξ. ἀς σαιμὶς Ρ]λητ. ἢ το ς. ἀρ.6. διοὶ τὸ 
μηδὲν ἀντιασᾷν μηδ, ἀντιπί πῆειν ) 4 04 1} ργαροάϊας Ἄταὺς δά - 
πεγίξτωγ. 

Αἰντιπιφαίσκω, οι Ί Ριιο, ἀντοιποδύδωμ. Σ 
Αὐτίπλας:Θ-. ἢ ΓΑΙ τον ἔπέζας, 5 ὅρβος. ποτὺὴρ ὃ ποταμὸς ἵναξθ. ἃ ἀντί ο 

σλοῖςτον ἐἰ χει γόμον κακκηκότων ἱ ἰσόπλαςον, ὅμοίογ, 
Αἰντιπλέω,οχ αὐπετίο πλυΐ ρον» Οσσαττο. 
Αἰὐντιπληρθιογμε, ὠσωχεν χα ἰαΡρ] τον  πίτα ο, το τἴτα ο, τ ρΊςο, [οί ρ ἢ. 

11.2.1υάΑἱς, τὸ λοιπὸν ἐν πῶς ὅτις ἡμαις 5 εἰντιπλυρριῦτες τὰςς ὠρϑυ-ῦ 

μἰως, αοὰ (ξιςηἶα: ἀςοτατνα!ασγίτατε (Ὠρρίςητος, 
Αντιπλή πω, τοξετίο, ἀντιπλυγίώ αι» τερετουτί. 

Αντίπλοια, ας, κα, Παυ πατῖο απ: τ αὐ ογίο ντγίησις τοι] οττ ἕξι ὅς 
ἱτηρυ τ. Ετ ροῖ πιοτάρδογιριο αι Πίτατο ἀταις ρατι τατος (- 
ταΐτατ: ΡΟΪΎ ᾽ις ἐπ ἘΡ το ΠῚ. ὡς μεδεειοο νδύῃ μυδι, ὅδηπολιὶ καταῤῥέ- 
πῇ ἐν ἰσοῤῥοποιιῶ γὴ ζυγος-α τέμνον 8) πολιὶ δια μᾶῤῃ κΤ' τῆς ἐντι- 

πλοίας χόγον ἀεὶ τὸ πολίτῥυμα. Ἰητεγρτοῖς ἰξουπάμπι σαυαἰίτατίς τὰ- 
τίοσςε πη. ἰ 
Αἰντιπνΐω, μ. ϑὐσω, ουττὰ (ρἰτονςοπττὰ ο,τεβο,ἀατίιο ᾿ἄ σίτατ. ΡΠ ο- 

ΟΥ̓Ϊ. ἀντιπνέειν ἀνέμοισι, ἐρίτατο ἀμ δγῆις γεητος. αὐτέπνεῖ πυεύμᾳ ἢ 
ναυσὶ, αἀυετίΟς οἰ Α {1 νοητὸς ᾿πηηηϊττῖς. 

Αἰντιπγεία ας. ἢ, γεῦτας Δἀπετίας. ἀντιπνεία χρησείμῆν -., λἀαοτίο γῆις 
νεητο,τοῆατας, Οἵςετγο. 5 τὶ δίταγ πις Πὰς ἀντίπνρια, γι ἀρᾷ ΑΡΡίΔ. 
ἴῃ Αππιρ.ὠμόλύτερα δια Ὁ ἀγτίπνοιαν, 

Ανγτὶ ποδὸς ξεινάϊον: Ῥατοεπηία οἰϊτοῖ εἴτε ν᾽ ἀτί ποι γίαγρατα ἴῃ ἐος φυΐδας 
οὐ ξιέξξαιη ἱμ!ατίαεη ρατ ρατὶ τεβογταγ. σι πιρηῖτ οτ σης πη οχ ᾿ς 
νογῆδυς. Ηογαετ. ἀν .118.χ. Τούτό ποι οντὶ ποιὸς ξεινη ον, ὅγ ποτ ἐ- 
δωχας Ἀντιϑέω Οδυσῆ  δέμον κατ᾿ ἀλητεύονσι. 

Αὐσιποϑέω,τεάπηχο. ΚΟ ΠΟΡΆ. φιλων αντιφνλεῖ δ κὶ πο ϑων ατσιποϑεῖ ῶτ, 
1᾿ατυτυὸ ἀείγ ἀεγάγε. 

Αἰντιποιεομαϊ κυ έσομα!» ἕαςῖο αἰ χα Δἀιιοτῇις, πη! πὶ γοηάίςο » φἀϊρὶ- 
[ξοτ,ἐοηςεττονοαροϊοραβεέζο, εἰ γάοτο, τὶ πὶ ἀτγοσο, οσοαρά- 
τε ςοητέμαον πλδπιιπῃ ἰηἰἰςῖο, πη οαπη αἴϊετο, πιόος σοπατας ἀς- 
ἢῖηο αἀ, ἸηΒ!ο.αυστοιδας τεσυΐγονροπϊ το ἑσοσ τογ. Χεπορῇ, 
ἀντιποιεῖ δι αἰχῆ ς» Πδὶ ἰαπιετε ρτίποιράτι πη» ἀντιποες ὧν αἱ στα μέ- 
γΘ. δὲ δα! αινθα γεη ἀίσαγο ΡΙ ατάαγοδυς ἴῃ ΒοΙΟης, εἰγτεποιίμαι ὃ 
πόλεως γρτο οἰαἴταῖς ἱπτοτος ο, ΤἼ πο γἀἰ ἀδς, οἰντεποιούῦμαι αἰ τιμῆς, 
πνὶ δὶ ἀσγοσο Βοηογο ΠῚ» Ατήϊοτοϊος 3. ΟΠ ποτ! Π}, εἰνσιπορέρες.- 
γι; τὰ τοιαῦτα τιμὰν» 4 τ] 1 Πῦ σ΄ οτίαπι ΠδῚ νεπάϊσαης, ΡΊλτο 
ἴῃ ἐρηο!. ἂς Εἰςσιηι5. αν τιποιέυῆν ον “7 αὐ, ςοπηρετίιοτ, τος 

ηΐτοηνς, ᾿ 
Αὐτό ποιέω ως, ςοηττὰ ξιοϊοναἰτογσοτιρᾶτ ραγὶ γεάάο, ἴῃ ἀρ ξάο γείροη- 

ἀεο,ασρτόβίοτ,νεπἀϊςοντοῖγσμο, εροπάο. 

Αντέποιγον,νγτὸς ρσσηα ρτὸ ἀς] ξὶο, ὀνιδενσες αντεκτισις, ἢ 
ΡΒ τὴν 



1γ6 Α Ν 

δἰντιπολερμέω, αἴ 5 δε Πσογο ἀἀποτίαις » δοΙϊο ἰλοοΐπτας νἱ οἰ τη Ὁςἰϊο 
τπέοῖζο. Ὶ 

Αἰντιπολ εἰ μιίθ-,κ) 
Αντιπόλεμος. ᾿νΟἸ τίς, Αὐπετίαγι 5. 
Αὐππολιορκέω, μα ἡσω, αι κῷ ΟὈ ἀςπτος ὁδῇάεο. ἮΝ 
Αἰντιπολιτείᾳ, ας ἧς ςοττάτια ξιξι ον ρτορτίὸ ἱπ Ἀ εἰρ.Δ4π|ϊηἰΠγατίοης. 

ΡΙας. ᾿ 
Αγτιπολιτευύεμα τἀποτίοτ ἴα τορα δ] 1 αἀιιοτίας ἱπ γερυ] [τα ράττος 
ἔοαςο,τείρ αὐ! σα; σοπτγάτια5 { π|. αὐπιπολιτεύομαι σοι: ἴὰπι τι ἴῃ 
1π τερυ δ τα ἁἀμοτγίατις, ΡΙσταγοθις ἴῃ Ῥογιοὶς » Ἰ(ςπὶ ἴῃ ΤΗς- 
τα δ οοῖς, θὐτιπολιτεῦ εταὶ τοῖς παλοαοῖς βειστλδὺ στ, ςΟητγάγ πη νοτο- 

τίθας τεσί σι τοσοηάᾳ οἰαἴτατις ἰςητεητίατα (ςαίΐτατ. δίσηϊβοας 
ετίδπι Ππηρ τοἴτοῦ ν τὸ ἀῤϑέφαραι, τοῖο, τοοαπγο ἱπτογοοίο. 50- 
πεῖϊας ἴῃ ορἴο 5 γ Αλλά μοι δὸκ εἰ χαλωώς ἀυτῳ τὸ δαιμόνιον αὐτιπολι- 
τεύσαδνς τ Ο. 

Αἰὐυπποράδομαι,το πτγὰ γεηίο, το Πζο, γε! πιο,ἰπτογοςίο. 
Αἰνππορϑέων:οἰ ΠΠ1πὶ γαΐζο. 
Αντίπορϑιμος στα πὶ Βαδεης οὕ πογίιπι. Ατιζοτ, ἐς πλιιπάο, ἵπολλαὶ Ὁ 
 ἄγλας γύσοις αἱ Ὁ αὐτιπόρϑεμοις ἄποϑεν κει ῶχ. ἐν ὀῤτυπόρϑιμοις » αυᾶ 
Ῥαττς ἔγογιπι εἰτ,αα ἰροξξατ οχ λἀαοτίο Εἰ τα πη. 

Αἰντίπορφο, ὁ κὶ “γεοηττᾶ σταδιοης,αἀμοτγίος ρείες ἔεγεης, οθαῖα5,0Ὁ- 
Ἰσέζας, ὁ τοσίουο ροπτας Νοιπις:εχ ἀμ ογίο τη ἀδηςισἀυετγίως, 
Ἑυγιρία. ἴῃ Ἰρμῖσ η Αὐ]Παὲ, σαι σεαϊείμο,, σιωεπαείδετ᾽ αῤτεμιν 
χαλκίδος αὐτίπορον. 

Ἁντιποις,οδὸς, φαΐ ροἄος Βαδες Ὀρροίτοβ, 1 ποδῖς αἄιιοτία γτσοῖνς 
Πιρία, οἱ αὐτί ποόδες. αητὶροάες. Οἴσοτο ἱπ Αὐαέεπλίςϊς »Νόπης ε- 
τἰλπι ἀϊου!ς εἵϊο ἐ γεσίοης πορὶς ἰπ οδτταγία ραγτς τογγᾶ;, 4] δά- 
το γῆς ψοίτι σιῖς ἔδης φοητγα ποία γοβιρία γος αὐτίπουδις γο- 
σατιϑὲ ΜῊΝ 

᾿Αντίορᾳξιε, ως, οτῆτας. αὐτίωρφξεν δεδιὼς, ἢ6 ἐπ τς αἀππογίατ!} οχοὶ- 
τἀτοῦταγ πγοπεης. 

Αἰντιπρᾷἤσμα, ρτο ἐναντιμ ῶζ,αρά Ποογαάῖοπι, [ 
Αντιτορα ἤ)τοριισ πο, γοιίϊο; ΘΟ ΠΟ, οδηίτότ, Ὀδίϊο, γεΐγασον, ἴῃ 

ςοητγαάγια πὶ ἰάθοτο ἃς σοητϊεηάο, ἔπ λἀποτγίαγιας, δάπογίοσ, 
Φορεγερταβιν. 

Αἰντιαρεσβδύομιαι,ὰ ςουτγατίο ἰασᾶτος πιΐττο. 
Αὐτιεωρρξάλλομαι » (οητΓὰ ρΡΙΟΡΟΠΟ δὲ πϑΠλΐπο ἀεῆ σηδηάιιπι» ΡΊλτο 

ἀς Περι. 
᾿Αὐντεωρφζολῆ . ΠΟ ΠΊράτγατίο ἴῃ Ποπλϊπαηάο, Πα: δί ὀὐτι(ολὴ ἀϊἴτιγ. 
Αντιωρϑειμι,οχ ἀἀπειίο Ρτοριεοάϊοτ,ἀδσαγτο. Ὑ πὰς ὀμαιωρρεσταν . 1. 

οθιμαπιὶ ργοάιεγιητ. 
᾿Αἰντίτορινα, ἰπῚ}ΠἸΔνὲπανυμα κἡ ἐσόωρριηᾳ Χεπορῇ.ἴη Αφεῆϊδο, ὀῤτί- 

πορρικᾷ; τὰ πον τὰ ἐπωλεῖ το, Ὁ ΠῚ [ἴα ραγίτογ ΨΠΠ ρτοῖο γοηἀεθδητιτ. 
«Αντιωρρΐχ εἰν» σπτσπετατὶ δῤαιδοιιῖαι Π οἰγεἶι. 
᾿Αγτιπερκαλεῖῶγ, εἴς ν]οἹ ΠῚ πὶ σοπαϊτίοης πὶ ἔετγε,οἴειτένς, ορτίουέ- 

ὅε Ργουοςαγονεὶ σοπαϊτίοηςεπι ἔεγεητε πὶ νἱ οἱ Πῖ πα {προ Ατ᾽. Πε 
τ ΟΠ. τρὸς πανταιν.Οτι σ᾽᾽ οὐ ἰωαγχαᾳζόμίω παῤ εἰ ἡ γρύμίω δ χαια 
τῇ, ,κὶ δ τετροχᾳλει ὡιο ὁ ὃ οἰνέ τίω παρεδιδοιω, δζς ΟΝ απ ἀ6» 

Αἰὐτιωεύκλησις» πχαξιια ἀοσιίατ1ο» ὀὐτέγκλημα,, Βιιά. ΟΟπηπιςητ. κα ἀύ- 
πιλϑγία. 

Δυτιωροπίγω 5] οἸΠππὶ ργορίῃο πιοταρίν. ἀρὰ Αἰμοη, ἀοιδὰς ὀὐτε- 
ὠὐξφπιξπ, 

Αἰγτιορρπίνομαι το! τα τα ϊ ργορί ματι. 
Αιντιωρρσωγ δύω, εἴ το. 

Αἰντιωξρστι κρίνας Αἰ μφέω. : 

Αντιτρρσεῤῥη9.. τοροπαϊτγοοπεγὰ (]υτατος εἰχιγοία! ταζας εἰ, Χ ε- 
πορἤοη. ᾿ 

Αὐτιωρόσωποι, οἱ, σΟητγατίῖς ἐγοπτίδιις ἔα πτοῖ αἱρίοίσητος, 411 Δάπιον- 
14 1ἀοτ οῖς. Α ἀπε: ΒΑ" τεῦ νἱάδτατ ἀιχηῆς. ΤἈεορῆτγ. "Ρ.άΔε ἰξη- 
10,(δὺ γδ τύποις αἰάίγκη συμᾷαίγειν ἑαυτοῖς ἐκαίτερον αὐτιτορώσοπον ὄντα 
εἰφ᾽ ὧν ὅδιν. 

᾿Αντιωρέτοισις εως ἡ. Ορροίτά ρΡτοροῦτίο. 
Αἰνειωρρτείνω, ΥἹΟῚ πλνἴδα εχ αἰτεγα ρατῖε,ργοτθπάο ζεπορῆ Γτεπὶ 

σΘαΓΓΑΓΙΟ ἔδι σοητγὰ ΡΤΟΡΟΠο. 
Αἰντίαρωρον,α, τὸ, ΡΊΡΡΙ5. τὸ αὐτέτρωρον συγχρού αι» τοῖτεἷς σοηβίροτο, 

ΤΊ ΝΟΥ 4. εχροηΐτι ετίϑιη ὀὐτιωρόσωπον, πρώρᾳ γὰ τὸ πρόσωπον » Υἵ 
ἀρὰ ϑορβος. ἐμ δροτρωρον. 1. δϑοτορόσωπον. 

Αἰντίωρωρφς,» οἱ χὶ ἡ, αἀπυετγίας Βαίσεης ργογας, ΡΙατατο ἢ ἢ Τ᾽ εαλΠο - 
εἷς. αὐτιτρώρφις κφτος" ἢ σ᾿ ἡ τὰ ς βαρξαρικαὶς τεὶς πριήρεις, τά ο"ς ρτο- 
τὶς τγίγεπιος ορροποῖς Βαγθατιοῖς. ιἀςΠ1, αἱ νδες αὐτί πρώρφι τϑρ- 
απεσούσω γασ6ς ἴ0 ο[τὶς ργοτῖς ἴῃ [ε ἱποίφοη τος ἀὐποτία ἔγουτε τ 
ταρητος,ἴοτας ἰρεξξδητος. ὀῤτίπρρίρρι ἐμβολαὴ, το ξ! ἱπηροτας, ΡΒ ΠΟ - 
ἥτνατας 1η Ηοτοίςϊς. ἘπτΙριἀος αὐτίωρωρρι ναυς ἀϑέμὼν πυράν ἱπξοη- 
ἄἀϊα ςογαπιὶ πδια θεῖς. 

ῬΑντιωροσεε με στε, ἴπ ΡΙΔητῖς,ης ΠΕ οσεπτατ, εἰτοι πη  οαγα τοῦτα πῃ 
ἀειταβοτς, αὐασύΐραι δὶ γί ἀἸοἰτατ: ἢ αυτοπὶ τεραϊξίπατο ἰοἱο, γαάϊ - 
(ἐς Ὠπάἀοηταγ, 4 ὀὐσιτρφσειμη σῶς ἕεταης Θτάςὶ » γε πλϊμὶ ααἴθοῦ 
εἰ Ἰα]τὰς Ρ οἰ ιχ Οποπηαδεῖοὶ 110.1. 

Αἐυτίπθωμα, ,ατος. τὸ, ΓΔ. 
Αντίπγωσις τως ἡ, ἤσιτα εἴδν αιπιπὶ οα 5 ΡΓΟ σαι ροηίταΓ, Τητογρτος 

) ΤΒυογάΙαις. 

Αντιπυγος απ οτῇς οἴπηος Παίσοης, ὀὐτίπυγο ὁχδῦςι, αιοτίας φοίτ. «ὐτί- 
πύγρι συμπλέκοντω, αιοτῆς ΟἸαπὶ δ Οοραϊδηιατ, 

. ΑΝ 
Αὐντίπ υλίθ.γε)δ χἡ ἐν ΟΡΡΟΙ͂τΑ ἰδπυαπι Πι4Ὁ απο. αὐτίπυλοι αἰλλήλῃσιν αὐ» 

40]: Ῥογτις ὁρροῖτίς αἰτγϊπίθςις, ΗΠ ἐγοάοσις. 
Αντίπυξ, κὸς. (στ᾽ ΠΙᾺ τη. αὐτίπηξ. 

Αὐτίπυρη ς» ἐσόπυργ» ε»ρᾶτ [10 ]]πλΐτας, δέ ἀμ] 1ς αἰτίτιιάο, Η-ςίγοῖι. 
Αντιῤῥέπωςοοηττὰ γοΓσο. Ὶ 
Αὐντίῤῥησις,εως γἡγαϊτετοατ! ον ΟὨΓΓΟΙΟΓΠ Δ, ιτατίο, οπεγαάι ἴο. ἢ 
Αντιῤῥητικὸς λύγρ )ΘγΆτῖο ρυ σηπαχραάιοτίατία, σοπττγοιογία, γεξιτατο- 

τια, αὐτιῤῥηπτι κα, ἰδτί Τοίερ αἱ σοπτγὰ Αρρίοπεπι γοσατὶ ἔμπης. 
Αντίῤμγογ:ντάς Αγάῤῥινον Ὁ 1οίς.110..4.ς4ρ.2.:.3.Π γα εἴτ, συϊΐας (ςΠΊς Ποῦ 

ψΊΓῸ]} ἡατῖθας αἱρεέζα εἴ Ππαε.40 Ηίρροοίαῖς τεῖϊο Θαοηο ποῦ 
Ἰοῦϊι βύκρανον, ὃς λυχνὶς ἀγία νοσάτατγ. 

Αντίῤῥοπον, «Ὁ. Σὰ αἸφης»:.Γα πη ἀ1Π1. 
Αντιῤῥοπος,ςοιρουίλης,Γερεπάεις, ΟΠ ΓΥΓΟΙΤΟΠΊ, αἴδὶ ἱερωδώθης ϑοιώα ὦ 
ἿΟ ἀμεῳτηρούπων τιμωρίαν αὐτίῤῥοπογ: ὀμτίῤῥοπος συμμᾳ χία, Γ)ςπηοἵϊ,Ὶς 
δὐτίῤῥ πον αἴχϑος ῥτ δέ δ ]ς ΟΠια5,αὐτέῤῥοπον ἀξίωμα, ρατ ἀφ αἰἶτας, 
οἰαε πὶ ὨγΟ ΠΊΘητ! «αὐτίῤῥοπον χεύσῳ κεκλι μήην ῥώμϊωυ, δ. Οπηᾶπη ἃΡ- 
Ῥαπίλπι αὐτὶ φαα1ΠΠὈτίο, Βυ ἀδες. Αντίῤῥοπος ἐσοῤῥεπιῆτοκὶ ζυγρςατί. 
μλυΘολὐτίςαϑιμος νὴ ἰσύζυγος. αι] τιβ» Ν ἀτγαιῖι5. κ᾽ τθ αὐτίῤῥοπαν, Ὁ 
αι γίτας, ΟἸσοτο δί δια 1 Ὀ τ] ΠΊ,] ΒΟ ἃ 1π ραγί ταῖς ἰλποίτιπι 
ἀἰείταγ, σὰπὶ πειτγα τοςο δῖ δὰ [Ὁ]: πὰ, πος γηὰ πιαρὶς υὰπι 41- 
τέγα διτο! ]ττυγ. ᾿ 

Αὐσισεμγειωεῶτ, στΑυ τ τὶ φτδατατο ΠῚ ΟρΡΡΟπογς ᾿Προγάσιιε σομτι πο 
τηαςῖα τοροπάοτου γα] ὀταυίτατοπι ρα (α ξογοητὶ ρατὶ σταϑμίτατα 
οσσαττοτο, τὰ ἔα σοηιτη1 ΕἾτ15 ἀΠῚ Π1Θ5 δὲ ἰρ᾽τίτας, ΑἸ τοι ΡΟ 
ἀντὶ ἰς» Οἷδγ᾽ αὐτισεμνίμω ὀμῆν(Θ: ἐλϑυϑερείζων 5 ἐφαιρεῖ ται δ υτῆροχίω) κ᾿ 

! 

τὸ δεσποτικὸν π' τυραννίδος. ὑ 
Αντισηκόω,μ. ὠσώ,α: ὡχαγτοροηάο,Γοτγθιο, Βιιά Οὐ πη. ἀπὸ «δ ἴσου ἤς ι 

ἐσώ, ἰσώσω,ἰσωκώ, ὃς πνυιτατίρης ἰοτ α: νου] ς ἴῃ ἰοτ σ τδ]οἐσυκα, , ᾿ 
αὐτεξισείζω, Ν' οἱ (ἐσυιπ πη 4] 105. αῆραὶ τὸ συκῶ τὸ βου ϑως κ» ἰχύω. [)1-- ΠῚ 

Οἰταγ οὐ ΠῚ αὐτισηκοιώ γαντεξιστίζειν κἡ ζυγος“ατεῖν. χ) ὀμτεποινισουιῷ πθ΄ 

δυεργίπτημα ὃ πίυδ κακεργέαν, ντ Τνατίο ἃ ΟὈΙ 4Ό τη γ6] τα] υτίατη σὸς 
Ρεπάετε ἃς γοπιετιγι ἀϊσιιης, νὸ τοῖς ἔσος αἰμείξεῶι. Οτεροτγίας ἄς 
Ραταίτοησιᾳ ἰοαιιεηϑ ΘΟγ ΠῚ Ζαΐ 1ᾳ ρατγίξοιτιοης ἰΔρίϊ ἰπητ, Οὐσ᾽ 
ἐγὼ δέχομαι (δὴ καὶ μὴ καμπῆομῆμοις, νὴ μιὰ ἀξίως μὴ 3. δὐτισηκουῦπας π΄ 

κακῷ τ διόρϑωσιν» τὰ εἴτ; εχ 4110 Θπηθθἀατίοπεπι τερεπεθηζοος 
ὅαια νίττατε γιτια πη φοπηρεηίαητες. 1. ςΟ (επί γεροπίατς ἀϊχὶς 
ΟἹ υπηο!]ανὅς ΡΠ Π τοροηάογα. ὀντισηκοιιὺ  ὸρ τιςτανθ᾽ μοὶ δὴ ὀῤτιτι- 
μοξ ϑιιροοῖα Θτίδπι εὐτερύ σειῶτ. ϑέογγις, ΠΕ ςτὸς ἀνὴρ χρυσούτε. κὺ αῤγύ- 

ΡῈ ἀντερύστει Αἰ ξίος ἐν χαλεπῇ Κύρνε διχοςασίῃ, γος εἰζγἀπηῖσὰς ἀυγος 

σοησγὰ σατις ποθὴ οἰζ, ΡΊδυτ. ταίεπτο σοητγὰ σάγι5 ποη οἰζ, Αλκμαν. 
ῥέπει γδ ἀντει τῷ σιδείρω τὸ καλώς κιϑαρίσσεν.]χος εἰς, ἔξττο ρεαροατ᾽ 
ἄεταῖ στεριὰ Πάρις φαπετο. ΔΈ ΓΟ σοητγα [ΠΟΥ νο] σοπεγα διτὶ 
τι πῇ ὄνειπι. ἐκοίζῃ. ἀγτισηκώστις δὲ σε φϑείρει ϑεῶν τις π' παίρριϑ' δυ- 

φῳρᾳξίας. 
Αὐντισήκωσις,(Ογρεηζ το. ἐντισήκωσις γένεται» ῬΑΓΙΑ Πυπτ,ανταπύδω- 

σις» διόρϑωσις. κὶ ἐατρεία. : 
Αὐγτισημαίνω, τσ Ὁ!Πσαττοης ΠῚ (0 ἢ] ΠΟΠΙΓΑΓΙΙΠῚ» [τεπὶ Ῥγοά σίαην, 
Θπλιττο, σφ ητγαυ πὶ ὅς ἀἀιογ Ὁ πα ξιτασὶ ρα σίαπι 40. Ὁ 

Αἰντισκό ρρ(δον,αγτὸ, ]ΠΠτπ ρτασταηάς, αιοα ὅς ΑἸ Πππὶ να ρίσυ πὶ ρ-ς 
ΡΕΙάτατγ. ᾿ ῇ 

Αὐγτι ὥνέγης » Απτ τῆ ςπες δοοτατίςις ν ρΡἸ] οἰορίνις Ογπίςιις. ἀε ηιοςς 
Ρίατατς ιη ΡΟ] τις σ»ῖη Μοταίιδις,ἀς Εχι ον δι Αἰ] ρα. Ὁ 

Αντισκωπήω, η δητειη ἀεἰο. ἡ 
Αἰντισος! ζομα;(Ο Ε1[πηᾶτὶς σοττο, πῇ ἄατῖθο. ἢ 
Αντισοφις ς ὃ, ὁ 4] σοηττὰ (ΟΡ αἰ Ππηᾶτῖς σατταῦ. ὠντισοφιςοὶς αἰ μαγτος 

γανείας αἰπύ λα οἰτ,ρίςης ἀτεϊ δ α5γαῖαιε ἱπιροἴτα τς εἰυς ΒοΙτίς ατσος 
486 ἐπξδοίας, ͵ πε 

ΑἸντισοω, ΠΟ. ΟΟΠΊΡΑΓΟ, το ΠῚ ΡΕΥΠΊτΟ, : : 
Ανπίσπασις, ως“ αΠ τοτγαεϊο το ἴο, αἴςηο, ἀριὰ ἀυεηι εἰντί-- 

ἀδασις δὲ παιρρχέτευσις ἀϊίρατατα ἔφητ. Ετ 11.13.1 πεζάρεατ, ἐντιασὰ 
σιχοὶ φαῤμακᾳ γοσατ, τη εἀϊςαπηςητα ἐη8: ἱγγαιθητες Βα πηογὸς ἴῃ ἀτο 
Τῖσπατη ἰδές πηι, π σοητγαγ πὶ τεσγαϊνθπάϊ νἱπι παεῦτ, ᾿ 

Αντίσασμαςαριὰ ΡΟΙΥ. τὸ ἐμπόδιον, ρταροά!πιοησιπι, Πα τοιγᾶσ, 
Βΐτ ἃ γευοῦαξ. : ἢ 

Αντίσπας-Θ-,»»σοητιὰ πίτοης, ἀντίασαςος ὀγΘ.,᾽ἡ ΠΡ. Ἐρίστατ, ἘΠ ἀντ ΝΕ 

ἐ 
᾿ 

πίαπναςος. 6 ΠῈ5 Ροάίς : γηάς ἀὐπιαπας κὸν μέπρον»αρ! ἃ ῬΊη ἀατμτι, δύο 
ΑἸ τίαπαςον ἜΧροί δ ΝΊτγααιις τη ἀγιοτῖς πᾶς! πᾶ ἀφίοτρείοησ ΠΝ ἡ 
(μια: δὰ νετδιπι ἀρᾷ Ατἰιςησαπι ροιλξιιτ ναῖδὰ χρίοὐ) ἀπμξείοπες Κ΄ εἰ; 

"᾿ ᾿ 
δὲ τοἀμέϊξίοηες. Ν γ᾿ 

Αντιαπάω, μ. ἀσω,τοττα ον σΟηττγὰ τγα μοναττγα πο σοπτγὰ οι. ]Π]ο,γουοτος 
ςοναυοςο,ταἰ μέζον. Αγ ἠτορὶν ἴῃ ρος ν ὑγδειγον ἔδυ μὸ τείνειν, ἐν δος: 
αὐτιαᾷν. Τὰ ΠΡ τι ΘΕ] 4 ΠῚ Θραΐτιιο, Ρτο ἀρρτεβουάοτς, ΑΡΟ]].2:. 
Ατροη. γξέαπασε πετρὴς σκομ. ἱ. ἀντελα ζετο Ὁ χᾳτεσεγ Ρτοοπάϊε,, 

Ροτγάτῃ Πηητγα. Ατηζους! τη ΡΙΟΡ] ἐπι. ἄντιασα τῇ ἐρη σειν γεϊηαπι Δ ὃν 

τοιγαέξας. : γυὺὶ 
Αἰντέσποδα, τεὶ, αι ίρο 41} νἱςέ πὶ ργδ της. Πἱ οἵσοτ. ΠΡ. ς.οΔρ.86. ΡΠ 1. ὅᾳ 

115.3ς.ςἀρ.12. Αητ ροάοη νοσδητ οἰθογεπη ΗΟ ἀγθογίς γε] σαρτίσ ὧν 
ἢςϊ, ὅζο. αιᾳ 1οἰ]Πςοτ νος Προ] νίαγραζιγ. διαὶ τὸ τῇ χολου μήλῃ, ἔμ; 

σποδβ ἢ τῷ ἀποδίῳ αἰδᾳηλησίδν διωύαμιν ἔχειν τὸ ἀντιασόδιον, γ ἀιχίτ᾽ {ἴο; 
Οχ]εη Ἰπηρὶ:ς.}10.9. ᾿ ἰὴ 

ΑὝποσα,ντὺς 1 ε90]. ᾿ 
Αγαιςαϑαίζω,τορεπάοφτεττίδυο, Βυά ΤΟ ΠΊ. αν τειλόρτεν᾽ εἰν, πος εἴ, ἰνμὲ 

ἐσοφασιον ἀσοδοιιῦ αι γτ ἀαταπν ρτο τοὶ σάριρο τεροηάετς, (ἴον, αἰ 
ἀϊχις 

Ν 



ἷ ΑΝ 
᾿ ἀἰχίτία Ὁτατογείαυτο τοροηάοτς, Ὁ] ἢ. ἀϊοίταν ὃς αὐτισηκοιῶς, 

ἶ Αὐτσαϑμος οὐ, ααιίυαίςος ἐσύςα μος ἰσότιμος. 
᾿Αἰνπισασιάζω, ἀϊυιςτίας ράττον ἰξαυιοΥ, ατιφ᾽ασνάστιντες, υ (ητ ἀΐαοτ- 

ἄτα πη ραττί πη. 
Αντιςασιαςὴς, οὐ, ὁ » αι οἱϊ οχ {ξἀιτίοης ρΡαττὶς ἀμοτία;, ψυὶ εἷς ἀϊ- 

τς πιδιαγι αν βάΓΌ 1}. 
ΟΠ Αἰντίςασις»τοριρ᾽δητία ορροίτί οἰ νης ἴση αἰτίσασις , ἀα 01} τ απ, 
ἘΝ ἀρυά Ατηϊοτι ἐς πυιιηίο. αὐτίςτασες 9 ἴτοπι ἀρινὰ ΕΓ ΠΟ ΘΠ ς ΠῚ, 

τς φοπιραταιῖο, ςοητοητον Θθυλς σοπηραγατ μη Οὐ] ητη 00 ἀἰ- 
οἶτον σὰρ ς.ἰἶδτο 7. ΕΠ δὲ αἰτα σοπηραγατίο ἀρυὰ Ἡ ογπιοσοηςΠ), 

᾿ς αυα ἀἰειτοτ Ὡρός τι Τάς πὶ αὐτίφλασις, ἰοτότ΄ονσοῦυς βραγα ἀς 40 
Ο΄ ρυά [υ]τυπι ΕἸγπλ  ἀπιΠ0. οἰξ αὐτιςτστως αγωνίζεῶχ » το Πταξγ ἰδα 
ΟΠ ςοἤἴατα ἀοὶς ἀνπηισαγς, εἰς αὐτίςασιν, αα το του άνιηι, Ἐξ αὐτιφαίσνως 
᾿ς κμιρέχας ϑιυείων ἐπαιδϑύετο» εἴτις ςοηβοἰοηἀἰς ἔργα πνοά πὶ ὌΧΟΓ 

᾿ς φοθαταν,θ οἰ τίαηις «τίυ Ἰσίω αὐτί ασιν ἔχει ταὶ βαρέα «ρὸς τὰ κοῦφα, 
1ιαᾷ ἀμ} τί τ οηῖπὶ Δθσαυδης στάσι οι πὴ ἰσυιθιι5. 
σασιοῤτης»μ) ΠΟ ΌτΓΑΓΙ ΠΣ, 0] οἰ ράγτια πὶ σοητγατγίαγυ πγ,ααΐ εἰ ἔι- 

᾿ξξιους ςοιτγαγία, τ Μοπιηποηὶς ΕΟΙορ ς, τἦδ' αὐτιςασιω δ γ εἶ 
᾿ ῥκάνθ-. 

᾿ Αὐτιςατέον,τοΠ επάιιπὶ εἴῖ. 
Αγτισατέω ρτῸ αὐϑθίσημε ἀ! οἴτυγιντ Ὡροσατέω, το πο, Ορροηο. ΤΉ ςο- 
τ΄ ρϑγῖ {10 1ος ἀρ. χ].κὶ μηδὲν τὸ αὐτις-απῶν.[ἀσι ἐς οὐοτιὺ. δεχΊικό- 
ο΄ χερον ἐγλύετο “ἢ ἐπεμζακλομῆσε, δια τὸ μὶ αὔτις ατεῖν. 
Αὐτις ἐτος," αὐϑέτας ἐν τῇ μοί χη» ΕΗ οἰγ ς ἢ. δι αὐτιςίναι, ἱ. ἔναντα Ἰξια δαὶ 

κἡ αὔτα ένα. 
Αντιςατικόξοτορυσηλης. αὐτίϑεσις αὐτιςατικὴ ἀϊτίτατ (Ὁ Ἡογπιοσεης 

ἐς {πατίουις, ΠΤ πρτῖο ςοπυραγάτιια νη: σςιςβοῖιπῇ σαι ἰζο- 
Ἰεῖς οὐἱςέϊο ςοπιηραγατ. 

Αἰππίσερνον, κ»τὸ, ἰρίπα ἀοτῇ αια: ρεξξοτί ορρουίταγ, νἱάς ΡΟ ]υςοπὶ 
Π ιὺ.2 νώῶτον. 
ἵντις-ἐριγμα τος, τὸ Ρ 1.17. ἐγθύετο κύρα(θ- αὐτις-ἐρεγμαί μου 7 [χέζας 

εἰτ οπλτας ξυ οὐ αγξητιπι ἃς ἀς ξο!ο πγοὰ. 
ἐντιςνείζω, Εἰ οἱοντςοϊτοτιἀς ει άο. Ρ]. ΠΔμ 4.37. αἰτιςνείζει χεῖρα 
ἀυτοῷ, πα νκνιη οἱ Πρρο τ, 
᾿σοιχέω, μοϊΐσω, ποκα, ορροίτυς (ὑπ ἃ τοστϊοπεκἱπ ίετις ἀυςοοάα 

ουυειίοι αἰ τ)νἀ!σαητιιγ ὃς αἰπιφοιχεῖν αυασιπαις 101 πλυτυοῖςῖ 
Ἰρεέζα νεϊυς ορροῦτα ἴση: οἹἘ ἃς νογθαπη ἰαἰταγογίιηι ριὰ Χο- 

ος φορῇ ἰγιηροῖϊο. 
᾿Αντιςοιχία ας. ἡ, ἀυατα το τεγᾶ ορροῦτα ἰπτετ ἔς ςο]]οσατίο ναὶ ςοἷ- 
 Ἰοκαῖο ἀυάταπὶ τογιῖπὴ {δ᾽ οχ δάιιοτγίο γείροηάευτιιηγ. ἀς Ππτε- 
Οσαγαιη ἵπτοτ (ς ορ. οἠτίοηε ἀϊοίτας ἀρὰ Ατμςη. 1.11, αι αἱζ 
φιάλϊω καὶ αἰτις-οεχίαν «ϊς πτάλίω. 
τί σοι χος» ὃ κα ἐν ορροῦταπη ἔσει τεαὶ Βαθεης ἃ τοσίοης ορροίτιης ἱπ 

δὲ {ετὶς ἀχοςη ἃ. αὐτίςτοἶχα ἀτοιητας στα} ΠΟ γ ΠῚ αἰτογιιτὴ αἰ τετὶ 
᾿ γεῖαυτ εχ αἀυοτία ραττς τοίροηάες, ἰτοιπὶ αὐτίς!οι χίθ- » (οτὶς σαι} ς 
ο΄ ψεὶ ἢπιρ]!ς, μα] ]ς. ν 
Αὐπίφομος,ν δ, ρα !αοχ,ὰ ἀρ τοὶ ἔτουτῖς ἀυτ οτῖς οδἱςέξα,, αι οο- 

τερτἶτα νοττταν ἃ ΤὨεοάοτο. Αριιὰ “ΖΕ ΠΠἀπυπι. αμφίσυμος, φά- 
λαγξ ὃς αὐτίσομος,συπ το ἀΠἘξε τυητ, αὶ μϑρ γὸ αὐτίφτομος οἷξ εἴκρων ἔχᾳ 
ποὺς κούχας ἡ δ᾽ ἐμφίςτομος ἐκ πλαγίων. ἀῃσρ5 Ρυδμᾶ ἃ ἵμαι!ο ἀϊςεὶ - 

τον. Ετ Οὐττιὰς ἀοιριτοτα ἀσιετη γοσᾶτ, θα: ἃ ἔτουτο διὰ τογσὸ 
ἡτηπλῖηοῖ {71}. 

Αἰντικρατεύία, τε δ. ΠΟ γερυσπο. 
Αἰντιςρατεύομαι, ο  Πὰπὶ τηξεγοναἀυοτίοτγ, ΟΠ τΥ Γοτοπ|.8,44 Ἀοππα- 

πος ἀς ἴδ ετο ατγο τγίο, ἐδὲ γὸ αἰτισρατευ ἔϊαι τιῤ νόμῳ πῇ γοὺς εἰ μδι κα 
μαρτία,δις. 

᾿Αἰτιςραϊνγίων, πηρογάτοῦ ρύσηο ςοηττγὰ δίς. 
ὑντιςραϊηγς, “»ργορταῖοτ, ὁρροίϊτιις ἀμχ εχοτοίτας » Βοίτία πὶ ἄιχ, 

᾿ Τυεγά. 
᾿Αντιςρατοπεδεύομαι ἃ τοσίοης οαἴϊτᾶ πιοτοτγ,εχ δάποτίο οαϊγα πηοῖουν 
᾿ς αὐ ρυθη5πὶ Ραγάτυς ζοηἤἴο. 
Αὐτικρέφω, μοϑυ,π. αἰτέξροφα; ἱπυςττογο ιοτῖο, τγοίτιτυϑν τοτότααςο, 
τ΄ φραιεῖτος νίςς γεσία, εἰ ργοσουγοιγογίις ἀρ ογγοτγογίας ν πο, 

αυοὰ ὅς παλινδρομεῖν ἀϊςἴτυτ ΑἸεχα" ἄγο Αρμτο {τοὶ αὐτιςρέφει οἱ 
γχόγονἱά εἴτοιναες τες ργοςαηταγιΒυ ἴῃ ἐρητο] ἀντεςραμυΐδοι κα- 
ίζειν ποι ἑκάτερον» αἰτγϊπίδους αἀμίδετε αἴ - ἤοτος. αὐτιςρέφεται» 

ο΄ βὰιι δέ τοβυιτ. αὐτὶ φρέφον ὅθήγραμμαἱὰ εἴ [ὸ σσπμοτῖςης, Εἰ αὐσι- 
τρέφοντα ἀϊσυπτατ ἀρυά ΠιαἸςέϊιςο». τοὶ αντικαϊηγορέ να ἴ ἀυσ ̓ η- 
τεγ ἴς γἱςυἤη πὶ ργαἀϊςατὶ ὃς (αδιςξξι νςοιπι οὔτε ςητ» αι: οἴ: ΠῚ 

"ἢ οἰξι σείζοντα αυαί! αἀπα"άὐτία νοσάπτατ. Ασηζοτιῖη ροϊζογιογιθιις 
Αηλίνι δ: 3 τἦϑ αὐτιφρεφόντων ἐχ ὁμοίως ἔχει,δζς. 

᾿Αὐτιςρορὶ, νἱο Πτυ ον ςουμοτο,γειοσαιῖο, εὐ θη. δὲ αὐτιςρεφὴ, . 
φυτὰ εἰξ ςοπτιγαγία ἐραπάρθοτς. Ν πη ρεγ δυτητι ορ μευ τῇ τπεια- 
δτὶς ογάτιοηὶς ςτάςην ἀϊξεῖο ἴῃ ἤπε τεροτίτατ. ραν ἐραπαρ Βογαιη 
νετὸ ἴῃ Ὀτίπεϊριῖς Ηστιποσοπος «τι 5. χαλλοῖς ποιή] κὸν τὸ τοίατον 
ὐμα ἡ αντιςρυφὴν ἐγαδίον πῶς τῇ ἐπειναφορά,. χΤ᾽ τὸ τέλ- ἐχόντων ὟὙΨδ 

χώλων τίοἱ αὐτίυ) κέξιν. δῇ. π:ερ ἡ εα τι “ἥδ ἡ οἷν δοκοιυΐτων συμφέρειν; 
ἰφαγίθ. αἱρίνος αἰτέχεφυσε Τὰ κ᾿ γίγρνεν ὃ ἐκ ἔδει; ποίρεςτιν αἰχίννς. ὃς φῇ- 
«τἰἴτορᾷς νο τγδάϊτ Ααυλ! Δ οπιδηις Ιροοιες εἶτ τερετιπο ες υ 

“ ζῃ σαπάεηι βαττοπι οτάτιοηῖς [σρΊὰς ἀοΠ οἴτιγ. Οαταίπτιοῦ! ἀρὰ 
᾿ Οἰςετοπεια ργὸ Ἐοηιεῖο 5» ἔτατοεητι πιαχίπηος πατηστως ἃ 6 5]- 

112, ρεάίταιυς απ ρ} Πῆπηα: ςορία: ὁ Ο41114, «αυΐτος παπιοτο Ρ᾽α- 
 χὴπιὶ ἐ ΘΔ] 4. οίτατ ςτίαπὶ ςὺπη ἱητοῖ σοριπέζα ἀιονχασ (δ 

᾿ 

Ῥ 

τὐυτυ ὸ ροηήσητ, ἢτ αἰτοτσα σοηυςτίουντ δγαις ἀουηϊηὶ, ἃς 4ο- 
λίπ ις (στα, ΑἾιςροφιὶ γδτὸ ἴῃ Οὐ πγουὐϊῖς ρατς ογαῖ ἡ σῆδαζάστας, 
νι ἀοςοῖ ΡΟ ]υχ ἰθὺ. 4. ἀϊςςδατύταως αὑτίσρορίΘ. νος εἴπ οὐ μογίιπι 
τοίρου σης, ὃς {πη}]151} κρυφῇ, Οὐτν εἰνοτας ἀξζοτγες αἰ] σηαςεθα- 
τύγντ αὐτθοῖ οἰ Ἰοτογργος Ααὐΐο; Πιλαις ἰσεσαηι ἰατυςθάτατ : τ 
νοτὸ ἀϊοςάεητιθας δέϊονί νας ἃς Ἰμάἀιοηίδως λὰ ρορυΐυπι σοη- 
ποττοθάτωγ ὃς δηαραξος τοοιταθατ. ΗἩὄσαιε φροφη ἀϊοοθατυτ. Ε- 
τλητ διιῖς μὴ “Δ ΠΊῚ τοι γα δτι ᾿ιδάίσας Πιυντις ᾿ὶ εὐτίφροφον ἀσοϊης -- 
τον τυγίας τοτγ Πλοῖγα ἂρ στοιιοῦαητογ, εἴτ τάςπη 6; τὸν αἰ]ισρεριὺὶ 
τὺ αὐτίςροὶ Θ΄. πγὸ δι ἀἤωδι. [ Ἡνηγηὶς ἀσογυ πη 9 ἰθαυῖς Μάριος 
Ὅλ, τ᾽ αὐ]εσποφὰ Ορροιται “2 σροφῇ. Ν᾽άς ἩοΥπιορθεια ἴῃ οᾶρ. 
ἕξι αἰξιζοχης ἰ.Ὑ1|ς]5 ἀατο ΠῚ ρΟυτι5 ἀὐλιςροφη (Ἰτατιοηΐς σουες εξ, 
4υο πηοάὸ 1τῃ ἀοχίγαην,, πιο ὸ ἴῃ {ΠΗ ἴτα «ποτος ἀσοιθοῖ αἵ- 
4υς τουοςάτοος, Εὐγι ρος ἴῃ Τρίνισοπ, Ταμι αὐ ςεόφυις; ὠδμψάλ.- 
μοιξ νοςαυιτ, 

Αντὶςροφίθογυγὸ κα ἡ Π}}]ἴς, σοηςοτς, σα ἑμαΐοης, εχ αἴτοτα ραΐτο τος 
Ἰροσάσης, γςοιρι οὐ ργσροίζοιις ἄτι] 1» ΟρροΙ τὰς οουοτίαςν, 
τη στγία 5,ἀτυετγῇις ἃς ςοριγατγις. τὸ 3 τούτων αὐτίςροξον, ὃζς, τ, ἴα 

Τί πγ.ατ νοτὸ ὁ ἀϊυστίο,νειτίς Εἰσιις ΑΥὐΐζοι, δ διαλεχῆ κίωὶ αὐπί- 
φρόϑον ἐ)15 ῥητορακῇ ἀἰχιτρὰ οἰξιντ εχ ἐο (μπορεῖς Οἱςοτο; ἐποτοτί- 
«οι αυαὶ εχ αἰτοτὰ ράγῖς τεβροπέοτς ἀταἰ ςἐλῖςα" : ὙΟὶ αὐτίςροφοῦ 
Ρῖο ἐσύςχόφον ἡ «δεὶ τὰ αὐτοὶ ςξεφομϑμίων κὶ κα ταγινομάμίω Ροίωιι. αὐτί - 
ΞΡ φαγαγ συ πγοῦτα γος ργοςάνΟς]}. Ὁ ς.ςἀρ 10.164 εἰϊναυιπη ἀτοὰ- 
ἈγοΏτυ ΠῚ ΡΓΟΡΟΙτι ΠῚ τοίεγγὶ ςοηιτὰ γοοπιογιίαις ἰρ οατη Ροιείξ 
ἃ 400 ἀϊέζυπη οἴ, Ρ]Ωτατοες ἰη Δ ΠΊ ]]ο., αὐτίςρος Θ- τ παρρύσηξ 
δυωρᾳξίας ὀφείλ εν 1 Γαρας, αι ἠοδὶς ργαίξητις ἔς ἰςίτατις ν]- 
τιο ἀεοταν γιοΠτυἀιρατῖα, ργίηγα; ἀθα; ςοὔνα: οτιλ τη αὐτίτροφοί 
ἀϊσιηταγ» ντ ἀπα: χὰ ἱρίας (δφυυπέμτ φερεαὶ, (Ὡ δ ςαμςατέίηυς 
φερνίτισες. ΒΟ]]Πχ 110.2. 

Αἰπικρόφως, ἃ ςοὐϊτγατίο, νος νδτγίᾳ. αὔιςρέφως τ' νιέζης » ἴεςως ἃς 'Ν1ο- 
δενφαϊοίο ςουτγάτίο ΝΊοΌς»[ἰςίΔη. 

Αἥισυγλογίζεδη, αἰνὰ Ορροηοτς. δμ7ισυγλογιζόμῆν Θ-. ἐς ςοπξωτατας. 
Αιἰπισυμφωνέω, νιοὶ [πὶ ςοηίξητίο. 

Αὐτίχασὺς εν» καὶ ἦγ ἀρυᾷ Ηείγ οἰ. Ἰοσίτιιγ ἐχροῆιιην τὸ ὀδενὸς αἰδιονς 
ΘΠ] τὰς ρας!) . Ρτο 400, ἢ που ἰοτ ρει ρυταηάις εἰς ὀὐτίρ αδοϑ. 
{ςτῖρίϊι δεηρημῆψως (αἸτο πὶ αὐ᾽ ἐἰοςά δὸς, αι ἃ μι] Πγΐγ ρτὸ οατίοα τα 
ν ]} ἴσο! ὅς ροινὲ δ] Πὰς ρτοτι) τερουάίτυτ. 
Αἡιρ εἴν» το! μξξατί, οὐ ϊζετς, αὐ ὀρτέχω. αὐ), οὐσαι λῃς αἱ αἰ φια [2-- 
τορι αι ἰηξείζατίοηος, Ἵ Βυςγάϊα ἀρυ Η πὶ, ἀν! χα, ὀυτίοι ὗε 
πραπέζας ἡ ων ὠκυμόρων,ἱ Ορροηττς πτεηίας το ]1ς, Ὡροξ κγλεῶε ὀὄτα ἃ 
ἀντίωτκ εἰξ ἐνανμας “ἴα βελων ἔχετε δικίω αἰασίδων. Ὁ 

Αὐπιοςυραζω,σοττοθοτο,ὰ ςουτγατιο ᾿ξ γπιο, αἴΐξυςτο. 
Αἡιχκ υω,ερυσπο,νίπςο, 
Αἥισώζω,Ἰπἰξαυτονργορτὶὲ νἱ οἰ Πτηι ἔδτιο. 
Αἴῆιτα ἕργε. ἰὰ εἴ, ἐντέποινα  ἀὐῆιμώρητα ; ἀντίσημα, τορεηίὰ δὲ νἱπ- 

ἀϊςατα. ἷ 
ΑἹ] ταλαντεύω, αὔιςα 9 μίζω, ςοηττὰ ρεηάο,τορεηάο, οιῃρεηίο. γη- 

ἀς «ἰιταλαντεέύω τες ἐλπίδα οἷα ᾿ἰδ. ΕΡῚ ρ. 
ΑἸΠιτείλαντος. δ μα} Ἰς, ραυ,γορ οἶς »ἐντίσαϑιμος, ἴσος. 
Αὐ τί πεξιςοεως ἡ, ΟρροΟΙτΟ » το γαξξιο ἴῃ δάμοι για τὴ ξιξξα,, εχ δά- 

ποτ τἰϊγαξεῖο. ἀ. " 
Αἰντίτεισις. εὡς ἡ, τ οἰ ζτατίο, ΡΊατο ἀς τ 
ΑΠιτάσσω,μ. ξω,οουιΓὰ αοϊςηὶ ἔτι. 
ΑπΠιτώπομαι)τεραρσηῃο, ορροποτ; ςουτταάίςο » ςοη [το δάμιετίις, εχ 

φἀποτίο τηταρ, ἐ τεσίοης τεηάο ςαἰγα. ΧΈΠΟΡΗ. καλοῖς κἀγαϑοῖς 
ἀπιτάαι »ΟρΡΡυσπαης θοῦος. αιτείξο. τ ὐ μάν κθεὶ “δ πρωτείων, 
ςφητιλάϊςοις πο Ό15 ἀς ρτὶ πλῖς ραττίθως ἴσα ρτἰ πείρατα. Πεπτοίξ, 
εἰπιταῆ ὁ μῖρνΘ- «Ὡεὸς ταὶς φύσεις, Ὑ Πεορ τ. ἀς συ ρίαητ. αἰ τοίτθεῶν 
πυρὸς αὐκξὺ  ρῇς τερι!σπατο, ΠΟ σγατοε:!ρης ΟρΡΟὨΙ, Ὀ ἶάτε. οἱ αὐῖε- 
σεταγ υδροι, ἰχοίζος, αγπτετα χϑσ εχ δά υστίο ἴζατς ἴῃ σις, ὀῤτιτετε - 
ζθηταιν ἐκ εἰγοις αἀιιοτίας 1Π1ος 1 ἀοὶς ἸηΠπτι!Ἐ] ἐτοτογα τ, αὐτετείοσος 
μαι σὸν φόγον τά τη σαᾶςπι ν]ςἰςοτ οὶς ἰοἰτγυέξα, ΕτὶρίάρατΆ ἐξ, 
(41.138. αὐτιτειοσ μήλων 3 αὐ ἦν κὶ βλαδφημιοιυΐσων ) ορροηήτιθιις (ον, 
ἂς Ὀ] αἰ] πηδοτιθιις. 

Αἰδιτείνωγταριισ ποτ, οδηίΐτογ, ἴπ Ραγτοπὶ ἁἀδυςστίαπο τγαδο, ἀπογίογ, 
τοὶ υξξοτοςοητγὰ πἰτογοϑητεηο, ἀὐγιτείνων τρὶς ἰ δὲν) ἀὰ 6181] γο- 
Τυΐζαυς, ΡΙυτάγςῃ. ἴῃ απ, [ἀξ πὶ τη Ὑ με πη ηἴοςὶς, αὐετείγοι μά 
ἀῤτεμισίῳ ἐχίζων;ορροίϊτα εἴς Αστοπηῖο ντὸς ΟἸιΖοη ΤΙ ἀεπ τὴ Ο- 
Ρυίς. αὐεὲ ἀοργησίας, ΑΥ̓ τείνειν πρὸς Ὁ ἐπανήρϑωσιν. { ΕΣ 

ΑἰΠιτείχισμα,ατος, το, ἐσθ ῸΓ 4] ργςπιὰῦ ἱεῖοηιϑ ςαυα τῆυτο Ργαῖας!- 

τα. γὅς υα Δητεπγγαὶς. αὐ τείχισμα τὸ χώματι γίνεται γαΔυςείας γὴτ 
πᾶς ἀητδιιαιγαῖς, Ἐχοίτατωτ. 

Αἰἤιτερπόμδυθ-, ὁ, εχ ΠΠάγατὺς.. Ὁ ᾿ : 
ΑἰΠιτεχνἴομαι» νας πὶ ἐχοοσίτο,:ἐ σΟΌτγατιο πιϑολίηοτ. 
Αὐλιτέχνησις»ςσοηττγατια ἀγζὶς ἀθπιο σἀΠ0 2 ΓΓΙς σαιυϊτίο, Τ Βυσγά, 
Αἰντίτεχνίδ-,κ, δ Ἰςτοίας πν αττὶς ργόε]οτ, αὶ σοτταῖ ἀξ ἀττς μα πὰ 

αἱ 'συσιειαίάετη ἀτγτῖς αἰπυΐας» 

Αντιπίϑυηίμ το πουτεῖγδυο, τορεηάο. φοπτρᾶτο, 'π {ἀρ ρ᾽ ἐπισπτα πὶ 
(υδίττυο. εχ φάυοτίο {τινος αἴτογηις ροηο. ορροπο,ουξες- 
το,εοπιϑ4ο. αὐ ιτέϑημι τῇ βασιλεί πὶ χορήματαραάσοιο τοσπο ρε- 
«ὐοϊδο νά ες. ςοὐΐξτο σα πο τεστο, ΠΙυτατοῇες τὰ αὶ οαναΐο. [δὰν- 

τίς.14. αὐτιϑησουσι χίϑοις ὀὐτὶ “ἶκ΄ λίϑαν., ἰχριάος οςο ἰαρίἀυπὶ τε- 
Ροηξητ ἀρ ]λτφτιτα αὐτιτίμα ἐχατερρννγτγαηαας ἴητοτ ἴξ ςοπηρΑ- 



178. Ά, δὲ ̓ 

τοι εἰχ, αὐτιαΐρ βάλλω, ὑκ αΥτι ϑέντες πἰοὺ ἐμπειρίαν 
αἰ δι οχίγου μελέ- 

πης2 011 Ρατδη τος Πα τ} Πἢ ἀπ αῖ ἐχρεισθητια ἃ τγτοοιοιο, Τ ι- 

ΟΥ̓ 1. Αὐτιτί ϑηιι τὸ αντισηκώ κα αὐ ϑέσημε αρυὰ Αττιζος ἀυῖο τ ὀυτετ- 
ϑεμα 06 ἱπυσοιταγνε ἐς «ρατιϑεμώ. ἘΠ στα πὶ αντιπίϑημιγαντα - 
ϑέτως λέγω. { Ἐἰξ ἀπτοπι δικίϑετον νι ἀσοςς Ηετοῖορ. ἰφητθητια 

(ξοτοητια ὃς τποπλῦτα πὶ ογατίοπῖς ΠγοπηῦτΟ ΟΡΡΟΙ τα τη ν νι ἀϊ 
ἄζυμα ἴα. αἴας. ΟἹςοτοηΐ Απτίτμοτα ἔμητ σοητγατί!ς γοῖατα σους 
τγαῦῖα : ντ » Ὁ ποί [οἷς ΠῚ Π1] Ῥτὸ ἀοίτ,ηιο ἃ ποίοις πυπίτε πὶ ΟΡ εἸτ. 
Οἴει}. φισουτγάροίτα νοσατ, ΠστηηοςΟ ὕτω 2 ψυχαγωγηῖ εἶν 
εἰκούοντοις 9 ὡς εοἰεῶν ἐν συμποσίῳ ἐξ), εἶπα αὐτιτίϑησι συμπόστον ἕτερον 

ὡς γλυόμθυον αἰχ νην ὃς ς. Ἰάτπι, Δεῖ ἢ δ τιπσιϑέναι τοὺς ψαρτυσι ὧὸ μοίρ- 
τυρᾷ5γ! τῇ ΤΥ ϑέσει βλέπειν ὦ συγχρίνειν. 

Αἰντετιμάω, το ίταν ἀδηοτγο. τε) ΧοΠΟρ:Ρ ας πειράσομαι σε αὐτι- 
τιμῆσαι πῶσι τεῖς καλοῖς. οχ αάυοιίο ἀνσαμπη σοηίτο. θυ τετιρο ὅδαι 
τοὰς ἀτϊοίτατν Ζιΐ σαι ἱπΗ οί χη άο πο εἶτ, ογίλθα δἰεσαγο σομᾶς 
τατγᾶς ρα πα 801 αἰξίηγας Ἔχ τας ὃς ἰσαῖας, Αττξαμπαγο νυ]σὸ νο- 
σαητ ὃς ροῦ ατιοηπατίοηςπι γερο ποτα. ΡΙατο ἴῃ ἀροϊοσία, τιρρό - 
σαὶ οὐ μοὶ αὶ αὐὴρ δανάτου, ἐγὼ “6 τἰγίΘ. ἐμῖν ὀῤτιτιμήσομα), ὦ αὔδρες 

αἱ ϑ μα οεν αλ δι] [το ην αἰτιανατ ἀσσαίατον σαρίτα}} ἱπρΡ] τοῖο, ἐσὸ 
νετὸ 41ο πὶς ἀϊσησιη ἀΐσαπι, ὁ νίτί ΑἸ με πτφιίεςξ 00 πλ}ι 1}- 
τοῖι αἰτι αὐτο ")εηγοίτι τ᾽ Τωμοκράτ. χρημώτων ὃ πονιών ἀμπεὶ ἐκ εἰ- 
γου αὐτιτιμ μλμα, πε ὀχίγας ψήφοις ἡ τι μώσετε. 

Αἰντετίμημου, [ἀφ πη αι αὐτετίμησες. ν Τάς Αντετιρφόω. 
᾿Αντίτιμος αὐτίτετος. Ἀγτίτιμα, ἄποινα, αὐέκτιτα; ΕἸ εἰν οἢν 

Αἰὐντιτ μωρέ ομαιγθ μάζα] οπα πὶ γε ἀν] ζοτ. 
Αντίτιτος ουγν τη εἰ τσ ατι}5,ΓΕΡ ΕΒ, 
᾿Αὐτατίω, κα, ἰσωγίο]αο,Ἰοτοροη ον ἀορεπάο, αὐτουπο δίδωμι. ΘορμοαΪ ἡ 

μη δοκώ μῆν δρῶντες αἱ ν δ ὠμεῦθεί, ἐκ. αὐ] Πίσειν αὖϑις ἀν χυπωμεδειφῃος 
Ρατοηλις οα Εισίφητος, αιδιις οὐ οἔξοποιγ» Ὡοὴ τορεηίαγωβ θὰ 
αι ς τυ ΠἘσηχιιγ, αὐτατίομιαΓ Πλο Ροσπδ5, Ευτριὰ, 

Αὐντιτοληὶ ἡ ςοὐ ΟγταισΟ Χο τα 5. Ρ]ατάτο, ᾽ὼ Βοπα 10 »δύτιτολ αὐ σα ἡλίς, 
(υ]1ς οτζιι5. 

Αὐτειολ ρφύω, εχ Δἀαοτίο Διἀιοίατῃ ἔογον οι πὶ απφαέξετ εο, 

Αὐτίτομον φεῴῤμακον» τατ!ἀοτας»αητἰ ἰοτα  ,απχαοτι τη γδρτιποι ϑὲς, ἀλε- 
“ ξιφαῤμοκον, τρια Ηοίν οι, ς 
Αντίτον Θ το ρογουτίςςο οταπάδης, σοητξητιῖς, ΕΧ δάμετίο Ἔχτοητι8» 

1 Πθτ. ΕρΙξυδαλμι τς ἀἰοίταν ἀγοὴς 41 ἴῃ νιγάηηις ραττοπῃ ἢς- 
ξξιτυτ. - 

Αντετορέω, μ ἤσωγπ᾿ηκαςίοτο, τγαηίῃ σο, ροτξο ἀἴο; ρετέοτο, τῷ τερέτρῳ 
ξύλῳ, σευπώ. : 

Αὐτίπραγτορῦτς ἀατίαπὶ ορροῇτα τῷ πράγῳ ΕΠ αὐτο) ὃ πράγος, “Ὁ ἢ 
κοίλου τὸ μὴμ σὺ τὸ πέρᾳ τῷ κροτάφου ἐπονοςηκος εἰς τὸ ὅσω νεδρον ΟΥ̓ 

ῬΌΙΠχ τοῖς τὰς }10.2. . 
᾿Αντηρέφω,νις Ππη ]ο, αἰ ἱπτθητα τε άο.  βη. 
Αντετρ ἔχω, σεωτρέ χω, οησαττο ἶΝ 4Ζ 2. 
αὐνγτιτυγχανωγίφοιμιο οὐ πττὰ ἰοττιοτ. τοΐων ἀντετύχοιμι ϑεοῦ ποίρᾳ, ΤΑ] 1Ὰ 

ἀοςῖριαμι ἃ εο, 
Αντιτυπέω, μι υἰσω, π-. ηχῥὰ 9 ΤἸδρογοητῖο, σορτγὰ ἤσηο, ἸΝΑΖαηζαπ.ογαῖ, 

α΄. αὐτιτυπου μῆνα! πηγαὶ 9 ᾿ητοτα η!οητῖς πάταγα οοτοέξα γοαειρε- 
τατὶ ξοητοβ. ρ τετυπεῖν»οἴξεηάοτο ὃς ἰπσατγοι ὀγωρρσκ φύειν, Ατηήϊοτ. 
3.Μεζοοι. 

Αντιτυπὴςιντάς Αντίτυπος. 
Αντιτυπία,, ἜΡ. ΠΠἰις, ῬΊ τ... ἃς τορογουΐδις γοηΐχιις. Ος]ΐο: τσογνάσν!- 

τῖος. ἐναντίωσις, σον ἡρώστε,τοτα Ἱ {πᾶς τα, οητγαγίοτας, νἀ ὁν- 
τιπάνοοι  Οτη. Ατατὶ,ὀ σιτυσία “Ἷ σώ μοίτων. τ 

Αντιτυπίσμαπαςν πὶ Δάἀυς τίη] ὃς το ςυαι παρ οητία, Αὐ τος, 
Αὐντίτυπον, ε- τὸ, Ἔχεπιρίαγ ἤσαν τοίρου ςῃδ» Ἰπγάσιις ἴσα Αἰ 14 

ΡΓα σπου 5» ΟΧοπΊρ αν [ΠΠ||}]ς βογιιιαῦιν 6] σοητγάγιι 1, τὸ μετοιγε- 
γραμμῆνον, κ" τὸ αὐτὸν τύπον ἔχον» νοἱ τὸ ὁμτιπίπῖον, ἴῃ Ἔρ. 10]. Εἰο- 
ἰοτ. φαΡ. 9. αἰτίπυπα “δ ἀληϑαγων 9» ἜΧΟΙ ΠΡ] ατια νετς γερο υἀοῦτια, 
Ττοιτν τη ἐρηἶ, τ, Ῥοττγι σὰρ. 3. Βαρυτνιι5 εἰϊ αὐτίτυπον; τὰ εἴτ ςοτ- 
τείροηάςης ἐχειπρίαγ [δ οτγατίουῖς ἴῃ ἀ Ππ10. ΡΓῸ χορ Ὁ᾽ ὃς 
λιοτο: ϑυηοίϊτις ἴῃ ἜΡΙΝ, κχἰ τοῖς τειχυγοάφοις τοὶ ὀὐτίπυπαι δου αι τἣν᾽ 

πῦτε γραφέντων ἐπέταξα. ἶ 
διντίτυπος, ες κα ἡννεὶ Αντιτυποὶς, ἀφιοτίις, Γε γαξεατίας, βγηχις,[Ο}}- 

ἀιις,ἀστας, μαι ἐανρᾳγ,γοπιϊο ὴς, ἀατυις, σκληρθοοδρέγδιτος. (ξιογιις, 
ΠΟῺ ςς σης, ποτ τις, αίρογ, σΟητγά ας, γοηιτοηςντς Πϊοης, τοῆο- 

ΧΟ, ΓορογουΠππς εἴδει γορογουτίαςντ 5.4. Ερι τα πη. κέντρον ἐρεί- 
δεις πλϑδυρώς χωλκό)ύποις δὐπἤύποιο βούς. ᾿ιοπὶ [ἷ5. ἐο ἀοπῚ 5 σελίμυη 
“δέρκκέϊα! ὁμτῆυπων πιμπλαμῆνη σελάων. ἰπτογάϊιπι ὀῤτίτυπος ἀἰοἴταγ 
τοίροπάφης οχ αὐποτίο,ςο πραγ! ΠΉ}}}ς ὃς οἰυ ἐπὶ ξοιπια: γῃάς 
ὀὐαίηυπον μίμημαναρυά ΝΝοηΠαην: ὃς ἡ ϑη ὀὐτίτυπα , ποῖός ζοπη- 
Ῥάτεςι ρτο αὐἀιογίο Νοπηιις σὰρ. 6. ἀὐτίτυπον φατο μῦϑον ὁδαξ, ἀϊςς- 

ἴσαι σουτγά. [ἄδην οαρ.8. ἔργοις ὀὐπιαύποις ὅδις ὠσοιῶϑ"ε γγνέϑλίω; πγῸ 
τρις σουτγαγιῖς, σοηζγαίαις Ορούθι15. ὀῤτίτοπος ἐπῆο μήύῳ φωήνέϊαι, 
ταυσοητι τοαϊτὶ νἸάοτατ, Θασπὰς δά ΟἸ] τοο.}1.2.Ν Ομ. Αντί- 
τύπος βρονῇ σι δὲ ὑμέας ἵκετο φων ἢ, νΟΧ αἰ αι 1115 τοι τγι δ 5.ὀῤτίτυ- 
σὸς κραδίηγοον ἀἀποτίιηγ. ὀῤπαἤυπῆ χ) ἄξατω “ἴδ τόπων, 418: μαγαϊα, 
δ χυρ ἴπαα ἰοςα, ἀνἸίσυπος ὄγκος» σΟποτοπιθητυηι ρα Πα. (ςη1- 
Ἰἴτογ δά πηίττθην, δα Δ. οχ ΡΙατατοὶ, ΕΡ ται γάταγιιις τὰ οἰςραη- 
τοῦ Π᾿τς ΠΣ Ἐχρτοίϊτησατας του χα ἃς τορεισα [ὰ ἰρηῖς ΕΧΟΠΤΙΓΠΓ, 
Ὁ λίσον αὐτῆπῳ κρέμαῖ; πυρσοτόκον. ἀντίτυπον νοσας ΑτΠΐζοτοῖςς ο- 
Ὠλης Θογριι5 ΡὨγιὶςιη) φαοι ταζτῳ ἀορτοιοηάιτῃς, ἰἰοςς γερο ϊίι 

δ ΑΔΟΝ 
ἐ 

(ξπίαπι πο} οχοίτατννι ἀπ σιατ ἃ πλάτίνο πγατῖοο σοτρούα φυοά, 
(ιὖ ταέζαπι ποῦ σαάιτ. ΡΙατο ἴῃ Τοατ. σκληρθιξ οἰνϑρώποι; χαὶ 

ἀν] ύποις ἀιχίτ,» πιόγοίος ̓  γεξγαξξατίος » ἀταιο ἐπ Ὡ)δηίποτος,ος 
φεβῥοιὲ. αγυπείκτοῖς χαὶ ἀνενδότοις : πιοταρχοτα αἷ Συσιιάϊ διις δὲ 
τηαΐϊεις. 
Αντιτύπηα, τοι υ σογουγοβετῖο, Αὐ τορι, 
Αντιτύπὠτοτορετοιτιἐπάονγεριισηδητοῦ. ε 
Αντιφερὲ ς τὸ ὀγαντίον, σΟΠττάγ πὶ. Ἡ εἰν οι, ἰςὰ ξογταίϊε [οτἰ επάμπα, 

αἰιφερὲς. 

Αντιφαῤμοικονο σύντα Πους νοπθηΐς, γοπιοάίμη αιο νεπεπὶς το πτίς,, 
αὐτιάοτυτη. ἱοΙςοτγιᾷ. 110,2, σα ρ.9 6, φασὶν ἀν]ιφαῤμώκον ἐξ τοῖς ὕππι-- 
ξουλδνουσι . ἀπιητ Δι πετίας τη] ἀ4ιαπτες ἀπταΐοταπι εἰϊε, αταητ δ -ὶ 
το Υ αγ1 ν ὅζο. Οεῦος Τμορδηι5 ἄοσες θοὸς 40] ἃ νίρεγα πιουῖ 
(οτν οἢ ἰαάϊ ἃ τοϊαυἷς (οΓροιτίθι5, διαὶ τὸ ἔχειν αὐὐιφαύμονονυ 
τουτου. ΒΝ. 

ἂν τίφασις, ἡ, ςΟητγαἀὶ το. δἰπύφανσιν χὶ ἀντίφανσιν, ἀχὶτ Ῥίατο. ν ᾿ 

Αἰντιφάτης, Διτὶρ ματος, 4ο]ςίςεις ΑΒ ορα ἢ ΠΡ ΡΙαταΓο πη Τμοπιϊῦ 
Ποῖ, τς ν Ἢ 

Αὐτιφατικὸς. , δ σοητγαἀ! ἐξοτίιις, ὅς γεροηαας ἀντιφαπικὸς λότὸ 
γρϑγοτάτιο οοῃτγαγία ὃς φἀ ποτίατία. τὸ ἀντιφατέκον, σοητγαἀιέζαπι,, 
Ουίητι]. ὃ ᾿. 

Αὐτιφερα,κις, ἦν Δ ΌΤΙ ρ μονῆς αἰ ἔγα εἴτ γυα Τπης,ου πὶ μα ἱρίᾳ [ηῸ 
νίγιηι γθιῃ [ιαἶγοις {ἰρίςατα εἴς, ΡΙυταγοῖ ἰὴ Ρο] εἰς. ΐ 

Αντιφερίζω, μ᾿ σώ, κας ξοτῖο, ρυ σ. 50» Ορριισῃο, τς δθωηϊο, τορα- 
ϑυοιςοηϊεηάο ξισοδρμιαι ἐν ἀντι ομο Ἡοοάας, πρὸς κρείασογας αὐ- ἢ 

τιφερίζειν» δοτοητιοτιθιις ἀἄπιοι ταγι.Πάσὴν ῃ ΤΉρΟν, τῳ σ], ἀπ᾽ αὐϑ- 
γ᾽ κακὸν ἐὥλῳ αὐτιφερίζει δ!)., ἤτο γε {τ πιά! πὶ στῇ θοπο σοττὺ 
ταῦ, αὐτιταΠε] α!:αἰπιφερίζειν, ἐρίζειν. -ἰξ,σούῶς. ΑὙΠΤΟΡ ΙΝ. αὐτιφεράζεις. 

σὺ ϑεμιςοκλ εἰ, ὃς ἐποίησε ἣ' πόλιν ἡμὴ μεςἰωὴ δυρων ὄδοχειλη, ςοητεμα ς, 
σα η Τ οηχήζοοϊς, ον» αὐτιλέγειν, κὴ αὐτις μαι. Ἴ 

Ανηφερνα ποιὰ ν]ΟΗΠ π ἃ πιατιτο ἰοοο ἀοτὶς ἀλταγ. ὺ 
Αὐτιφέρομαοδαατη τ) ς ἕστο; τἷξ ἐναντίας φέρομαι , τερῦσηο. Πα. 

ἀργαλε(θ- γὸ ὀλύμπι(θ- αὐτιφέρεῶχο ἐναν] ουϊῶς χὺ φιλογεικεῖν. ἴτοαι ατ- 
ἀταθο «ἀ πης»ΠΟοτγατ, Ατατις. δ ύω δυσὶν αὐτιφέ ρρύα! . ἄιιο ἐποθας, 
ςοττείροηάςητ, ΟΟπγπιεητ,τάπςῃ, ἐγα δ) μοιώπαι. καὶ γὸ αὐτιφερίζειν ; 
ἐγανπιοοῶζ. Ν Ἵ 

͵ 

Αντίφημμφςοητγαδίοο, τε! υέζου, Ι ὌΝ 
β , ᾿ - ὶ “ἿἿὟὉ 
Αναιφϑέγίομα, ΟὈ]ο αι οτγοίο ποι ςουτγὰ γοζοη γε άἄάο, γοςοπὶ τοῖς 

ἐἴο αὐπιφϑέχίομα σοι] σοητγαάϊςο,ἀΠΠΠξητῖο τόση... τς 
Αὐνείφϑο)πθ', οὐ, ὑντο [ϑηα}15 Οὐ. δὲ τοίσημς. [α Ἐρίσταηι. αὶ πάρος 

αὐτίφϑογζον ἀποκλώγξαστα γομειῖσι Τιολλάκε κὶ δρυτόμοις κίατα χα ἐχβυξό- 
λοις «δμοίογ. τι . ἃ 

, Ἀναιφιλέων τβάλαιο. ΧοΩορίνοι.. αὐτιριλ εἶ ῶται (αν αὐτῆμ᾽, αἷο ἱρῇς τον, 
ἀπηισγι- ᾿ 

Αὐνπιφίλησις γεως ) Πλυτιια ας ἐξ ]ΟναΠΊοτ γθοίργοσιθ.. . 
Αντιφιλοδοξεῖν. ΡΟ τις ἴῃ ῬΥΪΠΊΟ ν αὐτιφιλοδοξοιώτες οἱ δ ἐλεραῖ- ; 

σῶν ὄγης «τω ῳερε πίω ἂσδρυύζαν,ἱά εἰἰ; σἱοτία: ουριάϊτατε Τσοιταπςπ 
τος συπχω!άτα θα]ε. “ἷ 

Αὐνσιφιλονεικείνοοχ ἀἀμογίο ςοητεπάετο, ρογειπαοῖτον ἃς σουζοπιϊοσὶ ὦ 
τορυβ θα. ᾿ ᾿ ᾿ 

Αἰντιφιλοσοφία ἃ Βιιάαιο ἀϊξξα οἹΓ ι}] τα ςοπιιοτίᾳτ!ο. μια: ἐχ ἀϊδῃγοσοῦς 
τὸ σουττγατία οἱτ ον ΠΟ ΟΡ μτα, ἢ ἐΡΗ ροῖῖ. Εὴ 

Αναιφιλοτιμεῖ ὥς. ἐχαςτον ὁρᾷν πυρὸς πίω) οἰκείαν φιλοτιμίαν κὶ δόξαν, γὶο 
πα ας σἴογια σουτευνάετο, αὐτιφιλοτιμούμῆνοι πες τίαὶ δόξαν δ ἐδ- 
γωνγιἷς Θροτιη) σίογια σοίταπτος, Ρ]υταιοΠ ιη ΡοτΙοΪ. ὃς ργὸ αὐτες 
ϑεραπδύειν» αν. ᾿ ἣ 

Αὐντιφολκὸς, μέρος “ἢ πολεμικῆς γεὼς, ΗΠ οἴ νοι. ᾿ ἢ 
ΑντίφογίΘ-οραειθης σαλάς Π] ΡΓῸ 1Π|4τὰ σας, αὐτιφόνοις δίκας » ἀἸϊςῖτ 50- ͵ 

ΡΒ οσΙ ες, ρας ρτὸ σας Δ Π}}72. ἽΝ 
ΑἸὙντιφίθ-, Αὐτιρῆυς, ἀυχ Οταφογαηι τα 611 Ττοίδηο, [τοπ ἴτοῦ 
ἀκ Μαοηπῃ,, Πἰαά β. ν Ὶ 

αἰντίροασις.εὐς ἡ ΟρΡοΙ τ ο»Οδί (το, ςοπτγαγία Ἰοοιτίο. Ἐπ ἃς ἤρα. 
τᾷ σορης ἐς 48 δοίμπι5 “ποι. τοδί 6. Ἢ ὑετῚ 

ΑἸντιφράήω, κ ξω,οδίἐρίο, νίΔην ἱδριΐις οὐδαςο»ορίϊο, οσῆτιο., 
Αἰνυίφρφυρριγαςἡμα]ς αὐνίσι φΟΠτγάνίλη 4 θοῆτος οι!ϊοι4ηλ. 
Δ᾽ Πιφυλακὴ, ἀἀιοιία ομτοιιαναχαταα οὐ στα αιϊο»οιμτοάία ἐκ ὀρρος 

ἤτο ιέϊα. ; ᾿ 
ΑἸγτιφυλείηω, οἰσίοταο, ΡΊΔτο νομ.. αὐτιφυλείαεῶτ. πχατιδ,ἴπτοτ Σ [μῆτ 

ἄιας σφαοις, Βυιά οπι. αὐτιφυλατηουάνοι ἐχϑροὶ ἀϊσιπτατ, 4111 ΓπῈ 
τι ὖ σαμοηῖ ἐπ 4} 45.8ς Ἰητοῖ (δ (Πρ τέξει Ια ἢ, ΧοηοΡΒ πα ἴῃ 2. απο 
(ἀσιφυκαήσυδυον Φέ σε ἑρῷ ὡς πολεμίέᾳις ἡμᾶς » ἢ ἡμεῖς ὁρώντες ταῦτα» ] 

αὐτιφυλα ἢ όμεϑτε ; “ 
ΑἸγτιφυτευ μα σώ. τ. και δ οσοτο»γοσοποτο ράτίο ΡΠ ΟΟΥ ἰάςς, ἔἴρας 

ἔριν αὐτιφυπεύςι, ἮΝ 

Αὐτιφωῶν» ΔΟΓΙΡἤου ΡἈἢ] οἰ Ορμις,σαΐας ΡΙ τατον, Πγο πα ἐπῖτ ἄς ΡΙ είς 
τίς. ἧς Ἰητοι ξένας οἢ ἃ Ὀιουγῆο τυγάπηο, [τότ ἔγαξο Ρ] ατοηὶν 
πάτα ΠΥΪ αἱ Πγ1ι5» ΡΊαταγο ἢ ὡς ἔγατοτηα ςμακίτατε. ὌΝ, 

Αἰγτιφωγέωφςοητταά σονςουτγὰ οἰ α πιο, ρτοςο Δ αγουγςς απ ο.δορΒοοί, 
συ] ἀσριίατ. αἰπιφωγεῖ δειγοὺν ἰβῥη τὸν τε ἐπος»" ἀπ οΓίο οἰαπγοῖο Ρτο- 
ἔτι νοισαδι ἀϊτιπλ ἃς πες απάυπι. ὁ αὐ τιφωνή σά» νΟςο ΠῚ τοροῖτ 
οαείςης, τοίροηάςος, αὶ τοήροηάις, αὐτιφωνω στά το εγγυωώγεαι σον 
αὖ'ἃ τέλεγώ. 

: ᾿ Ἴ 

ν 
ἐπι 
νὴ 

ἢ" 

ἥ 

Αὐτιφωγία, γί ᾷς Συμφωνία, 



ἌΝ 
Δ᾽, τιφνησεςοιως ἦν ζουτγαἀ ξεῖο χα νοΐ ας σοητγαγίις ἰσθυς εὐ τα, 

τεὴν ἐχριοπνἴο ἀρυ ἃ Τυϊεία. 
Αἰντίφωνθ-, ςοὐττγὰ ἰοσλες, το ροπάςης, σοητγατία; νοοῖς, ὀναντέφωνος, 
ἀϊσους, τος  ἀπιδης,ςοητγαγίις, Ρ] υτάγοῆ. Ατηΐζοτ. εν θ τοῦ. πὶ. 
{λα φυσι 7.ἀς Μυϊςα, νοοῖ ςμογάας αὐτιφώνοις ν᾽ Οζα οΒ- 
ἰσηας Ἐχροηίττα εθὶ αὐτίφωνα γοττῖς οδίοηα. 

Αὐὐτιρωτισμιὸς οὐ ὁ, ορρΡοιτωπι ἰατηςα, 
Αὐντιχαλεπάνω,ο δ σιΐουν οἱ Ππὰ (ςςςπίξο. 
δυτιχαροντίζομαμν οἰ Πῖπι πα σοτ,ςοητγαγὶὶς ( ἴθιις ντοτ,αντήχαδκεν- 

αἰζομαὶ σοι, “ομτγατὶὶς ἸῺ τς τοςὶς ὃς (Πὰς ντογ, Βιιά, ἴῃ τ ρηἷο], 
Ροϊὶ. ἡ ᾿ 

δντιχαρίζομαι, στατίαπη τορουο,θεηςῇςίαπι τεροπάο, πγατυδηη στὰ- 
τίαπι το ξιο, Χο ΡΝ. τέ) χαῤὶν διαλύίῳ κἰ δυταδὺ διωιω, ῬΟ ̓ χ. 

Αἰντίχαρες "τος »ὐνθΘης ΠΟΙ) γεμγιιηογατιονἢοἰτι πςυζαιῃ. 
Αὐτιχασμάομαις νοι! οἰοίτο. Αγηΐοτ. ΡΓΟΌ]. αὐτιχασρδται χασμώ- 

μροις,οἰςτιτατθας ονοίςίταπαο τείρουάςῃς. 
᾿ΠΑἰντίχεἰρ)είξοσο κ' ἐν ΟΠ οχ, μέχες οτίαπι ἀϊοίταν Οαἱςη ἄς νία ραττ. 
Ο Αὐντι χειροτονία, ὦ τοΐγασοτν ΑΙ ΠἸορ μαι. 

Αὐντίχϑων, ορροίτα ρεάδιις ποἰξεις τογγα, Ατὶ ροάμπὶ τοῦτα ορροῦτα 
ποδὶς ὀῤτίχϑονΘ- γηφοῖογγα Αὐτροάμπ,. 
αὐτίχορδα,τα, ςοηΐοια, σύμφωνα, ἰσύχορδα. 
Αἰντηχόρνγ 9] ςουττὰ {πρρεάϊιας, Δοτιοπογάσας : γηὰς Αὐτάχοῥη- 

γῶν, Ὀςπιοίβςη. 
Αἰνυιχορία, φαθὰ αἰτεγηὶς ἰῃ οἤοτο τοςϊηίτατ. δὶς νοτὸ τγά αι 11. 

ῬοΪ]. 1.4. φασι ομότας ἀϊυ  ἀϊτας ἐπ ράττες ἀμας, μος δε χορία 
ες ἀϊοϊταγνδι ντγάας Ράγς ἐμιχόξων : αι γογὸ ἀςςίημητς γε[ρομίαι- 
τος, τε χορίαν 

αὐτί χρις Θ-. λους γήτιις, ΟὨτητὶ αἀυσιίατιας. 
Ε τε αϑρβαμς Ἑυτίροἷι [ρἱίσοη, Τυτ. ἀϊσιητας ὀυτίςροφοι. ν᾽ ἀς 

ἴὰο ἰοςο. 
ο΄ αὐντίχρυσες, οἱξ ἰρεςίος ρ᾽ σποτίς τα ἀατί, νὲ ἄοπες ρεσιηα (Ο]αατυτ, 
, Ο Ρίβηοτς ογράϊτοι νταταγ,ἔτιατωτ ἴῃ νἱσοην γἱυγαγιπη: νογὺι στὰ- 
᾿, τία νε ἀοπιυτῃ ορρὶ σι πογαταπὶ νίυγαγᾶ νος σγοάϊτογ τ Βα δῖτοτ.]. 
᾿ς δίδπιυς, λριτ Οὐοά ουπὶ 6ο,δίς. νἱάς (ὐοπηϊαητίπυπι ΟΥ̓ οι ἢ] 

ΟΠ Δ τίσο], εἰοὶ αὐτιχεύσεως. 
αὐντιψάνω, αἰαχρώω, ρίλυάο νἱοἰ Πττπη ΑΛ Πτορἢ. 
Αὐτίψυχθ',ἀσυοτος ( να 1}}} (Ο] ἀμ τ) ρυὰ Οαίτοηι ὃς Ατςη.) αὶ 

τὸ αἴτοτο (δ ἀδυουιος δὲ ποτὶ σαριῖ: γὺ Ὀςοἱὐ ἀρυὰ Ἀοπιαῃος. 
δίου Οοεςειις, ὀῤτίψυχοί οἱ ἀπεϑειγεῖν ἐϑελ ἔστιντες. τ] ςπΊ ς Ῥταῖτι- 
εἰς οτρα ηος ΟΒτγίϊιις [το ετάτου ποίτοτιςοπιπιαιηίίψας (ΑἸ υτίς (αΓ 
τᾶτοτν 40] ριασυΐαπη ρτο ποῦ ὶς ξιξξας καὶ ἀὐάϑημαι γ ἀπ ΠγΑ ΠῚ ΡτῸ 
ποδὶς ἀσυοιιίς Δταις ἐχροίυϊτ,, ὅζ ντ οἰϊ ἀρὰ ἩοΠΊετ. αὐνύμῆν Θ- 
ἰὦ τεψυχίω. 

Αἰντ ύχω,οχ αὐ αοτίο το τίσετο, ΑἸεχληά. ΑρΡἈγοά. 
Αὐτίωρρς. Αητίοτας,Β]τμς Γγσαγσὶ, ῬΙ ατατοη υγουτρ;. 
Αὐτλάω, μεάσω, πο ηκαςεχβάστιο, ἰξητ πᾶ σχ αυγῖο, Δ Πὶ ἢ αιιΐζαιιι 

ἀπηροττο, ἰηξιράο, ΙοΔη.Ευδησο!. σὰρ 2. αὐρᾷ τὸ ντλον ὀύτλυσει 
ηἢ βίον, ξυγίρί ἀν ταπι Αοίμμποτ. "ηἀς ἀητίατο δὲ ἐχαητίατε σιοα νὰ}]- 
᾿ὼ ας Ἔχάποίατο ἀϊςιτ ράγυπη γεδξέ. ὀῤτλεῖν κὶ ὀῤτλάν, αῤν εῶχ, ἀνιμῶν 

αὶ ὀκχεῖγ. 

ὮΙ αὐγτλέω, ἢαυτίο, Α τ ζοτ. Οςςοη. πὸ γὸ ἡϑιμῷ ἀντλεῖν πῶτ᾽ ἔς!) ζο]ο 
ςοἱπὶ Βαυτίῖγε πος οἴξ. 

Τ᾿ αἰντλεῖν ἀμφοτέραις »ἀς εξ χερσί: Ῥατατηια ἀς Εἷς αι [ἐγϊὸ δι Ππἀϊοίὰ 
Ἢ αἰϊαυϊά ξιοίαοτ. Αὐτλεῖς ἐκ πίϑων» ρτου ἀρυὰ ΤὨςοοτίτιἀς δὶς ηα] 
»οη ἴῃ πηαχί πλὰ του ΠΊ σορ τᾶ ὃς αἴθαοητία γεσίδηταγ,κ ὅθ ΤἿΜ ἐν κἕξαν- 

οἷα ζώντων κὶ ἐν ἁπάντων ἀφϑογία. 
Αὐτληια ατος τὸ, μαυϊτοτίαπι, γςεὶ μδυϊετι ροτίας, Ὁ νογθὸ ντίτυτ 

ὡ ΓἸ 1μαστετονς θυαΐος νεγγς. τοτᾶς ἀτχυς μαυδῖτὰ ντάσπγυς, ὨΊοίτας 
᾿ς διέ Αητ δ. Ματγιῖλὶ. Π10.9. 5εἀ ἀε ναἱ]ς Ὀτευὶ 125 ἀθτ Πτι σητῆσας 
᾿ς δοττίς,Οαγτα ἰαογατας ἀπι]τὰ το τ ἀαυας. ΕΧρουλταγ ἄτα ]ανςρ. 

Δ: Ευδηρ. Τοδι, ἄντλημα ἐκ ἔχεις. Ὠϊοίςοτ.}}..4.ςἀρ.6 4. τὸ ἄντλημοι 
ὙἹ φυγλῶν, ἐνπληϑὲν ὑσινοποιόν ὅξι, Ο]οτυ ηὶ ἔοτο δί ρει ηΐοης [Οπὶ 
τὰς Αἰ] οἴτατ : Ἰηἰροτίαιπ ξυ] Ιοταπι ἀεςοξξιιπι ἰοροτίξεγυτη οἴ: 
ἐρίᾳ αψυα, ἰπ 4 ςοπηπηοάαιετιπι ἔο 111 νοὶ ἀςοοέξα ἔπογμητ, ο. 
τοῖς δὰ ἰοπηπιπι ςοπο!ΠἸαπάϊιπι ργοάςο!ξ. 

Αἰντλυτὰρ, πρρε»δρσγαϊθις κα δὸς ναυτικὸς » Ηοἰγοὶ. νἱάς ΡοΪ]μςεπὶ 
Τ᾽Ὶ ἰθ.1ο.ςλρ.6. ᾿ 

ἘΠῚ Αἰγτλυτήριν, μαι, υοτοτῖο δίς Νοηἰο: τὸ ἄντλον κα ἀντλημᾳ, Ὀΐοῃ, 
καὶ μεγάλα αντλητήρια ἄ χον. 

απ ΑἸντλητὲς οὐ ὁ μαυΐζοτ. 
γτλία, ας, δ ἡ ἡ ΑὙτλ Θ΄, ἀραὰ Τιυςίδπιιπν ἐξητίπα. Ἡοηγ.Ο ἀν ὁ, Αὐγ- 
σλῳ δ᾽ ἐνδούπησε πεσοισ᾽ ὡς εἰναλίν κιξ, ἰὰ εἰξ, τῇ ἐντ»ίᾳ τῷ πλοίς,, ντ 

Ῥιάγπιυς Ἔχροπῖτντ "δ. μ. Οὐγϊ. ὅπλα τε πάντα Εἰς ἄντλον κατέ. 
τ χιωϑ ιν Ὀὶ τάτηςο ΡτῸ ΠΊΔΓΙ ἀοἸριΟ,σοηττα ητογργ, 5:6 ργοὸ ρε- 

 . 1Ἀ Ὁ δρηὰ Ἑυτὶριά. ἴῃ Ηςευδλ. ἀλίυϊνόν τις ὡς ἐς ἄντλον ἐμπεσὼν 

Ὑο χέχειθ., ἱ. πέλάγς. ΑὙἸορ λα. Οὐ γδ ἔϑ' οἴ. τ᾽ εἰμι «δειανέχειν 
᾿ς ἀνντλίας, το αντέχειν κὶ τἰξεγῆυν δι τῷ πράγοιατος. [ἄφηιν τὴ Ρᾶςς, ἢς 

πίω) σωάφίω γοςλιῖτ, 1. ἔζαρπδηι τη 4υὰ ρ' τ. Εἰ δὲ πδιιουΐα, 
Ὡς Δ (ζὰρθα, τὸ ὀκαφί διον τῷ πλοίου: [ς ἃ ἀντλεία (ο τὶ δίτων ἁρυὰ Ηείγς. 
ες δι άἀντλία Δρυχὶ ϑυ Τά ΡΓΟ Δσπια 4ι155 διε πη ἰηττατ, 1. (π πεῖ 4. τὸ τοῦ 

πλοίου εἰσ ρέον ὕδωρ,νεὶ ἡ πὰ πλοία ἐκ ρφ6.δ( ἀντὶ οὦ σκϑύοις. ΑὝτλον γε - 
τὸ τάδην 4"οἀ ἀντλία.Ριπάαστις 10 ΟἸγΓΏΡ. αν) αὶ ξεωυὸς τέ χγαις. ἐ- 
γιίπωσιν οξαίφγας ἄμπωτι ἄντλον ἐλεῖγ, Τητέγρ. αντλον τί χύσιν καὶ ὃ 

10, 

Α Ν 170 

ἑυΐύσεν τῷ ὕδατος. τὸ πλῆϑυς τὰ ὕψατος. ΔΕ (τἰιγ!υς, ἐν ἐπα Κ9) 822 πόλις 
σ᾽ ἐν ὦ δίᾳ τε χ' κλυδαγίου πορχῷσε πληγαῖς ἄντλον ἐκ ἐδίξατο. 1 οἴςτρ. 
αἴγτλὸν, ναι ἀγεον,πλυμμύραν, κύματος τὸ ὕδωρ ἄντλον 3 λέγεται τὸ ἡπὸ 
σῷ κλύδωνθ: εἰσερχόμανον ὑδων" ἑτοίμως οἰ οἱ ναῦται υἱξαντλούσι αὶ ὕξω 
τὸ τὶ ϑαιλείοσης ὅδωρ ὀκφέρρυσιν οἷ ὧ κἢ τὸ χαλού μῆνον ἱξαντλυνηρκιν,δίς, 

πλυτοα ἃ ΡΊαυτο ἀϊοιταν, 4υὶα δυσώδης ὃς παιίξλτη πτοὺυςτ οἱςης 
ΔηασΎ τη τινὲς 9) χ δὶ ϑεέλασσαν ἡ Ἔ σωρὺν [δ δβαγμώτων, Πα. Ης 
(γελ ἴῃ Ἐριρτάι). Καὶ ταύτας ἐφ᾽ ἄλωγθ-, ἐφ᾽ ἃ πολιω ἔζζασεν αἴπλον 
Κριϑόνγ νὰ λιπαραν αἱ δὲ γεωμιορίζ,:. συγκομαδίωὶ ΤΜ αἰςαχυωνὲν τῇ ὥ- 

ν λωφριατι}} ἘΥΣΑΚΟΙΣ 1) ΓΟ. Π), 

Αἰντοικος οχ, ἀἀιιογίο Βαδίταης. ΟἸεοπγεάςς, Οἱ μὴ τὸ ὑοῦ γίω ἔχιντες 
κλίμα αὐἴτοικοι ἡμδδ, οἱ καὶ αὐτώμας καλού, 

Αντοικτίζων, μι, ων ΑἰτιρυΠογοοτ ἃ ἀϊμοτίο. αὐτοικτιοιιῶτες νἰςἐΠ] αὶ ταὶ 
(ςετωΓ1- 

Αντοίσομϑν; Ἡ εἴν οἢ, ἐχροηίτ αὐτιδώσομϑν το ἀάς ηγιῖς ταῦ υαπη αὖ αὐ- 
ποίω τηιηἴτας ουΐας (νυ. Ω1.εἰξ αὐτιφόρω. : 

Αντολλορτο αὐατολ δ οττα! γΟτισπ5,δς Αντολίηρτο ςοέΐςπι 1.9. Ερίρτ. 
ἀντολα!.}} ἐσεῖς» 

Αἰντολίηϑεν,α Ὁ ἜΧΟΓΓΙ, : 

Αντόλιθ., δ,οτιοπταὶ ς, ὈἰΟηγΓ, Ῥοοτα,, μον οὺ ἐσ αἰτολίω ; Ιοησὰ τὰ 
Οὐδηζεηι. 

Αἴντομαιοςοιιτ ον ΟΣ ἀρ] ςΟνσοητίησο. 124. ],κὺ δεπλιόθ. ἰωτε- 
τὸ ϑώρηξιριο ἀπίω τα, ὑπ ἐκειτο,ρτατοηάςδατωγ Ῥατιιο,}}.6.ΕΡὶ- 
8τΔ. αὐχϑάντα φιλίππῳ αὐτόμόνον, δὲς. ῬὮ ΠΡΟ Βιέξυπι οὐυίιπι. 
Τὰ ΠΥ ἀοοιίλτιιο, Εατιριάςς 1} Μοςάςα, ν᾿ αὐτομαί σε 3 πρὸς γι- 
γεια δὸς ΡΤ ΟΟΟΥ το ροτ ἡΐτι!4 πησητιι πη. ἴτοιιν ΟΠ] ϑοηιτιμο» ῦ. 4. 
Ἐρ' σταπγ. εἴμ᾽ ἀὐτῶς ἱερων αὐτουΐση ϑυέωχ τ υ ἀίςης. 

Αντομνυειν, δίς αὐτόμινυ ὧν οἹς Τγαπγξητιι σα Πα πγο ας νἰ οἰ ἢ πὰ ργαίξα- 
τοι Βι, Οοπηπιεης. Ετ μα σου ατίοηςπὶ ἐχογά!τί, ὃς οτίπγδπ 
ἐχροποῖς. ΠΕ πλο ἘΠ οι γγύει μὴ ὡς ἐγίυτέρῳ τὴς εἴν αὐδῆδ ἐδ) ἐπεχεἰ- 
ρῆσεν ἐδεὶς αὐτομέσαι χ πος οεἰζ,Εϊγηχαῖς ἴπ ἰπγοίαγαηάο ἀς σα] πι- 
τη ργῖτατ 48. Π{Ὁ οτας, αὐοὲ τῷ ζϑγοις, ἀς ἀξξοτίνις ἀϊχίτ, τὰς 3 χάτ 
πυγρρίας υἱοῦ τὶ πόλεως πορᾳγμώπων ποιοεώ ται» κὶ πλείω χοίνον δια- 
πρίζουσι τὸν ποτέρᾳ μου διαζἄγλοντες . καὶ ἀδεὶ ὧν αὐτώμοσαν διδάσκοντες. 
Τΐσυς ἀς Δέζοτε δί τέο ν] ον Ἰωγαητιθας, ἔδοξε 2 ἡμῖν λαχεῖν τῷ 
κλήρου καὶ ἀγχιςεἰαν» κα ἐλάχομν τὸ μέρος ἔκᾳ τ (Θ-, μενόντων δ᾽ ἡμὴ 
ἀντόμνυδδτ, δεεμσιραυΐρησεν ὁ Λρωχαῤης ἑτοσὶ, αι πὶ δά ςαἰ απγηΐα τα 
ταταηάματῃ γοηταιῃ εἰζοτιγτάς αὐτωμοσία. 

Αντύμοις 9 δ΄ σι]! γοσδῃῖ σε ύλοπτις τοίϊο ΗοΙν οἢ, δὲ ξοτίαη ρτάδοιτος 
ΡΑἰος, εΐ χτ' τοὺ αἴω τέμνει. ἀρνὶ ξεν 

Αἰντομοω, μι, ὀτω ἐν. οχα οοητγὰ ᾿πγονδάίατο ψὶς  ΠΊπι, λἀβποτῖοτ οἴϑρ- 
καλώ, ᾿ 

Αἰντόν,εχ σορζταγίο. Αὐτος, ἘΠτῚρ. εὔ φρς, ἰαείτυάο. ᾿ 
Αντοναὶ, ΗΠ εἰ οἢ. αἱ ἥν χειρῶν φορα,. ἢ εἰ ΤΥ ΠΟΟΡ ς ὦ ΡΓῸ αὐατοναὶ 'Ἤος οἵξ 
αὐατείσ εἰς ΟΠ 1 αἰτιιπὶ τε ἀσητιγ ἴςα Ροτσυπιὰγ, ἢ 

Αἰντονομαίζώ, οΟπγηγυτο πο πιςη»γδη πο ηλῖπο, σατο. [το πῇ ςοητγὰ 
ἁἰταπα ποιητηο, ἡ εἴζ,οχ φἀιογίο ντ αιιπῚ ἀςουίατον ςεἰτςα γρο 
ΠΟΠΊΪη6 ΔΡΡε Ϊας ὅς τθὰς αἰΐο,γτ στη ἢ Ἔχίςραςτ. 

Αἰντονυμάσία;ας "ἢ ρτοροπαϊπατίο, ἤσυτὰ 404 Ἰῶςο ργορτγ") ΠΟΓ "15 ἅ- 
Πμα ροπιτυγρίῖας ορίτποτο,Πμ6 ρᾶτι ΟΩΥ πχισα λ,γτ, ὀῤτίϑεθο ρτο 
ΡοἸγρῃεπγορϑι πηλείδας ρτὸ ΑΟἰ}}ς. 

Αντορυατὼ,ὃ ἀϊαετίο ἔροιο εονγειιπετ. 
Αἰντορχούμω Θ..νἱςϊΠτπι (ταις, οπιτγὰ (ἴτδης, 
Αἰτοφείλαν , ὄυπάχων γ 4 δεποβοίμπι ἀςοςρίτ» αὶ ἀςδες, ςαϊ θο- 

πεῆι. 
Αἰντοφϑειλμεῖν» δ μετ γεοητγὰ ἰητιοτί, εχ Δἀιιετίο αἰρίςεγς. Ὁ ΑΖ ἴα 

ἰρτηπῖο δοὶρίοηἰς»ἀντοφϑειλμεῖν τι ἐλίω οἷς πὶ δάυςι τ πὶ ̓υταετί, 
110. 5αρί πιο», σαρ,12.«ἀντοφϑειλ μὴ σαι διιρήῥετα σοι, δες τα ΟὈτιογὶ 
Ροτετγίς. Αξξ. Αροῖ. ςαρ.27.- ἀντοφϑτολμεῖ τῳ ἀνέμῳ τὸ πλοῖον 2 ΠΑ͂ΌΙΣ 
οδηττίτυτ νεητοιργορτὶδ ἴρυνῆσατ οθτωοτί, 1.οχ ἀὐμοτίο αἱρίςο- 
το. Ροττὸ 4! τεοηϊτίταγ, οσυσστίτ οουΐος. Ηΐς ρτο ονιεγίᾳ ργοτᾶ 
Ἰπέξατί ἱπασπγιαιν, ΙΝ Απι γτ ἰηηαῖτ ΟἹ επιςης ἴῃ Ῥαάλρορο, Κυ- 
(ερνηπὴς ὧχ ἀεὶ τοῖς ἀγέμοις ὧ εἰκει, ἐντίφρωρος δ᾽ ἐῶν ὅτε ὅλαις αν ϑ'- 
ζαται χαταιγίσιν. Ἐτεαυες μος νεγθιιην ἀρὰ ΡοΙ γΐυ ον 110. «θη, 
ἀἰντοφϑτιλμεῖν διωυήσονται τοῖς πολεμίοις. 1.2. ῬΓΟ εἰνταίρεῶτ καὶ ἐνίφαῶτ, 
διὰ τ' ̓ Ἰδύας διω αἴμεως ὥρῥιοηστιν ἀν τοφϑιιλ μεῖν τοῖς λαϊκεδ αμωιογίοις, Ἐτ «ἃ 

Δεοςυ!ᾶτ. ὃς ργαροιτίους ρτγο γοιζετς ὅς ἴς ορροποτο. [ἀςπῈ αἰτω- 
λοὶ υἱὸ μένοι ἴδ ἐνίωΐων αἰντωφϑάλ μοηστιν ωρὸς Αἰντίπτετρον, ὑπο υἱ Ὑἶ ς- 
δίχως ἀκληβρυυύπων ἀσφαλείας » ραϊατὶ Αὐείραττο γεϊτιτοιυητ, ῥγοὶ 
εοταπη ἰδουγίξατο αι} ᾿οίαυ ὲ ργυαθαητωγιν!ὰς Αἰντοπεῖν. 

Αὐντόφϑαλμος,ου, ἐντθ- τοῖς ὄμμασιν ,ορροῆτις ος Ὁ 15, αἀυοτίας)}}.Ε - 
ΡΙΒΓααι. τω 

Αἰνντοχϑς, Ης ἐν εἶ. τύ; παξ εἰασίδεος. 
Αἰὐντοχ ἡ γπλυτιια τοῖς υτῖο, συμπλοκὴ Αἰοχάη. Α Ρἄγοά. "Ὁ δ ῬγοδΪ πὶ. 

τὰ 3 ὁμιλεῖ ἑαυτοῖς Τ᾽ ἀντοχίωλ ἑωυτὸ «ῥειπλοκίων, ὡς κρίκος κρίκῳς, 
2114 τὰν φσαπταγ ροῖ πιπτααπὶ τοις οης πη; ςσηγρεχιομέπγαυς; 

ντηπυΐας ἀπηυ]ο. 
Αντέχουμα,»Ἰλοὲ, ἀντικριξ, ᾿ : Ἰὴν 
Αγτοχυρῥω, με. ὥσωογεν κα γὲ ζΟΌτΓΑΓΙΟ πηπηΐο, Α ξευμ πα, Αςςυίατ, 
Αἰνντρέσαις, "ἢ ς Ὑςἢ .ἀναφοζηϑεὸς ἰΑΤ ὐκάρι τ ογ 

Αντρέπεινγαρια 5ορ μος ΡΓΟ ἀνατο ἐποιν. 
Αὐτριαὶ, ἀφὸς»»αυαΣ Πα ητεγ ἴῃ ἀρ γΓς νοτίτυς, 
Αἰντριειδὲς (Θ᾽, ὁ αὶ πγοι οἰ υ]οίμφ»ολιςτηοίας, 
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ΑἸγτρον»ογτὸ ἀπτγα σι, Οα ΟΠ] : ΡτῸ διτδυλεητατῖο δοοὶ ρίταν 1. Ἐρί- 
σιγά στὸ τῷ ἀνώ τετρὴ ὧζ. 

Αὐντρώδης» 1 ΓῚς ΡίΘΠῈ5. ᾿ : ΡΉΣ Σ, ᾿ 
ΑἸἼγτρων,ωνθ-, ντδς ΤῊ Ά] α: » ἱη 4 ἰηυβτατξα! πιᾶ σηϊτυάϊηἰς απ ηὶ 

παίσαπταγνν ΕἸ ροτίας πιο ]α:: ντς ἴῃ 4 δίοης ονίθ., ν᾽ πάς ἀντρώ- 
νι. ὄν, ῥτὸ πιᾶσῃο δ [το]! 40. ἔτεπὶ ἀνησων., το Οοτάτιμς, 
Ρτορτίιιπι γίτὶ ϑατηΐ, ἐς σας θοα6 Ρα]οἸοττίπιο Ρ τατον ἴῃ 
ῬιοΌ Θπ,, 

Αἰντυα, Η-εἰν εἰν. τὸ υὑπύποδιον. ; 
ΑἸἰντυγωτὸς, 5.1. σι δεδεμβμί., ΓΟ] ΠΙσατας ἐπ Ππηοά τι ἀντυύγων. 
ΑἸγτυξ,}».5 52 ΔΛ ατας,ΟΥΟ 5, Γᾶ, 1 πλτῖα συ τιίατιγα τοϊάγι!ΠΊ} 0 π- 

τῆ υ5. σΎ τις ΓΟΙδΣ » [θα οἴγοι]ας ἱπ᾿ σαττι! πηρ!δζξεης δι α8 το- 
τας, ἡ αὐριφέρεια τῷ αἀβματος 9 δὲ τοτιτηἀϊτας, [προγίου γοτᾶν ὃζ σαγτα5 
Ἰρίς, αἴ τὸ ἄνω τετύχϑαι. Ηεἴοάιις, Αἵρμοιτα δ), δυποίητα καὶ αἴγαυγες 
ἀμφαφάξιζοννι. σἀητ ἢ]. αἱ αἰδεφέρειαι τῆ δίφρων. Ῥτο σατγα, δορμοεὶ. 
ἑππικων οἷξ αὐτύγων.ἱᾷ οἰτ,θν, σὰ ἀβματος. Ετάγαυγος ἀἸσι!ταγ χνόα!. 
αἱ «ϑειρέρειαι τῷ αὔμοιτος τὴ πρὸχοί. ΕΠ] Ομ οτ. [14 ἰ, δοιαὶ 2 αἰδέδϑομοι ἀγ- 
αυγες ἦσαν οἱ. Βιεηχισνοι!, ἰξἀέίαιια Δι γί σα νης Αἀάπςοῦαῖ ἰογὰ δὲ 

{υἰρεπαάοθδτ. Πα 4. οἰξ ντυγος ζωδία τείνας. ὃς Πα κράς οαιῖς ΄ο- 
Πμοης ἐξ ὕθαδεφρια δὸς πὺ μού τὴς ἱμώ σι δέδεντο:νο! ὅ2: δρριαὲ ὃι ἀντυξ 
τάσιπ ας. τ τη ἐοάεηι ορογο» Αγ τυξ, ἡ πυμά τυ ϑεεν ἀσπίδος νφα 
λοέοσης, ἷ. ἰζατὶ οτοῖς , ἤπιε οἰτοι ες οχιογίθγ. Οαρίτιν οτίαπη ργὸ 
ἔοτηιςς. σάπηογα ὅζ ἄγοι ὃς ταϊτυάτης. [το Π] ργο σΎΓΟ τοτηροτις 8ὲ 
εἰτου!ο» τρια Νοπμμπλ. 1.1. Ε ρί στ πη. ντυγι μυρώνν ἱ. οἰτοιηξο- 
χοητια;,ίειι τοταπάττατὶ ἔσσπηοτιπα.Υ͂ εἴτις εαΐ τα ἰὰρογ ἔσεπχαν ἀϊ- 
{ροῖἴτα τησυγίιαταγ δα ἐοτητάπι ἱρίτις ἔσεπιοτίς, ὄντυξ ργατογοα 
ῬτΟ παρὸ οἰτῆιαγας ,εἰγτὶ τῷ ζυγρ ἡ πύχε(θ- τ κιϑείρψς, Ἐατιρ. τῇ Η ρ- 
φοίντο ὠγντυγά χορδων, 

᾿ΑἸγτυπος 6 οἰ 6.) Πρ αΓᾶΡ,Π Π11}15, ΘΟ μτγαγί 5. ἴσος δ ιμοι(θ-, ἡ ἐναντί(θν. 
ΡΕΓ γποορεη μι ἀντίτυπος. 

Αἰ ντυπουῤγέτγν 'ς Π{ΠΠ τὸ ̓πίδταϊο, Πογόβοτ. οηϊςὰ ρτο ἀνϑυπουργίω. 
ΑὝτως "θα! Οὐσυμθαγλομαμᾶς ἀριὰ Ηοπηοτ ἱκετόσω, μϊης ἀντόμυΘ-. 
Αὐντῳδ' ἡφαρι (σπηῖςος ἰάσηι ημο( εἰντιςροφὴ πυς ἀντίςροφίθ-. γι [ἃ- 

Ρέτίας ἐχροία! Πγι5,δς 4ιοα αντίψαλμος ἀριια Επτγὶρ᾽ ἀς πα, δητι- 
᾿σαπι αἴτογηο γείροηία {πε γοίρουαιὸ (ντ Αἰσοπ οί 4η,} λα ο- 
εἰς το ἀτιι πη: αἸτογηις πο τα σαητιςα, (υἴπτ|}. ΕΠ] ἰης εἰντωδὸς, 
1. κα τούνιηλίθ. το ροηήςξης πγοάυ]ατῖο.[α ἘριρταπΊ. Τολλοσε ἢ) κρέ- 
ξαξα πολύϑροον οἵκ' τις χὠ Κέρτομον ἀντωδοὶς χείλεσιν αὐμιόνίαν,τοΙροη 
1λπτιθιις [αστιν ὅς σδυταη ᾿τογαπτιδιις. 

Αἰὐντωϑέω, τε ρΠΠΟτρι ἐτοτ» δὲ ἐντωϑ εἰ ὅδαι 7 4 σα πίαν ΔἸ ἸΠιιᾶ » 411ΠῚ 
Αἰτογυηι αὖ αἰτετο γεσγιάἕτιτγ. 

Αὐτωμοσία, ἴα Πιγαπάτιπι τυ ας ράγτῖς. ἐπ τ πη δητιι ΠῚ ΑΓ ἰΠγηΐα: 
φασι 85 αἰ νῖγάαας ρᾶάττο ργαίτιτιπι, ᾿ς ἀσοπίατοτε,, ΡΊατο ἰπ 
Αροϊοσίᾳ ΒΟΟΓάτΓΙ5,ὥασερ θῶ χα τηγϑρῶν πίω) εἰγπωμοσιαν δεῖ ἀνευγνώ- 

γα αὐ θ᾽ . φοτὰ πῈ {ΠΠπιγᾶ πάμι πΔ ταπαιιαπὶ ἀσοιιίατοτι πη γοοιτᾶη- 
ἄπτα εἴτ, Βι 4. ΓΟ Οπι 1. [ἰἀοττιας ἴῃ δοσγάτς, ἄς ἀσσμίατοτίθις 6ἰμς 
Ἰοαιιει." δ] ἀντωμόσται τἰ δίκης αὔτον ἔἶχε δ πο όπον ., τοί δὲ ἐγράψατο κὶ 
ἐν ϑ᾽ ὠρίολογ ἡστιτο μέλητος ,ὅζο. 5ι11{|45, δηωμόσταν ὃς ἀντωμοσίθῳ οἴἴα πὶ 
ῬΙῸ ἐοά:πι ἀςο!ρὶ αἷτ : ἀνπίη σαί ταπηοη δος πτοίο ΡΟ αχ ΠΡ. 
8. τρρωμοσία ὑδὺ. ὅρκος ὃν ὁ κὠτήγορος ροομνύ ει, ἢ μίμωὴ ἀλη ϑῆὴ κατηγο- 
ρεῖν. Αἰντωμοῦτα ὃ. ὅρκος, ὃν κατηγορού μέμψιν ἀντομνύει, ἢ μἱμὶ μὴ ἐδι- 
κεῖν. διωμεσία ὃ ὁ παρ᾿ ἐκατέρφυ ὁρκος. (Λα ά γειὸ τἰξω μοσία ὃς ὥπσωμο- 

σίαφν το [ὰ ς Ιοςἰς. 
Ἶ - ἰ : ϊ 

ΑἸτωνρεΐκαι»  ἸσοΘτνθηγο ἰοςο Αἰτουῖι5, Κ οπορἧν. πὶ Οεοοη, σοητϊγὰ ε- 
πο," ἀπόξιο δ πιογοοῦ, Πεπιοῖ,. 

Αὐγτωγομασία 5 ας. ἢ} ἤσιιγα, 411 ΙοσῸ Ῥγοργ ) ποπηϊηΐς ΡΟΠΐταΣ 
αἰϊαὰ. 

Αἰντωγυμία 5 ας. νἷ, ΡΓΟΠΟΠΊΕΠ᾽,, Ράτ5 ὀγαι! ηΐ8, 4 ΡγῸ ΠΟΠλΐης ρο- 
ηἴταγ. 

Αὐντωγυμικὸς κα ρΡΓΟπο ΠΊΕ ρόγτ ΠΕ Ὡς ργοπΟπιΪΠα 15. 
Αὐντωπέϊν»ἀντοφϑτιλ μεῖν χ᾽ ἰντιθλέπειν,οὈτα τὶ ,ςοηττὰ αἰρίσοτο. ίοηγ- 

Πὰς ἐς οαἱοῖτι πιστοῦ Ἑξῆς 3) τὸ 9 εἴα αἰ ϑεοιψυεσίας ἐποπῆ 7 σωμῆν, 
χα μϑι μηδεὶς οἰτελες- (Ὁ: ὅ. δ ϑέτν ἴτω, κΣ γὸ οὔτε ὦ ἡλιατεύκτοις αὐὐγαῆς 
ἐἰντωπεῖν οεὐκίγδιιον. ἘΠ ἢς ἀγτωπός. 

᾿Αὐντώπιον ὕδωρ,ααια ἀπετία, δι ἀντώπιον ὄμμα, αἀιιοτίας συ ες, ρα ά 
Ῥξοη δι ἀντὼ πτίθ- ἀΐςρων,τρα ἃ οιμηἀς 1, εἱπταςξης αἰξγα, σΟπιοττᾶς 
ο5 «ατἰυπὶ νου 5, 

Αὐἰντωπὴς ἀλμὴ, τἀιπἐγία τ. πιάτα Νόππιῖς, 
ΑἸὐντωπὸν ἐχ ἁὐποτίο, οπτγὰ ν χ᾽) πρόσωπον͵ εἰπέναντι. ΑσΑΤἢ ἴΔς. Οἱ ὃ ὑκ 

ἀνίει. νυωῦ μϑ) άϑρδον οἰπιοὶν 9 νωῦ ὃ ἀντωπὸν ρέμα εἰς τοὐπίσω πο 
χαζουῆνθ- ἴῃ ἘΡισταπηπηαζ, εἰσὶ, απ ἐμεῖο Κλή ζεται ἀντωπὸν βισηό- 
Θκοὸν πελαγος. 

᾿Αὐτωπὸς οοοητγὰ ἰητιΘης,Ν ΟΠ ΠιΙ5,ξ ὅρακεν ἔγδοϑι αὐ μῶν ἐντωποῖς βλε- 
φάρρισι κενή ριον Ετ ἀντωποςολαμπορὸς. εἰντί(Θ: τοῖς ὄμμασιν, 

Αγ τωσις ες 9" γε πεῖν τησις» σα (ας. Ρ] τη, ἃ νετθο ἀντως οθονδί Ππρ- 
Ρ᾽ἴοο δ το το της ἐντωσες, Θτἴ 4 πῇ απο Ο'ςεγου! οσσατγίατιο ὃς 

Ρταηίατῖο. Ετ εἰντεῖν ετίαπη εἰς οδιίατα ὃ οδ αἰ ογὸ, 54 {η}. ὅς γο- 
ῬΈΠ]εγς : αΐης εἴντωσις ΓΕρα ΠΟ Πιὸ Γερο] ις. Αὐηζοτο!. αὐδὲ ἀνα- 
πνοῆς »Αὐναπηδησις μὴ οὐιῦ ὅξὲν αἴντωσις . γινομϑύη ωρὺς πίω τῷ ψὺ χρυ 
σιωμωσίν. 

Αὐτωφελεϊνοτοίεττε σγατίατη, θα πεβοίαπι τορεπάογο ζεηορ.ὠφελῦν- 
τὰ ἀὐταρελ εἰ ὥς ν τ ἰταῖο πὰ αἰοτξητοπὶ σοπιπιοάμπι γἹοἰιην οα- 
ῬοΓογειντδυεργετεῖν, 

. ΑἸγυπείχοιςον. Βεἰγο αἴξ ρτο ὀμυπερθλητὸν. 

ΑΝ 
ΑἸδέρις 9-γ6γ) ἡ ἡγαοη σοηταχη οἰ Τοίας,η.11 στα ΠΊΕἰΐα: οὐ ποχίμς, 

ἱπηοσθητια ρι αάϊτας. ΡΙΟΟΥ ἃ. φαΐγρις ἀνύξρις Θ-, τὸ ἀνύζρεςον πῷ 
βία, ααμῖτας νΙτας. ὐγυρις- 95 πταδία . ἸμΓε ἰλοπείξας ας Πρ τα! ῖς, 
ΡΙαταγοῖ. 

Αἰνυγρανω, χὰ πιο οί ο, μπεποέζο. ΡΙαττγοιας ποτα ρ Ποιὰ ἀἰχίτο τὸν 
οἶνον μευλοικώτερον πϑιεῖν οἰγυγραίγειν » τηΔ Πὰς Εισοτς. » ὃς αἰροτίτατοπι 
τιοτγαπη ἀστο {πὶ ὁπηοὶ ες, ΤΊ ορ.1Π.ἀς οἄοτιθ ποιεῖ γὸ σή- 
ιν ἀνυγραιγουβύηγαι! 44 ]αΐρρο ὅς πηδάείξεης ρυττείςϊςτ. 

Ανύδρδυτίθ- πη τισάτας, σΟητγαγίιιπι οἱὲ υὑδρθυόυβυθ. ἰγγίσαις, ΤΈσΟ 
Ρ ιγαξιἀς μιΠ.}10.7.ςἀρ.4. 

Αννυ δοδύ ομα)γοχ ἔσατα παμγο, Χμ λυτῖο. 
Ανυ δία, εις ἡ» χα 85 ἱπΠορ αγΑ μα: ρα παγία, τὶ ἀϊτας , ΤΠΘορὮτ, μ τοσ, 

115.4.ς2Ρ.8, 
ΑνυδδονΘ',Ἰηδραϊτας, Ποὴ ἴοσιις, εἴτεφίθ, ὶ λελουμίλθο, ἐδὲ σἴδ᾽ νομωζο-- 

υϑσων τυχὼν, ΠΟ Ιγ εἶν. 

Αἰγυνδίθ.«, ὁ ἡ, ἰηδηιοῦις, τ συ]ο Πας, αὐτί άτις, ἤπς 4, τι ης,8-- 
αατοπα ρφπαγια [Δ ογδης, εἰς τὶ αἴσόρον, Δ Ιος Βιιηιοιο οάτότία, 
ἴῃ ἴοςα τι, ῖπ ατί (πὶ τογγαΐῃ, οι οάοι. 

ΑὙυλθ΄. κ, ὁ καὶ ἡ γσάτοης (Ὑ]π|4. 
Ανυυῆν αι Θ.,α, ἡ οὔχοιρος υἱ μὴ αἴων. ἴγαμος. ῬΟ ΠΧ [15.5. σάτοῆς Ποποτῖ- 

θι5 πα ρυα δ ιι5,νἱ μνὶ ἔἴχουστι αὐόρα, ᾿ς σίτατ δι Ἰἢ ΡΙαΓΑΠΙ αὐ μάνας 
Αὐυμι,άεπι 4.0 4 αὐύω,ρειῆοίο. 
Αγυμνέω, Ια ο,ςεἸο το, ἀδοαητο, αςἴαη. 
Ανυμφδοιος πηιιρτις σα! οθ5, το ηγν ποπ ἀΠ]υτιις ἀηι4. 11 το Ἐρίστ- 
Αννυμφίθ. ὁ κα κα, γαμος, ἱ μὴ ἔχων γιωώκφ:κοικονυμφίθη, ΟΡ οοἷες ΠΕΡῚ 

1]Π]ΟςΔΌ1]:ς καὶ μιὶ διωμα μλμηνυμφδυϑείυῦα. Αὐύμφι(θ. γάμος ΤςοΙοτατας 
ΠΕΡ ΤΙα; ἐξ ςουττὰ ξὰς σοιητταξϊα;. 

Αγυξι(δυ,τσοτταρτιις,ξρρτος9 πο 14. , 
Ανύομα! 5 ρει βοίοτ. ἀρια ϑορίιος. ὀὐυϊϑιεὺς Ἔχρ, Οςοἰἤι5. [τε πὶ Ρσο ὡς 

νυω.Οἀ. , 

Αὐγυπαίτι(δ-. ὁ χὴ ἑοϊη!οπς, ἴΠ ΠΟύδι5. αὐυπ'α! τιίθ ὑπηρεσία ἃ ΡΒ Π]ΟΩς ἀς 
᾿ τηυηδο,ηποχίᾳ πλιπογῖς πιπέξιο ἀἸ οἴτιιγ. αὐαίταίθν, αὐδύ ει Θ-, κρατὶ 

ϑειυρῥςγανυπδνϑιω (Θ', σεσυκοφαντημῆρ(Θ- γαλεπέκλητος γαὐοϊξέλεγκτος. αὐέττ᾽ 
κλητος »αἰεγκλήπως ἔχων. 

Ανυπαν τοΐω, ΘΟ ςΕΓΓΟ. ᾿ 

Ανυύπαρκτος, ὁ γηο. Οχ Πξοας ἴηι τοι πὶ παπιοτὸ εἴϊε ποη Ροϊοηςινηάς 
πὸ αὐύπαρκτον,αριια ῬἢΙ] Ομ πλ,ρτο ἰητογποοίοης δζ ἰητατγίτα, Ρ]- 
τατον. ὀϑύπάρατος καὶ λ670 μῆύη αἷξὰ τὸν σοφὸν διαΐϑεσις ,ξξ4 {1 ιτα ἀἐπ' 
οἰταγ οἶγοα ἰἀρισοτοαι αἰξοέξιο. 5014. αὐὐπαρκῖον τὸ μιᾷ ὕπταῤχον- 
πυρὸς πὸ ΤΙινδαρεκὸν. τὶ δὲ τις. τι σΊ ὅτις σκίας ὄγαρ αἴ ϑεωποί, αὐτὶ πῇ ατυ-- 
ποίρκας αἰυπειρκτώτερον. 

Αἰυπαρξιαγας ἡ," υτογίτι5, οἴξητίός ρυτπατίο, ΑὉ αἱ ρεϊματοδί ὕπαρξις, ἴον 
(υ ἱζδητια, νἰτα, ρα Ατεορᾶσ. ἀτρς ᾿ 

Αὐνύπεικπίθ-, Πιπη τί ποη95 σράςης, ανένδοτίθ', ἀὐυποχίώρητος, 
Αγυπέρξατο"»,ὁ κα ἢ Πρ ογα θη τοεντ αὐυπέρξατοῦ τεῖχος Ογτ. 
Αὐυπερθλητος κα ὁ κ ἡ »᾽ [Πρ οΓα Ὁ 1Π15γ᾽ το ἰογδη 45, τηιξξις, ἱπογοιί- 

ὉΠ]ΠΙς,ΟΧΊ Π}1115. ] 
Αγυπιρύλἠπτως ΠΑ ποροι γε ΠΟ πΊοητ πγέ. Ατἠἤζοτ. η Ἐ Πιοτογ. οἱ σῦς 

ὀργιζένδμοι χυπβγα! ἀϑυπερδλήτως μὴ τιμωρφυύμῆνοι, (μπηπιορετὲ ἀι- 
; ϑιιηταγς δι ο. 3 : ᾿ "-" 

Αὐυπέρϑετος, ἴτας, σογταις, αὐυπέρϑέτον τὸ χα κὸν ἀπεργέζονται. τα ΠΟΙ ὦ 
ττὰ σορἠπἰτανητντ βασι τι ςατγαπτί ποθὴ γε πχυάτυγ. Ὠιοίςζοτγι ἀ. 
1δτο 7.ςΔρ.1.ἀνυπέρϑετίθ. ϑείνωτίθο οἴζα πηοτς,οσγτα ΠΊΟῖ5», ἃς ἴῃς ᾿ 

τοπηςαΐο. 
Αὐυπερϑέτως, αίαις ἀΠ]ατίοης,, αρίας ποτα, ἀδίαιις ςαπέξατίοης,, 
Ρ]υτατο . ἴῃ ορ τ δ᾽ ἀὲ ὃς ἱπιπηξάἀτατὸ, ΟΟ]]1ς. 

Αἰνυπερήφαν(Θ., γι πὶ πιὸ ἱπροτθυς γι]. 
Αγυπεύϑιωθ, ες ὁ κα κα ἰπηοχίπςοπου πιο! ξξαηΔις ἰπου ραζυς, Ζι “ἅς 

ἀπ αππτιοιθια ποι αἀάεοιταγ, [δ 6γ) πόδ πο ΧΊμΣ, ἱπιπηιπῖς ἃ 
ἀϊσειᾶα σά," ρίθας ἰοἸατας, οἀἀόπάις ταττόπίδιις Ποα οὔπο- 
χίτς,αρια Ποπτοί τε με ὀνυπεύϑιω (θυ, πια]έξαράμς. ῬΊατο νόμ. 
φοαξχοντα ὀθυπεύ ϑειώωον,"πι ΠλιΠιθαι ΟΧα 1 ηῖς, 40] σοὶ ἔπ] ΟΠ οι] 
τατιοποιῃ γοίσγιο πο τοποτωγι ὀῤυπεύϑθ- αῤχλὶ Πρ ογ πὶ σούς 
τοίτίουϊ ποη (αἱασθης ν Ποῦ γοροτ [5 ΓατΙ ΟΠ 115 : ΠῚ ΡΟγ ΩΣ 
ΤΙδογυπηνίτιπα πα αὐτ]ιοτίγατε ργεϊτυ πὶ, 115 (Ρ ἰαςῶς Ιεσίδας., 
αὐυπευϑιιωυοι γ7) τὸ γχύθ», Ατζοτε!. Ῥο τὶς, δ το 4.04ρ.6. ὀϑυπεύθυ-. ᾿ 
γ- μοναρχία ἰωδ δεκτατωράλμ καλοίσι, Ἰθ εν Δθίο! υτάφας Ροιοδας, 
σαλπὴ Γι τατα σὺ νοςδτς, Β] ιταγ ον. Ἐαριο. ἡ : 

Αγυπηκοίθ- κε δἰ ποδί ιιθης δε ης θυ ήκοθ- πῇ κγου)τᾶτ ΠΕ ΠΊ ποπο 
Ἔχαιπάϊςης, ΡΊατο τη ΤΊπιαονηοη ΟὈ αι οης τατ]οπἴγηΟη Οὔτοσι 
ΡῬέτγδης. 

Ανυπίω δ΄. πη ετδις ἀγγειίϑ᾽ τους ὶς, 
Αγ ὑπούες οἰ, ἐρρο!]δοτι ἔτ πτ ΡΠ] Ὀρὶ ἀριά Αὐ Πτορ᾿. ιαῇ ανάϊτο 

Ρϑάες εδώ αὐύποσες, τουχυποδὲς «δυτὸ πῇ ποῖς ποσὶν ὀῤύειν, ἡ 

Ανυποσδετέω. μι. ἡσω. νὼ 
Αὐυποδυητέω 1 [τος φαϊ οἷς πε σα ςεῖς ᾿ῃ στεάϊοτ. 
Ανυπόδηπος αἱ ρεάτθιις πάις εἴτ, ἀἰ [σα] σφᾶτιιδ.ν ἜΧΟα  σφάγιις. γυμνός, 

ποις ΘΠ. αὐρπύδεντός τε χὶ ἀχίτων διατελεῖ ς5 πὸ φαϊςεὶς οἿο ροτ- 
Θ᾽» δέ τι η!ςα. 

Αγυπόδηστια . ας. ᾿ 

θἰεπιαι. ἢ 
Δνυπύϑετος ον ἡ ἡ γυθῃ Πα σοἴτις , ποπ ρροΥτίτίας δὲ (ιραϊείτίας, 

δ ὦ 

πιστὰ 

: 

ρεάαπι πιά ϊτας , Ρίατο, ὃς Αὐποτοῖος, Ργο το 



ΞᾺ ἮΝ 
Ὁ α᾽ὴ ὑποθέσεως, ας (ὑρροβτίοης, ντ ρυὰ ΡὨτοποῦν ἦη 6. ἀφ α- 

αὖ. νέμσις τῷ νοντῷ αἴυποϑέτοι » νος εἴτ, τὸς αὐχῆς αὐυποϑέτου » τὰ 

ο εν ααΣ ας (ρροιβοιουνδος αὐ πιο] ]ςέξιι ἀρριοϊνδυόνγοι, ᾿ 
τ΄ γδ νοις » εἰϊαγαινν θο ἢ μνάμβιος, νὰ δὰ ἀρργεμςπ!οηειι πὸ ὄντος κι 
᾿ς γρατᾶ. ] ἑ ' - 

εὐποις 9. Ἰστοῖςτανἀαςεἰητο στα δι] ς ἃς ἐπρατι  Ἰς, Οἷς. δ σοισιθ., 
ἀρο πε: δυσολγητοςγδσεέγεκτος, δὺταναφεεταςς ΤΊΛυ ΟΝ ὦ ὡκ αὐαίρζετος, 

ἐχ αἴικτος κε φέρητος» δ ὑφφορος "ἢ αἰ φόρητος, ὅθηπονίθ., βαριὶ νὴ φορτικὸς κὶ 
ἐπταχθής  Ἰτος αὐεποίστωτγτοιο Ροίϊαςς Ἰεῦτο 3. τά εἰλειητο ει θ)- 

ἵν: τοι, Οοἰτπνο}.ν οὶ τϑτοΙ ογαητοῦ ὃς ππρατιξηζοῦ, Οο. ἀξορύπως 

; ἴσως, δυστιναι τως, δὺ ὀφόρως, φορτικῶς "βαρέως »»"ὐ ἡπαχϑῶς.τὸ 
ἡποις ον τοί ἐγ ἀητια ἃς ἐπηραϊοοτιανΟΙς. 

ὑγυπόχριτος ν᾽ κὶ τ ποῦ Πξζως » Ππλαϊ οὶ πο[είος, σον {ΠΠγ.]ατιῖϑν 
 αχρετς ἔπηα ας οἷς, πρ᾽ οχοίγὐφογυς. αὐυπόκριτος κα δολίθ, αἰωρο- 
᾿ φωπολνπ7θ- καὶ πὴ ἐν πὰ ἄσματι πέρι πα α[. Ἀροϊϊο ες, καὶ ἀγώπη ὀνυπό- 

ἀριτος αἱ αὶ οὐπαι,αρ. 12 ἡ μὴ πλάσμα ἀγώπης ἔσω, ἀτοιὴ ΔΙ σιν 
Οχὸ δε ττι οὐ σα ἀττοιαρυὰ ἰδεπιςς Ρ Δ], ἀϑὰ ἐς οἰ μὰ 

Ὶ ἔνητοςον. ὁνποῦ [υἰπ᾽ πεσάος, το ταῖσι] ις. Αὐ ποτ," ἀς Α- 
᾿ κγιταμέις δυἀιτιου δ. ὀϑυπομένντον 3. τὸ ὄψει ϑεασαῶχ. 

ἡντου ἐντὸς ν ὁ αὶ ἐφήοα {ΐρισαπ» ἐππριουα5,1ι. ζὰρ. ΕςοΪοΠαἰεςϊ, 
αἴξ Θ.." οἶγὸ ᾿ἰδ.ς. 

᾿ τ τϑραη δ ιριειοι αἰυπόπηωςοἷπορὶ πατὸ ὃς ἰηἰρογατό ΡΟ. 
τ΄ ϑϑηρρατοπεδευσας αὐτοῖς ὀμυπονοητως ἐν τόποις ἐφυ ἐσιγςα!γαπγοτατας 
᾿ς Ἰοεις ηοὺ ἱρίϊς ἰαἰρ «ξξις. “ἡ ὲ 
Αἰνύποηῆ θ.-γκ. ὁ, νὉ (υρούμις, πεγορί δας, γα φουσ, Ηρ  εἴσπο οπιοὶ 

ψισυυι μηδὲν αὐ ποτ τεροπου Πλῖρα5 ἰα!ροξτας, ὙΠ.» ].}10. 
τ κι δέαρυά Ηγρετιι, ανυποπῆφυτος. ᾿ 
Ανυπόπθως, ΓΣοαγὸ, ἴως ν}]ὰ (αἰριςιοῦς, οἴττα Τρ ςἰοποπι»ςουβάση 

τοτιἰπορτπιῦτος ἃς ἐπηργοι[ὃ. Ῥ] τατος. πῆρα ἀοργησίας. Καὶ τῷ σά- 
τς ξίξωϑεν ὧν αὐυπόπως Πἴδετ αὖ αἰξεξζας [υρίοσιους. 

᾿Ανυτόσατος, »γὁ αὐ ν, 41 πο Ροτείς (υδδίζεις, ἰητοῦς γα ]]ς» φαΐ ὼ- 

ιποτὶ ἀσάμτν ρογρίοχυς, αρυὰ Ρ οἰ γ η1Π). ὀθυπο στατον φρόνημα, 
᾿ χαπιϊέξυς αἰ πνυν, Χοπορβοπ. ΡίΆἢπγο 1:3,, ὕδωρ ὀὐνπόφατον ἐνὶ 
Ζιιεοὶ,ληυα ἰητο  ἐγαδ εὶς. Η Ἰογοηγηγες συ πὶ Ἰοςυτη ἐθαγίδης, 

᾿Μετθυπι πηι τό υπόφατον, τρυὰ Οταςος απηδί ρου πι εἰϊτρδζρο- 
τοῖς (Ὁπαγενιοι [υμΠττ, ὅς φυοά τητοϊεγαθ ]ς [ἶτ, ἰὰ εἴ, αμοά 

[ πεαιο ἔστε αιιοατ. [Ὀτόγρτεῖος ἐχροίσοτγιης ἀημας [πρατθας δῖ 

᾿ 

" 

οσαυτος. αὐυπόφατος τα πιο εξ ηαἱ (δ ΠΠοησαπν ησπ μα οτ, 
᾿ μὴ ἔχων ὕπαρξιν, τοι ἐσίαν,νι [οπηοἴο πὶ ἃς τὰ σαηιϑν αὐόσιίθε κὺ αὐυ'- 
σπαῤχτίθ., σαν ΟρΡΟΌΙΤΟΥ ἐνυπόςατίθ:. Πλαπραίςεουν ἐς νοῖρο [6ι 

οαιςης - Αεἰ 3 ἔχει ἢ ἑαυτῷ λόγον εἰξ αἰτεῖ γγων ὦ μδνον, ἑ χῦ ἃ ἡμέτερον 
Ἂ γοὺ ὀβυπόςιαπο: κα εἰς αὐ ξα χεόμῆνον » αἰνλ ἐνυπός πον» ζων ταις τέλειον. 

ἢ οτιλαὶ ὀμυπόςατ- , ἀφόρητθ-, ἃς σὐπς τπγρέτυς υἱιη δα! ηἐ- 
4αΐτν, ἐπ᾽ ρεταῦλλι5, Ροὶγ λας » καα᾿ ἴλίω μὴ χαὶ φαλαγίνδὺν ὀμὺ- 
πόφατοι. ΥΥ 
Αἰυπὸςολ Θ΄.» Ἰητεγτίτιις » αὐύποπηθ.. Βυιάσεο αὐυπόςολ δ. ἑΐπωρ εἵϊ ὁ 
᾿ς παῤῥηστας ικὸς ποη ργατυατῖσαις οἱ ὉΪ ΠῚ ΓΊΓΡΩ 11}. ἀἸςσΏ 60 γος 

πεφέγιεται φόξζῳ πες αι! ςαυλη νόγειιγ τητέτνο. 
᾿Ατυποςολως ίεςυιὸ, αἰυπόπτως 'Βαϊ, Ἔχ ρου (τὴς οὶ ἀσαγιζατ!Οη6. ηἰ- 

ἈΠ τοαυιττεηάο,ςκ Ατετᾷ. 
ΑἸυπότακτίθ-,κ, ὁγιποδίξηυςπς, αἱ δ᾽] οἱ ποτ νυΐτ, ηος ἔεττ ἐπτρο- 

τι απγ»1οτγαξϊαδηις, 4} 1ῃ οὐ άϊθ αν σοσὶ ΠΟῸ Ροτεῖ τὸ ὀῤυπύτω- 
χτὸν, υαἱ ἱποδοάιδητία, ὀβυπότακτα ῥυ'ματαν νετθα ΤηΓυδτεέζιυα ὑψοσαης Οταπηπγατίςι. Ῥαυϊυς αὰ Ταπηοτἢ.1.64ρ.1.Δ1τ ἰεσεηι ροίϊ- 

᾿ς τατη εἴϊε τοῖς ὀὐόμοις κὶ αὐνποτοίκτοις»ἱ.ἰς σὶς σοπιςπιρτογθις.» δί 
τἰς αν Ταδυτοἱ ἀσαιουμι, Ετ Η εθτ, αὐυπότακ τίν ἀυτε.. εἴ ποθὴ (ὺ- 
ζεξξας, καρ. 2. ὈϊἸ οἰτογ αὐνπότεικτίθ.. 40: οἰζ (1 [ΓΝ 9 αὐτοχρατοβα- 

᾿ ,αὐτεξέσιθ.. ΠΙῸ 

ἡμητΘ., ΠῸΠ σης» ΠΟ αὐτὶ πγάτυς ὃς ρεου ἰατίτοτ σα] Τὶς α- 
Ἰπιτα ἴοι εἰξινπάς αὐυποτιμήίπως, ἵπτρυπέ, ΤΟἸΈρΒυς ἐς Αὐτ- 

᾿ 4υΐτ,  ποόδις 5 Ζ λογισμὸν τἴ᾽ πεωραγμῆμων αἰυποτιμήτως. ᾿ὨτΕΓΡΙος 
᾿ χηαϊ ὲ τγιρἰξα τ, Ἰπττοριἀό. ; 
ὑγύπουλΘ..ποπ {ταυΐατους, ἤης (ρίοἴοης Γ᾿ ποογας, ΟΥ ΛΊΠ] ς. Κν αὐῦ - 

᾿ς ποηϊοιρτορεὰ ὀῤύπελος οἷς οἵἘ (ὰ 5 σατπις οισάτγιςς Π ] ψιτιμιη 

ἰλῖετ. 5 ΝΥ ΒΒ ΣΌΝ ΝΣ ἈΡΕΣ 
Αὐυεες Αἰνυρρογεγδοἰοἰαίξας, ἐπτρίας, οἰ δικος ἀσεξής. ΤῊ 
Α ἰσπρορτορογαης. ΑὙ ΟΡ ἢ}. αὔοιγ᾽ αύστις» ἀρατι ςουξοίπι. [ΔΘ π» 
ἀκολευϑ ἡ σης ἐμοὶ αἰύστες τιγδευρὶ ϑώ ον. (ξαπατις πγς ρτοραγαις, 

Βυςοοιιο:τε γασατ. "ἰεπΊ αὐ ύσοις τὶ κα τάφου .ἰ ἀς ΠῚ πέραινε τοίνωυ ἐ- 
᾿ς γύσας,οχρεάϊ. αἰύσαι οἰ χϑος. ἀοϊοτειι ὃς πιοὶοταπὶ 'πέσετς, 50- 
᾿ ρδγχεν υὑαξοζοεϑὲς οἴ χϑυς ἰωλυστιν ἱ, ἐπέραναν. αὐύω πρῴῆων ὁὉ Ατ {π. 

᾿ αἰείτετ το ΡΊατο » ργο πρτω αὐύστες 9 ἔτις αὐνων. μὴ γευῦ διαΐτριζ᾽ 
αἴνε πρφ ων ἕν γε τι. ΑὉ ανύω δὲ αὐύτω, ρτο εοὐἀςπι. θ᾽ άεπη,οὐ 

ςς μΌλε χείώ σ᾽ αἰ αἰωπειν οἱ «απϑ0 δ εἰν. αὐύσαι παίλαντα 9 ςοηῇςοτς τὰ- 

᾿ς Ἰκητα, δι Ρδταιε;ςοαγραγαγο ηθάτεις, σοηίοαωι, Αὐμτορῇ. ἴῃ 
. Ρίατο. ᾿ 

Τ᾽ νύσιμος,»υ, κα ἀφθτοιιΐ ρεηυ]είηγα, οχρ οἀϊτας ρταίδης» ἐχρεάίςυς, 
Ἐς νη]ις, εξῆςαχ αά τγαυ!σεπάυ 7. ]Ατο νόμι. σι, τῶτο Ὁ καΐλλιςτον κὐ. 
ΠῚ γυσημώτατον «ρὸς ἢ βίον ἃ δυδμονα , ςομάμοιθ:!ς διπγοάιιι ὃς 
πν ριαίμθης. Α : 

Αὐνυσίμως, ΕΓ ςϊοπτοτ, δ οἰ ατὲ, ἐνεργῶς, πρακτικῶς τελείως. 5], 

ὃ 

1 

ἰ Αὐνσρρεας ρετξξξ ο, εοξεῖο,οχροάίτιο,ργοξε ζις, ἀ Πρ οπτία, ἐνέρ 
ΠΠ γεια)ταχύτης; ἈΡΟΙ]Οη,ΣιΛγσου, ΤΕ είρατα γαυτιλίης ἐνέπων αἴυσίν τε 
ΜΠ Ὁ 

ἤ 
ἧ: 

“ ΨἪΉΥΨ. «Ὃς " ὐὖὖνν »ἡ 

ΑΝ ΤΆιΙ 

καὶ δ᾽ δου γ᾽ σαν τη ν᾽ ὅς ἐχρεάίείοπ ον. ΗΠ ετ, 1Π| λα. δ. αἷυσις 
δι᾿ ἐκ ἔασεται «αὐτοῖς Τιρὶν αὔγος σγ ἰέναι ωρὶν χὶ διοὲ αἰγιόχοιο, δος, δα 
οὔἤπιοῖξε νι ργιὰς σρος τοἀςοαηγιβνημα Πγγἄζο, αὖνσις τελείωσις μναῖς: 
τόρϑιωσις αὔξησις 5 δοσει ,περώωσις »κακτόρ ϑϑιμσ, 

Αἰὐυρέαγριο αὐνσίον Αττιοι αἰςυυζοχρεάιςιάμην εἴ, 
Αὐυςτκος οὗ ὁ, ἢ Πα χϑξις Π ς ξιέτα, οἰ γινίις, μία ψυχιὶ τῆς ἰπαί το πος 
λυχειείας ἃν ἐνίοις καμερῖς αἰυςικωτέρᾳα, ὡς αὐχιμήδος ἐν συρακονφαις 
μόνίθ- πον ὧν ἑφιμαήων,ν.ςξπςαςιοι χα ἐνεργνωκωσέρα, "ἐὰν 

Αὐυς ἐς το χιΡι αἰσηνναοιν Ποεὶ ροιοίε, ξιξτυ ἤιςιις. ὀῤυςὸν χα ϑές:»- 
κας ἔπ οἱ ρο[ῆς σουνζαι. εἰς αἰυς- ἐν ὅδι. υοα βετί ροιειὶ, ρτο νἱτὶ- 
Βυτν ]υταγοῖν ἡ ΟΑπλλ}}0. 1 ς πὶ γὼ Ἰγουτίο, ἐπεθύμησεν ὡς αὐύν 
ςοὸν ὧξ ὀρϑρωπίνης διανοίας ὁ ϑαίνατον πολιτείαν δ ὑπολιπεῖν ρητ ηο- 
τὰ ᾿ναπηαηα ρτομιάςφητια ριαίζατς Ροτο το ρυδ] σα πε ἐπηηχοῖ- 
τα σαὶ το ον 

Αἰνυτικὸς οἱ ὅγε ἔποαχϑξις!]}ς, ι ἣ 
Αἴγυτος, ἈὈΥ τις δοογᾶτὶ 5 σγΠΉ πάτον ἰυτατ ἰς τγαηηα! Πἰταῖο, 
Ανύτω μογ νη] ουΠῚ τ) Αττιςὸ, ἃς αὐύονα δι ὀ υ ῆω ρτῸ αὐύω, μα σώ ατικῳ. 

Ρογ οι, οχροάϊογβτιηο, δισιο.ογοιςονργοῇ οἰ ονίμγσο τὴ αἰτωΐῃ, 
Οἀν δ, ὁ, δ ορ᾽ ὡλμν εἰν ὕδωρ νηιξ αὐύφειογγε ται ττοιοτμαυ σεάμίεν 
αὔτο ἐμ μοιρων "ἃ ἃ Ῥάγοις χορ, ἐπηροτγαιι!, 1 5. ΕΡ στα ΠῚ δ ρῥμλόν 
αἰύσειε. ουγία ΠῚ Ἐν ὐν » ἰλιοίςοτ! α. το 2. Αὐορθαηεον 
ὀῤυε τράων,οχροᾷὶ ξιςϊ φης ἰωὐυσεν ν᾽ μέμαιον . ἔεςῖτ πυρτιας» Π0.Ε- 
Ρ σταηγ. ἀϑύῳ χ ἰἶφαν." τελόυτῶ ϑορ μος. Ανυτειν ὅ31 τὶ Ρεγυςοΐις 

Δἀ 4} "ΠΧ οσορὶ, ὅσοι δ᾿ εἰσίν οἱ αὐυίΐποντες δῃὴ τὠγεϑεί, 
Αἰὐύφαμμος γῆγαρι ον πλϊηϊηὶ ἀιςο οἵας. 
Ανυψόωγμ ὥσωγαν ὠκαγοτισο, Ιου, ἐχτο ]]ο,οχαῖτο: νηθς [Π}5,..Ε.- 

ΡΙΘ! -χϑονὸς ὅες αὐυψώσαντορϊα {0 ] ἔπος οχτο! γι υτ, Γ 
Ανύω,αὐύτωγεχρ το. ὀρ υΐω ἐρεσίδμ γε χροάἴο γοπυί σατιοης πη, Π0.Ερὶ- 

Θγατη ἰωΐνσε γῆρας ]ςα τ ἰςπςξξωτοτη, ρον Πιρέτως οἶς, 11.Ε - 
ῥΊΡγαΠ). αὐϑω εδὲν . }}}}} ρτοῇεῖο. Ἄνορω 9 ὀμύστις ὁδὸν πόνων, 
πλ ἰτι ΠῚ για: ςοιοίςης. ὀῤύσας ἐδὲν, το ΠΟϊνα τοητατα θύω τὸ ἔρ- 
γνρειξιηρογ οροτο, Θαζα. ἀὔυαο φδύγων,(ο[τηαθας ξυροτς, δ υσεί- 
μίω ἃ ἄἀμινον» ἸσΠῈ ΠῚ Ροτερσι, εἰ μογάταβ τὰπ|» ΤΠ τοοτιτ. [Ἂς πν,αἴνε 
πικρὴν ἔρωτα » ΘΟ Ρογασεραγ ἈΠΊΔΓΙΠῚ ἀπ Ο ΓΟ ΠῚ. αὐυμδύοιο ἑματθ', 
ἀϊς αὐνομήῤκ,Ποῖτο ἀϊς, ΑΡΟΙ]οη, ἀϑρφὶ τὸ αἴω, τὸ τιρῴήω. 
Αγωχ(αρ τὰ," ΡΟ μ5, [γί γεγίας :ὰ μι αροήτιοης ἀνά [γυας Βαδῖ- 

τυάτπες Βαθεῖ δὲ Ἰοσι τὴ ὅς τὴ Ἰοσοταά τερηρος δι] τοβοστατ, 
- αἴω ὃγτες, αν ἴῃ (Ὡργοπλὶς ας (εἀ  υκ. αἴω τῆς γέςιρτοου] ἃ τοῖτα. 

οἱ αγω χρόνοι, ροτιοτα τειηροτα, Πεπιοίϊ ξη. πὸ ἀῶ, ἰι εἰἴ» Ιυρογ- 

Υ Βυτη ἐς τὸ αἴω",{ιροτηῖις» ὦ, αἴω βασιλέιφ ργο τεσο βετίάγυι, Βδ1- 
; Ἰοβεαιοιι Η ἐτοὶς. οἱ αἴω πρὸς ἀυτώνονας αἰάιογοςν ΡὨ]] οἰξτατ. ν αἴ 
πύλες »Υὰ οὐξ, ἀκρόπολις, αἴω καὶ κάτω, ὃὲ αἴω γοίτως Γατία ἂς ἀέοτ- 
11. ἰπς ὃς Πὰς, ν]τγὸ οστόηαςε, 4υ11ΠῈ Οπγηα ΡΟγΠΙ σφητογν 
εουτυταητίγαια. αἴω καὶ χοίτω ποιώ ίλιιοττο, Ποηγοϊ πξη, αὔῳ 
καὶ κάτω γγόοιπο ποῖγτα,, οπηϊα (ἀτίυ ηλ Ἂς ἀςοτίττ πλ]ς ἐδ τατν 
Ἑταίω. ἴῃ Αὐαρ κΐω κυ καίτῳ πλανά ὅδαι, Χο ορ. ἕυς ὃς ες νας 

« Θατί, ἀϊαρμγαριμαει υθιᾶςοτ νοητοτν γοσατίια. καὶ αἴω κοιλίαν Ὁ ο]- 
« ἰὰχ 11|0.2. 

ἄνω γεγὸ ρῖῸ αἰψωφροτίειμτι ἐθ:ἸπιοζντῈ υἱζ νυ τ γρτοϊοῖνριπι οἵξ 
αὖ αἴύω. τἐροτιτυγ ἀρᾷ Ηοηι. Οὐνῇ γ. [πε ὃς σρυά Ατηϊορῃ. 
Ραττιςιρ. ὀῤύων, 40 το ἀυσαιε τμεπταῖς ἐςάυοιτοτ ὀδετα αυοά 
Ἡείν ον εχρουῖτ ἤθη [Ὀἰε πο ὀῤυΐετό [ξ ἃ οτίαπι ὀὐαλοῦται αἰξοτοης 
ΡΓατέγοα ὀδεοῦ ρΓο ῤξανεῶτ. 

Αἰνωγα, τα ὅς "δ εο,ριο ἰωδωγα, πιοάίιπν Ροτἐςξξαπι. Ο ἀν. ὁ, μεῖναι 
τί με κεῖνον ὀρωγας. ϑορῇοο!. ὀύωγας ουμ μὰ τὸν γελρὸν ϑεέπϑειν ἐάν ; 1: 

συμ(ελόϑεις) 7 

Αἰνώγεων»υ, τὸ σα: 4 ΠΟ] ΤῊ ἐν ὀρ ώγεῳ τη Γα Ὁ Τἰπγ] ΙΟ ΤΟ. ὀώγεογονε! ὀθώ- 
εὐ γέων,ντ ΑἸ] σοάτοος ἰνα αν Νῆαν οὶ Επαπ σα "14. τγιο! γι τα ἐχτ 

Ροηιτατς [δα ᾿οξεῖς “πγατῖς τγιο! την πιο] Πρ τοτ. [0 Θατδιις οἱ ἐπι 
ἀνίζυν δ ατυτ: ἀιέξυπη οἱξ λατοπὶ Οτα εἰς ὀὐώγεωνγηιὸ  [ α- 
ἄλιας ἢτ ἃ (οἹο,αυὸἀ νετεγος ἴπ ἰπρογίοτς σάτυ πὶ ράγίε σασηιτ- 
τεητ. Ετυπιθὶ. ὀῤώγεον οΧ ὀΐω ὃ γα, τὸ ἀὔω τ' γίς ὄν, 

Αἰνωγὰ, ]οττατιο, ἐυΠυνν Βοττάτις , αήρακίν σις. 
Ανωγώςν ε] ὀῤώγωςαὈςφο. πταπάο σαγαιν ν τὶ ορας: νης ωὠϊωξα, δι ὦ» 

γάγα "ἢ ρτατεγιτο ἃς ἀὔωγρν; ἐαΠΠγρτο ζω ωγον ἔτοινι ὀῤώγρεω τὴ ἱπι- 
Ρέι Κᾶιο. Ο ἀνῇ: ξ,γυπῆον δέ μὲ ϑυμὲς δ ώγει γαῦ τίλλε ὧι ἵ, ὠεξοσέ - 

σρεπε, (αι ερατ. Τρ σρταγ ὅς τ ργαίςητὶ ὀῤάώγει, ντ το  ἀοισι ὄμξα- 
μῆνες τι ἔΐπος ἐρέω,οἶνθ. γδ ἀὐώγειἵυωρος αι, βούλεταιννίηιυ πὶ Βογσ 
τάταγ ὅζ ἰαδεῖ. Ηεἰϊοά. Τῶν δὴ ἐλδυ ὁπποτέρίω σε ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἀ- 
νάγει Ετ ὀῤώκτωςαρυά Ηι γοβεκελόψεται. ) 

Αἰνωδιγαςρτορτιὲ ἴος ἀοΐοτε ἃς απ ἀεπὶ ροου Ἰαγίξοτ 'π Ράτται- 
Αἰνωδινία νἰ, νη Δο] ἐητία. δύω δινίαν ποιείοἤαιτ ἀο! οτεπι, Ὀ:οἰζου τά. Πρῳ 

4“Ἰευλπηεηταπ) ἀοίοτις δῆζεττ, Ἴ 
Αὐνώδινίθ:ς οὐ , ὁ χαὶ ν » ἀο!ογίς ὀχρεῖς, (ξπἤιπι ἀοϊοτῖς τυξετςης, 

πιοί εἴτα σγοης. σορΒοεϊ. τὸ μὴ φρον εἶν γδ καίρτ᾽ «ῥα δινον χακέν, αἷ- 
γώδενοι πεοχίσκκοινραε!Πι φυν (ξοίιτν ἀο!οτίς δυξοτιοτ, Ὀιοήξοτιάς 
θα 1ξὰ τα πὰς ἀποθας ἰοςὶς ροτίις ἰςειδεηάαπι γιάστων ἀνώδυ- 
γον. Φ ἀμ ώδιωσι. ἥ 

Ατωσοι,οἱ,"ποίςιηος, Οζα εχ Αὐτοῦ ΠΠ.1,.ἀς Αηἰπιαὶ. ᾿ορίτοτ κα τ 
δρωδιὲν εἰ. 

Ανωδθοχκας. τὶς εἰ ξετδς σ᾽ σεποτῖς, ἢ] ἃζ βρίγκος ἀϊεϊτυτιαρυᾶ Ης 

(γεἰνςοτυριὲ Ἰερίτυν βρέχϑος, - 
Αἰνωφευυνία ας ἡγάοϊοτις σας ηταγπυ ας ἀοΙοτ, 

Ρ 



[ΠῚ 

182: ΑΝ 

Ανώδιωρθ', εν νὰ ἡ, ἀοίογεῦι ΠῈ]Ππ πὶ (ξητί σης. αἱ, ἥν 
Αἰνώδιωον φαξμοικον 410 ἀοΙ ΓΟ.) ἀε!τπῖς ὅς [ξάατ ἀρυά εὐπάσιῃ. ἧ 
Αἴνωϑεν; ἀοίπρει, [Ὡρογυὸν ΕΧ αἴτο; οἰ, ἀπε ]υΐτις, Ἰαπιρτι ἄς πὶ ἃ 

ΡΓΙΠοΙΡΊο, Δ ἀπε 1 οτὴρίπο»τοτγοτία8, ὸ δ᾽ τηνι, αν ἴητεστο, 
Ὁ ἰηιτίο, ἀς ρᾶττε Πρεγίογε »ΟΧ Ἰοεῖς ἱπροτηϊς» ἀοπεὸ, ΠῚ τυρὲ- 
τίοτί σας, ἃ Πιρετίοτί το πη ρογθν σα πτεις οἱ ἀϑώϑεν, [Ὁ ρ ΟΥΤ οτος στὸ εἴς 
γωϑενο ρᾶγτας ὑργπ δ, Παρ οτίοτα. αἀὔωϑεν αὐξαόνθ», αὐ σρίο εχοῖ- 
Τὰς φαρίτο, αἴωθεν σῇ φρατοπέσδου,(Ὡρτὰ χεῖται ΠΊ5)Ὲ [ὑρετίοια Ρατ- 

το, Πογοάότ. τοὶ τ ἄτων αὐωϑεν, ἰυἰ5 (προγίογα, ΡΊατο. Γολπ.οΔρ.3. αὴ 
μὴ τις γϑονηϑῦ αἴωϑεν, ΗΠ ἥτις σοπιτας ξπετίς ἀεηιὸ. 

Αἰγω ϑέω [αὐτὰ πὶ Ἰπιρο ΠΟ τ ρ ΠΟ, (αθιις πο. Ατζοτυΐη Ρτγοῦϊ ἐπὶ αἱ γδ 
πομφήλυξ ὑγροῦ ἀέρρς κοέτωϑεν αἰωϑου μῆύ» ὄξιν, τ. {τ ίπ αν Ῥγοτγα μι ὅς 
1αδαςέξι φοτῖς. Οὐ γ [ΠΠ6,οἱ υῇὸ αὐώσειντες πλέον. ἱ. εἰς τὸ αγω τὸν πλοῦ 
πποιήστιντες» Ἰ πατίο Βαπλιης πάσοτα (δ αοἴγοητος. ἘΠυογά. αὐώ- 
σαι εἰς πολεμίοις τίω) πόλιν» οίείεις νγθεπι οἰἰ ςέξαγο. ἐς ϑεὸν αϑω-- 
σαὶ ἔγνωσαν συμξουλῆς πέρι, 14 ἀδιιαι ἀσοτοποταης τοξογτς ἀς σοη- 
αἰ ΗΠ ετοά. 

Αὐνωθηίγκα το εοάεπ)»οτῖαπι οἱ τ ασοαατίιο: 
Αἰὐωώϑησις ΡῈ} 0 Πιγίω πὶ νογίιις γε! γερο 1ο- 
Ανωϑον, ΕἸ οἰγ οι, οχρ ὀξω 1, φο!οτοπα [οἷ ἀρ ΠῚ» 
Ανωϊςὶ εχ τηἰροτατὸ, ἐς τπηρτουτίο. } 
Αἰνωϊς (Ὁ α, δ κὶ ἡ ιπίρεγατιις αὐέλπιν Θυ, ἱπηρτου ας, οἴττα {ρ᾽ οἷος 

ΠΘΠ.»Ώ1}}]} Γα!ραέξιις,αρα ἃ Ηετο 0 οἴω, ἑ ρατο. αὐώϊςθ. χρόνίθ-, 
τομαῖς πΠοὴ [ΠΟ] ςξζιιπη ΟΡ τ ροπο : ντ Δ Ο τορῖς ἤθη τατο]- 
Ἰεξλα (οποέξιις. αὐωΐςε γῆνο μῆδε ἐς πυϑιίω, φασι αν] Γυἰρί οἴοπις 
εἴδει ττσα Ργυ απ); ΗΠ οτοάοι. 

Ανωϊσωρρτατος ἴθεπι, Αρο]]οη.αἰυπονοάτως οἰ γνώςτως εἰξαίφγηςγ ὠτρο- 
σσδοκήφως. 

Ανωΐχϑίω,αρεττιις [ατη: 4} αὐοίγω.τείο! υτὰ ἀϊρπτποηρο. 
᾿Αἰνωκέστεντο, τρια ΑΙ τὺ ἢ λη. ἀπῳκέστιντο κὺ αὐεχώρησειν: Αγωκισυῆν 9.. 

88}. ἃ ἐν τοῖς ὀῤωπτώτω γγυγηϑεὶς,ἢ αὔω ὧν. τί. αἴω οἰκών. 
Ανωώλεθρίθ'  τπτογιζιις “ΠῚ ΠῚ ΠΏΣ) ΠΟΠΟ ΙΔ ἰητοΓΓυιγα5γοἐ ϑτέναιτος κ ἀ- 

κίνδυνος Π4ΠῚ δλεϑρος » ΠΊΟΥς ἃζ ροτί σα] π|. ΤἈΘΟΡ τι .1}0.3. 
(ΔΡ.18, ῥίζαι αἸώλεϑροι»ι.γἰααςες ᾿πιπιιπέίαιις ἱΠτογτ15 γ ἹπΠη ΠΊοῖ- 
ταῖος, ἱΠσοτγαρτα, ΘΟ Χτίγραθῖ]ος Ρ]Ιηϊο. 

Αἰγώλεως, ΗΠ εἰν ἢ ἰχυ οὺς, να  }άπι5, ΓΟ μῖι}5. ᾿ 
Ανωλόφυκτον,ἰπἀε Ἀέτιιπὴ, ἀδούκρυτον. 
Αὐγωμαλὲς έος, χὶ ἡ, ἀἰἴραγ ὅς ἸηςοπΊρτιις » ΤἈορ γαίϊ, 11.3.00. 5. 

ἐς σαι! ρἰδητ. ' 
Αἰγωμαλία, τα: 4} {τ5,(α] ε τὰ, α ροτγῖτας, τραχύτης» (ΟΠ Πλ τατον 

ἀμππληττυάο. αἰωμαλία πυροτικπὴ 9 ἱπαραιια τὰς ἔς ΌΤΙ Π1ς.. ΘαΪςη. 
ΝΝΑζαηζοη. αἰωμαλία σώμᾳτος δυ δ ἐροίπευτος 7 Υἰτ πὶ ΠΟΥΡΟτΙΣ ΨΙΧ 
σαγδθη]ς. 

Ἁὐγωμαλοχριὸς. ΠΟΙ ΟΝ. Ἔχροηΐτ κεκαρμμη. : 
Αγώμαλοςχου, ὁ κα ἐγαίρετ, ἱθ αι αΠς,ν οὶ τη αι} 1Π1ς ὃς ἀϊρατη]!ς, να- 

τὶ αςγοοα ἰατις αδΐ σομίταης» που Ρ]λπας αἰ τοίδς, ἱτγασα]ατὶς, 
γηάε αἰώμαλος ὁδὸς, να {ἰςε τοίᾳ., ΑἸεχαημά. Αρθγοά. Αὐῆΐζο - 
τε]. 2. ΟΕ οποτ ἐξὸ ἱερεῖς καλέσεις, ἔφησε πολὺ τὸ αὐώμαλον αὐάλω- 
μῷ ἐν τῇ χώρα γνεῶν εἰς τοὶ ἱεροὶ, 1.1 πχπχοάεγατος {{ αλρτας τη [Αγ 
ἢετι. 

Αἰνωμαλότης, τος» ΩΣ 1. ΠΠτασναίροΓῖτ4ϑ. 
Αἰνωρζφίλως, [σ᾽ Α᾿ ἴτοτ, ὃς αι Πραγ τε γν ἄγτοπ. 
Αἰνωμάλωσις . τος 9 ἡ» Αττοτοῖος ἰη ΡοΙΪ τίσοτ. ἰάαπι αιιοά αἰωμα- 

λότης. Σ 

Αἰνωμεὶ, ΠΟ.) ΠΟΤ} ΠΑΤῚ ΠῚ. 
»" « «δὶ " ͵ ὡς Ὑ) 

ΑἼωμος,ου, ὃ, ἈΠ ΠΊΘΓΟ σάτοης. ἢς ἀϊτὶ ἔμπης αὐἴωμοι πελοπί δια]. τὸ αἴω- 
μότερος. 

Αἰγώμοτὶ, [πη Ταγαπηδητο,οἴτγα ᾿Π γα πάπα ΠῚ, 
Αἰνώμοτος «ὁ κα υἷν Ταϊ πτάτιις » ηοα δά άἀϊ ἔξας ᾿πγάπηοπῖο, οἶτγα ᾿μτι- 

τἄδυτη "ἰ γκώαν ὁμώμοχ᾽ ἡ ὃ φρίμὴ αγώμοτος,, ἴαται! ᾿νη σαα πχρητα τη 
Ἰητατατα τη σότο. ἘΘγΙρι, αὐώῤυοτος εἰρίων,, ρῬὰχ πα}1ο ἐατοίαγαη- 
ἀο ξιδι., ει οῆῃ. 

᾿Αἰνγωγ,οντος, ὄρ ΓΟ αὐύων,ἵ, Ἐξ υράσιοων, Ατ ἸΤΟΡἢ. ' 
Αἴγωνις» ἈΠΟ ]ς σι ης Βοτρα:, μος ὃς αὐωνὴς ἀἰοίτατ, οὐ ςοτῖ 4.11.3. 

(ΔΡ.21. ' 
ΑἸὐγωνόμας-ος,πολιὲ  4.1Δ{{ ἱππο ΠῚ ΪΠ4 115», ΑΤ ΟΡ ΠῚ, Ὡς χη 5. ὃς ἀμ 
““ης ΠΟηλτης. 
Κνῶνυμὲ, ὰς ποπηΐης, ἃ ἀπιογθμιπη. 
Αἰνώνυμος, εκ κα ἡγεχρεῖς ΠΟ ΠλΪΠΊ5, Οἱ. οδίςυτιις, πὸ ποπηΐης, ΠΟ 

ποπῖνπατιις ἃς ἱποο  οτῖς, ά Πσανῇςατίοας ἀἰχίτ Ρ]Γη ΠΟ ΠΊ]ηα- 
τἰ ΠῚ Πλι πα ργο ςε]ε δ γγί γα πη. ἀδυξος γὸ αἰ δόλος, ΕἸ οἰ ΟΠ, αἰών ύμοις 

᾿ ϑεῶς, στρ 4.1. βιγιῖϑε 
Αὐνωξις, “οἰ ιἰτατιοννοςτίο, βέλδυσις. 
Αἰγώπιον, "τὸ ἴοςας οἀϊτίοτ ὃς ἃ εοπίραέξιι [Ἐ πτοτιις. τοὶ αὔω δτὸ τ ὡ- 
πώ ΡΟΊ]υχ Π10.,2.ὄ Υ ΝΩΝ, 

Αἰγώπιφον, θα 101}. ἱόρατον, ἰ οϑῆορά τοικ τον, αγεπιςροῷον. 
ΑἼγω ποτα μι: ρατασηηια να τραῖα ἀμ. ΘΟ γα γη θ τα: (ρεγδητιγ σου - 

τγατίι ον αοςιάἀϊτοϑζη οἴῖτα ἔρος πος ᾿ἀΠῆσατα ἀο Ἐτ εἰτιπας ναταις 
“ΕΓ ν ες ἃς Ἑυτιρί 4. ἴῃ ῬΏ σάτα, αἰὼ ποτα δ) χω ρφεῖσι πι ἡγαὶν ἷ - 

στιν ται γεγόνασι “7 ἐλπί δων ἐγαντίά.. δ 1. ὅγὴ “ἴα ὑπεναντίως γινουδι ὡν. 

Κἰ χεγομβμωντντ ἢ πιο μας σΘυτιηΘητο ΠῚ νι αι πη σομι αι ἀρ οἰ- 
Ἰεῖ: ὃς νυ] αο 4 Τρ|1 ρα θυ] τατίτον 10 Πτ,αταταπη ἐπ πιυ]οτ ᾿ ὅ ἐ- 
σἰ, τοὶ ἑκωτοῖς Ὡρρσόν τῷ 9 «ἤματα ετέρρις “αρυσεινα τί ϑεῶ. Ῥοιτὸ ἘΠῚ 

Ἃ..3Ξ 
- ῥα 

πλϊηᾶ ἐχ αἰτίοτε ἴοςο δ. σαρίτε (ππιδῆτος ογίρίπεπη » ἀερτεῇ Ὁ 
ὃς ἀσοίτοῖ ἔξυσηταν αἴπιοο, ΐ 

Αἰνωργεσ μῆύος- «τη οἰ ἴτας δί (ὰ Ῥαφξας » αὐαμεμαλαγμῆνος. πᾶ ΠῚ ὀρχίσαι, 
πα ἰδοη οτος, ὈΊαατ, ὃς οο πγυπαἰδίϊαις. ΝἌγγοη. τὸ μαλάξω. ἡ τὸ δ 
απαργρνῶ γκὶ ορ,ρυιῦ νι 11.5.46 πηοτῦῖς ἀρ Ηἱρροετας. ἊΣ 

Αὐνωξίαγιτπιρ οτταπῖξας, πτοπ)ροἰϊίμΐτας, 
Αἰνωρρςγ γ᾽») δ. ρι  σΟΧ, ρτασ ΠγάταΓις. 3 
Αἰνωρνυτο, πττεχΊτ. ρου. ποά. 
Αὐνωῤῥοϑία, ας, ἡ ν πα}. ατῖαΣ 46 [ΠῚ ΠΊΙΠῚ πιάτ οί ποπη Ὠδιι5 τΟἰΠἰτατ. ἦς 

πῦρι τοὶ χείλη «ἧς νεὼς, θΟ]]αχ 1:0.2. εν 

Αἰγωῤῥοπος, ὁ κ᾽ στε Π ριμις, ἀνωῤῥόπῳ οοήματιρβ σατο; τοίρίῃς» ἴῃ {ι- 
Οἱτπης ογοξϊα. 

Αἰνωρτος [Ὡγγοχί τυ Α ρο Ιοη. 
Αὐγωρύομαι, ἀεῆεο: Ασουίατίαο,}}. Ἐρίσταπι. 
Αἰ νωσα) τε Θγτ]. τ 

Αἰνώς ον, εἰ οἢ ἔγκλητον. 
Αὐγωτερεκεὲ μέρη, ροτίοτες5 ραττος. Α δ: Αροίβ. (4ρ.19. ἱ 
Αἰγώτερφς, [ ροΓΙΟΓ ία ]  πγιο τ: δὲ σὐώτατος, Παρ τα Πι115.» {πη τπλῖ15. τὴ 

Ἰζοτιἀς πηι πάο. εἰς τὸ αὐώτει τον ϑεοῦ οἰκησήξκον. Ὀϊοιτιις ὃς ὁ αἰττέρω, 
Αἰτίογνα οοάεην Ατιϊοιείς, Ἰθτάεμη. Ετ αἰωτοίτῳ » ΑἀιτοΥ τα (τὶ 
ῬΏΙΟ ἀξ πηι μά ο, αὐωτεύτω δ) πρὸς ἀυττῳ τεῦ αἱ ϑέρα, ἴῃ οοἸΠΠῖπιο ἰοσ 

οο εἰἴς, Αγηΐοτιίς πναπάο, των ἀνωτάτω νἡ ρώτπίι» ἔ δραν ἔλαχεν» ἷ- 
Τττηᾶτη ἰξάςπι ὃς ρτί πιάπὶ ἰοττίτας εἰζ, μιχρὸν αἰωτέρω ς-ὅματοςς 
Ραι]ὸ ἔαρτα οἰζτίαη}. Εει οὐοτ. αἰωτέρω ἐδὲν πραγμάτων ποροκοπήο μές 

νων ] 0111} ἴα τῇ ΙοπσῸ το ΠΊροΓς γος 11] Δἀτηοάϊμη) ργοἤςοτοι 
αἰωτέρω ἀτοῖτ Ὑ Ποορ γαίτ. δ .4..ςἀρ.7.στητς Αἱρ'α: ἴῃ ππατὶ στε 
{το γα, να] τῖτις τῇ πτλτς ργοίμηάο, ὅς αὶ τετγὰ ἰουσ τοι! Ορ ρος 
ρὸς αὐτῇ γλγἱοῖη τογγα; ΠοηβηΙο,ρτορὲ τεγγαην. : 

Ανωφελῆς,έος, ὁ κὺ ἦς [Ώ ΠΟ ΠῚ πιο ἀι15,1 ΠΕ} 15» ΟΠΟΡΉ. οἱ χρεῖον κὶ αἴωφ' 
λὲς, ἄκος, αὐωφελὴς ἰω), [τα τὰ οτατ. ; 

Αὐωφέλητος, ἕ)ρτ0 ὁ μὴ φελημάρος:ροοτ σα πιραριᾷ 5ΟρΡ ἢ, 
Αγωφελώς," 8 ΝΠ τοτν ΠΏ] σοπηροηάΐο. 
Ανωφ ἐρεια ας» τς Ως, ας ς ἢ Παἴτας, αν : ΑἸεχ. ΑρΡἈτοά.ἴπ ΡγΟδΙ. 
Αἰνωφερὴ ς»ἐ(Θ- ὦ καὶ ἡναᾷ [ἀρογηα τη ςης, ὩΡ] πγῖς, [τί ΠῚ έτος, δος ! ἢ 

οἴταῖς, Ετ Βιν ΤῸ δ᾽ υπιῖροτα, αὶ δά [ ] ττιΐὰ τοπάίτοντ βαρύ τι χεῆς 
μᾷ τὸ χρυσίον. κοιῖρογ δὲ τι χὺ αὐωφερὲς πορᾷγμα καὶ αρετή. ΑὙ ὙΠῸ {π ΡτοουΪ, 
αἱ ὀσμαὶ ὀρωφερεῖς. Πάει. ἔλαιον ὀῤω φερὲς Πα] {προτπὰ Ῥοτοητυθο 
ἐν πε υἱδατι ὅηπολ 'ζον.1). πιαίςεπ, κεφότερον κὶ αὐωφερέφερρν ς΄ οἰχεῖ ον Ρ 
τὸ πόρ. ΟἸοίταν αἰωφερὴς κ᾽ αὐωφορρς οἱ. αγώφοιτος. ᾿ἣ 

Αἰὐγωφλιον γουχτὸ 9 ἰ᾿ηγδη (αρογατη 7 ΡΊαμτ. Τὰ ρει! πλίπαγς 7) Ρ]Ιπ, ὑπβό- 
ϑυρρν. Σ 

Αὐώροιτος ϑερμότης,ςαἷοτ ὦ {ὰρετηα το πάθης, ΡΗ ]Ο ἀς πτιπάο. αὐ 
φέρης» .4 1 ίροητα {μα ἰη {ἀ] 1 πης το Πἰτατ. ᾿ 

Ανώφορφς, «ἤξοτεης [δ,[τίχπι του ἀξης» 1 [προγπὲ ἔσττατ. αὐώφορος οἷς 
γίΘ- » νἱηαπα (ἀγτπι (ς Ἐβογοῆς » Αἰεχαπά. ΑΡΉτο ἃ. ὀώφορρν κύρ,, ἢ 
Ῥιοηνῆυς. ὅν Ν ἢ 

Αὐωφυτος,κ, 4 ἤαρογ παῖς. , ΠΝ 
Αὐγωφύω,Εσοτμη 10 γγὺ ἀυαθλαςτ ἴω, Ν" 
Ανωχὴς ἡ") Ἃς! ραχ (δ αιοίτγα, Ψ ΊΡΟῚ. ἃ ἷ 
Ανωχϑας "δ ε:αῦ ὀῤώγω, αὐώγημι ἡ ὁβὼ χ 9 σικελξδυέπω, β : 
Ανωχ ρον, ΕΠ εἰν οἷν, κελϑυςικάν, Ἁ Ἷ 
Αγώχυρφς» ΧΕΠΟΡ ἢ Ιητατυς,1η ἄς ξη ας, Γἰα. ἱπηπιπΐτας, ας. ἡ 
ΑΞ ΑΙ ΜΙ Γερσογίπι, Ηεῇοά. ΝΝ .: 
ΑἘῈΝ Ο Σ...κὶ ἡφίΒοίριτα! 5, ὅς ἸηΒοίρίτα» πο γοοϊρίεης μον ἢ ἢ 

(ριτες, ἀ φιλίθ-, μμΠΠ}ος Πιαεης ἀπηΐοοϑ. ξεινίθ- ετίαπι ἀἰ εἴτι αῦ 
ἶ Ἠεῇοά ἀξενίθ. αὐεπέμεκτος. κὸ με ἔ χῶν τὸν ξενιοιιῦ τοὺ. ᾿ 

Αξενία,: ἡπιοίρ τα τας Ις. ἶ 

ΑἼξες! Ὁ. Ἰπτρο Ἱ ἔτεῖς, ξεςτος χίϑος, ΠΡ τ. Ἐρ  σταπι, οὐ Πτιπι [αχύπι;, ταῖς 
ἐς» ΠιρΟἰ Ἰτατην πο (σα! ρτιι πη ὅς ν 111. 

Αἴξετε, χἀΔαοίτο:ρτο ἄγετε, ἱπηροτατίιο: ΟΥ̓  ξ, ἐξεϑ᾽ ὑων τὸν ἐρές 
φονιριίςης ροστίςαπι, χέξα τη οχ ἔϊτατο. ᾿ς 

ΑΞΤ Α,ας ιν, ἀἴσοἰτας, ΠΊΘΓΙΤΙ ΠῚ» αἰξιπηατῖο» ἀϊ σπατίο, Οἷςοτ ργε- 
τιῖι. τιμῆς κα κον, εἰξίωμα δ ἐἰξίαν ὑσοτίνειν ἡ Σσολαμζλύείν, Ῥτο [υ15 
πιδτιτὶς τγαξξατι Χ Ἔμορ. ἔλα ον τὶ ἀξίας καξεξν, ἀἸχίτν 1, πηΐπυς ἰα- 
ἴζο ργετῖο σαρϑγε. [46 1. εἰσί τινες εἰξίαι φίλων» (της αι σ᾽ ἀα πη ἁὐΐτ 
σοτυηι δἰϊλιτπατίοηος ὃς να! οτέδ. τὸ ἀξίαν ἔχον, αἰζι πη 116 5 ὁ 1 
ἀξίαν ἔχονται, ιιλάαιπι αἰτιπχατίοης ἀ' σηαπεία, Οἷςιϑς Ρ]Τη. τά ΐ-, 
ζατῖο ὃς ̓πατσαταγα. ΑΡυ Δ ΑὐὙΠΈ τη Ετ ϊς ἐξίαν πείξαι, ᾿πἀϊοατο ὅς 
νυ]σὸ ἐαχον.Ρ]Ατ,ἰη Αροϊορ. τιμά ὧν τ ἀξίας, αἰξίπγατς ἀϊξσηο ργὲ 
τῖο νοὶ ἀΐσιηα πιογοθάςεν οι (ὑ θαυ άττιγ τιμῇ, αὶ τιμωρία Ρ1646 7,17) 
ἢ ἀξίαν τι κε ὥρτο ππεγῖτο ς(τἰ πάτο δ ἃ ἀξίαν, ν]τγὰ αιὰπι 86 - 
«οἵ. εἰς ̓ προτέραν ᾽ὲ αἰξίας αἴρεσινχχὰ ρτητιπαιτι νἱταπΊ ἀττι οἰ πη. 
ὡς ἕχαςος «ἀξίας εἶχε, ΡτῸ ουπαίιξ ἀν σηίτατο. αϑϑᾷ Ἃ εἰξίαν δυςυχών 

τη αι σΠαΓη ξοιτυυα κπἰα τἰα ΠῚ ΡάτιοΥ. οἱ ἐπ᾿ ἀξίας. ααΐ ἴπητς ἰὴ ἃ .]} 

Θαιτατς ὃς Βοποτα. Ποῖα υφέξω δηλαϑιὴ ὃ ἀξίαν, ππετίτας Ραξσας τεῦ 

τὸ 4:80. ' πρὸς αξίεν δεογρέχης, ΙΝ αζᾶ. 4 οἰπ Π.πτοτῖτο ἄς α 
τοῦ ἀι!ςογηθο, κατ᾽ ἀξίου κυρ ἤφνοῦτο ἀϊσηιτατο. [͵σίτυν εἰ]ᾷ Ὡρ 
αξίαν,γτ ἀρυιὰ Ατβοθασοα Αροὶ χ7᾽ διυύαμιν Ἂ ἐμζω εἰ τὴ μὴ πρὶ 

ἀξίαν Ρτὸ τηοὶς νἱγίδις τἀ ΠῚ ἢ ποῦ Ῥτὸ ἀϊξηιτατε. σοι ἀξίαν, 
ἰρα!σ πὶ, 1} θογα τον. δυοῖν ὠρρξατων ἀξία » ἀπάταγα μεσ Ν 
τᾶ, ΡΊατ. κατ᾽ ἀξίαν ὀυτεχὲς, αἰτίτηατα νηῖς, ΒΑΠ] ἴῃ ἐριι κατ᾿ ἀξίαν, 
κα ϑείρσεωςὈτ0 ρα γι βοατίοηις ποθ ΙΝ σαη. Ἐτρτο ππογοοθο. 
αὐτὶ τὶ ἀριοιζης. ΑΥἸΠΝ. 8, τῇ. τονέ χρήμαθ᾽ ἀξία μετρεζται τοι, ἴση 
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ΑΞ 
᾿ τ΄ ππρῖζος Ρεκιοΐα τορεπάϊτατ. νὴ αὐτὶ τὸ τιμῖς » ῬΓῸ ῥτοζίο ἃς ναΐοτς. 

“ΕΓ δτη. χτ' Τίμα χ.  γδ ἰδὲ τὶ ἀξίας ἔκαςον τῇδ ατημά των ἀπεδίωψοτο, 
᾿ αβο ρτοτῖο νοθάτάστιτ. 

ὑξία καὶ κύων αὖ βρώματος: ρΑΓοσηνία ἀς Ἰεῖς υὶ Ειξεῖς ςοηάίσηαηι Πτοῖ- 
ςεάςσηι τοροιταρε. δι}. δηὶ ΤΩ κατ᾿ ἀξίαν τινὸς τυγχανόντων, 

Αξιάγας Θ..χἀπιλίτα δ Ἰς,ἀξιοϑεύμα τος, εἰξιόχεεως, 
υσοςοἀΐσηις ἀὐάῖτα. 

᾿ Αἰξιαπή;ητος, πιο] γα ]}», σοπηπυσηγογαη δι. Οἱς, ἀξιαπνγητότατος. 
ο΄ χποπιοταμι αἰ σοι πλὰς, Π ογοάοτ. ἀξιιφέγητος. Αὐγιδῃ, 
 . , ὟΣ : Η 

ετος»"γ".ἀυἀαηάιιογἰαυιίο ἀϊρους,ἘΟαγμςυἀαθλλις, 
ἐπα. ,ιἀςην, Βυά. Λ 

αϑύμντος» ταν} }]ς, ἀξιίρας Θ., ἐπέρα συς. 
οαςθ-)κ, ὁ κα κα, ασταδί!ς ΡΊΙαταῖς,ο Ἀοηλυΐο αξιέραςον αὐτέων ϑεῳ 

γεγνίναι, ἰςο ααχατὶ ἀϊσηαπι Αι ἴς Χ οπορ τέκνα ἀξιέραςτα, τ.ὦ- 
᾿ς πέοαςα καὶ αἰ ἕια ἐρχσμού. 
᾿ Ἀξιγάριον "τὸ ραιυα ἀοίαδτα, σ᾽ δ. }}. οἱ πὶ αἰσίοἱα. 
ΟΑξίννι ἰσία (ξουτῖς, Οἱ ροιηὶς, δέφτομος πέλεκις, Ῥτορτὲ εξ αἰσίαν» νης 

νυϊσὸ ῥαιθε. Ματῖ, φἂρ.3. ἦδο 3 ἡ κὶ ἀδίνη πρὸς δὲ ῥίζιν ἦδ᾽ δένδρων 
χαῖται Τητογρ [ςουτις. Ν Ἰὰς Σκέπαρνον, 

ἱξηΐδιον, ν. τὸ α᾽ ξιναῤιον ὑποκερις κεῖς. 
ἰξινομαντία ας, ἡ ροτ ἴδοατος ἀϊμηατίο, Ρ] η.1}0.36.ς 49. 

ΑἸξιοζίωτον, «τὸ, ἀν Ώι Υ ἶτλ. 
Ἀξιόξολος, ἀϊσηυς (ας πὶ δ πλυ] πΊατ. 

᾿χξιοζέλως ἰπἀαδ Πτετ, Οἷς. ἐπαγετοῦρ, 
Ἀξιεζίλωτος γε» ἀρ οις ατυμ]ατιοὰς, ΟΡ ΔὈ1] ς, πηι] η άιις. 
᾿Ἀξιοϑαύμας ον, χά γα 1}, ΧΟΠΟΡ. 
Αξιοϑέατος, ἱροέξατιι ἀισηιις,αὐρςξγα 1115» Οἷςοτ, ἐρεξεαπάιις δέ ἀρὰ 

Ἑετοάοτ. «ξιο ϑέητος. 

Αἰ ξιόσρίωος, ἀΐσοις ἰυ δε, Επτίριά. [πιοπτα δ 115. 
Δ ξιοχοινώνητος ἀἴροας αϊ ςοηίοσίοτατ. ΡΙατ. 52. ἀς ἈΘριδ. διίκονοι τοὶ 
᾿ς δὲ ἡ διανοίας μὴ πενυ εἰξιοκοινώνητοι, βατχιὶν ράγαπι αα [Ο οἸοτατ 8.» 
᾿ς αηΐμηι γιγιῦις ντιϊος. : 
᾿Α ξιόκτητον, ἀϊσ πη υοα ΠυσαγΆτΓ ὃί Ῥοπιάοατατ, ῬΔα(ηϊας. 
Α᾽ ξιύλεκτος. [αι 4.01} 1ς,σοσαγο τη ἀαθ}}1ς εἰξιέπανος ἐπαίνετος αρυὰ Ης 
᾿ς {γε}. ΒΗὸ Ἰεσίτωτ ἐξιόλεπῆος. 

Ἃ ξιύλογον, τὸ Ορ τα ρ οτιι τα ξιομννμόνδυ τον ὃς αἰτι πη Ὁ 1} ς, ΟΊ Ο. 
Αἰξιόλογος, ὁ κὶ ἡ, ἐπὶ πιάσηι Εις αν, ἀήτας ρτετῖο, ἰρ᾽ ευἀτάυ 5, ποῦ 

᾿ς ραπηϊτοηάιις,πιοπηστία; ργοάοηάυς ἀἰχὶς σαί. νηάς ἀξιολόγως 
" μιλετῶν, ἰλι 44 Ρ.]Πτοτ ἐχοοίετς ἃς ργαοϊαγέ. ΧοηορΙι. ἐδὲν ἐξιολό- 
᾿ς ἰμρ ἐδυ, νοΙυρτας πμ}}1 φαλπὶ πιασοὶ Ειοϊαφιἐξιολοζώτειτα δένδρα ἀϊ- 
᾿ χίς ΤΠ ορὶ. Β τοτ. Πδ.1.οἀρ.13.ἀγρογος Οὗ Προ ξξατη ἰταιπι οριις 

πατατας ςοπιπιςηάαδίϊος ὃς πηαχίονὶ ξχοιοπάας, 
[Αἰ ξομαχαρις ὅτατος. ΧΟ ΟΡ ἷη ροϊοσ ϑοοζαιῖς. 
νόμο χος, ὁ διαυατὸς μεχεϑτορατ Δὰ ρα ῃάπῚ ἱκανὸς τεὸς μαἰχίωχροτ 
άτοιποπάνπλ, αι ρας εἰξ ςοπίοτοπάσ ρυρθαι: ἄστιθο πιηριτατ. 

᾿ Ρίμυτατιῖα ΤῊςαγηζοεῖς, οὐδὲ τοῖς ὁμοίοις ἀξιομεύχοις ἐντας, ἡ 6 11π1:- 
Τὶς φαΐάοπι ςοπάϊτίοηΐς Βοικίδιις ματος » ἐζο, ἀξιόμαχοι ἀρὰ Ος[- 
υἴτγγατς ἃς δοίῃγο Ρυσ σαηάἀϊ ρᾶτες ἐξιώκωχος δααμιςς Ῥατὸς (0 
Εἷας, ἰσοδιυΐαμος ςρατός. Ἐτουπὶ θεςρούι. [η Μεπιηουῖς Κοὶο- 
ΕΣ, ἐκ ἀξιόμαχον ἀυτι «ορὸς Ἔ παρόσον διυύαμιν ῥωμα ων ἡγεῖτο τίω) 

Ἃ ξιραίσητονον, ὁ, ἀίσους οἀΐο, ῬΙ σταῖς. «ἰεὶ φϑυνε. ᾿ 
Αἰξιομνκμόνξυτος γάισ πὰς ςοπιπιοπιογατι οι ΟΠ πιξ λογά  Πἰς. 

ΑἸξιον,ϊυίκιναι, τατίοο] ςοηίξπτάπειιπι; γο πάη 1] ον ΠΠ}ς ργοτ}}. ἀξιόνὅρι, 
Ῥτο ἀσςετ:ςααι ἀάτίιο ὃς Ἰοβαϊτίιο. ΧοποΡ  ὠξιόν ὅδιν ἐριοὶ μισεῖν 

αὐτὸν, ἀἰαιι0 πὶ δΙἘ ντ εἰ! πὶ οὐογῖπΊ. [ἀφ τν σα ΠῈ ἀου1Ὸ οὐκ οἴει σοὶ 
᾿ς «ἀἶξιον ἐῃ ἐπιμελυϑίωαι ὅπως διασωϑῇ 5 Ὡς Ράτος τς ἀεοογς 4ιο ςοῦ- 

᾿ς ααϊείζατ συγαπι Παῦ εις, ΡΊαῖο 2.ἀς Κερυδ. ἄξιον κτηστεῦγ, ςοπηρᾶ- 

σάτα ἀϊσηι. ͵ ΠΥ ΔΝ Ὁ 
ἰκ ξιότικος, υ, ὁ, ἀίσπας νἱδοτγία. Ἡστοάοτ. 1.7. αξιονικότερος ἐδεὶς τῇ 
᾿ς ξΖέρξεω ἔχειν τὸ κράτος » Πέπη0 σαΐ οὐ Χογχο ροῆῖτ σου τομόοτς, 

ο΄ τἈπαιαηὶ ἀϊφοίογαμὶ 1Πὰὰ ᾿περοτίαπι τορογοτ. ΓἀΘΡη  ἐξιονικότερρί 
᾿ς ἐσμῷ ἀϑίωαίαν, ἀἰσαἴοτες ΑἸ ει ςπι σὰς (απτι5.. 

᾿Ἀ ξιέωμαι,οὐἶμαι, ἀϊ σπμς ςεηίεον νηὰς αἰξιωϑεὶς τινος) 601 ἄΐραυς εἰξ νοὶ 
ἀϊσπας μαθίτιις εἴξ το αἰ τασα. τ 

᾿αιἰἘιοπένθινο ἀΐσαας ἰαδξαν ΕυεΊρΙ 4. απιςο ΔΒ ΙΠς. ; 

αἰ ξιπιςία ας, ἡ νετὶ Ππη τα ἀονΔυτβοτιτας, ἀρ Ὠἶτας, πίσωσες., 
αἰ ξιόπιςον»υ, ὃ ἡ ἐγβ Ἂς ἀϊΐσουις, σται ϑνν τί [πη :}1ς οἱ οσιρ  οςἸ Δοπειις, 

Μιαυά τπηραγ Βάεὶ ὃ ζοττιις,ντ ἐχροηΐς Βυιάδρας ἰη ἐρη. Χεσορ, 
᾿ς δἰξιόπιςον εἰς ταῦϑ' ἡγισόμεϑτι,ἱ. ἀΐσηυ αἹ οιιτὰς Βάειϊ μῦς σοπηπιι- 

μὰ τλητυτγ ἀξιόχξεως πιϑεινός. 
ὰ ΒΕ -- ἀσφαλίζεῶι οἸἀουεῖς Βἀειυοτίδιις σαιεῖς. Αρρίαπες ἴῃ 

Ασηρ. τότε μάλιςα ἀξιοπίςως εἶπεν ὡς διζελδύοιτο σ᾽ ἐχϑρο! τεχνί- 

3 ̓σώγτασς δὰ ξιςίεπάϊπι Βάεπὶ πιαχιηνὸ Ρτγοραῦ τον ἀϊχιτ, 
᾿ξ όποινος,ν,..4] πτογῖτας ρασπαϑ ἀος ρΊτ. 
""- ΠΡ δι τὰ 
αἰξιοωρέπεια ας ἡ, ΔΙ σοῖτας. 
᾿ λ'ξιοαρεπὴς.,ἰλυὰς ἀισηυς. ἐν ἑ ἥ 

ΠΛ ξιορ,ν δ καὶ ἡ γδ!σους:ἀοτίσατατ ἐκ, αὐ ἀγα, Ἐτγ πιο ὶ ὐπὸ μεταφορᾷς εἶδ 
ταϑμδ τ ἴσίω ῥοπίωὶ ἐχόνταν: αεοίτιαο Τὰ Πρτατ Χο ΠΟ μὴ ἐἰξετεώ- 

“ζει ἑαυτὸν, ὁπόσου τοῖς φίλοις ἀξιος εἴν»' ἐσιηι τορυταῦ φυαθτι ἔςνθυ 
᾿ς ἄὰς εἴϊετ :1Ὁ ἀπιςεῖς. [ἀσπ ἄξιος ϑαγάτου τῇ πόλει. σὰ  ΠΊΟΙΙΟ 

ἀΐσπιιπὶ οἰτᾶς ἀυχίτ. [συ σοιτογ ἢ σεῦοτς βασπλιη, Τ αἰοᾶτίς: καὶ 

σισύρων τεφαίων ἄξιος αὐτισί οι. πλείονος ἄξιος » ἰὰ εἰϊ, πο ιτοτ, οἴ ξιον 
ε 
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«τ 

ΑΛ Ξ 183 
πτιγτὸς 5 ῬΙυγίπιὶ αἰλίπιαπάπιν. ΧοΠΟρΙιοη. 2, ὅσον, ὦ δὶ κ οὖ- 
τῶς ἡ μὲν δοκεῖ παντὸς οἴξια ὃ) » ὥςτε πάντες τὸ χα ταλιπεῖν αὐταὶ παν- 

πῶν μάλισα φδύγομῆν., Ἰὰ οἴν γ φυας υνάσισι ποι» ταυτὶ Εἰςίςη Δ 
χη» ντ "5 ρίααγι Θηλπί ΠΥ πηαχιπλὰ πο  "ΠΊυς. ἄξιΘ- σπου ἧς, 
Ῥτγοθαιίίας, ΡΙυταγοίνως, οὔτε τριῶν αἰ ξια ταλαἴτων κεκτνω θ΄, ηγὶ- 
πὰς ατίδιις ταὶς τὶς Ροἤιάςσις, ΤΙάσαν τω Τ᾽ ςιηηϊοοίς, ἐΐξιθ. πολ- 
λοι πᾶσιν. πλαρ Ἰὰς Ιοπάυς οηγ δες. ἴξιν πλάσου. Τρεγαρτο- 
τί). αἱ ξι(Θ- πλ εἰςτον , ἀρὰ ΤἈμογἀϊ 4, Ὑ 4|}α νοττῖςν Ρ᾽αγίην ςς- 
Κᾶτυς Βιυιά. χὰ Του ]αηι » ἔῤῥωσο πάλιν ὦ πλείςου ἄξει τῇ πειτρί δ, 
1ὰ ς[ξ, ἐμαυὶ Πῆηνα; ραιτία ἄξια ὠρρσδοκίας, 4] α ὀχροξίαθάητον, 
Ατιϊζοις.Ρ οἱ τῆς. 2ιςαρίτς αυΐητο, ὡς ἐκ ἴσων ἄξιοι ὄντες,» φιαῖ ἱρῇ 
Ρ᾽ας μάθοις ἀεροδυτ » μα ἰηἀίρπυνν {{ἰ {ἰ σαττοτί φαυδην ροτ- 
τοῦς ροροὶρίδητ. ὠξι(θ- πλείσου καὶ πλούτῳ χαὶ γει., σπγίηςπ- 
τὴ ἴπγας ἃί ἀϊυ το ὃς σοηογς, αἴ ξιίθν οὐδενὸς, πο! τες ρεςι!) ἀξιθ- 
παντὸς, Πυαὶς το ἄἀϊρηυ», Αγηϊορίναη ἐξιΘ. δραχιδι δ, γαΐςως ἀτγα- 
οἈπηας ΡΙατο γόμ ἐκ αἱ ξι(Θ. ὀνείδοις γέγονε τῇ πόλει Ὁ ῬΊαῖο «ρἡο!. 7. 

Ἰηάίσηωυς βαῖτ φαΐ οτατι ἀςάεςυς ἹΠΊρτσηοτος, ἐξιίθυ ὠρὸς παι- 
δείαν ψυχῆς ἐλθυϑέρας ) ἀΐσηυς ογιἀτίοης ἀηϊην! Πρ οτὶ, ΡΊωτο ἐ- 
Ρ .7. ἀἴσηὰς 400 ἰἰροτ Δηΐπηις ἰη πάτο, ἀξιθεσυτι τη ἰἶτί- 

το, ῬΊατο ἴῃ Αροϊοσία» τί ἀξιός αι παϑῶν ἡ ὑποτίσαι , αἱά Ρα- 
τί δας (οἰμετς ἄδοοτ ὃ ϑορμ οὶ. ἀξιθ- ϑρίωων συχεῖν, εὔ ξιΘ- φέρειν 
βαρέως. σταυίτοτ ἔατοηάας, ἄξιον ζιω τῷ αἰδρείῳ, νῖτ ἔοττις νιτὰ οἵξ 
ἀισηας, Ατΐοτ.3. Ἐτμιςοτ. σαρίτς 4ιαττο, ὑκ ἴξιοι ὀχετεύειν χιόγνις 
νόμο! 5 ῬΊαλτο νύμ, ἰεσες ποὴ ἀεγί απ: γοοϊτατίους, ΕἸ νοτγὸ ἴο- 
εὐτίθηςς πρριμακώς ἀϊσαητιατ: ἴξιν σριοζόλεν αἴϑρωπος , ΠΟΠΊΟ 

τεϊοοἱ!. ΡΙφας, ἴῃ Ρασπα, ποη ἐρσβοπΊο τγίοθο]ι ἐὰ). εἶξιΘ. 
τριχὸς» ΡΠ βιοίεπάιις : νε ἀϊχίτ (τα. ΕΡ ρταινιπνλτ )ν! δος 
τὸ δῆς Πηϊτ » ηος ΡΠ] ξιςίτ νηΐ. ὅδὲ τοῦ δυτελοις χὶ τυχόντος. Ατὶσ 
Πορ αι. ἔκλεψα 4 σων ἄξιόν τί κχὶ σριχὲὸς. αὐ τὶ πὸ αυχόν, 5ῖς Μαϊ- 

τιά],ρτο τορι ἢ}}}}}1 ἀϊχῖτ, σας Αριης Ὑ γιεσάμς, ὃς ἢ φυ!ά νἱ-- 
Ἰὰς Ἐς. δὶς ἀϊοίταγ.» ἄξιος ἐδὲ μόγου ρτο ἐδινὸς, (ἀπηρτα πγοτα- 
ΡΒογα ἃ τεετῖς. Θορτγὰ νοτὸ ἴῃ τοῦας ῥ᾽ιγίηνί, εἴ ξεθ- ὀζεχί-. 
σκου : ἃς εἰ ξι(Θ’ τού πανγτύς. νἱἀς 514. ΕἸΔ ρτατεγοα ξιθ., νης χαὶ 
δϑωνθ. Τ]ιεορ ιγαῖζιη Οἰναγαξϊι ςαρῖτε ἀς Ἰοσυιαοίτατο,, Καὶ ὡς αἰ- 
ξιοι γεγόνασιν οἱ πυ ξοὶ ἐν πὰ ἀγορξ. 1υγίϊας . τ᾿ ἶ συτοπωλών ἐ φρεῦσιν ἧς 
ἐπ δυνοίᾳ τ ἧς πόλεως ὠνοικῶ τω τὸν σὴ τον ἵν᾽ ὡς ἀξιώτατον νἱμῖν πωλώ- 
σιν. [ἄετη » ἑαὺ οἱ αὐτῶ κα τα ψεφίσηῶνε τάτε δίκαια ποιΐσετε, ἡ ἀξιώ- 
πεξον τὸν σῖτον ὧν ὁσεῶν ε. εἰ ἢ μὴ. τιμιώτερον. ΑΥΗΟρΡΔη, οὐ στωΐποτ᾽ 
ἀφύας εἶδὸν «ξιωτέρᾳ; . ἰά εἴς, δυωνοτέρα:. Ετ ἄξιον Ἡοηλοῖ. Πα πλὶς 
ΡΙῸ αὐτούξιον . νει Ὁ ἀν. αἰ, σοί δ ἄξιον ἔσται αἰμοιζῆς. Αρυὰ ἈΒο- 
τποτ. ργὸ δ λογον χαὶ δίκαιον. Ποιπο ἘΠ ἢ. διαὶ γὸ τούτο μείλις-α «"- 
ξιον ὅδ: σιωπᾶν. ἃκ ἄξιον ξύλον . Ἰά εἴϊ, α καὶ καλῶ; εἰργάτυλυον. υϑὺ 
χαὶ καλόν. ΑΥἸΠΟΡΙΔηες. κἄντε σφαλλτ᾽ ἐἰξ εἰξίου γριῶ τού ξύλου. 
ἴαχτα Ραγοσ πηι 4ΠῈ 5 ἀπὸ καλοί ξυλου καν αἰπτίγξαϑιαι ) ἴῃ 400 ΠΊΟ - 
πεῖ Αὐἰπορμαπες, τας εἴϊε ἀυοίθις Πταπαὶς ὃς ὀχοτγοίτατὶς [ς 
Ποπ,ηγίττογα, οτίατΠ ροτγιοἠ τα οἱ ἔτ δὲ (σου περ απ πγ,αυὰπὶ 
᾿σααυῖς ὃ ἱπηροτίτἰς. οἴξιον ἐφεσίοις ὁποϑανῶν πᾶσιν. ἘρἢοΙ1) ο- 
Πῖηδς ποτε πγα!ταράϊ,, Οἰσειο. [ἄδην αἰξίου δ) μειώσεως χἡ συ- 
φολῆς δοκριῦπος 9 ἴῃ 40 ἀεημετὶ ςοητεαάψας Δηϊπλο,τείξαιῃ οἷν 
ἴε νιάφατυτ. 

Αξιοασόθας- 9., ΔἸ συις τυ ἀπ. δι σηιις ]υςπν Πυἀἰ οσὲ ἰςοπιοτ, 
Αξιοτέκ μαρτος, δ)ρτοθαῖας, ὉΠ ἰςητίσιις ἀγσατης τίς, 
Αἰξιόταςουτος ,γαιρ ἰτΑ5 αἴ σηατ1Ο, 
Αξιοφίλητοςγάι ρος 4 ἀπτετα γα Ὠγ 4115, ἀξιέξας Θος 
Αξίοχος» ΑχιοςΒασιρατον Αἰραίια: Μι]εἰϊα;. 
Αξιόχρεως ὐ  ηνπάς ἀϊσοις, ἀοποις, Ιοσαρίος, Ζα] (οἱ αςηάο ς[ξ, ἐξ, ἐ- 

πις9- διεκδικών, ἀςξείον Ἰάοποιις: νης ἀξιοχοεώτερος 9 4110 ντιτασ 
ΝΝΙςοπλδοθις [π|5.1.4ς ΑὙἸτ]ν. ΡΊ.το ἴπ ΑροΙον α ξιόχεεων ὑμῶν ἃ χέ- 
γρντα αἰοίσω,αυτμουῷ οὐ στε ατὶς ἀῆσηιπι τοξογαην, ἰοσρ]οτοιη 
τείζεπινΟις ξι ὀπεςτον ἀξ, χξεως αἰο σκϑυὶ ἰυΐζας ἀρρττατας,ἵ ἐσφα- 
χης» ΤὌυςνγά ἀξιύχεεως βί.. ΖΕ οἰνῖη. 1αυ 4 Ὁ111ς.εἰξιόχοεως δυκεῖς 
ἐρ ὁὐτιωϑί αάοηςις ντάοτια δα το ποπάυπι, Ηοτοάος. τὸ ἀξιό- 
χειωνγορβββορτ τίη αξιοχεέως» ΠεΙῖγςΝ ἱκανώς, 

ἰξιέω, ν ὅσω, αν χα ἀϊσοιμι σεμίτο, παυὰπὶ οἴς ςεηίξδο, ἰηΠ σηΐον 
βισίτονηοι τεξυσιο, ἀϊσαοτγροῖο, τοσο, ἰδ οο,νοΐο : Α σου. ὃς 
δεῖ, Ρίατο 1η Αροΐοῦ. ἐκ εἴϑισμαι ἐμαυτὴν «ξιοιιῶ κακοι οὐδὲν ς. 
ποῦ ἰοἷςο πις ν]]ο τϑαἱο ἀϊ σ πανιὰ εἰζι τιμᾶν : αϊσααπάο [υδαυ.- 
ἀϊταγ σοηίτίαις, ΟΡ μοοίες τὼ Αἰάςοιον γὸ ἐξίου εδὸ μηδένας, τὰ εἴ, 
ἐκ ἀξίοις τινὸς ἐνόμιζε, εἴτ, ρέο ἢἱ 110 ἀμοςατ πα] ΐτις ργοῖη] μὸν 
παϊης Ἰτοαι συ πὶ ἰπβοἰτίαο, ΧΈΠΟΡ ΙΝ. ἀξηούσε αἱ πόλεις τοῖς αῤ'χκτ 
σιν ὥαπερ ἐγὼ τοῖς οἰκάταις»χς ϑιγςοπίξοτ ονμίτατος χτὰ ἢ τγαξίλη- 
ἄος οἶδε υϑασηϊγατας ὃς. Ῥίατο ἰα Αροίος ϑοογαᾶῖ ἀξιώστιτε καὶ ὑ- 
μεῖς διῆοις μου κατοηγόφρις γεν ένα!» εχ πίπιοτο ἤγοος ἀζοιίατογος 

εἰἴε ἀυρ!ῖςες. Τ᾽ ἀξ, μη ουὦ ἀξιούτέ με, ὦ ὀβδρες ἀϑίμἐοιγτοια τα δεῖν 
πρὸς ὑ μοὺς ρα ἥειν, ΠΟΙ ἸΘΊ ΓΟ ἀπιὸ οχισοτο νῖ τ] ἀρυὰ γος 

ξιοίδαν. Αὐἠτορ ἢ. 1 ΡΙατο, σ υὶ γδ εἰξίοις σ᾽ αγιότρια ὠρφτίων ἐδήφν, 
γις αἰτοπᾶς ἀστὸς το5 ζοβησάοτο. ἀξιᾷσι φρρσιίκοντεες »Ῥιορίπασος 
:άἄοπι ίοετε γνοίης. κὶ πλύσεϑι μόνον κὶ λόγοι δ) ἀξιῶσιν αν εἱμιὶ χύ- 
γας Ἰἴξεσι πρωτεύοντας » ΠῚ ἱρῇϊς (ατῖς οἱξ ἰοσιαρ  ροιθις δὲ ξιευυάϊς 
εἴδη σαηὸς ΡγηαΣ ποδὶ τατὶς αθολη τβιυιά. εχ ΡΊυτατο. ἀξιξ- 

σιν αὐζξκ ποῤγν » οπγηΐα ΠῚ δίς ίσυωτ, ἀξ ῶι ἦΨ' αὐήϊδ, πε πὶ 'ιο- 
ποτῖθας «οὶ. ἀξιῶ νικφν, αν! νφάϊςο νἱέϊοτίαιν, ΤἸ ας γά 1 αἰ- 

ξιάμῆνος βυλχῆς γ ἀἴσπμς Βαδίτας ααΐ ἴῃ ἰδηλταπι δἀπηττεγειας. 
4 1). 

΄ 



χϑ 4. ΑΞ 

ἢς Ν ετσ σοπίμσίο Ἀποίί ν εποτῖς ἄϊσπατε {ρει ο.ῬΙαταγοῖ, 

ἀπ Ρυθὶις. χφῆνον ἡξίοιωυ χαζόγτες ϑπολογ ἐστι δ, ρΟτ ΠΟ Γαητ ΕΝ τείρᾶ- 

ἀεηάιιπι τε πη ρας ΓιοΐαΠ. 1Π Απας. τοῖς τοιούτοις πῦνοις χα ταγυμιγαὶ- 

ζαιν αὐ-ξὸ ἀξιοδμ,παϊαίπιοά! Ἰαδοτγίδιις ἐχογςοτς ἱρίος οροιςρτο- 

εἴαπι ἀαοί γι. εἰξιούμαι τιμωρίας; πρ ίιοιο 4 βΠ οοτ. ἡξιωμ6. γα- 
μων ϑείων, ἢ] ἀΠῖπι1Πὶ ΦΟΏ ΜΡ ΠῚ τηρτυΐτ, Ἡςγοάοι. ἀξιόω δες 
μὐεῶζο παν ἰητατίά πὶ Πόγι ἀτθιτγοτ. ΤΙΟΥ αἰ ἐν τυύτοιωσε ἀξιουῦ- 
σπ»τὴ ἰνος Ιο 0. Πστεγρ ὧν τούτοις ἀξίωμασίι δγηηδεύμασι τέτων καὶ πό- 
λις οἴξιοῦται αϑϑα τοῖς ἀνλοις» μος οἰα!τατὶ “οπηπλἰττς δα ἐχίοιὶ ογο- 
ἀευάάσος ἀπχοταπτοας Βυάαιις ἰξιω ὑτομίμειν,ςςηΐξο εχροξίλη- 
ἄπ, Ὀοπιοίμεη. εἰξιωϑεὶς τῆν διορεωών, πλαπουις ποποίζαταυς. ἀ- 
Σιωϑεὶς καινῆς προ πέζης. αἰ ΠΟ ΠῚ ΠΊ 15 πιοπία: Βοηοτει δά αγΠς. 
ἀξιοιώρτο δικαιοεῦ, ΑτΠορ 4ι.Συ δι, ἀξιοῖς ἴσως μεϑεῖν Ὡρὶν ταύτα 

ἡ φράσω ΑἸ ὰ. ὁ γὸ ἐξίωστιν αὐτὸ δὴ τὔτο κρύψαντες τἰξαρκεῖν: Ἐτ ρτο 
οὔτ εἤατι»κἡ κρϑικετεύειν. [ΠΡ Π111:) αἀξιω δέσε μιὴ δ ὑσ ερώς ἰκούειν: Κὶ 

αὐτὶ πὸ νομί ζειν, ΔΉ ΡΠ ΟΠ σαπῈ σεηιτίιο ὃς ἀοσυλτορτο κρίνειν» γε 
ἐξιώ σε τιμῆςοἱ ἀξιον κρίνω. ὃς ΡῬτο υὑπολαμ(αγειν χὴ νομίζειν. ἀρυᾷ 1υ- 

11ἀπι. ὃς ρτὸ λιαταρεῖν κὶ αἴρᾳκαλάν. ΡΟΙγΟτ5, εἰξιούῦσι τὸν βασικέα μὴ 
καταλύσωι τὸ ἰδοὶ ΤἿδ ϑεών αὐτοῖς δῈ δὸ μῆψα. "πιο τ εσδητ αὐτῷ [δ πη- 

Ὥρα [ἡ ͵ Ω 5, ρὰὶ 
Ριτεγηδπ) ράσοπῃ ὅς ΠΠθοττάτοηη. ὦ )γ)ἐρμίωδυϑ εἰσης οἱ τ δλιςολῆς έ'- 
φη συγχωρεῖν τοῖς ἐξιουυδέδις,ίς Δηπετς ΡΟ τυ ατίς τοίρουα τ. ξεῖν, 
ἰιςιπ τηἀϊςατο, Οἰςο. ἀξίαν το ἤειν,ν αἱ σὸ τάχον, Ζιοα ΓοΠπτοτὶς οἱξ 
ὅς: νεράϊταητίς [πᾶς γηεγοος. ΡΊάτο πιὰ ς ιεσιδ. οἱ ὃ δι φανερὸς γε- 
γόυγυός τι πωλών τοιξ τονγτρὸς τὸ ς-εἐρη θύω αἱ τῷ χι(δηλϑυϑέντος, ὁπόσης 
αὖ τιμῆς ἀξιώσῃ τὸ πωλχέμβμον, ἈΦ᾿ δραχ μίω ἑκάςίω τυπ]έώδω πλυγὰς, 
1π γη1ΠῚ ἀπατηαιιο ἀταςμλιπᾶπη Ρτστὴ » 4λητὶ τε πὴ τηἀισαμεγαῖ, 
ἄϊπραϊος ἱέξυς ἀςοἰ ρίας. τ ρτο ΡΕΠνθογο, αἰὶ τηλΓῚ νΕΪ]ς δὲ [8 τὰ- 
ἰδπὶ ργα ἀίοατα, Αὐγίδηιις ἴῃ 2. Αναξάσ. αὐτὸς ἢ ἐπ᾿ αξγοις ΥὟὙΨ ἠοα- 

κλειδών ἐξ) ἠξίᾳ. ΤΊνα ον ἃ. χὸ ταὶ μῆρ «τ“αλα ὰ κα μέγις“α ποι ἅτοι ἡξιώστι-- 

οὖν ἔροταῖες ος ργαίττῖπγας, ος εἰδξ, ἀσηος πος εἰς σφ  υληγς 
Ἅὶ ταῖες πος Ἔχ ῃϊ θογέπχας ἴῃ τοις νοἰζγις τη αχὶ ΠηΪ5. Ας ΡΓῸ δδ- 
ξάζειν ἢ δυγματίζειν, εἰ ὑποτί ϑεῦτ..ο» ξεῖτ ε πὲ τναχὶημθραχι οτηα [τὰ 
τιιοῖς. Αὐἠϊοτς. ΡγοΌ ἐπι. ἰςέϊ.27. τῷ αριϑμῳ «δ αὐεῦὺ ἀξιοιω ξἢ 67η- 
ϑες. ὅνϑὶ ἀξιῶσαι τὸ φρρκείωδυον, τριιὰ Αγηϊοιῃ παϊντιοἴζι,ντ ἄχιο- 
τὰ Ροπέτο τὸ αἰτεῖ ὡγ τὸ εἰξ ἀρχῇ ς.ἾΝ ἃ πὴ εἰξιουιυῦ καὶ ὠτείῶγ γογθα ἴμητ 
Δηδἰ γιϊςῖς ἃς ἀνα! ςξτιοἷς ἀσςοπιπηοάατα. 

Αξίωμα. τος, τὸ, ἀΐρηἰτας δὲ ἀπιρ Ἰτιιο ργσρτεγ μοποτὸς σοίζος ἀὺτ 
τλὰϑ ϊγάτα τη ̓ΕΧι πὶ πηατίο, παι εἴτς,οο πὶ πιθηάἀάτίο, διωΐαμις ΑὩ-- 
βοτίτας, ποπογιογπαζι. Αἰ] ιαη4ο ἀια! εξξῖοὶ νίμγραπε ρτο ἐῸ 
4ποά Οἱςειργοπαπτίατιιπι ἀρρε τ, δα ϊαπέξα πὶ {π|6 ΠΟ: ΠΕΧΊΠΊ» 
νι ΠΡίατο ἀαθυ} τ, ΡΊατο πηοιςτιγι  οπᾶτιις χροπεις εἰπ| ἴο- 
σατ Τογοητι) π΄ Αὐάτ. Ουΐπ τὰ ἀἰς γηο γεγρο » υ 4 εἰ χυοά 
τπε νεϊϊςένηο νειρο. ἀξιώματι, η4υΐτνν πα (ξητεητί.Ν πη ἀξίωμα, 
{ξητουτξία οἱϊ γοΐ σπαητίατο γη0 γογθῸ πεχαπῇ σοητιῃεης δίρεῖ- 
ἐξέγαπι ἰοτο!  Π σςητίαπι. ἀξίωμα οπῖπι σοηίξατ εχ ποπλίπε ὃί νετγ- 
Βο.ΓἀΘμὰ ἰη Εππυοίναπν Ρτορτιὲ ἀξίωμᾳῳ ἰὰ εἰϊ (ξητεητίᾳ «νοὶ ἐ- 
παητίδτῖο ια: νη0 ᾿ἴσατυτ δί αἰτίη σίταγ νεγθο » νογθιιπα ἃ γο- 
τοτίθιις ἀϊσεθατατ. [ἀο πη, ΟΟπηρ  οτ αν πααίτ, (σητοητί δ ργοπαπ- 
εἴατίο, αξίωμῳ ῃοπλϊπαθλτιτ. Τ᾽ ογευτίας,, Οὐο ἀ νογθιιπι διά ϊοῦ 
Αἰξιώμστα ἀραιὰ Ατηΐζοτ, ἢ Απαϊγτῖς (της πρρτείσεις αὐαποεικτο, [0 
Τουριοῖς γειὸ χὴἡ τεὸς δεουθύας Σποδείξεως τρϑτείδ εις γοσααιτ τεῖτογ 4 - 
Ἰεχληάτο. ΑἸτδι ϑέσιν μὴ τὸ πρήξζλημα λέγει. ἀξίωμα 5). κἡ πυρότασιν ἐκ. 

᾿λήλτ ΟἰσοτΟ Ῥγοπαητί ταν ποιατίοι ες διροίτιιίατα νοσαῖ, 
γε η ᾿ῦτο ἀς Ἑάτο, Ἐχρ ̓ σαη 4 εἰξ δυταπη»ἱπαιτ,νὶς απ όφας ο- 
τιιποίατιοηιπὶ “Πὰς ΟὙαΟΙ ἀξιώματα γοσδητϊ. 1άἀοτη, Ιτάημε οοη- 

τεηάιτ σπΊπος ἡσγιος Ομεγῆρριυς, ντ ρεγίι «ἀθατ ΟπΊΠ6 ἀχῖο ΠΊΔ 
δυῖ νετυ πὶ εἵϊε , δὺς ΕΠ πὶ, 14 εξ, πάντει τὸν ἐποφαντικὸν ».670ν, οἱ 
ἐν ἀξιώματι χαὶ οἱ ἐπ᾿ ἀξιώσεως 5) πιαρὶ[ἔγατιις. οἱ ἐν τέλει χαὶ τὸ τέ- 
λη 5 Χεπορβοητί. ἐξίωμα ετταπὶ εἷϊ νο  υπτας χαὶ βούλημα 5 ἃ 
{Πιρρ!]ςατίο , ἡ ἱκετεία, Ἀμάν εἰσέλϑι τὸ αξίω μ(οα' μου ἐνώπιόν σον 

Ἵ : 
κύρχκε. 

ἴξιωματίκὸν, το, τατῃοτίτας, ἀἰ σοἶταβ. 
Αἰξιωματικὸς οὐ, ὁγν ἐΠΕτΑ  Π1ς, ἀϊ σπατίοης δέ πα] οἴδιαβθς ηυς. ἀξιω- 

ματικὸς 57.957 ΠΠοΓ πο σ᾽ γί αγαπὶ μαθεης ἀϊσαιτατίς » ΟἹς. ἀξίω - 
ματικοὶ, ἀιςσαητατ ἀεὶ ἰὼ ἀρ ητατίθας σουἤειτατί. 

Αξιωμάτικώς ου πὶ Δυτποτγίτατε,ςαπι ἀϊσαίταις. [τς ΠΊ ἀρὰ ἀ αἱ ςξεὶ 
ςος ἀξιωματικῶς τι χέγειν ΑἰἸ4α] ἃ γε ἀχίοπηὰ ροηέτς. 

Αἰξίως, τηοτγιτὸ ἀξίως ἀδικίας, το πιασηίτιάϊης ττὴ ατία ΡΊατο ἴῃ Α- 
Ροΐορ ραῆων ἐξίως δἰ δὸς ἀγαϑον, δ ο αἱ ν τὶ ξιηρξς οβίεῖο. ἀξίως 
λόγου μα χόυβοοι,ἀϊ 52 ΠῚ ΠΠΕΠΊΟΓΑΤα Ρυρπβηι ςἀεητες. ἰξίωνς ἑαυ - 
αβρρτο ἀισηίτατο [χὰ ὃς οἤῆοἰο. εἰξίως ἦ“ ἁγίων. ντάςςετ ἀπέτος, 
ἀξίως πῇ ἀδικήματίθορτο ταὶ ἱπάϊ σαίτατα, ΖΕ ΘΒ τη ἀξίως εἰ ἀδικίας, 
Ῥτο ππισοιτιάϊης (ςεἰετίς. ΠΡ πα δν 

Αἰξίωσις «ως» »τοφατίονίκετεία ΡΠ α]ατῖο ἀἰ συίτας, ορίπἰο» ἴα δ] οἰ, 
Ρταοίδτιις αἰτα 5» ἀγα ρ τι ἀ0 νι ἕω αἰ δικος ἀξίωσις ἀυτῴ, ΠΟῺ π|ι- 
τί 14 ἢν αἰΤαπγεδας, ΡΊ αταγοῖ ἴῃ Ρογιοῖς ἀξίωσες Τ᾽ ὀνομιφίτων,Ἰὰ 
«εἴ σημαδία, ΤἬμοΥ ἃ, 1Δς πὶ ἀξίωσιν λαμζανειν͵ Π Οἱ τείθαοτγς ἤάα- 
οἰδιπα,ργαιίι πο ογς, τεγρτ.  ὅ πεέίρανιρτο Ἰηΐτιτητο ἀςςςρὶς ΜΕΙΟΒ, 
ΡΟ ρα Ηςτιπηοσρηςς, 

Αξιωλίον, πος άπ κὰ 
Αἰξόανθ-, ἥης Πάτα. 
δἴξον ἐγχθ-, ἔτλησε ἰληςςαπΊ; ΗΠ οπλδτο 
Αξονίοις “ισγιεῖρ 1. Ἐρ ρστατα, γϊποι ῖς ἀχὶς Αἰ] Πρ τὶς. 

ΑῸ 
Αἰξοίδ΄, ἐπηροϊ τις, ἱπ ἀ ς, ἄτμητος. 
Αξθοαραά Μεοςάοη.ὕλ», Ἡςίγοἢ. 
Αξάγθον, ερ τὸ, ἀκα ΠΡ Δ» 1115 Δάορς ἱπιιεζογατας, Οαΐσπες 0.7. ὧν 

ἜΡΟΝ ἀτπ απ πον , 
Αξυγγῆνεςοσεποτε ἀϊππογ  ι ΠΊνκ ἀνλότριον χτ' τύ. 
Αξυλίαγας ἡ 1 σ᾽ ὨΟΓΆ ΤΩ ̓ΠΟΡ Δ. 
Αξύλις (Θ'. ποιά α πὶ σοῖς, ἀκοπος, Ἡ εἰν ἢ, 
Αξυλθ' ν ὁ αὶ ἡ γα π᾿ δαἰἤσλητε τὸ πολυ. 1.110 ποίϊις, 8. γπάς Πσπα ποητ 

ἄνιπὶ ςαλ. {τ6πὶ Πρ αΪ ΕΧρεῖς » ρα 5τγαθ.11}.12, δέ τὰ πὶ αἱ ρεῖς- 
ὑδὴς εἴξ. 1.0. ΕΡΊ τΑην, πυρκαϊμω ἀξυλον ἐκ σὰ χυων', 1. ἴῃς ΙἸσηΐς. 
να] ἐξυλθ- (δοιηάϊιπι Ρογραγτγ. ἐφ᾽ ἧς οὐδεὶς ἰξυλδύστιτο, ἡ άτὴ ξύ-- 

Τ λόχον γοςαῖ ΗοΠΊοῖ. ᾿ 
Αξυμέξατον., τὸ, ἀιςοτάϊ4, Αττὶςὸ ρτο ἀσύμξατον. 
Αξυμόλυτος»ιρι4 ϑορΒοςὶ ἰσιωαὕτητος, αὐα πείντητος, 
Αἰξυχαμετρον, γπγπαςη 1» ἱπλυυ οὐπσα πλν 4104 οἰτγᾶ ΣΠΟμ1Π1. τὸ υἰπὴὸ 

μέτρογ:νι ἐκ εἰξικνεῖτο 3) τὰ βέλν δεεὶ τὸ τῷ ποταμοῦ ὑδζμα ἀξύμμετρον ὃν 
αὐτοῖς ἐς πεὶς βολας, “αἱά,, 

Αξυμφορρεορτο σύμφορος» Ῥίατο [το Ργί πιο, ἀς Κι Θραδ]!ς ἰπσοηι- 
πηοάμ:, 

Αξιωεσίαγαρυά ΤΉμογ 4.11.3. 
Αξυώετος, ες οἷ κὶ ἡ ἴητο Πσουτία σάτεης, Πα] τις οἱ ηΠρίςης. 
Αξω,Θ΄ ἐκοινώνητος πολ ύξενίθ- ἰηἢιο Πρ τα] τς» πα τότα πὶ ἰχο ρίτιμ:. 
Αξιωτακτος. 7, ποτάίηατις. 
Αξυρης, ὁ κ ἐγτσταίτοἰχείσες, ἀΐξυ ρος. ἀἰςτομος, τομος.εἰμθλύς, 
Αξύςατος. πηα!ὲ σοποτοτις, Αττις. δὶς ΖΕΙΣΕΥ "1. Ατηζορμδης ἀϊςἰ-- 

ταῖ αὔἴσατος,ΡΙῸ μὴ ξωυ εςτὼς καὶ ατυκνὸς, οἰ λοὶ ἀραὶ ὃς. κ᾿ κομιπ δὴς ἴῃ Ρος 
ἢ λυ ἀδιαϑετος,ν οἱ εἰπιϑεένως σεωτι εἰς, 

Αἴξων,ογΘ., ὁ, αχὶς, ἃ εἴ, τὸ διῆκον δγὰ ΤΠ προχων ξύλον. [ταπ] ντ (Ὁτί-- 
δι Ριοοϊ ας, ἄξων καλεῖται τ κόσμε καὶ δα μετ Θ- ἀυτύ, αὐεὲ ἰιὸ ςρέφεπαι» 
1.Αχὶς ΠγιΠάἀϊ νοσάταγ ἀϊ πποτίους ἰρῆς οἰγοα 4ιάι νου τας. [ἀξ 
τγαδις Ατ ζοτο]. ἀς πη πάο. [τοπτὶ τάδ ΐᾳ 'π αιια δητί μα] ἐς! τη- 
φαςητία πη Ρατη2ς (ογεθδητ : νπάε Αὐἰεηϊ ςηέδς ἰΘστιπὴ “πάτα πὶ 
ταδ υἱαπηζντ εἴ ἀρ Ὀεπτομοη.)Πς Δρρε Δ δητ, Π !ης φυοαις 
ἀξονες ταρυ]α ϑοϊοηῖς ἀϊξλα. ΡΙαταγο ἢ. ἴῃ ἸΝῸ πηα, ἐν «5 αὐθὶ τ᾽ ἀἰ - 
ξογων αὖ σύλωνΘ: ὀὐτιγρα φῇ . ἴῃ ξοπηπηοητάτίο τα ρα τι πὶ δοΐο- 
ΟἹ 5. [46 πὶ ἰη ϑοίοης ; ὁ ὃ τρισκαιδέχᾳτος εἰἰξων πῇ σύλωνδ. Σ ὁγδύον Ὁ 
ἔΐχει γόμον οὕτως γελῥαμμέμον»ϑες. τῇ τοι  εςίπτα νοτὼ δοίοοῖς τὰτο 
θυ] εχ οέξδυλ ἴτα (᾿γίρτα εἰξ. Τ᾽ ἄς πη, ἤχυω Ὁ) τοῖς νόμοις πώσιν εἰς 
ἐχατὸν ἐνιαυκζὺ ἔδωκε γἡ κατεγραΐφησειν εἰς ξυλίνοις ἄξονας ἐν πλαισίοις 
πἰξιέχουσι «ρεφοιώδοις 9 ὅς. [ζατυμῖτ αὐτο πη ἰπ ςαΠτι! πὶ ἀππος ἰεσοςος 
Οἰπηος γάτας Παἰσεγί σας ἴῃ Πσπεὶς τα} 1ς ἀϊογ ρτα ίαπε , 4υ ας 
ΑΧΟΠΑΞΔρρο]]Δητον ἰάς ΡΟΙ]υςςηι [1.8 καὶ ἀξογες βέζα,σ εἴτα, κὶ αἢ 
φῳράξεις τἶϑ ἀρετῆδ, τίη. Ἰτεῖπὶ ἴα Ραγαῦ. δοϊοιποπὶς ζὰρ.20 τὼ 
τγαπγῖτς ἃς οὐ ἰτανδὶς Ιςστταγ,ν ΒῚ [δ πχῖτα ΓιΑτίη ὁ: 411 ],εδὺ 9 ἄξονας 
σῇ ἰδὲ γεωργία πεπλιαϑησαι 5 1. αἱ αεγδυίτ ἃ (πἰοἰς ἴα: Γερετῖς νοὶ ἀγυΐ 
(ἱ., Ετ ἄξων, Δυῖποτε ΡΟ ] μος 11.2. νοσαταγ δοιηάα γογιεγα 
ἐπι πη δ 1}15 Ἔχ ᾿ΠἸηςγοια1115 αἱ πνρρζολαὶ ἴῃ τ. ὅς 3.1ηοττα;, κοίτοχοι αἰ-- 
σαητατ, 

Αἴ ΟΖ ὁ Σ, γαπηοίϊις,πολύοζίΘ.. πηυῖτα Ἰρ πὰ φοπΊβυγεης. ΠτῈπὶ ἀρὰ 
ὙΠεορἈγαίθ θτο 3.μϊοτ. ρδητ.οαρ.8.14 εἴ, ἐποα!ς. ὅς ᾿ἶδτὸ ς. 

“ (ΔΡ.3. 

Αοζοὶ,ρι Η-είγ Σἢ.ςοςἱ, μοίγειρρε [γα] δι ἔλπηα}} ὐατηρέται τὸ ϑερρίπον-. 
τες, ες] α ὃς αἰϊεξζατοτος, ὠκόλεϑοι, ΟΔ]ΠἸτηαςῖιις. 

Αἰ Ὁ Σγταγογα, ατίμμς ΤΟ ΠΙ σις ρΓῸ ἡ. - 
Αἰοιγος, ρεγηίςι οἵ 5. ὀλέϑριθ., 
Αἰοιδιὴ, ἢς. ἡ σλητιςη σαγπηςῃ, ᾧ δὴ, κϑειρῳ δα» ΟΔΏτΕς, ργα ΘΟ ΠΪα1ΠῚ- 
Αοΐδουστι, ἀδουστι, Π] οπλ.Ο ἐγ. ςαητδης»τγασαάϊα σάτοης. 
Αοίδημος.κγο γα ηἰ γα πηρίτογηις. ΓΟ] τιον ἀσςδηταῖυς ναὶ εἰμνοτος, εἰ δόμος, 

δυκλεης ὀγόμας Θ-. μοτ᾽ ἀδή ς μνημονῥυὰ μήν Θ-, δια ζόντος, καὶ δ) ἀειδόμε- 
γ(δ. ἡ ϑαυμαζο μῆνί8-. Ηοιπετ. Αςςἰρίτατ οτιαπὶ Δἰἰαυάπάο τη δια-- 
ἰλτν ράττεπη, νῖ ξιπγοίας. 

Αἰοιδοϑέσνςροοτα, ΠΡ. Ερίσγατη. 
Αοιδοπόλος ὁ καὶ ἡγρόοοτα, ΠΡ. ΕΡ  ϑγάπη σλητογ, απτιγίχ. 
Αὐιδὸς οὐ, ὁ κα ἡγσληζοτ διοφητγίχ, ΡΊατον αὶ σδητατγίχ ΟἿ ἀϊαπιδοος 
ταν] οἱ ΟΡ ἢιιογγαζος, ργοερτογ. Ηεἤοά. ἄγω κα ἀοιδὸν εοὐστιν, ἔξ - 
τὸ ετὶδηι σλητγίςο ΠῚ ἴξιι σα ποτ Π1. [{6 ΠῈ ΤΎΙΜΠΟις Δ ΠΟΙ 5,ᾶγ σις 

τιιςγάς οἰτμαγσσάο τη Ερίρταπη. ᾿δ 146 πὶ εἰρεδοττη πόλες νεὸς ἀς-ὶ 
σλητατι ἴηλ. κἡ ἀοιδὸς οἱ δυνούχ Θ΄. εἴν. 

Αἰοἰδοσιωδηγς Ομ σΘΠτας» σης ςηΔ, γι οἰ πη. - 
Αοίκητος γε δ κὶ ἡνϊ Βα τ Ὁ 1] 15οἱ που τις, Οὐςῖ2ς ἐπ [Δ] οἷς καϑοὶ τῷ ἱερῶ 

χωρία πὰ ἐν τῇ ἀοικήτῳ. (Ἰεοπιοάες ἀς τοτγ9 μηδενὸς αὐτῆς ἀοικήπε 
οΥτος. 

Αἴοικος, Ἔχτοττγὶ5,Π}}}}} ἀο πιο ἢ τές, ἄοππο σατεης ΗΠ ἤοά. 8. 7τ᾿ ἀοικοηςς 
ποιεῖ ὥχ. [υςίδη μὴ ἀ θικοι, μηδὲ αὐέφιοι δῆ ϑεν ὦσι. ἰοικα,ηα: Πα ΠΣ ᾿Θος 
ποίσετε σας ρατάτωτ. ΝΑ, εἰ ξένος τρρσέπεσεν ἄοίκος παρεπίδη- ᾿ 

μος» ὑπόδιξωι δια τίτι ἃ δια σν ξεν τϑύστιντα Ῥετγεστγιπις νάρα5 δὲ 
ἀυςηα,ἴας!ρο Ρογ πος ἍΠΠαπὶ αὶ Ρτοὸ τὸ ρεγεστίπεις ἔβέξες εἰδ, 
Αοιμος πα 5, ΠΘ ἢ ΠΟΙ σ ης, γᾶσ!ς. αὐ ἄπορος, ἀλητὸς, ὠωρόςυχίδ.,ς 

αὖ οἤμη,οιοά εἰ νἱλ. 
Ἄϑοινος, ὁ γα ἡννῖπο σάτοης, Δ ὁ πηϊας. οιτα ἑορταὶ νηφαίλια ἄοινος μίϑ ι 

αἴτια ΝΠ του Ὁ] φησί 4 Εταίμα. Δ Αἀασ. αοινος ὁπώρη; ἀρὰ ΝΘημς 
Αιος ἐωος, ΔΥΠΕΟρΡ ἢ. 

Δοχνία γι ύγαϊαφίιτας, ἱπιρίστίτας, ΟἿζΕΓΟ, ἀἰοκνέα πόνων 7 ἱπηρίστίτας 
Ἰαοσγιιηις 

ὯΝ 



Αἂὐ Ο-. 
Ἐς ἐραλνυνωναα αυῖς Δ Ἰαδοῦεπι εἰξ ἰπτρίροτ. 

δ χνθ.γενδ αὶ οἰ παρισον, πιά οίδς, Οο}}. ἀρ οπς» ἀσουγατυς, Ἡοἤοά. 
τὶ ζοκνθ' αὐὲρ μέγαν οἶκον ἐφέγλοιατοκνοτοίτη ἀπαιη} τι 4} ἀςογγί γι πη, 
᾿ς φρυάΡι]ουειτι ἀδ πηι πάο. τὸ οκνον, {Πρ ςητιανοςἰ οτίτάς, 

γόται περ πτρίσογεῖπηό.. Ὁ 
. Ἀϊφανωτο πρί στὲ, Γἰαιο.ΡΊατο νόμ κ(,, εἰπεῖν τε ἴνκνθε ὁτιοιώς ὡσαύτως 

τ 8 πεᾷξα" 
Ο Αἰονλὴς, ἑος, ὁ κὶ αὶ γαου στοροτας,ςουξοττυς υὐτὸ τῷ ὁμοῦ εἰχ δῶν, καὶ πῇ αἱ ἐ- 
ΠΤ ητατι κοῦ δ αϑροὶς κοῦ, Οὐγῖ: ἕν βιζνλον δὴ εἰν ἐλεοῖσιν αἰνὰ ἐαν ἱ ὁμοῦ 

πον νηοῦ ττλπι λυ 
ΟἈολίζω,α σον χαγοοηρστεσο, εἰϑροίζω, τί πλιὰ δτοαΐ : Ἰορίταν δὲ ἀοὰ- 

λεινο .σαμυαγειν. ζ 

Αρννο Δοἰ πυνεΝ ως Κοπη} εχ Αὐ Πα, ἢς ἀϊξξας ἃ οἰσίαπι ςοῦ- 
᾿στορατίοηο αυδ πὶ κεῖτ ομλυ]ας, Ηἰς ροιϊοα ἀϊέζας οἷ Αξίλιος, 

Ϊ Ὶ ἈΘΗΠ ας, αταγοῖ ο Ἀ οπιαὶ. 
Ἀννία, ας», Βατοτία, 
ΑΙ Ο ΞῈ Ω. διακονέω, ἑαουργίω. 
Λοξί δ» αν ἢ Πϊγαϊδο δ ογαί αι, ἀοἰξταΐαπι, διακονη δα δ ρυτήσω,υς- 

ἡσὼ, ΞΕ ΠΥ]. 
ἰεξόος»ἸΠΊρο τὰς, ὠδιάγλυφος, Ἡ εἰν οἢ.. (δ νἸΔοταγ ρογρεγαπα (ετὶ- 

᾿ς ῬΓΩΠΊρτο ἀξοος οὐνΐα5 Ὠσα γα ΠῚ αἴξοον μαθ ες ἰἀσ ΩΣ Ἰοχίςορτάριας 
᾿ἐχροηξης τμησεν. 

Αὐξος, οοςας, ξιπχυίος, αεέζατοτ. 
Ο αἴνσλιο, ες ὁ καὶ ἡ οἰπογηγῖς. 
᾿Αὕπος, ἐτοα δ ἰςνϊας νοος, ἐύρατος ἀφωγὸς. 
᾿Αοπῆα  χυς σοετηὶ ποφασαπτ. α ατιρμου ἀρυά ΡΟ ας επι Π| τι ζιντ ἀ- 

αϑεί»τῆα ἀϊχὶτ Τ Βυςγάϊάος, ἃς συ ἀας ἐχ Απτίρῃ δ΄ πα ἐχρουῖτ αἰό- 
εὐταχἱ.ἱπυ 014. Το αν δέ [ρεέῖγα 5 κὶ ἐκ ἐφ ϑέντα υνὸ, δόξαντα 3. ὁ- 

εαῶχ. ᾿ 
τρνἐρφοτὸ οηἢς, ρτίοτὶ (Ὑ]]ανα σοπιπιαπί. Ν᾽ ηἀς ἄορ οτίανη {τί δίτον 
ἁἰιαυσηᾷο. Η εἴοἀ. ἐρυαγά μῆνος σγ᾽ ὧορ ἐξύ.110. Ερισταπι. ἄΐορα πλη- 
χορ, εαίε Σαΐας. Ετγπιοὶ. «δῷ τὸ ἀεέρω. [πὰς χευσείωρ 9 ἰδ᾽άεπι ριο- 

᾿ Ῥταπὶ ποσιεη. Αορ οἴ πὶ ἰοσίτατ. ἔορας ἀσζαζατιαυ πη ἢγα [σ]ηὶ 
σεσετὶς οἵδε αἷς Ηςβν ΟΝ, Εἰ ἀυτοπν ἀρυιὰ Ποπιεγ, Ο ἀν. Αἰτί- 

ζῶν ἀκέλοις, ἐκ ἔορας ἐδὲ λέξατας [οτετρ.ἀοοοτ Ιεσὶ εὐἸ4πν 1106 σοαῦ 
δε. ξίφος. ἃς ἐόρας οχροηΐτ, τὸς ἀπο ἴθ ἀγώνων χαμξανομῆνας ὦϑλσ, 
᾿γαυαὴ κατ: ΕΟ πη: ΑἸ δῖ. τὶ τρίσοις » ἡ γιωυ ἴορες. 41} «ὧν τρίποδας τδῦ 
τα ἐΐχοντας :ἰξ ὧν αἰρεῶς διωΐανται. Υ Ἰάς ἴῃ ἀϊέξιοας οἷρὲς. 

ορᾳ σία, ας ἡ, «ατοιτᾶς. ἢ 
Αὐεχτος,ν, ὁ κὶ ἡ ἰπα τας, 4 ἐπ ςαοὺς ἐδύνσναν 50 ἰρεξιάθ.1]ς, 
᾿ς σοςαϊτας»ἰπα δ η1ις, εἰ ὰς:Ἰτο ποοζωςοττας9 ατίαο. Αὐζοτο]:ἀς 
᾿ συηάο, τάντι ἀόρατος Ἰέρδυ τὸ 9 400 ΟΠΊΠΙΌ ΠῚ ςοπίροίθιι ρτοςι Β.- 
᾿ Βήταθατο το σἄοο. Ποὺ οἴ Δ.ἐν ἀλκυώνιν ψοχι (οἱξζο μῶν γ7) διιύαιμν Ὁ δμ- 
 δρωπίνιιυ ἄγνως ον ἦσαν καὶ αἴ πιςον καὶ ἀόράτον. Πἰοοτ, αὐ [λα πηοη] ἐ. τὸ 

᾿ μένλον ἰδ ρατον, ατατα πὶ οἵξ ἰῃσοττὰ Πι.ἀύρατος γέγογεν»ἀτἤρατιιτ;ο- 
ΟΠ φυϊοταπὶ οἴξυσίτ οδτατιιπι, Οἰσοτιαριιὰ ᾿ρία πὶ ἀοραίτοις » τα! δις 
δα: σοταὶ ποη ροίϊοητ ὃς ἀόρατον νεττίτ » 4:0 ἀ (ξοΐμητν Ο,γηοΠΊ 

ἐβξασίε οσυϊοόταπι. Αὐρατος εἰξ συ Ὁ }]1ς » ΟεἸίο,, ἃς χξευὲ χυὶ 
ποῦ νιάετινεῖ ποη ρεγίροχίτ ντ ἐϑέατος ἀρ Γυςίλη. ΡοΙν λας, 
δαυάμεσι χρῖδὴ ὁ γεγυμνασυάραςς εἰνλεὰ γεοσυγλόγοις ἀοράτοις σειντὸς 
δεινοδ, ξοριῖς ντὶ πο ἘΧουΟΙ(Δτ 5.) (ςἀ ἰγτοῦς δί οοἰϊξέτζτιο πιι}1- 

τενπια]ΐαις οχροτῖο, , ; 
Ἀο;γοσία ας, ἡ, ἰςατίταἀο»Οἴδοτ.ἶτς γαφυῖτας, ΒΡ Βταγοῖ. Πρ τιπὶ (στίρῆτ 
τ αἰεὶ οἰοργησίαε κἀς ποη Ἰγαίσεηἀο. ἀοργησίανοχιτοπηα τὴ εἰζ ἀςβοιοας 
ἐ: ταδοίπεταἀ ηἷς, ΑτΠτοτ. 1.1. πιασ,. Μοταὶ. ὃς Ζ.Ετ, 
Αὐργντος,ε, δ ἶταΣ Ἔχρετς, ποθὴ ἱγασαηάις ἰξητας, 
Δρες, αἹ, πλυ] ἴογος, ὃς ρὸν πγοταιῃ τη, ἤαρεςινπάς ῥαρίέζειν, ὀαρισς' ο- 
Πὲς Βεοί  οἢ. γεωάϊκες κ τρίποδες. ν]ὰς Η οπτετιο πῃ πΊξης.ῃ {Π 4 
ν᾽», αἰτίζων ἐκόχοιςγίκ ἄδρας ἐδὲ λέζητας. ᾿ 

Ἀντεις εἴν ἱηἀεπηίτο πὶ οἴε,ἱπἀςπαϊτὲ ἀσοιρί: τὸ οἰορες ἐμῆνα ασα ἴπ- 
" ἀοβηιτὲ ὀαρταπτατ, Ο424)}1.3. ε λλλὼ 
Ἀσεισία,πα]ας τογπυϊπις,γατγίετατοποοττίταἀο, δῇ ἰηδεβηίτίο, ΄η- 

“ηιϊτας, ἀπειρία, ηδηϊτίο, Οἱςοτ. δ 
Ἰκοριςικὸς σιυύδεσμος, ἰπἀςἢ αἰτὸ ἀσσερτα σσηϊιηξείο,ΘαΖα [16.4:᾿ 
᾿Αὐξασολορικὸς.ἰπἀξδῆπιτὲ εηπητίατας, δ᾽ ἀ τη. τυ 

σὴ ΑἾδριςον»ν, καὶ κα ἰπτοτγπηίπατας, Οἷς: ΟΥἸ]. πη ἀς ἢ πίτιις, Ἱποοττῦδ. της 
ς΄ “ οτάϊπατυς εἰς ἐόρας ον, ρτεςαττό. ΕΠ τὸαηροτίς ρτάτετιτί νοχ δρυ ὰ 

τ Ότᾶτος, ἰδέπισας ἤσοίβολτ αιοά Ῥγατογίτα π ΡΕΙ (τέζυπι ἀρὰ 
τ Τ τίπος, ἰὰ εἰξ, ργάτεγις αυτά οπι γοπτ ςὰ ἰπἀοβηϊτὲ πο πὶ ο- 

ἩΠ΄)ς τ Ἴπὶ τη πιοάὸ ρτετοτίὀγίτ τς οο νετῦο ἔπεσονς συ σά ἀὐξιςτν εἰδ, 
μὴ ὑ τεεϊ ἀΠπ πὶς πσηιῆσο : (4 ἀπιδῖρὶς αἰτότ εαὶσυπη ]οημοτ, οἸ πὶ 

τ πελππιροῖ οἱ ἀοτῖπη. εἰόράζρος γῆ) τεγγά Ἰηζα τα δὲ πε Π{πηιτιρ. 
ττ τᾶπὶ οὐἶτὰ τογγαίηὶς δὲ ΠΣ πγῖτς ραττίτυτιϑαϊὰ. ή ἊΝ 

α΄ Αἰδριξιὰ πο] οὐυτί ονοσπμςετίτιο διςοηίοεἰατὶον ΟἹ. ὁμιλία, σειυαγαςρο- 
τ φὴ, καὶ κοινωνία 5814. " ΩΣ 

᾿Α᾽πρίξως,ἰηδεδηϊτὸ, τε προτε ἱηδοττο  Σπολύτω. το 
Αυρνος υαῇ ἤης δυΐδυς,νπάς ράϊυς Αὐογῆϊισνδς τιρ ας ας σης Τῇ 
᾿ς Ιπάϊανημεπὶ ρτίπτες Αἰοχαπάσς ἔιρεγαμις. Ηος ποητεη ἀσρταιᾶ- 
᾿ς ταπι οἰξαρυᾷ Ουττίππι 1.8. νοὶ ργο Αὐγρο πγαὶὲ ἰερίϊιη στ: 
χης. ὀὔορνος πέτεα χε πη » ἀπο ροτῖ πὰς ἀτή αὐ δυς ἐπαςοοῖΣ 

ἴὰπι, Δογησπι ἀρρο τα, ΡΙστατο τη Ἀρορδι, Π οιτατ δὲ ἈἼορ- 
᾿ς ψις Πιοηγῆας Ροετα, ἐλίζατος,ταχινοῖσε δ υσέμιξαπὸς οἰωνοῖσι; Τόνεχάα 

τ μὴ κα φώτες ἐθηκλείεσι ἄσρνλέι. Ἐ το ͵ Κὐὼς 
1 ῃ8Β..; Ἵ 

᾿Ἦ 

Ἄ.Π| ἜΣ 
Αορ τη εὐ ορΒασάς, αὶ ὁ βείγχοε τι τϑῆμος ἀρορἣγ (ας ἀϊίρυγατας 

4υὰς Οἱδτοὶ σύξεγίας , νἡ βράγχια καὶ ἀορταὰφ νοςητ, νῦ ἀυτηοτ ἢ 
Ρ οἰ αχ 1δτ.:. Αγ υἀ Αἰ ζοτει, Π.3.ἀς Βηϊοτ, η πγ4]. δυο ΡΆ  ὥρὸς 
τῇ ῥά χὰ φλιζών, καὶ ἀρισερὰ «ορῬὴ ἱκαλεῖτο, ΟΑἸσπὺς ἀς Αποτοπηΐα 
ἀττογιατυ πην Ετ το 16.ἐς νίω Ῥαγει απ, ὁ ἀἰορτίω! γοςατ αττογίαπι 
᾿ΟΠ,Π ΠῚ ΠῚ Δ ΧῚ ΠΊΔΠῚ ν 4015 ΟΧ ηὐἴτο φοτγάϊς νεηττγίσιϊο ἐχοτί- 
τα, ὃς ἐριγίταν νίτα!ςαν ἰἢ τοτιιην αἰ πηαητὶς ςογρὰς ἀξέδετ,ηα- 
τἰαάπιηας. φα!ογοπι ῥεῖ ἀιαϊϊοϊςη ὅς (δ Ποίξο ἔεπιρετας, ςατοία 
νης ἐδιάςηγ. Α ὐρταὶ οτίαην ἀϊσαρταγ γεϊίαπι οουδίτστία ὃς ἀτοὶι- 
Τὰ χνλοὺ ὃς Ἡσηλοτο. κοῖλ αν κιζωποὶ κ᾽ κίς᾽α!. Μεδβαπάέι ἀραιὰ Ροΐ- 
Ἰασοιι Ππ.7. χλαμύδα, μυσίὰμ χογχίω αἱ ἐρτίων.δς ἃ} δῦτιεχ ἰρίο 1}, 
το. χαυσίθμλοχ χίω, ἀἰορτίμ), Χ ἐπορίνΟἢ αἰορτεῖς νοσάυ τ, μιαρδύποις 
ἱκαπίωγινις στιάτῃ ἀϊέξας νηις Ογοϊοραπι, ΡΟ Ϊηχ οχ ῬΒοτγοειάδ, 
Ἑτάορτη, ἐζορτὺς “αἱ, ἀν ὦν 

Αὐρταϑεις έντος, ἡ ροηάσις .Ω αἴῆχις,".Ἐρἤρταπη, Ἵ 

Αὐρτή ΥΟ] Αἰοτὴρ,ν νκρερινέ τ ἐρο᾽ Οὐ Πν»ίςυ Πιπὶς, ἐχιηυο σί αδίας, βοτα 
τ ἰσατα πὶ ἀσροπάςτ. αϑρσὶ τὸ αἴρω ταῤσ ῥ, ὃς Ρἰεοηδίηνο. ἀορανήο, ΕΟ 
Τηετ. Οὐγῇ: λ. Σμερδαλέος ὃ. οἱ ἀμφὶ πδθὰ ςϑεοῦ!ν ἀρ τὴρ Χρώσεὸς ω 
πελάμων, Ιητοτρτος 9 τῇ τελαμώνος κρεμαφ'λρ:. οἷς ὃ τὸ ξίφος ἠρξηται. ὃς 
Οὐν ᾽ν, δῶκε 3) οἱ σκδ τῇ ρον γἡὴ ἀϊκέα πρίων, Πυκνα ῥωγαλέίω ὃν ἢ ςρ.« 
φος ἦεν ἀορ πέρ, δυ1Πω. ὅ λώῶρρς τ ἀσάϑυς ἐχροη τυ, Ὁ ᾿ ' 

Ατορτρον, γρυιὰ ΕΗ Ἰρροοτγατ. δ ἀς πηουίθαςν ρα ἃ ῥυπηοπο ρεηάςης 
ντγιη σις τοῖς δτία τη ἀ  ξτα ιοίζοτί . 

Αἰερς ριτίτας, πε εἰ αγρνδμσ ἴαμα. ᾿ 
Αἰ σμος,υγϊοοοταςΡογἤοινε! σάοτς σταὺῦΐς ὃς ἔσε ἑὰς Ν Δτὴ ἄοσμον 

Θρρουλτατ το δυδόμῳ. ΤἈςΟρΗ ταῖς. ἂς Οαυ τς {Π|0.6."ς20.26. τὸ ἐμῆν 
, ᾿ακώδες κὶ εοσμιον, ἐν εἰγοις δ οσβωον γίνετω). ᾿ 

Αοσμθ.υ, ἐφης οάοτε οι α81] γἀο᾽ ετησάστις Ρεγῆοἑ ΤΊο- 
ΡΒ ΠΕ ΤΙΡιΣ  σαριιϑινηάς αὐσμότατος ἱρη Πδ καῖε Ὁ βογιθ... ἀωδέ- 
᾿ξατὸς εντ Ἰάσαι ἀἰχίτ, Ομ “πο! ητῖς πλτῦγαπη ἀϊχίς ἔλιοτοῖ. αν 
κοσμου. "7 Ὥωβρ δ] Ξὸ 

Αἰοσέω, μούσω,πικα, χάϊαιο, 

Αἰδασητυρ γῇ (9955! υτοῦ, υΧΊ Πσξοτ, ἃ ἢ σπηγίος ὅορα; φυΐ αδίαας νον 
τς δὲ ρος (ς δάεῖι, Ο ἀν]. ὦ μὴ πολλοὶ ἀέξσης ἤρες ἔωσεν 1. Θιηϑοῖ: 

Αὐματα,ὰ Οὐρτὶῖς ἀϊσαητοτς Ἄσεγος ας ἄσυς ᾿χογάείν μα: ἔογας οχίτά 
ἄτοδαν ντ δ ἀπ εητατ δέοι δ πα] σπτιγι ρυδίρίυυν γοὶ στ ςεῖρτο- 
τὸς Ν᾽ αγγὸ ὅς ΟὐοἸ της 11. εἰν οἰιυτοὺ ΤἾν τῆν ατονήψων ἔχυνε». Ὁ 

Αἰδιξ,αατοτα;, τὶςέ. Πν ᾿ ; 
Αὔετος» "γ᾽ καὶ ἥ,ἱ πὶ βόγου ας, ἰπιμι! πε γαταδν εἴγεωτος; Η οἰδάᾷ, ἴλον ζαὺν, 

ἡ ἔχασε νεύτα τον, ἀ  λιὸν ἄστον κὐρανῆ κοθο, 

Αὐχλιησία, ας, ἧς ΡαΓτ δάϊέουῖς ξοπτγαγ πα 
Αϑωαρυ Ριράατι Πτροαηό. κετδν νυ στο. 
ΑἸΠΑΤΓΕΛΤΙΑ, ας, ἡ τεδαητί τ ουρτοπιοτίλειο, ἀδπαστίατιο, ατί- 

ἴϊοτε! ΕἸΌ δὲ σεπυς ἔφυγα ἀρὰ Ηδγηνο σ᾽. ἐπτογπεχίδυ λέγω αὐπίω) 
λύξιν δὲ ἧς ἀπαγίνλεται τὰ ὅδινούμαάται. ἃρο κατ᾽ ὁτίαπι γοοιτατῖο- 
ῃεπὶ πα Π΄ τηξαϊογιζοτσ η. ΜΟῚ 7 

Αἰτγέκλομιοι ἀφ τ ἠδ ἃ ἀξία ἀπαηγχωλιοι δὲν ἀπαγορλιόμῳ δ. ἀ 

{π} ]λπϑ. » ὅλωι ἐ γεν 
Απαγίέγλω, μιλῶ, ποκϑὶ, ἐχρόπο, τείετο, σπησητίου ἢ σα το Ὁ αἰΐο 

τ 18: πιασάατα τουττ' οντδη οι Πὶ βαοϊογρτοίεγο. Χοσορίιοη, 
ἀπαχγίελ ϑέντος δ᾽ αὐτοῖς αότεγαια εν σα ξοτα ἣν αιιγος ροτιιοηι- 
{ττιηαυ πὶ πος "Ρῇ γοίςτιυ ἴσης, τος ρᾷς ἐπα! ζατο. ἀπταγ[έχλω δὲ 
πὰ κοιναὶ, ρα δὶ τὰ τεβότο,, ΡΊυτατοῖν. α τα γξέσλω ἐφ ἀϑίωας, Ατὶιοηΐς 
τοῖς το εἰ ταγζέρλω σοὶ αἰγωνα αἰδάνόμαν, “Ὁ ἰτίτιιο ςα ἀσραπεῖο τδὶ 
Πτοῖη [δὰ σοπτγουοτ τα πὶ Ἰργοταται ᾿ς σιίτ}] ΤΌ αῃ ας. ἀἰπειγζένω 
εἰς ἡ μκοὗ «»νοδὶς γευππτῖο, επιολ ς Ρ]Ότατς, π Ὁ αἴθ α.ἰπυγίέλη 
πῷ γάλζα εἰς τὸ παλάτιεν,ἷο ρα! ατ τ Οα] σ᾽ γοϑαητίατ οἵδ. Γάς αν 
ἴπ ΤΒεπιήζοοῖς, το ὐεὲ ϑερμοπυΐχᾶς οἷς τὸ αῤτεμίσιον ὠποιγ[ελϑένταν, 
4μαπι σοταπη, γα; δὰ ὙΓπΊ ΡΥ ας σοῖτα Παρ εν! ατις οἴ ουη- 
τίας. Ετἰαίη ἐπασζέλλω, ργσδιητίσιρτοδοιαοὰ δίγοσίτοι δ. ΠΟ Ή5, 
Τιιωϑτένῃ πϑοὶ Διοσκυρ αχπόσοις ἀπαλτένιᾳ φύχοις ἐχοίςτης κἡ μέρας δι ἀ- 
παάγγένλειν δ τάδ τη απο γεγραμ μα δπὸ σόματος χέγειν, ΔΙοαυ 
εἰὶ εἰπεῖν ἡ μίωυ εἰν τὸ δινγειῶτ. : 

Αἰπαγδλτέον, οτοπυ ιαηάυτ οἴ τ “οὐ ες 
ΑιἰπταγτελαλἸδτ. ΕρΡΊ ταπι ἐπάοχιγεπασε ας; ΡΊαυτι 
Απαγεκχτικὸς, ἘΠ Ὠτ ΙΔ ΕΠ τς, σου οουτὸ εἰν τλτεβόννς πα τί ΕΟ. 
Απαγεν ἢ τρις αροσεβς,αυξεγασπτνης Ἐκ σους, Π]ς; στρύσαι, μὴ γγύοετο, κα 

χρώ πῇ απάγαγῇ Ἀδιειδιίπν οἱ τορυδ δαπεῖςν" ὃς γουιοισθτις Πὰς 
δοπί ἤλητι». αἴποε ὐοτεῖς Βυδιαραά Ρ ΤΉ δηδι Εἰς ν στδῖς, δαῖτ 
ντ ἢος ςφηίςαηγυς. [αἱοίδη. ἐς τὸ ἀν ῥεφὴ πάμβλὐεθα τὸ αἴσος. ἐπτιγεν, 
οὔτε ϑεδῖς τρέπον οὔτε ἀΐγλως βασιλικόν. ΟἸλΡν ἐοΥτΟ πη παόρὰ τ ἱερώ. ἴπα- 

γε μανίας. ΑἸταυ ἴσο χε ρεγαητίβν Ρτο ἀρέιπνϊηιξτα ἔοι πιυ απ; 
ιοἀ πο χὶν ἐταγω. ) : 

τυρατηξητίς νἱϊλ. 

"9. ἰδ 

᾿ Ἅπαν εἰς μακαρξει Ρτουοτδίανῃ ἀρὰ Ἀτη τ ρΕ., φυσα δὲ ἀἰοἴτατο 
εἴτ νοὶ βλλ᾽ δὶς μακᾳείαν νὰ εἴτ, εἰς ὄλεθρον, τυᾶτεν τῆοστυϊ μαάχαραται 

ἀιφυητας τὶ δυφηυισμὸν, ὃς Ὡς νοΥ Παρ ἰοῖτος πυδέσας ἐπαοία- 
τὰ {ποπηίσθατα ἤοτ, 5:ς ὃς 1 ατἰ πὶ ναὰσ τ πἰαίαπι τεηι οβστοης. 
ΑἸ μαλαδίαν Ἰοέυτη εἰς ἀριᾷ δι πιηναποπι οτγούπιαε ξιδιι- 

"Ἰλπάττ: : ς ἢ Ι 
᾿ Αἰτεγα ξένον ἐν χει. δὲ Αἴ παγε μέϑον ὑπὸ καπης. ἀϊσιίοτατ μας παρρι. 

μιακῶς, τπ τυγθατοτος {τμάιογα της πγοϊ εἰϊόίηας τητεγρο!] τότες, 
φυλίσυο τεητρδίς ἰητογραϊἑαος σε ἐἰχε Ἡοτᾶτίες : Ἰητεπηροίε- 
ἐπέαῃς (εἴο τη δοότοητος ορτατθλης ποίντα ἐξιμάϊα ἱὰ οἰ 25] τὶ ἐχλν- 
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ρωώνο"ὁ πᾳ καιοὸν ασιδώζεσιν ἑμῖνἐνοχλοιύτων. ; ὑ κ 
Ασαγί με εἰς πεὶς λατομίας. Ῥατοσπηία ἴτοια οἰξ ἀρ Β]ς ὙΠιγρατὰ αι 411- 

εαϊὰς τοὶ τπἀι σιΐταζοαν (τητος ΠΟῸ Ροίϊαμμτ» πγαϊιηταας ρτίι}5 
υϊάα!ς Ρεγρετι» φυΐπι ταπὶ ἀδίαι ἀϊς ν}]}Ὸ τοίο τι δίοτιθοτο. 
δυιηρίτ οὐ σίηει ΟΧ ὈΒμοχεηο Ροετα, οι] Δαάϊτι τπάισηα 

ὶρηγῆιις [μὰ τοςίταθας ροεπηᾶτα. ψιάς δυΐάδιι» Ρ] ατασο νι ΠΊ, 

Ἐταίηι. 
Απαγής, αἱ ςοποραξξιις ὃς ςοπογοτα5 πο εἰδ, 
Απαγείρω,εχοιτο. ᾿ ΝῊΡ 
Αἰπαγινέω,αξετο. Ηετοάοτ. ἀποιγινέω αῤγυΐριον, α οι ον» τσ οητιπιν γε Β , 

νιάς Αἰγνέω. 
᾿Απαγκωνίζομωι»ουδῖτος ἱπτεηάο, Ηεἰγοῖ. 
Αἰπαγλαΐζω μ ᾿«σωφάεταγρο 51ιιες. 1}. Εριστ. 
Αἰταγμα,τος τὸ, ἐγαόξατᾶ τοτιὰς οἤϊς (δσυη αὶ Τρ ῆι:5 στα [τὶ πη, ἴαχ- 

τὰ ᾿ρίμμην ἀντί σα απ. 9 ἰτὰ ντ Ρ]αιγ πη πὶ ΟΥ̓ αὐ τπυϊσεῖι ἀπ πη- 
σαυτυγι αἰεηιις {16.6. ΜειΠο ΙΗ ρροσγατες νοσᾶτ δπύκλασμα. 

ἀπάγμαμρνοςε ραἤϊαα εἰξ ἀθάμςετς (δςιιπι ὃς τε άιισοτο, ἀυϑυς!,ίο- 
φυϊ,αθιγο: ἴτοῖτν ἀυ οττογα, αι 06 ]ο γον ργοσιγαγς. Α τητος, ἀπάγεται 
εἷς βελτίοις διατρεξας ἡ τηε]οτιθαις πλογιθις τηἰτιταίτατ, γ1άς ἃ 

πάγω. 
Αἰταγϑρδμα,αρυά ῬΙατΑγς, φιοά ὀρρουίτατ τῷ προς ὐγματιν οτἰ τ ΠῚ 

ἃς τοτοτάϊξξ ΠΊ τηᾶρ Πτγάτις. Ὁ Δ] Γατηζου.. ἀπ τιιαὶ νοξατ ργο- 

Ἀν δἱτοτια πη. Ρίατο δτύῤῥημαν ἈΦ Πιοἵδ. ὑποῤῥησιν οἱ. ἀπαιγὺρόυσιν. τοῖς 
Ῥο] μος. ἐπα γύρδυσις φα!άειη οἿδ χηἰχιδτίο»ιτοτα ἀςίατιρατιο,, ἀῦ- 
4(ς ἰαΠιταἀο,ραά Ρ]ατ, ἴῃ νίτα ΑὩτοη!]}- ὶ 

βἰπαγόρευσις το δ᾽ το ῇ στα» υΐητ.11}0.9.(αΡ.2.ἴτο Π Ριο δ εῖο, 
αὐιωατατιο . καὶ δπύφασις. ἀπαγόρδυσις συμζολικὴ σιαΐσων; 1. ΠΥ ἘΥ ΟΠ ΠῚ 
φιοάάαπι ἴσαι ντ ἃ τμταιῖς δδ τιπετεητ. ΄ Ἷ 

Αιἰπαγρρόδυτικὸς 5 οὐἷ9 ἀρικὰ ΕἸοΙ πηο 61). γειδῆς. Ργοβιδίτογίας, Ρ]1- 
115» γομος Ὡρρς-ακτικὸς 0 ποιητέων ἀπαγρδυτικὸς “Ἶα᾽ οὐ ποιητέων, 
Ἰεχ φασ ἴσος θα φὰς ἔλειεη ἰματν ργο]νιδέταις ςοπιγαγια, Οἱ- 
(οτο. 

Απαγρδίω, μι ϑσω, ἄορ, β ὠπεῖπον, ἀφηςσον ἰητεγά!ςο; ἀείρεγονάεῇ- 
εἰονἀς ιτισοτ, ΠγῈ Ροῖϊε περονδηιπιο ςοποϊάο,ἀοίιτουοτ ίρς.ος- 
4, αῤνοιγκαι, διποφαήγαυ, κοί μινον» κὶ ἀστον οἱ μιν ἐνδι δίωμι αἰ πελ πίζω, στοτρέ- 
πομαι, ὁποπέμιπομα θΊατο κιὰς Κορ. ἔμοιγε ἰπηγόρόνες ὅπως μὴ πᾶπο 
νἈτοχρινοίμίω, τα μι ργοπιθεῦας πὸ πος τεΙροπάεγεηι. [ἰςπὶ [10.2. 
ἀπαγρδῥειν κα μιὰ βοηϑεῖν. ἴ. ορεταν φοη []1ο, ἰαδοτε ἀςεῖϊς. ΡΙατο 
γόμ β. μὴ ἀπείπω μων λέγοντες, ἀ!σοτΕ ἢος ὩΟὴ ΡΊΡ αι, ἀπαγορόνω τῷ 
πολέμῳ, 6110 Εαηφοτ. οπηοίϊ, ἀπαγορδύσω σοι ταῦτα, τς τοι ας 
τιθι τητογάϊοονὶς τ δὶ ἱπτεγάϊοον Ρ]ατ ἧς Γι ρῖθ. Θαζᾷ ἀς δεης- 
ὅζατς. αἰπαγρρδύω ταὶ υὑσ'αῤχον τὰ γονδῦσι ) ὈοαῚς Ἰπτοτάϊςο ραγοητίθ. 
ἀπαγρρδυειν περς κρυ Θ-, ἀφ ξιτιρατι ἔτισοτς, μας. ὈΙοἴσθτ. "1 9... αι. 
ἀπνγορϑ ϑησαν οἡ δηξεις, υποτίας ἐς, ] ογατὶ το απο δητωτ.ὠπαγο- 
εδύτῃ ἐϑίων,ν οτβηάο ργφξοσοταν. ἀπηγόρδυκα αἱ τῆμ᾽ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, 
νοχ πιὸ ἀεῇεοιτ πγάσηο οἰαπηοτε οἰληλτάπτοπι,, ΡἸ τατος. ἀπα- 
γρρϑύω ρὸς «δὺ πόνοις,ἃ ᾿αοτίθας ἀρ οτγθο. [ἐπὶ ἰη Οαἶδὰ , οὐδὲ 
τὸ ἐλπίζον ἐκλιπεῖν . οὐδὲ ἀπαγορδ) σα! παντάπασιν ὧν εἰ εἰ αἰεί αὐτὸ ὃγ- 
χες οἶδ ριούτεις γος ἔρεπι τεϊηααεῖς οππιαπόσας ἀεῇςετο σαπὶ11- 
περαητῖ νατενγαιος ἀρ ἃ (ξ (επιρεῖ ἢαδεθατ. Ις αν ἰπ δοίοης, ὧν 
πὰ πλεῖς-α καὶ ποῖς ἡμετέρρις νόμοις ἀπηγόρόυταγηχοτα πη Ρ]ατ!Πγ4 ηο- 
“τὶς αθοηὰς ἰοσίθιις ποτὶ ρεο μι οατωτγ. [ἄς πὶ Τῃ Ἱ Πεΐςο, απαγ»- 
ρδλω σοι τὸν φύγον, ρτοΒίθεο Ὡς οςοὶ ἀας. Γἀςα τη ΒΑ, ἀπηγόρόυτο 
χ᾽ γόμωον Ἱππῷ χρη δρεαμο, ντί ἰοσε νοτίτι πὶ ογοτ Νάζαῦ, μὴ πάϑω- 
μων ὅπορ ὦ λώτ ὀκέῖν- ἀπυγέρϑυτω αὐοι τ ὠντολὰς. ἀπαγρρόω μη ςε- 

φανουιῦ ργο θεὸ εογοπαῖον ΧΕᾺ!ςχθος. μάτι, ἥπο πεφατίοης, 

νεῖο σοτοπᾶτο, νοὶ ἢς, ης ςοτοηέτ. Η ἐτοάοτ. ἀπηγνρόυον σεύϑησι 
ἐηπζώνειν “ν᾽ σφετέρων οὐὔρων 7 ἱηστοῖα Πποτυπι βηΐυ πὶ δογτῆας ἂγ- 
σθητονίής Απειπεῖν, Απείρηκκ δίς. εἶπς σεηετῖς. 

Αἰπαχριόω, μ. ὦσω, μι καρ εχαίροτο ἰγγῖτο. ἀσταγριούται, Ὑ] πο! Ἐγο οίτ, σ - 
ὰ ἀραιὰ ΤΠοορἢγ. 1.8. Αρ.8. 8 ιρ]λητ. 

αἰ σαγροικίζω, τα πιοτος γυξιοος το! σου Ϊ ΝΑ ζαηΖ.λαζὼν ἐκκλησίαν ὑχώ- 
δὴ χἡὺ ἀπυγροικισ μήν. 

Αἰπσαγρίωσις 5 εως 9 ἡ 5 1ρία ἀξξῖο 404 Αἰ φυνά (ΝΠ μεἰξγς ςἸτ, πλατάτῖο τὴ 
{γ]αοίτγεπι πατιταπ). Τ Ἀςορἢταίτ. ἀς σδιηῖς Ρδης. "ηρ..4.οΑρ.6. διὰ 
Τῇ προφίωλ ὃ καὶ αῤγίϑι ἡ ἀπσαγρίωσις:Ολτ ()] ιοἴζγεπι Βα θιτιπὶ τε ά- 
ἀϊάϊε. 

Αἰσαλεθ-.ε, 6 »ἱη οττιηατας γοηδζου, τυ χ ὶς αἷρὶ τὰς ἄγρας. 
Απάγχομαιρτποτίοτη γα] ἰά]αςο ςοηίςιιςο. ΑὙΠἸΟΡ ἢ νεῷ. ἰκσαγξά- 

μίω πρέχων,ντ τὴ Πγδησα πὶ ρι Ορεγδηβ. 
Αἰσαγχονίζω, μοἴσω, ατιναοὐο ! ᾿ 

αἰπάγχω, μι ξω,π, χαοίιοςοηττάρυ]ο, (αἴ πάο,νίταπι ἤπῖο [χηιιοο, 
Ργαΐοςοφευεςο,  ξξαι πα, ΟΠ γῆ, ἀφυγχονίωᾳ πρὸς τὰ στ τα, Ε] ἐσ 
πιορσεη, ἀπήγξατο, 5] πλο τὸ πη Ιόψαςο οουίοίτιτ. 

Αἰ πάγω, μι ἕω, Ἰεβιο,γαρῖο δὰ (Ὡρρ]]ςνιπι» δα ̓πἀ! ςπη, [Π ζΑγοογο τι 
ἐοηιςῖο,ασάπςο, δ ἐ σον ργοοα] ἀσονγθάιιςο, ἤξετο, γτειοςο τες 
Ροιτο,αἰροττο, ἐςάιμοο ἐς τὐπίσω τρέφω» πους, Ίἴγάμο, μὉ- 
ἀυςο,ἀϊπτοιεο. [το πὶ ρερίῖτο. ν ηες ἀπάγειν δὶ δασμὸν» ρεηάοτα 
ττιθυτυ πη. Χοπορὴ Ραά 5.4 ἃ ἀποφέρειν» ᾿-ΡερΠταγο. ἀπύγετο ἃ 
«ρὸς ϑυίνατον, ἀν ς ΟΡ ατιὶγ τος ἃ δὰ πηοτίθηι, ΤΕ Όριι5 4 Ῥ]υτατς ἢ, ἴῃ 
Ῥιιθ]ις, τὸς χεῖρας ἀπῆγον ὀπίσω} του σΠΙ πιάριις ὀσόγαης. Οα- 
τὰ ἐς δξηςέϊ. εχ ΟἸςετ. αἰσαχέγῃ π᾽ ζωῆς» ὃ ΥἸτα ἐχοο ἴοι. ὠπάγειν 
φρένα Τ μογ ας ρυαβα τα ἀςάυςογο,ασάγειν ἐὺ σ᾽ πολεμίωνγγα θα - 

ΑΝ 
ἐετς (ξ δῦ μβοίίδιι5. Χ ἐπορἢ. οὐ ορροίτι πὶ πρρσεέγειν. ΡῬίατο ἀξ 
Γεσὶθ ἂν ἀριστερᾷ τόξον ἐπάγωνοϊπ ΠηΠἜγὰ τοηθης ἀγοιΠῚ αἰ πείγειν φός ὦ 
εργ»αἴξοντο τὐισατα πιν Δα ΠΟ ΡΒ, ὠπείγω σε οἿα ὀρϑων λογισμδῆδ, ἐδόμτοος 
οοτς ἃ τοξζὰ τατίοης θουτες τοἰτιτατι. Ργο τεάωςο, Εἔοη, Οά. 
ἀπήμονα οἴκφισ᾽᾽ ἀποίξαι. Ατηήζου., Οεσοη. ὀκρρῖοις πάλη εἰς τὸ χρρίον 

ἀπήγεγί.τεάμοςθατ. ΑΥ τορ ἢ, ἐἴπταγε ἃ ἕκτον οἰξαλίσοις αἴχῳ δε, ςάας 
ἀοπιμηγ. "0 146)» τωύπίω οἷ᾽ ἡμὴ απαγεγεῖν» ἀπ οὕ εις, ἀποΐγεῖν δα 
τιλ πη ρΓΟ τρεῖς ἀὰ Ρα πᾶπι δι 1) ζἀτοετε, σοηιςογς (αιιο συλ- 
λαμζαγειν 51 δεινάτῳ ἀιχις ΠΟογαῖ. Ραιλη. ἐἰγεῶς τίω δ ϑανάσῳ ) 
Το πηο [ἢ σοπιγα Ατ το οτ. ἀπούγειν᾽ οἴξεςειν εἰς τὸ δεσμωτηρκον ᾿άς προ 
ὦ. ἢ δι αἰ ὀκκλυσιας πέρυσι ποίγτες ἑωρῴτε εἴτ ἐκείγων εἰπτα χϑέντα » ἃς 
ἡμέ) ΔΏΠΟ [μρόγιοσς ν᾿ ἀπζις δα {ΠρΡ] σιν} γαρὶ ὁ πἰξάτα σοῆτοςς 
οἴοπο,ν εἶ Δ ροσπαπη δ άινξξυ πλ.1.Δς πὴ. ἢ σγ’ αὐσροφον ον -ἰεἴγα; Σύτο- 
κτείνειν ἐγ τῇ ἡμαδαπ τ γ ἀπαάγειντλυμαίνεξα 3 μεὴν μηδὲ Χποινᾶν, οὐ ἠϊξὦ 
δατεῃ) ζουιμξζιηλ ΠΙσεγε τρῖγὰ Πη 65 ράττιος οσοιάογο, δὐτ δά {πὸ 
ἀϊοοπι γάροτε ὅς ἴῃ σαγοογθηι ἀρ ἀιιςετοτη οτίδῃν νοι δέμας δας 
νἱη σα] ς αἤπεοτς, τ αἷν ἐο ροςιτηταιτι [για παι οἴπις σαι αὐξοττοο 
τε. οἰ γὉ [πη ς. ὠπηγμῆμοι εἰς πεὶς φυλακος. ἀπτώγεῶ νετο οτίατη ῥγαοος 
Δισγτετο, ἀσρο]]οτς,ργοσιαι ς. Π γα: »Ἃ πόλιν κα ϑϑαὐρήν αξαν ὠπτίγετ 
ὧχοκὶ στο διοπομπεὶ στ νὴ φαῤμακον δσοπέμπ ιν, χὶ ἀλετηρίς ἐσ ινλοί ἢ εὐποος 

Ριὸ τεάιςοτο» Ατϊοι. μα  γτις, αἰπάγεται εἰς τὸ ἀδιματονοῖς ιι-- 
εἶτ δά ἱπιροίδς. ν ; 

Απαγωγὶὴ τῇ «κὐνίηάυ ΕἸ, ἀοἀιιξξῖο, [δ πηοτίο»αἰράιιξεῖο, εχ! ΠΠππι,τος ἣ 
τχμυς: ἀτίοινε Ἐσο ἢ αἴ. οᾶρ. 23.πληδδήσεται γὸ ἀπαγωγών οἶκος αὐτο 
ταγτορ ς ταγ ση 1 γοτγι δατίους ἀοπχις Πὰς. Εἴαιας 4. «ὖν ἐν ὠπο- 
Ὑγγ} ὅκ ἔχυσεφγιῃ τὶς ΠΟ ἀρΘΓΠΣ σαγσογθτη. ΑσΟΙΡΊταΓ τητει ἀπ ι 
Ριο Θπλη: ἀεϊατίοης Ιτοῖπ οἰδ σόπιις πιά 1ς}} σοητια γος δίσταίς 
ἵλτοτες, 1. ὄγομφ δίκης 7 “Ἷ κλιεπηών. ἐς φόρου ἀπαγωγίω κατέςρεψε, ὦ 
Ρτουϊηοίδηιν τγι διιζαγίαηι ἔεςιτ, ΗΠ οτοάοτ, δε Ρεηάοηάα τγισαςα πος 
δόσις Ετ ὠπαγωγή,, αἰχμαλωσία, σαρτηαΐτας, Ταςῖτ. ἴῃ σατοοτο πα 
ςοηιεξέξιο νε] αδαπέϊζιο. "οἰ γ. εὐοᾳκαλοιῦτες εἰ μδὸ πρὸς ἰλνο πε 
πεποίηται τἰμὴ ἀπουγωγίμν τῷ Λεογτίᾳ. δια [Ὁ] ἀϊχογατ, αἰαταγαγεῖν ἐκέλδυ: 
σε δ λεόντιον τρῶς “' αὐαδὸ χίω. Αἰ" 16; ὠπαγαγεῖν εἰς φυλακίκυ. ἱ τὸ “ὲ- ᾿ 
σμωτάρκον. Ἐτ εἰς ἀδιυύατον ὠπαγωγὸὴ 7 τεπέϊιο «ἀ ἱπῃροί διε» 
πμπατ ΟΠ γυίοίζογη. τ αὐ (ότι πηι. 1ς. εἰς οἰἴτοπον αἰαταγωγίω), νοσαῖτς 
ἀπαγωγὴ νετὸ νι εἰξ τὰ ἀ1ς1} σεις, ἃ Οτσοῖς ἀτοίτον μίμοις ἔγ-τος 
γ4.«φ0- διδὸ μῆῤη τῷ ἀξχοντι «ἰεὶ τῷ δεῖν ἀτσα χϑίωϑαι ἃ δῆνα. Η τῆς ΧῊ 
Ὡεόφασιν ἰτσαγωγῆ:. ΕΓ σαι. 10 41ς!}} ὃς ἀο]ατίοῃ!ς. δὶς νογὸ ἀι-- 
ἐϊὰ «ἀαγωγὴ, ἀπὸ τὰ ἐποαγειν οἰκυνίγοντο ἢ οἱ κακούργοι πρὸς ἐὺ ἕνδεκα, ἤὰ 
να τοῖτις Ιοσιρ] ες δι 1.ὅς Η εἰγ οἷ. ἀσσαγωγηὶ πα α1τ, “Ἶῦ κακούργων 
πρὸς «ὅὺ ὧν δὴχαςηρίῳ αὐϑοα δὸσις, καὶ ἀπωντησις γδποκομιδή, ῬΟ]]αχ 100. 8. 
αὶ ὃ ἀπαγωγὴ ὅταν τὶς ὃν ὅξιν ἐγνδείξα ὧι μὴ πσαρόντα . πὔτον “«ὡαρόντα ἐν 

αὐτοφώρῳ λοι(ων ἀπεγῃ. οὶ ὃ. κίνδιωυ(Θ.- ἐν χιλίαις. Αἰπταγωγης ἀϊοῖτατ ο- 
τιᾶτη {γ}]ΟΘ Πὰς τ 410 46 πλϊ ποις ρΓΟρΡΟΙτιομἱς σοτει τ ποὺ 
ἀυθιτατατ : αιια: τὰ πιςη σαι Διτ πηαρς οὐ οα δ 11ὶς εἰς ἰρὰ ςοα- 
οἰυῆοης 4ρι4 Αἰ τι. Αὐαΐψε.110.2.ςαρ.18. 
Απαίωγος,κ, δ, αἰ ἀυξϊοτ,εχρο] οι ορροηΐταν ἐσσάγωγω Θοτρίας [6- 

οητ. ἀπαγωγὸς λύπης, αθάυςὲς ἃ πησετοτγο Βα. ἀπαγωγθς» πα α το Σ 
ΡΟΠΟν ὅς Εχρα τ χ,ἀθρ. ΠΟΥ ὃς ἀςριεγί χ,Θογρ πη Η εἰπε. αἱ γος 
ἔγϑεου δαὶ λύγων ἡ δὸν αὶ ἐπαγωγοὶ μὴ ἡδονῆς, ἰπαγωγρὶ 3 χύπης γένού!ες 

Αῳάδω,μ ἀσω,π καραϊ!ςτερο, ἀἠΠτητίο, ποὰ Αἰτιρα !οτο αὐπεκρείω, δια, 
φωγω, κ᾽ δια φέρομαι) αὐτιλέγω, ἀπαρέσκω. Οεηϊτ. Ρ]ατατ. ἴῃ [γευτρος 
ἀςᾳδούσας ΄σεὸς Ὁ χαϑες σειν πολιτείαν, ὦσπερ αὐ μονίαν, 4 ΠΟ μᾶτες αἁ 

Ρ΄ 3ἴςυτοπη Γοιρ ΠἙάταπα νο]υτε αὐ Βατπιοπιδιῃ. Ατηΐζοτ. πὶ Ῥγο δ]. 
ἀπαἰδουσιν δ) τὸ ὀξιὴ., ἴα ραττο πη σάπτιῖς ἀσιζαπῃ ἀεσοηεγδιτ. τῆς 
ὀρφέως ας ἀδει ποιήσεως, 41 η τὶς ἃ ρος Οτρ μοὶ ἰυϊζίπις Νίωω-ο 

ΤΥΤ.κὺ τὸ ἀπ είσον, τὸ ἀπρεπὲς. ἀχ αὐωδζον, ἀνλάτριον. (. 
Αααϑαγνατίζω,: οἰἰάο Πγιηοττα] τ» τ. ] 1 .Ετ. τε πὶ πηδέζο. 
Απάϑειαγας ν᾽ ΠῚ Π] ΟΠ τὰς οἶτοα ραΠ]οηςς»α Πα Πἰ παϊτᾶς,αξδξυαπε 
νάραττας, πο] ἔτι, Ἐροτν εἰς ἀπεάϑφαν χατέςτσε ἃ ψυχίων, ἀπ] Πλ!π ὦ 
[φάάτι τῇ Ργαϑιμτ. ΡΊατ4. ΡΏ]:. διαὶ αἰπείϑοιαν συγχρμπῆ θῖν Θ-. ταυτὸ ὦ 
ἰς ᾿πςξξεης. (ις, ἴῃ ΑσΑάοπηῖς. Οὐ κεἰς. ΖεποῦΣ [ἢ πη πηιιπὰ θο σὺ 
ἡσαι οἴξ, [ἢ Εἰς τεδιις πουτγαπν ἴῃ ράγτε ΠῈ Πγοιιογὶ : αι: ἀδιαφοαςῦ 
εἴα αἰ ἱρίο ἀ! οἰτατ. Ῥγετθο ἀυτεπι, εὰ ης ἰξπτιτε φαϊάξν ᾿ριοπαὶ 
το γα Ὁ ἃ» οἰ στίϑεια ΠΟΠῚΪ ΠαΤΌΓ. . ( 

Αἰωαϑὴς, ἐθΘ., ὁ κα κα, αβοέλιους σαταης, τ σὶ ἀιις, {8:5 Ρεττυγθατίο 
Ὡς ἜΧΡΟΓ ον! ΠΙ ΠΏ 5, Τδ ηἰὑς ,εἰπαϑοὶς υἱτὺ “ἦν στα εόνπων, Ἰη!ἰλητίτος 
θὰς πηγαί !ς ἱπταξξας ἔειι ἐπηπηοτις. ῬΊατατ, ἴῃ Κ οπιαΐο. γηάο ἀπαπῦ 
ϑώς ἔχειν πυρὸς τὸ κοιγον,Π 114 ΠΟ πη πη ἱ (Οἱ το τ ἀξ τεποσὶ. ἀπιααὶοὺ 
ϑὺς αν τῇ ὁμοίεγερμιὶ ἃ {1π1}}} ἔῃ! οἱ πεααίτ, Αγμξοτ, ἰη ΡΓΟΘΙ. ἀπατὺ 
ϑῆς κακών, 1 πὶ Ὀν Ὁ ἷς πη] Οτιι πη, πιά ογι ΠῚ ἱπΟΧροττις,, μη ηοταφος 
Πγ4}"}5. Ηεγοάοτ. ἐπαϑέες καλών, ῬΟΠΟΙΙΓΩῚ Ἰπη ΠῚ ΠΠΟς, σοι πτούοαι 
τι αὐ οχρογῖος. Ἠόγπιος [1.2 4ς ἰπυεητίουδ. ασταϑῦ κακων ἔσο 
ἐϑμίω καὶ ἀπείρατον π υρός" ἀπαϑιὴς»δὐώλγητος, ἀὐλαζὴς, ἴπρωτος » σχλησ 
οϑεντεγκτος, ἄλυπος κοὐ μὴ πείραν κρικών εἰληφώς, ΑΠΤΙΡΙΟ ςτίατη Ρία- ἵ 

ΤΑΙ Ιτοῖ αἰσταϑη ἀϊχιξ ργο ποὺ νογις δβςέξιθυς. διά, Ν 
Απάϑητοςγε»ὁ κὶ ἡ, 4.4. ἐπ ρα 6119, ρατίε πὶ ηςςς ἢἸτατὶ πυϊ αἰ πιὸ οδος 
᾿ΠΟΧ 8, ἤν Ὶ ᾧ 

Λισαϑως,ίεατο δηΐπιο. Ν 
Απαρτο Ἀἀτόοντ ἄοςος Οδζα. ΗἩςεῇοᾷ. ἐδέμασσε βαλὼν αἰζη"Θ- αὐὴρ Ὡν 

ΟΝ » - ᾿ ΣῈ ες ε , “ἝἜ 
εἰπ᾿αἱ γδυρῆς. Πολετ ΠΩ 4. ἰῷ ἀπὰνδυρῆς βεζλημῆρον. ᾿ 

Απαιάζειν. Η οἰ γε «παρε ῶτ, πὐοᾳλελύῶχ. ᾿ 
Απαιγείρων» Εἰ ςγς δ. γςὶ γε Ὺ ἀγιην κα εἰγνίρων ἰᾷ, ἐν δυκοφ «γῆν, ροπς 

ἀεῦδηδ 



ἈΚΟΥ 
ἀεῦθαητ ςπίην ἔμ πιοίος ΠΡ." }ος εχ ρορυΐο σίδοτς Ραἰατῖπα, 

᾿Αιἰπαμδαγώγητος,] τορι ποαυ τι Αὐὐξυτο ἰδ... Ετλισοτ. Ἰμάος ἢ] ς, ὃς 
ἑατγαξεαθι!ὶς. 

Απαμμαγωγὶερςάισοσο δι ἀυξζοτς σάγους, Ατἰοτ, 8, ΡΟ τι απαμα- 
γουγὶ δὲ αἰαγναίων»αυΐϊδμς ἀά τος Ποςο ΠΤ γίας οδ εἰς ραδυρσορας, 
ἃζ ἀυέζοτ. 

Αιταιδευσία ας, κα, Δἰ εἴτα ἀς «οὶ 4] πο οἱξ ὁγαάίτας ἔδυ ἀοέξας.,, οχ- 
τ΄ ροπιῖοτγ ςτίαπι ἱπηροτίτία » Ἰη στα, ,ἘΈς 1} τπ Οτοιρῃ. Ἰίοςτ. δά 
Ῥεπιου. Αὐἰὴ μι Ἀ Βςτοτ {.2.1ἀς πὶ Ατηζοτιΐη Μοταρθν ὅδε γὸ ἃ- 

᾿ς φα δευσῖα τὸ μὲ γνώσκειν τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν κ᾿ τίνων μὲ, ΟἸςο- 
Ὕ τποάος [|δ.Σ. αἶτο δ) ἐχαίτης ἔχεται «ἀπαιδευσίας, αι οχίιοπαΣ 
- Ῥτγοτίως οἱ τοίςιτια. 
᾿ Αιἰταίδευτος;κ οἷα η εἱηἀ οἔξας, ἐρια ϑιὴεναίόντος, ἄτακτος, ἰΒί ας » ἐπιρο- 
τς, χίτως. ΖΕ ΟΠ νοςας ᾿ς πιοίν]ν. ἀπείδευτον, "ἀ οὐλ,ἀχόλαςτον, ντ ρυτατ 
ο΄ Βιυά τὰ εἴ, Ἰη(οἹ πητεπι,δς τεξξὰ πὰ τὴ παιδεύειν οτιΔ ἢ} κολ αἴ ζειν ἀὶ 
τ ἴτυν. νἱὰς ἴμ0 Ιοςο. ἀπαίδευτος ὡς χορὸ συμιωρέχεις χρὴ ὧι» ἴρθαγας 
τ΄ ντομὰϊ, 
ὑπταιδία ας «ὁ οὐ δίτας Πδοτογαην, Ηςαοίοτ. κὶ ἡλικία, 

Αἰπαιδοιέω, οἰτοιηοἰ ον ρεσρατίπι ἴεςο. ΡΟ] ΠΧ 11.2. αὐϑαὶ 9 τοῖς Αἰο- 
τς χεύσιν ἐκαλετοαπῳσδοιμῶτ,, τὸ ἀπεσκολύφϑαι. ΕἸΣ Δατειη ὠπεσκολυ- 
μθ΄. ὁ εἱ πόϑις ἔρημος αρο! !α Βογατιο, ἃς τοσατίτας λει! Ης- 
ἔγενι. ἀπαιδείω ται, ὠπίευαια αὐπτυκεντέτμηται. 

᾿Αἰπταιδοτρίβετος, αὶ (ἃ πιασηἶτο ἐχοτοιτατας Ω0 οἴζ, τς Πρ 1 - 
τοιτογ τη δχογοιτατεῖς, ἀοίτυς ἀγυμναςθ-, 

Αἰταιϑτελόω, τοτγςξιςῖο, Τἰεορκγιάς σα ρίαητ, 1. 4.ς.14. ἐν ἐχύᾳρις 
αἰπγϑαλωμίοις, ἔεγυς ξιέξις. 

Αἰπαϑειάζω, Ὁ ἀϊοσο. ἐπαιϑειάζω τες νεφέλας, ἔστεπο ηἰιδες, Α- 
τϊορθαο. 

᾿Αιἰταίνυμαναιιἔετο, ἀφαΐρφμαι. 
 Αἰταολεῖν ργίμαγο, πηοεγο. κινεῖν κὸ σερεῖν, ἰΠααΐς ἰητοτρ. ΑΥ ΠΌΡΕ ἐ- 
᾿ς πευολᾶν͵ Ηείγοἶν. αϑορλογίζεῶτ. 
ΑἸ αιόλη ος» ἡ πηροίταγανν ον τ ανἀςοορτῖο. ΑὙἸ ΟΡ ἢινεφ δ᾽ γ᾽ ὦ σαμ 
τ΄ βασιλεῖ ἀπαιόλη, ὰ εἰξ, ἐδικία αι ἃ ἀπετη, πος ἔρησες, ΔΕ ΚΙ], ἰοτι- 
τς ΒΪτκ ἀποιολή, 
᾿Αἰπτωύχηκα τὸ νετίατι α,ἀοςερτίο, ἐπεύτη, ἀσέτυμα. Αγ ορμδηος νεφ. 
᾿ς δ ρετέ(θ- γδ ὑπος ερητικὸς ἐχαιόλημα ΟΡ ΒΟ ἀὐποπλαύημκαγκ; χαάϑαρ- 
δι. μα δσποπείτημα. ᾿ 
Αἰ ναιζλησις, ας, ἡ 1 αἰπαιόλημῳ ἀποςἔρησις. 

᾿Αἰσαιρεϑέω, ρτο αἰ φαιρεϑώ. ΗἩστοάος. δείσας μὴ ἐπείρεϑέω τὶ αὐχίω) ωρὸς 
᾿ σῇ ἀδελφοῦ γετίτας ἢς ἀ ἔγαττς σχαεγοτ ὑγίσςιρατι. 
᾿Αἰπταιρερνιῆν Θ-. Ηεγοάοτ. ἰπτωρερηιόοι δ αὐ χίωὴ ὑπὸ μάδων ἃ Μεάϊς ἴω 

λ Ῥετιο ἔγει ἀατί. : 
᾿Αταίρω, μι. αῥω κα’ χα, ἀἰςεάἀο»ίοἸ υοἁΡτοῇ εἰίςοτ. Ρίατο ὀρ το] (δρεῖ- 
᾿ς πιλ,ἀπῇρα οἴκοϑενγάοπιο «δ ]]. ΖΕ Ηΐπ, ἀπαίρειν δ3 τίωὐ πρεσβείαν, 
᾿ ρτοβεοϊιοῖ δά Ἰοσατίοηςπη. ἀπῆρεν εἰς δέχφοις, οἸρλος ἀὐείτ, ΡΊυτ, 

1ῃ Πυγουτσ υ ἀπῆρεν ἐκ οἴκου,τεάιῖτ ἀοτημπη. [ἀεπὶ ἐπ Ρογιοῖς, ὦ - 
παίρω εἰς τὸ πέλαγς γ ἴῃ πτᾶτε απο, Ηογούος. ἰμ ἀπαίρωσε τοὺς 
γβας δυτὸ στελαμίγίΘ- ἃ 5αἸλπγιης Τοἰθμαητ: ἀπῆρας πτιτρίσος 5 ραῖτῖα 
«οὐπλι. Ε ατὴρ. ἐπαίρειν, ὁ δεύφν Συτοδμέϊν,αὐα χωρεῖν, δέ αἰδαγώεῶι. ὃς 
ἀρυᾷ ΑτΠἸΟΡῊ ἀπαΐεόντες, μεϑης ὦ μῆνοι. 

Αἔἴπταις αδὸς,Πθοτις ογῦας, ρτιογα Ὀτοῦι, ἰδτο ΡτΙπιο Ἐρίσγαπε πή- 
ρώσις ἄπαις βί.. ἑπησίταγ σοηῖτ. ΡΙαϊο , γύμ, ἄπαις δ) αὐδρῶν, ο1- 
τοῆς ἰἰθογῖς πηάγιθας.  ἜΠΟΡΉ.. αἴπεις ἐῤῥέγων παίδων, το σοάεηι. 
Ιτεπὶ εἴστις αἤσενξθ- γόνυ, ν τ} ργοὶς σατοας, Ἡεγοάοτ. ὠπαιδα τὸ 
πϑορπαν ἐόντα αὔσεγίθ- καὶ ϑήλεθ- γόνε, πα }14 νησύατα ργοὶς Ππίςο- 
Ρτὰ Ὑγη}} ξοεπιίηάνα. ἄσταις » ΠΠδ τὶς ἀϊοίτογ ἃ Τοττα!], ΠΡτο 4. 
τοητῖγὰ Μαγςίοη. 

(Θ᾿ κ ὁ καὶ ἡ, ἰηαιἤρίσατιις, ἱπάδοθης, ΕΧς γα 1] ς. 
ἐς,ντὸς τὐχτὰ Ττοσάεςπι Πα .β, 

ἴστω μι ξω,αὐξοτο,νὶ ἡγγιιονϑτορ ἢν - ; 
Αἰσταπέομαι, οὐραι,εχὶσοντερετο, ΧοΠΟΡΒ. ἐμὲ μὴ δ υἷφ᾽ ἐνὸς ἀπαιτεῖδχ 
ο΄ διεργεσίας͵ Ἰὰ εἴξ, πῆς ἃ πεηγίης στατιἀ ΠῚ ΡΓο δοηοῆςιίς τορέτεις, 
τ᾿ ἐπαιπῶμαι σε ταὶ χρίαν ΕΧχῖρῸ 4Ὁς τε ἀφδιταπη. ἀἰπουτῶμοι τοὶ ϑέωα - 

τα, ὀχισυητατ ἃ πὶς ἀεροίτα. Ρ]ατάτοῖι, ΟαΖα ἀέ δειιεξξ ἀλλ᾽ ἐδ᾽ 
ἤΤΝΩΝ τὸ γῆρας ἰχιωδ, ης ροϊταϊληταγ σα! ἀεπὶ νῖγος αὶ Τξῆς- 

τε. 
Απαπέω, μ ἥσωνα και τοροῖςο 5 ἐχῖσο,οι πὶ ἀθοδις ἀοοι ΓΑ τορῃ. 

γεφ. πού ϑ᾽ δξξ ἀπαιἶδ με τ᾿ ἀῤγύριον. ΤιυςἰΔη.1Π ΝΙβτίηο γ λόγον ἐ- 
τ πήτοιω τ δεύρρ ἐφίξεως τατίου οαν οχίσοβαπι ργοίς ξξίοοις μὰς.1- 

᾿ ὅεηπν ἀπαιτῶ τὰ ὀφειλόμῆμα οἶδα σου, Βασιτοιτοροίζο. αποωτῶ σε τὸ 
᾿ χεήθητερεῖο ἃ τα ἀσθιζαηι » ὃς ἴῃ ραῆτιο ν ἀπαιτῦάαι αϑοᾳ' σοὺ τὸ 
χείθ' ροίτυϊοτ ἃ ἴς ἀεδίτινην. πόσου μδρ εὐπουτον μεϑοί, Δ τυ ΠῚ ἘΧῚ 

᾿ φίτυγ ἃ ποδῖς, Νάζδη. ὠπαίτεμα; δίκίω εχί σίτων ἃ πης πτα!έϊα. 
᾿ΟΒεγίοτ. «ἰεὲ ἡ ἱερωσ. οἐποκιτεῖν δέκας͵ ὉΙς. δὲ Π.1ιι. ρίξπας Ἔχρετότο. 
Ῥλυΐλη, οἱ ἐλεῖοι δίκας πῇ φόνε πτιῤ αῤγείων ἀπ ἡτονων 

᾿Ἀπαίτησις, κως", Ἔχαξειο,γεροετῖτιο. ἱ 
᾿ΑἈπειτητέογετερετεπάμπι, εβηασέταπάμση. Ὁ 

ἡ πτιτυτικὸς οὐ τορετοης, ὃς ἀσεῆς τεροτίτογοπι, Οὐ Δ᾽ 
Αἰπαντητοὶ χαριτεξ; εἴτα στατία. , δῷ Ά 

ἱζω ἀπαιτῶ γεχίρο,τερεῖο, Ηοτηςτγ Δ γΠ, 
᾿Απταιώνις οὐ ἸΠΟΓΑΪ Πάτα τη; Πογατ. Π)Α}} ΟπηΠΙ5)δ ὑ σφ ῤίον ,ΕὰΓΙρΊα. ἀ- 

᾿ παιασιον, κὶ αν , 

Ἀσεινίνμ ἐσωγὴ εἐπαιωρρόσαι, ᾿πληγίης Ὁ 5 ἱπηροηἀὁ,αττο ]]ο, ἐκ τῷ 
- Ὁ 
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αἱρῶγ Ῥοτ ρ]εοπαίπνα τι τῷ ὦ, Η ον, 5} ὁ ξώνγσν διρίνοντες δειων 
αἰπηωρειῦτο, ἀοροηᾳεδαῆς. εὑπαιωρρύ μᾷν(Θ: πολ ὶ τ γῆς » ἰξιποῖυς 
Ἰοῦσο ἐρατῖο ἃ τοῦτα, 

Αἰ σαχοντίζω͵ Δουΐοτ. 

Απαιώρησες ἡμρρεσίο,ντ τα ἀϊοαπιν ρος ἶο, Οοηλπι.Αὐἡτορ.Ρ]α 
τον ἀς Ἰπερίαπῖα. 3 

Αἰπαριξιβόω, μιαίσω οἸΔθοτον σουτοῖ αἰ ἰαυ ὰ ἔιοῖο, σχαυΐγο, [.- 
οἸλθ:ΡΙῸ ΟΧισο αὰ πογηγάπι. [το πὶ οχαξξὲ γοροηάςο,α εἰ 1ὰ- 
τὶς ποτὶς εαςηο. τὸ ἐπνκριβωμίῥον, "Προ ατία, ἀπακεριβῶ Πᾳάϊάθῃν, 
καὶ ὑξακριβῶ, ργο οοάςπι ροιιυοτοτίίος οἰδ,οχαξιξ ςοπηρομο ἃς 
ἀςουτατὲ ἀδίοϊιο : Οὕπηὶ ορς ὅς ἐχαέζὰ ἀπ ρεητία εἢϊοιο, μος 
ἡ, ἐπιχ υρίζομαι" ἀπυκριβωμῖμθ- »ἐγος Ἔχαξο ἰὴ οταῖίο, εἰαθο- 
τατη!ἴη}ὰ, νο] ἀνά ἃς ρ᾽λοὲ ὀτατίο ὄχότπατν, Ὀυχεγαῖ εηΐαι 
ΡΙαιο ἴῃ ΤΊ πη ν, ἑαὴ οὐδ, ὦ Σώκρατες, πο)λά πονιῶν εἰπόντων «δὲ 
ϑτῶν ἡ ἡ πῇ παντὸς γγυέσιως, με διωωατοὶ γιγνώμιϑει πάντη πιίγσως αἱ 
«ὧν αὐκδν αὐτοῖς ὁμολογευΐῥοις “, ἀπρηκριβωμίμοις λοις Ἀποδοίιῶ αν 

μὴ ϑαυμρίσῃς. Οὐα τς Οἴςοτο ἐς Οταςο ςοπυοίετ Π|5. (ς 6 
ἴθ οτί. Οὐοςίτοα 4 ξοττὸ ἐς ἀςογαμη παΐατα οττύσις πηιη δὲ 
ἀπἤξεςῦτος, πιίηϊις ᾿ά αιοὰ Βαδοιηις » απίπγο ςουίς ἀυϊπγεζονς 
τοτὰ ἀἰ]ις!ἀὲ δι ῥ᾽ απὲ ογδτίο Ἴχογηάτα δὶ ςοηϊεοι, ἃς οχ δηγηὶ 
Ρᾶτῖς (οςυπι ρία σοη(ξητίατ: παι ὰ ἰλυὲ οτῖτ αγίγω τη, 

Αἰπαχτίον, οιτα μενα πὶ οἰξινεῖ αθἀυςεηάιτη. 
Αὔακτος,ε, ὁ, ΔὈ]Αταν. ᾿ 
Αἰπάκτου, αἰ πτάγαγι,κόμισον αὐ βοτ: αὐ ἀπακτέω, 5ΟΡῊ «δα ἃ δ᾽ ὅδη δέει 

χκὶ δῶμ᾽ ἀπάκτου,1.  παγι εἰς τὸ ὁ μα «ἀογηῈΠΊ ασάως. 
Απάλωςρς,ν, δ κὶ κα, Ἰπεχοι οἰτάτας,, Βα ἴα ἐρ μ ιροἱτ, Οἴςετο ἴῃ Ο- 

τάτοτς », ἴτάηις ἡ} ἴς ΘΟτ ΠῚ ΠΊΟτας αιιος εἰσ αλαίςοις Οι ἀεὶ νο 
Τλυτ, [4] 15 ποτιιπι ἡ] ντἄστατ ογαγῖο 40: ποθὴ οἰκο παπηδ- 
τίς [ξητεητῖας. Ραυ]ὸ ρος. 5ἀ πιαφηᾶπὶ ἐχεγοί τατος ΠῚ τος 81- 
δἰτατ, δίς. σα ρογίας γοιὸ ἀΐχογατ,ν τ οηΐπὶ ατ ίοτας ἢςς ἡγυϊτὸ (ς 
Τοὺς σἰλάϊατοτες ν᾽ ἀςπλι» ἢΙ ἈΠ] ηες ἔισοτε σἀυτὰ, πος Ροῖςηάο 
ψοΠεπηοητοτ, ἴπ 400 Π01 πιοῖας Εἰς Πασσας ρα! αἰζταπι αιιαυ- 
ἄατη,ὅζς. οςαῖ Τρίτον Οίςοτο ἐπαλαίςρεις , 411 ρα! αἰγαπι πο πὶ 
πιαθεητ πος ὀχεγοιτατίοηςπ1,,.ἱποχογοίτος, γι Ἰὼ Τ υΐξ] ἀιχίτνε] 
τησχογοίτατος,ντ ἀξ δοηςξῃ, 

Απάλαλκε,Σποκώλυς, ΕΟ πὴ, Ο ἀν. 
Απάλαμνος «ὃ κα ἡ, Ἰηἀετῖα ζατεπς,γογιπι ἱπρ ογίτας, Ρἤγπηας, 'πι- 

ΕΠ Ις, ας ἀε θη ς, ὁ μη δέω οἰ μῆν(Θ- ποιλα μιύστ ῶι, ἴ. τεχνάσειῶγ, Εἰς, 
. Ποα. ἀπάλαμνον περ ὅμκως 59) ἔργον ἐγείρει,1. 1 Γτε ΠῚ. 

Αἰπείλα μος εἰ πο αξξαθ11ις, Ν ἼΓΡῚ]. κἡ ανεκ πάλε; Θ- κα ἐμύόχανίθν, Ἰηρε- 
τ Ὀ1]1ς νϑς σι Π0}12 ἀτῖς οὈΠΠΙ ροτεῖϊ. Ρίπάλγας ἑῃ ΟἹΥ ΠΊρ. ἔχ ει 
3 ἀπάλαμον βίαν τον ἐμπεδόμοχϑον. [ὨτοΓρτ. δεινὸν, καὶ ποὺς ὃν ἐκ ἔςτε 
αἴδαμυϑ ἡσειῶχ, κὶ «δεὶ ὃ ἐδεὶς διυΐύαται ἀυτ τ᾽ χεῖρα ἐπαγαγεῖν βυέ- 
ϑέιαν. πγαϊὸ Κιεοηϊςοίις Εαησίταν 1πιθ εἸ]ι γιτα {Π|4,Ἐχροίαΐς. 

Απταλαομαι μ ἡ σοί, ἀςοττοινάρου- 
Απαλαςἥσαστι Η εἰν οἷν. κετλιάστισα: Δ ἐπολας ἐῶ Πσηΐ βοδηῖς ἱπμῖ- 
δηοτ δὲ ἴλας ἃ πὸ ρατὶ οἰλΠΊο. , 

Απαλγίω, μυήνω κὐ νκα, ἀςᾷοϊςο, Οὐἱά τε ἀό] τς ταύομαι ἀλγεῖν, 
Αςραίατοϊθυ στα. ἀπαλγ ἕξαιτες τοὶ δια, ἀεροησυτες τεΐωπι ρτὶς 
ΘΔτΑΓΙΠΊ ἀο]οτγει,ρια Τ᾽ μιον ἀἰά. 5 ἀ πηιτὰΓ οτία πη ῥτῸ ἀςίρε- 
τατε,ηἰ πη ἀείροπάετς ὅς ἔρεπι ἀδιΐοοις, ἀπογνώσκειν. ΡΟΪν. 
οἱ ἢ ἀκαρναγες στιωυϑαν ὁ μῆνοι τίω Δ ἀτωκων ἔφοδον ὅ3ὴ σφαξ,, τὰ υἱὲ 
ἀπαλγριῶτες ταῖς ἐλπήσι, τεὶ 3. κὶ ϑυμομο χοιῶτες ὅ31 τινα πρδαςασιν κα 
πἰώταυσαν. ᾿ς πὶ ΔΙῚ, ἀπτοιγεῶ τας 3 αὐξῶν ᾧπὸ πῷ πολιοῦ ῥίγεις ἐ- 
πεῤῥώννυεν. 

ἈΝΤ ὀβρδβα ϑΒεηὸ δι Ῥτορυ δι φαοᾷ ὃς ἐπτελέγω ἀϊούτατ,ἵ. 
αὐτι τοί ἤομτη ΘΟρΡἢοςΪ χα, μεῖς ἐδὲν ϑιένοιδν «ερὲ ταῦτ᾽ ἀποιλεξαῶχ σοὰ 
χωξὲς αἴαξ, ἃ: «παλεξῆσαι, Ἰάεηι αιιοά κωλύσαι. δι ἀπαλέξᾳϑι Ης - 
(γεἢ. ἀπορυλάξαϑτ. 

Απαλείφω μφως φα ἀὀϊΐηςο, ἄοϊςο, ἱπάιϊιτο ἃς ΟὈΠ]Πτδγο. ΡΗο 

ΟΥἹ. δίκη δ᾽ ὠπείλ ει νον ἀβουνων, ΠΕ τ ντηἀξέαπι οὐ τογα. ν πᾶς 
ἀπαληλιμρῆβον ἔγκλημα, δια γεγρα μύϑμη δίκη, κα αὐηρηυῆεν δίωξις τ εἶξιε- 

συΐϑεν, ἢ κατεξυσυῦμον ἔγελυμαν ἸῃτοΥΠτα Ἰἰς ὃς ἱπάιξζα,, Οδ]τοίατα 
1ητοητίο, εἰ Ἰαά τίυπι οὐ ζογατὰ πη 8( εἰγου πηι ξξι πη. 

Ἀσαλεξήσειν. βου δέσει, Π εἴν ἢ. ΕΟ τ οῖ. ἀπαλεξίς εἰ χακότητος, ἰὰ αἴξ, 
᾿ϑεταδιτ, 
Απαλεξίκακος ἱπητης ἀ ἰςα 1115, φϑεραΐπευτος.. 

Αἰπαλέξω ργορο ΠΟ» Γερο ]ο, τα πη, ἀ  ΧΊ]Π ΠΟΥ. ἀπαλέξομαι Ῥτο ὀοάςπ,, 
Αὐαλδλυμαϊ νἀ ξαῖτο, εἰἤτο, ει στο Β5: 
Απαλέω περ] ΠΌΡΕ; γπεορ. ρτὸ ἀπαμιλέω. Ὁ 
Απαληϑεύω, πάδηϊο νοτὰπινν ἐγ ἀϊςοιαρυά δυϊά. ᾧ 3 χρόνω ὄξερον ἐ- 

φωρᾷϑυ τὰ παῦτα ἐκχαὶύτηοντι κὶ ἀπαληϑεύονη νυϊ δῖ, Ἔχβου τῶ 

ἀλήϑιειαν ἐκῷφαίνογτι αι ΠῚ ἀἰχ  ἴει ἀτοληϑεύειν ἐδ ξειαῃ πὶ λη- 
ϑὲς Ἰξδείσκειν. ᾿ Ν 

Αἰπταλήδεται ὕτό πλανᾶται οτγατ, ΗΠ ο ἀπ ίξυτο Ἡδετς αὐτὸς ἐν εἶπα - 

λήσεται αλλ χώρρυ ἀἸόρις ἐὼν, Ρτ0 ἥλανάται ἀλλαχοῦ, ἃ νεῖθο ὁ 

Απαλϑέ» ἐγ. ϑεραπεύὼ, : κ᾿ 
Αἰταλῖδξ,ν ἐνοσδας τεηε!ὺς Ὀϊορ  Ἰιλεγῖ. Ὁ." - 
Αἰ ἰοῦ, τὸν. ξεταγα, τεῆς ἄς ρογόυϊυς ως ροτο δ] ας, ρογοιξ ὥς1- 

οὰς δὲ πε εης ἀρᾶς Νάττοη. τὸ θύμα, δὺ φαμεν, ἀρ Ἡ εἰ (Β. ἃς 
νλὐδ ρυτο πιαίὲ ἐσγῖδ᾽ οὐ πὶ τούαὶ ΤΡῚ τισι ΕἹῸ φητηη Ὁ ἀπαλός, 

Απτανγὴ, εν, 18 εγατῖο, ἐπτρλαξε ,ἀσυϊτατίο, Οἱσς, τε πταςτηοτς; 
4. 1] 



ῷ 

εϑϑ, - ἊΝ 

πλῖοτατίο (ας, Οχ τς γορα]ατῖο,, ἀἰγοπηρεῖο 9 ἀδείας. οπι. 
ὦ τῷ τοὺς ἡ κοῖς πολέμου πέρας ἐσ ἀπολλαγην ἰὰ «ἰδ, οχίτιις, Οἱςο- 
το, ὠταλλαγῆὴ τὶ ἀμφισβητήσεως, ἀφο φοπτγοιιογί δ οὔς Ὁλποη 

τά ςοης 1} Απτι τ αὶ ἀπαλλαγή τὰ β(,οδίτας.Χ ἘΠΟΡ᾿, ἀπαλλα- 
γη ἦν κακών,πχαϊοτιαιτι βιρο θοτατιο, ΠΟ στ. ὠπαλλαγὴ ἀγοΐλων ἐς 

᾿οἴύετον Τ ΠΟΥ ἀϊά. ἀιγαπιρτὶ ἔπητ. τ ἀπαλλαγήνρτο πιοττς δζίητες- 
τατα Τ εορἢτ. ἀε οἷσιτ4»Κ αἱ πίω) ἀπογλαγίμ ῥαδίως κὶ ϑώηῖον ποιεῖς 

ζατα πότιον σὸϑὲν, ἔις [1 πὶ ὃς ςεἸεγε πὰ αῆττ Ἰητογίτα αι. Ετ ἐς 62- 
ἄσεπι ἴδτο ποπο,μζ' ταύτο κόπασιν ἐν τῷ ὄλμῶ,, ἡ ἔπηπώηοντες ἐφ᾽ 
ὕδωρ πίνα σιν γῶςε τευχεῖ ἂν τὺ ἐλαφραὺ γγυέῶϑι ἀπαλιαγίω. Ἀριὰ Ἀϊο- 

πγΐ: Πα Ἰσατηα!ῖ, λιδ. 7. ἀπαλλαγίμὴ ποιεῖν, οἷς ἀοπηί σταιο δὲ ίο- 
Ἰυπι, ν ετεγο. 

Αἰπαλλὰγ ἕω αι, Ἰδοτταῖς τι σοηίεηιι!. ν᾽ ἐς ἀποιλλαί τομαὶ 
᾿Αἰπαλλακτικὸς, οὐ ̓ θοταπάϊ ν᾽ πὶ μαδεης, ]ατατῖς. (γιοίς, 1.3.ςΡ.85. 
Π ρροροῖ; ἀπαλλακτικὸντοΥ τ ητὰς. [ἰοταπς. τὸ ἀπαλλακτικὸν νΘοατ 
τ Ρ]η,ἀδ!οΙατοτίαπι. 
ἱἈπαλλαάξιν!ο Π1π}- ; 
Αἰ χα λαξείω Πθετατί συρίουνοῖο ἀ{ςεάοτο, ἄς τ ασὶ ουρ:ο: σα. Οο- 

πιῖλυο, ὠποιλλάξείοντες πὰ μηδικου πολεμοῦ, ςάιςο δεἰΐο ἀοξαησὶ 
Γ ξαρίπήϊες, Τ᾽ δυςγάϊα τή εἴ, ὠποιλλακτικώς ἐ χοντες» τουτέςι ὅηϑὺυ- 
“τυ τες ἀπαλναγίώῳ ἀπαλλαξείω σε πἰ πενίας. 

Αποανιαξέῳ, μ ἡσω,π.ηκο ἁαπιαηάο το ποι θο. 
Ασώλαξις ως, ὁ, δτάτιο, ἀπαλλαγἥ. 

Δτρλαήλῶς, Ηειγοδιο εἰς ἀπαντλαν », Βαυγίτε ἴεν Παυτίαπάο ἀ6- 
ππότο. δία 

Απανικ τεινγ ν ἀσυλτο, δ σαοά δά νασιατιοης 1 Γξ ΠΪΓαΓ,, (δήδετε 
᾿ ἃς πιοί]τας ΘΗ οἱ, ντ αηηοτας Θδίςη, (οπιπΠὶ εἰς τὸ Ὡερῤῥητικόγ. 
Ἀπολναἥομη ἀϊίςςἀο,ἀ4ε πη γοργοβοϊζογ,ίο!ο, ἀιστεάοτ ἀςοῇ- 

ἴο. Χεποόρβοη Ρα.8, ἔτο, ἔγωγε ὦ παῖδες ἐδὲ σῦτο πώποτε ἐπεί- 
ὧδ, ὡς ἡ ψυχὴ ἕως μν αὐ ἐν θνητῇ σώματι ἢ ζη ὅταν 3 τούτου ἀπτίλλα- 

γῇ τέϑνηκεν, ψιοοῖ ον» ΜΙΒῚ φυϊάσηι παρ αιαπὶ Ρογ μα ἀοτὶ ρότατ, 
αὐϊπαος, ἄντ ἴῃ ςοτροτγίθι5 εἴδης πλουτα!θις,, νίποτε : ΠῚ 

τ ΟΧΆΙΪοηε εχ Πδνεπηοτί μας [ἰδ τ. ἀς δεηςέξ. Αὐηζοιε].2, ΟΕ ςοη. 
αἰ παλλ αἰ ἡ εδν ἐκ ὁ χαρας οχττγα τεσίοηςπι Π σίατα. ΑΥΠτορλῃ.ἐ- 
παλλαίηῆομει ὑπό σου. ΦΠΟΡἘ. ἐκεένε αἰ πουλλαγλύτες 5 αὐ 110 ἀϊσιτεία, 
Ἰάεπι,παύτα ἐποίει ὥς. ε ἀποιλλαγία αι πὸ αὐχιδήμου, ντ αὖ Ατοδιά4- 
πιὸ ἀιπηίττογοῖμν ὃς ΑὈἶτε ᾿ δογοτατν Οχριταν στα πῃ αὐτί ργῸ 
ἀνηνίττο. [ἀδηι Πατί πὶ Ρο Υδ, ὁ 2 αὐχίδημος ἐκ ἀπηλλπετο, πο ἀ1- 
πιϊἕτεσαν, ἰά οἵδ ἐρκ ἀφίοι, Τ Ἀπ οΥ 414. ἀπήλλακται τάδε συμφορών» 
Ἰιαῖς ἔχης αὉ Ἰηοοπηπιοάο οχςπηρῖα. εἰπαλλαγίώ αἱ τ ἀβελτηρίας, 
Ἄἴξισοτς ἀςπιςοτίαπι,Ρ]ατάτο ἴῃ ΡΌδ]1ς. ἀπαλλαγεῖσει “ἡ ἱεξρυρ- 

τ ίας ἰολατα [ἀσοτάοτί ο:ΡΊ αξατοῖν, 1 ἸΝ ΠῚ 8, αἰ πτιλλα γί αἱ πὰ ἵρκου» 
, ἀφξαιησί τυτεϊαταιάο, Βα. 1π ἐρ προσ, Ασἴορ απ. ἀπαλλάχθυ- 
τ ας ἐμοδ, ας εάπτς ἃ τε. Απαλλα εχ, διαρερειν Δι τοττς, ἀϊ- 
τϊατο, ἀϊαοτίαπη εἴς. Ἡ ἐγοάοτ. ϑεων ὃ πολλὸν εἰσνχλλαγ μᾶύοι, Πα] τ! ἃ 

τ γραφικῆς, καὶ πὶ ῥητορικῆς ἀφεςηκέναι. Βα 4, λά Γιιάοαῖς. ἔτατ, ὠπνλ- 
λαγυῆθον τῆς προρτο ρον φιλολόγίας ὅητή δευμα , ἸΠ ττατμ πὴ νῖτας Ό- 

“ἢ Ἰιοτγεὴς ἃ ραΠὮιπῸ [τεγαγιι πὶ {τά ϊο.Π[Οοτατ. ἀπτιλλ πῆς ἐκ “ ὅπ-- 
ος ἱαλειών, ΕΧ Δα πα ἢ τατιοπιθιις ἀϊρἑῥάλς. ἀπονν ἀήομαι π ἀὐδίας, 
οἰ ςοἄο ἃ σοπτουτιοὴς οὐϊοί. ὠπαλλαγεὶς ἡ αῤχὴς,, πιοσυζτατα 
τς ΒΟ Εἰπέϊαβ. ἀπειλή ομφι! Σστό σου, ἀιίςε4ο ἃ τε. ἐαγλαγεὶς, ἀϊτ 
» χα Τς ν ἀιοςάεης,. Ρ]ατ. ἴπ ΑΡΟΪ ἀπαλλαγεὶς πουτωνὶ τἴκ᾽ φασκόν- 

σῶν δίκαςων, ΟἹςοτ. Τ αἴξα!, ιτη 4 1ϊ5 αὶ [Ε Πα ΔἸ οιμπι ΠμΠυοτῸ 
δια ότι νοϊαηε ἀτίςείζετ!ς. ἀπουλλαγησαν δουλείας, οτατὶ ἔα ητ (δτ- 
ααἰταξο» Πος, πελδυἴστες αἰσχοώς «ἀπηλλάγησαν 5) τυτρο αι Ἔχίταπι μά- 
᾿Ῥυδταητ, απαλλά ἢ εχ τὰ χρέοις αος ΔΙΙΘ ρα πῇ. ἀνοίμ γε, ἀρμά Α 
τ οτοίςην 2. Εσουοιι. Ογεάίτοσ εἰῖῆι 40] {πππὶ τ οἰ Ρ τ» Ἰοῖ-- 
τις απαλλάτεϑι κὶ διαλύεῶι, ι οὐ [,ἀτπὲ αἰοίοἑοι ἃς ἀπαίτει ἀἸοῖ-- 

τ τατοᾶς ἀραεὶ ΒΊΑτ. 2: ἐς ΘρΡαΒ]. λόγου ἀκνηλλ άχϑαιν ἀϊρατατίοπε 
τ ΡετπβιρέξιηΣ ΕΠ Ἐ ἀπαλλ ἀτῆεϑς εἰς τίω) παπρίδα,, τὰ ρατγίαπι ἰα τεοῖ- 

Π ΡοΓο, ἀπαλλαχϑίμνὦ σῷ σώμστος ψυχὴ ἀ!οιτατ κὶ ΡΊατοης - τὰ οἴ, ἃ 
᾿φότροτε εἴϊε (Ἐράγατα. αἰ παλὴ αἱ εχ ἐνιποδιὼν, αι ξοϊοτς, ΡΊλτο ορὶ- 
το α ἰβρείπηα,, ἐμοὶ κὶ σοὶ δίων κὶ τὼ διίωγίθ-, ἐμποφωὼν ἀπανλα χϑήπω 

ἢ. τῇ αϑεὶ αὐτὰ πογλάκες διαφέρεδλ,14 εἴξ; ἃ ποδ!ς ἱοη [τορίίαυς τος 
τ ἀπε ρτοσα! 4ποηῖαπι ἀπ ςογάϊαΣ ΠΟΘ 5 σαυίατι ργωθοητ , νΌ] ἕ- 

νέχᾳ [αι ἀ!οηάιιπι. ΑἸΙ]αΔη 40 ΠΘρτΟΙ » Ἔχ ΠΊοΥ . οχρ] σου, ἀα- 
βιηροτ., ΑἸϊφυρηάο ργοὸ ἀδοςάο, δὲ νίτὰ ἔίηροτ, ΑἸ Δη 40 ρτο 
Δ Πογγεῦ ἃς αοίζίπςο, Πρηϊῆςας ετίαπλ ἀπαλλτίῆομαι ἀταογίις 
ἔμπι. Ηογοάοσιις ϑεών 2). πολλον ἀσυηλλαγ νῆσοι, ἃ 4115. ΣῊ τα πὶ ἀἰ- 
ἄζλητες. ἐν ἡ ΡΡΥΜῈ ΒΥ ΔΝ ἘΣ ΑΔ, εὐ 

ΑἈἰπαλκίῆω κι ξω α΄. χανάϊίςςάο, ῬΙατο χιἀς Ἀερυδ], ἐζέρμοι ἐποννά- 
τς ξομίν. ΑἸϊαυιαπάο ΠΡ εγο ρεγ δοςςρτι δείομαπι, αἰφ, εξ, ἀφίημι τὸ 

χεθ., νε]θετγο ἀϊπγιτιόαυς ογεάίτογοπι., πος οἵϊ, ἃ πῆς [π- 
τηομοο, )εη) ἔῃ εη. Ὡρὸς Αἰπείτοίρ. δ μὴ) τρόπον τῦτον εἰπσηλλαξε «ἄν 

ὡς χρήςαρ; ἀπαλλάπα σε αἴ δειγων, ἴθ οτο το ίθῃ αθίοίιο το σταυΐθιις 
ΠὙ σας, ΠΟογάτ. Ὁ οίτιγ ὃς ἀρ σα η 46 ΠῚ » ἐποιλλα τω σε αἰξὲ τούτε" 
εἰσταλλ οἱ ἥω “ νόσου ἰςιο πηοτθο. Ετ ̓ἴδογο ἀςσουἀτοτοπη, 4189 4 οἵ 
Ρίαςο,, δὲ πηι ἜτΘ σουγα πη ρο ο πη η. Τ᾽ Τιμοκρία, ἀέγαλλναι- 
τξαι ἢ. γραψοί μου. ἘπΊΙΒοτο ἡ 18 εἴτ, ηχαημππηῖττο, δ ετταῖς ἀθη9. 

π᾿ ἵξοηι (πο. Αἰ ΟΡ λῃ οἰσταλλάξειν σε ἡ ὁφϑειλμίαξν Τρογατιτῃ ἴσ- 
τ ἃ ςαοίτατο, ΑἸ γπάο αὔιγε ταθςο,, ἃ πλς ἠἠπιίττο:Ῥ] κατ. 
αἰαὶ άξας «δὺ ϑεραπευτῆρας, αὐ τς καὶ ἰς (μη φὰς οἰΐοητος ὃς, φοηλὶς 

εὐθεῖς ἀπζπητες, Γαοίαηυς, ΡτῸ ΔΌΠοττοο ὅς αφεςηκα, ἀπηλλίχϑα ἢ 

ΑἸ ΝᾺ 
τατιπΊ. Αὐτοῦ Σ᾿ ΟΕ οοηοηιὶ ὅβημελητζω ἀπαλλάξαι αὐ ἀξίου, 
ἃ {8 ρτοσιτατογεπι ἀπιοσεγε ροϊϊα]αθδητ. ἀπαλλάξαι ὦ ὠγωνθ-, 
14 εἰν, ἀεξιησὶ ὃς ἤοιτο. ἀκταλιάπω τὰ ἐλϑεῖν, νἴτο ἣς ψθηίδι. 
ὙΜιιογ 1. ἐπαλλάξα πὸ καϑηκοντος,, ἀξβιησὶ οἴποίο. ἀχολιωών βα- ἢ 
γαύσων εἰστανλεί ἥ εἰν «ἀὐ πολίτας γ ΟἿ165 αἰ Αι ΓΙ οἰ {ΠΠΠ|0Ἔγα! σὰς τοτ 
φχοα οτος ΡΙυταγοθας ἴῃ δοίοης,, ΕΘΓΙΡΙ ἃ ξτςολίω “Ἶ σῶν ἐποίλ-: 
λαξον χειρῶν, ορἐτοἸΔΠ1 ταῖς ΠΠπὶς πληθ1}5 ἀπηῖττας, τὰ οἰ ἀϊαλῖτα' 
τὰς, ὠσταλλ οἱ ἢ εἰν σε πονηρῶς ἐν πῇ δουλεία ποιεῖ 4 εἰζ., ἔειτ νείογαΐτ 
ταῖς εθι πχοίοἴξιοτ ἀςοίάατ. ἀπήλλαξε καὶ πονηρῶς, μδιϊά Ἰησοπιπηοάὲοος 
Τετὰ φοίηε. ΑἸιυδηάο τητογίηγο, το 10. 1ὰ εἴζ, οςςτἀρ.ἹἽ Βεο- 
Ῥ ιγαίτι Ἂς ̓ντοτίλ ἰῃ 9. ἀ(ς ταάίσιδιις ὀχί τα! ας Ιοσυσῃς » αἱ οὐδο 
αἰδῳχοήμα ἀς-πάνιπεσαι (δ φῳερσενεγηφυΐωοις. δὲ Ὁ: 46 πὶ Ρίο τητο- 

«0, ἕτερον γέρ τι ῥέζιον ἐξ) ὃ κα) ἐφήμερον ἀσσανι ἀῆει. ὃς ργο σοῖς, 

ἀςίεοιοχιπηο; οππο Π γου), πδεὶ αἴρω. χ᾽ τίν) χώραν ἔσωσε τῷ πηλή, Ὁ 
τίω δὲ ὑπσαῤχοόσαν αἰ ΐω ἀπηγκαξε. Ὀἰοίςοτι ἰδ το ρείπηο 9 ον 
2.45.υκεφαλαλγίεις ταᾷ χρονίοις ᾿ἀπεαὐλα ει, νοῖεῖας σλρὶτὶς ἀοϊοιες - 

ἢ τ. Ρ]υταγομας ἴῃ (Δ 1}10ν τί αἰοι υυϑΐων εἰ αλλάξαι πὸ αὐἰδιοὺς βν - 
χοόμν Θ-, νοΐεξης γιτὶ ἀξάεοιις οὈίοωγατε » γοίβης νιγὶ ἰουατρ οτος 
τατα πη τς Πιἰαϊπς ἜΧτα τ. ἀπάλλαχε τίαλ γί, ταγί δεῖς τΟγΓΆ ἢ), Ὲ, 
Ἀεριοαρῖτε 14. ΑἸΙ]υαηάο ρτὸ πηογίοῦ., τ ΠῚ ἀκίσηςοσ, ῦε- 
τοι ἐἴσιιῖ αἰκναλλάήομω. ΣΧ ΠΟΡΉ. αἰσχεῶς τέ χὰ καλῶς ἀφο ἀλλείξῳ, 
ταγρίτον ὃς πτα!ὰ Ἰηςοερτο αοίτε. ἐπι βοη. κάλλιον 3. ἀσαΐτες χεῖτος 
ξρν ἡμὴ ἀπυλναΐχασι, ρτΟ ΕΕΤῸΣ αγμῆμοι εἰσὶ νὰ οἴτ, “μη Βοτι: οαχτ 

Ὧδς ἀοτοτιις Ποθὶς θην ἀείαπέξι » 14 εἰξ, πχαίοτς ἱπςοπηπιοάο 
Δἰδοξει, τς Ἰατίηϊ Ἰυτοτάαπη νοςςπὶ ἀἰοοἀαπά! νίπγραητ. Οἱ σοτιαάς 
Ατείσαπι. 51 ροίϊα πὶ ἀϊΠοείοτο ἣς οαμὰ ορτίπηα 1 δθπατα ρε- 
τοατ. μεταφορικῶς. ἢ ροῖιιπι ςοηίξαιῃ : ἢ μιῆς οχίτία πὶ τος Βᾶτ 
θεῖς ροτοιὶ Τοτιίη ΡΠουπν. Μοάο στ πος σοηῇ]ο ροηὶς ἀϊίςε- 
ἀϊ. απταλλοίηηω αἴις-α εἰς ταὶ δίκας, ἴῃ Ἰυάιοῖο νἱέϊοσομδάο, ἐσαχ-ο 
κώδω κακῶς Θρροηίτιιν τῷ 47 φρῴηω » ἀρὰ ΑὙἸΠ Ι ἀφ). ΑἸσχεῶς κη΄ 
κακῶς αἰκνα)λ ἀῆειν, Χ ΘΠΟΡΒ.Ρ οἰ ν. κακῶς ἀκσηήλλατῖς 4“ ϑηππηδείαν 
ἀσανεὶ καὶ πῷ σώμαπος ἀϑεραπευσία ἴα μ4}}ς θα ὃς πιαοίο τη σοητγαχθς τὸ 
ταῦ τοτα τὶ ποςς τι πὶ ᾿ῃσρτανδὲ σοΥρογῖς πορ]εέῖο εὐϊτα. Τῆι 

Ἵνα! 4 αἰπτανν ἀπῆω ἐῶον, το] τς αΠὸ πτς μα εο . ὃς πηεσυπα ἀρ τις 
ξιει] ας. Ατηοτς!  ΡΕΟ]Θητ  οἑγοης 3.Διὰ τί μρέλλον. διυΐανταξο 
σπεῖν εἰς μέϑίω οἱ ἐγ υίμνας οἱ “0 γεγυμχασμέγνων,"ὦ ῥᾷον. οἰαταλλαί ἤεσι, 
Εις τας οδτίογατε Πεγαύτυτ ὃς (]αηταγ. Αἰπαλλαπειν οτίαι ο 
προς ροιῖτατ, αὐτὸ παν ἤςῶς μος εἰὰ, ἀφ ἔπη σὶ δι [ποτα Αρὴς 
τἰοπῚι5» ἐμαραύρησε σ᾽ ἀυττ κ᾿; Θυκυϑίδης ὁ μαϑυητὴς » ὅτι ᾧ αὐ σύμ 
βολίδ' γἤνοιτο, ἄριςα ἐνεῖ γί: ἀπήλλνατῆεν εἰς παὶ δύκας , εχ τιϊ τῶ, ο-- 

Ῥείπγαιη σΟητγοιο ἤαταπῃ τοξεγοσατ. ΡΪδτ. στὸ [δοιιηάο. ἀξ 
ἈΘΡΟΒΙ. Κι αὐ πείϑοντες αὐεδὺ, ἀζήμιοι ὠπαλλάξομν, ἤπιε πόχα ἀεβιη ἢ 
σειν, τ ντ ἀἰχῖς Π, αΐῈ5 » Π)ΘΕιη ἐγ πτουθ!ς5 σοτροτα, (τίς 

εἴἴε ςαρεγε : ἔς Ατιΐξοτ.ΐη Ῥγοθ]ειπατ. δε ςξξ. ς. διαὶ τί πὰ σύρε 
στὰ “ἶϑ σωμφίτων καίμνει τε πο) οἴκις χφὶ ἀποαρλάτῇ εἰ ἐϑογ. ὃς ἰη ἔτὰ, Κα’ - 
νει μρ οι πονλαίκες διεὶ σῦτοι" ῥᾷον “ποῦν. αι, ὅτι σαν κοινωνεῖ 
τὸ σώμφ᾿ εἰς πλείω γὸ διαγεμό μῆνον πὸ πεῖς γίνεται ἰδδενέςερον:, ὥς ᾿ 
δυαποιλακτότερον « ἔΔο. {15 ποιὸ απ άοϊοις ἀοξιησυηταν. ΑἹ 
παλλαίξαιγὰφανίσαι καὶ φυγαδεῦσαι ( ὃς ἀρυά Ποπιοβεῦ. εἰπανλσξας 
ΡΤῸ πεῖσάς ὅσος ἰωῦ αἹ ) [ΠΛ τα Θτιἃ ΠῚ ΡΓΟ μετεικινήσαι Ὀτοιτότη; ἢ 
εἰφταγλαιἥειν «ῥυεῶχ,, Σποπέμπειν, λυπφοιω ἐχδυϑερφειῦ, (νι ἀαταλαιος ἷ 
λάπεδχ,, ἐλδυδερρδῶι κα «πέρ χεῶς ) διατρίβειν, διεΐγειν , καὶ δια- ῇ 

γεῦσαι. ων ονῶν α , Βμ 
Αἰφραλλυτὸ ςγ δ ΟΧΊ ΠῚ 115.) ἰρ!οπάάι5. Αἰπταλλητὸν ϑάυμαςὺν. «ταρηλλας- ἢ μι 
τον γαῆμον ΕΗ εἰν ἢ.. εὐ δε το ὑκυϑῳ 
Αἴπαλλον, τὸ, μόνον. Ατί τος. 11 0.9. ΑΔ ΠῚ. οἰ πταλλον τύπον μεσεῖ, 
Απαλλοτροίωσις, εως "ἡ αθα] Το πατιο, 4] ΠΙΘπάτίο. ᾿ 
Απανλοτρίόω, μι τω ἈΠ] η0.οἰστηνλοτρίωται ΟΧΡΙ οἰ τισαρίται, Εςο]εἤάτι 

{πο ἰπσαλλιοφριώσει σε 10 ἰδίων σου, ἃ ΡῬΓοριῖς τε δρα!οπαίσῖτ. [-ὸ 

τΕ ΠῚ εἰσσαλλοτρκόω , ἃ πάταγα ΡΕΙ]ο ᾿. ἐ αια τποιςο; ἱπιεπατο,τεν 
πιοιβο. ΠΝ ἀρ ΔἷΣ ᾿ 

Αιἰσϑαλοάω,ὠ, τε ρετίτιτ ρτο ἀλοώ τογο ἴτεπη, ρΡΓῸ ςοητοτο,ςοηΐτπσο 
Αἰπήλοημί-. σἱ τίθο ἀριιᾷ Θομηοιϊμςη. ἀϊοίταν ἔτ πσηταπν εχ ἀ- 
τοῦ σοῃπςξίατη ροϊϊαυὰην τγιτα πη ξαϊτ, ΠΟ ΣΣ 

Αἰπάλοῖξαι ὁμόσαι δ ράτταν, ΕΠ εἰγτοῖι. 
Αἰςαλοιφὴ ἥς οἱ, ἴτατα, πος 

Απσαλον, αι ςὶᾳ οἰ τίο ἃ ρα! αἴταγοιτὸ ἐδ πσαλαίφν ὐοχή, . - 
Αἰπαλὸς͵ οὐ ὁ οτρηρτοτ βοῦς, Πααϊάαο,, ἔτι σ ]ῖς, ράγαμις,, ἀοἰ ἴσατεις 

τ. πη ρ]]Πς » τρυφερός γοίασαλὸν γελείστι, τα τον τιέοτς. Ἠοπιεῖ.Ο 
. ἀγα ξ,ντγαηας Ρυΐμγα δῖφα). οσαλὸν πγρύμα, πηΟ Εἰς αι τας τη. 
. Ῥισρατηπι. δ ιάςι., τὸ εδεὶ ἀπαάλκοις. ἃ «αλὲς εἶνίδ:, νἱη1ην το] ]ς, 
. πισαϊη} ντπαπῃ, ἱοίςοτιά. ἰδτο γαιηζο  σαρίτς, ἀς Οἵ Πγ0 εἰ νοιλὸς 

το Γαξτος, ρα ΠλΣ ΘῈ ΠΕ15. αιοὰ Ἰαλξῖς, οἷεο ἃς (αἰ ςσοῃάϊτοτι: Ατποπ δι! 

Ὡρρτο τοιτῖο πῆρα 9. τοῖς ἔλλυσι κα εἴποι πὶς αὗτος ἰποακὸ ςγ αῤτυ μῖυ Θ: 
γαλάκτι ὀχίγῳ πὶ βλαίω,κ) αἷλσὶν αὐγκετοῖς. ἀρρο  ]ἀτιιγ. ςτίμιη χρισσσατο 
δυκιίδ-, ϑ.ς. [υ᾽ δ . ὡπαλώτερα ζη μην πιο! Πἰαἴςα πὶ [δγοηςηξῆν 

Αἰ ταλοὶ ϑεριμολασίαις ν αἱ ζρφὶ μελιϑεικευνίαμς τ ἀϊξζαῃι ἴῃ ἐος φαΐ ]αχα : 

στο! ττῖς ἀΙ ιν ητ ν κὶ ἀδὲ 10 ὑπὸ πρυφῆς κἡ ἀβρῥότητος δεωβῥεάντων, 
ἘῈ εἰασαλων, ὀγύχων, ἃ τοηογ ς γηρι Γ}15: Οἴσογο Ἐρ το], Πρ το 
ΓΟ. ) " ἢ νὼ ᾿ 

Αασαηῥσάρκος, αὶ γο ]Π εἰ σατῆς; Οαϊςπ: 1..,Δ4 Οἴδης. 
Ασαλότης, μος. , ΠΟ] τί ος, ΠΣ ΟΠ Πἰτὶαγτοη οὐ τ Φον Χ οπορ᾿. 
Αἰσαλοτρεφίύφγεος, Ο κὶ ἡ, αρίθλταο, 

ν᾽ 
"Ψ ἔν 

᾿ 

ἂ; “ 



- ΑΙ ΤΕ 
ἐχροθον, ὁ α αὶ, φυΐ πιο"! εξ σάγης. 
ὀχφυίθο, πναρϑενικῆς ἀϊχίτ Ης ΠΟ. νἸγρηὶς τοπογα πη ΠΌΓριις 1ιὰ- 

δευτίδ,") δεριτιιο, ἃ ΠΟΠῚ αἰ σαλόχεροις. 
᾿ΑΙισαλόχρως,ὡτοςνὸ κἰ ἐν Π10}} ἢς σογροτο. 
τ κρρΑναμαιρ αηρμβτανησξῚ ςΑρίταγ ὃς ρτὸ ἀς! ἰσατὸ δε πιοὶ- 

᾿ς Ἱιτοῖ ἀτιίτσο ἄς τοτο νὰ δἷς Βυά εχ Χεπορῖν. 
Ν΄  ῖᾶιο»ωρκομβαοίοικμα ἃς- 
Ορυϊατίιο Ροετςὲ, 
᾿Ασακκοίομα Ὠχοτο; ςΟἰ Προ. 

βλακέω γα ΌΓΓῸ » ΟΠ) Θσηΐτ. 
᾿Ασαμβλέω ὦ, κάοπὶ αι ἃ ὠμβλόω, ΡΙατ, 

ϑλιύομαι οδοϊάο ἀηϊπιονεἰληραςίςο. ἐξαμβλιμΐομαι ἐς πὸ ορά- 
με στ αὐτα, ΠΟΡΤΙΟΥ μαι ὃς ἔο λά τες σειεηάλς. 

μβλιωΐν,οδτυηίο, Ὠοοτον διά, τἀ π)ξὴ αἰσαμβλεώειν ἘΧρΟὨΪτ, 
᾿ς ἐμχαῦαίρειν σκότοις νὰ ἀλλοιώσεως, 
Αἰσαμβεότω εττον Νοιτγαην. 

ἐμεϊζομωνγοίρουάςο εχ αἀιιςτο,γεἀἀογτγοιτί διὸ, οιηρεηίο, εξ 
ἀμοιζῆς ὑποκείνομαι: ἀσςι ζατίιο. 

᾿Αἰσαμείρω,ξρετονρτίιονΔυξετο: οὐαὶ τὸ μύρω τὸ μερίζω. Η εῇοά. ἐννά- 
᾿ς κπες 5 ϑεωῖ αἱ σαμείρεται,ὶ ἀϊὴς ἀὈ]ς σάτα ὐπομείρε ῶγ ἀπος ἐρεῖν, Ατα- 
 χαςΟὐ μὲω αἰετῷ αταμείρεται, οι ἰητοτ οἰρῖς Δα: ρατιοη: Οὗ. 
᾿ς ἐκ πολαμβενᾳ τιγαὶ μοῖραν ἀετῷ. ᾿ τὰς ἐράρ τ νλμσηΝ ὠπυμεληι δύο ρτο ἀογοϊ το μαθίτας, ρτὸ 

ποσὶ ςέζο τοἰ!ξξυς» ΑἸ ευαροἰπ ΑΡΟ]ορ. 
ἔρδιω μι ἕρσω ρει γοιπη ἀοσυ, δέ σοηΐς. 

ὑσαμειὲ  συείας, ἃ ραταςυς, οἰ αἶτας 5 γ τι; αοίλη, ἰπ μοηρ ας. 
Ασαμμθ', κναρυά Η ἐγοά. τ. ᾿ίσατιις, 
Αἰπκμιώομω,ρτορυ!ο τυ εοτ,ατςοοιςαπη δοςαίατ, Ἐπ ως σαί ΒαΙ]. 
 πχοσουΐτου δεῖν αταμιώαϑγ, ταυτασὶ αδοῖϊο γι ργορα [νά {τ ἰη- 
ΟΔυτια. 

ἡω;μεναῖ ΧΡ Ο ΠΟ, ργορα]Π Οναιοττο. 144. αἰνεῖν ὑπὸ λοιγὸν ἀ- 
᾿μυῶαι,.. ἃ ὨΟθὶς γερε!]ογε οχιτἴαπν.. ὑπὸ κ᾽ χωρὶς ἡμὴ ποιήσοι ἃ 
λοιμόν, Ηετοάοτ. ἐσσαμε εἰν σφι κακοὶ αὐ εἰς πταϊὰ ρι Ορυ]ίατο : (ἃ 
δεοιπάτίιο ὃς σοηιτ ἶσδ᾽ ὥρλων ἰπύμιιυε τὶ κακαὶ, Ὁ 4]11ς πγαϊα ρτο- 

Ἰθατ, ὠπταμεωειν, ἐποτρές εἰν. 
ἐσαιῖρο ᾿ΐατο: α δε αΒμ).ἐκδὺ σαι, ἀποχαλυψαι, 
σκω ἐποχαλύπ)ω. 

ναντος »τὸ, Ομηῆς, ὅλονγτοτυ πη, ἴα: ΠΠΠΊ.[οπος σοττίρίππς ρτὶ 
 χΣηαπι, Αττῖοι ργοάποιητ, Τ Βα ον ἀ14, αϑοσὶ 9. εἴασαν ἰυῦ τοίξις τετρα- 
᾿ κέσιοιαἴσρες » ἸΏ Ἰοησιιπι ἀυτοπὶ ἔγοηις ῥγοτοηία βισγιης αυα- 
 ἀπηρεητι. 
᾿Αισαναίνομαι ἐόρ πίωγνάμίω, τεουο, εἰ ςίο,, τερυιάϊον γοηιο : Π)6- 
᾿ Ροῃ αἰνούμα), Η εἰϊο ἀ. ῥοΐσιον σγ᾿ ἰπσανήνα δι, ἔς !]ς εἰϊ τεσαίατα, ςαρ. 
ΈΕροἰε αἴιςὶ͵, ἑκέτέῥυ ϑλιβόνανον μὴ ἀπαναίνε, τοσατ! οης πὴ τεῖθα- 
]ατὶ ης αϑιιοΐας. ΡΙΔ]π|,76.πἰωωύήγοιτο αὐρῳκλυηϑίωῦ αἱ ἡ ψυ χη μου,το- 
πυΐτ ςοηίοἰατὶ πὶ πα πηςὰ. Η οπτοτ. "τα α.’, σὲ σ᾽ ἀπανώνεται, ἡ 9) 
στὶ δ ὥρα ἱΏτεΓΡΓ. αϑοφιτεῖται ἐκφαυλίζων. 

᾿Ασανωχκυομανπνρυάεητοι ἀτιςητο, ΟΒγν τος. 
Αἰ νων μτέω, μ.ΐσω » πονκοι ν γετεσυηάὲ (αςῖο. ἀρυᾷ Ρίατοπεπι ἴῃ 

Αροίοσερτο ᾿ρποτοςιπαὲ ξαοῖο,ροπιτατν γυῦ 3 ὁρᾶτε δὲ καὶ αὐτοὶ, 
ὅτι οἱ χατήγερι τἄννα ἕ τῶς αἰαιχ τως κατνη ρϑυώτες “το γε ἐχ οἷοί 
τε ἐγγρογτο ἀ παναμχμω τῆστιι, τς. πος ταπγοη γπὺ ΠῚ (οἰ τα 1114 τπ8- 
Ῥυάςητια πο ἔμητ αἰη τεητατο : ἔς ΕἸοίη,8ς τεδὸ, ἰά εἴ, ἀς- 
Ῥοῆτο ριιάοις οὐ τίςετς. αἰσαναικουτησας τοὺς π᾿ αὗτας, ἀς ἢ Ἐι α- 
τυδείζετε ριὰ ὁσππος, Ἡτεγοπηιξ ς.3. 

᾿ΑἈσωναλίοκω,,Ὀἰσπλο,ἀστεγονεγοσο: νηάς ἐστανηλώϑη στοσάτις εξ, 
διαρα  Τ πον ἀϊά. ἐσταναλισκόμῆνα. 4018: ἀθίτπτρτα Παῖς Τ υοΥ ἀ. 

ὠσαναλωκιίας φυλακῆς ἴδ᾽ τει χων μέρος τὶ τῇ ὁπλιτικοῦ, μι πὶ ρᾶγ- 
ἴς ἀτπιατογα πὶ ὈριιΝ {τ δά ἀρευάᾶς τη “ται! οηΙ ρας ππιγογι πὶ 

ο Θχουθίας. 
ἐσασις τα ϊ στατίο. ἐποικία. μετάςασις. 
ἴω, ἥως Αἰσανέω, Ηεΐγει. εοὶπὶ ὠπταναῖῦ Δζεττ ργο καλεῖν δ 

᾿ἀπανεῖ γιὸ καλεῖ : Ἰτέτησιις ὠσαὕεσον ριο κάλεσον αι Ἰλςοηΐ- 
εὐπὶ εἰἷϊς ἀϊοιτ. 

Αισαιϑεουσὲ οἷογίς.. (εογίμιπι, ἰδίως, χωρίς. ἀϊοἴτατ ὃί απο αὐδυϑεν: 
φατν σδηϊτῆιο ἱπτετάιι 1,1} λα. αἱ, ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπ αὐδυϑε γεῶν, ἱ, εἴς 
«τοϑεν χωρὶς Ρτοςυ] ἃ ἡδυθις. 

Ἀαπονϑέω, να ἴσωαικα, ἀεβοτεο,ςπηατοείςο,βοτεχυογ ἀσίυϑηκότες 
᾿ οἱ λειμδες, νου βοτίθυς ρτάτᾶ. 
ἀσαίϑησις τας» ἡ, ἀοβοτείςεπάϊ Δξξῖο φυλῆς ἀςβοτατίο ἤοτιιπὶ 

τηατοοῦ ἃς βυχυς. 
Απονξίζω, ἀςςετρο, οἰ σο,ἀςβοτο, ἀςέτυσο. Εἰήτατα. ἴῃ ΒίοηΡος- 

ἣν ταῦπον μεῖς γδ αὶ μι αἱ τοῖς ἕλκασιν ἐφιζαύεσαι. μέλιοσαι ὃ Ἔ ῥ᾽ μουσῶν 
"ἢ λειμμθ. τὸ καίλλεςον ἀανανϑίζεσαι. ΔΙ] Γααληθο οἴτλπὶ ρτο βοῖοο 

ἀοςίριτατοκὶ ταὶ αἴϑη συλλέγω. 
τοῦ Αἰσανϑισμὸς,οὐ, ᾧ, της ΕΧΊΠς ὃς νἹαπι οἰξυ σίτης , ἃ ρίΘοτίβιις ἱτὰ 
" ἀιοιτοτ Θαΐςηο τοῖϊς. Εἰυΐπηο αὶ {Ππεταεητα 112 Πισγιιας ΑΡε]- 
μῦς, Ἰὶς ὅς Ρτοτασ δρυὰ Ρ]Ίη. [1.3ς. 
᾿  Αἰσανϑοκκί δες ριίςες λὰ αἴληάιπι ἰάοπεῖ, Η είν οδ. 

ανϑεχκίζω, ΑτΌΟσος ἀοςεπάο,τοτγοο,ἴδοιν εἰ «δὴ αἴϑρκχκαςγἰ ἃ εἴ, 
Ρἰίοις σεηυς,οππεἀογϑαϊά, Ατἠϊορμλη.η Αμηθυς. 

Ἀσταν5 εακὶς δὸς δ σαπας ροτη πηατὶς δέ ἰασδηὶΐ, ἴτὰ ἀϊξλιιπι πϑρφ' τοῦ 
ἕ ἐπ᾿ αἰϑράκων γίνετ,γι ἀριιὰ Αἴτίςος ἐγχενῥίας, Ὀϊοοϊς, ἀρ α- 

4Π-. ή 

Ἐ 

ΑΠ 
ἀἢοη, δενῳγοσ, Η δ) ἀπτανϑρχκίς ὅν Μ᾽ λαγάναν ἀπταλωτέρᾳ. 

Αἰπα ϑραχισμα, τὸ 4. ς αι ἃ τούϊτυ πὴ εἴτ τη ργαηὶς τοῖς Βυά. 
Ατραϑοκκέω, μι ἐσω,εχυτο,ἴη ςατθοηςπὶ τοάρο. 
Αἰτσα ϑρωτεία ας ἡ "ἢ ΠΊΔη τᾶ5," 
Αἰσαιδρώπος,ν, ὁ κ᾽ κα ΠΟ ἢ πηασιας, οπηΐπιην Ἔχροτς. Γαςτδη πὰς. 

ἐρήμη κὶ ἀπὸ αἴσρωπος καὶ γῆ, ἀείδττα δέ Ὁ Βοιωιηΐθιις γαςυα το] ]ας. 
Οαλη; ἰσι ΠρΟτ' ανελεήμων δορ μος, 

Αςσαιϑρώσας» 10 δ Δ ηΙτοτ. 
Αἰσονζοιάνοι Η εἰγοι. ξηραινόωάνοι. 
Αφαιςαμαι Δ! ςς ον» σομνηλίρτο, ὠκτανίςαντο ἑτέρωσε, (ον ἔοτοθληζ 

ις αἱ τὸ Ριο ἐχυῦρο Ἔχοοδο,ιγρ ον Ομ εγοἰϊοηνμς, “᾽ κλίνης ἀσα- 
νιφαυΐοις φῬ' αἴειν ἀ εἰ ὃ ἰλίον, ἐς ἰσξζο (υτροητες [οἱ ῖς ργσυσηιτς 
ἐχοττιῃ), ἔ]οτοάοτιις, αἰστανίς τα μαι ὑυτὸ “ πολι θ-γάἠςοάο ἂν γιθς» 
δ] οὸ εχ ντθο. 

Αἰσανίςυμι ἀπανις ἀω, ὦ, ἐχοῖτο αἰἸσαπάς, γε σχυγρετς ξιςίο, ἴτε 
ετιροντὰ νίταιν ᾿ς ΠΟ Ὁ δ πτοιςο, ΤἈυογάτίες. Το πη ἀηςοάο εἷ- 
ασαν ἐφ ἐκ χωρῶν, ὶ Ἰοςὶς ἀϊςειατ Ν Ζλη, ἀκτανα σα σίμβλαν, αἷ- 
ὑεὶς σχοξάζης, Οχυγεδης, ἀκσάνις αἰαὶ πίω) ςελτείνω ἀι ςς ἀςτς συ 

ὀχογοίτα. 
Αἰσανορϑύω,ςπλξη δον ςοιτῖσο. 
σαντα “κέρ τοι βρωτὰ πολερκευάσοις: Ῥτουςγθι) πιοάο ἀϊςίτωτς ᾽ [6.55 

ἔς οἵηπια νείςα εἶδε 8ὲ ςἀμ}}} ἰοςο. αυο ρη!βοῖτων, γτ ἴῃ το - 
δας φεςιῆς,πεςςἤιτας ἀτηὰς ἱπορία, 5 κι, ὅγτὶ σῷ αἰαγχαία, ἱῃαυΐτ» 
ὃ χόγο οἱ γδ πολιορκέμᾶνοι ποϊλαΐκες κὶ ὧν καὶ δεῖ «τῆ οντωι 

ἄψανϑ᾽ ὅμοια, ῥοδόπις καὶ καλη: Αἀάσιαπη αυοἀ της, Οππος πλοῦ 
ταϊος εχ ἀαυὸ εϊε σοιίοις διμγατῖς ὅς ἔοιταης οροοχίος,ὰ εἰξν 
σημώνει ὅτὶ ταῖς τύχα)ς ὁμείως ὑσοπεηγώκασιν οἱ ϑυητοί. (ςὰ ἰσριοηά. 
ἐοδ ὥπις ορῃῃ!ά 511). 

Αἴαντα τόλμης πλέα κἀναιχιὐτίας : ῬατοΣΠγΐὰ ἴῃ Ροταίςᾶςος δι ἱπτρι- 
ἄσωτος τὰ εἰ 9] Τ᾽ ἡ τευ μὴ κα αἰα) διών, ; 

Αἰπανταχ λιν ΐαας ἃς βαταντεχόϑε. [τςτΆῃ. οἷα πολλὰ γιιῦ ἀἰπτωτουχόξῃ 
φανεταν 14} 1 πηι τα Ραἰτπα νι σητατ, 

Αἰ σανταχόϑεν, γι ονν Πα! αους αττανταχ όϑεν τῆς Ὑφ. Ὀ] Εἷς τοῦσ 
ΓΑ 11 ΠῚ, ᾿ 

Αἰ τανταχόσειυληυα γοτΠΙ ΠΊ»γη ΔἸ 16. τ ανταχοῦ 9 βαμοιὶ κὶ ϑυσίαςν 
νἱοῖηις ἀγᾶς δ. (βογιβ οἷα, 

Αἰαϑωτείω,νοςς «ἕξίια ταητύπι ἀἰείτοτ ἴῃ ρταίςητί, ᾿σετ ἴῃ ἔπτατο 
ἴῃ γοςζοπη ραΠίυδηι σχϑατ, δὰ {τ εἰπε τίσομα) αρινὰ ΧΕΠΟΡΕ. δι ἢ- 
συϊῆςατ οδυίαηι ἐο, οδυλιις Βο,οἴδετο πὶς οδυτπὶ μᾶθςο, οὉ- 
υἱάπὶ Ῥγοάςο (οι ρτοβοιίςοτ,ςζιττο , οδαυίυηι τὴς ἕστο : νῖ εἰς 
τοὶ κήθη ἀπόμταν,αριιά Ατἠ οτος πη Ετίτῖςοι.! Βτο πομο, Ρτὸ δά 
Ειαετα ἀςάμςςπάα ἔξ ςοηξεττς δὲ οξεττς. 51ς Τεγοητίις » Εσοσ 
πλοῦ ἡποαυς οπις σαι ἴῃ ἔμπιις ργοάοο, ἀσταντάν εἰς πίω τίμεησιν, 
οδυΐαπν ἴγε ὃς ἀερτγεζασγὶ ρασηαπι, Ὠεπιοίϊεμος. ἀσανσάν εἰς ἃ 
αἰγώνα; ῬΊατο ἴῃ 1,ἐσίσας Τηοίάοτς » [ς οἴἶξεις ἐπόντά τοῖς πολέ- 
ἐἰοις, Χεπορβο πεῖς δοοτγαγ. εἰσσλυ τω συροὶς σεγὰ ἀιιοτῖις τὸ πο. [αν - 
οἴδηας » αἰαρίω τησαν 53: τίω) μνηςεἰαν" απταντω πρὸς τὸ δεχριςτηίρκον, 
ὁοειγτο ἴῃ ἑπα!ςΐα πὶ, ἱστοι πὶ ἐμά ίοῖο, ἀκσὸν ἴθ᾽ Ὡρὸς ταὶ οργχὲςν 

ὅζς. Τδογατὸς. ἐπταύται εἰς τούτοις, ᾿γγὰς ἴσ ΟΞ ΡΓΙ ὮΙ ἘΈσαπι 22. 
ἀπαντῶσιν εἰς ἕν, ἐοά οι ἀεμπίθητ. ἀφ ὀρτώσιν αἱ τέχγαι 521 ταῖς ὑ΄ - 
λα! εν ΑΓ Ια, οὐπσαντᾷν τρὸς τὸ τέλ Θοισοητοπάοις αὐ ΠποπγνΑτηΐϊο- 
τεῖες ἴα Ροὶιτ. αὐσόντῷν σὲ τίμ) κυρίδρ γᾷ νάϊ ΠΟ η]} ἀϊεηι οσςατ- 
τοτε,Βυά ἰὴ Ραιά.αἀ ναφινουί αι οσσυγγοτς. ἀσόνταν τεὸς τίων 
κυρίαν, οἰκνὀμτᾶν «οὺς τἰυ) δί κίων, οτε ἀιοτη νπάίστοη), ἀἀοῖῖς χὰ 
Ἰαβιςίαπι ἀτε ναάιστοιι). Ὁ πιο τς π, τὴ Μειδύα, γὸ ἐπεί) ὅ καν οἱ 
κυρία πὰ γόμου ν, οἰδαυῆν ἐκ ἀἐτοὀρμτήστιντει Μειδίδόρ σὴ τίω) δύαγταν. 1η- 
τογάιιπι ροηίτιις ρτο τοίροπέςο, ἰά οἴζ, ὀμξητα σοπυςριν δὶ οὅ- 
Θτυοιςουίξυτίο. σγηοίμις, ᾧ τίω διαὶ λόγων πραφέντι τὰ αβοᾳ τῆς Ἴὦ- 
φ(ης ἐκ ἀεσόμτᾷ 7) λόγν, Οὐ ἴῃ Πἰτετῖς εάμζατο βογιαμπα Ὀοπα. γτ 
Ράγείατ,ηοη τοίροηάεητ, 5:15 Οἱςοτ.  εἰροπάςητ ε χίγεηγα ρτῖ- 
πιῖς » πηξάϊα νεγίίηις. ΑΙ! απαηάο ρτὸ ἱπειάο » ἐντυγχαίω, ΔΙΏςη. 
δύο ὃ συγίορίμμασι περστεία ἀπίωπόσαμϑυ, Οςπιδάπχοάιι (τςε- 
το, Ν πὶ σογιπη 1} 11Ό γος οσὸ Ἰποιά!. ΑἸταπαπάο ΡΓῸ ςοεο, ςο- 
Θογίη ςοποϊοηςπ,. Ατγϊοτεῖες, ἐσιόυταν τ πολίτας. [το ΠΊ ΡΓΟ ρα 

ἄεπὶ ςουξει ο,γοίροπάεο ὃς τες "]ο. οι ἴο, το ῖο.Ρ.}]ο ἀς πᾶ 
ἀο.αὐαγκοῖον Ὡϑὸς πίω) τοσαὐτίωυ ἀἱρεσιγιογίαν ἀσταντᾷν, ἃ τλητὰς ατ- 
συτίας τοίροπάετο. ἀσταντᾷ μοι πἴτογίνος πν: ἢ} οὗ τιοιτατ ὅί τοίρδ- 
ἀετατ, ΖΕ Βἰη.ΡΊατατοδεις ἐπ Ροτιοὶς, ἀπαντᾷ τεύτα ἡ αἰαξαγίρρυ 
σοφίας ἰνας Ὁ Απαχοροτα ἰἀρίσπτία ἀρ βοττειῖ ΝιΖαηζευ. ωρὸς 
ὃ “τως ἀπαντησόμεϑαναὰ ηποὰ ἡποτηοάο τοίροπος δ, πγι:!ἀπίωτος 

κέναι 53) το) μιϑδιοφοραν ὰ νῖταπη πηεγοςπαΓ! ἘΠῚ ςκουξισοτς ΕΠ ο- 

τἰαπὶ ἀσταντώ, ςοτιρσονευοη 10. ΑἸ οχαρ κδδὶ τύχης ὅταν γὸ Φρότ- 

σεσί τι χ᾽ φραΐρεσιν νὴ μῖν,ἀαταντή σὴ μὴ τὰ ὠροκαίυῆμον τέλ Θι"ἀστων ἶδ- 

σα, Οδ]ατα δὲ ἔττιιτα, πο γορατα Δυτ τες ΡΙΌτατα , ΥΥ ἀυσυτα 

Οὗ Ἰατα δὲ αυΐρὶοϊ 4, Χερορ μον Απομναμν. Οὗτοί τε γὸ ὑαυλαμβά- 
γΆσιν ἐ ὄρνιϑας τε ἐὺ ἀπανῆότας εἰ δέναι τε συμφέροντα τοῖς μάον 

χευομῆῴοις. ἀλλαὶ ξὺ ϑεοιὶ δια τέτων αὐτὰ σημαίνειν κἀκεῖνθ- ὅτως ἐ- 
γέμιζεν, Αγλ᾽ οἵ υδῥ πλειςοἱ φασὶν πότε ὙἹ ὀρνέϑων κ᾽ “ἦδ' ἀπαντώντων 
ποτρέπεδε αἱ τε κὶ ὠροτο ἐπεῶχ. Ετ ἀϊς!ρ0}" δὰ ἰμάμ πὶ δυτ ἰςοίαπι 
ΡΒηοΙορἢ ς1π) νεπειταηιος ἰσταντάν ἀνουπτατγ. [μαρττίίη ΤῊςο- 

Ρἢτ ἀφίωτων 3 εἰς πἰω διατριβίω) ἀμτίὶ μα ϑυταιὶ φεὸς διριλίοις. Ρτο 

τείροπάετς. Ποοτατεῖη Βιηῖε.Τὔσως οὐμ) χοῖς εἰρημάμωις ἀπαντήσει, ὅτι, 

Ἑοτταῆς Ἰφίτωσ τἰς αυς ἀιξξα ἴματ τοίροηάςες μος ροτοτῖτ, [καςτ. 
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ἄς ΑτοῖιςΠ]δο νι ὁ κἱ δἱρεσιλογώτατος ἀποὶντῆσαι δυςὀχρύς απιπλα 
(οἹοιτία ἀΠΤεγοηάι ργσάϊτας τα ντ σοησγασητον ὃ ἀρροβιτὰὲ αἀτ- 
σαπηρητᾶτιθιις τοίρδάστοι. Απανταν οτιᾶπη εἴς οἱῆςΙ] στατία ΟὉ- 
αἴ πὶ ρτοςσάοτο,νο! ἀσάπρετο ὃ ΠΟΠΊΙταΓΙ: νηὰς ὠσιανῆότες δοῦ- 
λοι, εται ας πος ΠΟπατιις φἀιιογῆτογες νοοᾶτ, ἴῃ {Ππώ4 Τ εῖςα- 
τί) ἰὰ ἀδεῖρῃ. Νεηιε (γαιίογαπι 4} πὶ 4] πἀυονῖηπ 
ἰογαπτ. το πι ἀσαντῶν ρΓΟ ἐναντιούῶι ὁ μάχεῶχι. ΑΥΠἸΟΡΗ, Ἐγὼ δ᾽ ἐπ 
σαντῆσαι ἐκείνοις βύλομαι" ἀφικέῶχ, ἐκβάλλειν, ρα γυέῶς συμβωνήνιϊς 

σίτουτ ὃς ὠπαν τῇ σαι ΡΙῸ χωρῇ σα!» δια: σα], πληρωῦσαι. 
Αἰπσαντή Ὦ νη 146. 

ἀπάντημα τὸς τὸ ΟΟΟατίμις, σα [5 οιιοστις. 
Αἰτωυτησίξιεως ἡ,οσοιτίας,αχοορτίο:ο θυ 14Πὶ [τ ,Οἱςογιδά Ατεῖς. ἐσ 

πεάντυμοι. ΕΠ ἐτίδηι γε ροηο. ΡΙατατοῖ. ἴα ΡΟΠτιργσοερτ.δες ὃ ὅ- 
μως κ᾽ τρὸς τοι αἰπσαντήσεις δ λύγον δ) ςιρφφον ἔχειν κα γεγυμνάσωυδουν, 
ἃ πολιτικὸν, 

Αἰ δαντλτέον, Οσσιγγοηάππι εἴτ. Αὐ ους]. ὐσσαντητέον πρὸς αὐτὸν, οἱ οο- 
σαττευάπηι οἷ. 

Αἰσαντίζορῃ ΗεΙδ εἶν. ἐχροηῖς ἐναντία. 
Απαντέζω, να ἀδ ἃς σιὼ πασαντίζω σοποιγγο. ΤΠ]. 
Αἰσαντικρυ ςοπεγὰ, ὁ τεσίοης. ἐπ ἢ ασαντικρὺ εχ ἀἀιιειίο. 
Αἰπτιαὐτιγαὶ αὐέντροπώ. Η εἴγε. 
Απαντίον ςοπττὰ,ἐς τίου εἰπτωντίον,ἴη νἰτογίοῦο ΠῚ σοητ Π ΠΕ Π1. 

Αταντλέω μοϊσῶνεχχαυτιονμαυτγίο, ἰειο,ἔοιιοο » Επτίρὶ 4. ὠπαντλρίϊω 
, αὐ βαῤίθ- ψυχῆςνεχδυγῖγο ροίηπι μὰς δὲ πιο] οΠπάπὴ ἀπίηγι, 14 

εἰ φηΐσγο. 
Αἰπείντλησις, εως, ἦν, ΨΊΓο Πὰς ἐχ μαυίτι αι, ἰά εἴς, ἐχ μαυτῖο,, δοτι. ο- 

ὑδοιιγίο. 

Αἰείντομαι, γε το. Επιτὶρὶά. 
Αἴπταξ (ευιε!. εἰς τὸ ἀπαξ, ἴα τοτα Πγ» [Ὁ πε], (Ἔπ1ο] ἀαπταχάᾶτ, ἴη ρεγρε- 
ΠῚ »Π]Ο Χο [Π111]. ὁ τειν ἀπαξ ἐκτέκωσιν ὄυϑεις δέονται Πππχι] ἄτι ἴῃ 
Ἰυσπαν ἐπι ογΐητ, ἱπά  σοητ, ὃ ς. εἰ ποιξ Τ᾽ ἐνμαυ τ, απ] ᾿ῃ απο. ὧ- 
παξὼν τῇ ζωῇ, Ηοτοάοτ. ἐχ ὅ τᾷ ὁ παξ ἀλλα πον άκις» ΠΟ [8 ηγε] (δά 

Ἱπριι5. ὦ “αξ ὦ ἡμέρας. ΈΛΟριις, διόλν, ὁλοσ ερώς , παξ ἀπλώς,ρτο ὡς 

εἰπεῖν. Ετ ἰ παξ,δσοφαντικαῖς ἢ παντελως. 
Αἰπταξάπας, ἀντος ὁ γνηϊ ποτ ας οι πόξι!:»Ο της [Ἐπιεΐ, 
Αἰτωξαπλώς ΟΠπη ΠΟ, Ργου 5» ἀφηΐαιι8 (δ πε]. 

Αιταξία, δ ρ τας. ΕρΡΙξεοτινς εὸς 2. τὸ συωυημυῆλον ὠπαξίαν. ορροηίτ 
πῇ ἀξία. 

Ασάξιθο,κ, ἰη Δίσπας. ΡΊατο ερίοΐα [ἐρτί βιὰ »ὖκ ὠποίξιον ἀκούσω νέῳ 

τῷ μῆνέωῳ,ποη τη Δἴ σηλ τές εἰδ ας ἃ ἱππῆς δ( ἃ (εας δα άίδειιγ. 
Ἀπαξιόω ὦ, ἀφ !σηοτ. Αρρίδμιις, ὁ 5). δῆμος δ μεΐρκιον, μετιὸν τοὶ τί υΐπσα 

πείαν ἐν ἐχειροτονησε,ἐ ἃ ὁρ' ὅδα εἰπαξιῶν  οἰδοιοὶ τὸ φρόνημο, δεδιὼς ἀυτιᾷ, 
ῃθη ἀραϊσιαης ὃς ἱπάΠ σΠμπ1 γεριταης, ἀθίρίοςο » ταγρε ἀμὸν 
ΤΩ Δ ση}1}} σεηίδος Οδηΐτηιο ἃζ αοςιίλτίμο. Ατὐΐζϑτεϊ. ἐς πλιιη- 
ἄο, ἐσγ᾿ αἱὸ τἱυν εἶσ καλχίςτων ἃ πηξίωσφ, ποαις (Ε τεδας ρα ειτι πηῖς 
τηάιρ πῃ σουΐαϊτ, Ατ 1. ὠπαξιω ποιεῖ ὧν εἰρυμίω" ἀπαξιὼ παιϑεῖν» 
ΟῚ Ιτὰ ΠῚ6 ΤΠ ῸΓ ΓΙ ΠῚ ἜΧΕΙ ΠΊο ντ ρατίαν. 

Αἰχαξίωσις τως ἡ, ἀεάϊσπατῖο, ΡΠ. σοητεπιρτίο, οἰ οἰξητία » ΟἸςοι. 
καταφρόνησις. ΒΟΙΥΌ 15) Οἱ ὃ φίλιππος ἐδυσέρκινεν ὅθ τῇ τῆσδ᾽ κερκυ- 
ραίων εἰπα ξιώσει, 

Ἀπειξοὶ, μονα χ οἱ Ηείνο. 

Ἀπωπαι, αρ ριον αητίς ἀπο γὉ.χὶ συγχαᾳϑετικὸν ὄπεῤῥημαϊπαηαίς 51 4.4 -- ν ΠΟ, Ρ 
τη τορἢ 1 Ν εἰρ 15. ἀπωπαὶ φεώ, 

Διωδαξατο; υ,Ἰποοιῃπχιτα 1115» ρογροτιμας, πο ηίας, κ᾽ ἄπις 8. Ης 
ἴγοἶν. νης τὸ αἰ αὐδαβατον, οὐ Πιςοοἤϊοης δα αἰτα τα πόη ἀδηλ] - 
Θγαῦ, Ζυθηλαἀηγούιη 1π|ἀσογάοτιο Μοίαϊςο. Ραμ}. «4 Ηερυςος 
(αρίτε [ἐρείπτο αἰ αἴρῳ βάτος ἱερωσιωΐη,, Ῥεγρεται) ἰἀσογάοτί ΠῚ, 
αμοά αὐ αἰταπὶ τγαθιγς ποη Ροίττ, αι οά Πὰσοο!οις ποη αἰ ἴμη-- 
ἀξ τγαη Πατεῖ δά αἰ τ ΠῚ. ακυύδι ίθατος νόμος. Ερ᾿ἔζετας, ἔξω σοι γέ- 
μος ῳ αὖρα θατος, [τ τιν] ἰεχ ἱπατο α1]15. ἀκ ἄζατος διωΐαμις, τὰ 
ἰΣ, ἀδεάπηωτος ἀρι!ἃ Θαἰθη,κΤ' τόπ'. ὃς Ρ Δι}, ΞΕ σιπεῖ, σοπηροῆτίο 
εὐπὰς δισαϊτας σοη ΚΠ 9 [τἀ ςχρ!ουαειΠΊηγα ὃς σειτιΠ]τηὰ οχὶ- 
{γιὲ οἰζοσγί . δ σορκς ὧν [10.1.οὲὐαϑο  βατόν ὅδε, τϑεηθάίῃ πὶ σοττ τς 
ΤΠ ηλιπ εἴτα 

Ἀκοάθλας Θ., ἡ ἥγποπ γϑογοίζοης, ἃ ταάδίσα που ΘΟΓΠΊΪΠ4Π5. μονο- 
φυ ὶς, ΡγῸ δοάςπΠὶ ἀριιὰ ΤΠ Ορἢτ.Ι ὐκ χων οὐδαφυείσας, πο [α- 
εις ργοσ ηΐο ΠῚ ἰδ ο]οἰζοητεῆι. 

Αἰ τἴδα βλητος ἴῃς ο ΠῚ ραγαθ }1ς, ὡσύγκρατος αὐδίοιος, 41 Π1Π.}}}ς,Ἰηίο οἷα- 
Ὁ 159} 1.1. ΤΠθορΙν Ἂς μη. ΡΊΔητ, ςαρ.4. 

Αἰαϑδᾳ γγίλτως, ̓ αἸ {π,Οἱςοτ ὐἰκολδύςως, ΡοΪ ν᾽}. 
Αἰαἴρῳ δέιτος » ποη τεσορτὰ5» “αἱ ἀσοιρὶ πεααῖτ, αἰ χιιαπάο ποὴ γοοῖς- 

Ρίεῃς. 
Ααὐδαιρέομα ΠΕΙοἄοτ. εἰπῆ εἰ ὡς τί αἰ γεμονίζων ὑπὸ γέλων», (δ 1- 

ἀιῆὲ Θεϊοπὶ πὶ ΡΟΓΙΙ ΠῚ, αἰ αϑοφιρημῆν Ὁ- ὅπλα,αχυτας ἀΓγῖς, (64 11- 
ἴὰ ἃ οἵδ Τοπίςιιπὶ ρτὸ ἐἰφηρῆῶχ ὃς ἐφηρυμῆνθο. 

Δαῳδαίτητίθ.,εγδ κὴ ἡ, ΠοΧοι Ὁ 115, Πρ! σας, η ἀςρτθοδ 1] ς Ὁ ε]- 
Ἰιο, ἱπΘχουδθ] ς [δ ογμσ» 1} πες ρτεσίδιις ἢςς ργαςῖο βοέξιτιιτ. 
ῬΙατ ϑεοὶ αἴδα τὸ δέ χαιον στῶν τεώποι σιν εἰαϑρφίτητοι, τὰ οἵδ, ααὐδαμύϑιοι 
"κεἰ πὐρα πείφοι, στιά ς Πς αὶ β οξεὶ ργοοιρις πο ροτοίξ, τπσυΐτα- 
ὈΤ]1ς οὐ φόκτος. ὅν καὶ διυαταί τις αἰδαιτησεῶν. Ρ]}}] 0 ἐς πη ηάο ; ἐς 

αϑϑαᾳίτοτον δίκννυ ὅποτίση τὰ εἴτνῖη γα ηι Πισπιοτο οσηηὶ ἀεργο- 
Οὐτόγς ΤποΊ ἀογ. αἰ οὐδφίτητον κακόν, ̓ Π.0} σα 1}ς πγα!αην. ΡΊαταγο. 
ἴῃ ΡΠ ΙοΟΪα, τὸ ἐἰδύτητον ἀμτε ὠρὸς «δὺ πονηρι, (διε τῖτας οἷμς ὃς 

ἊΓΠ , 
δοτί πτουϊα ἰπ πργοθος, δίς. ΙΔςπὶ τη ΡΒ ογίοἷς,, εἰ κϑραίτητίθ. περὶ 
πα δυϑιυω ἀφ γὰρ ΔοΔ 1] 5 ἴῃ ΧΙ είς τατιοηΐθυ5. αἰ κϑρμίσηςθ. 
κίνδεωΐθο, του τά} 6 πηαί αι, οἱ 11.7.ς4ρ.2. “ΝΣ 

Αυἰφᾳιτήτως ΑΔ ἱποΧΟγαθ ἑτογ. οἱ αὐραιτήτως τέτοις χρησώυβυθ-, [8- 

πΕγ ΠἸ πιὸ σα ΠΏ εἰς ἀρξης, ΟΠ τεπατὸ, (διμτοτ. Ρίδας. ΠῚ ΠῚ ΓΙ σοῦ -' » 
ἄϊτετ Τ᾽ εγεησ. δι! 4. ἀσνγχύτως, Ῥ᾽ ατατο η ὙΠοπιζοεϊ. αἰεῖναι- 
πήτῶς ξχειν ωρὸς αὐτοῦ δοκεῖ, ΠΟῚ ν]ἀοζι ΟΠ ΘΟ ἵπ Θτατίδισι γη τὶ 
πααπη τφάϊτατυς, ἰναϑδοετίτως κολ εὐ ζῴν , (Σ ἴσῃ Πγΐτειτ 1π Ῥυπίςηφο 
Ῥιαῦοτγς, ΡΊατ.π δο]οη. Ν 

Αωδακολυτῆθο,ς ὁ πιδη  οἔς,σρεγτας, αἱ σε ἰαγῖ ποη ροτοῖξ. 
Ααὐδᾳ ταλύπθως ἀροττὸ ψιλώς Ἡογπιορ. ἣ ΐ ὺ 
Ααβοῴτλητος κε, ὁ καὶ ἡ γί πο [Ὁ]. 0115, Οἱ 4. ΠΟη νοσατις ἰξ οἤϊογθης,. 

Ἱροηταποιις,ν ΟἸπῃταγιις. Τ ΒΠΟΥ Δ] ἃ. ΤΥ αὐτονόμων ϑρακών εἰ αϑδα- 
κλητοι ἐφ᾽ αὐπαίίωλ ἀκολ ἀϑοιω, 1 ἸηιΟσατί, χὺ αὐτόματοι. Ἷ 

Αἰαἰδαντητος ἴησο Πυραγα θ}}15,ἀσύγκριτος,ανο μοι.» 5 υϊά. ; 
Αἰπφήδάλεκτος͵:, ὁ, ἈΠ ρ᾽ ἀο»ἰπηροχας, ἄσμοκτος, ΡΟΙ]Χ 2. νἱάς Παραλισι 

λέχϑα,. ἴ 

Αἰαὐραλλακτος »ἱπ ΠΊατΔ  Πς, πη 4  ΒΈγρης, ἐἰδυοίφορος,, ρογ οπγηία ἢς- 
πλ1}15.ἀρυὰ ἸΝοΖαη, (Ἀγ τες αἰ ἴτιΓ ἀἰαϑραίλλακτος εἰκών, εἰ, ἢ-᾿ 
τα] Πταἄο ἱησο πλιτα 1115»... Β1Π ΒΑ] ἀιις. ἐκ ἀλλοιωτὸς, Η οἰ οἷν 

᾿Αφϑβωλλ άκτως Αι νἰαπιναρα ἃ ΑἸ δ παττπι ΠΠὉ. 1. 4αα ἢ ἐπλπιατα 
δι τον, 4 γοητογ σοῖο η ἀογ τ πατίπι γατῖο. 

Ααὐδα)λκαξίᾳ ἐς ᾧ  ΟἸ βλίητ!α, ἤπι Ππιητ 1] τας... ὶ 

Διοωὐδαλόγητος. αὐαπολόγητος, πε Χ οι 1}1ς,, ας ἔοτεὰ φαΐ Δ]Π]Ποτς ποις 
Ροτοιῖ. Βα]. Ῥοον 

Αἰαὐδφλύγις: Θ.)κ ὁ κ᾽ να ποσαῖς ἀςοίρί. Η είν Ομ. ἐψάνδὴς, ὠληϑοίς, 
ἢοἢ ἀδοιρίςηςποη σΟη ἢ ἔξιις δά ἀεοιρ᾽ὀη απ}. 

Αοθαλογίςως, ΠΟΒ ρτατοτ [0] Ἐιταταπ,, ΠΟ ἱπιρτγουϊ δὲ, 
Αοἴδαμύϑυτος,κ, ὁ ησσπίο Δ 1]15, Οὐ ἀινηάς ἀεέδα μυϑυίτως, ἰἰΟ!5π 

Ὀλπτοῦ Ηοτας. ἀρᾷ Ρ]ατοη ἄς Περίδας ἀϑεραπεύςως χὶ ἀνιώτως" 
«αἰραμύϑητος ετίαπι ἰΠΟ ΧΟΓΔΌΙ]ἰς δὲ ᾿Πἀορ γε σαθ11}ς ΟΟΙ]. ἀτϑῆορ 
τητος κ᾽ ἰἀῆδῳπιοιςΘ-. Τ4επη Ρ]αῖο ἴῃ Ἐρ᾿ποιηϊήε 9 φράζων ὥς εἰσα 
ϑεοὶ ὄγημελϑ μῆνοι πάντων σμικρών νὰ μειζόνων, κἡ σι εὐδὲν αἱ οὔρῳ μύϑητος 
ΤἿ ὡδὶ τὰ δύχαια εἰσι τορῴγματα , ὃς Ρ] οτος τ Θχοτα 65 1Π ἐφ 
4188 αα τ{τατ} αη! πα οΓ ΠΟ 1161} ΡΟΓΕΙ πη τ αϑοαὶ τὸ δ χαιων σὰν τ 
τώπασιν εἰ αϑραίτητοι, ν Ο],οτάτίοης ρογθοιτί πο ΡΟ Πιητ ἃ ττιτῖας 
Ῥταίςτιρτο. ᾿᾿: 

Αἰαἴθῳ πόσις. Θ- ἀριϊὰ ΗΕ! οἀοτιργαροἀπιεπεῖς ΠΡ ογηποη ἱπεγίφατις, 
δὲ τη ρ] 1σᾶτιις. ὠπερε πόσες α, 51}. οὐπλ αγῇ,, ὃς ἀσπταρεμποδιςως 5 αὐεμμ-: 
ποδέςτως που ἱπηρ]]ςϊτὸ, (ξι ἐχρ τοἰτὸ ὃς Πρετὸ, ; 

Αἰωϑὸ »ποίητος ὦ κὶ Ἄγνοται5,9 πιὰ πιιβγηΟ Δ 0] τε γάζιιβ, γνη σείθ., αὐόϑευ, 
πος, εὔπλας-Ὁ.. ἢ 

Ααἰδαᾳποιήτως ἀπλαάφως. 

Αἰσαίρας.αντος, ὅρος ἔξιις αὖ ὠπαίρω. 
Αἰαὖδᾳ υπέλδυτος, Ἰποοη οι 5. 
Αἰαὐρδάσημος, πα}]1ὸ ἱπῆροϊ ποτιις νο] σοπίρί εις. Αραά Πφυπὶ ες 

κατηγορία φύγε εἰαϑρῴσημος. ἩΔΡᾺ ᾿αϑρῴσημον εἢ ἰμσαῃς γε εἰτοΐας., 

ἩεΙν ΟΠ. ἀσιωέκςτατος͵ οἰ αϑδαχαῤακτος. 

διωὐδασήμαεντος, ὁ ἀοἤ σσατας, ποη {ΠιΠἜγάτιις. ῳ 
Αὐὐβᾳσημείωτος, ὁ κα ἱ,ποὴ τη Π σαίτας, ΟΠ αἀηοταῖι5. 
Αὐτῷ σημος α, οἱ ἠνθα 10 ̓προι πσταὰς νς] σοηίρίουμ5. Τίρριις, Ἷ 
Αἰόρᾳσκόυα ς-Θ.,.. ὁ, 1 πηράγατας, 14 εἰν ργαιιεητιςη 01 Π ΠΡ] οἱ δὲ Εν ; 

8.411 πῖοῖς νεται γ, ἃς 41] ̓ πηράγατιις Ορρτί πγίτιιν. Ῥαα 5 2. δὰ (Ο 4 

τί πε ἢν. σαρίτα ΠΟΏΟ. κὴ δύρωσιν ηἱμάς αἰ αὐοᾷσιεδυείςοις, ἃς οἴ εμάογίης ἢ ας 
νὸς ἱπιρᾶτγαζοϑ, αἱ αϑομσκδυοίςῳ γνώμῃ » ΕΧ τοΙΏβΟΙΟ » ἱπιρτοι ὃ 
Τιαιι15. . ρῳὶ 

Αἰαὖδῳ σκόν (Ὁ. ὁ οἰκο μα δίας Θ., ἰπηράτατις, ρα πηατι Γι 5, ργς ροίποτιιθ,, 
αὐῆδα σκ 6, (Θ- πόλις, ΠΟ ἢ ρΡᾶγατΑ9᾽ ΠΊράΓατα οἰ τ45 » ΖΒ ΓΟ τ. εἰ αῆοα 
σκόϊθ.-, ΓΒιΙογ ἡ. πη Πγιιπὶς πα Π ταν Οἱ Ἰητογργοβνγευμνωμῆνθ- 
λεμικὴς πϑοᾳ σγκδυη ς- 

Αἰαὐϑᾳσκόϊως, πγπιοάἸατὸ 6 61 ἴπε ργαπιεάίτατίοπο. 
Ααϑοβοσω,ἐπηρότο, οἰ πάο,Α (οἰ π0,}Π|44..ν, Ττεπὶ ἀορο ΠΟ» Έχρο ον 

σστουγθο,ἀεηπςο, Ηογοέοσς. δ ων" 
Αἰαόδᾳ τήρυτος, ΠΟ ἰδ τιάτας νο] ἱπο δίς 111]. , 
Αἰκὔδῷ ΤῊρ ἥτως. ᾿ ΠῚ 

Αἰωβάτιλτος,, εἰτίατας, Ἰποοιηρτῖς Πρ ΠἸ υπό να] 9 δασι, ΠΕ: 
Αἰτάρατος, ὁ, ἘΧΟΟΓΑ Πἰς » ἘΧΘογΆ Πα 115.» Β]ατατγοῖι, ἐπ ΑΡορβτβεσηῖ, δ 

Αἴπενκτ.. Ἢ ἿΣ 

Διωβατρεηῖθ' τη ἀφ ΟΠ πατὰς Οὐ 4. Ἰπάς ΟΠ η 01} 15 Θο}}.ποη οὐδ] ἰαὰ ΝΟ, νς 
Εἰ ςίξης ΒΔΠ|. κρίσεις οἰαϑοφτρεπηοις ποιεῖν, ἢ... 

Αἰαὐδατρέπηως τε ξγλνπα!]ο ἀἸογτίσιο. ἡ 
Αἰαἰοφῳφυλακφως, ἰπσαυτὸ, ΖΕ ΙΟρας. ἢ ἰὼ 
Ααϑράχυτος οἷν. [46 πὶ αιοΐ ἀδτέλαοσί- οἷν Ὁ’, ἸΠι1ΠῈ ΟΕ Δ ΠῚ :-- ΠΝ 

ττηα ἤθη ΟἿ ἀάϊτα, οι σοητγάγι τι οἶγ(θ. ϑεολεί ἡ, κα τεϑωλασσώσι ἐν 
υϑϑος,νίημηι (ἈΠ ποντ νοοᾶς Ο ΟΠ τις Πδ το τοττῖο καρίτε ἀς πλοῖ- πὶ 
θὸ τερίο. Οα]δηις τΣ. Μειβοάὶ, οἴνοις εἰκῆραχ ύτοις ὀγο (ον ζεσινᾳ, ἀεὶ 
οἷς ὁ μέμικται ϑέλασσα, [)6 ψιιδις Ὀ]οίξογίάες Πἴδτο υΐητο, τᾶ 
Ρῖτε το. 

Αἰαὐδῳχώρυτος,ε, δ ροττίποχ, Πα ΠΠ} σεάδης, ἱπάοποης, πο οεΠλης, 
Αἰπαργία ας οὐ Ἰγοτίσα ἀρατο λναραα ΤῊ ΟΡ τ ἄς ἈΠῈ.1.χ.σαρ.9. ἰητοῖ, 

δγυγειόφυλλα. 

Απαῤγματα, τεὴν εἰ πλϊ τί αν, ἐπταρ χ᾽ οἰδαὶ τὸ αϑχων αἴγμα, ἀπάργμαι, Βαά. 
Οὐομλιηὶ τοῖς ἀς Ὁ αρτὶίπιο, ἐποργκάτων ὡρῥων χαιρκωτερον» ἷ. ΣΝ 



ΑΠπ 
ο΄ ηισμίτων ἐπετείων ἃς ὌΡ ἩΉΕΕΝῚ μακχαλίσματαινκὶ ἀκρωτηρια - 
ον σμαάται ἀρ Τιάσιοος. 
ραν ἐν ϑα. Ταςαν τος]. οἶτον κἡ τὰ ὅ α ἀἰσαρ- 

γυράζων. 

ρασμιὸς αἰ πγατίο τοὶ ἴῃ ροοιηΐα πυπιογᾶτα. 
᾿Ασιργυεξίω ὧν ἀτροηταπι νοίτονίιος οἰξναι σουτο πλιτο. 
Αἴπσαρι μπόδεςος, κε, δ καὶ ην αὐϊην ηγὸ ἐπιρ οἴτας » ποῦ ἱπιροάίτυς, αὶ 

᾿ς γαιρεάϊει υοοιν ροτοῖξ. Εριξζοτας, Καὶ τὸ μδὺ ἐφ᾽ ἡμῖν, δὶ φύσει ἐλόύ- 
δ" ϑερα, ἰκώλυτα, ἀτταρεμπόδηςτα, 

᾿Αἰπαρέμφατος,ν οἱ κα ηἰ 10 Παϊτιυς γἱηδοηΐτας. ν᾽ ἡἀς ὠπιρέμφατος ἐΐ- 
Ο΄ς χλισης Πα! ἀ δὲν πταρεμφαίνεσει χαϑ ἑαυ τί), ποίας ἰῃΠαϊτιις » ἱ- 
τ΄ διί! ρετίς ἐσοίαγαυς. 
λαεαρμφάτως,ιηἀςβηϊτὸ αὐδν δηλώσεως ἀραϑιιοιῖ, ἢ Ὡορσώπου. 
᾿Ασιρενόχλνσος κ, ὁ καὶ ἡ» πιο πχὸ ροτταγθαιις,, ποὴ το πυἶις, πΠοη 

τ κἀεξεἢϊις. ὠσαρενόχλυτος ταῖς λύσας, Πρ γοτίδς ππιηϊπγὸ Ροτ- 
τ τυτθαζυς. 
᾿“αρὺς, ἘΠΕ γον οὐγιὺς ἀπλύίρωτον. 
ὑσαρίσκομμαι αἰ στὲ ἔεγο Ὁ συ άοτ. Τπτογάυπη ρτὸ ρίαςο. ἀπαρέσκο- 
᾿μαΐ σοι τὰ αὐτὶ ἀιίρ! ςος. ΒΔ. ἐπ ορζτυρτιον. αἰσαρύσκομαι τοῖς 
᾿αὐτεπτςαλιάμοις ν ηὐδ5 [ιητ τοίοτῖρτα αὐϊὶ ἀἰρ] ςςητ. εἰ πναρέσκο- 
(μαὶ ἀυτέ τα βίῳ, αἱρεγποῦ εἴυς νἱταπὶν πλῆνι σογάϊ ποη οἰδ εἴς 
Ὑἱτα » Ῥάτυ Πὰ γητὰ τρίς ἰατοτ. τῇ μητρὶ ἐν οἷς ὠστηρέσκετο, ὅμως ἐς 

τ σείϑετο, ΓηΑτγὶ ἐπα ΠῚ σρητγα ΔΠ ΠῚ] ἔπι (δατοοτιασα Οδίξαμοθα- 
τοῦ Ν αζαυ. ἀκγαρέσκομαι ἀκ ἀποδέχομαι δυστιρέςως ἔχω κὶ δυσαρε- 

τ φυθμαι, στὸ ἔξιο νεὶ ᾿πυρὶ χοιἐὸ ὁρροῦίταν τῷ ἀρέσκομαι. Ητετο- 

᾿αἰσυρίσκοντο τε ἀυτιὶ τῷ βίω ὡς αἰεί μϑῥῳ μάλλον, καὶ κατ᾽ αὔδρα «ρατιω- 
πικόν. ἈςΠΟΙρΊτιιτ ἃς αὐτὶ -ἰξαρέσκομαι,).ΡΊαςο. 

χακὸγν ἠρ] οςτ πὶ πγά απ. ἀπσαρέσκει μμοὶ αταΐζειν, ἀρ ποῖ πγῖς 
Αι ἰπάεις, Τ εν ἀ!ἀ. Καὶ δῆλον ὅτι εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντες ἐσμεὶν, 
σοῖς δ᾽ αὐ μόνοις ἐκ ὀρϑώς ἀπταρέσκοιμῆν. Β] ατατ ον Τα τς Ηρκει 

ἣν 75 ἔφ» τὸ μὴ χολῶχ τοῖς ἀσταρέσκεσι. Τα σἴταγ ἃ Ρίατοης σὰπιὶ ἀς- 
ουΐτιιο,νι ἀρίσκω ὃν μέύτοι μοι τ ῥνϑέντων ἀπαρέσκᾳ. 

ποίρεςος,ἸΓΠΡ] ΣΟΙ ἀ πεν στατας. 
Αἰπαρηγόροτος,ε, ὁ Ἰη ςΟὨ Ο Δ 1Π}ς , ἀςίοἴατυς. ἀτσαρηγόρητοι τοῖς αὔχε- 

᾿ σιν σαν, πο Δι ργιποῖραπι σοηίο ατίοροπι ἀἀπλττοσδητ, Ρ]μ- 
 ταγη Ολ]08. 
ἰσταρήγω. μι ἕξω.πο χα απο» πα Χ᾿ ΠΠαπάο ργορα]ο. 
ἰπταρϑέγευτος, ὃ καὶ ἐγαοπ ἄσοςπ: γί γσ ΠῚ » ἃ νίγρίης αἰ οπιιβ, ΠΟ Ὁ 

Π ἀθοοσυς γἹγσιηὶ ὃς φρυὰ δορὶν. ὠκεραῖος, χαϑειοέ, θὰ ἀφιγσίηα- 
ΓΟ τὰν ρυτὰ ἃς τπταέϊα. 

Υ̓́ “ύω, που σοηστιο Υἱγσί οἷ ρας. 
Απτάρϑεγος ε, ὁ χὶ ἡγάσυϊγσίοατιις, ἀσυϊτσίπατα, Νοηίυς, 
᾿Αἰταῤθρῥωσις ἰᾷοτη ηιιο ἃ ὀγαῤϑρωσες,, ντ ἀηθοτας Οαἰθη. ΟοπιπΊξητ. 2. 
᾿ς εἰς τὸ αὐοὶ αἔϑρων. 
Αἰσαειϑμῶ δι «παριϑμούμα αξίυὲ ἀϊσιιητατ ρίὸ γοφοηίοτς, Πϑςτ. 

ποὺς φίλια, Οἵ τειν αἰαγινωσκη τις ἃ λόγον ἀπιϑαίως,»»" μυδὲν ἦϑος σημῃ- 

γάιδυος α»λ᾽ ὥσπερ ἀσαριϑμδδ Ηαἰιοᾶι παῖϊ᾽ τὴ γιτα Πγ ϊα:, αἰττα - 
“εἰϑμεῖν εἰξαριϑμεῖν. καταριϑμεῖν ὑγοίοΠτ Οτεσοτ. Αἰ σαξυϑμεῖῶτ 
Ῥῖο ἀἰπσαρ,ϑμεῖν,ϑς υξαριϑμεῖδχ,νε ἐν τῳ οὐεὶ αἰ γία πνϑύ μα. καὶ ἡμέρας 
αἰ ὅνος εἰξαριϑμώῶι, ΤΉΘτοΠτ, ἴῃ δορὰ, Αγάκ εῶνέ μου Ὡεὸς 

τ΄ χαρίτων ἐἰξαριϑιμουμῆδε ὁποστέκις ἔξ αὶ γομοϑέτης,, ὡς κυωηγέτης κύ- 
κλῳ ϑηρίων αἴξι δραμὼν, ρεῖ ἃ αἴδρα, κ᾿ στυγιωδύ4. νἱάἀς ἤιο Ιοσο. 

᾿Ατορίϑιμησις, εως, ἡ γοηι πιογάτιο, Γεθ ίῖο. 
ὑπναρίνυ, ας οὐ, ἰχοτίσα ας: δί ὀμφαλόχαρπος ( στ Βαρετ' Ὀἱοἰσοτγῖ ες ) 
γεὶ Ὁ κα πραρῶν᾽ δα Οαΐςι, Ἔριοεταν ΜΕ τῖας ὃς Β]τη. ) δὲ φιλθμ - 
5ρώπος τς τ. ὃς Δριά Η!Ἰρροοτατ. φιλεταίρεος καὶ φιλίσίον : (4 τὰν 
᾿σπαΐος πάθεῖ σοπΊρ μτος, ρατιιοςγαιδάταυ σο]υς « αἴρετος, ο ΤᾺ 
εχ ᾿πτογααο ἴῃ ογθεπὶ οἰγουπγαξέα, γεΐατ τυδῖπ ἔο]α , βοτες 
᾿οληάίδος ; ἴσπηεπ ἀμιτιιπ, αἰ θα πιοτοταηάιιπν. { δολιπη ἃ πιο - 
ἀϊο νεΐας νι δ1]Π]Ἰσατη. μέγα ἱρία νεϊτίρυς αἀδιατείς τ, ντιιητύτ- 
ας ραβοτες ἱρίὰ ρτο οοἷο δά ἐχιπιεηὰος ἃ Ἰφξὲς ρι]ος. ἀοί σεῖς 
Ῥᾶτ Ὀἱοίξογίάος Πὅτο τεττῖο αρ τὰ 92.Ρ]Ἰπἴας Πρτο 27. σαρῖ τ 
το σαΐητο, δὲ ΤΗςΞΟΡἨτοίτης ἀς ᾿ιηζοτ. Ρ]απτατ. Πρ το Τσρτῖπηο, 
ξαρῖτε 14. ὕδιον 5, κὶ τὸ «ἱεὰ πίω α'π'αφίνω καὶ αὶ “Πα ἵμα τίωνὐτέχεται 
«)γὰ τίω) τραχύτητα 5 ἐς: δυσαφώρετον. ἐν τότῳ γὸ εἰ γγίνετω τῷ πρα- 
χεὶ τὸ αὔϑος εν τρί ον, ἐδὲ ὑκ φαϊνον αἰλλ᾿ ἂν ἑαυτυΐ πεῖ μῆνον, αὶ σπερμο- 

“ρϑοιῦ" ὥςτε παρόμοιον ζῇ) τὸ συμβαῖνον ὥαπσερ δὲ “Ὁ γαλέων κα ἐχι- 
δυων(ς ἃ ἴδ᾽ ςοτιαρτὲ Ἰεσίτινγ χρυνών: 424 ἰσσὶς ἐχιδγών, οἴϊει- 
ἀάπγαιε 4101 Ἰεσεη ῥινων )ὸκεῖνα γδ ἐν ἑαυτοῖς ἀυτοκύσαντοι ζωογ»- 
γέ αἱ αὐτοὶ τὸ αἴϑος ὧν ἑαυτῇ κατέχαστι, καὶ «οὐ π]έστι καρποτοκεῖ. Ὁ Ίτη. 

ΠρΧΒος ]οοο ἰἰδτο Ζ2ι.ςαρίτε 17. ΝοσαΌ1]ς ὅς ἱρ ᾿ὰρρα απ Δάῃς 
᾿ χοίοῖτ 5 φιοηΐατ ἰπ ἱρίᾳ 8ος ἡαίξίταγ, ποὺ φαΐ ἀςῆς 5 [5 ἀ ἵπτας 
Ὁσουτιις δὲ ἰοτγα (ς σογγηΐηδ γοϊυτ ἀπ τη Αἰ τᾷ αις 1 [δ ράγιμοτ, 
πιο Ἰόςο ἀπαρζίζ,ρογ Ιρράπὶ τγαηίτα Ἰτναιαηι ἰδ το 18, σαριτε 

ο΄ αγάπτετ ἔτυσαπι πιοτθος λδηιιῃγεγατ: 
᾿Ἀπαρκέω ὦ ΠΠςο. 
Ἀταρκῶ, [ἀβεῖτ, 
Αταρκῆς σοητευτας, οηρσταδης. αῤρμιόφων͵ αὐταίρκηξ, 

παρχτεῖν ἀστοτυγχ αὔξειν. 
Αταρχτίας κι δορτοηῖτίο » νεητας, Ατἠζοτε]. ἐς πιιράο, “δ βορεων 
᾿ς ἰδίως ἀταρκτίας χαλεῖ ται ὁ ἀπὸ τῷ πόλε χτ' τὸ μεσημβρινὸν νέων γ 1Ἰὰ 

ς 

ἄιταη, ἰἰδγο ψαΐητο, Αἴπερ ὀρωντες οἱ σρατιώται ὁ αὐ αν τι ἀπεδέχοντο, ὦ 

Αἰπαρίσκω, μ. ἐσωγ ρ]σεο, πὶ τυ Ὡς, τ ργοθοτ. ἰσαρεσκέι μοὶ τὸς 
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εἴδ,εχ Ααυ]οηἰ διὶς, αὶ ἃ ψεγτίος ροῖ πηοεὶ ἀίαηυ πὶ ἤρίγατ, 5ὸρ- 
ταρζγ!ο ἀϊοιζυγ, 

Αἰπαρνείομμαννμε, ὕσομαι. ἀσ ΠΟ ΡῸ 7) ἀδπερσοιτοβιρίο, ἰῇ ςίοτ, ἐο ἰηῇ- 
οἱας, τοι οἷο τοίρυο,καϑυλν αἰνέομωὈ]Δ. ἴῃ ἐρητοὶα Πἔρτιηγαν δὲ - 
νεσία καλοιιύτος τὸ δγυ ττρον αἷατηρνη θέων, Πγὸ ὙσοτΌ γα Γω ησράυ:ΡΊαὰ- 
τατο εἴη θοτίε!ς, φόνον ἀπαρνύμδμοι, σα ἀς ΠῚ ἸηΠοϊληϊεςνποραητος 

ΐς οςοἱ ἀἡἴς. Τ  υιον ἀνα. ὠπαρνηϑεὶς τἰω) πείρασιν, Ἰὰ εἴν, αῤνηστέμῆνος 

ὁμιλῆσαι τῷ π εἰρώντι ᾿ μη ἀπαρνηϑεὶς ύαι.ΡΊατο ἀρια Ῥο ]ιιςοπι [ἰ- 
ὕγτο αυΐπτο. 

Αἴταρνδ. ὁ ἀπαρνάμδν Θ΄, ρετηο αμην ἰηβοίατοτ, Ετ ἀπεῤνησι;, ἰηςἰα- 
τίον Οἱςογ.. 

Αἰπτάρνυμω ἀφωρούμα αυξοτο, 
Αἰπωῤῥενοσῶγ, πλαίςυἱ ἴσοις, ΡΙΪη. ͵ 

Αἰταῤῥησία ς-(Θ-,ν, ὁ κα ἡγααὶ Ποτὲ Ισααΐ ποή αυάει, γεῖ ἰπ χυο ἴδε 
τὸ ἀϊζογο ποὴ ἰιςεῖ. Πρπιῆοαι ετιλη] οι ἀϊοςγξ ποὴ ἀμάςεηξ 
Βοῃλίηος. 
Αὐπαρσις,ἐως ἡ ρτοίεξιῖο; ἀἱ [ος [Ππς᾿ αὐα χώρησις.Ν οὰς ὠποίρσεις ἀϊςσυι- 

ταν 08: ὃς σαϑιμοὶ, πηληΠοηφοιις ἀϊέξα ἃ τοῦ τ πάϊς [ἀγοϊηΐον 
αυςαγ}ἀμγο μι] ς’α 9 μοὶ ἃ {0 Π|ἰςη 0, ἸΝΩ πη του πὶ ςαρίτο 33. 
“τα ἀ πάρσεις αὐ τῇδ αὶ (ὧδ σἂνϑιμοι αὐδῇ, δις, ρτοίς ξξίοπες δέ τπδ- 
ἕοπος ςΟτ 11. 

Ασαρτάδμαι [υρευάοτ ἴτε πη ἀἰγ᾽ ποτ εραγοσ, ἄροιτο, ἰοηρίις ἀϊ- 
σιςάιοτΡΊμ]ο ἀς πιά, παρτά ὡχ “τ συζυγίας, ὲ (χὰ σοηρτορα- 
τίοης ἀϊτιπη! αἰπήρτίωτω ἀλληλὼν πλέϊφον, μετ αιιαπῈ ἰχο ἰητοῦ 
{ξ ἀἰἴλητ Ἰητοιι 19, ΑἹ ἥζοτε], ἀπιίξίηται Δ] φυλῶν ςάχις, ΠΟ 
ἀἰαι ἃ [ΟἹ ς, ἀπηρπιυίψδ. Δη πεχας,ρ Π} 5. Ὀτοίζοτιἀ Πἶθτὸ ἴα 
ουηάο,σαρίτο 21ς βο πένιον ἐκ μόρων ἀπυρτὴνῆν οὐ , Ἀςτθ} 1 το ]ο- 

αἴδας σοηίϊαυν» πογδυἷα ρεάιςλς δῆ μεχα, δοτίοι!α [ΟΠ] ἶς οχ 
τλάϊςε ροάϊοσις ρεπάςπτίθιις.Βιι4. 1 Ἐρ το]. ρυίοτ. ἀπηρτηωννες 
μακραὺ ὑμὴδ «δὴ φίλοις δίς, 1, αἰφεσηκότας, ἀπαρτώμιμθ- ἡ αὐχῆς, 

4υΐ ργοοι ς ἃ ρεϊηορίο ἀςάιςοίτ, ΘΟ αΖα. Ἰάςπὶ εχ Ατίίοτς!, ἐ- 
κυνρτημῆψα πόῤῥωθεν τῷ ψύχει» ἡαα Ιοηρο ΕἸροτίς είροις ουτοτς 
ῬασγαΠι,ΡΙ ατατο ἢ, ὠπαρπηυῆθιθ- ἐκ ἀχινίων, αι: ροηάοτ εχ ἔμπΐδας. 
ἀπυρτηυῆλα τῆ ῥιζῶν φύεται» Ῥγοςμ! γαάίοίθας οὐαμηριητ, ΘάΖα, 
ἀπηρτημῖ 9. Υ αἰϑιάσεως,ἃ (ξηίμ! τεπηοτας, ἀϊξτετις. 

Απαῤτάω, μούσω, αὶ ὔποϑεν αῤτῶ, (ξοτίηπι ἀρρεπάο) εβ]εῖο ντ ρεα 
ἀξαιγία ῬεηΔο,ἀἠγαμο, ἀιγίπιο, ΠΟ ς  σ,ἀιτοττο,, χώείζω, πῆο-. 
μω Ἰξαρτῶ, αἰ δὦ αἰωρῶ κρεμῶ. [κςίαη. ἴῃ Τίπιοης, ἶξ ἀπε ἐμοσ' 
ταὶ ἐλπίδαις ὠποιῤτήσοισοξ κοι αῷ βίκ,οχ πιεῖρίο ἰροπι νῖτα: πτος [ὰ- 
Τρεηάεπ5,1- ξιοίθης ντ οχ πιο ἴρος γίτα ρεπάζοτ, ἀπαρτᾷν ἃ λογον 
τ χαφῆς, οτλιίοπετη δσάσοογο δέ ἀπ οτίεγα αὖ ἐρεῖς στ τηλοι- 
θιις» ὃς φυσῇ τεσ μοτίατὶ . ΠεπιοἭςη, πἴρὶ ςεῷ. ῬΙηταγοίς ἴπ 
Ῥευιοῖς, ὠπειρτήσας γγώμίω τ) πολλῶν τρὸς τὸ ϑεῖον, γΌΪ ρορα] δ -' 
πἴπιος δὰ γο πὶ ἀἰ αἰ απῈ ἀτγοχ ες. ἀπειρτήσοντες ἐς ἀλλοτρίαν, ρέτ 
4] Το πατπ το γλΠη ἱτοτ ἐπηςηίατν!. ὐπαρτῆ σαὶ δέρίωγ ΠΟ] πὶ ἀρρεα- 
ἄεις, Εὐτὶρ] 4. 

Αἰπειρτέω,[Οηϊξὸι το ἀπτρταίω, 
Αἰπάρτησις ες, ἡ ἀρ ΡΟΠ ΙΧ. 
Απαῤτὶ,ροῦ μας, σου βετί:» ἀοίσοςρο, αβζιτίπγ, ροτίς τὰ, ἐχαιπτὲ 

Ἐχϑαϊιὲ ἀριιὰ Ηίρροοτ. ἀπηρτισμῆνως εἰκριξῶς, ΞΕ ΊΞΑΥ]. αῦ μας 
Βμοτᾷ, απ ἰαπη, ἰηάς 14η1. ΑτἸορ μαηρς ἔγωγε κὶ ἐὺ δεξιοιὰ καὶ σώ- 
ᾧρονας ἀπαρτὶ πλυτή σαι πτοιύσω, ]ςηὲ, οπιηΐπο. Πογοάοτ. ὥστὸ τέτε 

εἰσὶ ςάδια διυΐο ἀπαῤτί. [τὸ Πὴ υἱ μέραι αἰ στιρ τὶ αναησεμιοιιῦ ταὶ δέοι [Ο]1- 
ἀϊ ἀσσαπι ἀϊθ5 σοπίπηγαητητ.Ὗ τὰς Απαρτίως, 

Αἰταρτία, ας͵ ἷ, [Ὁ ΡΡε!] εχ αιὰ {εἰς ἰηΐζγανης οἱ ἀπεαύροντες (τοὶπα δὲ 
ναί χια: ἰξου πα ἔσγαῃτ 1) αὶ Αἰ ἰσαπάὲ ρεοἢειςυητιγ : αυα: ἴῃ 
ἘΧογοῖτι νοσδηταγ ἱπηροάϊπηφητα. ἵτοπι δυέτῖο {Ὁ ριασοπε,πιᾶ 
χιπιὸ {πρΡΕΙ] οΦΕ Π ον τ) πίω) οἶκον κόσμιθ.͵ ἤτοι τὰ χεγ μῆνα ἔπιπλα, 
ῬοΊ]αςς αὐτῇοτε Πἴἶδτο ἠςςὶ πιο, Γοαΐσωπη εἴτ, αὐρα τοῖς κ᾽ κούφων 
"σκιῶν, δι αὔρα τ᾿ ἡσοιῶ τῇ διανόις, ἀἰ οἸτάταιις τρῷσις τ δδίπλων, 
ἀγορὰ τὸ παμιωρᾳσία. ἘΧΟΑΙ οαρῖτε 37 αὐεζέύγνυσαν σιμὴ τῇ ἀπαῤτίᾳ 
αὐτῆ, οτοβο σε θαυτιτ σαπι [ἀτοῖπις μ!15νναίὰ ΠΟ] Πρ όθαμτ. [ῖ- 
τὸ (ἀἀϊτὴ, ἔλαβε καμήλοις κὶ ὄνοις εἰς Ὁ ἀἰπειρτίαν αὐ, ασοορὶτ ο4- 
πιοῖος ὅς φηος αὐ ἴγοὶ πα ξεγοη ας. 

Απαρτίζω, ἴσω, αν, κανροτβοῖο, δδίο᾽υο, τὰ γιὸς αυϊά τεάυπάες 
πος ἀοἰϊτ,αμαάτο,:ασίρατοιϑάσουο, τὸ ἀξτίας, ἰὰ εἴν, ἐναριύςτως 
συμπλυρῶ θη τῇ ἐπαρτιζέσῃ ὥρᾳ. ςοῃηπηοῦο τεπηροτς, ἀρυά Ατῖ- 
ἢοιςἀς ἴον ἰά ςἢ ἐν τῇ καϑηκούσῃ, 2121. ἀπτιρ τί ζει ωρὸς τὸ ἀπ 
ξίωμα τ' αῤχῖς,Δὰ ἰταρογ}} ἀϊσηίτατοον [6 αττο το άςπι ἀς Μ η- 
ἢθιιε. πῶς αὐ οἱ δὼ Αἰϑίωαίων ἐφαρμόζοιντο τοῖς  Τ' ὡμαίων μυσὶν » ὡ΄- 
σε κὶ ὠπαρτίζειν αἰεὶ ἰὰ εἴτιντ κἀφααςητ, ὃς αἰτοτὶ συν αἰτοτῖς τὰ 

ςογηρόταης "π ἐχίτα, γι [ἘΠΊΡΟΓ {ππμ]} Βοϊαπτυτι τ ΡΓῸ τελειουω 
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πιοτὶς οχρίειο ἰξᾷ βοτὲ ΔΒΓ] υτὲ ροπιτατ. ΑὐΉ οτος Ῥο τίς, 
ποϊλοιὶ ὃ ἢ) ἐλ ὁμοίοις, καὶ μηδέγα διαφέροντα τυσυύτον, ὡς τε ἀπαρτί- 

ζειν πρός τὸ μέ γειϑος»νκ" τὸ ἀξίωμα τ ἀρχῆτονε αϑυετο ρευάσητια ὃς 
Θγαζαῖς ΠΟΤΕ ΠῚ ΡῸ {τ αγὸ σοτοθ: «πὶ αἰ  Πητάτις ὡ το» 

Ρ τας. Ῥτὸ σαλάτατο, Ατηζοτε!. εἴζοτο ἰοςο Πολλαὶ 3 αὶ «εὺς τὰς 

ἐκτρφφαὶ τῆ ἌΡ τς ξυχαζό μβνανποιοίωυ ται ἢ σιωδυάσμιοον ἐν τὸ ἅτω- 

τιζέσῃ ὥρᾳ, τὰ ηυλάταρτς οὐτν ἕστασαν παζγιξάτιοας, τ Ἀγεχοὶ 
ητουειτατιαιξς ἰηΐ πιο εἰς ἔσετατί οπὶ, Ἐτ τυτίας ς,ἐς σεηετά- 

ττοὐο,Οταν οἷ μὴ διωηται αὶ φύσις ὁμοίως «παρτίσαι» τὰ ςἴξ, ἂς" 
αυάτς, ααοά ΔὈζοΙυτὸ {ἀρρτοῖο δοςυίαταρς ροηίτις, δὶς Οὐ - 



192 Ὰ, ἢ 
ς το δά Αττίς. οπατούαπι νίπα σορίσοὶ ἀ (ΟΠ τ, Ἐ αυΐταηι δά - 
αἰχαααιτ, ἰα εἴτ, ὐἰπηρτισε κα ἀγχώμαλ Θ᾽ ἐλύετο, ὡκούλισε κὶ ὁμαλί- 
στώστι ἔτυ χε. »4 11}. 1 ΕἸ ὀχατα κὄσμιθ- ἀπαρτιϑνεὶς, τηυηάαν Οπιηι- 
Ῥὰς ἴ{ις ρατείσαις ἀ ΟἸατη9.[ἀσια Ἡοΐηιπα 6. Καὶ σελίωμϊω ὅταν 
ποτὲ τορὸς δ ἴδιον κύκλον ἀπαρτιάδη ἀῤχηγὸν ἐποίησε τ γυκ τὸς, ν 1 ρ]ε- 
πα ταπη ὦ πανσέλίωον ἀρ ρα [τ᾿ [ἄστη ἴπ το. ἐκ τὶ μερίμνης βέχε- 
σαὶ ἐἀπηρτισυῆῥον ᾿ὴ τέλειον αὶ ἐκραβωμῆῥον ἄμυτηῇ ποιῆσαι τὸ φιλοτέχγη- 

μα. Αἀπορτίζειν,ρτο ἀ!ροτειτογάιραγατον 6] [οἱερ ἐς Αἰτιχαϊ- 
τατ. ἀ πειρ τίζεται εἰς ἐπῖα κεφαλαὶ Δα! ἀϊτοτ [π (δ ριον σαρίτα. 

Ασαῤτιζέντως δ οἸατὲ δςιρετξς  ξὲ, σοπἥιπηπιστὸ ὃς σοτηρίετο πα- 
τα το ὡς μήτε υὑτῆρβ νην μήτε ἐνδεῖν, ρα δα ἃ δρρο γαίρ ὅξι χόγος γ7) 

αὐείλυσιν εἰ πιρτιζόντως ἐκφερόμ Ὁ», Ὀ]οἰτύ γε ὠποιρτίως, 1 ἀφ ήρτι- 
συΐδως κὶ ἀκρίξως ἀρὰ ἃ Η!ρροοτ. ἔ 

Αἰπαρτικὸς, σατᾶτακ ᾿ξ ΠΕΓ δ ορὸσ εἰ παρσιν "ἡ Στοδημίαν ἕτοιμός. 
Απαρπλογία ἀξ ιΐτοτασ 4 γατιο νυ σὸ ἀτοιτατ»ίΟ [44 (ι πιπγᾶ; 4 

181] πὸ Ἔχσαστῖτ» πες ἀςοῖς. (Λυλάγαης ἃ Οισετγσης ἀρρε][α- 
τιιγ. ἃς ἀπηῤτισμήῥη ψλφίθ., Ετἀριια ΓυγΠἀπ|,ἐἰπυρτισυῆύ Θ- κα πλιΐρης 
ἐραϑιμὸς αἰ λάγος. “Ὁ , 

Αἰταρτιλογίη πεπληρωυήη,ἀ πη πγα [ΟΠ 1444,. ΗΠ οτοάοτη Ρ οἷν πη ἴα. 
Αἰπάρτιρν ὠρργράφωγαιἐτισης πὶ Ὀομογασῃ ξιοϊο ὅς ἀπέξιοηοτνίαρρεὶ 

ἰφξξιίουι ρτγοίογιθο. ΡΊυτατεῖν, τη Αρορμτῆεσηι. ἀς Οἴσογοης, 
Φαύς ὃ πῷ Σύλλα παιδὸς διὰ πλῆδϑος δοινείων εἐποίρτιον τορογροίψαντος. 
(Ἰοὺ μτο Ὁ αιης. αυξξιοποπι ργοίςγιθιτ ίς ἔιέζαγα τι. Ὀ οι - 
τύτηις Αἰἶπο κηρυ τειν ποὶ σατοῶα: κὶ κυρύτ ιν το ὄνται. 

Αἰπαρτισμοὸς οὐ ὁ, ρετβεξειο, οιπρ οι σοτιιπλνο ΠΊΠΙΒΠῚ ῬΑΓΓΠ ΠῚ ἴ1 5, 

1ϊὰ αὐ] ειο. Πα ςα:.14.Ὡρῶτον καϑέσας ψυφίζει δ δαπ' αὐΐων,εἰ ϑχει τὰ 
ρὲς ἀπαρτιαμόν. ὶ : 

Αἰσαρτις κῶς «ΓΟ του ας, ρος ζξίουὶς ὃς αἰ ο]υτὶ οηἱ5»,α 4 σοὨΠιπι- ὦ 
πλάτη ΘΠ} Ραγε θη 5. ΠΟ φηΐτη οἰπαιρτισμὸν ν πα! ὶ γιάξητυγ οχ- 
ριεἴς Ψ τγτιι ὃς Οο νος}. 

Αἰταρτίως, ρα ΗἸρρφότγατ. τάς πὶ 4ο( ὐπαρτὲ ἐκυρτισμήύως, ρετ τ΄ 
ἐξὸ Χαμ τετὸ ὃς αὐτὰ, ἀρὰ ΗἸρρόοτάτιντ ἱπτογργοταίατα- 
Ἰεῃ, ΟΟΠΊΠ 5.-εἰς τὸ αἷδὲ διαίτης ὀξέαν, 

Αἰταρύομω μισομανοχὨσαΓιο. 

Ασπαρυσαντες οἱγάς ΌΔητες, Ηεγοάοτιις, 
Απαρύήω μιύξω,ἀετταῖλο ΡΊατατ.ἀς Τ ται υ}]}. ὠσαρυ ἥειν πὰ ωρὸς δ 
., σύχίων μεμιψιμοίρε, «Χμ Δατίτο ποτα! πὶ δαιπαὶ τ] ττάῖο πὶ ἔοι- 

ταησ ΠΟΙ ΙΔ ΩΓ. ᾿ 
Αἰταρχαιόω, ὠ,λητίααυπι τεάάο, οὐ (οἱ εἴξετς ἕᾷςῖο. 
Απαρχαιοομαμραρτιαιοτ, δ Ὁ] οἴςο. οἰαηρχαιωμβϑη, φιλέαγνοτας ΔΠΊΓΟἷ - 

τι, Βιι 4.1 ἐρ τ ρτογητί]αατάνγςτας μέτα, ς ἀπηρχαιωμῆθν λέ 
ξις οδίοϊετα ἀιέτο: ᾿ Ἀ 

Απαρχῇὴ ἢ ς, ἡ το τ τί. ἢ" απ Θητα ιν ρυ ΠΥ τ αδντγ σατο την ΤΉ μον - 
αἰ. ρρσφοριὰ ὠφέρεμα. Ατηδτοίμις νετεῖς [αἰτίῃ πη. ἀριιᾷ Ρ0]. ΤΠ 
ἐρη 4 Οὐτρτι. ᾿, σαρίτε τς ΡΙατο ἀς [ιοριθιι5. αἰ ποιρχίμὴ ἄποτε- 
λεῖννἔγαξεας τεάάονς. ΡΑ0}.σαρῖτε στ ἡ ΒΟ Πλαη, ἀπειρχη οἰ γία ρτί- 
τα τίς (ἀπέ, ἀπαρχαὶ, ρτιπηι ἔτιιέξι!5», 611 ἀϊὶς οΟ οἱςογααπίατ, 
θυ νἱ4ο]:ςοῖ ἴῃ ῬτΟΧιΠΊΠΠῚ ἀΠπιιΠ} ΕΠ σογοητ οτίαπῇ ΔΓ ΘΟΓ 
ξωτυγαπι, ἀπωρχήματα. 

Αἰπάρχυμανατος το, οἰ ποιρχ αν ΓΙ ΓΆ1τἾ 86. Ι 
Αἰταρχῆενϊζλτίπη,αἰο ἱπἴτιο αν αἰιο σου ἄϊτο, τοὶ ἐποιρχῆς ἀχοι τέλοις, 

Ἰοςιις εἰξ ἢς ἀϊξξιι5, απὸ 4 οἰτοιιπίταητίας ἔετὲ οὁπιηος σοπιρτο- 
μεράατι, ὃ: ςοηϊεξξωτγαίεπι σδυίδλι ςοηβτπιεῖ ας σοηπῆεις ἔ- 
εἴας.) ε 4 Ηεγπιοσεη.ίη )ς Πτατίθιις. (οταργομποηῆο ἀ1ο1- 
ταῦ ἃ Τταροζιιητίο.  Οους ἀπερχῆ ς ὔχοι τέλοις, ἃ [οηᾶτο ἀϊοῖ- 
τιιγ,ὰ (τη πιο δὰ ἱπησπη:ῆς ἀυτε πα μιιΠη ὃς εχ ἔμξξὶς ὃς εχ ἀϊ δες 
δι οχ τεθιις ἀταις ρογίσηϊς (απλιπτας ἀγσαπιοῆτα, Τ ογοητίμς ἴῃ 
Απάτϊαν 

τηταΐτα σοποσγγαης ΠΠγ}}ν 
Οἱ ςοη ἰοἔξιταπι μάηο παης ἔαοῖο. Δ πὶ ρτί λυ τη δας (δ ἃ 

Ῥαμρλι]ο 
-Οταυϊάστι ἀϊχίς οἴΐο. ἱπιοητο πη οἷς ΚΠ ππ1. πιπς ρο πηϊαπα 
ΝΝαρτῖας, ἀοπιὶ ἀρρατατί, πη} εἴζ δας 1 ΠΠ]ΠΙτο, Ἁν άει 
Οὐ ϊοιτίσεπη δοσεγῆταπι δά οάπη, ὃς ριιςτ νὰ δῆογγοτ {{π|Ὲ}, 

Αἰ πάρ χομαι μι ξο μον εἰ Πγΐτῖας (οἱ ἃς ἀςσαγρο, ΠΠραπιίπᾶ ξὰςῖο, ρτῖ- 
παιτιᾶς ἱΠγ ΠῚ Ο ον Σ ΠηΪ τᾶς ἰηβοτο. Ἡοτγοάοσ. ἱπ Ὑ Βα], οἰπὶ 
σεηϊτιπαύτων ὠποῦρχ ὑμῆνοι, κα ϑυσίας οἱ τροστίγοντες. Τάς 1 ΡτῸ 1"- 
δαίπεητα σογο ιν Μείροπι. ὁ 9 ύσας “ὐμ) χρεῶν χἡὐ “Ὅ) ασλάγχγων 
ἐπαρξοίυδυ Θ. ῥέπειν» Πα πιεητα σατπηιπὶ ροττιςις. ὅς Ογ!]. ξ, ὡ- 
σαρχομῆνίϑ- κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὲβαλλεν,ο τεῆς ρει πγϊτίας. ΡΊα- 
τῆαγιῖο ΤΠοίςο. ἀπέρχεται τῇ ϑεῳ τὶ κόμης (6 σοπηὰ ἐς ρτὶ Πλίτίας 
ἀοάϊτ. ΠΟ ̓άειη. ᾧ κἡ καρπῶν ὠπτίοχονται, οαἱ ρυἠπλἱτίας ἐτιιέξαι! ΠΊ 
ἀεῇσαπτΡΊατο ἐς 1ιεσίθας, δ] ἀπάρξαδχ πάτης ἐρχῆς ἕνα δικαςίων, 
γψεϊατς 40αΓἋ4π| ἄςο ρτίπυίτίας Οἤδεγεηζοςναιτη ππάισοπιὶ ἀεὶ 1- 

σετε ἃ πηι ]ῖς πτασ Ἰγατίδιις. 4 ει, οἰτεύρχορκαι πῇ ὠτὸς, ρτὸ ρτὶ- 
Τα τις Δα ΓΟ ΠῚ Ργφοιαο. δ σο ῆςσας ὃς τὸ ἀρχεῶχ,!. Δα ριςαγ!. Π1ο- 
ηγ Ατοοραῦ. Οἱ μὴ) γὸ ϑεοφδιὶς ἱεράρχος ἀπάρχεται ὃ ἰερᾷς ἀλοιφῆς. 
ΑτἰΠᾳ ἐσδοξε ἐπτίρξαῶχ τοῖς σῷ βασιλέως δδιτάγμασι, ἀυ!ρισατι ἃς 
Ἰδείνοατε τυ τον ϑεροτ ἀατίαιπι ἀἰχ τ. ἀτοίρχομαι πιαύτων , ΟΠῚ- 
τα πῈ τοι ΠῚ ρτἰ Πγιτίας οὔοτο. Νάζαη, τῇ αὐαςτ ἔσει ἧς αὐτὸς εἰπύρ- 
ξατο τε[αττοξεϊουϊ, σαῖς ἰρίξ οἀτάϊτ ρεϊπηοιάτα πι:άς ΟἸνετ γο- 
Ταττοξείους ᾿οαιοης, ααΐ ργίπχιις (δ πη 6] Τἀγγοχιτηρο ἔᾳμιλπι οο- 
οἰάιτ. δα ρας δέ ργίπιας ραττος ἀσοῖρίο γ δὲ ργίπιας. οροιιρο. 

ἌΓ ΤΙ 
Ατοιμ ΐη ρος, (40.1. σπάγταὺς ΠΠ|υ 4, Ρυϊηγο σοηΐτος πηογτπογῖ, ἢ 
Πρώτος γὸ ὁ χριςος ἀπήρζατο “' :ἰ2 ἀντῷ κὶ δὲ αὐτὸν ἐλπηζοιδης αἰωνίας 

παλινζωΐας διὸ κἰ ρωπύποκος λέγεται ἥδ νεκρων, Οτόροτ, ἐς τγρ! οΐ ἢ 
ϑαπιταγα ἰσσαθης,, ΡγῸ δατπογοπι εἰς δὲ ςοπάϊτοτι εΠ) νῆϊις οἴ, 
Ἴαώτας δὴ πας γγυνήσεις ἁπάσας παῤ ἑαυπῷ τιμήσας ὁ ἐμὸς, χριφὺς φαΐ- 

νεται . ἃ μᾷρ ἐν τῇ ἐμφυσήματι τῷ Ὡρώτῳ κὶ ζωτικῳ " ὁ 3. πὴ σμρκώσει 
5) τῷ βατῆισματι ὅπερ αὐτὸς τ βα πῆίστιτο" ἢ ἢ 71 αἴας ἀσει ἧς αὐτὸς ἀπήρ- (ἢ 
ξατο 1, σιλνις τρίς εὐλάττ ρειπου ἀΐαπι : ρείπγιις ολαὶ (δμε], τὸτοῦ 
τατγοχιῖ ροίπαπι οσοί ἀϊτ. Αἰ πείρχ εὐς δι] 4. 6τι8 πὶ Ἔχροη τ, τὸ τοῖς 
ἀγύρτως ἀργύριον εἰ μίβεἰγλήν " ἐπτρ χὰ γοἰρχωὺ βαλλεγ ἐπαρχαὸ ωρός 
σφερε [ἢ Ερισταηι. Εἰμὶ δ᾽ -ἰξ ὀλίγων ὀλίγη χρίρας, εἰ ἢ) δεδόρις Τιλοίο- Ψ 
γα, κ᾽ πολὰ ὧν οδεεῖμιον οἱ πτιρξ ὁ μεθα". εἰ πειρχαὶ πορρσοίσομδμ. Ὁ. 

Απάρ χων «ρατευμοτων, ρταξοξξιις πα] τα. γι 
Απαρωγος,ΟΡΙα]ατοτ. 
Αἴπάς αντος, ὃ ἡ ὥποεστε κὶ τὸ ἃ πάν, ΟΠΊΠ 5, ΣΟ ΤΌΣΟΥ εἶπας ἐνιαυτὸς, ἰητο τος 

8ιετ Δθηας, Π οπηςτ. ΡΊατο ἴῃ ὀρ τ. εἰς ἀπορίαν ἐχϑεῖν πἰωὶ ἅπασων, 
1ῇ ΘΧΓΓΟΠΊαΠῚ ΥΘηΐγς ἐσ Ροτατι Οαθ:η. πας τις, αΠΠΠ ετ» οἵη Π1- 
σοθα » ΟΠγηΐδργιογε δγεαι Οὐν ἢ ξ ἃ αἴρισον ὡπαύτων" ἅπαντας 
βιωσόμδ, Θ- ἃ αἸωώνα,Ρἐγροτιχὸ νἹοξιειις. ΡΊατο 1 ἐρ. ἡ οἴπεισοι ὕτοτο 

. εἰα μα ηληνα τα Ρεγ σα]. ἄπσασι ας γίνομαι » τοτὶ ηρρσοτιο ματος 
ἰςῆς ἔπ αν, [ει σά πὶ οπληῖθας τοίθς ἀξ ἀπαντίδγοπιμιΐμς ποτοῦ 
ἀϊουνηἀοσηαθιιο: ἮΝ ὭΣ 

Αἰασβολόνμω,βα] 1 ἵπεπὶ Ἔχοιτῖο ]οίς. ΠΡ ς.σαρ. 79. οἱ ἢ) πη ϑείω 
μόγῳ χεώνται ἀτοασβολοιιώτω αὐύποι,4}1} [α]ρίναις ἰοἱο νταρταγρδατοος 
ισιμε πα τατηδο ἐχοιγλητ, ΜιάγοΟ}] 1 Ἔχροιτίο ρότιοῦ νἱδτωγ, 
ἸΝΟΠΠαΠΕΕ [Ὁ]. {0} ρ νιγο στιιητατ, νοτὰ τι ἔμ] σης πος οἶστο-ς 
ἔζιτ, ΑΡ4 δυιη δε π,σαρ. 133. πασβολωϑ, ἴῃ Κι] Ποπὶ οιαποτοῦς 
(ζατ,τταηίεατ ἐν ἔα "σι πεῖ, 

Αἰᾳπασιτὸνχτὸ σατοοτ. δεσμωτήριον, ΗΤο (ν οἶ,. δ ὅτ 
Αἴας εχινὸς πρα χιφ: θῬανοῦ πλιὰ ἴῃ τηοὶ οίος ἄτας ἀἰ ΕΠ οἷος, ἡ ρ ὅν 
ϑ δυσκόλων καὶ δυς ρήπαν. ᾿ ἢ Ἢ ' 

Αἴπασειν τἰμ) ἐσίαν ἡμφίαςα): Αάλο ἀς ἐο φαΐ ογπηΐα [ςιιπὶ πα ςἰτοῖί- 
κττρῃ! δή! αι αἰνὰ ρο τ ἀετ αιιὰππι ἴά πο ἃ πη οίτιιτ ὃς τρίτα. 
5.1.) τῷ μη, ὁ τιοίδν εἰἴχλο κεχτυυῆοε, ἢ ὅπερ αὐ μπτοιεταὶ. 

Αἰσασκαρίζειν ἀριιιὶ ΑὙΗΤΟΡΙΝ. ἐν ταγηνιςς αὐτίτοτε διά. ἀπασχαρέζην ἢ 
ὡαπερεὶ πέρκίω χαμαί. Μεηδηάοτ»ασιασκᾳριώσ᾽ ἐγὼ γέλωτι τῇ μεβον ἣ " 
ν δ: [τπρτιτα. ργῸ Ἔχ! γα σασά!ο . τις εἰποτι" Νᾶτη ἀσατ ἢ ἢ 
σκαείζειν, 146 ΠῚ απο « σχαρίζειν {πε ἐσκφράφειν χ) σχαίρεινοἱ. ἀσΠ ]ις, ἢ Ν 
Πμιγς,δχυίτζατς, ὅζοιἀϊσςοηαάα [10 ἰοςο, π΄ 

Απασσείοντα, Ἡ εἰν οἢ.Ἔχροηι αἱτ ἃ 4 θυ Γ44Πὴ στα μποίκιλον Ὁ αἰ " 
λενοῖν, αὖ Αἰ τὶς μραλλωτὸν χιοζίᾳ. ; ᾿ ἩπνΝ Ὁ  |; 

Αἰσαςδύω,εττο, ]]οτ. ϑἀιζλιαι ἀτὸ πὸ ἐπατείω,[ε ἃ (τς. Ἰεσ. ἀπας ᾿ 
; τεύων. ἐνὶ ἢ: ͵ . δ. 

Ασαςὶ τοἰππη ἐνεέγευς ἔ, ΕΣ ῃ 
Απαςία ας, ἡ, ἸΘἸμἴα ΠῚ, νης’ εέα, ἴπο Τα α γευςία, ΑΤἸ ΟΡ, νεφ οἴγειν ἐς ΠΝ ἴω 

παςίαν, 1, ἐγευς-ίαν. αῆδοὶ τὸ παισπιῶχ. “τ ἀν ἢ Ἶ Ι 

Αἴπαςος,«, ὃ κὶ ἡ,Ἰα αμτις ἢ πηραΐξιι», αὐροὶ τὸ πο, 1. ἐϑύήω. γγ8. ἱ 
Αἰπαςράπω, μι. ψω π' φα,βιίρατο. τειριοπάεο, σοταϊοο,, πο (οἰ ἄπ, , 

ἐς α]ροτο ἀϊσιταγ, τατυς, μέχρι βορή ος ἀπσαςροίψαντος ἴδηω. ' 
Αἰσαχολέω,πιρεάο,σοςιιρο, ἃ ἰι810 ἀέάσςο, νάςο,, κατ ορογοηι, ἢ ἡ 

ἀο,ἀςτϊπεον χεγοθὸ αἰσασχολέσης εἰς ἑαυ τί) ταὶ Θἐλη ἰ σιώεχ εἰας, 

φυἥο, ἀς πητατο ἀτσοτγαηι ᾿δοι}15 αἤοιοησε ἱπηρο αι πη πτιι ἢ} Ποὺ ] 
ῬοΠ τἰδηιις. οἰ σσηο, οληαῆύοι σιρατεωῖται ἐν τοῖς “ρατοπέσοις «ἰἸσΝτιΓ.ς ἐ 
1 σχρεάιτιοης ἀϑευτος πλιΐιτος, ο ΝΝ ἦ 

Αἰπατειγὶ, ἴῃς βτερίτω, αὔευ ψοφκ. ον Ή ἢ 
Αἰσα τεέο μαι ὦτα! ,ογτο ξΠότγαις. ως ΚΒ 
Αφατάῳ μ ἡσω, ρτορτῖὲνὰ νἱὰ αἰ 'ηι ἀφάιισο: Π4Π| πώτος νἴδιι ττἷ-- ἢ 

ταῖν Πση! πολι: ἀςίης, ἀςςί ρον 1: Ευάσπι 1ΠΠιςῖο, ἈΠ] πὶ ἔι- Π 
εἰο:αἰαπαη ονάοϊο ποῦ πη4} 0 ἀδοϊριονίηάυςο τῇ ογγοι 6ΠῚ, ἴε- Η ᾿. 
ἀπσο, Δ σοτ. οἰγσαπι(οτ δονιγαάιςονεγγατο βιοῖο. ορΒοοῖος, ἢ ᾿ 
ἔγνωκα γὸ δὴ φατὸς ἡπτα τομβρη ἴζιο ντιημ ἃ νῖτο ἠϊς ἀεςςριᾶ, ἵν, ἂι 
αἷοι τῷ αὐόρός. Ἀπσαῖν φενακίζειν. διαικρέεῶν. αὐρφγοἀφεῶϊ αἰδῳλογίζε. ΠΝ ὦ 
ὧχ σοφίζεδχ,, αὔδα γειν » αἰκαλλειν, αὐδῳ βαΐλειν, διαβυκολεῖν, σελει-. Ν 
ζειν. ϑέλγειν, ϑιωπευ εν, σαίνειν. κοτίλλειν, κυλοῦν κωλακευειν. “ ΕΝ 

Αἰ πάτερϑε, χωρὶς κοἴπεωϑεν, [Οὐ Ὁ}. χωρὶς οτορ δ, ἀπὸ τὸ εἴτερ, Π|4 ἃ. ἡ 
βιϊεσίτυτ ὅς ἐπείτερϑεν, εἶ ἴῃ Ἷ ᾿ γον ἃ ς ᾿ )} Ἢ 

Αἰ παϑεὼν ὥνος, ὁ. ἀοσερτοτ. ψόυ τυς,Ἱ περοῖτοτ ν οἰγοη(οτίρτον Οἴσοτ, ἢ ἢν 
ἔταιάα ἐφητας ρεγΠ ἀτοίι. ΙΝ 

Αἰ πάτηρ, ἔγαυις, ταυτί ον ὃς σἰγοιη στ ρεῖο Οἱ ςογ. αἰ ἰ'σαδηο, Πι4-- Πα 

ἀεἰανσαρτιο ΟἸςοτ. Ἔγγογνπλαῦηνψεύῦσος, ΠΠλα] τον π ἕξι, ππροίτα, 
τᾶνατς, α]} Πταςνίιοιις ΠΟ ἢ Πια εις, ὧν αὶ αἰπειφώ" ἐποίτη ἡ ὄψεως, Πα] Πὰς 
εἴπατῖτο, νἱίος, ΑἸοχ. Αρἤγ. ἢ Ερισε. αὐχάσεις με ἃ ὁ κρέας, ἀλιαδς 

ϑεέλαασταν τιμλύτει, ψα φαρροῖ κλαίσματος εἰς ἀπάτίω, ν ΔΕ 15 της ἤπιος 
φατηοτην [πὰ πηᾶγδ, 1. ΒΡ) Γ061})» πιαρηιξιςετγε Ετατη]ς Παρηνέ- 
τι ἀεςερτ οηδπγ,1. νοΪαρταῖοτη, ἃς ἀοἸ ςἐξατίοηοπε : 1. 41 ΡΙΠοιςος 
αξεις οδ έτος, ντἤγπιας ἃς ἔγίατΠΠ 15, πο πιο 1 15. ΠΟ πηογους 
ΠῚ β. Νωὼ 8 κακίω) ὠποί πίω βελ δ" στιτο᾽ ἐπεπης ἕγεκα Τ᾽ πολετο 
μων τὰ αἰ! πάος μοίτος. ΧΈπορῆ. ἀπάτη τῷ πλέτο, Μιατ. Επαποῦ 
ΘΟ σα. Ν οχ τἴζα,αις Εταίπγα ον α Πασος υπάτοατ ἀταϊτίας ΟΠ ιπ θα " 

χυδᾷ ΔΠΔοτᾷ, πος οἢ ἔτυζεςητυν ποπηίῃςπι δα φυὸ ἃ να ἀς- 
ἀυοσδηξ. Ἢ 

ΑἸ πατήλ (θ- δ καὶ ἡ, (ΠΧ, ἔγαιι Δα ]δητυς, σαρτάτογίμς, οἰστα τυτικός Ο ἦν. 
ξ ἀπατήλια βάζει , {4 οἷα ἀἰχὶτ ὃς δι ]αοια (δα ἔμΠὰ. Νοπαΐ ῥέος 

τιςησὶ 



Α ͵ Π 

᾿ς χιρηδαοὶ δὲ ἱπηροίξοτο ἀροίρίτ, 
ἀτατιλὸς οὐ, ἐν ΕΠ αχ,βεαυἀυ]ςητας» δισαζα ΘΝ 7. ὠπτετυλαὶ εἰκόνες, δι] 

τ΄ εοε ἐπγαριπος, τὸ ὠπαταλ ὃν ςἀρτὶ Οὔιπλνοαρτίο, ΡΊαται οἴνας, νὰ τ 
᾿ οἴαπικενομίω) ἐἴδικεν κὶ ὠἀπατηλίω ἐποινίσου ψδυ δοὺς αὐϑαιλογισικός. Ηο 

ο΄ χηει Πα. ὦ γδ ἐμὸν παλινάγρετον, δ᾽ ἀπώτὴλ ὃν, ουιπὶ σοηιτίμοΣ 
᾿ς Αἰλπουαρογας ᾿ῃ ΔΡΟΪΟΡ, δαίμονες εἶτα τυλοὶ αἰϑρώπων, ΠΟΒΪ ΠΛ] 

ο΄ μηροίζοτος. 
᾿Ἀπίέτημανατος τὸγίγαιις, σαρτῖο Οἰςοτ. 

᾿πατίωύαρ,ορνονν ἰγατν οι πο πιΐποπιὶ Γοδασςης, ΝΟ Πη, 
γτικὸς οὐ, ταυἀα] σητιςγοαρτιοίως. 

τοῖοι σατας, ΠΡ. Ἐρ σι ταηγιαρυα Γοπιοοτῖτ, αὐῶμφίλως συγ 
᾿ κείν Ὁ, 

ἐτμίζω μι ἰσα,εὐροτογεχβαΐο, ἐπλῖττο γαροτοπῖ. 
ὐἱιαντὰ ξείτα ΑἸπιοηϊεοἴτιιπι ρορυαγῖα αααταοτ ἀἰογῖί,, ηια- 

τὰπι ργί πιὰ δόρπεία νοσαθατατγνα τογα αὐέῤῥυσις, τογτῖα κουρεώπον 
᾿Ροίξτοπηα ἐπηζδατὰς ἰὸς δι .ὃς Εἰγυνοίορ, ΗοΙν ΟΝ. Αγητορ!ι. 
Ἰητετγρ ία {Π4 ἴῃ ΑΟΒατ, φαγεῖν ἀλλ αῦτας εἰς απατερίαν. Βιιά,νοςατ 
ΔΙΠαείατιπι [Ὁ] βαίτατοπι. 
πάτωρ,οξρς, ὁ γολτοης Ράττο, ἃ ρᾶῖγα αἰ ἴσης ΠΟ ρατογηις» ΨΝυΐοα- 

᾿ς πἰ ςοσποπιςῃαριὰ ΤἈΞοοτίταπγ. Αραδ ΡΊατ.τι ΡΥΟΌΙ αἰπτίτορες 
᾿ς αὐϑξιοι ἐχροηϊτυ ἀρυὰ Ραμ]. για Ηςθ. Προ ϊῆοατ 40] ραττις εἰὶ 

᾿ ρηοτί. ἀπεέτερες οτ)πὶ ἀισαηταγ αὐ Ν Ἰρίληο 1απιαΔὙ οὐτινυ! ρὸν 
᾿ς ας Πθετιιδος ποπγίης ὀτίατη Πρ αἰ ςἄτωτ οτρβαπὶ δέ ρατγς 
οτὐατὶ. ΡΟ ΠΧ 1.3.0 μὲ ἔχων μητέρα, αἰ μήτωρ ὥσπερ Υὶ ἀϑίωά'κὶ ἐ- 
πάταρ, δ μὴ πατέρᾳ ἔ χωνγὰϊς ὁ ἡ'φαιτΘ'' χαλοῖγτο δ᾽ αὖ ἅτω καὶ οἵ ἐ- 
ποβεζλυκότες πατέρας, ὃ μοτέρας γοἱξ χἐγρμῆν ὀρφανοιᾷ, 

Ὁ] Αἰπαυχέζω ἰαςεπι οὐο, ΒαΠΙ. 
Αταὐγασμανατος,τὸ [ρ]οπἀοτ, ἔα σον ΗΠ δα δαιμογάλε φατὸς μικρὸν 

: ἐπαύγεσμα, τη σοητὶς Πιπγϊηἷς οχίσαις ταάιαςἸΝαζνογα. β,ἔκλαμ- 
Ἂ «μς ἀπναυγὴ, ἡ χία φ΄γίϑ.. 

᾿Ἀταύγιθ. Ἰασιάως, Πρ] ευἀϊάυςιλα μωρὸς, φωτειλός, 
(ὦ ᾿Απαυδάω, μοΐσω «σι χαγϊυτοτγάϊσο, φημὲ,ης ὁ γοτου ΓΟ δε, ἐπα- 
μ᾿) γρϑωιλπολέγμω, ἀεῇςϊο, ἐς ξιτί σον. "νυ ς δ ἡ δὴ ὑπὸ λιμοῦ πρίων 

“ “,», ᾿ Ν ἐν ΡΑ 
᾿ εἴξας κα μερῶν ἀκονυδηκὼς»ττίάχι! ἔιτης οὐ ςξξαενβαπὶς σου ξεέξας.50- 

᾿ς ρβοοὶ. ἴῃ Αἴδος,ὲ αὐδρ᾽ ἐσνύσα τεύκρος ἔνδοϑεν φσἔγης μη ξω παρή- 
᾿ κεν, ριο ιίρεδατ ης νἱγ ἃ τεέϊο ἔοτας εχίτοῖ, Ργο ἐσπαυτίο ἃ- 

Ῥυὰ ΑτἰΠορ ἢ. ὠπαυδώ τέ τεισιν υἰξίς αἷὸ χοροῖς, ἰδ οο Πις ἀρθῇ ϊπε- 
 χρὰοβοτεῖς, νοὶ ἀδπυύτιο ντ δ τ ηςδης. Ὁ ̓ ἀς ΠῚ, ἰςναυ δι μιὰ διέ 

ὸ δόναννοτατ ἀγα. Ευτὶρ. ἀἰσαυφω Αἰ ἤρα τον μιὴ παριέναι εἰς τίωδε Πωώῶ, 
Γ΄). νεῖο ης Αὐταΐτιις νεηῖαῦ ἴῃ πὰπς τοτγατη. ὠπανδήσας, ξεῖΤας, ἀς 

ϊ Βαυίρατυς,10.Ερὶρ. ὠσαυδᾶν πρὸς τὸ δγ),κὶ βαριωλεῶτ τίω) γβύεσιν, εὸ 
τς χουσίατο πος ν᾿ Ποη ἤτημς, ὃς πος ἰρίαπι σταυΐιον ἔἕεττς φυοὰ 

ταί πλιγ. [το πὶ] οαπθπα! Εισαίτατο ἀςῇοιος ἀριιὰ ΗΊΡΡοογ. ντ 
νυ τ τοι. 

«᾿ς Ἀπκυϑαϑιάζομ μισομαὶ οἰξ σοσταπταςίτον αἰ σον νε Ἰοαυίταγ 
1 ἰαΐες. Πδεγαιαι δαϊνίθεο οσατιιππαςίαπι ἃ πηασπατι ἴπς Δηἰηγ 
ἱπάυέξαγηνηοα ἃ Πυρετθίσ,ντ ἀς δοσγατς ἀϊχιῖ Ο ςογο. Ίατο ἴῃ 

ῃ Αροΐου. δοοτγατ. πἰδῳπλυσίως δοχαΐ λέγειν ὥσσερ «ἑεὲ Ἔ οἴχτε κα τῆς 
αὐτιβολήσεως ἀπαυϑειδιαζουῆνθ-. 

ὑπ Απαυϑαδιάζω ατα σοπτιιηαχ δέ ργοτοτγιας, ἱπίο!εητοῦ ἀσὸ ; (Ὁ πὶ 
γΉ}}} Διτοσδης. μεγελοφρονώγεχάζεῦθο Ὑπὸ τὸ αὐϑείδης. ὈΊατο τη Αρο- 
εἶ Ἰοσ ἴσως ὑμῖν κὶ ταυτὲ λέγων αὐδαπλησίως δοκῷᾷ χέγειν, ὥσπερ «ἑεὲ τῷ 
Ἷ οἴκτα κ) πἰ αὐτιβολήσεως ἐαταμϑειδιαζορῆνος. Βυιὰ. ἢ ἐρ δ. ρεῖου. πρὸς 

ἃ χογισμὲν ἀκναυϑει διε ζωμα νι οθ ΕἸ ϊο γατίουΣ ἀϊοίτιιν ὅς ἀπαυϑειδε- 
ζω διἀπαυθίζωχι ἃ εἰϊ, ἐκβάλιω, ἡ ἀποβαάλλω, 

Ῥσαυϑεημερέζω,εοὐεπι ἀἰϊς τοάςο, Χοπορίνρτο αὐϑυμερέζω, 
Ὶ ᾿παὐλιαγτὰνγεὶ ἐπαυλία, ἡνπλαπεγα ψια ἀλητιγ ποιιαΣ πυρταῦ » γοὶ 
Ἷ ἀϊες ἴῃ αυο που πυρὰ 1Δ(οῖ (1 ΠῚ νἶγο. ὅτι τότε αἦχ ται ν κόρη χω-- 

᾿ εἱς τῷ πατεὶς αὐχίζεϑι : νεὶ τότε ἐπαυλίζετο τῳ αἰδρὶ ἡ γιων, Νιάς 
Ἰν, ΞΟ ΡοΠσεπι ἰϊδτο τοιτίο, ἰς σοΐην υτμοτ εἰὶ ὠπαύλια ἀὑςὶ ἀϊοπν 

-Ξ-- 5: «“ 

Γ΄ ἴπ αιοίροπῇις ἀριιὰ ἴοσοπιπι ἱεοτίαπη ἃ ἡροηία ρεγηο έζατ, ἀτὸ 
Ἷ σ᾽ νυύΐμρως ἰποιυλίζεϑχ ργϊοτὶς Γσατοητία: αυτῆογ οἵϊ Ε τΥπιοίορ δὲ 
μΝ: Ἡείγε. 
ἰταυλιςυρία χχλαιὶς, ἀπτϊ ουΐα τι στὰς ἤπιε [πα » 4014Π1 ἐν τοῖς ἀπαυ- - 

δ λίοις ποια πυρτα ἰροπίο ἀομο πιίττοραι, ΡΟ ὰχ 1.3. 
᾿Αταυλότιωος ΠΡ. Βρὶσ ἃ ἤαθα]ο ἀπςεάςης. 

ἰα ᾿ἰπταυράω, μ.ἤσω, κα. κανάόρ. ἀπηδεχγεφαιορόμαι τ! ρΊΟ, ρεαουρτς τ ρίο, 
δυΐξετο. ΠΙδά. αἱ τίυὶ ἑὰ βίῃ ἀέκοντος ἐσνύρων » τὰ εἴξ, ἀφείλοντογαῦ - 

᾿ς Πυϊογαης, οοά, μελίφρονα ϑυμὸν αἰπνυΐρᾳ,, δαϊηγυ πὶ Αἰ τῸ]τ ὃς 
εἶ Γ)Ο). ζητειξεεῖτ. Εύτὶρ  ἀ, ἀπύρᾳ ϑανώτῳ,, πηοττς πὶ ΡοΓΟΟΡΙς, ἰά εἴ, 
ΜΠ «εεερίτ ὅς οὔτ. 
ὁ] Αἰπταύρωρτίιο. 
οὐ Αταυςὶ, ποη αυϊετὸ [οἀ ουπὶ ἱπασϊςιπάτης, δ ετοῦ. ἐἶχοι ταιπτεύςιως: 
εἶ Αἰταυςοι ὠτελδύτητος, ἢ ἀυας ἴα σὶς, πὰς ς Ππςνποη ἀεί ποης, ἱποχ- 

" 

Γ΄. Βαυΐες, ἰγγειίοτιις. ἄπαυσος γλώῆα νου ΔΙ ητί ἢ ΠῚ ΤΠ ροΓΑΓῚ 
π᾿ ποπροτεῖϊ, ἔπαυςος βίοςγνιτα (ἘπιριτογηαΡΊατο ἴῃ ΤΊπταο , ἡ δ᾽ 
ἢ). ἐκ μέσου «ρὸς ὃ ἐχατον ἐρανὸν πάντῃ διαπλακἐἴσει κύκλῳ τε αὐτὸν ὃ - 
μ΄ Πς,ς ἔξωθεν αὐξιχαλύψασοι, αὐτή τε ἐν αὐτῇ φρεφσυῆόν, ϑείαν αὐχίμὴ ἤρξατο «.- 
ὃς παύςι καὶ ἔμφρονος βία ποὺς ὃ ξύμασὀμτα χρόνον. Οἵςετο ἀς Ν' ηἰπιοτ- 
Ἶ τας. δὶς δαϊπιας ἃ πιοάϊο ρτοξεέζιυς , Ἔχτγεγηΐτατε πὶ φαΣ]} ἃ [ὰ - 

᾿Ὗ Ἐπτὰ τεσίοης τοτιιηάο ἀπηρῖτα οἰγουη!εςῖτ » (δσίμις ἱρίε γοτ- 
ης,ἀϊίπα ρ᾿ςητίίζῃιε νἱτατ ̓πάπχις οχογάϊιπι. Ὑ πᾶς ὠπαύ - ΣΎ, ΓΝ των ἰβῃν 

φως ἰασίτοτ,αΠϊ ἀεὶ, Αγηϊτοτιὰς ππιηάο, συωόμα χονέσει πᾶσι τό- 
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τος ἀπαύς ας, δι᾽ σ)ωνγεερεγεηηΐ τοηοτς, ἰηςο Τιητέν, ΡΟΓρ νι, 
Ἰηἀοηεξητογ, νγτγ, ε 

Ἀπαυτοματίζυ ἤροητς (δ πνἰη το, ΡΟ, 
Απ' αὐτομάτα, ἀοτερευτὸ, Οἱςοτ ἐἰξαίφνως, 
Λπαυτομολέω, ἃ πο! ρίο γοηΐο τας ισίο, 
Απαυτόφιν, μετ [ξ, ἱροῦτε ἴδια αἰ τ᾽ ἀυτιὶ Π ΟΠΊοΓ. 
Απαυχενίσαι τα ύρον, ταῖπατο ταῦτα ηιης ΝΊρογ ἀρυά ΗΟ ἰὴ Ηοϑ 

το οῖς,ν οἱ Ροτιι5 ἀςοο! το αριὰ ΡΠ], ἰᾳ πγἀο, ἀἰπαυχενίζην Δς- 
εἰρίτον ργΟ σδτυπγασίτον γοη τὶ ὅς τοϊυξξαγὶ, ὠπαὺυ χενέζοντες)γ το- 

" (λιταητον, ἴολ.1 ὐπτοδευ απεπῦντες κ᾽ ζυγρμαχβντες αἰ φίωνιώντες, 

Αἰταρίνιον ἶτὰ νοσαητ [μἀροηος νας 1Ἰϊυ ἃ Ἰλριάσιπι ἰπ αι Ρίπἤιηῖ, 
. 40 μοίατρᾳ ἀΐςσιτωτ κα λιϑίνη καῤδοπος γ τὴ τία, αι, Ἡ οἴ ον, 

Ἀπα φίσκω ἀφο! ρῖο ὦπται πέώ, 

Αἴταροςινριρα, ἔπο, Η εἰγο. 
Απαφρίζεῶχ, ἀείρι πάτο, 
Απάρω, ἀςοὶρίο,ΙΔπιις 1ναἴξατ.Κ ϑεὸς ἠιϑέω εἴκελος, ὅς μ᾽ ἀπόξω. 
Απαχϑεὶς,ἕντος αὐ λξξυς,Ἰπάςῇηίτιηι νοι, ὠπγομαι, 
Απαχϑὴς,ἐος δ κα ἡ δ ταιῖςν πιο] εἴτις. ᾿ 
Αα᾽ ἄχρι νυ ίαις) Τμξηνείας, 
Απεχϑίζω,σταιο. 

Αἰτάχϑυμαι»Ἰτα σον, ατίιο. 
Απέβίω, ἀἰςς ΠῚ, ] ) ἀπέζυσαν ἡ ἵππων, τοἸἰσιοταπτ εαιος, ἄς ἢ [δ - 

τας οι 15, 
Απεζήσετογα δ τι ἀπ δλϑενγάπεζη, 24. ἀ,, νοὶ τοπηροτὶς εἰς ἱπιρειίς- 

ι νὰ ἔατατο βήσομαι πχμτατο 1) ργαίξῃ 5. ἱ 
Απεγγρνος, ὃ ργοηςρος. ΐ 

Απεγυαλίζω ἰάς πη αιοά ἐγίσαλίζω, Ἡ εἴ εἰζ οτίαπι ἀποκαϑισώ, 
Αἰπεγνωκότωξι ν᾽ ἐς ὑπογινώσκω, 

. Απεγνωκὼς, ὅτος, ὁ, ἀν ἕλιας, ὠπηγορδυμῆμος, 
Αἰπεγνωσυΐύος γε, ἐγ εἰ! ρεγάτυς,α έλπισος, 

Απεδανὸς, κ᾽ ὃ ἰτη ΕΟ] ς»ρτο ἡπεδόρὸς. 
Αἰπίέδει ἐδὲνγανθ, ἀοτατίογ δὺς ἰηξοτίου αἰ 1] τοπιρὶογὰ γεγδο ἀποδέων, 
Απεδίζειν, πηιατο, ΟΠιρ δηλτο ὁμαλίζειν, 
Αἰπέδιλος͵ οἱ δ, ἐχολϊςεατιις. 
Αἴπεδος 5, ]αυιις, ἀρεῖς. ἀπεδὸς χείρ, Ἠοτοάοτι οσίο ῥ᾽απᾶ. πὶ οἰ- 

πεσὸν τ ἀν» [ΔΠ απ]. ] Δ ὨἸτῖος. ὁμαλὸν, ὁμόπεδον, ντ λοχός, ὁμό-- 
λέχος ἢρ ΔΤ Πις κατέζησαν εἰς χωρίον ἀπεδὸν τι, ᾿ ἰσύπεσον χὶ ὅμαλον. 

Αἰπέδρα, τα βυρ  Ρτοξι ἀρ ἄνα Σποδράῳ. ΟΡ }ν. 1 Αἰαςο, τὸ σὸν ἐμμ᾽ 
ὠπέδραν, 1 ἰπέξησαν τ σῆς ὁ ψεῶς: νι ἀς ἀτοδιδράσκω, 

Αἰπέειπον ρτὸ ἀπεῖπον, βοσαι ΡΟ ΟΊ Οι1Π1, 
Απέϑηλε,ιη Ερὶρ' ἀπέϑηλε χαΐξαν, τ στατ ΠῚ, 
Απεϑίζω,ἀείυςίςο. ὠπειδικοὺς τῷ σώματος εἰ πἰ.ῶς ταὶ χεῖρας γἷ. αυΐ ΡΕΓ 

ἀείπετιάφίπειαι πες σογρὺς ἡμ1ἀς πὶ πγαηῖθιις ἀτιο σις. 
Αἴπει αἰοὶ,ἀσοάς, ὃς 1 ργωίςπτιναδες, Δ ἄς, δὲ Ρτο ἀπελόύσῃ ιι- 

ατο,ἀπζεάες, ἄπεισι ἄπελϑε. βάδιζε: 
Αἰπὲιδὼν,τοἰρ οἴ εης. 
Αἰπείϑόμος κ,ἰηερτιις. 
Απειϑὴς,ἐοςγὁ καὶ αὶ, ἄπειςσος, πη ρογ(ιαΠ }]1ς, Ουΐητ, πῦ οὐ εάϊςης 

ἀινέζο πο ςαιςηςοδοηςςιςδτιπηαχ ἱπογοδεΐες, τε γα )γίως,αἰ- 

γὐποότακα οὶ λαϊάμς. ὠπειϑὴς οὐ σδοὶ Φ ὑσπειθῶς αἰϑρώπε, ἀϊοίτας ὃς 
ἀε]οςο, ΕἸ ἴλη. εἴτε εν ἐπ ειϑεῖς οἱ τόποι καὶ πραχας » εἴτε χ᾽ δφὺ εἴς 
δέξα δι ὁπλίτας κὶ δυήλατοι,Ιοςα ἀἰ βῆ α]1α δὲ αἱρετά. 

Απειϑία,ας,βι απείϑέα ροτίπαῇοηῖς οδςαἀϊεητίασόυς σὔτγατ. ὅτι ΠῚ, 
οἱ, ἐπ ἀδτία, ἱπογοά} }πταϑνΡαυ!αὰ (01].3 υἱοὶ ὠπαθίας͵ Π}}} ἴθῖτα- 

Αἰπειδοιῶτες,οἱ ἱποτοάι]!»ηοη ἁυάίοητος ἀἰέξο. (ξιδι11ες. 
Αἰπφϑέω μ ἡσω, ἀπισὦ τ ράτοογηῦ οδτξρειο το γασοτηεσ! ρο,- 

ἀξ δ Βαθοο, ἀϊ ΕΠ ἀο, Πατίμο, Α ττ.2 ΟΕ ς. κὸ αἰπαϑάντων ἀυτώ, δίς. 
Ῥίατ. ορἢ.7. τῇ μεταπέμψει μὲ εἰπειϑεῖν, ν οσατίοι ρατέγς. 

Απεικάζω, μισω αν κα αἰ Π πη Π]ονς ἥϊησ ονεχρυϊ πιονςῦρατο οὔ [μοίΔ» 
ἀς ἀογ βοιίς, εἰκόνας αὐ νθ ἀπεικα ζεσε,βοτηνας οοτῇ οἴϊηρυητ,εο 
τῦ ᾿πηασίπες ἐχργί πλιιητ.] (ος. ἀπεικάζειν τὼ καλὰ Ὁ ζάων,!. ἐχρτίτ 
πῆοτο ἃς ρίησοτο, ὠπεικαίζεται τοῖς μέρεσι, ςσυειΐε ο ράττι}. Ρίατ, 

νη Τίπι. ἀπεικοιϑνεὶς ἐν συλλαβῆς εἴδει. αἱ ΓγΠααΣ Ἰος ἀατ νος 
τόποτα ἤπσιτον, ἀξ απ. 1. ἐν 9. τῷ πεὸς μὴν) ἐκεῖνο ἀπεικαδδ ἐτ- 
πόε, ὄγτοε ὃ εἰκόψθ-, εὐκό τας. αἰοζχογόν τε ὑρείνων ὄνξας Οἷς ἀε Ν οἰαετίς 
Ουῇ αὖτ ἱπσιοὰ οἱκ ἐπιίτατα ὃς οἤϊέϊα {πιι!ἀςπ τα θεης ἀρὶ ρα 
ταῦ ἢ Πα τ ἀἸ ηΦ νοτὶ οδίξαιαάτοι νοὶ τὸ ἐπεικοιϑὲν γ ᾿πιτατα πὶ 
ἃς εἴ σαι τγαηίτυ τ. ᾿ 

Απειχασίανας οἱ," ΠῚ ΠΥ ]αταὰ ὃὲ ἐχρτεῖϊα βρφατανΡίατ. ἀς Γερῖδ. 
Απείκφσμια, οτος κ τὸ, ΠΝ} Π τιν ἀο., ὁμόωμᾳ. 
Αἰπεικονζω,Αξἢ τ 6.0,Ρ}}}}. Δ πιῦἀο,αἰαΐγκν φεὸς ἃ ἐκπέμιποντα ἢ δὲχό- 

μἶϑον ἀπεικονίξειν΄, οἵ! αΐ αἀπαιττιτναιί ἐχέρία αβησὶ πεςεῖϊε οἱ 
Ἐπητῖοητις, 

Αἰπεικόνισμια, τὸ αἀυτηδτατίο, ἤ πγ] ΟΠ πι. 
Αἰπεικὲς, ἐτος. τὸ ,ἰοἀεςδς, αὐ πγάϊιηγ, ΠΟ ἢ γοιππι!ς. ἐδὲν ἀπεικὸς ἢ 

ὃ το, Ομ τυ (οἱ. ὕτοπον, ἐ ῳρέ πον, 
Απεικότὼς, ἱπυρτο ἀν ΜιιπνΠτοτνα δ  σδεὰ,αΡ τς, ἐπ ἀσοςητετ, Τπυογ- 

ἀϊά.ὐν ὠπεικέτως, το Ἠμτη ες ιιὰπι ρτὸ ἔπ ἀ σητατο, ςίτας 
οἴΐατη ὠπεικότας. 

Απεριέω, μυήσωανοἠχανρτοταΐττο ῃ τον Πλποτ, πτογπ ΠΟΥ »δ|ο- 

τον πο ὠπεικήτίω ἀμα!! οὐπιογο ἰηἀο ἢ πίτὶ ρτ πὶ ρογ γποο- 

ληστοέτίω. ΑΙεχαρᾷ. ΑΡμγο. "δ. Ρτοδίςην. τὸ φϑυραὺ Ῥέπ,ρτο ἡπε ἱ ὶ 

ὠπειλοιίῶ ποίγος ὃκ ἐῶσιν ἐνεργεῖν γ ποχᾶπη ἱπτογίτιιαι πηϊηίτληῖς τη, 
Ι 
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ποῦ Ππυπτάσογε Ἡοπιεῦ ΤΠ τ, αἱ ἠπ εἰλησεν μόδον, Δ εἴ, ἐἰπηγν 

γείλατο ὈΙατα, ἐμὰς ἴῃ Οδηλιὶ μεγάλας ζημίας εἰπ᾿ειλων χγλ ἐς μὴ - 
πακουταντος, ᾿Π  ΕητΕς αὐ! ξας Γοἰατατος σοαταηαςες τητοτ τη - 
ῃαης. ἀπεειλώ εἰ σιγ γελεῖν, Π]ΏΟΥ ΠῚς ἀεἰατυγηγ . ΖΕ ἰοἰνῖη. Ηο- 

τοῦοι ἐπειλέω ϑιαγατον, 1 ΟΥΤΕ ΠῚ ῬτΟρΟΏΟ, ἐπ ειλη ϑέν τεῦ, Ρίατο ἐὲ 

Τοριθυς σαι ςΟΠγμ αἱ ηατίοης ἀϊέτα [πητ,ντηάιςε Ἰερὲ [ω Πη1- 

παοι σουβι πιατα. ἀπειλεῖν οτίϑ ην [ΔῈ πὶ ΠΟ αὐχέν, καυχά Ὡς κα 
κομπάζειν ταξζαις [δ δέ οἴξεπταγε σ᾽ ογίαγί, Ηο ἡ. Ε{π24. 3. 10 τὸ 
νοτίῃ, εἴς ποτ᾽ ἀπειλήτει, ἃ εἴτονεηα τα ίτικαυ χ ήσετω κὐ κομποίτ. 
{ιπγϊτύταιις δ5) δὄυχῇ ςντ ἐσ) ἠπείλησεν αὐακτι, ὁ ὅπη ὀργύς,ντν ἡπ εἰς 
χει κακεῖν Θ- ἐγαντίξιον πολεμίζων Ενϑειο᾽ ἐλούσεῶχ. 

Απειλὴ ἧς ἡ,ηχτηα, ἀδπιπτίατὶο, ΟΠ, Πχιηατίο, (ὃς ἡχίπατῖο, Οἱςοτ."- 

τα. διαὶ τἰυ) ἀπειλζω πῷ πονιγμοῦ ΑἸοχαηά. ΑΡ ἄγοα.1ερότιοι]ο ἴγαῦ- 
συ]αμ θυ τ ἀπσειλῇ σῇ κενοῦ, τον τ ἴηδης ἰρατησπη ποὺ το Πα αταΓ, 
Ὡς ἰπαης {τὰ 40 ρθηιτις πάταγα Δ μοτγετ, τοὶ τὸ ἄπωθεν ὁ- 
λέοις ἐξενε!] αὔρα τὸ απ εἰνάνγαιο ἃ εἰϊ ἀπείργειν, ΕτΥ τη. 

Αἰπειλήτήρκας ἡ Ὡχιηαη5 γε] πγπα συ πα. ἀπήλη τέρα ᾧφωνλνοχ πΐπ 
παχιΝ ΟΠ ητς. 

Αἰ πειλητὴρ, ἦ εος ὁ, ας ατοτ, Πιϊπαχ, μα ταῖα καὺ χ ὠμδυίθο καυχυς ὶς, Πηἰ- 
πῖς ξυγτῖς, πη παοῖτετ δα εὐ παητοῦ σαι θ ας αραα ἔοι. τη Π1α. 
ἀπειλητῆρες Αἰ χα! ἰδὲς ἰ, μόνον κα; χώμᾷοι, 

Αἰπειλητήξιοι χορ ηληάοῖα νεισα., Ποτοάοτ. 
Αἰειλυτικὸς 05] ΓΠΠΠΑΧ. εἰσ εἰλητικ οἱ γόμεμανΠ. Πᾶ 65 Ϊεσες ,. ΡΙατο ἀς 

όριδ. ἐπειλητικὸν τι κἰ χολώδες ὑπύβλέπει [μς. ΠγΙΠΔΟΊΤΕΓ 7 ἔα - 
ΤηΘηΓΙγ ὃς ̓γαῖο Πππ1}15 ἀρράτετν 

Απειληφυτες, οἷ, σου! οι. 
Αἰπειλοιύμα!, ταϊηῖς τεγίθοτ. ἐσφχέμῆνα καχὶ ᾿πηιροηάθητία ΧἝΠΟΡΗ. 

ἴῃ δγηηροί, Πις-ὸς ἢ τῇ πόλη γεγβύημαι " ἐκ ἔτι ὃ ἀπεφλούῦμαι ἀνν ἡ δὴ 
εἰαήλω φρλοῖς, οι) Ὠγτπατι Ομ ι15 ἀοστογιθοῖν ἰξὰ τὰ πὶ αἰτς τητετ- 
ΠΊΪΠΟΓ." 

Αἰπηαι, ἴα πι,αδεο, το εἰΐσοτ, Αὐ πο ΡᾺ νερ. ὕανθ- σ᾽ ἀπέφω γλὺ- 
κύϑυμως ὑμμούτων, ἀι} οἷς αὐ τ αὉ οσα]ις ΤΟτπηι» ἀσήσιν ὅπη πῶ - 
αξίσα τεάιτ τὴ ρατγίαπη ἀπὸ “ἥδ ἰδίων ἀπεῖνω,ἀϊχῖς Ατϊ ΟΕ ςο- 
ΠΟΙΠ.ΡτΟ ἃ [ὰ!ς ρτο οι] ἀσοἤτιρτο τθάντς,ΡΊατ,άς Ἀεραθ. κα ϑεω- 
ρήἥσαντες ἰπτήμν τρὸς τὸ ἴςυγγε στο ἀ!οθάπιυτ ἴῃ γτθεηι ᾧ 3 μηδὲν 
πες: 210 ὑκανωώννοιι τοῦ πὶ πεςς Πιγιαγᾶ η}}}} ἀς είς, Ρ]ατατς].. "ἢ 

ΝΝυπια. 5]. Ὑ Βα ογ αἰ ἃ. υξοὺ ν᾽ ἰδύων δόντες, αι ἀὈία ει ἃ τε ἴα Εὰ 
Δ] αν] ἰαεέη φϑύν Θ᾿, ασ τ τημ τἀ τα, αἴασες τῷ φϑόγῳ, Δ εἰς αὐ ἰη.- 
τ} 414. Ρ]ταγ ποίαν ἀπήσιν,ηὸ του άττ. 

Ααφσεῖν εἰ πορατο,ἰητον ἀἸσεγονρΓΟἈΙ θαγς Ὁ ΠΟΡἢ τοῖς γέοις ἀπᾷ- 
κσξ πίω μιὴ διαλ ἐγεῶχ οἱ τητογά!χογαης ἢς σαπὶ δἀο]οίςοιτ. ς]- 
Ἰοχυοίοταγ. ἴτοιη τοσαίαγς, γοηπεγον γευθητίαγε : γηάς μίων 
ἀπαφαὼν ἀρὰ Ηομη ΠΙΔὰ τ, ἰγᾶπὶ τοι αητίδη 55 μηδ ηθνγς πγιτι ὃν, 
ΘΠΠΓΙῸ ΠῚ 1Π ΠῚ ΤΟΙ ΓΙΑΤ ΠῚ ΓΟ ΠΊΪΓτ θη υγαΐογς ἵστα ΡΕΓτΙ ηΔοΙ4 1 11- 

πξης: 5 Π6 ΠΠι15ντίμ) φιλίαν οἰ εἶπατο, 1 ἃ ο[Ἐ. ἀστεῖα, ἐπγϊοἰτίιπ τὸ - 
πιιυτίασῖτ. [46 1}, τῶτο ἐνὶ ἔςιν φιλίαν ἐπφα εῖν, εἰν ἐχϑρὰν αἰφαεῖν. 
Ἰτο ΠῚ Σποκφιμεῖν,! ΠΠείζοτο Εἰτι σεῖς, ἀςῆοτο, ἀςξιτιρατι ) οοηςι- 
ἄετο. [ἀεη} ὃς ὠπείπταδι ξετὸ Πσηϊῆςας : φυοά ετιαπη ἀρ ά ςατα 
εἰϊ, δὲ τοτγαέξζαγε 454 ἀιᾶαηι εἴ, πος εἰ, ΡΟΙ  οιτατί Ου 61», 
νο] ργοηλ "πε τε πυ υτίατγς, ὃς ιιαίϊ (δίς γερτεμεηάοτο, ειιοςα- 
τέσιιο. κοινωνίαν ὅλως οἰτ εἰπάτο,Οπιηῖηο (Ὁ οἰ οτατο πὶ γεῖῖςιτ, [ς ξ.- 
το σου Π}:} ραγεῖςίροην πο ραπτ. ΡΙ αταγ ἴῃ ΤΊισιη δ. [ἀςηλ ἴῃ ΑΙ- 
οἷο. αν εἰπατο πίων) καῇ σιν, τπ0 ἱτατὶ Οη ΠῚ αίροτγηατις ο[ Ἐν ττς ᾿ηπ1- 
τατιῖς το σα! τ. οὐτο εἰ σοι δ ον, ΠΠ ΤῸ πὰ αἰράτοαγαν Ατηΐξζοτε]. 1.8. 
τῆς. ἰστφπτίυν,(Θ- τί) ὁ ψινοίμοτηςης νΠΟυεπὶ., ΗἩγούος 148, 
εὐπεειπάρμϑυ Θ- τίμ) συμμαχίίω αι (Οοἰςτατοτη ἂ ἡμῖν γείρα!τ, εἰς 
πποίπατο τίω) πυρέσοδον,αςος {Ππ| τητογάϊχιτ, [46 πη εἰσ είπαντο τὑμὶ ὅδτ- 

κουρίϊω ιγεσατιιηῖ ἀαΧ Πα αἰ τειπτέιάνον πᾶσαν τίν) ἐλπίδα γἀοίροη - 
ἄφης Οὐγηο πὴ [ΡῈ ΠῚ. αἰσειποί μῆυοι τίωλ γνώ εν τίμι) σου τορι ἀταυτος 
τύατη ἰδητθητίαπη. [τοπὶ απείσσε,αΠ{πτον ἔξως ἔστ, ἀπεῖπον εἷλ- 
γι}. ἀπονγόρθυστι αἰ πέχοιμον. ΕατΙρ τ. ἀστφασῶν [δι ααφρυκῶς φίλοις, 
1. ἀπεγνωκὼς πἶμλ φιλίαν," ἐπα πτιδτς ἃ πη ἸΟἸ τα ΠῚ. ΠῚ] ς ΟΝ, "- ἐσπει- 

«πεῖν μὴ φιαφοιτν, νοτατς τγάυτῖγο, ΑΛ ΠΤΟΡἢ. ἀπεῖπον μὴ ἐπάγειν; 
Ὡς ἀευςβόγοηι ἀςπχαηάδατιητ, Τα οΥ ἀ1. ἕως αὖ ἰατείασωσι διαὶ ἃ 
πόνον, ἀοηες ἀοειτί σατὶ ἀ-Πῆχητ, Αγηζοτε!.}10.2,Ρο τ. αρ.8 ἔς 
ξεςι κα μεταξὺ τοῖς κόσμοις ἐπφα εἴν ΠἸςετ Οοἴτηϊς ἰςιρίος πὰρ ἴττα 
τι! αἰ τςαγον". ᾿πηρογῖο σρίεγς Ρ]υταγοι.ἴο Ἐαΐσ το ἀγρών μδρ ἐκεί- 
νῶν απτεῖ σεν πῆ εῶλ,.1}Π1ς ἀστὶς αἰ τίθογο [0 τι ες σας σιωη - 
οἰας, το ητ αι ΡατγΟ ΟΠ ἢ115., Ρ]ατατοθαις ἰὼ ΡΏΒ]:ςοἱα. νιάς τη 

νοῖθο ἐπογρόύω. 
Αἰαφράκις Ἰπῇ ττιος πογλούκις,γπλήσακις ΟἸοοπηοάες [10.2. ἀπο φρακες τῷ 

βέλες ὠκυτέρα ὅδι. 
Αἰπείρῳτον. τὸ, Ἰυτ ητατιμ πη, [ΠΟ ΧΡ Ογτα ΠῚ, εὐσέρον. ᾿ 
Αἰπείρατος,», ὁ κὸ ἡ, α] τεητατὶ ποη ροτοίἴναιτ 41 ΠΟ τεητατ, ἴηοχ- 

Ρέττας δὲ τατεητατι5» 611 ἜΧρΟΓ ξητία τη 1101} σΟΡ τ ἀπήο»ς. Ηει- 
πιοσ. τὸ εἰπσείρατον ἰ. ἀσεειρία ΟἈτΥ ΤΟΙ, εἰατείρατος ὕβρεως, αὖ ο- 
τοηΐ σοητα τι: πα τηταΐζος τπιπο᾽ τάσιν. Τιοῖταν τί Ὧν αἰπσεί - 

ας Ὁ- Ιᾳςο 51 σὰρ.1. ὁ γὸ ϑεὸς ἀςπείρας ὅς ὅδι κακών, [)εας τη] τς το 
ἴατι ἡ ἢ μοτοίζ, νε] Ρστίας ψιτογα ηλ το τατιοηῖ ΕΧρεῖς εἴς. 

Αἰπεῤτγω κα εἰρξωπ' χαρτοΒΊΒεο, ἀγοθο, αιοττο, ἀέτοτγοο, ΟΟΓΟΦῸ ΠῚ 
Ρεάιο,αοἰτιυοοιϑορθοοϊες τη Αἴαος, ἐγὼ σφ᾽ ὠσείργω, ἐ ΠῈ ΡΙῸ - 
Ἀϊδοο ἃς σοπιρο ίζο. Πα ἀς ἀλλ᾽ εἰπνείργρι ϑεὸς, (Σὰ λοις ρτο - 
Ῥοατ 146, τίς ταῦτ ἀπεῖρξε χαὶς Βα τα ἰδ υὐτ,ψυις αιογιιτὸ ἀ- 

{ ; 

Α1Π ἣ 
᾿ ᾿ ππείργω σε τἶ ποιημαίπων, γοθο το ἃ ροςπγατίς, ΡΙυταγο, ἀς ροεείς 

Δυά: οὐ ας ἐπείργω μὴ γιγνεῶς, ΡΊατο ἐς Γεσιθ. τΈρο]]ο, τὸ ἰςῖο. 
Ἑπγιρ᾿ ἃ. ἀπεῖργε ἰκεῶχγνοταις νοπίγοαοσεάδτε,ης νοηίγοῖ. ἄπτείρ - 
γημαι ξέν, ΡΊατο τὴ ἰνοσ δ ἡ ροιοστίηο αὐ πεο. Ἔ 

Απήρεσι(θ- αγ , Ἰ0 ΠΙῖται: γοὔπειρος: μοετίς, Ηητοι δῆριν ἀπίρεσϊίιῦ, ΤΥ 
ὈΘΙΠα ΠῚ τ πο Πί Π1. Ὦ 

Απείρηκα, ἐς Ε΄ Πὲς ἤι πα. ὠποίρηκαι τῷ πολέμῳ δε 110 ἤιπη ἀοξιτίρατας,,ς 
Αἰϊζος.:, ΡΟ τ, οα.3. ἰκπειρήκασι τὰ γυμνοίσια το ΓΙ ΧΟΓΘΏΣ ΟΧΟΡῚ 
αἰτατίο οἴσεις. ΡΊαται οἷν. (ληη1]. ἀπειρηκάναι «δὴ ῥωμαίοις ἀπιςών,. 
ησῃ στοάοας Ἀ οπγᾶπος ἐείροῃάης αυτηλος. ᾿᾿ 

Απειρηκὼς»ὅτος, ὁ ἔεἥυς. ΠοτΠ ἢ ἀπεργκότων χοίμασι φωκέων Ὀῃοςζ- ; 
Πρις ρέσυμια ἐς ἤιται ἀπ βοίςητῖς Ρεσυηια ὕΠΒοςειηρυς. Χϑην " 
Ἔλαγων ἀπειρηκότα Ιεροτε σατίἃ οχαπἰπηατῇ ἀιχίς. Ρ]υτ. οἱσηῥ ἐνιοι 
μίζοντο ἐν φορέοις͵ ἀπειρηκότες ὑπὸ κυ πηςγαηἸ τη ἀείροηάειυτςς ΡΓΆΣς 
τ τα, μαἰν ϑανα ξύτες, κ εἰλλύοντες᾽ ἐπειρηκότες γήρα,, ῬΊατο ἀφ 
Τεσιδιςουξεέξι ίξι ἐγαέϊι [φυἱο. ἐπ φρηκὼς διὰ χρόνον τα πηροτῖς ἄςπος 
ΚΙ ἰλη σα! άας, “ Ἷ 

Απείρημα) γοτῖτες (α ΠΥ. εἰπείρηται, το τἀ ἰζξα πη οἰξυ πὶ ἀπήρημδύα,ρτο- 
Δ θῖτα, ἀπείρηται αὐτοῖς τέχνίω ἐεγώζεῶι,, ρτοἰκιδίτα ει εἰ εἰς αττῷ - 
ἐχογοοτς, αἰπειρη μῆλο πφ σα ὥχ, ἰο!ροταταπι το] τουτατς. Ρ] αταγ. ἱπὸ 
ΑΡορβεδοριη. ἀπείρητο αὐτοῖς ναιΐταις ἐξ)» εἰς ᾿πτοιἀιέξι! ΠῈΔ οἰατο 
παῦτις οτος ργο σε θδμται εἰϊς ἡαυτα. ἀπήρημλ- τῦπος, ἰοςις 
τῶ τον ἀπέχει! 5.Ἰπτοῦο [ἀπ .ργ δ τις. ἰπηρηυθυίθο,Ὠξλμθας,, νοτῖπτος 
ταις. ΡΊυτο τις ἈΘρυΌ] ὠπφρημῆῥον ἀντ εἴη ὅπτως μησὲν ἐρεῖ ὧν ἡγεῖτο 
ταὶ δὲ τότων υὗπτ αὐδρὲς αὶ φωύλε,οἱ πὶ ἃ γιτο ἤο σομτοππομάο 
ΡΓΟΒΙ τι τη ̓ς ιοι ἐς ἢις [φητίτεργοξεγατ. ᾿ 
Απείρητος εν Ἰατοη τ τας, ἢ} ΠΟ ἢ ἘΧρογγας ΠΟΧρΈΓΓΙς» γα ἀ ἴς» 

“ ᾿ γ. ΟὟ ᾿ ᾽ ΄ , 

᾿ ΤΡ πάγας αἰ πειρος. Οὐ! β,ἐ γδ ὠπείρητος μαντεύσυμωι. ἣ , 
Απειρίαι ας κεἰ ΠΡ ΘΓ τ 4» ΓΟ}: 1. ᾿σποτάτιο, Ρ]ατο 10 Οοιρσία, ἐμπει- 

ν ΚΠ που ν 3, « .γ" , ᾽ ͵ - 

Εἰα μὴ ποιεῖ ἃ αἰῶνα μὴ πορϑύεῶτ χΤ' τέχνίω᾽ ἐπφροία 3 χτ' τύ χίω ἀ- ᾿ 
ι πειρία χωρίων,] ΠΟΙ ᾿ΠΊρο για, ἀπφρία σκελῶν» ΟΥ ΠΤ ΠῚ νΙτία τοῦς 

τιον 6.2 ἀπειρίᾳ φέρετωνοαίῃ ἔεγγιιγ, νεῖ Ροτας τα(οἰοατία φυῇ 

ἴῃ ἐχρειςητία. ΡΙαταγς ἢ πη Κι οτπι} ὠπφρία,οτίαπα ἐπῆπιτ ο5 Οἱ- 
σοτιός Ετηῖδας [0.1 1πΠηἰτίο Τρία, ιδηι ὠπειρίαν γοςδηῖ» τοῖδο 
αὐ 1|ο εἴ. 

Απειρίδιον» ΕἸ Εἴ ο πολύ, 

Αἰπείριτος 6, ὁ κὶ αὶ ἸηΠ Ὠἰ τι» ΠΠ ΠΊΟΤΙΙ5» ἐπηπιθη[ὡς 5 ἱπτογπιϊπατασους 
Βεβοα. κἡ πόντος ἀπείριτος [ἀς τ, 7) γαῖαν εἰπείρατον. 

Απειρήγαμος, αι] ΠΟ οἴϊ ἜΧροττα5 ΠΌρ τας ΠΡ τιῖς. 
Αἰπειρῤκοίκος α, ὁ ΠΑ] ΟΤιΙ πη ΟΧΡοτς, ΠΊΔΪΟ ΠῚ ἱποχροιτις , γῸ] πηι] 8 

γε] χὰ πγαϊανντ [μτπ1π5. 

Αἰπφροκαλία,ας ἀἰοίτιν ὃς ἀπειροκαάλευμα, ἱπερτῖανγυ πὶ οἰτας, οπεπὶ 
περὶςξξιις Ορροηίτον μεγελοσρεσείᾳ ἀρ! Ατηΐτοτ. 115... Ετ ον 
Ομ νιτίμπι εἴ ξοιαπὶ (τπαυῖς Βιιά. ἀς Αἴϊο ) αι πες Βοπα 
{πα ποιιότιη τ, ες ΘΟΓΠ ΠῚ γ[Ὡ] ςαυτοίσιιηξ » 411 (6γ115 1 τοῦς 

᾿ΟΡόγᾶμη ΒΟΠαΠῚ ας {ἘγαιταΠῈ Παυιᾶτε Ποη αἰ ἀἴσογιιητ. ἀπήροχα- 
λία ἀμετρία αῷ καλοῦ ας φιλοδοξία. ςττε 1 σαρ.7.11.2.η9. νεκομονεῦ- 

τιν αποφροκαλίαν [χα Π} τη ἀοΠ ἴτιι τη δὲ ἐἢ Ποης πη αιια: ρτοςιτ- 
τὶς νίτγα ἤπες ΠΟηοἴτατις:ςοπιροηίτιν οχ ἀΐσφρ)ς ὃς καλὸν, τὰ νξ 
Ρτορτγιὲ Πση!ῇςοτ ἰ!Ο  ουτὶ ἃ τόγιπν Ποηο ξατιπὶ ὃς ριφοἸ γα, 

Ατφρῤκαλίθ-, εν ὁ καὶ δ, λο ΠΕἰἘ] ἐχρογθοϊ οί ςης,ἴης] διΔὨ ον ηταΣ ΠΉΠΠ πὶ 
ἀϊοτις ἃς οἰςσαητίοτῖβ τα 15. ΓΟ ΕἸ σα σε σι 1]1ς,, ἀεςογὶ ποίσίμς, 
ἦτ 4ι! Ιοσο σοημςη ας πείοιτ,α ει 1, Ατιη “περι νοςαῦτν 

ΟΕ μπδ. τπιπαρ.6.δς Π10.18.ςὰρ.8.δὲ Βαά ἠς ΑΙε 11. «8: Οἱςοτο, 
2. 6 ἼΘΥπΕ: ἣ 

Αἰαφρριάλως, περτὲνρτατοῦ ἀεσογα πη» ΟἸσπτοτ, ἀκφρρκάλως χρῖ- 
ὧτιαὐυτί ται ςὲ νεῖ. ᾿ 

Ααήρρχαλόυεῶς τασρτῖτς,3Ὲ «τη. ἴη ἘρΠξ. 
Ααφρρλεχὴς ἕας ὁ κ᾽ καὶ τοτὶ ΟΧρογονίτσο. 
Ασφροπάϑήα ας, ἡ ΔΕ: ἴα σπὶ ̓ πιιποφοτατίο, δ σοιϑων ἀμετρίαν ΄ιι3ο 
Ομ η 10 ντοία εἴ σγθοῆες τη ΕΡΠΝ Εἰ φιλοσοφία τρεσβϑλᾳν οἶδεν 
ἀπεϑήαν αὐτίω) αἱ μέσωι ὃ τΐξεις εἰς μετρμοπεϑεφαν ἵστανται, τίυν ἀπτιρ9- 

 πάϑφαν. κὶ ὄυταπείνωτον ποιῖ χώρας τάξωμῆν. Αἷ ἐχὶ πόῤῥω φιλοσοφίαςς, 
Αἰ πειροπλὰ εἰσι. εν δ, σα α]τίρ]οχ. Ν᾿" 
Απτιρόπλοις. 411 ΠαΠ  Σατ ΟΠ ΠῚ ΠΟῊ ΕἰἘ ΕΧροττιις. τ 
Απειρρπόλεμος «4,0 611} Ληγρο τ τ 5.1} Οχρογο Αρρίδη, ΐη ΑηηῖΡ. 
Απειρρπολέμως, ἴτε 61} Ἐχρογίθητία. ΑΡΡἰδη ΐη ΠΡ τ, ὀπέκειτο φόυτεΣ 

σιν ἐπφροπολέμως. ἢ 

Αἴπείρρς ὁ αὶ δ ΠΟΧΡ Θττα!5.γη ας ,ἶσ γατα δ οἴ σ Ποιὰ ς: αϑρχὶ τὸ μὴ ἐχήν 
πεῖραν εἰ πειξοςἴΠΠ{᾽ οτιις οἰ ϑης,αροὰ Η!Πρρινε Ἔχροηις ( 4}. ὅπ). 
εἰς τὸ αἰεὶ διώτυς ὀξέων. αἴπειρρς ττ6 πγνπολιὶ, πγαἶτας,ἸηΒ ηἴτας, ἐπη-- 
ΗΘ τς αἰπείρων ὠπείρος ἢ φίλωνγσαϊ ἀΠλῖσος ΠΟ Ρτοδαμίτ, ΠῸ ἄπει: 

ρος λων, Γλ ηγο γα ατς νοτίοις, ποῦ αἴποτυς ἀπάίτε ογατί οτος, ἵπὸ 

Θιθάγυς. [τῷ ἀπειρος ἡ, Ποτὲς ρτο ἤπειρος. ἁπειρος εὐθὴρ,ἰπγητοάθ- 
ταῦτας ςτ ον, Επγ.ιη ΤΊ] εἰ Οἱοᾶς ἃ ὐψῦ τόνδ᾽ ἀΐπειρον αιϑέρᾳ,Ἰς.:.4ς 
Ὡατ. ἰςοτ. γ1άος {0} πνὸ ἐὺ πὶ ἱπγηιοάετγατα ςτθοτγα. αἴπεερος χςό 
γος τθρες ΠΕ ηΙτῇ ας (οτπρΊτογηῦ. ἀχεγας Ερὶς, Οἱ ἀΐπειρρς χρόνίϑ. 
ἴσην ἔχά "δον " ὁ πιπερασμῆνος ἢς τγα τι τ Οτό. τ ἄς ΒιοιθΝος ὶ 

ΠηΔΊΟΤα ΟΠ] Πρταῖ ἐχ ᾿υἤητο τῶροις ςτατὶς ρογοῖρὶ ροε. ηυᾶ' 
οχ ἰὸς ροτοιρίαταγ σαοά ντφοηπνις ες Ἀπίτιπη. τὸ εἰς ὔπειρον 
ἐκπίπῆον 40 πες τποάπις ὙΠ ς πες βηῖς ᾿π δ η!Γὶ Ροτοῖξ. Ερὶ- τ 

σατιῖς νη [ΕἸ ξΕ ἰοπεθοτ. Οἱ τῆς φύστως πλούτος κὶ ὥρις αι γὐ ἀυπέρις-ἐς 

ὅφιν" ὁ Ὁ Τἶδ κενων δοξων, εἰς αἰἴειφον ἐκπάπῆει, Γςίςο ἐς Εἰηϊδ. τρίᾳ 

πάτα 



ἌἈὋΠ 
Ὗ 

Ζ πατατα ἀίυϊτίας φαΐδιις ςοπῖςηζα εἰξ, ἃς ραγαῖϊος δί ἐογλϊπατὰς 
᾿ Βαδοῖηαθη πὶ ἀατοηὶ συρ  ἀϊταταπι ες πγοάτι ὙΠ ας πος ἤπις 
Ο ἱπυεοϊτὶ ροτοῖϊ. Ὁ ον 
᾿ἄσειροι γύσις: Ῥγουοιδ ἶη σαρτατοτος, αν (οτἰδαστυς Βατεάες, 
ο΄ Ἰοσυρ!οτθος αἰδίτυοτ ἃς ραϊραύτυτ, εος σαρτάητος σηγηΐες ἂτ- 

᾿ς χεἴδιις ἃς φυσαυῖς οδίξαυΐο, δ] ἀϑὴ εἶθ᾽ διαὶ χλ ρρνομιαν ἢ δε κέρδος 
" πυροσεόρδ ὀντων τινὶ ἡπαρόσὸν οἱ γύπες τοῖς ϑυησημαΐοις σσαρεδοϑύασιν. δὶς 

Τ᾽ γοσαζογ λιϑος δεχτύλιθο,., δοθυ ας αοπγηγα πὸ ᾿μσηιτας οῦ- 
᾿ς εἰππατύο: αἴ ἀΐσας,ο πηπὶ φάγος ἤηο, αυὸ {τ τοταρἀατίο 

᾿ οἷς ἀδίο]υται, πος ἀρρατοατ γυάς Ἰη τίν πὴ (ἃ πὰς. Μοηλ οἷς ΑτΙ- 
᾿ς [οι .3. Αὐυἱςυΐτατ. κὶ γδ( ἰυφυϊτ)εδὺ δακευλΐοις οἱανείρρις φασὶ ἐδ 
᾿ μὴ ἔχοντας σφενϑδονίιω,1, Δα] ο 5 γοςατῖ ἀρίγος δὶς Ραϊὰ ποη 

᾿ς οἰἶξις ἱηβοιτὶ τατίσης Ἰοφυίΐτατ οο ἐπ ἰοςο. 
Απαερσιων, ππρουϊ ταν ποτα, Εὐτὶρ. 
ὑπειροϑτέλα (Θ΄, αυὶ παι σαηάὶ ἐχροτσητίαπι ποθὴ θα ες, 

ἰῤῥητορνῖ ας Ὁ 1Π1ςν εἴῤῥοντος αἰεκλάλητος, Η εἰγοἢ. 
ρωδὲν,ἵνος ραττας ἀοίογεπι ποη Ἐχρόττις. 
 ανγογοςν ὁ αὐ ἡ, ΠΊα σΏν5, μέγας, ναὶ πέρας μὴ ἔχαν, ἱπηπγεπῇις » ἴπ- 

Βαιτυς, ἔπε σαγοης. Ηοπιεγαῖςαι τογγα πὶ ψΟσατ αἰτοείρονα, ἰὰ εἴ, 
᾿ σφαιερειδ ,οΥ δἰ ουτο πη, γτ ΧΡ σας Εὐήτατη. δὲ Το. Οταμγηγας. 

᾿ς Ναπιποοίρματα πςο αἶγα} ἤποπι Πα ςητ αὐ Ἰηἰτἰιηγ: ὃς ΡἈὶ - 
 Ἰοίορ!ν ξετὲ οπιῆος οἰσιισῆτα ΠἸατασης τοταηάα ίρεοὶς. ΨΊὰς 

ῬΙυτ.1... ἃς ῬΆΠοΥ; ρἱλοῖς. ΑἸτ]αδηάο Ργὸ ἱπηιπιςγο σαρίτωτ. 
ἈΡοΙ]. 5, Αγ ἀπείρονα μῆλα ἐφύβησαν, ᾿υβηίτας ροοιάος τογγυο- 

“ τυοι Ηοϊοά λαὸς ὡς είρων. 
Αἰπείρας, πιροτιτὸ, ἰη ςἰςητοτ. ΧΟΠΟΡΆ οὐκ αἰπείρως οἵμω ἔ χήν ὠρὸς ϑέ- 

βὰν αἰϑρώτσωνγποη {πὶ ΠΟ Ππυΐπος νοπαπάϊ ᾿ΠΊΡΈγτας. αἰπείρως ἔς 
χὼ ἡ φύσεως, ἴλην Ἰσααγιις πατυται μγίφων παιδευμάτων ἐπείρως 

᾿ ἔχυσε ργαοἰρυάγατ ἀἰσιρΠΠπατιπε ἤπητ γινάες νο] Ἔχρειτος: ἀἰοἱ- 
᾿ς ευγωσείρως ἔχειν τετα, ν οἱ πρὸς τἔτο ΧΟ πΟρἢ. ἢ Ῥαάϊα. ἀπεί- 
᾿ς ρωναθαϊας Πς σοπηπηαι ΡΟ] χ 16.7.5 Ὁ. αὐρεφερῆ καὶ λίϑον(Ἰςσ η 

᾿ ἀυπὶ εὔλεϑον νο] λιτὸν) δακτυΐλεον αὶ ἀείρρνα καλούσε, 
Α᾿σεισαγγελίας φϑγων δίκίω,Ἰοοἴα: πγαϊοίτατὶς οὶ πλϊηἰς τοι» ] ἴα: πιὰ 
᾿ς ζείξατις ογτίπηση ἀοργεσαηςΡ] τοίη Νίογαὶ. 
᾿ ̓πήσου τήρεςραΧ σκόλοπες, 

«ἕω, Ἰάσην συοά ὠπειϑώ. 
πεῖς 9. ,ν, ρεγεϊπαχινηάς τὸ ἀτσειςον, ρεγεϊηδοί- 
Αἰσικαύνυτο,νἱηςεθατ, ἐνίκα, οἰ φηρεῖ τονοσοίἀοθατ: ὑπὸ “ἢ καίνυμε ἰᾷ εἴξ, 
τ φονδύω. οἱξ ςηἰ ΠΥ χαρνυΐεῖν, χαίνυμι, χαίνυμαιν ἐκαινυμίωυ , σο,το, κὺ εἷ- 
" πεηαίνυτο. ᾿ 
᾿Αἰσικατες ἀϑύν, το[είτυτας [Π]. 
Ἀσιεχξαλλωι μιλώ ἰοἶπο, 
Αἰπέκγυθ'κ ὁαῦσερος. 
᾿Αἰσεκδίχομω: μιξομανεχροξζο, Ραυΐας ὦ Ἀ ὁπ1.(4ρ.8. τίου Σπολόλυ- 

Π ψψεν ἦν εἰωνγντὸ ϑεοιῖ ἀσσεκ δέχεται, εκ ρε ἕζατ. 
Αἰπεκδοχη "ς»οχρεέζατιο. 
Αἰπεο ἐγ» μα, ΓοργΟ ον ἰπΊρτοθο, τεὶϊςῖο, Π]οίς.1.3.ς.25. 
Αἰπσεκλύω,οϊεπο, ΐαιο. 
Αἰσεκλύω, τε] σ, ἐς τον ΑἸοχ. ΑΡμτοά. "δ. τ. Ῥγϑϑ], ἀπσεκλύει ἃ 

πόνον ἀιτύ. 
Ατεκταύϑε, πτοτσέας οἴ ἐπεκταύϑα ἰπτοτ οζιπι εἴϊε, ἐπέκταμ- 
εὖ Θ- ἰητετξεδλις. ἀπέκτεΓχα, Ἰητογξες!, ς. 16. Ναην. 

Απέχτωτο, ἐπὸ “ἢ κτῶ τὸ φονάθω͵ τῇ μινἔκταμαι,ἐκταμίω, ἐκτασο ἔκτατο, δὲ 
εἐἰπέκτατοιἰητοτίξοι τ ρογο πη. 

Αἰπεκτείνομαι,εχτοπάοτ, ἀπ πἀοτργοίδτογ. 
Αἰπόυτάνογ,οςςιἀεθλητ- Εἰ ἀπέκτωνεν, Αττςὲνρτο ἐδέκτήνεν. 
᾿Αἰπέκποτος εἱπιροχιις. πέκω γὸ τὸ πλέκω, κα ὠτεφίζω, 110. Ερ ὠκνεκτότε 

τ πσρεχὸς. ΡΠ] ἐπηροχί. 
᾿Αἰπέκτονα,οος ἀϊ,Ἰπτοτέδοι, Ὀγατ. της ἀ μι: ζστὸ σὰ κτείνω χτενώ, οἷε- 
᾿ς Θβητίμις 41} ἃ ΠΊ ἀπέκτανον. : 
Αἰσελάζυ,εοποίοποτ, ἀσοηίΐοιιπι εἴξνρτο ἐκκλησταίζω, ἀρι!4 Ρ]μταγ. 

ἀαρι τοῖα Ππήρταπι εἰξ ἰπ ΓΥ̓́σιγρο αἰελλαζήν, 
Αἰ σελασία ας, μρετίξουτίο, Οἱς. διωγμος, 
᾿Απέλας. Θ-,ἸΠΔοςοδις, ἐτρόσττος-. 
᾿Αἰπσελαύνομαι, δ ςξἀο,απχοιιεοτ. αφεελαμνς μήν (Θ- πῷ γάμου » 4! ΠΟῚ 

εἴϊ ςοπτρος πυρτίατα πη. Ηςτοάοι ὑκ ἀπελαννοῦϊο, ΠΟ ροΓΠΊΟΙΟ - 
Βδητατ. ὠσελαύνεῶν τ αῤχών,τορε}}: ἃ τηασιγατίθυ5. 10 ς: 

Ἀσελαύνω, μιάσω,α χα, ἜΧρο ο τος, δῖ σου ΧΟΠΟρΡ᾿ ἀπελωλ ὥὺ 
- αἰδρώποις εἰφ᾽ ἑαυτῷ» ἃ ἔς τερε! τ ΠΟ Πγίπες, ἀκεελαύνω σε τῇ βωμοῦ, 

ἐχρε!!ο τε αὐ αἰτασι, τ οΐδη. ἐπτελαύνω λείας, ργ ας 50. ἐσε- 
λαιΐτω Τἴδ᾽ αἰχι ρων » ἀϑάιςο ἃ τυγριδας [τεπὶ τεάςοιγεστεάιοτνη- 
Ἂς νεπΐ τεξετο ρεάςηη, [ποϊΔη.π ΡΙξιὰ. κατα ϑέ μην 6. 5. ἡμὰς ἐν 
αἰγιαλοῖς ὀπίσω ἀπέλαυνεν,Ἰὰ εἴζ,γετγο ουτίμπι ἰεσιτ. Χοπορἢ. 4. 

“τ παιδὶ, πτόλιν ἐκ ὑλαυνὸν μετα διώκοντες.ταγἤις Ἠοίτος ροτίο μι! ἰοἴκι- 
τογαητ. ραπίι. ἀπσελαύνεῶς Ὑἶ αῤχων. ΠΟ ς. τε ρε ἢ} γορ᾿ Δ πὶ ρατὶ. 

᾿Απέλαυον:ν] ἀς ὑπολιύα. 
Αἰσελαφρωϑω [δ] ευο.. » 
Αιπιλάω τὸ ἀπελαύνω. 
Αἰπέλεγμα,απί- τὸς ξαταταδνξισοτοτ, τοξατατα σσηυΐίθςοτς Δ] π|, 
 φρηξαατιο. 

᾿ ΠΑσελεγαθεγού, το ιτατῖο, γοϊςξεῖο, ἐπτρτοδ ατίο, Αδξογ. ροϊοῖο- 
᾿ς χαπὶοα. 19. Οὐ μόνον 3), τῶτο κινδιωυδύει ἡ μἷν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν 

᾿ Ν λϑεν »Ρογισαξπι δυτεηι οἷ Πποπ Το! πὶ, πος μὰγς {{{᾿ ποὺῖς 
Ἰ -.. 

7: 
Ρογ ἰρίωπι ἐοηίυτατα ροτθδῦ, 

Αἰπέλεγξιονεὡς αὐτο βιτλτίο, 
Αἰσελέγχω μι ξω,α χα,τοβατσυονςουξιτο, εργοδονςοάγσιο, ςοη- 

υἱηοονἀςιγουἶγο ὃς ἀστορο,, ΟἸεγίοίζοτη, ὠεὶ τ' ἑερωσιω, ἀπί- 
λεγξαι ἡμᾶς ψῶ δυμοις, 

Απέλεϑρον, ργοςα!. 
Απέλεϑιρρφ νμγ ὃ κα ἦν ἱπηΠΊδη [Ὡς πολι εἰσ υἱμμετρίθ’, δ μέπρντος » ἔοττῖς, 

ουϊ ΠΟἢ Ργορίηαυμς ἤςγι ΡΟ ἢ] πέλεϑρον ςηΐ πὴ ἔπις πλέϑ'ρρν, μές: 
τξον Γὰς πποδ ὧν ἑκατὸν εἰΐκοσιν͵ ἢ τὸ πολυπέλεϑρρν χἶ ϑδήτασιν, “ 

Αἰσελέκητίθ-, ὁ, 4. Ἰηἀοἰ τι, πο ἀο  τυσ»γιάϊς, μ]αθογαιας, νείτας 
ΤἈεορ τ, ηϊοτ, "0.3. σάριαι. ͵ 

Αἰπελιί δι, χα ὔς, δ] ΗΠς, Ἠογοάοι οἰ εὰ ΡΤῸ ἐφελέϑτ, 
Αἰ σελόυϑερία ας ἡ,πγα τ Πα στο γι ΠΠετταῖς πη, 
Αἰσελδυϑερακὸς οὐ ὁ χὶ ἐν] εγτίηας. ; ἕ 
Αἰσελφυϑερφε,", ὃ κα ἡ, ὃ ἐκ δούλκ ἐλδυϑερωυήψως, Πἰθοττους, ΠΡ ογε ΡΝ, 

ΡΊυΪο ἀς πγυιηάο, τυ κατ᾿ ὠπελδυ ϑέρων αἰχαρίς ων δίκίιω στο τίσᾳ, 1 ἴα 

Ελυάεπι ἱποϊ ἀϊτ » φια: αἀυοτίας ἰηστατος Πρεῖτος ργούίτα εξ, 
Οἰιοπιοάο δυτοην ἀπβεγαης ἀπελδύϑερος ὃς -ἰξελϑύϑερος,, γἱάς 4- 
Ρυά Απηπηοηΐμ πη). ς πη. αἰφίεσαν ὠπελό, ϑέρφις,, πηληυπηΐτεε- 
Ὀδης. ἀπελδύϑερρς πὸ νέρωνθ-» Πρ οῖτας Νοτοηὶς » Ασγίδη, ἴῃ Ε- 
Ρ'ειο. 

Απελόυϑερού μῆνος «, τη απ Πηίττξηϑ, 
Αἰπελδυϑερόω, μ ὥσωγπουχϑι, ἰὈ γον ΠῚ ΠΕ Πἰττο, 

Απελῷ ϑέρωσις, εως ἡ, ἐπ ελδυϑερίαγ τη ημΠ}1{{1 ᾽ο, να αἰ 2, Ρ᾽ αταγοΐ. 

Απελζσομαα ιθονξατιν ἐγ ἀπέρχομαι. 
Απεληλακα,Ὀ] συ ίταῦ ἀσελάω, ἰτο ΠῚ. αἰσεληλαμῆνοι, αἱ πηοτὶ Ν᾽ 4. 

Ζαη. το ἐν], ΧΟΠΟΡ᾿. ἀσσεληλα μῆμος τῆς πόλεως. ΡΟ] τις εχ ντῦς. 
Αἰσελϑονγπιογειαβν]αὶ ἀςοοἤητιαριὰ ἸΝάζαη. εἰς κεστάρκον, ὃς ΔἸ δὶ ἔς 

Ρίας.Ετντ ἃ Οταςῖς ἀϊσαυταν πηουτα δἰσσελϑύντες, ἢς ἃ ιατίηις ἃ 
νἱτα Ἔσχοδάςητος ὃς ἀςοςάφητζος, ἃ εἴτ, οἱ τεϑνηκότες. Π,4οττ, τη Ρ]4- 
το. Εἴκοσιν ἔτη δοήβουσε σωκρρέτδυ; " ὠκείγε ὃ ἀπελθόντος γ πυβ»σεῖχιε 
χρχτύλῳ, 

Αιαελλαὶ, λα, [λογατ αγοζετις,ςοποίοηες Η εἰν οἷν, σηκοὶ, ἐκκλησίαι, αρ 
χαιρεσίαι ὃς ἐἰπέλλακας, νοραῖ ἱερων κδινωνοιξ. ΕἸ ἰης ΟΔΠ]1ς » ραρεί ες» 
ξαρεἰ αὐη5. 

Ααέλλω, Ἔχοἀο, ἡποκὰ είω, 
Αἰπελλάζειν, [ἀςοηος αἰ ιν ρτΟ ἐκκλησιάζειν, '. ΠοΒοϊΟΠΑτὶ,, Ρ]μτασ, 

ΠῚ ἔγουγσο. 

Ααπεριάϊοςγαᾷ ΑΡΟΙ πὶ Ροττίπεης δὲ [ΣΕ σαΠΊΓ. ὡπελλαΐη παλαΐμο τ 
πῖῖς Αρο]] ,η Ἐρὶρ Ιδτάςπ,, 

Αἰπελνεῖος φραφῖς. 

Αφελής, ΑρΡΟΙ]ο». ρίέξοτ ᾿Πδ αἷς. εἰπερλῆς ὁ χῖος γ Αρο]Π]ες ΟἾις: 
4υμηι μις αρτοτάγοτ τρογοόταυς, ΑτομσΠ λας οα΄ (0 εἰμς οογ τ 
αἷοα] ρεσαηαπὶ ρΟοί τ Ρ]ατ ἰη Μοια]ρ, 

Αἰσελὰ ὁν, ΟΡ ας αγθογ, αἴγείξος,Ἡ εἰν οἷ. 
Αἴσελος, χ]ς ἢ ςυ να] 15: αἷϑϑὶ τὸ μὴ τρραπελαῖ 

ρ  δχ. 
Αἰσελπίζω μι ἔσω, ποκα ἀείρογο,ἐπτελπίζην δ νοσοιιῶ τὰ , η0}}}2 ἐς ςστον 

το Ιρεηὶ μαῦεις το]! ηγ.δ1ς οτιᾶ ΠῚ Γι οαη,ἰ 5. ἀοίρογατο νὰ πὶ 
ἀϊχιτ. ΑἸεχαπ Αρδγαη Ριοῦ] ἀπεληήζασι τς τυ χ αὐειν αὐτῆ ς»ἐα ἴα 
Ροτῖγὶ ροῖϊς ἀς!Ρεταπι. Ρ] ἰτατι ταύτα ἀπελπέζειν, ἐς εὶς ἔρειν ἀ- 
Ἰίςετο, ἀπελπίζω πῷ τυγχάνειν “ἡ ἐρωυάμης » ἀπγῖσα τὴς ἀοίροτο Ρο- 
τἰτατι πη. ΟἸ τίη. 8]. ΟἸδμς. οἰπεελίπίζω τὸς χολλιΐστως » ἀείρε- 
τὸ ζοη δ ατἰπάτυτιηγ. Ἐμδηρ. Πποα Παρ. 6. δανείζετε μηδὲν ἀπτελ-- 
πίζοντες,υπατα πὶ ἀλὲς Π181] ἱπάς ἤρογαητος. δ σηιῇ και οτίλπι ἐσ 
τε ]υδρίδπι ἔρεγαγο. Θ 878 εχ ΟΙἱς. εἰ τὲ εἰς πατονὶ ἃ χώρρν ἐπάνοδον, 
ἀπελπίτῃς , {1 τοάίταπι ἴῃ μιης Ἰοσιηχ ἰρογδυοεῖς. ἐπελπίζῳ, 

ἰητογάμτη ποη πουτγαπι οἵζ ἰξὰ αξέϊαι! πὴ ὃς ἀςσου τη πὶ μα ος 
ΡΓῸ ἀείρεγαγε [μεῖο, ἰη ἀείρετγατί οποπὶ δάάιςο , αἀαστελπίζων τοῖς 
γονεῦσι πίω) ἐπανοσον ἱ. ὠπελπισμον δοιὶ ὃ ἐπανόδου, 

Αστεμέω,μ. ἔσωγτ ΟἸΟ ΠΟ» ΟΊ Ο, ΟΠΊΙ ΓΕΙΪοο, 
Αποιμπολάω μιῆσω ὃς ἀπὲμπολέω,νοηάο,ἀϊπςηάο, νοπιπάο, χά  ἀϊ-- 

(Ο,(ΟΠΊΠΊΙΤΟ. δ ατὲ μετολ δι ς, ΕΓ ρὶ 4.1 ητοτιιοττῖς,αροτγιας. ποῖαι. 
εἰασυμπόλῆσε «δὺ δ δ)ὴ πονιών, ἐνίοις ἢ μναξ ἀπικῆς. Ἀςουξατίαο ἴπἢ- 
διτατ. ἀπσεμπολώ μῆνοι,ν ςπάϊτί, Αγ ἴο ἤδη. Ἰἢ αἰχαρν Τοῖς γε γδ 76’ 
ποις ὸ “Ἷ ἀγροίκων εἶδα χαίροντας σφόδρα, ανΐτις αὐτδὸ δυλογῆ κὶ 
σἰωὶ πόλιν Ἀνὴρ ἀλαζὼν, καὶ δίχαια κἄδικᾳ Κἀνταιῦδοι χανϑαύεσ᾽ ἀπεμ- 
πολάμδροι, ἰὰ εἴξ, (είς νδηηάατγι αἰ εητατίοπίθας ὃς Ὀ]Δυἀίπηςιν- 
τὶς πο ἰητο ΠἸρσιιοτ, μος οἴϊιαυο (είς ἱριηϊ αἰεητατογίρας αὐ άϊ- 
εαητ. σγοςῆας, ἐὐπυμπολημίμων αὐτοῖς τοξο δ ἐγγύοντο τοξόται" ἀ- 

ἀπεμπολύήσας πε ρᾳκοὺς πυραγμαάτευ ο μέ Θ΄ ἀποκτησάυδο Θ-. 
Απεμπολὴ ἧς ἡγτιοτεατας,ἀο] οἵα νεηἀἰτι ον ἀἰςο 1, ὑπό σιασις, καὶ οἷς 

πωλλαγὴῆ. καὶ ΜΖ ἀπάτης οράσις,κὶ ἐμποβδία. 
Απεμπόλησις, ἑως͵ ἡφπηογοᾶζας δὲ τροτςάτιο, ΟἸς,ησπάἑηατίο. Ηίρρος, 

αἶρὶ διυγινμοόταΐης ἴῃ πιεάϊςῖηα ρογί πᾶς ἀταιις ἴῃ ΡΠ] οἰ ΟΡ 14. οἅ 
ἰπημῖτ οπγηῖα φοπτί πογί να ἀτ,κὺ εἴδησις οἶδ πτεὺς βίον χενσων κα 
αἰαγκαίων κα ϑαρσίων ἀπεμπύλησις, ν Οἱ Ἰῃτογρτςς πτηροτιτὰ ἐγαηζξι: 
Πἰτνα το υἰ τατθη] ἃ πη το Πι Οἡ 48. 

Αἰπεμπολητὴ ς οι δενοηβίτοτ. ᾿ 

Αἰπεμφαγνον, τὸ, Οδίσυγα πηι, γατῖσπο σλγεῃ5» αὈἰγάωπι, ἤθη ςοἕΖ- 
τοης, Αἰ Πλμλ}}ς ἀϊ [ῇςς. 

Αἰσεμφαίνω, ἀν] κ}Πἰς (ὰ πηνηοπ σοημοηΐο, πο] ρ πιοάο τείτο.Ρο- 
ἸγῸ. τὼ ὃ σύγκρισιν ἴα ἀλυ χων τοῖς ἐμψύχοις, ἐν δεὴ κ τελείας ὦ- 

1 Ἢ 

1ος 

᾿ 

ζ4ν τί ἘΠΕ » ἀλλεὶ διῃ- 



19 Ἁ ΤΙ; 
πεμφαίνεσαν εἰκὸς τωρραι πῇ εἰν τοῖς ϑεῶ μῆοις. σοητεητίοποΠΊ Δυτο πὶ 
ἐπαπίπηατογαπι ΟΠΠὶ ἀπε πη ητ δι," ογίου ειη δὲ ρφηὶ ἀϊῇξη- 
ταησαπη ἃς απο οσσαγγογς ἰρεξξαμτιθος νεγη Πη}]ς εἶν, [ἃ 
δἰ πιο τί σα πὶ ἀπΐπηᾶπτα σοπηράγατῖο Ῥτΐπιο τχατίπν αίρε- 

δϊα Ἰπηραγ νἰ ἀοτατ δὲ ἱπερτα οηγί. ΑἸξορ. χατῆ ἣν εἰς τα «᾽- 
σπεμφαινέσας ὁμοιότητας, δὰ {{π|1{π||4|η6ς ἀπῇσηταυςας δ δῦ μοι- 
τεητος ὡς τὸ ἀπεμφώνον ΠΟἢ ζοη[ξ ΓΑ ΠΟΙΙΠῚ,τὸ ἀπεοικὸς. 

Αἰπεμρερῆςν Δ π11}15. ΜΕ 

Αἰπέναντι,χπτε,.η σοπίρεξξι, σοητγὰ,ΕΧ ἀἀιυοτίο. Ματτ. οαΡ.27..ἀπέ- 
ναντι πῇ οἴχλειςογὰπι ταΓίσα. Αἰ πέναντι, σοητγα. Αἰξοτα ΠῚ (20:17. ὡς 
πέναντι “Ἶ δογμάτων χαίστερρς τρφἥεσι,ςΟητγα ἀδογοῖτα Οαίατις ἃ- 
Οὐ πΠτ. : 

Αἰπεναντίας εχ σοπτγαγίον ἀ δας. ΟΠ γ ΓΟἰ.λόγος ὠσεναντίας τοῖς εἰ - 
ρμυΐοις ἱσ'ιά μῆν(Θ'γογατιο [ἀρ γδά! ξἘὶς οσσιτγγεηϑ. 

Αἰπεναντίον,ἐΧ Δα ΕΓίΟ. εἰσσεναντίον μοῦ, σοταπι πιο οἱ οπΊοη ἴῃ Οδη 
τίς, ΘΔ ΠΓΙΓΟΓΙΙΠΊ. ΣΝ 

Αἰπεναίοσατο, ΠΟ ΠῚ τη στυιῖτ, ΠΑ. β.1 ἀπιίκησεν, δε Ὁ ἃ ὁ, ὑαθρησιίω ἀπε- 
γάοσατο,[ε πλοτας ἢ δ ιτδα τ. ὃς Πα. β, ὅς ποτε δουλίχιόν δ᾽ ὠπεγαίσ - 

σατο, !. εἰς τὸ δουλίχιον ἀπωκύδδη.ἃ νετθο ἀπονάω. 
Αἰπενέγνχαι ἀπενοχ 3: ω αἱ, ὠπενέγκα ὥζνᾶς ἢ αλλ] τα ν τάς ἴῃ ἀπτοφέ φρμαὶ 7 δὲ 

Σποφέρω, ᾿ 

᾿Αἰὐσενενοηνήψως ἔχειν, ἀοἰροηάοτγε ἀπί πλιιΠ1. ἰασδπον. 
Αἰπενέπω, Επτὶρ.ἐπενέκτω νιν ϑειλάμων, ἰρίμπι τηρξὶς ἀδρυεοσ ἀπεῖς 

Γόταυς {Π4] ἀρηῖ5. 
Αἰσενϑὺς ἐος γὁ χ ἡ ,ἀδείκρυτος νὼ, 
Αἰπίνθητος γεγἱπαάοθετιις», ὅς Ἰηἀερίοτγατις, Οὐ 4. οαἱ ἰαέτις ποη οοή- 

τι ρ τ2Π]Π]|4η.1η ΕρΡΗ. ᾿ 
Απενιαυτίζω ρο6Γ ἀππιιπὶ ἀρ ἔα πη, 8ς Ἔχτογγὶς ἢ ον ἙπΟρἢ σοὶ 3 ὦ κρι- 

πόβελε συμβελόύω ἀπενιάυτίσαι. Ρ]Δτ. ἴπ 1ασ΄. Π1. 9. ἀσενιαυτιζέ - 
τὼ πρεῖς ὑγιαυςξὴ , τειξηΐάτα ἐχα! οτ. δι άεπι ἀπενιαυτήσ εἰς τριε- 
πεῖς διατελ εἶν γ ΓΙ ὨΠΙ ΠῚ ̓ ΠΙΟΘΤΙ ΠῚ Ἔχυ]ατε. εἰζ ετιλα αὉ 4- 
Ἰιχιια τα πδ] τεπηρεγᾶγς δὲ ςοἤαγε ἀπημο ρατίον Ρο]]ὰχ ἱπ 1. 

Αἰσενιαυτισμιὸς ,οὐ᾽, ὁ, ΕΧῚ πὶ νπίας Δηηϊ να ξητία ᾿ῃ ἀπηι1, οΧ 
Δηθυ τη Οὗ σαάς πὶ Ποη γοΪιπτατγιάτα » αὐδηπδτῖίο ἀἰϊς! ροτεῖϊ, 
Βιι4. (πη πΠ|- 

Αἰσεξα μα) αὐήν,ρεςσαλτε. 
ΑἰσεξεσμῆΘ-, εἰλθοτγατις, εχαξτας ἠἐκρίζω μῖύ-, 
Αἰπεξιένα ντηάϊςλτε. ᾿ 

Απίέοικε,ηοη ἐσηποηΐτ, Αἰ ΠΠ τη ]ς εἴτ, ΑΘ Βοτγγος. Ρ] υτατοῖ ἴῃ Ῥετγί οἷς, 
ἀπέοικεν ἐδὲγ σιω δραμεῖν ὀστὸ πολλῶν πυρρσόνπων τιᾷῇ αὐδρὶ τἰυ) δόξαν, 
πος δρίμγάμπι στάσεις οχ αγα]τὶς ογπαπηςητὶς οαπὶ 1} ντο σ]ο 
τίλπη ἀοςο ἔς, 

Αἰπεοικότως Ὁ τενρτατοῦ ἢ 4ς ΠῚ..." 
Αἰπεοικως, ὁ, ΠΟΣ τ ΟΠ ΕΙΙ5. οἰανεοικὸς τὸ τε μφαϊνον γὼ αὐόμοίον, ἀϊίοτα - 

Ρᾶης,ῃος ςοηΐσηγΑΠΕι ΠῚ. 
Απέσαντος «, ὁ κὶ ν,ποη πηατατις, γι  ἀπ5,ηΟη ςοῦλιι5. 
Αἰπεέσειρρενιάεπη. 
Απεπλείγχϑης,νἱάς ἀποπλοίζομαι. ἱ Ὁ 
Δι σεπλίξατο͵ δι σ τνἔφυγϑυ, κε εσεΐσειτο. πᾶτη πλὶξ 'άεπι συοά βὴ - 

μαινιάς Οσοηγπ,.Ατϊορμυΐη 114 τη αἰχαρν.ἐδὶ αὐ ἐλαφρώς ἀτε- 
πλίξατο. 

Αιαεπόριᾳ ορς. ΑΡεροιηάτις, αἰ ογαπὶ γοχ,αἀετίας Ἀοπγᾶπος θεὶ- 
Ἰαπι σε τ. Ρ]υτ,ίη Ῥαγαὶ. (φυΐτυτ. 

Αἰ πεηϑ.,κ, ὁ καὶ ἡ, ΡΊυτας ἱποοέλις», Ποη σοξξιις, 4] πδιὲ οοηςο- 
Αἴσερ, τοὶ, 4.1: ἰτ ει ρτὸ “μι πιδάπηοάμη), Αἰεὶ ροτ ἔκλειψιν ΤΩΝ 

Αὐτὴ πορῆ.  Δη.Σποσεμγιω ἐἴται πρώτον, ζασερ ἐχοίσοτε ἐν ταῖς πραίω- 

δίωσιν ἐ ϑερααυδύετο. 
Απεράντειανοιατας ΤΟΙ]! α:νπάς 
Αἰπεραντοὶ σοπεῖ ε ποπΊςξη. : 
Αἰ περαντολογίαγας ἡ, οαιιλοῖτας,νετ οἵα οττῖο. 
Αἰ περαντολόγος εν τ] ΤΠ] Οα 115. ἜΝ, ' 
Αἰ πέραντος ἰὐτοτ ΠῚ Πάτα ς ΟἸσεγουί, ἰηβηίτις,Ραυ]ὰς 1. ΕΠ Τίπιοιν. 

ολρίτε ρυϊ πιου μηδὲ κυρρσέ χειν μύϑοις "κα ϑμεαλογίαις ἀκεράντοις, πε- 
411: ἀττοηάογε θυ] ὶς ὅς Θοηοδ] σι ῖς τρτογιη! τίς] ἀς ἀπεέρα- 
πος ἀπέραντος πολεορκία,, ᾿ΒΟΧΡΈ ΘΑ 1]}ς ΟὈΠ] ἀϊο. εὐπέραντες ποιεῖν, 
ἐτατὰ ςοητευἀετογαξξα πη) ἀσ γος ιςα ΠῚ Ἰδθοιαγε,, ἀρὰ 
Ατ ἢ ἃ. ὠπέραντος χόγος, τ σιιπγοπτιιπη ἤοη ΠΟΠΟἰυυ πη. 6 

Αἰσέρασις Ῥ]ατατο ἢ. ὑγιεῖν «αῇοα.. ἀλλ᾿ ὅσον ἀασεψίαν ἐκφυγεῖν αὐτόϑεν εἰ - 
φιέντας τῷ πλεονάζοντι τίω) ἀπέρασιν,1. εἰ ξ ΕΟ 6 Π1. 

αἰπέρας Θ-.» ὁ νεὶ ἀπέρατος,ΠΠ αἸτι ον ΠΟΩ μάθεης ΕΧίταΠλ, Ὁ 
Αἰπέρατος,»ὁ νὴ αὶ ἰηβπιτας»ἰπηδαισ δ 1}}ς Γἰυ, μέγας. ᾧ σίρας ἕι ἔς!ν. 

Αὐπτορίν.η πα δ θυ, τὸ χρῆμα “Πδνυκ δ ὅσον ἀπέρκτον: νι τέρτο- 
μεμα τ Ἰητογρ. δος 4] αἰσέραντον σα πη ν (στ διιητ: γι άστιτ τἀπλοη. 

ἀσωγάζομαι ἐβογαμα μενα ταῦ δε (ἃ πῇ «βῖοαχ . τοβάο,σίρηο, 
ἰηάυςο . οΠΟρΉ. οἱ αἰπεργαζόνβυνι εἴδωλα, ααὶ βοσυηι {ατιις. 
ῬΙατατοῆυς αἰ είργαφο τελέως ἀὈἸοΙ τας ἐγατὶ Ρίατο τη Τιμη ΧΟ 
ἄς ςαἷο ἸΙοαυευ:»απλωνὲς ἀπφργάσατο, ΟἴΠεΓΟ ἀς Μη μοί. Φ11Π| 
ΔῸ οπληΐ Ἔγγάτιοης ΠΙδεγδυῖτ. ΡΊατο [δ1« καἰ τοὶ μῷ αλλώεὶ δὴ μέχει 
πχξόνε γϑυέσεως ἀφ είργας ον, εἰς ὁμοιόπητει ᾧπερ ἀαειχοίζετο, Ἰσοτο δ 
ςἄτεγὰ 4υιάςπι νίηϊιε δά τε) Ροτ!ς ΟΥτα ΠῚ γλΡτΟ]ἃ 4 1115 αὺυς 

᾿πυιταθδατατ οηχεγας. Ρίατο 114. ἑν ἀἰσαντῶν ἀπεργαζουνοι σὠ- 

μα ἵκαςον, ΟἸοςτιγηιτη οἔΠοίεθαπτ εχ οππῃίδιις φογριιΣ. 
Αἰ εργάζω,άςῖορο 

ἦφψ 

ΑπΠπ 
Αἰαεργασία, ας, ὗ, ρεταξεῖο, Οἰἱςοτ. Πρ ίος, εἴεξζας, 6.421, μύϑου ἑ- 

περγασία, Αια: ροταξείο,ΟἿςιρτο ἀδίοἰατίοης. Β]Ας. πελεωτάτη 
ἀπεεργάσια. 

Αστεργεςέον ρεγασοηάιη οἵδ, 
Αἰσεργες Θ΄, κ, δ ρογασοηάι5. 

Αἰπεργαςικὸς, οὐ οβῆςιοης. 
Απέργω,ριο ἀπείργω, οἰ θοογ)α τοςο,᾿ητογάοο, Οποὶἀονρεγπτίας 

90. Ηοτοίοι, ἀπέργων εἰἷξ δυωνύμου χειρὸς, Ππηγο γί πη το παιές, 
ἀαεργμῆῤιθ-,ςοοτοιταις, ργαο]α ς σοΟ]αἰὰς » ἀρὰ ομηάθπ. ἐ- 

, πέργει καιαπα δόκας, μετ το σῖς Οαρραάοςαο, 
Ασερεὶ, ἰπάς {0 ἃς ἴῃ Εἰτί ρα 1 τεποτε. 
Ασαερείδῳ κὶ ἀππερείδομω ποι πιο» πο! ποτ ἰπηϊτοτ,α γπηο, ἰΩβ - 

Βο,Πτιηῖτον δάσο, ροτ ἱπηροπο, εαπάο,Ἔχιαιγῖο ὅς 1ηΆ! 80, 
τηφατίο, πιο ἀρ  ςο. 5]ς ἀρὰ Ρ]αταγοι. Οριξα!. αἰδὶ ἀργη- 
σίας πἰω φλεγμωνἰὴ αἰασερεί δεῶι,ς ἰεγρεητίθιις,"α οἵδ, Ἰη βαπητηατο Ὁ 
τιοηοπ ἰη βισοτοινεῖ ἰη ἔττγοσαις ἱησυτετς. ἀεπὶ ἀς ηεος Οαία- 
ΤΊ 55 εἰς ἐν ἀἰσερειδὸ νοι σώμα πληγὰς τοσαύτας, Ἰηβ σεητος. Τάοπὶ ἐς 
ΖΕιταϊίοιρτο ἐχςυζογα ὅς ἱπιριη σεῖο: τί νέμεσιν εἰς ἃ οἶκον εἰπτες ἢ 
ρειστειΐθης “ὶ τύχυς αὐαδέσδεκ τα] τ 1 81 4 πῃ 1ῃ Κα ΠΊ ἢ Ἰᾶ) (μα πα 
ξοττιιηα σον ετ,τα της Ρ ΒΗΠςΙρ αν. Ὠἱοίζοτια. διὸ Ρτὶ- 
ΠΊῸ ζαρΊτΕ 1Ο 8. ἀπτερειστέμυ (Θ- αὐϑραξε, σαγθΟΠΙΡιΙ5 (Ὡρογροηςης. 
Ι4φη} (ρ.8.4.ἀςερείσας ἐκ’ αὐἰϑορίκων»οατοπί ας Πιρογροηθης. 
ῬΓΟ τη} 101} Ἰποιγηγῦῖς. ΟἸΥΘλυς 1Ὁτο τοῖο, Ἐπέεζον 3) κὴ αἰατη- 
ρεΐδϑοντο παῤ ὅλίμυ πίω διχαιολογίδω 5) ταὶ τελδυταίας σιυϑιήκας » πᾶ-- 

χιπγὲ ἀμτοιη ἴῃ ἕσσίεγα νἱτιπγὸ ᾿πῖτὰ ἱποαπηθεῦδης, ὃς ἴῃ ἰοὺ 
Ῥταοιρυὲ ἀςξεηπου!ς ν᾽ πὶ ροπερδος. Ρ]αταγο. ἢ Ρατγίο!ο,ζασεν 
ρειδύωμυ Θ- εἰς αὐδικλέα πίω) υὐὑταύνοιομ,, ἴῃ Ῥογίο!οτα {ριοἰοπεπι ςῦ- 
Ἐάγθας, σερεῖσαι πἰμι βασιν, [ρ΄ ἐγο στοίπι πα. πο ίαπ. ἴπ Απδοματους 
εαἰασηρειστέμιω πίω ο΄ ψιν ἐς τὸ ἀτενὲς, ἤχιις ἱπταπάι οοος. Ετ ντ 41-- 
χιτ ν ιγρη] 1 ΖΕ υςει4., -ἴη το οππηϊς ἀοπλις ἱπο[ ἐπατὰ γεσπθιτς, 
δ᾽ Ροίγθις, Πάσαν γὸ νὶ παιτρὶς τίωιὐ ὠρρϑὺ μίαν αὐτῇ ς τὺ δεώαμιν εἰς 
υὑμῶς ἀπήροις αἹ, καὶ πάσας ταὶ ῥλπίϑας ἔχει “ σωτηρίας ἐν υἱμῖν, Οπλ-ὦ΄ 

ΠφΩῚ δι αἰαοτιτατεπη ἀϊπγϊσαηἀτν8ς γοθιγ ἰῃ νοθῖς ὨΙχαιη Βαίροῖ ᾿ 
δί ΤᾺ σα τα θ τς ΠῚ. Χορ ἄς 640 ἔσωηος τηοτάςητς, νεὶ ολ-ὸ 
Ρὰτ ἀφο] πε τε απ τον ΑἹ] [η ἔγαηι πὶ ἰησαπηθεηζο ἀιχίτ. ἵ 

Απερείσι(θ-,ε. ὁ, ἱ0 Π Ἶ ταῖς. ΠγαΪ τι!» ΡΟ μεταΐϑεσιν ρτο ἀξτειρέσι-. Π|24.᾿ 
αἰ, ἀπερείσι᾽ ἄποινα ἱ οἰασειρέσια οἱ ασήρῳ τῷ πλῆ ϑα πολλαὶ γἱῃΠῸ ΠΊοΓα. 

Αἰπέρησις, ἡγτερταητὶς ν εἰξι σ ππη»ΠΊΧας. 
Απερδύγομω ετὺ ξϊο, ἐπγίττο, Ὀἱοηγ τ ἀς ἥτε οτθὶς. 
Αἰπερέω, τα πη οἹδ ἴῃ ργα ςητὶ ἐπυιήταταπι νῇῆτατ. ἰῃ ργατ. ροτέ, δϑῖς 

ἃς ρα Ι΄ ἀπείρηκα δι ὠπείρημει, 8: ἴῃ ἔπε. 2. δῷ. αιοὰ εξ ἀπερώ, ὅς 
Ιοη.ὠκσερέω. Πρ ΉΪΕ Ἰητογάα πὶ ἀσπιιητῖο, οι ποῖο, ἰητεγαῖοο τί 
τιν [τε πὶ Ἰητεγάϊςο,, γότο νηάς τὸ ἀσειρημῆύα ρτοὨ δ ἷτα. Ιτεπιὶ 
θεσο,Γεηα ΟὐοςυΟ,, ἀεττεέϊο δυὺζ ετία πῃ σοπτγαάϊοο, οὐ Δ 46- 
ομ!' Ηετγοά. ἀϊοίταγ ργατεγεα αἰ ις αἰσσειρηκέναι,, ἰᾷ οἴϊ, ααΐ πιο 
σους ἀπ, ηΐπνιπι ἀοίροπά ϊς,νο] ετιαπι ν γίδιις ςοηοὶ βΗς, 
δι Εἰτίσατος «Ὁ ντ ἀρυα Χ Ἔπορ. λαγωὸς αἰνειρηκως Ἰερις ξιτὶ- 
Θατας δί στ Ἔχαπιτηδτα ὃς Ρ] τ, ακεειρηκότες ιΐωῦ λυσσης Δ ΠΟ 
Ργ τε λττῖα σοἸ]αρ τρια Ρ]ατιἀς Ἰορ αἰ σφρηκότες γήρᾳ ςοηξεξεὶ 
ἴσα ἔγαξει [ξηΐο. Ἰοβηττίμας ἴπρε ἐχρόυρον ργαίξης εἰπτφρεῖν ἴῃς 
τοι ἀϊςεγε,φάεῆσοτγο. ᾿ᾳ 

αἰπερημοίσαι τρια Ηείγς ἢ Σὐτοικῆσαι. 

Αἰπερηαόομαι μι ὥσομαι ἀςίο] τ. Ρ] ατατοξ.1π [Υσαγρο, ἀἰασερημωϑ εἶσαι 
ἡ σρυφὴ οἶδ ζωτυρριω τωνγάε!ϊοῖα ἀείεττα δῦ 1ἰς αἱ ςἂς οχίμίςς 
ταγξηζ. 

Αἰσερντύω, Γοργ πον οἰ δ εο, Αρο ]οη.Ἐ Ποά. 
Αφείβλεπῖθ' ποθὴ εἰτοαπίροξειυς(ραπιπὲ, Οὐ 4, )οιΐας πη Εις ΠῚ ς 
ΟἸγοιηροξξιις, ΟἹσοτ. ὃς εἰτδείβλεηῖον ἰησΟ σίτατι πη, ἰηΠδραγατιι πη, 
αὐὐυπογόητογ. 5 

Ακδείβλητος λύγος κ᾿ καϑειρὺς συ! αὐξιβολαὶ ποη ἴμπτ 44Β δ ίτα ἀρυιά 
Ἠετπιοϑ. ογατῖο τπογηᾶτᾷ πος ΟἸγοιιημοξίταν πιιάα ὃς ρα » Οὐ 
ΟΡΡοσττιγ ἐμαύθίβολθ-. ἐγκατεσκδυ Ὁ. κὶ ἐνδγάσκ4,-. , 

Αἰ ὐοίγραπῆθ.,γ οι οἰτοιι οἰ στίρτιις»! ΠςΟΙργς ΒοηΠθ εἰς» ΑΖη. Ογὰσ 
τιοης β ἰαὐδιόρας Θ- καὶ ἐκωτάώληπ]θ-.. 

Αἰπδδίεργος, ΠΟ ἘΧαΙ Πτις,που Πιρογυδοάποιςνπάς ἀφ πεέργως κεκος 
σμυυῆθ- αρι!ὰ ὥςθετοπὶ Τ Βοράπυση. ςυἶτα ποη οχαμπῖιο,, ὅς 
ΠπΊρ τοῖς Οτγσαῖας. 

Αἰὐδιήγητον, ἱπια Πάτα σ ]ς, Ρ]Ιη. ἐπε χρ Ις 81] ς, Οἱς, ὃς ἱπεχρ] οἰταπη,ς 
Μλχτια]. ἸΠςΟΠιρτς μεπία πη, ΡΙατο ἐς Κερὶρ. ἤΘπ ργα Πηϊτιιπι, ὃζ 
Εἰτο Π ΠΟ] ρτὰ ΠῚ. 

Αἰεὐδεκαΐϑεερτος, ΠΟΙ ΟἰΓΟ ΠῚ πη δατας»Π ΟΠ Ἔγηυπάατις. 
Ααἰεικτυίεητος αν κα ἡγηοι. οἰΓοιπίοημς πος ΟὈἠξιεροτιις, ἀ τείρα χες 

κὶ αὐενὀχλῆτος. 4 
Αἰαὐοιλάλητος,ε δ Ἰη ξχη5. ὃς ἔχη] ποίας, νο χιε πὶ πο Εις! ὰ γογα 

δὲς σοπηροίζας»4υ! Ὀ]ατεγαηἀὶ ἤηεπι ἤθη ἐμοῖς, σατγι]ις,, 2 - 
{Ἀγ ]. Ατηζορβαη ῆς “Εἰ ξΗγ].τγαδαςῖς δὲ ἀείςγι δι ἴη Ἐλπὶς. 

ΕὟ ὦσα σἕτον χὶ «διέ σοε μι λαι πτναι, Ἶ 

Αὐνϑρωπον αγριοποιον, αὐθεκϑύςτομορν. 
Ἐἰχοντ᾽ ἀχαλινον ἰκρα τὲς εἰσ ύλωτον ς᾽ ὀμφι. 

; Αἰὐρελάλητον, δίς. 1.ἐκ εἰδότα λάλ εἴν. . 
Αἰὐξίλυ πῆ. «, δ κὶ ἡ νἀ Ρ ΠΠ  ΠγιΣ » ἢ. 10 τειΡοτς γε] ἰδ ο οἰγουπα 
ἀστιρτιις, ἐπῆρ ἔρις Ὁ- α0 ἡραμῖτ οἰτοαη οὶ » ἱποδρτεμεηῇρδί- 

1ιιατξίληπῆος αροσβεία,λιθοτα ἰὸρατίοναις ργίματς ζλυᾷ τοὶ πᾶσ 
ἄλτυτν 



συ 

ἈΠΕΡΠπ 
 ἀυτγσασ πα] νοὶ τοπυροτο νοὶ ἰοςο οἰγοιιο ογῖρτα οἴ, πα ΠΠ ς 
᾿ ἰἀςηκὶς οὐυοχιαν Βα τὴ Αηυοτι 

πκόσως ἀκα ϑω; σου ἀοετατὸντεαγοτὸὺ, ἰο οἰτὸ ἐπεί - 
γφ. 

τον, υΐ σοριτατίσης σοπηργοοηάὶ ποαυΐςν Βαϊ ὸονε ἀἰχ τ 
᾿βιευαίζξεπος ἄς Ὀςο.Ετ δξκιιὸ, ΑἸοπαν στον Ἀροϊορα» ὦπε- 

τ ραϑητος ψυχὴ τὰ ϑεοῦ, πγσης αυα σα πὴ ζοσί τάτους, 2 δὴ 
τς γοη εἰξ, ᾿ 
κι υὐοίοαῦθ- σταύταν. αἱ πο σ] στη σα σαταῖ σαϊρρίαηγ,οσληΐα σιιγας 

τὸ οἱ Ηἰτῖσης, Τ υογ ἀ.ἱπσου αἰτακ,ἰποος; τα} Ὲς, Ρ]λυτ. 
ἀξις 9’; Ναιίηνο μὴ χαϑειρως ὕβυφωνων, πόρκορέφειν γδ » τὸ πϑξιχα- 

ϑαίρειν. 
Αι ψείτθωτο; (ξουτγικοτούτας, ργορτὶὸ αυὶ τα]ὶς οἱὲ ντ ἤθη ἱηοίάατ. Πο- 
ο δου. 2.0.4.9.οὐείπῆωτος ὑ δδοροζίας, ασυσΣ πλέα ΠΟῺ τοι ζατιις, 
ι σπέλπιῖκ τοι να αϑξαν χυτοι, ἀχοτή χητοι. 

ἰσκ πῆ θο κ, ὁ καὶ ἡ τοι Ογαγιιις γι πιρτη ἄρης, ἰπσοηῇ ἀσγατας,, ἐπ] - 
τουτάμς. ς 

ἐπῆως, ποοη ἢ ἀςτατὸ, πα σου τὰ αὐοπενούίτως. 
; σον, ὁ κεἰ) δ εἰ πςοπουδαςν 4υὶ ἀ γαῖ πςαηΐτ, 
᾿ς μεῖς, "δ. 5αρίεητ.ς.17 εἰ τἰρέασατοι γίνούτωι ἡ σῆς ὀδυεῥγισίας, τὰο 
ο΄ γεὶ δεποῆςίο ποη ροίϊυητ. 
᾿Αἰσεισσάςος [ος ν]} ἀπ εαξείοης, θαυ]. Δ. Οοτίηι.ς.7. 

Αἰ «πιοτεία ας ἐγηατιγα [προγβαϊτατις ᾿πιιπηαηὶς ἃς ἃ τετγιπηςητὶς, {- 
πο τοςτοπηςητίς ρυτγα ἃς (γηροτγα, φύσις «ἴδε δώματα ἐκ ἔχνσα. δὶς 
Ἰεροηά ἀριιὰ ΤἈεορἤτ.άς σαιηῆς 1}}0.2.ςὰρ.12, νΌ] ἰοριταγ ρος 
Ῥεταπι οἐτίξεσία. . , 

᾿Αἰὐδιοτόχεινθο ἰὑρρᾶγ αταῖς αὶ ηδ οχοράϊε αἰΐαπι τοπηροτο, ΤΠ Ὸ 
: ρσωβ 15.ἀο ςαυίι ἀκϑριοσόχεοτα κυεγρατὶ τοιΏ ροΥς ἡΠ ντοτο 

ταητ, 
πατοτον ὁ κὶ ἐγάο(εἰτατας, μωρὸς αἰ φορμαὶ μη ἔχων. ΡΆΟΟΥ 4. σω- 

᾿ σον 5), αεἰρέτατον αὐ δρανίοτυα νττυ:ν ἀοὶ οἰνέζα πὶ ἃς ποτα, [- 
τεπινα υὐρέςτατος οἰτοα αἰταητίαπι ποη Πμασοης. ἀρ Ἀτβοπίις, διε- 
χώοχε ὃ ϑέσες ὑποϑέσεως, τῷ τίω) μὴ" ὡσόϑεσιν ἔχειν «ἰείςασιν, τίω) 2 
᾿5έσιν ἀπδέςιατο ἔξ. Ηεγπιοσοηπες ζότημα νοςαι οαϑδέςτατον, δῇ ἄπο- 
χρρυθει τις ὃ εἷον ὅ3η ἐδεαιᾷ αἰτία οἱ ἃ οἘ, αἰ Ἐοηεπη (τε οἸγοιιὴ - 

᾿ Διητία, [4 εἴτα πὶ αἰ ταιτὰ ἀφεῖξ αυαἰπτοη νυ α Βιοιατ σαὶ - 
πῖνε ἤσυὶς ΠΙταηὶ ἔἴος σαυα αϑά!ςατετ: ὠσδέσατον ῥαςώνω, ΡῸ 
ΟἸγδ.ἀς Αἰ ιεηιεηίδιπα οἰαΐτατο Ιοαςης, νοσαῖ ἔζατα αι τοῦυς (ς- 
᾿οὐπεϊς βοτειτεπγ, ἴῃ χασηι πα]] οἰαάες αὰτ αἸϊὰ τοπιηι 4: ΠΊου]- 
Ε ἱπουγεῖς. ΕτὶαΠΊ ῥας-ώνη ροτ ἔς Πσοϊῇοατ [ςοιιη ἀάτα τὴ τογι ΠῚ 

εἰ 
Ἦὧἃ 

Ῥγοςςϊωπι, δὲ ξουτιιηα; ἰδ] σεπτία πὶ 0 Π]Π ς σα Πθι!5 ἀυτ οἰαάι- 
Ὅς ἰπτεγταρταπι, νος εἴτ, τῷ βία δυαρᾳξίαν, Βυ 4. (ΓΟ πη. «δίςα- 
πὰ ἕχχη, Θαἰδη ἰδ.2.χῦ᾽ γγόν ν. αὐόὺ «ἴϑις ἄσεως κὶ κινδιωΐε, Ἀυ]σειὰ 

᾿ς ας 4υΐά ποὴ πιασηανῃςς ν]}α σταιίοτς ἱηςοιπ 9 ἀϊτατς νεχα 
Ο τυτιροτίσυΐο γασδητ ἀτηιις αἰ ζει πγίης. 
Αἰτροίτιματος,ε, ὃ κὶ ἡγηοα οἰτουῃο ίις, Αέλοτ,ςαρ. 7. τὔδέτρμητοι “ἢ καρ- 

δία κἢ τοῖς ὠσὶν»ἱηοἰγο ΟἿ 1,1 τογρτ. 
Αἰφείτρεπῖθ-,ποπ ν δ ]ἰς ὃς νοτίας, αἱ ποῦ οἰ γουηυ οἷ αἴτογ ἃς 
εἰτουπγιτοττίτατν οἰ γοιηλιογ τὶ ἱπορτας. ὁ ἐν μιὶ κα ταςρεφό μῆν Ὁ. 
καὶ «ἴξετξεπο μᾷν 9». 

Αἰ ὠξίτροπος, ἰπςυτίοἱας, μὰ ἔχων ξλιςροφίωὴ κἰ δηημέχειαν, ρα δορἢο 
εἰς πι ἴῃ Εἰοξεγανρτα τ αξζως ποπηο ὃς. οδξιπαιῖς πτογιδας, [η- 
τογρτιτάτη θη αὐτπίφροφίθ-, τὺ αὐεπέλόι ς-(9-,..᾿τισἀαχιμισλη, 

Αἰπέριδος,α ὁ ἡ, Ποιρίεχ (οδτίας ρατγοις ει ασίνραγις,, ἡση πημϊτῇ 
Βαδεης οχογοπηςηιί ,ὠπέρετϊα σπτία,2 1 Ἰπγεῦτα αυας ΠΥ  ἱ πηι τὶ μα 

τ΄ Βεπγοχογεπιοητ:Ορροπαητωτ τοῖς οἰ ωματικοῖς. Οαἰσοας 46 
Οἰαυςοπεπι, ἐπέρκῆος χυμλθ,} δ ἐγ αὐ Βαπιογιῦυϑ » υροτιίαοα- 
πεῖς παπιοτίθας ποῦ τεάιυῃάαης. ΑἸοχδῃ ᾷ. ΑΡΗγοά ἶη Ργοθ ἐπι. 

᾿ ἀπέοιῆοι ταὶ ἐκρραὲ τῆ πδει ὦ μκούτων ἃ εἴζ, ρατι πὶ ἐχογοση ητὶ ὃ- 

Ο χπίττοητος ροτ ραττοβγαιαΣ (εος π| νασδητὶς πηάτογια ἀσραταῖα 
᾿ [μητ. ὠπέρεος γλώδτα,ΠγϊηΪ πὰ ἔιςατα ἰἰπ σα, 
᾿Καξίπωτος,", ὁ ἡ ἐγραγας ὃς (γησέτιις ἃ τοττὶ πγεητίς ἤπια τεστεπηση: 

τίς. Τ᾿ Πεορἤταίτ. ᾿δτο Ἰλν ςαρίτε νἱςεπιοίοχτο ἐς ςαιῇς 
Ρίαπ. τ ρρρ ἁπλῆ καὶ ὦ αὐεί Πωτος»ουΐ τς σρρο τι! ΠΊ» ποι βέλη κὶ αἴρατ- 
πωματική. [ἄς πη ἰτῦτο ίεχτο οἰαίἀεπι οροτγὶς σαρίτς 14. ὠαϊδεήωτον 
φυτὸν" 1. ρίδητα (ρογβιυϊτατῖς ἀτηις Ἔχ οΓΟ ΠῚ ΏΓΟΤΆ ΠῚ ἸΠΊΓΏΙ615, 
τὸ ὧκ ἔχων «ῥοίπωμα. 

Αἰσειφιρὺς ος, ὃ κα ἐγπιϊηἰ πγὸ οτοί σαΐατιις, ΤἈςορ ἢ. 
Αι ὐξίξωτα ϑυρίαμῆς νοςαυΐτ ΡΟΪγ εἰορἤαστος ποπλίπαπι ἀϊέξι ἀε- 

{ίτωτος. - 
᾿Αἰπέρξας, αντες, αἱ Τουξεεῖτ. Ηετοάοτ, ἐπερξαντες ἑραίᾳ ἄγλα,νθι ζα- 
 τεγαίοἰεηπια σοηξεςοτίητ. πὶ 

- Ἀπερρῦσιν, αὐ δαστυτ, γεςυίδυητ, ἐποιγορ δύσουσιν, 
ἀντ Αἰπεῤῥενναϊεας, αὐ οας, οὶ ἴῃ πλαίαπη γεπι. ΑὙ ΠΡ Η.νερ ὑϑλέῖς, ἀπεῤῥε. 
νι, δ΄ ἀἰπεῤῥωγενρετιῖτ, ἀπόλλυται, ἀριά ΗἸρροςγ. Ο4!ςπ. ΟΟπησηςης. 4. εἰς τὸ 
λι: πὗεὶ διωτης ὀξέων, 

Αἰπεῤῥωγὼς ότος, ἱπτοτγυρτας, Νά ζδη, ὠπεῤῥωγὼς “ συζυγίας, ἃ (οὐίοτα- 
το ἀιυυ] ας. 

᾿Ἀπηυϑειάν, μνείσω,κν. καγῇοιν Ἔτι οἴσο,ράοτοπη ἄςρουον ἱπτριι- 
᾿ς ἄεητεγ σο. Αγηϊορθνεφ ἀπερυϑιρεί στε γε μέῖλλον ἡ ο εἰν ράγμα- 
τς περτο αὐαρχ υντῆσαι 1.1 πηριιάςξητες ἀν] πγαίατς ὃς πο αγο ( εγ- 
᾿ (οῃ «ἰεὶ τὶ ἱερωσ. ψυχὴ γὸ ἐπειδὰν εἰς ἐπαξ ἐπερυϑιριά σαι βιαιϑνῃ, εἰς 
τ αἰαλγησίαν ἐμπίπτει,ι. ἀεροῃογς ραάοτοπι» ποη στα φίζοτς, ἐκοα- ᾿Αἰπέταμον, ρταοὶ ἀϊνδὲ ἀπέτεμον, ρτο ςοἄφηι. 

ΑἸ 107 
ρυϑρίασε, ρου Εἰ ςσαΐτ τοητοπινεὶ γε Οὐ]ά. Περαδυΐς, ρτοβιρύϊίς 
Ζις ριάοτγ ἐἴρηα ἔμ τοἰυΐς ἐπυρυϑριατμῖδο οἰ πηρυἀφηνροιξτι- 
ἐπ Ε οητίς. Αι πο πα σου. ἢ Αροϊορ ἐδεὶς ὕτως ἀπνρυϑειασιώῥο;, 
ὡς εἰπεῖν ἰδεῖν. 

Απερύκω μιύξωρτο δ εο, ἐπείργω Χποκωλύῳ χατέχω καὶ ὑποδιώκω, ἰη- 
᾿νε θεοιργορυ!ο κωλύω, ἐμποδύήζωῳ, Ο ἀν δ, ἀλλ κπὸ κεῖνος ἔρυκε Χα 
ὨΟΡ κεας χρέφεις Ἰγὰ σοι εἶ αυίκοις ϑριὴ ΤΠ ὠροβώτων ἀπερύκωσι,ντ 

ἃ ροςσυάίδας Ιυρος αἰραυτ!τοπ σα ΠΣ ροηἰτιο τ περ ύκειν σὸν εἶδ 
ὅπη χαιρραώπας ἀδικεῖν σε ὰ τς ρτοριυ] τς οος αὶ γείνῃς ἱπίαγίατη 
ἔισοτο. 

Απεέρυσιβοιιῦ πγὰΡἸΠεπν Ῥγοογρᾶγς, ὠπερυσιβούται, φτυβ ηοπὴ ἰφητίτ. 
Απερύω,Ὀἰ το ἀεῖγαθο. 
Απερχϑϑνοχο υίας οἵἐ, ἀποκλειῶνηναρυ Ηρροοταῖ, 
Δ᾽ πέρχομαι, μ. ἀπελϑύσομαι, [ηἀοηϊτανη ἰςουπάυ;), αῆλϑον, τεσσάο, 

ἈΘΟΥΡτΟ ΠΟΙ ζοτιρειςρ ποτ, χοονρογάστο,οςἀο,ἀςοςάο ἐνς 
ἀπελϑεῖν τίν) ὁδὸν, δὲ τῇ ὁδῳ, ἤσας Ν τ] Ἰο σαπη Ἰηςοπηίτατα γὴς 
ἀοταγ [τὸ νίδυ.ν βάς τγαυΠατὸ ρσπίτυγ ρτῸ γίγας Ἔχ μὰς νἱ 
τὰ τὰς πγοτὶν ἰά εἴτ, καταλύειν. ΟΠ γγ ΓΟ ΤΟ πη ἴσως ΑΤ μικρὸν ὧπε- 
χδύσομαι χρϑνον. τ Μδειἢ. 4. ὠπρλϑεν γ᾽ ἰκοὶ γα! πηδηλαΐτ ὥια. Ρ] 
το τὼ Οουρια, κὺ γάρ μοι τοιαῦτ᾽ δα ἀπέρχεται ῳρὺς τὸ χέγειν, οἷα- 
περνοτοη τη πλίμ! αιοαυς οἰ πνοά! αυαράαι νὸ του πὶ ξισΐςτν 
ἴῃ πησητςηγ νοδιτ, 4] 12,8ς. εἴ πελϑε τῷ λόγου» Οὐλἶτίς [εγπιοπᾶ. 
Εὐτὶρ! ἃ. ὐπελϑεῖν τῷ βία, γίτατη βιροιο,νιτα ἀςοςάοτς. ἀπελϑὸν τῆς 
οἰκίας γ ἀοπιο δοίρης. ἐκ “ ὀκκλησίας ἀπολϑεῖν,οχ ςοηςίοης αὐΐτο; 
Ἰοστγατος. 

Αὐ περωειὶ, ἐος δ. 6] ἱπτροτα πη αἰ ού τας ἱπμ δεῖ αὺτ τορτίπλῖτ. ότι, 
ἐμλύ μῷ ων ἀπερωεὶς,τοκώλντις νᾶ Γὰ ἐρωδ γε ὗρμᾶν. 

Αὐπερωέω,ἀ τ ἀο: αὔρα τὸ ἐρωέω,αρυἀ Η ομγοτ. "184. τῶ κε τάχα σὺ - 
γρῦῦς πολέμου ὠπερωήσειας, ἃ ΠΟ] τ», ἀποχωρήσειας ΠΗ εἰγς γε] ἐ- 
τιστη ἀπγηίοτις ὃ ἐρωίων, 

Αὐπερωπὸς, ΗΠ εἰν ον Πα μηληις, ἐπ αὐϑρωπος ὠπερώπως ἰηΒυιπηληΐτοτ; 
Αἰς. ἀπανθρώπως. 

. Αἴπεορτο ἀφες,ἀϊπιίττς. ΤΟηἰοὲ ΡΒ ἀφίημι, 
Αἰ πέσβεσε,οχττηΧίτεα ὑποσβέννυμι. 
Αἰ πεσείσατο γεχου!ῃτ, αν, ἀπεβανιετο, 
πε ϑιίειν, οἰς νοτάγο ὃς αδίἀπηογενρογεάογς, ΑἸ φη, στὸ 4). Χρεύνται 

ἢ) τοῦ αἰ πεῶ εἰν» κἡὺ αὐτὶ “ἢ ὅπο τίνος ἐϑδίειν, οἰτάταις Ηεγμλιρρυμη, 
Οἴμοι πείλας δαίκνει ἀπεῶνίει μοὺ πίω) αἰ κοίω). 101 ταττη οἴζεῦ ἀἰτ᾿ ἐσ 
πεώγειν, σοητγάγηιῃη 48 ἐδϑίειν οτιαπὶ Πσηϊῆσατς, 14 οἰξ, ποη ςο- 
τηοάοτς, εἰ δι!π 1 ογα ἐθροί]εις ὃς γόρεγοις. εἰπέχεις ὦ καλέ μου 
χογις-ἃ Οὐλπιανὲ τίω) κοτῆ ων ἧς συμβελ δύω σοι. ὠπεώδίειν" κὶ ὃς ἐδὲν 
μελῆσας αγελάμδνος ἡ δ τε, γιλασαύτων ὃ παύτων, ἔφη ἡ Δημόκρατος, 

ἀλλ᾿ ἐκ ἐδλίειν σε προσέταξα καλὲ ἰνοματοϑηρα, ἀλλα μη ἐϑιίειν, Ετ τῷ 
νι γραις ΤΗσοροιηρυς, Τὰ πετράγα “δ }χϑυδίων ἀπέϑνι, 

Αἰπεστα, Εἰ είν ἢ αὔεσις, ἀπέδρα. 
Απέοσεα,ἀφώρμησεν, ἀπή λϑε, τέϑγηκα. 
Αἰπέσκλη,εἰ πέϑιανέν. τ γὸ 
Αἰπεσκληκένα), ᾿πάυγα {ΠῸ » ςτὸ οσδαχηΐς, οὐ τίσο ς, δἰτεγίτι πα 

Ευῇς, οχαυΐτιπν ἔα ΠΠ| να ςπηαάηνο ἄτην 40] οἰτὶς ρογοιηῖ γε 
ἴτας. Πυοιαη λιμῷ ϑλιος ἐλέγετο ἀπεσκλυκῶα), ἔιπις ἡχίίετ ἔετε - 
δατατγ οχατα τε, [ἢ ἀιαϊοσο Ὠιοσεηὶς ὃς Αὐτῆς, 

Απεσκλυκὼς οὗτος, ὁ, τα δ᾽ ἀας5»ἀτάα5.ς πιαςίατυς, ἀρ ἃ Γυςἰαη.τὸ σῶα 
αἰπεσκληκές. ( μεγΙοἰζοιη. οὐδὲ ἑερασ, εἰ πεσκληκύα ψυχὴ τὰ τ σωφρρ- 
σιωδης αὐς-"ρϑτητὶ, ΔὨΐ πγὰ αἰ18Σ σα ]απὶ ἀπιχοτγῖς, ὅκς. ἀπεσκληκ ὡς, αὐαι 
ὧὡρηήτως ἔχων. ᾿ 

Αἰπεσκλυρυμήμως. ἀατίξετ, τ αἰ δὲ υξ γραμωμψας. 
Αἰπεσκολυμυὴ Θ-, ἀδημάδτις,εΧΟΟτιᾶτιι5 ἐκτετείμῆν ον, γἱάς ἰῃ αἰ, 

Απεσκοτωμῆδα αἀαταῦτατα, ἐσκιαγραφημῆα,κεχεωσμῖμα. ρίἔζοτες σηΐμπι 
ἁὐαπιθτατίομες πὶ νεηθτας ριξταγαια πὶ, σκότη γοςᾶηῖ ἤπιος 
χείσεις. 3 

Απέσομω,αθετοιαδίξης ογο:ὰ νεθῸ αἴτει να] ρτο ἐπέρχομαι αἰαχώ 
ρώ ἀρ Ατἴορῃ. τὼ ΝῈΡ. 

Απεοσυϑενρτο ἀπεοτύϑησαν; τα ροταρτ. Ἡ ςἤσάας ὲ ῥαϑεέμγγις ἀπεσ- 

σύϑενι-ἐπέοσυτο εχλ τι Θευίτιαο ΗἩεἤοάιις ἴῃ ΤΠςοσοπια, πέσ 
συτὸο τοῖο αἴακτος λας ὰ τόρε δί Ργο τ, ὰ νεῖῦο σύω͵ ι, σένω 

χἡ ὁρμὺ, σδωι. ᾿ 
Απεςλεγγισυῖμ δ: δαϊπεατόταιη [γί ΠῚ ἀοιεγίξευς, αὐ ἀποςλεγγίζεϑιν 

τι ἀοἰξγι σι ΑὙΠ ΟΡΗ. ἐν τ αα Μὴ φϑονεῖ ϑ' δεῖν κομώσι, μιὰ δι᾽ ἁπε- 
φλεγγισμῆδοις,ἰὰ εἴς, κεκερυήοις ν ἐγκεκοιϑοιρμᾶν οἱρ,ματῆο μῆῥοις, περ 
ξεέσμδῥοις. ἷ 

Απερράρατο, Γοηϊεὲ ρτο ἀπεςραμωῦῆβῥοι ἧσαν. Ἡςτοάοτ. ὠπερρέφατο ἐδ 

ἐμβόλοιο,τοἴϊτα ἀϊάμέϊζα Βα υςτιησ, 

Αἰπεξιὶ ἀπ τοΠΠ ον, ποχώρησις. » ἐς 
Απεστὼ, (ος, ἡ ,αεπτιανροτερτίηατίο. Ηετοάοτ. τὺ ἀπιξοῖ το μάχος 

ἐὰταρχωΐομω » «τα δεῖοο ἐ ρασηα ΔΟΗΪς, Αρυα (ΑἸ πιο ὁ 
ὑποδημίᾳ. 

Απεριαρρὐϑή, ἄς νἱςδτίδας ἀϊοτοτ φυΐδυς ὁγαῖτα ἀοιταναητατ, ὦ 
Απερ ἀξέσεν τα Ἐρί στ, εςοηϊτ ἃ ἰατς ἴὰο τ Βαμα εξ ἀπεχαφίζω Ὁ ἐ- 

φιάρᾳ.- ς ἐτὰ, , 
Αἰ πεοιοινισμῆμθο,ς, Φεϊαπένυς Ὁ οπγηϊδας Ἰοτῖς, ἀπερερυμῆνος ἴθ ς πιῳ 

1) ἀραςογείτο ΡΓο Σποκεκλέσμθ.. 

1 "ἢ 



τοϑ Α Π 

Αἰπέτηλθ. πε ἔο τς εἶπ ἘρΡ᾿ρταπλῆι. ἀποτηλοτέρη, Πλΐης ἐγοράοί, 

10 146 Π1. ἄν ψὰ 

Αποτμήϑν,απηρυτάτιις οἵτναν Ἀτοτέμγω,. Ὁ : 
Απέτραγον, λογά οιις ΔΘ], ἀπέτρργε τίου ῥἸναγῃατς ΠῚ πιοτάϊοιι5 απ 

αι {τ , ᾿ 

Αιπευϑανατίζω ποπεῖξα πλοῖο ροεγίπησοτγ: {ς ςαρῖτε ἴοχτο Ε10Γ0 2. 
Μαεῖναῦ. τἀ μδ δ ς. Σ ἱ ἡ γν 

Αἰπευϑὲςέος. ὁ κὶ δ, ἰα οί ταις Ἰπ ο οἱ παι ἀΐτιις ὠπευϑοὸς ὄλεϑρθ., Ηο- 

πιεῖ. αὐήκουφ ΘΓ ἀ 18,1 ᾽ ΠαΓιΙς δ μὴ ἀκούσας," ὁ μη ἀκουδτεἰς ΤΑΝ 

“παιρϑονείφημος γαἰπαίδευτος. Ατᾶτιις, Οὐ μὴν πῶς ὁσιλωλεν ἀπευϑῆς ὧκ 

διὸς ἐςὴρσηοτῖα, αὐήκους Ὁ». 

Απευϑιυΐω, μιν ἀο ̓πἀτοπιτη ΟἹ ΠῚ Ρωπανδἀδαιοντοσο» ἀϊίροηο, 
ἀϊτισο,κολ άζω, τιμωρφδμα 5 ρος] ἴῃ Αἴδοςν σὲ δ ταὶ ὠχμάλω- 

πίϑας χείρας δεσμοῖς ἀπευϑευΐον ται» 1Δ εἴτ, σιμωρίδο ἀπσαιτοιωτα " 
ὅβηβοίγλοντα μ᾽ ϑυϑιωύης. 

Αἰπευϑυσμῖμον ἔντερον, Ἰητοίπἰπιιπι τε τιιπι, ΡοΓ πο ε βατας ἀ1ὰ] οχ 
τγααίτων ἀτρογάαπὶ γγίπαηι το 1] Πγιιβγι παῖ ΑΙἰοχ. Αραγοά. 11. 
τιΡΓο ἐπ. 

Αἴσευκᾳ δένδρα ατίοοτος ἵστα γοσας ΤἼςορἢ γαῖ τες ἱπατη]ες, αι. 6; 
τοῆηδαι ποη οχυάδητιντ ἐᾶς ρέῃ α 1185 ἀταιια τεηοί Πιπλᾶς 
ποπιίπαῖ Ρ] ας »ημα: τ4}} πτάτογια ταγσοητ, άςπὶ ΤἈΕΟρἢγιάς 
ΒΠῈ ρ] Δαν. 1}5.3.ςαΡ.10. ὠπευκοτέρᾳ κ ̓τῆον ἐγδαδὸς,, 14 οἴξ, πηημ5 
τοπηοία τοάδαας Πλϊπι5 ἀσσοπηη]ο Δ. 

Αἰπευκταῖθο,κ, ὁ ἀοτειξ Δ 5»4οργεσαηάας, τγ τις, ἐχοήσιμος. 
Αἰπευκτικοὶ ὕμνοι, 4 ςςὈΔητας 4α! ργθσατίοηςπι γος δηῖ: 4] νος 

τὸ νοτιιπὴ ὃς ργεσος μαδοθδητ δυκτικοὶ Αρ ΡΟ Πα δητατ, ΐ 
Αἰπευκτος οὐ, ἐνἀεργεσαη τις, ςΟητΕπ, πδηάες,ἀοτο τ 1115, ἀΐγιιδν τα τ 
Βιςρπίαυ τας Γαιοϊαη. ὠπευκτιὶ ἡμέεαν 14 οἰ Σποφρρὰς, ἀϊε5 πεμη- 
ἄκις., ᾿παα!ρίσατιι5. ἐἰπευκτὸς ϑαύατος,, Δ ΟΠ Πα Π ἃ ΠλΟΓ5; Ρμα- 
Ϊαγ. μισητύς. 

Αἰπτυκτώφιαθοηγϊπαηάὲ. 

Αἰπευγάζω͵ (ορίο.5οΡ.1η Ὑ το 15. 
Αἴἰπευςος, ἰπαμἀϊτις αὐήκοος. τ πευϑος, ἀπειϑ'ὴς σσαντὸς κρικούς 
Απευτελεῖ ὥς, γί πα εἴας (οἢπογογώπορξαῶζ. 
Απεύχεῶχοἰπηρτοοατὶ ἐραῶζ. ' ᾿ 
Απεύχοία μα ἕομαι, ΠΟ ητοπΊ ΠΟ, ΧΕΌΓΟΥ “τοι ἀερτοςοτίᾳ εἴ νεηϊᾷ 

Ροιζο, γε ἀριὰ Υ ἴγρἢ}.110.15. Ἐαυ 46 πν ΠΕΓΟΙ πὲς ἀερτγεσοτγιοχ- 
Ῥοαΐταγ ἀπεύχε δι, πτερά! τεῖῶ, ὃς δὺ χεῶτ μυὴὶ γωέ τ» εροη. 

Αἰπευωνίζειν, γι: πν το ἀἀεγο οἴη. 
᾿ἀπέφατο, ἀπέϑιανεν ἀπεφίω ατο, εἰπείποιτο. 

᾿Απεφίωατο,επητιδαῖς. 
Απεφρϑαρμῖῥος, ποτε Πς- Ἐν ἜΝ 

Απέφϑιτο λυγρώ ὁλέϑρῳ,σγαιι οχίτίο ἱπτοτ τ, ΟαΥ 6, φϑείρη. Ὁ 

Αἰπεφϑυς,ε,δ,αχοο ΘΕ φνβατας, Π]αἰσογατι ν νι αἰπερϑον χευσὸν, Γ,ΒοίΔη. 
ΔΌΓΕΙ ΠῚ ΡΕΓΙΙ ΠῚ, ΟἰΥΥ͂ΖῸ ΠῚ. 

Αἰσεχαράκου, νΔΠ]ιι τ οἰτοιπάμχῖτ. Ὁ ; 

Αἰπεχϑεῖος»Η εἰν οἷν, ἐκϑρυποιὸς » ἸΠΙΠΊΙ σα πὶ ταις οἄϊοῆιπι τοἀάεής. 

Αἰπεχϑαίρω,οἄιὸ μαίρσεο»Ιηυ τ ἕιοῖο, Ἡ οπλοτ. 14 4.γ, τὼς ὮΝ σιως 

πεχϑύρω. ΔΕ, 
Αἰπεχϑαϑομαιν ἴσομαινπ. ἀπή χϑημα ἀορι μεσ, β αἀπηχϑόμδω, ΤΠ! ΠΊΊςΟΓ, 

(σου. ΠΟΙ τᾶς (υἰειριο, ἀρ! τσ, 'α οὐπαπὶ νεηΐο» οὔϊοηίας 

Φυ[οἰρῖο ὅς πιδεο, Ἰηστάταπι τοι ἔιοιο,, ἔστι πο τὶς ας Ἰαϊπηῖοι 
Ἰοςονοοητγαῖο οἰε ίαπι,ίατη σγδυῖςν Πρ]! ςοο» Ὁ πὶ οὐΐο. Πὸ- 

ετατ.ἐαν Σποδέχῃ “ἾΠ φίλων ἐξὺ πυροὺς τὸ φαυλοτειτύν σοι χαραζομῆμοις, 

ἐκ ξεις ἐν πω βίῳ ᾷὸὺ ρρε τὸ βέλτις-ον ἀπεχ ϑϑμομῆδοις γ 14 οἴϊ ) ΠΟῊ 

μιαροῦ ὶς ἀπγῖσος γερυ σηδίτες δί τα σὴ ᾿ῃοτορατίοπς ἀεάμπςοεη- 

τες δά 14 χιοὰ οἰϊ ορτιπηαη)» [ά οἱ εἴς τίδὶ 1ῃα1|Ὸς τράάεπτος τε 
ἀοςεηάο, ὅς δά νίγτιτεηι πογταηάο. Ρίατο χιὰς ἐρυΡὶ κἰλληλοις 
ἐπεχϑαὐεῶτ,αχατιο οὐΐο βαστᾶγα. Τἄδη ἵπ ἃ Ροϊορ τύτῳ ἀπὴ- 
χϑύμιω χιης παῖμι το 4141 τοξεηίαπι,, Βαίυς οὐ Τα Π) τὶ σου- 
οἰ ϊαυνν παῖς αἰ ΡΠ Ἰσαϊ,Ρ]ατ πη Οἱ, διαὶ ταῦτα πρὸς τίμὴ ἤγεμο- 
»ἵαν ἀσυχϑ' αὐοντο, οἷ» ἢ ςο Ἔγάητ δάπιοτίς ᾿ΠῚρΌΓΗΙ πὸ Ἰη σι ΏατΙ. οἰ: 
πεχϑήσῃ μοι, οτὶδ τ 1 ἐπα 5» Ευτὶρ αἰσηχϑὺμίω σοι, αἱ (ρ!τςαΐ 
ταῖρι, ΡΊατο ἴῃ ἜΡ ἢ Χ Θπορῃ οἷς ἀαηχϑετο, ρας γαῖ οὐϊοινηάς 
αἰπεχϑύμῆυος ἀριιὰ οιιπάοπι. 1 ορίτοτ ὃς ἀπέχϑομαι ρα 58! Δ ρτο 
δοάςοιη.ΡΊατο ΠΠ}0.1.ἀς Β ερΟ]. ὠπεχϑεῶν τοῖς οἰχαίοις κὶ γνωράμοιξν 
ἱπυλίαπι εἴἴε ἀοπιοῦῥοἰς ὃς ποτίς,ιυ σης ποι ἐος τεάάςτς. 

Αἰπιχϑαύω, οὐ ᾽ ἀπεχϑάρω. δ᾽ 

Αἰσέχϑεια ας ἡ ἰ αἰ πι  οἰτια’ Οὐ αι ἢ πηαϊτάς, μῖσος, ΡΊατο ἴῃ ΑροΪον,, 
πολυ μοι ἀπίχϑεια γέγονε κὶ ὠσὸς πολλοιδ, ΠγῸ [τι ΠΏ τη ΠγῸ ὅς Πγ0]- 
τοταμπι οάϊι πη σοποιταῖαηι εἴς. Ποοτ, τίω τὸς υἰ κοῦ ἀπέχ ϑείαν 

Π δείστας τἰ Πηοῆς ης γος ΟἸδηἀ ἀπ 1 ἷ.ν οἸγα πὶ Ἰη ἀρ ηατιο ἢ  Π1. 

Απεχϑὴς ἐος.ὁ κὶ ἡ, Ἰηξοιας, ΠγοἸ εἴτα», ἐχϑρὸς μισητὸς Ὁ. τοῖς υ ἐκ 

ἀπεχϑὺς ἤση τοῖς ὃ φίλος γἈυήσν,ΠΠ1ς πο ἢ ἘΓῚ5 ἱπαϊίας- 
Αἴπελ ϑητικὸς οὐ, χα τα Ποπηιημη} Οὐΐα (οἱετ πουτήσγε, ἘΝ 

Αἰπέχϑομω, οἸτηάοτ, Ηεγοά. πὶ ΒΟ ἢ 5» Πηϊσοτ,μισούῦμαι" ἀπέχϑο- 

μα! καικοῖς»Πγ4}1ς τ ΤΟΥ ΕΌΓΙΡ. ᾽ 
Αἰπιχϑρις κὶ ἀπεχϑρωδιώς Εἰ γοἢ Ἰηϊπιϊ σὰ, ΠΟΙ] τεσ ς. ἶ 

Αἰπεχϑως οὐοςὰ ἀπεχϑώς ἔχω, ἐχϑρώς" ἀπεχϑως ἔχ
ων Ὡρρς σπἰυ) διατ 

αριβίω), ροτοίας νίταπ). ἀπεχϑώς διακείμβνος ρτο φο 6 1,}. μισητός. 

Απέχομωι μ᾿ ἀφίξομαι αὈἰπΙηςονρτο δ εο, τς πηροτο. ΟςηΙτ. γε] 4ς- 

συνε ἀπέχομα τέτα ἃς πῦτον. οἷς Ηοτατ.}.3.. Μοχ δὶ Ἰυ τ (τὶς, 

ΔΟΠΊποῖο, θιχ τ ἰτάγασα οαἰ!άσαις τἰχα; τ Ὑ ογφη π᾿ ΕΙρμὶς 

Απηγησις τως γὴ, 61}. 

Αφηγορία, ας τ) πτψατίο. 

ΑΙ Ππ 
Φι ΠῚ ἀσουζις, ΝΟ πιάημπι αἰίτιηες πηαί εἰσ ία: Τ Μιιογ ἀἰ 4. ὠπές 
χϑμαι μυὴ σρατεῦται τε ΠΊΡΕΙΟ 410 Πγΐῃιι5 ἀγπγᾶ ἑῃξοι ἢ). ἀπεχό- 
ψϑμοι οἵων, ἠτίηεξητες ἴς αν οὐμΡι15.1 οίλη, μόνης ἀπέχῃ “ὦ ῥβίμυαξ, 
40 νῃὰ ΜΊποτιᾶ τογηρογᾶς. ΑΓ Ἰορμαπ νεφ. οἴνε ἀπέχῃ καὶ γυμνα 
σιν» ΠΟ ἁπίηο5 δὲ ρα! αἰἶτα. ἐπέχομαι πῷ χέγειν, ρει ἰοςο ἀι 
ςογο Κ ΘΠΟΡ. 1.1 δ υτομν. 0146 ΠῚ ΑΠττευ Σσοος ὀμῆνον τὸ ἱπὸρ ὃ χαι- 
ον “Μ᾽ ποιέτων ἁπήεῶχ, (ς αἰο[πνοητοπι αὖ ἱπιεπηροίπι ας Πα οΣ 
πγοαϊ! ΘρΡ}]}15.ΡΊατο ἐς ἈΘριυν. ἐν ἀπε ὀμίω πὸ μὴ ὑκ 53) αὖτο ἐλ- 
ϑεῖν ἀπ᾿ ἐκείγε,ηοη πτε σοητίπιι 4111) αἰ 1110 ἀἀ πος ἀο(ςοηάει δ. 

Αἰπέχον, [οἰ θαι, ὠπέχον μοι, σΟὔτεητας Ἔγάση. Ὶ 
Απέχφυσε, οητεητις ἔμιτ' ἀπέχρυσεν αὐτοῖς πῷτο ποιῆσαι» ΖΕ ἴπος,α- 

τις ἔμϊτ εἰς ἰᾷ [εοῆς. Ι 
Απεχυρϑω, Ὰ]]ΠΟν Ρ δ Γι" ἷο, πη πο. 
Απέχω, μα ἀφέξω, ἀπο, ἔσο» αδίιπι ασἤογγθο ν δυίσαμαι. Χεμορῆ. 

ὧν κεῖνος κσ αὐτῶν αἰϑρώπων πλεῖον ἐπ εἴ χεν, ἃ 4ιμθυις ΟΊ Πί μια 
πιαχὶ Πιὲ δίρεγατ. ΡΊατο οἴσον α πέχει, ἀπται ααυα ίτετ, ἀπσεχ ὄντων ὁ- 

λίγον σειμειαπεσεῖν “ἥδ᾽ πολεμίων, νι πη ράτιμαὶ αὐ οἶος {το πητηιις 
πηι} οῖϊος ἱηστεάογθηταγ. ΠΌογαᾶτ. οἱ ὃ βαῤβαροι τοσοῦτον ἀπεῖ- 
χουν τῷ πολυκορᾳγμονγεῖν αὐρὶ Τ᾽ ἐγλιωνικών ὡς ε,ϑζς. "]ατατοῖ ἐς γιτς 
τις, ὠπέχεσιν εἰ δὲν “Ἶσ' υξπυλα μι βανόντων,Π!Ἀ}]} ἀἸξεγαης Ὁ τὶς ααὶ 
Ῥατδητ, ὅζς, οἷπ εἴ χε τ πύλεως αἰρὶ πέντε σαδίοις,αἴνεγαῖ αν γτθς οἷρ- 
Εἴτογ αιιηημς {μι ἀἸα. ἀπέχω πλειόνων ἡμερῶν» αὐ Γι πῇ πγα ἱτοτιιηι 
ἀϊοτγιιπι νἱαπηνϊοσατίο ταῖς ιιαἰ ἰς» ἃ θογας δι ἀμ], Ττο πὶ δποιῖο, 
τεΠ)ΡοΓΟ, ΑΙ ἘΊ60 5 φείδομαι. κὶ ἀφίσαμα.Ο ἀν, ὀννῖα ἐχαςνόσων 
εἰπέχεινϊι!οττοτο ΡγΟΟΙΙ] αἷρ τη 1} 15: Ί110}8 ΘΟ ΠΓΓΑΓΙ ΠῚ ροσίο, εἰν. 
Ἡεποάιις, ὕβριν γὸ ἀτείϑαλον ἐν ἐδευΐδυπο ἀλλήλων ἀπέχ εἰν,ἃ Ὡνιι-- 
τῇ ᾿Π10τ]ὰ τεπηρογαγο ποααιρδητς. ΕΗ οπτοτ. "Δ. αἱγ Ἀοημοῖο βα- 
ρείας χεῖξας ἀφέξει, ἃ ρεῖϊιε πιάπιις στάιος αἰ τί ποθ τ, αναύσει, ἐ- 
φέξειδ Ε οοἰ οἰ. 4ρ.2.. «αὖ δ᾽ ἡ τησων οἱ ὀφϑελ μοί μου ν ἐκ ἀκείχν 
ἀφ᾿ αὐτῆ, οπγηΐα 4118 ἀοΠ ἀογδιιογιης οσι}! πλοὶ,μΟἢ ΠΟΘΙ: Οἷδ.ν 
ΑἸ φαδηάο εἴἴ,4] της ἀσοἰρίο,Γοοἰριο εχ αἰ τηιο , νεϊατὶ σοη- 
{ὰπ| 4ιτ γεάϊτα πη οχ ἀτιιῖς, Ἐτ οἰπὶἀοςιίατ. ΡΓΟ ἀπολαμβαίω, 
Μδτιθ. 6. ἀμίω κέγω υἱμῖνγώπε χισι ἃ μιϑιὸν αὐτῆ πγετοςας πὶ Πιᾶ 
τος ρογιητοτ]ο  αητ» Βα οητ. [ἃ (ςρτίςης Τ ΠΘορ ν]αέξας Δ4- 
πιουεῖ γοοῖρί σιιοά 4ιιαῃ ἀςθ 111} ἀαιατ:ρ γαηγίι πη ἔεττγο ἀἰςῖς 
Οα!ατ,δς ργοτί τ πὶ ἔσετο Τ γοητ. Ρ] αταυ οἴη ϑοίοης, τόντε μιϑοὸν 
ἀπέχει,δες, δὲ [ς πποῦοοάς ρτίπατ, δες. 14 εἰδ, πηογοοάεην ἤιαπὶ τὸ - 
ΠΕριτνη 4 πὶ ρος 4] πὶ πα ιτατας Γάο πὶ ἀε τας πα ναΐετα-. 
ἀϊης,ὠπέχω τῇ φύσει τὸ μέτρμον 5 ἀςςἰρῖο αιιοά πατιιγα: [ατὶς οξ, 
ὙΤΒΠΟΥ αἱ! δυτοχ ων τεοσαρ ἄκοντες μοίλις᾿α κ“αδίοις. μὲ ρϑαῖσαι ἐλϑών, 
ῬτΓαΡιΙ δια ΓιΙ5. ΠΗῚ 4.9. ἔοτ πὶ ὸ Πα εὶς (οτίον ἔοι. Ρ]υ. ἸΏ Αρορῃτο 
τβο τη, ἀπέχεις πὸ διδασκαλεῖα, ἀοξξτίπα: πότος ςπὶ γοςίρῖς. [τὸ 
ἄςιη τη ΤΠ ΟΠ οοἹς, ὃ καρπὸν ἐπέχει “ῆν' ὑεβὸ τὶ ἐλναδὸς αὐτῷ πο-- 
γηϑέντων ἔτιέϊιΠ] γθροτῖᾶτ οχ ἰασογθις » υος ρτὸ Οτγαοία [{- 
[ςερ τι δυποίτις, ἀπέχω χ αἷραν,τοοὶρίο στατίαπι. ΜΔο να.110.2. ς, 
15. ἐμ ἀπερεν ὄπητελεῖν τὸ ἀὐλυμα, ηοη ΟὈτίπεῖτ ντ “Το πΠ Τα πῇ ΡΕῚ - 
σοι. Ν απηετ.σαριῖ6 32 αἰπέχομ «δὺ κλάρρις ἡ μδλδ παθόπγας ποτ ὦ 
ἔτας ροἢΠἘΠΊουος, ἀπέχειν οττᾶτη εξ κωλύειν κὶ εἴργειν, κὶ ὠπέχεῶς 
ποιεῖν. ὃ ΡΓΟ ἀπο χὠρεῖν, τὰ οἰϊ, α᾿ὈΠίτεγο. ΤΊ οορ ταῖς, ἀς Βηζοτ. 
Ρίδητο δ το τεγγιο,οαρίτο 18. ἐΐχει ὃ τὸ φαρμακωδες πὔτο ὃ χαλεῖται, 
ῥούς, ἐν ἀυτῳ ὀς δὲς, ὃ κ᾽ τῆς ῥοῦ δεν"δημῆύυς ἀπέχει πολλάκις » φυσᾷ 
ἴςξρο δ τΠτῖς ρεγοο δάο. ]ιο Ιοςο τάπης ἀθριαιυατὸ ἰοσίτατ ἔχη 

Απέχει, 1 οῖτ, ΑΒ εἰὶ, ἀφίσαται Ευαηρ.. Μ Αγ. Δρ.14.εἰπέχειν , ἦλθεν ἡ 
ὥρα, [ ΕῖοΙτ, νοηῖτ μοταν ὅζο. ἰτοπι Απδογθοῃ ἀπέχει, βλέστω γὸ 

Απεψηγ μῆδον, τὸ, ΟΧτγι τ ΠῚ. (ὠὐτίω). 
ΑἰσεψηφισυῆνΘ. σοπηηγιηΐ ἀεότεῖο ἀληηπατιις, στατίι5, 401 ἰλπι μῸΠ 

Εἰ τὴ αἰθο σφητατγῖςσ ἴα. 
Απεψία ας ἡ γογιἀἶτας, ΘΑ] οπας ΠΡ το ργίπιο «αἀ ΟἸδαςοη. ὀξυρε- 

μία, Ννατη. 
Απεψωλνυβ Θ΄ τοςατί τις: πᾶπι ψωλὸς ΔρΡ 112. ν᾽ 46 Ῥωλός. ΑτἸΠΟΡΗ.. 

τη θ]ατο. 
Αἰπεώνιρτο ἐπῶν ροςτίςα πη,Ἀ ἴδηις, πιοττι8γτεϑνυκοὺς γὲ αὐθεὺν, γοὺ 

τὰς 5 ζών. 
Αἰπϑεώρητος, Ηείν εἶν. ἀμετεώρις: 9». 

Αππεωρούυδυ(Θ.,(ὨΓΡ ουἴϊις κρεκκούμν Θ-, 

δισεώσαντο, Αττιςὲ, Γεουτιιητ, χρυ ]οτιητ, ὙΒυοΥ ἃ. αἰπτεωστέμνεϑει, 
ζΟΠῚΡ οίξι [ΠΊ115. αἰ πέω ται, ΓΟΡῸ] Ια ς εἢ. 

Αἰσεωςὃς, ἐχαέξιις δὲ ἐΧρα]!Πας, ἐσπόϑοητος. 
Αἰπηξηκὼς,ρι δ ογτατοπὶ σστγοῆιΕις. 
Ακηγίομαμηαττο, ἀφηγίομαι, [ουἱςὸ, Ἡγοάοτ. 
Απύγημα,ατος, τὸ ΠΑττατΙ Οὐ ΓΟ] ατί ον ΠῚς ΠῚ ΟΓαταΙ ΓΘ ἰαζιις, ἱ 

Απηγλρδυμαγηε σατο, ἀείςηῇο. 

Αἰπηγόρυμα,ατος τὸντε ξυξατὶ ο,ἀο συ τί Οη ς᾽ ἀς ἔσῃ, διτολόγνμαι σης 
τιλγῖα (υπτ κατηγόρημα 8ζ ἀπηγίρυμᾳ. Ῥ]ατο ἴπ δ6.ἀε Ποσιθκὺ σὰς 

φρεζολίω) δὴ ἃ ἡρέυδυον ἐκ Ἔ ἐμπείρων ποιητέον' ἐγ τε τῇ δοκιμασία κααὶ 
Ἴ»γέρημα ἕν α᾿ ἔξω καὶ εἰπηγόρημᾳ Τὶ υδὸ ὡς πάρος ἐ χα χὼν ἢ δ᾽ ὡς ἔα 

πέρφεγδς ΟΠ ξα! αυϊ48 δὰ πειη]οοτῖι ςοἸ ἐστ ἰδ» ξιεϊεηαᾶ ἢ 

εἰξ ντ ἃ πυσηογο Ρέγιτογᾶ ποπηϊηετ: δὲ 1η ΠΟΠΊΪπατὶς Ἰρῃς ςοπηης 
ΡΓΟΡἄα΄ς νηὰ Βα {τ αςοινατίο ὃς ἀείξηο Βοτιπι αὐ, φαδᾷς, 
Τρ οτγίτως { ἰς ΘΌΤΕΙς [οτος ἰητοῦ ΠΟ πμίπατος οχίογι τ" Π] οι απ γ6- 
τὸ, ουὸ ἡ ροτίτις. 
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Ἂν Ἢ 
Λωνγρεῖννε!] ἀπογοεν μαι ργο ἡπολογρόμαι, Ατ  οτε]. ὁ μϑὺ ρδύγων ἐν τῷ 
δι εὐννγικόνον οἰκου οι κορὸς εἰ δῈϊ αὐτὸν ἰπηγ» ρει )καὶ «δὺ κοΐρτυρας πα- 

εἰς τ Ι ςφὰ ἀσαγυμη ἀρ άϊτ, κά θα: τοροηώς- 
να ἀοσξοπίντας οἰϊ, 

ἴζοτη οἴϊε, 
" αἰσατιιπν πααΐσ ΠῚ. 

Ααίειν,ὐϊοταπινίη Ρ]υ  ααπηροτ[οξιοιν τς τιν. 
Αἰτοϑέω, αἰ, ἐχοοϊονρετοοΐο, ροῦ σο αν τγατίοιο, ἀπυϑ εἰς κρατήρα ίῃ 

οταάτοτοιη ἀσίνηνο, Η ογπτοὶ. Ὀ᾿οίσον 1.5. ςαρ.8 9. ἀπήϑει εἰς 
ἕτερον ἀγίεῖον οἷν αἰτοτιον βξκ.]ς ἐχοοΐὶαν ἴῃ αἰτογιηι Πέεη]ς σοστι- 

τ΄ μαῖο ὀχοο τόσας, νας αἰ τὰ 4 ρον σο άπ τγαϊ ἰςίτο. Τάς πὶ Πδ ται. 
ς΄ ὡὰρ 66 καϑιλὰν ἐτήθησον τῷ χαλκοῦ τὸ ἔλαμογ γί! Ὀ]ατο ΑΙ οηΟ ΟἸ τὴ 

Ῥεγοοίατο. 
᾿Ατήϑημας τσ πιοῦ ρογοοίατις. 

᾿ Απέϊα, ἐδ νΡΊατο τη Αροίον. ἀπηῖα οι κα ἐντεύϑεν, δίς, 
᾿ Απίκοος, ποδίξημοης δος, 
᾿ Αἰπικχριζωυδ ον Ἔχ υΠἸτὸ σοπιροιτυπηνα ἃ ἀηγυΠῖην ξιέξιι πη, 
 Απιμμίω ως ΠΟ πὰ Β ςοιοῖτγα ν]]υπὶ Πστηοηταπν. Βυά. 1 ΑἸποτ, 

ἐπ πο καὶ ἑνὶ ΠΟ: σο Δ 1] 15. 61}. ποι ςοποτοτῖας, 
᾿ ἡἧπήχω,εις ἐξυ σιωάγω. 
᾿Αταλγικως ,ἀϑαι ϑητος, ὑποχαικαν, υΐ ἀφο] τας (ντ ΟὉ ΠΊ οι. ἴο- 

ιαιταγ) ρεγάο! ας, αυΐαυς ςο ἀυτγίτια ρεταηΐτ» ντ δὰ ΟἴΏ ΟΠ. 
Γ ἀοίοτις ἐδπίαπιν οδίαγάυοτίς : ἴσας ἀοβεγυ ἶο ἀϊοίτων [ατιηῖς. 

ἘΠῚ χυῖοπὶ ραττιςἰ ρίατη ρος ξι » ἀπὸ τῷ ἐπαλγεῖν , αιοὰ ἀἰοίτυτ, 
ἄσαπι 4αῖὶς νᾶςας ἀοίοτς ὃς ἰσηἶτι [μὶ πγ4]], ταί, ἴῃ ἐρηϊιαὰ Ἐ- 
ΡΒοίςαρ.3. 
Αἰπολεγίω, ΞΟὐτο πγηο, ἀφροντις αν παρ᾽ ἐσδὲν γ᾽ γούμαι ΑΡΟΙ].11}.:.Αὔὐσο- 

παυτ. εἰ δ᾽ ἀπηλεγίοντες ἐμαξ πατέοιτε ϑέμις-ας. ν οἱ ΗογΟα αῃ. ἀνηλε- 
ο΄ γίοντες ἰορίτ. 
Απαλεγίως. Ἰηττορ! ἀὲ,αροτι ναι ἀαξτοτοϊσουιὸ, ἀτγοοίτοτ, ἀυτίτοτ, 

,, σκλυρώς, ΗΟπηοτ. Πν4 4. α,, τὸν μιῦϑον ὠπυλεγίως Χποειπεῖν, 1υὐποτόμως» 
σκλνρεῦς καρτερεῖς φεῤῥων ,σιωυτόμως. ΑροἹ.]1}.2.Αγσόσαιτ. ὡς φαία᾽ 
εἰπυλεγίως, ρτο ἁπλῶς κἰ κατ᾽ ἀλύϑειαν, Νσαπᾶον ργο ἀπηλεγέως; 

᾿ς ἠἠϊχιῖ αἰ πελεγὶς ἴα Ὑ ποίας. πτέντο δια μπερέως κὶ ἀπηλεγὶςοἰοτοτρ.ἃ- 
ἵ κριζως χὶ σιωτόμως. ; 
ι ᾿Απαλεγὴς» ἕως, ὁ χαὶ αὶ γ ἀροττυς ν ἢἴυς πιά] τὰ, ἄπτιις, ἔσιιις,, χαὶ ἐ 

τ΄ Ἀπίημον. : 
Αἰπηλιας ἧς »οὐ ὁ αὖ ἦλιαήα αἰἰοπαςγμος οἰ.) ἔοτο ὅς σαυῆς [04] οἰατίϊς, 

τ μισόδικοςοὰρυά Ατηϊορῃ. 
Π Ὀωλιριύπιοοις σαρτὶ. ΜΑγςεῖ. νογτῖτ, ντίο σοπογοςση τ ΠῚ 
ο΄ Δη γείϊοα σαἱςυϊοταπηι ἰαδογδητος» Ὠιοἵςου. Π.ς.ς1ρ.27. 
Απελικέσερρογπατα σταηάίοτ, Π ἐγοάοτ οῃ,ρτο εἰφνλικέσερος. 
᾿Αἰπτηλιώτυς, κοὐγγοητος 4] Α΄ Οτίοσητο νοῦπο, ἱ. σαιηο ξξιαἰλγνοηΐτν 
ος Βιυδίοίαηις, Οο].110.2. οἀρ.2.Αὐήζοτ ἐς πτυη ον τι δ)ρων ἀπτη- 

λιώτης λέγεται αὶ ἐπὸ τῷ πἰδὲ τὰς ἰσημέρινας ἀνατολας τόπου πγέων εἶνε- 
{μος ας αἰτυτηοτ πη ἰς δα δίοίδινις ἐἸοιιαγ, φαΐ αὰ οτταιηλ {ρῖτας 
παιιηοέλια] πη. 

Ἀπωλαγμῆμας.. Βαά. ἴῃ ορ ἢ]. ργίογ. ὑκ ἐπηλαγμῆνως φύσει διακεί- 
μᾶμος τῆς ἀἰφειοτέρας εἰμιοιξῇ ς 7 ποη ἀῃογγοης ἃ νἹοι Πταάίης ντ- 
Ὀδη!οτὶ- « 

Αἰππλονυῆῥος σι τος» τιπιοηταπι σοπεθέξι πὶ εχ ἀγεα ΡΟΓῈ τ τι ΓΑ ΠῚ, ἱ. 
ὁ ὑπὸ τῆς ἄλω συγκεκομεσμῆν ος μΥ' τὸ ἐἰχοηϑῥώ αἰγὶ πττηϑύώ αι, 5ὶς Ὡς 
πιο πρὸς φώνιππον. 

Αἰπυλόίησεν, απηρατδυίτ, ἀπέχον εν Στὸ τῷ ἀλοιάω,ϊ.τύπϑω. 
᾿Απόμωντος, 9 κὶ ἐν Ππίας5, ΠΟ. ναίει ἀπάμαντος κ᾽ ὠγίξαος , ὃ ἀνα- 

μαρτητος ΕἸ οἰ γοἢ. : 
πήμαρτειἴοη,ρίο ἀφήμαρτε αιοά εξ ἐπέτυχε αἰδογτγαιιίτ, δα ἷά, 
ὑσόμιος Ζϑὺς 9 νἱάστος εἰϊδ [υρίτοτ αι τητος ἡοχας ρα τ ἃ βοσίθυς 
(ντἸοααίτυς Οὐ 4.) Γαρίτοτ αὶ ἀαπχηα δ ΓΑ] ἀπηιτάτος Δδιιοττίτ. 

Απήμοροτον,αδοτγδαὶ ἐπέτυχον, ἥμαρτον. 
Αἰπτωῖν,ἀἰϊςοάεδάπιας. Ρίατο 11δ.1.ἀἄς ἈΕρι]. αἰπὺ μῆν ωρὸς τὸ ἀςυ, 

τ 3η γεθοπὶ γοἀι δαπιαςνἱάς ΗἾμῷ. 
᾿Αποημοσιυΐη, ἡ, ἱποο απγῖτας εἰ πηοσςητία, πἀεπηηΐτας. 
᾿Απήμων,ονος,Π]Π αἴας, ἰποξξεηίας, ἸΠςο]ιιπλῖς. Οὐ 0,πήμονσ. οἴχᾳ δ᾽ 

ποίξα;.ἱπςοΙ απιςπι ἀοδηθ πὶ γεάϊισογε» ἀζλαζή. ΑἸαυληο ρτο- 
Τρετιἰπποχίας,νπάς πλοιξ ἀπημων» ἡαυΐς ττῖο ρτοίρεγα, Ευτιρί 4. 
Ἀρο]]ου. γρωυῖπο δ᾽ ἀπήμονας ἐξ) αβωγοιὶ, ἩεΠο ἀ. κὶ πόντος ἀπήμων, 
Διϊηποουι, ἀπόμων γόςς, ξχιΐζως γεάϊτας. Αροὶ Β Ποιὰ. ὠπήμονες ἐ- 
σῴερι»πςοἰ πες (Ος1}. [46 πηνπόμποι ἀπήμογες,ἴπποοι ἄμοςς) ἔξιι 
ἀμέζοτες. 

᾿Απιω, ἀθετατ,δξυΐς. 
Αἰπίωάσχος, στα εἰς Ἰηαπλληα-ς. 
Αἰπίωαιώκει; το ἴῃ ΤΊ πησοισοηζαπηρτιπη οἷν, ῆς Εἰείπας,(Ε4 ἑοττὲ 

γοιτοπάμ πα, ΟΒτρ, αἴτ, οσ ἀυγυΐτο απ ἀπίιυάος, ὃ. ἀπάνϑρωπος» ὃζ 
σκληρϑς. 

Απίώεια, ας, ἡ ,οτα εἰ! τας, οτίτας, βου τινα πανϑρωπία. 
αἰ πίωεμος,κ," καὶ ἡ,εςάτεοης νεηῖο. 
᾿λ᾽ἰ πιωτώϑη, οδἰϊζωρυίτ, ἴτοπν ὠμὸς ἐγεγόνειδαϊά. 
αὐ πίων, ης»")ν ΘΒ! ου απ, τνεάα. σαγγις αυΐ πγυΐος ἱπησεθατ. Ραυ- 
τ ρας ἴῃ ΕἸίας. ἰωὦ μὺ δὴ ἀπίωνη χ᾽ συωωρίδα ἡ μιόνοις ἀντὶ Ἵππον ἐϊ- 
᾿ς χυσα. οπ). ἄμαξαν κ᾽ «πίωΐω.. ντ [γαοῃ πη νἱαγρατ. {{|44.ὦ {ἴς 

νετγὸ ἀετοῖς Οὐν ζ, - διμώες ἐφυπλίοσεσιν ἀ πίωϊίω Ὑἱ ψηλίω ἐὐ- 
κυκλον υαϑρτερίῃ αἰφαρῆδως 

Απ 199 
Αἰ πίωγνανπο, ὶ ἠδρνύίσαντο, ὑπὸ πῷ ἀναίγω; ἰωΐηνα, ἰωὴγνάμῖω χω ήγατο : δι ἰπ 

τοττῖα ρίυτγα!! ἰω ήναντο. 
Αἰ πίωνις, τος, ὁ κα κα ἰπυὺς, αἤροτν ογυά εἰ ἐς, ἔπη πη τὶς, πλίπαχ, ἱπίπσαιν- 
ἀυς,σκληρὸς, χαλεπὸς, ἀμείλιχος,ο ἰπωϑεν τῷ αὐνεῖ ῶτ, ἢ ὁ μὲ ἰμΐα;ς εἰ- 
χαγγυτὸ μετα φοράς ἈΠ δυσίωίων ἵπατων. ΕἸ πιο: 1.4. βασιλῆος α- 
πίωεος δες, ΑὐἸΠορν.Φ. ὅπως τοῖς οἴξωϑεν μηδὲν δείξειαν ἀπσίωὶς, ἱ, 

αἴκοσμον, ἰδ οἰ ἢ. Πγγαίροτι ιν ἀὐή μερρν, "Οἱ οὐνς, αἰ κνίωὲς,, ὃς τον - 
σίωὲς ςουτγαγία, ΘΑ] οὐγὺς (Ὁ αν πε, εἰς τὸ αἷρὲ διαίτης ὀξέων, 

Αἰπϑωντον ΡΟ ]υχ 1} 0.2. κα τὸ υἱὸ τἥψ νωτέων μι ὄνων αἰγώνισμα; ἐκαλεῖτὸ 
χαλση. τοὶ ἢ 47 ζυγίων,ὠπίμητον, 

Αἰ σιώ ϑον, τδι) ἀπο, Τ᾽ Ἀσοοτίτιρτο σή λϑον, 
Δ᾽ πῆξεν, ἐφάρ μησενεἰτ Δοτ. 1. αἰ πτείοσω, : 
λ᾽πύορχ τα, Ὁ ]λτα ἔαρ απ αγάηϊαητια ἃς ἀιΠῖτα μετέωρα, ὑψηλὰ, ἐπέ- 

χοντα. 

Α᾽ πηῤριος,εγδγοχ αἶτο Ροπάοπς: Πᾶς ἀσίορρς, ἴο ἘΡΊβτρπηπη. ἀπηέραρε 
κλώνεφογατηὶ Αἰ τὶ, ἀκνβορος δ δεες ὡς, Π{Ππτς καἰ απηρτκιόμος,αῦ ἀείρο. 
Ατατὺ 9» ὔτε τι πολλὴν ἀπ ηορρι, τε κ(φίλ᾽ ἐγίις. 

Αἰ πσυρειστέμίω τητος Ὁ αν, υς λυ. αἰπυρείσετο, ἀς ἢ χῖτ, ὠπετινάξατο; 
ἔσενξεν Ροϊυθίις, ὁ 3. ὑτορών τοῖς ὅλοις πέρας ΚῊ τινα τοιαύπίω ἐλπί-- 
δὰ χτ᾿ τὸ παρὸν ἀπονρεέσατο τίυ) ζνεςὥσοιν ὅστορίαν. 

Αἰσηρεί »ποη ΠημτΙ]ατὶ γεἰατήρω τοι, πεπτηρωυῆοι, ΕἸ εἰν οἢ, 
Αἰσσηρος γεγόνρογα σάγεης, ΠΟῺ Πγματιϊάτυς οὐζλαζας», ἀτορογ, Π] οί, ΠΡ. 

Εριρι ἀἴπηξα ἡ ἀνάπτηρᾳ ἴῃ ποιτγονϑριι ΡΟ] μος }1}.2. 
Αἰ πηρτωμῖμος 9 ον» ὦ ν]ο!υτὰς, κρεμό μῆνος : [οὶ ἀπονρτισωῆνος, τέλειος, 
ΤΠςορ τ. άς σαι 4. ςὰρ.1. εἰνλαὶ ταῦτα ἐλαφρότερχοκ, δ] ἀπεηρτομέ- 
γα ἂν φανείης πηοτα,, Θ1Ζα. Αὐφπρηρτημῆμοις οττα τὴ μάκραν ὄντας ἴῃ - 
τογργοτάτιγ. Η εἰ ςὮ, 
Αἰπύῤῥαξόυ, ἔτ οσόταοτ, οἰ ΠΠ σγαητ. 
Αἰπηρσίωιγιοουταῖὶ, αατηρτιμύως αἰχριζωώς, ἀρὰ ἃ ΗἸΡροῦτ. Ἰεσωάυπι 

απαρτιως. ἢ 

Αἰπυρχ αν μῆῥον, ΟὈ ΤΟ] τι. ὠπνρχαιωμζίον ὄνομα, ργ ζα πη γεύθυτ, ΗΔ 
ἰιςατ. ἐς Τ μογά. Ἶ 

Αἰπτυρυϑριασμδως,ἱπηριἀφητοτράςροῦτο ρυάρτονροιτιέϊα ἔτοητς. 
Αἰπήρωτος, ΠΟ εηίας, ΤἩ ΟΡ γ ἐς σαι{.}1}.3.ςἀρ.6. 
Απήτειας ἀνέςρια το πατιῖχ, ΘΔ ᾿γςζοηΐ, 
Αὐφνυδυκὼς ὑπὸ λημού, ἔχπις οὐςέξας, ξιιοίλη, ἃ γεῖθο ἀπαυδάω: 
Αἰπηδοας ρτυυ δι ἔγαυἀδυΐ,Ο πη. ὰ 
Αφύχεια, οὐ Π15 αὐτὶ σῷ ἀπέλ ϑεια, ΤΥ Πᾶς δυσιμωνισμὺς μῖσος. 
Αἰσηχέω, νοσοπ τη ἰσπατη αἰϊγιησο τοημίοτςηι, Ατηϊοτοία ΡΓΟΘ], 

4υατιτο, ἀσσηχοιῖσε φωνήονοχ ἀοἤηεης. 
Ααύχυμαγτος. τὸ, εχττεαγες νΕ] (Οηὶ γε] νοοῖς ΡΟ] τις: ὃς αιὸ ̓ σηρ - 

Πηιὸ τοηοσ ἰοπὶ ρογπιθᾶτε ροτεὶ, ΠΠ}ς οἵδ ἀπιχημαννο! τ Ἔχιτος 
τὰ τοίοηδητία. ὈἱΟηγ .χὺ ἄλλοις γΤ ἔσχατον ἀκσόχυμα ποίρες τάγα- 
δεν, αἰ Πίος ν]τίπια σοηάιτίοης ἰσουαπη ἱῃ εἰϊ. ὅς αἰ τῖι, Ωξ αὐ τῆς κἡ 
αἱ ψυχαὶ τὸ αἰώλεϑρον ἔχασε," πεὶ ζωᾳ καὶ φυτὰ κατ᾽ ἔχατον οἰκεύίχημα “ὦ 
ζωῦς ἔασι τὸ ζῃνγαιιῖη ὃς Δηϊπηλητος ὃς τιγρες ἐχτγοπηα νιτᾶ ἤοτᾷ 
γἱθυδη αι ἤχης ραγγιοἰρας, μος οἰζ, [ἢ ἐχιγοπηᾶ εἰαἴϊε πιης νἱσητι 
ἀϊυϊαίτας. Κατὰ αὐ) κ ποὺς αἰϑνη σεῖς αὐπεὼς ἐκ αὖ τις αἱ μ(φοίρτοι σκο-- 
ποΐ,, τῆς σοφίας εἰπτήχυμα φήσας, ἃ ἰἀρὶξητία Ιου σ ἰθτοτοαρεάίης 
τηδηλητας ργο γοίτισῖο ὃς το! Παῖς νίατραοτ ΤΠεο] σι, Βα Πὰς 
ἀῃ ορ ΠΟ περύκασι γάρ πτὼς αἱ καθ᾿ ὕωνον φαντασίαι »ὡς ποὶ πονλοὶ, ἀατη- 
χήματα ξρ “ἶθ' μεϑυμερινων φροντίδων » ἵ, ἱπγασὶπος μα 4Πὶ γεξς- 
τοῦτες ἀϊαγθᾶς σιγα5. τόσοις ἀς Ηοππίηε,ἐν 3, τούτῳ ἡ καθύ- 
παρ γἡρουδέων εἴδωλα τινα καὶ ἀπυχήματα “δ τε κατ᾽ αἰδησιν κὶ οἦδ' 
7) διαΐδιαν ἐνεργουυῆδων » δι. Μοαϊεὶς ἀσήχυμα 5 εἶτ ἃ ςοπιγατία 
ἱξξυς ραγῖς ξιέξα οαἰμα: τλέζαγα ἔξιι πἤπο., Μδτςς!}. τη ᾿ἴδτο 4. 
Τϊοίςοτιά. 

Ααηχυμίθ-, Σποθλητος, τοὶ λας ἐξένίθ. σῇ χτ' πάντων ἔχου. 
Ἀιαυχῆς,ἐΘ-. ὁ αὶ ἡφασίοηιις, αἱ ἀσυχϑ εἰςοὗ αὔ τις απέχοιτο, γος] δπὸ 

δὴ ἢ χου. ἀπευχὲς»σκληρβνγ δ δὲς, δ ύσφορον ἐνδὲς ὁ χϑρόν. 
Αἰαυχϑυμλύθ-, γάτα. ηξείζας, ΡΊ το. 
Αἰασήχησις» Ν ατίπ.δδὶν ὁ ἢ χίθ᾿ καὶ καὶ ὠροφορῷὶ ον ἡ ὀνφώνησις. 
Απυχώς.ἀυτίτοτ,  ἱ πλτο »σκληρώτγάπεχϑ ως, 
Απήωρος,κ. ὁ )ἀιαῃς»εἰευδης, ὠπηύρεθ». 

᾿ Αἰπία, ας... ΑΡ᾿Αιρτιπιὰτα ἀϊξξα εἰς ]ασ πιιης Ρεϊσροπποίας, γὲ ἰοτί- 
ῖς Τρτόγρτος ΤΒυογἀ Ἡοπιετ. Πα «χτολόϑεν εξ αἰ πίης γαίνε»ἱ οχ 

Αρίαγεσίοης, ΕΧ Ῥεϊοροηπείο,νεὶ εχ ὠπίης γαίνςγἱ ἐν ἢ αἰγλοδε-: 

πῆς καὶ μακρεὰν ἀπεχύσως. ἘΠῚ δί ἀπία 5 ΑΡΊΔν «τε! ας», ἀφ ἐἰς ἀϊξὶλ ἃ 

δογίμις. Ἠογοάοι. 1.4, . 
Απιακὸς αῤτος ὁ μεμφιτικὸς. ᾿ 

ΝΑΠΕΡΕΣ ἘΦΡΕᾺ (τι ὐπιαλῶς ) φῃοά ΗΟ ΟΝ. τὶ 4. χρουὶς 

ὑποπίμις: ἐετας ὥΥ δεν σούμθη 
Αἰπία» (Θ- τρις, 1)». (ἢ. ἀἰ εἴταν δι ἡ πίαλ. [εδτῖς αυπόλπι.. 

Αἰπιδανῆες, οἱ ἷις ἀϊξει ἔπητ αητίαυ! Ατολάςς ντ αἷς [πτεγργος Ολ]Πΐ- 

πιᾶςθι. ἄγηλὰς ἢ ᾿τῶΑ 

Απιϑὼν, ὄντος, ἰητυιταις, ἀορι σατυς, ἐπεδούσει ἐς βαϑος ἀςίρ οἰξς ἴῃ ρτο- 

ξιηάίτατε πη; μοἴδη. 

᾿ΠΑπίει,αοΐδατ, ᾿σσίταν ἀρυά Καοίλη, αϑεὶ ϑυσιών, ἄχεακτος ἀπίει αϑοα
ὶ 

τῷ ἀγαμέμνον δον ὶ νἱάς υ πὴ ἰορἐη ἀυ πὴ {τ εἰπήει. 

, Αἰπίημι, μοήσωχα καρ οὐἸουπη οἵδ ΡΟ ἀφίημι, τεςςάο,ρτοάςονρτοῇ- 

οὐςοτγ,ηλττον» τοοοντγαηίςονρτουεπίο, ες ἀο. Ἡ ογοάοι ἀπίενται Ἶ ἜΗΝ ΤῸ 
ὃς παὶ γιωώκας γνίω σι οηϊτυγάπι ἰὴ πη ΐ οτος ἐπυιτεσοτ. «πίῃ πίω) Ξ τ : "Μὰ 
ψυχίω ρας ηιπιαπι. ἄς πὶ Ἡςτγοάοτ. ἀ πίε μῆν γνώμίω, (ξητετίδγα 

ΙΖ ;1,- 



290 ΑΝ 
τυ ἴλην Γιοΐπνας [ἀ θη, ἐπε ζσι ἐς ποτομὸν, ἴῃ βιιατα πη ΔἸ οἴαοτ, 
Το ην, ἐπέει σβαφέρε θη,» της ἀς ἔουσ!, ἀπιέναι ἐα᾽ οἴκου» ἀοπγαηι ΔὉ- 
τἰε. [ἀφι, ἐκ ὠπέει δὴ σῷ εἰας ὁ ϑεος πῆς Ἀποικέης» 0 Πηςθατ ἄςας 
εος Πγιστατα. ἈοέαΝΣ ΜΝ Ἶ 

Αἰ πίϑειν!θ'» ἐγ αὶ ἰοἴποτο 1015. ᾿πηρτο δα 1115.Ο1ςἀπῆς θ., ἀθίατάας 
ὃς τπσρτας,ἸηΓοίτιις, ἀπέθανον διασπορεὶ, ποτ οἀτ 5111 ς ἀιρεμπῖο.ΡΊι- 
τατολ πὶ ϑοϊοηε, εὐ πέϑεον Θ᾽ ὠρὸς ὁμιλίαν πῷ πληΐϑοις, τὰ 410] πηι πὶ 
οτατίοιις ροραἝαπι ΡΆΓα Πα πατιι5»ϑζς. ἐπέϑειν θ᾽. χέγειν 9 οτατίοης 
«κἱ ροτ[μαἀεηάπη) Ράτὴι ναςης. Γι οΐαη.1π ΤΊ πτοῦα. ἐκ αἰπίϑτινος 
ων αρὶς ἅτω ψυχεὸν ὁ ὀργίωὴ δία, ποη ἀ πγάπις»ηοι «δία τάὲ (ε σο- 
τορῶς ἴῃ ἴτα ἔεισιΔα» ἴγδς ἰουιο 1. τῷ ἀπιϑανα,ἀϊέξα αὐτά» ρτο- 
Βαδίτεν ἀϊέζα. ς 

Αἰπιϑείνωςοἱα οἰτὸ, αἰἰατάς, πο Ργο 11 Π τον, Περὶ 4έ. 
Αἰπιϑέω,μ ἡσω,ἱ, ἐσσειϑώ πο βάτο, τεῦς ΠΟ, πυρογατα ασῃ ξιοίο;πα - 

ξακεύω (αν ὁ, ὁὰ ἐπί ϑησεν αἰκέστιςοἱ ἀκ ἐπ εἰ ϑ'ησεν,αἰλν᾿ ἐπείοϑνν:ἀα - 
τα τη στο. [Ἐπὶ [Ππ44.....6] ἐπίϑησε μύϑῳ αἰϑίμαΐης. 

Αἰπιϑιὶς, 4] ΕΠ] ς Πς ρογαία, να] αςα ἃ, ποη ογεάευς, πγοτο ἤις, ΠΟ 
Ραγῶς, το ταξξαγίις. ἀπιϑοὴς λόφίθ.υἱ δυσχερὴς νὴ δυσανάξατος, αἰςεη- 
{ὰ ἀιΕις!]ς. ὧὰ 

Αἰπιϑι,ἀιςοάο, οὶ, ἀπέρχο. ΑὙἸΤΟΡὮ. ἴπ ΡΙατο ὦ πεῶι χαίρων. 
Απίκεα, »]ασοπτάτγιιηι αι! 41Π} σοηογανάθηοτη πατα αὐ ἃ ρίςῖο π0- 

ἄἀππι Κοπιάπο, Βοπηίης 41 ἀσωτία κα το υφῃ πτῶτας «δὴ ἴδιες υτῦρηπ 
κόντικε ντ ΡοίΕ ΑἸ μδηκειιπη τοιξατιγ 5.14. 

Αἰ πικεδιλτο, ΕἸ εἰγοίνιο ἀπεψώντο, νἱάοτογ τάπηοη ρτορτῖὰὲ οἷο ἐχίοςα- 
Ῥαπταγ ὀχρτεῖο νοὶ ὀχιέζο Ἀαπιοῖς, νοὶ Ἀιιπιοτ εἰς ἐχρτίπηο- 
θατυτ: 

Αἰπικόμίως το ἀφικό μίω.Τοηϊςέ, 
Αὐπικρίθ- ΠΟ ΔΠΊΑΓΙ5. 
Αἰ πικρόχολ Θη,ηοη ΒΙ]Ποἴτς. 
Α πέλλειν, ὁποκλείειν,ν Ἔτσι! πῈ ἀπτί 4ιάτιιπι ἰεσιμπι ΤΥ Π.εχοί αάοτε,ατ- 

ςοτε. ἢείγ εἰν μαῦοτ ὠπέρλειν ἐο Πσυιβοατιι. 
Απιμελὴ ς» "9. ὁ κὶ ἡγρίπσαὶ γασαι5, πηασοτ, γὶ σοί. 
Απέμελίθ-, ὁ». τ ΔΟΙ Θητις, 
Απινῆσοραγας, χοϑειρύς πῆνίΘ. Θηΐ πὰ (Ογάος ἤσηἰ σαι, δὲ ἀτοπινούδν ἐ- 

ποξῤυποίωί. 
Απινύσσω, μι ἕω,π'. χα»ἰηίαηϊο, ἀπινύπως ἔχω.» ᾿τηρτα άξης ἔαπη,ἃ πινιὶ 
Ρταάεηιῖα. ΗΠ μι. ΠΙαα. ὁ, εἴχετο ἀΐϑιματι κῆρ οἰ πινύοσων 5 1. ΠΊΘΏΓΙ5 
{πηρος ὅς γεςοτς αἰλλοφρονέων κα καὶ πίνντος ὧν, εὐηζατ}ν. 

Αἴπιξις, ρτὸ ἄφιξις , φαιιφηζιι » Δἀίτας, Ηεγοάοτιιδ. οἰσηξιν ποιοῦμαι)» 
νξηϊο. 

Απιρειδιῆ)ς, ἐοτ δ τὸ ἧς ργΓΙὶ ἰραςίεπι ρταῖ [δ ἔδγεηβ. ἐἰπιρειδὴ φυναγίο Πα 
νεΐατ ργτι. 

Αἰπίολας οὐ αἶτας [τα] Ἰατ νην 
Απιολσνος, σΘ ΩΓ ]6 ΠΟπιοη.. , 
Αἰπιον, τὸν ΡΥ πη, τιιέζιις ργ τί: ἀϊοίτις ὃς ὁ ἄπιθι ρτο εσάςπι, ἀριιὰ 

Ατἰοηασα πη 1.6]. ᾿ 
Αἰπιθ.... δ ]οησίπαμας. Ηοπγεγ. Π|α4.γ, εἷς ὡπίοις γαίης ἵ. ὧι τῆς οἰγνιο-- 

δοσῆς τἡ μακραὺ ἀπεχόσης:ν ΕἸ] αἰ πίη ς» 1. τὴ ς πελυποννὴ σον. ἃ ἈΡΙὰς 
το “Πποτοιεὶ. Αἰ πιίθο, ἐφογεας (ἀττιαον ἀπὶ αἰ χραένργτας εἴζαστα 
{πο αασηαπαην ρα Ρ]αταγοῖ ῖη ΡΓΟΌ] ΘΠ. πείθ’ ἀϊοίτυν ἀχρας 
ὃς ἀπιίθι αραᾷ ὙΠεορβταίε, ἈΠ οτ. [0 δι οαρ᾿ 4.(ριηοίὰ εἰϊι ταις 
αὐτὶ τῷ ἀχρας ῬΟηΙτιγ. Οτοίσιιητ απτεη ἀο τα ες τὼ Αρία Οταοα; 
τεσιοις : γπάς Αρι) νοσαρτυτ. ΕἸ οτ' πε σόπιις πεῖ α: αυα᾽ δι: 
ο(σὲ ἀϊςίτωγ » ἰά εἰς, ἕλτίςα, Τ᾿ Βεορ ται. ᾿ρτο 9 Βιζοτ. σαριῖς 
το. αἰτᾶς ἐρκιαὲ ἰεσίτατ. Τ᾽ ἐΟΟΓΙτας » αἰ πέοιο πεσσατερος 5 ΡΥ͂ΤΟ Πλ.- 
τατίοτ. οἱ εἴπιοι πέτπειρρι ) ργγᾷ πιάτιιγαν Ὠιοίςουτ, ἰσῦτο ς. [τε ἢ} 
ἔμησι ἰρεοῖες. 

Κις ιδος)γ ὃ. Αρίς,ἄςας ΞΕ ργρτίονῆ. Γυςίλη.ἀς (οτος, ἔςι ἢ ὁ ἀ- 
σις ὧξ ἀγίλυης ϑεὸς . ὅδ) τῷ πρρτέρῳ χειμφτογούυδνος πολυ κρανίων χὺ σε 
μνότερος “ἦν ἐδιωη βυών, 

Ἀπισόω, μι ὠσω μι ὠχϑ γα ἀσταιι0.Ὰ σοπατί το πῃ σίτιτ. 
Αἰ πίασωτος.". ὁ καὶ ἧς ΠΟη Ῥ᾽ΟΔτιι5, ἀπεηωος, 
Αἰ πισέω, μι ἤσωγα χα, ΔΙ Β]4ο, ἢ άειν ποὺ ἤαδοονηοι ογεάο, ργο π1- 

ῬΙΟΡΟ.ϑορμοοῖος ἴῃ Αἴδος, ἐδέν σ᾽ ἀπιφσώ κα δὲς οἰμώξαι γυύω ΑἸ}ν}} 
τε τείριιο,νε! δὶς οἰ ας, Ὁ] ον ὠπες- εἴν διαζολωῦς τς ἔκ Π]ογὸ ογι- 
τηΐπα "ὃ οὐδ᾽ ξξα. ἐἰπεςτὦ τοὶ αἷοὲ “Ἶ0᾽ χοῦ μού των, ἐς ρεσιης Π ἀξ 
ποη ᾿αῦεο,ἰπιςουτες αὐτὸν μη ἥξειν. Οὐ ΠῚ πο ἵτασυ η σγοάςη- 

τος. ΤΊ ον 4.1 61 » ἀπιςοιώτες μη δι) τδὺ αἴ δόντας τοῖς τεϑγεώσιν 
οἱμοίοις, ν δ᾽ περ ατίοπς τ ἀσαπάαγο τοίταταν τητογρτοβ, 1. ἢ) 1] ηγὸ 
οτοάτητος οος 40] (6 ἀεἀ 4 1ΠΠπτ οχτιπέξις {Ππ}}}εςιαρυὰ ΡΙάτοη. 
ἁπις εἰν. ΡῖῸ ἀπιϑεῖν' ἐπιςεῖ ταὶ τὰ ἀϑλου, Πάες σοττατητηὶ το Πἑταγ, 
ΡΠ οἰζγάτις ἴῃ Ἡ το οῖς. οἰπιςτηστέντων «ἢ κφτηγρρία “δ᾽ τότε δυχα- 
«ὧν δπόγε τῆς φανερφες ὄψεως. ἀμ ΠῈ ἐσ 4110 115 ΓΙ πὴ οὴ ρΘΥΓῺ λέ οτ 
ποι Ῥοίϊετ,ντ 41] ἐρεεὶς ιοπι! πε π1 ἐπ! σάγοητδζς. ΝΑ ΖΑ 7,0: 

Τατ, οὐκέτι σωτὴ ρος ἀπιςουυῖμε τῷ ϑαύματι, (τι ατοτὶς ἢ ΔΠΎΡ]1ες 
Πάς ᾿ωῳΒογαηιῖς οὐ τ ᾿γασυίιν. πίω) ἀρετίοὶ εἰπις εἰν, νἰττατο πη ἃ 
γετίτατο τειῖς ἢ ἀπ νἱγτατί ἀστγαῖνι. ῬΊατατοῖν τα ΡαΒ]1ς. ΠΟ οτ. 
ἴπ Επιασογα» πεςων τοῖς περᾳγμένοις, 4 ΕΠ ἀδης τεδιις 6 ο[Ἐ]ς, εἶπες 
τ᾿ εἰῶι εὐξὲ μικρώνορατιια ἴπ το Πἀ8 ααἰιθονε. ΠρηΙῆςατ οτί8Π) δἰπε- 
φέω,γοη ΟΡτοπΊροτο, σορῆο. ἵῃ Αητίσοηε. ἐπεὶ γὸ αὐτίω εἷλον ἐμ", 

᾿ ϑανώς ε γὼ πόλεως εἰ πες' ἡσεισεεν ὧν, πτίσης μιόνίμω κἱ. οἰ ειϑήστιστιν 
Δ πις᾿ϑιάος. 6.1} {ἸΡ οέξας οἰζνσα! ἤΔος ποὺ Δα! θοτατ: ντ ὠσπςά μῆνος 

σδεσροσοτοτητου Πιρεξζας, ει πὶς ὁ νῆσοι ὡρὸς εἶ δεσαότας» 

᾿ Αἴπιχϑις,ησι ηοη νοίζίτιν ριίςιθιι5» Αγ ορἢ. ΐ 

᾿ Αὐλαςεπρἐνοιτοτ. 

ΑΝ 
ἰηβ ἄεῖες ᾿δ1τι ἀοανίηΐς. 

Αἰ πιςία,ας, ἧς ρον ἢ 14, Δι ΕἸ ἀφατῖα, πον αἰ ἴτας, Ρτιθδίτῖο, ᾿βιξοῖτας 
ΑΡριᾶβαη Προτ. ὠπες ίᾳ μὔν εἶρα ὦ πιςίϑυ μετιὼν, τιρτοἀἰτίοῶς, 
Ἰηστγοάαϊιτατς, Ματτ]ν. σαμ.13.ΡΊ το ἐριῆ.7 σαίσεις δ 4, αὶ μὲ 
κἡ εἰπεςίω δος, αρυιὰ ἱρὰ ΠῚ ἐπεςία,ρτο νυ μὰ α. Ἧς ἴος 
σπίςεις δὲ ἀρᾳ ὁμῶς χἡ ἀπιςίῳ ὥλεσαν ὀβόγρας. Τ) οἴταγ ἃς Ὁ πισεῖηις 

ὙΠεοσ. πίσις χεύμφατ᾽ ὠδλεοσα, ἀπις εἰλ δ᾽ ἐστίωσαι. Ρ]ατατο Ι ( Δ- 

ΔΗ] ὐσπξ ία, τοῖς παρούσης κδόγῃς δοικρύοντεςς τα ἰῃ στ 0111 τιιῆχ 
συμάιο Ἰὰς τυ ἤγαητος, «πισία συμπλεῖν ἀπε, 41 συ τη οο παιιῖ-- 
Θις ἀϊξπάδγεος, δον ἃ. ΤΠ ςορ γαῖ η ΟἸναγαξξοι τ. ὠπις ία. 
ὐτσολυψς τις εἰ δικίας 75) πάντων. ᾿ 

Απιςος,μ ὁ κα αὶ οἱσ ἄς} ς ρογμιι, σφαλερὸς οἱ ηἢ 415, σἀρεϊοίας, (ρα - 
ἔζαφνααι ΠάοῚ οἷ (υἸροέζα:, Πάτα ὃς ργοτα ἴα ἤθη ἰδγυδης, ταις 

ἄυτοτν Ἰῃ στο ]ιον πο π στεἀοηάιις. Εἰν σττ2 πη ἀςειϑιὶς ἀρ 50-- 
ΡῬΒοοΙ. Αττιςι ἀϊοήτ, ὥτιτος τούτου ὃς πυρὸς πᾶτον, 16 πη πῇ Οὐ Πὶ 
ὅζ πος ροιῆῤιις ὃς ἰηβμς {{π| ὅς αὐ ἡταπιΡ ει οἰαη.}ν0.18. Η απ. 

ΩΣ ᾿ ᾿ ᾽ Ε ΕΗ 
Οὐν 1 ξ, ϑυωὸς δέ τοι αἱ ἐν ἀπιςτος,'χος οἴ, πη] αάτῃ στοάς, ξηροῦ, 
ἀπξπεἴς. ΑἸαυδηάο ραϊτυὰ σαρί ταν» εἴ, Βέξας,ἰπογοάιθ1ς,ο- 
Ρίπίοης ΠΥΔΙΟΥ ΠΟΙ 152) Π0Ὼ στο οηάιις᾿πορίῃατης,ργο Ἰηςγεάι-- 
ον Τοις χη ἐν οἰλκυώνι, δοκαμο ζουῖν χτ διυαμιν αὐϑρευπγίμυ εἰ Ὑγω στον ξ- 

σαν κὴ ἀπις""ν»δζς. Οστατ, ὅτε αὐδοίδοξον τε πες ον. ΡΊατο τη Αροὶο- 
«εἸδγεῦπιστος εἶ κἡ ταιεῖτοι στυτιΐ, οι στο οηάιις εςΐδαμς τὶ τρ 19τ1-- 
ὈῚ τρίς ποῃ οτξάϊς. ϑορλοοίες, τοῖς πολλοῖσι γὸ βρρἶθ ἀτοιςος «ὧν ἐ- 
παιθίας χιμίω) ροττις πιὰ ἃ τατα5 ὅς ἱπῇ ἀὰς. ἐκασονσὸς κὶ πηςτος πό-- 
λεμιος» ΘΠ] πῇ αιιο ργατον βσσάογα, ργατέγημς Πάσπι ἱμβδττοτ» 
ῬΙοτατο ἴῃ ἸΝειπηα. αἴπεςοὸν ϑ᾽ενέσος, [ΠΗ 4 τα ππαγῖτας, Τ υοΥ 4. ἀπιςός 
τατος ταῖς δυτρᾳγίαι ς 11 π|ὲ στοάι]ας ρτοίροτίτατησ ας, ταϊπ  πγὸ 
Ριοίροεις τότ πὶ ἐπθητὶς ἤεης. 

Απιςότερρς εἰ τῆν κοχλιωώνινἱἀς ἴῃ ἃ. {Ἐικο χλίας, Ὕ 
Απιςοσιίη, Βατρία Ρεγῇαϊα. 

ΑπίσωςχΕ «ἀπ! εατοτ, ροτῇ ἀὸ,ἰποτοἀ δίτογ, Οἱσετ, αἰπίρτως διακ εἰ ὅ ταὶ 
ῳρὸς τὰ μυϑωδηγῇοη οτεάετο θυ] οία ὠπίξως τρὸς σεχῳ, ἃ! ΕΠ -- 
ἀο «ἀετοὶ ἤθη άο,τς μαρεο Πρ δέξῃ. ὅς ἀπήσως » ἸηΠ4ε]1- 
τετιΟις, ; 

Αἰιχναίνομωαγεχτεπιου τ ἀ4οΥ τοπῖς. ἢ 

Απιχυρέζεδι,, οσπιτῖ, δά ξουτί τι ῖηε η (Ε σο πΊραγαζο : 146 Π| υοᾷ, 
ἐχυείζεῶι, υΠΠ 40 ὸ 4 πχὰ ογεαν ΘοηατιιπΊ ἴῃ σ᾽ στο ίςηθο πγαΐο-ὶ 
τέπηαιις Πάδιοίαπη τη ταθπάο ἢ ρηϊποας. ΡΙυταϊ ἢ ἢπ Ροτγίοῖς, οὐἰππτοῦς 
φιυθίστι δ) εἦ φασιν αὐτὸν» «ἴσης εἰ! ἀοτῖτεγ ασηα ΠΈ:ν] 10 ἀραῖς, ας 
οαπτ φατἢ τη ἐξητξητια ρογτηδη δ ασππια υρίζεῶι Ἰτε 1 εἰς γθηῚ ἃΡ 
Ριομ πε πηδηίθιις ἤγαγεν γοτίῃογο, κὶ διοὶ χειρῶν βιαίως κοιτέ- ᾿ 
χεῖνγηδῆς. ὅπερ ἐπειδὰν λείζνται πέτρας, ἀπο, υρίζετα). ἘΝ 

Απιχυρίζω, ἐκ νρεὺς εἰπαγνρόσω, αοτίτοτ αὐ ηθ ον Τ μον. σοηῆτπηο.. Ὁ ᾿ 
Αἰ πίχω γ Δ τιμοο. Γοἵοριις ἀξ δ ΙΪο Ια ἀλίςο, πτέντος ἔργου χεῖξας ἐπ 

σπποίόστ. ᾿ 

Αἰπίσωσις, εως7 8 4 ]ΠΠΔ ΠῸ}] δέξο, ἢ 
Απέτης οἷν Θορντπατα οχ ργεῖς Βα πι, Π]οίς. ΠΡ .ς.ταΡ.32. ἐ 
Απίθωτίθ- δνῃοη Ρίσατις,ντ ἀἰπίωτα εἰγεία αρὰἀ δτταῦ. ᾽ν 

Αππιῶν ὀντος ὁ. αδτεης, ρΓοὐςης Ρίατο [1Π5.1.ἀς Β Οραδ. δὸκ ἅτέ μοι πρὸς 
ἄςυ ὡρμλ δι ὡς ὠπιόντες 9 ντ ἀἸςεἀδητες (ει τεάειιητος. [ἀς ΠῚ ὦ 
Ἀροϊορία, ἐγὼ 5 ὠχέμίω αἰπιὼν οἴκαδε , ἀο πγὰπὶ (απὶ τουειίως. ἐἰ- ϊ 
ππὼν τῷ λογρυγαρ ΗΠ οτοάοτοςα! αὐίξατι ἀοτγαίτιν. δὲ κοίτῃ ἀπίοντ 
τος." φΐνοντος. ὙΦ ΩΊΟἰΙ,. ' ᾿ 

Απίζν γον (θ ν᾽ κυ γ΄. ἼΟ ῬΙΟΡ 15. Α' 

Απλά σαῖς ιν ητὶ σοημοτῆς Δ] ΠΈγατας νοσδξ τοὶ μονόπελμα τ υΞ ἢ 
ποδ (οὐ τῶν οοἸςεος {πη Ρ] Λοος, 8 μά επτπρ] ἰςεπι (Ο]ςαμ. 

Α΄λικητον, λυ ς Ἐγτόγα. αὐ (φόρτητον δ ρ 00]. 
Αἰ σλἀνεια ας ἡ [τα 1Π1τὰβ» ΠΟ ἢ δγγάτουπος νΑΘΑΓΙ." 
Απλανὸς γέος ὁ κα ἡγοῦ νάσος ἰποτταης καὶ Οἵσοτγοης {διρῖις ἴῃ [δ ἄς. 

Νύτυτα ἀςοι ες νηάς ἀπλανῆ ἀςρο ψάοτα {140 1}14.ῆχυναρυά Α- 
ΤῊ  συαΣ ππόγιαητὸς ἡπ] Πα ἃ Οἴσεγοης ἀἰσαπτατ. ὠπλαιεῖς αἰςτέρεςο 
ἃ Ρτοοῖο ἢχὰ ἢς]1α. ΡΊᾶτο Ἰη Τίπναο » ἀπλανὲς α΄οειργάσοιτο κιγλ ὦ 
στῶν ἐκείνων, ΟἸ ςότο,αἷο ΟΠ] εγγατ σῃ Θ᾽ ἰθογαυ τ, ' 

Απλαντὰ,, [οί γε νιο» ῥὺ εὐραὶ, [εᾷ ξοτίη ὄπλεωτα (ςτιρπτ,ος οἴ τἴ-ς 
Ιοτᾷ. Ν 

ἄσλας Θ’, οὐ; ὁ κἡ 9 ἰσοβηρίατας ὅς ᾿ποταγῖς Ὁ 6]. θη Βέλας, πο 
Ειοαια ννοιαχνῆιςο σατρης. οἴπλας Θ΄ δτίαπι "ητγαόξαθ.]}ς, αἰτορτ Ὶ 
απέλας Ὁ’. ρτῸ οἰωρόσιτος. ΗΟ ΠΟ ις., Αἰδώμαντος ἔχον χρατερόφρονα ἥ 
ϑυμὸν «ἴπλαςοι, ἴηασςε ΠΠ. ὠπλας:9:, ἴδολ Θ-, ἀλλϑινος. ἰπλας8-ν 
ΡΓὼ ὑοα βισατο: Οορος Το θΑηὰς ἰὔλαςοἱ εἰσι κ» οὐδειμως χκεχφι-ις 
λωπισυΐυ αἢ 

Απλάςως, τι] ᾿οἰτοτιποῦ πὸ, ποῦ ἀϊΠιπηαΐαοτοτ, Ῥ]ατο ἴῃ ἐρηξ, 
εἶπες ὃ γκαὶ μάλα απλάςφως γελωών, ἀιχ {{Ἐἰ ἀρ οττι Πα πὰ τῴ ες, Τ Βοορἢγ. 
ἀς [νη 0]. τ. } εν 4 σαρ.τν, ὑίκ᾽ “υλοιω ἀπλαίξωςς ἱ Ζυυηιδάμας 
{{πηρ]τςὶ πγυ σα ντογοοτυγις οαϊπ τοεϊὲ ἐγαπίξαϊτς ΡΊ ΤΩ. [}5.16. 
(ἂρ.36.ἴΝατη σλώσιν κὶ πλαίσμαι νοζατάδπι Τ᾽ οορἢγαίξιις, ναττο- 
τατεπι 18 ΠΊΕ,» αν τὸ αὐθοηρωσες. ἰνδν.. 4. σ4ρ.15..ὅτὰ (δ τη, οροτῖς, 
πϑτο αὐάγχαιον τοῖς μ7 πλάσματος ἀὐλεύδι. "Οὐ ἀε τ, ;63) 3 εἰς πλαῖσιν ν“- 

τέξηστιν.. ΒΊ ἢ ες οἴἴατο ἰσςο,, ροίζα μια. ναγίθτας αοοοί{πτ ὃς σατο 
τας αμοαυὺς ἰαχυιῖία, Οοηξ, τ Βα ουη [ον ρτῖς Βιιαι, νοὶ ἐς Πἰς 
ἀσίττῃ (οιηπγοιν, γιά ς. ἀροττὸ ἀέξει Π στα πὴ ΔΙ οὶ γίγυπε 

ΠΣ 



ἘΓΕΤΕ 
Οἰδαποη αἰΐσευτιπι. ν 
Απλατὴτθ’, Ιατιτιάϊπο πα πο ὴ μαδςης, δὶς Ἐυο  Φος Ποςαπν ἀθῇ- 

ηἰἷτ μῆκες απλατὲς,υοα ἐχρτὶ πιογο(ἰηφυῖς Ος]. ἐν. χιςὰρ 20.)ν- 
ὲ τὸ [ματιηὲ γετῦο Ποὺ φασι, ἀϊςας 1ΠΠλταδις, 

᾿Ασλατοι,ν» κα ηἰ, ἄπλητος ,ἃ νεγθο πλω πλυίσω,αλυτὸς: ὅϑεν σνλητος α- 
᾿ς ρρόσετος ἀ ασοιρφε»πολιξ, Η εἰϊοά.ἴπ Ὑ Βεορσουία, ἐχεὸὶ δ᾽ ἀσλατος, 

νῖς Ἰηγπιοηΐλενθι οἰἰλπιὶ ἀἴπσλαςΘ.Ἰσσίτυι ἄΐαλατος βότριςν εθτο 
Ἐρίρταητπη. γαςο πηι, ἃ οἰζ,ςαίατίος ποὴ ταηρ οι άα, κὲ εἰζτιετα 
δι ἰπαςςοῖα, αἴπλατος ἶσα οἷά εξ, μοῖρα » ος οἴϊ,, μανία μεγώλν, 

Βορδοςὶ. 
Αἰσλητος,νγ ὁ κὸ κ ἱηρ ἐαςγαναΐτας, πο ὀχατίἀταςνίπηυ Ππγογιις γα τερρς, 
ἀχώρητος ,α μέτρητος» 1} ΠἸο 5.» δ ἴσλεϑρθ-, κὶ ὁ μὴ πλεύμᾶνΘ-- 

πλάτος οἱμωγν οιυϊατας Ἰγγοαιίδτυς. 
Αἰ σλδυρος,κάτους ἰατοτς, ὃς Αι στο νο] αὐ χί]Πο, Ἡ εἰν οἶν. ΤῸ πγι] οὶ. 

ἀΐεις Αἀαπηᾶτίις ἴῃ ΡΕΥ ΠορΆοπι. σηϑὺ ἀϑενέφερα, ἰαλώρᾳ, 
Αἰσλῆ, ἐν ἢ πΥρ ΤοΧ γικονοειθ ίς, ᾿ ἢ 
Αἰ σληγιενίδος ἡ νοἴζις {πυρί εχ πςο τυ ριατα, Ζιιας δύ αἱσλοῖς χὶ ἀἰασλῆτις 

κὶ σισυύρα ἡ σισύρνα ἀϊςίτυτ. ΝΣ ἐκ ὃ τῆς ἐμῆς χλανίδος πρεῖς ἃ- 
«ολυγίδας ποιῶν. δῖ ἃ Ἔχρουίτ, ἡ ατίδεον σύμμετρον αἰαγύρῳ. Ρο].}0., 

Γ΄ τ καὶ ἢ χλώνωι αἱ μὴ ἀσλοῖδλε, ὡς σἰμνρής φησε,χλιδναξ π' ἐνϑε μήγαι 
, ὅλας καϑ' ὕπερϑεν ὑστεῶτ, αἱ 3 διαλαὶ, ὥπλίι ἐκ τα δύίω ταύτας κ οἱ ἀπ- 

᾿ς σικοὶ σληγίσας ὁ δεικνλησίδαις, κὶ διζόλοις ὠνόμαζον 5 οΥ Οὐτατ οτίδ πὶ 
ταπιὶίρίτῖτο ᾿ς Ετ εσσλδπς ἰοσίτυτ ἀρὰ Ηςίγο.Ὁ 

Ασλήγος, νοὶ ὡπλλγιθο ἐρ γίτα αἰρογο  πιρίεχ, ἀκελοίς, ΕΠΡΟΙΪ ς - 
Ρυὰ δυνά. ὗτ' αὐ πολυωράγμων ὄξὶν αἰνλ᾽ ὠπσλυγίος, Η ΕἸ Οἢ, αἰπλήτιθο, 

Αἰ αλκϑ ὶς, ἕως, Ἴοη Ρίοηυς, τ σοίως. ΤᾺ ΟρΗ τ. τον. "0... σὰρ.12. 
τ΄ βομζυκίθρυ κάλαμον αἰτ,ἀτροφία τινὶ τῆς φύσεοις ἀπληϑέςερον ἐδ). 
Χαλοκτος,ἤση γδξις,οὉ ραισεης, ΒΑΜ1].ἴυ) ΦΡ ΠῈ. ἐπυροτου ας, αι] 
βασο ϊο ποη ἐσοτ.ΡΙατο ἴῃ Ρμαάτο, ὁ ὃ ἄσληκτος ἵππος κελδύματι 
μόνον γἡ λόγῳ ἰωδιοχ ται. 

᾿Αἰσληκεύω,ὐήω,τηαυςο, ὃς ἀϊιοτίοτ: νης αἰαλῆκτον; ἀἰ ποτ Οτίαιπι, τὸ 
χαπέλυμα. 

[ δα μενα. 
᾿ Αἰ σλὴξ, ἰπηροτουΐυς ὃς τηἀιπτίξξις, υἱά, 
Ολ᾽ πλέρωτος, οὐ, ὃ, ὨῸΠ Γοιηρίετις, πἰλτι 1115», ἵποχρ  ςὈΠ]Πς,, ἱποχ- 

Βαυΐτυς. 
Αἰ σλέρωτα πληρώματα» ἀϊσιπτιγ γεπηῖρία βγαὶὲ ἰηπγαξὶλ δι ἂγ- 
τς χηᾶῖδ. ᾿ 

Οἰλ᾿ σλυςδϑομαιςἴαπα ἰωΐατ Ὁ 1]ς, απ ἁυάιις, 
Αἰ σλυςίανας, ἡ Ἰη[ἀτίετας, ΡΙαστ δι! ἀϊτᾶς, ογαριμ α,αδδυφαγία, ἰηΐατία- 
᾿ς Βηϊς ςυριάϊτας. ἀσελης ΐαν ἔχω, πὶ ἰηίΑτα Ὁ11]ς. ΠΟ ογατ.]ατο τη ο- 
᾿ς δ. ἀσληςία ἐλδυϑερίας αχαΐρου τινὸς δες. ᾿ 
Αἰ σλυς Θι,ον, ὁ ἡ κα ἰηίατια 11, ἀχόρτας Θ- ἀκόρες"Θ.. ΠΟ ΧΡ ςΒΙ]1ς,ἴΩ-- 
ο΄ τεηρεοῖδης, ἱποχρίοτις» ἱπεχμαυΐζας. ΡΊάτο τὸ ερη. φϑύγειν φυγῇ 

δ᾽ ἀπλῆςω,ἰπάςβεῖο αυοάᾷ ἔιρεις (πάτο. αελης. Ὁ. ματος. στυο- 

τα ποχρὶς 115, Η ἐγοάοτ. σσλης"Θ- χενρίφ των, ΡΊατο μα Ὠγηχῖς ἰῃ- 
{τι θ}}1ς. 

αἰ σλύσως ἱητ ΑΒΙΠ τον ῬΙΤη.ἱηἀτυτγα τον, Οἱς, ὠσλύςως διάκάμαι 
«εὸς καὶ δογϊα), [απ γοἸ αρτατὶ δἀ ἀέξει Πίπηις. 

Απλέτιθ. ὃς ἀπλῆτις » αρυὰ Ηεἴγο.ρτο ἀσλήγος ὃ, ἀπληγίς. 
Αἴσσλητος,ν. ὁ χα τ ιηλοος ας, ἄπειρος γπολις, [1 ῈἘΡαγΑ 1} 1ς.) πη ΠΊΕ ὨΠις, 

εἰχεογηὰς Ηεοά. ἐΐατλντον κοτένσα, ν᾿ σπγεητοῖ {πςςεηίεης. "Δ 
ἀςίςυτο Ηδστου]ς, ὀδόντων δεινων ἀφελήτων,Ἰ ἐπαςςε ότι ηι, [ἀς πη, 
έρρνες ἀΐπλντοι; ἰ, εἰγρίαι» αὐδα τὸ ατλώς πλήσσων πελεί ζω ασλητὸς» ὅϑεν 
ἀσσλητος ὁ ἀπρόσιτος, κὶ χώρας. Ὁ». - 

᾿Αἰσλόϑριξ, αἰστλότοιχίθ., 4.1 σαρΉ [ὁ οἵδ ργο τι {0 δ ΠπΊρ ]οἰ του ορ- 
᾿ ροπιῖωγ οὐλόϑριξ., ιν στρο εἰϊ σαρ!]]ο,, Αἰςχαπά, Αρβγοά, τα 
δ Ῥιοδίςη. 
᾿Αἰσλόηγησοα Πρ] Ποἴτας, ον ποῖ, 

. Αἴσλοια, ας, ἐν πλυϊσαυάι Ἰηςοπτπτο ἀίτας ἔξιι ἀΙ Β] σαἶτας. Η στοά ἀ- 
σπλοισὶ ἴχχὸν αὐτὸν ὑποσυλέειν ὡρμηυῆύον, ρτοῇ οἵοὶ ςοπάτιις ρετ γθη- 
τος ποῦ ροζοσαῖ. ΕΠ ΓΙρὶ ἃ. αἰαλοίᾳ χεώμεϑει,αααϊ σ᾽ ηἀ] ροτοίζατοπη 
ποη ἨΑθοΠΊις. 

Αἰ σλοΐζεϑ᾽α! 5 πο σδυτίοης Ιοααΐ ὃς ἀσοτς, δί ἀροττὸ φηϊπιὶ (εητεη- 
᾿ τἴαπι ἱπάϊςατε . Ππιρ]ἰοῖτες ἀσεῖς. Χ Ἔπορ!. ΠΡ το χαττο, ὅπομν. 
χέγεις ἦφυ σὺ οὐδὲ ωρὺς «δὺ ἀταντας δεῖν ἀπλοί ζῶ, ἀαλάςως καὶ ἐ- 
φυλαίκτως χέγειν, 

Αἰ σλοϊκὸς, οὐ᾽ ὁ Ππηρί εχ, ποη νοτίατας, ᾿παβξςέξατως » δύκολθ-, ἀφελῆς, 
ουΐ ΟρρΟηιτυγ σανούργος : ΠΥ Πἰ πὲ πηλί ας, ππαἱ ἴσια; πείςϊας,ἀςςς- 
Ῥῖὰ ξιοἰ]ῖς : αυὶ ὃς δυήϑης ἀἰςίτατ. Κιυςίλῃ. ὡς ἀφελὴς ὁ παῖς ὅδ, 
ἀπλοΐκος. ν 

᾿Αἰὐλοϊκως, ΠῚ οἴτοτιοῖττα ἀο  απι,ποη πηαὶ ἰτἰοςὸ πες νοτογατοσίὲ, 
ηες γεγίυτὸ, Οἷς, ἥης ἔαςο, πο. ΠἸ ἀὰ,Οἱς. 

Αἰσλοιος, ἔσελοος, 4] ΠΟ ΡοτΟΙΪ πῃ σατο. ᾿ 
Αἰωλοὶς, ἰδὸς, ἡ νοΐτις ΠπηρΊ εχ, ὡσλᾷ χλανίς ἸΏ Ἐρίρταπη. οἷα 2 πυρὶ ε΄- 

σκύπε τίωὺ χουρίω ἀπλοῖς ἐκταδίηγγὰς ὡπληγὶς. 
Αἰ'σλοκος,Ὀθη τπηρ] Ἰσάτυς, ΡΕχιις. 
Αἰπλοος,ου ὁ κα ὐἱοἰππαι 4 Ὀ11ς5, [1α.παυΐρατα ἀ ΕΟ] ΐς, αἱ πσααΐτ 

ὟΝ 

ΠῚ παυ ρτατί, ἔὔστλοις ϑεζλατα,» ΠΊαΓΕ ἸΏ Παιι σα 1] Θ, ἱπορτα ἢ ὑδαιστα- 
Ἰ τίοηι, επιοβεη. ἄσλοοι γβες » πδιιος δὰ ἀσοπάιιπν ΤΠυτ1]6ς, ἃ - 

! ες ἐαίλας ᾿ : 
ἰοὴ χεεῖοι τοὺς πλεύστι, οαλοώτεραι γῆες » Ἡδιιος δά συτίαηι ἰάοηςα: 

ἢς ΚΝ 4}1α. 
- βαλόος, κ Α΄λοιζ, οὐ ὁ, ΠΡ οΧ, ἰποδιιτιις, ρΙαημς,οχρς ἀϊοὶς, ἰη64111- 

᾿ 

Δ. π 2ΟΙ 
ἀιιςἱπαὔςξγατος, αρόττας, αροηυυς ὠπέρι θ᾽, ἰκδείεργοε,ἄπλαςες, 
Ρίατο χες Ἀςρυδ. αὐδρα «᾿πλοιω καὶ γβυνώον, εὶ δυκ εἴν, ἀν ἴῇ αἰ γεσὶν 
ϑέλοντα, ἰκελοις λόγος, πηρίεχ ὅς ἐχροάϊτα ογάτίο, θτοιι ὡς ἁπλῷ 
λόγῳγντ ραυςὶς αδίοἰσιιν γηο γογθο ἀϊςαπι. Αἰ τορι. ἀπλῖς 
ἐκ’ ἐχϑροῖς μενος, ὁπλίζειν χέρα» ἘυΓῚρΡ αν αἰπλοις κό γοςγὶ, αἴδυ Ὡρ»- 
ὡηκης λεγιώνΘ- . ἴῃ Θεοηεις δ ἰδίο μιὰ ἀϊξίυς ἥης εχοσρτίοης. 
πλῦν οτι2Π} ἀϊςιτογ πη ρΊ οχν τἀν ουΐς Χροῖς ν αὐ ἴἰο ἔρε- 
εἷτς ποη ἀπ ἀϊτιγ. Τ Ἀσορθτ. μνϊοτ. "ἤρ. 1, 4}.23. Καὶ οἰ φυ, 
εἴδη «πλείω τυγχαῖνι χαϑ' ἵχαςον γγ Ὁ. κι εδὲὸν γδ οὐ δέν ὅδιν ἀ«πλοιωῦ, 

Ααλότης τος, {Πρ ]Ἰοῖτας. απλόπης ρτὸ Βεηηροίιαις ἂς ᾿θογαίιταῖς 
τεγ ρου ϊζαγ 2. ΟΡ τι ΟὐΟτίητ!ν σαρ.8. δι." 

Ααλκς ἐρχρηλιςς ΤἈμογ ἀ γοςαι διὰ συλυρώματος εἼ διειαν αὶ ὁτιοιωῦ ἀλ- 
λοἀἰσλοοις ς-αμϑϑας»Οἢ ἀἰ ΠῚ εὔπσλιοις ΟΊ ὨΐΠΟ. 

Αἰπσλυτος ΡΑῸρΟΓ ΠΡ. “ 

Αἰαλότριχες, οὶ ςαρ!]]ο Πτηρ] οὶ Γμητεροτγςέϊο ὃς ρυοτα το : ἃ πος 
πγ!θάτισο {πρ] Αγ! αἰπυλόϑριξ, 

Ααλόω,μ ὥσω,εν.κας ραηἀο)εΧρ ἰςογαροτγίο,, ἐκ ὀυϑείας πεὺς παλμίμας 
ἐκτείνω 5 “««ςοιῶτ, Ὠἱοἰςοτίάςς ἰοἱ} θοτο ΠῚ οαλιὃζ ἀϊςῖτ, φυοά 
ὙΠΕορΗ χαίτας διοίγεῶχ ἀἰχοτατιςυ συμμύειν ορροίαι:παπν θοὸς (δ 
Ἔχρδηάι : τυγίάίψας ςοπηρε πλ}τ, αἰ πνλώσαι τὸ σώμρι, τ. φορρϑεῖναι τὶ 
κωλα ΟΠ] εχ [ἰδ.ς. 

Ασλυσίαιαρ᾽ γῆς (ρδρίατιπι σοηὰς ἴτὰ αἰ ἔξι!πη 41 ἃ οἰαΐ ηςαυοᾶτ. 
ΤΒοορὶιταἴν, ἐς ἠτοτιρίαττ, Πῦτο 4.ςὰρ 7. ἡ )δ ασογίὰ κὶ αἱ πλῴ- 
στα χαλουμῆ αι, εἴτι τοιᾶτον ἑτέραν ἔχει φύσιν. 5:ἀ Ἰοσουάυη ἀπλυτ 
σία οἰϊεηάιτ Ρ]τα. δ. 9.ςαρ. ἐς δὶς αιιᾳ τοττιαπη πλτυγᾷ ᾿ιαδςητ. 
40 ἰοςο ἐς Γρουρίις ἰοσθτας, ᾿παυ]τν ΡΟ τυ πὶ οπιηίυπη ρ6- 
5 ΘΆτι ΠῚ εἰϊ, ]ια: ΑΡ  γ{1α: γοςσαητῳτ, 4μΐα ο᾽ αἱ ποη ροϊπητ»ίῃ 
αυΐθιι5 πιὸ χίπηα ἔμπης Πίτυ]α ὅς το! υα ἀςπῆτας (ἴα Τ ςοο- 
τας ΘάΖα ΠΙοταγίας γοςαῖ,ς βξζοννς] ρος ςωρβέζο,νι αἴοϊςτ, 
ὩΟΠΊΪΠ6. 

Αἴαλυτος,κ5}Ποτυς,ἴ ΠΟΙ] Ρ111ς 1 ξελητς, Το τ, ΠΡ νἹτιταρ.20. 
Απλώς {ΠΡ ]οἰτεγητοπα το γη αι τον, ν σατίτοτ, τς πιοτὸ, ἐπηργιάξ- 

τετνὶ πηρεγιτὸ αροττὸ, Ρυτὲν οπηηΐηο, τ ν ὩΣ ΟΠ]. ὡς αἰσσλώς εἰ-- 
πεῖν, ἀεηἸ φαενντ Γἀπηπχατίπι ἀἰςΑΠΊ,»4ο 44 γατίοης ἢ πιρ] οὶ ἀρο- 
το ἰισεῦνντ ΠπΊρ οἶτον ἀΐσαπι, νῖ ἴτα ἀΐσαγη, ντ γηο νετθο εἰο- 
4υαγ. ἐχ ἀπλώς φέρω ἀοΓ]οτ 14 πη ΐ ἡοη νυ!ρατίτετ, Εατγὶρ! ἀρυὰ 
Τίοογατιρτο ὀυήϑδως, πηρετὶτὸ ὃς τυ] τό. αὐέδίω κἡ ἀσλώς τε πηςι ἐδς 
Ὠ0}10 μαθῖτο ἀεϊεξζα» Ρ] τ, ἴῃ 5010, αἱ πλώς κα εἰκῇ οἱ συ τετ. ἑπλώξ 
δι ἀςυ]ᾳ. εἰαιλῖς τε. ἀεη! . ὡπλως» 51, αὐδυ πρρεϑ ὕκης κα Ξῖξ αἰάγ- 
κὴς Ηοίνς. σιωτόμως»καιϑεέ πειξ, ΟαἸςη ἤης δά άϊτιοηε δι ἐχοςρτίο- 
προ καϑύλυ,!η να Παγί ΩΣ δὲ ἰη σεποτοι νἱάς Ἠαπηπηοη,ἴη Ρτς- 
ἀϊςαπηςηι. ἀπελώς ὃ κατά τι Ορροπιιητος αἰπλῶς. απ πες τε πι- 
Ριο»ηος Ιοσυς,ηος 4] 1 οἸθίπχοα  αἀάίτατ, ς «δ᾽ οἰατὰ ρτοξετ - 
τιῖτ ζοιτοΐ τε γογὸ σὰπη σοπάϊτίο ἀρρομΐτατν ὃὲ δας ἰοςο, ἀμῖ το Π}- 
Ροτὶ αὔτ ραγτὶ δἰ Τα υ ἃ δά{τγίηίτατ. 

Αἴσλωτος,". ὁ κὶ ἡγἱπηι σ᾿ 1] Ὶς. [τὰ αἰσνλφυς Θ-., ΟἸςοπησάος αἷς, ἦκ' 
αῥεκοίκοων ὠκεανὸν ἴπλωτον ἐμ) 11}7.1. 

ΑἸΠΝΕΕΣ πόρρἷη Ερίρταμιἰρηἰς ναϊάς [ρίγαης. 
Αἰπγϑύματος ἃ [ριτῖτα πἰφης,ἃ νοητῖς Π] σῆς, 
Ατνδυςὴ γηο [ρίτίτιι» Πς το ρίτατίοπο, ἥπς 85τ» τοξεαέζο ἐρίτίτα; 

σοπτιηυαῖο ἐρί τίτα, Γὰςίλη, ἀφνδυςὶ ϑέειν» νηῖςο ἐρίτῖτα ουγγεῖς. 
ἀἰπνϑυςὶ, ἐστον ντὶ. 5}. 

Αἰπνδυςία ας ἡ, τετεητῖο [ρ τίταςα ! 
Απγόδὺυςτάζω, ριτίτατη γοιίηςο; φυοά Τοτοητ, ἰη Ῥμογπηίοης ἀϊχίτν 

Δηϊπγλ πῇ ΠΘΠΊΡΙΪ ΠΊΕΓΕ.. 
Αἰπνόυς- Θ-. χα Ποη τείρίγας. ; ἱ Ὡ 
Αἰπνδυς ὁτατος 5 αὉ Οππαὶ ἤλτι ρεηΐτι!ς σης; Τ Ἀςορἤγαΐτας Πἶδτο 4. 

δον. 
Αἴσνοια ; αἰοξείο χικάδπι εἴ αυαηάο ας ἤρίτατε ἡςααίτ,απί πα’ 

{αρρτο ιο:ϊπτογοϊ υἱἷο δηϊ πη, δε ὕρίτίτως ληριμτία»Οἱς. βάταιπι 
ΠΙερτί χη. ἀσγοιαν ποιεῖ ματα ἀτοςῖ. 

Αἰ ωνοθ., ὸ 
Αἴανοις,κ,ὁ καὶ ἈΠ 15 βατίδαις ἐχροῆτυς, οχαηἸ πιὶς, 4] γείρίγαγο πη 

Ροτοιὶ τ]ςὴς ἃ νεπτις»ηοη ἰρίγδης, πιογταις »ἤης ἐριτίτυ, ως γο- 
ςογἀψυχίθονεκρὺς ἄφωνος, ἔἴωνοις τύπος ἰοςις ἃ γξτὶς αςης, ΤΉςο- 
Ρδγαίς, ἈΠ1.}}..4. σαρ.1. ἡ τὰ 

Απι οϑαθγεχ. Οειιτία οἱτας εἴτ, ρεσιῖς πη τι πη (οἹ ἀπι ἃ Ἰοςο,το, 
Ρετιοηαοἰγουηταρτίανίς ἃ δὲ αδίςητιᾶπη Πρ βολτο τὸ τὴς πατεί- 

δὸς, ρτοςι}] ἃ ραττίδ, ἐκ οἴκου ἐβγἄοπιο ΑὈςΠΠο, Ὑ Πυ ον ἀ οἱ πλείες 

αὐτὴ ἵνα μὴ εἰ οἴκου ὥσι, χεύματα ἐτάξαντο αντὶ “ν᾽ νεῶν τὸ ἱκνοίμῆνον 
αὐάλωμᾳ φέρειν, οτα πὶ ΠΟΠΊρ]υΓος , ης ροτεστίηατγὶ ὃς (ΟΠ) ἋὉ 5 
«εἴη ςορετοητατνρά παιιος σοπηραγβάμςιρτο γτα ρατῖς Ρεςιηΐδι 
σοηξοτοίτητ.ΐ. μὴ ἐτοδημήσωσι τῆς πειπρίος ὐπὸ ἐλπίδος ὰ ίρε Ιοη- 
σέ. ΔΡοΙ οι. 2. μοΐλα πον ὸν «α᾽ ἐλπίδῳ ἔσλιτο οφὸρίρες δ] ]ατος 
αἴτος ἐγας ΡΙ αταγο ἴῃ Βογιοἷς δ» τυῤῥίωΐα κα καρ χήδων ξεΐοις δὄγει- 
ες ὧν ἀκ ἐλπίδος, Ἔατας ΠΟ Ὁ] ς Ηοτγατια δί (οι ἰΒαρὸ (δ πγηϊ} 
τοΐξατιημᾶς ἰρς ὃς ορἐπίοης οσοιραγαηζο το σου γινομαι ἃ τς ἀϊῆιη 
Θσαοτο πὸ φόματος, ἃ [τουτοΡ] υτατοῇ, ἴῃ Ῥγιν μο. ΧοπορΗ. πολ 
χρόνον ἀπὸ ἀκράτοις γεγρνότερδίο ἷάᾷ εἴδ, αὐῶυ ἐκ’ αὐνὴῇὄΘ ἔ χευσι, (δι .ἀ- 

πόχαηὶ Βαδοητν Αγηζος 0.5. ΑΠῚ ΠΥ! το πολδ κων ἐφϑείρυσαν; εχ 
θο]]1ο ἤτητ ατιγίτι, Τ Βυον ἀ ἃ. δ τὸ διχαφυρίανζιω εχ ἔοι Ὁ νιξϊυπι 

ιατογο, ΠΟ ογατ ὐπὸ ταλάντων τξήκοντα 5 ᾿προπά!ο ἰςχδρίυτα τὰς 
Ἰξητογαην; ὈαπηοἈςηὐπὲ δείκργε ὃ γοϊς ςστβαάτυπι, Ηετοάος, 
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ῬΙστο, τὸ τραπεζῶν δειπνῶν' ὑπὸ δ) σῶν αἰαλίσκω, «δίαπιο ἀξ τα ον 
Τίδογατος ὗτο βαλζίδος ἃ σάτοοτι 5 δίτεραφα] 5914 εἴτοὐσο γρὰμ- 
μῆς ναὶ ἐπ᾿ ἀῤχῆςυΣπὸ γαντὶ τῷ μζ΄. Ἡ οπλτοτ. Δ εἴ πγον ἕλοντο, ἀπὸ δ), αἰαὶ 
ϑιαρήσσοντο, ροἵϊ ργαθάϊα τ ἀτπλααητατ ὃς ἴοςο Ῥτα; Ἰοίςρῇ. ἐπέ- 
κτείνεν Σστὸ τῇ ἐὔορτγα γεηοπο. ὑπὸ δδξης ἡ δπὸ εἰκασμιοι, ορίπιοης ἃς 
ςοπἰφέτατγα. Στὸ τὸς λυίσσης κοιμεώμβυοφορΓδὲ πιο ζίτιι 1 π6 ἀΟΥΠῚ] 85. 
ὅσο σμιχρώνφρτο ἰεα! ᾿πηρεηίλ. Αὐτορἤδη. δπὸ τ κοινῶν πλησεῖν» 
1ἃ εἰν, ταὶ κοιναὶ κλέπῆειν Στὸ γλώσσης ἔγτεταλ μῆῤα πα άατα ἔπ ἰστι- 
φτο νος ἰοὰπὶ νοτθο τπιαπέϊα ὅς ἀλτα, Αττίδπιις ἃς εχροάϊτιοης 
Αἰεχαπάγὶ, ἀπὸ γλώσσης ἐντέ ταιλ μῆνα τἰξη γζειλιε.. ἡ ἐμγ αηρδηρά ἐὉ 4 
ἔμγ οβοὶε εονινναηέ (9 ὀπείγαν σέ ἐθ δομοθο στὸ τετάρσης ἡμόρφς μὲ- 
χερί ταύτης τῆς ὥρᾳ4. αἷς αὐμτης ἀπαγτο, Αξζογιπι Δροιϊο!ςοτγῖ, 
φὰριτο ὐπὸ τῆ ψιχίων ἐστ 4ς πτιοῖς σοπχοάϊτ, Μάττἢ.14.ΡΊυτατς, 
π Ρυδ]ιςοἱ.. ἀπὸ τῆν ἐσιῶν πολέτάς εἰς πόλὲ μον εἰσενεγκεῖν χρήματα; 

Ῥτο ξιουϊταειθας οἴαος φά δο] 11 Π| Θεγοπαι ΠῚ ςδξετγε ρεςωηΐας. 
πὸ ἐλα τῇ ὄνων ϑτεῤῥούστ αι ἀσατ αι πὶ πτ Ραιιοίοτγες» [Γἄθι ἴῃ Ὁ - 
ἐΒοιο. [κστὶ τοττι) Ἀιςσιπι οΡ.13. Στὸ ποννρ99) ἕὼς ἀγαϑοι ῥα ἐλαί- 
λησεν ἶΠ1} πεχας Βουμ πὶ πόηας πηαΐτπι ἰοσυτας εἴτ. ἀφ᾽ ὧν ἐδὼ- 
χαν,ἀοίηάς τγάάδιατ, ΗΠ ςγοάοτιις. τυ ἀϊ᾽ ἀυτεῖ διάφασιν κινδειωδύὼν, 
αππτάιο συΐρᾳ ἔμπα σουητίαέξξο ροτι οἰ ταπ8.», ΪΝ 4242. δὐτὸ “Ἶ0᾽ πόλεων 
σξχοντες, οἰ ττάτα πὶ γοέζογος. Τ᾿ ἄμ ον ἀΠ4ςς. ΡΙ ατατομας τη Οτμο- 
Ὡς ὐπὸ τούτων γϑυδωυ (Ὁ. μ᾽ μικρὸν ἤκουσε ϑορύξε, ἰᾳ εἴξ΄, που θη σὰ 
Ῥοίτ Βαῖς δινάτετ τα πηι ίταπι. Αἰττοῦ ΠΟ ογατος σα πη εοάοπι νογ- 
Ὀο» ἐν τῷ αὐεὰ εἰρίλύης ποὶς συραφοροὶς τὰς ἀκτ᾿ αὐτῆ γιγνομῖμας, ας Ὁ 

Ἰρις ργοοθάαυτ Χ πορβοη,λαμζαιομῷ 3. οὔτε ἐν, τῆς γῆς οὐδὲν, ὅτε 
Ὅτ “Ἷ" οἰκεῶν, 11} ραγοῖρί αγας ὕσαυς οχ τοτγὰ ποαμς ἂῦ φα θι5: 
ν᾽ εἰς ἃς ἀπὸ σαι! βοί]εητ. ἀφ᾿ ἑαυπῷ δουυα μᾷνΘ- χρη σιμος δ. ἀρυιά 
“υηάοιη:ροῖ [ε υοΐξης ριοὐειἴς, ΟΒγγίοιϊοπηις, κατελύϑη πύλε- 

μος ὑπὸ προσευχῆς, ΡῸΤ ρτεσες 6} }ππ| ΤΟἸ ατι!πὶ εἴς. Ατἠϊορ ἤδη. 
τῇ ΡΌωτο,, ἐγώ σοι αὔτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ ποίγυ ἐϑέλω διαρᾷξαι!., τη οὐϊςᾷ 
ἀπηρςηΐ τὸ χἴο στίπηιης ἰευατς νο]ο Ἀπὸ ἐϑεν ἃ Γαροτίοτγο ἰοςο, 
ἃ (διρίο. ἐσ ὀκείνου, απ τι! πη αὐ 1Π|0 ταπηροτα, ἀπὸ γγυέσεως ἃ ρτὶς- 
“Ἰιοτάϊο ὅπο δείπγε ἃ σαση 1 πὸ μέρφις, αχ Ῥαττς, [ἃ οἵζ, 4! ἸΖααητα- 
Ἰὰ 1. δτὸ πέρυσι, ιν ἀΠηο [ἀρετιοτς. ἀτὸ φόματος λέγειν, ΡΙατατοῖ.. 
τησαλοτιτες γροῖταῦς, ἀπὸ γλώπης εἰπεῖν» ργο σοάεπη,αρι ἃ ΤΆιΙΟ. 
1.7. 4ιο( οτίαπη δπο μνϑμης εἰπεῖν, ΟἸσοῖο,ἃ πη πΊοτῖα ἐχροπο- 
τε ἀπὸ τ ἐμδι δειπνεῖν, ἀς τηεο σοσπαγο. ΑτΠΤορ ἴῃ ΡΊατο, ἐπὸ τσ 
ἐμλύ δειπνήσετον. Ρ] χτάτοῖι. 4ε πιυςα, ἐλάταις μὴρ ἐκείνων ὄντες . ἐκ 
τὸ δ᾽, ὠκεένων,, 41| δ ηι14π| ἱπέοτίοτες ἐΠΠῖς ἰατ ν ΠΟη τα πιθ 
40 εογυπὶ ἀϊςαάμητς μα πηοηία. καὶ ἀα᾽ αὐόδρὸς ὥστε, γ] ἀπ: ] ατάτο. 
πὸ με ρόϑεν ς-ἡσονταργόςε Ππασι!ητ, οληπες ἴῃ ΑροςΑ].ςλρ.18. 
Ἀπὸ σα ϑήματος. "χ σοπηρβξζο ὅς σοπἤἸτιίτο. Οτορ,. ἐκ οἶδα σηοθυῆς 
εἰς ταυτὸ σειελϑόντες ὥσπερ ἀστὸ συμ ϑυί ματος" Σστὸ του δ᾽ γά οτος, τις 
Πορ ἢ. Ηογοοτιιονκὺ ἄπο μῶ ἑωυτὸν ὥλεσεις, δστὸ ὃ ὥλεστις κύρρν,πγὸ 

δζ τε ὃὲ Ογτιπν ρογα!ἀ "1. αν ἐρανόϑεν,, ΕἸ ΟΠΊε ΓΔ} 1τπ5,ὃ ςαϊο, 
Ἀπὸ δόξω ρτςτοῦ ΟΡ! ΠΐΟ ΠΕ ΠῚ. κἡ τὸ ὑπὸ τούτου, ταις εχ ςῸ ἀΐς, ργο- 
εἴης, (Ὁ Βαο ΡΟ ΤΠ ας, ἀ οἴη. οἱ Στὸ φιλοσοφίας γ χόγωνκὰ ρἢ]]οίο- 

ῬΠοτγατη πυπετο Πἰτογατογά παῖς οἱ ἐπ τῆς σὅας, ὁτοις!»οἱ απὸ τῷ 
πδει τούτω, Ῥοτιρατοτςά: Κι δεϊοη ςτὸ συυνποίξεως, εχ ςοιπροῆϊτο. ἀ- 
πὸ τλυτοραταυ, οττα ! ὸ Στὸ τηλοῦ, ἀϊχὶς ΑΡΟΙοι.2, Αγσοπᾶιτιοχ 
Ἰουβιῦσιο τὲ τοῖν, ἰᾷ εἴτ, Χτὲ τούτων. δσὸ τότε,οχ 1110 τοπγροτο. 
ἽΜαιτῇ ταρ.4. δὰ νεγϑυ πὶ εἰ ἐχίαης Ηεϑιποτιη ἀϊσςηάι δε- 

ποτε πο τούτου, εἰηοςρονι μας. πὸ τὸ νιώ δὲ ἀπὸ τεδὲ. εχ μος 
τεπιροτο, ει ςερ5»ἀοῖπο, οί μας, ἐπὸ τῆς ἴσης οὐσίας. ἐχ α΄ ς 
ν γῖδιις. Αὐπὸ Πγηταῦ ἀσοςσητιιη ροῖ δηαπγορβεη. Ον ἕξ, βλε- 
φαΐων αἴπο δάκρυα πίπῆει. Ῥγορτί ἃ χυιιπὶ γε ρι15 ἱποιΠηατὶς ογάτπα- 
τατγ,ντ ἀριιά Η ΟΠ] ογυπη, μελαινάων Στὸ γηῶν, 6 πα ά πὰ Οάμηι θοαὶ 
Οὐπν Δ: πλατίς, ν᾿ αὔρα σωκράτοις. ΠΟΠΊΕΓ. τα ΠΊΕ η αϑρᾳ νηῶν ανίον τε 
ΕἸΧΊτ » πσ'τ᾽ εἰλλευγίμ' ρρϑέστως. Πη ἄς ΠῚ καρ αὐ τὶ τῷ Ἄπὸ “ἴα νηῶν 
Ῥοίαντ. Οὐμπὶ ἀπτπηατὶς Πα οηὰς Κπὸ ἐπ σίτατοντ Οὐγ1- ὁ. καὶ πολὺ 
ναγεν ἀασ᾿ ἀυτώ, Ἴοη ἰοο σὲ 4 ἐο Βαϊ ιταΐσατ. Αὔπο,ρτοςι], ροοτϊςὸ, 
Αὐπετροντ Οὐν{Π 6, υὔπο “Ἶν ὑπϑρωΐ ἱςὸν ὑφαήνει,[ςοτίιπι ἃ ρτοοῖς.- 
δι ΤΙ. α, ἐμε ἀπο νόσφιν ἐοντα, ἃ πγε [Ἐπτοτὶπι: ὃς ΠΔ 4.6. δσόλον-- 
πο φίλης οἷπο πατρίδος τς. δστὸς ρτο ργοῦα]. Π|δα.Κ. Στὸ Ὡρὸ οἴκων αἷ- 
πὸ ργὸ ργοςι], φησ ἐν ροτγθυργόσθυιις, ποῤῥώ, μακραΐ. Ἠαθόταις 
ΨἱπῚ τῷ ὠποϑεγιντ ἴῃ [Ἐαιϊεητιθιι.ὑκ απο γνώμης λέγεις. ϑορος. ἴῃ 
ὝΉ γᾶς. ἰἸὰ οἰ, θη ρταάτογ δηϊπηΐ πιεῖ Γξητεητίαηγον Β᾽ Τητογρ.αῤε- 
-- λέγεις, ἡ ἀρ αὔδυ σιωυέσεως. Νᾶτη ἄπο γνώμυς εἴτ, [Θη σὲ αΓ Δηϊ Πιΐ 
Τεηρεητία , ἴπ ἀϊ ποτ πηαιε σο ἢ ἀταιῖς ορταίνατιιγ, Ρααίλη: ἴῃ 
ΑΟΠΑἰοις καί ασως ταῦτα ἴωνι ἐγσετο ἐκ ἶπο γνώμης ἰχτὶς ὁ (ξητοπτῖα 

εἰεπογιητ, Αὔπὸ σκοποι νοτὸ νὅς εἴπο τῷ σκοποῦ, οἰζ » ργατοῦ ργο- 
ῬοΠτι ΠῚ ὃς σον ΠΤ πὶ τεα ἱπτοητίοποπη Ογαροτ νὴ ἐκ πο σκοποῦ 
τῆς ὡρρκειυδύης φιλοσοφίας, ἡθηπ6 πος 4] Π6Π0}Π} Θγὰτ αὖ ἰπἰζιτιτϑ 
Ρὶ]οίορ τ. ΗΑ] !σατηαίζ, δοκεῖ δὴ (οι μὴ ἀπο σκοποιὶ αὖ εἰ καἰσαι»υ 
ΑὈΓυγά δι ποα ργοοι] ἃ σον αγεητὶ σοπηραγατίοπς ὃὲ σου ρστιςητί. 
ῬοΙγδίις, ξϑτ μὐὸ οὐ ὁ χογος ἐκ πο τὶ σκοποῦ ἔδοξεν εἰρή ὥτ, ἤθη ἂὉ 
το ἀϊέξας,ποη οχτγα ργοροίτιπλ." αοίπιις, ἀκ απο σκοποῦ εἴκασας. 
ποη ρτγοοιιΐ ἃ ίξορο σοη ες ΟΠ]. 5]ς δἶπο τρόπου, ἰὰ εἴδ, ̓ ἴξω τῷ τρό- 
που, αὖ το, ΡΙυτοἑ ΑΙ ΘΠ ἂν μουοίεὶς πχοτίθας. ΡΊατο [10 ς. (6 
Ἀερυθ. "ἡ ἐσέν γε, ἔφη. ἄπο τρόπου χέγεις. ἀτεροτ. τόδε λέγετω υτατὶ 

σπλείρυων, κἡ πις-δύειν ἐγ ἴπο τρόπουφποῃ «Ὁ τα εἰϊ, (ἀτὶς σοπίξηταηοῖ 
«εἰὲ σις πγοτίδιις. Θαἰςη.. 34 Οἰλισοη. ἀκ αὐ οἰ πο τρόπου ὑπολάζοι 
τῆς αὐγῇσῃ ᾿πγῃγοτιτὸ ας {Πρ οοτιιγ. Οοπιγαγία τι οἱζ ὡρὸς τεύ- 

ΑῈ ΤΠ 
που.᾽ ἃ εἴτι ἃ τε: ἃ ὃς ν7᾽ τούπον ἀϊδίτατ, πιοτί εις ἐοησταςπα ἃς 
δοςοπιιμοάις:ςο πηηγοιὲ ἀςοσητογ βα οἰπο πρφχματος. Ορεγεργο- 
τῆσπτ ὲ το. Πςπγοὐϊζίν, χτ' πημῦκρ. βούλομαι μικροὶ πρὸς υἱ μοὺς εἰπεῖν. ἔ- 
φαι γὸ ταῦτα ἐκ ἄπο τρῴγματος. Εἰ εἴπο καιρφεῖ ἀϊοιτιις 4ιοά ἰητε πν- 
Ρείτιαπην οἴξ, ΡΊατο ἴσως γδ θκ απο καιρρεῖ στέλιν ὦ ασερ ἴχνια μετελ-- ν 
9 εἶν. 51ς αἷπο εἰκότος ἀιοίταγ “υοά ποὼ ψογηΊΠ.}}ς εἰξ, Ραμ! η τ 
Ρίνοοίοις, ἐκ αὖ εἴπὸ γε εἰκότος εἴη γγυέδι χαλχκοιώ. ἡοη ἀΒοττεῖ ἃ 
γεΓΗΤΝ1}1.. Αἴπο ϑυκμού, ιὰ εἰ, ἀ κατε ύ μεθ’, κ᾿ ὑποϑ ύμι-,οὐΐο- 
{ς᾽ ας. ΕἸ ΟΥη ον. Πα 4. οἰ, εν οεἰΐπο ϑυ μού μοῦ ον ἐμοὶ ἔσεαι. ἣς 
νίαγρδαις 1 ΠΘ ηλ}ἘΠ5.Δι ὃς ἐπέδειξεν ἁπασι βασιλδὺς, ὅτι παντάπα- 
σιν ἀυπώ ἀπο ϑευμοί κι αἰγλνοτρίᾳ καὶ μέλαινα ψόφθ' ἀρ] τσεπς. 

Απὸ τῇ ςροιίτιοις ὨεσατοντΊη δσύφημι, Σποείπω, «πα γορΐω, Ὀγίματ. 
ντ ἴῃ ἀἐπέμαϑον, δὐτοδιδεώσκω. Ἀπ τον 1η ἀπο χαρίζο μαι. δισοιβεάτα. 
ἱητγὸ να] τητὰς {πε Ἰητογ, ντ τῇ ν οΓθ]ς ἀπτολαμζανν, δτοφρά ἥω, ὦ- 
πος: ἐγω, δοοσώζω, Οατοταὰ [υἰς ἰοοις. 

Αιἰποαυμαιαυξοτο, αἀτηγο; τ ρΊο. ὈΑΥ ΤΣ, ϑεὸς ποώνυτο νόσου γί οἰἢ, 
ἀφηρειτο. 

ΑἸοαιρίομαι 5 ααξοτο, ἀοοὶρίο» ταρίο, ἀφαιρρύμκω. [1184 α΄. δώρ δτοαν- 
ρει ναι. 

Αἰποξαδί ζω. μα 'σω,π ἐκαρνδάο. 
Αἰποξάϑρα,«ς»η.ἀοτηὺς ἰσαηίοτί 4.ταἰ] τάν ροης αποαας ἴσα ταθιιΐα- 

ταπι ρει ἡποά πδιδ ΤΩ ΡΤΘ ΑΙ ΠΊΔΓ, [τοπὶ οἰ] νάταὰς σοαυϊηαγίυηὶ 

τηγαπηξυτα πὶ συοά ρεάιδυς ΠΠἘεοταταγ. ΡΟ] τχ [16.2.46 πδιιὶς 
1ηΠγαπηθητὶς Ισαιοης ») ἀποζαϑρα κὶ διαξάϑρα, ἰωὺ σχοῖλαν κριλοιῖσιν. 
Ἠείγ ἢ. Ἀποξαάϑρα κὶ ἀποξαϑινεία, τ. κλίμαξ γεὼς » ΘΟΡΒΟΟΙ δὲ ἀρ 
ΣΧ επορ . διαζατήξια, (στΊΠοια συ ιν θα: ὃς ἀποζατήρια ΡΟ] ὰ- 
1.5. Ν ατῖπο νεγὸ να ποξώτρας, τεὶ λαάστινα σε ἐτίλ πὶ ν ΟσΔΏΓΙΙΓ. χυ- 
φρώποδες  κὶ τὸ μα γείρεια, 5 ντο Π11Π|άπ. μὰς ἰξηατοτίθ ας Γλοτιξιοιο, 
ἀοξιηέϊι. ἀρροποθαταν εἰς. 

Αποζωνω, μ ἥσομαι τσ, "κα ΠΟ ὨτΙ σον ξηΐο, ἀςοῖάο. ΡΊ11ο ἐς πτιη- 
40. παρ᾽ οἱ τὸ δ καὶ τὸ χεῖ ἐόν φασιν ἀποβαίνειν » φαοταπι νί Ζαοι το- 
ἑτὲ αυόμᾳ. ίεοιις σοπτιπσιτοοιδηῖτε σοηίδυς, ΠΟσγατοῦ, τὰ πλεῖ-- 
σα “ἴδ αἱοὶ τὸν βίον, δ“ δποζωνόντων ἕνεχᾳ δεαπονοδυῖυ, Τιςοηΐοααρι-: 
τἴπιπι σδυ [Δ ςσοπαιπλατ. ἐκ οἰπέζης ἔγαἶνα ἔα Ἰτνοχιτα τὴ ἰροτατιπι η 
Βιαδαΐτνῃου εχ [επτξτία οι θ τγ!ἃ εἴτ ὐκ ὅπυσέτευκται, ἐχρεξειττο-- 

ης υτγατας οπγΒιἐ.ἴπ ἘΡ ΠΤ. ροζετίον. ἀπέζη τὸ δόξαν,τ ες δά νο- 
τα (ὰσςεῆϊε ΡΠ αἰ] Ατῖς, ΤΙ εσοτγίτ. ἀπέζα τοὶ χτὶ γνώμαν, εχ ἀπίπιο τῖ-- 
δὲ {πσοείας, ΡΙαταγοΐ αι ΡγοΌ] οι. ἀπέ 5 εἰς οὐδὲν χους ὃν αὐτοῖς. Ὁ 
ΔΈ} 1χ ἃς τγηἶς ἱριῖς ἀσο!αϊτ, δποξεξηκὸς ἔργον » Ργουςπιςῆς Οριι5» 
Βι ἃ. Τη ἐρηζρτϊουίρθας. ἴτοπὶ ἀείςεηιον ευαο, δχοο, ἀπςεάος, 
Ῥἰεατγατη. Τ ΠΕ ρ τ. 11.11.1. (4ρ.Χ]}.- ὅτειν ᾧ ποτοιμιὸς ἀποβῆ. οὶτι 
βυπηςεη ἴῃ αἰπειπι ἐείςεπέεειτ: οὐπι ἴς ητγα αἰαειι πὶ τεςερετῖτ. 
ΡτῸ ἴῃ ἴογγαπν ἀθ ποπε ἐστεάϊογ, Ηοπηεγ. Οὐ γΠ ξ, δριιά αυοππ. 
ἴχρε ρτὸ «αδίγε. ἀπέρχεῶχ εχ ε4ο ἀείςοπέάετς, 146 ΠΠῚ.γ, ἐξ 7π-- 
πῶν δποξαύτες ὅδι χϑύνα. δποζάσαι δτὸ “ἥν πλοίων. ἃ ηδι δας ἐρτοῖ: 

{χ. Ἠετοδοτ.λποζήσεται παρ ὑμῆδ, ργοοιζοτοτ ἃ ποδῖς Χοπορα. 

1μυ οἴη. ἄρεςοι αὐόρες ἀποζαίνεσιν, ΟΡ τί ΠΎΪ νἱγί ευάσητ, 1. ἴπ ορτῖς 
ππος νἱτος Γἀεπα “ Ποταυ. οὐπέξης δ μοι. τε τράγω, ἢ πη ἾΠς Εἰγοὺ ἐ- 
Ὁ ΤΊ. τοὶ πτοξαίνον τα, σοηίε ψιςπτίδ,οα σῆτες ξατατί. ἐν τ ἀποία,-- 
γόντων. ΓΟ ντ γος βεγοητνοχ σδῇρες βουτι τίς, Τα ον ἀϊἀ, δ τοζυίνω 

ἐς πίω) γιῶς, ἀείςοιάο ἴῃ τογγαπη δσοζανω πῆς νήσου. ἀείζοπέήο ἱπ΄ 
Τί], Τ ΘΟΥ 4146ς, δἀποβασόμλν 8. οαδαταγιις,, ἔπταγιις. τοὶ 
Σποβησόμῆνα . σου δαμοητία », τες Θυσοταγαδ, διταγά, 418: Δο- 
οἰάεης. 

Αποζάνομαι,"ὦ Αἰ ποδαλλω;τορυδίοτ, οἰρίςοτ, τοίρυο. οξεσι γαμεῖν ὅϑενος 
βέλοτώ τις. γἡ δποζάγλεδχ πίω ἦσαν γωυώ κα. Ἡεγπηοσ, νχογοπὶ το τ 
Ῥυάιατε ἄτας ΙΡ1Ϊ πιητηιπι γαπλτίετο, ᾿ποξεξληκως «ὺ φύλακας, 
ππάστας οὐ τοά τὶς, Ρ]ατατ. ᾿η Ἀ οπηυΐο, τα ῥωμύλε γικηϑέντες τ 

ὀκτακισχιλίοις απεζαλον,ἃὰ Κι ΟΥπαΐο ν᾽ ξει ἔργα οὐΐθ πλ}} ἃ ἀεῆμε- 
ταγιητ. ἀ ἴῃ συ 0 ν» ἀπέζαλον υαῦ κί γαδρων τὸ σκιπέωνΘ- ςρατό-- 
σεδοὸν οἱ ῥωμω οἱ, ἃ ΟἸ πη τὶς ν δ! Β οπτδηὶΐ , 5οιρίσηΐς ΦΧΟΓΟΙ ΤΙ ΠῚ 
ἀπ ογιοτ ἀποζάγλω ἃ κεφαλία), σαρῖτε ρ]εξζοτ, νὍΙαπτ δυτῷ οαπὶ 
εἴϊε ἀΠεγεπτλιπι, ντ ὅς ἀποζαλλειν τ Βοπιϊπὶς ἐπαϊτί, ὃς αι] ἰη-- 
αὐτὰς ροτάϊε Κσοζάλλων ἀϊσατιτ: αἱ Δατοπα ΠΠΡεης, ᾿ποζανιό μυ(.., 
τεϊ οἱ ἑῆς, τορι π5ν Α͂' ΠΏ ΟΠ. 

Αποζάπ)ω,ἱοτίπσο,ρο: βιυἀο τη σο, πιπΊογσο, δαῦτο. Ὀ]οίς.11.ς. 
ρος ἁποζαψας εἰς ὑδὼρ,ἀεηγογροης ἴῃ Δα ΠΑ ΠῚ, . 

Αἰπύζασις, ως, Χίτις, ἐσ τοας, ἀοίσεηο, Ρ]Ίη. ἀοίὨ]τατα. Ρίδυς. ἐ- 
ὑσηταν. ὑπόζασιν ποιούμαι: ἜστεάϊοΥντογγα σχροηοτ, Τ Βιιογ ἀ.Στό- 
ζασις τ γῆ οοοπτοῦθις τῇ τοτγαπη( [υππ|ςνοχίξοπίῃ ἃ παιῖθαις ᾿π τοῦ 
γαπν Εἰξξο. [ἀεπη. ΕΥῈ ὃὲ σόπις ἐπ εἴτις ςογτα πη ηΐς. 

Αἰποζατης,κ, 844 νόγ δι) ἀείςςηίοτ. 564 ἴτα νοσαταπη βιϊτ]πο  41ηι 
ἐαιοίεγις σογγα πη Πῖ5 σοηὺς (τοίτο 5.114) σαοἀ αι σοτταίσατ ἀ:-- 
σεθαταιν Ἀποξίω αι] οἰ ἄδιη στοά! πγες ἃς Ἀποίατικοὶ τροχοὶ εἶπ ἀϊ- 
εοθδηγαγ. ντ {ἰ αϊς ΑὉ ἀρϑοτο σογταπγίης ἀϊσατ γϑτὰς ἀροθατῖ- 
(ας. Ῥῇατ. ἴῃ ΡΆος. φώκῳ ἢ τῷ ζω βελομήψω ἀγωνίστῶτ παγαϑίυνοιοις 
Χποβά τίω ἐφήκεν. Αρια Αἰμεσ δ ποβάτης γηὰ οχ Αἰοχι ἀἰς (οιμα- 
ἀιὶς ᾿πἰογι δίτοτγ. 

Αποζατιρεθ: ζφ)ς. αὐδῇ ἀοίςειηίον Πυρίτεγ. 
Απούλασω (πὰ Ἀποζήήω, ὀχταμῖο, τι οηἀο εἰϊςίο. Ηίρρ. “τε “πύον 

Σ πού ασῃ. 

Αἰποζιάζομαι ς νῖί τη χ“ἤτετο, νἱγίθιις σσο» ργορι]ο. Χοπόρ]ιο. δπος 
(ιαζομαι ας δηιμελείας » ζταια ΔΑΒ 160 » οσο. ἀποζιαϑίώω, 
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ΑΥΤΠ 
| Ψ νἵον ρατὶ νὶ ὀρρυίηνὶ. 
τ΄ ἀπ|ιζάζω, κα, σον πτιχα ἡ ἀσάσςο » πλίττο ἴῃ τογγαπη, τγαϊ ἡ ςῖο, τγαάυ- 

Π΄ φο»τιααίπγττο : Αἰχίυμην ἀςου!ἀτίαο. ἀποζιζάσεις εἷς νῆσον» Α.- 
χη ά.- 

τ Αποζιόν,μ ὅσω, πιωκαν ΠΙΟΓΙ ΟΝ ΘΓ ΠῚ. 
᾿ς Αἰποζίωσις."ωξ οὐ ἰητογίτας. 
᾿Αἰποζλατῆω, [το οἴδειιάον ποςςο, οτο, ϑοριοοϊ. ἰη Αἰδος, τοιοίλ᾽ 

᾿ς Κὑτούλαφεῖσαν αὐτίως φίλου, ταὴϊ πγούο οτὔαῖααν ἀπλίςο, ἀπούλα- 
" ζᾶσα φίλου.» {μας ἀπχὶ οἱ ἔςοις ἰαέζυγαιαι γἠὰ οἴ, ἀτοτυ χούσεε, σφα- 

λάσαννορίιοο!. 
Αποῦλας ἡματα, ῬΊ ατον σα ογαγῖπα,ρυ Πα} δι Το! οπὸς, Ρ]η. 

ΟΠ Αποΐλέςησις, τως ο οΓ Πεϊηατίο, ὃς σογηγίηατας, ΡΠ, ΓΔ ΠἸλαϊοητ, 
 Ῥιοίςοτ. δ. ζ.ςαρ.217.ἀς ταάϊος, 
 ἀσόξλεμμα,αἱρούζις, κήμμα. ΡΒ γγ ας Π ἀραὶ ΡΌΠ ας, Π.2.νο] οου- 
ΟἸοταπ ςουτουο » ντ αι πὶ αἷς ΠΟ ἱγγόζοτῖο οσιΐο ἰ!συϊὰ 
᾿ἐρςεξξατ »( νεῖ ἀϊχὶς Ηοτας. ) ἸΙεἀ ἀοτοτγηιος οςι]ογιπι ἃςις ΠῚ, 
υοὰ ἰρε πε πατιοηὶς εἰϊ, νοὶ ἱπυνἀφητία » γοὶ ἀοίριοιςητία ἢ- 
σοι. 

Αποθεπῖθο, ἔνσδοξι- νδουάας,νεσογαηάις,)ϑαυμαςς, Γρο ΔΒ]. 
ὑποῦν ἐπ κογω, πὶ φαντοίρ οο, πτισογνγατί σης μασεοντοίρεξζο, 

ἰροξξιαν παῦςο. Χ οΩΟρ ΠΝ. πολλάκις ἢ κὶ εἰς τίω) ἑαυτῆς σκιαὺ ἐπο- 
᾿Ούπει. Γἀετη,νο ποτοῦ, (οἰ ρίςιο, φἀπγιγοτν οοΐο, οι ςη. ἀ- 
πέῤλεπον,ἐζέλοιω, ἐτίμων, Αἰταιιαηἀο οὐ πὶ Ὡρὸς ργαρο τί οης»οοα 
1ις,Π φυσι ἀοῖρηο ((ς πρπατὶ οου]ῖς ἀϊχς νΊγρα! η “Ε οοἱά.) 
ἴπ ἐο ἴροηι πιοᾶπι ςΟ]]οςο, δά οὑπὶ νο τὶ δά ἔξοριπι τοίρςϊο. 
σπορῆοῦ 4 ἄπομν. ὡς τε ῳρὸς ἐκ εἶνον ἀποζλέπειν τίυ) πόλιν. Ῥ]ατο 

ἴῃ ἘρηϊοΙ ς εἰς ἕνα τόπον ἀποίλ ἐπειν, κ᾿ ἐν τούτῳ μ(οίλιςια ὠρός σε. Α΄- 
Ἰίφυαυάο ἐρεξίατο, ἃ εἰξορεττίποτς, ΟΑἰοηιις, ταὶ εἰς υἰγεΐαν κὶ ζωμὼ 
Χποῦλέποντα : ἀδτίυμπι ἀοςυίατίιο. ἀποῦλέπονταί ποι τὸν δία εἰ ϑεά.- 
σατο, ἴὶ φυαηέο νἱ ἀ εν Του ἐπὶ ἀυιείτογο οςυϊος » Ρ]ατότοθας ἴῃ 
τλεῖξο. ἀτούλέωειν πρὸς ἔνα δεασότίω . νηΐμς ἀοπιίηίιηι ἔστι 8. 

Ἰάδαι ο΄ τὐβρρτὀοχαίσηο πρὸς ϑάλαοσαν, χὰ τηατε ἰρεέϊατ. 
Οαϊΐεηὰ ἰϑπσοῦςηι, ἀπούλέπω εἰς τὰς Ἐνοσήματων φύσεις. [.- 
οἰκηικ οὐκ ἐς ψιλὰ τοὶ δεδὸ μῆνα ἡμεῖς ἀπούλέπο μήν που αὰ εχίριια Πλι 
ποτὰ [05 αἰριοιπιις, [ἀςιη, τρύὺς σε τὸ δικας ἤρκον ἡποθλέπει » (τς 
Ῥεττίπετ. 

Αἰποζλήματα, τὰς τε Ἰαυιῖα: αια: Δ οἰ πηταγ. 51ς οἰφξξαπγεητα πηατῖς 
᾿ ἀἰϊχῖτ Ταοιτιτοϊςξξα ὃς τοἰςξξλης., Οἰςοτο » 4υιπ) ἀτοωρρην μᾶζα 
᾿ς ΘΧρτγίηητ. 
᾿Ἀποθλντικὸς, Δ ἰοἰ τ, αΐ ἀπλἐττίτι σπίτι Ἰυπρίτατ. 
Απόζλητος,ν, δ κὶ ον] ς ΑΔ Το επάιις αἰδύκεμος, τειξέξως, (τὰ τε συ ]ας 
᾿ς οἱες, δὲ τειῖςυϊ. στπιςητα. δῖο ἃς ψΑγγο.) αδίαγάιις, ΗΟ π1.1}124. 

᾿ς ββ, ὅτοι Χπόζλητον πος. 
Ἀτοξλίσαι,ἐχρτίπιετο ὐἰποϑλίψαι ἀποπιέσαι, ΑἸ ΠΤΟρΉ Δη. ὅ σ᾽ ἀπεζλισε 
ο΄ ϑοιμάτιόν μου ἱ.εἰξέῤῥασιν. 
ἢ 'πούλίδω, μιισωγαάιπιο, τ ορὶι. 
ποδλυζω, μι. σωγπ. κας[ςατιγίο, ΟΠγΐτιο 44.145, ἵτο ηγ. ΕΠ οεἰδηγτοσε- 
τὸ ὃς νοπῖο, αἰαζαλλω κἡ ἀπεμώ. ΡοΪ᾽υχ [1.10.. κἱ μἰωὴ, ὅτῳ φίλων εἰ- 
πυδλύζαιν πίοντι, "νὴ εἶξε μεῖν, ὅπερ οἱ πολλοὶ κοηϊαζίζειν καλοῦσι. Η ΟΠγοΓ, 

Τα. πολλάκι μοι κατέδϑυστις ὅδὴ σ᾿ἡϑεοσι χιῆῥα Οἵνε ἀποζλύζων ἐν 
᾿ γωπέρ ἀλεγεινῇ ἀισιτας δ αἰαφλύω. 

Αἰποζολὶ, ἔς, αὶ απο, ητογίτυς αοἱςξεῖο δι εἰςξξῖο, Οἱςοτ. ἰλέξατγα» 
ςουτοπηρτιις, ϑἀποζοληὶ χρυρίοί των; ἰλέζαγα ροσυπίάτιιπη, ΠΟοταῖςς. 

᾿ς φρὸς χε μού των ὁποζολίω,ὰ ρεςαπίας ἐτοσαηάδς, ΑτΗὶ Ετμὶς. ΠὉ. 
τς 3.ς4ρ.6.Αροίϊο!. ἡ ἐτοζολὰ αὐγῇ, 1}. πεήσκρρυσις. . 
Αισοζολιμάθ.,ς, ὁ οισξείττας,αδιςέτας, ΑΗ ΟΡ. ἴα Ραςς, δυϑέω; ὅπο- 

᾿ς Φυλιμάθ. εἶ ὅπλων ἐγίνετο. 
Αἰποζόσκομαι, ἀτραίςο, σατρο, ΑΓ ἸορΡἢ. 
Ἀποζυκολέω,μ. ἐσωχεν.καγαῦστεσο, ἃ στοσε ἀρ άϊιοο ἃ στορσο αροτγα- 

χε ξιςιο,ραίτοτεπι ἔαςιον Χρο "ΠΟ, παχιὰ υσπι ἰςαὈ ΤΟΥ͂ Βοιιας 
᾿ς (τοϊϊςυ!α ἀτπγεῦτα, Ν Ἄτγοη. )ὲ στεσε ρο Ππμταγ. [τς πὶ πηοταρῃο- 
᾿ χίςὲ ςχ αἰΐεπο στεσε εἰΤοἰτὰ αάιιςο; [ιις. τὸν ἐρᾳ μὴ αὐ τῆς διο- 

γύσιον ἐπεβωκόλησε. ΧΡΟΏ. ὃ ΠΠΊρ ]ἰοῖτον αάσςσο ἀρ ἐηάςπι. 
Ττεῖι ἴῃ εγτογεπὶ αδάπςο,ἀεςὶρίο. Αἰποβυκολήσαι, γα Πατὸ ς- 
Θτοσατο,(ερατατοκγοίίςοτς, Χοπορμου, Ραὰ. 1. χαῤιεν, ἔφη, εἴνεκᾳ 

γτῇ ϑυγετεὶ τὸν πτῶδα ϑσοξεκολύσαι μοι, ΒΟΙ ΠῚ (Δηὸ πηιΒι, 
ἡἀπαυτ,τ σασαιπσαΐα σλυία (ἀε ξετίηα ἴητς Πρ ῖτ ταις νεηδιοης) 

“ Ετα: πιοα Μαπάδης ἢ] πὶ ἰς στεσάσεγο. [πτογρτος ρογάϊάοτο. 
Ῥοτείὶ γοξεττὶ οτίαπι δὰ Οὐτὶ ρετίοπδτι ν αι ΑὉ Αἴγασε, ντδγ- 
σηξητα ῖς δὸς οἷν αγπηευτο ἴς ἰςστεσοτ, ταις ἀϊπγαΐθατ νοπαπάὶ 
Τυάῖο. Αἰπεξεκολήσαι, βι]Π]ογο νά εἰδ πνϊτίρατςο ἃς ἰσηΐτο, ντ ἰγλο- 
σπρίοις κόσμοις τὸ τῆς φύσεως ἀωρεπὲς Σπο(εκολ εἰν»αί ΟἹ τί τἰῖς Ογπα πη ἢ 
τίς πάτιιγα ἀςάσους Δ Π]ςτεν νυςίλη, μὴ ἡποθυπολυϑῆ, ης ἀδεῖγοῖ, 
ἀςοϊριατιγ,ἀααοταγι  ταηταν δὲ Τ ατίη! ΒΔΙ]εγς τη οα Πσηϊῆςα- 
τίοης. Ηοτατίιις, ατη γ"πὸ απατες, ἀπ ἴΌπηπο ΒΠ]στα σιιτας, Ὀ]- 
εἴτωτ οτία τη βεκολεν 8 διαζεκόλεῖν. 

Αποζακολίζω, ἀεεὶρί ονἴπάιιςονιπηροηο. 

Αἰπὸ ρα δυσκελῶν ὅγων ἵπποις: ἀλσίμ πη ἀς Πϊς 4] αδἱ ἔξ σοηάίτίο- 
Ὡς δζ ν"]ϊ ἴζατυ, ἴῃ ἀπΊρ]ογοπι ξοττιπατῃ ουςέει Τμητ. δι 59 τσ 
υτελών ὅπη μείζονα μεταπηδ᾽ὥγτων. 
ποζοάζειν,εβοτα εἴςετς, 1. ἀςξεταιςίζοτς,, Βα ᾷ, ̓ π Απποσ. νηφο Σπυ- 
ζροχϑ εἰς, εγαςξιέτυς. ; 

ὑξεκσμαιγατος τὸγβιτξας τε  τἰςϊ γκόχλασμσ, ἩςΙν ο;. ΓΟ Α]] πη Άς ἢ. ὅπο- 
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ἐρεσματα, τὰ πίτυραγπὰ σκύζαλα [δ πυρῶν, Ετ ὑπεζεασαμ τὸ διας τ σα) 
κ διαπῆ σαι πυρρις αὶ ἄλδυρᾳ ὀϑύτμ. 

Αποζράοσω ου ] το, ογοςο, εγςηάο οἰ οἰο:ςυπι φοουίατίυο. 
Αποζρα ας, ρον αἰτυηὶ οχρυο, ΒΡ ο ἀς πτῦἀο, ὅστε ποὺς αἰριαλοιὶ εἴω- 

εν ἀποῦρατῆε ὦτα, ια: πγατὶ αἰτυλητο οχρμὶ (Οἰςηῖ; μᾶς παγὶς ς- 
Ἰσξξληγοητα, Τάςειτ. . ἢ . 

Απόζρεγμα, τὸ, αγαβο τ, α τ. Το ἴο., Οοτγηφὶ, ἀἰ!ατυπὶ ἰῃ 4υο ηυἱᾷ 
πλλβοιτ. ἀπέζρεγμα σμύρνης, τηαςοτατα; τ ττθ ας Π]υοτ. ἐπτόζρεγμα 
ϑέρμων σγειοῦ ἰυριαογιμ., 1 οίς. "δα (ρ.178. δ πόζρεγμα φύλλων; 

᾿ Ἀ6 04 10 618 (οἱτα πιαδυσγαητ. ἄςην 110....ς4Ρ.85. 

Απούρἔχω,μ, ξα,ἰοβιπάο,αναςοιο, πγαάςεϊο : Λοζαί [πᾶς ὑποζρκ- 
χεὶςγἀ]ατακ ἢ δι Γασνπηασετατας. Γ οἰ. 1.1. σαριῖςῳ Χποζοκχίωώαι» 
πιλἀοτογηγαφοβοτι. Ἀπ ς 

Αποζείζειν, ἀπονυς άζοιν, ἐπηύρίξας, ἴ. μΤ' βορρὲν ὑπονυς ἀξος, αυὶ ἃ εἶθο 
ἀοτηγίς, 

Αἰποζρίϑω, ἀεσταυοννεῖ ργᾶς ροπάογα ὃς Θτδυΐτατο ἀςσιςγρο. 

Αποζρ χης ρτοξα το, τ. ἰη βιπο ὐπούερχ ἡ τῆς κεφαλή ροιξαῇο (25 
Ρἱ τις, Οαΐςη. : 

Αἰποζρόχϑισονγἀςιογαρχατώπιε. 
Αποξρρχίζω,Π]Δαυςο. ἐπε ρόχισε,ίη Ἐρίρτ.Π]ααι ἐδ ίτ, ᾿ 
ἀλέας νλὴςς γε] αὖ οἀο,Ευθαλας οοπτίοις ἀρὰ Αἰ τη, 115 

ΓΟΊῚ3. 

Αποζρωσκωγάοιοτο οὐπούρωϑεὶς ας Χο γος, 1. Ερίστ, , 
Αποξώμια ἱερᾷ αϊσιητοτ ἰΔοταγαιιᾶς ΠΟ 1η αἰτατί ροτάσαηταγ, (πᾷ ἴω 

Ραυιϊπηςξηῖο γεὶ (οἷο. 
Αἰπόζωμος, ἄϑεδ., 

Αἰπόγαια. τὰ, ἐσπτόγεια. 
Απογωξῶχννη τογγαηι νογτ Βυ Δ. οχ Αττο πιά. 
Απογαλακτιζω,μ ἴσω,π κα» ΔΒ] Δέζο : ἀερε!]οτο, ὃς ἀςρεί]οις ἃ Ἰλξῖς; 

τι σ.ἀσρο!!ογα ἃ πγατγονν ἀττ. ἃ ἐξα ἀςοαί. 
Απογείαγας ὐ)ν Εὐτὰ5 ἀτοιγαθους:ῖς ὥ4Ζα, 1 αἱ ἃ τεῖτὰ ἰρίτας, Ατί- 

(οτιῖη Ρ το ]εη,. ᾿ 
Αἰπόγεια,νο] ὄδίγαιαγτοτί οι] παυήιι πηνἤμηος παι οἱ φαΐδιις5 ἡδυδς 

ΑἸΤηρασταγ Πιτοτι. νηάς τὸ δπύγεια λύσις 5 ἀριιὰ 1 ςΐαο, 1ὰ εἴξ, 
οτᾶπῃ [ΌἴμςτΕ. τοὶ Ἀἀπόγεικ λύε γ ἃ τἶρα γοὶ ἰΐτογς (Ό]μς» Τὰρρὶς; 
βμμο πη. : 

Απόγειθ.,» ὁ, ἃ τοτγᾷ ρογσεης, τογγοηιι8, ὑὐπόγειοι αὔεμοι κέγονται εἶ ὀκ, 
νένοτισι μῆνες γὴ ς πνέοντες »δίςἴπαθῖτ Ατἰζοτιάς πηῦάο, ἴεν φοτι ααΐ 
ὲ τογγὰ νυ] ριηοἱὰ ἃς πυπιείμέγα ριοάςαηι, ὑτόγενοι ἀἰσιιητατν ας 
ἢ τοτγὰ οσιαηάινιάς ΡΠ 1η.1}.2.ς 4.43. 

Απογειθω, ιηἀαπηθητα ἀεἰϊγιιο , ἀποϑεμελιώ, 
Απογειοσ ως μ᾿ ὠσωγπ' ὠχοι ἱ τὴ Ὀτῖςο, ἵπη γιατί πῃ ναὶ [ὰ  στάϊογιπι 
πού ξιεῖο ναὶ τεσουχεπορῆι. ὄφρυσιν ἐπογειοδωσ αι ταὶ ὡαϑὸ οἶδ᾽ ἐμ-- 
μαΐταν, δες. Ατἰΐζοτ.".ς. ἀς σοροτγατ,λη Π1.09.2. αἰπογεγειοσωυῆζαι 
πόῤῥωθεν ὦτα ἴ. ἀιιτος ἰοη σα: 1π Ὀτ ςατατάμς ἀΠΊρ 15 [ὰρ στιτηά ον, 
Ἰητά (ας ἀὐἐγαξιι Ἰοησίοτς ἰητουτα, ὑπογεγειοσὼ μῆύα ὦτα, ΤΊ σοί, 
(ρστιηάατας ἱπιρτιςατάίαιις ἀιιτες γοςας » ἰητύϊαας φηΐταξει 
Ἰοηϑίοτς ἰηζογζας. 
Απογεμίζω, κι ξωφευαςυοντορίςο. 
Απογέμω, ἀρ! ςο,ἀςπο; οὶ αιο (ἃ ρίςηυπὶ εἰ, : ᾿ 
Αἰπογγυέ δι, οοοἱ ἀογεγάπογζοο μῆνοι οἰποϑτινόντες. Χ) υςερήσειντες, Ὑ ΠῸςΥ- 
Αἰπογμνάω, ὦ σεποτοιρτοίμςο. 
Απογεύομοι»μκισομαιπιγευμω 5 ἀορσιο «ΟφηΐοΡίατο [1 ἀς Ἀςριδ. 

οἱ χύχνοι αὖ ἀεὶ φϑδᾳφερρυῖδεα ἀποωγεύονται. 
Αἰπογεφυρήω, μα ὠσωφρουτιθιις πιυσο: Αςσςυίατίιο, 
Απογηράσκω,[ξηεἴςο,ςοηΐςηςίζο. : ͵ 
Ασγογίνομα!»ςΟΥ ΓΙ ΠῚ ΡΟΓ ΡΥ ΠΟΥ πλογίοτ,ἀθοτγείςοο: οαΐης ορροίτιπι 

εἰξ ρρσ γίνομαι ΝΑ Ζαη,οτατ. β,οχτίοσαοτγάςηο ος ἀεςοάο:ςι- 
ἴπς ορροίτυπι εἰξ ὅβηγίνομαραρυά εὐηἀ6 πὶ ἸΝαζαηζ ἀπυγινό μῆν Ὁ. 
τῆς μοί χης» ἀρ ο[Ἐ ἃ ρταῖιο, Πογοάο. Ἂς πγ,ἐπογγυόμήμιθ- ἑωυπῇν 
εχ (ξὶρίο ΡΓοσεηΐτις, χτ᾿ ἀπογινό μῆμόν σῷ! οἶτοα Ἰ!ο τη οδίταυς. 

. ἀπογγοό μῆμοι 4) ὡμαρτημοίτων 7 40} ρτοοιὶ ἃ ρεοςατῖς αὈβιογιητς; 
γε] ρεςρατίς πηογτιιῖν ντ δά ἈΟπι. (ἀρ. 6. δὲ ἴῃ 1. ΕΙΓΙ σαρ.2. ἵνα ζ 
ἁμαρτίαις ἀπογίνό μῆμοι, τῇ δεκαιοσίωῃ ζυίσω μῆν, ντ᾿ Ῥεοςατις πγογσαΐ, 
Ἰαϊειτια να πηις. Ἱ πεορταῖϊ, ἀς σαυ(.}}.6.ςρ.12. σῇ ὑδατώδοις 
ἐἀπογινομῆῤν, εχ μαυίτο ἃς απιπτρτο. υἱεῖς τεπηροτά γοσαῖγς ἴῃ γέσ 
γομκαι οἱ εἰπ᾿ὀγενό μῆνοι, αἴξητος, αΐ ργόςι} Ππητ. 

Απογνώσκω,αδηιο,ποῦ τες ρίοννα! τα ἰυῦεο, ἤλτυο» μος 05 ες 
ξιειςηάαπ Οἱ Πρ οἱ σατίοηϊ ποῦ Δ Πα} }1ς οἰξ, ἀπογενώσκω σου 
ὧα ὧ κατογρείανρϊνος εξ, γινώσκω σε ἐκ ὅν) ἔνοχον τῇ χατνγεία. [τοπὰ 
(οητιο ἅς (ζατυο ἱπα!ςόᾳιις,ἀείρειο, ἀπελπίζω. ἰπεγνωκὼς τίω πόλιν, 

ςξοπυρίογατα Β ἐριρ.δυάαιι». ὠπέγνωκας σταυ τον ρο ΠῚ ΘΠ ς ΠῚ ἂ- 
τλ ΠΡ αἰατις, ΡΙαταγο μη ΡῸ ΘΠ ςο]Δ, ἐκ Ὡροδοσίας ἀπόγνοις τῆς 
αὐχῆς αὐάλνψψιν. ἐτιηξτατις ρς τεσυρογαηαι ἐχ Ρτοάιτιους ἱπηρον 

τι]. ταὶ νέρων(θ- ἰπέγνως:ο πτιντεέπτισι, ΝΟΥ ΟΠ ὁ ΠῚ ΠςΡῚΓ ΟΠΊΠΙΏΟ ἀε- 

{ρεγατιο !ἀςπα ἴῃ Ο4|05, ἀπεγνωκὼς τὴς γ8 ἩΝΕΙΤΕ ἀιβξυίας, ΡΊυτα. 
ἴῃ Ἑλθιο. [ἄς ην, ἐπεγίνωσκεν ὀκζιαί ζε ὧι «ὅν πολεμέεις, ἀξ! ἀοραητ ν 

Βοῖζες ρογγιπιρετς, ἐπογνωώναι τίω) τοιαύτζω ἀδικίαν ἔδοξε, νης οἵξ 
Βυταΐτποάι ἱπταγίαπι ξαταγαπι ἀείρογατο, την τὴ Ἀ οαπιο ἐσέ- 
γνω πλεῖν, πααίρατε (ξ ρεγηεραυ τ» Ἰἄσγη 1 Τμείςο. Ιἀσπὶ 
Ἐοπιυΐο, ἀπογνῶναι τἰυ) ϑειύτητα τς ἀρετή (αἴσιον. ἰὸν “δὴ οξεδὴ μ 

το πὶ ἀτϊπιτατις ραγγορ ΠῚ εἴϊς,πηριαπη «(ἢ ἀπογινώσκω πίω) σω- 
σνφίαν,ἀς ἔλατο ἀείροτο» Δεηποιει ιθτο .Ετβις,ολρ.9.ὠπογιννίς 



ἐν ἊΣ Ππ 
σκεῖν πἰω) ἐχπίδα,, ΟΊ ατατοῖι. 1100. αὶ ἀοργησίας » ἔραπι ἀοίροτατε ν εἶ 
ἀεροποτοιντ ἀρὰ ΟἸοοτ ρος ἀοίρἐγατιΠῖ πιὰ εοἰπέγνω μὴ διαξιηνήν» 
ἀε(ρογαιιίς ἀς τγαηιῖτιι, τ Ἐ1ἃ. ἀπογινωσκω ἐμαιπα, ἀοίρετο ἀς πιο 
ἱρίο, Νδυζαηζ. δε πιο ἢ. ὠπεγνὠκατε ἑαυ ἤδ, ΔΕ νοἶϑις 1ρ1ς ἀείρο- 
ταίεις. νης νοσοιιῦτες ἀπεγνωτοβῥοιγάοροῦτι ὃς ἀερίογατι. [ἀε πη, αἰσ' 
πέγνω βουϑεῖνοσειία! τ ΠΟ δαχι!Παηάα τη. ἐπογινώσκω ἀκουσεῶι,ἀς- 
ἔροιο ἔστυτιιπιντ αἰ᾿σααπάο αὐἀ απ. δίβαιῆσαι 4υοῆπα πίεται 
4αοά τὸ ἐποψοηφίζομαι,ἰνος εἴς, Πιβτασίο ἁϑίο! πὸ : νῖ χαταγινώσκω 
Ἰσοίῆςατ ἀατηπο. ἀπογινώσκειν τινα πῇ ἐγκλήματος » αὈἰοίμπετς α1- 
4ς ΠῚ ἃ ογίμητης τητοητάτονντ τηίοητῷ. ἀπεγνωκότως ἔ'χειννἀςίροη 
ἄστο δη πε απ, [δῆ σαεγ δῃ! πιο, ρεπὲ ἀείρεταταιτι ίρε πὶ νιτας ἰᾶ- 
Βεγε. ἔτ χαΐ τα φἤ ε ἔππτ ὠπεγνωσμῖθοι ἀισιπτιγ. ΡΊαταγς. ἴῃ 
Ῥετίεϊς, ὑπὸ τὔδ' ἰατρών ἀπεγνωσυῆψΘ- ἃ πχςά!οὶς ἀείρετγατις, 1ἃ εἰϊ, 
ἄς σαΐας ἔα! τε πηςάϊει ἐείρεγαητ» ἀοίρεταπτίοας πιςάιοιϊς ἀςῇει- 
τατας, ἀπεγνωσυῆσίθ. ὅπ κλοπάςς.ἀερτεϊιεηίας ἴπ ἔαγτο, ΡΙ ατάγο ἢ. 'Ω 
Ῥτοῦϊεπι. δες ὙΠοθαμιι5» ὠπογινώσκειν τῆς ψϑυδοπ'α) δ εἴας γἀἶχιτν 
Ρτο ἀϊςεάογο ὰ (Π τη{πἰτατισυειΟὐΐ ἀυτεπι ΠΟ ἢ ἁδαποίοίτιος 
οἹΕ ἐκ ἀποδέχεται γὴ ὁ ποροσίεται»ὶ5 ἀπογινώσκειν αἰ οἴτιμ, ἢ ος εἰ αὉ- 

Ὠυδτειαϑαινεῶζ, ὁ νη 6 Γχτὴ ἃ δελφικὸν γροίμα ἐμαυτὸν ἐγνωκτὺς» κατα- 
γινώσκω πενίαν τῆς φιίσεως, χαὶ ὐπογινώσκω εἰς ἡρῶας οἰκειόπητει, πατι- 
τλτὴ ΠιμΠὰΠΑΠῚ τρίς ἀλπιπο ἱπορία : πες πἴαπὴ ἀσηοίζο Βεγοί- 
οάτη ζοσπατίοηοιι. Αριά Ρ]ιταγοβ. τη ΐοης ν» τυ αῤχίω ἀπέ- 
γνω, Πηᾶσ για ὅς ργωξεέξιιγα (ς αδἀϊσαυίτ. Αρυά τοάοιιπι ρτο 
ψαΐοτα πιθεο . δ (αἰ ατεπι ν]τἰ πιά πὶ ἀϊςο, Αἰπεισα μήψῳ γὸ πίω) ἱερω- 
σιιωΐω . ἀπὺγνως ον ὅθι χαὶ τῆς πατρίδος. Ἐτ ρτο ἱπηρτοραγς. 5Ύπο!: 
1ῃ Ἐρ᾿Πτ, σούσων οειῦ δυϑιὰ ἀπεγνωκέναι πϑοσ ἥκει δ ἐναλλο μων τοῖς 

νόμοις. πορρ᾿ οἱ ἀξχουσι πῆς ἑαυ παρ οἱξ ἐφ᾽ ἡμῖν, ὥαπερ δὴ κπῆμοα- 
σι δανεί ζοντω χρήματα, ῥτιηοὶριὸ ᾿σίταγ μος ἤατιιογα ϑροιτοῖν τ- 
ἔτος ποη εἰ λὰ πιαρ γάτα πὶ αἀ πηττεπάος, 4υ] ἰσσαηι δυτιο- 
τίτατο σα σατὰ ραττία [πα ἱπηρογίταπτ,η 1 σοητγα ἰασαπη ργαίοτι- 
Ῥτὰ ξογρουίθιις ποίξγίς ορροιῖτί5, ψιαίϊ ρεααϊῖς, ρεοαπιάμι παὰ- 
τιιδητυγ. 

Αἰπογλαύκωσις, ἑως ἡ, νἰτ αΠ οὐὐ]οταπι,σ Διο άο, ΠΙοίςοσι 4. [10.1. 
φαρ.6ς.Ηιης ετίαπι νεγθα πὶ ἀπογλαυκοδῶτ. ΡΊ᾽ατατοῦ, Τὴ ΤΊπιο- 
Ἰεοης » φησὶν ἐπ᾿ ογλώμκω ϑέμδαι τίυ ὄψιν» πᾶσι φανερφὶν γγνέ ναι τίω) 
πύρωσιν. 

Αἰπόγλετοι, οἱ, 4] ΟΧῚ] ἰἴδας τος πατί διις, ἄορ σοϑ. 
Αἰπογλυχαίνωςἄπ!ος τεἀ ον οἀμ]ςο, ΝΟηπ. ὠπογλυκαίνομαι» ἀα]ςείςο: 

νηε ἀπεγλυκάνϑη»μ]ςὶς εὐαιἶτ,'π Δογ ΠΟ ραίπιιο. 
Αἰπόγνοια ας, ἡ, ἀοίραγατίο, ἐπύγνωσις. ΤΟΥ ἀ, 
Αἰ πογνοιὶ, ἀφ ραγατισ,Γθργοάτεις σας α]ο  σογατιις ἴῃ ἰπ Δ] οἷο γοπελ - 

πίσοις. Γ)ει Οὔ], ὡποψυφισείμαν 6. Οἱ πάτο. 

Αἰ πογνώμων,ων,Θ- ,Δηηοῆις ἐς ἀητπγα] διις ας πὶ ἄξητες ατατὶς 1: 
ἄϊσες ἀπημδγαας δίς λειπογνώμωογες ἀἰ σι Πτατ » σΟὨτγατίμ τι ἄβο- 
λητορὲς. 

Αιπόγνωσις εωςκἡ ὐπτόγνυια ἄς ροτατίΟ,αὐελπίοι.» Η οἰ οἷ. δηϊ πὶ ἱπιδς 
ΟΥ τᾶς Σπογνωτ εἰς κ΄ ρογμάτων, τος ἀε!ρονγατδτιοῖΔ. ἐν ἀπουγγώ. 

σει γγυδ μένοι, ἐορ]οτατῖς γοθις», ίρε οπῃπὶ ἀεροῆτα » ἀείρογατιετο- 
Οθιις ἐν ἀπογνώσει πάντων γγυόυδυ(Θ΄ Φορ] γάτα (]τα. 
Αἰπογνώς"ς» εἰν ςἢ. αγέλπιςιΘ-, 
Αἰπόγνα . αριιὰ ΗἸρροστας. ξεγι!α, γοὶ νε Αἱ), [ποτ 1114.» γόνιμα, ἢ ἀ- 

να. 

Απογνὴ,ῇς, ἡ ρτορᾶρο. 
Δἰπογογίθ' ὁ οΥ πη 41|ς» σ᾿ ητ1}1ς, ΠΠΤπς, ροοτίογ, ργοποροβηῦεροϑ. 

Ηετοάοτις,πεμπῆθ- ἀπόγον(Θ- ἀυτώ, ἀτηερος εἴμς, Ν 4114 νεγτιτ: πη - 
Τῖπι ἀρ ποροΣ, ντ ἢτ ἃ ραττς ᾿ποὶριοπἀιτη» εμέ νεπιςηάιιπὶ δά 
“ΠῚ πΊ,ΠΕρΟτο ΠῚ Ῥγοηςροτεπ)α οροΐοηα. Τίοστγας. ἴῃ Ευὰσο- 

τα, τίνων ἰωῦ απόγρνίθ», 11} 015 ΟΥταῖς πηδιοτίθιις, τὸ ἀπόγονον. ἰΟθΟ]ς5. 
οἱ ἀπόγονοι, Πατὶ ὨΑΤΟΓΙΙ ΠῚ τόγονα ταῦ τοι “ἥθ δείπνων, λας ΟΠχηϊὰ ἃ 
φΟηα αἷς παίσιιπταγ. ὅ στο ἀπύγονον ὅθι. ἃ 4ιιο δος ἤν ἀςἤιπι- 

ο ΡταπΊ, οἴη: 

Ἀπογράφεῶγ,ιποπηξ ἄλτο δι ργοβιοτ ΓτΕ τη ἰπ δέτίς ργοῆτοτγὶ δ ργο- 
τυ] σατο, οἀ ἱπῆημᾶτε ἀϊσυητ, Αὐηζοτς! Ὁ ςοη. [τοπΠῚ τη τὰ- 
τίουμος ὃς ςαἰεηατίαπι τε ξεγγο,  είογι οτα,ςςηίξγς. Πε πλ δ. ρὸς 
τιμ Ἰτεπι,(ςγῖρτο ἀεπιητίατς ὅς σι ργοίοτιρτίοης, ἃ εἴς, ρτο- 
Θταπγγηαᾶτῖς ργογημ σατο, ΠΟ ογατ. ἑαδὸ ὃς ἐγὼ κ᾽ ὃ λόγον μέλλω ποιεῖ -- 
δὰ. κα ὃ πρόσοδον ἀπελφαψώμιω.. εἀϊτο σταπηπιατο ργοῖς ας [πὶ 
τὴς φοποίοπεπα ΒΑδιτατΌ ΠΗ. οἰ πογρείφεῶι τεὶ χρέα εἰς τὸ δυμόστον, 
ἀἰχὶς ζι ΟΕ οποηι. Αὐτοῦ: ργὸ μι ] σα; Γοτηρτατ ας (ας 4116 ὉΠ 
Ταληἀατὶ ὅς ἰπ ρυ δ] Ιςᾶς ταριι]ς τς ἔουτί. ἐπογράφετωι τίυ! ἀσέξειδυ 
Ῥαϊαπι δύ ΡΒ]! οἰς οἀ  ξεῖς ἐπηρίετατο πη ργοβτοῖυτν 'Ναζα δυάς ἴὰ- 
Ἰΐδιο. Ὀϊοιταν οσιιο ἄς ρετιτογίθιις δ σαπάτάδτις, ΡΊυτατο]ν, σθὴ 
τρατηγίαν πολιτικίμὴ ἀπογρίψατο, ρτδτιιγαπὴ νγθάπαπὶ ρετοτς σορ τ, 
ΡΙατάτ ἢν ΑἸς δ λά. ἴδιον ἀπεγράψατο, ργορτίαπι { ] Δα τς. 
αἷς. 1π 110. Ἐρ στ, απογρα ψάωβνθ-: πυκτὴς» 4111 ἴητοτ μι !]ες ποηϊᾶ 
ἀςαἴτ. ἐπογρρίφομαι εἰς ἐἀν᾽ νοσοιωῦποις ἐμαυτὸν» ἰᾷ φἴτιἰητον ἀστοτῖος 
τὴς ἰσγιθο. ὠπογράφονται ωρὸς εδὺ ἐπάρχοις, Ρ]υτατοἢ.1π ΡΓΟΌ].[- 
τογρτας νογτὶτ, ἃ ργαίθεξίς τείογδυύτυτ. ἀπογράψαι ετῖαπη δια- 
διχασίαν ΑἸ ἱσαὶ, εξ [τον πχοιοτε,ντ δύκιμυ γρψαῶχ, τ 1ς 1 (οτῖ- 
Ῥῖο ἂς 15 6110 ἀϊξεατο. Γλεπηοι τι, κτ Εὐέργε» ἔργῳ ἢ ὁκ ἀπεγρρίψατο 
πορὸς αὐτὸν δια δεκασίάμ, ἘΧροτ τὶ ηοι ἱπίλιτιτ πος ρετιτοτῷ (ς οοη- 
Πι ταίτ πὰς Κπόλειψιν ὡπογρύψαϑι, ἰάξ,ργο τορι πγαγῖτο πηϊτ- 
τόσο ἀἰχίτ, οἰπογροίφεία ες εἰς Λἀποιαις, Β4Π]. οι. 6.ἴη Ηοχα, 

ὍΛ Π] 
ἂς σεποιβ!δοῖς ἰοαιξς»εἰκλ᾿ ὡς δεῖ τοὶ ὠρρσκυπεῖα καταμαθεῖν πθρ ὦ 
μέγλοντα πρὸς ἀκρίξειθυ πἰοὶ ὥραν οἰπτογροίφεῶι "εἴτε ἡμερανὰ ταύτα εῖτε Σ΄ 
γυκτεραν ἃ συγ χιαῦοι. 51. Ὁ] Ε, ἃς ἴῃ. αξτα γεξειτο ἀ τὴ Σ αΐδὲ γης-είας, Ὁ 
ἐἴ γίελοί εἰσιν οἱ καϑ' ἑκα σω ἐκκλησίαν εἰπογεαφύ μῆμοι ἐν γησδύοντας. Ὁ Ἧ 
ὅρᾳ μὴ διὰ ρικραν ἡ δογίωὴ ἐρωυνάτων ζημιωϑ; ἃς πίω ἀπογραφίωὴ πάγος 

γίχε ἀπογοαφεῶς σι δὰ ὅς τη γοος οἔξιαα ἀτἸοίτατ,εἰς υοτηθη ἀᾶγθο 
ὅζ ρτοῇτετγι. Αγγίδηιις ἴῃ 6. ὡς 3), οἰξηγζέλ 9. ὅτι ἐκ ἀπογράφασε σφας 
οἱ πολλοὶ, ὐχλ᾿ ὄπικρύπ)ουσι, τίυ) ἀπις ἑὸν “ἦι ςρατιω εἶθ ἐκφίκίσεν. [άεπ᾿, ᾿ 
δδιλυεῶ τα ονῦμα ται, ἐκέλόυεν, ἀκ ὅτι εἰπογραφομῆσοις ποὶ ὁγέμστα, Χο- 

ἤΟΡΒοι τη 6 ἤρασαιν ἀπο οκα' ψαῶϊ πλέον ηἹ εἰξακιοιλίοις, Ποπηϊπα ὦ 
ἀεἸςέξυιη ἰροητὲ ἀεάηῖε. ΡΙαταγο ἢ. 1 Ασα ῖ]λο, ὀκήρυξαν ΕΣ 
ἀπογεαφεὰχ τὸν βονλόμῆνον πιῇ βασιλεῖ βοηϑεῖν. ἵ. ταϊΠτια ΠΟ πιοπ- 
Ῥτοπτοτι [δ [αὐγε ὀπγομί ον Βιι ταππςπ, τ ὯΟ ΠΙ πλῆτο νογετια ποὺ 

λίπα υἱτγὸ τείρομάοτγε ἴῃ ἀοἰεξζα τα] τη : [4 γεγὸ ἰτιά εἴ, 
ὨοΠΊΡΟ γα ὸ νεὐνηβάτο [γε ἃ ἰᾳ προμῖνδ. αἰ 1Ὀ] ἃ  ογεητίδιν νυγίμς 
αι οἰϊεπή απ). Αἰ πογράφεϑι στα τη οἰϊ Π0 9110 ἄατο Ρόϊογε, νῖ 40 
μὰ ἀϊοίαη ἀιέζαυτ, Ρ]ατο "0.8. 4ς Παρ τθ. αὖτις διαφϑείρῃ ἑκών ὕδαρ, 
ἀγλότριον εἴϊτε πηγόνον εἰ'τε κὶ σμυαγυρτὸν, ὁ βλαπῆσ μῆνι- δικαζεϑω, 
«οἧς «ὅν ἰσπευυόρτοιςς τίν» αἰξίαν τῆς βλάζης ἀἰπογραφομίνίθε,, ἀλπηπυπις 

οἴπτητια ἄτα ΠῈ σοττᾶ Ρθσιιη1ι αἰξιπηδῃς. ; 
Απογραφῆὴ ντονἹ ἐποιράϑιμησις μαἱμιίυ σις, ἀς στίρτίο ἱ.ραττίτῖο ἰπ ογάϊπος, 

Ειαυλιας,ἀὰς οἰπιτατος, ἀαζ τε 5, Άτ σοητηγίας, Δηποτατίο Βο-ς 
οτιιτην, Δπτ ργοίο ο, ὃς ἀοίςτίρτῖο. Ργοεηῖο αὐτοὶ τείρεέξα, 
ξοτιληγ 481 ςς οἰ σαπτιγι ο!ςγίρτιο νεγὸ φογυπὶ αἱ σεηίδφητ., 
Εἰοθασ [νι] πιο]! οἰ πογραφήνντ ἰοίγοταν συ απτιιπὶ αιίφας μαδο-ὶ 
τοῦ ἴῃ ξισα]τατ!. Ν᾿ ἀπὰ ττὰ, 040] Ῥπά ΙΑ πιςγπηοτε νετογ Οθηΐ 
ἀϊσςθδηταγναὶ σφατιιπι ΠῊΠΠΠ14 1 ρτοξοΠΠοπε πὶ ἀοει ΠΤδος, μα τοῦ 
ἰαΐονοάν αἀςὸ Ειςυΐτατες σσπίας ἀἸσεθαηταγϑις 1μιςιςαρ.2. αὕτη 

ἢ ἀπογραφῆ ὡρώπη ἐγβύετο ἡ γεμονόδῥοντος πῆς συρίας κυρίμυία, δίρηιῃ- 
φἄσ ἐτιαπὶ Δξξοτιιπι ταϑυίὰς δίς ῥγοΙ τῳ τίοποπι. ἴτοπὶ πποπτος 
Οὐ Π486 ΠΟΠῚ ΠΊΘηταΥ 1} Π1 δὲ 110 6 ΠῈ ΤΕΥ ΘΠ ΘΓαΓΑΓΙΠΩ ὅς ο΄ 
τος οἤτάγιιηι . [ηςπτατίσπν ὅς τοροιτογίαπι γυΐσὸ ἀϊοιτατους 
Βιιάκφωυς," ἔ Ἶ 

Απόγρα φυν τὸ, ΧΟ ΓΆΡ πη δέ ἀεί ρτίο [δ τὶ, ἰπιασο ταδι. Τιατίπδος 
ἀφίστηρτυ π) ἃς Ἔχίογίριαμα ἀϊοιτατ. Ψπάς Οἴςζοτο Πδτος ἴποςο 
Ῥιοορ ἴσος ἀποόγραφα νοςοῦ, πααίϊ (ογίρτθγι πὶ Οταςογῇ ἱπιᾶςος 
σ᾽ηες δὲ ὀχεπιρ α, Βυιάαπις Οοπηπιεηζ. ή 

Απύγραφίθ-, αὐ Ἔχοπηρ τὶ νοὶ δά ἐχοπιρίάν εβηδευις, μεμιμνμῆήος. [οτος 
τ πε δοτ ὁ ὁ αὐ ἐγκώμιον κύρφυ ὁ ξενοφών. ὁ 3 αἰλεξανδρου πεποίηπὶ 
κερκὶ τὴ ἑρμίωείᾳ ὃ αἰδᾳπλήσιθ-. πλίω ὅπ ὡς ἀπόγραφίθ- οἰξ ἀἰχα ἢ 

που δεντερόσει. ν 3 

Απογράφω,μ ψῶγπ' φαγῖτα στρ. 14 οἴ, Ὁ Ἔχ οατρ Αγ ἀείστῖθο, εχτο 
{πιθο, ἐς σειν χοιπΡ᾽α πε (ογρο. ΑἸ μποη ἀς ΡΗ γηα, καὶ ἐπ᾿ αὐ-ο 
τῆς Απελλῆς τί αἰαδυουϊίω ἀπεγράψατο. δὶς Οἷς, Δα Αττῖς Πγιαις 
δα το εὐἵτταιῃ, ἢ ἀείςγιρίοταοτ ταῦ}. [το τ τη ταίσαΐας γεΐξτον 
Ροτίοτι δ ονοχρεηἤηπη ἕστο, ν εἶ ἀσςορτιηι τοίστο. ρτο οπιιπιεγαγα 
δι ᾿Ἰπάτοοην βαςοτςσρηά Πιοσοα. 1, αογτία πη, [το ην ἀσίδγον πάς 
Ἀπογραφοιὶ Ἀπογραφειν,ἀἸοιιητατ ᾿ιο πη σνααΐ ἀοϊατίοηςς βλοίπιητ,, 
Βιιὰ (φιπηιϊξηζ. ἣν 

Αἰπόγιιοι δυ χα) τοςἷτα γοῖα: ' ἢ 
Απογυζῶν μι ὠσὸ, ἀφαττίιο, ΒΊΔατ. ἀφο απιδον ΡΙ 0, 4ε δ Π το ἰπ πιότητος 

δασηδηδεθο, τσ δος "}}ς πὶ γοάάο. μὴ μ᾽ Χπογηώσῃς ἱ. βλάψης μου τὰ 

ον ὑοο 

μελυγάποχωλώσῃς »δῇ ἐκλ ύσγξ μου πὰ μέλη, Ποπι.1η Πα. ἱ 
Α΄πο γυμγοίζομιαι, ἘΧ ΟΓΟΙ ΓΙ] ἔοι, άχα εχ Ατηῖος. ᾿ 
Απογυμνόω, ἰσπι ο,Γοη"ἀονΓοτοσο,ιςῖο πιφη! (οίτατη, Η οΠοά. μη: ἣ 

εἰπογυμνωϑ εἰς, δι τι εὐπογυμνών τω αὐλητρίδα τἰδιοίπο; γεΐϊεπι 1α- ι ἡ 
Το] !ος. ἀπογυμνεδϑνω τοὶ ἱκιῳ τια γεἰξισι5 ἘΧΙαταΓ ἷ ᾿ 

Απογύμνωσις εως.η »ηάατῖο, οὶ 
Απυγίμναϊκωσις ,εώ ς᾽ γ)ε Εξς παϊπατῖο. κ οἱ 
Αἰ πογωνιούτα)» ἀρ σΏ Πα (Ὁ ΓΟ Πα τ. ἰὰ 
Αιποσα τὰς γα]ϊις ρει: ἱπηϊτεπεια, ὼ 
Απούάζεμω,ταροιτίον, ἀἰαιάο. Ηογοάοτ,εἰποσδωσοίμβυ δ. τῆς ἐρατιήξ  Μι 

δ ἐρεννμ δ : ἀϊυ!άξης. τ “Ὦ ἷι 
Αποδιμμονίζεινν τοῖς, ἀποχφρτερέῖν ἐν σῷ ἐνθουσιᾶν. ὼ 

Αἰποδακνω, ποτάεο. ὩΣ 

Αποδακρυτι καὶ τη θα ἰσαπησητα ἀἰσυητιτ ἀραιὰ (αἴ ΘΠ: 4 χτ' τόποις, 85, 
οἰρης ας ἢν πιαδνξβιοϊάπταις 4 ἀοἰας ιν πιαιίοῃος, γε Ἰοαιτατ, 
ῬΊΓ,Π1.34.ςἀρ.11. ᾿ 

Αποδαχρύω,} 1. ςτγηηο. [ 
Αποδαρϑείν»δἐποκοιϑίω αμἀοτιτιγο, ἃ γε δεερϑεύγον γο] δερϑω: ἐσαρς 

ϑοννςὶ ἐδραϑον»᾽α δογζο ἰξοιηο. ; 
Αἰ πούδοίσμι(θ-... ἀγτια] ς. 
Αποδασμὸς, οὐ, ἐς ραγς»(Οτείτίο ὃς ἀπ Ἐγίσυιτῖο, μοῖρα. ἀρὰ 5] 4. οχς γῇ! 

ΟΡ κα Τἀρργοῖο αὐτοεῖς πομηίης ἤση! ετίαπι Ῥγαξεξηταπ). Ὁ ὧι; 
Αποδαυλίζω ξύχῳ, Ἐυτῖρ. ἔητς ταη ἀο,:.ρογοιτίο. ᾿ ᾿ ἤῃ 
Αποσδεϑοκιμᾳσυβόοι, οἸείζι, ὃ ίξηδειι νοὶ οτάιπο πιοτίν ῬΓΩΓΟΥ ΤΙ χὸ οἷ πὴ 

μινημεόνδυτοι ἀ τσ ΕτΓυν τ ργατου τ ϑεπάτογες ἃ Ὁομίοσιθας, 4ιο- 
, τααὶ πλειηΐηις Εςίτς. ; 

Αποσέσοται. ἰἸςοτ, 

Αποσέει, ἀςἢςιτ,λείπειγαποσεῖ, ἷ 

Αἰποδεὴς »ἘΘ΄, ὁ χαὶ 5 ἸΌορ5., Ρτορτί ὁ ἱηξογοτγώποσέων συ ἀερίξ, 
ἃ ἀιιο ἀρ ο(ζ, ὈΊας. ἃ ποδεὶς πίγος ἀοΠ]Ἰπμλ αιιοἀ γασαμηι οἴε ἱππ' 
ΟἸΡ τ, ἵ 

Αἰποδεῖ- 



᾿᾿ 

δὲς τὰ τι 
ἴϑᾳ ἰκνυμαιγοἴϊζεηἀο ντοδείκνυ μαι γνώμδω, ἶςο ἰξοτειτί αν, οτος 
ἄοτιβετο ἰξυτοητιαπι»ἤητιο. δτοδειξα υἴωοι μεγάλα ἔργα, αὐ] πγὰ- 

᾿ς σηλορετα οὐϊίςταος, Ηετοιὶ. ἀπεδείξατο εἰς «ὧν υὕστακόοις δυεργεσήας 
μεγάλας παρ απι ἴῃ Γαὐράϊτος ΠΠ δ αταλ ττατοπὺ οχνιαιτ. Πὰς. 

οὐεικνύν, μι ξω, π᾿ εἰ χαγϑί Αἰ πο δείκνυμι ντἀςπόαπι ρεσ οομεπιοη- 
τοταζους δέατο ἡπηςητῖς, ἀποδειχθεὶς ἐχθοϑνν» πγαηνξείξας διοῦις, 
Ῥεπιοῆῆςο ὐπὸ εἰκνυμα γραφεινον λας ἔα αι [ογι δογοναδιςο νυ Ης- 
τοάοτιίτεην ἀοοίαγο,ογοο ἃς ἀοιὶρηο ταὰρ Ητταταπι γηοῖ. ᾧ Κπο- 
δείξας σὲ τορῤτόρον δήμου ὑποϑ εἰξειν λίγρττα ἐδὲν νομίζων, ἵροταιις εἰ - 

᾿: πεν! ς νογδις αὐ ΐατυπι οἴει, Ηογοάου. ἀτοδ εἰκνεωΐαι σρατηγὸν, 
'. τε ἀυςεπ). ΡΙ υταγοῖ εἴη Ἀ οανιο,, ὠπτύς εἰξεν ̓ερείαν τῆς ἐςίας, 
": εἰαιίςετάοτοπι Ἰεσίτ, εἴξεςῖτ, ἀτοδειχϑήσεώϑτι μένλων βασιλϑὺς, 

εἴφλυάις γοχ. ὁ ασοδεδι,γ μήν θ., οἰ ρ στὰς» ςοιτας. αἰ ποδὲδειγμέ- 
ογ' τόπϑ'. ΟΖ ἀς δεηςέξυτ, σοττιις ὃί ἀεϊροατας Ἰοςις » ντ ἴῃ 
ἀβεῦτγο ἰοριατις: δὲ ἰ ποδεδιευγωῖον χα δεέδρα οἰ θαΐος ΕΡΙΓςορατας 

οὐ τοὶ ἀείσ πος ςοηίζιταο, πος οἰκ,ταλιην ὃς ἤχυτῃ ςῖο, 
εἴτοιι ἐχργί πιο ἃς τοργαίδοτο Ρίατο ἐρηϊ 4. οὐρὰ σκδυαζου τὸν 

λυκούγν ὠποδ εἶξαν, τὰ οἴζοῖτα τὸ ςοπηραγαινε αἰτοῦ υγσαιςς ς ταἴς 
Νι φαγις, Ἰάςην ἰφδιάςαν ΑἸιτοῦ, ἐν ἀφόνῳ ὀλίγῳ χρυδίιὦ αἰ πὸ δ ειξαν πίω 
ἐμοξρἕϑεν πολιτοίαν, ἰὰ οἴ, ἴτα [ε σοἰϊδγιιος δγοαὶ τοπηροτὶς ἰρα- 

᾿ς τῖοιντ ρτιοτ ]ὶς Ἀ εἰραδ ζατας αὐτοὺς ξιηϊς ρυτατοτατ. οπο- 
ἢ ἤοη, ὠποϑ είχνυμι ταὶ δβντη δοια ἔχοντας ὧὺ φῥατιώτας, ιοῖο νῦ Π}1- 

᾿ Εν (Αἰρεηάνα μαδεληι, Θοπιοίῆσεη. χΤ' τιμοχρατ. μα" ταῦτα ὃ, 5 αὖ 
τ ᾿χιεντονέσητε ἐἰσφέρειν να υϑιὶ τιϑέναι, τροσέτειξαν, ϑν γα τίωϊ τρί τίω; αἰ- 

πέδειξαν ὀκτλυσίαν, [ςὶ τοι τἴχπν σοποιουςην σοηἐζτογιυτ δί ρτς- 
βαϊοταατ. Ατ τόρ", ἀπέδειξα χούμα τα πλεῖσα, σχροίαι ρ[αγί πὶ 
Ῥοσιηἴαπη. ἐπτό εἰκνυμ βελτίοιωτοἀάο πηοίιοτος, Χοπορἢ. Ηετο- 
ἀοτ. ἀπέδειξε ἐς δ πνον τάλαντα, ἐτοσ αὐΐτ ἢ σας δὴ] ταϊςητα. ἀπὸ- 
δειχγιὶ πῷ πατρὸὺς τὸν γέχωω οἸσΏΟτΙ τγαάς ας ραϊγῖς ςαάδιιοτ. 1 6ΠῚ, 

τ αειγίδυιο,ἀξάϊςουἴτοπι ςξηςιο, το φογξιοίονντ Αὐἰπορίι. βλέ ποντ᾽ 
᾿ ἀποδείξω τ᾽ οξύτερρυ Ἔ λυγχέως ξχσίατη ντ ΕΥ̓ΏΘΘΟ τρίΟ ἀζατιις γι- 
Οὐ ἄσας τὴ Ρίατο. 
᾿Ατολειχτικὸς, ἀςηιοηεγατίυυς. ἐποδεικτιχαὶ δθηχέρήματα, Ἡςτπιοξεη. 

Ῥτοῦθδης. ὦ 
πο εἰκτος, ἰςηγοηήξγατας,ν οἱ αὶ ἀςπιοηταγὶ ροιεῖξ, ἀςπησηίετα- 

᾿ς τογοῖ αἀηγϊτιοης, [τς ἀς σισηἰζιατουςηι γοςιρίεης. 
᾿Ἀποδειλιάζω,ν 
Αποδειλιαω, τσ ααυιις ἤππη, βοτ πιο. Ρίατ.:. ἀς Ἀςρυδ. ἐκ ἀποδειλια- 
᾿ χέον, ποι εἷξ ἔοτγπι ἀ3ηά πὶ » ἢοπ Ἰσηααίτεγ ἀσθηάιιην. ᾿αςιδῃ. 
᾿ς πρθς ϑτένατον ἐ ποδειλις, ᾿ποττὶς ξοτιγτάτης ξαρτάς εθν ἔοι ας. 

ἀτιδειλίαστι τεὸς τὸν κένδιοωυον « τεορὶ ἀδυὶ δὰ [υ[τἰρίξηά απ ρετίου- 
Ἰυπηρασστοάιςπάϊ ρετίςυ]ι ἔογπγι4ο πιο ςερίτ. 

ποῦ εἰν, εἰ πολεί πόδε ἀς ἢ σοτς, ἀετο  πααΐ,Τηξεγίοτο πη εἴτε; 
δἔτοδ εἰξις, ἐως, κ, ἀεηγουγατιο, ἀες! αγατίο ἤρεοί πε, ἐρεξξλουΐμπγ9 
ον Ἰηἀϊοια πη! δαπηςητα Π),ἜΧρ σατο, ηΐσγιρτιο, τἰτυϊας,, δάϊτιο, 
 [ξοτεητῖα,οἰξεητατίο,ἀοξετῖηα: ᾿Ἰπάασατιο,οος εἴο. Εις τᾶς. ἀπό- 

δεῖξις αραά Ατιξοτοὶ. 10 τ᾿ Ροίζοτ, συλλογισμὸς ὅθης-»μογικός. [6] ἀς πὶ 
ετἴδηιν ἰστίας ὃς σοαγπν μη )ας (α πχίτιιτ, ἐΐζσις πεῖσεε ἁπλωΐς δάξις 
εἰχυϑὴς ἐν ̓Ξ ἀληϑων προτάσεων. ΟἹ οτα [ΠΑ ΑΕ Πγις σναι σα ΠΊΕ 
«οπςοϊυ Ποία: Οταςὲ ἀπόδειξις.) τὰ ἀςβηιτιν, Κάτιο αια εχ τα- 
δεῖς ρΡετοορτις δὰ Τὰ φυσι πο ροτγοϊριεϊρατυγνα μος. απο εἔξεις 
νοσλοῖ α ετοτες οτατίοπες, 4145 οἰξεηταπάϊ ἰησ6}}} σιτία τς - 
εἴταητ αυδίτοείδυις:συοά σοροὺς αχταητ [μιοϊληΐ δὲ ΑΡυΪς}} Μα- 

ὡς τῆεπιατίςὶ ΄υσαυς ατόδοξιν {Ἰσιτητν δὶ τοπὶ Ρίξίυτις οἷζϊςπάμητ. 
. Ἐξ ἃ ἀἰα]ςξξι εἰς ἀπόδειξις, ΠΟ, Π[ππιῖς τὸ πη φοτταπη ἃ ργιηεἰρ ς 

᾿ ςοἸΠσεης » αυα εἴξ εὐἱάξης ρεσθατίο, Φιυ πη φ 405: ἀιιδ α ἀὐτ 
οδίσυτα ἔμητροΓ ςὰ 4118: σπηδῖσυα ποη [απτ,Π]επγαπγὰς,ἀξπτ- 

 Μιατῖο αια; ηεςοἤαγίὸ ςουείυ ἀἰτ, ἐπὸδ εἴξεες ποιεῖ ὅτι. Πετ ἢ. 
4 Πφεαμῃ μρᾶ᾽ ἀνία ιςετε. ὑπό δ εἰίξιν δου, ἰρες:ηγοη «ἄοτς, ττο πη 

οὐἰσαΐ σαν ἔαςςτε, ἢ αἰ αγὶς. ϑπτοδ ειξιν ποιή σαὶ, οἱτφηάετε. ΞΕ ζδιη. 
ΒυςΥ ἃ. υπό εἰξιν ἔχί, οἰτεπάιτ,ἀεανοὐϊεγατ. ἰτοιῃ ἀπόδειξις; οα.- 

τ ρΡεπάϊοξ ἰοευτίοης {πε νετδι (αδίτιπτία! δας αἰτειιας Δἀιείξιο- 
 σπορτο Βυΐως τοὶ, αυιαπὴ ἀϊςο,, ἀοπιουξεεατίο εἰ, νδ 1 ἔσω νε] εἴν 

αὖ, [υδαυάδιγῆας. ὠτόδειξις οτίατη ἀἰϊοίτατ ἰοχ τιδιαγαπι τη Ατοὰ- 
τ᾿ ἀἴα,Ρ]υτατοῖ... ᾿ 
Απόδειπνίδ..Ἰπςοππαταςνεῖ ᾿ηςατηἰς, ΡΊδιιτ. 
Αἰτοδειρρτομέω, μι. ἡσω χα. κχάς ταηοο σάρυτ, Ηςἤο . κεφαλίω ἀποδει- 
Π ἐρρτόμησερσα ρας ἀΠηρυταιτ. δον οὶ 
Αποϑ ειχβέντα, ἀποδοχῆς ἀξιωδτντα, ἔΠ4 0} τ Ηςείγεῖ. ᾿ ; 

Απεδεκατόω, μι ὦτα, π ὠχανἐεςίπιο. άζαη. οτᾶτ. ὦ, ὡς αἱ ποδεκα κα" ἠα- 
Ππ τν τ᾿ τἶρ ποννρών ξιωάμεων ἀφες δύδγτας ΝΟ. [οι τι Ρατγιαι- 
εῖνας δἀφαςτίως πιαίτσπας ροιοίϊατες οι πὲ ρυς΄ δηΐος ἀες!- 
πος Ῥαίξοης Πουτετόη. 14. δεχαί τω» ἐπὸδεκαᾳτάτεις παντὸς γϑωυνηκᾳ'-᾿ 

τ δ ἀσερματός σὸν » ἀς οἱ πγὰπι ραττοπη ἐςραταδὶς ἐς απ εις ἔτι- 
ἴδας ταῖς. ἀἰπούεχᾳ τοῦ τὸν λαθν.» ἃ ρορυΐο ἀεςίργας λέςίρεις, 

᾿ Ῥλυ]ςαρ.γ..ἀ Ηςθτι τας Ευηρ, 18. ἐποδεκάτω ποίς τα ὅσαι κτώμαι, 
᾿ ἄξειπης ἀο οπιπίμ πα αυα: ροἤτάςο. 

οδέχάτωσις, του Ἐρτρμαἥ ἀέςπιατυπι ἐχάξεῖο. Ὁ 
οδέκ ται, οἱ ὁ Αἰ ποδεκτῆρες , πηασιτγατας οταητρυὰ Ατἢςηϊξηίξς, 

΄ φολέξοτος τ δυιτοτι ΠῚ ὃς γε ξτισα! τυ πῈ » πος εξ, 41: ροςιοίαπι, 
Ρυθ] ςαπὶ γος  ρίεδαητ, ἃς ἐπ Ἀςιρυδ. νίας ἀπτιδυςδδης: ἀϊένι 
ἀπὸ τῇ δέ χεύθει αὐγυφρλογεῖν» 21.110. 7.(ἀρ.52. δι Βιιά, ἴῃ Α΄ 

ᾧ 

ν᾿ 

᾿- - 

᾽ς αἀπολεικτιχὸς λθγ»8.) Ατηἴοιεὶ, ογατίο ἀςπηουεγαις » τας! οη θιις - 

Γι! 20 ς 
ποτ ροῖ. δ Οοηγηιςηῖ. Αἰπὐδίχται, ἰπη οἷς ΗονοἶΝ. αὐχὴ ἀϑίω,. 
οἷἋἝ ὑποδυχομίμων τὰ χρήματα, 

Αἰποδεκ τών σγαῆς Ατίοηις ψυὶ αήησηζαπι ἀἀπγετίς δαηξυζ, γιὲ αυὶ 
ςοςηγεῦαητ ἀϊσεαυτον συμ, 0}}.}1}0.8, 

Αἰποδικτέξθ., ν, ὁ ργοδαηάυνς. 
Αιἰποδεκπηὴρ, τὰς} 00 ἐ αἰ σοὐέχτας ργο φχαδξοτς νοξε ρα] υ πν ρτῖτι- 

εἰριςενυίσ ὁ γεζέρμειν ρα Ατήϊζοτιάς πιυηάο » Φρρσύδων τὰ μία 
κα αἰ ποδεκτήρεςιντἰς Αἰ πηδέκται. ᾿ 
Απόσελ τος », ἐν Γυἱςορτικηλυάατυς, ργατας, ΒΔΠ]. Βιώ, (οπηηςης, ἐ- 

παινετύς. 

Αποδενόδυ ὅτ υτοτοῖςςις, ΤἈςοργαικ. αἰτοτ. .3,ςαρ.17.8] ἀπὸ 
τγαη τα αλ ποταῖ ἃ ἔγατίςς ηἰνίγα πὶ δά ἀτθογετη. ς 

Αποδεξίρρτο ἀπόδειξις, Γοὐἱςέ. ΗΠ οτοάοι, δ᾽ πουϊξις ἡγδουτ᾽ ἀΐι τεητοιατο 
απόδεξις μεγάλων ἔργων, βχοι} τὰς παρ ηὰς τὸς ρει ροτγαηε!. ΤΙάοπτ. 

Αποδέον βραχυφραυ]ὸ εἴπας. ΑὙἠζοτ ας πγυιο, τῆς οἰκου μῆδης πλά- 
τος μὰ ὅδε βραχὺ απὐοδέύον τετγακισμυρίων ς᾿αδύ'ῶν͵ οἱΟις τοτταταα ἃ 

οατρ49 ραυ]ὸ κπίπας φυλάγαρίητα ΠΆ}}}πὰ Πἰλδτοτατι ρᾶτοῖ, 
Αποδὰρρα.ουτὶς Ἔχαπηρτα; Π ογοάοτ, 
Αἰ ποδερματούνδνοι, οἱ γα χοοτίατί. 
Αποδέρω, μι ερα γε χοοτίο,ἑα!άον Αςςυίαζ, ; 
Αιπυδὲς, Ἰροάοςγσοπας μἰτα πα! πυ πα αυὸἀ ρξάυ πῃ γι οατολῆς, ἢ 8ὲ 

δάϊςέϊ. Ρ].Πυην.ἃ Ποσυΐαγι ἄκτοις. ἢ 
Αποδεσις, ἐς ὐν ΓΟ] ατήονγο ! ἐσατιο, 
Αἰποδεσμέφ,ν ηςΐο, ἶσον Ασηΐζορ, ἀποδὲσμν μῆνοι λίνῳ» [πο (ΟἹ Πρ ατίν 
Ὀιοιςοτ. 5.8. ςαρ.130. 

Αἰποδεσμς βα(οἸο ες. : ἰτοπη ουπαζωὶ ἀρεῖς ΠγῸ Ἰοτγι γ, [στοῦ Πι, 
 οἰςοτ. "1.3. ςαρ.93.ἐν ἀποδεσμῳ δὲ ϑὲν, ΠΓπιςο ΓΟ] ἐσ αξαπΊ. 

᾿Ααοδέχομαὶ, β ξομαι αν. γμαγτεςὶ ριον πηιττο ναι ρ  -ἔζοτ αὐδονρτο 
Ὀονοοιητηοηἀο. δοκεμαίζω χὶ σειμαΐγω. ςρση, Αςουίαείυο ὑπ σὶς 
τὰγ. Ηοηι. 1]. αὐ ἀπεδέξα τ᾽ ἀΐποινα,ηοη ἀὐςερίτ ἀσήχι πο τοῦ, 
δἰ ταυαπάο Οεοιτιμο. Π)ξιν οἱ. ἐξ τον ἰπὺ δέ χεόϑοι τὴ τοῖς ὅξκοις χαὶ 
τῆς σιωϑθηΐχαὶς διακελδυομῆσων ἐμυΐύειν. ῬΊατο [1Ὁ.1.ἀς Β Θρυδ. οἶμαί 
σον ἐὺ πον οιὰ, ὅταν ταύτει λέγῃς ὐκ αποδέχεῶτο, τά εἶτ, Εἴ] ποη δἵς- 
(ςητιτι. [ἀφ ην ἰδ  ἀςη, εἰ σε γώ οὕτω λέγει ϑρᾶσύμαχίθ- οὕτας βυτῇ 
ἀποδεχώμβθα,ἱὰ εἰξ, ἀπὸ ἴτα ἀϊοῖς ΤΊ ΑΙ στηλο ῆ ας εἱἷς δὲ δ» 4ς- 
εἰρίαμμας : νοὶ αἰϊευτίγί ποπ πη! ἔστ. [τὰπὶ σι πὶ ἀσοματίυο. 
1άςπι 11.25.46 Β ἐρυῦ. τότε σῷ ὅρασυ μζρὶ χον τίου) εἰ ποῤῥησιν ἐκ ἀπεδέ-- 
ξατο; ποη ργοῦθαιιῖ. Οὐ πὶ Αοιιίας. ὃ σεηϊτίαο. "ἀξ αι, ἃ πολὲ 
ϑρασύμαχὸν ζμίω ἀττοφ νειν ὧς ἀπεδεξαδδέ μοὺ,εα οὖ ἀρρτγοθαίϊις, 
ΡΙυταγς!}ι. ἀξ πιοῖςα,, ἀποδέχομαι σιιωέσεως τὸν διδείσκαλον, ρίΟΡῸ 
Τπτο ΠΠσοητίαπι ἀοέζοτίς. απο δέχομαι τῶτο εκατέρρυ ὑ μδῳ ὅτι, δζς.1}- 
Ἰυά ἴῃ ψιγοάιις ψεϊπτίχπι ἰαυάο Ἂς ριοθο. ἐἰποδέ"ομκαΐ σον Ὁ πρέπον; 
Ταίοἰρίο τα πὶ πησίδυ π,τυΐμτι ποτα πλ:η ααϊθας ἐΧοπιρ] ς ρεῖ- 
ἰοηκ δι τεὶ τ ςοπηπιυτατίο. ΑἸ απο (Τὰς ἀἐμίτίθας ρρο- 
πἰταγοίς (δ ίητο! ]ς ξξο ἀςουίληάι ξαίσονι ἀρυὰ Ατιΐξος, τι ΝΜ ετας 
ΡδΥΓὐκ ἀποδέχοντω τὸν λεγντων, [ΟΠ] ἴσος Ἀ6γρΥ" ἀποδέχομαι βιφῖλλον, 
πιοτὸ πν᾿ρ᾽ς εἰσ» ΟΠ αγιυν ̓ αθεο, Πδοτατες. Ηογοίστ. ἀπεδέ- 
ξατο χώματα ασσοτες Οχτταχίτ, Αἰ πυδέχόμαι, ᾿6, Ἰοίςο. ἡ ξξοτ, ξβ: 
2...πεΐγτῃ τὲ ἡ παντώχον ἀποδιεχ! εἶθα μ᾽ πτίσυης ὄὀυχαριςίας δὶ Ρτοτσ 

᾿ Ἰὰς ὅς νθιαις ἀσηοίςιπηι5,ου τη Ὁπιαὶ δ ΓΑείατυ τ αξτιοης. 
Αἰποδίω, Δἀποέϊο ,ἸΠ ἴσο, ἀο! 6, 4Π]ΠΠ2ο., το] ῖρο. Θτο ἐξογί . - 

Βεσίςςιηάο, ἐςτὸδ' σεῖς χαῤπη 5 εἰνάττα ᾿πυοἰμςης » οματτι ἴΠ6[..- 
ἄεης, ρυα  σλης. [τοῖὶ αδίμ ΠῚ » Π ΠΟ ΠῚ ΠΟῚ ἱγηρίθο, ἰξο- 
τίου ίψπι Ηετγοάϊδη. γ ἐμὴ κἡ ῥώμῃ μὐδεμιας Τὴ ἀαἰχωὼν ἀποϑεού.. 

σὴς » ἀπ! πα ὃς νίτταιτς 0110 Δητ αοταμη ἱπξειιοτς, γ]άς Αὐέ- 
δι, ἀποδεῖν τῇ φ μαντικῆς 9 α΄ Ἰεηππὶ εἰϊς ἃ νατίςἰ παηάϊ ἀτίς  Γὺ- 
εἴληυς. ἔτη οὐ «πολὺ εἰπποσδέογτοι 21 ἑχῷ τὸν βεζιωκις. αἰν τη ἀῦποὸς 

νἱχοτγὶς μααὰ πγοϊτὸ σοπτιπὶ ραυξιογος. δα οδέοντες πλέξς ον ἐσον 
φιλίας, αἷ ληνὶοἰτια Ἰοο σὲ Αἰ Ἰςη "ΠῚ Πγΐ. ὠποδέωσιν οὐ «πολύ τι ἴξου 
σίας » 4] Ποη πιαϊτι πὶ ἀ ίπητ Ὁ Ἰπηρογῖο ἀποδέίουσες μηδὲμίας, 
οὐτα θα} { ςοπίογεπάλ. ἀκεούξοντοι τοὶ αἴ σμα ται οὐ «πολὺ τῆς στίπῃ- 
φοις, “τ πυῖπα δαρρἈ οἷς ἰναιὰ πλαἰτὸ ἰυξογιογα. οὐ δὲν ἐκ οδεῖ 8. 5΄. 
λὺ τοῦ ἀξῥῥεγ9- ποιρῖν ἐδ ὅ3) τοῖς αὐαγκαίοις πόνοις, ἔκ» Πλῖ θα ἐηατς ηἰ- 
Δ1|ο εἰϊ τηξεγιου δά τοϊεγαηφος ρισ τοδιις ποοξήϊαγιίς [ἐδ τες, 
ὠποδέοντας ὁ πολὺ αὐόδρας ἔῃ), ργσροπιοάιί 1 11 πὶ νἰγος,, ῬΠΑ] σὶς 
ἴα Ἐρηξ Ρ]υτατεῖι ἀκοδξοντας ὀλίγῳ τριο, λύων » Ὠ  ἶτος ρα Τὸ πγ1-- 
πὰς τοῦ τη Πἶς. ΤΡ υταις ἢ. ἴα Οάτη 1}. πόλὲς ὅπλων αὐ μῳ τῆς ἑώμης 

ε ἀκ ἀποδέουσα 5 ντδς ἀτηηῖς 4Πὰπὶ ΟΠῚα ποθὴ ἱηξειίοτ. θοὶγ- 
Ῥυὰ5 ἸΏ ῬτιπΊΟ. μυριάδας δένχο δε, ιλίων αἰϑρώστων ἀποδεουύστίς,, Θ- 
ὥλο δὲ ποπαρίητα ἰνο πηι ΠΆ}} 114. Πσ τάς μι. ὁπλίτας δὲ ουζη 
ὀλίγω δερἰλίων αἰαγοδέοντας 5 ΡΓΟ ἐλατοις διοελίων, ῥα] Ὁ πιιηις ἀῦο 
ΘΠ τα. 

Ἀαοδήκω,α, ἕω, αὐ πιοτάεο, ἐπι αι πὶ τΠεπια ε ἀπο ἀτόδάκτω ἢ 
Υ πγατυάτα τα πηροτά. : μὰς κφὺς Ἢ 
Αἀποβυμίω, μι ἡσω,π' ἡ αρροτδρτὲ ργοΗςΠοτνε ἀρυιὰ ΜΆ δᾶρι2ς, 

Ρογορτίποτγ,ἐο πο αἰοςο,πίρτο, [εςεάο, ϑευτ. ΡΙλτ, ἰα Ἀροϊορία, 
ἀσοδυμῆσαι ἐνθένδε εἰς αἴνλὸ τύσσον ν Ρτεβεέ Βίης αδιγὲ "ἴα αἰΐαπι 
Ἰόσινπι. Οἷς. ρεγοστέπάξιις ἄγ 40 Ὁςὰ]ης ξοτὶ δέ συτῖαςΡΊατο εριᾶ. 
ς. δεδρρ ἀποδεμεινθας ργοῆοηζι δ νεηΐγς. “εἸγῆς ἀσιδέμες, Α- 

τον. βαπραχ. ηὐὸ τΕΓγάγιι πὶ Ρετεστὲ δθιθας ᾿ἱ ἀκευδνμω απὸ τὴς 
πατείδος, »τοςιῖΐ ἃ ραίτία αν ἤιπι, εΥ ΟΝ 

Αἰαὐδυμντὸς, οὐ, ἡ, βογεριὲ ἀερξης. Ὑ Βπυςγά. ἐδεοδαμητ δὴ δὺς ἐγδο. 
μοτάτοις, : 



2.06 ἍΘ 3Η 
Ἀποδημνηκοὶ, οἱ ίεδες ἴση πτατατα [ΟΠ 1τῖνντ στιιος δὲ αἰτιπάϊηες, ἀτο- 

δυιατικοιὲ ποιεῖ ὅϑει αἰτὸ πλιττοῦς ρογορ τος, ἃ ΡΟρμΪο ἁπιᾶπάα- 

τὸ  Χοηορῖ. Γ ἵ ἠδ Ὶ 
ἀποδημία, προ ροτοστίηατίο, ἵτοτ, ριοίξεϊο, τηΐστατίο. Χοπορἢὸμ 

«τῆς ἐπυδυμῖίας ἐφαϑνίω,εχ ρετερτιηδτίοης νεΠί. ῬΊατ.ΐῃ Ἀροϊορί, 
πῆς ἐμῆς εἰς συρφκούσεις δποδημίας 5 ὨγοΔ; ϑυγασυας Ρτοξεέγίοη!ς. 
Τ1άδεπι υθ᾽άοηι," μέραις πυρότεῤον εἴκοσι τῆς ἐμῆς οἷξ συρακουσων οἴκαδ᾽ 
υσοδυίας ἰ. ἄς τθ0 1ῃ Ρατγιᾶ πῃ γαο αι οχ 5. γασιοΨὉ] ΡτῸ γο- 
αἀἴτα σαρίτατ., ΠΤ ' ᾿ 

Αἰπόδημος»556.4α1 ρετοστα Δρ τρεγοστίηυς ΝΜ ατοὶ (αρ.13. 
Αἰποδημδ, ουωῦτος, ὁ Ὀ΄ τ». 
Αἰποδίᾳ, ας ,νρτυιαιιο ΡΘΕ Π1. 
Αἰποδιωτώ, τα, Οοηιτ, ὅς αοςαίατ, ντ Ἀποδεα το σοὺ τυ) δίκίω, ἀὉ- 

(οἴωο τε μας ρετιτίοης. Πομγ τ. εἰ φασιν «δέχοςς ἐἰποδιαι τῇ σ αἱ μου 
τοὶς δίκας τὸν διώ τητίω), αθ(οἰαμΐἶς πὶς σουτγου οι τις. 

Ἀποδιαποριπυτέον, το ι!οΙο πα Π1. 
Αποδιας ἐλλωγάϊυ!άονατοεο, ητεγίερί ο, ΠΠ0.2.ΜΑςιαἷν.οαρ. 6. ἀποδιε- 
ξαλυήδοις ὑπὸ τὴϑ νόμων, αϑεμέτοις , ΠΠΠ|σῖτις φιας ἰοσίθας ργο ες 
Ῥαητατ, ἐἰασοδιας-ελ εἴς τῷ λα τώτῳ Ὁ γίώς ροραΐο παῖς τογγάηι ἀτ- 
πιά οο:οαρ.α.1οία Π}}) τίλυς τεὰ Τοίας, 

Αἰ χυδιατρίζω, τη πτοτοτιοηΐμηλο το ΠΊΡα 5. ᾿ 
Δ΄ ποδίδο μα» μιὠσομια»πτ.ομια»ραΐτια ἤρα. ὃς νοςς, γε άάοτν τοτγἤθιιου, 

τοῖοτθε νῦ σι ΠῚ χείῤις  ᾽ά οἰτ στατια, ἀἸ οἴτιιν ποθι δοάϑοι,] κπητατος 
δι μαρτυρίαι ἀποδιδοδὸτνὃς ἀρυι [ποία ἀπιδίδοται λόγος ἑκατέρῳ Ω:) 
δικαζουίνων ρτο τε δυμτὰτ νῸ] σοποράττιγ. τις ὠπούεδοται ΡΤῸ 
τ αὐ καὶ ἕξεσι. Ατ τοὶ. ΡΟ] τ. 4. μρύλιςα ὃ ὡς ἁπλῶς εἰπειν 5 αῤχαὶ 

Ολεχτεον ταύτας 2 ὅσως « ποδέδοται βελδισοιόλοι! τε αὖδὰ τινων κ) κρίναι χὰ 

τῆ; πίξα;, Ουΐθας ἰατο [0 1ιςετ,α δας πος τειδαϊτατ ντ σοΏΠ]1α 
ἀσιτοητεῖτοπη ἡ οποτν ἐν οὐ Ὁ ὠρσϑᾷ. Ηοἰγ οι. αἰ ποδὶ δδμαι ἀι}- 
τοι ραίϊια νοςε (δα δέξιια {σηϊβεατοπεγνοπάο, δὲ οὰπὶ σεηῖ- 
τίπιο σου Ἐγαταγ απ οδύδοῦδτι τῆς ἀξίας τε ο ργεςὶο νέηάσγα. 

ἃ ποιιδρασικίνδα, ρα θυ 1}1ς Τα τὰς οἰδ, τὰ 00 ριιοτοτα πῇ νηι15 οἰ Αιης ο- ᾿ 
᾿φα]η5 ςοπηϊιδτνάμ πὶ σατογι ἀρ αίταμς ὅς Πιρτοτ αι σίμοτ. να] ρὸ, 
παρ μ[δεένου, οαοίγοτε, " ΟἸΠΤαχ Π6.9 ον Ὁ. ἐπ οδειδρασκίνδα, ὁ υἠὺ ἐν μέ- 
σῳ κατειμύων κα ϑηταὶ» ἢ κὶ 
δυδράσκασι διόραςαντος δ ὅτι πίων οἰξερδύνησιν, ἔργον ἐπίω ἑκάςωῳ εἰς ἢ 

σόπον ἐκείνα φθάσαι). 

Αἰ ποδεδράσκώ, μ ἄσω,τοβαρο ἴα τη ἤιραχ. [ερεάο, ἢ σαρῖον δαοτ- 
ὃ (Οτραιξιρ το; ἀποφδύγω 5 δγαπετόύω. ἀποδὶδράσκω τὸν γέμον, Ἰεσεπη 

τγαπίστεάιοι, Αγηϊοι. 1.2. ΡΟ εἴς. ἀποδιδράσκω ἐἰς τὸ “ ποιεῖν» 
ΧΕΟρἢ. ἀοτγοέξο ξιοεῖε, ὠποδεδράσκω ἀοἸ τοῖς 7 Χ οη. ζω δ᾽ αὐτὴ 
αὶ ςρατηγία ἐδὲν Ὅν. διωαυήη ἢ εἐποδιδραὐαι ἡ αἰ ποφυγεῖν ἀπιοδιεορά- 
σκ ἐμ πὸ ςρατοπέσου.. ἐχ ςαἰξεὶς ἀϊςεάο. αἰποδὲδράκει τερς δ᾽ ἀσὲλ- 
φίων ΡΙυταις. ὦ ἰογογεια σοῦ ξσίτ. τἑμὶ η μέραν αἰποδὲι δραΐσκει 5. χη- 
τογάία [δος τ τ, Χ σΠΟρΡΕ [ἀε0},οὐπο δὲν οἷσκειν τὸ κυρρς α χ θέν)" Γρα- 
τι} ἀετγοέζατο αἰηῖς ἀςξισεις. 

Αἰποθίδωμι,»" Αἰ ποδιόϑω; μι ὠσω,τοἀο,τερταδητονοχρτί πιο, τεΐεγο. 
ΡΙαῖο ζ.ἀς Κόρα. οἶδ. τυΐχαίοι ὁ ϑεὸς ὧν, ἀεὶ δήπου ἀποδοτέον, ταῖς πὶ 
δαπὶ ἀοίξζείθετς ὁροιτει. ἀποϑοϑησομβύη αῤχ ἢ ρτΟςΑτια τα ἱπηρο- 
τη τοι νοηάο. τοι διγγι δυο, ἴσο, ττιιο, μος εἰν ἀπο- 

νέμω, ῬΊατο [τδτο ς.ἀς Ἀ ρα. κἡ ὁμολογούμϑν μὴ αἴδα φύσιν Ὁ πως 
γιυωαιξὶ ουσικίω οἰπτο διδόναι Το ΠῚ εἰπάγγο ὃς ἐς το ρεορθτα ἃ 1{-- 
τος Ρ]ατο ἴῃ ΤΊπι. εἰδὼς ὅτι τὸν οἶξης λόγον ἐδένες αὖ ὑμὴν ϑελόντων 
ἱκανώτερφν εἰπταδοῖεν, ΧΡ] Ισᾶτα Ροϊ οι. Αἰ ποδεδὸν αι, Ἔάοτε ὃς ργοπγε- 
τὸ, Ατπζοτς!. 2. 46 Οεπεγ. δεῖ νοῆσαι ὡς 6 γἡ ἐφεξῆς τίω γήύεσιν α'πο- 
δ᾽ δωσι ἡ φύσις. Ττετῃ ἀοδίταπι ίο! ον ρουίο!Ο , ργσειλ1} νος τες 

᾿ ρεσάο. Ατ τορι. Ἀ Δη.λπύδὸς τὸ ναῦλον: Αξξιι. Αςςυίατ. Γάεπινεφ. 
αϑοὶ ἴδ τόκων ὅπως αἱ ἀποδώ μηδενὶ. γε ποτ τη εἰς Πιο ΙΔ η1 ἃς (0]- 

Πα. ΡΙατατοῖ η ὙΒειη δος, ἐπέδοσοιν ἀυτιῖ τὸ Ὡρώ τεῖον Οἱ Ῥ ΠΗ 5 
Ῥάττος ἀστα! ογαητ. Τλιςίδῃ. οἰποδύδοται αόγος ἑκατέρῳ “δ δικαζομέ 

-γῶν » ςοῃσεάίτυγ ογάπάϊ γατῖο ντγίαις Πτισδητιαη. [Ὁ] λη,αἶπο- 
“οϑ σεται ἐκ “λησια,οοηοίο μαδεξίταγοντ Γ  πγο ἘΠ} ἀποδιδόναι πίω) 
ἐκκλησίαν. [ἀετη ἀποδιδόναι «δὴ ὅρκοις ἀποδιδοιὲ εἰς «δ κριτοὺς τίω) χρί-- 

σιν» τεβοτοης δά ᾿Ἰμἀῖσος. Τίσι πὴ» 14 εἴτ, σογη πγϊτίςι5 » Ρίατο 
ἀς μερίδας. [δ᾽ άπ), ἐποδίδιωμι εἰς τὸν δῆμον ) ἀςΐετο δά ροριι- 
1υχη. Ἰιάςηι, ἀποδίδωμι ὕγιτυδϑύ ματα, ἀςίοτιο {τυ 14.1 55:4 ς πὶ, 
σι χαΐγλλιςα ἀποδιδὸντι ποὶ αἱδὶ ταῦτα νόμιμα 5 αι ἴς ορτὶ πιὸ σοτὶς 
1. ᾿ς Ἰοσίθιις οὐδ δγυδπά!ο. ΤΠ) Λοἴζοτὶ ἀ. ἀπόδος εἰς χύτραν, ζοη !- 
οἕ ἴπ οἰ ἀπ’. Ρ] τατος » τίν χω ἀποδίδωσιν 5 τοῦτ αἴξοττ. σίω 
τἰξομοίωσιν ἐπ᾿οδιδέγαι , ἤρατν ἰροσίεπι (εγαατο, ἘΠΟΟΡἈτγαΐτας. ες 
σα Γρ]απτάτ. ἰδτο αυαττο, οαρίτο τοττῖο. ἀποδίδωμι οτι Δ αὐτὶ - 
ποδί Πομα] ἀἰϊεἴτιις, Ατ τοις]. "στο ἰδρτί πο, ἐς ᾿νϊον.υ]πγ.]. ἃς 
πα πταάναῖδαις Πδογογυτι Ἰοαιςης» ἤδη ἢ ἀπέδωκε Κ᾽ ποιέτων τι 
καὶ δοιαὶ πρίων. δ] ἔχον τὸς τινί. σήματα ὃν τῷ βραχίονι} 1πμς ΠὍτο 7. 
Ὑόγτο ράττὰ ἀμ ογὰ αν ΟΥΙ ΘῚΠ18 ΠΟΙᾺ 11) Ὀταςῆιο τοάάιτατ. Εἰ ε- 
εἴληι ἀποδιδόγω ἐχρτίπγεγς δι ρη βολητίας ἀιζοτς. Τ ἈςΠην ξίας 
ἴῃ χιἀς Αἰϊπγα, τὸν μέλλοντι ἀχριζἐφίερρν ὀρκεῖ ὅγε ) ἀποδοτέον ἰδᾳ τίς 

ἣ 17: λόγος ἐκάφης ψυχῆρς 

Αἰποδηέσαμαι,Ιςρᾶτοτ χωρίζομαι. Ἶ 

Αιποδοις ὦ τίη ον ἀητιοθος τοι ἴῃ Αρος αἰ γρί:ςἀρ.14.» δηαιβων ἡ 
α΄ ποδιοῖφ' ὧν πὶ εἰς ϑεὸν πί σιν,τῆς τὰ κυρίκ πίς: «ὡς. ὃ «ποδειὶς ὧνταιν ι. 
χωράζον ταὶ. Εἰ 

Αἰπτοδι,άζω, ἈὈΊΟΪμο.ὠποδεκρίσαι τοὶ δὶ κι ῳχτὸ ἀπολύσαι δὶ γυζοῖσοιν ἀπδο- ἣ τς ; Ξ 

ΩΣ ΤΩΡ ρα α Ξς 
«ὧν ὀφϑτελμοις ἀενε τις λαμᾷανει. οἱ δ᾽ ὠπο- ᾿ 

! 

, Αὐπυδοσις, ἑως. ἡ, τς Δα: το, ατιγι δαζίο δι αἤΐσαατιο. Οἱς. τοτἰτατίο,ίο-, 

' 

| ἀἀυδρέσω, μα ψω, π. φαράεςδγρο, ςΟἸ] σο; αιέστο, ᾿Αςοι Ἡεἤοά. ἀτὸ 

Ἂ Ἱ 
φίώω χἡὐ ἀποδηφίσαι. 

Αποδικει νος ἴλτη ἀοξοηδοτο, ἀπσολογείῶτι. 
Αἰποδιγέω.ἀφαοίο. 
Αποδίομκαι»ἱ πξαμΟΓ, εἰποδιώκω- 

Αἰποδιοτσομαεῖ ὅτι. 3Ὀ] ἐσατς,εἰΐσοτο. δυπεί. ἕμηφος ἀπο διοτσορμς εἴ ταὶ 

τὰ ἐκ τῆς φιλογεικίας κακοὶ εἰς ὕρος»"ὶ εἰς κύμα «σολυφλοίσβοιο ϑαιλαφσης.ς 
ῬΙαταγοῖ. τ. Οδιοης, ὁ ὃ κάτων ἔγνω δποδιοκσυμπή σαῦϑει ἐδ φι- 
λοσύροις ὡκ τῆς πόλεως» ΕΧΙσοτα, ΡΓΟΟΙΠ] ἀπιαηάατο. δισοίῆρας 6-ὶ 
τίλ πὶ ΟΧρατρ γογεχρίατε,[αἴτγατε, ΡΊατο, αὔριον σ)᾽ αὐ κὶ ὑμῖν σμω- 
δοκὴ χοἰ αοδιοπομασησόμεϑεί τεαὐτἰω κ᾿ καϑειρφύμεϑει, ἷξον εὐντες ὃ τις τῶ 
τοιαύτας δειγὸς κα δ᾽ αἱρειν εἴτε “Ἶσ ἱερέων εἴσε “ἦΨ᾽ σοφις-ν, 14 οἴξ, ἀπο σος. 
τηι5 ἘΧΡΙ ΔἸ πηγή, ἐάσιια ἢος ΑΌ ἀϊ αἴ τις » ἢ πιοάὸ Ποιηΐ- ' 
πεῖ ΠΔΦΈΙ ΟΓΙ ΠῚ ἘΧρί τι πιὰ ΡΕΓΙτιιπλ. ΑἸ Θη.}1.9,0 ὃ σφό- 
“ρα φεροντίστές, κὶ τὸ ωρροληϑὲν αἰπτοδιοςσομιατησάυῆι Θ-. δι᾽ ὑμῖν γε ἔφη, 
ὅζςο, ΑτἼΠς 011 πη ΐτα πὴ πγοσίτατυς 4υ αἰ ΕΟ ποτὶ γοιθς ἴττ,ας ἡ 
᾿ιμια ἔατὶ οτίας εἴτ νοὶ φιιυπι ργοῦ! πιὰ Περι δέει ἀατ ρον ἘΠ 
ΤΙ] το ΠΕ τγαο Πη1Πἴςτ, αι αῖ αἰδαπέμψας. ασαοἀ οτια "ἢ εἴσοτ 
σοι σοί μῖυ Ὁ. ἃ ἀτωρραποιηστ μῆν(Θ- ἄϊει Ροτεῖϊ. Ἡς Υ οἸ". οἰστοδιοκέομ- Ἵ 

ἀλη χη σθὴ γ, τὸν ἰπσοτρζασαιον ὡκ πέμἥείϑοι. μακραὶ ἀξρόκατ᾽ 

ἀἠρεάλοι!. Αι του οί ει ὅδπη 5 τηαυττ δι. ἀπτοπεμη ωρὸς τὸν ωρρ- 
σρόκσωον δία. οἱονεὶ τοῖν ἐὺ κι. ποτ υὴ ἤναι 4 

Αἴαοδιοπό μκουσις, Γὰςιιὴν ἐχριαίνι! ον, ριάσα]ατο ἕογ  Βοἴππν, ρα πηεατὶ 
τοῖσι, θ σηγ ας ὈΊατο ον ἄς 1ι σι θεν. ὅειν σοι τρρατ πη τι “Ἶα τοιούπων. 
υγμίτων, ἴδι δγὴ τὸς αἰ ποιιοπομασήσεις » ἔπε ὅ2: ποὶ ϑεών ἀτοπροπαίωνος 
ἱεραίκέτης. 

Αἰωβοιορίζω, Ἔστεσο, ἴῃ ορ 145: ἀροῇ. 5 
Αποδιφϑογίίω, σοῦ ῆο ἴῃ ἀρ μτποησαμη. 

Α'ποδιφ ϑύγίωσις, εως ἡ ςΘι ἔς ἔτι ἀρ μι Ποησὶ, ΟαΖα 115.». 

Αποδιώκω, ἔς, ον ετίςαυοτ,αἰλ ρον ργορο ]Ο,οχρο]]ο, Ατηΐορ.τεφ ώκς 
ἀποδιώξεις σαυτὸν ὧς πὴ) οἰκίας, ΠΟ τα οχ αἰ! δεις αδάμιος. Ὁ 

Αφυιδίωξις.. τως δ) ΧΡΏ]ΠΟ, γε ις ἐξῖο, σδηιις πσυτάγαυς δὶ ἀποπλαίητῦ 
σις ἀτοίτιτ. - 

ΑἸτοδοὸκ εἴν, ντἀετὶ αἰ] 1 ποη βιοϊεπ απ. Χοπορῖι. ὡς Ὁ. κ᾽ ὦν τῳ κοι 
γῳ απέδοξε μυκέτι χεῖϑει τοῖς ἱεερὶς χοήμασι. ΗΠ οἰ Θἀοτὰς »ἀπεσυξι, 

σφι άεσι συ οι οτταλ  ἀ τνεὶς ΑΠτοῦ ΝΠ Πηγεος Ρσππιτεῖτ. Ἢ 
Αἰοδοκιρφίζω,γε! Αἰ ποδοκέμάω, τριὰ Ηετούοτι μα ἄσω, «ἀκα. ἰὰ εἴ, ἡ 

τὰ δοκιμασίᾳ εἰϑετώ,αρυὰ τ γιιαπλ. τορΌθο, τε] ο]0» ρχάττοιθο, ἃς 
τποιιςονα] ἰσηάταν 6] ογάιης. Πης αἰποδεδυκίμασ μῆλον. ἴμνς θος, 
εἰξέϊος [μἀτιπὸ ἀιοιπιὰς ἃ ΙΈπστα,, νο] ογάϊης ποῖος ἃς Ριϑίον τς 
τος, 4α] λἃ νοτίιΠ} 11 αἰμνημόνδυτο; ἀἰσαητατ, ντ ργατογιγι ἴδπα-ο 
τογὸς ἃ σε πίογι ας, Αἔξηι. ἀτσυ τ οπορὶν.1. (οπιπΊφης. τὸ ας 
οἱ χξεδρεδϑιίον ται υὐτϑριαονεῖν ὠπεδοκιμοέζετε, ἱ ΠῚ Ργοβραβατῖς. Αγ ἴο. 8, 
Ῥοίμτις, ςαρ. 6. ἀπεδοκί μοιστιν ἀυτώ χεή σιν ἐκ σῇ ἐλϑυϑέμων, ἵηρθηιος 
τιθια ᾿ἀοτς τοργορδιθγαητιαα οϑδοκι μέσωι 7 1 εἰἷ, ὡς ἀἴχουστον ἐκν- 
φαυλίσαι. ἐν 

Αποδεδοκιμασιβόοι αταητ ἰῃ οχογοίτη ψιαῇ γοϊςἐϊληεί, Χεηορ.118. 
6.Ὁ πκάϊα. 

Αποδοκιμως ἐ Θ',τορτοθαηάας. 

Αποδόκεμος͵ ὁ χὶ ἐγ ἀΔπγ Πάτα ς» ΙΓ ΡΓΟΌ ατις, δ κεχωρισμῆθθ- τῆς δεούσης 
δόξης, Ετψιῃ. ' 

Αἰαοδόντωσις εως- ὁ ἀφ ητΙ ΠΩ] Ρυγρατίο. ΡΟ ΠΧ 11.5. ἐν ψις ὀδόντων, 
Αἴσοῦο γε ςεζας, Η εἰ οάοι. ἀδείας, Γοαϊςὸνριο φοδθ-. 
Αἰ οδόσιμος.ο Νὴ Φτοἰτιτασηάας, ἡ τοιξιταΐτατ. ᾿ 

Ἰατῖο. τίς ἢ} γεηάιιῖο.Ῥο] Γτειὴ εἐχροῆτιο, ἱ, Εμϊον ΧΡ ΠΙςζᾶτιο. οἷ - 
πόδοσις τ οἰ βου ἀτὲ ποερτάσει ᾿πααὶς Ἡξγμηοσ.. εχ ἰις οφαϊτὰ ἀμοῦῃς, 
ςοηίξας αϑρίοδος, Ἴ 

Αἰ ποδὸχ εἶ ον,  ἐξόρταςα!απι, Οἱς. 
Αια οδὸχ 9} αἱις δὲ σοτῃ πτοηατῖον ταςορτῖο, απιρίοχας, “πι ἀτι πνξλ τὸ 

ὉΟυν σι τΆτΊα, Οἱ Ἀ ιις, πτολχλῆς ἀστοδὸχῖς ἄξιθ-., ργοατιπτπας, ἴρ6 τς 
ἐξαειτηγες, ΗΔ] ατη αἴ] πὸ 3 αὐτί ϑετεὶ κὶ ἐσόκωλα κὶ ὁμοιοτέλόδυτα, 
τότε (δὲ δγοὶ τὸ ξέγον τῆς κατασκϑυῆς, ἰατοδὸχ ἢ ς αξιοιῖτο, Ἰαυὰς ὃς φοπα 
Πγξάχτιοης ἀισααβατγιρτο δυτπογίτατο ὃὲ ἀισηατίοης ἤπιο 4Π|- 
Ρἰταδίπο. ΡΟ  γδ᾽Τας, πεὸς 3 ἢ ἀπεροιώ χόξώτερον εἶ χε,πῇ γε ὑλοχεροῖ 
αἰπσυδοχὴ Ὡρρκατεχ μάν Θ-, πολλαὶ παῤφραν ἰὠαγχρίζετο. (Σὰ ΠΕ 
αὐτῇ οτιταῖς ᾿ξ ΤΕΥ αὰ πταΐτα ΓΠΟὨΙΟΓΕ οοσεθάτιγο 

Αἰφουοχ μώστις, πλαγιώστις, Ὁ Ὁ]1απαης,ΟὈΓ ΓΤ]. ἢα τη δὸ χαὸς; πλα γιοῦ, 
ΐ ΗΟ νοτ. 146. ἡ, Καπ᾿ ατοδὸχ μώσας παχιμὶ αὐχεγα. ἢ 

Αἰποδραγμας ροιτῖο, ἀπομερεσμός. ργορτιὲ ἀπο Αἰ ςιηαὲ Πηαπὰ σᾶττὸ 
Ριταν αὖτ ἀἐςοςγριίατ., ὃ Υ 

Αἰπσούραμκω, [τσ ἐγς αχνίγ οι ἴῃ ΕΧ Πα τη. “ 
Αὐροδδαλ,α ὶο,ος οἷ ἀυξισ τεδὲ ἰπτοόρά σα ασα; βαρ τραιβισίοης, Εἰσί-, 

ταστς,τγ ον Γι σα ρΓΌ αι σα, ᾿ ν ] 
Αὐ πο δδασες ες» "ἧς ἔα] σ᾽ αγτγαυν ιρία Πι,Τ Δοϊτοδ δ δρασης ςρατείας, ἀςεῖεγ- 

το ἀο!ς!»ἀςεγἐξζαξίο Ἀν τια;, [εἰ Π πηο δι. ἀϊοιτιῖτ ὃς Αἰ πόσβως, 
᾿ σρρΥα ςοάςηῖ. : ἣ . 
Αποδρχω, οἰ αὐ 6 ας ἀσπίδ ρίω αὐ δῖο, ὀικλήνω. ΧΙΣΠΟΡΉ. αὐ τις σοι τ οἰτο 

κεν ἀποδρᾷ, βημν ὕσως αὐακομέσῃ, ἢ αὶς 405 τ ἰδγμόγωσω αἱ 
Ευρουτ,δίς., Ἂ 

ε 
" 

τ πόδρεπε οἴκαδε βύπρις,  ἀξςετρε δὲ νχπάςιγ) 14. 
Αὐπύδορμος "ἢ ςυτίας ἐοττά ἴὐϊας επχετῖτας, να] ἃ ὅ00 οσατίαγα ἀϊοι-ὶ 
Πρ  ἀςῆτα οἷς, 41 τα σ᾽ ὀχοις τ) σαῆετς γιό δΐ. Ηείν εἰ. 

πόδ ροαν 

! 
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Ν ΑπΠ 
ατόδρεκον Ἔχροηΐτ, ἐλα τῆ ὁ μῆνον τοῖς δδόμοις γα παῖ ἰγδδόμον, αἰ μ᾽ ἐπτί- 
νοδον οἰτάτοι ς Θορ Βοος. Δογηῖο. Επίαιίντας {π44. 5. ας ΟἹ ς- 
τορίατη πιά τὰ νοςαταπι ἰμσηςαν τπηρυθοτοπ 4υΐ Ποἢ- 
ἄσπν -ὦ ρυδ]ιοος ουτίας ἀἀαντττεθατυτ, δὶς ἡπότριχα, ἰπηρυδειῷ 
ἃς ἴους ζειη νοςδαΐς ΟΔ] Ππηαςὶι. 

᾿ καὺ δευὸς ἡ ὑπο πέτρητ: Αἀασίαην ἰὴ ἰσθοῦη]ος δέ σοποτς οδίσιγος, 
 ος τοτγὰ θάτος νοςαῖ (ςοῖο. ΑΠΓΙ Πα] ἴῃ (νγ ας ἀςρεῦᾶι σἰλῃ- 

,ΞΒ 

Ὕ 
" 

Ὗ 

- 

: Ἐΐ 
ο 

᾿ς ἀενοείςουτονβερόας ἰπξιοτος ἐπ ρου σις δι δ φυστουθὺς ἐχ- 
᾿ ροηευτος. Ηοπιοτις ΟἀγΗ- τ νδὶ Ρεποίορε ἔς ΝΊγΠ{Π,, Αἰκιὰ κὶ ὥς 
τ μοὶ εἶπε τεῦν γ.:19" ὁπ ποῖϑεν ἐονὶ, Οὐ γὸ ὐπὸ δρυὸς ἐοσὶ παλαιφαΐτου, ἀν 

πῶ χαν πέτρης. 
Αἰ τούρύπηομοαι, κυ ψημαιγπουμμαν, ἰαςοτο. Ποροπ.Αςου, 

ἡ Αποδδύφω,ἐκδερω, ἐχοογιο κὴ ἀποασω, ἐποσύρω. ΠΟ 
ὑγ χὰ ἔυ σοτςπγ. τα ςὲ ρτο αὐτο δρῳμι αἱ ἐπὸ δράω, Ατἰ τοτε].2. 

᾿ς ΟἘουοΩι εἰ δὲ τι Αὐποδ)ών αὐ ὅρα πουύδὸν. ὃζς.1.[1 4 οεἱ ΠΥ ΔΏ ΟΡ ΙΝ ΠῚ 
ὙΠ {δᾷισα πιληῤαῖῖει. ι ἃ 
ἯΠΠ αἰ ποδύοραι,μ ἐσομαιγεχυοινῖ ὑπὸ δυ ει τὸ γῆ οαεγοχιοτς (εποέζυτοπι. 

᾿ς Ρἴατο το. ἈΘρυθ]. τέ τε λα ἐπόδυ σεέμεϑα ἐν τῷ χόγῳγάιςςηάᾷ ΠΟ 
᾿ς ἀυχιιημ ὃὲ ἐχρ  ἰσαηάα ἠοῦς. [τ6πὶ Θχουιῖο. Πὰς [ματὶηὲ αιο- 
᾿ς ες ἐϊείπιις ἐχυεγο ρυάοις πη, οὗίξαυ νην, ἰοϊοτίαπιν γος γσ- 
᾿ς χἴλαν, Ταοίτ.ἴτοπν (ξ΄ ὁ ἃς ἀσστοάϊοτ. ᾿οἰτιτῃόᾳ. ἀσετο Ομ - 
᾿ς ἰδῇ «ὶ “ρωσιω Ὁ τανϑ εν. δὴ μείζοσιν ἀἰπεδ' ύστετο, τὰ τη αἱ οὐα ᾶο- 

᾿ αἷπέϊα εἰλ ςογτααγιπαγπηαϊοτα τηξάνπιατὰ εἰὶ,ὠποδυσυᾶνοι ὥρὸς πάστιν 
᾿ πολιτικίω ορᾷξιν 9 ἰά οἰδ, φαΐ δ δὰ οπππορὴ ΚΘΙΡαθ. ρατῖθηη ἀο- 

εἰπέϊζος νοϊυυτ. πλοῖα ἡ ιογα ἃ Πινξτατογιθ. ΑΥΠορμδη.ραΠὶυὲ ἀϊ- 
χἰτίη Ρίωϊο,, ἐποδύομκαι εἶθ᾽ ὶμέραν » ἐχυοτ τητογάτω ΡΟ  ιις ἴῃ 

᾿ς φιρέξον ἀποδύέλιωτο.. πποῖυπι ἀεροίτοτδης, [κυςίαῃ. ἴῃ ΑἸΠΟ » δὴ 
᾿ς πω ϑεράπαιναν τίυ) παλαίτξαν ὑποδυου. Χεσορμοη.η ΟΕ ςοποπι. 
᾿ς πἰαὶ διχαμοσιωήνω σιν ὅσο δύῃ διδάσκειν Σ 5 στο ἀετὶς ὃς Ἰη τι ταῖς ἀο- 
᾿ς τεγεῦ 
᾿Ατοδύρρμαι, α οὐμαιἀορίοτο, [απιςητοτουαμογογι ϑδρου. Ἀςουί. 
 [υυειλο. ταύτε γριιῶ ἀποδ'ύρρυ «τϑός με. 

Αἰ πόλυσις, εως, Ννἰστοίτας πα ατῖο Σσύδυσις ἀέέροραοτ (υὐίεης. 
Αι ποδ υασετέω, μ. ἔσω, πο νκαγίτοιη, εἰνοτ,αστὰ ξετονπιρατίςοἴοτ ἀσί τ: 
τοτγοῖτεπὶ γοηϊτοιγοιίϊο. τε πὶ ἰαίσιμτον ἔεγοςιο, ςοητα ΠηαςιτοΓ 

Αἰ τοδυσσίτοσις [τουηἀοίιις δὲ ἐσ ἀϊσπατῖο,'π δά ετίῖς ἱπηρατίεηιτλ. 
ΑἈποδυτήριον,ε, τὸ, οςυς Δητο Ὀαΐηεα, Ὑδὲ (Ὁ Ἰοτυτι ἐχυυήτ, δος εἰ, 

ψείειπησητα ἀεροπιηταυ δ ἀϊςας Ἔχυτοτγία πη, αδ ὅπ δύειν, ἀρὰ 
ΡΙατοη. δι τε πη ἀποδυτήρε, ἰν αΥ πηπαίπὶς ὃς ἔμηἰς (οτοίλη ες, 
αι [,ατιπὲ ἰρο] άτία ἀϊσαῦτας, Ρ τη Ῥαποσ τς Ιάοπὶ ἴῃ ἘρΠΝ. 
᾿δροάντοτίι πὶ ἀἰχίτ. 

Ἀτολνο,μ ἀν οκυο ἤροῦεον γαμοίεγλ δι, Ατουῦις Ησοτη."ϊΔ4.β, 
᾿ ὑπὸ ροἰλα εἴματα δύσω, νεἰτἰπηοῦτα οχυδην. ἀὐπύδιωσον σὥτον» οχιις 
τ Βυις χτό υϑι,οχυογονίς ΕΧΌΓΙς ΡΟ Ἀποδυσω ἁτιιςό, Γαςῖα, ὅτο- 

δύ σε ΤΥ ἀμαρπων,εχιο τὸ αθ οὐυπίους ρόςς τις, Οὐ πι ἀποίσιις 
ρεουϊατι αἷς ες Αι σΘηἐγα τ ταγ Συτοδ ὕω σε τὸ ἱματελννεχυο τὸ νεῖ. 
ἴτα αὐ ἐποδυϑῆκης Ἔχιατατρο Ἰοταν, Αγ τορὶν [ας θὴν ἀτοδιω τες 
τοῖς αἰαπιύςοιἐς δίῳ μήν]. ὅποδ υσοέμῆνοι Ν᾽ οταρθοτγα αὐ ἀτ ϊοτις. 

Αἰπεεπον; ὠπεϊπογγεδυι, τοι, Ηο αν {πε}. αἰ, σόα εο κἡ κα ταίνδυσον η᾿ 
ἀπόειπερν εἰ ἀθης ρα, αποίρνησαι, αἰ πειπον. Πε τν ὐποειπο, αὐ γος, Π147. 
γυϑειῦν δ᾽ ὄπόευπε κα θ΄ 30:ς»ἱ ὠπείρνησαι χὶ ὅβνλά νου τίω) σίωὴ διαγωγίω 
τἶδ ϑεύν α'ποειπεῖν μιδϑον,ἀςοοσιηάο νογθὰ Ειςεγε. Ηοη,. Οανί. 
ὅντα μὲν μεῖϑον ἀπηλεγίως ἀπτείπω, νὰ (ξητο τίν πηοαπὶ ἁπάφητοῦ 
Ἐχροπαχη: Ὁ] οἴποεπεῖν Προ Ποῖ ἀ πορανεῶς ντ ΓΙΘΥ ΠΊ.ἘΧΡΟΙ τ. 
᾿ποϑγγυμα γε Χυογίροϊ!ο. 

ργάϑω, ἐρατοιργο δεν σοοτοςοισι πη Οςη. δ Αςς- 
βερσεν. Ῥειά ἄττ᾽ σοτγαριτ, ἀπέπνιξε, διέφϑειρε οὐδ τὸ ἐῥῥω ς ἰᾷ ει, 

φϑείρω. . , Ὁ 

τ Πολδιδωμς δπόζενα. ςοπτὰ ἔεγις έϊα. σοια 
᾿ς Καιερξᾶα τὰς, σοπλα ἀεςοέζυ τ. 1), οἰσοτ. [10.2.σἀρ. 185. ἀποζεμα 
ὀριγάνε οτί σαηὶ ἀεσοέξαπι,οτίσαη: ξεγυείαξει [ὰς σὰς, 

᾿Αποζέγνυαι ξετιεξςῖο. ὨΙοίς ἰ16.1.ς4ρ.1:4. 
Απιζεϑϑεις ἔετυεξξυς, ᾿ 
Αἰ τοζϑύγυν μι μ. ζω, 
Α'τοζά γυύω, ἀἠ πυρρον Αξειί Α σευ ας. ὐποζυγλύτες (ΕἸ ρ ατῖ, ΟἿς, ἀΠ-. 

1υηέι! ἐπεζυγίω γέμων. ἘύπτῖΡ. 
Αιἰποζεν, δυτελώς ζῆν, ρατοὲ ἃς τοπαΐτεγ να ετο.. ΤἬιιον ὅ, νεμόυῆυοι τεὶ 
᾿αὐὴώ ἔχας «,ὥετε ἀποζην, 1ὰ εἴτ, ἐφενωμήῥας αὶ δυτεχώς ζῆν. ΗΕ Οηγε- 
᾿ Τυϑ ὅσον ἐποζῃγοααπτοτη νἱέτυϊ ἰὰρΡ ατοτοι: ἀν οιτοτ ὃς μος διαζᾷν 
5.» Ρτοηςαι, Ηϊς ορροηντυτ ἔπτζᾷν δι χοὶταζῆν, τοῦτ᾽ ὅξι ἐκτετα- 
ΓΑ ζ:ν.1[Ατίπὶ τοίςγατε πος αἰἸαιδηο ἀνουηςς αίαγ ἢ δ το τοτ- 

το δε] οἰ" ς, Εἰσφοτοτ οτίαο) εχ ριοβιρὶς. σρποίςεθαπηις 
Ἔαυος φογιπ} τοϊεγαγὶ,, νά εἰζ, συοαυο πιοάο (υΐξουτατι!., Βι- 
ἄχυς ἴῃ Απποτας. ἀπυζώντες ἐν, τῖῖς μιιϑϑναρνίαε, τη ςτοςἀς νίῃσητος, 
Τιυςσίδηυς: ἶ 

Ἀ τόζω,τοἀοίςο. Οςηἰτι  πτύζω βοτρύων, Ὀἱοίς. [}.3.ς2ρ.176..δπόζει πί- 
τυ. ρίηυτῃ γοίοϊετ. Ἡσγούοι. ἀτύζει τ χώρης ϑεασέσιον ὡς ἡ δυὶ, 

τοάοϊετ τες το πυτιβςὲ ᾿πςσιηάο αιοάλπη οὐο τς, 
᾿Ἀποζωχαφέω,ὠ,εἔβηρο. ᾿ 
λ᾽ πιζωνεύω ἀνίστη, ο. ἰποζωϑυϊωαι,τεοἰπέλι: πὶ εἴςς, ἰᾷ εἰ, Ζοπα ρτί- 

ΠῚ υδτυπι, ἐχατ πηάτιην, σχαυτ ποτάτυπι οἴϊα, Η ογοάιδη, "0.2 τοῖς 3 
Γ΄ κρριειληφόσιν νὶ (φς «ρατιώταις κελιβύω ἀπεζ σα, τὸ ὑμαφοιαῦςο γι γος 

ἈΠΠῚ 
ἀϊίοϊησλητς ἐπιζυσιάν Θ',Ἔχαυϊπογότυϑ, 

Α᾽ ποϑών ὡ,ἀςβοιειςονάσβοτοο. 
Αἰ ποϑανούμα γπγοτίατι ἃ νοι θὸ ἐποδυέσκω, 
Αποϑαῤῥέω,ςοηπάο, Χοπορι. ΟΕ του. 
Αἰποϑαυρζρέζω, ἀςηνιγοτ, ριοιο, Η φιοάος, ἀτοϑαυοίζω ταὶ λιγόμγαι 

δὰ νει να υρεῆο. ᾿ ὲ 
Αἰ ποϑεάομαι,ἡς[ρἱοῖο. : 
Αἰ ποϑεμελιίδω, κα ὥσωγπ ωκαχ[ιἀαπηόητα ἀο[τιον Νοῦς, Α σουΐιι, 
Αἰ ποϑεν,οηρὶ ἰξοτίυ τι ει ηυς,οχττγὰ τος, χωρὶς τοῤῥω ϑεν, ὀκτὸς. 

᾿ϑξωϑεν, μακράν. Ατ τοτιύς τηυ πιο, πολλας 2 κα αἴνλας εἰκὸς τῇ δὲ αὖτι- 
πόρϑιμοις ἀποϑεν καὶ ῶχ οὶ οὐ σὰὸ εἰς [υηνοτας. θα ταις. σα - 
Ἰο. ὥποϑεν τῆς ἀλῶυς,} οὐρὰ ἂῦ ΑἸθα.δ αἴποϑενιτοτηοταβὶ 

Αἰ ποϑε.. πηριὰς ὦ ϑείθ-, ἐκτὸς ϑεού, “ορίνος εἰ ΤΊ γοίζε. 
Δ᾽ ποϑεόω, μ' ὡσω,ἴητοῦ ἄτος το ογο. Ρ]υτατοίη ΝΝ απγα, ὃ ἑωμύλου μυϑι 

βίω αποϑεῦσι ταις τιμῶ» Ῥ ΟΥη}1 ΔἸ επιου α πὶ ἀϊπιης Βοηου ιν 
ΡΓγοΙ δαιιατατ. 

Αἰ ποϑεραπεία, σα ΐτας. εἰ ποϑεσχανεία θεν, ἀςοταην νοποτατίο, συἶτας, 
Ατηζ, ΡΟ ις.115.7. απόϑεραπείαν ουτάτιο αι ροϊ ἐχει οἰτατίοηδν 
δὰ οαυεπάλπι ἰαΠϊτιάϊη ταὶ αὐ ίδατυτ,, Οἱ ση. "δ τιάς ἰΔεΐτοα - 
εὐάα. Α᾽ ποϑεραπεία, οὐγὰ ροίϊ γεπηςά  νο οι ςητίοτα « ντ νία 
πγϊτίοτα πν τ ἐἀἰσαπηφητογι ρᾶζτος ἱγγίτατα ἰςηίαπτας, ποχάσι 
ςοτγίσαταγ αὐτ γιτοῖαγ ἱπηπγίηςης ροτιςαϊαπγεντ ρος νίμπν ἀςτὶς 
αἰγ(ζοτῖς, δυτγγαπν, πη  ἀυ ]Π πὶ σοτυ πα πλν᾽άς,άταις ἰὰ σομις πο 
τἰςὶ ᾿αδες. Πιοίςογ! 4.11 χζυδυποριςων σαρ.ς 6. Ν Ὁ] νεῖ; ασοϑερῳ 
σπόδειν ἴπ οο ἰξηίῦ νας εἰϊ, 

Αἰ ποϑεραπϑίω:ςατο,ίληοιΓοἱοιν ἐς ἐτοϑεραπεία. 
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᾿Αἰποϑερίζω,!ρίςας ἀεουτίονἀειηςῖο. 
΄ 

Αἰ πύϑεσις, τερουσῃ αὶ ἃς αετυαη αἱ αξλῖο, οὐ εγιστίο, τοπιοῖῖο,οὉ- 
Ἰατίο. εἰς ἀπόϑεσινγαι! τοσοηἀοηάιπ), δὰ ἰογααηνδι πὶ, ἀτόϑεσις σαρ-- 
κὸς, αγηῖς ἀδςἐτΙονΝυζαηζοη. Γι πὰ τοι Πο,ριτὰ ΘΟ  ὑπν: ντν εὶς 
“πόϑεσες 176 ἐντέρων ἴπιο ξ΄ ποτα ΠΊ τοι ο. δπύϑεσες τῆ γογωυῆῥον, εχ 
Ροιϊείο τη ξαητα πγν τ. 1 7. ΡΟ] τίς, κὶ Ἀτόϑεσες, τὰ οἶδ, ἀπόδοσις, 
Ηεεἢ. 

Αἰ ποϑεασίζω, μ. ἰσίογπ. ἐκφςγατὶ εἰ ποτ εατγιαρουζιτία. 
Αἰ πόϑες: Θ΄ .ηοη ἀειἀοτατας, πος! ςέξιις: αὐ αἱ δι ατοϑέω; ατοϑέσω, ὃς ἱπ 

τεττῖα ρεγίοπα ργατετῖτι ΡΑἰ τε πεπόϑεςτα:ν οὐς ἐἀἰπόϑες"Θ-. Η-ςοίν'ς; 
ὄμηζάτετϑ: αχροηίτιθος εἰζ, γαἰάς ἀξ! ἀφτάτιιο: δό τας ἄ τητοηβ- 
4 ραττίςι α εἰς, τ 

Αἰ σοϑέται.αἷ, ἰοςς εγᾶζ [πη 00 δρατταηοτίπι ΠΙ1) ἀςξοτπηίογες οχσ 
ΡουςαπτατΡ ατατς ἢ ἴη Γγσαγσο, Η!ς Ἰοσιις ργαγυρτιϑ οἰδ ὃς 
Ρτγαςορς. Δ ὙΑΥ σευ ΠΊ τὴ ΟΏΓΟ ἢ]. 

Αἰ ποϑετικαὶ ἐν ματα: Θροηεητία γοτθα. ἐπτοϑετικὸν σθήῤῥημαγ ΑὐἀαοΣ 
ἀδροηοηάι ἔξει οοηςεάοηάί, νι εν, ΟαΖα 118.4. ; 

Α πόϑετος,κ. ὁ καὶ ἡ» 511} 4.ΘΧρο τις γεροιίῖτας,, (οί υηης]. σορ άπ εἶ τας, 
Δ᾽ ει ςοπαιτιμιςγοὼπ οτεϑυσάυρισυλ - δὶς ἔτος, Γοςοπ ἀϊτας,κείμε- 
γ. ἡτόϑετος νυ μος ̓οχ ἡ άαπη ἐς τἰίατα πὴ σαητιινααπὶ ΟἸσπας 

“ ρτοιημ!ραυτ» ΒΙαταγο ι. ἴῃ Μιμηῖς, δπόϑετον κανθν, ἀγοαπᾶ ὃς ὰ 
νυ] σὶ σοηίρεξει τεπιοτα ρα] οἰ τίτα  ο, Ναζαιζ, οτατ. ς, ἐπύϑετο 
σκϑύᾳ αρυ!ά Ῥο]]ασο πὶ 1|.10.γ ἢ Ε]1ὰ τε ροῦτα ὃί τεςοηάιτα,αὺα; 
Ἡξεεοάοιη σλια. 

Δ᾽ σοϑέω,αθεο συγγαπς Θηορὶι. 
Αἰ αυϑεωρέωγ!οησὲ ρτοίροξϊζο, ρεςυ!οτ,οχρίοτο, ἀ στον ληϊμιδά- 

υεττοιἀπρίοϊο Δ ςετοο. ᾿ 
Αἰπυϑέωσις,εας, ἧ, ςοπίςογαιίο,» τεϊατόσας ἴπτοτ ἀτός, Παγο ἀϊδη ἴῃ 
ΡΩποιρ. 0.4. ἀσςεῖ ηαῖθας ςατεπιουϊὶς ἰὰ δογοτι Οἷς δά Αἰτῖς. 
Μαΐτα πηΐῃι εἰς ἔσο ϑέωσιν ἴῃ πλδηϊς πὶ νεηΐπης : ἀηθτη Ποτγὶ πιὶ- 
δ᾽ νοῖο, [αν τιμάίποιη Γρα]ς τὶ βιριο » δὲς ντ αἴϊοχιοτ ἐπο- 
ϑέωσιν. 

Αἰ ποϑηχν»"ς"Ἷ, ἀροτβεοῖ, ΠοΥγοι ΠΏ, το ρΟἤτοτ ΠῚ, γοσοη ἐ τογίυ πτ, 
ς-Π]ὰ νίπατνα, Ῥ]τηἴο ἔγςαυεης. Ματιθι. 8.3. σιωάγειν τὸν οὔτον εἰς 
σἰωὺ ἀαυϑικίωκτα πηδητιιπι ἴῃ Βουγοιιτα σοσοτε. αἰσοϑο χρὴ οἥο δ 
πλῶν, ἀττὴ ἃ ΘΠΓΑΓΙΠΙΠῚ ; ΡΘΠῈ οτιδην νὉ] ἐσγυσύταγ ΘὨ Ωγ 171. 516 
το πγιπηδητιπη πὰ ρ ρα  Πε πη }ς.". σκϑυοϑ νκίω, ΤΊλιοΥ 414. τη υ σης, 
τοῖς τὰ χξή μασι, ὶ τοῖς σεϑύεσιν ἀἰστοϑη κίων 51ς ΟτίΔΠ) τύρ αἰ ποτρεφίω 
νοςαῦι Ρ]} "πὸς.΄ 

Αἰ αόϑηκασμὸς οἷ δι ὅτ ς, ΡΤ ., 
Αἰ συϑηλιώας μα ως κυ πο: ἀσουξείαο, ᾿ 
Αἰ σποϑησαυρίζω, ἴῃ τα εἰαμΓα ΠῚ γερο οἰ ποϑηστευρέζω εἰς πλούτον ) 34 

ςοησοιοθάας ορές ἴῃ τποϑυγυι τόσου ἀρ. 
Αἰ πύϑητοι» 56» Π 0 ΠΟΠΟΙΡί τας, ὁ ἐν «το κανν Θ',κὐ μὰ φιλέμϑι», 

Αἰ ποϑινόω, ὦ, σα πηη]ο ἴδ ἀσ σοῖς οὐἰξιμονοχαμ αοζο. 
Α᾽τοϑλασμδς,οξελέξισ, τέξατα, ἢ 
δ᾽ συϑλίξα, βῆ! σο,τερτὶ πιονοχιγαάο, ΕἸ Δ. οΧρεῖ ΠΟ. Σ 
Αἰ πύϑλιμμαγτος»τὸγαρυά πηςαάιςοςγνῖ πέεσμα Κι ἐκπίισμα,οἰϊ ἐχρτοῖος 

ΤῸ ΠῚ (υσαιις, ὅς 4] αυαπάο ΤΡ οτα πη τοιγι πη “πως τεςγε πιο 

ταπι ιοά ὅς μοΐγμά, ὃς (ΟΠ [Ὁ πτᾶσπγὰ ἀϊοίτωτ » 10 θα ἤρριῆςα- 
τιοπό αἰϊ]υσοάο ἔσξος νΠιγρααίτ ΡΠ αἴας. Ο4]. Π6.6, ἢ πη]. τὸ δ) 
ὑπύλδιπον Χπόϑλιμμα τὸ γεῶδες κὶ ὅκληρήν. νοΐ Ποὺ ρτὸ ίωςςο, (εὰ 
ΡΓῸ το] ιΖαΐις ὅς τοτεἰ πισητίς. ΡοΙ᾿ ἐχργοίποηοπΥ. 564 Ἰά ρίαπιις 
οἰϊεηάιτ Α εἴας 15.[πγηγυςαρίτειξ., ἀς τοστεπιςητὶς ἐχργοϊογαπι 

ξιαχῖοι ἐο! ογιπι ἰοημςης, εἶτα μελίης φύγλα, κόψας κα χνλίσας, δίδον 

πίνειν τὸν χυλ νοτὸ ἢ ἀπόϑλιμια καταπλαῆε πὸ δέημα. Ατ Οαἱς 
Ὀτ.2 ΧΥΣ τόσοις εχ Ατοδίσοης, καρ ύων πικρῶν Σπόϑλιμμανρτο ἴμΓῸ 

ἄχ} 



ἷξ,οὃ ΔΈΠΪ 

δὲ οἷςο εχ ἁππαγὶς ἀπυνσἀΑ 15 ἐχρτεο ᾽ Δεςορῖτ. δ1ς ῬΓο ἴαζςο 
Τιοίφοτ.Π.1ἀς πτα]ο ρυμῖσο, ἔγ χρυοτον ὃ τὸ δποϑ'λέμικαι “δ᾽ τυ ( - 
γῶν ἐψηϑὲν κα μιγῆὸ μέλιτι. δί "Ρ χοὰς τάπο ὅτατο, ὐ λον ὃ καὶ τρί- 
χας καὶ πίτυρα κὴ ἀχύραφοτο Σύϑλιμμα αὐτής ἐν ὕδατι ἐψηϑείσης. 

Απόϑλιψις,εως, ἐν οχριοϊο, μπσιᾶη- ᾿ Ἀν 
Αποϑνήσκω,τποτιοτνίςιι οὐοο, νίτα ἀσβαυσοτοίητεγςο δ ποϑνησκειν 

βίον τὸν μτ' σωμοέ των ἀϊχῖτ ΒΏ1Πο ἐς πγιπο. 1. νῖτα οι1ΠῚ φοΡροτς 
ἴῖεα σοτροτιθιις ἀρξιινσι, ἕλτο ἀοξιο σι δτοϑουνὼν ὑπὸ παιδὸς» Ὥτοις- 
φπιρτος ἃ ΒΠ το, νε] οροτγα ἢ} πεοὶ ἅάτας, ΡΊατο ππ Ερηὶ τ τινος 

Σποϑυήσκεινγὰ ΔΟΡ Δ ΠῚ τητεγῆσι, ἀϊχίτ. [αιοτ απ φαρμάκῳ χἴτῦ τοὺ 

σιαιδὲς ϑστοϑοιν ἂν, 1112.9. Σστοϑεινῶν ἐμι ᾧ ἀρ ρ(ούκων ἀπὸ τῷ παιδὸς. Τὺ ον ἃ. 
Σ)ποϑυήσκω ὑπὸ τῇ λιμοῦ, αἰ τλοῦ ἔιπης. Α πλιηοη. ὀπέϑεινς ἀΠττη- 
συϊτα τέθνηκε, 

Αἰποϑυρέω, ἀτἰτο ἀπ ζαττο. ΗἩεγοήυτολτοϑν δρυῦτος ἀπὸ Ὁ Ἱππὼν, Δ 
σ4αις ἀςἢ]! τφητες. Ἐολμι 

Αἰποσρασιυόμαι, μι. ὅμαι ̓  Δυάςο ὐποϑρασιωομαι τρὲς ἐκεινοῦ »1Π 2ΠΠπ|πὶ 

αὐάςο. 
Αἰπύϑραυσις γεως ἡ [γαξγυτα, ἔγασ πησυτιιπι» Ατ ζοτ., ᾿ 
Αἰποϑραύω,τοἔτιυσο, ἔ αὐ σο, ἐθτιπιρο; οχοθιίο. ΑΥΠΤΟΡΒα,νεφι μὴ ̓  

ἔυκλείας δποῦραι ὡιῇς,"ς ἃ ἰχσὰς οχουτίαγ!5»ης σ]οτία Ἔχοιάλς. 
Αἰ ποϑρέξω," ἐουγτάπη, ἱρατία σους Ατ “τορι. νε υὗωὺ πάϊς μιορίαις ἀποῦρε- 

ξεινια ρμεπίξητι Σποτρέχω, 

Αἰποϑρίυνἐωγάοῆεο,ίιρεο. 
αἰποϑριάίΐζω, μ᾿ ἄσὼω γα’ ἀγα, (Ο]ϊα ἢ ςἰ ἀοςετρο,ϑπξετο, γε ]]0. ΑὐΠἸορἢ. 
Αςδάγι. τὴς “ἴδ ὁδομάν των τὸ πέίζ ἐποτεϑρίακεν. 

᾿Αποϑρίζω, με ἴσω,ρ1ο Σποϑερίζω, ἀδοονρο, ἀςφητετο, οίδςο. [η Ερί τ. 
ἀπέτρισε σίμὴ κεφαλίμὴ αὐλνον5γ[ς 5 σαρας ταστα ἀθτοῦτ. 

Αἰτύϑριξ, πηρασεδνιημ εἴτις ριιογνοὶ ἀερ! νων ης (8... ὠϑριξ, 
Αἰπόϑρονον 65, Θ΄ γαριιὰ ἸΝαζα0. (δά τθις σἸ για ἐπιαρδῃ8. 
Αἰποϑρύπϑω,μ. ψω, ἐν φαχίγλησο ἀς] εις ὃς ἰαχα. ; 
Αἰποϑρώσκω, χη ον 4 Π]110.1}1α. 6, νηὸς Στοϑβώσκον τοι, ἐχ δι ἀς Π] Ιδη- 

τε ηι Σποθμώσκω εἰφ᾽ ἵππου. ἄς} 10 αὉ ἐπιιο. 
Αἰποϑύκω,ποη σοη!ςαιοτ ἔτυχον, ἀποσυγχαίω. 
αἰ ποϑυμέω ὦ, κ τῳ) Βα 1 ἘρΠροίζεγιρτο ἀϑυμώ. ᾿ ͵ 
Αποϑύμιθ-, ἐχϑιρθς. τγ τις γοὐϊοίῃς, οὐ το ἀϊριααρνμλο]οίτας ἐσοιχϑίς. 

ἨΗειϊοι. ἔπος εἰπῶν ἐποϑύμμον, ᾿ ν οεθιι πὶ στατιιπῇ δὲ 4104 Δηρ]1- 
ΤΘλτ γ᾽ λυπηρὸν: μὴ καταϑυμιογ, ασαρέσιρον, ᾿ 

Αἰποθιωνίζω,τοραάτο,ἀςοἰρίο,εχρυρηθν»γὰ ΠΟ Πλΐπὸ θεωγορινπάς θιω- 
γώσεςΡΓῸ ᾿πορῖο ὅς σγαῖο.Γ οἴη. σὲ τὠμοὶ ὅτως ὑμῖν δποτεϑιωνγι- 

ἡ φιαψτὸ δποπέμπομαι, οὐᾳλογίζομαι. 
Αποϑυρῥω,εχοϊ ον ϑσόκλ είω. 
Αἰ ποϑυστίνιον φριιὰ Ατπεησαπη [6.10.1 σοηία ρου ]οτιι πὶ ἐπα πιο- 

σατατοντάσταν ἀατοηι τα ἀϊέξα αὐ φυὸᾳ αἰϊ]αςηι νίμτη μαρογοῖ τη 
[οτιῇειῖς. 

«Αἰποϑύω, πη ΠΊΟΪο. ΡΟ ΙΠζεο, ἀ]ςονοοηίεοτιο, ὃς ἴῃ (ιοτιβοία Δοίαπιο. 
Χοπορῇἷυ 5. ἑγλίωικ, δεκοί τέων “ν᾽ ἐκ τῆς λείας τῷ ϑεω ἀπέϑυσε. 

Αἰ ποίζειν,χὶθ τατος Πότε ἡπομωχᾷ ὧζ. 
Αἰ ποίητος. (ἴῃς ἀττὸ ἔιέξις. Η αἰτςατπαί: 
Αἰ ποικεσίαὶ ας, ἐν ΠΛ σται1ο. ϑπτοίκησις,᾿ἰ}0.2. Εἰάτα:. ἰ ; 
Α᾽ πορκίω, μ᾿ ἡσωςριο οι] αἰδίατνρετορο ἃ μαδῖτο, πτίστο, αἰ πᾶς Πια- 

Βίτατα μη νοπῖο τη ςοϊοηἴαπη. ΠΟ σγάτας, ἐπῴκησαν οἷ ἡμετέρας πὸ 
Ἄεως,οχ ποίζεα γγθε τα] ΠΔ ππητ ἴῃ σοἱοη αν, Γθτ οὐ 1. ἀπωκη- 
στῖν εἰς λδυκωνίαν; ᾿ξ σοῦ!]Δη} ΟΟΟΙράγιηῖ, ῬΙατατοῖ. μἄκραν δστι- 

κα, Ἰοησὸ Βυδ το Ιου σὲ ἱπςοῖο, Ρ[ατ.π ςρ;. Ατηΐοτ.2. ΡΟ] τις, 
Σποικώ πόῤῥω “ διὰ φϑ εἰρύν των, Ὁ 115 41 οογταπηρίιητ ρος] 
Ἰιαῖτο. 

Αἰ ποίκηστς εδς ἧς ΓΘ ΓΆΤΙΟ μετανάςασις, μετοΐκησις. Ἂ 
Δ᾽ ποικία ας. )γςοϊουνα,ίε ἀ1ς5 πηατατιο. εἰς δσοικέαν ὡμῆσαιγρτοξεξξιιπι 

«ἴδ. Συιοικίαν ποιεῖ ὥχ,ἀοάσασετο σο]ουμλπν, ΡΊατ ἐς Τιε ρ δ. ἀποικίας 
ὀμπέμπειν,ςοἱουΐας ἀςδαςογο, ΤΙ ΟΥ ἃ. Σποικία οἰκίας, ἀοΠγμ5 ρτο- 
ράρατιο, Αὐήζοτ. ΡΟ το. : ᾿ 

Αἰ ποικίζω,μ ἰσω,τῖττο ἐχεγὰ ἀοΠημΠ; ττα υξετο, πηΐρταῖς ξιοίο,ντ- 
Βοπὶ ἴῃ τοιτὰ ἀοίογτα σοπάο . οο]ουίδιη ἀδάιϊςο, Βα Ἰ ται! ΟΠ Θ ἢ] 
ἀϊπυπρο αὐ ἀϊςο, είς ο. αἰπσωκισμθθ.ς (φπλότιις. [δα ἐς 4: 
ἀσώκιςα καὶ δξα »σοχλλγιταηῆ τα εἴτ οΊοιτα αὖ Πγας]. ἀσσῳκισ μῆμοι 
εἰς ἑώμιω,ἴο Ἀ Ὁ πτὰπὶ τ αςορτί Βα ιτα παι Θτάτι ν᾽ ατάτοϊνλα Νιι- 
τρα.ῬΊατο [10.2. ἄς ἈΘριΟ]. ἐς 1ἰς Ισαυοας 4] τη ογιἀϊτίοπς [1- 
τεγάγιμ ὃὲ ρα! οἱ ΟΡ τα Δα ἤηςοπὶ νίσας νῖτα ροτ πα υτν δί πίλι- 
αϑὐεϑγ τοσαίχης, ἐγου μῆνοὶι ὧν μαι κοίρων νήσοις ἔνι ζύντες α'πωκίῶιαι, 
{ξοτία αὶ Παδίτατε δογίυ τι ατη αη ἀατὶ οἢ]ς, ἀκσωκιϑνὲν τέκνον Ἀπὸ δ 
σατρὺς, βΠτας ἃ ράττο οτηδηῃςίρατις ἰςογίή τη αιις ΓΟ]! οσατιις. ΕΤῈ ο- 
τίοπι τ δΔἀορτισηςπι ἄαῖς, ῬΙυτατγςη. εἷος εἰς ἑτέραν ἀπσωκισυλθ- 
συγ ϑειὸρ, ἴῃ Δἀοριϊοηοηι ἀατι. ἷ 

δ᾽ ποικί δες πόλιἐς, ΕἸ εγοάοι. Αρρίλ»ἱ ςο]οηῖα, 
Αἰ ποικίσμος. οὐ, δ,ςο] Οηἱα; ἘΠΊ ΠΠ[10. 
Αἰ ποικις"ςοχατοικιςης. ἐμ. 
ἈΠ ΣΝΔΙΣΝΣ 'σω, ἀουαίτο,ἀς πη οἸἸοτοάϊτιο, ΤΟΥ ἃ. ὐποικούομη - 

σαι τὰς ἐδοιὴ τον τᾶς ΟὈ  τιιοτ ον}. Σντοφρρέξαι διά τιν(Θ- οἰκοδομιῆ ςγαριἃ 
Θεπηοῆῆ. ᾿ 

Αἰ ποικονόμησις, ἀἸ ροπίατίΟ, ὐποικονυμία, Αἰεχαῃ. ΑΡ γοά ορρφηϊταΓγ, 
τῇ ὀκλογῃ. 

Αἰ ποΐκος ου, ὁ χὴ ἡφοοϊοπας ἀοφαΐξδις ἵπ σο]οπἰᾶντὸ αἴπσοικον, ΠΟ] ΟηΐΔ. 
ἄποικος ἐπιαὲ ΤΟηΑ ὃς το] αιισὲ Οταοὶϑὲ γερας Αβαναραά Ατιδιάξ. 

ἊΜ 
ὃς αὐτὴ σὰ ξέν(Θ' καὶ αὐλότοι θ΄. βογοστίπες ὃς Ἔχιογπα. ΡΙαττ. ύΘ. 
ἔκφυλον ὅλως ἡ ὔποικον ἡμλι' χώρᾳ ἀποικος τορῖο Ἰοπρὰ τεπηοῖα, 
ῬΙΊυς. ἵν πιρ. αιαα!. διὸ χὺ δὶ χώρας ϑσοίκε, κα ξένης ϑεριαίης ἐϑων 
τε βαρβαρικῶν χαὶ νόμων οἱ πεπλαγημῆσοι , καὶ πεπλϑυκότες ἡ διοῦ ἐρω- 
ἥἴστω. 

Αποικτέζομαι ἀεΆπο, ἀορΊοτο, Πεγοίοι. Σποικτίζοτο 270 υτοὺ κύρρυ ἰωῦ- 
αὐσεγαθδ ἃ Ογτὸ Ροιτο Πἶσε σοπιρίοταίρατ. 

Αποΐμαντος.7.: οἴ ΠΠης ραΐζοτς ἸΝΔ2. αὶ τῆς ὀκκλυσίας Σ;τοίμαντει. 
Αποιμώζω,ἀ-Ηςο»! ισεον ἀερ]οτο, ἀπιξητοσ. 
Αποινάνοτοαϊ ποις Ἀπολυτροιιώ υδστοιν ἃ ὧι, »ΓῸ ΡγασΠλ πὶ τεροιτᾶσο ὃς 

ἴσαι, Εὐγρ.Ἔἐχρθηνταν δέ ρος πλδτιν οχιρετς. Πςππ. ᾿ 
Αποινεῖ ὥχ, ἀφαιρεῖ ὅδ, ἡ το χεημωτί ζεῶχ, Ετγιηοὶ. ὃ 
Αἴποινον. κ5 ῬγοτιΠ1 γοἀ πη ρτ]Οἢ15, λυΐρον κὶ διῶρον » τποΓος5 ροξηζαν 

ΤΠ 8 015, ΔΟ ΒΜ, Ρ γα: ΠΊ πη, [ΠθἜτάτιο ροσης. Οὐ 4υ 1 Ρτὸ [θεν 
ταῖς ἂς σαρίτο αἰτογίις ΤΟ] ας αταγ » ἤος ἡσπηίας Δρρο!]αἰσαητ., 
Ἡοπλ.ΠΠ1ὰ 4. φέρῶν εἰπερείσι᾽ ἀστοινα.1. διώςα αἰφοιν ὦ τινα, ἀγται ταὶ ἔγεα 
χα φόγε διδόμβυα: νε] αὖν α' ὃς ποινη΄. ἄποινα οτιᾶπὶ Ραυα ἀϊςσιησατ, 
ῬΙάτο ἐς [με ρηιις σφαγύς ἄποινα 5) Ευτριά. Ψάτεγες αυοαὰς ρέ- 
σα ηαπὶ ἢς γοσΆθαης  γπάς νοῦ η ἀποιν ὥτο ρτο ρεομηίαμας 
οχίσοτγο, ἶ 

Αἰποιθ-»κ δ, πο φια! Ἰταῖο» ΑἸ Ἰτδεῖς Ἔχρετβ, ἢς Οζα νοττῖτ, ἃ ηυο 
οτίατη γοάαΣτι {(Ε 4841» }10.1. ΡΥ Ὀ]. ΑἸΕχ. ἔαις. [τα πὰ π0 114 ἐχὰσ 
Ῥέγαης φαα]ταῖς, οἀ τη θτο τειπρογάπηεῆτο οοπήξαις 1. δ κρατον, 
εἴποι. ἐγ γεύσει, .] δὰ Παδοις ἰἀροτίς αι 4} |Πτάτε πὰ, οἰςοτ. "]5.. 
14. ποῖον ὑδω; ται ΟΠχηὶ 4αα ται α σαγοας απ Ὠ181] οἀοτῖς ςο- 
Ἰοτίϊνα δὺζ ίαμοτις Βαίδοτι ὃς [Ο]ο ίσοτγο ςοπηπιοπάατατ, ὈΙοίς. 
εἴποιον ἀϊςῖτ, αἰμέτοχον κἡ ἀδέσπτοτον ποιότητος 5 Ἔχρεττγοπὶ οἰϊίχας, 
4ια]ιτατῖς. ὶ 

Αποίσω, τι ξετΔ πη 40 ὁποφέρω. 

Αἰποίχομαιρτταηίξο, ργώτεγοο,αθεο, ἄπειμι ἀτοδημώ,ἀφίς αμμωι, ΑὈΠιπη, ν 
Ρεγοστγὸ, Ηοαις. Οὐ ξ,λτοιχομήῥοιο αἴακτας. αὐ ίςιτο ἀοηγ"ηο., 
δποίχεῶς ἐς [4 οτ]}. οςοἀφητισα5» Ασαια» τῆμος δπϑιχου ἕω κε- 
φαλίω) μεταδύεται ἵππ|θ-. Τιιος ροίϊ ἀςπιοι μη σάροτ οςςιάϊς 6-ὶ 
4πας. Αποίχεῶχουποτὶγἀςβαησὶ νῖσα: ΡΒ ΟΟΥ] λείαν Σποιχουήύων,,ς 
ἀεξιηξξοταπ) τα}! ιΐας ἀἸχίτ Ατγατας ἀστοί χ ομῆμης Αρεάδγης, ποῖ ποῦς 
τοῖς Αὐδάπος ὅσποιχόμίυθ. βιότοιο γ}10το Εριρταπχηηατ. γίτα οτος 

᾿ σεάεης. Ἧ 
Αποχᾳ ὠρῤξατα.ϊ ἰητου »αἴκουρᾳ. 514. εἰν οἷν, ὠποκοι,ἐπόκιστά, ὦ κατ 

κάρμϑύα. ὶ 
Αποκφϑαίρω ) αδήξεγσο, ἐχρυγρο, ἀἰσιτίο, ἰυἴτο ὃς οχρίο, ἴδεοτς. 

ΠΟ) ἄειεῖσο. Ὑποκα 9 ἀγὼν ταὶ βανάύσοις τέχνας οἷς οἰκεὴα χεῖρας» 

ςοημοττοης ἀγὸς ΨωΪ σαν ο5 10) ξιπν ] γα πὶ ππᾶημ5., Ρ]ατασοὶι. ἱπο 
ΝΝτιηγ8Σστυκα ϑ αἴρεται κέλυφίθ., ἀςτγ δ συγ ρτάμηοπν Αὐἠζοτ. θγ. 
7. ΑἸτηγ4]. . - 

Αποκαϑαρτικὸς,ΠἸ ςης ν πὶ ρυιΓσ απ, τεριτ σἄηϑ. 
Αποκοίϑειρμει,ατος τὸ, ἰοἰζγιι ἢ} δι Ρ ΑΓ αηΣ ἤυ8 ΡΊΑπηδηταπι. ΡΊ αἴας, 
ΘΧΟΓΟΠγ υ τα ΠῚ. 

Ααἰπονάϑειρσιρ»εως." ΡῈ ΘατΙ ον Ἐγατῖο. 
Αποχᾳ ϑόύδω,ίεο. τη ἀογηι ον πυκοιτώ, σα δ; ἔμτεςι ἀφίσαμα, γυ- 

ναγκὰς. ᾿τα τῇ οὐ άἀογπγιο.[ πηπιςι] οἵμς {π| δὲ νετογη οί. 
Αποκαϑυλόω,μ. ὥσω, τ, ὠκά,τεῆσο: ξξῖμο ἀσοιαίατ. 
Αποκαϑήλωσις εως ἡ» υδῇ τοβ Χίον 
Αἰποκαάϑυμα, “εἴς (ει). ἀς!Ἰάςο,ἤαπα ἰδ στ άιις. 
Αποχαϑημάση, πη} Π αν πιο η τ ματα αἰ μοῤῥοξσαι. Γι ςαΐτ, ΟΔΡ ῖς. ὃς αὖ κοισ 
μηδὲ μϑ ὅποκαϑηκήδης,4] ἀογγλισγιτ οι!πὶ σὰ ασ: Ρατίτας πηροτ' 
{γιιανδις. {τς πὶ ἀρ ἘΖες.οαΡ.22. 

Αἰποκαϑίζομαι, [τ ἀς ΠῚ τέρεῖο. 

Αποκᾳῆις αγω, Γοἰτι τιον]. ἢ ἸΟΟῸ ΠῚ τεροπο. . 
Αποχᾳ ϑίςημι; μ.ν σώ, τσ, κρε, τ οἰτίτα γε στο, οογοο,επιοηάος σου, 

Ἰθιοίςοτ. 1.1. ὑποκα ϑίσησι δὰ συσμοιὶ φωνῆς γ ΥΟὐὶς γα σοάϊηος ὅ- 
πιφηάατινοςοπι ἀδη λι ἐχρεάιϊτ Ιἀδη).}}0..4. ἐχιοδύκτος ἔποχα- 
ϑίςησι,ιξζος ἃ γίρεια γοσγοατ, πςουττγίτοᾶζς. Μ Ἄττῃ. οἀρ.12.ἐἧς πτα- 
πῖὶ ἅγια, ἢ ἀποκατες ὁ 3η ὑγιὴς » δὲ ἴλπα νεὶ (ληἴται! τγεϊτίτατα εἴν 
Ἑτρτο γράέςις ἃς τοίειίταοτς,  ὐὐτοδυδόνω. ΡΟ] δας ἴῃ 4ιαττο,Αν- 

πίγνίθ. ὀοχομβυὸν χτ' κράτος ἑλῶν ὅκ εἰσπεχφιτέςτησε τοῖς οἱ χαιοἷς, να σφε 
τεραστί μῆρι- κατεῖ χειριῸ γοϊτίτιιογς 1ὴ ργ Ἰ ππη Πταταπι. οτος 
ἄταν. ταὶς πῇ κομριύδου εἰκόνας ὑποχᾳτας ἡσαγτες αἱ ἡ σύγκληπος καϑεῖς 
λει Αποκᾳ ϑίφιαὧχ οτ]α ΠῚ τὸ οἱξι τἀ υῆμον ἀϊςἰτοτνῖ. γα αι {0 ],. ἃ ρεηεῖτος 
ὩΔΠ}) θαταγα. πάγῃ τοάττε ΤᾺ ςΟρΗ. ἀς ΡΙαητ, 110. 8. αὐ Ὁ. δθπκείρω- 
σιν ἅπαξ μόνον. τἰξίς-αἷι ἃ πυρὸν φασι κὶ γίνοῶι μακρὰν, ὃν χαλῶσι κατ 
μισκίαν, κὶ ἐκ δστοιϑιδε ς αι παλιν απειρῥυῆσον. ἢ συἱ ας ἱτεηγ,ἀεῆης- ̓ς 

το, τοάι σι Ἰάφηι [10.4..ποῖντες 3) εἰς κερο φίω ποκα ϑίς'αντα, ἴῃ Οειασο 
{ΐεη οο. ξογπιϑητατιρτο σουμίογο ὃς ἰδ ἀεις,ντ δια τυγδ]δτ 
τα, κατας ἰζα! ἀρὰ Τοΐς. Η της ἢι ̓ ποκατάςασις:νἸὰς ἤιο ἰοςο.. 

Αποκαϑισὠν, της, στγᾶτι ἤδη» δεδοιὶ, χαρεζο μῆνΘ-. ἀραιὰ δια. σι εἶ ὁ 
το καδις ὧν σίμλ κληρρνομί ἂν μου ἐμοὶ . τὰ τα νδι δος πτεάίτατεππι 
δὲ τέρα πὴ ΘΟ ΠΟΙ 5 τοὺ τὰς: τυ) γἦ ἐϑνων βασιλείαν ) τίν) πυρρτέρχ 
δεαυ οποίων στο δὲ Ποις, ᾿ 

Αποκαίνυμι)νεὶ ἀποκαΐνυμαινἸησο: πὸ δ᾽ καίγω τὸ φονδύω, καὶ «θοαὶ τὸ ὠγυμες 
τὸ λαμζαΐω.. αἴνεωτω γὸ τὺ λαμζαύεσιν ἄϑλον οἱ γικώντες. Αρο!οπ. 2. 
ἀϑλόδυύὼν τιτίἑιυ απεχαίνυτονγ. ἐνίκα. ᾿᾿. 
Αἰποχαίριίθ., ἀτοπίθ- Ἰητς τ οἰτιαι5,α δία τάς ΠΡ. ΕΡ στ. ἣν 
Αποχαίω, γερο οηο }}. ἀφυτογςοπλθυτο, ἐκτρ εἷς πτιρέ χουσιν χποχαί ιν, 

ΤῊΝ ἀυσυις. 

Ν 



“ΠΗ : 
Δυσυοτ εἰίταγρὶς Ἐχατοηάιιπὶ ὐπεκέκαυνο ὑπὸ τῦ «ευρῤρναίως ἔις- 
τα αδ σης, ἰἠςοηαίο Ἰαίὰς ἔμεταῖ. 
ἐσαντεφγίξουτινοτί οὔ, πο σα] ἐσ οητοτναῖβρον τιν ίσαντοςγὰ νει. ἀ- 

ποκακίω Ετοτισαροῖς ἀπεχαίτησεν η ψυχο μου, ἀςξςςιτ αηί αγὰ πγςὰ, 
'τοκακίζω, πχλίος ἤο, ἀσρεηςτο, νης απεκαίκισε ιοά Η εἰγεϊνςχ- 
ρου ὄβηκραϑη. 

ὑτοχαλέω, με ἑσω αι χέκληνατοιοοοναδιοςονἀςποηπυίηο, τὸ σποπλὶ- 
πο, ρΡρΟΗ οὐ Χ οΠορΙΝ. αῤγριὶ ἀπεκάλει, πότος νοσαθατ, [ἀς τ οιπὶ 
ἀιποδας ας οι μεροίϑυχας οὖ ἐδὺ τὶ ποιοιιῦ τας τὸ ὀνομᾷ πᾶτο Χποχα- 

᾿ χᾶσι,ποἰτὶ αυϊὰ ἀσοητος τος ᾿ς νοσαης Πομλης.} οι), ϑλιθν 
᾿ κχαλεῖς 5 πιίίετα πα ἀρρο! ας. Ἐυτὶρ ἃ οἱ ἀπεχαλοιω μὲ ἡϊθ γέμων 
᾿ς ξωινα, τς πιοτὸ φοπηυ 1} νἱξξιι οἴ ἱρῃϊ ἀϊοεθληι. 
Κποχαλυδικὸν»ἀϊοιτας τὸ πγδῦ μα τὸ ἀ γιον, ἀρ ἃ Ναζαη ἱ τουοΐδης, 

«λύπη, μεψοω, το ον ρο 10 ἀεῖορο, τοίεγοιρταίοτο,ρατοβιεῖο, 
ραϊὰπὴ βασϊο: Αςουίτ, ΑἸἰχυδηάο σα βοαττεροιντ ἴῃ ΡΙιΙηγ. ὦ- 

ύφϑησαν αἱ ἀμορτίαι»τοΐξα (χυῖ ρεσρατα, 
 Αἰπεκάλυψιςοτας, ἡ ρατοξιξειο τοῦτα πὶ ορογγάγαπι ΟἸςεγιγειοδηάὶ ὃς 
- τοτοσοηαὶ αςλιοιὰ Πςο Πσαϊβοατῖο ἃς ἀσπαποίατίο Οἱςογ. Ηείν. 

᾿πορόγνωσις, φερϑεχρία, ὅηφαὐεια, παρουσία. Ὁ). Η ἰοτοη  Πγὰς Πορας 
} νίριαπι ἀριὰ Ετβηΐςος (στίρτοτγος γορετίεὶ Ἦος νοτδαπν, ἰδ 14 
τ φουυπὶ ςοπβέξιπι δι Πἴς αὖ [ατεγρτοτι δας ἱερτιυαρίητα, 

ἡ τοχό αν, ἐς ξιτίσςοτ., τοου!ο ἰαοτγοπι » οἰλησαοο » οί 9 ἰαπ- 
[ΟΡ] Ια... 

τοχα πῆα, μι ψω, αι τα, ἀςβοξζο, νηάς ὑπτόκαμψες, ἀεβεχυς ΟΌ]υπι. 
᾿Ἰτοπυτουοττον. ΕΠ ετίαπι γοθιιπὶ οι οἰττης ἀνς!ρ᾽ηςντ βοέξο- 
χρ ἐαυος ἀἰχίς ν γα! ἰς.Ορροιτιιπι νετὸ τῇ ἀποχοίμπειν, οἱξ ἐ- 
᾿ ϑοδεομεῖν, Πα οά ἢτ σαπὶ ἀροττο σαπιρο ὃς Ρατοητὶ τε ςαιῖὰς ο- 
πὐιττίτας ἃς δά σὐτγίαπι ᾿ηἰτἰ σαταγιν τὰς ΡΟΊ]ας πὶ Πδὲ1. 

Ν᾽ τοχαπεισμὸς, (αξῆτιο, νεὶ (τας νο] (ἢ πγεηταπι ΡΠ. (πηοη 
᾿ς ρζαπὶ Ομ. ὑσοϑυμίασες,τϑιόηας [ἀξ βςηἀϊ παῖς (Βα παῖ σαπα!, 
ἣ νι Οὐοἰς,υοὰ ὃς Βιπιιῆςατς νοςαυΐτ ΡΙαυτας, αρυὰ πγσάιϊοος εἰς 
᾿ς ποκαπνισμεθφ ίας υὑπεκωπνισμ ἐς ργορτ  ὸ οἱξ οὐ αὐ τοὶ {πξῆτα πἰάοῦ 
᾿ς ρετϊηβιοἀἠδυίΐιαν ἐπε διδίτατοντ Ιοαυΐταγ (ο!  πλο] νοὶ μετ ἀγὰς- 

ἀΐηςαν ἕαπιας δαυΐτας ὃς ἀςιοτατας (ντ ἀϊσοηγας οχ Ρ]Ὶη10) ἀχ- 
᾿ς αἱρίτας. Εἰ φυτεπι ἐβιπά! δα] α πιο κτα πηφῦτα πὶ αι Αἰ αι ἴπ 
᾿ ψὰς οτίς απσιυτιοτῖς ἰηξαπάϊτοτ,δὲ αιο (δῖτας ἐα ςοτρὰις Δἀπιῖῖς 

᾿ς αἴπιας. ξιπάιδα! απ οτίαπν ἃ Εἰδτίο Ὑ ορ ἴζο ἴῃ Αὐτο απο ἀἰςοἰ- 
᾿ ταρδίβδογδι δυτοπι,ἰυαυΐτ, αι η ἀϊ δυο ἀρροῖτο ρίας οτολ. Ὀτοίς. 
0.3. ἐλρ.126. ὑποϑυμιώωνα 3 ξνεὰ εἰς ἡποκοπνισμοὸν εδὺ ὅσο ξυοίς 
; ὗ βυχὸς τὸ ὀρϑοπτοίας ὀχλνμόῤοις ϑεεαπόδει, ὅταν χανόντες τὸν καπνὸν τῷ 

᾿ φἤωατι δέξονται, καὶ κα ταπίωσι, Ἀκποῖ. Αὐἱάα; ἔα πλὰς ροτ ἱπξαπάιθα- 
Τασι ᾿ἰαπτὶ οτὸ τάρτας, ὃις,Ρ]1η.11.3.6.εαρ.6. εχ μος ]οςο ιο- 
Ττοτί ἀϊς ἀἰχὶς, Η υἷες ἀτίφα: οἰιπὶ γαάτος Λιπλις ρετ ἀτὰ Πάτηοπῃ 
Βιλυίξεις ἃς ἀειιοτατας, γοτογεπ ἴππατο ἀϊούταγ τα Πτιη, ἔτη ρο πίτυς 

Ἔ «ατϑοηίδας σρτοἤϊναταις ἐς πἰᾷοτ ρογ ἱηΑἰηάι δα πὶ ἐπι δὶ- 
᾿ ταῦ ἴῃ νοτόγς ταῇϊ. 40 νοσαθυ]ο νἱις εἴς ετίἀπὶ Οατο. 5: ἴῃ 

«οἀϊος ΡΠ ΤΩΙ} » ρεγρεγααν ἰςσίτογ ἱπξαγοϊδαϊαιι αι οα Ἰοπρὲ - 
1 ἅ συ! βοατιαυίαπι ἀςάϊς ἐγγοτίς ςοὐοχ Ηεγπιοΐαὶ φογγαρτιις 

" Τιδτατιοότγιην νἱτῖο, ἀἰχὶς επὶπα γὴν ἀοίει Πτπνὰς ρ ἐπγεηάατιοηὶ- 
δας τὴ ΡΙηαἹ, ἴα ἀϊ δα] πὶ (στίρτα πὶ ἐς ἴῃ δὐτίαυο 6- 
χοπιρίαγίνησῃ ἀἰρ᾽ ίςετς τα πιο ἰηξαπιιδαίαην Ἰερηξυτγ, σαοὰ 
ἀΐςαης Οταςὶ ΒΥροσαρηί αι » 1ΠΠ| νοτὸ σεροίποταῆτ ἰηξατ- 
πἰθα πη. 

ἐν Αἰποκαραδεκέω, μ. ὕσω,αν καθ ἰρεσαίοτ,ςχρεξζο, Ασουίε. 
ποτ ΑἈποκφοκδοκία ας, (ρου ] αι! ονεχρεέξατιο γε Ἀοπλεῆς δζ Δηχίᾶν (0}]]- 

εἴταπι ὃς νεποπιεος σοτάϊς ἀοιτἀογίυ Πλ, Ὡροσδυκία αἰ πεκδοχ ὶ αὐέλ.- 
᾿ περία,Δοίρετατίο» ὃς αὐ! αγὶ ἀδ ςξεῖο. ΡΑυ ες δὴ Ἀ ὁ πλ.τᾶρ. 8. Σπο- 
᾿ς χαρχδοχίαᾳ τῆς κτήσεως, (οἰ Πἰοῖτα οτεατυτά: ἐχρεξξατίο. Τη 410 8ε- 

ἘΠ ως οχρτί ππίτι ἐχροξζδητς Ἔχοτῖο σαριτε τητοητίαις σοι !5. 
α΄ Αἰ πτοκαρτερέω, μισω . οδάἀιτείςο, ἴτεπὶ Δ υ πιοτ, ᾿Δαιιςο 881 της τα 

" σταϊπὶ τογίςῖι οοπίοι ἴσο, 5... δστοχαρτερειν, ἑαωτὸν λιμῳ ἡ ἀγχὄνῃ 

ι 
Ι 

κῃ σῇ Βἰκυξάγειν. ῬΊατατς, τη ΓΎοιγσο, ἀποκαρτερέστες ἐτελόστησε, τ] ς 
μι ἀρίε ἑητοτίπηςης ἀἰ πὶ οὔτ. πὶ ἰὴ ἸΝι1}... ὁ η ἡ» ϑεὶς ὠπεκαρτέ- 
τ βησεο ἀρ ογᾶτας (8 νἶτα ρτισδιιτ. Τάσπι ἴῃ ἰλογιοὶε, αϑαξαγόραν χέγε- 
μιῇ στ δ γι"λκυῆβε πϑοικλέοις γ εἰμελόυδιον κειῷῶς δυγλεχῳλυμυῖμον ἡ δὴ γης- 

ἢ ῥμμονΧτοκαρτερφειῶ ται 7 ἔστι τ ἀπαχοσοταπι οτος θσΡ ότι τῇ - 
Πν τεητο, ἀεἰκίτατα πὶ οπηπὶ ἐαγα, ἀοσγοριῖα ἴ. ΠῚ ατατοιίροητε πλοῦ- 
ἐμ τοῦι ὥπις Πδὶ σουίοιο ἶπν διακαρτεῤροώτες ἑαυ. ἀϊςαπέωγ (εἰ ε 

τοϊετγδητος, 1. (δίς ασυοαυο πλοίο ἰατεηταητος, πιοά' τὸ ἃς ρατςὰ 
᾿ψίαεητος, 0 ἃ 40: ἔχεεγε πο Πλιατης, ἀποκαρτερεῖν ἀϊσαητατ, 
δι ἰπεάϊα νίταπι Ππηϊτς ἡτειη ἤθη ἐππξιηςο, δα πιο ἀεῇςῖο, πηρᾶτ 
{υπι ἀοίοτ!. 

᾿Αποκαρτέρησις εως οὐ το] γητία,ἤσαγα Οὐ {1}. 1}.8.ς.5. 
Αἰποκαταζανω, μ 'σομαι,ἀοίςου ἀον»ςΟοητεπηπο. 
Απτοχαταν ἔστω, με ξωγτεςοης:} 0, ά σοσςογάϊαπη δὲ σοππ δ γ Πα ΠῚ 

᾿ς άδαςο,απηιιςος ςοης ΠΟ δ ρατὸ 5» ἴτεῖπὶ ἀϊγξ μη ρταπὶ σγάτῖδπι δί 
᾿ς γοϊυταπι τοϊο,Βυά ΟΟπι. 
Αἰπτοχατάς ασις, τως ἡ γοίτίτατῖο ἴῃ ρτἠτίηαττ ἔοτυηαπι νοὶ Πλτιγη δὲς 
Ι Οτεροτγ.ς Βαρτπηο παῦτα ἐν ὅσης δευτέρας γωγήσεως, ἐδὲ αἰα- 
᾿ς πλάστας, ἐσὶ εἰς τὸ αῤχωον Σποκατας σεως," ὈΔταΪ ΤΟ ΠῚ το[τἰτυτίοηις. 
; ἥ Ἴδετη . μα τὴν τοῦ σωτῆρος δσποχαιτείς σιν ἕο ἔτι ἀπιςουμῆγὸν τοί τρῴ- 
᾿ς ματος, ΡΟΙ᾽ τοίυγγοξξίοποπη. Αἰ ποκα τούς σις ἐττλπ} ἀ! οιταν οιγσα- 

τὰς 50]1ς, ὃς [κπτηα ὃς αἰοτῦ οταητιπι ἀηηο γοτεοητο ἴῃ ἐοάση] 
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ΠΡΟ. ῬΊατατ.ΐη Οαγς ἀς ΒαΠίς Ἰοσαοης, ὃν μύμδα νῷ ε ὁ βασν- 
λθὺς προῦτος λέ γεναι ἐμίαλ εἴν, μικραὶ θη ϑειαν ὑἱξ(, μεὸν τ αὐεὶ τς ὑσιδ- 
κατας σεις πλημμελείας, ΟΟἸμπι,} 1.4. Το πηρας 400 (0] ἰῃ οἄφεην 
Ράτιοπι Προ στι ρον σοί ο πὶ πυπηοτσς γοάίτ » ρος ας ουτίις 
18}: ῬΤΙΠΟΙΡΗΙ ΠῚ ςορογατ ὐπτοχατεέσασιν νοσδος Πυάο τοι ἐαὶϊς- 
πϊμιπ). ΕἸΠῚ5 Τδο] τυ πγ»Πς ἀρρο! ]ἀτυτ οαρ.3.Δυνπν Αροίτο!!- 
ΠΟΤᾺ ΠῚ), ΟΥ̓ ΟρΟτοΐ ἢ 2 ἐπῆρ οι Εἰτται 3), ὁ ϑεὸς παΐντα ἐν πάσιν ἐν χαιριῖ τἴ 
Ἀποχάτας ἄστως ἰὸς οἰτιτὸ τέλοις τῆς χαταφάστως τῷ κόσμον. Απονα - 
τάςασις Οἴτᾶπι ς[ϊ τοὶ ταγθυ]ςητα ὃς ςοπγπγοῖα; Πρ ἐς πι 12 ἃς 
ςοπ]Ρ Οἰϊτῖο. ΡΟΙν Ὁ. Ἷη 4 ἴον. Καὶ αὐδιρκαλέσοντες ὐἿὟΩΨ ὅλην ἂν 

παρρυσὶ ανγΐως ἐι τῷ γεγονότος κινήματος εἰς τίωὶ χποκρτάς ασιν ἰλϑν τὰ 
ι ΤῈ πόλιν Ὁ Ηεἰγομ.οχροηίτυν τελείωσις. 

Δποκαυλίζω, ἀοσιττο, Ἔχ τίγρονγοταπάο, σαυ]ς πὴ ἀεῖ ἴησο, ΤΡρυςνά. 

απικαύλιζε τὸ τρρῖ χον τῆς ἐμζολῆς , ἔτυπταδατις ἀιᾷας οἰυάεὺαξ 
Ν τάς ηᾶὲ ἡ ρΡοτθ ἢ]. 

Αποκαυχα,τάφαα; σαῖς τος [Ὁ ΠΌη τορι γαγίπαυτ, Τ ςορτ. ἴδ,7.ς; 
οι ηἤοτιρίδης, ἥ 
Αἰπύκαυλις τας, ἡ ὃς ἀποκαιύλησις»ΟΔὉ]}ς αὐ [ΟΠ ΠΟ ὃς ἀπηριιτατίο, νεῖ - 

ξϊῖο ΠΠ|ὰ σὰ πὶ ρ᾽δητα: σαι] πὶ Δ] ςἰοτ, ὃς ἀςρογάσητϊ» αυοἀ 4- 
᾿ πολαυχδῶχ, ΤἈ ΟΡ Ἀταῖν, ἀσσαυ]οίςοτς, ΙΗ. 

Αἰπόκαυσες ας» αἀυῖο. ΡΙἸη.Τ ΟΡ ταῖς. 1 .ἀς Ὁ ἀστὶδ. ἀ εἰς κἀύ- 
σησιν. 

Αἰποκείλόντες ἀςο] ηδητος ἀποκλίγαντες. 
Αἰπόκειμα τοι ςο,τοξγυοτρηιδηςο, ἀ  βογοτγοζοη ον, (ξπηοισοῦν 
ἃςοιάο, πη πλΐης ον ῬΓΟΠΊρτιις {1πῈ ἃς Ράγατας. ΤΉςορμγ. ἈΠῈ... 
ἃς ςλρ. 4.νῇ σος ἐπόκευταιγχαὶ ἀπέχει μικρὸν» Ἰηΐα Δ ἀπ πέα νεὶ (ς- 
οτίαπι τα, ὃς ράτιιπὶ ρον ἃ ςουτίποηι!. 1 πςίδπ.. ταῦτα ἐν τοῖς ἐἰ- 
δύτοις ἀπόκειται γοαφέντὼ, ἩοΓηἸοροη. ἐπέκειτο κατα τῖν Θ΄ γαφὴ 
συραννίδος 631 ϑέσεως, ρα πάοῦατ αὐιιοτίἃς 2]14:|6 πὶ σου ατίο. ἐπό- 
κεῖται τοῖς αἰϑρώποις ἃ παξ ἡποϑαγεῖν; τηϑηστ {ΠΠὰ Ποπιίρος, ντ [α- 
τηοὶ πγογίδητας, Θτοσότγιις,, Καὶ πῶτο ἀπέκειτο τῇ μοχθηρά μου ζεῖ 
πὸ βασιλεία ϑεύγατον αἰκούσαι ἶχος βατιιη νἱταΣ ἡγθας ππηροηἀοίρατ ἐ- 
πόχειται πεσ εἴν ολις πη ουΐηες, ΟἈγγ ΟΠ αἰὶ ἱερωσ. ᾿ς ΠΟ ΕΠ. «ρὲ 
-εφ. εἰ ὅτῳ τὰ 77 ἐγλίωαν ὠτυχνήίμο τα ἐνξυδοκιμεῖν αἰπέκειντο,ου! ΟΥαΣ 
Ἐρτγωπὶ ἱηξοτγτιιηΐα ν ντ ἴῃ 15 οἰάτοίςζετετ, γοροῦτα σγλητ ἀποκ ἐῶν 
ποῤῥως ΟτατΙ ΠΕ ς.ΓΟὨτΕΠΊ 1 ὦ τι μοίζεῶχ. ἐς τὲ αἰαγχα( ἐν χξείαν ἀποκεί τ 
μϑοον,ἰῃ Βεςο [τί πη ν ἢ πΊ τεσοηἰτιΠῚ » Γι οί, ὁ ϑσοχ εἰ μῆν Ὁ. 
τεροιτυς, Γοσοηάϊτως, ἡσοτεϑειυῖυθ., κὶ τεταιμεδυὴ ., 

Αἰποκείφομαι»της τοηάςο, ΑἸ ἴορὶι. νεῷ. ὧν υὑπὸ τῇ φειδωλίας ἀπεκείον τ᾽ 
ἐδεὶς. Ὡς ΠΟ ἴς τοτοη άϊτ, δποκειρκωῆνθ- τὸ γσειον , ἀςστοηία αι αο 
Αἰποκεκαρ μή Θ΄ ,αττοηίμς, ΗΠ γροτγία. 

Αἰποκείρω, μ «ρώ, αν. χα ἀοτοηάοντοηίο, ἀποϊποιοσάο:ξε υ.8οουίατ, 
ἀποκεχφέρκει τῆς κόμης »ἀοτοηία ςοπγανἀστοῦάογας “οπηαηι. ἀποκεί - 
ἐθυσι πὸ ρόξατα, τοηάφητ Οἰδ5. ὠπεκείραντο τεὶς κεφαλαὶ, αρῖτα ἀ6- 
ταίξγαησ, [μποΐλῃ. ἀποπέσεται ἡ δο ὁ ἀετὸς ἐσοκερων τὸ ἦ παρ, ἰά οἴ, 
ἀειο!αδῖς δαυ 1] ἀςραίζατα ᾿σουτ. ΑΒ ἀτοχείρῶ γφηῖτ ἀτόκαρσις οἷς 
τουίαγα. 
Απὸκεκάλυμμῆβως, ἀροτεὰ, ρα] άπ. ΠΟοτας, ἐπόκεχαλυμμῆλων λέγειν 9 5 

Ρ-τιὲ ἀϊσογα, " 
Αἰποκεκαρατωκὸς, ρ4 ΠΡ ροΟςτ. Σηοζεζλας ηκός. 
ΑἸ ποκεχλ εἴ ὧι σιτίων, Εἰ] ἀιτο οἰ ΡΟ 5. κ᾽ αἰορέκτως ἔχειν τροφῇ 0 ΗΠ εἰν ἢ. 
Αἰποκεχληῖσ μῆψίθ-. Ὁ ἐποκλυΐζομαι τι ἃ ΓΟτςι οἱἘ Ργο δὐποκλείομμαι. 
Αποκεχρεσ μᾶμίθ-, μα ἽΠτις,τιῖρτιις, ΑΛ ΟΡ. ἵπ Α οΠιαγ. δὸς ὃν μόνον Κυλί- 

σίκιον τὸ χεῖλ(Θ- Σποκεχρεμῆνον, ἱνςαἱ ἰλῦτυ τι ἀετει πὶ ὅς ἔγαξγιπι, 
᾿ς ποκεκλασμῆνον. 

Αποκένιῶ Δι ἢ] ΔρΡΡΙΪζΟ; 
Αἰτύκενθ.,ἰπδηΐς, ψάσαις, ποη Ρἰςηνξ. 
Αἰ ποκενόω, μα ὠσὼ θιᾶοιο. - 
Αἰποκερδοὐνωςἰαςι ΟΥ ὐτοκερδ ἡσεις τοσ ὑτογ,ταητά ΓΟΐοΓΟΙς ΓΖ ΠΊῚΪ4. 
Αποκερμοτίζω, χοιτατος ἀἰ Προ, 110. Ἐρίρτ. 
Αἰ ποκεφάλεω, Πηρατο σαρυτ,ργαο ο σαρατ. 
Αἰποκεφαλίζω , τάξη. ΜΑττΠ.σἀρ.14.ἐπεκεφάλισε τὸν Τααἰτίων ἐν “τ φυϑ 

λακῃ. ἰδςοἸ δυΐτντ Ἰοσαΐταγ διιξτοῦ. 
Αἰποκεφάλισμα, ἀτοὶς τὸ » ρΡιΓρ ατίο σαρίτις » χοίϑαρσις χαΐρας » ΡΟΙΠαΧ 

Τῦτο 2. 
Αἰ πυκηδέω, μ ἥσο, υσοσ, πο ρΊΙρο, ἰκαδέω, αφρρντίζα,, Ετνπιοὶ. Αξεῖα. 

δοσυ!ατη!ο. 

Αἰ ποκήλω, Π 4! οτ  ὐτοδιώκω, 
Αἰ ποκήρυκτος.. 5,57 α4ιςατις,οχβατος, ΓΗ οροπηρας. ν᾽ ἄς ΡΟΙΤας "1. 

3.ὃς ΑἸ ΠιΟΌ 1 ΠῚ Σπικήρυκτος » ἵπημ τ ΗείγςἈ. ὁ ὅ3ὴ αἱμα;τή μασιν 

ἐκπεσὼν τῆς πατριώας εἰ ιίας. 
Αἰ ποκέρυξιξ,εως, ἢ αὐ ἀϊςατίονεχματεάατίο ὐποκύρυξις ϑυτὸ τὰ ποτὲς ἃ 

Ραττς μέτα αθάϊςστιο, ΡΙυταγ ἡ ΤΠ οπι ποεὶς, 
Αἰοκυρύ τα, ἕω αν υχαντευείοιργοου!σ ἀϊιυροινοῦάο, δ άϊΐοο, 

Αὐἰι σου ὐποκυρύ ἥω τοὶ ποιτρῴα αυξείοπεπι θΟΠΟΓΙΙΠῚ Ειοείοναι- 

δχϊοποτ,ηιο  δικηρύ τω ταὶ ὃν τα κὴὸ ἀποίρτιον προγβέφω Το αοίλο, βίων 
τράτει,πότα πῶτον ἐποκηρύπειςαυαητὶ ἤθης ἱηε σας. 1ἀεπι. δυ ἐζό- 
χὼν ἀποκεκηγυ δ δ',ἀσοῦυς οδο] ς νεηάτταΣ, Πεπιοίϊ τ Αἰξιςο- 
χρ: Π σσερ οἱ τὰ μιχραὶ τὰ κοιαιδ ἢ φαῦλα Χποκηρυοντες ) ὅτω πωλύσιν ἐ- 
πενωγίζοντες" ἑαυ τὸν ὑποκορύξας "ρίς (μι Ριαοο,αριὰ ΡΙΑτ ὐποκεκνρύ- 

χβαι ὃς ἐποῤῥννθίωϑαι. ἴτοπὶ ρα ]ῖςο εἴοριο ςοηάςεπλμο δέ ρυδ το 
εὐϊῶζο ἀτεςο ἡ Ὑποκηρύτ ἀν παν»γύρεας ἄτγζςγε ὰ σαίυ, ἰτεπὶ εἰδπ 

εἰο ἐχρο ]ο ἀἰϊμπάς,Ἔχρο,ϑὲ ἐχτογηλίηο, ἴῃ ΦΧ τι πα πλῖττο. ἡ 
ς 1) 
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Αἰποκιδαρφω,ἰάαι! ἀςηυάο, 
Αἰποκίδναμω, διασκορπίζομαι, Οἱουν Γὰς ὅτι οτδ!ς- 
᾿Αποιαχλήσκω,τουοοον Αγ ἠϊορὶν ἀποκικλήκχρυῆυ, ἀπτυγορδύστε μίῳ. ᾿ 
Αποκχινδιωυδύω, ΡοτΊ οἰ ἴτοῦ » Τα θεὸ Ρογισαϊα πὶ » ρογίσα]θα αὶ ἘΧρογοΥ, 

Χοπορῃ. ἀποκενδυω δύω ἔν σοι ἷτι τα ρογίσα ιν ξιοῖο. ἐποκινδιωδύῳ 

λέγειν," οἱ ποκινδιυυδύων χέγω, ΑΥΠΟΡ 11). αἰπεκινδιιυϑύονται ἡ μὲν τὰ 

κρήμα τα, [στ πτας Ροσαπιάγαπα ρογι σα απι, Τ]υογ ἀ. 
Αποκινέω, τόποις να ΠΟΙ ΓΟ, ΠΊΟιιςΟ, αὐπτέρ χομμαι»εἰποτρέχω. δί ἀς πὰ- 

αἵθις ἀρραΠῖς ἀϊοίτυτ. : 

Αἰπόκινθ..»,ἔισα,ἀεςοίϊας,σεηας ἰαΓείη α' (Αἰ τατὶ οἠΐς, φυγὴ εἐποχρη- 
σις. Ατϊορἤδῃ.ἵπ ἀααιτθυς. δ ρέ τιν᾽ Σπύκινον Στὸ τῷ δεαπότου; νιὰς 
τατογρσ. ΡΟ] αςοια ἰἰτο 4.Ετ ΑἸ εη.,6]. αἹοϊτύγαας παῖς ἰαἰτατῖο 

μακπρισμός, 
Αἰποκυῆ τῶι, ἰὴ μοάογαπη ἀσσεποτγατς, ὃς ἡιαῖ ἀΐσας Ἰνοβοταίςοτο:αιο 

γεῖῦο Ὅταῖῦο ντίτας ΤΉ ορἢτ. ἐς Ηεϊίος Ἰοχιεης πεάοτα ἴρε- 
οἷς. 564 σοττυρτας ἰοςις ἀρι ἃ τρία Πλ»ῖτα εὐηςηάαπάιμς οἴξ, [10.2. 
ἀς Βϊζοτ. ρΙδυτ.σαρ. 18.) τῷ μήκει εἶσ κλὴη κούτων,"κὁ ἔτι πᾷ αἴκαρπϑ- 
φῇ), δια τείγον ται γάρ τινες ἐποκιη ἐῶν τῇ φύσει πίω) ἔλικοι. οἰνιαγὲὴ σὴ, εἰς 

αὶ κυῆὸν τελειξυλύως. ΡΊτατας πάλης ςοττοξειοηςαι τετατῦ ν {ς δηλ 

οχ μος Ίοςο τγααίςγιρετ [{.16.ς4ρ.34.ἴἴτ δι Ἰοῃ σίτιάνηε τη- 
τογηοάϊοτιιπι, ργατοιρ υὲ τάπχσι Ἰτογιττατς, 4ιοηΐαπῃ ἔταξε ποη 
σίσαίτ, Οὐάφια πος ατατίς ες ποὴ φεηοτγὶς Ἔχ ΗἘΙ πιδητ ν Ρτι- 
τηόσιιο οἵδε ᾿νο! Ἰσοπὶ ραταητνίοτι με άογαπι νοτυζαιο. 

Αἰποκλάζα, το ἀποκλαγίω, Δηονοἰδηρονΐη Π10.Ε ΡΊριδην. ὠποκλάξα- 
στ αὐτίῳ γυγίον»ιιαΣ ΟἰΔηχὶτ ὅς ςοστυ τ. 

ἀἰποκλαίω, μα, αὐσω,άςβεο, Α ΦἘ σοι Ἰαπρίτατ. ΡΙατᾶτο. αἰεὶ ἀυργησίας, 
ἐφέσεις πὸ α ποκλαύσαι κὶ αποδυρκῶτ. 

Δπονλαωγτεξίηρο. 
Αποκλεισις τως ἢ γα χοΪαἴο, πτογοΐ υἶο. 
Απόκλεισμα,ατος τὸ φυλακὴνοι το ἀϊΑ- 

Απουκλείομαι»κ; Ἀποκλείω, μι εἰσωγεχοϊ ι40,ΟὈ γι οἴ ΑιιΔο, ἀ οἰ ἀο, 
δοοατ. ΧοΠΟρΉ. κλέπειν κωλύουσιν ἐποκλείοντες ὅϑεν ἀγτιλαζεῖν 
ἐο Ἰοοο ὀχοϊιιάςητες νης αα!ρρίαπι σΑρῚ αιιέατ. Ατιΐζι4ς πιμη- 
ἀο ὐποκλείειν ᾿ξόδου, ἀἰχῖς, τὰ εἴξ, ἐχίτα οχοίμάοτε ὃς ργομίθεις. 
Αἰεχαυά. Αρβγοα. 0.1 το θ]οπ.ἡ ἀἴκρα ψύξις ἀποκλ εἔει τὸ ἔμφυ- 
τον ϑερμὸν εἰς τὸ βάϑυς τῷ σώματος [γί ρας πατίιμαπι φα]οτε πὶ ἴῃ φοτ- 
Ροτίς ργοβιηάο τπο!υαῖτ ἐπηρι ]Πατη. Ατήζοτ.ᾧ. Εςου, ἐπέκλεισε 
πίω ξαγωγίω αὖ σῖτα, ἰ. ἔα πηοηταπι ἐχροττατὶ γοταῖτ. ὠποκλει- 
Φιεὶς υξάδου,εχῖτιι ἜΧΟΙ αἴτιος» "ἃ ες ργο αἰ δίτας, Αγ ζο. ἐς πημπάο. 
Ἡετοίοι.  ποκεκλέατο υἱῦ πῆς ἵππου, Ἰητοτο 1 βασταης 40 ἐ4}}}- 
τατα. Γλιοίταν δὲ ἰΙοπιςὲ ἀποκληΐω, ρτο ἀποκλείω. γυάς εἐἰποκεκλυὸς 
ἐϑι6., ὃ ἀποκληϊδ εἰς, ἰπτογο! υἷις. ἐχοϊὰς. Η ἐγοάοι. ἀποκληΐστις 
ἔχεις με πότων, το ἀποκλεῖσαμρἐἷ5 πγς ἐχο αἴ πὶ τοπος. Ῥγο τση- 
εἰαο Γμιοίαηας Δοςερις. ΑΥἸΠΠορΔπ. ἐποκλείω τοὺς ϑύρᾳς» "οἶδα - 
ἀο. σὲ ἀποκλείω,τε τηεἰυάο. 

Αἰπόκληρφενἤης ἰοὐτενοχῃατος ὑτέκληρρν ποιῶ ςχιαγοάο: ἧς ΤΒεο- 
ΡΑΠ]ς Ταἰτίτατς. 

Αποκληρόω, Π]ερο,εχοττοπ ἕαςϊο,ίοττε ἀἐβείδιιο, ἴῃ ἀεοατίας οοη- 
ετἰδιο,εχῃςτςάο,ίοττε οθείηςο, δά ἴογτες γα ΠῚ τγαδιςο, τις ἀ1- 

αἱάο, ἴοττς ἀϊτι πιο. αἰ ποκεκλήρωταιίοττε σοητρ τ. ΡἸυτατςη ((δ:- 
ἴλτο, τοῖς αὶ σρατιώτα;ς χώραν τῆς 1 ταλίας ἀπφκλήρωσε πονιμὴ. ἰοτττὸ 
αἰβειθυήτιρτο τη ἀξουτίας ςομττγι οι οηγ . Ατοοραρ. δ ΡτῸ 
διιγίδαςτο, ἀςπι Ατ τος. 1θ..4.Ὁ οἱ ττῖς, σ4ρ.14.ἀσοῖριι ἀποκληρὰν) 
Ρτο ίοττε ργίμαγο. 

Διποκλήρωστς, τὸ μέρρς. διανομὴ μερισμὸς εἶδ ατττι δυτίο πλι! ΠΟΓΙΙ ΠῚ ἢφ] 
Ιάτιπὶ νη! ουΐπας ξλξ αινιςέίαας ἔπη σξα! οἔῆοι) ἀττγισυτα.. 16- 
ανΓίη ἘςοΙεΕἰςτατο ἢ. Καρὺς αὖ εἴν ΜΖ πεὶς ἱερκρ γίας, αὐτεὶς ἐκιϑέῶι 
“ὡς ἱερωτιν ες τώξεις τε κὶ ἀποκληρώτεις, ὅζο. Υ οσᾶτιοηες νυ]ἱσὸ ἀρ- 
ΡοΠαμῖ, μος εκ. ἀοίςγίρτας οΠἸοιοτιιπι πιἱ πἢτογιογά πηι νῖοες. 
Ους Ἰάσπη λήξεις νὴ ἀπογεμμησέις ἀρρο! τ, 14Ἐπὶ αἰἰδι.. Εγῳ 3 ὅτι 
εἰμοιζα εν υξει πίω ἀποκλήρωσιν ἕκοις: Θ- 87 οἶδα ν, τοῖς λόγίοις ἀκολου- 
ϑών ἀποκλήρωσιν ἀμοιζαι αν ΐς α ποκλήρωσιν ν Οσαμιτ ΡγῸ ροττιθθε 

πιογῖτι ψιοιταιάιποιι ξεέζις ἀτξτηι 2 γπϊσιίαις ἀρυὰ [υρετος 
ἀπεῖπα ἰαΠἘτία δ οπϊραϊτατέαας ἀτεγι δυτάπηνντ οοἱοηῖς δὲ νετεγα- 
πῖς ἴῃ ἀρτὶς σι πάτις ἰοστος δττεϊ δαιηταγ. υτας ἔγιέζας 4] ο- 
χοῖτος ἰμητο ) ἀτόκληρρέ νοσφητατι μος ΟἹ ἀἰ αἱ ηἱ ρατγι πη οη!] ἐχ- 
Βιατοάος, ὅς ΠΤ οὰς ἐρίξ οπηηΐοΠῈ ράγεη5, ἔςιν δ ἀποκληρώστες αὐκξὺ) 
ιαῇ ἰοττς ὃς μαγάϊταις δέ γο]υτὶ κληρκχίᾳ οἰἸςΊ σης 401 Πιρέαια 
ποη πιοιπογαητ Αι ποκληρώσεις οτίαΠΊ ἀιοιηταγ ἕγα! ες ΠΟΙ Πα ΠῚ 
ἴοττες ἀριιά Θεθοιῃ]οἱορος. ΒΑΠ].6. γνειθῖς Μ.αιαπνατί ςογιτη 
Ἰοσυςης. Οἷπι τ 9. μὴ Κ᾽ ἀρῶν ὕγιπλοκη,ωρὸς «δὺ ἐν τ ζω διακῷ κι- 
γε μῆοις ἀφ όοας χΤᾺ τοιόνδε χῆμᾳ σιωνλϑύντων αἰγολήλοις, τοὺς ποις δὲ γε- 
γέσεις ἀποτελεῖ. ἡ ὃ τοιά δὲ «έσις δα αὐδάν, ἐγαντίαν ἀποκλήρωσιν. 

Αἰπόκλητος.« δι νοξατας κέκλημῆμθ-, ΡοΙ γθτις, Οὐ πω κοιγίαὺ ὠρρσδεξά. 

μῆνοι συμΐοδὸν, τε τοῖς αποκλήτοις συμμεταδόντες τοὶς αὐ πρίσεις δία - 
λαζόντες, πόλεμον τἰξίω εγκριν. 4 

Απόκλιμᾳ αἿδ ὁρέων, τχοητιιπ ργοροπῆο ὃς ἀφο! εῖτας, δτόνδιμα,, 
δ. ς 

Αἰποκλίνω,μ νῷ, ποκα ἀςοἸποινοτγσο,ἀς θοέζο, ομιοττο, τεῖτο αθῸ: 
Ασουΐτ ἀποχλιϑ εἰς εἰς ὑγὲγονχὶῃ [Ὁ ΠΊΠ11ΠῚ ἀεϊαρίωυς. ἐποκλίνει τρὶς 

τὰ ἡ ῆω, τὰ τηϊηογα ἀςβ ἔτ, [Λιςιδη, ἐ ποκα ϑ εἰς εἰς ὄχϑίω, δὰ γἱρᾶ 
ἀερα ας ΡΙυτατ, ἃ ποκλίνοι εἰς εἰρίωϊω; της] ηατ αα ρας, Ὀεπιοῖδ, 
«πιλλίνον δὴ τὸ ῥα ὃ νμεῖν, τὶς τελάμςογαὶς ἐς Ὁ (ηοΓ125, 

ΑΠ 
Αἰπύκλισιςγεως ἡ νἱπο! Τηατῖο, ἀεο!πατῖο. ΟἸδοπιοάος ἐν ἀποκλίσοι φανε 

ταζύυῖνα. ᾿ 
Αποκλύξω, Εἴ. αἰ 10, Δ Ἐοτσο. Ατιοσ, ἀς πτιπάο, ποκλύζεται 

ποίντα. ταὶ νοσώδη, οπτοτα ροῖτ βοτὰ ἀδ᾽ πηταγ. 
Απόκλωμα οχοιίατι ογαἰπολογία ὅδ τὸ χε φρνοἱηαιτ ΕἸ οἰγ οἷ. 
Αἰπόκναησες ες. ἡ λυ πη» ΓΟτ, 

Αἰπόκναω αταιϊοναβιοιο πησεγοτε ἰξα τα οι σο,ἐταοίο;Ἔθοςο,.ς 
πιο]είτας {ἀ πγ»οὈτιιο 9. ΑΥΠΠτορίιδη. τη Ν εἰρῚς, δουλείαν ἐκ ἀπος- 
φαίνων αἰποκναίεις9᾽ λυπεῖ ςοὐδιυυᾷ ς. ἐπολὺ εἰς ἐχοχλεῖς. ΕἸῈ οτΊ. πη ἐπο-- 
κότθω δι ἀποκνίζω, διαφϑείρω, αὐσιρώ. ἀρι!ὰ ΠΡ ροοτ. ἀποξύω, κατα- 
Φϑ εἰρω, κατιχγώνω. [,υ οἸΔῃ. ὁ οιεῶ ἔρως τῆς γιωναιεὸς κὶ μετρ ὡς αἰ ποκναϊᾷ 
με Ετγπιοὶ. κτω, οσοίάοννπς ἐπέκτατο Ρέγράγασοσςῃ, κταΐνω νεῖ 

᾿ χαῤνω, τε! εξξιοας πξ τ ὃ τη στα Βοῇ. ; 
Ἀποκνέω, μι, σώ, τογρεο, ρί στείςο, [ δτογβυσίον γεξου πιά, πε ρῖς 

ϑετ αροτγίςἀεο, το Ἰοῖο. Ρ αι. 1 ἄς Ἀ Ἔριθ]. ἐκ ἀποκνητέον γὲ τ λόγῳ Ὁ 
ἐπεξελϑεῖν ἐκ Σπολγητέα τὰ καλά θη ἰμηῖ περ] σςηάα θοπα. «δὸς 

᾿ βδὲν σύτων ἀπώκγνηστ, τη 6 ηλἶνη} ᾿γ ται ΠῚ ΡΙσαιτ, ἊΝ 
Α΄ποκγητικὸς, δι. 1 ὁρ Ηἴ, Εισίςης ἰδ ροτίνρίσοτοῖσπδιιις ὀκνηρὴς. 
Απόκγησις εως»" »ὄκνίΘ- Στοκᾳ κησες, ἀοτγεξξαιίο αἰ σις ἰΔρογὶς ας ο 

᾿ ἢςι) ἐχ ριστιτῖα δας πιοιι, 
Αποκνίζω, γε]]ν60,11| Ρυτονειιο ]Πο,ἀςοεγρο, αποσκαγλω, αποτίγιω, 
Απόκνισις, εως "Ὁ ΠΘΟΡ ΝΠ]. ς ἐς σαι ρ]αητ.  αρ.12.ἀποκνίσεις Δ οἷ. 
᾿γαρ ὧν, ΟλΖλνοΟυτοιτιοηε5 ἔοΠοτιιπῃ ΥἸτῖ5. 

Αἰπόκνισμαγατος, τὸ, ἔΓΟ τα Πα » τοὶ Αἰ Ἰσυΐας ρτορτί ἃ γηρας ἀδ οἰ πιπὶ 
οἴξα Δοταρταπι. Αγ ἴορ ἢν. ἀποκνίσματοι σφυράδων., ἱ ἀποτμήματα. 

Αποκογχύζειν»ημο ἃ ὅς αἰακογχύζειν ἀϊοίτατ, εἰ σοι ς μα αὐ τοῖα εχ 
οἸριοναὰς 10 ἰρίαβι ἀντ ἀο ας τορομο. Ὀιοίς.115.1 4ε ϑυειοοιθς 
οἰεογψύξας ἀποκόγχυσον τὸ ἤλαιον, οἰοιιη. σοσοἶια ἀερίοτο, Ηξιτς 

: πηο ]αιις, ΕἸ υτείατο οἰσιν. ΒΕ]. οἰσα πὶ σους] ἀεσαραίάτοτ. 
Αποκοιμάομαι, με ἡσομαι ίξςιιδο, (Ομ, ςαρίο οι, ἀογπιίο, Περοη. 

Δ Ο]ατ.ΡΊ τ. 11.6.1 ρ Οἱ ὃ ὠποσυοσσιτήσας, κἀν ἰωϊτιναοιω ἡμέραν η" 
νύκτα ἀποκοιμηϑ εἰς. 

Αἰποκοιτέω, [οτις συ δο ἰεουο, ρογηοόξο, Ποπιο δ, αἷδὶ ςεφ μάτε ἀφη- 
{μερϑύοντας, μυτε ἀποκοιτουιὼ τεις ἷ. αἰ πονυκτερόον τας » αὐ ποξξάηζοδ. 5 
τὴ απίοι ὁ5 ἀϊσιηττ οἱ οἰ ποκοιτοιῦτες ἀ!ς.115.49. 

Αἰπόκριτος,. 76 ἀα]τοτ, ἰςογίηη) ουΐδαης, [αἸσίαι., μηδέποτε Σστόκοιτός μα 
ἡβυσάνΘ-, ἀφ᾽ ξ γιωναικὶ ὁμιλεῖν ἤρξατο : Υ ετρα ἴπητ πιστοῖγιςῖς ἀς 
100 Δῃγλίϊο. 

Αποκολάπῆω, μ ψω,π φα Ὀτίιο, ΡΟ] ποςεηφο,Αςει 
Αποκολύω τη τ] ον κολοζόω, 
Αἰποκολποω. Ἰῃηιο 5 Ππμυοίὸ ἱπσιγιο,, ἤριιο. γιερ. Ατγηϊοεεὶ. ἀς 

τυ ηάο.- 

Αποκολυμζαΐω,] Δ ΟΥ πατάι 0, παταιάο αι βισίο. 
Αἰποκομιδὴ, Ἰρροτταζιο, ψ ττιη. ΠΟ πηροττατίονν ςέξαγα. ἀριὰ Πϊοηδ, 

γγαμμᾷ τῶν ἀποκομιδὴ, 

Αἰποκομιδιὴ, ἑποςροφὴ Γεάιϊτιις. 
Αποκομίζομαιτειοτζοῖ, ἐποκομιζο μῆν Θ- ὁπίσω, τοιοττοης, ἀπεκομίδϑιν-- 

σαν ἐπ᾿ οἴκου, ἀσπὶς γος ρογμητ, ὃς αποφερομαι. 
Αἰποκομίζω, ἰροττο, ἀεξει ο,ἀθροιτο, Ατιῆοιἰ.2..0 Εσοι κόσμον εἰς 

τὸ ἱερὸν οἰ ποκοικί ζειν» ΟΥΩΔτι! ΠῚ 1ῃ τς ΠῚΡ τ ΠῚ ροτταγα: 
Απύκομμα.ατος. τὸς Γι τα π,αΠ συ 4 ς ΠΤ η ἰειι ἀηγρατάτιΠι. 
Αἰποκομποίξζω,ιαξϊο»ς βετο, ἢ) ἘΡ ΡΥ. ἀπεκόριπεισε βράγχον ταυοῦ ἴ0- 

Ὁ Π| εὐϊάϊε. ' 
Αἰσοκοαὶ» ἧς 5 καὶ 5 ΡΥΧΟΠΟ,, διπρατατὶφ, αἰποκοπὴ φωγῆς γοχ {ἀρ- 

Ρι εἴ, ΟεἸΓ νοοῖς ἀπιίῆϊο νταυςοάο. Ὠιοίςογιώ, ἀθ οι] δ. Δίας 
μαοσωυῆνα 3. ταὶ φύγχλα φινῆς ἀ τοοκοπίων κα ϑίσησι, Ρ] τατος, αἰποκεχομ- 
μϑοίω φωνίω), τὰ εἴς, οὐτω (αι. Ἰτς ἢ], εἰατοκοατ αὶ ἶμ᾽ χρεών, τογη πο 
τς Ἰ ΛΘ Ων αι ἀϊσιαπταγ 1 ἀτιηὲ 9 ἡου ας ταξϑυ]ας. κὸ φυγάδων κρί - 
ϑυδὸ, Οἷς, χὰ Αττις σύλων χρεων οἰ πτοκοσσίω ἐν ἃ ϑίω αις ἐποίησε, σειστέ- 
χϑειαν τρρσοίγορϑύστις , δυο) ΑἸῆτηἷς ποιᾶς ταθι]ας 1ης το ῖτν, 
8111Πὶ 51ποΒι τα πὶ ποσυραυττ : αιαί ἀΐςας» οηοτὶς ςχουηπη. 
Αἰποκοσὴ, ετίατη οεἰϊ ἤσιιγα ἀροςορα ν Πτογζᾶμςο γεὶ (Ὑ]]1 δα: 'π 
ἤης ἀθίοΠϊο : νυ δώ ρτο διώμα, ὁπόνλῳ ργὸ ὑπογνωνα, ποσειδῶρτο 
φῳοσειδωνγα: Ετ ἀρυ ἃ Ὑ τη μι ΠΣ γ ΡΕσα]ἑ ρτο ροςα]ι). Εἰ ετιαπὶ 
ΟΒέταιρις ἀἰφνόκοινη,, ΠύδΔη 40 ραΐς Οἱῆς εἶδ Δδ]αῖα, ὑπύσραυσιν 
γοσδῃτ. 

Αὐσοκοσηστιμῆδη » Ἡεἴνψοια. ξερνοκοατησοι μβύη , ἀἰπσοκοψα μη, Ρίληρεπε 
τυηφόπίμις ροξξι». 

Αἰποκοιίκ αι “Ἶδ᾽ ἐχνών σαηεπη ἀϊσιης Οτγαοὶ γυϊσὸ φραμά ἢ ρεγά [ς Ὶ 

ετες νἹὰ οἱϊ,, ὃ πέν μηκέτι βἡείσκη τὰ ἴχνη, σὰ πὶ ἀςῆοις μὲ νοῖτιρ τς 
της τι αθά!ς.» νοὶ ομπὶ νοῖζιρ νὰ οἀοτγάτα ἀπιρίίας πο αἷς 
αιτυγ. 

Αἰπόκοτίθ:,ε, δ, Ἔχ ολιις»ἱη ες ἰς. ΕἸττηῖςικ.1. 8. ντίτως γΑὉ Βοτο- 
ίςορο της βίςαςες δὲ ἀροςορος τεάάες. 

Αἰ«ποκόπζω, α ὄψω,αν ορα ἀιπριτο, ἀςτγα ον Οδταπάο, τος πάο, ερεῖ- 
ἰο αι πτρο, 1. ἀὐτυηρο, γος , Οἱἐ τὸ δμωλ εἶν πτνυ ῳράχμασιν αὐτὸ 
σρωπίνοις ἐκ ἀκνοκόηῆει τῷ ϑείε. [τε πηρρτςοῖάο σπηξξατίοπο πη, ὅτις τ 
{τατιοηοιῖ το ]ο. ΑἸο ρου, ἀποκόπτειν γδ εἰωϑε γνώῤίω καὶ “ἿΩ φί-- 
λφν συμζελὴ ἀμφίξολον. ΟΡ το Ρεγοιτῖο, ἐπηρεάιο,ππῖθςο, οἰ πὸ 
ἀο.πτοκοαν εἰς δοίκα νλον εἶχρονρὰ ΡΒ Ποης ἀϊςίτιτ, σαὶ ἰατἥ πες ἀϊ- 
δῖτας εἰϊ ρισοιας. ΑὙΠ ΟΡ νεφ. ἀϊιπαλοι εἰατοκόψονται, ἱ, ςΟηοτάςι- 
ἴυΓ δί ςυστγιίςητογ νῖτος, οἰκσόκοα εἰς ἢχθ-, ΥΟΧ τες» φαΐ γοςοηχ 
μάθοις ΟΡ] λα). ὐωυκεεὶς χεῖφκγαίς δας ταληυπι. 

Αφο- 



᾿ ἊΠΠ ΤΠ 
᾿Αποκυρσω σήν θ' του ίας, δ ποκερα μῆ θ-" κόραι ουἰτα Φαρ ΠΠ| ἀίσιπτατ 

ἰολγίο. 
τόκος, ἰητο σίας. ; 
᾿Ατοχοσμίω μιηήίσω πικχαγοΓὨΆτΤα! ΡΓΙΙΟ.. 
κι νοκυβεβίζων “μοὰ ἀροτὰ ἴῃ ἐαντο νί οἱ τε! τμε οἱλ οἴδιηάετς, 
᾿ φψείδαίταπι οὐλτιηληι κα β.,ὰ εἶ, ψύφθ., κΚχΘο' Στοκοαβίξζω 
σόλειπο μῆνον, τς ἰ]υιθ μη εἰς ἃ ροςαΐο σποιο,ντια τοίους, (ἰςςιο 

᾿ς Τυϊου) εχ Χευορἢ ὐλλίωικ.} 0.2. 
 ἀοχουφίζω, υὐϊοιιο ἰδ ογο, Εαγιρ.ΡΊυταγο εἴη Ρ οτιοῖς, ἅποκον φίζων 
ο΄ πολυωράγμενίθ. ὄχλε τίω) πόλιν, Ὁ 6.0 τοι ΠῚ ΠΟιάτι ἴϊμάιο ς- 

᾿ς χρέϊο εἰμιτάτοιι ἰσιλης. 
ΠΑ ἵζω τατνυαι βου! οι! πῈ ἀπηριτο. Ν ἰσαπάοτ ἐπ ΑἸ Χ ρ. τῷ 

μῷ τ᾽ καὶ ἐπόιντας ἀποκρᾳ δίσειας ἐρινοιᾷ Τητογρτοῦπο τὶ χράδης κόψας, 
᾿ δὴ Χποσκκίσειας τετές, λαΐβοις, 

λάω,Ἔχροτγριίζοτ ἃ σγαριιξα,σγαρυΐλην οἀογπηιιὶ ὃς οχμα- 
᾿μυὶϊ,ὰ νεῖόγηο ἐχοίτογ. 

χισμιὸὺςγε, ὁν γοάιτίο χὰ ΓΟ τίοταιοπι σχ μα ϊῖο νοΐογπο δὲ 
ο΄ φΙΑρυ]α, κραιπέλης ἀπαλλαγὴ μέϑοης δα ὐποχρεππιλισμὸς Η ςίγο. 
ἐ ἀπανϑρακίσμίς. 

ψ 

ι 

ἰωςομιδεο. Ηετγοάοτι, ὠτμίδα παρέχεται τοσαύτίωυ, ὡς ἐ)λυ- 
ο΄ κγικὲ ἐδεμίη αὖ μὲν πτυρίη δποκρατήσει,, ταητυηὶ τ σἀ ἀνά ̓ς νὰροι ἢ}» 

αυδητυπι φρο Οταςος μλ}] πὸ ταυπδυϊυτη γος : Πς ΝΜ 4114. 
᾿Ντοχρατουμῆνον,οτουτο τη. Ἀστῆας ̓ ΌγΟ που ζαρίτο 35. τὸ χολωώδες 
Ομ Ὁ αϑρρισμὸν ἀποχεατάιῶνον μεγάλως βλαπῆει : ΒΙ]Ιοἱως δνιιηγοτς 
Ταρρτοιβὰς νοὶ γετςητως. Διο ζογιάες Πδτὸ 4ματῖο » ἐντερρκήλας 

᾿ δ, ποκρατεῖ χαταπλαοσὸ μᾶμον Βεγηΐας ςζοΒῖθετ. 
᾿ Αποχρεμεζω,(α ρεηάο, δετοχρομα ὥνέντες {προ ὐὐποχρε κα στις τῷ ὠτὸς, 

᾿ς τς (υἱρεηάςης, ἀτοχρέμαται » ἀσρευάοτ,ςιη σϑηΐζιιο » αὐ ἀ- 

᾿ ποχρέμαμαι, ᾿ 
Αἰ πόκρεως,», οἱ ΓΑγηριαἱ πὶ γοσαπτ : το πΊρας 400 ἃ ζαγηΐδιις δ - 
Ο  Διποταιγ. 
᾿᾽ σότρημνίθ-, ες} ὁ ἐγρτγαρτας, αοτυρτιβ, ργσορον τότομος, Οεἴες 
᾿ς ΤΒβεθληυς. ἈΡριᾶπιις ἴῃ. Απηῖθ. αἷς τοὺ ελππα ὄρη ἀποχρημνα ἔρ) 

ο΄ ἀκυρώς. 
᾿ Αἰ τοκειδὸν, ἔς ρατατί τη ἰξοτίτι πχνκεκρεμήψως, ρεαυϊτίπηα τευ, ΑΡΟΪ]. 

10.» ἀτγσοη. 
Αἰ ποκειϑιιύω,ΙΠςογπο,οχοογηο, Χποχείνω, δια, Οα]ςη. 2. δά Οἰαις. 

᾿ς φἰς τέων αὐτοποιΐαν χα μβαύεσιν, ἀγλιαὶ τρρδιαώντες ἐποκριϑευύνσι τὸ πί- 
᾿ συρρν,Ἰηςςτηΐς]ο ταῖτῖςι Ἔχογοῖὰ ἐσοόγαηζ. 

“Δι σὐχριμαιτερτοθατίο ἰεητεητϊ κατάκριμα, ψῆφθ΄. Ῥαυΐως γχ.Δἀ (ο- 
τις. σλρίτο ργίπγο ἀλλ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς το ἀπόκρεμα αῷ ϑανάτε ἐ- 

᾿ οκὐχαιάν, ̓ ητογρτ. δε 1ρη1 ἀρὰ πος ἀξοτοτγιιη τη οττις Βα σ. 1 Π185. 
“Δ ποχρίνομαι μ. οὗμαι,τερο πάτο, ΓαςίΔη. τῦτό μοι ἀπύχρεναι, πος πα] 
ἐν τείροηάς.[ἀςιτ, ποὺς φωναὲ αλλοκότοις αὐτὸς δρτοκρίναι τ᾽ αὖ, ὅς. δὰ 

᾿ γοςες τοίροπάοτς ροίπτ. Ρίλτο ἔμοιγε ἀπηγόρόνες ὅπως μὴ αῦτο ὑπο- 
πρανοῤμίω τη] αὶ Ῥγο θεθᾶς πὸ τε ρου ἀςτο ἢ} δἰ τοκρίνομκαι ἀπύκρε- 
σατο ἀς [εερῖθις. το πὶ αἰογάιοο»ἷπτογγοσο 51 ἰᾶστις ἰτο- 
τὶς. ἸΝδπὶ αἰϊαιιαπάο ἢος γεγο ντιηταγ , 4ιμαπὶ δητ ὰ Π1}}}} 
τοράταπη. Ματοὶ 12. ἡ ἐποκχριϑεὶς ὁ ἰεσοὺς ἔλεγε διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, 
δις.1π Αροοδὶ. ςαρίτε ἔςρτίπιο, αἰπεκρίϑη λέγων μοι, ςοιπρο! λοις 
σὰς ἀΐεςης. [τοπὶίσρατοτς. Ργο ἀςοι πιο, αἰπερείδομαι, κα τεσ - 
πῆω, ἰΌτο (σουπάο, Τπυςναϊά. εἰ δ τις ὁ φεοέκαμνέ τι, ἀπεχρίϑη 
ἐς τῶτο παϊντα,οπηηΐὰ ἰῃ ἢος ςΟηιιοττο ρφητιις, τὸ μι τοκρανομῆνον 
πᾶσίν ὅδε, που οπχηΐα ἐοάςπι τηοόο μαρθεητῖ- 

Ἂν ποχρίνω ὦ τεργοῦο, γε ἰοῖο, ἐὐποδοκεμαίζω, οι ορροπίτωτ ἐγχρίνω. [ὰ 
“εἰ, λάπιτιο. Ρίατο 2. ἀς Κριιθὶις, ὃν μϑὺ αὐ καλὸν μεῖϑον ποιέσωσιν, 
ἐγκριτέον. ὃν 3 αὐ μὴ, ἀπυκριτίον, Ιά εἰϊ, αὐτΐσοιο ορογιοτ, το πγνΐς- 

᾿ Ῥατο, ἱξοετηο ἐχιπιον 1 Βοορ γαίξ. 6. ἐς (αυ ς, ἐπεὶ κ᾽ ὁ οἶν(Θ- τό- 
ἄε μάλιςα “παρίσταται, ἐσμίω) χαμβ αὐειγόπαν ἔσοκραϑὴ τὶ δα τωδὲς 
ἀιτί, αυοὰ ςοινξοίυ τη οἰξ ἰςοεγηο ὃζ αὉ γαμονΡΙατοηι ὃς Αγῖδο - 

Ἢ τοἱῖ. Ρ]ατατοῖ.. Στοχρίνων ἐμμεμεγιῆμοις πᾶσι ποῖς ἄλλοις ταὶ ὁμοιο- 
μερείας, “δ αηχτὶς Αἰ 15 ὃς σοηοτοτις μάγος ράγτιοαΐᾶς ἀηἘειδιιςης. 
Ατίϊζοτεϊ. "το ααιοτο ΡΟ] τι λέγεται γρεω κλεεϑνέγης» Ἃ Κποχρίναν- 
σα" νίκος αὐτὸν ὡς ἐσεφαίωσεν, ἔσττυς ΟἸΠἴβεηες δ πο σοτοηαί: 
1ξ, σαὶ εἴας νἱξζογία σοηιταάίχεγατ. [το πὶ {Ε]ΠΙΡῸ » ἀο] ῖσο , ὑα- 
χρίνω, Ραυίληϊας. ϑορδοοΐος, δυοῖν ἀποχρίνας κακοῖν, Ιὰ εἴζ,ἕν ἦα διίω 

“ποιησας,Ἰὰ εἴξιἀποταπι αἰτοτιιπι ἀεἰησεηϑ. [το πὶ ἐροτο ἃς ἐχςεγ- 
ποιφεχοοτγηο δία). οἰ Γὐπόπατωώῃος εἴζ,ραυγσαπγεητα σοτρο- 
τὶς επυϊττοι Θαἰεη. δὰ Οἰδυςουῦδτο ἰδουηάο, δια ων Σπεχρίνω 

᾿ πὸπίτυρον,Ἔχουτῖο οτίρτο ξατξατοπι. ΑἸ αι πάο ριὸ ςοηϊζιταο, 
Αὐήϊζοτεῖες ᾿ἴρδτγο ίεχτο ἀς μηΐϊοσγ. Απίπηαὶ. ὀλίγον Ὁ ὕςερρν καὶ τὸ 
σώμά ὅδ Κἐπυχρίνεται, »Δυ]ὸ ΡὸΠξ ὅς σοτριυις σουίζιταιτατ. ἰτειη ἃ 
«οηςτεῖο τείοϊο. ΡΒ ἀς πταηάο, ἀποκραϑύσετωι τὰ πείντα ἐἰς 
μἷαν ἐσίαν ᾿ὶ πυρὺς,1. οπχηΐδ ςζοτρογὰ ςοπογοῖᾶ ἴῃ νηᾶΠῚ ἱσηϊς Πα 
ταγᾶπη γείο! υφύτυτγ. ; 

Αἰπόχρισις, εως ἡ, ἰξογοτίο ΟἸέοτ. ἐροίτίο Ρ] πο, ερείτυς 5σεηες. [- 
Ῥάγατιθ,ἴεοςϊις. ἀεϊγαξεϊονςϊςξξίο, τεϊροηίαπι, τείροηβο, ἀ- 

᾿ς πολογία  1ΟγΠ.Ρίατο ςρ ᾿ἴοΪα (τ ρτίπηα , ἐν ὠποκρίσεσι, ἀϊχίτ. 1ἀ 
Δ εἴξ, τῇ τείροηβοπίθυς ὃς ἀϊρωτατίοηΐδις. Σπύκρισιν ποιοῦμαι, 
᾿ς τείροπάεο. Ρίατο ἀς [κεσίδιις ἰη ἘρΙσταπηπη. ἀποκρίσεως χώρρς, 
᾿ Ισεὰς ἴῃ σαςπὶ σχογατηξητα ργοϊϊοίπητωτ, τὰ τοῖς ἀποκρίσεως γί- 
᾿ς γεται, οχοστηίτας, Εἰ ὃς σεηὺς (ἰτατξοιὶς Ης (ἈΚ. κὶ ὕβιλογία, 
Εἴ Ἰερ, ἀπολογία, 

ἰδι 

ΠῚ 
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Αἀἰποχειτικὸς οὐ ς,ςχοςγηςηάὶ νί σον μαῦτης, ἃ ποκριτιλὰὶ διυύαμις, νὶς οχ- 

ςεγηςηινοχοιςαςητάσως ςχρο!!ςηἀἰ. νὶς ἐχρυϊττῖχ ΟἸςογΑΙς - 
χαηά. Αρβγοα νὶς ἰςογοτοτία ἃ Οζα νοτείταγ, Ργο δίς πν, [10.2. 
εἰυάςων ΑἸςχαρ, Οα]εη. 11.2.4 Οἴλας. ἀποκρατικὴ Φ αὐλογίαν 
διωαιως, αἰϊοηα ἰπςοτηςηφὶ νίττως, 

Απόκριτος, (ςἸςξξιις ἔκκρατος. δὶς ἀϊσςιηταγ φασὶ Ὁ ςῸ ἀΐσατα ἴμητ, νς 
ΧΙ Πγ1α, ὃς οἰξαίρετει. ; 

Αποκρρτέω, ὠς σγοριῖο,, Ρἰαυῆτο ; νι ὠποχ εν τοῖς δακτύλοις ἀρυὰ 
διγωθοηςηι. 

Αποκρύτομα,τος, τὸ ςτορίτις, ντ δακτύλων ἀποχροῤτομαγάρίτοταπα γεν 
Ρἰτυςναυοὰ ἀνοίτων ἐς το ΙΒ} 1 ἀταὺς αἱροτυάπάιδυΐάας ᾿ῃ νῖτα 
ϑαγάλῃαρα!! ὡς ταγ᾽ ἄλλα τα αὐορώσεια ἐκ εἶξια ἔντα σύτυ, (ἀρίτος 
Δυτεπὶ ἦῃ ογοραητι» ποίαν ςουβξοτπιαῖος οἰϊεμάς σαῖ ) τυτέςε 
Μ᾽ δακτύλων α'ποκρροτόματὸς, Ματτία]. 

Περι τὶ σγεράμτις ἰρτηα ποις ΕσΠΌςΟ μας. 
Τίδυ]]ας, Ἐτνοςετ 24 ἀν ρλτὶ πὺς τασίταγηα (οπιπι, ἰὰ οἵδ, ἐ- 
ποχρύόπημᾳ. 

Αἰπύκερτος,ν, ὁ κα ἡ νάυτας αἴροτιγρ ἀυς, τραχιὶ, σκληρής. 
Αἰποχξρύομαι. τε Ε]]οντεξατο,εχτγαάο, το ΓΟ, Γειτοςς ἄςτς ζορο, θα 

ΡεΙο, ἀποβάλλομω Ομ Ιγ (οἷ κινδιωοις ἀποχρρύεται, ροτγίςυϊα ἀς- 
ΡΟΠΠ τ Πάει ἐς ΟΒης. Ἐριίς. συγγηρων ἀποκρρύεδϑι ϑυβυλαὶςοσηλ- 
τοτιπη ᾿πῷ ἀϊας τορε ]ογονγοις εἰ οννίτατς, ἀποκρρυ διεὶς ἡ πόλαωρ, 
Ὁ νγῦς γοϊεξξιι5.αἰποχρρύεται τὸ δθιῤῥῥον,ἱἁ τ ρο τ, 

Απύκρρυσις,εως, κα ἀπ οατιον ηὰς ἡ ὃ στλίωνας ϑσύκρκσις,ἱ συ ΓὰΠ4 
(ξηςοίοιτ ὃς ἀεοτοίςϊτ. ΑἸεχαη, ΑρΡῃγοά [το ργι πηο.ΡΊΟΘΙ. Τ αὶ - 
1ἰδηις,σελίώης ἤσης ἐν ὠποκξρυύσᾳ. Τπτογργος Θυΐητογυς πιαὶὲ γε άπ 
ἀἰάϊτ»Γαπα ἴῃ οςςαιὶι.ἸΝ πῈ μετ ἀπέκ φύσιν “ἡ σελίωϊης , Πσαϊᾶςα- 
τὰν Γὰπαλ  δηίυπυ,ντ οαΐται ΡΊ τη. ᾿ 

Αἰπολρρυςικὸς οὐ, γί πη Βαθοης τορο ες ηἀϊ. Ὠ]οίς, "0 .1.ς,χ67. ἐποχρασ 
φικοὶ καταπλάσματει, φαταρ] αἰΠγατα ἀὰ σογροταηι νἱτὰ γεροῖςι" 
τισηαντο ρα! ]ςητιάναιας ἀπ ζατεθάο ἤἴητῖ. 

Αποχρρύω͵ μυέσω,αν. κα, ΕΧΡΟΙ Οὐγορο ]οντερογουτίο, γετιιηάο, ρτοΣ 
Ρε!ονοχραησο, ταησο. ΑἸ ΠΈΟρ ἢ. τῦ μβοέλεω τὸ βέλθ. ϑποκερύῳ, 
ἃ Μεπεῖλο τςίαπι γερο ]]ο. ε 

Αἰ τοκρύπῆω, μι. ὑξω, κ; Σστοχρύτδομωι,εςἶο, ςοηάο, οςουΐο,ἱὰ εἴξ, συγκρύ- 
πῆὰ καὶ συγχοιλύπηω,τοσο,οὈίςζατο, (δ άμςο, ν εἰ ον ρρτίπιονα ἀμ - 
εοναῦάο χης, Αςςαίατ.] οι. ἐπεὶ Ὁ ἀπεχρύξα μὴν αὐτδὺ, νΟὶ νει ό 
ὲ ςοηίρεξξιι ξοταπι οὐα πηι 5»οιο αι γι. ΡΊατο ἐς ἈρῈΡ]- 
2. ἀδέγσε δέομαι δσοχρύτη εν, ἢ1}}1] το ςαΐατε νοΐο. Ρ]υταγοῆως λπα 
ΤΠειηηΐος!ε «ταυσανίας ὠπεκρύηηετο ἃ ϑεμιςοκλέα χαΐπερ ὄντα φέ-- 
λον Ραυΐληΐας ςςεἸλῖς Τ᾽ Βεπιηϊοοὶςπὶ.. φυαημῖς ἀπγῖςα πη). [ἄς πὶ 
ἴῃ Κοπιίο, ἐδὲν Σποκρυςξοραί σε,η1 81} τε οςἰλθο. Ιἄξηὶ ἴη ΝΝ πᾶ, 
ἀπεκρυσήοντο πίω διαύοιαν πυρὸς ππολχοιὰ, (ξητοητίαπι πηι τἰτιἀϊ 
οςςιταθαης. ΤΗιογά 4. ἀπεκρύπηετο μη κοιϑ' ἡ δουνίω) ποιεῖν Οςςα]-- 
ταῦδατ ης ρογ [υχιυπὶ ὅς γοϊυρταάτεπι ἔισετς γἱάογοῖωγ. δποχρύπῆαν 
Ρίο οδίδιγαγς, ὅς, γε Οἱσοτ.ἀνχί τ] απυϊηΐδας οδζγαοτς. Ογεσο- 
τἰ 5 (δὺ ἀὔλλοις ἐς-ἔρας δστοκχο ύπζων φαιόροτητι. ἴτε ΠῚ σοΠΟΓΆ τεσ ἀΐ- 
Βηΐταις δι ργαϊτλητία Πιρογο,ιια Βτ ντ αἰ τυ ἀεϊεάτατγ ΒΑΠ]. ἐχ- 
ΡΟ .8ὲ {πῈρ],γίπςο ἀρι Αὐτὰ. ἀπέκρυψε τοῖς ἔργοις ταὶ ἀπεφλαὶ, 
Αποχρυφὴ ἧς, ἡ τι Βα] πιοϑς ρετ ιρσίαμ Οἷς, ]άτοῦτα. 
Ἄποκρυφθ- κε, ὁ κὶ ἡφοσουϊτιις, ἀγοδηις. 
Αἰπόκρυψψες»νοἸαπιεοτιπη,οςςαΐτατ!ο. 
Αἰποκ τῶι, πηίττεγο, ὑποβαλλεῶτ,οχρε!ογς, ΟΒγΥ (ΟἹ, ὑκέτι ὕπϑυμά 

ΤἿΘ πὰ πλησίον τς γὸ ὁ τὰ αὐτῷ ἀποκτώμῆν Θ- κ᾿ διδοιὰ : ΠΟ 1Δπὶ 
ςορςυρίίξιτ τος ρεοχίμη!. φασηιοο φημι οἱ ἔα ργοβιηάϊτ ὃς 

Αἰποκτείνω, κ᾽, (τῆς ἸαγρίτυτΣ 
Αἰσοκτένω, μ.εγω πα χα κὺ 
Κἀαοκτίννυμιν ςοἸ ἀο τοι οἰογἤτοτῖς ρἰςέζο., τγα οἷ άο, σχείπρῃο, 

τποτῖοπὶ αβετο, Α ἐξίυ. Αςςιίατ. ΡΙατ.2 .(ἀς Β σρΡΌΡ]1ς, συγῇνεῶν ὃ - 
τῷ βέλοιτο καὶ ἀποκτιννύναι. Ἐπ ΑΡοΙον:. δϑηχειρεῖν αἰπίοκτιννοωΐα,, 
Ἡστγητοσοη ἐἰξίω αἰ ποκτιννειαι «δ κατιόντας φυγάδας. ΜΑτιἢ.οΔρ. 
το 3 φυχίω μὴ διωαυῆμων αποοκτεῖναι ττ οἱ ἀδτο » Υἱ φογόζειν οςςῖ- 
ἄετε, δια χειρίζεῶγ ἰπτοτῆςοτο, αὐαιβεῖν το] εγα. Αρυά ΡΙ αταγο «οὶ 
φϑῦνκ. μὸς ἀπεκπίννυσαν. 

Αἰποκτονέω,μ ἡσω,"πτετῆςίο. ΡΙλτο ἰπ ΑΡοϊοσ. σωκράτέω εἰπεχτουέχρε- 
τειδοσγαῖειη οςς! ἀις. 

Αἰσιλνέω, ρτοσίφσηο,ςοηςἰρίονρΡτοάμςο, ἔσετιπι ςπηίττο. ΡΙας ἴῃ Εν“ 
«υτο αποκυηϑεὶς ἔτυχεν Ια ςε πὶ γέηϊτ, εάϊτως εἴτ. ἴᾶςοῦ. Ἐρί, 
ςαρῖτο ρτί πιο ὠστοίυ εἶ ϑαύατονιρτοσ οἷς πγοττς πη. ΑΠ] (ογιϑᾶς 
ἀποκύει, Ὀϊοιταγ ςηῖπὶ Κύω. [δ᾽ ἄστη, ασεχύησεν. αἰπσεχνηϑεὶς ἐν ὄν 
«πορίᾳ,ματὰς τὴ ΟΡ] ητίλ, Βυι 4.1 ορ διρτίογ. ὠσσοκυ ἕστεστεγ Δ ΟΓ- 
τι ἢ} ἔς Ίςης.Ρ ἰυτατγ. ι 
Αποκυησις,εῶς ἐν ΡαΟΓροτίμπν, οποορτας, ςοησερῦο. ὃς 

Αἰσοκυΐσκω ξατηῆςο,Ρ ΠΤ. γγυνω,ςουηςίριο. Οτοοτ. αν λόγος 2 ὁμόιως 

ὁ ὡρὸς ὁ ψυχῆς ἀποκυϊσκόμῆΘ- ἀξῥενικὸν ἔχει τύγομα, 
Αἰσόχυλίζω,κὶ Αἰπσοκυλινδίω τὺ ᾿ ἢ 
εἰηνβθὴ "πρὸ ουκα,κευοϊαονἀδυο]αο, ΑἸ μα. Δοζυ, Μαστῆ οᾶρ. 

τᾷ ἀπικύλισε ἢ κίϑογ,ἀσιο ας νοὶ γευο] υἱῖ ρίάςπλ. ᾿ 

Αἰπόκιωνον. τὸ, Ὀγαΐιςα σαηῖπα αι δί κωωνχκράμξηρι αὶ. 6.5 ϊ[πι- 
της ὃς κεωόμορρν, δὰ ςαπος Ἰητοιπςιᾶς, Ἐγαῖοχ εἰ Ἰοησίς ΥἹτὶσ 

το Ὲς ςοηήξλης, αν] ὃ Οἱ ἐητίδας, ςητὶ ο»νἰ τ] άπηηυς ἤτοάο ςααᾷ 

εἴδους Πιξτάαυς σοηταπηδο ας: ἔο το Βιοάογαν τη  ] τοῖς ταῦτ 
διταασὶς ας ταϊπτο ἰξηιο, σταυϊαας οἀοτί5» ὅζ Ἰατοὶ ἰωςοὶ τφ- 

ἃ 11] 
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οἷετο; Ἐπιξεας εἴτις νὲ εϑα αΙιηαατατ [οΠΠοα]ατί ἱπαοίαοτο, 
4αλητα οἰξ αἰ δἴτα!ς Ιοποίταἀσπη δαίψας ΔἸ 4 ε115 ἰςπυῖπα σοητὶ- 
ποητατνάπιγα, ρατια,ηἰσ τα. απε5 ὃς φααάταρεάες Τπμληες ηξραϊ 
ἴῃ οἶδ ἀλτιμτοίτις Πτοίσοτιά. {δ το αιαττο σαρίτο ὅτ. ὃ] πα 
ἶδτο υᾳισὰρ τε ττοὐπόκωυον, οτίαπι ρτο Οὐ σαΐο γα δετάτιι πη, ι1ὰς 
Οταοὶ ᾧρωέοις γοσαπτνροη τα, 410 σᾶπιιπὶ ἱπιροτις ΠΟἈ ΙΒ οτί; 
δπγοτεπὶ σοποίταγί ὅς πιγσῖα ἀἀάιτο ΠῚ ροτΙ ΟἿ ΘΙ, ξιδιιλατατ. 
σνἱάς ΡΙΙη [14.32.6.ς. ΗΟ Υ Ομ ὐπόκιωτν, μόζα μὲμαγμῆθη φαρμσίκῷ 
πυρὸς αὐα(γεσιν Ἑευν ον, 

᾿Αἰποκυπαρώται ἀποκτεῖναι γοςοίάοτς, Ηείγςεϊ. 

Αἰεαἐκυρμάζειν ἀἰππογακεῖν,αἰςοφϑὺγεῖν νἀ τέοσκρτᾷν, Ης(γ ἢ . 

Αποκυρήω, μι ὥσω κα ὡκαιαῦτοσο, α ξξια.ἀσσιματ, 
Αἰωοκυύωϊνὶ ἀς εἰποκυέω. 
Αἰσοκωχϑω,οτομιθεο,νοτο,αγοοσ,αιτοσουτοί οἱ ον Αξδείααοςα τ νὰ 

Ζλη. ἀποκωλύται να μζοί τῶν, αἱ ἡ εἷς ρτοἰυϊ δοτέ. ΡΊστο 5) ἐδὲν ἀσο- 
κωλύει, Ὡ1}1] νστατ, 

Αἰ ἀσοκωφοωγηχαζιηι το ἀο,γίτεπι ἐχίγάσ, : 
Αἰ σολαγχαύωνηοῃ (οττίστιγορυ πὶ ἀοοὶρῖο » ταλθὶ ἴοτς η0ἢ ἐοητί- 

φίτ Ἡ ἐγοάοτιρτο (οττιοτ, ἀπολαχόντες ἴδ κτημφπῶν τὸ δληβάδνον, 

αςζέρία ισα]τάτιιπι φις ἱρ{ς σοητιησόθατῖ Ῥουυσης: εὐρσολογ- 

χαϑοντες ἀϊσαπτατ,ιθις Οτς Πα οὈτισίτ 761] ίρς ίοττις ἐχοῖ- 
ἀσγαιτ » φασί άιις τορι] πὶ ρα ἤατ. ΓΊατατο. ἴῃ Οοπίοϊασ, 
“δεῖ χαχοντα μῆδ. αξχειν" ἐἰπτολαχ ὄντεὶ 3)» φέροιν αὐεῆτιχ ϑώς τίω τύ- 
χίω. ἀκολαχεῖν ατιλπὶ ΠΟ 4 διαλαχεῖν, ΑτἸοΡὮ. δὲ ὠπολάχοντες, 
ἀποκλυηρώσαντες. 

᾿Αἰσολαμκότομος, Εττ. , ἀἰατοτεσ μημίση δ λαιμόν. 
Αἰπολάκημο νἡἀπίσμια νἀπὸ τῷ ψορεϊγνιξξας θ460}} οἱ αρίι!ς. 6) 
Αἰσυλακτίζω͵ μείσω αν υἰσ' ςαῖσα ἔστι, θοαὶ εἴτε Ηοτατ. το], τα - 
ῬΕΙΠΟ.Ρ ατιις οὐἀσολαχτίζῴ, ἸῃΙΠηϊςὸς ΠΊδΟΚ. 
Αιἰσυλαλέω, ὦ, σαττῖο,οἢδιτιο.Ἔχροπ δὲ τοηιο [ἐγπίσης ΡΟ]. , 
Αισολαμβανω μιλήψομιαι ατηφαναάορ β. ὡπέλα βον»Ἰ ὨτΕΓΟΙΡΙΟ Ὁ το ΟΙΡΙΟ, 

τοσυροτο,οΧοΙρίο,ραν ραγὶ τεξεγο,σαρίο ἷ πτοτοϊ αἀο,ἀορτείιεη- 
ὁ, ςολίδεο,ςοσο. οἰερμιις, ὠπολαμβανεσι «ὦ «τολεμίοις ἐν κϑί- 
λῳ χαρίῳ" ἀπειλημυάμίθο, σαρτις.Οσσιρατας» ΡΟ ϊτιις ἀἐτξητιβ. Χ ο- 

ὨΘΡΉ διαὶ δου ρίας αἰ προλαμξ αὐεῶχ,, ργορτοτ Ἰο οτι πη Δηρα τας 
1ὐτεγοίρι. Τ᾿ πον 4. ἀπειλημμῖρ Ὁ. ἐν σεν ἰὼ μῷ ἴα ἀΠ ρα Ἐς ιπῃ- 
Γηὶ ροίπτιις εὐπειλημυΐ οι ἐν μέφῳ, οἰτοιιπγιςητὶ, οἱ ππειλημ μῆϑθ- ες ἐ- 
ἱπτορίϊωυ, ΠΟ Ὁ Π1}1} ἱπορσ. δ πειληφότες ἀλλήλοις, [ξ πημτι!ὸ τεοιριςη- 
τες, ἃ οἴξ,νίγοσιε αἰτογὶ τοἀάιτο. ἀπολαμίβανω λόγον, οχίσο τατος 
πέηη,  ἘΓΟΠΪ πος δ ατολαμβαίω οἶδα σου πὔτο νος ἃ εξ τεοΙρῖο. [ἀς πὶ 
ῬΙαταγο ἢ ἴπ Ἀ Οπγα]ο,, τέως αὐατανοίοὺ ἀππολαξ εἶν ἀυτεῖ Πγξατις ἀπὶ- 
πιῶ δἴτις οςο {π᾿ πιῆςας τε πὶ οοοιρο Τδυονἀ 4. ὁ ἢ ἐ- 
ὅϑυμὸν ἀπελοίμίβανον ἄκρας τε ὅπὲ τὺ ϑτιλάστῃ ἀπσυλαζόντες κὴ νησίδια, 
πὶ ὅδικείυβυα. ΡΊατο α ΤΊθταο. ἀϊαολειφϑέντες «σαύτοϑεν, νΠἀΙΠ 116 
αἰγοιθα αι! ἀάσολελαμυῆν Ὁ» καἰ τ ὦ αχατᾶτο,, ἀρὰ Ηοτοάος. τη- 
τετγο] τις. οἰ σολαφϑέντες ὑτ᾽ αὐέμων ἥλϑον ; ψοητὶς ἀσίτατὶ ἀρρι 
ἔχητ. εἰσολαμβανω χαῤιν, πυῖῖιι στατια τορεπάίτατ, πλοίοις 
ΠΟρὴ ἀπολὰ ρβαγην «δὺ ὅρκοις, ΜΠ γαη Πὶ ἀσ ΟΊ ρΟΓΕ ν Ποπιοῦ. 

ἀποολαμβαίω πρὸς λόγον ν δὰ τατίοπειη Γοάιο0 »ἃς το οονΡίατο 
εἰς [μεσ θυ, ἀσολαμβαίω τί) συνήθειαν τῇ τρρᾷῇ,ποιο νἱξλα! οὅ- 
{ὰοίςο, ΡΙατο ἐς [ςσ δ. ἀπολαβ εἰν τοὶ ἐγέχυ οκ, ΓΟ οι ογατο Ρ'βῃος 
ται πσολαμβλύειν. Ῥχαϊας [ἰδ γὸ τοῦτῖο ν ἐστολαμβαάνεσι τὸ τε νοεῖν τὺ 
τὸ ὠϑναύεῶιοτη σατο πη ἐξα πηάμε γεσιιρογδητ. Ργὸ ὀχιγαίχοι ς ὃς 
δαιε!]οτς ἀριιἃ οὐπάςπι].4.ς.46. 

ισολ ἐμμαρωύῳ, Π]ἶτο, ΗΠ ήζτεπι ἔλοῖο. ὠπολαμαριώδεται τοῖς ἔργοις" 
{ρ!οπίοσ εχ ξιδις οχιῖιτ, Ηογούοσ. 

Αἰπολάμαω οἢτ]σοσντοβι! σοο,επϊσο, ἰησοάο ἰρ᾽επά! 4ὲ, Πιοην 
«τόρ ὠπέλαμπεν δστὸ “ καφαλῆ ς, δ. Ἡοπιοτ. Ο ἀν ὁ ὡςηρ σ᾽ ᾧ ἀπέ: 
λαμπεὶ δὲ ἴῃ νοῦε ρα ταν Η εἴϊο 4. χείρας δ᾽ ἀπελοίμασετο πολλὴ. ἴκι- 
οἴδη βασιλικὰν αὐτῇ οἰατολείμασεις 

᾿Απολοπηω Ἰαπηθοηάο ἁϑίογρεο. ὡ 
Απύλαυσις τος ἡ ἀο! εξ ατίο, οἱ αρτας, τιδτιις, πο ππιεπῖαπι . ἀ6- 

Ἰιτία, νίας»ΓΔαΐτας» σ᾽ εξ ατίο. Χ οπορὶι. σίτων κα πο πύλαυσις 
Αἰεχαπά. Αρῃγοά Πρτο [δοπάο Ργοῦςπν. ἐκ “ἶο α χεείων «ποιεῖ- 
σαὶ τίωὶ ἀπόλαυσιν πὶ οἰκείας τροφῆς Εἴ, ὑπ. ὙΠ] τις ρτΟρ 1) ΑΠτηλε- 
τὶ ἴοςο ἀδυτίτιγισ Οαζα γουτῖς. Πδογατ. ὐγάπα τ᾽ ὑπαρχόντων ἀ- 
γαϑων τίν μετρίαν δἐπθλαυσινἰὰ εξ, πηοἀογατι αὶ νην. ἀπύλαυσιν 
ἔχει ἀμαρτίας , σοπηπιοά!ς ἔγιαίτηγ ροςῦατί. αἱ κατ᾽ ἀπόλαυσιν η' δὸς 
ναὶ, Πυσηήα νοΐ αρταῖος. 

Αιἰπύχαησμα τὸ οδ᾽ οἔζαπιθητα πῃ. ΡῚ πτατο ἢ, πϑοὶ ἀοργησίας͵ καϑεύπερ ὅπο- 
λάδιάτος ὁρεξει “ τιμωρίας ἐμφορεῖ χα; χαίρειν. 

Αἰσολαως εἰ, τὸ ὦ ἔτυσηάμ πη Ἰάοη εά. 
Απολαυς:κὸς οὐδ, ἰ νΟἸ τ ΡτιιΟ 5» νοΙ αρτατί δας ἀςάϊτας; νοἱ πα ρτιτατῖϊς» 

ΨοΪΠρτατο πὶ αἤεγεης. τὸ ἀκα ολαυς κὸν, 410 ἔταΐτησγ, ἔγιεη αὶ νο- 

ἴπρτας. 
δἰ σολαύω μ.αὐΐσιο, αν μοὶ ἀδρ.αγεἐπέλαυσος ὃς ἀταν λάυστὲ ἔτ ΟΥ̓ » ΘΠῚΟ- 

Ἰὰ πφησιιη ἰςητιο» ἐρυφώ, ςαρίο Ἐταόζυμι νοὶ σοπηπηοάμπι, δά ῖ- 

Ῥι(ςοτ ΠΟ ογατὸς δά Ποιηοη. ἐσήλανε Τ᾽ παρόντων εἰγαϑυύν ἔπο- 
θαταν δοηὶς μά: [ιαδερατ. ΡΊατο ἴῃ Αρο]οσ. εἶ τ΄ ἀπὸ σάτων ἀ- 
πέλαυον ὃς ς, ΠῚ αι! αΌ ᾿ἷς ἑοπηπηοά!ὶ ζάροτοπλ. Ρ]ατατοῖ. 1) Αα- 
το. εἰπέλαυσαν καὶ κὶ “ φιλοτιμίας ἀυτῳῷ οἱ «πολέμιοι, ἔγιξξα πὶ ἐπα πὶ 
τ χ οἵας απλδυτίους σαριοῦαηι Βοίζος. Πς Χοηροΐι. σῇ κω ὃς ἀπο- 
Ἀαμεῖν, ἃ σης γε! ϊταταπα ἀςοίροτο ἴσῃ σοπιπιοδαπὶ σάρεῖς, Ετ 

ΑἹ 
ἐὐπὶ ἀςοιίατίιο. γης [πλείω καλὰ ὁ Σιμωνίδου σιυυεσίας Υἦρων ἀτ΄ῦ 
πελᾶωσεν. ΑΤΠορἤΔη. ὥγαϑὺν ἐπέλωυσ᾽ ἐδὲν ὀωτι,ΕΧ εο πἰ 81} ἔτα- ᾿ 
ἐζυς σερῖ. ΑἸΙαπάο Ρτο ἱῃςΟπΊπΊο μπῇ οἀρ ΟΠ ογατ. αἷρὶ τῆς ἧ 
εἰρίωυς , δέδοιχσι μη πειρώμβμθ: ὑμᾷς δυεργετεῖν, αὐτὸς εἰτσυλαύω π΄ 
φλαῦρῆν, ΟἸσοΓΟ ΡΓΟ 60 Παιγίγο ἱπςοπητηθάμεη ἀἰςῖτ, ἃς ῃδατῖς ἮΝ 
τα σαϊαπγίτατοπη, οἰ ογεη, δες. (ἀεηΐτ. πιπσίταν ὃς ἀσοιίατ. ποτ 
χαύσομα, τι ἔπτατο ἀἰχὶτ Οἰιγγίοιζοηι. ἴῃ οἵἴάτίοπε ἀς ργεςατῖο - ἣ 
πουπῦσῶν εἰκὸς ἀγαϑών ὠπολαύσεῶχ ἐξὺ ὦ ὄυχαις κ᾽ δεη σεδη πάντα 
βίον ἐκιολαχύταςς φιδητὶς θομῖς ργοῦαθιὶς εξ ἐταίταγος εορ σαΐ 
ΟΠΊΠΕ ΠῚ ὙἹτΔΠῈ ΡτοςΙθιις ὃς οἰεσγατιοηϊθιις ναοαγιητ} ἧς Ἐν 
ταίτι. νεγτῖτ, Χ ΈΠΟΡΗ. συὶ δέ μοι δοκεῖς τ αὐαντία σοφίας ἀπολελαυ- 
κέγαι, ἔγιέξας ἐχ (ἀρ εητία σερΗῈ σοητγατῖος. Ρ]ατο ἀς ἈορΡΩΡΙ. 
Τῖῦτο ρυί πιο» τέ μέγες'ον οἴει ἐγαϑὸν ἀππολελαυκέναι πῇ «πολλίω ἐ- 
δίαν κεκτὴ ἄτι ́ιοα δοηυτη Πηαχὶ ΠΉΠΠῚ τα Ριαῖας σοη!δουτι! πὴ ΟΧ 
γα τατιμηι ΟΡ πῇ ΡΟ ΠἘἤίοης ὃ ΑὐΠΠορἤδη. νεῷ. τί γδ αν. αὖ ἀ- ὦ 
ἁσολαύστειμι τῇ μα ϑιήματοξ" ἀτοολαύω διαίτης χους:ῆς, ὈΟΠΙ5 ΠιοΓΙ θα σους 
τοίτιτυοτ. ΡΙατάγοῖι. ἀπολαύει τὸ σώμα κακοὶ τὶ ψυχῆς, πλ814 ςοτραθο 
ΔΘΟΙΡῚΣ 80 ΔὨΪπΊΟ. τὶ Κοικὸν οἰπολαυσομῆν αἱ φλυαρίας, ΔΙ Ια] πλαἶτς 
(οττισηηιῖν Οὐ ραια μητ Ια πη» ΠΟογατ. ἀπγολαύω αὔτο ἀγαϑὸν ἐκ “ 

τονδιωμΐωγ. Γαιςϊαθας 1ὼ ΝΝῚ στίθο, αἰπολαύασι αἴ σφετέρας ἐἰληϑείας, ὦ 
νίαγρατα αὖ εἰς νεττατὶς πυΐξας 1ρἴς σου τας. ἐἰπτολαύω αἰ διωυ τ 

ψέως πικρία, Ροϊςη τ ΠῚ 10) {ἀπο Ἰτίδτν σοηποτῖο, ΡΊμται ἢ ἢ ΤΠ6 τὸ 
1εο.ΤἸάεεπι τ ῬΈγῖοΪς,, ταύτοι  αὐπξαγόρου σιωκσίας ἀπέλαυσε πἴρατ 

κλὴ ςος ἔταέζας Ρογιο ἀος οχ Αὐάχάσοτγα σομϊποταά!ης ρογ- 
ςαριτ.[α ΑἸοΙ Ὀαάς, ἢ σωκρατοις πρὸς αὐτὸν δυλοίας χὶ φιλίας ὦ υἱκρδς 
«ρὸς δόξαν ἀπύλαυσε, ἃτη  οΙτΊα ΘΟ στατις δα σίοτίαπι ςοπίξηυφηπος 
ἀπ πο πιράιοοτοπι οἱ ργαθετ Θσσαοηςπη.Α του. ἴῃ Ῥγοσος 
Ὀ]ε πηι. ἐδὲν ἐπολαιω τροφή ς» ΑἸ Πγοῦτο πο ρει ποτ. ἀσσολώύει πίω 
ρϑσωύξησιγ, ρα} 0 ἔγαιταν αά ἱπογοπηφητα, Τ Ἀδορμταίξας ΠΟ 
τέγτιο ἐς: σαι. Ρ]4ητ. εἰπολωύῳ χολῆς, Οτρ ἀραπάο. οἵ ἀφϑύνωρ, 
ἀπολαύω͵ υα: ἈΠ τὶ ΠῚ Πλ1Πι1 σοητιο σιμητ. ἐκ ὀλίγα οἴ ἐρασων ἀπο- 
λέλαυχα,ποη ΡΑΓΙΠῚ ΠΠ υΪτὰς σοπηπιοάίτατες αν ἀπηδητιθις τα}, 
[τοι ἴῃ πλα ΠῚ ΡΑΓ ἘΠῚ » [ὰ ΠῈ ράττῖσορ5, ἴτε πὶ ἀαπιηι1Ὲ. σαρίος 
ΟἰΠ} ἐοηττινε] σιιπη Δοςιατ. ᾿ 

Αἰπολα χνούω, ἢ λαχνείαν αθίυπιο Η εἰν οἢ. επὶπὶ ἀπολελώχγδυ ται αἕε 
ἘΓΕ ΡΓΟ εἰς λα χνείαν ἀνα λώται. 

Απολάω,ἰαρ ἀὁ.. πολιϑόρ, πιο 1 ἰαρί ἄςῃι γετῖο, - 
Αἰπολεαίγω, κα ἀν, τ αἴ 9 0560 ΠΊΡ]ΔΠΟ, 6 ΠῚ ΠΟΏΤΟΓΟ; ΦΟΠΊΠΙΪΠΕΟ. ἢ 
Απολέγομαι, μιξομαι π.γμα ν ἴα πα ἐς ἔς τις ἀϊσουάο. [το πὶ τεριάΐσνς 
τοῖιςιο,Γοριοῦθ, γερο! ονπου δοςῖρίο. ΡΙατατο 1 σάγους . Μὴ 
φϑεγγουΐήε ὃ αὖ χα τωνίθ’, ἀλλα τῷ σιωσοῦ κὶ τῷ πρρσώττῳ δοκοιῶπος ἔ 
πολ ἐγεῶχ τίω» δέησιν ρτεςος διιοτίατὶ ὅς ροίτα τὶς απιοτοἱη δοτοῦς 
Ἰοη. οἷς ὦ ϑεοῦ πίω) ὑκεσίαν Σπολὲγο μῆρης » τοπαξητε ργθῶος ἄσα 1π 
Ρίὰ. Ιἀδπὶ τ ΟἸποης Κπολεγύ μῆνοι πύνον ἀσττξέξαητος ἰαροτο ΠῚ. 
Ἰτοπὶ ἱποσιπηθο, σά, 0 πιάπας ἐς Εἰ σοτοιη ΠΥ συν ἀπολεηος 
μέϑεις καὶ αἰδφκεχωρηκότας πολεμίοις φονᾷ" εἰν, Οσοίάετο Ἰιοίτος ἀθοὶ το 
Ὠδητος . ςσαξητος, αἰ ιητος, δὲ 10 Γι 110, Αἰπολεγουῦσε σῷ Λαχόλ-ις 
Ἀκ ταὶ πρωτεῖα 1 πο ΡΟίσοητο (ἔπατιῖς ργϊ ποίράτιην, ΡΟΪγθ. ὅς 
ὃ πορητοῖτο (δὺ Αχωρδιὲ δπολεγυΐν(θ- πίω αἰ χίαν, ἀεττεζλης ἃς πο 
αἀηγιτίοος. αἰπολέγομαι ψυ χίων, ἀυιπλο ἐς οἷο κἰαθογς αἰῆοίοτνς 
ἀσολέγομωι πίω) ψυχίωὴ, ἀςίρ οηάςο δηΐπταπη, Οτοσοτ. 4 ΒαΠ].ς 
Διὰ τῆτο ἐπελέγετο τἰωλ ψυχίωυ "οι ἐδίδου ὕκσνον τοῖς ὀφϑειλμοῖς, ἐδὲ᾽ 
γυσαλμον τοῖς βλεφάροις «ὅζο. ἣ 

Απολόγω.ἀηθθητιο ἐπα γηγόλω, ππαπὶ ξεὸ ἀΐςο, ργοάο, εβΐεγο, ργοσς 
Ῥο ,ἀςοίανο  ὠποφαίνω͵ ὡποδεικνύαν ΡΒ του ἀς πιαπάο. [το πὶ ἀ46- 
1η50. εἰσ] "ρο, ΟΠ ἴσο : νῃάς αἰπτοιλεγυῆίοι ὃς ἀπόλοκτοινζεΐε-πις 
ἐυ,οχιτ 1] ἱοἸςέξι.. Ιτοπ ἀςσογρο,, ὙΠοορ ταῖς, [τοπῦ Ἰητετά - 
(0, παγρρ δύω, νετο.οἐπολέγω διχάς ἑαὴ τε σα Ὁ 2Γο  ἰςῖο ἐπ σον γε 
ἴθι αυιη Βιιά στη αἰ πολέγεῶι ἀπαὺδ ἂν ἰποτρέπειν. 

Αιπολειζω, ΠῚ}. ἰποξαζω, ὠποαπένδω. ᾿ 
Απολεί πόμα μα εἴψομαι τ εἰμ ἀςῇςιο, το ΠΟΥ, ΠΟΠ ἰητοΓ ΠῚνς 
ἐς αὐυδοτναί Πα πν 4" [ς40. διοιμαρταύα, [στη ἀς [λογῆς οἵας ἐπ᾿ 
ορτῆ ς ἀπολειφϑησετα αι }} Τλοττῆςιο που τπτογεγῖτ. Ρίατο 2. 46 
Ἀδριθὶ ἧς Ὡρρυ ϑέμεϑες εἰκένίθ- ὡπελείῳ ϑημῆν, 40 εὰ Πρλ ταάίης, 
“03 ΠῈ ΡΓΟΡΌΠΙ Πηγὰς. Γυ μὰς ἀνστο. Ποπλ ΟΠ δ ἢ. μηδεμιας φίλος 
σιμίας ἀπολείπεῶχ, 1} οτοσατιοπὶ ἀςοίϊε 5 πυ]Πυ ΠῈ πλιὰ ογοστοῦς 
Θιτηαὶ οπαίττοι εν 1 οἴζ, ΠΏ Ππτα [ππιρίυτη. [)]οἰσοτίἀος Πδτος 
Τερτῖηλο σἀρίτο ρτι Π1ο, ἀστολειστομήμίω ἀὐτοῖς ὅστο τῆν ἄλλων ϑυηρίων Ἵ 

᾿ἰριων, ϑὲς, νῖτη ρταΣ σατοτὶς θο Ἐ115 ἀαταπη 1115. εἰσσολειφϑίώαι πῆςὺ 
σελδυτῆς, "4 εἴζ, ράταπι αι 7 ηαΐη σσσιδιιοτῖτ. [τεππ ἰη ΠΟ πο 
οτατῖς Ευασοτα, ὥς μυδεμιας ον ἐλλλωίδῶν πόλεὼν αἰποολ εἴφϑοαι,ντ ἃ 
9011 Οτατσατα πὶ σἰαιτ ατι πὰ ἱπρειάγοταγ. ἄστη "14: ΠΊ,πολὺ λίαν 
ὠπολειφϑώ εἶ πεωραγωῆνον ἀυταῖ, αὖ οὐιις ΡΥ σοίατις ἔαιῖς ἰὰρεγατι 
ταῖς ἀρρατόδηι: Β]αταις μη ΡΌΟΙ]Ις. μικρὸν αἰπελείπετο απ τέλος ἐχην 
Ῥαγαπὶ αἰρογατ χυΐη οἶον αδίο τινι. πλύτῳ μοδενὸς ἀπολείπετο, 
σα, ἀ 1} ῖς ὩρΙη]Ω1 οἴ ἰξοσηάμς, ΡΊ στάγοῖ.. Ἰη Ῥοτιο]. ὠπολείπεῶτ ᾿ 
πῇ σρατνηρδ ἀοίετοτο ἱπιροτατοτεὴ,, [ἄς πὶ ἴῃ ΟΑπη 10. ΗἩοτοάοτο 
τις, ἀπολελειμκυῖ, Φ- κοολιυὶ πἴ ἀληϑηϊησν γα τι πῇ ἃ γεγίτατο ἀ- Η οἱ ἄς, 
Το ηλ, ἐἰπτολ οὐ πτεῶος αὑδὶ ἑαυτὸν ιρι [δ τείσγυατο. ὠπολεί πομαΐ σου, 
δὺς το ἀιστοιοταδογγοντε το ΠηηΠοναἰίδης {1 ΠῚ. τοτηοτας αδν 
ὅς. 110. Ερυρταπγηγ. Χοπορῆοη Οὐκ ἀπελείπετο Σωκρφάτοις ἡ εἰ μη 
(ὦ αὐαγχεῖον, αοη ἀπ ςεάεθατ ἃ ϑοογαῖς. [το ΠΊ ̓σηάτις {ΠῚ ν᾿ πλδ 
ἰατοῦ ΕΥΤς Καὶ ἐμουὶ πολυ ἀἰπεολελειμίανων αἴσ᾽ ἐμαυτοῦ κακών, Ιτεῆὰ΄ 

τοι 

᾿ 



Δ} 
τ ροὰ ἀϊίξο, ἱπιροτίτας {6 Ππλ,ποη αὔεσυοι, Πδοτ. Ταῦτα λογιζόμῆμοι, 

᾿ς βύλονται μέταᾳ ἄν τ πναιδείας ταύτης ἧς κα), αὖ ἐγαὶ φανοίίω «πολὲ- 
᾿ δι "Θ᾿, ἄλλα «τολλι χαριες ἰραν δόξαν εἰλυφας. Ἰτοὺν τηϊογ αὐτο- 
᾿ ἔος δὲ νιἱες εχ! ηοτιαρυά οαποπ)» Καὶ ϑείζω αὖ ἔμαυ τὸν ὑκ ἐν 

τς ηρῖς ὠπολιλείμε μίμοις » αλλ ἐν τοῖς τροέχεσι ΤῊ ἄλλων. Το ρυά 
ο Ραττο ἘΡρ δ. πλ εἴςον ἀπολ εἰπονται “ἢ κατανοεῖν αὐταὶ» Ὁ φάτ ηι 

᾿ς ἐπε! !ςέξι Ἰουσὶηϊηνὲ ἀδιιατ ἐ σολειπόμν Θ- πόνε, ἁὉ Βοτύςις ἰα- 
τ Ῥβοτεηι. Αἰ πτολείπεω οτίαπη ἀϊσυθτατ οἱ ὑςερήσαντες τἴδ' δρρμέων. 
ὑπτολείπω, με εἰψῳ π'ιειρα τορυάϊο, το πι, αδίσην. ΠΟ ογατ, κὶ πολλάκις 

δεινεὶ παεϑυντεςγαικρὴν αἰπέληπον φὰ μι τεεῖς ἐχάταις συμφοραῖς πέδεπε- 
᾿ σεῖν, αὐτὶ τὸν τοῦ ὀλίγον ἄλϑον αὐριπεσεῖν. ΠΟΤ άιις, μήτε τραήκοντει ἐ'- 

᾿ σίαν μάλα πόνν ἀπολείκων σις πη Ϊτθ Ὧν τὴ ρ ητα ἀπ» αἸᾶν, 
ὅς ΠΟ οτατ. γεγὼς μὴν ἔτη τρία μόνον ὠπολείατοντα Τ᾽ ἑκατόν" ἀπο- 
 χειφϑεὶς, (δ ρατατας,"οἰϊέτως, αι αἰτος αὔξαυΐ πΟ ροτοιϊ, ΑΙ] λη 
ἀοιιεϊηαυο, μος εἰζ, ργα σον απτοιογγο, γα το, ΠΟ σγατον, Το- 
συύτον ἀπτολέλουτεν καὶ πόλις ἡ μὴ) «δῦ ἄλλοις αἰϑρώκτοις «ἡοὶ «ὦ φρρνεῖν, 
ὥς, Ἀζο. οἱ σολείπειν ἐν δια ὃ έχαις, [σοῖς 1 τοιϊαπγο τον ΑΡριάπας, 
Ἱτει ἀεῆςίο, Δεϊορμαη πα ΡΊυς. ἧσαν σε ταχέως ἀπέλιπε ταὶ χρι- 
ματαγῖς ἀςξκοογιης οὐ πλὶ. [οογατ, χούματα γὸ ταχέως ἀπολεί- 
πεν, ἰὰ οἰτρρεςυιΐα; ἀς ἢ οίνης ὃς ἀἰαδυυταν ον το [σγίρταν 
τοἰϊπαμο γ ἐπ ᾿ΐδτο ἐς πιαπάο, μια τέων δόξαν ἀπέλιπον, ἰὰ εἰϊ, (οἱ - 
τισι πλϊχτα τὴ το ἰφασγαητ. Πὰο ΠῚ, γγύεσιν κὶ φϑοράν απτολείπεσν τῷ 

᾿ς χιημοῦ ἰὰ εἴτ, σεηϊτιγαπι πχιπάϊ Ἰητεγίτάπιηας ργούυης. Ρίατο 
σι ἀς [Κορ ἐλέφας 2 ἀπολελοιπότος ψυχίω) σώματος » ἐκ ὀυχερὲς ἐ- 
γάϑυμα, Οἰἴξοεῖο ζ2.ἀς ερ. ἐθυγοχ τηἀπι ζοτροις ὀχιι αζμηι, 

Ἰναυὰ τίς σαίζιιην ἀουϊπὶ Ὁ ΘΟ: 
᾿Ἀπολείχω,ἀο]λπγθο, ἀοἰίησο, ἰαπιθοηάο αὐξετο. 
Αἰτόλειψμςγεως εν ἀςἔςέλιο, ἀοἰεττῖο, Ἰυτοτοςρτῖο, Πςοἴας, ςοΠλτίο, 

τ΄ ἀϊμιοττυμγ,ριιάτιπι, ἐνασομπή, ἴτο πὶ τσερτῖο, ἰητογοςρτίον 
ἢ Ῥίιοίς.1.2. ἀπόλειψες ὕδατος, δυαςυατίο ἀκα, Ἔχ μαιήζιο Δαιια:, 
᾿ς ἀιυηι ἀ.5ὰ οἰ ςἰτοτ. ἐπόλειψις τ σελίω ας, ΙΠα: ἀεξξδιις, Ατιοι. 

ο 1.54.ἀἄς σοποτ. ΔὨἱ πη], ὃς ἢ τδι Κὀσύλειψιν ἐπογρά ψαῦι, τορυ ἀ τ πὴ 
᾿ς γῖτο πιττοτογαριἀ Ποπιο ἘΝ .κ) ἀπόλει,ψις κὶ Στὸ γυναικών ἐγχφτα. 
οὐ λειψες,σοηςερτας. 
 Ἀτίλεχτος,κ, ὁ κἡ ἡ ,ο] σξξυις,ΟΧΊ ΠΉΤεις. ἐς πλειόνων Ὠξειλεγυῆλθυ. Απόλε- 

κτοι, 4] ἃς απειλεγ μῆύοι.. ἐκλεκτοὶ χὴὶ ἔκκρετοι, [δ] γι, οχτΩγ1] οἰξαίρε- 
᾿ς σοι, Χουορῇ. αἱ ὃ εἰς ὧν δεασύτας ὡποκείμδυαι δπόλεκτοι ἡ σων. 1.1- 

τς ἀπιο]νδτο αυΐοτο,, ΟΟη ἢ] τυ πὴ 4υτάςτα νηταοι ἰὰς σοητὶς ΖΕ τσ]! 
τ γυΐξ ἀιπγηῖος Ἀ οπταπος Βαδιεγιητ, Ρογ ἀροϊοξζος αὐτοπιζιτα 
ο΄ νοραητίδηξείας σου] πὶ αυοὰ εχ ἀοϊ οξεῖς ςουίζατ νἱτις): 4 - 
᾿ς φίταθδης αιοπιοάο το ᾿π Οταοῖα πουδίφητατ, ἰτοηὶ ΡΠ ΟΙΠ ΠῚ 
᾿ βέπυς, 4ὰος [γηοτοητίἀας γοςδης : ἀς 40 Ηετπλοΐαας ἴῃ ΡΗ- 
ο΄ χἰαπη Ιρῖς στο 22. σαρῖτο νἰτιηη. ροἰαπηῖς πιαχίπτα ἀρο]ςέξις 

αἰ νοραζυτ. 
ἡ Αἰπολελαμμῖθ- Ιοπἰςὲ ργὸ ἀπειλημυόιΘ- ἴξα εἰπολελημμβοίθν͵ ἃ τπς- 

᾿ 

Ἷ πγᾶϊς ὠπολαμβαΐω ἀρὰ Ηρροοτατοπη ἔτεσιιςητοῦ οσσυτγτγῖς δα 
νε ὑνοχιαρυά αὐ Βαςς ας ἀπολελαρκμᾶν οι, αχρ πλύρεις ὄντες, Ἐρ᾿- 
Ν εἰς χυτοπα ἰτί ἄστη σερφῆς γέμοντες ἰδ ἃ ὃς κοϑηρηυάθοι ἃς ἀπειλημ- 
Ὕ εὖροι Ετοτίδηις νοτὸ τἸητετριετας ἀπολελαμμῖθας κοιλίας, ἀπειλημ- 
Πδν εἶϑας͵ κα ἐς εγνωνῦψας. ΟΔΙ τη ἡτίάσηι ἰητογρτοι. ἐπεχομῆϑας, ῃος εἰ, 
Ἢ ααϊεενέϊας. 

Ἀπολελαυῖθας ςοπητπιπος, κοιναὶ οχ ΗἸρροοτγ.ἀξογι Ἡοἰν εἶν. 
Αἰπόλελοιπότες ρτο νενικηκότες," ἃ ΠΟ οτατ.τγαηΠαιθῃι ἃ σατίοτίδις, 

ἢ; συιευπὶ νἱποπητινιξξος ροίξ Ις τεϊπαυπηι. 
αὐ Αἰαὐδλελυμήψως Ποτὲ αὈ Ο]υτὲ Ηςτπσοσ.. 
1 Απολέμητος α, ὁ. Π}σ πο νόχατιις, ἀπτολέμητος αῤχ καὶ ργϊΠοίρατις ἄς 
εοὐλ΄͵.͵. 110 ποῦ ΡΠ ΘΏΔΤΙΣ, Εις Δη αἰέν όχλητος. 
απ Αἰπόλεμος.ε, δ εἴ ΠῚ δ ο"]ΠἸσ»Εχροῖς ΒΕ Πτρρας! σας. 400 ἴῃ Ρᾶςς ντί ΠΉΠΓν 

ποη ἰοεήϊτυς δ. ]ο,"σηαγις ταὶ Ὁ. ]]Π σα: ἀπειρρπόλεμος" ἀπόλεμος 
δίατα,γ τα ἀπ θο ἢ Π|ςΡΊ τ. ἴῃ Οτῆοας. Ρ]ατο νομ. ζ, ἐπύλεμος μιοιῖ- 

εἴτι στι. αιιὰ ἴῃ ρᾷςς νΓΓΠΊ.Γ. : 
Ὡς Π Αἰαολέμως, ποη Ρυσηαοίτογ ὅς ἰπήϊαητοτ Οὐΐητ. 
οἷ «Ἀαιολεαίζω, ςοττίςς: πὶ ἀεῖγᾶμο,, ἀσςοττίςο ΡΙ1ῃ. οχοαίῖγο ϑογίροη, 
εἶν «ῥειφλόιω. Ἢ . 
τ΄ Ααολεηθιω,ἴπ πιιστοηοπη ςΟ]ΠΠσο,Ἔχίσηιο. 
"- Απολέσω, ἀε]ιδτο, ἀςςοττίςο,ςοττίςεπι ἐχουτῖο » Αγ Πορηδη. γεφ. 
ἰν Ῥ γιοις ἀπολε ὑεῖς, 

τ Ασολέῶτ, πιοτῖ. 
τ Απολέσκω,ροξτ. ἀϊςίτατ ργο ἀτόλυμι. 

Αἰπολώκαίνω ἀςαἴδο,αἰδο,ςαπάςεξαειο Ρίλυς. σαπάϊ4ο Ρ]΄η. 
"Ν Αἰπολέω, μιέσα,α ἀπάχεκα δε Αττίςξ ἀπολώλεκα,νο! ἡπόνω, ἀπολῶ, 

: ᾿ς ὠπώλα,ϑς Αττιοὲ ἀπόλωλα, Π σατο τὸ ὠπολλύω , εηςςο,, ρογάο. 
Αὐιϊορῆδηος, τε κ᾿ ἃ πρωχτὸν δεορύ τ ἐσι κα μ᾽ αἰ πολούσε, ὃς αλο ροτ- 
ἀπητιροτοῖϊ ταπιοπ ἔμτυτὶ οϊε τς πηροτις, ροτάςητ. 4ςπὶ Ατηῖο - 
᾿Ρἤληες ἐπ ΡΊ το, χρε οἴμοι ἥδ κακων ἀπολεῖς, βλ. σὺ υἱὸ οὐ σαυτὸν, 
Ἰὰ εἰξρεηεςας. αἰ σολοίμίω κακιθα, ροτοᾶπη ρα ]π) δσεηας εἰζ τοῖς 
“Δυγαηάϊ ἀρυὰ Αὐητορδ. : 
᾿Απο,ήγω, ἀς[ϊπο, παύνμαι. τ τοτεῖς5, εἰς ἐν ἀπσολέγει, ἴῃ γησπὶ ἀς- 
᾿ς {μι ἃ βηϊτ. 

σοληκίωνωδ, ἰἀε ΠῚ 400 ἃ οἱκτοκρρτέω, ! 
Αἰπολνκυθίζω,α: ἃ. ἀοτταῆιο λυκύϑιον οσξίπεηάο. 
Αἰπόλυμψες, ἴσηιρτο ἡἰτόννψες Δριιὰ Ηΐρρ.. 

" Αἰσυλνρέωγηισας πα ροο]Π το, οπιοίϊπεηος, 

ἄὐπ 
Αἰπόλνρῥ» ἀρυὰ Τ᾽ ἀτξητίηος,"" τῷ ϑανάτε γχαφὴ, Ηενει. 
Απολοψις,γοτοητίο, γοςερτίο ΗΠ ρροοτ, 2. ργα διδλιοιυιη γ ὠσολέψμες 

ἐἴρων, Οαἱςοις ἐπε ἕσεις, νεῖ ἠᾶς Τὰρργο ο ἀταὺς τεῖοητιο. Αὐδ, 
ἴῃ Μειςοτγοίοριοις, τἑωὶ δὲ Χρτόλυνψιν τί αὖ δλλιοιότερρν λέγοι τιςγιἑ μ- 
αὐδίληψιν, τογιους αι σοατέξιτί οὐ δεν, 

Ααολι(άζω, μιξω,τεςοάο. ἀπέρχομαι ὠσοδιδοίσκα" αἴδα κ᾿ χιβάδα, Α- 
νΠϊορίναιι Αἴ, ὑκ ἀἰπολιβάξεις ὦ κακις᾽ ἀπολώμθ-. ἰμηλρῖὰ 
πηοταρδοτα ἃ σαζτὶς σο!ογτ ὁ ἀσοιάςυ ταν, 

Απολιγαίνειν, ΟἸ αννγάτονται πλ τα τ, Αὐ δ ἴῃ Ασβάγη ΕἸΥ τι, ἀπολιγαὶ- 
γειν, ἐφηδι εἰν. αὐοαφϑέγγεῶν βιαζεῶτ, ᾿ 

Αἰπολιϑούμαρ!ι ἰαρτὰς πὶ ςοηςιείςο, ὁτγασο ἷο Ἰαρίάσπν νεστοτ,ἰαρὶ- 
ἀείςοντράμγοῦ να ἰρὶ 5, Αὐΐτοι, "0, αἰεὶ ϑαυμιακουσμάτων, ἀγγιῖα 
ἀπολελιϑωυμᾶῆθα, ᾿ 

Αἰπολιμπόνομωαι»"Ὀ ἃ πν»1ιξοτίον (απ) σδτταηγίης, ὃς ἃ ρτατογοιδτς 
το] νη "οι ἰὴ αἰτοηὰς ἀνδές, σφόδρα αὐτῇ ἐπολιμπάνεῶε, πνυϊτῇ 
ΑὉ εἰς ἀ πατὶς, ΟΒιγΟἴζοπη. Ρ]υτανς  υὐανενίπϑοντες ἐν τῷ παλαί 4», 
κὶ ἀπολιμπανουῆνοι ϑεόντῶν, ὥσπερ ὁ Τμερεῖ- ἐπελείφ ϑη δια ϑέον πρὺς 
Αἰλέξανδρον. 

Απολιμπεγα, Εἰ τη χιο, ἃ δε ἀςοαΐ, 
Αἴπολὲς ἐδὸς ὁ κὶ α,εχτοτγγις, ραττῖα οτθατας, οἰ αἴταῖο σάτοης, αἱ πὺἷ- 

Τὶ οἰαΐτατι Βατοῖ.. Αὐτὰ, ἀσπύλιδες πολιτείας εἶ αῤχοίας, Ετ αἴπολις 
πόλις,οἰυἵτας ἀείοτα δ( ευεγίᾳ,ΡΊατο ροοτα ἀριιὰ Ρο]], 1.3. ἴτο πὶ 
εἸπαγθαπας," ΠΟΙ] Ἰς γυίσυς 5 γη. 

Αἰπολιϑιανω ἀςβιυιο,ἀεἸλον., ὠπτολιὥναίνει πὰ σωκράτοις, ἃ ϑοςτγαῖς ἀϊ- 
Ἰαδιτυν. . ᾿ 

Αἰπολιϑιέω μυΐσα, δον ἴῃ Ἐρὶ ν᾽ ἐανωλίϑησε πέσημα , Ἰαρίιπι ἰαρία 
εἴτινι ἀϊοίηνας ἀο Ἰιάιιπι. 

Αἰσολιταργέφ μα ὅσωι. ἡχϑὶ κὴ 
Απολιταργίζω,αυξιριονεεἰον τοῦ ἀθοο, ὠποδιδιρρίσκω οἰποσκιρτώ, τὴς 
ζογγριο, δι! αι ιρίο, πῆς ἐχίγιιο. λιταργισμοιὶ ο1π ἰαἸτατ οηες 
νοσιητιν Εἰ ΟΠ] ᾶπη λέτη ἰδ 4} ἐσ ΠΛ Π σαζ. δέ αῤχὸς ΓΟ] οτν γεΐ 
«ἰϑδᾷ τὸ λίαν ὦ τὸ αῤγὸν,". τα χυὶ, ρ]εοηλίπτο αἴ τ. Ε γπι. Ατὐἠορῃ. 
γέφ Οὐκοίω αὐύσας τὶ ϑεξτῆον͵ ἐπολιταργιεῖς ὑπὸ ἢ ϑύρας 5. ἤρθη οχὶ- 
Ἰιςοὶ ἐκ ὠπόδραμης τι ὠποσκιρ τί σεις: 

Αἰπόλίτευτος, κα, Πης ρο]ττια δέ οἰι}} αἀπαϊη τατος, ποαυααιαπι 
οἴ] ςποη νι δδημς»γίγτοτς ςἰμ}}}1 γασδης 2 οἰυἰςασι ᾿ηϊκίτατίο - 
ΠΘΠῚ ΠΟ τος! ρ΄ ἢ 5, ἶε 

Αἰπόλίτης, τὸ ἀΐπολις ρα ΤΉ ΟρΟΠΊρυ πη. 
Αἰπολίτικος οὐ, αι} ΠΟ ΟἸἘ «πολιτικὸς νης (ἀρετὶ. ὡπολιτικώτατος, - 

σηὰγ ἤίπηις ἀπίῃ ἡϊγατιουῖς τοῚρνο] φουμην αυα; 4 Ἀ οΙρΡ. 445 
τη Ἰτατι πε ἢν ροτγτίηςητ. 

Ασολιχμοίῳ,[υςὉ. ἀπολέχω,! προ νὰ 
τγπιοίορ. , ΔΥΔῈ ἐπ ΕΣ 

Αἰπολλήγω, ροειϊςὲ ρτο ἀπολήγω ἀοπό,ντ ΠΠλά.σ, ἵν᾿ ἀπολληξης ἐπ 
παταων. ᾿ 

Αἰπόλιον τὸ, αὐ γ 1} »ϑειύμα, Η εἴν οἢ. ᾿ 
Απολόϑεμις, ἐν Δ ῬΟΠοΙΒοπος ργορτα πὶ ποπῖεη (ἐγίρτοτίςν ῬΙατατ, 

ἴῃ ἔγσυγθο. ιἐϑ ᾿ 
“πολλόν ρῬετ Αρο πα πη, ρὲτ ἀοιηι ἰΠλπιοτταΐ ἐπι. 

Αἰπορλλύω, μ.υύσω,πυκα. ε : 

Αἰπόνιυμι ρετξο, Ρογάο, ἀο Ἐτιιο. ἐστλλ ιὲ ταὶ πτεόβατει, 40] ουδς ρετάϊ- 
ἀπτ, ΟΠγγίοζοτη. ἐστολλύμῃν6-, ποτὶ φἀῤιέϊα»»,ἀςξιμποξις»ρεγῖ- 
εἰ Ἰταπρνγατείξεης ἃς αυΐ το!ο]υΐταγ. ᾿ 

Απόλλὼν,ὠνος.Ὗ ὃ τατ. ὦ ἰ πολλὸν, ΑΡΟ]]Ὸ Ιους ὃς Γιατοης Π] ας, Π)ῖ4- 
πὶ [τατον ρτ ἤγα (γ 15 ςοπτπναηΐνντ Πα] οπρα, νῖ ἐκκζόλον 
Σπύνιωναγᾶς δτοιὶ ντ φοῖβίθ- ἐπολλων Τη δοςαίατίιο, τ ἀπύρλωνα καὶ 
ὑπόνιω, ρεῖ ἀροςορθη λπύλλον ἑα τοὺς μαύτις κα μουσικὸς, Ατ ἰΐορῃι. 
δι Ἰῃτογργές. 

Αἰπολλωνιαὶ [λα τις, δοέφνη, 
Αἰολλ νιον, εὐ τὸ το ΠΊ Ρ πὶ ΑΡΟΙ Π ]ς, 
Απόλλωνίθ-,οἰαἴτας 2 σγρτὶ δὰ ΖΕ τμίορας, πᾶς 
Αἰπογλωνοπολέτης, ΠΟΙΊξΩ σοητ]ς, : “π' 
Αἰαολλὼς πῷ ὦ ΔΡΟΙ]ο ρτορτίαπι γἱτὶ Τυἀ αὶ, σοηέγε ΑἸοχαηάτγιοΐ, 

αυΐ τη βάοπι ΟἸΓΙ τὶ τγαηξις ἐς αιο ς.18. ἐξ, ΑΡοΙτ τη ἀςςιᾶτ, 
ἃ ἀπωλώνςαρ.19. Υ ᾿ ᾿ 

Αἰσολογιριασμὲς, ΘΟ εοΥρ. ΓΤ Θςαρεπιι5.4ς ςοηἰετιξείοης, λέγεται λό - 
γος αὶ ὁ απογογεριασμὸς ὡς ὅταν χέγωμῆν ὁ ἡ γιμοὶν πρὸς ἐδ) αὐπῷ ὅ3»- 
πρόατοις ἔχει χφγν»ἱὰ εξ, τατίοπος Τὰρρυταῦ » Ἰαδάυ τ, Θαἱ]. ἐπὶρ 
εοπ!εγὰ νεῖ θὺ ἐπαλόγαρκαίζω. νἱ ἀς 5014. ἴπ γεγο ἀπολογίζω,, 
ἢρηιῆςατ δυϊοτη αἰπολογερμάζω,ἰάςπι αι ἃ ἀσολογίζομαι τατῖσ- 

ΠΕΠῚ ἱπέο ἔσει ςοπηρυῖο. Ι 
Αἰσολογίομωι μυόσοῤαι,ἀεξκηάο δίς τοσυίονβος εἰν στ πηοη ἀςρς ο δὲ 

ἀν!υο.ποςυημησίταγ ντ τιατὶπὲ σχουο,ΡΟΙν Ὁ «ὡρώτον μῆρ «πελα- 

“ῥῆσαντο ταὶ αἰτίας πὸ πολέμου. τατίου ετῇ τεάάο »ΡΓὸ πὺς γοίροη- 

ἀεο» ἴχπι γευς, ἀεξξπάο » ἀοξεηῇοουίς πγαηὺς [αἰ ξρίο, ἐχςαίο, 
ςαιζπι ἀΐςο » [ποίλη. ἀσολόγησαι ὑπὸρ ἀιτεν τείροηάς ρτο εο. 

ΡΙατιη Αρόϊοσ ςοεζατ.ἀἸχίτ,σολογεῖῶι τοὺς τοὸ χατηγρρού ἄνα, 

τείροπάετε δά οδίεξτα οτἰπιΐυα. Τ ἈΦΟΡἈγαίξας ἰνδτο φυιοτο, ἐς 
Ρίτε τεττῖο, ἀπολογητεον τῇ τροφὴ τἰωὺ αἰτίαν Ν 4] πισηῖο ςαυία 1π|- 

Ρυταπάα εἰϊ. [τοι Ινυςιαη. ἐγώ ἀπολογήσομαι «ρὸς τὰ ἐγκλέμᾳ- 

τα. [ἀ6πὶ μηδὲ ἀπτολογηστί μῆνον υἱεὴρ ἑαυτῇ ΡΊυτατοῖα, ἴῃ ΤἈεπληξ. 
ἀπολογούμμθ- διὰ γραμμρίτων ταῖς χατηγξίαις » Ρεγ Πτετας οτιπηὶ- 

πΔ ἀερτοςλης Βυά. ᾿α ἘΡΗιρτιοῖ ἀπολογ μαι πίω δίκίω 1 σεν" 
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᾿πολιχμήσονπαι » ἀπτολείξῳσι, Ἐ- 



214 Ἂ ΤΙ 
ἀσολογεῖται ϑανώτα δέκίμ, σααίαιτι Φρ τς ἀϊοίς. Τρ γάϊ δες, 
απολογρύῦμαι δεδερβό(θ:,ἃ ν᾽ ποις σδαίαιῃ ἄϊςο, ἀπολογ μα ταῦτα 
ἃραά Βεπιοῖῇῃςη. ρῥς ὠπειτουρ. ἐχοϊριονοχοιρίεη 0 ἀἰςο.Αξϊ, 
ξαρῖτε 24. δυϑυμότερρν τὸ ὑεὸβ ἐμαυτῇ ἀπολογρόγκαι ; αἰαοτίοτα 61 - 
τὴ ρτὸ πιὸ γοίροπέάςο: ναὶ τποο οδαίᾳ ἀοξηποηδπι {οϊρίο. 

Αἰπολόγημᾳ ατος, τὸ, Οχοι τί, Γαξατατιο. ἐπολόγημα τῷ ῥομύλῳ ἰωῦ αἴ- 
ποίος ΒΟΠΊΜΙ σφι (Ἐοατατας, Ρ] ατοιη Κ οπλοϊο. 

Αἰπολογητικὸς ΑΡΟΙΟΡ οἰ οιιϑ» δ ογ 40 ας οὐδ εξξὰ ἀΠΠτ. 6 
Αἰπολογία, ας ἡ ἀς ἔξηΠο,οχσαίατίο,οτᾶτίο μα (ς ἀςξεπάϊτ ἀριιά ἴα 

ἀϊςεπι τοις, Ραγρατίο. Ρίατο ἴῃ Ερηδ. ωρὸς δυο δύ μοι διαβολαξ, 
δυῆαὶ αἰαγχοῶον ποιή σοιῶγ ταὶ ἰπολογίας, τα εἴτ, αἀιιογ 5 ἀιιας οά- 
Ἰαπη 15» ἀρ] σο πα παι] ἡςφοοίϊς εἰς ἀσστοάϊ ἀοξεπήοηςηι. τ᾿ 
Ῥεῖ. σαρ.3 ἕτοιμοι ἢ ἁ εἰ πυρὸς εἰπ'ολογίαν παντὶ πε αἰτοῦ τι λόγον, ἢτι5 

Ράγασι δι σαί ἀεβεπήϊοποιη δὲ τείροηἀεπάμηι. 
Απολογίζομαι ἀποχαϑαίρομαι Ρέγραγσοτ, ἀποδίφωμι λόγον ἡ δαπα- 

νημοίταν, τοΐοτο 1 τατιοπειη, ἵαρριτο. ὠπολογίζομαι ταὶ «ευσύ- 
δοις » τΟίοΓΟ ἴῃ τατίοπος μγθαβ νοδεί σα]ια. αἰπολογίζομαι δαπτώνω, 
1πηραπίδ᾽ τατίσποπ το άο. ἀπολογέζομαι οτίατη διεξίημε ἴα Εἰξ λὰτ 
το, Ρογθα(εϑισοπη πιειηοῦο. ΟἸΥ 0.10 4ιΐητο, ἀπολογιζουάνοι τίν 
«ἰδὶ σφας ἀπορίαν καὶ δυσχουσ'ἑαν,ἜΧρΟη. ὃς ἱπηριτο» ἀςοσρτα ε- 
ΓΟΥ6 ΠῚ τάτισηδιη ἰηςον νο] γατιοης 1ηἴτα ΠΟΙ ΠΟ ίσιι ςομΠοίο, 
Πϑε πιο ]ιοη. ἀπελογίζετο ἐκ τα ἀντ πεωρεσβϑυκόμαν Θέήξας πολίορ - 
κου μῆψας ἀκούσειῶχ ἡ μρῖτ,τατίος παατας (δι σοηϊτοϊ σας ὅς. 

Αἰολογισμιὸς οὐ ὁ, Θἢι1Πγς γατίο, δπολογία. Ῥοΐνθ. φέρειν οἰπϑλογισμοιὰ 
πδεὶ “ἶμ ἐγκαλεμήμων, τατίοπετα γοάάοτγε ἃς οὐιεΐξα σγηπγιηα ἀ1-- 
Ἰμογς Γἀθ αν, Οἱ ὃ ξάνδιαπος αϑοφγλνά μά Θ-, εἰς χεῖρας ἔφερε τοῖς αὖτ 

χέσι «δὴ ἀπολὸγισμιοιὲ αὔο καὶ τὶ γι σφαλείησαν χἡ πως διώαιντο ἐδ ἐγαν- 

πίοις γικᾷν » τατιοπος ἀτεα τι ατὶ οοτπατίονγατίο [ςητευτίς γεἀάδ- 
«α,οΧροπ γοἰατίο, ατί οηἰς Γαπηρτισ πὶ τοἀάϊτῖο. ΡΊμταγοῃ, τη 

᾿ ϑοΙοης, ὠπολογισμοιυὶ “μ᾽ πεκυρβ γυλων ἔἔχονται, δία. ΓΟΙΓΕ ΠῚ ΓἀτΊ ΟΠ 65 
Ἠαθεητσίδ ἄστη Ρετιςοὲν τῷ ἡ ςεατηγίας ἀπολογισμ ὅζς ἴη τοῦ - 
ἄςπάά τατίοπο ἐχρεηίαγιιπὶ Ἐχοιοίτιις » αι η 40 αἰ πολογισμὸν 
ἀρρο δας τρᾷς τατιοηες,ἴξα τας ομαπὶ σοά ςειη»[οἰάη.10 )ε- 
πιο τ οπιφηο ΠΟ ἐδευμοι τοῖς ὠπολογισμόϊς ἐγγέχραπηωι ἦν ἐμὴν 
αὐαλω μ(9ί των γὠπολογισμιὸς ἴτ6 ΠῈ ἐπολογία ἀ΄ ἔεαο Ηοίγο.. Οἷς. 
44 Αττιςαπλιοσο νογὸ ᾿ΠΠξιι0} ἀπολογισμὸν σμω ταίξομαι, (Σὰ δά ςο- 
τη. 4]! ιεπα Ζαϊθιις ἐπα!τῖς ἃς ἀπ Δ ἀςατιθις ρος ξξις (ἀπ. 
πτολογισμοὸς οτΙαΠη ΠἸΟητ 5 4ΙΘηατῖο» Π4 πὴ ΕἸ οἴγ οἰ. ἐχροηΐτ ἀ- 
πόγοιαν, ἀπολογισμὸν, ἱῃ 411 ἢ αἱ Πολτί οπεὐσπὸ Πρ ηἰ Π σαδὶς στέρησιν. 

Ἀπόλογοονντ ἴπφαῖς Οἱςοτίη 5.ἀς Οτγαάτοτε, εἶς ξασα!α πιοτα!!ς. οἰ ς- 
τίατι ἰοηρα ὃς νεγθοία παγγατῖο. νηάς ργοιουθίι Πλ, Αἰλκίνε ἀστό- 
Ἄογος, ΟΧ Πδζντ ραταῦ Βιιἀ2 515) 4185 ΝΥ ΠΠὸς ρα ἃ ΑἸσιῃοιιτα πατ- 
τᾶς ἴῃ Οἀγιἴεα Ηοατοτ!.ΡΙΑτο [τῦτο ἀεοίπιο ἐς Ἀ ἐριδ]. Αλλὴ κὶ 
μῷ τοι σοι, ἰμὴ δ΄ ἐγὼ, ἀλκίγε γὰ ὠπόλογον ἐρῳῷ » ἸΝοαιις νοτὸ τΙδὶ ἰοη- 
δι ὕσσας δαὶ δι ς παγγαταγιις {ππη. δυ  Δ Σπόλογος ἀλκίνε 5 59ὴ 
“0 φλυαροιω των,ἱη τοὶ μακρὸν ἀποτεινὄγτῶν λόγον, Εἰς ετἰδ πη αἰ - 

πόλογος ὈΓΟΙΙΪς ΠΑΓΊΆΤΙΟ τοι: ὅπίλογος Διτοπη οἰ Ἀπύδοσις,1 4 εἰς, - 
Ὁιιία: ἁοσοπιπιοάατίο ὃς αιιαίϊ ὅθήκρισις, ἔθ ι|4 ποτα ]!ς αἰλκίνε ἐ- 
πολογος, ὁ ΧΑΛ ΘΟ ΡΟ] χ ].6.ς.2.6.«ὐθὶ καλε. 

Απολογοῦ μῆνοι͵ οἱ, ἀεξοπίοτες. 
Απολὸν ἐπηηγο }] φ σταης, ςρεφὲς (υρὰὶ Η εἰν οἷ. 
Αἰπολοιῆμα) ρογσο. ΑὐΠΤορὶ ἀπολῇ τοίκις ας: ρα Ίς: ὃς ὠπολεέζῶτ ν εἴ: 
Ῥέτγιτυγ Πλ» ΧοπορΆ. ἔτ᾽ αὐ γγυέῶι ποτὲ, τ᾽ ἀπολεῖ ὥτ' ἀπολύ μᾷν Ὁ», 
Ρετγάςηδυς. ΑΛ ορ ἴῃ Ρ]υτο,σιυὶ δ᾽ ὦ κακις" ἀπολε μήϑη,τί λοιδὸ- 
ρέῖς, τὰ νετὸ «ὁ ΡεΠ πὲ Ρογάςη 4.,»ηα] 4 σΟμα ται διά τβ, συ 
ὃ πως ἑώρυς, ὦ κοίκις" ἐἰ πολέ μῆμε, ρο τα τἸΠΙπης. 

Απολεω, ΑὈἷα ο,αϑ!πεγσο ίδιιο. ᾿ 

᾿Απολοφύρρμαι,ἰλπχοπτοτ, ασοο, ἀορογο:ίτοπι ἀοῖπο ἰαθεῖε, ΤῊΙ- 
ογάϊά. 

Αἰπολοχ μούτωι ]πεἴοῖτ, ἔτσι ος τε, 
Απολυμο τα, ΟΧΟΓΟΠΊΘητᾶ ν ΡΙΓραπηρητα {{1π1οτάςες. ΝΝΊσΑηἀε τ ἰὴ 

ὙΠοΓ. πεέρρεϑ᾽ ἀπολύμοται κόψας. ΤατοΓρτ. ταὶ ἀφοδεύματα. (ξἀ μο- 
τοίε Ιεσὶ ἰςραγατίπι. 

Αἰπόλυγμα, τος τὸν ρα Ογρτγῖος ἰάθπα 04 ἐπογύρνωσις, οἰ. : 
Αἰπολυμαίνομαι, ρα σοτ.λυίμουτει Εἢ [ΠῚ τὰ καὶ ϑεύρσια. ΗΠ οπχεῖ. 1146}. α΄, 

λαιοιὶ σ΄ ἐτρίδης οἰστολυμαίνεδχ αὐ γχωνἱ. ὠτοοκοϑαίρεῶζ» ἀξ σοητγα, 
.. ΠοτππΊρΡο,ποῦεο. ᾿ ἷ 
Αἰπόλυμαντῆο νῆρος. ὁ σογγαρτοτ, Ποπλ.Ο ἀρ, δα ἄσπολ υμαάντηρῷ γ ἷ. 

λυμεώνα “σ᾽ δυωχιών. ἱ 

᾿Αιπολυομω οὐἰο!ποτ,ιος εἴ ,ποφδγω ὙΤδυοΥ Δ] ἃ. τὰ 3 μέγιςα ὠπο- 

λύεται μι ἀδικεῖν. [τὸ ΠῚ τε ῖατο στη ἵπανδς ἀΠΠ0. ΡΊ αταγς ἢ πη Δ ἢ- 
του. πολυ ομήη ταὶ αἰτίας καὶ ὑπονόιας ἐϑεράπευεν αὐτὸν πέρι ὡς" ἀἐπο- 

λυμαίνομαι, ἐπολυτρόω, Β] τατος ἢ, ἱπ Αητοη. ἀἰπολνοὶ μμίθ- ἀιτω ταὶ 
«ρῴξεις,Ἔτς ἔλεξα ρογαογτεης,Ρ] αζατεῖν. τὼ ΒΑΡ 1ο. ἀπολύεται τὸν 
λακωνισμιθνερατσαῖ ΤιΑσοηϊ σα ΠῚ Ἄαἰιιπιηἰαπα, [ἀςπὴ 1ῃ ῬετΙς! θῖο 

ζοτί ες Πἶδτο τίμιο, σαρίτο 38.κἑαὸ τἼ «αἴθε χόντων αὐτόν σῴα- 
εἴων εἰπολύονται»ἃ σοητί ποτ ας οὐ ΟΠ 15 ὀχυπητεγ. ὀσολυϑὴ - 
γαὶ τ αὐχὴ ς, Πηροτγίο αἱ ἰςατί. τῷ ἐγκλήματος ἀφαολυ ἐῶ» τ ἃ οτῖ- 
ταῖῃς Δ ΓΟ] αἱ. Τ σον ἀ 14, ταὶ μέγιττα ἀπολύεται μι εἰδικεῖν, πλαχὶ τ 
Τηΐς οὐ τηἰηϊδιις ἀ Ὁ] α ται. ἰϊσολύεῶι Ὁ ὑπσνοίαν, {ρος πε πη 

ὅς σείπχοῃ ἀΠΠπ τς. ΡΙατ.ἰῃ ΑροΪορ. εὶ ῥα δὲον ἐν χρόνῳ ολίγῳ μεγί- 
λας ὅγα βολαὶ ἀπολι εἶδ, πγασῃᾶς οΑ]ιιγπΐας τ ρο Ιοτα ὃς ἡ πογο, 

ἴτεπὶ βιτιίζο, τείοϊ μου, ΡΟ  υ, Εχοινοαρίτο 32, ἀπελύετο εἰς ἢ πα- 

Ἄ ἪΠἢ 
ρεμβολίως τεσ ττοσατασ [πὶ φαἴιτϑ. οἰσολελυ ῶτ εἰς μῆκος ἴα Ἰοησαπι ἕ 

Ἰηδοτὰ ρτο ἀλιοῖ, Πογπιορ ἴτεπα ἀπε άο, ργοβοιίςοσ. Ῥοϊνδ. κῖς 
ἢ ἴθ ὠροχ εἰρλδὶ ἔντῶν ὀκπορδυ ὅ μῆν Θ- ἐμ πῇ χαίρακος ἤδη, καὶ πα φήσας 

δλιλελδῶτ, πάλιν αὐέχφμε.χ" χαζὼν τὸ χατειλειφϑὲν, ποίλιν εἰπελύειο, 
ἀξ οαρτιιῖς Ἀ Οπιδοϊς Ιοηπαης, ἀσολύομαι ἐτίαπι εἰ τράνρηο, 
1χο,λυτρούνκαι, 144. χ ΑἸ εἰ μδδ ζώασι μὲ; ςρατῳ, 7 αἱ ἔπειτά Χαλ- 
κούτε χευδούτε ἀπολυσομεϑ',ἐ σι γὸ ἐγδον. Ἢ 

Αἰπολύσιμος,Δ4 Δ ΓΟΙ ατ᾽οπατ ςοπάϊσοης ὃ. ἀποίτατς. ΠΟΠΤΓΑΓ. Κατοὺς 
ταλίψιμος, αἀ ἄσρτε πεηἤοηςπὶ ὃς σομἀοΠΙΠατί ΟΠ ΠῚ ̓ρεξιδῃς. 
Αὐτίρδβοη. : ᾿ 

Απύλυσις, εως, ἡ να ΓΟ] υτῖο» Δ] πιο ἃς Δ" ΠΟ] ατῖο, Οἱς. ἀιΠοςίατίο. 
ΡΙΪπιοδίτιιον ἀρὰ [μδοττ. ͵ 

Αἰπύκυτος αὐ ἰΟ] τὰς οτ, ὠσεω δετος ἄφετος, εἰπσοφυγῶν ,Σ Ποῃ χὰ αἰϊὰ 

τοίατιις. ἀπόλυτος μερασμιὸ ον ΟΧΡΙ σατὰ ΡάΓΓΙΓΙΟ, ΠΠΓΟΓΠΊΙΏ στα. 

Απολυϊρόω, μι ὥσοω,τεἀίτηο ῬέσιηΙ 4, Πρ αγονάσσερτο ργοτῖο ἐϊ πγίττο,υ.. 
Αιὐπολυ πρῶσιρ; τως γεΘἀοπηρτῖο, ΡΓΟρτὶ ὃ σαρτῖα! » ραγίο το ρτο σατο 

Ρίτο οἷας ΡΓοτιο εἰςοφυγῆὴ, Σπόλυσις. σᾶ: Ο2Ρ.21. διότι ἐγζίζει κα ἐπ΄ 
«πολύπρωσις ὑμὴν. Ελπ δὰ Ἐρδεῖς,. 

Αφπολύτως, δ ἰο] τὲ, ς Ολη, 6. ςοης 11) Οἱ μ! ἀουεηῆς, ρτθ απ 
πίως κ᾽ ποιγτελώς. Ατοορασίτινοςατ [ει πη,οἰολύτως εἰγγόνντον, ἴ. ἃ 
ηαἶ 4 σλυΐᾳ ργωσεάεξητε ργοάιξλιπῃ. 

Αισολυω, μα ὕσω ἀϊπηῖττο καὶ πιςο ξοπίοιτίο,αίεσο, αδίοϊιο, τεραστο 
ἀϊο,»πιαρ4ο»αὐ]1ςίο,α χα, ρα, γἱ ποις (Ο μι .[κπς, Εὐλησεὶ, , 
σλριτς δ. ἀπολύενειὴ ἀπολυϑὴ σε ε,ἰᾷ οἶς, Γεπγἱτεῖτα ὃς γοπηῖττε- ζ 
ταιγ γοῦσις (ὁ νοηϊαιῃ αν φιπάι. ΒΟ Ϊγ ἴῃ ςοἠξίκ μ᾽ δεήσεως μόνον οὖς 
τὸν ἀπολεῖσαι οἷς Μιαττῆ. 14. Κυΐρκε ἀπόλυσον εἶν; ὀχλοις. Ιηἀς αἰδίο! ὦ 
πεγ6 οΥραϊτοτο τη, οἰ οἱ (ατἰοξιςοτοὶ Τ ογοητ. ἴῃ ΑἀεΙρἢ. Ιδὸ δά 
ξοτιιὴι ντ ἤπης αἰοίο! πα πὶ, εἴτ γοδάϊτο ΡΓοτῖο ἀϊ Πγίτγασ. ΡΙ ας, 
ἴῃ Ρα]]ς. ἐδὺ πελέκεις ἐπέλυσε ἐκ ῥαίβόων, ίεοιτος ἃ ̓ Ιςίδας (δ τος 
1αηχιτοκπολύω τ᾽ ὅρκων (χσγάπαςητο ΠΠεγονζμιςίαη. Η οπτοτγῖ- ἵ 
11λ4.«, ἐσὶ ἀπέλυσε ὃ ύγατρκνρτο ἀπελυτρώσειτον Δδῖτα Ρετηνἶτ. 
Ρτοτῖο τοηοπηρτίοηις ρετίοϊτο. [τεπνο]ο., ᾿ἴδετο. Πὸογαῖ. 
σαὺ τὸν αἡτίαρ αἰοᾳραιξ αἰττολ ύων 5 ἃ τιγρὶ τ στ Ππῖῃς νἱηδίσδης ἃς αἴτο 
Τογοηβ.ΡΊατο, ἀπολύσας αὐτὶ καὶ σμικρᾷς ζημίας 5 ετ᾽ ρίεης δος ὃ πὸ ἐ 
τηοάιοςτῖ Ροσπα. [ες πη ἡ αἷεὶ τοὶ κοιναὶ ἀχολίας οἰπολυϑίωσαι οἰ }]- 
θὲς περόοτιις ΠΡ ογατὶ. τ ἀσολύειν τυ γωνώκᾳ, τερυάίατο(ἤπςς 
νῇ διιοτον γ 4! πηίττοτε νχογομη ἡ ηά4ς ἀπολιυίων, ΡΟ] τισι πα, 
45 φοἴατ ἃ σοῖτα νοὶ] αἀατετίο. Ὶ 

Αἰπολαχω, μ. ἤσω, σοητιπηο ὰ ας. ϑορβοοῖος ἰπ Αἴαςε, νυ 
κτερὸς οἵας ἀπελωδη 95.» σοητιΠΊς ΠΑ πὶ ασςορίτν ἐφυβρίῶιι, ἔπαι, 
8εν, ἢ εἴργαςτα). 

Αστολώλεχα, ἃ τιϊσὸ ρτο ἀἰσώλεχανρετ!) ρογά  ἀϊ,αὉ ἀσολέω. Ατὶος- 
Ρίμαιν. το τὸ καικὸν δ΄ μ᾽ ἀατολώλεχε, [το ΠῈ ἀΠΎ}1. Ὀ]ατ.ἰη ἘΡΠῈ. ἢ ἷμ- 
φεῦνα κοινωνὸν ὠπγολώλεμαι ΡΥ ΣἀδΏτοπῚ (Ὁ οἴιιπι ἀ ΠῚ Π. 

Απύλωλα,ρεγ!), πγ εάτατη ρεγβξέζιπι ΔΡ ἀπολέω. ΑΥἸΠΟΡΆ. ἴῃ Ρίατος 
ἀπόλωλ᾽ υποὸ λιμοῦ, ἕλῃς ἱπτοτῖ). ργα: ἔιπτς ρει1). αἰὐολὼλ ὡς φαρ- 
μοίκῳ, γοηςηο [αἰ ἱατις. ἰπόλωλα υἱτὺ τῷ Φίψοις, τὶ σης ςοτ. 

Απύλωμαι ΡοτοΔ πη, ἴῃ δ δ᾽ ηξξῖμο ἰςσυ 41 ἀοτς 
Αἰσυλωκείσα οἷς ἀεπυ ἀαγουνοίζοπυ οχίιοῖς νοὶ τρίᾷπι ἀΠογίσαγς Οἱ τὶ 

ςετἀέπιαις 404 οἰτοδεΐσωι ἀρυ ἃ 5ορ ἢ ἸΝΔπὶ λώση γοΪ λώπος οἷς, 
νοις δί αηγϊέξας νιάς ἤιο Ἰοςοτ: ἃς ΡΟ]]αςεπη [10.7. 
Απολωφείο (τ 4ο,;πτεγηαιείςοςς Ειοο.ΑΡΟΙ Ατροπ,}1,4. 
Απύλωψεν,ἐπλετο Ηείνςο. ᾿ 
Απολωτίζω, ἘστΊρ  ἀ τγαῖο, ἀγα. ἰέρατο. ὦ 
Απομαγδαλία, ἡ, ἔατξιτ ἴπ 40 ροβὲ ςαπαηὴ πτϑπὶῖς ρυτσασαητ, δςς 

σΔη θιῖς ρτοι!οίεφητ. Ατηπορ δ. Πλ ζω ὑαδ αλεῖ ὧι σ δ μομω του - 
τοῖσιν" ἡ μοί πίιυ Ὑ αἱ δπομα δειλίας σιτούμλυ(Θ:. τοσούτοις ἐκτρχφείίω. 
5.1. χτομα δειλία, τὸ ς- ς ᾧ ὅπομαῆονται οἱ μαίγειρριν ἔτ πὰ Ρίημ- 
ἴλ δὲ οχ ἀαυᾳ [υδαξζα πο ἐπο]ητο δὲ Θχογεῖο ἔστ βιτγαν ἥια σοςῦ 
νε]υὶ [πηοσηηαῖς πηδυιὶς ἀδτετσοραητι γοςαθ δῆτ; χειρόμοιαα ρον, 
δί ςοτηρίοτο ὀρεγε σδη!δὶις ργοιίο ἐσ δητ. ΑἸ ποθ ατις τὰ της πηῖ-ὶ 
ηΪτ Πσ το ἥπαττο ν τ᾿ ὃ τὸ δεῖπνον απονδ'αὶ ἐποιοιίώτο ἐν δστονεψαμίνοςς 
σαὶ χεῖρας, αλλ Σπομᾳο μένοι τοῖς ψωμοῖς κὶ πίω Σοτομογδαλίομ ἐχατ' 

ς. ἐπέφερε 'σῦτο ποιοιιῦτες ἕνεκα “0 ἐν ταῖς εἰ μφύσοις γινο μύλων γυ τ’ 

κτεριγών φό βων,ὃςς.1. Π]χ 1.6. Οποιλαίτ' οἱ ἴτα Πρ ει ας Ρισα, 
ἄϊάϊε, Οἱ 9. πάλ αινταῖς καλὲ μῆψαις ἀτομαγδαλίαις ἐ χρώντο » αἱ ἢ σαν πὸ 
ἐν τῶ ἀρτῳ μαλακὸν, καὶ σωταῖδες, εἰς ὃ ἀστοψησοίωζοοι, τοῖς κυσὶν αὐτὸ ποτ΄ 
ρίβαγλον. παῖς πη 45 ]1]α( αι δὲ μαγδαλιαὶ Οταςςὰ ἀϊσᾶτατ) ψιὸᾷ, 
σαπῖδθιις Οὐ σογοητ, ασσαστηοηος, αατῆοτο Ροϊεπησης Α νοσᾶτο 
θαητ χιωασας. ἐς Βὶς τος ο]]οχὶς Ἡοτηετ. Ὁ Δγ 7, κ, ἱπαιίθης, οἷς 
δι᾿ ὅταν εἰμφὶ αὐακτει κευΐες δαΐτηϑες ἰόγτα Σώνωσ᾽ , ἀεὶ γίρ τε φέρε, 
μειλίγμαπει ϑυμού, ΕὈΐαυς τητογρίος μειλίγματα ΘΧΡΟΏΙΣ πίω αἰ 
πομαγδαλίαν.νἱὰς μαγδαλιά. (Ογηάτίπς γὴν ἀο ΕΠ πὰς ἰη Τοπῖν, 
ἴῃ Οαἱα. χτὶ τόποις: ἀρ οπηαρ ἀ.] Τὰς ρτό αιιλάτὶς δχ ρᾶπς ἀκοὶρίε δ ς 
παΐβιις ν τ ρ1]. ΖΕ ποιά. ς ἃ Ἰρίδ πη οτγατα οἴταῖα οἴθηάυης, Πισος 
συ ύτατ ὃς ἀπομαγδαλίδες γ ἃς απομα γδαλιαὴ ἀρ! ΡιιίΔηΐαπὶ ὅς 
Ηείνεῖι. ὃ 

Αἰπο (οἰγματαιὰ γοτθ 0 ἐποροί Πεῶχοντ ὠσομαγδαλίαι ἡ ἀπόμακτρα, ἅπο 
Ρυά Ηειγοῖι. οὐρα ϑειώμα τα, αἸτις ἐπιχαϑτέρματα. ὙΠΕεορθ γαῖ, 46. 
Ολιτ Ρ δητ. 5, ὃς σαρ.ν]τ. ἀς πνατογια ἰσαμοης [αἰ ρίοηἀἰς οὐοτὶ 
τιῦυς ἰάοηρα, ἐλλαὶ δεῖ καϑείκέρ ἀπομρίγματα ἡ δακτυλίων μέσίων. 
τινεὶ ἔχ εἰν κράσην. ααΖα αἰίξογο πηδητα ἀἸσΊτογιιπι, πηροτἰτὸ τγδηΐτὶ 
τ ]ῖτ. ραίπ ΠΠογαπι ςπῖπι Τιγὶσ αιεηῖα μος ἰοζο ἀΐοςτα οροτῖοσ, 

υχτν 

γ 

᾿ 

Υ 
) 

γ 



ΜΑὙΤΙ 
᾿ς δας. Νὰπι ἀριὰ Ηἱρροογατ. εὐεὲ ἐφόρων; δακτυλιθ. οἵξ ρα ΠΉ Πὰς 
ΕΗ το μ  ταφναϊσπο τεϊὶς γυ σ!ο ἧς. τασγο ἀρυὰ ΤῊ ΟρΓ. 
τς χρὴ δύ διχτυλίων ἐκ μάγματα "ἀ εἰξ,, αὖ λυ θα. ἐχρεοα Πηνυ]α- 
᾿ς φἰιταζᾳυουιην ἐσ ηι Πρ αητοτν πηοἀίοστις σου το τί α πλᾶ 

τογίδωι οὐδε οροστοῖ ) ἰσρ οράμην οἷς ἀϊςεπνυς τὴ ἀν ξξ, ἐκμαί- 
γματαιρτοδαδιπιύςαις ἴῃ αἰΐο οροῖς, ΕἸπΈατῃ ἐπομφίγματα ἃς ὥ- 
πόμακτεκ. τἴς αἷς ἐωοχαϑαῤματα. Η εἰ Ὁ, αἰ πομρ ματα οΧρ. πα- 

τ ραϑειώματα. 
᾿ς ἡἰσομάϑεπειως καὶ ἀοτίηα: οδ᾽ πο να] αἱ ςξξῖο,, ἀοά σε ἀ , νοὶ 
τ΄ ροΓΓΟΡ οχ πησηγογία ἀςρουοηα! ἀξξιο, 
Αὐσεμωνομα, ἱπίαυο, ἀἰαομανεῖσει οχ Το υσἱάη. νοττῖς Ἐταίγ, γορὶ- 
ο΄ [βραρνοι Προνῆρατ, ἔιγοτς τῃοιτατα ρα" ς, οτίατ οἰκο μαΐνομαι, 
Ἧ ξιτοῖς ἴδυ ἱπίηιτς ἀοῆηο, 
Αἰσοισίκολον, τυΐζιις ἀγθυτὶ, τὶ πὶς νης άο, 

Αἰ τομαχεόϑεν, οπιϊηιις γὰ Ἰυπο ὃ, εἰς αἰστομακ ρήϑεν,α ἰαϊτίο, Πἶδγο 4. 
ΟΚυρσῶωριϑ. 

ἧς σι ὁ φυλῇ αὐ(τοτίος ὃς ρυγρατοτ ἰαοχαϑαΐρτης. 
ὑσορκαίκτοχ,ἰσηθη) αι πιουίογα; ἀσγαδιυθταῦ, σκυτάλη, Ποτοτὶᾶ 

τ ψεϊ γλὐιίςιντάε Η εἰ ςοκ. ὃς ΡΟ ]υςεῖὸ 1νν. 4. Απόμακτρα οτίλιη 
᾿ ἀφοχκϑαήματα [τι πιφυταγρουγσαηγοητα. Ετ ἀρὰ Χο. τ. Ραά, 

τηδυτίτα ςχτοι σοῦ ας τ ΔηΙΡιις. 
Ασυμαλακίζομαι, εἰ ξουτλνπατος ἴα αλγῸ Ὁ ΠΟΙ τίς πὶ αἀ τοπι αππ|- 

Ῥιαπν Ῥάγο τὴν ἀρτπλατις {ηγ.ΡΊ ται οἶν,τη ᾿γουιρ «πῳομαλακίζο- 
μαι τοὺς τυ χοινίω) δίαγτεν ἃ σοπτ αν νηξξα ργορτογ ἢ  στιοηΣ 
ἴα αἰϊξουν. ασομαλακέζο μαι πορὸς εἰ σοοδ) οἴ στίας Ἰητγο, 

πχίζο μαι οἰ πομαλακίζομαι ἀπεμαλϑακέζομαι πυρὸς ἐδὸν, λα τον 
οὗ φιο τις μάτιν ΔΙ ΏΛΟΣ, 

Απόμαμμα κς. ἡ νααιΐα. 
 Αἰτομαιϑαίἰω,ἀςατςο, ἀςἀοςεοτ. Ν Ἰὰς ἴθ Μωνϑαύω Πυΐυς νοΓδὶ τῶ- 
ξ Οροχδ.Ρ] τατον πῃ Εγουτο, φέρειν βακτηρίαν ἀπέμαϑον͵ Κίτς θάςὰ- 
[ὑπ ἀςπιτοτωητ. ν 

χυτομαντειΐομα;, ἀιυἷπο. ΟαΪ. 
'μαξις»τῶςγη ,αὈἰτοπῖο (Πἰσοας ἴτὰ ἀΐσοτς,) 

ὦ, μα. ανωτα δε ξαοϊ ον, πηαγοίάυπι ας βαςοϊάιην τά άο 8 
 Ἰδυσυτάμη. ΑἸοχαη. ἈΡΆ ΓΟ . ὠπεομαναΐνομαι,, πηιγοςίζο,, [ππ- 

»οἴλησας ο. ΡΙυτ,ΐη ἸΝῸ πγὰ ὠτοομαραίνομιάι ὑωὺ νόσον, πτοτίδο 
πεν ,ν:5 πϊοῖῦο ἰλοσυθο ἐἰδεῖον ἀπεμεραῦϑην νιγιὶς πτεπιθτγῇ 
σπλατοαῖς ΡΊατο ἰἶστο ρτιπῖο ἐς ἈΘριοὶ. εὐ χτ' τὸ σώμα η) δονα) ὡ- 
πομαραίγονται,ςοτροτῖς νοϊπρτατες ἀςβοίιητ, Χ ΡΟ τὴ ἅ Ροἱ. 
δοογατιρτο ἃ γίτα πγίσταγο ἀσοοριτ. Προ ςατ οτιαμ οχτίησιο, 
Ῥετίιο.. ᾿ ; 

'πομας ἐγωσαι, θαστὶς σπάετε. 
ποιοῦ ταίζω το οττου Ἰηἰοἱ ςητοτ,ᾶσο ἱηοἱ πὐτοτοϊπερτίο. 

᾿Αἰπομαπομίσαι, βοςοροηάοτς Τοτεητίας βοςοίξιςεις Οἱςοτο εζφυ- 
Τ᾿ χελίσα 
Απομάπεδι, ωἱμέϑχ, εχρτίπγετς, ΑἸ ἄςη, Ρ]αταγο ἢ, οὐδὲ ἀοργυσίας, εἰ- 

κότα τῷ πξίϑοις ἀπεμα ἢ ὁμίω ἐμαυτῷ, 
Απομαθω μξα κὈἰχετσονεέχτοι σοι γποῇις., μυδὲ α πομχοσόυδυθ- ἃ 

το Ἰδρωχει πἰωὶ χεῖρα εἰποιχέτῃ τὸς ἀμπέλι. ἐχοὶριοναδαλαμξαΐω, ᾿Π)ἶτος 
Ἦριναδν γοὶ: Αςςαίατον μὰς ἔαρ (94 Τὼ, ΠΥΡΓΙΏΔΟ . σΧρτ μην ο, αἰ 
νίσαι οἴηρο. ΑὐΠτορ ἢ αι. συ σ᾽ ἀχιλλείων ἀπο ροίδει, Ἰὰ ςἴϊ, σὺ 
53. τ ἐγ ὡρυταχείω σιτήσεως ματέχεις ἐπέρα ἦε ἃ τύπον, (γίηθ}} ἢ 

ϑαγάτα ἐχοῖρίεθαι. ὰς, Ευάησε!, αρ τις το ἀπομαοσόμεϑει υἷμῖν ἃ 
κονιορτὸν ΡΟ ΠΟΥΟ ΠῚ 1) γος Ἐχζει σ᾽ πγι.ἰκυςίαο, χοίνικα ἀπόμέμα- 
χιάδον,Βατοῖςα ἀδταίληγ, ἀετουίλτη » ἐπα πέξα μι, αυαθάο ἰά 
ἀιοά (ἀρογεχταῦας λαξεττατ. Ρίαῖο ἴῃ Τ μη σο; ἀπο ροίῆειν κὰς 

Ε' Αἰρὸ ται τονχειεσύσι - ἔδσπιᾶς ἐχργίμγεις Πιτπταγ., ἔοττρας νοϊμητῖ 

Κι ον Τημσοῖτς, ὠποράηειν ειπλοίτῆειν, δὲ ἀπομαπεῶϊ αἰαλαζέν, μμέ- 
᾿ δι ἐποτυποιΐ. ᾽ 

εὐ 

μάχεδιη πολίο,κία,εχεῖρείς ΟὈΠἀ!ου απ. 

τς ὩΣ ἐτὸς πολέμου γεγρνως, Ῥυϑσηας ἐχροῖβ. 515 νοσδητιγ 
«ἘΠ υοναυΐ Ῥβττα ξογροτις ἀςδηττατὶ, γαῖ πλ!Ππ ταὶς πα τι]ος ἔὰ- 

 ξηϊοτι δάίηας (τί σατυτναι ντοὶ αὐο- ἰδίαις ριἀΠἀἴο ἴω. 
᾿Απομειλίοσω, ἀε] πο, οἰαςο,ἀςηνοΐςςο. ἀστομελίσηοικαι ἰάο ΠῚ. 

“πομιίρεται ἀ σαν ἐργάζεται. τίει 

2.(ρ.1ὸ “βχαζοντος τῷ βοτρυ δ." ἀλλ᾽ εἴα, ὅτων οἰ πομελανϑῆ, ἐὰ 
στηλτυγιταῖς πἰσταστίς. ᾿ - 

το, ςαρῖτο ἀς χαιὰ γαυϊία, Καλοίῖσι δέ τινες α τὸ ἀπὸ μίλιτοκ(Ἰεσεῆ- 
ἄστπι νετὸ ἀπόμελι)ὲν πλιυωομῆῥων Τἶδ κυρίων ὕδατι σκδυαζόυδυον καὶ 

ἀἐπυτιϑέυδμον ὑδούμενι. Ητρροοτγαϊος στὸ ἀξ ἔγαέτυτις νοςας ὁ- 
. ξύγλυκυ, νθι Θαϊεη, Οοπηηιεητ. 2. σγεστογεηι ἃς ἀεξοξξειίτη 4]- 

εἰ πτογυπὶ δυογατι οἶα ἀϊςοῖτ. Ετ γατ ὃς ξοπη πηούτατ. 3. ας 
Ξ- 10] ἱπηαΐτ,ςοηςεάἀϊς ρας οπγηΐθο ἐξύγλυκυ ἀαῖε τος ντάς-: 
᾿ς ]ῖςει υιοὰ δε ἀπόμελι γοσλητ. γἱὰς οτί γη. ᾿Ιρίο τὶ Γι). υἱγιοινών, 
"Τ᾽ Πίδτο ἥμαγτο νοι οχρ]ῖςας φυϊὰ πόμελε, ΡΤ τῆ, νοςσας δαιιᾶ αγυΐ- 
᾿ ὅπη. γιάς οἷὰς φοπηρο τίοῃ ὁ ὅς νίυισι [ἢ πιξά!οϊ πα, ἀρυ ἰρίμα; 
τ Ἰίδτο ζ:ιολρίτε Ζ4. 

Ατοκά χομαι μι ἐσομαι,τορασπο, ργορυϊο ἀεξ:πάο, αὐϑίσαμαι, σον 

δκὶ ἰμπτ,Ολαίατι) ξατί εἰς. Γ τα ας, Τατίας οχεγοίτως οχ σαι τὶς, 

᾿Ασομέρομαρρταδςο,ἀνζεισυο. Ἠεἤοὰ. ὼς γδ τ᾽ ἔργοιο πρίτίω ἐς. 

ἡ αὐμελάνω, στα τι τε δον ςηῖστο ὈΙΙη. ΤΕξορπταῖῃ. εὐ ον. ! 

Αἰπόμελι,ἰὰ χυοὰ ὀξύγλυκυ δι ὑδοόμελι ἀϊςίτατ. Ὠἱ οἴζοτ [δ το συΐῃ- 

, 1 

ἈΠ , 215 
Αὐἀπομιμιμεηιάθ. αν Ἔχοπυρίατῖ οἴπέξως ἐχργοάίψυς, Αἰῃεπχις, 

ΧΤ 9. πίω ὀρρφίω χε πόλον ἐκ φῇ χ᾽ αχρὰ δικίω ἀὐπαιβαμυμεμῥεν ἀ- 
λιότροπίν. ι 

Αἰσομίμρομωνασςαίο, ἰποτορομ ερτεξηδο. 
Ασομύώ, τοηγλῆςο. 
Αἰσομερίζω ἀν ρεττιοι αι ἀο ΓἜρατο, 
Αἰσὸμιμνείσα)ἀοτηλῖτς ἀςρούϊον σατίς. ᾿ 
Ασομετρίω ᾧ, πηοτιοτ, ἀι στοῦ Χ ςη η Οεςοο, 
Αἰψομηκιώω, ργοάπςοιρτοτοιίο,χτοηάο, ἐχροτγῖσο, ἀφομουκιειν 

ὧν λόγρις» ἀμοςις ἰδγπιοηος ὃ ρτοάαζοτς,, Ἰνςϊαϊτας με Αὐᾶ- 
εἰναι εὶς ἐἰφομιμηκισιῆῥα τώμᾳ τά, ΟἹςοιποάες ν ςογρογα ργοξαία, 

Αὐομίωϊζὼ, ἴοι Αφομμωυίω . ττλην ἀσροπο : νο] ργαροιτίοης ἀθυα- 
ἀλυτοηγαίσοτγ, ΗΠ οδὲ ΠΛ, β κεῖτ ἀπομιωυίσας αγὰ μέμῥνονε, ἰΔεςΌΔς 
ἥγατας ὅθμμόνως ὀργιϑνείς, ΕἸ οἰ γςἢ. ἰπτομίωΐαν,, πίω μίώισιν ἅπαγ- 
γέλλήν ὃς ἀποομυωΐϊγὰς χολωϑεὶς. , Ἢ 

Ααὐμιεμέομαι, νχιτοτν Γοΐσιο,, απεικοίζω, πιο  ἐυδίξᾷυοτ,, οχ- 
ῬΓΙΠΊΟ. 

Αποιμησις ως, ὃ, ἰηγίζατίο. ᾿ ἤ 
Αἰωομιμνήσκομαι τεροηπάονργο; τὶ ὃ γτεζογάογ, Ἡεῇο οἵ οἱ ἀπέμνέσων- 
πὸ χάραν ὀνεργισιά ὧν, ΟῚ Θτατιαα ἐστι! σγαητ πγοιτόταμι. 

Αἰπομιξις,αὐιχίιο. 

Απόμ δ, 95, πγετοἀς ἈΠ] οϊςης,, πιεγσσυατίυς ἀρὰ 1 γῆαπη. 
Ἱπτοτάμπι αἱ ἤθη τοςῖρῖς πιογοδάςπι, ζωμϑιῷν, Ὀςηλ. , 

Δ᾽ σομιάνόω,μ, ὥσπ αν ὠκα τοπάϊιςο ἱποτοςς θα μιϑϑιω δίδωμι, ἴοςο 

πγοτοςἀς» Ασςα Τρ ταὶ 1... τς ἐς σαι! ρίαρτ. Ἀποβμῥδθιοιυῦο: 
τες ταὶ γεωργίας στο: (101 πηστοςξ ςουάιοξητζες, 

Απομιδιώματα αἱ διναοσί ἐσίω ΕἸ εἰν οι. το ἴτας δα μαΐ ΑἸ οι τριπαῖτ 
Ὧι φοηίς ογατι. Ἰὰς [λιν ηὶ δέ Ηλγροοτγ, ; 
Ἀπομνημόνϑυ μια τὸ, ΓΟ Π ΠῚ ΕΠ ΟΓΔΤΙΟ 5» ΤΟ ΠΉΠΘΉζΑΓ 5, πΠιοπὶ ηςητᾶ, 

το σοϊϊα τὰ Χ επορῖν. ϑτομνημονδύμα τα ἡμςηάαπι Πἰδχι πὶ τη - 
Ἰςρᾶτ, ταπηυαηι ἀιέζδτα αν ξιξξογάπγαιις σοςγατῖς πισπτογα- 
ΒΙ 14. Ὀιορςπ. μδογιὰς ἀς Χεπορίτου. ἡ Ὡρώτος ιξατσημειωστέμα.- 
γ- τεὶ λεγόμῆνα,εἰς αἰϑρώποις γα ϑο δστομνομονδύματα σηήχρψας. 

Αἰπομνημονξυτέίθ-, Ποπιπιδηγογαιάις. , 
Αἰπομνημονδίω,τεςοτάοῦ,, ΤΟΙ ὩΣ ΠΟΓῸ 9 γεςοηΐεο, [ἢ Πησ πιο ἅτ 
τοά'σο,πάῦγο, πτδγατ ἢν τγαάο πτοπμπ)ευτὶς. Αὐὐδειάες, χάραν σον; 
Χπορμναμονδύωγφίχαδοο τἰδὶ στατίαπη ἴσα τοξογο. Ἱυςίαη. ὐσώτας οὐ 
χρὴ ἐπομνημονόσφν, Ἰὰ εἰξ, ἀοίος τὴ πιςηγοτιαπιτευοςαςς, δί εχ- 
ΕΥΘιατς, ἐπομνηιμονοῦ ᾧ τίμ χαίριν, στατίατη τοίεγος Τἄσι Ἰουςίλη. 
εἴτε ἐπομνημονδύοι τυ) χώραν αὐτοῖς ὁ ζεος [ἃς »ὐπομνηιμονόδω σφι δι ερ γι 
σίαν, Ὀς πόποι δι τοξοο ἴσα τορουάος νοὶ τι δειοῆςι) λον 
Ὡοτ ἢο. Ἀπομνημονόζειν οτιαπη τί τον τοξοτις ἃ] αυαη4. στατίαπι 
αἰτειι,:ἢ πα} ράιτοιὴ Ργὸ ν] οἱ οἱ. ΧέΠΟΡΕ. ποβμνημανδύοντες 
συμπ]ώματος. (σις το γι ςουΓος., ΡΤΟτατο τας τὰ το Ίςπν. “Ε- 
1: Βτη ὐτομνήμονόθετε αὐτοῖς ὑσυβαλ εἶν, εἴἴοτο πἰδηοτες 1ΠΠ|ς 1 5 
ἰΐσεγε, 1 θην, υτομιϑημονόύειν τί ὀργίων, ἰγάτὴ ἴδ πὴ ΠΊΟΥΙ ΠῚ γῷ-- 
ἀιιςοτο. ΡΙαταγο 0 Τγ σιν δ ὑπο μνημμονόσον τς τίνα λυκόύρηου λοήργ, 
ἀϊέϊυπι αι οάδαπι Εγοιὲρι οοἸςθταητος. 5 ρ ηἸῆςαι ἔτι ΠῚ οὔἱι- 
αὐΐξοτοάσροηο εχ τπθιηοα Οἱσοτὶ πηδιηοτίαῆι ἀο ϊςῖο αἰϊοιὶ - 
τις δ τοῤῥίπηῳ “ἡ μνήμας. 

Αἰπομνημονέω με ἡσωγτε υκανΟἸΠΠ ΠΊΟτΟ. 
Αἰπομνησικακέω, σιηοΥ οχυίςοτατο ἔμ αηΐ ΠΟ, δίς, Ὁ: 
Αἰπομνήσομα τ οςοτάλθοτολτομνήσομω χάριν, στατίατη τε ἄάλπι, ΤΠμα- 

οὐ". Ευγίρ ἃ Σσόμανησεαί μοὶ πίω δὲ χαΐριν, αΐδοας πγιμὶ Ἡδης στὰ 
Αιἰπομνες ἐὼ,ΟὈ] αἱ σοτ: Οςαΐτιιο, : ( ὕλη. 
αἰπόμνυμι ἀεϊετο,ατεϊατάπάο αβῆτταο, Ὁ ἀν, ὁ, πάντες υτόμνυόν, 

ὡς ὑκέλδυσε. [τε πὶ» δτοβινυύ να, »κἡ δυτὸμϑὺ δ ϑτοβάδλνειν δε δόκων, ΔΒ 1 - 
τατο δι ᾿ηβ οἰ ατὶ, ἀποφώσκειν, ΑΓ ΠΚΟρ ἢ. νεῷ καὶ τα τ᾽ ἐβελησοις ῥποιδ- 
σαὶ μοι εξὺ ϑεοιὲ; γ{ὰ νοϊός ἀδλατγαῦς ἡγῖμι δέ ΠΕ ἰατὶ ρογ ςοσὲ 
[το π᾿, ὐπομόσαι καἰ Σπομόσε 5, τέων αῤχίωδ,, οἴαταῦς ταῖς Πτγατιιηγ δὲ 
σατὰ ταῖς ατάπάο ἀοροηειδ, Ηογοἀίλη. ἔνϑιε οἱ ῥώμαΐων αὔχοντες 
Σπομνυωται αἰ ἀίσαητ ἴς τ τ 6 ηΠἘταξῖριις. ῬΊατατοῖ, τὴ ΟἸςογοης, 
ὑπομόσεὶ τ πίω! αὐχίω. αὐοῦ ετίαπὶ ἰἰξοισα ει ἀιώτατ, Ῥίη, ΕἸἰὰ- 
τάτο πτὰρ Πἔγατα ρτίπαταπ] τὰς Ειοςτα, 

Απόμοιρα,ἀς ἡ ράτο, ροτέῖο. μέρ», Α σαιλιτας. μερίς, [ 
Αἰπομωνόω μ. ἀδω; ἀετο!Ππαυο,ἀέϊετο ΠΟ ΠῚ ξισιο, ργῖαο, ἔξρατο. ἀ- 

Ὃς πομονωϑήσομαι τὶ δυρ βάσεως ὰ ραξιίοης ἐχοίαἀατ, νηᾶς Κπομονω- 
ϑεὶς, ἔντος ἴπ γίτα ἴο!υς το! :ἔζτας. ' 

Απόμοργμαγτὸ ἐμᾳγεῖον, τὸ ἐκσφράγισμα,, ἐκτύσωια 6 ΠῚ ΐ τπρτοήϊο. 

ΡΙατο, αὐόμοια ποιεῖ ταὶ δτομόθγματα “ἦ μιας καὶ ὅλης χὶ ταύτης αὐχε-: 
πυπίαξ. : ν- ᾿ ΄ 

Αἰπομέργνυμι με. ἐρξωγτσ οὐχ, Κὺ μόργτυμαι, τὸ ἐκτύυσω, ἐκμάήω ᾿ ἐκπ 
σφραγίζομαι ἐχρτπιο»ἱρξογπιο. ΘΙ ΟΥ̓ . Ατοορας. εἰ τυπίαν δειγίω 
δγαπομόρῥυται ταῖς ἀτελέσι δ ψυχων, ἀνπετιὴρ ο,ἀοἰῦρ, ΑἸοχαπὰ. 
Αβδιιδα.2. ΡΟ ΠΥ. τὸ πεφ ϑὲν αἰχρεῖον Χτομέργυῦται κ᾽ τὸ τῷ σε ἥον- 

᾿ ἠτρ χρώματα οἴξ, οἱοτοπι ὀχργί αι ὃς τορῥαἰσητατο τριὴ αδίτος- 

ο,υια οχργτησηάο ἤτ ἀδιπεγίο, Βυά (πηπιξοῖ, ρο]. 2. Ατ- 
ϑουλιτ ἀπεμόρξαντο μετώστῳ ἱδεωῖ. (υἀολςπὶ ὁδίϊεγίδεμυς. ΗΠ οπα, 
Γπὰ β ἀπεμόρξατο δάκρὐ. ἀπεμφίξατο «πεψήσατο; ἈΠβΟΡΉλη. ἴῃ 
ψοίρι: «πίω οργίω χστομορ χδεὶς ἐγσονἰά ΟἹ ὐὐτοβαλαν ᾿ ἀεβοῦτα ἵτα 

δὲ ἀπνωΐτατε Αἰπομῳξὰ ἐμ Θογνοετὸ δι ὕἄποπα υστίωμ Θ-, Αρυὰ ΗΩ 
τας Δ τλά ᾧ, Καὶ καὶ ἀπομορξαυλύῳ κονίϊω δ ύσαντο χεῖῖθας, ἜΧοι Ὁ ὃς 
λδίϊοτίο ρυϊὰττς ῃδηφυλητύτ,ιᾷ οἰνγαπεξ ἐσώντο κογίζω Σ ἀιχεταὶ 



16 Α.π 

εηΐμη ἀς {ΠΠ᾿ς Ἰαδελτοτί διις 53 9 χϑονὶ κά ̓́πεσαν ἐἰμφὼ Τλησίοι ἀχ- 
χήλοισεν με αν ϑησαν ἢ κογίη᾽ στομόρξα ὡς αὐίοϊυτὲ ροιΐτα πη ἐχροηῖ- 
τὰῖ οτίαπν δαχρυΐσοι,ἰὰ οἰτορΙογαγο,πέμορξάμην ἰηαιῖτ ΗςΓγ εἰν. ἐ- 
δάκρυσαι. 5ι114. ἀυτο ΠῚ αἶταῦ δτίατῃ ἰοσατη σης ἴπ αιιο τα νίαγ- 
Ῥατιγ ὡς" ἐγεὶ μὴ ἐλεήσοι κἀπεμορξάμίω ἰδ) ὧν αὐδρᾳ ὡρεσβό τίω ὑπ᾿ 
αἰδιρὴς τοξότου κοιμώ μῆνον, ἀεἰηάς (δ ᾽ση σις πασοτο μδης σου β- 
εατίοπεπι ἐκ τῇ αὐφκολεϑοωῦτος γἱάς εἰς, κα ςοπίξαμεητι » αθίζοτ- 
ἤοποπὶ εηΐπιὶ σοηίο 1 ἰΔΟ ΤΥ ΠγΔ5, 

Αἰ πομόρξατοιρτο οἰπεμόρξατο, αὐαυξύπως, ΕτΥ πὰ. 
Αἰ πόμορξις νεώς» ἡ, 4 411 ἀετογῇο. 

Αἰπόμουσος ἃ Πγμῖς αἰεπαςιντὰς ἴῃ εὔμουσος. 
Ἀἰπομπιμοι, ἀϊδς ηοξαι, αἱ ἐποφοαδες ἡὶ μέρα. 
Αἰ πομύζωρις ἰΔοπσοὐ μύζερις αριιὰ Εἰηϊατῇ; 
Αιἰπομυϑέομαι »ἀσπεσο, οἰποιγρρδήω,κωλύω, το στο, Η οπλοι. 1114.9. ᾿ 

Οὐτι καϑ' χ μέτερρίν γε νόον᾽ μοῖλια γαῖρ τοί ἐἰγωγε Τολλ᾽ Σστομυϑεόμίω.1- 
τοηλνηιοποο,σοηίο. 

Απόμη Ὁ: οἷς σοσποπιεπ. Τταάυπὶ οπίπι Ἡ ετοα]ειῃ ἴῃ ΟἸγπι- 
Ρια τοηῖ ἀπ! παπὶ οσειιητεπι, Πα 1}. Πγαίσατγι! πη. Πλαἰτιτ της 
ηεἰταγθτατϊοι (αςτιβοαῇϊε ϑπομύῳ, ργοτίὐζαιις γΙττὰ ΑἸρμοῦ 
εἢε πιυίσας αἰραξϊλ.. 

Αιπομυκάομαι πιυσίο, Π|5. Ἐρίρ. ᾿ 
Δ᾽πομυχίμίας, ρα Η ρροοτ. αἀάιιέϊα ὅς ςοπιρτοῖϊι Ἰαΐστα ργοῖςη- 

ἀευς.Οαἰει.δ τροβαλ ὡν τὸ χείλη σωωυγμέμως. χὰ Απομυλλαίνω {1 - 
δυϊῇς, Ῥτγορτῖὰ ἱπτογηςοφιπρηγιον Δ Π) γαυλλὸν ΠσΏΙΗς. ρεβλὸν 
σκολΙΟΥ. 

Απομυξίαι, αἱ, (οτάες οἰκα ϑωρσία). 

᾿Απομυρίζω ,δστος-ομίζω, 14. τὰ 
Δπομύήωῳ.μούξω σου χαςεπιαηςτ οὐ ἀςοἰρί ον, ρτα τ ρος {Ππ|4 0: Ασου, 

ῬΙδτιτ ἐς ΒΚ ρα], κορυζων τά σε πὗεκορᾷ νὸ ἐκ ἀπομύτει δεουᾶμνον, τα 
σταιςάϊπε τοπιάγὶ πηττ, ἢος δἰπιιησις Π ΔΙ σεητθιι. ΡΙατατοῃ. 
δγαγροίεςδαη [το (ξοιιηά4ο»Ο᾽ 3 φήσας μεμνή μεϑτώ σε τῷ βραχίονι 
ἀπομυ τῆν μῆνον͵ ἔσκωψε. Οοτγηϊ σις ᾿ἰστο αααττὸ ἈΠεῖοτ. δὰ Ης- 
το. ΟΛαϊείσο τὰ σαϊαβ ράτοῦ σαδῖτο [δ σηταησοτο (ΟΠ εσατ. Οτὰ- 
τί πες ἀριια ΡΟ] ΠσΘ πὶ ΠΡ γο Τεσυηάο ρτο ἀπέμυπε ἀϊχίτ, ὕλιζε 
ταὶ μνας. ἸΝοτάτηιο 146πὶ ΡΟΪΠιχ ἐπομυΐῆειν ἀρ Οοπηΐοος [ἃ- 
ΠΊΙ, ΡΟ [ποτὶ σαι ἃς αα!άϊτατε αἸἰα πο πὶ οτος τ θοΈΓα,1. 6.) τῷ 
κάρδει ἴξαποτᾷν, 510 δὲ αρυὰ ΡΙαπτατη ἐπλιηροῦς ροῆταπι ὃς 4- 
Ῥυ Ταγθητ. ἴῃ ΡἈογπγιθἥγιπχί ἀγρθητο (Ἐποϑ. 

᾿Απομφολύγωτος, Ποη οΧχοίτδης θ.}145, Π1οίσοτί ες [στο φαίητο,οα- 
᾿Ρίτς τοϑ, 

Αἰπομωρρεῦ ,ἀςπιοῆτατα ἤπιε ἔατιμιπη γεδάεις, κώρωσιν ἱπάπισοτα, ἴῃ - 
ξχτυατα. - ᾿ 

Ἀπύμωσις, ες κα Αἰ υγατιονηβοἰφτίο, 
Απομωτικὸς, ΠΟΙ] ς Οἷροτ. ὃ 
ΑἸἰπόμωτος, Αἰ πτάτιις Εἰ ΣἸσ πιά ας Ρτόρτεγ σγα ἀο τταῖοπι, φδυκτέθ. ἀπ᾿ 

ὠμότητος, ἢ ς (γ οἢ, 
Αἰπὸν, αίςης, Π τ ςοης, μὴ παρὸν, ἰπρεπες. 
Αἴπονα, τὰ πο αἰ σατη ευτα ἥιας ἀλητογ δα ἰοδηάιιπα ἀο] γε π,. 
Αἰ πογα)ο ὃνα!ο» ἔτι! οτο ἐπτεύραιο, , 
Αἰποναίω, Πγῖστο, Γάθ μη πλτο Ν ευϊΓα ΠΊ. 
Αἰποναρκαΐον, μ.ύσωειρογο πὶ ἐχουτ ον εἰς άπεοῦ » οἱ ἀμτείςθ, 
ἀπογαρκήσαντες. ΕἸ γ οἢ.. ὀκνήσαντες. 

᾿Αποναῤκωσις εως “ταροτ, Ατηϊοτ.ΐη Ρτοδί. : 
Αἰπόναμα, τ] ταταπὶ ὅς ἀςἰ οι εητα 1 ςἀριο, ἑυοτ, γα: εη τὶς 

πον ἰάς ἀπόνημι, ᾿ ἣ ὴ 
᾿Αποναῶχ, ἔτιι!, ὠπολαῦσαι κοιττρυφᾷνιὠφελε, ὧς Επτὶρ 4, αποναίατο, ἔτιι- 

τα ΟΡ. απ σίγα σοπίριυο. ᾿ 
Αἰπενα ὥιίων αηλόσε πειτρίδος ρτοςυ] (ξπγοτιις ἃ ραϊτία Ἠαδίταιι, οὖπε- 
γάστατο τά ςπι, "ἃ εἰτ,εϊεςιτ,ὰ ἰξάς τηῖσγατγο ἔεςἸτνηι σταιῖτ. Πα 

ἀος (, Οἷς ποτε δουλίχιον δ᾽ ἀπενείατατο πατρὶ χολωϑεὶς, Ια οἰδ, ασῳ- 
κἰϑοιν, αὐ Ἰπατῖτατο τπθπνατο ὠπονάῷ,ς 
Απονάσσω, ποκα τας οἷ, ποδί δωκὶ, ἘΤΥ ΠῚ. ϑ 

“Απονέμησις εὡς οἱ λϑξις χὴ εἐποκλήρωσιξνατιτ σα ο πε ηότ (στ λείπ 
γηϊςυΐσιις (ιέϊα,ν ἰσέίαιια ξαπσαπα! ΟΠ!) Δετγίδιισα:. νοοδτῖο- 
πος γυϊσὸ ἀρρο!]ἄτοἑνος εἰδ, ἀεἰογίρτας οἤϊοίοταπι πα! πη τεγῖο- 
τάπισας νίςος. ὈΙΟΏγ ες ἀς σα οἴ] ΒΙΟγάγοΒ. ταῖς τ χὰτ᾽ ἀξίαν 
ἐχῴφσω τρρσή καντος γ αἰαλόγοις κἡ ἱερρῖο ὠπονεμσεσι τίυ) ἱεραρχίαν 
διετάξαντο, 

᾿ΑΙἰπονεμητέον, τ  δι!επ άπ. 6 ᾿ 

Απονέμω,μ μι ἀβεισμο ἀπ δεοντείδιιο, πιρουτονοχ δεο, ἴαγ- 
φιίοτνατεγίδιιο. [ἰιοΐα.1π Οδας. ὑμῖν τιμαὶ αἰπονέμειν, νΟδὶς Ποπο- 

ο σας τεάδετε,νος μοηοτε αἰήσοις, Ἡεγοάϊδῃ. ἐκοίστῳ τὸ κατ᾿ ἀξίαν 
«ἰπονείμαν. [45 Π|. μηδὲν ῥα ϑυμίῳν μησ᾽ αὐαπαύλῃ ἀπον ἔμων, 1}}1] ἰὸ - 
οἱ 4αϊοτὶ ἃς ἀοἀτα: τε παι έης.ΡΕ]ο ἀς πγιηάο, γῇ μὴν ὁ μεέστεί- 
τατος εἰπενειη θη. τόπος ἰά οἰδιτοτγγα πο ά τι ἰοῦιι5. Πρ πατιις εἴς. 
Ἐ υοϊαη.συγώμίω αἰ πονείμκεσιν αὐτοῖς, εἰς ἀάητ νεηΐαηι. ῬΊατο, ἀς 
1ιερ. ὠπονεμηϑεὶς ὅ)ηὴ ϑώτερᾳ,, ἡ αἰτοτλίπι ρατίς πὶ ἀσοεεοης. οἰ πογε - 

Μῶ σοι συγίγώμίιυ, εἰ δὲ ἱρ ποίοο κοίλη. 
Ἄπονεν ογμῆΘ-, ἀτγορ, Δηςντςπτογάγι ας, ἰηΠρίςης, ες τὸ, ἸΠΆπιις δὲ ἀς- 

Ηἱτας αῃγο πα, ἀορΙοτάτας, ἀς (]ατς ἀοίρογαηξ» ρτοβίσατιις » [)6- 
τηοἰτίνοη, πώς αἰϑρωποι χακίοις, ἢ μάλλον αἰτοονενοημῆδοι τούτων γί- 
γοναὶ αὖ, Ετ ἀριιὰ ΤΒεορβταίς. ργο Βοηγίης βαρ ιτο Πῖπλο ὃς 
ἈΘΘΟΙΠμ1ο ὃς ςρηταηχίπατίΠηγο Φ ο πς σι ςηοτγὶς ἰς ὅτ, ἀρίοτι" 

ΑΠ 
δῖ ἰρίς δυτθοτν ἴη δε] ἀξ πιουγίθας. ; ΩΝ 

Αἰ αὐνενοηυδύως τεπηοτγὲ Πταϊτὰ, 1 πΠρίσπτος Ρ]διτ ἀεί φητογ ΟἸόςγ 2 
{δογᾶζ. οἰκυονἐνοηυδύως πρὸς τὸ ζὴν δτακείυθυ(Θ.., (ΑἸατῖς ἔπ: Πα ΠΑ πὰς 
Βιάθεης γατ οποτη,Αρὰ Ηιρροοτγ. ἀσπσονενοη μϑύως, Οαἰ ομλι15 αὐεπν-- 
ςρέπἼως. 

ἃ πονέομαι, ἀὐοχωρώ, ἀποιλλαί ἥω τεάεό,αδεο.Ο ἀν. ὁ, τρύς πὶ συ κι- 
λαήομαι ἀπσονέεῶζ. τ ἀπτονεδωῆυ(Θ-, ΔΊ η5,α ίσης.ς 

Αἰαενε οὐ δύω μ. δύσο αὐ. δυκώνατάηι ςϊονΙ ἀἸῆςο. Ατζοσ. το 6, 
Απἱ ΠΑ] ἐπσονεοτήδύεσεοι ἡ πδξις-εροὶ τίκτει ποίλιιν ὧν τρλοΐκοντει ἡμέρως, 
ςοἰαπιδθα οἰττὰ ἀΐος τγ σίητα ργοὶς οχροάῖτα ἔμροτίοτς, ραγις. ᾿ς 

Αἰασονδυρφωνίδταος ας 60, τε γεώῦρᾳ κόπδω. ᾿ 
Αἰ πονδυρώσεις, τε πά᾽ηες ἤας τοηάοηες 416. ἀἰ σἕτὶ πτουισπταγ, ποτ το 

υοτιπὶ ἀρροηάίςος ὃς ἀἀἀἸταπηεητα. Ὠδτιιθας τεπιίτατος ψογῖςος 
Τϊηδοοτιαριὰ ΘΑ]ςη.1 στο ἰεχτο Τ᾽ ΠἸογὰρ οι. τόνοι ἀϊσαητιιγ Ηρ. 

. ΡΟογατί. ἐπρονδυρωσις Ἔτῖ πὶ ΠΏ] ς.Πογαογιπὶ δ οι ΠΟ. πι. Ὁ 
Αςπουδύω ἴηπι10, ΘΟ] πο, σείτιις σοῖς ἱπο η0. ῬΆΠ]ο ἀξ πιυπάο, 

ἀππονϑύειγ ὡρὸς ὠϑέρᾳ,ἀὐχίτ Ρτο σοπτιοῦῖ πτθεγ. ἀτσονδίοντος φοτ 
ρείκοἱςέζιοα οαἀδητενίε ᾿πο] ηητο: Ρ]ατατγ ἴω Οἱ Δ, [το αθηπο,ς 

τγς διιοττονα θογιο, ἀεβεξζονηιτο;α ταΐηδῃ τεοίἰηο, τη Ἐρίρι. 
τς ἀπσονέῃ εἰν γἐμκλίνειν, τρέπεῶϊ. 

Αςονέω,ρεταςῃῖο, ν ΓΙ] ΠΠτατο πη σαρῖο, ἀείζτιιο. : 
Αἰπόνημα, πιο: νης ἀπόναμαιν ἔτι οτ. ΑΡΟ]].2. Αγσοη. ἐτοναῶν ἐδωδῆς, 

αχ οἶδο ξιιέζιι ρεγοιροτγα. ἢ Ἷ 
Αἰαονηρρς 5, ὁ νη ἀερυαυατας, ΓηΪΠΙ ΠῚ ὰ πα ας, ΠΟ ΧΩ σατο ηβ, αἰκρινος, ὦ 
Αἰ πυονης- ἰστεῶς ΕἸ εἰν ο᾿.. τὸ απὸ γης εἰας 6.1 «ορώτίωυ ἐλϑεῖν. ΟΝ; 
Αιαονητὴ πε ἰασογο»Π.110 παρ οτίο, αὐόῖν πόνα, ἀἰαόνη τὸ τοῦτει, τη πιὰ 

δὰ πὶ ἀιξ σα ]τατᾶ. 
Αἰπόνητος γα, ὦ ὁ ἡ Πα θογάτιις Οἱςοῖ, 
Αἰσονγτατα, Πλ} ἢ Π10 σαὶ ἰαοτς νοὶ ἀἰ βῆ αΐτατε. 
Απονχομαι«Ἔηᾶτο»Βαΐτο, Γγάηο, ὠπονήχονται ὅδὲ τούτων 4 ἰχὶς πιΐροίςς 

ῃαταητ. Ρ᾽ ατατο ἢ ἵη ΡΟ] 1ς. ὁρμείω ἔοον  ατονήξα δι πρὸς ῥεύμῳ «πολ 
αὐ δίνας βαϑείας σστοῇι (ας παταηάο {προγαγο τηᾶσηος Βυέζως 

ὃς ργοξιηάος Ἰατῖςας, εἰπονηίχεῶτ σῇ σώματοςγοπατο ἃ ςοτροτο, ἶποςος 
γηχο μαι τρϑδὲ τίαλ γι πάτατα τη ηγεῖ 11) ΓΟ] τα τοί ρῖο. ᾿ 

Αἰπονία,ἰαἰνοτὶς νο] ἀο!οσὶς νασιυίτας, ἀο᾽οτῖς ἰσιαπηοι, ἀοϊογια ἔν 
9.4.6 14» Ἱπογτίανίηἀοἱ ςητ Δ, οτιαπινοο Τατῖο, 

Αἰ πογίζῳ,Ὀ]ιιο,Αἰξεγ ρο:ιτο πὶ» ἰαθοτς ὈΧδαῦστιοῦ γ ἀρ ἃ Ρ]ατατοἶ, 
ἂς νιττι πλαΐτο τ. ὺ 

Απονεέχαάω, ΟΧΊΡΟΓΟ, Ν]ΠΓΟ. ᾿ 
Αποόνμμαᾳ,ατος, τὸ, ἱ. ἐπ όνιπ ρον, Αι Ἀθη 11... ΕΠ ΏΔτη. 1π Ἡοηγετ. 

ἀπονίμματαἷ. λύματα, Ἰ] 165 ἃς Ραγραπιθητα αα ἰοτίοης ΔὉ- 
αἰταητ,ντεἰς ἀσόνιπῆρον. 

Απόνιπῆ ρον κα τὸ, ΠΑ ]υλτ τι π.ἘδΙς. ΡΟ αἷς ἴηι 44 πηαπιις ΡΟΥὲ σαέηλιτι 
ΔΟΪα ἐδ απταγ. ΑὙΤΌ Ρ᾿. ζ  ατερ ἀτονιπῆρον ἐγχέοντες ἑαπέρας ἴῃ 410 Ἕ 
(οἸεθαης ἀΐςογε, δ τα δι σαιις, 5010}. οἰπ ὀνγιπῆρον» ΑΓ ΠΤΟΡΉ. ἴητν, 
ἐχροηίτ, τὸ “Ἷ0 χειρων καὶ “ἦν ποδιὼών ὠπόνιμμα. νιὰς ΡΟ]].10.7γ.8ς Α- 

ΟτΒεη. 115.9. 
Αἰπονίπθω, ΑὈ ποτ σοια δ᾽ υο,ροῖ πτεπίαεη ρτορτὶὲ ἀἰξίτιξς, ὠπονίψα- 
ὅχιδυια. ΡΟ], 1. 6.ντ ἀητὸ οἴθιιπι ὃ ἀςςυ σατο 6 ΠῚ,» ἐψα τ κὶ ατὰ 
χειρὴς ἢ χ7) χέιρων, ἢ τὸ χ᾽ χειρὸς δῶρ αἰτὴ σα): ἀπενίψατο χείρας » π᾿ 
Ιμ τ πηδη 5» ΝΜ τι. Ευαησ.ς.27. ᾿ 

ὑπονοεῖ τ, τὸ οἷον εἰ ἐπιόξασιν ἔχειν πὰ γού. Ετγπιοίορ. ῬΊατατοῖν τ 5ο-ὶ 

Ἰου.πευϑανό μον πἶνι πις’ δίων ἅπως αἰ πενοεῖπαι ν» τῷ γήρα, εἶπε. αὐτὸς 
γονοῦ ὥς, ργὸ γεῦς Π]οἵϊς,1.2.ΜΔτιῃ. Ο. 13. ἀπεϑούϑυσαν, επιρίτες, 
ἔλέιι μαι, Ε{4.1.1. ' Μὰ 

Αἰπονουτέω, μι ἦσω, ατιχα, γΑτ ἢ εἰ ει ΡΓΟ νοητὸν οἰτόργαζομκαι χ' ψωτίζω νἱ-- 
ἄσταν νιγρατυιπι. Ἐς ς ἰα!δ, τι, ἀπενοη τησοὺ τὰ ἀγνούματα » τρῶοτι 
τῦττδς ΠΠ πη! ηάυ]. ᾿ 

Αἰόνοιοι ας ἡγνῖτα Βασι τ! Οἵ δὲ ςοητδπηϊηστα, εσοτγάϊ 44 πνδτί ιαϊδιαςς 
10]. τὸ μη Ὡροῖῖ δεῶτ τότε διωνατὸν κὶ ἀδιυμΐατον ἐν πηρϑίγματι» "π' ἐσχαὶ - 

τὴς ἀπονοίας δδι σημεῖον. Αἴτιι5 2 Πρ ΘΓ δ᾽ ανατγορδηζια,, ΠΟΏτα πτοία 
Εἰ ἀϊαυλ,Ις σοϊτιος,(Οςοτγάϊα . ἀείρεγατῖο. Ῥγοςορ. Αἰ ϑικόύμῆυδε 
εἰ ὠωθεσιν εἰς Σπόνοιαν τρέ πεῶτ οἱ αὐϑρωποι, ἃ εἴτ, ὕβριν. Ρ]υτατο ἢ. 1α 

“» 

ἸΝμπια, Σπον οέαις κὸ ϑρύβεις αὐφαύπιπῆον, ἴῃ σΟΏτα πο [ᾶς ὅς τα πηι] ς- ᾽ 
τὰς ἱποιφοτυητνῆς [ᾶρες νεττίτ, ΟΠ γίοτο πηεἰς ππόνομαν αἴ ρρνσαὶ ᾿ 
πολλοὶ, κ᾽ εἰς Σπόγνωσιν πὶ ἑαυ] καταπίπῆσι σωτηρίας. Ὕ ΒΟΥ ἀἸά ἐς 
δἰπόνοιαν καὶ ϑεφη χσισιναᾷ ἀείρετατιουῷ το δεν! ἴοι σοπηρα] ἢ Πιητ. ; 
Τεοιη ἀοηγῖστατίο ν Ὁ Σπογαίω;, τὰ εξ» ἴξάεπι μα τατιοπέπτημα ᾿ 
τιυζο. Απονδιαν, ΤῊ ΟΡ Ἀγαίϊ.η εἰναταξεγίθιις ἀεΠηΐτ, ὠπομόνίωΣ ΐ 
εὐχρων ἔργων κὶ λόγων. ὈἸξξαηι οἵ οεϊαηι μος Ποιπηΐης ἀεΘογετ ΠῚ | 
Ῥῃοσεπίϊαπι, φιο ἁάιτεγίις Τ πο ἴα! ος θα ]Δηξος,, ἀδφογειογαπς Ἶ 
σα ΠῚ τα. τ ϊδι}ς ὃς ρύτεγῖς πλουὶ, ΡΙ ατατοθις ἀς νἱγειτίδιις πλ- ϊ 
,]στατα. ἫΝ 

Αἰπονομὴ ἡ «»νΡαττίτίο ὃς ἀπε δυτίογ ἀπύμοιρα ἁπομεεισμός. Ἐξ ἀρυᾷ Ν 
Ατβοηϊξίες {ἰς ἀϊοοθἀτογ ἐπ πλοτα εις τοιϊάτια ρατς ἀμεγιδαςης 

᾿ ἀλοροτίς ὃς τπογοθηαγ κι νάς Ηλτροοτγας. δι δι14. 
Αἰ πονϑ-, εἰαίσοτο σαγοις»πνϊηϊ πιὸ ἱπηρςαϊτιι5,]ςηΐς » πο πὶ ἀοίΐεης, 5 
αἰΤις. ΡΟ αὶ αἴοσος κὶ αἰόσητος. ι. 

Αἰπονοςέω μιυσώγτς ηχφῖοάςο, ΓΟ Ποττο γοπιςο, ἀοίς το, ἸΝοατγαπι,ς 
ΔὈ ΓΟ]. Πιδὰ αἰ αἶψ Σπονος σειν, ὅζς, 

Αἶσον ἐσφι,[ςοτίαιη ἃ Ο ἀν 7. 6, ὁ ταύρων ὑπονόσφε καλέσας, 8(ς. ἀπογόσφι, 
σεαπεῶν, ΔΙ1Οτίι πὶ νοτγτὶ. Ε, 

Απονυσφίζω ἴδ ρα ο, ἀποχωρέζω͵ αἱ Ἰςπο,αἀ πιο, ουΥΠ ὡς ἄτα οτιίτν 
Αἰποιο- 



ΓΥῚ ΠῚ 

ἡδρδᾳΕ Ρ 
ΝΥ, Ὶ . ἐΝ Π 

᾿σϑεὶς χωϑε εὶς φεριϑείς. 
αἰ ἢ. 4. πιουτοπὴ δὲ τοτο ἢ οἔζι! αν αἰ ϊοῖον 0] ]Δην πνεῖ γὰϊἴο- 
αῦςο, ρογίηάς ἃς {ἰ πἸση τοι Δι δ ΠῚ» ΡΙυτ, νοςότς ἄς 
τῆσ, Ἔχροη ὃς ἰη[Ο] οίςο, ψείλια φιιαιίίαηι ἰηἰοἱοητία οἰξς - 

τοῦ ἀρυᾷ Ομενίο ς, 
τον μάν Ὁ. Οὐ τὰ σ, αὶ μγνμιονάλων. ᾿ 

υνγυκτερο ων ροτηοΐξο βογὶς. ΡΙυτατ. ἴῃ Ἑαξῖο, ὠστονυκτερ βίῳ πὸ φρα- 
χοπέδου,ςΧτΓᾺ σα τα Ρεγηοέϊο. ἀπονυκτερόλων, εἰ εἰὶ. ὠποκοιφα,α- 
ποέζαης. [άεινι ἴῃ ΑΡΟρῆν. αὶ λείληϑας ἔφη» αὖρα ἢ νοῖμον ἀἰσονυκτε- 

᾿ωγνυοα ςοηττα ἰερτοαν γυαπὶ πο ξξφιΣ αὐσξα!ει. 
ογόμφνς,»» κὺ ͵ 
ἐνυμφθο, κ, ὁνααΐ πηι] τὶς σοπηπιογοὶό ποθὴ ἀεϊοξίατωτ ν μισογύ- 
τΝς ,κὴ φιλο πάις οἰ ιχ 1.5. 

Αἰτοιυς ἀζω [εουδο, βοτὶς ουδο. 
Αισονυχίφν;] ας ῥαϑριωξήσεις δῥ ἐνύχων ἐφαιραῖ, χὶ μεταφορικῶς εἰασοφράτ- 

πα ἀἰποκλείω,ταριο νυρταἰ ἐς, χτογαιςο,αμέςεο. Αὐηϊορἢ, Ἑφαῖτ, 
ἐπονυχιω σου ταὐ αρυτανείῳ σιτία. 

τὐγὺ χίσμα τα, τοὶ, τοῖς σπλίηα νοραἶτπὶ ΡΠ. ρταίς σπυῖθα νη συ 
Ῥίσας, νης {Πυἀ ἰγαγδοίυην γιπαροτγα ,Ἀὐπονυχίσμασι μὴ ἐ- 
᾿σουρεῖν, 

ταταὰ ἔς ἢ} 1- 
᾿Λιαυνωτίζω͵ ἰἀςπὶ οἰἦν γωτίζω Επτίρ ᾿ 

Διαόνως γα σον ας ἰασοῖον μι} ]ο πεσότίο » ὃ αἰ σόνω 
πιὸ, ΧοΌοΡἢ. 

Αποξανέν Ηεἰν εἶν. χάκοπα ϑεῖν, 
Ααύξενθ. κα, ὁ κὶ καὶ τη δούριιαϊις, ὃς ροτο τί παΐοτ Ο τ. 
Αἰποξινούϑεῳ ἐν τῇ ξένῃ αποδυμεῖν, πη ρτατς, ἰἐσεάετς » Ῥογ στ πατὶ, 

. Αὐΐζοις!. θοὶτς.2. ὠπεξενοιώ το πόλιὼ χρόνον τἰξὼ τ οἰκίας, τα τὰ] ΠῚ 
᾿ τεπηροτὶς ἐσπιο αὐ βιςτγιητι θ]ατο ᾿εῦτο ποῦ Γορ,. ὁ «δ χεό- 

τ΄ χοῖς μὴ ν᾿ ϑέλῃ πληρϑιώ αἀποξενέμήν!θ. (δ εἰρνυΐοις, ἰάᾷ οἰξ, δον ρα- 
«τί αὐεῆϊε Ργαίτιτύτο τεηῖροις. Εποριά. πουτρίας γῆς ἀπεξενω- 

᾿ς μ᾽ ἀραιγία ργοςι! ροτοο τὰ ΘῈ ης δὲ φιλίᾳ ἐἰπεξενωμάύιθ: 1. ἃ- 
τς πλιοϊτία ροτοστίπιις Ὁ ἃ ποτα αἰΐσηιις Βα. ἴῃ ορηξ. 
᾿Ἀσυξινίω μιἀσὼ κε ωκᾷ ἔχοιο Ἔχα οι» ἐπ Ἔχ  Παπὶ αὈϊοσο,, ρατγία 
᾿ Φχρεο]!ο,αἀ ρεγεστιηίτατοπι τρίτο, Ν]ρίαη. ΡΟ Πυχ ἰιστὸ τετ- 
᾿ τἰο ένα ἀλωγαὶ κ' ἐποψοφίστεϑου., ἤος δι αἰστοξένω ϑιιύ αἱ νοῦσας 1- 

᾿ς ἴδιο, Ασοιυίατ. ακτοξενούτο,3. δ σ,Γαρ.14.414ππχυ]αίδατ (ξ εἢϊς αι 
᾿ς φγατν] Θπιιη1 ἰς εἴϊε ἢ πιι!αθατ. 
᾿Ασοξένωσις,ροτεστίπατίο,Οἱς, ροτοστίαἰτάΝ Ιρίαη, 
᾿Αἰσιξέω, μι ΐσω͵ ἀποκόςηω, Ὀτράο,αθ οἰ πἀονταφσνἀοτοπάςο,  ουΐτοτ 
᾿ εἀποϊἀονίςεἰρο, οἰ ίο, σου ιησίτυτινπάς ἀπεξεσωῆθ:, ροϊ τας, 
οχαξευς, αὐταίας ΙΝ αζαηζεημ5 οτατίο ἀς ΒΑρτιίῃγο. ἐπεξε δες τῆς 
χἀκῆς ἐλῆς. ι 

᾿'σοξηραίνω ἀοῇ ςο,ατοξιςϊοινη ες ἀπεξηραμῆλθ-,ἀτοξαξξυς,οχἤοςα- 
ἢ τος. Δρυὰ ΤὨοορἈγαΐτι ἀς οὐἀοτίρ. ετίααν ἀπεξηρασωμθ-, τετοστγι- 

᾿ ἀιικποι ρ]ςεῖε - ἯΕ 
ἈΕΙ Αἰ σοξίννυμὶ οχξίησισ, δ ον 

Ααοξιφίζειν, αἸτατίουοπὶ ἡ20 ἀληι ἀρδτο » ξιφισμον ἀἰ ξξατα. δ᾽ σαὶ- 
ἣ βοατ ἐτίαπι τεργόθαγο. ᾿ 
[8 Αἰ σοξυλίζω τσηα ἀστγαῖο, το ]ο αυοᾷ οἵ Ἰίσοουπι. ΔΑτιοτζεῖ. Ρτο- 
δ] ἱοπιατιξἐξίοη.3. ἐστοξνλίζοντες κρα μβίω! 9 Ὀταϊιοαπι σᾶι}ς ρατ- 
5 δαητες, ' εἡ 
ὌΠ Αἰὐοδιωόω το ἀιπὶ τάφο, ΡΙυτ: ἰη ἀζοτεπν οοτγυπιρο,ἀρὶ 4 Οαΐςη. 
ἷὰ φ. μ᾿ τόσοις, γυμνάσια ἀπευξευύειν τὸ πενεύμα διωαυῆνα,εχενοἴτια αὺς 
ὼ γοσςαι ἀξαταιι τοάάαις ντ Πε]1ς δὶς ἀπσοξωω ϑὲν πνεῦμα. ἀριμὶ 

Ἄεὐηάςξῃγ ].2.εἥς ἰρίγαυάϊ Δ ηναις. 
αν ᾿Αποξυρκω θυς αν ξυῤτὼ ἴδιι οἰποξύρω, ηουαςυ!α ἀρτδάο, ΡΑΠΤυΝ. 
Π ἀσοξυράόμαι,απνοξυρέομαι δὶ Σποξύ ξομια) ἀοιιαζιϊα αὐταάοτ. 
᾿ πὴ πέτρωνἰςορα]ι οχοι,} : ᾿ 
, κι ποξόραν, Αὐταἀο,αποτσο,δετεῖρ σ,οχιογρου ἄς πα αιοά δποξυρίω. 
ς΄ Αἴσοξις, ἀουπιϊηδτις» πη αστΟσατι!5»10 τη ςγοη 6 πὶ Εἰ τὶ σίλτιις. 1)10 
Ὡς (ζογίἀξς Πδτο φιαιτο» ἐἀρίτε ς 2.11}: σοάετη σαρῖτε 82. ἑίζα ἐ- 
μ4Π|. κποξις ἀσιιτα. ἡ 
ΠῚ Αἰ φοξύσματά,ταπήσητα, 411 ὃς παϊπαΐα φυσίάαπα [τιμτι] ἰμ αγξητία 
ΠΡ]. ἰηταίτιηἰς, αυΐάαστι {τὶ πχεῆτα ὕοπγίπάητ. : 
νὴ Αουξυςρωώμα μεδείςο, μεδετοτ, εἰστοχοίματόμαι, ἐμβχιωόμαι. οἷν - 
ἢ ᾿Ῥίαις, αἱ γδ κα χαιεαι ΤΆ γελα τς ταῖ: κατασκόυάις μίαν ἔχκσι δ᾽ ὡρώ- 
" πίω καταφοραὺ χαιρίαν Στὸ ἢ ταῦτης ὄν )έως ἐποοξυςροιῦ ταὶ καματό- 

τ μᾶραι χαλκὸς κὶ πλάτος δὴ τοσούτον . ὥς:ε κ᾿ αὐ μὴ δώ τις αὐαςροφίω 
τς ποῖ χεω μάμοις ἐρείσαντὰς πρὸς τίν) γί ἀπεῶνδγω τῷ αὐ δὲ, ταχέως ἀ- 

ῦρᾷκτον ἐξ) τίω) δευτέραν αὐτῶ πλυγίω!, 
Αἰ σοξύω ῥ. ὑσω,ἀεῖταῖιο ροϊ σπάο,ἀςροξξο,αἴτογσο,ἀογαάσιασεα 

᾿ς ἰατιἀσυξύσας ἃ μοχλὸν, νοἔξεπι οχασυςης. ὠσοξυόμαι, ἀηϊτίηροῦ. 
᾿Αἰποταγήσομωαι, ςοποτείςαπη, Χ οη ἃ ἐσ έγνυμι. Ὁ ᾿ 
᾿Αἰαυταλαίδω,απιϊ φιοιαδτοσο. 
᾿Ααππαλέω ὥνρτο ἐἰποπερλώ, 

᾿Αἰὐτοπόπιῳ 7. εἰιθτο», εἰασυΐοτ, 5.114: ὑποποῦλομαι! ραίπα. δα δτοῦ 
τ ξριτ. 

᾿ ἰσέι εἰν οἢ,. Ἔχρσηίτ ἀτοπειλαιώσει: τς πὶ Κπυκρέσεται, 
δύπαξ εἰ ἄς) εἰὶ ξύμπαν ἴτις σύμπαν, 
Ασοπασισοομαι ὀύμοι πηατοοίζο ἰληυ σίας, ρΆρρο ἀϊξὶα, ΤἈΘορ ιν], 
γι ποτιρίδου ς τέιασεο Ἰῃ ρᾶρρος: 
όπακυαυ- α, να λυὺς. 

ὑατοποιτῆαν ϑὐωνμισω αν κρ οἰτοαπίρι οἷο νι ἔωρίαηῃ; 
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᾿ισοπόρδιε, ἐτορίταπι νοητεῖς οπτίττᾶς , ΑἸοχαρεῖον Αρμτοά τ ἰῇ 

Ῥιοδιςηι, 

Αἰ σόταρϑενέωι μ ὥσω, ἀευϊγρίηον Νοηῖις. 
Ασύόπας Φ-,κ,ὁ ἡ ἐμιείαηις εὗπας Θηαριΐᾷ Ὁρρ άπιυπί, 
Αἰαὐτατέω μι ήσω ταν χκα ἃ για τοςοιίίο νἃ νὶὰ ἀδβεῦο (εὐ ἀ στεάίοτὶ 

τ ΠῚ ζάςο)χεζω, ἐφοδεύω,ν εηττο πὶ (ό αον ραγδ νοηῖτοπ). Ατἱ- 
Πορ αι. ἴη ΡΊατ, ἴῃ γοος ρα Πῖυαν ἧποπά τησόμῆνοι ἦλ εἷοις ὃ μύριοῖ, 
φαςαταγι Ρΐμς Πυιαπη ἀ ποῖος πλ}]]ς, συν) ἀσοϊατ, ΧΡ Οη, οτιᾶπι οχ- 
φςότηο, 

Αἰποπάτημανατος͵ τὸ ΟΧΟΓΟΠΊσητι Πγ,πηογ δ, τὸ σκύβαλον,σκὼρ ἴξογειις, 
Αιἰπόπατος τὸ ατιίηα, κορών ἤηγὰς,(ςος Τπς αά γοητγο ΠῚ Ρυγραηδῦ; 

καὶ κένωσις τὶ γεςρές. ΑἸΗἸΟρ Δη,Γη ΑΟἤαγη. Αἰλλ᾽ εἰς χτόπουτον χετο, 
φρατιὸμβ χαζὼν ν»Κάχεζεν ὀκτῶ μίωας δὴ χρυσῶν δρων, αἷς σλοάτυηη, 

Χπόπατος,ἰπααἷτ τητογργοον ὃ ὑκδεδιητηυδύνς προφῆς καὶ ἄφοδὸς" πο το 
ἐκτρἔπεϑεω τ ὁδοδ, ηλὴλ πάτος » ἀριιὰ Ἡοπιογιην οἵξ ςοπηπιηὶς 
νἱα. 

Αιαὐπαύομα, του] εἴζο, υΐςίςο, ἀεἴπο. ΠΙὰ Δ πολέμου δ᾽ ὠπεωαύεο,, 
θΎ]]ο αὐππίης,θς}1ο ἀςπῆς. 

Αἰποσαύω͵ βιςὶο ςοἴϊατε ἴξυ ἀοΠηζεγε ἀρ Χοπορδ οἰπυπαύω ἡ χεύ- 
σεως ΠΧΡΟη, αάϊςο πλιποις, ἰτοι ἐπ ΠΡ τῸ » Τοπηρείτο. οὐ πὲ- 
παύω ἐρώτων ρτίιο ἃΠηοτίθιις» ΟΡ ἷη Αἰδςς. 

Αἰποπεδ:ᾳ ας» ΟΧΡ τ ητίαν δυκίμασία" Σπόπειράν λα μβαίω ὁ ναυμαχίας, 
Ρυρηδη) ἡδυαίο πη ἐχρογῖον, Τ ΠΟΥ ΔΙ ἃ. ἀτόπειραν σι οιοεμαι, ρετί-- 
οἰϊτοτ,οχρογιοτρογίσα πη [αοῖο ,. πε μαι, 

Αἰσοπειρρίομωι μ.οἰσομοηντεήτονρο σα] πὴ Βις!ονασστοάίον,χρίοτο; 
Ἐχρογιοτ:θεηϊτίυο Ρίατο 2, ἀς Ἐ ΘρΙΒ]:. το ο χεῖρ ὅτι τῷ δαχτυ- 

᾿ χής ηὨ0]υἦ] ἜΧρΡΙ οτάγος ρεςί ἡ οἢ τάρογο ἄς ἀπηυΐο. Ρ] ατάτγοὶι. 
ἐποπερα μῇν Ὁ: ἐἰριςίδον λόγω,νοτθὶς τεήταης Αἰ ΠΙἀςπι»ἷη ΤῊς- 
ταπζοοϊς.. Βυιά. ἴηι Ἑ ρΗΤΟἹ. ρεῖοτ, ἐωοπειρᾷ ὥτι «δεὶ ἴδ ἐγ ταν. [-- 
(οοτάτ, ἱη Επιασ, ἐποπειρατέον “ἴδ᾽ χό γων,οτατί οηος τοπταηάα: Ππητ, 
ὙΠ ον ἀϊὰ. αανοπειρᾷ σαι ταῖς γαυσὶν ἐβέλοντο, γψο] ποτα βουτα ΠΔΠ) 

. Παθα ἐπ ΟΧΡΟΓΙΓΙ, . 
Αἰσποπέκω, ἀετοηάςο. ᾿ 
Αἰποπελεχοίω, [Ἐσατὶ Δ ίοτ ΟἹ το Τξουτί ἄοο ὃς σοπηρίαπο Ατίξοσ, 
Αἰποπεμπαῖίθ. αιογῇις, ἜχρίἌτις, ἃ ἢ ος ραφεὶς ἄορακτος, κεχαϑειρμ Θ-; 

ἴτὰ ἀρὰ Η οἴγοἷι (δ ἃ ρεγρογαπιὶ ρτο ἀποπομπαῖθ-. 
Αἴποπεμπομαι άπ αι ἃ ἐποπέμανω, ἀςρο]]Ο,αὐϊογτονγο  ἰοῖο,γοπτο- 

ἀι00 ἃ πης, Ατ Ἰτοτο].2.Ε τ ]ς. τίω ἡ δονγωὴ ἀπτοπεμπόμνοι, γΟ]υρτά- 
το πῇ {πηλπτοιιξηζος. ἐσ οπέμιψα ὅθε γυυάγκᾳ » ΚΧΟΓΟΠῚ τἐρυάϊατο) 
ΡΙαταγοῖ Επγιρὶ 4. Ηοουδα, ὡαϑοπέμιπόμω ἔννυχον ὄψιν, ἔτ ΡτοςοΣ 
ἔγγιστα ποέξζις ἴτηαθσο, ολ πὶ ΠΟ δάπηϊττο, ΓΟ οΙ οναπ οΓίοσ, 

Αποπεμισίθην οἱ ἀτύπεμπϊ Θ᾽ (ςο] ςγάτυς δὲ αι στεηάτις ργορτοσ πιὰ 
τιΐτν ἱπηργο τας ς ΠῚ. 

ΑἰΦοπεμπήοιυ, ράττοπη ατΐηταπη (Οἱ πογς. Οοἤεί, σαρῖτε 47. ἔϑετο αὖ 
τοῖς εἰς πυρόςταγζια σὲ γὴς αἰ γύπῆε τῷ φαραὼ ἀπὸόπεμτήδωῦ, ἰσχ ἔχέϊα 
ντ ἴῃ τοῦγὰ ΖΕ συρτὶ ρατς αυΐητα [Ὁ] Ιογοτατ. 

Αποπέμπω μι ψω,αν φὰ τορυάϊο,οπηῖττο, ΓΕ Τεἴο, ἐσθ φίλω, ΓΟ Πῖττο, 
, ἀπιαπάοναὈ]ςρονεχροτῦ, οι οἰό, πιϊτζο. ΖΕ ΟΝ 0. Οὐκ ἀποπέμ- 
ψετε στους ποὺ 11) ἜΧΊ πὶ τη τοτίς! Ο ἀν ξ. ἄριςον δ κρίνας ἐ- 

«ὐπέματὠ. Ατἤζορἤασ.νεφ. ργο ἀϊηγίττογς οτοἀίτογοπι ὃς ᾿ρογα- 
το, ιὰ εἰς, ὠπαλλίπειν" Σπόπεμοψον εἰπσοκεινε μῆρΘ- " πιυὐτίων ἡμῖν ἐπεῦ- 
ἥέμπει, ἤαης αὦ πος ἡπἰτυιτιΑ ϊορῃαυ. ΓΔ ς πὶ, δἰ τοοέμπει σ᾿ ἃ - 
πέρ ῥοτα (οστοῖᾳ δὲ ἀτοᾶπα τταη ππἰτεῖ τι υυ σατο πεϊττοηάο γεηῦ- 
τίατ, ἀποπέμπειν » πἰδαιτεῖν, ἐπ διώκειν, αὶ ἀπελαύνειν γ ἀπδοφέγλ εἰν, δ- 
στολύειν. ὙΡ ΩΥ̓ 

Ααύπεμψις, ες γἡ ὃς ἀἰποαὸματὴ, ει ΠΟΙ εἴς τοριιάϊιπι. νἱάς 
Ῥο!]υςςπι Ἰ.3 τε πιο. ΠΎΨΟΝ Ἶ 

Αππϑαδριαπάω,αυοτῖο; ΑΥἸΚορἢ γε] οἰγόϊ διε πη ἀ  ἔταῖνο, 
Α«οπέρδω, ρε οὐ ἀου το ἰςοϊιη ἀο ἀπέποιρδον͵ ΑΥΙΔοΡἢ. μέγα πεῖ- 

νυ ἀπέπαρδον, πιά ΟΠ ΠῈ οτορ ἴτι!πὶ ἔςςϊ. 
Αἰσοπεσετὼδ αν, απὸ τί πέσω: άλλοι ἢ) αϑοιὶ τὸ πεσώ ἱσὼ, ἘτΥ ΠΟΙ Οστς, 
Αἰποπέτομαι, τοι ΟἿ. Ρ]ατ. απο], Αἰ ἠορῇ. 
Αἰὐοπεῷασμήδως ρα] ὰ πτ,πηδη! οἰ ὸ, νεὶ πιαπιβοϊτὸ, Οἴσογ. Ποπιο- 

(Ήςου.. χτ' Νεαρρ, οἰ σόσαι αὐ ἐν πῇ ἀγορά «τὡλσι τι ἀαύπεφασ μῆμας 18 

᾿ 6, φανερῶς 
᾿Αἰσοπυδώω μ.ἡσῶ,τ ΠΟ, ΟἜΧΊΠο, ἄς ΠΠ Το. οὐ πὸ ττησ) ᾧ αὃ αἵματος, ἃ συγτα 

ἀοιΠονγ ΠΟ το] ὲο. Τ᾽ ορ ταῖς. ποτ, 1θ.3.ςαρ.12.ἀπιανδᾷ 
Ἀπ τὸ συρὸς, εχ σῆς ΓΟΠΠΪΕ, 

Αἰσοπέγνυμαι.ςοποίείςο,Γοηοῖο, ΑΥ ΠΡ αἰξγίηρσο. 
Αἰποπιέζω, μἦσω,οχρο ΠΟ, Ἔχρτιπηο,ωοϑλίβῶ;. ΐ 
Απουπιεσμανατὸ ςτὸ απ οἀ ἐχρτο πὶ τοπηάποτ,ντ 0ηξ γίπασοὰ ν Ππ6- 

εὺς ὄχρι εις νοὶ ροίὲ ἐχργέίποηεπι {τι πηζητα ὃς μάλμδτα: ἱ- 
᾿ ἀέπιαις φυοά ἀπύϑλὶμρα,νίὰς [ὰρογίτς. ᾿ 
Αιἰσοπιμπλημιγμ. σώαν καγὶπιρίςο: Αςςοιίατ. ἀσοπημπλαίαι ϑυμὸν, ᾧ.- 

τἰςξιςογς τη πα ση]. “ 
Αἰποπινόω οτάϊθυς ἐπιαςυϊο: νης ἀποπινταὶ αρὰ Ἡ εἴγο. 
Αιποπις-ϑίωιμ σω τ. κὰ, τι βάεπι νεηίο,βάο, [ 

Αιἰσοπλάζομαμαθετγο. Ο ἀν τ, ύ, πολλὸν ἀπεήλάγχθας σῦς πατρίδος 'οπ- 
δὲ ἃ ραττῖα δτγα τ νὈ] γ πλεοναί ζεὶ Τπυδηλτατ ὅς π ἀξειια νοῦς, 
Αροϊ!όη. τ. τὸ μϑρὸ τηλοιῖ ἀποπλάγξειεν ἀοιδες, Ὀεγτατς ξοογαητ ἃ 
οαττηΐπο. ᾿ 

Αἀποπλανάρμω μη σομα) να σ τ, ογγο, μ4ΠΠσϊ ΠΟΥ, ἀπεπλανήϑυσαν ἐἰ - 
“ἰ τ σίςεως γ αθειτάτιητ ἃ βὰς, ΟΒΎΥ ΟΝ. εἰ 3 τῇ δυϑείας “εἴϑρωπθ. 

᾿ ὲ ΐ 



“18 ΑΠ 
ὠποπλοινηϑείη πὶ ς᾽ ὠποπλινηϑεὶς, ὁν 7] α δ οτγλα τ, 

Ἀποπλανάω ὦ, ἱπηροπο, ἰεάαςο, αινάο, ἀ -εἰριο. ΠΟ ογας. δέδοιχα, μὴ 
" σύῤῥω λίαν “ὃ ὑποϑέσεως ἀποπλανώ. (τη.  ποπλανώ ἡμώς ὑπὸ πὶ 
χὗσο ϑέσεωςγἱ.εἰφισω Δι οοο. δ πτοσλανᾷν καὶ βάλομαι ὃ χόγον, Γμς τα ΠΕ» 
ναρατί {ποτέ ογάτίσηειπι ποῖο,,. αὉ ἰηἴίτατο ἀμείτετς. 
Αἰποπλαίησιφ κως» δογΓατίο, γγοτ, ργδιῖτας. [το πα ἤσατα ημα; ὃς ὃπο- 

δίωξις ἀινοίτιιγ «110 ΕἰτγπτίΔηο. 
Αἰ πόύπλαν(θ., πη ρτοθιιβ, γα τί σίάτοτ. γθης. 
Αποσλα τα, μι ἄσω,Ξ ἔπι. 9 ὃς τοργαίςητονἤηρο, ἴῃ Ἐρίξ- 
Αἰποπλέα,τοπαιιῖσο,ογάπὶ Ο] ον ργοἢ σον Ἐχτγᾶν Δι! σΟ»ΓΕΠΊΟ, 

ἀπο οντοπ ςτίου πηαγς, ἐπέπλδυσαν ἐκ οἴκον, ἀοπηαπ (Ε τεσερο- 
ταητ, ΤΠθον 414 χτὶ ἃ αἴγυπῖον ἀπέπλοιω εχ ΨΒ σγρτο οἰιπὶ παῖς 
τοάιγοητνδίς. Α ἔξογα πη σαΡ.14.κάκεῖϑεν ἀπέπλδυσαν εἰς αὐτιοχειὸμ: 
Ἰητογρτος τοξξὲ {1 Τ,ατιπὲ, ὃς Π]Π της ἀθηδιι σάταητ. 

Αιἰποπλύϑω,εχρ]εο λταγο, οπιρίςο, Πρ] θο. 
Απουπληκτικὸς οὐ, ὁ καὶ αἰ αττοη τις αποπληκτικὸν γόσημσιν ΓΛΟΥΌῺΣ 4ιο 

4815 τ αιτοηϊτας, 
Ἀπόπληκτος.κ, ὁ χὰ ἡ ἘΟ Δ τι5 πυρί ἀας,ἀττοηίτιις» Οεἶίο : τείο! ατιῖς» 

ἐμξρόν τητος, αὐαϊέϑιητος, ΠΥ81] (ππτι Θης,ἀ1 ΕΠ }1ς. Πηο ] εἴξας. ὠτσοπλο- 
κτῷ ποδὶ ϑΟρἢΟς!. 14 ον, μανιώδ ει. δποπληκτος ἴτ6 ΠΔ ἜΧΡΟΙΙΓΕΓ 
{αι ἰαογατ ἀρορ]εχίανἴτοιη δά πιίγα 1] ς, Η εἰΎ οἢ.. ἰτοπὶ αι] νο- 
Βιεπιεητὶ αι λάλπη Δἀπηιτατίοπε οἵδ νεΐμτ ρογου]ίας. 

᾿Αποπληξίαγας ἡ ἰζιροτ σοτροτγίς πηεητίαις,[ησιιοτνα ἀπο γτας, ἃ- 
. Ῥορ]εχία:ὰ Θαζα, ἵαροτ τοτίις σογροτγῖς παπο τε άάϊτυγ, ππης 
{ταροτ ἀιγοαϊτιις ΟΠ Π Ἢ ΠῚ πη πιργογιπὶ τοίο᾽ ατῖο. Οα]ςπ. Ὁ. 
τ. ΟἸπαςου, ἡ ὠποπληξίας πυρρηγεῖται λειποϑυμία " ἀποπληξία » «- 
Γ[4Π| αἴοια ἀϊςσιτυτ.ἀςβηΐτατ νεγὸ 1τ8 10. ἀαἤι τι πῖον ορέγα Θὰ 
Ἰφι νας οπληξία δὶ κατοχὴ( Ἰδὲ ἃ Θαίςπο καταφορρὲ ) διανοίας μῖ' 
αὐαι ϑιησίας κὶ πὰ ρέστως ὦ σώματος. Η ἰΙεγοηΥ πη. ἴῃ ΟΠ γοηϊοὶς Ν ὰ- 
Ἰφητιπίδημμ {αι θ ̓πὶ (ἀπσαϊαἰς ἀγα ρτίοπθ πιοττι [ογὶΡίτ. Ουα: 
Οταςὸ, πη αϊτναρορ οχις γοσάταγ. Ρογίιφί απ δυτοπη να]σὸ εἰς 
απ 4115 τεροητί πὰ τηοῖτε σογγυτ,ειεηῖγς ἰᾷ σαττα ἰαπριί- 
Ὡϊς ἐ σαρῖτε ἴῃ σογ ἀοἴατα. 4ιοἀ αι άςπι σΑρίτο] πὰς ἴῃ μηῖο- 
ΤΙ ῖς {π|5»14π| τιῖπῃ στοά ϊ ρα πὶ ἀςπιοηίεγατ. νἱὰς Παράλυσις. 

᾿Αιφοπλυρῥω, μι ὠσω,ίλτιιγο, Ἔχρίεο, οτηρΙ ςοιργαίῖο. ΡΙΆτο τ ἧς Κρ. 
τα λοιπά μοι ἡ ἑςτΙάστως ἀποπλήρωσον͵ ἀποπληρφιυῦ χάραν γ διατίδηι 

τοάάοτε, ἀποπληρριῶ χρείαν γίαπι ργαίζατε. 
Αποπλήρωσις͵ τως ἡ »ΕΧΡΙ το, Οἱςετ. 
Αποσληρῳτὴς οὗ ὁ, αχοσυτοτ,ϑπεῖοῦ. 
Αποπλήπω, μιξω ΄ ἡχα,τερετοιτίονγοτογάμεο. 
Ἀποπλήσσομαι, ΡετουτιοΥ γαεὶ γοροτουτίοτ,ετογαιςοτ, ἴτε ρογῖογ- 

τε Πο,οδίζυρεβο,»αττοηίτιις γεάάογ. 
Αἰποπλίοσομαι ει! ἀποπλίήομαι ΑΠ] το, Ἶταὰ πλς ργογίρίο, ἴσα διυιξι- 

φίο. Ατηζορῖν. Αςἤάγη. εἴσ᾽ ἐμοῦ τότε διωκόμϑν Θ- ἐξέφυγον ἐσ) 
αὖ ἐχαφρώς ἀπεπλίξατο γίάε ἃς (ς[}0].10]1 ὃς δα] ά. 

Απόπλοθο,κ, ὃ τεςεῆιις πδιΐα πη. οἷρὰ ἀποπλόκ, ἀς απ ςεηάϊς παιι]- 
θ" υὐπύσλαις ἐΐμανορθ., 1. Ἐρὶρ, (οἰ ιεης ἃ ροττιι. 

Αἰ φΦόπλοιω και! Ρ πη ἱπα τ}. ΕἸ Ε γ ΟἈ. τὸ μηκέτι «οὺς πλοιιῦ ὅβητη- 
διειον ὄν. 

Αἰπόπλυμανατος τὸ, ρΠΓσλτΟ»οαμῖες,ΟἹς. 
Αποκλυώω,Ὀ]ιο, ΕἸ ο, αδίϊεγρο. ἀπολιεωαι τίωὐ κόνιν » εἰαετς Ρα]- 

πο γα ΠΊ) [υοἸΔη. 
Αιἰποπνέω, μι δύσω, δι ποτνέω, ΕΠ ο,οχρίτονοχβα]ο; ΟΞηϊτίαουντ ἀκρώ- 

τοῦ ἕωϑεν ἀποπνέων, Αρο]ΐοπ.2. Ατσοπάᾶιτ. σπὶ Αὐςοιτ, τοῖον οἱ 
ἀπίςενεε λείψανα δαιτὸς »ἱ. τας Δ οὐοτοπη ἰρίγαθδητ. 51. Η οΠλετγ. 
Ὁ γΠ ο],ἀταοωνγείασι ἁλὸς πολυβενϑέθ- ὀὁδιμίωλ,ἰὰ εἴ, ὄζεσαινεάξ- 
τος δὲ συίττοητες οάοτεοτῃ Ετ [Π|1ἀ.5}.ϑυμοὸν δστοσυγείων, ἀΠἰ ΠΊα ΠῚ 
οἴθβλδης ὃς πιογίης, τίν ψυ χίω ἐμαγέων " αὐποπνεομῆη “7 αὐ ϑέων ὁ - 
σμηὴ , οὐοχ ἃ βογιῦιις αἴῆἥδτας, Ολ2α. ὁ ἀτοσσγέων μύρον» το- 
ἀοίεπς νυ σθξητιπ » [υοίδηις,, ΡΙαταγοίνς ἴθᾳ Τ ετηηϊο- 
εἷς, δυσμῆῤειων οἰς ἀτιμίαν φϑόνΘ- ἀκτυπν εἶ πιά 4 οἀίιπι ἴῃ Ἰρηο- 
ταϊπῖαπι γο]υτὶ ἤλτι ἡ ο πὶ εἰοπλΐτ, ρτο οβῆαγς δηΪ Π14Π1 ἃς 
τηοτὶ Δεσερὶς ΟΠ εν ίοἱϊ, αἷϑὲ ἱερωσιω. 

Αἰ ποωνίγομαρία ἕοςο. ὠποπνιγήσομαι [ Ποςαδοτ. ΤῊ ορἢτ. μον. . 
4:«Ὧρ. ὠποπγήγεεϑει Ὁ) κ᾽ ὁστὸ τἧν' φοινίκων “ἥν ὠμδιδ, ραἴ πτὶς γιτιἀνρυς 
{γαησιυ]ατί, ΡΊΤη.1.13.ς.4. ΑἸ ΠΤΟΡΉ.νε᾿ ἀποωνίγομαι Ἐἢπ σίριωνι, ᾽ς 
ταοη πὶς αἰίοτιοίας. ἀἰποαγιγεὶς σὶς πίω ϑείλαοσαν, ἴῃ τηατς (08- 
τηεγῆις. 

ἀποωνίγω, μιίξω, ὦ τχανξοςο,επεςο, ργσίοσο, ἴγάηρι!ο »Δέλία. 
᾿Αςοιυΐατ. ἀπτοκυνιγεὶς, ργα  ο ςἀτ5, ΠΊΟΥΣΕΠ15. οἰπτοκννγ ἐπ ΔΓ. 2. 
ςοηϊαηξεί τ! ραί 1}. οἴη. δέδνας μιῇ σοι σνανοαυγεγω, τ πγος ης τ δὶ 
{υβῇοςογ. Μαιτῃ.ς.15,ἀς ἴλτὶς,, χὶ αὐέβησαν αἱ ἄκανϑιαι, καὶ ἀπέπνιξαν 
αὐταὶ, ( Οσατιος ἐἃ. (Οιςεγ. 

Α΄οανοὴ , ἧς» 4), Ἐχβαίατῖο ν Ἔχρίγατίο » γοίρίγατίο νοΐ γείρίγατυς, 
Αἰ ποκποιέομα του ητῖο ἀἰ Του ΔΊ] οἰ τα πη» ΓΟ ΠΟΙ Ο, ΓΟ οἷο αἰ οατοι- 

σαόϑτῳ χ ἀαααρρποισ ἡσαῦδς, ἀξ αιιο αὶ εἰκοδεοκσομιαν σαι το οι! τις ὃς 
τεϊϊσοτο,ηοη Δι τη ττογς πη ρτοθ γα. ΡΒ] οροη.ἷη Ῥτγοοίμπι "ΒΡ. 

αὐ κινδιιυάζει μηδὲν ἥπτως ὁ αὐὴρ ὀκεῖνΘ- ἀφ οκοιησοιῶτῃ “ἥΠ᾽ πλάτω- 
γῷ- ὡς τίω) Ὧν ἰδεων, ξαύϑεσιν. ἃς [10.ς. οἵ τι ανοίκειογ “ὃ σῷ γοκυῆύε. φυ'- 
στῶς σιωυεμφάνεταιντᾷτο αἰ πσοστοιέμαϑες ΡΒ ατάτς. Ἰη 5 Υ πηροί. δεῖ αρώ- 
τν ἀφοσ ομεῖ ὅλαι ἃ Λυκοίγρν αὐτοῖς νόμοις. 5᾽ ΙΗ σας ετίαιη αθ άϊ- 
φατε. ΒΑΠ]. ΗΠ οηλ}].8. διαὶ τὸ τ΄ τρρφῆς ὅϑήτα ονον ἀφοαροιίμβν(Θ- ὃν ἐγύ- 

λησεν, ΟΡΡΟπιταγ ςΠἰ πὶ τῷ οἰκειοαα, Τὰς πὶ λὰ Εριίςορος [ταἱϊα ἐ- 

ἌΔΗΠ 
σεὶ οἱ καὶ διωύαται ἢ κεφαλὴ τοῖς ασοσὴν εἰπεῖν: χεείαν ὑμδὴῥ ὑκ ἔχω πεν - 

τως γὲ δὲ ὑμεῖς αγέξεϊδνε ἀπσοκοιήσα ὅλαι! ἡ μοῖ εγτειίςεγς πος ὅς ἃ γοδὶς 
]ιεπαὶ ες. Ἐν 

Ααοσοιίω, μ.ήσω, ((Ὀπιοιεο. 
Αἰ ποσοίησις εως ἢ, ἢ σαγας σοπας, ραςίες μεταϑέστως. ; 
Αποπομπτιῖθ- ,αλεξίκακος, ἀς ρα] οσ πηα] οτιιγὴ ὃς ἁπογίοσγ,ἀς ε ηΐότ. 

48ε ρείτη 1 8: σα] Δα τατι 1. Σστοτομπτεῖο. ϑεοὶ 11] δὲ ἀλεξέκρκοι 
δι ἀποτρἠπαιοιγλύσιοι φύξιοι, ῬΟ]]αχ 1 ς. ἰποπομποιῖθ- τράγος, [μου 

τθολιτοιις σα ΠΡ ας: ατιηὸ Ἰθ᾽άεπι Ἔχροηίτιιγ. Ξ 
Αποπομιπεῖν τ ΡΕ]! εἰς, ὠποπέμῳψ αϑϑει ἀποχαϑιοκϑτέ,. Ἶ 
Αποπομαυν) ἡ ς, ἡγεποτρφστὺ,ΓΟρ Δ ΠΩ]; ργοσαγατίο ὃς ἀφρυῆο ἴζεὶ 

ΤΙΣ δέ ργοα ἢ). Γαςίαη.Ἶη ΑΙεχδη ἃ. ἰπνοκτομιὴὶ απ μιϑνοῦῖ, τα 
πΊοΓρς. ἀποσσομπαὶ «υρετῆω, ξεοτίτπη ργο δ] σατίοηος. ὃς ἀσοσομε 
σαὶ, ἀϊος. ἔς ΠῚ τοῖς ἀποπομππίοις, Ηείγεβ. 

Αἰποπονέω. Π πο ΠῚ Ια ογαη αἱ ξιοῖο, ἰλοτατε ἀοποιαρυά 5υά. ᾿ 
Αἰποωορδιὴ, σγερίτιις νεηττῖς, ΑἸσχαηά. ΑΡῃτο ΠΡ το ργίπιο Ργοδ]. Ὁ 
Αἰποτσιρεία, εἰς, ηἱ αδἴτιις Αἰ ςς Πις, ἴτε τη γοάίτας, γειιθτῆο, ἐποινα χ ώρητ' 

σις ἐπάγοδος. ῬγοσΘρίις, ἐκ ἐβελδύετο τίω ἀπ οπορείων ἕπἷρ ἐληλύϑες 
ποιήσα ὅλα. 

Αἰσοπορόσομαι ΔἸ 40, Ατἠΐοτ,} ΟΕ σοποπλ. τεὸς ἐδὺ ξγαντίοις ἀν 
πορέϑ ει ,αἀ Ποῖϊες ἀςῆςετς ἃς τταπῆτς. Ἶ 
Αἰσοτορόυτέον, το φάτ Πγ.Α σαι ας, οἰςτοπορδυτέα ἄυτῳ ἐδόκει τ σπὲ 

φυΐσιν «ροτα δὶ υ τῆν ἐκ οίνῃ δυο ὡριών Ρτο ἐπανακτέαν, ὁποςρεπῆέον. 
Απόπρεμνα φυτευτίφιοι. Ρ] αητας ραττιςι α {τιρ τὶς {βιτα, ΤΒεορἣ., 

110.2.ςαρ.7. 0Ὲ μίμτ. ν ᾿ 
ἰποωρεσβόω, ἰε ρα ΠΕ ΠῚ γουμπτῖο. Ιερατὶ οηὶς ΑὈίΟ ατα τατίοποπεις, 
Ρυθ! οὶ το το, τὰ σεωρεσβΆ, μῆῥα ἀπειγγέλλωνίατατς, ᾿ῃ ΡοΙϊτίοἰςος 
Ῥτγαοερτις, ἀγγελίαν ἀποφανα ἀὐχὶτ Ηοιη.1].9. ; [ 

Αποωρίω ξττα ἀείςοο, ἔσιτα ργαοϊάο,ίξγγα αδίςίηἀο ἔδιι ἀπηρυῖο;. 
Ατρυά ΑὐΠἸορἢ. ἴῃ Ἐλπὶς, ἀποοωρίω τί) χΐκυϑον,1.ο πηογγόθασον, ἢ 
νη σαι, οἶς ̓πηρετατίθις Δοτ.!.ἃ νετῦο ὠποτρίαμαι. - ᾿ 

Ααοωε, ΑΡΟ]Ϊοη.2. Αι σοπᾶιιτ. νηὸς ἀποωρὴ μεϑέγτες νῈχ παὰς Ργοσι 

σα] ἀἰ πηίτεξητες. “ 
Αἰ ποωερίβαίνω Ἰουρὲ γγοστεάϊογ» δί Αθ το, ἋὉ : 
Ατνωρρεέηκε [Οη! οὐ ὃς ροέτιρτο αἰσοωρρῆκε Δο.1.4Ὁ ἰποωρρίημα, ἀϊ- 

Πγῖττο, 
Απόωροϑεν πόῤῥωθεν. Ηείγςἢ. 

Αἰα ὀῶρρϑι γηών, ἴα οϑεν ἧμ σλοιών Ηείγ ἢ. 

Αἰσοωρρηγμῆμα,, εχ δτοϊζογιιμι ἀξογετὶς νοοδτ Οίςοτο ἀς Εἰπίδις, 
τοι ςέϊα ὅζ γεϊςέζαηεα,ηα [αητ ντ πποτθας,ἀοϊοι»εσεῖϊας. σοι τος 
τγαγίὰ νογὸ (σης τεὶ πρρηγυῖύα,, αι; Οἴσετο ργσροίτα. [4επὶ ἱπ 
ερηἴο!. δὰ γαγγου ἤτοαιις Πα Πμαὶ οἰ ἀποωρρηγυῆσονν αυοἀ ποπὶ 
ψογοαγ. ὶ 

Αἰ πέωερϑε ἃς ἐπ ωερϑεν,οΚ Ἰοησί παι. ἀΐτροϑεν αύῤῥωϑθεν,α ΠῚ ΠΙΙς » γῈ 
Πδτο ργίπιο Αὐροηαετ. ΑΡΟ]ΙΟΙ. γῆρις αὐσότορνϑεν ἵκέτο μήλων. {1 - 
σοϊῇολτ ἰςοτία πη ἃ, 4! αν νδησιπι Θςευΐτ. αρυὰ Νοπη. 

Αἰσόφερϑε,ρτοοι! Ἰοπρὲ δὶ ἐῳ Πεβοα πόντου κυμρίνοντος, αν ὑωρ5 
οδέφω τὸ ερτοσι ἃ Ιαςς. . ' 

Αἰ ποωρρλείσσω, το  Π6 110 Ιουβε. Ὶ 
Αποωεργοσφίζω,[ς ρατο. ΕπτΙΡ. ἃ οὐ τνοτοερνοστρίσας μητρὺς ἀ τηαῖτς ἴα -ὶ 

Ράιλης, δὴ ὰ ἢ 
Ααόφερώνεγἱοποὲ ἐπότρρϑεν στὸ ἐνεϑεν' ἀπο δωυρρϑεν ὅδιν ὀφϑειλιδα ἐπ 
μδἸουρὲ μας αὖ οσυ ιν πιεῖ πη. Υ 

Αἰυπερασοιοίμοι, 4110 4 ὃί ἀανοανοικ εἶα ὃς εἰατοδιοασομιπίομαι ἀἰςΐτιιτ, 
1ά εἴπ ]εσο,τεριάϊο » τοτιοῖον “Ματγιηῖς ρας τοπτογὰ,, δριιᾷ 
Οταειιπὶ αὐτῆογοπη ἱπιιδηϊγί. Αὐσεησις ἴδτο ποπο, ἐπειδιὰ 3 σὺ 
»κ» τὸ πρρβλυ ϑέν σοι εἰπε οπρρασεασοίησα πϑεὶ τ χεύας τῷ καλυδωνγίε συὸς, 
εἴ τις αὐτὸν ἱςορεῖ χϑυκὸν πίω) χρόαν να γργόται,ε ρρύμῆν ἡμεῖς δ εἰπόντα. 
ΡΙῸ 410 [Ὡρτγὰ ἀιχετατ, ὁ 3 τὸ Ὡροβλν, ϑὲν ἰτοοδιοτομπηστέμυίθ.,]ς οἱ 
τὰ ετιΠῈ ἰη Ραηάςξξ, αἰαοτρρασοιοεῖειαι, ργΟ αΠΠπτα]ο. 

Αἰποωρρσωπίζεοϑει ρι γσατς Εις!» ἐτὸ κοῦ αἰ ρέαν τὸ κορόσοσον, Ρῃ οτεογᾶσ 
τος ἀριιή ΡΟ σεν ἰδτο (ςσιιηφο, ΕΠ εἰν οἢ. ἐκραλαΐοσεϑδ τὸ το - 
σωπτον, ἢ ἐσοτῇ ρίζεῶϑι. 

Ασοπηάινθ-, υι Δα] χα τ, ὁ ἀποπῆαξ. ΗΟτπηεγ. Πα 4.2, ὥχετο ἐκοτῆα- 

μᾷ6.. Ρέκιραα Ἱπῆαρω ἱπἐμίω αϑορ ταν βατυτ. πδήσομαι» «όρ. β. ἕ- 
πῆίω ἃς στε. ἐπὶ ἀμίω, ἃ αιο Ράττις!ρ.π)]ά μῆνΘ- δὲ σαὶ ρτωροῖτ, 
πὸ ἢτ ἀποπῆά μῆν-. ᾿ 

Αἰαοπὔερνίζω (ἀρρίλητο. 
Αἰποπῆερύζειν,α125 ηπάτογε εἰ σοτιγαίοσᾷν τὰ πὔεραί. λἀἀἰτ ετλπι Ηείγς. 

πῇ χρνυάγαι ἴζεγηυτατς. Ἵ 
Αἰ πύπηνϊ, οὐ, ὁ Πρεξτατότ, 0: 6χ φἀϊτίοτς Ισσο αἱ ἱχα ά ἐρεξξατ. 
Αἰπόπτολις δὸς «οἱ κὶ πφεχτογγίς, Χο , ἔρημος, ἄπολις. 
Αἴἰπιιντος εἶ, καὶ ἡ νυ [Ὸς, ΟἹςοτ. "ἃ οἰϊ.τηαίρεςξας δτατῖο: ἵπὰ Π  ἴτνῦ 

Οεἰ Πα]: παὶς. ἰόρατος. ὠϑέατος. ΟΡ ΟςΪ κεὸν αἴσοστος ὃς, ΟΊ Δι ἢ 1 
ποι αίρεξε: Β11:1ς {-τνο! σεποτς οἱδ ἐξοπιιηϊηὶ ἀραα ςιιηάτπι οὗ, 
Ο:εηϊτίιο. ἀΐπεστον ἐμ, ἃ ποίπγῖς οςυ]ς ἐξιηοτυση. ἴταπὶ «ἴςὶ 
ἄπιαστος ν Οἱ γ᾽ ΓΙ οΧ αἶτὸ ροῆϊτ οηἰρί σις» Ατηϊοτ.ΐη ΡοΪἑ τὶ 

τις, ΡΙαταγοῆας τη δα, }}0, ἱερὸν εἰς τίμν αγρραὺ νὰ εἰς τίωδ ὀκελγησίανος 
ἀἰασόπτον,τε τ [1 πὶ ημ0α εχ ἔοτο δί φοηςίοης ςοηίριςεγοιυγᾷ, 
εἴτ, το δρῥωϑεν ὁρώνδνο». ἰὴ 

Αἰα ὁπτυσος, τοϊοξτιις,τορυιδάυς, ρυά ΗεΓ ε ἀκυόπευσον ἀπόβλητον, 
χατείαενςον, ἔκ βλητον. Ἰοιτατ ὃς ἀπέπτυς Ὁ’, σητὸς οἠχοῖις,αθ0σ, 
πηϊπάάας Βίλη, αὐοτηϊπαταν, Η οσυ χςογάθης δς ἀςτο τα 1]. Οἱς,ς 

ϑορῆρϑ 

λ 



ΓΙΑ ἈΠ 
᾿φορβοέ! τη ΟἹ ἀρ. Ὀρἱοονσυ 9 ἐρῥ᾽ χκόσϑος Θ᾽ Δὲ ἐπὶ πιαίαπι τῷ 

] δ δ ις (ταῦ Ηοωτι)νὲϊ ἀειριςηςς, Οἷπμ οανηι ααοα ἀοτο- 

ΤΠ εειδαρταν ταηααδῃΣ πιδίαπν αὐέρι στιν εν ὃς ἵπῸ πλϊ σατιιῃν αἰοίρας 
“Βανι. Ατςπαροχας ἰὴ ἀροϊος ἰα λέτε πῆς  ϑεοσυγεῖς, 

τ Αἰποπθυςὴν ζερε, δ ἰρυτατονθ λα, 4 Ἢ 
οπλύω μι ύσω,α νκα,ςχρυο Χοπορμοο, τὸ σίαλον ἐκ πὸ φόματος ὡτ 

πη ύκσιν: ἃς ἰ.4.Ἐρισταηνεὶς 3 βαϑω τρὶς κόλπον ἐἰπεπῆυσεν, Ν Οδ1). 
ὑπῆοεν αρεὸν ὀδόντων, Αἰ φυαπάο οὐριλωγ ρτρ ἀτοῤῥίπθω κχἰ ὑκβαΐλ. 
ταφορικαῖς, {Π|λὰ. σὴ οὐτο πῆ υοι δ᾽ νὸς ἐΐχείω. τον γοθιοαθ- 

ο, αετίοτ ἀειοίτοτ, τείραο. Ευτριάλα ΠΠρροὶ. ἃ πέπϑυσ. ἐ- 
᾿ς δὴς ζἀικός ὅδε μοι φίλ Θ-: το ἀθοθο δὲ Ὀχοστο, Ποιὸ ἀ ὐτοπῆ ϑεσι 
"ἢ τ᾽ ἀρὰς ναἰρεγηαθταγε, ϑἰπαμλονλντι 

ΤῊΝ “πω σε νέα εν σαί ἰαρίας Οαἱςπ. 5.4 Οἰλας, ὡεὺς ταὶ ατοπῆ ὡσ εις 
τς ΑΝ χαράν, χὰ ογυϊζας τεϊοἱυσηάας ναϊέτι «ἀ πος γε φάος, Εἰ 

ο΄ ρα! Ροϊγθίμαι ἰορίταγ ὑποπῆωμα ἰ ςαΐας ἃς ρτοΪαριΐο,αρϑασται- 
τς σρᾳ ἐλάήωμα σφέλιοι. κ . 

᾿ς συ ϑαήομαι με ϑτοπευ σομώ ἰητοῖγοθςο,, Ἐρ ξζοτας » αὐάϊο, (ς{- 
τῶτον.. ! Σ Ὁ ἐπ πθ 

᾿ Ἀαοσυείαιν, ὁ ραηὶς ἔρξοίος ἀρ ΑἸ μςηἰεοίες » ὁ ἐά αἰθραάίκων αὺ- 
τ΄ ρὠνδυδνοςατυῦ στη ζοιταςν τ ς.} ὃ. 

 Αἰποαύεις,ρ [εἰσ ἐς φάο Ατμςη δ... . ! 
Αποπυείζω,εχ ἴσος θέϑιει εὐ ἐχ ἐρυθιαρτιῆν αρινά Ηεΐγεβ. 

Αποπυρόω; Ἰάτηι "0 αν ξύω, ἥ ᾿ 
Δ ζω τοϊριοιΑτδιοι 1 η. Ααΐπι λτνπντίζῳ αἰωὶ ϑάλασσαν, το- 
εἰὐἴριμε Βα πγότοπι. : τῆψε τ 
Α σγειρατηα εὐατ οἱ ἵπι δ; ἰβ σεδάτωγ πιο οδίς, υΐδιις 
προάεκ ἀερίατας τταϊοἰοσᾶταν γὰρ μληουνάο ἰητογργ. Ασηϊορῃ, 
ὑπ Ρίυτο. δ εηααίς, 

Ἀπορίίω,Ιοοἱοὲ ρτο αφορκα, ἀς  οίο. 
ἐξ, ταςυηάυς. 
ἱζομαἰταίςοι, ΟΘ΄. κοὺτ τὸ 

ος ὀδϑειν  Ἰπαςοε ἴα, ΓΊατια Οαπι ΠΟ γὐεὶ ἀπόρῳ τα ἘΔ  Π1α,νε 
ο΄ ἕδητ λυ; πιοττι):. ΜΕΥ" ἣ 

ὑπορέω μι σὼγκὶ ἐπορρήμα ατη δ ον δίτον βτεο. Δηἰ πὶ ρεηάςο, 
ἵ ΠΟΊΕΙ) ἴπορε [μη ἐςἢςϊο. ΡΊΑτ,ἐρ Ν. 7 ὐπορω υδι δ, τι χρήσομαι ἐ- 
το μαυτῳ ὃ πις νοιτΑΠῚ ἢςίοίονν πὰς τὸ ἀπορφύ μῆμον,". ἃς θυ ἐὰ- 

᾿ Βυιϊτατοτ, οοτγοι τί πηναρυι ἃ ΑἸοχαπά, ριον. ᾿τοητϊπαίρσεο, 
᾿ Ψηάς Ἀτορεῖϑοῳ, δὰ Ταυπ λα πε ἀπρυϊτιατη γοάισίὶ "ἸΝ εμεγ. Οοηῖτ. 

τς Φιο ἀυδιτο,Χεπορδοιι, Χπορεῖς πότεεκ τύχης ἢ γνώμης ἔργα δὶ, 
τ φαιθίρις νεται πὶ ἔοτεσσας ἀη ΠΟὨΠΠ} της Ορογα, ἸΔεπὶ, δἰπορεν 
ος ϑείοις σημϑίοις ὅντι χρών»ῃς (οἷς ηα}ἀ τἰδι αἰ πη! ἢ ηἰς ργοιθηά- 
᾿ τυτραπιδ ρος αι ουνοο ἴδ] Ατ ἀσοηάαεη. ΠῸ ογαι.δποερεωύτες ὅ,τι 

αὐ - χείοοντὰ τοῖς παρούσε νἀ δίταητος Ζυοηχοάο τοθιῖς μγαίθητίθας 
{ΠΠ΄ νεοροττος Χοηορ Χτορεί τοῖς τραπόῖτον ἀπ έτις ὦ (ς γεγταῦ, 

νον ἀφ αν ὐὐπορα ὅ,τι χριὶ πονεῖν.» ἠοίοιο αἰ ἀσοηαι αν τ. ΧΟΒΟρΝ. 
νος Νθρα σοτερόν μοι Κρ ον ἀ δῖτο αὐ πα πιο Πὰς.  ἀθ πη, ἀπορεῖ πό- 

᾿ς αῖρθν συμβελ δ: οι δὲς, ἃπόρημιαι τεύδε, ρετρίοχος ᾿ππο]υοτ, ΕγΙρ Ια. 
Ἀτωηϊορίναη. ὑπορωτᾶτο, μος ἰοίποτς πείοίο , ἦς το [Π πὶ δηχιις. 

' ᾿ετοίοι.}.. Κτερέειν τω υἰξάγωνγϑο ἰνίτατς ἀξ ἐστοῖϊα. Ατιῖοι. 
7. Αηϊηχαὶ χορ τω αἰτίαν νταιτοποιῖ ςαγῖτα πτ, σοταρογίγε πο- 

᾿ «οο. ἰ υςιφοιρτο Ἰσῆοτο (μὰ ΠΏ ἀςςυίατ, πα ΑἸςύοῦς, τὰ πλείω σ᾽ 
ἀπορριῶτες κὶ ἐϊδ αἰεὶ η κοῖς συμβαρήντων παϑών, δίς. τῆντα οχ ἔς 
πα ηοὐἷς ἀςςτάμοτ πο ςοπυθίφοητες, ἐςσορρυ μᾶν(Θ. αργυράε, 1. 
αἴρεητὶ εἐσεης,ἀϊχὶς ἀπ οςο Ἐφοπ. Πορτατ, μυδενὸς πούταν ἀπο 

ἥν θεν». } 10 Πολιῆι ρατοιδ. ΑΥ Πτορωνθρκαν ἀσορῇ τὶ ΤΆ] νον άτων, 

Δ: 
"ὦ 
" 

ἦν 
- 

Γ΄ «φάς ἄπελϑε͵ἰὰ εἶ, ἀς ασορίαιν ΦΌπεορτα δὲ οοσἰτάτοης ἀι- 
᾿ Βιτος τ ηγττο. ἀσορρὺ μήν δἶϑ αὐ τόϑεν., ΡΊατο ἀς 1.65}. ρεηυτια 

μ τς δοταης οἰαΐον νοὶ ε1σ ἢ αθιταύτιυτη. Χ «πορὶ. ἀτοθρω ἔργων, 
τ ἀςοῖϊ τΙἘΠιὶ φυοὰ ἀρ, δι ΟΡ ΟΓᾺ σάτξο. ἐν εἰποθρώ φἈδ βαλο μα αν ἐπαρ- 

κ΄ κενναοα Ἡλι} ἀείμης φιυν της γἐΠητ ορίδυς (μς τυβοηιγςΡ]υ- 
τ ταγάῃ δοίοως,Ρίαιο ἴα ΑΙΡΟΪΟ,αρτΟ ἰροτο  ατολυνὶ μὴ χρόνον ἐς 

πόρρω τί ποτε λέγει]. είς ἐσ αην αι ἀίσογες.  Ἰάς χη ἐρ [. 
Πα ὁ πέπομφας ἀαοφρυ μῆν8-,.. ΔΩ  σοης. Πἀθπὴ φμ τ ἰπῇηίτ, ἐς 

τε Δερτ, δ αορω τούτων σένα εἰπεῖν, πφίοισ' φυᾶπη ἐχ δὶς οἷς ἀΐσαμ,. " 
τ Ατήϊορὶν. ἀσερώ χρῖναι μέδα σρῴγμανγιου ροϊα αν μμάίοαγς, Π θαι. 
ἐσορώποιησαι κακῶς, ης4"ςο.ὑἸατ ἴῃ ΤῊς ΠῚ αἰποραν ποῖς αὐϑρω- 
πέτοις κογισμαιᾷ ἐοροστάγεοδτιι πὸ πλιῆ δος, ρορι!απι μα μἸδηὶς οοημῖ- 

Γ΄ Πς α [ξητεητίαπι (μα υτιάδιιοςς ροίἷὲ ἀν βου, ἐτὰ 
᾿Απόρυμα ατος͵ τὸ ἀπ δἱτατίονυφἰξίονάι τυ ηγ, ζάτνμα αὐσσορίμ Ὠλιὴ «ἰ- 
τς πορρῖν οἷϊ αυστογε,νε ἐἰπὀραῦτο δε πὸ εῤβλυμά. 
δτερνματικὸς σιῦ  δεημίθ- νά υὑτατίυα σου μέλιο. ᾧῳ 

μὴ πον νέοι, ΡΒ οἰορ βοιιαι κἀς υᾳ 1εΔογ. ἢ Ῥγείβοης Ε- 
Η Φ, ΜΕΥ ᾿ ὟΝ 

Ἰπὴς ̓ Ασορπτιχὸς οὐ, ἀυθδίιισ»ἀἰνδίϊταξοι. ... " ἐπ: 
οἱ σύρϑυνος,ν, ὁ κ ἡ ἰσοχρυση ὉΠ κεἰπυϊξξιο,- 
Ν Αἰσορϑύα αἰ το πεν ϑειύα ΡΙατο ἐς μορίθ.. ϑέων 

“ Δαοεία ας, ὁ νη! οὐτίαν ΟἸοτγιρδουγία, αι δ  συΐταϑ, Γοηττγοιυςοτγῆα; 
ἡβπου [ταςηρ οτος, οο δ] ι) Ἰηορίας ἀείβετάτιο, πενία, ἔνδεια, 

ο΄ συαήις, ἄπήλεψις, ἀκλορία αἰχονιοσιία, ἃ χενμα τία, εἰκτυμιοσιμέη,, ἐμη- 
 χωΐα.ΤΗυογἀϊά. ἀφορία αὖ μὴ ἡσυχάζειν, ἡ, ἐγ υσνίᾳ,» Ἰηαυιες 

δηλ ΟΓΌ ΤΩ Ρέγρετυάφες σι Ια. ὃν ὠανορέᾳ γίγνομαι ν Ὠεῦτον 
Πυςν ἀ. ἀπορίαν ἐχή ἀυθίταταγ, Ατητοτιίη Ρειοτι ἐπορία οἶδ ρο- 

σύπανγυίτας ἱπσοιϊαητία ἃς ῥο τ Ιοχιξμς, ἐσρρίᾳ κερευμύθ-, Εὰ- 

ἴω 

Ἷ 

(ΠΣ; 

ἁ- ὲ ἣ 

᾿: 
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τὴρ  4ουυλυ ἤτοι ταοϊτὰς ἀΐα εἰς ἀπορίαν αϑίς ἀράν ν ἡυδι τς νεῖτα 
ποίξισ, θίαλτο ἐς 1ις σι: Γάξαν τα Ἐρηὲ, εἰς δυταφίαν ἐλϑύντες πύλὶν 
αἰχσάτον γγούεναν η ἐπςτί πέση αὐ ιξι ἧς οἰατας “ναίξαγστων, 1- 
ἄἰσηλ }.7.ὐπορία αἰεὶ αὐταὶ νο)νοϑυτεῖν,, ἀιβῆς!]6. οἴϊ ἀξ Ἰυὶς, Ἰσρες 
{ςγιδοῦ οὐδε ἀπορέανγαιοκ ἀςας ιουΐτας, Ηεγο ἀοτ ὐστορίν οἴχοντο, 

τη ςογτὶ ογαῦς ἥινάηλην ἀρόγεης. Τάςηχ, ἀποράναι ὀνεέχεντο ψιορς 
ςΟΙΠ 7 ἐγατ. [τς η],ν ἀπορίησι εἴχετο, Γοσιμνὶ Ρουυτία αροράθρας. 

Απορῖα οτίατν οἱϊ Πρυτα,υυν δ φαδίτάυγες φαΐ αυζ αὐςπιαάς 
υιούα πὶ τΘὴῚ ρτὸ ἐ φρηιτατο τγλέϊο πγι5, νά ἢν Ἀμμ μυραην 
ὅς Αρυιίσην Ἀὶ Ομγλη.1Ὼ μα πόρηστς, Κ ΤΥ 

Αποξον σοηας αι οι ἀαπν ςουτγουςηῖα ἀἰοίτατ,᾿ ἀμ σαν αυθά 1 ἃ 
τὸ, ας ἰ 9. ΟΟἰ  αγιηση Ὠιπλὶς τηοοπιηγούκ μ)οχρὶ ςδ]- 
Ἰς ἀϊοὶ ροτεῖῖ, - ἐγ τς Γ 

Απορνεύίω μιώτω,πιωκα, ἴῃ ἀα πὶ τηιτο, Α οι, ᾿ γκν 
Απορν ϑωσις τὰς ἡ ἢ Δύο πγυτάτίο. ὶ " ω ἤ͵ 
Αποβνυμαινεχοίτοτνπις πτοιςο νἀ σοάο αν ἰ ἴθ ἴοςο νερίοιρεο- " 

ἀεο. ΗξΠοὐ. ἔγϑεν ἀπυρνυυῆνευ" ἐπορνύμβοοι, ΑΡΟ]} Ἀιοά.1, ἀφορμώ-- 
, ἐδμοι,λἀοτὶ ςητοιγὀρμδύσες. ᾿ ειϑσχκιαῦτ ὦ 

Απορφςγ0) ὁ νὰ αὶ ἰΠΟρονπορταβ»ἱηφοο  ἰς. 6.) 61}}} ἰορ εν ἄλυτος ἀκ" 
δϑἵαις, ΠΟ ΧΡ] αἰ  ἐς,ἰπυςητω ἀν ῆλο  ἰς»εχτορυατας. ὥπορον κα δὲν σι 
κι ἔςιν ϑὐρεῖν, γυνάς εἰς αἴπορρν πεσεῖν" ἄπορος ζήτησις, Ασχα ἀν ΡΒ. 
αυκίζιο ταἰοἰ δ ης, ἄποριθ- πάντων καὶ ἁμύ χανθ.ν ἡλικίᾳ, Ἰηααῖς 
ἴη. ΑἸογοις Πιποίαην ΟΠγὨ ν  δγσστη τη ρς ὃς μηργομ!άᾳ, ἄτας: 
Ὑδὶ ἀπορίθ- Οοηἰτί Ὁ πν τορ τι, ἄπορον ϑόμα,, ρτο; ταγβ, νὴ ἐλ) γᾶ, 
ῬΙαιο χ ἀς Β θριδ]: κὶ χοῖρον ἐμὰ μέγα κὶ ἀπόρου. ὃόνα “8 όσοι ϑερ" 
εἴπορίϑ- αἴιμες, νοητὰ ατεοχ ὅς ἸηϊοΙογαῃάτι5.} ποιὰν αἰ πορθτ υπό - 
ρόυτος,ὶ παορϑύσιμωος εἴπορίθ» πόροςεἰᾷ ςἴϊ, δίοδος αἴοφος. Ευτιρὶ 4 ὔπο- 
εος δδὴ φρόνημξι,κὰ οἷξ μωρὲς χΤ᾿ δὲ ὐδῥιαν" ὠπορος δίωτα, τεημ  βγμηιις 
νηξευςΡΊατο ἐς 1νερτθ ἄπορα ἀράγματα, τος ἐπε ἴτατα, ΑΓ ζορ ἢ, 
εἴτα ἀρος αἰ χυύη,οχττξ μι ριι ον θ αιο ἐς [ον !δ. ὁ αἰ πορίθν ἀιο!- 
τοτ Τ᾿ Βοορ οι Το τι τυτνοί σα] ἸοΙαξηο μοι οἰϊ ἐν ἀπόροις 
εἰμὴ, ΧΕΩΟΡ μι φεςανοτ ΔΌ σ ἘΣ, εἰ περίθ- πεένσων, ἰπορς τοτυπὶ ο- 
τοῖα π, Ευοιδη, ΤΒυςγά!α. ἀπορον ποιεῖ «ρατεύ ιν, ἱπιοἴςγαϊ ες ηι 
ΘΙ ἰτια τα ρίξαν, ἄπορον κακὸν γ πγαϊα πὶ νο Βεαγσητγίωνς. υὰπι νε 
Το σὶ ροίτς,  Ομπν τοϊλυϊτεὰ Ο κράτα ερεορρρμίγειν» ἰρ χα ἰςς ὰ 
ἀϊηγιςαηεα 1, ἐνταἰ πόρῳ ὅσαν εἰχοίσ αι τογεγὴ οἰ μον, 1) ἀπο  ρατὶ σγαηῖ 
δι ϊάηατν ἀοοϊ ἀΗἴξι οουϊεξταηιες, Τ ας νἀ]. 1 ς λ,ἐν ἀπόρῳ. εἷς 
χοντο ϑέιϑει τὸ "παρὸν » ἀτηδ᾽σ λοι αυϊά ἐς τὸ ργωίσπεὶ, ἀρσοίξητ, 
εἴπορίθ- γηναριυᾷ ἱοῦν ΓΕ] Δ] τράγο {Ἐν ογᾷ οἱ ᾿σξεῖο [Ὁ.6.ετῖς 
Ἰάσιν αιιοί εἰ απορθ'. 14 ὁ» τηςυίται δὲ ἰηίδιη πάτα, Ν τγανο] ἴῃ - 
ἔλτιυα γε Ὡοηῃ δ}: οὐ ἀϊςες Ρ])η ἡ ἀρυά οἰιηςην ἐν ἀπόρῳ, γγνεῶι, 
εἵξ αηἴῆτο αὐχιθ᾿ ὅς ρεγρίεχο εἴϊς. ὃς ἐϊ0.7. ἀπόρως. «τδηθοτον ὅς 
Ρεγριεχὲρο  γϑειις» ἀπόρως κ᾽ δυχ μή ὡς ὥχου φρὸς τὸ συ βιβαμφν,ἰὰ 
εἰ; Δηχ δου. "νον κε ῦ  ἐν ἃ ὀνοϊσοι ζ ναῷ 

Αἰπορφυύω;ςτα τη ρονοΧ Πονάς ]1ο 1 ϊλὰ, ἐ ἰδαῖφο. δ᾽ ὠπόξουσε δ, αἰφόρ- 
Μμησε, ὠπεπύδασε; 10. ) μϑὲ ΟΥΤ. οὐ ΔΥΡῊ 

Αἰ ποῤῥαγρὶ οἱ,ἜχρίΑτοης 5», ἀσσοχαϑορμοῖ. 
Αποῤῥαϑυμέω μιήσιν, ρὶ στείςο, ἀοΠ ἀθ 6. ςρΟρἢ.3.ἀγρμν. μι ἀποῤῥά - 

ϑὕμει τούτου θα διατείνα ὡρὸὺς τὸ ωερσέγεινσάντῴ. Ὠςηχρίϊ. ὑμεῖς 
δι ἀαρῥαϑυμέσατε, γος δυτοίὴ ἐφηδιια δ Τοςοτάτα τοὶ τγάξην!- 

Αἰποῤῥαϊγω,ἀο εχ τηο]τῖς ραίισαν Η εὐγεῖνε. σοηο, κι σον «ἀέξει, 
Αποῤῥαι δὲς οἢ.Πγυγῖςο 5,  τΐτοτ.]. 4. Α πηι, ἄς σοποβιῖρ. 
Αἰποῤῥωνω,ἔρατοο, ἴτγογο. ράγῖο. Αγηζοτ.]. 6. αρίμη. ὠπεῤῥαίγεσο, κδικὑμὴ 

ὑγρότητα, ραταυης αἰδυπι Βιιηλογοην ἀφ ηὶ ἸἸ ἄδην 9 ἀπεῤῥαγεᾳ 
τὰ ὠδ οὐ ἰράγσαπτ. [τοι ὰ ποῤῥαίγω, ἱπίροτοο ἀτγαπηδρτυ τ 
Ρυά Ατίζοτᾶς ἱςρία ριίςο. [ἀπ ].5. αποῤῥαίνεσι τῷ ἀῤῥεγά, τὰ θη: 
χεὰ πα πλοτοῖν [0 σεηίταίν τ αν Ὥγαγος τὰ ΠῚ ἔαπης ΡΠ ΠΟ 
Ἡεἴοδοτ. ἃ ποῤῥώνω τῷ ϑορρό, σ ςαἰταγδην ἔρᾶτοο. ἐς οῤῥαϊνώ εἶν, «ων; 
οἷνα ᾿πηάο. Ἀ ἐγτἶθἢ , 

Αἰσιῤῥαιω, ναἴτο,Δἀϊήγο πὸ πῇ ξώ ῥα ω, ἀφ᾿ ᾧ καὶ ῥωςὺρ ἡ σφύρᾳ. ἃ ςοις 
Τύσηη ῥρτὸ ἄϊσσερω, σατο, αφητιθο, Ποἤοι. ἰη Τ σον, μά τιν, ἀ- 

᾿πτοξῥαΐσ εἰν γιράαν 8 }1 ἀξέατωγα οὐδὲ ργαπνία. ἴοι, ἀ, αἰ ρῤῥαί- 
σει ἀποοφϑερεῖ ἐπ οασα σειν : ; ἐξ ΠῸΡ 

Αἰτοῤῥεξ, ἀοτιατίονραῖς αὐδγαξιλ δ οῤ, γα ἀπϑασάσμα, ααότμημα. 
Αποῤῥαξις,εως,ἦγγαοάας ᾿σ ἀεη αὶ ρ᾽]α,συ τος πη δ πιηηῖς Ῥο ίυχ ἰ.9.πάς 

ἄξως δι τγες οξτενγος ξθασκορρον, δβνφανέδαγ, βρανίαν: ἀϊςοθατωγ 341 - 
τον Πιάας ἐπε χαυτην ρη]α ξοτεῖτον χὰ [ο]α τὴ αἰ (ἃ. οἱ. 46} πγεΐς 
τὰἀτιγοτ τε ϑαίατογτα οι ἤγατο ρείως (]τὰ οἰως. 
Αἰσοῤῥαπήζειν, ἀτραἸ δέοτοξατατο τεργεϊνεηάςτο. 
Αἰαιῤῥέπτω, τοῖο τοί , ΗἩεγοάοις γιάς χοῖνθ-, 
Αἰποῤῥάατὼ ἔδυ εἰπὸῤῥάπθω, νηριτο,αυς ο. 
Απυῤῥαψῳσέω μι ἐσα,πιηκανιαςῖγο ἀϊςοντςοίτο, δηζο, Ν ευτγαπην ο- 

ουίΐατιυο: : λιῶηι Ηπ 
Αἰαοῤῥέας ιο; ἀἰ]αοτ, ἀοοί ἀσ, ἀἰπνάπο; δΌρδο ς], ὅτον «δ΄ ἀασεῤῥοι 

μνῖςις ἅς οαἱ οἴ οἷτ πιοπίοτια, Αγηζοτιάς πγιηάο » αἰαϑυμίασις 
ἰκὸ αἰ Γῆς ἀποῤῥέασοα, Ἔχ]ια ατιὸ δ τοῖγα ἡναηδηςινηὰς τὸ αὐποῤῥνον, 

(χυϊες» αὐ ΑἸσχαη. Αρβγ δεοί τατον οὐκ ὀῤῥσια ναοὶ τεαρ τι οτᾷ 
ντϊτυΐ νοτθο ἀδνοῤῥέώ, ἰσαυἷς ις μκϑὲν ἀπίοῤῥ ον, ὃς, ἀπτοῤῥέφετα χφιμας 
κιὼ ἀποῤῥοιανιροείςητεηι ἘΒΠφοιταπι οἰπιτιερτίαν ϊ 

Αἰποῤῥνίγνυμε, μήξί “οὐχαληδτυηιροναὐροβηκοτοογαδάμπςο,β ο- 
εὐ Επτιρι. ἀποῤῥήξᾳν βίοννν τατη δ ταρτυτγιην οἴϊς, αὐ σρέῥεγνωμε 
ἃ βραχίονα, ξταυαο Ὀτας αν. Χ ΠΏ σΡ ἢ φόβύυδιει μὴ Σποῤῥεγνύω- 
σαὶ ὧν αἴμοις" Ἀποῤῥήξας δὲ δισμώνγοχ γἱηρυ 5 στα πηροης, ἢ. Ε - 

᾿ τ ἢ 

“0 



2Σο ΑΓΙ 
Ῥίστδιτ Ἱ ὐποῤῥή ξαὶ Ἃ ψυχ μὴ ἐννανεῦσαι ἄτι κρέσα). : ᾿ 

Αἰποῤῥηϑὲν, νουίτιιπι»αὉ αἰωρ ῥήϑύωεν πὰς δὲ ἀποῤῥηθύωθαι, ἃ εἸἶ,αδ ἀΐςα- 
τ ατο ἀξ 1.ερ τ. ΑΥ ΜΈ. ἐτοῤῥη δὲν μιὴ χοεταφδυΐγ εἰν » 4απὶ γοῖῖ- 
ται εἰΐεῖ ποῦ ἐοηξιρετο. εἰ 
Αποῤῥιμα,νοτίτα πη, Ἰητογ Ἐν πη γπηαν ΠἜγατι!5, εἰ ποιγοράυμα,, Γλέτη οἴ. 

Σσποῤῥηϑὲν» ὁπύῤῥησις. ΡΊατο 1η ΡΟ ἱ τις. 7᾽ κὸ πὔτο τὸ ἀπόῤῥημο: ἐσὲν ὗ ιν 
αὐ γελοῖον ἐκείν φαίγοιτος, 

ἈΑιποῤῥησία, 514. ὄυπορίοι αὶ ἀσαγλρδυσις, κ) ἀσπτοκύρυξις παιδὸς, κὶ ὄστοῤῥησις. 

Αἰπόῤῥησες, εως»η «ΕλτΙ σατο ἴῃ ἀισόμάσ,Ρ]ατο χ.ἀς Βαραδ. τότε σὰ ὅρα- 
συμώχα πἰωλ δπόῤῥωισιν ὑκ ἐπεδέξατο ἂς Ειτ! σατίοσετι ποπ ρτοῦα- 
αὖτ ὅς νίγιιπὶ εξ χιοηξη τε ἀπ ποι τας »ἰπαϊσεητία,ἀςἔε- 
ἐξίο. Ττεὴν γεσίτα πὶ ὃς ἰητογα!ἔξυτη πα, γἌτιις » ἔἰσιτ ἀτύῤῥη - 

“μα. ΑἸϊφιδπάο τουτί ατίον δ Υ ἡ εἰ ΑἾνασασίῳ ἀφ Α πηα] 4 Δπιι- 
εἰτιαπὶ Ῥοϊ γοτγατὶ τοπιπσίαπτο, ὐμ οἷς ὄυτυ χουώτπι κιΐρυηρε πέμψας 
αἰο φιλίαν απείπατο ,δῆ λον ἐποίησεν, ὅτι καὶν ἐδώκρυσεν δὲ φῳρρῦ χαζεν 

ἡ συμᾳοορὶ πολ χπόῤῥησιν Π σα ἰληγῖτᾶς Δητοιογτἴος τεπμποιατίο- 
τ Ώγ δ σΠΠ σὰς δὲ Δ ἀϊσατιοηςί. ΐ 

Απολῥητος να γοὶ κα ἡγατοληις, ἰατοις,ΟὈ ξατατν οσσαίτις,, ΠΙξατῖο ἴὰρ- 
Ῥτοίξιις, "Ὁ ἀἴτα5. ἐν ἀποῤῥήτοις κόγοις ποιεῖ ἀϑοὺ» Ατηϊο. 2, ςςΟΠΟπ,. 

το χὰ οἰ ηξοτοτὸ γοτίρα ἔδοοτο, ΠῸ ογασ. αἰθὶ “ἴυ ἐν .ἦθ ὡς δποῤῥη τὴ αἰα- 
γίνε, ἀς Εἴς χιις να] σατὶ ροίϊαητ νεϊατ ὁσουταπά!ς σου α]ς.ΡΙΔ 
τσ 2.4« Κοριδ. δὲ ἀποῤῥνίτων ἀκούειν» ἱςοτειὸ ἁὐάιγε ἴσα οἰαπου- 
ἴαμ, πεπι ἐπ ΒΗ 1, ἸαοΧ ΡΠ Α 1] 15: [τεπὰ τεραἰδηά5.» νε] 
τοδησηὰς 4αἱ ἀϊσατιγ. ΑἸ Ζυλη εἰπηγορδυρόμεον φαίῇοαι, 14 εἢ, 
Ῥτγο ιδίτιπι. γῆς, ἐκ ἔςι εἶν ἀποῤῥηπων ἑωὰ τι εἴσῃ ἃ πατέρα ἀπε- 
ππτονέγαι, ΠΟῚ οἹζ ργο δ τιιπη. δι΄ ἐποῤῥηφων; οἰαπα, ΖΕ ςΠιη. ΡΙΑ- 
ἴο ἴῃ 1" ἀπύῤῥοτος εἰδεκία, ἰπίαγια ράφι. δσόῤῥητος φλὸξ, βατῃ- 

τη. τὴν ἴδε α, ΕῸΙΡ Τά. ταὶ χτύῤῥυτοι, νετῖτα ἐχροτταγί, Αὐηϊορμιρυ- 
ἀφάδα ΡΙατ, ἴῃ Ργοθ]οπηᾶτ. ἀτοῤῥητον μηδὲν ποιάοῆνοι, ὨΪἈ1] ρτα- 
τογπηίττεητοσ, Ρ]Δο. ἐς [εθ 1}. ἸΝαζαηζεη. αἷδὶ βαπῖ. ἔχεις αὖ 
“μυξηξίε ἐκφορὰς αὐ παῖς τὴ ποχλών ἀκοῆς ἐκ ἐπόῤῥητα,ῃαθος αυα ἀς 
“ΡΥ επο Ῥαμάεις Ἰΐσοτ, ὃς ἃ πλυ]τογα πῇ διιάιτα ἤρῃ ἀρίςοπάϊ- 

Εἰ ΠΣ ρρᾷξξις Ἐστόῤῥητος τορς «δὲ πολλοιὶ γ τες ν]σὸ πομ ἀϊπυ! σδη(4» 
τΥ ῬΙατάτο τη Ἵ μεπιηϊοοῖς. ἀποῤῥητον, ατοαηι 1: γ 115, τὰ Ὁ μέλ- 
το χογχεὶ ἐν αἰποξῥήτῳ οἱ πεντεικάστο, ἴστεσιν, Τὰ οἴϊ», ιια αταηι ἐθὸ - 

-δξαξγὰς οἰλοι τοῖα Π δά σοσΠΠταττι ν ἐα ἐρροῬογαθ! ρατα ΠΟΙμ].51- 
“ϑ αἰ βσατ᾽ ἐεῖΑ πὶ εἴφραςοον κὶ ῥυϑίώωι ευὴ δίων ἐμέναν, ο ετίαπν ΑἸἸΘῚ 

νυς ἐπ. σα! ἤρα ἃς ῥ»ϑίωω ανάξιον.ΠΟοτατ.χ7) Λοχίτου, τω 3 ἡ- 
τ γήσαντο δ εἰγὸν ἐὴ) πο τ ύπῆειν δμήλοις, ὡς-ε «οὶ πἷ κακηγορίας γάμον ἔϑε- 
σαν:ὃς κὐκϑ εἰ ἐξ λέγον ταί τι ἦν ἀἰποῤῥήπων. πεντακοσίας δραχμαὶ ὁ- 
φέξλιειν, μι ς ἴα ες ἐος ααΐ σοπαϊτίαπάο αἰϊαστά οὐϊερογιητιο 
βα]ὰπι ποτ πες ὡααιπὶ πος πθαςθυπὶ Πτιἀαοθυς τα Π]Πθιις (ε- 
ὑχουτιδπν πνα!ἐξαγὶ, τὰ ὠπύῤῥητα, χα τώληπ]α, ἀπόκρυφα, ταὶ αἰσηγ» 
εδυμῆμα καὶ ἀπτιρημῆμα ἂν τοῖς νόριοις εκ τὰ μὴ :ξαγώγιμα,ἀφραςα, αὐε- 

Αἰποῤῥήτως, αςοαϊιὰ ἐσοτοτὸ αφραφως. ; (᾿λάλητα. 
Αποῤῥιγίω ὦ, ἐχθοττοο ἴξα σχμοτγείςο, ἴσα ἐχτί πισίζο,, νηάξ μτᾶτ. 

τηςἀ, ἀπέῤῥιγα. 
Αὐτῤῥιζέω ὦ, τα ἀιοίτας σας ΠΝ ὅ ἀυτο πὶ Ἰάεηγ εξ αιοὰ Δ ίλασςεα- 

το ᾿ δος οπΐπι [Ο ἀτη γα ῖχ σοττί σίτατ δὲ ἀςπυάατυτ, 1110 ετἰφην 
Ὁ Χαγρατατ. Ἀδ᾽λαηπξαγο δυτε ΠῚ Οταςὶ Ὥσης ῥιζοτομεϊόϑοι ἀϊσιχητ» 

'παῆς αὐδιαιρεῖ ϑερ,πθης γνμνοιώ σχαιπαίνῃ τας ῥίζας, ἴ. αὶ ἵστοδε τὰ- 
, ἄϊσος ἐχεγοῖε: 

Αἰ παῤ τῆὺ κα πὲ δ] ροτ: 

Ἀποββίπῆα μι ὑψὼ στφα ρτο οἷο, ἐσοβαλλω, ργορῖτο, οΙς16., ἀμ ετ- 
το; ξστο, αἱ Ἰοϊονἀδτογαιςονὰ οςιίατ. Ομ γγ οἴζοπη. πᾶσαν αἰδὼ 

εὐ δ ὀφϑαλμδ ἀκοῤῥίπῆειννεχ Ὅσοι}. ραάοτγοαν Αὐτςοτο. δορβοσί. 
αἰαϑος αὐ γῆς ἀποῤῥίῷ ἡσομαμ χρη ς τοῦγα οἱ ἰοίατ. ἀποὺ ῥί πω κιν- 
διωον,σοητεπιηο μετ ςυΐαπ), Τμιιογ ἀϊ 4. Ἡοτοάος. εἰ ποῤῥίπῆω ἐς 
πὸ μηϑέν.γηὰς οἱ ἀπεῤῥιμυϑψοι αἷς ξΕ]. ΟΠ γιοἰτόῃ. ἐλϑεῖν εἰς ὁμε- 
χἰ αν τ αρϑσι δ Ὰ χὺ ὠπεῤῥιμμήψων,ν Ευῖτ ἴῃ σοη(Οτγεῖα πὶ πηεπάιςο- 
τὰδι ὃς αθτεξζοταπι Βοπνιημ πη. ὠπεῤῥιμυῆν Θ. ἀτίμως, ἀεϊεέξας 
ΠῚ Ἰσηοπηϊηἰα. ἀπεῤῥιμέμῆμοι κὶ ταπεινὰ τρφ]οντεςγἀδοξτι ἃς Βα- 
τη ]ούες γοδάτεί, ΡΙατιη Οαἱθ. ᾿ 

Αἰπόῤῥιψις, ες, ἡγρτοϊεδείον ἐν ιϑθγΝ ; ἱ 
Αἰδοῤβοὴ ἧς, ἡ, ἀεθαυλιπι νο] ργοθιησ πε] ἢ. ργοθυειείά,, Οἱςέτ. 

τ βαχες, ςαλαχμοὶο 4 [ἘΠ], ΑἸ] ΐες᾿» ἴαςευς ἀεβυσης οχ ἀτθο- 
τί θυ, ας εχ αἰτὰ γε σοητασιο (ἐγρεης. Ρ] ατάτο ἢ δοϊοπο,βλά- 
σβεσαν ἐνίοις ἀποῤῥοίω ἀφίησε, αι! υδαπι μυιπγοτο πὴ πο οίμμιπι 
τγαπίπλϊττῖτ, ἐς σα ὃς οἰ κα. εἰ διωλον ἐὺ σκαεί 

Απόῤῥοια ας, ἡ, θυιχας, σ απίταὶς (ἐπιςη,ςΒηαυίυηι. Τ τα 110, ς ῆυέ - 
τιὰ ΒΙ] πιο. τὰ ὡποῤῥοίας χαμζαϑασιὶν εἷ ἀκοα)ναυτοβ ΓΟ τῇ οδάυέξϊα Ξ 

τπι βαχας σοττίρηιοτ, Αὐ Πτοτε]. ἢ Ῥιο]ς ΠῚ Νάζαῃ τ᾽ ἀπύῤῥοια 

Ἔ ὡρώτου χαλού,ταυς ὈΟπὶ ῬεΙπί!. 1 πη, λιακα πνεῖ ἀποῤῥοιαίο - 

ἴλτες 4] ἀπῇ τί αἱ. (7 πἰω ἐῷ χειμαῤῥε ἀπύῤῥοιαν, Ροϊϊ τογγφητις εἴ- 

Βασία πη, πταἸάταις γηάὰ γος ἶοτ, 
πος αἰϊσαῆάς πγαηδης Η εἰ οἢ. 

Αποβῥοιβύίω. μι ὐδω σα ἴοπὸ δηγϊζτο. οπη, ἀποῤῥοίβδιασεν ἰωΐω, γο- 

ΠςπΊ ετγιφελοϊτ. : 
Αἰ ποῤῥον,ἀεηυὸ Γατίας, πον, αι Πρ ΟΙΑ ὁ. ἀἰσίτιιτ ἀἰξοῤῥον, 
Αἰαοῤῥοφέω, μοΐσω, πο υχρι Οὐ 1}0, Αουίατὶ ᾿ 
Απόλῥυτος. βῆ αεας,ἀς βυις Οἷς, εχ ΡΊ ατοὶτίς Τί πησο, απόῤῥντον σώ- 

μαγοίβιξας σογρασιδος οὐδ ἀςοτοίςοης; δὲ γπάς αἰϊεποηίμπι οΕ- 

ΓΑ ΠῚ 
θυῖτ ὃς ἀεςεάίτ, ἩΤο ΠΟ κρίωτς τ ἀενναίε κα ἀποῤῥώτου ,ἱ ἀς Ααεητίς. τὶ 
᾿ἀε Βυά.  Οπηη1: ᾿ 

Ασοῤῥύω,οβῆϊο, ἀεβῆυο 5 νηάς ἀϊίταν ἀς Βιιυ πὶ παρ᾿ Ποταπη Ὠ6- 
τοί πεπιφἀποτίας ΤΊ πτος, φήσας δ᾽, ἀποῤῥεῖν φύλλα τὴν σεφ ἰων,μξὰ 
ὃζ αΠ1ο τας τιρ ἢ σοηοτε ἤσας ἀςῆπιο ; δὲ ΟΗ]αο ἀριὰ ἰάζιμος, νας 
ὅτου" δι ποῤῥὸι μνῆ σις Δριιὰ ΘΟ ρΒμο . συΐας εβῆμϊτ πιεπιογία. Αἰ- 
ποῤβεω; ΠῚ ΘΙ ΠΟΥ ΡΓΟΠΊΔΠΟ, ΡΓΟ διιονᾶς τὸ δτοῤῥειον Δ διτοτ εχ 
ΑἸΕΧΟΑΡΠ.ΡτΟ αὶ δπύῤῥοια [ληἴες οππάπαης εχ σοίοπ| Σποῤῥέω τγδη- 
τὲ νίιτρ, ντ Ἀποῤῥέοντοι λοιμικίω ἰσόῤῥοιαν σις ὃς πνάηο, Αἰ ]-- 
αυαηάο ἢν ἀξείαμηγ ἀρια 1ματί πος, ἱπιςπ χητιγ οτίαπί Αογ. 2.᾽ 
ΡαΗ᾽ ἀπεῤῥύειν ραττῖςίρ. Χτοῤῥυεὶς » ὃς ἔστιν. Χποῤῥωήσομμαι, δί ρταῖ. ὦ 
ἀπεῤῥυνκως» ΠΩ Πςατ οτδαν ΔΌ]υΟ, εἐποῤῥυτηω σα]. Ι 

Αἰυρ ῥυπηω ΑἸ (οτάιριις οχριιγσο, νης αἰποῤῥυφϑεὶς ΞυἹά, ἀποὺ 
᾿μφϑεὶστ ἀρ!ὰ 46 τὴ τ οῤῥύψας δὲ αἰ οῤῥυφϑόιῦαι αο ἐοἀδτηοπηαις., 

Αἰπυῤῥωγκὲς νὴ ἐς: 
Αποῤῥωξ,ὠγος, ὁ α τα τιις, γα ρ 65. Μᾶς Β3}.1.. 2.6 4.14. 5): τινίδ. πέτρας 

ὐποῤῥώγασὲς, 0 Ῥέττα ρ᾽ ςτυρτα. λιυβύθ- ἀπόῤῥωγες εἰκταὶ,Ἰτοτα ΡῬῖς- 
ταρτα ἃ ροτγτιι, ἰςὰ δὈτιρτα, Ηοπηοτ. δέος φρενός ὄξιν ἀποῤῥωξ, ἀϊπ- 

αἱπα ππσητο ργοξεέξιις, διαὶ κρημνοῦ ἐς ᾿βάϑος μέγιςτεν ἐἰπόῤῥανγας, 
Ῥτορτεγταρίαπη αἰτιτι ἀἰησι πη ἤτε πὶ, ὶ 

Αἰαοῤῥωξ, γον κα ἡ, Ατάται5, οἵη «ποταμοῖο ἀπτοῤῥωξ ἢ, ὠπόῤῥοια κὶ ἀπό 
σπάσμα, σπνι.(ΟἸσεξινεὶατὶ τρί σα ΠῚ συτγοιῖς Πιιηλδι. σατο 

λαγμὲς ἀπόφαχμα͵ἠεαμιξξιις,οΥ σί πο πα Βαθοπερτγοίξέϊας, ἄσιτος 
ἀιατιις, Ἐι ἢ. ἴχ για, βυιχας, γα ρ πὶ ὀτυ πη ρτορορο, τγαάιχ, το μεῖς Ν 
γλύοις εἰστογονή. ἀτηϊορὶι. Πγιἴγα,, τίμων τὶς ἰὦ αἴδδυτος ἀἰβάτοισιν ὦ 
σπιιὄλοισι πὸ πγοῤσώκα ον ἴδει μῆμίθ. ἐραννύων ὠποῤῥώξ. Ιτοιὰ Π1|ν.3.Ε τὸ 
ΡΞ μελέων ὀλίγῃ τις ἀἰπσοῤῥωξ 1. φαὐ τα ῃμ τὴ το ταν ΠΟ π.. τά. 
β' ευγὸ ὑὕφατός ὄξιν εἰκοοῤῥωξ, ἵ. α΄ ληιιὰ διγρὶς αὐτυρτυς ἃς ἀοτῖτο 
πᾶτας. Οὐγ ἢ 9) Αλλ ἃ τόσ], εἰμιβφρσίης κἡ νέκτειρός ὅδιν ὠποῤῥώξ, 1. ὡπ Ἢ 
πύῤῥοια δὲ ΡΓΟ οἰπύῤῥηγμει καὶ ἀπόσπασμα." Οἱγ.}π. 5 «Τ᾽ ἢ πλεῖςτα μέτο 
ΡῈ κρημνοῖς κ “Πέτρας εἰποῤῥώξι πἴβιεχομήμη, ἱ. ῥταταρτις. γδι δϑιεϑενος 
οἱ τόσοις ἀσσοῤῥωχες, μι ατιρῖα Ιοςα, Ρ]ατατ. ν ξ. 

Αἰπόρυξ͵ Η εἰγο!.οχρ. κύσμιαι. Ι ; ᾿ 

Αἰπορφανίζοεμα)γμε σομαι πιισμωνοιθατιῖς ἔα. ῬΔ1}.1.44 Ὑ Ὡς Ι4].2.οἰ- 
πορφανιϑϑνέγτεο εἰρ᾽ ὑμδιό, 

Απορφυρρς,μνὸ αὶ ὧν πα ϊὰ ρυγρατα ἰηΠ σηὶς. ὠπόρφυ ρον ἱριρέπιον δρυιᾷ Ι 
Ρ]ατατ ἢ το σα ραγα ηι}}}ὰ ἀοςοἤιοης ραγραγα. 

Απουρχεῖῶεη, εἴν μοῦ ἐπηροτίτἰαπη (Ἰτατιάΐ ρεγάεγο, φαοά αἤεέϊατατ,. 
Ἠειοάος. ἀρ χ ἥστοο δὶ γέμον, ἀείαἰςαὔτι τηαττ πιο αἰ πτη οἱ: (]τλπ- 
ἀο ὀχοί ἀπ ἃ πμρεὶὶς. δισοῖβοας οτίατη αυοα [«ατίηὶς ἀςίαίταις 
ἀϊεϊτατοίνος ςἰζ,(αἰτατίσποτη ρογάσετς. ( ρεπὶ νἴιιο. 

Απόρως, ΠΟ ἀΟ Ἰῃςορηῖτο, Αἰ (ἢ οι ]τετ, οἰπόρως δγαιτεΐμαι, ν γίταπη ἰδο- 
Αἀσορώτατος͵ Οπγηΐηο ἱπαςςοίηης. τὸ ἀἰσσορώτατον, ᾿πεχρ  "ςατί Πιπγαηι. 

τ. 

ΑἴωΘγεος, τὸ Ἰα οτ, κοίματοςγαρυ ἃ Ευτίρ. Εὐΐζατῃ. Πιαά.γ. ἡ 
Αποσειλδύω͵ κ. δὕσω,ἴη ἴαϊο το, ἃ ρόττι τοξασίο,πης ΔΑθηΠ νος ο- ἣ 

τὶς ἱπηϊτογιαύσμογ. ας ἀϊέξίοηε νῇ ἕμην Οτάςεὶ» ἥθυσα ἤριΐ- ἢ. 
Βολθδητ ἀηομοτῖς ργο οι] ἃ ρόστιι ἰαξ τ, πάις πὶ ἰδιπ ἐΣ (]Ο εἴς 
(ξ : τὰ 4υ ἃ ["ἀτιηΐγιπ 210 ὃς ἴῃ Δηοπογὶς σοπ πηογατὶ, σπαινξὶα- 
το (οἱφας, Ὀἰ οάουας ὃὲ ἽΠΠΟΥ ἃ. οἰατοσαλόνειν δὲ τῷ ὕδατος γι, τὰ 
ΒΗ ταπα εἶδε ἔπρεν ἀαυληι τοτσαττ. 

Ααποτάξας, οὈταταῦς. δι πεν ' 
Απυσιφκούδεϑαι χη στ πς πὶ σοποτγοίςοτο εὐπὸδ αρκοῦτο σαῤξ, το ς02- 

Ἰείοιν ὃε ἐρηἴλταγ, συ οσιΡΊΟθ].. τ. 
Αποσεί μια ξω, ἀεοπετο, Οἰφογοτο Το ἔτατα. Οἐπεῆς 24. ἀπέσαξε 

ταὶ κα αήλο:ς, ἀοἸἔγαμ!ς ςαπγδῖος,, γτ ἤτ σσωτγαγίε πὶ, τῷ ἐπέσαξεν 
ποῦ εἴ {ξεαμ!τεῖτεπλ ὁθίϊγαο. 

Ἀπιστιφέω μι, ἡσώ ἀςο]τονεχρτγίπηο, ΑσςαΡίατο ἐπ Ῥγοταρόοτγα. 
Αἰποσβεγνύω ," ἀποσίβέννυμα, μ. ἐφσὼ,ποεχος ὐρ β, ὠπέσβιω, Αςςΐαι. ἐπε- 

σβεῶνίιωαι,εχτίτρ. αἱ» ρρτ πενςεῆατς βιοοτο. 
Αποσβέω,εχτίπϑουο, ΑτΠζορ ἐὺ λύχνοις ὠποσβέσας; 
Αἰποσείομαι ἰςροηο,ἀςςαττο,εχουτιο,ἂἃ πῆς Γερο ]ο. Αγ ορμᾶπ. ἵπ 

Ἀδηις, ὐποσείεται ὃ λόπας ΡΓῸ τεϊϊςῖο δέ τεςα(ο» ἀρ ᾿Ν ΟΠ ΠῸ ΠῚ» 
δειϊ τὰς μωνιυυθειδήζω ἀπεσείστοτο. Ἡ ἐτοάοτ. ἰποδιειδύυθ, Θ- σίω ξορκω- 
σιν, τ νατείαγαιο ἰλεῖς ξι σογοτ. [το πὶ εἰποσειδύμῆν(. δ γιόν τι οτασ με 
σα απ 4 οἀἀάπι ἐξγαδητος. ποσείεεθει͵ πὸ ὠχθζθ:, 1, ἀποσκθς ἐζες ἢ 
κυ οχοιτογξ ροπάυς, Βα, Ἢ 

Αἰπασεισιφγεῶς, ἡ σαπιις ἱπηρι!άϊςα τα τὶ ὁ πῖς,Ρ01}.}.4: ἢ 
Απϑσυΐω, ΘΧΟ ΓΟ ΡΓΟΡυ ΓΟ, το οἷ, ἀπ ρο ]ο. ἠδ 
Αἰποσεμινειο, ]ΟΥἸοτ, ξογΟ, ἰαξξο, πιᾶσ αἰ Πσὲ οεἰεδτο, πιασηΐρεπεῦ ἐς 

ἀο ΒΑ[Π|. Ηοπ,1].11.1π Η εχ. ἐν τοῖς αὐτίως ἡμῖν αἰέγνωσυῆδοις αἰποτὶ Ἢ 
σεμνίωων ἃ αὐδρώκον ἀπ᾿οσερνιωύειν κε ρυγμαγσταα τες ρον οἰ ας Ἠὴ 
Ρτα σου ἢ πη»  ιοἰ απιιδε τη ἀρ! Πσατεζαιο ψογθ ντίξυτ Ρ] ηΐ δὴ {πω 

 γειδὶς πιάση] το, στο ]ο:τετη σταιῖτετ ὃς ἱὩροτδ ὲ᾿ ὁπ πείατο, 
1π βταμιηζατ ἘΠῚ ςΟΠΊΡΟΏΟΓΕ,ΡτΟ ἐβεγαλευδειν, υβρηφανεῖν Ατ τοῦ. 
πδεὶ πὸιητικηςγάς τγαρ οἷα Ιοαμξης. ΝΑ Ζαη ὰὺ ὅδοις συὶ πίω ϑαυμα- 
ὅγαν σου παύπζμυ ἔϑιφ ἡ μίω ἀποόδεμνώειᾷ, ααΐδιις αἀ πηιγαηἀᾶ ἰςίοη- 
τιατῇ απο τ! Π} οχοόγηας, ὃς νοῦ ἀϊτας, ἀποσεμνεωῳ ἐμαυτὸν; οἷς 
το τη ει σταιτᾶτε Π) ργα Γῆς ἔετο. δ σαϊβοαι ςτιάτη οὐπο » ΟΠ 6- 
πεῖο, ΒΩΠ] καλώς ἐποίησεν οἱ τούτῳ τῷ ὃν (μιϑύτε αὐτὸν οἰστοσεμνειυ  ον- 
τες »ἵ. δὰ σὉἠ τι ΠΊ ὃς νϑησγάη ἀῃ πν οί επτες. . 

Ασοσύϑω,οτι το, τ συ οχευτίο. πὰς ἀωοσηϑεὶς, τθ το ἐχοὰπ5. 
᾿τὸ πὶ ίρο δ. Ἱ 

Αὐροσηκός, ΓΟ Εἶμ 4ο 1η πὰ σι [οι 
Αἰσοση- 



ὍἌὌΨΕΥ 

Α π 
] τοσπησξομαι οδιῖσηο ν ψεαρυά Ηετοάϊα ὨΠΠῚ,, εἰ τόσνασίγεται τίω 

᾿ τ βῃπςολίω Δἰιηναυᾷο ὠὰ ΕΥΤΤῚ Ῥογτίηοτ » ἰσοιῆοαυς τοαυΐγοι- 
τ ἀο: τοσςηΐας ρου δ᾽ δυινάος ὅς ρασηα ἁἢὶ οἰσράος δηποταῖςν τος 
τύ δου ργαίςεῖδεῦς ἃς οοίσαιτε. ΧοποΡ ΠΌγο χ. ὑλλ μκών, 

τ΄ κα αὐεδὺ μὲ ἀ ττοκ τεῖναϊ τπὲ Ὁ. χξιμα τα αὐ ἧι ἀπ οσομ να δια Ὀνάσην,. 

τὶ καὶ οἰκεμν εἰξήλαυνον αὐ «δῦ φιλτάτοις ὙΠ ὑμετέρων ἁπεσ»μαίνοντο. 10 
 χοϊβοατο,Βυά 1 Ἐρ᾿ τ ρτιον. ἀποσαμηνα μὴν θ» ταὶ γεώμ κα τὰ, Γεῖ- 

τ φθμις Πτογας, ἱ ἀροιζηδ. Ὁ 
Ἀποτηϊαίνω μι ατωντηδιςο, ἀφο το. ἀοῆσο, τοπυσεῖο, τείροηθςο, 
τ ἐδ παν θίατο ἴα. Ἐπαγὰὶ ταῦτ εἰπόντος ἀυτῷ, ὥσσιρ ἐπὸ δεδα- 
Ν σίλι χορὸς ἀκυσυμέναντος ἄμα αἰεϑορυζοσεν. τον, Πρ αἸοἰςοῦ- 
ἢ ἐρίσα μην βιοιο, ΡΠ ὠὐὐοση κα νεθϑει τὸ χρήματα « Ρυ δ τοαις να] 

᾿ς καὐοοτατς θόπὰ ἀαπτυηατογυναν Χ οπ ΟΡ ]ν.}. Ζ. ἑλλὼ ἀαυηγ δε ττὶ - 
᾿ς σιῖα τγγαποϊς Αὐἰνδα!ορ σαν Ἰοψοιταί. Πση!ἤσατ στιαπὶ ταριιὲ 
τ ἀείῖρηο Ταογ 4.110. κα ἐς Νικίαν Ὁ Νακέρα τὸ ἀπεσημώνέν, ᾿ 
᾿Αιασυσυμειούμαν τηποϊαττουός ἃς οὐ έξαηξα ξιοιο, ςοηγπιδητατίος 

ἽΠ ᾿ (κειο. Απνπλοῃ.ῃ Ῥγάτδιςιὠπομνόματα χαλούσιν ὅστε πορὸς οἰκείαν 
᾿ ἀαοσοιμειοιῶ ται ὀπόανοσιν" τὰ ἐ ποσεσημειόν ῦύα, τος εἴταν» ὑπυμνημα- 

τ χα η ςοπιτεητατὶϊς ἰάτῃ το ατα. ; 
οσαμείωσαύτων δ, ἀαητίιπν Πσηιπὶ», Τμυογάϊά, 

Ασιοίπομαι μιέψομαι, πα μμα!ν 
᾿ἀσοτί σωρυιατοοίςοι ρου ΑὈ 0]. ρυττς ιοῖο. 
Ααοσήχω ,ἰὐξαιοτ, ὠπνοδιώκω. ) 
Αἰσοτικόν ἰἴπτυπὶ νοὶ ραπάιαν γοάο ἶτεπι ἃ ’Ιοσο ολιο,, δύ ραπάο, 

εἴσυο {τί ηντ ὃς πιοταρ. οχτο ἰο, εἤϊοτο τοῆς Εἰμζας. ἀτοσνμέσ᾽ 
καὶ» Ῥατίςης. » 

Αἰποσιμώτσαι» τὸ ζϑιχόψων καὶ τὰ αουγίω ὡς» ϑ'ναι γυμνίωὐ, ΤἈυςγἀϊά. 
ὃ μετεάρί σαὶ ταὶ ναῦς. 

Ἢ Αἰτισιοσμὼ Ἰοηϊςὲ ρτο « φοσιούμμαὶ, 
Ἀπυσιτίω ὦ ἃ εἰδὲς αὐΠιοοο,καταλιμπαύω ἃ δῖτον, δ υἱ ἃ. 

ΜΠ Ασυπηκὸν, χαοά παυίςαπι ἃς ἰπιδία αν οἰδογιαι ἱμάμοιὲ » ἀρυά 
᾿ς ρρροει. Ἀ 
Αἰτύσιτος,κ" χεϊασας ἄτροφ δ. ἀἴσντος,ἀς ηυΐδης Αἰποπατας, ΡΌ]]υχ 1]: 

δ. κα κακόσττος ἢ. ἡ ἀπόστος ,ὁ ἀπεοραμμῆμθθ- ὠπὸ σιτίων, εἶδος ξιπι- 
ἀΐξης ὅς αδοητίπαῆς Εταροὰ Η!Ἰρροοτ. απὐσετί,, οἰ θοτιπὶ θ6ι- 

᾿ ἀἰαπι,αὐορεξία. [πονᾶι).ἀς Ἰξλαν αξύ κε ἐστόσετον ὃ), ἵνα κ᾿ διαφκάσῃς 
᾿ κρηὸς τῷ πένϑοις τὸ μέγεϑος,1 οἰδὲ αὐεξιηεητεπι εἴζο. δ 

: πάν, ἥσω οὔτίεςο, ητογ πο. αγία πι ταξοο;ταζεγε πέσ. 
: ἐσησις ἡ ἤσατα αι: τοι ςςυτία ἃ ΟἹςεγιἀϊσιτατς ἃ Ο εἰ οὉ- 
ΝΠ, τ φΩτΙα»ΠΟΏΠΟΠΙ ἱπτοτγαρτίοπεπι ἀρρο Ἰδητ,φαϊάατα ρεφοηῖο- 

τ΄ βοπηνταρυᾳ Τοτεης ἴῃ Επους μον, ἔφο τε υτοιτγηῇ νἱυο. 08 - 
ΠῚ αυά!οπάσοι ν]οἸίζατι νος Ααυ]λι Ἀοπιδη. δὲ Ρυὺ, Ἀμ1}; Κὺ- 
ε Ῥασι τη αὐορσπαίσησις. ῖ 
Χποσκεμιωϑίζω, ἰἰἀο», Γδίληπο ὐπομυκτηρίζω, είν ἢ. 
Ἀατσκ ἀπῆωγτοιταπη ἔοἀἴο, ΡΊατο ἀς Πςσίρ. 

ΠῚ ΑΙ ποσκαρίζω ρα! ρίτλης ρεάεος ἴῃ αὐονίηπὶ Ἰαξξο, ἀὺτ Ραϊρίταης δῃΐ - 
πιλν ἐχαΐο ἴῃ ᾿ῦτο Τυ ολρ:.4. ἐνέκρεσε πρίασσλον ὃν τῇ γνάθῳ αὖὐ- 
πῇ καὶ αὐτὸς ἀπεσκείρισε καὶ ἀπε ψυξε. νὸ! Βυά τητεγργετάτογ ἂι 1ηγᾶ 

εἴας Πιδιμταηάον δου 4. ἀῦτεπιν Ἔχροη ἀποσκαρίζειν διακεχυμέ- 
γως γελᾶν οὔξαπάϊ ἴῃ τι πεξτυ πη γετο ἐςσοσκαρίζειν οἴει νέας ἃ- 
ἄξο τὰ γἰΐωπι εξιηάΐ, γε ςαῖςες φυσαας ἴῃ δαςείαπι γαξξος,, αὺτ 

( Ἔχαΐτες, (Αςςι: 
Αἰποτκεδάντομι μι τω «ιανοὶ γ ἀϊΐροῖσο » ἀἰ Προ, ἀϊ]ςῖο, εῇιθάο: 
ἈΑποσκιδάυ, ὦ, ἀτποὶ τ. τ΄ 
Αἰποσκελῦσαι Η εἴν (ἢ Ἰατοτρτι αἰ δεκύωΣ ὄρ χ σιν ὀρχ ἡστιδϑει!. 
Αισοσκετάζω, ορετῖο. 

α΄ Αἰποσκεπαρνισμεςι νι ἀς ἴῃ ἀϊξεῖοπε ἔχκοπη. αἰ πη ἀεβηίτι εἴ, ἐς 

Ἐπὴν ἜΣ: ἐς 

τ ἀαυκοπι μ᾽ πῇ διακεκεμμῆψε ὀς οὐ τετραῦϑει. 
Απεσκίπηω, νυτο. 
Αισισκέπηως ἰηςοηῇ ἀετατὲ, ἔσο σκοσξ, 

ΡΠ Αἰ αοσκϑνάζομαι ἀείετιο,, χυξετο, ὑςςο. τοὶ 'ο ἀς πηςάϊο., Πιπηπιο- 
᾿ξεοιαπιαηάο, ΑὈ] ες ο.  γηοί, διωὶ βία δ κατήγορον ἀυτά ἐἰποσκδυ αἰ - 

! στὰς ἀσλοϊ τας, αδχετγεης, ὃς ἀ - πγεόιο Τὰ πτπτοιευς. Ργὸ αὐιι- 
; εἰο,οχοιτίο,ἀεροηο. ΒΩΠ]. ἐἰποσκδϑασον τὶ καρδίας φαντέσματα ὡς 
ἢ πρίαη. Ὀἱοἰξοτια.}.7.ςρ.1 αὐ τέως ἀκ οσκόδι αἰ ἰωῦαι “δ σω κφτὰν εἴ 

ςοτγροτίθιις ἐχουτὶ ὃς ἀςρο!ν ΡΊυτατοὶν,π Ρα  ς, τί ὀρφφίω) ἀ- 
προσκόνα στέμᾶνον “ χαμένα (110 ξοτοαεῖς συ πλῖος. αποσκόυαστοί- 
εᾶνθ- τἵδ φίλων δύω ααΐ ἀϊο εχ ἀπγίοὶς ππιουτ ν» Ιάδηι τὴ Οαἰ δᾶ. 

ΝΠ ἀεπηο τον. ΒΔΠ] ὠποσκϑίασον ὀρόφοις «ἰείελε τοίχοις. δ ηὰς τὸ ὠπο- 

τ 

εἰ σκϑναζό μᾶρεν, σῷ αἰϑρώπει καὶ κόωξος, θΟἸ]ὰχ [δ .ς. ΑἸ]υμαπάο' Θτίαιη 
Οὐ εχοῦτιο συοάσυηαις οπυςνηάς ἀἰστοσκευασοί μοι , 'π Αξ.Αρο- 

πο]. ε:ρ.:τ (υδ]ατὶς Ωτοίηϊς. Ὠμοττίοτος ἀΐσιυῃς αὐασκευα σοΐυδυοι, 
ΗΠ 1ὰ εἴτ, ἐο!!εξεις (ἀτοϊηίς. ' 
ἡ Αἰποσκευάζειν ετίλην ργο ἐχσπεγαγο ΒΔΠ]. ἐαὶ 3 κλύδων ἐταναςἢ ζέων 
των ἐκ ἢ πελάγους αὐτοῖς ὅστως ἔχχσι τάχοις τὸ πολιὺὴ ἢ βώρφις ἐποσκευά- 

ΙΝ ζεστὰ εἰλ,λδτοίτιπτ τὴ πτοτα ὃς σχοπεγαης, Οτορσοτ Αὐγίϊο ἐδοὺ 
ΝΜ καὶ δεύτερη σοι γαμξρὸς.κ' τό γλυκὺ φορτίον ἀποσχενάζεινοηιις ἰευαΐ. 

ἡ» ᾿ 
᾿βποσκεν ἀσαι τίου) ἐπλίρειαν Ἰσυλτα ἀτηι: ὀχοπόγατο σαϊ απγηϊα. ΑἸῆς 

τ πάροζὰς ἴῃ Ἀροϊοσα. ὠποσκευαΐσαι μηδ νόμῳ πίω ἐπήρειαν. Ηετο- 
᾿ ἄἴληις νοος ρΡαίπυα νίως εἰ, 3 ϑρέννιθ. αἰποσκευαστέμῆνος πάντας 

αὐ] ᾿ξ αὶ ὁὶ κόμμοσὸς καδεῖτον ἸητοτεπΊρτις δὲ ἃ πιάτο (Ὡ]Ατις. Ν ΠῚ ἃ- 
᾿ς ρυά 'Γρίυπηι ἀς Οοπηπηοάο Ἰοηιο πέση, ἰπτοσκεναΐστεϑεο, ἰάᾷ εἰκ, 
ν' ὅσαι ἰᾷς πὶ, τοιύτοις αὐ ρας φόνω ὠπεσχενάσατο. Αἰποσκενάζομαι, 

ἂ. 

ΑἸῊ 
τορυ δῖο, τεἰτσϊοίπου δάηνίττο. ΤΊ οὐ, τὸ 2 ἄς Αηἰ την, τὰν 
οἰκόῖα ὠρόστεταιγ πὶ Ὁ ὑμότρια ἀποσκιυάζετάϊ. δίριηηῆοαῖ οτίαπν το 
Ευτάτς τς [ποις ςοπιηςογονουδνζεῦς, ἐο!ἔγιίςι ὁ. Ο το ϊσοτ. ἐπειδο 
ὃ ἐπεσκευασάμεντε πὸ λόγου τὸ αλλιότρκον, δ δεύτε ἦν 521 ὡρϑὶ ἐμαξ αὐ- 
«ὅν ἴδ μᾶν, ἘΠῚ στιὰ πν,, νοητγῖς οὐὐῶν ἀερόπο. Ηὀγοιίαπις, Τ᾽ 9 
σίὼ μέσιὦω ὅδὸν το ἀαχβοὲς ὑωὸ ἡ γεςρὶξ αὐεχάρδι ἀποσκενα τάμα, Θ- τὰ 
ἐνοχλοιῶπτα, ἔλιυς ἀρὰ ΡΟ] στην δι Δυΐητο, ἠδ «σεσκευασύ- 
ψῆμον πὸ αὐϑρόπα οἷά ον. Κότρος κ᾽ ἐπ οπτώτν μα να υῖν δύ ἀποσχευὶ Ρό- 
Ἰγθ. αἰσοσκευ  ζεύϑει οττὰπὶ οἵ οὀχούτοιο ἀυοάευμαις σῦς » [4 

οἵδ, ἀπ ἐφορτίζεύϑει αἱτυσείεύϑεο νεὐτον νίϑυάϑει τὸ αἴθ, κὶ τὸ βάρος. ἃς 

ΡΓῸ οἰπταγος ύρονε, απὸσκενείζονται ἢ κίνδιωνον, δυΐίά ας, ἀςβιπ- 
δύπταν Ρογ σα! ναι ρογισα! ἢ) ἀὐξευ πτι δὲ ἐποσχευά σαι τέο! πρά - 
ππεζαν, τὴ ἡ πη ἐν τγιοσογ ἢ χαϑυρον ποιῆσαι" ἀπισκενίσετο τίωὶ ς-ὅ- 
λέω ἀοροίυ τ, αἰ πετέϑει Τπισπίτον ὃς ΡΓο ζυνμιώσωα. ἀποχωριζεῶτω, 
 ὠποφέρεάγαι ἀφανίζειν, ἐπε ογυ μνουι πο β ἀλλ εὗϑει, κ᾿ αἰποοῤ ἐπδεῶτ, 

Αἰσοσκευάζω,μ ἄσω κα αχα,Γεροποιτορατο, [τε πὶ ἀυσηναφηγοάπήι 
ἃἰἰτοσκευάζομαι, αὐ ξοτο ὅς το} ]ο ἐς ηγεάίο,ἀεζτιου, ἀπιοί τοῖν ὰ- 
οἷο ἀστονατυπ, οδίσατο, ἰμξοτο ἀαπχη αι γοου το: Αςςυ τιν -- 
ἀςε ἐποσκευάζομαι. 

Αἰποσκεύας Ὁ. κ. ὁ κα) ἐγνἱηςχττιέξιις. 

Λαοσκευὴ ἡ [ἀτοληα ἀρραγατας, Πρ ΡΟ! Ποχιοχογοίτας ἱπυροἀπνότα, καὶ 
δ δηπηδείων κομιδή, [οἸλη. κ᾿ πίω ὡποσκευϊωὺ ἐνεϑέμιϑα εἰς τίωλ 
ναϊιῦ ἃς ἀριτὰ ῬοΙ γι νεηττις θη. Ατιισην να» οἱ ρτὸ τηϊετιιπνῶ-- 
τὸ δα νἱάτοῦια: ὃς ἐπηρογατουῖα ἴῃ ἐχογοίτα, ΡΊ υτατο ἢ ἴη Ὑ μας 
τητος! χουμάτων δ᾽ ρίσκειν πλῆϑος ἐν ταῖς ἀπυσκευαὴς ἀποκέχρυμ- 

μβϑον.ν! ΠΏ ἀτρέητι ἱππςι [ς τη ἔρις τῃ οἰλυτῖς τοςουἐταπηπλιῖ- 
τα τῆς ἀποσκεύῆς γ Ρ] ατἹ ΠῚ2 πη ΡΟ πγοητα ἀρρατατύίυς.. ἀπο- 
σκευὰς διαρπαγείτης (ὉΤῈ ΠΊΘΑΓΙΙ » Ἰτη ροἀἸηἸοητήίαας ἀϊτορτίς, 

Ἀπέσκημμα μτορτιὲ «ἢ βτπιαιπςηταπι, ἴειι δι] οἰ πιοηταην ἴῃ αυο 
Αἰτααν ΤῈ ΟΠ πάτο γεσαστη δ τ. το πα, οἰϊ ἱπηρετιοῆις ΠΠ]Παρίτις πὰ 
1ποτῖς ἐχ ἰοςο ἴῃ Ἰοσιιπ)γά! τι ις δ Ἰρίο ἡπέσημα, α! 1 ἀτί πὰ 
ΔὈ(ςεἴϊως ἀϊείτυτι Οαἰεπυς [0.5 2. ΟἸ λα σου ΠῚ αὐνοςήματα ἐ- 
νο μ(φό ζεσι πα δια ϑέσεις ἐκείνας, ἐν ᾧς αὐλήλν αφίςαται πὰ τορότερρν 
ϑήλων ψαύοντα σώματα" χὥῤραν οὐἱὦ αἰὰγχαῖον ἐν τῳ μεταξυ γγυέϑαι 
κανίωὶ, ἡ τις ἤτοι 'τνέυματ δε τινα ἐσίαν, ἡ ὑγραὺ,, ἢ -ξ ἀμφοῖν σιυύϑετον 
κῥδιέ ξει. Ἐπ ραυ]ὸ τυ ϑετιας, δ πτοσκήμματα δ᾽ ὀνομαίζυσι τας διαϑέσεις 
ὑκεένας ὕταν χυμοί τινες ἐνοχλοιυῦτες πρότερον ἑτέρῳ μορέτυ, καταλιπόν- 
τες ἐκεῖγὸ εἰς ἕτερον μετας-ὧσι, συ} ΠῚ ἔν ΠΟΥ 5 40} ρυῖμς ράττο ΠῚ α- 
Ἰἰφιάπη) Ἰηξεξαδαυτ,οα γε νξξα νη αἰ τατη τγδηίξυητ. ἀπόσκημμν: 
νετὸ ἀρτιὰ ΖΕ ΟΠΥ]. ἰάθη] σιο ἃ αἰ πέρασμά. 

Αποσκίωδω. μ' ἀσὼ ἰουσίας ΠαὈῖτο » νο] τοπλοτίις τοηά0.» ποιοῦ 
τα εγηδειυ απ, Ο οη οἴ, 12. πεσχζω ώκει μακραὶ τὰ ὦτα μυσων,αιγος 
Βιλθεθατ ἃ πηυᾷῇς αὐ πογγέπτος, υςῖδυ. 

Απόσαϊυ δ, ορρόηίτα ξοητα τη! δὲ (Ὁ Δα] Ἡναρα 4 Χ ἜΠΟρΠοητοπῚ 
Τῦτο 8. 

Αποσκήπηω μυψὼ κα. φα ἀσοιηγο; ππυ  Όν ᾿πηΐτον σχρόῃ. ὅς ἄς: 
εἷάο δ: αἸ τἀοτίτεπι σα ονογαπηρονίοποο. Ηςτούος. εἰωςσκι- 
ψάαντος τῷ ἐνυτωνίμ ἐς φλαυρὴν μα ἴῃ τοίη ἔτι υοἱδηι σααίοεις [Ὁ- 
ΠΏ ΠῚ. πσοσκ πη] ήν πίω οργίω εἰς αἰτίοις, ταν ἢν ἀθι Πογος δι σοα-- 
(χῖος Ἰπο παῖς ὃς σοπυόττοῖς, ΗΠ αἰ ςσατη.}.ὅ. 

Αἰπόσκηψις, ἰάς αν 4υοι Σπόσκημμα ἐχροηίτι ὃὲ (σαν οατίο, ἀπόχασις, 
ἀριιᾷ Ἡ πρροςτγ. δ. ἐς ἡγοῦθις, 

Αἰσοσκιαζομαι, τεπτόμεο δῷ νπιδγα. 
Αἰ σοῦ κίασμά, αἴος τὸ,ντη Ὀτὰ δί ἀἀιιηδταῖθο, Οἵ σοι ἐρ ἴο] Τςοδὲ 

ἔδριτε ργ τηο, ἡ τρϑεῆς εἰποσκίασμια «σΟ μι ΟγΊΟ ἰς φάτο δτατιοῖ 
ΑἸ) οδιιπιθτγατῖο. ἸΝΩΖαιζ.τὸ τ ἐληϑείας ἴνδαλμα κὶ ἀποσκίασμα; 
γογίτατὶς Ππια]δοΐτα ιν ἴὰς νπηθγα ἴσα δἀππηθγατιο, 

Αἰσοσκιασμὸς Ὁ ὁ κι ΠῚ. 
Αποσκιδγεί μῆμοι οἱ,ἔρατῇ, νασαῆτες (δραγατί πη»! ΠΠρατί: 
Αἰπσοσκιντίζομαι, τε ςα]ςῖιτο. 
Αἰαοσκίῤῥωμα, τὸ αύλωμα. 

Αἰπισκιῤῥόῳ,σ άυτοίζο. Βα 4. 1η ορ {τ- ἐπεδκιῤἑευζύα,, τοὶ τετυλώ μύες 
οἈ]]οΐα: ραγτες ὃς οδἀατείοςητες. απ οσκιῤῥωθεὶς,, τὴ ἰσιγγιπι χἢ- 
ἀυτατας, σκληρωϑείς. 

Αἰσοσχιρτάω,ω το Πἶγὸ σοβοτγ εἰ υξξότασυξ. 
εἰποσκλίιζαι, ἜΓΛΟΥ . εἰατοσκλῆ μευ τις πὶ Ἔχατοῖσο, Π σας ἀσοσκχλ ἕαττ 

δπηδξιοσ [δι σοηταδεῖςο. ΑἸςΙρμ γον απσεσκλέαι κεν διωυδίω λεμῳ 
Ρετιςαα πὰ οἵδ πν!δὶ πὲ Εϊπγς ταῦ ξιοιαιτι. Ρᾶττι. «πεσκληκὼς, τὰς 
διάιις, ατίἀυς ἀρὰ ΟἩγψίοίχοπλ. ἐς [αςογάοτ. επεσχλυαμα ξυχ 
πῇ ὁ σαφρρλύμης αὐξηρότετι Ἐχροπιδηίπγα 4: οὐδαγαντ νοὶ αυῶς 
«Ἅ}Ππ| οδάυχιε. ὸ 

Αἰ φοσκληρῥων πάυτοίοο. ΟΠ γγίοἴζοπγ. ὐποσκλυηρωκότει βίον χα πρᾶχωω 
χὶ ἀκριβῆ ιὴ διυυναυῖδες αἰαδέξαδϑου 1 ἀυτασι νῖτα τάτους Πὴν 

Αἰποσκληριωδω,πάστοτ ςουίατ, ΔΙςχαηἀ. Αραγοά. ἐχαίροετο ν᾽ οσάα- 
το ἀποσκληρευειναρυὰ Ηἴρροει σκαλέτευ Εἰ. ν 

Αποσκολ ύπ]ω.“χοοτῖο, ργσρυγίινπη ἀστγαίο,, ἀοίυαηιὸ, εἰγουποῖ- 
ἀο,ἐφαιρω τὸ δέρμαναιιοὰ σκύλΘ- Εὐβαιδ, ἴὴ Ηοπιῖεῖ. νἱὲς ἀπε- 

σκολυμυῖῷ.. ΩΝ 

Αἰπουσκεπέῶ μ. ἐσὼ εν ἡκὰ «κὶ ἀπεσκοπεύω, ἸΠτιξοῦ ἰζορυπὶ ᾿ γε] Αἱ - 

αυτά ταηιαῃ) (πορινπλ,. γηοτεὶ, το ΠῚ, ἔσο βλ ἕατω, μακχρέϑεν ὁρῶν, 
᾿ηταςοτ δι ἀϊ]ηρεητετ σοι βοτγο, σ!Δη. οἱ ϑιοὶ Ἀτοσκοσασιν ἐς Ἁ 
γιίω « ἴῃ τεγγα ΠῚ ἀείριεἰυητ. Αςοιμ. 1 οι, ἀποβλέσειν δεῖ κ' ὕσοσκο- 
“πεῖν πόῤῥωθεν ὧν ἀφικυευδθνᾳ, 

ἜΣ ΖΙι 

εἰ ἢ) 



ΖΣ2Σ Α ΠΗ 

Απόσκυπος, να ιγάυςἸοπρὲ ἃ ἴζορο τοπιοτις, ἃ (τό ρο ρτόςι! ἐοη- 
Παοταῦς, ἱοηρὲ ἱρεςι]διςνΡοτίρ! οἴφης. 

Αποσκορακίζω, μ.ίσω,π. εζϑ ἀποδοκι μα ζομιι, ἀποκράομά) ΓΕ Ρο 10, αΤ' μέ- 
σοις ἐκβάγνω, σα πὶ οὐτο εἰϊοῖο, ΕτΥ πιοϊος. ἃ ζξιι. ΑσςαΓ, αμι ἐς 
χόρακας πέμπω, ἰατίῃ! ἀἰσιητ [ἢ πηα]Α πὶ το πὶ ἵγε Τπδ 60. 561 4.δὺ- 
σελίζω,:Ιξορέζω, διώκώ. δζ τῇ ΡιλΙηγιρτο ἀπαοῤῥίπηω, βοησίς μου μοῦ, 

μὴ εἰπποσκορκκίσῃς μέ. 
Αι ποσκοςακισμὸς͵ οἱ ὁ, ΠΟ Ὠτο Πρ το κἧξα ϑένωσις, πΠοτορατῖο ; ἢς ἴῃ Υἱτῖ- 

πιο φαρίτο Εἰαια Ρτγορμεις. 
Αἰσοσκοτιαίζω, νταθτδπι ἀτηοαςο, ΡΙατιᾷε ἐχὶ] το. } 
Ασεσκοηζω ἰάτηι απο ἀαοσκοτόω,οδτεης το, οδίσιζο  τεπὶτοπε- 

δτας ἰασπιουςο φοτρις 40 Οδιια δγασάπὶ αἰ ἰηλ ἃ ἀπιοιιςο. 
Αἰσοσκοτάμα, Δ α τοΥ, νης εἰ πεσκοτω μῆμον ἀριιὰ ΑΛ ΟΡ ἤδη. 5.1. 

εχρ.ἐσκιαγραφηνῆνον, κε χρωσοῆσον εἰπ᾿οσεοτηζ,, τεηΕθ τὶς ἐπθ Οἱ] ὅς 
οὔτ οἰ γὉ.10 ρτι πη. γοϊας ἴετοις. 

Αἰποσκυβαλίζω, με ἰσὼ,π' ἐκός σουταπχηο το ςἴο Αἰ αναοςυς 
Ατοσκυδιρμαίνωγιταίςον, ὀργίζομω ἃ σκεύζω,ῆτ σεύδγ(Θ-,1 λοιδορία. Ἐτντ 

ἷο ὄζῳ ἣτ ὀζαίνω,ἰς ἃ σιεύζῳ ἢτ σκυζαίνω ὃς σευδωίνω ἡγυταπμο ζ' 
ἴῃ δ), 8. ρεῖ Ἐροπι ποία ἰτεγα μυσκυδιμαίνω αιοα οτίατη γι ἀπο- 
σκύζω πσαιῆςατ δηημέμφομα. 

Δι ποσκυθίζω, οἰτῖ πὶ σα ΡΊτ15 οἰλπῈ ΡῚΠς αἰ ρατο, ἀρ. πὶ αγδάο, ἐς 
«ποκείρω,αἰριτέμνα. νἱὰς Ατἤμςη. "5.12. Ἵ 

Αἰποσκώμμαται, τὰ, ἀϊξξα,ἀἰ  ετία, πη αν εἰπομυκτηρίσματα,, ΗΠ εἰν ΩΝ. 
Αποσκυλόνωγ Ἰάςτηι {ιιοά ἀποσυλάω ν ἀερταάου, Ετιρίο ἰροἰηάο; 

Τδεοού: 
ΑἸἰποσκώπη,ἀϊξζετῖ ἰαςίο, ἀεγί ἄεο οἰαηοι απ, οι ]οτ ἰσοπηπιαῖα, 
Τλιοϊμη, αἰ αοσκώπ)ω ἐς «ξὺ φιλοσοφοιω ας ἱπίεξξοτ ρΡ}}Π]οἱορίνος.1ο 
ςοτ ίη ς05 ὃς σαι! !οτ. 1ἀοπὶ,α ποσκάπῆειν κὶ λοιδὸρεῖ ὧτ ες ἐὺ ποτ 
λίτας, δσ. σα ]}Πατὶ ἃς σο Πα τ15 ντὶ 1 οἴ6ς. μὰ ςίλη. ὅσες. αὖ ἀπσο- 
σκώψης εἰς ἐμὲγηιξοιηαις ἴῃ πὶς σατρίξτις. ἐς «δῦ πόδας “το πο: 
σμώπηων,εο [ζοτηπηαᾶῖς ροάες ΠΌταη5. 

Αἀποσμάωγα ίϊεγσο,(ΟΙ το ἰςςυτο ἐχτετο. Ὁ οίοοτγί δες το (εςαπ 
ἀο.οαρίτε 89.953) κεφαλῆς ἐμπλαοσἐμῆρον αὶ ἀποσμιώ μὸν μ7' ηἱ μέρας 
σεῖς, αοα σαρ τὶ ΠΠ]ιρ ταις ἴτὰ γὲ τογιῖο ἄτα (ο]υάτιιτ,, ἀθίζογρ.- 
τατγάςρσιτίατατ. [ἀε πη ἰἰσγο χαΐπτο σαρίτς 84. ἀασοσμάν τας ἐν ὁ- 
φδτιλμοῖς ἄλας, σα] Οτι τ οἰσατγίςες ἐπχσηάατγςο:εχζέγοῖς, ποῖα. 
ἀκσοσμᾳ ἃ ἑύσον,ἱ ἀποσμάχει. 

Αἰποσμήχω μοΐξω.σιυχαιρατσο,αεγσο, ἀετογσο, Πλάσι] » Θοη- 
ἔγμιςονοχίεγο, ἐσποκαστείρω ἐξα αςσαίατ. [τοηγ,ντο»άοίοτε πιὰ- 
ση0 ὃς ἱπάϊ σπατίοης αἔποῖο. 

Αἰ φοσμικρεδομα)νὶ πὰ ΠλΪΠΙΙΟΤ, ἀϑατοσμίκριω ὁ μῆν, Ὁ», ἀςτετίοτ ξμέξας. 
Αποσμιλέω, [φαΐρε!]ο αογαάονὅς ἀποσμιλόύω,, τῇ σμίλῃ ξέῳ καὶ ἐκχοι- 

Θτείρω, ᾿ ; 

Ἀ ποσμιρ δύμουτοι, ῬαΓΘ πη Θητα ὃς ταπηθητα [σαῖρε]ο ἀθταίὰ, τὸ τῇ 
σμίλῃ ἐκιβαλλό μῆρα ἀπυξύσματα. 

Αφοσμιύχω,Ἔχατοινηάς εἰποσμυγεὶς, ἐντος, 411} Ἔχατῆτ,υ σόταθα τ, 
ταθείςςει9» [οΐαῃ. 

Α ποσοβέω, μκ- ἵσωνατοθο γα σονΓορο !οναδῖσο, οπιρείςο, ἔχοιτο» 
Ἰουφιας ἱπιςαποτ»ίυ δ πιοιιςονοχί σο, ργο ῖθεο, Αἰ Ιεθ ο. ἀπελω - 

νῶν. οἷα οδιώκω ὃς εἐἰττοτρ ἐχὼ Μη Δη ΓΟ ὅς σεσοβημήμως κἡ ϑαιῤῥαλέως 
ἀπὸ χομαν Αξεια: σου. 

Αφοσοβυτὴς͵ οἱ ὁ, τί] εης ἃς ἰηΓΐταης Αἰ σαΐ. 
Αἰποσοίζω, [,(ἀσοπῖθιις ἰάοτη αιο 4 ἀποσάζω, Ηςίγ εἶ. 
Αἴπόσος ἴἴνς αυδητίτατο. ὁ στοσότητι κὶ μέτρῳ μιὴ ὑποπιπῆῶν, ἀΐμμετρ Θ.. 
Αἰσοαυάθης, νηάς ἀοςι ΠΡ] ταις ππηλοτι ἀποασείφεςγ αΕτι δι 4 ΕΧ- 

Ροητ ἀποασα ὧν "ῆαξ. 
Αποαπάδων,οαϊ τοίεις 1 τὰ τ αὐμιΐπ ἤπιε ὀχοξε. 
Αποασα διον, Δα] πὶ, ἀςοςγρτιι πη: δΙἸαητιιὸ, 
Αἰποσσ-ιργανόομα!, α[ολὶς πῖς ΠΡ οτο Ναζδη. ἐποαπαργανόῦται τοὶ ὁ τας 

φὴς αικ᾿ἀὐῆν Ὁ», τείιτσοηδ ΟΧ {δραϊτατα ἱππιοϊαςτις (6 φαο]αίτ 
(ξω ἀχρί ἴσας. , 

Αποαυαρϑάζειν ἀρᾷ ΗἸρρ.2.ἀς τουδὶ ς:Ραἱρίταγο, ρΌ]Πατε, απαΐρφν, 

σφύζειν. 
Αποασασμα, ρατο» αι {{Π{026ο πππ] πὶ αι! 4 ἄ πη, ράγτοβ Γοΐ Δα] δε, 
Αἰποαπαὶ, δος, Ἰὰς πὶ χαρά εἰποαυ άδων. 

Αἰποασασμάτία, οἸἸαια: 4 την ΟἹςετιαά Αττίς. 
Αἰπιασαω,μὶ ἀσω π' ἀκοι,αρ τὶ ΡΟ, «αξογοναξγαμο, χωράζω, ἀφελκύω, 

δια] ϊοτ αι} ]ο, ἀμ ρο, δ ο! πάσ,γειιε !]ο, αι ΠΟ, οπηοτίο τ. Γαι - 
οἰαῃ. Ισατοπι. ἐπεὶ 3) χοέτ᾽ αὐτίυὶ τἰυὶ σελήνίω ἐγεγνειν ν ποι μνπσολιὶ Ὦ 
γεφών  «"οαπάστες , Ρ᾽ΠΠΓῚ ΠῚ 11 ΠῚ ἡυδία πὶ ἐπηοηίας. Δέῖα, φοςσυίατ. 
ϑορβοςῖος σιιπὶ σοηῖτῖιο ὃς ἀοσαίατ κως σ᾽ ἀποασάσω πικροῦ ὁ δ᾽ 
αἰίλα κνώδοντος, 4! πο όο τε ἰδραγἷο 40 ἀπηᾶγο ςπίς. [ομΐτιοα - 
Ρίτο σι ϑλαδύων κα ἐκτεϑλιμμῆδον κἡ ὠυτομίων κὸ ἀπεασὰσιμῆδον, καὶ τρό- 
στίξετε αὐ τὰ κυρίῳ » ὁπγης ΔηΙπηΑ] αοα νο] σΟΠΓΓΙΤΙΣ » γα] τγ 15, 
νοὶ (υέξις αδ᾽ατίιας τοι τίς! ς εἴς, ποη οἰξετετίς οπηΐπο. Ρ]α- 
τατοῖ ἴω Τ βεπνιοςεῖς, δὺ πολίτας ἀατοασώσ αι τ ϑείλαιοδὴςγ Οἴτιος ἃ 
Τηλτιὶ ΑὈἀιςογς ὅς δυεττεγα. 

ἰποσπείρω αἱ {{ιπητο. αἰκν οαφεἰρῶ ἐς πο) γίω, [ςἷδη. 

Δ σποσπένδω]ο, Οὐγξ εἰποασέγδ᾽ων ἐνὶ οἴκῳ, ὅϑ(α. ἐἰαυδααίνδω δάκχρυον, 

ΠΟ ἰαςῆνν ππας»ῆςο, Πρ. Ερὶρ. 

Αἰ ποασεριατίζω [Ἔτηςπ ἐπχϊττονἐκμμαΐνομαι, ΑἸ ΠΤΟΡΆ, 
Αἰσοσσδύδω ἀο]λογτον, ἀΐ Πυλάςο, Ηεγοάοτας π.ς, δ πεὸ. 

Αἰ ποασογγίζῳ, ᾿Ῥοη σἷὰ Δδίξογρο, 

Αἰπος:ατικὸς .κ ταθ ]Π1ς, οδταηαχοτγαηςβισα. πος ατικὲν ὑλήῤῥημα 

ἈΠ1Π 
Αἰ φιασόγγισμανατος. τὸ οἰ ἃ αιο αἰ! ογ τι, ἮΝ 
Αἰ ποοαποδὴ ται λιν οἱ ποτο ΠῚ το ά᾿ σοτογὸ πχεάτο το] οτος, Αὐ Πορμδη, ἴῃ 

Δαιθ. αἰπτοσποδῆ σα! «δὺ ὄγυχας Ὁ δακτύλων. ἀφενίσει ἀἰποχρούσα), 
τυτή μένον ἐκβαλεῖν. ἘΠ Ι ΒΕ" 

Αἰ πόσπονδος, Ρ]υιτατο η Ροϊορίάς, ἐφεὶς αἰσσοσεόγδοις «ξὺ' αἰδρας, ἃ »τα- 
{1410 αθίγε ἱποοί αι Ὡγε5 ρογπληῖτ, ας ρα ]ιοα ἀαια. οἴ ἃς ἔοράι- 

ἶ ἔτασ ἃς, ἐχϑρὸς μισητός, 
Αἰ σὐαπορίθ.,.γ6 ἡ ἱγογι απ ἀπ5, ργορεηΐτιις, Πατιις. ΠΝ 
Αἰ ποοσπιδάζω͵ ἀείληο {τ ἀϊυ 1 ὃς ορογαπὶ ροηεῖς. ΓΙ οἴϊγατ, ἀἰτο- 

απεδώζω “ἥ κοινώγ,χαοττο δηΐπηαπι ἃ ἈΘΡαΡ σου Δ. οἰτσνασεφεί- 
ζων, ἐσ] σοἢς νὐμελεν, ὙΠῸ ΦΕΡΕ ΐ 

Αἰωοοσυτος, ἜΧΟΙτας, ΝοΠηϊς,Ἔχοίτατως τὰ γερο σώαι»ἱ. ἑονώ, 
Αἰ πόσα, ΑΓ Ἐεπιροτατίαμς ρτο δπύςαϑε; [ς αβοσίςτα. 
Αιπόςαγμαντὸ Πσ]αοσ ἀςβισης, ΗΠ ἘΠ]ατιονβεῖτ4» 1114. 
Ααοςαδανι ἰοῦ σὲ, ἘΠ πα 5. ρον ἐπ ΓογΠ Δ 10} Π1. Ἦν ι 
Αἰἀοςαδὸν, οπσ δ, γος] εν όῤῥω κα ἐν. διαςΐματος. ἢ 
Αφοςασίς δήκη ἀέξιο ἴῃ ᾿σοττος ηυαπὶ ἀοξεοογίης δῷ 115 ἃ χα. π|α- 

ΠῸΠΔΙΠῚ ητ. Ἶ ε Ἢ Ρ ϑηζ ὦ 
Α΄πόςαδον, κ,τὸ τεῖς Ρ Γζατοσίιπι ρα προ ὃς οαἰ απγῖς οἰγοιιπχυςιτι--, 

τιιην, Η εἰν ἢ. 
Αφος ζω, μιξω, Δ 110, ἀεἴσεπάο, ἐχτο ο. ἔα οἱδη. ἀσσοςτζει λό 
αὐ ἧω χουσὸς,αατα τ αν ογμηι γ οι ῖς ἀπὰς. - 

Ααυςαϑεὶς ἀτοοτέρω ςαὶ ἰοη σὲ (ἴλης. νἹ ες αἰφήςα μα). 
Αφῳοςαϑροίω, ἀορεπά ον ρρομίμ πη τγαίτο,ςαϑιμα ἐς οδίδωρμι ἘθτΑτα, 
Αἰτος αἰῶ, ἱπηρςαΐο; 
Αποςαλαω, Δ] ἘΠ|109110. Ερίστ. ἐχτ]]ο. 
Αὐόςαξις γα ΠἘΠΠ|Ατῖο, Τεορτ.}.9.ς. 8, ἈΠ. ρΊ δῆτ. 
Αἰπος ας, ἔα στοηο: δὺ ἀφίτημι. : 
Αἰοςασία ας,η ἀς ξεξξιο,Πιπη ἡῖς ἃ ἀπ ος ἤτο ἀοίς {δττο ἡ ὑπὸ νέρω- 

γίδ- απτος-ασία ἃ Ἰνετοης ἀςκέξοΣ Ριαταιςμις ᾿η ΘΑ] δα νἰάθμι τα 
Ὁ Ἐαθῖο. ᾿ 

γῶν, 

Αἰπος άσιον ες, τὸ τε ρυἀΐιτη »Δξτῖο ἱπ ἰησγατος δὲ ἀε[οἰΐσεμτες ἃ ραΞ. ᾿ 
τγοὨΙς ΡΟ] ]υχ στο οεζδιιο, ὃς δυχὰ. [δ ο ες τεραα!]. ἀποςασα ΠῚ 

βιβλίον, 1) δ 6 Ἰ]ες τορι] ἴη Ευδησε!. Ματιῆ. σαρίτε 19.Ετσαρ.5. “ἢ Ὁ 
Οἷς αὐ ἀπολύσῃ τυ) γυιυ κα αὐτῷ, δότω αὐ τῇ ἀπος ἄσιον. νὈϊΪ [0 .1- ΝΠ, 
Ἰαπι αὐ ςο Ποῖος Τὐτόσρτες ποιὸς Ετ ἀριᾷ ΗρΙγςΠ. γράψαι ἀποςο, 
ςἄσιον, τὰ ες ἀατολύσαι τίυ) γυν αῆχφι ἴτο το Ρταιαγιατιο,ἀςξοξεῖο,,ς 

τΈθ ΕΠ]. πος ασίε δίκηνντ γα άιτ Ἡγροογατιγιπῆθη γαῖ ἐσογυπις 
4αΐ ἰῃ Ἀ εἰραθ.τοπυροιίθιις ἐπηπιϊποηξέαις ρογίσι!ο [δτονέα-, 
οἰδξητ, φιος σολέμαρχθ- δὰ Ατεορασίτας ἀείειεθας σοηάοπιτ-ι, 
παηάος. [τδπὶ δόξιο ἱπ [ἰδ εττος ὃς τη δηιιπι ος 4] ἃ ρατγουίς 
ἀείς μα Ππητ ρα! άμπηαας πὶ Δἀορταίϊειτ,φατ Αἰ 4 σομαμΠΠ τὴς 
4υο4 ]εσίδιις γετίτυ πη ἀτας ργο! θιτιιπη. ἣ 
Αἰτόςασις τας, ,ὠσοχώρησις, διαςτημίας ἰπσος στα ας. ἤτο,, Οἰςετ. ἀἰ- 
{ταητια. Τ Βοορἢταίϊ. ἀς σις Πθτὸ τειτιο,οορίτε οξζάθο,, γι ὃς 
Ἰεσεηάπη Βητου. Πθτο (ξειπάο,οαρῖτς τ. δεῖ κα Ὡϑὺς ἃ τόπον ἧς 
ρώντει ποίει τ ταὶ ἀπσος- σεις. ἰὰ ςἰ᾿, Ἰτοτι4}14 Ποτὶ, ντ ἀϊοῖς Εἶμ. 
ἔχέτο Ἰθτογυα! !ο. Οα:α ὠσοςασία, Τὰ εἰϊ, διάςασις,, Τῃτογι 4} 1 1, 
ΤΡατία πη, δίς ο ιις, ἀιστε πιο, Ατ τον. ἄς ππιιη ον τῶ 65} γῆς ἔουκεν, 
ὧν ἀπος-ασει πλείς ἢ “ φκ ϑεξ ὀντεέ ὠφελείας, ἀῶνενα ἐρ) 1ά οἴζ, τοτγοπα, 
αυὰ πη ἸϑηρΠϊηϊὲ ἃ ἀϊιῖηο φἀπλιηϊςυ! ὃ αὐςεάςητίαγϑες. ὑξ «-᾿ ᾿ 
πὸς-ἀσεῶς ΟΠ} 1Ώ 115 Οἱ ὡκ πληστς, ἰὰ οἰτ, φοΠΊΠΊΪηιις ορροηίτυτ, ἢ ὦ 
ὙΒεορμγυῖτις ἐς σαυῖς μἰαητ. ΠΌτο δχτ σαρῖτο 25. ἔνια “ἴμ αὐ-ς Ν ὦ 
ϑέων 1 ξτος-εἰσεωρ(τηαἱὲ ᾿ς στταγ ὑπυφείσεωφ) αὶ “λυσίον ἐλ ϑούσεν ἔνο- ἢ ὦ 
σῥιότερᾳ " ὁπύς ασιν βελδύειν σου] πὶ ἀς ἀεξεέλίοης ἀσίτατε., 25 ἢ κι 
Ρυὰ Γι σΙαηιιηγ. ἀπόφασις βίς,, ἀεςείϊας ἃ νιταν Εαγί ρι. Σηύςασὶς ἢ ὃν 
ἀτημάτων, ἀδτγαξλτο ἔπου]τατα πα, Θοπο ΒΕ ἢ. ΡΠ] ατάγεβας [πη Εα- 
Β:Ο, συμ κφίχοις δγηβοηδουώτες καὶ παὶ ἄπος σεις κωλύοντες, ΧΊΠ Πα 

1οτῆς ξεγουτες,όίπας τὸ ἢ ς ὃς ἀπηνοῖτία γετίηςητος, ὙΠιυογά. 
Σπύςασις ξυμμάχων [ΟἸ ςίτατῖο ἰοολοτάπι δά ἀεξεξιίοπεπι. ἐπότ 
φάσις “ἶδ᾽ αἰ ϑίω αν, ἀς ἔεξξῖο 40 ΑἸ]τεηϊ ςοἤριις. Γἀἐπα, ΑἸ συ πάσ 
νοπη τα» δίς Πς,Πρριιτατί δ. 16] ἕπτογργ.νῖάς αα! ἃ ἀπόφασις ὶ 
δὲ εἰετείς ασις ἀρὰ Οαἰθη. πη (οπγπῖ. ΗἸΡροοτ. ἀε νἱξξας γατ. ἵπ 

τοτθ. ἀσιτ. ΕΠ ἃς ἤριυίγα φιαπὶ δὲ ἱςραγατί με πὶ Ὑταροζυη- 
τίας ἄ!ςιτ. υ 

Αποςατέον. ἃ νετθο ἀφίςαίκαι. εἰπτος ατέον πολέμου, ἃ Ὁς]]ο ἀΒεῖδ ἅς 
ζεῖ. αἰ ποςιατέον μοὶ πῷ ἀνρῴχματος,ν εἰ ἀπ οςατέον με, αὐ ἢ εηδωπι 

Ὁ ΜῈ] Δ τισι μι πὶ π]μὶ ἃ πο σοτίο. 
Αποςατέω, μι ἡσω απ. ῆχρ γ ἈΠΟ, δ τίηθο, αδἤιπη, ἀςοϊο, Γεθ ]1ο» 

. ἀείσηςον Θεηιτίθο. Ε΄ ΠῚ 
Αἰποςατῆρ, ἤ ρος, ἡυ 41 γεξγαδγατότ, ξιοίεης ἀεΠίβπετς δι γωῥημμ ο΄ πὸ 

ὅτεσος ῬΊυταγοι ἴῃ Πύουτρ, ἀποςατῆρκς εἶναι, αὔσ᾽ ὅδι, κ κυρρυῶν ἢ ἴπὶ 
ϑη) ὅλως ἀφίςα δι κα διαλύειν ἃ εἰς, τοτγαξξατοτος ἘΠ " ἧος ἐ 8 ᾧ; 
που το ογαγο, δὰ οπηητηο ἀ!ξεάοτε ὃς οπηίττοτα. Ἀ 

Αποςαταες, ἐν ὁ, ἀροἴτατανἀοίδττοτ, Εισίεαις, ἀἐξδέγοτ, δες. Ῥταπατί- 
, φάτογ, 1 αοίςςάιτ αὉ ἐο ηυοα τιόπάαπη {[ςερίτ, ζ 

ὡς εἰἀ!οιτιγ ἃ ΘαΖὰ Πἰδτο [δου πάο Οτγαπγπηατ. ἀἸστς ἤπιπι πη ἃ 
ποτ. ἀποςτα τιχαὴ δι οἰμεις. 4096 }} τηΑ]} 4 Ζαηϊδὰ Ογρτίδῃ. ἐπεί 
δὴ ταχεῖ α! πρὸς πίω) σούπων υτγρεσίαν αἱ ἀπος ατιχαὶ δεωαΐμεις " ̓  
νεραὶ, σπολλοικ κοιγωγοιὲ ζυτῶσ αἱ π]ώματος ΟἹ ΟΛΥΓνοςατ ἐἰατος ατικίαν, 
σληθύν, νης δαμεγθία πη. ΣὐΚΘΝ 

Αἰσεξατικως ΡΊατατςἢ 1η ΟΑ18Δ. ἂν σεόλῳ γῇνομμίω ἀποφατικώς τε δ οἶσι 
Ἰλρᾶο 



1. Ἢ 
ἀθάο “υξδιυκηίοην. 

Ατοςτις πόλις,οἱαἵτας το δος. 
Αἰπυςαυροιώφοθμα! το Οἱζογοηΐ αἱ ο οἰλυφοιοιοδηςο  Πς ἄγπχατο, 

ἔτοπι σγυοὶ αἤίροτς. 

ἱ 

Ι ἃ; 
Ι 
᾿ 

ν Χτοσαφιδωσὶ βότρυεγονυς ἐπ ρα Πὰς βιςτίητ πνυτατα. 
Αἰποσεγάζωγμι ἐσωγάετοσορηαάο, Αςου. Ματοὶ τὰ ρ.2. πες ἐἔγασαν πίων 
τ σ  γίω ἀστοχογυητ τεέϊα α]. 

᾿Αἰποςέγισμα , «τοςγτὸ, ορεγουΐαν, πτοισι πςητα πΊ, ἴα. ργογοξεῖο. 
ὡς ΤΠ ςορ οί ρτο σισαρ 18. ἐς σαθ ρ]αηταῦ, ἔχῳ φερζολίων κ᾿ δῇ ἀτο- 

᾿ φίγασμα τῷ ψύχοις τίυ) γί, τεῖγαπὶ ριοιορ οητοιι ὅς ἔτιρος τς 
τς, ζροτοπι Οὔτιυοῖ. Ω 

τὸς εγνοω “ΠῚ αὐοά φεγνόω, ΑἸ. 
᾿λ᾽ ποφίγω,ἰητος σοοτοοο, ΟὨτιηθο ἃς ἀτοφοιργορυ] οἰ πἰδςο,Ρὸ- 
τς Ἰγδ.ὕραος 5 τῷ ϑυρεῳ καὶ σιδηρᾷ κέγχιθ- . κὶ τες ὁλόχ ἐρεῖς ἀπο γει 
᾿ς πληγὰς ατοςιν 1 Ἀςορθτ.}}0.3.(Αρ.7.ἰο οαϊιηϊς ρίαης, ἀποςεγ σι πίω 
τς δλμυραγηοῦ Δαν ιτταητ [αἰ ἰςἀϊηςην. , 

 Ἀπυκείχο, το, ἀ σε άο, δορί νος! τςυοῖτον. 
ΑἹ είζω, ἀοησοιαγαάο. 

ὑπτος ἔχλοιεαι . ἐς οἰαῆηίσας (ΟἹ ατατίδας ὃς ρτοβοιςεητίδυς ἀἰοίτυτ. 
Ῥεπιοῖπ πϑὸρ φορμ.κὶ οἱ μᾷρ ἴδοι πάντες ὅταν ἀστος ἔλλονται ἐκ “ἥδ ἐμα- 

᾿ απρορίων, πολλοὶ πτερέσανται ὅβημαοτυρμᾶνοι ἔτι τὰ χρήμα τὰ κινδιιωδυε- 
εἹ σαὶ τυῇ δαγεἰστεντι;υιι πὶ ἃ Πιττοῖς (οἱ αποτιτπαΐτις αἀμησιτὶς τοίτλη- 
ο τὰ ροσιοίαπι νοὶ πησῖοος ρογίσυϊο ξπσπογαιογὶς ἰς ὄχρούτατς. 

Αποςενλοιάνοι,, ἰπαυῖτ. δι}. ὶ μότον οἱ πεμαπόμᾶμοι ἐκ Ὡρρςαγ μ(ϑέτων 
ον δ εἰπολυόνσῶν, Διο ἢ οἱ αὐδαπεμπουΐυοι ὑποδημεῖν μένοντες δστοςελ-- 
τι λό μᾶνοι ἐλήχξηστιν νιὰς Απιςολες, -. 

͵ ἠδ πηληο δ᾽ οροννεὶ συ πὶ τη δατὶς αἰ] πὶ πλίττονγο- 
ο΄ πε τίοπι υαυιὶς αἰ ἰφυὸ ἀιτισο ὃς ςοπτοπάο:ααοὰ ποη ταῦ - 
ο΄ τις ἔλοῖτ 401 ἴῃ ηδιῖς οἐζ οπὶ νεξϊοτίδις, οἀ οτιαπη 4] πταὰ- 
 οἰϊετιην ργαροίυίς ὃ ἐχογοίτοι ὅ ἡαυΐς τεὸς ναῦς ἀπεςεἰλάτε. Π)6- 

᾿ χπροῖνὶ. ὐτος ἔλλειν τοὶ χράματα . δρυμὰ οἰχηἀςπὶ» ρεσυη ας Ὠλϊτίοτα 
οὐ πος ἐνλεῖν γῆς οἱ οὐπτέγ εἰν, Στὸ γῇ ς τ ἐλευ, ἘυτΙ ρ᾽ ἃ πος ἔγλώ ςρατιαὶς, 
πϊτῖο οχογοίτιι πη, Τὰ γα. Τἰιεορ «ἀξ σαυεῖς ρἰαητ.Ἰτ.χιςαρ. 

ταὐὐποςέλλει ὑποίκοις » ἀσάαςοῖτ ςοϊοῦος. ἀποςέλλειν πρεσβέξ ανοταΐττς- 
τ σς ἰεσατίοΠθη}. ᾽ . 

γάζω, ἕω, νει πηεητοτ (αΠρίγο στδαῖτοῦ ἱη δ οπγίςο. Ταῖς. Ἰάξη, 
4ιοὰ αὐας-εναζω. τὶ ; 

τος εγόως στο Γς1η.Δησιξυπι τεζάο, Αὐϑχαηά. Αρῃγοά. οο- 
“ἀὨσ τι ρτοπηο: ὲ 

ὃν, ἄσμα οὕτώ καλέμδμον; ὅτι μι τὸ ὅπος ἐφ 8 ἑῶαι «δὺ τεφαΐσις 
ἄδετο. ὁ " 

᾿Αποςἐργω,οάϊ, βοττίτον ἔσο ἔδυ Πηξίποο. 
᾿Αποςερέομαι, ρτἱιοτνἀατηθυτ ἀςοϊρίο, ἔτ: αυ ἄοτ. ὠπεςερηυόν 9. τῆς πα- 
τ πρίδος,ραττία ογρατιις. ἀπεσεβυ μῆθος μιώϑιος, σαρ.ς.ἘΡΗΪ.Ἰοοὐ ,ΠλοΓ 

οἐς αυ ἔγασάς ποη οἰξ γοάάϊτα. 
᾿Αὐοτερέωςμι εἰ σωγπ. "καρρτιογάοίίτιο. ἐς ταν ο, Ἰητόγαοττο, ἔρο- 

το : Ασςαίατίιο ὃς σεαϊτίαο, ΑτΠπορ τδηες τη ΡΊυτο. ἐμ ἐδὲ μίω 
ἀπεσίρυκος Ὑ ἐδέγα;ητογρτ. ὅπο φερω ὅξιν ὅταν αὐράχαταϑη κίω τινὸς 

εὐ λαξῶν εἰς διχζολίω χωράσω Κὶ ἀκ ἐθέλω δὲδόναι ἀυτώ. ΧΟ ΟΡ ἢ. ἐδένα ἀ- 
ζεϑών ἀπες ἐρεσε; ἡςπάϊοεπι θοηῖς ἰρο] ἑδυῖτ, ἀποςερώ ἐμαυτόν σου, 
δὸς τς ἰςςεάο. Τυςγὰ Ροπίτουτ ἐτιαπη ουπ ἠσοῦυς ἀσδυ!. Ατι- 

. τος. αὐτὸν τος ερεῖ αὶ αἰδαχαταθήκίυ, εὐ πη ἔγαάας ἀεροίϊτο. Ρ]μτ. 
- ἀονίτε, πτρ]. Σποςεράστες τῆς δωρεαῖς ταὶς γιωυώϊκαις 5 ΠΗ ἰοτος Πηι1- 
- πεῖς ἀοξγαιάλως ὐτοξ ἐρεῖν τῆς χαριτοςορτίματο στατία, Πςπγοῦθι. 

αὶ Στοσερών χαΐειν,αρι ΡοΙἑασοι [50 ς. ηστατας, ἀχ αἶξες Ὁ.) Βίης 
νης ἀριιὰ ΑὨεΙρ ιΟΙ)." ἀγνωμοσεώη, 

Ι: 
᾿ 

οφέρησες ως "4 ] το, ἀἀετηρτίο, ρειυατίο ὅς ἐγαυἀατίο, Οἷς ἰπ- 
τ  τεγασγίο 9 Ρίατο ἐς Γοσίρ.. Ποογατ. ϑἰπος ἔρησιν αν ει στιόϑει 5 ἔγδιι- 

" 
ὧν Ὕ , 
ΑἈποςερητὴς, οὖ, ὁ, ξαυάατοῦ,, ὃς ἀείτδιιάατος 5επες. Ρίατο τ. ἀς 
-Ἀσρυδ, ᾿ ᾿ 

Αποςεἐρητὶςοἰδὸς, ὃ. ΑΙ οριδη. Ν᾿ ἐδ]. τὶς αὖ δῆτ᾽ σηηξάλοι τ ἀῤγανέ- 
δῶν γ᾽ ἐμίώ ἐπος-ερητίδα, 5 [εητοητίατη ᾿η Ποιατοτίαση ὅς ἀεέγαιάα- 
τγίςαπι. 

᾿Καοςεφανώσιεϑτη, ἀςροποτς ςΟτοηἀ ΠῚ, (ΟΓΟΠΔ ΡΓΙΠΆΓΟ. 
τ οσυσ ον εἰοιποπεξαπιο, ν 
Αἰπόσυμω, «τος. τὸ, ρατίαπγ»Ἰοτογια πὶ ά στο ις. ΡΟΙγὉ.110.2. Ἰη Ε- 
ποι ἐν ἀπος ἤματι συωωεῖ χεν» δίς. ργοστεάϊ γοτα τ, ὃς οροτίγὶ εαδτιπι 

᾿ Ῥυσος. ΙΔς ΡῬῖο ἰοςὸ γευηοτιοῖς ὅς ἰςογοτίοτς. ἐν πος ματι κρύ- 
μᾶς ἐδ ςρατιώτας οἵη ἔςςς ἴω, Υ Ἰγῥ. [το πη,(ὑρραγάτιονν οι, αρο- 
᾿  ϊεπηαταμα νοῦς ὀς [ατίηΐ πιεάίοἱ νγαπτυς, ΟΑἰοη. ἴῃ ἀςβη. ἀϊοῖς 

ἱ τῷ πγυτατίοη αι [δ τγαπῆτυ ΠΔΊ ςογρογὶς ἐχ 1 ἀπιπηατίοης 

δ υσλεας ΑΜ ἰαθεης ἀςογηςηἀϊ. ἡποςηματικα ἑόμα ταγίς ρατα- 
τ τἴπα νετδαν αζα [1δ.4. 
᾿Ἀποςυματίζω, τε Π!ξο, ει (δ ἴονεχ σα2α 1.4. ὡς ᾽ 
. στ νατις ἐν το εηάιγη, απ γδηἀὰ πλνῖ πλπιογδη δα ΠῚ » Βυ 4, οχ 
ος λζα ἰιρ.4. ; 

ο οαἤυπι. ὶ ' 

Ἀσοςνείζω,. ςοηβτπιο » Αὐτή όσα Ῥγοδ!επγατ. Σπεςυφίζομαι ὧν μη- 
ἐς Κα πτοεῖθιῖς ἐηίτοτι, τ τος, 10,75. Ὠἰπγ4], ἀνοιτωτ οτίδη, 

᾿ἀποσαφιόδω,ϊη γυὰς ρα Τὰς πυτο . ΤΊ ΙΓ ΟΡ τ. Π.}.ἃς σαυΓρΙαητατ., 

.», 

πος ἐριγμά.» «τος» τὸ » [οἰ πιξοτμητ. ῬΙλατ, αὐτέρεισμα γριορυσηα-. 
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ἀπυσαρέζομω ἴῃ ἀξκία {συ βοιτίοης νῖ απεροίδο μου. ΤΊν αν τίυς 
ἡη τάς Ασιηλ). ἕτω ἢ καὶ τὰ ὁ ψυχῆς παϑν πάντα ἐζικιν μ᾽ τῷσώ- 

βάτος γεις ὁ χαὶ τὰς ἐνερλ εἴας ἑδυτῆς ἐμφανῶς; νος νοίζε ται" λργηις 
ἃς βιϊοιτ. 

Αιποξ-ἡραξιςγεως γν ΠΙΧΕ 5. 
Αποριλζόω,, μισῶ; (ρ]σηάετε 

ΡΙ ταπηηλας. ᾿ 

ΑἸποίλζω, Πρ Θονλπολάμπω, το ρους, ςηἰιςο, οἴατςο, 
Αἰπόςχε7 ἀπσοας, ΠΙλά. , νυ αὖθις ἐπόςιχε; ἰὰ ον, κἰα χώρει, ἐπεολώσ Ὁ 

σουχα!. Χπ- 

Ασοςλεγίήζω χαὶ Αἰ ποφλέγίω; ἀοτογροο,αθτλάο, τςίξοο, ϑὑποκοίρω ». αὶ 
ποξύω. ᾿ , [1.) 

Αἰ ποςλεγήσματα, τ σ᾽ πηφηζα, σὰ Ζιια: ὰ ΠΡ ΠΝ ἀδιχάιαρταγ ἀυπὶ 
ἀεϊπγιησιηταν σργροτα. 

Αἰ ποςολδὶς ἑως δ ηυἱ οἰ] ράσο, δονόσολθ., : 
Δ᾽ οὐφολεῖς 5 ὁγαθῖ Πγαρ ζγάτυς τοὶ σαυτίςα ἐμ ἡ δ ἰσησην μαδεη- 
τος, υὶ Τα εγαγοϊνίς ἑυτὰ το άεραυτ Πεπγοίϊνι ργο (τς ἤρ]ν, παν - 
τα γδ τὸν πόλεμον ὙΠ ὕστος ὅλων γυγνομήμων χΤ᾿ ἢ γέμον ἃ ἐμὸν, ἀχ ἱκετὴ; 

εἶαν ἔϑηκε πριίραρχ Θ- «διεὶς, ὡς αἰ δικου μῆμίθ- πταρ᾽ υἱμῖν, ὑκ ἐν μοιυυχίᾳ 
ἐκα ϑέζετογεχ υὑπὸ γῇ ὑποςολέων ἐδέ 8», Ὁ ἡγηῖ οηϊπὶ εἴως ὃ.}}} τοῖα 
Ροτς 5 αὐτὴ οπηπος δἰ αἰϊι αν παρ ατίομος πλςα ἰερς ργοξεέϊα 
1] ητνΠΌ]]ς ϑρυά νος Ττογαγοῆως [δ ο!!Πυπν Τυρρ]ίςε πη οὗ 1 ρος 
τίρεπάσπι ἀπιχίτ, αιὸά ἰηϊαζία ἐὰ ἰορς αἰοέζας οἴτος, μι] ὰς ἴῃ, 
αἰγ!απι ροτιὰς νοττὶ ςοηξισίτ,, ἰδέας Δά ἀγαπὶ ίαηα (ξἀϊτ; 
πα Πὰς ἀςοΐπιε ἃ πια σ᾽ ἤτατιθ.γοὶ ὑαιτίσδε συγαιοτῖθ. ὅς ἰμἀϊς!Ρ. 
νἱπέξας οἵϊ ρτορτοῦ ματρὶ σομπτιηγασίαγο. ΡΟ] ΠΧ [1δ, 8, Δ πο- 
ςὐλεῖς οἱ προνοάμῆνο, αὮ ὅπος λυ καὶ ἢ ἔκπλι οἦδ σριήρεαν δυϊὰ, ἀποςο- 
λεῖς οἱ δηὶ τῆς ἐμπομιπῆ ς “ἴ0 σεινρών ἀποδεδ'ειγυῆνοι, ᾿ 

Αὐἰποσολ ἢ ςγέ, ἀπο, ργοῖξ ξλιο, τς πυ" 1» νἱφείςιτη,, ἀροίτο! ςὶ 
πυαποτὶς βιηξείο. Ραυΐας ςαρ.1.44  οπη. δε ὦ ἐλάβομῆν χείριν καὶ ἀ- 
ποςολίω), 1 ἀροἰτο] τιιπη, ἐπος οὶ οἶδ παίδων 5 ἀπ! 1 ρυεγογα πη, 
σαάος Ρυοτογαη εἰς ἔπος ολίω χρυσίον δεδόγα;, θ]ατΟῺ,1. 1 ρτοῖ- 
ξλίοηςπν ἀὐυτιπ) ἀατο: ὠπος-ολῆς αἴτι(δ-. ΤΉ ΟΥ̓ αἰ 4. πγϊτισηάι δι! 
τβοτ. ὠποπεμψις, δώρον. : 

Απος-ολικὸς, οἱ, ἀροϊχο]ίςις. ΟΠ τυ ΟἸζοτηιις. εἶπε τὸ ἀὑποςολικὸν ἐκεῖν, 
δἱ 4. ἀποστολικὴ πολήτεία τουτές ιν, ἐφϑιελμδῃ ἀκρίξεια ,γλώρσης ἐγχρέ-- 
σαα,σώματος δουλαγωγίαν φρόνημα ταπ εἰγὸνγξιγοίᾳς χαϑαρότης. ὀργῆς 
ἀφανισμὸς, οἰγίαρδυλώμί(θ- ὡερςίϑει; τυπῆουῆνθ. ἡϑίξδηε ,ὐπος-ερρύμε- 
γίθ- μὴ δεκοίζα, μωσ'ἀυῆνΘ- αἰ γώται, διωκόυῆνίρ- αὐέχρυ, βλασφυμού μένο- 

. αὐδαχοὶκει,νεκρώϑητι πῇ αἰ μαρτία. συσαυρωϑητι τῷ χοισῳς  λίω πίω «- 
“κίαυίω μετείϑες 53) τὸν κύρειν. ὶ 

Αἰ ποςολιμῶ(θ. πα δ τις, ΠῚ ΠἸτί 5. δαςτοῦ, 
Αἰπόσολ(θ.,ε56. Ἰέρατυς,αροίζο ες» Πγ}1{π|5, Πα πεῖς Ζαϊςι!ηΠ16 πη ΐς- 

τἰτιιγ » γεωῖν ὀκπομιπιλ»γκὶ ὅθηις-ολύ, Ἐτας ὃς ΠΟΠΊΕΙΙ ῥγυςίματας ἀρ ά 
᾿Ατἰβεηϊδηΐίοον σας ΟΠ οία αι οταῖ τεξὶὲ ἀταιὸ ογάϊης συγαῖς ἰἢ- 

Πιπεγόσαε ἐἰαετν. γηάε ὅς Πεπιοίπμειὶ ἀπτέσολοι ποτ ἀρρατα- 
τὰς οἰλήτα τ), οχροάιτ]οπέΐμις πγαγῖτι πηαο, Ῥγο (το ρμοῦις, 
χαῦτα ὃ «δὺ ὑὸς ὁλες ὥπαντας απτέττειλα, κοϑ᾽ ὡς χεῤῥόνησος ἐσώϑη καὶ 
βυζαγπιον, ἢ πτάντες οἱ σύμμαχοι οἰ αἴϊος οαιηος {Πὰς ηγϊττοηάᾶς ἥϊα- 
1. Ὀ᾿εἴτας εὩΐ 18 59. Ὁ- καὶ ἀπόςον Θ. ΡΟ υςὶ ἰἶθτο Ρτίργο. δοτός-ο- 
λΘ. ἐγένετο ἐς λακεδαίμοναι τρ είρει, Τιὰςς ἀατπγοης τὴ τεϊγσηλΐ ρτὸ ἰς- 
σατο πλιΠιις εἰξ. [τεῦ ἀι αν ϊογία: πτογαῦ, ἀρινὶ Γτοσουίμϊτ. ἐς 
400 Αἰςίατυς ἐς Ἀττ. ὃς νεγ Πση!ῆς, ΡΊατο Ἐρ το )ιἀἰχιτ, ἐγὼ 
5 ἐν τοῖς ἀποτολοις ἡμζας δεενούμίω πλεῖν, Ἰὰ εἴϊ, ἰὴ ἀπ ἴοιιις 
ΠΔ  ]ς, . β 

Αἰ πος οματίζειν»ο[Ἐ τησπτοτγῖτετ ἀΐςεγς, Σπτος ομίζειν, ἃ πγοπηογία οχρο- 
πεῖς Οἴςεσο. ἐπὸ ς-ὅματος λέγειν » απὸ μνήμης εἰπεῖν κὶ ἀπὸ γ»ώθενς 
φράζεινο τατίπ. Τμμογ ἀ. δὶς ὃς ἀρια Αὐ]νσπαθηι ργῸ ΠυεπλΟγίτοῦ 
δἰ ἰφυϊὰ τοΐσιτε. α᾽ποςοματίζειν μεταβατικῶ; ( πτρτυ ΠῚ Ρτὸ γεςι- 
ταγο, ὃς οἵς ἤϊο ργοπαιτίαγο, θά σμῃ) αι αίατη ποι σίδιντ ἔαγοη- 
τες ναῖος Πησαητυτ μος νοτίας οαπὶ ἱπτρότι τοροηις ργοβιμάς- 
τς Τυταγο νη ΤἼείςο, τῦτο ὃ, κὴ τίου) σέξυγλαν ὑΐεξον αἰ πος μα τίσαι 
ρὸς τίωλ πόλιν ἰσ᾿ορρεσιν αὐαφϑε ξαυγίίω . πος οτίατη ροϊῖοα 510 }- 
1Δπὶ 24 νγῦςπι σογὰπι ἀιχις ἀυτιιπλδητ» σι π οΧοπγαΐοτ, 
Αἰ ποστομρτίζεῶτη ἐξὺ παδεςοτείτς ΡΟ] μος 11.2.α] συ! φεχὶς ΡΊαιο 
Ρτο ὑπὸ ΤΑ) διδασκείλων ἐρὼ τά ἔϑιι! τὰ μοϑέματα κἰ ὡς ἐπὸ ς ὅματος 
λέγειν. [τὰ ταηλδῃ 514. κ) αἰπος-οματίζειν φασὶ τὸν δὲδια σπκαλον, ὅταν κα-- 
λδύει τὸν πάϊδα λέγειν αἶα ὅπὸσόματος. 

Αἰ ποστομέζειν, ἐσπὸ μνόμης ἀξιοιωῦ χέγεινγἐπος ομοιιῦ, ρεπάοτγς αὖ οἵς, ὃς 
οδίξγυατς αυϊὰ ἀϊοατατγ,ιςααξητον Ἰητογγοισαγς ΔΙ ΤΩ ςηγνϑίροτσ 
Ῥίεχαμη τοβάστγς ἤὰς Π|λαυςατς, δί αὖ οτος σαρογς. Γςας σὰρ.11. 
ἤρξαντο δειγιὸς ἐνεχειν " ἀποςομίζειν αὐτὸν «ῥεὶ πλειόνων) σαρεγαης 

στγϑυΐτον νγσεγς ἃς σαρτί οἱὲ σαρταγς ὁυηι ἐς ρἰυγιδας. να ρα- 
τις ἢς ἐχροηιτ, τουτέςι πυκνώς ἐρωτάν καὶ ἐστορεῖν. γίνεται γὸ τὸ ὦπο - 
φομήζειννὅταν πλείονες ἐρατωσιν ἕνα πέδὶ δηηῶν κἰ ϑήίων ὑποϑέσεων, δὲς, 

μος εἰξ,τεφυςσητοῦ ἱητογγοράγο οὐ πηνὅς ρογρ οχιτῃ γεβάοις. ἐ- 
σἴτατ ἴῃ 41Π|5 οχθρίαείθας πος οματίζην Εἰτ τὸ αἰποςομίζειν, απ} 
ΡΙυγος ἱπτοτγοσαῦς νην πὶ ἐς αἰτῖ5 ἄτηυς αἰτις τσ πτοητις, 50 
ἀϊτ ροῦϊτ ετίαην ἀποςομίζην ἀοοιρὶν αὐτὶ τῷ παγιδ θλήν αὐτὸν κὶ ἀπὸ πὰ 
ςοματὸς κρατεῖν. ὅταν γί; τις κραπυϑῇ ἀφ ὧγ λέ γέ πος ομίζεῶτῃ τὸ- 

κεῖ τουτές ι,αἰπὸ τῷ σοματος ἑλκεῦδοι χ κατακρίνεϑτ, Ργο το αυοάεῇ, 
ΠΑ αυσαγο σα] Π}5. ὃς Ὁ οἵ σᾶρογς ἢ Ω 9 Π} Θη1Π} αἷς ςαρίτωτ εχ 

τὶς φαῖς ἀἰοίτγαποςομίφεάλαι γιάεταγ,1 αὐ οἷς τγαὶ ἃς ςοπάςπιηᾶ- 
Γ .}} 

ξιείο, ἠἡνπηάο. ῥυειᾶσο εἶϊστο Ε- 
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τί Ταατοατ. 7 4112 ποι (τὶς ξαὶτ ἀτίθηστας, αὶ ρατασῖτ νησο νετ- 
θο τεάα! ροτιι τ ,ἰπτοτρε!ἑατο» με οδ!ξγερεγέ,ας οὈ] σαὶ. ἐπε 
φὅωισε τὸν δι εῖνον, ΠῚ Πἐφητίαιη ἱπτροίαιε. 

Αἰποςομίζομω πο δοτον, οδταηἀοτναοίςπι τοι τὶ μαδεο. ἈΠ οἰζτας. 
ὁ 9) ϑηγ4πεὶέκαυ χαίαν, ἀποςομισιῖσον υἱαὺ πῇ πλυγεῖν,, Οἱ ρεπηξηι 
δχαάσαῖ οστευτῖς τέζιθεΣ τοτα 411}. 

Αἰπος-ομόω, ἄτι φυσι ἀποτομέζω,ιος οἴ, ὐπὸ ροκἤώ, ο5 οδτατο, οὉ- 
τα 0, Γοιτη40. δυάρυγα; ἄπο σομοιθν  ο [Ἂς τοῖτὰ τοσοίζα σοπρ ο- 
τε ὅζ ουταγατῖο, δ 14. " 

Αἰ τος:ὁμωσις,εωςοή ντροττιο 'άτγονν ἱτγα να ρεγταγα, Οἱσ. ρατοξαξξίο. 
Ατηΐου. τα θεοῦ Ϊς. δειοὶ πίων “ἴδ᾽ πορὼν ὄστοςομωσιν τοῖς ἱδρωῖσιν δῇ πολ- 
λαὶ 8 ύρι ἰξερίω τα, πὸ. ππδατίσις ρογ Ππάογοπι ράτοξιξεῖς, νοῖα- 
τι οἰτια σου ματα ἀρ αγιμηταγ. 

Ἀππόςργος,π9 ὁπ 1 σι 5. ΠῚ ἀΠΊΔη ἢ η8 ἀΠΊΟΓΟ. 
Αποςρακέζω, , τοῖο σο, ἢτίττσ [ἴῃ ἘΧΠ ἔμ πε. δὲ Ὑὐποςρακι δα ιῦ αὶ 5 ξορε- 

ὥδιῦχι ἡ ῬΥΛας ΘΠῚ 0. ἢ τος, 14 εἴτ, τοῖς ὀςρώκοις ἰσγιεθαητωσ 
αἱ εἰξορία ' 

Αἰ ποςρακοιίῷεη Δα εἴςοτο ντ στα τὰν ἘΠῊΝ 
Αἰποτρατόν δε, Χαὰτ Ποτατ!. ὧν νόμων οἱ πυρφϑδόται κα οἱ αὐτοὶ μολοὶ,κε- 

φαλικώς ὡς ϑηατοποχὺ τιμκὼ φιυῦ ται χὰ δστοςρατδϑοντω) κὶ κολοίζοντα). 
Αἰπος ῥα τιν κι δύδαοις Ιοςο πποτὰς5 Ἔχ απο τ Άτα5 » Οἴα: ΠΡ ΘΓ ΠῚ 
«οἱ ἀσιοφ τα 1. [6 Π. δὲ Ρο]].1.1 οἱ ἀποχειρφτονηϑέντες, 

᾿Αἰποςρατοπεύευοριαις πνοΐεο οα ἴγαν ΧοΏΟΡΙ, 
Αἰποτρ ὅλ ἅο  οΟ ἐν}. 
Αποςρέφομων αὶ ἀσοα εἰς φεγίογ ὃς αἰ ἀἰο διογξου,δποτεοπταζο- 

μα ΟαἴθηνΟ ὕω γδὸ αὐ ἐἰπέφραμμῖ 05 εἴη τὸν ἥλιον, ΑἸ151; Οἱ ἅποτρα- 
φέντες τὸ γεελίχρατον, 10} ἀογίδητας ὃς Εἰπιάταητ, 5) ηοτμς δτοςρέ- 
φε τὰ πίων ὐλίω, κὶ τὐρῦρ θεὸν δῃςρέφεται Α]Ἰᾶς «ητην Π σοΙῆςατ σοη- 
τιοιτο σοπιοιτο πιο, αῦ 60 τῇ ἀϊαετγία » νὶ δτοςβ φοραὶ πυρὸς τῶτον» 
ζουποῖτοῦ σά ππσς, ΡΊατο [16.7. ἐς Ἀ ἐρ. Κ᾽ αὐ εἰ πρὸς αὐτὸ τὸ φώς 
αἰαγκοΐζοι αὐτὸν βλέπειν » ὑκ οἴει εἰλγεῖν τὲ αὐ τὰ ὄμματα χγχὴὶ φϑύγειν ἀ- 
“ποςρεφο μόρον πυρ95 ἐκ εἶναι ὁ διυΐαται καϑοράν» 1. ΠΟ ΕΧΗΙ 145 
Ἔα αὐ ὕδτατα Πα πλεη1ς ἐητξη οτῖς σα εγία γα πΊ ἔς δὰ δ αι0- 
τυ ὴν αἰροέξι πὶ ἕξεις ρο εἴϑπος οἴναες ἰῃ τἐηεθεῖς (ὰπτι  αἰξη, 
Αποςρέφεπαι καὶ ὅποτρέπετα) τὸ ὥμᾳ τρὸς ἕτερα μόρια. [τεῖ γέσθάο; 
Ῥτ. Ερηῖογ ὐποσρεφυ μνίθ: ᾧχ ὀμίω οἴξω, ἐσ τοῖος ἴὰπν ξογας, "εςε- 
ἄξως οτος ἀΡ 1]. ἀπεστράφη πολινοτοῖγο σοπιογί! πὶ εἴτ, ΕἸ Γρ. ὐπες 
τραμυῆμοι κόηρι, χα ογία γογθα. ἀπεςράμυδμοι ὀφθαλμοὶ 7 ρτῸ διεςραμ- 
μῆϑοι αριιὰ Ατεῖιςος. ΡΊ ας. ἸΝΌ ΠῚ. τὸς ἔΐω ἐκ ἱερών βχεπόνπων ὠπέ- 
φραπῆω τὰς αἸατολαὶ, αὦ ἀιτοτεπι [ραξξαπτιθιις τε Π0ρ]1ς Δι οτίατιις 
εἰ οΥτας, Ἡςγοάοι. ὠπεςράφατι γὸ εδὺ ἐμζόλοιξ, γα ἢ ΘΕ] ΠῚ σΘητιι- 
Ὡς το[ζἰς 5 ἴδιαι γοτοττῖς, ὅποςρέφου πᾶσιν. ΟΠ 11 5115 ξΕἸ Ρία πΊ ρτα- 
Ὅε, ἐπεσραμ μα δένυρα, ἀδτοιτα αἰδοτας ἤπιε ἀστοτία:αυτδθιις ορε 
ΡΟπιόται ὑρϑοφύη αριι4 Τ᾽ ορΡ γαῖ, ἈΠῚ.Π Ὁ 3.ςἀρ.χ]. 

Αἀπουςρέφω, μι ψω, σι φα,αυδττ ον ΠΟ Ο»ΓΕῖΓΟ ἀσο. ἅΠΟτῖο ταιγογ [1 ΠΏ, 
ἀετοταθο ΘαΙθη. ἴτοπι αἰ τὸ ἱτον Βεέξο αίσοο. Χ ἐπορ.ἴ 3. 
ἑγλίωικ Οἱ δ᾽ ἀγησίλαθ» αὐτὶ πῇ ὅ)ὴ παρίαν ἐένη δυϑεὲ, τἀγαντία δστοςρε - 
ψας, σὴ φρυγίας ἐπορόσετο. ΡΊμτ. τὰ Πα πΊθττ. κἡ τούσων παλιν ἅσοςρε'- 

“ψας, ἀπεσκίωνωσε χωρὲι»᾽ «τούτων δστοσρε οὐ μβυίθ-. σα αν ἃ Ὁ εἰς αὐ τες 
{ΗΠ τι ἃ ἐξιαςςαΐ, Στοςρέφω ὁπίσω,ςοπποτγτο σαγίπτα ΡΙατατς ἐπ Ρὰ 
ὉΠΙΟ, ἀπτοςρέφων τυρὸς «δὺ ὠσσηρειτεες τὸ τρόσωπὸν.. (ξ αὐ [πέξοτες σοη- 
ἀστίθη 1 ἄθηὶ τὴ Το πγζοοϊε,, αἰπέφρεψ αν βὴ εις δὸς τίαὐ χώραν. 
ται .11}.] δὰ τοσίοηςπ) σοηιειτογιητ. δποςρεψει 70 μὴ περσηκόν 

σων, ΠοΒοτταίοιταγ ἃ Πΐς απ που ἀοεςοτ. Ρτὸ οδιιοῖῖο. Ατὰ- 
τίς» ὅταν δὴ ναῦται δσιοσρένψωσι κορωνίω., ΟἸσζοῖο,, ΟΡπογίαῃς ηα- 
τοι ,ἅζς. 

Αἰποςῃ ὑφειν αξ, ἡ, αἤροτιι]4. 
Αἰποςρυφὴ, ὃς, λυοἸο,Δαοςατίο Οἷο,ἀτοῦαπιδηταπι, θ᾽ Ἰη,ἀὐεγίατίο. 

Ουΐατ. ἀογείζατίο. Οἷς, οἀΐαπι. [τε αὐ σεῦυς ἤσωγα 40" Διετο 
ἃ Οὐἴητ.].9.ς 2. ἀιοίταγι τα τοσόρζας, ΡΟ Γι σιι πτ,καταφυγή Χο 
ΠΟΡῊ νόμίσοις ὅσο τροφίω οἱ κρίτωγίΘ- οἵκον, μιφόχα αὐδκεῖ πεν αὐτὸν. τα- 
τὰς Οτἰτοπίς ἀοιηαιη {01 εἴϊο το βι σι τν. αἰτίας δποςροφὴ ς οὐ ΠῚ] 
Ὡ]5 ΓοιΠ οτἱο. ΤΠ οΥ ἃ ὐπὸ τροφίμων σωτηρίας γομλέζοντες σφίσιν ἐκ ἐϊ)..τ- 
Βιτγαητὸς Πδὲ ΠᾺ]] αι το] αι πν 14] υτοπὶ ἔοτο. ἀπὸ φρο φί ἐΐχω, 
μάθεο αυὸ πιτε σοηποτῖαπῃ, Π ἐγοάοι. ΡΊατ. ζυτοιώτες Σπτοςρυφίω, 
ἀεξεξειοι πη πιο ίεητες, νοϊοητος {δ αἰτὸ γέίτεγς. ϑποςροφηὴ ποῦ 

πραχήλου, (Ρ ηἶτας σογα ςἰ5.Πς Βιιά. ὃς ἐἰποςροφ κα τα ροφ δ]. 
ποροδοσία ΠΟΥ οἢ. 

ΑἸοςροφία, Ν᾽ ξηδτις ζοσποπΊεη ογαῖ ὙΠεδδηῖϊς , αιαίῖ δ ἱπιρὶϊς ο- 
Ρόγιδας ἱπιπηηιις ἀε ἀδεεῖς διοζτογες ποπηῖηος., 4]. {τὸ 8. 
ςἅρ.7. ᾿ 

Αἰ τόςροφθ»,., δ ) αροπτορίηυς» ἀυετό, νηυς οχ ἀσςε ΠῚ δςζξητίθις 
Οταοογιι » αι ΐ ργί πη γσοα!ὶ Αἰ Ἰσιῖι5. ἀξ Ἰοηἰς Γιρογαίοε!- 
Ρζας » ἀξποτας νοσαΐοπιὶ ργαοοάςητὶς ἀἸ ἘΣ οηΙς οἰ ἄγη Ργόρτογ 
Βιίαταπι. 

Απόςροφθ., "ὃ αἰ ἡ γαιιοτγῇ!ς.ϑορἤος. ἐγὼ γδ ὁμιμοίτων δτοςρόφοις αὐγὰς 
᾿ἀπείρξω, σα ]οτα πι δογίος γαάίος ργο ἴδεθσο. 
Αποςυγίω, ὦν μι ἡσω,το οτιἶο, το πγασμ τ, άϊο ργοίξαθοτ,σάίο μ4- 

Βεο, οὐ, ποττοο. Αροίξο ες δα Β οἡ. ζ4ρ.1:. πους: υγρειῶτες τοὶ 

πονηρόν. ΑΡοΪ.ἢ Ποιά. ὠπεςυγρεω, οἀογαητναιοτίατί Ππητ.] οἱ ρ ἢ ὃν οἰ 
Ἵ φαυφάκιίθ. ἀποςξ:υγήσταως τὶ ὑπηχειρήσεως οἰ ποπέμαει τῷ πύῤῥῳ δέσμιον. 
Αποςυπάζειν. ἘϊΡ το ἀερε!ετε,αας Ρρτοίεχα!. 

Αιὐοσυρελίζω, κα ἴξω, ἐχρο ΠΟ, ἀπχομςογοχουτίοντοπιομςο, Αὐείναοσα. 

᾿ ΑἸκοσυμξοχφίω, ἀςοττονΡ αἰ τη Ἐριᾷ. 

΄σ 5} 
ἈΑποςύφω, αἤτίρσο, ἘΝΑΝΙ 

Ααοςύφων, ἀυτο νΟΟὶς,τῇ φωνῇ σκληρός. ᾿ ' 

Αἰφῳοσυχάζω,μ ἀσωῇσας εἀο,ἤσις τηαταγᾶς ἀδσατρο ναὶ (γτῖρίο. ὅς 
41 ρΡτοπλέπάο πηατατίτατε ΟΧρ] γα ΠΉς, ρΓὰ δοκιρίοί ζω ετιαια 
1 πλιτατ, ἴτο πὶ σα πη] οτνσ υκοφαντώ, ΑΥΠΣΟΡΉ πα Ἐφαι Κ᾿ ὅποσοις 
καζεις πιέζων ἐδὸ ὑπό ϑευοις σκοπων, ΟἿ; τις αὐτῆ ὠμός ὅδιν ἡ πέτων, 
ε μ" πέπων. 

Αποσυλάω, ὡς μ ἐσω,ἀερταάοτ, προ! Το, Τ γθῆτ. ἀϊΐζεγρο, ργαάαπι 
αράσςο, ργιιο; {Ὁ 0110. δι ξετο, ἰδ άαςο. Ομ γγίοιζοπη. ταῦτα 3 
ἰδὲ αὐτὸς ὁ διά (0. 6. ἀποσυλῆσαι διμωήσεται 9 ᾿ιοες οτίρετς πο Ρο- 
τοις. ᾿ ᾿ 

ΑἸσοσυμζολάν, αἰδα πάπητε ρταροτίοης » ΡΟ; τα ΡΓΟ σΟη ατΓοτο; Ὁ 
συμξαλιειγοσαυαντᾷν. ͵ 

Αἰποσωμαΐγω, λστεσο, ρα ]ο ἴτὰ συιτ νεττεη 4 ρατο αὐ νεγδαπιῦς 
1η- μος Ἰοσο ΚεσιΠῚ 4.6 Δρ.5: χὐ ὠποσιωείξει ἐπ᾿ ἀυτιῖ πἰωὺ κέωραν. 
ἀετῷ αὐ εἐο ἀτίστοσαθιτ νο] ἰσραγαθιτ Ἰεργαπη » γ οἱξ αὐξειοτ ας, 
Ραμ]ὸ ροῖῖ ἱπυοτία σοσπιπέϊίοης, κ ἀποσιω άξεις αὐτὸν Στὸ τῆς λέ -᾿ 
«οὐρὰς. ΕΧΡΟΠ Ομ αδ15 ΘΠ ΩΊ ἃ ἰαργὰ αι ἀΐ σας το ΟΠ ἶσος ἐπὶ ἃ 
Ἰερτγα ντ ἰατη.ἀτοίτιις γος σεῖς ἴς ἃ πτοιῖΐρο. ; 

Αἰποσιωναγαγ»ς5.562.}1ςηι5 ἃ συ στοσατιους,οι ἀφηοσατα ραχ Ἐδ- 
ΟἹ χα, ΟΥ̓ ρτιαπ: ΟΠ. ἡ ης ἜΧΟΟΙ Πγμπ! ςατ να] σὺ ἀρρε]]δπτ. 
"ΔΡ.9.Επαησ, [οα1. ἀποσιυ ώγωγος εἴν» ἃ ἰγηασοσα τητογἀϊσαταγ,, 
ΑἸτ] ἱγρασορα Πηοιιγοτατ. ᾿ Ι 

Ἀποσυράζω, 110, εχ ΠῚ] ον ς84Π: ποκκνουδα , 
Απόσυρμαατος, τὸς} Α[] ὡς ΓΑ πγαττοΙΟ σις οἵδ ἴῃ σοτροτα ἀείημας 

ΠΊΔΤΙΙ5. τυρὸς απσοσύρμματει γἡ «ὡρὸς ἔλκη Ὡρεἐσβυπικαὶ αὐμόζεις ἀοί Δ πὰ 
Πγητις ὃς ν]σογιθις νετο τις ργο ες, το σοτι ἃ. τ.τ Παρ 36. αΞ 
Ἰεη τάχ σα 3 ἐπελωϑέντος ἀυτε τὸ σιυυεχὲς δυθιὲ δηηπολυὶ αὐεδεάρη δέρ-: 
μὰ καϑοκῖρ εἷξ ἀκσοσύρματοςς ι 

Αἰποσύρω, ]ετταἶο. αἰοσυρέντες,Ὀ]ΠἘταξε!. ΓΊοίς, ἐπόσυ ρον πἤερῳ, ρθη, 
πᾷ ἄξτοι Θιτονίςα ἀσγαάιτο. 

᾿Αποσυοσιτέω, ἰ, εἴτ πν [Ὁ 44} τατί,α ἴιην ἃ σοπιιΐαο, ΡΊατ.]0. 6.1 ες. 
ΤΙρώτον υὔῥ τοί καθ᾿ ἐχώς:οις «δὺ τύποις ὃ) συεσίτια, ἐν οἷς κοινὴ αἰαὶ δία 

“ἀν ποιντέον ἀπτισιν ὁ ἢ ἁποσυοσιτήσεις 9 καὺ ἰωΐτινα οι κα μέραν καὶ νύκ- 
τα ἀποκοιμηϑεὶς, ει “Ἶ αὐχονπων ταξαντων 5 η πάσως τινὸς «γοΐη κης ὅθπ-- 
πεσούσης, ὀνείδο ἐχέτω, κα (οβαἰτεο φυξαςοτ, ᾿ 

Αὐπύσυτος νης «πύοεντος. αδ ςειἰςης»τρι ἃ ἸΝΟΠΠι ΠῚ. ' 
Αἰποσύωχαπηοιςο:γδ εἰς ἀπέοσυϑεν αριὰ Εἰς ΠΟ. ΡΓΟταΡοταμΡΓΟ πος 

πεοσύϑησαν. ; Ὧ 

Ι 

᾿ 

Αἰπύσφαγμα. πὸ πρυγωώδες παρήϑυμα. Εξου Θητυ πὶ 604 ρῶγ φοίαπες ἃ 
τγαπίπι απ εἰϊ. ΗἸρροεγασ. διοιτατ ὃ ὑαύσφαγμα. ἡ 

Αἰ Φοσφαιρίζώ, τορε ἢ] δ Ἰεὺ τετογηεο,, Ρ11.ην ἔποῖο το ΠΠἰγςιοοησίο- " ν 
τηοιο. 42. ἐς δεηςέξυτο, οἰποσφωιρίζω αὐτικόπῆων τίωὐ σφῴθαν- ρί- ἢ ἃ 
Ἰὰπε τετοταῦςο. ΚΝ ἧν, 

Απὸσφάζω, ηοςο, πηαξξο, τυ οἴ 40. ὠποσφαγ εἰς, Οὐττιιπσατιῖς. ΠΗ,» 
Αἰποσφακελίζω, μι ἰσοχπ. υκοιγ ἀε τ τον ρυτγεξισῖο, Αἰαἰμναὀοαζίαπε ὦ ὃ 

σΊτατ, ; ἢ ᾿: 
Αἰποσφαγλομω»θετγο, ἀποῖυὴχαὐὼ οἰσίοσφαλ εἰς ρε ΑΙΠις. Ρ] υτατο,ἵπ  ἢν 

δοίους, ἔκις'λη. ἐπεσφαίλίω τῆς ὁδοδ,ὰ γιὰ ἀφογγδαὶ. Ευτριά ὐπε- “π 
σφαίλίω ἐλπίδος, ἴρα αὐςα ἘΓαἰἔτατας οχοϊάϊ, } 

Αἰ ποσφοείνλω, κι κως αὐοτγατς Εισῖο, ἰγγίτα πὶ ἔιοῖο ὃς ναι! ΠῚ. - ἢ;:; 
Αποσφαλμέω, 4010, ἀε]λδοτγ,ἀσταγθοτγ. ΡΟ 15. ὁ Ὁ ἵππ- ἀπὸ σῆςφ᾽ " 

σληγὴς ὠποσφαλ μήσεις 9 ἐφέρετο ῥύ δίωω διὸ τού μεταξυὶ τύπου πο ςρα- ἐμ 
ποπεέσδυ. 1. ἰποπυδιάσας. αἰπιοσκιριπίστις. νο] τάξη οἷ αιοα σφαλείς. ᾿ ' ἯΙ 

Τάςιυγὁ 5 ἵπιπίθ: ὁ πῇ σκιπίωνίθ., ἐδυσοίπησε υἱὲ ἀπὸ τἰ πληγῆς ὁ μίωδ ἠ; 
ὁλοσερώς ἐσφαίλμησε. ᾿ ̓" 

Αποσφὰξ. γος. ΕἸ Εἰγοἢ. τὸ ὑψυλὸν.1. ἐχοο! πὶ ργαείριτία πη. Π 
Αποσφώπα, συ ]ο»πιαέτο. [ιοΐδηις, οἱ Ὁ καὶ ϑούηζουσι μόνον εἰ ποσφώ- Ἐπ, 

ἕαντες. ἷ, " Ἰὶν 

Αἰποσφενδονέω ὦ, ἔχηι οαχίττο, ἰἀοι]οτ. κι οίαῃ. ὡποσῳἐνοδονοιιῦτες ἐλπῦς " 
λήλοις. το ]ὰ Βυπά!ς αἰτοῦ τὴ ἰτογι πὶ γετογαπςητες. ᾿ ὰ 

Αἰ πυσφενδόνητος. ὑτορτί ὃ αι α Θπγ"Ππις» (διι απ τορεας ἢς ἀϊδις κπ 
(ππτ Αἰποσφεν δόνητοι 41 44π|. Ἐτοτγι ἐηίδς αποα αἰ πι παι θα, Ἷ 
ςοηίςοηῇς ἀοιμιπὶ τοάϊγο νο]]θοτ ( Πᾶπὶ ἴῃ Οοτγογγαπι Παρ ῖτα- ἢ 
τιν σοηοο ογλητ) οἴπιο5 ἐρίος εἶργον χὐ εἰπσοξώνειν ὁκώλυον σφενιδ-- ὶὴ 
γοιῶτες ντ ΠπΠας ἀοςοῖ Ρ]ατάγοῖ. τ. Ἡ οἰ] ἡ ργο θαι. ἢ 

Αἰποσφήλειε,δστοσφάλειε: Αἰ ΟΥΓΑΙΙΟΥῚ νέο σῷ σφάλλα, ΕτγΙηο]ορίς. ΕΠ 
Αἰποσφήλῶωσις., φαίι15. Ρ᾽ ΟἸαρίϊο» ἀθδίγατιο, ἀποτυχία 5.14. δτοσφίλω ἢϊι 

σις. ΕἸ εἰ οἢ. ὠπενέγκωσις. Λ' ἌΥΊ ἢ δ ποσφύήλωσις δποπληξία. ᾿ Ὗ 
Αἰποσφίγω.. αἰϊτγίησο,, ΟὔἾτσ0 » ςοατέϊο 9 ςορήϊγείυσο. Γαςίαπας Ἢ 

οἷς μου τεὺς σταγόνας ἀπεσφίγξατε 5] 15 πα χ ]]ὰς πηδᾶς ἀρρτοίξς μὴ 
Πῆις. ᾿ | 

Αἰ σοσφοαγίζω, ἰἀο ΠΊ 4ιιο ὦ αὐαστφοαγίζω, ἱπτογάα πὶ ἰάεπλ, απο σφρατο δὶ 
γίζω, τας τη ραίπαα νοος ἀρὰ ΕπτΙρι 4. ἐς Ἡεΐςηᾶ οὴ δὴ πάντ᾽ ἐ ὯΝ 
ποσφρᾷγιζεται, ΟΠγἷὰ Ὠγθὰ ἢ σης ποτας [ς80].χρ. σφραγίδεις ὅθι- 
πίϑεησι ὡς δὴ πάντα κληρϑνοικήσείσει τὰ ἐμά. «ἢ 

Αἰ ποσφράγισμα 9 [Ἰ συγαοι} 1}, ] τη. ἴῃ ἘΡ δῖ σηᾶτα εἰξ ἀπθιἷο πιοῦν 
σαπις ἀροργορ πα» ασάγί σα, 

Αἰ ποσφραϊνομκα) ΠαΓΙΐι15 Δἀ ΠΟ ΘΟΓ, 
Αἰ ποχάζω,μ σὡ γα τί προνσοτγιπηρονίεοο νοπᾶπΊ,, φλεξοτομέω, ἴσα 

τιῆοο ουτοην » Οαίοπο {πρὶΠιπιο. ὠποχασύντων “ἦν ἰατρων φλέξαγ 
ἰληραΐηεηι ἃ γοηα πεττςητρες πιραϊοῖς, Ασηζοτ,}.. ἐς μΠποτίαες | 

Αποχὰς 



ἥν. ΑΝ 
Ασυχαλιδώματα.. {εἰρίτος ογοξεὶ, ἴῃ τετγάσυς νὲ ναςόγγα ἀεραξεὶ, 

υοταμ Βυϊτιρια οὐρίτάφας διξαγοα Πιγινᾶς τοτῖα Τυπτἤουτιρυα 
τ ῬοΙἸυςεαν ᾿ἶδτο ςιοτίαπὶ σἀλικὲς κ᾽ χαλίδες κὶ χαλιδαματαίε σης 
ἄντ χαλιδώματαν ἀϊοιοτιιγ, Ἰσαυας νάγὸς ἀρ ρα! ας, Διὰ ἀυπὶ 
ἀιίροιττῖς διτό ας τοῖα γατὶς ν σηαιοσ τέηοτοτα ἰσυὶς οἰ πτοία 
πιο οἱ ροίϊιητ οτίατν ἀΐοι σογαΐ ρον Ν ἀτγοης πγ, (αγο πὶ ὃς 

ΜΙ γρ υλα μα ϊυΠαγοά! νατὶ νοὶ ναγγι, ΧΟυορἤου ἐς νοηατίοης 
ἈΡΓΟῚ 1» ὕλνζαίγλον τα ὧν βεΐχοις 5} ὑποχαλι ἰματα τῆς ὕλης δὲ 5 

χρῶ, ἐπ!δγοητοηι ἀπησητα νῈ] ἀρ Ὁ] Ρίαβ,ατι πὶ 10} Ππρίτος (γ]- 
τα; δίοἰρίτος » φαΐ γαγγοτιπὶ γί σοι ρετοίζαυτ ἴὼ σομαςομῖς, πος 
πλοτιδεις, 

Αἰποχαλιϑώσ αι, ]άραν τίσ ογονς (ιτοὶς {ΠῚς νοπατὶςὶς ξ] οἶτον, 
᾿Ἀτοχιδεζω,εχ τοπηροῖς ἀἰςο: ἐκ τῷ οἴδάτυ χόντος λύγω, οἰκῇ κὶ εὔρᾳ- 
κρῖμα μ΄ γώ: ἴτοπὴ τοπγογὰ δὺτ ἰωςοπίαἰτὼ ξιςιο ἀπέχεδιασμῆψθ- 

"ὴ γϑμοτοὶοχ ἱπσοηίουϊτὸ Ἔχατατατίῖς Αγρυτγορ. δ. 5. Ετμιςοτ, Αὐηῖο - 
᾿ς τοϊς,ποοοίιἰτὸ ροιϊτα ᾿εχ, ΑστοτίηιΣ. Ι 
᾿Αποχεῖν δα ρτὸ ἔα σατο ὃί αὐ ποττογονρογΓς υ  δυτοδεῶξαι αΠγ0]]- 
} τὶ, ἃς [σ πεπγουογονσῖις σοπτγαγία ιν αἰδα χε ν. Η αν. ΠἸλά:ζ, Αἴ- 
᾿ χιν Τυδέθ. ἰὸν ἀποχκῇ ἰλίν ἱρῆς, ΑἸ» ὑποχύσει, ἱ ἀποχωρήσει σο- 

διώξει,ποῤῥω ἕξει. 
Αἰτόχισες ες κα αὐ εἰ πςοτίανἴς πιρογαητία. 
Αποχήσει,χωράσει » ΕΤΥ ΠΟ]. Αἰ πόριῃ οἱξ αὐϑυ πὸ τακτον ) ῬΓῸ ποι ἐεϑὲη 

ποιυσε, 

᾿Αποχίζω,ἀϊπυηπσο, ξρατο,αας! ]ο, ἀπά. ΑὐἸΟΡΉ.νεφ. ἐκ εἶσε δ᾽, ὅ- 
ὃν ἀπέαχιστίς μὲ το λόγου » μέτειμι) 60 Γεγπηοηὶς τεάςο » γηάς πὶς 
ἁὐοςαίιι. 

Αἰτόχισις, ἡ τατλας, ργοράρο. ᾿ 
ὑποχοιγίζα, ξρατο ταπηυδιη βιηἰ οὐ Πονρυΐιο εἴργω,εἐποςερώγουΐ ςοη- 
τγάγῖ πὶ εἰϊ «ἰδεχοινίζω. 

᾿Αποχολάζω ἐν τούτοις, Εἰς γαςον Αγΐζοτ, ΠΌτο τ. Ετλῖς, (ἀρ. 6. κρτεις 
ο΄ κολαέζω. ' 
᾿Αἰτόχωμαι, ΑὈΠιπυοτίπι. 
Αἰποχὼν, ἐποςαὲ, ἐθἰτιπεης. 
᾿Αποσώζω, ἰδτυιο ληΐτατί τοϊκίτυσ, ἱπτας κοπᾶο ντ ίσγις 1, ἴητας ἵπ- 

εοἴατπηεη ςοητίηςο, Χοπορῆοη 3. αὐαξάσ'. Εύρημα ἐποιηστέμίω εἴ 
πῶς διωαΐμίω αἴας βασιλέως αἱ τήσει τι δοιιῦ α) μοι ἀπστοσῖσωι εἰς τίω» 

ἑγλάσα ὑμῷ « ἐποσωϑίι αἱ ἐς ἀσαῤτίω» ὁ ράττληι νοτίας (ΔἸ ατςη ρα- 
ταῖς. ἀποσωζεϑϑει» τυ ξα σοῖς, ουδάειεν ΧοΠΟΡἢ. 

Αἰ ποταγὴ ἢ ς»",.γορυῃτιατίο, ὃς ἡ πῇ Ἔχτγοπγὰ πη (ΑἸ ατάπγις, ὅς ἔαΪιι-- 
᾿ χρηὶ ἀϊοίπηας Αἰ ἴσα! νίτα τηϊτίτυτο, Βιιάατις Οοτηπηοητ. Ὀἱοηνί, 
᾿ ἂς δαρτί πιο ̓ηξιοτίι πὸ πρὺς ἀυτώ τίωυ ὑπο ταγίω) μαρτυρφύμδν-, 

ἑμολογήσαντα πρὶς αὐτὸν κελδύει σιιυταάξα τι τῷ χεις-ᾧ, ἀϊοίτυτ οτίδπη 
Σπτόταξις, ΟΥτ1]. εἰς νου μὴ καίοντες πίω) σιιώταξιν πῇ χοις"ἢ ἡ ὑπότα- 
ξιν σῷ διαζόλε, 

'ποταδίω, ρτο]χὸ, αι ὲ, ατέσας, ιιαῇ ἀἰ ταν, Εχτοηίπι. 
Αἰτότακτος αὐ σοττὰ πὶ νία πη ἱερο τις ὅς (ο]ςἔξιις. υπό τεκται σττία; οἷ-- 

Βατία ἀςςοπηπηοάατα, Πςτοίος, τεροιτα δὲ οϊογιατα, 

Αἰ τοταμιδύομαι "ἢ 
Αἰποταιιϑύω,τεςοπάο. : 
Αἰ πόπιξις,εως»" τειπητίατίο, ἐπ ταγή. Ορρσηΐτας ςεἰδπὶ τὰ σωωτείξει; 

Βιυι(.Οσπηπιςηξ. νος ἄπο ταγη. 
Ἃ᾽ ποτοίατομαι, με εἰξομαι ) ςοἰϊοςοτ. Πα πιο ῦ ἐν τοῖς φρφυρίοις ἀἰποτετα-- 

γέδμοιφιῃ ρα ἀ15 ςοἰ!οςατὶ. ΟΠ γγίοίξ. εἰς τὸν ἀποτεταγμῆμον οἶκον 

αὐτῇ ἴῃ συδίσα πὶ ἱρῇ ἀεί πατιπι,ἕπ ργορτίδπι ἀο γα Ρη. αασος 
 ἰτεταγιῆνα χρήματα, ἀττγίδατα ρεσυπία», Βιά. αἰποτεταγυῆνυ ὥρα, 

᾿ς ζίλτα Βογα, 546} Πτο πὶ χξιιυὸ, ἀιπγίττο, να] εγε ἴα 60, τπ ὩτιΟ» 
᾿ Τα, θλ0].:.ςαρ.1.4ἀ Οοτ- οἰ πτοτειξ ἔυάν(θ, αὐτοῖς, ἀἰτὙΠὶς {ΠῚ . το- 

πυητίατο νας. οἷς ἃς Ματγοΐ σαρ.6.1ιςας 9. τρώτον 5. ὅήτρεψόν μοι 
ψγαν ᾿ οι, ὦ ͵ ᾿ ἀνα Β ᾿ἀποπίξαϑει, τοῖς εἰς τὸν εἶκόν μου, τὶ πιὰ πὶ Διις πὶ ἱπάμ! σις μος ηνῖ- 

Βϊ νὲ ᾿υδεαπὶ νάϊογς ἀοπιείτιοος πιεος. Ἐτ ἰτ ἄς πη σαρ.18. Αξὶ, 
Αφοῖ. ΒηΠΙ. λά εἰεγίςος 'Νεοςαῦ, τι κὶ αὐδρώπας τὶ δυσεζείας αἰσκη- 
πὰς, ἀποταξαμῖψες τῷ κόσμῳ καὶ πείσαις ταῖς βιωτικαῖς μερίμναις. 045: 
τε ἤσαιβοοι ετίαπὶ παι οἴ 1 ΠῈ τα αλῖττο ὃ τησητίοιντ Γοημητίαῖς 
Μιατοάϊτατί : 9 πιοάο Ἰοαιεπάϊ εἴα πη Ὁ αἱ ητ}] ν ἤις εἴτ, ντ ἴῃ 
Ῥαηάεξε. αἰπτοτοίοσεὗτο τ ὑποθήκῃ (ὦ αὔδα χωρεῖν ἑτέρῳ, τοηπηξίατα 
Ζηξειίτατίοοι ὃς αἰτεγὶ ἐςάετς Βωγεάιτατε 5 ἀποτα ἤεῶτο τῇ κληρϑ- 

᾿ γομίᾳ. Ηος νγογδιιπι που Πρ. {παρ]ἰεἴτες ἀϊ πιίτεογς ίξ ἀϊέϊο 
γαὶς ἀϊπηίττογα, δις πηδηδατῖς ᾿ἰς σι: νοΪαπγας : ντ Ὁ] ἐπγὰς ἀϊ- 
σηΐτεετε πότος δί ἀπγίςος. τ. Αροίζισαρ 18, ἐποτεξαά μῆν : τοῖς ἀ- 
“ελφοῖς,χαυπι γαὶς ἀΐξξο ἔγαττος ἀἠ πα Π7οτ' ὠπο ταξα μῆνιΘ-. “πγετι- 
τις. ὠποταξα μῆν Θ- πῶ;,τ χοίοτοςυτῳ ἀπο ταοσουήόῳ Ορροηίτιιγ ὁ σιὼ 
παοσουδνδ. γα γα]τ ἴα αἰΐσυο ππιογο ςςηίετγ!. )ιοηγί.ἀς Βαρτὶ- 
πιο ἱηξιρτία πη, ὅς ἢἷς 4 αὐαίδοχοι γοσλητιιτ, δη᾿ ὅτι ὁ π“ὥς αἷπο- 
πώρσεται χαὶ σιιυτοίοσέται , τεηυποιαῖ ἀϊαθοῖο ορέγαπι (οἰ οτατο πη, 
δί οὐΐτατη,, ὃς ἰαπὶ γα τ ΟὨΎ ΠΕ συϊτοτίδυς δάμη Πγεγαγὶ 8( Δρ- 
τερατὶ. 

Αἰ πότεισεςν ἱπτοητῖο ὃς (σορα5.Τπτετρ, ΑὐἸΠΟΡΒ.ἰη ἀγσαπηξητο ὀρνί- 
ὅν. ὃς ἱπυςξξιϊ συ, οητεητῖο, 
λ'ποτάήω, μιάξω,πιαχα,τεπαητίο, ἴτεπὶ ἴξσογηο , δογἤιπῇ ἀοϊτίπο, 
᾿ ἀϊβιηρο,αιτγδυο. οἰ Ὁ. Οἱ μοίως 9 κ' παρ ἕκαφιον τάγμα πτίντες υ 

ἐν ΤΑ τιϑέασι φυλαχίω), τεὶς 3. λοιπεὶς ὁ ξρατηγὸς ἀποτα ει. ΑἸΠ δὶ, ὺ 
Ἔ στ᾿ εἰς ταὶς φυλα χες ἐποταχθεντας,1ἃ εἴτ, ἐφωξισωΐοις. Αξεία, ἀατίθο. 

Ὁ ᾿ ᾿ . «ὐὴ ͵ » δ᾽ Μ 
ῇ ἀαφυτοίξας περσύδοις εἰς τίωὐ ὕϊαμέλειαν ), ἴῃ ομταπὶ δὲ ἱπηρεηίλτη 
"»ῳν 

Γ 

ἈΤΕῚ 
ΡτΓουξύτις ἀο(εραις, 

Αἰσοτώτω,Ιουρ εἰϊιιέ, , 
Αἰπύταυρρι βοιζ, αἱ» Ὀουος  ταυγο ἰςηϊοιὰς, Ατἰ τος, ".3. Απΐπν.ςαρ. 

7ιᾶιτ ἰς ἀϊςι θοιςς Ῥγτγηδιρας τη Ἐρὶτον τορηρούς 4ιο δδιξίηςως 
ἃ ΓἈ0ΓΙς. 

Αἰποταυρῥομωγοδμώ ταὐτίηας ἵτᾶς σοηοἰρίσ. Ἑυτίρ ἀτοταυρρύται ὅμω- 
σὶς νου τ  σιλ15 οἰὰ [ογῳ!δ. Περι αν οταυρρ ὑμνθ-, ςοὐἤ ἀςι: ϑρασιίωέ.- 
ἐνθ., 

Απόταφθ-, αυΐ ργΐυαζιις οἷς πιαϊογιηι (δρυ!ςῆσο ν ἰξογῆση δ δ] 1ἰς 
(ςρυΐτως. Ετγαν δυνά, - 

(φράσις ες Ν᾽ »ςἰγοα Πα πα δέχίο. 

2Σς 

Αποτά 

Αἰ ποταφρδω,οιτουηο ἔο Πὰν ἤλυτο ἱπο! ἀργά οἴαδο,παγαση ἄτ:- 
ςονοιγουημα! }ο,ἰτογοίο, πη η ον οιίτο, ν4}}0 οἸησο: Ἀρρία- 

δας ἴῃ Ιθεγυύλάν 3 αὶ διω ἰόν. ,ἀπετόφ ϑ,ε,ὺ «ἰείεπείχιζε. 
Αἰποτεϑιυριωυ.,εἴἴξοτας νοὶ] τἤογατας, Ροϊγὸ ας», τῶς ὅθηφανείαις) καὶ 

λοιπῇ δια ϑέσει, δεεὶ τίαὶ σιωέχειαν Ν᾽ πόνων οἷον ὠποτεϑηρία μένοι, ΒῸΓ 
πγ8 ἀἴημις τοαὰο Βαθῖτιι ργορτοῖ σοητίπαίτατε ἰαῦοτα αιοῖ 
εβεγατι. 

Αὐ ποτείνομαμν οςα Ραἤηυα, εἰς σοπτοηάο, ἰηυεἴοτ. Δ]. ὠποτείνεται εἰς 
ϑεῆαλόν, ΒΑΠΙ. ὃ γδὃ καιρὸς ὧκ ξιδί δὼ σι πέρα τ μέτρα φῳρὸς ὀνείγοις ἀπο- 

τείγεῶτη. ἐποτέτανταιἜΧρΡΟττς ξΕι ΤᾺ τ, ἴου οἸὰ. οἰ πτοταϑ εἰς χόγος ῳοὺς 
ςὁανοῖτ δτοί σοτε πὶ ἰςἔζαηι [ἔγηγο ργοάιιέξυς. ἀπεοτεταυψθ. » ἀο- 
Ρεπάξης. ἀποτείνεταιοφιλογείκεῖ, ; 

Αἰ αὐτείνως μι ἐνω αν. αχά»οχτοηθο, ἱπτεηἀονργοάιιςο, ἰοησιη) βιςεῖο, 
Ροιτῖσο» Ἰοηρὲ ἀεάυςο, εἰς ταυτὸ σίγα καὶ φέρω, ἀποίγω εἰς μος. 
Αδιἰμπν σοι ντ μακρὸν ἀκα οπείνω λόγον, Ῥύαζδηιργο ἰδρωπι ογαῖο- 

ποπὶ Βαεο, τοὶ ἠχαπν ογαυοπῷ ἀμςο ,ἱ ἀπομηκιῳ, Κ]ατ Θοτ- 
δἰ) ἴσως υδῥ οὐ ὠτοπτὸν πεασοίηχᾳί, ὅτι σὲ ἐν: ἐν μακροιὴ χόγοὶς χέγειν» 

αὐτὸς μακρὸν λόγο εἰποτέτεαικᾳ, ( [χ γ(ΟΥΟ ΠῚ. κ᾿ στον σιὲ ὠπέτεινον χ᾽ 
αὐτὸν χατηγρρίας κόγοις» πγυϊτὶς γογδὶς ΕΠ) ἀοςυσαητ. ΡΊατο ἀς 
Ἀερι]. οἱ σ᾽ ἔτι τούτων μεακροτέρρις ἀκσοτείνουσι μιϑϑιοιὶ «θοαὶ ϑεων» 
Ἰὰ εἴ» Ηὶς τωδίογα ιοίμιης ἃ ἀπ ςο τὰ ργαηγία. [πτοι ἀυτη Ἀδ- 
(ο]ατὲ ὃς ἥπο οαία.ΡΙατο ἴῃ Οουρίδ, κὶ νυῦ ἴσως πέῤῥω ἀἰανετινῦ μῶν; 
ἰω διαλεγώμθα, 1. μακρολυγήσο μῆν. εἰπι οτεί νειγίρεξζατγῖςηἀ τ, εἰς ταῦ- 
τὸ τείνει κὶ φέρεν, 

Αποτειχίζω, γε] δθπτειχίζω, ἀποφριάῆω, νΆ]]Ο,τλιγο οἰτοιιο εἰσ; τος 
(ἐρίο,ἄυςο πγαγθπ»γΑ}}0 στο Ο, πλαγΠ ἀίγιο. ΡΊοτ,η Ρογιὶς, 
αὐχένα διαζώσας ἐρύμασιν, εἰπετείχισε τὰς κᾷται δρομρὶς “δ ϑρακών,ςοἱ 
Ἰαηι νΑ]}ς πιυπίεης ; Τ᾽ Ὠγαςιιπὶ 1ηΠΌ]τὰς οχσορίτ. ἀποτειχίζειν ἐ- 
φόδοις., χἀυοτίιο ἐπΊΒ [τις πτατιηι σοπάσγο, ΟΠ γίΟἹδ. πόδ ἱερωσί, 
ἀςποτειχίζω τεῖ χίΘ’ 7 ΠΉΠΓΙΙ ΠῚ ΟΧΕΓΙΙΟ. ἀἰπτοτειχίζω τίαὶ πόλιν, τπυτο 
Ἰβτεγοϊυάο νγθ 6)» ΠΉΠΓῸ ΠΊ ΟΧίγΓι!Ὸ 8. πηι οτος πὶ δὰ οἱ; ρὰ- 
σηληάαπι νΓΡοΠΊ. ἀσοτει χίσαι τὸ βαλεῖν κείχη, ἀπόκλάσω τῆς υξό- 
δου. Αἰ παοτετειχισμῆνίθ.. , ἀποκεκλεισμᾶσίΘ. , ΤΠυςγάνάςς. ἀσει- 
λυμυῆθ., 

Αἰ ποτεέχισις » ἑώς » ἦγ πηυγὶ οαςγῆο;νο να}}0 ὃζ ἀσροτς πηυηϊτίο. α- 
«ὀτείχισις τῇς πόλεως, ΠῚ γΓίυ5 ΠΉΠΓΟ ΕἸγειη άατὰ ξίξι γε ργαεὶα- 
ἀλτυτ. νὴ Ὗ] τειχων εἰφαίρεσες. 

Α᾽ποτξίχισμα,ατος. Τὸ) ΠΎΜ1115. 
Αἰ πὸτενχισμὰς οὐ, ὁ αι αϊ οἰγοι ΠΑ] 1] Ο 7 Πγυπ το, 
Αἰ ποτέλειοι, ἀισα ον οἱ χτ πόλεις ἡγεμόνες ΤἾΡ Ἰνδιῶν. 
αἰ ποτελειξ ὥχ, ζοηἰξογάτί νἀ! σατῖ, ἸὨΙτΙ ΑΓ Ὶ. 
Α ποτελέομαι. Ὡμω»αυΐσομα»ςοημα! ςίςο, ρογεξξας υσάσ. 
Αἰ ποτέλεσμα, ατος»τόγτες σο!ὶ οέτις, ἐσ εξ ογοριις, πο] ατηςηξ 

τι ., εἤοέλιο ἐγ ἀσγυπα ἰρ σευϊτατγῖς 16}10 Εἰγιηῖςο, Ῥτοοίας ἀς 
ρματα, ἔχοντες κεφάλαια ὠρισμᾶμα κὶ ἐποτελέσματά τρὸς Ἵἰω οἰσειγα - 

γἱ πῆς ἀςρολογίας, δες. 1. ςοττὰ ςοτηρουἀϊα ἃς «πο! πιοηῖα. Αριὰ 
ἐαπς ΠῚ,  ποτέλεσμα φέρεται, ςΟὨξεττ, ΠΟΙ απηεηταπι αβδττ. [δ1- 
ἀοπι,ἀκσοπελέσματεὶ πνοϑστ ἐρεῦϑει : ΟΠΊρεητα αβεγυς. ὠποξελέσμα- 
τα ἔργων , τος ςοπξε ἐξα; Ρ]αταγοἢ, ἱππικῆς τέχνης ἀποτέλεσμα, 
Ὡρᾷ ον ἵππον αἰδαὸ, εἶν; ἐπ] οἴ τς ἀττὶς οβξδέϊως οἰτ ἐαμπ) ριαίτα- 
τὸ πηβπίθτιιηλν τη Γι συγρο, Τά σπὶ ἑῃ Ἀοπταΐο ν ἐκ αἴθ λεγο μων 
ἀποτελεσμάτων αδεὶ τὸν ῥωμυλον τα ον πτοία, (Θ- τὸν συγλογισμεὸν γἸοίρο-- 

ξἰῖς αὶ Θαγ]! νῖτα: Γπἰπτατίς ας τέρας σοίξις, ἐχ η}1ς ςοηίδααςη - 
ΙΔΠῚ ςΟἸΠἰσοης. ἐποτελέσματα μαϑηκατικᾷ ἀϊσυητατς ςοηζιτατίο- 
πᾶς ἔχταϊες,οα 4 ςαοἴ απ ἐχ αἴτογιπι ςοπιροιτίοης ὅς φίρε- 
ἔα πτυτυο ἴῃ πατα! ὶ ουϊυίσοε Βοτα ςΕ εἶτ, εἰς ξγυς σεπιτυγατ 
40 εἴεξείοης ταϊὶ πιάπδητος. ΠὨ᾿ουπίωγ ἰτο ΠῚ οἰκεοτελέσματα, 
Μαιβεπηατίςοτιιπι ει ΑΒ το ορ ογὰπῇ γείροηία. Οἰγουυέεγμα- 
τιῖγ ὃς ΠΡ ΡτοΪ πηγαὶ ὠποτελεσμάταν ; ἄπος τποάὸ αιαάτγιρατεῖ- 
τος γοσδῃζ. α᾽ποτέλεσμα οτίαπὶ τγαάῖτ Ο Πς  ατο! λη, Πηδάϊςας 

Εἰιγοηίδα [1.2.ςαρ.12.1τ4 νοςαξὶ ἃ Οταοῖς ἤυς Ὡρργγώςικόνρτς τ 
ἀϊίοπες ἀς εἰεξξυ;οιςητι ἄτας ὄχιτυ πτοτογιιη. «ἐξ οτίλτη 
ἀεβηϊεῖο ἃς εομίαπηπγατίο ἀ:ἢρυτατίδηἷς. ΑἸΠ το ρ Μκ 118,8,ς- 
Ρ ἢ. 73 1π τὶς γεσαίγπευτ ριαοϊριιὲ ντ {{τ τιον, ὕλν, ἀἰσυτέλεσμα, 
σλυξα πνατοτῖα, οβςέξυς, Ραυτ. ἀς ΡΒΠΟΙορπογὺ πὴ ἀςοτοτῖς, ταὶ 
»μ γὃ ςοιχέϊά ὅν σιωϑετα: τὰς μὴ αὐχαξ φαρδὺ ἣρ) ; ὅτε διωδέτοις ἔτε . 

ἀποτελέσματας ΔὉ.β'. Ἀν ἐγ τα αὕτιον ὅξι τὸ ἀποτέλέσμα, ὃ δὲ ἃ συμ- 
ζώνει τι ῬοΪγὺ. τὸ μδὺ τοί γι τ τέχνως ἀποτέλεσμα συμφωγεῖται αἰδαὶ 
πσιγοροτὶς ρεγίξξξιο ἀταυς «ἰδ ο]ατιο, 

Αἰ ποτελέσματικὸς οι, (τα ]]ς.Βυά. ἴῃ ἐρἡξιροίξοτ. ἔπ επ δὲ δυςητί ρος 
{ Βειςης ,εἤβεύζα αι ργαίζαης, Ὠἰοίςογί ἃ. ΠΠ.σ.Γαρ.1 αἰπότελεσμά- 
σπικοὶ , Ῥοῖ Ἡοπιςτὶ πίλτοτα ἀϊξλὶ ἔμης ααΐ ΜατΒς πηατιςὶ ἀιςια- 
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ταῦ ὅς Οἱ άπί. Ησπιπι οἰοὔτας αἰ ΡῚ] το αἷς ἀπο οἱ ληοτα- 
ταπι ἢσπ (αἱεςογῖς ροτοίματί,, γν 10. ΠΙΔά. ρτίπηα πη ἀπηθτας 
Ἑυϊατα. 

Αἰ ποτελεσμὸς,οἱ, ἡ ,ρεγίεξγίο. Ι 
Αἰ ποτελεςικοὶ σω δοημοι,  αα]ς9 σοαϊπξίοπος, νι ἵνα, Ο423. 
Αἰ ποτελϑυ τω, μ ἡσαν, ἀφ Π που ἀλόγου : σαρίτατ ὃς ἀέτιμὲ ργο πίο ὅς 

τογαχίηο. ΑἸςχαηά. Αρβμγοάνη ΡΓΟΘ] εππΝ φύσις τὼ πέρατα “ἥδ φλε- 
'ξων ἀπετελϑύτησεν εἰς τὸ κυτος τῆς κοιλίας, τοττη τας νθητγισα ι α]:- 
το. Ατηΐξοις. [10.5.9 τί ςιοαρ, ὁ. ὠπετελδ τῆσεν εἰς δ ἢ μον»ἵῃ Ἰλατα τη 
Ρορυϊαγεπὶ τεσιάϊτ. Σ 

Αιποτελέω καῖ, ἡσωοτΠ οἰο ἰταρ ἐδ, ἐξ οἷο, ἀςῆ σπὸ, ἴμπα δυτίνοτ, 
Ρταίτο, Ασα [τςητρεπάο. Ατι(τοτ...Ο Θςοί). τρίτον μέξρς αὖ ἐργα- 
ζομῆύν Ἀτοτελεῖν ἐΐπαξαν » τεγτίδιῃ Ραττοπι ο᾽5 404 ΠΟΘ β σΘΓοτῸΓ 
ῥτο τσατο ἱατροίμογαητῦσοελεῖ τίω μοινίανγ' ἀάς πη τη Ἰπίαυϊα πὰ 
δακάιτιΣτοτελω διμαμ, [ἀςαϊτατειῃ Ρταίζο. ΡΊατο, ἀποτελώ δίκίω, 
Τα ἀϊοία πὶ ρεγάσο, [ἀοπη, ἀπτοτελώ εἰς τίω ἡλικίαν, Δα εο αά. Ἄτο - 
τελω ὠποιρ χίμ τοάάο. Γ᾽ άο πὶ. αἴδεχαϑτερμοις δποτελοίτων, ᾿υἴγα- 
τἰοηος Εἰσισητία πι. Σποτελεθϑήσετω ἔλπιςοίρες ςοηβοίετυτν ἱπηρίο- 
διτις, ΡΊατο ἰη ΕΡδ Χ ἐπΟρΡΙΝ. ταὶ νεμιζόυνα ϑποτελει νοι τα πὶ ρτε- 
ταὶ ραποτα:οι τη [λΑζ, δὲ αὔρα Ρεάῖρο!. {01 ς πη δ πτοτελώ ταὶς ὄυ- 
χαξ,νοῖα ροτίο]ο, ἕντο τελώ εἰς το δέξιογ, ἀοχτγα ρᾶτῖς εἴ εῖο. Ατὶ- 
Ἰζοτοτα ΡγΟΘΙ. ἀποτελεῖν καρπὸν, ργ οί ςοῖς ἐτηξξαπ1ν» ΡΊΔτ. ΕρΗ.7. 
10 14π|ν ὡς ὀρνίϑεων τεὶς ὀκείνε βελήσεις ὑποτελειν , εἴας γοΪμητατος 
τα αδηι Δι γαγία ὄχθαι! δὲ ρεγῆσετα. : 

Αἀἰποτέμνομα,, ΑὈ!ςιηἀο δποτέμνω, Ατατις, Οσσον σ᾽ ὀφϑαλιοῖο βολῆς εἰ- 
πυτεμνεταὶ αὐγή. ; 

Αἰποτέμνωγμ Σποτεμώ, κα ὅπονμήσω γα ὁρ βὶ ἀπέτεμον,π. τετμηκα, τρίς η- 
ἐο, ργαίξοο, γι ηοονργαςοίἀο,ἀθτγαἢ ον πηρα(ονατο» ἃ ἐξιανοςι- 
Ὦι.Ρίατο τ. ἀε Ἀριθ!. τοὶ βαλαντια ὅποτέμνειν. Χ Ομ ΟΡ ἐν τοῖς ἰατροῖς 

᾿ παρέχωσι κὶ ἀποτεμνείν ἡ, ἀποχαήειν. ας Δη,ΡτΟ ἴςραγο δὲ σοῃίξοτον 
Ὄς ἱποτγιποιῖς. κ᾽ ὠρῶτον μλὺ ὕλας ἀπετέμοντο, καὶ ὁ ρ αὐέ ϑεστιν»κὐ ὄρνεα 
καϑεέρωσαν, κὶ πεὶ φυτὰ ἐπεφή υεστιν ἐκφςτῳ ϑεώ, Π] ετο, Σποτρμήξας ἀ- 
δεύμαντι μήδεα. Ἔσποτμηϑ εις πόδὰς ἡ ρεάιθι5 τγαποαζιις. ἀπετέτματο ἡ 
τιμὴ κεφαλίων, σαρας οὈτγιποάτιπι ἔα ΗΠ τι τᾶτο ὅπὸ τεμον τῷ χόγῳ, 
Ῥεγς σοπηἀογδῃς, δες 1.ερ. Ρ]ατιῖα Ἀ οηγυΐο, δτοσέμνονται 
λείας συχνὸν, ᾿ΠΘ φητοΙτ Ρτγα ἀπὶ ογιρίαης. [ἄθπη 1π Ευγουτσονχώ- 

ἐαν προσεκτήσειντο ΠῸ), ἐὺ αῤχαίδων Σποτεμόυῆνοι ἃ στὶ ΠΟΠΏ]]}.Ὁ- 
Γοϊηάεητες 40 Ατοαά!θας, δι νεπαϊοαιαης. Γάςπα τη ΡῈ] ςοΪ Δ, 
ἀἰξισταυήνοις ἧς ἀπετέμινοντο τυῤῥίιωΐσος χώρᾳ -»οοἀφητίθιις ἀστο αμΔη- 
τπι Ηετγιίςις αϑίτ!ογδηι. ὅπουμυϑείης τίω) διξιαὴ., ἀδχιγα δὶ 
Ῥγδοιάατατ να] ἐχοσοτατ. ΗΌΠΊοτ. ἀπο μήξαντες λαου που η- 

τς, ἕὰς Ῥτοοι ἀνχαρίσειν. ς. 
Ατότεξις,εως, κ ραττας, ᾿οαΥ Γ ἀς ΟΑτοςδιιπηςη1ς, Εἰσὶ γδ ἀμέϑεκτοι κ; 

ἀμύητοι παντὸς. ἱεραρχούτελεςηρίου μηδὲ πίων χτλ 5. εἰαν Σπότεξιν ἔνϑεον 
ἐχυκότες ὕσαρξιν, δὴ) ἔτι ῳρὸς τῆσδ πατρικων λογίων μιαγδυξωυοι. Σπότεξις 
“ἢ αστρματος, 5 ἐῃογΆτίΟ (δ τηΐηι5, ΑΙεχαη ἀν ρ το ά.[10.1.Ῥγο ] ἐπὶ 
Ῥιοίςοτια. μθτο ξ-σάριζε ις3. ἐν χαιρῳ πῆς ἀποτέξεως , ἴῃ τειηροῖς 
φαγὶ ξηά!. 

Ἀποτέξομαι, εὐ ἰτατ, ἴσια πὴ ἐάαςαπι. ΑἸοχ. Αργοά. 1... ῬΡΟΒ]. Ὡρὸς ὃν- 
χρὴ δσοτέξεϑτι γα ράττιις Ελο!ΠἸτᾶτο Π1. 

᾿Ἀποτερμὰ τίζεδγεῃ πόῤῥω, ΝΖ. Ῥιιτο {ἰσηϊ ἤσατα ἀρορέζεόϑορι 
Αποτερματισμὺς τοι Πλΐ 155} ΓΟ ας τη Ιρ μα τὰ. 
Αποτερμί ζω, βηἱο. 
Αἰπότερφς 670.) ΟὨ αἰ Πα 115, 
ΑἸποτέρω, [Οὐ ̓ ς Σποτέρω τῆς πόλεως, ἰοη ὰἴας ἀδ ντθ ἱ 
Ἀποτεταγμῆμδ., ἐς ρο οἴ ς»ἀςιοτις»,ἀοἰπτηατιὶς οὐπότεταγ μήῥη ὥρα, [τ4- 

τὰ δὲ σορ!τίτατα Ποτᾶ. 
ἈποτετελεσυήνΘ-, [Ὁ] ατιις, ΟΠ πη πιάτας, ργα ταπο Π πηι. οηορ. 

ἔπειτα ὃ) τὸν ἵππαρχὸν ἡποτετελεσμῆνον αὐόρα ἕῃ). 

Αἰ τοτετημημῆνον χωρίον , Ρί σαοτὶ δοςερτῇ ἃ τπατίτοννοἶ ἃ πχάτίτο ἄα- 
 τΠΠΠῈ ΡΓῸ ἄοτε δοςορῖᾶ: 
Απότευλμα, ατος τὸ, ἀΔΓη ΩῚ Π7,Γας πγα]ὸ σε φεπς, ΟΡ], ὅποτυ χία; ο- 

Ρῖᾶτι ἱπηροι δι ορροιίξαν τῷ ὅθητόύγματι, Οἷς. δα Αττισθηι. ΡΊὰ- 
ταῦ. αὗξὶ υϑυμίας.. ᾿ 

Α'ποτευκτικὸς αὐὴρ,) ΕΞ πίλτοτ εἰ μαρ τητικῦὺς, ὁ μιὴ κά τορθωτεκὸ ς᾽]. 4] ἐΧ- 
οἰάειε (οἱ οτ 40 οο 4ιοά [τορι δὲ «ἔπ οοτα σουτοηάιτ ὃς ορρο- 
Πϊτατ τοῦ χατορϑωτικῳ, Αἰ ποτευὰτικὸν κἡ ἐπ᾿οτετευμῖόον φαῤμακονοὶ ἔς }1-- 
Εἴτοῦ Ἔχρεγγαπη νι!!! ὁ (ασςςί{ι, σα! ορροηῖταν ὅλετευκτικὸν χα ὅδη- 
τετευγμῖρον ἀριχὰ (αἰεη.}1}0,.ς.Ἀ7) τόπες. 

Απύτόυξις,εως, ςτας πχαϊ]ὸ σεῖτα, γερυ , Πηϊῖετ Πιςοεῖϊας, σιωὶ ὀργῇ 
τῆς ἐλπίδος πίωὶ ὁπότϑυξιν φέροντος 5 ἱγασιιἀὰ ξετοητὶς φιὸά ἰς ίρες 
[χά ἔπ [ΕΠΠΠ7δτῚ ΡΊαταγο ἴα ΟΘα}0.. 

Αἰσογεφρῴω, το! 50 [ἢ οἰπογς πη. ἐποτερρωϑ τε ἀαξξας {τ [η οἰ ΠοτοπῚ, 
Βυά. 1 ΕρΗΤΟργίοτ. 

ΑἈποτηγανίζειν, Ἰρροῦτα ραξο ]λ(ιιά: Οτδοίς, τήγανον νοἷ τύγίωμον κὶ λο- 
πὰ; ἀἰςιτατ)ορίοαἰαπὶ οοπηδάογον Αι σης ὐπὸ τηγανίζω,γεο, 

᾿ς ἦθῃς σταςίο; ΒΑΠΙ. 
Αποτήκομαι, ]ηείςο Δ" ἀδοίζο, Σποτακεὶς; ᾿ἴαυς ἔιξξιις ὃς ὅποταιλη- 

᾿ σομαι ας (Δ. ἦ ; 
Αι ποτήκω, ας ξαςΐο. ἴτοπι τα οίίοἰο, Αι πιο, εοηίμ πο, ογγαπ- 

, ΡονΠλάςετο, ο] 0 ΗΠ ἐγοάοσ. 
ΠΗ »Ρτοοι] ἃ γ Θξαίτιμο ἰη Ἐρίρταπηπι, ἐσντῆλε ὅτού, ργοςα] 

ἃ ἰ)εο. ᾿- 

ἃ ἢ ᾿ 
Αἰποτίξατος. Ποτὲ ἀἸΟῖταγ αὐτὶ σϑ, ἀαεῤσβατος . ἱπαζοςο ας, αὶ δά τὶ 

ῃσααῖς ἀτρραπέ λοις ΘΟ ΟΡἢ, ἹΠτας το τίξατος ἀγρία γάσος. ᾿ 
Αποτίϑειλα ὃς στο τί νι, μι. ἡ τω γπνείκα. ἴῃ δέζιμα νοςς , της ἃ ΠῚ 

ὅς ἀεϊεο, νἱτοναπηοιθο, ἀϊ ηγἱττον ἀςρουοναχαον αοιογεδάμςο, ὦ 
δυΐετο,τεά4ο,ι οςιο. δποτίδεῶτ πίω) ἐχϑϑαν, ἀορουετο ἐλ] πυϊοϊ τίς, 
ὃς ἀποτίϑεῶτε τία) αῤχίωυ, ι ἀἴσαις [Σ πγασιζίγατα. ἄπο ὑέμῆροι τὸν γό- 
ψμον ΤΉμΟΥ ἀ. αἰ πέϑεντο τίω δ" κλειαν, σα] ογιαπὶ ἀπιηογιηῖ, Ρ] μτιῆ 4- 
Ῥορῖν, ΠΑσοη τὸ κακώς κα ϑὲν Σποτιϑεάϑεη,, αι ἃ Πγα] ὰ ραττι αι εἰξ 
«εροπετο,αθιιςοτς Ν 2. ἴτς ἢ. τεοοιη ον σροῃο. ΧΟΡ. τοὶ χα 
λεπὰ εἰς τὸ γῆ ες στὸ ϑεύβνοι.. μη: τη οἱ οε([ὰ ἤητ τα (τ ποέτατοιι τοτοῦ 
1δγυιαητες ποτ ϑεῶῶτο ταὶ ἔντερχοἵητο [ἘΔ τεροηετς, τς (νι (εἰ- 
Διοφ)ες αι άοτς ἀςσοτίϑείϑει πτὶ γλυο μῆνα πιδία, ἐχροιοῖο τυ ξαητεαν 
Ἀτηΐζοτ. το ἀποτεϑ ει μῆνα τοὶ τε ταμιόυ μᾶψας το ροΠ{τα, το ςοηάϊτα ἴῃ ἰδ το 
“πὶ νίμτπν Βα ἃ. σεοφίω ἀκ ἀ ποτίϑενται» τη ἀΐδηι οτάτῃ α. νἱαπιηῖ. 
εἰς πίω) εἰξῆς νύκτα Σποτίϑεϑϑευ «ἴῃ [εηὰ εὐτειπ ποέξο ἢν τοίδγμαγο. 
χαὶς δωρεαὶ εἰς βελπίὡ σώματα κὶ εἰξιολογρτέρρις αὐόρας Σπόϑεῶνε, ἰά 

εἰ τεροηΐτε ἅς σομέεττς,, ὅς. ὅπως οἱ λόγο, τἴδ χρυ κίφί τῶν ὑπὸ αῆειτῦ 
πλέοις εἰς «δὺ πγυταν εἴς ἀποτεξεεξενρντ γατίοιμος ρεριιμματοη ἃ Ῥαττος 
εἷε αἀ ργαστοτος τοξοιγητηγ, Ρ]αταγο. [πη Ροτιο ον αἰπτοτίϑεσο εἰς 
ἀἰγίέον, ἴῃ νας τοςουμάς,, []οίζοτ. εἰ πόϑου ἐπ᾿ αὐϑρώκων, [Ὡρες ςατ-- 
Βοας»»[ἄστῃ ἰιδτὸ σισαρ.Ὁ» 6. Αἰπτοτεϑ εἰμῆϑα ἃς αὐακείυδνα, ἡ; ΠΟΘ, 
πιδηδητ. 

Ἀποτίκτα Ρατιλ ΠΊ οπλξιτο, Σἰσηο.Ῥατίο, Βα 4 οι τη. 
Αποτίλω, μι ἐκ ει ΕἸΠοντσαε!]ο,ν ΘΠ σον ἐς ρί]ο, Αξξιμναοςα 
Α ποπλμαγατος, Δος τα Πσητα πη ἔγυ τα Π. ἶ Ὶ 
Αποπμάομαι 5 αἰτ᾽ πγατα πὶ ἀςοὶρίο. Ἐς ἀποτιμηϑὲν εἰς πυρρίκο χωρίον, 

ἀιριταν ἃ θα πιοιϊδ, ηὰ οἱ τη ἀτίτας ρρισαδγαμεγιτ τὴ Θυ χη (ἂσ' 
(π|ν 400 εἀία τεἰπτιοηἀὰ ἀσς ετῖτν σςοτῖα ροσιιηῖα αἰξίαιατιιπ,, 
γε τρί πταγίτο ρτὸ ρίραοτῖςο ἀοτὶς ἀάταπι: νιγι μι Θη Π| ἤση!- 
ἤσατς ροτοῖζ, Βυ 4. (Οπτπ}. πιο τ. χτ᾽ ονήτορ. ἐπτοδ εἰξω γδ αὐτὸν 
πίω) τερῖκᾳ καὶ δεδιωκόται, ἣς φησι νιιῦ ἀποτιυἠστιάϑεῃ τὸ χωρίον, Οἱ ῥάαπιςς 
δαΐπι οαπὶ οάπὶ ἀοτόπι οι ἀςάηῆς,ςυτας πογλτως (ς ἡμῆς ΑΓ 
πη3τ Ρ᾽ Θ᾿ ἀτππ Ορρισογαῖυ πὴ δοςορἶς. τ ν 

Αποτίμας 9», Ηεἰγο ἢ. αὐνζρας-Ὁ-, ᾿ 
Αἰποτιμάω, μη σω,α.ηκα,οἰτιπνατατη ἀο. ἴτεπι αἴξίπλο ΠἸοἴτοτ,ργα- - 

Τὰρροποφφρετίοϊιοντερεπάο. [τεη} ρα! ονςοπάςμηηο, δηϊ πιά τοῦς 
τοῖο ῃ αἰ] 6 πΊ, Αόξιι. σου ττ. ὃς φοςυ. : “ 

Αποτίμημα,ατος, ΤΟ) ΡΓΕΙΠΙΠΊΡΊΘηις 4ι0 ἃ ἀσοί ρί θάτιατ ἃ ἱροηίο, νὲ 
ἀς ἀοτο ρεγάςηάα ποη δεῖ ρογίςι! πα. 1 νογὸ Ἔγᾶτ νοὶ ἀοῆηις 
νε] ἀστὶ. ᾿ς πιο τ. τ᾽ ὀγήτορος. ἀϊςίτατ ετίδπι ὠπύτιμον 9 η΄ πσεὸς ταῖς, 
φεργαὶ ἀποϑήκη. ΑΠΟΙρΊτατ σοποτα τοῦ ριῸ ααοα!ς Ρισπογο Βα. 
Τοα,.ΡΟ] ΠΧ 110.8. ᾿ 

Αἰποτίβιηστς»εως κα ἀς(οτίρτιονςεηΐας, τέλίΘ- φήρος. ᾿ ᾿ 
Αἰποτιμηταὶ»οἱ αἰ τἰπατοτγοϑοντ 4) ἃ πιασ πἴγατιι ἀν ὍΠ Ρτο- 

» 

5 

τί ᾿ηἀιςετθητ ἂς τπάἰσαταγαιη. Μεηλθπογαης Ὀς πιο] ηνἃς ᾿ 
1ιγᾷας νε! ετίατη ἀἰσοτιρίηταὶ 1) ἀϊσοίσαηζας 4αΐ ρίσηιις ἔειτο Ρτὸς ᾿ 
εἴο αἰτίπιαζαπη δος! ριοσδης. Ηλγρὸς, ᾿ 

Αἰ πότιμον, τὸ, ἰάε τη ημο 4 ἐπυτίμημά. ς : ᾿ ' 
Αἰ πότιμας, ΠΟ] ΟΥΙτ15.1 ΠΕ πη 5 οἴτεμιος: ἐπότιμος ϑεὸ οἱ ἀτιμος ΘΟΡδΟς ἴν, , 

λοιμὸς οἱ χμὴ χων τῆς τιμῆς “ἴ᾽ σεών. ἐπύτιμον ὕδωρ) χαθὰ ροταΐ ποῦ Κ (; 
ἰάοηςα, Τ ἀεορὰι.Π0.}.Ο4ρ.8.ὑποτιμότερφς οἱ σ:ΟὈ]ΠῸτ, ΠΟΏταπῆτος 
Ριίον. ἀπόμμος 2 ἀϊσιταγ τείδιῃ οὐποχίις. οὈΠτγιέξα δ» ορρίρποζας, 
τος ει ηοἶζ. ἦ 

Αἰποτίγα)μα ςυππεῖκ,ρυγα ἀπγλξηζαπι ἵτιρο  »ηπλπάο (ΟΠ]ἰςὸτ αρρα,ς 
Ρεξείτατ,ϑς φυϊοαιι (ογάϊ αι πν ̓λαΐσος ρτοιοἰτυτοῖτα 5 Υ πηβιαςὶις 
1ι8.1.Πτὰ Ῥτορίετό; αοςορίτ,τεἴϊε Η!ΤΕτοην πο. ἶ 

Αἰ ποτιναίοσ γα ξω,οχςατῖο: ἐγ τῖης ΤΑΡ. νἱτι ςαοτιναῖξας τὸ ϑηρίον εἰς 
τὸ αὐὖρ,εχουϊο τη ἐρπεαι ἴεγροησς. 0. οσαπι οαρ.10. ὠπύτετίνας. 
κταιὶ τὸ ρῇ μα “ἤν ὄνων, νδ! ἐχροπίτατ Πιατίη ἃ ἸπτογΠΊ τ αὔτη ας. οὐπεε 
τινάξατο τὸ πνῖγος. Οἰτα ΠῚ ἐχουπητ, ΟΒεΥ Γοἰϊο «αἷὸ τῆς ἱερὼδ  ἀὐσοτι-: 

γαασο μδν Θο ΟΧΟΙτΙΘης. Α, 
Α᾽ ποτέννυμαι»  ητο.Ἡ οἴἴσ νέας ἐν πόνῳ κρονίδεης αἰ ποτίγνυ ται, εἴ, ο ας 

τας δι {αὐηχεγρ τ, αἰ ποτιννύ μῆναι τ κα τάκάυ θέντων ἱὲ ρων ἴῃ νἱτῖο- 
πΟπν το ΠΡ] οσιιπὶ φιαΣ ἀςβασταγμητ ΗΠ οτοἀοτίτεπι τορεπάο, το, 
ΤΩΙ ΠΟΓΟΓ, 

Αἰ ποτίννυμαν κὶ 

Αἰ ποτιγνύάω, τοροπάο, νγσοουρτοΠΊΟ, πο δι δῶμι, τεάάο, τεπίϊαον ρ αν, 
ἀο,ἀρρ Ποία πι ἔπ πιο;(οἷας γεροπάο, ἀςροιάο. 

Αἰ πετίνω» μιίσῳ,τερεηάονν] οἰίσον, Ηοατοτ. ΠΠ1α4. γν, τιριζω δ᾽ ἀαῤγείοις 
«ἰαοτινέμαν. ὠπότισον, (Ομ ς ηυοά ἀεθ ες. ΑΥἸκορμδυ.ἱ ῬΊατο. ἐἰτις 
«αξοτίνειν τω) εἰξίαν 9 πποτίτα αν Πρ ΡΠ οἴ αι Ιθοτα, Ποἰάπι5. οἶτσοτί- 
γω τίσιν; ρακΏ 15 [Π0.οἰστὸ ἤνω ζημίαν, τα} ἔξ ρ] ἐξζοτ. Ρ] ατάγο. ἱπις 
ϑοίους, τρεῖς δδα χ μ(φὸς τῷ ἐδγώτῃ », δύ δὲ ὄνγγας αἰαὐπίνειν εἰς ΣΟΥΗ͂Ν 
τἠκὸν ἐ ταξο, το ρειματο ἰνο ΠΊΪηΙ τγος ἀγα πγ85» δγατίο ἀἰπᾶς αἰϊαθος 
(ο] ες [ξαταῖτ. ΚΣ 

Αἰ ποτίσαι ὃζ ἐκτῖσαι 5 ῬΌΣηΔ πὶ ρεηάετς Πσηϊοδηῖ, διαπαυΠ) ἥὔοτο 
συηθας πιοάο ἰοίυςατες δὲ τερεπάδφητος, ἀκτοτίνειν ἀἸςατυτοδζαιΐ 
Ἰαιοῖ σαρτίπο: ΡΊατο [10.6.1,τ ὁ, δι, τι χε Ὡϑρς τούτῳ ποϑ εἶν αὐτὸν 
ἢ ἀποτίνειν τῳ δημοσίῳ, κὶ τῷ τίου) εδικίω δικαζομῆῥῳ. 

Αἰ πτοτίσλας ον, 4 ΛΠ οι] α ἀοςο Πηι. ι 
Αἰ ποτίωςριιηϊσ,τοἀ άο,ςοπηρεηίο, Χο πον οσπαπὶ ρεηάο, αυοοιησ, 

ις πιοάο ἴο!ιο ἃς γοροηάο.. ἃς σαρτίιϊος ἴῃ. Ρτο ἴο!αο ροοασὶ 
Ὀϊδπλ, Κομορἢ ἦδει χρϑύω αι ὅτι δὲὶ πὰ θεν αὐτὸν καὶ ἐκ υτῖσαι, ἴδησ, 

τοδί πὶ 



'γ.- . ᾿ ( 

᾿- ᾿ ΑΠ 

- 
“ τοάϊτα, Οὐγ ὑποτίσομῆν αὐκδὺ, ἴῃ οος οἰ ηγδ ο το γες, τὸς νἱ- 

εἰΐδοητος Ραμ οπλαςνρὶ ςξϊςπτας. ἘΏΓΙρ. τον σὸν ἑνλαῤ το τίσει φόνον, 
Οὐαεία ἰιοῖ ρασθας τα; σας. ὁποτί σαι τέχνα, πηροηάοιο Πθογοςν 

 Ἐ μίριρτο ἰπιογβςοιο Χτοτίσεται» ΕἸ οι. {ιν τιμωρίαν εἰσσερ- 
᾿ς ξεχαιν] οἰ Γσστιγ. τιμωρ ἔσεται] ςςτ, Γι ΠῚ ἀσοιιίατ, ὃς ἰατ. ΧΈΠορ. 

κι ατίσαϑϑαι τὸν ϑεοῖς ἐχθρόν» ν ]ς [οἱ ἀντὶς Το πη! σα ἢ.. Η οοά ὄφρα ἁ- 
᾿ ποτίσῃ δῆμος ἀτα ϑαλίας βασιλίωνοντ Ρορυ ας ρ᾽ ςέζατ ςυ]ραην το- 
Ο σαπλ υατ ρασηας ρτορτοτ ἐξείογα ργιηςίριην. Ρτὸ τοάο δ το- 
τς ρευίο, Ηοπι.1] 18. ἀ,τριπλῇ τετρασλῇ τ᾽ ἐποτίσο μᾷν. 
᾿Αποτμάγω, υὐίς πο, οχοιμἀονροετιοι. 
ἀποταὶξ, γος, αὈγαρτας. ΑΡΟ].2. Αγο. ἀτοτ γι σκοπηὶ ἴσου 5 1. ἀπεῤῥη- 
Γ γιόμη σκοπεῖ. 
Αποτμίοσω, ΔὈἰςι ηἰο. 
᾿ 'ποτμετεον, δίς πἀεηδιιπ1.ΡΊατο ζ ἐς Ἀ ρ.-" ἡ σλυσίων χώρας ἡμῖν 
᾿ Χυτοτμυτίον,ἀς ἀρτο νἱσίποτιιπὶ ποὺ ὶς αἰιαυϊὰ αὐγαπηρειάμ πη ὃς 

τς γθγραηάυηι. 5: 
Αἰπτοτμος, ας, ἡ εχ, ἀτυχές αὔποτιμος πότμος ίοτς πηογαινηάς ὑπο- 

᾿ πρμότατος ὁ ἱη ἔς ΠἸοΙ Πϊπγις , Ηοπν. δυςυχύς. υ.ΔΠῈ πότμος » Ῥτγζῖοι 
᾿ς χηοιτεῶι οτίληι ἔοιταηδηι Πρηἰβοατ, οἴδα τὸ πεταν, δ ὅδι πεσεῖν. 
Ἀποτυὰλ καίω, χάςο [ἀπιρτὰ αὐ αἰιχιο Πάμςια, πιο Βιμςοίατῃ: νη άς 

ατοτετολμαμῷθ-, Δυΐας», Αξτιυὲ ἀρὰ Ρ]ατ αι ΘΑ]. δι ὑποτετολμα- 
μᾶρϑη ἐλφυϑερία, ᾿νθογτας ἴῃ το πιογίγατοπι ὅς ΠΙσοητῖλπι το ἕξ; ἐχ- 
Ἔγοπηᾶ ᾿ἰδογτας ὃ ἀςίρογατα, τοῆς ροτξ ἰξξα, ΡΑιΐος δὰ ᾿ὶ Ομλ.(αΡ. 
ΤΟ ἡ στεΐας 3. Σποτολμᾶ, κὶ χέγειρἱ Δυἀλέξοτ δ οτέσως Ἰοηιιτατ: ἴὰ- 
᾿τογρδάαςῖα γτίτυτγ. 

Αἰ ποτοιμοὶς αἱδος, ἡ, αὐ ΓΟ ΠΤπγα, ἰητογάωπι αἀϊςξίμιηι οὔ νι γῆ Κποτο- 
᾿ς μας δρυὰ Εὐτίτοτγα αι ἴα. 
Ατοτομειὲ ΔΙ Ηὔου, το ἰασιαπιὶ 4ιο νιεσδητις ροπιατα]!, ΡΟ]]. 
ΠΝ 110.. 
Ατοτορμιὴ, τς, ἴποο ἱποἰ Πιταναπιρατατῖο, (εἰ πέξίο, αδτυρεῖο Οἷς, 
᾿ς Ρατε δδγιιρια, ἰδ πηεητυπι. Αἰποτο μὴ » οτίαπα ἴῃ πλιΠοῖς Δι μοτα 
᾿ Βοειῖο, (Ἐπιϊτοηλπι ἀϊοίτατ. 
Αἰ τοτομία, ας. τὶ σοτ,ίειιοτῖτας πἰ πιῖσ, τραχύτηε» ἐναντίωσις, ψεϊΘοἶτας 
᾿ τοπιοταγι, ἱδοοη ἀογδηγὶ ιν! ἀδτιιγ Πσπιῆρατο ἰηοἸοπεπὶ ἀρὰ 
- ΟΒεγίοί. αὶ τῆς ἱερωσ ὐποτομία Ορροηίτατ χευσότης. ΡΔι]ις δά 
 Ἐοιῃ.(2ρ.Χ] ἶδὲοἐῶ, χρησότητα κὴ ἀποτοιμίδμ ϑεοιῖ) 146 ἰσίταγ Βα- 

πἰρξηίτατεπι ἃς [ξυετιταῖςπγ. (Ὁ Πᾶς διιτοιη γοιςς ἢ Π1» φυρείος 
᾿, Τος δά υἱαιπι οχί σίτατ. 
Ἀτύτομον, είν. τὸ μὴ ἄξιον περσόψεως. 

ὑπότομιος εκ ὁ τ σἑ ἀυς,ρταταρτως, ργα γαέζας Σπότομος ἰατεὺς»ἴδιογυς 
τοςάϊςιις, [τε ἢ} σοιηροη ἀἰαγιιϑο τοι ς ὅθάτομος»αγ ας, ρτςοορ5) 
Ῥτγαςοι ας, Οαΐητ δυτότομοι πέτραν ρτασταρ τας ρεῖγο, καςίδη ἴῃ Ρτο- 
σηοῖῇςο, ἐν ἀποτόμοις πέτραιςοἵη Ροττὶς Ἔχ ΘΟ ς ργαταρταε:νηάς 
ἀριιά ϑορθος. η' τότομος ἀϊςίτιιτ, δ ύσβατος ἰκρώρεια, ρτςἰρ τίπτε, 
δι ἡπότομος  Ηςίγοἢ.. Ἰης Βἥ ΘΑΧ, ἐν ἔνεργος, τιμωρία ἀσότομος. ΟΥ̓ τ1}. 
{ὰρρ Ἰσίατη 40 πιεπηθδτα ργαςίἀμυτατ. ἃ 
ὑποτόμω»οἰληὰ, ἢ Πρ ̓ ς  τετγάπτίας, ργαςιίέ, Οἷς Γδοτίτοτ, τὶ σἠβὲ, 
σχαειὰ, δά νἰτι}Π7, σκεοληρεῖς αἰ πτεραγτήτως. κεχριμυῆνως. Δα ]ας ΠΔΡ. 1. 
«αὐ ΤΊταπι, ἔλεγχε αὐτῶν Σποτόμως, τεάλγαιτο ργσοιί. 

Αἰ τοτοξϑύω, μι. ὕσω, ἰἀρίττο ἴα σ τες ἀρροτοῖοιπι Αςςαΐ. 
ἐν Αἰ τοτορνόνω, αι. δὕσω,ἰπ' οτδεπι τοάϊσο, ἐχοῦπο, ἰαδοτο, ἀςζογῆο; οχ- 
ἐς ΡοΪΐο.ῬΙατ.  πτοτορν δύω νῇ σον, ἰμ[]πὶ σοηςῖο. 
Ατοτος ὁ ἰπηροτας, αἱ δι εῖς ποι Πηΐτατγ, σαὶ Ππε γὙ110 Ρότα νἱαῖς. 
᾿ ὙΒεορῆτ. ἐς 1, 11. 4.τεὶ 9 1 ζώων, δῇ ἐφεων, σαυρών ποτα. οἴπο- 
“σὸς ἔτι γεκφει » Ροτιι ΠΟη ἀμπὶ συΐξατο ἰστῖδιτ. 5ορ αι. ἄσιτος αὐλὲρ κὶ 

᾿ ἀἴποτος,δίς,1. ἰτηραΐτις ὃς ἱπηροταζυς,νῖ ἴτὰ ἀΐςααι. [τοπὶ 4υΐρο- 
ταῦὶ ἡςααϊτηροταὶ ᾿ημτ᾽}]ς ἸΝαζδηζοη.ἴη ἘρΠξ, 

Αἰποτραγεῖν,ςοπηεάετα. 
οτράγημα κςἶδι1ς, το ἰααι! αν βρώμα,λείψανον, ΑἸ Εη.1..δ', χείψανα εἶα 
“εαγημούτων κὶ πρωξίμων ἔστ το. δίς ἀιχὶτ ΕΠΡΟ. αι ἀποτρώγημῳᾳ, εἰ- 
λώπεκος, ἡ Δηἀ πη ριυ |]11πὶ ν εἶ (αἀο!απι νοσαιῖτ. 

ΑἈποτραχνλίζω, ἤτγδπρυΐο, ἔταηρο ςοἸ πὶ, ἐπαγχω. Ευπαρίυς, κ οἱ 
εϑ αὐτῶὸ διέφϑειρον χ οινίοις ἐποτραχολίζοντες Κ ατίας, ἐ μιὰ παύσηνε 
Ἷ  νφισμάτων αρὶν αὐ ὑμῶς τῇ σκέλοις λαζων τις ἐκτρα, χυλίσῃ, 

Α᾽ ποτραχιωω,άςο. 
ἱπυτρέπομαι, αοτίοτ, ἀςυ τον Πογγεονγειεγτοτ, Ρ͵δτιΐη ἘρΠ.45- 
᾿φο,οιηὶ Θεηϊτ. Τιοΐδη. ὡς ὙΑ μἦρ ἀποτρέποιντο, ἐφ ὀκ εἴνα 2 ατό- 
ὅοιιν, γτ 20 ᾿ς ́ υϊάοπι Δἰιστταητιγ. [ἀς ΠῚ, εἶ τα ἐποτραπομῆνοι τῆς 

᾿ ὀὐούδ ἐξα δεζον. Ἴ Πυιογά. ἐπετράπετο αἢ μιὰ πλεὸν ἔχεν, οδίατατα δὲ 
Οοςαίοπεπι ρἷιις αἰϊααϊὰ Δάτριζοπάϊ ργατει πῆς. Νοηπαη- 

τὰ δά ἀϊτλ ργαρούτιοης. “Ε(Γἢ. ὐτὸ μὴν τῆς εἰρίωδης ἀπετρέποντο, 
Ρᾶοε ἔχης δυοτί. ἐπετρέψατο τίω) δέησιν, ργεσίθας οδίεαα! τεςὰ- 

ζλαϊοΡΙυτ, ἴῃ Ἐλδίο. "δ᾽ άεαι δά άϊτα ργαρο[τίοης. ἡποτετράφῶοι 
ποὺς ἱταιλίαν, ςοημποτίατη οἴϊε ἴῃ [τα Δ πλ. Πά στα ἴῃ Ἀ οὐυϊο, ὠπο- 
πραπομῆν Θ- φρὸς ϑυσίαν, (στ Ί Εοἰϊς ἰητεητας. γηάς ἐποτρέπομαι ῳρὺς 
ποφίω, αἀ ραΐτυ πῃ ἀϊστοάϊοτ, Ὀ οίτιιτ δὲ ὠποτρεπομαι αὐτὶ πῇ ἐπο- 

ὕδω κὶ ἀποτρέπω,ἀοτεττοο Χοπορἢ ἴῃ Οςοου. θη τὸ αἦὸ τρρ- 
μον»ἔφίω ἐγὼ, καλὸν, καὶ ἐχίδῇ ἀκέσαντα ἀποτρέπει πῷ ἐρωτήματος. 

γἀϊ ἃ. ὠποτετρα μμᾶμοι αἰδὶ πλατώων, ἃ Ρ᾽αταςσηδυς αιοτ,,, 
ξοτιπὶ ἀπγίαὐτί ἀς(ςτίςςητος, ἱ, ἀτιγὶ ὃς ἱποχογαδι οτος. 

" τεητίαπι ἔστγὶ ορούίο δας φυϊὰ ἰρίμτι εοο δ εἴϊοι ν εἰ ρατῖ γε] 
“ἄρ ἀξ πιυθάο, τίω χατ᾿ ἐπελθϑέρων ἀχαρές ὧν δέκίω ἃ - 

σε» ἴῃ πιαυάςοι ἱποιέςι αι; αἀυστίας τυρίατος ἢ δέγτος εἰ 

ΆἈΘ ΠΗ 
{{6.1. Ῥυεἰ 4. Τίμα ίο]ο ἔχος ὁςαίος Δαςτία τοηςθατ, ἄστη στα 

ν Ἀςουΐρτο φϑγω ἀςςιρκυτ διράς ριο μο Αἰϊίμο, 
Α ποητεηῆικὸς οὐ ςαι! (υαίοτίυς ΟΡ ρομταγγαιοιτοις, ιςοηφ, 1ιοἴαη, 

ῖ ἀποτρεηῖικὸς Τῇ δωνών, Ὁ δια ςτιῖς ἀαστίςης, 

Αποιρέσω, μι ἔξω, π᾿ ἐφα, χυοττο,αιοςο, ΗΠ λάςο, ἀοιετγοογισοςο 
ἃ ργοροιτονηδιδεογοοςιςςο, ετγαο,στγμμο, τγαδυςονὰ ξη- 
τοητιὰ τος! ογο το, Ὁ αγοιςο,πὶς δυςγῖο, τοῖγαθο, ἀξ ογίογ. 

Θζὰ οχ Οἱς. ἐδεὺς αὖ οἦμαι δι χερώς ἀποτρέψειν, πα Δηὲ φαῖς ἂ- 
εἰ ὲ τειγαχεγτ σους θοη. ἡποτρόπω σε πῶδφε, Ὁ σοῖς ἀυξιῖο, 
αάυςονάςάϊςο, ΧΟΠΟρ ι. ἀλαζονείας ὑποτρίπων ἐν σιωδνταὶ,άς- 
Βιογταῆς ἀι!οριίος ἃ «ϊπηυ]ατιοις ρει φητς ΡΊατο ἵπ ΑΡΟΙ ἔπος 
πρέπει μὲ τύτυ αν μος πλς διιοττίτ “τοι ἐπὶ ἰοἤ οἷς, Ια Τῆς 
τ λυτοτρ ἐπσει αὐτὸν κοιναὶ πορα ἤεινγευ πὴ ἃ τοδας Βετοσάὶς αυδττις 
ἵει ἀστογγοτ ὃς αὐάττα ρταροθτ,ὐποτοίπω ἐπο ὠφελήμων, Ατ τος, ίη 

ι ἈπΒειοτ, [ἄστη ᾿διάςη), ὑτοτριΐπα χ εἴ ρρν»ὰ ἀοτογιου ἀςβοτζου. 
Αποτρέχα,τοσαγγο, χοαγιο, γι) αο!ςοίον διρσο Δι  ρ ονγοιῖοῦ - 

τοτ,ανα χωρω, ἐκφόύγω,καταφϑύγιν ἡ τροςρέχω, ΒαΠ). πείσουδῳ ἑαυεξὺ 
«δελφεὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ, μι τοῦς αἰϑρωπίνας ἐλπίδας ϑστοτρ ἐ χοῦ, 
σοηξισοτς δὰ ρος ᾿υιπηαιας. 

Απογριάξαι, γεΐ ἀποτριάσαιγιτος ἰέξας ἐπϑίρσοτο)νίπςοτο, Ὡς Ῥοηταιῃς 
“1 ἀνοίτωτ. ΡΟ] μχ 11.3. 

Αἰποτριζκ ὃς ἡ Οδτγίτας. ΡΊΣ ῬΊΩτ πη Τα τΆ 110, εἰ ποτρι(αὶ χὶ πϑριολ ϑιή-- 
σεις ἥδ γωδων , ἀτττίτως δ ἀἰ]ρίας τοτγα; αἰποτριζη σκδυών, ἀρὰ 
Θειηοιὶ. ; 

Αἰποτρίζομαι, μυξομαι, εχ ρτὶ πιο οχοατίο. “τοι ΔΠΊΟ ΠΟΥ ΡγΟρ Ὁ, δὲ 
ὦ]υο σγιπηθη 4110 αἰ ρογίςις (πλ,ρυτσονοΙαο, αίϊετσο. Ποὺ 
λόγοις φιλόυϑρώποις ἐπειρᾶτο τὼς καϑ' αὐτῇ ῥιαζολαὶ αἰποτρίζιῶτι γὶ. 
ἀδίυοις, ἍἘἰοἰπη. χῷ τιριθέρχν» ἃ γδ δι μοτρίαις αἰτίαις αποτριψά μᾷν Ὁ. 
τοὶ ἐπάρχοντα αὐτῷ ἐγκλήματα ὀκπέφδυγτο ἐν, τῇ δικαςιρίς, ἴτετν τοί ϊσ 

εἷο. Ἔχει αἀονυ δ πιουςονγερυ ἴον Ρ]ατ α ΤῊ ἀοπὶ ἰ ΤΉ αὶ, 
Ἃ δέησιν ἀπετρίψατο τῷ πσαυσαινίε κὶ κοινωγίαν ὅλως ἀπείπατο, τεριάϊα- 
τὶς Ρδυίληϊα ργθορως » Ραττὶῖρεπη ἰς ἔοτς ςοῃ }) ἡςρσδυίς, 515 
ΘηΙΕδι ἀθοϊεο. Ὠἱοάον. ἐπεθύμει γδ τὰς χτ' τίωὶ ἑγιάδα ταρᾳ χα αἰ- 
ποτρε αί μᾷν(Θ΄,8:ς.., ἌΡ] τὶς ἀο! εἰς, Οἱς,αἀ Ατιΐσιι πη, ἀποχοι- 
“ψαι φααγταπάτη ΠΠἘΔπ| ἀΠΠΠσευτία, μας ἴῃ το (τη πη ον, ΕΠ οτίαπα 
Διςεγο» Πηρεά το δέ αἰτόγος ζοηάτας αττογους, ἐμποδίζειν, ἀπ είρ- 

γεῖνιντ ἴῃ ἐ0 ἐχοιηρίο ἀρια 5.14.0 ὃ αὐγίζας ἐν κακοῖς ὧν, ἔμμνε ζὴ 
πολεμίοις ἰποτρι( ὁ μῆν Ὁ-, 

Αποτρίζω, μου ίψω,θῖοι σο,οχεγι ον γο οἱ ογςοητδτγο,ττοτὸ. 
Αἰπότριμμᾳ,ατος τὸ, τος 14 ἐςτοτοηάο ἀεςί ἀΐτ, τα πιοητα Π. 
Αἰποτριτόω, αὐ τοιτιάπι ράττεπι γεάσο, ΠΙοίζοτ. ιδ5..4.ς.230. ἀποῖρις 

σωϑλγαα τοιτΊΑ πη ΡΑγτεηῚ γα έϊιις Ειοτγίτ. 
Αἰπσοτρόπαιον,ν»τὸ ΔΟΓΙΗ οἴτηπὶ γς] [υρρΙἰσατίο,αα ἣτ δά οὐΐταπάα πὰ 

Δἰΐψιο ἃ πγα αι ΠΊ 1 Π|ηλΐ πο ῃ5. 
Αποτρόπαιος,κ, ὁ, ΔΙ Οτι ΠῚ ἀορα ΠΟ τ εἰ ποπομπώ θ᾽ καὶ χυύσιθ-, Γυςΐλπ: 

ἃ ἀλεξίκακε ἡφάκλεις καὶ ζιῦ ἀποτρόπαιε  ἐκς. ὃ πγα]οιι πὶ ἀερυ!ος 
Ἡέτγου]ος, ὅς τε πίπὶ ἀπ) οἰττοτναυς όγαυς Πρ᾿τογτο τ ΠΠς 4- 
(ρεέξυ, Δ: Βησαϊτεν ἀςβοτταπάιις,πνάῖας, βαρ πάις, ἀἰσοιις οὐϊοι 
τὸ ἀποτρόπαρον Δυιογίαιἀυ ηγ. ΡΊατ, ἐς οτρῥπα)αί μοι κὶ ἰᾧ ἀκούσαι ταῦ- 
τα. Ἰάξι),τὸν Ἡρακλέα μὴ ματ᾽ ἀξίαν ἔθη δείξα δα, τοῖς ϑιατῶς . ἀπο- 

αρόπαιον, ὡς καὶ α)οι εὐν, ποτ ρήπαον ϑέα μια, τ ΟΠ ἱ Δ ἢ ἀμ ἐρεξϊδςυ- 

Ἰυ πη. αἰπϑοτρόπαια, οἷα πείσογπαι » αὐ Οπιϊπαπάα ἔππτ φια {Πῖς πες 
σισπτιιγα. ὄψεις αἰσοτρρσπαΐοις, μιτο ἀςοιρ ρτο αἱρεξὶ ἴδις τγαςα- 
Ἰςητὶς ὃς Πογγεπά!5. ϑεοὶ ἡ διαήμιονες ὠποτρόπαιοι ἀἰσς Ῥλητυγ, δας τς 
οτος τ  ατ,αυΐ ποουπηςητα Ὁ που ἑπξθιις ἀυοττε θλητν πη2- 
Ἰογαπι ποχάγίησαε ἀερι! οτος ἃς τατοίδγες. Τ}}} ἀσρεί]επτος 
Ῥεγῖο : ἀϊ!5ρἰπαείς, ἀςρε!!ςηείδιις ἀθηᾶπὶ Ρεγουῖς, ἀἰςιιητιιτ δὲ 
ἀλεξίκακοι κι σωτῆρες ,ϊ(εταατοτεε (Οἰριτατογος,τατδοὶ ὅς Δυςττοπ 
οἰ, άγγοηί. Ετ Αὐισγοητες Μαογοῦ. Αγθογες ἱπαιῖτ, αι σα ἐπ ξε- 
τυπ ἀςογῃπὶ δυιςττεητ πιά ἔμητ ἢ: τυτοία., σᾶς ἐπ ἔπ ἴσος πο- 
τηϊηδῦτ, δίς. Βυ 4.1 ἘΡΗΟργιστ. ιο ἃ ὨΠ οἰσοτρρπαίοις ϑεοιὲιργα- 
ξατες » τυτείαγος ἃς ργορ τος παρα  Ποπι ἴο πγοάϊας ντίφιις ἔλι- 
ςες πιοηίετὶ πὶς 1 π 447 6 π}. ἴὴ ἰΐς ἐγαης Αρο Ϊο ἃς Ηεἴσιος ὃς 
Ῥοίϊιςος. ΑΛ ἴορ ἢ. Ἶπ ΡΊυτο, ἀσόλλον ατοτρόπαιε. 

Αἰ ποτρ᾽παίομαι»χετῖο, ἱποτρέπομαι. ΡΗΟΟΥ]. χφη κρικοι; γὸν ἀποτεοπεία- 
ὥοιγν τα πηα]ςῆςιιπι διιοτίατὶ οροιτεῖ, 

Απυτρρπὴ," ς»ἡγαιοσαζῖο. Οἱς.Ορροηίτατ τῇ Ὡρρφροπα. ]ατ.2 ἀς Ἀ-- 
ΡΠ]. τότε αἰπσοτρραῆς ἕγεκοὶ ὡς φαξμακον χρήσιμον γίνεται," αι σττοη- 
ἀξ τεὶ ὀαυία ρτο δ το, ἡ] εἰ δττιο» ἤληξοο πηΐυαχ δὰ αὐοττεπᾶ 
{ςεἴετᾶτος ὃς ἀετεγγεηάαπι. ΡΙατ.9.ἀς ἰςσ δ. τύσωῳ δε τινὸς ἀποτρο- 
πῆςέχάτως. τοπηοάϊιπγντ ἀυ] 4 Διοττατυτ. ἄρα τεγστηοτίτῖος 
Οἷς. "ἽΝ μελλόντων κακων ὠπευτροκίωὶ βἰ μεν. Ατήτοτίη Βοϊοτ πον 
τρρὲ ἰὼ κακών δ᾽ μή καμῆν,υθτηοάο ςαἰαπηίταζος ν᾽ταγοηγὰς ηθο- 
5 πῆς. 

Αἰποτρρπιάζομαι,μ.αἷσομαραιςτίοτιτεξα σίοτ, βδὲλ ύήομαι, μυσώπεμαι, 
Βιυα.ἴ Ἐρηΐιργίοσ, Η!σγουγπι: αἰ ἰσυδι ἰῃ ΒΙΒΠς ἐχροηιῖ ρα Ξ 

. ολτς ἔδιι οχρίατς. 
Αἰπυτρρπίασμα, τὸ, ἐχρίατῖο, ἰξίλασμα, 
Αἰσοτρρπιασμὸς οὐ, δ. ̓ ἰδετατίο, πὸ πυϊηὶς ἱγῶ ΑΙ οἵ 5» ργοδυγαῖίο: 

Οἰἴςεγο. 
Αἰπότρυπδ',κ, ὁ). πη Βοπηΐπος εὐΐέαητ, ξυσίταυς νγεπηραυδγίας,2-- 

υοτίλπάιις κεχωρασωθ., μεσὰν, ὥρΙεοϑαο δυδιτοηδυς ἀρ ῃοτ- 
τοηἀυς)ιδοπκπαπάμγαρ οπληλῖαρ, Ηογας. Ὁ ἀν νξ, Αὐτεὶ; ἐγὼ 

δ᾽ 



χγ28- ἌΠ 
. παῤὕεατιν ὑπότροπος »ἀδὲ πόλινδε Ἐχομα)» ἷ: (δρατατας ἃς [οἰττατίας, 
ϑορδ ἴῃ Αἰάος͵ ἔτι μέ ποτ᾽ αὐύσειν ἢ Ἄποτρρπον ἀΐδηχον ὦ ἰδον, τας ἔς - 

Διπαταγαπι δά ἀποιία μα Ρ]ατοπεη,ν 1-ἡγοτῖέ, Αἰπύτορπος ἐς 1ἃ ΠῚ 
ἀϊοίτατ εις αιδγίθης πτα]α. Ρίατο 9 «ἐς [μεσ΄ κα τὸν διάλυιονα σέξε- 
αι 9 ὃς τὸν τρώσανται κὶ τὸν πρω ϑέγται ἐλφήσοις ὅποτρόπος ευὐτοῖς ἐγήϑετο 
«μὴ ἕλκος αγίατον γῆ ἐῶ!» Ὁ νττοχας δι ογτῖς πα ψαΐηιις οἴου τπιὰ- 
παῦ]ς. 

Αἰπότερφίθ:, ρετερστίπας, ἱπίο της, αἰΐς ας, ὃς ράτεγρα σάγεης οἄαςα- 
τίοης πιογιά(χις, Θαζα:ο μὴ τρόφιμος. 5. οο Πα χαλεπὸν ὃ εἰς πί-- 
ςιν τὸ ἑχοίςοις ἀπότροφονγτας ρεγέσι της ΥἹΧ Ογο  ἰ Πγις. Βα ἀ.1η Ερὶ, 
δὑτοτρρφίθ- αἰ φιλοσοφίας πόλεμος 9 ᾿νε  Π1Πν [ες πχοταπη αἷν οἀππσατισπς 
ῬἈΠ]οΐορ ἴα; μῳκραὺ τεϑραμιμῆν 9-. 

Αἰποτρυσών,λάσρα αξιων. ΣΙ εἰν οἰ᾿. 

Αποτρύχω,μιύξω, κα ύχαν ἀοπιο, οοτσηἄο,, Αξξία. Ασα. ἱπη σίτατ. 
ΡΊωτ. τη Οὐδ πλ}}. κοίμνειν γἡ ἀποτρύ χειν ἑαυεδν᾽ » ΤεἸρίος ἰλδοτς τοη- 
ρετς. ᾽ 

Αποτρύω, α{Πιπ τε ἀοναττοτο, ἀρ ἐο,Α δία ἤγο, ὃς Αἰποτούομαι»᾽αΓ΄ 
ἰξίςο (ποσιιπηΐο, βατιίσο, Ἔχγο ποτ, ρος] ὅποτρύειν ἀγαϑίω ἐλ- 
σίδω, ΡΊατατοὶν.ἴη Οτασοῆο, ωρὸς ἐσδὲν ὑποτρυομήνΘ- “ἴδ τορέτων, αἴ - 
(ςιςδηϑν τί ςςης ὃς (ἀσουπθοης. 

Αἰτοτρώγω,ηἀςἘ. 7. αἰπέτραγον,αγοάον ειοτο,πιογάίςς ἀπ6]10, ἱπ- 
οἰ ονἀξητιθιις Ἔχίςιηἀο. ποίη, ὠποτρώγω πίω ῥῖνα. 

Αἰπύτρωκτος αἰ εἴμ5,4 Ὀτοίῃς, 
Αἰποτρωπείω, ὠς τ 6 410 εἰποτοέπω. ͵ [ 
Αποτυγχιαινοόμῆνον »τὸ μυὴ κοετορϑού μῆω ον κ) ἐτυχ μῆμον, 1,αςἰΔη. ὠποτετέυ- 
γέμον, οὰ ρεγρετὰ πὶ πιαϊέαις ἂς ρταετεῦ Δη ΠῚ] (δ τη πὶ ο- 

᾿πειυτγηποά ργαῖοτ ρὲ πὶ οφάτε,αρυς [μπσΐδη,Ε ἐαιδης. τοὶ Ἀποτυ- 
« χαρ μῆνα ἰ Οτταηἶα, ἃ νεῦθο ἀποτυγχ αὐομα: 5 Ὺ οί. ἀπσοτυγχανέτω 

σου μηδὲν ἢ ἢ ον» ηἡ εἰ παμιπονηρός τε ἰαῦ ει τὸ πε ΧογΆθ θη ργαθεῖο. 
νηα6 τί "1 ὅποτε τόν μῆμίθ-, ἔιεΠτγάτας»οαϊ πια ὲ ἰπσσοἤττ: δὲ τὸ ἁ- 

,, ποτετευγυΐοον. 04 γοτο ηοη γείροπάιτς, ΙοΠΠθις ςαρ.84. 
᾿Αποτυγχ αἰὼν τυ γοτἴρα ροτιαπάιϊ ἔγα ἄγον, τορι ἈΠ ἕστο, ἀπολεί- 
πομαιἰσσι πη θον γος οἱ ΟΡΡΟΏΙτΙ χφτορϑω. (ΠΘΠΊΓ11, σεκελίας 
ἀποτυχιν,᾽ οἰ] 155 ροτι πη τ ἴρο ἐτυμἔγαιις, ἀραιὰ Ρ] τ, ἀποτὺγχοί- 
γω τῆς ἐλπίδος. [Γι ΠἘτοτ (ρ εν ΠοπποἱὮἢ.. αἰποτυχεῖν σ σκοποῦ, θα ἀτ- 
τίησοις ἰσοραπη, ογγαγό ἃ σορὸν Ατηζοτ. 1.2. Ετμ τς, 5 ποῖα", 
πεϑραπῆα) χαλώς, κ) αὐαιγωγῆς ἀκ ἐπέτυχέν ἀξίας τῆς φύσεως 5 ὨΟΏ (α- 
ΤυΠτ γί πδέζιις εἴτ, ᾿ 

Αἰποτυλόω, σἰαπάετη τοηἀο,ργωρατίαπι τοίεοο. ΡΟ] ΠΧ 11.5.τὐλθ- 
τὸ αἰ]οϊονρνηὰς ῬΗστγεσγατας ΠΠΠ ἃ πάπα ἀδυιάατε ἀποτυλουΐ ἀι- 
Χιτραρια ΗεΙν ΟΠ. ἴη Πὰς νοςς ἰοσυς σογιαρτις τὰ ἐπχεπάαηάιις5» 
ἀἰποτυλίύσαι, ἐπεραὶ τὸ αἰδοῖον. 

ΑιΙποτυμπονίζομα!»τγ παρα αὶς ἂς ἢ 4 ΊΟυ]1ς ἐχεεηάοτιντ πηάτῖγτος, Ογ- 
τὐϊτας 110.8. νης οἱ αποτὺ μπείνιζόυβυοι., 451 (ἀν ἴῃ ΠρρΡ τοῖο. 4- 
τὶ. εἰστοτυ ταν αϑοζω αἱ. τί) κεφαλίω εἰποκοπίω ὦ. , 

Αἰποτυμπαγίζω,μάρηο ται πχιῖτι! ἜΧρο]]ο,σγιςιο, ξιίθιις οαάο,1ο- 
“ἔρις. 

Αποτυπέμα, ε[ἤπσο,οχργίπιο, δέ αοά ἐναποτυπώ. ΡΊΑτο ἰη ΤΊπιδο, 
Τοῦτο δὴ τὸ λοιπὸν ἀπειργείζετο ἀυτεῖ, «υρὺς πίω) τῷ αὐδα δείγματος ὠποτυ- 

ποῦ μῆν- φύσιν. 
Ἀιποτυποόω, ὠς ρτο εσάξηι δτίαηι ἀϊοίτιτ: 

Αποτυπῆω,νειθεγατς ἀείϊηο. 
Αποτυφλοιιύ τα!» ὈΧΟΩΟΛΏΓΙΓ. ὦ : 
Αποτυφλύω., οχοκοο. Αἰξχαπάογ Αραγοά σις, ἐὺ πόρρις ὅπο- 

αυφλώ. 

Αποτύχημω,ατος τὸ, ἢ ἔΟγτ ἢ ἢ 11 Π1. 
᾿Αποαυχία, ας," ,σα! πα τας, Πβογειιαΐ απ, ρεἰ ἐγυεγατίο, τ ρυ] Δ, 
Αἰποτυχίσαι λίϑον, εἰς [Ιχρτάε πὶ τιιᾷοπα οαο ΡΟ] γα ὃς ἀοταάοις ἀταις 

Ἰεαισατε » 480 ἐ λιϑοξοών δὲ αι οἰυτεξξὶ ορογάγα πὶ ἰαρτάαι τΟτύι))- 
4υς,ντ ἰοααίΐτατγ ν]ριη. πλμηιις Εἴς. ἀιοίτιιτ αυτοπΊ ἃ τύχ Θ΄, τὰ 
εἴτ, ςαἰαπι.ν! ἐς Εὐήτατ. Π1 4.5. Η εἰν εἰν. ἄποτυ χιϑεὶς, αὐτὴ τῷ στο. 
πιλϑ εἰς, κ᾽ τὸ ἀποτυχιῶνὲν , 52) πὰ Σποπελεκῆσαι τὸν λίϑον, πὸ τύχε, ἔςι 
Ὁ. λιϑοξοϊ κὸν σιδ'ύρκον, 

Αἰποτυ χοντως, ὠτυχωςορτατογ νοι πΊ.Β4.1η Ἐρττιρ οἵῖ, 
Αποτύψοντω,άςπςατ νογ θογάγο πὶ ὕσονται τῷ τύψαι. ΗΠ εἰν ἢ. 
Απουλοω, μεώσω, λα οἰσαττίσειη, ρογάιϊ!ςο, οἰσάτγισεηι ἱπάμποο : νης 

ἕλκη Σπουλόυνα Αἰ ΑΝ ΤΡ ειεῤι 48: οἸσαττγις οι ἀπ- 
ουηξ ἀπουλ σι τοὶ ἕλκη, ν]σογα δα οἰσαττισεπι ρογάμσαητ, να] ποτὶ - 

. δὰ οἱσαῖγίσοεπι οὐάμσαηζ » οἰσατγίςεπι ᾿πάισιητ γαϊιςγθίις» 
Ὁ οἰσοτίά. 

Αἰ πέλωσις,εως, δ οὐ Διο οἰσατγί οἷς, οἰοαιγῖχ, ΑΙςχδηά. Α ρ τοί. ἰπ 
Ριοδίε. 

Αἰπαλωτικὸς οὐ; ὁ οἸσαττίςα τη οδάμισεης, αἰ πογα ςοπιγαίισης, τεὶ ἐπου- 
γχωτιχᾷ ρα Ὀἱοίς. {1 τοσαρ.49. ΗἩεγπλοίδιις ἐχροπῖϊ πηςάτοα- 
πιςητα αὐ οΙσατγίσεην να παγὰ τγαπεητία, ΧΑ 

Αἰπουραυῆυθ-, [ οἱ] ἰατιιδερτιπατίι5, Η ΘΠ ἃ. δοιοὶ ἀπουρρ μῆνοι ψυχαξς ἀιιο 
ΠῚΠῚῚΣ ΡΓΠ141Ι. 

Αἰ περᾳγεῖν,ασ ΠΊςἢ ἐχιγεπιαπι ἄμπσογο ΡΟ ΪΥ}.11.(. 
Αἰπσόρας,αντος, ὁ, Δα βεγεης, ρα ρίοησ,ργίιδης, ἀφελόμυίθ., 1 οἶα [0 

Νπουρίστας, μογ ἱγοσορεη,, ἃ ρταίςητί ϑπουρίζω, ρτο ἀφόράζων ἡποά 
εἷς σχτοι πο, αἰ Ἰδηο,νο] αὐτὶ τῷ ἀπαυρήστις, ἡ συγκοπὰ ἀπὸ ὑρας» 
γ5 σι ϑέτει χὴ προπτὴ ὅσπούρας. ΗΠ Οαλ, πὰ, χά γέρας αὐτὸς ὑπονίρας. 

αν ν,λάϑον δὲ ὁ ϑυμὰν ὑπούοκεν οἰληλ ἰητοι ἔροῖν 

δ᾽ ΑΝ 
ἐπυργοὶ, ἱοοἱ γαῖ Δησα]: σοητοπηρτί, 1ῃ απος [ΟρατιΠῚ Ῥυγραπῖςῃ- ἢ 

τὰ τε πο εὐφοτ δι. “μ᾿ 
Αὐἰπερέω,οξαρέω, γτῖπατα τεάάεηάο εἰϊςῖο, ΑἸοχ. Αρτοά ΠΟ ΡτΟΌ],, 

γηάς δπουρειεϑτι «δὸ λίϑοις, σαϊουϊος φημ] σ΄» σαί ςα]ος ἰπῖοτ πος 
ἰεθάμηι εΒ] τοτς, 

Αερία, δα! ὰ ον ΣΙ αγίσων γίμων αποροὲ ἀπὸ δ'ύλης ἡ διέλα γγοουθύη, 

Απουρην πώτρας ὶ ράτττα Ἔχτογηλι πάτα πη, Ρ]}.1.οἴασορον εἰπὸ εἶα ὅρων 
τῆς πολέ. Σ μ 

Ἀπερήωςω, ἀο[εϊταοΥ γεητο ἰξοιηάο αυΐ ϑρρς ποπλέπαταν ῬοΪγ.α- 
Ρυ δαιή. ἢ 

Αἰ σις οδὸς, Πη 6 ρεάδι5, οἰ. ἄς ἀρενζωον ποι ἕςς. οἱ ἄποδες, ᾿π΄ο 
Ροάοςναμος σια: ὃς κύψεχλοι γοσαητατν τοῖο). το 9. Απιπιαὶ.ς 
(Δρ.30. : 

Αἰ πῶσ ΙΕης, αὖ ἐσσώνι ν᾽ ἐσ ἔσανρογοστί πα. 
Αἰ πουσία.. ας; καὶ »νϑοίξητῖα,, ἀοιἸἀστιαπι, ἀεί ας. ἀήδλειψις, Αὐτὸ 

πουσία Θτιὰτν ἀιςεραταν δξτϊο {ιιατάατη Ἰητεητατα ἃ Πτιρατογαπι, 
Ράτις φἀθοτίατια ν τς αὶ [05 αὐτιδύκοις ροΓ σα πη Σπιια]οτυ ει 
υἱἷς να] αὐ ξητίας χομαγοητ ν δι αἰ τα λαμη (Ο πτίςαπη σϑ απ Πα- 
θεῖς σαυγοητιγ, ΡΌΪχ στο οὔζαιο. Η' δ᾽ ἀπουότὰ ἐγίνετο πο-- 
Βα ΤΟ ἀντιλεγόντων πορὴς (ὅν ὑἰξομτυμΐϑοις, πὶ ρρφεῖσ εἰ ἀῤῥώς ας, ἀν 

πουσίας . 

Αἰ πεσιάζειν, ραττοτη θοποτιιπι ἄατενντ ράτογ ἢ Πα αυυπι ΠΕ δ τ. 
Αἰ ποφαίνομαι!» -Ὡὰ πτῖονγ ἀποφαντικώς λέγω. Ψεγδυαι εἷς ἀϊα! Ἰσαπιν 

σςηΐεο, ἔπγηλο, [ςατεητιαηι ἔσο. Πα πηοϊϊεη. ωρὲς Αἰ σάτερ. α΄- 
πεῖπε τῷ Α ραφοκλεὶ 9 μὴ δσποφαὶν οὔτι «οὶ τὰς σιωϑύχᾳς κα ϑ' αὐτῷ 

αὖθυ ον σιωυδιμ τα, τοίζατο νοταῖς Ατηΐζοςίοπι ατυἰτγ νη ἔσγγα 
1Ο]α παν {ἴπι6 Αἰ τς στ τὶς, τα ντ ἴῃ ἀὐ  ἰτγῖο ρας ςοπο ςοιπρο- 
ποηφόσυ ς σαυτίγγη Πιογατ. [το πὶ “ζατιο,τγαάο, ἐχρ! ἴσο ὑγαέξο: μ.. 
᾿ἀτοφανούμω, ἤζατμαπο [επτεητίαπι ἀΐσαπην Πίος. ἐποφίωδα το ἴδῃ 
τεητιαση ἀιχηϊο, ρει απ οὐϊε ηἀηἶς, ΡΊ ας. τω Οδαλ}]ο, εἰοσα 
τιιηὴ εὔϊο δίαζαης Σποφίω ἐμήν Θογγοροπάςης, Π πιο ] οι. γναμέων 
ἀπερίώαντο,[ς τευ τι πὶ ἀν Χο ΠΠΓΟΧ ΘΠΟΡῊ ὐποφανομμα) τίυ) γνείμίων 
«ὗε σου ς τὸ ρτοΐογο ἰξητοηζίαπα ἴδει ριοάο ἀταιις εβοτο. τη ας 
Προ ςοτίους δτίαπι το δ εὐχνυ ὅδτι! τίωδ γγώμίω Ἔχτο τ. Τά δ ν πο 
φαίνομαι χογισμον,τατ᾽ θεν ἐχρίιςο Οαΐειν. ἐδὲν πρὸς ἐφυίδ. δποφαΐνε- 
ὥ ει ανθι! σοπ! θα τὰ ἀϊσεγθ. Χ ἐηο. πορόδηκος ὁσκύτως πδεὶ τῆς αρε. 
τῆς ὁποφώνεται,ἰ ἃ εἴτι τγαα τ ὃς ἀοςοτ. ΟἩγυ οἱ, ποίσης ἀρετῆς ἐφορ: 
Αἰω ἐδ) πίω ωρρσευχίυ) ἐποφαίνετω»ΟΠληῖς ψιττατῖς συ ΠῈ δ ρος 
ξατ] οποτη αἰῆτπγαι. Αἰ ποφαϊνεύϑει κ᾽ δογματίζειν ἀἰσαηταγ 1] 
4ιϊά ρουιιης ὃς Ππαταυοττ. 4.1} αὐτοὶ ηες αἴ πιαηῖ πες πέσης, 
1ςἃ [υΐρεηίο (ἀπε δ οῖο, 1] ἐπέχον ἀἰξαητατ. Γαον οἵη ῬΙατ, Οἱ τον, 
σπλάτων αὐθὲ μῆρ ὧν κατείληφεν, δστοφαίνεται. πεὶ ἢ ψξ δὴ διελέγχει. «ῥδὲ --- ἢ πὰ -πλ “ 

Ὁ“ αϑήλαν ἐπέχει. ΑἸ ΠΟ ρ᾿ τε τὶ γὸ ἔμοιγ, ἀπόφίιυαἰλος χαμι οχτ ἢ ἢ 
Ρἰ σα. Βυά. ΟΟπ1η1. ΠΗΜΙΝΑ, ᾿ ῷ 

Αἰ ἴσιοφαΐνως μι. ανω, ἀπ) ΟὨ το, Ἐχρτίπιο; ἀοβηΐο, ἴατῦον ργοηθητίον δ ὅ 
πυθοιρο, οχμιθοο, ργϑέεγο, ἀδαιοτιο, ἀοςοο,αἔπγπτον ἱμάς, Ι 
Κποδεικγύω, αἴ ποτο, Ατΐου παπες ἴῃ Ρ] το, Κ᾽ αὐ υἱὸ δποφίωζω μός, ᾿ 
γίω ἀγαϑὼν ἐπάνπων αὐτίαν ἐμὲ," «δείξω, ϑἶνας ἑσω ἀπόφίωε » Φεπησῃ- ὲ 

Πιρκυσορίώαι, οἴτουνα εἶς ᾿ποφίωΐω, οἰϊε υἀετο Σποφύρας, 4! οἴεῃσ ἢ ὁ 
Γαι ἔκοιι ὃς γε δά άϊτ. Ηςτοκἱ ὑἀποφοίνω φδγονττι») ἔα ΗΤς ἀεοϊα- Ε ̓  

ΤῸ ἀποφαίνω ἐμαυ τὸν αἴτιον, ΠΥ} 1 ἀσσσρτι πὴ Γοξσι ου᾽ ἄς πη. Αἰ ποφωϊνῶ, " 
Ἄτται εἰϊ ἀςίετο ὅς γθηοίο ὃς ογι πηοη Οὗ Οἴο. Γγηἴλ5. χ᾽ φίλων» ἡ 

ἐγὼ ἢ), ὀμόσας εἰσῆλϑον εἰς τὸ δικαςπρμόν 9 τὸ βέχτιςα συμῶτλδύειν πὸ ἢ 8, 
πόλει. ἐγέςιι δ᾽ ἐν τῷ ὅρκῳ δσποφωνειν εἶτις τινοὶ οἷδε αἴ χα χοντῶν, εἶς ", 
“ΐδειον ὁγτα βελάϊειν.1 ἐπὶ Ἔχ! σεο» ἴῃ γατίοηδς τατοῖα; τεξενο. Ὁ, ἾΝ 
τηοἱϊ ἕγσεχῳ μναξ τῷ ἐνιουυπὰ αἰπεφίωνε, 1ὰ εἴζνίη ἕδτιοῦος γοτυ]ττ,α μι! 
φερτας τυτοῖα τοτυ τ. Ἰάσπν, ἔργον μάν δὲν Σστοφαίνωσι τοῖς χοίμασι, ἢ ἵπ 
Πα Πππ1}} ιια τι πι Ρ ἐσ θτᾶτ ΠῚ τε βεγυ πτ, μα ]πν Ἔχ ΒΊ δ οητ 
μι. 10 40 στη! Πσατι ΟΠ Θ᾽ Ἔτ ΠῚ λογέζε το ΡΟΙμ Ε ρΓΟ Ἀποφώνει 
γηΐς ἀποφαήνειν τω δια ϑύκίω γρτοξειτο τα α]ς τοιξαπηθητὶ δῖα, 
τοαπισφύτιν ἃς ἐχμιθετο, ποὺ εἰδ, φανεροποιείν [γῇας, ἐπεῆλι 
εἰπεφαίνετο πλιέον καὶ χιλίων ὅδαχ μῦν). ἃ 4110 δί Σποπεφασ μηῥως » ΡτῸ 
Ἰὰτη ὃ ππαυ} ε κέ. οιποφαήνειν τω ἔσταν, εἰ ἄλτε σοπ ἢ ΘΠ ΠΝ 
(τὰ Ἰυάτοο πὶ ϑοποτιπῈ ν Ζιιοεὶ ᾿ΠΠδητοΓ ΠΊ ἀρρο! αητ, τᾷ αυσά 
βοθαῖ ἐν τεῆς αὐτιδόσεσιν. ν1ἀε εὐπύφασις. [τε πὶ ἀποφίμαι ἃ ἄσταν, Ρα- ν; 

! 

ΒΙϊςατς δοηαιαηποῖαγα δόμα νίγοτγιη1. [το ἢ ἀςβεγονοιε ον, ς ἐδτηρ 
“-- Γ ᾿ , ΕΥ .« ͵ » τῇ 

πιο Οδτςιο. Ῥ]ατο ἀε ἱ ἐσ ἀποφαίνω φρὸς τὸ δημόσιον » τοπὶ τὰ ρ6- Ν [Ὁ} 
ΡαΠῸ Πα ἀείεγο ζεπορῃ τη ΟἘ του Σὐποφαΐνω εἰς τὸ κοινῦν, Αος ἐξ; 

τοῦ οτιᾶ ργο ἐπεργάζομαι. δστοτελώ, εὔρᾳ σκϑυάζω, ἔαςιο, ες ον ρει ὕω 
εἰο."μιςίῃ. πλησήοις ἐκ πενή τῶν ἀποφίκυας, 1 οχ ἱπορίδις ορυ εῆσιη ἡ 
τος γε ά 4 πι. τὸ πὶ ργορομονντ Ρτορουΐ Πτι5 φια τ ΟΠ ηῚ: Αι ᾿ ἔνγῃ 

᾿ ΜΠ 

αὐ{{πππ| σιτυγιΒυα. ΟΟηλη. ΠΣ 
ΠΝ] : ε ᾿ ὡς ἔν ΠΕΣ τς ἷ 

Αἰ ποφ νσιςγεὼ τ» αΠ οι ογατίο σα] ΟΡΡΟΏΪΕΙΓ ἐνδοιασμος, Ἡστγπιοσ ἰὴ 

ἀςιιοηϊεγατιο. πα πτατ! οφογατίο νου πὶ να] Πα τη στῆς ἡ 
ποπλίης ὅς νογθο σου ίζιητνντ, αὐϑρῳπίθ: ζωόν οι. Αὐ τον. ὃς 8 ἀ μ 
σλὴ ἀπόφονσις. φωνὴ συ μαντικὴ αὐθὶ τῷ ὠφσαῤχειν τιγῇ μὴ τσ αὐὰ εἰν, ᾿Ξ δ. 

͵ ΐ ᾿ ᾿ » ἘΠ ΌΝ ὯΝ 
Δρόνοι δι ρίωπαι. Αἰ πέφαισις οτίατπι οἰ [δητεητία Αὐοῖϊ, τῇ ρος ἥν 

Ἰνρισαριῖς αιητο, φυσικὸς δὲ ϑεένατός ὅδι . χωρασμὸς τῆς ψυχῆς ἀπ 
“πῇ σώμᾳτος.»7. πἰωὴ ἀἰαϑδαιτητον ἀπύφανσιν τ παὐταχρατορος ϑεοῦ, ΕΪ6 

πΊοσ δε δποφαὔσεων περρίνειν τὸ σεν. ἰξητεητίοἵ᾽ σοηο δον ἴῃ 

Πα ΟΓ πὶ » μον ἰςητοητίὰς οξῆςοτε ὃς αἴγιογο ργοροπεὶ Πὰ 
(ΠῚ Π1 ΠῚ. 



Α Π' 
ἴξεπιο πιρίεχγαιο πο ὑπυρογαπηθϑνηος δρξαπγαυσνπςς ρογ Π- 
ἐεξεισιςην ἃς ἀυδίτατίσινξ ἰοφουίνηυν, νὰ ἐφαρικός, ἀποφαντικὸς λ6- 
»ε» δου ητίατίαα οτατῖο, 1. αα ας νοτὰ ψοὶ ἔχ |ὰ οἰχ, Αἰ ηϊτοτοκβεὶνρ- 

μων. τὸ δῆθῳ «στικγοςυ ποιατο την Αραμ υ.ΟΥΟ. 
. ἰξατεαιιοί δ, Ηογπλορ,. ἔς! γῆ σεμνὸς μδὲ οὔρῳ πλυσίως τῷ 

πγλ) δεγρμῆμ! φϑδε ὄγκον, κ᾿ τῶ πολλαὶ αὐ γων ἐπορ ἐνπικαῖς, 
ἀἰποφαντὸν; τὸ, αὐ οςἰ ταν. Γἀογτοπ Ζούοης» Αἰξίω κω ὅδι τὸ ἔποφαν- 

χρεῖ χαταριντὸν ὅδον ἐφ᾽ ταυτῷ δ ἡ μέρα δξιν. ἀπε 
οὗ εἰν ξ, αγογοιγιχ, ἰσογίθην πιο γιγου Ὁ Π}»» ἑταΐομ. 

ϑενΠοιατον 
ϑιεγιὰ εἰδ, ὠπαγίείκατε, ὑπο ύατε,τοπιίποίατο, ἀσοίαγατς, ἂρ ἐἐ - 

θφασις τα ἐγὐ περ το, Ατ ἤστε! πογαξιδ αἰνητεῖσα, ντ ποηιτὰ κα- 
τὰ οτατίο αὐθατίά Νατγείσηυς. ἐπά σπὶ ἀτειτοτ αὐαϊρέσις κὶ αἢ- 
ἸΡΕ σγπισ σης δαὶς ορροιίταγ συγκατϑεόις. [{δυ}»ο ΠτΊατιο, 

αι νεγαπι δὲ δι ϊπιπι τσ αἰβοας, Τ]ιςορπταίξ, ἐς σαυς Ρἰαὐτε . 
ὲ Ὁ ἐκ πλείτνε ϑτοφάστως, ὡς εἰπτεέν,τχ οπτηΐα εν ἔσγηνὲ σοῦ- 

Τξηΐι. Αςοιρίτυς ἀρὰ ΡΙυτατο ιν ργὸ [ςητρητία ὃὲ ἀϊέτοι δγοιῖ νος 
εἰξ, ἀρορδτμοσπιατς, ἐμ εἶ μὰν οὐυῖ ὦ μα εὐ ϑποφαίν εἰς δἿδ αὐδρών τὸς 
πεόξεις εὐλφχειμάμας ἔχουσα α ἐλ άζεσαν φιλυχοΐαν «ἴοι μῆμεσι, Ἱἰϊις α- 
πῖπι αξξα δ τος σοίϊα; οὐπιδάϊυπδξας (ξπτοητίας δοτάιμαυε ἀϊ- 

ἤ μαδελης, ξογίατας δυτος ροδιυϊληζ, ὅς αρυὰ Πεπιοίβξη. ργο 
ατία αι )οἰςείτοηι το ᾿υάίςοτα. δος ἀρσὰ ὈΙυτατομυ πὶ ἰπ Ρὰ- 

ΘΙ ςοἱα. ὃ σόλων ἐἰξίάδεγκε πῆρε ἐὺ δ᾿ αμιονίας απόρασιν ὡξὸς κροῖσοτ,οΙΟΏ 
ἀε[εἰποίζατε ἰςυτευτιαην ἀρυὰ Οτοσίσπν οχτιιτ. Α Ρ οἰ ν Ὁ. ρτὸ 

᾿ς Ἐχρι"οὐτίους δὲ οχροίτἰσποναυα: ὃὲ εἰξάγησες ἀϊοίτυτι ΑΠ]αθαπάο 
᾿ φοιηπηςηζάτίες δοποτιπη, δέιντ {ἰς ἀτοδηγ» Γι ητατ ΠῚ, ἀπογρας 

φί ἴτοπὶ ρτο γετθο ἃς ἀϊέξο. Ομ Υ ΓΟΙΝ ἐς ργοςατίοῃε - ἐν ΤᾺ πος 
φάσεων πῷ χειςΣ μαθεῖν τὸν πλούτογγεχ ΟἸ ΓΗ ἱρῆας νοτθὶς οοσοο- 
ξεγς ορος. ρυὰ Ηοτπτορ, "1.2. ἄς Τπυσητίοης, ΡτῸ αξῆτεηα- 

τίους ςαρ᾿τοτ, αὐ δτο τῆς ἀποφάσεας εἰς τίμ) πεῖσιν κα τας" γὡς ὁ δὺ- 
ϑνέτης τοὶ τηρωῖται κωλα αἰπερίμύατο, ϑές νἰοἱ αὗφὲ τῷ ατόϑμᾳτος ἰοαιΐ- 

ΟΥΤΩΣ ὄντων ἡπόφασες ἐν τῶς αὐτιδόσεσεν, χἠ ποτατῖο οἰἘ οπογιιτι δί 
ΟΠ πὶ ξὨταγιες ὃ τεςοηῇο, ᾿ηφέχαας ἐοτγιτη 404: τεροττα [θητ, 
Τυτιςοσίο]τ. Ἰπισητατιυ πὶ νοσδητ ὃς τεροττοτίσπηνημο ἃ ἀτολῥα- 

Ι ἰρτορτιὲ ἀϊεῖτατ. Πειη οπἢεηαεξὲς ρανιππον, εἴ μοσε τίω) ἀπόφασιν 

ε 

. 
Ψ 
᾿ 
δ 

Ζα! μοι τῆς ἐσίας. Ἐτάπτ οτίαπι ἀποράσεις ηυφ Πεητ ἐπ συν 
φοορπος εἰν, τοὶ αυσήϊτα ργοθατίοπες, αὐδῳ τὸ ποφαίνῳ. αητο- 

διιαπὶ «πίπὶ τοὶ ογιπιίημαι ροίταϊατὶ Ἰμάιοιδιις ἀατηηαπάϊ᾽ γε] 
φοίο! τσπάϊ τγαφογοητυτιςατία Ἀτέσρασι ηυ ἰπἸ Οπεπὶ οτὶ πιΐπιπὶ 
Βαδεθαι δὲ τοος τασῖ ἀσηγαπε ἐν ἀϊοίο τγαθεδατ οὐπι᾿ ριαίοσατι- 

ἃ αυρίποῦς δὲ σὰ πὶ ργατ μά ΐοῖο Τπσταμο ἃ ἴτὰ ξαοἰςθδητ; σα 
«τί πίῃς ρίαπο ἔμέξο ΡΠ ]πι τοὶ φυσείτα 1] επτίδπι. Απόραν 

σις ἴτειπι ἀςοτοταπινοιξξα πη. Ὀιοάοτ. 5ἱου), ἀς τεθες σοίτις ΡΕΪ- 
ΠΙρρὶ;, τοὺς “ἦν ἀμφιχτυόνων δἐποφάσεις ἔκτε ΤἈΠ σηλων ὑξέκοψε, Ατη- 
᾿ Ῥδιδγοπιπι ίοίτα ἃ [το Ὶς ἐχείἀϊτ. Η οἰ γο ἢ, ἀτόφασις κρίσις, ψῆφίθ-, 
δία», ΓΒ τγ ἕο (Έγτη. 4.1 οριτ. 14 Ηεῦτ. (χα ϑ᾽ ἑκα ίω, ἡμέραν τίωὶ 
Χτέφασιν τοερσδυχάνγ)ὰς ἷς Ἰοφυεπο 41] ἀλπηηατῖ» ΠΌρα]ς ἀϊε ας 
τηογτεὶς ὃς ἰἀρρ!!ς!} μογάπὶ ἐχρεέζαης. Ι 

Αποφίσκο,ηςσοιθοεσο,εητοητίαπι ἀϊςο, ἱηΠοίοτ. τὸ ὐποῷ ἀσκόντα, 
ϑορῆος. " ἄσιςα ἐποφάσκωρτο ἐπαγρρόύω, μος εἰ τίξαρνος εἰτωγης- 
φο,ντ φίσκω Ῥτο ἀϊΐζο ὃς φυμί. ΒΗ Πορο. υὑαύϑεσις ὄξιν καὶ πὶ κατα τι- 

᾿ς γϑιχατι)» ερῦσα 5 κὶ γήρφάσιουσει. Ἀ᾿ποφα σειν οτίαπὶ εἰς οἤτι ὅς ε- 
χὴν Ἰοηυ,ηυδ Σποφϑέγεῶτῳ. Ὀτοηνἤας, ἐν τῳ αἴδὲ σεφίας χαὶ νοῦς ὅτι 

ἢ σιωηϑές ὅξι τοῖς ϑεολογοες αὐτιπεπονδύτως ὅ3 ϑεῦ τὰ τῆς ςἔρύσεως ὕσο- 

φαίσκειν. 
τορασ μήως, οἱ Σποπερασυῆδωε,ρ41)πι»πηλη! ἔεῆέ. 

χὸς, οὐ ὁ, ηςσατίμις ὐποφατικὸς χόγος»οσατίσα ὀγαῖῖο. ΑΥἸ. 

 Σπ Ὀαποροτ. τὸ ἐκ τότω Τδποφατικὸν, ας σατίαι πὶ Πογαι πη. τοὶ ὅπο- 
φατικοὶ ΟἸζέτο νοττίς περαητία. 
Αποραυλίζειν,ςοητετηποτε Δ ἀποτίατί,ρτο ὨἸμ 10 ἀυοοτγς, σηυτωϑείζην, 

δ". 

- εἴν. 
Αἰποφέρξομαι, καρπούμαι» ἘΘτΙρὶ ἅν 
Αἰαοφυρρίατο,τεροτταδητ. : 
Αἰπορέξομαι, τεΐετο, τεροττο στατίαπη ὑεῖ ρἱοτίαπὶ νεῖ ργάεπιίι πη: 

τὲ ἀς ἣς ἀϊέξαπη» 4] Ποποτοπι δὺς πὰρ Πϊτατὰ σεογαηί, 
Τ Αὐυΐεεγε πος [τί ηἴς Πσπίῆολτ» 4υυπὶ ΡτΟ ἱπηροτγαγε ΡΟηΙταγ. 

᾿ς Οἴϊπετο δά Αττῖς.ι6. Απάϊαϊπιας Οαίμγοιτι, νοτθα ἐςοίπτας ργὸ 
᾿ Βατβτοτίίον δ οτα! ἐπ ππι πὶ ἀφότου ἀπ] πλυς,Γἄςην ἀϊοιτυτγ 
᾿ς διρέρεβϑευαρια Οτερογίε πη, φέρεϑτι δόξαν αὐ βασιχέ, εἴδαὶ βάσι- 
᾿ χέας Κὑποφερεόϑα γα ἐπηρετάτοτο δοςιροτς. Ἡ -ἰ οὐοτ. σύτων τὐμ δ 
᾿ ζαν χτόφέρεϑει. ΜΑςμ4Ὁ.11}.2.(2.ς. ὠπενεγχοί οἷν. τέχαντα, 4] δδ- 
Πα Ϊ τ ταϊδητϑ, τὸ πρωτε ἀποφέ φρο, ρτὶ πὰς ἔσγουο Εριστγαη. Α- 

᾿ς σαορέρεδθαι οτίατπν Παυλτατ ρσο οἴλυστο, πιά παγειςχρίγαγε ἴπ 5 Υ πὶ 
φοΓ δ. ς. ΡΙατατοῖ, Πολὺ 5. μέλλον εἰκός ὅδιν ὅποφέρεῦδει τῆν ζώων τὰ 

τ᾿ αριαῦτα, διὰ τίοὶ ϑερμότοτα κὶ τίωδ κίνησιν, νἱὰς ἡποφορί πε πὶ ΕΗ ἐγ. 
᾿ Σποφερόμδυοι λόγοι, Ϊ.τΑ ςοπάϊτϊο. 

φέρω, ΟἿ] ο.σαπίας, ἑτοφέρει 5 ἡ νόσος τὸν αἴϑρώπον δίς Ρ]Ιη, ΠΡ. 
24.ς4ρ.ς.ἐς σεάτί ἔιςςο, εξιηξξα ςογροτὰ ἱποογγυρτα δευῖς (ετ- 
ἀλατ,ντυςητία σσττιγηρ τ: Πηῖτ ἀἰ ογεησία ἡ ιυση νιτ2 πὴ ααξογαι 
Τριγαητίδιις, ἀς βιπέτις ρτο νῖτα ἔτ. Ἰτοπγ, ἀἴροττο . Γυσπτοιιθο, 

ἀυξετο, τὶ ρίο. ὑτοφέρειν τα ὅπλα, ἰά εἰ, δυξβεγγς ἀτπγα ὃς το] ςτε. 
2 ἘΠΟΡἢ. ἀπενέγκᾶν Η διωκτὸν φῳᾷρσωτάτω πὸ ἡ ̓  ἀϑέσιων. Α-Ι] 
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διιληάο φεξετοίνη δε ὑὑπτοφίέρώ δύκίω καὶ γεαφίωὺ, ἴα ἐυδ᾽ εἰσ πν γοσον 
ἀςουίο, τουηι ροίχυ ον ἀεξοτο, ἐμ ἧμς νοςο αὰ ἀςοιάυπην. 2 Ε.- 
(τβῖπες μ κπυσιρ. Αἰνίων;δη 3 καὶ χ᾽ τὸ ἢ τῷ ψνφίσματος γραφὴ, ὑδ᾽ 
ϑχ δ τῆς πόλεας. δὴ δ τῆς φρὸς Αλυΐζανόρον ἐνδείξεως μέ φῃς «πεν 
γεγχεῖγ, ἀπορύρειν γεαφίω αἰὸ νόμων ) ἀσς! τ ΟΠ ΠῚ {πεῖς ἐς τγαηίς- 
διγοίποης ἰσραην. ΠοιποΙἱ αὐρὲ φαφαέου, Αλδκίνες αἰανἰώνγκα ὠφὸξ τὸν" 
ἀξχϑν τὰ αἴοφνόμῶν γα φίιυ Τ᾿ κ τασιφώνηος γε ΐσπὴ ἐἀΐχις Οιε ρθουῖι: 

νοὶ γουπι ροίτυϊλυ!τ,ηυοε ἰερ οπὴ ρογρογασι τα Πξς ἀίοοι οι: νεῖν 
Ὁ τοϑ ἀτ! ΟΠ φ ἢ} αήδοίνομμον. Πτ απ οἰ πἰωεγκε πῆραν ὁμῶν γραφίω δὲ- 
μοδνέγει πεετροκλῆφ φλὺ δὺς, ϑις ἀΐξην ἀιχῖς ᾿)ςητοι μευ, ὅςς, [ἢ αἵ 
Βυπηςητο μεθ λη]) τού ξυρίσματος ἀπε χθη αὐρανόμων ψαφὺ, ϑίς, ν- 
ὈυΒυάαιρυτας ἀςοἴϊε χτ᾽ Ν ἀχαη, αἰτεῖ ἀσοςριτν ὥρᾳ γραφίαν δστοῖ- 
δεῖ χάϑ' ἡ μδ᾽ δίς, ἡὰπὶ δογίρτυγάπηι αὐιςιίας ον αἴξοτς ὃ. ΑἸ - 
αυδηάο γοπυητίο, ἀεί σηο ὃς ποπιςη αἰτουίις ςἄο; οτςο, εἶτρσον 
Ὀςπιοίξμεπες γωρὸς πολυκλέα, εἶν ἀκ γὐγτες ὑμᾶς ἐψιφίτκιι τας τὸ 

νας καθέλκειν ἕδὸ᾽ πρικράρχοιε » καὶ ἐδ βελδὺ τοὺς κὶ ἄν δεμάγχρις κατα- 
λόγρις πτοιφὶ ὅτ “ἿΩ δυμοῦῆα, κ ὑποφέρειν ναύτας, νἡ δνεὶ τείχοις τὸν ἀπό-- 
φΌλον ποιεῖ ὅτῳ 5 ()Λυϊ σις αὐ τὶς (οι ντ Τα τογατο ει παμες ἀ62 
ἀυοοτοητ, ὃς δεηλῖοτος οὐππὶ Ποπγαγοίιὶς (ΕἸ τα! ΡΠ’ ρορυ 4: 
τ ηγὰς γο  υτὶ πηαρ σὶ ογαηὶ ) παῦτας σιφάγοηζ,» ὃς τη ηςία- 
τξητ, γε ργίπλο ἀυσαὰς τοπηρθυς οἰ ας ἃ ροτίυ ἐχίτος ὃς ἡσυΐ- 
δαάτεῖ. ΑἸ φηαηκῖο ἴῃ δἰϊνυιτι τοξοτο ν ὃς. ἴπτεγ πυπηοτος δάίοτί- 
Ρο. {γιας ) ἐν ὀκεΐγοις 9. γκεάμμασι ) ὧδ ἱπκεδύσαντας αἰαγχαΊον ἐμ 
ἕαν δ᾽ φυλαῤχων ἀπενεχένα, ΑἸΪαυαπάο πγοιοςάςιν ἔσιο, νς 
ΟΡογαγιὺς ξιςιτ. ᾿ιυσίαῃ. ἀπο ί ἐὼν αἰ τὶ τὸ γεγνὸ μῆνον, ὑκ ὀλίγν ἀπορές 
μὸ 5 ὩῸΠ Ραγὰ πη [πςτί ἔιςίο, Ἐτ ρεῦάος πος εἴτ, (οἰυον μςηῖτο. 
Ῥοϊγδίνις, κὶ τότε μὴ) ἐγὼ φόρον ὠπέφερον τῷ δύ μῳ, νι 3, καὶ πόλις πέλοὶ 
φίρεσαι,τρ ἐφει με δπεφέρειν ποιχίωὶ διυονά ἐδικνμᾳαἰ των, «εἰς, νἼγΗ 
πγυϊέζα ποαλτης ἁ] ται ροηάσχο ργὸ Ἰηίαγης. ΡΙυταγο ὑποφέρω 
λόγον καὶ λέγοις, τατίοπος δὰ αγατίμπι ἐξέσγο. ΠὈϊείτως ὃς ἀε ταιῖο-" 
πῖδὰὺς ργίμαςιϑ.᾽ ἱ : ; 

Αἰποφέρειν,οτιαπι ρΓῸ γοά οτος κχὶ ἀποδυδόναν. Ατἰ τ ΡΒ, κὶ ταῦτ᾽ ἀπεφίέ- 
ρειν πάντα κ' ὑκ ἐποςερεῖν ταὶ δεδανεισμῖψα. 

Αἰποφδύτω, κ ὐποφύξομαι,οὐαάο,ς υριοϊτοίο σ᾽ ογαιβιρίο, Αἴ υοτ: 
ουἱ ςοητταγίμ πα οἱ ἀλίσκεομαι. Β[λτ. Σ. ἐς Κὁρα}. ἀ σμήνέσατα μὴν 
τοὶ αὐτο ἀἰπτέφογν. ΠΠἰλσητογ νογὸ ἂρ οὃ ργοξυρί, Ατὐἠϊορ, ἢ ῥᾳδίως 
φδύγωι αἵ ἐσποφύγρι δίκίω,τςας ἔλοι]ὲ Ἰπά πο ἀΔοίο] μι ρσίς, ΡΊατο ἴιΣ 
Αροίορ; μέλετον ὑποπέφόυγα . ἃ Μ εἰ ἴτο εἴα σ᾿» Ἱά οἰδ, φυῇ «Ὁ οἷυς 
ἀξουϊατιοιε δὲ εἰμπ (ἀρογαυΐ. "ἄταν ἐδ ̓ άςην, ἀποφυγεῖν τίω δίκίω, 
7. Ἰσά τοῖα αθ 11.) Δ ἢ. Στοφίγω νύσον,ευδάο πηογδιιπ). ἀπο- 
φυγοωὶν τίιῦ πιάϑίιυ οἸλάς Πἰδ Ἔτατιις. γραφαὶ ἀπέρυγον,οαῇ ἀςουτιο- 
τος, [τῇ ἀδίο!υτας, δηλοῦν. ΡΙυταγς τη Κ οτν. ἀπεφόγειπα: 
προκχτονίας αὐτέαν, σα] ραπι ἀεργορατωγ ρατγίς ἀ ),νίτατνδςς, Ῥεῖ ΕΡΙ. 
4.:-(αρ.1Ἀτοφυ γῶν τῆς φϑοράφονο ροτίυς φὐϑρῶνενί νατυς ἰΏΓετρτ.,, 
ιὶ εἴἴασίς ςοτταρείοσοπι. Ὀεηγοῖδ ὐποπερόυγότα ψηφίσματα ἀς- 
ὄγεῖα δυο! τα) εἴ ηοθη σομάςοηγηαζα. [ητογάυ πὶ σα σι ἀυρθυς 
δεοςυίατίειῖς σοὈ γι ήτατιρτο εἰφίέ μαι αἰ ἀπολύομαι, νοὶ διαφδύγωθ ε- 
πλοῦ ἢ αξ δίκας τῶτον α πέφυγον πτιρῴντα κὶ αἴτι δικοιωῦ ται" ας 
ἀϊεϊϊς, πος Ρτπίξηις ὃς Δἀυετίης τς ογάηζς, τρίς αοίσίατας ἴα πὶ. 
Σποφ ϑύξομα,, ΔὈΙΟΙ 2 γ.ΡΊ το ἴῃ Αροΐο. μηχανάϑει ὅκτῶς ϑποφέξύξος 
{μαι ϑοίνοιτον; ΠΊΟἾ τι ντ οἰ 42Πὶ ἃ πηοττῖς ροτίςυϊο ἴτε πὶ, δτοφόνξῖς 
μα, 1άσπι ΕΡΗΐ.7 οἴει δέξαν κακίας Σποφϑιξ ει ὅτ ποτεῖρατος τς γιία- 
ται πὶ ἱπία τη ἰαπιὴ ἶ 

ΑἰποφΆ,κτικὸς» ἔα σ᾽ εδαἱ ὃ, Υἱτα πὶ ρδτίτιις. 
Απόφδυξις, ἐς. «ἔξυ σία πη Οἴσοτ. ΑὙ Ππορ δ, νεὲρ πωῖ αὐ μἰοϑοι πόϑ᾽ δ 

δἀποφᾶνξιν δίκης » χὰ οἱϊ ) ἀθίοἰατίοποη} οαυία: ἴσα τμά!ς}} ἀες]!- 
ΠΑΟΠ ΘΙ, 

Απὸφαλυκέζει » ργορτὶὲ ση!ῆςατ ἀσσοτριτίξιι ἄς] ἐς ἤσος ἱπηηα- 
τυτὺς φήληκας ἀφαιρεῖ τηοταρἢ. δατοΏ] ν᾽ηῚ Δξεττ ἤλπι δουϊά. οχ- 

Ροπῖτ βιάζεται «ἀάξυς διτὸ “ΤΆ ὠμοὶ σύχᾳ τρωγύνπον να ὅ3ὴ τὰ ϑημα. με- 
τῆχβαι ἰοτιδιταγ οζίδη) δποφηλυκέζεται, ᾿ 

Απόφνιμφασφο : σαΐ σρροπίτοτ σύμφημι; σοποξ 0, ἀ᾽ γίελέδω ϑποφαΐαρ, 
Ηοα».1}144.9. Ιεσατίοηξισι τοοιητίαις, 1 Στοτρεσβδνειν. 

Αἰπόφημος; ἰπέλυϊζα:» πα} 1 οπιὶη ἷς,ησ αγίπατις Ηοτατ. δυύσφηριος. 2-- 
ρυά Φυυ πη) 5 ἡ γλῶπα καὶ ὠπώσευτος κὶ ἀμαϑς» τῆτε Φ»Ὴ κὶ ταύταν 
ὅλίαπαξα παλαμῷ ταις κγαὶ υὴῥ τοι τὸ ἐς τὸ ἀπόφνκμόν τε καὶ Ἐλάσφκιμνχᾳ- 
τολιά)αιίτει. 

Αιἰπιφϑαράξαϑει » ποτῖρας Πττετς ὃς γαποπος ἀισοις. Η εἰ ςΗ. τοῖς 
μυκπτήρσιν εἰς που ξω ἔχον τρρέ ὥτι- 

Αἰπόφρϑειρκα, τὴν ἡ ατπηάςσιναν αδρτταπῃ ἔαξίςης, 
Αἰ σοφϑέγίομαιν, Σηξεητί οἱὸ ἀϊςο, ραυοῖς ταυΐτα ςοπτργοερο - νὰ αἰ- 

φορίζω, Δέτοτ.οΔρ.ἃ. καϑις τὸ κνέμα ἐδήδου διὐτοῖς ἔποφ ϑέγίῳϑει, 
Ρίους δρίτιτας ἀαρατ 1]Πς εἰσι. {πὶ λάἀμοτγίαει ἄϊοο ἰςηῖοα- 
τι Ποῦ ϑέγίοιμαι ταὶ χόγιαογάσυϊα οὐο. 

Αἰ ποφϑεγκτος, Ε ατὶρ.ἃ ἰογπιοὺς (ξπτοτὰς δι εράτγατιις. 
αἰ πόφϑεγμα,ατὸς, τὸ, ςητοῶτία δγεαίτοτ ας [ζἰτὲ ἀϊξξα, [οἰ τὰ ἀϊξεαπι. 

αποφϑέγματα(ιηααΐτ Εταἰπ.)ίυπτ ἀτέξα ἀςατα 4 σ'άλπὶ δὲ ὅτευ, 
ποῦ δατῆιθος 4 ἀςπγ;(εἀ ογάτογι πε; ἀαςα πη, ρ τοτμ πη, ἵπν- 
Ρέγαγοσιπι,ῃς ντ [γα ε] ἀϊοααν, ἰε εία πὶ ΥἸΓΟΓΙ ΠῚ}. 

α᾽ ποϑεγμάτικὸς, δύ, ὁ,(ςηἰςπτί Οἔτιο, 
Αἰ ποφϑείρομαι αςο ἴῃ πλλ] πῇ το ΠῚ, πη (ςτὸ ἃς σαἰλπιίσοίς γλξοτ δέ 

ετγο. Ατϊορμαποβνεφ ἐκ ἐς κέρανας ἔποφ ει μου; πῦ ἃ πὶς Ρῖο- 
τἴπας ἴα μη] ταὶ δ δ ς ἑποφ ϑ οἰ ρείϑοῦ φὰ τῇ οἡ μετέρζογοχ ποίϊνα 

ἘΡΡῚ 



ἈΠ] 236: 
τοσίσας ἱπ ροτγαίοίε πῇ 8ζ πταἰατ τα πὶ Γμ ἀπν λίγα Βαάαας ἰὴ - ἐ- 
Ῥηξιροβετιοτ. ὑπόφϑαρϑέ μουν Ατεῖοΐ ἀιτοτ, σα} της ηδαπαὲ 
4ἰἸαεηι ἀϊίσεάοτς ἰασοητ, ΑΙ ἕῃ πτι απ γε ιη, : 

Αἰπορϑείρω σστταπηρο,ρεγάο. Ετ ροσα ]ατίτογ οὐτγαρτῦ οὰο ἔσεται πὶ 
ροτῖοπι ρατῖο. 

Ατορ"υλν θυ αῖωρεϑ εἰς» Ὁ ϑειρεὶ ς»δστυθτεν ὧν! Ὁ ΕΓΘΙΊΡΤΕς, ΠΊΟΥΤΙΠ15: ἃ γοῖ- 
θο φϑίω {{πι4.γντὸν δὸς δυτορ ϑευδυον δ εὦ ὡ δόμον δος δία. , 

Αποφϑιυϑω,ρειοο, Ε το 4. ὐτοῦϑιν ύϑουσι αὶ λαοὶ, τοὐστοφ ϑεέῥρνται 5» 41 τ 
Τρεγοαης. 

Αἰποφϑισαι,ροτάοτο, ΕἸ οἤο ἀ. αὐδρας Χποῤϑίσεις ϑτέλασσα οτάἀΓ ογίτ, 
Απορσίω,ρογάο , ϑορίιος!. ἴῃ ΑἸὰ. ἔμενε σ᾽ ἕκτωρ καὶ ϑαγῶν δποφϑέξ εἰν. 

14 οἵδ, φϑερεῖν, ἡ φϑίω, ατογἔεξζαγας εγατ.α πέρϑιτο, ἱατογιιῖ» τῇ Ερι- 
ταπηπῖδῖ. : 

Απορϑοραὶς ἐοττιις, ἀμξλωσις, τριἃ ΕΠ ΓΡροοτ. 
Αἰποφλαυρίζω, γοἱ Αποφαωλίζως χτε πιὸ σου πγηο πε δ 111 ἔιοίο δ - 

σὠϑείζω, ἰξδυτεκίζω ΕΠῚ ετιαπὴ δὰ Πγ4 πὶ ςΦοιιοττοτγῆο ἀειογιοσγ, 
1η ἀεισειις δογ. 

Αἰπορλεγμώνω, 4οηο 1η8 )πηϊτιάτὶ τπιοτοιν ἧς ἀτοφλεγμδώ ανταπηο - 

τοηὶ ἀθροιὶ Πἴς, εἰξ «ηἴτη αἴδυιαι οὶ ἀσῆο ἀυτ 10 πιατὶ ΡΊ τ, 
«δὰ τ αδ'. ἔγωγ. 

Αἰποφλεγματίζω, να οἵξ,αἸρ τίς ρ΄ ταίτας ργοάιιοο ὃς ρατσο, Ὀ οίς. "6. 
2 (0.115. δσιοφ)εγματί ζει κεφαλία σαρατ ρατε ας, ρΊτα τα ΠῚ Παρ τὶς 
Ῥυτέτις ροΓ Ος.Σποφλεγματίζει δια μασσηϑὲν) ἃ οἰ οἰ ση Δα πὶ Παρ ἔι3 
᾿Ριτυῖταπῃ Πγηαυ άπ. 

Αποφλεγματισμιὸς 5 ον, ὁ 7 τεηχοά! αΠ| αἀ ρυτραπάαπὶ Ρ τυῖταπη σα 
πιλία νίαγρατογ. Μ αἰ τιρματογίαπλ γοςᾶτ. ἃ πτα!τι με: Α}}} Μαο- 
εΠππα.τοίς. 1. ς. σαρ.ς. εἰς δυτοφλεγματισμιοιὲ δυτεϑεῖ, κι] τις ρίταῖτας 
“Ῥυτρ, «(ας να]οτννα]ςι δά μιν φαινάα πὶ σάριμ- 

Αἰπορφλη τα τος τὸν ἀς ἱ τα τη. επη ΟΠ. 

Αποφλοιδώ, μι. ὡσω,ἠεςοττίςο,Ἔχυονΐῃ ἘΡΙ στᾶπη. 
Απορλύειν τι ξξατς, αἰεὐρδύγιδϑαι, Η οἰγ οἢ. Α ΡΟ ]οη.[1.3. ὄφρ᾽ ὠλεγεῖ 

νἱω ὑζριν δποφλύξωσιν ὑῷρῥια μηχανφωντέξ, 
Αἰποφοις εἰ ζειν ρα ἀγο, να ΟΠ .Γ1. 
Αποφοιτάω, “ ἡσωγαθοο, πε ἀοναμοτγίου, πιο θτγαῖιο, ἴτῷ πιογίου. 

Σπτοροιτοίῷ εἰς πεὶ ποιήματα 9 ἸᾺ6 ἀ4 Ροξηιατα νοῖτο,, ἃς αἰϊμὰ κ- 
ἀχοθηταις ἀείτηο. ϑποφοιτᾷν ἑαυ τῇ ογὰ (δ ἀϊσεάετο, ΡΕΠοἰζγάγας [α 
Ἡεγοι οἷς. [ἄς πὶ ἀς Ποςστατς, ἀ πεφοί τα “ἦσθ᾽ ὀκκλησιών, ΟοϊΟηἐ5 πλΐ- 
ηἰπτὸ Εἰ ἐαιεηταίσατ, 

Αἰποφοίτησες, ΔΣε ΠΠςυἱεράτατῖο, αὐαχώρησις, χωρισμὸς. Ε εἰγ εἶν. 
Αποφορὰ αξ, ἡ γ»ϑστοκομιδιὴ,ν οξεῖ τς εἰ »τειουτῇ, τεισατι Ο] το, οΠ οι πὶ 

αποι Βογὶς ἰδγι ρτς τ χητ. τεὶ τοὶ Το ἡ᾽ Π όγων τοῖς μείζοσι παρεχόμε- 
“φᾷ χρῆσ-σὶ [το τε άιτισεργοιεοτὰς ρουητάτῖος ἀιι4}}5 ἃ σοϊοηις ἅ- 
{ξγιρειτιῖς ρ ἰοσαταγ. Απάοογάες, ἔφη γὸ ἐξ) αἰδιραποδὸν οἱ δὴ χαν- 
ρεί ὡς δεῖν ὃ κοιιΐ σαῦϑειι δστοφορᾳὶν, ὃς {01 σά πὶ ον οο ρεη- 
1Ἰοηοπε ἀσοιροῖοῖ. [4επτὶ ἴῃ ἃ ρορἧν ἀποφοραν γξιρεηάται πη} τας 
τε νοσατ ὐποφοσὰν φέρειν, ραπάστο νεξξισαὶ ν Αγ. Ο].2.. ἐποφορία) 
δ) πτελέειν, Π οτοάοτι ρεηποηςπι ΤΟ] οτα. ΒΤ ατατο ἢ. Γγουτρ 413 
᾿ἄλωτες αὐτοῖς εἰργάζοντο τίωὶ γίαῦ, δποφοραὺ τω) εἰρη μδύϊω πελοιιώ τεὲ, 
ἴεγαὶ ναγὸ σοϊοραητ [Ὁ] πι»οονιό! κι γράϊτις ρογ Ὁ] ας θαητ. 51- 
ΘΌ Ποῖ οείαπΊ Οἀοτίς [πφαίτατο πη δὲ ατατίαπι. Ηετοάϊαη. ὄνωδία 
χε πῆς “ἶα δα φγών δστοφορᾷς. ρίας τὰ ΠΊ6Π αὐτὶ δυσωδίας. »τὸ ΟἰοτΓα, 
εχβοϊλτίους ἃς ἐχρίγατίοης, ΡΙαταγ ἢ. παρ οἵίς. Ὀϊοίςζοτ. 1,2. 
ἀποφοριὶ μελιτώδης, ἢαΐττας πη 6} Πἰς,ΘάοΥ πιοί σας. Τἀετη δποφοροὶ 
ςεατώδης, [εὐ οῦας πἰάοτ ἥμψε (Ἐὰϊ, αἀὶρίΙ]αε μ4] τὰς. ΙΔεπη ἄυ- 
ῥωτιῶστιν ἐχέ τίυ) Σπυφορᾷν 5 14 εἴτ, ξατ οἴ πα νἴτιις οἱεῖ ; ὃζ ΠΌτο 
4: ολρίτο 46. ῥόδων ἐν πῇ διατρίψει δστοφοβιάν πιοιούστι ὑιμοίθῳ 5 14 οἴ, 
ςοηιτγίτας τοίᾷς τεδοίεης, [ἀδ τη σαριτε 251. βοτανώδη δσοφοραν ἔ χή, 

μου ἀσοιιπι νίτας οἱ οτομογθα: Βαϊιταπι οχ (ξ αγϊττῖτ ϑπαφοραν ἔ χά 
μικτίμδ πὴ δυωδέᾳ,, γιτοίλ πη ὅς {Παιτῖτος οἰ εητεπὶ ργοην είς ἃ λὰ- 
τατα εχρίγατ. [τε πὶ ργο οὐ ατίοπο. Ατίϊξοτοῖες, ἔποφασ ει χαὶ ὅπο- 
φορᾷ Φηλοῖ τὸ ἐγαντίον. ΑΙ] πάο Ἰσγα πη, κέρδος, κήμμα, Βυ4αἸι5. 
(πὶ πΊ ηταγ. 

Αἰποφόρρς, ΕἸ εἰν οἷα. ἀϑϑεενέςερος ΤΠ β πη οτἐ πΊΡ ΟΠ} Ἰοτ. [46 πὶ ἐπύφοεα 
δένδρα ἀϊςεὶ ἰηἀτοατ ταὶ μὴ φέροντα καρπῶν ργάροιτίοης τὸ ΡΟ τα 

" Πῖς ρτὸ ἀ. ςερητικῷ, οἷς το πὴ ἀτόφορος. ἀαοτίληας, ἀετεϊαπάωυς. 
Ῥδαΐατις. 

Αἰποφορτίζω, μι ἰσῳ,ἜΕχοποτο,οπιις Ἔχουτῖο, ὑποζαην ὦ τὸ φορτίον, ΑξΕ ἴα. 
Αςομίαι. Τὰ Α ξξὶς σ4Ρ. 21. ἐκεῖσε γὸ ἰω τὸ πλοῖον δσποφορτιζομῆνον τὸν 
“μον, Πὰς Θηϊαν παιί σία πη Οη 118 ἐγᾶς ΟΧρο τυ απι. 

Αἰποφοριῦ, ἀριιά Χ[ιιπὶ,ν ἱ. δια ττημβε ποιῷ μάταξυ, ἐποφορᾷν ετῖαπῃ ρα 
καἰ 1 ὠπενε γκεῖν. 

Αἰτιφραγνύω, οοδίαο, Ευδατπ. ἄς Ν]Υ ἴα ἀυγες ἰπογιπι σετα οΌ- 
τυταητ, 

Αποροὰς, α Τος, ἐν ποξιπάας, ᾿παὐίρίσατιις ν αιοτίαπάας» ἀςτείζα Β1}|ς, 
πιουίζγιιιι ἰνο πα ϊ αἷς. “Υ ποίας Στοφραὶ «ὔϑρωπιθ’ παλαμναῖεν ἔχων 
κ᾿ γνόμιω καὶ γχιδῆῖαν Κπορερὰς η ἡ μέφκχ" μια καὶ ἀπαυκαὶ κὶ ἐἰωρσκτος, 

ἄϊος τοῦτ)  ξιἴος ἃς ἐχεογαηάας. δὶς Ρ]ατατι νοζᾶς ἀνε ΠῚ ΑἸιθὰ- 

{ξτ, η μέοσν ξυτυφράδα « τὴ Οδηλη]}, ν θὲ πτμ!τα ἀς ἢις ἀιοθας. τάς 
Ταιςιλη. αὐτοὶ δποφρρίδὸς. 

Αἰποφούσες ἡμέραι ἀϊες τε Πρ ὶ οἵ, τε τὶ οτπῖπο ἵπιροά τίν δέ ἰπξιπηος. 
ΑὐΟε] τεῦς βείτας Ἰατεί σὶοίϊις. ΡΊατο γόμων ζ, ὁπόταν μὴ καϑτερα! 
πινετ ον δπορορθες ὦ πα ΡΊατατς ἐκουῦ ἔφη σήμερον ὠγωγισώ ἴϑα τρὉ- 

δύ κως ἵνα ἡ ταῦ τίου 5 Κποροά δος κὶ σκυραπὴε ἱλαῤαν κα φῴρσφιλῇ ῥῳ- 

ἱ αἰ ποχέω,οαπάοιτεβιηάο. Υ πὰς ἀτοχέας, ηαΐ τεξιάϊτ. κα δτοχεῖ, ' 

ΑΠ 
βάνεις ποιλσομᾷν Τϊουγ ΓΑΙ ς. ὃ ἡ μέρμν ἐμ εἰνίων ἐ! ἢ τὸ πεῖϑος ἐγέτο 
«νετογμέλαιν αὐτε κὶ ἀστοφοοδα τίϑεται, 1. ἀττ 4 ΠῚ ἴῃ ΒΓ ρΊσαταηι ἃς ποῖ - 
ἴζαιι,ν,Ος!.} 18..4.ςαϑ. ΡΊατατ. ἰδὲ πολυωρφημοσ νοίαι ἀποφράδαςς 
ππύλαςγασας ἴα τιῖιι [σε]οτάτας ἀϊσιητ ρουτᾶς. Α ρα ΔρρίδηΣ ἡμές 

. ἐᾷν ἀποφραδει τίϑενται το τὴ Ἰητοῦ ηεΐιῆος τοροπυπι. : 
Αιἰπορρά τη ις δ)ίδτια, δούλη, Εὐτατ. Πα ά σ. 
Απορράἠωγοῦταγο, ἢτοιίοριο,ο ζγιο» Αἰεχαπᾷ. Αρβτοά. σίω) ἐδὴν 
ἰπέφρα ες. ΑἸλίοτ. υὑονὺ τς χειρύς ὅδιν ὕδωρ ἑέον ἐντοφραξα! 5 ἵ. ἐπολας ᾿ 
ξεῖν, ἑτεῶῖ ατςῖο. ς.ὃς θτοιοτίοταπι ϑοϊ ποῖ. Υ 

Αἰποφυαὶ, ἡ, ρρουά χΟν υὐς ἐπεφυάδες, ἀάπατα,ἱαἀηαίζεητος ΓάπῚῺ 
ταῖς ππαϊοτίδας. ΑὙἸἴο το τας ἀπτοφυαΐδας ἐποικοντίζει, (ρ]ς]α ἀπὸ 
διύλτα ἱςαϊατηγ. [ἄοι, ἐποφυάσας 40 ἐντέρων, νοσας τητο ἘἸΠοσα ΠῚ τος 
Δρροσάϊοες, μα; ὃς ὀκφυώσες ἀιςαητατ, 

Αποδυγιὴ, δ 5.5. 6 σία πη, δπῖτάτῖο, γειυ δ ΠῈ αὐποτ Πις, Ἔχοιήτίο, 
ἔασι ΡΙατο ἴω ἘρΗΐ τῇ πῆς τυραννίδος Στοφυγ} τέλι- ὅθα9 γα!» ἴγτ- 
γάρ η δ ῖς ΠῚ ΠΟΥ ΔΩ. ΟΠ ΠΕ ΠῚ Ριοτίως ἘΧο σι οτος. ΑΡΒτοά φρὸς, 

-ἰὐποπυγίεὺ κρύονε, πὰ τραθν τη Π1. Ὀ]ΔιῸ ἐριυσὶ κακών Σποφυγὴν, 
τηαίοτιηι οὐ ττἀτ Ὁ ἀταιῖς [Πογατιο. Οὐ ητ, "10 

Ἀἀποφύχιθ. να, ἐς αι Π.}} πὶ μιθεῖ τε δα πὶ δά οθδ. ΓΟ ]]οχ 116.2. 

Αποξυνυζοες αὶ, Πίντα, [Ε 4 τητο]} τσ ς ἤθτας εα Πἰραιῇοατιους 48 ἀϊ-ς 
χιτΜδιο. ἀπιατὶς ἰστα δα ἤδθεις. ἣ 

Απορφυρύζαν, Ε Ομ ες ἀπηρυτατο (νης ἀποφύνωσις,, ἢ οὐ το (οῖμ-, 
τ ςΠΠα: λα τοίτυτ ὃς φνλλυκοπεῖν ρα ΑΡιτια πὶ ἐχξο!τοτο, ἴσος ἢ θα 
ἀοίςε! ὁ ἃ ξσ)ταἴζενε ρτὸ Πόοπΐος σπαιεξορς ἀϊοιιογ [Πάτα 4ι.- 
ΤᾺ ΩΣ] ΧΟΓΙΕ ΚΣ ΡΟΥ φυλλομαν εν χρτι πίτυν κα ΤΠ ορμγαίε, ἰς Πδ.ἀς 
Μεϊτιρίαπτ. 7 σαρατοῆς μαθές ἐς Ατι ταάϊςε,αυρὸς τ ὃ αὐξηδὶν αὐπῆς 
ὅτειν Ἀπυφυγλάατώον [τἀ ὅταν {ΠΡ ροΠτίτίμτη οἰὶ» ἃς Ἰεφέθαμ 1 πος ᾿ 
φυλλίζεστ'νιἀς Οἰταρέζειν, ι ) 

Αποφυτείω, μογἤο, ἤστι ἀπ ποίο, γείρυιονντ νοητας πῃ δες. Αγηΐζοῖς.2 
Μετέογ. δποφυσών κοατω . ἤἥστα ἀσογίμ πη τοά: σεοης, Ἀἀτοξυσήσας τὸ 
ψυχίδιον, αι ἀμ! ἢγυ]α τη «ἢ ααϊτ. 

Αποφυσία, ἡ, 00}, 6 πλϊηεητία, ἰξοχὺ, ἔκφυσις. 
Αἰπόφυσις ες πἦρατϑ 415 4114 εὐαῖὰ ἂς ρτοςοάοης»οὐ ἰᾳ βγοσο τις 4[- 

εἴτας ἃ (ότης]. Ὁ εΠὁ [1.8 σαρ.1,ἀς οἤϊθις ἰοημπςης. δ᾽. Τῆςδο- 
Ῥ ιγαίτιις ἀὐχ τ αἰχρεμονιχαὶς Ἀποφύσεις ῃητοτ. "1.4. ςαΡ.7.14 οἴ,τα 
τηοτῦ ρτοςςῆι-. [Ρ14, οτία πὶ ὀκφύσεις ΡοΠιεΐτ εοίεηι {ξιία. Ἀττι 
(ὼς Ἰθ18. 5 ῥάζδων ἡ αἴ ἀποφύσεων τώτων, δ'ποφύσεις ἔχων πόνλαὶ, ὦ 
ΤΑΠΎ] 5 τηλτ15 Ὀτας Ιατμ5. δια τίω) ἀτόφυσιν ϑειτέρου 9 [10 {Δ 
ίςεητα. ᾿ 

αἰποφυτδίω,γυυ!ῇοης ἰδτο,εγο, τοί σης πὶ δα απ (οτὸ ; Κτορυτεία 
Αρυά ἁτιῆοι. τγαπίρίαπιο, ΤΠ θορτ. [ 

Αἰπυφυωφαπλῖττο {ἀτου] πὶ Ἔγο, Ὑ πάς Σποπεφυκὼς» ΟΧΟΓΓΕ Φ» ΘΠΊΟΓ- 
διε. ὃς ἀτοφύομαι.5 ΧΟΓΙΟΓ. 

Αποφώλιον, ουγτὸ, ΠΙΟὨ ἔτ ἀδογεία τ πν, Ἐτ δά Ἰοξ  ὸ ΡτΌ γάπο, ἴη- 
ἀοέζο, ἀπαίδδυτον, φωλεοὶ γδ ταὶ παιδϑυτήριοΟ ἀν. ξ, ἐκ ὑσοφώλε., 

ως 

δα Ὁ Ἔγας σοπτοπαῃοπεέμς,ναηις Δὰτ το] τά τις. ἀποφωλίον βρέφθν " 
γεγονέναι τὸν μἱνώταυρφν, ΒΡ! ατατὶ τς ἔογτ ἴῃ Ὑ Βοίζο. ἐκ ἀποφλιοι ἔυναὶς ᾿ 
ΠΟη ναπα οἰ δ1}14:|ἰ οχροηΐταγ [15.3.0 6111}. ςαρ.16.ἐχ Η Οπ..Ν- ἡ 
ςϑπάετ σομίὼν ὁποφώλιον ἀάθ μα, Τταγρ. ἰπ ΑἸΟΧΙΡΗ. σία χαλεπίωὶ ἱ 
πνοϊωὴ ὀχροηῖτ. ν4ς φωλεος, ὰ : 

Αποφώρᾳς, Π εἰν οἷν. «ἔξεττ ρεο κλέπτας ξιτγος. “ΒΕ; 
Αποχάζομαι,τεςς ἀο,οςάο, ΚΕ, 
Αἰποχαλάφῳ, εἰ αο,Γεἰ αχο, Ἔπγῖττο. Ατπορἢ νεῷ. ἁποχαλα. τυ φρον-ο τῷ 

τίσ], ἐς τὸν ἀέρᾳ. : 1] 

Απουχαλινόῳ, αὶ ὥσω,πιωχα ἴτασ τη Ἔχιο. νυ 
Αποχαλκόϑω, δ ειςοτρῶις πλιηῖο. ἔπ 
Αποχαλκίζω,[η Ἐρίστάπγ, τε ΤρΟ]ο δὲ ρεσπηΐα. ἰῇ 
Αποχ «ρακόω 7 ὦς γΑ]ῖο ἴειι ἀσσοτς οςοϊμάδ ἀυτ ᾿ποἰ μὴο ἀριά Ρ᾽α- ἢ αν 

τσ  Β ΠΊ. Ἐσὺ; ᾿ ΠῚ 
Αποχαῤαξις,εῶς, ἱπηρτοήϊο. ϑορμοεϊ. Ἶ 
Αποχαοάασω» ἀοταάο,, [τατὶ ςο. ἰτο πὶ ἱπιρτεῖο νεζίσιο ἴσπο ὃς. Τὶ ἢ 

ποῖο. ἣν» 
Αποχειμοίξει, νγοπης ἀςΠΠΊτι]απη ἀςίδραϊτ ἢν ἐπης. 
Αἰ ποχειρίζω, Πγα ΠῸ ΠῚ ἀτπ ρΡιτο  ἰΠΔΌι ργίμο. 

Αἰ ποχειρόζι(.. εκ), χειρωναξ χ ἐγ χα ρφγάς ὡρ νὴ 
Αἰ ποχειρρξίωτος.ε, ὁ, οροτο πηάημα ιν νίπεις, Ηογοάοτ. ο. 
Αὐποχειροτονεῖ ὥτ, ̓υτο σατὶ, αἰ ἀϊσατῖν τεργοραγί, Θχβοιβογατρἐ δέος 

ἰοῖτο ἀδίο! αι... ' 
Αἰ ποχειροτονέω, μα ἦσω, πιρτοῦο, τοἠϊεῖο, δι ριον ἧτο βνφίζομαι, χτοῦνος 

χκιμάζω, [λεπιο "ἢ πρὸς Τιμόϑεον, δ᾽ πειδ νὴ ὃ ἀπεχειρφτονν 3.» μδὺ ὑφ᾽ Ἵ 
μδῥ ς-οαπηγὸς, ν᾽ νοιὸ νοὸς 11 τηροῦσα ἀι οϑοἰτίς, ᾿ς εἰξ, ἐπι 
πειδὴ φρατὐγοιῦτα αὐτὸν ἐπαύστιτε. Νυάς νόμος ὑτοχειροτονηϑοίςυ, 
Ἰεχ ρορυ]ι (τον ἰς τοϊςέϊα. απ σῖτα σδυῖτ 00 δί δοοιατ. [6 ἡ 
πη οί. ταῦ πεσρᾳγ μῆμα ἰκούσας ᾧὶ δῆ μος ἀπεχειρρτογησε μειδίου, τ. 016 πὶ 
λησιτο ἃ ίο τς. ἵ 

Αἰ πεχειρφτονία. οἰ οξΕἴο ἃ πηι γάτα ἀρτορσατίο, Ὁ ἐπτοῖϊ χτ' Θεοχρές., 
ἡκοΊαντες ἴςε εἶν ὅ 5) εὖ λυκίσκε αἤχοντας ϑεσμοϑέτεις 5 Σπο χαξοτονητο 
ϑέντας ἐν τοὶ δ ὅμῳ δὺα πὲ τονἰλαιις Οροι ἀςςι ἄτοϑυ πὰρ Πϊγατάσαφι, 
αϑάτσατος, ; 

Αἰ ποχετόὐω, μι ϑύσω,π΄. δυκφι γι οτίιο μεν 1{Π τς δι ἀχιισάσξει-, “ 
ἀτάιςο. 

τἕπτιςτς (Δπ συϊης δὶ, ιοίζο 100... ςαρῖτς 93.τοιῖ μὴν πο χεομίε, 
ὑφατος, 



ἣν μον 
τιν Ψ 

ν ἢ ψῃ 

πο ἮΝ Π 

“Ρτο νοξορδοτον Ὀϊοίζουνα, ἐν.ι, σαρ. 163. ὑτοχ ε μα" 
χεχοικυῆν ν» βερεγωῆῥου ὅψατι φυ ρίῳ λίτρας γοῦν ἔοτ- 

ἀππν, ἐπόχε ἀπὸ χα ὁ χαρποὺς Οζα ἐς δοηοξε. ἕω πάιτ ἔτι- 
χα ϑνρτο οἰξαην ὃς ἐ ρουὶς ὀχ σιαραν Οαἰδοιην, 
ξλητία. Ῥγο  εην.2, εἰς Χποχὴ ς αὐτείρκο" ἐ,οχ ἀΠἸαυτῖα πγο- 

᾿ ἀαξηοιεητειϊάσαν αυοὰ διάςασις. ἰτον ἰςῦϊτ δε ο 

γὰς ἧς (οἴωτα ροσουα,. ν αἰ σὸ ψηιενοο ) αιιας τὰ ας 4Ὁ ἀςςορτὶ 
ους ἀξ τον ἀς Μοάειζιριιην. 

λωΞίαςς ςυτὰς ἄςῖει ςοἱοι αἰἴοέϊα αἰ χιο πλοο ὑπαταταν ραἱ - 
ἰοάκτηυςν τὰς Ἡ εἰγοῖν, ὑ ᾿ παν 

Ξυο ΠΥ ου ἐτυςιαστοίτις. 
εν εἰνοσοίοταις, ςοϊοτεῖι ἀτενίσαι ἢ οτίθιις σοΐοτυπι ογπᾶγο, 
γυην δὰ ριξξαγασι ροττίηςης ντ ἃς Παγρὶ εχ χράνοιν δὲ. Ἀ]ας. 

.δ.ὰς Ἐπρ. νἱάστον ροῖτο ρυσροβτίουι Σπὸ ἰνὶς ᾿ποῖϊς ρετξο- 
εν Ἰαρανοιε, ἰάςόηννε ΕΠ εἰν εδνεις ἀἰςιτν ἀτοχφωνειν εἴϊε τὸ 
λειφϑὲν Ἀν »ξωμάτων αὔρὶ τοῖς ζυγραίφτις. ἰλάδογοτιος εἰϊ αάιο- 

οἷοτυπν ἤογιδὺς 491 ἀσογλητιοχογοαῖς, 
εν. Ηςεἰνοἢ, αἴξειτ ρτο ἀχάλυπῆθο, ἐξοιτ ἃς ργο ὠωῤοφαίσιςες. 
κἄομκαι, μι. ηἰσοικαι, οὈΉΤΟΥ » ̓ἐσογιυς ντογ. Ατηϊοις!.. ΟΕ ςοπο- 

σά πεχοῖτο ἐἰχις » ἀδυτοδατυτν ΡῈ α; ἐπεχεώτο ἕως ἔχως Θ- εἰς 
λεκέαν ἔλϑον, σὰπι ἀλτίιο. {στὰ Ἰθίάσην, ἀπεχφῶτο τῷ ςρατοπίδῳ, 
σαϊοδιτος ἐχογοῖτα. Ὀ]ατατοίνας ἴθ Τ μοι ϊοεὶς.., τῇ τυρὸς αγε- 

ἐς ὀνγᾷ Ῥ πολι ἴδ᾽ ἀτο χρη σπξολυὸς δυκαήνω ς δὴ τέων αὔρα σκδυϊιὸ γιὲ - 
τὰς τῷ ΖΕ στοςτας παέζος ορροιτυνιτατε πη τὰ τγιγοηνος ξιῦτι- 

ον οὐδ. [τογνοδτίποοννε ἡ Πυἐ ἀτο χοῦ το ταὶ δὴν ϑροΐκνις» ΤΠ ΓαςἰΔηῚ 
 οδτίποιξ Ἰτοηι σοητεοτυς Ἄ πν. Εἰ ογοάοτ. ἐκ ἀπεχξώτο αὖχέν σὐδων; 

ΠΟ ἢ ζοδτοπτιις οτατ Με δίς τητρογαγὸ, φυσι ἐτιαηι τάς ἐἰς εχ- 
τ], αἰ πεχεαίοντο σφι ἐσὺ χίδω εἴγειν γ ἰατὶς Βαδοθαητ πυΐοτοπὶ ἃ: 
γογὸ: δι ἐσο χεὶ ὁ μῶν οἱ τούτοις. ἰτῖς σο τς ΠῚ ἀπο χευστεζῦτο ἑάμτον, δὶ 
οτῖςην ςοηίςιίςογς, Αγ τορι. αὔοδας ὠπεχεύσειντογιηιει ἔεςογ τ» 

᾿ς χα τε χε ύστεντο. ΝΟΥΣ ; 
πϑομα εχίογοο ἐσγοατα εἰἸςἴο. , 

“οτος τὸ συοὐ ἰσγοάτα τεϊςέταπι εἴ Ἡείγς Σπύπ)υσμα. μος 
ἀποχεειπτωκὸς τις χοτοαδιλίο,ντ ΡΠ Ιητες ἀἴχιτ; Ραϊπιοίμη ἐχοτθα- 
τ δηῖα νείαν ς ν 9η2] ; 

ἈΝ ὐθλοεμψις εως»»,Εχογοατο. Η Ρρ. 
Ὁ. μιπ]ικὸς," ΣΡ ΟΧΙς ρα 5... 

5" , “Γ΄ - τ 
ὀΤ ὙΓῊ εἰ. κα ὁ εἰ ς ἐεοσο Ὁ Εῆ οἷτι τὶς ει. Τπιρετξ ὐπέχον,α- 

᾿ τῆς ογατ: ἃς ̓υβοττιμις δσοχφί, Εἰ ςεγε. στα υες Νπθχξη τὰ πρώ- 
ᾷ ἐλαϊα εἰπεῖν » Ὠτῖς εἴτ ργιπγὰ σαρῖτα ἤϊοοτγο, Ῥίατο ἐς Ἀςρ. 

(φόλαι, ἔφης δστο χουν (Ὁ Π οὐτεν δὲ νογθυπι ρετίουαϊς δζτηῖπι ρὺς- 
᾿ φοάϊτ μοτηνηατιῖτες εἰς γύμος οἷα οἴτι εχ νρα. ΑὙἠ ορ ἢ αθ," ΡΊΌτο, 

γῶν ὃ δύ᾽ Σποχε  σουδήν μόνω ϑνά τω, γοδὺς ἀσᾶ [τὶς στις πιοῖῖος. 
 Τυιοίλη ἀπόχρη εἰς δυμορφίδω θ᾿ γογεσγατος ἀραιὰ Ρὶυτατοῖ.. ἀς Μιυῇ- 
τ. κὴ ἐξ ἀπέχο» ταῦτα, (θη τὶς ογαοτ ἴα Μασ 2. ὑπέσχον ἡ ταῦτα 
τοῖς μὴ λίαν αγνώμοσι,((ο ἔγατ. οἱ πέγουσεν ἀυτε χα ζεῖν) δις ἀσοχούσειγία- 
τίς ἐταῖ, Β᾽αταες ἢ ὐποχεύσει τὰ εἰονυϊύα, ὐτ5ε ἀτέξα Πλητ, ἰυξς'εος. 
Οαίςεη. ἢ. ταὶ ΘἸαιο Σπολξήσει δὲ σοι κ' χωρὶς ἐδ σφυγρδι!" τὸ χοι- 
αὶ, Ὁξηςοίξος τσὶ τε! υᾶ. γερογίτοτ δὲ ον ρίυγαιι, Ηδτοάοτ. δπο- 

τ χρύπεγέέε χεειραἰ σαθθει) προς λ4 σἀρίοησυπι [ὨΒΠείδοτ, 8. Ατηΐορ. 
Κτοχευσουτσι, [ἢ ἐπ εἰδητ: Ἰάτο ἐμ Ῥ αἰ ἐγ Ἐτε 8. «εἰ ἀυτ με δστοχο σεὶ 

᾿ παῦταῶ, δ μείζω δὲ τς εἶτ)» αὐτὸν ἐρειὰ ϑειοσέξα, Οἱςοτο τῇ (ὐἸδιογε 
αὐ Βηατ, ἀὺτ ἢ ςοητοητος μΪς ποι ΕἸοτίτ ἀτυΐπο: αἰϊαιτο ἀπιηη] 

πῖοτα πηδΐογα ἐοηςιρηζα" οἰποχφίς (ὑτὲς οἰΠπτάτσιταν ἃς ὐἰποιςῶν, 
 Ἡετοάος. ςοητεητυην οὔϊἘ, ἀτοχεᾶν οἷν ἔττις Πδὲ εἴς. ἀτοχοῖσειν;» 
Ζυβεξίατοπι ἐπε ατίς ἔστε Ῥυτεῖοιρ Στοχοών, (ΕἸ οἰ εις ἀτιατας, 

χρίσεις. ξἰμοάεει ἷα ΒΌΡΙ τς: δῆς χξων ὑὸν δίχα ς ἐς τοῖς υἱοῖς, ΒΕ]. 
ταὶ Ἐχ βυῖτ ἰδ πομς: ὁ χὐτονεωσα, ἐν ἴπτις τ, Ἀτηϊο ἢ. Αἰλαὶ 
τ ςἐφανώσ αἵ, κ, γ ἡ λνκέδυ ἐΐχὰς ὑποχειῖσαν δὴ ἕστο πᾶσι τηπῖδας 
᾿ ζιΒιοίξι:ς, τὸ Χτοχοων; ΠυΠ]οίεης, τὸ ἀποχεῖν κάϑευσε, αμο ἢ Ἰλτις εἰς 
τ ἀοτγηι Τ οϊαπ Σπεχεῶν τῇ Κέφαλε τὸ υὐαετονον, ἰττητά τινι υοά σα-ἢ 

τ Ριεὶ αν τες ΡΒ αγις χε ΕΡΗΟΙ. Σπολεύντει τίω κα τασοδυϊαὶ,. αἐτς 
τλῖγα εἰ πἰνοταται τ εἰχιᾷ ἃ ὧν Τρ λϑῖχι το 
Αιπόχζυσις ἐῶς βοὴ θυ λοττος ύσεσε ζ, συςολ ἀἰς ΟΠ πϑοιθων χ αἴρει, ὰ εἴ, 
τ οι Ἰυχυτίσηι σοστοεν ὃ ἀ ςοὐγρενλοῖς ἀεὶ δίας. Ἀπόλφησες αὐ- 
εἰ ξδ ΠῚ οἷν χπογζύσείϑει ἢ ση! ἢ σπυτοτητενῆςιο, Παοιῆςατ ὁςοΠοης. 
Ανές ὑσέ ἐποογογαςεμ δεν «0. ὌΝ 

Αἰπολτόνγ το, Οὐ ἢ σὐσινε φιιοα Ὠῖς ἔτος 6 0 0.000 
Αἰποκ -ὦνέως. (Β΄ ἐἰεντεν ΝἹρίδ. δ τις, δι ὲὶ αὐταρκως ἱχωνως. ἀριυά 

τ δυ1α. ἐἦ δεινὸς αὐέρτα πο δ᾽ ας ἐποχεώντας ἔχων, 1λτο αν: ΕἸ Δ] Ιςάγη. 
το δ ς᾽ ὑπολεάντως εἰμὴ να σαπάο, 
Αποχεώσα, ν τ ἢἸςῖεσς. τ 
Δ᾽ ποχνλίζω, ἀο] ἑη ο,1« εἰ πα 

᾿ ΠΕ - Αωδ" τ ὦν 
Α 

Ἂ νῳ 

(ἄπιο ἱποτς, Ὠἰ οἰςοτί ἀμ ςςίτηι 
ΕΝ φιλο σ ρφῶν 

: πους τὸ ἡ ζω πιρσἀ γρίχ εἰῖ. ἀοταία, υατυς Πγατί τίπτις οὐπι σο- 
᾿ αν ἐδ αμτα Ραυίος ΖΕ συιτττι δ:Ρ 1π. [δ ἀσίξαρ. 15. Τ)λιοίσοτ. δτο τ, 

"20. 99.115 ὥπιοταν κὶ οἱ εὐ εἰ πὺν' τί) ἐκ τ πλοίων ξυόράοίω ἑητίνωο μὴ τῷ 
τηρφ ᾿καλυμδμίων χα ἐνίων ἔποχυμο. τε ὧν τγὖ : 

τοχυρῥα ΓΩΠΙΟ. ὀρτιροδ κα γὺ δ 

οχιίωχς τη ἀο νἱ πα ῃγ. ποχυϑ εἰς» οἘξαίας,. Υ 
ὕχνσις,ο ΠυΠο.ἴτεπὶ Ἔγαρειο ἔριςα: ἴῃ ἔτ πη ητο, Ἱ μοορ τ. 

λ'πτοχωχόσμα ούσαι οἰαχάι5: 0, ἀΠ]!θοτ. ς ᾿ 
, 

 χῷ 

᾿ 

λθυχωμῇ  ἰδορτίδουι τουτατα λη 02, ΔΑ ρίας ἴῃ: 

ἈΔ.Π 231 
ἈΑἰποχωρέω,». ἐσ γα ἡκαη(εοοο, Δ ἰδ ον ὃ ργα ὁ πὶὲ γοορίο, Χε- 

ἠορν. Πϑοι Ργὸ πρἰπτυπη ἃ ρα σᾶ γεζερτα ἴαρο νυτυτ : ἃς ἅπον 
χάρησες ἱτιάσιν, Νοζδη ὐτοχωρείτω πῷ ὄρρις, ἃ πγοῦτς ἀἰςξάατ, Χο- 
ΠΟρΡ  νοσαῖ τὲ ἀποχωρριῦ τα, τὰ δυηχερδ βασι ὅς τοίτὰ σχοῖσπιςα- 
τὰ ἡυτ ἔοτας ομοιιπιαγ, ς 

Αποχαρημα, τὸς νιὰς ἀτοχ ρήματα, τοιτ πησῆτα δρυὰ Ηἰρρος, 
Δἴποχ «ρησις, τως δ ΠΟ ς ΠΠὐς,ἐρ οἸλ ΛΟ. ΡΙΙο,ορεΐξας 5εηος, ἴξςο Ππις,ἀε. 

«ΟΙΠς ἀς νιτα, ἀποχωρήσεις κ᾿ ὑπο χαρλμᾷᾶτα, ΕΠρροοστγάτι; ἰά εἴζετς- 
τι πησητᾶ. γα, 

Αποχωρξίζομαι,"εςεάο. ᾿ 
Λ᾽ πόχωσις κως, ἡ γα σοΓΓΙρα, τορί ἀο,τοττὰ ἀσροίϊα ἧς Πυ πυρά οχίγα 

πιατσίθος Ἐἤ ἀσηταγ, Ρ] υταςς ἢ. ἴω Απτόη, ἐδ ὧν ϑτόχωσεν ἐμζό- 
λῆς ποταμούγεὰςὶ δεεστίασμῥίω. Τά τη) ὕποχώματα » αι: ΓΙ Ράτα ΠΣ 
τῆοτος ἀιχῖτ ΨΊγρη]ίως. 

Αἰποχώσαι αρίροῖς πγαηὶ Πἶς, αὶ σοίτα τογγὰ αὐστῖοτον ΧΈΠΟρΙ. δ δ.5. 
ὡλέω.Ἐτρυά ΤῊςορμε ἴον. 4. (ρ.9 ἀτοχωννάϑαι. 

Αἰτοψαλίζειν εἷϊ ἐοτῆςἴδυς τείξολτο. οτος σοΐτὴ Οτγαςὸ ψαλίδερ; 
Ἰϑιοίσοτ, 8.1. ςαρ.ἀς τοίλ, χυλίζειν Ὁ δεῖ τα ἀταλὰ ὑποφανλίστιντας 
(τὰ ἸΙεσοηάιιαν ὑπτοψαλίσαντας) τὸν ὄνυχα καλύήμμον,(αςςιις τοσςα- 
τιδιις δ ην εχρυϊπηϊτην ἀεί ςέξις ἔστ ἐς νοθαϊθιις, ! 

Αἰπὸϑ οἱομάν μ᾿ ἡ συμαιγαἰτοτσ οὐτογσο ὑᾶτος, ΑΗ ἴορῃ, ἴῃ Ρ]υτο. ἅπο- 
“ψψώμεϑει δὲ οὐ λίϑοις ἔτι. ληγὲ σκοροδίοις ὑπὸ τῆς τρυφῆς. ΧοθορΉ. εἰ’ 
υἱδὲν τίω) χεῖρα ὕστοψω μῆνίθ....ὐποχαϑαΐρων, Τϊοί ζοι τ. ἰἸ.4..ςαρ.6ς.ς 
πορὸς τὸ κα ὅποψά ὅτι Τἶδ᾽ ἱματίων τὸν ὀπὸν». ἧς γε τρις ΤὨςοιις ἀς- 
τιαματάγ, 

Αἰποψάω, μι ἡσω,άστεγσο, ἀογλάο, αρογσο,ἀπτίησο, ἐχργίπτο,ς - 
τυ ησουχῷ ϑ'ρω, στο μοί ἴω, ρτο ἀῃ πὴ ἀίϊογσο, Ασηξορμᾶπ,ῖπ 
ῬΙατο, ιοίζοτ. ὐπονῖν τὸ ἐφισαυΐουν ἔλαιον, [ ρετηραῖδης οἷσαπι οὐ 
χίπγετς ἴσα οοἸ]τροῖς, [46 πὶ [.1.0ὰ0.38. χπόψα μύακι τὸ ἔλαιον, ο- 
Ἰοαπι σου οἰια ςο]] ἐσ ίτο, ασόγίω ἐκ ψυχερύ χὸ χειλίθ: τῆς χύτρας ὅπο- 
ἀάνορουσία εχ Εῖριάο]ιυπιοτε ἰαδγὰ βέτιτς ἀετοτρεῖς, Ιάοπὶ 
Ἰθτοις.Π.»ς ςαρ. ὅς. ἐποψίν τὸ δάκρυον ἐφ Ῥχόυῆνον δακτυλῳ εἰς μύξ-- 
χα στην ἄνᾶπι σχουμτοῃ ἀ στο ἴῃ σοης τη Δδιϊογρογα. 

᾿Αποψδίδδριαι, μι δύσομκα;, αν. δυσμιω ἢ σο. 
᾿Απόψηγμα, τὸ, Γατγξητιι 1}. Ρυι σα: ΠΘΉΓΕ ΠῚ; 
Αἰπόψυμα.» τὸ, αιοά αἰδίτεγσοηάο ἴσι! σαάοη ἀσ ἀοτγαξευπη οἴζ ν τάν 

Ὠ]ΞΏτΙΠ- 
Αἰ πόψης ον» οἴτοτία πὶ, ΗΠ οἰν οἶ.. τὸ Σπτύμακτεον σῷ μεσρν μῆψε σῖτα Πρ πῇ 

410 πτοήπιγα ἀδστδάσητυγ. 
Αἰ ποψνφίζομα):μκ ἰσομαι,π,, ἐσμα!, ᾿σετο ἴῃ τα ἀϊςίο, ρεγ ἀξογοζυπὶ εχ- 

Ρεϊϊο, τοαοσοφτορυάιο σαληο τὸς σσπηρουΐ ποῦ ροτοῖς,αδίοίυο 
(Βτο σιο, Αὐτὴ ποτεῖ, ἴστε δικαιότερον αὖ δὲ ἐν. εἶγα σύτων ἀπεριφίσαν- 
τορὴ διὰ ταῦτα ἐκείνων κατεψκφίσαντο. αητίηιο, ἐχ αἰθὸ ογὰάο, ἐςα- 

τ ἴςο αἰ ταυνά θοὴν ἔαοϊοπάνι ηγ. ΡΊατο ρτο δοίοίιο, ἐπ ΑΡοϊορ. ἐδὲ- 
ἥσομαι ὁ μδι ὑπο φίσαιϑοιονος ποὺ οτγαδο, πΊο ντ αδίοίιατις, Π6- 
τη οὔὶν, ἀπε νφίσεεξιξ μου, τῇ ς νοϊξγο ἀσογοῖο αδίο 15,1 ἀςηγ,- 
πο φίζείϑοι τὸν νομίον ἶσος πὶ δητίασατο. ΡΙα ται οι. ἵπ Ολιη ΠΟ, τὸν 
μὴ νόμον ἄκοντες οἰ πεψηφίσειντο , ὅζο. ἃ Ἰεσς ςοπάσπάα ἱπε τὶ τοσου 
ςατὶ {νητοἶὰ ἰδ, ἃ ἔοεςάα ἰέσε ἀοπίϊετε ἴαητ ςολξξ!. (απιἰη8- 
πάτο Πειποῦι. ὠπεψιηφίσοιντο μὴ πέπειν » σρηἰσσγαης θη εἶς 

ες πὐττοσάμην Αὐτ ἴοι θγοδίςεπ," ςξ.23. τι ὃ ἔχας Ὁ. ἐμὰ μῶλ- 

᾿ς λον αὐ ρφε λοιτο, τῷ ἐδικοιιῦ τος δυτοψηφίσειόϑτε ὡς ἐκ  δικ εἴ, ἃ πῷ μιὴ ἀδὲ- 
κοι τος κοι τοι ψνφίστιόϑει ὡς εἰ δδικ εἴ. Εἢ ὃς ὅστε ψνφ ζει 9 ταστὰ πὶ Ργο - 
φυηοίαις Πσοϊχοατ,ίεἀ ποσοτηιὲννι κατα ψηφίζεϑει αξητπηατιυὸ, 

τ ιαΠ καταφοίσκειν ὃς δποφώσκειν. ἀπεξηφισμᾶθοι ἀἸς! ροἤιητ » 4ιος 

'Ἀσεήπονϊ ατατίος ἀρρο δος, 481 ἴάπι ποπ' ἰμητῃ 0 ςξητα- 
τίς ίυα:. ς . 

᾿Αἰποψήφισις, αὐ(οἱ υτίο,αξΕἴο πδίο] ας πάϊ τοῖσι ἴτοπὶ πααῇ ἃ εγῖδι- 
᾿Π τὸ πιρτίο 8ζ εἰ εξίο. καταδίκη, Βιιἀ. Ομ ΠΣ τ ὦ ; 
᾿ Αἰ παψι χωγἀογαδογάείπεισο,ἀδτετρο, 
[ αποψιλόω,σηυδο, ΤΩ ἸΟς 2 Ὁ. ΟἹ 

᾿ Αἰ ποψιλώσεις οἤσ' αἰ μπέλων ρα Πγρί Πατίο ν᾽ τίει. ο΄ 
" ᾿αἰἴτοψιρεως. ἡ οἱρεξέλτιο, ρου, ὑτοίρεθυς ἀρυᾷ Ἡσγοάδτ. ἐμπυδὶ - 
'σω σὰ Στὸ ψει)οξποετς Ἰατΐηνδας ἰοη ργοίρςος Ὧν. Ατηΐϊοις! ἐν, ἐς 
Αἰἀππιτυπάις ἁπάϊτιου δ. κὶ φεακώδε τί οἷ πο ιν ποί εἶν τοῖς ἰῷ ἀκ - 
κῆς ϑεωμῆροις, αἰρεέζαην. ἐποψεις.κὐ ἀποςβυφαὶς ταιοηος αυρραηαΐ 
ἀταις λυ οττοηδὶ, ΡΙατάγοις τὴ τι ο 10. «ὅσ ἐν γεα πολ ει ϑεολωίμοοις. 
κὶ πεὶς αὐεικλείς-οις δπόψεις 5 Τητογρτὲς ὀχροίθιε ᾿ειςιλε ταίαπιος 
αἴῆὰξ ταιημῖον, ὅς ριξοθίος γπείος εἰγοι πίξρτόρ, Ἐφσο νογὼ ἑητοῖν 
Τισὸ σασπατισπος ἃς ἀν τας ναὶ στα χγῆῖϊος εἰγοιηοίυίος» νος 

Ἶ ἀςίρεξεύς εγᾶς ἴῃ ν᾽ μάτια “ταση φασι: ὃς σοὰ νηάς (οἸεθϑηῖ νος 
Ἰυτ εχ ροάιϊς ἃς πιοπίηϊς ρεύνλες πατάοηος ἀγας πλυμηαπ 
εἴας αν ὄψις, Πΐπτ ὡρόσοιψες; κὴ ποσόο φεςῳ δ, ἔπονιςς ααϊδυς νεμα γα 
Τλυς: Εἰτ δὲ αἰ ποφμρρόραο εἰ στοά νυᾶς ΡΟ ρον] δ,2. κονπι Ἁ 

᾿ Αἰ πδι οφέώ, ὠς οτοριτα ἦν οδο,ορρδιίο, ἀποσνωρκο δποπτρ δ Κτοψεφεν» 
αἷς αὐ ηϊοι ργοργιυ πῆ εἴποι, ποπαυ]ς αι. χτ τασταρι, αι νῷ- 

τοπι το ϊτ,δοά Θυζ: ἐχροηιτι απ πὶ οἰτᾶτ!» τς πὶ αἴθ ο σςρι-ο, 
τῶνον δυσ.Α πήπηςςαρ.)9.5υϊά ταῦ ει ἀτοιξορίειν.  πς 

αἰ πόψυγμαφ! ἀμνοζ οχοοτηῖμιν στους. Η ιν οἷν Ψ 
; αἰποόνχω, μούξω, "ϑςο ἀτοίςο, ποτ ῖοῖν ἀΠΙΩΑ ΠῚ εἴβο, εἄριτζο, τὸ - 

᾿ ἢιηρο δριιὰ εμοιντ ἀπέψυξς βίον, πλοττυις «ἴχνους, ἀρυάϑ8ο- 

Ῥβοοϊ ἴῃ Αἴδ.ῖες πη ἀποπλιμύω  αὴ ὑποῤῥίπω ἀπεψυγμᾶϑθ- »ἴωρεης: 
Ὀϊοίκοτι 4.1}0.4.ςαρ.τολ ἰπεξυχβεῖσωα ἀβθώλην τεξαισογατα ξμ!ρο. 

ν ἢ) 



232 ΔΔΟΙΙ 
1014: ΠΊ (Δ 81. τίυ χεπίδα πλατείᾳ χειρὶ σείξε δ τόν ὡς γυϊονεὺ ἡ Σποψύ- 
χάν 5 ἀευτα πηβηι (14 γΠ 401 44,1 Ἔχ σαι ἀλ {1 ν οἰ γε πη ητοῦ 
ζοπἤιςα τοπι Προιξςολτε. Ποιη. {Π144..λ.οἱ σγ᾽ Ἰδρώ, ἀπεψύχοντο 
χιόνων. Γὰς, Επιαη δ. Γάρ 02. ὑτοψυ χονσῶν ὐδσρώπων στὸ φοξὲ, ΟΧα- 

ὨΪΠγΔτΙς ἘΠΕ ΠΡΗΣ ργά τηηοτς. Αυήζου "τ.9. ΑῺ ΠῚ. Πρ. 45: 
ἀποψύχονται τρίχες ΗΠ ἀρίαποθτον "οἀποψύχειν «ρυά ΤΠυογἀ. ἴῃ 
ῬΓΙΠΊΟ,1.ΠΊΟΥῚ, ποϑυήσκάν»ία ΠΥΐτασ Οὐ  4ι}} αὐτὸ ξηραίνειν Ἡεΐνομ. ἄ- 
ποπλάπειν, ἐποπγόυματίζεῶς ἀφοδιθήν. νηΐς Απύψυχμα. 1. «Φ0 " δευμφ,. 

᾿Αποφψωλέω, μ. ἦσω,οο ἡάατο ργαρατιο, 40 ργαρα τ}. ἁπεψωλη- 
ἐν Θ., τεσυτίτας,, Αγ Πἴορ ἢ. παάππι δὲ ἀροττιην ρεάρυτιυιη μα- 
θεας,νογρας μέτα: 

᾿Αἴππα,ρτο ποίππα,ιὈϊοζζο βγΙ ΠΊΟ π᾿. 
᾿Αππαρλάζειν, ΗεΙν οἷν. Γουθ5. οἱἵς ἀϊοίς ὀκκλησιώζειν, (πα ρτὰ Απελ- 

λάζειν. 

Αππαποὶ, δα]. εἴϊε δἷῖ συγρθιτα ϑετικὲν ὄφηῤῥημαι ἀρυὰ ΑΥἸ ΟΡ ἢ: 

Αἴππιλθ.» τρυὰ Ηεΐ. Ἰοσίτατ, ἐχροῦτυπ) ὃ ἃ ασαργαντος. 
Απ πιροοοοτη τεῖτε 1νἀσοηιριις εἰς ὑσπληγξ. 
Ααῳρᾷγμάτευτος. ὃ "ὦ ἡφο} }ο ὨΈΦΌΤΙΟ Ράτάτμ5, ἱγαρτου δας σα! ἰασον 

ἀρηρεη!ὰς ΠΟΩ ἘΠ 
Διαραγμόνως, οτιοίε ὅς ΕἸ ΟἸ τοῦ (Ψ κγι.) } ἅΠ συ ά; Βετ δὲ ρῬγοςεάετο, 

πιΠ!όσια περοτιο. ὀδυ πόνε, ἐλϑυϑέρως αὐ δυ τινὸς οξετάσεως. 
ΔΑἰπρᾳγμοσιυΐηχης ἡ γΟτΙα ΠῚ» ἱσυχίαφττα πα μι] τας, νιταΣ 4016: ἰαοιά)» 

ἀομάτα»ἰπογτια)} καταφρόνησις ἀμέλεια αξ γί. ΓΠυς, τῇ ἐτραγμὸ- 
σιυΐῃ ἐναντία τολμώυδυ , φυοά ἀατοα θα πο τς . 1 ὃ σοῃενρατιο 
σης ἀιάφηγιις, ΑτΗορ ι. νεφ. μίλακος ὄζων κὶ ἀπεσγμοὺ ιν τ κ κδ)- 
κὴς θυλλοίολ σητκἱ πὶ ἀσφαλείας ἃ}}} ταπιξη αἰπρᾳγμοσιυνίω» εἰς ἀι- 
᾿σητἴ φυτόν τ ἐν ἀκάδημίᾳ φυσυῆνον. 

Λαρεφγμων, ον δ καἰ οτιοιας, ἴδρις, ἀο(δς,τγαπααΠ]υς ξιο 5, Ζαΐο- 
τὰς. ἡσύχιθ-. ποσοτ!) νασια» ἃς ἐχροάτὰς, "ὁ ἀπογίθ-, ἐπιεικὴ γμέ- 

ἡ πριζθ. (ὧν πεὐποις. Χ ουορ ου, ἡδεῖα κὴ ἀωρῴγμων σιῶν κ' “ποτα στα - 
χόωσις., ἀγα Ὀ1]Π1ς δὲ ἔᾷς 1} 15 νίας (ειὶ νο]ιβτας ηθροτηβ νασθα, Α- 
τηϊτορὶν. ἐπρφγμων τόπος. ΑΛ ΟΡ ι. ἀπράγμονοι ὃν τανς αι] ΠΟῺ πε ο- 
Ριι5. α΄ ωραλμονέςερρς, Πα. Ποῦ, ἐχρεάιειοτ, τγαηαμΠΠΌ τ. τὸ αἴωρᾳ- 
γμονροτιμιη ΤΊναοΥ ἀ-ἀτράγμων αὐλρησαι [τος ΠΟῊ ἀπηης, ()επποι. 
41 ηες Π1ς ̓  πες Πδ1 πεσότηιπν ἐχθιθος» ια]ος πη ἰδιοτρῴ- 
ίζονες ἘΠΕ ΡῖῸ ἱῃοιτιθις ἀοοιρίτατ, ὃς 4 ἰασοσοπι τοσα- 
λητ,Βι 4. (Οπλιη. 
Ἀπ οἱ] αἰεγῖχ. 
Αἰ τρφκτέω,ω αι Ε 1} ἀσο,οτίοτ,ία τα πε δἕξίοπς, ἢ Ἰ1] ργοῇοίο.. Χε- 

πο; κιῖ0 Ρτίπιο, παιδείας ,ὥσπερ »ς κ᾿ αἴδᾳ αὐϑρωποις ἀ ὠρφκτεῖν «δὴ πα- 
δάνομο: δεομῆνοις, 1. παῤ αὐδρώπων ἀπυχεῖν »ῦ Ποιῃίηιθας ἀζοιρογα 

τορι! απι. 
Αἰωφάκτος, πε ΕΠοαχ,Ἰ παι! ς, ἴῃ ἐττίτα πη ̓αθοταῦς πεῖς ΣορρΟμΐταγ 
πῷ δραςυρίῳ, Ε]ετοάΐδιι. τἀπρῴκτοις ἔπεμψενοτα ἰηξεέξα ἀιπγττ, ο"1- 
«εὐ ἰσξατος. Τκποῖαυ: ἀράκτος ἀπήει, 'τγῖτας τεςοάςθατ δὲ ξαἴγα- 
τις. ἐπ᾿ ῆλϑεν τεσκτος, αὐ εζ τη βξἔϊο ΠΟΘ ΌΤΙΟ » Ναζ ΔΏΖ. ἄφρακτος 
ὁπειν Ἀλϑενντεσας τη πξε!5 γε άιῖτ, ἰηϑοι ἠσροτίο. ἀΐωρᾷκτος γίγνε- 
ταὶ, ἔτυξενα τοητας, Τα οΥ ἃ. αὐεχώρησαν ἐκ εἴϑεν ἰτορᾳκτοι Π τῆς τ6- 
δες ᾿ξ είξις τοάϊογαητ,τα το ξεξζα, ΡΙαταγο τα Τ᾽ ἼἬςαγήϊο-] Ὠιο- 

“(τοτὶβ.110.5.ςιρ.59. ἀοςεῖ τιτλ πὶ γεφάογο ἀωρακτα πὸ ϑευνάσημαι, 
ἱπεβῆσαςος νεπεηοιίμπι γίγας, ἀἴωρᾷκτος. αὐεκ δίκητος, αἰ τιμώρητος.εἷ- 
πορῴκτος ἡ μέοχ οἱ αξιαίτα ἀϊος,:. Συτοφορὲςν 1καςἰλη. Ρ]ατατο ἢ ναγὸ ἀ- 
ράκτοις ἡμέεας ἀϊχὶτ ἀϊες τος [νατιηὶ ἔείτος ἀϊσιητ νεὶ ξετίατος. 
εἴωρακτος πόνϑ-͵ ἔλοἸ]1ς Ἰσθοτ, ἃ Ρο]. ταραχας ἰσηρφκτοις.9 ταγθάτιο- 
πος τπυτιΐος, Ρ] ται ἢ. τα Ἐλθιο. ἐϊρῴκτος ἐῶ ς, ἀτε5 ξείτας.. Νοη- 
Ὡῦς. ΑἸ μσηάο ΡΓΟ ἰηΐεῶο, θη Μιδξῖο, Χοηορβι. ὅπως μὴ τοὶ τῆς 
πόλεως ἀορσκτω γίγνηται, 6 Οἰαιτατὶς Τα σογεης ποροτίλ. δαθος ὁ α- 
πορφιατο τατος, ΠΕΡ τ Ἵτπηι15 το δ 15 σΈγοΠ15. 

Αῳράκτως, ἰηξεέϊο περοςίο. 
Αῳρᾳξία ας, ἡ τταη 1} }1τὰ5 υἱτ ἰδουτί τας, γασυῖτας ἃ προ τί 5» ἀοῇ- 

ἀϊᾳ ςοΠ τιον ἱπουγίο τας οτιπγ,ντ ἴῃ νογία ῬΓΟυςγθ τα], αγαΐπαυ- 

σίς ὅδ: “δ κακῶν αἰῳρᾳξία. Ῥ] ατατ.Ιη 5 0}1α, ἀτορᾳξίας Ὁ διαὶ ταῦτας “ἴν᾽ 
ὕσάτων ψηρισαμήύων, ΟὟ ας {ΠἘ]τία πὶ σἀτη οου ες ἀθογοι: 
1φυτ. Αἰωραξία εἰἴαπι ἀϊοίτατ οὰπι θος 401 4114 ΠῚ ἡξσοτ 36ετς, 
πιθο Ἔχροτγιει ἰτσοῖ αξξιοηα, ὃς ἀρρεῖϊατε ποπηϊπᾶ (μα. ὃ 5Υ56,: Αλλὲ 
ἱπιρδότες διαφερόντως πω ἡ ἡμέραν, ἀταραξίαν ἀγουσι. 
᾿Κωράσια, ας, ἡ, οτηρτοτυ η ροπατία, ἀθωπὴ αἰ} νεπάοτε ΒΟΥ Πγι9. 

.ὐδαο, κατέλαξεν εἰυρασίαν εἶδ φορτίων, ὧν ἐκόμιζε. 
Αἰπρφκτοςχαοη νεηάηρι»ν 4 αι γοηι ἤθη ἀςθοτνςγαταιταδ: το τ ἴῃ -- 
τεσ ετ ὅζ ̓ἱπποςεης νεῖ τοίτις νοὶ ἰυ ἀοχ,Ήμ: σοη οἰ Θητίδιτὶ τἀάϊςο- 
τα Ῥδσιητα ΠΟΙ) ἐνάιοῖτ ἢ μὴ δ ρρδοκών, ὁ αδέχκᾳς(θ.5») ὁ μη πτῶρᾳ- 
σκύμθνίθ-, ὃ ἀῳρίατος, Βυἀ. ΟΟΠ,: 

Αἰωρατα πο νου τα, τὶ μὐπτὼ πεωρα μέρα  ΟἸ]Πχ 118.7. 
Αἰ ωρέπειακας ἡ οἱπ ἀεςουτια, ἀφ ξουπιίτας ν ἱπάἀθσογιπ)ν ἀϊογερδησία. 

ΡΙάξο, ορηϊ. 7. εἰς αὐαρρίοςίαν ὁ ἐτρέπειαν ἐκζάγλειν » «ἀάξηο 1000 11- 
ςέγε Δ αγάλτάτι δὲ ἀμίοτς ράπεικ. τ 

Ααρεπῆς, ἐΘ- ὁ δ ὸ ἴγιπάςφοςην,ἀεικ ἡφ οἰ Βοπείξυς,βοΣάα, 
ΑἰὭρηκτθ-,ν δ κὶ ἡἷ,τοἰδχαςττιτας, 44. β, ἀΐαρυκτον πόλεμον πολὲμέ- 

εἰν »ἱ. ἀτέλεςον, ὥωράκτον, Ετ ΠΙλὰ βιἀτρήκτας ἔριδας, νΔηᾶς σΟτεη- 
Ἰοῦ ας οἰαρήκτὰς ὁδοίύας, Η..Ο. ἡγῃώ, ἐωραντς,ἰπαϊιάϊτος, ἀπρή- 

τοῖς ἐλπίσι, ἴο Ἐρτστι ὠωρύκτε δυνῦς ἴῃ Ἐριρι. "ἡ αἰωφέλητορ. 
πο ΣΩΝ ἀπεχκτως τποα αν. 

Μλαρητος. ̓ ς γος, ἀφλόγες Θ., 

Ἃ πὶ Ἅ 
Κώριά τί. ἤηο Ῥτετῖο, »δτατίς αὐ "δ πιοῦν "55 χοεὶς πράσεως, ντ ἢταριώ- 

πω ἀνεῖῦο «υρίσμω). Οὐἀγῇ ς 5, ὀκομίστωτο ᾧ εἰ δὼν αἀπυρρά πίω» ὃς 1114. 
«πατρὶ φίλῳ δόμην αι ἐλικ ὥπιδα κύρίω ἀασριε πἰωιγανάποιν ον, 

ἱποιπρτᾶ, Ϊ 

ἀτγοἀςιηρταπινηοη γοἀεγηρταη), εὐδυ πράσεως, 
Αεὶξ,τεηδοίτετ,ςομίοττις πηαηίδις, ὅς πιοτα σις» 401 ΠῈ το ποῖα ἀ-' 

Ππαυϊὰ Βειηϊτοι τ ἢ ὁ, ἐκυρώς, ὅλῃ διιωάμει,ασφαλίῖς, ερασεφυκὸς ᾿ 
σως ἃ γοῖθῸ πείζω, ἴξςο δὲ Ιδραγο. 5ΌρΡΒο. κόμίω ἀπεὶξ ὄγυξι συλο, 
λαιξαλν» 1. «-ἐρεωῖς κὶ μυὴ δπολει πων, ΡΓορχιὲ ἀϊοιτηγ ἀς τερως αυσίς-, 
σατί πρα μοίινητ, ἃς φογτρις Ρυίοιςπι. ὙΠεοετίτ. 

Αἰρραίρετος» "οἰ αηταγὶ αι: ᾿ ἀτρραίρετος ἔκκρισις απέρμαπος. ἱπεῖτα ἴς- 

Πιι1ς ΡΓοξητο, (αι ἴρουτς [ΘΠ Π1215 πχὰς Ὠγδι]Δ1}5. Ἰϑιοίς.}.6.ςα. 
315 ἀτωρραλρετα, ἸΠΟΪ τάχα, Ηετπηιον. ΠΣ γ4ια ίμητ ἤης 
εἸοέξιοης δι Ρτοροῖτο. ἡ 

Αἰταρφαιρέταςςου σοπ[μϊτὸ 1. Ποη ἀς ἘΠ ὩΟΠ Φουιειηος , 
ἰρέλιθυς, αὐδαλόγως Αὐζος. ᾿ 

Α ̓ πτρρξἐλδυτος τοταογάτ υς»ἱ ΠΟΟὈ τι. επσρρξάλδϑυτον ψηφισμα. ὨΟΠΊ, 
Οεδες: ΤΠιοθαπας,καλοιῶται υἱὸὁ ὅτοι εασρρξἐλόυτοι.τὸ απ ροξιέλδυτονν 
Ἱεστοτία σία Πξατίτ αι ρορυ!ά, ποὺ δὰ ἰσηάτιαι γεξοιτυσν ᾿ς 
τ οἵ δὰ. Αἰαξρξάλευτον»οἰξ ἀραιὰ Ατζοι. ἴῃ Ετῇὶς!ς.αυο το 
Ρτατοαιτατὲ: ὅς ποῦ ργαςεάξτς οδίμτατίοης ίξι ἀο!Πογατί σης 

Αἰὐορξαλδ) τὼς τῷ ὑποκτεῖ τγάὰ.αίαας γοϊαητατε ἱπτοτβ οἰ οηά!, ἱπσοις 
Ταἰτό.ῬΊατο 1ν0.9.βς [μὸσ, ὃ 

Αἰαζιλίαρμο,ἰοιεμχοτιτάς, τὸ ἐφερθολίφ,ἰηςοηίαϊτὸ, ΡΙατο: περ, 

τὰ ΣΧ ομῶ ἐωρ» Βέτ αν ὃν τοῖς πολεμικοῖς συμξώγοντα, «“ράξεις μὴ δὰ : 

ἐῶ: Ἴτ ἡ πηΝ τειπετείας 5) ὁ συγκυρήσεις μϑνόν, : 

ταν ἐς ὦ ἀλλ ὰθοίγαις τος βίης, 
Αἰ Φερθύμως,"0 0 Πρεητοτ, γιατ, ε σπιτου, 
Αἰ ωρρι δὸς ως 95 χα ν΄ » ωερορατος, ἀτρῥοτῆνθ., ππιργοιῖίις, ἰηορίμιις, 

σκόπος Τἰϊοαμάογ ἴῃ ΤΟΙ ο 5, ῥεῖα κέτοι μορῷας τε σιγὴ τ΄ ὁλοφωΐς 
ϑυρων Αὶ ̓ αρρῖδα σύψωντα. [πτογργαν, αἰὩροάπηως. ' 

ΑἰὭρϑικος. δ. ὁ Τὴ ἐγ ῃς ἄοῖς, αἴωρρικον λαζεῖν 9 ἱη οταϊδη ἀπιοογῶν, 
ἱννιας. 

Αἰ τρῤίτος, 411 ΠΟη ὀχττ ἀο πο. 
Αἰ πρρίτως» εἰν οΒ αὐεξόχως Ποὺ ΧΟ. ἢςατετ ποι πιάσηος Εἰοὶ 

Ργοριοίϊις 
Αἰξσρηκαλυπῆως, Ἰριιὶ ΡΙΔτοη. ἀρειτὰ ὅς ραίαπι, πο νεϊλπηεητο ὅζίο 

ἰοτς φιάῖτο, Ριτοχιύθυς ημ]ΐο. 
Α᾽ “ποχρίνώνμι. ἐγών, ἐκ αιγίαραΓΟνίς σις σΟ, 
Αἰ πρρνόητος. ὁ γιππρεουμαμν, το πνοταιτυς ἐπα ργου ας, Ῥαῆτυμπνἔ ποῖ. 

Αἰβεηιβόταν ἴῃ ΑΡΟΪ]ορ ἑα, αρονοη τοι τοὶ κρετωτέρον ἱ. μὴ πιρενούεε-, 
να. ὃς ἀπρονουσίαι. 

Αἰ πρρνοήτως τηρτοιυὲ, ἱῃςοιμιεὲ, τοπτοιὶ, ἱηςοηάογατὸ, Οἴξει 
ΧοεπορΆ. 11 θ χα αἰ, ἀπρονοήτως φὶ μετ. 

Αἰ πτρρνόμευτος» ΠΟῸ ΡΓαὐλιις αὐτὰ ΠΟ Ραϊϊις. 
Αἰ πυδφο ϑέτως, ἰε 1 ἱπργοα, εἴο, οἴη πη. Αταξῖς 

Αφξρύ' πως. εἰ τρουροέ τῶς γι" ̓πεοσδοκητωςγλαϑραως, ἄς ἱχηρτγοιίο, "απρ9α 

ὀᾳῆως αὐτοῖς ἐπελδυσὺμαιγιιες Οριηδῃτο8 ἐῸ 5 ΟΡΡΙΙΏΔΠῚ. 

Α' ᾿Ὡροπον, 1 φοςηΣ γα! τά π1, τίη. ; 
Αἰπιερσαύδητος, ΓΒ (4]ατατι!5 , ΓΌ]] 4} ΟΧρεῖς, Υἱ κα χαταλλοίοσυσιν ἐς 

στρρσαὐδητοις ΟῚ πιδί στὰ παθηῖ οἰτγᾷ σΟἰ ΠΟ 411}. ν μι}, 
Αἰ ωρφσβατος οὗ καἰ ἧς -χοεϊ(ιο»ἱπαςοοίας, μὰς ἰὴ ζαυς ὐτότοιμον πέτραι 

αἱ ἀωρϑσβάτορι. 

Αἰ φεῤσίβλυτος,[ὰ! δημυ γα Θος ἀδεὶς διώατω τροσβαλεῖν, ϑ014, } 
ἕκ ἔχων λ4γ0ν μεϑοδυκὸν, 

Α ̓ αροσβέλφυτος,ἴὴ ςοὐ τας, ποῦ δητὰ ἐς Βεγατας, τ πΊογαγῖας. 
Α ̓ πρυσβυλδϊπῶς ἱΌςο: ἰμϊτὸ, εχ τετηροτζς. " 

Αἰ πρϑτϑεης, Ε(Θ-. ὁ καὶ ἡγΠ Ο ἰρά!φιοηςτ( αὶ ΠῚ ἰηίαρετ ἀοβάειαι, Α- 
τπρυαροτάςιι Ἀροϊος; ἄς οσδις, ὅτι, αὐένδεης κὶ αὡροσδεής, ἘΠ 
ἴῃ ἀξεηζαι, ἀφτρηδεά. 

δ᾽ πρρϑ διόνυσα χε γεῖνγἱ. αἰδαρϑέγίειϑαι, δ Ὀγάα ΤΩΝ ἃς πη ἢ 1] δά τοσι 

[ιεϊοπτία. Ατβοη δ ῖς, Καὶ οἱ δηοι γε Θθξνγυταὶ ἐπι ερσδιόγυστί τινα εἰ- 

ρῆ κασι αἰεὶ “ἾΠ πρόκειμῆμων. ἃς 1 ἀτοὰς , ἐδὲν πορὲς τὸν Διόγυσον καϑή- ἱ 
κοντα, Εχ ΡιοΒοΓθίο οη!πὶ γοΧ ππαπάσ!ῖ υοά αἰςθαηι, ἐδὲν ωρὸς, Ὶ 
τὸν Διόνυσον [ἀφ αγ ἴῃ νηἀφοίηγο, Αννα τοῖς σαμυπᾷ περρῖς, Χ7) τὸν ϑιεὺς ἣν 
ἐθέστον αὐον υλον αὶ λίσκῃ γα: ἐπα ξρσδιονύσοις λύσεις ἀγαγμα. πδυδωῖν-. Ως. 

16. Ἐριϊοίαγαπι δά Αττῖς. 56 ΙΒ 1] τὰν αἰῶροσ διόγυσον π1Πὶ Ρη-᾿ ἷ 
τὸ γηάοθατηγ αι τη δὰ Πᾶς ᾿ιτοτας,, μα δι ἐρὸ ἃ τα με Νο ὶ 
Ρετιογδηχνῖξ αὐτῆι 11 γείςγίθετγς. ϑηὴς 4ἱ σγοάμιοτ ΑὉ. Ἐριρεῆς ἷ 

Τταριςο πηαηαίϊς. Ποὲ Ρτοιογθιι πὶ ἐδὲν τεὸς δηόνυσον ΠΔὨῚ ΤΠ, 
1ς τεσ αςἀ πὶ Βαςςἢὶ (οὶ ριῖος αμζ ἀφο ριὶ Ρᾶταη νὰ ᾧμο- 
τᾶς ςοηυςηΐγς,, ἱπάϊρ ηάφις Π)εο «δ, τυπὶ ἃ ἰρεξξατοτίθις ψιίε, ] 
ἄλληι ἀςοϊαπιατε σςορογμηῦ εϑὲν τρὸς διονυδον. Α 

ΑἰὩρος διόρμς Ὁ... Ρατς ΡΓαΡΟΜτΙΟΏΙς Ριαεῖρυα, ἄροϊβολης φυό 

Ὠϑτὰ τη ο ὁ Ἰη{τ ργαράισαῖιπι ἴπ (υδιςξϊο «φροαδιορισμος ἀτοῖς 
τὰ ὃς διορασμὸς Ατιΐζοτεῖ! 7) αὐτὶ Ράτίεπι αἱ πχοτάσεις ἡοη Βᾶτο 

Βεητζες »“ἰωροσ διύριςοι ἀϊσυητατς Μόρεμι. 1 Ατηΐζοτς!. αἰθδὲ ἐ 
μίω. φαμὶ οι ὅτι “Ἷ0 φροϑέσεων αἱ μδρ εἰσὶν ὡδμσμήθαι 5 ὡς, αὖῷρ 
π᾿ λδυκός. αἱ ἢ ἀόρεςοι. ὧς» ἐκ αἰπρωκυίθ- χϑυκός. καὶ κ' ὠξισωῆῥαν 

αἱ ἡ μᾷρν ἀτροσ διόρας"οι - εἰς αἱ αἴδυ ὠροδειορασμιοί, διὲς. τὰ ΠῚ ἡξτνν: ι 
εΕἰσμός. ν 

Αἰ φροσδιορίφως, Ηςςίγς,εχρομίϊ ἀρρίςως μὴ Ἔδο τι διωρισυῆύως, 
ἪΝ 
᾿ 

Αἰωκας 

" 
{ 



ὧν 

νον, ἐ 
οὐν δ καὶ αὶ» ἱπεχρεύξλτυς, ἱποῤίπας, Ῥίατο ἴῃ ἘρΠΪῈ πι- 

{ς»νπυρτουὸ ἱηυαίος, ΤΊνυςΥ 4. ἰτο πὶ ργο ἱπσορηντο ἀο- 
ΟΝ Ομινες. τοροσδύκντοι ἔπλεον, ἐχ ἐπυρτου δ᾽ παμ! σαγαηῖν ἐν 
οὐ δὲ ποῦ ἐχρεδιατὶ ὥπιρυσ δόλντος ἕτασεν, ρτςτοΥ Ὁ ΠγΠΐυ ΠῚ 
. ἀτουνσδοκήτῳ ἐκ αρᾳγίᾳ, ρτοίροιο οχ τὸ ἰυοριηατα Τὰς ΕΠ, 

υσγά τι. αἰ πεῤσϑοκἑτούς ὅβυχεφεῖ, τπορίηατος ἀρ στδα τη, ΤΒυ- 
᾿ εγάϊᾳ ατροσδόκητα ὠπέζν ταῦτα 9 ας ργατοῦ σχροξξιτῆϑοςπὶ ατ- 
᾿αὰς ἱποριηατὸ ἘΧΙσταητὸν τὴ ἀτρρσδεκέτῳ, εχ πργουὸ. ἐἕ ἀ- 

οφσ δοχε τυ, ἐς ἱπτργου !ὸ,Ρ] το. 
ὑπ ρτατοῦ ἐχροξϊατιοηςπ), ἱπορὶ ματὸϊ ἱπηργου  ὁναπ τς 

ἂ ταν» Ν᾽ ΓΟ] ἀωροσδοκύίτως ἐμπηπῆουσι, το ρξατιΠ, ΩΣ 1πι- 
᾿ φετιπὶ βιοϊ τ. ᾿ ᾿ ς 
᾿Ατρνσίλδς Θ',ἰσαςείζας ἀπρουοῦχαξ 9, αδεεξίτντος ον οἢ. 

φρρσεξία ας, ὁ πο σ  ρσατίανς σηἰτὶ σςνόλεγωφέα ῥαϑυμία, Ν αζαὴ. 
Αὐεοτεγρυτος,υ, δνη αἸώτατας. Οἱσοτια Ατιίοιπν, ἐς Ῥοπηρεῖο δὰ- 

Ο ρίςοῖς,, ντθει, οστοος μος ἰωενσηγρορατοις ὀχρεττος [ἀ] ἙΟΠΏ]] 
τοὶ παυεῦατ. 
»εὐτηγ εἴα, ΠἸςπτίπιντδοἰτατηΐτας. 5 σηϊβοατ ῥτορτιὲ ΠΠ υ ΠἸεη- 
τὰ ΠΊ, υ1ΠῈ αυὶς ΠΟι ἀρρο] τ ας Ἰατας ἀπιισυανν  πάς ρᾶγα- 
ΠῚ ἀὰ ἀρυὰ Ατιΐζοτεὶ. πολλαξ φιλίας ἰτροσυγορία διέλυσεν. Εταί. 

»ξρονους ἕν συ πν ΠΟ ΠῚΟ ἀρρο [τα λυ ἀοτ ΟὉ πλοτιιπὶ αἰροτὶ- 
το πλ, ἀν οΥ ς»πγοτοίμς. 
κει οάητας. Ηεἰνοἢ. : 

εὐσαλθ. ἱἀϊοίται ὦ ἐδεὴς τροσυλεῖται δηλ ξυϑέως πίπῆει γα Ἡςο οἢ. 
τ΄ εχροσιλάάεης ετιΔΠὶ η ἐκάυμάτις 9. ἀπὸ τὴς εἴλης οἰϊάπίηωυς Επ- 

᾿ τιρί ἀιαυιμοτεπι. 
εὐσττος οὐ," χ' ηὶ γαάίτιι ἀἰ ΠῚ ς 1] ἐς, ἴπαςοο τας, π᾿ πλαπις,ουΐας ἐπῖτ 
ἴαπι ἰσαςηιγὶ ποι τνὠαερασίλας 9-, « πτάνϑρω ποι αν ὥρητος ατρ»- 
᾿ τὉ.. 

Ἀαούσκετη ον, ὁ κα ἐς πηρτου ςγνἱποου ]ογάτυς. 
᾿Αὐὐεσκ πως Τὐσοοιϊἀογατὲ, Ατθσπ.}10.6. 
ΓΞ ος δίχν, ἀϊοῖταγ οὐ πὶ 1 ς σοῦτγα οἰ ἰητοπ ἀϊτατιυ] Τὴ ἢ - 
ἀϊείαπι νοσδτις ποη οἰξγαυτ οὖ τοξε γνε σγεηγοις!) ἀαπγηστατ» 
ἢ ἀείεττί ναί πιοη!). Ὀεπτοίξ. πρὸς Νικόςκατὸν, Οἱ αῤεϑουσιθ- ἀωρθ- 

σαλυτόν μου δέχᾳ δδαχ δι δικίω κατα δικα σείμάμίΘ- ὡς ὀφείλοντα το 
ἴω χλυτῇ εὰς δξεγαψα δι Θ- (6 χ᾽ Μειδέε, Καὶ πίω) μϑὺ χτ) τῷ δι.- 
γυαῖσινκἱιὸ απαρῤσκλυτον κα τασκϑύασεν, αὐτὸς κυρίαν αὐτῳ πεποίη - 

“τ, Ἀρυὰ ΡΟ] υςεπὶ [ἰδτο οέξζαιο, ἐ πρόσκλητος δίκη γγοράτιτ ἀτο- 

ΜΝ ἰφερσκυπέω»Ποη ργαυΐάςο." 
ὑπρόσκνπος οὐ Πα ρταδεης οὐξου ἀϊουΐα πὶ » ἱπο θείας, ἡ] ΠΌη 

᾿ Οβεηάίτως ὃς υΐ ποη οἰξεηάίτ,αἰσκ εἰσαλθ', Η εἰν «ἢ. Αξτότιςαρ. 
᾿ χρμαἰπεῤσκῦπον σιυεΐδυστν ἐχαν,ορὸς τὸν ϑεὸν σσ οἰ οἰ εΠτίαπη ἤπς οἵς- 
ἐκαάϊοιο.2ἀ ΡΠ ρ.ΓΔρ.1. ἵνα ὅτε εἰλικρινεῖς ἡ αἰπρόσκοποι; γτ Π0 - 

᾿ [ξσ(ο οἱτίϊ ροτσατίς. 
Κωεόσμας Θ'.14ς φυοά ἀτρρτίμας - ἀε ηυο ἰηξι5.[ηττγαξελδ!}1ς, αὶ 
ταη σὲ ΠεααΪτ, αὩρόῤθοικτος αἰ ψοις 9. μσ ον τι εἰν πὶ τάησετο οἴ. 

ΑἰωεόσμαχΘ-,»98 καὶ ἡ, ἰπεχρυσηαῦ!]η5, ἰκᾳ ταγώνις:Θ.οἱπυϊέτας, ἰτρο- 
σμαχθ:- τοῖς ἐχδερῖς, Βοίτιδιις Ἐχρασηατε ἀμ εϊ οἸ]Π πτιῖς. εἰ πορσμ.- 
χακθρτο ςοάξαι δοοιρίτυτ. ; 

᾿αρϑόσμεικτοῖ, πα} σόπίαετυ ἀϊηἰς ςοηπογίτ! Οηζίααε νἱπςυΐο γτεης, 
᾿Ἡετοάοτ. προ  δ1Πς ΘΟ! ΠἸο. ΤΟ οἰ Α 1] ς Εἰυϊο. 

σόδευτες,αριιὰ Ὀοἀοτιιηη,  θςςοίϊας. 
᾿πρόσοις 8. ἱπτοίϊογασῦάμις, αντοριόνητος; Η ον οἢ. κ πρϑσοιτοὶ. 

“- 

Κι πεοατόεις ον, τὸ, Πυοἦ ρᾶττὶ ἔα γλ1}14ς ΠῚ ἀαΟ ΓΙ ταΓ. τὰ πρρασόρας αν 
αια ραττὶ ρεσ ἈΠ απὶ ασαυϊγιητατιντ Ῥόπα δαιϊςητίιια, 

ἡωεγασέλας 9-.ἸηΔοςοἴιις: δ] ἀάτίαο ᾿πυσίτατ. 
ερατήϊωσία ας." ἀρὰ Ὀϊοσουξ μςττ.}15.7.1η νῖτα Ζεηοηϊς, στα 

 δχειτοτῖς Ἔχρεῖς τπει μοι εἰς ἀϊοίτυτ » αι Το ξγμ τ] σαιισπλις Ὡς 
φυϊά Ἰητοπηρ εἴτι αἰϊειίοης ρεςοςπηος. 
εῤατίωτος συμμαχίᾳ 9 [ἴδτο τοττίο » Ματίιαδ. δε}: (Οεἰςτας τηάς- 

εἴάιια. ; . 
Αωρύδρυτοεοῦου ἈΠ 1Πς Ὑ1}1, Ὑ Ρσ. οαίας τη ςο ΒΗΠ15 δὲ ἰπίος 4 6}]1ς 

τὰ εἰξγντ Ιοφυθητατ Οἐ]!] ὃς ΡΙιη. δυσπροσλγοξος, δυασρόσιτος. 
δυσξύμζολος, ἰσοωρρσάγοξος δυσέντενκτος «αἱ τρόσρητος ἡ μέρκ αἰ οτΓ 
ἀϊεοοϊη αὐα ἃ Ὠατατίοηιθις Δ λίπετατ, ντ σοπιγὰ » ἀΐες ἴῃ σι 

ας ορετὰ τόρατα ργαίζαταγντ εἴ ἀρὰ Ματτι νοσάτυν τροσρητὴ 
κα φροσρητέα κ τορόσ ραν Ἰὰς Βοί]υς: "0. ς, 

᾿ΑΙἰωεος ἄσιον, ε, τὸ, αξεῖο ἴπ πα]! πος, 40] μετοίκεον ΘΟ Ὁ (οἰσσγυης, ὅς 
πε τύτοτο ἴὰς οἰσία πὶ δὲ νίυγραυογαοτ. Π1οἴταν ξτὶ 2 ΠῚ ἐτρρ- 

ςασίὰ δίκη, ῬοΙ]οχ [ι8.3.δί 8. ᾿ 
οφε’ἀτευτος, (λΐοης τυτοτς, ὁ μὴ ἔχων τορος ασίδρ τινὸς» ΟὈΠΟΧίτς 

 ἐπηρετῖο. 
Αἰπερςίματον,ἀρυὰ Ἡςίγς. ἱεσίτιτ οχροίτιπη ἀτορσδύκντον (ξἃ ἔοτ- 
᾿ς ὅλῃ (ςτἱδ. ἀωροτίμας ον. 

οὐςομος » αἱ ἀζυτα ςυρί ἐς ἔειι πιιοτοπς ργαῆχιις πο εἴ; πθῃ 
ἀχιτιις ἴπ (π πΊ πγά [δ ράττε. 

Ἢ γήσοις ναυβάτας. ΕΠΤΙΡΙ ἀ.Ἰπία!ας ἀρροΠςπτίδιῖς ὑδιιτῖς ρεγιςι]οίας 
ΝΟΣ : 

: ) 

Ααρόσφορος δικας ἐς ἰπερτιις, αὐαόμος. Θ-) ἰπσοπηπτο δας. ἐςσορρσφόρφις ᾿ς 

ἈΤΤΠ 233 
Αἰτρρσονπολ ἦ πῆως,, οεἴτγα ἄς ̓ σξξυ πε ρογϊουαλιμην. Πλεὶις ἃ ορρσααυλ. 

πἴως κρίνων ἀτοιτοτ τορητ, θοτγορ.Χ.14 εἰϊ, δεακρετας Ιάσοῦϑο ,ςί.. 
ττὰ ρεγοθάτοπη ταί ροέλιηι ἡ ά!σανς, - 
Αἰφρόττοπος,κ δ οἱ Εἰοίσ τ ρα οἤγαπι πη Βαῦοτ, δ δ εἰδκὶς κακέμο,- 

φίθ' ἡ ορσωπείω αὐ χεώμῳυθ- . 

Αἰπερτίμας Θην, ὁ κὶ ἐριοταξξυς,νε! αυὶ εἰ βηουϊυοε ἀτεϊηρί ροιεί, ὦ- 
ψάυς Θ., αἰ ϑικτοςς Ὑπὸ τε μάσαδναι,". γα δϑαὶ. 

Αιφερτι πε. Ηςίγομιο ἀπρονόητος ργουτς, 
Λωρϑτίοπῆον. σχρρη. Ηείγε!ν. αυςπη αἱρίςοτς ἃς ἑπτὰ οἴ ἡοη εἴ αἰ - 

ξατου, 

Αἰφερῷ σις...  κὶ ἐν ποχευ 1} 1ς, οἶττα τογρὶςτίατ  ὁηςῆι δι ἀς- 
᾿ τγςξξατίοηοπι Αἰταυ ά ἀρ οης» ΙΒ αι ς σαυίατιις, 

Ατρρφασίςως, ΠῚ ΠΣ ἀν ΠΙ πγυΪαητοτηϊ πε ΡΓπισχῦι, ἤης ὀχειτίοσ 

τ, αὐιγ δοιαὶ φως αὐ γκλῆήτὰς, ΤὨπςγἀ, 
Αφρόφατος οἰωρρσ δύκητος εἰ ωροόρατος, "ΠῚ ΡΓΟυ ΤὈς ,γερ οητίηως, ἈΡΟΪ], 
χιΑτβοη ἐς Ηλτγργὶς, ὠφρόφατοι γεφέαν ἐξα λνᾶναι «ον δίοντο, Αταταε) 

, ϑύωλα ΑὍτως ἀπεῤῥατος) ΠΊΠ ΠΟ ἱπιρτουμα. 
Ἀαροφάτως, ταρτιπι, τερεητὸ ἐϑρέως, ΑΡΟΪ.2. ΑἸΘΟΙ ἐδὺ ἕλεν αἰ ογεφαΐ- 

τως γὶ, αϑρόας,αἰδιας αἰκτως» ἀδιακείπως, αὐδὺ ἀροφά σους ἡ ἐπυχῆς καὶ ὑπ 
αὐρϑέσεως ἀπροοράτως. 

Αἰἀρορύχακτος γε) δοἰηοι το τις να] ροτίυς πα}}1 σαυτίδης Ργαυΐίις, 
Ατπῆαισία ας, ἡ, ἤθη ἰαθἱ,πθη ἱπιρίηρεις. ΡΊατο. 
Αἰπίως Θ.,ν, ὁ, ἤοη οἸευαΐτάζημς ργοοίἀἴτοντ ςοἰρίτατογος ἐσεῖς 

ἃς τγανη]ατὰ ηυ] Ποῦ ρεςσατ.η Ἐρηδ Τἀ ς φυλάξαι ἀπῆαύςοις ἰηο- 
ἐκηίὸς ἰόγυαγε τ ΤΠτογρ.ἃ ροσσατο ἱπηπλ πος,  αἴαμσ τήτοις, ἀπῆαι- 

6 9΄ ἵπσ Θ᾿ πιϊπιπγὲ οἤτηίατοτ ἐαυιιςνΧουο ]ι. 
Αἰπϊάίςως, Η εἰν. ἀχαταγνώς ὡς. ΡΊατάτγο,ἱη ΜἌτοο ο »είως γὐ ἀπῆαή- 

«ὡτοϊο οἴτηίΟ συτία. ; 
Αἰπϊαρύκεετα,, Ης εἰ. ἐχροηῖτ, πέτετω;: (εἃ Πρ εξ οἰξ (ςτίρταγανγίς 

ἀεττγ ἐπι ΠῈ ρΟτίτις αὐκπήερδοτεται (Ὀγι δ ἢ τ ὑποπῆερύασεται. 

Απ]έρα » νεῦς Οτεῖδ, ἢς ἀ" ἐξα υὸ αἰϊσυπηάο δίγεπες ςὰπὶ Μυς 
ἀς σαητι ςοηϊοηάςητες δὲ νἱέϊα » {ΠΠπ|ς ρςηηᾶς δ ςοτττ,ργῖμς 
νοϊυογος ὃς ρεππαῖα, τγ πη. 

Αππερέως»αρυὰ ΗοΠο.]οησ ται »γοπτοτὲ, ντ Ἡογο ἀπὰς νυ]τ ὅπον 
τέρῳ Ε{Ὲ οτίαπν να] οςἰτοτγργοπηριὲν Οδ τον ὈΕΘ]ςξἘΪ ΠῚ), εἰ φερντί- 
φῶς {πὸ σιιγα:4}1) νεγὸ ται ἀὲ, το πα Τὸ, Πδυΐτον : Α"1} περ] ρεητοτ, 
ἡ μελυμϑόως, Ετγ τη. ἀἰοιταγ οτἴαπν απηέρως, ΠΥ ςΟρἮτ. 

Αἰπλερρςοε οὶ συ λάσπηρτα ἴμητ ρα γα, ἐδ ίσυς αἰτς, ἀερ!απιὶς Ρ᾽ΐη. 
ἱπιρ!απηὶς : οταπη ταχιὶ δσητῆςατ. εἰπζερος μόϑος, ΟὐγΠ᾿π΄. δι »', 
Ουϊάλαι γετγὸ ἔΐμιμονθο καὶ αὶ αἴθ ψπῆαὶ,ποῦ δυοΐδης, (εἀ [τ 1}]ς ἃς 
Ῥογπηδιης ἰῃτογργοτδητυτι νά ἀπὶ ταγίῃς ρτὸ ἐδ εὶ ἀμ! εἰς, δια- 
σιδυίθοστατυς : καὶ ὀρϑὺς» τοέζιις ἘχροσμητονἹάς Ετγπ,. τ γς ἢ. ἰ- 
φυί δηίθ-, τα χιὰ ὠροσίωη ς. 

Αἰ π]έρωτος, νο]ΟΧ,γερεητίπας. ᾿φῷ 
αἰπλίω, μ.., πο] υδτὶς ΟΠ, μὴ Ἰπ]αῶς δια μέν Θ΄, ἐπηρ αΠγΐς, 

εἰφέἰωῦ εἰ γεδοσοὶ. 
Αἰ σδικὸς,ταυσεης, αὶ στ ν᾽ πὶ τη σι Πα . τὸ αἰ τῆικὸν, ταδγιις» ἕιςα!- 

τᾶς τλπσοπαϊ. ὠπτικηὶ αἴ ϑιυσεςςταηρι ΟΠ] ἰσηΐῶις, δέ ν᾽ αἰπΤικὴ δωύαμις, 
ταησξά! Ροτεητῖα. ὃ εἰ πλικώτατοε ν "ΠῚ τἄσεπά! Ῥιξοιριὲ οθτίη δε, 

Αἰπλιλθο,ν, ὁ, ἐπηρίυ Πηΐ5. 
Αἰ πῆς, Θ ὐτοσοτν ἐδ τ αίας, ὑλδσερῆο ἐγλνώς κεχομυϑ. υἱ ὑσοζε- 
(ρασμῖθ- τὸ πιτυράσες, Οαἰςη. 1 ΗΠΡΡοςτ. 

Αἰ πτοϊπὴς, ἑωςν δ κὶ ηἰ αἰπΊ όυτος., ὁ οἱ πΊού μὴν (Θ- ἐν τοῖς λὁγρες»ἱηττορ τις 
ἴῃ ἀιςεπἀονοδτιυ πιε! οἵας οα α πγητατογι αι αχιγη  ςἀἴςις,Πηοτ- 
ἀλχῃ νοτδὶς.Π114.9. ἥρη αἰ π]οεπὲς ποῖον τὸν μυῖϑον ἔειπες ΝΌΪ τητοτ- 
Ρτας, ἐπτοεπὲς ἀπσητε 9 ἐν τῷ λέγειν ϑρασείᾳ. ἔνιοι ὃ δασίως αἰαγινώ- 
σκεσειν ἵνα ὃ καϑαπῆομῆμη λόγριξ, 

Αἰ πἸύντοςνε, ἡ ]Δοοτοἰττορ ἀμ15)}ΠτΟΥΎ ἔπ δὸ 
Αἰ πῇοίητος,ἸάΈ ΠῚ. 
Αἰ πΊόλεμος»»9ὁ κὶ ἢ ἐπ) δ. Π1ς πολέμου αἴ πειρρς, 
ΑἸἰδίομαν, αι ἀψομω αν ὅμμαμρςαροίονταησοναρργεῖιξάο, Ὁ εὐ ἡπηρ;, 
Οὐ ἐ ὀκέχδυσεν ὅπλων ὡπ]εῶτιτδι 1126 ἐ᾽, ἀ πΊ το νηῶν, απ εὅϑτο 
πολιτϑύματος ὈΙυτατς,ςαρεῆϊοιε ΓΟΙῊΡ. ἀπΊομαι τὸς πολεὰςν ςαρεῖϊο 
τοτηρ. εἰ αἰ τάτοιη [Π ἀ ΟΠ ς πὶ ἀςοίρίο, Ρ]ωτάτοῖ. 1 δοίοης. εἷ- 
πἼόμαι τῆς πολιτείας; Δτὶ πη πὶ δὰ σροΠςηδατῇ τεπιρυ δ] σαπη 9Ρ- 
ΡΕΠοΡΙυταγοι ἴω ῬΩδ]!ς, ταχὺ καὶ νεανικως ἔοικεν εἰ αἴεῶτωῳ τοῦ ϑεμὼ- 

ξοκλέοις τοὶ πολιτιχοὶ πράγματα. ςοἰετίτογ ὃί απάαξξογ νς οἰ 

τοτηρι! Πσαπη ἀτεισ ]ς ὙΒοαλΠζοοϊος. “φῆονται δὰ αρᾳγμωάτωνν 

τετα ἀσστοάἑπητατ, Ἱ ΒαοΥ ἀ! ἃ. ἐ φἼομαι τι ὁ πλών, ΓΔ ἀρ εΠῸ, 
ῬΙαταγοῖ. ὠπίομαι κόγώνεντοτ τατ᾽ οὐ θὶις, Ευτιρ Τα ψαίϑεω τῇδ κῖας 

εἰοἰ των, σηοτα σάρετεν Βιι. ΑΠ]ααπόο εἰτοιρυιίο. ΡΙυτατοΐ, 
ἐφρώϑη 3 νὐ φλοιὸς, ὡς λέγεται» κὶ ζώων ἀγεύςων πρότερον ἡ ψαντο, Αἰ!- 

πμάπο διε η΄ ὅὲ τγαέϊο ἀτίοι Αἰ Ἰσι14Π},δζι}}ι πιάσουνε ἀπῆ]ές 

ὧι πεα)νδείας ὃ: αψάυβυΘ- μουσικε ς Ατίοςη. ὃί ἀκάδνμαϊκν λόγων 

οὐ δπιρέργως ἀαῇόμαΘ.. ὥσῇ εῶτο τά μαϑημάταν  Ρίλτο, αἰ φέτομαι 

πῆς τέχνης» ἴῃ ἀττὸ νοτίοτναιτοπι Ἔχόγοοο, ῬΙαταγοΒ, Τπ ΑΡορὶ"- 

τῃορ. ἀ φῆόμαι τῆς μεϑύδου, Πα «οὐξετο αἀ ἀἰϊίοιρ!νπαπι, αὰ ἀιοῖς 

Ῥ᾽ϊήλπι δάϊίοιο λυ ΐ πη πη. αῤχας μεγάλων τεσημάτων «αἸοιίνθ-, 

ῬΙυταν ἢ ἐπ Κοπν. ἀατεϑαι γυμνασίων » ναςαῖς σχογοϊτἀτίοπιδθες 
ὃς ορεταπὶ ἀαγς, Θαΐςη. ἀ φἼομαι παῤῥησίας τῷ λόγῳ γ ἀϊξεὶς οθύαγς 
8 ἃ σαἤίρο. ὁ ψαιῶτῳ πολέμου 5 ςοτηπγιτιςτς, Ρ]ατατοῖι, αἰ ΦἼομκας 

πολυποννήσου: ἩρρΕΊ]οτ ἴῃ Ὁ εἰοροπποίιαν, ΡἹ αταγο ) ̓ ΤἈςπιξ. 
φαΐετο Ἐ πολιφῆφ κιμὸς ἴαπιος Ἀοϊπλμος ἰρυαθτη ΡΩΝ. ὦ ψοίμάν ες 

Υ ἢ) 



534 ΑΠ 
αὐτὴ ς»αἷας ἀπτοτε νοζοῖς, ἴῃ Οτμοης, ἱκεσίας χειρῶν ἡ πῆοντος (Ὁ - 
ΡΠ σι θας πλδυ σις οταῦδῃτ. ἅπτονται τῷ αὐϑρώπες τὴ Βοπηῃ δ τηα- 
δαπὶ ἱπἰοίαητοίη Ραδὶ. Αἰναιαπάο ργο τεῦταγα ρϑπιτιιτ, 1 εἴ, 
ἰπάετςοῖπ απ Προ βεατίσης ἐἰχιν οΓΐπιας {6.21 ἰητατς να ετα- 
ἀϊποαν.ᾶς Ὁαίτ, Εχεγοίταπι σγαιῖς αὐταπηπιις ναϊοτιάιης ἴῃ Α΄- 
Ῥυ οῖα εεητάυεγατ, ᾿οἴοπάεγατς ὅς ἰαἰεγατῖς Εἴςεγο δὰ Αττιῖσιπὶ 
ῬΓΟ οἰἴευποις ὃς ἰφιοπς τεαπτάτίοιεπι Ροίαίτς » ΝἸατυ ἀπο πὰ 
ταᾶπι σοηβτπιαῖάθι οἴϊε ὃς ἃ ναῖοτε πιογθο ἃς αἷν οἰηπίθις τεη- 
τατοπίθις σαυάςοῖς Ηοτατ.51 πιοεθο γεπες τεπτεητατουτο. 
ΤΙοίοοτ! 4. ἅπ]εται κεφαλή ςισαραϊ τεπτατ, πον τῆς τύχης ἄριςα, 
τος πα μὶ (ἀ οςεάϊτ ργοίρεττιπιὸ, Ἐπτίριά. ΡἸαταγο ἴα Εγσὰ 50, 
ἐπ] ὁ μῆν Θ- πλειόνων, τΣπτδῃς σοπβρίμγος. μὴ ὡπϑεῶτο τῆς γιυναμκὸς., 
δριιὰ Ράυ αι σαΡ.7: ρτὶοτὶς δά Οοτίπτῃ. ποι τα φογε νχογςπι, 
ἨΘ]ΠΠ τη ἰνάθοτα σὰπὶ ὐχοσα πόσοτῖι πὶ δὰτ σοπ] ππογοία πη, Ὀ{Ἐἰ-- 
πος Ὁ νχοτα, ἀ εἰϊ,ποπ ἀπσεγε ν ΧΟγΟΠ1, ἔσομαι) βιαζο μῆνος,Πγ4- 
πεῖς ἰηξετο,, ΡΊατο ἴῃ [εσὶρ. ΑἸϊ]υαηάο Βιαγεο » σοηϑ]τίηου, 
συμφϑομω, ΤἬΠΟΡτ, Οὐχ ἄπγεται 2 ουδὲ τ᾽ τίωὶ κόλλησιν ὁμοίως τὸ 
δύ ϊνον “δ πϑυκέγων καὶ ἐλατίνων ,) χλιοτῖα ααότγηά ἤοη ἴτα ζοΒατες 
ἃς ςοησίμτησατασ σα πὶ πηατογία ρίηεα ὃς αδίεσηδ. Ρ]ατατοὶι. τοι 
φρθνἶν χἰ λογίϑεδδαι πεφυκότος πηετω 9 σιπὰ τἀτι 4 }} Απίηγΐ ράτῖς 
ςσοηϊιη σίταν λοιμὸς ἐμπίτῆ α αἰ πῆαμῆν(Θ. καὶ κῳρπών ἀφορίας, ρο Ἐς ἴη- 
οἠάϊττ, χεγη] τας 4ιοαιις ΑΘ ΓΟ Γῇ σοηίδαμτιτγ. ΡΊ ατάτς, τη Ἀ ΟΠ, 

εἰπῆονῆψος τῆς μέϑεης»ἵπτοτ εἰτία εὐτί ἐτατὶς. ὠπ]εόϑοι τῆς πείρας, ΕΧ- 
Ῥεγιμθητα ασστέαί, Βιιά. Οπλπηοητ. [ἢ δοίης, εἴπῆονται τοῖσο- 
δέμουφίῃ δ ο]] πὰ ἱπσιγηθιητ. σομω αῷ «πολέμουςἴξα ον ΘΠ ΠῚ 
ἴηςο δ6]1 πι,ποη ἀετγςέζοτ ρυ τ πὶ 5 ααίριοοῦ δαί τη. Ησιο- 
ἄοτ, ἰπῆον το ϑμήλων χατωτιώμῆνοι, Αἰλας αἰ τα πν Ἰησα ας οα]σ α- 
Βάσπταυς. ἅπὔομαι ρτο ἁπζω, τὰ εἴϊ, Πισςεηάο . Ρίνι]ο ἀξ ππιηαο. 
καὺν εἰ ψα μᾷνΘ- δᾷδα ωρὸς γώ καὶτειφέρῃς ἢ φλὸξ ἐδὲν δ΄ῆον αὐτιξιάσε- 

“αἱ ἰμςοςευίᾶπι ἔοεπι ἀεξοτίιπι ἀςιη δ τὶς, δίς, ἐπ) εῶτο κὶ γϑύε- 
ἐδ! τα τη μεταφορακὡς ΡΟΏυΏταΓ. νῖ ἀρυά [τιηο5 ἀττιησοτε ἃ 

σιυμξιγς. Ρίαιο 3.4ς Β οριιδ. τί δὲ αὐ αὖ γυμνας- ικῇ πολλαὶ πογῇ κι ὄνω- 
χῆται δ μόῖλα, μουσικῆς ὃ κ φιλοσοφίας μιὴ ἁ πῆνται; Ῥαυ]ὸ ρὸϊὶ, ὧτε 
οὐτε μαθήματος γευόμβυον ἐδένοςγ ὁ ζητήμριτος, οὔτε χόγρυ μεταχ,ϑν,οὐ- 
«δὲ τῆς αἴνονις μουσικῆς. ΟἸσετο ργο τοῖα ροοταν δὰ [ἢ τρη μὰς 
ἤδαας ατιϊἠ σεγονησαας [δηία ποίἔγο συξαγε ΡΟ Π  πηὰς,8(ς. 
ΑἰτἹεῶτω ττο πὶ σηίβοατ Αἰ αι πὰ ρογζείησοτε, ὃς ἴῃ εἰιπη ἀϊξξα 
σοηϊίςσετς. Α γηζοτο]. "05.1.46 ογτὰ ὃς Τητοτῖτυ αἷς τε εἰ τι κὲν εἴ κέ- 
γητον ὁγ ὀκεῖνίΘ- μϑὺ ἁπῆοιτο αὖ πῇ κινηπῇ, ὀκείνου ὃ οὐ δὲν φα μδὼ γὸ ἐνίοτε 
τὸν λυποιῦτα ἀπῇ εν ἡ μδη δ, να, ἐκ αὐτοὶ ὠκείνα. [,Ατίηἱ τη οα πρανῆοα- 
τος {ἀπλιὴτ τησετε. Τογσητῖις ἱπ Ἐππισθο, Ὁ Θπαῖο 
400 ραξῖο ἈΒοάϊμπι τετίρογίμη ἰῃ σοπυ το. ρΓΟ ΖαῸ οτίατη 41 - 
ΟἸταΓ ἥτγεεν. 

ἈΠπ70 μὴν (Θ-γαρτις,1ἃ οἱ, “οαίξττεις ὃς σοτα ρου τις ,τρρσδεδευῆνος. Ατὶ᾿ 
Ποι.ΐη Σ ἀς ραττίθ. οὔτε ὀςτοὐωῦ δὴν αὐτὸ κοιϑ᾽ αὐτὸ ἐδὲν δεν καὶ μόριον 
οὑς σιωέχες ἡ οἱ τῇ ομῆνον καὶ πρρσδὲδευῆμον, ΟἸςοτ.ἀς ξιτο,ψιὸὰ ἢ εοὴ 

φοάλτιιγ π1}1] ροίΐς εἰοπῖγο π σααία ἀπτοσεάεητς, αὐἹὰ ρτοῇ- 
τἰσταν Πἰ Ποῃ φ σαι ατογηῖς σαυῖς ἀρτὰ ἀιισατατϑ οι ργὰ ἀυτο ΠῚ 
ἀϊχογατ σοηίξτταπη δὲ σοητοχταπι Πατιιγαῖα ΠΏ ςΟ]]Π]Πσάτίοπε σλιι- 
ἔτι τα Αἰ ήσυβυ(θ- οτίατη οἰὲ αὐαρτώυδο(Θ., ἀεροπάςπς ἐχ αἰίαιιο,ρτο 
4110 δτί ΠῚ ἀρτιῖς ἀἰοῖτιτ. Οςοτ. Ταυΐςα]. (. Οὐἱ σ]ογίδητί ου!- 
ἀλπὶ πιεγοατοτὶ, σιὼ πλαΐτας πδιιος [ἢ ΟΠ] ΠΟ ΠῚ ΠγαΓΙΓἰ πη ἀπ ο- 
τάτὴ ἀϊ τη! ἴδτ, ΝΟ (ἀπὲ ορτα]ῖς {πὰ υΐάεπῃ, ἱπαμΐτ » τας 
ἀφητίθας αρτα ἔοσταπαηῖς ἴῃ Ῥαγαάἀοχὶς, δ5αρίοῃβ τοτιις οἱ ἀρτὰς 

- εχίρία. 
ΑἷἼ7ὸς, οὐ ὁ, αὶ ταξξιι Ρεγορίτατ,ψηλείρητος, γα 1} 115 σοητγοξγαδί- 

1ὶς 1,λξξαητ. [η{πἰτ.}}. ν]τ, σὰρ. 21 ΡΊατο, οτος τε δεὴ κ᾽ σώμα ἐἴχων 
ὠρανὸς ἱ. (5 ταξξαην ςαάςης»Ἰς. ἰτεητ οοπλ θυήζιις. πῆ ὸς πὸ τῆς 
φλογὴς,ασςεηίας ἃ βαπγπγ.,ΡΊατο τη Τίπιδο. 

Αὐῆω, μόγω,π φαγασοοηάο κα: ςοητγεξξο, ΑσσαΓίππσ. Ατ τορ}", εἷ- 
πῆς πάγλύχγον,ασσοηάς ρυστ [πσοτηλη}. Νάτλη. ἀηῆει γὸ πυκναϊὲ κε- 
νήσεσι,ασίτατιιγ ΘὨΐ ΠῚ πϑυϊτῖς πποτίθ9, οἷφϑ εὶς, 41 Ἰπσςηάἴο ἐς- 
βασταυτ. ΑἸ πω ετίαπι Πρηϊβοατ ηςέξο,πιοέξο, Προ, 

Αἰπῆῶς, τος, ὁ, ποη ςαάδς,Αηι πιο ἱπαϊέξυς, γεξεας, ἐπ]ώτι ψυχῇ) ἐτεέϊο 
δηϊπιο, ΘαΖα ἐς ϑοηςξξ, Ρ]ατατς. οὐδὲ αἰ οργυσίας, ἑαυτὸν διαφυλά ὡν 
ἀπῆ ὦτα κ ἀή ἥντον,᾿πσοης τὰ πὴ ὃς ἐπι! ξξιιπιείης οἤξοπίοης, 

Αἰπ]ώτως, πα ἀεξεξξινοίτγα ἰἀρίαπι. 
Αἴαυγι, αι] πατίρας τεϊτὶς [χπξ ὅς οχ ἶρις, Τιέξογία πη ογᾶς τη Α- 

τιθηϊεπίξς, Ηεἰγοἢ. 
Αἴπυϑεν, Η εἰν οἢ. αἰπόϑεν, γεὶ ροτίτις πῶ ϑεν, 
Αἰαυϑύσσω,ρ το. εἰν οἰ". ἄπυ 9 ὑοσομῆν ἐχροηῖτ ἐἰξιλασι ὅριεϑτε κὶ ὅπο- 

πνϑύσομξῳ. 
αἰ πνκνοι,οἱ, (οηΐ, αὶ ἱπ Ροἢείοηςπι (οποτιπῖ τγία πε, φαΐ ἰχπτ [ΡΠ], 

8.110 σεηετς δῖ ἰεσα ᾿ππραητατ, βιᾶται Αγ!) ἀΡΡοΙἰδητιιγναιιία ἐἰ- 
ποτίας Τὸχ τοηῇοπες γοοΐρετα ἡθη ρο Ππητἀρε]]ὰ Προ 9.4] ὰς 
ἄπυκνθ-,κ, ὁ χαὶ ἡγααὶ ἀξηίας ἔξιι στεθεγ ἤθη ε, 

αἰ πύγιω,Ἰαάο, νέω. ἷ 
Αἰ πύλωτίθ-, οὐ, ἐν {πο [οτίδιις » πι}111 ροττα ον ευξιες, Ατϊο- 
Ρίνφη. Β Δ. ἔχοντ᾽ εἰχάλενον 5 αἰκρατὲς » ἀφύλωτον ξόμα» Ο5 εβταηα- 
ται ᾿ς Βουυΐας ἔτη: ὃς οΕγαηδια Ἰοσιδςοίτατις» ΟΕἸ]ως Πδτὸ 
1ιαρ ις. Ν1άς Στόμα. 

Αὐπυνδάκωτος γον; ὦ, 41 εἴς ἤπο ἔμ πάο ἴξα δα, απ ύϑιδν Θ-, ϑορβο- 
ο',4υ: ἰπ [ρῃτρςη, πιωύμαχα ρ] 41) πιαπυθγίμμι δὲ φαρμίμπὶ Δρ- 

Α Ππ 
ῬοΠδυΐτ,Ἰ ἃ εἴ, τω λαζίω, ; 

Αἰπυθ'. ἱπαυϊπογατας. Ηεἰγοβίας, αὐδο ἕλκοις , ἤης νυ Ϊποῖς » ἔμπα 
ὑτ6. ᾿ 

Αἰ πυργι,ἀτείχις Θ’2η0 π τὰ ΓΓΙ ΤῊ 59 ΠΟ ΠΊΠ ΠΕ» ΕΌΤΙΡ. : 
Αἰπύργωτος»τυτγιῦ τιν σαγεῃς. ΑΡΟ]]οη. ) 
Απύρεκτος 5 ον γ ὃ χαὶ 5 ποι ἔς τί οἴταης, Βα ά. ἐχ Ος]0 ἐχρ. ἱποσος 

εἰλικρινηής, ε ἥ 
Αἰπυρεξία, ας, οὔρατίιπ 410 ρατοχίπηις σον, τίς αϑίξητία » τος 

ΠΥ ΗΠ ἔθ τις, ὅς Ἰπτερτίτας (ε]ίο, ἃ 
Ἀπύρετίθ.» ζατεπς ἔξει. ἀπύρετί- αὐτίδοτίθ-) ἀρινὰ ΟΔ᾽ ἐπιιπην χἢ 

᾿ τόποις, 

Αἰ πυοϊωία, ΤἈςορἢτ. 1:8.3..4.2ς.4ς σαυΓρΙδπτ νδὶ ἀς τεγγα πιϊ χεὶ 
Ὡς [ἔγπλο εἴτι ὠπυ ρίωζαν χὺ μιὴ διωυανήσίω φέρειν, (ΟἸατη ἀς Ειτί σᾶ, 
ται δὲ οἤσετυπι:γίω ἰητε]]Πσιτυτ, 

Απυρίωθι,ου, ὁ, ς συ οἰςατις»σάτγοις Πιοἰ ΘΟ» ἀρ γαπας, [10.2.8 {8.0 |4ην 
Ατηΐζοτ. ἐπύρίωθ- καρπὸς, ἔγιιξξιι5»Π|}}}0 ἱπτιις ἰησπο: ἢς ΘαΖαράτ, 
πυρίωότερος. ΞΟ] ατιοτν Ασ Πξιῃ ΡΓΟΘΪ. ' 

Απυρίω θ᾽ ῥοιοὶ, πγ8}1 Ῥαηοὶ σεηας » σαἱ Πσποίας πα οΐςυς αἰροίξ» 
ΡΊ1).13 σαρ.19.41τϑο4 παπα!ἀἴοτ εἰ πατυγανᾶς δἰφηάίοτγες ἤπητ ἂς 
εἰεϊνεπιού αι α πη τι, ἀπ πέξι πχεγηγαηῖς. [ἀτιη 11.23.6 ἀρ γα 
τϑηθ ΡηπισαπῚ ἀμ!ςς Ἔχροίαίτ. ΑΡοΪΠΟητις ἀριιά Ου]εηιηι Πἴπὶ 
θτο τοῦτο "Τ᾽ τύποις, ῥοιαξ ἀπυρίωύε γλυκείάς, κ ὀξείας χυλός ΝΝῸ ἰσίς 
ται ρεγ ἀπύρίωον, Εὐπο σάταπα ας Ἔχαςιθάτα πὴ τητΘ Πρ οι) ΠῚ; 
[ξἀ ἐχροτϑ ομοἰοι Πρ ηοἱῖς Πα ὃς ἀργτοπα σταηα Βαῦεης δι δεῖς 
πος: αἰ οπιις ᾿δτο 8. σαρῖτε 4.17) τύποις, ῥῥας εἰπυρίωε κόκκοις ἴ᾿ασὺς 
οὑῶες να γίγαρτα Ὀς ᾿ϊς ΤἼςξοριαίζες ᾿εδτο νἱτ. ἐς (ὐδιμῖς, (ο 
{απτίπιις ἃ στιοαϊταγ, ΠΡ τὶ ἐδ οἰ Πγ1ν» σαρ το 31. Ρα!Π]δάνας ΠΡ τὸ 2.. 
(0.29. ; 

Αἰπυροιμήληςμξ5)5 ἀρ Η!ΠρΡροστγαῖοπι ἔρος Π] πὶ Τῆς παεἶςο, ἱ μη 
σεὶςγσμήλη πορζιῦα υιὴ ἔχασε, 

Αἰπυρρςυἱσύθην ποηάμτη ἐΧΡΌΓτις ΟΕ], στ ἀυςοἱποοξξας»π το- 

{τι 5» 15 Ὁ}81παἰδτ, γι εἰπυρα ορίουϊα, 85 ̓σ οἱ φάπλοτα ποπ,ς 
(ᾳοτ. ΗΠ οἀιις, ὦν τ᾽ ἐπύρῳ οἴκῷ κὶ ἐν ἤϑεσι,, ὅζο. ἴῃ ἔτι Ἰά ἀσπιον 
ἄπυρος τροφὴ, νέας ἐχ Βετγθὶς ἃς ἔταξε ι δ ας. 5011. ς αἴπυρρς οἶνον 
Δριυα Αὐἱνθι. 0.1.1 εἴς, ἐχ ἐψημῖθ-. ἀπύξρυ χρυσίουγαυτι τα ἀπο ῆς, 
4114 αριιὰ Ηγοάοτυ πη. ἐἴσνυρον μέλι, Γιὰ οἴαπις, ἃ οἰκ, μὴ ἐφϑύνν 
Τϊοίςου!α. "1. 2. σε ϑείῳ ἐπύρω » οὐπα νίιο (α]ρ ματα, οι {μ]- 
Ρδυγα ἴσα ηι Ποὴ Ἐχροτῖο. ἴπυραᾳ σκθθη. εἴσσυρος γυὐξρποχ ἴῃ απ, 
1σοὶς ΠΟη Δοςεπάϊτιτ. ΑΡρίαυ.τ ΤΠ οτ. ἐστυρρν τίω γυύκτα διήγαγον, 
δλίω ἐν σκότῳ. ἀπυρος, ΥΔΏΙ5ΥΠΊΟΥΓΙΙ15. οστὺ ρρι τρίποδες . στατοιος, 
40] ογπάτιις σγατία ἀοπηιθιις ἀισατὶ ἘγδητννΕ] το ΠΡ 1» ηυ Πα μα Πα 
1σιηὶ δά πγοτὶ» νο] ςοηαϊπας δέ ἰσοϊ ηση ἰάοηςί. Ὀϊσιτητος εἴτ ϑτπι 
αὐαϑυματικοί. ΤΎΙΡΟάμ πῈ οὩΐπη ἄπο σοηεγα ὅγάηξ  ργί πηιπ [6 -- 
θεῖος, ἐμσυρκζη ταὶ αἴ ϑωνε ςγδζλουτρρχ τοι, ἴθιις Δα ΔΩ εαἱςξιοῖε- 

Βαητ:αϊτογι πη ογάτογες, ἐν οἷς οἷγ(Θ- οἰξεκεράννυτο. : 
Απυρωτονονας ἔτ! Δατίμ Π1. 
Απύρωτος,ε,55᾽ κὶ ἡ »τοἰπ ηξξζα5. εἰπύρωτος φιάλη, πο σα] πα, [δ ἀδφοτγῖν 

ἄρτὰ πιυϊηηζογιο. 
Αἰπύρωτοιγὰ αι [4 4π| οτίατη ἀἰσιιητας σάτα ης}} ἰσηςει π [ςπ-, 

τιεητος. Ρ] 1η.}10.237ις.7. 
Αἰσυσσίον, οατΊ ἀιι πν, δ υσώδες. Η εἰ οἷν. ᾿ 
Απυςσιν. Ηεἰγο διρτο Σπότισιν, ὃς Αἰπυςρύπτον ρισ ἀπίςρεφιν. 
ΑπυςΘ'.κ,ὁ, τηλυάίτιις » αὐήκεςΘ-, ης ξιπηα ἃς 40 181] αι ταῖν 

1σηφτι5. ᾿ 
Ααύω,μ. ύσω,πουκα ἰθεο, οἰαπηο, νοοἰετογ,εάο (ϑηῦ: πὸ τῷ ἔπῶ 

ντ (σγισττ τητογρτος Αὐηϊορίϊαπιοιντ ἃ ἤσηπε ἕργονγαῤγαλέφθο. Ηδ 
τοάοτ. τίνει γλιδοδν ὠρώῶτον ἀπύπσι. Ἀςοαΐ. ΕΗ] εἴ οἀ. κύκνοι ἀερσιπο ταὶ 
μεγέλ ἠΐπυον, ες. οἰλησοίσαυτ,σγοι πὺ {γ}1 4. 5ορβος. τὸν ὠρόθυς 
μον εἴποϑι πλαζόμϑρον χϑδίοσων αἰπὶνοιχἱ εἴποι. 

Αἰπύτης ὁ κήρυξ δηιϑετικώς. ᾿ 
Αἰπαφαξίον,χ, τὸ, κὺ ἃ 
Αἰπφία ας, ἡ γἡ εἰπφάρκυν, ἱπαυῖς ΡΟΠΠ ΙΧ ΠΠ0.3.Δρ ἃ Οοτηΐσος 5» Πουᾶι 

ἀουγίπα: δἰληἀιηγῶτ "οἱ. ὑποκορίσματα 5014 ἐπφαὶ, ἰὈτοτῖς νοὶ τ 
ττίςειξαθκορίσματα δὲ ἀπφιὲ, ὑποκοριςἱκώς ἱ ρΑτοτν ΑΙ ὑξοιπες. εἰ αφιῖς ᾿ 
δρυὰ ΤἩςοοτίτ. ράτετ. ᾿ Ν 

Αἰ ϑιὶ, ὕξθ', ράτοτ νεὶ Τγδτογσυ]υς, εἴρηται γδ υϑτνκοραφικώς, ΕτΥ πιο], δός ας 
δαζα νἱτἰπηαπὶ οἰγοιηβοέζιητ,απῴις. ᾿ 

Αἰπώγωνες»οἱ ἱ πὴδεγθες. κ ἥ 

Αἰπῳδέω,μκ ἥτωχα' υχκάγάσεπι αυοὰ ἐπάδωΝ ξυτΓ, ν Ε 

Αἰπωσὸς, οὐ, ὁ, κακόν χ ΘΟ; τπ4}} {0 οἱ εἰηοσηςίπι5ν Α  Όπιις, Αἰϊθηὰς ἃ μ 
Ἰεσς σαγπλη15. ΑΙ] Δηἄο οχτγα σπῖτι τι ῬΟΏΐταγ ΡΓῸ τὸ φιοά ἢ 
πῶῃ ριΟΡΑτιγ. τὶ μὴ ἀρέσκον, ΠΟῺ ρ]αςδης;1 δ τάτιιπη, ἀπῳδὸς ΕΒ’ ᾿ 

Πα. ὁ ὐὐασλύξ. ΐ ᾿ : 
Αἀπωϑέννργοσι!,ςαλΐπας, χαείς. ΑΓ ΡΟ].2. Ατδον σῦλει δ΄ ἄπωϑεν ἐσηκαξν ν 

Ετ σιπη γεγῦο πιοτι5 δὰ Ἰοου πη. 1 ἀφ ηι ἰἰδτο ςΟὐά πη, ὁ οτὸν ἀστῶν ὴ 
ϑεν ἤλαοταν,αυὰπη ἰουρέ Ατἠτορ ἰὴ ΡΊ]υτονοι πὶ Οειητίμο, κεῖσ μι 
μϑύν ὀλίγον αὔασωϑεν οἱ χεφαλῆεγποη πλαίταπι Ἰοηρὰὲ ἃ σαρίτο. ΞΕ δεν, 
εἰἴωωϑεν ὑστὸ τῷ κλέμυακτος. ᾿ Ἂ 

Αποϑέω,μ ὥσω,α νχα,γὺ ἀασωθούμαι» τορ "10. ἀετγιιάο, ἀἰπιίτεο, οχο 
ΡΕΠο. Ατγήξοτοῖος τη Ρ γοδ πγατ. ἐδὲ τοῖς υἴξωϑεν ἡπέζασὲ πὸν ἀσκὸν 
ἐγ δίδωσιν οἱ αὐρ, δ) ἐπωϑεῖγηοη σςάϊτ,(ςἀ τε ρε] τ ὃς γθο τίτυτ. 
Ρβιοοῖες, αὐορὸς τοῦ δὲ ἀπιώσαντες. Ποππογας. Οὐ γ, ὁ, οὐ σε ἰασώ- 
ση νηῦς ν δὰ τὸ ἄΘΩ ργφΆιρεῦο, ἰτοπι τες ογτορυάϊο ᾿ 

᾿ 



ᾺΛΡ 
ε : 
Κιδῖα νοος ραῆτυα, Γυσίαριις εἰ σωϑυιρεάν τω δίαγταν, πο ἀςεῖ- 

ρῖο αεδιτγίιον ἀοϊ τα πη νότθα ἰυῖ οὐ ς τὼ τα άοιο ἀφαγαπη: [- 
τοῖι ὀχουτῖο, ΡΙλτο [εσυπάο ἐς Ἀ ἐρυ δ] ες, τὰ δ) οξ αἰ δικίας κίρ- 
δὲ ἀσωσόμιϑα, τείρυειηις. ΕἸ τοίους 5 οἱ ἢ ὕσισοι (ὧν ἔβηβατας 

᾿ ἀσωθοιῦτο. ΤἈιογἀἰάος » ἀπεωϑοιῦτο ταὶ φρυβολαὶ, ἸηγρτοίΠο- 
τος Πιοιςυλητ τορο! οδδητ. Οαϊσηὺς ἀμοάςοιπιο Τ᾽ μογάρειτ, 
αὶ κένωσις ὁμοίως « πασι δνἢ ἐ΄ μία (ἦῥ ἀπωϑου μίμων ἐμὰ ἐὺ χυμοιὲ εἰς 
ὄτερα μόρα, δίς. ΡΙυτατςν. ἴῃ ϑοίοης, αττὼ στέ μῆν(Θ- τέων τυραννίδα, 

᾿ς 4 τορυιαϊαυῖτ. εἰ των εἰς,ς ΧΡ] ατ. ὠσωσμέιθ.ν οχαρίτοτας, αὶ 
᾽ τορ πὶ ἀςζορῖτ, αἰςνωϑεῖν τὰ συμενυσίε γ ἃ ζοη 0 ΟΧρΡΕΙΙοῖς, 
τ ]υοίληας. 
! ᾿Ασσύλειανας, κα ρετάϊ το, δ ΟἹ ἰτὶ οὐατεγας οἱ ον Ἰπηρτίο, καϑαίρεσις, 
ἱ τ΄ οχη απ, ἀαπηαιπηνροτηϊςῖος, ἰπτοτγίτας. " σαΐτιςαρ.7. ὄὖρεν ὠσώ- 

᾿ χαιαν τ ρογίτ γον ρογαἀϊταη.:.Ρ τις, 5. ἐπαΐγοντες ἑαυτοῖς ταχενίωὶ 
ΟΠ ἀσώλειαν,αςςοτίξοτος ΠΡ Ιριῖς σοοτο οχιτίαιη. 
Ἀπώλοτος, που ἀοπιίτυς ἐτυάιτύίαας ντ ρα] οτιαἰτὶ δὲ ἀοπηατὶ (ο- 

Ν 1} 4 ΕΥΤῸΝ 

'σωλέμίω, ρεγάϊτυς ἴσπι. 
Ἀσωλώχειν, εἰς, εἰ ΡοΓίογατα, Ρ] αἰ συαπτρετξεἔζυπητα ἀπόλαλα ΡΊατο 
ο ἱπΑροΐορ. 
Ἀαωμοσία, ΔὈναγατίο, ἰηβοίατῖο ἘΞ Ἰαυγαηάαπι: οἱξ ὃς γογθ πὶ 
Ὃ Φοτοοίε, ΡΟ υχ Πἶδτο οέξηυο ἀς Πὶς υΐ αίσητες ἴη ἱπαϊςίο οχ- 
᾿ ταΐχης ργατοχτὰ πγοτδὶ δὺς δ ὕσιτία", σεως τα μῆδης ν Ἰπα υὐτ ν «δαὶ 
ο΄ ηρύτου δίκης, τὸ αἰδθὶ τὸ χρίνοντος δἰ ργνιἀπωμοσία καλεῖται Η εἴν ΣΝ. 

᾿ ἀσωμεσία, ἔταν τὶς κρινδυδρίΘ. σκύπῆωται μὴ ξυχολεῖν Ὡρὸς ἐδὺ διχα- 
“καὶ, αἰϑυπομνυΐῃ ὃ ὁ αἰτίνδηκος κα αἰεὶ ἀυτῷ τύτου Ὡρ» δικάζονται. 

. πρνεως ὐνα δια τατίο. 
ἈΑτωμοτικὲς αὐϊαγατίυις. 

(τον γἸταπά πὶ, ἰσσε ἰητοτγάϊ ει πΊ, ἐπίρεγατι πη, φιιοά ας 
᾿βιξζυπι ἀθτυταιοτῖς ΡΊατο 1.7.4ς 1 ερ δ. ὃν ἐδὲν ἐπτώμοτον,, Ζαμηὶ 
ΙΒ] ᾿ἰσεατ ἀοτγοξζατς. 
ἰσῶν, ὄντος ὁ Δ ίξης. 
᾿Ἀπωνάμίω͵ αἴοουτυς ἔπι. ΒαΠ]. (4 Ναζαηζεη, ἐδὲν μέγα “ἦ ἐρημίας 
᾿ ἀαωνάμεϑα ταύτος ἱὰ εἴτ, οὐ} πος πιοπηογαδιῖς φάορτὶ εχ μᾶς 

᾿ς φοἰϊευάϊας ἴπιας. ἐπτάνητο;υ!πὶ τ δεης δέξυπι εἰς ᾿ Ηεγοάοτ: 
ΑἸ αοἱ, Δηια; ἀυξξυς, υ φραγαγοίετο πη ἀπώρυξ,, ρτορασο ἴῃ 

ἷτο, ἰά οἰξ,ραϊπτες νἱτίς νοτα]ας 40 ἴῃ τοσγάπη ἀςξοατατ , ν]τῖ- 
παλταητὰπι [αϊ ρᾶττα ογγαύτονντ ἤουα Ἰπὰς νἱτῖς ρα Π υἷος Ἐτες- 
ρᾶρ.17. 

Α- ᾿ πε ὀστέα, ἐταξχα οἵα, ηυα ποπ σοηέεγθαστγιης ἴῃ 4 Π|1Π}, 
᾿ ΟΕ Πιοίζοχιᾳ. ὠπώρωτε παρέ ὀς ἐα » οἵα σου ΐτγδέϊα τείτοῖτ, 
" οἵα ἔταξα ξετυνηίπατ. Μάτςε ]ες γογεῖς, ἄσγαῦ ἴῃ ος Ζι Ποῃ 
τ΄ ἀυγδητυτ. 

Αἰ σωσις ες, ἡ τορο ἢ ἴο ἀρ ρα ΪΠις, Ατηῖοσ. 
Α ὃς οὐ αὶ τεϊς το. 
Ἀπαςτκὸς,νίτα μα ςος ἐχρο ςηά!. 
Αἰπαςτς, οὐ, ὀρ οΧΡῸΪ αι», οχρε Π ροτοῖς «ἐκδεδιωγυΐν 85, Ξορδοοὶ. 

ἴα Αἰσος,τέλίθ. δ᾽ ἰκεως ὃς γῆς ἀποῤῥιφϑήσομαι, ἀςηίφυς τεῖγὰ ἐΧ- 
ΡΟΠῈς ἀὈ τ οίατ. ν 

Ἀπτιωτώτω δειλίας καὶ τεότ!δ-, αν ̓ἰσπαυΐα πιοτος πηαχι πὲ (πη ραταγ. 
Αἰπατέρω, ποἰῥωτέρωιρτοςαὶ, ἰοησὸ,ροττὸ, οη ρίας, ν]τογίις. Ατήζο- 

ῬΒΑπινεφ. ἀπωτέρω ς-αὲ ὧδε τεὸς ἃ ὅλιοννδίς, ΤΒΕΟΡΒτ, ΒΠοτ. "δ. 
τ 3.0ρ.ς.ἀπατέρω 3 μάλιςα δώδιχα ςαδίοις,. ἢ 
ἌΡ, ,ρτὸ αδα,ίαρε δραὰ Ηοπι"ἐχρί ἐτίμ σοπϊαπέξειο, 424 [ἰδτο 2. 
᾿ Οἴαπιπηαῖ. 

ι 

: 
" 

᾿ 

ΕΥ̓. αβα οἰγίζοντο καρηκομδωντες ὠχαιοί. δὲ Οὐ ξ, ὅε δ᾽ αζα ζειὰ πάν- 

τυχίϑο ΧΈΠΟΡὮ.κ) σί δῥ οἴει παθεῖν, καλὸν φινίστοσς ἡ νά πάπη ρυτας 

᾿ φεοίάοτε, νδὶ ἐοτπιοίαπι οἰσυϊατις ςοΣ ΑΗ ἸΟΡΕ νεφ, ὥρα γε ταῦτ᾽ 
᾿ ἃ ἐγώποτ᾽ ὄψομαι» ΝΟ ὶ ἴῃ ρτίοτὶ ἰΙοςο ὧρά γε νττιπη ὕσηιῆςατ: 
᾿ χηίξουσάο ἄΐρα, ἃ ἴδ, δή Ρεο ἐγσοΡίατο τι Οογρία, ἄϑλιίθ' ἄρα 
᾿ ὅς ἴδ ὁ αρχέλαΘ-,Οἴςετο ἴῃ Ταΐοι]. 5. πεεγ ἐγρὸ Ατοβείαιις. 

Ἐτ αὐτὶ τῷ πα. Οτερσοτ, αὐ αξα διιύωνται,Π ξοττὲ ρο ητ. εἰ μὴ ἀΐρᾳ 
τ΄ καλοῦσι, ΩΙἢ ἔοτιὲ νοσαητ, ΡΊΔτο. Εἰ οτίαπι αὐραπλυρωματικένοΧ ς-- 

πΟΡἢ οἵοις ὥρᾳ ἐχομῆν ἐταίξρις ; πος ταηάοπὴ ὃ ὡς ἄρα,» 4πδά 
{εἰῖςες, ΖΕ (τη. τίς ἄρα: 4υ!ῃαπην πότερος ἄρα, ῬΤῸ ποτέ, ῬΊΑτο 

ἴῃ Ἀροϊοριανδωρι 9 αἴρα αὐταὶ οἴσουσι ἑαδίως γ Αἰϊ]Ί1τς ας Κτοιτ Ω- 
ὑ εἰδεςισοΐβοατ δι ντίφυς,πεπηρο ἴδῃς. υς!8η.ἕλλύωνες ἄρκγέφη,υ- 

μεῖς, ὦ ξέτοιας ἢ ἀϊςοτοτ, ἐκουῦ φλίωες ὑμῶς. ΑροΙΙοη.Σ. ἀτρο- 
ἩΠ;).ς ῃλυῖ ἢ ρα δύ τις ζίω φινεύ ϑεὸς, δίς. νδ᾽ Γητεγρτος, τὸὴ ὧρχ ἡξι- 
ΟΝ κως, αἰτὶ πῷ ὡς ἔοικε νὴ ἐν ὁδυοσείᾳ, ἐαι ἀἶραᾳ σοί γ 69ὴ εἰ δεῖ καὶ φρέγες 
ἜΝ ἤσαν" »; ἡσίοδος ν ἕο: ἄρα μοιυῦον ἔϊω ἐρίδων γγόθ- ἐκ ἰῶ ὡς ἔοικε μία 

᾿ ᾧρις. Οοπαυςηΐτ ὃς ἱπ Ποἰ εξ οηΐθες τσ απηςητορι πη. σύ ηςί, 
αὸ νιῦ ἐχ ὑπώτιθ. ἄνα κούεις κακῶς Ἂ ἀτυχεῖς ἀΐρᾳ, δ᾽ ὧι ἀδικεῖς. 

εἰ Ὅϊεἴτατ δὲ ἄρα γεν σίτυτ. δγυςί, καῦ ᾧρα γε ἵππον τὶς «ριαμᾶνΘ- μὴ 
οἿ ὀϑήςαπτο, ( αυϊς ἀριτατιν εἰ (αὶ σοῖς ἐησαπὶ ἐπιοτίτ. τάς ηῚ » ἐκ ἄξα 
Ὡς 5. ἦγην τὰ τς τεῖγα αι άεπι » ψεὶ ΠΙ ΠῚ ΪΓΙ ΠΊ ἠὲ τέγγὰ αι] ἀς ΠῚ; 

Ττο πη, οἷ οιιῦ, Ἰσίτυτ,ἴτασας,ἴ ρτ ποῖρ᾽ο [ξητεητία. ῬΊατο » ἄθᾷ 
οι ἐκ πἴϑε τὸ τοιόνδε γέγνεται. Ἐτ ἂρ ουω ῥγο ντγιι πη, τα ΡΊατο 
᾿ ἢ Τίπισο. Ὀἱείτον ετίατη ουῦ ἄρα. ΡΏΠο ἀξ πιμηάο, ὅτε ποτ᾿ 
ν΄ με ἄρα ταὶ ῥίζας καϑήκεσκεπῆἐον, νυΐπατη Ἰσίτυτ ταάίςες ςρετίτ, 

ἘοΠ ἢ ἀεταπάμΠη. ρ᾽ οὐ ἰν ποηης.ΡΊατο ἴῃ ΗἸΡΡίὰ πιΐποτς ν ἂρ 
ὃ καὶ ποιᾶν τι τὸ ϑεῖν ἔξιγ ἶρ᾽ οὐμ ὦ διιυατόν ; Ροτετάτως βοτῖς 

ῃ 
ΗΠ 

Ι 
Ἐ δὰ 

ῇ ὝΟι Ἕ ἃ 

ΑΞ; ῬΡατοχίτοηου, αὐτὶ τῷ δὰ ἰταηυς σὶ τατ,ιρτοίξετὸ, ντίηυς. Η θη. 

ΑὉΔῬ 235 
Αἰ εὐνρεθοείπνα ἴηβεχο, ἀυδίτατίμα ςοηἰηξείο οἴ, λπ, πυπηνηυη- 

4υϊᾳ. ΑτΗορ Δι. ἄρα πκύσει φενακίζων; ἀεί πέίιις ἱπηροηςις ὃ 
ἀταας γτ ἔστ αὐἀάϊτυγ οὖ ἀυι γονι δὲ οι», νεγυτῇ ἱρίκαι! Ατὶ- 
Πορθιληινερ ἄρα γι ταῦτ᾽ ἀῤ γα ποτ᾽ ὄψομαι; γίγαπι μας ςρο (ὰπὶ 
νἱΐατας αἰναυδηδοῦ 

Αια γειπυσαυ άιντταπι,ποπης. ΑἸ οΡ λον, ἄρα γ᾽ αἰϊϑιαύει πλιῦ- 
τὰ δι ἡμαξ ἀγίϑ' αὐτί χ᾽ ὕξων; πιο Π ρή[ῆς τὸ ρΙατιπια ςδίξςατα- 
τα πὶ θὰ ΡΕΥ ποιοὶ ροτοίς οτίλ ΠῈ νει ν πη δοη ἰδυτίς ὃ [ἀςαλ 
ἴῃ ΡΊατο, ἄρρ γε πολλων αγεϑυῦ πᾶσι τοῖς αἰϑρώποις ἔστοφαΐγω σ᾽ αἰτίαν 
ἄσατς ὨΠ ΠΟΘ" ἀς πηοηϊἶγο ςαυ!πῈ πνοαὶ δουοτυπιῖ αι 
αἰςατ, ἐπτὸ γογὸ πηα! οτα πη. ΤΉξοοτ, ὅρα γίτα; πυηηυϊά βογἤταη» 
ἄρα μὴνηιηα! ἀνντγαπηταιο ἃ ἰῃ σοηίςαμοητια Τεγπηοηὶς θη μιὰ 
ἀϊςοίτατ Χ  ΠΟΡἢ ἄρα μὴ  ατρὸς ἔφην» ὅς. 1ὰ εἰξιπαπαυίάνψθοι τος 
ἰρουῖο ρεγ περατίοηςπι σχροόζατατ, ἄρα μιὴ τ  ψο Ὁ ἄρά 
ποτεινττιι πη τα ςΠ}.ἄῤ ἐκ,ποπηξιηοηης 4 δά ν»απ που, Ὀςηγοίε, 
πίνας οιιῦ ὄυχαὶ ὑπυλαμζαΐετε δ᾽ ξεόδει ἢ φίλιπίπον, ἄρ καὶ πολέμον κράς 
τος αἱ γίκζω ς [πασηΐτωγ οὐαὶ ὧρᾳ ρτὸ δή, ΘΟ βΠοοὶ, τίν. πότ᾽ ὧῤ 
ἔωραξε χειρὰ δύσμορος: ουΐὰς ταπἀς πὴ Τρ τυτ πλληι ράτγαυΐτ ποῖ - 
ἴοι: [ἀςπι,ὐὔμοι βαρείας ἄρα τῆς ἐμῆς τυχῆς, Ιάσνη ἐκ ἄρ ἀχαβῖς 
αὖ δδες εἰσι πλίως ᾿. ΠΟΠ ΠΟ) 

Αρ ας, ἡ, συ πηςητιπη, τ ργ σατο ν᾽ καταίραγὴ δυχὲ κ᾽ καὶ βλάβη, ϊη- 
Τυτιανοχοςγατί ον ἀοιοτίοννοτυ πὶ, χί τι ΠΊ,Ρογηι οἰ ες »ολάος ΄α 
νςηΐτ εχ ἱπιργοςατίοης νοὶ πιαὶ εὠ!τίοης. ΤῊιϊογ ἀϊὰ ἀρὰς ποιοῦ. 
μαι ΤΠδ κακεδαγμονίων,1 σε πηοηες ἀιτῖς ἀρο. ΡΙατατ ἢ ἿΏ 5οἷο- 
Ὡς, αῥαὶ ποι εἶ ὅϑτι χ᾽) «Ὁ: αγοντος, ἴῃ Ἐχροτταθῖοηι ςχεςγάτζίοηος ξω- 
οεῖς. Ἰάστη τη ΤΒείξο, αἰαὶ ϑέωβυΘ- χαταὶ σον, αυ 10 το ἔξοῖς ἵγῃ- 
Ριερατίοηες. ἄς πῃ 1 ΟΑπΉ1]}}0, αραὶ ϑέμαμιΘ- 59) «ξὺ πολίτας γ εἷ-- 
απθιις πα] ἱπηργθσδῃ. ἐὶ εἶα ὅτι ταὶ παλαμναιοτοί τας αῥαῤ: ὃς ἀ-- 
εἰς διειναὶ τὸ φρικώδεις κα αβοᾳ ὅϑει, ἃ ον, ἀἶγας ἱπερτοσατῖ, Αρριαθὰς 
ἴα Ρ Διτῃϊςο αὶ ερὲς ἐπτηρᾷτο δειναὶ ἀυτῷ κὶ φρικώδας γ δήνοιξ τινας ϑεὲς 
κἡ ϑηοκότοις ἐπ αὐταῖς καλῶν κὶ ὀνομάζων' αῥαὶ ἰψι ναὶ ποιήσκϑϑει ἀϊτὶς 
γοΒαπιουτοῖ ργοίςαμ!, Ξ πη. Ρ]ατοναῥᾷ διὸς ἐνεχέῶρω γ Τουΐς 
ἐπηργεοδτίοης ργοπιάτυτ. ἔγοχίθ- κα ἐνεχό μῆνΘ- τῇ αῥᾳ ἀϊςϊτατ,αιΐ 
ἀϊτὶς ἱπηργεσατιοηῖθες ἀσιοτις εξ, οὐ Ἰάάιις ἀοτοίκαπάμς. Ῥτο 
Ρτοος, Η εἤοά ὐποπῆόύυσι δὲ τ᾽ αῥας,1ἃ εἴτ, ἔνχαξ " αὐαὴ ὑποιήξαντό οἵ 
παῖδα γμυ  ϑτη,νοτὰ [πσογαητ νε οἱ β τὰς σίσποιοτατ Ποςςτ Οά- 
24 [ἴδτο τεγτίο, Ογαπηπηᾶτο ἐρρὶ ἢ Παθοῖ τη ἥπςο δοσοηταπι, Υἱτί- 
πιᾶπΊ ργοάμςετς, ἢ νεγὸ ἴῃ ρεπυ  τἴπγα γε] ἀοιυτιιπη,γΕ] οἰγοιη- 
βΒεχυχηνεδηάοπι ςοττίροτς, 

Αἰραβόες,ααὶ εἰς ἴσς νίγσανῆης δασαϊο,ἰάεπι συοά ἀῤῥαίδος. 
Αραβέω,μιἡσω,α ὐκαγτείοπο. Ηοιηοτ. 1144.’ ἀράβησε ὃ τεύχε ἐπ᾿ 

ἀυτῷ,ν Οἱ Ἰητεγρτγες,ἀρρβησεν, ἤχησεν ἐψόφησε, Ν ἐγ θιπὶ εἰὰ ΒέξιτΙας 
ἱπη σίτυτγ οτἴαπη οι πὶ ἀσοιι: τγαηΠ τὲ, ντ 2. Αὐτσόπαυ. ΑΡΟ]]. 
μοί τίων ἀροίβησαν ὀδόντας, ἀεοτίδιις (Οπιιπὶ οἀϊάογαης. Ηοἤοά.λδν 
κοι ἀεαβῆσαι ὀδόντας κῆρες. 

Αἰδαφήσειν, (ᾺἸτατα, ὀρ χε τα, Τοηἰ τὰ, 
Αδαξία ἡ, Αταδία. ὁ ἀραξίας χίβανΘ-, τῇυς Αταδιςασι, ἱοίς. [ἰὅτο τσ: 

ςᾶρ. 82. 

Αἰραβίας ἀρυιὰ Ὀϊοἰςοτί ἀ:ρεγρογαιῃ Ῥτο ὁρούίας. 
αἰρᾳβίζω, Ἀταδὶςὲ Ἰοαιοτ, σιμά. : 
Αοκβίδες ἀϊσυπτοτ βλτιις φαΐ Γρίγαπάθ ρυ!υεγοτη Ἴχοίτδητ,αῇ μζῦ κὰ- 

νιϑρηῷ πνοαὶ. Η εἰν «ἢ. δὲ ἐραβικὴ πνολ, ἢ τυφαγριῆ. 

Αἰραβικὸς λίϑος, Αταδ σας ἰΔρ᾿5: πιάςυ]οίο εδοσὶ 4 πη}}|ς εἴς, Θ᾽οίζο- 
τίὰος Πδτο φαϊπῖο » οαριτε 14.Ατγαθας ἰαρὶς Ρ] πο ἰἰδτὸ 36. ςα- 
Ριτε χγἱ. 

Αἰρώβιθ., Αταδίςας, Αταῦς. 
Αἰράζιθ. ἀϊγγελίθο, νοὶ ἀρκξιθ- αὐλιντιὴς, Ρατασπιία ἴῃ Ἰοηιαςες»ὰ πιο - 

τας Αταδι) Δα! σκἀϊ 4υ] ἀγαςπγα σαποῦατ, ταςοῦας γοιὸ πη 
ὩΠ ααάταοτ Δςςερτίς.511..29) οἶδ ὠπώωςὴ λέγρωώϑῶν ροίτατη τγάς 
ἀϊτ, εἰξέτταας οτίατη μος πιοάο,ἀρέβιον ὧῤ ἐγὼ κεκέγηκά αὐλόν. γῖτ 
ἀε Ηείνο. 

Αἴρκῦθ. «, ὁ Πγορίτας, ψόφΘ., ϑύρυβ6:, κτύπος, κυρίως καὶ ἐν αβει βοὴ, ὃ 
κυρίως καὶ ἐν ὃρᾳ βοὶ, ρα βιθ. καὶ ἄρα, κυρζως ἡ 53) τίω ἔραν βοὺ καὶ 

ἄραξϑ.. Ηεἢοὰ. εἰν δέ σφ᾽ ἰαχὴ αραβός ϑ᾽ ἅμα γίνετ᾽ ὀδόντων,ςτο- 
Ριτας ἀφπείππι οτγίταγ, ΕτΥ ΠΊ.- 

Αἰραβύλαι, δατίρατὶ ςαἰςἰαπηφητὶ σέμας, 
Αἰοαβὼν σιπι Ππιρ]]ςὶ ρ ἀριιά δα ϊά. αὶ ταῖς ὠναῖς «δοὶ "κ᾽ ὠνεμῆῥων δεδι- 

μῆδη αρώτυ καταβολιὴ ὑεὴ ἀσφαλείας, τίμια ΡΙτηἷο» ὃς ἀτβαρο Ὑο- 
τοηζ, νἱάς Αὐῤῥαβών. ζ 

Αραγμὸς οὐ, αἰ Νττορίτας,ςΟἸ  Π, ἱπυρυϊίας, ψόφιθη,σφοδοότον" ἐραγμὲς 
δεσμδδ, ἘατΙρ.ἰά οἴ, ταροτ νἱπουΐοταπι, αἰαγμὺς οἥδ'  ἑρνονορίλη- 
ἔτυς,αρυά δορ εη ΟἿ 4. Οὐΐοπεο. 

Αἰράγω, ἀἰζετρο,ασάραοτώ. ν 
ΑἴἼαδιὲς αἵ,αριι 4 Ατίϊοτο!. ἡτοτ. απ  πια! ἐυ πὶ Ἰδτο ἴσχεο αρίτε 1ζ. 

ἴῃ Ρ οί πη ςοπία πε Πηεγαητατ;  ὶ αἷτ ὸκ 8. ἐ φαλλείχης γίνονται υδῥ 
αὔαδες, ἐκ 3 τούτων πριχίδες, ἰεά ρτο 111 μαὺ ἀξαδὲς τεροπεηάαπι 

μεμβράδες »γυε Ατβεπαὺς μαρες Πρτο {ἐρτίπηο νἱπ (ςγπιοης ἂς 

ἀρ ιᾶπιὶ Οᾶζα ΄ασαας [ἢ ἔμ ἱπτεΓρτοτλίθης Ἰεξείοπξπι ἴς- 
σαιτατ. Μ 

Αραδέω, ὦ, ταῖδο 5 ἔξιι ξοπιπιοιιςο δ σοητατθο,, νηᾶς ργαίοτ, ρογ- 
ΚΕ. ρα ᾳιοά Ηείγεμίως ἐχροηῖς κεκίναται συγκέχυται ζΟΠ1" 
πιοταπι ἃς σοηξιίαπι εἰϊ, 

ἄραδες, ἀρὰ Ἠείγςϊι. ςοτάϊς ραϊας ροίδ γεξοπηοπς Ἐχεγςι εἰ ΠΥ; 
ὐ 1) 



236 ἌΡ 
ΝΙςαπάοτ τη Τ πετιάς (τοτρίοης » αὐτὰρ ὅγε ζοφόεις εἴραι δον κακοῦ 
ὥπασε τύψας. Γπτογρτος το  α! ἀΠτ, αὔρα δὸν τίω κίνησιν ὥραϑος γδ» ἴτ, 
χἔγεται κίνηδες σώμα τὸς μἴλ γυμνάσίας κὴ ὀλιγηδογίθι. Ὁ ἱ 

Διοάζειν, 8. ῥύζειν, σληαπι ργοργία γοχ, ἀϊμετία αυΐοπε ἃ ἰατγατει δί 
εἶδησοτα. ᾿ ᾿ ἯΣ : 

ἄρα ρτοξεέγαπν ἴον (ΘΙ αΉ7ε, ἐγοχ τε, Ἐχτ ΠΠς, ΔΌαΙΠἶε. 40 
ω, - 

ἀρ δ αξ, κ, αδίς, δ οἰ βοαῖς ἀρυᾷ νεζεγες νι (ογιδῖτ Ἀπβτηι νεη- 
το πὶ δ γαϊποτγία τητείξιπα. ΝΝῚς. ἴῃ ΤΉ ετ. 

Αἰοαῖνα ἀκτιὴ, Ἀταξηὶ ἔἴτις ἴῃ ΤἬγας!Δ» ἢς ἀϊέξξιιπι α ἱπηρυδοατίοπῖ- 
Ρυς»φασας Αηά τι} (δίς ἀδιιοιιογιης : απτς ἀϊσεθατας μος {ππ|15, 
Ῥοττις ἀγασοι ον Ρ]αξ,η ΡγΟΘ]. 

Αραιόπορος,ἰαχαϑ,(οἸ ατίοτ, ἔπη σοἔϊις ,ἴαχος πισάτις μαΐσεης, άτις. Α τ 
Ἰεχαπά.Α ρίιγο . τὸ ἐμιωρφῶνια τῆς κεφαλῆς φαλακχρούτωι μόνα γ διότι 
μαλαχσὶ καὶ ἀραι ὁπορα ιά εἴτ, ρατς σαρ!τὶς ργιοτ (ο]ὰ σαἰυείοῖτ, ααὸά 
ΠΊΟΠ]1ς ὃς ἰαχὰ οἵϊτ. Ιάσιη, βρέγμα ὃ κεφόλιῆς τεὶ πσαδία ἔχει δα - 
πωῖδες κὶ αραόπορον, ἰὰ «ἴδ, (γ πείρας τηἰτᾶτ στὶς. πιο] ]ς ὅς ἰαχυπὶ 
Ῥασγὶ Βαεητ, ἀράιόπορρς τόπος, ἰοσιις ἰαχίοτ ἀΐαιις ΤΟ ατῖογ , ἰο - 
Οἷς ΓᾶΓΕς.. 5 

Αραῖϑ.,κ, ὁ, πυρτεςατϊοηΐδυς ἀἰτῖς ἀοινοτυς χα τέρατος αἰαὶ ὑανκείμε- 
γίϑ- » Επτίρια. εἰ ϑ᾽ ἐῶ ἀραῖον ψωίμὸσι βρρτῆθ᾽ γχώ ὃ: ν ντιπᾶπὶ ἰϊσοτεξ 
Πιοπγίπιθιις ἄςος ἐχεογαγι. τον Υἱοίςητις, πογγίθ ας, σταῖς, 

Δι θα ςἢ 15 της: σα βοας ὃς ορταθ εὶς, ἔτεα αὶ τπα]ὲ ρεσοατατν 
4] πηαεἀ εἰς. σοῖς ὠραῖα δώμασι γνησομαι, ταις αράϊδιις ἱπιρτο- 
φασογ ἀιογἤτατεη αῤαιότερφς, βιφύτερφ ς, Ἐτγ πη. 

Δἰραιὸς, οὐ, δ τε υυἰφνγάτιισ, ἰλχας : αῆοαὶ τὸ ἑαίω τὸ φϑείρω, ἔπη σοίας ντ 
[ρουρίά δέ ριιπηοχνΠ10 115, Πη]παιτιις. σ 86 1}15» 1060 1}}1ς » (ο]α- 
τυ» ἱΠηροῖςης) εἰ ϑρεγὴς αϑ'ιύατος,λεπ7ος. ΠΟΤ εἰ νήας πη γνυῶτω ἐ- 

ελιαὶ ἰὰ εἴϊτιλεη]αὶ ἐλαφραὶ. κούφας,ΟΧῚ] 65. ὠραὸς πόρος, ατηρίυ τὰ ἔο- 
ταπιεη. ΗἩ οΠγετ. χεῖρα ἀραιὰ εἴτ, ἐδ εν σημαίνει ὃ καὶ λεπήίω Αἰ- 
ραγὴ γαςὶρ [χέξος, τε πεῖ Ἰητοτιηα,λεπῆα ἐντερα Ηςἰγςἢ. ἰραιὴ εἴσο- 
«ἴδς τη στοίϊας ἀτέξιις δὲ Δα υτιις αὐα!ὸς», ἀοςοι ΟἈΓΥ ΓΟ] οτας ἰοτὶ- 

᾿ς Ῥεηάσηι οἰπὶ ἀεηίο (ρ᾽ γῖτα. 
Ἀρραιότης ητος τατί τας, "ἃ εἰ, ΠπΟΠ τί ες ἰροπσί οί ἰαχίτας ᾿ οἰ Ὀρ Ρο- 

ὨΐταΓ ἡ συκγοτηςν [ρ {|τᾶς. αραιό της τῇ ς γχϑσασντη πόια: ἑππσοῦ- 
τὰς, Βιιά.4ε ρίαοὶς. {Π το αιιαττοϑαῤάνότης τῆς γῆς, τατίτι 40 τοῦ- 
τῷ, Οοἰαπη. 

Αραιθω,μ. ὥσω,τατεξαοἷο, [πιστοῖς [αχουγοίοί ιο "νας ἀῤαιούμαι,, τατος 
400. ἰΑχιοῦ βοντάγεῆο [μτογες. ΑἸ εχαηά. Αραγοά!ί. (το ργί πιο 
Ῥεοδίςιπας. τὩρὸς τῇ τελόδυτῇ τῷ αὐίς-ε αῥαιύμεϑα, λὰ ἤποην ργδηα!) 
το  ἀχάπλατ: ΟΠ] ΟΡΡΟΠίτατ ςτεγούϑτι κὶ ϑλίβεδϑου χἡὺ «-ενοχωρ εἴ ὅϑει, 
δηραίεία ᾿οοἱ ργοπι!ι ὃς σϑατέξατι. ἀραγε μήλων τόπων, αιμα πα ἰοςα ἀἱ 
{τοηάιιηταγ. ραιω μήν 95, [λχατας, τατοξαέξαις. Αὐ ζοτοὶ,σλρ. 3. ἀς 
πα πάουνθὶ ἀς ηπι6. 

᾿Αραΐρητο τὸ τεῖχι-, Η ἐγοάοτ, πτατις σάρτας οἰϊ. Τάδε. ἀραιρημῆψοι ὑπὸ 
δ πολίωννὰὲ οἰ αἰτατιθιις ἐς! ἔξει. Πάει, ρα! ρη μῆμΘ. οἶδ πολεμαΐρ- 

᾿ χωνιαεἰςέξος ἃ ΡΟΙεπηάτοῆ : Ὁ αἱρέομκαι. 
Αἴραταστείδης χ7) συγκοτοίυδν το αἰραιτεστοεί δης» ΕΤΥ ΠῚ. 

Διραώς ταοα!οὸ, δαἵτοτ ταγὶς ἐητογια ΠΠς, ταὶ ἐ Το απο 15 σις ςῦ- 
τγτίπιτα ἀθηίὸ ὃς (ρ1{Ὁὰ κὶ μὴ ἡρμοσυίψως. 

Αἰραίωμα » τατοξχξχαπι ἔμιστος. ἱητοπξίτίαιμ, τἰ πχανίάταις,, τατῖτας, 
Γμοίδη. 

Δἰεκίωσις,εος ἡντατίτας,ν εἶ γατίτιιάο σο] της] [αχίτας, γε οἱ τί, Ἂτ- 
τεπυδτὶο, Ατγηζοτς ἀς πα ηάο, γίγνεται ἡ ὁμίχλη οἷξ ἀραιώσεως ἀρχῆς 
γέφοις, δζοἵ.εχ τατείσεητε ργιπηογάιο π0015. 

Διραιωτικὸ ςγοοῖ ὁ μαδεης γὶπι γαγςἐλοίεηἐ!, Ἐχτοπιιδς, ἀἸΠΊρδης 9 ἀἰ- 
ἰσατί ἢ ς, 

Διρακηνης, κα ὃς Αἴραπος, ὃς ᾿ Νὰ ᾿ 
Αρκκὶςνοϊςατοα λογία 405: ἰσητί ἐππαίςίταν, ΤἈμεορἈγαίξις ἰἴδτο 

οἔξαιιο,, σαρίτς οἔξλυο , αΠτογία ρἰδητατ. δι ἀράκη πὰς εἰράκτη, 
Ρδϊαία, Η είν οι. 

διεκων, κα» τὸ, ρίδητα φεηιις, ΤᾺ ΟρἈγαίξις [το ργίπιο αἰποτῖα 
ῬἰδηταγιιΠ1. 

βρακος ἰεσαπηεη χιοὰ ὃς λάϑυρον νοῦς Ἡείγςἢ. δὲ ἀοοἰρίτεν ἴτὰ 
ἀϊείτατ ἀρυὰ Ἴ γτγηισπος. δέ ἀριϊὰ ΘΟ] τη, Πἶδτο ἱερτίπιο . κ᾿ τό- 
«ποις γἱοσΊτΟΥ αἰράκεον, “λίκον ἐρρέκιον εἰς κοί πίων, Ἰπαιΐτ. φιιοά Ραμ]. 
“Ἔρίισοτ, δίδευ εἴρακι ἴσον εἰς κοίτίωυ, "ἃ εκ, οἰςογου]α τπᾶσοιεά1- 
τς ἀὰ δαπτίδυς ἀογηγίτα ηγ. ΘΑ σηις ΠΠὈγθ ργί πιο ἐς ΑἸ πηθη. 
Ἐχροηΐϊ λαίϑυρον, ἤρα Ἰδ ἐεπι ἄραχον ρογ χ ἀΠΠἘ]ηρ ἱτ»οήταιε ες 
ἁστείξο 4υ 44 4π| τοτυπάτ πι, ἀιιγιι πη Ε ΓΟ ΠῚ ΠΕ ,ἰΠτοΓ σδγρα- 
Ἰες ἐγιιέζας γοροτταπη ἀρ ί:οίσις (ΟΠ τιιπλ. 1] 4 ἐπὶ νἱάς ρ] τα. 

Διοχκτή ρα, Ἡ εἰν οἷν. ἀτοὶ (ογδὴτ ἀμελκτήρα, τη] ἕταπη. 
Α φακτὸν χάλκανϑον, ατ Γαδ ητι ΠῚ [ὑτοτ απ) Πλίης ἀτδέξοῃ. 10 

ίζοτ.].ς. ς.14.14ςπ| ἀἰςἴτιιν ξ᾿αλακτικόν. 
Δ ραμα,ίατα πὶ οσσ πα πη, βόρβορος, Η εἰν οἢ. 
Αἰὐραμῆν ὃς ἀρζυῦῆναι Η εἰ οἷν, εἰν αὐμείν συ χαζειν. 
ρα μῆνα, ταὶ, 4 411: ε[ξιί, ταὶ ἐπόχυ τε ὕδατα, Ης(γο. 

Αἰδαυος,ατάεα, ἐρώδεθ.» Ηείγεὶι. : 
Αρραν. Ηεἰγ εἶν, εἰξ μεσεέγκυλον. 
Αξραυνὴς γσογιις, ἔλα. Η εἰν. ᾿ 
Αἰοκξης πνοταμὸς, αὐδὰ τὸ αἰράοτεινγδτι πὸ τῷ. καυ χα σου κατοιῤῥιγνυτα,, Ε- 

᾿ τγηχοίο ἢ 

Δ θλξις Ράηϊς ποπηεη ἀριιᾷ Αἰπαπχρητος, Αἰ ςἢ.110.3. 

ΑΡ ΟΝ 
Αἰ ράξος, βοτανὴ πῖξν Ειγπιόϊοσ. ᾿ ᾿ 
Αράομαι μ. αἱ σοϊλιὴ ρτεςοτ, δἤχομαι, γοτα ὃζ ρτεςος μοἷο, Πρ οΟ: Ὁ 

Ῥομάπη ραττςηγντ ἄρά ϑει ἐγαϑτὲ ρα Ἡογοάος, ϑορῇοο!.η σε 
πολλαἶκες ϑεοῖς ἀρᾷ ται ζώνγτὰ τῳρὸς δόμοις μολείνιτο ἄςος ρταοατιγ νίτο 

ἀαπὶ τοάϊτε ἀογηιιπι ἤρατο ἀ ϑἰωη, ργσοαδατιγ Μίπογια, σης. 
Οὐ {Πτεπὶ ἱπιργεςουνπηαςάϊοο, ποςεῸ : οἰιπὶ ἀοσιίατ, ὃς ἀλτ., 
11:2 .4.0 πολλὰ ἢ μητρὶ φίλη ἐρήσοιτο " αρώμαί σαι τι δὶ ἱγυργοςοσ τς ̓ 

Ἵ 

Τρ. αἰρώμαι αῥας, τη] ὲ Ρτοςου!ἀθπη. 
Αξαριποτωμὸς τῆς κιλτικᾷς : ὑπὸ πὰ αρηρέγαι τιῷ ῥοδανῷ ποταμώ, Ἐτ 

Ἂ πιοίοσ. Σ Ὶ 

Αἰραρενν τί πα εἰς, Ρ᾽ Αοιτ, ἡ ρεσεν» ὕρμιος αι» αὐοσὶ τὸ ρώ,το αὐμόζω 1,1. 
ΡΓσΓΑΠΊΠΊ. αξαρε πόδα, ἀσοοπχπτοάαϊτ ροάεπι. ἀριιά δορῇο 
δ) ἐμέγ ἐἰ ςονόςοσ᾽ αξίαρε φρένας ὦ ἴπειυ αἰδν ἵτιω ὀλοφύρεται ὄρνις αἰ 
αυζομϑύα διὸς ἀγγελΘ.. Αττῖςο ποτε παῖς δα, ἀξ} αὐαρέ 
14 εἴτ, αὕτη ἴση μοι τειῖς φρεσὶν αὐτὶ πὰ σύμφωνα πυρφοσομίν ἐγώ τε κα ἢ 

ἀυδὼν ἔγεχα αὖ ϑρίωεῖν, ΑἿ εοάεπι τμοπιατο, εἰραρφίατο, ἀριιά Α-ὸὶ 
ΡΟ1}.1 αὐμόσειεν. Αἰ ορέραι αὐμόσαι πλέξω δε ἀφαρὼς ἢ αὐηρεὺς ἡ ρμῶσ μά- 
γΘ- ἃς τῇ [πα πλίη. ἀραρῆα. ἱ 

Αὐραρέζειν ἰαττατα, Αττιςὸ; πὸ ἡ αῇ φωνῇ ».Α πητηοσ: ἴῃ γεγθῸ φωνεῖν. ἅτ 
11} νοίτιζ αὐαρίζειν ἴξι! ἀρρέζειν ργορτὶὰ ἀϊςὶ σλης5, 4υμπι τεγίτατὲ 
τὸ α' (οπδητ. Ὶ 

Αἰδαθιημῆρίθ-,, αὐδαὶ τὸ ἀριὦ " τούτου εἰ παϑητικὸς αρδᾳκεί μῆμίθ. 'ρίημαιν 
νιάς Ετγη]. 

Αἰοχρινοὶ οἱ, 1» 1 σαὶ ἰπ Βπιτας τἰπγάΐαας ρατίοτιπι ἱπάμπιατ, νς 
. σπηςοὶ, Πείνςοἢ. ' τῷ 

Αἰ ραρις,άτάπ θα, ροί χνη ον «ἢ. ὃς ἔνορκος. ἥ 

Αρώρμσκε πέδιλα, ὐγΠ. γα Δα ρταιῖτ ς αἰσοος. Α δἰ ἥρμοήῆε. 
Αἰραοϑο πχυς πτπιαβ, ἐχοογδηάμ. : 
Αραρὸς, οτος ὁ, ΟΠ στιςης)ΟΟΠΊΡ ΑΕ ςνσοπίϊλης, σοηυ ηΐςης ὅς [- 

ἢείσης, ἀρτατις,ἡρμοσυῖυ(θ- κολλητός : ν πάς ἰπ αφηοτο [χεηλίπίνι 
αῤαρῆα, οὐ σηπεας. ΗΟ πιετ. Πα. γ γὕηησφυροις αρεῖριγας γιὰ οἰτνΝ 

μοσμῆας. ἣ Ἢ 
Αἰδαόϑαι ρτο οὶ, ΓΟ] ον ο: σις αι. [το ππν γα ξεγγογορογίαγς, ἱπητο 

Ρετῖγατο, ξογτε σγάτίατη,γς] σἰ οτίαγα, να] ργαςηλτ Βα 4 οηΣ 
πηεητ. ὕ 146 αὔρομαι. ; 

Αὐαάσιμος,οχοοταη τς, χα τειράσιμος δ 145:. ἕ 
Αζοσω,Ἔς ἑάσδω, μ.οἴξω εἰορ ἀ εἶ ῤῥαξα ὃς ἤραξα ρτορτίὲ (παῖς Ευδὶ), 

τὸ διὰ σιδ ἤρου τέμνω: αὖρα τὸ ἀξης ας οπτηι ΗΠ Οτπέτγις ἃς Ηοτοάοτ, ἢ 
ψτι οτοτ. τοιη ρα Ὁ, τα ἀο πτείω πληηήω, κόπω, χίζω, σιωωτείβω, 
μέλγω, ΠείγεΒ. ΗςΠΟ . διὰ ὃ μίγι σύκος ἄραξα, ἀνίει αὶ [ςατασης ᾿ 

ϑγηοί. ἐς 4ιιοά απ Γαργαπηοίιιπι [πὰρ οτθο ὅς εἴατο, ὅσ ιπααῖτν 
ἀροίοσᾳ τῇ κεφαλῇ ἢ ἐρανόν. ΑἸ] θεο ςοἸΠ 4ονσυγκρέω,σου β ἐσ 
{μιςϊαυ.παὶ κεφαλας ἰράηεσι πρὸς τὸ ἐδαφίθ.»σαρίτα ἴο᾽ο ΠΠΙἀαητ., 
ἀξφῴοσομαι ωρὸς τας πέτρας» ΑἸ] οτ ρεττίς. Γ ς σίταν δὲ ὀῤῥσξαι μὲς ἀπ 
Ρίοχ ῥῥ,Βυνὰ, πη ποητ. ἀρόίοσω ἰτε πγ. βλασφημω {τ ηΐῇις. ὃς 1πα 
ςοΠ Ὁ. ϑορβοςϊες, εἶ τ᾽ ὀνείδεσιν ἄρκοσον ἔϑεν,ςοη μετ ις ει 1ΠροΞ 
τεραητ. ᾿ ὰ 

Αρασιυδηγης ΝΗ εἰγ εἶν. τ ὐεχ δ», (ΟΠ τυ τ ἴῃ πο ἰαπάτατν ᾿ 
ἄρχα κά δὲς, εἰ ἀς ΠΊ [τ τοὶ αἷϑυ σινεὶ κλήματα, ᾿ 

Αἰρατ εἰ χϑύειν, ἄς τὴ αἤοττ ρτο καταρβῶτο γ Δα ἄφης τόπιοη ἃ φαἰδυῖ, 
ἄλπι χροὶ ξραζευ εὔϑτε!. ᾿ 

Αἴρατος ν ὁ) Ατατις» πη ροεῖα᾽, ἀς αυὸ Ἵ δοούτίτ, πιοπηίπίς Ἐπ 
ἀγ}}1ο 6.15 4] σαγηλίης Φαινόρμδυσ, αἴζτγα [οσ!ρ τ, (οτγιρίτ τὶ πᾶν 
δι [συ πάάτῃ ργοάαοιτ. Ειητ ὃς ΑἸ Πς Ασάταβ, 11 ΚΝ ἱσοο] ς ἐγγαυνσ, 
πὶ ἱπτοτῖτα σταάυτη {01 δή γετα ςαρεῖζεπάλτη ἴδοῖς» Ῥ]υτατςῖν 
10 ΡοΪ τεῖος. ᾿ Γ΄ 

Αἴξαφθ-,ν, ἀἰοϑ πε [ἀτατγάνηοπ {πτ}]1ς,ο αὐόν ῥαφῆς. ΤΟαῃ.Γταρ τϑς, 
τῷ ὃ ὁ χιοῆϑ δὲ ὅχε αῤαφίθ-, ἐκ “ἴδ᾽ αὔωϑεν ὑφαντὸς δὲ ὅλπεν Ετατ δα- 
τθη τὰ πο Πὰς {τα γα, ἃ (πη π10 τοχεὶ]ὲς ρογ τοι. [πτογργοῖος 
ποιὸ ἘΧχροπιιηῖ ἱποοι (τ ] ς ὃς “ηΠΠτ}}ς. ι ἤ 

Αραχίδγνανες, ἡ ρίαητα πᾳ (αδ ταγγα ἔστ ἐγαέξαπι ἃς Ἰοτετ ἀμφί- 
κάρπα πα Πγογάτατ {{π|ς ξο] ς ὃς ΔΓ 1ο (Ο]Ἰοταπι ἰο ϊατγοΐο Γαδυ]οιῖς, 
Ριοιιεηίθης. ΤΉΡΟρ ἐς Ἀπ. Ρ] Δι 1Πθτὸ ρτίπγο, αρῖτς ργίπιο, 
κὶ ὅσα δι ὑπὸ γης φέρει καρπὸν. δῇ ὅτε ἐἰρκ χίδνα, Ἐς σαρίτε 11. ἐν 
3). Ἵν διζων πλείω δόξαιεν αἱ ἔχειν διαφοραὶ», αἰδοὶ ταὶ ᾳρνιῖψας " ᾧ ὅτε 
αἰ ἀραχίδιης, ἡ τῷ ὁμοίς τῷ ἀροίκῳ " φέρρυσι γδ αἰμφότερα Καρπὸν͵ ἕο ἐπ᾿ 
χαίἥω πὰ αἴω " κὶ μίαν μδὺ ῥίζαν τὸ σαωρκώσδες πἴτο παχέϊαν ἔχει, τω χ᾽ 

βάϑοις᾽ ταὲ ὃ ϑηγας «δ ὧν ὃ καρπὸς, λεπῆοτείρας κα ἐπ᾿ αἴκρῳ ν καὶ αι 
υἶμας πολλαχή φιλεῖ 3 μολισα χωρία ταὶ ὕγαμμα᾽ φυΐνον 3. ἐδέτερον, 

ἔχει τούτων, ἀδὲ ὅμοια τοῖς φιύΐχοοις, ὃν, ὥσπερ ἀμφίκαρποι μόν ὁγἢ 
κὶ φαίνεται θαυ μ(οσιον. ΕἸ Ὠἰυς ΠΡ τΟ ζιισαριῖς τς. 1 Πιπηρεῖτ; 
τας ι άπ ηνι σιν 14 ὃς ἀτασος » 4σπὶ παθεσης ταδῖςος γᾶς ἐμ 
τηοίὰς ἂς τη τ ρ] 165» ηδς ξοΠΠαπὶ ποῦ Βογθᾶ ν] πὶ, απτ δῖος δ 
{απὶ αἰ π Τα ρτα τογγαπὶ μαθόπτ. 564 ἰξρεπάϊιπι ἀρυὰ ΡΒ] Τα ἢ 
Αταρβίἀυα. ὅς τατίις ςοττι ςηάιιπι εἴτε ἀρὰ Τ Ἀσορβταίτιηι Ἧ 
ΡἴῸ τῷ ἀράκῳ τῇ δ] ράκου, πἰἢ ΒΡ] ἴα 5 ἀγᾶσο ἰσητῖς νἱτίο αριδ 
εὐμάςπι Τ᾽ εορἢτγαίταμη ᾿ρῆπις ορεγὶς ᾿ἰργο σέξδαο,, σαρίτε Ο᾽ 
ἔζαυο, Ρεγρογαπη τειραοτοῖ, αι δά κὶ τασοἱ αὶ ὃς ρίαπτα ἅταςο ὦ 
μῊ ΝΠ, βα ον αἤτσ ηδηάμπη. ᾿ 

Αραχγώ θεν, δ᾽ χὶ ᾿ 
Αράχνει(θ- γε, ὁ, ἀταπεᾶ Ροττίποης,δυτ αν ἀγάπ δα ἔλξπυ!ς,λεηγότατος., 

115. Ερὶβτάτηπηαζ. ἀραχναΐοιο μίτον, Ἰᾷ εἴξ,, Αι τ}}ς Π]ΐ, αῥαχνώα, 
νη ἀρύτα)το λα ἀτδΏξατ ἢ}, ν 

ν᾽," 
ἄεα- 



Γ ̓ ; Ἵ Ἀ Ὁ 

»ἱ ταῦ ςα: ἀἰοίτατ ἃ φαϊ δινλπι ἑλκὸν καὶ λύκοι θ᾽ ποίςως νοὶ 
Ἰγοιας, Ἰὰ εἰταρας, Ὀἱοίςοτιάες Πδτο ἱςοιθάον σαρίτς 68. ἀτὰ- 

ο΄ Βρταηληιαῖ. ΕΗ δμι ὰ (). ᾿αΨα: 
Λεάχ νηφονν δι ΓΛ ΟΥΙς. αὔρα τὸ αὐαῤῥὶ χά ὅτῳ « δ αϑόσὶ τὸ ἀαὐαμὰ ἴχνη ὕχοιν, 
Ἡ ἡ ἀπὸ τ ἦν ποδων αῤαδξντος ὁ αὖρα τὸ εἰς ὃ αν ρα αἴρειν τα ἔχνην ετγ- 

ΩΣ ποίον; 
τς χήαι Αττιςκ ὠρρίχνηχες Ηεινςῖ. 
᾿ρΘ χυαιυνὸτεῖλ ἀταποαιναταοιςνᾶγαη σαν ἢ] υπ} ἀγαηςοιιπ). Ης- 
οπλάμι δ᾽ ἀγγίων ἐχασειας ἀἰρρέχγεια ἐραχτιον,οτίαῃι νἱτίσ αν ροσα- 
᾿Ἰΐατε εἰλ οἷνοις ἃ νἱτιδυκνηυοι ἀγαηςα αν νοσας Ῥ]εθλας Π,.17. 

" ωριῖο ζχκ4. οσὐμ γοίατὶ τοῖα ἱδυοίνης Κι αξξιιην ἃς ἀδίυ πημητ. 
ΤἈσορβεαίτας ἐς μἰζοταειγρ.! στο χυᾶιτο, σαρὶτς 17. γίνεται ἢ 
αὐ δηο νόσνμα αὐρὲ τας ἐλαίας αῤχίνιον([ερσιδιαὶ νογὸ ἀρρχνιον κά - 
χύμδοον φύεται γδ τῦτοιχ) δειχφ ϑείρει Σ καρπὸν νἱὰς Ὀ] ,Ἰοςο εἴταῖο. 

᾿ ὅῳ μιώτω, ρεςιοπὶ ἀγληςὶ τοῆεγο, ἀγάπησα τοὶὶς ρίςηως ἔχηι: 
᾿ς Νευτι δ 0]. ἀραχνεδύϑει, οχ ἀγάπα νητίατὶ μιταηοατὶ, Θαζα 1.9. 

 Αηϊπ,λ]. 
ἀρ ραχνιώδεως, ταυςοίις, ἀταῦοα ἰρεςὶς ἀρραάτοις. 
Ἀραχνοειδ κα ιαταπεα ἰρεςίοπὶ ργθεης ν ἀγαποοίις, Αἰεχαηά. ΑΡἢγ. 

᾿ δις διαυΐίδοτο ΡΟ] αος 1.2. νοςάτοτ αυαῖτα οςι ταηϊςα,κὺ ἀμ- 
Ο φιύλνςρρειδής. 
Αραχνέφὴς ἑος ὁ κὶ τ Ὁ Ἄγάηςα τοχίυς. [ 
᾿Άραχν ὥδος, κοςον νὰ ἡναταηφοίας,.ς.Α ὨΙΠγ.0.23.ἀγάποα ἰρεοὶςηι ἱπγῖ- 

ταις, τ ς.37.}1.8΄. ἀς 'ΝΔυτιο. 
Αμχθ-. νἱὰς ἀξακον. 
Λρχα;μιασω,᾿υτο»ιτοηλ σοπηροηο, ἄρῖο, οῆσταο ἐ γπάς αξαραιρία- 
ΟΥ συ, σου στο ὃς Αοτ.2. ὄραρον ὃς ἀραρῃ,Ποη σγυοτίτν ἐξ, 

βέγως. ΕἸς γ ἢ. ἜΧΡΟΏ. ὀλιγώκες τατὸ ἴδει! ράμςὶς νἱςῖθὰς. 
Αρ βάλη, τήγανον ἐς Θάκινογ,ίαττα σο τείϊαςς 4, Ηείγς. 
Ἀλβίλω ορρίάμπι διο]ανουΐις ορρίἀδηὶ πλϊηΐ πιὰ αἰτυτὴ ογαπτ ὃς 
λάβι!Πεηάυπι ἔς! Ἰπγί,νηάς ἴῃ αἴξατος δὲ Π]λςες δἄασιυπι, τί 
χ Ἄντου ἰὼν ἐς αἰβέλας ς Βοτεῖς οείπι ἀς Ππηρ]Ιοιδς νίὑφρατγί. 

ὰ διά. 

Αἴρβνλοι, οἱ, Αὐ οἰ ΡΟρυΪὶ Ατπιςοηΐα, ἀρ ἥαος ΑἸεχαπάοε νὶ οἷς 
Ῥλατγίυμ, υςϊδη. 

ογ,ςυἶτετ (τους σμελίον σκὺτικὸν αὐἰειφερές ἔς! 3. καὶ ὅσλον, Ε- 
Ἰοσὶς.Ν συ άογ νὰ ΤΊνοι ας, γναμπῆ ομῆνοι μυδδωσιν υτο᾿ αἶρ- 

. σοι λα ϑεεργα. [ΠτοΓρτ. δρβηλοι 3 χέγρντωι τὰ κυκλωτερῇ σιδη - 
ἐν οἷς οἱ σκυτοτόμοι τέμνασι κἡ ξέεσι τὰ δέρμοτα " σμίλαι ἢ ξύςφρι, 
Τσαῖρτα ἰυτογια.. 

ἀρβίννη διου] ς εἰς χρέας, σατο τεῆς Ἡείγ ἢ. 
ἴρβοιοι., Ατρ οὶ, σεης αυσάαπη. ΡΊ υτάτςοῖι. ἴῃ Ἀ οσπχαΐο, οἰταης νοτ- 

τ ἤαπι. δί πιο! ροοτα; » Τίω υἹ τ᾽ ἀἄρβοιοι τε καὶ ἔϑνεα μύρια κελτ, 
 δληςσμοη Αἰϑαιὶ ἃς Οεἰταγαπι ΠΉ}}1ὰ ΘοητΙς » δίς. 
Αὐβυλη,ης, ἡ νστπὰς (ΟἸεα ἀρὰ Ευὐτίρίφεπι τη Οτείξε : λεπῆὸν ἔχνθ. 
"τ ἰρβύλης " αἶν α τὸ εἰρυιδζεῶτοι τοῖς ποσὶν, ἀρμύλη καὶ αγϑύλη" ἔς: 3 εἶ δὸς 
ὑποδήματος «ὅριασως εἰργασμῆμον, Ετγ αγ.ΡΟΠ]Ωχ 1.7.ν 1} σοπας (α]- 
εἰατηςητὶ ρυταῖ ἐμ ηἶς. 

ἄοβυλὴς δὸς, τη Ἐρ τ. ΓΑ] οἰ απηεπτὶ σης δά νουαπάϊπιπη. ἢ 
Δρβυλύ πῆεερς Ροτίξας Ἰηάς ἀϊέξιις αιιοά (15 ἐρβύλαις μαδεθαι αἤι- 

χὰς 21.-. 
ῬγΑ νειν, ριά Επτὶρ, αἰ είςζογς. λό βαίνειν, σαίθαις, 

ἐθ'α, ὃν πο] οίτας, ἀι Ε]ς"}ς» στγαυις, ἀθτις, τῆ τὶς δυσκολῶν, 
δυχερλς:αυαῇ ἀλγαλέθ’ καὶ αϑϑδᾳ τὸ ἔργον Οὐν Π. ὁ. δεσμῳ ἐν ἀργαλέῳ 
οΦέδετο. ῬΆΠο ἀς απο νοςαῖ αὐοίγκίω χαλεςε ζω κὶ εἰργαλεω ταὐτίων 
δέσποινα», ΠςςοΠἸτατεπι στάι 8}, δὲ ρέγαιαμην τη οἰ οἰἕατη ἀοηχί- 
Πλπὶ, Ευτὶρίάος, ἀργαλέον φρρνέοντα πειῤ αἰφρρσι πόνν᾿ ἀγρρέειν, ἰὰ 

. εἰξι χαλεπόν. 
ἱργαλέως, ἀν ςυΐτοτ. 

ν δῶν, ὈοπΊεη ΠηΊΟὨτΙς» ΕΥ̓ ΠΊ. 

Νργανϑ αὐ εἰζθ., ὁ, Ατσδητοπειις, δ}, ὠμφ᾽ ἐργανϑώνειον δξρς ὠρῦχοαξ τε 
Ἵ χίοιο, Ἐτγγα το ἐοάειη. 
Ῥγνϑ νι. συοά Ροτ ἰοτα Εὐρβογίοη ὃς Ρ. Πᾶς [ογίδιιητ, ὅ, σε 
᾿ἀργανϑώνιον ὦπος» ΕτΥ ΠῚ. : 

ανγϑϑ νη. 7 ,[ 4: πὶ αιο ὦ αἰργανθών.οἹξ οτἰ πη, (ες 4 πὶ δ᾽ πιο 6 Π|» 
“ Ποσπδπ βι 11]. δ. μυσίᾳ πίοντα αὐοαῤῥοον εἐἰργανϑόνης» ΤΥ ΠῚ. 
᾿ ἐργωνϑάνι(θ. Δέσαπτἢοηίιντεχ Τατγτεϊοτγασι, ΠΗ ογούοειις. 
᾿ρξᾶντες ταύρρι αἰ ἱσαητος τλυτὶ, ΡΙἡἀ. 

ἤργας, ἴὰς ἄργας Η εἰν οἷο ὄριςεντ Ἡλτροογατίοη φιόηὰς Δηποταῖ, 
ἀυΐάαπι ταπηεη εἶδε γι. τὶ ὄφεων, ραταητ, α}1} νεγὸ νοϊαης οἵα 

αἰ  ἀιασοηϊς ἐρττπεῖοῦ. Ὡσπγίπατυπι ροτγο τείεγυης. Ὠ οπι ἢ. 
᾿ δ᾽ ΖΕ (βίης ὠργάν δὶ ὄφιν, ξοτίλη διὰ τὸ ϑηρκώδες. “ἀϊὰ.24ἀἰτ ὠρ- 

γᾶν ἀἰςὶ, ἢ δεινότατον παῤ ἐλικίαν ίξιι ἢ δειν᾽ τατον κὶ ϑυρκώδη ἃ πρό - 

πον είν οΒ. ἀρχεν,ἀϊέξυην βι ἴο αἱτ οτίατν ἃ μοχθηρὴν᾿ ποιντήν. ἰς- 
εἰϊπάππὴ Αἰ ἴος αυτοπὶ τυγαηπὶ ποπηςη οἷα, ; 
γεφίης»ποτηξ βαυ]), 27. νι ψαυῆυαι κρίωαι ἐ δραιμον ἐργαφίοης. Οὐ 4 ροῖ 
᾿ς [ογδῦτ, ἀργιφίης ὑπὸ γεωγράφε Ὧ ποσφϑώνθ- ς Ρατπιοηΐας, ΕΥ̓ ΠῚ. 

ὙΡτοτι οἱ οαἱροδηηςητι τυ] θ τῖς σεηις, Η εἰς μίας ργοςι}- 
ἃ δ1ο φυΐα Ατσὶς οδβεὶ (Ο]ετοητιντ Αἰ μυκλαΐδες αι Ατηγ εἰς. 

σφυρὰ, αρυὰ πϑρφδντε Ῥτοαςτγθια τον ἀϊξζα πη: Ατρίαος 
πἶτη ἃ σοπιίοἰς ἔα {8 ταχατος αἷς ὡς φιλοδύκοις χὸ συκοφάντας, ρΓῸ 

ὅο Βυβαιμ, μάθει ἀἰργεία φορὰ εχ Ῥαυίληἱδηρτουςγθί! το δε ἴ- 

πευς ἰδιάσπι οχρουίΐτατγ, ργὸ τοῖα ἀγαυοῖς ὁσίαν ἀσοριζωγ τὴ Ε τ᾿ 

, Ἡεἰοὐ νεῖ νήμα τ᾽ ἀτρσιπότητος αφέχνες. χο τιν ὃὲ ρα - 

ὰἋἊ » 237 
Ρίο Ἰνος ἀϊξχυ δι τςίδίσητο ἀιοηίαπι ἐσκ ὠήλοντο οἱ ἀγγεῖον εἰς συ- 
κοφαῦτας, εἰκαὶ ι 

Ἀργεία ἀυσην οχρο [ποτ ἰάοπη ΕἸ ἔγοἰν, πελοποννησία, (ἰδ ας Ης 
πάσαν ροίμἶς οτταπὶ ργο κάκρὶ,ν αἰ ἴγαν ιις υναφηγοάινεν ἃς ἀρ- 
γεῖοι συν ὴν σχροίἶσι οἱ Ελλίωες καὶ ἐκ ὟΨ εἰλώτων οἱ σης αι ἐιάνῳ, 
διε ν᾽ λαμιωφὶγὴνς τὰ ὃς Ιρἰςηάιάϊ. “1: 

Ἀργείοις δ χδυκὸς αἰ σις ἱς δα ΐ δα: φοά ςςς ἔξ ἔοττ, Ἰοῖν, ἀργηεις ὃς “- 
᾿ γειῆς Ἰαξξας τοίονανίας, Η οἰ γοἢ. 

Αργειγοὶς ὁ,λαμωρὴς ες αἰ ργινόεις, δ ἃ, 
Αργειόδοις, αὶ Ἀδυκοιὶ ὀδόντας ἔχων. 
Αργεῖθ., Αὐρίυυς, Ογοις. Νὰ δα γ 
Ἀργείοις ὁρᾷς » Ῥυτα:πιῖα,, ἴῃ ξὸς ηυἱ ςοητοητὶς ὃς δοτγτίβςς οςυ 

ἐπ Βτα στα, δι} 69} οἿΠ ὠτενώς χὐ χα ταπλυκχτικώς ὁρώνταγ. . δ 
Ἀργεῖοι φώρες ἴῃ πηδη ετὸ ἐρεοθος ὃς ἔιτος ἀροτιο:, Ατηπορα, : 
-λργειφόντυρ,κ, ὁ, Ατριἰοἠἀαγορί τοῖοι Μογουτι)» Ἠοηλοτο ἔςαιςπες 

γε] ιὸά Ατσιπι οςοἰ ἀοτίτνο!(ντ γυΐς Ραυίχο ας) 401 ὀφιοκτό- 
νΘ- διςτίτ,Ιὰ εἰ, εγρεπτὶς πρρλτογν ας τη("παυτ)νοςαηι αἰτφαΐ 
ἄργίιυγς] φαα ἐἰργὺς ὑπὸ τῷ φογδύειγ,ραγις αὉ οςοίάς πο. Ραοίτ 
(ιὶς σηΪπῈ ἐδὰς Μ ογοιΓ 5: Πλι5 ΤῺ ἐγείταξας χτἰτςίςίτ ογά τ 

 τίοῃς ξιουηάλάταυς (φάατατ, ς 
Αργίλοφίθ.,ε, ὁ ἡ μηλωτῆς οἱ πόδες γεχττοηγῖτᾶς ΡΟ Πἰςοὶ ἐχυυητος αἱ - 

δε τ ἀτάας ἱπατ! ς» ΑὙἠϊορ ΒΟΥ εἰρ. ἶ 

Αἴργιμα,ατος, τὸ, ἡ 
Αἴγεμον, τὸ ἢ 

Αγεμος,κ, γα υσο, αἴθ οσ ἐπ οὐ] ογοχο!ςογατίο οἰϊ ἴῃ οσυΐο ξιέζα, 
0: ἴῃ αἰ ρτα ραγτς οου]] ἢτ ςαά!άα,Ἰη ςαηάίάα τυθείςατ, Ρο]- 
Ἰυχ ᾿νθτο [ἐσθ η40 δὲ ἐ ποίρ γερὸς ἀἰοἴτμτγαα! οο νἱτίο ἰαδοτας, ΙΔ 
ἐς νη σα θ.15, τὰ υδὸ αὑτοῦ τῷ ὄνυ χι κρυπη)ὰ τοὶ δ᾽ αἴωϑεν αἴργιμοι. Μ4τ- 
ςς}]. 41 οΠς Αι 9 ̓ς ΠΊΟυ), οτος οἰγοα οΥθςηῚ ἱτίάϊς ργορίπαυάϊ- 
4} οἱ ραγτοβοίις Ἔχω] ςοτατίο ἤτ., ντ ἐχτίπιας ἱγιἀἰϊς ρατῖςβ ταθο- 
τερφητοτοτγες νεγὸ αἰ νοίξεγε νἱἀσδοταγ, Ὀϊοίςοτίᾳ, το αιατ- 
τον σὰρῖτε 66. τεὶ 62} Κίωυων ἄργεμα νὸ γεφέλεια ὑοκφϑεείρει,» ἀγσος 
γᾶ 11] ΘΌΓΟτ ΠῚ ἀτῆὰς ΠΠ οι] 25 Ἔχριιγρατς. ΑἸ ᾶς  τοχα ϑοείρ ει 

- ἄργεμα ἡ λδυκάματα,, οςι!οτιιη] ἀγσουλνας δὲ αἰλυ ρίηος Ρυτσαζ. 
ΡΟ αχ ἀργεμμος » πὸ χδύκωμα δέ διά. ἴτα ἄἴγγεωον ἐχρουῖς δι ΗξΙγ. 
ἄργμα. ἔ ζῃ 

Αξργεμώνη, ἡ βωταύη πὶς, σοημς ΒοθαΣ ἤθη ἀἰΠ]ηλ  ς Δησπιοηα, Ὀΐο- 
ἰςογ. '.2.ς. 21ο. : ᾿ 

Αργῆων ὃς, οὐ. ὁ, ςδηἀἸ ἀυς»Γρ! εηά] τις, ςης θυττγίτας, ἴτας. Ἡοπτοτ [- 
Ἰϊλ4.γ. ἀργλωνῆσι κάλυνψα μῆῥη ὁ ϑύνῃσιν 5 14 οἴ, λάκάϊς, λαμωρῶς. Ετ 
ἀἱργγωναὶ ὄϊες, ΑἸ οὐος,Π144,γ, ἐς {10 ἀἰςιταγ ἴῃ Ἐρίρ. 

Αἰργεοφαὐτης 0 ΕΡτσ. Αὐσίμοταπι ςοτάος γε] Ροητίξοχι αι ξογπηα 
αἰςσίταν ἱερρφαύσης. ' ᾿ 

Αἰργὲς, ἑτος, ρὲ μεταβολϊω δὲ συςολίαὴ ἀἰεϊτυτ ρτο ἐργὴς, νης ἄλτ. ἀ- 
γέτι δι Δοςυ ἀρ λέτε αΐθιις ΕἸΟΠΊ. νας εἰξ, 

Αργέςτης γεγο, Ἰδας, ρους! οἵδις.Ἰτο πὶ ποηγεῃ γοητί οςοίβε!, βαητῖς 
δἰαοτίας Α4υΠ]Ποπομνλυγας ἴσα Ότας [νατίηἰς ἀἰοίτωγ, Οἐ]}. 
1ἶθτο ἰξουηάονοαρίτο ζϑι μπῇ ργορρίμιγη γεητὶ οἰϊ » ρεηδςυ- 
τυττίε αθσπι ΑἸ ἐρίτβετοῦ εἰξ,, ἀσαίταγ, Εὐγηνοίο. ΑΡΟΪ]. 
χυδῳ ἐν νηὶ ἀργίφαὐ πα ἄσσον ὅβδιενοίονσες ἔβησαν, νθῚ ἰηιοτργος, ἀρ - 
γίσαο τ ζεφύρου ὕτω κεγρυῦδε" ἄρχεται ἢ πνεῖν ἐσὸ ϑερινῆς δ ύσεας, 

γἀ εἴτ Ἰυςίρίς βάτο δὸ αἴσιαο οςςαία. Ατιῆοις!, ἀς πιο, κυ Ὁ 
ζεφύρων ἀργίφος μϑρ, ὃ ὅτ ὁ ϑερινῆς δύσεως πνέων, ὅν τινες χαλούσιν ἐ- 
λυμπίαν͵ οἱ 3 ἰάπυγα »Ἰὰ εἴς, εχ ἰμιοηϊίς » ἐργίσος ὃς Εὐχὰς ὧδ οο- 
«σαί (ΟΠ τιαὶι ἔριγατ, φαΐ οτίαπι ΟἹ γπιρίας ἃ αν δυΐαμ) ἀιξιιις 
εἰζ,αὉ δἰ τἰς ἰάτυξ, ἐ ργέσω, Ης ἢ. οἱ ἐτησιοι, 

ΑἼργετος καὶ ἄρκευτος » κρῆτες. 
Δργεύομαιν!η οτίο γἱιογοτί οίαπι νἰταπη ἀρο. 
Αἰργίωγμ ἥσωγπινκᾳ αὶ ἀργρόμωοτίοτιἀοπ ἀτο,τοτρείξο, οἴ. Χ οη. 

ψιῬαᾳ. ἐδὲν γδ αὐτοῖς ἀργεῖται ἥ τρῴη εῶται δεοιήδαν, ἰὰ εἴζιρογης- 
σἰϊσοπείαπη τγδῃίπλἰττῖ τ δέ ργατοι πητῦταγ, ἸΝ φὰς, αο ΟἹ] ἀργων 
ταῖς πράξεσι κὶ ἰδιωτεύων οὐ] Οἴληι ρτἰπατάνηαμις νἰτᾶπι ἀεβοης» 
ῬΙατο αι (απη}]. ὑτ 

Αργήειςγάργήεντος. σαπᾶςῃς, που] ςητας ἐργήεις κερκιιοδς, ΓςίΔη. 
Αργὴς, ἐθ΄, ὁ κα ἡ, οτἱοία5» ξεγίατας. ἀΐργης ἀρὰ ΗἸρροογᾶς. σεπας 

{ξγρθυτὶς." : Ἵ 
Αὐγῆς ἡ τος, ςαπάϊάας,ςαηάτης, αἰ διιςερυτας, Π οπτογ. ΠΠ|λ4.γ χατει- 

σκιουῆμη ἑανῷ ἀργῆτι φαείνᾳ, ἰὰ εἰζ,ρερίο σαπάεητί τεξϊα. Ἀτηΐζοτς!. 
ἀς πιιπάο ν ὙΠ) 5 κεραυνών » οἱ υἱῶὸπαχέως διαῆοντε; , ἄργῆτες χέγν- 

σαι, ἰά εἴ,εχ βηπνιηιδυς σὺπ: τρτιπι ἐπιίσαητ, ἀϊσοτογΓ πὸ ς 
ποπιίης. Ὀεο πατιτ ὃς ἀργιλον ἔτος. Η εἴοά. καλύψας «εγίτι δηρῳΐ, 
τεσεης ἀ]δὸ δάΐρε ἔξει σαμαϊάο. ἀῤγὸς ζει σαηάςης [υριτοτ,, λαμ- 

. πρὸς ἢ ταχιξ. 

Αἰργήςτηρ ὁ) ςΠῚς : 
ΑἸβέμκ ας ἡ τίμα, κοἤϊατίο ερ οἰτίερ: σῇ ἀεργία Ῥίαπιι. ρεπυϊτί πη. 

ῥτοάυοίτἠπ άτοης, διδοι ἀργίαν τεῖς ατεάξεσι,Ο ΠῚ ΠΟ ΠῚ ΤΟΤΕ πὶ 
ἔτίοηεπι (ροηάεης. Θ᾽ ἐπιρτο στον ὦ γυμνάσια Εν αγμὰς 
φερνγείϑω, ΡΤ αταγοῖι ἴῃ 5] στι ἰργίας αἰλόντες, οἵ!) ἀτή παῦι ῬΙΖτς 
ἀε [ερ.“Ἷν οἰκείαν ἔργων αὐδῇ ἀἰ;γίας ἐκλεγιῦδες ᾿ ὅς. αἀἸροητος 

4υὶ ππιηϊπιὲ ἴῃ [15 ορετίδιις οςουράηταν, να] αι. [η  οβοτίδας 
ἐεἴχητονς! αὐ! αἰς ἰαοτ ναςαΐ ορογίδις ἀργίας γραφὴ ὃ δίκη ἀρυᾷ. 
ῬοίΠςεπι Πἶ. οὔλλυο » ἸΙερς Ὀγαςοηῖς ἰητγοδυέξας ουΐας τη -. 
τὰ εταῦ Ἰηϊπιία .Ἰεῤς γεγὸ 50] οηίς τον. Βυΐαϑ ογί αυἱηῖς δοπαΐ- 
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ἔϊας τοῦς βιαδοΐρατατ ἱΠξιηιῖσ, Ῥ9) ἀργίας ξΏ,, οὐἱοὔιπι εἴζε, εἴς 
ἴῃ οτο. Αρρίδηϊη [θογιΚαὶ Μάγων μὴρ ὅπ ἀργίας ἰῶ... 

Αἴργοίθοινεὶ ἄρ γιλλιΘο,ν οἱ νὶ σμικτὴ ἢ γῆ, Πείγ οἰ. αἰθα τεῖγᾶν γα, Ατί 
ἴορ μη. ΡγΌδ]. 

᾿Αργίλοφοι Ηξεΐγομῖο λατάραι κωδίων, αὐ άςητί ΔΠΠ05 ἘΧροπετς πρωκτὸς 
γὺ μνλωώται! 

Αἰγιλώδας εως,ο᾽ καὶ τ ρ Ποίας, ατο ΠΠ]αςειις, Ἡξετγοάοι..:. 

ΑἸιμήτας ταύφρς, Η οἴγοἴτο ὁ ταχυμιήτην (λυς λδυκὸς οἱ βισιγώγως; ἀϊοὶΐ 

αὐτο] τεαάις ἀδ ταιγο 4ι| Εαγοραην τγδηςίγοτγαιιτ. 

Αὐγρόεις, ὄεντος, ὃ λδυμὸ5, 1} 15. Δ. Ρ0}}.2,.ΑἥἕΓ. εἰργινοεσδὴυ ἀ εἰ αἴοὶ τέτροφε 
πίνω εἶ. χδυκίω͵ ςΟὐ τᾷ. ΗΠ οὴν 1, ἀῤγιν δεν τοῦ χύκαςον, 1. Ἀδυκόγειον, 

Αἰτγτασο πόλις αἰολίδος, ΑΥΠτορ νη ῖς ΤΌ ΓΟΓΡΓΕΝ. 
Αργινοῦσαι οἹνἀργιλώδιεις. Εἰγηποίος,. αἰ) (τίσ αος ἀργινούοσαι ταη σα πα 

ΕΧ ἀῤγνόεοσα! εἰσιν αἱ τοιαῦται »ἼΠ400 Ετνπλο]οςς εἰς λαατον αἰέ- 
σεις φαῦλαι Ὁ ὡς δὲ τὸ πλ εἴ "ον μηλόβοτοι" κ5: πίπόρ αὶ σκυύρίθ- Ὁ αἱ λεγο- 
ἅνω ἀργιγούσαι. 

Αἰρριόδυις, οντος ν ΑΙ δας ἀδῆτας : ΘρΊτἢ. ἤπυπὶ αριιᾷ Ηοπιοτ. Οἀγίξ, 
ταὐων ἕνεκ ̓ αργόδόντων, Πρ απο ὃς 4υ] ππασσοὶς ὀεπεῖδυς εἴς, μεγα- 
χύδδις " πῆρα τὸ ὧρε ἐθητατικὸν, κὶ πλεονασμῳῷ τῷ γιῖς ΤΒτγρΒου.Ε - 

τγητοίοσς. ἐπιοπίτιγ ργο εοίύίςπι ἀργύδαν, ρα ΑΡΟΙ]Οη.2.. καί- 
“ἰριθ- ἀργιόδων. 

Ἀργιόποις Μιασεάσπιθις ὁ ἀετὸς, 4υα τοῖς Ηεἴγοῖο ρτορτῖὲ οο- 
Ἰεγὶρος. 

ΑΘ, ὁ χδυκὸς ταχιφ. ΑἸτὰς οἰρηός. 
Αργποις, οδορ ὁ γα δρος,σο οΓ. δόρίιος, ἀργίποδες Ἀριοιὲ ἀνελῶ, λϑυκό- 

ποδας αἱ τα χ ὑποδας. ῬΉΛΟΟΥ 1 ἃ. αἰ ργέποσιν 2. λείψανα λεῖπε κυσὶ, τ. τὰ - 
πἰθυς γεϊοοιθα8. 

Αργςα, ἩΕείνομιο {πηΐξ ἐκ “7. ςεμμούτων μέρη ὡς πεσεξλολήμον 

δίκτυον. 

αἴ Ἤγμα τος ἡ εἰπειρχνὶ, ΡτΙηλ τίσ, Οὐγξ, ἡ ἢ βιὰ κἡ ἴργματα ϑιόσε ϑεοῖς" 

αϑϑᾳ τὸ ἄρχομαι ργο εσείρχομαι. 
Αγ Θ-,τπιτίθ αι μαθεης.  ογοάοτ. 
Αργύλαι ἃ δῖ 44 ἀίσινητας Ειηΐς (ρεοίος [ἀγροπτιπὶ {πο 5 Αἰεχαη- 

ἀογ Μαςοάο Ατσὶς ΑἸθχαηάγίαπι τγαηῇ τος. ἰαϊξοῖτλη Βα τὴ 
Δα Ρογί πιθηδας Δίρί4εο. 

᾿Αργρλογεῖν,ἰπρογιιασαιοὰ γέρα ἀΐςετς νεῖ (τίθετε, ΒΑ Π], 

Αρηρλογία ας, ἰ γοτίοἴνις (εγπηο, Οὐτῖ]]ες, 
Αἰργνποιὸς οὐ, δ, τ Θς»ἱ ΠΟΥΓ Δ. Ἰηβοηθγάηϑ. 

ΑΡ)ς. οὐ ὁ Ὦ ̓ ἐΑἸ δυο νοὶ τὸ αἰγλαὸς, γῶτο αϑροὶ τὸ αἴγλη αἰγλαὺν, ἄποζο- 
λὰ σϑ, καὶ μετὰ ϑέσει ἀλη. [ πρρσπτὴ πῇ ἃ ναὐργδν» Ἐγοπαμα ον ΕἸ ΟΧ, οὐρα 
τὸ ἰρκώ, ὁ εἰποιρκεῖν τοῖς ποσὶ διω εἰν Θ- {τὸ ΠῚ οτίοίϊις » ΑΡ ορεῖς 
ἐπιηγεΐα 5» ̓σαι τα υγι τς. Π Δ. α΄ αἱ, κα κευϊας αἰμγοιξ, 1ὰ εἰ ἀδο μμα ἡ 
λόϊκοις. ΑΛ ΤΟρ αη.ἐ μίωὶ ἐρώῶγ ὡς εἰργὸς ὦ, φιὸά ατγας ἘΈ ΘΙ, ἐε 
ϑεηοίς [ϑυπτηίπ. ἘΠ . 11. ἀεργος. πολυστιβκία εἰργὸς » ΠΟΓΘ πὐγ ταν 
1 τιστδι. εἰρηγὸς εἰς ἅπαντα » ΟΠ τὰ ΡοΙτρουςας,τεὶ ΠᾺΠ} νασαηδ. 
Ρίᾳτο ἴῃ ὁρπὶ, εἰρηὸν ἐάν, οτίοίαπν το! παιιεγς ὃ( ἱπογτα ΠῚ » ΡΊατο 
ἀς ιερ!}. ἀργὸν διμαριξωὺ ποιεῖϑϑει, ἰάοτο ὈΡΘΓαΙῚ » Ατγηϊορίαη, 
1ῃ Ἀλη.ΘαἰειΠὍτο ρειηλο δὰ ΟἸαμσο, αἰργύτερον τε βίῳ Μειρα 
μιογ, αἰ ο]οίςοης νίτα οὐἱοίτς οἰ πηῖς ἀςείτης: αργὲν δίαγταν δγα τῶ τ, 
οὐοία πῃ νιτ4Π| ἀεσοτο, εἰργὸς ϑη ραγοτίοία γεηαεῖο ὅς ΠΠΕΎς Οἱ αν 
Ὀξεηϊτίαο, ἀργὸς τῆν οἴκοϑεν͵ ἀοπηεϊχισαγη τη τ Ἔτι ποσί θεης, Επ 
τιὶριά ἀργὸς πόνων, γαοιπις ἃ ἸΔΟΥΙθ1155» Οὐ ἐγᾶπι ποη ἐδης Ρίατο. 
1άςπ εἰ εὐργὸς κλήρρυγίια ἴοττε ρτίπατις. ἀργὰ ΞΘ ΕΕΝ δ 
διάνειω εἰργεὶν » 411 ΘΟτ ΡΟ ΠΑ ΠΠ1ΠῚ θ8]1|π| ν ἐπ τάτιι πη βίο τὰπτ» ο- 
τιοία Ρθσσηΐα; Οἱσοτ. ιος Εἰ , ἀεργοῦ ἡ μὴ ὁ ἀφγεζο μῆνα ἀργὸς γῇ, ἴη- 
σαἶτα τοτγα, Ατιτουεῖος 2. Εσο πο ΠῚ, εἰργοῦ χώρας γδυομήμης αι η. 
ἀσοῦ ἱποι]τις ὃς ἰηοῖς τηάηετγοτ. Ρ] ταῖς τη ῥα] Ιςοἷα, ἐργὸν χω- 
Θἕον κὶ εἴκαρπον. ἱησυΐτυς ᾿σςιις ἃς Ἰηξαρουπαι «ἀργὸς ἄργυρος γἄτ», “ἢ 
τατα τηξεέξαπηταραα Ῥαιίαι. ἰργὸν ἔτος, ἀραιὰ Ἠεθταος ἀϊφερα: 
ἔπ ΔηΠιὶς ἱερτίμλυς,αο φοἰάθαης, χυδῇ ετίάτας «αἰρηὸς λόγος, ἵ- 
πδπς γοΓθ μη.) ΖΕ [Ὁρ. ἵποῦς ὅς Ἰρπαπα τατίο ἃ Οἰσογοης ἀ!οίτατ 
ἐς Βατονεοταπι ν᾽ ἀο] οοτ α] ἔτο οαπηΐᾳ ἤφγὶ εοητγεηάιιητ, αρ 
γ: λίϑος,ἤς ἀττὸ ὃς ταις, σμητος. Ε] σζατοις ἴῃ [οἱδρίνιιπη, βω- 

μὸς τετράγωνίθ- « ὧκ ὧκ τρηῇδ διὰ ἐκ οἶδ ἀργων χίϑων ΗΠ οτηογ. Ο- 
ἀν 6, ἀργίώ χίαν ἀϊχίτ το χδυκίμὶ δέμθοτς [(ουπηΐη. 

Αργοτὸ,ορρίάπηι ΤΉ {1} 16 εἴς ὃὲ νεῦς ἴῃ ΡεΙορουποίο » ἃς ΡΙο 
τοῖα Ρεϊοροηηείο ροπίτυτ: ὃς ρα οτίαην ργο νηΐ ου τ Οτςεοῖ ἂν 
νης Αὐσίαϊ ροραΐ Οτγαοὶ ομπηος.Ὑ Πςοςτίτιις., κὶ εἴργεθ. ἄκρα 
πελασηθι, ὃς Οτᾳ οί σαἰ αἰ ϊηα Ρε!αίσι, ἘΠῚ ἃς πγυταγιιηι Αἰ ἴάτιμπὶ 

τι γθῖσση ποπτοη,ἀς οηχί ες αρυά ϑτορίναηιπὶ ΒΥ Ζαπτ Ιλ Πη. 
. Πἰρηι σας οτίδαι οάηθηι Υ ἸγΠΠς ἰνθο ποπγει: νάς ΕτΥ πο] 6: 
Ἰτεπη Θηιὶς. 

Δργυρα χη ηὲ ἡ Ἐπ ύροσμο ἀἰοἱ (ΟΤετ νδὲ ἡυ]ς πηιπουῖθιις ἐόστι!-- 
Ρτας 11] σοητγαάδιχογίτ, ε].}.1τ.ς.13. ας νοὸς γίῃς Το πιαίος 
1. Τ)δηγοίε, ΡΟ] ΠΧ 1.7. 

Λογυβαρειβρβα ποτα παι αν Π}}αγὶ]- ἀργ υρκιμοιζικῦς εἰξ, τάζην,ς χαξιὲ 
βέλτροπιι 1} πῖοῖς ρεΓροηάοτέ. 

Αργυρααριζὸς οὐ ὁ. ἀΓρ᾿Θατάτ 5 Πιιπγ πη] αν πιβ να]. εἰράμφοην, προς 
πεζέτης κρλλυβις ἧς. τγαρεζῖτα, ΡΊαυτ. τι η ατίις Οἱς, 

Αργυρασαιδῃς, ἢς ἀἰςεδατας Μαοράοηίςα αμα απη ἰςρίο ἃ ςἰγρεῖς 
᾿ ἀγα ητειςίᾷς ῃϊς Αὐγίδηις. 

ἌΡ ΝῈ; ἀρ οἴη οπα ἈΓΡΘητατ), αΓσΘπταγ Ια ΡΙαατιανροητί [οέϊπα. 
ἀγβοπῖςλ (ςξξμτα γὲ αταιῖα; (εόξυτα ἀρυφ Οαἴάτοιι Πἶδτο τοῖο, 

ἌΡ 
Ὁ." (211. ουορμινικίας λέγεται ὅλης ἀ πίω εἰς τ᾿ εἰ γυρ εἶξε: «γίαϑεη. 

ταλαύτον, ςαΠ{ ἔστην ταΐσητο » 4116 ΠῈ Ρισῆσογει ἀτσοης 
ἀϊη15. ς 

Αργυρεῖ ὃ, κ ὁ, κὶ 

Αργύρεθϑ», ΔΓΘΘΏΓΕΙΚ. Οὐν ὁ "ὁ γδογν ὕρεον κρητῆρα φέρειν᾽ παρε χ ἢ 

ΘΘητΙ Ῥοηυτία, "ὃς ἀργύρεαι λόγχαι ἀτρεητέα τεῖαν Ὡ Οἵ, πναπογᾶφ, 
ΤΏ τοι ογ 1, ἀργυρέας λόγρῃσι μεἰ χει ποντει γικύσει δεϊά. Ὧ δὺο ᾿ 

“ἶκ δώροις τινὶ πείϑ εἰν κορὸς τοὶ δυσκατόρϑὸ τα αἰδῳιρομώγπων. πος τὸν 
Ἰροπίαι Ργιια φἀτάιτ ῬΆΠΡΡο ΤΠ 06 η5 σοιΓαριῶπα Ροτίς 
τισι Οτασια νης ἀργυ ρρός, Ροτ ςοητγαξϊ] ΟΠ ΠῚ ἀεάιιέϊο! ἴῃ Υ]: 
τί πταπν 1γ 1} θάπὶ δοσς τι. « 

Αἰργυρέϑω αὐ σοητιΠὶ οβοι το, μεταλιόύω, ϑιγαδο, τ Ὁ εξηυρδιένταν ὁ 
ἐδιω ἐἶϊα᾽ ἐν πιράσιν υἱ μέραις πελιαντον ὄυβοϊκὸν εἰξιήσφυσι. 

Αργυφίδεονγαντὸ, ῬατΌιμι, ἀν ϑιΘπτιΠι, ΡΘοιΠΙΟ]α. ΑὐΠορἢ, διὰ μμρμδὸν » 

αἰργυρίδιον δολίΘ- γεβονμαι. 

Αργυράζο μα) »οἀρταγας ἔιονο, ππηἀ πος. Ατμοη. ἐς Ἰξοεεῖς ἐγ ν ΟΣ Σ 
το αἱ ὠρρςά στ ἐπ᾽ «ἐκημοί τῶν. Ὀιπδτγοῖν. πάντοθεν ἀργυρεζούυδιοι; γῇ 
ἄϊχας πη ἀιηδῃή! ΒἸΆτοΓισ Πα, ἱποταῃδίηας ἱ ἱπαοηιδηῖος » Βυ6 

(οπγηιδηζ. 
Αἰρῆυρέζω μιϊσωγπιιχα,βασίτο γε παΐτο ἐκσβιταδαει Ιτοπὰ διασείω; 

ςούήρσυτιο, Βιά. , ΟΠΊΠ1, 

Αργυρικὸς οἱ ὁ ἀγϑοΌτοι5 ΡΘΟΙΠ ΆΤΙΙ5. «ἀεγυρικὴ ζημία γ ροεμα Ῥθο τ 
ὨΙΘΓΙαΡΊΩΣ, ἱπ ἘΚ το τὸ ἀργυρικὸν, ἀτϑοητάτα 1}, ἸΆ |)5., Ἢ ᾿ 

Ἀρ᾿ γύρανον, κα τὸγγεαμιματεῖον, ὃ ̓ Ὁ βοιωτικὸν κἢ κοῖλον λέγεται ων ᾿ 

Αργυρκοϑοηίκη αι »ΑΥ ϑορτι επεσα- ᾿ 1. 

Αργυρκοκόπος τ Θηταγ 5.1 4.- κεν. 5.12. : 
Δργυΐθιον,εντῦγα γσοητα πη, αϑοὰὶ τὸ ἀργὸν τὸ χδυκόν. εἴς οτίαπι ροσαπὶ 

ΟΠΊμ 15 ἄγσθητο ὡτόνααιόνο ςομΐζαης. ΟὐοπΊΙο! εταΠὶ Ρίαταις 
ἀργύρχα ἀιχογαπτ. ΡΙατοῖη ΘΟ 4104, φρούτππεν αὐτῇ πέντε ἡ εἴ κοσὶ μευ; 
εἰάδθας, ἀργυείς, εἰ ργορίπαιις 4υϊηαυασ τὰ τ ἀπσοῦτα 111 
δι Ξοτδογιμῃ. Ν]αιτι, Ἐπαυρο], ςαρῖτε 2.Φ. τεκακονται ἀργύφια͵ τ 
σιὼ τὰ ἀτοθητοῖ. 

Δογυρὰς,"Ἶ. ΡδιαἸα ἀτρ οπτςα ΡΟ Παχ 1.6. ὃς ΑἰΠεη. καί, ν αὶ Μϑαργυρρερ 
γλλγιι. 

᾿Αργυρισμὲς, οὐ δι Ἔχαξεῖο Ῥοσυηΐα » φΑρταγαγα Πα Ξοῃίοηδηαι » Βυά. 
(ὑοπηϊπιεηζ. 

Αργυεῖται αἱ ἡ αΙΡας αδιυηάὲ εἴ Ρδουπία,οἱ ἐργυρὶν πάρει ̓ σαΐ 4. 
ἀργυρίτης ὠγῶν, σου σεττάτίο ρὲ ϑΠλ10 ἀγοθῆτοο οἰοροβιοι νι ̓ 
Ρο! εχ 1.3. ἃς 

Αργυρέτις,τοττᾶ ἐχ {1 βοάϊτιιν ἀγσοητα πη ρα πα ἁτσορτί »4ιυ25. π᾿ 
διο Πα τ ἃ σαηίοτο ΠιΑ{1 ἃν βεοῖδα αἰξξα, ἀργυρῖτις ψοίμμος,», ΕἸΣ 
Θιεηῖοα ἀτοῃαν!)1οζ.]. 5. ΤΟ Τ. ἐογυφίτιδες φλέβες» νους: ἘΠΘΡΕΘΚΕΝ 
Ατιδιάες. " 

Αργυφργνώμων ονος ὁγαταΘΏΤΑΓΙΙ5, ΠΕ ΠῚ ΠῚ τ 5) 64 Τρεσιηὶς ᾧο-, 
ἐϊοτον κατελκαάίκτης, 'Βυά. ἴῃ Απηοῖ. ; 

Αργυροδίνης,κ, ὃν ἰναΐ εις γοττςϑ ἀγσοηῖοος, λδυκόρειϑρίθο, Ἠοπλεν 
{π|ώ4.Ὁ΄ ἐἰργυ ρρδίνης πίωειὸς ἀϊοίτητνι. λαμίπροὶ κὺ κλᾶ ῥδύμοιτα ἔχων" γ᾽ 
δῖ να! γὺ αἱ “ἕσ υἱδούτων συςροφα. ἮΝ 

ΑἸ γυρρειδιὴς εος ὁ καὶ Ὁ ἡνατσΘητ6 15. 

Διργυρῥηλος ἐκ Ὶ τς οἴλιιος ἀγσεῆτεος. Π|40]. β ξίφιΘ- ἐργυξίηχον,ἷν 
ἀργυροῖς ἥλοις διαπεπορ"δυδν. ) 

Αργυροϑυίκν,υς το᾽οσαΐας “ἢ 400 ἔεγαταΣ Ῥξει παν λεα μια εῆον ἈΠ 
οδνκ; γραμματεῖον βοιώτίογ  οἴδιιχ το αιάττο, ΤΡεορπτγαῖτας ἱ 
(παρέξει. ἀς ἀπατο ἃς ἰοτάϊ4ο Ἰοαυδος οἿα μικρρθιὀγων Ἀ)7α εἰρπι 
γυερϑηκας δεὶν ἰδεῖν ὄἄυρωτιώσας χὴ. κλεῖς ἰωμῆψας, πα ΘΝΝ 

Αργυροκοπεῖογ, ὁπ] οἰ πα ἀτρτμτὶ Ἔχουἀσηά!» Δι  μίη, σημανῃλαλολςς 
Αργυρρκοπίω, ὦ, ἀτθ ΘπτιΠῈ {ἴσηο- φέσι ον 
Αργυργκόπος, δ, ἐφ βστατίης τυ οπῇτίαο, ορἱίεχ ὃς ἘΠΕ αἰβοηξαιίαῖ, 

Ν᾽ : 
ἊΣ 

Δέϊις το ἁ κόπῆω δί ἐἰνγύφκον, ἃ σά εηάο αἰσοηῖο, ὩΣ 
Αργυρφκοπιςτὴρ ρος, ὁ γ ἸΔΕΠ|: εἰνγυρρμοπιςιλρας ὙΠ ΩΝ ἀϊχῖς σαι 
ρο  αχ 1.7. 

Αργυρρλογίωνώ, ὀχίσο,ΓΟ]] Ὁ ἀτρουταπῚ νεἰασράτϊω. Δοουϊατμρ 7 
λόγησε «ὅν ἔρως, τσ ΠτμΏῚ ἐχεσιτ ἃ Οταεὶῖς, “Ε(πΐηες. ἀιω- 

-ογα!ά: τα τέ τ συμμὥχων ἠργυρφλόγησεν, ἃ ἴεν οχόσιτ ρέςι 

[ἀςπι, ὡς ταῦτα οργυφρλογωσι, τα] της βΡΕμΒίΑΒι οχυξαμκιβει 
τι} ΠῚ ΘΕ εδθ τι Νὴ "ἡ 

Αἰργυρρλογητον ἕερρν ποιήσειν, Μαοδ1δ.1.2. ςς. τοιπρίαμη ἱ ἴῃ ἸΒΡΒΗΝ 
4: αἴταπι Βαθδιίτυγαπι εἴ. ΡΥ 

Ἀργυρρλογία, τ ξ οὐ, τ ρεσαη τα ΠῚ εχαξε!ο,Κοη. 

Αργυ φλόγ ςγμγθ 4 δ ζοτη ρου πίς ἰοσοηάα ἀοδιπατιις. Πλτονν ζὸ 
ἐϊϑτος νγοοαητ, Οταῖοις ἀὐποδέκται, δι ὐποδεκτῆρες, ἃς ταμίαι. Βαὰ 
Δηιροίξ. γαῖς ἐργυρρλδγοις, πὰς συλλεγούστις ἀργύριον, ὃ. τῆῖρι 

ἡδιτος αἃ ξΟΠ]" δ, ειλάλτη Ροςινη αι. ὲ ΩΝ 
᾿ Δργυρομιγς ἐος, ὁ ἽΝ ἡναγβρυτο ΠΎΙΧτι!ς. 

Αργυργιοιξίθει κ, ὁ, αἰργυραμοιξος, ᾽ 
᾿ Αργυρόπεζα, "νὴ ἰγαίσδης Ρδάος ἄτσθητο ἤπιος. Τ|Π6. εἰ ἀργυροῦ 

οϑέτις ϑαμσεῦθθ Ἀπὸ μέρσις ὁ ὅλα καλή, πέζα γὸ ὁ ἃ ποις. ν 

᾿ Αἰργυρφπεῖον κ,, το, ἰός νδι τ φημ. δ, “ΘΠ ΠλΠΠἸατᾷ ρυζαπι Ἱ 
"᾿- ΑΡ ΛΗ πεῖν 
Αργυρρτοραοτικξε ἐργαίζεδλκα, τι σι ςητατίατη ἕχοοτο, Οἴζοτο, 

ἡ Αξγυφπολώ, ρεριητα πα πιόγατᾳ γοηάο, ΡΟ ν.3. : 
, Αργυρόποις, οδὸς αι οἵδ ἀτσ εητεῖς Ροἀίθιις. ἀργνεὐποδες κλίνα!γ ἕαοῖ 

ἀτροητοῖς ἰη(τγιμέζα ρξάϊθης. 

ΘΎΕΙ «δὴ 

ῃ Ά 



[ἢ ΠΠΆΑΟΡ 
ρας αιτικοὶ ἐογερύξια ν ἀτρισητατίοτγαδι οἴ οἴη: ν ἀτροηταγίαν 
ἴλυῖ. 

αὗται, ἀρίυρραφίκτανατ σηται Πα αὐξξὶ ουίδιις ἰηζοῦ-" 
ουπτας εὐ] ἃ Πἰοἰταρ τίσις Πρ] λητος, μέξίοηδη- 

γυς τεργα πιάση. δὶς ἀνε ξυτιαε αὖ εχίρερά:ς νεσαϊω- 
ΤΠ} Ῥτοτῖῖς. Ηογασν ξοτὸ ἰυήξαγ (ωοῖ ἰχοιίδνα νι παγί}ν 

ἀίτοτος Ῥεσυατησιις ἀϊουθξιτ, » ὃς σοταγι) ρ ἰςαγήχαςν οροτᾶ 
ἰαπτίδυς ρταίσοῦτος Ἰἀςητίἀς πὶ ςοπηπιοαητίδυς,ης ἴῃ ἕο 

ιι (δάετο ἐοσαιζυτιδς ἃ ἰησυϊὶς ἐπηρτοτίθις ρτοτία ἐχρε- 
Βυά εἴπ Απποσ, δἰ γΟ 

ὀρειν, δι τ σ᾽ ΟΠτα πιάτογίαηη Πσο  σατ : αὐγύριον νοτὸ»γ πυπι- 
᾿ :δ ἀργυρϑυιῦ γὰς ἀτσοητοι πη: ἴσος ἀς ἀυτον χευσὸς,, χευσίον, 

χκυσοιῦ ΤΠ ἀργύρων ἐκ δλίγα το οπτοοτγιηι νἱβ ἤρη τποάϊτοαν;, 
,δ᾽ τοξίθ', ἀτρ Θητ οι ΠῚ ἂι ΟΠ} σογοης, ΑρΟΙΠ οἷς [ὰρ ττατι} ἐρὶ- 

ν Ῥτορτοῦ γοτυογοπὶ ὃς αἰ δείξοητοπι ροίτὶς τεπιρείϊαις 
ἴς πὶ οἷς » 4 ΐ ροςτὶς ἀϊςίτυς ΑΡΟΠΪο. Οὐνγῇ: Ὁ νἰργυρήτοξθ- 

ὧν. 

. - 

Αὐπύσν κριῶσιλαλούσι; ΑΔαρίυπι ἴῃ ἴῃ ἀοέζος ὃς αι ἀτσεητί ΥἹ ὃς 
Ρ᾽α ςουβεϊ, σά αξξοτ Ἰϑαυμητιιτ, 514. ὅθὴ τ᾽ σαι δεύτων μβὸ, 

γα' ὃ πλύτου υὑπϑοβολ ζω ποιῤῥησνα ζομϑέων χὶ λαλοιυΐτων. 
ἰργνενος ὁ,ατσφηζειις ΡΓῸ ἀργύρεθορογ ἡ πατεῖ ἀςάποῖο ἐπ ν]εῖ- 

{γ]]αρ πὶ ἀςοοητιι. ἢ 
Ἐςγαγροπίο (ρου ἀοης» Ν ΟΠ παῖς. ἐργυξρφεντε λεμῳ ἴῃ Ε- 

ταΠγηγ. ι 
δ, ἀταςητοῖς Ἔχογηατας ἔγατηῖς. 

χήθ- «,ἀτρερίατιιις, : 
ἘΞ τηνι δρῶν ω ᾿ 

υρώματα τοὶ γαΐα ατοοητοαγογηαταδ νεῖ ἴσρ ΡΟ] εχ ἀγσοητςαν ἂτ τ 
σοητι ΠῚ πτεπίαϊς Ὑὶ ορτίζοιαρυά [υγΠ4π’- 
γυραΐνητος ὁ κὶ νγοπίρτις ρος ηΐανν ΘΠ αἰ ἴον ΟΠ αἰ τίς, Ἐπ ρτίτιτς» 

 χηληςὶρίι πη: ς Ρ]υτατο ιν. ρο ]νοος ἀργυρωνήτοις, ατσ το οπηρταβ 
ΟΠ φρρε ἴα. ἀργυρώνητος σύϑενιτιας (ΣγΠ ΟΣ. ΕΌΓΙΡ. 
ἐγγύφείθο,κ ὁ Πρ] οπάτάας,α! δυις,πησηις, Ηςοά. ἀργυφέῃ ἐϑοῆτι, 
κασάϊὰ ΓΝ ἄταν ὐλνῈ 

"ὁ ὦ 2 Ἷ { 

Σύ.) αἴας, ορ᾽τ πεζοῦ αὐΐμηι. 
γος οὐ ὁ, Ατσο,πααῖς Τα! ηϊτ,ῖς ἀνέξαγ]υ δά Ατρὰς σαπὶ ὥθτ- 

ΚΑΓΙτ » νοὶ ἀξ τη Ατρο ντὺς βιδείσατα ξυοτίτ, να Ἡεσοῆρριις 
Ἰογίεις τγαάίτ, νοὶ αυὸά νεῖοχ εἴτε, Ετυπτοίορ. οἱ στιλπ: 
γας ἰἴσηϊ. [τοὶ ἀργὴ νἀ, ς 40 Ῥτοο]ες ἐς ἱρ ματα. 

γῦϑεν, ἐχ Ατοὶς. ΄. 
ὕται αἱ, Ατσοσαυτα;, ΕΤΥ͂ΠΊ. ἡ ' 

, Θ.,λὰ Αὐτὸ παυςπὶ ροττίηοπς, πο αἰργφη ναῦς. Ἰδτο (ἐσπη- 
᾿ἀο Αγ ΑΡΟ]] ὃς ἐργφῴη τοὐσιεισατῖπα ΑΥραρεδ τ. ἘΡΓΡ δς ἀρ- 

ἶ ᾿ῳ σκὐφθ-.ιἀ εἴτ ρία Ατρο. Ευτὶρ ἡ ἵπ Μεάξα, ταυτὸ σωυεισέ- 
ἴβησαν ἀργιον σκαφθ-. ν 
»γύς,τεπηοτὰ ἐγυταγοτίοςὲ, ἰς σοἰτοτγ,(οςοτάϊτετ, Χερορῆι. ἀργώς 
Κι αὐει μέδως ϑθαμέλονται [ς σηΐτοτ δί τειπ!ςὰ συγαητ. Ρ]υτάτοἢ. τπ 
Ῥοεις, ἀργωῖς ἔχὼν τυρὸς χευματισμὸν, ]αΐ ἃ ρεευπίατῖο φυαίτα αδ- 
εἰς ἀργώς ἔχω, [πὶ ἐρτθανιας, ἀργδτετοι δεάκειμω, Παπιοίξ. " 
ε ; “λτασαραυνα ὑτὼσ οἸπαυτηατησηταπν, ΘΟ 5. μολυ σμοὶς, 

εἰνοῖ. 
᾿ κ' τὶ ἀϊσιητατ νγοσοταπι ναογάπιχιε ἤρα ποτιπι ἔμπα» 
Ἢ οὐο: δι γγέεας νοσατί τγαάδττ Ηξίγο. 

᾿ ρδελόω μ τω μολιώω ἰηααΐπο. ῥυποινω. ἡ 

»δαάνιον,» τὸ, ΕἸ εἴν οἷν. ἐρ δανέαι αἱ, χα; κύμβαλα, ΤλοτίοΣ,, φάη] ς εχ 
10 ρεςιάος Ροταηξ, ϑυ)άας δὲ ναὰϑ Ποιὰ ρτο ξοτίριις πιοττυΐ 

Ἄτυτνοχ 00 ἰπτγάητος ὃς ἐχευητος ἐς αίρεγρογθητ, ἀρδανίαι 
δ᾽ τ κεραμίων γέφραι ἐν ἧς ταὶ βοσκήματα ἐπότιζον, ὦ δωρκεῖς κύμ- 
λα καλοῦσι" ταιῖτα 3), «εὸ τῇ αὐ» εἰς ϑύρας ἐτίϑεσαν ὕδατος πλύρα,ἵ- 

ΤΠ γα ὁπότε τις τελδυτήσειεν,οἱ πρὸς ἐμφανισμιὲν εἰξιάντες πὐχαῤῥίονται γ αὉ 

Ἢ ἀρρώ ἀιοεθατιγ ἀρδαμν ὄσραπον, ΡΟ αΧ ἰτῦτο οξξαιο ν» οτίαπι 
ταυῦϊίςτας ἰῃ οο γαΐδ ταπάςαυτ Παρ ραπι δὲ Ππλπΐπα, Ἰὰ οἴξ, πίω) 

τω. κρέκίω, δυ͵ά. Ρ 

Ἧ ὑρδας, πηπτιηἀἰτῖες γίοτάςες, ΗΡροογ. 
σκε, τ σας, Ἡστοάοι, " 

ῥδεία ας οἱ ,ἰτγισατίο, γί σατίο,ποτισμος. 
ὑγδεις αἱ ρ»ματοῖγα οί οἷν. Ἔχροηῖς τοῖα ὅπ ουΐριάος. 

δυσες ες ἡ ,ἀἀλαπατῖο ἰττὶρατίο, ὑδρεία., 6 νΝῃ 
οδεύω, μι. ὀύσω, ἰττῖ σο, ποτίζω, Ἀσςυΐατ. ἱαηρ;. ἀρδενόμῆν (Θ΄ σιωὶ ὕδατι, 
Δαιῖα Πιδαξξας,αἀασύατας, Οα2. ἀρδευώ μῆνα τοῖς ψυχροῖς, Εγίρ ἅς 
ΠΥ το Ταεοβμ ες ἀξ σαι Ρίαπε. [στο (τς πο. σαρίτε 
οὗξαυο. Ὀϊςίτωτ ὃς α»δειν. ῬΊ υτατοῖ ἴπ ΖΕ ΠΊ]1ο, ὃ ἕω πον αρδειν, ἃ- 
φυλτὶ ΨΊτγσ, αἀλαυατο 5υοτοη πη Οἱ σ. Ὁ 
»διαϑιιὸς, ὁ,ροτυς, ποτισμὴς, ΕτΥ πη ἰἀ ηυο ἀ ἀρδιμος. Ὁ 
ἕμω,ἀἰ πλα! ρο πίτυς, ργοτ [πον βαηἀίτιις, αἤξατῖτα» ἀδυιηάὲ. Γς πὶ με- 
τεώρω; (δὶ Ἰ πὲ. ὐπὸ τῷ αἴρειν τὸ ἐστείρειν,ΟἼ1728..8ζ αὐτὶ τῷ αϑαιρετικώς, 

“ςτικεῖς, σφό δῥεε,παγτελῶς ἀθρόως, οἷς ὁλοκλήρου. ΘορΒοοῖες, πο- 
τἀν δίω ἕκτορ- τάφρων ὕπῆρ,ρτο μετεώρας καὶ κούφως ς ἴῃ Αἰτῦ πὶ 

ΕἸ επτς, Ἐυγιρὶ ἃ, φέφρυσιν αρδίω νέκιω γςαάλιοι (ὩΡ] πνς ἔς- 
-Ταητ,ν οὶ φοραδίω. 

δες, συὔρῖς το]! ἀκὶς «ὦ βέλοις, "ΕΙΣ ΕΥ]. οἴ τὸ ἄρω τὸ «ραόζω, Ετγαν. 
δ ἀξδεις πυϊηετο Ρ᾽ τα, ρθατούξα, Ἠςσοάοτ τὸ ἀρδίωνγεχ ἀςι- 

Ἢ 

ἣν 

ν 

ἡ 

Ἧ 
Ἢ 
Ἶ ̓  

᾿ 

ΕΥ 
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Ιεἰς (δ τα τι} 1, αἵ δον ὑπὸ σῷ ὀΐφοῦ χομίφαρνἰ ἃ ς(ξ, ἀφυ!ςυπι ὧρπ- 
τα. Ἄσουξοιςς. τὶ ΣΙ 

Ἀν δυηοὶ οἱ, ὅθήερκοιγρατίατὶ, Εἰ γελιρυά Ἡςίγοδ. ἄρ δινῆοι, οἱ ῥαδίως δ} 
τὺ ορκόις ἑουτυς, 

Αὐδιμός, διροτὰς, ἱγγί ριατῖο, 
Αἴγδῳ μι σώ ἵττνρο, εἰ ρδὺμᾷν Ὁ. πγαάτης, 
Δρέϑουστε κςνέοηβ {ας ατιααι 510. ]να; αῇολὶ τ ὦἶνδιν τὸ ποτίζων Εἰγαι 

ἰϊομν Ν γαρθθα ΑἸρ αι ἅπηῖςα, ᾿ ; 
Αρειαὶ ας ἡ, Ἔχροι ἀτιο, ΘΟ ὨτυὨῚς ἀν πγιηα:. ΕἸ οἰ γον ἀρεέας ἀἰειλαξ. 
Αρειὶ,ιἀςη, χὶ η΄ ἐν πολι βῳ ἀπειλή" αὐδαὶ τὸ ἄος, Ειγπιοίορ,, αὶ βκά- 

βη ΗἩείγςῃ. ; 
Ανειχάτοχίθ- ἐν τῳ αἴρει ἐνϑουσιοῖν, Ευτίρίά. 
Αρειμιαν (θυ Ὁ ο ἢ] ηδι ὅπλοις ἰηίληιις, Ά 
Αρειμανὴς ἕος, ὁ κα ὁ, Μάττιας, Ὁς ἢ ο ξυτίοὔις. τας, Οὐς 16. Προ 

,χ.Οτίμηιν δεῖ ὸ ιν οα Τ᾽ γαςς, Ὀιοιγί ἐς δ1τὰ οτοιρ,αϑειμαγίων 
Ἀπὸ χειρῶν, ἃ Ὁ ἢ Πσοἵἧς πγάπ δ υς:ΡΙαϊ ἢ Ἐομγυΐϊο 5 ἀπ γογία δι5 

δ: Πγ]}1 ροδία:. ΤΩ, ὦ 
Αρειομιαιέτης, Ατίληας, Τςοάἀοτίτυ», 6. τοΓΙΕ ος]. ὃς Αἰ δὶ ἢςρρεὶ 
ἡ ἰλτ ἈΠΆσΟΣ, ἀρειομανὰς οτίαμνν ἀἰοίτατ, ᾿ 

Αρρειον, αἱρείον. τὸ; τας Πτὰοενο ἢ πολεμικὸν, Ὁς Πἰςοἤιπι. 
Αρειοπειγέπαιίμάτςες αι άαπι ογᾶς ΑἸ ςηἰς (απηπηα ἰητοστίταις, 4υΐ 

1. νῖζο Μαγτίο ἐς ςαρ!τΑ]1ὰβ τοδὺς μά! ςαῦδης, Ηος δοϊοηνίη- 
(Ὀτωῖτ, ἰρειοποα γέτου «-εγανώτερρς . Ατοορασίτά ταρ τγηΐοτ ν ρτος- 
ποία Π1. δινά, ἀρεοπα γέτης δὴ Τα σκυϑρωςσων κὶ υὑπέρσέμνων χὰ στῶ - 
“πυλῶν, Ατεορσίτάγι πη ροτοητίλιη ΒΡ αίτοαν Ατῃςη!ς ἴσην (ὰ 
Δυ!ῆς (οτῖδις ΡΙυτ.ίη Ρογίοϊς, ; ᾿ 

Αρειοπάγος, ἰΟΌιις 'π 710 Διοορασίτα: ᾿ἀἰςασληζ » ηυαῇ Ματεὶς γἱ- 
ους ἃ το 1010 Ματιῖς ἢς ἀιϊξξιις, Ετατ ἴῃ ἄγος, Η Ξε γ εἰν, 

Αἰρειοπεδίον ΜΑττίως σα πηρ 5. - ; » Ὶ 

ΑρεῖΘ-,κ ὁ Μλττίμς, δἷ ἀ ρηςνἀ οἰ τς, αἰ ρείίθ. πογος, Ατεοραρὰς, 
Μδιτίας νίςας, ἰοςιις ἐγας Αὐβεηὶς ςἀϊτοςγ ντ νειτοχ ςοἰ ]ἰς ἰτα 
(τορι]]. Αἕζογιπι Αροοϊογαπι ςαρίτε 17. ἡ εξ ἀρείς πάγυ βε- 
λὴνΑτεορασὶ ἴξπατας, ΡἸατατο ἴῃ οτος, [πτογρτ, Ἡςτθορςη. 
ἐν αῤείῳ πάγῳ ἐκ ἰωῶ πυρροίμμον κα δὲ ὅδ λυγος " τείχ- ἀρέζον,Ἰὰ εἴϊ, ἄριως 
ἑτεόν, Ομ. {Π144. 

Αἰρειθ. ὁ, ἀλεξαν ρει φιλόσοφ(θο ἐν ἑορτὴ ἀΐρεος ἐτέχθη, διὸ ὅτας ὠγόμα- 

αι, ΕτΥ ΠΟΙ. - Ἥ Ι 
Αρείτολμος, Ν]αττίας, δ 6] ΠἸοοὔις νη ἘΡ᾿ σι ταπΊ. , 
Αἱρείφατος,Ὀς]}} ἰςοίως ἔοτγτῖς,οἶροι ἐοικώς, Ἴτοῖ Μάατῖς ρεγεσηρτως, 

“ιιαίϊ αρειφόνδυσος, ΕΘτ  ρ᾿ ἃ. ἀρείφατοι φένῳ,ςαὰςς Μαιτίᾳ, αυαῇ ἃ 
Μαγῖο εάιτοςε ἴ 

Αἐρειω, τὸ ἀπειλῳ, οἰδο τὸ ἀρειάω ἘτΥ ΠΊ. ᾿, 
Αρεξων,ονος, ὁ, πιο τοτ, κρείσζων, βελτίων, τα ταητίοτ Ὁ. 110, αὉ ρας, ἢς 
Τατγμαιις, ΕἸ Ωγ. ῬΒΟΟΥ] τί γὸ ἡφυ τερον γὼ ἄρειον 5 

Αρέμβαςος,δ καὶ ἡ, ΟὙΓΊ]]Π5 σοπιπγοηάατ τρρσευχίμ ἀρέμβαςτν. 
Αρεμὸς ὁγαπγοιτῖα ὃς ΠαγπιοὨ α Δ πλᾶΣ, πϑδῳ τὸ οἴρώ, τὸ ἀρμόέζω 7 Ἐ- 

τγιη ἸοἸοσ. : 
Αἴρεν οὐ ρτο ἄρα οἐώ Ηοοἢ. 
Αρεκτῆαι αὐ, αὐτὶ πῇ, ἄρτου αι πλεονασμῷ τὰ εἰ ΕΤΥ Πι. 
Αρεϊθνεοῆος, κὶ ὄρεος ται δίον, αὉ ΑἸοχδηάτ. γὙἱυγραῖα ΠΊ ἴῃ διιάλεςς, 

ϑυά. 
Αρέσα,ρ᾽ ἀςετεγοοηυςηίτγο, Ροστίσιπη εἴ, 
Αρέῶτω λαβεῖν, Δα ρ οἱ, Αςοἰροτς. Π οπηοτ.α αἴρομαι. ᾿ 
Αρεϑϑνεὶς, ἀο]εξξατας αἱ ργοσ λας, Γλατι δῦ αρέσκομαι. ΕἸ, ἡ δὸς γίκζω 

ἀὔαντι ἡ ἀγλαὸν δἶχίθ- ἀρέδϑεηταὐ ὔρομαι. 
Αἰρέσκεια ας η,βλςοτία, στατία; σαρτατιοιοατα ρἰαςεηάί, Οὐ]. Ιερος, 

Ἄοουγίτας, ΤΗςοΟρΡΒ για ΟΠ αγαξτοτίθ. κὶ ἢ ἀρέσκεια ὅξιν ἔγτευξις ἐκ 
δὴ τῷ βελτίςω,, ἡδονῆς αἰδᾳσκδυκςική,ΟΟ πλιτας αἰϊοηταῖγίχ Γεὶπὲ 
ἀἰϊςὶ ροτεῖ. ΗΠ! οά, ἀς ἤιμοτς Ἡςρβοίοηις. “ἴδ, γ5 ἐγιμόνων ἕχα- 
ξὸς ςοχαζέυῆνθ. ἡ πῇ βασιλέως ἀρεσκείας ἱὰ εὔρῆρς πιαχί πιὸ ίρε- 
ξϊδης,αυοπιοάο τοσὶς στατιΑ ΠΊ Θὰ τατίοης ἰηῖτος. [μἀοτγίις ἴα 

Ργιβασ ἀπείχετο καταγέλωτος κὶ ποίσης αῤεσκείας » Δ πίηεθατ Ὁ ο- 
πιηΐ ᾿μσετοία νευδπίτατο, ὺ ᾿ 

Αρέσκϑυμα, ΒΙλη ἀα Δρρε!]ατῖο ϑιαάιατογία, ΡΊατ.ῖα Ποπιοτ. σαϑεθών 

ἡ καινεργὸς αῤεσι ϑυμφίπτων. ᾿ ; ᾿ ᾿ 

Αἰρεσκϑύομαι,, ταπαίαοτὸ τγαέζο » Ὀ]Δηάῖοτ, ςοϊηίτεγ ἀρρε]ΐο » φι- 
Ὶ λοφρφνούμαι. ͵ ) ᾿ 

Αρέσκομαινμ. αῤέσομαι οἰ! πὶ Πλατίυσ ἤσοἱ ἴσας ἀσααίείςο, τα ΐτιὶ (εἰ Γ- 
Ητιςοηαϊτίοηςέη ἀςςἰρ᾽ο. ἐνὶ μόνῳ αῤέσκομαϊ 51) γπ0 (οΪο ἀσαυΐε- 
ἴτο, ἰὰ εἰξ, αἴοξειιπι δηΐτνὶ {Πἴο ὃς οδ] έτος. αῤέσκομαι φύσει» 
ῬτΟΡο πᾶιυγδηυ, Βιιάαιις ἰη ΡΤ 6]. Ρτίοτοῖκ αβεσκὸ μῆν(θ- τὰ κατοες- 
φ-ἀτει,οχοίας ἀοηης  ΠΠ1πν.Α ττουῖςὶ, ΕτΒίςοτ. 9. πως αὖ εἶεν φί- 
λοι, μδπ᾽ αῤεσμο μένοι ποῖς αὑτοῖς 5 συ πη ἰς Θαάςηι ποὺ ρασομῃι ὃ 
Ρτοδοητατνῖά οἴ, τὶ αὐταὶ ἔποδὲχ ὀυῖνοι τπλόγρις σοῖς ὑπὸ σοδαῤέσκο- 

μώταῖς νογδὶς σαυάςο,  υσιαυ-αρέσκεται αὐτοῖς μνδὲν ὑγιὲς, }8}} 
(χηυη1 εἰς ργοδάτυγ. Ησγοάο. αῤέσκομαι διαίτῃ σκυϑικῃ ρίαςςς ηγΐ- 
Ἠὶ δογταίςας νἱαςπαὶ πιος. [46 ΠῚ, ἕο αρεσκ ὁ μῆνίθ- σὉ κρίσει,» Ἰῆϊ-- 
ἔπι βαδεης (ξοτοπτίαπιναυυπι (δ πεσρτια εἰ ἀμ ρ σιοτιτ αῥείσκος 
μαι ταῖς ξυφυμίαις, αςςἸατηατιοποῦ αήτ!ς ἀυγίθες ἀςοιρίο, κυςίλη. 
δεῖ γδ αῤέσκεόϑοιι κὶ ἀγυτεᾶν τοῖς πα ρρύσι, πὶ μη δὲν αὐδῶ ἀφόρντον οἵε-, 
ϑειροϊά εἰκ, οὖ σοιεῖν᾽, 4 τίϑεϑερ. Ατἠλοις!, 4. ΕτΠῚς, κα τῷ σημωνίδῃ, 
ἐκ αῤεσκόυάν- ν᾽ πηοη τς ἐςυτουτίαπὶ ποι Ρτουδη,αρέσκομαί στὰ 
ἐγῶτα ταδὶ το ῥτοδας. 5ἷς 54|}.54 ςυίαως (τίς ρίαςςυλης. Οἷ 



Ἀςουίι. τότ Πρ ἰβσατ Ρίἀοο, ὃς ΘΟ ποῖ], ἰφπῖο, ντ ἵσροῖς ϑεὸς 
αὐέ σε ὗε, αΠΟΡἢ. Ησπιοτ. Π1(1.4..λλ. ἴδε ταύτα δ᾽ ὀπεῦδεν ἀξεδ- 
σϑιῖϑ᾽ εἴτι κακὸν νωιῦ εἴἴρυται Τητοτρτ. ἰξιλεωσόμεϑα, ϑεραπεύ σου. 

Αρε σκον, γ᾽ Αγ ιαπι βογοθαητ 1] αι 1η ΘΟ ππ σε τς Ἰοποπιπῃ ρᾶῦ- 
τος ἁισερ αι, ἴῃ (τεπαπὶ Ρτοσγοι[ατὶ ἁταΐς]ο ογίάο ἐπάμτὶ. ΡΟ] 
ἴαχ ].4.Ηεἰ εἶν οοάεχ σοτητρτὲ ἀμεσκές, , ; 

Αἰρεσκόγτως β οἴοπτες Ν]ρΡίδη. στατὲ, σαπὶ Ῥατίμιο.ὄρεσκόντως σρῖν 
Ρ[Ὸ δηίπιί ταὶ (ξατεπτία, Επγιρ 4. ἀρεσκόντως ἔχφναρια εππηάςξη,. 
Χεπορίοι , μὴ καὶ ὥραν ἄρεσκόντος γι μοι ποιεῖς, ΙΝ ΟΩ τα νὰ ογὰ 
παῖ ἱ ρίασφας. , ᾿ς 

Αἴρεσκορνκνδ»ἰατιά 5, ατατί αὲ ἀιοιιράτον 8ς αρτατοτ,ίασετυς, ἀαΐ ο- 
πιηΐαπι φτάτίαπι Ὁ ἀπ εϊς τηερτῖς αασιιραταγ στγοῦ. ἴπ Ετϊς. 
Ατήδζοτεὶ. 4. τῇς ἐν ταῖς οἱ μμλίαϊς κὴ ταῦ δ υζάν, οἱ μὲ" ἀΐρεσιεῦι δυκευ- 

σι ἐδ, ἀσϑ 8 οδίξοιηάατοτος,, ἃς είς οπιηίδις ἄαητος,, Βιιάσιις 
Οοιππγινυἱσὸ Ορωγ 45. ἐνῷ 

Αρέσιιω, μέσῳ κα εκάν αϑϑοὶ τὸ ἀρῶ τὸ ὧρμόζω,οιιπι Τλατίο, ρίαοεο, οὔ - 
᾿ 1 φαοτ,σδίξξτο.ίαιο, ταὶ σγάταπι ἔαςῖο ΣΧ ςη, ταὶ γείτονι βέλει σὶ 

᾿ ἀρέσκειν; γίς οτάϊ εἴ Ὲ νἱεϊηολσαπι Αὐειξι ργοθο,ρργοθο, ἰά 
εἰτρργοθαί!ε εἴϊε οἰεηάσινεῖ ντ ργοθεσων ἕλοίο. γος γ᾽ ἐπεὶ 
πούτοις υ μρὸς ἐκ ἐρέσκομθο,η"οηΐαπη γος πἰς Π0ὴ [τὶς ξιοίπηας, 

εὐ βσποῖ γος ἤθη ἀρργο Δ ΠΉ118.ὐρέσκᾳ μιϑι ν᾽ το 8. ον πα ἈΓΡτο.- 
ΤΡ βεν δά πισηίϊτίο. αν εσκει μοι παίζειν, ρίασον τὶ  Ἰάεγο, [ηπ6- 
το ὐττιιὲ οτἰαπὶ σπτ Α σσαλτιρτο σεατιιπ εἴς: Ρ]ατο, Ἐρ το] α. ἐλ- 
᾿ϑύντα δέ με ὃ τὰυτῇ χεγίυίυθ. 4) βί- δυδειίμων ἀσῶρμδ. ἐδαριώς ἠΐρεσε, 

π ντα απ Ππἰσ θεατα ρα ἀἰσάταγ, ταδὶ ὨΘαΠΔα] 4 ΠῚ Ρ]ασιτ. ὅτις 

αὐτὸν ἀρέσκοι, χααπι ρίξε ργορ οι ΡΊατο, ἀεπ), Οἱ σἹ᾽ αὐ μιὰ αρέσκῃ 
ΕἸ διδασ οίλων » φαΐοιιο αυτεσι ργαοθρτογίθιις ἰὸς ποι ρ]4- 
εοθυπε. Ι 

ρεσόμεϑοι, οἱ ασαξ᾽ Πτς, δζ ΠΟΤῚ ΡΟΠΘΠΊ1155. ΘΓ πηιῖς,, αἰπρ  οχαδὶ- 
ἘρσΤ ΕτΥ αι. ϑερατευσομν υἰξικεωσόμεθαα, ΕΠ] οτποτ. 

Ἀρεςολρ»κὶ ἰἐρεφη ρχοννΔοτ Ποῖα πα, 1 πη. εἶ δὸς πλακοιῶτος τοῖς ϑεοῖς ἐ- 
ἢ ττλφε δρυύνυον τὸ τοῖς ϑεοῖς ἀρείσκον, Ετγ αι ΡΟ ΙΧ 1.6. 
Αἰρεφος ρ᾽ οί 45. στάσις. ΡΊαται «ἦι. τοῖς ὃ χερςτοῖς ἐκ ἀῶ εἰρος ἐς, Τάοτη, 
“ἀρεςιὸς τι δημῳ ρορα] τίσι πε τὸ ἀρες"ὀνερί ας τα νῊ στ ἄτι! πη, α-- 
αι. σἀς ἀςάιπέξαηι ν! ἀσευτντ σατία: [επεσῃτί σατο ῖζα νυϊσὸ 

νοςοστατ, οι [ογίδοπεάυρ! οἱ στ, αἰ πὶ νηΐοο ροτίιις [τ 5 
Βεπάμα πὶ {τις ἀρεστόν ὅξίγηοη εἰζ εἰσίιπ οὐ ντ ρίασοτε ἀορραῖ, τὶ 
«ἢ αἱρετὸν ἦρος ἐν, ΟἸ σατο! 4 ορτάθι!ε ἰά ες ἐκροτευάιιπι, Εἰ 
ἔς ροῖει σοπηπιοάὲ χροὶ σαρίτο (Έχτο Αξξογι ΠλνΥ Ὁ] ἐς αρε- 

τφοὸν ὕοην ἡ μὲς καταλεί,ψαντας ἃ χόγν τῷ ϑεοι δγαλοον ἐν τρασεζωςγετ- 
ταητ τπιεη πο ὥημιιπ| δι. 

Αρετω διβασῖας Οτοτοηίαἀϊς, κιδοφὶ τίω ἀρεταν τίμ γί ἄκοι ἀχκέμου, 
Το ἧς αϑειῤῥεῖ τὸ μνῆ μα γ ὡς μαῤτυβεῖ φιλος-ἐφανί(ϑ., ΕτΥ τι. 
Αρέτας, Ατοταςοτεχγίοςεν Η το 5, νἱάς ἴῃ Ἡρωδεαέ. 
Ἀρεϑαφίλα κ᾽, Ατει πάρ Ή]νριι6 11 Ογγεπατα, 14 ΑΡ]οτοτ 5» ὅς ΥΧΟΓ 

Ρμαάιπη ςεἰςθετγίπια,ς φαα Ρ]ατοῖς νἱντατ!θ. πλ}]1οτ. 
Αξ ταιίγω, ἀρὰ Ευμτατίν, νάσταν ἰάσαι εἵϊς υο( αἰρεπέω. 
Αρετείω, [Ξ]Πτοίτογ ργοσς 4σ, κα τ ἀρετῆς ὅθημελούμαι. ῬτΟσΟρ, οἰμιφϑτερφι 

ἢ),οἱ μὴ ϑαγαἥστες οἱ ὃ ἀρεύίδτες 55) ὧν πέλαριποδλώ ἵεντο. 
ἈΑρυτὴ »ῦ ονἱ νιττα 914 εἰτ,γεόζα γατῖον ργοδιτας ἡτεθτίτας. Ὁ Τίοότ4- 

τε δά Π)επιοῃ αὶ ΤΆ τρότσαν ἀρετὴ «ἰοτιτας, [4 οἴζφντντας που ΠῚ. 
Ῥίαϊο ἰῃ ἀροϊοσ. ϑοσγαῦ. δυκας οὐ γδ αὐτο; εἰρετὴ τος οαἰ τι τἀ ϊςῖς 
εἴς οἴ εἴα ΠῚ. εἰρετὴ πολετικη οὐ} Πἰς αἰ οἰ ρ] ηᾳ, Ρ ατατο ἢ 1 Ἐδθιο, 
εἰ χατ᾽ ἀρετίω) ὡρᾷξις, Οἱσετο, που εἶϊα δέξο. αἱ ἀρεταὶ τῷ χοιςού, νἱ- 
τες ΟἈυ Εἴς Εταίπι. ςαρίτς ἰδοηάο . τ. ΕρΠϊ. Ρεῖγὶ Αροῖϊο]!ν 
αρέταὶ ἀπεδείκνιωτο,ν τος ἔοττες (ς ργαίϊαθδιτ, ργάοί γα Εἰςΐοο- 

σιν χὰ φἀεδης ἀρετέω) χτοϑδοευύῦ αν τατίαι τοίετγο, Ὁ ἐγ ἀἰ 4. αὖ τὸ 
ἐρώ τὸ δεϑυμώ ν ἐρρτιὶ, κὶ χτ' μετείϑεσιν τὰ «οὐχ εἰκ γαρετιὴ, αὶ ἑπέρατος 

τ φύξῇ σις ,ἣ εἰ ρώσιν ὃ αἱ δριιῦπαι πραύτερν ἡ αὐδαὶ τὸ εἱρέσκω, ἡ πᾶσιν ἀρήσκυ- 

στι. ΑςοΙΡ τα Αἰ Ἰαμάη40 αὐτὶ αἰ χ᾽ πόλεμον δευνάμεως " πῆρα ὃ εἷ- 
ρίω, ἃ πόλεμον!ϑὲ ργο Ροτοίζατενροτςητία, βιοαίτατο, τοῦ οτος δίς νἱ- 
τί δας, Εχος ΠΠεηεία ὃς ργαίταητίλ ἴῃ Ομ] γον αὐἶρσὶ τὸ αἱρω τὸ τον - 
ἀμρρίμω δὶς ν᾽ ἜΥ ΠΤ της ραάοτ ἱποξάϊτ νἱγοςν ὃς σοη οἷα γίγτιις. 
εἰροτιὴ ὁ χώρας, Ρ] ατατο ἐς ΓΤ εσ Ὁ11 θοπίτας, ἐσεοιηάϊτας, δίας 
ἢρατ ὃς {προτοίαπν καταφρόνησιν, ἐς ρ οἱ οπτίαπι, ἀοίρεξξαπ,σ᾽ο- 
τίδῃ δ᾽ κλειαν ΟΠ πὶ ἔλα ΠῚ, τί ας, ΟΧΡ ΓΙ σητἰα ΠῚ κἡ τὸ σλῆ - 
ϑος “ἵν᾽ ἀρεύζδιαριιά Τ τιον 414. ἴδ τὸ ρείπιο,, ἰη οοῃςίοης Οοι- 
ογτ.Πσηίβοας δυδοξίαν, κἡ τυρόσέτι φέρουστε ἐς υἠ «ὃ πολλοιὰ ἀρετίω), 
εἷς Ὁ ἐπαμεώοιτε χείραν, ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς ἐκιω : ΒΕ: ς ἢ σεητιλπι αιοα; 
Πσηιῆρατ κα τὸ ἐς αρετίω) ἑωωαντιώμεϑτι τοῖς πολλοῖς ἐὶ γὺ πάσχοντες 
δὲ ὃν υὲ δρωντος κτώμξθα. ἐδὸ φίλοις. [τ6ΠΊ ΔΙ ΠΊ.1ΠῚ ἀΡΟΓΓι ἡ Πἢ.- 
ῬΙΊσεπὶ δί σαηάϊἀυπι εἰδῦ τες ὅτε φιλίαν ἰδιώτας" βέ βαιὸν γιγνομβυίω 

ὄὔτε κοιγωγίαν πόλεσιν εἰς ἐδὲν εἰ μὴ μετ᾿ ἀρετῆς δοκούσης ἐς θμήλοις γί- 
Ὑοῖτο κὶ τῶλλα αὶ μοιότρφποι εἶεν. ἀρεταὶ, σοπηποία ΤἬμογἀτ4 Πἶδτο 
Ῥυπγου πάτριον γδ ἐμὴν ἐμ ἴθ᾽ πόνων ταὶ αἰρεταὶ κτά ὅτῳ : ἀρετὴ Ηο- 

τῆετο ορος. 124,18. υδὸ γδ ποτέ φησι κακὸν πείσειν! ὀπίσω, οἴ φ 

ἀρετίω) παρέχωσι ϑεοὶ κ᾿ὲ γοευύατ᾽ ὀράρῃ. ἀρετιὴὶ ργο ργοθιζατε. Αὐιῖο - 
το  Ἀοτου. 2. αἱρετὴ ἴτε ΠῚ γμύοις ἀϊοίτιιν ἀρετὴ σώματος. ἰρετο ἵππου. 
Οἰίςογιάς Βηΐδις. [ἢ εηἤθιαις οἱὲ ἔα σίας νίττας ἰδίας οἱ᾽ Τὴ 

᾿ς Ὀοδιίς,» ἴπ ΠΠῚρ ἐσίτατ νίττιις. ΡΊστεις νίττατοπὶ ἔογπηα ἀϊοίτ. 
ἈρηΜαττοπηρτο ὀἴρεα» Ατ ΟΡ ἴῃ ΡΊυτο. 
Αρὴ ἡ τρὐνροὶ Ἔχ οτγατίο, νοτ Π1, 44 ΠΠΕ1Π1. 

ὄριαρτο ἄρῃ ἰι (ἀδαπξεῖμο ρυΐμιὶ δου εἰ, ἠφάμίω, αὐ αἴ φρμα!. Ηδ- 

Αρῆνβυ9-,ἀδιδητας, αἴις ἴσως ὅσο τῇ αρηρέναι» ΕτΥ πεν χὰ 

ΕΟΑΛᾺΡ 
βοΐ. ἵνα κλέθ. ἐϑνλὸν ἄρνα, γε σίοτίδτι ομαῆι αἰιξεγας, το Ϊδα, 
τερόθττζες. Σ Ψ ἣ 

Αρήγω μι νξωνπ ηχα ν ΔὉ ἄρης, αάίπιιο » βονϑα ααχ ΠἸὀτοἤιρροτίας 
Ηοπιοτ. Πα ά. ὦ σὺ ὃ σιυυΐϑεο χα μοι ὄμροτων ΗἾ μὲ μέλε ιμοι πορόφ 
ἔπεσιν, κὶ χερσὶν αἰρήξειν. Χο ΠΟρ᾿ Ἰη ΟΕ σου. ἀρίγω τὰ χώρα, τὰς 

τεσιοηοιη. Εατιρὶ 4. πὶ Μεάδα,, σαπὶ [λατίιο ὃς Ασςιίατ: εἰρ 
φόνον δοκεῖ μοι τέκνοις ,ἀτοοτο σφράοπα ἃ ἢ ΠΠἰς, Ὀ  οἰσουί (ας ἰιδτο μεῖς 
τὴ ζαρίτε 102. ἀρήγει ποδεγρικοῖς,ροἀαρτί οἷς ργο οἸτιἀρυα οαπ-, 
ἄσηι Πθτο φααῖτο., σαρίτο 43. οἀπὶ Ασομ ἀρίγει κὶ δθηληψίας, ςον- 
ταϊτία ρας ργοάοἰξτηΗ1 βοττὲ ἰεσθηάαπι {τ ὅθηλνψίας, Σ. 

Αρηγοὶ ὄνος, ὃ κ᾿ ἡ ἀοξαηἰοτνἅ βουϑὸς, τατον δι ταττῖχ. Η οπιοῖας ΠΙΔνς 
"ἀυδοια) μϑὸ μβνελάῳ αἰρηγόνες εἰσὶ ϑεάων,, 14 οἰξ» βοηϑοί, ἀϊοίτας ἄς, 
εἰρωρεσι ; ; ' ΟΝ 

Αρηϊδηλίθ., τη ηἰξοίτες, ᾿- Ἵ ᾿- 

Αρηΐϑοίθη,ε ὁ,οστορίας δε Ἰάτογισιγγσης δὰ ὃς] π|, ἘυΥ ΠῚ.ὃν τω ἄμε, 
ϑέων, ἐν τα ποριἕμμῳ ὄυγίνητός Ὡ ] 

Αρηθο,ς, ὁ, ΕΠ σοίαις, πολεμικὸς γ Πγαττ 15. Εἰγπιοίοσ,. ἀρηΐα τεώς, 
χε Ποπτογ. ἡ | 

Αρηΐφατος,ς, δγ γ οἱ ἀρηΐφαντος 9 ἰῃι Ῥ6]1ο ποσάτιις ν ἃ νεῖῦο φάω ρα, 
φονάσω, ΐἶ Ν 1] 

Αρηΐφιλίθε, κ᾿ ὃ Ματτῖ ἀπχΐοιιθ» σο]]Πςοἰας» πολεμικὸς, Ο ἀν. ὁ, ἰρυΐφις 
ΔΘ. μᾷνἐλα Ὁ». ᾿ 

ῃ 

Γ 

᾿ἢ 

Αρϑυῆναι αριϊᾷ Βοτη. δυξαὥτι. ἢ “ 

Αλίω,η Θεηϊτ,αῤνὸς, Ρογ (γςορθην αι Ππ5)0 015 [ει βοῖο ἀρῖα. αδᾷ 
τὸ ἀρὰ καὶ δυχλττὸ δὴττήδιειον εἰς ὄχ ἰὼ τρέβατον. Ειγπιοίοσ [η Ὁ), 

. ΡΙ]ατι ἄρνασι ἀρ! Ατάτανη. Π σῖτα επί Π| ῥῥωλ αἰϊςόξο «. Ηἰ 
αρίωνοβοσκὸς ἀριιὰ δορἢ. σα. ἀσηος ρφ(ςΙτ- : ᾿ 

ἡ οἰαἶτας γο] νγθς ΝΜ] οἴέπα;. αὔρα τὸ αρώς αὐίωη δυαροτρίας Αὐρίωη,ἡ 
γδιῆς Οἷς, Ετγιη, 

Αρίωδηϑεν, Αἀμοιθῖι πλροχ Ατθηᾶ: ἢς Ομ ΕἸΨ ΠΥ. 
Αἰρίωων, οἶος, φύλαξ, διά. 
Αἰρυξις, εως ἦν ΔΌΧΙ]τα ΠῚ. βου ϑησις. ᾿ 
Αρηϊεναα αχοριις, ϑιρασιὶ ἐγαϑὸς πολεμικὸς. Υ 
Αὔρρε, μὲσι παρ. αὐ αζω, Αττὶςὲ ρτὸ ὅρον σουσταίτ, οαστηξητάτας 

τοπιραέζας οἴ, Ἰρτὸ “ΟἿ ον, ὕριμοσταν. ἃ ΡΟ]] σαι [ατίπο ἐἀμίθο ᾧ 
δνρεν ὄν, ἰὰ εἰν σξιυη ρμοςα ς οἸλωτοτ. απο ΑΕ. στην Αςὶ ουΐ 
Βουλοῖ. γι, ἐν, γόμφοισι δ) εἶρα τίυνγε καὶ αὐ μονίγσιν αξηρεν φοιὴ- 
ῬΕΡΙτν ἤρμοσειατιῖο δὔτεγη Π|Δ 4 γ ὁ οἱ ποιλάρμηφιν αὐήρειν ἰ4 εἵξ 
ὃ χιτώ τῇ χειρὶ ἥρμος.ο, γῃάς οἰρηρωςἱ ἃ οἵτ, ἡρμοσυβθ-. ΠΗ Ποα. δ : 
σιν ἀρηρὼς γ ᾿γατοις γα οἱ 15. [τὸ πῇ ρτῸ ἀφογοιμῃ δὲ ἴζατα ἀν 
εἰτιαριι Ευτὶρ ὅς ἱπ Ἐρὶσ. - ᾿ 

Αἰρηξομβϑη, αταϊανη ροτριασ μη, 514. ᾿ 

Αρηρῶς γότος, ἰη Ἐρισ.απλάταης, σοασ ποητατι5 , ΦΟ ΠῚ Πα ατὶς ἀζοὺ 
τάτιις, Προ Υτ18, ἡ ρμοσ μϑῷ.. ΐ 

ρυς, ΜΘ: γε] ἐς νΕ] ἡτος, ΝΊατς, ἀϊ Εἴτατ ὃζ ἀρηρνοῦ ρου, αι]. 8. ργοΡτὶ 
εἢ ἔξγταπη, ρα ΑἸσφιιπν ἐπ ἢ πλ ηᾶτ. δ Δ ΠῚ αἰ ρειςεσαίτς Ο ει 
ἄρεως, [)λτ. εἰ ρεὼ αἰ Τοσι0 αἴρει δὲ ἀρηὶ" αϑοοὶ τίω ἀρ αὐ τίω) γϑωο͵ 
ἔκαβίω ἐκ πολέμου " ἢ ἰδ πίω χεραὶ» χάρμης ν" Ἀποζολῇ ἐἴρης " 

αὐϑῳ τὸ ἀείρω, ὁ κουφίζων κὶ μογαλιυύων εἶ αἴρεις " ἢ αἴ τὸ ἐρῶ δα : 

] 

ν ὁ πὰ ὩΣ ΜΙὰ ὙΠ Ὁ πρλα . 
ναρετικος ὠρὴς κα Ασποβολὰ πα ἢ ἡ ΟΣ ΤῸ αἰ ορ, εἰ) ρὴς Χ) συγ Κοσσ οἰ δἩ Ἷ 
ΠΝ Σ ͵ 3 ἘΣ ΆΝΝΝ ΚΠΑΥ Τὰν ΠΈΛΑΣ Τἰ το ΚΡῊΣ ΝΣ 
“ν ἢ ξιφοφόρος ὅτος " ἢ σπαρῳ τὸ ῥω γίνετ ρῃς ν Ὃ ἊΣ: τῳ φερητικος, ς Ρϑ Ἢ 

σαῤ ᾧ ὑκ ἔςσι διαλε γεῶδοιῃ ἢ παρὰ τὸ ἰρωῆμω ] ἀαίρης ""ς ἐἴρης, υ ἣ 

Ηετοάίδομς ὅς ΑΡΟ]]. ἴρης Παρ οἰ [α Οὐὶς δὲ Γουῖς ντ [ογ δ ἔνι 
, 

Ηεἤοάινηάς ἀρυτιαθης, Μιαττῖς ἅ[πις ςνπάς ἀρράτοῖς οσίαπη ρὲ, 
τος εἴς ἴῃ Οτηιτιδ'σ αἰῆσας ετίαπι ὃ. ἢ 1 Π| δὲ ἔστγιι παν ρο ἔσπηὶ 
ἰητοσ τι πη: λοιμὸν, ϑανατον, γα] ηας ΡἰΑσάτπσις: απο] οχοα 
νἱα ἀριά ροοτᾶς ἰμυοηῖτε ες, ΗΠ οπτον. Πα ἀ. (, ξυυν οἰ γον ἄρηα,, 
οἷν ἃ πόλεμον Ρτο ςατδο ὃς Μαγις ορβοοΐ πεφόβημαι λιϑύχδυκοῦε ἢ 
ρίω "ἃ οὔΓ φόνον. Αττορίιδη. η Ρ] τ αἴρη ἀἰχίτ ρτο ἐρεα᾿ βλέ ΝΝ ᾿ 
αὐτικρις δόξεις μ᾽ αἶρε, 1 εἴπ, Ματτει.1η ν᾽ ϑεατίπο ἐἔρες. ΕἸ ΟΠγεΓ, 
1ϊλά.ς Αἱρεςιὕρες βορτολοιγὲ μιαιφόνε, τειχεσιπλὴ τα" ἄρης τύραννίθ-}} ἢ 
ταῦπιῖα ἀρὰ Ηείν εἰν. ᾿ Π 

Αἰρητάδης κυίδεθ», Ατοταάςς ΤΠ  ἀ 5, ἢ Πτοτίςιι5» 4] (οτρῆς ἀς ὶ 
πιᾶςς ἀοηϊοὶς ἃς [ηΠπ]4π|ςν ΡΙ τη Ραγα!}, Ε 

Αρήτειρᾳ, ας κὶ, ἀσοτάος ξασπγιπανἱέρεια, ρτῖπλα ἰοη σα, Μυ[ὅπι5. Ἁ ΠῚ 
Αρητρ," ρρς δ νίαςοτάος»ου τον, 41] ργεσατοτ: ἀραὶ οηΐπι ργεςεϑ ἃ ζ 

αίταγ. ἢ πὰροὶ τὸ εὐ ρήν ταὶ χέρας εἰς ὑψ6.: καὶ παρ ὶ τὸ ἀρέσκειν , ᾿ 

ϑεῳ Ἡοπ.. Π]Δ. ὦ, ἡτίμησ᾽ ἀρυτή ορνρτῖτηα ἰοη ρα. Υ " 

Αἰρητήσιον, τὸ, ἰοτιὶς Ατμοηὶς ἃ ΤΠποίςο Αἰμοπίςηΐδς ἀουοποηῖς ἃ ἣν 
ἔζως, Ετγπι. ἣ 

Αρυτιαϑης κύκγιθ.,ἀἰ οἰτις αὸ Ἡοἤοάο ) Ογσῆις Ματγεῖς Πῖες Υ 
εἰνρεο Ηεγοι]ς Ἷ 

Αρηπιαῤ, πηαγτῖ αν δ 6] ΠΟ Γι, Α ΡΟ ]].2. ὠρητιαίσδα μβναλίπναίω. ; 
Αρητὸς κε, δ, Ρτοο δ ὶς ἐχροτίτας, 'το πὶ οἰ α πιο! ηιοπὶ ἀεργεςατί ὦ 

Ροαπιμβνἴζεπη ἀϊτγὶς ἀειιοτις», Ιτοην ρογπι οἱ οι νἱάς Εὐπ. ς 
Αρϑεὴς, ΕἸοιιάτιις Ο ἸατιιΣ,ουο ὅξας» Ό [άτιις, τς πιότιις, μετεωρκϑϑιοὺς, ἢ Ἧ 

ἐρφέξιις ν᾽ 4ς αὐ ρομαι αἰρϑεὶς ταῖς ἐλπίσι. ἴῃ ἴροπι ( ]Ατιις, ὠρϑεῖσ ἣν 
αὶ τρχπέζης, [Ὁ ]1.τὰ πχαπία. δ ῃ ̓  

Αὔρϑητι υγροροτῖρο τοτὰ νεγθῸ εἤρω. “ΓΕ ἢ 
Αρϑμίω μιήσω ασιηκφνάταο; σοΠρΟΓά0 2 ΔΠΊ ΟἿ τα ΨΙΠΟα]ο ἐπ ηρι ε ̓ 

οὐπὶ αἸΐο. ᾿ ᾿ὰ 
π κ Αρϑιμία ας, ἡ, αὐιί οἰτια,τια πα 1 |τὰ5,σοποογάϊα,ράχ. 

ρϑμΘ ἡ. 
“Ἶ 



ἝΝ 
Δ 

ῳ Φ 

- 

ΘΕ, 
δ, αι.» υγδνίο δι στα  ουις σοη ςότς, Οη Κα ]ογάτιις, πη] φο44- 

 χιυέξυς ποδὶς σοη(δυία. ΗΠ ςτοάοι ἀϑίων νον μὴ ἐόντων μιν αὐϑ'- 
᾿μίων, τῷ 3 βιρξιῤῳ συμμάχων, (ἀςπη,αξϑμια ἰωῦ σφι ἐς ὁπ ήλοις ἴῃ ςἰς 
Ἔωτ ἀνυταα δεποιοϊςοτια, 
ὥϑμιθ- ὁ ζελείτηςν Αὐτῆπτιας ΖοΙ τες, ἀς αυὸ ΡΙυτ, ἰπ ΤῊ ἐπεί τος!. 

ὀεροδ, ἐγοοποοτάὶ τ»ἤξίίας, αὐλ! οἰτία φιλία αὐϑμὸς ἐμορρ»σιωηςν 
ὁὰς ςοποογά! :. 
ἰβολα, ταὶ ὄργανα τιμωρντιχοί " αϑορὶ τὸ εἰξαρ ϑρριυῦ τὸ ἐμβαλλἐμο- 
τοϊττιπτότα Τὰ ρρὶιοιῖς ἀοἰτιπατὰ ἃς αυ αἰτίου δυΣν Ετν αν. ΕἸ οἰ; 
πχὸς αττί ουΐατι τοῦ ἰασογαηςναγει σα ἀτις. ΡΊΔατ, πες ρὸ- 
τῆσὰς μος ἀγεΙ συ] ατίυς οἰτιαςπὶ τὰς ἀπσυητ ροάες Θιοίς.}.1. 

ον. αττ είτιςυς (ς. 
Α ϑοις τως εν πιοῖθο ἰαδογλησὶ καὶ τοῖς αὐϑιρεις αδωόήων, Ἃ- 

ΡυΘΓΙΡΡ. ͵ 

ΕΝ ΔΟΡΜΜΗΝΉ ἀρυά Αὐἡζοτ.].ς. Α ηἴπγ. ἰεσίτογ, δὲ ς. 9, 
 15.ἀς ΘευεΓ. Αηΐηνγ ἰςά ἀϊσιτιγ ροζίες αἰϑρίωῦαι. 

ὑρίτις "δὸςιτποῦθας ἀγγου]αγὶς γο} αττισαίαγιας, ὈΠ τη. Τ] οὐσου ", 
τρ.70 ἰιαιαηδο γόσος αὐ ϊτατ, Η ἐγοάιλη.}.3. κὶ ὑπὸ ἡ αὐθρίτε- 

δὸς νοσὲ χα μύων. 

ϑρον,κγτὸ, ἐΓτι σα ον ἰα πέλαγα, σοηΐταίς, Εἰ Πυγα, Ατ δε] ἀς (ΟἹ 
᾿ {τὶς νοΐα: πάσας “5.1. Αὐνΐπι1]. χρσάτιο, Τϊ οἴταγ αὐ αὶ τὸ αὔ- 

δ αὐδςὶ τὸ ἀἴω τὸ ἀῤμόζω Ετγη,. Ὀτοίζοτ "8.1. Παρ. 134. αὔϑρα λὲ 
᾽ᾳ Ἰσησεναττιςαΐος ἰοἰυτος {Π πιτη Ὁ] ατὸς ἀγτὰς ΠΟ τ ΠΥ ἐτττ, κα 

τοῖς αἴϑρρις φανὰνοχ ἐχρίαπατα, Οα24. Ἠστοίον αὔϑρον ὁ ἵππου 
τψαύων, σα υα; σοοϊταὶ ἃ ἀτιγοξξλης, αἴϑρον τῆς φωνῆς ποιεῖν,νοςὶς 

ἀττιςαίυπι ἔογπηαγς, Ατηΐζοτ. 0.4. ΑἸτηγαὶ. αἴϑρων ἀλγήματα. ἀο- 
᾿ Ἰοτος αττιςυϊατος»ἰ το ργίπιο Ὠιοίςου. ἡ λύσειν αἤϑρων φρρτεϑεῖς- 
᾿ φανατίριΔ αἰτότπος Ραΐτας ρτοπιουςῆς. δορίος!. αὔϑοι ποδοῖν, 
" ἀττισαι Ρεάυαν. 
Αρϑεθωνμ ἄσὼ πιωκα, ογπιο,ςοποίηπο, ἀττίςυϊο, ντ ἀϊχὶτ Πυοτεῖς 

». 4. Μοδις ἀττιουΐας νογθότι πὶ ἀα 441 ᾿ϊησια:ςουξο ὅς 
᾿εστηρίησο:ίς ΘάΖὰ νοττγιτινηάς αὐϑ'ρρεωῦ τίωΣ φωνί ΧΟΡ ΒΟα. 

᾿ Σὰ εἰξ,νοςοπὶ ἀττιουΐαταπι εἄοτο. Νισοπιαςθις [010 ργίτιο Α- 
Ἰτμη1. ΡτῸ ἐχρίδπο σαρῖυ. ἀκρεβως διελεῖν κὸ αὐθρώσαι ταὶ τοῖς ὧσι 

συμιβεζηκότει αττου]ατὲ ἀείςγίῦετο. 
εἰς γοὶ αττιςαἰοὔ, ῬΊ η. Ατἠϊζοτ. ἐς ἰεοης, καὶ ὅλον τὸ σώμῳ αἰϑρώ- 
καὶ νϑρώσι;, δίς. 6" 

δ κοῖς αἰεὶ, ἃς ἡ ] ΠἸΠ ἰπ ςοπτροητίοης Πσαιῇςατ, ΕἸ δὰ- 
᾿τεπὶ ραττιςιία αὐσοὺς ἀϊξειοηςοννι οἰριπικεὸς, να] 45 ΔπΊᾶταις. 

οὖν ἀτθοτ ἴητοτ οᾶς αι; ΠἸαχί πὶ ὲ ἰςγοτιηο σογπηίηατα βο- 
τίντ Ἰοφυΐτιι ΡΙΓΠ Πρ το τό σαρ.25)αρυά ΤἈεορ ιταίτυπι ἐς 
-Ρἰλητατς. 6.3. οὰρ. 6. ̓γεηγῖς ᾿ηἸτ1Ὸ ἐ ϑδιυς Ργοξευτ θ᾽ ἀςη,, 
Ὁ Ψογὸ ταττῖο σαρίτα 16. Πιρετ Ὁ ᾿ρίο ἀϊ εἴτι ἔετγς ἔταξα 

βαλαιηφόφον, ὅμοιον τῇ ἀγρίαν ᾿ς σο πάλι εἰς," εἴτ, οὶ ἀαιι!- 
Ὁ] τίη τῶ τρία ἰρεςιε:2}4 οἰζ,ΠἸοιο) πο. ἁατει ἀγρία, ἰὰ οἷς, ἃ- 
ΜΒ ΤΊ πα] ὲ ἰητε ]οχῖτ Ο..2.. σἸαπάεαν ἐπ] η} ἰνας πὸ ἔξττ, 
ἃ Βαςολη ἥης ἴῃεςο,ντ ἀϊχιτ Ρ] Ιῃ.ρεγρετυόσαςε νῖτετ ὅς ἔριπο 

(ο εἴ [Ὁ]1ο. ϊςοίτατ ΑὉ Αγοβάίδιις φελλ ὀυδικ,αυὰπε Ποτὲς ἀρίαν 
ποπηϊπαητ. αῤίαν γε αὐτῆου ΤᾺ ςορ τ. "τ. ὃς σαρ.ς.ἀς μη. σατιοπὶ 
ποη ἰξητίτ, 

Αφιβαλίδα κὐκυϑον, διώρον, ἘΤΥ τη. 
᾿Αἀρεγκύμων, χα Πατιπὶ σφι ἀα οἱ ξιξξα ἴδ ανικύμων, βσεευπά4. 
ἰφέγνωτος.«.ὁ οἰ ατὶ ΠῚ ταις» γα] άς ποτιις, δια δηλίθ- δυδιαίγνως Ὁ-. 
μηρς,»,ὰ ἔτισοτε τατας. 
ἐδα, ἃ φυϊ θυ ίληι ποτα ποπιίσαζιγ, ας: δὲ ἔχον ἀιοίι αν Ὀ]οίς. 
4-ς.,8. 

τ υΐθ., ὁ 

ρίς ὑὸς ὁ, ἰΔο τν γᾶς ργοροηἤις, 
ντος, χγ δ). ΠἾτα πὶ ἰασ᾿Γγ γ4 Ὁ ς. 

ας, ἴῃ Ἐρσ. σοηὰς οἰξ τοτεσ τί τογεῦτα ας 44Π1. 
εἰδδαῖθ., Ατιἀάαιας, ρτορτίαπι ν τί Πᾶς (στ! δίταν αἰριδατος, ἄς 40 
 ΡΙατιάς ἔοττ. Αἷςχ. τς 
Λριδείχετος κκὃ οἴλτιις, πιΖη  ς [πεῖς ἴα γτι!ς. πϑραὶ τὸ δεικνύω, Ηεοά. 
ἴη Τ ον, ἀριδείκετα τέκνα ἰνοδ εξ αἰ Τημάηαο νἱπὶ {πραγ ]άτια]. 1- 
ἄεηι,ἰαπετιονίδη πταύτων αἰριδείκετ᾽ αἰέκτων. 

εἰδινλίΘ., πηδηϊ ξείζως φανερύίςιν πὰς ἐρεδήλως φανερως, , 
Αρίζλ Θ΄ ὁ κα αὶ ργαοίατις,ριο ἀρέθηλθ-, τθοίγτας, οἴατις, Π ὔετίς. 
Βείϊοι ῥεῖα δὲ αξίζνλον μινύϑ ει κὶ ἄδειλον ἀέξει. (χὰ ητ αὶ εἰρέζηλον 

ἀπσαης ἃ ζηλίθοντ ἰς αἰρέζηλίθ. ἀϊσατοτάι: ἀΐσηιυς εξ απι]- 
᾿ τίοης δ ᾿πηϊτατίοης, Η οπ1.}Π11ἀ.β, δ υἷν ἀφίζνλον 5 "κὲν ϑεὸς, διά- 

᾿δυλον, φανερὸν, ἢ σπο πη, πιαῃ! ἰταη1,ϑαυμας όν. 
Αριζήλως͵, οἸατὸ, πιλεὸ, ἴῃ Ἐρὶρστ τυ άἀιο γα πλυ]ὲ ἔδινα] ἀπ ας 
Ἢ τιυϊαδηάο. 
λατος͵ "γα Γ ἰαπάυς πιαχὶ πγὸ, ΑΥΠΈΟΡΕ, 

δικοί. οἱ ςἀϊοης,ἀσυτὰ αἰά τοι, ὀξυήκοίθο δυπειϑής ΝΟΆηιΙς, φϑο- 
᾿ γῆς. ἡμετέρας αῤιήκοα, τὰ 

Δρινρὰς ὁ καὶ ἡγά βῃς ΗΠ ἰς., χαλεπὸς ρτἰ πηαγδς ἰποαηάα Ὀτουΐθιις ἀρυά 
᾿ ΤΠεοοτίτ αἱ τὰς ἰξοιηάα ἰοπς.. 
ὦ 5 ἕω, μιήσωναν υκαν Π Γη ὅτ: ΠΟ Ὸ 1 ΠῚ ΓΓ ΠῚ. ΠΟ Ὸ ΠΠ γα Τη Ρέγασο᾽ 

εἰς ἐν ἀριϑμεμῆροις,ν 0 πιιπιεῖο ςξορυΐατος, ἸΝ ἅταπ. [ἄς πὶ. εἰς ϑεοῦῖ 
πϑράταξιν ἀριϑιυήϑητι, ἴῃ εἶ ἀεὶς σοσπμπτοτγεγίς. ἐἰρι 9 μοῦνα ἐν 
μίαμμασι,ἴητεῖ ᾿τογας ὐ πγέτοσ, ἐυοίατυς. Ὁ Βεοσπτως, μακαῤαν 

᾿ ἀρϑμῶται. ἴητοτ δθαῖος ηιππιοτατιγιαραὰ Ηοπηςγ. 44. ἀριϑ- 

ΡῚ ΩΡ 

Ὗ ἕω ᾽ 

δον 

᾿ 
᾿ 

ὗ 

Α.Ρ 241 
μνϑημῆναι ρτὸ ἀριϑιμηϑύϑαι,ηπτογαγί, σηίογί, πο ἀυτδην ρτὸ ἰπ 
Δι ΠοἸτιάπ σοιτο ντ νοΪυης αι άπ). Πητογ τι ρτὸ σεηΐξο, ἀτι- 
ξο,μασοονρυτοι δε πιο ἢ. το ἐν ὀνεργεσίας ἐἰρι8' μήτοι μέρει. δὲς 
Οἱἷςεγο ἰη Ἐρηϊο] γα! την πὶς ὅς εἶδ ὃς θα πγογαγὶ νοΐο. ἄς πὶ, 
Νης Ἰά ἴῃ πγογος ἀϊς ροιίις ηυὰ αν τ. δέηςβοι) ἴοςο πυπγεγατς 
νἱἀσατατ. Α ὅλα. Βυ (Ομ πγοι, ἀριθμροκα ἴῃ γοςς ρα ϊυα,!άς τα 
Προϊβοατ. . 

Αράϑ μησιςνεως, ἡ Πα πηογατίο Οοἷμπιςὶ συ πχογτίο, 
Αμιϑιμητικὸς εἰς! σητί αὐ Πα πη ογογα πν ριο ς Ποτ, α ριθμητικὸς κόγς,Γατο 
πππ]στΟγι πη: νης ἀριϑιμητικὴνατς πα πηογαη ἀτναι τ πηςτιςα. 

Αἰρνϑιμητὸς κοὐ αἱ πλςγαίσει ιν ΕἸ ογᾶτ, αὐ πγογατιςι 
Αἰρϑμὸς, οὐ ὁ, υαγοτως ἀῤιϑιμοὶ,ἀϊσιτατ ἡ πνοτῖν [ὰ εξ, ΡῬἰ ἐπίτυο 

δί ΟΠ ἰυ ΠῚ ΓΟΤΙΙΠῚ ςοιρ]οχίο ΟἸςοτο τάς Ὠιαπατίοης, ΟΠι- 

τος μαδοῖ ἴῃ ἴς πυπηεγος νογί ταις: σηαλ εν Αταις οὔγηος πὶ 
Ρίετ πὰ πγοῦος. ΠΟ ογα". ἴῃ ΒυΠγ, σταντας 3 εν ἐριϑιμοιὲ αόφιλα βὼνν 
υξ ὧν αἵ τις εἴρια τίυ) πόλιν δειοικασειεν δίς, αὐδοὶ τὸ αξω, τὸ αρμόζα, αὐ- 
μὸς κ᾽ πλευνασμεὴ πὸ ϑ' 1, ἀνιϑιμὸς, ἐτγπλο]οσ,, ργΐηγὰ Ἰουρι, αῤιϑ'- 
ελὸν αὐτὶ τῷ νου αὔοσιλαμβαΐει ασυϑαγύραςν ΡΙ τάν ἢ. ὁ ἐπῆαὶ αὐιϑιμὸς (ς - 
Ριξρλτγηις Πα ΠγοτΣ ἃς ὁ δέκο,ἀςηαίιυς, ὁ ἐκτὼ, Θἐζοηατία5, ἔνδεχαι 
καὶ δάδεκα ἀϊσίτον αὐ ΑἸοχ. ΑΡ ἢ τ δι νΡΓΟΌΙ ἐἰριϑρμὸς νη πιοτὺς 
θα] Π Πὰς δοηα τοὶ ποηγῖηος ργουογῖο ἀϊσαητογ. Ατϊορἤῆδηνεφ, 
ὄντες αίϑοι, ἰριϑιμὸς πρόβατα, αἰριϑιμὸς ργοτίαπι ἰητογάυ ΠῚ ὃς αἴν- 
πατιοῦσην ΠΡ η ςατ, Τ Θορ]ι ἄμμες δ᾽ ὅτε χόγα τινὸς ἄξιοι ὐ τ᾿ αῤιπ 
ΞΔ μητοὶ δ ύςτανοι μεγαρῇες εἰτοιμοτώτῃ ἐνὶ μοίρῃ.) τ. ἴτε [10 ς συμπ, 
ὑμεῖς δ᾽ αἰγίες ὅτε πρίτοι, ἅτε τέταρτοι, Οὐδὲ δ υωδέκατοι ὁ τ᾽ ὧν χόγῳ ἀτ' 
ἐν ἀριϑμώ, Ηοτατ. πος Πα πιογὰς [Ὡ ΠλῸς., ἃς ἔυρες [ΠῚ 101. 
1)ᾶτι. Αἰ ἴν τ ΠΣ ταν Α σου τί. ἀριϑιμὸν,, οὔ ΠῚ ποπγηΐ ας 
μ ΠΊΟΓΑ "δ υλσνντ ρα Ρ]τοη νομοφύλακας ποιό στ το ἀριθμὸν τριά;- 
Κοντὰ χἹ πέντε, ΠῚ ΓΟ 3. 

Αρὶκυ μον, ἀριιὰ ΗἸρρος. οἶτο ἐπηρ]ετα ὃς σταυΐάα ξιξγα, ἡ ταχέως ἐΓ- 
κύμων γινουβύη, Θαἰξι» 

Αἴριμα ἃ εἰτινηυτηναριᾷ δογιδας, Ἡρτοάοτ, τὸ 4. ἰτοπὶ πιοῆς 
Ραϊτεῖς. 

Αριμάζειν͵ ἀρτατε, αυλάγατο, αἱρμόζειν, ΕἸ εἴν εἶ. 
Αριμαλιθι, τὶ ΠΥ ΔΌΤΕ τ) δὰς Πα ΩῚ Χεῖχες ἱηποςαῖϊς ἀϊοἴτυγ ροῖ 
Ἀςςο δ᾽ πὴ δὰ [ς Το πο ο]15,ὅς τπιρ]οταῖϊο νε σαηάσηι πηδιοπα 
το] αἷς ορτίπιϊς Οταςοπιηὶ νἱγῖς ἄλγες δά ίς τγαπςξαστοπάϊ, 
ῬΊωτη Το Πν ὁ 

Αριμον,κ τὸ, πισὴς ΟἹ ς 88. ἀΐρημος, ΠΤ ηγῖΔν Η οἰν οἷν πίϑηκος. 
Αρινὲς οἱ, ἤοη [ασαςος,ντ ἔρινες κεῦλες ὃς σοητγατ. δύρινες, ῬΟΪ ΙΧ 1 - 

ὕγο ἰξοιηάο. 
Αρινος, ργῸ ἐαρινὸς, πη ἘΡΙρ. 
Αἰρμοβαρζαίης, Ατ᾽οατΖαηες, Πατ]) ΕΠ Πιοφ αἱ παι ραῖγοπὶ ῥγὸῖ- 

ταγως Αἰεχαηάγο εἴδει» ἃ ραττς εξ οδτγιησατις , ΡΙυτατ ἢ τα 
Ῥαγαὶ!ς]}, 

Αἰριωρέκεεια, ἄεςοτ 450 ας «Ἴάγας εἰ οίταγ,ς αγῖτας ἤως οἰατίτυ ἐσ 
δα! υἱὲ. 

Αἰρειρεπέως, πγαχὶ πὲ ἠδοεητοῦ, : 
Αριαρεπὴς ετξ ὃ καὶ ἡ, ρταξοϊατυς, γα απογάςσοτας, ἐῥετρεπὲς γ ρετάς- 

ςοταπ) Ρ] τη. πγα ΝΠ ΕΠ. μεγαλοωρεπές. 
δριςγεῶς, ἡ παίο σατέπς,, ἄς πη 400 ἃ αξιίν. 
Κρὶς δος ἴςοδιηα ἔαδτι, ΡΠ 1.“ αἱ, ἐργαλεῖον τεκτονικον, πο τα ἑ πὶς ΡοΪ- 

Ἰὰχ 1ι0.7.Η!ρροοτγατ ἐδ. ἀς ἀγτιοι δον δι ἀς Ἰνιηγογο ἰυχατο ἰο- 
αυτυτ κ᾿ γδ αὐ ἀράδα ἑλκύσων κἡ τρίονα δὲς. Οαἰεπὰς νοτὸ Ἰηαιητ, 
ἀρὲς ὁ μόνον τὸ δργανον, διηαὶ κὶ βοταύη τις ὥἅτως ὀγομείζεται. Ηςτθασι 

γεγὸ οτιαπι ττὰ ἐϊςὶ ςοηβτπγᾶτ Ρ] πος, ἤιι ἴτα ἰστιδις ὔγο 2.4. 
ςαρίτο 16. ΕΠ ὃς ἀγῖς ηυπ ἴῃ στάση ἐἜγριο Παίοἰτοτν {1 Π11}}5 
ΤΟ, ΠῚ ΠΟΓ Σά Πτι ΠῚ. ΠῚ ΠΟΥ δύ ἀις ΕΟ ]1ις ὃς ντιηιις ταάϊςε, αι,85 
ταιτιδη ΟἸΤ ας σγαη 5 πᾶ σης ἀπ 6 ΠῈ ΠῚ ΡΙεῖ: αἰδὰ βεπῖπαπι 
σααϊε ΠῚ » Αἰτογα νηὰ πὴ τάῦτ ΠῚ Ἐπ τε ϑνδίσιν Ὁ Ρ]τητμ5 τα ῖθ ας 
αις Ὀιοίςοτ, Ατ]ίάγοιν ἀς ίὰο ἰοςο, 

Αἰ ρίσακος,ν άς ἴῃ ἔνδο Ρτο σεηογς Γοουϊα;, 
Δρίσαρον,Ἔχισαᾶ πιεγδυα εἰν εὐΐις τα τχ οἷος πτα σ᾿ Ἶτα Δ᾽ ΠΟ ΠῚ ̓π15 

Ρίοτ Ἰουσὲ πιαϊοτῖς ιὶπι Ἄγοῦ δογἑ πηουιας, νι ς Ὀιρίσοτ. ἐδ. 
2.“ Ρ.198.0 αἷπη.}:5.6. Ππηρ τς. ΡΙταΐο ἅτις ἀιοιταγ, ντ ἀπρόγιας 
ἀϊέξζαια ἴῃ ἀϊέξίοπε ἐρίς, 

Αἰρἰσβη ἡ πονποῦ ντδὶς ἢς ἀπῖα αν Ατίοδα ΔΠ1ὰ Τ ευοστί Ἐν πη. 

Αἰ ράσημος, δ᾽ 4 φανερὸς ἐν πολέμοις. 
Αγισκυδιὴς να! ἀὲ ἱπά! σοαης, σκύζω γδ τὸ ὀρᾳζομαι : [ἰς Αττοπνίδοτις, 

Ἐγιποίοσ. ᾿ 
Αἰ ριςανταὶ ορτίπγα:ὃς ορτίπνὸ, ργςοίαν ΗΠ πὸ νὠρελιμωώτατα, ςοπηπισ- 

ἀϊῃηιπὸ, γοσυτΠινὸ. Αὐἀυεγθιπν. οἰ ρψτα ἡϑων ἔχει,ορτπνὲ 210» 
τατυς ΟἿ, ἶσα χαλὸς ὑφεῖ: ραι απιῖα ἀς ᾿ς μι χμαΐα ἀομςῖ- 
(ἃ αἰϊδηῖς ὕουις Ργα γα ητνϑυ]. 

Αρίςαϑλ- ορτιπτνὲ ἀεςογταης,Ιη Ερὴρ ἐς Ηστοι!ς, 
Αἰρις-αλ ϑαία αὐ! θυ πὶ οἵδ σά οπὶ αυα: ἀλϑεαῖα. ΑἸ δ. ᾿ 

Αμς ὦ θ. Αὐηήταις, πηατίτας Α ἠτίηποος ἢϊτα; Ολά μη δὲ ΗἩματπιοηΐσ, 

Ηεῇοά. ΄, 
Αἱρισἀρχεῖον τοτηΡ πε οϊ ΕἸῚς Πίαπα' οτυπ,, ὃ (Πἰτ. 
Αριςτιαρχέφιορτιπηὸ ἱπηρογονορεῖ πὲ σογο πγαρὶ Ἀεατᾶ. Ατὴι.}.2.ΡῸ 
ΑἰρίςαςχιΘ- ΑὙ ατο μεῖς, ΡΒ οἱορμυς ἐς αυο Ῥ] τις ρ]αρικῖς, ᾿τεπὰ 

φυτάσην Τ ΠΟ Τα]ουϊςοηες σοπτος Ραμ]. Ἀροί,ς4.19.Ἀ Εν. Ἀροΐν,. 
Αἰρις ἀω, μιύσω, απ νκ γρτάινάςο; Ατζορ μὐτ᾿ αμς ὧν ὄπιϑυμεῖς, 

Χ 



“ὡνο 

24Σ ἌΡ 
Αρμτέας,ε, ὃ, ορρικονήσιξ γ Αὐ τοᾶς Ργαςοπεῖις » αυ ἐπ τγαάυης ἱπ ) : 

Εμ]οπῖςα ορρεσηΐς πιουγοπῖ, δέ ροϊ Ροτερτο μοί. πὶ τεάδιμη 
τες πὶ {Πππ| Οτοιοπαπι ομηῖοην ἰῃοιἀ Π{, ΡΊ]ατάτοας τὰ ΚΟ - 
ταυΐο. , ͵ ; 

Δριςεία, ας ἡ Ἐτεπα τας, βου τίταἀονργαοίατς ξι ἔξιιπ, νίττις » αὐδηρα- 
γαϑίαργαο τίη πΎ]Πτῖα: ξλεῖϊπας. 5: Ποοί δτ,κρίνειν ἔμελλε κράτος 
ἀρις εἰας τινὶ, ὥς. ἀρις-εἰας ἐγωνις ἰωὺ γίνεθθει,, ἴῃ σετταιτηοη ἀςσίζοη- 
ἀοτς,[ἄςπι ἐπ Εριρ ὠρεςείης σύμβολα δεικνυ μῆνο;. 

Αρας εἰδηςν»»δ, ΑτΠΠπιάες, ργοργία πὶ ποσηςῃ γίγὶ Ατμεπίςηῇς » ἵππος 
εεπτὶς δὲ τα{π|. Εἰπτ ὃς Ατἠπιἀας ΜΙ] εἴπας αΐά πηι ἢτοτίςιις ν ἃ 
40 πιατοσίαπὶ δοςερῖς Ὀἰοηγ - 5 σα ]ις.ΡἸ μτατοῖἰπ Ρατα}}ς] ἐ- 
εἰς εἴδης δ λυσιμ(οί χιόν ΑΥ ΜΈ άος ΤΠ πηας μι Β 15, αἀοτίαης ὙΠο- 
ταϊζος ΡΙατη Το πλ 

αριςεἴον,κ, τὸ τοῖς ἀρις ϑύσαισι διόδδυῆωον ἐΐποιϑλον, ργπγίτιπ ὃς Ποηοτα- 
τίπιπὶ 4ιοά ἀεὶ (οἱεας 1ἰς αὶ {δ ορτιπιὲ φείϊεγαητ ἱπ Ὁ6}10, 
Ῥτα ΠΆ ΠῚ οτΙ4ΠΔ ΘΟΓΩΠΊ 411 Ορτίπιι Ππάισατί Τὰ πς νἱτί, δρυιά 
ΡΙατο 1.15. ἄς Γιοσ. Ὀ οἴταγ οαάοπη ἔογπια, αι καλλις εἴον' γέρας ἐς 
εἰς εἰον,ρταυλίιπι ψ γα τς θ]ατ,ίη ΤΠ εἴεο. σοφίας ἀρας ἴον, ἀρῖδ 
εἴα; ργαπλ πη 91 46 πῇ ἴῃ Τ Βεπλ τοοΪογοὶ τὰ ἀρις εἴα εἰληφότες, Ο- 
Ῥείπηατος, ΡΙατο ἀς Περ.. 

Αἰρις-ερρλνας νην Πα δ ἄγυμίθ., κατ᾽ δυφημεσμιδν» ΤΥ πιο]. : 
Αἰρις-ερῶν, ὠνίδο, νοτ ςηδοα 51ς οἴτατ εχ Ραυίληΐα Εἰήζατὴ. Ο ἀγ. 6. 

ἐφιςερεῶν φυτὸν ζμητήδιειον εἰς καϑαρμοις, ἄτας ἴτα (τι ἴτας ἀρὰ 
ῬΙυταγο. "στο ργίπιο 5Υ πιροπαςδη. ἀϊοιταγ ταπιοπ ἃ Ὠ]οίζο- 
τις αὐξας ερεών, . 

Αἰριςερὸς οὐ ὁ, Πηϊβοτ, [στὰς υώνυμίθο κατ᾽ δυφημισμὸν. ἐπ᾽ ἀρις“ρχ᾿ 
χειρων,αἀ ΠηΠΠἜγαπη πηάπαπλ, ΑΡΟ οι. 110.2. [το ἀρ α ΠΟ πιο. 
ἐπ᾿ ἐφις ερὶ χειρϑς ἐπ᾽ ἐριφερ, το ἐκ τῷ αριςερρῦ μέρφις, Δἀ ἰς!λπὶ 
Ἡοπλετ. 12. β,ἐν ἀραςερῦν Πα γοτίαηι. εἰς ἀξαςερρὲ, Πα Πγοῖ- 
ἴὰς,Οα4:4.Ηεγοάοτ. ἀριςερης χερὸς ἐσιόντι , δὰ {Π|ῃ1{ππᾶ ΠῈ ΠΊΔΏΙΜΤ 

Ἰητγαηάϊ. ἀριςερᾷ νεῖογες γοοααης τὸ μωρρὲ, 4ιΕπλδάΠγοάιιηι 
φοηττὰ δεξια, τὰ σιυυετὰ,ντ ἀηποῖατ ϑορος] ς ̓ητογργεςβ ἐπαγγᾶῃς 
ἡΠῸ 4 ἴῃ Αἴδος, ἔποτε γὲ Φρενόϑεν γ᾽ ἐπ᾿ αρις-εριὶ πεῖ τελαμλμι. ἐζας. 

ἐἰξιςερρς ἀτης, νυ ) ὁ, 46 ἃ πηηττα ἴζατ. ΡΟ]]. γε δεξιος τὴς 41 ται ἃ 
ἀόχιεγα. 

Αγισερόχειρ φρο δ 411 τάπτι αὶ ΠηΠἶγαπὶ Βαδετ,ατ εα (ΟἿΔ νείτατ, . 
(αι Ἐγαγ ϑνν αἱ σὸ σαηοί,λοεγοϑγης ἤπ τη ΕΡΠΈ.4. νΌΪ γίτῖο γογτι - 
ται ὃς ργοδγο:ταῖςς πγδηςος νοσαᾶς Ν]ρ.πὸ εχ υἱτίο νεγὸ (ζςιας. 

Ἄρις ει εἰος, ὁ,γὶτ ἔοττὶς, ὁ ἐν τῷ πολέμῳ ἀΐρις"8-, νἱέξοτ, ἸγδηιΠΠ πὰ 
18 τὴ Ῥ6Π1ο σεγοηβηαπι γὶπὶ Ππαῦοτ (ὡρετίατία!. Η οὐ εγ. Π1Δὰ. αἱ, 
λόχον δ᾽ ἰέγαι σιωὺ αἰρις εοσιν αἰχαιωών, 1. σιωὶ τοῖς ἀρίςοις ἡγεμόσι, δίς. 
Το ιοιτατ ὃς ἀς πγ4]15.Ὁ ἀν) σ΄, μνης ἤρων σ᾽ )ατηδὲς ἀριςῆες λοχόωσι, 
1Ὰ εἴ, ρει πιαγὶ} δὲ ρτοςεγες»ίξι ορτιπγατεβ. 

Δἰρις-δυτικὸς οὐ ὃ, ἀτεηαας. 
Αρασϑύω, μι. ϑσω,ορτί πιὰ πὶ σοτο, ρταίεγεί πῇ ἴῃ 6110 δι σεττα - 

ΠγιηΟ 9 [ἀπ ΟρτΙπλ 85 Ὁπιηππ1.(τοηιτοϊαη σίτατ. ποίδη. ὧν τοσύ- 

τὼ ὃ οἱ ἀλκιδώμας ηρίς"ὅνε τῷ ζίωυοϑέμιδι συμμα χων, Ἰά εἴτ, τεηθ 
νἱλαπη [δ ργαίτιτις, Χο πορἢ.Εν οἷς πολέμοις ἐκεῖνοι δῆλοί εἰσι παν- 
σῶν ἀρας-“ϑύσαντες “ἶω καθ᾿ ἑαυςδῷ αὐϑρώπων. ΟΟτηατις 16 ΑἸΪεσ, ὧν γὃ 

πὰ τοὺς εδὺ γίγαντας μοί χὴ αὐδαδίσδοσ αι ἡριςδυκῦα καὶ ἀϑίωά, οἷς καλλι- 
ς-ϑω,ϑορ μος] ἴῃ Αἴδος σαπὶ Ασομ. τοὺ αρώτα καλλις- εἴ ἀρις ϑῦσας 
φρατὰ ἰὰ εἰτιρεῖπια ριαπιὶα πγογίτιισν εἰ ἕγεκαι Τῆν᾽ ἀρας εἴων εἰλη- 
φώς [0] 4: πν,ὅςις σρατῇ τὰ τορῶτ᾽ ἀρις ϑύσας͵ ἐμίω ἴα ει ξειώδυγον μὴ- 
σέρχ.Ρ]υτ, ἴῃ ϑοίοινε, ἐρκοόύω ὑωρ οἰ πατρίδος, ρτὸ ράτγια πεςηωὸ 
ΡυρπουΝαζαῃ. ἀρις δύω κατα σου οιειπιηγὲ Ραρσηο φἀμοτίϊις τε. 

ἀρις-δων “ἥν βαρβαῤων, ΒΕ ΠΠοο ἤιπιις θάγθαγογαπι, Ρ] ατοῖπ Ν - 
τηδιἀραςιϑύω σου καλλεε, ρας τίτα ἀἴης το ργαίϊτο ἴδια τδὶ. ΤΉςο- 
οτῖτ. ἀραφϑίοντες ἐρετμοῖς» 1ὰ εἰτορταίζαητος τοπιὶς ἔξῃ ταπχισίο. 
Βαὶς γεῖθο ορροηίτιν λεποτακτεῖν. 

Αἐἰριςήμονρτο ρας εῖον ργῖ πηας Ράγτος δριιὰ Π εγοάοτς 
Αἰραςὕρωι, Ηεἴγο ἢ. δϑόλαι. 
Δἰριςητικὸς ὁ ἔνς ἔχων ἀρισάν γ ςοηίποτμάϊης πὶ μάροης σοπαίμδη- 

ἀϊ,ρταπάςξηάι, ΕτΥ πη. 
Αἰειςίζω μίσω αι ικαιρταῖθεο ργαηάϊιπη, τρέφω, ἔραςον καποισκδυάΐζω. 

Αὐδξη Εφαΐτι Οἷς ὑπὸ σμικραξ δειπαΐης ὑμᾶς ἀριςίζων ἀπέπεμπεν. 
Αἰριςίνδιω,παί εἰςξξιπι, Βοδῖτο νἱγτατὶς τορςξιι,, ἀς ορτιπηις ἐν 

ἀριςίνδίῳ δικάζοντες, Ορτίπηάτος εἰς τἀ !σαητες. χοτ᾿ ἐκλογ ζω κ 

αἵρεσιν ΤΟ ἀἰρίς:ων νομοϑεῦϊδ. Ατηΐϊοτ.}}.2. ΟἹ τὶς. ἰρες ίνδζω καὶ πλεν- 
αἰνδίω δεῖ αἱρεῖ ὅτι «δὺ αἤχοντας, τὰ εἴϊζ͵, ἀεξετ ορτιπηος ὅς ορυ]εη- 
τος ἀείηροτς παρ ηζγατας.Ρ]Ατ. ἀς [μεν ἰριςίν δέω ἀσομεραῶννν δε- 
καςήριον τὸ “ἴδ᾽ αἷον σινών,Ορτί πηγὰς υ ας ΕΧ ςΟΓᾺ ΠῚ ΠΕ ΠΊΕΓΟ ἐ- 
Ἰεξξιυις,ααϊ ἀππο Ρκοχιπιὰ ργαταγῖτο βιηξεὶ πὰρ {Ἐγατί. ιοτγῶτ, 
Αἰριςίων, ἈΓΜ πιο τγγαηημβ, ςιτι βιηἴς τοῖρ. ἴα ἃς οἰμιτατὶ πηουᾶ 

δι νοῃλῖσάπι, Ρ]ατ,αἰς τα ΡΟΪ τ. 
Αἰριςογιέτων γος, ὃ, Ατἰπο σίτου, ρτορτίαπη νἱτὶ Ατβεηϊςπῆς, σαὶ ς- 

τεξέαπι ἔς σγϑλσι {ζλτιατα,Ρ τ ἴῃ πιοτυίςγ Β τ. 
Ἀρις οὐόεϑλθ. χώρρε» ἴῃ ἘΡ᾿ ρταπιπηάζ. ἰοςιις ᾿ῃ 410 παίσιητωτ ο- 

Ῥτιπιι. 

Ἀφιφόγογθ. Ορτίτησ: ρτο]ς ράγξης, Νοπῃ. 
Αεις ὁδειανονγκ, τὸ ργδηάϊττι ςπξη ΠΟ; ἰηδἘμ1π» [{πειις. 
εἰς ὁδημιθ. γ τ τοάεπιας; Αἰ μοηϊ πῇς φυϊάαπηνἀς 400 Ρ]ατατοῖ. 

ἴῃ ὀριιίςα!. 5οτιρῆτ ςοἸ]ςξξαηςα βιρυβατιπε » ντ οἰτάταγ ἃ ΡΊ- 
ξάτοβο. Βμὶς ὃς τγγλᾶρις Βαΐας ποπιηἰς»ςΟδηοχηφηῖο μαλακὸρ, 

ἌΤΡ 
Ῥίατ. ἀ6 νἱετ, πη. ]Π ογατη. Η εἰν οἷν. ετία τ ἀπποτῖαῖ, (οπηϊοος εἰξα- 
σόδυμον καὶ ϑεόδωρον κὴ τιμισταὐανταγροάίςοπι ἀρρεί!ατε σοαίξαμς 
ἴς, ἐπὸ τῆὔθ ἡταμηκότων αι ὸ ἃ νε ίσογτα πιογίτοτία ες ργοιειτι ἤφηῖς 
ὅζ δειίτα!α ται ἰεσγλα, φορμισίοις κὶ βασιλίδος αἱ λαχαΐρας, 

Αριςοι, οἱγορτί πηματος»ρ τί πηογας [πατο (μα πηρρᾶτος ᾿]δυτονργοςετος, 
ΨΙΓΙ ργσοιριη, ρτςίϊδητες. 

Αἰρας ὁκροίτεια, ας, "ἡ Ορτιηχάτι πὴ ἴζατας, σα η 40 Ορτὶ πηᾶτες γεπηροσαι 
Ὀετηδητ:σ! ΟρρΟηΐτιιε: δ)ημιοκράτεια, δἰρις οκρατία,, ἴῃ] τ ΑΥΙτῦ 
ζοτ. κὶ διοὺ τὸ ἐδ ὠρίφοις κρατεῖν, ἢ διαὶ τὸ τοὺς τὸ ἀράςτον τἢ πόλει πῶσ 
λιτδίεόϑοι ἰ110.3 Φ4ρ. 5. 

Αἰρις οκρατέω, μ.ὕσω πα. ηκφγ ΟΡ τὶ τ ἃ ἸΏ Ῥέτο. 

Αριςοκρατικὲς κ, ὁ πα ἀτομις εἴτις ἴζὰ τὰ τς ριδ]. ααΐ ἀϊςίτατ ρτίποῖ- 
Ῥάτιις Ορτπχατα πὶ, ΟΡ τὶ πιάταπη Ππάτιτὴ ἔοτις πον ἰεπατογίι5. ἀρ σ 
φοκρατικῃ πολιτεία, ΟΡ τἰ πηάτιπὶ τοίρ. Ατηζοτ.}1.2, ΡοΪ τ. οἰ ριςοκρα- 
τικωτέρᾳ πολιτεία, ΓΕ (ΡῈ Ὁ] 1 415: [τ πιασὶς Ορτίπηατίιπι. 

Αειςοκρχτικώς, ρτῸ ἔπ ατὰ ΟρτΙπηατυτη,ΟἹς, Δ Ατεῖς. 
Αειςοκρατῶ μαι, τὰ ορτίπηατιιπι ἔξατα ὃς τοσίπαίης γί. ἋΡ ορτἰπγῖς ἢ 

τεσοτ,α Ορτι πγατιριι5 σα αγ που Ρ]ατ.}.α ἐς Ἀ ἐρ. ᾿ 
Αιριςολοχία ας ν Ατ ΠἘΟ]οοἶαταν σμι5 τγία σαποτγα, γοτῖι44, ἰοη σα ὅς 

οἸεπηατιτὶς ἀξ. Η ας μοτθα ἀϊέϊα εἴν κἀπὸ τῷ δοκῶν ἀφισα βωνϑεῖν 
ταῖς λοχείαιςγηϊοα οχ ἡ πηοτι ορτἰπηὸ ρυοτγροτις ορίτυ]αγ. ΠΟ. 
ίξοτοἸιρ.3.:ςαρ.4.πιοπηίτἼταμς Οίςεῖο ἐς Ὀϊαΐπατ, ΡΊΙη.118.2.ς.ο.ς 
8. ἵπτει ΠΟΡ.ΠΠΠ πτὰς ἀτ το] ος ῖ ποπηθη ἀφ ἀπ σταιιάα: νἱ τος 
ἀεητυτ, ιοηίαιη εἰϊοι ἀρίςη λοχόσαις. ποιεῖ πηαίι πὴ τόγγας 
γοῦδηϊ. 

Αἴρις ον «, τὸ, ργδιη 1 π|: 1 παποαρατιΠ1, ΑἹ ἀέριςτόν τι δΎ " ἀόριςπον 
γδ χρῇ χαμούν:νε! ααο ἃ ἴῃ δε  μτι ρεγσοητίσας, 16 εἴξ, πρὸς ὦ ἀξεα,ς 
ςοηαμμ πη ἀρ ραταγί ίο ες, Ετγπτοῖοσ. Ατμεη. θτο ργῖπιο, ὅς. 
ΡΙμταγοῖ. παι] ἀιέξογτς ριιταητ αὖ ἀκρατίσματος,ΠΗΠ αὐὸὰ ΠΠυἀ ἃς 
τηεγλοΐας ροτδηάϊ σο πἰπετα ἀπε ποσηςη ἰπθοξζετς σοηϊεέξέτ,, 
φυὸὰ ρ4η!ς5 θτιος]14 πλέτο ττησογοτατ : πος Διτε πὶ διεὶ τίυ) ἐωδις ἥ 
γίωὶ ὧξαν, ἰὰ εἰ ἃ πηατατίηᾳ μογαινπάς Εὐπισατ (σεῖθις Ηοπα.ς 
ειςον ραταῖϊς ὦ μ᾽ Το φαινουδύη,ἰὰ εἴ,αι:ο τεπηροτε διγοτα ἐχοςσος 
τιεθατωτονὲ] ἃ ργεοιθιιον αι ἃ Ογαοῖς ἀραὶ ἀϊσαῃταν : ποπ οἠΐπηςς 
νετετος ης ἀςοτῇ ργεοίθιις Δἀ ργαηάϊῦ ἀσσςάςθδητ, αἷραςον πον 
οιῶται ρταυάϊιπτ, Ὑ μας ἀε μας αυτειη γοοε {{{ὰ ἴῃ (οἰεάϊς πος 
θιιίδαηι Εταποῖίοί Ροττὶ γεροσίτπιι5.αἴράσον, ῬΎΙΟῚ 111 Βοτηλπες 
αιιατοσ [ἢ ἀϊε οἴδασι ἐππλεραητονοοαθαῦτ Διιϊεπὶ ἀκρατισμει, δὺς 
δυινης σμὸν οἴ θιιπι 41 πιαζατιηο τοῖηρογε [ἀ πιεατατ, ἀκροΐτι-- 
σμα ιιάεπὶ 414 γτη0 ποη ἀπ] τὸ ντοραητοτ. δεανης σμονγ 44, 
ἸΟΙ Δ ΠΠΠΙΠῚ Γι ρα αητ. ἴρες ον γεγὸ κα δειλινὸν βρώμᾳ ἀρρε!]αᾶς 
εἰθασν αὶ ροίς Π] πὶ πιατατίηιιαι [πείρατα τοτη ρογα ππεγῖ-ς 
ἀΐδηο φιεπι πος οἰθιιπὶ ργαπάτϊιηι γοσαπλμ : ρος πππς γεγὸ 
δεῖανον γοσαραητ ςἰδιιπη 4 ραι]ο ροίτ τη οτί ἀἸς πὶ (α πιεθᾶτυτν 
αυδηις ὨΟΠΠ1}}1 ςεηίξαητ δεῖπσνον δι ἄριστον ᾿ς πὶ εἰἶϊε δύρπον ε- 
ηἷαν νοςαάρδητ οἴριπι αὶ γείρετείηο τειῦροτς [πη εθατατν 4! 
Ὡος ζοξπᾶπη ϑΟσδιη5.ΠΟῃ Οπλη65 ΔΌΤΕΠῚ 4. ἰη ἀϊς εἀςῦδητ πὰ, 
ἰοτεπηρεγαητίογος τα πὴ ΠῚ, 

Αἴθις ον, ρτῖπια Ὀγεαὶ ν δάϊςξξίαππι οἵξ Πρ εγ ατίυ! ρταάιις 9 σεποτίς, 
Θμτγι5,αὉ ἐγαϑος,Π σαν οάται!α ΟρτίμηιιΠ1,ΟΟ πη πΊο ἀ  Πι πιὰ», 
Ρτα πλητ ΠῚ πχαπ), δ. ΠἸσο ἢ πυιηι. ἢ 

Αθιςονομία, Ορεἰ πηατίμ πὶ ̓ ΠΡΟ ΓΙΠΠ. καὶ δεανο μὴ Πἦ0 αῤίςτων, δυνομία, ΗΘ, 
(γεξῖ ας. 

Αδις ὑγοδ. ]αΐ πμεηῖο εἰ ορτίτηα, δεπειοὶ ςητὶ [πιας. ; 
Αἰρις οποιέω, μ᾿ ἡσω ἰπ ηχοι, ρταπάϊαπι ξαςϊ ον οἰ πὶ ἀρ ρᾶγο, Χεπορῆν, 

110..2:παιδὴ. ὡς οἱ ςρατιώται ὁμοῦ ἐγίύοντο, ἀρεςοποιἧ σαὶ παρ γίειλεν, Α.-- 
Ἰδὲ ραίίυα νοῦς (ςπηροῖ νείτογ αριςοποιΐμα. 5᾽σηιῆςας δυτοπι, 
τὰ ΠῚ ΠΟ: ΠΑ ΠῚ» ΠΊΪ Ϊ ἀρ ράγο, ρυ]οτ ἴῃ οσεπΆ» αιιὰτη σοξηλππ 41] 
καὶ ἀριιά πις ςοπάϊςο. οἱ ἀρις οποιίμῆνοι, Ρταηίϊ, ΑἸςΙ ΡΒ τοη, ἐν σῇ 
γ} ἀριςοποιέ μῆνοι, Ν 

Αἰριςοπόνιθ-, δ καὶ ἡγορτί πιὰ ΙΑ οτδυς, ΡΟοΥΪ.ςρίτοτ, ἀρ 5. 
Αἴρις.9-.«, ὁ, ορτί Πγμ5, στη πο ΠῚ πιὰ. ἐΟΥτ ΠῚ πνεῖ, κυρίως ὁ ἐν πολέα, 
μῳαυρὸς, κατα χρης-ικως 3) ἡ 54 παντὸς τερσήκοντος, ΕτγΙΠΟΪοσ.. δ᾽, 
ποῖς πολεμικοῖς ἄρις(9-,ἰη τοις ΒΕ Π]ἰοἰς οἰατ ἤππιας,, ΡΙατατοἢ ἴη, 
Ῥω] ςοΪ ἃ. Ἢ 

Αἰ θιςοσειλπιγκτὸὴς, Μεπαηἄοτ ἀρια ΡΟ]]σοτὴ ἰ.4. Ι 
Αφιςοτέλης, ΑΥ ἠζοτοῖ ες, τας ΝΝ ΙςοΠΊ ΑΒ, στασί τῖτος ΡἈΙοίδρμας, 

4] τογυπὶ ἱπττία ροίϊμιτ ἐντελέχειαν ,ἴας ἰρεςίς πη» ππάτογίατα δὲ 
Ῥτγίπατ ας η,,Ρ]ιτ. ἀς Ρ]δείτις. ϊ 

Αἰδις-οτέχνης ε,ὁ ρταϊξδης αττιοχ, Νάζη ἄς Πεο. 
Αἰδιςτοτόκος ὁ ἡ ἡ 41] ΟΡτίΠΊος ΡΑσίτ. ; 
Αριςοφαύης» ΑΓ ἠτορἤδηος ροοῖα ςΟπιίςις » 4. πὶ ξα ξ μήλων τξα, 

κατ δισρῆδηις. Επτίρίἀςπὶ γτί οἵς τοσταπάο δί φαΐτα οτγατιοπῖς 
ἀϊχὶτ ἴῃ Ἀ δηῖς ΡΊατιάς ρῸ ετὶς δῃ ἀ! ἐη ας. ] 

Αἰϑιφξοφανῴον,κ. τὸν ηοτηςη ἘπΠιρ]αἰξγὶ ἐπ} Πἰςητὶς. ; 
Αἰρις:οφόρρν, γᾶς ἴῃ 4110 ργδηάἴαπη ξεγταγ, ἐϊ (ζιις- 
Αλις-οἰχειρ,Ἰγεημις τηδηϊδυς,ἃ ΘορΒοεὶς ἀϊςοίτις ἱπ Αἰλος, ἀρισόχῃν 

ἀγών, κρίνων ἃ ριον χΤ' ἃ χέϊρα » ςεττατηςη 4ὰ0 ςοϑαοίξίτωις 
4υΐ πηαχίὶπηὰὲ [τ πγληὰ “ἴγεπαας, ὲ ᾿ ΜΝ 

ὄγγες ἀϑίωαι ἴῃ Ἐρίφ μα: Ράτίπος ἔτοπιος Β]1ος, ΠΡ  ἀετηνἄς, 

ῳ-“ 

5 

ἀμςῶ 
ρμιςώδιν- ἑςορίας. ἔ 

Αφίςωννωνθ- ὃ, ΑΥ το, ΡΠ] οίορμις Ῥετίρατοτίςας, αυἱ ἰθτι πόα. 
πιῖας γεοπέσῃ (οτ ρας ΡΙατατς ἢ. ἀς ροςτὶς.ἴτο πὶ Ἀπδο ΜΝ 

τφ- 



ΔΑ Ρ 
ῬΙατουὶς : ὃὲ νὶτ φαΐ ἀλη 1,αοςἀππιοηΐμς, ἀς αι ῬΊατιΐη Αρο- 
Ρδτορην Γάςοη, 

ναριφαάνυμθ. ἐφίσιξο! Αὐο, Ατἰ Ποαίπιας Ἐρθοίως, ςπιο- 
ἤγατι ΠΙτὰς, αὶ πα ςῦτοιι ἰσχαπι οἀο τὐδίίαα Ριοίςυι- 
τὰς εἰς, ΡΊατ ἴῃ Ραχα}}. 

Ὑιργαηάοποαῦ ἐρασίω, 
τὸς ἡ το πηρας ργαρα!)έράτν ὥρα, Ηςίγ οἢ, 
φαλεῖς οἱ ναἱάς Ἰαδτὶοὶ, Παςες,ἀυδ]). 

ἡρισφελεῖς οἱ, βαοΠὲ ἀσσερεῖ,νο] ἀςοιριοη , 
Αριφϑαληὴς ἕος ὁ κα κα ναϊάς πηαοϊξείζτυς, πῦρ αἱξ» ΕΤΥΠΙ: 
Αδέφρων νος ε χακως φφνων, δυϊά. 

ἐρζαίδιας μεμεὲ μῆνοι: ρατακηγία ἐς ̓ ς αὶ ποα Πθὶ, (δὰ αἰ τὶς ἰαθούδητ: 
ὑψε Ατολάος, 4] ααχ! Ἰατ}} Οὐ σσοτα πὴ αἰ Πογατι, ΑΓ ΠΟ θος μιοῖζες 

ςπαρον νἱσογπηῖ, ίαος ἡσαιααυαπι. ἤδης ΡΊατο ρϑεῖα νίαγρατ 
υἱτ, αυιὸ ἃ οὗ ρατιροττατοιη [πα ροοιπιατα οατοτὶς τγαύοτοτ, ΥἹάς 
να. 

οἰεγθ συ; ὃς τρρσωπὶς δ προσ άπιν Ὀϊ οἰξογι  Οαΐςη. 6.6. 

δ πρὶ ἐς, αῤκτιον ἐτερρν, Ρ]τηῖο, ΡογΙΟυιατα ὃς ροτίο τα, ἙΟ] τὰ διαθεῖ 
εαςιτ τα: ππαΐοτα ἃς Εἰγστογαν οἰ στίοτα ἃς οτα Πογα σαὰ]ς ΠῚ αἱ 
Ῥσλητοιυ οτῇ ἰητογάαπι σαι ἀοἰτιταίταν χαί ὅδιν καυλόν, ταά!- 

σουΐξας πἰρτα βοτὶς, ἵητας ςαὐαΐάα δὲ σταηάι. Ποίςτθις Ὁ 1ο- 
Ο ζζοτ 4 ς το 7.ΡΊτη.}.2ς.ς.9. Ουυϊἀαπι ἀγοιθη Ρετίοπαταπι νο- 

σαπτ, ταἴως ἕο νο ἡσίϊυτη εἶ Ἰατιυς, σταη ες ἱαρρας ξειθητο πΊ. ὃς 
τ τ Ρεγίοἰ τα αυπὶ ἡ η}Ὸ Ἰρπογαῖ, Ογαοὶ γειὸ ἀτοίοη νοσᾶϊν 
ἔοι μαθεῖ πγαίοτα οτίαηι συςυτθ τὶς ὃς αἰτίατίοτα ηἰ στ ογαάις 
ὅς οτα Ποῦ, τὰ ἀϊσθην αἰ σα πὴ δὲ στατἀοηγ,δτο. 
(Θ᾿, ἐνγοας,, Ἰάςισι φιιοά αὐὲτειίθυ ἐμ λέποις αὐκεία, εχ δάΐρε 

ντγίϊηο. 
ἰρκέοικαι, μι ἐσομωσουτεητος [ὰπ|,ασηυϊοῖςο ἵπνπναι [ατίτξαςἴτν παῖ - 
"δι ὅτις οἰξ. Περου ἀατίαο. ΡΙατατοῖν, αὐκειδοεὺς τούτοις ἢ τς σοητο- 

τυς: ὃς ΑἸεχαηά. ΑΡἈγοὰ. αῤκεϊάλει τῇ καῦθλν μεϑυδῳ " αὐκοιώ ται πῇ 
'αττς ἰθητ σοητοητὶ, ΟΠ [οἰτοην. αἰοὲ ἡ ὑερωσ. αῤκου δυο, τοῖς 
εἶσε,ςοιτοητὶ ἐἰς σα αἀΐαης, Ραυ ας αὰ ΕἸ οὔτι αρ 13. 1)ηοίτατ 

Εἰιαπὶ ἀγαπω κὺ αὐκοιῖμαι τοῖς δεδεμταμῆμοις, ἀσαυ!οίςο ἂι ὈΙτΓΟ τα πὶ 
{ξητεητια,αῤκείτω καταχρύπλειν τις ἣς οσυίετς, Χοπορὶι. 5ορ]ι. 

 ξαπὶ ραττὶοἰρ. αῤκείτω μων, ἔτ (ἀτῖς ςυ πη πηάηετς, 
ἤγκεσί λα Θ., Ατοςξίδυς ἢ ϊιις Βαττί τ νγάηπεις ΟὙτοπςογα ΠῚ, 481 ἰῃ- 
τειξεέξας εἰξ ἃ Πιαατομο, ΡΙυς ἐς νῖγτι πναΐτος, Ἐπὶτ ἰτοπν παϊὰς 

οανίηἰς ΡΠ] οἰΟρδιις, ργίηςορς πιρά!α: ἀσαἀςπλίαρ, 1 Π18}} [οτὶ 
Ῥῆϊ, νὰ τταιδὶτ ΡΙυτνἀς ἔοττ. Αἰοχαπάτι, οἷς ΠΠθ γα τὰς ἐγρα Α- 
ῬοΙ]ειπ ΟΒίαπι » πιρῖθο ὃς ραυρειταῖς ῥτοίϊαπι , φοπλιηφηάω- 
τὰ, ΡΊατιἀε Μοτ. - 
ἐρκέσιον, τὸ τὐτγαπη [ἀα: Ὀτετίςα: «Ἴδα τὸ αἰκέσαι τὸ βουϑῆσαι» Ἰὰ εἴ, 
ἄπυατς,, αδίζοπέετγο: ἴῃ ἐο ἐπτιι Ουτοτες ΑΙ ς Οὐ. ξιείδητν Ἐ- 
τυπιοίοσ. : ; 
χεέσις ως ἡ, ΝΟ τας, ὠφέλεια, δορμοςείη ΟΈ ἀΐρο Οοϊοηεο, τίς Ὡρὸς 
αὐδοὲς, μὴ βλέποντος αὐ κέσις 5 Ἅ 

ὑρκετὸς οὐ ὁ Γι β᾽ οἴδης, αῤκετὸν ίατ)ς εἴτα ἘρΊστ. Μλττῆ.ς. δ αῤκετον 
πῇ αὶ μέρα καὶ κακία αὐτὰς Πῆςιτ ἀτοι ΔΕ  ἔξιο (ἃ. παν 

γρκεύβενξι οἷνίδ. ») νη ἰυπιροτγίοιπι,οχ τυ οἱροτο ξουξοέ!α, Οἷο- 
ἔξοτ τ. ς.ς1ρ.37.1.}}.3.1 ρίς.6. σἐκεύϑινα ξύλᾳ, νΌΙ εἰν νματ]ηὶ, 
Ἰίρηα οἰ Τυατα Π,. ἡ Σ 

ἐρκευϑὲς, ἐδὸς ἡ θα ςσα ἱπηὶροτί σις πιαταγίταῖς εἰστείοτ: Τϊοίζοτ. 
ετίδπι ᾿ρίλση ἀγθουο πη αὐκενϑίδε, γοςατ. Ματγοῦΐιας ἀπροῖαῖ ΝῚ- 
φαπάτυτη ροςιαΠΊ,, κέδδοιο, αὐκευϑὴν, 1 οἰ, σςάτ! Ὀαζςαιῃ ἀϊιχιῆῖς 
Ῥτο κεϑρ)νἰηχαΐςης ΜΝ Ιοαπάτι Ἰητογρτοῖεια τοίζαγι, ἀρκευϑὶν νο- 
φατὶ ἔτυϊξειπι ος ἀγὶ» αι ΟηἰΔΠη δὲ ἀτοΥ ἐρ 4 αἴρκευϑθος 61 υάοαις 
ἀϊξια πτι ας νοος ἴῃ ἰπηΐρεγο ροϊπετίοτος ταῦτίιην ν] Ππητ, 
ὑκευϑος,υ, ἢ, ̓ αὨϊραγας: Α ΡΟΙ τὶ ἔοτα εἰϊ. πϑραὶ τὶ α ἀρανχεύϑειν: ο- 

ας οάοτεπι οπἰ πὶ γαρτ ἴα οπιηὶα ἀποτίαυτυτ: κα διαὶ πὸ ἔχειν ἰ- 

χοϑας κικρυμυῖψας. ἘΓΥΠΙΟΪοσ, ΝΝΊςαηἀ."π Ὑ Βοτίαςις. μηδὲ σέγε 
χραίσμε πολιοῦ χάϑοι ἐξ κα δδοιο ρκευϑος, ὈῚ κέθρε ἀρκευϑον, νοςαῖ, 
οεάτι ξυδειιεα, το πὶ 110] ἀϊχιι κεδρίδα, Πα νι ἀηθοτας 5. Βο- 
Τίαίξες, ἄρκευϑος ποη (Οἱ ἀπι ρτο ἰποἴροτο {μπλίτιιγ, [Σ4 οτιλπὶ ριῸ 

. ςεάτο. Α ἷ 
ὑρκέω, μι ύσω «τ. ἐχανα οἰ ονρατ Πιπη,αἀίυπο, ἐκ ὕω», ὑπομεῖναι διωα- 
μαι βωνϑω ορεια ἔεγο, ἤοηο ρταίζο, μὰ Ρ πο ἡγοναυ ει το, ργοΒι- 

ΠῚ Ρεο,ἀείξηάδο, ὑποσοβω, Αςςυ αν. ἐκ ἀρκω τὸ εἰ ϑανεῖν,οροπὶ πη ὶ δ 
' πδῆμςο πο ΠΟμ πιοτίαγ ΟΡ ΒοοΪ. ὡς ἐκ ἀρκέσοι τὸ μιὴ καὶ πέ- 

πρρισι πάς καταξανϑεὶς δανείνιντ Ποη ρατ εἴϊετ Ειτυγας, ου"ἢ ἰὰρι 

ἀϊδθιις τοτος ἀιξογρτας τητοτίγοτ. ΘΟ ρ μος]. ἐση᾽ ἔργα μείω χἑφὸς ερ- 
πέσας ἐμὴ ς,ἰά εἴτ, ἑπαρκέσας διὰ τ χειρὸς τατηρετήσας, δείξας ποιη᾿- 

᾿ψας 1ἰϊλὰ ζ΄ να οἱ ἅτις τ γε τότ᾽ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον. Ρίατο 2. ἀξ 
ἘδρΟὈ]. τως κα πόλις σρκέσει 93) τοσαὐτίων αἴρῳσκδυϊως τὰ οἰ, {πέϊς 6- 
τὶς ̓ ηπταξεα νι ταῖ τα Πδ1 ςοπυράγεῖ ὃ ηυοπποίο μὰγ ογτ τα]} ἀρ- 
Ῥατγατυϊτἀρκόω σοι, (πὴ τ δι ρατι σορίθος}. ἀρκεῖν φίλοις «ΟΡ ΠῚ [ετ- 
το ατηϊ οἷς. Ομ γγίοίτο πα. ἐκ ἀρχοῦ φρὸς τὸν Ὁ πράγματος γκον [ἀς Πι» 
ὧκ αἵ ἔρκέσαν ὑπολογ ύ μήμου που (τι: ξος δος τἀ τε!ροινές πάπαν 
Ῥϊοίςοτ! ἀ.115.2.ςΔρ.»4..τινὲς ἐνὶ τούτων ἀρκοῦσι αὐ χρήσειν αυ 14 πὶ 
ΝΟ ξοτιΠΊ ΠΟΏτοητὶ ἔπηι 2 νιση δι}. κα ἐδὲ ταῦτοί σοι ἤρκεσε) 

᾿ πο εἰς σιΐάοπι σοπτοητας ὅς, Τμυςγ ὦ ἀρκώ ϑεραπεύ ων, ἴα ΠῚ ρα 
᾿ ξυταπάο. ἀρκεῖ, ἱπροτγίο παῖς, ἰά οἴς. ΠΕ οῖτ Χὁπορδ. "δ᾽ ὁ ρτῖπιο 
δε Ρχαϊα τὼ χωρία μόνον ἀρμῖ σκἐψγα το " ἀρκαῖν ἕρ ἠδίυ ἐμίω τορὲ 
Ῥῃ- ἫΞ “ἃ »᾿ τ. 

Υ̓ 

᾿ 

ΑΡ ζ): 
ἐἰδοκίαν, ἴπν Ρατ Ἔγαπι νἱγίδυς λά ξιοίποτα ρυπίεηὰλ. τὰ ἀρκνωύτα 
ἐϊἠχοραυ, Ππρροτῖς πσδὶς σοπιπγοάτας, το ἀυοτγο, ΟΡ ΌΟΙ, ἀρκέ - 
σαι τῶτο ος ρτο δεῖς, ὐποσοζῆσαι, ἀρκεῖν νατίςάςογς, Ρ]υτατοῖ. 
«ῥεὶ αἰοργησίας ἐν, ἤρκεσεν δι μοὶ χαϊύρ δα χρίσιμᾳ χέγων ὶ αἴδλι: 

γαΐν αὶ ἱερώγυμι.. ἢ πὶ ἔξοις ἕτις. : 
ΑρκὴςινοἸοχιταχιὶ, Η εἰν οἢ. 
Αἰρκιλοι, οἱ, ντίογα δὴ σάτα]! Εὐ. 
Αἰ ρκιίθο, κγδ χὶ ἀν β] οἴ σης, ἀρκων, "Ὁ. 1. ρίρτάτηπι. ἀσαφὴς εἰνοηθταί; 

ἄρα. καὶ ὑρομίν, νΌϊ σευ στὶς οἰ ἔτ πηλη. ἀρκεός εἶμεν ροϊπαι, Α- 
ΡΟ]].2. τίσ αἱ χάριν ἀρκεής εἰμι. ἱκανός. Η εἱοὰ ἐρκιθ- ἔσω ὠμϑιόςι 
Ἡοπλοτ. "1. (ζ΄ ὦ οἱ ἔπειτα εἴῤκιον ἐοσ εἴται φυγίειν κιωΐας, ἱκανὸν, ὁ-- 
φύλιμον διωματὸν, "ἃ οἰξ,ποη Ροτοτῖς οἴξο σοῖς αὔρκεον, ΕἸ εἰ εἶν, ἐρ- 
κατὸν αἱρετώτερρν, ἱκανὸν, ὅτοιμον, Ν σλη ον τη ΤἸοτίαοῖς, Οἷσιν ἐγὼ 
τὰ ἕχᾷς"α διείσομαι αἴρκια νῴ ων. ΓΠτΟΓΡΥ. δυτοτρ ει χοὶ κὶ βονϑητικα, ἃς 
1 ΑἸοχὶρ ματ. γδ αὐιγρὸν Πωώμα βρφτοῖς τότε γα τὰ κἡ αἴρκιον εἶκε πίῃ 
δ ϑεὶ ἴητογρ. βοηθητικὸν κἡὸ ὠφελιμώτατον, τάτας, εἴρκιαι ὑξειπεῆ νἱηάι 
σᾶτς (υ ςιςητες. 

Αρκὸς ἴρκεσμα, βού ϑεια, ν τὸ πιαμέγιονγκὺ τὸ ζῶον ἡ ἐφ εῖα τῆς ἀρτέμισ),9-. 
Αἰκούμαι σἐργω ἀγαὴ ὠἔ,ςΟητοητις ἀοημ!οἴςζονίατ, τσ. (ἩςΙγοΒ. 
Αρκοιώτως,(ι Πςϊςοτοτ,ίατίς δουπάδ. Χοπορὴ ὃ τοῖς ῥα ςοῖς ὄντυγχά-- 

νεῖν εἰρκοιιύτως χεώυβυυ,4υ] τοῦδιις ἱπιισητα Εις Π᾿πλὶς σοητοητας 
ντίταιγ, ΤΊ ογα!ὰ. ἀρκοιωύτως τξ οι, ἰὰ οἵδ ἀρκέτει, ἀρκοιυύτως ἔχειν, 
δι]. ἀσηρτισ μέ. ἔρ.1 οσίταν ὃς ἀρκῶς δι αἀρκετώς ἀρὰ Ηοίγ ταν 
ΡΓΟ ἱκανώς, ᾿ 

Αρκτεῖθ,, γγῇ ας. νης ἀρκτεῖον σ-ἐαγιντοις Δἄςρε. 
Αρκτέον, τη οἰριοπ άπ, ΡὨΔ]ο αρκτέον ἡ αὐτιῤῥήσεως,, οτάϊεηάιιπν ἃ γο- 

ξατατίθης . ἃ νοῦθὸ οὔἴρχόμα 5ορ μος]. Αἴδος » σαπη Αὐςαΐ, θμ’ 
ἀρκτέον τὸ τρᾷγμας τοὶ τΠ1τῚ τ ἢ πη ἡ ἀι1Π1. ͵ 

Αρκτεύειγγαρυ ΑἸμοηἸοηἴος ἀϊσςσαηταν νιγσίπος, αὐ δὲ Δτς ημ 
Ρτίας Πιδηα ἰηἰτίάτεητυν, ὃς ἔτ υ αι πὶ ρογάσογεητ, γοσς 
Βῖος ἀυξιλ,αυὸὰ ον νγίαπι Ἰητ οι ἐξέξλπι Πίδθα ΙΔογᾶπν., ποα 
Ρτίπς ςεΠλταγαρη ροίζον γοροηάιτ, ογδουίι αν, αυὰ πν ἀςαΣ γὴγ- 
σίηος ἀἰςατοητυτ» Δητοαι14Π| ΓΟ σοπσιςοάεξτοητυγ.. νηάς ὃς 
Ῥας Πα: ἱρία ἄρκτοι," οἰτ ντίᾷς ἀρ με! ]αραητυγ, ντ ἀοόςης Ἐσυτίρ. 
δ. ΑὐΠξορμ νς ΡΟ] σοπι {Π}0.5. ὃς ( 4}.1.14.ς.18. Ἡης ἐρκτεία, 
ἡ δ᾽ ἀρκτευομῆνων τελετή ἀρυὰ Η εἰν οἢ.πιεηάος ἐ, τελόυτα. 

Αρκτὴ, τς Ἱ μο]}ς νγῆηα, ΡΟ  αχ ΠΠ}0.ς.ἀρκτῆ, 
Αἰρκτικὸς οὐ, ὁ ερτοἠτγι οπα] 5, ατξείςις - ντ ὠρκτικὸς κύκλίθη, αῤκτικὸς 
πύλίϑρο ες ἀτέξιοις, 401 (απηρογ (ὩΡ] 1 πλὶς ἀρράτος δά τγαξιαπε 
«αἰν ΑαυΠοηάτοτη ῃὉ νγίὰ ες ἀρρε! στε : ααΐ αὐ τα ΠῚ τρῆτα τοῖα 

τάτῃ ξτορογ ςοράιτυτ δὰ τγαξλιιπὶ αὐ γα! ἐπι, αὐταρκτικὸς ἀ16]-- 
τατγοντ σοηΐγαξί ας φγέξίςο. [τ ΠῚ Ἰπιρογιοίις δ ᾿Ἐπη ΡΟ ΟὝΣ», ὃς 

ἀξρχικὸς, αυ1 ἱπηρεγᾶγα σοαῖτ. δὲ 661 ἰηοἰρῖς δὲ ἰηςμοατ, νης εἰρ- 
κτικαὶ φαγήέντα,ἀριηὰ (ΘΑ ΠῚ. ἐρκτικώτερφι, τη Δὶς (ερτεητῆοπα- 
ες, ἃ ἀαπηδητιῖη Ρμγ Ποσηοπι. 

Αἴρκτιον, μετα “μᾶπὶ οτι4 ΠῚ ἀρκτῶρον νοσάητ Οταοΐ » ἢ Π11}1ς οἵξ γετ- 
Ῥαίζο (τς, ἢ" φυδά Εἰ τίατίοτα ἴλης δ γοταπδ᾽ ογανοαυὶς ἰσατ 
50, πο ]]],(Ἔπλῖης σὰ πλῖηὶ ἸΝ δίσίτυν 1π Ρειτοίϊς » γαάτος τοπο- 
τα, αἰ δα, Δα!εἴ γα ςιντάς Ὠοἰζοτίάεπη Πθ τὸ αιιαττο,ςαρίτο ὀφθξον 
ἤιηο ἰξχτο, Θ]ςην 1, δ. 51 ΡΠ οι πὶ, Ρ] ἐπί απι 1. νισοϊπιοίς- 
ΡΤΠΠΏΟ ν (ὯΡ Κ- 

Αἴρκτος, κι ὁ καὶ ἡ οἷοι τὸ αρκω, τὸ ἐπαιρκω ἡ πλεονασμ πὰ τ τὸ ἐπαρκοιῖῦῖ 

ἑαυτιβ ζωῖον φασὶ γδ αὐτὸ δια ζίωῦ ἃ χειμῆδα ἐκτὸς ἐπ σούκτου τροφῆς. Ε-- 
ΤΥ πιο] οσιντίὰς, ντ εἰδριςυττιο, Γ οπλογις Πα 4 ΟΣ. ἄρκτον θ᾽, ζω χὰ 
ἄμαξαν ϑδίκλησιν χαλέεσιν, Ηἰ τ᾽ ἀνπεῖ ςῥέφεται,, 4! τ᾿ οὐρίανα δοκαύει, 
οἷν σ᾽ ἀμμορός ὅδε χουτρων ὠκεανοῖο. ὃς Ὑτίά ΡΠ ος, ρα Ατηΐζοτ, 

Αρκτῶρϑον Ἀτοξατας το] ἰαρτα πιςάϊα σγιιγα Ἀγέϊζορ υγ!αςίδ,ντ (ςγῖ- 
διτ θγοοίας ἴῃ 0 6110 ἀς 5ρματα. Οτίταγ δυτοπὶ ἐπὶ Ν Ίγσ ης» 
υυαν ἴῃ Ῥησιδυς (οἱ «ἢ, Ἡςἤοάιις, ἀρκαδεος πιέρλιατὼν ἱερὸν ῥφὸν 
ὠκεανοῖο, δίς. ΒΟΓΟΪας ἰητεγρτος Ὑ ἸΓ ΟῚ}, Αγέϊυτυς οἰζ) Ἰπαμτ, 
Ῥοίε σαιιαπιὶ πηαϊοτίς ντίς, ροῆτπις ἴῃ ἤσηο Βοοτα:γηὰς Ατέϊω- 
τὰς ἀϊέξα οἰ ατι4}] ἄράτου ἔρῴᾷ. Ατατες, 

Αἱρκτοφύλαξ τὸν ῥὶ αὔόδρες δηπκλείεσι βοώπίω, 
Οὐεχ, εἱμαξείης ἐπαφώ μβνθ. εἴδεται ἄρκτου, 
Καὶ κοίλα πᾶς ἀρὶ δηλ: ὑπὸ ζώγῃ δὲ οἱ αὐτὸς 

Ἐξ ϑηων ἀρκτᾶρος ὑλίοσεται ἄμφαδὸν ἀφν», 
Οἴέετο, 

Ατέξορδυ]αχινυϊσὸ 4] ἀϊοίταγ εἴς ΒΌοτες, 
Ουοά αιιαῖ τεπτους ἀἄτμι γα ρογ ἐδ φυλτιτ γτϑ πᾶν 
Ἡυς ἀὐτέπ {πδτογ ργςογάϊα Ἔχα νἹάδτυγ 
ςιο 11 πιίσαης ταις, ἀτέϊα σας, ποπλίος οἰαγο. 

ἙΠᾶι Βογθαςντάς αἴρκτιον, ᾿ ᾿ τ 

Αρκτοφύλαξ ἀκος. ὁ, υἴος ντίς ἵν ἄτις ]ιιοά δὲ Βοοτος, νἱάς ἀρκτῆεγ 
Αρκτωῖΐθ. κ, ὁνδορτοηιυ ηΔ]}}: Ἀπὸ ἀρκτώωνν Ὁ Αφυΐσης. 

Αἴρκυες οἷ, νοὶ ἄρκνα τοτία ηιΐθυς νοθατοτος (Ἀϊτας εἰτοαιδαης, ᾽Δ 
σα ἔκγῖς ετοέξα, οἵας, Δ] ΟΣ Εἰ πι. , Ν 

ἄρκις, οτηδτας τα δ τίς»Γ τσ πινκαξ εὐ ἀγα πιννῖττα ν τετις σοσ 
τις εχ ἀςηίο ἃ: εγα ἔιϊης δά νεπατίοποπη ἱεοηϊς, γγ, οοτὰο - 

τοι ὃς Βυΐυἶτιοά", οὐδ ᾷ τὸ εἰργωντὸ καλυω͵ ΒΥ ΠῚ, , 
Αρκυοςασία ας ὃ, ; αἰῥκυος- ἀσιον,α το τατιο τετίς, ἰοςὰς νδΐ τοῖο τεπάϊ- 

τυτρίπάασο ὅς (οτος ρΡΙ ασατυπηνυΐδος (ἴτας Παθυϊάσας Κταγτᾶ 

εἰησιητατ ἃ γεπάτοτι ας. ΡΟ] Χ {π|.ς. ἀρενοσασία ἰὰ «ἢ, ωὴ ἄι- 

χτύαν ς ἀσιρ᾽ἀρχυος ἀσιον οςὰς ἴα 480 ἕλος ρίασα ἴδ᾽ ἄρκος σιν, 
ΟῚ κΧ ἢ) 



244. ἌΡ 
Ὁίσαητατ οτίατη φοῖχοι, Βα οπιηγεπε γτσυπάυς δριιά Χ 660 .- 
Ῥίισηῃ. 1π καυηγετ. ΠΝ 

Αρκυςατοις δορ οοἹ τοι δι, μεῖς, ἴρκυσι,, , 
Αρκύςατος͵ κ,δ, 4.4. γέ πὶ τοη ῖιι5. ΒαΓΊρ. 1ῃ Οτοῖξε. ' 
Δρκυωρεῖ ϑεηνοαἰτο Δ γα γετῖ 4» ΕΤΥ Πι. δὲ ἐρκυωρεῖν, ΑΕἸϊαη. Δὲ ρμαίλη- 

σίο σαρῖδητε τηυίζαϑ,κ"ὶ μῆρ εἰρκυω εἰ αἰτρεμιούστο, 
- δρῤκυωρβὲ, ἐοσιος τετί 5 Χοπορῃ. Ογηςρίτ. 
Αὐκως»( βΒηοἰςητοτ Ἰρίδη. ἀρκετοῖς ἀρκοιώτας. ᾿ ἡ τος 
Αἰ αανατος, τὸ, σατταβ, ν οΒ σα] πη. Η Εἰ 4. κοπομῆη πλεκτοῖσεν ὑφ᾽ ἀρ- 

μάσιῬΆΠο ἀς ππαπάο ἰηαμτιφλὸξ αἵρμα ταρρφῆς δθὶ͵ 1. θα πηπηα, ἱ- 
ηςὶ Αἰ ἐπιεητί οεἰδτίο οἰδ ἵπ (α] πιο. ΗτεγοπΊ δ: σ. 24:4 οἸρ τὰΓ 

Ριὸ οπεῖς ὅς ροπάετς. [τεπὶπέτεσαξης Βαξοιία: νίςιις. ἘΤΥ ΠῚ, 
νγρς Βατοτία. δὲ ραγαςπγΐα ἀρι!4 5.1 44Π|,ὅ ταν δὲ ὅρματοξ ἀςράψη», 
δ} τἶζ χεονίως γγμομήῥων. 

Αἰεμακία,ροττίςις. 

Αρμαλα, ατπχαὶα ἀϊοἴτι ἃ αι θυ 44 πὶ πιίγανον ἄγζιον, ἴοτατα (γ1πε- 
ἢτίς, ὨΙοίς,}.3.ς.43. 

Αρμαλιὰ αξ, ἡ οἰ Ὀιι5»ΠατΓ ΠῚ Θτιπλ,Ραθυΐιπι, δ ἁρμαλίας ἔξιι εἧρμοι- 
λιαβ ὀχίθο, υγΓι5) 411 Ἔχοτοίτα! ςιδιιπὶ ψΘῖτ. 

Αὐμαλίη, ἃ τρρφλ»οῖθις. ἰδ ᾷ τὸ ἁρμόζειν τῇ ψυχῇ Σ ἡ αὐδῷ τὸ αἴδείν τὰ σώ- 

ματα, Ετγηι. 
Αϑαμϑέμαξα ης, ἐγν ΕὨ ΓΙ] ΠΊ,Οάττιιοαν σατροηταπι, μος 4, 4114: ἐατ- 

τὰς γῖτος σείζλης ρτορτὶ ὲ, ὡς αὐδρείμαξα τις ἔσω, Ετγπλο]ο.ΡΊετ. 
ἴῃ ὙΒοπηΠΐ. ντίτιιγ ργὸ σαγγίθιις φαιδιις πηα οτος νοι ΠΕ, 
εἰλας νηάίαιε ταρεγηδοι!!ς. Ἡςγοάοτ. "0.7 ἐκ τὰ ρματος ἐς εἷρ- 
μάμαξαν, ἃ ςυττα ἴα εἴς ἀμπη. ΑὙΙ ΠΕ ἃ ἰκ ἐφ᾽ ἀμαξων αἰεείεσαν,, ϑνοὶ 
ἐφ᾽ ἁρμαμάξων νομοῖδὲς τινὲς βασιλεῖς. 

Αρνάτειθ-, ὁ αὶ δὰ συγτα πὶ ρογτίπος. ΕΕΥΩ1. δἱρρφύτειθ- τρρχὸς, νε- 
Βίου!ατὶς τοῦδ. ἰρ μοέτειον γέμον αὐλοιιῦ τες: 4118» εἰρμότιον. ΡΊυτατ, ἀς 
ἔογτ. ΑἸχαηά. ρματείοις σ ύριγίας,σαττιι5 πιο! ΟΙο5, Εἰ}. 

Αἱρματευω,αατί σοτ ἀρυα Επτὶρὶ.- 
ΑἹ ματηλασία ας ἡ ασιτατῖο οαγτιις. 
Αἱρματηλατέειν, ςαττι δι} σαγγιῃ ας νο ῖ. 
Αὐματηλετης δ Δα τὶ ον πιέτογ ῥἰαυιξετί. Γλιοίαη. ἑωΐολ. Θ.. 
Αἱρματήλατος, κε, ὁ καὶ ἥν ρεγ υσιη σαττι5 ασὶ ροτοίϊ, διτ αξξιις εἴ, νὲ 

ὁδὸς ἀρματήλατος., Υἱὰ γοἈιςυ]Ατὶς ὃς σα} 195 Ρἰ αι ταγία νἱα » ὃς 
ΤῊ  τάγὶ 5. 

Αἱρματηλαγεῖν,σιγγα νοθογε, ΒΒ ἀ Ὁοπη πη. ἃ 
Αρμάτιθ. νόμος, [οχ σαγγ}1ς.ς ἀϊςιζατ [εχ ας άάπι πγιηῖοφ᾽, ςοπ|- 

Ῥοῦτα αῦ Οἰγπηρο ἀἰίοίρι!ο Ματγιβα:ῖς ἀϊέϊα»υοη απι ταρτα- 
ταῦ δίς Ἡςδξοτγεπι ἂι σα πηοπτιιπη μια εδατ, ΑἸ σιας ἴῃ πιῇ - 

᾿ς (λπῃ Ρ]αταγο ἢ] αὐ μάτιοι τροχοὶ, σατρεπτοτγαπὶ τοῖα. 
Αρικοέτιον, συγ σα] μπῚ, Ρά Γι 5 ΟΕΓΓΙ5. 
Δρματί τα οἱ δΊσαϊος, θ 1411}. 
Αἱ ματούδομία,ας ἡγειτι!ς ςετταπΊδπ. 
Αὑρματομαχεω,ώ,εχ συγ ρισηο ΕΠ. ἘῸΝ 
Αρματοσηγὸς οὐ ὁ, ςατρεητασιης ς γ 4114 ἕρματα συμανγννων, τέκτων» 

Ηοπηετγ. 
Αἱρυντοποιὸς͵ ὁ, σΑΥΡΕΠτΑτΙ.15. ἀν 
Αρματοτρρφοιωτες,οτάο δριιά Ατμεηϊςηίες πιᾶχίπησ ἁυτϊποτίτατὶς, 

ἀϊξξας αὖ αἰεηάις ς4αϊς σαγα δας. 
ΑἹῬματοτροφῆσα οαυος ἰδ εἷςς ππττῖγα. ς 
ΑἹ ματερχία,ρτο εἱρματοτροχία γὴ τὸ ὑπὸ ὁ τροχῶν ἴχυγϑ., οὐ ταν ΕΤΥ ΠῚ. 

διὸ τροχών ἐποχαφαξις. Η εἰν οἶγντάς Αἰ μαξοτρρχίαι. ὸ : 
Αἰ ξματωλία,υτίρ, Ἀτῖ0, ἡ εἰρμοίτων ἑωιοχεία. 5.114... ὧὐ κύκλν ἀσαρερε- 

χὸν ὑφ᾽ ἀρμαὰ τωλέας ρτΟ φειδδιυῆυοι “αἱ (φέτων αὐ δ αοά (πηρτ 
οχ Αττορ ἐν εἰρικύμνδι αἷο εἢις ἱπτογρύοτε. 

Αρυῆρα τέχγης, ἰπ! γα πχεητά αττίς, ἴῃ ἘΡΊΦ᾽. ἰρμῆναι, τοὶ πυρὸς τὸ υὑύνείμε- 
νὸν φοράγμα ἔβυτήδεια καὶ ἱριώ δια γτεὰ υγιῆ κὶ ἡρμιοσ μῆψα. εἴρμῆνον, Η "- 
Ροοτατι ἰάθπι εἰξ χιοά ὄργανον, ντ 4υπιπῇ ἀἰςῖτ οἰρμῆνα μυηχανῶ- 
ὅδ! ὃς αἰρορσκϑυάξειν Η ς(γ οἷν. εἰ μῆνον εἴτ φιάλεον, [το πι,γς]πλνοατ- 
Ῥαίὰς. 

Αἰυϑυιακὰ οὖλα καλνιῆνα βωμαῖοι αραμκόχια κριλούσν, ΑἸ Πηεηΐδοα πηα Δ 
ἀϊέξα Ἀοπιλοὶ ργαοοοία ἀρρε]λητ, Ἰ)Ἰοίςοτ. 1.1. ςαρῖτο 166. 
ἀμάπε βε[τ] 65. 

Αρυάμιθ. λίϑος, Ατπηςφηῖις Ιαρὶς ἄς 480 Ὠϊοίς.1.ς.ς.97. 
Αὐριάνις), Ατπιςηϊςὰ. 
Αἰρωνίδ.,κ,τὸννοῖ απ οατθαίμις,τὸ σκείθ-, ᾿πΠἜτα πη σπτιπ1. 
Αὐρυῆνθθ.γ,6 γα δ, σΟησταςγαριιόδιθ-» ἃ ς(Ο ΠῚ ΠΊΟ ἄτι5, ΘΑ γάτιις, σοπίϊῃ 

πὰς, αρροῆτας, σου ΟΠ ης εήρμοσμβύίθο,ροετῖς, Ε ςο ἀν ρει). ἔσε- 
ταϊη.ἐδὲ μὴρ η΄ πρώτη ἕκτη κούρη τε γρωυέ ὅτι αὔρυϑυδ.,, ὅς. τὰ ἀριᾶνα; 
πεοεϊατια,ίξα φασς Πι ]οἰδης. ΗςΠοἁ οἱ ῥά μιν ῥασάζοντο κὶ ἀρ ρᾶμα 
«ταὐτὰ παρεῖχον αμἱ Εἰ!πὶ ΠΟτΠΡΙ οΧί, δέ οπηπίᾳ 4ιδιις οριῖς εἴἴοτ, 
ργαβδυσγιης [ἄστη μάλα γὸ νυ οἱ ἀρυῦνα εἴ πεν] 4ε εηΐπὶ οἱ σοτη- 
ταοάλ ἐἰχιτ. Ἰςἤοα. πλειὼν 3 Τ᾽ χθονὸς ἀρυᾶνθ- εἴγναηθις γϑτὸ ο- 
Ῥέτιπι {ες θαπτ Ἵπ τοττα, ποπὶ Βαριοτῖτ. ᾿ 

Αἰ ρμο,ηρσΟ ΠΡ 4σος, ΠΟΓΩ ΠῚ ΜΠ] ατλοςοτηρασο. ὥρμης ἀρυά ΗΙρροοτ. 
Οαϊεη. ἡ ἐν τῇ κέφαλῇ ῥαφῆς. ὲ , 

ΑἹ μηλατεῖν͵ ἰάστη 4ιοά αρματηλατεϊν,σετξατο δυτ σατίοης ἴξαι οὐγ- 
ΤᾺ]: ςετταπηΐης, ΡΟΪΥ Ὁ. 

Αἱρμνλάτηςν»διαατίραν 
Φἰ μήλατος ἐδὸς ἀϊςίτιν δτγαδοηὶ ἤσατ: δα ύετος, ἵν. ἰλτα Υἱδγαξει»» 

1άεπὶ ιοά ἀρεκτήλατη, : 

ἈΡ 
Αρμίως,ἐοπἔς ΠΕ π), ΗἸρροοτγ. αἶρα χεῖμα Δ 1 εἰξ Τοτίςα. 
Αρωόγαλα, ΟΒ ΔἸ πησητα,ςοασυ]α ἀρτύματα. ἨεΙγςἢ. 
Αἱιμογὴ ὅν οΟὨἸαπςζ Εἰ ΟγςΟπιρασὲς, ΠΟ ΠΊΠ1Ππτ σοι σπηοητατίο τς 

γαιΤαγαγαμη ἔς οτίαπι τγαηήττιιγη ΠΟ] Οὐ πῚ ἴω Ρ᾽ἔζαγα ἀρμογ ὑμὶ 
νοςδητ. ΕἸΡΟ] ς ἀρὰ Ρο]}.1.4..ἡ αἱ ρμονίαν, ρον οσδιμς διὰ, 
δυταξίαν. 

Αἰρμόδι(ῶ- κε), ΟΊ στιπις., ξιπι Π]ατίςροοσπατιις, δοςοπηηϊοάδτιιις, 45: 

Ῥταπ. αρμόδε(θο δὲ φηὴς, τἀοηςα5. ΕΠῚ ὃς ἀρμόδιΘ- Ηατηγο άπ, 
Ῥτοργιιτα ψίγὶ Ατῇῃςηιεηηῖς γ ομϊ ἐεγςέζαση ξα μῆς Πλτααι τοξοτς 
ΡΙ]ατ.ῖη Μοτχαὶ. ἐ 

Αἱρμυδίς μόν», ςαητὶο αι γαῖ ἀρ γοῖετας ἃ ἀπ τα πιρεητίδυς 
ςοποίηϊ ςοηίμετανςυμς εγαζ ἰπιτΠ1Π}ν φίλτατε ὑρμάδεε τι πον τέ- 
ϑνηκας, ὈΊσοθαταγ νεγὸ ἰη Ηαγπηοάϊι πη ὃς Αγητορίτουα τγγᾶς 
ηἰοΙ 445. νηάς {ΠΠ|4 ἀρυά ΟΟπηΐσιπι, ἐδὲ παῤ ἐμοὶ ἃ ἀρμόδιον σε- ἡ 
ται ἰὰ οἴδναραα πιὸ πυπήμαπι Ηατπιοάϊμπὶ οάπετ : ρτο το αι 
εἴτ, πιόσαπι σοηα μα Πιιηαιιᾶπὶ ἀσίταρ τ. νἱὰς Ατηϊορὶνυ Α-ὶ 
ἌΒάτη. ὃς [πτογρτ. ΕΠ ὃς ράγασπηϊα., ὡρμοδίκ μέλθ:, γβ) δ᾽ δυσκές-.. 
λων, ἴῃ απ 5 14.τα]Τάπις ἔς τὸ εἰς ἀρμόδιον μέλη. Ἣ 

Αἱρμοδιοτασὶὴς εἴος οἱ γὴ ἡ σοῃοίηθυ5,ςοησταὰς Ηςείν ἢ. 
Αἰρόζομα,νε] ἀρμότ]ομω»ἰπτεγάμπη δέξιιὲ σαρίτιτ. ΡΉ11ο ἀς πλδο 

τὰς κεφαλαὶ ἡρμόζετο τῳ αὐχένι γ σΔρίῖτα οσιπὶ σογαῖςῖθιις σοΠΊρο το 
δῖ. ΡΙαται ον. δοίοης, τόν νόμες ἀρμόζεται τοῖς πολίταις. Ιερες. 
δεσοτηπιοάατ οσἰυἶδθιις. [ἀπ ἴῃ ΤΥσαγρΟ εΐρμο στέ μῆν Θ- πίω πολι-᾿ 

τείαν γ 411 ΓΕ ΠΊΕ ΤΟ α1πῚ ἀρταγῖτ.λ ύραν ἱρμιόστιϑϑεο ,᾿γ γα σαπετο, [τὸ 
ἄεπὶ ἴῃ ὙΤ μοπλη. ερμκο τ ἀμῆν(Θ. πόλιν ωρῤς ταῦ ϑείκβιοσαν γ οἰ τάτο 
τίς ΔηλιηΟς Δα ΓΟ ΠῚ ΠΊάΓ Πα πῃ ἀἰροπεης, ΠΟ] ἄς πη, «ρμόσειόϑει τὸν 
αὐλὸν, ῃ{π] τη σοπηρομετγς. [νυ οἴδη. αἱρμόζογται ἐριγίας, ΠΙχυϊᾶς 

ςοπ)ρομμητ  δζαη. ἴτε πὴ ραΠηιὲ μγο σοπηροποτ.ΡΊάτο το 8,. 
ἀς Ἀερινοοατ. ἡρμοσμβμίω ψυχίω ληϊπιμπὶ ςζοπηροἤτιπι, ὃς Πὲς 
σοηίςητίςητεπ), νου πὶ γαυῖς σαρίἀϊτατίδας. ΟΒεγΓοἴζοιη. 
ψυχαὶ διὰ 710 ἁγίων «ορρσευχών ἐρμόζονται καὶ σιωυεςήκσε,, ΔΗΪΠΊΔΣΟ 
ΡΟ (Δυξξας ρτεςος [δ] σοιηζαως ὃς ςοπηριπριηζατ, ΒΑΠ]. 1 Επτ' 
ΡΠ ὕρμος αἱ μοι εἰς φιλίαν. Αἰςοίριτατ ΑἸ Ια πΔ 40 αὐτὶ τῷ σιωοικές 
ζω, ἰὴ εἰλ,οο σμμδ᾽ο Πιπρονάο πιιρτιΐ. Βαι].2. χὰ Οοτίπι.ραρ,ς 
1Ι ἐρμμασοίμμίωυ υ μρῇ ς ἐνὶ αὐ δδὴ, πο ϑεὶ ον αἰ γνζω αὔδα τ- ἢ σαι τῷ χρις ᾷ 
εἴτι λἀϊαηχὶ νος νηΐ νίγο,ντ νιγρίηςπι οαίϊαπη Ἔχ Ιθοσγετις Ομ, 
το αΠ) νοττιητ,αδαρταιμ, ράγασι, νίἀε παπὶ Πρ ςος ἀείροπ- 
λα σα ἀςίρου ἀϊΐ,ντ νογτῖτ δητίααι!ς [ητογργος : ἀραᾷ Ἡετγούοσ, 
«παυσαγίης ἡρειοστιτο ϑυυγατέρᾳ, αμ] ἈΠ ΓΔ πὶ Ρ αι πὶ ἀεροηάετγαῖ. 
Τ᾽ ἀομη,αἱρμοσοίμάυ(Θ- πήλυ Θ- ϑυγατέρᾳ οἰνὶ Τ εἰ ̓ς Β] Ια ἀε!ροηξ- 
τὰ. [ἀς πη, ἄρμος αι τίμὶ μέλ ωνθ- ϑυγατέρᾳ δημοκίδης γίωώκᾳ ςπιο- 
σςάος νχοτοπὶ αἰχὶτ ΜΊ]Οηΐς ΠΠ Δ 1. δἱρμοζόυδυθ-, ργο δθητηδείως, 
διατι ϑέυβυ(θ-, ρταρΑταπς, δ ογπαπβ. ἀρυ ἃ δι. ὁ 3 νυκτὸς ἐπσηει ταὶ 
εἰσυόοις ἐρμοζόυβυθ- πρὸς τίο) ὑπυκειμήνίων ὥρόϑεσιν. δυτελῶς ἡρμο- 
σμῆρί(Θ. χτ᾽ τὸ σώμα, γ1}] ὃς ἰηοἸερέαπτι σογρογὶς οὐἶτα σοποιοπας 
ἤας φοπιβοίτι5,Ποη ᾿πητὲ ἔξει Πα ρα] ἴτας ἀπϊξεις. ΕΡιέϊετῃ5» 
Οὗταν ἔυτελως ἡρμοσμῆν - ἧς χτ' τὸ σώμᾳ μὴ καλιωπίξε, 

ΑἹ μοζόντως ΠΟΠιΙΟΙ ΠτΕΓ: δἰρμιοζόντως ἔχοςοησταίς. 
Αρμόζω, μι ὅσω, ξοπστιιο,αἀαρτο,υδάτο, πη ἰάοπειις 5 ἴαπι ἀρτιῖς,, 

λάιπησο. ἀϊοίταγ δὲ δρμόήω αιοά γεγθιπὶ ΠΡὶ νοπάϊσαταπι Μὰ, 
ἢςὶ,ντ λογίζεϑτη Ατιτἢ πηοτιο]. [Δ ητις 1. αἴατὶς, τούτοις αἴαξ κοαίρχα-, 
ον ἅρμοταν κιωύα, ΠΟΏ Θ᾽] ατῖπο, ΠΟπ)ροηο; ἀαρτο,οπίξίτιο, το πισ 
ΡέτΟ  αἱριιόσαι ἃ γέμον, Πγαττὶ ΠΟ ἢ ΠῚ ΠΡ ΑττΣ ὡρμόζω ωρὲς Ἃ χρητ᾿ 
εθνεἰη( δ γι} τα ΠῚ ροσίὶ, ἱρμόσαι αριιά ΑΡΡίδηιιπι ρτο χάτας σαι, ἰδ 
οἰκο πΊροποτςε, ὃς χα ἃ ἰαἰρας {20 11ἰτς. τ αἰ ρμόζειν » ἸάδηῚ 4. 
ἐγυάνιαρυά Ρο]].1.2.γηάς ἐρμοςὴ ςκἱἷ. μνηςτήρ. 

ΑἸρμοῖ, ρτῸ εἱρμώ χ7) συςολίω, Συρακούσιοι, Πμιρετ ν οἰτὸ. Αττεπηϊάοτ 
ἁἀα τ, ιιὸ ἃ οπὶ τοηαὶ τὰ Προ! ἤσοτ, τη ἀσηίο νεγὸ ὡριοδίομρι 
Ἰά εἰζ,σου στιςητον, Ετγ πον. Η ον ο μς, αῤτίως ἡσυχῇ, οἰξαίφν 
φῳερσφώτως δ ῬτῸ νεωςὴὶ κὶ τειχέως. “Ἐ(ΒΥ!]. ἴῃ Ριοπιετῆ. εἰμ 
πέπαυμαι «δὺ ἐμοιὰ ϑρίωωὠν πόνοις, νἱάς [πέετρτες. ὙΠ οοοτΙτίν Εσ 
ἀγ]. 4. ᾿ 

Αἱραολογέωγω, οαστηξητο, ζΟΑρτΟ, «ἱρμιολογουιδύη οἰκο διὸ μὴ {γι δε 
“οαϑ ΠτοητΆτα , ΦΟΠΊΠΊ Π7, ςοαρτατα, σοτηραξξα, ςογηρασίπαῖα! 
νης σιωυαρμολόγεῖν, ΑΖ Δ ΠΖς. ἡρμολόγησε τάφον, ἰῃ ἘρΡῚΡ Ποποίῃ- 
ΠΑΙΠΓΟΟ ΡΟ Ι[1τ. ᾿ 

Αἱρμονία ας, γσυμφωνέα ἐμ μέλεια σ᾽ ὁζάσες γσυωνυρμιοσία,, ἢ σιωυνριμεσιωδε 

Βοσπλετο ,νὺ σιωϑεσία,, 14 εἴϊζ, σιωυϑηκη, σοτηροτῖο,, ἱμπέξα" 
τῶν ἰογ 5 9 ζοπηρᾶσες, σοι ατοητία,, ἀϊΠΠπλι]ὰ πὰ σοποογάϊαν 
ςΟΑΘΠΊΘητΑΤΙΟ; αἰ ρμογία γίινακών δ) ύφι ργπος » πιοτοίᾳ ὃς ἀἰ βηοἷ-, 
Τὶς πηὰ ΠΙοτ πὶ σοιηρίεχιον ντ ἢς ἀϊσαπι. Ατήξοτῖοῖες ἀς πηὰπ- 
ἀο», μουσιλὶ ὀξεῖς ἅμα παὴ βαρεῖς, μακρριᾷ τε κὶ βραχεῖς φϑύγίοις 
μίξαστι ἐν διαφόξρις Φων ἄς μίαν ὡπετέλέσεν αἱρμογίαν,, Ωνλῆοὰ ἀςα" 
τις δὲ στγαῦιθας Ιοηῖς ἰΙοησήίαις ὃς Ὀγεαΐθιι ν νπὰ ρογπη χες 
ἴῃ ἀϊιετῆς γοςιδιις » γημΠΠΊ οχ 1}1Π15 σοποςητεπὶ Δ Ο]αταπι 
τεάάτάιτ. σαρίτωγ οτίατι ργο 4υδυὶς ςομαγέητία.. 1 ἀΟΩ͂Ι, 
ἐν δρμονίᾳ πηρρύσι χαὶ ἂν ταίΐξει τὸ πα σχῆμα τῆς ζαλίδιδ.., ἰᾷ 
εἴξ, τὰ σοβατοητς ςολσπιοητατίοης. δὶς Πεἤοαμς ἴῃ ΤΉΣΟ- 
Θοηΐα, ἀρμονίῳω β]ατη οἶς Ψεηετὶς δ Ματεὶς, ὅς Ολδάπιὶ 
ΥΧΟΓΟΠῚ.,, οΧ οα ἀιτοπὶ ὧς Ολάπιο παῖος εἶα ΠΠϊὸς» ἐγὼ, σιν 
μἰλίω . αγαυΐαλ, αὐτονόζων ὃς πὸλύσιωρον. Ῥτο οἰτίιατα Α- 
τ ορΡμλπεβ.» γεφ, ὀγτοιναυβίφις τίω) ὡρμοψαν 7 Ἰὰ εἴξ, “ἴω μι 
ϑωραν, γὑ ἐχροπὶξ ἐπῖογρτορ ῬΒοου δὶς ρτο φοχηρασα »᾿ 

κρὴ οὶ 



ΝΡ» 
ὃν ἀμμονίίω αἰαλυΐωῖν αἰϑρώποιο διωονία πῷ σώσατος γ ζογροτὶς 

᾿ς φοπιρλξζιονΟἱςοτ. Γάτηι τη Τυΐςι}, ςοτροτίς ἱπιςηΐο αιυατά 1, 

᾿ ψοῖαζ ἕπ σαῦτι ὃς Πάἀπδυτναιια: αἱρμονία ἀν οιτατι ἃς Π. ἐς Ν οἴμοι - 
᾿ς ἢἄκτ Αδιπιὰς ἀΓῈΠ} οουΐοτυπι σπαρσις οὈτυτυη),ο1 ἀυτοπὶ νης 
᾿φχοστοιθιις γατὶ σης σουτοητιουΐίηας {ερωονία Οταςς ) (ςπγρὶ- 

᾿ς χογπαγύπι τογαπὶ ἃς (δ ἴητο ρ σητιαπὶ οαἀσητιαπι σοιηρος ἃς 
᾿ Ῥαττίςορει τὰς ἸΣΣυμφανία, 

εἰ 

ὲ ιο πχυ ἴα; (τμφιοίις, ἐν αν πιοηϊςας βαγηγοηΐα Ροτίταςν σαὶ 
ΠΠαὐτιδος ρίυς τεῖος ἀυιϊοτίτατὶς, αυὰπν γοτίοηὶ τ οὐ πηοιὶ 
δυιπ τγαάαπτας Αγηζοχςηὶ οοιἰςξξζατοτο. Εἶτ ορρουῦτων κα 

᾿ ψ! γικοὶ, Οαἰ.1.3.ς 11. 
Αμὸς οὔατος» ΠΟ ΠῚ ρα ρον ΟΟΠΊΠΥ ΠΠπιγα. «ἰδαὶ τὸ ἀγω, Ετγπιοὶ. 
Ν᾿ Ὁ ορ [τἀ Ηςδτισαρῖτς ἥμάγτο, μέρεσμ ὲς ανμδμδ, ςοπηράξταιη ἀἰ- 

᾿ς μἱπο. Ὅςαυτ εὐ ΠῚ αἱ ρμιὸν ἤρατίαται τητογοοάτιιαν ἀσοτιδας,ΡΟΪ 
ἸυχΊιθτο [ποιηᾶο, πὸ μετειξυὶ ταῦ δόντων μοί, δὲ ἰἴδτο ᾿σου πο, 
Υ̓ Ρῖτε ἀε πιδηΐδας. τὸ Ὡρὸς τῇ ἀχρωμίᾳ, ἀἴρϑρον. κὶ τὸ πρὸς τῷ ἀγ" 

᾿ς γι κοριμας χαλούσιννοὶ 2 αἱ ρμοιὲ καὶ κονδύλοις. ἀρμὸς λίϑον., ἰΔρ1α15 

᾿ ᾿φοπλπ: Πτ,ιι Οὐομιπι, τορι. 
ἴα ας ἡ σῸ θογηατῖο. ᾿ ᾿ πὴὰ 

Αἰμωςὲς,ἐγπιασηζγατας ἀρυά [,εοδαπιοηϊος, αἱ οὔ οἰ ἐπ άϊς ἀτεῖ - 
Βυς,ὃς τοΠειςιάϊς οἰα!τατιθος ργαογατ, Οα]. ᾿τϑ ἀςοι πὸ, παρ. 

᾿ τεγῦο, τ ρμος αὐ ἡ σωφρονις-αἐ ΚΠ δήμων, ΡΊατ, ἴῃ Πυσαγα, [μὰριὶς 
᾿ ψοτιῖς, ςοποιϊατοτςς ὃς πηοιίοσγάζοτος ρορα γα 1. σωφρονις αὶ 

αὶ ἀρμοςαὶ ὙΠ πόλεων, [ἀςηι. μέγιστος αριος' ὃς, Βυά. ἀἸοίταγ πγάρηις 
ἩΝνΝ ἴῃ ἐρηξ. ροίτετ, Τάςπα τ Ραηά. «μος αἱ ἀϊοὶ Ροἤυρτ, 
δος σιυιδεγηατοτὸς ρατγίατιιπι ἀρρο [Δ πλὰς,, υαἱὶ ργου!η οιαγα 
ἐοηίξιτατοτος. ἀἰςιιηταγ ὃς ρτατἀδς ργοι!ῃσιάγαπ) τ᾿ να! σὸ τῇ 

ᾷ ϑυδεγηαιοτος, ά εἰτιτοέτοτος, ἀισαπταγιι αν Ισσαπητεηθοτος, ἰὰ 
εἰξ ςσατὶ τεσὶς,αυον ὃς ΥἹςάγιος γο σις ἀἰςι πηι" 21. νΊ σε ας ος, σρ- 

᾿ ᾿ ΝΜ ᾿ μορῆεριιά ΤΒυςγὰ. ἃ 4114 τεδαϊτατ ρτα  ξέτυς. [Δςπὶ Βυά. Ἰη 
Ὁ οπιηη. ἀνμος αἐ( πα τλαρρο ]Δητ Γασοάστηοηι) «δὺ καϑις αυῆϑες 
᾿ σ΄ αὐγὴ ἀἴρχοντας ΤΣ ὑποκει μῆμαν αὐτοῖς σπὐλεῶν:[ἰς ἀϊέϊος αἴδα τὸ 

ν᾽ ἀἱεμόζειν ἐδὺ ἀρχοιᾶδοις ζιῶ χδ' ἐὺ νοΐμοις " ὅϑεν κ᾽ ἀρμοςπρας ἐκαίχοιι 
᾿χαλαι αϑίω οι «δὺ εἰς 87 ζιω δια τάοντας (ὐυατε Ἰδτουγη; τὴ ᾿ῦγο 
ἂς Εςεϊεῆ αἴξ, ΗἸ ἐγαγοῖ.. ριίςορος ἐἱριμοςαἢ ἀρρο]] κεν : αὐ συοά 
τπαπὰς πο ἢπο {ἀπγπγὰ ΓΕ] σΊΟΠα,κὺ Τ᾽ ἡ μεγίςης ξυλαβείας. «ς- 

ἀεηάιιπι ἀοςοῖ. Ετ ὡρμοςὴς ἀρὰ Ρ]}.110.3. εὐ μνυσήριοὉ αἱρμό- 
οὐ ἐγίυάν Ετ 1.1. ἐριμος αὐ ει. διαλλ ἄχται αιος Ἠετγο θοι, καταρ- 

πὶ ἡξαςεἷ-ραο!βολτοιες ἅς τεσοηςοι άτζοτας [μυ]0 αἁ ΕΗείνεϊ. 
᾿αἹμοςῆρες ετίαπι ἀϊσιητογ λέϑοι δύο πρὸς τι ἀυτ τὶ φλιαξ τι ϑευῆνοι, 

φητορασπιςητα Ν τἴγαμ. 
ἵρμος ὃς, οὐ διςοηυοπίεης, ΡΒαϊατῖς ἴῃ ἘΡΠῈ. 
ἱρμόσιωοι, οἱ νἀϊςεδαοτας 4] ἀρυά 1,ἀςεἀςπγοηΐθς Ῥγξογαητ πηὰ- 
᾿Πιεγίδας,νι Βοηείιως ἱπσςάσγοητ, Ἅγιη, 
ὑρμόητομαι»αξειιὸ, αἀαρτονςοπιροηο,ςοηςΐππο.Ρ ας, τιὰς ἈΘριμε- 

᾿ σηκὸς αὐὲρ αομοόμᾶθ- λύραν δις. ̓ γτατο τοπυρόγαην. 

ὑγωόήω, Ἄούστιο. [Ὁ ογᾶτ. τόδε πρὸς ταὶ σιωὐεσίας ρωότϊει, 1 δὰ νἱτα 
σοοἰμποτιάϊηεπ) εἰξ ΔοσοπΊπΊο ἀϊιπγ,6 3 ἀγατ. τον τη ξηλτυτ δί 

ἐἱρμόθει,ρτο σοησταϊτ,αχροάϊτ, ἀεςετ, νοι Βι1ΠῈ 1Π} ετίοπ δίς. Ρ 
τὸ ἐρ ξ.8. νόμοις ϑεῖναι κὶ πολιτείαν τοιαι τίω ἐν ὃ βασιλέας αἱραόει 
γιγνεῶτει κυρίοις ἱεραῖ τε τὴ ὅσων παρέκει τοῖς γγνομῆοις τότε ὀνεργίταις 
γουὰς «»μότειν τίω) πόχιν,ουΐτλτεπι σοηξιτιςτς, το πὴρ Θγάγα. [π|- 
εἴδη. ἃ 410 αἱρμμος-α᾽,ντ ἀιχίπηας, τ οἰ οτί 4.11.6. ἀρ.1 ἀνμόπθοντα 
τοῖς φάρμακον πεανωκόσι Ποηστιςητί ἢἴς 411: νοηα παῖ πῇ ̓αμξδτ αι, 

᾿ς ὙΒΕΟρΗ.1.3.ς.230.ἀἄς ολυΡ. αἱ ρμόήει εἰς δυχ εἰμέφρις τόποις, ἔτι! - 
ἤϊς ἰοςὶς σοηιξηϊτ. 

Ανμ ὕματα, Ηςείν ἢ ἀρτύματα. ἣ 
Αὐμώ. [γάτίθμ5 τη δάαςτθίι πη τγαηῇτ, ϑὲ ἢΠσοϊξοας ἰ4ς πὶ αιιοά ἀρμοῖ, 
ἄρτὰ. (ειγοβ. 
ἄρμωλα δι ἐρμώμακα, Ατολάϊδιυς ἔμπης ἀρτύματα σοηάίπτεητα » τείτς 

ὕργα, Η εἴ ἄρναν αἷς ΟἸδζοπι. ἔς ἰυππυνάάει: το ἐς Ὥξαῤνος εἰὴς οττῦ. 
ἱρναχὲς, δὸς, ἡ ρΡΕἸ]Ὶς ἀρτο],ρ 6 ιν οατηαν, ΑΥ ΠΤ ΡΒ "πη ἵν ἘὉ,ἘΤ μοι τὶς 
«᾿45τ ϑεηβάλοι υἷξ ἀρνακίδων γνώμίω Σποσερητίδα. δι}, ἀρναμί δα, 

ςχροηῖς τὸ τὰ ἀργοῦ κώδιον τὸ μ ἐρίων δέρμα. εἴτ ετιάπὶ ςαἷςε: 

φοπας ΠΥ θοτηί αρυ ἃ Ρ]Δτ. ἴῃ ΒΥ ΠΊρ. 
ὑντέτονγε, τὸ πη δος απ : ρτοργὶξ ἀφ Ἰ ΠΩΤΊΙΠῚ σάΓ ΠΙῸΠῚ » κρεωπώλιν 
ΤἿδ πρρβάτων [ἰς ὈὨϊάνπτις» Ετγπι. Ηείνοι. 

δ γγειξο, ἐσ οἰ Πα 5,ΟΙ  Πι15. 5 ΟΡ ΒΟΟΪ ἐνσ ἐρειπίοις γεκρών ἐρφφϑεὶς ἐζετ᾽ 
ἀἐρνείν φόγε,ος ἀϊς Οὐ ἶιΠι. ἴργεία κρέανα σι 1 Π ας σαγη! θη» τἰςιλη 
«τὸς, σηὰς ργους λϊοτῖς ςτατῖς. ὁ τέλει(θ- ῥ'δη κριός Η οπλγοῖ Πιπ4 
ξ ἴνϑα δὲ μὲγ ταυρρῖσε κἡ ἐρνειοῖς ἱλαίονται ἰά «{Ἐ ἀργοῖς, κρκοῖς,, ν΄ εν 
Ῥοηΐτ [ητογρτὶ ἰἀεπὶ Πιά.γ ἀρνειῳ μαἱν ἔγωγε ἐΐσκω, τὰ οδ΄ κριῷ 
Ἐτυπιοίοσ. ΡγΙ πιὰπὶ εἶρνα γοσάπτο τ ΠῚ ἀμγδν, «ἰε 10 ργειον, ν᾽ 
διγεπηὸ λειπογνώμονα. ]Δη 4 11π| ἰά ρτορτιὲ ἀξ ἐπμῖς ἀιοιτιτ. ἀρ 
γεθ' οὑπὶ εἰ, πηεπίϊς ποηιεη εἰϊ Εὐήῖ. 

ἐρνεοϑοίνας παν, να οἰτυτ ἀσηϊδ»ἴη ἘΡίστ. 
νἔομμα), μ. ἡσομα!,α’μα! Ὡς, οντοςιο, Α Οου στὸ πῇ ἄρειν ταὶ χείρας 
δδλὴ τῇ “παραγτήσει., Ἐτγπη.ΡΑυ]. 14 Ἡεῦτ.ς.11 νρνήστετο αἐγεῶτῳ ἡος 

ΕΓ »υχιτεὴς φαρχιὺ, τεπαΐτ νοςατὶ ἢ ἰπις Π] τα: ῬΊναγλο τ᾿. 2 «ἢ 
 ἀρνῶτωι μὲ δειλὸς ζῇ » πεσατυτ οἴϊς τἰπηίάμς. ΠΕ πτ τ, ὧν ἐσ] αὗ 

ἀρνεϑεῖεν ἔγιοι ὡς ὑκ εἴσι τοιοῦτοι, 41 Γγ ΠΔ ΠΟΠ 0} ποαιιααι. πὶ 
ποσαποτγιητ ἔς ταῖος εἰϊε. ἀρνέ μὴν Θ- ἔπαινιθ.ἰΔυς΄ ἀπ πλυ]ατα, Ε- 

᾿ χαίπι, Πεπιοῦ, ἀργε μι (Θ. ταύτίω πίω) χρείαν γ ἀςιτοξϊαης παης ο- 

᾿. 
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Ῥεὶ ἃ ΠῚ. ἀρνοῦμαι μιὰ κορῴῆειν » ὨΟβῸ πης ἔςετο, ἰᾷ εἰξ, αἰρνέωώνθ. 
λεγῶ, ὈςΠΊΟΙὮΝ, ρνεῖ ἄδαρ ἐὺ δανεις δ ,τςϊίςετς δι τορε! εις ἔσης- 
τάτοτος, [τοτρτ. Αγ πορΒηῖς ντίτωτ, 

Αἰγνεριοἱναρηἱ ὨΠΡΕΓ Πάτινρογ ἰγ ποορξη ΡΓῸ ἀρίμζες γαῖ ρΓΟ εἱρνοὶ͵ χ᾽" 
μεταπλασμὸν, Ετγ τη. Το ρἢγιὰς μρδοική τιον. καὶ οἱ -αχυις 
μυχρφὶ, κἰ τούτοις οἱξ καλοιῖσιν αξτὰς, 

Αρνδυτήρ, ὁ,ντνηάτοτ, κυζις ητιρ δ υτὴς, κόλυμζυτής. Ἀτάτὰς,ν εἰς κεφαλίω) 
ἴση δύετ' ἀρνδυτῇ ρα,}.κυβις"ντῆ ρανεΐρητα Ὑπὸ “0 ἀρνωών οἵ τινες εἰώδιι- 

σιν πὶ κεφαλίμ᾽ ἄλλ το, ὥαπερ ἃ ἀΐρᾳ κυρίήοντες, ΤΥ ΠῚ. 
Αἰρνώτήρια, Εἰ οἴ γος, κυβιςντήρκα, τ λαῖοΣ αὶ σχειοῖτία, 
Αρνόυτης οὐ, δ, μιρράτας Ρησις Ρίιητο. ἔ σαισηζοΓ {δ 6Π|τ ἃς ἀςΠ| 

οαργάγαπι ποίο, γι: Ροϊϊετιοτγίδυς ἸηηἶχαΣ ρεάϊίους (αἰ τα » ὅς 
ζἀρυτζ τοτγας ἱπηρηΐσαητ. Εύ|τ, 112. «ν΄, Ατἰνευαις ἰἶἰδτο ζ΄, νἱάς 
ἴῃ ἀιδτοης ἵσπιρρς. 

Αὐρνη νι, βνποπηοη Ν γεηρίνας ηυτγῖοἰς Ῥἔσρτυϊη], πϑρὰ τὸ αν ὅϑαι αὐτὸν 
ἐκτρέφειν. Εἰ δι ντὸς Βαχοτια: εἰϊ ὃς Τῆι Π] να: νεὺς αὺ Αστης 2Ε - 
οἷν {τι ἀνέζα τ γε] γε Ογαιος νυ τ, αβοσὶ τὸ ἄρνας : εἰϊ ξη πὶ οὐ 

., Ῥθτεί θυ ἀἰς ἀρτὰ ὃς ἀσςοπιπγοάα, εἰν η}. 
Αἰ ρνησες ες υἡἱ Ἰη οἰ ατίο»πορατίονςαι Ὀρροπίτυτ ὁμολογία. Τα ζαηΖ, 
δ κεεπὶ ἄρνησιν κλυϑὰς ἡποπύδησον, δίς. 

Αρνησιϑείθ., ὁ ἃ ϑεὸν ἀρνέμαμθ. γὸ αἵπις-Θ- ΟἸγγ οί, 

Αρϑητιχὸς, οἱ, ὁ, Ὠσράτιαις. 
Δρνηφόρρς ἐγαρυὰ ΑἸΒοΡ.].3.αρηϊ βοτὰ εὔϊε νἱάστιτ, 
Αρνικὸν εἰς γ᾿ οχρ. χούματος εἶ δὸς χλωρὸν. 
Αρνίον,α τὸ ἀσησδνΐη Αροσαί.ς, 5. 
Ἀρνόγλωοσον,μυτὸ, Ρλητασο, δ ηΐηα ᾿ἰησια, ἀϊοἶτιγ ὅς 
Αγνογλὼονίϑ5.1οἵς,].75.ς 153. 
Αρνορκέν ἀρὰ Η οἰ ν Οἢ.ἸΠγαηάδμπι ὃς σεις ςοποερτυπὶ σα 45 
Βπο,, σαλις Ἐχοπηρίαηι ἀριιὰ ἩοπΊογ. Π124.3. ὅς Ὑ ερ!], ΞἘμ 12. 

Αἰγὸς γα κὴ ὁ σοηῖτιἃ Ποπηΐπατ. ἄρς γ᾽ ἀσηΐ γεὶ ἀσηα;. Ὀιροιταγ ὃς ορ- 
γὸς οὐ ΡΟ]]αχ. 

ΑἸρνοφάγος ον, ἀσΠῊπῈ ἀοιιοτας ὃς Ὁ Πι πη τ: οηη, , 
Αρνόφυν ον, οὙΤἰ 5. ιὸ ἃ οὐος ἱρίο ἀεἰς ξξεπτατ, εἰν οἰ, 
Αρν νμαι [Ὁ [ςἸρΙονσαρὶο, αἴ εχυοτ,γοοὶρίονἰ θεὸ »ΟΟΠΊΠΊΙΪΟ . γ6Π- 
ἀϊςο,τεἀιπιοφοιήτοάϊο. Η οπιετ. Πα 4 αἱ, τιμιω ἐἰρνυύμῆνοι μβννλἀῷ 
σοί τε κιωνῶποι ΤΙ ρὲς γα ων. Ρσοης Μοποΐαο δέ τδὶ ἐς ΤγοιδηιΣ [ὰ- 
πῆςητος. τιμωρίαν λαμζαὐοντεὶ)αὐτικαταλλα ογό μῆμοι. Ρ]το 1.ἀς Ἀ ερ; 
φάμα δὲ γε δ μιῶνλν ἀρνυυῖῥοις ὠφελ εἰ ῶτ εδὺ δυμώνργρις, ἰά οἴτιπηετος 
ἄσι ξεγοητος,σσιριςξητος, ἄρνυμαι κλέξθ’,, ςοηίεαιοτ οἰ ογίάπῃ. 
Ἐυτὶρι ἃ ἄρνυμαι ξίοτον ἐν: χειρων, [αὐ οτο πιάησιπῃ νἱξεῖτο, ἴῃ Ἐρὶ- 
ΘΓΔΠΎ ΠῚ. αἰργυ μάν Θ΄ πατρὸς κλ ἐθ,γερταίξητδης δὲ νεηά!ςΔῃ5 » ἐπ 
πηρεης, αροῆδης, Ηοπιογ. Ὑ Αἱ νογτῖτ, γα ραττὶ πιςο ἃς πηΐμὶ 
σ'ου τα ἀαξτς εὗρνυμω εττα ΠῚ ῬτΟ αἱ ορῦμαι ροηίτατ, ΡΊατο , ζωϊμὸ 
αἰφιοοὲν εἰργ ὑμῆν Ὁ. μξ' τάχοις μιφλχον 7 μετ᾽ αἰδρείας καλὸν κὶ δυδαΐμο- 

γα ϑείγα τον, ταγρο τ ν ταπὶ που οίτα πτοττὶ ργαξεγεης, ΑἸ δὶ 1}. 1. 
ἀ- Ἀορυθ]]ς ρύο ἀοςίριο. κ᾽ λαμβαΐω φα μὰ δέγε «ὅϑ μιῶ ὃν αρνυ- 
μέμοις ἀφιχε ὅτι «δ δομιεργοιξ. Ετ ἴῃ Ρτοτάρογα, σεαυτὸν ἀπέρίωας 
ἰρετῆς διδώσκαλον ὠρώτος ἀξιώσας τουτου μιϑϑιὸν εἴρννῶτῳ. Ηϊης μὲ’ 
ὡιιρνεῖν ἀςἀυέξυ πὴ εἰζ. ὄρνυμαι εὐ πὶ ργο Πιρροάιτο,Πβῆςῖο.50 - 
ΡΒοο]. ἢ ΡΒ το ἐν. καιρός τι πάντων γνώμαν ἴον πολυὶ αὐοαᾳ πόδα. χραί- 
τος εἴρνυται λυτοτρτ Στοφέρεται. Ε{Ε οττΔ ΠῚ αὐτικρρφίοσορμίαι, ὃ αὕξαποι- 
οὗμαι ὃς φυχίπω κὶ σάζω ἀριια Ρ]ατοη:Πγ. Ργο ἐχροηεις ὃς ςοπι- 
πτυτατο, εἰ εἴπ, αὐτικαταλλα οτεῦεο, ΕἸοπλ. Ὁ ἀν, ε,ἐρνύ μην Θ- ἰω τε 
ψυχίω καὶ νόςον ἑταίρων. 

Αρνᾳδοὶ οἱ ῥαψωδοὶ, ι] σατπγῖπα ἀρι!ἃ ἀπτίαμος γος τα αητ:ὰΡ ἀσὴρ 
401 γεσιταρτθες ἔπα ϑλον ογᾶτ, Ετυπιοίοσ. εἰν οἷ. 

Αἰοέατος, παι, Π Ο]οίξιις, αἴβατος αὐιαρός, Ηοἰγ εξ (υἱρεέξαπη εἴ. 
Δεῤηνέννῖςας οἰϊπι Αςμαια,παις γοιὸ νγὺς ας Ραῖγὰ ἀϊοταγ,, Ε - 

τνπιοίοσ. 
Αἰρρίμίων χαίβοιμι, ἀπενεγκοίμίω, σα ροτοπ.,ν Ἰάε αὐΐδομαι. 
Αἰ ορμά, τὸ ἀτατίο. ἀρρτρίασμα, Η εἰν οι. 
Αἰδρυῆναι ρτο ὀἐρρύν ἀτατε Ηεῇοἀ. ατάλδει μὴ ἀρόμμᾶμαι ἐδὲ φυτεύει, 

Εἰ ιρατ ἀτάτε δί σοπίετγεγς. 
ἄρον. τὸν ΑΥῸ ΠῚ, σ᾽ Πις δειθαναια ἀγαοιίποι] σοπας εἴϊς ἀἰείτυν ἃ 

ὙΤΒοορβγαῖτο [τ. Τξουἀο,οαρίτε 2οΟ. Βλης ἀοσυΐίαγὲ ντίαπα 
Ἐρτο λπν [τη δα] υπη υτ ἰητοι πα τὴ ἔθου ἀηστοτ., Ατηζοτεῖος 
(τις Π᾿Ότο οὐἴαιονςαρίτε 17.211ᾶς οἴξῥον (στ διτατ. Ο]να οπηϊττῖς 
ἀταςαπου!ἴε Ἰοησίοτα δέ πλίθιις πηαςι]ατᾶ » ςαυΐε πὶ ἔάρρυτ- 
Ῥυτειπν» ἀοάτγαηταςπι, ΡΠ ἰρεεῖς, ἂσυο σεοςευπὶ ἰἘπλεπ 
εχϊτγαάῖος ἀγασαπουΐι αἰ δανημαὶ ἀεςοίϊα εἴξιτ, ()1ο ζογιάςο [1- 
ὅτο ἐξουηο, σαρῖτε 197.Ρ]1πίας πδτο 4. ςαρῖτε 16. Οα]ςη. δ τό 
δ Ππιρίτοἴυτν ἄρον ἐτί ἀπο Ηείγεϊ το τεῖϊε τρυβλίον μἴχα ἀιςιτυτ, 
ΑτΠοη.118.δ΄, δροκόντιον ὃ ἔνιοι ἀρρν.αρωνιά, 

Αἰ Ἔρονν τ τας ἃς ἀαπνηῦ που γϑ] αητατιὸ οὈτίησεης, ὄφελίδ- κὶ βλκ» 
89. ἀνοῦσιον ἘΠ᾿ οτίαπιν ἰασυπα ἵν απ ν᾽ οη: ἀ4ιια; ΠΟ Βυμηζ, 
Ἡ ΘΙ͂Ν Οἢ ποιλα δὲς ἐν ὡς ὕδηαρ ἀθροίζεται ἐμόθκον, 

Αἰρὺς αὐτοπι ἴσαις ἸγγΊ σασυς τα Ο Ὠ.,2 0 δαιϊταα ετἰάπ), Ηείγοῖ, ε- 

εἴπη ἀρφιξ αῇξοττ ρτὸ ταὶ χιβα δια ἡ 11ας ἰναδετ. Ζ 
Αἰρόσεμιος,». Ορτὶ ἃ ἀγα δ ]1ς,οἰχ δὲ Ιοσιις οὐἶτος « εὐσιμος γλγίεσες. ' 
Αἴροσις εως ἡ νατατίοι ν πάδ γῆς ἀεἰσές,αστίουϊτυτα ίξα ἀτατιοησεν»ἴεῖ- 

τς εὐἰτυγαν Αγ τοτ. εἰ ερσιεναρυιὰ Ηοπι. αἰϊουδι ἀοοὶρίτυτ Ρτο τα] - 
Τυτουτογγσ ει! στο ΕπΠὶ δτάτίΟ,, χώρα ἡ τεὸς τὸ απείρεῶτη ὅθετη- 
δεία) Ἰατογρτοβ, " 

Ε 
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κερτὴρ δος γὴ αἰ οὐτηφιἀτατοτ, ρος τίσιιπι οἴδ: ΟΠ πηι ηἶταῦ ἘὨΐ πῇ ἀρό- 

τὴς ἀϊοιτυτ. βούς αὐοτῆρ, 0 05 ἀγατοῦ ἀι σι [ΠΣ Ηεἤοά. 

Αἰρρτήσιμδς»9, ΑΓΔ 1115, ἰη ἘΡίσ απ. ὍΝ 
ΑἸδοτί σι" ὥρη, ἀρὰ Αταταπι, ἰα οἵδ, αροτὸς, ἀτατ] Οἷς τοι Ρισον οἷ (ἐ- 

πιίηαηα! τεπηροϊας»] 4 εἰρειχεητις ΘΟ] π16]}. 

Αἰροτος,ασοεῦτα ἴῃ ργίπια,ίξ 65 δί τεττὰ (ἀδαξϊα. ΑΡΟ]]οπ ίεοιπάο; 
βοών ἀφρτος μέλει, 5 ΟΥ111} ΑΓΑΤΙΟ ΟἸμΓᾶς εἴτ,ῖ, χια πτ ἃ θοῦας, Ηο- 
Ποὰ αὔχεϑ' ἀμήτου, ἐρότοιο ὃ δυοσουῆν ἄν͵. από ρφυ, γι ἐΧροηΐτ Ια - 
τογρτ. ΓΟ ΠΊΕΠΓΙ8. ᾿ ἡ ' ᾿ 

Αἰρρτὸς,ἀσσοπτι ἴῃ γἰτῖ πα, 1 εἰς, ΓΕ πησητίς, το πυριι5 ἄγη ἴσαι (ετέ- 
4, δε ἱρὰ αξείο [σγοπάϊ. Ησο ταπχεη σοηβαπἀπηταγ ἱητογάμ ἢ}. 
ἀἰροτὸς ττο πὶ ἀτΑ 1] ἰς ἀϊοἰτυτοτρώτοις ἐ ρήτοις κεεύσ σιν ρτὶ Πᾶς ἈΓᾶ- 
τίσπες ΠΟΙ ΟΠ ]Ατίητ, ΤἈ ορΒγαίτας [Π. τεττιο,οαρῖτε 2ς. ἀς σΔὰ- 
115 Ρἰληται, ἐτο᾽ αἰρότῳ παίδων, ρτορτογ ἰατίοη θη οι σγέδτ ΟΠ τη 
1 Ρογογμη1,1 ἃ οἰζ,ντ "δ οτὶ ργοσγθθητι δὲ το ςπογθητητο δὲ εἰ τ 
εὐτοιὰ ὑτοὸ ὠμαυκζῦ, ΟΡἢ. 

Αἰ ϑτεα τοττα σοι ΓΗ. 
Ατρωγαριὰ δυγασιαπος, ἜγΔητ 4111 Οὗ γΠ|1π| ᾿ΠΟΡ αΣ ΠΟΠΊΘΩ [Ἐττ 
υἱοθαητ, απ αἰἰοχαὶ Πρ οτὶ οἴξητ : νά ΡΟ] ]ιοςπι. 

Αφρταῖζθ.,α, ὁ οὐ ρρυορῖθ., στο Ἐ15.ἐρρτραίη ϑαλώμη» τα Δ Πγι5 ἀρτα- 
{πἰ5,[η Ἐρτσγαπῃ πη. 

Αἰ ρρτρειὰ, ἀτᾶτοτ ») ἀρτίςοία, [γι δίτατ ἀρὰ ἃ Τποοποπὶ ἴῃ Αταζ, ἐς 
Ω 

Οτρκεις. 

Δ ερτρδυτὴρ δ φτοῦ ἀτάτοτιΐη Ἐρί σγαπη πη, 
Αἰρρτοδυωγατο ΟΠ Πιι5. ὁν Θ- ἐἰρρτρόύει απόρον. 
Αἰρρτριάζω,μ ὦ σω οἰρρτριίω. 
Αδρτοίασις,εως, κ",αταῖτο. 
Αἰ δρτριοίω μι ἴσων ἀνα, Ἄτο, ἀρῥα, 0 4 πηασὶς Ατείςαπι οἵτ, Ασοι 
Αἰ δρτρον, εν τθνατάτγι Πη. : 
Αἰορτρύποις οδὸς, ψοπγοτ. [4 Ἰ σα πὶ 6.3.ἐν τῇ αἰ ροτρόποδι “δ βοωών ἐπώτα- 

ξε «δὺ δμοφύλοιςγν ογηεῖς Ροτοα τ αἰτση!σ 45. 

Αἰφρτεοφεῖν,αταττα πη ἔεγγε ίη ΕΡΊ σταπιη1. 
Αρφῆαι ἀϊξεὶ ἴετυ! ἃ ϑγγασυίληις τπαμῖτ Ευῇ. ἶ 
Αἰρονρκνας ἡ νατιι1Π1.5 γλντε Πμς, σα πιρα »ἱΕ σας, 4 ΘΓ Ργα 1 πὶ, ἢχές 

{ατα τογγα σοητιπὴ σαδῖτος. σουτίΠαΩς » τοτγαςς ΡΓΟΡΓΙΟ τἀπΊθῇ 
εὐΐτα, ὃς δὰ (ἀτίουεπι Ἰἀοηςα. αἴρα τὸ αἰ ρρυῶ καὶ οὐρα τὸ αἰ ξρτρια ὧτ, 

Ἡοπηογ. ΠΙδά β΄, ζείδωρος εἰ ρρυρκ, αἰ πηα τε! ΠΣ δορί ΟἹ. υγραξ «- 

εφύξας βώλον ἀιχίτ,Ιὰ εἰϊ,ἡ γῆς, μὰ πε ἀκ τοτὲ σε απ,.Τοίερ μὰς 
ΡτΟ πιδηΐιγα αοςὶρ τ, σοητγα Αρρίοπ 1. ΟὙΡτΙς αδαρᾳ σωρὴς σί- 
του σιμὴ ἀχύροις, ΗΠ εἴν. , : 

Αἰξουραῖθ, στοῖτις, γα εἰ σαντατί δίς η5. ΟΔΊΡ ΟΠ τὶς, τι 15» ἁτιίξ- 
{5,6 α7. ᾿τθτο [δρτίπηο,, οαριῖς ἴοχτο πτοιῖα: Ρ] χητάγαπ: ἀρο- 
εαϊῶ- οἰνόμα Θ., ΖΓ πῖηες ἃ Πεπηομςηε ἀϊοιτατ, Ια εἴς, ἀσγοῖτις 
ΟΕ ποπιαις υὸκ ΖΕ ΟΠ ηος ροτρόγατη Ὁ πΠοπλαιτη [0 τγα σας 
εἴα ἐν ςτ. ἀρρυφαία ϑεὸς, 46 ἀστοῖτις. ὙΠΟ ρ].Πἰς ἰσυϊάξης γο- 
οἂτ πηαῖγοπὶ Επτὶρ.ὸ ἃ οἷοτα γεηάοτετ. 

Αἰξρύριον. τὸ, ἀρ Π|ς,τα ςα] αι η. 
Αρρυροπόνί-,στί οἱ, Ἐρίᾳ. ; 
Αἰρόω μιώσω,π ὠκά ἀτονάταττο ργοίςίη ἀο. σϑδ τὸ αὔὴς ὁ σιδιιρρφ:σιδα - 

ρῷ γὸ τέμνεται καὶ γῆ ἸΝεαττ. Αοςαί. 
Αἰρῥωσεις νἀτατιο γα ρρτρίωσις, Η εἰν οἷ, 

Αρπάγδίιυ ταρτὶ Πλ- 
Αἱρπείγειον οςυς ἀϊοίτατ ἰαχτα ΟΥτίοι!πι, νη ἀς ΓΑρ τα ΠῚ ΠΙοπηογᾶης 

Οαυγτηηεάεπη. 
Αὐπαγν, ἢ ς γἱ,,4 εἰ, αὐπαγμὸς ἴξιι αὐ ποιγμμα" οῤποιγὰς πολεμίων, ταρίηᾶς 

ποίίπι., ρτράλαι χιας ἂρ μοι δι Ἔτι ριταγν Ῥ]αταγοῖῃ Οεδο- 
Ὡς, αὐποιγνὴ τῷ χρη τῇ 695 γἱ ατοτι ΓΙ ς σγάτοτ. 

Αἰ πάγι,ν"ς. ἦγ ασςε στα ῃ ροπαΐτ, Βαγρασοιἀἰ οἴτατ ἐτίατη ξυς ἡ Ηο- 
Τγοἰι ὃς Ετισῖρ, λύκος, τὰ οὔν, τπ|χγιιπγσατιηι 4110. ΟΧ ΡατοῸ γαίᾳ 
τοιγα μσηξιιτ. ἃς ἀρυά ΡΟ]]ΠΡτο ίεχτο,, ἰ4ο πὶ 40 ἃ χρεία. 

ΑἹ πείγιον εὐγγεῖον,γα5 αιο ἀταρίεηδο ματραριιπε ἀϊοίτιτ. ΑἸ εχαη. 
Αρβγοά Πθτο ρεῖπηο Ῥγοῦ ἐπι. 52) οἶτ᾽ λεγουϑύων αῤποιγίων αἷγγείων 
ὁ δάκτυλθ. ἐν τῷ σόματι ἐντιϑέμῆμΘ. αὐτῇο᾽ τὸ ὑδὼρ ἐν τὰ ῥεῖν διά πὰ 
πυϑιώῤ., ναί χια; Παγρᾶσία ποηυιρδητα, ἢ ἀϊσῖτο λάηλοτο 
ξογαπηση σοπαπ ΠΙρογίις ΟΡ τιιγοτατ » ΔΉ Π1πὶ Π.]]1πὶ ροτ ἕιη- 
ἄπτα οτηϊτταητ » ἔξαι ροῖ ἔογαπιθη [α] βιηαϊς Ἶ ν 

Αἰ»ποίγιμος,τάρτο φυσῆτυο: ἰτοπὶ ΔΌτερτιις, γε ψν χὴ αὐπτιγίμη ἴῃ Ἐπ- 
Ρ᾽στΑπηπ,. ' ; 

Αἴρπαγμανατος, τὸ, οἱ Ρ 15, αὕποιγμα κ χάφυ ρον γεγρναιάν. 
Αἱ» παγμὸς οὐ, ὁ γαρί πανἀἑγερτίο  Ἀιττιπασοπουίθης συαῖῆτα ραοι- 
πα, ΖΒ (ΣἨἰη. ἀρνί δι κὶ ΜΖ βίας ἐφεύρεσις.ι].ς4...Δἀ ΡΆΠΠΙΡΡ. ἐχ 
ὡρποιγμιὺν ἡ γίσειτο,ταριπαπι ηο ΧΙ πα ῖΤοτ, 

Αρπαγος, Πλτρασυς Μοάας, Ἠετοάοτ. ᾿ ᾿ 
Αρπάζω͵ μι. σω,νεὶ ἕω αν αχαι ἴτε πὶ αὐπείζομαι ταρίο, ργορτὶὲ ἀς ἔξ: 
ἱπτογαοιτον δ ιρίο,αιξογο ῖτοπι οἰτὸ ἸπτοΠ Πσὸ δὲ ρογορίο, ὁ- 
ξέως νοώ ἀρὰ ϑορπος, Ασουζίαη σίταγ. [οἴη  αὐποιστέμδ . ταὶ τὸ- 
ξα κατετύξδυσε τῴ λιμῷ (δ αἰχαΐοις, δίς. σοτγέρτο ἀγόιὶ Αὐσιμος 
Ρεϊϊε ςουξεοῖϊτ. Αὐμϊορμαη. αἴνϑον οἶδ᾽ ρεσβυτέρων απτώζειν »ἅπο- 
τῆσπι Γτηΐθιις ργατίροτς,ίξα ἃ (ςυϊογίθιις αὐΐοττς. βία Θ- αὐπάζω 

᾿ σεπὰ υρὴς οτίρῖο τὸ δῦ ἴσης. 
ΑἹ ποίκτειρᾳ ταριγί χοίῃ ΕΡ συ πη ΠΠ. υἑρπεύκ τειρα απίρματος. Ὁ 
Αἰρπικ τὴ κἡ ἀἰρποικ τὴς, οὐδ᾽ ὁ, τ ΡτΟΓ. εἰ ρποικτὴς τ᾿ βασιλείας, ΓΕ ΘῊΪ ΓΑΡΤΟΙ, 
ἸΝρζαπ, Ποτη Δ] 1λ4..}᾽, ἀρνῶν 76) ἐρίφων ὅ)νϑγήμιοι ἀρπρκτῆρερ. 

ΑῪΡ 
Αἰ »πακτικὸς, οὐ᾽, δ, ΓΑΡΑΧ : χεῖρες δοπακτικώταται, Αἀαπηᾶπτ. ἴῃ ΡΣ 

Πορη.πΊδληιις τά ρας] πηα:. ἶ 
Αὑποικτικώς, Εο Ἐπ πτοτνγαρ τί ΠΊ. 
Αἱρπεικτὸς ΘΓ Ορτι5, Πιγτίπ|5,νὶ ταρτας. ΟΠ χρήματα δ᾽ ἐχ εὐ πακτά,, 

ΑΠφυάπάο αὖρο, βολίθ., Γαρι ἀιις.ρ ευῖοιι! οίτις, ῥεψ οκν δου. αὗτακ 
πλυίθ., δίς τὰρὰχ ὨΔΙσΑΓΟ, 1. δ στραλής ὨΟῺ τιῖτα. 

Αὑρπάλειον, ΡΙπῖτ. 1π ΡΟ] τις ς, αἰεὶ οἦν᾽ αὐποιλ είων δί κίων οἴξων, ςαιιῶ πα 
ἔζαγας τεροτιι πάλῃ. . ; 

Αἱ παλέθο,υ, ὁ ὅηιϑυμητικὸς,ταρ αι, 116 ΠῚ τάροτε Πρ οατινῖ αῤσαλέα 
κερδυγαρα ἃ ΕΠ ΟΠ. ἰοτα ας δυϊἀὲ ταριμηταγ. αἐπαλὸς Ηείν 
14 εἴ, αὐπτικτικός, ᾿ 

Αἱ» παλέ(-,ἱρπάγδίω, ἱρπαικτικώ; τα ρΟἸ ΠλγΟΊΠῚ τάρτιι. [ἀθτη ῥτὸ Ὑ- 

Ριὲ, ρτάτὸ, που πὲ απιδητοτ. ΕτΥ πο]. Οἀγ ξ΄, πίνέ τε δῇ ἀρ 
λέως, τὸ Θρρϑύμως, ᾿ 

Αρπαλίζομαινεὶ ἐρπαλίομαι,ΠΠοης (υ οἱ ρίο, ἀσωήλως δέχομαι, Ε6- 
{γςῖι. δ ρποιλίζω ἀττὶρί γος ρ᾽ο.αἰρυλ.ζ, ὅ3}) ϑήβα)ς, μιὴ νειῶ ἐαὴ ϑγής 
σκογτας ἢ τετρωμῆμοις πύϑηϑ»ε κωκυτοῖσιν αρπαλίζετε. ᾿ 

ΑἸ πόλεμος: ἀοΠ Δ ογατι59 411 ΓΑΡ  τιΓ, αἱ ρποοιτὸς ὠρρσφιλής, 
Αἰρπείμψμθ-,Ρτο πα σμῆνΘ.,πομὲ ἀϊέζαμι ἃ Μασοάοιο. ἘρΊ στη 

Πθτο ἰςουπάο. Ε 
Αἰ ρποῖναι, αἱ» πλατ1ἰλγΟδιιῖος Οὐ Ἶ ΠῚ. μαύόραι βοσκνμοέτων, ΗΠ γοἢ. ὦ 
Αρπαξ,γρς. δ,τα ρα χυγάρτοτν Μ δῖτ. 7. λύκοι ρπαιγες, πρὶ γαραςος. ΑὙΗΈ, 

γεφ ἦν ἅρπαγα Ὁ δημοσίων καιτίδωσι, Π ἀς ρεοιατοτα νι ἀεγίης. εἶ 
γίσατος ταρς 1 {ΠΠ Ως. 1τό π Παγράσο, ᾿πἰτεα πηθητιιπι δά ιΠΟΙΙ ΠῚ 
40 ναίὰ ὃ ρυτεῖς ἀχτγαμαηταγ. ΕἸὶ ἐτίαπι ἰερίοη!ς ποίηση ἀρᾷ 
Ἀοπλαπος, [πιο τας εἰ ΠῚ ὥρποιξ, ΡτῸ εἰρπαγή. ἢ οἰϊοά. δ ὼς ὡς 
γαϑηνάρπαξ κφκὴγᾷζα. ᾿ 

Αὑπαξίβι(Θ-.ε, ὁ κα δγὲ ταρῖο νίποης ἀρισὰ ΑἸ ἢ οἱρπάομαι μων ξιος 
ντοργαρίο Ηείγο. ᾿ 

Αρσασμα «τος τὸ ταρῖ πα, ΡΊατο ἀε τεσ. 
Αἔρρπασος,» ὁ, Οὐτῖας βιιαλι5 7 30 ἱπιροῖα ργαταρίθο ἔς πυπουράτας 

Εἰγοθάρμπας ργιὰς ἀρρε!]αρἀτατγ,ὰ ἡιο δι ρπασου, Οἰυἶτας παππις 
σαρατα εἴν τεῖϊε σιερῃ. ᾿ 

Απας ον, οὐδ, ΒΓ ραίταμη, σευ ρ᾽1α σταπάἸοτῖς » ἀἰξευπη χυὸε ααΠ 
486 ἀττιρέτγα πιταταγν ηἀς ΝΜ διτια] δίης παγραίϊα πηδηιι Ραΐαοτς 
ταΐςητα ἰαρι5. Ν Ἰὰς φαμννίσει, ' 

Αὑ»ποίω, το εἱρποίζω γίμγρατιιτ, ΕΥ̓ Ω,. 
Αἰ ρπεδὲς, ἸΙατὰ πν,Ρ] απ μγ,ρτο [πο ἀςςερ ἴε ν᾽ ἄταν ΝΙῚςἀογΕΣ 

πιο ]ος Ν ΊσαηΔογ ἰη Τ οτος 9 κοίρη γε μλ ἀρπιδὲς αὑτως. ἴῃ εἾ 
τετρτ ὅήπλατον καὶ ὀμφαλόν" φρο Ἔ ἐ ραν»). γῆν, αι ἐερπεδὲρ ἢ «Τ᾽ τίου 
εἰρπεοόνα, λεπῆόν, δ 

ΑἸρπεδίζω, σαι, ΟΠ ρ΄Δηο. ἐρπεδίσαι͵ ἑμαλίσα!, ἐδαφῆσαι. ᾿ 

Αρπεύδεις. ὶ ἄγαν πελιδυὸς, γ]ὰς ΠἸιάτις ὃς ρα]! υς : αϑϑαὶ τὸ οἷρα καὶ πέσ, 
δὸν. τς Η ογοάίδηας δὲ. ὈΤάγ της, Εἰγηιοίο σ. ΠΟΙγοἢ ὁμαλὸς ἐσ 
σύπεσος. ᾿ 

Αἱρπεδόγη ες ἡ ἰααεις», Ατ ζοτοῖες ΠΡ το ἥυσττο ΑὨΙΠΊα ΠῚ. σαρ.. 
29.4Ἅς αι δυ!41πὶ σοηο]ιῚς "ἀν Ὁ. δδὶν ἐλεγμὸς ὡσπὶρ ἀρπεδόγη τὸ τὶ 
χθονθι Οαζαναἶτεν τηΐγαξξις σταΠιτιάτης ᾿Τηςο ὅς. πσημας ὅσ 
τιᾶτα, Ὑζ [ναἰσατγὶς [ῃ Ἐρίσγαπηηηατ. ἀοουϊτ,ιπγανη οητα μη αὶ 
ΠΙα πὶ γοταηἄο σίοπιοτάτοτνυη τοεέγϑοτ ΤηΠπγιπγδητ πὴ ἃἰ 16 οὶ 
Πηλς ἡ ὴν αἰ τὰς ἐοάἀόμι στο ρτὸ οποτάα αἴους [ πλιτατ. ΚΕ 
ἄυςις [το πὶ 410 σοΓᾺ] σαρίππταγυχ δπορὶι. ΡΟ] ΠΧ ἰδτο [δρεῖς “ 
πιο. Ηεγοάοτιις εἰρπεδόνας ἀἰχὶς νήματοι. Οτἰ ες, ἐρπεσονίω τελόςι 
σιν ἰς"οὐ, Υ 

Αἱρπεδογίζε:ν, ρτσἀατῖ, Π]Δησεάγο, λοποϑὺυτεῖν » καὶ διὰ απάρτου ϑηρά! 
Ἠείνγεὶν. 

ΑἿπεδ ὧν, οἰ ρπεδόνη γοι οἱνον, Ν᾿. 

Αρπεζα, πηουτῖς Ρεργημιαῇ ὀφρπέζα αἱαασιαδιὲς τόπος υὑα;ωροία, Τητο τς 
ΝΙςαη τὶ ἰῃ ὙΠοτίας,Ἔχρ.είαπη πιαςετγία ἔξι “δρτιυπῖ., (Σὰ δι 
τα! τις ὃς ἀερτετίης ἀρὰ Η εἰν ἢ. ατοπι [εῖρτα τὶ ἕρπεσου ῥΓΟς 
110 ἄρπεζα. ἀϊςοῖτ ἀιτοπὶ ὠρπέσας εἶδε «δ᾽ αἱ μισισιώδιεις τόποις, ἅ- 
Τὴς ἀυτειη ΟΧΡΟΩΙ πεΐχη κ᾽ αδειβοόλοις, ἴτε δὲ τὰ κλημακώδη χὴν 

εἰαττατίιπν ἀρὰ Η ἐγ ομ.]ςσίταν ἄρπιοσα), ΕΧΡ. ἰτ ἀο πὶ αἱμασιαὶ ἢ 
τάφρρι ἴξρες γε] [οὔ. Ὶ 

ρπεζον,πταγας ἐχ Πἰςῖθ 5 ὃς [Δρ]]ΠΠΠ|1ς πε σασπιςητο δὲ ἰατο σοησο 
πηιδεεραρυὰ Ηετγοίοτὶ εἴταν ἃ ἀρσαζον, ᾿ 

Αἰριση ες, ἡ ἸΧ δρέπανον, ρα Ἡ εἴοα.[τὸ πὶ ςηἴς Δ] σάτιις, ὃς ματρᾶς 
δὶς Ππ}}1]|5 44.115. Ἡ οΠι. ὦ δὲ ὅρα ἐοικᾷα πανυπηέρυγι, ὙΖΕΙΖι 
πλ ας νὴ ἐκτῖνίΘ-, ἀἸςἴτατ ὃς ἀρπετόσ. δ σηἰ ἔσατ ἴτοτ ἀρυα πηεάϊπι 
ἐος δι ΠΊΟΓΕ ΠῚ {6 η44Π| οχ ἤλια Ὀί]ε,τοταπὶ σογρις ἰατὲ οο τς 
Ρ᾽σητοπι τε πὶ {τ 1] αι ἀΔ πη ράτιος ὃς στο θγαναιιο ἴῃ {Ἰπηπιᾶ, 
Ῥετίει ἀεχῖγα πιδη} Ὠοτδητοτ, εἰς τίω ὥρασίω καταςερίζονται, ξιὶ- 
ςεπὶ ςοηβείππε. 

Α»πιξ,σθπιις (ρίπα, (Ὑρτ!) Η εἴγοῖ. 
Αἱρπὴς, (δὸς, σοηιις ογορτάα Διζ σα! οοἰ κρηπὶς ΕΓ ποτα ῃςἤη, ργὸ 
σὴς εἰν οἢ. 

Αἰ ρπία ϑ' Θ',ρα! πγα,φοίν ξ.κ ἀρπίαλ - Ηεἰν ἢ. 
Αἔρπηα, ας ἡ οἴ ἀσιιτο 1 ἀπτερφηα εἰ πλα, οἱρπεικτικὴ ϑεαὶ ταρττὶχ ἀ46Ά) 

Ετγπιοίοσ. Ηαγργα ΕΠ στίλη οἰαἴτας τη ΠΙγ τα ὕρπιαι ϑύε 
Ρτοςςο ] ἀν. ξινεω δέ μὲν ἰκλειώς εἴρκσται,αὐηρεί“ψαντονν οητ]. Γα 
δυτοπι Ησατρνα Π᾿τᾳ ΕἸςξεγα ὃ Τ μα αγαητις. ΗΠ Τὴ ὙΚεσ, 
βου, ἐὐκόμοις ϑ᾽ ὅραυας εἰελλώ τ᾿ ὠκυπέτίιυ τεῖν 1 δ᾿ ωρκκώς ας (Ὑ]8 
δὰ φοτγε ρίζα, ϑθηξ Δ} ὡρπο αι αἱ οἷρ πουοτες σὴ πνοαὶ ἐις τ σὰ 

Ἰ 

τῶξε-Σ ᾿ς ᾿Ξ ΞΟ Ἐππε ρει σι πὍϑὍφ.:- Ὁ 

μ- ὩΣ 

.ς Ἐτ Ετ 



ἡ, ΦἜοἰτοα μορίαν ἀππογ :  γαραοίτατς ποηγδὴ (Ὀττίτας, 
τὸ αὐπτέζειν τας φρένας, ΕτΥ πιο Ν ττοτ Ραγιοητας ἴῃ Οίηα- 
αν αὐ μφοτέρρις ὅπη αὶ αἴπις ἐλκύσειτο, ( αἰΐως Π10.16.ςἀρ.27. 
οἰάειπ αυοὰ αὐπαίζω, δι ξἰϊςς ντου,Η οἰγο, 
ξτ τον ΗςίνοΒ. 

ἰῤῥαξα σειν» (τατος, ὁ χά ὅτῳ ἀρ εἰϊηάςπν ἩςΙν οι. 
ῥέα δ.9.. ὁ καὶ ἐγεσατοὺς Πρ ίξα θάςυΐο. 
ῥάξζδω τα τὰ ἴαης ἰητετ οἰξτςα, ρογίης ἃς ἢ ἀἰσας,πἰ εἰ πγὸ νίγσαν 
τὰ: ααϊδιις Ορροπιιητοτ ῥαζδω τεὸν αι: ροξτισατιηι ἀϊμ ἃ ἰαιοτ-- 

Ῥτοίατυγ ΟαΖὰ ἀρυὰ Ατηϊοι. 
»αἶγθο ἐοῖδα τὸ ἀῤῥαγωὶ ̓  «ϑορὶ τὸ ῥαι(ὸς κὶ τὸν ὥνήκη “Ἔγα, σερντ. 

αἱ ἀποξολῃ τῷ, 7. ΕτΥ πλοίου ρατς Ιο᾽ατοηΐδναυς Πὰξ ξιοις τοίιις 
Τὰπηπτας ρετίοίυςη ἀπ, ἴηι, απ νΡ Πη. δι Ἄγίμαθο : 4υο ἀρὰ 
1ἀτίσος Ρίλυς ἃς Τοτο ντυστωγι ας. ἴῃ Οαἰ δα. ἐφϑοίκει φερειλη- 
φῶ ἀῤῥαζωσε μεγέλαις τὸν ἐζήννιον, χη ςἠράτατ πιασῃῖς ρ᾽σηοτγίδις 
Οὐππημην.υαησυα πὶ [). Ητετο. ἴητοτ ρισους δὲ αιτμαθοηςπὶ 

ΟΡυταῖ Ἰητοιο τς, φυὸά ρί σοι, χαοὰ Οταςὶ νοςλητ ὑποϑήκίω,ἀο- 
τος ἰπ ΠΊ τυ » ἀττμαθο γοτο ἰπ ςοητγαξεα ἐπτρτίοηϊς ἃς νερά - 
τὶοηΐς»αιο ἤγπγα {τ οδ] σατο. ιν οἰ αξῥαζων, εῤδὸμα καἰ ἄἴγκι- 
«ρον. ἰτν ς νογθ πὶ 

γἴζειν, ττῃσθοης ςοπῆγπιατο σοητγαξεαηνἢ 
λλῥαγὸε,ίθ', ὁ αὶ αὶ, ἰηΐταδας Ρ]΄η. ἰηξτασ Πῖς. Οὐ. τί πηατυπι ἰπυ- 
πγυηὶς, ΠῈ } πὶ τὶ ΠῚ Δ. Ρατιςης, ἰητορ ἐγ» γαιυς,ἴο!τάμς. ΤΊ οορ. 

ΒΗ. ἐν .δὲ σαρ. «ΝΟ Ὁ. οι] τυ τ ΡῚ ποτ. μι γίοτι. τῆς ὀκκλη- 
τεῖχίθ. ἀῤῥαγίς " ἀῤῥαγὲς ὄμμα 5 οσυ ες ΜΠ] ΒτΥ πῃ δ }1ς : ηυο 

φερεὺς καὶ ἀχαταπόνντος. 
ἐῤῥα γίδες, ἰταπιίηα, Η οἰ γ οι. τή κονες,κρόκοι, 

ἐὐῥαδεέργητοςγ»ς ὁ. ἴΩτ αἸ ογάταις, μὰ ῥνγνυύβο θυ. 
«9 ἤγησεν, ΕἸ εἰ οἷν ἐφ όφυσεν στεριταῖῃ ἴδῃ Πεεορίτιηι ἀοαίτ, 

τοἰπυ οἴ ατας, πὸ ἐέταιςγοδυ ας. 
Θουϊποοτιαιρτις, αἴ φϑτορτος. 

δέν οὐ ηἀς χα τειῤῥαξαι ἃς ἀπαῤῥάέξαι αριιὰ Ἡετοάοτ. Ἰάσην αιιοὰ εἰ- 
᾿ς ραξαμρυ τε, ταπάει ο,κρέψν κὶ πλιά ειν,κρα Τ ἂν, Η εἰ ςμΐο. 
: τος δ οἱ ἡ ἔγαέξας, ΠΟῸ ναϊαταυς. ὁ αὴ ἑαουᾶν 6.  ἱν ἦν, ἀκα ταγώνις- 8. 

ἀπυϊέξιις. [το πη, ἸΠς ΠῚ 1] 1ς εἰς ἀῤῥη τύς τις, αὐέκροας- (Θ-.1τοη}, ἔοττις, 
 ἹπηΠΊΟ 11: χυρὸς, δ σκίνητος ἃς ΜετΒοάϊας. ΕἸΣ ετίαιῃ ποιηδῃ 

ΡΠ ΠῚ; ΕἸ ΠῚ. 
ρας Θ.,κ, ὁ ποη ἤπτας,π (τ1} ς ἃ ῥ ἀπῆν. Γοαπηςς ἐς ταηῖοα ΟΠ τὶ- 

Αι, Εὐλησ ςαρ.19. 
ἐῤῥαχϑὲς, Η εἴν ἢ αἰσιυδετον.ἴητς ! Π  σοητία σαγεῆς να] ΠΟΙ ἸάμΠ1. 

ῥεκτος νυ." πηροτγἔέξιις, Σποίητος, ϑετος, ΕἸ εἰν εὶν. 
Ὑ νν(Θ-, τὸ τ Ια πὶ, Ατ ΤΟ ρἢ.. νὲφ τἶϑ τετραπόδων αἰ ἢ δοὶν ὀρϑώς 

ξῥενα,εχ αυαάταρεάϊδυς 4ς παπν της ἡταίσι] α. [Τά ειτι, ὗε οἶα 
ορφέτων μαϑ εἰν σε δεῖ, εἰ ἢ αἰ ῥῥεν δὶ, ὁ ἶα δ) αὐδί ϑέλεα, αιαηᾶ 

᾿ ἅππτ πιαίζοϊλ. τὸ αἴβῥενα, πηαγες ἄῤῥενα ὡα γπγαίζω ι Οὐα,πηατος εἀξ.- 
τα. Αἴῤῥενα, Η εἰν εἰν αὔσενα, καὶ ἈΠ κονδύλιαν τὲ ̓ξ ἐχοντα κὸ τα εἰς κοι- 
λότητα ἐμπίπηοντα. 
ἐῤῥενικὲς οὐ, πηαίουϊηυς,, αὐδρεῖίθ- : κἀπὸ τῷ οἰ ξεῖν τὸ νῖκίθ.. αῤῥενικὸς ὃς 

ἀξῥενωπὸς, τ.τηαίςα! οἵας, ἴα πγαίσυϊας τεϊατυπι δὰ πλοτος : σαὶ 
Ὁρροπίτυτ ᾽ν υἱμορφίθο, Αἀλπηδητίως ἱπ ΡΕγἤοσοο. ὁ μῷ δρά- 

τ ΚΑῚ οἰῤῥεγικότετος. 
Αἐῥενογνίθ΄ υἱ πηλτος σεπογαῖ, 411} πηᾶγος ργοογοαῖ αἰ ῤῥενογόνον φιλ- 
ΧΟ ΡΒ ]υτη ἀγτϊςποσοποη:ῖς αἰ ξἐὰ εἴς μοτθα αι αὐαπ),υὸά 
ἄπροτὺ αἰῤῥενοτοκᾶν ριζετιτν 1. πιαίςα]Π ηἱ ἰδχις ἔάσεγς ρας, 
ίοίξοτ.Ἰ:8.3.ςᾶρ.140. 

γογργία ας τς ν ἰΓΙΠἰς (ο Χο, σα πογατίο. 
ϑυλις ϑεὸς ,ἄδὰς ργογηϊίζυ] σεπογίς,  ΑζαηΖ. Εἰ ἀσιιπΊ ἰη- 

οὐσςοῦας Μαγοίοη [ἀςπὶ αὐῥενοθηήλεως σωματύτητος. 
τῆς. 1] ΟἹ ΠῚ ΡΊΕΓΟ σοηςυ Πι ἱτ, ρα ἀϊσο2} 10. ΕρΊ στ. 

γόορκαι, κε ὥσο μαι αν. ὠὐμαι, οΧ ἰζετηΐηα πη 0 ) πιαίςυ]ςίςετς ἀϊ- 
χίς ΡΊ1η. 

᾿ὀῥενοτοκεῖν, ἔάσοτο ραττιις πταίσιΠ! (Ἔχας,ΟΟποίρογε πΊᾶτος. 
᾿ῤῥενοτόκος, πιάτο ρατίςης, Ὀἱοίς.Π0.3.ς4ρ.140. ἀρτιις σοηεἰρίςη- 
ἀο πργατί. 

᾿ῤῥενώδας, εΘ., ὁ κα ἡ ν Γ]ς, (οττίς. 
λῤῥην δως, ψυγΊ] τα. ὶ 
ἀῤῥενωπία, Εις! ες νἱἰ]Ίς,ν τ] γοσυτιν Γ] 5 ρει, “5 
ἐνδε ὃς οὐ ὁ κα ἡ ας ἀῤῥενω ποὺς, Εἰ ἰς ΠῚ τίσι"! πη ἃς νἱ τις πὶ ἴν4- 
ΓΒ δῆς, τοττ 5115, (ξαετας, ὙΠ τεγβοττίς» ν Γ ἰτοτ ἴδ Θηδιτογ της 
ταεης, Γεἰοίλη. ΕΥ πηοΝ πὰς εἰῤῥενωπὸς γίωνη,νῖτασ ον Ατζο.άς σε. 
πετγαζδηΐη}.1 8 γο 2.(αρ.ς. ἀῤῥενοπείδες. Ε εἰν ἢ. αἰδ»όγιωωοι,Ἰὰ εἰζ, 

ἀξηγίπος υατιπα ξαοίος αἰ πα! ὰ νἰγ  ττατὶς ργας (ς ἔστι. 
ῥῥετῶψ δὲ ἀῤῥινώπας. Ἐυ!πτγλάττ ἰπ πγαΐαπι ράττεπι νίατρατί. 
᾿ξῥεπς, ἘΔ ]ς, ρας πηληθης,, ποη ἀφο! ηδος, (ςὰ γεξξας. αἰῤῥεπ ὶς, 
“Βιοηγῆο Ατεορ.ἰῤῥεπ ππραυτυδο ἀεικινησία, ἵν μήτ᾽ αὐάξῥο- 

πος μήτε κα τάῤῥοπος. (ἀἱοήο, ὅλας ἀῤῥεπῖγίῃ φαΐθιις οπχηΐπο πι ἈΠ] 
αἰϊ πηοπιεηι Οἷς. 

πώς Η-γοἢ. ἀκλινωΐ, 
ψία, ας, ἰξπτοητία πουτγᾶπι ἰῃ ρᾶγτς ΠῚ ργοροηῆας ἱπο[ ηδης. 
ϑιορεηος [αεγτίας ἴ Ργεγῆοης Εἰ εηῇ. Γ 
ΧΡ σἔρησιν ἔχξτυτα εἴτ οχ ῥέα, ἀσαί ςληις ἀϊζο (δα Ιοαιοτ 

3 

Ῥ 

ἡ σι 

ἢ; 

Φ. 

ἂν 

᾿ χϊοῦο ἀρυ 5ορθος} χατεῤῥάγη μου δαΐχευον, αἰϊοφαϊη ἰῤῥαγῆὶς » ἱ, ᾿ 
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νης ἢτ αὐῤῥ ἴσα, 

Αἰ ένκτος, ν» καὶ ὁ ἐγ ἰμαρ ἢ ς, Οἱ ἃ. ἰαΐταξζας, παξζυτα ἱπιπιυηίεν 
ςοητγὰ πῆς ἰξλυ πὶ τυ  ξξυ»» ἱπσογίυρτως, ἱτηροηςττα δ] ς, 
ἄυτις {συ ςοταυνίο᾽ άυς, Πγαγαςνῖφον εἰτρνα! άμις, Ηοπιεν. 1 ἀ. 
β.φωνὲὴ δ) ἄῤῥηκτος. [ὰ Ὁ ἐγ ΠΕ, αῤῥνκτοι δεσμοὶ," αὕλυτοι αἰ ῥέκτοις 5έ- 
μεσιαξ, ἈΡΟΠΟα ἈΠΟ ἰθοχρυρ σαθρηϊςεν Ετγαιο!, εἴ χις Θησερεῦν, 
Ηείνοἢ, 

λρημζθ., αἱΔ,Ἔχροη. βιζλα μι .. 

Αἰ εἰω ενίθο, ὁ κα ἡ, πια ζω !ας, πνασ.τὸ ἄῤῥεν, γάς ο Ἰοςο. ὄῤῥίω ῥον- 
μονλοἴοττὶς ρατιφητίαν ΡΊυταις 

Αἰὐῥάδειν, σςοημυτίατὶ. λοιδορεῖν; χαὶ γιωναικὶ τοῖς αὐ δια διαφέγεθαι» 
Ηείγομιις, 

ΑἸῤῥίωνε,αρτοίεις πο] εἴτις, ὄγριίθο,δυχ εὶς, Ε οἰ εἶν. 
Αἰῤῥδσαι, αζυλῆσωι,ἀπαγορεύσαι» Εἰ ςἰγςἢ. 
Αἰ ἐῥησία ας, ΠΠ ηττη τα, ταοιτυγο τας στωπην ΡΟ Πυχ [18..ϑ 
Αἰῥῥντοποιία νας γα) ῃςξιηάι αν ξισιπις ηυοὰ οδίζαταὲ ρογρεῖγαν 
τα εἰϊ. Ἵ 

Αἰ ῥῥητοποιὸς οὐ ἐφ ς Βιπάτς, Οδίσασπς. αἷοι ορποιός. 
Αἰῤῥητος,ποιυάις, πο ξυγίασνηοη ἀἰςοπάμ» ἰςοτοτασνα δίας, ὁ ἡ δὺ- 

νατὸς ῥνϑύχιθαι, ὁ ὁ μιὴ ἀξι(θ. ῥηϑίωδαι, νη! ρτυιις 401 ποπιΐ ποτατ,ηοα, 
ποῃγπηαπάας, οὐϊοίας, ] ὐπὸ ΡΓαιογιτας, Ο ἀν ξ, ἔπος ὠρρέηπεν 
δ αρ τ᾽ ἄῤῥητον αἴμεινον τὸ αἰ ῥῥητον, αἀίτα Πγ,ατοαπιιπν, οσσυίταπι 8ζ 
Ἰατεης  υὰς αἷδᾳ τοῖς ἑατρρῖς ἰδιότητες εἴῤῥοτοι κίγται, τιηηαις Α΄- 
Ἰεχαυά. ἀρβγούοιη Ρεοδ οι." εἴϊ, αθάιτα ἀε!!τειςςητέίᾳ. (λιι- 
ἔκιντ Οατὰ νοττιτ ἀῤῥητος μέξις,νιάς Δέσβιῶν, ἄξῥητος τε αι, μέγας», 
ἡ ἀζατος,κὶ ἄλεκτος ,ἀφραςθ.) αὐϊςόρητος» ἀστόῤῥητος, εἰ φωνίθο, αἰ οἰς. 
ϑορθος! ΠΟ 4 01}155 Ἰηοχρ] σαί ι]ς, συλὰς οαστα τε άν οοα ρο- 

νιν το, αἰαιτιολογικὸς ἄῤῥητος λόγος, ἴ, κακόφημος, μηδὲ χἐγιόϑτο ὀφείλαν, 
ΠΙφῆτιο ργατογουηάες τὸ ἀῤῥυτονγα από αν. Ηετοάοι, ἀῤῥητα ἵρρς 
ἐς αὐσενα γόνον, ἴλοτα 4155 λὰ νιγι!οπὰ ΙὈχιιπῚ οἰξογγὶ ἡςξς οἴει. 
αἴῤῥητος θεοὶ ουας ΠοπΊοη ἔχγὶ που ΠΙσετν ντ θοηα ἀδαν Ρ]αυτατοῆν 
ἴῃ Ος ἄτα. ῤῥητος κόρυ; " γοίἀγρίηα, αἶσεφ ὄν». ατὶριαριὰ Δ οπιοί, 
ῥ»τὰ καὶ αἴ ξῥυτα, χη ἀα ἃς πολ. 

Αἰ ῥῥητουργίαγοδςαςηἰτας»αἰχοεργία» ηςἴληδαπι Εις ποις. 
Αἰ ῥῥησωςγατοδηὰ, Πα ΠαγγαἩ Πτο τ. ἰῖο, ἀῤῥήτως στ πᾷ ν» ΠἸ τί πὶ τον 

δὺς. Η οἰγοἢ ἰλέκτως. 
ΑἾἐῥοφορείννρτο εἰῤῥητοφυρεῖν (ξογοῖα ὃς ἀγάπα ἴδογα σοίϊαγε. 
Α ἐῥιφορία, ΜΊπετιιας [ἀσγΙ οἴμην νοὶ ξείτιι πη. ἑκατέρως (παῖς Ηεΐν. 

λέγασιν οἱ συγζραφεῖ ςοκαν υδδ διαὶ πξ ε, ἐρσεφυρία, δια τὸ τ᾿ ἕρφης ἐγχα- 
σειλῆ ὅτι πίω" πομπίω ἑαὴ ἢ) διε τῷ ἀ. ἐπεὶ ἀῤῥητοις σιω ἐφη, 

Αἰ ἐῥιφόφριχοἱ αιλταοῦ ραεγι 4αϊ νείειδως αἴθ ις ἀυγιπη ἔσγοπτος, Μὶ- 
ποτια; ἔπ ἴαπι οο] εδγαθδητ, αὶ τὸ ἄῤῥητα καὶ μος ὁρκα φέρειν, Ἐϊγο 
Ηείγοι, μυςαγωγί. 

Αἴῤῥηχίθ5,(τρὶπρότις αἀπτο ἀπΠπῚ ἱάοπειις δέ Δοσοπηπιοάατις. απ 
ῥῆχΘουἱά εἴ, (ςρε: Ν σαηάογ ἴῃ Ὑ μογίασις» καρπὸς να μὐω αἰῤῥη χα 
παλιέρου. : 

Αἰ ῤῥιανὸς οὐ, ὁ. Αὐτίδηιις » ἀπ ίραϊας ἘρΙτεέξας » γίτ ἴητον Βοτηδηος 
(Ὁ ΠῚ ργιΠ115 [αι ατο5» 1 αςίλη, 

Αἰ ῤῥίγησιθ: »ἱπιρασϊάμς. αἰῥίγντιθ. 5 ζρ, Τῃ Ἐρί σγαπηπναζ. ἔσγα ἴπσ 
τοι γῖτα. 

Αἰ μγίθογε,όνηοι Ε ἰσεηςποη οὐποχίεις ἔτ σοτί, Ατίϊτος. 
Αἰξῥιζ., αἱ εἰς αδίχιιε τγλάϊος ὃς ἔμπα απηευτονταάϊος ζάγεης. 
Α ἐῥίζωτίθ-, ὁ καὶ δγγαάϊςο ἱηηϊχυςγῃῦ Ἰηπἰχις»αθίψυς ταάϊςς, Τ ΘΟ 

ΡΒγιάς Οφιηῖς [Ὁ ς.(ὰρ.:. 
Αἰἐῥιχά ζει γπχδηῖθας ρεάι δύίαις [τί ην γεροτς. αι οά οτίδην ὀὐαῤ- 

ἑιχα ὅτι ἀϊοίτατ. 
Αἰβμιχίθ.γν, ὁ ἡ ἀῤῥιχηγὴν Ατ τορι, ἑπ Αὐἱδ.σοραίημο,νας νἱπιίηςὰ πὶ 

αἷδλ τὸ ὥρειν τὸν χουν Ετγ τ. 
Αῤῥοια, ας, ηἰ, πιοηίϊα αν Πρ ργείϊο ὅς γετεητίο,, γεταγάαζος 8ὃὲ ΟΠ» 

τπποτάῦτος πηοηίες γοσατ, ΡΙν. (οἰ ὃς πιοηίξεια ἤθη θεῆς τείροπ 
ἀεπτιααρυὰ ΗἸρΡροοτγαῦ, 1. ἐποχιὶ ἐμμίσων, (αἱ σρροπιταγρτο- 
Βιιαΐα πη ὅς δα ηάδητίᾷ παεηπιπν, ] τη. 

ΑἼῤῥονινταε αον. 
Αὔῤῥοπίθ- ἱπιπτοτις,Ἰάε πὶ αιοά ἀῤῥεπ ς, 

« Αἴ ῥῥν, εἰς σλήφϑεομα, ὃς Δεο[Δτηατίο ᾿ποϊτατ  όηις τε πη ατη,ν γοῆᾶν 
τοιαπὶ ὄβησίζειν, ρτοτιπη γεγὸ σήα, Η εἰν οι. 

Αἰῤνθμέω, ἀιζοτάο, ἀϊῇοηο. ἀῤῥνθμεῖν ἐνθμῳ πυπιετο ἀπο» 
θᾶτς. 

Αἰῤῥυθμία,ἀἰ ογοραητία,Οἱς, ΘΑ] η.}}5.44 ΟἸδυςοποι, 
Αἰἐῥυϑιμοπότης,ε, δ, 4 ποι δὲς κά γγτα πλεῖ πὶ, ὃ ςοττάπη πιο πίι- 

τὰπ [δ Ρ]εηὶς ροοι]ἷς πηοίαηι ἴῃ (δ ἰησυγρίτατ ἀρυὰ Ατῆςπ, 
Αἴῤῥοϑμοε»ἱοςδροίττιις, ηξοτπλ 5, ἀ 7 πιις» ἶι.Ἰποοιιοίππες Ηεῖ- 

πιοσοποϑ, [πίστις αἴαας ἀστοίτίς. Οὐ. ΠΠ.9. 2.4. οὔἴῥῥνθμον 
μυῆτῖο ἀϊοίτατναυιπι ἱπδεσεητος ἀσίτιεἴῤῥυθιιος ἐρῶ ς»α Ποῦ ΠΟἢ 
ΠΟΠΟΙ ΠΏ ς» ΠΟ Π σοησται, ΕυγΙρΙά ἄῤῥυϑιμος γε διατύπατίΘ., χα» 

γόνις Ὁ». ᾿ 

ΑἸβῥύπαντες,ν, ὃ κα ἰ,ἱπιρο! τὰς 5:}ΠΠΠονποιι ἰογάϊάατω, Οἷς, 
ΑἸ ξῥύπαρρςοῃου ἰοτάϊάιις, ΝΑ ΖΔ η2. , ε 
δ ξῥυσίαςονναριά Ὀοσγιαπν ΗΑ ςατ. "δ, 6. αυοά ὈρΡί σι πογαγὶ ΠῸπ 

ροτεῖ Ηείγς.οχροηίτ αῤῥυσίας εν, αὐεχυξίαφον (ον αὐνγχνδίαςογ) 
κὶ ἄσυλον. ; ἱ ' 

Αἰλῥυτίδωτος βγστοη5 τα, [ς, ΠΟ τι οίας, ΕΠ, Ἐρίσταπη ἤης γυρῖς, 
ογα σατιϑνρυὴ ἔχον ἐυντίδαρ καὶ ζαρώματα. οἱ 

χ 1) 



Ἀῤῥωδέω,ω, τἶπλεο ἀρ ά Ηδετοάοτ "0.1 ττερί ἀο, μοτγεο, οχείπιείέο, 
{ἀπε (οἰ Ποΐτιιςρτο ὀῤῥωδώ. ΑἸ΄ Πσαϊῇσατε ετιαπὶ ἀϊσαηῖ κατα - 
φρονεῖ νοἷἶχος εἴτ, με ῤῥωδ'εἴνγγτεθαιῤῥηκάναιν ΗἩετοάοτ. ἐῤῥωδέων πῇ τὸ - 

καρραττα! πτεῖπςης. ν 45 Α ΠῚ ΠΊΟΠΙΜΠΊ. ΝΝΕΝΟΕ 
Αἰῤῥωδία, ας, ἡ, πνετας,ἔογπιί 4ο»τἰ ποτ φόζ,Θ., το άοτ. ἐς ὠῤῥωδέίεω ἐς 

πίκογτο χῃΐ πιο τοποίδογιηῖ γΈΓΙΓΙν 
Αἰῥὼξ, το ταξεας, Ἰἐςπι απο ά ἐῤῥαγὴς γε] οὔῥῥηκτος. ἢ 
ΑἸὐῤῥωςέω, μα ἴσωγπιυκφν ἱπλθ ςο τάτο ἴξα ἁἀαοτία ναϊετυάίης ἰαθο- 

το, αστοτο  ἱϊης τοῦοτε ἃ π|. Ψοίαπτ ἀϊοὶ πο ἐδ ὅ0 αυἹ ἴῃ 1έ- 

ἔχο οὗ ναϊετιιάίποπι ἀεοιπηδῖς ( πᾶπ 15 νοσεῖν ργορτιὲ ἀϊςίτυτ) 
[ξἀ αἰεὲ τῷ και χεκτοιω τος τῷ σωμφτὶ, αἱ οοτροτς εἰξ πιαϊὸ μαδῖτο. 

ΝΝευτγιπε ἀδιο ας. 
Ἀβῥωςυμα, τὸ, νἰτία πηοίλησοτ, τηαἱ απτγαστίτιι4ο, αστοτατίο, ἱπτ- 
παΐτας, ποι θι15. οἰ ῥώςτημα ὅδ: γὸσημῷ Τὶ α ϑνενείας, ΔῈ στοτατίο, πλοῦ 
Βα σιπὶ ἱπηθ ες! ἴτατε, Οἷς, ΟΒγγίοίξ, παύων ἀῤῥως ἡματα»αγοτ- 
δος τεϊει!λη5. 

Αὐῥωςίᾳ ας ἡ ας στγοτατί ονἱπιδ εο! ΠΠΠ|τας » Δἀπιετ να] οτι!4ο, τα ἀ{π|Π|, 
γοσος, ἀϑνέγεια οἰ ῤῥως ία πὦ ςρατεύειν,τα ἀΐα πὶ πα} τα πά!. 

ΑἸ ξῥως(Θ., οὐ γ δ, πστοτιῃς . 'αῦϑῳ τὸ ῥώ τὸ ὑγιαίνω : Ἰθπ4 1164» ἱπῆτο- 
διιας, ἰλπσυιάας » ΧΟΠΟΡου, ἰῤῥως Θ- τὐμὶ ψυχίω), ἰὰ εἴξ, απίτηο 
ταπλπις. 

Διἰῥώςως διακεῖ ὅτι 9 αριιὰ Ὀϊσοην παι ΗΑ᾽ἐελτμα. αἀπιογία ναΐοτι- 
ἀϊης τεπταγί. ργῸ 400 ἀῤῥαςος ἐΐ χήν ἀριι4 ῬΌΠ  ςεπὶ [10.3.14 εἴ, 
ἄῤῥως εἰν, 

ΔὔρεννΘ- ὁ καὶ ἐγεσαιις ὃς ἀσπα. ΧοΠΟΡὮ. κἡ ἔρλα σοιχαρνας, κὶ τυρὸν πα- 
ρεχέσως ἡμῖν ἐδὲν δίδας,ΟὈ τς φυω τσὶ ὃς ἰαυᾶ πὶ ὅζ ἀροος ὃς (α- 
{ξια πὶ «4 πηιι5» 0111} τγι θεῖς. ΗΟ π1. 1144. γ»οἴσετε σ᾽, αν, ἕτερον χδυ- 
κὸν, ἑτέρζω ἢ μέλαιναν. 

Αἴγσεικες. Η ς(γ οἰ (ὰητ οἱ βασιλεῖς αὗρσών. 
Αρσώνν Θ- . τἀεπη ηϊιο ἃ αῤστις. Η εἰοἀυς.Η φαις"- ποίησε στίκ(Θ-, μέγα 
σε ςιζκρθν τὰ Α»σώμυ Θ- παλαίμῃσι, ἰὰ εἰζ,ςΟ Πηροπειὶς ὃς ἀρι4Π591. 

κατεσκόιασε. 
ΑἸ »στι;,αντθ-. δ, οπτροηφης, ἀρταης αὐμόσοις  ὄνερες- ἴστας, ΠΟ Πγ. Π|1ἀ. 

(,διώσεσι γίρας μεγάϑυμωοι ὠχαιοὶ Αἴρστντες χ᾽λ ϑυμὸν, 1, αῤες-ὸν κ᾽ ϑυ- 
μῆρες ποιΐσαντες. 

Αἱρσοῤωῖνα;ς Η εἰν «ἢ. οὐκ εἰψαῖ μῆναν, πε ἴσαι. 
ΑἼσεα, Ηείν ἢ. λειμῖῆδος. 
Αἰ »σελα,υς "2 ττο ποία ἀἰοίτας ἃ Κὶ Οπγληΐς. 
Αἰρσενικὸν » δέ ἀριινὰ Οαΐςη «ΠΊρ]1ο. ν᾽ ἀῤῥενικὸν κα αῤνικὸν, Ἡ οἰνεἱ.εἢ 

ΔΕΓΙΡ ΠΏ τα ΠῚ αιο( ἴῃ τοῦ πάτιιος σοί οτος τοροηιτιτ ἃ Ρ] η. 
Τλιιο ετας μπτ σοσογδςνηιιπ [το ΠῚ Διιγοο σοί το πηϊσάης, τι- 

Ἰτοία πν ὅς «Ποία πα, ἢ ΠῚ] ἔχεις ἰσρ ἄμ πη ἐρ σου ]ατίιπὶ πο άο.Εχ 
Βοος Οαἰὰς ρτίποορς Δα! ἀν] πλιις ἀντὶ ρ]δηὲ ἔς οἷς φαγατη ἐχςεὶ- 
Ἰσης ἐς ἃ ἴτα ράγιιι ροηάοτγίς,νε ἀστγιππσητιταὶ ἐς οτίτγος. Αγαγ ΠῚ 
ϑιεῦαρ σ᾽ εδοίαπι εἴτ, σα] δη ἀ15 ἐξῇ σις, ρα! ΠΠἀυ πτ,δεςο]οτό (λυ ἀ- 
τασῃ ας παν], Εχ εο τοῦτο ἢτ αγίξηι σι αι ἔιξξἰτα πηοντάς Π1ο- 
ἴςου. 110.ς.σρ.12τΡ]1η.1}}.33.64ρ.4. 

Αἱ »σενικὸς οὖν ἐς τη αίζα [τη 5.(σα].Δἀ ΟἸδας αῤσενικὸν φαῤμακον,νὶ ρτς ἀ]- 
τι} ΠῚ ΦΟΟΓΓΙ ΠῚ 8. 

Δι» σενοκοίτης εγδ, ρα ἀϊ (0541 πη αίσιτς σο ποι πηδιτ. Ραυϊας τ. ἃ Οο- 
τιητῖν σάρττς ΤΕ χτο, ῖτ, ὅτι αῤσεγυκοῖ ταὶ βαστλείαν πξ ϑεούῦ οὐ κληρρ- 
γομησθωσε. 

Αἰρσενόπωε»ςαἱ οἷς πηγὰς Αἰτὰς, ΝΟ πες. 
Αἰρσίω,ενίθ. ἡ καὶ ἢ, πγαίςα!ασ.ν τη] ς: αϑορὶ τὸ αῤδω, ἵγεῖσο, Ετγτα. Ηοπι. 
Οὐνγ: ξ, τοὶ σ᾽ αὔσενες ἐκτὸς ἴαυον. 1) ΕΡΊστ. σεγίθ- ᾧμήρβ) ΗΟ ΟΥ]. 
δέποτο ἔσαπιιπιηο ἀἰ χίτιαῤσενα κύτριν σρίνειν » πη! σα] πὶ νοηο- 
τεπὶ Ἔχοίτανο. ἴτοπι ἰη ἘΡΙρτιεύσενι ῥώμη. ὃς τε ηγγαξσενα μαρτυ- 
εἴων. [τε πηναῤσενίθ’ ἀκμάς. τὸ αἤσεν, πγαίς απ ΑΡΟΙ]Ομτις» αξσεν 
“126. σάν, οπτηες Πγατος. 

Αἰ σιν θη, Ατίϊπος Πα Βογεπίσος, 141 στη ΓΟγογῖθιις 1,ειςίρρε ἃ 
ΑἸοατιος ἱπηΐα φοτγερτας ἔμ ΡἸυτάγοίνας (ογ δὲτ ἰῃ ΡΤ]. 
Ττϑιη οἴ ἡ αὐσενόη ντὸς ἴῃ 5 υγί4, ΕΤΥ̓ πιο]. 

Αἴστον, ἰυ τι} πὴ »δέχαμον. Η εἰν οἶα. 
Αἰ γσις,εως ἡ οἰατῖο ὃς οαοξξιο,αττο  Πςπάϊ γαιῖο ἔεα νας, βασαγμα ὃς 
ἐρρτρίασις. Η εἰγς. ΑὙΠΤ .ἀς ἡλῦάο, λέγεται κὶ κυμάτων σβίσεις συμι- 
πϑειοδ ὅὐειν πῇ σελίμδῃ,, δίς. αἴαπτι νη ἀατα πὶ οἰατιοηος οἵ [πᾶ οἷτ- 
οὐπηαρ δίς, Ὀτοίς. δ. ς. Π4Ρ.157.«πϑὸς τι χων αψίσιν, αὰ ἀστταμςη- 
ἄος ριΐος,ἀ ἰςα σαι απν ουτοπι. [10.3.1 Κ ο σι. ττι κατέφησεν αὐτὸν 
δὴ τὰς ἀξτεις, “οἰ εταΐτ εἰιπὶ ρταξεξζαπι αροτ τγίδατα. Ρία! πὸ 
σγαπέςησεν Σστὸ αῤσεων γωῶτον αὐτῷ ἀϊαογῖς αὖ οπσγίθιις ἀοτίω πὴ 

ἔαυιπι. αξσις τὸς ζύμης,ταπχοῖ ἔσγπηςοτῖ, ἸΝαζαη. Ετ αὔσις Ηεἰγς. 
εἰφανισμιὸς γἡ ζύμη, 
Αρσιχίθ, ὁ, δ,οτατηςηα, ἰ οι] 8ς ἀτου!α, ΤΙ οάοτιις δ᾽ σα]. ἀς ΓΑ πνΐὰ 

τοσίηα ας ρογά τὶς Πδοτῖς,ν τ οτδίτατο πη οδ(Ο[αγ οσιιγνα! ἴα ΠῚ 
Ῥιογος τατος οὶ ̓αοθατ,ηΠΠ οὐπι ἐτατ τοπηα!]οῦτα,ηιο τοπιρο- 
τὸ σαοα ογεεβάταγ, κὶ διαὶ τῶτο ἐμυϑυλόγησοίν τινες ) ὡς εἰς εἰἤσυχον 
ἐμζάλοι ἐδὺ ὀφϑαλωοις. ἀς μῖς ΒΙατάτγοίιις, ὃς Εἴης ἰππιρῆτ ΡΟ] 1- 
τιαῆιις , σα πα 1, ταγῖα; τγί δυυΐτ οσι!ος ἐπυίΠίτίος ὃς οχοπηρτ] ες, 
«υος ΠΡῚ αῇϊσας ἃς ἀοτταῖνατ ντ οἱο!ΠΠτῖα 7 ἃς ἴῃ Ἰοςιΐος οου- 
τςίας, 

ΑἸρσω,κοάρταθο, αὐμόσω: υτατιπι εἰ ΖῈ οἴ ίειπι, οὐρα τὸ ρω : νης 
αὐσογγαδαρτα, ἰηϊετι6, οπηροηςΟ ἀν β,γίεσιν αῤίσον ἅπαντο 5, 1Δ ᾿ 
εἴ γέμισον, ΑΡ9],2, Δυύρασί τε ξυςοῖσι κα ἀσοίφιν ἄρστιτε νῇ αγὶ.πιιπῖ- 

ἌΣ 
ἔς πλιι6 1 το] ς ὃς (τυτίς. Α σοί ρίτατ ετίδι ρτὸ μέμφομαι. 

Αἰρσωμί δὲς, σαηιι5 σα] οἰ Απηεητὶ πλι} 1 τὶς) Η εἰ ς ἢ. Ν 
Αρτάθι 5. ης 5 γ᾽ 9 σεπας γηφηίστα Ρεγπος,αριά Ἡρτοάοταπι Αττίσο, 

πιξάϊπλ0ῃ0 ττιθὰς ο]! σε ηἰσΊθιις σαραοίπς. Αριὰ ΚἘ σγρτιος ἔπ 
εἰς ἀτταῦα πιοάϊος νἱρίητι,, γε ἢ 2 10}}} Β..Ηϊετοπυ πὶ τη φαρίτ. δ. 
ἙΩῖα. Ἢ 

Αρταδες, Π εἰ  οἈῖο τεῖϊτε ἀϊσιιπτυτ οἱ δίκαιοι ἃ Μαρὶε. 
Αρταιροὶ,οοάοπι τοῖϊο ἀϊσαητιαι οἱ ἥρωες ἀριὰ Ρετίᾶς. ᾿ 
Αρτάκης»ΕἸἀεπ| εἰ ἢ αὐτείρκης. ᾿- 

Αρταμέω, ττιοιάο , Ευγιριάος, εἰρτουμούῖσιν αὐόρας , νἶτοΒ ΠΟ ΠΟΙ Δμπτῳ, 
κότήουσι. } 
Αἔρταμίδ-. ὁ, σοου5, [Δ ηἰπ5»μαΐγειρρο: αϑραὶ τὸ οἰρταιμεῖν τὸ κοι τοικόπῇειν, κ᾽ 

χρεανομεῖν » Ετν π10]. ΡΟ ]]υχ [10.6. 1 γοορἤῆγοη ργο μοπιΐςί αν, 
πατρὸς ἄρταμίθ-: κληθήσεται : δ συχγος ἴρταμθ" τέκνων, γίάς Επὶ 
ἴχατ. Πτ.άς 

Αρτείνη ης-"ἷ, Ιλη ες, αἰχμολώτησις ὅηῃ πὶ δεσμοιῖ. ῬΟΊ]]χ Π το το τ 
απαρτίον δ' λα μίανει ὃς τις αἰέλκει τὸν ζυγὸν 9 εἰ ρτείνζων ὠνῇ μαζον, εἰ 
τίααι {προ ὐάϊαπι. Η ΟΊ Έ αι καὶ διὼ κφλωδέων εἰγ χόνη. ϑορβοοὶ. 
Απτίροης, Επειτα μήτηρ χὸ γύω καὶ διπλιοιιὼ χτάϑος πλεκ τε σεν αἱρ τεῖγο 
σι λωζάτωι βίον. ἢ 

Αἰρτώομα ίαπα [Πρ πῆς, Πυροπίο ἔα πη, ἱποιπηδο, ρεηάεο, ἥρτης 
ταὶ καὶ ἀρχὴ τῆς πίςτως . ἴῃ Πἀς ᾿πηρογίαηι τασιπη δίς, ΡΟ] τίδη, πὶ 
Ἡετοάιδι. ΝΑ ταη. ἕν ἤρτηται τῷ ἐν ὃς, ἍΠΠις ἐχ Α]ἴο ρεηάετ ἠπίως 
4αι ταὶ ἀρχαὲςοτῖσίηοαι ἀπσαηι ἤρτησο ἐμ φοινίκων ςρατὸς εχ Ρἢς 
τοῖθυ5 Ἔχοτοίτας σουίττ ν ΗἨογοάοτ, ἄρτέογτο πολεμεῖν τἰξ εἰρα ᾿ 
χῆτ» δὰ Βο]Πὰ πὴ ἰηϊταυτγαπάϊιπι δηϊ πηαητατ. ἀρτέεῶτο νέας, ἡᾶσας ͵ 
ἀρράγαγς, σεφ!ῇςατο. ἀἰρτέετο ἐς πόλεμον, ἐς δά ὈΟ]]Πατα χγαςθαι 
Ἠετγούος. 

Αρτώρια, ϑι14. οἱ “Ἶ") πον πῖλοι. (οςοἱ [χηοἰ ὁ ἰδηα ἴα} ζολέξα. ρτὸ 
40 Ἰερίτιιτ ὁρταίρκα ἀρὰ Ὑ Ζεῖζοη,ίζο]. ΠΥ ΟΡ ΓΟ 5. 

Αρ τέ, κ. ἥσω π΄» κο,αρροηάο, ρθριάο,αρτο, ΑἸ ]σο αίρεπάο : δί ἀρ 
τέως [Οπτοῦ τ σοιιίατ, μη σΊταΓ. “. 

Αρτεμέω,ὐγιαϊνωχίαπι Ἰητοσετ,ςοημα]οίζο,ναῖςο, Ν οη. ἢ 
Αρτεμὴς ἐ(Θ΄, ὁ κα της σοτ, ΠΟ πη ς. εἰρτελῆ ςγολοόκληρρς ὡς ἀτευὴὶ 

πλεινασμοιὶ αὖ ρ; ἢ γα ϑ᾽ υὑὸρ ϑεσιν αὐτὶ τῷ ἀρτεμῆς» ἰητγορί τις Ετγπῖς 
Ηοπῖετ. Πἰπᾶά. ἡ ὡς εἰ δὸν ζῳ ὅντε κὶ ἰρτεμέα φρφσίοντοι. [πτέγργ. ἄμ: 
πον; κ) ὑμῆ. Ἵ 
Αρτεμία "σοῦ α ΠλἾτΑς2}}}0 4. ἘΡ σγάπη. " 
Αἰρτεμιδόζλητοι,αἹ ,ἀς τη] τέγη θυς ἀτοίταγονε ἀπολλιγόξλητοι ἧς ν τῖδοςς 
ΑἼτεμις δὸς, ἡ. [)1Δηα: αἰαὶ τὸ τὸν ἰἕρᾳ τέμνειν. Γάτοπα; ἃς ἰους ΗΠ τᾶν 

(στοῦ Αρο  Π  ηἷς ἡ απο η Του, Γι ςΐδῃ ον σ᾽ εἴρτομις μα; δῦεο 
ταὶ. Ὀἱοῖτατ δέ ἰρτέμεθ., ΖΕ οἱ Ιοὲ Ρὲγ τογείαπα ἰηῆςχ. ᾿ 

Αρτεμισία, ἡγαττοιν ἐΠ 40 σοπιις Βεγρα: ἐς φυὰ Ὠἰοίζοτ. 1.3. Φ4Ρ.157- 
δί ο4ρ.128,Ὀ]1η.}}.2ς.(4Ρ.7. 

Αρτεμισίον, [εἴτι τη, το Πρ  ατπι, δὺς δια Πάπα, δὲ ρτοπιοητογίαπε, 

Ευῦα ς. ΠΡῸ 
Αρτεμίσιξθ.,ου, ὁ, της ης ΜΑἴτς ρα Μαςοάοηες, Ταυογ ἀϊ 4.110 

Οαϊςη.}10.1. Εριάεηι. Οὐοπηπηςητ. 1 οἶς ἸηΣτο ΡΟΠΙς γογη ΜΠ 
Δαπ!ποξξιαγη. Ἂ 

Αἰρτέμων, ογΘ-, ὁ, ἀττοπιοη, γεΐα πη πδυὶς ΠγΑίτς ν εἰ κόπον ΡΊατάτομα 
ἀϊςταγ. Αἰ} ττοςἈἰολπι ἰρτογργετδητιαν, Ἐταίπν. σαρ.27. Αξξοῖν 
Δ 1 ΠῚ ΠΑ ΠῚ. ἥ 

Αρτέμων,ανθο, Αὐτοπιοη, ΡΟ ρτίτπὶ γί, αὶ σοσ ποπηΐπατες οζ πεν 

Ἔκ τὰ τι Ὁ 

ἘΞ δπ' τ “«-- -ῖϑῷ τ ἐν ὡ 

ἜΞε Ἶ 
ΞΘ 

ἜΣ ̓Ξ ἘΞ 
ἘΣΕΞ 

εἰφορητος,ἡυ δ ἀ Οὐ πο ἢ τιον ἰεξεῖςα οἰτοσηξεγγοτατ, ] αταν ον 
Αηαοτοοῃ, ΑΛ Πτορ ἢ Αςλαγηςη. δὲ εἴας Οοπηπηςης. ᾿ 

Αἰ ῥτεπίζελ(θ:, κα, ὁ, ρδηὶ ἸΠΠ Δ Π5»ΠΟΠΊΘἢ πλαγὶς ἀρι!ᾷ Ηοτηοσ.- 
Α ῥτέω:ντὰς ΑἸ ρτείω. 
Αὐ»τέονται» ὁπλίζονται ὃ ἀρτῇ σαι» ἣσ αιραναρτῆ σα! Ἡ εἰν εἶ. 

ΑἼρτημσ,τος, το, κ᾽ ὦ ρτημίΘη ρρΟΠΔΙΧ, [ΙΟτι ΠΊ ΟΧ 4110 ἀερεηάει ΠΑ] 
(ἀρτα τι νίἰρ΄ ππο Η ττςινο] αο ἡ ἀρραπίθπ:. 5ῖγᾶθο 5 τὸ ἕκατι 

σώμα ὅπη τὸ ἀυτὰ ἀρτημσ, νδ  εἰνὰ ἃ (α] σοηίγιάτίομεπα ἰῃ ΟΠ στ. Η δ: 
ἰγοβιας Ἔχροηῖτξ τε ἐρτήμα τας ὅρμιᾶ τοῖς ἀγκίςοες «ρρστιρταή μῆμα. χ 
κύόσμια τινα. 

Αἰ ρτηργἤρίθ', σφηις σά] οἷα πιςητί, 514. οἰ γ οἶο συοαας οἵδ εξαίδα, 
μαοῖςα αἀάδητι Παοίάδαπι ἘΧρΡΌπετς ξυςῆρα 5 ταα]δπη νο] ΠἘγίσι. 
Ιοηγας Βυά. αἴζοιτ ἐκ δίσεην. 4. οἱ αὔροντες ἐν τοῖς εἰρ τῇ ρσιν ἐγοπὴ 
ΡΓΟΡοιτάυτος ΟηΘΓᾶ Αιπηατί. 4 ᾿ Γ. 

Αὐρτηρία,ας, ἡ, οἶδα τὸν ἀέρα τατέςι τὸ πνδῦ μα τυρεῖν. ΕτΥπιο] ἀγτοτίαι 

{ριγίτος [δ πλιὰ ντ οηα τα θΊΓΠτμο: Οεἰϊπας, ρ᾿γίτας σοποερτᾶ 
σα] απ, ὁδὸς τῷ πνϑύματος. ἰη]αΐς ΡΟΙ ΠΣ. νεπαῃι οὐ ΠῈ Ῥτὸ ἀγῖδι 
τία ροίαις Ῥογίως ΟοΠ ας. ρα χεῖα ἀρτηρία, αἵροτ σα ΠΑ 15, αις, 
νοχ εὐϊτιγ, 4 ἢ. ἔνοςος, ΑἸαχαυ σιν Α Ρμτοά. ἴῃ ΡΓΟΘ]. πεαχεῖε, 
ἀρτηρία πνϑύματός ὅξι δὸχ εἴον μόνε 9 1.ἀττοτῖα αἴρετγα [ΟἽ Τπς (ρίτίτω, 
εἰξ ςοπσερτασιίι πε. ἐρτηρχῶν τραχύσητες» ἀττογίατα πὶ (σα γ τίς, 
ξαυτοΐα τη αἰρετίτατος, ΟΡ οἱ. πλδύμονος π᾿ ἀρτηρίας ῥοφεί ΟἹοιΡαΪ 
τπλοηα πῇ ̓αιγίτ [ρ γίτας, γε ἀ  ἀϊτ τη Τα σα].2. ἯΙ 

Αἰ ῥτηρικυκὸς, δ, ἀττοτ Δοιι5, 0 ἃ δα ἀγτογίαπῃ ροτζιηςῖ. Α ρτηθεακήν 
εἰρτηρκακ κα διωύχμις,ἀτῖογίαςς Ρ] Τη1ο ὃς (εἰ Ὁ), νοὶ ἀγτογίαςα ΠΟΠΊ: 
Ροίτιο : ἀττεγῖα: γοπηθάτυ πη εἰ δά νοςεπὶ ὀχρεάϊοπάδπῃ. νἷν 
ΡΙΙπ.11.23.ς4ρ.7. Πὰν }1.5.πΡ.26., : 

Αἰ τήρμον, τὸ, Αστογία τίσις ἀρ Θαγσεῖταπι ἱη Αττὶοδηῖς ἀ δ 
αὖ ἱπυργοζατίοηϊδας π Ατμοηϊςηίες δεῖς ἃ Τ οῖο ρτοξιρίξι 
το ΡΙτ, ἴῃ ΤὨςείδο. ἅ 

Αὗγτε 



" ᾿Ά 

ΠΤ 6221. 
Αἰ»τοτὸς,αἀηνίγαπάας,ο Πρ σπίτις, ϑαευ μας ὀτρκρεμας} Η εἴν οἈ. 
Δρπιγιναροτιφοὺ ὀλύγρυγπου αἴ αὐ ὲεραυΐο ἀὐτς, πιοάο, Ἰηζοτίη., ἴΔ πη, 

αἰιιλοο,Ἰοτογάμπ), παης εἰς τὸ πα ρῤνηνι γος Οπγ πη ἀπ αν, ἢ ρτς- 
Τξητιανἰροτίοτίυς ἀϊς απ, φεὲ μικροῦ, ΡΟΠ υχ 1.1. ὄυἷξ ὑπογύου, 

᾿ δυϊά, ἡ τότε ἐυϑιὶ νι, Η οἰγοἶν. ΟΠ τγ ΟἹ , αὐον ἐμ ομῆνοι τὸν ϑεον, ᾧ δὺε- 
χύχθησνιν αξτιγοιαι 400 πτοιὸ ὁοΠ ο σατὶ βιογᾶτ, Αὐτορ τη Ν ο- 
Βυλιοναὐηρυτ᾽ ατε χωγεφωντα σάκράτος,πηοάὸ ἰπτοτγοσαθαι. Χο- 
πορδ.π Αροίορια δοογας οιπὶ ργαίξητὶ δ αὐτὶ δαιχρύετε;λῃ σις 
βειιεέϑορθο. ἢ Αἴαςς, ἔνδον γδ αὐὲρ ἶρτι τειυχαίειγηαης Ἰῃτιις οἰ, 
ΤΡ εορδι. ὅταν ἄρτι φύνται » φυι1Π} Ρτίπλα πὶ οποΓρ τ. αἴρτι φασὶ, 
παΐς ἀιιητ ΡΊατο ἐπ Ἐρ τ τ Ερὶρ.. ἐς φαῖθ- αἷρτι μολόντος» τα εἰϊ, 
τεζοῶς πατὶ. ἄρτι γεγργοὶς ἡ ἱ. ἔυϑιῤ, ἔξατίαι, πιὰ] ἄτας πατας οἵδ, 
Ῥίλιο ἐς 1,ςφιδιι». ἕως ἄρτι » γίηας ἀάδπιςν νἵδις ἡππςιηαης νί- 
᾿"- δὰ πμης νίσις ἀΐςαι, αὐ Βος γίηας τοπηρυς, Ιεΐτατ δὲ ὡς 
ἀντι ρτο εοάςπι, ἀπ᾿ ἄρτι, ροίϊιας. Ευλορ. Μάττῃ. τλρ.23. ὁ εἶρτι 
ὗς 3,8ς. [ας ἰληνάταιις ἰητογπι 4 άς Πγ, δίς, Ἰητοτι ΠῚ, ἐἶρτι 
" μαζού,οαρεγ Δοἰλέζατις ρυιοταρτι ἀπτοϑυλαὶς, 1Δ 6. αἴντι μϑὸ τᾶ- 
᾿ σογρτι δ᾽ ἐκείνορηθας Βοςιπυης 114. 
ἤγτιοιο σοπγροιτιοης ἰητογάμπη ἰατοστιτατο ἤραίβολτ, νε ἰῃ ἀρ- 

αἶπος, ἀρτίφωνϑο, ῃτοτάωπι ποιίταϊοηηγντ ἴῃ ἀρτιζλας ὺς ) ἀῤτιτε- 
γιδςραρτιστιγής. 

Α΄Ἵτια,ρλτιᾶ. 
ὑρπιαίζειν » ἰμάετς οἴ, οςουϊτληἀο σηᾶπυ αἰϊγασαῖος ἔς ταῖος, αὐτ 
πυσοηγ Δυζ ροσυΠ]Δπη 5 ὃς Ἐχαυΐγοηάο ΤΟΙ] υἱοτὶς ςοηἰ ἐλιά)» 
τα ἄρτια καὶ πὐριτ ἃ σώζειν. ΑὐΜτορ Ἀπ ΡΙυτο, τ ατῆρσι σ]᾽ οἱ ϑεράπον- 
χες ἀρτιοίζομᾶν,ἰυἀννὰς ράτ ἐπ ρᾶγ, παζομῆν εἴρτια κὶ «ϑξκοσαῖ. δύοι 
αἱ πος ναγουπι ἀς ρηα: [μΓ ἀοςιριᾶτ.5᾽ ση!ῆρατς οτίαπὶ τὸ σκϑυ- 

ἄζειν,ρατατε,ργαραγαγς, οι ροηογς. Αρτιάζειί, ἀϊουητς (νἀτίμι ὰ- 
ἀξτγε ρὰγ ̓πλροτ. διστοημις ἴῃ Αυσιυήζονοαρ.7ι. ΝΜΙΗΣ τιδ1 ἀδηα- 
τος δαστα 4υιπαιαρίητα, ιος ΠΡ ΡΠ ς ςοπυϊαῖς ἀςἀσταπι, 
ἃ νεϊ!ςης ἰητοτ ἐξ ροΙ᾽ ςασηλπὶ νοὶ τὰ] ς,, γο] ρᾶγ ἱπιραγμάετς. 
οταῖιις 2.5εγπΊ. ϑατυγα 3.1 υάετς ρᾶγ ἱπηραγφεχαΐταγο [8 ἀγα - 
ἀϊης ἰοη σα, Οὐμάϊας τη ἵναος, Εἰξ οτίαπι ρᾶτ εἴτ πιπισγας 481 ἀϊ- 
οατ πἱπηραγ» Ετ ἀϊυΐπατας δυξεγατ ἀασυγ ορὲς. ἀς μος σοηετε 
Τυίας νἱάς ρίυιτα αρυιὰ ΒοΟΠ]υςοπι 0.9. Ἐτ η Ὀοπηηι. ΑτΠἴορῃ. 
ἴῃ Ρ]υς. Ὀιςίτογ δυτοπὶ ᾿υ άιις Τρία νο] [υῖο. 

ὑταρπασμὸς, Ατηΐοτ, ἴη 3. Ἀετοτῖς. τυΐχοι γὸ αἴτις ὧν τοῖς ἀρτιασμοῖς 
ἄρτια ἡ πἑειοτὰ εἰπών. Ἐξ 

ὑντιάκες καὶ «ῥειοσάχες, ἀρὰ ΡΙατατο ἢ, αἰθὲ χοιςηρίῶν, ρΑτίτοτ ὅς ἱπηρα- 
 χιτογοογατιάς Αττο. 
ἐξ τίαλον, πο τὸ ἰησαα “Εοἰ ρα, ἰυδυτῖς σοπας. ΡΟ] αχ [1}.ς. 
ῥπύλαςὶς,ηαΐ πιροτ σογπιίπαυῖς, ΤΣ ΠοΟρὮτ. ὅταν εἰρτιζλαςων ὄγταν 
βυγόντα τι πνόῦμα. το ἢ 

ὑρτιζρεχὴ ς ἡ Θ᾽ ὁ κα ἀγομρογ τί σατας, 0. Ἐρίστ. 
ἐρτήγαμιθ-,.αἱ πχοδὸ γχοτεηι ἀυχίτονεόγαμθ- Ηείγαϊ. 
ὑγτιγγοειά ζω, σαθείςο, παρε θαγθαιρ ἐπϑίττο, ΤὨςΟρΒταίξ," 
ἐρπεγγόενθο, πυροῖς ξιξξυς οἰρτεύειΘ.;χ»6Θ-. θαγθα τεσςης ρυδείςξς, 

ἴα Ερ β΄ .λη). 
ἐρτιγγόεϑλιθο,ε οὐ παρογ σουϊτιιςγγοσςης εἀϊτας, Πηοάὸ ςαΐτως ἴῃ [ὰ- 
οςπλ»] οιλη. 

τινες, πιοάὸ σεπίτις, Γεσδης, ποιμι15, ΡΟοτίο, 
ἐντεγγύνοτει βρέφη, πηοάὸ πατὶ ἰυξιπιος,τ. Ἐρ δ. Ροττὶ σαρ,2: 
φπγϑύτοτος, ὙΌΡΕΥ ἴῃ ἰυσϑηη οἀϊτας. 
ψγουίθ'γα δα ροῦ δεηίτας, ἰαβλης, δ) τονίθ-, δυείρριος.Θ.. Η εἰ οὮ, 
τιδαὴς»ε1Θ-,6 κὶ ἐγθαρετγ ρογοδρτας, δώω γὸ τὸ μανϑείνω γε] αἱ ηὰ- 
Ρετ ἀϊϊςοῖτ δὺς ηυρεγ οσηπουΐς. 

τί δάχρις, 6’, ὁ “αὶ τεσςης ἰΔοΒτΥ πηαιῖτ, δυ χερὸς «τοὺς δάκρυα) εἰν: 
φῳρῦσφάχως δαχρύων. Ευτγὶρ]ά. 

»τί διον, τὸ ρΆΤΙΙΙς ΡΔη 85.5.14. 
γτιδίδακτίθ:, αἱ πυρογ ἀοέξιυς εἰξ, αι τεσξης ἀϊἀἰςοίτ, ΑΡρίδλπυς, 

1ἴδτο 3. . 
τίδδιμος οτοζοης σχιτυ δας ΝοΠηις. 
ρτιέπεια » ̓αἴζὰ ὃς τοΐξξι ἀισεης. ΗςΠοά πη ΤὭςροσοη, ἀς πγυης, 
χούραι μεέγέλου διὲς ἀρτιέπειαι,Ἰ ἃ εἶδ, σἱ ἀπηρτισ μῆψαι χα τύλι ειαὶ κ᾿ ὑγιῆ 
λέγουσαι 9 ἀρτίοις ἔπεσι χεώμῆμαι 5 1ά οἶς, ἀἰ!εττὰ» ἀττισι]ατὲ ΄ο- 

Ἢ αίεητες. 
᾿ πἰεπὶς»ἐΘ.)ὁ κα ἐς ργαπιοάίτατυς δά ἀϊσεπάυπι . νετϑοτιπι ςοη- 

εἰπηλτοτ. ἄπηρτισ μῤθ- ἐν τῶ λέγειν, κάλ», ὁ ὅβδετροχάδίω φραξων, 
Ἡεγε συ ἱ 4. Ηοπι. 1:2. χ» Αἰ γλά τιὲ ἀρτιέποὶς κἡ ὄδίκλοπος ἑπλεὸ 
μύϑαν, [Ὥτοτρ. εἰπεεῤτισ μμιθ- κὶ ἱκανὸς εἰπαν,δεινός, Ὀιέξας ἃ τε ξϊα 
δὲ ἰυἵε2 ἀρρε!ατίους ᾿τοξατγαπηνντ ἐρτίφωνθ-. 

᾿γπζυγίαγησροτ ξιξξα σοηϊηξξιο. 
᾿ρτίζω, κι ἰσωχποιχὰ,ςομυροπο, ολσπιεητο; σιωαγώχπλέκω, ἘτΥ ΠῚ. 
Ἱτεη ςοπιρὶ εονρετῆςιο, ὅς αὈ!οίυταπη γοδο. ἀραιὰ μἢςάϊοος ν- 

᾿ 4γραζαν οὐαὶ ργο ἑαυ χᾶτα πιςπηῦὰ 1η ἴπαπι ἰδοὺ πη γοίτίταοτς 
ἀσηίηυς οτίλπὶ ργὸ ἴατεῖγς χυοὰ γαρταῖη δὲ ἀηο!αίαηι εἴ, 

γτίζωα, ταὶ ὀλ!γοχεόνια ΕΠ εἰν ἀριά Ητρροοτ. 
γτιϑαλὴςονεόφυτορογοζςης βοτοης,Ρυδείςςης. 
᾿ρτιϑεενὰς, γεςοης πηογίιας  οΟθτος 
᾿ήκογλα ἀρτάτα,ςο πη ρ δ ἘΔ, ἥρικοσ μᾶψα, ΕἸ ον εἶν. 

κροσ αν)ςοηίρητί το πὸ ΤὮ ἐρεονύντονσυμφων ὃ: Μςηλῃά, συ]. 

Ἰκδιώλες, (ἰτίτας παῖαταῦ ς σοαςορταςυ!ς τοἴσιτας ας ψοῖτῖτ ἢ 

ἈΠῚΡ 249 
Αὐτιλόχ δ το Προ φἀϊτας,ἴη Ἐρί ρα, 
Αἰ ετίμα ζεςοτὸ, τουμ πὴ ὑοΥ, Η εἰς ἢ τὰ πγοεηά, νἀ, 
λ᾽)μαϑυρεθο ὁ αὶ ἡγουροῖ ξιξζως ςοττιοτ, Ἐπιγὶρ. δι αἱ ἀυρετ ἀϊ- 

(οτος σαρις. 

Αγήμιλλρέθ᾽ ὁ καὶ ἡφτοξξας ἴῃ σαλοιη δεῖς, ΡΊατο Π|5.7γ.ἀς Ἀ ἐρυδενεὶ 
ἐν πΡδηλΌ 15 οἰτ ιητορτις ὃς ΔΘ Οἰυζί:ν πμ}1ὰ ρατῖς πγατί!ὰς δὰς 
αἴϑτῖὰς, 

Αὐγιμόνιογγαρυᾷ ΝΙΣΟ] ΑἸ χαπάτίης ργγοῖμτοη Βειθα. . Ἐν 
Α ραν υϑαραίθας ἀϊοίτων οαἰεἰλί» της ἃ δεγιμὶ»» Ηςτὸ- 

ἀοι.}}0.9. , 
Αὐτι μιξ πίήης γδύεται. Αδαρ ας μίς υΐ (τὸ φυοῆος ἴῃ ἔξατα ρξτξῖα 

Ρίυητ, 5, σθὴ Δ ἐφ ας αἸόϑνυσιν ἐρχομῆμων ἐν οἷς εἰσίν. Ὁ 
Αὐρτιυπέρμον Ὁ’, "ὁ αὶ δα  ΠΊραι «ἐκ τ' αλτιοίοσν ψυ σεως, ΟΧ ηλτυζὰ 
ΒΑ ραΓὶ τιοπέριαδοι ραΓΙ ΠΊΡΩτΟΣ. ; 

ΑἼτιθον, δ ςαμα! ς,ἰηϊερ οτγ  λειθιραρτας, δλόκληερς ἱφμοσιάθητε- 
ἔζϊυς δι ἀαυμςνΡᾶΓ θυ Πισγαϑείις ιν ἢ ἡς, ἀβδᾳ τὸ αρτω τὸ ἐὲ 

. Εἰγπη. Πυςίλη, ἥφαιςστον ἐκ ἄρτιον τὼ πῦδὲ ΕΝ - ἠκάγαι, τὶ 
Ρεάες τεέζος που Βββεητεπι. Η οσλοτ. δι, ἑ, ὃν πϑεὶ σώσης “ἥν 
ὁμηλικίης, ὅτι οἱ ῳ ρεσὶν ἄρτια καὶ δ», ὑγιῆ δ μὸσ μᾶῥα. “] αὐτὰ οτατ ςὅ- 
ἡποξξυς ἀὐλπηο τς νο]εθατ ἑάοπη οἱ] εδατ, ἄρτιοι γωνις αὶ, ςοτ- 
τάτοτγος 4] [ΠΤ Π ὨσΠΠΟΓΟ Ραγί,ντ 4.8.15. [υςίδη. αἴρτιὸι πόδι, 
Ρ τὶ πιιπλοῖο ρεάος, Θαζα ἄρτιοι ποιεῖν ταῦτα, Ηςτοάοι. Βυϊοτεί 
(υἢίςιεῦτες. ἘΠάμις ἄρτιθ- οπηηιδιις ραττίθινς ὃς πυπηετίς αδίο- 
Ἰυτυτυν δε αἴϑφωπος αἴρτι Θ- αὐ Αροίοϊο ἀνέξυς Ροϊετ,λὰ ΤΊπιο 
τειιπὶ σαρῖτ.3... ἔπε ἵνα ἀρλνθ. ἢ ὁ πῷ ϑεούῦ αὔϑρῶπος, ῳρὸς πᾶν ἔβ- 
γν ἀγαϑὸν ὑξηρτισμῆύθ-, νΌ] οἰξηρτισ μῆμιϑ- ρτο ἀπηρτισμῆθ- ροῆτᾷ, 
αο ἰοςο ΟἘειπιεηΐυς, ἀρ τιίθ- δέ ὅδιν ὁ ἀ εἰ ἶσος. κ᾿ μήτε τοῖς λυπτέ- 
οἷς κλινόμδυΘ-, μότε τοῖς χρης-οἷς ἐπαι οὐ μᾶμ(Θ-, ν᾽ « εἰ ὡσκιύτως ἔχ» 
ἐν πρῴγμασιν αὐίσοις, κἰ Ὡρὺς πᾶν ἔξγον αγαϑον ἀπὺρτισμᾶῤθ- χ' πεῖλη- 
εὡθ- λα ον ΕΟ ἀελελκὴ Ἠογλεὶ πὶ ἄῤτια βάζειν, ΙΔ 
4004 ἀπαρτιλογεῖν" δὲ ἐῤτίν; Η εἴν (ἢ. αγαϑέ. Οὐοά ἀϊχογαῖ Τῆεο- 
ΡἈγαβ. μηζοτ. [.2.ςαρ. 7. βλαξαγόγσων δ᾽ ἀεὶ πνοροα ὠννύειν, ἀἴχοις 
ὃ αὐ γχύητάι αἴρτιάς ΒΡ] πίας Π1|}0. δὲ σαρ. 17. νεττῖς, Αςουπγυ]ετώτα 
Θετγηλιῃάτῖο τεγγανάοηπος χούυτ ρίλητα ζαρῖατ. , Ἵ 

ΑἸξτισαγὴςγπυροτ σοτηραξζως, ΝλζληΖ. ἐῤτισα γῆς εἰς δυσυζοιόμεπαρεῖ 
Ρίοταῖι ςοηπεχᾷ, 

ΑἸξτίπαις,χἀαϊτις ριοτ. : 
Αἰ ῥτίπος,κ ὁ κὸ ἡ ἰητεσοτ ροάες ὃς γαΐεης Ρε δίς ρτο εἰῤτίποις, Ηο- 

παοι αν 9. οὔγεχ ὁ μὴ καλός τε κὶ αρτίπος, ἵ.αἱρτίποις κὶ ὀλοκν- 
Θρις ἐξὺ πόδας ἔχώνιορροηιται σιΐ χωλῳ, Γι οἴλη, Οξυδερλις τότε πῶς 
" εἱρτίποις; γίγνομαι «γϑθς μένον τὸν καιρὸν τὴς φυγῆς. ΑΡυά Ρἰλτι το 
Ἰδρτιπιο,ς [ σία, αἰλτίποσδες χὶ ἐἰῤτίχεφες ἀϊςῦταν 4] γιγοός, 
Ροάς δ( νίγάψας πίδηιι σαι! γτιητα, ντ Ππητ, ἀμεριδέξιοι . Δμ]]Ο 
Ροτ ἀείπιεξιάίποτι ἀςθηίτατο. ἀὔρτιίθ- ἐὺ πόδας 9 αι εξ Ἰητορ τίς 
ῃεάήιθυς. 

Αἰρτίποις, ἰ4ς πη: ρεάἴθας ᾿πσσεγ)να!  ἀι5 δά ἱποοάεηάα πη. 
ἀν αρυε αὶ, ἀλοτα "ὁ ἤϑΌΌΡΟΓ ἐρείτις, ἤοΖας, Παροτ ἀςξοίας, [Ω Ε- 

στϑῃη, 
ἀπ θ, πδιραϊμμαν: Γ ι 
Αἰρτιςομεῖν»"ρυ8 5τγα.16.4.,1πτο ΠΠσοητεγ, δχρξάϊτὰ, ὃς ἀττί ςυϊατὲ 

Ἰοφυϊ:ςοητγὰ κακοςομεῖν. ; ἐν 
Αἰρτίςομος σαι φὴς πανταχόϑεν ὁμαλθς; ΔΙ] οἱ ἀθςἐ δέ ΑΙ αυᾶάο ἡδὺ φϑεζσ 

γϑωάνΘ- αὶ εἰὰ Πρ σα δ, ἀδίοἸυτα δι πηϊπίτηὲ δ] κί, δίγαῦο ἰ:0. 
ς- “ρυὰ Η!ρροοτ.αρτίςομα; ΘΑ] ἢ. στινταχὅϑεν ἑμαλά, 

Αἰρτιτελλςτεςεης, ἐπἰτἰατας»νεοτελῆ 2] τ ίη Ρ σά. 
Αρτιτόκιογ»ε» τὸν ἱΠἔλυτα ας, ἢ 
Αἰρτίτοκος γα ὁ κὶ ἐγῆυρετ παῖυς, ΟΥ̓ΤΙ 5. 
Αὐτιτύκος;ν, ὁ κὶ ἐὐλεξ, εηΐχως ἴσα ἐπίχαν ΟΠ] ας: 
Αρτιτόμος, κε) ὁ κ᾽ ἐγπαροῖ Ἰησιάφης, ΟὙτί]ας, 
Αρτίτομος,» δ᾽ ἡ ἡγηυρεῖ ςα 5) ΟὙΓΠ]8ς. 
Αἰρτίτονον, τὸ εὐτονον δυείρμιος ον. τι ΝΣ 
Αἰρτίτυτος ὁπακὶ, αἱρεέξις τεσοης ξογπηατας ΝΟ ΠΠιΙς: 
Ἀρτιφαὴς τ! νη πὶ πτοάὸ τοζιρογαι τ, Νόπ.. ὃς ν 
ΑκΉθΑΝΣ ἡπρὸτ ἀρρᾶζεης (δι τοσεης φἀϊτας. [ἢ Ἐρίστα. ἀῤπρανν 

χράμζης, 
Αἰρτίφατος νυ; δ;ΩΌροτ ἱπτοτ ἐδ ξιις, τῶ τὶ πεφονδυμάνιθ- ΗςΎςΒ. 
Αἴρτιφθ΄, ογιραπιπιν Η εἴς, ; 
Αἰρτίφρων, ογ(θογὸ κα ἡρτοξχα; Πηεητίς » πιξητίς φοπηρος, ζοτάατας, ἴ- 

Ἡυισῖςυ! αὐάσεγξς τί ξυχιὼ ὀρρουίτανΡ]λτο [18.γ,.ἀς Ἀ ερ.σώ- 

φρωγ σνωνετύς, ; φ Ἢ : 
Αμιδυὴξ ος δ Κὶ ἐφ ΠΡῸΓ πατυςἴοηςτ. ἀῤτιφυὶς βλά φήσις ρτὶ ΠῚΔ δ το 

ΠΥΙΠΑτΙΟ ΠΙΡΟΓ ἘΓΙΠΊΡΕΠ5. ἶ 
ΣΑΣ πμμαιαμιμραήρες παῖιϑ, Νοηπυς. 
ὐαρηαα, τήν ἢ: τητοστίτατε γοοῖςἉ, ὁ 
Αἰ»τιγείλης. Ηςείνς ,διξρέχων τοῖς χειλεσινγύπτμάχρος. - ὺ 

ὁερΜραΣ ΡΣ τπλοὺ ςαυὲ νειτατ. αῤ τί χεες ἡ ἀγτίποδεριρυᾶ 
ΟΊλτιάς Γερ, 4αϊ νίτοαὰς τος ρ το Ρει ες  ὲ νεαητωτγθι!!ο ρςὲ 
ἀ- (σεται άϊπεπν ἀς θη τατον μῆς ἰπθιάοχτετεὶ, ι 

Αὐτιχόρδυτος νυύμφιος » ἱρ ουίιῖς γεζεης εἰοτὸ οεἰςθτγάτας δί ἀςδυφίως 
ἃ ἀρτιχόρδυτος ἐδρ τὴ ξαρυά ΝοΌ ΠΊ»: , 

Αρτίχντος »γὁ γὁ ἐγηαρετ ἴξα πιοάὸ ἢ (αἸοῇ. [ τῆς 
Αρτίως,πιοὸ. ὨυρΕτ: Ραυϊο αὐτδ,λτειςι ὦ {πριν ἀρτίως 9 Ὁ πὸ 

ὀλίγον, ᾧ ἄρτι, αὐτὶ πῇ γυωῦ » ΑΥΒΟΡΆ, τῷ, Σὰ πολᾷ κρέκις Στ τ᾿ 



ὸξ Α.Ρ β 
Η ᾿ “τ ὁ Ν, ". . . ἃ 

ἀγάϑ᾽ ὑπόλωκ᾽ ἀρτίως, εἴξ, ἰἀπὶ φετί]οίσιι ἰαπάυδαπι. Ἰδίάεπι, ὃν 
ατίως εἰσήγάγεςγ αα πὶ ΠαΡοΣ ἱπγοάαχ τ]. ΡΙατο αῤτίως εἶπον, πὰ - 
Ῥεῖ ἀιχι. ΖΞ (ςΒ. ὅτε αὐτίως κατειληλύ 9 εἰ ὁ δῆωος, αππι τεσςης τὰς 
ἀπὸ ρορα!ας,,. Πππα!αταιιε, δες. Ετ αῤτίως»λελείως ὐὖγ εἰὡς «ἱοῖς δ' 
ὑπο λαφϑ εἰς οἰρτίως φίλεχἱ ὁγνησίεγαἹά. 

Αἰρτιὼ τὰ, τοὺ, Ὀτου 1 πιο τα πη ροτα Ρογἐβέξα,  ατίπ. ᾿ 
Αἰρτοδεϊγμακίρεοῖ ΠΊΘἢ ΟΥΓΑΓ, αἀυςῶϊι ἔγαπηεητι. πιεγολζογες ἐπὶ πὶ γὲ 

Παπιςητί δόπίτατεπι Ῥτοθάγεης ἐπιρτογιθιις οχ οο σοηξεξξα τη 
ποηῖ ἀαραητιντ ἔλίρογοης ρογίσαλιταν. 5ἰς ντραιίς Ηγρειά. 

νίάς ΡΠ σεπι Π}».9. 
Αρτοδὲ τέω ων, μι, ἤσω γαῖ «Ἰχ, ) ῬΑΠΕΠῚ 40. ράπος ἀϊ Προ ηίο,, ρᾷπε πὶ 4ι- 

Πείθαο. ἣ 
Αρτοϑήκη γ ης 9 ἐγ ΓΕΡ Οἤτογιαπι ραῃῖθ,ρ μιν ραπαγία π, Ὑάτγ. τη, 

ξυρίοπ. 

Αἰρτοκοπεῖ ον, γτῇ ΠΕ τ Ὶ Πα ΠΊ. 
Ατοκόπος, ὁ κ, ἡ ΡΠ τοΥ ὅς ρ τ χυρίπῆτου Ν' ἀττιατγοσορας. [ἢ σοης- 

τὸ [ωοπιΐιιπο. Π]ογοάοι. 6.1. ἐπ. ΡΟ] χ 10. 7. Αρτοκοπ εἴν, ρῖ-: 
{{τιηλγῃ Ἔχογοογο. 

Δἰ»τόκρεας 5 οἴδιις Ρᾷης δίς ξάτης σουηίίλῃς,, Ρογῆι:ς δττοογεᾶς εἰ 14 Π| 
ἀϊχίτ. 

Αἰριολείγανα, ρα Ατἰιοπ. 1 10.5.σθπα5 411} ἀο]σατὶ, συ εχ πιο- 
ἀϊΐςο γι, ρΙρ οι οκἰδέϊε ν ὃς Οἷοο ἤπιε δά ρα ραύαταγ, ἀετοί σλῃὶ 
ΟἸςετοδς ΒΡ] τη. 

Αιρτολάγίω 8.» πήρᾳ οἱ εἴτ, ρογα ἴῃ 4 ροηίταγ ρᾶπὶς ἃς ἰάσεηῖ, 116. 
Ἐριρτάτη Π1. 

Αρτοποιέω,ϊῃ ρᾷθος σοσο, πη ρᾶποπι ἔογπιο, ράποπὶ σοηῇοϊο. ὁ ἀρτο- 
ποιέμϑν(Θ: αα [. ραμ ΙΗ οἷα ἀϊ σοτίτυτ. 

ΔΡτοποιὸ ςγοὐ,  χὶ ἡ ρἢἴοτ ὃς ρητονίαϑ. τῆς ἰρτοποιυύ ζύμες. ἸΝάΖΔΗΣ.ἶ 
ἐδγατοητὶ ἐχ 4ασ ραηΐς σου οἴτατ. ξ 

Δτοποιΐα, ἃς, ἧ, Ἐπ ποία μα, ΟΕΙΓΡΙΙπ.ρ αγα, ΚοπορΒ. πὸ ἢ ἄρτο- 
ποιΐας κυρι(ὺς τίου) οἰκίαν σώσειν διατῇ ἔδει.» ΟΧ ρῬαῃ!ΠΟῖο Αἰ τοῖα η) 
“πα ται. ᾿ 

Αρτοπόποι, ΡΟ ΠΧ [1.7. 

Αἰρτοπῆ ἴον, ο Ποἰπα 1π αι ατς Ρ᾽ ποτα Ἔχεγοοτιτ, τῇ ἄρτι ὀργάς ρκον. 
Ετ νας νι τοῖζις {π|6 τείξα πὶ ἴῃ ατιο Ῥαηῖς Ἐχοο τ ν» 480 εἰ ὃς 
Αρτοπῆίω νοσαητ, ΡΟ ΠΠχ [1.10.«ἀττορταπι οτίδην ΡΊαμς. ΗΠ της Αρ- 
ποηΤίκι(Θ. ἄΐρτος, νε] ντ (ροτρ ὀγᾶπι στο 0. ἀριιὰ Ατἰβαπαταπὴ ἰορι- 
τὰς 6. 3. ἀρτοπθίκείθ. ἄρτος . Αττορτιτιις ρληΐς ἐτίπα ἀἰοιτοτ ἃ 
ΡΠ Το. ῬΟΙΠοῖς νογθα τος, ἐδὲν κωλύει νὴ τὸ σκ 4, (ὃ., ἐν ᾧ εξ ἀἴρτοις 
ἐνοπῆώσιν, ἅτω καλεῖν," γε αἱρτύτηίω χαιλξσι. Εταητ για μδηις σοηο- 
τ, [ἀτπαζειις, ΟΠ ΠΡ αηῖτος ἤπιος τεϊξ ιασειιςν ὃς ἀιτΟρτῖτΙς 4111 ΡΝ 
τοῖτιις ἃ (αρίτοης ἐϊοίτυτ ἀραιὰ Ρ]ΤΩ.110.18.ςαρ.ττι Ατῆεηςας Πδ. 
3 Οἱ ἀρτοηγίκι 9. αἴἶρτος χρολϑμήμί. κλιξανικέε, κὶ φερνακίω διαφέρει. Αἴ 
Ῥιτηιας οἴτατο ἰοςο Αὐτορτᾶμι ἀριιὰ ΡΙαυταιηι τα Αἰ]! αγια ρτὸ 
τη υ]τοτς ραπί σα ποη τεέϊὲ Πισηρῇ ἔς νι άοτυτ. 

Αρυὐπ)η,ν ἐς οἰρτοπῆ εἴον. 
Αὐτοπώλης δ», σἱ ρᾶπος νοηάίτ. ν 
Αὑτοπώλιον." τὸν ἔστι ηι νοΐ ρηἴοσ ρᾶπες γοπάϊτ: [τ ΠῚ 5 ΠΊΘΓΟΑΤΙς 

Ραμιιπλν Ατἤ6η.}10.3..ἐρτοπωλεΐ ον νεγὸ ΡΗ τίπτεη. 
ΑἸ τοπάλις»ἱ δὸς, ΝΡ ΠΕ χρη μα ράποη γεηΐτ, Αγ το ρ. ΡΟ ΠΧ 11.7. 

ἀρτοπωλαι, «ρτοπωλίαι. ἰρτοπολίδες, 
Αἴρτος, ας ἐφ ραΠΙς. οὐἶραὶ τὸ αἴρω τὸ κουφίζω πἰυὶ διωύαμιν.. Οαρίτυτ οτἴ2 πη 

Ρτοὸ Ε υἵτο ραπις. Αἰεχ  Αρητοά. χα Ῥεο ἱ. σοΐχουσι ὃ αὐτὸ κ οἱ ἀ- 
ϑρόως μέγιφον οἴρτιον καταππέντες, 8(ς. Αἰ ρτος ναντικὸς [πςτΔηι15: Βις- 
φο]!Ἄτιιπ1, δραγτίαπιις δ ᾿πγηγίλπας, ΡΒ] Ππτις5 ὉΔΌΤΙΟΙΠῚ Ρᾶυς ΠῚ 
αἰχῖτ. Αὐητοτ.ΐα ΡΊΟΘΙ. δύπυρον ἄρτον.) ς ραηιιτη σοποιῖθας γιάς 
Ατῇῆςπιπι [{0.3. 

Αἰ ρτοσιτέω,μ ὕσω, τ." Κ ΘΟ ΟΙΣΟΥ ΡάηΟ. 
Αἰ ρτοτοοφείνορδης ἁἴοτε ἂριιὰ Ατηϊτορίν, ὃς ΡΟ ]υςοπι. 
ΑἸ Ρτοφηγ»ς ρ ΔΙ ΠΟΙ 5. ΠΟΙΏΘΠ Πλμαγὶς ἀρὰ ΗΟΠΊοΓ. 
Αὐρτοφαγέω,ν οἴζξογ Ραης- 
Αἰ ρτόφορϑν . γὰς δὰ βογοηάιπὶ Ρδηςπ, ΑἸϊιοπ. ραπατίαπι  Ἅττ ΡΠ Ιη. 

ϑυείοῃ, 
αὐρτυλία, 514. κ δια ϑἴκη. 
Αἰρτύγνυ, Ἠδίγ ἢ λόγχηγοϊγκύλη, 
Αἰ ρτυμογατος τὸ ΠΟὨαἰτιιΓ νὴ δυσμα, οἰ ΠΊοητι 71, ΗΟ ΠΊοΓ. κοσμέν- 

τες χύτρας αῤτύμασι παντοδαποῖσι. 
Αἰρτυματωδης,εως ὁ κα ἡ γνἰιαῦ οης γα πὶ ἴῃ ἐοη Δ ηἀἰς οἰ Ίς,αυτ αἰ τὶς 
τεῦς. 

Δ᾽ ρτιμαοἱ (ϊς ἀϊσαπτας σα] ἀΔπι παρ ἔγαειις Ατσίιοτιπι, Τ ας. 
1ἴῦτο ς. 
Α᾽ρτώδομαι ρατο. Π1Δά. β, πυκίνίω ἐρτύετο βελίω, ἱ. ἐποίει, παρεσκδύα- 

ζε,ραταίσας σοῃςἹ] ἰμ11Π|. 
Αἰρτιωθο ρτίποαρο,αῤχων, ἄρτευνοι οἱ» Αστίηὶ ἢς ἀϊσοσαητατς Ἐρ!άδιι- 

τι) δεπαῖογθϑ. 
Αρτιύὼ, κι, Ποτς )Ρ]εοπαίαιο αῷ νοΐ, ἐρτύω, 
Αἰ ρτιὸ, πη! οἰτ δνραξευΡη»σιωταξις, Ηοίγολ. 
Αἴρτυσις, ἐως. ἡ ὔρτυ μα οῃ ἀπε Ὠτιπι, 
Αὐῤτυτιχ τα αριἃ ΑἸοχαπά. Τ ἢ Πἰλπιιαν (παῖ ἔτιιξξας οἰ πάτα νὉ}]- 

. 80 «γηεβαι. 

Αρτυτος, ΠΟ. ἀἰ πησηταγ ας, Ρ]!η, ὈΤοίς.1.2,. 4 Ρ.180. ὠρτυτοῖς ὡλσὶ οῦ- 
ὃ , ἀϊτασςο (Ἰτσοη ἀϊ πηξαταγῖο. 

Δ Ῥτύω, μι, ὕσωγανυκμ)ςοηἀἰογἱἰξτιιο,ΟΟΠΠρΑτο»ργοπιορΑτογσκϑυά- 

Νὴ 
“Ἷ 

' Α Ρ ἽΝ ἢ 

ζω, ἡ διωΐω, διατί ἤω. βασιλόσω, ἑτοικοίζω. Αξ εξ ἀςοαῶτ. Οὐ Ἴ 
χον ἡἠΐγρωὴν ἐἰρτιυΐαντες, ἰη!γασητες ν δυτρ ἐπίστιντες, αϑϑι σγ δυο στιντες». 
ἤρτυσαιν τίν) ὅγιξελ ωὺ. ἸΠ Πά τας ̓Πἔτυχογαητ, Η οτουοτ. δορβοςὶ.ς 
ἐγὼ μϑέγειφος ἀρτύσω σοφώς. ᾿ 

ΔρτωώμαιὈοθάςΟ ἀηϊηχι ὃς ἱρβΠῚ ΠῚ ΘΑ ΠῚ ἴῃ Αἰ 4110 σο]]οςάταπὶ πάτο 
δεο»(ρουίας ἔα πι. Ηετο ἀΐδῃ. "δ..4. ἄρ τυται γι πεῖσοι αὶ ἑωμιαίαν. 
εἰρχ! τῆς ἡμετέρας αὐδδείας τὲ καὶ πίσεως. 51ς Οἷςετο ἀϊχιτ ρεηάετο, 
εχρεέξατιοηε: ὃς Αἰ ἢ τ Ργο αν Πς. ἀρτώμαι ἔκ τινθ-, αἀιαέξας πΐς 
Αἰτοι!Ἐ»ϑζ (αἴας νοὶ σοπιος [1 π|,ὅς αἰοο]α, Χοπορἢ. δ. ἐλλίωικ ὦ 
τἰξ ὶ μὴ! ἐβἸημέῥων πόλεων. Ὺ 

Αἰρτωμϑύν» βού χῳ ὠπαγχουόν, Ἡ εἴν εἶ!. 
Αἴ ρυαχηιισες αἰ! 6 Π]Δητ η ϑακλεωτιχοὶ κάρυα: Η ον οἷν. 
Αὐρυανδεκὸν ἀργύριον, ΔΥΝἀιἀϊ σι! ΠῚ ΔΥσΘῃταΠῚ»}.ΡοΓοιΉ πὶ ΔὉ Αἵ 

δηάς, Πεγοάος. ᾿ 
Αἰρύξανι(Θ», τη τί ρ ἴι1Π|,,αϑϑ τὸ αρύεινοκὴ βάλλειν εἰς αὐτὸν, Ἡ εἰγοῖν. δε. 

Ετγηι. ΑὐΠτορἢ ἴα Ἐφαιτθ. εἶτα κρατοιαι ἐνδεῖν χ7) τῆς καφαλς ἀπο 
ρυξαλλί.Ττοτρ.Οχροηὶς πλεκτὸν τὶ βαλνανπον, ὃ κῇρ κλειδυᾶρον κλείει, 
σαὶ "ἢ, αγοίγετα)» αὐ  Κ τὸ ἰρύειν κἡ βάνιειν. ῬΟΙ Πα οἱ ἀρυξαλιθ-. χἡ ἀρύ. 
παγνα ἡ κατα χυτλον, [εὐ το πα πηςγαηταγ ἴῃ {ἀρ ΡΟ! ]Θ . 1 4! πος 
τι. Π εἰν ς. ἀρυξαλλοι, 1. μορσύπτα, Ἐπ εἰρυξζαλὶς91. ον τΒιις κὺ μοΐρς 

Ἵ 
! 

᾿ 

ὄυπποὺ ἃ αν] θυ 441 αἷς νοοατὶ. ΕἸάεηι ἀρυθαοσαλον 9 1. κοτύλὴ 
φάσκων οἵ. Θ 65 ρΟςαΠ1. ᾿ | 

Αἰρυομα)»μα ὑσομαι»πιυμω αὐτλών Βιδιτῖο 110.1. Ἐρίξτ. σεγιήσεις ἄρυσα 

τίν Θ- διώωεχα μηκέτ᾽ ἀρύουςὗζς. ΑΡΟΙΪΟη.2 Ατρ.. φάσγαν ἑτάρφι ἔξ: | 
σὰν ἀρυοσά μῆνοι,ν Ἐἀιισεητες ὃ επασὶηδητος. ΑὐΠζορΗ,νεϑ, ὑδεώτων ͵ 
χευσίοις ἀρύετε ωρόχασι , ἀηϊιᾶς ΔΌΓΕΙς {τα} }ς μά υτιτῖς. ἀρυσα μβυίθε 
κοίλῃ τῇ χειρὲ,,Ἰναπτίςης σα γοΪα, ἔ, 

Αἴρυπες αὐτὶ τού ῥύπες. χ7' πλεογασμὸν τοῦ α, ΕτΥπιοίοσ ττδυίταῦ αὐτῷ 
Ἰὰς νοχ ὕΒοτοςῖα! αςπὶ ἴτὰ ἀρρο Παἱΐξ αἴππτ Οταςος. δ, 

Αὐ ρυστίγαι ἡ ἀρυφῆρες κὶ ἀρόςιχοι κὶ ἀρύταιναι, δστὸ τῇ αἰρυστιδϑου Ογ ΑτΠ6- 
τα Π) ας σοπογανντ οίδιν ἐφηξίθυ ἱ, αἰρυτανη 9 ἀριιά ΑἸΠΘ απ, 
10. τον Ἂς Οοπιπιεητ. ΑὐΠτορίν τη Ν᾽ οἰρις : δὲ ἰῃ ἀϊξτίοιε ὠρύν 
ς χϑι. ᾿ ἣ 

Αἴρυσις, ἀπ αυο ἃ εἴρυς:ς. ῇ 
Αἰ ρυσμέω,ϊἀεςοτὸ ασο, οὐκ μμονω, οἰ κοσμεῖ ΗΝ οἢ. ἢ 
Αἰ ρυσμίνυς ἢ εἰν οἢ.. ἀκοσμία, ἀρυδ μία. Ἵ 

Αἰ ρυςιλροῦρος»δ. σοπιις να Πς»ἀϊέζα πη 4ΔὉ παπτίεπάο, ογαῦῖις, ἰοχίασ 
τιασ: Βαασα αὶ νοττίτ [μὰ στο. 1.5. Ῥ οττὸ μαιἶϊγα ἀρρε! ]δηῖ δ 
4ιια: αὐ ᾿Ναυτ συ ἄτῃ οχ Βαπτιιηΐδας ἀαπαπὶ της πα: ἤαητ, τος 
τὰ ΓΥ̓Πηραπατιαῦ ΟΘ τας ΠΠ0..1ς σἀρ.8 οἱ ὠρυςᾶρες, Ηοτοὰ.110.2. -᾿ 
{τοττι) ἀρ τος. 110.2.ς 0.87. Ματοεῖιας ἐχροηῖς μαι για 
᾿ο το πηδπτύι ις αἷς εἢϊς σα υἱπατία πη, Ζαο εχ ἀἴιο πο Βασγῖς 
τὴν 41.141} σοοἸοατ: αι! ἀἀπὸ Πα] ην νοτταιηζ, οἴνου ἐρυς ἡ) ας 
τύλυη» Ηείγοἢ. 

Αἰ ρνορὶογαραα δυνά, ἴῃς ἐχροίς ἰοσίτυτ : Οηατ ταπιοη ρογῖμάς ας 
ἀϊςα. μαυίττῖχ. { 

Αὐρυς Εἴ ςγαὶ ἀπνϑυςὶ πόσεις. "ὦ ἰρυςἦρες ὁ ἐν 

Αὐἰρυςιχοιςοἱ» ἀρ ΑὐἸΤΟΡΗ ἴα Ὗ εἰρὶς, ἐγὼ γδ εἶχον ἐδ ὃ ζὺ ἀρυ 
χοιςιν!άς Οοπηπιοητ. ἀἰουματατ, αὶ εἰρυ στένα! γ Ογἀτ ΠΟΤ ΠῚ σ ΘΠ 
Ατμθα.} 1.10. 

Αὐρυςσίδες, αἱ, χαιήξις οἴττα τοίργατίοπειν, Η εἰν οἷ. ς 
Α ρύταιγα,"ς» ὐγογατίνυς, Οω τας Π.16.ςὯρ.48. ΑΛ ΤΟΡΉ. ἵπτοτρι 

Ἔχροην »χαλκοιῦ σε) (6 ᾧ τὸ ἔλαιον ἐγχέεσιν εἰς λύχνοις. [)] οἰταΓ 
ἀρυςὴς καὶ ἀρυςήρορτο ςοὐςηχ.ἃ ΡΟΊ]αςε [16.10.ηι πχέγατατ ἴῃ Οδ 
(ι ὰρρο" !ο ον Βαἰπεουιπη.51ς ὃς ἀρὰ Ὑ ποορὶνοῖ πη Οαταξξε 
τιδ.ςα0. αδοὶ αναγοχιωπίας,, Δεινὸς ἢ κὶ ωρὸς τοὶ χαλκεῖα, πὸ ἐν τῷ βαλα, 

γείῳ τροσελϑὼν . ἡ βάψας ἀρυτωναν, βοώντος τῷ βαλανέως » εὐὐτὸς ἀντ 
καταχ ἑαδοι.".Πτυ]αιηντάς αἰρυξαλλθ., ἀἸοίτανς ετ14η1 ἔφηξίυ σα 
πύ ας οἰϊ ἐγατμὶ ἀρ Ατμβερααπι δ χουνε ἴῃ ἀϊξξιοης 
ρυστίγαι. ἐς πὰς φιοαις νοςς [Δ 411 44 πΠι ΦηΠΟτΔΙΠΣ Αἰ ρύταινα ἢ 
σηρυτῃ εἰς γαίξυ]ιπη 4010 πάμτα δα [ αυιτ! ΘΠ 11Π1 ἃ ΠΑ] ΠΡΟΣ 
τπιασαθοιιπν ᾿παππογοπις ΟἸἑτοτος Διιτοπὶ δά ᾿γγισαπάος ποῖος ν 
[οἸσητ μιῆς ερυταγοειδυὶς ἤἴτα]αΣ {1115 το γτία σαγτατ1ς σαττ σι 
ἔς ἀϊέϊα εἴ. ' 

Αἰ ρύτομω,αυτῖο, [αθιῖς 1,αἰξατὶς, πορφύρα: χογίοις εἰρύτεῶνε, δίς ΡΥ 
αχις Ὀτου δας, ΡοΥρ γταις ἀοέτεις Παδτιτο,ίπησις Παρ] 6. 
ΠοριΝερ είλε προχοας υἱδώτων χρυσέοις εἰρυτεῶτι. ῬΊΑτο ἀς Ὴ σ 

ὧν ὁ αὐδ ἀρυτόυδυ 6-. ὅ9εν τὲ δεῖ κὶ ὁπότε. 
Αὐρυφίωρα, Ε]εἰγοἰι. οβξοιτ ρτο ῥυτίδα τι ο.4Π1. ἢ 
Αὐρύω,τταθο, ἐρύομαι, Παιτῖο, 115,4. ἘΡιστᾶπη ἐδὰν ἐρύοντα βοώπζοι 

μιαιγίευταπι τπτα τις ραΐζοτεπ. Ατατας, οἶτ᾽ ὠκεανξ ἀρύονται» 48! 
Ὁ Οὐσεαπο διαιγίυηταγ ὃς το ]Παηταῖν. Ἰοημίταγ ἐς Ττο!λς φὰς ΨΙ] 
ἄσητατ οπηογσεγο. ΟΟΠΊΠῚ. αὐατένλεσι, Τητο άπ 1] σαρίτον ῥτὸ ἀἷ, 
σονίαθεο. [ἢ τπγρογξςξξο, ἤρυον, μλυτγθθ απ. Ησῆο. υἱ γὲ μᾷρ ἐπὶ 
πεῦν. τοὶ σ) ἔρυον, τά εἴτ, ἀὔτλοιω, ἰαυτιεἴσαης, Ετ εἰρύω, αὐπιλέγ 
βοάω,Ηςἰγ εἰ. ᾿ ᾿ 

Αἴρφα, ὃς Αρχα, Ποίν οἷ. αῤῥαζων,αγγαθο (δὰ ἀττα. ; Ὰ 
Αἰρχαγέται οἱ ἡ τορος ἀρρο!]αητιγ ἀριιὰ δραττας, ΡΙατάγο}}, ἐπ ΕΥ̓͂. 

ουϑΟ. ἥ 

Αρχαλ αν ρα ΠΥ τίς. 
Αρχαΐζω, χητί υτατοπῖ ἔξ ι! ἀπτίι!ο 5 ἐΠΊ ΤΟΥ. 
Αρχαϊκὸς»υννοτιξτας, αητί σα! τατὶς “τι ἀϊ οἵπις» ἀπε 1115» ἀπ Ί αι! 
ῬΙατ ίη Ραμ] ςοἱα ) ἁσλοις αὐδριαξ κὶ ἀρχειϊκὸς σῇ ἐργασίᾳ » {πᾶ 

᾿ ΠηΊΡΙεΙ 
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ἶ ,Αλεϑες τα Ἰτα πὶ ἡπγροτίτιπι, ἀσςορτυ ἕας ἰδ, Ατηἴορ, νεφιφρ»- 
᾿ νᾶ ἀρχαϊκαι, γε ρὶς νετυ τα, μὸ θὲ κ᾽ ἀν ϑ κ᾽ ληρίδε » ἱ, ἀς Πρ». 

Τοιείτωτς αυτοπὶ εἰρχαϊκὸν δὲ αρ χαι κὸν, τις. 
χαϊχωώς,ρτῖίςο  ὐταιυμεμδηαιο τἶτα. 

υριογρυία ας, γρεῖπιλ οὐ σ γα πτί ]υ τᾶς. ΒΆΠ]. 
καιόγογίΘ., ρτἰ περ επας Ν' ἀγγιρτὶ ΠΊΐ σ᾽ τητυς ὃς ργί πη ρίαἱ ς Πνπογς, 
εἰ πιϊτίαως, ΟΟἾ απο]. τ  ποίτίας. Οὐ ά.οχ 4α0 οπτηία Βισηῖτα 
ἰπητ Αὐἰτοτ ἀς πιι πο πεῖϑη ταὶ ἐν τῷ αἰξινίχοντι διαὶ τὐκὶ πγρώτίων ἡ 

ὄγρυον αἰτίαν » ῬΕΓΠΊΟτΙΟΩος 4185 ἐπ Δοτο δὲ συ ΐς ρτὶ πιὰ ὅς 
βιςοΐα ςιςοΐμηῖ, Τὶ ςΐταγ οὐ Δ ΠΥ αρχύγνθ'  Βυάκ. ΟΟπι- 

καιολογίν, οἵ, Δητὶ φαοσπιπι ντοῦ ογατίοης,, ΤἈιογ ἀϊ 4, τος ρεϊ ἴτας 
ἰογι ον Θλζὰ ἀς πὶ εηἴδις. 

: οὐοαητίαια οὐ σι ναητἰ φυἑταςμ ἤτοτία ἀς τοῦας λητὶ- 
γντ Ἰοίςρ αὶ ἃς Οαδτοηὶς Οτίρίπες. 
τὸ, ἀρυὰ Ε Βεῖοτος, πηυτυι πη, τὸ κεράλαιον Ὁ χρεαν. ὈοΠτΟΙξ, 

υστίως ΝΝἸςοίεγας. διανείστες ἀργύριον οὐχ᾽ οἷός τε αὐτὸ Χπολαζεῖν, 
τ τόκον, ὅτε τὸ ἀρχαζον. ἔτ πὶ ἴοττς πὶ ν γατιιπὴ ὃ σαρατ. Αγ ζορ. 

εϑ. αὐτοί τε χ᾽ τεὶρ χῴα,κ; τόκοι τόκων, αοὐ οτίηι ἀἰσίτας Ὠφπηθησ 
πὶ» ἀρχῶνν δάγεισμα  (οτ5 δ ζάρυτ νηάς ξταξίας δὲ τοάϊτας 

τρληλῖ κεφάλαιον. ΠΟ ςτατ. τὸ ἱρ χαῖεν κὶ «δὺ τόκοις ὑποδ σοι, Ὀς ΠῚ. 
ΧΡ Αἰφόζου, ἐρωτηϑεὺς δ) ὑπ τῷ δεαγτητῇ » πίω) ἀσίαν πίω) ἀιτν πότεξρν 
ἐκ δ υθυκαρπιών, καὶ τ᾿ ἐν χα αἰαλίσκων δὲ ώκηκε, ἵ, Ραττί ΠΊΟΠ 0 ΠῚ» 
πὰ πατρῷα 5) 4ιοτα πὴ ἀςςοΠΠοης ΠῚ ἔρρρν χὐ φεύσοδον ἡ ὅϑηκαρπίαν 
νοσας. 5ις Ἰῃ ΟἸγητβίας. ὥασερ οἱ δαγειζό μϑμοι ῥαδίως, 53} μεγάλοις 
πόκοις », μιχρὸν ὀυπορήστεντες χρόνον » ὑφέξρν χκἡ “δ ἀρχαίων ἀἰπέςηστιν, 
γαι]ο ρὸ Ἐ οτίλην αυτὶς δοσὶς οσάμηῖ ξασαετάτουθυς. 

τατος. ν. ὁ ἰάπι ἰῃάς ἃ πηαϊοτίθες (υἷς ἀΐαςς εχ ςόσις Ωο- 

᾿ 

ῃ 

ουγϑ γαητίααιις, ρτ ἴσας, ργοσοπί του, ρ  ίηιις, νοτυΐζις,οὉ- 
τ ιρ γίγας ἴτοπὶ ρτο ἀΕἾττο δι ἔταϊτο, Ατἰ ΠΟΡΗ. νεφ. σνὶ δύ᾽ 

ρχῶθ.,ἱ μωρὺς»ΟὈίΟ] εταςγγδηςι ἐς» γονὰς, Ἄγ Ί Οἱμις, δὲ αἷρ χαιότε- 
, τἰτυϊεοτιιπερτίοτιαρυά Ρ]ατοηςαι Εὐτῆγ. Οὐκ ἀτοχρίνη, ἔφα, 

εἰς ἃ αὐ ἀεὶ ὑπυλαμζαῦης ὅτι ἔχων φλυαρεῖς, ὸ ἀρχώρτερος οἷ τῇ δὲ- 
γγτος. ἡ τ τρια τρίτη ἰπ ΗἸρίρια λίθοις ἐρχαῖθ-,ι. ἢ πηρ! εχ, ὄυά 
ϑης χὶ δυιξαπείτητος » Οὐκ ὅξηζνλόύον ταί τε κ' γγ»ὑμᾶνον ἀρχαῖον ὃ) τὸν 
οδὲ ον γα. τὸ ἀρχάον»αητί τας. ἀρχώθ- ἐ τα ορςρΟ σίας Δητί 4 115» 
ὈΧΟΠΟΡΗ οἱ αρχάνοι, πιαίοτες. στέλιν εἰς τοὶ αἰρχάα κατας'υσαι, τερατα- 
τς ἴα ργηξιημ ἔζλται γεάυςοῖς, τε αρχαϊαγλυΐτα ϑομα. ἀρχαῖος 

λόγος, “ἀτιο δητίαιαι ὃς ργαςίραα.ΡΊατ. ὡς ἴ,ορ΄. τί ἀρχαίίω δικίω 
ὕλευτι δῦ, ιιλτα ἀείξι δες ρα παπὶ ἱγγοσδος. ἀρχαίων χαταλυ ϑέν- 

οὐςεϊςέξι Ργιποίρασα, Ηςγοάοτ. ὐπὸ “ἢ ἀρχαρι» Ὁ τηϊτιο ἐς τ᾿ ἀρ- 
χαον,ἴπ ργ Με ηιιπη ἔξαταπη. Αγ τορἢ. ΝΝΑζαι. οἰς τὸ αρχ ἄγον ὅσο- 

αν σις, ἱῃ ΡτΙ Εἰ πε ΠῚ ἔζαλτι πΊ γοίτίτιιτιο. τεὸς τὸ ἀρ χον ἐπανα- 
θα; »αὰ τἰἼηατη (ζλτυπη γοάϊγς. ἐς τὸ ἀρχαῖον, ρτηςο πηοτς. εἰς 
τὸ ἀρχώον ἄγειν. ἴῃ ῬΓ'Ογοπὶ ἔογπη πὶ τοϊλιτιιοτο. 

ἡ  χαιότεοκ τῆς διφϑέρας λέγεις.5. υἱά, ὅ9) 70 στιϑρα νἡὐ παιλαμεὲ λεγόντων, 
ἰῇ δυτιααλγιος ἀοίϊτα ὃς οἰπέτυτίς που φιάϊτα ΟςτΒοσίς τουο- 
ολητες. 
χαιότας γτος γἹ »δητί οι ἶτάς. 
χαιοτροπία ας, υτιίςα νἱαςηἀϊ ἔοτπγδ. 
χαιότροπος,ν, ὁ αὶ εἴς λητίαυϊς πηοτίθυς. ἀρχαύοτρ ἐπα ὅβητηδϑῦμα- 

Ρ' σι πιογος, ΤἈυςγά, εἰρ χαιοτοόπως εἰπεῖν ἀρὰ ΠΟοτάτ, ἴῃ 
ει Ῥαπερνγτ.ἰ. ἐρχοιοτέρρις ὀνόμασι χρή ὅτε. 
νι ἐχαιρεσια, τὸ, ςο αν τί, οἰς ἔξῖο ρτιμοιρυ πη» ὅς εἰς ηἀοτιιπι πιδρ- 

Ἱἕγδτι" πὶ ἀϊες. 
χαι [αι αἱ, ἰάς τη. ἐρχαιρ εστων γχοουῆψων ὕποιτος αὐεδείχθη γ (ο τη τις 
νος σοσία! οἵδ ετεδτις,ΡΊατ α Ρ δ]. [ἀςπὶ ἴῃ Οὐδ ο δεξα» 

ὅόνς ὑπατικὰς ἀρχαιρεσίας τῆς πολιτείας) οὰπι ςἰαἶτας ἐσ ἴοτ ςοη- 
ζυΐλτια σοτη τᾶ. 
χαιρεσιάζω,μ, ἔσωγπ.αχα τὰ στατίατη τλυἰτίτι!ἀϊηῖς νίαν Δπδῖο 
πλασιτατα πη, ρει ςαίο [Ἰυΐο,ν εἰ ρτααίο ΟἹςεγοπὶ, ἔμπὶ πια- 
τ πταζυυπι οαηάϊάατυς ΡΊυτ. ἴῃ Οτβοος, ἀρ χαιρεσιά ζοντες υε ὃ- 

Ὑ ϑονθοργο Οτῇοπε δαιδίςητες. {βἔγασαητες, Βα ἀ.1}) Απποτατς. 
Ἰτα πὶ ΓΟ πη ἰτιῖς ἱπτογία πη, δὰ σοπχίτια ςο.ΡΊ τάς Οαίτς, εἰς τίυλ 
πόλιν ἐὺ φρατι ὦτας Σποτέγλων ἀρ χαιρεσιάσοντας. αἰ Ταυάηἀο ογοο δί 
ἀεῆσοο τη ςοτηΐτις πηαρ τις τοστη “ἐδ πι, δεραὶ μ(φόλλον τὸ τίωὺ χέξορ 

πὶ δ ἡ μὼ τρρτείνην ψῆφον αἱ τοιώ τας ἢ φανίω ἀρ χαιρεσια ζεσαν!αῤχαιρε- 
σταῖσ αι 17) γνώμίω, ςοπνῖτία εχ ἰξητοητία ἀσέτς . Ρ]υτ. τὴ ( Δη}}- 
Ἰο ΙΔεπὶ οὐπιὶ δοςυίατ. διδόντες τὸν ἕτερον ΤᾺ" υτέτων ὑπὸ τῷ σλῆϑες 
ἐρ χαιρεσιάσαι. ᾽ς οί. ἀἰτεγυ τη σγοατς σουίιἰς 1. 

᾿ ἀἰρεσίης τα λρ τγατος» Ἡςτοάος, 
αἱσμιὸς, ὦ, ὁ Δοτίαϊτας ἰπυστογᾶτα ας ἀςρίογατα ἱσηοτγᾶτία, Βυά. 

᾿1τοαι ψεζοτγατη ίεα ρτιζογαπὶ ἱπιιγάτίοσιη ργί πιῖ5 ἁυτεπη ἴῃ ἔςτ- 
'πιοῦς ἴξι ἀϊξξιοης. νηάς ἤσυτγα ποπηςη εἰϊ ἀριιὰ Οταπηπηατῖ- 
τος γείατι οηλτὰ5 ρυά Τ ογοητίι πη, ἀπυοτᾶζ. αοχαϊσμὸν ες 
συοά ἀϊχοτῖς ρἰετίαις οπγηςς : 16 Π| αρχαϊσμὸν ες ἀἰςὶς ἀρυά 
ευπάςη: πΙ 1] οτηατί. 

ὑυς»Δητὶ αυὰ, ἢ πὶ ρ Ἰοἴτετ,τυϊτὰ, τς πη αἱ ̓ τίαγαρα ἃ 2Ε τ ἰποπι. 
ἐπιπὶ ίξηςς, Ετγαγ. Πεπιοῖϊ.η ΡΆ ΠΡ. ρτο ἁπλώς. εἴξ ὃς δνή- 

ϑος, ἀπρσγμένως ἀπϑατηρήτως κὶ "λυδίως, ἀγάκως. 
κι ς, 1 ἀςπλ αι] ὄρχαμος: ἀΠΊ00 ἀμταπι αὖ ἀρχὸς; ἘμΑτ. 
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ὈΡΙοχ νετυ δός; ἐς πιοτς Πιυέλα. Εἰ τὸ αὐ γαϊκὸν, ΠπλρΙςχ,μὼ- ΑἸ χαϑας, ὦ ρ εὶς αι ςαηας,ἀἰςίταν ὃὲ ἀρχαύθ' ον, ὁ το μβληας, Ατίΐζος. 
1ι».8.ςρ.2. 

Αρχέγηθυάςηι ΄ιο ἀ αῤχαρόγνίθορτί σους ρει πη  ρ ςηυνρτίογ πατυσν 
ἁὐτθον σοηοσίς, 110.3.Ε ρυρι. εἰκόνας ἀρχεγόνων ὀκτελέεις μερόπων; ἷο 
ΨοτοΓΩ ΠῚ δί ἀπτιαΟτι πη. Εἰ ὦ πλοῖα χόγνον σκότος ρΓιμη τᾶς τον 

ἶ ποδτας, ἸΝαζαη, ἀρχέγνθ. ὕληνρι ἑμγιρςηνὰ πιατοτιᾶ. 
Αἰρχαονγν τὸς υγῖα πγαρ, ζγατυ πὴ ὅς Ιοοις ςΟἸ σι ςοἸ σοπάϊ, Ῥοὰ- 

Ἰλῃτᾶς, τῷ ἢ) δ᾽ βιδειαίων ἀρ χ εἰν πίραν ξδὲν Αἰ ϑέωαξ "εεἦν. ̓  φρε Φε χ᾽» 

Ἰὰ οἷ, ργι ποῖ ράτυς δίς ρτγιπνᾶτυς» πη. σ ἠζγατοςν  τηΐοτς]. 2. ΡΟ τ- 
ἐδη. τεὶ 9. «ὑεὲ εδὺ κόσμοις ἔτι χα οον τέτακται ΤἈ ἐφόρων. δ μδὺ ἔχ χα. 
κὸν τὸ ἥν ἐφήρων ἀρ χάτν γώ ἄρχοι καὶ τύπῳ, Ἰὰς πὶ 10 4. ἐν ἢ τῶς ὀλ.- 
γαρχίαις συμφέρει καὶ σρραιρ εἰ ὅγαι τινας ἐκ αὖ πλὴ ϑοις,η᾽ χατασι θέσαν» 
σας ἀρχεῖον 7 ὃς, ΡΙυτάτοῃ, τίνες ὠρρεσήχασι τῆς Σπείρφαρ; οἱ νόμοι 
φησὶ, ὁ τὰ ἀρ χεῖα χ’' ἂν νόμοις, ἀρὰ ΑἸμεπα πὶ τὸ ἀρχεῖον, ἰὰ οἹδν» 
Διςιθυ πη ΟἸσοτουὶ ταδυϊαγίυκη. ΕἸξ Δυτοιὴ ϑείυιο Μλυγο δὼ- 
τβογονἰη ἡ] Ν ΊγρΙ"} τὰ Θεογρνῆςς ρορυὶν του αγί γιάϊενατ - 
πιατίιπι ἃς ἱπαϊγαπησοῖα πὶ φυ δἰ ἰςιπὶ ἴῃ {μι ἀξλα ρυδ τα αἵξ 
(πταδητιτ. χαρτοφυλαΐκιον ἔνϑει οἱ δυιμόσιοι χεί ται κεῖνται, Ης(ὙςἈὶ 
ταὶ ἀρχεῖα νοτὸ Π0η πηοάὸ τε βασίλεια νὰ εἴῳγερ 4π1, [ξἀ ςτὶ 
ἴῃ οαἰξτὶς ργστουίι πὶ ὃς ργίηςι ρα ΠρπἰΠοατ ἀρὰ Χευορμουτῖδ 
ἵχρς- ΡΙατάγο ἢ. ἰη (5418 » ἀἰκόλαςον σειν τίυὶ γιωμῶκᾳ τὸ ἐγιμένθ» 
παρεισήγαγε νύκτωρ, εἰς τὸ ςρατόπειον ἐν ἐῶ ὅτι φρατιωτικῇ, κὶ διέφϑειφ 
ΡῈ ἐν τοῖς αἱρχείοις, αὐ αγιγκίπια ἡρυνῶσι ἡ. μῶρι. 

Αἰρχειώται, οἱ ,ουΐοάες ταδυϊαγίογαπι. 
Αἰρχέκακος δ κ᾿ ηφαυτθοῦ πιά! σηὺς πια]}, 124. τεκσένατο νῖας ἐΐσοις 

Αρχεκάκοις,Ἱ, ἀρχίω πἧα κακών αἴ ύσιι. 
Αρχέλαθ. ε δ καὶ ἦ9βορα! τοόζοτ. 
Αρ χέλας, τάς πη. 
Αἰρχελῃς ηςρτα ἀοημΠῈ ρτίηςερε. 
ΚΠΝΥΣ γ4ἱ πῆς Ρτιπη πα ἡλιυιῖρας γοὶ πὶ παυὶ ἰπηρετᾶς ἀρᾷ 

δι 4. 
Αἰρχέπλετος, ὁ ἄρχων πλέτε, 
αἰ γχίασερθ-, ἀρὰ ΑἰΒεη σι, ϑηρόύασι 3 εἰ πᾶσαν νύκτα φηγὰ τίω ἄρ: 

χέαπερον»ἱ (Ὁ νςείροτα ρτίςὶρία πη. ΄ 
Αἰρχέτυπος,ν, 5 )ατοὨειγρας, δίῃ ἢςαῖγο τὸ ἐρχ ἑτυπον, Ἔχε τηρίασ ρτὶ- 
πλὶ Ἐπ μι » ἔογπιὰ ργίηςςρς γηάς ἤραγα ἀυςίτιτ, Ατζοις] ὡς 
πτπηάο. τὸ ἐρ χέσυπου πῷ χεένε ἡ «ῇρα δέσμαι ἴ ἔοττηλ ρτὶ πιὶρ ςηἰΆ, 
τεπηροτῖς δὲ ἐχεπιρίατ ὠρωτύτυπον, 
Αρχϑύω, μι ϑύσωγπ. ϑυκα, ἱπηρετουρτδίαςςο, γὺ ἔα πα ΐ σασ ἕαοῖθι:, 

ἀρχϑύειν πρώφοσ!γ1. δγ ἐπα “Γ᾽ πρώων. 
δρχέχορθ-νἱπυρογαης σμογονοβογαρις, Ευτίρ. 
Δρχκ, ἢ φγη ἰητίι πηροχοτῖ ἀϊαπινργί οἰ ρίμιση : αιοά φιοῖ σηοάϊς ἀΐ- 

φατατνάοςετς Ατζοτ. ἰπ ργίηςιρῖο 4ααττι οἤϑ ὅλ τα φυσικοὶῖη 400 
ΠΠυ 4 ποταηάιιπι » φιοά ἀρχκὶ νηΐςα ση!βοατίοης τὸ ᾧ ἕνεκα ἀϊ- 
εἰτυτοντ ἰρίς ἐθίάςτε ἱπημιῖ: δ. τα πηεῃ τὸ ὅ ἕνεκα, ἤπεπι ἤρα! - 
οατ,ἰά εἰτοαξξαμι,νε ἰρίε ἰη οέξξαυο ἀοςοι. Ὑ ηάς ἢϊ νι ἐρχεὶ οτί ἃ 
τὸ τέλ!θ- τ, ττο πὶ οττιβ» γον σαρατ. α ρχίω ὑποιέστετο, τηϊτία τι 
ξεςῖτ, Ρ]2το ἴῃ Τίπγ2ο , ϑεἶαν ἱρχἑω ἤρξατο ἀπαύςου καὶ ἔμφερνῷ- 
βίον, ἀϊα πα, [επιρίτεγη ας (ὰρὶςητίίαις νῖτα ηάπχὶς ςχοτγάϊιπην 
Οἴκετο. [δ14ξ,ἀπ᾽ ἀρχῆς τιν. αρξά μῆνΘ-, οτταις αὖ αἰ ἴσιο τεπὶ" 
Ροτίς ρυϊποί βασι. ρ χη μινέστως, Ράτο ἴῃ Οτίτ. Ῥτϊποιριαπι τηο- 
ὑδηάι, Οἰςσοτο ἱπι Τυΐς, ΡΊατο ἰα ΤΊπησο, γγυέστως κόσμε αἰρχὰ 
χυρκωτώτη, Οἰςθτο ἀς νηϊαογί σι σηςπάϊ πιιηάι σαι τυ ἘΠ πη. 
ϑτούκιιπι ἀορ πη τίω ωρὸς τοὶ τέκνα φίλος οργίαν φυσικίωὴ  )»»ὁ ἀρχίων 
κοινωνίας, άτατα Βοτίὶ νι [ἰρετί ἃ ράγεητῖρ. ἀπηφητωγ, ἃ αι0 ἱπιτο 
Ρτοϊξἐξζδπι σοση πλιποπὶ σοηοτίς (οοἰστατοπι, ΟἸοςτο 3.ὡς Εἰηΐ. 
Τοϊἀε πη, ἀρχαὶ ΤΑ χαϑοηκέντων, τὰ πρῶτα «τ᾽ φύσιν, οξῃ εἴα ργοῆς!ς 
(ταητατ δ γηϊτἰῖς πάτυτς. Ἀυογἀϊ 4. ἐδὲ πειρώνται ἰρχίω,ος τλη 5 
ταΐα αὐ α 46 πῈ σου δηταγ,τοῖς εἷξ ἀρχῆς ἀπτί 4αῖς, φερς δἱρχίω α 4 
δικηρ(φέτων, ἰᾷ οἴξ,,ἀ (ιἰρίς απ άα πηαϊςῇ οἰ ἰρχὼ ἦν δὲσ μδχία πα 
πγα δηΐα νἱπουϊογαπη εἰ ρχίω λαμζαίω, Ἰηἰτίμ πη Ιυτηο ν ΡΙατ. ἐς 
Το ρας ΓΟ. εἰς ἀρ χίω «ἰάγειν τὸν χόγυ, γι. δι]. 4 Ηςεδτ.ολ. 
6.ὁ τῆς ἀρχῆς Ἔχεισν λόγε»ἰέτπιο 4υὶ τη ΟἈγξο γυάος ἱπομοατν, 
νοιδα ααῖθας ταάος δάμις ἴῃ ΟἈτγηῖο ἱπίτίδητυτ δὲ ἱηξίταυας 
ταγιαοτηρς σαι μος πηςηΐ, [το η} πη “γάτας, ἡ πηρ ογία τα ἀἰϊεῖον 
Ρτἰπείρατυς, ργς ξεταγα, ἀθπηἰπατίο, οπιΐπάῖας ργουΠοΊςΡΓο- 
υἱηςία, οἤ οἴαπι, τεσ πιςη, συ ογπατῖο,, Ροτεῖξας. Χεηορῆθα 
ΡτῸ ἱπηρογίο [1.1 ὐτομν. τή ἀρχὲ αὐϑρώπων; αυϊά ἰῃ Βοπιίηος ἱπὶ- 
Ρετία πλὸ Ατδοσ. ἴῃ ΡΟ τ.1. ὧν ἀρχῇ γμυ μήν Ὁ. »[ἀπιπηᾶ πη Ροῖς- 
ἤϊατειτι λἄερτυς. ἐν ἀρχῇ σρα τῶ γγού μνΘ-, 4υϊ πη τίδυς ργαίαϊτ, 
εἰρ χὰ ἰδοοντικὶ ἐἱπηρογίωγη ργίπάτυ πη, ΡΊατο ἀς ΚερυΡ ἀρχὴ γα δα 
ἐπηρετγία τι ἴῃ ἡδυταςν [ἄς πὶ ἸΝ]ἀς πη» ἀρχὴ ετίαπη ἐπώνυμως ἀϊςῖ- 

τατ, πη Θ᾽ ἔπγατιις σῷ ἄρχοντος ΡΙυταγοῆ. τη δΥΠΠΡ. ὅτε σίωὶ ἐᾳ ὥνυμον 

ἀρχίω ἄρχον, οἴκοι πα πλᾶφα ΥΚ δείπνων δαῖτες ὅστεν, δίς. [το πὶ Ρτγίῃς 

ςερν ραγ: ἴδω (πάον. ΑἸοχ. ἀρδγοα. ζω 3 ἡ γίνων ὦ ἀ;χα! ῖ- 

ὄδυται τὸ ϑεριιὸν ἐν καρδίᾳ γὸ ἥπατι, δίς ἀρχίω βείολεῦϑαιι, Ε "ἀαπηδτα 

Ἰάσογς, Ρίδιο τῷ Ἐρηυτὸ ἐν αἰρχῇ αἰτεῖ ὅτωνε! τὸ οξ ἐρχὰς αἰτεῖ ὅτῳ 

καὶ ἐτῶν, εἴ ἀξίωμα ἔιςετς νοὶ ἄἴτυμα, ἃ φιοὰ τητιο Ριοδαπάυπι 

ζμίςερταιν οἱξ ἀρυά Ατηΐζοτιη ζιΡοίϊοτ. Απαἰπτιοδη, τὰ ἀπ ἀρ- 
χῆς ἄχει τίλοις » Ἰοςις ἃ [Ὁ πτπηο δά τηλυπαν ἸΏ 4ιιο Ρεγςαμιπηας 

οτγάινης πὶ σγΙ πη Γῇ ν δί σο4 ηθη ἢπνυ! οπιηΐδ. [σὰ ζλτρτισι 

βασυϊι,ἰπαυῖς 5υ]ρίτίας Νιξῖοτ η Ἀδεῖοτ. Ηἰς Ἰοςὼς νεττίτως 
ὰ Ἐπ αυδίω φοΟτοριςιςηρ, ααδὰ τοίατα ςλυίλτα ἃ ριΐοςιν 



2. Σ Ἀ Ἃ 

ἱὸ λὰ βμεπὶ ςοπιρί ἐξξατατ: οαΐ ΟΡῬΟΠΙΓαΓ αἰϑίο!τῖο, Ἰά ἐδ 1ο- 
εἰς αιο ἀεξεηίον δὶ Τιοα ς τη ἔαφοτς οἴϊτεπάϊτ. Α Ποηᾶτο 

ετίαπε ᾿ἰς ἰοςας ἃ Πιπτπτο δά ᾿π8 τῇ ἀϊοίτοτ, ἐχροῦςητο “ΠΠυὰ 
υΤοτοπηῆ ἴῃ Αἰάτία. 5.5. τ τἰς ν Πὰς οἰξ εἴα 41 1αααπτα! παί- 
«1... Ν ΜΙ ρτοόρτεῦ ἅδης τοπηιίο εἷϊ φιοὰ τἰδὶ [υσοςηίδατ, δίς. 
Ουο 1116, παῖς Γοματιις ἃ Πππηπλο δ ἴπηιπι ορροίαίτ,, μὶς 

τ ραιΠας ἀοτπατίοηξ ορροίαϊτ, Εν τοῖς εἷξ ἐρχῆτορτίπιο ἴδ το ΤῊ. 

ἀβ,15.4.61}.2. καϑοέαρ ἐλέχθη νὰ ἐν τοῖς οἷξ ἀρχῆς. Αρχη αὐδρα, 
- δείκνυσι, τριιὰ Ατ ποτ η ΕτΗϊς. ΄υοά ὅ)ὴ ἡἶα' αν μῆρ τῇς ἰρχῆς ὅγε- 
εἰκιδνοἐν αὐτῇ ἃ πῇ ἀρχὰ βιώων νομίμων ἀϊοίτατ. Ετ ἀρ χιὶ ἡμεσυ ποίγ- 

συς. Ἐπ ἀρχίω ἰώ ὥτη πολι χώον, ἢ τελδυτζωδ , [᾿πτοητια: μας ροτίας 
ιὰπι Δἀασία. Αρχι σκυβεία, πειρριμία  Π) τὴ ὀντελών κ᾽ μηδὲν λυ- 

ταιτελὺὶς ἐχόντων, ἔς! γδ καὶ χυωρῷᾷ κὶ πετρώδης ἢ σικδρρς, 
Διρχλνρ σας ἀρ ἴπς ἰρίσα] ο, ὃς ἀσα!ς 09 εἰγομι. 
Αρχυγετεανοἰσοίροτο,α!ρίσατι,δορίιος ἱη ΕἸ ἐξτᾷ. 
Ἀρχηγετδωφτςποο ρτὶ ποῖ ρα. 
Αὐῤχργέτης οἷ, ὁ ἀιχ, οἱ αφχων. Ποτοίος. Η εἰν εἶν. αῤχνγέ ται ἡξωες ἑπώ- 

« γυίοι “ἶα᾽ φυλών, ἡ), ϑτοὶ ἐν αἰ ϑίωσαις. 

Αρχηγέτες ἱδὸς ἡ ἀπ τῖχ,, ΡΊαταο Ἀ.ἰἢ ΑἸο δ ̓δάς 5 αῤχυγέτις ἀϑίωά, 
Ῥ!Πας ρταιξονρατγοηαΟἹς. 

Αὐχνγετόω, μι ὥξωγπ' ὡκ ἀν ΓΠΡΟΓΟΥΝ ΘΠ. 
Διρχυγικὸν, τὸς ρυϊαορηπῚ νίτα παταταάι γογα ΠΔΊ Αταορασίτα αὐδὲ 

ὄντος. ΤΙ αὐτῶν οὐ εἰκότως “κ᾽ αλλων αῤχηγυκώτερον ὡς ὃγ. ὁ ϑεὸς ιν τῆς 

πρεσβυτέρας “ἥδ νων ἀυτε δωρεῶν ὑμνεῖται. 

Αρχλ)δο οὐ, ὁ κα ἡγφατΠογ, ητι(τος, ργ σε ρς,γοχυργα 59. ΠΡ ΟΓΑΓΓΙΧ» 
Οἱς. ιηἀάτοτν πα βητοτ. ὁ σῷ γῆδοις ν᾽ δ! αὐχνγθς»[Οοτάτας, τὸ αῤχη- 
γνοἱαιτίπιπι 0. στ τόλικρι γεων αὐχνγὺς» ὃ αὐνάδοῖ 4, 185 ΔυτῖοΥ 
Ρτιηλ. ΚαΠῈῚ παι] πὶ. αῤχνγὸς τῷ κακουργήματος, ργίῃςορς δέ ἁγοκὶ- 
τοέξας πη] οἢ οἱ], Οἴσετο ργὸ Οἰπιξητιο. 

Αγχλϑεν,"οὐοτίςὰς ἂν 1ηἰτίο, εἷξ αῤχῆς. 
Αρχία), ὃς πίω) ἀξχ αὶ, οταροῖτο αιτισυΐο » ργὶ πγὸ γεΐ ρτί πιὰ πὶ, ρτὶ- 

χϊτιῖς. Ν ἀγγιργι μοῖρ ὃ Πατὶ πὶ ἀητὸ ὉΠΊΠΙᾶ» 1" ΡΤ ΠῚ: ἀπο θτα- 
ἀϊτεεινι τέλίϑ: ρτο ροίξεοπιο αὖτ ἀδηίηις. ΑΙ Πα αη40 οὐτατη ε- 
χιὼ πρῆσαι ἁπλώς,, σαντελώς, ὅλως » ὁπχοΐηο, ΡΪατ ἴῃ ΕρΙΟΙ. 
σἰωὶ οιυδ αῤχίωὶ ὧν εἶ πον αὗοὶ τυρρτέρων ἄκουε τρότερον, ἃ εἰξιητε ΟΠ,- 

ἡ πταιντάε Ο υσ)᾽ αὐχίω), Αἰ χίω 5 πη ηῖηο. αῤχίμ) ὃ ϑηδάν οὐ ωρέπει 
ὁ πο λήχ ενα. σοφοκ. αὐτιγόνῃ 
Ἀρχίατο θη, δφρτιπιης ποσοῦ 1: 
Αρχιξἐκολίθοργίποερς ραίτοτ. 
Αρχηφαμμαπδ): ει», 6, (στίθατιιπι ρταβεξεαςνν αἱ σὸ εἰγαηεοῖδον. 
Αρχιδεσμοφύλαξ,ακος»ρτίποςερε σάγοογίο: σοτηϊσυ αι!) ὃς Οοπηπιδα- 

ταγίθη!ος οἴας (χης σεηοτγὶς, ) 
Αρχιδικαςὶςγοῦ, ὁ. Δ τ σε πὶ ργαβο ἕξις (δι ργαϊες πιᾶσιγατας 416- 

χαμαγιαι τι τα ἀἸο δας Ρ' αογαῖεαυτῆον δτγαῖο, 

Αἰρχίδικος, ἐγ] Ρταρο ς σαι ς ἃς [4 οἱ ἐς ἀρ Ὠομλο ἢ ὃς ΡΟΠ]- 
ςεπη110.8. 

Αἰρχίδεον, τὸ πη ρογΙ οἴ απ, οΦατίις πγαρ Πἔγατας,  πτοῖς, ΑὙἸ ΠΟ ΡΒ. 
τὼ Δα .λαχόντες αῤρχίδιον, 

Αἰρχιειρεσία γα κωπηλασία. [Ὀιατ τα ΠῚ ΘΟἢ ΡΟΥΙτς Ῥτἑ ΠΟ ΡΑτΗ ΠῚ ἰΏτΟΥ 
ται σας. ΐ 

Αρχιερᾷ ὅγε σότγογς ρουτ βσατα πη. 
Αρχιερατόσω, μα ϑύτω [χη σοτ ἀςογάφοτίο υπηπιο. 
Αρχιερατικὸς. ΑτΟἸ ΟΡ Πςοραϊίς, Τμεοάοτ.τα ππΠξοτ. Εςο]οΠαἢ, Αἴ. 
« (αρ.4 ἐκ γϑύοις αῤχιερατικοί, οχ σοηοτα ροητιῆςίο. 
Αρχιερδὶς, ως, ὁ οι τιξεχν Τὰ πληλας ἰἀσογάοςν ργί πτις ςογάοτιπ,, 

ΡτΙΠυάγΠς ἰασοτάος. 
Αἰοχερωσιωη,"ςγπαυα αν (ἀσοτἀοτίιπη,ἀϊσηΐτας ροητίβ εἰς, ροητὶ- 

»΄ Ποάζας. 
ΑρχιδυνοΐχΘι, ργαροῆτιις Επιπαο ποτ πλ, Ε Ζε οἰ ς].ςΡ.2. 
Ἀρχίζω 9,» αρχίρωτος,ρταίδοης νῖταΣ ἱπί τὶ Π1» Ὁ ΟΥ̓. Ατοορ ἧς Βα- 
τ Ρτΐπηο ἀἸχις ΡγΟ αῤχεγθνίθο, ρ τ  Πλ  σΘὨ ΠΡ, ρτΙΠρορο, αῤχιζωΐα, α- 
Ρυά εἰιηεΠΊ. 

Ἀρχιϑέω ρος, ρτγαξεέξας ᾿πάοταπι ἃς (ρεἰδουϊοτιηι » Ατσυτορ.Ατί- 
ἴἴοτ.}1..4.Ετλϊςινο! ροτίας ἰλσγογαπην ντ μα οτ Ποπτοίζ, ἰοτοτς 
Ῥῖες. Αἰρχιϑεωρεῖν ετἰάπι ἀρὰ [5 πι1. ᾿ης αῤχεϑεωρία ὃς αἐχιϑεώ. 
ρησις. [55 0. Μ᾽ 146 Θεωρφί, 

Δρχίέκλοπος, χυτίσιμις ἔατ. 
Αἰρχικλῶψ, ὑπος δ, ρτίποςρς βιταπι. 
Δρχικος, οὐ, ὀρ τι οἰ ρα] ρ,ρτὶ πὶ σεθίας, ρΥΓΠΊαΥΐον ργίης 1} ἡάτα- 

τατὴ ᾿λασοῃν: ΑὐΠτοτ ἴῃ 8.ἀς {ΠῸ| ΑἸ πτα] ργορτιὸ ρει αςίρὶς ἀ1- 
ὌΝΩΝ Ἀδῇ [δ ξεγοης οἱ πηρογατουίιι5» Πηρογιοίας.» ἐπηροτίταις 
ὉΠπτιις, γο] ἄρτιῖς δά τοσοπάμηγ. ΧΕΠορΙι. 10 2.ὕτομν. τί αὐχικὸς 
αὐϑρώπων 1 411 οι Πιθιις ἱπηρογδηἀὶ ρτιιάδης κ᾽ αὐ χικν αὐδρεία, 
ἱπιρογατουία (ογτίτιάο, Αὐήζος. α Ῥο τ. Π Ὀοτατΐα Ῥαπορυτγ.α- 
χικώτατα ἔϑνη » ἸΠηροΓα ἢ] αὐ! 41 ΠΠΠπὰ: σοηῖος. ἀριά Αρρίαη ἴῃ 
ἰδοτιἀτοίτατ ' είατιις αῤχικώτεετος,ἰὰ οἰζ,1πηρογδηἀϊ ρογι τι ΠἸ πγιι5, 
Ορτίπλις ἱπηρογαῖοτ, τὸ αὐχικὸν, 0 4 ἱπν ρονατ. ΑἸ ποηασοτγας ἴῃ 

, Ἀροϊοσίᾳ. ἀρχικὸν καὶ φιλία Χτ᾽ τὸν ἐμπεδοκλέα . ἀῤχόνῆνα τοὶ σὺ γκρί-- 
μάτᾳ. 

Αρχμλυς γος δ ρτίησορς Ἰλτγομ 1 Π1. 
ἐλ μϑίγαιρ»ε,ρταβξέχας, δὰ παρ τογ σοσιιοτιιηι, Αττο ἰπλαρσίγας 

ΦΠΔΠ1, 

Α εχιμαγδείτης, ὁ; Διο ἰπιαπάτίτος, ἀἰοίταγ 4] ρΙατίδιις πιοηκοιῖς 

Υ ΒΕ 
Ῥταε , αι πὶ ΡΟΥ ταγπιᾶς [ῃ ΠΟ Πα τοΓ 5 ἀΐπ! ἀεί ἄτι, ἴῃ 
τεάάεητος. 0.46 Βατετῖς. ρτο Δθθατε ἀϊέίτισ. Ὸ ᾿ς 

Αἰρχίμιμος,ἐ7 6) τηϊ πιοτα πα ἔδει ἈΠ Εγίο πα! πὶ ρυϊποορς, ὅτ, 
Αἰρχιοινοχ οεί γας, ἧς ΡΥΤΏ ΟΊ Ῥάτεῖς τη ζει γΊ1] πη. “" 
Αρχιοιγοχ (97 65 ὁ) Ροου ] τα ΠῚῈ Πα Πτεγ,, ΡΓΙΠ ΘΡ5 Ρ᾽ ΠΟΟΓΠΆΓΙΙ 

ΡΙατειη ΑἸεχαῦνἀς Τολο Απτιραττὶ Η]1ὸ. ὃ 
Αἰρχιπατισμιὸς οὐ, ὁ ρτα ἔς ξΈαγα [Π] ράτογα τα. 
Αἰρχιποιτριώται τ Ποῖρες ἔπη} ἰᾶται, οαρ.2:. Το ἴι6. 
Αρχίπλιανοι οἷ» ἈτΟΠΙΡίΔΐ, ς ἀϊσαητιτ ρτίηςιρες δογι πατῶ οι 
ὩΠΠῚ ἰγ. 4111 πλανών ταὶ. ἐγ ᾿ 

Αρχαποίμείωυ γεν Θογρτίποορ5 Ραίτογιπλναρ.νΪτ. ρτίοτγίς ερήτοϊ 
ΑΡοΐζο!!. ν᾽ 

Αἰρχιποσίαο[Ἐ ΟῚ δ οπά! ρεϊποίρατιις » 41 ΠῚ ἀπε ῖ α [Ογτίς σαητας τα, 
Ἰογιαπα ἰαξξα. Ἡογάτιπ ες τέσπὰ νἱπὶ [ογτίεγς τ] }ς ἃς 1.2. Ὁ. 
Οὐεγ. Ὀμεπι ᾿ ςηὰς ἀγθιτγιπι ἀΐσεῖ διθ θη , Ρίδας ἴῃ Ὁ 
ταῖος σοττιριονίπιοσο ΑἸπιαπη ΠιΘα ΠῚ ΠατΓΊ σα ΠῚ : ἰαξῖο δῇ 
ΘὨ ΠῚ: ΡΓΟΡΙΏΟ τηασηὰπὶ μοοι] 1:11} 6 ο  1τ, ᾿ 

Αρχιρέεςοροητῆςες, Ηογοάοτιβοπὶ αιοὰ αὐῤχιερέες. 
Δ ρχισιτοποιος οὐ, ὁ ΡΓΪηςερ5 ΡΠ Ἐοτιπ. ν 
ΑΙ χισραπηγρφουηασ τοῦ πλ ἢ] ττ] ας, 0.1. ἐστιν Ο. 12. 
Αρχισιωαγωγοὶ γ οἱ 5 ῬΥΪηςῖρος ἱγηασορδ᾽ 5 σαρίτο 13. ἀἕζοτ, ΔΡ 

1ϊοϊοτι π1. . : ΐ 
Αρχισωματοφύλαξ 9 Ῥγαοίρις οτος ςοτροτίς. ἰἰἴδτο ρείπιο Κὶ 
σα 04Ρ.28. ᾿ : 

Αρχιτεκτονεῖν, ἀδτοίσοτς, ΡΊτηλα5. Εἰ τί σαγὶ δέ ἀπο το ξξατὶ, ΕἸ σοι 
ὙΠεορ γαῖτ, πη ΟἸμαγαξογῖ. ππόγιναὴ σαρ.ἀς ΑἸϊοπτατίοης,, 1 
αἰω) οἰκίαν φή σαι 80 ἡρχιτεκῖον: ὅϑεη. ΐ 

Αἰρχιτεκτόνημα ατος »τὸ. ἰτιιέξαγα. 
Αἰρχιτεκτονία ας, ἡ τς Εδτε ας οηά!, λγὶ σατο, ητ. ν 
Αρχιτεκτονικιὴ ὃς) 7. ΑΤϑ σαΐ ΠΟΠΠ.Π]]1α’ αἰ Τα ράτοητ ἡ Βα] ὶς ἐξ 

τατῖ5, ἀριτισαίτατα, μλιφα αἰρχιτελ τον εκ 5 σαῖς (οι η τα: ΡΦ 
ΟΠΊΠ6ς.5εγεῦ. Ἢ 

Αρχετεκτονικὸς, ΑὙΤῸ 3.ῬοΙΪΙτ πη νῃσαιιϑαις ἀττο τα σθπεγα οἶα 
εἶτοντ τῇ πηράϊςί πα, πης ἀ ἴσας οϊ( τ] 1τ δ, τε διημιαργὸς. ὁ 
τεκτονικὸς χκὺ πρίτος ὁ πεπα,δευ μῖῤ(Θ- αἷρὲ πίω) τέ χνίωυ: νοι το μι 
ὨΤΟΙ ὯΔ ῬΓῸ 60 ΔΟΟΙΡιτ,ΠῸΠ 481 πηδηὰ ἀριτ, (ξἃ ταῦτιιπὶ Ρ 
ἀϑεηάα. 

Αρχιτέκπων» 4] [τγι!ξξιγὶς ς ΔἸ Π οἴ οτιιπι ρας, το ἰτοξξα5» τᾶς 
θατοινατο Ἱτεξξους ΡΊλυτ. ἀρχιτέκτονα τῆς οἰκία: 'ΝαΖαῦΖ. 
τέκτων, τα πὴ τ ἀΠατὰ (πγῖτυτ. Πα πο] όπος οθυτγα ὈΙΟΗΥ͂, 
ἀἰοτι τη νὴ ἡμεῖ ςγεπειδι τό χισα ἐπυϑομεϑοι τὸ γεγονὸς. ὀκστεπλη, 
γοι τῷ κορῴγματι » ωροσἢ μὴν ποντῳ τῷ οἰρχιτέκτονι τῆς ὅλης δήπζουλ 
Ὁ οἱς [απηρ ας ἀγοττοέϊαπι τ Οτγάτιοπε ρτο Α, ΟἸυθητίο,: 
1}}1 41 ἘΔ τις} [θοΥτῖι, φαῖα πὶ πηίζον ἴῃ πγαίβ οἷο Ειοταῖ : ρὲ 
τι Ομ 4ιἴ4 σοηίοϊας, σου ἀοπηηδίϊεητ: ἐρππα ργί!οΙρ6 ΠῚ ἃ 
Διςιτοέζιτη (σε στὶς ΑὈ οἰ μοι θοτ: Ετ ρτο δοχε.  οἵςιο, Ἐ: 
418: πιιῃς πγαχί πιὰ ἤππτ, ποηης αιΊμ5 Ροιείξ τητο 
ὉΠΊΏατη ἀγοἰτοέζα πὶ ὃς πηαο ! παῖοῖοπῃ νπιΠὶ οἷς ΓΒ 
σου πιὲ : 

ΑἹ χιτελώνης τ ΠΟΟΡς ΡῈ σα Ππότιιπν, Γισδὴ σαΡ.19. 
Ἀρχατρίκλινίδο, ΑΥ Ἀ τγτο τ ας, 1.15 α! ρ γα ἀρρατᾶπάο σοπηϊα 

ΝΝαδὰ τι οἰ αΐαπι ἰοςις ἀιοίταν τεῖρις σοηίτατιις ᾿ςξεῖς δὰ ἃ 
ἰζαση απ άϊιτη. ; 

ὶ 

Υ 

᾿ 

«ὐῇ 

΄ 

ν 

Αρχίφυλοι, τ ησῖρ ες ὙΠ μα πλ) δυτογ, αΡ.29. 
Αρχίφωτον αἰ ἀρχίζωον,τριιὰ Αγεοραρ:. ἶ 

ΑἸ ρχ οὔνίθο,υτο ἀρχόυδμθ-. ΓΝ 
Λρχογλυπήάδες ὁ, ὡσατερ εἰ γλυ φῶν πεὶς εἰρχαξοταπα] Δπὶ ΟΧΟΙΪΡ ὅς πὶ 

ϑιηζγατεος, Ετγπι. ἵ , 
Αἰρχϑειδιὶς, ἐξ, ὁ χἡ “φρτῖηνί σοηΐας, ρτ  πτατίιις, ρίας ΡΠ 15ῳ ῬΓΙΠΟΙΡ 

θαταγατη Πα" ΡΓΙΠοΙρῖο δοσοιῃ πιο ατιϑῖοιτ ἀρ χικός, Αἴ 
Ττοτ.η 8.ἐς ἈΠῈ. Α πὶ. ᾽ 
Αρχολαζφ-. Ὑσορ ματα, απαάτιρίατοτ, ργορτὶὰ πτᾶρ γάτα Ν 

ἰσορτοι, Ηείοίας. ἀρχανης » ὁ πρρρηγού μῆυ(Θ- ἀρχολάβων ἡ, ἐϊ 
λάζων, 

Δρχολίπαρρςγκ» γα] ντ ἀἰ σοίτατοπι σοη[ἐαμάτιγιρίεπάοτ, 8ὲ ἢ 
Ἰἴαπὶ ποῦ ἀτηδιτν (ρα οὔγπες ρυφςηΐατ, ν᾽ ἐκ σῇ αἴ ρχεῖν λυπαινόμ 
γΘιργορτοῦ πηαρ ττάταῃι ἰρ]οπάςίςςης, Ετγη1ο]. "ῊΝ 

ἄρχομαι με ξομαι»ἱποιρΡ᾽ο,Ἔχογάίοσ, ἰηεῆοο, {πιο ἐπΊ τ ΠΊ», 
ναδο ἱυστοι  οταρ στοάίοτγιρτο ἀπάρχομαι. ΟΥ̓ ΝΞ. ὡμοϑ 
συξώτης ΤΙ αὐτοϑεν ἐρχό μίυ(Θ: μελέων, ανο οὐ πῖθα5 πγΘΌτις ἃ 
ΡόΠΞ:Ρτο ἰηςΙΡῖο σαπὶ Οεπιτ. Οὐ. ὁ, τοῖσιν πεισίςραιτος ἢ 
μύϑωνγ.. ἴητοῦ Βὸς ἔιγὶ ςαερῖτ. ΤΙ οἴταν δτίαπι μυΐϑον ρχι 
μαι ἐκ τῆς ἢ τῆς ἀρχῇ «5 Ἰῃοἱρίο οχ ἤος Ρτιποῖριο » Χοθονῆ 
παληάο Ἰλις κ ἀτοιτατ, ἐρχο μῆν(8. τέχνης 9 48) ἰῃἴτηι πη {Π 
Ὁ τί ΡΙατο ἐς Σιορ δ. ἐἴρχομαι ἀπὸ τούτων 9 ἱποῖ ΡΙῸ ἂἷν {οῸΣ 
ὩλΟτπ. Γπιοί δ. ἰρξουδοις αὖ μη ψ δ σεειῶτι.᾽Π σα ρταγος ΠΟ ἢ 
τισί, ἄρχομαι συγχύσεως, ἀσοτοάίον ςουβηϊοηςηι, ἄρχε 
ἐν χίαλ, ται οη πὶ ργιη ΟΡ!) τη ΐτΘ»ΡΊατο ἴῃ ΤΊΠπταο, αὐ! ρ ραν 
οτά τι πι, Γλοτ Οὔ] οὐρχ ουῆσκ «σῷ ἐλαφηζολιώνῶ»., αῃτε ποπᾶς [60] 
Οζα. ἀρχουΐης ὑτὸ γυκ τὸς» Ατατας, ρτὶ γα ἐς δοέξς,ἴοοτο, [δὲ 
ϑέρείθ, ἀρχομίϑοιο, ἡ αἰξατὶς ρτί Πγογά 4. οἴχομαι ὑπὸ τούτου, Πὲὺ 
δτατο., πα ς ρατοο,, αΐιις ἕστο ᾿πηρογίιη}. Χοπορ πο 
τούτων αἰρχομὴμς ἀφεκτέον ) 14 οἵδ γ χρατουμίόκ. [το πὶ Ριο ἦγ 

Ῥτι 

 5Ξ Ξ 
ΕΓ 



ΒΡ 
ατνΐ πηρογο πὶ ἀατίυο, ΗΟ ποτ, Πἰλα β', αϑ΄χ ὧν ἀῤγειοῖσι χτ 

᾿ ἐς υσμίνας,ἰά εἰδξ,ἰ γοδ, [ιαξεαητίως Γιατ ..4. οὰρ.13. αβχεν 
᾿ τοῖς ἔϑυεσι, ιὰ νου αν ἀἰχὶτνθ τ ινς  ρατὶ ἴω σόητον, ἀἤχομαι 
᾿ς ῥὰν ἥδ νλκωνἰοσιθος οδτοιηροτο, ΡἸυτατιΐα Αρορ αν. ΡΊατο ἦι 
᾿ Τιπιχο, αἰ χ εὗτη αρεσβύτερον ὑπὸ νεωτέρου, ΟἸςοτον πε ποτὶ ρατο- 

Τ᾿ χκεαμοτγό, [οἷά αρεσβυτέοαν ψυχίω σώματος ὡς δεασοτιν κ' αβξαστεν 
᾿ αἠξομῶόν σιωες ὁσατογατπηυπ)νούπηηυς νῖ ἀοιϊηληῦ πὶ ἀτῆὰς 1η}- 

᾿ ρεχαηΐςαν οδεάίουτι ργαξσοῖς οοτροτὶ; αὔρχομαι ἐπ᾿ ἀδενὸς  Π0}Π] 
[ιδίμαν, ἴα αα Πὰς ἔπι ἱπυροτί οναξχομαι δουλικίωὴ αβῤίχίων ἰδτυι]ς 
οἄπρθον ἔσιο, Ατ τος. "δ. 4. ΡΟ τ ἤρχονται τῆς διωας εἰας. ̓ ΠΊβογα- 
Ῥαυτ αὔχομαι ταῦ τα ἱη ΠῚς ρατοον Ἶατο ἐς Γμορ .Εταῤχομαι ἱ, ἢ 

᾿ς εχίωνχω,ὶ ἐκ αἴαρχος εἰμι ίς ἃ αὉ 4110 πατυγα σαυίην Βᾶδοο : ντ 
ἢ ϊου; τὰ πεότα ἢ) ὑσὶ ϑενιῖ ῤχόιῶνα. Οτοροτ. Οὗ ὃ εὸς ἐαν μδὸ ὡς 

εἶπον τὸν πατέρκ λαμζανγς»ὐα αἴαρχος, αἰχὶ γὰ υἱοι αὶ πατιρ ὡς ἐτιθ». 
τ δ αὐ ὶ τίω ὑπὸ χρόνυ νοῖς ἀῤχίωως κὶ αὐαρχίθ-. ἐκ ἀξχεται γὸ τὺ χεόνε δ 
Ϊ γχύνων δοασότες, . 
Αἰρχλιμθ.χα δὰ ἀἴτας,1Ὁ αβίχρν,αξ χα μῆροι νὰ ὑπ έκοοι , ράτεητος ἀϊ- 
Ο σαητοτ ἃ δα] υἴτίο, ἴῃ ἐάσας ΠρυΠςατίους ρατεητίογος ἴσοι 
ἱ Ὑἰδγραυϊτ,αὐχοιῖίε ὃ ρρεοϊποπηῖς γοτς. οἱ χαλωῖς αὐχουδνολγοίαςς θὸ- 
᾿ Ὡς ΠιοΥΑτῚ ὃς τοΠΙροτγατὶ. 
,χϑτροῦ, ὁ ρτῖποςρο. ἴτεπὶ ἀηιις, ροάοχ, ἰητοίείπιτα γεέξξιπι, ἀρυὰ 

 Αγϊοι τη 4.ἀς Οςποτ. Αηϊππαὶ. 

Κρχιῶν., αὐτὶ τὸ αἰχόμημθ. τ' συγκοπίω), ΐφειλε ὃ αὐχιμῆβθ. «Βακείς 
μᾶμον,φυλαξαν 3 τὸ χ, δοκεῖ ἑωνικὸν ἐξ), 
χω, [ἐρε!Ἰονϑείπω, 
ἔχω, ξω,πίχαν ρτὶ ας ρίυπι δὲ οτῖρο ἔπη, αὐτίον ἤατι, ἱποὶρίο: 

᾿ φυπὶ σοοῖτ. ΤὨμογ ὦ. τόσον ὶ εἰπωνγὅτι ἦδὲ καὶ ἡμέρᾳ τοῖς ἕγλησι μεγά- 
᾿ς λὰν χοικων αὔξει» ρΓιπεὶρίαπι ογιτ, ἈΡΟ ΠΟ. 2. ὄρ χὲν ἀοιδῆς 5 οάι- 
᾿ χα ἐχοτίις εἴτ. Ο ἀν 7, ν΄, τοῖσν ὃ μύϑων ἴρχε ϑεὰ 9 Ιο40] σσε Ρἷτν 
ετούοι. αὐξειν ἐπειρώτησιν ταὐτίω λακαδ'αμκογίοισι μυρίας καικοτη- 

πος, 61Π| ἱπτογγοσ αι! ΠΟΠῚ ξυταγαπη ἰυἰ τι πὶ Ρ τὶ πλαΣ σα] ἀπλὶ- 
᾿ χατις [ρος ἀπηγοηϊὶς. ἀἤχω τῆς διαφορρς,, [πΔ Δυϊθιοῖ δ 6}}} Πγ0 - 
᾿ἰραβ νρατμνα ἢ μα χηονρτιου ρυσησηι ςαρεῖο, ΤἈυςγά. 

ἴητο ρτα ἴα πν, 6 Ἰτ πτοιςο, αὐξας ἀδικίας, [τε τὰ σὰ πῃ [ηβη. 1- 
Μιὰ «,ὔρχ᾽ ἀγρϑύειγ ἤρξατο. τις πὶ σαπιὶ ραττὶςίροντ Π|Δὰ. (΄ ἐγὼ 
ΓΙ ἦρχον χαλέπαμρων, της!ριοΌαπι ἰγαίςι. [τε πὶ ργΐογες ρᾶττες οο- 
ευρο, εἴΐαπη ἴῃ δΟηαΠῚ ράτιειν: δεαπόζω, ἴξουσιεζω, κ᾽ γδμα,κρατω, 
βασιλδιν,χυρεθύω,διωνας δύωγενρφηγνύμαι, »ταία πὶ ἱπηρετιάηγα; μα- 

σεν Ρυϊποιράτιιη, ΓσΠ ΕΟ ἱπυροΓΙ ΠῚ, ἐΠΊρΈΓΙτΟ, ἀΟΠ11)ΟΓ, 
οδτίηοο, δά! ἠζοτγιπηας ἴἔγατι βαυροτιθαθεο ροτεϊατοπγ, ργώ- 

οἰαιἶτατὶ, αῤχω ̓  αῤχίω σετο πγὰσιτγατυ πη, Ολ2ᾶ ἀς δεηςξξ, 
᾿αξχω μτο αὔχομω, αρυιὰ Τὰς, χαλεπαὶ νὴ αἱ υἱ μέτεραι φύσεις αξαι, 

ἀμ βιο ΠΑ πε δὰ ςοεγοσπάμπῃ νοίϊγα ἰηροη Δ. ὑμὴν τῇδ ἄλλον α- 
ὑχονδξι,νοθὶς αἰ τς ἴῃ γεας τπηρότατ. ΡΙυτάτιιη Ἐλδίο. [τε πὶ ρογ- 
εοναἰταυᾶάο ἰχξοῖϊο, ὑπταῤχω, χειρῶν ἃ δύκων αἴξαι ἀἸοἸταγ 4] ργῖοτ 
᾿Ἰποοίςἰαἷτ αυτ τίχαπη ἀὰτ δε πὶ. Γς ἢν οἱ. τὸ ὀδυέργου, ὁπότερος ἡ'- 
εὔδῖρξε χειρῶν ἀδίκων . ἵ, ὁπότερος δρξε τἦδ'᾽ πληγων ὁκ τὶ αψιμα χίας, 
ντ Ἰησιμτ 1 θαη. ντοῦ Ῥγίοσ ρογουῖτ τὰ σοη ἐγεηάις Πγδιθιις. 
αξ'χίρτο σαρὰτς εἰδ ἃς ἰπιτίυ πγ.αδίωμε πο πα}. Ῥίατο ἴῃ Ἐρηζ.3.Ὁ 
δ' ἐν τς ὅξης ολιῆς γγαμμάταν ἦρχεν εἰς αὖ ἀφίκωμαι ταὶ δίαγος μοι γε-- 
γησοιτο πράγματα πείντα χ᾽ γϑιιώ τὸν ἐμὸν. φάτα πὰ {Πττο γα πὶ οἂρ ὃς 
«τατηῖ νοι ο πη, δίς, ".κ αὐχὴ ἰὥ. 

δρχαν, δ, ρε ποερο,ἀιχ, αυατἤτοτιωρυτανέύς τ ρε τὶ ποπηίης ἀ]- 
φεθάτατ. δ᾽ αἰ γεμῶν «ἢ τρύτανις αρυἀ ΑἸΠςπἸεηίες : ἐπώνυμως ἡ αρ- 
χὐντωνοὰ οὕτις ποπγιης ἔτ ργαίογιδεδαηταγ., ντ ἃ Του ΠῚ 

Βοπιχιρταογαῖ αυοσας Ππά  οἴδις, ἰυάὶεϊοτάτηαυς πιοάεγαῖοτ 
εἴατ,δς εοάςπι ἔεγπις πηυπετε ἔμπσεβατοτνηιο Β ΟπΊαΣ ργάτογ. 
Ῥεπι. χτ᾿ ὀλυμπιοδ). κὶ μ᾽ ταῦϑ' ὁ αῤ χων αὐέκρινε πάσιν ἡ μῖν τοῖς ἀμι- 
᾽ τσ ὃς (ξοτεητίας ᾿ἀἰ δι! π πὺ πχεγαθατ, πος, Συγχωρφευ- 
παν ἡ μὴ τῷ αὔχοντι ωἱ σιωαριϑμεῖν» διμρὶ συγχέαι τας ψήφοις. Οὐ πὰ 
Ὡς Ατοβοητ!, 4ι5} συ ἰμάτοι ρογπυιτιογεηλες ἢς ἰςητςητίας 
διυιτηογάγοτοίς ταδ]1ς σοηβιπάοτγοτ. Ο Ἔἐθοτα τεῦ σαρίταγ ἀρὰ 
Ατηζο. ἐς πηυηάο,αὐθρώπων ὁ γεμόσιν ἐχ αὐωδῆει, παντὶ κὶ τῷ τυχόν- 
πε ςαῦχ ἔργα, δὴ σρατιαξ αὔχοντι α πόλεως ἡ οἴκα,ϊ ΟΧετοιτιις ἀυςΐ, 
ἀὐτνγθις ργαξεξξο,λυτς ἀοπυας ρτὶ πχαγίο ἀΠρεπίτοτῖ, ὕτο δὰ- 
τοῖς, ὅς ολυΐα, ΟΡ ἢ ἰωῦ ὀκεῖνίθ- αῤ χων χρεόν. πημάτων τογηρις 1]- 
1υἀ ςαυία ἔαΐς πταϊ οτιιπι. οἱ ἐν ' τ χώεας οξόδεοις ἀξχοντες., ὈἾλτ. ἴῃ 

ι υμρηρας υριοημομάμρε οι δι ίπρω οἰαιῖτατα ΠΊ ΡΓΙ ΠΊΟΓα ον 
"πὰς, αὔχων τ ἱππέων,πγλ τες ἐααίτυι, Οαζὰ ἀε Ξεηεῶ. εῤ- 

χῆντας φύρειν. [1δ.2. ΡΟ]. Αὐΐοτ. γογτυης αι  41πὶ οτοατο πγασί- 
᾿ εἴϊγδευν;"),εἰςξξος ρτίηςῖρες δά Ρορυ!αηι ἀςέεττγα. παύειν αἴχον- 
Π παροίξ αθγοσάαγς ἱπιροτίι πὶ παρ γάτα Γν 25. Ποην.“ρατηγν- 
τα δ᾽ αὐτὸν ἐπαύτχατε. ἀϊοϊ Πγιι5 οτίατι παύορω αὔχων,Βυ ἃ. 

ἐρχώνης» τηα στ γατυ πὴ τοἀεπηρτοῦ , 40] ἐπτῖς οἤϊοῖα, ηυἱ ργσοῖ 
Ἐπχρτίοηὶ οἰλἰειϊςγὁ αξχων ὠνῆς ἡ σινοσοιώ Ετγπη, Ηςίνο. ὁ περηγύ- 
εἐνθ.. 

ρα, μι οἵαν. κἀς ΟΠ στιο,Αρτο. 
ἱρα 1π Ῥτίογι αοτητ, Οοπ πές, πτοίδ᾽ ὰ γοτρο αἴρω, ΟΡ ἶη Αἰδος» 
᾿ μυδ[᾿ ὄγκον αδῖς ἐς μηδένα,ηεήας τε εἴετας. 

ϑορλ τε πης ἀπ), αι ΧΉ τὺ ΠῚ, βον 9 εἰα, Πα. Φ ζωὸς εἰρωγή. ὦ πό- 
, κενῆς αῤωγῆς κα πικερίας «κρατῇ, Ὲ 1 ]νγ], Ρετί, 
ἀυται δοήμονες 5 [ἰρτο ἘΡΙργαπγηγαζ. ἀϊ ἔλαςητος ὃς ρτορ τ!) 

ΒΑ. δὸς 
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Αὐλωγέτνρτο αὐνγὸς οὐ, ὁ αὶ ἐφρτίηνα δου, ἀοςηίοτ, νἱσάςχ, αυχίῃ 4- 

τοτι()υἱηυ] λἀδιατοτ, ΔΡΟ ]οῦ.2. γριωξτο δ᾽ ἀπηωνας ἴῃ ἀξωγυὐ- 
50ΡΒο, ναὸς αῤωγὶ τὶ ὦ «ντος, ἱνσατάτοτας ἡλυὶς ὅς δΔἀιυτοτεςρυά 
50Ρ}.ΑἸαχ αῤωγιὶ τηυοσαῖ ἐξονζα νἰ ηἀίςο5, αῥωγὸς διώαμις. νὶς 
Αυχὶ Π!ατὶς. ΡΊ το. Ὁ οἱζοτὶ ᾳ. διωΐίαμιν ἔχει ἀξωγὸν ΤΥ «ἰεῖ ὑςέραν πα- 

ϑων,αξωγὸς βονχι ἥδρατοοις Ρ᾽υυϊὰς»ἱα Ερίβταιη, τὰ ἀρωγὰ » Δριιὰ 
δορίιος!." ὠφέλιμα. 

λ'ρωμᾷγατος πὸ, ατοπηα, Οὐ ογΑ πιο υτυ 7, ρ᾽ σπιοητά πη, νησ σης δ, 
οὐοτ,ϑυμίαμα,μύρισμα,διωδίασμα:[ς ἃ ἄρρμα 5 Ἱερυπίςην ἀτάτίο, 

αροτρίασμα, 
Αὐρωματίζω, το πᾶ τοάοΐςο, (αι οὐοτγατις,, ἤαὺυς πὶ οὐοτοπι ίρίτο. 
ΑἸεχαυά. Αρθγ θγοι ΡΟ Ιςη.. καὶ δ δυρκων κόφρρς ἀρωματίζει, 
Ῥασηάγαι ἰλσγσις ἀτοπηᾶ το ρίτ,τοηλ οὐοτίδις αν, ἀτο- 
Πγατὶς οεοτγο. 

Αϑωματικὸς ) οὐ. ἡ οὐότατι5,., Πιλυξη Ὀφοτςπὶ ἰρίγλης , οὐοσοπι 
εἴςης. 

αἰ ρωατίπὴς οἷν’; Ατοἠγατίτος νἱηυ πη]. ςοη ζυπι εχ οὐοταπηεπξ 
τίς, Οἱοίς, "0. ς.οΔΡ.56.ἀτοπματίτοη οτίδαν ΨΌ σαι Ρ]ϊ πίῃς, ἀσςές- 
46 ςοπιροῇτί οοεπι [10.2.4.ἀρ.16. 

Αἰρωμοτοφόρρς ου ὁ ἡ α,ροάἀοτίξοτ, ἀτο πγαταγίας, αι] ἀγοπηαί ίσα ρὲ 5 
Θηηςητα ξεττ, τόπος αῤωματοφύρος) ΟἸςοπιςάος [}.2. 

Α᾽ρωματώδης εως» καὶ ἐγοάοτατις, ἄγοι γεάοϊςης. 
Δ᾽ ράγία, ",ατθοτ, ιια ὃς της ρας ἀϊςίτατ, Ὁ 1ο(0].1.ς, 170, 
ΑἸφονίφαςαιὸ, ἕως, ὅπως, μέχεις Σ. Ἡςγ Οἢ,[ςὰ (αίρ. 
Αἰ σεέζειν, τ Πξατὶ,λυπεϊώτι. ΕΔ εἰν ΟἿ, 
Αἰ σα [ἀτιατονδς ᾿πρ! γοτα τ αυδηάο σαηδτς. ΗΟ πλοτ Π δά ἐν Αἵματοὶ 

ἄσω κ᾽ ρνὰ.Ηεΐν-ς. κορέσαι. χορτείσαι»πληρῶ σαι. ἘΠῚ δὲ ψάλαι» υἱμνῆ 
σαὶ {ἰσοῆςατ οτ᾽πὶ τοαυείςοτο,οίρίγατς, Εὐας. «οἱ ΠῚ ἀσαμῷῳ 
ἘΧΡΟηΪτ αὐεπτευστέμεϑτε, αὐεπνϑύσειμῆν, ἀετΊ μι. η5 οχ ζω ἴση! βολητς 
{ρίτο, το πη σάςτς, ποσοτς, ἰάσην ἐπὶ πὶ ὦσαι ρτο βλαῖψαι ἀςς! ρὲ 
τγϑάϊτ ἐσῃτγαξξυπι οχ ἀασαι, ἂτ νογὸ σαι σιιπὶ γ. [ιθίςείριο εἰξ 
φάπετς ίξιι ἀεοαηταῖς καὶ τ επτατ. ἰδ, 

Αἰσαίνω,ἰάς πὶ αιιοὰ ἀσοίζω 8ς ἀσείωφπαιηξο, απ  ἀϊο, Ιαθοτο, ἀἰοίτας 
ἃς ἀς Δηΐπιι πιο οἴτια ργο λυπϑμαι τι τοτιαησοτ, 

Αἰ σαλαμίγιθ.,ε, ὁ, ἘΧρΕῖς τοὶ ἡδυγῖςα;, ὁ μὴ γάυτικός, ἃ τγΐτο τη] 404- 
ἀλη πλῖγα νο] οοϊτατὶς αρυὰ Αἰμεηϊεπίξς, ας 5414 πλϊηϊ ἀϊοο- 
Ῥαταγ, Ἐταίηγ. ΟὨ 44, ἈτΠλορ 1: Β Δη]ς. ἀϑαιλάπωτος, αἀσαλα- 
αἰνιδ». : 

Αἰ σείλγα γ “οητα πο 114) οοπτεητρτὰς » ἱπορία. ὑἷζρες, εἐἰμάλεια 5 πενία, 
Ηεἰγεῖι. ε 

Αἰ σαλγάνας ἱάςπι Η εἰν ο ἢ. αἴξογτ ργο φυβερὶς. ' 
Αἰσαλέα, ἡ ἐμεριμνίας[εςυτίτας, ἀλογιςία, ἱηςΟὨΠ ἀδταηϊίΔν Οἱς, ἱποῦ- 

σίταιτῖαΡΊλατ, Ετγπγοΐοσ:. ν Ὡς 
Α᾽ σῴλδυτος ὁ καὶ ἐν ἱπςοποιῆιις, ἱπηπηοῦ ἢ 15, ποτ ἀσίτα 115, ἤχιις» 
ὙΞΗΠῚ ΗΒ βρ ρταρὶ, ἐὐηκα ελσάϑν, ἴῃ ἐρητ.ά Ἡεὔτιοαρ.ι:, 
ἰἀστίλϑυτὸς βασιλεία τεσηυ πη ἱγη πι ΟὈ ες. 

᾿Αἰσαλὺς ἐθ-, ὁ καὶ νὶ 5 τι! 4 ὉΠ], σάτα γάσιι5. στίλα γὸ αἱ φροντὶς, 
Ἄἰεμγ!. 

Δ᾽ σάγλειν, ἀφροντις εἰ νγαρυ Ηείνς ἢ. 
Δ σείκπικπος ὥρα αοχ Το γροίϊα, παπ Ὀγόριυίου]ῖς (ο] ἀσν τὰ ο4- 

πο θάταγ, μεσονύκτιον, ΟΡ ίνΟς]. ΑἸ ἃς ἐ σεέλιποίκτος »ἔξιι αἰ σοίλπεκτος γον, 
δ κα ἐγφαϊταῦδα ργος!απίατας ηοη εἰτ,ίξι θα ργθοίαηνάτατ, 

Αἰ σαυῖν 5 4] ευ  Πημ5- ἀσαῶτα ργορτὶὸ μῦὴ πῦον εἰς ὑπγονέλϑειν, 
Αἰ σώμιγϑος," γίξγ ρ ἐν σοπιις, ὃς (οἸτμτι αἰ πεδτοσγίιηι ν ΡΠ σι ηα, (ο: 

Ἰῖα πα,] δ τιιτη, ρα εἰς δυιαοτι τά, Ετγπι, ΟΠ υχ [100.6. κὉ ἀ στέμων- 

ὃς 3). ποτήριον αὖ εἰν, ὡς Οἱ μηρός τε μίμωύει , πηλεμοῖχε διδόντος μῶν έ- 

χεῳ, δύ᾽ ἀσαμένϑοις(τῃ. ο επποπτίτυγ Ἡοπγεγι ἀυτουτάτο τ} }- 
ἀδπι τεσςηΐει ἴητοῖ ναί δὰ δαἰηεὶ νιν ἀοςοπγηπτοάαϊα. Η οηι. 
ΠΙαᾷ. κα. Ἐτ Οὐἀνῇ δ). ἐς ὁ ἀστιμένϑοις βαύτες ἐὐξές ας λύστιντου αὐτὶ πού. 
πυΐλνιο σκάφας. αἰδοὶ τίιὺ ὦσιν τὸν ῥύπον μιγύ εἰν 9 ὃ ὅδιν ἐλαήῆοιω αὶ 

μειοιω .Ἐτ Οὐνψ! κ Ες ῥ' αἰστέμινϑθον ἔστιστι, [τοι ρ. τέων πεύελον, 1, λους 
πῆρα. ἘΠῚ δζ κιζωτὸς, ΒΟ  ἰμ οὶ ὃς ΗςΙγοΒ. 

Αἰσάνδεαλθ-.», ὁ, ἀπ αἰ τς σάτεης. 
Αἰσαΐν δεον, κα, Τὐνραρρὶς πιςἀιτα Ππλ. τὸ μέσον τῆς πρύμνας, ΡΟ ηχ ἰι- 

Ὀτοι. 
αἰ σαντος, ΗΕ ν οἢ.. ὁ σαίνων,υοη αο οἰ ηάίξης. ἄρ 
Αισάομα μαι ἔατ. ἡσομαι,ηαυΐξο, (απ! άϊο, ἰδ οτο. Οὐ ἀϊείταγ ἃ ἀς 

ληϊπηὶ πιο] οἰκία νηάς δί ἀριιὰ Ηοτγοά. ἀσηϑείν τίωλ ψυχίω. 
Αἰσειπιὴς» (Θ: Ὁ κα ἤφῆου οδπόχίις ρυτγοά πὶ. ἤου ραττιΣ, Γ Βεορῆτ. 

αἡτογ. "δ.3.ςαρ,Χ]. οἴσω! ατη ἀσεαπέσατον ὧξ αἷτν 1ιριτγοάίως πλῖτ 
ηἰπιὰ τηατεείζεις. 

Κσαρίπης οἶγ(θ-:Α(εῖτες ψιρθπι, ἰά οἵδ, ςοηξκέζαπι οχ αἴτο μςΓδ 4: 

Ὀιοίς.1νὉ.ς.ς4ρ.6ο. ἐγτ, δ 

Ασαιρκέα. ας 9 ἡ τας ΠἸτὰς »γ Ὀλγῃϊς ῬΓΙσΔτΙΟ. » «ατηὶς τεηυ τάς, 

τλοίος. εἰ 
Αἰ σαρκοτ 00 σατποις, σάτης ἜΧΌ τας στὰς Πς δί νείσιις, τας ξτα» 

δι [γί σοίας. οἰἴσειρκον δέρμα γουτὶς στας!ςοτα λα οχ δ. Αηΐπι. 
εἰσαρκίτερρεφταλοι!ςὨτΙΟ τυ ΠηΪηι15 ΠΟΓΡΟΓΙΣ διαθ της» ἴῃ ἘΡ  τὰΠ, 

Αἰ σαρρ,αίταιηγ 400 ἃ δὲ γαῤδὸς ἀχκία, 1 (νἹαείττις παγάμς ἀἰσιτωτ 4α]ᾶ 

παταΐ γί πη Βαῦοι. μοιίσα αυτοιὰ οἷς δα άοια ξοΠ ἰς πλυϊτὸ πλῖπο- 

τίδας τοταηάϊοτ δάίαυς, βοτίδας ογτίπο μγοίογαπυὶ ἤπιῖ]11- 

δες» Ρυγρυτεὶς, ἰπτογ ἔΟ]ὰ ργοχί πιὸ γαάί πα οατίςαητθυς, ο- 

ἀοτατῖς,ἱπ αυΐθιις ἔς πῖφα ἀςϊποίσα : τλάιςε ςομίδας πυῃγέτοί, 
Υ 
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τεπαΐ, 6] 1ηιτα, σεπί ου στα, σγαπιΐηὶ πὉ ἀἰ ΠῚ πη1}1,π|Π χιιό ἄστά- {Ασέλγι, Ὀτορυ μπε οἰτατίς. 
εἰϊϊοτ εἰ, οἀοτατα, ὃς σα αοιοηάο Π σαα πὶ γοἰτεπηθητοτ τπογαϊ- 
τατινῖάς Ὠιοίςοτί 4. δτὸ τ. ϑαρ.9.ῬΊνη. ΠΌτο 12.04.13. ὃς Πρ. Στ. 

«αρ.6.Θαἱεη.6.5ἰ Πρ ]ς νυ ὸ ἀϊοίτων Οαθαγεῖ, 1. Βλοςΐνατ Υ γ- 
σ,Πο ἴῃ Βαςοί. ἊΝ 

Αισαφρονῦου οτθαζαβ, ΠΟ νΟΓΙας γα στέρωτος, 
Αἰσοίρωτον εγτὸν ρα τ ητὶ σόπως, λττιποιοῦς ᾽ ἔτατγίς οἰαϊδοτατιιπη: 

ἢς ἀνέζαπι υδά [τορίς γετγί ποη ἀοἰσεατ: αὐ αι 8 σαΐρω : Π4ΠῚ ΟΧ 
115» πυδηΐθιις ρα γα πησητα ςοἰΠ σεἰράσταγ ἰρΡουρείαις πηυηάα- 
Ῥληταν. ΡΠ π.10.36.σ4ρ.5ς. Ῥαυ πη ξητα οτίσιηοπ ἀραιὰ Θταζος 
δβαίσεητ εἰαϊδογατα αττς,ριέξαγα γατσυςνάοηες Πρ οἴϊγοτα εχρα- 
[ετε εἀπι.Οςἰεροττγίπις ἔτ ἴη μος σόποτο 50 ἤἴις 4: Ρ ογσαηλ] 
ἢγαυίτ 4υ θη γοσαης αἴαγοτοι σσοοη » Πα ηΐδ πη ΡυΓσ αι ἐητὰ 
ξαοα ἴι Ρϑιπηοητο, Πισάμς οπογτὶ (οἸεηῖ, ναὶ αὶ το! ἐξ ἔθςο- 
ταῦ ρατη!ς ἃ το} 15 εἰηξει4ας ἴπ γαγίος ςοίοτος. διάτίας ΠΡς. 
5 ]1181.3. 

πονατίας νΌ] ρίξξα “ἢ ἅττες 
Οαιάεε μιιπγποοία δοτάπεσις ποιαῖς αἴλτοτα Πισατίς, 

Αισωωῶτι, ἴατατατὶ, πιλεοὶ τὸ α ἐσαι καὶ αϑοαὶ τὸ ἡ δὼ, ᾧ τας Προ σας ἀοἷε- 
ξξατι, ν᾽ ἀε αἰ σαιόν. Ασᾶπαι,αρυ εἰ Ε]1}ρ.1: γωαμο.! στυρρῦται 5 δὲ χ.ἀς 
ΤΟΥ ςντορφσκόρως κ᾽ ἐπουχθωῖς δια τίϑεται. Ξ 

᾿Αἰστίφεια. σε, ὁ) ίσιιτῖτας, ἵποογτι πὶ Ραρ αἱ απο νη ἱποσγείτιιδο ἵπα- 
{πτατα πη »ἱ πτετίτιις [τῷ ργορτίαπι εἰζ ἰογτις ἀρ Επηρεἠοοίειη, 
ΡΙατ, ἐς Τταπα. ; ἃ 

Ασαφ ς, ἐθ-. ὁ κα ἡ, Οδ  σπτιις, πο ἤγημις, ᾿πσοττας, σασοα55) ἐδ 1115» 
ἀὈαιτιι5. 

Ασαφωςἰποόττίς σαιης, ἀδήλως γαγϑυ αἱ τίαςγποη ποττὸ ὃς Πἰχυ!ἀὸ Οἱ- 
ςετι οδίςατέ. 

Αἴσβες Θ΄, ε) καὶ ἡγϊπεχτί πέρας, ἴσβεσον πύρ. ρεγροτιις ἰσηϊς. Ιτειῃ 
τ αΪτας»1π|πιεηίας. ΠΟ πλος. 11. «,εἴσβε (Ὁ. δ) αξ᾽ ἐνώρτο γέλως, 1. 
εἶχα τύπαυς Θ- πολιξ. Ἰγεταρίιοτα ἷ ἴσοι οἰἘ Ἰτειπι ποπηεὴ ἰὰριά!ς 
φοἱοτῖς ἔδσγγει ἀρ ΒΡ] ηιατα ἢ 37.0ρ το. Εἰ ετίδιπι Ὠιοίςοτγι- 
αἱ οαἱχ νί 4,4] ηοα τοϊτι ηξξα 41. ὃς Βογθὰ φυσᾷ αυὸά 
ΕΧ οὰ ςοηβοίδητιιγ το] α: (πα: τη ἰσηει οοηϊοἔξαΣ Ποη ντιιΏτιιΓ, 
(εἰ πίτίάιογες επδάα τ. 

Ἀσβολαομαις [αι] Πρ ῖηε ἱπιρίεοτ. ΟΠ εΥἢ, ὅταν ἰδης,σφυροκοποιώτα ησ- 

ζολημῆρον μὴ διὰ τᾶ το καὶ τειφρόνει, 1,“ πα ο ν τάφοις ταπάἀτητοιη 1η- 
σαάςιη, Π] σης αἰροτίαπι θα ργορτειςα σοητεπ)ρίςε 5. 

Αἰσβολά χω, ξ] σης ἱπΕοἴο, ΡΟ] "πο. 
Αἰσβύλν υς ἡ γε] ἀσβολίθ-, ἔα] σο, Εἰ}, αἱ ϑείλη, 514. ακτή, ΑἸεχ. Α- 

Ρἄγοι. 1.2. θγΟὈ]ςμη. ὀρέγονται ἀσβολης ἤ ὀφραχιν, ρροτιης (ἂτ- 

Βοηός δυζἰατοτας Υ τὰς χη Λιγνιῷ, 
Αἰὐσβοληϑὲν, τὸ, πγαρ απ γα τα πα, ξα]σἰποίαπῃ. Η-ςγοἢ. 
Δισβολάεις,εντος, (εἰ Ἰ Ποίμ5. 
Ασβολώδες, εὼ κ᾽ κ) ἡ, [Ὁ] ΟἽ οἴις. 
Ασόρέξας, ΑΙάτι ρα] ἀὰχ Ολιυτ παρ! πεηῖς» αἱ ἃ Μετοῖο νἱξεις εἢ, 

ΡΊατατ. ᾿η Ῥότα !εὶ. 
Αἰσεῦξω,μ ἡσω,ποηκ αἰ Πυρῖας {πηνἱπηρὶὸ ἀρ, ἱπιρὶὰ σοτο, αατπι- 

Ρἱότατοπη ρεοίαροτ,Ἰπτρ! ὃ οὔτεηψηο, ἀσεξεῖν αἰδὲ τὸν ϑεθν)ῖ ΠῚ Ρ᾽Ώ ΠῚ 
«ες τη Πευπὶ, αἰ σεξαῦ ες αὶ ϑεαῦ,ἴη ἄφάτη ττηρτὲ ἔισιο. ΗΠ ἐτούοτυ, [- 
ἀεί, ἐστ(ων αἰρὲ τεὶ ἱραὶ. Ρ᾽ασυ ΠῚ [η ἴα ογα οῸ Πγηγιττοῃ 5. ἐσέζησεν 
εἰς τίω» μητέρας {Εἰοριιεοἐς τὸν ὅρκον εἐἰσεξεῖν» ἰιΠαγαπάτ!ηἹ γιΟ]ατς, 
αρυά Ηςειοαιδη. 
Αἰσέξημα, τὸ, ἱπτρ εἴας,’ οι] πη» ὑρας εἰς ἐδ ϑεοιξ, ἡσεζημῆμα 5 ἱπιρὶὰ 

Ειξγὰ δὲ ρίαςσαϊο ἀΐρολ. 
Αἰσεξὴς, ἐξθ- ὁ χὰ ἐφλανρτας, ἢ ιτίαϑνγο ἢ σίοηϊς Ἔχροτς,[ςο! εἴας. αἰσε- 

Οὴς «ρὸς φύσιν, ΞΕ ΟΡιις, Ὀ] εἴτι ὃς ἀσέξησις ἀρ! ΡΙατατοὶ, 
Ἀἰσειόγειαι αἱ αἹωκσιαὶ, ἴΕρος, Ετνπλ9], 
Αἴσειρος ἵππίθ-,εχαας ποῦν Ὑἰπξειις πε Πα θεηῖϑ, ὔϑετος χἡ αὔετος. 
αἴσειςθ.,ὁ νὰ ἡ," αςοπουΠπιοτν μἀς φυλακπίρκον ἄσεις ον, ΟΠ εγίοἰζοη,. 
ἱποοποιδι αν Πγηἱ πη Θητ ΠῚ. 

Αἴσεμα Θ.. Η εἰν ον αβετι ρτὸ ἀγαϑὺς δοηιις. 
Αἰσελγαήνομκι.σοπτα πο ἢ Τάτ ράτίοτ ψοὶ ΓΤ τα πη. 
Αἰὐσελγώνω, ν. αγεῖ, π᾿ κα» ε τῆς ἃς [ΑΓοίαας (να πη ροτα! λῆς» [αίοί- 
αἱονιμ οἰ ητὸγ ασο. δ᾽ αἰποτ δυο. Ρετα το ἃς ἱπιρτουὲ ἀσο, 
ὅς Ρὲγ Ροταϊδητίαπι 4ιοηηρίαπ ΡΟ] Ὁ» γε] ςοημΐτιογ, γιάς Ε- 
τγπιοὶ. 

Αἰσέλγεια αςχή ρατα]Απτί αν ΟἹ τητίλ, βαρ τἰμιπι, σι ρτο δ τας, ρ το πη- 
Ρτίτιο αἀ ποσοπάμη Αἰτοτὶ » ργοζαςιτὰς » ῬΡγοτογη τας : πολυτε- 
λεία, πορνεία, ἐκαϑειρσίρι 7) μιαρία, ἰα[οαΔ 1 τί Π15 : ἐς ΓΙ ριτυγ ΡΓῸ 
ἴοοο ρετια!απτι 5). {π|6 θσΟΠτιηςΏΓΙΑ ἀΠ ΤΠ] 5 θὲς γιγτατοπη ηας 

Ῥγοδίτατεπὶ γειιεγοητίς, ργοσαοίτέαυς (δ ΟὈ]ςἔγα μος: αυαηαια πη 
Ρἰεῃΐογε πὶ ὃς αἰτοοίοτοπι ρετυ]λητίατι μος νοσαθα]ο ἴητς}}1- 
φὶ Οτςςις,αὰπι ἀραα [μάτιπος ἴῃ νοςαδιυίο [αἰσιατάφρυτας Βυ 4 
ἴῃ Απποταῖ. Αςςὶβίτας φαῖς πὶ ἑατογάμ πὶ ργὸ ἱρία ἐπηργοθιταῖς 
ἃς ςοπταγηοία ρεῖ [αίοί αἴαπι δὲ ἢ δ᾽ ἀϊηοπὶ φἀπνηϊι. δὶς ετίδαι 
Αττίαδβας [ἀτεζοη. Ῥοτ νἵπαπι Δυτε ΠῚ δατ [4(ΟΠπ] πὶ Δρίϊ5 σαρῖ- 
τ] ]ς ρεευᾳᾷ γεπιιτγεη δα εἴ, ἀσέλγεια τῆς δα πείνης »ἱὰ χας (ὑπηρτυᾷ, 
ἰᾷ εἢ ἀσωτία, ΖΕ (ςΠίη. Ιάσπι τίω ἀσέλγειαν ορρουιτ τῇ μετριότητι 
τὺ σωφρρσιώῃ. ἣ 

᾿σελγίω, ὦ, [ἀς πὶ Πυο ἃ ἀσελγαήνω.ἐσελγηυβύων εἰς ἡμοῖς»ἵΠ ατίατιιπη ἴη 
πος, δίς. [δ αποῖα ἀεοίαππάτιοη, Με πείαΐιργο ᾿πιρτοδὰ δὲ Ῥοτι- 
Ἶλητοι ὃς [δ᾽ ἀϊηοίὲ σός, ΡΊατο ἱπ 5Υ πιροί: 

Ασέλγὴ ςγὐ κα τ νυπηραάιςις, Πασίεῖο {5,0 14{ποίϊις, ργοσαχ, ΑΝ. ̓ 
Ροτα απς, Πρ ΓΟ ρας» ΟὈ ζΟπ 115» ΠΡ 16 55 ἸΏ]ΟἸ 5, ὁ με μετέχων, 
μήτε αετῆ ςυμετε διχαηοσιμίης » 41] ΠΕΘ 6 ΨΊΓΓΏΤΙς » Πσήτις ἑαπιτιας, 
Ράττίςορς εἴτι ΠΟςταῖος. ἀσελγεῖς λόγοις κὶ λίαν φιλαπεχϑήμονας. εἰς: 
σελγίς ἐρρι Τἤω ὄνων. [,υοἴδηας » Ρατα]απτίοτος δἰ] ΠῚς. αἰσελγιὶς αἴέ αι 
μος. Εσρο τς ἀρὰ ΡΟ] σε πι ̓το τὰ εἰξ γοϊεμτις, βία Θ..Ὀϊ-, 
ἔζϊαπη μ0 ποι αὖ ἀρρτιμαηάΐ ραγτισα α, δὲ γγε 59] ο,ἴω αι νὴ 
ἐγδῦς Οηγηες ργοθ νι τυ ττ ΠΟ πΙο ἘΠ. Τητογρτος δυ ἃς σΟῃ 
Αἰτοῖη ἐα ντθο οπηπος ἱπιργοὐὲ νΊΧῊ 1 5 ἀτημς α Βῖς ᾿πτοηάοηάᾷι 
ν᾽ πΊ Βαῦετο. ἀσελγὲς ἀρ ΖΕ ΟΠ ΠεΠῚ κΤὶ τίμιργο οὐ ςοεπίτατε ὃ 
{ταρτότγωπη Βσιτιοία σοαΠἸοτι ἀπε Ρουίτατ : ὡς 4ιο Βιιά δος 
Οοπηπηουτ. 

Ασελγόκερως»σοτηΐδιις ἰα[ΟἸΐδης, ' 
Ασελγρμανέωφος ροτ [αἰςίαϊ τοῚ ἰα Δπίο., ᾿πίαπα ἱπη ρα ἀἑ εἴτα τεπεοῦν 

ἀσελγομανων ὅδ τοῖς μοι χικοῖς » ΟἿ Δἀυ]τοτία ἰαίςίαα ρτυτίοπδ,, 
1υοιάη. 

Αἰσσελγωώς ἱηΓοἱ σητατν οτα ]αὐτότ,Ἰαἰςταὲὸ, ἰητογάμιπι ἐπ πηοά!ς ἃ, [δὲ 
ἀιηονὲ, Οἵςετ. Αγ ϊορἢ ἴῃ Ρ]υτ, πέονές εἰσιν ἀσελγῶς 9 ἱπητηο αἰς, 
ίξα Ροτυ]αητογ οὔ ει. ΠΟοτας. ἀσελγῶς κα ϑρασέως λοιδοροίΐσε, ΤΟ ΠῚ, 
ἀσελγως 5; βιαίως. 4 

Ασέλχίων(θ-χα γῶν ἀγιῖης απαιίς πχοητίθας φαϊδυ Δ ἀϊςίτατ. Ετγπηςς 
«ἰσέλίωυον γυΐκ τα ἱὰ οἴ πῆς αηα ποέξοπι Οταςὶ νοσδητ, Ἐττατῖς 
απο ρ] να: ἀυτῆοτες ρα τ ργαοῖρίαης Πἰσητς Ἰαμιὰ ξαοϊςηάαπας, 
4υϊοηααπη: ε1ι5 ν οΓθ 5 ἸΏτο] Πσιιητ Τητογ]μΏ 1 Πη,δέ σαμτπὶ (οἷς. 
(γάετις εἴτις ςοη στοι]υ τη: οι ὅκίας ΠΙδητιμπα ἀϊοίτατ: απ πὶ 
ἐχ ὥαυο (Οἱ  Ἰητεγοιττ ες ἡ] Δπ πο ξἰς ραγῖοπι {ΠΠ τατος 
δὲ ν γσι] ἀϊχιτ, Τάσιτα ἀπηῖοα ΠΙοητῖα ᾿απατηπα ποθὴ 4114 “108 
4ιὰηι τοποθτοίᾳ: πος, Μάγος ὶ.110.3. Πτοῖς, ἀσελίωου νυκτὸς ὁπ, 
ρύσσειν δεὶ,ηοξξα ΠΠςητο [τη ἔσάογο οροστετφποξξο {8 ἤπς [ὰ-πὶ 
τὰ {ἰτιαρά ΡΟ γ Ὁ μι πὶ νὺξ αἀσέλων Θ5, Ἡοπιοτι ἀν. ξ, νυξ σκοτοι 
μἰμκθ-, χια; δὲ σεοτομίωη, ΡΊ τη. Ποχ ΠΠ]Ππη]ς, ντ οτίδαν Μ{]Ππππς (δ: 
Ἰῆσίηις ἀἰχῖτ Αρυ εις. ΓἸατατς ας. 1 Οδίοης, ἐν ἀσελίωνῳ γυκ 
βαϑ είᾳ. ν 

Αἴσεμνθ., κα, ὁ καὶ ,ἱπΠ οπεῖτας, ἔάυς. ἀαρεπής. Ατ ποτ ἄς πημηάο, ἄτι 
σεμνὸν ἑμῦ ἀυτῷ αὐτὸν δυκεῖν αὐτουργεί γγδις. ἃ ἀνσαίτατο αἴας Ποπ ογᾶξς 
ξαπέξιοπε ργορτίᾳ αἀπιιηηἶγαι ςν ὅς. 

Αἰσεπῆθθ.... ὁ κα οἰ πυρί. ὃ 
Αἰσηγηεγδἰοτάες, ῥύπος λύπη; ΓΟ» η1 πη, ἱ πα ρατίτας, πο] εἴτα, ἀΠἰ ΠΥΐ ἀ5πὶ 
συϊτυάο, ει! πηςητιτη. ἔτεα} ἄση ν οἷ οἴοτ, τοτηλς ὶ βαιά ΐαστας 
ῬΙατο ἴῃ ΤΊ πησοιλύπας κὶ ἄστις παρέχει, ἀο!οτας ἰηξειτ ας ἀοιτῖς 
ταεητα. ᾽οίς. 5.2. σαρ 135. σίω σομοῖχε πρφύνουσι, [το πηάοι ες 
Ειχιάϊυπι ἰεηίμητ. Ματς εἰ. δἀηοτας ποὴ {πιρ]τοῖτατ τσ ηἰῆςαγο ἘΠ : ἘΣ 
Ειάταπη, (δ ἃ ἔτ άτιπι εχ γορὶοιίοπο: νπάς ἀσώδης σὐμαχθον 
Εἰλίάιο οδποχίπβ. ἃ ' 

Αἰσηϑ'είη, ΠΠ οτος ἀσηϑείη τυ ψυχίωὶ, πγο] εἴα αἰῇείδτιιγ. ἅ 
Αἰσηϑοοὶς τε τατας. λυπυϑεὶς,ἀοίοις αἰοξζαΣ,ἀς Πλ ΆΠπις. ὶ 
Αἰσηκορία ΕΠ εἰν. ἢ ἀκηδία. ς ᾿ 

Αἰσηκορρες ΟἿ εἰσιρούρος, ἐκηδιας ἣς. Ἡ ΟΙΥΟἢ, ᾿ 
Αἰσήμοιν τος οὐχ χα ἤν 08) Ποταταβ,ποη Πσηατας» ἤης ἤσηο, ευἱ ἀο- ἢ ν᾿» 
« παϊηὶ Πἰρημ ΠῚ ̓πηργο Πα πὶ θη οἴνῃοη ἢάθεης ραίϊοτεπη» ἱποας Ι 
Πού τὰς, ηςοττας,οἰίζατας, Εἰγ τη, ἰσφραγεφίΘε,ἀφύλακτος» ὅκ δ΄ ί 

ἢ 
΄ 

χὼν σημείντορας κ) ὅχις" ταῖς. δ, 

Αἰσημοςγεγὸ κα δ, ἴης ἴσθο, αἱ ΠῸ Πα πὶ σοτταπὶ μαθρεῖ Πρηἰβοατίος, 
ποπῚ,ἰΠςοΙταςνης ποταῖνῖ ἄσημος χρυσός. [τετὴ Ἰσαοταβἶσηος, 
Β1]Π1ς,ο ίςζυτγυσ,ἰη ἀεσεπδν θοη τπτς]]ςέξις» ἱπάεργεβεηίας » ποπὶ 
Βολεῖτας σημον, δ σγηνές ἄσημον αῤγύφιον,]. ατσεητα πὶ Ποη ρεῖ- 
οὐΠΤ Ὁ πι, ἴ πο π πηοηοταὶ δ. Ρ στισημα φροίζειν,ο ίξατὲ Ἰοαμυν 
Ἡετούος. ἀσήμως; οἰ οἢ. ἀπρανῶς, ) 

Αἰσηπῆθ- ὁ να ἡ,πσογγυρτας, τ εχ ΤῊ ΟΡ ταὶ ς4ρ.3.}}.4.8 1 οχπὶ 
Ροίαϊς ΡΊ1η.110.13.ς4ρ.9. της ρατιςἀϊηονποη ρυττοίςςἢς,ἃ ρα-ὶ 
τγςάΐπε Αἰ Το πιςυρυτγ ἢ δ πη ΠΟΩ γεςῖρίς πεν Ρυτγο αι πἰς πη πὰς 
ἰτηρατγθάίηαπι πο ραγὶοπονἰηραιΓ ἀ5, ΔΖ. ᾿ 

Αἰσηρλτ9 ΓΠΥΡΌΓΙΙ5 οἱ κοέϑεερτος 014. ᾿ 
Αιἰσηρρεγα δ, Αἰτίάταπη αβοτεης, πιο] εἴας. ῇ 
Αἰσηρος»ίϊης ρΡυτγεά πε ὅς τεγ σα 1015. ᾳ 
Ασυρῶς,ηγο εἴ, "ΕΝ κε 
ΑΔιώνω, Ετγ πιο εἐχροηίτ,δυασαϑῶ, καπκοποιϑ' ὦ, μυσχθ ὦ, ταλαμπα ρω χα ἢ ΠΊ 

λεπαίνω ἃς ἀδιιυατῶ ΡΓῸ ἀφ γὼ, ὧν 
Αἰ διεὶς, ἐντος ὁ, σΔητατα5: νἱάο ἄδω, ΠΥ 

Αὐϑένειαγας ἡ» Εἰ ΠἸτὰς, ἵπα ΟΠ] τας, πγαΐα ναϊστιάο, τεπαϊτας, πο Τ᾿ ον 
ΡΠ. Δ σοτ, Πβ γπηϊ τας» ἔα σἽ τας, πτοτθιις, ταλπωρίαονόσος, ἀδὺς ἢ οἢ 
γαμία ΡΊατο ἰπ ΕρΙΠ. σωκράτης μή ὅδε αδεὶ ἀϑνένειαν πίω) πῆς τραγίαε ἢ ὃν 
εἰας,αλοτθο 1πηροάιτυτγ τ] ]το 1} ντιη δα. ες Ν ἡ 

αἰὥενέα, ὦ, μα ἥσωχπουκὸε »στοῖο, ἰπριοθο, ἱπηθες ]]Π}ς ἤσνησαμοσ, ΠΝ ν 
δάπετίι ναϊοτυ ἴῃς ἰᾳ δοτονίμ πη ρᾶτγιιηι οβσαχ, ἀς δι τον, απ ἢ ἴα 
ἱηπαϊτάας. ἀξιενῷ ἃ γόσον, ΤΟ οτ. εἰ ϑ' ἐνῶ αἰϑνέγριαν, ἄς Ὀ. τος ἀς 1115 ἢ τὶ 
ταῖς, ἵ. ἐπ. ο! ]Ππτατο ἰαῦοτο. ἡ 

Αἰ Φνένημοι, ΠΥ ος ΠΠΠταπον τῆι πηνπηοτδας, [ΠΗ πη ἶτας. ἀϊ 
Αἰ ϑκνὴς, ἐΘ., ὁ κὶ ἡ, 4  Π1ς, ββωςθ-, πηροῖεης, με ες, Πγΐ πὰς [ε τα 

ΠΘΩς, ΡΑΠΡΟΙ.ἜΧΉΠἰς,τοπιι:ς, ἰηΒτπης, [ἃ σμνάυς, ἔΓΑ δ] Ἰς, τη δ οο 
ΤἸυς ἀϑϑοενὴς πρὸς ἐνέργειαν, ράτιι πὶ δά ἀσεπάμτη ςἢπςαχ. ἀδϑενὶὴς Τὸ 
σῶμα, θΊλτ, χ ἐς Ἐκερ. οἱ ἱπῆτπηο εἰς ςογροτῖς, ὠφβνονηὴςς χεν μασι, 

ἦς ἀπῖς 



ἡ] ς. ἐς ἰδ ενὲς ἔρχεαι, ἴῃ Ἰδηδ ας ΠἸυτ φυ! ἃ- 
τὶ ταηάςαν γον οτοάοτ."ὑ.. 

Αϑονία, ΡτΟ ἐἰ ϑνένειαγἷο πίστι εἰξ, 
δ εννκὸς οὐἶ ἐν ἐπαδ ας! ΕΠ 15» ἰο τπτας, ράσρεςν ψα! τυ ἀϊηατίιις, ἰλη- 

ϑθε τι Υὺν 

ὁῤῥιζίθο, ἱπιδ ἐς Πα γαάίος πσεσης. 
εινόα, κι ὥσονπ' χά 5 ἰηῇ γηλπὶ τε ο,ἀς 1 Π το ὦ ϑενα ποιω: Αὐ- 
οι (αἴ. ς 

κἴϑ, ἰοτείανεητινσι ρας εἰϊ: Αοτ τ. ρεί πλις εἴϊ,1Ὁ αὕτω, ; 
διικ ατο;, τὸ αἰἴϑα τὸ ζω τὸ πνέῳ » Ετνπι.αηϊνοίατιο, Ρ]Ιο, ἐρέται 
Αἰουϊτανναιμο τας βάτως, τὸ ἐκ τῷ δδόωου ἡγόδιδνον φυόνμας αἱ}: 

ἡ, ἰρ ταις δο ἔτις, φυαν ἐρίγατα υσαυιῖ αρτοιως ἡΐης 
θ00 ἃ( οδοϊαιιοης » Οοἰίας ᾿νδ..4,ἁ(σαρ. 4.ΑΡΟ]ουτως 2. ΑυθοΣ 
Δυτ αὐλοὺν ὦ ὅνμα κἰ ἀμφότερρις ἐδάμαοτε, ῬΊιη, ὃς ϑεῆσςα ( ρὶ- 

αν δ οἰ γοῦν συ ρεσμα φύσημα, - 
ἰζω, πνῶτιάω.. ᾿ 

Ἀμκαΐναν, με. ἀν πὶ χα πνυς ως ἀπῆοἷο, ἐρτἴτα τη εἴ ἀ  Πιςυϊταῖς ττὰ- 
ο. ἃ Εἰσυΐταις ἐριταράι ἰασογοσταρίτεγ ἀπ ο] να πγαην ἀθον 
πη ἔσυϊτα ρα! ριτο. οηιοτ. 

μκατικὸς οε, ἐφ (οἱριειοἴαις, αἰ δι αἴ τον ἰρ᾽γαποιάπ νοις, Ν γα! λυ- 
Εἰιτος. Ριιη. υὶ ἀϊβῆςιϊς αν μαῦες τεἰριτατιοςην, ἀδοματικοὶ 

ταϑυ, [ἰρίτοίας αἰξςξξ δαςς, Οιοῖς Πδ.4.ςαρ.5.47. 
οἰποι μοὶ πιαῖοτ, νὰ ΠυοσρΆγοα αἷς ν ἃ 4υα Αἰΐα ρας οὐ ὶς 

ἐττὶα ἀϊέτα εἴτ. Αἢα ἐτίααν {γάτα ἀϊξξα οἴδ. τ δ τι καὶ ἐσία,"ά εξ, οι- 
πατὰ,, αυδά τη 1γ 412. ρτίπνλαι οἱξ τεροτἕλ »τθφαις Δρο σοι) 
ΕΝ ᾿ 
σαν ο΄ ἐβηδμυμξυ Δᾶατ. Αροῖ, ᾿ 
ποΐ ἐς ἀιξὲα ες Ῥῇοτ οἰτβαγῳ ἔοι γα, ΡΙατ, ἴπ Μυῇς. αυΐα ἰῃ- 

ἰςοτὰ ἴῃ Αἴ2.Ης Ὑ .ἢ. 
ὃς Αὔληις, ἀτῃεηςις Ὀἱοηγῆυς Ροοτο, ὠσνηγζοέῶν ἐλερείτάν. 

Ἰαποταπι οἰς μ μπητοτιπη. 
τοί τῆαγα τγίρ] τοῖς ομογ άπ ,αδ Αἴ ἰσυξητοτς ἢς ἀϊξξ.. καὶ κρό- 

ματα αὐτὰ τῆς κεϑεέρατ, ἔτι ἐν ἀσίᾳ τῇ πόλει τῆς λυδίας ἐν πμώλῳ ὡρῶ- 
τν ἀὐρεϑ.. ΕἸΥ ΠῚ, : 

᾿Ἀισίγετος ϑώλαοτα, πλατο η ταςεης ΝΟΊΠας «ἀσίγητοι ἀμ νος ΠΟΩ 

᾿. ν 

ἵν 

πνατὶ, (φᾷ ἰοποτὶ ὃς ἀτίεετι ἀραἐ εσάς πη αἱ ἔνι ἀσίγητοι 
κριστεῖοι ἱ ἰπιρυάδητ ες: ὃς ἄσύγητος ἐορ οἱ τες 5. 
γερςοε»ῦ α δίας ἔδγγονξειγο ἤοα ντεὺς, 4α] εἴς ηε εηΐς. ἀσίδι- 

δος χεὶρ» τιν ἐπὰς ἔσγγο γψασυαγίη Ἐρίσταπη. 
ὕμνος ρτο ἤγπιηο ἰυξξαοίο, Εὐγὶρ. ο΄ 

ἰσικχ 9. γυγδν 1} ΠΟΩ εἰὰ σικχὸς ίξιι αὐδ ας » ἀς! σαι! οτῖς οἴδὶ πυίοῖ- 
; ᾿: ἐἀρρετευς, ΡΊμταγ.η Πὐσυι σον ἐς δραττηότγα πὴ ἢ τς, δύκολά 

ς διαΐταις αὶ ὥσικ χε πωιδάνρκας τὰ εἰζ, ριιεγὶ αἀ ντξξωας ταττους ἢ 
᾿ βοιος, ἃς οὐδ! ἀςσι:᾿ατίοτις οἰθὶ ἀρρειφηζας. τὸ ἀσικ ζω πετον»υᾶ- 
ο χηϊηϊποηὲ ποχὶμπ. 
Αἰσίλλα, ΕΠ τΑτΉ. σκ δῦ ὀς τι ἐχβυνρῇν. 
σίγνοἱιοτ θα ἀρὰ ΤΉςορμτ. [ν0.2.ςαρ.2ς. ἀε Ταυς ρίαητιἠυὰ (ε(Ε 
αἰτῆς Ἰηνρί τος. ΘαΖα νοϊαοτί. ἰτσυΐγυπι οἰς Ν᾿ τη} (ςζα ἀμ τη 
δογυΐε πη, ἱ οἷς πτατιτὶς ως σοπιιοίαμϊες. 

Αἰσνὸς, ἐξθ., καὶ ἐφιηπησσυμονηοῦ ποέεης, πε ποχοταζλαζός, ΑἸυέ. 
Ηειοάο: ἱ Ὁ τ. }}} ςίας, ἐποοϊυπν"ο»ἰητεσετγίποοιγαρ τὰ 5, πο ἶεα- 
ως. ἀἰδενὸς βίδο, Ὁ. Ερησταη., 

ἰσινωῖς, ης ποχανοποχΙέ. 
ἰαγάς, ἡ Γςροςιργο 40 (υρτὰ Ασεὶογεία. 

η(Θ- λίϑος, Ὀἱοίζοτι ἀϊ, Θαΐευο κέϑος ἐν ἀοσῳ γγυόμῆν Θ- ἐΐσκθ: νο- 
᾿ ὅλτιις, Οςἰ[ο στέρκοφαΐγος ὅς αἴας ἰΔρ1ς,Ρ] ται οτιάτιν αἴας, ρα πγῖπ 
᾿ εἰξεῖ ̓ ἀτηκά τοῦ να αν αν Ἐν, Ἀγ θα Ν νεηᾶς Βα ὅς, }- 

ᾧ Ξ Ε φοοκ, Η ᾿ 
εοἱοτῖς δά πηι αἕξὰς. τες θος ἃ Οαἰέπο νοσάτιιτ πέτεας α- 

᾿ αἴϑος, (Ἰσοδυτεπι εἰζ δ βαμα, [μπππὶὸ ἰαρτάς το άςης, 
τρις τοηαι, οἷοτς ἴῃ δἰἑαιμθις αἰ 6,16 Αἰ τς ρα ποι πτηϊ- 

ΤΕ, δά Ἰάτουπι νοτσεοῖς. Ηἰς δος Ἰίασιας λάπιοτος ποηρ Ὦ!} 
᾿ χποτάιοαι. νιἀα Ὀιοίςογ ἀςπὶ "δ. 5. ἂρ. 142. ὅς Οαΐςι: 51 Πγρ]1- 
18.9.51. Οεἰίως "0.4. πριν τ, Ἐαρις ετίατη 411 ζάγηςτη Ἔχεύϊτ, 
41:61 στεῤκοράγν Οτϑες! γοςδητ, ἐχείίις ἔς, ντ ρεάεδς σιρίαϊνάς 
τη ἴος εος οἀπὶ ἀοίςητ, τοτοπιόίηιις 181 Ἰλύατε σοηίμξαϊτ. ΕΧ 

τ 400 ἴῃ Αἰϊὰ [τρτἀϊ δῇ στατία εἴς. Ρ]πΐας ταπτεη θοῇ ἤμε εἰτο- 
τε ἔλγοορβαριιπι ὅς αἤυπι ἰαρτἀξ ἀνσεςυίτ.[ς ςπ’ πὶ 1.36. Ὡρ. 

ον χγιρτούιτ, ἴῃ Αἴο Ττοιάις (λτοορμαρις [ρ1: ΒΠ|} νόηα ἴσια- 
Π ἀϊτατ. ογροτὰ ἀεξοπέξοτα ςοηάϊτα τη ςογαδίμην! σους ἰοῖτγὰ 
. ̓ αὐλάγαρσεἰϊανθπι ἀϊοπὶ 5 οχοέρτις ἀσητίδας, ὅς. Ετὶο εοάξην 

«:ρίτε, ΑΠες κοίτα (αἰ ας ροάλ σίας ἰεηίτ,ρεάιθιις ἴῃ ναίς εχ το 
λλτο ἱπαάϊτὶς. Ῥτγατογεδ οπγηϊὰ ὄγάγυιη ὙἹ[12 1 ἰΐς ἰρ ἀἸςΐ- 

τ πῖς ἰλσδητιιγ, αππ1πῈ ἴῃ Πιοι]]Πἰς οαγηΐδιις εγιιγὰ νητίςητυγ. Ε- 
τ΄ υίάοπι ἰαρὶ 5 ἢος ἀρρεϊϊατυτ ν᾽ ξιγί σ2 ΠῚ προ ἐς κά 40 ἀ42Π| 
οὗ ̓ ραμμρᾷ εξῖςαχ. Εἰ ἀὐτοιη [ΠΗ] ς ρυνεηῖς! ταξο, δὲς, Πιοίςζοτίά. 
. ἴσο εἴτατο ἐς ἀἴϊο ἰαρίἀς ἰοαιιξης, δά!!ςτ, κατασκό ἀζοντω 3 ὦ 
᾿ σύρλοι ἐκ τοῦ λίθους, εἰς αἱ οἱ ποδαγρικοὶ «ἐξὺ πόδας ἐκτιϑέντες ἐφε- 

το λδιώται, ἀφὶ σορρὶ στερκοφαΐγνι γνόντα!» νὰ οἰξ νοχ εὸ ἰοςιι ὃς ςοη- 
ἀϊτοτῖα ἥμης αυα φογροιᾷ ἀςξαηέξοτιπι ἰη ἱς “οηάΐτα αδῆι- 
πηθοτ. νδὲ αὶ ας Πὰς Ρυΐαετες στρριὶ τγαπίχα! τ» μα] οἰ ραΐας οὗ 
Ἐαιεητῖα νογθ » ἐχγαΐνυσει δὲ καταπλαοτό μῆμαι » ρτὸ αυϊθας ᾿ς - 

Βεηάυ το ἐχναϊνουσι,εχεσπιιαητ ὃ ἐπγλογασι((ο]τοοτ απυς [ορὶς ὅς 
τις βοσ)δι καταπλαιονόμηνα, γ᾽ ἀς οτίδην Ρ]1η, Πδτο Σιςαρίτς 96. 

ἈΣ 2.5 
ΘΟ ἱςη." δ... ΧΤ' τόποις. ΑἸσνδ. οτίδαι ἱλυώμι, ἰ. ΠΠΠλοτὴ Προ" 
κατ. Ευῇ. τ. β, 

Αἰσίρακοφορσηυς ἰοςυ Ἰοησὶς στυτγίδες, ΠὨἰοίςοι! ἃ. Πδτὸ Τξςαη- 
ἀο » ζἄρ!το Δι 04} οἰ οἰορτίπιοῖν δὶ ταπης (μος 4 Ιεριης 
ῥιξαχόσκη, τ 

Ασιςγεως» τ) ΠΠ.1φὸ στ ΠΣ ΠῚ ν ὁ ἑυύποι, ἐλις, ὃς ΠΟ ΠΊςΩ διιὶς,, φρουϑιοκσί- 
μλλθ-. 

Ασισία ἀ ϑέωαιε, Ν᾿ Ἰποτίια ἀΠ Παϊοῖος ἀς ας τοπηρί αι [ας ἀρυά Μη]ς- 
πος Ηςγούοσ, 

Ασιτεία, εἰ οὐαὶ, ἐπ ἰ,Ὀ τ ἡ ατία εἰ ετίςς, 
Αἰσιτεῖν, οἱ αοίτιηοτς, ὅς ἰηςἀ ἴα ντὶ, Θαἰςη Δἀ Οἰλα. 

σιτία, ἰάοιη αυὉ εἰ εἰσυπ εἰδι, αὐορεξία. Αξξζοτ, τᾶρ. 21, πολλᾶς καὶ ἀσιτίας 
ἰααρχήσνς 0} ἡγαΐἶτα οἷος τη σά, 

Ασιτίσοις, αντος ον οἱ αὐϊξίηξης. 
Ασιτος»υ, ὁ κὶ τ ἰοϊαπας οἱ οοάϊα Ἰαδογᾶης » ἱπηραίτις, ΘορΒοεϊ. εἴσυτος 

αγρ νῷ αἴἴποτος, ὃς, ἄσετος λράφει » οἷο Ποηάιιαὴ συΐζατο (ογιδίς, 
δακρύειν ζσετον ὄντα μόνον αἴγλαν, ρίογᾶτε νη Ὁπιθίμ) ποῦ μᾶς 
Ὀεητοῦν 4" 0 ἃ εάςιοτ, 

Ασίῳ ἐν λειμδι, Πιχᾷ. β΄. τ. ὧν τῷ εἴ ἀσίας συμφύτῳ τόπῳ κἡὶ ὦν τὠ Σλυώδει, 
ΠΩ} αἴσις ἀϊοιτωι ζλι, τα), Α [1] σαι απι ἕλοιτ ρττὶς ἀν 
εἰνπατιου ς, ἀσίας, ασίκ, δ. οὐϊοὸ ἐἰσίεω, ὃς μετ [Υ Ὡζοροη ἀσίω, Εμΐξ 

ἅυζε ΠῚ αἰσίας τοχ [γάτα Π] τις κότυθ, 
Αὐχαϑηςγεϊσκηϑές. 

- Ασχαλα,ιησυΐτα, ΤἼςοοτίτ: ᾿ 
ΑσχαλαζιΘ',», ᾿ 

Ἀσκαλαξώτης»κ, 6) {6}. Ὑϑηοηοίι πη Δυ  πηαΐ,ἰάζεττα ΠπΉ]]ς, τετσσ 
48 θυ! 4. ἀςρηέζο ἰυσεστιδος συττῖς: αὐταὶ τὸ ἀχαλως τὸ ἡσύχως 
κὶ τὸ βώ, ἡ πλειγασμῳ πῷ σ. Ατ ΠτΟΡ Δ. νεφ. γνώμίω μεγάλίω «φυρέϑὴή 
ὑῶ ἀσχαλαζωτν, οι {τοὶ} το πηςαἀττατοηφαν αὐίτα τ. δῖς ΠΟ τη ἰὰσ 
Ῥεοπγὰς ἀτροτος αἴσοράντιντ ρίςις Μαδιτίως, νι σε δὶς Ατηΐζος, 
110.9.ἀς ὑάταγα Δη1Π|4] ἑαλεώτης οτίαπι ἀ!οιτοτ αἷν ἐοάςα), δίχα- 

, λαξ της» ὙΠ αὐ ἀδινως νυμφίπζα. ὃς ἀσκόλαχᾳ. Η εἰν «ἢ. 
Αι καλαφίδ., χἰζα!αρ μὰς αὐτδροαιας πχφηγίηῖς Ασηζοτ, δ. 2. Δηϊπηαὶ, 

κἡ χἴαν σκληρθς» 501. ἱ ΐ : 

ἀδχαάλαφὸς καὶ ἰάλ μῆμοςςἔταττος, ΤΡ αηὶ ἄιϊιςος, 1) Ματεὶς ἐς Αἢγς 
«ςἢς Πα Αἰΐοτις Ασίας, Ηοαν. Πἰαὰ.β. 

Ασχαίκδυτος;ἄςηι αὐοιὶ ἀσκαλίθ..Ιςμο]. Τ᾿ ςος, 
Ασκαληρφεοντὰς καίκιτος, ἀσ καληρον; ἀἸςὶ 5 τὸ αἰδικοίρδιον τῷ καυλοῦ "ἧς 

κακτετιλάιτ ατῆςη. 
Ασκαλῆ ς»δ κἰ ἡ ,σκλοιρφὴς» Ετγ ἢ. 
Ασχαλιαίζειγ,ο] αι ἀτσατο. χωλόδειν. ς 
Αἴ σχαλίθ., ἐχαϑαρτος, ριοριὲ Ἰάεπὶ ΄υοά ἄσχαλτος » νης ἀσχαλαϊ 

πο; ἰἄγγιτα ἰάτουϊο θοη λάοθτγατα απ ρυισατα.  μεος ἴάο. 
Ασκαλτοῖ κε, ὁ κα; ἐς ἡόη ξοίὰς δας οἰγςαπλξοίϊας, ἴξιι ἰἄτγιτας » Ηο- 
,Ἡνεβιυς. 

Αισκαλτος, κακως εἰργασ 8. τ ύπῶτος, - Γ 
Ασχα κῶν, ὧν, Αι ςα]ουγορριάμηι 5γεαϑάϊξξαπη ἃ ἔταιτε Τληταίί. 

νηΐς 

Αχαρ ώνια κρόμμυα, ςορῶ» Αἰταϊοηϊα ἰνθτο γι Αἰποτ  λητλγΤῃςο- 
ΡΒκαίζως. 

Αὐσκφλωνίτης; ἃ [ζα]οηἶτα, 

Ασχαλάσας; αἸϊηαρ ονααὶς συ ηα ταλρηϊτυάϊης, Ατἰ τοι. το 9, 
Αηλγρα]. - 

Αἰσχαμωνίαι γαίςααιοηἰιποτὸς σοπὰς φιοφάληι; ΑἸοΧφηά. ΑΡ Ἀγ ἴη 
Ργοςη}ιο.ῬτΟῦ]. ἵν. 

Ασχανδης»" αὐτές, Η εἴνεϊι. “Ἀν 
Αἰσκανν» ρα! σ᾽ Πατῖο, ἶγαν ἀκ τῆσις  Η Εἰ οἷ. , : 
ΑσκαννννεὈς ῬΉγτο ιαναὶς Η εἰν οἷ. Ηοπιετ. 1144. β΄. εὐἱας ἀυχ ἰπ 

᾿ς δο ο Ττοίαμο ἀσκφίνιον ἔα, "δ άεπι. 
Ασχαίντης,ε)δ (σα σχοιιη, Ἰςξξα!ς, στασάτα]ις. σ᾿ ἧμποις, κρχζατος, ς΄». 

ἐχὸς Ῥοϊϊυχ [10.6. Δεητορ ἢ Ν θυ]. ἕξει τὸν ασχαίντίω γ αζάν.}, 
Εριστιρτο ἱξρυΐςῆτο. 

᾿Ασκαρδομυλτὶ,ντ αρυὰ Χαπορ]οατετη: ἀξκαρδεβῥυκτεὶ) τ! Γη ἴῃ οὖ 
ἀτοινας πγάυ ἔστίρτις, κ᾽ 

Ασχαρδαμύκτως»ἱπςδοϊυςυτιδυφοςυ!ς, ᾿χὶς,  πηπιοτὶς εἐσχαῤδαμω- 
κτὶ βλέποντα ςοἵ ὐοἸΔη.ΓΠγπτοτὶς ἧς χις Φου] ς ἱπταςητον. 

Ασκάρδεέριυκτος,κ,}) ἱπσσηηίυξης ; ΘΕ]], 401 Αχῖς εἰξ οου]Σ δέ ποῃ 
σουθο!υσητύμς, ΑΠἠτορ ἴῃ Ερμιτθ. βλέψον εἰς ἐμ’ ἀσκαῤδάμυ- 
κτος. Ἑταί, ἰη ργου δγιςοηριμοΓδ, ἜΧΟΝ ἜΣ, 

Ασχαρῤδαμυῤτώ, Πχὶς ἃς ἴῃ τσποιαξητι.Οου]ῖς Ἰοϊηςοτγεϊτενὲς, βλές 
πως {ριοῖο. 

Αἰὐσκαρῆςον ον π δ ΠΠς, πο π ρα]ρίταης. ν᾿ 
᾿σκφεἰζειν,αϊτατς. σχαίρω ἀἴσιτας σκφέράζω κα ἀσκαρίζω, Ξ 
Αἰσχάρλο»ἱδὸς ἡ τυρα]α, Τ Βεοά.ἰητεγρτιαρυά Αὐϊζοτοα «δἰ, ΑἸ. 

κυιθυνὰ ρὸ ἀαηνογζεῖϊε. Α᾽σχαρίδες ἰοτηθτίςοτιπι ππποτγ ἴρε- 

εἰες Αρυὰ Η'Ῥροςγι αἱ. ἐσχαρίδες, ἔλιωιγϑες ἐχναὶ κ᾽ μάκραι (ἰερ- 
μικραν) ἐν τῇ ἀπεὺ ϑυσυΐδῳ ἐ ξέρω γρέωναι. ΜΑτοε!ας φἀροτας τεσ 

εἴα ψόπις ἰοτεῖ ᾿απιθτιςος γουγις, ΕἸ οΥ ΠΊΟ λς δί υς Πὰς τῖς 
πϑας ὀχρουυοτνίς ρογροτᾶ νι οἰϊοηάαπι ἴῃ ἀϊέϊζ. τάρνία δέ ἐγτέβα. 

Αἰσχώεις Θ’ ἀσφα σας -. ᾿ 

πὰ ὅῳὴ τγδς σις «αἱςἸαπηςητὶ στενδαλίων 09: ἡ Ἀρόταλας 

Ἡείγεμ. οί αςι 0.4. ψιϑύρα Ἰάφηι ἰη!πγμμχξητα αὶ τῳ ασκαίῳ, 

Δηβοτςοοῦ γοςαῖ μαγαδίω, κι 
μ ᾿Ψ ΠῚ 



2.6 ὩΣ 

Αἰσιαρρφόρρτου. δαί Ἰὰς. φορτη)δη εἰ γε, ἀμδονο οί 
Αἰσκεϑὶς,αὐλαζις, Οὐγ τ, ξ, ἰσκε ϑέες ζ, αὐόσοι ἢ μεϑα,νῖάς ισκηϑῆς. 

Ἀἰσκεία ουΐ τας, θρησκεία, ΤΕ Π1 κόσμησις. 
Αἰὐκελέας καὶ ἀσκελὲς» τἰδαὸ, ᾿πάεηεπτογ, ναὶ ἄς, ἀυτίτεγν εαάε πὶ 

τασηιιγα ἐδιαλείπὔω ςοἰἡπμόνω ς  ἄ γανγσκληρώτ, α μεταξα τως. "Ὁ ασκε- 

κυς ἢτ,ἀσκεχές. Ν σΔη 4.1 ὙΠετιίαςις ζορπὸς ἐνὶ πλάς ιγίνέον κέρας 
ἀσκελὲς ἱσαξιητογρτ. ἀσκελὲς τὸ αὐτὸ σκέλίθ. κ᾽ τὸν αὐτὸν πὴ χίσμιον» 
δ' ζαιν,ἴσον. Ηο.Οὐἀγά, Ασκελὲς αὐεν Κύκλωπος κεχύλωται οἱ, ἀμέτοι- 

κινξώς αἴγαν σφοδρεῖς. 
Αἀὐκελὴς»εἰθ.γδ κα ἡ ,οτα τας σάγξης, σαϊ πι}}}4 ἴππε ογαγα, πη πιοδί- 

1ις κ᾽ -έρησιν “ν᾽ σκελών; ] τ. ἴῃ Τ πιο, ἀσκελὲς τὺ ἀποιω» ἐγφύνη- 
σεν» ΟἹοιπρτοάοπά! πισπιθτᾷ ποι ἀςφάϊτονε! αὔτ, ποη σεῖς 
ἴλυς, να] ἀς γε μοπιςης»αἰροτ»ἀο(ςοάτιις : ἄπο τὰ σκέλλω τὸ ξηραίνων» 
υἱξ αὶ αὶ τὸ σκέχ Θ-, ἔτγα. Π οπγ.Ὸ γί κ, ἀσκελέες κὶ ἀϑυμοιοὶ,σκελε- 
χευόμῆνοι, κα τεσκληκότες ,σκληροί. 

Ἀσκέομαγἀιςονοχαγοοο,πηθάϊτογ. 
Ἀἰσκέπαρν!θ-. "1 πηρο]ἑτιῖς, πο οἰ ογατιςνποη εχαίοϊατας, ΡΙλυτιαρυὰ 
ϑορῇοο!, κ᾿ αἰπὶ σεμνὸν ἐζο μίω βάϑρον τὸ δ᾽ ασκέποιρνον,Ἱ. αὔξεςτον, ἐ- 
Ὕλυφον ἐἰπελεκχητου. 

ἈσκέταςρΘ-,Ποη οροτουατιςγ(παπι οροτοι]ατε ἀἰχίς (οἰ μπ1ς}12) 
ἀροττας. 

Ασκεπης, ἐν κα ἡ 
Αισκεπος,υοη τεέτως. 

Αἰσκεπῆθ,κ, δ) ποοηΐν ἀογδζιιςνποη οἰγοιηίροέξιις ,ἱποδίδγιαταςνΟ - 
υἱά. Ατατιις, ἰδ πηι γι. Αἰ σκεπῖοι ἐγϑύοντο πτιλαιοτέρρις ανϑρώποισι, 

Ἀσκέπ]ως, ἱπςσοη ἀογατὲ,το πηογατιὲ, "ησοηίαϊτὲ, Ατιοτιιη ΡΠ τς. 
ἀσκ:πηύτερον τι χεύνω λέ γείν»οτπροτα πιῖπας γεξζὲ [ἀρρατατε. 

Ἀσκέξα ας, ἡ, σεξιιυς Αττιςι σαἰςἰαπχεητὶ; ιγίμτα τι Δορδηλο ἀατύπι- 
τις πγειη ΡΟ Ιαχ [10.7. 

Αισεδυὶς; ἐφ. ὁ καὶ ἡρὼ 
Αἰσκθυθο,α, δ κα αἰ ἰπαράτατιις, ἐὗνᾳ σκόϑας" Ὁ., γιλὸς, Ὁ 01.1.10. 
᾿Αὐσκδυώρητος,Οἢ ἜΧΟΙ ς»ηοὴ ρετίσγατατας, ἡ ἢ Ἔχριηατις. ϑτταδ. 

ἀς Οοτηιιοιοτῆοης, ϑτε μφ ζοντες 3) τίω) χατασκευζω Ὁ τορδύμῳ - 
σῶν ἐδένα, τάφον οἰσικεν ὡρυτον εἰἀσαν. 

Ἀσκίω,μ ἡσω, πιηκαφεχογοοο, ἰαθοτῖο, ἰλοτα μᾶτο δί ἐχοοΐον ἔι- 
δτγιςοιξιδιτοιςυγο,οτπο, ἀϊςο ὅς ἀοςεο, ἰπίταο, ἰςέζοτνπις ἀτ- 
τος. Αἰσκω δὲ ἰσκοίμαι ἱπτογάωπι ἰάσιη Πσηιβολυτ, ἱ. μανϑεέγω καὶ 
παιδεένομαι. ΒΙατατο. ἐσκού μῆμοι κὶ μανϑώνοντες καλὲ δὲ ὅλα πῷ βίου, 
λόγοις ἀσκοῦ μῆωοι, ἴτοτίς τις ατες, Ογεσοτ. [6 πη]. αρΡτίω ἰσκεῖῶχ, 
᾿ἀσκεῖν τίου ἱπαατικἰω, ἷ, μεκλετᾷν,ίιος εἴτ, παι δύεϑει, Κοηορἢ 5ις ἃ- 
ἐξυαπὶ ο4Ρ-.2.4. ὧν τέτῳ ἢ ἀσκι αὐτὸς ἀπρόσκοπὸν σιωμείδησιν ὃ χ εἰν. 
ἑπτογίτη αυτοπι ππξάϊτογ σου Ἰοητιαπη μαῦετς πο επίαπι.πορὸς 
τὔτο ἐσκοιωῶ ταιναἀ ἢος Ἔχοτγοεητατ)  πςΊΔη. ἐσκεῖν ζ)ὴ ἐδ) αὐταγω 

γεσταξ,ςουτγὰ Δἀυοτίατιος τη θά τατὶ. Π}ὩΌσγας ἐσκων κιϑεερέζειν, [,.ὰ- 
πιαπ.! μάςης οἰτῆατα, ἀσκώ ποιεΐγοο Ορογαπὶ νι Εἰ οἰ απ» ομορ. 
Ατηήζοτσ. "δ.7 ΡοΙ τὶς ἰσκων χρατανοντηςεις ἀοςςης. Ετ οι ἀο- 
οὐ. Ἡεγοάοι ἀσκέω τίου ἀληϑείζω. τὰςοῦ νεγίγασειη. εἐἰσικέων πεν- 
ταεϑλον,αἀ πίη αι σοτταιηΐμα ἰξς ὀχόγοςῃς. ἀσκεῖν τέω) δεινότη τειν 
ΤΟσγὰτ ἠσκηυῆθ- τυ Τ᾽ λόγων τερϑρίαν, ΟΠ γ (ΟἹῈ πϑοὶ ἱερωσ. ἡσκη- 
υῆψα σώματα, ΧοηΟΡῊ «ἀσκεῖν αῤετίω), ςοἰετο γίττιτο πλ, [ἃς πΊ. ἤσκη- 
κόγες πὰς πολειικας τέχγας, ἸΓτ δας δ 6] Πἰσῖς οχειοίτατι, [ἀπ πὶ. Πε- 
πτοίξ γσκυται εἰς ἀγώνα, ὈΊατο ἴῃ Γιεσ ἀσκώ πἰω τέχνίω,αττὶ νᾶςο- 
ἀὐκώ πίω φιλίαν, οοἷο ἁπιὶοἰταπη, Βα4.1π Ερηΐ. ροίτ ΟΠ ευίοῆο. 
αἰεὶ τερσευ χῆ ςοὐαϑυμοιώ τες μεῖς καϑ' ἑαυ τ ἀσκού ϑρ τὸν πονηρὸν, 
ἰιςοἤϊχοτες οος πηαίαπα {Πα πὶ (ρ τίτα πὴ ἴῃ πος ἰαΠτγαλπηας. εἰσκεῖν 
Ἃ φιλοσοφίινγαραά Ρ]ατοη.ἦη Εστν 4.1 ἀοσοτς κὶ παρ βόσειν. Ατῆς. 
ασκηϑεὶς τὰ πολεμικοὶ." πεπαιδϑυυῆο 8: . οτυάϊταις ἂς Ἐχογοίτατις ἴω 
τοθις Ὀ.ΠΠΠοῖς. ἀσκων γώσιον, ἰσιίναπι πυτγι σις, λόγοις ασκοῖν, το τὶς 
Ὁρεγδηη ἄλγε. ἡσκημῖμα χευσού παντα. Οἰπηἴλ ΔπΓΟ {ΠΠ|τα. ἀσικουΐζνος 
πίω κικωικίω ἄσκησιν ταν τι ῥοδίῳ 5 ΟΥ αἰσαηι ἀἰ[ςἰρ] Ἰηλιτν Ἰδοατας 
(0 ἈΠοάϊο. 

ισκηϑὴς ἐ(θ-, ὁ ἡ, 1 τις, παῖς ἵπ σοἵ πηϊς»ἀὐλαῦίς ἃ νερὸ α ἔϑω, 
τεῆοο ἃς ᾿πηρςαΐο. ἀϊςίταγ δέ ἀσκεϑύς, ΠΙΔά. κ, εἰς νμέας ἔλϑ ἁ- 
σκεϑὴςοἱ υγοῖς, 

Αἰσκυκα,ατυς τὸ, ἄσκησις νοὶ τά ἴῃ 4110 ὩΟς ἘΧΟΓΟΟΠΊΙς. 
ασκίωδ- δία ταν ῖτα {0 ἅϊο. 

Ασκηρᾷ,σαπιις ςαϊαπολτατη, Ης γοἢ. 
Αἴ κησις, εως,",. χετοϊτατί οφευάἀιατη, απ ιςτυ ἀο Ὑγδηαι}}. ιν τη ΤἈ᾽ 

λεγόντων καὶ σχίωνικωγ. εἰΐς νοίαπτ. [το πὶ πιοάἰτατίο ἃς οχογοίτατίο 
πηδοτις τ γοῦας ἀἰυτηὶς, Βα ΠῚ Βυά.ΟΟεηπΊεητ, 

Αἰτκητέ ὃ. Ἔχογοσπάας, ἀσκητέοννεχοτοεηάαπ) εἴζ, 

Αὐκητήριον, ΟΥ ΠχμΑἔτι1Π}9Ιο σις (ΟἹ Ἰταγῖιις» Ιοςσας πιςάἀϊτατίοηϊς Βα- 
Ἰο.ςςεποθίπι, πιοηαἰξοτίι πγ, σα Ῥαῦ ας ἐς Θεοῖς Θτορ. ἀσκη- 
τήρια κὶ μοναφήρια δεῖ μφ μὴν Θ-. ΗἸ στοῦ. μελετητήριον ὃζ πχεάιτα- 
τοτγηιπὶ 118. 2. ἀἀιοτίας Ἰοαϊπίαα. 1 φγτ ΠἸΔη ας. φΟΡ τΆτοΓ ἢ ΠῚ 
118. ἄς γείἀγγεξε, 

Αἰ σκητὴς, Κ) δ) Ποττάτοτριι σι], ΑἸ ]οτα ἀρυ ἃ Δητίφυος» δέ ἔς ντῖτησ 
Ῥίαιο 110.3.4ς Ἀερ. Ρτὸ πηεάϊτατοτα γότα ΠῚ ἀϊα! Ππάτα τι ἀςςερὶς 

ΒΑΠ]. ἀς νῖτα (οἰΠτατ.ΐη Ε δια τὸ ὡς ἀτκὸν νεκρ ζῶτι ἃ εἰσκητίω), Ετγ. 

Αἰσκητικὸς, Ἔχοτοϊτατίοηὶ ναολης. ἀσκητικὸς βίῷ-, [Ο]οτς γιτα ει άϊοίαν 
ΡΊατο ἐς [ον 8ὲ νίτα πιοηαίξίοα ὃ [οἰ ττατὶ4, ΤἈεοάοτετο. 

Λσκτὸς, ᾿ς κα κα ἡ γηαἱ Ἔχεγοϊτατίοης ἀοααϊτὶ ροτςϊ, Δ ΠΠσξτέγ εἰαδο- 
τάτως, Αἰ αθ τς χετας,ογηαταςνᾶττς οἰλυ ογαταςοχουΐτας, αξέως,ο- 

ΑΙ ἜΣ ᾿ 
χοτοίτατυς καλως γεγονῶεγτέχγῃ κατεσκόνασμθ., Πςο, Ο ἀν [5 
νήματος ἀσκητοῖο βεξυσ μῆμον. ἃ ΡΊατατ.ἸΠ ΓΎ σατο’ ἀἰσκητὸς ἀνὴρ. ἊΜ 
Ἐχοτοιτάτος ἀὐοιταγ ὅς Υἱγ Ἐχρεγίεης. τὰ ἀσκηταὶ ἀριιἡ Χεηορῃ. 
ἀϊσαπταγ αια: 4115. Θχει οἰτάτιση 6 ςουίξαιμμ ΡΟ τ, ἔμοιγε δδκεῖ 
παγτα τεὶ χαλαὶ κ᾿ τὸ αἰ γαϑτὲ ασκυπὰὶ ἔι).1.αἰζατὶς Θόπιτῖπο πἰχιτ έλ- 
λαϑδικὴς χερὸς ἀσκητον πέπλον, ὃζς, ΟΥαῖοΔ ΠηΔΠῚ ἸΑσοτάτι πο 

Ασκήτρια ας, ἡ, ΠΟ Ὁ 415, εἰσκη τρια! τητος άογα5 πηι] ΐογες Ποπηπαπς 
ταῦ τὰ Ραηἀεξοσυμπι ἐς γάρτι γίγσίηιι αι ἀσίταγ. ἦν 

Αἰ σκίδιογ, ες τὸν ν ταῖςί αἰ! 5,4 1 ππππ τα πὶ ΑὉ ἀσκὸς, ΑΥΠΟΡΒ.Ετ ἀσείον 
Ευΐατῃ. π : 

Αἰσκιζθ. γεγ ὦ κὸ τ γν τη τὰ ςάτεῃς δασιξ. ἀἰιιθτιι Ἰοσᾶ ἴῃ φυΐδας νπιτοὺ 
δταὲ ἤθη {ἰμτ δέ ΒοΓᾶΣ ΠΟ.) ὨΙΠΊΟΓΑ ταν] η.1.50.ς,75. ἢ 

Αἰὐσκίπων ἴῃς θαςιο ν»4αἱ ἧς θάριο σγαβίτιτ, ργο εὸ σαὶ γἱτὶ 
εἴτ τεπεέξας. 

Αἰσκίτηροἴρεςίες ἀαιῖς ἰητογοιτ 5, [Πα ρας (εἰδ Πυπηοτῖς ρτοπι 
Τριγιτὰς ἀτοτη πλιημςοα! ΟρΡΡΟΏταγ τυμπανίτης. ἷ 

Αἴσκλη,νςγ δ) ΧΟΓΟΙΓΙ ΠῚ εἴσκησις, Ἡ οἰγ ςΒ.᾿ 
᾿Ασκλυπεῖον τὸς ΔΈ, (ς α]Δρ1} τα π. ΡΠ μπ. "δὴν 
Αἰ σκλιπιαγίξιι ἀσκληπίεια βοτὰ 41: (τ ἀρ ὶ]» ΡΟ Ἰὰχ 110. τ. 
Αἰ σκληπιάφ αγροἱ ἀϊσιιηταν οἱ τῇ ἀσκληππού ὅψέχρνοι ν αν ἈΞ ἐςυ]αρίο σς. 

Πὰς ἀσςεστες. Ἵ 
Αἰ σαληπεογγν, τὸν τοτο Ρ]μ πὶ Ἀ (ςα]ρ 1}. ΖΕ Ου]αρίυ πη ἀϊχῖς Ν τα 

116. 7υτη μιὰ ξιτιδὶς [νατιπὶ ΜΊπογαίοτ, Ὁ 8 ἴα την π᾿ 
Αἰ σκληπιαὶ αἰ δὸς," ἱ αὐτι δεΐφ:. [τε πὶ σοπας μοτδσνάς ἡ Ὠ]οἵδος 

1)}5.3.σὰρ.τοό- ' , 
Αἰ σκληπίεια ίειι ἀσκληπίειον ποίνακας, θαηᾶςς ΦἘ(Σι]αρίλ,σοπὰς μςΓδ 

ΤΠ ΟΟρἤΓ. ἢ θ.9.ς4ρ.9.᾿τιρίαητ. ᾿ 
Αἰ σκλυπιὸς, ὁ, ΠΕ (ςυ]ριας.πεάτοας Πιΐτ ο᾽ γ᾽ ΠῚ πηυς. ὁ μὴ ἐων ταὶ 

λη ἐσκληκάναι κα ξυρήνεῶτι, ὅσο μέρφις ἢ τὸ ὅχον σῶμα δυλοῖ: αὶ αἴδαὶ 
τὰ ἀσκελὴ “ἴ γεσνμάτων ἡτπια ποιεῖν. ἡ αἴ τὸ ἀσκεῖγ ἡ πίως «δῦ νος 

σοιυῦπεις: ορῤτερον γὸ ἡ πιίθ- ἐκαλεῖτο, Ετγ.1)ς μος φτιατα δ λον μὰς 
ἀσκληπιαδ ων πῶδες, Οτγαοις ἀϊσιααταγ πγράτοὶ, : 

Αὐσκληρὴς, αὉ}]άτοτας ἐσύπλέυρφς, επηοοτίτυς. 
Αἰσκοπήρχ ἀφο, ΠΥΔΓ ΠΡ. μη: χ εἰσκὸς, Πα Ο γΕΓΟΙΠ, ὃς τηρα 5 400 

Ῥέτδην (ς μὰ σσυ αι Πα ΗΕ σατ, τὸ μαρσύππηονγδι!4. Ης ἀτέϊέοης 
ντίτον δὲ διιὀζοιηις 10 ἸΝοι οαςν ΑἸ τογιις ΤΟ]]10 ὃς αἰζοροτα ἀεὶ 
σατα, Π αγήΠσς τίτα τς, Εσο αι ροταιϑ!ς τὰ σας πη τπεειμ 

Αἰ σκοπος,ου, ὁ νὰ αἰ οἰησαιτας," σοπΠἀσταάτυς, πὸς ορίπαδτιις, ἰρορί πᾶ: 
τὰκ, "ρ᾽ ΟΟτα 5, "ΠΟ ΡΊ ΠΕ, ἀωρρόρατος αἰωροσδδκητος, αὐ ύητος δϑρίιο- 

εἰ ἶπ Αἴαςο, σιρᾷγος ἄσκοπον ἔχε αὗραίας, τοι ἔσοιτ μὲς Οριθατα (ἢν 
ἀἴσκοπα τετοξϑύκαυδν, ΠᾺ}}0 ργορφίϊο ἰζορὸ Τπγὰς ἰαςυ αὶ. ἵν 
οἰ 6118. 

Αἰ σκόπως, τριὰ [οἰδρ[α πα νἱπέοι  ἀετατὶ, Γποοπίυϊιά. 
Αἰ σκοπυτίνη οἴγεοντοῦ νἱηι, γὰς νἱηδτία πα, 1. [αἰ ΡΟ] ΠΧ ΠΡ. το. 
Αἰ σκορδίνωτος 5 γ6 21 ΠΠΟ Ὁ ΟαΠΠΠις οἰσάλϑυτος, ποι πιομδας πη δοτα σκορσ 

δεινὰ ὅτι σητιη Πσηιῆσας ραπά!ςαίατι δὲ πε πηδγα Ἔχτοπάςις, γΓ 
41 ἃ ΓΟ π1ΠῸ Θχεξιτδηταγ. ᾿ 

Αὐσκὸς οὐ δ ντοῖ νττῖς, ρο]}Π}ς 'π ντγοπὶ βογιγᾶτα, νγηα, νά. [Ο]]]ς. 
πῇ χίζω να ςερήσεως., καὶ αἴδα τὸ σ΄ὧν Η οπγετ. Π|δ4. γ΄. ἀσκώ ἐν 
γείῳ τη νῖτο σιρτιηο. Ατηἴορ ἢ αη γεφιργο σογροῖα σςοριτ. ἀσκὸ 
δέρειν, ἰά εἴς, τὸ σώμα ἐπ δέρειν ἀσκὸν δέρειν. 51 4.52) “7 καϑ' υἱόρζο- 

αἰαὶ ἐπταγενο μϑϑων πυρα ἢ εἰν τί. ὃς ἀσκὸν τίτονειν, ηὴ τἾ᾽ αὐίωότων καὶ αἰ 
ὄντων. Ογτι], ξεΠἰυὸ ἀἴχις αὐ σκὸν τῆς γαφρὸς ριο ϑξηττς οδ οἷο " 
νττῖς ἴῃ πηοάμ πη ἰη ἢ το. ΟΝ 

Αὐ σκότονοι,τἸ οἰ ΠἸ γόων οὐῥς"α;κρότωνες, Η οἴ ςἢ. ΕΗ 
Αἰ σκοτὸς. δ} 115 {5,10 ΠΟ] Ππγ!ς, ΓΔ Πιι5. αϑρὶ τὸ ἱσκὸς, ἘτΥΠ),.. ΠΗ 
Αἰ σκουρώτις νὶ αῤκτος ν᾽ μικραὶ ντίᾳ ποίη ον, ΗΠ είν οἢ. ΑΗ: 
Αἰ σκοφλαυρίζειν, ἐδεγὶ χα ταπλη π)ειϑεοιοἱπαπὶ πγετὰ τοττογο, Γοσο ργον ᾿ 

πεγθίσηλνν τις τογγίτας. 5 τη εἰς οἰϊ ασκω μορμολυ ἤεϑτω, ϑυ16.οχε ἢν 
Ροηίι ὅπη τῆν εἰκῆ γὴ διακενῆ ἐὶ δὲ δε ἤ ομβῥων. ἢ 

Αἰ σκορορεῖγγ (ΟἸξης γεγθυπΊ ἰὴ ὈΙΟηγ 5 τις ΒΑςΟμαπα]ΐδιις νὔιτε ἡ 
Ρατμηχ,νεγας ἔεττς, Εἰ γιη. τ 

Αἰ σκοφόρος » ὁ 5) ΠΥΪΏΪ τοτ ἰασγοτι! πῦ ΒΑςο απ πὶ, γίγας ἔστη ἢ" 
Ετγμι. ν᾿ ἱ 

Αἴσκρα αυόγους ἱπέγα ποία ἀρὰ Ηςίγοἢ. ' ! 
Αὐ σχράθ- ζειὶ,[πρρ τον Αἰγασας, ταὶ 1 γάοτγι πη ἔγαξξαιπι γι πιϊτίαρ ἡ ἢ 

Βετὶ (σι διτ ἡ Ἰατάγοῖν, ἐς σοτροτίς ὃς δοὶ πηΐ νης. Ἶ, 
Αἰσχύχτως, ἰάεπι οπας αιιοά δέχα τῷ σκύγλεϑτο νὰ ἐνοχλεῖ ὄϑει [ει ἀπ 

στλϑύτως γάαπαραίκτως. Εὺπίείιας εςς] ε(1Α{τ- ἈΠ ἴοτια ΠΡ..4.ἀς Β. ἢ 
Ροϑίγεαγρο, εἶπεν ἄφετε με ἅτως. ὁ γὸ δὺδοιὶ ὑπομεῖναι τὸ πύρ, δύσᾳ { 
χωρὶς πῇ ὑ μετέσας ἐκ ἴ' ἥλων ἀσφαλείας ἀσκύλπως ὅδ: μεῖναι τῇ πῦρ, " 

Αἴσκυρρν, μου, 8 ἀσκνρρειδὲς δι αὐδ'ρῥσαιμον γοσατατ, μγροτιοὶ σεπιβο ας 
εἴτ σα] ς] 15 πγαιοιδιις ας ποτ άίαας ὃς πγασὶς τὰ Ῥοητίδιδ: " 
ξο!ΐα παδεῖ τεημΐα, βοτες ἰατεος, ει ἐξα πὶ γε ποι πὶ, ἀγρογίςο ο με 
θη ἀηΠἸ πη ]ς τ. ο πτα: ττῖτς (χησαΐηδο ἤπσοο πιαπλητ, μπᾶ ἀσ 
ςαιία ληἀτοί θη γῳσδαςγει γίάς Ὠοίζοτ. 1}0.3.ς4ρ.172.]ϊπν, 
Τιρ.:7 ςἀρ.4. : 

Α᾽ σκώλια, τὰν [εἴτα ἐγαας Ατμςπῖς, φαΐδεις ἐπ πιο άϊο τἈφατγὶ (ὰρογ 
γιίτο5,1ἃ ον ἀσαριὶ ἰηβατος οδιιηφεόίαιις νηο ταητὰτη (αἰ τασαηξ 
Ρεάς, γε ἀεί δ ςατες τἰα πὶ ἐχςιταγοητιλάαις 1 Ἀοπογεπ ΒΑῦσ, 
οδΝηάς 

Ἀισκωλιάζειν, [ ροτ γῖγος (Π το, ἰ αἸτατς ὃς ρ εἰπε α] τὶ. Ατ τόρ. 
Ῥ]μτ, ἀσκωλιαφ διταύῦϑα τοὺς ὃ οὐϑρίαν, ΑἸτα Βῖς ἴα ατδογαι το ἐο 

, ἀκὴν. 



Ἂν ἢΣ 
ἢ αιοαυς ἀϊείτατ, Αἰσκολίζειν:οἁ υοά ΔΠΠυῇτ ν τσ. Οοοτ- 

ς. Μοὶ  πσυσια ρτατῖς νρέϊος (ἰτογα ροῦ νττος, δὶς ττοπὶ αἰ σίι- 
αν νοὶ ταητὰ πὶ ἱποΐτοητες ροάν Ἰζαῦς, ῬΟΠ]υχ "ν.2. αυΐ 
ὡς ρυςτοταιη οἰ οτίααν 'νἢς ποίἕγα τοπιροίζατο : αὐδὰ τὸ σκώ- 
ἔξει σκάώλοτα. ὑπὸ ἐδ πα τοιιώτων σκώλοπα, χ) χωλϑυόντων, κι πλεος- 

οἱ αὖ ἀςνογὰπι φυϊάλινν ἀπὸ τ ἀσκὸς Ἰηβονίυηῖ, Ροηιιοτ ] - 
ηδο ριο εἰαυάιοατς, Ετγι. 

ἐν γνδν ἐν σσηὰς (Αἰτατί οαἷς νηῖοο ροᾶς, νοὶ Πιροτ νιγοο) 
την, 
ονοτῆ σὰς, ΡΟ τα πη, δι} 4. κι 

μαγατος»τὸν νοῦ, ΡΟ ὶς οὐρτί πα, ρα" ΠΠς τα πταηΐαητοτ γοπυὶν 
ἀὰ ριγῖς ἰζαΐπγο ἱπουπηθιι ατιδυ δας, ασκώματα, τὰ ἐν τῶς κώπαις 

κεπα τ ύξια ἐκ δέρματος 5 οἷς χρύνται ἐν τῶς τριέρεσι, χα ϑ' ὃ τρῆμα καὶ 
ὅπ ἐμζώλεται. Ἀγ Το ρΝ Ἰοτεγρτος ἴῃ Ἀληῖς, δερμώτιόν τις ὦ ἂν 
εὐῤεσι χουντ αι, καϑ' ὃ καὶ χώπν βάλλεται [ἄστη Αἰ! ἔσκωμα, ὁ ἱμοὶς 
σιὰ ἔχων τίωὐ κωπίω φρὸς τῷ σκαλμῳ ἰοτα τη. Ατήζον Βεῖη Ασλι- 
ξῃ. Αἴσκω μ᾽ ἔχχές ποὺ αἷὲ τὸν ὁφϑαιλειὸν καίτω. [πτογρτι κώπης ὀφϑολ- 

οοτὸ τρῆμα. Ἑογληγε ἢ ἀ αι το πιὰ τγαϊ οίται, ΘΟ Πα πιθαγ 
Ρεἰἐὑταν, Ρίλυταν, ΝΟυ ἐρονῖῳ πουὶ παιαλις [οτῖ ρα ἴῃ ςο]πι- 
ἱπυρυάςυς Βοίτας, Οοἱι αὐ δατία ἴῃ ἤαὰς ἀρρο ταν οαναυ!- 

λεὺς γοπιὶ εὐπίηςης. νης ΡΟ Πασοπι ἰιδ.κ. ὃς Σρυὰ τρίαπι Πἶδτο Ζ.ὄ 
τἴπιλ ςουοτγοτῖο ἰχέξις ὅς ςο] οἴει πι,ρουταηοαπι,ἀἰοίτων κύα- 
τὸ 2 ὑποπιμπλάμμον τὸ γέλακτος, κόλπος, ἡ ἀσκώ μα. 

τρτὸν σας ΠἸγΟαητΙ ςὈα ςαγιτι Ὁ αὐ κα μέλ Θ- δίασμα, ἄσμα 
γρσλῃτίο ἀπγάτοτία, [μςίλη. κὸ τὸ αὐλιίμν ον αὐ κιϑεερεζο μῆνον» 

ἀϊθῆοτεστιαπι δ «δου μήλων ἀρὰ Ατηζοτ, 
πον. 9 τὸ. ΠΑ ΓΙα ΠΟ Ρίατο ( ΟΠ τας. 
τοχοίριπῆαι αὶ πγαϊτὶς ναγιή τις σουοτιδυς» δ( 5 ἤςχίδες 
ἸΓΠΎ ΤΠ τι ΨΤΙΕ Τα ΓΥ τ ανεῖ σκορ αὶ, αὐτίςροφοι, ἐκνῳσδοί, ν εἰ ἀσματο- 

χαμπῆαι ἀϊσυητυτ ροοία τ  γταπηδὶς:,Βοχυοίις σαγπλϊηιδας ν- 
τοηζος, ντυητατ ἀυτετη σοπηρο τὶς ποηλιη δι" δὲ ᾿ἰη σα μοι ῖ- 

Ἴππὶ Ὀοτὶ τα» ΑὐΠτορἤαπ.νεφ. 
ναϊτατα ἱάςπι ηιοὰ ἐσωήνέτατα. 

τερον, σταζι15, ἀςσορτιιις» [δ ουτίτς ὃς ἐσμάνές τα, Πἰ δ ητ 
δε .χἀς Ἀερ.Ῥμτο. 
τατρὶςξξονε δ ότον ἀςεἰρίο. ἐσμβνίζω ἐϑύων, ΠΡ οΩς ςοπγο- 

οὐΡΊυτατς ἐς νίτίυτ, Ὀατία Ἰυπσίτιετιηι δέ Δρουί. 
ας δἰ τσ οης,δυ δι ςενοίεης ἰα δέος, ΑἸ Δοτιδ, χαίρων κἰδέως. 

Νηᾶςε ἧσμαι δι ν'σμϑθ»,ἴυς σμήνθουραττίςιρ. ΕἸΥ. ἄσμε- 
ἱκύω αὐ ἰϊεητεγ οἰϊεησν Ὀἐπιοίϊι. υ]αῖο ἀς Γορ ἐσμῆνοι 
ἑἄρων 5 ΠΊΏτυΟ ἵπτοτ ς αὔροΐϊι οοστγατυϊα δαυτωνΡΊαιο ἐς 

τσ ἀρια οὰ πάςτη εἰσ μῆνα πα, συνριἐΣ ΠΠτ ὁ, 
τἤνως, ᾿θοῦζος, αἰαοτιτοῖ, ἡδέως μ7) χαρᾶς» ϑυκτεως, ορϑυμως ἐ- 

᾿ 

τῴεπι αυοά ἄσμα, ΙΔτουὶ (οπηΐ ον ΡΟ υχ 11}00.4. 
ιος λόγοςγοτατο νιτιο ςάτεης, ἱ,ἀΟ στη" 6} ΟΡΡΟΏΙΓΩΙ σύλφικος. 

᾿ ἰσόχοικος, Ἰριὰ ΘΟΡΒΟΕΙ. ἥμερος προσίων «γι βαῤβαρίθ». 
ἡσολοίκως αφελεῖς, δυϊά. 
ἰσοιῦ;, ὁ χρατὸρραραὰ ΡΙ αηἰςος, Ετν αν. Η εἴγε, 

, ἰσοφία,τοὔριςητίαν τυ ]τιτῖα πυροτ τα, Γερο ςαύιι Ῥοϊτωχ 110.4. 
χσοφθ ἴθ} εασ»ιοἰξίις:ςα! σοφὸν ορρουῖς Ῥαῦ]υς σα 5.54 ΕρΒεῖ, 

ἐζοικαι, μα. ἰσομαι, αὐ τὸ αἱ ςερ»τικὲν αἰ απεΐω, σπάζω, τὸ μιὴ δια χω- 
Ἷ εὐ εἴτα τὸ ἀ ὅπετατικὸν κα σπα ω ὡς ὅδιαπώ, ἘΕτγιυ- ἀτη ο,(ἀἰαιθ, 
Ἐτοτυϊοτι ἰδ άϊοτοϊπάυΐσοο, ἐχοῖριο ιν στοῦ, ἀπηρὶ οξξοτ, 
χιςυρίἀὲ ἀρργεμεπάο αἰ ἑαυ, ἐγαποῖ, φιλορρονόμαι, ΧΟΡ ΟΡ κύων 

᾿ ἐξ ποιμῆμας ἀσπάζεται, ςΔτῖς Ροϊζογας ἀιττοτ, ΡΊαι ἐς ἃ ἐρ. ἀασαζεῶτ 
τά εήματα, ἀϊχιῖηρτο ἀπηατς ορος αἰγαπετοίξέξατι. ὅβετηδεύεινγδέ- 
᾿ χρίβαι ἔχεν, αἱρεῖ ϑαιι, ΑΥΠΤΟΡ νεῷ Σὼ τρεψιίδίω ἀσπάζομαι, 1. 1ι- 

Ῥὲο ἴδίυοτς. ἐασάζειϑτοι τοὺς ὅπεϑυ μίας 1. Πτάϊητους τρἀιίρεγο, 
ἐξ ξξατί, ἀσπαζομαι» φιλοφρόνως. ΠΟΠΉΙΤΟΓ ἀΠΟΊΡΊΟ. στ οίζομαι σιμὶ αὐ- 

φράσιν ζῇ). ἰδ οιις (πὴ οἰ ντίς, ΕἸ ογτη ΟΡ, ἰσσάζομαι σοι 9 παρε ο 
τε ναίεις, ναὶς ἀσπάζομαι γάμων,ςουτγαο Πορτιας, Ὑ ΒσορἈτ,Γη- 
δίς. οἷον] αὐ σσάζομω, χερσὶ, πηάπιους χηγρίςξξοτ, Οὐγ!, ΡἸυτατοῦ. 
ἴῃ ἘλθΊο, αἰδελαζων τὸν φέζιον ἠσπάζετο. ατηρ! χυς Βαδί απ ἀςο- 
Τξαΐατυς εἴ Ἰάςηι ἴῃ ΝΝιιηνα ἐρωτικοῖς ἀσπάζομαι τὸν πεισίφρατον, 4-- 

᾿ ἄλπιο ΡιΔΠἴγάτυ δ). ἐἀσσαζομαι ἐσυχίαν,απηρ!ςέζοι αυϊειοπγ, ασά- 
ζιμα σε τῷ ςὑματι,τε οἰσυϊος, ΡΊ τατον τη Κ οην. Τάστη τὴ Ρ εν ςε!], 

᾿ αὐτίω) ἑασάσατο μ᾽ τῷ καταφιν εἴν 5. τλτη δηγρίεχις οἰζαϊαρατιτ. 
᾿ Ἐταίπηδηποτας ποῦ σηιῆςατο ἢ πρὶ τοῖτετ (Ὡ]υτοτε : {τἀ οἴδυ]ο 
δι οιηρίεχυ (ἰυτατονημο ἃ οἷ᾽ οχ ποτε ἤθθατ ἀρυά ἀπτίοος. 

σευ Ιυπρσὶτ ἀσσώζεῶτιΡτο (Ἰαταγς Πατρὶ οἰτει Ιοαη. ἰὴ 3.Ερὶ. 
᾿ἀασάζοντα σε οἱ φίλοι. ἀσπαζα ἐξ φίλοις κατ᾿ ὄνομα,» (αἰπτα τητος 
᾿ ΠΟΠΊΠΠΔΓΙ ΠΊ. 

ὑαπείϑητος γου» ὁ κὶ ἐν 40] που ἑσσαϑυταιον! ἀσπάϑυητα ἱ(ατια, 4] δ ὰς 
ἴῃ ΠῈ τῇ σπαϑη τσ οάτι αν ποῦ εξ ἀρ Η εἰν εἰν. Φρυὰ εαη- 

ἀετη «ασάϑητος χλένα γοςάταγ ΡΕἢ  ς [τ πὶ ΟΧΌ Ὁ Π., 
Λασαΐρω, μι. αρώ,ττοιηο σκαρέζω, ψυχοῤῥα γωῖ, Πυσαϊτίο, ραἱ ρίτο, ντ 
᾿ χηοτίεητὸς ξιοίμπητ, τεϊυέζοτ. 
'απταχαίζομα!» Ε εἰν εἶ. Ρετ Ἰοςυ την δί πεποιγυῆμας ἀτοΐ τ ΡτῸ ἀσπά- 
ζομε»ατηρὶ εξζοτ. 
γαίλαϑος, αἰραϊατῃας, ἀείςτ δὲς Πἰοίςοτί ες ἢ ς. ἐαρ. το. Ῥ] πιο 

ψεγὸ 118.12.02.2.4.οἹ ἔριπα οφηάϊάα, πιαροτιάϊπε οτοτῖς πιο- 
, ὅοις τοίχ) οἶα ταάϊχ γπραςητῖς οχρετίτατ, Ὑταάμης ἴῃ 

ΑΝῸΣ 247 
αυοσυηαυς Κυτὶςξ εὐτυσταγ γος σας ες, σαη δσπν συΐσουη 5 
4ις (ἰς αἴρα!ατιο, ἰυλυΐϊϊάτοιη Ὀδοτῖς οχ ἤζογον ἰςἀ τη οὐρα σ 
᾿ηςαατγγαῦ!ςπν ηὐδάληγ, ΟΟὐν 2} ογ  Πἰςαρεγυην νοζαηι, πηυ!τν 
ῬΙοίζοτιάες ὃς θ᾽ τοις, 4}}} ἰσορεγυπν, Με πνίηΐτνάφων Ρ] νη εἰς 
1.1: ςὰρ.6. ἃς 11. 2.4. σαρίτιι3. δεγαρίου Ατὰδς ἀορίοσίτ 5 
ῃοηγίης ᾿αγίλη, τ ἀρυά ΗἸρροοσγάτειι Π.25.ἀς πγοιδις πλὰ- 
Ἰιογα ΠῚ μέλαιναν ῥίζαν, τοι ογρτουάτων Οἷα], γαβίςαπι αἰραϊατ ΐ χτοΣ 
πηϑτὶςὶ. (ιν ἃ ἀυτοπε μιῆς {ἴτ αἱρα!αιδνυς πλιά στα ἤοτον πηάιςος 
εἰξ ἀπςοριατίο. Ἀπο]]Πο φπλπὶ ὃς Απγατο ἰνυἱΐταηο εἰν ἡ] ὰ 11.- 
Θουπι ἈΠΟ ἀϊιπλν, ἐχ {00 ΠγῸ] Ἰογ ςαἤλτα πὶ ργςοαϊα ὃς οτδιςα 
ςοπβοϊαητοτ. Μαιβίοὶο ἃς (ογηατίο ρίλητα οἱ 'ρροτα, δλδιᾶ- 
Τίαπι ταθγιπὴ ΕΠ φυϊάληι οἵδε ογοἀιάετιητ,Ατ νογὸ οχ Ρ]αῖο- 
ης ςοσυοίςίπγυς αίρα! αι πὰ πὶ ἔτατίσοιη οἴϊε αὐ πιοάυον ἤριθος 
(ἀπγ.1ς Πἰυΐ ἀφηι Πρ. τοις Κορ. Ατἀίτιιην ὃς αἰτος ἐγ! πος ΕΞ 
τί οἷς δήραϊατῃὶ (ρίηἰς ἀρυὰ Ἰηξογος ἰληϊαγίνεχ Ετὶς ΑΥ̓ΠΊ ΗΙ} θαΓ- 
τατίσης τοςοηίςτ. Ὡς πος ἔτυτίος ἢς οτίατη οξοίοῖς ΤἼ ςοστγίτας 
Ἐδγ]. 4. ἐν γδ ὄρει ῥώμνοί τε ἡ ἀαπάλαϑοι κριιόωντι, [πτογρτος ἢς οχῸ 
Ρουϊι:σος ἀκάνϑεης»ὗ πλιηγλύτες οἱ ὄλαφοι ὑπτοϑυήσκουσιν. εἰ απαὶλώ- 

ὃς εἴρηται. δὲεὶ τὸ μὴ ῥαδίως ὑπὸ ἣἶσ πλυγζυτων ὑποαπά ὅλαι, ἤτοι ἀφα!- 
ρεξῶτῳ. 

Αασάλαξ,κος, ὃ. ταῖρα. αῆνρ τὸ ἀδώ. Κποασά γὃ τίυ γιώ,, κὶ ποιῶ βάθος» 
Ετγιαπιηναὶ οἴ οσα]ις φάτςης, 40 ὁ ἐξηγρεῖ τειταπὶ ἔοι. ἤϊης 
ἀαπαάλακὸς τυφλοτερος  τρὰ 5014, 

Ααπαλία ας, ἐν ριίζατιο οἐμία, λία, 
Αιαπαλιδὺς γε Θ-, ἐς οἡἴσατοι οὐαὶ ἀγιηἀἰ πὸ, 
Ααπαλιδυτὴς γα δ ρυίζατοτ» ὁ τῇ ὁρμιᾷ χρώνῆνθο, ὅτι δσπαλθ- ὁ ἐχθυΐ, 
Λασαλίθ-, ες Αἰ ατηδηιπι ἐτησαα, Ρυζις, ι, 
Ασσυαραγίαγας ἡ. 1 ΠΕΡ γα  ς Ἀν Πίγρ. 116. 6. τἀρ.3. ἐς αἴράτασο 

ἰριπδ,αἰαθλας- ανει 3 ὁ καυλὸς ἐκ τῆς οἰαπαραγίας ὃς ον] Οαζα θᾶτ- 
Ὀατὸ ἐἰαπαραγέαν τγληίζα τ σογγαἀασίηςηι, ΕἸ λυτε πη ἀασαραγία 
δίρατασι ρἰαὐτατγίατα ἤὰς ρ᾽λητατια, γς [νάπης τοίατία ὃς γἹο]α-- 
τἰλταιτ ρίλητα ᾿ρία συν ἴὰο ςοἰρίτο ἃς ἔγ]4. δὶς ἀρυὰ ςυπάεπι 
ΤΠιοορ .}10.4.ἄς Βετ.ς.13. χοινΐα ρτο ἴμηοὶ ρίδοτα φασὶ ἔὰο ςε- 
ἤρίτο (υπηιταγινδι Ἰοςὰς πηυτιίατυς τα οπιεηάαηάυς εἴξ, ὁ δὶ ὁ- 
ξιδ ἡ ὀλόσ ιν. ἐν, πῇ ἀντι φύονται δ κὶ ἄτοπον ἐφαίνετο κὶ ϑειυμαςὸν ἐ- 

γιδεν»ὅλος κοειϑνείσης τῇς α οἰνίαξ, 
αἰ σσάρχγος, αἰρατάσας, Οὐημς. ἔοτο τεηετος σαι ίσυ!ος , αιι0 1 απ 

σείζαυς φᾷ πιυέζας ὅς ἐξαγίηἷς ἘΠ Π οη πὶ στάοὶ ἀσπαράγοιεν 
νοσαυτοῖπαυΐς σαΐεπως }ν.2.ἐς ΑἸΤηγοητίς. Αττίοι ταπλοὴ ἄσφα- 

εἄγις ἀϊσυητ,5]ς ὃς ΖΕ σίπετα [10.1. τἀρ.75. δΕ1τ|,]λέτυςα;, διττί- 
ΚΡ τοις, ΠλδΙ στε ετας, πγυϊται ἀπηηὰς Αἰ τάγαττ Βειθατυπι ἐςςςηίες 
αίραγασος. Αἰραγασὶ ταπυοη ποιηΐηα Ρεευἑἰατίτον Προ βοατυΣ 
Ρίδστα ξσσηῖςα!}, υ]το, θαςοήίαυς οὐπὶ πηαταγαογῖς τα τίς» να - 
δὸ νοσαιηυς α[νεγχεσ,οά νὰ οἶδις σγατι πιὰ εξ. δυ!εζτίς φυτῷ 
αἰρατάσως ργορτγίο ποηλίθε νοσᾶτον ςοτγηιά. ΡΠ Ιη. Ὅτο ζο.τᾶρ. 
το, δ ]υςἤτθη1, )ατ,αίραγα συ πη» Αἰ αὶ ςοτγαραπι, ΑΙ Π]4αὶ 1.1- 
Ὀγούπη νοσαητ, Αττῖ οὶ ογππιῃ!! πι.Ν 14ε Ορυζκθ. αἰράτασος θ1ο. 
{ποτὶ 4.11.2. ἀιοίτον ὠαηαίραγος πετρώ 9. αἰ μυάκανθα, Οαἱ, νεγὸ Πἰν 
6. ἔτηρ!ις μυακαέγοινθ». Τρεΐηας 1} 5 ἀς- ΑΙτηγεπε, οἱἷϊ «σεώραγος 
ὃ υὦἢ βασιλικὸς. οἱ ὃ ἔλαθ. Ὀς δὲς οτίατῃ Ρ τη. 10.19.ςρ.4. ἃ ςορ. 
8: Εἰ ργατεγεα ἀσσάφαγοςοἱρίηος ἤροςῖες ἦι τοτα πὶ ἀςυ]οατα,ουῖ- 
εις ἰρ᾽ πα: Ργὸ οἰ ςτνυὶρ ὁ νοσαπΊας ἑαης οι ἐσπος γηατίης. Εἰς 
ἐχ ϑριηίους αἰιογαπηιας ῃΐς ἀασαραγος ὉΠ 81} αἰ τυὸ εἰξ συὰ πὶ σὸς 
τυ. ΤἼςορταίΐξας 16.1.Δς ἢ ἴον. ἰάυτιςαρ.16 ἐνίοις 3. "Π60}τ5 
εἰ κόρϑαν μὴ ἔϊ).φύνοον 3 ἕχας ἐκ ἔχειν χαϑοία ὃ ἀασάραγεινδι Οα- 
χὰ νεττῖς αἰρετασιπη, ὃς τησοηίϊαητον σοτγυάαπὶ ἀριὰ εὐ πάεπὶ 
δυτβόγεπη ἰτθ.6.ετυΐάςπι ἀγσι τ Ἔητὶ αν δὶ Ἰερίτυτ . δα χαν- 

βιτών δὴ ποὸ μὴ ἁπλώς εἰσιν ἄκανϑαι κα ϑαίεἷ ἐσπώραγε κὶ σκερπίθο: 
ἴῃ του πὴ ἰρτηᾶ οἰξ αἰράγασας,σοτ ριον πι ]ΠυπῈ Θηλην βοΐ πὸ Βα- 
Ῥοτι ἴτα ἐπὴν Ρ] ηΐας Πδ.2τιςαρεφἤπης ἰοςπν τεαν τυ ΐη, Εἀ- 
Τις ετίαπι οἱὲ ταὴῆ!ς ἰρίπας δίραγασιις ὃς ςαὐ] σας. ΤἼςορΒταίξ. 
110.6. ἀς υυτοτ. τἰγρ. σαρ. 3: ἀρὰ αυεπη ἴσους ςζοττορτος δὲ ἀδ- 
Ῥτάσατιις ὅτὰ τειτιτιονάας εἴτ, ἴ 5 διήρημῆμων εἰδῶν, πλεῖ φον μὴν 
δι τὸ φυρλάχανϑον" ἐλαΐχισον 3..ὡς εἰπεῖν, τὸ ἀχανϑώδες, ὅλως. βραχὺ 
"ἀρ τι πάμπαν δξὶν, ὥσπερ «λέχθη. ἡ αι εδὸν καὶ ῥα διον λαζεῖν αϑϑαὶ 2 τοῦ ἀ- 
σσάρχγον,κὶ τὸν σκορπίον. εἰἐμιφότερρε 5’ ταῦτα αἐ 9 εἴ αὐ ἰσημερίαν φἕισ 
γωπορίνίιυ. ὁ μὴρ γδ σκορπίίθ- ἐν τῷ σαρκαδει τῶ εἰξοιδοιωῦ τὶ ὑπὸ τῶ αἴ - 

κρω τῆς ἀκάνθας ἔχων τὸ αἴἴϑος, οἷ αὐχῆς υἱὸλδυκον, ὕσερον Ὁ ἔθεπορφυν 
εἰζον. ὁ δ] ἀσπάρσγς ἐκφιίων αἴρᾳ τας αὐφνϑες κοριωμωδές τι μκεον ἐκ 

αάτε δὲ δι τὸ αἴϑος μικτόν ἐδὲ σκορπί(θ- μονόῤῥιζον, τ δὲ εἰσπαεαγ»ςν 
βαϑυβῥιζέν τε δ) μκαίλα . κὶ πολ ύβῥιζον πυκνῶς τῶς ῥἰζαιεγῶς τε τὸ αἷῳ 
σιωεχὲς ἕῇ ἀυταί, ἀφ᾽ οὗ καὶ αἱ θλαςνσεις αὐδῇ ἡἵ καυλων αἰαζλας αἴοε 
ἢ ὁ καυλὸς ἐκ τῆς ἀσυαραγίας τῷ ἢ φος»κὶ ἐδ ὠδιμός ὅξιν ϑ'᾽ ὕτως ὑπο 
σραχώεται κὶ ἱξανϑεῖ ταὶ προ άσης τῆς ὥρχε-Οςιςτὰ γιάς ἴῃ ἀϊξξιοσ 

Ὠϊθος σκορπί (δ: κορευνείδες, ὃ. ἀαπαοαγίαι. ᾿ 
Αἰ σπαφίζω. ἴσω,τγ εἴπ, ασαράζω,οχαηἑποΥ.ραἰ τον Αἰἰοι. αϑεὶ «ἰ- 

γαπνοῖς ἀΥΧοτ ἀς ρἠσιδὸς ἴῃ ἴοςο το ξτ]5. 
Αἰ σπυρτος» 5 κα) ἡγοο. (δπυϊ αατας"ηδπνίηατας Κ᾿ ἰτγ. οι οι Ὁ ἀ γί. 

1" τ. ὕσπαρτοι χἡ αὐῤφντα πάντα φύονται. 
Α᾽ σπαῤτως»[τὈνοῦῖς νος] ἰσπυεοτί θη ξι Ἐν 
Αἰ σπασίῃ «ὐτὶ πῇ ἀσπασίως: ἘΤΥ ΠῚ, ) ᾿ 

α᾽ σσάσι(θ",εγδγστατας ἀεϊς αι ς, κασας ἐτγϑυκτώθ. ἐδιὶ, ἠεβάεγαν 
τυ οΡιάτ5. 

εὐμΔ:} 



Ασσασίως,στατὰ Π επτοτ,απλαύτοτ,ςΟ πγίτοτ, Ιδοί ἀὶ, ἡδέως, τρρσυ- 
γωςο φιλοφρόνως, αγαπητως Οὐ ξοκεύμίω αἰσπτάσιως, ΓΛ ΟἰιΟ 15. - 

απασίως τε φίλως τε ἐὸν δόμον εἰστιφι αν εἷς 

Αἴασασμα, τοὶ, τό, απ ῥ᾽ οχας, ΑἸ ατατῖο. ᾿ 
Αισσασμὸς δ, ὁ ΑἸ τατιο, ΠΟΥ, ῳρόσρησιξ, τεόσηγρρία ωροσοιγρρόυσιςν 

Ῥίατο ἀς 1μοφη5.00] ςἐξαπιξητα πη,  Πα110 Ὁ] ηάιτια., Ἢ 
Αασας ἐστ ερο» στατίοτ»ασςερτίοτ, Ποτοάοτ. τ... Ν τυραννὶς τωϑϑ ελδυ- 

ϑερίης ἰσπας"ἐσερῦν ὅθι τυ ΓΔπητῖς στατίου οἰ αι πὶ [Πρ οτῖας., 
Αἰσπας θεοῦ δ, Ὁ] ΔΟΥἀας Γατα!5, ΠΣ γα {ιν συ πάις, Εν Π10] ἀΐσσα- 

φον ἐποίηστιντο 5 ΝΟ] ρταῖοπι ἀοσορογιοτ. αἶσα ς(θ) γίνεται ὁ ἀετός. 
Ατιΐζοι. Ρ.6. ΑὨΐπτ.σΑρ. δ [ἰς ἐχροηίταγ ν ἀφ ἀσσοπογαῖ ἂῦ 
Βεθετοίοί τ. ἀσδας οὐ ρτο Τα οατοτ, ΗΠ Πού. 

Αἰαδαςιὲ,υΘ»ς καὶ, (ΔἸ ατατίονα τα! οἰ τα, τϑδρσηγρί κα ριλίαγααυρᾳ ΟΔ]{1π|. 
Αασαςὠς,}υθοητοτ, φιλοφρόνως, ἡϑίως, ἂ 
Αἰσάεις (5.26. τγεσοις ΠΡ 1}:ς ἐασονδὸς. ΑΡρίαπας 'π Τρ οτι ἄς Αη- 

πῖραϊς, ὑαὺ πἴ πατρὰὺς ὁρκωϑίι δὴ ἐμπύρων, ἀσπεις Ὁ. ἐχθρὸς ἐσεῶχ 
βωμαίοις. 

Αἰσσερμος εγδ, ΠᾺ ΠΠαπὶ ΓἜπιεη ργοάισςης ἴτοπ ἤης ργοὶς δὺς ροῖε- 
τις ἀδοράξης. 

Αἰαθεῤχὲς, τἀ! οἵ, (ἘΦ, ἔπη ἀἴτιις,ο ΠῚ αἷπο  εἰδιαλείπθως, της εΠλη- 
τετ, δε ὅλα, (ξγρ οι, ἰκοταπαύςσως οι ετ, Ὁ ἀν 17 1. ρτὸ δὲ ὄλε,ἀ- 
σπερχὲς μϑρέαγνεν,ἴησεης ᾿γαίςε ατατ, κατ᾿ ὅλέτασιν τὰ ά: απέρχω 3 
τὸ ἀσδυδω. 

εἴσσες"Θ-. ὃ καὶ ἡφηναΐτας, πη πη οη το πο Παγγα Ὁ ΠΠς ργορ τὶ ἃ ἡ ὅπ αἱ 
(ξαι πεχιοᾶς. Οἀγ!ΐ, αὗρα δ᾽ ἄσπετα κεῖ ται, τος απ ὲ ἀρ Ρρα- 
τυης οἷο πη ἔμπγπις ἀΕ] τς ιῖ5 ασιτ, ἄασετον ὥσὸς) [δ [46 π|, Ἰη σοης, 
Ῥαυϊπηδατατη, δὲ (ΟΠ υπγ. [ἀς την κοῖϑὸς οἰἴαπετον, τ. λίανγπολυὶ μέγαν. 
Ἡοπι.Ο ἀν} ἔς σοηον. κα. γὲ οἱ ζωή γ (ὦ ἐἰαπετος, σςηίας τη σΘη5. 

Αἰ απὶ δαποξλὴς ,ἥτος. ὁ, δεψαἴασις γα] Οἰγ ρου ΠῚ αδηςῖς, ἀείδγτογ π1ι}1- 
τίσις ἀρρο  ατιν ἀρὰ Αγηϊορἢ. επιοῇηι. 

Δασιδεῖλοἰςατοταπι πες οχ ΡΠ] τσαζυγίς., η)υ χα. [το πὶ ρὰτς 2 δά 
ΡαΡΡιπι νεγσίι, ΗΠ είγοἢ. ἐ ! 

Αασιδῆς, (ξατάταδ», Οἱςοτ, οἰ γραάζιις Ὑ γα. ἴῃ οἰγρεῖ πιοάμηι το - 
ταηάις. 

Ασσιδηφύρφς, Ἐύτὶ ρ᾽ ἀ. 146 πὶ. 
᾿Ααπιδίσκηγειιταάτιγα 4υαά 4 πη σαγτι, ΡΟ ΠΧ {1|0.:. 
Αἰ σοίδεον, υἱ τὸ, κὶ 

Αἀδιδίσκιον,υ, τὸ, ἵτ 6 ΠῚ ἀασιδέσι (θ.. δ, Ῥάτιιις νον, γροοί ας, ίσατα- 
Ἰυτὰ Οἱοτ. Γἐσίτιιγ ὃς οἱ οἰσανεδισκοι,η πγαίσα]  Ρ᾽γα].ΡυῸ Ὀτγοι ς 
Βας Ἰσιτῖς,, ὃς ἰσαταίατις Θγηαιξατις σαρ τι δύίαιις ᾿τοτυπι ἴῃ 
εἰτῃατγα. 

Ααπιϑιώτης,ε5 9 Πατατας, ΟΠ ]Π.τοτ, Π|4 4. 8... ἔγοπλιθ., ὁ ἐἰασίδει κινῶν, 
Ασσιδόδηκτος. αἰ αἰρίάς τέ 5. - 
Αἰσσιδὸν,τείταἀτης ξιξεαιδεκύω σιυαασισμού. 
Αἰ απιδοπηγεῖον»ιῃ 4010 οἷν ροιι98 ἀο σιτυτνδαι, 
Αασιδοποιὸς, θΟ ]]εςὶ 11.7.5 ουταγίας Ρίαυτο. 
Ασπιδότροφίθ., αὶ νΞίσιτας αίρι ἀἴδιις (δερευτίδας,Ο.1.11.2.λ4 Οἷσι, 
Αἰσσιδοχ Θ-. ἘΘτιρΙ ἃ (διτάτας. 
Αασιδοφέρμμων,ογΘ ὁ καὶ ἡ] οἶγρεο δ αἰἰτγδς ρεγ σουξιξης, 4] 

εχ Ὀο]ο νταϊο, ΘΠ τςοίις. 
Αἰσὐιδοφόρρς γα γὁ, [ξατάτυις.Γουτ σ᾽ ΘγΌ ας. ΡΊαιιτ. 
Ασοίζω, μι ἴσως, τ κα ἀςξςηδο, ρτορτὶὲ εἴτ εἰγροο (ξ ἀεξδπάοτς, Ας- 

οὐϊαππρ ταγ. 
Αἰσσιλθ-,κ, ὃ καὶ ἡ, Ὁ πΊσα ]οἴμσνποη ἀΠΠπΊη ξξιις πηᾶςι]]ς) ἱπσοητα- 

πυΐπατιις. 4.1 πη Πγ συ ]ατας. ἢ. ἘρΠ. Τασοῦὶ σάρ 1. ἄσσιλον ἑαυτὸν 
τηρεῖν δπὸ τῷ κόσμικοἵξ ρ΄ πὶ πγασυ]α: ἔπη νὰ πε πὶ Γδγθανδ καὶ τηυση- 
ἀο.[ἢ Ερ' στάπη, μῆλον ἐγὼ φρεϑίον εἴασιλον εἰῤῥυ τί δὼ τον αἴασιλθ- ἐ- 
τίαπι Η εἰγοἢ ἀμωμιος κοϑτιρύς. 

Αἰσσιλωτὸ ς.ο(ἱ, ὁ. ἀξ. 
Αασὶς (δὸς, ἡ) ΕἸ ρειις, αὶ τοτιιπάτις ογαῦ : ργόρτεγςι Υ ἸγσιΠυς ἀε 

Ὁγοϊορὶς οοι]ο ἀϊχῖτ, ΑὙσο ]!ο] οἰ γροῖ, ας ΡΒ αι Πιαπηραάϊς 
τηΐξατιδουταπι νογὸ ,ἱ. ϑυρεθογξαιτ ἔοτπηα: οὐδ οη ρα», Ματγο, [ςυτὶς 
Ριστεξεί σογροτγὰ ἰσησὶς. Ηλης ἀεγεητίαπι ἰδταατ Ηα] σάτα. 
Εταἴμιας Π.8. ΟἸ γρεῖς αητεα Ἀ οηγαηΐ νῇ (χης ν ἀοῖπάς ροῖϊ- 
4ι8πὶ Ειξεϊ ἤτοι π᾿ ροπάϊ!ατὶ τνσατα ρτὸ οἰγρεῖς βοςότο. ΟἸ ρους 
ψα] ὁ νου άοἰϊο: [σα τιιτι,ο ον ἔα σθ. ογὰτ υτοτη οἰ γροιις απο γτο- 
Βαητιιγ [ασο απο ἢ]: πύλαν ν ἐγὸ νιο Τ᾿ γάςος, Χοηοριοη,- 
εἷος οἴγρεαῖα, Ηογοάο. εἰσσὶς ὁκ πεικεχιλίη) οέξο π11]14 (οτατοτγῦ, 
εἰασί δες, ςαηγρὶ ἔογπτα ογδίου τὶ » αὐ νδι αἰρίάος Ρ᾽ατίπγα: νὶ- 
{ὰητυτ. Τ Βυςγά. 1.4, ἐπ᾿ ἀαπίδως ἢ πέντε κἡ εἴκοσι ϑυ(ὦ οἱ ἐτείξαν- 
πο. ΤΒοΡαηοτ Πυ ΡΠ 15 ἰουτατῖς ΠΗ" 1 δέ ΝΟ ΘῺΙ ἀρ ΡΠ Ισατι γαῖ: 
τα Ὑ4114.1. οἷα. ἐασίσος τοστεύτης αἦχειν,ῖοῖ Γςτατις ΤΠ) ρογαγα.1- 
το πὴ ἰοτρεητῖς Θ᾿ 615. ἱ 

Αἰσποςὴρ, ὅρος, 0, ζυτατιις, ἐς ξηίοτ, φυλακτὴρ» ορἧι. 
αἰαπιςοὶς ΟΠ] τοτοίξατατιις. ΕἸ Οτπη. ἀσπις ἔων," πεζών, ὁπλυἶ, 
Αασλαῖχνος, τ πχϊ τις, α δ᾽ είλιισ, ἔτολμος οὐδϑνὲν ἐς υτοπείνος. δειλός, ἀρὰ 

ΘΟΡΉ φύσιν ἰασλαῖχνος»ἱ χ7λ φύσιν» ΠΑ τὰ Τ}1}1 Δ 19 γὠτολίλος. ἴα 11- 
᾿ἀαχ Ηογατ. ταπεινὸς, δειλός, ψυχτός. ἴτ6 ηἹ ἱΠΉ 1} 4Πι15», 11 τἰ5.8ς 
Ασπλαχγία,"ἰ, Ωλ πηαπίτας,ἱηοἸοπηοητί, Ογτ!, 

Αἰσσλίῶις, Ηεἰγοδίο μοτθα οἵδ ηἷϊτα; ὃὲ ἀασλίωον. 
Αἰ σσλίηνον, «τὸ, τς αἰ οὰ ΠΟ ΠτιΙ ΠῚ αὐ συταῦάι ἰτϑηἰς νἱτία. ἘΠῚ εὐ απη 

«ἰασλίωνον, αἰ ρ]εποα, ογΡα {μα ἃς σκολοπέν δριὸν ὃί ἀπλίωύιον ὃί ἡμι- 
ὅηιογ ἀιοίτατ, Αταδαπη, Ρματπχλςορο αι ύμπηη; Οςτοταςῖα. ξο]11ἰς οἱ 

Αἴ σσινορτορὲ, ἐπὶ, ΠΟ Πλῖπιι5, ΗΠ πα. ΤΠ 1. ἴοσων ἔτ᾽ ὄπημοι Εἰς ἴ πλησίον, 

ἌΣ 
ταὶ σητα  θιῖς πληἾ τῆς » ΓΟ] οροη ἀγα; Δηἰ ΠΊΑ[ ἴς αν πτεΐίς ὃς αν ὕπᾶ΄ 
ταάτςε ῥγοάθιητι δ 5: ]Π οι πιο άο ἀπ! ἀπ πτιτοαδτόγηυς ἢ, 
πείσαητ ἀταὺς [γάτα Ππητ,Πιροῦ ν] τ! ἀΐαιπος σα], πες βοτο ἶ 
πες ίδπηθη Βαῦοτ. ἸΝδίσιτιγ 1π ρετγὶς σδιιτί δύι0; οραείς ὃς ἱστί-- 
Θαὶρ. ἀσσλίωον αἰτεαι ψοσατιῖτ, 614 Ποποίῖς ὃς ἰρ᾽ οποτιοῖς δεπὲ 
Ἐιοϊτη]επέπιαας ἀθ Πιπηῖτ. Οοηΐογ Ὀ]οίςοτγί 4.11.3. Οδρ τςτι απ 
ΡΊ᾽η.110.27.ςἀρ.5.Ν 146 Σκολοπένόρα. ὃ 

Αἰ σπσλήτιον, ΔΙρ] ετίοη. ΠῸ ἀτοίταγ ἀσογ 7 πογθα αι παίρίτατ ἴῃ 
ΟἸναϊοτάς ὃς (αἰατῖα, Ὠ᾿οἵς."δ.1.ς,»:. ἣν 

Αἰ σσονδεὶ,ης ἔσκε άοτς υτ ᾿ἰατίοπε, αἴδυ φιλίας, ἢ ϑυσίας. 
Αἰ σπονδέω,ποη ἰδτιιο ρΔςΕΠ1,τγείςίηάο ἔαράογα, ᾿ 
Αἰ ασινδοςγα, ὁ γῇ ἡ, ἸΠΠαιιςγ 6] ἢ ἀο αι πὸ δοςορίτ, σις απ ἀιέγασας,, 

Ὑ{8} 

» 5. 

ΠΡι ντυςηδ,θ σα ΠΕ ΠΊΪ ΠΟ ΠῚ ἴπγς ἡς οἰ ττῖς γγοης., ἀδιαν ικτοςς, 
μνησίκᾳκος  αγελεύμων» ἐχθοὺς γι. Τητεγρτες ῬΆῸΠ αἀ  ομη. 
1 ἀαπόνδοις ᾿πηρ] ασα ες νογειτ. παπὶ ἱγγεσους Π1α 1115 ποηάαπι 
Ἰερ!. Τ Απιρη εἴσστον δὺς πόλεμος ἶνο ΠΠ0 Δ ΡΘγρόταῖ! τ, ατγοχ ὃς ἱττὸ 
ςομ ΟΠ] δ 1]ς,, Εταίπνως ΟΒΠ] 44, ἀἰασονόοι ἐχθρρὶ 9 Ἰἱπυὶςοὶ Ζαΐ: 
ςοηποοτάϊαπ) τεάισί ηδ ροίπιιτ, ἐασονθὸς κ' ἀκήρυκτος ἔχθρα τας 
165 ὅς ἔχις ἱπῚ πτιοιτῖς, Ρ]ατατοία βέγιο]ς. 1 μας. ὡσπόνσοις αὐεξὺ 
αἰείλοντο, ἱρίος πο τοσατὶς ᾿μοὔτθιις γεσορ τη. ἱ. αὐ δεηθέντες 
ππονδιὼν αἴτησιν αὐϑοὶ πολεμίων. ΕἸΓΙΡ ἰασονδὸς ϑεὸς, πλιύτων. ὦ 

Αἰσσορον, τὸ, οτ]ς, ἔγονον. ἢ Ἴ 
Αἰ σδορρεχὁ καὶ Ἴγ[ϊ06 ἰςμγΐης, Ἔχρογς (Σπηϊ ηἴς, ἴοσοτο ναςᾶης,ποη ἢ 

τας»ἱηίατισας,ντ ἰοα τιν. ΡΙΔη, Εαςίφῃ, ἐν ὕτως ἀαπυρος, ἐσὲ ἃ 
Ἀρίρπος ἡ σῇ πλύτωνῷ- ἀρχή. ᾿ 

Αἰ σδάσαις!-.. ὁ χἡ ἡ γπορ] εξξας ςουτοιρτας, ς 
αἰ αδαδεὶ ἴιτιο σαγα, ΠΕΡ σοατατ, χωρὸς ασυδῆς.Ετ εἰασεδῇ, 5υ Δι χα 

Εἰς κρικοπειϑ' εἰας ῬΟΪΥ Οτυς ἀσπου δ κα ἀπλεινΐοςς οητε ανρτίηι ἃς ἢ 
τς ἢοπηοιῖς, ΟἸἴτάτιιγ ἴῃ Ετγμλ ας γογί 57) Μὴ ἀϑὲν ἀσπδ'οί γε κ᾿ 
ἁλειως Σσϊολοίμίω, ΐ , 

Αἰσσερς, δ ςοτσαδ»Πρεοῖος ἀποτςας, Τ Βεορὶλ.}.3. ἈΠ }Ί δῆτ. ς τον 
ααχράς. 

Αἰ σσαγαιι ΠῚ ἔργ τα το Πα γα 111 Π1,τιν οἱ, πραττὶς Θεηςτίς, ρ᾽ πὸ 
Αἰ σσαγοιιπη (ρίγῖτιι ἀςηίο, ἕαῷ Ἠοιη. ἢ τα. α, τοὶ φράζεαι αν’ ἐϑέλο 
4". σας νος. [τς ΠῚ, τινα, ὅστε {Πρ η ἐΠ σαττ αν ἀΥτι  α}10. ὃς, κὺ 
αὖ σεὶ ηποά Πσηιῆσας Μοραιεηαπι ΠπραΔ,τιναῖνντ (ογ στ Ε 

Αἰ σσάρευν κα. τὸν ας», ΠῚ ΠΤ ς ΔΙ {15,4 411 ἀ ἴσας τον ητίο  α της νῸ 
ἀεξάμιχίτ δ] αττῆ διις ἃ Πιαιῖηα ἂς {πὲ ἀἤιτες επὶπὶ Ἐπάυσοὶ. 
,9.γἀχὶ δυο κρκαϑία ἀσταρία πωλεῖται ΕΠ σοΐπη ἀνπυίατιιυπι. ἢ 
νος: ντίται ῬΙυταγο μας τη Οαπι  ἰο. ΟΠ ατ ας δοίρατετ θτο το 
Αἰλτίας ΑὉ ΔητΙ ]}]ς σε θατασ, πα πο ἃς ἀἸοίτυτ,ηοη δήϊς. αὶ 

νο μην οἵϊε νποῖὰ σαλτταπν ράττεπη ν ἴ. δῆς ἀ πη! εἴμ πὶ 4υὶ τ 
παποια] ς ἔμττ τεῖξε. ΒΡ] η.110.33.ς 5. 14ς Οεοτγρ. Αστιςι ἐς ρους 
ἄενιρ.1}Ὁ Σ᾿ Οομῇγπιατ [οἵδρμιις ΑἸΠλγίσηι γαΐσις ἀγαςῖπηᾶς 4. 
1 δ γ υςἰ 4}. Ν᾿: 

Αἰ Ἄτΐονρτο δὴ σᾶ ἀἰςἱ ττλάῖς, Ἡεῖ ο. ν᾿ 
Αἰδτιθ. ΟἹ άς πὶ Εἰς προκόλπείθ- Ππιι] ργατοητας. 
Αἴσσιςαγιάοτη εχ “ΕΓ ΓὮγ]ο αἤδεγτ ρτο ἔγῃοα ργοχὶ πιὸ. 

αἰδαγηθεῶνε, ργορίπς ας οοἀἰτοι οι ΠῚ σου ϊτίιο, ΗΠ οα. ἐν χ εταὶ ἐσ 
σον [ἐρωσιζϑ-» "4 σ᾿ αἰτι ΠῈ ἔπιε λα ραίξιπη ργορίμς ἀσοςαιτ. οἰ ατοτάτα, 
νεφέων, »τοχΙ πὸ πυιΐδες5,Ἰα ἘΡΤΡ᾽ αατοτέρω, ρΓΟΡ  Π5γ 0 ΤῊ] Πι5 γἶσε 
σοτερω πελάσαι, ὉΓΟΧΙΠῚ [118 ἀσοοάετγα. 

Α ἐσυρίαγας ὶγ ἃ Πγτία το σίο» μα: δὲ Βα γ]οηΐα ΕπρΗγατίς ρτὶ πὶ 
νοςαθοτυτ:ἀςιη Ἂς ΟΒαΙ ἀααινάς Ετγη1. .. 

Αἰ οσύρι(θ. λίϑος, ΑἸΓγτγίμς αρὶς ἀς σοιοτς ἰα ρ᾽ ἀπ πη, Ὀ]οίς, ΠΡ. ς. 
Αἰδσωνρτο ἀΐσσωδορῆος ἴῃ Αἰας ἐν, πρὸς δυσλόγισον δ, ἧξεν χορ, [6 

ἤίξε κα ἐκίνησε, αγοιαΐς Πγά Πα ΠῈ ὃς ἐπηρα τ. ᾿ 
Αἰ σσώθης. ε(8.γ καὶ ἡϑ! αἴας» ἔπι ἀἰοὔις, απ ἀΐα πε ἰηάισςης, Ὀιοίσ,ς 

ἢ 

αὐ σαγὶς ὕδωρ, ἀρυηἀὲ ἀπ ΠΠ]Δης. πολυς αγές. 
Αἰ φαϑηοποο Ἐφ η5,ἐζ  ζα (ΘῈ 2115. “ 
Αφάϑιμοῦτος»ἱα) πλ ̓ρίτατοπλ Βα οης,ἐφορρλόγητορ, Βυά (ΟΠ ΠΊοηΐ 

ὃς Απποτιροί Κατ. 
Ασάϑιμυτος, ἐγό κα ἱγνἱ ΠΥ ρ ΘΠ ΠΡ1]Π15. Ος}}. ἱποοηΠάεγάτας, ἵπηρτο 

ἀἰιϑ,ἱπα 4 1} 1591) σσττιις ναριας ἄφατος, αἱ δηλ Θ-, ἐπ {40 1]1 5, τότε 
τατῖας. ΡΊυτατοΐπ ΤῊ ΕΠ Πζος]ς, αὐώμαλθ- κὰ ἐσ'α ϑίμητος», πες Πδ 
[τὶς ςουίξδης » ηες ἴῃ {ΠπΠοπὶ (δ πιρες ςοηΠίϊεης. ἴτοπὶ αι γος, 
Ρέγροηάογε ποῃ αἰ 4 οἷς [ςἀ τε πηοτὲ ααῖς. Βυα, οἰςταϑμητοι “ΕΠ 
ρετοοτγατίςα: [το ]} Κ  πορῃ. ᾿ 

Αςαγνεῖν στὰ βετγο,οτγατα. ἶ 
Αἰςακοὶ οἱ): πηπηατῖ, πγ τς [ας τΥ Πυΐ5 σρρὶ είν αι που ΠΠΠζτοῖν 

{24 αἴξατιμα θαδητες. [τοπὶ Οδιηπηατὶ ρὶίςος, Θ42Ζα εχ {0.4 
Απἰπηα].ς.2. : 

Αφαχτὶ, Αἀπ ΟΥ̓ τπῚ πο {ἘΠΠ|ατὶ πὶ εἰς ακτὶ δάχρυΐει, ἀἰατίπα ἰαςῆτ 
ππατατγ,ἱ ῥυ δέω Ἔτη, Ρ]υΠ]οτατ, ἴῃ Ηετοὶ εὶς. Ἦ 

Αἰφακτος,ηοη « ΠἘΠ|αη-ς εἴς ςορίοἵὰ βαξης, Επτιρ. εἰφάκτων ὑδούτωνν, 
Δα ΑΓ ΠῚ ΠΌῊ {ΠΠ]||Ατ τ 2 ΓΙ ΠῚ. 

Αἰς ἀλακτος ,κ.Ὁ χὰ γ᾽ οὐὴρ οσαάλακτος καὶ κρίϑεερὸς » πση ΠΙΒΊἘΠ] πὶ τ 
Ρυ»δὲ Δὸγ ἡ 00) {τ Ἰδης (δὰ ρατις, ᾿ 

Αἰςιαλη,ροῖγριις πατίαπηνν ἐγ της ἐτδπὶ σαι ἀαίι., ΗῸΣ ἢ 
Αςαλὴς, ἼΟη νοίτιις, ᾿ 
Αἰταλύχειν,[ολτυτῖγε, θ γος εἴν οἢ, αὐαζλύζειν, κλάειν, 
Αφαΐδα » οἷ» ἀρὰ ἃ Ῥοτίας ἀ!σςραητοῦ ταῦθ ο]]Αγι) σι πάπτ1} σα ϊάαι 



Ἄν ΚΣ 
4αΐ ἐοετῖς ἐητογια  ς ἰτί ποτα Ρογπνας ἐδαητιγν οἱ ἐὰ διαδοχῆς 

ν ἐρρι. ἡ μεροδιρόρωι ντὰς ἴῃ αἰγίαρόλω. 
ταΐγτοινς ἡνιΐατῖς δυγιογααν πα πηοονν τὰς ΕΤΥ ΠῚ. 

᾿Αςασία ας, δ ,ἰηςον τητινΘ21 ἐς δεηεέξ, 
Αἰσασίαςιθ.ν ὁ κι αὶ σἀϊτίους ςατοηνρτοουὶ ἀ {πἀϊτίοις ροϊτυςνρα- 

᾿ς οαταενεἰρίωώ Θ᾽ γαϑύρυβθ-. 
Ἀρατίῳ μα ἐσ, ἀνινχα, νας! Ποντίου οτΑ Ὁ 1]}ς ἔχπν,ἰης ογτὶς (ςάϊδ. 

ΠΟ ψάροτ.Ραι}.1. Δ Οὐτ.ς. 4. ἀςατ μῷ. 
“ατοςν ὁ χὶ δ νἰοἰτ δ. 15 ἰπιρ!ρατοκννάριας, [ς πιουιοηνβαχας, σᾶ- 

᾿ ἀδαριις, τὸ εἰ τάτον, σου ζλοτία, γα τὰς." 
«ἰτως ἰποου αητογ,ηοη Πγπιίτοτ. 
ιφύλιγΘ., ἰάςηι αυοά σαφυλῆνθο νὶάς ἤτο Ιοτο ἃς Ατπεηαθπι [ἰ- 

Ὁ ΠΌΏΟ. 
ἰδορνὶν Ατυςὲ ρτο σαφὴς νυ ρα ἴα. 1 υοἴληυς ἴδηος ἢς νοῦς 

ἐγ Πα Πταἀίηεπι. Ετ ραγοσπιὶα, αὐδιρὲς γέροντος ἃ ταφὶς τὸ κραήιόν, 
χες υθ. ὁ ἰρίςατα Ηἷς ἀδιιπάατ Ν αζαυζινεῖλον καρποδότίω ἡ ἄς᾽α 

᾿ αιωρτγαάιτναἰςὶ, Ἰὰ εἰκ; ΜΕ πὶ ἔτ σ  ογατα δὲ ἐρι οιβεγυνν εἰς [η- 
᾿τογργος, ΡγῸ Ομ] πγὶης ὃς (ρῖτα, Ομεγιοίζοιι. οὐδὲ τρρσευχῆςν δὰ 

ἱ » ἡ 
" 

᾿ 

Ατίγαςθ. αΐ ποη οἷ Γι τοξχο. διὰ τὸ ἐς ίγεςον, αυΐα ἴης τὰ ἀΐο. 
ἀςιγὰς, τοξτυς,πολυςεγς. 
Αἰσιγεθο ιν ὁ Ἰητο γα ]ς, ἄσεγνκθ- ὄγκος, ἰητο γα 1} ς ταπηοτ» Ὁ ΪῸ 
 {ςοτ.].8.ς.1ο. 
ἄπώρτιοὶ εἱξ ἴποτοξξοιρογορτίπας, πτο  ἐγαδ Πίς, μὴ ἔχων ςἐγίω" 
ἄςιγὲ χείλεσι γι! ἰδ τὰ ποη σοπτίης τ Ργοιιογις το ἄς εν σόμα, 
ος ἰπϑτισιηγ' αἰ σεγοςγφλυαρὲςχ) αὐυ ποικόνητος, 

Ῥτο ἀςείζομαι ἃ Βυβιαηποτάτατ. 
μαι τσαηιις (ἀπ, Βιςοτὸ ἃς νεραηὲ Ιοιοτ, 

Αἰτείζω, μ ἰσω ἐν χα ἱοσοτνκογ χεί ζω, κομιψόϑω, 
Αἰ εἰλογία κἰ, Ειόςτια;. 
Αἰττειοῤῥ οἴου τον Ἰσαυοτγξαςοτας (απ. 
ἐσά Θ᾽ κα ὁ αὶ ἐννεδαπας. "ορτἀυς ἔεἰκιαας»οἴοσαος ἐς εῖ Θ-, δυσεωετος, 
ἐᾷ εέσωπος, χαδλεὶς, καλὸς γελοιώδες ἴτοιη ἰυη1 Ππατιιγας ν ἀρ Α- 
τῆϊοτ. ᾿δτο χιαῖτο Ετῆιςον Ρίατο χοὰς Ἀσρυθὶ. ὁ δύκακθ- τὰ δὲ- 

᾿καίν δοκεῖ τί σοι αἵ ἐθέλειν πλεῖον ἔχειν; ἐδαμως ἐφ». καὶ γὸ αὖ (ὦ ἁ- 
καθ. ὥσπιρ νεῦ, τὸ δυέϑης, θη εἰϊτι ὑχοῦας ἃς ΠΠΊΡΙοχ. Ατηῖο- 

Ἰλη ἀςεῖον λέγειν, εἴςσαης ὃς ρίαν τὶς ἀΐςοτς, Γἀςη), ἀς-εἴον κέρ- 
δὸς, (ξίτυτη δέ εἴεσλης ᾿ασγὺ τ» δ. Πα πὶ Ἰαστι!πι. Ῥ]υτανς ἢ. τη 
ΤΒεποεϊς. νὴ τοῦ διατριβαῖς » νυ δηῖς ἀπο Ρ τοῖς ὡς εἴθ. θεώ, 
᾿στάτις Ὀςο,σαρίτς ἰξρτιπιο Αξξ. Αροπο !ς. ρτῸ χαριείς " εἰςε Θ- 
ἔχολοιι Ρτίποορς, ΡΙατατοῖίν τ Τ μςπιηΐζο εἰς. αςεῖα πέπον- 

»εἰεσιητοῖ ἃς ἰοριαὲ εἰδὶ Παῖς τὰς ἐσ πῖτ. 1 υποίαῃις. ἐς εἴα 
᾿ πείρες ιν ἡμῖν, ργιδοϊατὸ ὃς ἐχ “πί πυὶ ἰςητοητία ςεάης. ἀφεῖα ἀπο - 
φϑέγματα νγδαυὲ ἀϊέϊα,Ατἰοτο!. Πδγο (ςσυυάο Ἀδιεῖο: ἐσέ. 
οἶνθ- νίοατη ἰλυ ἀλτιιπὶ ὁ ὑπουδίων ωρὸς τὸ αὐςαρὸν. ῬΊατατο μας 

δυπιροί. ἴῃ ἐν {ἴο], δὰ Ηαῦτ. ςαρῖτε τι, ἀφεξον ἡταδίον, Εἰς σης 
Ῥύεας, 
ὑςειότης, τ ση τας ἐοἰπἰεἶτας ΟἸσογοη. οἰ Ἁ1Π|τᾶς δαετ, 
τς εὐπῦ 8. ἰπυτατ, βάτος, ἐδιόδευτος. 

υἰςεισμι ὃς οὐ, ντθαηϊτας,οιυ Π ττὰς. 
ἱσείως εἰ υὲ,νγ δ ν οἰ ΠΠ] τετ. 

ὕςεκτος ἱπτο ογαθ 1} 1ςνεἐφόρντος, ἀβαίςακτος. 
ξύχτώς, Ηςεἰν ΟΝ. αἰνπομονήτως, αἰυπος- ἁτω τοἷητο ογάπτοΓ Οἰἱςετγη- 

τοἰεγα δι! ἶτος Οο] απιοὶ. 
ἐς έλεφίθυ,ςοτία τη, οἰτματα ἱπτοσίταυτ, Η εἰς. 
ἰςελέχυς, Διά ϊος σχολῆς. 
᾿φέλεχθ- χηιςοἴξάες, ὁ ϑακτύλιθο, ἕδρα, Η εἰν οι. 
πέμβακτος,», ὃ κὶ ὁ, σοητα πιο εῖς ργουγίί]αε σάγξης, Εἰ πιο οσς. ἰ- 
τεπὴ ἱπηπιοτιις, Δ 1]:ς»ντ κλέθ. ἐσέμβακτον, ΕυρΠοτγ. ἀρυὰ Επ- 
 Δατῆίμ πη. 
ὑφεμξῆς, ἱπρεττογγί τας, πτγορί ἄπο, ΠΟη ταιπλ τι οἵας ἀ ϑεεμβ ὶς, ἐ- 
τάραχ Θ΄ Ηείγοἢ. 
ἰσεμφίως, οδηιχᾷ, οτείτεγν γπηΐτογ. 
ἡφεμφεὶς, ἕος ὁ κὶ ὁ ἰπηπχοτας»γοξξας, οἰ κένητος αἰ μετακίνητος, ἐσφαλῆς, 

Πγιδξας,"ητογείταςταθ αἱ ρτῖμα. ὃς φέμφειν ηιοά οἹϊ σιμεχως κινεῖν, 
Τγεορἤτγοη. ντίταγ ργοὸ ἰυἰρ τίοίο ὃς Ἰαποητάθ 1]. ντἀς Ετγονο - 
Ἰορ.ἀκεμφὲς σκή πἢφρν, 1.4.7, Ἐτ θτο ἱξουπάο, ὡς αρὶν ἔχων ἐςσεμ 
φία βελίω,1, ἀσφαλῆ γἡ εἰ μετακίτητον, [το πὶ δἰ αιάπὸο τραχιὲ, χαλε- 

πὸςιντ Ἰχ.Ἐρὶρ νυκτὶ σιυ ἀςεμφεῖ ππαὐτα κατεκλύσττε. 

αφώς τεξτὸ, ΟλΖΑ. 
ἐἰσισακτε) [ξουγὲνβης φεπηίτυ. Αγ Σορἢ. ἐν σ᾽ ἀφενακτεὶ «φδδυάρ Θ.. 
ἃς ἔνακτος, ὁ κὶ ἡποὴ σεγηοθυπάμς. 
Ἀιςεγάκτως, οἰττά ΘΟ ΠΉΪ ΤΠ}. 
αἰςἐονιςαπευάυαι οἰϊς. ΑἸ  ΠΟΡΉ»εφινῖάς δῳ, 
ἰτεργὴς, ἐΘ.,ὁ κα ὁ ἰπτραοί ἥας, Πα ηγα τς, αἰ χα τού αχτὸ ον ϑορδοοΐ. 
αἰς:εργῆῇ ϑεαξ ἐκτήσεετ᾽ ὁῥ γί, ἐπι ρΔοα 1}: ΠῚ ἴγαηη. 
φερία δι ἀξερίη, Αἰτεγία ἀφανβια Ρμαδες ὃς Οαϊ. Ἡεῆοάυς ἴπ 
ΤΠιεοροη. μας Ρ οτίες ἰη ὑχογεπὶ ἀπχῖτ. ἘΠῚ δί ἀφερίαγρ:ἐπι- 
σηαιΡειποίραταπι μαθοης ρτορτγίοτατε πατυγα » αι δὰ τησἰυ 2 Π0 

᾿ Ἰυκεπὶ ρυρη Πα τποάο ηὐαηάδαι ἐσητιπὲτ, ας τγδηςξα ἀϊτ οι ΠῚ 
ἐπο!!πατίοης 5 γε ες ἰητις ἀπηδυΐαητεπὶ εχ αἰτο ἀῖαας Δ] ἰο το ά- 
ἄξης » «λἀέπταηιις σοηττγάτία (οἱ τοσεης σαπάϊςδητις γδάΐος, νη- 

] ἧς ποιπςη ἱπαεπίτ ν ἀ Β ς Πῖς χὰ οἰ απάϊιην. ἃ Ρ]Ιπῖο ἀλοίτατ ὧ- 

ν 
' 
᾿ 

᾽ 
᾽ 

ἈΌΣ 
᾿ Ποτῖα Πδ τὸ 47.ςαρίτε ποηο. Ἧ ᾿ 
Αἰφερία» οἱ, [Ἐς Π]ατιν ρίζες ἐς δεηςτς Ὡνυ ες Π]οΣταπὶ ν Ατίἰτοτεῖος 11- 

θτὸ ς. Δηΐηι. 
Ανεείας, ὁ ς ]Ατῖς, ἘΡ τ]ν.αυΐε οχ ἀγάςο ται σεπεῖς, ςορπογηεπ- 

τὸ δ χνίθο" ἀφερίας ἐρωδειὸς [τς Π τὶς ἀτάςοἹν Αγϊοζοί ες 110. ποηοὺ 
φαρίτς ργιπηο»δς Ρ] τυ ας Πσ το ἀσοίπιο ςαρίτς 69. ἀφερίας δερρὶξ, 
[ες Πατῖς ἀοςὶρ τευ! άσαν στο ποπονοαριτε 36. ἴτοηι ὅς ἐς] τὶς 
Ρ εὶς ἀς σεηςτς Πγυϊς]]} . γαλέος ἀσέρίας, Αἰβεησο τῷ 
νηδεοιπΊο. ΐ 

Αἰ σύ ριον,» ὐδ, ἀρὰ ὙΒοορ γα, μη τον "το φυαττοςαρίτς 13. Αψ- 
δΔεγισαπ)νροτάἀιοιιιη»μογάφας νγοςο] τὶς Ρ]Πηἰυς. Πθτο 2Άνςα- 

Αξδρινι ἡ οα ἱ Βαϊλορ ]ν Ὠϊοίς.} φέριον, τὸ αϊζογ υπλνσοπὰς Ρμαἰαησί), Ὠὶοίς.1}, 2, 1τοπὶ ἀς-ερκὺν 
ΡΤ ΡΣ πηρι εθού νύ νοις ἀὰκ αν. ὁ 

ἀφ ύριθ. χἰϑὸς, αἰτοτίυς ἰαρίςγααΐ παίξίτιγ ἀρὰ ΡΠ σης πὶ ΤἈτγαοία'; 
ον ροςτα,Ρ]Ιη.,,37.ς, ὁ, 

τἰςερίσκ 8-,κ,ὁ αἰτετὶ ἴσας πο]. 
Αρφοειδωῶς ΠΟ Πα: ἴθ πιοάμπι. 
Αφερῴεις ὐδντος δ» το ἢ] ταις] ςπάΐδιις, ἀ᾽ ἀξερῥεοσα, Πς Πλτλ. τὸ ὡς εφε» 

{πε} ]τυ ἢν γατίμ ΠῚ. 
Αἰστερρπαῖίδ-, αριἀ Η οπτοτιπη. αὐτὶ αὦ ἐμφιδέξιθ., Ατἰεπαὺυς στο 

ΡΠΠΊο, καλεῖ δ᾽ αὐτὸν αἰστερρπαιῖόν τινα, ὅήσαες ἀμφοτέρων Ἷ  φωγωΐ 
φρρῖστα μῆμον. 

Αστερρπὴ Βι]σοτ; βι πιοη, ἀςραω δ" αἰαςρέφην γὸ ποιεῖ (δ) ὦπάς, ἢ αϑορὶ 
τὸ στερίσκήν ἐὺ ὦπας, τῷ ὁρᾷν, Ετνγη,. 

Αἰστερραν τὴς ,ἀςραπῆικός. Εἰ] λα, αἱ, ὀλύμσιθ. ἃ σε ρραητιὶς γὶ αἰ Πγϊπάτον 
ἤγριω καὶ ζει ἀςραπας ποιών. ᾿ 

Αςερέσληκτα, ἃ εἰϊ, ἃ πρὶ βόλητω, γε] ἀςρόβλητα. ὅςηξς, άτυγ, Ουζ- 
{ίοι. Πἶτο ργίπιο,, σαρίτε 15. νδ] ἀς διροτίδυς. ΑΒ Ηἰς ταδὶ 
νἱἀΐπας ἰξϊα ἥης βα]πηίης, τα ἀστερόσληκτα ζῆς εηίπα Ἰορ,.} 
Οταοὶ νοςσαῆς. 

Αἰξεερκόπος,α, ὁ [τς Πλτιιπι ἐρ ες! ]αἴοτ. 
Αἰξτερωπὸς, ὁ, ὁ, γατιις» πη Π] οἵαις, κᾷ τύστικτο " τὸ οἰ ξτερωσὸν, ΠΙΟὨἸςὺ 

᾿ Ἑαπίρ, νυκτὸς ἀςερωποὸς σελέυνί πα ποέξι Ιμ σους. 
Αἰςεφανθο,κ, διηοη σοτοηάζας ἃς ἀσεφαύωτος 1, ςἰΔηις.ἢ νεὼν τέως ἀπ 

ξεφαίωτον ὄντα πολλάκ ἐςεφαύωστι ἐς-εϑαἴώτον ἐκ ΦΓ γόμαν͵ ΖΕ Ὠίη, 
᾿4υεπη ἰεσος γεῖαητ ΠΟΓΟΛΑΤΙ, 

Αἰφηχ θυ, ὁ αὶ ἠοῖρρο σάγεης. ΠΡ. Ἐρίρ:. 
Αξιωθ. ἀινείταν ἃς ἀςίων, ἰῶ Θ-, ἱπηροτθης » οἀ]πηίτοίις , ϑυςυχής» 

πένης, ὃ ς.ὧσιν κὶ ὀἴκησεν μὴ ἔχων πὰς ὑ εγσυ πὴ ἐἰφίω ἕω͵ ὦ ἀδίι Ἰώ, 
ἱπγρότεης (ὉΠ. 

Αἰστὴρ, ἐρος, ὁ, [τς }1. ἐσ τὴρ. εἴς ἄπιρίεχ [τς] : ἀφρὸν δυτοπι Ρἰατίδυὺ 
οχ ἴτε Ππς ςοηήϊδης Πρ πη Δ ΠΠ1 Γη ἀστὴρ αομηαπημᾶπη ας- 
εἰρίτατ ργο γθετε ἤμτς αἰῖγο,ΠῈΡ σ. Ατατιισ, ἐσκέψατο δ᾽ εἰς ἐγιαυ- 
τὸν ἀστέρας, ΟΟὈγπτνςΪ εἰϊ ἀφςρά, ἀὸ τὴρ Ῥτο σοπηετα,, Η οπιέγις 
11:44. 6], δ] δ᾽ ἀστέρα ἧκε Κιρόνε παῖς αἰ γκυκομήτεω,, καὶ ναύτῇσι τέράς, 
ἠὲ δες. εἰσ ιτὴρ ὀπτωρινὸς, “αηϊου]α ἔγάμς. Π οπιςοι. 148. ἐ, ἀα τέ ὁπῶν- 
εἰνῷ ἐναλίγκιον, ἃ οἰδ, τῷ κιωὴ πε ναϊσὸ κεωάφρῳ, το] Αἰϊεγ ρτο- 
Ργίσην θοιθςη εἰν! ἀαπη Οὐ γὉτΒ 1}, ΡΒ ρρυηε τοσ οπι αἶτα- 
τὸ ὁοιο ρειπιδυΐτ, Ρίαταιςοῖι. Ῥάγα!]ς!. ἀστέρων γύθ-, {το ]Π]λτὰ πὶ 
βεηυς ; Ῥτο αι Ρυ αι ἀηιαιΠ διις πγαγίηιβνα γηΐοτε!ες. Πθτο 
4ιάττο ὡς ρατείδιις ΑΠὶ 14]. σαρῖτο αυΐητο » ἀς φαΐδας δ Ρ]Ιη. 
1ῖθγο πο ν» ζαρῖτε 60. ἀστὴρ ἀπικὸὶ, Αἰτεγ Ατοσυς, μοτθα φασπὶ 
δι βεξωνιον, ἃ εἰξ,ἰπσαϊπαίοπγ νοσδητ (ιπτογργοῖος Ῥὶοίςοσγι ἀϊς: 
πᾶπ 4114 εἰς Ἰυσυϊηατγία,, αιιατη ὃς ἀτσ πτοηστη νοῦλγὶ τγαάίξ 
ΡΙ ἐπ, ΠΡτο χζ 6. ςἀρίτε ποηδ,ςαΐαϑ νἷς ὀχο δ! ]ςῆς, ντ δυο πη) δᾶ 
Ρεϊπάπάα ᾿ηραϊπαπῃ νἶτ4}) σαυ]! σα τς εἴτ ΠΡ  ποίμς » ἤογοπὶ ἱπ 
ξαςζυπγίης μα της ραγραγευπι ἰυτε ἤπηνο,ροΓ ἀπ τι πῇ ἀπτθε-- 
πτίἀϊς σαρίτα]! πο ἀο Δ οἱ πη» ξο οἱ Ἰς {1211 πγοάο γαάϊατῆς, 
αι ἀυτοη. ἐδα] οἴη οἰτοιπάδητ [ΟΠ οοίοησα ἤμητ ας Βἰγῆιτα. 
Ὀουΐξος Ὀϊσίςογ. δ. αιιαττο,» ξαρῖτς ἐΐοιςυπι Ρ]Ιπ.ἰΌτο 27.ς4- 
Ρίτο ἰΈχτοιν ἄς οτίαπι Οα]εη, ΠΌτο ἴδχτο, 5Υ πιρ, τσ. 4 .Θςοσ. 
ἀείοτιδιτ (δ φπηεῖο βοτα. 5 Ἔγαϊας Ἀπ)ε απ νοςᾶζ, ἀστηῤ ν Πς τ 
δτίαπι νοσαταγ σοητίς τοῦτ 5απΊ α;, ετυ οί, εοτὶς πγοάο ργῶ- 
ἀεηίς, Ὀἱοίςογίᾶες ἔδτο χαΐηῖο, καρίτς 172. Ετ Ρ] πὰς ᾿δτο 
35. (ἀρί τε 16. δὶς εἰ4ΠῈ ἀϊςίταγ σ 6 Π1Πγ4 αυα: δέ βαλιῶ,, γυϊσὅ 
τηδὶ ῥα!]ογ.ΡΊατατειυς ἀς βαγηίονδας. [το πὶ ἀδτῆρ, Αἴζοτ νγθὶς 
ποηιθη. Ετ ΗείνοΝ. Ρδατοιγανβέλοϑήκη, { 

Αἰφήρικτος,ν, ὁ, ἀςΒ1Πς ἱπῆτγπνας, ΙΝ οηπας:Ἰς τ, Ἰηξοηζελης, [4811], 
ψυχαὶ ἀςήρικτοι,:Ρετ.ζ.2. ᾿ 

Αφξιοὺς, ἐξ, ὃ κα ὅση σα σατυς, πο ττήταις ἱηφςςο ως αἰςιβὲς εἴλσος, 
πείπας ἐπαςς οι πη ἱ. ἐ διό δεύτον, ὡωρρασέλαςον͵ ἄβατον " κ; ἅ ςΐζε- 

τος πεῖ. ἀδιόδεντος. 514. 
Αἰς («ὁ καὶ ἡμοαϊας, πη τγίτιῖς, ᾿ 
Αξικὸς οἱ διαὶ ἵπ οἰυίτατο γψετίατυτινεδαηὺς, (ἴτας τΤρυογάϊᾷ, οὐ σ 

ΡΟοηΐτιν τῷ αἰχροίκα, ἀἰ οἸτα δέ ἐφιατικός, ϑοζοπηομὰς ἵτστο ρτὶ τ 
πιὸ Ηἰτοτ. ςς! εἰἸαἤξὶς, σαρίτε ποῦῸ . «σιατικας πάρϑεγοις διατί- 
ϑεϑαρντθῖςας νίγριπος άορτατς, ἐφικων ὰρίξυῖοι, δυσιω πως, ὅν 
φρῤνως, δ υἱά. ᾿ Ἵ Ἷ 

Αἰ ξιχτος. Π0}}}ς ρα πξεῖς ποτάτως, ἄφικτον χαρίον » ἀϊςεδατογσογογο- 
ἀϊτοτίδιις πο οδῆοχίας, τὸ ἐλδύϑερρν. υᾶπὶ 41 οὗ ποχι) σγᾶητῖ, 
Ἰαρίάιθως Πσυλθαηταγ, νε Τ᾿ ςοἰμπιηάτοοΐ ΘρΡΡΟηΐταΓ φριτὸν χω- 

εἴον, γςὶ ὑπεβολον, νοὶ ὑπόχεναν γᾶς ΡΟἸ]Ωςς ΠῚ 110.3. 
Υ 1 
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ἀφο ὭΣ ΤΣ 

Δττίοχίϑ. ν νας τοταπάαπι,]αο ἃ Γαϊρμυτονρίος δὲ ταρρα ΟρρΙεταπὶ 
οἰφοι!αίδατατοντ οραα φοαιΡαγογει. οί γο,. ἰ ἌΝ 

Αἰτισμὲς, ἀρι ἃ 514 πιϑανολογία ᾽ ἀποφίω αι ρυπορικῆς πα) πολιτικῆς γ Ὁ 
ες σμιῶν. Πο σιτιγ δὲ α σείσμος. ϊ Δ . 

ΑἴστοιχΘ-, ἤπο νειίμ. ἄστοιχί: «τυρὸς » τεϊείςιιπι Π.}}0 νετγία ἰρι- 
ται. 

ἘΞ ΕΘ καὶ ἡγπιαῖα ν εἰἘἰς»ν εἴτε σάτεης,ποπ [τοίαται5. Αριιά ΡΙατ. 
τὰ Νιαπηανίη νογία δορμ6}15 ἀα τμηΐσα νἹτρ Ππὶς ΘρΑγτδη δ᾽, ἀ σὸς 
χΘ- χιτὼν, ἰσαϊβοατ οσαΐτι 4 πη ὅς (σοι: ] πὶ πο [το τ Π1, 1. ΠΟΏ 
νείαταπι [τοἷα ὃς ἐπτῖτα Πιρεγίηάιτα. 

Αἴξομος» κνὴ νὴ δ εἰιθ ες ἴῃ Ιοαπεπάο, πηοΠΠ1ς,οτὰ [αι ἄςπο, σαληρέφομος, 
ντ ὥστοιοι ἸαποιιΑρυὰ “ΕΓ ΒΥ] .1ὰ εἴχ,τεραχ εἴ ςν 41 Γσητ οτῖς ἀπι- 
εἰΠππαὶ, ητγαξζατί Οἱ οτ.ΐτοπι οτὶ ἐμ πάι15»401 οἷς ίλροτο ἱηστα- 
το» οτί ἐπρτατι5.])]οίςοτί ἀος [το ργὶ πγο αἰ ομος ῥοα ὀξεῖαν πτα 
Ἰαπὶ Ρυιπλσια πη ἀσογ ΠῚ, σ Π σ μας ᾿αάδης αἰτετη  ἐνίθιις, αὐ μὴ 
διμωυάυβυ Θ- χέγειν, ΟΡ. 

ἀἰσόμωτος, ποη τειπρογατιις ὃ( τἱπέξιις δοϊονίος εἴτ, οπηοπιαῖς., ἐ- 
βαπῆϑο, δὲ ἰάεπι αο ἃ ανεστομώνυδυ-, 

Αἰτόξενίθ-, εν ὁν ἰδιοξενίθ: γΣ 4] ργί ματι τη ὃς ρατ [α ἴὰς πο Γρ τα! ἔτατὶς 
{ιδῖτ, δας ]αΐ ρογοστίηι5 Πιπ1π| {τνεοάςπι ἴῃ ἰιοποτο εἰἘ ηιι0 
εἷος ἱρ ιοονγ Πτγαάττ. ἀστοξένοις, ἀϊοῖ, χα! οχ πα! ογίθας 4ι1- 
ἄςπι ογίαπά! οἰ αἰ δ ι5.Ρογεστιοὶ μαΐσεπιαγ αἰ ΠΟ ηγΐπης, σα} {- 
πιοάὶ ἴῃ [νάϊ Ασαπιεπιηοη ΡΟ ΠΧ [το τογιῖο, ἐστύξενί: «τὶ 
υϑ τινας ὁ αὐτὸς τι ἐδιοξένῳ » χ᾽ 5 νοις» ὁ γγύει υἦρ ξέν. γτεμὴ 3 ἁ- 
στὸς ἐνίοις ἢ δοκεῖ ὁ φυΐσει μᾶρ ἀστὸς δοξη ἃ ξέν». 

Αἰσωγς,ε δναἨοέξιους ἀπιογίς σάτθας, χροῖς θεηοιοεητία ἐρτγο- 
Ρτγιὰ Πραιῇσατ εαπ 4] π0} 10 αἰῶ εἰ ἴῃ ἰὰος φατ ᾿ἰθεγος, λας 
Ετπλμῖος, Αι νχογοη)νάς Ατῆση. 

Αστὸς," ὃ, οἸαἰς ν Ορριἀτηὰς » ΠλαΠῖσορς ν ΡΟΡΟΪ τίς, πολίτης» Χο- 
πορἢ πολλοοιὰ ὅγπϑυμηταὶ "ἢ εἰςοιὰ, "κ᾽ ξένοις λαϊβων, δες. ἐς αἱ αἱγοῖι: ὃς 

ξαπλϊηῶ. 
Αἰστοχέωμ ἡσω» ἀίξορο ἀδειτο . ἀφαμαρταίῳ τῷ σκοποῦ. ΡΙατατς,. 

ἰη Οα!δα,, ἀστοχεῖν ἐδόκει τῷ τρέποντος . «Ὁ Οἢϊο!Ο ἐτγάτο νἱὰς 
εἶδ. Ἑςοἱοπαίς, σαρίτε ἰερτηπιο μοὶ ἀστόχει γυναικὸς γ πο ὶι ἀτίςε- 
ἄετε αὖ νχοτο. ὃ 

Αἰςύχνμα,αρυᾷ Ατῇεη ογγατι 1 ν ἁμάρτημα. 

Αςύχως οἷν οἷν, τοῖς καρ ορῖς ἐς ὀχως ἐχελτοντοΒΊροτῖθις ἱποοηία]- 
τὰ δζ τηςο τ ἀετατὰ ντεῦαταγ. 

Αἰςοχία ας ἡ, Οριῃ! ἢ ὃς (ρει ἔ υἱζταῖῖο ΔΘΈγγαγιο ἃ ίζορο. 
Αἰςοχίθ᾽ κα, δ ς ἡ,» Βοτγαης,ἀρτιταηά! ἱπτρετιτως » 40] αἰϊζημ! φοηΐς- 

ἔξυτα πδαυῖτοὐκ εἴςοχίθ. δὲαϑοια ἸΠ ΘΠ1 αν ρεγίρισαχ. 
Αςροβαλίζεινιααμαιο,ςΟετίσογςα, Η οἰγοἢ δυῥ ύγειν ἑμαλίζειν. 
Αφαβόσειν:πγ]λοα Πὶ ργορτγίι πη εἰξ ὃς ἀρα! οὐ αὐ τα μι τ Πησητα ἂ- 

αατ ἀοηαγια, νὰ ἀϊχις Νάγιονδος γιᾶγραιῖς ΡΊιτο (οπλευς: 
Ῥο χ [ιὉ.7. ὲ 

αφριβὲς Ηείγ εἶ ἐσυῤῥαπῆον» το {ιτ]]6,8ς ἤγηγα πὶ, ἀσφαλές. 
Αοράξν,ης ἐν θα τλ τητεγρτοταητατ ἀιιζ Πα] απ: πὶ η τῇ 41:0 ο 

πτῖη65 γε ητατγν οἰππιατιις πη] υ5,ὅς ἡχαΐα οἰτοἰ ἐατῖα. ΕΠ ἴτε ΠῚ 
1, σοιπν ἴω ορἰνἰρρ 5 πο ἀ πλάηπ σοπτίηης [ξάδητος, οἰ το ]}α, 
[1] ἐσιιοίζεις. ρα αἶτα τα ντ ἰππλθος τε σας, ΕυΠχ11}.. η Πλ πιο- 
μου ἐπ᾽ ἀςράξας ὀχ μῆνίθ., "ἃ εἶ Ἰπτοτρτετι σοσὰς {Σ]1α, οὐδῷ τὸς 
μὴ φροβεῖ ὅδε μηδὲ ςρέφεῶτι ἴῃ ταῦ ΧΤ᾽ Μειδία, 

Αἰςραζηλάτης οἱ ὁ ὰσαίο, ταττσαν "ον Αἰσιρῃτοη. 
Αἰφραβες,’ Θ΄, ὁ κ ἡοοα ἀστοττας, ]υαῇ ὁ μὴ σραβὸς, ἢση Ποπιοτ [ῃς, 

εταέξις, ἡ ἀθργαπαηήμπη ἀν πο] 1ς, Βιιά. Οοτη πιφηταγ. Ὠ οιταν 
ἃς ἐφραζὸς,ρτο σοί πὴ το οὐςράβες ορροπίταν ὁ διεςραμυῆϑθ: αριιά 
Τπεορῆτγ μ σαρ. [δειπάον δ. ατητο. [ἄσηι ᾿θ]άἀειη, ὕλη ἐρϑο- 
τέρρ; κὶ ἀςραζες ρα τποτοτίος γοίξίον αἰ; πηΐπιις ἀδργαυατατ ὃς 
σοοτοιιιεταν ΡΊ το [το (ερτίαγο ΡΟ τις τυρὸς ὃ τι μὰ διαςρέ - 
φείτι, τὸ μέλη χεώνται κ᾿ γεῶ ἔνια. “Ἶ0᾽ ἐϑνων ὀργάνοις τισὶ μυχανικοῖς εἰ 
τὸ σώμα ποιεῖ Τ᾽ τοιέτων ἀςραβές. Ρ] ται οἤ ας, κανὼν ἀςραβὲς κὶ ἀ- 

διάστροφθ-, τορα]ὰ τοξϊζα δὲ σοττα » ΠΏ] ΠΑ τη σΟητοστα δι Ρέτ- 
πστί. 

Αἰφραβις )ρ»τηΠεγιιπιοητιιπι εἰ αἰζγοϊοροταπτ,νῖ ἀίορττγα, ἰὰ ς ἢ, δγο- 
πῆρον, Ἠεἰ γοῇ. : 

Αἰπραγαλίζω͵ ταἰὶς Ἰυάἀο, Ρ] ἑητιις ἐς ΡοΙγοἶοτο Ἰοσιοης» Ἐδοὶς ἃς τα]]ς 
απάος ᾿υἀξητόβν 11 νοσαητογ ἀςραγαλίζοντες, το 34 σαρίτο ο- 
ἔϊαλαο. Πτοίτιν δὲ ρτο εοάσιη ἀςρίζειν, τά εἴξ,, ἐςραγάλοις παίζειν, 
009 δὲ ἀςρίας ἀιχοτιηῖ : ΑΥΠΤΟρ μάθες ετίδπη ἐςρίχοις, ΡΟ] χ 
᾿θτο ποῦο. 

Αἰςραγάλιον,αλίηστας τα ας: αα 44 Δ γοτταησ το Πογο απ. 
Αἰςραγάλισις εως ἡ. ] Δι τα] ΟΥα τ. 

Αἰρράγιλίθ᾽, ἡ, τα υς, τὰ] οσιιπὴ [πεῖς πι, σα σαηους, ᾿ιπέξατα ρα ς. 
Ηοπλευ. Τἔρτεπὶ νογγεῦγας ἰρίηα: 4υ θεῖς σοἸ πὶ ποι ΠΊδῖτ, αἰ- 
«ραγάλοις Ἀρρο]]Ατ. ΠΙδὰ ξ, τόν ῥ᾽ ἔβαλεν κεφαλῆς τε κὶ αὐχέν: ἐν συ- 
νεοχμῳ Νείατον ἀςρείγωλον. ΤΠτοΓΡτ. απόνδυλον, ντάε ΡΟΠ]ς ει 16. 
ζ.Οὐγητ λ,ἀλλοὶ καταντικρὺ τέγείθ: πέσον ὧκ δὲ μοι αὐ χίυ) ἀςραγάχων 
δάγι" ἐς ἀγαλίθ» ἐὸς, τά ]μς [15] Το σοτίἀος Πθτο (ποληο., σαρῖτς 
δ᾽. Μάγος ας Δηποῖεῖ ἀςραγάλοις ποθὴ εἴϊε τείϊετας » {ξ4 ταῖος 

«αυιδιις ριον Παῆταητ. Ψ 4114 ταπτθα Πθτο ργίπιο,, Ηθγοάστιις 
ψοττῖτ το Το τα πὶ ἀςράγαλοι πύδες ρα άες [οἱ ἀϊ ὃς σαπάτάϊ, ΤΟ - 
οὐτΟ ὙΡῚ ας ξεϊεὲ { πλίτατγ. ΡΤ ασίδιις τα]ῖς ἰαἀαθάταγ ]υὰη) τοῖς. 
ζστῖς, Μιαττία!ῖς,, ΙΝ Θη {τ ταϊοταπι παπιοῖο Ραγτοῖογα, Τὰ- 

Τὶς φαλτοῦ [ἀοθατατγ 5 τοις ἀυτο ΠΊ τοοτῖς. Ἐτί ταῖς βσυτ , 
1αῖςγα πη ρτὸ πα πιοτὸ ἔτι ΡΟ Ϊαχ,, τὸ Ὁ κῦμα πὸ χῖὴ ἃ ὀἰσραάγανον, 

, ἢ - Ἢ 
πώματος, ἀριθμοῦ δοξαν εἶχεν. ἴῃ τοῖϊοτις σγατ πθτπατας : νοΐ 

θυτηου:δς Πτὸ τοῦτο. οἰςραγαλοιγίμητ οτία ΠΊ ράτιος ἴῃ σοἰ απ 
πατα ΠῚ ἔρίτῖς : Ν Ἰτγιαίας νοσαζ αἰξγασαϊος [10 το τειτῖο., οαρίτο 
τεττῖο ὅς εἰ πραΐγαλοι ἐττα ΠῚ διέσα τογπηςητὶ ια τ οηῖθες Ρέοα- 
Ἰατς. Πιοάοτις 5Ίου]ις ἐς Ασαάτοοία, ἐνίοις ὃ ἐφραγκέλοις τροςες 
ϑεὶς βιαιότερον δεινῆς ἀλγηδόσι αὐρεέξαλλεν. [8 ἰΔιν. παρ ἱκόνων, εἶ 
ἐκείνῃ πῇ ἐκ “ἴδ ἐςραγάλων μές (ΡΟ ΠΧ ̓ ἶθτο ἀδοϊ πο » Οσατε 
Ἰῃαα τ οἰσραγαλωτή τις μ(σσιξ ὠνόμαφαι )παίοντες (ζιτίσα, Ἔχ ΠΡ 
εἴτις αἰζγασα]ῖς,νο] ποφοίο ἰοτγοὸ ξεγίξητος δὲ Ἐχαπιίπαητος. Πα 
ἱπθρτὲ τητογρτες, βαὶς εχ πογαῖς μξϊο. Αἰ μευαρόοτας ἰη ΑροΪ 
δ α, τοῖς ἀςροιγάλοις αἰκίζεῶτι. [Ὀτοτρτι πὸ ἀατα ἢλος]]α Ἔχροίαϊτ 
τράγαλθ: ράτιυιις ἃ τογγᾷ ἔματεχ εἰϊ, ἔο]1ς ὃς τα πχῖς οἴσοιε {1Π}}} 
βοτς ρυγραγεονρατυο:γα τος τοτιηάα, ταραηΐ τηοάο στὰ 
υαΣ Δπάτὰς ἀρροηάίοος Πτπηας μα, πίστας ἡ ργαάογας,ν οἴαι 
ςοταμα ἰπτεσ (6 ἐπηρ]!σατᾶς » σαι! αἰϊπιησεηῖες. ἸΝαίσιτας ἴπὶ 
νθητο [[5» ΟΡ ΟΊ 5» ὅς ἴπ πἰ πα ΠΡας, ὈΤοἰζογί (ες Πῦτο ἡπαττο » οἂμε 
52.Ρ]1ηἴπς τάτηςη αἰἴτον ἀοίοτί δὶς ΠΡ το νὶ σε πποίοχτον σαρὶ 
οέξαιο, τγίδιιταις (πο Αἰζιασα!ο ΟΠ Ιοη σα ἱποί {τὶς πα τῇ 
Ὁ] Ίαι οἶγοα γαάίσος, σα 0] ος 5. τ 4. ΒΟ] οτη, ρίςιο"» ἤοτς 
ἈγασιητΒ], γα ἴσος νἸΠ οἵας, ἐρτρ! Γοὐταβεγαθγας, ρτασάστας.. πᾶ 
νετὸ τγαάϊτ ἴῃ ροτγοῖῖς ὃς ἀρτιοὺς, ἴῃ σατογῖς [ατῖς (Ὁ ΠΌΓῚ δ τῆι 

: οί ςοτ 4. : 
Αςραγαλωτὸς μούςιξινῖάς ἀςράγιλ», 
Αςρά θ᾿, Αἰτεοτιιπὶ νοτογα πη ριτεγιιςίτε Ατατοιἰς δαῖτ Α]τας κρεὶ 

διρυβίηςγντ (οτος ΕἸ οΠοι ἰὴ ΤΠ ςορ.. 
Αφρακλ εἴν ΠΕ οἰνἴο ἀσγιωατεῖν που ροῖϊο. 
Αφρακτυλίδες,οηΟάδς. 
Αφραπαῖθ- αὔεμος, νεπτας γοβεπτθης, 4] ἔα σοῖγας ὀχ οἶτατ, ζειὲ 

ποῖθ-, ἵαρ ρίτεν Ευϊ συ γατοι τὶ πὸ Ἣν ἀςραπων,ντ ἰςγιθὶς Ατηΐο 
πλιιη40,}. Ει]ρ οτεῖς. 

Αἰςρααὴ,ῆς ἡνοοταίςατίο ξυ] σοτγα ἴδιι ἔα] σεται, Αγιτοτι ἄς πα 
ἀο βρονταὶ καὶ ἀξραπαὶ, "ἃ «Ὁ τοπῆτγυα ὅς αίσοτγα. Ἰδ᾽ἀθη), αὐ 9 
χίω) πῷ γεφοις ἔχεπξιν ατυρω ϑὲν τὸ πνεῦμ, καὶ λάμιψαν ἀςραατὴ κέγισ' 
14 εἰν, Ε.Προτγα οἱ ἐριγῖτις τρη τις ὃζ φογα σης. ἀπ πὶ παῖθος ἃ 
τα πη ραηταγ. Αἰσχαῦ 4, Αρῃτοι Πθτο ρτίπιο Ρι δ] ἐπτασ. ὅδὲ σα 
τῦδα τοίψεως τ νερών ἐν χειμῆδι ἐκπύρωσις τίκτεταὶ ἃ λεγρυάμη ἐς 
“πη φτη ἀτῖτιτα αν. πτπ ἀγάοτ οὐ ΠΟΠΊςη ἔασον ΠΠΠΠν «ἢ, ἐ- 
ἄντα. Ασομ Πα π.νερ βροντιὶ σ᾽ ἐῤῥαΐγη δὲ αἰσραπτῆς » Ρες ςοτυίοας 
τίθης ΠῚ ΘΓ ΊΓ εἰςραπὺς βωμὸςνατα ἔα Πγ]Ὠ15. ᾿ 

Ατραπὴ ἐκ πουέλε, Ρατασονα ἐς τς πα]ΠΠπὰς πιο αι ητί πιἰπἰ πχέφας γα 
ξοττη τάδε ἀν, δ 1 ϑὴ ἐϑενείας νὩγρατο παρόσον ἐϑϊὲν σ)ωύανται αἱ ἐν 
Ὧ κρίωων κὶ πσυέλων μαρμαρυγαί, : 

Αςράπω μι ἄψω π᾿ αφα βιίσυϊο, ςοτυίζο » ςοι α!τατίοπος οβιπάσ, 
{τς ]χοτὶ ξυϊροτς φογαίςο, ἢ] απιίπο, ἔα! συτὶς π᾿ πιούτπι γεῖα, 
ἐςο. βι]σςο. Ατζοτο]. δ πιηάο, τὸ ὃ ἀσράψαν αἰαπυρωϑὲν βιαΐα 
εἶχρι ἡ γῆς δες ϑέογγκεραυγ ὃς χαλ εἶ ται.1ἃ εἴς, ατ νετὸ χῃοα Βα] οτς 
1 λα τογγᾶηὶ νίσι!ε συγ! πη 1} 1 πο ας εῖτ, ἔα] ππεη νοςατιν. 
Βίάοπι ἀϊχιτ αὐδέβολ ον χευσῳ κὸν ἐλέκτεῳ κἡ ἐλέφαντι ἀςρπηοντα., 
εἰτηζρταπι ἀπτο ηγῃσαης,εἰεέξγο ἃς εθοτς. ἀςράπ)ειν ρος ὁ ψείς 
οσμ]15 σογα  σαγογίπε δά οςυΐος. Ττδηῇειιὶ οτίατη Πιηλτυςὶ 
Ἐριρσιρτο νοι εητοτ ἱπουτίο. ᾿ 

Αφρασιρτο ἀςροις,Ροοτἰοὸ, ἰπ Ερίρτ: ὴ 
Αρατεία ἡ, οἴ αυδηάο οοἰϊατοτν ἃ πηι] ἰτῖα,, ἀείδττα πΉ}Π{τίΔ. ἰςρατεῖ 

ἑάλω, ΑΥ ΠΟ ρ μδη.146πὶ ἰη βαςε, γλυκυΐτατον ὥσπερ εἰςρατείας κα μ 
δου. [Ὠτογρτ. εἰρίιϑης" ἰςρατείας γραφαὶ, ἀςίοττα νεὶ ρότις ποσί οεξι 
Ὠλ ] τα ἀδἰατίοπος. ᾿Ν πὶ ἀοίειτα τα Πτί δοσυίατίο ἀ! οἴ ται 
λειποταιξίς γραφη" τ ἐἰςρατείας ὑπόδικος γιγνέδδω,τοὰ5 τ ἀςίεττς πὶ 

Ἰτιρ. Ρ]ατο νϑμ.9΄ ,αἰςρατεία ΜΜίπετια νοσάτΓ » Οαἶις τειηρὶα 

Θγατ τη Γαςοπία. ᾿ 
Αρράτευτος,», ὁ Ἰτη ΠηΠῖς ἃ τ Π ταν πα} 10 εχογοῖτιι Π ρατας, νασᾶπι 

ται ττ]ανααΐ ηοη πλιΠτται τ. “ 
Αφρειτηγησία ας ἡ ἀιξαπ αὶ ἐχογοίτιιπι [ΠΡ εὐ εἶα, : 
Αἰρατηγητος ,εγδ κα ἡ γάϊτιςα ζάγοης » τοσοπά! οχεγοίτας ἰσπάτις, ἅττ 

ΠΡ ΟΓατοσια σάτξης. δὶ 

Αἰςραπηγικὸς αττῖς ἱπηρογαπάι ἴσπατιις, Οἱσογο δά Ατεὶςιπη, ἐςράτα 

-π Ὁ ὦ.--αἂ τὸρ ὼς ἀπμ-τῶὰῷ το τ (ὦ ὍΣ" τω, χε πα ἀσιὸ τσ τὰς 

Ἐπ τὰ οὰς . ὦ» τ Ν 

ετπ δ ἋΣ 

-Ξ  Ξ ΕΤ πὶ ἃ εὶΞ 
Ξ-- 

ὃ ἐ ΥΝὰΣ 
γικώταιτος εἰ ΠΡΟ ΓάτοΓΙΙ ΠῚ ἀγτ!5 Πηαχἰ Πιὸ ̓σΏΔΓΙΣ. ᾿ 

Αἰςραφὴς,ἀτιι5. ΠῚ ΠΟ δ 1Π|ς. - 
Αἰφρεκίας, Ηςεἰγ οἷν. ἴοττ ρτὸ ἀςροφανίας. ; 
Αἰφρεπῆθ. ἰάςπη, οἰ πες: ὀρὸς τσ ἀμ». - 
Αςρίωὴ ς,σατας» Πηῖετ, 
Αὐφρητανρατς σαΎγας [τὰ νοςάτατι ΡΟΙ]μΧ 1.1. τοὸ δ᾽ ἐγγωνία πὰ ἐντὸς α 

δίφρου γωνίαι ἡ ἀγκώνες» ἢ ἴςρητει. 
Αἴφρρια, κὲραρι Ολ]] πη ας ἢ. 
Ἀςρία.αρυ ἃ ροοτας, τα ]},α ςρείγαλοι. 
Αςρίζειν, ταὶϊς ᾿ἀδ το. 
Ανφρικὸς, [τ Π]ἀτῖς- 
Αἰφρίχοι τα ]ϊ ἀςράγιλοι, ἀρυὰ ΑτΠξορῃ. 
Αςφρβαλίζειν. Ἡ εἰγ οι, ἀμαλίζειν »δνϑω ιν, 
Αςρρβλῆς, [γἀοτγατι!, ἐ 
Αφρφρβλῆ τες, καὶ ἰγ ᾷογς ροτοιμ1, ἔς ρου Πληχιπ οαΐοτς ὁδηῖς ᾿ 



ἔ ἌΣ 
᾿ Πὶς. [α πιαίυπι σφακελισμὲς ἔδυ αἰς-ρρβολισμὸς ἀϊ εἴτοτ, ἰᾷ επονάς- 
᾿ χατιονηθθην πο πηίης δὐδυς ντιςυτο, νιτα σαγοῖ οἷα Αἰταυα μὰτς 
 οασάιυγ ἐο αυοηυς ποιηΐος ἀτθότγος σἰζατζο ἀτοίσεητος νι [ΟἿ εν 
᾿ ἠτα ἰχοσυςηζενντ ἔχ πηπῖος συ] συΐος ἀπγϊτταθτ. σσυπι οἱ } ας 
φεύβλντος δὲ αἰ δρζόλντοριρτο σοάξαν, Βμἀ η Απποτιασσρρβλης γέ- 

 γεταιεὰ εἰν, νἀοτγατας,» Αι ζοτεῖος μθτο οέζλιο Αμιηλαὶ. σαρτς 
τ φοιντὰς ἐς ον. 
ἀρεζίως νεϊοχ,ταχιὲ σμωιςραμμῆδθ. Ηεἰν εἶ. 
ἄσοβο αι γἀετατι, γάοτο ροτουτὶ, ΤΥ ςορὶνιάς σαυ [Ὡς σὰρ.το, 
ΟΝ άς Σρίκιλθ.. ͵ 

Αἰ οδολυσία, ν ἀετατίο, ἄς πὶ ΤἈςορὶι.οἰα ἄτην Π1δ.ς τ. 
βέλντος γάστγατας, 

᾿Οβολία, ας, ἦν ὑγάςτῖς ρογουΠ ονπιογθας ἀγϑόγαπι Τ᾽ σορ ιγ. ὡς 
ολυί!]. ς το. Υιάς Σφάχελθ», 

Ἀτενβολισμὸς, οὐ, ὁ γἀότάτιο υας σφαχελισμὸς ἀἰο τινα θοΥ ππιοτ- 
Οθς ἀξῆ ἐταγιπὶ ἐγ ἀσγοςις ἃ ρογ (μα τιἀΐηοπιὶ λά ποηγίπος τγλη- 
᾿ βατὺς ἀτοίσςητς σογροτα. 
δ λυ: Ἠείγε, ὠσπρεχώς. 
Ἀσοϑέτεμα, ἔξρον, ἐγάυς, ροῦτας (ἘΠ ἄταν. ἴητεγρτος Ἡ οπιογας 1- 

Ἰιλὰ, 4. 
ὰ: ϑεσία ἴτε Πἀτιπὶ ροῦτυτα (γάμς ἔιεΐεης. Αἰμσησιις, αἰςροϑεσία ὙΠ 

᾿ πλέάδων. οἴη, Ατατὶ, πλυφάσας τά «οὶ ἡ ἀ τι ρρϑεσίας ὅγε ἔγει λέγων, 

ςρόϑετος, αἀ αἴϊτα ροττίηοης [ἢ ἘΡὶρ, εἰς 6» ϑέτυις κανόνας. 
ἰσενϑ ύτης,ν να Ἐγοσα πη ουτοτ. ΡΙαποτατίος ὃς νςησγατῖος τὰ] ος γὸ 
ρα Τοιτο}}, 
Αἰφεὐκιωον, “αηΐςα 4,6} 4ι2πὶ .Ὲ σγρτι (ΟἸςς μη νοςαῦτ. 
ἃς εὐλογίω͵ αἰττῖς ηοίζε ἀϊς ἰτπάςο, [λεττ ἀς Τα εις. 

εὐλογία, ἡυνϑλιολογία ἴξα ἰςἰςητα αἰτγο!οσοταπι. 
ἧς ορλόγοενυ, ὁ ὁ ἀστρονόμος, 
Αἰς ερμεύων [Ὡς 11. ἀϊοίταγ ἃ Οτγαοῖς, γα ΑὉ Ὲ σγρτὶὶς συῦῖϑις ὃς ἴσις,ντ 
ἑ (ογιδῖς ἤστγας Αρο]]ο. 
χοῦν, τὸ, χα τη, σύςυμα δ“ ἀςἐραν,σοηστεσάτῖο ἔς ἀγα π1, ἢ συ 
δεῖς ςολέξυπι, ημοά σεους οἰϊ οσγποίπγα κίον ῖγρο, δίς, [.4- 
᾿ τἴπι ἴγάυς Δρρε!  αητ. Ὀ1οίτοτ ὃς ἀς {το 114 ΠτηΡ ἸἸςὶ τὰς ΡΙ  ηςτα, 

Αὐἰΐζοτεὶ. ἀθ πιυπάο, ΤᾺ γὲ μι ἄφρων ταὶ μὴ ἀπλανῆ, ταὶ 3 πλαν»- 
ταὶ, δὲς ἔγάοτιιπο 4114 Γυητ ἴξατα,1}14 Ἔτγατιςα. ΗΠ οπτετγ. {Π1|4 κ, θν᾽ 
ἴομῆν' μάλα γδ νὐξ αἴεται, ἐγίυϑε δ᾽ ἠώς. αἰ τρα 3 δὲ ὡροβέβηκε πα- 
ρώχρκε 3 πλέων νύξ, Ῥτο σλοϊοια ἴξι σαης αἴἶτο, ΤῊςορμγαίτας 
ἶδτο [πρτί πιο, ὑὺ τὸ αἴ σιρον ὄχεμον λϑυχαήνωτ αν,οΟἰτηιπι (α Ὁ “Δ ηἰς 
οτγία αι ρα οἰοίτ,ς Θ42..Ρτο 5οὶς Γὰπα ἃς Βαϊ υἱπιοάϊ Δοςερὶς 
Ῥίατο ἀς 1ρὶδ. ἔς ρτο ςδοίςαϊα ὃς σης αἰτιξεγο νίαγραμῖς 
ΤΒεοσοῖς, ἀφερνες αὔϑρωποι͵ κὶ νήπιοι οἶνον Μὴ πίνασ᾽ ἄφρε κχὶ κιωὸς 
αῤχουα, ΤὨςεορἈγδίξες ἀς μηΐτοτ. ρἰδητθτο [πουπάο , καταφυ- 
πεύωσι ὃ οἱ μδὸ Ὅνθι πῷ ὃ φρς, οἱ 3 ἐν βαζυλώνι αὐεὰ τὸ εἴστορν. ΡΊτη ας Π1- 
Ὁτγο 13.ςἀρίῖτα 4ιατῖο, ᾿η Αἴγτία ἁυτεπΊ οἶτοα σδη9 οττα πὶ. ΑἹ- 

ἐχιις, ϑέ ρρις 3 τέγγι πλϑύμονας οἴνῳ, τὸ γὸ εἰς ἐν αξειτέν «ται. Χεηο- 
Ρδοη ἴῃ Ογηοριτ. πῇ ἄΐςρε ὅβτόντο;. της ἀςξύβλητα δένόδαν ἀτθο- 
τες ἀγεητες ρτᾶξ πίτηιο σδηὶς ἀγάοτο. τ ΐζοτ. θὲ νεότητος κἰ γήρως» 
ἢ τ ϑέξρις ἐχυρὰ συμζαίνει καύματα,κχ; μὴ διωύαται τὸ «πωιᾶρον ἐκ τῆς 

γῆς ὑγρὴν κατα ὑχεῖν, φϑείρεται μαραινϑ μῆνον τὸ ϑερωαον ηὶ χἔγεται σφα- 
χολίφην. καὶ ἀς ρὐδλητα γίνεϑϑι! ταὶ δένδρα. ΤἈ ΟΡταίξ. ἐς ρήβλητα μὺ 
διιῶ κκοίλεεσ τα γίνεται τεὶ φυ τὰ, κὶ οἱ μέα οι. διὰ τίυ) ἀ ϑυένειαν τυμβώνγει 
ἢ τὸ πάϑιϑ ,ὅτανκὶ γῆ ξνρανϑ , κἡ μὲ ἔχωσιν ἕλκειν ὑγρότητα" διὰ κ 
σ᾽ ἀερυ πλεῖστα. : 

ἐφεργομεῖν,αἴϊγῖς ἰπιςηταπη οἰἶε,ἀς αἴξτῖς ἰοαὶ, αἴξ γοτιιηι ροτί τ πὶ 
βαθεῖς. Ατ πο ρα αὐτὸς καϑ' αὐτὸν ἀ ς“ρρνομεῖν διδώσκεται. 

ὑσερνραία ας, ,αἰζγοηοπιῖα, ΧοΠΟΡΉ, ἀιβξοττ δὸ ἀστρολογία, ἀρὰ 
οὐπάςηι. ἐστρονομία (στατάτατ ἐκ  ἰάτυῖπὶ ἥτιιπη,, οττιιπι » οςσα- 
ἴμπι, ἀςξεξξιοηες, Πλτίοπος δὲ ρτοστεῖζιις. ἀστρολομα εχ 1ἷς ο- 

1 πιηΐδιις τας ἔχταγας Ῥγαυίάςτ 5» ντ σαι Οἴσεγο ΠοπηΙΠῈ ΠῚ Οὐ πὶ 
5Υτίο οἵταπι Δ6ι12 Ἰητοτίτατι πη αἷς αὰ Αἰἴγοϊοσὶς ςοηϊεξῖα- 
τἴοηςπ ἀττϊηοτ, ἀστρόλογς» γγυεϑλιαλέγς Ηςἰ Ομ. γυ]ν ὃ τρατῆς - 
πγᾶτίςυς υΐ εχ ΒΟΠΊΙηΙς ἠατιμτατῖς ἀλυϊηλῖ. 
ἐστρονόμως,κ οἱ, αἰςτοΠΟΠΊις : δ ἀστρονοιικὸς γ ΡΙΟ εοάετη Αἰτεογιπι 

Ῥετίτως. 
ἱσογπολ ἔν, πἀετῖ ας ἱπτοητιπα εἴς. 
᾿στρέϑιστος, τΔάϊς]Δ ηοη ρτοῦατας, Ποτας, (οτάϊ ας : Υἱάς [η ἀϊ- 
ἐϊίοος Στρύϑιον, 

φπεοφαὶς ἰυςτάιις, λαμωρὸςολέυχός, 
ὑφρρφόφρς,"»,δ αἰκείξετ, ἘΠ τξεν. 

στρωσία, ηὐ ἀϊτας, εὐδλιῖς ἤης Ἰςξξο, Ῥίατο ἱπ Ὶ ἀς Τιερ ἀστρωσίαι τὸ 
αἰνποδησίαι. ἴ 

δ τρῶτος,ἴης ἰεέζο, ἱπογηδζις, στρατος ἵππος ) που ἰηἤταταςν ἀς- 
{υἰτοτίως. 

στρεῖθ. ἰγάεταῖ!ς. ἐστρώς ἀετὰ ληαῖ!α (γάετεα, Αἰ εχαπά. ΑρΡῃτοά. 
ἴη Ρι66].1η Ἐρὶρ ἀστρφίω αὐάγκίω" ἀστρΐα σώματα͵ {ϊτοτα τη σοῦ 

᾿ ροτγα,Αἰςχ. Αρῆγ. : 
φυν δ, τὸ, ντρςναίξυ: νης [τί ηἱ αἴξμταπη ἀϊςῖ νοϊυητ Τ ετςης. ἴῃ 
Ἑπηυςδο, Αη ἴῃ δἴϊα νεηΐτὸ ν᾽ Ποπατυς, ἴπ δίϊτα, ἢ νγθ απ, ἐς 
Ῥγγχο. σἱς Αἰβεηϊεηίες νοςάδαλητ νεδοπι ἴμδπν, ν πὰς ἸρΗ ἰη- 

᾿ φοἷα ἀστοὶ γοςαστατ, Ηοπηετ. Π1ὰ β. εξ σας ἄστεα πονιὰ ἰὰ οἴζιπό- 
Ὶ ΠΡ’ τιμοεγὰ ΤᾺ μὰ πόλων καὶ δυχομέμων αὐζξΣ ἀγερα,ὐδὲ ἄςει, ὨΟΩ 

 τεοίρις περι ςος σα ΑΓ δ ησηηςαιις 10) Πιετοῶτμ πὶ » ἤσαὰς ἴω 

αὐτὶ 

Α Σ 
' νγθοπη, οἱ ἐν ἔσται, γεδὶ οὶ, Ν 4114, ᾿ 

Αρυνεαχτείν, κα δυσμορίν τοῖς ἰηξς Π χ,ςα ποι ἕως ΑἸ γληλξεὶς,α 
Ἐριηργα πη πη. 

Δτυυαξ δίτυς Η ςξϊοτίς ἴτοηι γι δὶς φιΐάαπν, οί γοἢ, Ες Ευδαια. 
1ἰταὐ,ἀρυαὰξ οτιαπι ἰζο πη πιὰ εξ τή τος 4αι ἰῃ Ὗ «ηογεωα ἔξρυες 
ν᾽ άς εὐπάςην Εἰὐπ. Πιλ4. α. 

Αἰυβοάώτης,νγ, ἢη ντὺς οἰλπηαης, 
Αιπυγειτονικὸς, ρΓΟρΡΊΠΜυ11». εἰσ τυ οετονικοῖς πολύ μον, ΒΕ ]Πἰς Πηἰ εἰ πηὶς, 

γνιςσιηις, 

Αὐστυγείτων, ονξθ», ὁ αὐ κα Γδυγ δ απας, οπτογπνίθιις, γε δὶ ν οἴηας,ΡΙυς. 
1  ὁπγυο αστυγέσων ῥώμης πόλις ν σία!τας ΚοπιΣ Ριορίπαιιλς 
πλυησιόχορρς. ᾿ 

Αἰστὺ δρομεῖν τιπσυτῇοηεπι ἔλσετς ρον νγροπη. ἈΕΊ ΣΗΎ], ἴω 3. 3) 9ή- 
βαςς μδη θα δειμι ταὶ δ᾽ ἀστυδφρμν μῆψαν πόλιν. 
Αστυχὸς, δ νεΖουν άεπι εὰπὶ ἀστικὸς. 
ἩΠπ μι κυήηρ ἐν Ὴ μννλ πὲ κλαυϑμορ βετιι οἱ ίλίη οχ- 

θεῖ, 

Αστυλὸςγἰαξζιςα σοπιις, φυάπη Ατβοη, ἃ Ῥγιπασοτα δυνούχεν γοοᾶ- 
τη [γι τ, αυὸ ἃ ἰηςρτος [μεῖαι ποὺς τὰ ἀφρρδίσνα. {| ςοἀϊςε 
τατηςη Ατδοπαὶ Πρτο (σι ηάο.5 ς ᾿ερίτοτ, ἴβνκθ. 5. συϑαγ'- 
γε... τίω ἐκ γλυέσεως ϑρίδαχβι πλατνφυλλον, τυτανίωὴ, ἀἄκάυλον, ὑπὸ 
διὸ ἦι Τυϑαγρείων λέγιῶτω δυνοῦχον ὑπὸ 3 δ γωωαριῴν, στιν δα" 
δικρητικοιὶ γὸ αἴδασκϑυάζει κὶ ἐκλύτοις τρὶς τὰ αφρρδίσνα.ἰς ἃ (ιἐξι5 
τυςβάμηι ριο ἀστυτίδα)άστυλίδα:αατ ςοττὰ Ἰηςοιτοέξως εἰξ Ρ]1- 
η1} σούοχ 4] Πς παδετ ἸΌτο 1ϑ.σαριῖς οὔἴαθο » νοΐ αυϊδοσ ἱρία 
ριτ ἀς ἰλέξιςα σεπετγιδας, Κ οταπάλαι γεγὸ(γοςλητ) ἃς τη! πῖς 
πια; ταά]οῖς, ἰατις ΕΟ Π1ς, αν} ἀδ᾽αυϊάλπη εὐηις οι ν Πυρηΐασι 
Μιας πιαχὶπγὲ τοξγασετοτ νοη οτὶ, ἀστυλὶς τατη ἢ Βείδοδίο 5) φυ- 
τὸν ὅϑεν ὁ ἐξὸς, 1, ρΡΙδητα νηός γιίζυπι. 

Αἰστυλὸν,αίροτΔ δι ἀξιτιτα νοεῖς, Ηςν οἢ. τὸ τραχὺ ἱμοί ἠὸν κα φαῦλον 
μηπέχλιον κὶ αναιδές, 

Αἰστυχϑ',ἴης ε]Ὶς ὃς ςοἸαπτοῖς,, ντ ἀπηρἰἀτοπιίου αἰγίοη ἀϊχὶς 
ΡΠ τη.1.34.ς.8. 
Αστιωυμία αἀ!]Π ἴτας, Ατἰτοι, ΡΟΪ τίς. "δ το ἰσχτο,εαρίτε οὔξδυο,γς5 

τὰ πὶ γι θαπαγὼ πὶ συγ: [ἀεπι [ἴδτο ἱξρείπιο., σαρῖτς νῃάεςιπιο, 
φιιαὔϊ 4ι15:44π| γγδῖςα ἰεχ, αι; ἀς τοῦις ἐξατυῖτ: ἃ 4ιο σεης- 
το νατιας θη ἐρεςίδς, γι τοι χοπορία,, κρίιωοφνλάκία,, κειδυοφυλακία, 
λιυβυαρχία, δὶς. 

Ἀσπιωιμικᾷ νίμιμα,[ ες «ἀἰπτῖα, Αε ἔοτο] ἴα Ρ ΟἿ τ, αἰσιτεινομικὸν» 

Υἵ ἀγορανυμικὸν Βυ ά.ρτῸ τγίρυτο ἀοςὶρίς. 
Αἰστιωύαοι, ἰηξετίοτ πηαρ ἔγάτης βιΠΠ{ς γίάοτατ εχ θεπιοδῇῆςη. πὸ 

Τμοκράτ, ΠΈΤΡς οαγάτογες φοςζοτὶς Ὑγδ ̓ πὶ, Υἱάγω πὶ ν σαϊῆςιο - 
τυπὶ ςοτη πιο φὲ σαἀϊοαπάοτυτῃ Ὑ ]ρίδηυς ἴῃ τἀπὶ Οταῖ. ἔστι δὲ 
ἀγρρανοόμος ὁ ἐπόπτης “ἴδ ὠνίων τἴ ἀγρραξ' ἀστιω όμος δὲ ἐ 63) τῷ ἔῃ χα- 
ϑαραὶ τίω) πόλιν ἀχολέμῆν Θ-. ἀστιω όμως ἃ Θαζα ἀς βεηςέξ. χα !]!ς, 
ἃ ΒοΙγιοπε,τγιθαηιις ρ᾽ εὶς τγδηςσγγαγν οἱ διοικοιιῦ τες Τ᾿ τὸ «- 
στυ,ηυ αἱ ντδὶς Ιοσ αν, οι ιπηο ἀϊ ἀδςοπα βιης Ατ εὶς τγλάυπ- 
ταῦ » αυ Π606 ἴῃ ΡΎΓοΟ » ὅς τοτί ἀεηῃ ἰη ντθς γεὶς ἔμολε, ἰηαυῖς 
5.14. αὐεί τε ἡ αὐλητρίδων κὶ φαλτριων καὶ κδωρρλγων, ὃς τὰ σοι, 

Ασσυξενι,αυΐ 1η νγθὲ ριορτίᾶς α'άςς ποη ροἤηάςηι. Ηςεἰγοἢ, 
Αἰφύοχίο,», ὁ καὶ ἡγααϊ γτθοπ ταστατ, ἢ ἘΡ Τρ τΔΠ1Π). ἀςυόχὅ μερίμνες, 

ουτᾶ ντθεπὶ τυςητίς, δὲ νγθ τ δταγοἷν τατοϊατὶς. [δ] ἀεην, 5 
ςυὔχκα τείχεϊ. ΠημΓῚ ν τοι τυ τς. 

Αἰςυπολάν, τὸ πολιν, δ» χεῶτι, Ευδατῆν 
Αἰςυπορεῖ, ΕτγΠ.,Αβοττ Ρτγὸ σιλλοφανεῖ, τυρρπωλεῖ. 
ἄπυρον [{ςἰγ ον πόλισμαγορρίἀυπι ἀριά Ετγπιοίορν: Γεγί δίταγ οχῦ - 

τορῶς ἐςξυφὴν αἱ ἀϊπηϊμτίαα πη οἷς αἷς οχ ἄςν οτος οχ Ολ]- 
Πππηας ἢ, ἀςτυρὸν εἰδ'᾿ αν βαγεν. 

Ατυτὶς, ἰάοπι φυοι ἀστυλὶς, το [λέξις σοηςτγέ. 
Αἴστυτος,ν ὁ)! σύειν πος οἷ, ἰητουάοτα ργίαριιρη πεσυΐτ: γε ὄσυτος 

γέρων αριιὰ Εὐήτλ. ἀσαυτος ὀἶκος ἘΧρου, ὄγνίθ., ἄκαρπος ἀρυάἀ εὐ - 
ἄἀςπὶ εχ Χοπαγςῆο,ρι εἰιῃ ἄς ἀϊςιτιν οτίλτη εἴςυτις ϑρίδαξ δὲ 
ἄςυτις τρίγλη. Ἵ 

Αττύτραψ, Ηεἰ δ οἷ, ἐν ἄστει διατρίβων, ἐν πόχει δια φιρέ φων, 
Αἰστυφήλικτος, ἰηςοηοιζης, ἤς πὰς, ἱπησιοτας, ὉΠ] ἀμς,εἰτέγακτος γ «αἴ: 

σειστος" ἀστυφέλικτος ἄγω χάρὠ,. ποη ἀππεέτως, ἴῃ Ἐρίγτ. 

Αἰστύφελθ. ὁ κὶ τ, [ὰ ΕΡί σταπιμχατ. ποπ αἵρογ ηση (ΑἸςοτοίἃς:- 
Αστυφίη ης,ἡ, ὃς 
Αστυφία,ας, ἡ αὐτὶ ΕἸ οὩὶς νάζαϊτας. ΗςίσοΒ. 
Αὐσνγίνώμων͵ ον: πετηἑεἱ ᾿σηοίξεης, πιπϊτῖς; ἱγαζυπάυς. 6 
Ασύγίνας Θ..ν, ὃ κὶ ᾧ, ἥης νεαῖα ρἱπάϊρηυς γεηία; ἤθη Ἰβποίς 1115 

Οεἰ] αοὐδαίτητος. 
Αἰσυγκίρας Θ΄ γηοη πιΐχτυς ὃς ζοηξο ας. ἡβθκν δ γα 
Αἰσυϊκλήστος,κ, ὃ καὶ ἡνχα!ΐ σοηο Δ] ἠφφαΐτνηση οἶα Π]}ς ΡΊ πο ἀσυΐε 

κλειστος “ἶ' σλδυρων ὁ γάστόψν νοητοτ ζοῖεῖς ποη ςἰΔυ ως, 
Αἰσ ύὑγκλωστον;ε, οὐ σοηηςξει πεη τα) 4] ἃ ςοβατευς,αυοᾷ δὰ 

ςοπιροηΐ πο ροτοῖ,Γίς. δά Ατιϊς. 
Αισνγκεφαντητοῖ κα, ἴῃς ςαϊα πγπῖ4 ἱπησοεης: 
Αἰσυγκόμιστος καρπὲς, ἔτυξζις που ζοπηροττατας ἀυξ πδη ςοΠ ςξξυς: 
Ασύγαρατος δ κὶ ηγ,10σοτη ράγ: θ111ς, ἀ] Πἢ πη Πἰς,, τανα ἀΐξατως, σαΐ οὐ πὶ 

ί!ο ρου Βαδεῖ ςοπιπγετοι πὶ, ἰτοῖη ] σοηςτοτις πο οἵδ, δα ξ 
4υΐ ςοηοτοίζετς ίξα ςολἱείςῳς ἡςαυ:τ, τὸ ἀσύ γκριτόν , Ἰηϊμάϊςα- 

τμπινμί πε απι 
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26Σ Δ ΝΣ 
Αἰσυγνίτωςοἷπά (οΥΠυϊ πατίττι Νάτο» ἱρά θέεγοητοῦ διοτοπίο, ηᾶ 

ἀσύγκριτος οτίαπι εἴτ ἱπάιβξογοπς, τ Ἰῃ4 1 ογεητοπὶ μοι πε ΠῚ 
ἀιχίτ ίάςπα σιοτοηΐης, ὃς ἱπάιίογετας Ρ] πΐο,ντ ἐσύγκρισις ᾿τῸ 
ἀὐδεάκρισις, 1 ἢ ἀν ετοητία 6εὶ!.. ι 

δισυγκρέτητος κε, ὃ κὶ ἐγ 48] οοπβατις ἴεα σοδέτυς ποη εἴν, συγκεκρφ- 
τομῆβ-:ς ὀχοτοῖτα ας ςορίις ἡ Ποσογε ποῃ οἴτοριιδ, αὐ 
μα οοσὶ οτίαπι ΠΟΙ Ροΐζϊιης, [54 ραγάτα ἔχης, δέ ἴῃ Ργομρτιι 
Ταυογα!ά. 

Ἀσύγχυτος, ὁ καὶ ἡγηοη σοηξα 5, Ποη πλίχτας, ἀπ ἰηᾶιας. 
αἰσυγχύτως, Ππἰπέ  ἐ, ποι σοηξιςὲ ΡΙ πιο. : 
Αιἰσυγχώρντος ἱπςοποοῖξδις, ἱππροτπημις Ηστατ. ποη σοπος ἄδη ἀτι5» 

πιιηϊπιὸ ἱπάπ! σοης, πε νεπίδ Ναζαηζεη. ὠσυγχώρητος βλασφη- 
μία σοπαϊτίμπι ποη ἱσηοίς δ 1]ς Ος 6.14 6π,ὠσυγ χόρτα ὁργι-. 
ζουυ (Ὁ. [46 π|,χρκταίγνωσις ἀσυγχώρητοςγοαἰτὶ σατο Πὴς νοη8. 

Αἰσυγχωρήτως,Οἴττα νεηΐδ' ρα πΊ,ρτο 40 ἀσυγχώρητα ροίωϊτ Οτορ.. 
Καὶ μὴ βεληϑωῆμῆν ἐδεῖν ὀργιζοιῆνον ἀσυγχώρηται. 

ἈΑιἰσυλώΘ- ϑεὸςγάσιις ΑΙ], ΡΊατ. 1π Ἀοτη. 
Ἀσυλαῤχης γε, ὁ Ληα]101401115᾽ ὃς ἔλσοΥ πτασ γάτα: ας: ογάπτ Ὑτὶ- 
θυηι, Ὠ οηγί, ΗΔ !σατη.1.7. 

Αἰτυλεὶ, Αἀποτθίαπι, ταυτὸ, γηάς φαΐς Δι ἔεγγιὶ ποαισατ, πεχαε ᾿ἰσςας 
οἴττα ν᾽ ΟἹ εητίδ  : ΡΤ εἰ σα Δσιτο » (424 ].3. (ΘΑ ΠῚ ΠῚ, 

Αιἰσύλητος «ορᾳπὶς»πιοης (ληξξα ὅς ἱπιιϊοίατα, ἸΝΟπηιι5. , 
Ασυλία ας ἡ, (χπξλίτας Ιοοὶ,, ΟἿἱς. [το πλ,'ας [δ εττατὶς ὃς νοηϊαιη]ποά 

αυῖ5 ἀριιά ἀτᾶς ζο πἰξαιίτατ: ΠΑ Ὴ ἱπιπιμπίτατοπι ας! οἴϊα; ν}- 
σὸ νούάητ, Βιιά ἱπ Απποτ. 

“Ἀτσυλληπῆφθ. κα πο παρ η ΠΡ 115,8 πα: σοποίρατγε πεαιΐτ. ὐσυλ- 
Ἀγ ποις τηρεῖν ἕλος πς ςοηςο!ρίΔητ τοι! 6ς Ειοῖς, ὈΙ οἰςοτῖ.4. ς. 
λο. νπάς 

᾿Ασυλλήπίως ααῇ ἱποοπιρτγο με ηξπι, προ αγοητεν. ἀσυλλήπως ἔχη 
᾿ς τρὲς τθ ὅζς. ο δγοῖς ὩΟἢ ροτοίς σι!πη,δίο. 
Ἀσυλληψία, ας ἡ,ςο οἰρίοΠά αἰ ΕἸ ςυἾτας., αιιι πὶ πα ]Πἰογ πα ςοηςί- 

ὁ α Ρ το τὰς τοῦ. Ὀ οίς.}.1.ς.157.ἀσυλλυψίαν κατεργίζεται, ςοη- 
ὙΠ ξερταπι ργοβίθ ες. 
Αἰσυλλόγις"Θ-γεγ6 σα ας γατίο ἱπῖτ ποπ ροτείϊ, ἱπτργαάςος,ιοἐ [γ]- 

Ἰοριίχιο δας σοη!εἔξιγα φΟἸΠ σι ποη ροτοῖι, ἀσυνλα γιςον ὅδιν κα 
πονηρία, ΕΧΡΟΓ5 τα οηἷς ὅς ἱπηρτιάθῃς : ἢς ἴῃ Γξητεητιιβ. τηο- 

᾿ ηαϊτιοῖς. 
᾿Ασυλχογίσως ΑὈίαιε γατίοοἰπατίοης, 2Ζδη. 
᾿Ασυλον»αγτὸ Δί] πη, ἰγσ' κρησφύγετον, φυξεμῳ,ΡΟΙΠυ οἱ 10 το Ῥγῖπιο, 

ἱερδν, τίμιον, ἰηταξζαπι, ἀβλαβὲς νηάς τόπος ἀτυλίθ:, ἰοσ"ς τυτιῖς, 
σαρίτο αιάττον θτο [εουπάο Μαςβάθσογσ. δι ἀΐσυλθ- σλούτος,α- 
Ῥυα ΡΙυτατόδ ἴη Εγσυγρ. ἰά οἴ,ορας αιια: ἥιγτο θα (δ απσιη- 
τὰ. Ετ ἄσυλθ. γῆ τεττα ἱπυΐοίατα ἃς (λογοίλ τα, αριά Εὰτιρί4.ἃ- 

τ ΡιὰῚ αμεπὶ ἵπ Μεάοδ]οσιτον μῆν εἰς ἄσυλίθ- » τατα πχδης δ 15,ὃς ὡς 
συλθ- αὐοριαὲ γ [ξχτιια δά αι ΠῚ ςοπβιριςητῖρες ἰὰς γᾶς αἰγ] 1, 
οι Πτνο δ! Πάτιαπὶ Τ Ύοε1) ἔα" (ογιδῖς ΡΒ]οἤτατας. Ὀτςιη- 
τυ τοι ὔσυλοι, ἡ πλῖπες ἃ ν] ΘΙ δητῖα τατὶ » νε πος (Δογοί πε], 
μος αἴτίησογε {6 ρογίςι]ο ποη ]Ίςοῖ : απια]ςς τγίδιιπὶ ΡΟ ς 
εἴδης δριιὰ Ἀ οπγαηος, ὅς σαάιςεαζογος. πὰς ΡΒ ἐπ πηιηο, 
ἀγγέλοις οὖν μὴ ἀγαϑοις ρεσβδύπας τινας αὐσρώπσων ποδὸς ϑεὸν,χὴ ϑεοῦῦ 
«ρὸς αἰϑρώποις ἱερριὲ ὁ ἀσύλοις φύλακας Δρρο]]ατ, ἰὰ οἴ, ἰΔοτοίλη 
ἕζος ἐχοιθίτοτες. ἀσυλίδ- καὶ ἱερὴς, (Δογοίαηξξας, πος πε ἱποχρί- 
400,1: (ζεἸςτε νοις. ἄσυλί-, ρτορτῖὰ Πσηϊῆς, ἃ ρτα ἀα ἴηι- 
τασπεηγθος εἰϊ, ἃ ργαάα ρεγί σα] οι Ροτιου πὶ ηοη οἵξ ες 6- 
{πὶς τες ργαίάα δῆτ, τε πὶ (μι ποη ἰρο Ἰάτατ» σις πὶ ἰρο το πο- 

᾿ς ἧς εἢ 8. εχ σομίξαμεητί ὶ γἱ οἰ ητία τυτας»ἰλοτοίαηέζης ντ ον - 
ἐ λον ἔξρθν» ' 

Αιἰσύμβαϊ-,κ καὶ καὶ ἡ,ποΐεης Ρφοίίο ΠΟΥ ἘΠΠῈς, ἐφιλίωτος, πολέμιζθ- ν αὐει- 
ρίωδυτος. τὸ ἀσύμβατα » η)α ἀϊπτάςητ. Ἰ᾿ΝΖΖαη. διὰ τὸ ἐσ ὐμζατον,. 
ἄσπι (δ ἐσίετς γοσυίλητ,αΐα ποι ἢτ ἀεαϊτῖο, 

Ασυμβάτως, ΚοΙΠΠΙτοτ, πε σο ἢ ατοπτία,, ἤης ραξείοπε, ΡΙαταγο ἢ. ἴῃ 
Μ᾿ Οὐχ 111ο, ἐσυμβάτως ἔχει, Ρ4ΟἸΟΙ τεςιίατ, Ο 424 ἱ. 4. Οταθηηι. τ᾿ 

δυμξάτως ἔχει τρὸς τὸν δίς. ἤθη ζοἤαγοῖ σι! Π1,δίς, 
Ασύμβλητος, ΠσΟΠιραγΑ δ ]Π 5, ποὴ σοηξεγεηάις, πο ἀααπις, Π Π} ΡαΓν 

4: σοπξειτὶ ποαμ τ οἰσύγκρετος. ΑΓ οτο]. αρώτον αὐ οἱ σκεπῆ ον 
“εἰ συμ βλητοὶ αἱ μονα δες ἢ ἀσύμβλητοι Βιιά, (ΟΟΠ} Π1. 

Ασύμζοχθ:,κ, ὁ καὶ ἡγααϊ ΠΥ 81 γ πιο] αβέεττ. ΟἹ ]τμς ΠΡΌτο [εχο,οα- 
Ρἴτο 13. Ν οπιηΐπο 1πιηγιπο5 δί αἴ πιθ} 1 νοπίγοπηιις,, σοηὶς 
ξζαθαπι5 δά οσσηλπι ποθὴ οἰρεάίας οἰ δοτιπη, [ε ἀγσυτῖας ας - 
Πίοπιιπη, ὠσυ μξολον δεῖπνον, ΦΟΠΙ πὶ 1ῃ ηι0 4115 οἱδ ἐπηπηει- 
ηῖς. Ασςὶρίταγ ργο ἴρησαο δὲ τπι1:}}γ ΠΙΒΊ]αιῖς ἴῃ ἡγε άϊα πὶ σοη- 
ξείξητο. ΡΙυτάγοῖ. τη Οογίοίαπο ἔα υ!α τα Μεπεπ!) τεςοηίΐδης, 
ἂς πιοιηθδτίς γεηγοηι δσσιλητίθιις » ἔφη γὸ τοὺ μέλη ὠρὸς τί) γα 
ςἐρὰ φσασιάσῳ γα) ΘΤΝΊΡΡΕΙΥ αὐτῇ ςγωὼς μόνης αῤγοὸ καὶ ἀσυμβάλου κα- 

ΓΤ Βεζομήδης. 
Ασύμβελθοςοηῇ]ο νοις, ἱΠοοΏΠηΪτι]5. Ὁ 
Ασυμμετρία,ας οἱ, ̓πηπιοάἀογατίο, ἱπιπιοηῆτας Οἱ οτοηὶ » πηαϊὸ γος 

ροπάρης ργοροττίο, πτεπιρογί ας, συμμετρία ετίαπι νοσατιτ ]1- 
πο ἴῃ οἰγοι! οι ς ἡοη ἱρΙα 1 τοι ΠῚ, (δ 4 ΕἸιι5 ράγτε πη ποῖ τιΓ, 
αἴα ρὲ σοητγα πΊ πο τγᾶηῆϊτ ντ ἀϊαπηχοτογ:ςογάα ἃ παι δ π)ά- 
τοῖς ἀἰςίτατ. ΤἼ ΟΡ τ. ἀς σαιῆς ΠΡ το ἰδχτο, σαρίτε Γξοιη 40 ν καὶ 

ταῦτα 7) τὸ ποσὸν δια φορὰ τῳ 3 λόγω τ᾽ αὐτὰ υἱὺ ὄντα, δ᾽ καὶ ἀτυμμε- 
σφία τὶ δια μέτρε, Προς (ὐᾶζα ᾿σηοτδης τη! τ, 

Ασύμμετρος,ε, ὃ ὁ δ εἰ πα υ]Ὸ ἀΔεγατιις,ἴ πα πιο ἀίσας, Ο Ζα,ἰπόρτας, ἰπ- | 
ςΟυοἑΠΌΕ 2 ΠῈ}14 γεγα πὶ γατίοια ΠΟ στιςΠς, ΠΥ ΠΊΘΏΠΙς. οἱ σύμ: 
“μετρφε ἰϊθεα 408 ἀΠζγοραης γῈ] ροτοητία νῈ] πιςη γᾶ. ἀσύμμε- 
περι ὐφριαΐτες,γαἴτας Ῥτοςογίταιῖς ἤατηα, αὐ μας ΝΣ 
Ρατ σατετῖβ ραττῖθι5 Π01) ταἰροπάξης » Ρ]ατατοἢ. τη Ῥοτίοϊς, 1-- 
ἄἀεπι τη ὙΠ ει ἠϊοςΐς͵ ἀσύμμετρος ὠρὸς τίωλ δημοκρατίαν κὶ (αρυτές. 
ρᾶς αὶ αὐτὸν ὅσ γε ὑπῆροχαφν Τα ρτὰ ρΡΟρΌΪΑΓΕΠῚ ἤτατιιπι ἀπέπτη ἡμᾶς, 
ἄλπη ἐχος! !]ευτῖα ργα ας, ἀσύμμετρος ταῖς μεγίξιαις συμιμετρίῳ 
πιαχί Πυὶς σατο ης μποάἀοτγατιοηίθιις ὅς τηδαΐατις. θΊατ, τη ΤΊΠΊς 
τὸ ἀσύμμετρον, ᾿ἰτη ΠηΟ ἀογατ!0. τοὶ ἀσύμμετρα, ΠΟ ΠῚ ΠΊΘΠίης. Ρτς 
Ροττῖοαιῖς ὕθη Βαδαητια Ν ἀτγιϊοναιια; ὃι οἴλογα ἀἰ σιΙΠτΓ. ὦ 

Ἀισυμπαγὸὴς ἐφ. ὁ } διυλα!ὲ σοπηραξξιις. ὁ : : 
Ασυμπαϑης,ε0., ὁ κὶ ἥγ, 01 σα ΠῚ αἶϊις ΠΟῚ αἴποίτιν, αθεδιπ 

Ροτϑ.ίτοπ 41} ΠΟ ΠἩΠλΠογατίοης 4] 1ς πὶ πλα}] ποπ τδησίτατ. ΡΊατ., 
τὴ Οοτοὶ. οὲ οτίατι Ογτῖ]ο ἀσυμπαϑὲς ρτο τα Ρογαμὰ πὶ 1πο- 
Ἰεῖα δὲ ἀυτα. Ἢ 

Ασυμπλεκτος, 0 Ὁ ΠΟΠΊΡ]ἴσατιις, ΠΟ  ΟΠΊΡΙοχας. ἽΝ 
Ασυμπλήρωτος γε, ὁ χὰ ἤγ4 ΠΟῺ ΠΟΠΊΡΙΟΤαΓ,, ΟάΠΗ5 γ ἸΠΟΧρΙίοτας ψεὶ 

Ἱπεχρίςθη]ς, ὁ 
Ασύμπῆωτος, ὁ καὶ ἡ,ποη σοηοίἄφπς,πΟη σοἰαρίις, Οαἰσητς ΠΡ το’ 

πιο δὰ ΟἸαισοη. ποι οοΐθης,ποῖ εοάθπι πο (θηδ. ἐσιύμπ)ωτι 
ἀρυ ΟΑ! θη ἐΐδτο (ξοιιπ40, 7) τύποις, αιιοὰ ποη σοπγαξξαι 
εἴϊ,ήςς ρταὶ τι ἀίτατο σοπο! ἀϊττορροπίτύτηιις συμεπετῇ ὡκότι, τ 
ᾧιις Ὡρρασεπήωκότι, Ο αἰ ηπς ΠΌγΟ ΡΓΙ ΠῚ Ον τ γγών,λυ ϑέντος 3 σῷ μὴ 
ορδ τὰ αἰυλ ὑςερκίαν ἐν ὃ τέμνειν αὐτὸν ἐγνώκειν, ὄυρεϑη τρρασεπῖ 
κότας κα ξηεοὰ κὶ αὐικμσ' αταὐτανἱἃ εἴς »Οοτηαγίο Ἰητογργοτο,, ςοαξὲς 
ἃκ (ξάατα. τας ϑογηγοης 9.σαρῖτο τοττίον ἄς για αγο ἐξα, δὲ 
ὥδω σαφυλὴ λδυκη γλυκεῖα συμπεπ]ωκῆα μετ᾽ αὐτου, τὰ εἰϊ, μαρανϑ 
στα. [το πὶ σὺμπεπ)ωκὸς, ἡ ιο «ἃ Δ πτᾶπιιπῃ ο(Ὦ, υοα οςοιττίς (ὅαι 
οἸσιτ.Τάθηι 1014. παύτα τοὶ διδδυῖνα κρέα συμπεπηωκόποι ἐσῳ 
δυοῖν ὥραν ἐν χειμῆδι μείλις τα, (ΟγΩΑΓΙΠ» ΓΟ πηρτᾶς ἂς ραγᾶταβ ἢ 
Ὀεγεοροτστετ. ; 

Ασυματώρωτος͵ ὁ κὶ αὶ, τοῖς, 1.1. ᾿ποο 1] }ς Ος]], πΠοπ σοί 44 
Οἷς «αι σοηξετιοις πο. Ροτοῖὶ ΟεἸααι Γα}10 ἑητοιροῖτο ει 
Τφοπίο!]ἀατητ ὃς ἔουγαπηίυαταγ.. - 

Ασυμφανῆς,οΟὈἰουτισεϊποοῖτης. ἀσυμφανώς οἰ τατὸ, τοξεὰ,, 537 
λυμωῆως ἰδ ύήλως, δ ι14. ἰνιγμαατώδως, Ηςίγοῖι. “ 

Ασύμφορροκ ὁ κα δν νη α1}]115,ἰησ0 ΠῚ πτο ες » ρετη] οἰ Οὔς » ἀπ ΠΟ ἤει 
Ἡεἤοα.»ἡ μέοσυ μεχ, ἐσύμφερος ὅδ φυτοῖσι " ἃ ξύμφορος ἃ ΡΙατο 

αἴταν ᾿ὐτο (σαπάο ἀς Κὶ ἐρ, τί ἡ ἥν ἀξύμφορον," γί ογὶ ἸΠΟΌΠΥ 
πιοάμηι. Ηεἤοά ἢ ΤΠ εοσου. φύλα γωνακων ἐλομῆῥης πενίης ἀ- 
σύμφορα, θα κόρριο, υάτίοῦος Ἀν α ΙΘΓΏ ΠῚ ΠΟῺ στη ΠΟ 48: ραιι’ 

. 

: Σ ὴ : ὉΝΜΩΣ “ Ν᾿ 
Ῥότχτατι, [ξὰ (Ἀτιετασὶ ἅς οριυιοητίαΣ σΟΠΠΘΠ ΒΠι 65. απὸ οἰσυϊμιφορον " 

ἐπυ ὉΠ] τὰς» ὃς ἱπςοπιμηοάστίο Οἱσετ. μ΄ τὰ αἰ πόλεως. ἀσυμφόρα 
οὐ π| ἀοτγίπησητο τορι Ὁ]. τοὶ αἰ σύμφορα, ἰπα τι} 14, ὠσιρέσφορᾳ. 

Αἰσυμφόύρως ΠΣ 5 ἣν Υ 
Ασημφυὶς, ἐξ- ὁ καὶ ἱ,Ποη σοαΐο οθῃε, αὐοίκ εἰ(-, αὐ όμοι θυ, Σ ἐΝ 

ἀσ ὑμφυλίθο,κ, ὁ κα ἸπσΟυρτιμιςρα μοτγοῆς παταγα, ἀισγοράπε νι. 
,, σοσπατίοθε Αἰτθθις, ᾿ 
Αἰσύμφυρτος, κι, καὶ ἡνῃοῃ ζΟ ΠΥ ΠΧ 5» ΠΟ ἢ σόηξαἤι!ς, 
Ασυμφωνίοιγας ἡ, τορητία Οἱςοτ. ἡ 
Αἰσυμφωνῷ,«, ὁ κ ἡ ἀπ οτοραπς, ἀΠΠοπιις, ἀ Γτοτς, ΔΗ ητίεπς. [πιο 

᾿ς Δέζοτιππ οαριτς νἰτῖπη, ἀσύμφωνοι ἢ ὄντες πρὸς ϑιήλοις, ὠπελύο 
σαι ἰῆται {δ ἀἠςοτάατοπε, ας οἸΤεγιητ. Νζδῦ. οἱ σ᾽ ἀσύμῳ 
νοι τῇ ἐργασία Ὡερσῆλϑον, δὶ νοτὸ ρίας ςοπιιεπτίοπο δά ὁ 
ζππτ Τρ το ΠΡ ίᾳτο νόμ, σε συμφαγοις ἀϊχίτγ 41 ἀϊιϊογ σα πὰ 

Τέσ σθαΓι!Π.. ᾿ 
ασυμφωνως,ἰςοποίποϊτος 6 6}]. ΠΩΣ 
Αἰσιωνάγωγος, ἃ [γπασοσα αἰ ἑεπος, σαὶ ̓πτεγαἀϊξτιιπ εἰ γπάσοραν, 
Αἰσιωῴρετος ὁ χαὶ ἡγνῃοη οοητγαέξας. 
Αἰιμΐακτος ε,ο' χαὶ ἡναιι! γο] πα σοσστεσαγί πεαα το πίοοἸ ΟΠ] ς.ς 
Ασιωωυάλλακτος,, ὁ χαὶ ἡγσμίας στατίά τος ΠῚ πΘαυ1τ, ἱπρίδσα 1 ς 

Ἰιόμιο τηοτοίμς,, 4] στη Βοπιίης ΦοΓ πηογοιι πη. Παΐδοτ, ἃ 
᾿“ςοπεγο τ, ̓π Ὁ οἰ Πς [ἱα]ο,84Π].ἀς γῆτα (Ο]Ἰταγία  ὐξιον, ἀκτ 
μονα οἰκορῴγμογάν ἀσιωνόνακτον δ) δέ, Βυιἃ ΟΟ τι πι. ΧΙ 

Αἰ σιωΐακτοςγ!ἀαπηννο] αι! ὸ σου στοσαγὶ ποη ροτοίξι που ζΟτδτ ᾿ 
τὰς, Ἔχα]. Η οἰ Οἢ., οἱ μὴ σιωναγ μϑρ(δ. ,:]ξώβλητος: ἐἰσιμίακτοι χογρι, 
τοοπος ἱπσοηστιοητος » Εριέζετας. ΟἿ Ορροπιῖατ διμυακτικὲ 

λόγος ογάτιο ζοΠρτιθη58, σπαίτάιις (ΟΠ ΠΠσςης ςοποϊαἀέηίααες, 
Ασιυΐαπῆθ᾽. ὁ καὶ νἷ, 4111 σου ἡ υ σι πο ροτοίξιποῦ ςοΒατοης,1Π 

ΠΠς Οε]] ἱοίΟ ο ΔΌ ΠΩ ΡΠΙ ΗΠ οἴ αθ1Πς τ αοὶτ. ἀἠπαη ξι! 
σι απ], ἀϊ πα πόα. 

Ασιωαῤτητος, ΠΟ σοη( τα ποι, σι αέμος Ὁ5. ΟΠ ΠΟΠΙ ΘΠ ἐπθν 
περτις, Ν2απ. ἬΝ 

Αἰσιωδετος,ε, ὁ καὶ ἡ ἰττο Πρ ατας Οἱ 4. (Ὁ]ατας, δ Ταπόλιῖς. 4ΙΠὰ 
ξατοῆς ΠΟ ιηξ οπς, ΔΗ οοἴατις. τὸ ἀσιωσέτον, αἰ ΠΙἀ τ οΥῖδ: γι 
αἷ ΗΠ ἐγπιόσθης ἀἰοίτιγ ἤραγα » πα: ἃ Οα ΠΕ] ΠἸπο ἀΗΠΠοἰ τίσ 
ἰὰ οἷ, διάλυσις, ἴῃ ἢ Ποτοτί οἷς «4 ογθηη, Αττσαΐμς. Ετ Οἱςοὶ 
Ῥαγτίτιοηϊδ. ΡΓαοιρίς γε σου τε ξτῖο νογδογη πη» τη οοη 

διοηΐδιις σορυ]οταγν τα τι ἀ ΠΟ] τίου δι5 το! χεῖατνν 14 εἴ 
σι δέτοις. Ηαῦς 3.ἐς οτος, ἀΠΠοΙατιπι νοςᾶτ, Τογθητ: ἐπ Ἐπὶ 
οδο,, Ρετῆςς πος ρτεσίθιις, ργοτίο: νοΐ Ποπατζιις ἐσεω δετεῖιν 
αν ΑΒΠ δ ὃς ̓αΠὰ ρτοπιιητίαπία {πιτ, ΤΔςπὶ Τογρητίες 1 

δ ον ἀεῖρ! 
. 



τυϊςνΡοτίια τ ποχναπιοτ,νίπυπι, αἀοί οἰσοητία, νοὶ Ποηα- 
αςοϊηϊεγαητος ἀσιωδύτως,ντ πγαΐτα νιἀςλητατ. 
χθοκιδεἰποοροἴτιις, ἐσεωύδηλοι τόποιγ Πσορ,οἶτα Ιοςα ῬΊυτατ. 

ἵπ Γγουτγσ,. 
μοὺ ὺ δ δ χαὶ τ ας σοπίισε,νίτασι σα δ πὶ ἀϊιςοης αὖ υφα- 

ὕμπλοκος. 
Θ. ὁ καὶ ἡ, Ππιρίςχνποη σοηϊινηξξιις, ἐδ ὐμπλοχος. 

ὑτωρΡ]υτατς ἶπ ΑΡορ τ. ἀσιωειδητως τοῖς ϑνοῖς ν Αἰὶς ἰη- 

-οηΐοἰϊς [ἷ0. 
αἰη(οϊτία ἰυίαηϊα»ἰπΠρὶςοτία,(οςοτάϊα, ἐἰβελτνεία, 

τς," ἡ τα εἰτία. 

νϑνὸ χαὶ καὶ τα τυισν το Π σοηεῖα ἐχροῦς,ποὺ Ἰδητίοπϑ. ἴρραν» 
εἰλιςϊη. ἀσιυωΐετον κἡ ϑυδιωώδες ζωδν, δις. ὑκ ἀσύυΐετος, ᾿. Ὠριτῖ- 

ἡ14πν [τυΐτος ἄτας ἐπηροτγίτας. 
᾿ἀοϊρίον κω ραίνω, ΠΟῺ ἰητο Πἶσο: Αςουΐατ. Ἡ ογας 4 η Ε- 

ἸοΙ] ς. . 
ἑρητος, Οαγηἱ ρατγοοὶ πίο ἀείτίτυτας. ΒΑΠ|. δὲ Βιιά. κἰαπολόγν- 

ἔφνμος. 
υὐθειανας εν ἰπίοἰ ατία Οἱςοτγιἀοπιοτυάο. 

ἰσιωέϑες, εΘ., ὁ καὶ ὁ Ἰη ποτα ἰπ Ο] σας, Ποὺ Εν]! ατῖς: σοι ποτα ἀ!- 
οἷς ςοαοτεϊιξιις αἰ σπυς: 00 οἰ ΠῈ Πσπιο ροἤιτ ἁἢιοίζοτο ΡΊατ. 
δὶ ἀοργ ἰδεῖν αὙΘ. καὶ ἀσεω ϑης. 
ἰσιιυϑεσία,, ζοπςητοτιπὶ ραξϊογύμηαιις νἱοἰατίο, αἴϑάβασις οἷο 
σιωϑυκων. 

Υ ἕω μήσω, αν νχὰ, οργοθο:Ὰ δε ἀοου Εἰἀγα στο ἰξουπάο 
᾿ αἴταϊο μα, κὶ σεωυϑθετηστεμῆν τῷ ϑεω ἡμδδ, ργαιιαγίςατὶ ἔα πηυς ἰπ Πεὰ 
 μοδευπι. 
ἡσιωΐϑετος,ε, ὁ καὶ κα ἰποοπιρο τας» ραξξογιπι Βαιᾷ τοηᾶχ, πιοιῖθις 
 ζπυτθαπὶς, ἐσνϊμφωνίθ., ὧμικτος. μὴ ἐμμήνων ταῖς σιωϑύχαις. Ῥαυ]μς 
᾿ χιραρ.λὰ Ἀοπι. ἐσιωϑέτοις νοσαῖ Βοπγῖπος ἔα ἀπ ταρος » 4] μα- 

δεῖς ὃς ςοπιιξητὶς πρὶ οἰ πιὸ ἰτλητ» 4] ρεγβάϊοι ποτ. Πεπιοίϊῃ. 
ΕΝ (ἀρετίατίυο ἀϊχῖτ » ἀσιω ϑετώτατον δἴχλον, ἀπις-ο τάτον καὶ εἰβεξαιό - 

υ. αὶ αἱ τὶ πἢ ὃν κοΐλιτα ἐκ αὐ διωλαγτό τις σωυιέναι τί ποτε φρρνεῖ. 
πὸ ἀσιυύϑετον, [Ὁ] αταπ1. τὸ μι ἐκ μερῶν τί) συμπληξωσιν ὁ ἀσίας καϑ᾽ 
ὑπύςασιν ἔχον. ἈΝ 

{π ἰας Θ΄ 40] οἷ ἤπςο σοπιπηοτοῖο, ας [οςἷο, ΟΒγγίοϊοπι. ἀ- 
Χοινωνητος, 

σιῤτακτο τν γδ χ τ, ἐπηπημηἧς ἃ ΠΠΟγΙθι15. ὧοι ἔχων τιν οὐ ποέξιν, 1 
πα !ατη οτάϊποπι αίογίρτας,ν οὶ ἴω 0} 14π| «] αὔτ᾽. πη. συ σοίϊες., ἐπ 

᾿ ζων γὸ σὴ εἶδ βιζλίων, τρόπον τινε ἀσιω ς πάσῃ πόλει κχἡ πολιτεία, 
1 οἱ, εἰς νδεμίαν ταίξιν τετοιγμᾶρ!9- » νεὶ εἰς ἐδεμίων σωωύταξιν σιωτε- 

ἱ Φθικκοά ας ετίαπι ἱπογάϊπατιπι, ἴῃς Πρ Οὐϊτυ ΠῚ, ΠΟἢ 

᾿ ατοριαὶσ 

“κι Δ δι 
- «4 εο 

τοητο πη : 4014 σιωταοσυ μῆνΘ:, ο[Ἐ σοπτροίϊτας » Πξγαξξος, 
πορῆοη ἰἴδτο 4. Ραά. εἰ δ᾽ αὐ ἀσιώτακτα ἢ, αὐώγκη πεεῦτα ἀεὶ 

πεάγματα «παρέχειν: ἕως αὐ χώραν λείζη' ἀσυωτεικτόν ὄξι τῳ, δζς. ΠΟΠ 
 φοΟΙΠΡΟΌΪΓΟΓ Ομ Π},δίς. 
ὑσωωταξία ας, οτάϊηῖς ρεττατθατῖο, ὃς ἐοηβηο ἱπογάϊπατα. 
᾿μυτελὴς {{6. ὁ κα κα, ἸρΌ τ ς » ἐπηρει ξκέξιι» » ὦ χεύίσηριος, ασόμφορρς, 
Νιλζαηζεη, ϑύυσίῖας ἐδὲ «ναντελως αἰϊέξρως ἀφῆχενεδὲ ἐἰσιιωτελ εἴς δὲς, 

᾿σευτονιΘο,ηςοηἴξητως Οἰςοτγοηΐ. 
ἱσεωτόνως,ἰςπίτοτιγο  ΗΓέ. ΣΧ την 4. Ρα α. ἀσίωτονότατα πρὸς δὶ πορείαν 
ἔχειν, εὐτ ΙΗ πὲ Ἰηστεάϊ. 

συρης!» ἰξεϊςίζας » τεπηεγατίας, Αραὰ ΡοΪγδίυπι Βοπιο ἰυβαια: 
᾿Ἰδττῖς, Δοϊςέξως. Η-ςίγομ. τὸ ἐσυρὲς, βδελυρθν, περπετὲς γβλοσυρὴν, 
ϑρασύ Ετ ἀσνρῆ,} .ἀχάϑαρτα. 
σύρικτος, ηταξτας ἃ ΠΟιΠο:ἢς Οἰἴςοτο. 

δῥαφον,ἰησοπάϊτα π7,που ἀϊσοίτιπι ν ΠΟη σΟΠΉΡ σάτα ΠΊ » ντ 
τοῖπα, ΧοπΟρἢ. ὅς συσκϑυάςως͵ ἢς επίπι ἰςσοηἀ, ἀριὰ ΡΟ] ες. 
Πἶδτο το. ; 

ἡςάτος, γἀδιάϑετος, Δ᾽ ὃ σοτηράξξις, ποη “οἤάτεης » 4] [τὰγς 
ποαιιτ,ρατιπῇ [Ὁ] ςοπἤϊλης. ἀσύς «τον μέτερ» ν» ἐτίαπι σοηιὶς εἴ 

ψετίνις πο α ὃ δυπολίδειον ἀϊςίτατιν' ἄς Οοτη πιοητ, ΑΓ ξορἤδη. 
ἀσύς «τον, “αἱ σοπττγαγία πὶ τὸ σιυνεςηκὸς, ΟἹ Ὁ Ἰπ 4110 τὸ κρανό μῆνον,ἰᾷ 
εἰ, ἴῃ ἀϊοατίο Οἱςογσηὶ » ςοηΠςτα ποη ροτοῖϊ, ΘΟ τας Πρτὸ 

᾿ 4υΐητο  αὐτιςρέφον αρρο 141: Δξγδητίις Πρ το τοττῖο. , αἰγιζατι πὶ 
᾿ πιξηταιη. ἐσύςατα ζητήματα, ἰά εἴς, φισαίτοηος ἴσα οαυία;, 
Τ ας ποῦ ςοηΐασταυς (υδαίταοτ, [τὰ εἶς, υσ ἂρ ογάτοτα 40}Π| 

{ρίςΐ ποη ἀεθολησ, πε αυία φαϊάςπι ἀϊσοπάα (αι : ἀς αι!- 
᾿ Βυς Ηετπιορεα. ἀς δατίθις, “αρίτε ρτίπιο. Ἀ οξοττατ οι πὴ τὸ 
Τ ὠἰσύσατον ἰητεῖ νἱτίὰ ογδτί οηὶς » ἢ πηῆϊε οἱ αιοά ἀρρο! ας «οὐδό - 
 μῆριν.Εἰτ αυτεπὶ αυοτίος εἰυΠαιοάϊ τος ργορουίταγ, ντ ἢς ροῆ τ 
᾿ ατάεπι εἴϊε υοὰ βπρίτατ» Εταίπηις. Ατ τορθαπος ἸΕ ΟΠ ΎΠαοΣ 
ἀσύςατον νοςατιῖη ΝΝεδυ] ς, Ἐγὼ γδ αἱοιύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιν- 
παῖς ψόφε πλέον. ἐσύςατον [πτεγρτος.ν σμωες ὦτα, ἐδὲ στυχνὸν ἐν τῇ 
ποιήσει. δ αὐαιὸν κὶ κομπτάδαιν εἰ ἐσ ύφατον δῇ ἀδιαϑετοῦ, ἀπε αὔοις 
συωνις-αὗτα «ξὺ μύϑοις. 

σύυξασία ας,"ἧ, ἰπσου τλητία. 
ὅλως, οἴττα συσολίω, ἵ. σοτγορτίοηςπι ΝΟΧ σταγη 7. 
ηλ Θυν “το δας, ΠΟ Π τὰς ἔτυρ ἷς « ΠΌΠΠῺς ρτοτι) γα ἀἷς » τορτο- 

δας. εἴδᾳ τὸ ἄσω τὸ βγαπῆω ν καὶ τὸ φυλώσαι, τὸ δολώσεαι κα) ἀπατῆσαι. 

γ᾽ ἂς Ετγπιοῖορ. Γυςίαπυς ἀξ Βηΐζοτ. σοη(ογ πὰ. ἀσύφηλον ἔ΄- 
᾿μξέ με, πιείοςο στορατι) οὨ τ44 1} τλ Π τὶς πασυῖτ: ἧς Μ411α. 
Ἢ οπτετ. Π1λὰ ὁ. οα΄ μοι οἱ δόγτται κραδίη χόλῳ, ὁπ πότ᾽ ἐκεόνς Μγή- 

. 

Ὺ 

" 

' 
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δομαι ὅτ μ᾽ ἐσ ύφελον ἐν αἱἰργείοισιν ἔρεξεν, ΟἸ οτΟὙ υὐσυ 2ηλτυμητοῖ- 
τιον Οὐταυς αγουηὴ ρομετας ταγροἰςίτ ἐγ τιδως ἱτὶς Ουὰπὶ 4ε- 
σους ἄτηυς Οὐγηΐ πὴς οτράτα πη ἰλυάατε τεσογάοτγ!ηζεγργος ΗΘ 
τη ςτι ἀξυύφηλον, ἐδδκειον οἱ ρτο ασυφήλως,ὰ εἴξ, ὑβρισικῶς, Ηε- 
(γελιος ρεῖ ἀτιμον καὶ αὐόντον ἐχροίυ γίεα ορτί πιὸ ἰς ἐρίμπι Ρος- 
τι ἐχρίιοσι Πιδιαρρ ει, ὥσεί ἕνα εἰ τί μότον μετ . Νλ1) «σύ- 
φυλίθερτο εἰσ ύμφνλιθ- ροίτυπι, τά εἰξν, ἂν ἀπυίςογυ ςορηᾶτο- 
τύχαις (Οἀαίττιο ὅς ςοιίοττιο αο!γαξζως, πιοτὺϑ τί 'γηό- 
πιϊηϊοί ἢ, ἃς ἐχιοιτῖς ἰϑέϊως. 

Ασυφῆ μων χασία, στηὰς οἰ σαϊϊα. ὈΤοίς.}.1.ς, 12. ας] Πὰς μαδεῖ 4- 
ΡΒεπγμην. 

Αιἰσυχαγρίο ἥσυχα Τ)οτίςὸ τγαηαιΠὸ υϊ τὰ, 
Ασυχία, Ποτιοὸ, τὸ ἡσυχία, 4.165. 
Αἰσφείδας Θ.ν, ὁ, ασκάρις Θ-γααὶ {τ ἴπς ςοπτγαξλίοης ὅς ςοπυυϊῖος 

Ὡς σοροο] ες τῇ ΑἸἴαςς, ξευὴ ἀσφαδάφῳ κὶ τα χ εἴ πηδήματι γ 1ὰ ο[Ε; 
σιω ἀταρέχω, ἀσκαρίσω κὶ ὁπιασμον μιὰ ἔχοντι, αὐτὶ τῷ σμωτόμῳ;: ἀξ 
οςο Ὁ ἀπ ραςτἐὰὲ πιοιταγιγιὰς Σφαδάζω, 

Ασφαδάςως σιωτόμως, οης ὃ, 
Αἰσφακίλις νὴ ρίςατα πη, μελανϑὲν ἀσφάλτῳ, Η εἰσ, 
Ασφαλαξ ὁ ἀντὶ τῷ ἀασελαξ μεταϑέσει τῷ αν εἰς φγ) ἘΤΥ͂Πη. 
Ασφάλεια ας, σωτηρία ἡ ἔγίξαφΘ- βεβαίωσις,, [εευτίτας ὈΙμτατεὶ. [ὰ 

Οἷον ἀσφαλείας 3 νἡ σωτνρίας χάριν ἃ δῆμον ἐφοίλειν ἔν) μένω κικί- 
ραν τατο , πν αἴ τ ον σι οητιᾶ υα τος τῇ τατο Ποἰ οςετατ,οςιτά 
ςουβτγηγατὶ οφοδυτὶ ονειϊοάϊᾳ, ἱπςοΟ]υπγῖτας, τεπηξάϊυ πη, ας. 
Οἴετο ἀς Βα}. Πῦτο ἰδοιιηάον» εχ ἀοστηατ. Ἐρίεωτὶ, φιλίας 
ἀσφάλειαν σιωτελεμψίω, ςοὐυοττῖτ᾽ ἀπγϊ οἱ τί ργατ ἀΐατ ἤγχῃ -. 
του πγ. Ἰάοτη ἡθοὰ ἔμαο ὃς 54] ]το Πάος ΡΌ δ] Ιςα, [ἀν τοπἀμίρ. 
ἀσφάλειαν Φιδόναι,,ςΔυτίοης πὶ ἀάτο, ἀατε Ἰάσηςος ἰροηίοιος » (45 
ὑστα ἰσγαπγξητο πε οὐ ηοσσατυτ. σαί. [το οἰκί Ροτε- 
ἴατεπι ἔιςετς ἱπιραπίτατς ργογ Τλ, "ἃ 4ιιοὰ εἴδοιμν ψηφίσαεϑαι», 
αἰχὶτ Απάορ. ἐσφάλειαν κυρύῆειν, Βάσπη ρυ δ] ςαπν άλτο 7 ἱπνβ ἀξ 
Ρτατοπῖο ἔξὰ εἀϊέϊο γεςσιρεγο γ 14ὲ Κυρύήω " ἐν ταῖς ἀσφαλείαις, 
ἴῃ τγαπ αι} γέγαπ ἤζατιι, Οοτγατ. δὲ ἀσφαλείας, ΤΒυςγάϊά. ἴῃ 
τυτο. ἐν τῷ ἀσφαλείᾳ εἰμὼ, (πη τατο, [ἐς ΠῚ]. ασφαλ εἰα ὀρωώννηγι:-- 
εἶτιο πιουητίμπη, Η ἐγιηοο ἢ, ἀσφάλειαν ποιοδμαιγίατιί!ο, ΤΗέο- 
ῬΑ ας Πδτο ργῖπιο Τηἰἰτατίοπππι οἰα: Πα πη. αἰσφάλειαν ποιεῖν. ὅτ᾽ 
ἐσφάλειαν παρέχην αἴξεττε [ἐςυγίτατε πη, Χ ΠΟΡΕ: εἰς ἀσφάλειω, πέ- 
φτως, Ζὰ Πάοπι δυτῃογαμ ἀλη). ΗἩογοάϊδληυς,, ἐδ) 3. πεᾶδεις ὁμνρϑύειν 
εἰς ἀσφάλειαν πίςεως εἰξέδωκιν, ἀσάϊε τ ΟΡ ες βάει ΔὉ εὸ ἀδῖς 
εἴτηι. υἱξ ἀσφαλείας, τιτο. ἀσφαλείας “ὦ ἡμετέρας ἕγεχα, 40 τος 
ηοϊετα ἤητ τὴ τοῖο. 

Αιἰσφαλέως,τυτὸ, Βτπιίτετ, ΗςΠοά. 
Ασφαλὴς 6,6 κα ἡν(οἸ τας, Ὠ1 8} ἀςοἰρίξος ἀετγί πηςητὶ, ἄγητας, δα 

δ τς, ἐδρά θη, φαΐ ποῦ ΔἸ ταγιπο Ἰαδίτωτ, πα 1]Π1ςγσεττας. ἐκ σῷ ἃ - 
σφαλυοὶ, ἃ τατον ΤἬσΟΥ ἃ ἐν ἀσφαλεῖ ἰπ ἴπτορτο. τὸ ἀσφαλὲς, ἢτ- 
τλμΠ1. εἰσφαλες πεῖσμα, Π τ τη" ἢ Πγ115 τιιάδης » ΡΙαῖο ἀς Γςσίδ. ἐς 
σφαλὴς πόλεμος. 6] Π}ὰπὶ ἢ Ρου ςυ]οίυπν, Π πιο εν ασφα- 
χε ἕρ τῇ μυδὲν πα ϑεῖν,ταταην οἵϊ« δ λἀυστίο ςαἰι, Χ ποροη 11- 
Ρτο τεττίο Ρατάϊα:. ϑορῇοε!. ἐδ οἱ πλατεῖς ἐσ) διψιωΐατοι φῶτες ἀτ 
σφαλέςατοιγἱ ἃ οἴ, κράτιξοι. ὈΙτατο  ἰη Ρ οτίοῖς, φοβερὸς ἦν τοῖς 
πολεμὶοις ἀσφαλὴς 3. κὶ δραφηριθ. τοῖς πολέταις » ηαἱ ᾿τοΐτιδιις τεῖσ 
τοτςπιν οἰπίδες Πἀαςίαπι ᾿π|!ποτετια σφαληὴς πϑρᾳσκϑυ αὐτὸ δῆ εἰ - 
κόταγι ορροττυπῖς γοθιις ᾿ηἰτγιέξιις » Ἐπ ογά!, [.ςίλη. πρὸς τὸ 
ἀσφαλέςατον τδειπεφοαγυῖῥεν, τἀ {χπηπγάται Τςοατίτατειιν αεἰγοιιη-- 
τα! τι πι. ἀσφαλᾷ ποιεῖν ἃ τοῖχον γ Ἐηοηἀαγ ψίτί πὶ τος], τόπος 
σφαγῆς ἰὰ εἴς, δ᾽ μὴ σφαλερὲς πγϊοἰ πγὲ Ἰαδτίους τατας  Ποτηο 
ετίαηι δ «ἀσφαλὲς φυΐ ςαιιτὸ τος ἐετίς,, δέ ἴῃ απο ἥἄτωχα εἰξ τὰ- 
τυπν βἀύάπταις ργαϊἀϊα πη ἜΠΟΡ᾿.3. ἐπομνημον. 

Αἰσφαλίζομαι κὶ ἀσφαλίζω. μἰσω,ατικαν ντγοαὰς οηΪΠΊ πηοίο ἀϊςῖ- 
ταγ, αν; ον ργοτασονσαιοο, 1} 10. ΑἸεχαηα, ΑΡΗτο ἃ. τὸς ἥ- 
ψύυναν ΤΠ ἀ δικουυύτων ὥσπερ φυσικοῖς δόρασιν ἢἢ σφαλίσατο ταῦτα, Πας 
γεῖυτ [να{τῖς πατί αἷς πππηταΐτ» απὸ [ε ἀοξε πάατ δὸ ἰυλυτια ὃς ἀξ 
σφαλὶσμένας 9 ύρος, ἀΐσυητ ροΠυΐο πγπηαῖας ἔοτος. ΡΟΪγ. ἀσφαλι- 
στάυδυθ- τὰ γ7) τίω) πόλιν εἴ χετὸ,, οἀπ) ὁρρίάπηι πιυηϊτί οηῖδας 
βταναῖϊετ. ἃ ξζοταπι Αροϊϊοϊσταπι σαριῖς 16. ἡσφαλίστοτο πο - 
δὲς αὐγῇ εἰς τὸ ξύλον, ρεάος σοτιτη “γί ηχῖς Ν Αζαηζεη. εἰ τὸ μένον 
ἀσφαλίζαιο τῇ βοιϑήματι,Π αὐοά εἴς Βιταγιιπι δυχη! απ» τατ ΠῚ 
τοἀαϊάοεις. [ἄτην αὐφάλισπι αἡ πάλιν κακῶς ἐξανϑέσεις, ςαὺς πε 

τυτγίως απ! ὃ ρα Πα] ςς, νος Ζυτε ΠῚ Ρα ται ἔ-τὰ ντυηπτατ, σα απι 
Ρτγορυϊαγε ἀγοογοάιις Πσηιῆςας, ῬοΙγὉ. ὄχι 3 ϑυρεὸς σιϑυξρῶ 
σιάλαμα, δὲ ὦ πα κατα φορρὲς ἥδ μαχαιρῶν ἀσφαλίζεται, αυο ἵπτρε- 
τας ΔΙ! Οταπι οηἤαπι ατςοῖ δὲ ἱπποςυος ριαθεῦβος εἢ, ὑπεςές- 

γένη Ῥαπάςξξ, ἐξιναίςως ἀσφαλίζεῶτει, Προ ῆςας ἸΔοηεῖς ἴροη- 
(οτῖ εις σάυοτε : αιοά ἐς {Πραϊληῖς παεΐτος ἀϊείτατ. ντ [Κατ πὰ 
σαυετς ΠῚ πὶ ρυϊδητοην ἀἰοιπνας αὐ οπηθΏτοηγ. ἀἰσφαλ ζεόϑε ἐ- 
τίη οἰ ρτο φοῖτο αἴϊεγογς, αἰουδτάπέοτ ἃς αἰ γπιατὲ ττὰ εϊε 

ςουΐοπᾷεγς; α[ετν εν ἀὔζιτ νον βεβαιοίθει,, πισούδεῳ . δεῖ υείξι ὅπᾳ: 

ΟΒενίοίοιηιις ττιδὰ Οοτί πε ἰος, ἔκουσον γρεώ ὅταν πὲ τοιούτον Χέ: 

Ὑη «ὡς δδὶ σφεδρὸς κὶ ζπετιρδ δ κὶ ἀσφαλιζόιάν - ἀσφαλιζώιόμ 8- μᾶρ, 

ὡς ὅταν χέγη,καὶν ἀγγιλθ: διαγγελίζνται παῤ ὃ παρελάζετε, αἰάϑεμᾷ 

ἔςω ιης ἐσφαλισμέτον,ὰ εἰζισυγγιγίαν μᾶῥον αἰαγιγζαμμῆψον ἀϑρὶς 

διωρισμένον, αιοα ἰληέϊα πη δὲ ΡετΙςτιρέυαι Οιςοτο ἀιχίς δὲ 
σχοςορίαπι; 



ἔλα ΠΣ ΑΦΖΗΡΟΣ 
᾿ἰσφάλιθ᾽ ὃς ἀσφαλίων»ἡ.ἅ. τυτοϊ τίςγαις αι ϊίτον ἐοσποητεη Νεξ 

Ρίμηι ἀραιὰ Ρίατ ὃς ΘΡρ.Πς ἀϊξιι, αυσηίαπι τὰ πἀάπηιῃᾶ τοῦτος 
Ἱποοησαα οἰἠτοάιτ. αὐ ἤ: ἢ 

᾿Ἀσφέλισμα ὁμήρδυμα,εἴξ υδά [ματἰπὲ ρίφπας ἀϊεῖτατ» πιοτάρίνοτί- 
εἰ, ἤσασπι σοτταπι, Οαγεία, Οαλ ας ἰροπῇουιπι Πάςεϊφαε ρί- 
φποτίριις, νεπίτς εος {αΠπτιϑιτης ετίαπι ἐσφαλίσματω,  ταπιςη- 
τὰ ἴῃ σαι ὃς σοηττομοτγῆδι 

᾿Ἀισφαλτίζω, δἰταπηοη τοἀοίεο. Ὁ ο.1].1,ἰσφαλτίζει τῇ ὁσμ Κγοάοτεπι 
Βιταπηῖπὶς τε τ. 

αἰσφάλτεον, οπις οτθ αι: ὅς τρίφυλλον, ἀϊοίτατ, Οἱοίςοτ! ἃ. 1.3. 
(40.123: ᾿ 

Αἰ σφαλτίτης,Οχῖτο πα ψογτεῦ γα. ΡΟ ΠΧ [δ το (δα πάο ἀε νογτεδ τὶς 
Τᾳπιθοτα πιο ὃ τρώτίΘ. ἀσόνδυχος,, ἐκαλεῖτο τεφρέτης γ ὥσπερ ὁ τε- 
Ἀδϊτοιῖος ,ασφαλτίτης. 

Αἰ σφαλ τῖτις, ΑἰΡΒαἰ τίτίς, λοις ν ] παίοί ταν δἰτιπγεῦ ἀσφαλτίτες λές 
μων», ἃ Οταοϊε(αῖτ Η!οτοπ. ) ἀἸοίτιτ αιὸ ἀ νυ! ὸ πγᾶῖο πιογγιι πὰ 
ἀρρο!]αταγιοχ οο χιὸά ἰῃ εἶτις ἀαῖς η181} ροίε νίποτε. 

Αἰσφαλτος κυϊ Βίταπηεη ν» Αἰεχαη Δ Αρῆγοά Πδτο ἰςουπάο. ΡΙΟΒ]. 
ἄσφαλτον, σςιλετε πειῦγο Ἔχις. Ὀυἷπι Δφατοπ οἱζ σΘποτιιη1ν 
Τιφαίάαπι ἐοατίδας ἱππατλης,υοα 414 Ρίσσυς Παπογίίαας ο- 
Ἰεαςεῖν νταπῖητ 6ο δὰ [πσεγηάτιπη ᾿υπλΐπα οἷεὶ νίσα. εἴας Ετ δὴ 
νίις αὐ (ζαδίεπι πα πηεητοτγαπι. ΑἸτογα πῇ γογὸ σΟΠΟΥΘΓΙ ΠῚ δί ἀιι-: 
τὰπι οἰξ ν τά πιςἀϊοίηα: γοπάμπε ρτὸ πιιπηῖα Ατάθαπι. [υἀα] 
οἰιπὶ οὐττογὶς δπτεροπίτατ : σαἴπς ργορἀτῖο . ντ ραγρατα πιοάο 
(ρ!επάφαι: Πτῴις ροπάογοίμπι,.ς γα]! άπ οάόγειι νιθτγοῖΡις - 
τεῦ Ὠ᾿οίσοτιάεπὶ ἰἴθργο ρτίπηο., σαρῖτε 109. ὃς Ν' ἸτγΌ 1111» ἐς 
εο πιοπιίπις Ἰοίἐ ρμιις Πρ το αιιαττο . αἷξὲ ὡλώσεως » σου ἢτηγάτ- 
ας 1ᾷ σαοά ρτοάϊε Ρ᾽ίηίας Πθγο (πριμπῶ, σὰρ. τς. ἴῃ δος γετ- 
ὈανΟρηη δι Βιταπιίπιιπι ἐξ ηαΑχ αἰἸοσιΐῃ Ἂς ἰσπτα πάταγαὶη ἰΔ- 
εὐ Ταάχα;, 4 γοσατας Αἰρ αἰ τἰτοβνοοττο τειηροτς ἀπηὶ Ππρεῖς- 
Ὡάτλῆς » ΠΟσαΪτ Π] 46 }}1 9 δά Θηγηοπι σουεφέϊαπι φάτο 5) 
Ρτατεταδηι ἢΪο πο ἃ ταῖς νίτιις ἱηβεςετίτ. ποπηρς τηςηϊγμαῖς: 
ἀς πιευηα!ς ἐπὶ πὶ ὃς πα] σγαπι ργοβυμ!ο ἂρ τ, 

Αἰσφαλτόιο, μι ὡσω Ὀἰτιϊηιίης [ΠΠηΐο, ς. 6. Θεπεῖς 
Ἀσσφάλτωσις εως. 4 4{Π Οίτι αὐ πατῖο, πίοσωσιᾷ, Ρ! σΑτῖο. 
Αἰσφαλώς,τατὸ νης ροτίσυϊο,θοπα ἢ άς,Ιπτερτὸ, σεττὸ ἴλη δ, νἀ ΠῚ 

ἀϊΠρεητεγηδευτγὸ Βαιὰ ἀιδιὰὲ. Χορ. ἐσφαλώς ἔχωσι τεὸς τὰ ὠφρ9- 
“ίσια γτατί πῆς ἃ νοποτα. εἰστφφαλως γινωσκετω,ςοττὸ ((ίᾶτ. ἀσφαλώς 
πυρεῖν, Δ] σοητοῦ οἰἠτοάίτον!. οχαέζα ουτοά . 

Αἰσφαραγίω, ,αρυ ἃ ΤἈςοοτ. 4επι το ἃ σφαραγίω σαττατς (ΟΠ. Πὶ 
εἀοντερο, πα φιαπισιπαας εάο. 

Αισφαραγρον ρτὸ ἰαπαίραγον,ροπαπς Ατιο:ἀς απο δυϊά. 
Ἀσφάραγος «συκταγν ἔδυ χυλαιμός " πϑϑῳ τὸ ἀ σπαύρειν : τεένωται γὸ ἐν τῷ 

λέγειν ὁλαῤυξ' αἴδα τὸ σφαραγεῖν , ὃ ὅξιν ἠχεῖν ν δ ἀνὰ γδ καὶ φωνὴ 

φέρεται λαιμὸς “ὁ μαχίθ- φαῤυγξ, δι}. ΕΠῚ δι ποθ )άασαῤαγος. γιας 
. ἴαο Ἰοςο. ὅζ τρ Ορμενθ-, 

Α σφαφαγωνίνι γ αἴραταφο. ΡΙυταγοι. ᾿π ἸΝυρτίαὶ, ργαεσερτίς αἵτ σοη- 
[6 δ Βατοιίος ἐροπίλῃι δά πγαγίτιιπη ἀθσετς. ἀσφαραγωνίᾳ, ἰὰ 
οἴ, αίραγαρι ἰρίποίο φοττῖςς ςογοηαταπη. Ν᾽ Ἰάς γατίοηοπὶ ἴῃ Οδ- 
ταθῦτατ. ΝΊΔγοε}}!} ἀρ Ὠ᾽οὐφογι 4 Πἶθγο Γδσυπέονοαρίτε 151.6.ὦ- 
σφαραγαγίᾳ, ἰηατς,, «-εφανούσι τί γύμφίω ἐν βοιωτίᾳ καταλύσαντες, 
ὅζς. ἴῃ Βαεοτίᾳ ἰροπίληι ςογοπαης ἔριηα δίρογγιπηα, 401: τα πη 
{41} Π| Π 0} Πγν δίς. 

Ασφηλθον ὁ Ἡοἰγοδίο ἀϑνενὺὶς, ἐπα] ἰάπς, ἵπηδε οἰ Π]1ς, σφηλὸν ἘΠῚ ΠῚ 
(μα τ)τὸ ἐρινεὸν ν αἰ Ἰάτιπα, ἢ τ πη πΊ,[ἀεπὶ σφηλονί ἱπαμιτ) δυκένη- 
τον, αἱ σφηλον ὃ τὸ ἀκίνητον» 1 ἃ πγᾶσὶς ργοβατας » ἴχπτοπιπ μας 
πολ τὸ σφῆλαι ημοὰ εἰ κινλστει, σειλεύσεε ἃς ἱκεξιξιαγονάταας [τὰ 
ἄσφηλον Ἰάεγη ογς φυοά ἀσφαλές. 

Αισφικτος, κα, ὁ νὰ κα, ἀι β]ου τον αϊτίποίταγγποπ σοηϊείξεας, (ςά 
4 ΠΌΤυτας ἀϊα αΠ (ας. 

Αἰ σφύδελος, οὐ, μοτίσοἢις Βοτζας, ργάτιπη νἱ δίρο ἀεὶ; ργουοηϊτηῖν 
Ετγπιοίοσ. 54, Η ὀπηογ, Ο ἀν λ, φοίτα μακριὰ βιβούσοι κατ᾽ «ἰ- 
σφοδελ ον χειμῆψα. 

Δἰσφύδελ Ὁ. Αἰρμοά εἴτις ποτ, 44 πὶ 8( ποτγίοη ἀΐχεγσιεῖις ἤογειη 
αὐϑερικὸν γοσαῖ Ὠϊοίςοτί 4. Ὑ Ἀοορ ται. ταπηειι ἴτα σα! ηλ ἀρ- 
ΡΕΊ]ατ: γαέιοοηι νοτὸ, Ἰὰ οἵδ, δα] ος παρὶς πηθά  οἰς {1π}1]6ς » ἐ- 
σφηδελον. ἸΝΟΙτεΙ {14 ἀἸ ουσι πη νοςδητ 5 ἃς αἰρῃοο αι Πιαίτι - 
ἰλπὶ τεσίαιτι, ἴπ χυῖῦ Ρ] 1, στο Σινσαριτς 17. ΑἸδιιοο ἔο ἴα ἤπητ 
Ῥοττὶ πηαίογὶς » ἔζαριις οι! τα }}ς5 » ἀπιρ τς ἡ» Ραταδν ἰδ. ἀοίηοῦ 
οδυϊὶς οἴ τἀο πὶ δατίνϑγ ργοά!αἰτ οἷις γάνος. πα] παπιοτο- 
ἤοτ,β8ο. {{π|8} ἀφουματῖς ἰδερε Βα] ̓ς ορ]οηρὶς, οταπά!ς » ρίδη- 
ἀϊύτιαυς «΄πλυ]ῖς, υοτιιπι νἷς δοτὶς σιμῖα «αἰ ἀάσιις οχηίτ. 
φοηξετ Ὠιοίςοτ᾽ ἃ. Π το (δοιπνάο,σαρίτς 199. ΗςΠοά. ἐσ] ὅσον ἐν 
μαλαΐχῃ τε καὶ ἀσφοδύλῳ μιζγ᾽ ὄνειαρ. νἱές ἀρ! 6]. σαρίτς ἰςευη- 
ἐο., 110.18, ἀς Αἰρβοάεϊο {ἴς ἀπποταάταπι ᾿πποηίπηις ἐμὰ σοάϊος 
Βτδηο οὶ Ροττὶ » ὠσρόδελίθ- Πίτα]2 τε σία, ρίαητα. Ὀ]οίζοτ. ὰ- 
Ῥεε (Ὁ]1 ρότγο πγαϊοσγί {πη} }14νσαυ]ς πὶ ἴδιο πὶ ἴῃ οακις Τὰ πη πιῖ- 
ταῖς Πιαθεῖ ἤοτῷ αὐϑερεκὸν, [να οῖ γαάϊςος Ἰόριας ὃς τοι 445 ΠΠ]]6ς 

Θἰαηά!Ρ. τνεῖοτος οἀείσᾶτ ταάίςος σοέξας, ὅς αἷς ἃς οἷεο σδάϊτας. 
Ἀσφοδελαάδης, ες οἰ κα ̓ ν ματα] α το σία; ἤπ,}]1ς. 
Ἀσφραγις Ὁ. πο ἢσπατις,ἤηπς ραίξοτς, ἀπήμαντος, ἘΞΥΠιοΐοσ,. ΠΟῚ 

. ΒἸρειζητας Ν αζαη. 
ἀσφυκτεῖ ἈΌ]]απὶ γοπατιπι ρυιτη τοάάετον ρος Ι᾿πσυϊάο, 

ΑἿΣ 
Ῥϊοίσοτὶ ἀες ἰἴρτο ἵσχτο,, ςαρίτε ργίπιο. [ 

Αἰ σφυκῖος εκ κα ἡγθοη ρα Πλης, ρα]! οπηπίπο ἀο τ τυτεςνεὶ ἰη οὕῷ ̓  
ῬΆΠας ταπι Ἐχῖ]ς εἴτινε οπηπίηο ἀεργομοηάι πεησθᾶς. ὺ 

Αἰ σφυξία, ας αν ρτ ιατί ονίειι ἀείξεξιο ΡΟ] ας τὴ τοῖο δηϊπιδὶ - Ὡν 

Ασφυγετὸς » Ἰατοίις Ἄσθοῖ 7 αιαἰος 1 ἤμμ1115 φοαϑ ογαητατ, ᾧ ἐς 
λυώδης συρφετὸς, δ τῷ 

Ααιαδὲς τὸ, κοι τούς ατον,ἱΠΠ 401} ,ἱηβ γπγαπα:ῆς “ΕΠ 81]. Εἰγπηοίοσ. 
Ηεἰγοἶν. ἀμετείο ετον. “π᾿ 

Αχώγλωμ λώ δι ἀχιαλεία λὺυπούῖμα), ἀδημονώ, χαλεπαίνω,, ἀϑυμῶ, 
χλοῦωαι ἀγανακτῶ, δ υσφορώ, ἀγωγιώ, οἱ] Εο,αυροτοίμοςεηίξο, πιο] 
«τὲ ξεγο οχοαπάείςο τγηζοτ, γαίσοτ, 41 πῇ αἶχοις ἄλις ἔχω ν πῇ 
τὸ ἄχω, κΤ' πλεονασμὸν πῇ σι, ἢ προ ἦν χιω κα α σέρησιν » ἘτγιηΟΙΪο 
Ἠοιηετ. Δα. β,ακαλααν αὔδα νηυσὶ, τε τατὶ ἀρ ἃ παιιαϑ » ΡΓὸ 
χαλλᾷν' ἀκ ἴλλω πρὸς τίυδ σύγλυψιν, στὰ ἀςοὶρίο, τες Ὁ, ΟΠ, 
Ἰἴοηι.ἀς οΒς.Ε ριίζο. ἀκαλῶν κακοῖς, ΕυΓΙρ. πηαΐα τερτὲ ἕεττς, 

Αἰχέδωρῥο,ἀρετνσύαγρίθ- νοχ οἰτ δισι!ογαπι. ΖΕ ςΠΥ], ἔδυ δ᾽ ἐ 
σρον ἰδ, ἴδωρος ὡς. νἱάς ΑἸμεη.11}.δειανοσ. ϑ., | 

Αἴχετος «ὁ κὶ ηγιηιο εὐ 1115. ἀἰκροίτητος, ἔμετρος, 41] του! πογὶ ηῦ ρος 
τεῖκ ἃς ςοοτοοτι(ς ἱγγομοσαθι!επη ἱπηροῖα πὶ ἀϊχὶς Ρ] 0 ὃς ροῆσ 
ἄυς ἱγγθιοσαθ}}ς δι πυϊέξας, ποη το]εγαηάιας,}} δ ογϊαχατιις, ἃ τι 
Ἰο ἀερεηάξης, ΗςΠοά. οὔθ. ἄροτον, νἱβ ἰπ! ἢ ρογα 115. Η οτη 
Οὐγ!1.2. Τυλέρα χ᾽ ὑψαγόρηνμδῦθ- αἰχετε,Ὠτογρτ. αχατεία τε" εἰρ 

νεκώς ἀσ)υυΐατε. το γας τ οϊορ.. τῇ γὸ ἑαυ καὶ παύτων ἀχέ 
"ᾧ ὑπολύπῳ καϑαρώς ἐκςσει, ωρὸς τω) υὐαϑρ έσιον αἰ ϑεία σκότοις ακπῖπ 
γα σταὐπει εἰφελὼν κἡ, α’ αὕτων Σσολυϑεὶς αὐαχθήσῃ, 14 εἰ, αηπηο (οὶ 

τεπιρί απ! ἀς(ἀογίο ἔογας απγίπεπτι » ὅς ἃ σογροῖα αἰδεγαξε 
Πα ας ταὶ σιγὰ τθῖθητο ὃς οσσιραῖο, [εἰἀ (Ο] το ὃς ἰθοτγο, 
ἔχετον τἀπηςῃ κ᾿ Ἀπόλυτον ἔκστασιν ἰπτογργοτάταγ Βάκις » ΠΊΘῆ 
το! ρογαγίδη αρΠϊγαξειορ ΠῚ ἤοἢ πλοτίο ἂὉ Οπγηΐδιῖς ςΟΠΟΙ 
τὶς 5 [δ ἃ οτίδπι ἃ {δ ἱρία , δέ δ βοπιίης αι ὰπὶ ταπηδη ἰατίῃ 
Ἔχρτοῆὲ ἀς Οταοο  ἱρίς νἱάφογῖς. ἀΐχετος ὁδὸς, νὰ Ἰ Γι ρεγδδι 
ιουγἀς διτυ οὐδις. ἀκ ἕτως͵ ἀμέσως, 5] 4. Γ΄ 

Αἰχυμρέτις"Θ.γεγ6 καὶ ἡφηου ΕΠ σαγατιιςνημ}|α ἤ σιγὰ Θχργοῖθις, ἀκ ηκού: 
τις" Θ- φωγῆγνοχ ΙῃΟΓΏλ155 Πιγ ΟΣ, αὐοὲ ἱερώσι εἰκυμοίτες Θ- ϑεδξ, 
[Ογμηαπὶ ἤοὴ τοςὶρίοηςν Π)δηγάίςςῃ. ": 

Αἰχη ματονντὸ, πλα]ὲ ἢ σι γάτιιπι. ἣν 
Αἰσιυμονέω, μι ἡσω αν και, ἱηΔεςοτὰ Εις, ἐκοσμέφ, ἱποοπιροῆιὲ πε ἢ’ 

δετο, ἵπερτίο, 10 » ἀείογηιο. Ῥαυίες τ. αα Οοτίυτῃ. σαρ, ᾿ 
7. εἰ δέτις αχνμονεῖν ὅδὴ τίω) πταρϑένον αὐτὰ γομίζει, Οπατετὰπι ἢ αι ἢ 
ςχιτίπιει ἰς ςοτα 4ιοά νιγρίποπι (μαπὶ ποη ἀξόςᾶτ. . ΗΝ; 

Αφναόγωςιρτατος ἀςςοια πὶ πἀεςοτὸ,ἀεἴοι ηγίτοτ» Οαΐπε. ν 
Διοκημοσιμδη,ης ηἱ,ἀς ἕο τ πη ταονἱπυρυἀθητία, τυτρίταδο,, οδίσαξηϊ ι 

Ῥαυίως σαρῖτο ργίπηο δά Ἀ οπι. τίωὐ αἰχυμοσιωίω κατεργεζὸ μῆροι 
αὐ44 Ρεγρείγαπεας, 

Αἰαρί μων, ον. ὁ ἡ δντπάδοοτις, ἱπηπηοά εἴτις, σε ἀπς οοπτα πη εἰ οἵ 
εἴμορφϑ-,αγεί δείθ-, ἐπονεί δὲς... ΡΊατο ἴπ Ἐρ οὶ ἐμὲ ἢ ἀφικόμϑμον ἐν 
ταῖδϑεν οἴ νμον αὖ εἴη μιὴ διαιρᾷξαδϑει ἐφ᾽ ἀπὸ σὺ αὐοακαλεῖςτατρ, 
τ μι εἴς {1 της νοπιγεπη,ηος εξ ςοιοι τὰ δά 4υα; τὰ πὶς ἦτ 
αὖτὰς ξις!οη42. 

Αχιδὴς Θ΄, κα ἡνηση ΕΠΠι5,ἐπάϊιΠις,σοητίπαμ5ναριά ΤῊ ιορκ, 
μα61.}18.3.ςὯΡ 14. - δ 

Αἰχιζὰς,ἄσαι ηιοά ἄσχις δ΄, γε] ὰΐ βπάϊ [εἰ πάέγο ποις, Ὁ 
᾿Ασχίον. τὸ, 6 τ. ὕδνον, Γοορἢ,ἀς μπ.1.1ις.10. ' .-ἦἷὰ 

Αἰσχις8.,κ, 6 ΠΗ τὰ σαγο σοί ἀπ {5.» που ΕΠας. ἄσχιφ Θ- Τ᾽ δὲ 
κτύχων,ποη ΠΠις ἴῃ ἀἰ σίτος, τίω) σχιςον, ἀρι!ἃ ΡΊΔτου, α Τ᾽ 
τησο,Οἱς ἰηάιμπαπι νογείς. ἢ 

Ασχολεομαι οἶα, Οςσιροτ,ηοα ἔπ) οτί οι »ποσοτία Πιίρὶο. ἃ 
σχοληϑεὶς τέδι ϑεραπείαν “ἴ ϑεών. τ οἰ Τσ! Ουἱ ἀξοτιπι ἀε ἀΐτι8. εἰσχι 
λοίῆμαι αὐδὲ χόγρις, Πτογαγαπη Ππιάτῖς πῆς Δ  ά! το ἐσ χολούμμαι «ἡδὲ ἐ 
ϑεοις, γοιις ἀνυίηῖς ρεπίτας απτ ἀθάϊτις. ἀσχολούμαι τεὸς 
οςσιροτ ἐπ μος, ἘΙρα5. 

Αἰσχυλέω μήσω πικαχιεχετοοονίη Οοοαρατίους [5 ἀσχολει αὐ ὰ 
καὶ γραφὴ,εὺς ριέγαγα Παρ ίτ. ἷ 
Ασχόλυμῳ, τος, τὸ ὅηυτήδευμα διατριβὴ διαγωγὴ, ΑΥΠΘΡὮ Γπτεγρσα, 
Ασχολία ας ἡ, αι πι 4αΐς τα περ στα πὶ μᾶῦος ντ νὰ (ατξ ἤθη ΡΟ 

Ὠτ: Ορογαναδουυγα, Ἔμ ἀτιπ),ο οι ρατὶ ον ἱπη ρα  ΠΊΘΏ τα ΠῚ: 
Ραπυγία ἐνδελεσ'χισμὸς,, Η εἴγε. Απτπιοη, 4 πη συἹε αὖ αἱ 
ΧοΠΟΡΗ. πολλἑω ἀσχολίαν ἔχειν τῷ ὄθεμεληϑίιϑω τιν ὃς χαλού κά 
ϑυδ, πλαϊτα παι [αἰσϑγατς ἴῃ συγα σογοηάανϑζο. ΟσΟΙραΓΙ τη ΠΗ 
εἰσ χολίαν ἄγειν, ρτο πε σοτίο ἀετίποτγι ΡΙατο ἴῃ Αροΐορ, τὶς ἐς μ 
στὸς ἄατος ἀσχολίη; αι οἵδ Δά πημίας Δατγὶς οσοιρατι ΟΣ ἃ εἴτ οπὶ 
Ὡἰς [14 οσσιιρατιο αἰ αγἰττὶ ἀεεῖ ργορτεν πιαίας, ἐσ χολίαν 
λῶν ἔργων αϑδῳσκδυάζω,ἃ ςατετῖς ορετίθας ἀπ πγα ον ΡΊΑτο ἀς 
ϑιΡ. αἰ σχολίας ἔχειν ΤὮ" φίλων Κλυμελεῖϑει Κοπϑρὶ η ΟΕ ςοπσπ, 
Δηγϊοὶς γάσατο ἤθη ΡοΙς ρει οσουρατίοηες. το πὶ ἰδ] ς πΊγασχ, 
λίαν «΄ἀρέχειν ταῖς ψυχαῖς » ἱπιρεφιπηοητο οἵδε, οχμίθ οτος “᾿ 
τί απ. ἀσχολίαν ἥδ αληϑύς ασεδαίαν ὑτυλα βών, δά ϊοξο φηὶ πιο ἃ 

δὰ ια νετὲ θοπα [ητ. ΡΙαταγοῖι,η ΡΏΒ]ις. ἐσ χολίαν ἔχει φρὸς 
μείζω οςσςουρατίοηιθιις ἃ στα τοδὶ πηαίοτιι πη αθάμςιτατ, 

Ἶ λέων “ φιλοσυφίας ποιούίμαι Ωυ} Ρἐοίορμὶς ἃ πιε(υάἀ! ἄλζιν 
Αισχολίθο κα ὁ κ᾽ κα πο ροιίοίας, οσσιρατις, ΟΠ  οτιιθγ ὁ μὴ δυκαιρών, σὰ 
Ἀν, θη πὶ 542 δυχαιοία ἀἰσ χολίθ. κορὸς τοῖς ἔργοις, Ορέγ πὶ ποθ 
τιῖς (8 ἐχογσφηβ, Αὐηζοτοὶ, ς. θ οἰ ἰτὶς, σαρίτο αυΐπτο, εἴσχολοίει 

φὴν ὅδι-, 

ἴῃ 

; 

Ν 
ἰὰ 
ἶ 

ε 



; ᾿ΑᾺΡ Τ 
( Ἔχογέφης» ΑἸ οι. ς. ΡΟ τίς, ςαρ. 5, ἔχολϑί οἰσεν ὕθηβιλ δῖον 
Ρεῖ οςςιράτίοηςς ποη ἰἸςετ Ἰη Πἀϊαγὶ, Τάς Ῥοί τις ᾿ἰδλ9 ς. 
τα βκων μμβαβρμονα δ ϑρῶν ϑθιμελεῖ ὅτη, πλίω δ ἰδίων, 
τὸ ἐς [οριθιριργορτιὰ (ο]υῖπι σαγαῦτος, αἴχονον τταρέχάν, οὐ- 

ρατς ἐγ. οτο ἃ, [δυάς πι. ἴχολος χρόνος τύτε ὅθημέλει ὅτ τς ηντ 

᾿ ριὶς ποθὴ ἐϊοίτ πος ουταγςγῃοη οἰ οτιμ πη. 
αὔἴχυ τὸ, σους εἰς Ρουτῖςα: ἀτδοτὶς., φυοὰ ἃ αυοῖοο Ροητὶ οὶ ἔτα- 
Το ξξας ἀοβυΐτ σταϊαπι ὃς εἴρταηι, 
Αινάδυιν ὁ καὶ ἡ,οχ τορι στιοης οἰδιυπι Εὐτὶ ἀϊξος, ἀρυά Ραυ]. “Ερίη. 
Πμδτο Ρτπλο, σαριτς ἐς [δ πγϊηἰς αι ἀαητῖλ. Ετ ΠὨϊοίκον ῦτο 2. 

τϑα αἰτιχξήμμνον ἐσωδες δῦ) 9 οςρᾶπι ἰχοπηας ο ΓΗ ἀτιπὶ εχ 
τοῖς αἰξοττενὶ ἃ οἰϊ,παυίςοίλτα εἰζο Ρ]ιπ το ας η. "δ το τ. 
Τδπςσους αι, Πρ! Ἰοῖτοτ ργο Ευπι ἀϊοίο ἀςςορ ς νίάοταγ, {- 

ε Ρἰεεηϊτυάϊης ὃς τορ! ετίοηα. δῇ εἴτις ἀλγοίν κεφαλίω), εἴ μὴ ἀσὼ- 
εἴα κὶ καρδεάτϊοι,καλ θύειν ἐ μεῖν, Πα άοπι οἰδὶ ἢ ΕΠ Διο 5 δες, 

ἀσώδεις αὐτξ ὃς ἀσώνδνοι ἀϊςαπτυτ(υ!ἀάπγᾳ; σοηνίραης Πσ πηι) 
᾿ Ιἀεἰξ,λοχὶ) ὃς ἱπαα!οιοτιζαπι οτίαπιὶ ηυΐ οἰ σαπν ἀιιοττιης ὃς ἔι- 
᾿ βιιἀϊπας πααίςαυτς ἰζοπιαςίουν οάς εἐσώσγεις δια ϑέσ εἰςνῃδα! οἵα; 
 χαβεδιίοηες. Εἰ εαΐπο ἴση συοά ΗἸρροοτγιἀλυσμὸς νὰ ἀλύν, 1. α'- 

εἴας ἄλυξις κὶ ῥιπῆασμὸς ἰὰ εἰϊ, λυ χίετι 0 ἃς ἰπηυετυάο ἴΔ- 
ξξατιόως ςοτροιῖο: εἰ ὃς ἄση τοιπαςαι ξυ ΕἸ ἀτα πη δὴ ναωτιυῖδες πτά 
8ος κὐ κγέσις τῷ ς-ομζαίχϑ να! οττάμιις ἀπὸ ἡ δὺσφὸρίας, ὁ ἄσης δυσφό. 
νυ. Οαϊεπιῖα Ρεαάιέϊ. ΗἸ ρροοτγατὶς, διηως οδὸ γγνουάσων αἰ σωσων 
χαμτνόνταν ἕγα μὴ τρόπον ὅταν ἡ δυωύαμις ὑπο τῷ σαΐματος βαριιώνται, 
ὡς μιυϑδὲν φέρειν χὅμα ῥᾳδίως, ἔτερον 3 ὅταν τὸύμα ἢ γαςὺς ὑσὸ μὸ- 

γπϑνϑν δδκενται χυμᾷ οἱ πρότεροι υἱὲ ὁλετρίως: διάκεινται " ναυτιώεις 
δὲ εἰσὶνοὶ δεύτερρι. Ετ 1.7.7) τόποις ποὶ ὦ τοὺς «ὧν ἰσνμῆῥοις. 

Αἰ γώματος,κ, ὁ κα αν ̓ πσογρότοις ν ΟἸσοτο. ἱπςογρογαὶ 5 Ο η11}1Δ, 
 ἄχϑευες, : 
ἡ σὼ (σέ τας οἵϊης ξογροτίς ἰπτο γα ητ. 
Ασώωμιθ.- τγηχατυολυπέμφυ», 
Αἰσωμος δ, ΙὈςοτρότειις, Ἐτγα). 6 [ 

ἴσωπος, "Βα οτίας Βυιιίις, τορος Τ μεθ ας, αὶ τίω αἰσίω ἃ ἐύπον 9 
ἔ τὸ ὧψιΕἰγηι. 
'σατϑομαι μι συμαιγαν δυμανΐαχα ἀϊῆαο : {ππηρτιιπὴ ἃ ρορυο Αἰο- 
τοτοπι ν ηιοα οἴἴεως ᾿χὰ ρογάιτί, ρος ρου όᾳας ἱπ ςοπιπΊοα- 
τἰοηΐδυς νοτγοοτατ Με πὶ ας Οἰςοτ.].Σ. ἀς πη: ΝΌ]Ί πὶ οη πὶ 
παῖδ Πηροετγο(παυτ) Αἰοτος,ντ [οἱ ετῖς.υἱ τη πγεπία τη γοπηᾶτ, 
᾿ ἃ ἀξ ςοπυιιιίς αυϊεγαηταγιογυδίσυς ροιϊετιάϊς ἔς τατίας τησυγ- 

ἰῆτ. Ατιτοτοὶ ᾿θγο χυΐητο; Ετιϊςοτ.θτι ἀσατόυομήροι, χάτατο- 
." ᾿μᾶνοι γίγνονται πένητες. 
ἰσωτία ας. ἡ Ἰαχυν τ χατλα ὃς πε α τα Οἱ σοτ: αἰοί εἴα, ργο ἀ σα! τὰς 
᾽ Ἰοιργοάισερτία Ἑ ταπαιη]]ο, Βαϊ σατο, ςοπχεϊατιο. Οε]]. 

Ἰαχιιαν δὲ ροριπατίοπεπι ᾿πτογρτόταταγν Ραα ες δἀ ΕρΡΒτΙ ς. Καὶ 
μὲ μεϑ ὑσκεῶδτι οἴνῳ ἐν ᾧ δεὶν ἀσωτία, τη 410 εἰ Ἰυχιγιᾶ ὃς πςη:- 
τία: που τα: ἐπὶ ΠῚ Ορρουίταγ ἔγα ρα] εζας, ἀτῆςη. "0. οἹ πάντα ἐ- 
νήλωσε τεὶ πατριΐα εἰς ἀσωτίαν,Ἥιο ἃ «ἰδὲ εἰεραῦτί πησταρ βοτὰ ἀ1- 
χἰτυσφώ εν α πέδειξε αὶ πατρώαν ἐσίαν. 

ἰσατοδιδεέσκαλίθ.-,}.]αχατΙ οἴοτι πη Πηαρ Πτετ: 
᾿ἰσώτιον στ! δίτιιτ ὅς ἐσώτεῖον. σας δὲ ρορίηα. δ:ταῖῖς ἀρ ΑΠ η. 

116..δὲ. Εἰ μυδὲ χέσαι γ ἀυτῷ χολὴ γγνέσε ται μεδ᾽ εἰς ἀσάτιον πραπέ- 
ϑευιδτς ΡΊΔυτοῖη Ατηρ ϊτητοτοα ἄμα πὶ ἐρη ςογτδητ,η Ρορίηδ πὶ 
ἀϊιιοττυη ἀϊιη) οεἰδ πλδ], ΐ 
ἰσωτοποσία, ας, νὶ σγαρι]Δ. ὀρρυχφρὶ : 

Ὡτος,Εγδ χὴ ἐγροτάϊτις ἐξώλης καὶ σά ζετο μὴ διωυάμνδο, ργοάϊσας, 
ἀηίατι Οἱ ςφαίοτας » γεὶ ἰυϊχειτι οίις5,Οἵσετ. με] ονἀεςοξζοτςῃο- 
πιο ἰδ}, πξρος ἃ Γατίηὶς ἀϊςίτωτγ : πςαυδπι ἐχρουῖτ ΟοἸ]Π τὰς 
Ζδτο ἴσχεο, ςαρίτο τι. 1τοπὶ ἐς συΐες (αἰυῖο ημ} 1 οἰϊ ρας, Θαζα 

ἐπ Ριοϑὶ. Ασί τοι νίἀς ρεϊπείρίμπι {..4.Ετῇ τς, ἐσωτόταιπος ἀρὰ 
εὐ»}18.4. πὰς 

ἰσώτως τατρίτοτοἰ πηπτοάϊςξερτοἀἰ σὲ Οίςετ. ρογάϊτς. ἀσώτως πρὸς 
πᾶ χεέμα τα διακείνῆν-, [(οοτατ, ΑἸ ἢ.1. ας. ζιῦ μὴ κοσμίως γ, διΛ᾽ ἀ- 
σώτας. Ἰὰς ς ΟΔΡ.15. δεεσκ όρπισε Ἃ ἐσίαν ἀνπεῖ, ζῶν ἐδ ώτως, Ρτοαισὲν 

ἀσωφρόνις 8. ἀ! πη! Πῖο δρίαυε ςοττςξιίοις. 
γἴτα Τατϑητίηϊ ἀΐοιιης ργο τὰ τείτε ἩςΙγοἢ.1.ἀνῖτοβὸ 

3,(ς ἰάοτη ἀβξιρτο ἔφοβοι. 
; πολ οἱ ποχετοίτατις ἀγύμνας Θ'. Ηείν ἢ. 

ἴταὶ Η εἰν ἢ. εἰϊ πλορρύται εχ ἄτα ςοηιταξξαπι; 
'ταιϑα ἰάςπι αβἕετι ργο λαμυρῷ. 

ἐὑπεία, πλϊγοτηϊαροο, ϑαυμόζω ἐκπλιλήομαι, ἘΤΥ ΠῚ. 
ἡὑπιστεῖν,οτάϊπόπι τυτατενοτάνπεῃι ἀείξτοτε ἴῃ πταπὶ ρἷο Δυτ ἀς- 
Τ ευτΐαννε! πι:}Ἰτίτα ἀςτγοξελτε4ιο πο άο Ὀεπιο τ οη. ντίτυτ, 
᾿ Πος εἴδη οτάϊπεπι ἴς ποῦ τείρετο, ἐ οἰαὔϊε ἴα (ς (δ άμζέτς, 

Ῥοτ τητοπηρετγαυτίαπι αἰ ταν ὰ ρεγρεῖγαγε. ἐτακτεῖς ταὶ μαχας, 
πα Πππππ ἴῃ ργαὶ ο ογάϊης πὶ ἰξγιας. ΡΠ οἴϊγατ. ἰῃ Η ογοιοῖς. ΡΊυτ. 
“10 γεν τα, τας ρωνερν τ πατρί ὠγωγῆφν Ῥαττία εἀυςατίοης 
οφυίματας. δ᾽ σπ! σας οτίαπι ἱπΠποηεἰϊτὲ δὲ ροτυ!ἀητοῖ (ς μαθεῖς, 
ἐπάςοοτὲ ἀρέτο ὅς ἰαἴοϊιιὶ, βαρ τίοίὲ νιιοτο, Ρ] τ, π ΑΡΟρΒ, ἕν 

ὧπ ἰωῦ ἐντυχεῖν ὡτακτοιιύ τι ϑεμις"οΧ εἴ, 
ἱτάχτυμα ἁτος τὸ, Π1ΑΠ1 ᾿ποτάἀϊ πατῖο, ὠταξίά, 

ἀχρύφ αἰξατίηι ἰΔο τυ πιδτεῖτ. ᾿ τα 

ύϑοι αὶ ἡ,ααΐ ποη ἐπιοηάαῖ πες οοτγί στ. ̓ ΝάΖδη, ἀγίσιρ 

ΔΑ ΟΝ λός 

τωι δὰ ἡ ἰποτγάϊηλζας, ΟοἾ Πὰς, ῬΊλτο ἴῃ ΤΊ αὸ, ἐς τοίξιν αὐτὸ ἦτ 
γεγο ἐκ ἡ ἀταξίας, Οἰςοτὸ ν οχ ἱποτάϊθατο ἰὼ ὁτάϊος αι φἠάυχίτ" 
οτταγθατας, ςομ ὃς, τη ἀὴρ οἴτας, Πςοπηροιτας»! πγπιοάοίξας», 
οἰυτυς, ἀ ΠΟ] τας. αἴτακτοι, μα τος [ραηἱϊ ἃς ἱηςουάμει νης οἵα 
ἀϊης,, Οἷς, 4] Ω00 ἐπ τη ἡ πγογος σοσξξὶ ; υΐθὰς ὈρΡροπμπ" 
τοῦ τεταγωῆδοι Βα ἃ ΟὉ πγ πὶ ης ἀζτεικτοι τοφρετοὶ, [οτος ἱποογτα;, να 
ας, οτγατισαν Οαἰ πη. δὰ ΟἸαυς, ἃ πεέκποιελαμίβανει ἐδὺ πολεμίοις, ἃ- 

θττι ἰλοίξος ἀμ] οἴατος ὃς σου βυίος, ὠτεύκτοις ποιῆσαι, ρειταγθα- 
το τυγθαζος γοἀάοτον Χ σπορὶν, ἢ αν, ἅτακτος ἐφροδίπ», ΡΊλτο ἀρ 
1ιερσιρ. δὲ σποτηλῖς ὃς τηστά!ηᾶτα νοηὰς, ζτάκτος ὄνθ᾽) σοη 
τυγ αν πάη οἴ. ΠΟ οτ, ᾿ 

Αἰτείκτως,ηογάτπαιὸ, Οἱσοτγ. ὃς Οὐ π: Π.η ΡΙατ, ἰη Τίην πο, ὥς τε τὸ 
υἱὸ ἔχον κινεἶδαι ζῶον, ἀ τάίκσωξ μίω ὅπη τύχῃ ὠροϊέγαὶν Οἰςετον ἵτὰ 
τοτα πγδη!πηαὶ πηόυς θαταν, Π] ὦ αι άςπν, ἰοᾷ ᾿πιπιοάοτατὸ ἃς 
φοϊτυϊτὸ "δ᾽ ἀοπι,ἐχ ἐσυχίαν εἴγον να κινέωδεον πλημμελῶς κα ἀπά- 
σῶς γν ΟἸςζογο,ηοη τε Π] πὶ δὲ ααιοταμ» (δά χπχητοιςετατὰ 
ἀριτάτωπη ὃς βυξζυλης. ἱητοπηρογαητογγίποοη ἀϊτὸ, ἱπηηχοδεϊϊτὰρ 
ἴνὰς ἃς ΠΠ]Πεςιτοιπηοτὸ ἱποριὸ ρα πγ:ςεΐ ορροῃίτυν Ὀγηατὸ, κον 
σμίως τεταγυδμως: σιωτεταγ μῆμας δυτάκτας. 

Αταλαίαωροςνε ὃ κὶ εἱ, δφατινονξς ΠΧ,στα πλΩΑ σατξης. ἀταλωπάρω ψυ2 
χλια πὸ ἀπιτῆο ἡ Θα2α οχ Οἴτογους., Εἰὶ οτίλπι ἱπογονίς 
ϑυις, πο σ] σοης» ἱηουτγοίως : το Π} αἰβιξζας, ποτ; ἰαδοτγιοίας, 
φταπιηο ἐς ἴτε γεφρακὸς, τοηαπὶ πλοῦρο ἰαδοτγδῆς, ΕτΥγπ). ἶπο-: 
πονίϑ. δυχερὴς φανερός. 4 

Αἰταλαικτώρως, οἰ ὰ [εἸτοἰτοτοίτγα ἰαθόοτε τη άἀκοπιασως αὔδὺ πόνα, Α9 
τἰΟρμαη ὕσως ωὐτεῖς ἀτάλαμν ὡρίυς πὶ ποίησις δοέχειτο, ῥα ϑύμωςγ ὃ- 

Ἀεγώρας. ᾿ 

Αἰταιλ αὐτὴ, ἡ τγῖγο ΠῚ]ς:ἢς νοῦατα δῦ Ἀταΐσητς μογοϊάς, 
Ατώχαντος ον) κὶ ἡ,ρατ, ἴσος ἰάς τι 400 ἃ αὐτιτοίλαντί». ΠΠ|Δᾷ. βιὀδυσῆά 

διεὶ μῆτιν ἀτάλαντον ἢ τῷ διὴ τίιὸ δυξαλίαν ἴσον, [ου}1 ράτοπν φοη ΠΟ. 
ῬΒΟΟΥ] γγυεῦ ἀπώλαντον αἰχῖτ,,, ἀτατο ραγοπὶ, ααιαίςην. Ατάτας, 
ἔχι σ᾽ ἀτώλαντον ὡηθέντῃ Μεοσηγιὲὶ γαῖαν, 1. ἐσύῤῥοπον, ραγίδιις [{γὰ-- 
τᾶτη ροπάσειριις. 

Απώλω μιλῶ,αισεο,άο]οἴσο,ΠαττΟ οι ΠῈ ουτα,οτοίζο, Ἡ εἤ οί. ἐ-- 
σρίφετ'᾽ αἀ τάλλων, οιιπὶ ἀσουίατ, Θορ μος]. τέως 5 κούφοις πνβύμασι (6 -- 
ἔλυε, γἕαν ψυχίμὴ ἀτάλλων,}: ζωϊα) τρέφων, αυσοις. [τοπὰ ἔτ ἱπηο- 
σας, πλιἢι πῃ ποςετιγι εξ οττα ΠῚ σκιρτᾷν ΠῚ44.»»ν 

Απεχ ματα, [αἰτυς, ρα 1! 65 Ἰυ ἀν ὥλματα, παίγνια. 
Αταλὸς, οὐ, ὁ, Π1Ο]]Π1ς, τα ον ρ οΓ δ 15: αϑοφὶ το ἐπαλ ὀς τ᾽ τροπῖω), ἣ «δὰ 

τὸ αλίω ῳ, ὁ μηδέπω δηυυα μῆν Θ- κφκοπαϑεῖν, ΕτΥ πὶ, Ἡ οίλο 4. παῖδ᾽ ἁ- 
ταλαὶ Φρρν ἕον τα, ρι ογα Πγ9ρύιο 114 (ἀρ Ίδη ες ΠῚ. 

Αἰταλόφρων. ονίθ- ὃ κὸ αὶ ἱπηροτξης, το πονῇ πηρίοχϑίαρίςης ρυοτ ἴα. 
Ατολύψυχος,ε, ὃ κα ἐφ ρΌΠ]11 ὃς φησ ΝΕ δηιπλΐ » φαΐ οἰ ΟΊ πλο μη 0] 9 

ἴῃ Ἐριρ. 41 Ποηάμπη γα] αι ἤμσας, 
Αἰ τειμέδυτος, , ὁ κα ἡ, ἰησαυτιϑ»ἱ σοὐΠ ἀογαζιις, ἱτηρτου δες» πΙ 1} γος 

Ῥοπρης,4υ: ἀπΠρεπίατι πο ἸτΠΟῺ ξλοιὲ ἰσγυφηδας,ηοὴ τοοοῦ- 
αἴτας ὃς οἰαυ ας ; (πὰ ργοπιρῖις, ἰΩουϊϊοάιξις,, αἰδιοίκετος γ ἀρύ-- 
λακῖος. 

Αἰ τα μεθ, τως ,Π18}] τεοοπάεηθο. Ρ]αἴο ἀς Το σ΄. ἐταμιδύτως ταῖς ὀργγαῖξ᾽ 
χρώμϑυθ., αἱ ἴτα τι πο τοσοπάίτ. ρτουδ {π. 

Αταξία,ροτυοτίτας, ΟἹ σοτιςου υ ΠΟντοπλογῖτας , Ἰηςοράϊτυς τετυηϑ 
{τατυς ἴτε πη ἱπεοη τ πεητίνρεταϊαιτία, οτάτηῖς ἀσίοττιο. ΡΆΠΟ 
ἄς πιιιηάο, τίν ἐσίαν οὐταικτον συγκεχυμήῥίω ὥσων, εἰς ταίξιν εἰξ ἀτα-- 
ξίας κὶ ἐκ συγχυσεως͵ εἰς διαίκρισιν ἄγων ὁ κοσμοπλεί της κοσμεῖν ἤἄρξι- 

Τονττοτυπὶ (αἰ ξαητία τη σοῦ βυΐαπι ὃς Ρογ τ Χτα ΠΊΕ ᾿ηΠΟὨἀΠ2 
1114 σοπρετῖς ἴπ ογάἀ πο πιρφάτηις οχ ἐπ ἰογετα εδξιηίΐοης ἰὴ αἰ 
ετίπηεη το σθης, πηι η 4] βέϊον ἀἸρεὔθτ, ἀταξίῃ δια χ ὑσεῶνε,αὉ οτ' 
ἀϊης τεςεάςτις. - 

Αἰ το μαι» μι σομαι, αὐ ἡμά] ρατίοτ ἀεττ πιςητι πη, 5 ΟΡ, ἀτώμεϑθα γώ 
ἰ, βλαπῆ ὁ μεϑει, ἰἀἀτπλαγ, 

Αταπείνωτίδ'γεν γὴ ἡ σα! Πὰς» πλϊπὶ πὲ αἰοϊςέλιις: ΕΣ 
Ατὰρ [τὰ ΠηπΑπάο»Ρτόρτοῖςαν νογὰπΊ, σατοτιὶ Π1) οἱ τοὸρ οι δὲ ἃ πῶτο 

οιμ υ απ ΟὈτοπηννεγὰπι μευς τὰ. Ρίατο 7. ἀς Ἀδρυδ]. ἀεὶ εδὸ δὴ 
σἰωὺ φυσιν τῇ γλαύκονίθ- ἐγὰ σαϊμίνυ αἰ τὰρ οι κὶ τότε ποένυγε ὃ, Τὰ 
οἰτιαιπη ἰτας [απ ροτν τπῈ ρτγαοϊριιὲ ρογ τὰ τοπηροτὶς ΠΡ ΘΠ! 
ΟἸαιισοηίς ἔπππι ΟδἸςἔξατιις. ἀταρ μὴ [δ εἶ πι αςνος πτοάδ. ΡΙα- 
τὸ ἵπ ΗἸ ρρία πιαίοτς,Ε ὅγε νὴ τὐω ἡ εαν » δῆς ἃ ἱανπία᾽ « τὰρ μὦ τι κωγὰ 
λύω μιμούμόμίθ.- ἐγὼ ἐκεῖνον͵ ἐὰύ σου ἀποχρινουΐύκ αὐτιλαμᾷξατόμαι δ 
λόγων, 5:4 εηΐπα γεγεοῦ ἢς τὸ Ορτα δ πε, ὅς εἰ ἃς πε ντ 11} μοπῖο 
τηοϊεξεας {πὸ ἴῃ ροτοιπέζαπάο. Τοτγουτγης ᾿τὰ 1 Λάε!ρ". δε 
εἰπιίιπι πιοἀὸ δουαΣ τυσ ἴα: πος γατίοπος ἰη!τίο, δὲ τις 'ῇς 

δηΐπγυς Φααις (Ὁ θιιεγτδηι, δ τὴρ ὥς, τα δὲ ὅμως ; εἰταρ 2 ΤΣ Α΄" 
μὼς ἀτὰρ κὶ δὴ ἢ πλιίιὼ ἅτε δὴ ὃ ὅμως,γο! ρτο δὲ᾽ ἀτὰρ διὴ, ἐαν δηπο- 
“πε διὰ δή  τορ υϑμοιωῦ γε διὰ καὶ αὐτι, . ; χ 

Αἰταρακποποιησέη ες ὁ, “ἔξιο ἱπηρογτατίσατα, Η ΡΡΟΟΓ. κῦρι Ἀυχυμοσυωνςν 
1υδ οι πγεά!ςιπι τ ὠτάρακτοποιήσίης μέμνηϑεῳ,,.πς αἁϊὰ Ρεττυτρα- 

τὰ δι ταγ δα! ητοτ ξιςΐατ, ] 
Αἰ τέρακ τΘ- ηαϊοτας, ]αΐ οἰσςης»τγα πα} Π} 5, ἱπηροιταιθατας, ῬΙη ὅς 
Αἰταραξία ας κα ττα 4 }}Πτᾶς. Ἶ : (Ουϊά, 
Αταραχίθ.»υ,ὁ κὶ ὁ, (εάατιις ἃς ἀοξχεάτυς, ἰπτιερίΔυς. 

Αταράγως., ἤης πιοὶοἶτία, ἤυς νοχατίοης, αθίαυε Ροιξαγθατίοπς. 

Αταρβὴς, 8, ὁ καὶ ἡ, ἀτοίρβητίθ... ᾿ ΑΜΟΎΣΝ κοι 

Αἰ τάρβητα, ἱηττορί ἐδ. ϑορμος,ἴη Αἰλος αὐτὶ τῇ ἀτὰρβέτας αἰειμῆρφε, 
ζ 



χδά Ἁ Ε 
[ἰδ ετὰ, (Εσυιτὲ τεφξίτεςγ 5.1. ἘΞΡΗΔ: ᾿ ὯΝ: 

Αἰ τῤρζητος ε,1πΥρογγογγιτης, ἀκα ταυπγόντος, ἀφοζι., ἄτρομος ἤφασιςγ αϑε- 
κτὸς ἀψεκτος. {{|π4.γ,.ἀτεύρβητος νό(Ὁ: ὄψι, 

Αιἰταρξίζομαι,ὠ ταρζὶς φαίνομαι. 
Αἰταρίχόυτοριασα σουάϊιις ἀτ πιαφογτας []ς. ἐμ ἢ ᾿ 
Ατάρμυκτορ»ἰπτγερίἀυς,γαυἀχ,(ςουτο5,ἴτερ τῇ μύειν,ἢ ὅτι ταρμιύοσεῖν 

τὸ φοβεῖν ὡς χυκόφρων, ΕτγΥ πΊοΪοσ ΙΝ σαμα.1η Αἰοχίρβαγ. οΟξὺ μέ- 

λΘ. βόωσιν ἀταρμύκτῳ φρένας οἴφρῳ [ητοτρτοορ φόβῳ ὑπὸ τῷ τάέρβοις 

χαὶ μύειν. 

Αἴταρν, οἰ οἰ εἴς βούχίθ-, ἰχπεις. ; 
Αἰταρνον, εν τὸ, ἔσγγιι πα ἴῃ πιοάιοΐο τοῖα» φιοά δῷ χε τεγίτυτ. ΡοΪ υχ 

110.1. τὸ δ) ἐντὸς τῆς πλήμνης σιδήρκον, ὃ πρίβει καὶ ἄξονα, φίταρνον; ἢ γέρ- 
νον ἡ δέςρον. 

Αἰταρπιτὸς, οὐ ἡ, δὸς τραπῖ-»καὶ 

Ατωρπὸς οὐδ, ὦ, οαἰΠ]ς οἵα πιίτανάιπογτ συ] πη, ἰα. νὴ ἄυϑεῖοι ὁδὸς, οἷ ἧς ὑκ 
εἰςι πρχαϊώ ὦ καὶ ἐκπεσεῖν " πῆδᾷ τὸ τρέατω χαὶ ς-ἐρησιν, κὶ χαὶ αἴοῦ πίων 
δλίφασιν " ἵν ὃ, πολύτργπος καὶ εἰς πολλὰ χιζομῆώη ὁδὸς, Ετγ τη. ργίπγα 
Ὀτει ΡγΟ ὠτεκπος ΕΓ παοτατμεῆη. 

Αιἰταρτάται Ηεἰγ εἰν. πΠοσετ,βιτῖρατ. 
Αἰταρτηρῤς, οὐ ἃ χαὶ ἡγοοητα πη δ] το :»πἰατῖο τις » οΟ πα τίατου ν οοη- 

τυπηαχιαροτ, χαλεπὸς,ΠΟΟΘ ας, ἀΠΓι5, σα δ. αὐτὶ τῷ ὠτηρός " αἴϑαὶ 
σἰωὶ τίου, αἰ Χ7) αἰαδιπλαστασμιὸν 11. ὦ, ἰξαῦτις ὠταρτηρρῖς ἐπέεοσιν 
Ατρείδίω ὠρρσέειπε. Η “ΠΟ ά. ὃς δέ κε τέτμη ἀταρτηρρῖο ἡνβμυοέϑλης 
41 σγαιθιη {τ (οττίτιις ατίμίτάτο πὶ. ἀταρτηρὸς » βλαβερῤς, ἀτη- 

δῥενυύβοιςικός. 
ἀταῤχδυτος, ας ἐ τάρχυτος, πίδρυ τις, ῬΉΟΟΥ]. γαῖαν ὅπημειρρϑϑτι αἰ- 

ταρχόύτοις γεκ ύεοσ εν Οἱ οτίΑπ| Ἰο ρΊτιγ ἀταρχύτοις ἱ. ἀτεώφοις. 
Αἰταδραλέω,ροτηϊςϊοἱὲ πτς σοτονροτα! αῆτοῦ ἀσονροοοο ν ΙΝ ΟΠη. δ 

ἀταϑιαλέων ὑκ ἤλιτεν,ἰηἸυ412 βοΐ ςης. ; 
Αταδαλία ας αὶ ἴα ρος ἰδνὶ πιρτοἰτας το [4 ἴτας » χιδῇ ἀαπηηῖς βο- 

τεῆς {τυτἰτία γε γο ιητ αι: ἀΠὶ αἰρ ὦτη δὲ ϑοίλλω, ἀταδραλία ἐς τὸ 
ϑεῖον, ργὸ ἱπιρίεταῖο, ΡαοοάταιπΊ, 1 ηΓοἰτἰανάς τί τι π1,[πβογτα αἷα ΠῚ, 

βαρί τἴαπι, [ςεἶπς. Η οἴο α. ὀρ ὑποτίσῃ δῆμος ἀταϑιαλίας βασικίων 
Ἡοπιετ.  ἀγ  οἱ ὃ. καὶ αὐτοὶ Σφῇ σιν τα ϑναλίγσιν» ὑῦρ μόφρν ἀλγε 
ἔχεσι, οὧμαρτίαις φρενοβ».αζείαις εἰδικέας. 

Αἰταϑνάλλω, μι ἀλώ αι κοι ἱπορτὸ ἀρσο ΪΝ σατι ΡΟ]. 
Αἰτάϑνκλθ-,κ, ὁ χὶ ἡ ἰη  τας,ἱπα ργοθα5.ἱ πηρίαςν ποξιπάτις » ἱπηπ1α- 

τὶς, Ρεγηί οἰοξας,(ςο]οἴτιις,ἀΐτιις. αὔρα τὸ ατώ τὸ βλαπηω νο] αὔρα τὸ 
παῖς ἄταις ϑείννειν,1. πονηρὸς, Ἐτγ 1. Ετ ατάϑιαλα, ὐδάγομῳ, αἰ δελρ, 

ὡμαρτωλεί 2Β]14τ.. πολλαὶ κὶ ἀτώ ϑιαλα ἐπρασιωΐετο χ᾽ πὰ παιυλε. 
Αἰταυρφι, θοιες φισάατα γοσαρδητιι ἱπ Εριγο γοηδς Ἰηταξζα, ντ 

ἱπούοπηθητιιπη δέ Φοτροτγίς ἀπλρ τα ἀϊηοπι ᾿προητοπβ ασοίρετγέτ. 
Δἰταύρωτος, κα ὁ κὶ ἐγεχρεῖς ΘΟ 1}, Αγ» α14{1 ταιιγὶ ἜΧρετβ. 5: 

Δίτοπι ταῦρος ποθὴ (ΟΠ ηι αηταταὶ, (εἀ ἰητεγά αι πΔ οτ 4 ΠΊ Πγ6ΠῚ- 
Ῥγιπὶ νίγι]ς. Αὐτό ρἢ, ΓγΠιῖγασ οἴκοι ἢ ἀταυρώτη διάζῳ ἃ βίον, ἱ. 
αἰ γνὴ ὔμικτος͵ ἀζόϊικτος γάμου, ζυγός. 

Αταφία ας, ἡ νίς ρα οἈτὶ ταέϊαγα,Ρ ας. 
Αἰ πιφίθ.γε, ὁ κα κα ἱπίξραϊτας, Πα πτάταὰς, ΟἿ, ἐ 
Αἰτάωποςοο, βλάπω͵ αἀο.5ορἢ.1π Αἰαος, ἀτώμεδνα νοῦ, τπιης 12 

ἀϊπιιγν οἰ εηἀΐπηυτγ, 
ἴτε, αὐ αἱῇ ταπαιια πη, κῳ ϑοότῆρ, ι14{Π,4υρρ εν ντρ οτος, Πἰ Πα Ϊγιιπλ, πε πη- 
ΡΠ !4ςπην]δη 41,4 4Πάο. ΡΙατο 1ῃ Τίπιαο, ἅτε ὑκ ὅσια - 
λεῖπον ἑαυτὰ, ΟἸσοτον 414 πι!η4 41 ἀείςτγιταγ ἃ (δ. τε ὡς αὐ " ἃ- 

τε δὴ ἐπειδὴ, ἧς δηλαδή ὃὲ ὧτε ρτο καϑοὶ, δέ ῥτὸ ὅπου. ἸΝΟΠΏΙΙς, ἐστ 
μὲν εἴρετο πέτς Ὁ: ἅτε ϑρασιὲ ἴ,οτῇ αἰνάαχ. σαριταγ στα πι ρτο ντιν ἐ- 
Ἰατ,ιις πη ἀπιοάιιπ,. αἰ. τεμιήορον ἐ)λ ἀδι πέμπει ζειὰ ὧ τ᾽ ἐφ᾽ ἠοχ- 
κλέοις μητφὺς ὄλωλε κρατὸς, ὅς. ΡΊατο τις Β Ἔρα!. ὡμολόγησε ταύτει 
μὔλ ἱδρώτος ϑαυμας οὐ ὅσον. ἅτε ἡὰ ϑέρφις ὄντος » ἀαρρο 4ιμπὶ εἰς 
ἴσος αἰτας ἀ τειμκανικὸς » ἱπίδηϊςπτὶ Πηχιὶις. ὦτε ὄχεσαι ν 4ιμπ ἢ ᾶ- 
Βεδητ. ἅτε ἔγορκος ὧν, πο [τοῦ χιὰπι {1 ἰπγοιαταηάο οτος αά- 
αξιας. ἄλλ᾿ ὥτενααίρρε.ἶτε γδι]αίρρςο, Πχαίάσπι. το δ) ροί!- 
αιυὰπ»ντίν γε ατί,ςαττοτὰ πη, ἢἰππιγα πη, ντροῦς» αιαί!. ΡΊ αυτά οἢ,, 
ἀπ Τγουτσ. τε δ νοαίσματος ὅκ ὀντος)ντὶ Ἠ1 ΠῚ ΠῚ 18 ΠΟἢ εἴτ. ἐ- 
σε δὺ ὃ δόξαν αὐτὶ τὸ ζίω καὶ ὃ βασιλείας ἡγαπηκὼς,γἀεὺ νἱτα ἃς [πι- 
Ῥετῖο σἰοτίατη δητεροηεθατ. ᾿ ὴ 

Αὐτεκτος «ὁ κὶ ἡγάσγας, ΓΙ σ  ἀιι5,αὶ ᾿ἰααςῇετίὶ πεαυῖτ, ὁ μὴ τεγγόμε- 

γΘ. καὶ μαλα ὁ μῖν!Θ-, δ Υ ηοἴ εἰ ἢ. πορς τίμ) γιω αὔκαι καὶ τὸ παιδίον αἰτεῖς 
κτος ἔσομαι τῦτο 3 ὁ σφόδρα δεεγίνωμαι ΪΝ Οη πιάσποροτο βαιτατπὶ 
ἴροπάφο,ντ {απ αὖ νχους ἃς ΠΠο ἀϊας! τ ὅς αἰγὶ ρίαγ, Ὡς πν 
τηῖς εσὸ τεπηρογοιη, σεγκτος εἰ βορχίθυ αἰ ζρεκτος γξηρὴς, σκληρὸς ναὐέν 
δὌυτος ἰσυμποιϑή ς. ἄτεγκτος αὔϑρωπος «τ αρηγ» ρἡ μαῖσιν, ἵν ἴῃ φοηίο 4 - 
ΘΠ, Οὐ. ὁ μὴ βρεχόμῆμ Θ- μήτε «τορσιέ μῆν(Θ- αἴϑᾳ μυϑέαν, ϑορῇιοα. 
ν᾿, ὅδ) ἄτεγκτος κὶ ἀτελϑύτητος φανεὶς γ 1 εἴϊ, πο Χο Ὁ Π]Ὶς ὅς [1|4-: 
«Πγ πα θ1]}15, Ηογαγιον ὠδείκρυτιθο κὶ ἀσυμιποιϑηΐς " τέγίειν ΔΠτΕῈ ΠῚ 
λάετη αιοά βρέχίν. ἀρυά δυ14. ὁ 3 μίφέρκος ἀτεγκτθ- ἂν ἡ σεὐῥὸς 
οἵῷ.- ἴπασι τοῖς αγια ρρῖς αὐτέχίν ν ὦ χετο φερϑυῆν(Θ- υὑπὶ οἶδ παϑων δὴ 
πὸ αὐϑρώπινον. ΑΞ Ἰτατ. οἵκτον γε μίω χαὶ δώκρυα ἐμβαλοιΐσοι " παῦτας ὡς 
χαὶ ἀτέγκτοις τε καὶ ἀτερρίμονας τύγξα!. [δ π. ἰῶ 3) ἀτεγκτῷ- ὅδε 
πεῖς χαὶ ἀμεέλικτίθυ. Ηΐας Ετ ἀμοτθίαπη ἀτέγκατως» εἰσί ἀὸ Δα γῖ- 
τογο ΠΥ πγιςοτάϊτον Τ᾽ εγεητογαφειδώς, “ἘΠ ἸΔη. ἐπειρώντο αὐτὸν 

φοραύγειν χαὶ αὐτέχήν “ἢ ὁρ μῆς᾿ βιαίως 3. καὶ ἀτέγμτως διακειμήῤκ,δίς. 
Ατειρὴς, ἐ., ὁ κκὶ ὁ Ἰη ἀΘ ΠῚ 115» τηδϑηιι5ν ἀγα: ΓΙ σ 415, φιρεὸς γ α΄- 

τρῶτος, ΠΟ ἢ..}], χαλκὸς γα τερὴς λ. ἀχριταπύνητος» ἃ γ0Ὸ τοίρω, 

Ακὰ- 
Απείχιφκθο ὁ καὶ ἡ, ἤης πλυΓῖς» πλιετῖς πο οἰηξξαδ. ᾿ 
Ατέχμαρτίθ.,κ, ὁ καὶ ἡ, σαταβνἤηςΧρ]ογάτας, σ᾽ ποτγαζιις » 4υΐ πα, 

ςοπιςέζατα ἀσργομεηά! ροτοῖϊ : νπάς ατεκμαῤτως,αἰίαμις σοηϊοσ, 
ἔξατγα. Χ μΟΡΗ.:. τεὶ δι᾽ ἐπτεκμαρτως ἔχοντα ὅτα ἕγεκρι ὅδι, ὅζς, αι, ᾿ 

ςοηϊςέτιιγα ςΟἸ Πἴσὶ πε αασιητ,, οαἴας σαι! ἤητ» ὃς δὰ ἀπε: 4} 

πεηὶ τοπάΔῃτ. ταὶ ἀτέκμαρτα ι1α: Π.}} 15 ποτὶ ἀθργεμεπάϊ ροίξας. 
Ατιζορἤδη. ἴῃ Αὐϊο. αἴσρωπος ας άϑιμητίθ. πεῇ μῶν. τέκμαρ, 
αΘ-,16 οἵδ, ἀκατοςόχαςΘ.»α.]]ληλ σοηϊςἐξγα τη αἤειςης, δῇ σησὺ 
μεῖον διαὶ ὶ πῆ σεως οι ἐμιφαήνων αϑεὶ πὰ τελείν' ἀτέκμαρτίθ- τύχη ἀρυᾷ, 
Ἐππαρ πη» 1 ἰ προ ου  ἔογτμηα,οἰ κοίϊαν ἐμ τί». ΕΠ οἰίαπη ἀτελοίωτ, 
τως ἴγγως Ὁ. ἀἴσυμος, - ; 

Ατεκνέω,ωἰ πὶ Πτετη]1ς, τε τ ἴσο, ἐτεκνε μήν γῆ, τογγα “παγ ]ἰς,!...Β. 
ϑιτη ς. 2. 

Αἰτεκνίανας, ἡ, ΠΟΥ τς γοτ ἴτας Πθογοα πῃ. 
Αἴτεκνίθο, κε ὁ κα ἡγοῦ ας, Πἴροτις σαγοις,Ἐογ 1, ἄγον, Η εῇοά, 
Αἰτεκυόω ὡς μι ὡσω, τἰρετὶς οτρο, Αςομίαε. 
Ατέλεια ας, ἡ 441 ἐπι ρ οτξςξεῖο, νασατῖο, ΠῚ πγιπέτας. Χο ΠΟρ .ἷὼ 
τα  Πῖς ΠΡ. ς.3. κἡ οἰκεῖν ἀτέλειαν ἔδοσαν τω βαχομῆψῳ, οἰαίεατς ἀο. 
πατιησ, Ζα Πα }15 πχάποτο γε ]ςτ. ἀτέλεια “ν᾽ ἀπερκοίτων, ἱπηροτί 
ἔξῖο [δπιῖπαπ, ΤἈΘορἢτ.10..4.ςαρῖτε τ4.ἀς σαιμ: ρίαητ. ταῖς οἷα 
κινδιυΐων κἢ ἴδ όηων ἀτελείαις ΠΟ ογατ, ραγματεῖον ἀτέλεια. ἀτελ. 
δἀλετπργηστοι, 

Αἰτελείωτον ἀτέλεςον. 

Αἴτελες, ἀεἰσέμις: (δ δητίι ἃ. ς- 
Ατέλες"ον, τὸ αἰδιιύατον τελειϑ ὦ απο ρετᾷςί πεσαίς, ΒΝ 
Αἰτέλες Θ᾽ κε, ὁ κὶ αὶ ἰπηρ οτςἐξταςξε ξτις,ργο χης. ποπ ἰηἰτίάτεις, εἰν 

τέλες:Θ- “σ᾽ ὀργίων, οτσινς πΠοη ἱπετίατεις, αἰ μιύΐητος ,βέβηλ(Θ-, αὐοργὶ 
«τος, τελεταὶ μιὰ ποιεένάνος. 9 ΠἸαπιυσομυσηρέων τελνυΐμων τοῖν ϑεοῖν ἀτέτ' 
λεςτος αὐὲ[ὁαὔϑρωπος γ αὐόσιος ἢ) ἐκ ἐβελήϑη μυηϑίω αι χτ' ἐἶδὲ νόμοις, ὦ 

Αἰτελδύτητος δ, αὶ ἡ ἰταροῖ ςέτιις, Ἰητετ πλΐ ἢ τις," ἀΠ ΠῚ ΡεΓΠάχῳ, 
ἤμηε φαγεης, ΓΘ πυρίτεγηι, ἀτελής. Πιδὲ ὦ, ἐσ) ἀτελδυπητον,Ἰα εἴξι ἀπ 
τελείωτον ἀπλήροτον, ἰΓΓΙ τ τη. ΟΡ 9. ϑμ᾽ ὁ) ἄτεγκτος, καὶ ἀτελδύπωτ, 
τὸς φανεὶς, ΓΙ σ!άας ἃς ἱπεχοταῦ!}]1ς)δυσῳξίωτος, δυαπαρρίκληπος ν 
μείλιχος. ΕἸκ ὡς ἀτελείωτος εὐ μὴ ἔχων τέλος... 

Ατελπαρα ἃ ΠοηλοἹὲ ἐς δοηὶς ἀΐοιτις 4ια: ἴῃ οςπίμπι πο νεηϊῆτ, 
Βοπα ἱπιπηη 8. ἢ 

Ατελὴὴς,ἕος, ὁ καὶ αὶ ἱπγρετξεξζας, πες αδίοίατας, Οἴσοτ. πγατίίας,, πηᾶς 
(τ, ἱπο Βοατιις, ἴῃ ἐς ἐγ αις  γγίτηςνῖ πὶ πη ἢ 5» ἴῃ ργίογὶ ἱπεοῖϊει 
ῬΆΙΠΟ ἀε ἡγιηο, τί) τέχνζω νὴ τίωὐ δὲαύϑεαν ἰωῶ ἀπτελέςερρος ν Δτῖε . 

ἱπσεπίο ξαϊτ ἱπυροτξξέξιοτ. Αὐῖο, Ο Εςοπο πὶ. οἰτελεῖς πολίτας, 
ἀιοῖτ ἱπηπηιῖπες οἴπες » 4 οἴζ,4ὰ] νοξτίρ αἱ ποπ ρεηάιιης, δὲ ἀτα- 
λὴ βοσκύμα τα, Πηπλ Πα ρασογα,, ἰᾷ εἰξν χιοτιιπι σαυίᾷ νεοδισ: 
ποὴ ρομάϊτας. εἰτελέες καρπων,ΠΊΠλη6ς τε δυτοτιι πη, ΗΠ εγοάοζ, 
ἀτεκὲς σώμα» υπυτιΐα πη σατρὰς ἀταιῖς ἐτροεξς ἐξα πη. ἀτελὲς μϑὲα 
αὶ φύ σις ποιεῖ, ΑὐἸΐζοτο!, "η ΡΟ] τ. ατελὴς ὁμολολία, ἰαΐτα πὶ ῥέξαι 
80 ἰογααιαπ,,ΡΊατο ἀε "μεν ὠτελιὴς λειτεργιών, α| νάρᾶτ παλιν 
πατῖθας. Οα28 ἐς δεηςῶξ, ἀλεισύργητος. Πα πιοίί ει. αὐρὶ φεφαῖα, 
ἀτελεῖς δἐστὸ μικρῶν αὐαλωμούτων γοουΐῥοις, ἰπηπγηος Ῥτα ἐπι 
Ὠΐταια [ππυρτιμιπν ξιέτος. ὡτελὲς ἔμβρυον, ἱπτρεγίξέξας ἔκξιυς, 
Τμυ οἴη. εἰτελ ἤ, ἀδιάπανα. ἐκ ἐ χοντα τελέσματα, ΟΡ". 

Ατελΐν, ργὸ ἀτέλειαγαριια Η οτοαοι. ἀτελίη φραταΐης χἡ φύρρυ γ ἰπχηα: 
τας {ΓΙ Βμτοτμ πη, ὃς νασαῖῖο τ} 1155. 

Αἰτελώνητος, «γδ)ΕΧ 40 γε ξτίρ 4] ποη ρεπάϊτητ. Ματτίαη. τ [, ἤπτοτ: 
ἄστη ἢ ἀς ρα] τ ἱπερτο ε ἤϊιπι ἰδγιιπι ἀϊ εἶτ ἐπ οο πη πα! απ’ 
εος! ας. ργο 4ιο ἀοπτηίπιις ποη ργοξεῖπις εξ δά Πίσιπι. εἰς 
λώνητουηογςες ἀἰσεληταν ἱπιρτοξεϊα , φιάτυπ) ποπιης ἢ 
Βιοτίάτοτος νεδξσαὶ ποθὴ Ρερεπάσγαητ, Βιιά4 πη Απποῖ. 

Ατέμξιος, τα δυο γα]ας. ᾿ 
Ατέμβομω,ἰηἰ αι ὲ ξετον αι οτοτιδυχεραίνω, μέμφομαι, ὁδιανωῖμαι.2, Α 

Θοα.ΑΡΟ]] να μή μοι ἀτόμ(βηα) μετύπταθνεν, 1. ἦνα μή λοι μαρεψῃ. ἀρὰ 
Ἡοπι.ΔυτεΠΊ, αὐτὶ τῷ φερίσκομηνντ ποῖα ΑΡΟΙ] Ἰητοτρτ. ᾿ 

Ατέμβω,μυψω, τ φανργίιιογςεράσκον, αἰ οἷο ἀοϊοτε,αἔῆ!ρο » εἰς αἱ 

ἐμβώνω.Αξεῖι. Αςςυίατ, ἀτέμζει ϑυ μὸν Η οπγοτ. Ο ἀν Πὲε, σερέσο 
ἀφερεῖ ται» η ΠΥ (ρε ὅς (ΟἹ ςἰταάίης Πιρεηία πε τεηοτ, ρα πατεῖ 

Ατενὲςγατιςητὰ, ἀΠΠ σοητετ, ἐπιπιοτῖς ἀφβ χάίαιις ος ας. εἰς τὸ ὠτανὲς 
[46π| νπάς ἀτενὲς ὁράν,σοητεηζα ἀοὶς σα τα πε ἰηταογχίητι ᾿ 
τἰἷς ὃς ἀςἢχὶς σι] σοητ ΕΠ Αι]. ἐπεὶ 9 ἀποιξ τίωὺ ὄψιν ἐς τὸ ὠτογὲ, 
αὐτηρεισείμίωυ, πχοχ Υδὶ ἤχας Ιητοπάςτεπι οουΐος. ἀτονὲς ἐφεώρα ἐς 
μὲναιτεητῖς οὐ ἢς πε ἰητιςδαταγ,,πςίδη. ἀτενὲς πάνυ ὠρρσεχώϊ 
ὠτρέπῆως καὶ διόλε, ἰσκωρδοιμυκτεὶ, σε χέςπαν τελωώς, «ἴσχειν 
ἄγαν, ἰοκυρωῖς͵ ἀφολῶς δυϑυὶὺ σι τόνως. , 

Δτενὰὶς ος η᾽ καὶ ἡ χα, ἰπιξτας, εἰ σἸἀας,ὅς ἐη Εις χ Ὁ 1115, οοπῇᾶς, Ηὰΐ 
οΡροῃίτυγ σκαρδαμυκτός. Η Εἰ 4. νυ ἀτενεῖ τε νόῳ κα ἌΝ 
λῇαττοητο, νεῦμα λα μὴν καὶ κύμα τας μϑρ ἑκνιϊωικαὶ ἐκ ἔβλαπ 
ταῦ ς ἐτενεῖς ὅσας καὶ ταπεινοτέρρις » Ὑξτιις γε οπηεης ὃί βόδι 
Οτγαςοτιιπη ας πὶ αι 5 Π18}]} [ατἴτ, αι ὼ ἃ ἀςτ! ἥπστος μα 
Ἰογείδιις ἔογοησ, τ] 

Ατενίζω, μ σω,αιιχο,, οουΐος ᾿ητεπάο, πιο δας οςι] ἰς οΡταΐ 
ἴπ νῆο Βατοονχὶς ὁσα ἰς ἰοταςσου: ἐξ, ατοίαη σα. Πρίτο, ατῖοι 
ἀο. Αξξ, Αροῇ! ς.7. ἐπενίσας εἰς Ἂ ἐρανὸν, ἀςῇ σης οομίος 1η ο 
1ι1π|. ἐτενίζω ωρὸς τ᾿ να, αἀ ἰτὰ ἱπταςοτγιΑγηζοτι τη Ργοῦ, ἐστε 
ρὸς τὸ ἐκείνα πρόσωπον, ρεπάςο πὐίξτὰ ἀε Πὰς γαΐτα. [ποις 22 
καὶ ἀτενίσνεσοι ἀντ “πενάςῆχις ἴῃ θῃπὶ Οὐ . "δ 



ἐ " 

ΚΠ ΤᾺΡΤ 
ἰοταίτας ἐοπτίπυυς τ οὰπι ἀςῇ χὶς οσυ!ὲς Π υΐὰ αἴ. 

ΤἈεορἤγοη Ἐταρ αν, «ὐθὰ ἐλίγίων, γιὰ αἢ ὅς άδει κὶ τῷ ἃ 
τὸ αὐτὸ συμζαϊνει πάϑος. 

᾿ς ,ἀτιοητὸ, ςοπιςητὼ Ρίλυς, ΒΊατῖη ΡΟ]. ἐῤῥωμίως κἰ ἀτενῶς ὡ- 
πίσας, αὐτὶ ρτανδητίαιις ἀιλΐπιο [ς οἰξἕετοιν:. 
εφἰξοτία πη, ἐντὸς χωρὶς, αὐόυ,ςασι Οειτ. Η οπν. ΠΙλὰ, δ). ἅτοι 
τε πολέμου ἐσέ λϑειροἰτρ οηΐτας Ττογάμ αι Οςμλτινι 2. ἈΤ' 

1] πάλε τερ ἐγίναλίζω" ἅτερ πολιτείας, (ςπποτὰς ἃ Ἀ οἰρυ ].ης- 
» Ἐπ ἀρ Κὰρ, οριτο 22. εὔτερ ὄχλε», ἴῃς ταμγυΐτα., νο] 

ἀν δ καὶ ἡ,ηοη ςοξει δι ἰς Β] αῖο » ἀατιις ἴα απ ΡΒ Πς δα. 
εἰς Ρ᾽ΐα. Οὐυἱά. ᾿ξ ρογαΒ.}1ς5, ὠτέρα μνα ἔασρια, ᾿Ἰσσιι αν τ 

ἡςού ει αν 42 ἰἴδτο τοιτῖον ἈΠ ζοτγιρίλος. Το ορ τισαρίτο 7. 
, [δ ρεγρογαπν,, ἄυτα ςηΐπι ηος ςοξει δα] ϊα ἀἸσοπάϊιπι οὰ ΠῚ 

τὴς ῬοΙγ δ. Βηΐζοτ. 4. ασόλϑοντες τὸ τ ψυχῆς ατέραμενὸν διὰ αἰ δ 
σιν χα τεισκουῆς Ξξνμερρόν κὶ πραύνειν. ὠτέραρνον ὅδαο ργοὸ στα 

“αν Ατηϊοτεὶ. 4 ἐς Οεαςτατ. ἈΌ ηγ1]. δὲ κὐ α τέρα μνα ὕδατα καὶ 
ιχξαὶ τοὶ μι εὐτεκνίαν ποι εἴ νδίς εἰτέσᾳ μινον, σκληρὸν ἀμετάβλητον, αχα- 

γπόνν τον, τὸ μὴ ἐνδηδοιῶ, ἀἰχαμπὲς(εἰϊ λυτο πὶ τέρσεν, τὸ ἁπαλὸν ) δὺ- 

(ατέρχε ον. 
Ἐαμεοτας,ντίθ. οὐ ἀΔυτίταςνροταίςαςία, ΤΉΞορἰιν.].4.ἀς συ, ρΙλη. 
ΑΡ.5. σημαίνειν ἔοικε δ ασιρ κότων ἀτερὰ μυύ το το τινὰ ωρὸς ὃ βλέ- 

φησιν, Ολζὰ γοττι, ἤροἸῆςατς νἱάοτος ἀιγπαιοπὶ 4υδη Δ λπὶ ἃς 
᾿ ρετγυϊοαοίαπι ἰη βεγοοηιςπάο ἃ 4 σοτσιοη οἀσπάμηι. 
Ὑ ταν ἡ, θη σοξειδι!ς Ρ] τη. τορτιὲ Ἰεσιιηγἱηῦ εἴ. ἃ - 

ζμῶν αἰδρ,Ἰ Ὁ ΧΟΓΑ ΠΣ ἃς ἀυγαςνργαταζλις »ἔκττοιι ς᾽ ΠῚ ΠῚ δ. 
ἐπ νίαν γ επίιωὶὶς κ᾿ σκληρὸς αὐϑείδης κερκσβόλ Ὁ. ΤὨςορΒτ. - 
ΡΟΝ εἰρ. αὐ δὴ ατενὲς αἴγαν γ᾽ ἀτεράμων τ᾽ ανί. ὙΜΒεορβιε. [δ. 
Ρἱτς 13.ἄς ςλυῖς Ρ᾽λητ ἀτέραμον φύσει κὶ ὥσπερ ἀπεῆον,ἀπτιιπη 

Ἰαζατα πες σοξειθι!ς. [δ᾽ ἀπ» τεροΐίμονα κὸ αἰτεραί μονα σπέρματα. 1- 
ἴάεπι, ἀτέξαμον σπήρμα, ἰ. ἀδιάχυτον ἡ αἰαλλοίττον, ἡ βεὰδίως ἀλ - 

ν, ἵ. αο ἃ τοίο] υἱ ἱπιπιυτατιάμς ποαυῖς . νοὶ αιοὶ σρτὲ 
πυτατιτ. Ρ]ατος τεσ αἰτεραρμσνί τινι φύσει χεάράσοε, Ὠαταγα ᾿ηἀ ο- 
τ τὶ ἱησοηῖο ργαάϊτι γε ταξτατίο. 

τις, ἄτα συϊυ ἀλπὶ ποπις, Οα:.1.12.ς.37. 
πρυδότις Θ- γε) καὶ ἐγὰ τοτοἀι ἴδιος ποη ογοίὩς »οἀτίοπι πο {Ἐπτὶξς, 
τ ἐγεάίηςς ἡοη ἰξητίςης, Ὀἰοίς.1.2. 

ἃς αἰ τερϑεραδίαας, Ργατοτι πον ςοτίιπη, ἂρ χαρὲς, ἄτερ; δ οη. 
ςαΠΊ. 
πςοῦ ἢ ΒΓΠΊΙΠΊ.ἱπυροτίεξευ πηι αδίηας [υθἀηπλεπτο. 5014. 

(οἱ τιίθ-, ἀξ έβωΘ-, ἀϑεμελίωτος. Ὀἱοέοτ. 51. 0}. ὅηηϑυμίας ἔχεσιν 
εματίςτοις, ἐπ) Πγειΐας δέ ἸῃτοΓ ΠῚ Πάτα ΟἹ, 
ν,ογίξ.» τοταπάιις,ἸΠΠ ηἰτιις»ἸΠτογπγϊηατας (Ἰσοτ, γηάς αὐ ὧν αἰ- 

τέρμων, ΑΤΠΣΟΡΆ ἷ, αιὰπι (ξπηριτογπαπη. 
τερρῖον, [ξοτί πη, τὸ ἑτέρωθεν. 

ἵτεε)ς, Αττϊςὸ ρτὸ ἕτεξος, (σαί τί της. ϑειτέρσυ ρτὶ πλὰ Ιοησα,}.4.Ἐρὶ- 
Θταπι. καλεί ζω ἵτερος ὧν τέχνης, ϑορμοοὶ; εἶτε αἰ δὺ φὴς, εἰϑ’ τε- 

δ᾽: «ρατογὶς ἔπε τὰ πο Ροταντειςοίτυς αἶτεν ἀπέζοτ: ν δ] ρτι πὰ 
Ῥτοάαοίτις ἴῃ. ατίιο εἰς ϑατέρῳ, Αςευίατ. ϑείτερον Ατιζοτιςε]. τι. 
ὟΣ τὰ φυσ καὶ ἐχ ὅτας ἔχει ὥς τε μὴ ζ) ϑατέρω πρὸς ϑώτερον μηδὲν. 
ἁρυὰ ἰρίωπι ἴῃ Ετλ!ς.].ς, ὅς ἴα ΡΒ ςδο ΡΊάτοη. ϑείτερα ῥτῸ ϑτότε- 
εν. ΠΔΠῚ πος ϑεέτεξρς ἢες ϑεέτερα ἀἰοίταγ 10 δη σὩ τί. [πᾶς Ὁ9) ϑέ 
περὰ Ρτὸ ἰῃ ἀϊιοτίμ πη ὃς ἴῃ αἰτογαπ ράττοπγ. δνηοί, τύωΣ ὅγὴ ϑεύ- 

δ΄ τερν τραπώμεϑει. Χεπορἤοη (ο]ιτὲ ἀϊχίτ 53) τὰ ἕτερα ρτο ὅ3ὲ τὸ 
τὖ ἕτερον μέρρς.Ετ ἐκ 2 τῷ Ἐδὶ ϑάτερᾳ Ηΐπε ἀταὰς κἴης,ΡΊΑτο ἴῃ ὕτγο- 
α΄ ταροτγι.!ηἀςάυς δῆ ϑώτερᾳ μὰ νεὶ 31 ϑώτερα 3.» ΡΓῸ οἴττα δὶ ν]- 

τι, 3) τά δὲ μὴ, ἐπ᾽ ἐκεῖνα 2, ῬοΪγὺ. 
ὑτερατὶς, ἐθ΄. ὁ κὶ ἡ Ἰπϊασαηάιις»ηἀεζοτγαςιν πᾶς, λιμὸς ὠτεραὶς. Ητς- 

οὐ ἰοξευς, ττηδιίς,αςογθιις νοἰρτατῖς εχ ρεγς. ΚΤ Βιςγα, ἀτερπὶὴς 
ἀρ ἀκργασιν, υάϊτι ᾿πίμδιιίς. ἀτερπέςεξος » Πλιπμ5 [ᾺΔμ 15, 
τύπος», ὁ ἀτερπῆς, ττΊ τἰς» Πα σα ἢ ἄτι, 
τερψία ας, ἦνδί ἀτερψέα, οἷς τα. 

τὸν, αἰ ουπη,ΞΟὨτο ΠΊρτιιπη, λϑυκὸν ΗΕ οἰ 
εὐ Ἀτετώς, ΗςεΙν ον. φροντίσας. 
ε Κτόνκτος,", ὁ αἱ ἐγααι σοπίςουτις πο οἴ. 

αὐτά, χὴς, "Θ.,κὶ κὶ ἡ» ποτ Πηὶς, αὔοπλδ.. 

τεχνης, ὁ κὶ ἐγηαι οἱξ πε ἔγαιιάς ὃς ἀο]ο, ΕΥ̓ ΠῚ, 
τοχνία ας δ τιιά τας, ̓πυροτι τἰ απ. }} το, ἰατόγργοτα Οὐ] 611}. [16..2. 
ΕΣ ρῖτε τα. βαδίτας οἵδ ̓ ιοϊςηάϊ οἰμπὶ ΚΔ] γατιοης, τοις} το 
ΟΦ. ΕΗ Ις. : 
ἵτεχνίθ.,α, ὁ χη ,ἰπδτι ςἰαἱ τς Οὐΐητθ Ὁ} } ἀττα Ἔχεουΐτας » 'συάιιας, 

ης ἔταυάς, Ἰπιροτίτας, Ναζδη. γυμνὸν τῇ ἁπλότητι κὶ ζω τῇ ἀτέ- 
μα πυάυτη { πιρ  οΐταῖς δὲ γιτα ἱπποςεητία. εἴτεχνοι πέσης, ρτος- 

3 
γ, ) 

" 

ἀτίοπας ἤης ἀτῖς. Ατΐζος. ᾿η ἈΒοετοτγ. 
ἐτόχτας, ἱποατγιοἰὲγηςρ σεπτογμῖης ἀγτς, ἴυε ἀο]ο. ἀτέχνως, κὶ ἐντέ- 
“χρως ἢ τεχνικώς, Οὐ ητ ΠΑττ ΙΗ ς Δ] ἔτοτ ὅς ἀετὶ ἢς]ΔΠτοτ, αἴοὺ τέχγος» 
«μαϑώς, ἀμελώς. 

ὑτεχνώς γοἰτου τη βεχατη, ἴ σοἰ σας νετὲ ἴςἀυ]ὸ, ΡΙΔηὸςγουογανρτους 
ἰὰς,ἀυδῖο ργοςι,πηαηνξε ὲ, Πγπγὸ, ρα τ, ταυτὸ αὐφὺ τέχνης, ἴ, δὲ - 
ἀν, ἀλυϑως͵ ἁπλως σαφώς, βεβαίως » ἀσφαλώς, φανερῶς ιαμάιις ἀτε- 

ιἧς τελείως ἰσχυρώς πσαντελώς χαϑεύταξ, σα ὑλως ἀδόλως στὰς Οδ- 

δῆτ, Ατ το ρ ἢ, ἴῃ Ρ]ατιιηλ. ΑὙΠζορ ἢ. νεφ ὠτεχγώς ἔσαϑον του τὶ Τὰ 
εἰὶ σοττὲ ἀοοίἀϊτγίςυ Ρἰδηὶ, Ιάφηι ἐστ. Κὶ αὐτιριογικὸς χὶ τ᾿ ἐπι- 
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χώρων τε χνως ἐπάνϑει Ττογρτ, ἀΐγαν ἀκριβῶς, Ἰάεην ἱη Β Δηΐς, 

μίω ἁτεχγώς γε παιμπόνηρᾳ φαίνεται, [ηγοῖρι, ὅλως αὐ σιωμέλως, τς ἢ 
να! ἀὲ, Πγερυὺ, ν ηἰς βῴων ἀτεχνῶς ὄντα, ἙορυμοιάτοΓ ἐπ 65 
ΓΟΕ 1}. 

Ατέω, μι ίσω πυρὰν ἀπ αινοὰ εἐτείω, 
Αἰιτεώροχοι, αἀ πηοάϊη σου τυ πλαςο 5 αἶγαν αὐθάδης. εἰν εἶ. 
Αἴτηνις δἰ γραιοτὶ Ἰοησα,ποσυπηςηταηννἐςι τι) σητα πη, οχα,οἰλάος, 

οὐὐ πλγο ] ααγῖτας, συμφοραὶ ἰηΓοτταπ την αξζυγανβλαζη ὡπώληα, 
εχί λιν ἀβελία ογγογ,οι ρα, ἀο]οτ ἃς ᾿έξας, φρενοβλαίβεια Οὐγ. 
6. 1το πὰ πιά! ς σοηης., ἀ πιο» ἄτα {ιις ποχας δέ τατίρᾶς (οἷος 
ἱπιηγίττογς γος πηογτα  ἴ ηγν, ηο τὶς ΠΠΙανντ στ δίς ΗΠ εἤοί, ΔὉ 
αἴτω,ἰὰ εἴν, βλάπζω͵ αυοὰ ἐἴσω ξιοῖτ ἴῃ ἔατογο : νινάς εὔτη, ργὸ ἐΐσην 
Πηυτατο σ᾽ [ἢ τινα] ἃ τῷ, Ιὰ οἰϊγλαμβαΐω, κὶ μΤ᾽ τῷ ς-ερντικοδα, ἄτη, ἴων 
ἐδεὶς ϑέλει λαβεῖν. Μιὰς ργοιιστοῖγα οπγηιαπη τατ ἀν ΠῚ ηγὸ ἰσπαίοίι: 
ἃς Βυὰ ἐς ΑΠΐς ἐἴτη ἀρεσήων Αρο]ΐοη. οὐ. Ἰὰ εἴ, ἀςτεϊ πιτητῶ 
ιοά ἱηέδγαητ ορτί πηατοο,ἀ εἴτ, ἰηϊαγίλ»ὕβρες,ο τη, ἄτη ἐρας 
γία ν οἰλίες σα οἰξίς, ἔδιι ἀαπιηιπι » ἱγᾶ πυμηϊηΐς, ᾿ς οἰ εἴξίς. 
ΒΟΡΒΟΟΙ ἴτας αἵτι(θ-, οι] ρα; αὐτθοτ. Ιἀςπι, ἄτῃ σνγχατέζδ,κπαὴ 

χακῇ » ηοΧὰ πγΔ]ὰ 1) ρ]Ἰοάτις οἰ, ἄτη βαρεῖα, ἴοτς θταυὶς,, Ὠοχᾶ, 
Ἡοπιεσ. 

Ασακτος, ὁ, υΐ ἴῃ Πα οταπι γέ οἱ ποη ροτοίξ πση ᾿ἰχαςίςεης, Α΄ 
τὴ στο τοιτὶρ Μεῖςο. τη Π. ἀϊπιηρσαἷτ ὑρυκταὶ νοατί σανδαραῖ: 
χίω ὥχρων, ἃς αἰϊὰ αι: αἰ Ποταητ ἃ τ οτα!]ςὶς, μι: αὰτ χὺ τοὶ {πῆς 
αὔτ ἐλατά, 

Ατομελέα,μ ἡσω πυζᾷ ΠῸΠ ΟἸΓΟ»8 116 Ὁ συ ΓΔ ΠῚ, 
Ατημελέως, ἀταμελήτωσφῃς α σοι τοΓγεμελῶς, αὐεπιςη μόνας, 
Ατημελὺὴς κόμη ἀρ! ῬΊατι ΑὨτοηΐο, ςοπιὰ ᾿πΠςοπλρτὰ ὃς ἱπου ταν 

ἡμελη μίῥη. 
Αἰτημέλητος κε, ὁ καὶ τἱ ἱπουγατιςν πογηᾶτιις, πο  ]ςξξας. 
Ατημελία,ας, ἡγηςσ ΠΡ οητία,σοπτοπηρτας,πςατία, καταφϑόνησις, αἰ μέπ 

κεία. Α σατ ας, τὰ γδ μακριὰ τείχη πολλαλχ οὐ ὑπὸ χεόνε κα ἀτημαλίαξ 
ἐπεπῆώκει. (γι δ. ἐτημέλεια, 

Αἰτημελῶς,νοὶ ἀτυμελή τως, ΠΕ ΡΠ σοητοτοϊποτηαιὸ, Ἰηἀοξϊὲ, 
Ατίυϊω,Ἰλδοτο, μοχϑέω. 
Ατηξία, ᾽ς Οὐοπλιςιις δῦ ἀτηρὸν ἀστίαατατν ἱ. βλαζε ρὸν Πα δι 
Αἰτηρς,ἐΘ., ὁ καὶ ἡ ἀκαταπονητος»κὴ 
Ατηρὸς οὐ, ΑΛ μἸορ ἢ Ὀοσσας, ργο πο [Ὀγ θοπάι πὶ ροτίυς ὠτειρηὶ ον 
Ἰοίαρεγδθ Π1ςο ἡ ητγα ξἘΔὉ 1]15,ἀιγιις, οοητα πο Οἱ Ὁ5») ἀαιηη)ῆςως, 
βλαζερὸς, χαλεπὸς. 

Ατϑὶὲς κα Αττισα, ὠτϑέδος νύμφης. ΜΙ ΐξεις: 
Ατίζω μιίσω,κν ἰκανίρεγηο,, ραγυϊξαςῖο» ἀερτίιηο, οἤεπάο,τατθο. 

«ϑρᾳ τὸ τίω͵ τὸ τιμεζω,ὑπσερορῶ, κα ταφεονῶ ἀφροντιςώ, Αξλία, Αςοι- 
{2τ Ἰαπρ τι. ΑΡο]].2. ΑὙσ ξεῖν βασίῃσιν ἄτιονε ἱεσοητοπηρίτ,νφρονσ 
τίςησεγᾶς 11}6.1. ἕγεχοί μιν γερρέων ὅδηδ υοὲν ἀτιοσαν, ΠΟποτΙ ὰς ργίι4- 
τα δὲ ποσ!οχαγαητ. ἄτισεν Η εἴγε. ἐχρ. οτίαπὶ ἔβλαψεν» τι άτηι- 
ἄσε ἐτίζων οἰ ἀςηη εἰὶ ἄτας «ὐδιβαίγλων ἔγρμω βκάζως, Βος ἀὐτῖςηχ 
Ὁ ὥτη πο ἃ τίω ντ {Ππ|4 ργλτις ἀσγίπλται οἰϊ, Α 

Αἰτιϑεέοσδυτος,«. ὁ χαὶ ἡ, τ ΡΟ ΔὈΙΠς, 
ΑτιϑεονΘ- κα, ὁ χαὶ κα αἰρετο! ητγαξξαδ} 115» ἐιἀοΠγῖταις, αὐήμεξος, ἄγριθο: 

5 Ὴ τιϑικοσἐειγ, οἰ σιγάτςο εἰζ. 

Ατιμαγιλεν, ΕΜ ἀἰτο (ςοτγῆνην ραίςϊ ἃ στεσεταδατπιςητατί αα!άλπι 
γογγιητ, Ἀστεροτί,οΧ Εοο,πεσ]ροῖς στο σοαη:ργορτ τᾶ 

τογαπι. 166 ργοιιδι Ὁ. ἃ δεῖς τάυγας ἴδ (γ χα. Αὐηζοτ, 10. 9. Α.τ 
πίστη]. ξαρ. 31. ἀπολλίωται χα οἱ ταιῖρρι. ὅταν ἀτὶμαγελήσαντες ὑπο- 
πλανηϑῶσιν, ὑπὸ τἶδ ϑυρίαν, ἃ ξετὶς Ἰπγογι πυμητογ ταυτὶ» ν δὶ δὸ 
ἀγπιςητο ἀθογγδιογιητ. ἐτιμεγαβιειῦ τες, ΡΓῸ ἐτιμα γιλιοιιῶ πὲς νἰᾷ 
εἰισγεσεπι το! παμεῦτες, σιορὶς ἀϊθοττία αυσγοητες. 

Αἰτιναγίλας.ο, 61 ἃ ςοπα!ςξὰ ἀὈοτγοτ, σστοσατοτ [Ὁ]. ὁ μὴ σιωας 
γελαζοιάνΘ- Ἡ εἰ οἈ ἴοτ. οἰ ἀτιμοίζων ηοὴ τῇ ἀγέλῃ μὴ σιωποταηόμεν 
γίϑοϑις τάστας ἀρρε ταν ηαἱ ΠΟ ΡΠ ἰτ ἀτπηςῶτα 1.1} ὅθη)ς κέρχε, 
βεμολγὴς ταύρφυ κλάσεν ἀτιμαγίλε. 

Ατιμάζω μιάτω,α, ἀκα, οποτὶ αοὴ μαθεῦ, ἱσ πο ηλἰ πα ΔΡῆ οἷο, 4- 
(βετπογ,ης σ σο, ραταϊ ἀπο» οοῦτς πη 5, ΧΕΘΟΡὮ, υύν᾽ αἰϑρώπων 
ἀγαθῶν ἀτιμα ζᾳ,, ςοπτοπιηοτγὶς ἃ θοηΐς ποαλίηϊδις, Ῥ]ατ, Σ ἀς 
ΚΈρυδ]. τι κοί ζην καὶ ὑπ οράν.-Τάεπὶ ἴῃ ΑΡοΙορ δοοταῖ. ἐχ ὡς αἰ- 
σιμαζων γ,έγω τίω) τοιωύ πίω ὅγπς-ἡμίωγηοη ἐὉ Ἰἴγαῖς ἀἰςὉ «ιὸ Πᾶσ 
[εἰεοτίατη ρδγαϊροη απ, ] ἄς, ἡποκτείνειε οἷν τοὶ αὐ ἴσως κα εἶξε- 
λάσειεν ἢ ἀτιρ(σέσειιν. Θορβοο!, ἐποτ᾽ αἴανθ᾽ εἵσ᾽᾽ ἀτιμαί σουσ᾽ εἴ τι, 
ΠΙΠα ΠῚ ΑἸδςΕ ΠῚ {πιραγα!ξιςιςητιῖιοπι 18 ἴση ἐσ ΟΠ] ον 
ἔζεϊυς ρΡατγάτιιπὶ 4}: πὶ δἰῆειο φυοᾷ ποταγς Ιυτοροηίυϊει ἀ -- 
δὐπῖ, Βυφισοπηηχ.Α ἔξ. ΑςοιΟ ἀγ ̓ξ, ἐι δείσι ἐτιρισίζει ἀλόχων 
δίς.Ἰ. ζοῃτΈΓΊη1τ. 

Απιμαλφάν,σοητεπηηῖν ξιμίω ἐχ δὐείσκειν, 
Αἰτιμασμὸς, οὐδ, 1 σηο ΠΗηΙα. Ἶ [ν ἐξ, 

Αἰτιμόω μιήσω α΄ἰὐκαρτο ηἸΒ!1ο ἀτςο, ἀοάεςοτε Ἁβηοῖο, ἀτίμως ὅ- 
βροίζω ιτιξιπτο,ταχο ὅς ἀἰ βξιπηο, ἀςρἰςἰονοςρΊ]σο. Ηοπι, Ω ὦ ἦν 
ξεῖνον ἀτιμήσαι,1. ἱηάισηῖτατε αἰῆςετς. δορδν μήνα ὠτιμα ϑεοιξ 

60] ππης ἄεος αίρειπαιῖ, ἌΩΜΗΝ 
Αἰτίμντος»οοὐτεπηρτας,ἀυςηα, ἴηι Πγὶς ἀτίμντος ἀτὼν ἀϊοίτατ αυππη 
Ραυᾶ εἰ αγϑίτγαγίαῃοο Ἰεσισυς τἄχατα» [τἀ τἀ ̓ ΠῚ ἁιδίτγῖο 

τοὶ γα ΔΈ ΟΝ. ἀτίματος δίκη,αυἷτ ΡΟΠ]υχ Π.8, ἰωῦ ἐκ ἐφὶν ὕαντω- 

μήσαει,, ἀλλὰ τοσούτον ἔπτετίμυται.. ὅσου ὅηιγίγρατῆαι " ἀτίμντος 
φἰνῷ»,» ἀπχῖο!ς ἰῃφοπηραγΑ Πὲς, πορ φίδι πια!., ΟἸοςι Ὁ, 

γ 



268 ἌΞΑΕΙΣ 
ἴῃς τ πηγάς {16.ῬΠιαΐ. ἃ τίμητί. δέν ]ἰς ἤθη αἰτίηχατα, Θεσηοῖ,. Ι 
Ἡοπιει. Ο ἀν ὅς μ᾽ ἐσύφηλον ἐν αῤγείοισιν ἔρεξεν τρεί δας, ὥσεί τιν 
ἀτίμητον μετανα ςίωΠα}}}0 1π σοπία Παδίτι!π).. , 

Ατιμίᾳ ας ἡ ἴσαο πη παν μοποταιῃ ζοητοπιρτας; Ἰαα δ τπιπη ε ἴπξ- 
πιία,ἀοάεζιις,ὐτεμέαν, φα!άδ πη Ἱπτετργοταητωγ ολρττῖς ἀϊ Πιΐηι- 
τἰοηςπη σις γιὰ σεπεγᾷ (ππτ,πιαχίπλα 9 τη αϊΔ» πυϊη τᾶ. τγᾶ 

εηΐμι μαδεητας ΠΡ ογσάτεπι, σι αἱτάτοπη δίς ἔπι: 114 πὶ, 41 πὶ Οὐπ- 
πΐα απχἰτεί πηι πηάχίηγα οἰδ,, ιΠΔ οἰ αἶτας ἀπλτττίταν : ΠΡ εττας 
τοτίποτυτ πτοάΐᾳ εἴτ: αὐϊπί πα οὔ [4 Πλ1114 ταπτὰ πὶ πγυτατατ. Ττ- 
οἱ Ἰασίοίο ἀαπιηατί πὶ ροτρεταμπι σπηηΐ μοποτο ἂς αἰ πΐτατε 
Ρτί πα απταγ,Οἴσφετο ποταῖο ἱσποπιηϊα ἤεαὰς δὰ ποποτεπὶ ἀ- 
αἴτιις ποις ἴῃ ογίαπν γεάϊτις ἐγάτ, ἀςῃοηείζαπηςητιπὶ Τὰ- 
εἴτ. ΧεηορΗ. συγγγοεῖς ἐποίει ἐν ἐτιμίᾳ ἐὴ αϑοῷ τοῖς ἀυτιῤ σιωυοεῖσε, 
εοπίληριίποος ποταρατ ᾿σπομλιη1 ἀρ Γὰος ἀπο ραίος. τες 
μέα,ἰσηοπηίπτα 48 ααἰς (Άσογ αγατ ὃς ἰητο 115» ἡπηραηῖτατα 
Ῥγοροῖῖτα ἴῃ οἰμπὶ σταληα] ταπ μια πὶ οχτγα ἐατὶς ἰςσάπισας ρα 
ττοοϊπίιπι.1 απ, Ω σσερ αὶ ἀτιμίας μου κατεψηφισμένης ὑφ᾽ ἐπών- 
“τὼν ϑεών καὴ δὲδὸ μῆμης ποῖς βαλομῆμοις οἴξεσιοις κοικως ποιεῖν καὶ ἐμὲ χαὶ 

ὧδ ἐμοιῷ. 
Αιἰπιδοποιὸς, οὐ, ὁ ἐχπιοίας. 

Αἴτιμος», ὁ καὶ ἡ, οποτατις Οἱ σεγιϊη ποηοτις Ρ]Τη τ ἐἰδοξ., τη - 
Θ]ογίς, ἐσ ποπυὶ ποίας, μοῦ οτῖς Ἔχρουφ πο! ςξξιις, σαὶ ΟΡΡΌΙς 
τατγ ἔντιμος. Ματιΐ.. 13. Οὐκ ἔσι ὠροφήτης ἑζτιμος γεῖ μὴ ἐν τῇ πατρίδι 
αὐτῷ. ἘΠῚ ετίαπι 4ιοπη ἱπηριιπὲ οσοίάςοτε [Ἰςοτείαζον ὅς ἰητοῖτα- 
ὈΠῚς 1νατίπὸ ἀεὶ ροτείτ. Η οτᾶς. ἱπτο τα θ1}1ς ὃς ἴαςον εἴτο : νι4ς 
Τειηοἵδ. χτὸ φιλίπ᾽. ΟΡ Ν. ταὶ νευῦ σ᾽ ἴτιμίος ὧδε πυοφκειμα, ἀτιμός εἰμι» 
ποῖον ἰσηοπητηΐα, Ὲ (ςἢ.. ἔτιμα, ποιώ ἐς αὐτὸν εἴη αἔποιο ἴσηο- 
τα ϊη 4, ἢ ἐγοάοτ. Τ μον αἱ ἃ. τεμοι γερώγ, πο που δες ἐχατί, ἐτιμα 
χρίαστα ἀρυὰ Πςπηο {]ν..7) ἀρεςτοκρα:ια ᾿ππιάθτα ἰδεῖ ὃς ταρο- 
το,ςοηττγαι πέτα ἀιιᾶς [ἢ Πα 15 Ιεσάπηαιε Ῥγφ πάϊο ἔμησ. 

Αἰτιμόω, μ. ὥσω,πιωκαν ἰταρογονρείιο Βοηδτον Ασουίατ, σι νοπι οἷο 
1 ἀλπιπατίοης ρ᾽οξξονσ ΠΟ] ἐπὶ τεάο., οο πταπηε]ῖς ἁβοῖο: 
νης ἀτιμοίμμαι ϊπξιπηία ποῖοτ. ἀτιμωμῆνθ., πο ποποῖς ργα- 
ἄϊτας. ᾿ 

Αἰτιμωρντὶ,ἰπηρι ὃ, αὐοιμωκτεί, 
Αἰ τιμώρητος, οὖ ὁ, Πρ αΌ ταις» ΙΠ Ὁ] τις, ἀς αι ποτ. εἰ Πιπγρτιιπι {πρ- 

Ῥ᾿ΤοταπΊ»οἰζοη ϑητος,ϑαυμαςς κακός" ἀπιμώρητοι ρα ἃ ὙΤΒιοΥ "4.1. 
3. ἀχροηίταν, ἐδεμίαν βούϑειαν ἔχοντες υὑτῦ τινίΘ». Ὑ 411. σοπποττῖς 

ΙΠΠοπογατί, 
Αιτιμωρήτως,"πλραη δ, ΡΙατο ἀς ΓΔ ερ δ. 
Ατίμως εἰσ αοπιιηϊοσὸ, Δὲ ἀτίμως ἀφεθεὶς . Ἰσποπηϊ ηἱοίὲ πα! ις. 

ἀπίμως φέρεᾶγωι π᾿ αἰϑρώπων Ρ]ατ. ἴΏ ΕρΠτΟ ρτο ἂθ ᾿νοπγϊθῖθας 
σδτοπχηι, μὴ εἰ τίμως γίϊαης οΟ ται] 6] 14ν06 τατρίτογ, Ρ]ατιάς Προς. 

Αἰτίμωσες. στα! οτῖς [ἀρ ] 11] τη ταν ἐγας Βα 4. ΟΟ μπ,. 
ΑἸιμωτικώς, ἄς πὶ Ζαρὰ ἀτήμως, ἱσποπηϊηϊοίέ, 
Αἰτίνακτος,"Ξ ὃ κὶ ἐπ σοποι ας, ἰσειςτὸς, , ἸΏ] ΠΙΟΤΕς » ΠΟῺ ασίτατιις. 

ἸΝΝοιηντῦτον ἰδὼν οἰτίνακτον. 

Δ τινούν, αια᾽ ἰσίτατ τινα οἰῶ. 

Αἰτιόλοφως οὕτως πὸ ἴλιον ὀκαὰ εἴτο ρώτον, 
Αἴπιρνρτο ὅτις, Π)οτιςὶ, 1. 4α:. ᾿ 
Ατισαν ρει ν,ἀςρτςατὶ ὃς Εὐπιάϊτο νίτιπγ. ἐτιοέζειν αἴ δρα υυδρηφανεῖν» 

Ηείνεϊ. 
Αἰτιτόύλλω, μ λό αι κα, αἰ ο,εάτοο,1ς, αὐατρέφω, τιϑίωω, , πττῖο αὖ ἴῃ - 

ἐλητια,τχασιδας στ ρον ρύογαπι ἀε]τσατὸ ὃς σατο πυτιῖο: ντ 
Ον.ὁ, παῖδα γδ αἰδρὸς ἐπί8- ἐνὶ μεγάργις ὠτιτάλλω' ἀταλὸς ξηΐπι οἷ 
γήπιθον πᾶς ὠτάώγνω,δϑι ὠτιτάλλω, Ατουΐ, ΟὐνΠ. ἕξ ϑηοισιν δὲ σύας 
στοΐλοις ἀτιταάλλω,ἱ σίοο ἐὄγεμελὡς αἰατρέφω. Τ᾽ οοοττας ΕΔΥ] ίς, 
αὐσινόα, πάντεοσι καλοῖς εἰτι τάν ει Αἰ δωνιν. ΤητογΡτ. δεξιοὐται ν ἐκ πὶ ὦ 
σερητικοῦ μορίε κὶ τῷ παλάσω τὸ κοπιῶ Πσα σαι ετἴαπ τὸ αὐχπαΐω 
τὴ μὴ διὰ κόπου ταλαίνωγάις ἀράποίτιτ, τη ας, ἀΐων τὸ ὁρμώ,, ἢ 

᾿ς ὐπὸ σῇ ἄλλα τὸ πσηδῳ δὲ ἴσῃ ἰῇσας ὠξαύω. 

᾿Ατιτεῖν ἀδικεῖν. Η εἰν εἶ. 
ΑἰπιτῆςνπΊ 5, ἀδικοςις ὠτίτης νὁ ἀτιμώρητος εἰ πορίθ-, ἔπιμμος. 
Αἔπιτος κ,ὁ καὶ ἡγίπῆο ποτατιισνὶ αΥρ πίτυς, ἢ Πα ἢ 5» ̓ πθἶτας, ΡΠ ΟΟΥ]. 

ἐχ ὅσιον χρύπῆειν ἃ ὰ τοί ϑιαλον αὖρα ἀτιτον εἶ ΠῚ ΡῈ τι! πη. 
Ατλαγλοὶς., ἐγ εχ Ατίδητε φοηιτις : νης πλυϊάσες ΠοΠοάρ 4ϊ- 

σαητιτ ὠτλαγυέες γἱ, Ατἰδητίάες Ν ΊγρΊ]ο. 
ΑἸλαντικὸς χόγες, ΡΊατ ἴα 501.τοξοττ ΘΟ] πη ἀ τ (Ὡςοτάοτος 2Ε- 

φυρτίοτιιπι, ὃς Αταητῖοο ἰπγπγοηὶ ἱπτει ἔα Η7Ὲ, ειπγάμις νοτῖ- 
διις Οταςεις σοπατιιπὶ οχργποτο. δ᾽ ἄσιη, ἀτλαντικὸς μυΐθος ἃς ἐἰ- 
αλαντικὴ πο ϑεσις. Ευ1α δί πχατοτία Αὐ]δοτίσα, ἰτλαντικὸν πέλαγος. 
ΑΥΠῈ ἀς πιιηάο, πέλαγος υϑὸὲ τὸ υἱὸ 'οἴξω αἴ οἰκενάμης ὠτλωντικὸν κα- 
λεῖ ταὶ κ᾽ δ᾽ ὠκεανὸς αὐριῤῥέων ἡμκαι. 

Αἴτλας γαντὸς «ὄνν τὶ ποπηδη, ἐς 610 Ησοπιον. Ο ἀν α΄, ἄτλαντος ϑυχές 

πὴρ ὀλοόφρογί- ὃς τε ϑαλείοσης Τάσης βέγϑεα οἶδεν, ἔχ δὲ τε κίονας αὐ)- 
τὸς Μακραᾷ͵ αἱ γαῖαν τε κὶ ἐρανὸν ἀμφὶς ἔχωσε. Ὁ οίταν ετίαπι ἀΐτλας 
ψογσοῦτα οχτγοηγα ΠΟ] αυα: ΡΟ: ἀμς (τίποτ, ΡΟ ΠΧ ̓ἶδτο 2. ἐς 
ΠΟ]]ο ὅς νογτθθτις οἷς ἰσαιθης, αἰϑῳπλυσίων ὃ. ὄντων “ἦἥϑ ὅ5) τού- 
ποις τέταγ μήδιον, οἱ τελ δι ταιῖ(θ. εἰς εὐχθοφορών͵ ἀΐτλας ὀνομάζεται. αἴπτλαν- 
“ας οτιαπι νοσαητ Ογα"οινημος [καττηὶ το Δπιοηςς:ν αἱρὸ «οη[οία- 
ΦεμΥ ον βσηνος αἰ μολλγηος Ροντάης ἰες που ]οτς οΝ. σου ἰσθ5. θυ ΗΟ 

ποτγάγυς ἴῃ ῥεῖ πηιιη ΜΕ ποῖ ά.σχ Επηῖο οἰξεηάῖτ το απηοηξ ἰατῖ- 
πο Οταοὲ ἄτλαντε ἀϊξτπτ οι γίτγαμ, ᾿ραοταῖϊς ἀεργομεπαὶ- 

-ν 

τῦῦ ἴτὰ (ττίεης 1. 6. ατολιϊτοέγιτα ο, το. [το π ἢ 40 νἰτὶ 
ἤσα,πγστα!ος ἀυτ σοτοπαβ {πτιποητ, ποίει το απλοπς5 Ρ 
Ἰδητ,συῖῖας γατίο ας 414 ἰτα,αιῖ αιατονοχ ἈΠτουῖς ποη ἴηθευ 
τις: Οτἄςὶ νετὸ εος α'ἥλαντας γοςίτδητ, Ατίας ΘΠ ΠῚ ἴοι ̓ ς 

ξογπλλτυτ [υἰξιηεης πηι πφαπηνἴάςο αι ρτὶ πιὰ πη συγίιπι 50 
Ἰς ὃς {ιαηῖς (γἀ4οπιπηόιις οπγπίμ πὶ οττὰς 8έ οςςατις, πγιιπαήαι 
γετίατιομια τη τάτιοηες,, νἴσΌΓΕ ΔῃΪΠηΐ, (ΟἹ εγτίδάμια οιγαυῖς ἢι 
τα πῖθιις τγαἀθηάας, οήσις τε ἃ ριἐϊοτίθιις ὃς Ππατιιατιῖς ἀεὶ 
τηαῖυτορτο ἐο θοηοῆςιο {πἰτίπεης πτυπάμπι,ὅζς. τάς Ρ 
ς. 60. ΗοΙγοἢ. οτίαπι ἄτλας, οΠἘ ἱπαιάαχ ΗἩοτατ ἄτολμος, 
ϑῆς»" κἱ δυίούσει δυϑεῖα ἕως “ἴδ ασυλών. 

Αἴτλας ἃ ἐρανὸν,[αὐρατι αἱ υὑτεδέξω : Ρατοε πλϊα ον ἀς [ας 411] ππασὶ 
ΤΙΠῚ ΓΟΓΙΙ ΠῚ ΠΊΟΪῚ Ια ΡΟ [τὶς μπιπτογίς,, ροηογὶς σγδαῖτα 
πλιπτατ. 111. 67} οἥα᾽ μεγάλοις πράγμασιν υὕπτοβανλομένων , καἰ ἷ 
πδωισππίοντων. ΟὈΓΕτια μας νοτθὰ Γεοπτι) ἴῃ [ρῃαταπι Ατάτι. 
τον ἢ ἃ ἀΐξονγα φασὶν ἔῃ ἃ οὐρα τῷ ποιυσῇ ἄτλαντα χρριέμβυον. 

Αἰ τλατέω, γῶν, ὠγγοώ, αϑυμω φοξούμαι κὺ Ὶ 

Αἰτλητέω, μιήσω κα ηχα ταϊὰ το  ουαης [ΠῚ εἶσηοτο, τἰπηςο; με 
ρώ, νη φέρω, δυσανασχετώ. ἤ δὰ, 

Αἴτλυτος ὃς [λοτιςὼ ἀτλατος,ε. ὁ κὴ ν αὐυ ποιότητος. ἱῃητο λογά ἰς, 
Ἰογαη τις αὐυπός ατίθ-.[Ππ12ἀ.].1.πένϑεϊ δ᾽ ὠτλύτῳ βεζολήατο, 

Αἰτλησίᾳ, πα ρατ! οητια» ὀύυπος’ασία, [ὨτΟ] γα; τ »»ἡ ἀμηχανία. ᾿ 
Ατμαι ρα τσ τον χοϑαρμα. Ὁ 

Αἰτυβυίὰ (οτυίτιις, τἀ πγιμΠἘγατῖο, Π16.Ὲ ρὲ. δουλεία δυςυχία,ν ἀἀπΠγῖπ' 
{ιγατὶοναραα 1ναἴς, το σηιην, νοις εἰτμλνίνω δόντες αὐακτορίης αἱ 
ἄλητες δά π}] "γᾶ παι} πΠὶ ΓοτΠιΙ ΠῚ. ΣΝ 

Ασυύιθ-, δ οτίο τς, πολυκατέργαςι., πολυδείχδυτος,, μ᾽ κακοποιδεῖ 
γινο μῆμ (Θ΄, αἴ ὠτμῆσες [ἄτα] οἷς ἕπεται τὸ κακοποιϑεῖν. ΝΜ σα μ.1ἢ Δ 
Ἰεχιρ ματι Ν αἱ μίω, ἀτμῆϑιόν τε κεραι ὁ μῆνον λίπος οἴνῃ. Ετ 4118] ΤΏ 
ἀπο ςοὐϊος Ἰοριτυιτγὠϑθυδοίῳ μέγ᾽ ὄνειαρ ὅτ᾽ ἐμπλόησιν ἐλαίῳ, 
ἀπμμίω, 

Ατρμῆνθ-, δὲ ἐτμίωδ, πη πγοάο ἰδγιαπι σα! σας, [δ 4 οτίαπη ἴῃ 
Πα] ΠῚ 10 στα τα τ πὶ τε ἀαέξι! ΠΊ. ΟΝ 

Αἰτμῷμώνητίϑ- [τυ]τιῖς,ἰοτα1Π1ς, δαλικὰς μωρος- Ὶ 

Ατμεύω,(Θ Γι ΓΟ ΡΕν γ ὩΠΟΡ ρτὸ ἐτράνόνω. ᾽ 
Αταὺὶ,ῆς ἡ [ρτατὶ οναπμές. 

Ατμίω,ἐνθ-, ὁνσγααςτ πα ὠτημίω, 
Κτμηνθ-, κιύνηοα οοΐξγατας, Πα τὶς οἰ μέρες 8. ἱπίς α111ς,, Ὁ απὲϊ 

ἰηίξέαξ,ποη ἀπηρυταη ες ἀτίμητίθ- ἄμπελθ-, γιτῖς Ποη ρα 
ΡΙατ ΠΝ απγα, κόμη ἀτμοτίθ-. 1. ἘρΊ τ. σοπιᾶ ἱπτο πίὰ. 

Ατμίζω,μ ἴσωςπ ικαννάροτο Ρ]Ἰη ναρογοπι γοπλϊττονἴσατεο ν ΘΧἨ Δ: 
ἰο, ἀνα ϑυμιάζω, οτιοητῖς ἀσιτα ὄχοορτο Παϊίτα ομάροτο : Νοτγ, 

Αταῖς͵ δὸς ἡ, νὰρΡ Οτγοαπγαγαὶτυς, αὐαϑυμίασις. “ 
Αἴταισις, νΔρογατίο, Ρ]η. 

Αταρειδὺς, νΔροτῖς ἔρεοῖεπι σετοῆς, 
Αἴτωος οὐ ὁ, ναροτ,οΧρίτατίο, μαϊίτας; να ροΥ (ἀπυΐγαστα τοη 5) 

ἴτας: ν πᾶς ᾿ 
Αἰτμώδης, Ρ]επις ναρ τίς ἃς οχρί ατὶοηΐς,, γαροι! ἔσγις 5τατ, γαρο 

τὰς Γι στοτ. το εἰ τμιώδη σὐοιπῇ ματα νἶν Ἔχοτ ΘΠ ἢ ΓΙ 1) γαρογος ᾿ 
νοτεῖς (Θαζανγαροτος [Ὁ ρ ἐγιαςιι» ᾿ 

ΑἸτοιχθ., αΐ οχ Ρατίοτο ποὴ ςφοηϊϊατ,ραγίοτοπη ποἢ Βαΐσοης Ἐπγίρίᾷ 
Ατόκιον, τὸ, ἀτοςίαπι ΡῚΙπ.πης ἀϊςαπηοη οπγης αι ἃ {Ἐπ γῚΠἸτατο πὶ ἐγ 

ἀποῖτ ν δὲ νί πὴ ςοποἰρίσηκὶ ἀτμίς. οίςοτ. 0.3. σαρ. 146. 
κὸν 2), ἤρα πὶ ράττιις αἀἰ πγετονρατταπι ργομιθετς, Πτετη] τατοιη 
σοτο:ῶς Παρ 151. δοκεῖ σ᾽ ἀτόκιον ἔὴ, ΠΟΥ ΠΣτάτο πη σεῖς οι τα 
ςοηςέρταπι δά πηογο:],4.6.2.0. γα ἶχ σοηςέρτιαπη δάϊπηεης, δ 
τ  Πτατα πὶ Ειοὶς π5:].2,,οὐτύκεον ποιεῖ κὶ ἄγονον 5 ΘΟ ηςορταπ αἰ πὶ 
ἃς [εν] τάτοπι αθοιτ, ; 

Ατοκος, κ ἡ, [Ἐς τΠ]Π ς γαῖ απ ποηάσπι ρερειῖτ, ΑἸΐτον Αὐζοτοὶ. 
ΟἘΕςοποπλ,ἀτόκοις τοῖς χῳμοίσιν ὅστοκα χρη μβϑ οι βασι πα αἰ: ν᾽ 
τὶς δριμ, ΡΊΙατο γόμ. τα, ἐαὺ Ὁ. ἐνιαυτὸς υξέχϑη Τ᾽ Ὅηων ἀτύκων ἀγτὰ 
χριμοίτων" ἄτοχοι χρήματα νοςαῖ μασι ἴας, δὲ ἔαης πο γ{ὩΓα». 
τημτὸ ἀδηταγ αὐίαως νἱατα. ῥ 

Ατολμητίθῃ ἢ αὐάόρεις. ΟΠ γγ Οἵ, αἰθὶ ἕερωσ, ΟΣ 

Ατολμία,ας οἱ, ἱσ παι αν ξογ πιο. ῷ 
Ατολμος͵ «ὁ κὶ ἡ νΙάεπη μοι δτο τολ ρος υἱπαυάακ. ΗΠ οτατ. τἰπιί ας, 

Β6111ς, ματα ἸςνβογηἸ ἀο!οἵϊτις. Αὐ Πτορ ἢ. λῆμα μοὶ σαψεφι φωδεὶ 
ἀτολιογ' ἀτολμότερός εἰμα, Πλ 0 πγα εὶς ὩΟἢ Διμῖπν, Τπιοῖαπα ἃ 
πολμος βί., εῚ 

Αἴτομος,κ, ὁ καὶ ἡ, δύς: μησ Ὁ. ἱηἀτυφάτις, ἱπ δ οδθ111ς, πυύπατας 2 Π 

Υ 

" 
᾿ 

[ξξλίοπος μαθςης. ἄτοιιος αίβανίΘ., ἴῇας πα}}8ς δ λίοπος οἷἷε ᾿ ὔᾳ 
ἄεης,οχ αιο, Π1}}}] ἀοτα(πτη νἀ οἰ ςξξιτη, Θ ]ατύτωνς εἴτ, Οἱ οπητα, ἀν 
Ἵτε πη ἄτομοι » πγΐπυτα φυπάαπι σοτραΐζαΐα,, αὐ ία γᾶς δὴ 
50]ς, ίια τα ΡΟ ἔτ ηοἰἴγαπὶ γα ϊος ἃς ᾿αοη. ἱπη τ δίς : το 
τὰ Ἰῃ [δ ραθ1]14 ΟΣ πτ}] ἀρ ρος ]ας 11.5.0 4ρ.3.Εχ θαΐδιις οαη 
ΤΙΓΙῚ ἀῖαιο ἴῃ ἐαά πη τοί αἱ Ἐρίσαγας ὃς ΤΕ πιοοτίτις ας 
Βαητ: {ἰς ἀϊέϊα, φυὸκ ον Ραξιιίτατεπι ἀἰμ! ἀϊ δας ἰρατὶ πο, 
Τὰ ητ Οἰςοτο ᾿θτὸ ρτῖπιο ἀς ΒΡ. ΠΠς ἀτόμοις χιιας ἀρρεὶ 
εἴϊ, σογρογὰ ἱπάϊυτάμα ; ΡΓΌΡτοΓ ΤΟ] ἀἰτατο ιν ςεηΐοε ἴῃ {ἢ 

το ἱπαηΐ, ἅς. Ετίπ Ασαάσπι, ἰά ες , Οἱ ἃ εξ ἐπίπο πιασηῦ 
ἀυιιπὶ σαυζας τούιηι ἜβΠ οἰσητίπι {ΠΠυ]ογῖς., ἐς σοτρυίο 
τα πὴ { ἴτὰ σηἴτη ἀρρο] }ατ ἀτοηῖος ) ςουσιγίοης ἔογττα ἰσσυ 
ϑογιίης ἰπ ὅ.ἐοἱοσ. Υ γρ!], Οὐτρὺς γοίπος εξ ατοπιος; 14 

ΠΣ 

ἡ 



, ον τς 

πίτα, δ ονεισιε Ρᾶττος, υα τομίων ἰᾷ εἴ, (ςλίοποπι ἤθη 
“οί ρίας. ΡΕὶ ὁ ἀδ πιπηάο, δυκιόκριτίθ. καὶ δλίκουρρς “τολοιὲ κό- 
σμ γιοίφυσιν, ὧν τίω ἡἥδισιν αὐληλοτυπίως καὶ ἔβυπλοχαῖς ἀτο- 

Ν Ἐὐεοναν μη ϑδιον αἰτικοπαὶς χαὶ ὠεφοσράξεσι “ἿΠ γιγννϑῦ - 

τῶν, ϑοπιοσγίτας ἃς Ερίουτις σοπΊρΙυτος τθσπάος ἀς! ηἰαηιδον 
ἱρ Ὅτιιηι Ὀτίθιη ἀτεγδυσης ςογραίςο  ς ἱπάϊαϊἀαὶς θυ ςοπ) οὔ- 

ατίδὰς ἴῃ ὁσςυτίἄσιυς ἱπηρ νς τς, ἰοτεγίτυσι. ἀυςςτι τὰ ΠῚ 
τἀὐϑητ , απ πὶ ππυπϊ σοηογοτὶ ἃς ἧς σπατὶ, ΠΟ ΠΠΠ ἰητον ἔς 

οοὰγῇι ἃς οὐ βιξξαι!ιὲν ἀτόμῳ ,ἰι Ραπέϊο τοπυρογίςν 1]- 
οὔλδηῖο. ὲ 
αν αχα ἀςβεῖο, μαι ἰπβγρηις, ἤπηῚ ἐπιδοο Πυς,, τοῦ- 
ἀςο ἐς δ᾽ τον ἀοβ σον, μος εἰν αἱΤείοο, ἐς ξιτὶ σότηις 

νἱγιδας ἀττοη τοῦ πὶ πλοτς, ΠΠα ΠΟ ΓΙ σγπΊο] ἴῃ Ὁ]1). ΟἸνεν.- 
ὶ ἕνρῶσ', ἀτονων γδ ἐϊξισω ϑέω αἱ τοῖς δύ δοκιμὸ σι κτ' τω γα λέ γήν 

τίμδ, ΠΟ. ροτςαὰς ὐἰα;αιιατὶ, 
ἴω ἡ Ἰαηραοττογροτ,ἠηβυπλίτας, ἀδιωα μία ἰπυροτςητία,  πι- 
ςοἩ τας, ἐς Ὴ ἴτας, ΓΟ ΠῚ ΠΊΟ. το μζοίχου αἰτονία.» ΠΉΟΤΟΣ ΠΡΤΓΠῚ 
ἰοπγας εἰ, αυδηἀ4ο ποη εἰξ τοῦαχ οἰδὶ. ιοίτυτ οτίαπι ἐς ἰερ- 

ποιχυοί νἰτίιηη οἰξ χοΐπιὶ ᾿αχὶ ἀτάϊις ἀητοί τι. ΡΊατάγοῖν. 
, Ὁρυ δ. ἐεὶ ἀοργυσίας »ἐγκαλεῖν ἀτονίαν κἰ ῥαϑυ μίαννἱασυίατο ἰχη- 

σοτοην ἄτηυς ΓὈςζοΥἀἸΔΠ1. ͵ 
"8. ,κ,ο᾽ χὶ αἰ Ἰπςοητοηΐας Οἰεοτν πε βῆ ςαχ, ἰο ἄγπνας, ντγῖ δὰς ΠΟα 

δ, χησυϊάος, τοτρ ἔς, ἵπαθ οι Πας πα] τἀὰς,ἸΠοτϑ»Ἰσαμις. 
ψς ἰσὰ τοῦ το αλ ΗΤὸ. 

τς ὃ χὶ γα ασην [ἀρσίττα ποη ροἤῆς ἀττίηρετς, ἀτόξουτος πέτρα, 
5 ἀντι ητηα. 
υεδος ἄγου, γεΐ ἀγοὶϊ ντὶ ἡση να] σης, ὰςίλη. 

Αἰτόταρον,αιοά ςοηιούξατα ἤθη Ἰιςοῖ αὔδα » αἰείχα τον ηΔ ΠῚ τοπαῖν- 
Τ᾿ ζωινεῖ εἰχαζεν. ΕΠΒΎο 
Ἀτότνμα, τος, τὸ, ἴσοις, ἰπτογρτος ΑὐΠτορῖν [το πι, αδίατἀὲ ἀἰ τι! πην, 

Ῥαιηαίς. ᾿ 
γπῖς. αξ, ἀνα δ τά ἴτας, ἱη ἀϊσηιτας, ΠΟ ΠῚ. ΠῚ τ: πγ. ΟἹ οπηςάος ΠΠ}0, 

ν. ἀἰτοπία πὰ χὀγρυνοτατίου!ς ἀδίαγάϊτας. [το πν,Πυῖγὰ ὑπ θη} πλᾶ- 
πἰτιιάο, ΡΊατο ἴῃ 5 ν πῈρ. ἀτοπίας πλέον πρβγμα.ν.ϑαύματ- δυϊά. 
Ἰοσυΐῃ εἰς ἀλογία ,ἀβελία κακία, πονηρία αἰ ρότυς. 
ει κὶ ἡ γα δἰατάιις, ἐπ ροττιπας, ᾿πίο της. τυτρῖον ὁ αὐοαδοξθ᾽ κὶ 

αςὸς : ς ΡΙατο, [ἀεπὶ ἘΡΠΠΠ.7.οὐτόπῳ κὐ αἰσχοα νίκῃ νικϑιν, ἴπ- 
πιεπὶ τεροιτατο ντέζοτί αι. ἄτοπος υ δον, ΠΟΤ Θὰ! Ὁ111. νο αητας. 
Ἑυτὶρ ἀ τοτος αὐ ἀγγυνης, 4αΐ ἀςπλ" ΠὉ Δητπτο ἀταὰς ἀδϊςέζο εἰξ, 

ἰταγο ἢ. Τὴ ϑοϊοης, τὰ ὠτοτα͵ Περτία". τὸ αἴτοπον ἀριιὰ Ὑ Βεορθτ: 

ε 
- 

ὙΠῸ 
Ὁ ΟὐωφῚ 

" 

ΟῚ 

ΕῚ 

"πὶ 

» ϑαυμείσιδη πἰρφ τόξον, ξύνον κακὸν μοχϑηρϑν»κὶ ὃ ἐἰχι τόπον, κἡ τὸ 

σμκόγητον. δεν" ἐκϑεσμον «τ σρηλλαγ αἶνον, αἰ ον. Τάς τη [18.4.81 - 
Τἴοτ. τα. ἐφαίνετο ἄτοπον ἡ ϑαυ μας ἐν 
οτεπιετὸ, Δ ίατἀὰ,} τ πηογίτὸ, ἀκόσμως» ἸηςΟ πο ΡΟΠ! ὃ, κἰτύπως 

᾿ ἔχω ηίδϊεης Τὰν. πιο. στόπως ἔχοντι αὖ σώμστῷϑ., παροητὶ 

 ζηδεσεῆς ζοτριις. ὉΠ 
Αὐτοὶ ὁ, ἱπίαυ Τα Υ}1ς, ἀκόρες Θορογ στα προ δ'ατος, ὐυτὸ αἶ αἱ κὶ τ ἐ- 
σαι πῷ κεγέσωι, τοι ἱ σίταγ, ΗΘ ΠΟ 4. αξίωυ ἀτον πολέροιο, δῈ}1ο 
᾿πεχρίεθηεπι. Ὁ 

Αἰτραβα ϊικὸς, νεὶ ἀτραβατικὸς, ν ἄς ἴω ἀϊξείοης ξηραμπεέριβῷ», 
Ατεαγώδες, τᾶ σοσάϊς ποη {Π|}]ἴς, ἱΠἀδσεης. 
ἱτϑαγῳϑυτθο,α, πῆς οἰτεπτάτιοης ν φαΐ ττάσα" ἀϊᾶπη ποὴ ἱπγίτατοΓ, 
᾿ψεὶ αἱ τγαστοὸ ἀεοχητάτας Δὰτ ἐχασ σογάτις ἤθη εἰξ, 

ἐς γε», δ κα ἡ αἵὸ ἢ πη]. 
ρα... ὁ ας να] Κυὰ Πὶ ἐβενντερυ ὄγίδ., πίον. Ἰὰς ἐτραχτυλίς. 

᾿Αγιδοτ. ἀξ πιιῃάο, τοὶ αἰοὲ ταὶ μοίρας χὸ ἢ εἰτρακτον, εἰς ἦπο χειῖς νϑη. 
ε υχ ἰάε Ῥαγεῖς ὃς Αι τγϑάπηταγ, δὰς τοπάσης. ὄβέήνητρον. 

ἐν τὰς νὼ, ΒΝ 

ΨΞ 

Ι ΡΣ. δακτυλότριπῆθ., ὠ τεχκῖθ.. τ᾽ 4. ἐρα χναΐοιο μἵτε πολυδίνεα 
“λώτριν ἄτρακτον. Ἐτριά 5ορμοςϊ. νέϑεραπαςὴς ἐΐτρακτίθ.. Ν γὰς 
᾿ξγΘ': ρτὸ ἰηιιπησητο Ὠλ}]]Ἰολ πὶ πεητίαπη: ὃς τὴ νοςς Σπλίωον. 
διά Ἐπτίριρτο ἄρυῖτα νῆες οἴ: ΡΠ] χ ρον 0. λα]! [ἃ - 
Ῥτὰ ΔῃΓΟΙΠΠ1ΠΊ. ϊ δ 

βαχτυλὶς, ἴδὸς, ὃ, [ρῖπα οἴξ «ηἴςο [ ΠΊ}]ΠΠ5,.ο ᾿Δδιῖς ἃ Οαΐεηο δ. 
51π|ρ|Ἰς νίκος ἄγειθ- ἀϊςίτυτ,, ἃί ἃ ΡΙΠπίο ςηΐςιις (ν]ευο τὶς, ἃς 

' ιοά ἴυ, ἵπεῦ [ὥςοιπι ἔιπάατ, ΡΠ πος. ΟΠ ἔετε αυὰμι ση!ς 
᾿ " τλυρὶ Ιοσρίογᾷ,, ἴπ (ἀπηπιῖς νἱτοῖς . πιάχί πα ράτιδ ΠμἀΔ 

εἰς ὃς αἴρετα, ὦ καὶ αἱ γιω ἄκες χεώνται αὐτὶ εἰτρακτν, πηαιτ Ὠ]οίςο- 
᾿σίδες,ἰὰ ἐδ Ἰατεγρτοῖς ἘΌο το, 14 ἔσσπηῖτα ρτὸ ἐνῇ ντύητατ 
λὲς Ἐξ ταπιεὴ παδοτοςοῖα απτία!να: πλΌ] τες νυ Ὁ ΠΓΟΥ ΟΧ 
 ὙΠς, ἀιάτε διτϑἐνν!α υΐ 2 Π} νοσαητ) σαρίτυἑα τη ςασυ πγίης α- 
2: ἰριηἰς πογγοῦτ, ἤος [ατεις εἰξ δύ αἰτουδὶ ρυγρατευς γαάῖχ τες 

ἧς Πιρεγιιαουδ.ν ἀς Ὠτοίςοτί ἀ. ̓εῦτο τεττῖο » σάριτε 167.}]}Ή1η. 
ΚΑΙ " 21. σδρῖτο τς. δὲ 16: πηοπιἐπίτάις Αὐηΐος. "δ.9.Η ἡ. πηη. 

ν' τ νας φῦμα Ρίδηιις βχξξυς, Βα. οπὴ ἦτ, 
Θ΄ Ἰάςπν᾿ αδ ἃ δυςρπελίΘ. ΌΠο], ΟΡ Ποοὶ, ΄ 

τραπίζω εὖ ναδο. βαδίζω, ὁ δοενπορῶ, 
φαππτὸς οἱ ἡ ργῸ ἐταρπιτὸς , ἢ " 

Ὑτεα πος οὐ, ἡ για, ἀϊα Ἔγτὶ αι πλιῖτάπηες, (ἐπηῖτα, 85 ἀϊυοτία εἴ ἃ 
“ να Ρἰχυϊξοτιιπι, αὶ τόρ πὶ γοςσαητ. 51 σηἰ ςαΐ ὃς νυν ιοά 
ἥροητε Βυῖτνια ποηάηπη σαΐξατα, τὸ πρὸ τῷ πατυϑίω σι γινόυῆμον 

αγμᾳ ἢ ς «φυλῆς: πἴδα τὸ τραπεῖ τὸ πατῆσαι ς Οτὺς ΕἸ Ὑπι. 

ἔφαξις, οἹ τίς σεημ5, Ἐ᾿οτηάτις ἀττριρ εκ, ΤΊ οἴτατ δὲ χευσολεί- 

τς 

αἱ Ρἰαοτο δ. 4. παρ. τς. Ἰπσοτη πλο ἄτι. αἱ οσαίη οἴ ἄλο- - 
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χανον, ν᾽ ἄς Ὁ ὐοπιπισηταγ, Αὐἠπορμαη, πα Ἐφαΐτ, ἃς ἰη ἀϊιίους 
ψθδατραφαξις, 

Ατρέκεια, ας κα, γοτΊταν: δὲ ἀτρηκίν, στὸ ρτῖπηο Ἐρίρταπιπ). δε ἁρυά 
Νοῦυη. 

Αἰτρικέωνειὲ ἀϊςο,άκριβέω, Ν 
Αἰτρικέως ἰτγοριάξ,νει ἐν  τοουϊδυδῖο, ἤπε ἀπ δ συΐτατο, ρτὸ σεῖ- 

τὸνρτο ςοπιροιτὸ, Ππγοτιτὸ, ἢ ἀοϊ τογ Οὐ Γ ξ ἀτρεκέως ἀγορθ σον, 
ἀλυϑώς, πη !οἸτοτ ἀκρεζέως ΠΟ] το τ Πρ φητοτ. ἀτρικέως σ3:- 
φάμα! οπηρογίη μαῦςο. 

Απικὴς 99, κἡ ἡἰ,νοταις, ΟΧρογαταις, σον ροττις»σογταδγείκρέζεὶς, ἰΩ-- 
τγορί δας, τυτας, ληθὴς γκριζίίς, ἐτρεκὸς ὦ μα, αηρὶς πποτυδεὶὰ εἴ, 
(οἹὰς ὃς ρυτας. 1Π|48.΄, ὠτρεκὲς ὦ μ᾽ ἔοσδα βαλαν. Ἐτ σἰπρικὸς δέ - 
ἕα,αρυιά Εατ, 1. ξιπηα ρτοίρυα ἃς Ἔχος] στὴν ὃς τῆι οἰαγαγγειο- 
ϑάγι ποὴ ΡοΠῖτ, ὠτρετὲς ἀκούσαγνοοττὸ αὐ άίτς: 

Αγρεμαῖθ. Ζυΐοτας Ἐατρ. ἴῃ Οτεῖς, 
Ατρέματινοϊ ἀτρέμα, ρΙαοϊ ἀὲ, (δ πη,ρετ ΠΙητίμπι, γε τυ ΗΤὰ, ραι]- 

τί γῆ ρέμα, ἡσύχως. Αὐῇ. νεφ. ἔχ᾽ ἀτοί μαςιαυ)είος » μᾶμε ἐφ᾽ ἡσυ- 

χίας. "ἢ ολάςην σοπησε ἐλ, ἔχ᾽ ἀτρέμα, ὈΊυτατς ἢ ἴῃ Τ᾽ αν, ἀπρέσ 
μα σιωταηϊουῆνα χρονιχοὶ, Αηρᾶ]ες αἰ ροητοτ ἃς ἐχαυ τὸ ςἀιτῖς 
τς ᾿μαρυς. ΟαἸεη αὐ Οἰδιςοη. "δ το βγη, διὰπνεῖτο μὴ ὁ «συρε- 
τὸς ἀτρέμα δ᾽ ἅτως, ἄςε εὐεὶ τίω ἑσπέραν μέγις αἰ πύριτον ἵ δοκεῖν. 

Ατρεμέω, μ. ήσω,αινκα, αυϊείςο το χητγορί ας. ἐς ο ἀνα τοὶ τρίχες 
ἀτρεμέαση [μι οἸΔῊ. οὔ μεῖνον ἰωῦ ἀσρεμεῖν αἰδεξὸ» Ἰὰ εἴξ, πο πιοιιοτί, 
τοτρείξετγς, ιϊείςετε, ΡΙαταγο ἴῃ Β ΟἿ. φρατευμοίτων ἐν ὅπλοις 
αἰτρεμοιαῤτων, ρατατὶς ἃς οχοτςίτίδυς ἃς Ἰηπτξτῖς, [ἀεηγ, δδὰ τοῖς 
παρρύσιν ἀτρεμεῖν, τορας ργαϊδητίθις ἀσαμίείσοι ο,γες Ποθας ΠΟΙ. 
πγο ἔτι. (Ἰς ἀιοιταγ ὠτρεμεῖν ὅθῃ τοῖς δικα δι σιν Οἷς, ἀοαυ!είζοτε τα - 
διις ἐπά!σατῖς ὅς τὸ ἰπάϊσαζα. Ὶ 

Ατρεμὲς, ΧΟΡ  Ασοίρτο ὠτρεμία αυΐος ἔξα! ΠΘἢ πιουοτὶν Π)Π105 
τ ΠῚ ΠΊαΠΕΓΟ, ἡ 

Αἰτρείμη, (ληΐτας, ὑγιεία. 
Αἰτρέμητον, ἱπσοηςυΜυ π|, ἐσοέχδυσον, 
Ααρεμία αξ οὐ αἰ! ας συχία. , 

Ατρεμίζω, ἀρεμωῖ 5 ἐ δράζω., ἱπηπτοτιις Π1Π1, ΔηΪ πο τγαΠΌ 0} 10 {Ὁ 
4υιεῖςο. Ηεγοάοι, ἀτρεμίζω κὲ  υχίωὸ τα .}}1Ὸ Δηΐ πιο ςοηξίϊο. 

ΑἸτρεπῆζθ. κα, κὶ κ᾽ πα πγυτα 1": τοέτας, ἱπηπηοτυς ἀκέγητίθ-, ἤγγηις» 
ἄτρετῆθ- τεὸς τὸ χακωώς ἀκούειν καὶ ἀπαϑιὲς ὧν, Ἰηξιπηταπι, ἡςσ! σός. 
ΡΙατατγοῖ."η ΑἸοι τ δά. εἴτρεπῆθ- ἀκλκίιο, Ἰθτογγίτας νίττατε, ατρέπῳ 
φρφσατσο σου! δητὶ Ἄτηως ζητογγίτο νυ ταν υςΊΔη. 

Αἰτρέπθως τεξχὸ, ὀρθοῖς. ΞἘΠΙΔηὰς, ὑοδ ἴδ μεὴ ὀγτῶν ἀτρέπίως τὲ κὶ πτι- 
γαληϑως τρρϑεασίζαστ. 

Ατρες, Θ-,κ, ὁ καὶ ἡ ιατγερί ἀιις, ἐφόβησίθ- ἀοοτ,ἰπγβλατα 115. 5ορ μος. 
ἃ ἣν δαΐαὶς ἄτρεςτον μέάχαις:ὰ τρεῖν,"φοβέ ϑερῖν πὰς δί ἀτρεις, 

Αἰτρέςιωὲ ; τοϊτορι ἀὲ [.}. ἀφόξως » δὲ αἰελεημόγως, ἱππ τα ευϊςοτάϊτος 
Ὑεγθητ, 

Αἰτρίωοὶ οἱ ρορῸ}} Αἴας, Αττγοηϊ. Ι 
Αἰτρηπίθ-ιν δγπΟη σαμπς»ΠΟῊ ἔογάτις, ΟΠ Ρετγιαίεις,ἱπηρογβο εις ο- 

υἹά ιν Ειτίρ θη]ς,Ἰηάε ξς Ἐιο»ΟἸ ἀ5»η 10 ἔοτατηΐης μήεης. ταὶ 
ἄτρητοι, ιν: {δ᾽ ποη ἐχσασληῖ ξουαηγίηα: ροηττὰ αὐ: Θχοαυαητ, 
σπροματώδη γοσδτ Ατί τοις! "ἶθτο ρεϊπιονάς Αὐιτ Μπάς ἀϊςιη- 
τὰς ἄτρητοι » αι ΐθιις Δηΐ τη σάτας σολ]αἶτ. ὃς ἄτρητοι χτ᾽ γϑωυνητιχοὶ 
μόρια. ἀϊσιιηταν πιο ]ίστος αυΐσιις ςοηογετα ἕπτ σοηίταὶια,, νοὶ 
σπτοσθο,νε! παταγα: ουϊαπηοάὶ γαςοάπη απ Ρεγιηταν τγαάῦτι 
Ὠἰπλίγι ὩΣ Ομ οχογογασητασι οχγφηιαταγη ρὲγ γεολπη τγαηΐς- 
Τα ϊττεθατυγ. 

Αἰτρήΐτως υὑπτέιδυειριὰ Τοἴς ρμιιπι 1.1 ἴγοερι ἐδ, ὠτρέμας τ ὨΠἸερ η- 
ἀυπη ρότπις ἀτρέςως, 

ΑτρίακτΘ» θυ ς..Ὲ [ςμ. ἢ ΟΠοερΒοτίς, ἐκ ἐσρίακτϑ. ἀτα. [ἡ- 
τογρὶ  αὐΐκητθ- Στὸ Ὑἶδ σταυλαικπιόν, οἱ Σσοτρκάζονται ὑπὸ {ἈΠ αἰτιπάλαν, 

Αἰτριζὴς ἐδ. ὁ καἰ ἥγηοη ττϊταφοϊ αἴας, ἱπηρόγαιας Οα ἀ. Ἰηιτατιιον 
Ἰρι οἰ ατας, τόσον γηςοτις, ὠτριζς ἐδὲς, να ποὺ τγιτα,μέϊις γς 

{τι στὶς φαΐσατα. 
Αἰτρεῦὶ, πῆς ἀετγίπηξητο,ν εἶ ποτὰ. 
Ατρίζεται Ἡ εἰν εἰνναἴδεττ ργὸ σπένεξαι. 
ὔτρκιν, τῆι! τεχτωγα, ὕφίδο χεπῆ ὃν᾿ χαὶ δυώτρκει, δυυφᾷς ἘΠ οἴ οἢ., 

Αἰ τοιπῆθοιν ἐ χαὶ ἡ ,ἰηδταξεις, ΙΑ ροτὶς ἱπεχροιτος γ ἀοϊίσατας, ἱηΐαπδ- 
τας ΑΓ ΠῚ τα ῖτας ΠΟ τγίτας, ζ οΠορὶν, ἐσρέποισιν ἀκαίϑας, Τἢεο 

ετί το ρ εἷς ἰθἀοηγ τὶς ἃς δαίσατιν αἰ ΠῚςΠΠ]! παῖς. τοι, ηοη ἕωθα- 
Θυξνι ἀΐτριπῆοι αρτοι αρυὰ Ατηῖοτ, 

Αὔτριχες ἀερῆΐες νάττοη, Ἰπιρεῖρος, ἄτειχα φεόσωπε συὸς βοηα, 
ΜΕἰορυς. τ: ϑῳ ὗς, 
Αἴτριψ ὁ ἰαεχοτοίτατας δι ἰηεχογοίτυς Οἷς ἰμάο δζις, ἀμαϑῇ ο, ἀτρι- 

βής ἡ ὁδοῦ ἀτριῷ, σολτυς νἱῖ, 514. Ν 

Αἴτρρμος, ας ἀτρόμοτίθο,, ὁ αὶ καὶ ἱπηροττογγίτυφεηττεπιαίας Δυίοτ 

αἹο,ιπγυςνθοα τγοπιοηςοἰπιγορί ἀας, ἄφοζ 8.10 ἘΡῚΡ. ΑΏΓΡΑΙΓΙ, 
᾽ -ἐσ᾽ ὀλύμπιὸς Ζτις ὠτερμυτθ.- εἰ δὲν. , 

Αἰτορπίανιπιρ το δ᾽ τας» αὐ Δ] ὁ τπογατα ΠατΠΓΑ » [απο αΓιΓᾶς, 
Αἰτρρπίν ας νὴ οἱ ἀπιρρπίαι καὶ ἀαρία μετονύχτιον Εἰ εἰν ἢ. 

ἄτρνπος ννὁ γαὶηὶ πη πγμτα 1 Ἰ5νμ μιν ατατιιςγἱος δου ΤΠ δ) ραΠρΘΕμυνεν 

μετατρεπῖθ-. 

ΧΡ ν ἡ Ατγσρος, νηα οχ Ραγαίςνῃο δ ς δΠ1 εν τγάττ Ηεβοά. 

τὼ Τ)εορουϊ:Β ξταπι ρυταης Ὁ αὶ διἼρέσω, γυδά πλθις {τ 10- 

ἘΧΟτΑΡ ἢ βγᾶς δι}}} ρατοατνο!(γο Ασμζαρεῖςς ἀς πτυπάο ἱπῴμμτν 
τ. 
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σία τοὶ τσερελ ϑόντει στάντα εὐτρεπῆ ὅᾷ. Ἐὰ Θηΐ πὸ αὐ τγαηετυητ 
τοτγοτὰς ασὶ πεηυσαης. Ὑ πὰς ὅς ΡτῸ τε πηροι 6 ὙἹτδΣ ἐχαέϊο 

Ροπίτιιτ. ἐπ 
Αἰτορφέω μιίσω,πιυκα τοί νὶ ἁδίαπιοτ, ταῦ εἴζο,, Αἰ πτοῆτα θα 

ἴξησίοϑα!ἐπιεητο ἀεβειοτρίαησαςο, ἰητετεο, ποη πυττίοτ Ν ηάς 
ἀτρ;φεῖν ποιάτ,καδτέασοτο, Ατηϊοτοῖες ἀε πυυπάο. ΤἈεορ γαῖ. 
οἱ γὸ ὀμβρρι πλῖῆϑνς πφιοώσι βοτάνως » ὡς τὸ καταισυβγεῶτι τὰ ἀπειρφ- 

αἰνανὺ ἀτρρφόνιῖταντ [εσοτος Πγαασα!ξατωτ διἰητογελης γε οχ-τ 

ποι Ρ το, ἀτρρρῆσαν γὰ τὸ πῦρ αὐτίκα σβέννυτα)»οὐ 411 ΠῚ ΘΏΤΙΙΠῚ 
ἀεοίεινπάς ὁτερφηκότες μόρια, ρα ΘαἸςη.Ρτο τἰξηρασ ρῆμα. 

Ατρρφία πο], 1 εἰ αηἰὰ τηνηπτγὶς πὶ ροπαγῖ4. ΟΟ] Ὡς ᾿ἰθτο τογιῖο, 
οαρίτε 5 7.ἀς ἰρεσίεθας ταδίς, νὴ εἰζι σα σογριῖς ΠΟὴ Αἰ ΠΤΟΤ ν δὲ 
πατιταὶ τεῦ ἰςπηρογ αἰϊαυΐθις ἀςοςἀςητίθαις. ΠΜ]Π[ς νοτὸ ἴῃ ἐο- 
τη Ιοοάπη {ἀδειητῖθιας [α πιπγὰ πάσας ογίταιγ, 8ζ πἰ ἢ οσουτ- 
τίταττΟ τ, ἀτρρφίαν, δας Οταοὶ νοσαητ.δζς. ΕΠ ἴτο πη 6 ποπχί- 
πε αἰξεέλίο,αας τοτα τη οςμ}1 Βα πι πιίποτεπι μι πι}]Π]οτγέπι - 
να τεάαϊτ, ἂς 4ο 2Ε σίπετα ᾿δτο τοετιο. (εἰ ἃς ἐπι πηϊοιιτυπη 
δου πὶ γοοάς. Ὑ ΠεορἈγαίτιις μΠἰότο ΠἰΌτο υάττο » σαρίτε 12. 
Βόρνοία τί σοί ἀγιιηαίηὶς σοποτὶ δὲ φύσεως οἰτρρφίαν αἰ ϊ᾽σηατ. 

Αἰτορφθ'γεγὸ καὶ ἡγποη Αἰσηβ, οι τρόφιμος Ορρουΐταγ. ἀρὰ ΤΒεορὶ,. 
ιτοίηιας εὔπορον ὕδωρ, γι 4ιαἀ1πὶ τίρια, ἄτροφα. ΤΠεορἈ ταί, 

1ῖθγο (ξοιηάοροαρίτε ἱδρεῖπιο ἀς σα {0 ΡΊαμτ. τροφα “ἥδ᾽ φυἣν ὐ΄- 
Φφατα,ληιϊιᾶ ρίλητας αἰεγο ποσυθαητῖος. ἰτοπη [ἰῦτο [Ὀσο, σαρίτα 
Θματτο, ἔτροφίθ- χυλος ἔροῖ οἰ ο πϊπὶ πὸ Ἰάομεις. [τὸ πὶ οα- 
Ρίτε χ4. {Π0.οτυ(ἀεηλγοΐτρρφον τὸ ἄλμὺ ρὴν "Ζαρὰ (ΑἸ ἢ ες, αἱ ΐ- 

τηθηταπη πα]! ἢ ρταίξατ. ατορφίθ- ῥόα, πιαϊαιη ρα οι. στη ος 
πιῖηιις Αἰςος, Πα] πὶ [υξἤςιςης αἰ᾿ητεπτυπη, ποῖ αυτγίθης.) 10- 
ἰζογίάος Πἴδτο ργὶπιονσαρίτε 152 ἄτροφίθ. τυρὸς ὁ «πποσὸ μῆνΘ-,1.4- 
φοηΐθιις, ΕἸ οτίαπη ὁ μὴ τρεφό μήν Θ-,1 πηραΐτιις, ἸεἸμπγι5,α δ χυε οἱ - 
θο ἀεσεης, 181} δὺς ράτι πὶ απ της πυτγί πιςητί. Ατγορὶ! (απτ 
(ἴηαιις ΡΒ] πίμς [στο 22. αρίτο 25.) 46} οἰδιππι ποι ἰξηγιαητ. 1- 
ἄεπι [ἰδτο [ςοιπάο, ᾽8.ςαρίτς ποῦο ν δ᾽ ἴτας αὖ ες. ]}Π ττατε 
νἵγος γοοο ΠΠσοητιθις, 4υ 5 ἀτγορίιος ἀρ ρο! δητ ν᾽. χαλεσως ῥα - 
ζεσι κὶ αἰαλαμβαύεσι. 

Απρρφὴς͵ ὃς ἄτρρφίιΘ-γηαΐ ποη Αἰΐταγ,νι ἄβλαςΘ- δὲ ἀβλαςὴς, ψίβλα.- 
φΞιΘ- ὀψιῶλας ἧς. ΤᾺ ΣΟρΡὮ τ. ἶη ζ.4ς σλαί, κὴ διαὶ τὸ μὴ σ)υυϑα ὅπῃ κρα - 
τεῖν αἰ προφῆ κὶ χείρω γίγνετω. 

Ατροφώ ταε[ςο5α]Π]!πιεπτα ποὴ [δυτίο, τογθοο, ΠΟῺ ΠΌΓΓΙΟΥ. 
Αἰτρύγιτος, εχ κὸ ἡ α ἔγιιέξιιοῖις. ΘΟ] απιε!. Ρ]ίη. πιατὶς οριτ μετα πη 

εἴτ,1ὰ ο(π, ἀκα τουπόνητος ἰἀο πηΐτιις. ἃ τρύχω, νεχο ὅς αἴῖοτο : νεὶ 
ἄκαρπος [του] 15 ἃ τρύγω,Ἰὰ εἴπ, νη ἀοπηῖο. {}] αὉ α΄ ρτίθλητς,, δ 
σρύγη σας, γηάς Επτγιρ᾽ 4. νοςατ πιάτο πεδία ἰκαῤπιςα ἀαῦηρος 
τυξταυοίος ἴῃ 4α1δς οες (δ τίτιγ ηες ἀγάταγ. ΗΟ πλογαϑ . παϑδοὶ 
δεν ὦλος ἀτρυγίτοιο' ἀτρύγετος ἷλς 41] ἄα τη ΕΧρ. βαϑύτατος γα βυσ- 

, σος σαι τρύγα ᾿θπ 1 τ ΠΟ πΊΟ 4αεαζ. 
Ατρυγὴς ἴπερτας ν᾽ πάςπη14:.110.Ε ρ᾽ σγαπηη: «ἀτρυγὲς λοις μέλε, ΠΕ] 
404 11} νηάοιιίαγα ἤθη ροϊογαητ, παπὶ ἃς Π16}Π1ς νη ἀεπχίαπι 

, αἰχίς ΡΙτα. 
Αἰτρυγηφάηρο,πολυφίγς. 
Ατρυγος, δι ραγας, ἴσος ἔπος ἀἶσρυγρν ἔλαιον, οἴσιπι ἀς ἔποατι τη. 
ΔΑτρύμονες αἰχ ύχ ζ δ) ϑήβαις κ, κακων ἀτρύμιογες οἷά εἴτι αϑψώμᾳ ς οι, ἰκα- 

παπόνητοι ὑπὸ “κ᾽ καικών μὴ νικηϑέγτες, 41 ΠΕ]]ἰς τα] ὶς Καησὶ Ρο- 
τα τις: 

Ασρυΐπητος ενὸ νὰ ἐγῃι} 110 (ογατηίης βογαῖυς, (Οἱ ΤάΔας. 
Αἰτρύπονθ- τι πηηποίις, πολύπονϑ-» Η εἰν οἢ. 
Αἴτρυτον, ]]Πα  οτατιι πη, ἀχοίματον. 
Αἴτοντος,ν ὁ καὶ ἡ ,Ἰαἀοηλίτας» "πη πτςη[ϊ1ς εἰ π τιξξιΟ τις, 1η βιο1 σΑθ1}1ν 

ΡΙΙη.ὃς (ει 4. Ἰπάεξοαης, γ᾽οἰςητυβναια πὶ πυ Πὰς ἰαδοτ [τὶς νο- 
χατε ροτείζ,πες ἀοπγᾶτε, ἀκαταπύνητος δ πογίθ ἄἴκοπος,, ἔπλυς.Θ-. 
νηάε Δ Ατίοτι ες ππιηάο,, διωΐαμις ἴπρυτος ἀϊοίτιτ: ἃ γογθο 
σρύω 14 εἴξ, τείρω » ἀοηο, γεχο., ξιςαΐτας 485 0111 σφ ἀϊτ 41 ΕΠ- 
οαἰτατὶ, δὲ ἃ δορβοοῖς κακαὶ ἄτρυτεινο Ἀςιηεητία ηγ4]4. Ρίνοςγ- 
114. βορίω σφετέρζωυ ἐπτάγογτες ἄσρυτον' ἄτρντος τόν-, ἱπηγηεηίυς [4- 
θοτ, Ηεγοάοτ. τὸ ὥτρυτον, ἀςξιτι ρατί οἷς νασαΐτας, τγαῃ 66} Ππ πᾶς. 

Αἰ τρυτώνη ης»"»ἱ πἀοηγῖτα. ΜΊπογυα ἐρίτποῖου, φιὸ ΒεΠΠ1Πςὶς Δθο- 
τίθεις ποη ἐς ιτὶσατιγ,ἰὰ οἰζ,οὔτρυτος ἀκατοαπόνητος. ἃ τρέω,τρώς νῃ- 
ἀς τείρω ὃς τρύω. ΠΠοπιετ.ΠΙΔὰ β, διὸς τέκος ὠτρυτώγη, ἴ. ΜίΠοτιια, 

Ιουις Π]14. 
Αἰ τρύρερρς. Προ ̓ ς αρυιά δι᾽ ὅτι ἐκ ατρύφερρς ὅτ᾽ αἴωρφρς ἔς᾽ αὐνρ»τηἱ- 

αὐτὸ Π10 ΠΠἰς,Ποη ἀφ] Ἰοάτιις. 

Αἰτρύφητος,κ, ὁ πε πιο! τί, αϊ ποη εξ πιο] ]ἰς. 
Αἰτρως͵ τος ὁ, ἀσινὴς ,ἐπαϑὴς κὶ 

Αἴπρωτες κ, ὁ κὶ καὶ ἰπαυ!ηογατιις, Οἰςοτ, ἱπά τι ξτας. Οὐ] 4.]]Π αἴας » δὲ 
κι γαϊπογαγί πθαυιτοίητοσοτ ἀπγας, ἀτρώτοι σκόποι, ἀιιεῚ [ΟΡ]. 
Γοίαπας ἸΝίστιπο ὗτρωτοί σοι ἃ τὰ ποὴ ξεεϊμηταγ, [ἀς Π1.ἴτρωτόν 
δ᾽ ἐγχέφασινεἸ παι] οἰ Ι]ς το }1.»5}}10. 

Ατρώτως, εἰ γΟἢ, αὐικήτως. ἩΡι 

Αἴὔα τευαὶ ἰριτιτιι» να  αγη 7 8] Γαπα, ΡΊατο ἰη ἘΡΗδ, θμα τὸ βραχέα 
ἀήῆα υἷϊα αυ σά ατη βάγια, Αγ ἠτοτοῖες Πἴσγο τοῦτο, Α ἢν πΊΑ]. αἷδὲ 
Τ᾽ μορίων εἴρηται κἡ πόστε, κὶ ποῖα ἦα, δίς. ἀς συμπέξὶς. ραττῖθιις 
αι τη Πη ὡς αυα]ες {πητν αἀιϊέζυπι εἴ, [ἀτπὶ 1ἰδτο αυλιῖο, εἶα 

σωμάτια πορόσες!, ΑΙ ξι{11}} το της σογραίσα!α. Πο 48 την λϑυχοὶ δύο 

ἀπὰ σληάναα ἀπο φισάληι. το ἀ τα ἰνι οἴη, δὴ) α΄ῆα, ΤἈμογά. 

ἌΡ 
Δ112 ιχδάπη. πόσ᾽ ἐπα, αποῖηατη, Αγ τορβαῃ. σοιαῦτ᾽ ἐπα, ἢπ΄ς 
᾿σποάὶ ἀυφρίαη, ἀτῆα Θ ΠῚ ΡΓΟ τινὶ, ὀλίγοι τινα, ὁποστυγποῖα τις 

γαὶ ὅσα, ὃς [ρα νασατ. : { 
Αἰὔα ἄξιο [ριγίτα αι οιπημε, ιν 25, τινα, ὅσαι, ὁ ποῖά τινα᾿ ὦ) οὗ, ' 
ηυασιπαις,ΡΊατ. ΡΠ, γ ὅταν ἴδῃ τὶς τὸ συγγράμματα γιγαμωῆύα 
εἰἴτε ἐννόμϑις, εἴτε ὃν Ὅνγηο!ς τισίν 4 οἰῶ. αισσυπαι ἔπι. Θαζᾷ, 
ἐς δεροξτξ, τα δεῖ αραίξαι τῇ συγκλήτῳ προγράφω γ 4025 ἴῃ πτ σε 
τεηάα ἰδηδτυὶ ρταίςεο. Τςγυΐτχας τη Ἰητογγοσατιοηίθυς, [)6τ 
πὴ ΠΒςΉ.Ετ ΡΊαι, 5. ἀς ΒΕ ρα]. ϑν, εἴτις αὖ χ᾽ ταῦτα ἐρωπώμ ἡμᾶς 
αὐ τοὶ “τα ὅν) τίνες οἱ μδγοι τίνας αἰ φογυῆν. [ἀεὶ ψτγαπηαμς (οπ: 
ΤΟ ΧῚΣ ἐς 1 εραθ εις τειξ αυᾶνοι 3). τοιύται ῖα δαὶ κὶ ὁποῖ ἀἤαγδίς 

Ν τπορβιθες, ποῖ, εἰ ὅδιν ἀπ ἐποίεις; ἀπ7α ποτε,αια: 4! 461. 

Αὐκινοχ οἴδισα πηϊθογος Ποποδητ πηδίοτεϑ, νἱ ἴῃ ἘΡΙ σταπιπηᾶτο 
το εἶτα γέρον δὲ (ὃ. με χαλεῖ γάμος, Ἐπ 1Π|Δἀ.3. φοῖνιξ ἅῆα ὙἩραμέῖγοτ- 
δα Αςβα 1ς δὰ ΡΗσπαίςειη, 411) (ογίιηι εἴτα, γίάς τέτα. ἡ 

Αἡαβυγαξ »ᾧ Ἵ 

Αἰαγάςναλῖς ἰοηΐςα ρα  υἘτῖς, γατὶῖς σΟ]οτίθις , κατάςικτος ποικίλοις 
περρῖς, τ ἴορῃ. [ατογρτας, Ὀ ξξα πὶ απτί χιίτας Εις ἑῃ ἴδιος 
{πραλατιςος. Αγ ορμαη, Ααἰδας, εἰδὲ τυγχάνει τὶς ὑμῖν δραπέτ' 
ὄξεγυδυ., ἀπῆαγᾶς δὲ παῤ εἱμὲν ποικίλίθ- κενρλόσεται, αἴτασοη Ιοηΐτ 
οὐς ῬΠΓη ἀττάσοηῃα Μάαττια] Ν 4114 ἴῃ Βὶ αὐ. ξαποο! πθτπ νυϊσὺ 
νοςατὶ τά ττ. ἀἸςίτιγ ὃς τευγίωυάρκον, ἃ δ ἀριτὰ 4υςη ἐ Παγὰς τὶ 
Βίτατ. αἤώγοι που ἀπαγίωῦες ἀιςςηάαπῃ αὐτποτενΑτβόπαο ἰδ. 8, 
ἢς ταπτοα νοσαζ ἱητεγρτες ΑΓΠορΉδη. ἴῃ ἡΠΠπ4 ἴῃ Υ εἴρις » ἢ 

, πηλὸν ὥασερ ἰἤαγες τυρβάζεις βαδί ζωγιγιάς ἐδαγίω.. ἡ 
Αἡαγεινὸς ν Ρ ἴσις χιεαι ΡΙΙη. Πδτο 2.5. σἀρῖτε ν]τιαι ςερίπατη νῷ 

φάτ, για νοχ ἃ Οταςο ρτοβυχιττηάπη ὃς ΑἸ με τεῖϊε Π.ζ. Θτίαα, 
ἀπαγεῖνος κὸ σκετηνὸς ἀἰϊοίτατ. ῥα ἰ 

ΑΠαγίω ἰῶΘ-, κὶ απαγὰς, τταροη 415. {πιο δἴτασεπα, γἱάα ἀπ]αγά 
Εταρυὰ ΡΠ με στο ἀςοϊ πη οαρίτε 48. ΘΕ] ]Πτ απ [1ὗτο (δ ρεὶ πη 
ζαριῖς τό1. ΑἸ μουσιπι [0.301 ἐρίϊας ποταπάτις εὐτοσ, απ7α: 
ἐδ1πΠΊ Ποη ὠπαγίιας ἀἸςεη τι πὴ οἴ πε σοηίει : (δ νεταπηας τοδὶ 
αἰ οἰτατ,ν!ὰς (οι πηφηταῦ. ΑΥΠτορ4η.1η γείρίς. Αὐηζοτεὶ, 1ΐ 
ἄς Βηϊοτ. ΑηἱΠγ4].9.ς90.26. ἰσκαλιόπας δ᾽ ἂν τοῖς κη΄ ποις εἰλίσκεπαι 
ἕρκεσι " πὸ 3 μέγεθος ὅσον ἀλεκτορὰς, τὸ ῥύγχθ- μακρὴν, τὸ χρῶμα ὅς 
ριον ἐπα γίω, δίς. Ἶ 

Αἰἥάκοης, «, δν ἀττασυς ἘΧΡΟΠ τα 7 [οαϊτί οἱ ςαρίτε νπάεοί πιο κ 
αποιίαπη νο στη]. 

ΑΠάακίπηςγσοηας ρ] σεητας ἀρ Ατβεῃ. 14. 
ΑἼἤάαλεια ας, ἢ, οἰυίτας ΡΑΠΊΡἈΙΠ ΠΩ’ πηατ τἰ πιά. 
ΑΠαλίτες, Ἡςἰγς ἢ. πλακοιωῦτες ἐνθρυτῆ οἱ, ἢ 
ΑἸαλίζομαι 51 Γαι} ς τὰ τ πὶ 480 ἃ πλανώμω τεῖτς εοάδιῃ, 
Α΄ωνίπης, σεῆμς ρίλορητα ΑἸῃφη.14. ὅλήχυτος, ὧν 
Αἤανθ᾿ τὸν ἰἀτταρο, τύγανον, ὅς Ρἰαροητα, απ Αἰ ἂς ἀπανίπω ἢ πηγατ 

νἱτίωυ νοσδηῃτ. Ἶ 
ΑἸ αραχίθ. [εὐ] ππιππα} δὲ πη πίπηυ τῇ 4] 4014. ὅ! δὴ δῆ αὔπων φλύς 

κταῖγα!, ἢ ψίχαι Γατίηϊ ρα [α]α πη νοςαητ, αι τα ςοημ πο Ρι 

ἣ 

(Ο]ετ απ σοῖς, 8. πε ξδηι νοὶ μεταπη. Ηςον εἶν. αἤάραχί,, τὸ ἐν ἢ ἢ 
λάχιτον" οἱ ἢ). τεὶς Ἐϑὴ ὮΝ αὐτῶν φλυκταίνας ,) οὗ ὃ. τὸς καλευῆύας ψ{{- ἡ ς 
χας(ιὰ οἰϊιογυΐξας ) [ἰς ὅς Εὐΐζατῃ. 1 Ἡοπηετῖ. ΡΟ ΠΧ νεγὸ Πδισ ἢ 
ἱξρτιηγονῆς δοδοῖ, τῇ γε μι αξτα γ αἱ υὴ κτλ πὸ αἴω μέρος, εἱονεὶν ἢ ἣν 
φλύκτωναι γ ἀἤάραγος ᾿ αἱ ὃ ἐκ τῷ χατω, ἐψηϑίαι ν δζς. ΑἸΗ φησι 6 τὸ Γ 
τία τα ἰ10. δ]. τγλά!τ τοὶ ψαϑυύρια , χα τῷ αὔτε τεὶ δσοψαυόνβυα ψφωϑία ἡ 
χαλεϊ ὅτι, τινας ἐγομφέζειν ἀπαράγοις,5εἀ Ἰερσεηα δυτοπθαομῆνει » ἰδὴ ἦν 
εἴτ, νίϊυϊατα. ὃς ὠπαράχοις, ντ ἄρῃ! ΡΟ] αςοπι ροὸγ ΟἿ» ποὶ 
ΟαπηπΊἉ. Π 

ΑΠαταὶ βα βαὶνφεῦ μόριον κομικὸν γ ἀταῖ : ἀϊςΐτατ δέ Ρογ ἰαΠαταὶ ὃς ῥεῖ 
βαζξζααξ, τ 

ΑΠέλασθϑ., α»ὁ σταςι5,αἰκρὶς»Ιοςυ.4. Ὁ). ΠΤ εγοηγπι. αἷς εἶτα ραγααῆ 
Ἰοςιηζαπι Λητοῖ ἰοου τ αἱ δὲ ὈτασιΠῚ, 4ια: πηοάϊοῖς Ρεηηΐς Γ 
τας ροτιις πὰ νοἸΔης ἰοτηρέταας { Π] ες. ΟὉ ἐδη1 ς, 
ἴλη, νοϊσυηαμε οτῖα βιουῖτ , νίψας δά ΡΕ] ΙΕ ΟΠ οιξξα ςΟηὶ 
παῖ 44 ἄομες ογείσαοτ ροπησναρῖτε ποὴ ροτεῖς. Αριά δα 
ἄδμι (τι δίτιτ, απέλεξιθο : ὃς Δρυιά Τ᾿ εορτ, {πη} ΠΠἰτοτ ̓ ἰρτοί 

- 
Ἄσαηδο πΠξοτισαρῖτο αυφτονν] ἐν 3. τῇ βοιωτίᾳ. κατα βρωϑέντων ἢ 
ἔργων ὑπ᾽ αὐελέβων, πολιν αὐἰεβχλάφησειοχ 40 Ρ] π. ̓ἰδτο 17.(Ὧρι 
25. Ετ τη Βοοτία ἀετγοίς ἃ ἰοςιηξὶς ἥςις (ίλτα ἀΐξεγε ἀεσαϊτ νυ 
{εφετεελιτογαιη σογηγίημιογς. [ἄς πὶ ὙΠΘΟρΡἨγαίξ. ἰπ ργασΠΊ 
πδεὶ ἀϑρίογ φασι ζώων, χαλεπαὶ μὴ οὐκ; αἰκρίδες, χαλεπώτεροι 8. 
ἀπέλεβοι, κὶ τέτων μοίλις-α οἱἢ καλοιίίσι βαρέκτοις. ξοτταῖϊς ζερύκοις, 

ςτετιιη) ἀσελέβοις ἀρ Ηςτοὐάοταπι, Υ 4114 ἐχροηΐζ» ραϊπηᾶς 
ῬΓαΠΊατιΓᾶς. " 

Αἰ ἤης, Αττίς ριον ΡΏγυσίυς ἃ ΒΠσα δάλγηδτιις. ες] Ἰηαταγ ὁ ἀῆης 
εἴα. ἵπ ρτῖπηα ἀφο! τη αριὰ πος γεγὸ ἴῃ τεττία: πιά Π μᾶπη ἰς: 
τας ὶπ Αςςυ, ἄῆιν. Ἷ ᾿" 

Αἡικὴ γῆς, ἡ, Αττισαγασοτ Αἰτί εις, αἰ κῆς καὶ τῷ μή οὐ μὲς οὐ λόγοι, 
τισα ἀταια Ἀγτηςττὶ ρίεπα ογατί ον μὰςιάπ. Ετ αἰ πῆ[ιφὴ ας αἰ ικὸ 
δάϊεξξ, Λε ϊορἢ δ᾿ ὄψει σφόδρα αὐταὶ αἰ ἢ καῤ, ἰ, τατάας.) θρχϑηιὼ 
στις χαὶ υστριζεσας πῇ κα!ερο δῇ μιελοέστις ὧν τῷ ποραγματι, .' 

Αἰ Πικὺὴ πίςις, ἀς ῃτς χαί (ληέξὲ ὃς ἐπα! οἰατὸ βάοπῃ Γογιδητ, διι 4 δ 

4 βεζαϊαν φυλοιἢ ὄντων πέσεν. ὈΤοῖτιιγ ὃς ἀπικὸς μαῤτις, ᾿. 
ΑΠικίζω μι ἰσω,ίξαμοτ ρᾶτιςς ΑἸΒοηϊεηἤιιπ), το αὖ Αἰ επίοπῆθ 

ἴξητο οαπὶ Αἰῃεπςπἤθις, Ατεὶς ας ἀϊχὶς ΡΊαις, ᾽ 

Ν ) 



Ν Ἄ λ 
ἐουλίθ'» Ταϊϊας Ακτϊοίας, νῖς Ἀσαχαπας,, ΡΙαζαγοιας ἴῃ 

οπιαρά ίς εἰςε, λητία, ὃς υιδάαπι νεἶμε ἀττιςιίμοως ἰπυοη γί ρος 
τοιλτυιίωπι οὐρα Ατμοπίςαίςς,ηδ ἀς ᾿ησια ταπτὺ πγνίξι! οτίλπη 

οτς ΕΠ. ἀωμσμὸν δβικαλέστντες, τι πὐτηὶ ἄλητος, συ ὸ αὶ ἔξη- 
Ο {δηητςαπι Αἰβοπιςοβθις,, Ἢ μον ἀ Δ... 1α εἰὶ, 5) οὖν «τῆρκοιὶ 
ᾧ Ἴοναν χἱ οἰκειότητα. 

ἐςροῦ νααὶ Ατεὶοὶ Πἰπσυα: Πυἀϊοίὼς εἰϊ, ἱ 
ἡν,οὐδ Προοὶ ἐς πα πγιῺ] οἰ. 
οὖ ἐλ τείσας, γηάς αδικὸν ολέπος, ἀρυιᾷ τ  πορῆι. νεφ ἀϑ τοῦ 
ὑπου τ᾽ δξὶν ἀδικὸν βλέπος ἀττίςις αἰροζζας ν ρετίηάς ας [ἰ ἀ!- 

ος ἱσιράφης, τους: δ. ἀἰςίτοτ ἴῃ ἐος,ῖ νυἶτα ἐρίο ρας [ς 
ταπτ ἱπηριιἀςητίαηι ἀϊςοπάΐαιις ςορἢ ἀςητίαπ. Ναην πος νἱ- 
ὁ ποῖατι ἔαπτ Αττίσογι πὶ πιογος.νἱ ἀς [υτοτρ. Αγ τοὶ. εἰδικὸς 

μυκτὸρ»παίας Ατείςας, Γαἰς δον ας Αἰ ἥική ἀπ χὰ γε έμματα, ἰ. αῤ- 
χῶα, ϑβυχώξια. Η εἰν οἷ. Ηἀγροςτατ. 

Αὐιχεργὶς τὸν χὰ πο άϊπν Αττϊσοτγοπι ξιέξαην, Βυά.ἰη ἘρΡ᾿Ν αἰ ικνρ- 
᾿ς γὲρφιλοπονομανοριι οἰ αδογάτιι πὶ, ἀε ἰᾳ ἤρου ἀ᾽ς ἀτρεννες. 
ὑΠἰχωνικοὶ, ΑἸ Ἰορα, ἴῃ Ῥαος », εἰϑ) αὖτε φράξαιντ᾽ ἀγα ϑὸν ἀἰὐπικωνικοί. 
Αἰμςαιεοίος ἢς νοςαδλης σου ϊοίάτοτος ἃς ςουτοπηρτοῖος, [ἢ- 

Ϊ οτρ. ὕτως ἔλογον δυτελίζοντες κὶ ἐνυζρίζογτες ἐδ α ϑύμαοις. 

Αὐύνα, Ηείγοθιο εἴ ἀγκύλον, 
Αἰ ἥυζολον, τὸ τοτγθ}}ς. 
ἀπ ύζω,οὈτυτρονιπογερο,οῖτοο. 

ὑπα, ἴμς Αἰ ασω 110, ἐρ κρέω, οΧ  ] ονΠΠΠο, ἱπηροταπι ξιοῖο,τιονΐς- 
{πιπο όκπαδ ὡς ἀλλομαι, κ αἰ ταίκτως φέξομαι εἰ ἤων δεῦρον κά κεῖσεας 
Ἀκ Ἰας ρτοῦ]ιςος, ςηλοῖϊ. ΑὉ αἴοσω,δίαϊτο ας ὃς Πὰς. Ατι- 

᾿ἤοια τοῦ . οἷ πεῶτῳ εἰς αὐτὸν αὶ πέφυκε) ΘΔ22 γοττίτ,σρρτῖ Πιὶ ἴῃ 
ἀξ τοπτγαβίσας ποη ροτείξ, ΡΙ]οἴϊγ. τη Ἡετγοὶς. οἴνων ἐν τοῖς ὁ΄- 

τλοις ἴῃ ἀγμηἰς ταςης, Ν4Ζ,Π2. εἰ χαί τινΘ- ἀΐήειν ὁ ζ5.:Ὁ- πείϑει ὁ 
ὑπϑρ διωίχμιν, τατηςτίϊ Ζεϊ ες ἰαρτα νῖγος οτίαπι αυυ Δ ηὶ ἀοητὶ 

ἀςτ. μὴ ϑερμὸν εἰ θεν, ἵνποη (4114 ὲ ὃς ἰπ) πιο! σὲ τος ἀσστο- 
ὁσίως ἐς το εχ ἀ40ὰ τερογοιο ἀϊχίτ, ΑἼτῖει γὃ ποχλαῖς 

ὁ πνχνώς κιτίσεσι. Ῥί;τρ, οἷς τὰ πογχιὼ 3. κα Ὡρὸς τες ὀργὰς ὀξυῤῥοποί 
εἰσὶ κ» ἀΐοντες φέρονται ὥσπερ ταὶ ανερμάτις-α πλοῖα. []]ληυς »εὗσσερ 

᾿ αὐ ται χύτεετοι “ἈΠ ὀρνίϑων ἧ αὖ ἐ ϑέλωσεν εἴἥοντες. ΡΙ ΝΠ] οὐτγατ. Π16.3,χα- 
πιὸν 3 ἐδένα ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς φλογὸς αἥειν. 

γτυΐζολος, Βοττγί δι} 1ς, το ΓΙ Ὁ 1}1ς ὑκπλεκτικός. ΑΡΟ]]οη.2. φέξρντο τηλϑῦ 
ἀτυζιλᾳῖ ὑπὸ δείματι. 
ὑτυύζομαι, τι πο, τγερίἀο, Ραυςίςο, ςοπίϊογηοτ, ργί πγα ὅγει, πὶ 
τα εὶς, ἵπτοτ ἄισαπὶ τγορίἀο, ἔυ σἷο. φος ὅμαιςιπι σοηΐτ. ΑΡο].2. 
Ατγβου εἶομῆν ἐδ) ἡ ζαιὸν ἀτύζομαι,ρτο φερντίδα ἔχω, (τη (οἱ ς- 
τῶν ἐς ατο ἣς τἀ] τὴ 4υ! ἀξη. ὃς στ ἀςομ, [ἀςα) ἴδ ἄς πὶ; 
δ ἡξαιὸν ἀτυξζό μνοι παρέοντας,αἸ}}} ργογίπ τι οος αὐἱ φἀίαηττε- 
ἀετςηιςος. Ηοπι. [ΠΠ2ἐ.ζ ὀκλίνϑη ἰάχων, πωτρὸς φίλν ὄψιν ἀτυχθεὶξ, 
ἐκ ἐς» ταρρχθεὶς καὶ ἐυδιεὶς » τυρεης νοὶ τἰπηςῆς » ράυςφης να] 
᾿αρεξιξξας.Ὗ πὰς οἰ ἀτυζόναν(., Ευ σἹ ςηςντἰαγδϑ, τ Ἐς. λυπούμάμθ.-, 
ϑορυύμμθ. ταραοτόμμ!θ-, ὀκπλυῆδυδΘ., ἐδυρῤμᾶνθ.. ϑορΒος] ἃ 
ἔτιω αν ὀχλοφύρεται ὄρνις εἰτυζομῖμα"κ) ονξέμαμθ-. 

Ἰτύζα, μιύξω,α χα,άοπιο,τεάάο ἀττοπιτυιπ»τυγθο, ρους οΐο,τα- 
εὐπω,οοςζέω,ουπτυρεξιςῖο, ἐκπλήπω., Αἰλια.αςςυΐ ΝΝ Ἰσφσάετ ἴῃ 
ΑἸεχιρδαγγηας. ὅογ᾽ ἑέρκ ποιδρρν αἰτύζει, οἷα καταηζολέων ψυχὴ δ) αἿ- 
δονέα χδύοδει. Τητετρ. ἀτενίζει κ᾿ βλέπει, καὶ ἕλκει κὶ ὃ ὅδι απ τὸν ἀέρα 

᾿ κὶ ὑλίγον αἰαπεεῖ. 
'τυκτος,κ χὰ δνηοη ξχξξας ἰπβεξξις, ἰΠοτπάτας. ῬΒΟΟΥ 4. ἐκ ἔτι γὸ 
᾿διωΐατα) τὸ τετυγυᾶμον ὃ) αἴ τυκτον. 

ὑτυλθν, ράγα τ, σΠΟδ ἰς. μικρὸν αἰγγυὲς Ε εἴς, 
α6., 1! ραϊτας ἱπλα πλάταις. 

ἰσύπή δες, Εἰ εἴν οι, πογάςα ἴης σίαπιά ὃς ἀςοτίδιις, Βοτγάςα, ποη ἃ- 
ξεγοία νεὶ ἀςεγατα: χριϑαὶ ἀπίτυρρι,ηθα: ἀϊσαηταγ ἀλέπυρρι. 

ὑτύποι, αἱ ποὴ τίς ἐχραάϊτο ρ᾽εέϊτο ἰΐησισ ντάτατ, 4 411 Δογο πὶ 
ποη ἐ πάμετα . γεὶ συ ἠοη ἔτις νετθα σχργίπιεητες σορξοτ- 

᾿ πιδητέίγς. δὶς ἴτε ΠΏ ἐ με ροδυοτ, αἱ ἀεςςητί ὃς πηξὰ ἐπε παθτο - 
Ἰ τῦαι ἔογπνα σάγεητος γε ετ πιουίτγοί! [μητ » οπ!Πγοά! Ηοτη. 
] ὙΒογήτεπι ἀοίςει ᾽ς. ΠἸ)4.ρ. ΄ 
] τύπωτοξ, κε, Δ ά εξ τι ἀϊς. Ρ᾽ ατατοῖ.. Καὶ γὸ αἱ τέχναι πρῶτον ἀτύπωτα 

“καὶ ἄμορφα πλοίἥεσιν,αττος ρτἰ πιὰ πὶ τι ἀϊὰ δὲ ἱπέοτγπχῖα Πησαπτ. 
[τυράννδυτος. «ὁ κὶ ἡ ἰδεῖ ἃ τγτδηηίς. : 
ὑτύρωτον χίλαφίας ποι; ἀςπίατυπι τη φαίει!πι; Ὀἱ οίζοτ. 110.13.ς ἀρ. 41. 
Π γίλα ἀτύρωτον φυλάσσει: ΡΙϊη.]ας ςοῖτο ὃς ἀξη(ξτο Ὠοη ρατίτατ, ν- 
δὲ ἀς πηεηῖια. ᾿ 

ἰτυφία, ας, (ἰ πηρ ΠἸοἰτας,πτοάοίξί αν πη ἘΠ τας, τα πεινοφροσιωύη αὐκυ- 
Ἰ γομῆϑη ὠτυφία, ΡΊ ατατ ΐη Νὰ πηδιρυάϊδυυάα μὰ πιλ]ντας. 
τυφθ. αι εἰξ τα νάουὰς δὲ Πἀιοία [αϊ γἀκενό δοξίδ- ἢ το ΡΊςχ, πιο 
ἀείζας, ΡΊυταιςἢ. 

τύφας, ἴης ξυτα, Πα τ Πτετηπιοάοες. ἀ τὺ φότατα ἀρυ ἃ ΖΕ [Δηιιπ1. 
συχέω, οὐσῶν α' Ἰκο πο σοπυρος ἔμπι γοτι, μὴ κατορ 9 κα ὅποτυγ- 
χαύω,ουἱ ορροηιτυτ υτυχωώς:ἰηξε !ἰςῖτες ἀσοφρατγιογ τηξογτυι, 
ἔτυ!ἔτοτ» φἀποτία ξοττυυα ντοῦ, πα] σηληι βοττα πᾶπη Ἐχροτγίοσ, 
ΔἾ 1] ἐπηροῖγονποῦ ὄχοῖο ὠτυχεῖν αϑραὶ ϑεων, ἃ ἀϊῖς ἀσσιρετς γε- 

Ρυϊᾶτη. τυχόντων τῇ πεζῆ, σὰ πη τοῖτα τη3]ὲ ραρπάτςης. Χοπορ. 
οὐδὲ δῇ τε τὸν ζῶντα ὅτως ἀτοχῆσαι τῷ φερσήκεντος , ταις ἢςτὶ ρο- 

] 

' 

᾿ 
᾿ 

δ ροδ,  [ετιο Ατεῖςυς. Οαἱηι}}, Τὴ τγα στα ἴς σταυΐτας, ἴῃ ᾿ 
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τοῦ, αυΐο ἴτα νίαξης ἴῃ ἱηξοιτυοίμιη ἰηοἰἀατ ἔς ἀἰρ᾽ οῇ. οἱ ὠτυχεῖ 
αὐδὰν, (ἰ Ηπὰ πο αἰ σαιιο τὶς. Τυηρίταγ οτίαπι ἀοουίάτίιο. ὅγης- 
{{5» Ἑμέλεωυ αν ϑιαοίσια. δόγματα μεταποιη δεῖ διδασκαλίας , ὧν ἐκ ἐΐ- 
τυχασταν μία ϑσιν, Ετ4}}01,, Σοὶ αἷὸ γδ δυτυχύσης ἐνϑιώδε πολυανϑῖαν 
ὅται δ εἰαξ, σιω σονται πονλοὶ Σιωωεσίν βελτίοις, Ὠίης ἀτυχί μῆνον ἀ!ςὶ- 
ταν μὰς ἸΔη πον δ, γάμον». ἀποτυγ χϑυδμῆμον κὰν τὸ μυὴ χατορϑουμάμον. 
γᾶς ταὶ ἀτυχνϑέντα » αὐ; λἀμοτία βοιταηλ ςεοίάσταυς», ᾿ς- 
τηοίτεηες. 

Δ᾽ τύχνμϑ ατίθ-) τὸ ἰηβοτταπίππινγος ἀδαςτία » λἰλπλίτα5) ταλα;- 
πωρία. ᾿ 

Αἰτυχενεθ.,} καὶ ἡ τηρος τος 
Αἰ τύχησις  ιιξοττα αἰ τιπηγνοτὶ ἐτυεγατῖο. ἐπότϑξςς, Η είν οἢ, 
Αἰ τυχϑ εἰς»τατθατιις, το ταν λἀμογῷταις, ὀκπλάγεὶ, μὴ βελύμῳθ. “υ- 

χειν, ὁμ ὑποςρεφέμδνθ.-. 

Αἰτυχία ας, ἡ ἱῃ βοιτι αἰ ποίας Δἀμποτίῃς ἀρυὰ ῬοΙγδ.ρδγιςττλᾷ 
ὃς πσαυμτία. 

Αὐτῦ χϑυ» τη οἀσΓλτι! ΠῚ, μέτριον, 
Αὐτυχων τη ξο  ἰσιτςινργατοτ νοτιΠΊ, 
Ατυω, ἃ τυζὼ. 

Αἴτω, μισωχίχυςἰογηοοςο χἀοναοτίξως, ἄσα; νεῖ τοίΌ]ατο ἃ ἰη ἄυο 
Ὀτειμα, ἄαστ νος πηοητοτγ ποουΐ. πὲς δι αἰασάμέω,ἴ)ς αιο [- 
μὲ Ηόσρ, τὴ Οὐγ 7. ΑἿνέ μὲ δαίωιονξ. αἶσει χακὴ καὶ α ϑίσφατιΘ᾽ 
[7] 5 

Α, δὴ τυτοπι,νογὸ ὃς ροττὸ: το πηνγατῆις, ἰτογιιπη,ςοητγὰ, ἃ ἀἰμοτίο, 
τοῖγο, ρό!, Η οσῃ. λα. αἰ, αὖ ἔρνσειν, ἱ. εἰς τοὐπίσιν αὐέχλαστιν, τε - 
τγογία πη τγάχογαηζ, ὃς τοί ρἱπαγιιητ, ΟΟ τ πγεις. Αὐτό ρα, γ᾽ ςίρ. 
αὐ αὖ ιὰ Ἰπγἰτατιο πη ἰαίγατι!ς σά Πι}ΠΠ, εἰ 3 αὖνταγίσν αυτεπη {1. 
αὖ ποίλιν»τα τ δ: το ργατετοδ Γυςίδη. αἶμὺ 9. αὖ ρτο αἵϑ. 3 δ καὶ Ὁ 
ΡυάΡίατοι. ἴῃ  αηῖς, Ἰαρὶς ἴθ ρος χυςαι ἰςάςητ αὖοὶ κα νἐκροί, γίὰ 
ἐς (οπηη,. 

Αὗαν,γτὸ! σ πα σοι: ΕΤΥΠΊαγοξιῶα, Ηςγοά. Αὗαιςτίαην “ΕΒ οἰ τὰ ἀί- 
οὔτι ἡ νὼς ντ τγαάίτ Ετγιηοίορ, 

Αὐἱαίνομκαι μ, ὕμαιςεχατείςο, οἠταροίςο,τοῆο. 
Ανώνω » μ. αν; [στο » ἀτοξιοίο, Ασομ, νηάς ἐφωυαίγω, 411} τοπυΐ 

ἰρίτιτα ἰγίδαητ. ΡΊατο ἴῃ ῬΒαάγο. ἴῃς δριιὰ Αὐμζορηδη, δός 
αἶνε λίϑοξ. , 

Αὐαλέθ.,ε, ὁ τοῦς, ἀεἤσολτας, Ηεοά. αὐαλέθ’ δέ τε χρὼς ὑπὸὶ χχύ- 
ματος. 5ςἃ αὐαλὺς,»δ διονυσος. Ηςίν οἰ. 

Αὐαϊϑυ,ατείέξωυς εἰϊξ, εἰἶξκρανϑη, αὐανϑ εἰς, ατείλδξας. 
Αὐδανίθ- αὗτος , ἀρι!ὰ ΡΟΠ]αςεπι ἰιρτο 9. σεπὰς ραηΐς ρίλσεητας το- 

ἔξιςῃς. 
Αὕανσις, ες.) τι ἀϊτας  ςοἰτας,ταδος Ρ᾽ Δητατι!πι. (Α] η, αἷτ αὕανστεν 

ἀϊςὶ τὴ Πιτρίδυς. πο ἀ ἴῃ δηϊ πιά! υς γηδας: αὶ γδ κα κείνη( πα 0}1}) 
γέρας δὶ φυτῶ, δὲ υὠκϑρ Οάλλουστιν ξηρότητα γεγο μήῥη, εἴ ςηΐ τα ὃς Πίγρις 
(ξηία πε, Ποςί ταὶς ἐχοοα ριουςπίους. οι {πορταπὶ οχ Ατίς 
ἤζοτεὶς, αἴξὲ αὐαπνοῆς. Οἱ οἶτον ετίδ τη αὐαντὴφαριἀ ΗἸρΡοῦτ., 45: 
Ἰεπὸ ἰητογρ αϑαψη, τὶς ξηφαντικη γόσος. 

Αὐδαντικὴ νόσος, τΠοτθιὶς οχιοςάης ζογρυς,ντ ταῖνος δέ ρΒτΒΠς. 
Αὐαροὶ,τεὶνπυςες 406 }} Δῃδῦν τα πον τι σὲ κείρυσ.Ε] οἰ κοι. 
Αὐασμὸ κοὐ δἰ οεἰτας, ξηρασία. 
Αὐχίζομαι μι. ἄσομαι,πισματείρ οἰ ονἑητιςοτοςουίρί οἴο, συ πὶ αάπιΐ-- 

τλτίοης σοτηονίρεςι!οτ, ϑεωρω, οητεπήρίοτ, βλέπώ, ἐρώ, ΑΡΟ]]ο. 
2. ἐδέ τις ἔπη αὐτίοναὐγάζεῶι ἐς ἔμματα, εχ αἀιιετίο οςα ἐς ἱπτιιος 
τὶ ,ἔξα ἴπ οσαΐος σοηιςττεῖς ἀσίαηλ, 1.1. Ἐρίρι. ϑεῖς σλάταν ἤἴϑὴ 
αὶ βίου ἡυγάσειω, ςοπτοτηρίαἱιι5 ἐς. Ηρ, τεὺὲ ἄνλας αὐχίσεω,»ακὶ λ-- 
Ἰτος αἱρίςιος: ; 

αὐγάζὰ,αρυά Επτίρ᾽ 4 ρτὸ εοἀςπί, οὐπὶ ἀοου, ἸΝυΖαυζ. τω αἴωϑεὺ 
φρυκτωρίαν κόσμον ὅλον αὐγώζεσαν. [ᾷς πὴ , ἀιὐγίθϑιητι τὸ πριοσὸν φως κἢ 
εἰμέραςον, ΜΠ] γεσὶς τγιθο ἀκ ΤΠ 111 ̓ υγίης, Γἀοπα τὸ οτγατιὰς 
Ραίςα, ἐρανὲς κόσμον ὅλον αὐγάζων τοῖς περ ἑαυτῇ κοί) σε. ̓Ιάς πὶ ἴῃ 
ογατ. αὐγαϑϑνένγτες υὐαϑρ' λίϑον στία φειρρν 5 ἰλρῖἀς Ὡρ ΐγο γα τι]λητιδ- 
τος: αὐγάζεο τησαα [οτίςα εἰπίριςο. , 

αὐγαριθ’,ἀ Ογρτίις ἀἰςίταν ὁ ἀσωτοὶ τεῆς ΗΚ. 
Αὐγασμα,ατος, τὸ, οαη ἀοτρίρ! πάου. 
Αὐγασμὸς, ο(᾽, ὁ,τ4 41} ἰρ]ςηάοῖς 
αὐγαν,ἀο! ετο, ἀλγαν Η εἰ ἢ. ᾿ 
Αὐγὴ, ἢφγἠγταβίας» ΠΡ! οηάοτ,λάμεεόσην, φώς» τυτοτα, ἀΠΠασα απ. «ἴα 
τὸ ἄἴΐγω,δὲ ἧς ἀγόμέϑαι, ΕτΥ τ ἢ ῳχν Οαγ .ο. ζω ὥσεν τ αἰγὰς ἑελίοιο, 

νίπαπς (αν ἰρ!ςμάοτς (ο]"ς. αὐγὰς ὀμρα των; τϑάτς συ οταπη ἀν- 
χὶτ ϑορβοῦϊος ἰῃ Αἴδος. ὈἸουγ "ΡΟ οια, εἰς αὐχὶξ φρεπῆἰω αἴεισ ὕες 
σαὶ ἁχμίω,λὰ φυγόταπη. 

Αὐὔγη,»ς,ἤγϑασς τη] ϊογὶς ποπγόπ.ς Ὰ ἀμ 
Αὐγήοις ἐντοῖν ρετίρ σαχ»αι νεῖ αςὶς Οου]ογυπη, ἐξυδερκ ς Νίςαη- 

ἄἀογαη Τ στ. μαρκϑον δυήχυτθ᾽ ὅρπνξ Βοσκηξ δἰ γακιυτε καὶ αὐγίεν- 
τα τίϑέησι: 

Αὐγὴς»ροεγίρ δυὰς, Δ οἴ δας; 
Αὐγιον,υ αἰ αἱ ϑοσδης γαῖα π. 
Αὐγρειδές, (ρ]επαιάατη, ἀςροειδὲς ἀ ἐδηὸν. 6. 5 , ΔΑ 
αὐγὰς ας) (οτυπὶ νι οὐίοηια νερειητ, ὀφοπάμον) Ἰτοΐη ργσῖος 

τ πγεδιά. ᾿ “ ΣΟ 
Αὐφγυφθ΄, Δυρυΐτις Οχίατ, Ρ]ατάγοδυς ἴῃ Ῥοϊιτί ςἷς, [τς πὶ πηϑηῆς 

μαιας ποπημηΐς»[ἀςπὶ πὶ Ργὸ ]ς, δύγυςαι εἰδοὶ, υρυῖς ἸΔυς»]. 

ἴςχτιϊςς. 
2. τῇ 
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Αὐϑαξαϑω;, Πετοάοτ. 1 Τοαμινίδα ἴοσυτος οἴϊς. ὈἸΟΟΥΓ ἀς 5ῖτυ οτ- 

δ᾽- ἀσίνς 8. ὅρον ἡ υδώξαντο, Αἰ αάς ᾿πλίτοπα ἀϊχοτῦς. ΑΒ αὐδοΐω 

υὐδώσω ὃς Ῥοειϊοὲ,αὐδόξω νι φυμίξω. ὙΑΡΝΣΠ ἀν ν 
Ἀυδάω,[οηποτ,νοῖθα βιοῖο, φωνωώςλέγωγλαλώ. ΠῚ, ο ὺ πνοαί σινπς 

ἀμύμων, ἰοχαεῦ ατυτοἴτεπι ΔΙ] σααοτνΑὐοςα. ἀν]. εν ον φίλον αἰ- 
πίον ηὐσα.τορατίτατ ὃς αὐδαάομαι γ Ῥτο εοἀςπ ΒΟρἢΙΟΟ]. ηὑδωτ᾽ ἐπ 
ἐχθρφῖς χεῖρα φοινίαν πρέπεινκι. ἔλεγεοπποποθζ. ΡΠ 

Ἀυδὺ," ογόγνοΧ, ογατίο, φωνὴ καὶ φϑύγίθ', πιιτῖις. αἰραὶ τὸ αὐγὴ ὺ» προς 
πίω), δι᾽ ἧς αἰγάζετοι τὼ αὔνα, Ετγατοίοσ. ἢ αὔδα τὸ αἰπ. τὸ φωνώ, χαὶ 
πὸ δέω, τὸ δεσμώ, ἡ. Α{1 σευνδὲ δευδύη καὶ ἐναρμόνι(Θ: αὐ δι, ΕΗ ομλ:144- 
α,τῶκχ; πὸ Γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αἰδδ ἢ, τη 61} ἀα] οἷον ογατίο. 
αἰὐυδιωὺ Οτρίθας πη ροσπιατο νοσας ΟΒτξιπη ἰςγιατογοπη πο - 
ἄτγαπηντ ἰογίρταγα Ἀύγον, 

Αἰὐυδὴ εἰς γεντος » 5 ἰοαισης ν λάλίθ’, γοσδ]ς, ἸΟσΙΑΧ » αἰοίδιμος, 
διαξόντος; δυγγοηὶς 5 ὀνομαςος. Οἰατιις» ΠΟ] δ τίς » σ]ουί τις» ὡαοιό- 
φϑυ) 9. 5 {{πτη|ς ΙΟιιΕ}α: 9 ΕΤΥ Πι0]. [οταϊηϊμιπὶ αὐδήερτα 9 'ο- 
αυαχ,κὺ ἔνδοξΘ., 

Αὐδροία, ἱπορία ἀαιάταπι. ᾿άσηη 4010 4 αὐ δρέα ὃς ἐν δρνίΘ- Ἰάςπὶ 494 
αὖνορθ.. 

Αυτλλαι ΡΓῸ εἴελλαι ἀἸςὶ τγαάίτ, Η εἰν οἢ, 
Αὐυερύειν, ειγάϊτοτο εἰς τουπίσω ἕλκειν, 
.Αὐετῆ,ἱάδηε «1 οἱ συν τὸν αὐτοετῇ» 
Αἴυν,πνον» βάτιις2} εἰν εἶν. 
Ἀυΐλα;,οἸἀοαὴ οἱα ὥσα) σαητατο, 
Αὐήπωνν ἰάο πη Αβοττ ρτὸ ἔπνεον μαῦος ἰσίταγ θροπιποτη δί ρίςο- 

παίπηιπΊ αἴ ὑ ΡτῸ εἰντων αὖ ημε. 
Αὐϑεύδεια, ας, ἡ κὐ αὐ ϑειδύα ,ροπετία εἰλαζον εἶσ, πιογοτας, ἁπτοῦ (α], 

σοητυτη οἰ ἃ το πο γιτας, Ρευτ Πα Οἱ ἀν ἀΓιτ αν ΠῚ] Δί ρογΊ τάς ΡΙΟ- 
φαοιτας, Ππρεῖθια, απ ἀπ π)νάττοσαητῖα. Ῥίατο τη ἘΡΗ: ν᾽ αὐ- 
ϑεέδεια ἐρημίᾳ, ξυυγοικος,ἱ αυζογίτας ν ογὸ ἀηυ! σοτα πὶ ρατὶς (Ὁ ἰἴτα- 
ἀϊπειη. ανϑεύίδειαν ρους Ατζοτ. πη πτασηῖς Μ ταὶ. ἃ] τογι πὶ οχ- 
τταπγμ πὶ τῆς σεμνότητος. ἀςηΐ 6 αὐϑδεέδεια εἰ εἴϊε οἰ πηὶς (οἱ ἴα- 
τί οι (ξητεητία:, ΤΙιεορδγαιῖο ἴῃ ΟΠαγαξξετιδ. ἡ συϑείδεια δὲν 
εἰπίμεια ὁ μηλίας ἐν λόγοις. 

Νιυϑείϑης;ε(6. ὁ νὴ ἡ,οοητα πηαχ, τ γαέξας, ἰοτγα}401}1ς» Ππρεγθυς, 
διιάαχοῖῖ δι Ρ]ασαης»α]Ἰογα ΠῚ σοητοΊρτογ. συτοίρεσκίδ:, ϑυμιώφης. 
ϑρασις, ὑτὸρὁπ]ης εἴξου στοιτ᾿υκὸς., ὑπὸ ἐφὸμΘ-, αϑοφάνοριος, ΡΊατο ἴῃ ΑΡροΪ. 
αὐταί τις ἐννοήστες αὐϑειδέςερον αὐ τϑός με σζοίοι . 1ῃ τὴς {{ Ἰῃ]ΠΟ]  η- 
τΙΟΓ. αἱ δεῖν γὸ τὸ αῤὲ σκεῖν, ντ {τ αὐ ϑείφυς, ααἱ ΠΕ} ΠΠπς σοηιοτγίατίο- 
ὩῸ δι ΠΟἸ]ο αιο σᾶριτιτ: 4 411 αὐὐτοιΐφης 9 Στὸ τῷ αὐτὸν σὐὐπι αῤέ- 
σκεῖν. ΕΠ ἐγ πιο ν.. σκληροὶ κ᾽ αὐ ϑεέδη διωνούμα τα πὸ αὐϑοιδες, ᾿πίΟἱ οιι- 

τ αν ατγο σΑΠτΙα  ουταρ ἐσκειει»ἰατΟΟἰτας. Ἷ 
Αυϑωδιώζω. σοητι πηάσοπη τεάάο. 
Αὐϑειδιείζομαιμ.ΐσομαι, π.. ἰσμιὰ;ς Ῥαττί πα οῖτεν τεῆίζο. {πὸ αὐὐταδυαζο-. 

μαιγιξαδρηφανϑίομω, Τα ροα, ἀίο! τ. Ρογτί πο (ἀρ οτίσια ντοῦιν τ 
4! 1 ρρ]τοατε τααϊοισυς ποπ [τῖπετ. ΡΊατο ἴῃ ΑΡοΟΪ. ἐκ αὐϑευ- 
δια ζουϑυίθ-, ἐδ), ἰοῦ ς ἐτι (οί ζων, ϑις. [ ] ἀετη, ὐστιυϑεισδια ζεῶτι 9 ἰο- 
σίτατ ρρὸ οσάοθη. ἢ ; 

Αὐδϑεέδισμια ατὸς γτὸν ρΓΟ αἰ τας» ΟΟΠ ΤΕ ΠΟΙ, ργοῦ στα. αὐϑειδία, {Ε- 
ΤΕΥ τὴ Ῥγοπιοτῃ, τοιοῖς 2. αὐὐτοι κὶ πρὶν αὐ ϑειδίσμυοισιν ἐς πείς δὲ σαυ- 
τὸν πυημιοναὶ κοιδ' ὡρίκιστες. 

Αἰυϑειδύςομκος, κ, ὃς ΟΏτα ΠλΔοὶ Οἷς ὃζ τα πγογατίο. 
Αὐϑοδ ως σουταπηδοίτετι Οἷς. ρεγτϊ πδοίτογ Ρ]Ιη. 
Αἰ υϑαιμοι»οἱ, ἔταττ ες Στὸ τῷ ἀυτιῇ αἴμωτος.᾽η ἘΡΙ στ, 
Αἰυϑαίρεϑος, "ον νὴ κ', Δέτιαὺ, οἱὴ ὃ ἐκ ἐσαίθ., ὁ ἐμ, τῷ αὐτῷ πὶ αἱρόμβυίδ.,νο- 
Ταηταγίας, Ρ ουτὰ ν]ττό με αἰταμ!α (υἰξιρίεης νοὶ ξιςῖςης, αὐτό- 
ελθ., αὐτοωρῥώρετο ς.".) τόκλυτος, αὐτεπαγίελί-. ῬΔαὶις 2.4 Οὐτιη, 
4ΔΡ.8. αὐϑ'αίρετος εἰξᾷλϑε τεὸς κὶ κοῖς » ἢ οοδόζας [δα ἤπα ἔροηις 
ά πος οχίττ. συ ϑιαίρετος, δ  Θγαἰ τς ον οἰ αηταγῖμον Ῥαι].5..44 Οο- 
τίητ. σα. 8. υὐωρ δεμύαμιν αὐϑαίρετοις (ἀργὰ ν τες νοϊιαταγιὲ 10 6- 
καΐος: νοὶ γοϊιητατγ) αἀ [Ἰθογα! τατε πη. αὐϑιαίρετος ἰηὰς ( ντ 1) 
Δάηποτάτιιης Π.}}0 ργοϊατο οχοπΊρ] 0.) αὐ ϑέγ της γὺ αὐτογείρ. 40}  - 
Βὶ νῖτγο πιογῖεηι σοποϊίοϊτ. αὐϑώρετος ὁτίατῃ ἀἰςίταν, ὁ αὐ τεξέ- 
σιίθ., αἱ Πια εἰς ροτοίξατίς ἀταιις αὐ ἱτγῖ). Ατμοηαροτας τη ΑΡο- 
Ἰορ ἀς Αηϑεὶὶς Ισφαξη, Ὁ ἱ μὴν γδ αἴγλοι αὐ ϑαύρετοι δη, υἷοι γεγόνα- 
σιν ὑπὸ τῷ ϑει5 ἐμεῖναν, αὐ ϑιώρετος. θα Παὸ αὶ ἰροπῖτς [στ ρέτατ: 
1π ἀγδ τγίο ρο τα δταιο πὶ ἰητεσ ΠῚ εἰϊ ς σοῖς αὐ γοσυίατς.δ1ς 
δι ϑαίρετον πῆ μακϊῃςοπη πιο άμηπη νἱττο [ἀίξερτιιπ ῬνεΠπασοτγας ἴῃ 
ἄυγοο σαΓΠεΐΠΟ γνώσῃ δ) αὐϑρώποις αὐ ϑήρετα πήμαπ᾽ ἔχοντεις, αὐ- 
ϑιώρετος διλεία » νοϊητατία (δγα ἴτας. ΤΠιιον ἀϊά. αὐϑαίρετος ἔτι καὶ 
δυβελία., Ἰατεστιιην φάδιις οἴξ. ἤτις Τὴ ἀτΒ σεῖο ποίϊεο ροῇτυτι 
τοέϊὲ σσηἴτατε. Ετ Αὐἱιθηασοιας η Αροϊοσία νίττατεπι ἂς Υἱ᾽ 
εἰαπν ποίϊεεῖ εἴτε ἀγθιτγ!) αὔϊδτοιο,ἕἴτα ἰηηυΐτ, ὡς δικὴ κ᾿ δ) “ἢ αὐ. 
ϑρώπων; αὐθαίρετον κὶ αἰμὴ αρετίω) κ᾿ πίω) κακίαν ἐχ όντωνον οὶ ἐφ᾿ ἡ μὴν ὁ) 
(ποι νοὶ ἃ τα πιθη}) ντραπγαις ν Οἱ τ, 

Ἀυϑαρέτως,ροητο, νἰτγό. 

ΑἿν ϑέχοις 9.7, παπὰς» ΓΕ αεγαθοτῖ σ  ἀας,ἤπατι νηἰσυΐαας τ] δισοης, αὶ 
ες σταῖία πος πγυθογίθιις ἢ ξεῖτυγ ὃς σογτυ τηρίτιις. Ρ] αταγο, 
ἴῃ ΟἌτοης σ αϑοφίσητος ὧν ἐν τῷ δεχαίῳ, ἤρϑείθμ κὸ αὐϑέχας" Ὁ’, Δ οτη 
ἴπ Τνίληατὶ νῖτᾶ, ὡεὲς τὸ τῇ ἀπαῤτη συμφέρον αὐϑεκάςτως ςρατηγρειῶ- 

ποςοίοοτὸ ὃς σταιμτογ. Ετίη Οραίξιι. πατέεως αὐϑεχαφοις κὶ τὸν 
πεὗπον ὁμφακίας, κὴ φρυ φνοιὸ, [διοτος ὃὲ ἀυτος,εὐϑθέκως- Ὁ, οὐκένητος, 
καρ(ὴς κὶ αὐςηρὸς τῇ λόγῳ, οἰπτιρ ἔγκλητος τι πρόπῳγ ἰφῆσαιχρίλν πῆ]: 

᾿ 4υσά ἀριυ4 ],ματίπος αὐτοῦ Πση!ῆσας, αἰτιῶ. διημινργὸς. δ᾽) 

καὶ ὁπλοιζ, ἐλ ϑυϑέριθ- ,ἐξιόπες Θ' οὐτεέρεσιιθν, Αριᾷ ΑΤΙΠ.Δ1. 4. Ἐ-Ὶ 
τμιοον αὐϑέχας Θογμϑέσος δθὶ τῷ ἀλειζόνίθ- νὴ πξ εἴρων Θ΄, Αοδεχοίςο: 
τὶ σιἀὲ, ὃς Γδιοτς. : 

Αἰὐυϑεντέω,  ἥσω, τ.» παρ ΡΤΟΟ, ἀτΠογίτατο ΠῈ ΓΠ ΘΔ} ἀσςοΠΊπιο- 
ἀο, Βα ΠῚ δ πος αλί αὐ τίνας γὺ) αὐϑεν τῇ σ αἱ αὐεὲ τὸ πυρᾷ γμμα»ἷπι ἐοηοσο-, 
οἷο [τὰπὶδυξξογίτατο πη ἀοσοιηοάατο, 5: αἰέξοειτατίς ν᾽ σαΓ Ια ΠῚ 
{θίπιτιιετα. Τὰς πὶ σαν σοβίτίιο » αὐτὸς καὶ τώρχων κὶ αὐ ϑεγ εἶα 
ποκαή ματος, ἀοπιίποτ, βαυ]ας ρος δά ΤΙπιοτῇ.σαρ.2.αὐϑεν, 
αὐδους, τὰ αἴξ, χατῖνοΥ ἴτάτο πη ἴῃ ΝΙΓΙΠῚ γα ΓρᾶτΟ 5 ἁυτιοτγίτατο 
ἴα νυγα πηνὃς εὐλτη αἰ πὶ αξεέξητη σοσοτα. δί αὐϑενσεῖν, ἐ 
στοίξειν.ἵηἰς ἀϊόζαᾳ αν δυτοπτεῖσα τηΠτιιπιξηζα ὃς (ογῖρτα αι 

ςοτῖαπη ἃς Ἰυάπι μαδεητ διέξοτίτατοιπ. Τα] λπὰς Τυγ που 
τὰς [ὰ τγάέτιἊς Πές ἰσἴζτιντη. Οὐΐσαπαημς ἃ Πίξο οσειοαίτατνποης, 
τα ἰπάϊος ὃς ἐχοπηρο δἰ σιιῖας (στίρταγα, (ει ἐχ ἀμ δτῖςο τοῖς 
ἀεηϊεηάας εἴϊ. ἢ ' 

Δὺυ ϑέντης ε, ὃραὐτεξ ἐστί. ΔΓ] οτ 1 ΟΠ ργορ τίς ροτει ατὶς, ἀοε 
πος, ἀπέξοτ, 4] {πὰ ἐπ τι Ρ ὉΠ τ, γα] σααίτιν εἰ ρα ρπατ, αὶ 
αὐτόχειρ ὃς αὐτοεὶς. δορβος. ἀρρο!Ἰδτας, ὅς {{πιρ  χοιτον ρτο, 
σαἤους, σατο! ἢ οἴει σα άϊν δυτίιοτε : Πσο σας ὃς 4] ἰςὶρ 
οσοίαϊι. ὃ ἑαυτὸν βνγων τοῖς ἐγτεσιν ὁ ὅδε βέχεσι. νἱἀς ΕτΥ ΠῚ. 
«ἑεὶ μίωων αἷτ, πος γοςαθυ!απτο] ἐπὶ ταηταπι Πσοϊβοα!ῖε τ 
πύχειρα: ροίξεα νογὸ δὲ ἔργα πγ}}|ς Δῶπος Πρπιῇσαίο σα φηδ, 

χἱ ὅλες ἀτης, ΒυΔ, ΟΟπι. ΑΡ0].2. αν ϑένται αμύκοιο, ΑΤΩΥ Οἱ Τητοῖ 
ὄζοτες : νθὶ [πτεῖρτ. αὐθέντης ὃ λέγεται ὁ εἰς ἑπυπᾷῷ ὅπ τινί: φῳ 
ἐέμδυ- δή αὐτοέν της τὶς ὧν. ἘᾺΓΙΡ. ἡ πώς μὲ κηδόυσουσιν αὐϑενηὴσ' 
βετοτηαπιι5 ΘΙ ΠῚ 411) σαιάς πὶ ρατιαγᾶτ» ἴδει ρατγιο ἄατα πηι. Ὁ 
ἐς νογθ. Αττῖς αὐθέντης οἱ ΠΩ. μή ποτε εἰἰπῃς δὴ σὰ δεσπόπε 
αδεὶ τὰ δικασήρια ῥήτορες νη 57) αὐτόχειρος φογέως. ΖΒ ΓΟ]. ἴῃ 
ΠΊΘη. ἐκ αὐ γήνοιϑ ὅμμαιμος αὐ ϑέντης φόνίΘ- [ΠτοΓΡΓι μλαρός. 

Αὐϑεντία καρ ἡ, ροτείζα5,4υτοΥῖτας, Βα 4 δ᾽ ειην, ΕΓΘο νογθ ΠῚ [δὲ 
ἴῃ Ραπάεέξς, (λα τ (τοῦς 5 αὐϑεντίαν δεεσώζετο εἰς «δ οἶκε 
Οἱςετ. ἀνχογατ,τοηςθαζ ἀαΠοτίτατεπι ἐπ ΠΠΟς. δ ΠΟ 5, Αὐ; 
σἕτο ὅδι το ἐρώτημα, 5 «δὲς ὃ ΦΕῚ τίν) αὐ ϑεν τίαν τῆς δος ολικῆς ὁ 

χῆς δποκρίναῶι ἁπλώς κι στιφιῦς. ΒΔΠ], Εἰ σίχθησοιν Ὁ αὐδιφανώς εἰς 
πόλιν ,ὁκκλησιάσαντες μλ ὐϑεντίας. ᾿ 

Αὐϑεντικώςοςαπὶ Δυτοτίτατς. Οἵσετο δὰ Ατε. Αταᾶς οὔ ἰοσμ α 
ἄλτῃ αὐϑεντικωῖς ηατταατ, αι ἤοῖς σογῖο. Υ 

Αὐυϑυημερέζω. οὐδ ἀϊς τεάθο. 
Αὐυϑημερινὸς μὶ ϑυιίθ.. ΠῚ ΟΓσΟΠαΓΠΙς ἀπ τθας » Το ΟΡ. 7.Δ09 

σοφία ἸΝ 42.0.2. (ΔρΊ Ὠτία ΠΟ ΠΙσητΑῃ ΘΑ) ἴδ γι.» ΠΠΧα ὃς 
ηάλ. ἥν 

Αὐϑήμερον. ἰρίο ἀϊς, ἐοίίοιι ἀϊα νο] νπὸ ἀϊς. Ατἰζουοὶ 4 ππῖι 
ἀο., γνώσκειν αὐϑημερον πεώντω τοὶ ἐν τῇ ἀσία, χαννουργ ὑρῆνα 5 Ἴ πα 
ΟΥ̓ἀ11.αὐϑήμερον ποὼγτες αι ξιοιῖσιν 5 οἰ!» (πο ααπαιις εἰΐς, τὰ οἱ 
θοαὶ ρταϊίμ : νοὶ [πτοι ρος 9 ἤγρίω ἐν τῇ μέρα. δι] ἀ.ἐν αὐτῇ τ΄ 
ἡμέρᾳ. ἣν 

Αὐυϑλμερος δ γὰ ἐν ΡῸΓ γΠῈ: ἀἰ ΟΠ ἀπ γαης αὐϑηΐμερρι λόγοις ἵνοὶ πὰ 
δορὰ χοῦ μα,εχτοπιρογαίος, ΕΓ ἴηες. Οὐ Ἑ 

Αυδε,ευἰις, τις ἰδ  ἰνῖσ, ρον (Υ σσορ ἐπ, 4Ρ ἀὐ τόθ, σοίλιν, Οἀγίο 
ἡμῖν αὐτοὶ μγύοντες. ΠΠπο: σα ρίτατ οταπι ρτὸ Πᾶς, ΡΟ]]ο. 2. ΑΤ' 
ἡμέας εὖσι πέλασσ εν πος ἀρΡαΠτ, ἤ ᾿ 

Αὐξηγοὶς. ἐ(δ-. ὁ καὶ ἡ 

Αυϑηυβύης εἰ ὁ χὰ. ̓ πά σ᾿ πᾶ, Πάτίμ15., ἀὐτόχθον, ῬᾺΠ]Ὸ 48 πλαπι 
αὐοιγθοὶς ποτοιμός. ΝΣ 

ἄυσας, το ται, Γατ παν ςοητγὰ, 4 ἀιτογίο ἱῃ ΡΟ τοτιπν, ἰζαρχή ς.᾽ 
ἐκ δευτέρφυ, ΑἸ τᾶς, ς ἱπτοστο, Γιγίιβ: 11 ἔστ ατὸ σοπἰιμσίτατι 
ἀν: ξ, αὖσις ὃ κτοίναωι, Ροθας γεγὸ 1ῃτου ςίαπι. νης ὁ ᾿ 
χεῦν θη ροίζογωπι τοιπρυσιαρυἀ ΡΠ Οποπι. ΡΙατο ρτο ροιιμα 
τα Αροϊορίανἐαύτε γε, ἑ αὖτε αὖϑις ζυτήσητε ταῦτα » ὅπως δὐρηα ἢ 
Οερος Τβερδηιις, αἰοὲ τύτων αὖϑις διαλεγεῖθα, εἶτ᾽ αὖϑις, ἀεἰπα 
αὖϑις ϑῳρταπτεγςα,α ἰχαο εἰς τὸν αὖϑες χεόγον ρος μας ΡἸΑτὸ νοῦ ἣ 
αὔϑις »κὶ αὖ ϑες οἱ ἀοητίάς 1, οἱ αὖϑις, ΡοΙτογί, δα ιιτο 5, Ὁ οτ, ποῦ 
αὔϑις,ἀς τητο στον ΑΥΠΤΟΡΗ. 

Εἰσϑόμαιειος, ΠΟ Ὁ 4Π σ ΠΟΙ͂ τ. 

Αὐϑομολογέομαι, ὥμαπισα ίροητο Πση σον Ἰττο ργοιθοσ, 
Αὐυϑυχαρκτον,ροτ [8 {αἰ ΠἸξεης εαὐϑυπύςσατον. 
Αὐϑουπότοεικ τεῦ ῥν ματοι « γεγθᾶ Ρὲγ (δ (σ᾽ πέξίαα : Ετ αὐϑο ποτοῦ 

Ρογίμθἠππξειούπηηιιο πα: οτάτίοπος ἀϊσαητατ, ΠΌ οτ, Αἰ πορεῖν 
φασκὲν ὃ. τὶ χρήσηται τοῖς παρφόσε. ὅπως ὃ εἰδώς 4αϊ (οῖτε ῬΟ 

Ταςίδυ. πύτερον εἴπω. ἀϊζάπγος Θτορο ἕκ οἷσι ὅτι πῇ λόγῳ χρ 
Βα ὼ πῇ πραΐπωμω [ἄς τη; ὠρέχω δ ὅπως ἐμρυτὸν ὄπ ω σὰ 

ματος. δῖς Οἷςετο οχτο] τιασα ἰαπῚ ἀθ τρί ρΙδρ ἔπτατο ἀἶχὲ 
Αὐυϑωρὴν,εαάοπι κου, αΪ  η.}}}5.1. 7 τόποις ἐοάο ΠῚ πῃ ΟὨΊδῖΟ,, 

(γ εἶχ ὀχροῦ. εὐ 4 ΠῚ σειύτομον ἀρ! ΕΠ 66}. ἢ 
Αἰυίαχοιφ ἄδην Η οἰ ον. Ἔχ ροηῖτ αἴϑυ βοῦογαάαἶτ 8ζ αὐλοὶ ἐχοιύτερο ας 
Αὐϊϑέτυ, ἰἀοπὶ αἴογτ ρτο ἐφανοις,ἰορώτα Οὔ σα 1 πα! 1}}ς. ς΄ 
Αὐχενγεοῦξ τοίξο Οτοιδίος ἀἰςᾶτ ρτο ἀλκανοἴδι! ἀλκίωδ λιν ον ἐῃ 
Αὐνχηρεσιη, οἰ ἀς ΠῚ εἰν ὠφϑοίρτη. ᾿ ᾿ 

Αὐλεὶ, ποινδέκ της, Ἡ οἴ Οἢ. Ἷ 

Αὐλῴα»ας.νἷ, ἰοςις ἀητὸ αἰ 4 πι.οπτοΥ Πλναυ]αι!πι, σοττῖ πα) 
τὸ τῆς σκίκωῆς ὐορπέτασμα. [εἰν οὗ] τατον η ΤᾺ ς πτιῖος 
γιὲ γπυόμϑοου τύω) αὐλοῖαν αὐέκτεὐλον, ρρτορίπαπαητος σαϊσα ἀοὴ 

ἘΞι Ἢ ἘΞ τὸ «--«.». «-.--... ἝΞ 

΄σ τι. ἡ’ ς 

τὶ 



Ν᾿ ΑΓ 
᾿ πηῖπξ. ργο είς Ἰπό ργαρταράί, νυΐρ;ὸ [εῦ, τεὶς αὐλάας κὔοιε- 

οἰ λᾷν» αὐ ΐαα το στο γηάναιις : δέ αἀις λαὸ, αὐλώα ϑύΐρκ γαὐ]α 

" νεἴγασοΐαν μίασα, νοΐ απ. οἰ τυγὶς ἰπτογτοχτὶς γατὶς σάτα, 
᾿«ἷἶ Οα2 τὶ ἐκ ορῆβραλο τε Απαοτιροίς,. Ρ 

Ανλακεργέτας»(] ζΟΓΙ]ΩῚ αἴῆοιςης, ἴῃ Ἐρίρστα, αὐλὰλεργώτης σίδηρς» 
Ο{ιἰσατοτδτατ 51}. 
Δ λακέζω. δι ἀλοκίζω βατ. ίσω, ὥϊοο, ἀρυὰ Αὐἰἴορᾷ. ἐγὼ δ᾽ αἰλοκίζειν 

ἰδεόμίωυ τὸ χωφίον, 
ναξ,κος δ ]ς 5» Η Πα. σοποτς Καπλ αἴ ηο, αὐὔλακ᾽ ἐλαιιύοι ἐθεῖ αν, 

τ ΤἸΟΡ τ. αὐΐλακος δεοριζεσος, ΝΑΖαη ποτα, 
χαρρενου τος ἀο πηι, αὐλω ρὸς, οἰκοφύλαξι 

Αὐλαχα. ὁ ἰϑνιφονΟΠΊΟΤ, 
ἡυλεία, ΠΟΙ γοΝ.ν τῆς αὐλῆς ϑύρα,πολάν, 

νγτόννο ΕἸ Ὁ] 0 π|. 
δ. ν ἤν οἰτι δ] πλ,αττίπιν[οΐλη, ΡΙαταρο ἴῃ ῬτΟΘ] αὐθιέναι 

μὶ αὔλειον, ΠἸ πο ἱπστςάϊ γὅς ἰῃ ῬΟΠΊρ. 
Θ. ϑύρχ, λυ μὰ ἐνκη δὲ ατεῖ τ Ηογοάοτ δὲ τῆς αὐλείμσι 8 ύ-- 

σι, ἴαχτα ἰδληυπ αὐ}ἢπ:ν ἃς αὔλειθ' εἴσονος, ἰάς ΠΊ. καὶ ὑπὸ τῆς ἐσοι 
ᾳρώτν ϑύρα τῆς οἰκίας. ΔΤ ΟΡ ἴα γεἰρὶς, τίς ἐπ᾽ αὐλείοισι ϑύραις 
δέω. αἰἱὰ ἔογηνα ΠΡ. 7. Ερίρτις ἔμμασιν αὐλείας ἐμφιπλέχοντι 5: - 
᾿ φκερίοτγευίες δεγὶς ες, 

: ΚΝ ΠΠΠσας. ὁ ὐπὸ τῆς ἐπαύλεως, 
τ δία σαηταητοαι αὐ άϊο, εἰ ἷ πε σαστυ τεσγοοτ. ΕΘ]. αὐ- 

οὐὗμαι, τῷ αὐλοιιῦτος ἀκούω Χ ςΠΟρΒ.Οἱ 9. μιῖδϑι ἔπινον χἡὐ ὅυω χντο 
Ε γὐλοιιῦ το, κὶ πτέσως ὅβεϑυμίας δβήμπλαντο. Ατἰΐζοτ, ἴῃ ῬτΟΘΙ. διαὶ 
τί οἱ πονοιὦ τες αὐλοιῦπαι, ᾿υτεςτοατὶ (οἱςοτ ἰδία σαπτα. [πο  λη, 
σὺ ἢ κάϑυσωαι χαταυλϑωυίθ. τ δίαγιπι πο ἀυ]ὶς γεσγοατῖς, Ρίατο 7. 
1ιεξ, αὐλουνήψοις κασειργέστετο τἶξεις ἔμφρονας ἔχίν» Ροτ τ δ᾽ απ τἀ 
ἤχυα πιουτὶς ἢλθιταπιὶ τοποσδαῖτ, τὸ αὐχοιμῆμον 9 τὲ αιοί τ ̓ α- 
τὰπι ἴοπο τοἀάιτυτγ: φιοά εἰ δῖα σαπίτυτ. Ῥαυ ως τα (οτγιητ.ς, 14. 

σῶς γνωϑιάσεται τὸ αὐὐλύ μῆν ον "ἢ τὸ κιϑαιρεζόμδμον. 
Ἰϑλίω,μ ἔσω, πιυχα. τρῖα σαηο, Εἰ δῖα ντοσ. Νοατγ ΠῚ δἰοίο!ατατ. 
 χας ὀρεῖον μίλθ- αὐλεῖν, Ολϊογὶο πιοάμϊο ντι αὐ τ δ ας» ΡΊαταις, 

Ὑουγρο, αὐλεῖν αὐλῳ τ ἰς ̓ϑάοτς» [ἄς πὶ ἴῃ Οαϊδα, αὐλᾷ τῷ 
πρΟΟΓΩΙΙ (Δν ἐσ, ] πςΊλη, 

τούνοδυ ] τα απι,[ερτυπη,ουϊε. Ὁ ἀν᾽ ξ, ἔνϑαι οἱ αὐλὴ Υ᾽- 
ἀμλὴ δέδιμντο,, [τρτιπν,ἀς Βαγα ρογοογιίηι. Αὐτίσιις ἰτοαὶ ἀϊος 
Βατωτ ἰοσιιν Δα 4υεπη σαρίτο ἀαπηηατὶ ἀπο: Ῥαπτυγ » ρΡοίϊεα ἀϊ- 

ς αδχ εἶον χἹ ἐξὸ ἐκεῖσε υπτυρέτας. αὐλικοιὶ ὠγέ μαζὸν 5 τη αἷς 5 ἱ- 
ἀλοινπάς ρᾶγα:πη1., εἴπης τὶ τρία πὰ αϑἴος τῷ αὐλῇ. Ατβοπατις Π|0. 
φιογῖ τ δος ποπχίης απ βοατὶ διαπνςόμῆνον τύπον, ος οἴ ρετ- 

1811 Ἐπὶ σου. Ὑ᾽ πάς ἃ ἀρυὰ Ἡσοαιόγαπι (ἐπιροῦ (ρα Ἰαἰ τὰ 
Ῥοεγ ἃ ἱπτο! Πρ αυτωτ. ΕΠ ΊΤης δί αὐλαὶ ργῸ τος Τἰς ὃς δι] ἰς ἔξιι ρα]α- 

τἰϊς νπγραπηυς, αιὸὰ ἀπις (ς μιθεαης (4.411 δὲ ἀπιρ]α ἰο- 
᾿φλι Αἰδεησὺς [}.ε γυῦ ὃ τὰ βασίλεια λέγουσιν αὐλαξ. ὈΙΡ ΑΙ ας αὐ- 

δ ϑεραπευειν ἔστιν ἰς ἐμοὶ δὸκ εἴ γυὶ πεινωντος. καὶ μα τ ἐγίον, νη ὰς οἱ πὐεὶ 
πίω αὐλ ων, Δ0}1ςὶ 4 ἀπ ατεϊ ςοἴες. Ν ἰΔς Πελών, δι Θύρα, αὐλη ἱῃ 
ΒΙΡ τις αἰ αι οτίος ργοὸ σοττῖηα [χπχίτα τ. Ε χοά 36.Ρτο σοτῖς, ΗΟ. 
Οἀγ ϊο,χια φέρων ὀγύχεοσ! πέλωρον Ἡ μέρρν οἷξ αὐλᾶς. αὐληὶ αττὶ 

τί τ) ἀϊοίτυτ ὃς γηδηῆο. αὐλὴ, αἴϑουσα, Η οπιοτι σηκὸς, Ετ αὐλὴ [1- 
τὰ πιλγῖς. ΡΟ Ιὰχ 110.9..αὶ τ᾿ υἱὸν μέσω ϑιιλάτης ἐκατέρωϑεν πα- 

ξοικῦσει γῆ γι μβφιπλήξ, αἱ ἀμφοτερόπλοις κὶ αὐλὴ καὶ ἰϑεμές, Ετ αὐλοὶ, 
κοίτη δ παυλίσμος, Ηςίν ςἢ. 
ὑλυμᾳ,ατος» τὸ, δητας δὰ τἰ δ᾽ 211» σάτπιεπ, πιο! ατίο, οἰ δίαγυ πα 
ἴδαηυς. 
λύρας πλδυ] πη, Παρ εηα, Η εἰν ΟΝ. ὑυΐα, μονδρα. 
υληρὸν, Η οἰ ΟΝ. χαλινὸν, κ οἰνίον σπεῖεαν. μι 

σις ες ΝΣ ΡΟ ΓΑτίο Γγ ταυτὶ δ άγαπι σλητιις ἴσα οπιις, Εἰ δ᾽ οἰ παἰῖς 
ἀϊίξιρ! τη. 
υλατὴρ, δες» τἰδίοξη, Ηςοά. ἐπ᾿ ἀυλητῆρε ἕκας Ὁ’ πορῶϊ ἕχκιον », ἀ 
εἰδί εἰ οἷς σαηταπι ργαίρδητς. 

ἰνλητόρια τ᾿ σα τ᾽ ἀγα ΠῚ. 
᾿νλητή ςοοὐν, ὁφασ]ςτες Οἱςοτ, ἰδ οςη, πιοδυΐάτοτν» ρετίτες εἰ δία, ἐ- 

χροατηὶς ἀυλωνγ, ψ{λ.Θ- ἀυλυτὴς» Ὁ Αττιοῖς ἀϊοίτιτ ὨΟη αἰσυλὴς » αἷτ 
ῬΗγγηίους αὐληταὶ αἴόδρες, Ὀςπλοίτ ἢ. 
υλήτῇ βίον ζα ς,ἀς Ἰὶς αὶ Δ]ΠἸεο Πιπρτυ νἱασητο 4 9) δ οἷξ ἀκα 

Ἰ χοτείων βιένταν πα όσον σαττηρρωῦ τες οἱ αὐληταὶ (ἄν ϑύοντας, οἷ ἀτε- 
Ἱ χείας ζωσιν. 

᾿ ᾿ υλύτης,ο, Ἐθ υ]λτίας »γὁ κέωρε βεμονέ μᾶνθ. Ἂ ΠἔΚδ πρρξζατων, 

ἰνλυτιχὸς, εἰ Οίατι πηι ρογί τας» δ ῖς ςοππεϊςπάϊς ἰἀοιειις:ἢτεπη τᾷ τὶ - 
ὁ Ἢ Βίσιηςπὶ ροττποης, νηάς αὐλητιχοὶ πράγματα, ΡΙΔτοηΐ ἰπ Αροΐο- 

ΤἸσὶ τἰδιοἰη τες. αλητικὸς κάλαμος, αταηάο τἰ Οἴ4]1ς. ΤΡ ἢτ. 
4.ς4Ρ.11. Πρ αης. Ετ ΡΊ1π,}}0.16. σαρ.36. ὠνλητικὴὶ, ατς τι ἰϊς 

Ἰυάδεηάϊ».τς πγοάιυϊαη ἀ!. ἀυλητικαὶ παιδιαὶ ᾿χἀϊ τ ̓ ατα ἢ, Αὐ το. 
ἀπ Ἀδετστῖςϊς:γηάς ἀυλητικῆ ς δ ρετὴς ὁ ϑεὸς, τ δίΑτα ΠῚ σδητις ἴπ- 

Τ υεπτοτ Ὠεὰς: : 
ποὺς ἴσος, ὁ τ δ᾽ οἴη. Μ αττὶ αἱ, 
παρα ϊασι, ἔπαυλις, ΔὉ]α, ΠΟ ογας. 

δὲς γυύμφαι » Εἶδτ. ἘΡ τ ταπηπηαῖ, Ὠν Πρ α ἱποοῖς,, ᾿ηδα]- 
ταητὸς. 

γλίζομια), κα. σο μαι. π' ̓σμαιγρετποξζο, ἄς πποτοτ,πιᾶποο, αϊεγαπγεῖοτ, 
ησηᾳ μασοο;ίῃ πδτίοης ροτγίτοςτατῖμα πλδοογηπάςο,αθ- 

᾿ 

δ: 

ν» 
᾿ 

.. 
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{4οο, ἀςρο,οαἴξι Ιοςο, αδίςοπάοτ,παδυοτ, κοιμάομα;, Πςεροη. 
80]. Βυά. Οοπιι. Ὁ ἀν ΠΕ, ὥρτο συῶν ἀὐλιζομῆν ων κλαγίέ ἀυλε- 
ζό ἄρ Θ- τῷ ςρατῳ (Ἐατίυα μιαροης. «υλίζεδϑ ὑπὸ ἦΨ ὅπλων» «τίη 
ἀσροίτἰς Πϊατίοποπ) πάθος (δα ἀρίταις, ΤΠΩςΥ. ἐνλίῶιν ὅ3) γος 
ἰαςυΐς ἴωρετ τογγαπι, "1.52. ορ σρ.12. Ηςίγ οἢ.φυλαομα 1 υςα 
ΠΑΡ᾿ 21, ταὶς 3 νύκτας υξερχόμῷ Θ. ἡ νλίζετο εἰς τὸ ἔφρς 5) ηοέϊυ γετὸ 
οχίςως ἀϊιοτίαδατατ ἴῃ ποητς, Γοτοιρ.Ροτίας ἀερεθάζ,νεὶ πιο- 

ΤΑ τα, 
Αυλίζω, μ. ἴσω; «-. λα 7 ἴῃ ἁυΐὰ ἰιαδίτο ἔξει γετίου : ἰτοπὶ τἰθ᾽λ 

σληο. 
Αυλιμὰς δ. οἰτΠατσσ ας. α]} ἑοιις, αὶ ἴῃ δι Ϊα γεσὶς νογτυτ, αὐλικοὶ κό- 

λακες Ὀ]αταττη ΡΠ τ, ἀαΠ ἰςὶ ἁἀυϊατοτος, ἀυλικὴ «ἤει» γία, Ῥ] αἴαγς, 
ἰη Ὀεηγοτγίοναμ α αἰεξεατίο, 

Αὐυλίκερριγδυϊά ὅς ΗείγςοΒ μος φύλακες. 

Αὐλὶξ,νεπα, φλὲψ, Ηςίγςμ, 
Αὐυλίξαι,εἴϊ ς ασνάσαι, ΗςείγοΣ ᾿ 

Αὐλιοι» γιςηίος ἀυλικοῖ, 
Αὐυλιον»α τὸ, τὰ Πα τη, οταΐ οἰ  υ ΠῚ, ὕπανλις» καὶ όρα. Αρο ]οη.1}Ὁ.2. 
Αἰϑου, σα ϑμοιή τὰ γἡ ἴυλια διϊαία σικον, 

Αἴυλιθ: ἐς ρ»νείρετως. 
Αἰυλις ιδὸς ν τοαιοτἠαπν,οαὔιγα, ΠῚ, ἐγὰ γὸ νοῶν κὶ τείχεθ. ἄνλιν 

ἐΐϑεντουριο ἐςρατοπεδεύστεντο, τὸν ἀυλισμὸν ἐποιέσαντον οαἹτατηοτατὰ 
[μπτιΟαρίτατ οτίαπη ργο ἔαρι ο ἔξιι σαι], ὃ ρτὸ ν 11, Ποπηΐ- 
οἰ μι ἃς ἀρπλιις ἔδυ τηαηῆῖο τς ἀϊςίτατ [|}.2. Αὐσοη. Αρο σα, 
10 δεωτειζξὰ νὸ αὶ διαγωγή. Ατατας ἀς δα ΐθως, 53) ὄψιον ζυλιν,αὰ ἰστοτὶ- 
στ σα δ}}ς 52} δὲ κοΐ τίω» ἑαπερινϊωΐ, 

Ανλὴς»ἱδὸς, ἡ, Α Ὁ] 1ς πόλις βοιὼτίας γιυὶ Θτάοὶ ολἰγαπηοτατὶ Ππητεχ τ 
ποπΊξ ἰογτίτα. Ἷ 

Αυλίσκ Θ.,α, ὅς ράταα τὶ δία, αιτ Πτυ 4.8] ξητίαπι ςτίαηι ὃς ἔοητίαπι 
ΒΠυ]α τας φηδἰ σα!ας » ντ Ιου ΐτας (ο] υπι. ας ςαπα! συ νς 
Θε].υᾶ ἀαιὰ ἀδοιατιίτιϊη οο ὥρηἰβοατι νίαγραιτ Ροίὶγο. ἀυλέ- 
σκθ- ἰατρικὸς ἀρ! Ο 4Ἰςη, δὰ ΟἸΔλιιοοη, διαρυὰ Αἰςχαηάτα Τταῖς 
Πιαηα πλϑ Εἰ} εἰς οἰ γἢτὶς Ἰηἰτειπιςητί, αι ἱπξυΐας ρεγβοίτωτ: 
ἄς φυο ἰῃτο!εχίς Οα τὰς Αὐγοί τις πηςά!ςοι5, ἰηηαἴεης ΓὨγοη. 
110..4.ςαρ.3 Ταης ᾿οφυΐτεγ ορρτεῖϊο Παπους αυο ξΟ]Π]ς Ὁ] 1 τεβασ 
τἴο αι, οτὲς τεπεδηάμτη ἧς οἰ γήτογὶς σλιιοτα ξιοτίτ οἰλυίᾳ, Ὠ6- 
Βἷης ἀρρουὅ4α ροάϊοὶ βίτυ ἀεχτογά πιαηι, νίαιις δὰ εἴμς γε 
εἰσι] τὴ» 4ις Θταςὶ «ανίδισκον νοςαητ; [δι ἐπηρα ὰ, Τάς πὶ 
1|0.3.Αευτογατη », ΟἹγ ζογῖς ἐυλίσκον, ας πὶ πος τἰδίααι ἀϊςοτς 
Ροτετγίμηιις. ἀυλίσκοι γοι ὦ οτί4ΠῈ ἀἰσυηταγ ἰηδαγες ἐγώτια, ΕἸ εἴγς- 
ΑἸ᾿α ἃ γετὸ διαυλίσκ Ὁ. γἱάς ἔωο Ισςο. 
Αὐλισμες»οοτηοίξ 3τῖο ἐξατίο, δ υ] αιῴο, διανυχτερόυσεις. 
Αὐυχοϑετέω,ω, ᾳςἴο Βα 4π|,Π!Ἐ}45 οο ανρίπρο. 
Αἰὐλοόμελωδία,, εἰ δῖα πιοάυϊατίο {{π|ςιΐᾶς τῆς ἀυλόμελωδίας ἔμπειρος 

αὔϑρωπος Ορτὶ πγὰς Π ΊΠοη. ἶ ν 
Αὐλοπίας,κ. ὁ, αὐϑίας ἴχσοτ Ρ τ ἰς» ΑὙ τον. 1.6. Παρ :17. 
Αὐλοποιὸς, ἢ, 6, ΓΙ ἴσο, ὃς φαΐ Εἰςῖτ εἰδ ας, τ ἰάταπι ορ εχ. 
Αὐλοωρεπὴς, ε(θ-.ὁ κα ἡ, τα ςοηυςηίεης. ἢ 
Αὐχθ', ἀσώματος, πἸατοτίσ Ἔχροῖς, ἀ παῖς τς πήότυις, ποη πιάτος 
τίατυς Οἷς Π Ὡς πχατοΓίαζιμτα γε] τηατεγίδείους σοηίϊζαος, ΨΊττα. 
Ροτί ἃς αἴυλθ». , 

Αὐυλὸς, , ὁ. τ] 14,01, ΓΟταπηθπ,οοηυ αἰ 5, πιεατας, σα συ 5. οἷο - 
λὸς γιωαικεῖος τε κὶ αἰδρεῖζθ’ εἰ δῖα ὃς πα τ εἰχς δον γι, ἀς πλὰ- 
ἤτο ἰιηαπιςητο αὐλὸς ἀγλωῆθ᾽, τἰ δῖ εἰ ΡΝ ς Χ ἧς Πρ 0}, 
ῬοΙΠαςὶ 1.2. 1μοΐι)οτορός αὐλὸν βωνοιγαά τ Ββς οτας,αα εἰ δ᾽: 
ἐληῖα αι, Ηος ποπιΐηε σα βοαταγ συγ ηγπ: ἃς ἴῃ τεδιῖτα- 
ἀϊποπι ργοάμέξξίοτ, νεῖ εἰΐ Ππαδίαπι : ἰτοπὶ ἔδησαν πιὰ πατιδις 
τοττθης. ΑτΉςη. ΠΌΓὸ εν ἀυλὸς, τὸ ὄργανον ᾧ διέρχεται τὸ πνεύμαᾳ, ἡ 
πᾶν τὸ διατετα μῆῤον εἰς ὄυϑύτητα κἡμα γα υλὸν καλού ὥσπερ τὸ ς-α- 
διογ χὰ δ κιδερυὸν πῇ αἥματος, [τοτ ξεττυτηνιασα!υπι ὁπλῆς ρτο  χᾶ. 
Ευϊζας. ἀνλός ὅδι πεῖν πὸ ς-ενὸν, ὅϑεν κὶ ἔναυλοι,φ΄ενοὶ ποταμοί. νοσάῖυγ 

οτίαπη χρουυὺς β8ς ἀρι!ὰ ΗΟ πιογ. ἈΠ Ἰφας οτγαοτίς. ἵν πὸ αἰκόντισμα ὦ- 
μᾶτος. Οὐ κς, ἐυτίκα 3) ἀὐχὸς αὐαὶ ῥῖνας ποχι ἦλϑεν Αἵματος. 
Αὐλὸς ετίαπι ρίςἰς οἰξ εχ ρεξείηυπι σοηεις, αἱ δέ αυτῆοτς Ρ]Ιπ. 
1| 2κ5.οἰν]τιοἸεη,ἔυς ἀοηαχ, ἴὰς οὐγχ, ἤὰς ἀλόϊγίας ἀτοίτοτ. 
γυ!σὸ Νοτιβπηδηΐς πος πι "τὸ ἐὐυλιός, δ Δα: ὅθημήκης φυση- 
πὴρ ἴη Ἐρίστᾶπι εἰυλὸγ καμινόυτη οι Φιλίωδεμον. 

Αἰυλοτρύπης;"γ)ό» αἱ] τ δίας οἢϊοτνίξα ρογβογαυ ΡΟ ἰυχ. 
Αὐλερὲς,οἰἕος ἀοπηις,οἰκόφύλαξ. 
Αἰὐυλω δία, δα: σαπτας, τ ίαταπη ΟΠ". 
Αἰνλῳδικὸς»τἰ οἰ αἰ ἰς. ἀυχωδεκὸς νόμος ἰοχ εἰ δίλτι πα ἔξει ἀς τατίοης (ὅς 

τις τ ϑιαγ τ, ὐἰνλωδεκὸς ποιητὴς ροοτα τ ίσεη, 
Αυλῳδὺς, ὥρσαττοτ,ϑυ!ετος,Οἱς τθιςοπ, ἶ 
Αἰυκών,φνΘ-,νΑΠ}1ς οΟΊμι4 {15,1 ςςνρτατα Πν,Ιο σις βϑτί μι, ἢς- 

ταπηναηφ υἰξία,αηἔταξεις τοτγανςαπαϊ!ς ἤοους ἴευ τγρξξυς ἅημς 

ὃς Ἰοησας,αΠ4ΠΊ ἀυσςης: Ετ αἰνλώνες, τα μέταξν δ φαραγίνν ςε- 
γᾷ δὴ μῆκος φερόμᾶνα ΨΝυάο διαν» ωνίζειν φαυΐζο "ησμ}τ Αἰβςη. πὸ. 

τυτὸ δεχουῆνον ὉΣ ἑκάτέρου πνεῦμα χωρίον, Ἰοσὰπὶ γττ 
ηΠὰς Ρεγβα- 

διΐεπι. ΡΙατατ. ἴα Ἑδιο,ἐνλων αὐαπέπ]αται τος ἢ ϑείλαοσ αν, ν4}}}ς 

λά πτᾶτς ὀχίτυπι ἀροτὶ ὁ κοῖλον ἀὐλάγων βάϑος, Εὐχρ, ἀυλον γετῖ- 

αἴχις εἴ σεηεγὶς τεῆς Αἰῃσοησο]δ.ε, 
Αἰυλωνίζειν ἐν αυλώνι διάγειν. ΩΝ 
Αὐλωλάξζων; γετὸ εἴτ ἔη γοίλη πιδηὰς ξοπηρτοίῃς ἀϊρίτίς δὲ γεϊαΐ 

«-- 
»Ν 
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Ρυθπο ξιᾶο,βδιϊατε να! Παατγάτο, να] σ [βεν ἐπ ράμηβε. Ἡ εἴγε. 
ΤΣ σύρεινγ(. συράπειν) δια “δ δάκτυ λῶν, 

Αὐλωνοειδς»αραὰ Ὀιοί. 5ιςα], αὐ ταξτμοίας, ; 
Αὐλωπή ατρκιιλόφϑαλμος. ΕἸ ΟΊ οἰ. Ρ (Οἱς διιτο μι οἵδε νἱάστος ἀρὰ ἃ- 

τὐήζοτ. τἀ ἐπὶ (Πὶ αυλίοπος.. 
αὐλώσις,ιδὸς [οσιΣ ἰῃ 4.0 Πσίταγ οι οι] α δέ ταπτθῖας τοπάξης 

ἴῃ ἀσιταπι. Ηοπτογαὐλώπιδι τρυφαλείηγι. Πα οητί φαδῇ σισηάάπε 
εὐλίακον,". Πκα]απι ἔδιι δυισσι]α αν ἴῃ 4υα ΗΠ σίτας σοπιις. Αὐἰνεπ. 
1115. «» τὐω αϑδικεφαλαί αν ὁ ταν ἐκ τῷ μέσα τϑὲς δ ϑν αγετείνῃ αὐλωπιν 

γοσαῖ, δορἢοοἹ δ μοκραὶ χόγχίω. 
Αὐλωπὸς » οὐ᾽ ὁ. παδοης οσιΐος Ιοησος ἱπίταγ εἰ δίαγιπγαὰε ΡΠ Ζιθιὶς 

4αϊδ (ἀπ) ἀνέξιπι. ἃ αὐλὸς δ, εὐψ, Ο Δ ΠΠας [1.7.6 Ὁ. Ἢ 
Αὐΐλωσιξ έτος. 9 ΠηΠΠ το, να Πα τὴ 5.) ἀπ σ ἘΠ Ὶς ὃς αςιθὴς αἰ Ἰσαΐι5 

Ἰοοὶ. Ῥοὶ "9. διότι συμζάνει πὼς αὐλώσεις γίγνεδγοι χΤ' «δ ὁχυρωτάτες 

πύποις. 
Αὐλωρφοναύλαρος. 

Αὐλωτοὶ φυμμοὶ, ΡΟ] ΠΧ [16. το ἄς ογηαπτοπεῖς ἐφ οΥι ΠῚ» ὀκαλϑειῶτο δὲ 
τινὲς ἃυλωτοὶ φημοὶ, )εοὶ τὸ κώδωνας ἐΐχίν ἐπηρτημῖβοις.. οἷς ἀγχρεμετί-- 
ζοντες οἱ ἵπποιγἢ χον ἐποίοιιυ πυρρσόμοιον αὐλῳΐς τ. αὐλατοὶ (ας ἔγατηα 
δὲ σαπχι(ι κημοὶ) Πίτα! οἵ. 564 σοτγισεη Δα ΠῈ ργο αὐλωτοὶ φιμοὶ, 
ἀὐλωτοὶ φιμοί. Η οἴγ εἶν. αὐλωτοὶ, φιμιοί,οἱ κημοὶ διὰ τὸ τοῖς κυμοῖς κώ- 
δωνας τρρτηῷϑ'αι εἰς οἱξ ἐμφυσώντες οἱ ἵπποι φωγίω στέλπιγϑ- τρρῖ- 

εντο, Ηὰς γοσε ν[ϊς εἴς ΔΕ (Ομ γ]ς. νίφα. Επήζλτῃ. τη Ηοπλοτ. 
114 φ. 

Αὐξαϑομαι,αξοτοίςο. αὐξανθυῆνδ-.. Ἔχότοτασ, ἀυσοίςου5, ἀδοϊ εἴξοης, 
οταίτοἰς ἐς, αὐξανοται ἐπ᾽ αὖτον, ηππα] εἴοῖτ ἴῃ διις ρετηϊοίς πα, Ρ]ὰ- 
τατοἶ ἴῃ Τμεηγζος, αὐξάνεται μείζων υηάίον ἤτ,ΡΊατο ἐς [μεσ 

Αὐξανω. ᾽ξ αιιοι αὐξω, αι ρ ΘΟ, οιιηγι]ο, απ} 110, ἐχασσοτο, πάσης 
τυάιηεπὶ ρτοάιοονγάο ᾿πογοπχεητι τ,» αἀ ἀταπηξητα πὶ ἔιοῖΘ.1Ὸ - 
Βοτο, απῃρ το. ' 

αὐξη,ης» "απο γαπηθηϊαπΊ, Ασάτιις,, τρισσαὶ δὲ γε αὖξαι γίνονται κρρποῖο. 
Οἷς, τγίρἑ τοι (ΟἹ τὰ σταπηάοίζετς ἔσται. αὐξίω κ᾿ ὅγήδοσιν λα μίαίειν, 
ἱηογοπιοηῖαπι σἀροίζεγο, ΑἸοηασοτγᾶς τη Αροΐορ. 

Αὐἴξησις εἴθ ναι ΠῚ Θ ΠΤ! πη» πγοπτα 1, Δ. ΡΠ το, Ἔχασσο- 
ΤΑτΙΟ ΓΆΡ τ] ἀν) αμτΠογαπιοητα πΊ. ̓ ς Δηϊπηδητίθις ἰὸς ἀϊοὶ 
[οἹευ : αὐ ξη ὃς βλοίςη, ἀς ρἰδητίς. αὐξεσιν ἔχά, Ἰηταπιςοίςίτ οχοτο- 
1(ἰτημς. 

Δλυξητικὸς, Δα σεης]Πὶ οδτίποης δι ρϑι ἀἸν απ δε βοιις Γι ότ. θρεπ]ικυὶ 
γα αὐξητικὴ διυΐαμεις, γὶς αἰττῖχ δέ αι έετίχ δεγαῖο ν ἴ. 4 ς Βαττῖς ὃς 
δυροτ, Αὐἰίξου {0.5 οᾶρ.ιὰς ΑὨη4]. ΤΠοορΡ Ἀγ. ξοτυ το τ. 
ΤΑρΡ. αὖ ξζητικο εἰς χηκες. 

Δὐξίσες αἱ, ἔσεταις Ἵ ππποτιπι ρ  ςίμπι ἱη Ρουτο, Ατί οι. δ. 6.4- 
πἰπηαὶ. Δρ.17. 

Αὐὔξιμος,,ἄ λιιέξιπη δὲ Τη Οτο Πηθητι!πὶ ἀσσοτη πιο άατης, ΧΟΠΟΡἢ. ἐς 
σάταὶις (᾽Θξεῖς αἰ ἰθητ πτδττῖ,, οἱ γὰ ϑερκῆ εἴα αἱ δ όπριαὶ ὧς εἴ σιν 
αὐξίμοι. 

αὔξις, τυ ξξ ας» ποτε πηθητιπε, αὐξησες κὶ Η εἰν εἰ. βχάςυσις, ἸΝΙσαπά. 
10. ΑἸεχ.ΗΣ κἡ ἀπλίωων ὁπόταιν χεπὶς αὐξίδω χραίνη.1ὩτεΓρ. τὸ σώμα 
φϑείρη:εο Εη1Π| στ ις αὔξιτ οἱ, ογρα5. 

Αὐξω, μα ἐσω,αυσεοναταρ ΠΕ ον Ομ πλρ ]ο.Εχ στοίςο ἀοσπηαῖο, Α᾽γα- 
δὺν ὁ χεόνίθ. ἐκ αὐξει προσ γινο ὔν6.., Οἱςετ. Τρίμιπι Ὁ μι πε οτο- 
{ες ἀὶ δεςοἤϊοποπι Πα} |1πὶ Βαθεῖ, 11.3.40 Εἰηϊδ. σοι ίατ.θα- 
δ τατι νης αὐὔξομεαι, ἕαςῖο ΡΓΟστοιιιηγ. αὐξηϑ εἰς» ἀἀαἸτὰις, 40] - 
ἀοἰδυίτ,ααΐ φρογου ταύ ξετο μῴλνον, πχαϊογιθ 5 ἱΠογε πιδητὶς δι1- 
ἔξις οἷ, Ηεοάοι. αὐξηται ἐς πλῦϑ'9., τάεπλ Ηετγοάος. ἱ. ογουῖτ. 
αὔξω ρτο στείςο ἴδε ἰησγοίςο ΟΕ]. ΑἸεχαυ 4. Αρμγοά Πῦτο 2. 
Ῥγοδ  επιατ.αὔξεσι τείχες. Ηος νεγθιιπὶ βαρυΐτονον, ἔλέξι1Π| οΧ οτ- 
ξαηῆσχο ἐΠικώς. αὐξειν τώς τιμωῖς, ἀυσοτα πουοιίθιι5 ὃς ογμα- 
τε, Χοπορῆ. αὐξεώευ ογοίςοτογια οἰξ, το] αγοίζεγα ὃς ροτοητῖο- 
τοι Ποι Αὐ ἴοι. 

Αὐονη,ης »ἡ, ἡ οοἰτας, ΠῚ ΟΟγΟΥ ΟἸ πηοΥ. 
Αὐὔονον, Η εἰν οἱ. εἴν ξύλον ξηρὸν Πρ ηιιπὶ τί ἀτιπ1: ἀραιὰ ἀτιοπὶ Ἰοσίταν 

ἃς Αὔονα αὐλὸν, ξηόὸν, νεκ σὸν ἃ ΠΟΠΊΪΠ.Τησ. Αὐΐων, 
Αὐθι,κ, δ Πσσὰς, Ἂν τις Οχιισ σις, οχ σάτα, [1411 4 τις: στὸ τῶ ἀν κα ὕειν 

τὸ βρέχίν χ᾽ σιωωαήρεσιν αὖ 8-, ΕἸ οἤο (4. αὐΐω κ᾿ διερίωὴ αὐόων, δίς. Ρ]α- 
το νὸμ «οὕλη αὖ γὴ ξηρα οἱ τσ α ατὶ 44. τε γ,αὔῷ»., Αἰπῖς, βααΐις 
ΤΠ ΠΆΙΠα, δτερἤαη. ἴη ἀϊξξίοης Παρακουάῖροι. 

δύ ύτης, τος ἡ. Π σοί τας, ἀἴτας. 
δπνθ',κ, δ ἐν ρογα ἐσ ],ν 61], ἵπίο πτη 5, 1Π1....ἐἰυπνοις νύκτεις ἴαυον, 

ποέϊες ἱπίοπληδς ἀυσεραη}. ΡΟ] οη.2. ἀϑοίνατος νὰ ἀὐπν- ὄφις. 
ΘΌΡΒος ἔχων αὐπνοις ἕδρας. 

Αὐπνία ας, ἡ τ] πγῃ 4. Ὑ γος. Ποηαῖ, ΥἹΟῚ] 4, Ρ οτα  σΊ πα» 1. 
νο! ρογυίσίατιο. Οἷς ΡΙατο νόμ. ζ, ν᾽ σα ]δητία. 

Αὐἶρα να. ἡ, αὐταννξηξιις ἰξηϊοτ:ροηαςσατιπι οἴτ,τοτο ΘαζΖα, ααΐ ἀϊ οἷς 
ν]τ᾽ π]άπῈ ρτοάυοί, Οτορ, ταπιθη ἸΝΑΖαπ. οττὶ ρίτ, αὐὖρας τες οἷς 
ὑγροοδ φερρυῆμας ὀκπνοαξ χραλοιμῆ ἴπαι τ Α τοι ἄς πγπάο, κα. αι- 
τὰς ἀἰςίπηιις ἐχρί γατίοπος αὺς εχ πα πιοῖο ΡΙΟάδιητσ.: αὕρῳς 85- 
ρδύω ςαρτο ἀγα, ΧΈΠΟΡ ἢ. Εταῦρᾳ αἰδίκουρος  ἴτα το ΤΩ ἸΏτοΓ 
φοπιίςας ρΡογίοπας ἃ Ροΐ]ιςο [100..4.. ϑεραπαινίδιον ὅδε, ἸΠ4 τ, πῆδι- 
αχαρ μῆμογ χιετώνι μόνῳ ὑπτεζωσυΐίῳ χϑυκῳ χοώμβυον. 

Αὐυρίζειν., ργοογαίζίηατς,, Βούιοτα ύροτο, εἰς αὔριον υἱεῦρτ ϑεῶτι. 
ρίρεως 

Αὐ ριον, οΓαϑ. ὅηηὶ αὶ αὐὔριον, Ῥοΐϊετο ἀΐς, ΦἘ(ολῖπεος δδὴ ΓἼ ταχ ἕως ο- 

ΑἸ Ψ 
[αϊτ εἰς αὔριον, ἴῃ ροΙεγα τα ἀΐεπτ,οτας. ΑΥ ΗΟ, αὐδὲ ἑρμ υὐσιαΐξει εἰς, 
αὔραν. Τλ οιταις ὃς εἰς τὶ ἐὐὐ ραὺν οἱ αὔριον ἡ μέρα. Κουορθοη. ἢ σύΐριο 
πῆθε μή ει, ἀσγαηι ἴῃ ροΙ ζεται πὰ 161. Ἷ 

αὐ φρι,δαιάα οἱ χαγωοὶ ἰςροτος,αρι 4 ΗςΙνς.νογὸ ἰοσίτειγ, Αὐ ρρὶ λυ, 

“Ξ 

γ»: ἰσπυρφὶ γε ποη 1ης πιδηάο. 
Αὐ ρὲς. νι, ὁ, ἀιμ να δα πάλης, Αὐρότερον οἰϑϑνενέ ς᾽ ερρν, Ἡ εἰ γ οἢ.. 
Αὐρῥαηςδαϊάα εἴϊ καὶ ἄμπελθ- γιτῖϑ, Ἵ 
Αὖς Γασοηΐέα ἐς Οτετιςα ἀϊα] εἕζο εθ τὸς ἐρίς, τεῖτε Ἡ εἴν οἶ, 
Αὐσῶς»᾽άςπι ἀῇοττ ρτο φνοαϊς »κραυγαῖς. 
Αὐσοὸν»σςΠΊ. 
Αὐτσονες,τασες: οὐοϑ τὸ αὔσω, τὸ τολμωῖ, οἱ πεῖν τα ὅδε τολμώνγτος τοῖς ὦ 

ςαἰγμασιν. ζςῃ Ια. Ἷ 

Αὐςαλιθο [0 ΠΠ Δ πι5,κοτεσκλυκιὸς, ΟΧΒ ΘΟ» οςι15. αὐαλέϊθ.9 οδἤτασ, 
ΑΡΟ]]οη. τ. Αὐοῦ αὐσαλέζθ- κονίῃσι, ΨΌΙ Ππτογρτος. αὐςαλέίθν, 
«ρα τείξηρος αἱ αὐνεπιμόλᾳτοςιὰ γοτῦο αὐὔῳ ς ἵ. ξηράνω. αὐς αλέας 

λή εοἷῃ ΕΡΙστάγη, 4 8α}}}41 ὅς Π]Οτί φαρίτις κρτοίξηρρς , αὖ χρι 
εἰς-χις- (Ὁ... 

Αὐςηρία, ΤἈςΞΟΡ τας. Π.6.ςαρ.18.ἀ σα ΡΙδητ, αιτογῖτας, Οὐ 
τ}. ἀς ργώσδρτογς ἰοαιθηβ, ἤθη τγξις » πση ἀπο] τα {τ 
ΓΑΪτας. : 

Αὐςηρὸς υδι, ταίξοτιις,  Ποτιις τά πὶ Δ εγεῦς γϑτάσ κεῖτο πι ατὶ ὦ 
ἐἰγροικὸς ,σκυϑρωπός. ΡΙ ατάτ οἴ. ρτο δ ΡΑ}1 δέ το] πη ει! αὐὐξα, 
πρρπεζαν πῇ φωκίωνθο ἀἰχιταὐςηρὸς χυλίθ-, δυΐξοτις ροτ. αὐα 
δὲς οἷνίθ- ἐρητικώτερος, κεφαλαλγίας τε τὴ μέϑεης ποιητικὸς ἡ Οἱοίς, ἐΕ 
τ Ο2Ρ.10. ὃς (40.132 οἶνοι λεηοὶ κἡ αὐς τρρὶ 9 ὀυς μα χφιν Ἀ 7ον ἢ στιραᾷ 

"ποιοὶ δίς. Ἐτ αὺς υρβν»ατίάι!πν αἴρετιπιν (4! }τάμ:, απὸ αῷ αϑει 
τοτγοτς ἃς οχισςιπὶ γοά4εις, Εἰήξδιἢ. ἱ 

Δεςινρφτης,υ[τογῖτας, ἀπ {οοῖτας ἰατρίοτ ὅς ἔτισὰς σσηπηζ » γα 
(οτιθις Αἰςχ. ΑρμγιΡτΌθ!. σο.].2.(Θιιογίσαξ. Ν 

Αὐσω, χα ἀςο,τολμώ, ᾿ 

Αὐταγίελίθ-.ε, ὁπ τίτς Πρ οητάποιις» ΓΟΡΑ͂ πῇ δΌς [Ὲ δ οἴλατι 151 πα 
τἰιι5, ὁ ποῦ ἀφ᾽ ἑωυτῷ διαγίέλλων, γὸ μὴ ἑτέρρυ, ῬοΓ {ξ πμπτίᾶς, αμὶ ταῖ 
ἴητοι ἤμτγααὶ ἴς ροτ!ατατι αὶ τοοιρῖς. 

Αὐτάγητος» ΝΕ] αὐ τείγετος."96. ἩἀΠΊΪΓάτΤΌΥ [π|ν 
Αὐταγρετα, τοὶ, γἱτι ὸ οὗ] ατα, να] ηι135 αἰς 0 ἀτδίτγίο ἀοϊσας, 

ϑώρετακὴ τὰ αὖ τόϑεν ἐγειρόμῆμα ΝΝΟΠημε9. ἔχων αὖ είγρετον ἀλκ 

γίτγιατε αι ἃς ροτείζατοτη Βα εῆς ροτ [ὃ ςομεξξαηι. ΑΡΟ]]Ο 
Αγρϑηδαζ μη δ᾽ αὐτως αὐτάγρετον οἵτον ὄλη δε 1, αὐϑαίρετον, 
γἱτγὸ ρεγοατίονας νοἰ ἀταγί ἢ) πτογῖθ ἢ] Οθοατ δ. ΕΟ ΟΝ 
«πγεὶ γὸ πώς εἴη αὐ τίχρετα πάντα βερτοῖσι.[Πτογρ αὐθώρετα αὐτο 
σῆα, χωρὶς χφμάπα. 

Αὐτείδελφίθ.»υ, 6, ἔζατετ σοτγπιαηιϑ. 
Αὐτάδης (ἂν δι τττι) ναυτος ἐφ᾽ ἑαυτῷ, 
Αὐταιώρητος ,εγόνρετ ἰς ΓΟ Ἰάτις, ὑφ᾽ ἑκυτᾷ μετεωραζὸ μῆν 8». 
Αὐ ταν όρον σα ΠῚ 1 ἣς νἐγσ ἃ ἀπετῦ. 
Αὐταν δ). πόλις, νεὸς ροραοία ἀρ Πουν ἤππὶ Η α Ἰσατ πα" 

7:Ετ αὐτανδρὶ, Ἰάςπι 4μο ἃ τὸ εὐτανόδον, ΡΟΙΥΌ. αὐτανο)ὶ σκάφθ, 
χαυοχείρεον γίνεται τοῖς ἐχθροῖς, γιὰ σα πη ν ἰΓἰσ. ᾿ 

Αὖὸ πεν ὅδοις τοὺς γγυωυνά! κα γα ΠῚ Υἰγῖς ΚΧΟΤΕς. εὐ τείν ὄδοις οἰκίας εἴλι 
ἄοχπος εἰπὶ ἱρῆς πτοττα δὺς α!οτγρῆϊτ. αὐτοῖν δος νας καὶ 
σα!γηλσος νηὰ σαπὶ Ποιητηῖθας {ποῖ σι Ν᾿ χα} ἵνα μὴ αὐτὶ 
ὅδῳ πῇ νυνὶ βαπῆιϑϑεϑυν,ης νὰ σα Διὶ τρί (ἃ δ ποτ σαπγατ. 

Αὐτανέψιοι» ἀρυά ΡΟ τς, ἀπ πη ἀι0 ἃ ἀὐεψμοί. δυηςῆι5 Οοηῇι 

τόσῳ συγγῆοης σφόδρα αὐτεινέψιθο, ε 
Αὐταντας, αι τ, προς ςτας πρήγματος τὺ αὐ ϑεν εἶσ. Ἄ 
Αὐταπόσια σΘηιις οἱ σαἸσιαπιθητι, ΡΟ ̓ χ [15.8. ᾿ 
Αὐτοὶρ, (ξ4,Ροίξησὰπλεροῆμας, απ, ἰτάρ. αὐτὰρ ἐγώ, ἐσ ψογὸ, Ὁ 

ςοττό. ΗΟ ΠΊοτ. αὐτεὶρ 5, εσῸ λυτοπη: ἢ 
Αὐτείρεςς, ε ὁ, αἀτηϊτατον (ΟἹ, ἐφ᾽ ἑαυτῷ «γανλιδυῆνος, Η εἰ οἢ- 
Αὐτείρκεια ας, ̓ν ἔτι σα τας, ν 4υῖς [χης εἰξ σοητοητιις, (υάπιε [δ 

τειηες αἰναυάς ἐς ἀογαι σα οηπ14π:. ΡΟΙγ δ. εἴξιος μὴ ο' ανὴρ ἐπά 
νεῖ τε γἡ ϑαυμό ζεόϑαι, μοέλιςαι ἢ) αὐταρκείας πῇ βίου, ὃις, ᾽ν 
ἸΠορεσμός, Αὐτάρκεια ζωῆς « οἱ ηΣ 81] ἀςῆτ τη οἰμ1}} ἴς, ἰσοίςται 

μιλης δτοί οἱ ἰπ νίττυτο ροηςθᾶτ νἱγτατοπι εηπὶ δρᾷ οςσηῖ 
τᾶπι αἰοίσαητ αἰ θεπὸ δεατέσας νἱποπάμππι (δὰ ῬοτΙραιειοὶ 
εο ροπεβφητ,  θοπα δηἱ πιϊ»ςογροτίον ξοιταησάας φάος», 
ΠΟ ΟΠπΊηῖα τηϑἶτα ἰαἰτο πηι δτγοῖ. α] 

Αὐταρκέω, ΓΕΒ οο, ἰλτῖς (απ; Αξεία, Πατίασ ἱππρίτατν “] 
Αὐτεύρκυ» εἰς, δ χὶ ὁ πηι τας, Δοπεις (οἱ της πὶ, ἰὰρρεάίτάπίδιι 

Οπηηΐαν σοῦτοστιις [πὰ ίοττς,, υὶ ΠῚ (τίς εἴ ροτέϊε. Χ ἐπὶ 
ὅςις δαπανηρὸς ὧν κα μιὰ αὐτοίρκης δὶ, ςορίας ποη μαδδητ (ἢ 
τες. Αὐΐζοτ. ἀς πλι πᾶ, ὅταν τὸ πνδῦ μα γίωῦ σεέειν μὴ ἢ αὐὖ ταρκὰς 
οὐπὶ ἰρἡτίτιις ἱπηραγ Θιατιοπα τογγα ἔοι αὔταρκες τῷ σοῦτι 
ὁρώς ἴ. ν᾽ ά6ο ἀπιη}Ππὶ τὰ πὶ Ραυ οἷς σΟητϑηταΠ1. ὅσον αὐἴτα 
4ιυδηταπι [λτῖς {{τ| (αἱ. «ὐτείοκης αἰ χώρας, ἰατὶς μαθοης ἀστῖ, 
ἴἴοτ. 2. ΟΕ ςοποη,. Βα]. ἴπ Ερη 4 ἸΝαχαππ, κάλυμμα δὴ σ 
“ὡοὸς χειμώνα κὶ ϑέρος αὐταρχὲςς '. Οροτπηοπτσ πὶ αὖ αἰξις Επ 
τίίαιις ᾿πιαυτία ςοτριις ἀετοῖς ἰφοπομ μη. αὐ τείρκης τυρὸς αβε ᾿ 
τίς ἰαορτο ἰηρΘη1ο ἰη[εγμέξας δά νίγτγατο Π1.1 ἀογοτῖας5 48 ηρταῦ 
Ῥεογαην ἰσαίρης αἶτν 

Τρία ιῖς ροί! τῆς ορἑδ5»}1}}}} ἱπά ἴσα ποίει, 
Αὐπερκως [ξποίδτον ὙΠ ρίαπας, αὐτερκως ἔχω, τί5 μαδςο, 56 

αὐτάρκως ἀρῃ!ά Δἀαπιδητίμηι ἴῃ ΡᾺν αν θη. 
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ιν 
ζι. αὐεπτ,ἰτεγα πλνπείλιν δ ρος, οξ ὑφέρρυ, δ᾿ ταύτα, ΠΙλ4.γ, 
Γ΄ δαὸρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσκεν". δ,λυτεπι. ΑΡΟΠ]οπ. 5. Ατρ,. πωῖς αὖτε τόσέω ἀ- 
χὲς εἶα κέλζυθον,ἱ γαγίω πν ὃς ἐτεγα Πν»πτίλιν. 

ὑσιθυγααι (αὶ ἑυτὶς οἱξ Τα άμιις ροτοίτατὶρ» δ εσνία! ἀγδί ει} αὶ 
φοπηρον Βυά. ραν Βοηιο (αι; ἱρουτίς ΟεἰΓ, Οἰςεγοηὶ ἔμεις, ντ 
ἴω. 4.Εἰηϊυπγ,δεπιρόγαας οτῖς ἴῃ ἀϊραταινάο ἤιμς» ἵν (αὶ ἑωτίς, 1ἰ- 
Βετὲ ἀρεος,ροτοίζατοαι δλάσρτις:ου! σουτγαγί πὶ οἵξ ὑτνξιίσιίθ.. 

᾿ γηάο τὸ αὐτεξέσιον, ἰετα νοϊυμτας, αὐτο δέασοτον. αὐτεξ στον ποιεῖν» 
᾿ φπηαποίρατς. Νά ζαη, τῷ αὐτεξυσίῳ τιμνϑεὶς, ̓ ϊϊοοτὶ το ίτει) ἔισο τα- 
ας ἀοσατυε ἰἰδογίαῖς ἀγθῖτγ!) ἀοπλτυς δός, Π ἐς οὴ αὐτεξέστον τὸ αἰ. 

γον πνϑ μαγδρίτίτις ἰληέϊας ἴα ἐρίαις παταγα Πον.Βυα. ἐμαυαῦ 
. ὑτεξυύσνίθ.,1η οἱ σοπυρος, πλοὶ μαθης ροτοίξαϊς αγ αὐτοκράτωρ. 
ὑτεξεσιόταςϊοτα ροτείξας ὃς [ἀἱ ἰμτὶς ἀταας τὸ ἔτι). Ποΐςρ λας ἴΏ 
Μ οι αὐτεξεσιότντι κοσμήσας. 
ὀτεποίγίιλτοςγκ"56. Προυτὸ ροΙ Πἰοοἧς ν ὩΌΪ] 0 ππητίο ἀςςετῆτως. ΠΌ - 
ρτατϊοςναὐτεπτάγζιλτος ἐν τοῖς χα! αρῖς τοῖς φίλοις βονθ ΠΟ. τοράτυς ἂ- 
[ τοϊοἰς ἰὴ τεηροτο ἴα δυιςηνατ, αὐτεπεγίελτοι ἐχώρησεν τεὸς τίω ἐ. 
᾿ χϑερίαν, Υἰτγὸ τγαπογιητ δά ἢ δοιτατοπι. 
εὐτεπίζυλΘ',ατῃογ σαά!τς ὃς ἱπίϊἀίαγι τη, αὐτοφινίς, 
νι μων ἀπρς υἱτγόηυς ἱποίτατω», γε] (νι Τοτγοητ, αἷς ) ἴμα 
οἄροιτς ἐοκέξυς. 

ι »ς» 4] ἰατο πο ἱυδ οὐ ὃς ἱπηρογατ, ντ βασιλδὺς » θη αυ] 
αἰΐσηο ἰυτο ἱπυρογας, τ χύρνξ » ΡΊλιο τὰ Ρο] τὶς, νηάς αὐτεπιτα- 

τ 
ἐπα οι Ερίρεμει {δ τεπηΐσλης. αὐτερ ται ὁπλῖται, ΠΣ] τος αὶ 

οἷο τοπγ στα νταητας,» [υςίαη. αὐτερέται πεῦτες χ᾽ μ(ρί χιμιοι» 
Ῥυσπατοζος ἀιάςν δ τοπα σοο, Τ Βυογ τ τ. ἢ 

ὑτέω, μ ἤσω,πικχαγγοζο,τοίο πο. Η [0 α.ἐπεὶ 9 πλύμγαι μὲ ἀύτειω, 
᾿τῃοά!οὶ! τοίου θδητζ, 

ἡ γοΧ οἰ Δ ποτ σγαἶτας,νΟΧ ριισηα: ςογηπλ π . ἐγ Σ᾽ ξ, πί- 
᾿ δὲ ἐς πόμν ἵκετ᾽ ἀὐτὴ ἱὰ εἰτίβοη. ΠΙχά. α., ποϑέεσκε δ᾽ αἰὐτίω! τε 

Κι «μόντε, Ια εἰ, τα πλυἰτι πη βοίω. ὑπὸ 9. τῇ οὐδᾳκολουϑοιώῶτος φησὶ 
ν οἰ χίω, 

τὸ δον» [λνὸκ οίνο. 
ταύτης ΓΟ καὶ αὐτὸ μσῦ, ργο ἴροηῖς μα. αὕτη κἡὶ ϑύοᾳ αὐέακται» 

ἔοιοορει ἤυς ἰροῦτε μα ρατυογιης. ὦ αὕτη; σαι τι, ΖΕ Ορι». 
ςἰς Γυςΐαι:. ὦ αὕται εις γος. 

ὅτι γε χρηστον ἔδιν αὐδρων ηὶ γούσος , ἀς ᾿ἷς 41] στο γόστιητ . φυοά 
Ἰαυάι ἐτισαξηάαπ) δι 4. 69) τἶο᾽ ἐν ψ ὁ γρὺ τείξει λεγόντων κα ταί τιν, 
“" ἄξιον ἐπαινεῖ ὅτι. Αφεκ μήφινϑος ἐδὲν ἔαπασε: Ρατα Πα 

: Ηἷς φαΐ ΠΕ} ἔπητ αἴςαυμτὶ, 63) τἴδ᾽ μηδενὸς τυγχατόντων ἀϊςῖτ 
δι:4.τοτάρθοτα ἃ ριςατοτίθες, Αὐτὴ νυυῦ καὶ σοφία ζή,νο] αὐτὴ νωῦ 

ὩῈΠῚ ξιηηα. δ ἃ Κ37 τιν. δυδοκιμοιώῦτος. 
ὑπεῖνρτο αὕτν, ας, ὙΠ ΟΡ νεφ, ἰςρονομία μή αὐτοΐ, 
ἡτήκο., ρετ ἰδ δυιάίςης, υΐ αὐάτιιτ ἐρίς ἃς ἱπτεγξιῖτ. [Ὁ Ἐεϊορὶς 
Οτεῆκ . ἦν σλειόνων ἃ ἱστορεῖ, αὐτόπηίων γγυύμᾶνον, ἡ παρ᾿ αὐνἕ ππερ- 
συ, ἐΐνϑτε τὸ ὁρᾷν μὴ ἐνεχώρει, αὐτήκοον καὶ τοῖς" αἵ ται) ὕτως τίωλ ἱστορίαν 
συγράψαι, Ὀιςίτας οτίαπη 4υἱ αἰτοτὶ πο ἴδ {Ἰδὲ έξυις αὐτόνομος, 

αἱ ἐν τῇ καρρεοάςτῃ ἀϊς, ἴῃ ρεφίςης, αὐδήμερον» ἐν αὐτῇ τῷ ἡμέρᾳ γ ἔϊο- 
τ᾿ γλοτας. 

ἴτΡΓΟ αὐτόϑε; 
καρξατί πλ, ἱαπηρτί πηιπη, οχτοπιρίο, ἐ νοϊτίἷο, ςοπτίπυο, αὰ 

Ῥγεὺς το πυριις, 40 ἀΠΊρΓΙ ΠλΙΠῚ, αὔδα χοῦ κι δυϑέως. Οἀγ .ο, αὐτί- 
κα Ὁ χευσύϑρονίθ- ἐἴλυϑεν ἑώς. αὐτίχα τὲ εἰ δὸγγκὶ πλαϑος δακρύων αὐέ- 
δώχα, νι νἱ αἱ, αι ἐς πὶ 11 Πγγ πΠατ ΠῚ νἱ πὶ οὔξιάι, Ηεγοάο. τς πὶ 
οὐτῃ Ργατετῖτο, αὐτίκα ἔπεμπε. τὸ αὐτίκα δειγὸν, ΤἈυσγἀ (τα 
δίροτίτας, δγειιῖς δοςγιίτας. ὁ αὐτίκα, ρταίξης, πιο πιςηταηςιις, (- 
᾿Βέτως. τὸ αὐτίκα ἴηι γα ξητίᾷ ν ἴῃ ργαείςης. αὐτίκα γυκτὸς,, τατὶ πὶ 
ποέϊε,ἰά μὲ ρα δἀυείρεταίζει. ὡς αὐτίκα γ φιὰπα «οἰ οττἰ πιὰ, 

"ξ πιλπηρτὶ πλμ 61». Δ αὐτίκα δη δι αὐτίκα γέ τοις ἴ. ρτϊποϊρίο νεὶ 
ζαπυρτ πηι. α ὑτί χα γδρτί πιὰ πὰ ςἰπΊ. ΑΓ ΠΤΟΡΒ εἴη ΡΊυτο, αὐτί- 
χα γδ αὔχί διὰ τίν αὶ ζ8)ς “Ἷδ ϑεων; ἰλτηρτί πιιιπι, δίς, αὐτίκα μάλα, ὃς 
αὐτίχᾳ δὴ καίλα,ἡιἀπηρτίπηαπη, δτειὶ Δἀπγοάστῃ» ργορςάϊεπι, 
Ῥτοτίπυς, ςοπξς Ἐἶπι, πηοχ,  ΠΠσον πἰ πιϊτα τη» ργίπιο ιοαις το πι- 
Ῥοτς. Ῥίατο τι ἄς Ἀ ςρ. εἴσῃ αὐτίκα δὲ μάλα,ν πιοχ ίςιες. Αγ ζορ. 
ἔσομαι μὴ οοὦὖ αὐτίκα (δλα αὐτίχα γωῦ 5 ΠΟἴλεΓ, αὐτίκα 3 φυτὰ 

δῆλα ᾧ μέλει κάρπιμ᾽ ἔστόϑλαι Ῥατοσπχία ἰωπαῖς οος αι} κυσὶ δο- 
πᾶς ξατυτ ἤτοι, οἰτὸ ρτπηόσως ξιταγα ργοδτατίς ἰρες πτεη τάς - 
το. δυϊά. 5) ΤᾺ ἔυϑιὶ ὑπὸ αρώτης αὐχῆς τοὺς ἀγαϑοὺν τέλ. ὅποβλν 
πόντωγ, ΕΓΖ ηςϊίςυς Ροττὰς Δηποτδαῖτ τη ἰαϊς (το ἀϊς Πυτας ρᾶτ- 
εἰσαϊα: ναι εἰ εράτεπι εἰς ςιιπὶ νίἀγράτατηρτο ἣς ἰοσρίας ἀὉ- 
ἐπὶ πε πηοτοι ἀυάτοτες. ὃς ΑΥ ΟΡ. οἶτας ἴῃ ΡΙατο. Ααὐτίχᾳ, 
5 αὗχι διὰ τὴν ὁ ζθ)ς Ἷδ θεῶν πλπνγης Ἰοορίως Δ εδτανυά ἔὰςιτ, 
νταριτετγόσηει ἃς ργαίτ οαστοτὶς Ὀϊς.{ἰς Οἱς,}1.7.ξλπι,ορ ἢ, 

οη ἰοηρὲ ἁδίοτῖς ἢυ πὶ ἴπς οἰα!ὶς νοϊζεαπι οχ ΠΡ τὶς ςοσηοίςὶ 
Ἰροτεῖε φυ! υάπιαυαπη Ρἰ υτί οὶ ἴαυς ἀοξζοτεπι τάπηοη ἰ Ὠγέη- 
ἰᾳὰς ἀείγάεταπτ. ὁ , 
τ τοτγὸ, ὕφερον, Οὐ, ἀεϊησορς, ποίλιν, Πἰλά αν ὐςερον αὖτις ἴοντα,ἷ. 

᾿ὸκ δευτέρρυρτο αὖϑις, [οηϊςέ. αὖτις κὶ αὖϑις, ἸΤάφητ! ἀσπὶ » τατία πι, 
Οὐ  ξ, αὗτις ἵκωμαι δίς, 
τίτος οἶνίΘ.,νἱ Πὺ ΠῚ γογηδοι 1ΠΊ,ὸ ὅητχώριθ. ὁ ἀμιγῆ, χωρὶς πα- 

ἤμριτης οἷνρ.γγιάς ΡῬο]Ϊας, Πν.Φ. 

αἰϑεῖ καὶ μούῖστι, ἀς εο ἀϊοίτοτ χαὶ οοἸοθτάτωτ δὲ ἱποίατςίςὶς ᾿οπι!- Ὁ 

ΑΥ͂ 27), 
ΑΔφυτωὶ, ρρδ οἰ απο, πυρὶ φλ ξ, καινὸν, θα! τυ, να ροτ,ο δον τίτυς» 
βλτυς. ΕἸ Οαλ. Πρ (. γεὐσόκ᾽ αὐτριὰ ἐν σ'ἔϑεσι μήδε ιβήατιο. Ηςῆο. 
ἴῃ ΤἈςΟρΟυ, καίετο γῶα ἀν τιμῇ ϑεασεσίμ:γθι ροηίτωτ ἴω Ρεηςριο 
νογίμς ριὸ ἁγάοτγς. 

Ἀὐτμίω, ἐκθ' βατως. Ηοαλοῖ.Ο ἐγ 7. γ,αὐήμων ἐπ᾽ ἀὐπιῆψα χϑῖε,ϊρῖΣ 
τιτα Πηγτγοίώ, Ὶ 

Αὐτὸ, τὸ, Ρίμπιμπιοτε Αἰτὶςο,αδίημις ν; τἀπιςῃ ΑΙ] Γαυδηάο τορογίτος 
αὐτὸν. εἰς τὸ αὖτθ2}}} ΝΏ0Π),1. Χίς αν, ἀπ), ρατίτοτ, κατ᾽ τὸ αὐτὸν 
ἃς χατ αὐτὸ οοάςη) τέροτςνιηυ] κυ τὸ τῦτο διφραίνομαι, ος ᾽ρίο 

ποπιῖὸς [αιογ. συ τὸ τὸ δ ν στο, ἤζαυς τον μαθοτιίά ἐρίαπι εἴ, 
Ἰῃὴ τὸ αὐτο, συπάςσι ἰοςυ αν, γα ἰοσιπι, αὐτὸ μόνον, ἀμα- 

ταχατ, χϑ᾽ τὸ αὖ τὸ ἐ γγώντο, ουστοιϊ ἴμοτ, αὖ τὸ δϑίξοιγτος ᾿ρία ἰηάϊ. 
οαὐῖτ, τς πὶ αὐτὸν! ργοριϊὸ ἀριά Ρ]ατοησιῃ. ᾽ 

Αὐτοα γαϑυρνροι [δ δοημ: Νζαη. 
Δυτοαληϑεία,αί, ἐγ οτῖτας ρα Νάξαῦιὰς ΠΟ :ΡΙαῖο ἰὴ ΡΗ χάτφ. 
Αὐτοαύϑρωπος, ἸΟ πη ἐρίξηρον [ς ἤσηνο, ΒΟ πιο ςοπιπγαπὶς ὃ γηΐς 

πον [ἘΠ πον ον π}5 τάςα, Ασἡζοτς, Ετὶνις. δ. σίνογως μοηιο. ᾿ 
Αὐτοζοάν,τείτατὶ ἀς ξτρίο, [τι νοςε ἰςιρήιπι ρταάϊςωτς, Ετα Ομ - 

Ἰιαά.Αρυά δι. αὐτεζοας ὁ μοι. δὲν τῶσδε. Ατιὶςὰ ΡΙῸ αὐτὸς ἑαυτῷ 
μαρτυρεις κικραγως ὅμειῷ» ἐξ τδὲ 

Αὐτο(ο εὶς ἃ ἀμοι ονατη» ξατ πη τυ νοσιβογάτίοης, ΡΒ] ατο ςἰαπτϑταν, 
τρίο εἴλμδους νοῖτις οἷα οχ Ὑ πυον ἀ. γε φαυτη ἀίςαης μος 
τς οἰ ἱτατοαν σαρτν ον (αἰ τὸ ἃς τὰ οἰληγοῖς, ν᾽ ς Ρτουοτγίιυ Π1» 
δίχα! ὃί ἀϊέζυν ὃς διέχον Αι σατῆϊας » πως γδ ὀνίω αὐξὲ ἐλίγα 
δντας, ἐνεγκεῖν τὰ πλῆ ϑν ἐδ πολεμίαν χὐ μὴ ὑχὶ αὐτοβοεὶ διαφϑαρίῶα 

υπὺ σοις, Γὰςτο,, ὀκκλισταϑνέντες ἐδογμάτιζον αὐτοβυεὶ αϑοαδώσοιν 
δὲ πόλιν, ὧμα τῷ πολεμικῷ ἀλαλάγματι. ἁριιὰά Τπςοροωιριριο κρ- 
σπακράτϑ- δυάς ͵ 

Αὐτοζόντος δείκτυλίθν, ἐ ρίζας ροτ [ς χοοῖς ἰπἀοχγγοςα! ὶς ἀρυά Φίοῃ, 
Αὐτοζυρέας, ὁ αῖτον Βοτοᾶς,γΕ] ΠΡ Σ Βοτοᾶς, 
Αὐτόζελίθ’, εχ ίμο ατρ᾿ τιον ἀπἰξὶπέϊι. 
Αὐτογεγἀ ἐπηάς πὶ Ιοοι Πα. 
Αὐτογγύεϑλθο ρετγίε σοηϊτας, αὐ τόγονίθ», ΝΟ ΠΏς,Κὸ ϑεὸν αὐτουθύεϑλον 

ἀεἰ δὸμῆν4ι. αἰοτπιπι, ε- 
Αὐτογϑυνςγροητς πάταςρετ ίς σεπίτας: ἄς Ῥεὰς ΔὉ ΟΥρῆρο ἀἱϊςί- 

ταν Πα ΉΙΓΕ5, 

Α υτογνωμονέω, αἱ", ἐχ πγςὶ Δηἰ πὶ (ςη[ἃ ὃς πλςῸ τ τγᾶξι! ποη ἀς σον» 
11 ἰςατοητία αοίοννε! ἱμάϊσο,γςεὶ ἀςςετπο, μος εἴτ, κύτοζύλωε 
διαγιγώσκω, αἱ ἀ ΣΧ ἐη.2.Εὐλίωικ, παῤ αὖ τς τε τὰς αὐχειὶ κ᾽ παρ᾿ ἑαν- 
«δὲ υἱ φῦ κ,«δὺ κυρίες οἱξ τινας δεῦ »στοϑυή σκ εἰν γχὴ οιξ τινας μὴ, αὐτογνω- 
μονῇσαντες οἱ πέκτειναν τὸν αὔρα. 2 

Αὐτυγνώμων 9 4αἱ οχ [πη] φηΐροὶ ἔδοτοητῖα Ἰσάίσας,, γα] οχ ἴαα ςοπα 
{τἰουτία, Α γηΐοτ. 1.2. οἱ τὶς. καὶ τὸ μὴ κτ' γράμματα αχειν, δι᾿ αὐ.- 
τογνώμονας δ)ησφειλές. ἰδὲυνείμων τότ εἰτ ἔστ ὁ, αὐτογνώμονες κρέα 

γυστοἰςουμάϊιγη ἢ Γορττάγα ἔχμροτο τὶ ΗΘ σΔητ. α στον. ΡΟ] τὶς. 
ς1Ρ.7.[πουυνά τ πὶ δτδιττηιτο αὐτὰ σσηῖ, Τάσαι, Ἐτι ὶ χα εἶδ κρίσεων 
εἰτὶ μεγάλων κυΐρκοι οἱ τύχόντες διοκδο ἐκ αὐτογνώμογας βέλτιον χργήνν 

ὁρμαὶ χ᾽ τὰ γράμματα αἢ χει, δ) αὐτογταίμογας ὅθησφαλές. 
Αὐτογνως (δ, υς αὐτόγνως 95, .δουταύσας, 
Αὐτόγνθοροτ ἐξ σοηιτας, Νοηπιν ἐς Βἰτο Ὡς, ἄταν ἀρρε]λτ κυ- 

τογονον πνεύμαγἱληξτα τ δριτὨγν ΡΓ Πηδτία πην ἢςς ἀἰτμηὰς οτσ 
δῖ ἐπὶ παῦςητο ιν» 

Αὐτογαμίη,οτο [ἵπφα πγατἢ τ πγλτίζα ἀςο  ρ ταν ΡΠ] Οροη, ἰπ ρτίπη. 
Ροίϊοι «πλως γραμμήν 

Αὐτογραφον»ε5 τὸ, ἰοτΊρ τα 5) ΠΑ Π Ῥγορτίᾶν 
Αὐὐτόγνον,γ τὸ, μιονόζολον » ἴθαρτς πατυτα ζοπηρλξϊᾷ ςχ (6114 Ἰΐσπο 

βιαπν. Ηςβοάως φαρίεχ ἀγάτγιπι ἔιςῖτ, αὐτόγυον κ πεκῖὸν,ἱ αν 
τορυῦ ὃ γυΐω ἔχον, 1 (ΟἸΤάυ πα, δι ἐχ Ὑπὸ δί ἐοάςπι ἰΐρηο ἀςηταῖε 
Βαθεης αἰτοτοτῃ οχ ἀϊπογῖς ςοπιραέζυπι. 

Αὐτοδαὺς,{(Θ’, ὁ κὶ ἡγηατατα πο ἰἰτοτὶς ἀοέξτῳς, ἴ. χυΐ ρετ (ς ἀἰάϊ εἶτ, 
Οαρίτωτ οτίαπι ρα ΒορΒο ἴῃ Αἰαςςο, ἐρχ ἡ μαπ' αὐτοδειήῆ,, αὐτὸν 
δίδακτα »ἱ «τὸ ἐκ φύσεας καὶ ὑκ ἐκ διδαχῆς. 

Αὐτοδάϊκτορυν καὶ καὶ ἐγ δι πιάπιπη αἰξογςης ἔς ΡΙαπῈ ἰητεγβςίςης, ρος 
ς ἰδαϊατας, ροτ ξ οςςυ τη θςης. 

Αὐτοδωξ, αγλοτάϊους, ἰγαςπᾷέ. ἃ εἰ ορ ἢ, ραςον» τεὸς φύσεις αὶ μδιδ δὲδον» 
κὼς, ἡ ἢ αὐτοδξ τρόπον. Τοτογρτος, ἃ ἐμπεσόντα νὰ δείκνοντα, αὐϑθεΐ- 
δὴ χ ὀργίλον, ἐπεὶ οἱ ὀργίλοι διάχνουσι (ἂν οδόνταςονςὶ τοῖς ὠδυύσιν,ντ Ιε- 

δὶς δυιά, σατης ξάτυοη σοτγιρτυς ςούοχ αὐτοδαξον τρόπον μιαθςῦ, 
ΡΓῸ αὐτοδαξ ἃ τρήπον. ΑὐἸ πο ρ μη ἵν᾿ ὄξω μὴν γιωαικὼν αὐτοδαξ ὠργι- 
συδυώνγ,ϊ πάνυ 

Αὐτόδειπνίθ-, ὅταν τὶς κοιλημῆ!. ἑαυτῷ φέρῃ τὰ 5) τὸ δεῖπνον, νἱὰς 
Αὐτύσντος. 

Αὐτοδεκ εν διελϑοντων,άεοοπι (011 ἀἰς Δηηἰἷς ἐχαξεὶς» ΤΆΘΟΥ ἷ, ἐλ 

κλέρων δέκᾳ ἐπ, κ ᾿ 
Αὐτοδιακονοι, (οἱ ἐρεῖς (δ τξτοίςπεςσνπάς αὐτοδρα κονία» Ατῆ τη. [υΐϊς- 

Ρῆως (ιαγυ! τίπν. Π0, εἰ τι ά. ἀς Ηττοῦδ, 4ιος «ὑτοδιακόνφις, 
Ἠοι ἱητγοάιχίτ οαυςης ἱπαυΐς » Ἐπητήδενον γδ καὶ αὐ τοδυκιωνίδμ 
κα ὀμαιγλωπί ζοντο, φησὶ χεύσνππες, τῇ ἐν τύτοις δ γερφίᾳ, 

Αὐτοδὺ δαικτος»ν, ὁ ἡ κοίαλρτο πατυγα ἀΠ]Π]ἀ ξισιευϑν 4005 Ἰχτὰ» 
θαπάωυς τυδεἰζίτ: αυΐ οἰτγὰ ἀοδοτεπι Ῥγοβςίτιρεῦ ἐξ ἀοξξυς ε- 
υλάξας : εαἰυπποάι ἀϊςιτον δΠΠς Ηεγαειτυς Ερμεῖυς, Δρυά 
Ηοσπιετ. Ο ἀνῇ. κ, φυϊάλπι ογεπατσσάυς αὐ τοδί δακτον ἴς γοζαῖν 
αυδά θη οχ Βοπείπῃ τα ἰρ(πἰταμοας εἰς αὶ ςχ αἴβατω ἐςὶ ςληςι -᾿ 



27 6 Ἂ ὙἿὟ' 
. νἀῤτοδὶ κικτός οἰαι[ἱπααϊο)ϑεὺς δὲ μοι ἐν φρεσὲν υἐ τ εχ [εἰρίο ἐἄοξειο:οὐ τοδίδακτος εἰμιζπ4α11) ἰφν ᾿ 

μας παντοίας ὀέφυσεν, Ἐτ "Χεπορδ. Ῥαιρετγατεπι σοφίαν αὐτούισα. 

κτον ἀρρε!Ἰδαῖτ.1,}0.ΕΡ ρα ΠῚ αἰῦτοδιδεκτος αρὴςς τητος, ΕΠ απ ἃ 
{ξ ἀοέξαπι," σαοὰ 4αις ἐξίρίαπι ἄσσαιτ, 

᾿αὐτοδιδάκτως, [4 (ρου το, παταγα ἱππιπόμι. 
Αἰὐτοδειίγητος; 8( Α ὑτοδειηγν ὑμᾶνίθ.., οχ {πᾶ Ρογίοπα παγτᾶτϑ ίξα ςοπι- 

πιοηιογδηαραά [αεγῖ πη Τίπιθης, ἷ 

Αὐτοδικάν»αὐϑεντεῖν» ἑαυ τεῷ καὶ ἑαυτοῖς τὰ δέχαια ὁείζν.. ὃ 
Αὐτοδύκνν» "55 ἢ » ΔΡμ4 5814. ὅταν αὐτὸς δὲ ἑαυτῷ τις διχοίζοται γὴ ατἶτο- 

μαχϑ- 
Αὐτόϑικοι,οἱ,[αἰς ᾿ς ἢἴς ντοητες. 
Αὐτύδτον, κατ πα κτλ ὁδὸν, Ἡ οἰ οἱ. εἰς εὐτὸς τῆς, ὁδοδέλυλυϑότα 5 Ἐχ- 

τε Πρ], ους Πσ ον. 
Αὐυτοδιωαμος.ὁ καὶ ἥγρετ [δ ροτεπο,ργοργία: ροτέπεϊ ας, ΝΑ ζληΖ: 
Αὐτοεϑείρας, Ε εἴν οἷν. ἀἸοἱ τγαάττ κόμας νοὶ οτίΠι κόσμοις, ᾿ 
Αὐτοείνῳ γε] αὐτὸ τὸ ἐξ) χὺ αὐτοζωὶ, ἀϊοῖτιις Πεις, φαὸ ἀ εἴϊεπεῖα ἤπια 

ἃς υδά νίτα: αατίοτ ὅτ ἃς ρει ποίρί απι. θ᾽ οαΥ̓Ατοοραρ;. πρώ- 
πίων ουι κὲ αῷ αἰὐτοεῖγα) δωρεαὶ καὶ αὐ του αὐ, γαδύτης δίς. 

'Αὐτούκας Θ' αιίαις ρτο (6. 
Αὐτοέλιπτος ροῦ (8 γψοϊ τις ΟΠ τς. ᾿ 
Αὐτρενεργητικὸν, ρον (Ὁ φέξίμιιπι. αὐτοενεργητικὸν ῥπιμοιχἱ.αποά βαθεῖς 

Ραϊιυαπ) νοςσοπὶ δ δέξίιιαπι [ἰδ ἢ! Π σατιο πο ΠΊ»ντ μ(φχομαι. ΘΑ 7 
1|0.τ.,αἴζατίς ν ετὸ αὐτενεργυτὸν γοσᾶτν 

Αὐτοεντεὶ Σπολέδδοι 1 αὐτοχειράα, τη (5 ἄπιγιας Φο ηἴ]ετα δέ {01 πδημς 
οτος. Πίοι Οοοςοις» αὐὰ [κίκο οἱ τρρσήγαγί αὐτοεντεί ὥπολέ ὅλοι» 
ἵναπο δάοσίς ντ Πδὲ πτογῖεπι σοηοιίςογει. 

Αὐτοέντης,ου, δ [α! ἰητοῖ ες τοτ, αὐτόχειρ, Η εἰσ οἶι. Ἰάσπι αιιοά αὐϑέν- 
τὴς ἀρτα,άται!ς Δάοο αἰ ϑέντος Π] ἃ οχ πος αὐτοέντης ξιξξαπὶ εἴ. 
δφρθος. Ος(.1 γγ.τ συ ϑεάνοντος γυμῦ ὄψις ἐλλει στιφιῦς, «δ ωὐτοεγτὰς 

χεῖρα τιμωρεῖν τιγὰς, 

Δυ τρετιὶς "9 δ. ἀπ ΠΊ ΟΠ υς, τὺ αὐτόετες. τιμὴ ἀυτε τι ἔ τες. αὐτοεπιὶς πτυ φὴς: 

ταὶ τίσι ΠΊ ςοάςπΊ ρτί πιὸ ἀπη0 Ἔχ! εη5. ΤΠοορΒτ. Βητοτ..3. 
φαΡ.8.πϑύκη ὃ καὶ ἐλείτη τελέως ὧκ. ῥιζων αὐτοετεῖς αὐώνονταιοἱρίο 4η- 

, Ὧ0 τά! ἴτας ἐχατγείσιητϊ. τὸ μὴ αὐτοετὲς τὸ ὃ εἰς νέω ται φυεταρ ρᾶγ- 
τίηγ 4ΠΠ0Ὸ ΡΓΪΠΊΟ, Ραττἰ ΠῚ {ξσι4ο οτἰτιτγαζα. 

Αὐτοζωνὴ, ρία νῖτα,4ς Πεο Ατεορ. 
Αὐτόζω Θ΄, ροῖ [6 νβοηβ. 
Αὐυτόζως, ἀφ ηλ. [ 
Αὐτοϑείνατιϑ.."5 6, ΠῚ πιούσοηι σοι ο [οἴς. ῬΙυταγοΐι. 
Α υτοϑελυς, αἴιο πη τρίς {ας γα την ΟἹ απτατίας, ΕΡΊστάπ,. 0.2. 
Αὐτοϑεχῆς ἡ δες Ὁ. ἀ εἰ πότος, ἴῃ στατιπι εἰς ἐπί πὶ σοσὶ δά δ᾽ θομάπ, 
Αὐτοϑέμεϑλ Θηρενίε παθεῆς Βιη ἀαπιδητεπι, ΝΟηηιις. 
Αὐτόϑεν, ἢ! ς» ᾿ηάον Ππ ἴῃς, εχ ος Ιοσο, ροτῦ (δνεχ ἔς, ἴάπὶ ἰηάο, 

φοηξο Εἰ Πλ,Ργοτί πεῖς, ἐντ δ 3εν, οἴκοθεν, ἐν δὸ τὺ ἐκ εἴ 5εν. Στὸ τῷ πτιρόν- 
πος χεόνε ὧι σῷ αἰϑοαι χρὴ μά.Χ ΘΠΟΡΝ νεώ μήτοι αὐτοϑεν φωνομαι Ὡς 
γετὸ οχ ᾿ς ᾿ρίο ἰοςο γεηῖο. ΑἸ’]αδάο εχ μος τεπτροτς. 46 π)» 
χε ον ὅξιν οὐ τόεν τοῖς ποιώτοις τὶ ᾿φργων δθητιϑεῶτι.. δίς. ΟΧ ἴιος 

ἀϊς. οἱ αὐ τό ϑεν»σύμια χοι,ἱπά!σοηα;, Τ ιοΥ ἃ.110.8. οἱ αὐὐτοϑεν 1ΠΠ]ς 
διαλίταητες, Ρίατο νώμ. μα αϑϑτόϑεν τὸ αὔγυρευν κατε βνωγὰ γεϊτίσίο 

Ῥεσιηίαπη ργδίξητεπι Ὠπιογοι ὐύτοϑεν ἐπέμφϑ;ΠΠτοο πα ὰ εἰ: 
ἧς Ποπάτιις. 

Αὐτόϑι, ΠΠ1ς ὐκεΐσε, ἐν ἀυτῳ τῷ τόπῳ, εἷς. ἀν ΠῚ ξ, τῷ κομε πόνν᾽ ὥγησεν ἐἴ- 
ος γαξ, εἰ αὐτοϑ' εγήρα Ῥτο ΠΠ1ς Ὁ ἀν οφλυλοίεαι αὐπόϑν ὀλεέδωι. 

Αὐτόϑροθ- μαρτυρόν,το[πἰπχοπίμπι ιο ἀρ τ.πὶ ἀς (δ ἀϊςίτ, Νοα- 
ΠιΙΞ. ἢ 

ΔΑὐτοκάξηαλον, ρτορτὶὰ ἀς ζατίπα νγοιησις Πιδαξελ, σδητῖς τά ς ὃς 
Ῥάτγιπι οαΐτα; πιο ἴςες, ν᾽ ἀθ αα] ἀΓ σαητιγ αὐτοχφςδαλοιαραᾷ Α- 
τἤση. 14.514 αὐτοκα (σαν ναις.ἣ αὐτοχοί ξδαλον σκαΐφίθ. 1.αὐ- 
ποῦς ἐδιον, ὃς αὐτοκ(ξαλον ρτοργίὰ ἄλφιτον αὶ ἀἴλδυρον ὡς ἔτυχε φυρα- 
ϑεν. ἃς Ηεἰγο ἢ. ὐτοχζσαλα, ποιήματα ὄυτελή. Αριά Γγοορἤτοα. 
αὐτοκάνδαυλον σκάφί(δ-, ἰεὰ Ιερεηάμ πὶ αὐτοκαίδαλον σκὰφθ:. ἱ, 
ταῖς τα πη αἰτιιατῖα ὃζ ἐχτοπρογα ἰνντ Ισφαίτιιγν ϑαθτοηῖας. 

Δυτοκαϑαρσες, εως, ηἢ ἱρίληχει ρατσατίο. Ναζαῦσεη, ἀς Βαρτίίπιο, 
χεισὸς υἱδὸ γὸ αὐτοκάϑειρσις ἰῷ 7) ὅς, ΟἸἈ τας ΘΠ Ραιγράτῖο ἱρὰ 
ςταῖ. 

Αυτοχασιγνήτη)"ς " νίοτον σογηιδηλ, ἰογοσ εοάεπι ρᾶῖτο ἐαἀέπηαιε 
πιάτο σεηΐζα. 

Αὐτοκασίγνητος, οὐ; ὃ» ἔΓΑτΟΥ ΘΟΓΠΊΔΠΙΙς ν ΟΧ νίγοαμις ράτοῦτο ἔγατου 
Ἰεσιτίηλης. ΗΠ οπηετγ. Π|Δὰ. β., αὐτοκασίγνητίΘ. μεγαϑύ μου φρωτε-- 
σιλαῦυ- 

Αὐτοχοιταίκρετοι δ καὶ ἡ (εἰ ρίχηι ςοπάοιππαης. Ῥαυ]ις δά Τ᾽ τα πὶ ἴῃ 
Βας»ἴμαρτε ἰξητοητία ἀπ ηατας: αὐ αΠ ἀΐςατ, αναπολύγητας, [τ 4α 
φοετιτϊπαςίτοτ ἀΠΠ ος αὉ οπιηίδυς. 

Αὐτοκελδυϑυς, ρετ (δ ἴτεῖ [οί εης, αὐϑόρμητ». 110.Ἐρίστινυμφί- αὐ- 
ποκέλδυϑος, ΝΕ] γε ἴλης 1ναἴδιρεῖ [Ὲ ἐχοιταμς.ἴαπτ {μι ἀοοὶρίδης 
ΡῬΓῸ αὐτοχέλδυς: 8., ͵ 

Αυτοκέλδυς: Ὁ. ὁ καὶ ἡφίαἴα Ποία αἼροητς, συ Πιο. ἐρίτις ᾿νογσάτι 4}1- 
414 ξιοίτιντ Π1.7. Ἐρ ριτοαὐτεέσιον, αι) τοκέλδυσ ον ὥζο. αὐ ϑύρμητίθ-, 
δ 1 4 ΡΈ1]1ο ἀδ ππιιηάο, ὁ ὃ αὔϑρωπος ἐϑελεργ δ ἡ αὐ ποκελδυς-ς γγώ- 
ῥὴξ λα χοὺν, ἕο 10 (οττίτιις πιοηζοηι ἔ{| τ ίττι) ργαγοσατίυα ἃς 
1μαίροητς ρταάίταπι. Ατ της 5 κρότος τὲ ἐϑρη(Θ ἕο ὀκ φἰρανγῇίλ- 
Ματϑ θ᾽ αὐτῳκέλδ,ς- Ὁ» ὡραηϑη. 

δλυτοκέξαργιρίς ρεῖξ πχίχτας ὃς τοπηρογάτις ΡΟ]ςρτο εοάςπι ἀἰοὶ- 

ἌΓ π 
ἐγ ἃς αὐτόχρᾶξ. πα 

Αὐτοκέφαλον, Ἰὰ αἴξ, ρέει πν ὀάρατ, Ατίβοτ, αἷς αι Δ ΑΠῚ γαϊπας τοϑια 
1 δηϊπναϊ ρας ἰλπσαϊης σατεηείσις κύτίθο-, ἴναἰ πουπὶ δα ἄπαπαῦ 

ςοατίηοητςηι ἱπτογιογᾶ ΠΟγρογὶβ, ἀρ ρο ας αὐ τοκέφαλον.. διε, 
πίστη.  Οΐῃ 

Αὐτοκινησίοι ἡ τῆς ψυχ ς σία 7) πλάτωνα, Ρ Πορ.1η Ρτοοὶ. ἿΝ 
Αὐποκίνητίθ.»ὁ κἰ ἡ γίοις πιοι!σῃβνίσαρτα νἹ, σι ΡῸΓ [8 πηοιιοταγ, αὐ 

ποκίνητονγ δι: αὐὐτοφυές, Ἶ ς . 

Αὐ τόκλα δος, ΤΠ {{|5 ΓΑ 115. ο΄ ΔΠι αὐτόκλα δι κὶ αὐτόκομοοι κυποίρι 
σοιγῖ. ΠΟῚ ἀοεγαΠοατὶ. ἱ 

Αὐτύκλητίθην ὁ ρατ [Ὲ νοσδτις, 4] (Ε πτοσ ἰρίῈ ἱπαιΐγατ, 411 ποτ νὸ 
ολῖας νους δὰ σασηδιη να] ργαπάίιπι. ΡΊατο ΕρΠ.7. αὐτάκλη 
δὴ ἃ τοιό τον ἐκ ἔργομαιγδὰ τά]ε τη νἶττο πὸη ἀςοβήο." 

Αὐτοκλύτως, ν]τι ὁ, Βιι 4.1 ἘρΙ ιΡοῖζεγ. Τῇ 

Αὐτύκοριος, ἐς ὁ χὰ ἐς ρα [δ οὐϊηίτας Αγ ορ αὐτοκόμου λοφιαξ, 66 
εἷς ἰροητε οὐτηῖτα:, . 

Αὐτύκοπον ἱμώτιον»σοιμ5 νοἘ15. 15: δ συῤίανΡοΐϊας,1.7. 
Αὐτοκρατης »ἐ (Θ΄, ὁ κχ αἰ] ρΡ ΘΙ ΟΙμ. 57) ΡΊΙατο χη Τ πισο. ᾿τῷ αὐτεξέ 

ἀρυά ΝΝζδηῃ. ᾿ 
Αὐτοχρατορία, τη ρογ  απΊ»]οἰδρίις ἀς Απτί σαῖς, κλουδῦε χαήστερος αὐ 

ποκρᾳτορίας, τ ρογάπῖα ΟἸιἀϊο Οαίατο. ν 
Αὐτοκραϊορικὸς. «ὁ. τη ρογαφοιῖπ5, δ π ἴξιις, μαΐσθης ροτ [δ ἱπιροτί 

αὐτοκραπορικὴ αὐ χ ὶντπηροτία ΠΊ. αὐ τοκρα τορκκὸν γέρας, παι ῃπ5 {δ 6τι 
Το νοΪ αυτατ 5ναν τε! Πηαμ16. τὸ αὐτοκρατορακὸν» αι Πάϊολα, αὖε 

ποχρατορεχαὶ ὁρμαὶ, 156 τὶ ἁΥ ἐτΓ 1) ἵπηροιας, ΒαΠ].1η Ἡεχδεηλ.. 
Αὐποκρατορμκώςπηροτίοἱἃ ἀρᾷ Ρ]αταγοβ. : ᾿ 
Αὐτόκεκ τίθ. ἱρίξ μεν [ἃ πείχτιις δύ το πηρογάτιις νι} αἱ 'απάς τορος 

ται θιτα τη δἰ αι ἃ ἀοςεγίογς ρας ἤρα οἴζ,νι αὐτόκρατίθ- οἐγίθος 
νἱηππὴ φαοὰ ἴα παῖαγα ἴτα τοπηραγαταπα οἰὲ νὰ μι] εἰ τα σοῦ 
οραϑ ΠιιΡο]. ᾿ ΟΝ 

Αὐτοκράτωρ ,ορος νη: ρὲ ἴς ροτεί, πες αἰϊαπάς ρεπάςς, ὁ κύρι 
εὐὐτὴς ἑαυπῇ. ὁ αὐτεξ ἐστ(- αὐυπεύϑειυίθμ, πη ρογαῖοῦ, δισιυήτις, αι 

εὐηάςπι βασιλέα γοσαῃτ 2 4υἱ [ἰρεγαπι μαρρετ ρ᾽οηάπισις, 
ςοηξειτιοη (δ: ροιο τατοτ αὐὐτοκράτωρ ἵτο πὶ εἴΚ, αὶ {α] οἱ 
τι!) ὃς πιὰ: τατοῖ ας; βιέξας Χομόρίνο ὧν ἢ οἱ νέοι δι αὐὐ τοκρρέτορ 
δηλ ϑσι, ὃς ς. 44 ἴῃ αῖατο φἀοἰείζεητες ἴΔπὶ τατο]α (μα ἔλοτί» ὅϊ4-- 

τίη ρτα [δ ἔστιτητ, δὲς. Υ πάς αὐτοκριέτορ αρεσβόυτὴς. Ἰαρατις αθ 
Ομ ΠῈ {παι ροτείξατα πηϊτείταγναρι ἃ ΘΠΟΡΆ.3. Εἰ λωικών, δὲ 
ρα ἃ Ρ]αγάγο αὐτοκράτορες αρέσβεις ἀς ααΐδας [ἰππις ΠΕ. 
θΕΙΙΟ Μαςεάοπιςο, ἄς ἀςοσα Ἰεσατίς Ἰοφιςως, ἢ ]ς αια: ρτεὶ ὁη- 
τὶς ἀπΠζορτατίοηἰς εἰΐσητ, ἰδ ογα ππαηάαγα ἀς ἔππηπηα τευαηι (:. 
πατας ςορ(πίταῖς, 51ς ἃς Τταπα01},1η ΟΑἹ σ᾿ Μιὰν ἡπγάγῖδις "δ δ. 
τᾶμν ἰαυ Πἀ ἐπί οο πη, ὅς ἥης [π| ἀρρ οἰ] Δτίοης σοηοεῆιτ. Ἐτ πο: 
κρρέτωρ διυΐαμις 5 ΤΟΤΕ ΟῚ ἱπτρογ τ» ὃς Ρ] ΘΠ (πΊ στάσις ροτῶ: 
τὰς, Τ νιον ἃ. αὐπτοκρρίτορες ὄγτες Χσὺ τἰ πόλεῶς» Ἰιδεσπότω αὐτὸς τ, 
πόλεως ἀὐὐτοκροέτωρ μφέ νη ΓΟΓΙ ΠῚ ἀΟΙῊ Ώ4ΥἾ ΒΟΥ ἃ. μίϑν 
χη αὐτεξ ἐσι(θ- ἐν ὃ Ὄξες:ν ὁ βύλεταί τις πρῴ εἰν. 14 επιαὐτοκράτορε, 
αῤχίαδ, Ῥέπες 405 οἠδ ἐπιροτγ!} (ἀπαπτᾶ. ΗΠ ογθάοσ. αὐτοκράτωρ δι 
αὐτῆς ἐοεΐσα πόχιςς [αι] ἀεί τι} οἰ αἴταςε αὐτοκρατωρ λογισμὸς γ τὰῖῆ 
Ῥτίποςρς, ΤαποΥ ἐϊά. ' ΐ 

Αὐτοκρηές, τὸ, πηογασατη, νἱπῖιπὶ ποι ἀϊϊαταπι, ἀΐκρατίθη, ἄκραν 
γίΘ. γκἡ αμιγὴς ΤΝΙοΔη4- 

Αὐτόκτις, Θαρογίξ σσπάϊτας ας ἴροητς {υπιξξιις, ΟΡ. 
Αὐσποκτύνί-. ὁ κὶ ας στ ἢ} ἢς, πη οττίξεγ.. ᾿ 
Αὐτοκύλις (Θ-,κ. ὁ χ ἡ, ρα τ ἴα νο ατιξηπιαρτο πάτατα νοδ 115, 
Αὐτοκύξείθ-, νι π| οχ ΠΟ ΠΆΩ δ .15 5. γτασιαρυ ᾿Νακ, 
Αὐπόλαζον, ΕΠ ΕἰΥ οἰτο εἰδξ ἑαυτῷ λαξίω ἔχων. ὴ 
Αὐπτόλειογ,οἸὰςπι,λτόγοῖαπαε ν]ςν : 
Αὐτολεξεὶ, γοτθ πὶ ἃ γοιθονΟίς.3. Τ ζα! αἀ ψογθυπι, ἂς νεγθὸ ἃ 

νετθιιπηἱρία ἀϊδείους: ντ σις αἰἰαα! 4 δά νοθιυι τγλά ακοτί 
ἰς ἀϊοὶ ἐκ πα! αὐτολοξεὶ τάχ ἴα, ἥ 

Αὐπολήκυϑος," δ» ἰασςτ ργαβογςης ν Γδαττανσι πὴ οἵδ πλ! ηΠ 

; 

σὴδ ΗΝ τΩ͂Σ τω δε: μι» Ξ τυ, δε ὍΣ... ὍΝ 

ἵ 

τὰς. ΝΣ 

» 4.» “ -- 

Ἂ 

᾿ ᾿Ξ. 5). 83 τρετς, τῷ εξ" ΞΘ -,»- 
Πτθημιις, ρατατύ [χε δά οπιηίαᾳ οδεισῖάαν ο] ρατιεηάα αὐτο ἡ 
1ά εἰ αὶ ρον τς οητοΐα ργοσιγας,ας ξεῖν. ἴτε πὶ πγϑάϊουξοντ Ι 
ΡοΠΙάοᾶς αἰ τὰ αἰ} φυὰπτ ᾿δογιῇος, αὐδαὶ τὸ φέρειν ἐκ τεῖ Ἷ 
ὅτις εἰς πεὶ βαλανέία. [τοπτ, 4] δά Ἔγορ παάπη ΡοοιηἰΑπι ροῦν ἢν 

͵ εἷς εἴς, αι ληκύϑοις σοῃτίπεδατιγ, ἔτοπη, ραγαήϊτις, Ἰά εἴ, 
Πα ΟΧ ἀηΐπτο » [δ γεπετὶς αι οοἿττ ἀπιίσαπι, νἱφς ΟΒ ΠΟ 
Ἐταίπηϊ. ; ἂ, 

Αὐτοληίκυδος » ρᾶπρόγες αὐτολήκυϑε; ἀσεδάπταγ σα δά τη δαΐποι 
οἰεῖ Ἰεογείιαπι (οςῖ αἤεγγθης : φυΐ Πδ  πιδειρηῖ δὰ θαΐποας ἀπ 
ῬΑΠΔπι ἐεγοαητισαπι οτος ἀπτρι Πσοτος πο μαβεγοῆϊ. 
ταϊτύτγαιε μας νοχ ρτο Βοπηϊπίδυς φυ!ἀυἱς ἔασονς δὰς ρατὶ 
{ὰεεἰς: οἱ δύζωνοι κὶ ἕτοιμοι πὰν ὁτιοιιὼ “ποιεῖν κὶ υὑτσομῆψειν: καὶ οἱ πέν; 
γἡ μηδὲν φνο κεκ]νυῦμοι καὶ λυκυύϑοις ἢ οἱ αὐταργοὶ, ἢ οἱ εἰς πληγὲς ἐΐποιμο, 
Ἑταρυά ΡΙ ατατολιιπη ἴῃ Ορυ συ] ἴς, ρτο σιγτΙΣ δέ ραγα εἰ: 
λυηκύϑοις τέτοις χεγν μήοις γἡ πραπεζέας,, κὶ μὰ ποτ᾽ χεῖρας ὑδι 
πβομῆσοις, 4110 ἴοοο ἰαρίϊτις οἵξ Εταίπγως αὶ τγαηήζα!τ ἁυτοὶ 
τθοὸς ἀστησηίατίος. ἵΝπι ΠῸς 1 ατίπς ἀυτθου!θ. ποὴ Πσηΐβο 
πιοπίαγί ας: 5 οἀ ἰάς πὶ αιοἀ Πα πη]αγ 5» ἀγροηταάγίας ναὶ τγαὶ ἢ 
ἰτα, Οταςὸ εἴ τραπεζίτως κἡ κολλυζις-ης. 1, 18.10.7.Δἀ γεδς Ο 
[ο]ατίοπε τι φγῖς ΑΙ ΤΩΣ ἸῺ ΡῈ] Ἰοαπι συγάστι νουτογι τ,  Π6Π] 
Υἱτὶς οτοατίβγαιιος πιεπίατιος καὶ ἀπ ροπίλτίοῃς Ροςιιηΐος ἀρρι ἱ 

ξ»ὄ.. 



- ΑἹ 
σπητιῆς εἴΐλπι νἤιγρατ Οἱςιρτο Εἰασςο πιέπίγίον, ααος οτὶ ΠῚ 
πιςη ματος νοσὰς νἹρίδη..Π νοητεὶ. Εις Ργιαςρ,. ᾿ς αυτο- 

Ἰεςγιδις δὲ ἀπ γρμαϊς, νιάς ἀρυά Πεπιοιὶ. ἴῃ Οἰτ  οπίγα σου. 

δι ρυά Ῥο]].} το .ς.16. δια. αὐτολκκύϑοις οΧροηΐτ δυζώνας τιναὶ κἡ 
ἐπίμες τᾶν ἑτιοιιῶ ποιεῖν κὶ εὐυυϑυ εἰν, καὶ πένετας μυδὲν θμο χεχτημζνες 

ὃ χυκύϑοις, ἡ αὐτουργοιὶ δ εἰς πλνγὰς ἑτοίμοις, ὁ δῇ τύτπῆοντεις κ' μας 1" 
γυῦτατ,ὺ ὑζρίζοντας, ν᾽ «δὺ ὡς Ὡροχείρφυ διδόντας αῤγύρμον, καὶ ἐτοί- 
μοις «εὺς τὸς μίξεις κ γὸ εἶχον ἐν τῶς ληκύϑοις αῤγύρια νὰ λύΐσαιτες ὅ 
πολλάκις Ὁ χέκυϑον ἐχεώντο τὶ μάντι πρὸς τὸ μας ηριώ Η εἰγοιςληι 
φεατογοα οὶ δὲ ἑαυτὴν βας αζοντες Ὁ α ἐκυϑον»ῦὶ δὲ οἰκε δ, 

᾿Αὐτολόχευτος, κνρο (δ σι σηίταις αὐτογθύνητος. , 
Αὐτόκυκοιγίο!εττος ἀερεςαίατοτος ας ἔτος, Ὁ Αὐτο]ῖςο ΥἸγ{ς αυο 
αυἱ τὰ χλεπῆόμᾶνα ζία μετεχξώννυε. ᾿ ᾿ 

αὐτολυξέζω, ἱρίξανος ἵγτὰ σαποιῖντ ἐπ ργουότγοίο ὄνθο αὐτολυράζων. 
υσις , Ηςίγοἰιῖο εἰξ δίσμα ἐφ᾽ ᾧ ἀγκύλν ἐφδηθαι καὶ ἐχ ὥμμα γί- 
ἐν» 

υ ὃς, ἐΐξξο, ὁ κὶ ἐς, αὐτοδύψακτος » αὶ [εἰρίιπι ἄοςοτ δὺς ἀοσυίτ, 
᾿ υΐϊο ργσοερτοις ογιἀϊταςεροτ ἰς ςἀσέξιις, 

ϑυΐς »ἵως ἀϑέζοτε. ! 
(αρτυρεῖν» ἐς (εἰρίο τοίπατὶ, 1ιοττίτς ἱῃ Τ πιο, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς 

ἰάμζοις αὐτομαρτυρεῖ. 
Αὐτοκαρτις, αὶ ἀς (τ) ρίο τοβατυτ. Ν 
Αὐτόματα, τὰ Πυαι ΡοΓ [δ πιουςητατγγτοπιεῖς ἔοτταϊγόσας οοηϊςη- 

τίᾶ. αὐτόματα οἴιατη ἀϊσυπταγ ορογα αυπςῖτα βιδγισαης πηςςμα- 
πἰεῖννς μὰ ἔροητς αυΐρρίαπι ςξῆςοτς γἱἀσαητατς γτ ΠΟγο]οΡ ᾶ) 

ας θοῦ ὁ Τηουςτὶ γἱἀσατιγ, 
ὑτομάτίω, ροστο. 

Α ὑτομν π᾿ ντγό δι αὐτοματεῖ, ᾿ 

Αὐτ χατήσαντες» Ηἰγοἢ Ἔχρ. ἐφ᾿ ἑαυ εἶθ᾽ οράξαντες ἃ τι ἐΠατ. αὐτο- 

᾿ ὼ ἰάεπῃ αἴξοττ ργὸ ἀσέρμα αἰδεὺς ἴα πγοι νἱτί: 

Αὐτοματία, ας, ἡ οαίας, βοττα πα: τεητογίταϑ, ἀτιπὶ Αἰ ἰ φαΐ ροτ (εἰ ρίμ 
ἴης ργοιυτάςητίαγαιις ςοτταὰ σαι τ. 

ζω, μι ἰσω ἦς. ἰχαν ἃ τηεῖρίο ἀρο,, ν]τγὸ ἀδὸ πισαρτο νοΐυα- 
ἃς ᾿πιυ τες ,αὐτόριατος πἰδα γίνομαι Ν δας, 10]. ἐκ τῷ αὐτοματί- 
φύστννίροητς πατιιγῶ;. 

μος οὐ δ ,ςαίας, τοιιοτῖτας, 
τρογοϊ μηταγ π᾿ Ἰττὸ ἃς ἰρότε σποπίξης, νοἰ αητατὶ ἃ ἔς ὥς, 

σηςιις δοποςαὶ : ἀϊοιτιγ ὃς ταυτόμοτος., 40] ξαςίτ Αἰ Ἰυ! ρος 
ςαΐαννοϊεπς,ἐοττυιτυς, αὐτόματος γίγνεται ἔρος πλται ς οὐ τ 

ειῶτος ἡκανοίροτς γεηίς 5. Αγ μϊορ ὐν]ξ. ὁ. αὐτόματος ἔμα- 
ϑ'ιν. Αὐϊτορὶν αὐτόματοι βόες» Αροί]ο. θοὰες ἰμτα 1.4] ἃ ὑεπγῖηε 
ἐσιιητιιγείϊις τοξξοτς αὐτόματος πόνίΘ-ἰαδοτ η6 ςοκέξυς, Ἰά εἴ; 

; εἰ Πςορτας»ἴη Ἐριρτ αὐτομοίτη ἄραραγασοτ ἱησυϊτυς, Η οὔο. 
αὐτόματος ϑτένατΘ-. ᾿)απιοίϊ ἢ πτοῖς ἰροητα ϑαζυ ταὶ ῬγΟ ΕὨΪ Ως: 

ἔξ)ς ςοπιυιθάτῃ ἀρροϊΐατους σὐτύματον, ἔροητο οὐ] ατυηη,ντ ἀρὰ 
οῦῦ [πὰ β,αὐτέμασθ- δ᾽ οἱ ἔλϑε βοίω ἀγαθὸς μβρέλαθ-, ἰὰ εἴ, 
δίκλυτος » φιιαι ἠαταγαῖις δὲ ἔχτα τς . ηυήαι!ς π.}}ὰ οχτληίσοις νἱ 
φολέτας,νεηϊτοαστῆοτς Οεἶϊιο αὐτόματοι τρίποδες, ἀρ ἃ Η Οπλοτ. 
1|124.τὸ αὐτόματον, ξοτταΐτας ςΔί ας» τεπηοτάτηις ζαίυς ἃς ἱροητλ- 
πειῖς. Οἷς. τεπηοτγίτατοτη γος δ.2.ἀἄς ἸΝΑτ, ἀδοτ. ΡΊ ταῖς. 1.110. 
ἂς ρἰαοῖτι ἈΠ οἰ ρἢ ἀεί σρεῖτὰ [οετυπα, αὐτόματον σαι ἔοτγταϊ- 
τὸ νἰτγὸ, ἴα ἔρουτς. αἰφ᾽ ἑαυτῇ. Πς τοί. τ ΟἸγα. νειοὶ γδ ὃ πτίντες 
ἐϑρυγλεῖτε, γέγονεν αὐτόματον, νἰττὸ σποηῖς ΡίΑτο ἴῃ Α 90]. ὐπὸ τῷ αὐ- 
πομά τα αἵ καὶ αἰν τῦτο ἐγδετο, ἐμὲ τεϑιναναι δ ἡ. [το π|. ἀπὸ τῶ αὐτορφέτε, 
Ἀβηιβοατ ςαἵα ιοάαιτ.ἔοττέ ἐν τῇ αὐτορζοί τερις πτογὰ, ΒΑΠ). ἀπ᾽ 
αὐτομάτε, ροητς πατυγας, νἱτγὸ; ρετ (ς. ἃ σαίυ. Χ ΘΠΟΡΗ. οἰ π᾿ αὐτο- 
κᾶτε οἰογνονται,ίροητε ργουσηίπητ, ΤΉςΟΡ ἢ. ἀς οδαί, ρίη.}.:. 
τὸ τῷ αὐτοιτα γίνεται, ροτ (ς παίςίτυτ, ΟαΖα. 

Αὐτόματοι δ᾽ ἀγα ϑων δαῖτας δνόχδοις ἐαβίχονται διχαιοι φώτεε: ἢς Βα- 
«γίνάος αρυὰ Αἰπούσιπι ἰν.67: Ραταπλῖαπι ὄχταθς, αι Ὀγα- 
αἷὰς οἰτάτατ αὐ Ηςείγεϊιο αὐτόματοι δ᾽ ἀγεϑοί, οἤξοττοῦ δὲ ἴτα» ὖ. 
«ὄματοι δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθῶν γγὴ δαῖτας ἔασιν. Μοπλίηϊς ΡΊΑτο ἴῃ 5 0 τη- 

ο. 
ον παβρ νος ΑΒΙΙΝ » ἦν ξογαπι ΟΡΕγι ΠῚ Ζυᾶ: (ς πιοῦογς 
νἱ ἀσητυτ,αττίῆςος. ἣ 

ὑτομώτωτ (ροητο;νε αὐτομαίτως ὁ ϑεὶς αἰΐησι τοὶ ἀγαϑεὸ, τοπιοτὸ, βοτ- 
ταϊτὸ αὐ τονβοττξ, ΡΊωτ. ἴω Ἑδθτο, αὐτομά τὼς κα χτ᾿ τύχίω; σαί ὃς 
ξοττυΐτο ς (απτίταγ αριϊά Τ᾽ ΣορΙ. Βηΐζοτ."1.2.ς.7. 

Αὐτομαχεῖνερετ ίς ὃς ἢοπ ρεῖ 4[π|π| ριισταγο. 
λυτομοχέω, ὃς ταυτομολώ, κι ἔσω χα. υχα» τελπίξα ρσίο, ντ τγαηίξυ θα ἔι- 

σιο,ἀεῇςισ «ἃ ποίτος. Ατ τορι. ἴπ Ἐσαϊτιμέχω μῷν αὐτὸ, μόλωμῳ 
᾿ἀὐτομολώυδν ἴπτοτρ. αὐτομολῆσαι δὲ ἔδι τὸ τορφδοτυῦ αἱ ἐδ ἰδίοις κὶ ἐά. 
δα; ἡ ἀπελϑεῖν οοὺς «Φ) ἐναντίοις δὴ συμμαχία" ἀὐτομολω Ὡρὸς «ξὺ 

“πολεμίοις, ὰ Ποίτες μι σίο, τἀ ποῖος τγαοίεο, ργοβυσ ἕο, αὐεο ἰη- 
4λϊυτατο Ποίρίτο. αὐτοιμολαῖ ἐν τῇ πολιτεία, ἃ Ἀ εδ.ἀἰςοάο; ΖΕ ςἢ!:- 

Τ δες ϑανάτε κινδιωΐο πρὺς δυδέφειαν ἐντομόλυσεν δὰ ρ᾽οτάτεπη τγαη!- 
Π δισιὶτ ετίαπι οὰπὶ νίτα ροεγίςα!ο. ΡΉ1]ο.} ασιαη. ἡ ὑτομόλησεν ὡς ἐ- 
Τ μὲρχά πίο τγαη!ξυσίς. 
υτομολία ας τα  ἔυσίαπν, ΤΥ δηαυ}} (ἐταοτᾶ σα, ργοίορ ἔπη, 
Ϊ γψεῖ εξξυσίιηι, Οἱ τῆς φῳοὺς ὃ ἰόν τοιῦτον αὐτομολίας . αυὸε ν]ττὸ 
ὰ εάτὴ νἱταση ἀςςοβεγίητ. [π Μοπιη.Εςϊοσ αὐτεμολίδμ ὑσειχνέ- 

ἄνουν Ὀἱ ἀς ἀςἔςἐξίσης χα ἴταπν, 

Ὡ 

ας 277 
Αὐτομολίαι, αἱ, ἰξοίοηος ἱπυτί!ες δὲ τυτίζαξίοπες, ΓΙ Τι). νη ἀς μολ δέει» 

ἸΠποϊουος ἀπυρυτανα. ἀἰςιητυτ διίδην ἀβδι, φύδ εἰ; κὶ ἀκιζλας ἡμαῦ 
τα αἱ τρραὐλας ἡμα εγαυτβοτις, ΡῸ]}.}}Ὁ.7. 

Αὐτόμολο ρορυ 2Ε Ἰοριπι. ᾿ 
Αὐπόμολθ.,», ὁ καὶ ἐγχταπεξαρ φρτοάϊτοτ,ἀςξεξχοτιϑυσζοη, πγείρος αὖ- 
τόμον Θ΄ Ρ]υταγιίη ΤῊ ΠγΗΐ, ταὐχέσιν αὐτομόλοις, ΠΠ5.Ἐριρτιρογ 
εὐπτιυς, δ ἀξ σόϑος αὐτόμωλθ- αὖ τόμωλθ- ἡξω,μουΐο γεηϊᾷ, 
φρόσφυξ. 

Αὐτομόχὼς, ῥτοιίτοτὶς ὅς ἀος δ οτὶς ἰῃ τηοἀαπγ,οεῤδοπκώς, δυϊά. 
ϑορδοοείος ἰη ΡΒ άγα. ; 

Ανὐτόμορφον;ἰἀοπη διιπ) αὐτόματον, νΕ] αὐτεδυὲς ἀγαλμάτηϊξηϊγᾶ αυσᾷ 
Ἰτυ]ριταγ τ πγαιοτίᾳ ποθὴ [ξέϊα : γι ἢ τὰ ἴχο ἔζληις δὲ τλάίξατο 
(ου]!ράτον “παι, 

Αὐτογομέομαις ᾿ἴοΥ Πα ΠῚ 7 πῆςο ἰῆτο νῖυο » Ργορτῖίς Ἰπσί δὺς τερόγ, 
Ῥτορτίις ἰΙοσίδυς γίυιο, αὐτονοιμούμανΘ-, 16 Πδοτταίοπι αἴϊεττας» 
γΕΪ αι (αἰς Ἰεσίθυς ν᾽ τ ἠδ (δ εξτας αἰ τοις "τρί συς ὃς ἐπι- 
Ρόποι μάς «ὐτονομούωμδνα ἔξϑνηγαρυά Ὠεπιοίὶῃ. 

Αὐτονὸμία ας ς ̓νδοττας νἱυςη αἱ ρτορτειῖς ἰσσίθας, ΠΡ οττας (αΐς ν-- 
τος ἰοριθως, Οἷς, Ατεὶς. ἐἴξεσία κἡ αὐξονομία τῆς πλαίης, ΠΠδ14ὅ 
εγγοτὶς δ Ζαητ. ἰἰσοττας σγγαηάϊ, 

Αὐτονόμος γν, δ᾽ 5) γἱ μὰ Αὐφονδικού μᾷργιθ- αἱ νἱαΐτ Πιῖς ᾿ς  δυς, υὶ Βυϊ- 
Ἰὰς ἱπροτιο ἰδ οἴτιαυὶ νίμῖτ ἰοσίδις [δ] ργοῦθατις δί ςοπηρὶα- 
οἰτίς ἀύτονόζοος πολιτεία: ετα [ύσυς ἴαγὶς Ἀε ΡΟΡ] ᾿ς, ΡΊατ. τα 
ἈοΠλυ]ο. αὐτονόμοις ὦ γέλας ϑνρών,} 5. ἘΡρΊρτ. αὐτονόμοις πολισἤζειν;, 
{πὶ νπιστς ἰσσιρας. 

Αὐὐτοντιμώ ρουυβυίθος [εἰρίηπ ρυηΐςης; ποπΊξη ἔαδυϊα Μεπδηάτὶ 4- 
Ῥυά «τῆςη, υατη ἱπγίτατιις εἴς Τ᾽ εγοπτίας, 

Αὐκϑνυχὶ, νοὶ Αὐτονυχεὶ » ἴη ο ἱρίᾷ ποξϊς, Βς ἱρίᾳ ποξξε,Ατᾶτιις. 
Αἰμφύτερρν δεμδοντα κὶ εἷς ἐπέρης αὐϊόντα πόγλά κις ἀὐπογυ ᾧ εἰ 8 δύκῖθ α. 
ΟἸςργιαυςαηι ποέϊς σχτϊηέζιπι ἄταυς ἐχογζὴ ν᾽ ἀλαγες νῺ 4) ἷ- 
αὐτῇ τῇ νυκτί. ᾽ 
Αὐτοξενέζν, ἴιο Ρ᾽τίο αςοϊροτδ, τροξενᾶν, Ὁ 
Αὐτόξυλ!θ-, ἡ} 6. “σὰς, ἃ νογπασυίο ΠΠρτπο, ὅτταθο 11.11.10 ταῦτα ὁ στ 

δέρῳ τρηϑ σαν δῷ αὐποξύλῳ ἀξίτρῳ. αὐτόξυλθ. πεν, 1}. Ἐρ' σα 

τυ! ]ησπο ςοηξεέξες αὐτόδυμίίργν! Θ΄ οἰγ οι. 
Αὐτου δέτερον, μετ ἴς πευξτγιηη. [ 
Αὐτοπείϑεια, ας ἡ ἴππαῖα ραἤ]ο,τοο Ῥτοοατο:αυαηάο ξαδεηι ρετίοΣ 

τᾶ 15} ὃς ρατιταγ, ΟαΖ.ΠΠ.2.. 
Αὐτοπαϑὴς. δι, ὁ κὶ δἰ πτγιηίξους ραξίςης, διὸ πτεϑή ἐν 
Αὐτοπάϑυητικὸν, μοτ ἔς ραϊηιιυ ΠῚ. νὴ 
Αὐτοπαϑως, χ ἰξητεητία δἰ πείνποη ἢηνυ] τὸ, ΡΟΪγ Ὁ, ὁδὲ αὐσχροό- 
εἶν. υῶ ἐκάςου ἀπιδίδοῦ κόρ 5 ὁ μίω δ, αὐτοπεϑως τὰ δγωναίωξ 
ὑα ἐμῆνε ὧν ἐλέγχοις. ὃ ται {π5 » ὁ 9. ὀῤνίξας δέξας αὐποπα ϑὼς αἷμα κα 
ἀκχυθως εἰρηκέναι πισ᾿ δύετα! εχ αἰξεξξα γεγέαας ἀιχηο οἰξ ἰδίας τρρ- 
αἱρέσεως υἴκοϑέν. 

Αὐτόπως 5 υἱ ἰρίξ φαιἀατηπιοάο ρυοτῖ οἴ, εὶ ἐπ ουΐης σοί 
Ἰρῆπιπια ριυιετί εἴα σεγπῖτος ἱπααιῖς ον οΒ. 

Αὐτοπούτῶῤῳροτ ἴξ ράτοτ. 
Αὐτοπέλις, Η οἰ ΟΠ κλίμαξ, (ςαἱά. 
Αὐτοπήμων» 4.11 ἴῃ [δ πηαΐὰ ζοητίῃςτνα ἀἐρκύλζ Ἰδὲ δύβαςς γῆ. αὐτὸ- 

φον., αὐτόπύμαν. 
᾿Αὐτοποδιαφνίὰς διπύδια, 

Αὐτόπις Θ,ροῖ τς Πάεπι ἔιςΐξης ἤης ἀγσιυιπηεητῖς αὐτόπησον, ρογ ἔξ 
ποτιπ,ῖντ κοινὴ ἔννοια. ΡὮΠ]ΟΡ. ἀξίωμα αὐτόπεςον καὶ αἰαπόδεικτεν, 
πεϑτᾶσις ἄπις Θ- καὶ αὐτόπιφ 91 [αρτς ἠάτυτα ἀσπηοηϊϊίσατα. 

Αὐπτοποδιία ας, ἢ, ἀϊσῖτιιγ συ τα 415 ἡδῃ οασος [τ ρεάες ἴτοῖ ςοη- 
εἰτισοπισα ἱπιπτισίὸν ἀπ Ἐπ σ αἰταιγοίαίς ρει δὰις Ἰτἱηετίς οδές ἔξῖο. 
Τὴ δ, ἐσελϑεὶς 5 αὐποποδίαορεάδς ἰηστοῖδτις, ρος τὶ ἱτίπετς. Βἰπς 
ἄυπτοποδιὶ, αἀαςετ. ἀρὰ ἱρίμπι δατμότοπι. Η ς γ οἶν. αὐτοποδυτὶ χαὶ 
αὐτόποδον. 

Αἰὐτοποίητον; νι] ἔροητε ἢδέυ πιναυτ αυοά ουῖς ἐρίς ἔεοἴτηίευς, ὃυ- 
τελέξ, Αἰπεπασοτα η Αροΐος.. ἐκ αὐτοιποίητονδϑι γὴς τὸ κρίνος 
πο ἴροητε παζιΠΊ. ον: 

Αὐποπόκις ον ἱμοί τιον Η εἰ «ἢ. εἴ, τὸ μὴ κεκάρυδμονταἰ τς δυτελὲς, 
Αὐτόπολις,, οἰαίτας αι: Ταὶς ἰρίας Ιέριδυς τορίτωγ ἀρυὰ Ὑ Πὰς 

σνάϊάςπι. Ἶ 
Αὐτοπύνητιθ:, ὁ χαὶ ἡ ,ροτ (ε ΙΔδογατις, ἱπ Ἐρί στ. αὐτοπόνητον ῥόύμα με- 

λιοσῶων, 

Αὐπόποιξ, οδος, [ιὶς ρςἀἰδις αδίσιις ἄιος ἰσοςάσης, Γυςίαη. ἴῃ ΤΊπΙ. 
ὅταν οι ὁπόταν ἢ αὐτόποις βαδίζεις πῶς οὗ τῷ τυφλὸς ὧν ὁδὲν δὐρί- 

σκεις; οὑπὶ ταῖς ᾿ρίϊς ροάϊθις τηστεάίατὶς, δίς, ἢ ᾿ 
Αὐποτραγία, ἀξχῖο γοϊ αὐτατία [ιἀοττ, 1ῃ Ζοπομα. στον ἢοίκα ἀο- 

πιάτα Ἰιος, ἐλόυϑερία, ἔδὶν εξ σία αὐτοπξαγίας, δδ0). εἶα} σέρσις αὐ- 

ποαραγίας. Οἴςοτο σοημοττὶς "1, Ραγαὰ, Οὐ] «ἢ Φ01ΠῚ}Πδ οεγιατῦ 

Ροΐειζας γ᾽ με πάϊ νι γεϊῖς. φετυΐτας, οδςάϊςητία ἔδει δηϊγὶ ὅς 

Δοϊοῶι , ὃς ἁερίτγίο σαγεητίς (π0. ν 
ΑὐπότρεμνΘ»; 41 Ἐ1ς 119, ππασηις πεύῤῥιξίθ΄, ταάίςατυς Ρεγ [ε ζοῖυς 

νπηάς Ατιβορδ ἴῃ ΚἈαη. λόγοι αὐτόωρεμνοι» δυσκολόι! πεόῤῥιζοι 3 

μεγάλοι ςαρίτοτ ἐτία ΠῈ ΡγΟ ΠΑΓΙ0.»1}. 68} ίροητε ρτουςοῖς. 

Αὐποαρέπης,ε(Θ'ὁ καὶ τ, εἸἰρία πη ἀςοςης [δ] τρί «οημεπίςπς. 

Αὐτότρραινέτως,"ἷ: ἤροηῖς ὃς νοϊυηταῖς, εχ (ξιρίο Αὐπόφρραρεπίθι 
Αὐποωρέσωπος,ν»9 καὶ ἢγηπατία! να] τὰν, ,τ᾿ οεόσαωπονηοη ἀδίξης, ΠΟ ὰ 

Ρετίοηατυς: Εἰ αὐσόπεύσώπα (αοτ γὼ φυΐδας αὐξῖοτ εχ ῥετοὶδ 
ἍἘ] 



ἈῪ 
ζὸ ἄοεετν πα! ρετίδπα οχεγίξοσας αἰΤαπιρτα.. Ει αἰτείπιοά! 
{πηι τὰ Αχροακφτεχϑὶ, Πι1α: 1άεο {Ὁ νούδηταῦ απ αἰΤοιρ!σατιᾶ, 

ἵπααῖτ Βυιά, αιιὸ ἃ δὲ [μ!ς δέ ταῖτις ἀπ σιρ ας [οτι δεθαπγατ οὐ ἀυ- 

ἑτοιίθιις οἰμπί ας (ξξϊα:ἰὰ εξ, τοῖς γυηδίσις ἄχφοδτα) ον εἰ, ὅτι φῶϑ9 
τὸ γνησιοις σφετέροις ων ΔΌΣΡΝ 2 ὐπορΟΌταα ὍΝ θιὰ- 

, ἵἴορος (τε σαστ,μιμ}} αὐτοωερσώπως ἀίςιητ, αὐτοωρόσωπος [τς ὙΠΗΝ 

Ῥετίομαπι Ποἢ Βαβοῖ, ἰς ἀρειταπὶ ξιοίςπι. ἀρυὰ ΤιιοΙλοταυ τς 

ἀωρρσώπως μάρτυρείν. ἐϊοσίταν δά αἰ Πογουτίαπι αῷ χὔ᾿ συγεκφίω 

μαρτυρεῖν ἰὰ οἴ, τοι! ςατί Ἄτηὰς ἴῃ 1πάτοίιπη Ργοάντε » ἵπτετρ. 

Τεπιοίβέη, [Πα Μεπιηοπίς Εοϊοσίς, εἰς αὐτοωφεόσωπον πολέμιον 
χαϑεισήκειγϊῃ ἀροτασπι δ] }1π| ργοίπτ ἃς τοτεράπτ. 

᾿Αὐπίπτηκ να, δ᾽ αὶ ταὶ σοίτα ἰροέξιτον Κατ δε γε αἷτ ΡΙαμτιις, σου α- 
τας τοῖξις, αὐ τήκοίθυ, ἔα σας ἴα Ἐπαησο}}} ργοσεπίο, αὐτο πῆαὶ τὸ υ- 
πυρί ται »γοοιῆνοι τῷ λύγε. Σ : 

Αὐτόπυρος, ἐρίτΒοτοι ραπίς σα! π1}}} βιγβατίς αἀ οπιρτιιπὶ οἵδ, ἰη- 
ἀμ ΟοἸ ας, }16.5.σαρ 18. ῬΓτπ, 0.2.2. σαρ ον τ. αγπιρητατυ πὴ νεῖ 
εἰτν Ἐσγπιοητατ πη( πα ιιτ)41: νο σάτα ἄυτοπυρος, Εἰςετο εἶθ α- 
τα πι ραποπὶ νοσατ, ρα εις 6.46 ΑΙηΟ διιγ. οἸθατίμ πὶ δί ἴου- 
ἀϊάτιπη ρτο ἐρ 4ςπὶ ἀοςἰρίτι Οαἰοηας,2.α4 ΟἸλασσ. ὁ μέσος σὰ τε 
καϑαροῦ καὶ πὸ πετυφίτω καλου μῆῤε δν ἔγιοι (γε ΡΒτγ αἴ οι ἀρὰ Α- 
τι οπατιπε [1|0.3.) οι τόπυ ρον ονορερό ζεσι. Βι ατίας ΑἸ] οπαρις Πρ το 3. 

᾿ ἀμερίας ὃ καλεϊ ξηρρπυρέταν ἡ αὐτόπυρον αὖτον. [άπ πὶ Οαἰςι.11.14. 
ὝΠΔοταΡ. πετυρίαν νοσαῖ ρας πὶ αι Βαγασοι! 1. ἂὺ τύπυ ον σετειτὰ!» 
αἰδατία πα ρᾶηοηι σοπιοίξον ἐς ΙΠιτυρίας. τ ΤΡ ΟΣ ΤᾺΝ 

᾿Αὐτοπώλης αὶ ἴπος γοάϊτιις ἐπ ρατγῖα νθηάῖτ, διαφέρει πξ ἐμπόρν τὸ πῇ 
παλιγκατήλα νά ς ΒυάΟοπηπλοητ. ὙΒοπιΠἘρΡ εν τγάμΠ τ. αὐτὰρ- 

τὸν κὶ αὐτοπώλίω ἀϊχῖτ 41} ἤπὰς ογατίοηος νη !τ » α1411 οαπρο- 
πδητο πῇ τοὶ μαϑη μάτι. 

᾿Αὐτορέγμών, ΗΠ εἰν ἢ εἰξ, ἑαυτῷ ἐργαζόυήνιΘ., αιιοηὰ ἐρίς α0 1 {γα 
ἴξιι Ξοποι]τατ Δ] σαῖς: αἱ τ σιτι αὐτορέγμονίθ, πότιμοῦ ἀριιὰ 2Ε- 
{ἄν πὶ ἀἰοἱ αἷτ όσον ἑαυτὸν ἐρεξειδοι ἑαυτορέγμονθ. ΑὮ οὐ ἀἸοὶ 
αἴδα τὸ ὀρέγειν τίω) χείρα. 

᾿Αὐτύρεκτον, Ετγτποίοσ, αἱοὶ τγαάϊτ τὸν ἑαυτὸν ἀπυκτεὶ ναντεις [115 Ἰρ 115 
ςοηξεξειιπὶ πταηιδας, ρτορτία ἰοται εέξα πη ἀοχῖγα. 

Αὐτόρφφ'θο γα γ Γεἰρίαπὶ ςοπτοσοῃδ. ΠΝ 
Αὐτιῤῥιζίθ., ὁ καὶ ἡ ία!ς τα Ἰοίδας τηηΐτθης, ΕΠ γῖΡ αὐ τοῤῥεζον ἐςίαν χθο- 

νὸς. ἰοπτιηι ἴσα οαίΆ πὶ τοῦτα ἰηῆ χας ταάϊςες μασουτοπι; ἀς οαία 
Ῥοοται,. 

᾿αὐτοῤῥυτίθες ἀἰςίειτ ἃ φα!ϊδιάλην γοῆπα ίροατς ρτοῆμποης αα ἃ- 
{τὰς καπγέλαιὸν. 

Αὐτὸς, ρίε:τηοὐὸ ἀςπησηεγατίθαπΊ,πη οὐ ὸ τε! ατίπι πὶ ες. ΑἸ] ιᾶ- 
ἀο αὐτὸς αυ!ἀ44π| μαδ ες ἀρὰ Οταςος, 4ιοἀ ἢαι (ζῖο 40 ἢτ 
ἀριιά ΓιΑτιποςντ υἰττοπουπι ἤσηιβςος , ἴδιαι 40] νἱτγὸ ἢεῖτ 411- 
ἀιάινπάς ὃς αὐτόματα ἀΐσιηῖεντ ἀροά Ησπι. τὶ μὲ αϑδὺ δόντα χαὶ 
αὐσὸν ὁτραεις σαν πῆς ἔεπϊπαητοπὶ δὲ νἰτγὸ Ἰηοἶτας ὃ [το ΠΊ ργῶ- 
Ῥοῆτο αγτίριϊο να]οῖ φυοά ἀρυὰ [ιἀτίπος ἰἀεητ. αὐτο ἡ ϑύρᾳ αὐέ- 
φκται οἷος ἔπαρτς ἔροιτο ἔοτος ρατοοτῆτ,ροτ (ς ἰρίς ἀροττα ἤιυτ, 
ἐν ἀντ δὴ τῷ πλουτεῖν γγυδμῆνοι ΡοΙῈ αι εὸ ρΡεγησπιηπη οἰ νι 
ἀτυῖτος οταίογίητι παρ ἀυτέ, ἀς [Πο9᾽ἀ εἴτ,ἀε το [1Δ.. οὐ χτ᾿ τ᾽ αὐπεὶ 
τοῖς πολλοῖς, πο ος Δι ΐμιο 410 ρΙετίαι!ε. [ἡ ἰλοτῖς ΠΡ τὶς ποη- 
Ἀθη σ]υΔΠῚ αὐτὸς απηάατ» ἤσιτα ἀϊσεηἐ! Η ἐθταῖςα » ντ 411 ΠῚ 
ἀϊοϊτατοὃν ἔχεισεν αὐτὸν, “πε πῚ νΏΧιῖ ᾧ αὐτὸς εἰ μὲ, Ἰ46 1, 4111 Δη- 
τοαι(υπν, Τ τιον ἃ. τὸ ἀυτι μην σατυίαια θΟηιΙπη. αὐτὸς ἔτι εἰμὶ 
τῷ βελδύματι, δόρίιος!, {πὶ δἰυάε πὶ (ξητεατῖτο, αὐτὸς ἕχας 8. 
νης 4υ]!α 6, Πη Ὁ]: εἶν, πῶς ἔχετ 6. Ποπιοπῆςη. αἰοὶ συμ- 
(ορ. καὶ κὔδ ταῦτα πο πρῶτον αὐτὸς ἕκας Ὁ. ἑαμτῷ τροσ ύκειν ἡ γήστετο. 

᾿ Τητογάιιπι Δοοιρ τα αὐτὶ τῷ ἑαυτῇ . Οτέροτ. ὅρων οε πίυὴ τῷ δήμου 
κένησιν ἐπ᾿ αὐτου, νἄοης Ἰσίτατ ἴῃ (6 πιοτῇ ρορα ], Χοπορῖι. ὅπο- 
μν. ἐκ εἶγα δέ σε ἐγαπὴ σέσιν α᾽δϑνο μῆνα) χώροντά σε αὐσώῶς, νιάἀδητεθτε 

φοίρης Ἰαταν!, 1 οἰδ, ἑαυτεῖς:ντ [1 46 1» ὀκεῖναι δέ σε ὁρώσαι ἀχθόμε- 
νον ἐφ᾽ ἑαυτῶς, {Π|ὰ’ νοτὸ το Πρεΐξαυτος ἤτα σταυατὶ ργαίςητία, 50- 
Ρ μα 1 Αἴασς, τόυ,εἰ ἐδ δεινόν τες ἐκ ες ϑτέπειν ποιρών. μει εξ γ᾽ αὐτὸς 
ὀυτεῖ πολεμίοις ὧκ εὠ ϑεέπῆειν, ἱ ἐδ ἐμαυτῷ, νοὶ πιος αι Ἰεσαυτ αὐτῇ, 
οὐπὶ αἰρίτατίοπὸ φοάοπὶ (δ η[. αὐτοῖς τροχοῖς ἀἴσαιπε Αττιοὶ ργο, 
σιω αὐτοῖς τροχοῖς. ΑὐΠ νεφ ἔμεὶο ΟΥ̓ ΕΝ χινη σεῖν σ᾽ ἐγὼ αὐτοῖς προς 

χοῖς τοῖς σοῖσι κὶ ξωωνωρίσιν. δι γδ σῷ ἑας υξεσαίωσαν αὐτῆσι γήτοσι Α΄- 
ΡΟΪ.2. Αὐσοη. 

Αὐτὸν κέχρεκας ἃ βατῆρα τ' θύρας, δι}. ὅ}5 τἿ ἀλυϑευ ἐγσων,νοίατ! δά 
Ἰρίατηι ρογαφηηει νογιτατοην, Αὐτὸν ὁ τρέφων κιυΐας πρέφεις.,, γίμιν- 
Ῥατατ ἴῃ οος 4υΐ 4] τος αἰςτς {ξιιάσαπτ οὐπὶ [εἸρίος ποη ρο πηι. 
Αὐτὸς αὐτὸν αὐλεῖττη α] ργασοηες ἃς Ὀιςοϊπατοτος,αατ γε δά. 
ὅλη ἦν ἑαυεδὸ δεικνυόντων ἐν τοῖς πράγμασιν ὁποῖοι τινες εἰσιν, Αὐτὸς 

)5 δῦρε τὸ κακοιῦ πίω) πητυαν, ἧτοι τω) τουγ᾽αὐτίη Δυτῆογος (1 ἰηξοτ- 
ταπ1}. Αὐτός τι γιῦ δρων εἶτα ὧν ϑεὶς καλά: Αὐασιπυῖς Ππηϊς, σιωὺ 
ἰϑίωᾳ καὶ χεῖρα κίνει: ᾿σηϊῇσατ ἀοιῖάος ἱσπαυόίῃας εξ που ο- 
Ῥοττογο συ ΠῚ ΠΕ ΠῚ ΠῚ5 ΔΙ ἢ [1 ΠῚ Δ ΠΟ σατ αὐτ Ἔχροέζατυτ: 

Αὐτόσε ἰυιςιοοάο πη} Ππσ.Ρ]ατο χζυάς ἈδρΡα σκυτοτόμον αὐτόσε ιωρ»- 
᾿ὡήσομαν [πτοτοπη οοάς πὶ αἀάοπηας. 

Αὐτύσιτίθ. ΓΣὶ ρίτη Ὠστγίθης, οἰκόσττίϑ., ὁ ἑαυτὸν τρέφων, ΑἸ Ποη ες ὃς 
Ἠειγολιιις ἢ σαἰ σας τι χαΐ ἤιο οἶϊνο (τίς νοὶ σοιγίταται: 
νΕΡΊαατ. ποιϊτο Πδὲ Γογαῖγο μος σοηίοι οἶδο : νοὶ οτίαπὶ αὶ δὰ 
αἴτοτιπη σαςπάταγας ἔοττ Πα ΠῚ σΟσΠᾶ ΠῚ. 

᾿ " ἰφ “ἢ - “Δν,οῺ»ὟΤ ᾿ ᾿ Η 

υτορκβιθι ἀἰρίτατ ὁ οἶδα σοϑ, 9. κα λιτὸν, ΠΆΠ αττι οἷο ςουῆλας, 

᾿ Ἂν: 
ἘΚ 

Ὰ Ὑ ἡ), 
ταάίς, Πανρίοχ, ποιά ίτας, 5 νη εις, Δυίριόν τι ποιμβυικὸν ,λιτὸ 
αὐτόσκδυον. ἘΠῚ οτίδτι αὐτοσκόυΘ- ἀρ α ΡΟΙΠαοςην "το το άςι, 
υοά αὐπεργός- ᾿ ΝΣ 

Αὐπόοσυτίθ. ὀμέρίϑ-, ΒΕ Υ εχ ἴς ἐχοίτατας, Νοπημς. 
Αὐποφαϑία, ας, ἡ Ἰϊατίο 10 'σζο ρτορτγίο. Η οπηδγυ5 αὐτος-αδιἔίωω γος. 

σαν Ῥασπαπι [ζατατίαπι : 4 πἰαγί τι ὴ ροάς σαπὶ μοιὶς δοὶ- 
ἴατο ρυισσατυγ. : ἐμὰ } 

λυτόςοιχίθηηαι (Οἷα (δ ΟΙ1ΠῚ ΠῚ εἀϊτατυτ. αὐτὸς ἑαυτῇ φῳρρσέχων 5 παὶ 

βουκέμᾷμ. ἀξέξηλον βίον πολιτευεόϑει. ΠῚ 

Αὐτοςολίθηγου, ὁ γὸ ἡ, αὶ Πὶ τρίξ οἰ αἤῆς εἴς, ἴειι παιιῖς » ἤπςε, ἅα 
τΣγαηί ΠΠπις τες ἀἸοίτυγ ἀρὰ Μαίξιμτ, ( ςαπ ἀοτναι ἰδίας 
υς Ηε]εἰρουταπὶ τγδηῆγα δε στοῖθις ἐΠνΕτ Ια Ερί στ αὐτός: 
ἤλϑεν εἰς εἰϊδίω, ν 

Δὐτοσφαγιὰς 9 5.Ὁ- »ὁ χαὶ ὁ 5. 41 [οἰρία πη ἱπτογ τ, γε Αἰαχ 
Ῥβοοες. 

Αὐτοριεδὰ ρτῸ αὐτοχεδὸν, {ἰΠΠσΟ,ΕΧ τοπιροτς, 5 ρα οηῖπι ἢτὶ 
θὲ δάσοι Βία]ς ποατειῃι ἃ Πησα]αγί πυπηοτο ἐπ Ρίμγαὶς 
τοτυτεῖτ ΠῚ ΠΟ ΠΊ Π 15 .ῈΧ ργορΊΏ 4810. ; 

Αὐτοχεδὲς, τὸς σαπις σαῖ σοι πηι Ἰο δ τίς, Η οἴ. ΡΟ υχ 11. 
αεδὶς(Ἰεσ, αὐπου δὲ: }} ἑαύδημα»τὸ ἁπλώς εἰργασμῆσψον ἀἴχας 

τΑΙΡΡαϑε Ια αἰ πἸπσιιεηά.ΡοΙῖ σέ, δὲ 
Αὐτου -δία ας ἡγρασηα ργορίηαιιᾶ» ὰ : 
Αὐτορ ει ζω,τοτποτὸ) πας σοηβ ἀφητογ δἰ πλαπ δά αἰ Πα] απ τόπε 

ἀρρε!!ο, περί σοῦτοῖ ἂς τοὶ ἀοσεάο, ἱποοπ[υϊτὰ ἀσο,τὸ ἀμ . 
τήτως καὶ λέγω," γρέφω,πσοηΠάοτατὲ οὶ δὲ τηηρτουηὰ. ἢ } 
ἴῃ Ευασοτγα ὐκ ὠν 8) δεῖν ὀλιγωρεῖν, θσῆ αὐτο ε διαί ζεῖν αἷρὶ “δ πυρας 
γμάτων 5 ἰησοηίο [τὸ ἀσετα 5 ὃς σου] τὰ π ἸῺ τε Ργδίςοτι σλροῖς 
αὐτοι εδιζειν τοὶ δέονται» τς Ῥταίξησι σοι Π] Πα πὶ σαροῖαν ν 
(υϊηι, σαπι τα ργφίδητί ἀο Πρ οτατγε : ργόρδγο,ἂο {]οτὶ 
θὰ ΠΡ ᾽4Πὶ 85 στοάίοτ. Χο πορΙι. “ἤν Ὁ φρα τυ γων οἱ πὰ εἴ 
τοαεδιίζασιν . το ταπτρὰς ργαίδέξαγας δαιρί[οιιπταιγ, δ, 
τπηληῖθας τγαζέδοτ, ΠΟ στγάγ.η Εὐάσοτα ἐκ ῥήϑη δεῖν Φλιγωρι 
αὐτου, εδιάζειν τδρὰὶ ἶσ᾽ πεαγμάτων.. 11] σα ΠῚ περ] σαητία, 
4ις εχ τοτηροτο εἴϊς ξιοιεηάστα ραταμῖς,. αὐτο εδιάζει, 
σώματα ἘΞ οἰιϊη, Περ] σευτοτ ασοςάϊε δά σοτρογα. ἴτεπτι 
μωρπηρσο, ργορτία ορίπίοης σοηἢησο,ςοπιπιί ποτ. τῆι 
110.13. αὐτοι ἐδιάξουσιν οἰω οἱ χέγντες ἀυ τίων ἐν κορίνϑῳ τεϑείφ' 
ΑἸϊιαηάο {ὑπὰ ἵρουτς ἔιςοτο, πα πηᾶάατο αἰτογῖτς ὃς ἱπΊρογ 
Χοηορβοη, δ. ς, ἑλλίω, ἢ 

Αὐτοκεόδίασμα, ατος, τὸ, εροητὰ ἱταιθητα, ΠΟ πηραγατάσιις ΘΟ ΠῚΡ 
Ρίατο σοηγίςιις ἀρ! ΡΟ αςοπι ᾿ἶδτο (οχτο, 41 ταὶς 
Ρυάϊατ. τὴ ᾿ 

Αὐτοχελασμὸς, ἜΧτοπηρ τα: ἀἰ ξξῖο, ἱ. κ᾽ ὡκ τῇ αὐραυτίκαι κὶ ἐκ σῷ πα 
- ρατυ χόγτίϑ: δημηγοράίοι ὶ λέξις, ξοετιθτα ἀϊέξιο » Ποπ σΟΠῚ ΠΊΕ ἢ 

τίομε ὅς ἴυάτο σοπηροιῖτα, ΟἹσοτ. εξ αὐτου εδιασ μι ὶ τι ρτί 
εἰρίο. : ὥς ΜΝ 

Αὐτοχεδικτὴο»ἱ4 οἰτγαύτοσ, δι ζῶν. 4αΐ Ἔχτο πιρογαΐσηι αθος οΥ 
τ] ΟΠ εΠΊὁ αἴδυ φροντί δὸς τολ μὴν λέγεινοωρθχέρ96ν ῥα δι(Θ-, ΧοηΟμΡὶ 
ΡΟ ΙΧ θτο 5. ᾿ : ᾿ ὦ Π ᾿ 

Αὐτοχεδιαςὴ. Αἀμοτδίμπι, εχ τοτηρογο, ἱη δ᾽ ἀκ ὃς ἱπτπιςάι 
ΟεἾϊπις. ᾿ 

Αὐτοα εὐταςικὶ,ΟΧΓΟΠΊρογαΪἰς ἔισαϊτας ἀἰςοη 41) ἐχτόρογαϊίξας 
ἀρρε!]αταγ 111. ᾿πσαϊτας, σα! γραφικὴ Ορροηΐταγ» αμᾶ Οἷςες 
Τὰπὶ νοσατ. 

Δύτοχ :διασικὸς, οἱ, ἐ χὰ πυαεητίοθαπι πᾶ πάταγα Ἐχοίτδῃς. αὐ] 
δυαςτικὸς λύγος» ΟΧτΟΙΠΡΟτΓΑἰ 5. Ογατίο ἀτοῖτι1: δέ αὐτου, εδιειςτὸ 
γρορτο φοάςπΊ, ΑἸοϊ ἀδπηᾶς. 

Αὐτου εδεω ρτορεϊδνροτγ [δ ὃς ςοπηίπυς. 
Αὐ΄τοο ἐδευν ες τὸ, ἴον πὰ τι 15, Ππ οὐ [τὸ ξιξλιιπι δὺς ἀἸ ἔξει 

[μέξιιαν αὰτ αι Πτι!ΠῈ τα Π1} τυ ταγ! 1 Π1ν το πιοτὸ λας ΟΧ [ΓΟ ΠῚΡ 
Ῥατγατι πη, οι τὰ πταυιιηι οἱξ ὃς ἰῃ ΡΓΟΠΊρει. Ὶ 

Αὐτορ ἐδεί. α. ὁ γὸ δ γιά ς, Πα Ἰταγίαις ν 6] (πδ᾽ταπειις, Ἔχτοπιρ ταί 
Βετοαια. αὐτὸν ὃ Ὡροσεφέρεέϊο αὖ τοι ἐδεον, ἵ Οχ τοτηροτγε ἔμέπΠῆν 
αὐτοχεδίκ, ἃ τὰ πάτα ργο το υατα αὐτοκ ἐ διίθ- πόλεμος,» τα πυΐ ' 
τῆι πῇ θο]]υπγ. 

Αὐτοχεδίως. νἰτγὸ νης ἐαγανοΧ τοπιροτγοντεπιεὸ, κὐτομάτως 
τοῖϊτό. ᾿ ὩΣ 

Αὐτόν εδὸν, αὐοαυπίκῳ ἦν 9, ΕΧ τεταροῖς ΠΟΠΊΪΩμ99σιώεγῃς, Ηεἴο 
ἐλάτης αὐτόος δον ὠργυώντο. ᾿ 

Αὐτόταγος μύλη, Ἡεἴνομιο τοῖο, εἰδέασοτίθ., παρόσον οὐσεὶς ἡ ἀν) 
τεῦ ποὺ, (ἴς αὖὶαόταγα μέλη ἀρ Εν πιο] οσιιπη, αἰ δέαποται., ἐκ ἔ χοῦς 
δβατείοσοντας ρογρογὰπι τάῖπο ἀρ οαπὶ [ογίρτιιπι οἵδ αὐτὶ 
τοῖττε. ᾿ Ι " 

Αὐτό τετίθ᾽ ΡΠ ἤϊηγος, ΡΊΔατ. Ασ τορι. ΡΓ αν. ἐν εἴγίδ. αὐτὸς, αὐ 
σΘ- καὶ αὐτότα το μέλη, δῇ δέσποτα. "ἢ ἐπ ἔχοντοι ἐδ ϑττείασον 

Αὐτότεγον, ργορτιὰ πο α ΠὈ] τεέξι Ἰοςο εἰξ νοὶ τοῖο ἡσταγα ἴαν 
{πιέϊα πη: χρη. ὅς αἰ ! το ΠῚ, ἀπηρτισμῆσον, πλῆρες. Ρ 

Δὐτοτέλεια, ας. νἱ,Ἰυτοστῖτας, ΗΠ εγπηο.ρογ [ς ρεγξξέξιο, ἕν αδ (οί! ἢ 
Αὐτοτέλες (δι. κ, ἐς τέλειΘοθεσ (ξ ροτίς ας, ΙΝοΠπα:, κα λόγος αὖ 

λες Ὁ. ἐστιρκώϑιυ ϑεὸς αὐέρ. ὦ 

Αὐσοτελὴ ς ἐθ.-  ὁ κα ρογβοέτας, δ ΟἸατιις » 1. ὁλόκληρος ἡ δὰ ΡῈ 
ἰηπγαξξις αὶ μι Πατηρτιρις αἰϊχυ! ἔα οῖτ, Γαςιαη. 4} 
τίτατ νοΐ! σα σεις ἀρι ῬΟΪν Ὁ. αὐτοτελεῖς ὃ νομιζόντων 0) 



Ἂ- γ΄ 

ἐῶν ἐφ᾽ ἐ τέραν, ἡ αὐτοτελ ἐς ψημσμα, τὸ μὴ Ὡρ»- 
εν ἱοίς.110.7. (4. τ. αὐτοτελὲς αἴτιον συ ὰ ροτ ς ἤἥης 

αὐτοτελῇ αἱ τί αὐτῆ οτος Οαἱς. [υρτνα μας τρίς τατὰ ΠῚ δζξ ἐγ 
ἢ δέ ἐὐξατα τὴ Εισϊ στ: δας σρρουθητιτ τά σιωνεότια, ἱ, 
τὸς σία: ἢ ἰπγ!γὰ πὰ ἡ υδὲ συμ 4 Πἰς ράγο πὶ ροτοίξαιο πὴ 

πιαδεητίδιις ευδήτα πη διοϊ α τ: Οἷα: νοτὸ δέροτ ς ΟἹ Ἀ} ταῖς ροί- 
Πιατικύξια ἡ αϑτοτελῖ τι, Οἱςοτι ρεϊη οίραϊ ες ἃς ρετςέξα: ςαυΐς. 

9 αὐτοτελετοἱρία δὲ (ἢ οἶδο. Αὐτοτελδινεγθα αυὰ ἀδίο᾽αταπι 
“ἃ ρἰεήαπι ρον [δ ργοΐατα Γξητοητίαπι πιδίϊγα!τ δὲ ρχορτῖδ ποις 
ἔα νοζαῦτατ ΡτΗς, 

; , πολ χάτὴν ἡ ῬΟΙΥΡ. αὐτοτελωῖς ἐποινίσοιτο τοὺς ὀμολο- 
ν 5 

δὲν ἢ ἥνρετ ε ρεγίτωυς, ἃ (εἰρίο ἀσέδυδνρετ ἴς τοηςῆς. 
τραγικὸς πιϑ'ηκὸς το οα {ἰπ|]α5 )ἐπΊο  ἴ}ι. 
Ῥίο αὐτόϑα. {ἰἸτς, ἴδ᾽, ἴοι, ἰδίίς παν, ἴῃ τοάς ἢν Ιοςό. Οὐ [Γ ὁ, 

α᾽ ἰεῖς τεϊπαὰς γε} ἰδὲ. ΡΊΑτο ἘρῚΠ.8. ΡΟ Πυὶτ τῆ δὲ ἀυτω, {1- 
ἱ δἰς τῷ αἰδωυλέλυ, Παμ τῆς, ὅστε γεῦ γέγονε τῇ ἃ ἀυτῳ κϑθὲ σικελίαν 
ουπα ας σείξα [τὶς ἔπος ἀρυὰ δὶ οἰ να πι. Ατη τορι, ἴη Ρίατο, 
ς εἴξας ντίτατ. καυτὸς μοὶ δοκαὶ ξνϑείο ἀυτεῖ χὰ ταυΐειν, αν} 

: τ πὶ ᾿ἰς τοπλάπετγα. 
ῥουποῦν οἷιις σοποτὶς ὃς πατυγα;. ΤὨςΟρὮτ. ἀε ἰζοτ, ρ᾽ δητ.} 1. 

8 τῦτο 5 αὐτότροπον - ἢος νοτὸ οἷϊ οἴαἴπτο ἀϊ ἄτας παταγα;. (πὰ 
ἴσες ἀρτὸ ἀζεχρτο δ: εἰς παα τ ρτοχ  Ππιτηὶ νοὶ ΜΠ 4 

ἘΠῚ πο εἴν. - 

ἢ, 8ὲ αὐ τῳ ρτο ἑαυτῳ, ϑ: αὐτὸν ρτο ἕαυτον. 
κοΐ σω,ΟΡΟΓΟΥΡΟΓ πὶς Ορὰς «ΗῚ οἴου χειξφυργω κ' ἰδίαις ἀερ- 

γ ἐργάζομαι, [αἴ λη, σκληραγωγεῖ τεὺς ϑυυγατέξα ςγκὶ αὐτουργεῖν δισε- 
.Ατιϊοτ.ἀς αταπάο, ἰσγιδὶς ἀσιπὶ ποη ἀδοοτς, αὐτουργεῖν τὰ 

γητοἱ Ορ᾿ Βεῖς ἴῃ πιοτο πὶ ΡοΓ [ξ ἴῃ τοῖσα Ἐξ σοῖς, ρτορτιὰ ἔχη- 
σὴς ἤπᾶ οροτα δά πηϊ πιηῖγαγς. ἀρὰ Βυτίεἰη Οτεῖις, αὐτυργεώ- 

Ἐξ Ρτορτὶὲ οἱ τωι ὑαυνῆ᾽ γίωῦ ἐρρα ζομένει. 
γητος "95 γἡ τ οχτοπιρογα βνγιαὶς, ἵν Ἐρί στ. 

γα ας, εἰς ορεγατὶο εἰας αΐ ροτ ίς Εις τ, ; 
δ οσ ὃ, ατε  εχν ορ ἔεχ, αυΐ ρετ [εξ ὁπτηΐα ργοσυτας ας ἔιεῖτ, 
τοῖο [ὰο (ὃ ἔσιιετ, ορεγαγίας. ἤτα πάπα αὐτί οτι Θτεροτ. 

ζαν ταῦ «ρατῴ, ἡ σῖτα αἱ τρύ μᾶρ Θ.'α δια, χὶ τί) αὐτουργὸ ἐ. 

ὑν «ρα τηγίαν, γεωργὸς αὐτεργὴς») αἱ Τρ τογγα ΠῚ σα τὰ ἀπ ροπτία 
τρια ΧοΠορΒ. ἴῃ 5 ΠΊρ. ΡτΟ ἐο διι οἴτγα ργαςερτοσίς ο- 

τσ ρτοΐξοϊς. ΡΊατ. ἴῃ ΡΤΟΘΙ. αὐτεργὸ αἴϑρωποξ κἰ ἐδιώτος 9 ἀς 
Ἰοπυῖπε τουυῖς ἔοττιιπα ἃς σοπαϊτίοη!ς, Ατἠζοι, ἐς ἀοο ἀπετἔς, 

Σαὐτεργ δ κὶ ὅπυπόνου κάματον ὑπομῆνων, δίς. ΠΟῊ τὰ τη τῇ ὈρῚ- 
᾿Βοῖς ἴπ πγοτοπὶ [αἴξ (τ ςης. αὐσεργὸν βίον ἔζη ἀριιὰ Ὀΐση. Ηαἰ]τςὰγ. 

ο. γί αεας (αα πιϊηεταα ἄτα ἐπ άιτιϊα, ΑἸ ιαπάο ἀϊοίτιιτ 
αὐτόχειρ, αἱ ἴαμα πηᾶπα σαρά!τι ρα Ϊ τ νο] ρασπατ. Ἡογοάίδη.γε- 
ἡϑνασι 5 καὶ ἑτέραι συμιβολεὶ, ἐν ὡς αὐταργός τε κ᾽ συ τόχάρ τὶ μι χυς ἐγέξ- 
γετο ὃ Μαξιμῖνί».Ῥ] υτατ. 1 ἈῈορθτ οηλιος τεθαὶ ἔοι τι πὰ πος 
ποηγίης ἢ σηϊοχηξατ. ἀρι!ὰ ΤΟ Υ̓ΓΟΡΆΓ, αὐὐτοργότερξος ρτὸ αὐτεργό- 
τεεὸς, ἀς βιυξεοτῖὲ ταί σας ἔλέξας. 

Τυτοφαρίζειν, Η εἰγο .Ἰάςπὶ Πυο ἃ αὐτομα ταῖν νἱάς ΠΙρατίυς. 
υτόφιγντ ἀριτὰ Ατατιπη, ἐπ᾿ αὐτόφι μαρμαίρωσιν» χὰ ἱρίαπι (ρ!επάτᾶς. 
ὑτεφονδυτὶς οὗ, ὁ αἱ 

τοφύντας,ε, ὁ, πο πη οἷ 44 (1, τυτῆοῦ σαράϊς, ἴσο (25, ἤπε αἰτογίες. 
ἀἰοίτιτ: δε Αὐτοφόν(θ: ἃ Μόπηο. ὅς ἴῃ [ερ.Ἐρίστ. ἰςσίξατ. 

β(ος, 41 τρία γοτδυτ αὐτοφ εἔγος, ἘΓΟΡΥἹ. 
υτὸς ρτὸι, 4} 181 τι πἰ ἔγδητ, αὐτο διοίκονοι» ἣν Πα ἔκτιιπτ σηδτγα 
ἀριιὰ δορβοεὶ. τη Τ γεῖϊε, φυΐ [μὰ υνδι] νοητατ. ργὸ δαί ας, 
ΥΒγραυίς Ογατίπυς τεῖϊε ΗείνοἸνῖο. Αυτόφορτος ναῦς, ἠᾶιυιῖς ΘΟ ΠῚ 

)Οἤετς ὃς πηετρίδιις. ἀρια ΡΙατ, ἐπ ΠΡ. πέρ. ὀυτυμε. 
ἡγε Θ», ὁ κἡ ἀϑααρτε πατας, ἰροπξς πααγα ργουιβηΐθης » πάτὶ- 

πὰς δὲ σεπιιΐηις. αὐτοφυὴς ἀἸ οἰτατ οὔε Πεις αὶ ΑΡΟΠΠθῈ ἀριὰ 
Ἰξεχοτ, Γη{Ἐἰτ.}}.1 ς.7.1. (ςγαρῖς ἐχ (εἰ ΡΟ ργοσιςατας, ἃ η0}}ό- 
αἰΐο σεπεγατυς:ἀεόηιε αὐτογζοὶς νοςατιῖτ ἃ 51 Ὁ Ψ 18 κα ἀ γένε 

ς "ὦ ὑποίητος. ΟΥ 14 ἀϊχὶτ δεῦςςα, Όοὺς ἰρίε (ε ἔδειτ, Ηεἤοά. 
δ Πλλπῆου σα πη. ἀὐτοφυη “δ ὑδοτων, νϊαϊ 
ΔαυχιΡοΙ  τίδους ἰπ Ρτοῦ]:πι. ΑΡΉτγο ἀ αὐτοφυεῖς λεμῆνας, τ. ὁ χει- 
ἑρποιέτοι:, ΤΟΥ ὁ αὐτοφυὲς ἸΑΩ Νουα παταγα ργοιθηιθης. 
αὐτορυέςατον καλλΘ.. ἴῃ ΕΡΊ σιν ρας Ετίτα 46 ἡατίμα δί πσα αἴοὶ- 

ΤΙ εἰτῖα, μιὴ ὅβήπλας ον. τὸ αὐτοφυὲς ρτορτίοτας παταγας, 
ἩΝ ἰυτόφυτος, κα, ὁ γὴ τ "Ππατας, αυτόφυτος ἐργασία, Ατητοτιῖα ΡοΓ τίς, ἐω- 

πόρυτὸς ϑεὸςγάεις 4] ρεῖ (8 εἴς ΝΟ μυς. αὐτόφυτος γάπη , ὨξΏγις 
τς ςοηῇτιπι,[η Ερ᾿ σίΑ πη. 

ν δξοίααρτε πλταγδ.Ρ]ατ. νὸμ α΄, 
ὐφῶνξν, ἐν δορτορτία νοςς ντοης.  Πάς δ τέφανοι χεησμοὶ, ἀἰοσαῦ- 
τὰ οσαου αι ῦα τε ἀςασταγ πση μετ ἀςογάοιςηι » [εἀ ἂὐ ἱρίο 
᾿ἀξο. Μεπηίηϊς [υςίαπυς ἰη Ρίξυιάοπη. 
υτοφωρὲ ἴῃ ἱρ[Ὁ ξοττο εἶπ Ἰρίο ἔμξϊο. ὃς Αὐυτοφαρία, ἰάεπι ἀυσά ἐπ᾽ 

Ἰ αὐτοφώρα.γηὰς αὐτοφωρία. ΠοἴοςΧρΟη. ἐπ σὐτῷ πῇ φωρᾷ 

Ἐρενδερτεϊδη ες» αὶ ἱπβ οἴχῃ ἀο ποὺ εἰξ, ἕατ πιλο! βξίπιις, ἃς 
1π|1ρίο ξιττο ἀορτεποηίας. ἂν αὐτοφώρῳ εἰχοις, ἴῃ τε ἀεργομεηήις. 
Ἐτ αὐτόφωρρς εἰ ληπῆαις Ἰὰ εἴς, ἑάλω ἐν χεροῖν δ χἂν φάρια. ἐκπτ᾽ αὐτο- 
φόρῳ φυζω παι ο ἴο ἀσρτοιισῃίνι πὶ εἰς, Γγἢας; οἰ 9 ἀπέγραψε 
ταὶ ὀνόματα ) οἶμαι υδὺ καὶ αὐ τὸν ὁμολογήσειν, εἰ ἢ μὲ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ 

᾿ 

ἕοας διωαμειο ὶ ἱκαναὶ ὀχείας. αὐτοτελῆὶς δέχ, Ι 

ΑΥῪΎ 2.29 
ὕγω δ τοῦ ἐλ ἕῶ. : 

Αὐτορῶς κ᾽ ζωὴ ,ἀιοῖτατ τὸ ἄγον πυόῦμα,, αρυὰ ΝΖαηΣ. (ρίτίτυς ης 
ἔζυςν 40 εἶτ ᾿ρίὰ Ἰυχ ἃς νῖτα. 

Αὐυτόχειρ (Θ-, ὁ, πλάι [ἰ (ς νοὶ αἱ π πὶ Οὐο  ἀφης γ αὐθέντης. Ρίατ, Ερ. 
Υ δὴ τὸ φόνε αἰὐτόχί(ρεν ἐγγθοντο,, ηυα! ρτορτί 5 ἀγλυῖθας ἱρῇ μοῦ 
εὐογες βιογαητ,, φιαι ριορτὶῖς πταηίδας οὐδάϊς αὐτθοτγος ἔμο- 
τὰητ. Ηεγοάϊλη. γεγόνασι 3. κα ἕτεραι συμζολὰὴ γ" ἐν ὡς δαυὐτουργός τὸ κ᾽ 

τιλτόχέρ τῆς μοῖχης ἐγήύετο ὁ ΜαξιμῖγιΘ., ἴῃ φυΐδας πηάπὰ ἰρίς ρογ τς 
Ρυρνθαμῖτ, Ῥοπλοίτιν νῦν, Μειδεέν ὥσπερ αὖ εἶ ξένον τὶς οἴξα γαγεῖν καὶ βί-- 
λετὸ εἶπας τὶς ἄχνει “ἷ αἰὐσελγοίας ταύτης αὐ τόνχαρ ὀφϑύζαι γυόμῳθ., 

Ἀος εἰξ πγᾶηιι αδγερταηι Νὶ χροὶ! οτος, όνίθ. αὐτο χειροςα ον πιὰ 
τὰ ξιξεα, ΡΊατο νόμ.ϑ' αὐτόχέρ μοῖρα, Ἐὰτὶριὰ, αὐτόχέρες τατίνς Ρ]α- 
τατοΐ ἴῃ Β οὐπαΐο, ἰητογξεέζοτγες Τ αι]. [τοὶ ἦα ἔιοῖτ «τη 
ΠΊΔΠΙ ῬΊΙΟΡτΙα » νῇ αὐτόχέρες δ σκδ ζω τὸ πλοῖε ἐβμίψαμν , ρτορτίϊϑ 
ταλῃ ΐθις ας Π᾽ληγεῦτα ῃδιιὶς ργοί οοἰ πλς» Γτὰς σαρ.27.Ὰ ὅς, 

Αὐτοχέο δ, ργορυῖο πγαγῖς, ηαήω ργοργία. ἈθτρΒ οι τῶτον καὶ βυλιγδτα 
Ἃ πόλιν ἐνελ εἰρη ὠροδὺδόγαι 9 αὐτοχέρὰ ὠπέκτεινε. πγάηυ ΠΟ.) νης πο 
Ἰητογοηχιτ, θαιίληΣ ἴῃ Αοἰλαίς ς γ ἀποκπ εἶνας ἢ κὐτοχέοὶ τίν γυωάγα 
χὰ, δίς. ' 

Αὐτοχέρίαγαξ, δ ἰνοη οἰ ἀ ἀπ πηαηὰ ργόρτία, αν ἀςς αυὰ ἢτ ρτορτῖα 
πηι αὐτοχφρΐῃ διέασειρε. Πἐτοάοτ, ἴα πηδηι ἀ!ρογῖτ, αὐτοχεοίῃ 
ατολέστερν 1 (πα Πηάηιι ἱΠτο ΓΘ ΠΊ1, 

Αἰὐυτοχείρεἰθ-ἰάςηι 4 αὐτύνχέρ»(ς[ οἹ, 5 ΟΡ ἢ, 
Αυτοχέρέζως πηδηι ργορτία ὥςιο, ΡΠ ἴτας, 
Αἰὐυτοχέρρςγ] {πἸρί πὶ οςο  ἀϊτ. Η εἰν ἢ. 
Αἰὐτοχέφοτόνητο: ροΓ [ς σγοαζις; 5 πιοῖς, αι] ρτὸ τσ άςπν ἀἰ εἴς ) ὠχὰν 

φοτόνητος. υ. 

Αὐτόχθων, ον (Θ-, ὁ κα ἐοἰηἀἰ σεηπ, νόγηδοΌ] ας. ἀο πιο τους, ἐντοῖπεθ., ἐγ- 
᾿ χώραι. πολίτης γνη σιίθ., Ἐρ᾿τπετοπ Ατμεπίδο απι, αι ποη ἤης 
δάμοιδς,ουγ αὐτοπη ἔς ἀϊέξι [χπΐ ἄοοοι δεγαθὸ [ν. 8. υςίλη. ἢὰ 
ΑΠΔΟΙ ΑΙ. αὐτόχθονας αὔρας, ἱπ ᾽ς λᾶς νῖγος. εὖ τόχθογας της 
ἔχωνοἱρίἃ ἴῃ τοῖγα ἔσπτες μάθοης. 

Αἰυτόχθονες γα τ σἴηος, 
Αυτσχόλωτος ,ἴτασαῦ ἀις,} 1. Ερὶ στ. ί 
Αἰυτόχουιμϑ. τὸς ἱρία,αιτ ρχοτίας Πη1:}1ς. αὐτόχονκα εἰπεῖν» ἀφεἰρίτης 

Ρτουντ ρἰδηὲ ἀιοᾶι ειϊέγα, ἘΠ .π. αὐτόχουμα πυδῶν υεβὸ τὸ ἐσκαμ- 
μῆνα," ναῦν ἐσ δείξα φϑ)γάν ἐπειγρμήμίων ταὶς χεῖοκς ϑβυβαλὼν 5 εἴχετο 
ἐῤῥωυήνως τῆς πρύμνης δίς, 

Αὐτοχζόϊνδον, Ἡ οἰγ οἰ. ἐχροποαρὸς ἃ χρῶτα δὰ ἱρίαπι συτεπι. ἑ 
Αὐτύχουν μέλόρ, μα ἤροητο ηἰσταην. αντόχρας χλαμῦςγραγα οἰ] ΑΠγῖς, 
Αὐτόχευσοι, Ε οἰ Βῖο ἔμπης τα τίρωα ς. ρτοιιοία τ ξογίδη εχ (οἱ 140 ἔξ 

Ρυτο Διο. ; 
Αὐντόχυτος»ρετίς ξαίαςγροητε δας. ηἀς ΡΒοΟΥ Πἀ4ος,ἀὐτόχυτοι»,ἐν 

ραταγοογηθα ἰροητα ῃάτυτάς ἐηαῖανπάτατγα 8. 
Αὐτόχωνίθο, ρον ἔς Αἰῇις ἃς Παιιατας αὐτοχ νότος Ηοἴγο. 
Αὐτοψεὶ, ρΊὉ αἱρεέζι. 3 
Αὐτοψία ας, ἐς ρτορτιες,αρεξξας» οσυΐατα Ά άες τεῖ σεῖς, ἰρεξζαει:- 

ἴα τν δὲ ἐχρογίοητία. 
Αὐτῷ, ̓ γο σευτῳ, ΠΟςτγατ.ἀ Ὀεπιοηΐς. κα γδ αὐτῶν ἄΐζλοις λαϑυςαὐτῷ 

γι τιωυ4δήσής:} σαυτῷ, τ δὲ οο ηἰσίως εγῖ5. 
Αὐτώδυςοἰαροτθις,σοὨταΠγαχ, ἐδεογνώμαν, ΓΟ ΠΥ Πα Πΐτο αὐϑεέδως. 
Αὐτωνητῆτ δ ὑφ σνρείτίις. Ἶ 
Αἰυσώλος εἴθ... δ, ΟἸαἑτίατουννο] ΠΡ ΡΠ νὶ πὶ αβοτοης. 
ἄἔσντως, ἅτως οἱ, εἰκῆρἰτἀς την ααιὸ ρατίτετ, ἕοἴξτα, μ(σ τίω,» Ππ]ρ] οἷ - 

τεγιαπλώς τεηχοτὸ γατερ αὐτίας, ὠσαύτως, μοίωςοντ σοητλυσ τ, ραΓ- 
ἤπι, νυ! ὸὁ,οπτηϊηὸνἰςιίτογ. Ο ἐγ 7 ἡ. ἐδὲ τις ἡμέας αὔτως δηοπέμα 
Φρηση ταυτὸ ἀϊ πείττοτ, ΑΡΟ].2 φἐ ον] το κύμασιν εὐὔπος,τςηγος 
τὰ πὰς ἂς ΠΠ1|ς ἐξεςδαύταν Βυξοθις. ΕΗ ο.1}18.α΄. αὐπεὶρ ἔμ᾽ αὕτως 
ἔδει δευδυῖνον, ἱ. ματαίως. ρτο ἔς, Η ἴο. αὕτως ὡς ὅτε γαῖα μὲ, δορὶι. 
ῥίζαν ξημηυᾷψθ: αὐτως ὅπως πἷρ τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πλόκον, ττὰ ντιῶς δ), 

αὕτως ἐοιἰοπὶ νεῖ ὁ πιοάοφ!τιάδη,. ΑἸατας αὕτως δ, ἔζαον ς.ν. εἰ- 
“λῶᾶς͵ αἰκαᾳκῶς; ΟΟΓΏ ΠΩ: ; 

Αἰυφίκ, τὸ αὐχίμ), σεγαιῖχ, ΖΕ οἰ τέ. 
Αὐχαλέος. οτος, 

Αὐχ 4) Η (γε  οἢ αὐα χωρεῖν καὶ τὸ ἐμυΐυφν, 
᾿ -“ Β 

Αὐυχενίζω, μκ.σω ες ο ]ο,λαμμοτομώ "σα Θυςεγαῖζες (ιἅρο, ορῇ. [ἢ 
(ὧὺ μδὺ ἡυχένιζε. [τον αὐχανίζην τὰ Η ἸΡΡίατ,οἰλ ἰοτο σρὰῖ ἐαυογῇ 
ςοπηρί εέξι ἃς αἰϊείησοις «αἀ Ὦος νῖ γοπδ ἰστα πιοίςἄτ, δὲ (ρσυίς 
ἀοτεαθαταγ [ξαΐρτο. Γ Ὅτιιπν ἀπο πν ἐρίαιη αὐ χενεσηὴρ ἀἸσιταγν 

Αυχ ἐνεθογα, ὁ, αδῇ φΟἸ τὶς, δὰ ςογαΐσθην Ῥεγτιθοδε, αὐχε γον καίβ- 

τος» ζο Ϊαγς το συγ, ἡ σΌ συ πη» ται ες χενίδω κατε φ ππεἰρίω. 

Αἰυχέ ομῖαι, μ. ὅσομεαι,π.υμαι ὃς Ὁ 
Αὐχέο,αἹοτίοτ, πίο]είσο, ὡρεγ ίο Ἰαξτο, Βυιάαις νοςς αϑέῖμα τᾶς 

τὰν εἰοί ρατας. Ηοπιογ. ἰῃ δῈ] ἸἈλαμιατ: ξεϊγενλίορ αὐχεῖς δι γα» 

- μἄρυ Ἱ αςίαη. Αὐχῆσει κατελθὼν ἴσως »κὶ δυήγησται ἀ πτισι λι8 γῶν σὺϊ- 

γεβρδϑεη τῇ ρακί ἀεην, μόν. οἰῶ αὐχήσεις προῖκα πεπλιϑικάγαι. Ἀ.- 

τἰϊειδιςαπι δοςυίατ, μόνοις γδ ἡμῖν ὑπταῤχέ κα ϑαραν δυγηύει αὐ τε ἡ πο- 

χιτείαν αὐχῆσαι. ἘΠῚ λυτεις ἀὐχεῖνγἀλαζονδύεῶς κομπείζειν» σλμνυν- 
ϑαι» μεγαλη)ρρ οἰνομεγαλοβῥημιον αὐορμαγαλίιώεϑει κανχλσαιὃχ κἡ δ χεῖδι- 

Αὐχὴ,σίογατιο. Οἵςοτ. σίουια, Ἰλόζαι!ο ᾿ κόριποι, ἀλαζονεία, ᾽ουγίς 

Ῥόξτα, δ τέτις αὐὐχη Γίνεται διναέτῃσε κυλινδὸμήδοιο χακοῖο » ἸΏτεΓρ. 

(εάϊτῖο. ν Ξι 

αὐχέφεγο!οτίοίιις, σερινὸς»ἱυρ ογθυδ,βεκοχ, οςταϊξοας, Πδτο [χιο, 
} 



ῃ 

380 ΔΛ Φ 
Ἐρίζταπη, αι τα εείατι ρτὸ αἰδοῖ δια] φεγαῖος ἐξ αττο ξξα, ἀ- 
φιιὰ ΝΝοηπμηι. ΑΘΟΝ ΚΡ ὃ ᾿ 

Αὐχημαντος τὸ, ἱχετλοτίνςοη ἢ ἀςιτία, ἀλαζονεία, γώμοις ἐσαρσις 1 -- 
πιὶ αἰατιο: σοί ίτατ ἐς 4ΠΊ 1 θοηᾶπι ράγτειη. πὴ  πυλὰΣ 

Αὐχζωὼ, ἐγ. ὁ,σοτυ χνξιισος, ρα] τπὶ, ΓΟ πη, αϑρ τὸ αὐρκεῖν» "ἡ γάν- 
εμᾷν.τότε γὰ ἐπιάξρμϑν αὐτόν. Ατγηΐζος.ν, Αὐΐαὶ αὐχίω, τὸ μεταξυ τερ- 

δέπου καὶ ϑώρκκοςο!] απ}, πο ά ἱπτοῦ ροέξι5 δι ξιοῖς πὴ εἴν, Θυ- 

χα ϊσοιβσατ οτίαπι ἰοςΐ ἀπρ ἘΔ π|: Ῥ]ατατς. ἴῃ Ῥεγῖοῖε, ἃ αὐχένα 
διαζώσας ἐρυύμρστνν αἸ]ις οἰορισης (ρογΟΥ 1» 1. ΓΟ] ]ς π. Βαιηνα5 
ετίαπι νΠιγραιῖτ,ῖπ ἘΡ ΠΟ]. ὄρρις αὐχένα Ηετοάαι. αὐχίω τὴς χώ- 
Ῥη:οἀὐοτίιηι γεσὶοηῖς. Μ 614 σοτισθιι ἀρρ ΟΠ τ, αὐ ὺ, Ρατο ετᾶ 
εἰλυΐ ὃς σαθεγηα σα 1 1ῃ, 4υ απ ἱποιηηδις σα θοιηᾶιοῦ ΠΔ1115: 
Ῥο ΠΧ Π|0.1- 

Αὐχυτικὸφοίαρεγθιις: γεγθαῖς 40 αὐχέω. 
Αν ὡς ἀσωγπ', αἰδιγκὶ 

αὐ μα ένα τυχὸν Νεϊἰεα αιεὸ » ἴχπι 211 | 485, ἀπο, ἤσοις 
[ἃ π|. 

Αὐχαὴ, τς ἡγῇ οςίτας, (4 }]οτ. : 
Αὐχμήεις, ὁ γαὐχ αἥεοσα (4145, 10 π1.ἴη Ἦν πτπῖς. Ιου ΠΡος- 

τανδυψηρι το γὼ σὺχ μήεοσα τέτυκτὰρατιάα ὃς (40 }144 οχηιτι 
Αὐχμεεβεγοὐ, δ. [4411 Δπς,Πσσιις, το ΠΘὈγο ες ο τά ἀμι5,(ἡυ4!]οτε οὐ 

1ιτιις,άταιιο Βουτί άι5,Ο Ὁ Γσπτι!ς.ὐχιμηφὶς ὃ κόμίω; ἱπηρέχα, [ε- 
εἴδῃ.2.Ῥοιγὶ σαρ.1.ἐν αὐχνηρῷ τόπῳ,φιῃ Ιοςο οὔίσωτο. 
αὐχιὸς, οὐ, ἰςοἴτας,]Πα]ον οχ {Ἰος τατο» τις, ἀτ ἴτας: σα] ορροπηί- 

τοῦ ἐπομζρίᾳ, αἶθκ τὸ αὔω τὸ ξηραίνω, ΑὐἸ ΓΟ Ρ].. γεφ.οἰμπελοις φυλαξο- 
μὰν ὥςε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν, αὐ τ᾽ ἀΐγαν Ὑ ἐπομβρίαν. αὐχυὸς ξηρὲς 5 α- 

διυοίως σαἰοτ. αὐχμοῦ πλέως 5 [χα]! οἵο οὐεΐτας. αὐχιος γὸ ὧν “ἦν 
σκϑυαρίων μ᾽ ἀπώχεσεγάϊχῖτ ΑὙ Ἰϊορ ἢ. ἴῃ Ρ]ατιναίοτι! ον Ποοῖτας της 
Ροταϊάιτν 1- ἐρὸ ἀγοξμέλυς δὲ ἐχβαυήζας ναῇὰ ΔΠΛΠῚ αὐχ μὲς ΑἸϊτοτ 
δοοϊρίταν ἃ Ἱ πεορἈγαῖϊ. 1.9. ἐς ΒΗ. ρίλητ. τὰρ. 14. ἐλα τήριον, 
1041) σβέννυσι συροσειγήμῆνον «δὺ συὐχιιοιξ, ἐπὶ Ιοςια τη ἐχροποης 
ΡΙτοΐως [0.50.οἀρ.τισουποττιτ σογηάταμ ἐμ τηῖηα Οχειηασαϊτ, 
Ετρτο μᾶς νοςς, λύχνον γίαγραιτ τοἰςοτίάες σιπὶ ἀς ΕἸάτογιο 
Ἰοσιισης [1|5..4.(ἀρ. 5 5 .1Ὡ 61, υρφστεχθὲν λυΐχνῳ ὄυκάες. 0] ΤΑ ΠΕ η 
Ἰεσεηά ἕν δυκαές. 

Δυχιμώδης ει.» καὶ ἡ ,ἰοτά Ἰἀυ5,Γ 4] Ὁ ςοΠτίςης, τί ου]οίις, αὐχ μώ- 
δὲς ὀροςγποης Οράομ5.1. οριιπὶ σΡ.23 αὐχμώδεις πυρετοὶ, μα ]- 
1άα ἔεθιες, αἰ θα. }10.1.4ἀ ΟἸλιις αὐχιμώσες ἔτος, χιφας (1411 ς. 
ξηρὸν κὶ αὐ χμώδες σώμαφσου αὶ ἀταὰς (4.}} ἀν σου ρας, [οι 
Διὰ Ο]αμ σομε πη. 

Αὐὼ, μι σω,π' καρεϊαπιο, ἰΠ ο΄ αΠγο νξορ να; ΓΑΙ εξαςἰ ονασζεοηάο ἰξασῆω, 
Ἔχατο, βιιπάοι ΡΟ τοθοο, Α Ρο Ομ. ζιΑι σοη αὖε ἢ, πόντος σμερ- 
εαλέον, ἰὰ οἴ, ἐξόησε, ̓ υἱο παἰνατις ἀρ Η απ οτ. 1.4. 5, μακρὸν 
ἰὐπει, Αὔε σὴ Αἰρηςγι. ἐφώνει εζόα, Τὴ Ὁ ἀγί, ΤΠ δειλών ἑτερων σεὶς ὁ - 
χῴτον ὡύσα αι 6}}. ΠΕ πεῖ. Ετ πηαηες τοῦ νοςς νοςαα!. ΡγῸ Δ0- 
ἐεπάο:ιοτ 48] οἰιπὶ αἰριγατίοπε (στρ αυτ. ηἀς ἀφαύω, τοῖτεο. 
ἀϊείταν 8 ὅ᾽α ἴτε βο,ρίγο.ντ αἷς ΕτΥπηο]. ἢ αι Πσπιβοατίο- 
πὸ (τίσι οἱξ Ἰπιηἤτατα πὴ ϑόρτο ἐὸ ἀ!οιτιν ἀω Εύυ]Ὶ αὔσοι αἷτ ἢ- 
σοιῇοαγο οτίαπὶτάησοτο, [τετῃ ἀοτπηΐο ἱρά τ. Εν}. οταης οχ 
ΝΥ ς ἴα ὙΒετ ἐν δι᾽ αἰ μκφέ θυ σιν, ἢ κὶ μα τροχιῆσι χ7᾽ σίζον ἐγνδιυκὲς αὐὔει 
ἴῃ ιὰ (ρα! ἢ σατ, ἀτοίτιτ ἱαύω. ; 

Αὐὐῳ ρετ δεαίλυσιν,ἰ ἀφ) αιοὰ ἀὐω, 1. ο] ἀπιονντ 1] β. ἀὐσείντων ὑπ᾽ Αἰ- 
χων, 

Δὔως, αυτοτα ἀΐες. ΔῈ οἱ Τοὲ ρτο ἄως» 8. ςοπηηγηΐτοτ ἠώς: αἰϑϑοὶ τὸ αὐ) ήν 
τὸ λάμπειν. 

Ἄρφαβρω ας ἀϊέϊ ξαϊτ νοεῖς») αυαπι Αὑτοῖα ΝΠ νχον ἔξεετε σου- 
{ποιοῖ Ρ᾽ ατατο ἢ .ἴπ ΡΟ] ς τη. 

᾿Αιἰφαγνίζειν, «Οὐ δογΑτο, ρατ ἤρατο, Ἐχρί το γίρο] το, ππνδὸοιαι 5 κρὶ- 
ϑιερώσζαιγσυλῆσα,» 

Αἰφαγνισμὸς, οὐ, ο' »ν ἰαηδεῖτας γ γοἱ (Δηξε! ποηΐᾳ Οίςεγο, ρατ βοατο. 
ΡΙ πη. 

Αφαδία, Ἡείδεἰνίο. αὐχμός εἰ ἡ πολεμικῇ ναῦς ἀϊξχα δαὶ τὸ ἀφόν- 
δάνοιν. 

Αφαδιθι, ὃς 
Αἰφαδὸς, οὐ οἰ αἰ πείσας. 4] θη Ρ᾽ ἀσοτοίησγατας, ἐφ εῖν γδ τὸ αὐ σκήν. 

Ὀϊεῖταν ὃὲ ἀφάδιϑ.. Ἡ εἴν οἢ. ἃ 
Αιφάζω,χςοἰρὶ ο,αὐαδέχομαι» ρα! ρο, ὑπὸ τῆς ἀφῆς. 
Αἰφώα,τείες Ἡ εἰν εἰκ.[)1αηα. ᾿ ᾿ 
Αφωάσαι»᾽4.εχρ. ἀπαλγήσωι πολ οι Τρ γ σ'αι χἡ δστολ ἐδ, ; 
Αφαι καί ξαι,[πυρ πο πὰ εἸισοῖο α Φαι(ρύξαι τὸ ζωογ, τ Ηἰρρί εξ. 
Αἰφαιμοι,ηςροτες, τό γργοι δὄυγγοείς. 
Αφαίκαξις,ἰλοσαιηὶς ἀςτι αδλιο ΒΓ π. 
Αφαίρερα, ατος τὸ αἰ ]ατὶο,[ἐρατατῖο, ἀοτγδξλίο. Ἐ χοάϊὶ φρ.35.ω εἴκαν 

ἀφαίρεμα τῷ κυρίω,οδτα!ετμπς Ποπιῖπο, (δραγαιογαητ οὐϊατῖο- 
Ὡς πὶ Ὠοηληο. ἀφαιρέματα, γαττος αι16δ ἃ νἹξἘ] πγῖς Ὁ βεγαητιιτ)ντ 
ἔμπης τὸ σηϑίωιον, ὁ διξιὸς βροχί ὧν γκ" ὁ χόζ. εὖ ἵσατος. ἐφαρεμα 
ξτίαπη ἀριιὰ Ρ] 10.11.18. οαρ αι  οςάταν ΔΡ ἢ ὥτοΠΊαν 3. ΑΠἸοας σο- 
ας ἴτα ἀ ἕξι τῇ ἃ σοττῖςε ἴμο τυηΐοις Ζο δ; ΔῸ ἰτὶ5. 
᾿Αφαιρέομω, τα ξεγοτιρτίθο άαοονογρο, απιρυξο; ἱπηρεάϊσν οτὶ- 

Ριονόχυο ἔτλμάο,αάϊςο, αἰ πγονα  πγαονουεγεο,α τὶ ρίο Ηος 
γεγυτα ἴῃ ργσίξοτὶ νίγαηηις μαίνος Πσο! Π ςατίοΠΕΠῚ : ὃς οἰ!πὰ 
ἀποῦιις ἴτετν ἀςουξατία!ς ςοοίτγυλτατ, τθτογάθ τ σα πὶ Οοηἑτίαο 
ὃς Αςςυγτ ἀφωμρίκωώ σε χρματα ἡ χρυγφτον, Χο ΟΡ ἢ. οἱ σλρογέκ- 

Α ᾧ ἶ 
ζῶ δ ἀγγὼν ἀφιιρρύυδροι χοίμωται, , ἑαυεδὺ δοκοῦσι πλιουτίζειν. ὕ)σὺ 
τλοποπες, ταύτα ἀφαιρήσεται τίς εἰ μδμδ; αἷς νος αὐ {τὰ ορίηιοης. 
ἀεάωςετθ αυὶς ἠϊα αν νοδ᾽5 Οριπίοπεπὶ σχιογημοθιι ΡΙυταγο, ἴῃ, 
ΟλΠλ 1110. αἰφαιρεύμῆν (6. τῷ δήμου συ) ψῆφον, Ρορυϊυπὶ (δι ρῖο 
ΡΏμΔης, ἀφαιορέῖμαι τῆς υὑτόρξολ τῆς, οτγάῃο ἐχοεῖαι, Αγηΐος. [άθπε 
Ῥ]Πατάγοθιι5 1 ΡΟ] τ ςις τροφίω ἐσυ δ ἀφαιρου μῆμοις πιέζεσι, ἰὰ αἴξ, 
Αἱ ἱπησητίγη {1001 αὐ!ξοτοιιι ς 5, ΟΡ ΓΙ πηι. ἐφελε όϑεοι «ἄὺ εἰσϑοημέρως,, 
αὐάϊςατς τατάοϑνμος Ορρουτιῃϊτατε (ς οξξεγοητες, Ρ] ατάτοθας πὶ 
δοίοης, Η΄σαγοτ. ΠΠπΑ6, αἰ οιιπὰ ἀπο ιις Α ἐς (αείμ]ς, ἐμ ἀφαιρεῖ ταὶ 
χρυσηΐδα, φοῖζος, Ρ] τάτους ἴῃ ΑἸτοη. Αφήρετο γὸ δυγγυεῖς αἰϑρώ-᾽ 
ποις τὸ ὄντας μας γίαις κὶ κόλαξι χαριζόυάρθ-. Ουἰφη.12. Τ Βεγάροιτ. 
ἸΣχαιοο μδρ ανδρος ὅφιν. μα τῷ νοσήματι κὶ τίυ) ζωζωὴ εἰ φελ.5 ὥτα! τὸν 
5ρώπον ἀφαρεθεὶς, ἀοττιτηοητο φΕξς ἔξις. ΚΘ ΠΟΡ "οἱ μῆρ γὸ βιαϑέ 
τεςγως ἀφαιρεϑέντες μισούσι. ῬαΠΙαὸ τα πὶ {πα ίτιγ οἰ πὶ ἀσουίααι 
ἐαία.ΡΒΉ]ο ἐς πιμ πο αφηρημῆμον Φιυΐαμεν, δες. Ἰᾷ οἴξινὶ ἀς ἔς 
ΑΥ Κορ ΝΔηνεφ ἀφ᾽ ἡ μὴν τι ϑεών τὸν «ἐφ ενον ἐφηρέ πη ἃ ποδὶς (ας 
Δὗιις σοτοηα εἰἰ [ρο]ιάτιις. Ρ] τατον. ἐς Ἔχιΐιο ν ἀφαιρεῖται ποιῤῥης- 
δέαν γεῶ μετρῶν φυγιὶ,ΟΧῚ] το ργο δ  δεητωγ σεοπιεῖγο Ποτὲ Ιοσεῖν 
ἀφαιρεϑέντες τες τιμάς, οποτῖθας ἔρο[ τι. αἰ φαιρεϑοὺς τίωυ) αἰ; Ὰ 
Ἄὐ τορσηι! πὴ 4] τὰ πὰ ἰδ, Ῥ]υτατοὶι. ΡΟ]: 01, τοσοο ρα "5. 
εἰφαιρ εἴ δα! εἰς ἐλδμϑερίαν, ν᾽ ηάίσατο τα [δ ειτατοιη. ει ΠΗ. αἢ 
ποροσώφλεν ἀφ:ιλονᾷν(Θ- τίου Κηφισοδὸτε ϑεράσσαναν εἰς ἐλέυϑερκατη 
ιν. τα ρον πχι!ξξατιις ες οὐ τά φιὸ ποπ τωῖς αἰϊογαιϊς λας 
«Ἰ]ΠΠδην ἴῃ ΤΠ" οττατοπη ἐπ ίσαταμη ες, ΡΊατο {π.1τ. ἐς 1 οσ δ. Ἑαὴ 
δὲ τις ἀφαιρῆπαὶ τινα εἰς ἐλδυϑερίαν,, ὡς δοΐλον αἰγόμῆνον » μεϑιέτω υὐβἑ 
εἴγων δὲ ἀφαιροί μῆνΘ-, ἐγζνυτας τρεῖς ἀξιόχεεως κατας- ἐστις, ὅπως α᾿ 
φαρείϑνω χΤ᾿ γόμον. ᾿ 

Λφηήρεσις,εως γε χεπηρεῖσ, Οοἰαπιςΐ Αἀςπηρεὶο, Οἱ σον, Δ ]ατίο, Ὀὲ 
της. ἀετγας ῖο,Ρ]. Ττοηλ νἱ πα ϊςατίο ἴῃ ΠΠ εγταις 1. σοὶ οἰ ἀφο 
σεως; κἢ τὰ ἐν ἀφαιρέσει, ἀϊσυπτοτ αἰρ(Ἐγαξξα ὃς ἃ πιοτοτία [τραταῖ 
Βιυι, ΘΟππ πηοητ.εχροιΐζ πηατῇ ἐπγατις. Πἰς ὃ ἀρὰ Ατ ΐζος, 1.3 
ἦς οα]ο ὙΠ ΘΠ). τοὶ ἐν ἀφωιρέσει χογίμῆνα λόγω, τίω) γγαμμίω, δὲ 
ἐπηφαΐειαν αὶ ὅσο ὕλη τῆς γεωμετρίας γδεσιν τάς ἡρίππη 116.3.ἐς Απὶ 
Εταὐφαίρεσις Ἰάφτηι ηϊιου υὐξαΐρεσις.} ἰφωώρεμα,η! ς6ι14 οχ ἰητεῖ 
Ὡς ἀτῆυς ἱστοταπεῖς ἀπιπ| Δη1πγα] σία τη Θχοιτογατατ, οτγαὶ 

ται Ατβ θη. 11. ἡ, ἐἴΐπειτα 9 ἀπο ῥδύστωντος αὶ ποκλοῦ σἴματος πεῖνα τι 
ἐνσοοδίδια μτλ αἰ ἀφαιρέσεως ( εἴρηται γὸ κα γ εἴξαίρεσις ὦ ““ωμυλῆφρᾳ 
δαιταλεὶς διωκλύσεις ὅδημελῴς οἵνω πολιάκις, κρέμασα ἐκ ποδών. Εἶν 
ὃς ἤσαγαν οἰ} ρτίπςιριο ἀιάξιοηἐς ΑΙ τυ] ἀετγαξίτιτ, γε] δι; 
τθοτς Ὀϊοπηεάς, εἰ αδίατιο ἀς Βειησὶρίο ἐϊξτίοηις ςΘιτγατί 
ΡΓοτἢςΙ, ἐκ τῆς ἐφαιρέσεως ϑερκπόσειν, πο δἀάιτίθης [ςἀ ἀοεγ 
ἐξίουε συγατοινίἀς Οἱςοτ,π Ε ριἴο]. ὃς Αἀ τρ; Ἐτδίπι, δι ἐφαιρέ: 
στως φιλοσοφεῖν α:εὶ ϑεοίῦ, γρι14 ΠΊοηνΙ, 1 ἰιςοἶ. σιιπι, οἰξ ρὲγ πὸ 
ϑατίομετῃ ἐς ἰ)ςο Ἰοαυΐ,ντ τ᾽ ϑεὺς αὶ σωμμσι οὐ ψυχη Ορροπίταγ τ 
διεὶ ϑέσεως. 

Αἰφαίρετος» γ΄, ΧΕ ΠΊρτΙ ς, εχττίςα δ ἢ] ἰςηντ οοττοχ ἀθ 5) Γςραγαδι 
Ἰις. (ἱςετ, . Ἶ 

Αἰφαιρέω,αι στο. ατὶὸ σοη Πτυΐτατ. αἰφαιρω σον τόδε, σὲ τόδε σοὶ τόδ 
νι Οὐ ξ, σέτον μὲν σφιν, ἀφεῖλε. [σι ἢ γρεω ἐφέλῃ τὶς τὴν συ; 
ποδήων ποὺς κομψείας ταύτας ὃς. ἢ ηυὶς ἀς σοηιίμς Πᾶς ἀοτγαχς 
τὶτ νυ δηΐτατος, [το], ἀφαιρώ Σισὺ σοῦ, ΡΊΑτο ἀς Ἀ ΘρΡΟ δ] σα μηδὲν 
φαιρρδυϑν μήτε πῇ α δίκον ϑστὸ τῆς εἰ δικίας μήτε πῇ δυχαᾳίου ςτὸ πῆς δ' 
χαιοσιύης, Αφαιρεῖν πὸν ϑυμὸδνοἴτατη (ξάατο ν» Ρ᾽ υτατοἢ., αἷθὲ οἷορ 

σίας ἀφαιρφίῦῖσι γοιιῦ αὐλοῖς τὸν ϑυμὲν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὔδ μαχοιλύω 
νἱάς Οο].110.1.6.11ν ᾿ 

Αἰ φαιρεματικώς ρει ἐετγδέξίοποπΊ,δί Αἰ ατίουςπι πιατβς πγατί ας 
ΡμΠ]οροηυῃ Αὐζοτ. Ἷ 

Αἴφακα 5 δγτίαςα νῸΧ » ἰάςπι Πρηϊβολης αἰοἀ νυ] σὸ αἰείλημμα ἴδ 
πὐοιβλημα.Ἐτγη10]. ἣ 

Αἰ φάκυ» ἰητοι τα σο5 τοροηΐταγ ἃς ᾿ςσυπηίηαν νἱοἰ αάιια ἴρεςίος 
ἀς αι Ὀἱοίς, 1ηρ.2. 64.133. Αρῆάςα ἔρατοχ ράγαμς οἰξ,παίςοηϑὶ 
ἁτυ δ, αἰτίον ἰσῆτο, τη θς ξ0 115: ΠΠΙφααταγ ἰσητὶς ἰὴ πηοάαπι, 
ΔΙ φυῖς τα πο πα ογί σις δ ἰςπλίης πίθοις. Ὁ εἰςγιδὶς ἃς ΡΙ, 
1|Ρ.27υσᾶρις [10.810 ΤΠ ΟΡ Ἀταίλιις ἀρμαςας ἃ (εσατίάφαςα {πὲ 
σα ϊατί ργοα αἰτ. 4]. 1.1 ἀς ΑἸΐπηςας ἀφαύκίων συν νἱ οἷα φααν 
βίκιον ἀρ! ΑἸΠἴληος νοςατὶ τγδάϊτ, οηίπδιτ. ΕΠ δι ἀϑείκη τητὶ 
οἰεγα ἀρυᾷ Τ᾽ Βεορβταίδιπι ἐς μ{{1.11|ν.7. φ4ρ.8. 3 βλείςησες αὶ 
αότων ὃ κὶ ΠΥ ἴἴγλων, Ἐ μδὸ ἅμα τοῖς τρώτοις νετοῖς δὶ μετ᾽ ἰσημερία, 
δῇ ἀφακεις([δᾳ Ἰερσοηάιιηι αῷακη) Εχ 40 Ἰοςο ἀϊχιτ Ρ] τη. 1.2. 
ζαρ.15. Εε “Εαυϊηοξξῖο παίςοης ἀρίαςε. Ἐτ ραυ]σ ροἠὲ Πιδίμη 
σίτρατ ἃ ςοπεγαγὶσ ἀρῆαςε (δὶ πάς ππατοείςςπις ογς ἐππαιττι 
Αἰτα πη, τοῖα ᾿ιγεπης τοτῴαυς νετο νίαξ ἴῃ αἰζατεια, Οἷς οτίας, 
ἀειπνριτ εχ {Π0 ἀυτθοῖς Οτᾶςο 4.1 ἰοςο οἰταῖο ἑτα μάθει 
σλιὼ καὶ μῥ(ἀφεἴϊ ἀφεκη)οιπυγηβάστιντος πείλιν ( ἐχριησοηάμι πὶ σαὶ 
λιν) σῇ πρώτα πάλιν ὅνο κα 'δγο αἴϑα Φυΐ ει, κ᾿, πὗτο πτιεῖ παρ ὅλον ἦχο 
εὗρία κα τὸ ἐ'αρ ἄχρι τῷ ϑέρρις, Ἐτ ἢ ςοά.ς. 9.ςοτγυρτιὲ Ἰορίταν ρα 
πῆς γαπτίτη μτὸ πικρὴς ,αφακη γτ Ισσεπάτιπι οὐαὶ ἀριἃ Ὀ 11. "1.2: 
οτό. πο Ἰρσηογαυῖτ ΕἸ εις. Αἰ φαίκ»Ρ ἴξαϊτιις, Ηειῖγς Ἥ, 

Αἰ φάγομαι ΠΠ|10,[(ΑἸτο. Ατ το ρἧ. δϑὴ πίω κεφαλίω σῷ σώκρκτοις 
λάτο, π ραρὰτ (αἰ τς δοςγατῖϑ. 

Αἰ φαλίθο-, κε, τις ρδαϊο, πος οἴξ, οα ναγίσσάτιις ὃς ΟΥΠατις ερίτπο 
τοῦ ἐξα! σα Πα, κ. Φαλοὴ ςηΐ πὶ ἀϊςιαητῶτ οἱ λα μοὶ ὅλοι, ἢ τὰ Ἴοὶ 
κίλμαται 

Αἴφαλσι 

᾿ 



Α ᾧ 
4υαίϊ τοι κατῖο, Ατἠξοτ, ἰη ῬτΟδ. 
φρο ἴα 5, αὐαπεδων, ἐς Πιταης. ᾿ 

᾿ἰφαμάρτάνως ἰδ ογγονῖα οττογοηι ἀθοτν ποτυγ χα, ἀφαμο τόνε ει 
πῇ πάσῃ ἐδῳ, τοῖα ἀθειγατο νίαν Ῥγουογθιιπι. ν᾽ μὰς «ἰφώμαρτεν, 
ἀν. (ερασάας εἰκνίϊους αν ἁμάρτω, ἥμαρτεν, ὃς Τοηϊςὸ ὥμαρτε, 

τουπὲς»ἐθ'»ὁ κὸ ἐφετγαπς τὴ νοθὶς αὐ ἀπατάτω ἃς ἶρα μαρτε- 
ἢ ν᾿ οῖτο δὲ ἀδειτο. ΗΠ οπιοτ. Πα αν, ἐπεὶ κὶ πολυύμυϑος, δὶ ἀφαμαρ- 

ςονὰ εἴς, διεὶς δ ἃ ίζορο ΔὈςεγαῃς γἰαὰ εἰϊ, αποτυγχαίων τοι 
δῶ ποῦ δ᾽ λόγαν. 

ἐφαμιωται, ἔν νὰ} τυ ον 
νἰ φαιϑαίνω, ἀν ρ]ςεο ἴῃ γοιθὶς, ἀπορέσκω, 

αἰφείεια, ας, οδίτυτίτας, ΤἸυςγἀ. 
αἰφεισοθο ὐ καὶ ἐφ ἰατεης, σκοτεινὸς δίσατις ἰο οἰ ταν ὅπ ΟὉ ἢ} ΘΙ ΠΌἢ 
᾿ ξοπάϊεις,Οσιΐος ΕΠ ςυς, δ σαγις, πχοττυιι, ἰφαεὶς λόγῳ, ἰογπτο - 

ὁ πιϊηϊηγὸ ος! ςδγατις, Τ λυ ον ἃ. ἐν ρανεῖ κά ται που οουίξατ, βι- 
ἀταπὶ Ππ πέςος, ΤΊ ὺυςν ἃ. ἐν εἰφανεῖ τούνομα κείῶιο Πἰζαταγ ηο- 
πίε. ἐκ τῇ ἀρανοιξ, οἰ απου]ὺ ΠῚ, ἔαγτι πγνάς ἡπυργουηδ. Τάςην ἐφα- 

5 τοῦ βουλδ᾽εῶτο»ιῖς ἴχος οςου τα ἴῃ σοί η ὁ 2,Ρ]ατινόμ. ἐ, ἑαω- 
δὲ ἔχεν ἀρόνῆ ο πὶ ἤιραΠῚ ἀγγίρεῖτ, 
ία, οδίζωγιτας » 1 πα ςσγα ά, δ το ». Ηοίν ἢ. ἐχροη. σεωαγωγὰ 

 ἐριασεως. 
ἡ, γείζομαι ἃ ςοηίρεξξα οὐαπείζο,ποῦ οχτο,ὲ ἴσο ἀροονάο]ἰτοῖςο, 
 ππαιςοίςο,Ἔχοϊ εἴς, αὙ τ. οἰξ αὐἰϑρώπαν ἐρανῥδδήν., ἃ σοηίρςξξιι 

σαιϊ σα! πῈ εἰ!ά τυ ττ, ΡΊαταγοῖ. Ἰη ΟαΠΊ 10. ἀἰφανιεβνεὶς υἱαῦρ ὄρϑις» 
χτογπηίπατιις οχτγα ἤηος Ρίατο νέμ. 9. 

ρυΐζω, μ ἰσω, τ κα, ἀςπιο] ]οτ,οϊγοιπἀ σον άαςο,οἰγοῦ(οτθο, 
ἐς! ςοναδτορονου τογο, το ]ο, ρετάο, ςοηβοῖο, ςοτγυ πηροιρα- 

οἷο, ας Εἰ λον ἀεργαυο, Ἔχτογππιηονὲ πιο ϊο το! ]ο,Ὀςοιάο, 
οἰ εξξα ἀυξογο, ν εἱυτ οὶ ξαςὶς νγαθτατν φοΐδης {ἀπ ας, 

αεΐε ρετίδαα τοσιητ. αἴρω, εἰξαλείφω, ἀμαυρώ, λυμανομια;, κεραΐζω; 
ὑμαι, ᾧ ϑείνα, χρύπω ἐνϑείσ) ἀφανίσως ΑΓ τορν γα ΡΊυτο ἃ οἱ 

ἀεχιογπηϊηατς. ἃ ςουίατοντ ΑΗ ζορ μι). νεφ. ρανίζω δύκίω,, τὰ 
᾿ ἀϊοίαπι οδ  ἵτεγο, το Πο,ἵπάϊιοονεἰγσυη αι ςο. ὃς ἀς]ςο. νη- 
ἀεαφάνισις τῆς δύκης » ΟὈἰ Ἰτόγατιο τὰ 4 61]. τὸς μου στς ἀφανίζειν. 
ἶ ἰδ᾽ἀεπΊ, πιυίας ἰαδεξιέζετς, νίτίατο, ροταθττοιον 1 σὴ] ἀφανίζω, 

ἐοπάοιοςουΐτο. ΑΓ το ρ  ἴπ ῬΊατο, ἐδὲ ϑεοὶς εἶφαίισεν ἐαὺ τον υἵτ' ὃ- 
᾿ εἰς εἰς τὸν γααΐν,ἀεὺς σου τἀ τ (ὃς ἃς ἰδεροητος τὰ τα πρίειν. αἰ- 
᾿ 

.6.οδίςυταης ἔειος. ΟΒτγίοἰζοηι. ἰητοτργοταια γι δια ϑείρου- 
σι χ' ἀπολλύνσι, ΠΟττα το ριητ ας ρεγάσητ, Η ΘΟ Ων Πτιῖς ἀς πη ἢ 
τὰ. ΗΠατιὰς,ςοηβοίπητς, ΕΠ ἐπίπι ἐφανίζειν οδ ζαγατθ ἃς νεϊυτ 

ἃ σοηίρεέξι το  εγεῖγείατ 4υὶ βιςὶς ντάτωτ σε! Δητ (πὶ ἔοἸ ΟΠ), 
ἃς (ει ρετίοπα τοσαπτογ : ἴτὰ 481 Βξξα πιασὶς τγιάσας ρα]ϊοῖς 
ἰληξλιτπηοηΐλιη Ππτυΐλητ, Ια εἰς, Ἀγ ροοτίτα. "1 ἐρ τη} σοπηροτο 
φεῖδι αὐ αυϊιοτίτατο πη, δί ἔσγπλαΣ Πορ σι οητία, πατίπατη ἀςξοτ- 

χπιλπτ ροοίςπ,. Οὐ ἀἰάίχως ἀϊχὶτ 9. Δηϊοτ. Ὅαγα ἀαἰοῖς σι οπι; 
οἷες πέρ ἐξα ρει τ. 

᾿φαλιστςγεας ἡ Οὐ ἰςατατίο, Οἷς. οχΊτίυ π.,γαἰτίτας, ΟδἸτα σγΟσσΕΪτατῖο, 
ἀθο το. Οὐυτητ. ἀπρετάϊτί ον. τς. 

ΤΠ φανισμιὸς. οὐ, κα ἰατογίτας, ὃ πιοάϊο {δἰ ατίο. εἰφανισμὸν ἀυτεῇ ἀ ποιγγέλ- 
1 λον» τοπαητίαης 4Πς πα πιοάαπὶ ἃ πτςά!ο [δ άτιῖς ΕἸ“ 1 ἘΡῚ- 
ν 4ϊο].λά Ηεδτ.ςαρ. 8. τὸ 3 παλαγέραμον ἡ γνεάσκον ἐγβιὰὶ ἀφανισμϑ,ροτ- 

τὸ φυσά «ητίαυδτιγ ἃς ἴδῃ εἰς τι ρτγορὲ εἰξ ντ επαηςίςατ, 
᾿φανις-ἐθ..ν, ὁ ἀηροεγάσπάας, οἰ] επάτς ἃ πιςάϊο. 

᾿Π φανις τοί, ὁ. ἀςπτυέξοτ, ἀεροραίαζον, ἐχτογπΊΠάῸΓ ὅς Δεϊετοτ. 
Οἰςετο. 

ἡφανισικὸς ἄς] οτ}}15. Δ΄ Ατγιαοΐςης, οδίξυτδης, ἸΝΑΖΔΏΖ. οὐφ ανςτικὴ 
 διωΐαρις οχίτοία ροτοητῖ,ἀς] εττῖχ. ΟἿς. 
φῦναι αἱ οἰοεὰς ἴῃ 5:01} ᾿σποθῖ]5: νηὰς {ἀπτρτιι τη, ντ ἐς τοῦς 
Ἰηῃςεττῖς ἀϊσατογ, [ΠΑΡ μἀΠηΐς, 
φανῶ Θ.,υ5.8, ΠΟ ΠΊΘῺ σοητη]ς, 

Π φαντασίωτος "γ᾽ κὐ ὁγαμ! νἱἤοποες πο δοπΟΙρ ζ. 
ἰφαύτας Θ-. ν᾽ ΠΟ ΠΠθιις ὅς ΓΠγασ Πα ουΡα5 σγοη ἀρᾷ ΡΙατατ. 

ὃς 5γηεῖ ἜΗΝ 
ὑΦντος, κα δ καὶ ἤγποῦ ρράτοης. ἄφαντος ἐγγύετο ἐπ᾿ αὐ τ, ἴπ Ξοτιιηι 
ςοηίρεέξι πὖ σοπιηρατιΐε, Εταίπ ἔς [υὐάυχιτ᾽ αὐ οοὐ]]ς Θοτα τη: 

΄ 

ἐφ τοὺς, ἀϑεώρητος. Θορῇιος.1π ΡΟ. ὃν᾽ ἐν πέτροισι πέτρον ἐπτρίξζων 
Ἰ. όλις ἔφίω᾽ ἄφαντον φυῖς, ἴ. κ πυρίτε λίϑα, 5). ΝἸτρ!] ἀἰχιτ ἴῃ τ. 

οτγρ. Ετ ΠΠτοὶς δ τα αὐ γαίυπι ἐχουάστετς τσης, ἀρὰ Ηοηι. 
᾿ ἀϊοίτοτ αι] ξιη έτος απ “ίγρο ρει τ. “του Ἡ ΤΡῈΡ 

ἰφοως, οδίςσυτγὸ, Εἰ ποι! υπ|. 
“ ὑφάπηω, ςοη!σο. τροσκολλως ἀρ ΡΠ ἰοο, οἰτοαπάο ΑΠΠσο. Αρρίδηυς, 

ἴση ἢ φερμφί χοις ξυύγχα παχέα ἔχοντας δισίχρα σεσιδιηρὦ μῆα ἃ ἐ- 
πΠ ἐκ χειρὸς ἐς «ὅσ ἐλέφαντας ἀφ πῆ εἰν.1ἐπορφσποὶ - 

λαγδυϊά. 
ἔφα, ατί πε, τουτί πειὸ. υϑέως,εἰτὸ, ταχέως, ἡ ἄμα τῷ ἀ ψοθτι γινά- 
μᾶρον.αϑοὶ τὸ ἀπῆν, ιλῦται 5. αἰυλικώς, ἃς Παῦετ ντιαθα {γ]] θα τα 

᾿ ΒΕ ΡΩΝ Ὁ ἀνε ἄφαρ κερκοὶ τελέϑουσινοἱ. ὄυϑύς. 
ἴφαρζον, Ης γοἢ ἐλδύϑερον. 
᾿ " ν ν μ " - 
Δι φαρέρρτο ἄφαρ ἰοπιος, ασκέπΊως ἐαοεδασ μίϑως. ᾿ 
ἰφαρειὲ ὁ ηοτηςη Ἡετοῖς, Ετν 0]. ΕΠῚ ὃς Αρμάτεας » ρίπηιΐα μ Ῥ 
ἴργσηι ἔκσπλίης γοριτο ἢ οἴγομ, 

Ἃ. 

στιατη αὐελεῖν γὴ ἀφανὲς πὸιῆ σαν, ἐφανίζεσι ὠρότω τοις ΝλΑττῆ. ἡ 

᾿τπεϊτὺς 4 ἀ πηνευαπυΐς ἃ ςοη ρεΐξξα ξογα πη» σας Επαπ.ο. 24." 

Α Φ “8. 
Αφαρέώ, ἀο, ἰτοπὶ μαυγίον, Ης νομίυς ςηΐπὶ ἀφαρᾷ αξοττ ρτὸ ἐδροῖ 

αὐιμᾷ ται. 

Λ᾽ φαῤκν, ν᾽, ρμαγσανατθου (ςηγρογ νίγοης, ΤἈ ΟΡ "δ. ς ἈΠ ΡΙΔηο 
σὰροις. Ετ 1δ.3.ςαρ.4. 

Αἰφαρκίφφοτον, Η εἰν εἶν. εἴν, γρδυτογ, θυσίαν, 
Αἰ φαρκτος,εἸάςπι εἰϊ ἀφύλακτος. ᾿ 
Αφαῤμακος,ηοη νοπουατας, ποι ἰηβεΐζας κ αφαῤμακον χρῶμα, τὸ αἴδν 

αἴϑοις:αἴϑη γδ ταὶ φαῤμακὰ. 
Αἰφαῤιακτος, νεηςῇςιο ποη τη εέζας. Γυς, 
Λφαῤῥαλτενρτο ἐφαΐμαῤτε, ςσίτυγ Π1δ.Ε ρ στα ΠΊ, 
Αἰφαρμόζω,ςςοπηπλοίο, σιΔη. αἰ φαρμόζοιν οτίλπὶ ὁρροηίτυτ τῷ ἐ- 

φαρμόζειν, ἐίτηυς ὠπενικέναι, ἀ ΠΟ ηυ πὸ ἃς αἰ τρεπὲρ εἴα, ΒαΠῚ. Ποηλ. 
ἀςοιπια. τοσκ ὅσον απ καρδίας φαντάσματα ἀ ἀρειπή ἔκ βαλε ὑπὸ σοὺ 
διαύοιαν ἀφαριιόζεσαν ταὶ μιεγέ ϑ εἰ τὰ ϑεοῦ, 

Αδαρ. κὸν ιπι οὐχὶ ς»ἵτςαν που τὰς, ἀγεώξγητος, αὐδαὶ τὸ φίρω, δ᾽ 4αὲ 
εἴφαρίϑι λιαβδαὶ γῆ ἡ πον μή πῶ αξοτριωῦ εἶσαι. Εἰ ἐγ οἷν, αὐήξφρτος ὃς 
αὐϊκατος αὐέγδυτος. 

Αἰφάροτίθο,κ οἱ κὶ ὁ, Ἰπαταῖας φαίρος γδ κἱ αἰρῳτρίασις, δὶ αἰοαὶ τὸ φείρσαι, ἕ 

ὅδε οίσ αι» Ειγαιμαι 481 ἀφιρωτθ- (ογιῦδης ὅς Ρτούψονθ- ἀςοιρὲ 

ἀϊσαητς, 
Αφαρϑω. "τὸ. ᾿ 
ἀφαρπείζω, (τε ρ᾽ οναδτίρίο. Ατἡ τορι ΐη ῬΊυτο, ἐδὸ φϑοῖς ἐφαρπέζηνῃ 

ἰπηλο νος ταροῖς ἀφυρπασμῖμος φλοιδ ον ΧΟΠΟρ Γαρτιις οοιτοχ ΟΣ 
᾿ισπο, ᾿ 

Αἰ αὐτνρλονω, ὁ οοἸδτίοτ ἐφαῤτεσρι ἵπποι, αρια Ἡ ΟΠΊΟΓΙ, ταχύ τερρι; Δ 
ἰ φαργι.υϑέως. 

Αιφαρτθονεὶ ἀφάρωτθ᾽, [οττῖς,ἀίμτοτ. 
Αφασία ας, ἡ οηυςυ αι ἱπιροτξτϊαἱπορίᾳ ἀΐσεηάΐ, ᾿πξιπτα ταοίτυτ 

πΙταςνἀοἰέξιο ὙΟΡΕΙΜΒΗΡ ΠΗ αυὶς ποη ροτε ]οαιΐ. ἐἰφαδίά, 
ἡ κοῖς χαμξαϊφ: ἀϊςοτε ποῦ ροῆιπηυς. Ρ]ατο. νόμ, «,, ἐν ὠφασίᾳ κα-- 
ϑειπήκε, απ ποοττας ΠΟ ἢ). ἐν ἐφασία ὑϑ,ατεθατ,ἴποοττας 
γαῖ ἀφυσίᾳ καταλαμ ανὸ υϑρ(Θ., μα ται πάις, Η οι, ἰμφασίη,ρτο 
εἰφασίη, Οὐν Γ᾽ σ᾽ δίων δέμιν ἐμφασίη ἐπέων χαζε, ἱ, ἀφωγία αϊαυ δία, 
σιώπὴ ἐν ἀφασία ποιεῖν, ῬΡΕΓρΡΙοχὰπὶτοβάοις, Αἰμοπασότγᾶς μι. Α 
ΡοΪορία, κὶ (αὐ) δίκίω 65 αρσί τειν καὶ κακώς, ἐν ἀφασίᾳ ἃ δυριπιδίω 
ποίησε. 

Αφάσω,ταπσο,ραίρο, ἐς πιυ]οςο, ψηλά φω. αῆρα δὲ ἰφίύ, ΑΡΟΪ.5.ἐν χε 
σὶν ἀφίστη, πη! ςδιγοέξατ, ἐφάπηετω τοι [οἰτοίτο, οὔ Αςουί. 

Αιφατήλες, Ηςεἰγοἢι. μάςοὶ, ϑλαϊ. 
Αἴφατίθ',, ὁ καὶ π ἴα ἐξ ιση1ς τ σπδεγαδ ΠΠς, ν εἰ ἰπεπατγγατις Ος]].10-- 

εἰοαψυιο τ ἰἸΑῷδητ οΠ|τ.115.7. ΤΡ. 5.1τπηλοΠ Ὁ 5, ἱσΠΟ Ὀ1]:5, αἴ- 
δοξίθ-, μὴ δεωνείμῆν - ῥη,ϑίώ αι, αὐώνυμμος, αἰϊηααπάο πεξαηάιις. πολιᾷ 
γἡ ἄφατος με ἐς τη ΧΡ ἴσα 111: ΟΒεγ ΙΝ. «ὐδὶ αὶ ἱερώσ. ἄφατοι καὶ 
φαλοὶ τῃ Εριστ τ, μεγάλαι καταπλυκτιχαῇ. 

Αἰφατῶς, ιἰϑυηάὸ, ἀδιηγήτως οἱ ΘΠΑγΓ 1 τοτ, [ἷ1.ςς 
Αἰφαμαίνομαι»ἱπδάϊα Ἔχατοίςον ἰοταδοίςο ὃς ςουὕπποτ ἀρυᾷ Ατπδηὸ 
Τὺ. ζ, πρὸς τ ϑεών τι διὰ φέρειν. δῶ υἱ αἱἷν δοκεῖ Τ᾽ αϑϑᾳ Πινδώρῳ κὴϑ 
ληδάνων. εὖ τ᾿ αὶ αὐτὸν τούπον ταῖς σειρῆσι «δὺ ἀχροω μῆδοις ἐπόιονω ὅπ:- 
λανϑεενουύδις Τ᾽ τροφῶν δια ἃ καδονίω, ἀφανωνεῶς. δ1ς σηἿ ΠῚ σοτγὶ τ 

Βδεπάρτο ἀφαναίνεῶ. ΤἈΘΟρ τ. Πρ. τιάς Οαυηῖς, νυ τῆδ' δένδρων ἀ-- 
φαιρρύσε ταὶ ἀφαυαινόυδμα,οχίοςατα ὃς ἀτεξιξξα, 

Αἰφανώνω,ατοίοιο, ἐφαύω,οχίεςο, ΤῊ. ἀς ΠΗ, ρ].116.8. ΤΠολλαΐκες 3 ἐν 
τῷ ἃ δριυϊ εῶς τὸν καρπὸν, ἐαν μεγάλα νἡ πλείὡ χξόνον πυϑύματα δδ:γή-- 

νηται ξηραίνει, ἡ εἰφαυαίνει ὃ καλοιῖσί τινὲς εἶξανεμδ ὧς Ετ [10.3.2 Ρ.8. 
Αἰ φαυανϑὴ ς»ἐ(Θ. ὁ καὶ ἥ,4ι σΧατα τ. 
Αἰ φαυρὸς ὁ δ, νος, ΔΘ 11ις, ΟΧ Πς, εἰτὸ Ἔχοϊείσεης. γἴτοι ὃ ἀγάν παιΐξρς 

Ὁ Ὀλίγος χ᾽" διώαμιν. ΑΡΟ].ὁ, Ατσου. ὅεις κὶ ἀφαυ ρὸς ἵκοιτονα 1 ετ! 
ἀδιοέξας νεημοτ. ΗςἤΠοάιις. ἀφαυρότατοι δὲ τε αὐ ὄδες εἰσὶν ἸᾺ εἰϊ, 
ἀςθ 1 Π|π|]. ᾿ 

Αἰ φαυρότερρν ἴεσης, [ςητῖας, Ασᾶτας, Οὐδὲν ἀφαυρφότερον τξοχ ει κῦ 
νοσαρίδος αὔπται ΝΆ 1]Ὸ ἴεσαίις σαγγίτ. ᾽ 

Αἰ φαῤω ςσοοντο, ἃς ἱηφεάτα οχατοίςο. Βα Δ. Οοπηπηοητ, Αγ πορ.ἷπ 
Εφυτῖθ. Νωὼ καὶ ζὺ ςἄχις ἐκείνοις οἷς ἐκεῖϑεν ἡ γαγζως ἐν ξύχῳ δηστιρ, 

ἀφαμει. 

Αφάψω Ης Οἢ ΟΠ δυωδ ἧσαν, ἴτο ην μύξαι, ς , 
Αἰφάω,μ ἀσωφρα!ρο,ςουττεέξο, ψυλαφώ, τη σο, τταξξο, Π114.ζ, αγ- 

κύλα τόξ᾽ ἀφόωντα τταξτλητοπη ἄγοι ν 1υψηλα φώνται, ἡ λαρμιοριωον 

τα δστὸ 'πῆς ἀ φῆς ἃ ταξζα. 
Αἰφεγίηὶς ἕος, ὁ κὶ τὶ σασας, ΟΡ ουτὶῖς, Ππγπς ξσατοῆς, 

Αφόσιτος ἡ μέρα,αρυὰ Γάςοπος οἰ ν ὃ ϑύεσι, τοῖο ΗςΙΥ τ, 
Αφεδνης,πγρυάξης, ΗοἰΥ ΟἈ.. ἀγα δίς. ν 
Αἰφεδοόίω,(ς}]σ: ἴσο ἀθο, Η οἰνεἰι ἀφεσδρόῦσαι νὴ δίφρῳ καϑίσαι. Ὁ 
Αἴφεόρος οὐ, ἐς ροΓΡΟΓΙΠ ΠῚ, ζοπουθίτας » σοιτας αὖ αἰτιν ἐχρομηητ, 

Π"οίςοτιᾷ.}1}0.1.ςαρ.βς.ἀς σοτρα]ο Ἰοροτίς, μῷ5 2 τίω) ἀφ ὄρον ἀ- 
πόκιός Ὧι. ΒΕ ΠΠπς » ἃ ραογροτιο ραγιοηά! ἰρὲπι ἁάιπηιτ. Οογ- 
πλάτη ΡΟΣ ράττυ πη σοποςρίιμη Δα πλῖτ. Π΄ς πὶ Ὀ ο ζοτ. μΌτο 2, 
Ταρ..τ: 48 Ἰεροτίπο οτίαΠῈ σολσαΐο, ΑΖ τω ἀφεύδον οτόκεος δῇ) ἐπ 
ξορεῖται, Βα ΟΙΠας;ἃ ςοπουῖτα ροτυπη δ σρίμπη δά! ΠΊογς Ρατσ 
τύϊηυς ἔρεπα Ἰητεγοίρεγε Ῥγοά ταν. ογιάγηις ΡΟ Ραγαπὶ οοΩ 

σεριυπὶ ἱπυροάίτς πατγαῖυγιίξι ἐγγὰτ νεζγαιιο: τη νίγοαιις ἢ πη. 
ἥις Ἰοςο ἀΐφεόρος, πε τε πῇ ρυγρατίους Προϊβοατ δι ηοηπᾶ 
ἀν «ϑαρσίαν,αυα: ἔσεπιϊραγ ρυγθαιιο ἤπις πλα} εγῇ Ρτοβυυῖιπλ 

ΡΠ οι ἀφεδρεία ἀιοίτατ, δι, ὁ γριω ἡ οχΐσερος εἰ αἱ ὅϑιοίτο φϑεγζομῆδη, 
ΧῊ Α 1. 



»Σ Α Φ 
γγιωαικὸς ἀκοϑεξρτουζ {.πηεηδετια! τς πλυΠετῖς 109) ϑλγέι ἀδδλ χεῖ- 
μα τίω! κεφαλίωδ, κὶ πᾶτο συριεῖον ἐποιεῖτο τὴς οἰφεσδδείας. 1 π Ὁ] οι 18. 
ἐν τῇ ἀφίδρῳ,πας πίτυς τοι ροτίρι5,οχροηίτατ τ Εσοςμιε].20. 

ἴῃ βαχὺ Ιἀυσα]η 15, ᾽ ἀν 

ἄγεδρὼν,ὠνϑ-, δ οἰοαςα. Ματτβ, Επιδιρ. σάρξ. εἰς κοιλίαν χῶρει νὰ εἰς 
ἀφεδεώνα ἐμξάνλεται γ ἴῃ ΑΙααηι αἰοὶς δὲ ΟἸοῖτατ πὶ οἰ ολολιὴ » ας 
Ἰδιγιηδῃγ. Ε 

Διφέντεγα αὐ! δτί τί ογρτο φῆτε, ΝΟΠΠΙ15, 
Αἰφεϑεὶ ς»έντος» ὁ) πληΠις,Πθογατιις. 
Αἰρειδέω, μυΐσω,α ἡκᾳοίξιιοτὲ ἀσο, ποῦ ράγοο: ἴτοπ ν}}ς παδεο, ἄε- 

[ριοίο. πδοιαρω, ΟσπτῖμΟ τι πσίτατ [πρὶ στὶ Πρηϊβςατο. ΑΡΟ]]ο- 
πίως 1 ΑὙσοι. ἢ ἀβιστον ἀφειδήσαντες ἐλεῶνο. 4Ἰ1τοῖ [Πρ τὸ 2,. ἐσ᾽ αβα 
βέδρυνες ἃ φείξησων βασιλή Θο,ρτο ἐκ ἡμέλησειν, ἐδὲ κα τεῷ ρόνηστιν. ὃς 
1ιθτο ἰεσιπάο,, παῖς καλὸν ἀφειδήσαγτας ἀέϑλων γαίῃ ἐν ὀμοδαπῇ 
δ ἰὼ μα μῆναιρ συγατι σοι τα ΠΥ 11 ΠῚ Ὠ1]]Δ τ μα οηται. αἰφειδοι- 
τες ϑυρύζου,, γε ΠΊθπτογ τὰ ποτῆτος, ΡΙατατο ἢ. τῃ Οδηλ]ο. 
1ιαοίδηις ἴῃ ΑἸΔοματῆάς, ἡ" σωμάτων ἀφειδεῖν, σογροτίθις ΠΟη 
Ρατοογοςςογροτῦα πορίισοτγς. οἶ θηοτρίων ἀφειδων, ἀς ΑἹ]ΐεηϊς ργο- 
ἀρ. υχὴ ορἀφειδήσαντειϑορῃος Ιἴς Ποοστατ, Δ πηςάμε πάσης) 

᾿ Ρτγοάϊσαπι βάυ πὶ (ἀρατάητα Ρεθπο. 
Αἰρειφης» Θ΄, ὁ καὶ ὑγοσιι46 15," ογίηοη ράγοςης, ἱπηπγεηίας5, Τορίο- 

{ς,ἀταὶ μίδυτος ἴσωτος ἐκκεχυ μὴ Θ-, ρτοάϊσιιςν ργοίηίις, ΤΉ ον- 
ἀϊὰ ἐκείνοις ἀφειδὰς ὁ κατάπλοις καϑεφήκει, τὰ εἴς, ἀφειδοιιῦτες ἐ- 

«ὐτἶω κατέπλεογ, εἰφειδυὴς τῷ βίον, γιτα ποη ρΡατοςης»Ατήΐϊοτ.]δ. 
4.Ετῃϊςοτ. 

Αφειδέα, ας, ἧς ἱπη πγΙηἶτας, ἀφειδία σώματος, 11 Π| 4015 ΠΟῚ ράγοίζ 
σοτροτι 0. ρα ἃ Ῥαυΐιπα ἀἀ (Ο] 1]17.εχροηίταγ ΠΟ ςογρο- 
τὶς αὖ Εταίπγο:ίοηασῖ δυτεηι δὰ γογαι ΠῚ, ΠΡατ πιοηἑαγὰ γοῦθο 
φείδομαι. Ααιθτοῦ." εσίτγνεχατῖο σούροτις. 

Αἰφειδωλία 5 για! οςητια, ργοβ ο οἴτγα ρατ πιοηΐαη, ῬΟΙΪαχ ].3. 
Αφειϑώς, τος [λητοτ,ἰπηρυπὸ, οἶτγα ἀεἸ ςἔξιπ), μι οἀ!ςὲ ἃς ργοξυτὸ. 

Οἰςετ."δαγαϊίτεγ,[αγσίτοτ, τε πγογὸ ἑποοη εἰς οἴττα αἰ! ογ πγδῃ, 
ἱπιπηοάοϊϊζὲ, ἰατρίις, οἴτγα θάτ πη 41, ἀτεμιόύτως. οἰ φειδ ὡς χοῦς 
ἐδει)ἀπιτὲ ὃς το τογ τγαξζαγο, Ρ]ατατς, ἐφειδέςερον κολάζω καὶ ὡς 
δεασύτης, Χο ἰδιογίπις ριπὶο Ζαΐ νη {1 πογὰς εἴδη. ἀφει ως πά- 
σιν δ αὴσαὶ ωρὺς ἃ πόλεμον, Π)οπηΟὮἢ.Οπγη δες σΟρ!5 δὲ σορατὶς- 
Βας ὑς! !Πατ πηοιοτς, ἐφ ει θεῆς χρη ρφόπων ἔχ εῖνγ ΡΕΟΙΠΙάΓυ ΠῚ Πγα- 
Θπαπὶ ἰαδογε σορίφιηννῸ] ρεσιῃιας ἀατε πηάσηα ςορία. εἰφειδώς 
ἔχων τῆς ἡλικίας, ΠᾺ ΠΠ1ιι5 ατλτῖς γατίοηςπη παρ της. ἀφειδ' ὡς εἰσαρρά 
“εῶσα τις ατικώς τοϊξλητεν ρεῖογς. Βα ά. ἴῃ ἐρ{ξ. 

Αἰιφείκῳ, ΔἸ ΠῚ], αἰ φίνμε τῃ ἐπι εξ. 
Αἰφεῖλον, θα ]]1 40 ἀφαρέω. 

Αφεῖμαι, Βτατεγιταπι γε ] ἀφίεμαι (ΟἸατιι5 Πιηγ, ἰπολέλυμα;. ΑΔεἰπὲ 
ὃς Ραἤϊιὲ ποσιρίτατ: σεοιτο πη σίταγ. νη ἀς ἐφειυῆνίθ: 2 τὰ ςηὶϊς 
4111 ἸΔΠῚ ρυιδετταιε πη Ἔχσεἤτ, ὅς ντγ 1! οπῈ τορι απε {Πρ 1Γοαῤτὶ ἔς 
φηζ8., αὐτὴ υἷξ ἐφύζων, ξυσιν ἐς, ῬοΙΠπχ 1Π|0.2.. [τὸ Πγ,αἰφειαζ οἱ, ἀ παλ- 
γχαγλότες, οὐ τιτὶ ἴσα! οχαμτιοτγατί, ρα Ατιῆοτ 3." οἷττίς. Δ 4-- 
Τὶς ἀφειυῆμοι τῷ ςρατευ εῶτι ἀπεζωσιυῆῥοι. ἀἰφειμάμοι τῷ σώματος» ΠΟΥ - 
τα] σογροτς το χατὶ ὃς ἀϊ πη 11. αἰ φειμῆμοι τῆς κρίσεως 5 τῦἀἸ οἷο 11- 
Βετγατὶ ἐφοιμῆϑας ἐκ ἥν χειριὖν πεὶς ἑωδίας. να εῦσς ἡγαμ δες ἀϊη}1- 

(λΡΊατατ ἴω Οτμοης, ἀφειμῤθ. μῶ ὡς ἐξέλετο ζίώ,εἰ ρεγπγίττοθα- 
τας ΡγῸ ἁτίίττῖο νοῦς. α φεῦ 9. ςρατείας, ναςατιοπθπη τη  Πττῖα: 
Βιαθεης.4οπὶ ἴῃ ΟΠ Π1ο ,ὐφειμῆμ Θ- ἐργκ,ορ ετὶς γασατίοηξ ἢά- 
θεης, Γἀε τ τῇ Βιοπι. ἀφοιυΐύης τ βουλῆς » σα Ι]ν,1.ἀ1 πη ΠὉ [ἐ- 
παταν Ἂς ἀφίεμω ὃς ἀφίημι. 

Αἰφεῖυῆν, οὐ Ππιῖς. 
Αφεῖναι (ποτε, συγ χωρεῖνγ ἀπολύειν ἐγκλήματος ἃ γετθο ἀφίημ,. ἀφεῖ- 

γα! πἰαὶ φωνίωδ, οἀ εις νοσο 1. 

Αἐἰρεὶς πίω ὑῶν, πόδα διώκει, τ οΣ μια οἹἘ ἀρυ ΗρΕγΙ 4. ὃν τῷ πε- 
δὲ τῇ ταρίχε ὡρώτῳ , ἀς ̓ λΐς φαΐ ροτίοῦῖθας γα! τὶς νη] ογὰ σσηίο- 
ἔζλστατ, δι}. δ) οἦϑ᾽ τὰ αἰα γχαῖα μὴρ εἰοσθιμπανόντων 9 τά «ὐριῆ ἃ 
3. τρρτιμωμάψων.νἱάς ιδόβα. 

Αἰφεῖσα,η ,ἀοτοϊπ]υςης. 
Αρεϊτα "σῖτα πη οἰξηρεγπι πὶ ο[: Ὁ ἀφίεμαι. 
ἀφεκτέον, Δ Ὀ Εἰ ποπάιιπὶ οἴδ:αὉ ἀ πέχομαι. Οςαιτοϊαπρίτατ. ΠΟ ογατ, τᾶ 

συμζυλόύειν ἀφεκτέον. 
Αἰρεκτος,ςοτ, 
Αἰρελγιωω, ας 4ο, κακέω πλαί υπι ἱπηροτῖο Η-ςοΥ, 
Αφύλεια, ας, τη ρ]!ς ταϑ οἰ πλότης. ΟτοἴταΓ ἀε ἔταραίϊταῖς ἃς γιῶϊ 

Παρ! τοιτατς, ἰ, ἤπε ἀτῖς πηοπία, ν14ς δυκολία, 
Δ᾽ ρελὴς ἐΘ., ὁ κὶ ἡ, πιρίεχ,ἔτασ αἰϊς,πιοάδγατυς, απ ἴάας, Εις} ]ς, ἴι- 

Ρίηας : τε Ωγ, ἴὰπιιςν, ροτ εέξαις,, Ἰητοσου. αϑρᾷ τὸ μηδενὸς αἰ φαιμεῖ.- 
τα, Εἰν αι. πὰ οἱ κὸς, δυήϑυς, ὠσινὴς, καϑειρὸς ,ὁλόκληρρς ὁ μήτε πλεο- 
ναάζων, μήτε δίων τὶ τὰ σώματος, δκολ Θ- πεδία ἀφέλη, ΕἸ οἴγς. πεὶ σύν- 
δὲν ὅρα 

Αριλκόω, κ ὥσω,οχυΐςςτο, ΟἿ] ἀο, γα ας [ἢ Π σον ςΟἸ]αχσυγυΐηεγο, 
ο Ψαΐσας πέογο, 

Ἀφιλκνὼ, μεύσω, πὶ υχαν γάσ, ργοπιο, στᾶϊο, ἀςρτὶ π10) 4} Π]ςῖο, 
: κωλύω. 

Ἀρέλχω, αδβταμο,λιοζοναδάμςο Α[1ό. Χεπορῇ. 
Αρέλχωσις τως, ἡ, σοηταῆο, ΟΠ Παχαιὶονε χα ςεγατῖο, Ἔχεπηρτίο σοτεῖ- 

τἰδιξς σαφάληϊςηὰς αὐτδῆο, ΤἈςορΒταία. Πρ. ὃς σρ.5. ἀς ΟΑιηῖς 
Ρίμπταῦ, 

Ὁ, 

Α, Φ 
Αἰφελμα, ἘΕ εἰν εἶ τὸ κάνλιωπρον. 

Αφελομίω,αχτοτῆνιάς Αφαιρέομιο. ὶ 
Αφελοτης ητος [1 ΠῚ ΡΊΤΟιτας, απλότης, Α ἔζοτ,Π4Ρ,2. μετελαὶ μῦανον προ, 

φῆς ὧν ἀγαγλιείσει κὶ εἰφελότητι κα ρδέας ἴα ἢ τ ρ] Ἰοιτᾶτε σογεθ. ὦ 
Αφελώςοἰῃσοπηἀογατὸ, Π ΠΡ οἰτετ,ηροπυὸ,ἱποατγί οί. 
Αἴφεμα, νά Ἰρίαην ιιοά ἀἰτοἸττίτωτ. ᾿ 
Αφέ μ᾽, ἀοτο! παιοης ΟΠ ἰττοης ἀγα ττεης. "ἡ 
Αἰφενίθ'γε, ὁ ὃς τὸ αφενθ., (ντγοαες οηΐπι πτοάο νίατρατατ) ἀϊα τί αι 

τβάϊτας ργορτ᾿ ἃ νηλις πη: Στὸ ἑνός, Οὐ, ἕξ, ἔς ἄφεν 
τοσούτον. Ἡ οἸἸοάμς. ζηλοῖ δὲ τε γείτονα γείτων εἰς ἄφενον σπόιδὸν ται, αι 
ορες Ιρεξξδητεπο: νοι σεθοτγις εἰς ππαίσα 1 τοστῖ 5 ἀφο! τηατῖο 
ἢ15. [ἀεΠγ ἀκ ἄφενθ, φϑυγων ἐδὲ πλ τόν τε χἡ ὄχζον. Ηοπι. Πιαὰς 
ἄφενος κἱ “λᾶτον ἀφύξειν, Ε ςα]τατες ἃς ΟΡες ΒαιηξζατγιιΠΊ, ἱ. ΟΠ ΠῚμ:- 
Ἰατυγα τη. 1 Γητεγρτος, ἔφενίθ- κυρίως »νΥ ἀφ᾽ ἐνὸς ἐνιαι πῇ αἴριουσία 
πλούτος 3.» ὁπὸ πολλων. 

Αρεντένδα, ἡ. [αΠις σοριις, ες 40 ἢς ΡΟΠυχ Π10.9. Η’ ὃ ἀφεντίγδα. ᾿ 
ὅξιν εἰκάζειν ὀςξρακον ἀφέντα ἐς κύκλον, ε χρί ,συμμετουσαῶτι 5 ὡς αὐ 
τὸς πὸ κύμλι «ἢ, Ὶ 

Αφέξω, τες! ρίαηη, Δ δ τί πεῖσον ἀπέχω, ᾿ 
Αφεξέν,ιρι Ηείγο.]εΡίτατ ἐχροιτιπὶ ἀτοςη σης ἐποκωλύση, πο 

«ὐσηγάτορατ ὃς ργοδιθεας. ἽΣ 
Αἴφείδ πτυτιῖς. αἴφωνθ- ΗςεΙγ ἢ. ᾿ 
Αφέρεια,ἀοηυτη,ἀοηαι μι π), ἘΠ] οἴ Ὑ οἢ δώρον, αὐθημα,ξέ γον, [αροτΐα 

ἀφώρεμᾳ, ὃ 
Αφέρις9-. ἱπατ 1159 οὔχευς" δ οὐ καῦλ ὠπις Θ, 
αφερμίωδίαγοπαττο, Ὀ]λῖο. 
Αφερπύζω, μιύσω,πουχο, κὴ “ 

Αφέρπω,ίυθτερο, ἴσγρο» αδςο, οροοΪ: ἄφερσε νει αἱ οςάς πισάῤ ἡ! 
Αφερπυλλούδειτηιιτατὶ ἴδιι τταμ εἶτα ἴῃ ΠΕΓΡΎ ΠῚ. ΟΥ̓, 
Αφέρτατος πύνίθ [Δ οτ πη εἰ πιὰ το εγα 115, Οτοσοτ. Ναχαηχεηῖ ἢ: 

παρ. Αφέρτερρι ἥσσονες. ἀφέρτερρο. πολυ φέρτεροτ, ταχύτερρς, ἀφ ἢϊ 
βυτος γῆς αὖ ὕφερτος. ' 

Αἰ φεςοἰϊης, ἀἰ πλΐττο τ ἴα ἰδουπάο Αὐτὸ 1υπρογατίιι. ἃ γερο ἀφῇ 
ΑὙ ΟΡ. νεφ. τό σἹ᾽ ἀἴφες, ἄφες ζουγνιὲνἀεπςε ἴαησετε. ᾿ 

Αφεσιςγεως, ἡ, ἀπ] ΠΠἸον γεἰ τὶ ἡ ΠῚ «αὐϊ ἐ σατεειθις ἴῃ ἰρεδαςα ἢ" 
Τὶς ἐπηττγι τα Γ, πη  στάγίο, το ΠΩ ΠΠ1 0,6 0" Οἱς. ργοβητο, ἰαδθα " 

τα, ἰδ εγατίο, γα πίδεϊίο, αϑίό!υῖ). ἄφεσις κ᾿ διαΐλυσις . εἴξ 4παπ {ἃ 
ἀοςερῖο τυ} εἰδ ὃς ἀςοἤυ πη, ἢος εἰϊ, ἕτειν ὁ ἐγκαλών Χπολύ ᾿ 

ἰφὰ τὸν φέύγοντα “Τ᾽ ἐγκλημείπων ὧν ἐνεχοίλιει ἀυτῴς τὰ οἴξ, ἔτπτὶς ἀες 
ΠΟ. αἰφεσεις ποιοιιῦ ταιγ 1 ΓΟ] Οηΐδ5 πλίττυητ, Ἰ ΑΖ ΔῊ Ζ. ἄφεσιν πάτο 
ἔλαξεςγίνος τι] γα ηλ ΠΠΠιΠὶ εἰ, ἴσο πάοπατατῃ. [τε πὶ ρτο τοραδΐ ἢ} 
νχογιςναραα Ρ]υτατοῖ. ΗςεἰΥ ςἢ ο ἀφέσις, ἀτύλαυσις, συγχώρησις ὦ 
απληγξ, 

Αφέσιθ- ζειξ, Πὰρρ το αὶ ἴῃ Ατσὸο (ο] τυτ, 
Αφεσμος »οδ.0᾽. ἀχαπηση, νῖ ἐσμός ὁ ἀφεσμὸς ὁπολλυται» ὁ ἀὴ δἀπόνλστα 

βασιλειξ, (ἱ τεχ ἰητοτίτορ ςΌς ἀραπι ναοί ἀηςεάιτ, Αὐηήζος. ἢ ἢ ὦ, 
9. Αμῖπλα]. [δ᾽ 4επὶ,αφεσμὸς οἶδ᾽ μελιηῆων γίνεται, πλ πο ἀριπι Α ἔπ: 
Ἰω] ΑἹ σο]οηΐα ἀμοίτατ, Ι 

Αφέφατερτο ἀφες- ἡκᾷτε,ῦ) συγκοπξων ἘΤΥ ΠΊ. 

Αφες κω, αὐτὶ τῷ ἀφίςαμα! αἴ, Χ ἜΠΟΡ «ἴῃ χ αῤοζάσ. δυϑιιὰ αὐία 
ἀφεςήξει, ὡς τε φίλος νἱμῖν οὐδεὶς λελείψεται » ἃ ΠΟΘ 15 ἀςίοιςος, α, 

Ἧ 

ὑ 
ξ 
« 

ποςη σεται. Ἷ ; 
Αρεσὲρν ἀρμοβογ , ἢς ἀρ! Οηΐάαπι πλυρ!ἔτατας αυΐάληι ἀΐδει ἢ τὶ 

401 [Σητεητίας τοραθας, Ρ] υταγοδ. ἵπ ΡΙΟΘΒ]. ΠῚ 
Αφέςιος,αὈ ξης, Ἔχτγα ἀσπηππνποη ἀοπιοβίςιις. ᾿ 
Αφέταιρρι; ( 44] ΠΡιις ργϊαδτὶ (ςἀ εὐίαπαι ἃ (Ὁ ἀ4ΠἸτῖο ἀπγοτίςΡ 1, 
Αφετϑον, ἀπ ἱτταπ άπ ηγ: Δα εγιροΠτίοπὶς,Α Ὁ ἀφίημω ΡΊατο 5,,Δἥς ΒΕ] 

ταῦ πίω τίωὶ σκέψιν ἐς ἀφετέον. 
Αἰφετέος, ε, οἷ. Οεπ  ττοη 45. πηϊττοηας, 
Αφετερία, ρΓΙΏ ΓΙ Ρατας αὐχιὶ, ἡγεμονία, Η εἴν «ἢ. 5α]ά. ἀφεπηρία, 
Αφετῆ, ἡ ς.η. γα] ΠΗ ἴο, εἰς οτίτη ἐφετν, Ἀρδιοῖς, π(]ς ποοσῃ, 
Αφετὴρ, ὁ, 4] {πα ττῖτ, ΕτΥ αι. 
Αφετήρια, τοὶ, νοςαης της ηας Οὗ Πἀεπάϊς ντὸ Ἰάτις 5. ο ΠΊππι 

το πετρύζολα ὀργάνα, δ] ἀ. ἀφετήρια 5. ὄργανα, τὰ πολιορκητικανςοῦς 
Αφῇνρία ας, ἡγσαιςετες σαγίογι πη ἄπο τὶ ἀφεσυρίας μέχει πὰ καμπῆϑι 

ἃ φαισετιθὰς Δα πιοτατη. ἀφετηρία,βαλ(ὶς , ΟΟππ. τη ζορλν.ιη, 
4011}. 5] 4 ϑυΐρα αὖ ἱσέποδρόμου,Α ςοἸρίτωτ ετίλπη ΡτῸ ργίῃςὶ ἡ 
Ἰπειιῃ ἀκα: νἱανλας ρτο ἐξ ξξιοηϊς. ἡ Ἵ 

Αἰ φετήεκος, εκ, δ. Π]1ς. ; 
Αἰρέτης δ δ ἢς νοςαδᾶτ [,ασεφςπιοηὶ] α8 [ΠΡ ετῖατε ἀοπαίϊει 

τῇ οταπηξ {ἰς Βηθει ].ς πολλάκες φησὶν ἡλδυϑέρωσοιν λακεδιαιμέγιο! δ 
Ἀκροὺ ὃς μὴ ἀφέτας ἐκαίλεσοιν, ὡς ὃ δεασότες ὡς ὃ ἐρυκτῆρας. Εοάεη, 
αποαις ποιηγΐης ἀρὰ αἰγοίοσος νοσδητιγ δηποιιτη ἀ{{Ἐτῆσι. 
τοῖος, ος ἐχ ἀρβετί εἰς ἰοοῖς ρυτᾶητ σιοάᾷ νοῖατ αβῆαται ργο, 
Τυτίαπι ἴῃ νἾταπὶ οἰ ατσ τι: ρεγίπάς ἃς ἃ Ἰΐηςα ςετίδηζες φηλὶ τῇ, 
τι υλάτί σα». ΟΠ ας Πιδ.11. οάρ.39. ΚΙ 

Αρετιχοὶ, ἴσα ἀριιὰ οἱἴγοηοπτος, νηάς νἱταῖε πὶ αυΐρίσατηυν ἀφόισ, 
ΠΡ ΠῚ ἱπηοσῖτς Δ 44ΠῚ.4 045 ΨΟσδητ ἀφετηρίας. 

Αἰ φετο,,αριιὰ Ηείν ἢ. ἱεροξόαι ὁ ἀπυλελύυῆϑοι Ἰεσ. ἑεῤρζέες, ἽΝ 
Αφετος., οὐ, ὁ κὶ η΄, ̓ Ιδοτοτιις. θογ θεχάσιε (ΟἹ υτιις »α ΓΟ ατι5 γ πεν 

λυτος, δτορυγ ων» ΟΠ) ογ τς, ἀ τ Πας. ἄφεσος φρρσηγρρίας ρρεὶ τὶς 
Ἰυθετγα. [ωτεγάῃ τη αἴεσος, Πδο ἰὰςεγ. ᾽ὶ θὲς ἄγετοι γιωυάκε [ 

σιν μῆνά!. Ἐτ ἀφέτοις κέφας γοςααῖς Αἰπσησν (ςυίως μας 

ἐϊ 
μ 

Η 



Α Φ 

᾿ανχέσιν, ἀλλα καὶ «ῥεὶ κύαρον, καὶ ποένφων «'πλῶς τ᾽ ἑτωρισμῳ τας ἐ- 

αὐ κέρας ἀφοσινιωύτων, παλαμας τιγὸς ὕβρεις ἔνικαν ἐδ υὑσόμινομα 

χαὶ τιμωρία. φυαῇϊ ληϊπια ϊὰ λογά, 4υ τ τ ἀςοτυτν ταρεληι τὰς 
τοῖα Ἵγαης ἃς ἴῃς ραίζοτς : ντ μοάϊς ἰϑξς Αὐτοπίαθα:, ας (ο- 
[ας νεῦς ἀσοεῖς πςίᾷς ςοπίδξοτ. δῖς Βινάαιις ᾿ (δ {11 ἄφετος τοῖς 

͵ γιωὶ,εἰξ ρτοίτίτυτα ὃ ἀχροῦῖτα οὐ οα!ς ἰδ ἀϊοϊ, Οου- 
Ἠετιοάοτιϊθτο ρεί πιο αἰογ. Μαχ ῖδτο (ξουηἀοιοαρίτε ρεὶ- 

πιο. Γρτόγάσπὶ τεϊςδηςας, δ. τεϊ έτος. ἱοίσοτιάος,ἔρετον 3 πᾶν 
αολιωικεῖς γἡ πατηκεῖς ν εἰ μὴ χα ϑεέρσεως ἑγίχα. ἄφετίθ' στιν 

π οχροῦτιις » ΡΟ ἀοστοιέζο Βαδίτως, ΟΒτγΓοἰζοπηις 5. (4 Οο- 
Ἰητῖν, 3. Καὶ χαϑεέείῳ εταιδίον αἴφετον οἱ βὲλ ουῆνος αὐ φαποδίζει τίω οι - 

αὐτὰ ψυχώ. 
δὐχτως, τοι τα} Ιοσς, 

ὕω μιὕσω πα δυκαιϊηβατηπαο, οεπάο. 
νὐςοοίξιο, Τ ΒοΟρἢτ. 

ικ,ατος τὸ ἀσοοξει πηγάσοοξξυγαννο! ἀςσοις» 05. ΡΒ] η, (ο- 
ἔζυπν, ἀεςοξεὶ ᾿υςγοοξξί ον ρου πησηταπι. 

ἡσω,ἀεςοσυοιτγεσοηιο. 
»Ὀοτίςδιρτο ἀφείκανά 
νΑττὶςὸ, ρτο ἀφεῖνται αὉ ἀφίνω, ἀἰ πα} ΠῚ ἔπητ: ντ αὐΐωνται ρτὸ 

αἰᾶνται “ρυὰ Ἡστοάοτ ἰὴ Εὐτετρο. Ὁ. Ῥεῖγας ρτίπρα Ἐρ το], 
Π φαρῖτς (ἐουπάο, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἀμαρτίαι, αι οἀ γοὈ 5 γοπαῖτ- 

ἰἀπτογ ρεσςζαῖα. 
ρα. ργοίρεξε αθατιρτο ἀφώρα. ἢ 

μὴ οὐ ταξταντλησοηά! (ξηίες,ςοητταξεῖο Οἱςογιψηλαάφησις 0 Π1- 
πὶ ἔπι, Ἰαπέϊογα, οηταξειις ὃς ἀρρτοϊιδηῖῖο ἴῃ ραἰαήτα, Ἰέζιιδ, 

σι, αἰφίω ξιδίφωσινν ταξτατη ργαθοῖ 7 ἰὰ εἴτ, ςοητίησ ἱ ροιεῖδ. 
ρίω ἐμμελῆ ἀπῆ νά Θ-,ρτὸ ταξλι ἀττίησοης ν ΡΙ υτατοῖι ὡς ν τια- 

: Ε Ἰτοπ ρυϊαΐς ηιο ρα! αἰξείτα: ρο νηξειοπεπι ἱπίρεγρ οθαη- 
εἶ τατγ, νῦ ςοτρογᾶ ςογοπγαῖς δὲ (πάοτο ἰυδτίςα,, πιατιιᾶς Ἰυέταη- 

τἴμπη τοβιοηΐοπες αἀπιίττογοπτ : γο] ροτῖις Π]ς ἰαέξις ραϊμο- 
Π το !οίωας 4.0 ἰχέξατοτ ντοράτιτν ντ δητα σου! ταπι ἀρρτο- 
ποπίμπι ὥς Πἶτς Παρ  αητατγεῖ : ἀς πο ἵπτο  ! χι  ΡΙ πὰς ᾿ἴρτο 

ν᾽ ΠΟΡΝ γηάςοίπνο » Ουἰάϊάίηυς Μετασιοτρῖν. 9. {1}: σδυῖς 
χυΐξο ἔραγσὶς πος ριυίμοτο ραϊπιὶς. Ἰηάμο νίσοπι βαϊυα; ἱδέτα 

Βχιοίοίς ἀγεπα.. ρτο [αεῖπα γοος νίστρεμις Μαγτίαὶῖς Πρ τοερεὶ- 
πὸ ἴῃ ῬΆΠ σηΐπν: Ῥετγοιτάίηας πιαὶ ἃ ἀροάγτοτίθπη ἐχροίαιτ, 

Ἐρ έτετεος ἴητοῖ πγοί οἰξίας αι ἃ! τάτυ πὶ ροη τ, πτλὰ ἕω ἀφίω κατα- 
πεῖν. ἀφὶ, ἰπσεπῆο Οἰςεγ, Ηεγοάοιις [ἰΌγο ἐςρείπιο, αἷδὲ 
χύχναν ἀφαὶ, ἰὰ οἵδ, ἶγοα [ιφοτγπατιι ἱποςηοΠς ΠῚ » (Ὁ στεριι- 
{τυΐαπι ποξξίς. αἱ φὴ, ετίαπη ἐχροπίτας ἂρ Ηςείν οἰ. δα! 4. Ν γὶ- 
Ῥὔὕᾳωυς, χεριαὶ λέαρας. [ξὰ "πὰ ἀλφηὴ να] ροτιας ἀλφὸς ἀἰοἴτατ» [4 
εἰ νἱτῆρο. 

ὺς. ὁτοςνδννεγσοης δά (ἐποξξιτοπι. γιεάσας υὑεῆρβεβυκὼς πἰω) ὅ- 
αἱ (ἴω... πίω) νεότητα. 
αἰ δ νῦθο, καὶ ρυιδοττατεπι ργατογί τυ! ἀ. ἀπευϑυὶς, 

»γέομαι μ.ἶσομαι»κῦ ἡμα),υᾶττο,ἀοσεσ,ευάττονεχροηο Ἰἑτοτίς ρτο- 
᾿ἀο : ἴτοπη ἤππὸ ἀυξξοτοίπηρετο. ΡΊατάτομας ἴῃ Ν αΠηᾶ, ἀφυγειϑαι! 

δ  δυκοιῶτες αἰεπειχθώς, αὶ εἴτγά οἶα) τεσπατς νἱάφηταν, τὰ εἰ, 
(6 ἱπίρογατς. Ἐζοςβῖο]ῖς σαρῖτο γπάςοίπτο ν εὖν ἀ φυγαμίύοις εἶ λάοο, 

Ῥηίηςίρες ρορι]!. [τοπὶ ἄπςο, ΡΙαταγοδας ἴη ἈΟπημ]ο.» ἀφνγεῖς 
τὸ ύχαςες ἐκατοσείας αὐὲρ, Πυσαϊας ςοπτυγίας νῖγ ἀυςεῦατ, Μα- 
εδαῦποτ, [ἰδ γοὸ ἐξσιιηο ςτριτς ἀεςίπιο, ἐφνγὐυῆνοι οἶδ ἰαδαίων, 
ἀυζεητος [τἀ σος. αἰρηγηστέωϊο ον ὙἿ᾽ ἐλλίωων, ἀσςες Οταοτιιπη. ἀ - 
»γεἴῶδαι δὲ ὅξιν, ἱπαΐτ ΡΟΙ εχ [στο οξξαυο, 5 ὅταν τὶς δι᾽ ἀδιένειὰν 
ἀπάγειν οὐ ϑαῤῥών, ἐποίγῃ τὸν αδχοντα ἐπ’ οἰκίαν οὗ τις τούτων ὅπο- 
χρύπεται. 
ἡγκμανατος, τὸ υλττατίο;ντ διη γηροίν ΑἸ μοπασοτγιίη Αροίορ γῖτο - 
4ιε ντίτωγ 'Νάζδη. 

ἀτικὸν, Πατγατί π|, 324. 
'μαν,ἀυχ νἱ. ὁ ἐφυγέμηνθ- ὁδοῦ, 

ἤγησις τς ἡ απάτγαάτιο νι δυήγησις, ΕΧΡΟΠΈΙΟ. εἰ φήγησες πτιλαμὸ γεῖο- 
᾿χαπ δείζοτιιπι παγγατίο, ἐφηγοσις,ἜΧρ Οὐτίο. ΕΧροΠιιοη την νο- 
«Ὁ 5 1τησεῖτ Β οἀοΙρὶν, στὶς. οτατίομ πη αμα: (Ὁ]4π| ἀϊοςητίς 
πιεηῖςπΊ Ἐχρ  ἰσατ, πα ο 4ιο ἢλι βάες λιιάϊςητι; δά ῖτο. 
ῥηγντὴς,, ΔῸΧ γἱα. 

διυΐω, μιυώ, πιυγκα ἱυσαπάυτη τεἀάο. 
ἡ ὕκα,εγη ΠΟ πιηϊ, ἀἰ πι 1 » γε τι Π, ἀκα 1; ργαοῖρίτοπι ἀςάϊ : Ὁ 
υκὲς ΕἸ ς γ ἢ. δ οϑτς, (ἀφίημι, 
ἥκώ,ντ ὑξήχαφροτιςηΐο, ΡΙατο 1.7γ.ἀς Β ερυδ]. 

Ἔρος κε οηἸςὲ, (ξπίοτν Αὐτίδπες. 
ἤλιξ ἰκος, ὁ λἀοἰείξευς. ΤῊΣΟΡὮΙ. ἱπίκίτυτ. οἴ]. ὁ τί ἡ βίω μὴ ὁ 
«ϑρειαζαὶ, ἥ πων ἢ τ εἴκοσι πέντε ἐνιαὺ τἴδ. ὦ πορίκανται οἱ κουρρώτώ- 
μὲς. δυϊά. ἀφέλιχα,ρεγ ανεσβύτίω ἐχρουῦτ : ταχάϊτσιις ἐος 60} δας 

ἀϊξδείοπς ἀρυζαητυτ. Ἐ5 τῷ μηδέπω “ ἐννοίμιου ἡλικίας «ταινδὸς.Α- 
Ῥυά Ησπιετ. πειναφέλιξ ἀιοιτατ 4αἱ σάτοτ πσαιιαἰ εις δί (Ὁ ο11ς, 
ἀντ » ΔΔοϊεἴςεητία,, κῖας Πιΐποσ δηῃὶς 25. κὸ δεοιάψη ποξρεςώτων 
Βα{]. 
πυῦνθονε, ὁ, [ξάςσης͵ ποῤῥὼ χαϑηήων.. 

δ’ ἰητοεγάϊι απ, τε αι αοίιτ; Ὀεπιοῇ ἢ. 
ζεῶτῳ Η εἰν οἢ. εἰς ἀϑερέζεῷτι. 

ἐμων, γεὶ ἀἰφημος, ἤθη ποπχίπάτις δι ξχπιοίας , ἱποοΐς δ τὶς 51]. 
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ἀυοάεοίπιο. Ὁ ὐ μόνον ἢ λυδῶν γιωνἐκὶς ἄφετοι ὅται τοῖς ἐν 
- 

ἃ ὦ ἐδ 
᾿πνπγεπηδτγαῖος Ἠότατ, ἰρ ἀΐξας, ὐάνομος, ἀχληὴς, ἄῤῥηπεξ, ἐκ ἐξ 
νυμαζοωῶνδ.. 

Αρήμὸς, τας τὸ ἀεςοτὲ ἰσυ χανε ἑσμῶ, ὲ 
Αφίώωῳ, Η εἰν οἢ. τὸ ταὶ ἐπῆι ὁ μῆψας χρὶϑαὶ ταῖς χιῤσιν τρί ψα), 1. ἀςζουτῖ- 

ςᾶτα Βογάςα ὃς ἃ ρ]ιπγα ἰσραγατα , πηδυλΐίνας τοτογο, 
Αφίωιάζω, μιὰ σὰ,ητ ἀκὰ αὶ ἐἰφίωω ἔπυος τείρυο, ἢ σηυτι πιστοῦ 

Οἰογοη!. ργαίσιοχ [πὶ ὃς σοπξυπηαχ 9 Πσδητία Εχίίτο ἔρτος- 
Ρτγιὸ [τατηθ δι ποη Δάιῃἰττοτς ςηυΐς ςο τα πγαςίδιις, Ηοτο ἀἰαΣ 
Ὧὰ5 αἰ ορ αὐτὶ πιοταρῃοτα., ργὸ ἐπηρογῖηι ἀξιγοξιατξ ας (δ ἀϊ- 
ται εἰ Πο}}ς νι τρατηΝ ουτ,ίο]υτ, 

Αφιίωιὰσμὸ, οὐ, δ,τε δ. ΠΟ βογο οί τας; ποητιπιαςία,οπιοτίο,, νὲ ἀ εξ 
τυγνΐτατηο. ι 

Αἰφιίωιαςὶς οὐδ ὁ, το Ὁ ΠΠ|ς 4] πΠΟὴ Ὀδτεπιρεῖας, 818]. αἰυποτάλτθ'; 
ὑαϑρίφανθ.. 

Αφίωιάὼ, ρτο εἐἰφίυια ζω Ἰερίτυς Οἀπόη.8, φοης}}} Ἐρδεπηὶ : ευπὶ 
ϑοηττίαο, ἀ ἀςο ἀφδίς. ᾿ 

Αἰ φήρημαι αὉ ἀἰφαρρέομαι» αξτιυὲ ἃς ραΠιιὲ ἀοςίρὶ ροτείς, ἀψηρλθα 
φανεῖ ὧν, ὉΠ] ΗἶΪς ννάς Βιητιηὶ. : 

Δἰφήσειν Ο]ατυγοςνπαι ρατατος σλεύῖσ αἱ. 
Αφήτωρ ὁρρενησαῇ ἐπ Π] τ, ἈΡΟ τοῖς ἐρ᾿τπετοὺ ἀρυά Ἡοπιοπι πὶ 

Πίαάιργίπιο ν αὐ Ἐπηϊιτοπάϊς ογάςι]ς, 4041] ὀμεφότων ν ὁμοίως 
πᾶσι φροφητϑῶν ᾽ χ μαντϑυο μῆνδ- ̓ ἢ τοξικὸς , ἀπὸ “δ βελών «ἀί- 

στὼς. 514. δῇ ὀμοφάτορος διὰ τὸ δ εἰς λόγοις ἔρχεϑεί τοῖς χρυσμωδὰ5 
κἄοις. Ἡ ης ἀφητορεία, ἀἰατηατιο, μαντείαν ΕΗ εἰγ οὶ, 

Αἴφϑαι αἱ, ἴχητ ἐχω!ςετατίοπος ἴῃ {ππιηιο ογο, τηξαπείθυς ρει} 145. 
τος, νἱτίο ᾿δέξις 4υ πυτγιηταγ, ςα]άο πα ποις ςογγυρτ. 5 
τἰππητοτ ὃς ἰπτεγάμπ) πῖᾶτε ργους ξιοτί 5 » απαηᾶο Βυπιογὶ- 
Ὀιὶς τα! τἀ ϊς εὸ ςοπηγησαητίθις ἱπτυπηοίςα πε οὐὰ αἰρεέϊα (ἴλη 5 
Θυϊποοιν πές ἀφϑιφθ-, 4ις πη οἴου οὶ νεχὰν αβποέξιο, Οπίτυς 
᾿ιθτο ποηοιζαρίτε 29. Θαΐεσηας Πδτο (εχτο χτὶ τύποις ταὶ ὕβυῆο- 
λῆς ἑλκώσεις ἐν τῷ ς-ὅματι γιγομῆψας δνομοίζεσιν ἀάνϑας, ἐχέσας τὶ 
ϑερμότητος σσυρώσοις " γίνονται 3 του πί παῖ τοῖς βρέφεστν,, ὅ' ταν ἡ τοὶ μὰ « 
χθηρὸν εἴν τὸ γάλα ὁ τιτϑῆς ὃ μη καλως αὐτὸ πάνυ πίῃ τὸ «παιδίον» δίς) 
Οεἰίὰς στο ἰδουπάο,, σαρίτε ργίηνο,, ντ ἱπίμητες, τοποτόίαυς 
δάδις ριδγος ἰσγροητία ν]σεια οτῖς (ᾳις ἄρϑας Οταοὶ ποπιῖ- 
παπι)οχογοεσητ. [ οἴταγ εὐ π) ἄφϑα τη Πω ρα] γι. οἰϊαχ ἰῦτο 
αιᾶττο, φϑα, λκώσεις κα ὅπύφασεις ἔδιπολὸς λδυχαίνασα, γιδδων, ἢ 
παρέϑϑεμια, ἢ κίονα. ἢ φαξυγία " ἐῶν ὅτε κὶ μελαίνασει " πλεογαΐξει αὐτοὶ 
δὴ παι δίῶν. Ἡ οἰ οἰ ̓ις, αἴ6ϑα, ἡ ἐν «ὅματι ἕλκάσις κὶ φϑύη 5) τὸ αὐ- 
τὸς (αυοά ρογοσηιπι ρἰαπὲ ξιϊίηπι, νι ἴιο ἰΙοςο ἀνέοτυγ. ) ΘΑ“ 
Ἰεηας ετίαπὶ μαδες πγς ἀἰσαπηουτιηι δα τοϊισιΐος ἀρτρα ἰάρὸ- 
τατος, Πἰ το ποηο, Ἀ᾽᾽ τύποις, "ἃ εἴ, πρὸς αἰφϑωντας διδύμοι;. δὶς 
εαΐτη ᾿εσεηάυπι οχ Ραυὶο “Ἐσίποτα ᾿ιῦτο τοττῖο » ςαρίτο ααΐπ- 
φιασοῇηιοσυδιτο, ποῦ γογὸ σρϑόνοις, ντ ΠΠΠς σοτγαριὲ ᾿ς σίταγ: 
δος δηϊπΊ πιοο ἃς ἀφϑώντα παιδία χὺ «ταἰδώρκα ἀϊςιιητογ , ἰΔ00- 
τδρτος ἀρθτα, Ηἰρροογατος ετίαηι Πὗτο ἰοοιηάο ἀς πιοιδὶς ἀϊπ 
χίτ, ὦ ἀφϑήσγῆ σὕξιεγξ «ὦ πλδίμονθ- πευρετὸς ἴχει βλυχεῦὲι Ὁ α"- 
φϑτι ἐφϑω, 

Αφϑαρσία ας, ἡ, σοηἀἶτῖο ἐπιίπιηἷς ΔΌ ἱπτοῦίτα » ατογηϊίας,, Ρεγρος 
τι τας, οττρε Οηἰἷς Ργίτλτῖο ὃς ἱπηΠηηϊταςνιητορστίτας ἐνμὰς ἧ 
“ὖ κόσμε ἀφϑαρσία,πιιοάϊ ἰηἀ ΤΟ] ]ἰς ζοτηραρος,νε νξειίτων ἃ 
Βυάᾳο δριιὰ ΡΒ οπεπη. 

Αφϑορτίζω,τεἀἀο ᾿πηπιοτταῖςπΊ: ἃ, ῃ 
Αἰφϑαρτοο,ἱποοτζαρτιις ,αΐ ςοτγασηρὶ θση ροτοίξ, πη πησττα] ἐς. 
᾿Αφϑαὶ,ϑυἱάα τεῖϊς, εξ ὁ Διέγυσος Βασςξυς. 
Αἰ φϑεγκτοξ,ν, ὃ κἡ ἥγῃοι νος 4{15.}10,ΕΡῚΡ. 
Αἰ φϑεὶς, αοςεηίαης: ἃ γεγο ἅπηόμαι. : 
Αφϑιβόρος, αὐ! ἀδ νογδης, ὁ βορᾶς ἐϑυίών, Η εἰν εἰ. 
Αἰφϑιτόμητις. ατ] ΠΟ ἢ] πὶ μαΐσοῖ ἸΠσΟΥτΊ τι! ΠΏ, 
Αἴφϑιτος,", ὃ καὶ αὶ ΠΟΟΥΓΌΡ "ΣΡ ογοπηῖς, ἀφϑτιῤτος. ἀϑαίατοξ, πτιετηϊς:, 

1,4. β, σκῆ πῆρον πατρώϊον εἰἰφϑιῆνν αἱ εὶ τ εἰϊ, αἰ διαφϑυρρν. αἰώνιον" τοῦ 

μδὲ ἀϑίάτον 9)ὴ ἐμᾷ ὑχὼν οἱ φιλόσοφοι τεέοτεσι, τὸ 2 εἱ φϑυτοῦ 55) ἐψύ- 
χα, ἰδ ιτ ΤΏτοΥΡτο5. [ἢ σέηετς απιΐηῖπο. Ηεἤοαωυς, τὖὺξ ἅ- 
ὥϑιτος ακεανί)η, Ἐτ δορβιοοϊος, ἀφοίτοις γνώμας ἀιχιτ» ἰὰ εἰϊ, ἀμ 
πατρέπ]οις, 

Αἴφϑογθο,ν, ὃ καὶ ἤγγοςξ ξαγξης, Πλυτας ΟΡ Αἰ Αἴζς, ἢ σο σλεῖς ον ἀΞ 
φϑυγίίθ. χρόνον. 

Αἰφϑονίαχ ας ἡ,α απ ἀαπεϊαγνδετξάς, Πα τίτυ 4ο,ςορῖα, Τ᾽ ςορηγαῖας 
Βηζοτι στο ἀμαγιο,ςάριτο τοξτῖο δια σὐωὶ αφϑενίαν ἐξ δέ δον, Ζ.]4 
μαϊας ἀτθουῖβ πιάρπις Ῥ[οιςητὰς, ἐφϑυγία χώρας, ἰλτιξαπαιλ.(Ὁ- 

οταῖος πρὸς ἀφϑόνίαν,αὈυηἀὲ, ; 
Αφϑονθο αὶ ὁ καὶ ᾧ, ποὺ ἱηυἑτας , πα 41 ζάτεης, ῬΒοΟΥ͂Ϊ. αἰφϑυγοῖ ἐρᾷ- 

γίδῳ,. {τὸ πὶ Ἰατρις; ΟΡΡΊρατας, νΌΟΥ δὲ πιαδηίβους »ἀδυ ἄλης  ἵὲ 

ἀρυιὰ Ἐυςΐδη. πείντα γὰ ἀφ ονά « ςαπέϊα Παυ!άςπι αδυπάξ ἰὰρ- 
Ρεϊοδαυξ : αυα: ἐὨΐπὶ ςοριο ἤτανα ἔα τι ἃς ργωιξαρτι ἑπτὰ, οά 
[ἀρετᾶς ἸηΠ] ἀϊαπη οσπη απ). Τἄξο δι ἄφϑονα.» ἔπε ἱπυϊάϊᾳ 
ττὸ ροΐϊυηι ἀρρξ!]ατῖ. Πεπιοῆβεηος "ὦ αἰφϑύγοις τραφεὶς, 1πὶ 
οΡίδιυις σπυττίτας , [π ρα! οητία δὲ ἀο!ντιῖς. ΡΙαάτοΒὺς τη Οἷδος 
Ὡς. ἀὐ δῇ ἐν ἀφϑόνω πᾶσιν δ γτῶν, ἡυτπὴ τοις οἴππίθιις ἰριϊ ἀδυῆπ 
ἀοητ. φϑννδ. ὕδατι, φαυα ἀἔβιξης, ΑτΠξοτεῖες ᾿δγο ἐδρτιζιο, 
ΡοΪ τις. εἴ φϑονὸν ζλιώον » πτα ἰτυ πὶ οἷ ὶ. εἰ φϑυνὸν κολίω ἐ᾽ χῶ, πγι}-“ 
τοπὶ μαῦοο οτι]. οἰ φϑύνα ἔχω, αουπάὲ Βαῦεο ,  οηορίνοη δὲ ὧδ 
φϑονος γγυδμῆνοι, αθαηάδητος, ἄ ῥϑονοι μὰνο σ τῇ γοοριδξ 

1} 



ἢ Ἰαρίἀος, Εατὶρ᾽ ἀθς δὲ Ταιοίλπαις, ρϑόνον, πολὺ κα πλιέσιδν,, Ε 
Αἰφϑόνως, αιιπάς,ἴηε ἰηαι 4 τα, αν! νορριρατὰ »ἔατιΣ, αΒατίπλ» εἰ- 

Ειὸ, Ιατσὸ, ΠΡ ογα τον, αβἤεητοτ, Ῥτολιχὲ, ἀφθόνως εἰφιέγτες εῆν' 
ὀϊσων,σοηξετγίπι ἰδοι}1ς 6 ΠῚ 1Π15. 

Ἀφϑονώτερρν,ν θεγ 5, ΠΟρ  Οἵτιι5.. ὲ Σ 
Αφϑυρία,ἦν σοττα ρτίομἷς ΟΧΡΟΓ5 ἐπιπηιη (τὲ ΠΑτΙΓΑ » ἱποοτγαρῖα 

ςοηάιτῖο. ᾿ Ε ῇ ΟΣ 
Αἴιφϑορδ-, ἱπιραρος» ΠΊΡΟ τὰ » ἱποοτγιρταϑβ., ἐπι εγθίς, αἰ φϑοῥος 

παῖςνριιοῦ 1πῖθογΒ1ς, ἰοίς.1.».ς.το;. ἵς : 
Αἰγία,ας ἡ, μογθ 4 μα: Ππγυατάιιε σεγρηΐ πάτο ἱποὶρ τοΐκατίπι ἤοτε- 

{εἶτ. ΤΠεορμγαίε. ἀς ἈΠζογιὰ ρ᾽ αητάγπι Πρτο ἐἐρτίπιο 5 σαρῖτς 
8. κὶ τὰ νὴ δυϑιὰὶ ἄμα πὰ βλας ἴσει τὸ αὔϑος εἰφίησι,κικϑεαῷ ἡ εἰφία. 
Ἐφαϊάςῃ; μδης οἰΤδ ρυῖτο χαα: ἃί βύχεον Ὀ]οίςοσι αἱ, τι! !ασο ΡῚΙ 
πίουνοϊ τοι! τὶς σα ΠΟ Απγοίίαπο πιξάϊςον 

ἈΑἈιφιᾶσιν,αὈ!ΟΙ αητ Τπ4!ςϊοτὰ γερο ἀφίημι, 
Αφίγμα,ρτατ, αν ἀφικύθομαι. 
Αφιδρόω μ ὥσω αιακα, Ἔχιιάο. ἰριόρ ἐυήνΘ- ἐχρνεχαάδης [Δη 165, Ὁ]Ὸ- 

ίζοτ. ].ς.ς.:. 
Αἰφίφρυμανατος, τὸ ξατια, ἥτις, Ππτα]α γα πην ἀςἀἰσατίο,, πα οἴ! π, 

01. οἰφισρυμρυτα, τοὶ τὶ ϑεῶν ἀγάλμοντα, Π οἷν οἰ λαοῖς ἀφίδρυσμια,ὶ. 
ΠΡΉΗ 

τὸ ἱεβῶγ. 
Αφιδοιυΐω, ΠΟΙ οςο,ἀριδριυϑίω Ἰοσατιις ἴα ποίη Ἐρίστ. 
Αἰ φίδδυσες, εως ἡ ἀφ α!οατίο.αἰφίσρυσις πὖ εἰγώλμότος, τσ οπηλ ἀἰ οΔτι111)5 

ἀεαίσατιο Πρη]. 
Αἰφίδδωσις εως. ἡ» ΠιΔοτίϑ ειοσατί ον ατίο δεπεσ. 
Αἰ φίει, Αἰ πηττοθας. 
Αἰ φιεὶς,απλἰτεξης ἐξοαπά4 Ιοη σ.1Π|44.α, βέλ- ἐχεπευχὲς αἰφιείς.. ἃ 

νοιο ἀφίημε. 
Αἰ φίεμαν Αττὶςὰὸ ρτο ἀφίημι, ρτατουίταπι εἰφεῖ μαι, ΠΡ ετο » πλ ΠΠπ|πὸ Εἰ- 

οἰοναδ ΌΪιο.5 «ἃ ραίπὲ οτία πὶ οςὶρίτα, ὃς να ες σε τίμι}Π. 
1 γῇῆας, αφέμϑοοι ἢ τῷ νεανίσκε, ἐἰτυπῆον ἐμέ. Γλισίαη. φέρε δὴ τούτων 
εἰφέ μῆνοι εἰ λόγων, ἐς εὐ τῆ αὐήχϑωμῖν τὸν ἐρανον. ΧΕΠορΗ. χδστομν. 

ἀφεμῆλω τάτε,ϑις.Ρτο 4 δοτιάτη ἐμελήσαντε τίτε, ΠΊΟΧ ΑἸΧΊτ, 1 

{πον πος [ποίεητες: ίσα μος ἀπο δὲ τοϊτέϊο. 51ς Τοοτασ. τἥ 
ὠμφισβυτ δι μβύων ἀφ ίεὥτη . ΔΗΛ δ σιια Οπηῖττοιε » 1 ΟἿ41), ἐφ ἐἰοῦτο 
αὐτὸν τῷ ἐγκλήματος, Δ Ο]τετε Ἐπὶ ΟΥΙ Ωγ] ηἶ5, ῬΊατατοῖν. 100. αἰεὶ 
εἰοργησίας τι, διυδομερτυρκών ἐφεῖται, ἔα ΠΠ τε π᾿ πηοη!)- ογίπηιης ἀδίο- 
Ἰατὰς εἴτ. τε τηαα ντάς τῇ ἀφείμαι ὃς ὠφειυῆνΘ. ΟΠ ΓΥΓΟΙτο πη. ἐκ οἰ- 
φεί ϑίω δητολεσσα)νῃοη πα]! Ροτ ΠῚ {πιπα εἴν ἔτι]. αἰφίεζϑεω τῷ κοινοῖ 
πὶ σωτηρίας, Β εἰριι 8]. Ω]ατεπι ργο ἀοτγο!έξα μαθοῖς , ΒΟΥ ἀϊὰ 

Αἰφιεξισμήναν ραγπςατα. 
Αἰφιερόω μ.ὥσω,ατ κοι, δ ἐφιεροίμω, ἀοἀϊςο) οπΐξοτο. ἐφιερώσαι, Ατ- 

εἰσὶ ποη ἀϊσαοτ, ἔξ ἃ χαϑιερώσαι. ἀφιέρωται τῷ ἐρμκῇ ν Ποῃ ογάτις 
εἢ Μετουτίο»ΡΙαταγο τη ἸΝα πηα,ὠφιερώ μῆνα, ἰΑςτατα ν αςτ5 Δ - 
ἀϊέϊα,ςγα. 

Αἰριίρωσες, εως ἦν ἐοηἴςογατίο ΟἿΘΟΣ, 
Αἰριέω ὃ ἀφίημι μι ήσω πουχο; ἀσηνίττο, μα ΠΠ]Ὸ πὰ ἔλοὶ ουγθρυά ον ροίς 
Ἰπιαροο, ΡΟ ροπονργδοιριτοπη ἀο, γε πλῖττο. οἰριέναι τίν γιω κα, 

. νἱ ες ἀπολύσω ἐφεἰ θη ἐπ᾿ ἐϑίω ων τρὸς βοασίδαν » ΔὉ Ατῃθαιδη- 

δι δὰ ΒταιΠ απ ἀεξεειτι ἀφεϑα συμμαχίαν ἐραάιοταγ (οςἰοῖας» 

ΡΙυτατο νη Ρα δ] ςοἱα. ἀφιεὶς ἑαυ τὸν εἰς ποταμὸν, ς τὴ θιια τα τη ἐἦ6- 
Ἰϊοίεης. Γἀςπὶ ἰῃ Οαπ110. ἐρύσειν τὸ στο μέλλοντες σ πὶ ργοῖο- 
ξζαυτο σοι ἔπηπι Ππτ!. ΠΟ πλογ. 124. αὐϑμεὶ κακῶς ἀφίει τα οἰ, 
εἰπέπεμπε. ΡΊΑτο 2. ἐς ἈΦΡΟΡΙ. ἐαὺ ἐκεῖνοι ὠφώσιν αὐτόν δὴ χοημισί- 
πῶν κιπῇσιν ἀπτείρον, [ἢ ἴς σοητι]οτίητ δά οροοτηΠαιτας ρο ἢ ἀφηάιι, 
ἢ δ ἱπηπηϊίδειητ ἢ [ς ἱπιροϊαγίης, ΡΟ σοάοπο, Α γπτινεφ ὅστις πλὴ 
αὶ εἴχουδυ, ἀφίε μῖω χἡ δισο μὴν αὐτοῖς κορρῖχος συΓκεκόφθαι. Αιἃ ατοἴττος 
ῬΟΠΟΙΓΆΓΙΟϑ κα αἱρεζδὺ διχάς ας, [τ] σάτατι ἀΠσορτατιοης σδττγοιιοῖ- 
ἤδλτιπν σομ γθθαητῖν χ7᾽ σπτιροσίω) “ δίκηονντ εἰξ ἀριά Πα πηγοίξἐι. 
πορὸς αἰ φοξον. ἀταιο ἂρ μα! πιο σοπηργο τ 70 νο] ἀγἱτεῖθ 
τεσεέοτς Πἰσεραῖ 5 ἀιιηταχαῖ το ἰητοςστα : 14 4υο ἃ ἀφείγαι δίαιταν, 
νεὶ χηητροπίωὶ ἀϊςεθάτιτ. ἀφεῖναι τοῖς πολίταις δ ὅρκον » τα Πγϊτῖοτς 
ΖιΠπγαπάτιπι οἰπίδιι:, ΡΙυτατοι. ἴῃ Τγσιτγσο. [το πὶ ἀοσαρτιπη 
ἕετο , ὅς ἀεδίτοτγειη ρογ ἀσοορτι]ατίοηοπι Πθογο, νι ἀφίημί σοι τῇ 
χρίοις. ἀφεῖναι τινα τῷ ἐγκλήματ- ες ἀδίο!ετα ΠυοτηριΔ ΠῚ ἃ οτῖ- 
Πλΐης ἰητοητατο νι Ἰη!Οητοπ.. ΕΓΟΠἴπδς, ἀφίεσαν ἐδὺ ἐαυτῆθ οὐκέ- 
σὰς, ος ἴδτιιος πγάθ}} πλϊττ σης. Ρ]μταγολιις ἰρή χε τ α τίας αὐ- 
ἀν, ει} τὶ πείης ΠΡ ογααίτ, [τὸ πὶ ἐπγίττο, Αγ ἠτορηδη. τῷ Βαῃ. 
ϑαῤῥων δ κροιω ὃν εἰφίει,Οὔτεπη ἐπγίτες. ΟΠ ΓΚ ΓΟ οπλις. πυγαὶ ἐ- 
φίει δακρύων ὠφεὶς ἐκ πειχων ἑαυτὸν εἰς ἐξὺ πολεμίοις, (ξίδ ὁ πχιτο ἰῃ 
Βοίξες ΠΠὈταης. [τοιπ ρογητῖττο, οπιίτγον το ΠΏ 400, λεία, ργα- 
τεγηγίττο. ςουίατ. ᾿πηρ;. εἰφιώσε τυ) ϑεύλαοσαν » πτατα τγαη Πη]τ- 
ταῦτ. Αὐ ἤΐοτ.οιηι [ἡ Πηιτίιο, “νοἰαηιις»ἐφιέντες πεύτει ποιεῖν, ἢ ςς 
ἔλςεγε οπιϊτεςῆτος. 

Αφιζανειν ἀφίζειν, ἀστοκο ϑίζεινγίιτσοτγς ἃ [ες, ἐααιιπι νεἶ σαγτιιπι το- 
Ἰϊπαιοτο. οἰατανίς αὗτο αὶ χαϑέσρας. 

Αφικαήω γαἀιιεηο, αἰδα γίνομαι Οὐν ΠΣ ὑιὺ ἀφικαύω, 
Αφιχνέομαι οὗμαι μι ἀφίξομαι ποάφιγμαι μέσ αήρ. ἐφικόμίω, ὑπὸ «Ὦ ἱκνέο- 

μια οὐμω Δ ἀπσαΐο, ρόαι ηο, ἀφ θη να ρ ρα] ο»οουΐοτο πὶς,αο- 
Ἁιιογ. ἰφικν εἰ ὅδε τρὸς τινα, αἀῖτο αἰ ἰπιιο πὶ » ἀσσεάοτο δά δ] Ἰημς Π}. 
αφιχγει ὅτ εἰς πίω) πατρίδα, Γοιοττὶ, γάτα. Ασςυίατ. ετίαπι ἀθίιε 
Ρτωροπτίοης ἰμπσίτιγ. Ο ἀν ἐἰκτίων ἰϑτίκης ἰφίκηται, 14 6[ζ,εἰς 

ατίον ἐφίγβαι αἷς δυςυχίαγγιπ ῃγοτίαῃν ἱπολάηῖνο, ΡΙατατοίνας. ἴῃ 

Αὐμδν ἢ 
Ἐ οπταῖο, δὴ) πλείτον αἰϑρωπίνης ὠφίξον]αι διιυ δμεως, ἀ ΠΡ] ΠΠ πηγαὶ 
ἕπτογ Βοπλῖηες ροτεητιάτη σοηίξαμισηταγ. Θα2α ἐς ϑεπούξητς 
εἰφικνοίμκαι Ἔ εἰς βασιλέα καϑυκόντων, ΧΕΘΌΟΥΣ τεσις ΟΕ ΠςῖΆ ΤΝες 
ῬἈτγαίζας Πρτὸ αατητο; σαρίτο (δοιαηθο , ΗΠ Πτοτ, ρδηζαγ. ἀφ 
ταὶ πὰ ἡκίεν!οτὸ (οσηι ἀοςϊρίατ. ἀφικνιέυῆν Φ. σῖτος, ἔτα πη οατι 
αιοα ἐδεροζταγατ δι Ἐχροιτατας, θεπηοῖϊ, ὁ ᾿ 

Αφικτὸς,γο] ἐφικτρὲς ἐπυρατιι5, ΟΠ οἴϊι5». ἀκ άϑειρτος, μέσητός. 
Αφίκτωρ,ἀριιὰ Επηΐαιῃ,14 εἰ ἀρΡ]οχ, ἱκέσι(θ., αἴρᾳ τὸ ἵκειν, ΗΝ 

ἀφίκτορᾳ ἐχροῃῖς, ἱκάστον δία, 14 οἵδ, Ιοιιοαν “πρρ! Ἰσιπι ρτ 
Πάςηι.. ᾿ ; 

Αφιλα, το υστᾶτα. ' 

Αφιλκάγαϑιίθ.,κγο ὸ ἡ, θοΠόΓαπα ἐπἰ πηῖοῖις, Πορ  ροης θοποτιπη, ηὖ 
Δτηιοιις θΟΠΙς, ΡΠ σηϊτατο σαγεῆς Αραᾷ Ῥαυ ΠῚ 2:36 Ῥίπι οἱὴ 
ς.5.ἀφικάγαϑοι, θη ἀπηδηῖος ΒΟΠΟΙΙΠῚ. 

Αφιλανϑρωπία, ΠΠππιδηΐτας Οἴτετ. 
Αφιλαίϑρωπος, ΠΠπηαηῖταῖο σαΓΘ ἢ 5. 1Π ἢ ΠΠΊΔΠΙ15. 
Αἰφιλανϑρώπως, "Πἢι πγαπὰ νῸ] ἱΠΒπιδηΐτογ ΟἸσογ. ὶ 
Αφιλαζγυρφς βγῆ υ Παρ Ιἀτ|5 ρος! ηΐα;, ΠΟ ἀπιᾶτιις.1π ΡΠ, δά 

ἀφιλαύγυρος ὁ τρόπος, τποτας ΔΒ διιατίτία ΔΙ ΠΕ η 1:6 4.13. 

᾿ 

Αφιλέταιρίϑ.,» ΤΠ] ΠλΙΟὰς., πα} 14 ΓΟ ἀα τ} απιϊοίτίανε ποος ΠΠτυάίῃ 

Αρίλης» ρα γα γἰητοσετ, ν ζΧᾺ 

Αφιλία, ας, καὶ γαταϊσογι πὶ ἀεἰειις» ἱπιπιοἰτίας » ἀΠλΙΓΟΓΙΠῚ 

Αἰφιλοδοξ. « ὁϑπαπλἰτίοῆις Ο 4.4 πηδίτίοπς σαγεῆς. 
Αἰφιλοικτίρμων, "ΤῊ ΠυΠοτίσογβ,, ἀῤελεή μων. 

Αφιλόλογοςγο, ΡΊ υτατοῖ. ς. 5 πιρού τη ργποίριο, Ἰτοτῖς ὃς ἀο 
ΠΩ ΘΧοΆΪτας 401 ἃ Πτοτί5 ὃς Π|1 4115 ἀδοσγει. 

Αφιλονείκως, 6 ΡΟΓη σοί 8,Οἴτγᾷ σοητοητίο ΠΟΠΊ. 
Αφιλίθ.,κ ὁ κὶ να ἀτηϊοίτία Αἰ θπιις» ἀπηἸοἷβ σαγθης ν οὐχ οἰραςίθο, 

ἄφιλα παῤ ἀφίλοις ἐΐπεσ᾽, ἔπεσεν μελέοις το εἰδαις, δπτὲ σοίϊα τὸς 
ϑτατα σοοιάσγιηξ δρια ἱηστδῖος ἃς ἱπι τος ΑτΥααςν1. δ 

Αφιλοσόφητος, Ἰτοτάτιπὶ ὃς ΡἈ]]οἰΟρ να’ Ἔχρετς. Οιίοη, Οἴεατ 
Οὐϑὲ γδ οἱ ἀφεχοσόφητοι μὴ «ταντάποισί γε μανέντες καϑ' ἐδὸν 

Αφιλόσοφίθ.,κ, ὁ καὶ αἰ ,αἸτεηως ἃ ΡἈΠΟΙΟρΡ Δ, ΡΠ οὐρα; ἘΧΡοΓΡὶ Ἵ 

Ἰοιορίιο ἤσῃ σουῃι!οη!δη8. ᾿ ᾿ 

Αφιλοτεχνίᾳ, ας, ἡ, σαΥ Θητιδοντ ἴτὰ ἀἰζαγη ἃ πτοτὶς ἱπ ἢ] Ἰος. ᾿ 
Αφιλοτιμίαγαρρετου αι Βοπογὶς γάσαίτας. Ἅ 

τη νίττατο, πτογάω πῃ ἴθ νίτῖο ροηϊτιτ, γε ἀϊοίτ Αγηζοτῖςὶ. 2 
ταῖς. ἀφιλότιμίθ ψυχ κ᾿ πρὸς αφετίολ, αἴ ππτς ααΐ ἢ} ἰδιάς 

ἀπαδτιγπςξ αφιλότιμος(παιμτ Ροιτυς περ  σοης Ποηοτί 
βου ι, ἀείρίςιοις. . πος οπίην Υἱτίμ αὶ ἀοίριοἰξητίαπη γι ; 

ΑἸφιλοχρημοιτία, ας, ΡΟ Π ΑΓΕ ΠῚ ΠΟ ΠτοΠΊρτιῖς, 
Αφιμοτώσα,ἜΧυδτα νοῖζες,Ἀτοδύσωι. 

σία ΡΊατο τῇ ἐρη. κέγω πάντων αῤχ μὲ γεγονέναι εἶμ᾽ πότε τίμ) εἰς 
λίαν ἐμίω) ἄφιξιν, τησάτη ἴῃ 516 1]Π14πη ργοξεξξοηςπι » ἀφιξὴν εἰ 

Αφιππαζομαι, Ἔα !τΟν 00 πιὸ ΡγοΡΙΟ. 

Αἰφιχοπάζω, ἐ αλτΑξι! ΠῚ 400. 

Αἴριῖσπος, «, ὃ, ἴῃ 4ο ποὴ ἰΐςοῖ ἐσαίτατο,, ποπ ἐπα τ 115 ἴα 
ἱποαιπταῦι]ς Οαττίας., νὲ ἄφιππος χώρᾳ, τοσίο ςαυΐταζα 

Θαι10 σάγοης, ἱπτρογίτας Θα]αίταρ »ΓἸοἰλη ΟΡ ΡΟ ίτιῖν τῶ ἑαπι 
Ετρτο πεζός, 

Αφίπθα μαι μι εἰφιτῆ ἡσομαινἀδρ. ἀπέπηίω, μέσ α, εἰ πεπῆα μίω γα ἵπῖαμ 
αὐἷο. ἀφιπῆ οἰ μϑν. οι α ἧς, [ιςίαη. 

Αἰφίςαμαι μιΐπος ἥσομαι «ν.ἀμίη ας ο, Δ απ σον» ἔεοεάο, αἰ 
τοῖχοσςάο,, ἐς πο ἀεβοϊονἀςςἀονγεσοίο,. τοάσςον. ΤΒΕΠΙ, 

ξὰ ἡ φωνὴ ἀφικν εἴπαι!. ἐποςήσομαι δυπλίων δἰτόφασιν, ἀρ] τοὶ 
ἀοἤοιαη,, ΤΊ νιον ἀ1.Εταθιςεάο, τ ῤγρυτνν οι ΠΝ 

᾿ 

Ῥαιατίοηος ἱπτογργοταητατηυςά; ἀἸογα τ 40 δυτοσιοήμιματο 
Ἰσο, ΠΡτο Γδεαπάο «4 Οἰαλιςοη Ἀποτήματα ὀνομείζεσι ταὶ 

μώτα,δις. 1514. ὅποσκη ματα δ᾽ ονομάζεσι τας δια ϑέσεις ἐκεί 
τάν χυμοί τινες γἐνοχλοιιῦ τες πυροσερον ὁ τέρῳ μορίῳ. καταλιπόντες 

{ΠῚ ΠῚ ΨΟΧ ὙΠ ΡΓῸ αἰτέγα ἱπρροηίταγ, ντ ἀρὰ Θαίεςη. 4. ΜῸ 
το, γεγγο τω γοιώ ἕλκος οἷ ϑὁποσιιίμμριτο:) αἰ ςη δ θτο 5.1 

ταπέξαϑ. ; 

ὨγΙ ας 

Αφιλόκαλίθ-, πο] σλῃς δ τα άις,ΡΊτη. 115. 5. ερ {8.3. 

Αφιλοόνεικος, Πα] οτας ἃ σοπτοητίο πο αἰ ἴδηις. 

χθϑος. Θτδα!ς, ἵπο ΓΑτιις. ΘΟΡΠΟΕΙ. τεὶ πρὶν δ᾽ ἔργα χερσὶ μέγις᾽ αὐ 

τοητομπιηΓΓ δὲ Ἰασδηζ. 

τας ἐπτιχθείας ἐκ ἀναιρρίδγ ποι. 

ΑΦιλόςοργος,". ὅπου ἀπταῖς. 

Αφιλότιμος κ οἱ κὶ ἡ ΠπιἸ Πιὸ ἀπ! δ ̓τι οί ς»αδ᾽ςέλας, ν᾽ 15. Ἰητεν πα 

τίς γάρ τιγ. ῬΤαταγς ἢ ἀφιλότεμος αῤχιὰ πα Εγατε!5 ἤι:Ο ΠῚ ̓ 

Οἰςετο. 

Αἴφιξις εως γὴ στο Πις,ἀτ(ςεἴπις, 5 φητιις ρταίςηξία. ὄφοδὸς, ; 

πολεμίοις εἰ πριν σττο, ει πού Ποπθϑνῖτοσ ἔπ οἶτε 

Αφιππεύω,σαμο αἰράιοοτ, πισαπὶ αττὶ ρίο, χα ἀἰ στο ήίοτν Ὶ 

τδρταν Ρ᾽πταγο ἴα Αὐηπιάς, ἔφιππος κὶ τραχεῖα ΡΙατατ ἢ. 

Αφιαποτόξο ταὶ οὗ, ΕΧ Θ410 ισίττῖς νεξηζες. 

Αἴφις» εἰπγδχν 

{ας τη. ἃ τ του ΡΙΟΡΊεπτ. τοῖς ὃ μακερτέρω ἀφεςηκόσιν οἰ εἰ λεηῆοτι 

πος ἡ κατα, ἀϊσυπτατγι(αυα; ἃ (εἰ: αἰίσοῆιις, ἃ ΡΊ Τα. νεγὸ 

σεις ὁκείνας ἐν ὡς ἀλλήλων ἰφίςταται τὸ πορότεθον Θά λων «υμήονπας 

γονεἰς ἕτερον μκετεις" σιν 51 εἴτ, Π ΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ "Πα ρίας τυ σα τί [οτ δεῖ 

τᾶροῦ 



Α Φ 
τ Εὶ 9) φαΐοιτο πὲ φαῤκαχα δια φορῆσαι μὴ διιυκὶ μέρα, τέμνειν χρὴ 

τοῦ πρμαξμν ν.Ῥ]υταγοῖνιο Οἱ ςογους,Ο 5, εἰς τίω πόλιν ἐπτινε},- 
ϑεν, ἴδ ὙἿ πραγμάτων ὥαδερ ὑπὸ ρλυγμονῖς αρισα μήλων αἰεὶ ἢ ἐμφύ- 
λιμὸν πόλεμον. πησιαρηοτίοὰ ἀἰϊχίτν οχ τογαπὶ που άτιπὶ Π1ΟΪ τἴο- 
ῃς πὶ γ πηι αι141π| ἴλπὶ οο  οξξ, νη δε ὕὈςΠ Πα} Ἰητο- 
{ίπυπι ἐγυρίς, Πιοίςογίἀςς Πἶδτο (δρτίηιο ν σαρίτο τογιίο, ἀφισα- 
᾿μῆψας σαῤκας αἰ ίςεἀςῦτος ζατποςιίΟἸ τας ἃ ςορτιηαίταῖς [μα Γατ- 
πον. ἴτεαὶ Ποῦ {πὶ ρϑττῖσορς» θη σοπηαιπίςο ςοὨξ Πα οι πὶ 
δἰτις» ποῖο ἱπαρ ἰσαγί:νι ἀφίσαμαι ἴθ περ ἀγιάδων, Πςπτοί τη, 
αἴδα ἐρισβ.ἰὰ εἰξ, πο πὶ Ρατειςορφνα οὶ, μαιχραΐ ἰὼ, Οαϊςσηὰς 
ἀς μάτια μὰ » μηδενὶ συμμέτρου ἡπος ἰώ, ὐδ}] αὐ οο ψιοά πιο- 
ἀστατυπ {τ ἀϊΐσοάεγς, [τε πὶ οεάο, νι ἀῤίςσαμαί σοι τότν ν ῥτὸ υἰ- 

, ἃ εἰἶξίςαμαι ἀφίς αὗτι εἶ αὐχῆς, Ὀὶτς ὅς αράϊςαις πιασὶ- 
γαγω, Ρίατο τι, ἐς ιεσίθ, ᾿τοπὶ ἀοιίηο, ῬΊατο ἐρη, 8, πείϑοντες 

πϑρκαλέμανοι φίλοις χὶ διαϑόρρις ν μαλακῶς ὑποςῦτε, Δἀπιοῦοτς ὅς 
φοδοτγαῦϊ πο Πτογ ἀπιῖςος ἃς ἰο ὨλῖςΟς » ΠΟΙ] τς ἀςΠηετο. τς η] 
αδίτίοςο, νι ὠφίραμαι ἡ κληρρνομῖας ,Ἰά οἵξ, αὐήπίηςο πατοάττα- 

τᾶς αδίϊτο [υ1.. [τοι αὈοττοο » αἰ σης ἔα πι, ὠπήλλαμαιν 
; διε, λαχεδιαμιόνιο ΦἾ τορέτων ἐϑων ἀφις ὦσιν, ΑτΙπιάος, 

πῇ φύσει τύτου κεχώρηςαι, τοσούτον κὶ τοῖς ἡ ϑεσε “δ αὐδρον ρέ- 
φακε, ἰτοη] ἀϊϊο. Αγηϊοις!ος ἐς πγιπάο ν τὸ πὰ ῶςον αφεςηκότα, 
14 εἰξΙοπσίΠὶ πιὸ γοπηοτα ἀφίσαμαι ἀςῆςιο ; γηάς ἀτόφασις,» ἀς- 
Ἐδιο, ἀἰδμοιία. 

ἡ, ἀεἸεο αθογσο. Ὀἱοίς.].3. τοι, ἀρις' αὔειν Ἀοιχύυας ἀοἸςτ ἴῃ 
Ἰηος,σστεγίτ. 

ἔλω Ἀρτυνυνα -.ἐρέφυκα, τοσοάεις ἔς. ] ατατεῖν. ἴῃ ἀπ1}}. 
ἀφεις ἔχει ἡ φιλότι μέας ἀςϊτ ρτο ἱπηροτὶ) ἐχος Πςπτία ςουτεηάς- 
το: Ὀιοίξογιος υθτο Ρτίπλο, ςαριῖς 9ς. αἀφίςησι λεώερις ὀγυχας, 
ἴξαδτος νοσιιος ροΠ]ἰς » ἐχιγίςατ» σπιοηάατ ἀςπλ,ἐφίςησε νομοὺς, 
Το ἰδεῖ» οἴ θοι. [ἀςπν,ἐφίςησι λέ αρας,οχτογανίηαις,εχὶ πυῖτ. ΡΊα-: 
τατγοῖ ἴη ϑοίοης, τα ὐπὸ μὴ ἐμὲ γάμου ἀφίςησι, πο ηἰς ηυΐάεπι ἃ 

τὶς ἀςοτταηταγ, [τοπὶ ςπλττο, οχίγς ὰςῖο, Ετ αιιεγτο,α- 
ι Δ] ἱςβονἀΜείησιο; ἀἰγίπιο, ἀιβοοῖο ν ἃ Πάς αδάυςο, τὰ 

ξξίοπεπι (οἱ ἱεἶτο ἃς ἔπλρ.]]ο. Ηςγοάϊδη. ἴῃ. 7. πεύν τοι ἐωρατ 
σιν εἰς τὸ ὅσος ἦσαι ἀυτῷ τὰ ἔϑνη. 2Έ(ΟΠΥ!]. σὺ γὸ αὐ κώμίω ἔπος ἡ 
φας. ψηάς ἀφεςπκος ΟΡΡΟὨΐταγ πορρασεφυκότι 5 ὃς ἢ σοϊῆσαι ἀϊ- 

Ὡς, ἐχοπΊρτιις, ἀπϊαπέξζας. Ατζοτεῖες ᾿υτο ἱξρτιαιο, Εις. 
δοϊπηα]. υἱμίωὐ τῇ μὴ πλεῖφον ὠιροαπιφυκώς τῇ μήτρᾳ, τῇ ἢ ἀφεςώς" 
ἀφιςώτα ὅλα σἰησιμα αδίσεάςητος, 4: ἔἤμεητος, ὨΙοἰσοτγιάες [Ὶ- 
Ῥτὸ σιΐητο, ΟΒγγίοίϊοπι, καὶ διωύαμαι τὸ κειτῇ ὁ ἐδικίας δπος σαι 
τυ) διαίοιαν αὉ Ἰπἰμτο Ἰυ ἴσα οοη ροπιιι σοσίτ2τίοπαπὶ δυςτ- 
τεῖς. ϑπος σαι τίωΣ ὄψιν, Β]αταγο ἢ αὐοὶ ἀτργησίας, οςαΐος ταπιοαα- 
το, Οἵσεγο γος σαι “ἥ πολεμικωγγὰ Ὀς᾿Ϊο ἀθάϊςετςε αἰφεςυκὼς τῖς 
χληρονομίας, αυἱ πτεάίτατς ἀδικίης. [το πὶ ἀποςῆσαι ἔξει! ἀτο- 
φύσα ἀρρεηάετγοντοάάςτς, ας τεςίρετς ἀρρεπίμπι ίξα ἀρραῃ" 
ἀεπάο, Ηείν οΒ. δι δια. : 

»ιφωῖ, ἔξρατο »ἰείππσο. Β4Π]. χωρίζειν αὐτὸν κἡ ἀφισᾷν ἔμολε τ κοὶ- 
γῆς σχμασίας. 
φλάσα) Η εἰς ..εἰς ὑπολέται, ρεγάετς. 
φλαςονιριιρρὶς ογπδγηοπτι πὴ ὅς [χπηπγα ράτς. ΠοπΊοτ. Π|44. ὁ Ἐ΄- 
ατὼρ 3 πρύμναϑεν ἐπεὶ λάβεν, ἐχὶ μετίει ἄφλαςον μ᾽ χερσὶν ἔχων, 
Ἀροϊίου.,, Αγρουἶζε δὲ ὑερϑέννία ἀφλάςοιο μετήορος αἵξαστι : νοὶ 
Ζοτογρτος υ ὑτολλ ώνκ. ἐν ταῖς λέξεσιν ἐσποδέδιωκαν ἔφλαςον τὸ ἀκρρ- 
φύλιον ἐκ εἷ: ἐπειδὴ τὸ ἀκεος ὁλιόν ὅδι τῷ τ-όλεις ὀλίδ. 5 λέγεται τὸ οἱξέ- 
χον πο τῆς πὴύχες κὶ δῆ κον ΐχοι τῆς «ρώρας ξύλον" πῆ ύχη 3 λέγεται 
ὅτου τὸ ἡ νεὺς ἐπιγράφεται ὅτομο, " ἔς ,3 ἀφλάςον σανίδιον κ᾽ ἢ «ρώ- 
δαν. εἰρυμῆδον χ᾽ συγγόειαν τῷ φ ὡρὲς τὸ 5.“ 'ϑλαςον χ7' αὐτίφεχσιν ἐς 

“πα 4) ϑλας-ον ὅδι " κὶ ὁ ποιητὸς αὐτὸ αιἰἴϑ δίδωσιν 93) τ' ὠρύμνυς χε γων, 
ὅαταρ 3 αρυΐμν»ϑέν ἐπεὶ βάλεν ἔτι μεϑίεε ἄφλαςον μ΄" χερσὶν ἔχων, Α.΄- 
Ἰοα.:, Ασσοηλιζ. αφλ ες οιο παρεϑρασαν ἀΐκρᾳ κόρυμζα,". ἀτηρία 

ΠΝ ἔξα ἀπηρ τ! 2. ἀπιρ ταις. δι [κιςγινοὶ οτιδπη ἀπ] ρ] υἱτεία 
Ἑεΐτο. ΡΟ  οχ 1.1. τοὺ ἄκρῳ τ πρύμνης, ἄφλας α κἀλεῖται᾽ ὧν ἐντὸς ὀρϑον 
ξύλον πέκογῆυ, ὃ καλούσι ςελίϑα. 

φλεζθ', νεοῖς ργίμδτας. ; 
φλύζμμαντος κ, ὁ ἸοβΑπητπατίοπεπι ργομίδεης, Αρο]ΐο. 1. Ατσόη. 
ἄἌτγζεης Ἰη Βπητηατί πε πη. ἐφλέγμαντα τυρεῖ, ἀτοεῖ Ἰη Βαπηπχάτίο- 
τες. ΤΉ ορῆντ. αϑεὶ ὀσμιών Δοκεῖ 3 τὸ μεγαλέξ ον ἀφλέγμωτον ἐρ) παντὸς 
σξάύδματος, ἰη βλτητη στους Ργομίθετγς : πο νεογὸ ἰεηΐγς, νυ [η- 
ἵεγργες, ]οα εἰϊ παρηγρρεῖν, ἀφλέγμωντά αὐρκά,, ρᾶττος [0 βαπγπιᾶ- 
τιοηΐς ἐχρεῖτος. 

ὀλέγμάατος κ ὦ κα ἡ,ἤης ᾿πβπηπηατίοπο. 
Φλεκτος, ὁ κὶ ὃ, πο τοίξξιις» ποι ςοέξι5. ΑροΟΙ ΠΟΥ. ἀφλέα τα ἐδόντες, 
Φλικτηρες, ΠῚΔΙΊ ΠῚ: » Ηείγοδ.μαςφὶ ϑηλαί. Ῥτο 4.0 ἰζρια αφα- 
πῆλες, 

φλόχῳΘη πο νου ϊατας. 
φλοιίθ. ςοττῖςς σάτεης νο] ρτίϊατως; Α 
φλεισμιὰς οὐ. ὁ ἰρυιτηλν «φοὶς,συἱὰ. ἀϊςἰ τάταας ἀφλυσμός, ΗἩσπιοτ. 
Πιλά. «, ἀφχυσμὸς «ῥεὶ τ ὁνα ἐγίνετο [τεγρτοςγάφρισμός, 

φλυκτανώτιθ-, κι Ρυΐξυϊᾶς ποη ἐξητί ἧς, τοῖς ς. 
᾿Π ἰφνείομαι ἀϊτείςο, “ΒΆαο ἀἰυἱτιῖς. Ογατί πιις ἐν δὸν ἀ φνείοντα). 

φυειὸς οὐ, ὄν γα] ἀφενὸς ἢ ἀπένεθ:, ὁ μὲ πενόιῶνιΘ. " κὶ ἐφνήμων, «ἴα 

πὸ ἀφενίθ-, Ιοςιρ ἐς» πάλης, ἄτεςς πρυύσνθυ, ὀδὺ, ξ,ῶδε κοίν᾽ «- 
Ἷ 4" εἰὸς,ὰὺ κφρτεφός, ΠΟ βο β. φησὶ δ᾽ αὐὲρ φρένας ἀφνειὸς ἱ ρταάςης ἀὶ 

Α ᾧ 

᾿ ΝΡ οτιαπι ἰςρτατ, αἰ ποιναίνετ᾽ αἰ Φνοιὸν ἐόντα, 
Λφϑυεώσεξος, ΒΟ ρἢ, δι «ἰφνε φερε αδυηπάλητίοτ, 

Αφνημὼν τάς αυὺ ὰ ὠφνοδς, ΑὨι πολλά δὲ μῆλα, ταὐτῷ» ἀφυήμονὰξ 
αἴόδας. ὲ 

Κφνθ., ξιξαπι ρὲγ γποορεινοχ ἄφενθυνίων οἱξ Ρίηάατιις οἱ δ᾽ ἄ: 
φυει πυποίϑεισγιντ το τατίγ ΕΤΥ πη. Υ 

Αφνυνα, ἀϊτο, πλετίξῳ, 

Αἴφνῳ ρτὸ εἰφανιώς, εχιςπιρίο,Γεροπιξ, ἰοξροξατὸναφνιδῶς ; Ατίος; 
ἐς αιυηάο ςο νεται, Ετ ας, ξαρ. νἱτίν, Αξξοιμα. ὨΙίτας δὲ 
ἰξαίφνες. 

Αφόζωτῷ. ὁ μὲ δεδδικως δορἧ, 

Αφοζία, ας, ἴςουτ τας, πυρετιετήτας απ πὶ μαδίζως, αφοζία τρὶς δῷ 
γάτον ν ἀδιογίας σποτῖοπὶ ἱηττορί ἀΐ απίπι; Πάαςια; ἐχρεξξατίῦ 

. Πιοτγεῖς» πγοττὶς ΠΟ ητς ΠΊρτιςὸ 
Αἰφιῦθ.,ν, ὁ κὶ ἡ κὴ 
Αφυβέασλαγχνθο,κ ὶ σαὶ εἴτ ἴπς πηδίυ; ἱπέγορί ἀμ, ἱπτοττίξας, 

2182] πχοιιτ. ᾧ μι φόβον ἐμποιώγγηοη τΑδη, Ἀοατ τ ἠῳ “ρὸς ἐρδν 
μίαν, δὰ (οἸἸταάιηθην Ἰητγορίάας, ΡΙατατς ἴῃ Τιγουτρο !άεπι ἰη 
Οαΐθα, ἐδὲ ἀφοβθ.- ὃ εἰξὲ οὗ μέλχοντος , ἀς ἔχτατο ἠοὺ ἤης πχᾶτα 
γᾶς, λέγει αἴφοβ. εἰπεῖν» ἰσγπιο οὐ] Ρέγίςα]ο ᾿σηϊιηέϊὰς. 
ΡΊατο,γομ.. 

Αἰρξδιι αὐίμας ηλξξα,» πὲ εἰπτότς, ἰητγορί δ, τι ἀλς Αρροῆο! ἰῃ, 
ρί ἢ. 

Αφόδευμα,ατος, τὸ, τςγοι!5. 

Αφέδευτήριον,κ, τὸ ἰἀττι πᾶ. 

Αφοδεύω, μι ϑύσω αι δυο ςᾶςο, αἰα λωρω Ἔχοτγοπηθηζα αἰ αἱ εβεῖϑ. Αδὸ 
συατασοσίτυτ. Αγηϊοτεὶ. "1. αὐθὶ ϑάυμε, ἀκδυσ μοί σὼν Δ ὀρνέων τί 
γὰ ἐτε ἀφοδεύόντά, Γς ὕτροτς ρτο ἀφόδεύειν, γἱάς πγεδμός. ᾿ 

Αφόδιω οἱ Ποίϊον ἐχθροὶ, Ηείνοῃ. 

Αφόδιον κα. τὸ ἰτογοιις ,ὐφόδια γαφεὺς,ς ΧοτοπΊοητα αἰ ε).Ν ςαηάογ, νἱζ 
ἀς ἀφορδιον. Ατ ἡ Ἰορἢ ποτ ΡΊυτο, ἐ σκαιὶς ἰωῦ αὔϑρωπος ἀλλ᾽ ἠπίς 
φατογίαὸς καωρώσης τὠφόδια κατεάϑήειν Ἰυιάττ ἔιοςτι Πϊπιις Ροξτὰ 
τῇ ΔΠΊ ΊσΙΟ » τοῖο δια ΘΠ ΠῚ δι ΡΓΟ τοὶ ἐφό διὰ αιοᾷ «ἴξ Πιιηρτυς 
δὰ νϊἰατίςιιπη » δέ ρτο ταὶ ἀ φοδιὰ αι ἃ οἱ Π᾿ογοογα δοςἰρὶ ροτεῖ!. 

Αἴφοδοὸς «ἡ αὐαχ ώρησες, ἀἸ [τυ {ΠΠπς λὰ ςαςαηάμπι,ἰαττίηα. ϑετόπατος,, καὶ 
ἀποχρήσις, αὐαχώρησις. ΑἸ Π,ΡτΟ ἀστεῖα, ἃς Ηεγοάρτυς ρτο 
τξάττω, Πϊοίξοτ!. οφοσος κουῤῥαὶ ὀῤνίϑιῴν, , τα ῆις σα! τπατυπὶ ἢ - 
παῖς, Αἰ ἰδ] Τφεπι, πῆξις ἐϑών αἰ φόδος ξηραὶ, ςοἰαπηθάτι τα ἢ πιυς 4:9 
τί ἀυς ἡ τροβιδτωγ ἄφοδες, ἰτετςας οὐ πὶ; Βριὰς, Ιἄετα ἰἰδτῦ 
(εσαπάο. 

Αἰφοίβαντος,ε, ὦ, ἦτ πηυ ἢ 4115. ΠΠ οτος, 
Αἴφοινθ 1 στιν, ἀφονζν ὑγιὴς, οἰ οἢ, 
Αφόμιοι-, κε, ὉΠ πλι]}ς, ἀμ πλι]ις, : 
Αφομοιόώ, μι σῷ, ἀφομοιύθμαι, [ἢ πα ϊΐο. ῬΙλτ. 2, ἃς Κερώθ]. ἀφ65 

μοιδυιῶτες τῷ ἀληϑεῖ «δ ψεύδος, αἰ πιΐ!λητες γ᾽ ογίτατί πιοηβαςίυπη. 
Ατιζοιοῖες Πἰδτο ργὶ πο 5, ζαρῖτς ργίηλο ΡοΪ τ. ταὶ εἴδη 70 ϑεώῶν 
ἑαυτοῖς  φομοιοιῖσιν οἱ αἴϑρωποῖ, ἀξοταπν ἔογῆηας Πδὶ ἱρῃ Ποηγίπες 
ατιγισαμης : Π1} ς νογταητ » ἔυγπηας ἀἰῖς Ππλῖ]ος Βέτετε ἔς ρας 
τάητ, ἀφομοιδιυ χὰ βελτίονα τοῖς χιεἰξρσὶ , τηε]ίοτγα ἀετετίοσιθως 
Αἰ πλ]ατα 9 Ρ]αταγο ἢ ἸΝιιπηδείτςαν γερζαίςητο, ἢ αν ]ς τ το ά 5 
ἀσγί πλίτοτ., Ἵ 

Αφομείωμα,απθ. τὸ Οχρτεῆ]ο ἢ πι Πτὰ ἀΔἰηΐ5, γεργαίξητατίο ΡΊΙπὶ 
ΤΠ πηι] ας Β τι την 

Αἰφομοίωσες, ως, κα, ΑΠΙπγυΐατίο. 

Αἰφοπλίζω μιίσω α΄ ἐκάγ οι ἈΓΠΊᾶ » ἔχας ΠΟ, ἀγγηΐς εχίροϊιο » “ξᾷ 
ἀϊρο]ιο,Ν οατγια 9]: 

Αφοπλίζομαί, οχαν Πιοτναγπηῖς ἔρο᾽ Ἰοτοῖτο ΠΊ ἀγα ἀεροπὸ. 
Αφορκώ τοἰρίΣῖο, ἐποβλέπώρρτοίρι οἰ ονρςξϊο,ἀείρ᾽ οἷο, ἀεῆσο οΣ 

οἶος » γατί μα πὶ μϑθεὸ γρεττίηε0, ἃ ξξῖιι. ἀοςυΐ ΑἸεχαηά, Α- 
Ρᾷτοά Πρτο “ξξαηάο Ργο ]εἤλ. ἀφορᾶν ὡρὺς ἀὐτὸ πὸ ξιῶ, ἀϊχῖτ, 
γὰ εἰξ, δὰ νἱυξηὶ γατίοπε ἢ ρεϊτίποτις. εἰς τί ἑαυτὰ φυΐσιν αφο-: 
ρῶν 7 1η ἴσαπι πατυτᾶπη τείρίςί ςης, Ρ]υτάγο . ἰάατι ἴ Τγουῖσ,. ἐ- 
φορώ εἰς ταὶ χακοπολιτείας γ οσιΐος σοημέττο δὰ γεγαπηρο]. σα 
τιπηγηᾶς, ἐφόρων σεινεχὲς ταὶ φξοντί δε, (τς ρογροτιὸ τοηφοτ. 

Αφόρδιον, τ, το Γς ΠΊσΏτυ ΠῚ, ἜΧΟΙ ἘΠΊ ΘὈτυ ΠῚ 7 ὐκαϑτερσία,, ἴΠν ΠῚ 41-- 
οἷςβ, ἱΠηρυΓίτας. ὁ σὸ ἐξιόν ἀπελασίας " αἴϑᾳ τὸ ἀφορίζω, ἀφορί- 

ζιάν,κ) ἀφορέδιον δ μετ ἵγηποορεη ἰφόρδιον. Ν σαηάος η ΤὭςτια- ἢ 
εἰς τῇ δ᾽ υξέγκατα πάντα βαλῶν κὶ ἀφ ὁρόδ)α γαξ οἰς νοητΓὶς οπιις.[η-- 
τετρτ. ταὶ σεύβαλα.Ἐπη ΑἸςΧΊρἢ. κλύζε, τύσ)᾽ ἤλιϑα γαςροὶς ἀφ όβ διᾷ 
κήνώσειας,  ἀφοδεύματα καὶ Υποιστιτήματα. 

Αἰφόρν Θ',ν, ὁ καὶ αὶ Ἰπτο  οταὈ.} 15, που ἔεγεῆάυς, πιο ςἴτυς, ἱπτοῖς- 
ταυάυς, ἀβας-ακτίΘ-γαλυπομόνητ(Θ-. [υξίλη, ὡς ἀφόρντα ἐγωώτω ταῦ 
ἰδυμζαίνονπα. 

Αφορητως» δεινῶς ἀβαφάκτως. εἶδ: 
Ἀνοῖν κ βετινεμηπαρείὰ (τασίπη : δτογΠ τας στο ΓΊ, ς 

ςαπάϊεας Οοἰυζηςϊ, δησδηα οὔτιτας, ἀφορία χαῤπῶν, [το ΓΙ τὰς Ευὶ 
ξχαμ πὴ Ρ]υταγ,ίη ΕΥ̓ουτσο. πρριδιωών ἀφορίας χγυόμῆμας, Ρίατο γομ.ἐ, 
ἀαπΠῚ πλ.] σας αευπάξ ποη (ἰητ αἰκαἑπια: 

Αἰφορίζομαι, καὶ ΚΙ τι 
Αφωρίζω μιίσω κα ικᾶνίεστερσο,(εραγο εροηο » ἐχοϊυάο Ὁ (Εἰυῆς Ἃ 

εχοιριονθοβηϊο, ἀζιηρογἀπιηρο. ἀφορίζοιύ, το ἀςβηίτε; 1α- 
τατοὶ. «δὲ οὠβερϑες,, Οὐ τῶςῤ ἀφῶριξ ἀϊ κὶ τύχη: ρτῷ Βηϊτὲ δὲ ἐξτ- 

"ὃς 
Οἰτυγ αἰ φνεὶς ἃ Ῥ μος] ὐδὲ γνων χακὸν “δὴ ἐπὰν τὴ ἀδυδγδ ,ἂ; 
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ε φαϊδατε. Ῥοίνδ. πἰαὶ διξκον Ἰαὐπίώ ἐφορὶσουδρ Ἀσας πθτυτῖ ἴσγ- 

πιϊηαδίπιας. ΤῊ“ οάοτοτ. ἐπ᾿. ἈΠῈ. Ε ςΟΙεί Εὐδύξιθ. ἰφυράδ ὦ τεῦ 

σαυεδρίῳ «δὲ ταὶ βασίλεια, πεπὶςδυνῆνοις οἰκονομεῖν ἔπεισε, ἰά εἰ, ἀο- 
ἤσηατο ὃς ἀεῖτσοτα «ἀ ἸοσιΠ} φοαςΠ}}} ςοφεηάὶ : [5 ΡΓΟ ὠφορι- 

σμοιὲ λέγειν, 5 γ ας. ἀγαθὸν αἰαγκαίον ἡὶ ὀλιγρσιτία, ἰὼ ἕτερος μὴ ἀν τις 
»ἡ σκώψειε ᾿ σοὶ ὃ ὁ ϑέμις ἱπποχρ αἰ τέω αὐ χοιιῶπι - ὃς ἀφοράζων͵, τίω ἐν- 
δειαν ἔφη υἱγείας ἔξ μυτέερ ἀφωρισυδόη φύσις πἷς, σοττα ἀἰίηϊα πατα- 
τα, αζα, ἀφωρισυδόν ἐσία, ΟρρΊσποτατα οπαιαρυά Ποπιοπῃ οἢ, 
πρὸς Τισόϑεον ἴσε υδὴ αὐτοὶ ὅσοις ἀιπι καὶ ἐσία ἀφωρισ μῖρη ἰὼ, Βιηίστυς 

(οιππεοαγ ΕΚΟ (17: ἀφορχεῖς δ λαὸν κύκλῳ, σσηῃθταες τογπηῖ- 
πος ρορεΐο ρογ οἰγοιίτιησι. [οὔτς σαρίτε 21. πόλις νἡ τὰ ἀφῶρα- 

σιμῆα τοὶ πρὸς αὐτίωδ, ντς δζ εἴιι5 Πιριταπα. αφωρισρθ», ἐκλε- 
λεγμῖμίθε,, διαχεκριμδόίθε. [τε πὶ Ῥταάϊοο, ὃς (ντ νυ!σὸ ἀρρε]ατιγὺ 
αυοτίο, ἃ εἰξ, ἀοἴ σαο αισταπὴ αεπ αι ἀγείσαϊ αι)» ΠιΌτα πὶ 
αυοάφι!ς σαραῦ ορραρπαγο νοἰῖτ Ππτιρατογ» πὸ ἴῃ νΠΙΠΟΤΠΙ ΠῚ 
δαάπιίζας ἰιοεητεῖ τορι πο γίαγί, ἃς Ιἀςητίάςπι ταάτίατε ρο ἤϊε: 
ἀεΠρπατὲ ἃς ργαςοιὲ ἀϊοο, Ατ τοτοῖες ΠΒ τὸ τοττῖο ἘΠ ςοτα ΠῚ, 
αἷρὶ ποίας οιιῶ “Ἷφ καδονων γι ἀφορίσ ουάν, ργ σ᾽ ἀαπηιις, ντ Οἴςοτο, 
Ῥγαοιάογίζατας 4! ἀρ ετ, τὰ εἰς, ἐφοίδεσον, διόρισον, ττλέλα ἃ [τὶς 
τηθτάρμοτα,, 41 μα: Δ (  ΠΤυτΙ Πιη τι ργίας ογετα ἀοῆ σηλητ, ἃς 
ρεφίτειβητι  φορέζειν ετἴαπα οἰϊ (εράτατε,, (ἐσόγπειε. Ασηζοτε- 
ἷος οἔζαυο Ετϑισοτιιπι ν Ἐ'ςι 3 ἀδελφοῖς μ᾽) κὶ ἑταίρρις ππαὗτα κοι- 

ΕΟ ναὶ τοῖς 2 ὁμοῖς ὠφωρισ μῆϑα. εἰ φυρίσαιϑεη ετῖαπα ἀϊοἰτα τ Ρ ΓΟ ἀφορά- 
σ᾽ αν»1{ οτάτι, το σγ ἤπις αα Γ ΠπΙορ λ] "ΠῚ, δπονέμεόϑοι τὰ κατ᾽ ὡ- 
ξίαν καὶ ἀφορίζεϊϑοὴ [δ ἡατο,ἀτετίθιετε, ἁποτάηειν, [το πὰ, ἐχτοῦ- 
τλιπβοντεριάϊο, ἐχοοπιπιμηῖςο. Αξείιαην ἀοσυίατξιο, Βι4. ἴῃ 
Ἀπηοτ Ὁσηηλθητ, 

δἰρόριθε Δ ἀαχ ἐπ ἄς, ϑρασιὶ, ἀπις ΘΗ ς ἢ. 
Αφόρεσμια τος, τὸ γίδραγατίο. 
Δἔφορισ μὸς, οὐ ὁ, [ερΑτατίο , ἀπ ηξεῖο,, ἀὐίογετίο, 4ε  πἰτίον κ διδρι- 

σμὺς ΟἸσεΓοΟΠΙ γ ἀοτογπλΐπατῖο » [ογδτιο;τατα ὉρΊηἴο, Ρ] οί ται ΠῚ, 
ἀππίπξνα τογαπη Ἐχρ! σατο ν Ρ᾽ αν πὶ ὕδγα πῇ [πὶ πχατίπι ἔχέζα 
ττααϊτ οὐ]! ἀΠάμε χά γερο! αὶ ἐχαξξα τογατῇ ἀοέϊτιπα. (σα! έῃιις 
αἷς ἀρ ῃουιπια ἢ ἀσξτ πα σουις οἰΤε, δια δε βραχὺ τάταν 
σαντα τοὶ αὖ πράγματος ἔδια «δειορίζει, τὰ εἰϊ, αιοἀ Οπποδ τοὶ ρτο - 
Ῥτίοτατες ὈγειΠπγῖς ν ὅγῦις οἰγοι! ηἰστίδις. Εὐλτῃ, ἀφωρκσμοιὲ 
τγνωμιπδιὲν ἀϊέξξα [ξητεητί οἵα ἀρρε αι το διά. ΟΟπηπγεη: Π ογπιὸ- 
“ϑϑυτοπῖο ῬτΙηγΟ, Κῶλά γιὲ μω σεμγεὶ ἀρ κὶ ἰαϑαροὶ λέγω τὸ βεὰ 
χύτερκ ὠασερ γδ ἀφορισμοιὶ δ) δεῖ ἀπά " δῇ, γυχιὰ δξισεε οἰ ϑαύατθ.. 

εἰφορίσμος ᾿ς ΠῚ ὈΧΟΟΠΊΠΊΙΠΪ στ ΘΟ ΠΘ ΠῚ βσυιῆσας . [εἀ ἰφυϊο- 
τοπλ ἀπαιβοπγαῖο (ἢ ΠῚ Αἰ ἰσιαὶ [Ο]υ πηπιοίο ἰητει εἴταν οατιι 
Ῥ΄ Οτιι δά σθγτιι 1 ΓΕ ΠΊΡΙΙ5:1. σαη. 7. Ὑπὸ ἀϊ. 

Αἰφορ ζοήομω, τγσ  ροναδοο, ΠΠεάο,ρτοβ εἰ (ςοτ. ἀφορμηϑέντα νέεῶι 
αθῖτε ἈΡΟΙΠοη Β κοΐ αφηρμᾶ δε χθυγὸς,ὰ τοττὰ ἀπ σφ ο,αραὰ Εὰ 
τρί Ἰῃ Μϑοα, ΑἸ φασηίο ἄσηλῃ ας ἀοοίάει Ὁ. ΑὙΠΟρ Ὁ. νεφ, 
δεῖ ἐφιρμιᾷ ὅσ! παρεσμϑι ἐσ ἴθαι. 

Αφυρ μὴ ἧς," γορβροιτζιπίτας, οοςδῇο, ἀπίῃ, ταὶ σογοη δα ἔιοαΐτας» 
ἱπηροη αν οδυα,, ατσαπηξηταπ, Οὐ] ἴλην τὸ τοττίο, σαρίτα 
{ὲ᾿} τίῃγο » ὑξωύϑεσις » αἱ ΘΠ δΠτΕ ΠῚ ΟΓΑτΟΓΙ ΠῚ; Εα]τεαγηα: ἔρ- 
Ὑῶν ἰφυριχαὶς εἶ ἃ εἰἴ, ξμέτογατη οσσαποῆσο. Ττεγρτας Τ Βιογα 
παιφοραιὶ δῇ οἷξ ὃς ὁρρεωυυός τις σώζεται. [το πὶ ἀὐ χα ἐπ ἢν ἃς Ορίτ}4- 
το ρεπε δά ὄχτγοπηατη σα πη [ςτιιατα τιταπιξῃ, γοσορυαοι ΠῚ. 
δὲν ἰδ τύχοι α Φορμίων, ἢ νηάπαπι οσοαίῖο βαέσιτ ἃ τοῦ πὰ σμοατα, 
ἢ αὐυληάο τες ττὰ θατὰ βισγίτ. ἐσειδ' αὐ καὶ πρώτη ἐγ χωρῇ ἀφορανὴ, ρτὶ 
Π1 αλατι Οσραίϊ σης, Ργῖη)0 απΌ 1 τοιηροῦς, ΡΟ 4υ0- 
αι ἀϊς, Βυά- ἴῃ Ερτῆ. ἀφορμί διδόναι ΕἸσι τατον ἄατο, ᾿Ιςεπ- 
τη ἀατο, Πεπιο τη. ἀἰφορμζοὺς Ὡρὸς δ βίον ποικίλας, γατῖαγι- 
πἀεηάὶ Τπϊτίτατα, Βα. ἀφ'ρμὴ ορροιιτας τη ὁρμῆν αιοά οἵ αι 

- ἀυῖς ργα ράσογεγερεῆτε γεξειτ ρθάοπι » νοὶ ααϊρρίαηι ἀυογίὰ 
ΤΠ δὲ βιῤίο, Θαΐθη. υἱ ὃ ἔμβρυον μὴ δῇ Ζζιῦον λέγουσι" πρέφεῶί οἷ 
ἡδ γὺ αὐὔξεδδ αὐτὸ ἀαπὲρ τοὶ δένδρα. « ἡρμίω ὃ νὐ ἐφορμίων ἕι ἔχέν ὥσσερ 
ταὶ ζῶα, ντι ἀυϊτεπὶ ἀρροτοπαὶ ὃς ααετία πα! ποι [Παρ ογο, αι ηῚ 
Βαΐσεηῖ δηϊ π᾿ 4. Γλαπιδίσεπ, ἐν φϑτερτικοῖς τἰυὶ ὠφορμ ζω νοραῖν ὃς 
συξολίω , ἴῃ ἰἰἷς χιγᾶ: Τα Ππδπτία την ρουὶ πλιητ, διιαγοηςπι ὃ τος 
ἔωσχην σαυτίοηθιν. Ετ ὠφορμουτικώς κινεῖ ὥχ,ο(ξ σὺς ἐλλεῖν ἑαυτὸν, 1- 
ἄεηι. Ετ αὐτὶ ποραδιλὸς διυύαμις. ΑὙἸΙἀΔ.1π Ραπαι]σα. γῇ μήτηρ νὸ 
πρρφὸς κοινὴ ν κὶ ὁ φύσεως ἀφορικὴ. ΡΓΟΠΊΡταατ ΠῚ, Βοπογαμ μο- 
Ὧι] ἃς σορ Δ. οὐφ ὀρμαὶ αὐδευδων, (ποία. [ἃ εΠΠ οσοαουος οἰγοιιη1- 
οὐπαΐ. ΑὐΙκια, ἐῶ αὐτοῖς ὠφοριυιὴ 7) τῷ βασιλέως 9 Ἔτατ εἰς ἰηΠτα- 
ΦΠΕΠτΙΙΠῚ δάτιο γι πὶ τόσο πΊ, τ εἰδ, ἔισυ ταν. ἀφορμοὶ ποχέμου, 
τατοτία δ6 1} ΡΤαταγοΐ,, [το πὶ τά πηδηταπη ΡῈ ]10. [46 ΠῈ 1 
Ῥεγίο. ὡροϑυ βίαν κα ἀφορμίω) κανών δ)ὴ τίων οἰξομιωίωσιν, χα ἰάτ τη εἴ. 
Βυσοπάσμηι ἱμη πηπί δας. Ετ τατίο νιταττο ἐγαηα", νΌ ]σῸ τνόγο 
εἶ τἱηγο ΚἜΘΟΡὮ ἴῃ [9] Εσοη. ἑροναῖν τῖνας ὄγες ἡμας νῷ ἔχοντες 4) 

ἀφορμα ἀφ᾽ ὧν δηυυΐανται ἐργαζο μῆνον αὔξειν ἐδ οἴκρις. [ἑαττηῖ (1- 

ἀτιτηὶ νοσδητ. Τ᾽ αοίτας, σα ΔΤ ἢ} τοῦ ἔτλη τὶς οὔατος ἄσρτε- 
οαδαηάυς ἱᾷ οἵδ, εἰφορρμίώ εἰς ἔργων εἰφορμιίυ) αὐτὸ ποιήσω, αὰ ο- 
Ῥοταπη πιατοτίαπῃ ἰά ἤχοεγο, [6 πῈ,, ἐκ σετων 5, ἐπορίδϑιη υἱν ἀφορ- 
κὴ ἐωνήϑη καὶ ἔρια, νηάε ροσιπία ἰπαξητα οἰξ, τον ἀραιὰ Ὠοπλοίϊ. 
ρος, ἀϊαϊτία, ἘΓρεπά τι. οΟ πη Πηοατιις, ρεσ αν δ᾽ ἀρ θα τγὰ- 
Ῥζιτας ἀςροπεδαταγιΒιιά.ἰπ ΑπποτιαυαΣ ἄστυ δὰ πιοηϊμῃγ,πος 
Ὁ Ἰρίᾳ (μπνίτατ. 

Αϑορμώνθοο,τοιοττοτγγγοάςο, ἀςοάον (ΟἹ Ἐπτιρὶ 4. τῆς δι ἀφο- 

μεσ χβονός, σα πὶ Α σου τί ἀριιὰ δορ πο οῖςπὶ ἴῃ Αἰδσθ, ἀφ 
πεῖραν, λοομυσ 5 τε δα οχροάιτιοπεηι, ἀφορμῶν, οἵξ ρτοῇ, 
ὨΟΡ οἰ φορμήσας ἐκ τὶ νεμέας, ἀφικνεῖται εἰξ τἰμιὴ πέγευν. εἰ φορ, 
τὸ οἱὰ σπαπισαγο. ΡΟ ν 5.101 κὐ διάραντες εἰς Τέω σικελίαν, ἐφ, 
σαν Ὁ τεῦῖϑεν εἰς τί) λιβύ ων. Αφορμᾷν σοιττγατίυ ηι οἱ τῷ ὧν; 
ΠΙΠΊ ΠῚ ΤΠ ΟΊτατΙ ΠῚ ΓΟ ΠΟ ατο τα] Γορτ ΠπητΕ τὰ σοπδῖι τὶ 

σατο. Ἐρ  ξξοτυιονειόνῳ 8. τῷ ὁρμνυἡ ὠφορμάν χεῳῖ, κούφων μϑύπο 
εἶ ὑδεξωρέσεως, κὶ αὐειμῆμως. ; 

Αιφορολόγατίθ-, κι τὸ ἡ τχπια Πί ΠΡ οΥ ἃ τείδατο. "τὰ 
Αἰφορίθο να, δ κα αἰ σα τς, ἰππεσυπάπς,ποη ἔπιες οὐ γπά! δε 
Αφύρτιον, το, Πλα 1}, ὠὐχφηςτον, ἀχοίϑαρτον. ᾿ 

Αφύρυκτα, ταὶ, ἱπηρο λατα, ̓ π σοηταπαίπατα, ΠΡ. Ἐρίσ.. 
Ἀφοσιοω μ ὁσωγα ὠχανεΧρο , δποχαϑοίρω, αφαγνίζω, ἀϊςο ὃς ΓΟ 

στο 9 [υἱἴτο,, το! σιοπο οὐίξειέξαμ (ΟΠ ΠῸ. » ἀπεπηααι τοὶ ς 
(οἷο δ:ς ᾿σϑην εἰφοσιοίμαι » ἘΧΡίο δὲ ργοζῦτο τε εην δἰα 
ἐχρθδατισποπι οὉ παπιοπ νιοΐστυ ΠΊ » ἀὐτ αἰτὰς ᾿π ἔθη ἤιπι ὅς 
πιϊπαδιιηάιιηγ, ΡΊατ. 1.9. Τὸν. εἰφοσιν μῆν(- πὴ ἀυπῇ τε καὶ 
συγ υείας ὅλης ν(ς τε! σίοης Πσογαης. ΡΊατο,, εἰμὴ ἀφοσιώσει 
ἀμ τὸν τε ἢ ἐκέινον. Ρ]ατατοῖν πη Οσίαιτ, κότωνα 3. γνώμων ὅποι 

ὥεξ φασιν ν ὡς δστοδοτέον δξὲ ἃ χεήσαριᾳ τοῖς βαρίβαῤοις , ἐφοστα μᾶρι 
αϑορασπόνδημα 5 ντ ἐχριατοηῖ ἔσξάιις νἹο ατιιην. Η ογοάοτι Ι 
Ῥτιηγο,, φοσιωστευβμη τῇ ϑεῳὶ, ἀφάπι τειιογίτα - ριτο τς ρος 
Ῥίμσατί »ἹΟ]οης ρει ιτλᾶς ἀφο» δ Πσποτοβ οχιθξης, ΖΕ ΟΝ 

δε, πύλιν τοὶ ἀρὸς «δὺ ϑεοιὲ αφοστ, οἰ αἴτατετη ν απο δὰ ἄδος Ῥε 

τίποτ, ἐχρίον ἃς το σίοης οὐτειιέξδην [ΟἸμιο. ῬΊατάτοῖ. ἴὸ 
ὨΎ16., κελδύον τες σα σεκυδφγ μϑύαν ἄγος τίυΣ σύγκλητον δὲς ἕνα. 
σιὸν σρέψασαν, υτὸρ ὀγγων ὠφοστώστες » Ἰασοπτες ρίασοϊσ αν 

41 αὐ που Αι ἶ τισοθαογιετς ἰςπατο πὶ, ὅς Ῥτο Αἰἱὶς δ 

ῬΙατο νομ τ΄, ἀφοσιωσειῶν τὐδὶ χώρας 5» ὅ(6, 40 οχρίηάο, 
απ ὅζς. [ἰοτπ Ράτιπ ταρσὸν 8( ὁσίας ἕνεκα ποιοὶ τι, Βοςεῖ 
γεκσι πῷ ἀμέμιηῆε κὸ αὐεπιλήπῆε,". ἀςξαν αοτνηαιιπι ησα ἀἰου ή τοῖα 
ςοπᾶτι οΕς πηᾶσποροῖς ἀσοιτο ἰξὰ ἀοξιπέϊοτϊὲ» ντ οὔδοὶ ο ἔμ 
ὅἕτυς ο{{Ὁ νιφεατρᾶς ἡθατοῦις ἔλτις τ δά νταπάδηι τορι πες 
ὨΘΠῚ ν Δαϊ ουποτεήατη νοσίατη δὶς [πὰς » ψείας ἀεξυηξεί τα: 
θὲς "πιρότγιο ἡ [ᾳ οἵδ, ὠσπεβεὶ ἀφοσιωστέμην οι, Ρ[ατ, ΦρΗἾΟΪα ἐδρ 
φροϑύμως συμζελδύω καὶ δι ἐφοσιιοστὲ μ ίθ- μόνον ἐπτευ στέφκίκων 
τοῦ ἀο σοηί Πυπτ, δ ρσηις ἀοίϊηο φαᾶπι ρ]οηΙ Π1π|ὸ ΠῚ} 
Βυπέλας ΟΠ εἴο, νης ὃς Η το ἀ αη. ἀ φοσιωστευῆνοις ρροΙΙ.ὰ 
ἴλα (ππετγὶ ροσί Ὁ] σῆτες : ἤθη αιὸιὶ ἐφοστοίῶε, ἤποα αγίτος ἢ 
σοί ῆςοτ υΠ18 ξιςοτετίξ αυΐυ φεθεγα το {τ τοὺ δίκαια κα δ᾽ ̓  
Ὡρέπον τα ποιεῖ ὧς πτεός τινὰ» πος εἰἴζ, οὔϊοία ποη περᾶτε γ οἱ 
ἀεδ τον ἴτὰ ἐχίυίνετς,, νὸ πο τεργθμοπάϊ πεσ]ρομτία ροί 

Σ δ ϑξρ ἃ βασιλείας ὅρκον ἀφοσιωστοῦ , ροζαμαπι ἤά6πὶ ρει πον 
ἔξτε τοτάτας, ἢ Ρο ττίαπεις. ἔτοῖη αδοπγίπογ,ἀετοιϊοτναπι 
δυοι(όγαυς, Ἂς νος ἐχρίδτίοης ἔιξξα ἀερε!ϊο, ντ ἀοτείς 
νῖτο, ν᾿ ᾿αήζαπι ἀετοίξον. ΡἸυτατςΐ,. τη Ὁ βείατο;» εἰ 8. δοκεῖ πε 
πὼς ἔφη αἱ φυστώσαως τίων ἡ μέρανοἰά «(τοΐνος 41 ε ταπα σα πὶ 1π| 
ποίαόσωυς οἴ} ἀσότο ν ἃ, ἀποφρύδω τί ἡμέραν ὑγεῶτ. 16 
Οἱ ἢ. ἑωμαῖοι εἰ φοσιοιιῦ ταὶ τἰμὺ ὁ μέραν τὴ ἀεδοίκοεσιν Ἐπ ἀπ ΜΜιτῆῦ 

τε ἀεβιμέϊο λὰ Ῥοτ ρειυπη αἰϊατο, Οὐ γὸ αὐτὸς, πομαη 
εἶστε ζιεινεν δὴ εἰφοσιασοί μϑυ (Ὁ. τὸ νεμεσητὸν ν εἰς σιγὥστίμω οἰ π 
οἰτν ταυΐάιδην Βιοιποτιν ἀδτείζατας. [πες ἤτντ ΡΓῸ ἐΠΈΠῈ 
τα πὴ τοσατε δ( τερυδίανς αι πτατογ» νῖ ἀρὰ ΡΊστατ 
Αητοηΐο,, ἐἰφοστε νι 3. ὠυτιῦ κὶ δεδοικότίδ- λαβεῖν, ὅς Οὐ τα, 
πο χὶτ τα συ σας, τοσούτον ὁμιλήσας φροντίσιν ὃ σὸν ἀφοσναρ 
ΑΤ' ὃ ὠμῶ;τθ-: βίῳ, γὴ τιῇ πολίτης γεγονέναι πολεῶς, ἴῃ (ΕΓία νος 

τὰς {ἀπ γντ συιγατο ντο!Ώ 116 σοΥριις ΑΗ] το Ρ. αᾷ υἱτάτη τοῖς 
ἀαπυ:ϑς ταησὶηι ντ ς αἷς ΠΟ πυίπὶς [οσ πῇ ταογοτ,ᾶζο, Πατίμο Οὐ 
δοουΓιτίαο. νης αἰ φοσιούααί σοι τὸ χφέως, γα πγῖττο εἰδὲ ἀςδ 
ἴσαι (ΟὈΠιπείπιις τὴ ααίητα ἔρος ἀσροσθητ 11). ἀφοσ 
νΘ: ἀπεχώρησε, τορπάίατα ἀσσυίατιους Πῶς Π1τ. ΡΊ ατατολιις τα Βὲ 
τίς! ς. (ὰ ἸΝ αι πγ4 » πορέτοις λόγρες αἰ φοσιοῦται τίυλ βασιλείαν, δι 
πιοάϊ νοτθοὶς τόσαι ἀθηυ τ ΤΠ είςο, ἀφοσιοῦται 3. φόνον, 
ςαὰς ἐχρίατ. [ἢ Ν πα π1α, ὥσπερ ἀφοσιεμνων τὸ μὴ λαῷ δια! 
σιδασ, σοὶ σαλςαητνπε πο σογριις ἰὨϊοτὶ ΠΊΑΤΙΓ. οἰφοσενί μῆυοι, 
κενιον γὰ Τ᾽ ὐααἸηἴο ΑΡ ποτγφοτες,» [460 1 Ῥαδ, οἰ φοστοιούται ῥὶ 
Ἃ αὶ αὐρᾳν,άτας ἢ οπγαηίς οἱ τηξεαίζας ὃς το! οἹοίας. ψ 

Αφοσίωσις ἐως νθάταα ὅπ ἀοξιπξέξοτία Ππρατῖο, ρου! υταν οΧ 
τἰο, πρὸς ἀφοσίωσιν ἐς ἕιο το τί ὃντο πα ΤῈ, ἰΔησιἀὲ, οἰφοσιώ 
νεχοὶ » ντ το] σιοσο σγο αὐτο  ποτοπι, Βα. ἴὰ ΕΡ ΗΟ]. ρτίοτ. 
Οὐπιπιοηῖαγ. ἀφοτίωσις ἀρρο]ΐαταγ Ἔχρίατίο αιτα πς δηὶ 
ἐχοϊιεπάϊ το] ισίοσς στατιᾶ, ὃὲ σθηθρα]! νοσαθι Ὁ ΠΊπ' ς 
Ῥίατίο ἀϊοίτατ τγα, Ῥἐταγοἶ, χεων ταὶ 2 μθέλιςται ἀντ ὅπ ταὶ ἀφ 
σεῖς κὶ «δὸ καϑαρυδις ἀφοσιώσεως ἕγεχφ, [-ἀτίαι ἀϊσς θαητ,αοὶς 
(ΟΝ τὰς οἷσία, ἡ 

Δ᾽ φισίωμο, «τος, τὸ, κοίϑαρυα, καϑαῤσιον. 

Αφό,σοπιγοξξονψηλεφάω, λαμτωριώ. ἢ 
Αφοιῦς,ργο ϑσιόςξηϑειεἰφίςασο,ἀπολύϑητε, Ο τ ἰτρην ἐφ οὐ, οΧ αιο, ( 

Τχολαιια πη » {ἰπλι1] ἀταιο: ττοπν απσπάο,Π υίάςηγ, ΡΉ}10 ἐς σα 
ἀο εῤκτέον γε τ αὐτιῤῥη σεως, ἀφ᾽ οὗ κχὐ ἀπάτης δὲ σοφίςα), οΥάΐ 
ἃ τεξιτατιοῦς ν υαθο, σαρτίοσαιπη ἀττιῆςες αν τπυροίεα 
[ρ᾽σαηταν ΟΡ ΒΟ] παλαιὸς ἀφ᾽ ὃ χρόνίδ:, τᾷ εἴ ἐν πολλοδ' 
ἃ πγαϊτο τοπυροτ φιοῖφ᾽ 5ὶ γεγόνασιν αὐϑρωτοιγ ()οαγοΙ μα ( 

ΩΝ τίου 
{0} 



Α 
ἂς ΔΙ δὲ ἐπγουτίτα Ὁ ἀραρίτωμ, νιν Ῥοῖ Ποπγίπες πα- 

ντ ἴω Οὐατ. ρίο ἀοπιο ἰαα, (οἷς ργουϊηςίαπι νοπιίπὶ ροίϊ 
. Βοιαΐηες πᾶτος τυγρι πηο., ἰζο  ογατη πη οὐσοηταμν! δ οτἠ λμγο, 
δίς [ἀοιη, Ατ Δ, συσὰ ηνιε οὐ πυϊπὶ ἀαδατυτνινο πλοάο ρεσςα- 
ταπι σοὴ ὁγατ (σε τας τὸς ροίξ ποηγίπος πᾶτος ρα οἸγο γί πιὰ, 
ὑφοχ δέω με ἤσωναν γα οἰσιυετῶ, αἰ. ηἴο, Τὰ πὶ ἰῃ ΟΠ Ὠ]τας » αφραίνων, 
᾿αὐδυταίτωγμωραίνω, ΓΟ Ὠ  ἀςτατὲ Ἰοχυοτν τα] δὲ ἀρο. 1νλ(. ἦν σοι 
ἀγώτα μα χήσομαι ὠφοκόϑοντι, 

εἰτυϊτὸ,τοπιοτὸ, "οἰ οἰτὸ αὐούτας » ἀπείρως, αὐετηςυμόνως. Ο- 
ἢ ξ, χλώναν ἔλειπον ἀφρκόδέως » ἱπσοηΠἀοίατὸ, ενόπθας » εἰ- 

τας. 
ἐρνύθοιὸ κὐ νγπυΐτας, τοπχοταγίως,, ἱπεοηίΐτις, ἱπσοη ἀογα- 

υννῖ διαν ἐντίθο, μωρός. 
δαϑία ας, ἡ το  άϊτας, ἐπ ρ᾽ σπτία, τοπγετίτας, ΠῸ εἰ τα, πηργυάςη 

οἷηςουΐ ἀεταητίαγΟἱςετ, εἰβελία,τεπιοτίτας, ἡ! οἰτία,, εἴγνοιαν ὡς 
εἰρία μωρία, δυνϑεία, Ηοαλ.1{π16.(, ἐἰφοχδίᾳ πολέ μωοιο,ἰηζο τα θεὶ 

ἰ σετοηάιγαπειρία. 
᾿" μόνως ἰηςοηί τὸ, τεηγετὸ ΖΈ ΧΕΙ ΡοΥΓ 

ἵν χίζειν, ἀεήρετς,α φεαίνειν, Ηἴρροετ. 
ἐφοαίνω, μι αναϊγάς ριον αὐονταίνα, ἡ Δηϊο ἃ φρὺ φρενὸς ΠΙλΔ, βι μὼ- 

᾿Φαίνν εξ χφεονοῖ αἰδανομέω, 
ἔρεακτα τὰ ολθος ἤοὴ τοξῖα: πες πυιηἶτα: δ Ρυσηδηάυπ), Οἴςοτο 

4 Ατειζυπη- 

Σι ὁ χὰ κοῦ οδ ἤτυξξυς, Ἰπηπηιπίτυς,, Γἰυνηςιποάήϊτας, 
» Ποη οἰηπέζας πταγο. φρακχτίθ. φίλων, ἀρυ ἡ ΘορΒος]. ἰά 

«εἴπου ουϊποιίτυς Δ Δηγίοἰς ὃς ἀοίοτ τας, πεφϑα μῆγίθ. κὶ τετει- 

" 

εἴγε ῖ εἰς ἀσιωετεῖ᾽ ἀοπη Ἰρὶτ. ἀφοκοσειν συοά ἐἰφραίνειν. 
τα ὁ χὶ αὶ ἰπσου ἢ ἀογαῖυς, ἐἰτάροσ δόχητίθ., ατιργουτἤις » Ἰπξια- 
Π0 ἢ ἀϊοςηάας ἀῤέντίθ.,ἰλεχτθ-, αἰ πρρνόντίθ.. Α ΡΟ ]οη.2. ἔκ πό- 

ἀφράς οἱο,οχ ἱπηρτγοιίο Αἰ σὰ πάςἐαρυ Νιςσαπάσιμπη γοτὸ εἶ- 
σοι γελόωσε ((Π οἷ. ἜΧΡΟΥ εἰχογίστως ,ἀσπηδητογ, 

φραςιῤγοϊθ. ὗν η ΟἸταν᾽ ΠσΟΥ ἢ ἀογαμτια αἰσιωυεσία.., 
᾿φεέσωςιρτατεῦ ἔρε πη, ΟΡΕ ἱποοηϊάεταιὲ., 

"μέσων α' υχανίρυ πο, πευττυ!η. ἀφράζω. Ὁ 
γέτορ ορίθ-, ὀναα! εἴτ οχίγα τγιδ π)ράπολις ἡ συγγήθειαν ὑκ ἔχων, 
τηδίας οἰ αἷς, 4ιϊ ἐς π0}}]ο εἰς οτάϊης , λυτ τγῖδα : τὰ ρὲγ σους 
ταπηε ἰ2πὶ ἀἰοἴτιιτ 4.1 Οὗ πατιιγαὶ ἀστοίτες πιοτος ἔαρι οἰαϊτα- 
Ἐπ). Ηομ".ἴη {Π|24. 

ἄζω,μ 'σῶ «τ᾿ἰχανἤριιπιονίριιπγοίςο ρα πιαπὶ οχοῖτο, 
ον ᾧ χὐ κα ρυπλ]εσας, ΠΡ Ἐρτρ. 
τεύλα ον» τὸ ἐκ δ ἑλχυσμείταν τύ ἐρίαν, Η εἰν εἰν. 
Ης γον οἰ δέρας ατζας, 
«ντθι, ὁνρυπηοίως, ἀφρώδη, 
τ}, ΕἸ ςἰγὙςἢ. πυγνττὶ Ὀαςς.. 

ἰξὶς ἐχ ἀρυιάταπι σεηοτς ααΐ ἃ ἤρα πα παίοϊτυτ. Αὐμε- 
τ να καὶ υἱρ ἀφρέτις χεγρυῆθε καὶ γίνεται στὸ γϑνκ 5» ὡς φησὶν Αρι- 

ἀμ ἐκ σῷ ζτπολαἰζογτος τῷ ϑαλάοεῃ ἀφρρύ ὅταν μβρων γῆνο- 
σύφασι; γζώνται. γιάς Αγηήϊοις!, Πὐτο ἔεχιο ἀς μϊ- 

υσυαῇ ἔρυ πη Ἰλξεὶς,, «ἀυϊίατη αυοά εχ ᾿λέξε σουβοίτι, 
οἷς, νυ]σὸ , εαἰΐες ἀε αἰδῇ απες [α ἐταίπις Οαἰσοὰς ἰἴΡτο ἴς- 

Ἱπῖο Με μοι, ἐν οἷς ὅδε κ᾽ καὶ μέλκα νον ἂν ἑώμῃν κα τῦτο ἐν ἰυδὸ- 
αὐέδεσμα ταῦ ὥασερ χὶ τὸ ἐφρέγαλα «᾿αης νΕΓΟ ἰλέξις ἰριι- 
πτο [εχ {π ντάστοτ Ν ἰσασάοτ ἴπ ΑἸεχίρβαγην. ᾿πυΐθης, 

γάλακτ-, Πυγυυμῆρε κερέοιτο ῥεημέλκτῃ ἐνὶ πέλλῃ. ΑἸΠ) ρον ἀρρό- 
(ἃ ἴητο Π σαπτ ἔρυ πηάπη ἰλέξις αυα: ας εχ ςοπουηϊι ὃς ἀρίτα- 
γπς, πη ἘΠΊ ηἶς Αστίις ἀφρργάλακεθ.. νἱάς οατεγὰ ἰὴ ἀϊέξιο - 

»ἃς αἀφρογγοὺς,  ἐποτίς Ἔρ᾿ τ οῖοῦ ἢ Ἐρίσ. 
τοὶ νοπογοα ψΟΪ ρας» ἸΠΊΟτ,Γος νΟΠΟΓΟΑ , γΘΏ119» ΟΟἰξιις, 

τόρρίων εφοφδεσίοις ἡ χώυβύοι Ἄτηοτα σάρτῖγ δὲς, 
ΠῚ ὙΟ ΠΟΙΟῚ βατίοΥΟΟΘΟ, ΟΠ ΠΡΟ. 

᾿αχάγᾶ᾽ Ὁ ΤΕ ΠῚ νΟΠΟΓΟΔΠΊ, σευ σιαΐζω » ὙἹΟΓ ΓΕ 
Χοπορὶ. ὕτω δὴ κ᾽ ἀφερδιστάζειν ὄετο χοἰ αἱ πρὸς τὶ τεῖ- 

ὅς, Βυϊαίπηοα τεθδιῖς ντί γεπογοῖς., οἰ αΐσηοάϊ , ὅζο. 
» δίς. ὅσοι ἐφ ρρδισιείζεσι, αυάτα ἱπυπλο άϊςί (μητ αὰ 

ΕἸ 

ΣΕ ΠῚ. ΧΓιλ ὶ 

μασιμιὸς οὐ ὁ τεὶ γεποτε 8 νίις, ΠΟ που δ τις. 
τ ικὸς δ, φν ΠΠ 1 ΔΙ ποις, (Ἅ]χ, νη οτῖς Δρρεϊόης,αςοεηίας να 

δ᾽ ἀΐποπΊ πγουςης. Α 
τιογγαγτὸ [τι ααγίςιι ἤσηιιπι ψ απογὶς, ὃς [λοτὶ ποίην ν ευς- 

γεποτγοδ,αιοά ορυς ἐτίλῃυ ἀϊςίτοτ αὖ Οὐ] άϊο 5 1ὴ ἀπιοτῖ- 
5 νεξς ("δ᾽ηἴςἐϊα ἀι!ςς ρετορίτ οριις. 

ρρδίσ εν κε, ὁ αἱ αὶ, νσησγεας. ῬΊατο ορηζο]α (δρτίπτα ν πϑρὲ τίω αὐ- 
“βαποδάδη κὶ ἀχάριςον ἀφροδίσιον ἐκ ὀρδ ὡς ἡ δογίω) ἐκποριεῖν ἀντ, 

᾿ ὅς. γεπηεγολπη γοΪυρτάτοπη πο γοξὶὸ ἀνέξαιτι. εἰς ἰραρδίσια κεχυ- 
Ὁ φῆ ἴῃ γοπογοπὶ Ἐβαίις. Το πὶ τὸ ἀρροδέσια,, νοποταὶια, Ιά εἰϊ, 
“1. δεπετὶ (οἰεπαΐς, 

λφευδὲ σι(θ. ὁρικος ἕο ἐμποίνιμιος: Ῥτοιςτί ἢ σηἰοδης ἡΠυ4 δρυιά Οὐ: 
ἀΐσηι ἴῃ Α πτοτιπὴ στο ρτίπιο, Το τ πτοάατ 1Πἶς πα πῖηα 

ἀγὰα Ν οπυειργαςοἤεγας, ΝΝος,, ἢ αιιοπὶ ἔ ας, τὰ ΡΕγΓιυταγς 
τἰη,εῖο, {πα ]Πέαιις {ΠΠ ἃ, Τρ ίτοτ οχ αἶτο ροχίιτία τιάςι ἀπηδη- 
- - 

Α Φ 187 
τυπν Ἐπ Ηοτγφείας γῆν, δτο [συ πονΐη Βαγίποπι βογίμ αν 
ΕΊδος μος Ἰπηυάπὶ νοηις ἐρίχνγἀδης δ Πρ! σος δ πιρ να. υλν 
δὴ “δ δι᾽ ἔρωτα ἐμνυόντων πολλάκις χὶ δῆπορψοιώπων, . 

Αρεοδέ τονε νῆ Ν οι τ θα τὶς αἰ δίαηγ, διά πίω σῷ ἀρρρο γηώεσιν, (γα 
ἄυυς ἢ οὐἵο 4. ὃς ΡΊατο, αι ὲ παγίς ἰριηα τ φηατα,( 14. 5ριὰ 
πὰ {ϊν σ ται ψπηάιις ἀγανιοῖ τ μΐ ποηλςη δῷ 111», Αὐήοσ, νει ὸ 
αυὸ [ρογπιατὶς πάταγα [τ ἐρρώφης νὰ οἷν ἐρυπιοί,ν Ηςουθα 4- 
Ρι Εὐτίρ᾽ ἃ. ἀφρνδί πίων, 4] οι αἰτγαυὸἀ εἴτ ἀφροσιωΐες αὐχιὴ θεά, Ιὰ 
εἰξεϊηΠρισπεῖα ρυίπσορς ἄς ΗΘ πον ΠἸ.Δ,γ, Τουΐς ἤΠ)πὶ ςὶτῳ 
ἰηφαΐςης, διὸς ϑυγώτηρ, ἀφροδίπη" αἰπὶ τὰ πόϑ6-, Ἰὰ εἰ» ΡΓῸ ψοδς- 

πιοητὶ ἀγοις ὃς συρτάίταῖς, Εαγιρίάος ἀιχίτ. σεωὴ ἀφρρδέτη ςηὶ 
Θτατία,, σην Ιοροτς δὲ νοημήϊατς, “Ἐ]ΐ;πιις, διλϑε τῷ λόγῳ φιλό- 
πίμως τὲ κ' σιωὴ ἀφρρδέπῃ αὶ μάνα «ἀευῆῃ. 

Αφφόκομιθ. ὁ κὸ κνχιμ ἐριιηχοὶς σαρ!] ες οἷς, ραπιίοοπτας, ἤραπησῆς, 
1ὴ ζοητα, Μυίαις, οἱρρρκόμοις ῥα ϑεύμιγίας » Τριτηρας οχ σαρη 

οΘαῖτας, ἰ 
Αἰ φρρν,Πρίςπς Χο η. τὸ ἄφερν ἀπιὸν ὅδι "τὸ εἴφρον, ἱπορτία;, 
Αφρονεω, ἴα πὶ ἐπΠριοης, ἀςπρίο, ποη ᾷρίο. 
Αφρονίτρον » ἈρΒγουΐτγιν πγν ἰριιπγα πἰτγί μα γοος ποη ντὶ Ατῖςος 

τοῖσι ΡΒι ψηϊςας ἴξὰ ἀΐςοτς ἀρρὸν νέτρυ, 
Α φροντίζω, πο σ πο. 
Αἴφροντις δὸς ἰσςατις,Οτἱοίυς ἥης (Ο]τοϊτυ ἀΐῃς,ποη Δηχίμς, ἔνωχ ἦν- 

σαὶ ἀφρόντιδες οἴη. ἀφεόντιδι αἰακνανομίψῳ,, [δουτὰ ἀογηγιεητῖ, 
Αφροντιςέω ὦ ἡοσ  σο,ποη οἰιτογαμελώ ΡΊΔτο νομ.1.α φορντιςον ἢ αὐο 

᾿ χόνταν, ΟὨτ Πγῃοης Πγ ΘΠ τγαται5, 
Αφερντις ἔα ας ἡ, ΟἸ σφητία, [ξου για, Ὁ 
ΑρφεόντιςΘ., δ αὶ ἡ γὰ μέρεμνΘο, συτὶς Πἰσοτ,Βυάαις ἰη Ἐρ τ ροίϊ, (ξοι;- 

τα βηϊης οἰγα ἰξὰ ἀρὰ Ὑ πεος, ἡ πὶ ἐφεόντις Θ᾽ Δρρο τον Α- 
ποτ ΟΧροῃ. ςοητγὰ Ταὶς ἀθιιη άλης» ἀςοιρίς 40 γι, α«. ὄϑιτα τ 
τικώς, 

Αφρρντίςως ἴης ουταν! πουτλοἔὰ ὃς πο σ] σεητον, σοπτοπιρτίπι » 55- 
Ρἰιοοες ἴῃ Αἴδςς, δηλοῖ ἢ τοῦργον ὡς ἀφρονπίςτως ἔχει » αιοἀ ποσὶ - 
σίταγ ποιηλῃὶ οἱκ συγαῦ, ἃ οἰὮν» ὅτε μηδεὶς ὄγημι εἰ ταὶ ἀντι, ῬΓῸ οὐ 
ΘΠ ΓΑΙῚ ΠΟ ΠΟ σοί τη ητεγρ.τἀπηόῃ μαμκώς Ἰὰ εἰ,ἰυϊληὲ, 

Αφρόνως »ἱπΠρΊ  Ώτοι ΘΟ Ρ ἢ. ἐπηργαάςητοτ. 
Αφρὸς, οὐ, ὁ ρα πι8, [κιοίδη. ἴῃ Ρίςυ ἀ. καἰ ἀφερῦ ὑποπεμπὰαμῆνίδ- τὸ ς. ὁ: 
μαμαἸταα Ν ΟΠμιις. ἀπέπθυεν εἰφρὸν οὐδόντων᾽ ἀφρὸς ἐφύυς, Πρ! Πγ4 ἃ- 
Ρυα ρ τὶς, Ατἰΐζοτεῖ. Πθτὸ ἴεχτο Αἰ πλαϊ σαγ,σάριῖς τς ἀφρὸς α- 
ται; ως ἀρρύν,αρια, ἀφύα, ΑἸμιευαειις {0 ζ. Αὐορῖι. ἐφεὸν νο- 
οἂτ οτἰ πὴ τὸ ἀφρῶδες διαχώρημα» πη οιπὰ ἴσα ἰρυπιοίμ) οχοτα 
πιδηγαπη τοίξς Ηςἰν οἷν, 41 ἀφροὺς ΧΡΟηΪτ ετῖαπὶ μωρὸς » ἴφρων, 
αἴοις. ω 

Αφρρσέλίω 6. χίϑι8.. νἱάς ἴῃ Σελίωέτης. ' 
Αφερσηόρρδον,4}}}} σιαπις,ὰ ἔραιπηα ἀἰ ἔξ π 5 νεῖ ἃ σοηῖς. (οἴ απις [ἃ 

᾿ϑγο νυηάεςίπηο;, σαρίτο τεγτίο,  ]ρίουπι, απο ηυΐάλπν 4] 11 πὶ 
Ραυίςιπη νοςδητνΘγαῖοῖ Δυτοηι ἐφρρσκο ρρδὸν γ Δρρε Δητ, ἰοηρ ὶ 
πιαϊοτίς εἰὰ ἱπσγεπηςητὶ 4 ἀπ αἰ πὰ πη,δες. ς 

Αἰ Φερσιυΐη ης ἡ ἸηΠρι ἔτι, ἱπτρτυάεητίανἀςπηοητἰ δ εὐβελτηρίαγ αἴοια, 
νεςοτάϊα,ναηϊτας, [κα τίτια, 

Αφερύρητίθο,, τὸ ΤΩΝ 
Αφερυρίθ- κνὸ κὶ δγϊηου το ἀίτιις » ἱπηπιιηῖς ἃ ουὐἱοά 4 οἰαίξατίς, τί: 

[ἴος.2.Ρ οἹ ἐς. - 
Αὐφερφυὴς, αεῆς ἔρυΠηᾶπῈ ἱπσεηΐταηη, ἴῃ Ἐρ᾿σταπηπι. ἐφξεφυὴ πέ" 

ταλά, [ἰς ἀἰςαπτὰτ ἰέζισατάτη ἔο 15,415: γι σητογ παθεῖς ἰηπα- 
τὍτν {61 ἰραπΊαπη. 

Αφρύννἱάεηι αιιοᾷ ἐφρὸς καὶ ἐρία,αριια ΡΠ Πςἰς, ΑΒ ςη.1 ζ. 
Αφρῶ,νς] ἀφρω 1, ἀφρρδέτη, ἢ ἀφρο οί ιςλη. ἔξω Ἀειραύεν τε καίρηγτέτ᾽ 

ἐπέςυγῳ ἀφρῷ. 
Αφρύφης, εἴθ. ὁ καὶ ἡ νἱρυνπιοίας. ἀφρώδες ἔλκΘι σαῖς ΡΟ ΠΧ 1.4.ᾧ ἐ- 

πανϑεῖ λδυκότος τὶς» ἢ μελανία, 
Αἰἴφρων, ογίθο, ὁ κἡ ἡ,πησητς σάγοης, ἀπηεῖς, ἄς Πησης, ἀρ πο» ΠΈρτιῖςν 
Τταϊτας, πη ο σίταης. 6.1 ΠΪ81] Ροη μιαδοτ,ἀσωύετ Ὁ. το] άυς, ἔὰ- 
ταις, ἱπη πιο οἰτις,ἱπῆρίοπς,, Ἰπιρταάςης,, 401 οα αὐ ἰΏτΕ! Πα τ᾽ 
ποη) δάπηιηἱγας ῥγιάφητογ : σα Ορροηΐταγ φρόναθ'. ψιάς 
αὐδητίδ». 

Αἰ φυξρίζω ἀε[πιυιϊΐονΡετα Δητίαπι πιθᾶην ςοπτρεῖτο, 5 νηοί. 
Αἰφύνη ες," ὃς ἴῃ ἀφηϊτίυο ρίατα!! αἰ φύων,αςοξοτα ἴῃ ῬΟΠΟΪ  πλα, τὸς 

τὰς Οὐπὰ Πἴδτο τοιτίο, Ογαπτιηγότ. ρι(ςῖς σοημ5: ἀς αι ν ἐς Ατις 
ἤοτε!. "ῦτο ἰεχιο, Αδἰπταὶ. Αὐπτορὶν 5 Εσαϊτῖδ. Οὐ πώποτ᾽ «- 
φύας εἶσον ἀἰξιωτέρας,Ιὰ οἰτιηεηυδαμαπι νἱ ἀν ἀρίλις νη] Ποτὲς. οἱῈ 
διυιζόνηνντ ἰογ δῖ ἱητογρτος , ΡΠΟις ας αὐἀπγοάμπι ΤΠ πυτας 60 
ΕΧ ᾿πηο ςοηςζοίοίς ἃς γί υἱοῖς ἡαταγαὶ υγαςυ]ο, ΟἿΡο που ἐ- 
σοτ,ίξ ἃ Αἰτογ αἰτογίις Ππξευ Ραἰοίτιγ. σαρίτατ ται ῖςο]ις δὲ ατιιί- 
τὶς ράπο!:. Εἰξόαε αἴτογιπε ρυίζίυ πὴ οἴςα Ρ᾽Πρατοτίριις, σοφυΐταγ 
ςεἰογγι πιὸ, νης ὃς ρᾶι απηῖα. ἀφύα ἐς σός ἐς Βῖς ψις ςοἰέτίτον ὅς 
εχροάίτὸ ρον βοίαητιτ, ὁ ὅδ δ᾽ τέλίϑ. ὀξὺ λαμβανόκτων. ρεορτος 

ξαπάοτοπν, νεἰ(νι ἰπηδις ΑἸ μουαος [, ζ.) φυοα ἐχ ἔρυμα ποῃ 
Δυτεπὶ ΟΧ ἔς πηις παίσαταγ, ντ ταπαφη ρτούτάϊς ΑὐΠτοι]. Πθτο 
(χίο ΕἰΠποιία,ἄφρὸς οτίαπι ἀϊςίτυτ κα ἀφρόν, σοερύίηυς αυοάᾶ 
ἡρίωις ἀφεῖτιςινοςατατᾶς ἔγγραυνις, να! ρατις οζ τη Οὐοάμπο Νοῖ- 
τἈπηγαη! σοφνοςάοταις οἷος της] νηοπωίς. ΡΊἰηΐ ας Πἶρτο 31. οαρίτς 
οἴαυο,νοςαιίτ αρυαηι. Οαρίτίησιτ, τα ΠΊ ἢ ἃ ΡΠυλτΙπῚ ἂπ 

Ἰοχ οχ ἰπυτῖ! οἰ ςμϊο πιτηϊπνόφις ςοηᾷς! ; Αρυάπι ποίει Α.. 
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Ῥᾶγει Οτάοι γούδηῖ " ΦΠσηἴ4Π| ἰδ Ρ ϊδίσα!ας ἀρίσυ!ὰ δδίςίτατ. 
ΑΡρο]Ποι. ἰογῖδις πτεγοτγιοίας αλαίᾳαην ἀφύας βρης ςοσηόπηϊ- 

τιατάς, δὰ πλϊπατο βε εἰϊξητ,αῖθα:,ας οςυ]ῖς Θταηάϊοτισι νος 

πιίπα εἰς ἔιεγς δεισοπίοη δέ Αὔπτηις. Ατβεπιεηίες αρύδς νοῦα- 
αι 5]ωχικὸν ὄψον » 14 εἴτ, πχεῃα!σότγαπι ὁὈίουϊαπη. οὗ τεὶ ἢἷ- 
μίσει δασητίαπι, αι ποτε Ομεγῆρρο, αἱ]. Ἰίδτο αυϊπτονορ. 
το ᾿μιοϊδη ὧν στ αἰλιεί κουφοί εἶσι καὶ ἐφυών ἐλαφεύτεβρ : ΨΌ1 εφυων 

εἰτοιηβεχαπι ἰεσίταγο, 
Αιφυὴς, Θ᾿ ὁ κα ἡ, ἰπερταβ»ἑ Δ 1:5, Γ σπαιας, Ιεθ ες» τά ϊς, πιϊηϊπιὲ 

ρρούϊτιις, "Πορί ας, 40] ἀερεθοτι οἰξ ἀπίπγο,, ἀπλδῆς. ἴησοπῖο 

τῶι ἀιις.ῬΊτο ἐρ το] (δρεὶ πγδεύος ἔς ιν ἐφυὰς τϑὸς τί) αῷ μανϑαύειν 
δωύαωνγγαῖες ἀἰ τ Θά ὶ ἔπουΐτατα, ποη εἰς τηάος!Π]ς, ἀφυὴς, αἰ μαθηὶς» 
ἀπειρίθογντ 5.114. ὁδὲ μῶ ἐκ ἀφυὴς σοσιδεῖν τορᾳγμώτων ςραπτηγίας. Ῥὸ- 
1γ0.ὁ καιεὺς ἀφυέςερίθ- ἐὶ γέγονεν ἑπλώς. δυκχερὴς ετίαπι Ηείγ οἰ, ἃ- 
φυὰς ποδὸς τὸ Φιλοκο δεῖν. Κι οης Πάταγα τάγάῃς αὐ, ὅζο. 

Ἄφυΐα ας ἡ ΛΠ ΒΑ 1] ς » ἱπερτάσας πατιγα,, ΥἱΓΙ Οτιῖπν ρΟτίμς. 44 Πὶ 
νἰγτιτιπι ᾿Πά οἷος [υἷα τατάττας, ἰδ ες ἰη σοπ μι π), ἀφυϊάς σημεῖον, 
ἀοροηοτγῖϑ ΔΠΤΗ.] {Π 5 Π1}1 Ἐριέϊ. ἀφυΐα͵ δἰ πρὸς τὰ τρρνεί μῆνα μα- 
ϑήματὰ σκληρήτυς, 

Αἰφυκθε πση ἔισάτας, ἐχαλὶ ὠηῖς Θ-, 
Αἴφυκτος,κ ὁ γα ἡγἰποι ται 15, αὐα πθσγρας Θ-, περ  Ποα1]1ς, πὶ τα ξε]ς- 

Ἰϊησαυίτ, φαΐ {πρεγαγὶ πὸ ροτοιὶ,ν ἐκ ἔφι φυγεῖν» ἢς ΠΠΙ σάτιις γτ 
Παριεπάν 6018 {τ μου]τας νυ ἰοσιις νης 415 εαάογς ΠΟ τ. 
Τλισιαη.ἀς Μαῖτε νρὰ οἰπὶ ΝΈποτγς σαι μεηΐς ἱτη ρ]οᾶτο ν ἔπειτα 
ἢ τιωεὶς ἐν ἀφύκτῳ ἐχδυῆνον ἑαν»τὸν,(ς ᾿πευι τα 1} γίπου]ο,, ὃς πε 
ίρε εἴξαρ!) ἀεείπετι [ἀπ πὶ ἀςε {ιέξα, κατέχειν δεσμοῖς αφύκτοις, ν᾽ Π- 
Οὐ] ἰς σοστοογς [Ὡς η Δ ΠΡ ας. ΑτΗἸορμΔῃ, γεφ ἀυϑιὲ χείρ σε μέ- 
συν ἔχω λαζωνφυκτον , παῦοσ το ἴτὰ ἱγγεζτίτιτα ντ ἐυδίετε σς- 
πυςας. ἰρυκτα τοῖς πολεμίοις ἐπὰν τς Ποίτος νίτατο πεσαϊγοπὶ Ει- 
σίςηδο, [ποϊλη.ἴη ΑπδοἨδτί, 

Αἰφυκτίθο που τα 1} ςοηάιϊτίοης»οἶτγ ίρεπι εἤπιρ!), κ ἀφόνκτως νὴ 
αἰεξαλεί πως. 

Αἰφυλακτέω,Ἰπσαιτιις Πι πη, ἐφυλακτω τούτων, ΠοτΗ ΠῚ ἔπτη ποσί ρεης 
δι ἀσυγας. ἐφυλακτεῖν ἀιοιζητοτ 1} α 01 ν ἡ:τ ἦνας πσὰ ἀϊρθβαπε ἴῃ 
οαἰτεῖς, Χο ρορ. 

Αἰφυλακτεῖθευ,ἀἸςίτατ αιιοά ὅς ἱποσατὲ. Ττεπὶ απο πο ΟΡ ίσγια- 
τὰ ὅζ οὐΠποά τα» Υτ αἰφυλακτούωοι  ύγρεν ἀρᾷ ὰς. δί ἄφυλα - 
κτυῦ μν(ὃ- τόπος, Ρ ΟἸγῦ. 

Αφυλακαθο,κ, ὁ καὶ ἐφοσδυτις., ποη οδίογιιδης, ἱποδίδγιατις Ουἱά. 
ἱποδ για 1}: Ρ]1π. ααςπὶ ἤοη οἰ οριις Ὀδίδτιατο,, αυΐ οαυς- 
τὶ δὲ εὐΠτατί πο Ῥοτοίς, πη ργοι τάς. ΝΟΠ μι» βοιώδ. ἐκν ἐφύ.- 

λαλτος, [9] 05 Ὡση ΟΡ ίςγιδης - (ὐρίτιγ στία πη ρτὸ τποιζο ἀϊτο ὃς 
ἄπο ρα άιο το σ,ποη οδίδγαατο, πηράτατο, πὶ πί πὶ ἀτξη- 
1οφοταπὶ οὐτοάτα ἀςίτυτο, Αγ οτ. 1. ΡοΙ τ, αφύλακτον οἰκίαν ἐῃ. 
ἐἰφυχοίκτοις αὐτοῖς ἐπελ ἐὺ σεόϑα!. ἱπηράτατος εος ορργεῆιιγῇ εξ. τὸ 
εἰρύχακτα,αμα: ταΐπας ΟὈτοταητητ. ἐφυλακτούμηνθ. τόπος, ΡΟΙ Ὁ. 
ἐφύλακτος αἰ προσ σε ϑυθ., ἱπηρτου 5, ΡΓῸ ἰπειισα Ὁ}}} ἐπι πὶ ἀρ ά 
ΡΙυτ η Οατατε. ἀφύλακτον κἡὶ ἑσλότης, ἰΠ σαι: ὃς Ἱπηρτοι]άα εξ 
Πιπρ]Ἰοἴτας ΝΔΖαη. Ξ 

᾿Αιφυλάκτως, ἱποπυτὸ, ποι οὐτοά εὸ, Οαπ|}].τόπιετο. 
Αφυλαξία, ας, ηἷ, ςαβεο Τα: Ἰποαγία ν ἀαπν ποὴ ἀσαητογ σχου δ 5, 

Χουορῃ. 
Αρυλίζω, ἀείκετο. 
Αφύλισμα τος τὸ [δ ἀϊ πιοηται πα, ΓΑ πιοητιιπι, εἶ οπύστασις τὸ ἀφιςσα - 

υῦνον Ηείν εἶν. Οὐῥὸς χέλαπτος τὸ ἀφύλισμα, 
Αφυλλῷοιν, ὃ καὶ ἡ ἔο ες σάτοπς,, ποὴ ΟΠ ατιις ἀεοαῇῆς ἔο 115. Το: 

ταῦ 8 ρτοὸ εοάεπι,φ ύγ. οτος ἀφύνον ςόρατος,, ἀρι μα ΕπΓΙΡ. ἰὰ εἰ, 
αἷδν ἱκετηρίας. 

Αἴφυξις ἐπάντησις. 

Αἰφύομκω, μιυσομα ἠναιγίο, ἀερτοπιο. ΕΟ Ί.1Π14 γ ἦγον δ᾽ ὑκ κφυτή ρὸς 
ἀφυατάμμθι δεπάεοσι ἔκχεον, 1: ἰπαντλύσαγτες. 

Αἰρυωνίζω μιίδω ποκα εχρογσ ςξιοίο: Ασςυ: 
Αἰφυπνόω, μ,ώσω τ᾽, ὠλϑι.Ο ἀΟΥΠΊΤΟΣΝ σΕΓΓΕΠΠῚ 
Αφυργετὸς,οδ ὁ, [Οτά ες, τὸ ἐλυωδεὲς,κὺ συρφετὸν, ΠΟΙ Πππ0. 

Διφυσγετὸς δ αυίτιις,ἀε ργοπΊρτιις, σ᾽ φυσημος καὶ αὐὕσημος. νης ρτο ὅ᾽- 
λιὶ,κἡ δαψιλὲς Πιπαίτατ Ν τΙοηάογ α ΑἸΟΧΊΡάγπν. Ναὶ μίω τοῖς ὅτε 
γέκταρ ἀφυσ γε τὸν ἐν δεπτέεοσιν Χϑύεις, [ἰ]ιιοτοπι Παυΐει πλ δὲ ἁῇτι- 
{πὶ Ἰατσιτοτ. Π εἰ ομλις ἀφύσγετον ἐχροπῖς Ροῦ συρφετον ἰχᾳϑαρ- 
σίαν,κόωρον. ἘΓΥπιοίοσ,. οχγτοηώΣ μαθεῖ ἀφυσγετὸν ἘΧροδτα ΠῚ 
"πὸ ἰχυώδες καὶ συῤφετὸν. ἀοτϊπατύπηαιις αἰςῖτ νεὶ Ὁ ἀφύω νι ἔτ πὸ εἰ- 

φυοσόυδυον ὑπὸ πῇ ῥδέματὸς:νΕΪ ἃ φδύγω, ντ {τ τὸ μὴ ἀποφείΐγον τῇ κα- 
παάφορᾳ πὰ ῥδύματος. ΠΠΟηλοτ. Π1Δ4.λ.46 τογγοστς ΠΟ ἡτὰ 07 πολλαὶ 
Ὁ). δούς αἰζαλέας πολλαὶ δὲ τε πεύκας Εἰσφέρεται, Πολλὸν δὲ τ᾿ ἀφυσγετὸν 
εἰ; ἅκα βάν 4. νὈϊ ἘπὲῈ τ. οδίσγιατ ιος νοςσαθυ πὶ ἃ Τ γγαι- 
πίοης 4υΐάοτη βεψιιύεώεω, γτ ἀτῷ ὑχιτίϑιαῦ Ατιβαγοῖιο διτεπὶ ἐ- 
ξιωεῶτι ντ Ταπετός. ἄς 

Αἰφυσμὸς οὐ ὁ Ἔχ αιξίο, οταῖ. Ὑ ἐγ ὀχ μαυδτιι πη ὠπείντλησις, 
Αἴφυσος, ἤατας ΟΧρΟΙ ,Π 0 Ἰυ ἤχηςϑηἀς ἀφυσώτερος ν ΠΊΪητΙ5 ἰηἥλης. 

ἁἰιὰς Ἰεσίτογ ἐφυοστότερε, Οἱοίςογιάςς τ|δγὸ ἰξουπάο, ςαρῖτε (ε- 

Ῥτίπιο Ετ ἀφυσορ,αραά Οαἰςη.ΠΠθ τσ Ῥτίηγο.χτ πόποις σαρῖτε ἴοχ- 
το. δέω ταῦ σἴφυσος, νἱέξιις βιτας πιιηϊ τη ὲ διεμογδι » αἱ ορροηῖς- 
ταις φυσώδης" ἄφυσα αἰτε πὶ πο (Οἰππα ἀϊσιηταγ φἀι Αγ πιις Ῥματ 
πλρλρα ἤμτας σχρεττία ; [4 αυκὲ βάτις ἀιίφιτίιπς σοπογαιφίσις 

ΓΟ» 
ῥτορέϊ πε, Αξεῖτς ΒογπῚ το, σαρίτο χι. σπέρματα ἄφυσα ΟΟἶις ἴῃτ΄ 
ἢαιλοπες ᾿συαητ!ᾶ.ἢς ἐφλέλιμανται. Ἰ)βάπηΠηάτίοης φΑτοητια, ΕΣ 
ἸΡΙ4πι ἀγεθησια.ἰτ ΠῚ ντ ἀδηχτα φαῤμωκα» ᾿ς πἰὰ ὃς πχοταδοίτατίς 
εχρειτίαινο] 4.8; ΔΟΓΙ ΠῚ ΟΠ 4 ΠῚ ἁτοσηζ, ἶ 

Αἰφυΐσσομαιμκ. ὕξομαι ὃς ὑσομαιμ,ἀφύσσω. 
Αἰφυσῶ- κ,δνηοι τη βλης. 

Αφύοσων τοῖς Ηἴγο. Τ᾿Ατοητί πὶ γοσδης σοὶ κοτύλίω ΘΟΥΥ Δ ΠῚ αἴδαὶ 
τὸ ἀφύειν [ειι εἰφύστειν. ε 

Αἰφυσσὼ, ὨΠσοο τα ιο. οχίναυγῖο, μδατῖο, ᾿ιυἀο, 1] οῖο, προ Ἱ 
Πα οἰ ἀφενθο πλοῦτον ἀφύξειν, ἰά εἰν, ἐσαντλήσειν ᾿αρηθι ΤΥ 
Βαιήζαγαπι οΠ{ς δὲ ἀσοιι πηι] ατιγιπη, 4 [ΤῈ ουταγι πη, 1. ληψειϑο ἢ ] 
Ἰάεπι θ᾽ 46 }1. οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ϑπὸ κρητῇ ρος ἂφ ϑοσῶν, ὶ αλωώ-: 
ᾶυΘ- ἀπαγτλών. ἣ 

Αφυςερέω, μιήσωῳ, ἀεϊτδιιάοσ. 

Αρφυςερίσσι πγοτγατί, βρα θεω αι. Ἰᾶὰ 
Αἰφυταῖίθ,, ΤἈΞΟΡΉΓ.].3.ς.50. ἐς σαι, ΡΙλητ ἡ ἀφυτοῖθ- καλεμγίηιδμ.ο 
πελθ᾽, γἱτίς ας ἀρ γιατ γοσᾶτιιγ. Ἢ 

Αφυτεύτος, ΠΟἢ σοηίτας. 

Αφύω, ἀφαίθος , ἐπολδυκαίνομαι νὰ ΡΊ [δὶς ἀριισ σοΐοσς : ἀς αι 
ἀφύη, Ι 

χς- 

Αφύῳ,ναατ! ΟΝ ΟΠἢ ὔΐφυσεν ὕδωρ, ]ναυηῖτ ἀηπάτη. ΕἸ εἤο ἃ εἰς αἰ 
φΦύοσω δέος επωνύσου, τὸ ναί τεξαπάοενηάε οἰξαφύώ, Ἔχ ἤδαγιο 

Αφοαῖς, τηςρτὼ, ἀφυώς κεκραμήδη χώρα οτεσίο πια]ὸ το πηρετᾶζα, 
τιτοίαν ΡΊατάτοίνας τη Ὀαιη 10. αφυως διακείμθυΘ-, ΡΥ δ πῖς, 
1ὲ νηπτυέζας. 

Αἰ φαγητος χ εἰρ, ταοἶτα τηᾶῃις,αρι ἃ ἸΝοΠη- 

Αφωνίέα ας, ἐφασία αἰφωνίαν ἐοιει οὐ ηγτείξετς ἔλοῖτ. καταληφ ϑέν 
φωγίως,ΟὈτιηγοί σςητες. Ατἰ ποτ. ΠΡ το ἀς Αἀπλιγα.αυάιτ, ἶφαὶ 
ἐργάζεται. Τητογάϊιπι Ἔχ ροΏ τα ἱπξμητία, αυδτοιλς 10 Εϊητία ο 
Ῥοηιτιγ ο]οαθητ ἃ ντ ἀρ ΡὨΠ]Οη. νυμίσας τίου αἰϑρωπένίνω 
στητα Τ᾽ σύγκρασιν π' ἀληθείας ἐφωνίαν ἐρ. 

Αφωώνος γκ, ὁ» Π] δον πλπτας,Οετυτοῖς ὃς, Οοἷς Ἔχροτς,υΐ νοχ ἀθς 
[ουτς ἃ Ρυ]εῖο, πιρογίτυς. ἀΐφωνα Οαζα ἱπτογριοίδτιγ σοηίΟ 
τοῦ. δ το χυάτῖο Α πἰπλαὶ. σαρῖτα ποηοννθι οᾶς αἷς Αὐτοῦ 
8. ὅς [Δ εἰς ρτοξεττί,, νοςαὶος νοῦς ἃς σιζτατγς. αἰ φωνα δὲ 
Θλάντητα {{τοῖα, 1. στὴ ὄντα, Ρ]ατο νέμ.8., 
Αφώρᾳ͵ τοἰρ οἰ ερατ:α Ὁ ἀφορχω, ὦ 
Αρωδεσωθ-, σοττιις ὃς ἀδεισηατες, ςἰς ἔζης ν Ἰξογοξιις ὃς [Έρᾷ 

νιάς ἀξθρίζω, 

Αφαρισμίϑως, (ςξοτίμπη, (δοτεῖίις, (οἱ απιεὶδ, Γορατατίπι ὃς ἰραζαι 
Οἰςεγο. ἡ 

Αφῶσιωυήγως α' ὁσίας ἕνεκα ΟὈἶτοτ ὃς ρει υπδοτί δ. Βυά. 
Αφωτις (Ὁ. κ᾿, ὦ κὶ ἤθη 1} πιϊηαταςγοδςις, οΟδίσυτιις » ἰυ οἷς ΕΧΡΕΙ͂ 

ἶ φριτβετα πὴ 1πηκ ρτογίιις οδίζιιγδ ρυά ΑἸςχαηά. Αρῃτοὰ 
Αϑώρατοςν, δ κα αὶ 5 πρη ἀεργοβοπίης » αὶ ἀοργομεπάϊ ποῦ Ὁ 

Ρτορυὸ ἴῃ ἔιττο. 
ΑΧΑ 1, ἀχαὶ γεξρών. οἰ ΟἾ. ἐλαΐφων ἡλικίαι. ΡΙατατο ἢ. ἀδ Ἐσος δᾶ 

ταῖς ἐχαὶς δος ἐϑέασι πὸ α δικεῖῶει διυδα των υἱοὶ Ἡευτίσις 
Ρθδσαν ἰασιεπάμπη ἀβΊγπηαῖ δυχώς αιὸς ἐζαὶ πιεπάο τη δκ αὶ 
μπ]αυε Πσπίβοδης γοςαθι τη [ῃ Οὐοπλϊοογ.ςητεηξ!5.Ρ.179ς 

Αχώκ,ας, ἢ, ογοθ, δημήτηρ ἀϑίωξ, ΕἸΥ̓ τι. 
αἀχαΐα, ΡεΪοροπηείις, Οταοΐα. 
Αχαιίδες αἱ, Οταουΐα,ε  σπχϊπατὶ. Ηος σσπαϊτο Ηοππιστιις { 

ἐς Οταοῖς ἐχργοῦτας οογατῃ ἱπογτίδτπ "Π. 6, ἢ πέπονεςγ»κοέκ᾽ ὁ 
χέ, εἰχα δὲς ὡς ἔτ᾽ ἀλσιοΐ, 

Αἰχαιΐζω ΟΥαο Πο,ἑγλίωΐζω, 

Αἰ χαϊη,τττιτία λύπη: 
Αχαιὶς γαῖα γἹὰ εξ, ἡ ὁκζοωινη ἡ, ΠΙΔά. αἱ, τείας Οτγῶο 5 

Οταοία. 
Αχαιωνης͵ ὁ, πΟπΠΊςη Ἀετοῖς»ἷς ἀἰξεϊ, φιιο εἶτ ασας οσί αηάιιϑ ΗΝ 

τὴς οχ Ασομ αι), Ετγην. . 
Αἰχανναὶ ἔχαφοι, Ας πίη ἐοτυ σεῖς ἀϊξξα:, αι δά ςἴτοα Αςἰμαίπαπι, 

Βέπι ἤττ σεηργᾶ σοι πὶ ΠιΑσΠογιπι; Ετγιηοίος.. 
σα Παθοῖς σγοάιπέαγν αἷς Αὐὴζ.1.2,Α ηἰπι. 

Αὐἰχοϊνείν, ἰοςΑτὶ» Ἰυάετο, στείζειν στείνειν,κολακεν εἰν, Η οἶος 
Αιἰχαρὸς οὐ ὁ Οτασιις, ἕλλίωῳ. ἐ 
Αἰχαίλιν(δ-,κ δ κα κα ορασηιις, δ ετ,ἰη γαπὶς, οἔγαπας, ΡΊΑτο νόμων 

αἰ χοίλινον κεκτηιῆνοι τὸ σδ μι γῖ.ΠΟῊ ἔγασηατι πη. 

Αχαλίνωτος, » ὁ κα ἡ, Π σοὶς, Πρ οτ, ἀχαλίνωτος ϑτωρία, ἸΝΑΖΔΉΖ! 
ΟὔάπΟη, 

Αἰχαλκεῖν,που παδεγο ραοιηίατη,]. ΕΡΙ ς᾽. 
Αἰ χαλκος,αυἱ οἰδ πε ας, εἰ χαλκὸς ἀασίδων, πεγπιὶς ν ΘΟΡῈ ὄχα 

χα ἀῤῥαξδος κὶ μονοχίτων, Ν αζαη. ἐς Αροβοϊ!ς υοταἑηΐ, ἕὰ 

Αἰχαναὶ Ἡεἰγεῖο (ποῖ κλήματα, ν 
Αἰχτύνεσοπας πιξηίαγα τυ πηςητατία ἀρ Ρετίὰς. Ολρίτθας αὖ 
πιο! πΊπος Αττῖςος 45. α}.1.ς.ς.9. 

Αχανὴς, ἔθ. ὁ κα ἱ,ναἴτας, ἰ ΠῚ πη τς, αϑοφὶ τὸ χαΐνω ὅς εἴ ἱπτεηάξαϊ Ρ 
οι]: ἴτε ΠῚ ν τὰς τιι5, αὔεῷ., [του τιροτα Ρίεπυς, ἔτι ρ 41:5.) Ὁ 
Πυροξιέγας » ἀροῖτυς » 4π1 ἀρεῖτο οτὲ τοτη δἰ αιίδπη ἰηίρίςΐτε, 
γεγθὸ χασκωυσετ]ῆς αἰ. Αὐ!δποτεῖεςτῖς σοποτ, Αἰ πιαὶ, Εἰδτί 
ααΐητο, εἰς ἀχανὲς αὶ κίγησις ΔΚ ὁ φϑοειλῤδ)ύ σκεδάνννυπα). τηοτιῖς οσι, 
Ἰοταπι 1Π ναἰ ιν ΔἸ ΠΙρατιτ. δε τὸ ἀχανὲς, ργορτογ ν τὰ ἐπηπηδη, 
ἴλδις ἐρατίᾳ. ἀχανὲς πέλαγ γλίξιι τη ροίαφας ἀχανὴς δυ 1 δθὲ ποὶ 

αἰὰ 
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ΆΡΝ, 
τὸ μὲ κειχί νεὔφννς ἀννεὺς αἰ φανὶς αφεγγὴ τὸ ὁ πεπλὴ 

εἶδος σιωαῦ δὲ οἴγοιν, ἀφϑογ}», μὴ αἰοίγων σόμα, 
ἰχεύϑεον," τόρ το αἰκαΐϑεον, 
Αἰ χοίανν ὰς Στόμαχος. 
χαόωτα, ἡ ἐς! γάοταης. ἥ 

τοῦ ἐπιρτοίπις»ποη ἰηΐσαΐρτας » ἰης ἢ σίατιις ἃς ἱπίοτ- 
Οεἰ! αἰδιατύισωτος, ἀχάρακτος ὁπωπὴ, [ιοῖες ποη οχρτοα, 

Νοηη.,. οουϊοόταιι,,, νὴ ὰς οοο οϊέξως. 
Α΄ χα πότος, ρυ Ροὶγ ἰοςιις ἤος πγιοιπηςητο νεῖ πγιοϊτῖο- 

ἴδις ἃς ν4]]ο. : ΐ 
εἰς ττος, ὃ κα ἐγδί ἴῃ πξυῖτο δεηοτε,τὸ χαρε, τ στατυς ος στα- 

αἰασίμάιις, αἰ αδυΐς, πιο ςἰτὰς, Γι. χαεες ἐς ταὶ ἐρωτικὰ 
τοηςὶ ἰαπάμ τι ἀπηοτοπὶ τϊ πὶ πιὸ γαίςης. ταν ἄχαριν χαζιτα » [νδ. 
Ἐρίταπιπι, Ἡετοάος. αχαφετί το ἕκ ὀνειδίζω, θα ἰορτάτο τιδὶ 
ἴχὺ ςχριοῦτο ἀκ αἰχαρεν γνώσιν, λυ τηἰπαὰς πη (ςἰ ςοτίαη), ο- 
γἀϊλοιις ἰχαξφε εἰ! λοις. πα τυ, Ο] οἰ Ὦυν ΠῚ, χαλεπὸν, λυπηρὸν, 

ἐν. Αττίληιις) Ο᾽ 3 πίςιν ἔϑωκε τοῖς κατοικοῦσι, μηδὲν ἀχαῤι πείσε- 
τ ἐκ βασεχέας. δἰ εἰ γον οτίλτ ἄχορες. 

"ἕομαι με. ἡ σομκαι κα’. ἡ μα! 0 ἢ ἀςοιρίο ἀε ίταπη σταιία πη. αῤετῆς 
μᾶῤης ϑτὸς μὴ αἴδῳ μελεῖ, Β]υτατοῖ, τὼ Ολα ον Πεὺς ἐς 

πστάτο ἀΠΙΠ10Ὸ ςοηττγὰ νἱγταῖοπι ν᾽ συ πὶ ΠΟη τοπιογαζυγ, Ἰὰ 
ποι Πηϊτ νιτταΐζοπι ᾿ῃ στατίτιά!ηονντ τὰ ἀἰ σα πη, ας, νἱτ- 

πὶ ΓΟ πΊπογατωτ, ὃς 411 γἱγιατῖς πάτοίιπη Βουΐηξ ααῖς- 
γασπὶ πο Ἰτυτιρυοῖτ. [ἄς πν ἴῃ Απτο. Καὶ γὃ αὐτὸς ἀἰδτκηϑεὶς ὑπὸ 

ἱλων νὴ ἀχαρις»υϑείς ἀχαρις-»ϑεὶς, σστα με τα αἰξεξεως, ΡΠ αἰ ατὶς. 
ἕα κἰΐσω πουχα ν ΠΟἢ στατῆςοτιποπ πάαΐσεο, που οδίε- 

Χεπορὴ ἀἰχαρις εἶν τὲς (δὺ φίλοις ἀἰ δικόν ὅξε, Δαγὶςοἰς ϑιατὶᾶ 

, ἐέετγς Ἰηϊυἱζι πὶ εἰξ. αχαρες οὐωὴν ἑαυτοῖς, λἀ ποτέ πη πος ἱ- 
ἴοςἱπστατὶ (υ πὰς, δέμας ποίττι ραξοῖτει.. Ὁ 

ας, ἡ ἰπστγᾶτα πλς Πγογί 4. ἴΠ στατὶ ΔηΪ Πγΐ ΥἸτί πὶ δ ποζα. ἀ- 
υὐη" εἰς αἰ χαρεςίαν ἐγ ννϊοστατο δμϊ πιο ρετίξ αὶ ὃς γε] ]Π τα 

Ῥειποῆῆ. Δ). Ὄς 

ὁ χα κα ἔπστατες, Πλο εἔξιις, ρατιι ΠῚ στάτιιο, ἱπηπιοῦηοσ Βς 
} ΧοΠΟρΒ. «δ γδὸ οὖ παϑόντας, ὅταν σγυω αἰνᾶμοι χάριν ὅσο δου αὶ 

πγ ἀ χαρίςοις καλοίσε. ΓΙ ςαῃζ Διο ΠῚ, εἰχ ἄφες ὅς εἰμι ρός 

ἀσ πη, προς «δὺ γονεῖς αχ «έεςοον ἐδ, ἴπι ράγευτος τπστατιηι εἴα. 
ἐχαῤις-α πεπονϑὼς,» ἰπστάτι ἀπίτηι ψιτίο ἰΔθοτᾶης » ποτιεῖς ἰηἀ -- 
14 τεΐξιοπνν ΡΙυτ ίη Οὐ] δα. 

εἰηρτατὸ, πο ]ο [τὲ ενγδώς, Χοποΐα Ραά. 
Θ.γεγθ,ποὴ στάτι οἰις ἴπο ΕΠ οἰ Οίιις, 111] στατῖας μαΐδεης, ἰπ- 
Ἰπατηςεθος,"Π σα τ ἀιι5γη.}12 στ στατία, 

τως Τοριἀὲ, Ηεγπιοσεη. 
γεῖς. σἰτθοῦες. δι το ρἢ.. Οταπηπι. 'π Ατ τορἢ πὶ Αςμαγηςηῖ 

ἢ αὔϑεχκες. ΡΟ ΠΧ νεγὸ ὅταν μᾶρ ἐν αἰχερνεὐσιν εἴκεη ΑΒεςοφανης, Αἱ 
ζαΐνας χευσία, τὶ ἀἴγζειον ἴσως αῷσικόν"  γιοι χκ) τίω) ϑεωρικίω) κί ς-ἰωγώτω 

πδονομων ὁ τ΄ὖὦἢ- 
αρτειὸ ψ8- ὁ, ἃ “Πατποηῇς. Αἰ χαῤνη εἰς δῆμος ἡ Α΄ ικῆς συΐως οἱ δὸ- 
μόται ἀϊξαπταν Αἰ χαρνεῖς ἃ ποιπίη. Παρ] Αἰ χαρνεις. Ηος Αεβματγ- 
πορίδς ἀτηορῃαη. ἴῃ σοπιαεάϊα ουΐ σοταιη ποίηση ἰμίσγιρες 
᾿ἀεγιάει νε ςατθουατῖος ὃς πολυαίϑοχκας, ἰἀςόσαε ἰητετ ἐο5 ἤη- 
5: μαρράδας ὃς αριγίδας͵ ὑπὸ τ μαφαλών καὶ «ρίνων ἀςποπηγίηατος. 

ἡ χαργῆσι, ἢ Αςἢλγηΐα, Αςδατγηΐα.. 
χονΘ ριςις σοπὺς ἀξ αυο Ατῆςη. 1 ζ ]ἐσίτυτ αρυά ΡΙΪη. Αςμαγ- 
τς, ἔς οπΐπι [10.33.65 ρ.ν]τι ρος  ἑατις ἀυτοπι πιατὶς δος ρεηίει, 
᾿ ἀὐτατα, ας ας, ἀζατης, δίς. , 

ὑχέτης,ν, ἐν ςμλτες, σοπηπηῶ πουλεη νἱ ἄς Ρ] η.ΕΡ.37.ςρ το. Ὀϊο- 
γί: ροοτα ἀἰχὶτ ὅΐωπον ἐχάτίω. ΕΠῚ ηυοαυς ριορτίυπι “Ἔπεα 

᾿ς δ "ΕΣ 

' 

δ χειλία χι ὑεαραττὶ ἤης ἰασ τὶς» Αἀλπηαητ, πη ΒΗ γἤοσποπι. 
χαλΘ- οαΐ πο ἔμχος 1αοῖ4. ἔπε πγαγσίης, Εἰὶ ὃς ποιήσῃ [ἀρ] ἀϊς, 
) ἧμῃ Ηετπιοίλας ἰη ἸἈοπυ το Ειτυθπι τγαηίξα] τος εἰζ ηι]- 

" δι... Ἵ 

Ἰλχείμαντος,τγαη ας, Π0}}}1ς τεπηροίτατίθιις σίτατας. ΤἈεορἢ ἄς 
ΦΟΓ].2 (2.17. Ὁ 
χείμαςιΘοίης τεπηροίτατο. ᾿ς 
ΧαΡ, στυππαλησις, Ἡςγπιορ, ἀρεςειὶ χεὶρ πρρσῆλϑε «ρα τοῖα δεομῆνος 

σπερφύῖν, 1. πηληϊδας σάρτυς. 
γεῖρ ἐεέγτιοἶτας μαδοητος πιαπυτοίη Ἀ 40. ριισθαν αριιᾷ Ηοη,νοὶ 

Ἴ Ῥοτῖις σἀγεηζες πιδηϊδυςν {τ ά ΠΟρΑΓΙΛ.1, 
ἰχειρὸς, ἰπυτς, ἀχεῖθ.. 
᾿χεοιενποΐητος,ν, δ κὶ κί πο πηαπυξαξξας, 1! ἂς ππς πηληίδυς. Ματεὶ 

ν᾿ ἰ (αρ.14.γαὸν α χειρρποίωντοψοικοδὸαήσω. ᾿ 

Ἀχειερεια ὁ πιληέιις» ἄχειρ, ετίαπι Ηςττλοσ. 
ῥτητος «ὃ αὐ γρεΓ ἰς στ οατιις αιὐτοχειρϑτόνητος. 

ἱρώτος,εγ χἱ καὶ εἰ χειρρύργητος, ΞΟ ρος], ΡΟ] υχ [το ἰξοιιπάο; ᾿π- 
αἰξξας, πεχρυς,μαθεἰ ς,: Πἀοηλίτιοῃοα τοάλξϊας ἴῃ ροτοίζαῖς πὶ 
ἄμωμος δ: Δ. Ὁ 
λωῖΐθ., κις, Ας μείους, βυυΐας, - ᾿ 

} μιήσομαι αταμαι ἰτητοτοἰταίςοτ: Γερο, Γγατίυο ἱσπσίτατ: 
Αἰ χερδὸς, ἰρίυΣ σεπως ἀκανϑωυῖδες φυτὸν, ᾧ ταὶ αἱ μασίας ποιϑεῖσιν "Ἄγιοι 

2. ἀπέδοσαν τίω) ἀγρίανιῶπιδε" ἀκανϑώδες γῆ ὁὶ αὐτὸ εἴωϑεν ἐρ. Ηοπιο- 
ϑ ΕΣ Τέώνας, κῦμα Ατηϊζοιςίο: θγο ἐς Αἀπηίγαπά. 
: Θη!Ὁ.Ἐν Κέῳ φασὶν ἐδ τι γ,Θ' ἀχίρδον, ὑφ᾽ Ὡς αὐ τις πλυγὴ 

ἈΑΤΧ 
αὖ ὐἰκαίϑη ὑποϑνίσκει Ἐπ αρυὰ ΤΊ ςοὐτίτ, δὲδοννμίδον αὖον αἴχερδον. 

Αἰχιρωὶς ᾿δορν ροριας ἀγοτ.λόκη ΗΠ οπιοτ, Πιλά. “. τὰ ἀϊέα εἰ 
διὰ τὸ πεφυκέναι ωρὺς τῷ ἐχ ἔρρύτι, 

Αἰχέ ρων οντος ὁ, Δομετου, ἤαιπὰς τ τότ ιγἀιδζας 41 ἄχ» ῥέων, 
αἰδὰ τὸ ἐφεῤ πάλαι χαρᾶς. ΕτΥ τ. 

Αἰχύται ν οἷ, οιςαδατοτη ἱρεολοτνὰ (ΟΠ ἀγρατο ἔς ἀἰξϊα;, ΤἈςοάοτ. 
πιο ἀτεσιιζδην οἰ σα λην, πιοἀὸ Δο  οἴαπη τεαηίτα τ, Ετγαι σιλ- 
υἷτοτ δυνάας ἴτὰ (ςτ δα ηεγα χέτας ὑκ ὥδος τὐδιηρο ἀν. δλίϑετον πέτ- 
τίς ὥσοιρ κὶ Ακανϑίᾳς. {᾿ς ἐηῖ πὴ ργοάίάις Ατηΐσιο!ες Βιποτὶς 

Σ Ἴρτο αιμστονςαρῖτο 30. ὅ τεῆίγων γβύη μὲ ὅδε δ ο, οἷ μὲ μικροὶ, 
“ἢ τρύΐτοι φαίνονται ν χὶ τελόυταῖοι ἐστ λλίω ται " οἱ 3. μεγέλοι οὗ ξδοντες» 
ὑφερέν τε γίνονται τὺ ὠρότερον στθλλνωται. ἃς [φυράς; χϑιλούσι δὲ τι- 
γες (δὺ μὴ μεγάλοις κἰ αὶ δόντας ἶχ ἦτας » «ὃν 2 μικρριᾷ τεβηνια ; Ἐχ 

4ιο ἰοςο ἀιϊχιτ ΒΙίηνως ΠΌτγο νυθάςσοι πιο ν σαριῖς 7 με] ς οἴσα- 
ἀϊς νίτα,, φυαγαηὶ ἀπο σοηογα, Μίμοτος αι: ΡΓΓαλαΣ ργουσηητ, 
δέ ποι ηγα Ρογουητ,, ἰαοτ αατον λυ, (ςααςους εἰς νοϊατα 
τατά Οὐδ: σαπιηῖ νοσαηταιγ οίιοτα: ὃς αιτα: πιποτὸς οχ οἷς μας 
τοι σου! (ςοτγ. τοτυ σοη!α)ίς ἃ 1]}α: πιᾶσὶς οαπογαι Αττορδα - 
πος τη Ραςς, Ηνίκ᾽ αὖ ἀχέτας Αἴδῃ ἢ ηἰ διὸ γόμον Διασκοκνν; ἥδομαι 
ταὶ κυμτίας ἀμπέλοις εἰ πεπαΐνεσιν ἔφη. Αριὰ “ΕΠ μγίμαν ἴῃ Ῥτο- 
πιο. αἀιοξξιυυ πὶ εἰλ ρτο ἐἔγοροτιις. ἡ αὐτὶ πολυ χητος" κηρήπλα- 
ςΘ. ὁἠιζεῖ δόναξ ἐχέτας. Ὠιςίτατ δὶ χύτας ΠΕ οὐ, Εἶμος ὃ σκό- 
λιμός Ὑ αἰϑεῖ κὶ ἐχέτα τέηεξ. Ἐτ τη Ἐριργαηγπὶ Αὐλά σεγιρύογτα χρὼς 
αἰωδαρεν κα χίτα τεῆ ξ τιαιδὸς ἀπ᾽ ηἹ ϑέν χειρὰ μεταπῆ ἀμῆνον, ᾿ 
᾿Αχετηςντέλει(ζϑ- γφωνήεις, ΑΛ]. 9..ς.ς. ΑΠλΩ].α χύτης ἔλαφίθ,, ἐς ξότι 
ἔγπθς ουΐμς σοταϊδιὶς ἱπηατα οἷ νοάονα:γι τ ἀχέγης ριο ρὸτ- 
τξζοτ. 

Αἰχϑύω,ἀοἱεο,τττοτ,πιατςοι Οὐ 5, ἐδυρίωνθ. κ ἀχϑίων. ςΠοά. 
ϑυμὸν ἀχϑϑων, λυπούυβμ 6. ᾿ 

Αχίω,ἀοϊεο,αστς ξεγονπηογεον δοίοτα φῇβεῖο, δυσφιρώ, λυποίμαι, 
ἄχθομω » ᾿ηάισηοτι  ἀγ{ ὁ κείνη ἕω, ὠ χείεστί πῇ Οφμιτιαο νι [- 
1π1ὰ β τ ὅγε κεῖτ᾽ ἀχέων, Ια οἰϊ, ἕνεκα ταύτης, (αὶ Ασομ, Ηςο 
ἰωὶ ἄτίω ἀχέων, ὕλην ποχδηι ἀςρ]ογδης. ᾿ 

Αἰχίω γτὸ ἐχεωγθοτιςὸ,αριᾷ ΤΠεοογιοπο,ρυϊίο, τέῆιξ ἀχεῖ, ςἷςα- 
ἀκα {Ἰγαριτατ, “΄ 

Αἴχν, τοὺ τιιςητῖς αστίτιἀϊπος. ᾽ , 

Αἰχίωῦ μὰ. ἱ ῬΑ ροτ, πιοη σας αϑροὶ τὸ μὴ ἐἰ χέν. τινὲς 2 ὅτι τὰ χεγαὶ ὮΝ Γ 
χά, 1η611 Ἡεἰγομαρυά δηϊὰ. χίωες ὁ ἀἰχίω » οἱ μηδὲν ἐΐχοντες. 

Αἰχωΐα ας, ὧν ρ ἐηιΓ Ια» ρδιβοττας, ἐπορία, πενία, ΑὙ ΠτΟρ ν. νόσῳ ξιαδ εὶς, 
ἢ φίλων αἰ χίωϊα. 

Αἰχήρας ἴὰς Αἰχώρας σκώχεξ 5]. Αἰχηρὲς ΡτΟ ἀχαρὶς, ἐᾷ οἵδ, λυκτηεύς, 
Βε ρογ φέϊαϊϊη σῇ ἡ εἰς αἰ. 

Αἰ χαςιρδυροτ. πένης, πω χός, 
Αχυτεῖς Ἡ εἰ Ομ “πητ. ἀζήτητοι, ἀσυυετοιγαποροὶ, “ὐζδα. 
ἀἰχθεινὸς οὐ ὁ ροπάετς μτοίβιις, αἰνογίοϊις, αγοἹ εἴτις, δ ταις, ἐπα] Ππιδν 

Επιγιριλυσηρὸς γα ὅδετον( αἰχθειναὶ πείϑυι,. ΠΕ ςέτας τγίϊος, ΡΙατάς, 
ἀχθεινοτατον πὰ βία. Χ εη. [το ςξτατεπη νοσατ, 

Αἰ θυ ἰοτγά ας, ἰριιπγα πγατῖς εἰκαϑαρσία οἰ φρὲς ϑαλδίατς, ΗΠ οἰ γοὮ. ς 
Αἰχϑηδὼν ὡνΘ- ἡ, Δο]οτ, ει τιτια,λ υύ σεν, σο,τα πιο ]14. μη ποὺς ἀχθηδῶνα 

μου ἀκούσῃς 5 {τ τιδὲ πιοϊοίτα πὰς διαϊτς. Ψ1 
εἰχθηρὲ οντὸ, πχοὶ οἴτιπι, σταῖς. ὲ ΠῸ 
Αχθηρώ;»φσταυατὸ να] σταματι πὴ ΟἹςογ, [1 δ τδαίτοτ, ἀοϊςεητεγ Οἱς, 

λυκρηρώς οἰνγεινοῖς αὐ ταρεῖς ἐποιλγώς, ῬΟΙΠΧ 1.3. 
ΠΑκϑομαι μ ἀχθήσομαι, 8: ἐἰχθέσομαι:νυὰς ἀχθίσῃ, ἀο] εδῖς : ΑΟΥΙ. ἀ ἡ- 

χθέϑίω ττῆϊο; ,οοπἀοτ,ογαςιοι 5 ἱπηρατίςητογ ἔστο: ἰπάισ ποτ, 
ἀπογυςσιοτιασεὶ ξετο, γαίςον, σγαινουοβσμἀοτφλυποιῖμαι «βαροό- 
μαι, ἀγανακτῶ, (οπίείτα τι ἀατε πὶ ὃς στη Πατῖμο » γε αἴχθομαΐ 
σοι, ἴα ταδὶ ἰηϊ ταί σας ὃς “πη βοηίος, ἄχθομαι τῇ τύχῃ ξοττυηο; (ἃ ο- 
ςςηίςο: ὅς εὐτα Αςςυί, χϑυμαι τόδε, Αττιςὰ. ἀχομαὶ ἕλκος, Ηο- 
ΠΊοτ. 1. βαροῦμαι ὑπὸ τῷ πεαύματος,, ἀοςο γυΐηις» τὰ ο΄, πῊΠΠὲ 
ἀοϊες νυϊηις. Ετ ἄχθομαι δὴ τούτῳ ΧΕΠΟΡΆ. δὲ τοῖς οἰκέταις εἰ-- 
χθουΐῥοις » Ἰδταοταπα σαυίᾳ ἀοίςητες. (πὶ Πατίτο » ἄβεμμαι τῳ 
βίω, νίτα (τίοτατο ἀταις οάϊο τοηθοτ. Αὐ ορ μη. νεφ. ὁ ῥίω 
σιὶ τούτοις τῷ χρόνω ποτ᾽ ἀχθέτῃ,, ρεοίεξτο μας τδὶ ἀδ]εδαοτ, 
Βας ἔξτες πηοϊε[τὰ. Ιἀεπὶ τθιάσπι, ἐν ἀχ ϑέσῃ πειϑὰ « νμὺ πε- 

πονϑας. Ῥίατο ἴῃ Αροίος;. καὶ μοι μιὶ ἀχϑεώῶδε λέγοντι τάλυϑη., ῃς 
(υςεςηίξατίς νεγα ἀϊσουτί. [τοτη γα χϑύμαι ν (ἃ ΠῚ ᾿ΠΌ]Π5,, μεδούπ 
μω. Οἀνγῖδ ξιχϑετο πᾶσι ϑεοῖσν. Οάριτυτ δ ρτο ὁπεέτοῦ, τ Ὁ- 
ἀν. ὠφννῖς δἰ χϑετο τοῖσι νέ εῶπει, 14 εξ ἐξαρώετο τῇ σλὴϑ ει, ῬΊαιο 

ἰπ Αροϊορια,ιαῦρ' “Ἷ πον ἀχ ϑόμῶν 9-., νίσοπι ροςτάγ το δὶς». 
Βιυιά ἴῃ Ἐρηνιρτιοσι. ἃ χϑουήψῳ υὑωὸ τὸ πόνα τῷ " ̓Ρταῖϊὸ ἰαδοτε 

διηϊοο. Οὐπὶ Οεπίτταο,]υτατιη ΡΟ. ἄχθομαι Ὑ οὐ μεάς,, ΡΓΟΡΤΕΓ 

ἀοπηιη τπάϊ σηοτνάοπιως ἀεπιο! οηςπι τη! ηὲ ἔσγον δ Αι: 

ἄϊτατ ἕνεκα. η 

Αχϑῷ, εΘ- τὸ, [γοἶπα, σγαυῖτας, ΟΠ ΓΟ, Ροπάιις. [τ6Π|» ἀοΐοτ, ἅπροτ, 

τοί εἴτι, οὐδε: λύπη βαριυΐεσε, {1 ἐἶχθ’. χτ' πλεονασμὸν αὖ ὃ. 

5ορβος. ἔγαν γ᾽ υἱῇ βριϑὲν ἄχϑις ἰωνσαν,ι.ἀοίοτεπι δὲ πο  εἰτίλπι 

τητυϊοταητ. ἦχθί- γῆς στη ς ΠΕΟμ4Π) ἃς ἈΠ] ἀϊώτυτ,Ῥ]Δ- 

το ἰη ΤΒεατετο. ὃς ἀρὰ Ἡοτη. ἐτώσιον εἰ χϑίθ- ἐρρύρηςν Βογατῖς 

Τυτῖς ἔπατης ροπάας. Ι ζ 

Αχϑοφορέω,μ ρα τωρι, . Κτοιοπογὰ ἔσο, εἴβεγεῦ ἄας οπεγᾶ 

ποϊεςίδςοο, οὐτς Τυὔτίηςο » φοϊϊο. ΡΒ ]ο ἀς πιυηὰο ὑπὸ »ὃ- 

σμον ἰχθοφυρ εἰὐὶχιύτοαιμηδίι ϑεῖϊατς ροεὐα οὐ υσλος. ὕσνν 

280. 
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ἴπτοτ ρ᾿αΐα σατίος γεζιαγιόίσυς Πιρδειπάϊς Ας ἡγο!Ἰεηὰϊς ὁπε- 
τῖθας [λυ σαπηαγ. 

Ῥέχθυφορία, ο εἰζατίο. τς ἐδ ἃ 
Αἰχβοφόρος,κ, δ, Βαδιΐας, Ραἰδησατίας ν οἱ ραϊλοδατίὰς ὃς νεξεατίις 

ψαιτοηὶ, Οαίατί τοί πατίες, 4] οχ ἴοτο δὺς Ἰΐττους αἰἸηυϊὰ ρους 
τατινωτοφόρος γη σας (αν δἰ μφορεαφόροι, ὑδροφόμοιγξυλοφόφρι, σκκδιδ. 
Φόροι, ἐλοφύροι, πλανϑαφοροι ασηλοφόροι  φρυγανοφ ὕροι. 

Ἀὐχρὰν [,ἀσοπίθιις ἀίοιταν κορμὸς ἐκ λιπαροῦ δα δὲε,τεἰςς Η ΕἰγοΒ. 
Αἰχὶννεὶ χε οἰ! ὸνεχ ἔαοΠ] (οί πις!].ΡΊτ. ῥαδίως. 
ἀχιὰ, Πείγοξ ἔρια μαλακοὶ, 
Αἰχίκητα ἰάεεη δβετῖ ρτοὸ ἀκᾷταληπῆα, ὶ 
Αἰχϑλειον, κα τὸν ΑΟἈΊ]οιητι , ἢς ἀϊοίτυς ἰοσυς φυ ἄατη λητε Τἀπάσσᾶ 
ψγθεη1, ΡΙ ατάτοΐ 1 ΡΟ ]ςπι. ΕἰῈ δὲ σεπιις ΠηαζαΣ εχ ΔΒ 1}16Ὸ 
ποτάςοφατμεη. 1.3. 

Αἰχίλλειος, ΑΟΒΠ]Θα, γεὶ ΑΒΙ δος ΡΙΤηῖας Πδτο λ7. σαρίτο 8. ἃ στο 
᾿δφισαρίτε χυΐητο, δὰς ΑΚ Β Π]1ες ΟΠ  γοηΐς ἀποίραϊας ΤΟΙ ρ ματα 
ἐχησῇδ ἀϊοίτιιτ. Αἰταυ],Ἰπ4αΐτ, δι Βαπο ράπασοπ) Πεγαοίεοη, 41} 
Δάετιτἰπη( [ἃ εἴισιδηρῖτιν Ὀϊοίςοτ. ΘΟ αἰςη. πη ]1ς.») δὲ ἀριιά ηος 
τ Π]ς [Ὁ] απ νοσάης, οὐδ τα} (σαρο, γαπποίλιμ, πχίπυτιοτίδας 
φαὰπα ἔσεηῖςα]: ἔς νοείτα πὶ αὐ ἱπιο. Ὀϊἱοίσοτι 4ε: Π16.4. σᾶρ. 
36. Αςἤ111ς4 απ! δυβάλπη {1ἀετιτὶς ν ἀοάγαπταϊος δὺς πιαίοτος σο- 
τίσ ἴξαρος βαίογιιπι οβησίς, δες. αἰχίλλειοι κραϑειὶ οτάςα ργαίϊλη- 
τίογα δέ ραγραζα. ἀχίλλειοι σπσόγ)».5 ΔΓ ΒΠΪες ἰροησίᾳ ἡ φαΐθας 
ΑἙΒΠΙος ἴῃ γαϊπεγε οιιγαηάο γίις εἴς, ΒΡ] πτως Π1|0.9.ςἀρ..ᾳ5.ροη- 
Φίατιιπι σθῦις τοπας ἀεξηίάιηαας εχ 410 ροηῖο 1 σον, ΑΘ ΒΗ- 
ἰςυπὶ νοσαζ, 

Αἰχὐλειὰ, ἕως, ΑΟΆΠΠ]Πος, Ρ εἰεί ΑἸτας δὲ ΤᾺςΙΥ ἀϊς Πγ παρα; αἰ αυΔη- 
ἀο μεγ νηΐσυτη α (ςγιδίτατιίεσαη ἀὰ ςοττορτά. 

διχρηλυὲς ἡ, Δ. ἈΠ ἰς, σεπὰς κοτάςι, ΤἈεορ ταῖς. μΠζοτορίδης. "δ. 8. 
(ὯΡ.10.ὃς ἀς Οὐδιηῖς ΠΠ0.3.(ἀρ 26.δι 27.4}1ἃς σοτγυρτὰ ρυτο Ιερὶ 
ἀχυλὶς ὃς ἀχμλλαὶς, Ῥτὸ αἰχιλλπὺς 4] δι. σ] οἵδ, ΗἸρροοτ.ἰχιλ- 
ληϊάδας κρεϑοὶς σΧρΟηΙς ταὶ δ τραφ εἰς τὸ μεγίλαξ. 

Αἰχιλθ., ἴῃς ἰαοςο ὅς παττίηχοητο : νοὶ] ἐ ἀϊιςοιο.» ἄτρρφί., πὸ- 
λύχορτος, 

βἰχίτων, ων. ὀγγεῖϊε σατεηογπς ταπὶςα,ῆηπς τόσα, Χο Πορ ι. ἐχίτων 
-διατελεῖς, 

ἔἔχλωνθ- κ, ὁ αὶ αὶ Πηλτη ποὴ δαδξης Ατβεη, 
ἄϊχλαξ [λδυ! πα, } 1}, σ]ΑτςΔγλιϑώδης κα ψαμμώδεης ἐμμιίθεμίαρδε. 

λ9.0., διά, 
᾿Αἰχλυρὸν οἀϊοίαπι,ἐπεχθές. 
ἄχλοθ. ας Αἴχλοις ποθὴ νίγεης ΗΡΡΟΟ, 
Αἰχλυδιᾷν Η-ςἰγ οἷν. εἰ ϑρύπ)εῶτῳ. 
Αἴχλυμαι, τ ἴογιρτο ἄχνυ μαι, 
Ἀἰχλυδεις,τοπε το μι, σοι. 
ἈΑχιιὸύθ. ἡοηετς σα] σονπαδος δε δυΐα σκύτος, ἐμέχλη, ζόφθ. ἀμ 

βλυωπία ἀορασίᾳ. Ε] εἴτο ἡ. πτὶρ δ᾽, ἀ χλις εἰσ τήκει. 
Αἰ χλύτω σκοτίζει οἱςηεθτῖς οδάσςλ.ΟἀγΠ ξ, ἤχλυσε ἢ πόντιΘ- ὕπ᾽ 

αὐτῆς. 
Αιἰχλυώδως τεηεδτί σοῖς, ϑ. (4}}σἱ ποίας Οἱςοτ. 
Ἀχνάζω,αρτὸ ἔετο, νἱτιρογο- ἐΝ 
Αἴχνη,»ς οἱ, Πσο!ῆσατ παίπιιτι ΠΠπγππὶ ΠΠπἃ δι σα] ΠΙπιαπὶ ααοά εχ 

ἐρι οἷς. οἐχουῆὶς ευο Ατραςιις δέ ραΪσα, Τητογργοβ Αγ ϊορἤδη. ἴῃ 
Ψείρίς, τὸ χεηγομερὲς τῷ -ἀχυίθ.. Η οπτοτ. Πἰλα. ἐ ὡς σ᾽ αἴτιος ὄχνας 
φορίει ἱερας χατ'᾿ ἀλωαῴ Ν ὈΪ [ητογρταεγ χνάς, τοὶ λεη]ὰ Ὑ4 ὠχύρων ἡ 

τα ἀχροκνιὰ οἴκ, πλϊ πεζάς ρα! ςαϑνραγραπηοητα ἔτα πγεητι, ισοϊῇ- 
παῖ ἴτο ΠῚ τὸ λ» Π] ότατον πῷ ὑδεοτος, ΤΠ ΓΝ Αίρογ σι ἢ Πὰν [ρι]ΠΊΔ ΠῚ πη 
τῖς, ὃ ὅθηυπολάζοντει τῷ χύμστι α φρὸν, ἴρυ ΠΑ ΠῚ 8. αἰσαηγ. ΒΡ] υτάτοῇ. 
Ἡ γὸ ἀππούσα “ χαλκίτισος οἴ χνν ἢ πίπλεστι τοῖς βλεξαῤοις ἀδέλως, 

ἸΜδεογοδίπς, αυγα Θῃλη ας ἐχ αγο ργοσοάίτ, ἴῃ Οουίος τηο] 65. 
Οἰζααρυά Ατὴϊ τη Β ἢ λπὶ. (ντ ἀἰχίπτυς ἴῃ ἀλοσοίχνη)ζκκα ὃ κό- 
τῇ οντι κὶ ταῖς χερσὶ ϑραύοντι, ταχν διαϑράύεται ὥσπερ ἡ λοστί χνηγοῖ- 
εἴτ ατ ἀπ Π πηατὶς ούτε πη: ΡΠ] πίις ταπηςη ἄϊχεγαῖ., [ιαησυητϊάτγ- 

4υς ἰέξα γα] γε ἔριιπια γί δὰ ταᾶτίς. Ουοα ΝἼγρ.]], (]ὰ ἴρὰ- 
ταληῖ αἰροτφιης Δμτα8, ἀιχἰτοίηαιρτυ πὶ ἐχ Ἡοπηοτ. [ΙΔ οἹ μα- 
ὑποτῇ ὑοι δὶ λὲς ἀ χνίω, ἰὰ ο[ἢ, τὸ χορτδες αὐ ϑαλάσλης ὁπούλημα ἢ ἀς 
φρὸν ἡτῶρ κὶ φυνός φιισι͵ τὸ χφ 7 ομερές τον τῷ ἀ Φρρ καὶ τίιῦ ἀκᾳϑιφσίαν, 
Ῥτο ἰσηυφίης ῥοπλ το (Ἐρτιπτον ΕΡΊ στάχτη ΠῚ. μῆλον θ᾽ δ ύτνεν 
477} πυπυκωμῆμον ἀὔχνῃ. ΘΟ ΡἤΛΟΟ] ρτο τοῖς νἰιγραιιτ. ἄχνη πρὸ ρὸς, 

" . Ψ ν . ΝΥ 
Ῥτο ἔμ πιο 2Ὲ «ΒΥ͂].Ετ ἄχνη ὕπεν, δὲ ἴχνη λιμοῦ ριιά Πτρμ Ὁ ἀΐχνη 
λεηδὸν ξυσμα. Οεπηεγαμίογ λοςίρίταϊ ρτὸ τη 1π|οὸ σα τ ιθ ας 
τοί ἵςρσς ργοιςτθ ΙΝς γάπιςητὰ αι! ἀςηη. 

Αἰχνοθοος Ν 
Αἰχνοις, το δοΓδ ̓ς ὁ μὴ ἔχων χνοιώ ἤης ἰλπιισίης. 1. Ἐρίξ. εἰ χνοϑ: 

ταί ηἰτηδεγθε πιςητυτη αγγύει-, 
Αἴχνυμαὶ μ. ὕσομαι πιυσμα)τη σεῖς ο,τγξογαηχίας πιπι: έροη. Οἀ. 

ξ.7 γδ ϑυμὸν ἐνὶ φήϑτοσιν ἐμοῖσιν ἀχνυμα! ηχὶο [πὶ Δηΐπισ, ἰᾷ εἴ, 
λυποιμαι, ὀργίζυμαι. 

Αἰχνιὰ, εὐιζειτια. 
ἀὐχνωφις τοπὰς, ΠΡΌ ΠΟΥ] ΠῚ, αἰ χνῃ ὅμοιόν. 
Αιἰχνάζει, Η εἰγεῖν. ἢ ἄχ ϑεταιγιωσεῖγψ ἔγει, 
ἄχνμος, Η οἰγςἢῖο εἴ νῆας, ΙΟἰ παπαῖ. 
Δ χν»τὸν, "ὰς τῇ αῇοττ ρτὸ δαψιλὲς,  ράτοννπολ ὃ, ἀφ ϑόναν. 
δχνοθιίως Αἴχνοῖς, ἰλπυσίης σάτοης ἱπηρυ δὶ. 

| 
Αἰ χνυλ εἰν οἷν τεῖτέ Ογετοπῇριις ἔτητ καῤυα,ηιόος; Ἵ 
Αχρλία ας, κα ΟἿ] ς σάτοτο» πηξῆς πο ὈΠ]Π1οί. δΥ Ὦ 
Αἰχολίθο,α, ἐν ἔς" σατοης γφόργητος, αυΐ τά πὶ ΡΕ τ, αγοτὶς οχρετς 

ἰεητας. ΗΠ οση.Ὁ ἀν 4. Ν πεν ϑές σ᾿ αἰ χολόν τε χακων θήλυϑον ἀποῖνο 
πῶν,1.τίω) χολίμὴ παρὸν, ᾿ 

Αἴχομαι,“υγώ, μέμφομαι Ηςίγ οἰ. 
Αἴχορδος, (της Πά!θιις. Ι 
Αἰχύρδυτος,κ, ὁ κι ἡ,Αϊϊεπυς ἃ οΠοτοα,οχρεῖς οἤοσθᾶ, 4αἱ πιπηθοστ ὦ 

εἰ σἤοτοα γίμς ποι οεἸ ες γατας σποτςὶβ. : 
Αχερηγία ας ἢ γἱπορῖα ςοπγποάζας, ΡΟΪΥΡ. Ὶ 
Αἰχορνίγητος͵ ὁ ἐποσρύ μβνθγεσεης, οἱ ἕλσιϊτάτος ἀςίαητ. Ατ τος". 4. 

ῬοΙΙτ αἰχορήγητος πολιτεία τῇδ᾽ αὐαγναίων τε ραδ. σαὶ πος λεία ποπ 
ἱπρρεάιϊταπτιγ. : 

Αἴἰχορος,ης σδοτοεα,ἶος οἴογο, ΡΙ υτάτ. ᾿ 
Αχόρτας" (Ὁ κὶ ὁ κὶ ὁ ἰηίατ!α 1}ς,ἄσλης 8», “ΠῚ 

Αἰχϑ' Θ' τὸ ἀοϊοι, λύση, πισγοτ, ϊπηὶ ἀφο ἰταο!αξζας, οαγα, [δ- 
Ἰιοϊτα ἀο» τ ἰτία. Ργορτίὰ δἸοίτατ ἀοίοτ » φαΐ ργοτίως οὈίτυρε-, 
μεῖς, (υΐψας [δηἤϊπι αἀϊπιῖς ῃ οπτΐ π!.Ο ἀν Το, σι, εἴ χει ὃ σώδοςς 
εἰπέφϑετο, ἢΠ12 ἰπτοτγίϊς πηουγόγο, τα] 811} στατια. ΑΡΟΙ]οη. ἄχίΘ- ἧς. 
λὲν αὐζξὺ ἱρ ἀοϊοτοπὶ σορογιηξ, [ητοιρτος » αἴχίθ- δὲ ὅδε συγχυσις, 
ψυχες λύση ϑπυτεταμίθη, ΑΌ ἥος ποπιίης,νῖ τ δογαΐας ραιόζας, 
εἰξ Δοβιατοςνημο ἃ [ΟΠ] οἴταιο ΤἘπηρεγ τοσὰπὶ τ οπιε. 

Αιἰχραδίνη ης, ἑγϊοςις γᾶς δὺγαςιηῖς ξοιτιΠητηις, ρας πεγσίπηαν, ατᾶτος 
χίπῖας. ἢ » 

Αἰχορίδινον ξύλον, ΠΠ σηιμνν ργγαίει, Ὀϑίς.1.6.ς.24. 
Αχοκεὶς,ρατας,᾿Πσοηταπαΐπαταςν, χἀϑερὴς καἰ ἄχεαντος, ΝΝΙ ΓΑ, π΄ 
ὙΒοιιαοίς Αἰ χρκές τ᾽ ἀἄδγαντον, ὁ ὡς ὄμβεριο ῥαβώτος Λεπήαλέη πάπθψους 
σα νοτὶς πετείλοισιν ἐφίζει, δ᾽ 

Αἰχφανὴς,ρατας.Ἰ τ ΠΟ Ὠ Δζες, χραίγειν γδ πὸ μιαήνειν. Ἷ 
Αἴχράντος,ν, ὁ κα ηἾ,1 πη πγαου  άτας,ἸΠσοΥγα Ρτα}5» ΠΌΠΠς (Οτάδας σο0᾽ 

τηϊηατας, 1 ΠΟΟητΑτη ἸΠΑταϑν ρα Γαι ἱ ητέξιι5» Ὠ0}]Α αἱροτία ἢ] 
[2,0 }}14 ἰαθεςυ! ποτατιις, ἀμίαντος: χροαίνω, 1, ΡΟΙ ο. ἀψο ; 
μόλχεωτος. χάϑαρός. ϊ 

ἀχεαλνα δὸς οἱ ργταϊεγαχη, ρυγας {γ1ποῇετὶς, ἤιε σ]ατῖςα Ψάττο 
Ἀςε τιηΐ. ἰρίηα σεῦμ5,ἴτεπε ρα πὶ ἀστείτε,Ρτο Εἰ ἀξτασμδτ 
σαπάονοαρίτε το ἀς σλυ ρΙλητ. Ὑ πςορατγαίξ, (ὐο τι εἰ]α Εἰ. 
Ραἰπιϊτι δύίαας ξετίς ἰωτάτητ, ὅς δίροτα [γ]εἷς Αςἤιγδάος δὰ 
πὶ ἰαρί ἀοτῖς οδτυτα ροηγὶς Οαιάστ,δες. ἀτἤξοτε! "δ το 8. Αὐίπι 
(ΔΡ. δ. ἀχράσι πιάνεται ἰῷ, (ῃς ργτῖς ρίησαείοίτ. !ΠΔεπν Αὐηξοτ. ῇ 

. 9.4ἴτ ςουἀπςεγείδγεις ἀχράθας Ἰαχτα αἰ πξατῖα ριιηγ. Ατ δὲ 
πος ὃν ἐκκλησταίζ. Κααγώγ᾽ ἐπειδ'αὶ ϑποποιαήσω γυμὶ δέμου Αἰ χραξ τις 
κλαίσασ᾽ ἴχ εἰ τοὶ σντία. ιοίςοτίἀος [ἴδ τῸ ργὶ πιο, ᾶρ.169..ἡ ἢ 
δός ἔγιν αγρίς ἀπὶε, βοᾳ δέως πεπαινουδώη, Διυύαμιν δὲ ἔχ γ τ ὌΝ 

Αἴχρατοι οίϊος, πολ ἑμμοι, Η εἰγεδ.. (εν 
Αχφειύγελως ,τςπΊοτε να] ἢπε οαιᾷ τἰάφης » χιιοά νἱττυ τη νο! ζϊ 

τίαε ν"} ἀσπηοητῖσ ἤσηλπὴ εἴς (Ὁ]ετον πὰς ἀςοί ρίτατ ῥτὸ ἢ 
ὃς {το γα ΟὨ]]. ͵ 

Αἰχφέῖον τατρ του» πα] τοτ, Ρ] πο πυ!τατὲ ἱηερτὲ, 1184. 8, ἰπκεῖον 
δῶν. ἀπρεπὲς χατεις σας τὸ πρόσωπον. Τὴ Ὁ ἀν ἀε Ρεπείαρα 
χρεῖον δ᾽ ἐγίλασε, Πσπιβοαι ροοτα τυ μιὶ δπὸ γνώμης γελώσαων» 
τπιπγι]ατὸ τιάστ, ἣ, 

Αἰχφειόομαιμ. ὥσομαι, τ. μώ ῆο ἱπυτὶ ΠΤ ρόπεης, Ραυΐας τὰ Κὶ οα 
(8}..3.πεῖντος εἰξέκλιναν μα ὑχρειώϑησαν γ Πηγαὶ ἱπυτῖϊας ἔξει ἴα πε 

Αἀχε Θ-,κ δ, ἱπατ 1 15 γἱγγί το 5,Π ἢ γπτὰϑ » ἀς ξιτίσατιις, γάπιις » πὰ 
Ῥοπα τυ ρσίς, ἢ ος»πεαια πὶ Ος]]. ἐχροις ᾿ἴδτὸ ἐςρτίπιο 
Ρἷτε τσ. ΧΈΠΟΡἢ, ἀχρεῖον κ᾽ αὐωφελὲς, ὅζο, ΡΙάτο 2.ἀς ἈΘΡΕδ]. ὁ 
δον έσατοι τὰ σώματα γ» ἀχεοῖ οἱ Ὅν Ὑΐργον ὠρϑιἥειν, ἱπερτὶ δὰ ἃ 
ἀροηάαπι. Αγηἴορ ἢ νεφ ἐχρεῖθ. εἶ κὶ σεα)ὸς ,ἴπαρτεις ε5 ὃς τυὰ 
χρεία κόμη γ ἱθῈ}Π|ς σοπγά. Τ᾽ ἈΣορ τ. 1.4. Πρ δῆτ, αἰχρέτον τὰ 
ἡλικίας, οἩζοτα ατας. ΤὨυοΥἀἰ(. τὰ ἀχρεῖα διιυετοὶ, ἰηθτητετ ἴδ 
Ἰεττος. ἐχ ρεῖΘ- δοῦν Θ.. ΜΑττμ. Εσαπσσαρ. ἅς. ἱπατη!ς Γοτυιής, τς 
σίτων δί ἐχρῶθ: τη Κασπηϊηΐη. ἀχρεῖον κατηγορίαν, ἸΠυτ1} 6 ΠΊ 3( 
ςαίατιοποπι, ἀχρεῖον ἄχρηςτον, βλαξερῤννἀσύμιφορρν, ἀλυσιτελὲς » αἴ 
φὲλ ἐς αὐ ογητον αὐεστ τῇ δ'είον, “] 

Αἰχρειόω ὦ πατί]ς πῇ Εἰοῖο ὃς ἰημΑ ] πὶ. ]άς Ἑύπος, τὸ, ἣν 
Αχρήεις Πα] Ἰς γε χρη δ. μρίτω ΘΓ ἐλαφρός. 
Αἰχρηϊθ- αὐὴρ,νῖγ τσ τ} 19, ΠΟ οἀ, 
Αἰ χρϑὶς Θε, πυΠ|ς, αἰ χρή ςΘ- ὀλεϑβΘ.,Ἔχίγοίηα ρογηϊ ες, μέχρι ἐν 
Αχρηματέωγω ρεοιῆιια σατεο να πὶ ἱΠ ΟΡ 5. ᾿ 
Αχρημρτία ας ἡ ρας ηΙξ ραπυτία. 
Αχρήματος ἐ ὁ καὶ ἡγπορο, ἀϑαπενθν, δορὶ. 
Αχρημασιμδηγης, ἡ, σοἴζτας, ἔνδεια ὑπορία Ἀχενία, 
Αχρήμων, ρατροτ, αὐ τάρκηρ, πένης, ΠΟ Ρ5. 

Αἰχρρ, ἑος, ὁ κἡ η΄ ἸηαΗ]}}ς, Ὡγο  οἤτας. ᾿ 
Αἰχρυσίά,᾿η Ραμα. τῇ χρήση, σορροπίτατονε ζδταί τατος ἢ αἰχρησίᾳ Ἀπολ 
Αχεήσιμος ἴπυκ!]!ς. (λιτὰ 
Αἰχρυς ίᾳ ας, ἡ, Π0 τ Π τὰς, Οἰς ἱποοπη πιο άϊτας, νας ρτίαατίο ἔξω νεῖ! 

τατις. Αρρίαπ. Οἱ 9 ὠοάτιυς χελωζημῆδος κῷ τὰ σκέλη" τὰατείας Ἐὲ ἡ 

ἔτυχεν, ἐπε ἐν πυλέμω͵ τε ἐν αἰρίωμ δια ἢ ὠχρηςῥαν τἦν ποδών αυοὰ 

ἀυ πὴ νήι σάγογοῖτο ρςάϊπν ἸηυτΙΠτᾶτς π). ' 
Αἰἴχρυξος, ἐγ δ γὰ τ γἱΠΌΓΠ]Ὶς, ἀχρεῖσο ἱπηροτταπιιεϊ ςοπησπσάας, ρει, 

ἀλοιας, οι Πηνἰςιαΐ5. Αγίξοτςὶ. ΠΡ .1ΟῈ σου. Θεη.ἄχίτοῦς αὐ 

ἄχρος ν᾽ γῶν ν τᾷ τες αἱ ας ἰπα της, ΟΠγνίο, αἴχεσκθ ὅν 
μοι 

"ἢ 

ιὸ 



ΓΕ 

“ Χ 
μᾶνΘ- ποὐετίωδ ἐχενμοσιωΐω,, ἴπερτος ξιύτυς ὰ ρφυροτγίδες ἀαη- 

ταΐχρυτα πὐῤβατα, οἷος ΡῈ ἐχρτος ἐτίαπηγοαϊ ογάσα- 
αν οὐδ! τε ροηάιν Αι Ἀεη. ἰ0.3. 

. εἰαα ταςὸ, οἰτγα νοι τατοι,αο τος Ῥ ΐη. ἐκ αἱ χρύξαςν ἤθη 
ἴτας «αὐΐὰ ποῦ ἂὃς το. 

'χο καὶ ἴχρις ν ονάοθος [τοηγικα ϑόλε ἀρὰ Η Οπλοτιηι, Ρτοτ- 
ῥοοιτας, ρόγτόταπν, ΡΒ ΟΥ ὦ. γιίρα Θ- χει, δὰ ἰξηςέτυτοπὶ 

] ας, ΑΙ τα. Αὔχζις ἑώρων αὖ ἡλίκ φωξιταθτ ρος ἀσαν, αὐδάν 

: Ζιυοίαους, Αἰχοις ὖ ἂν πτεισὶν ἐμ 4 πὴ Δάδις ρυοτ οἰἴςαν, οτίαπη- 
τυπὶ ρυεῖ οἱ Ἅπη. εἶχρας σὺ τυ πογίμὶ ΠΟοταῖ, αἴχρα τοὺς τὸ αἴχι 
φιν. ετιλπι νίδιις αὐ τὰ αι: ἰαητ πγαχι πιὸ ρινφουνία, ὔχρα τεὸς ὃ 

οπὸν [«υςἴχη. νίαιις αὰ ἰςοραη), τὸ ἄχρα Ἀκτεῦ, ηγογην ἤος ἰρὰ 
ιοὰ νίψις δά ὑαἴπει τοπηρις τοτοιςοί τ. αὐχοι τραωμῴτων,ὰ 
ποτὰ νία16. ἔχρι τῷ πορϑμέως, πες ν]ταγίας αυιϊάσαν αιὰην ἀὰ 
Ἴτοταιι. χα νων ἰιης νίπας ἀϊεαι αὐ πος το πηριις. ἄχρε 
ϑεῖν,νίηιις αὐ τγληἤταπγ. ᾿νιοἴλη. ἐσάνοω ἀἴχρε που καἰ ἐρυ- 

ἐν μὲ τὰ ἰλυάαθαοτ ντ τυδοιῖς {ἰιιηει οτ. ἄχρι τινος, οἱ τα υᾶ- 
ρει, Βα. "ἢ ΕΡ ρτγίοτγι χε 5 εἰς τῶτο τρρηλϑὸν αὐδεεργείας. οΟ νίᾳ; 
τας οἱ (ει ρτοςοί ΡΊ υταπλθιο, αἱ 3. βόεεγοχρα τὸ «νῦν ὀλίγ (ὦ, 
ἵμα φενσεχἄφρυ,δουςς, ηδάϊα ἔτ ὀχησαυς ἡσοιςςς ἰση  ΠῚ 

Ὀτεάεδαοτ, ἰἀςπὶ ἴῃ ΡΟπιρ. Αἴχρα ὅ κατα λϑεν σ3ὴ τίω) διέλαοσαν.Α- 
ἱ,Αἴχοις ἴκον, σά νοπογᾶτ: εἔχρε διανοίας ἀηΐπηο τους  αζαπ, 
το. ς.ς.76.ςὰπὶ δι διπηξζια ον χρε μηδὲν ἐφιςῖται ῥυπαρρὅ᾽, 

ἢ [οτάϊάἀυπν πἰμ:] οιςγσαι. οίαυ), αἴχρι αὐ λέγηται ἄχρις αὖ, 
αυςγάστη ὃὲ φααη λει. αὐα χοίμπῆει πάλιν ) ἄχρας αὐ ἀφίκηται, 

᾿ογῖς Ρ το ἀς πιυηάο. ἄχρι ὅ ἃς αὔχρα κε, νίχιις ἀϊη}. 
χει δὲ ἀοηες,ταυάς πι.αἶχοε πουνάτιπη, αια θα 4 λα, ἀοηδο, 

εἶχοι τότε, ιουίαιε,νίαιοαυο. εἴχθε κόρφυ αἰαϊόϑιητος, 5.14.3 ἃ (ἃ. 
Ἰσζαῖοπὶ νίσιις ἱπηριάξης. ἄχεις νοὶ ἀΐζχρι ργο μέχεες. ἕως ἔςι 3 

ἰχρεςνεὔτι τῷ χαϑολε. διόλν, ΠΟΥ ποτ ΐη {Ππῶι . Αἰ μφοτέρω 3. τένοντε 
ὀστέα λάας αναισ)ὶς Αἴχϑις ἀσνηλόίησε, ἴ. παντελος ἀπέκοψε. 
5. ιν ὁ Ἰησηξξως, κ᾽ ἄχρι’ ἀϊοιτυτ, Η εἰν. 

πἢ ςοἰοτὶς Ἔχρεγο.ΐτοηι ρα! Πἀας (Ὁ π1,Πατίιμι! πὶ σΟ] το 

ῃ 

αν ρα  ογ. Οαἰεπις δά ΟἸλαςοη. στο ρτίπγο, ν᾽ ΤᾺ ὀρϑαλ- 
Ν᾽ κοιλότης τὸ καὶ ἀἰνϑυὶς ἄχροια, πηλ]οις δὲ ρα Πὰς σο] οτ,ἀςοοϊοτα- 

Οἱἷςες. 
"πϑδηοη Ῥεγεσπάζυτας, ΒυΙ ἃ ἄκτιςθ. το ΠΊΡΟΥΙΣ ἘΧροῖς, αυὶ 

Ὲ οπηης τοπηρὰς εἴτ. : 
τρτοτεαζη τ Π 181] πιογάης,Γοἷοτ. σεωύτομος ταχιὲ, Η εἰν εἢ, 

"εἴης τοτηροτς, αὈίζιις τεπηροτὶς ἤρατο, οχττα οπιπεπὶ τέ- 
ἰς Πηςη ΓΔ}. 

εὐ(Θ΄. δὲ Αἴχορις, ὁ καὶ α,ἀεςοΐοτ., πγαἰὲ φοϊοτγάτιις  σοϊ τὶς ὄχρεῖς, 
ἅδε ς}}}} ςο Ιοτῖς, ρα! Πάας, πατίμ! ςο]οτὶς σΧρόγς : σα! ΟρΡοηι- 

εὖτ ὔχερις. ΤΒεορὮτ. μΠ.1.3.ς ς. τὲ Ὁ ξύλον σκληρὸν κὐ ἄχρρον, ἔκ- 
κά κον͵ 1 τηατοτγία ἀσοοΐοτ, ἐχυϊδι 41: αἴχεοον σκύτος. ΟςοἸ ως ἀδ ν- 
πἰαςτίο, [τε π᾿, ποννρὸς . η10 ποπιΐηε εἰιδη} ἰασοθες ποιβιπὶ ὅς 
ἐρυτίυπι νοςαης. Η είν οι. 

χρρωωῦτες οἱ ἤοῃ οσοἰοταιί, ραἰίοτς ἀεσοίογαιὶ Οίςετγ. 
χεριςιαχευθ.-. ᾿ 
χρυσος ΔΓ1 ἜΧΡΕΓΣ, ΡΊάτο νέμ᾽ γιπυ]ῖο ἀυτο ἱπῇ σηΐς, 

1 φύματος «δ καὶ κα τηριάςος,αὐαδ εὶς, σά. 
1 Ἰἄρβϑονν ὁ κα ἡ τηριάςης, Τταρεζιαητίας νεγιίτοίηε ςοἱογς) διά. 

«κηδῆς. 
γκαγυ χία,ν τ Πα: ποξεῖς ἐχουδία. 

᾿ [χρωςΘ,,ἀεοοίοτ, ἃ χρῥω. 
ι ἰχριἴρεςίες φυιαάαιη ολ α αν Ατδδίδιις ἀἰοἰτατ: 4υας δ ΑἸςχαυ- 

τας πηετολτογι ας, ἀρ ηἰτίς, Ὀἱοίς 1.1 ς 12. 
κε ς ἸΠΠρΙἀυς:αςςιρίτατ ὃς ργο ἄτα. 

ὠς ας, Βταμ5,ηΠριάμς, μαπλοτε εχ πδηϊτας, ἐχυςοις, ἢ 
χ' γιςορίοἱὲ βΒαυςας. 

χυρμμαὶ αξ αὶ, ἀςογυτις ρα σἌτιιπη, τόπος ἀλωῆς “ ἀχυρμιαὶ, οἱ τόποι εἰς οιξ 
Ί πὰ ἄχυρα ὑποφέρεται λικμαυῆνα. Π οὐλετ. Πα. ἐ αἷς σ᾽ «ἴεμος ἄχνας 
φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωαὶ, Αὐδρων λικμώντων ὅτε τε ξαίϑη Δυμήτνρ»Καά- 
νει ἐσει, ἰων αὐέμων καρπόντε, κὶ ἄχνας, Α΄ ὑπολδυχαίνονται ἀχὺρ 
μα! [υτοτρ ἀχυξρϑχαι ἀχυρρδόχαι. 

δτν χορ ϊαθ 1, ΡΑἸςσάγαιη τοσερταςι] πὶ, ραἰξατίειπι σοὺ 
[της } 12. 

ἰχυφην,ν, τὸ Ραϊεα,άεας. ΤΆΓΟΡΒ.ἈΙΈ..4. ς. 4. ἐθιϑιέντες ἐν ἀχύρρις 
ἐδὲνἕπαχον. : ἐν Ὁ 

εἱἢ ἘΡΓστΑΠΊΠη. ᾧ τριζόλοις ὀξεῖς ἀχυφότρεξας τείας ρᾶ- 
Ιξᾶπη τεγεητες. 

χμεθω,ραΐςας αἀτηϊίςοο, ραΪεἰς ἔξεγπο. Α τὐίζοτ. ὅταν ἀχυρωϑεῦν ουῇ 
Ραϊεῖς βιεγίητ δίρεγ. ΤἈςορινγι μἰτοτ. Π|5.4.ςαρ.16. καταβάλλε- 
στὴ ἐν πολ α᾽, χορ ώσαντες 67 καίλοὶ, ἀοιἸοΐπητ ἴῃ ἰωτο λα πὶ ροιῦς- 
περαΐςξαϊο, 
χυρτίδες ρα!ς οἷα. 
χυρώδες, ἕως ὁ καὶ αὶ ,ἀςετοῇις. τὸ ἀχυρωδέςιατον αἴ ἀλδίρρυ , ἐποκαίετω, 
Ῥ υέιω ἴῃ βιτῖπα εἰξ Κι βιγειι πιαχι πιὸ, ἀσογιίατ, γμῖοι, τα 

ι 
ἱ 

; 

Ὁδίεπη. 

"ραν, οὔκ. ὁ πλδ απ ρα] συτιπε, ραἰ δατίιιπι σοι πι. 
χνρώσις,εωςγηγ4 4] ρα! ςΑτ1ο, ρα! ςατὰ σου! τυξεῖο. 1.3. Αηϊ πη], ἀς 
πἰάο Βιγυπάϊηΐς, 

" 

ων: 

Α Χ 201 

Αἰχὼ, ἐΘύνοχιρτο ἐχώ, 
Αἴχωλυπώ ᾿ἀο,οἠτοιάονάοϊοτς ἀΗΐ εἰ οινηάς ἐκαχον. 
Αχ ανόστον, α0 σου βάταη αυοά ςοπἢοτὶ ἢσάιῖ ἐχ χανδίω, 
Αχορ. ὗρρε αι αἱϊ ἀ χναὶν, ιν ξατ, [οτος ΟΡΊτς, αἰ χαῖρες. ἡγλ Πα τα ζᾶ 
ΡΣ νίσοτγα ΡΊ νας νοσᾶι: νοἱρὸ ἀιοσιατ. ἐκ ιαίχηεννο] ἰσὴς Ολ- 
Ἰξηιις 1 το ρτίπιο χτ᾽ τύποις» ἔν τι Υδ ἐν τῳ δέρματι τὖ κιφαλ τε γιγνον 
μᾷϑων παϑν ὅξιγ αὶ καλνιᾶν Ὁ. ἄχορ ἐκ μ᾿ ΠῚ ἥδοις “Ὁ -Ὦ φυδσιν ἐγ" 

κῶν ὑπταῤχων ἰδίας 3) «ξωρέτε φῳερσνηνβίας τυχιὲν, ὅδ τῇ Ὑ συμτῆω- 

μα ταν ἐδεότητι" λεπ]οὶς γὸ ποώνυ πρή μασι κατατιτρ ἅ ταὶ , γοτιϑα λε πῆ ίω 

ἐΐχεσιν υἱχχότητος ἀτρέμα γλιχορύ, 

Αἰχώρητος ν᾽} οηίτις 1} σοι ρτ ἢ ςηἀὶ που τ Ν αχηπιογαζ, αἱ, οἰχώ- 
εντον κόσμῳ χτ᾿ τίυ διυίαμιν,ἀς δ ρ᾽γίτανί ἃ εἴτ ουΐων ὥςαΐτατεν πθα 
ζαρίατ ἱρίς πλθηάις. εἰχώρητον οτίΠ) ἀἰ οτος αυοὰ ςαρὶ ἃς ἰητοὶ τ 
Τῆι ποῖ ροτοίτ: αἱ χωρυτὸν Ορροπιτυ. 

ΑἰχώριςΘην ὁ κα καὶ ἡυαῇ νος ραν ἢ ς ὃς ἰη δ ραγατας ἰδ ἐἴσγοτας ΝᾺ 
Ζαθςυ τ πατρὸς εἰ χώρας οι, ἃ Ῥαττς ποι [σρατατὶ: ἀς ΕἸ] ὅς 5ρῖ 
τιτι ἰχηέϊο. ᾿ 

ΑΨ λάυςτθὶα ΠῈ τεπηροτίς, ροίϊ, πτοχ,ἰΓθγι! 1» Γοττ ὃ. στῶν, εἰς τούηΐ - 
σω εἷξ ὑποςροφῆ ς ὐκ δευτέρα ἃ σοητγὰ σοπυοστῆοης ἃς τοάίτα. Ο- 
ἀγ ξι ἂψ «ῥειτελλομῆμα ἔτεθ- κὶ ἡπήλυϑον ὥρα » τοἀοιητίς Δηηὶ νον 

ποιοῖ ον ἃς τοιρογα. ἀψ ἐεναι,, τςάϊτς (δὰ τεάίτυγυπι οἵὝ, 
Οἀγ[᾽ ἐ ἀδὲ σε φημὶ αἱ ἰέναι κενεόν. [Ἂς πὶ ΠῚ 54 αἱ δ ἐς κολεὸν ὦσε 
μέγα ξίφθ., νὰ οἰϊ,γεροίαιτ ἴῃ νασ ηδη)γ.ἶψ σ᾽ αὖϑες, τυτία αν Δὰ- 
τε πὶ τοῖτό. : 

Αψακειν Ηςείν οι, οἴ ὑποτυχεῖν. 

Αψάλακτθ.ν ὁ ηταξζος," Ἰαἴτις ἐταϑὲς, αὐπιμαΐρητος, οϑεκτυς, δ ἱ 4, αν 
κίνητος αψνλάφητος αἰκράτητος 5ορῇ. Ηοἴγομ. ΄ 

Αψαλῴν ἴος Ἰἔγεριτα τηςςάςις. 
Αἴψαλτος,ἴπς ρα τὰ ἢ ἀἴμ πη. ργορτὶ ἃ ρίαϊτοτι). 
Αἰψαυς εἴν ηοὴ ροτοτὸ νο] ἀττιηρετς » τηταξζυτη ἀϊπιίττοτς, Αρρίαπ, 

ὁ ὃ τοῖς σώμασιν εἶδ κίμβρων ἀψαὺς εἴν ἐκε' λῶν, Πης ἀψαύςας,,, ἃ - 
γεπάφως. 

Αἴψωως Θ᾽ κ ὁ αὶ ἡ, ναταξτες,ΠΡάτας » 4ιε πε ταῦ σοῦς ἤτ πεξις, ὠτο»- 
ἀπίλας- ΠΟ ἢ ταησοηάιις,! 10... Ερ στ, χεύσεθν αἀψαύςοἱο διέτμαι 
γ3υ ἅμμα κορείας ζειξ Οαρίτωτ οτιαπὴ Αξξηιό. σορθος!. ἐγὼ ἀψαυ- 
ςΘ. ἔγχοις,: αὶ λαβὼν δόρυ. Α ΡΟ]].5. ΑΥρνηδυΐων ἀψαυς Ὁ- ὑπὸ ζαγίω 
δύρε χαλκὸς, 4] ὨΘη τοτι στ. 

Αἰψεγὴς εἰ Θ-, ὁ κα ἡ, τγερτοἨεηίας γίταρετγίο σάγοης. 
Αἴψεκτος, γγο ργ ἢ π᾿ Π συ] τας οἷμ ὡμος εἴμεμηῆθ-ν Ἡ ον οἢ. 
Αψο δης ἕως κα κὶ η,νοταχ, πο τηφητίο 5. Αἀληιδητ,ῖῃ ΡΗγιορη, αἰ- 

ψδυοὴς ἔσαι Π φυστογνωμονία. 

Αὐδυς εἴν,οτ πησυτγ ΡΠ αἰ ατὶς αἱ ῳ δ δήν, ἀλνϑεύειν. 
ἄνους 8:,ποη πιοητίταςοηοι πιο ἀαχ,πιηϊπγὸ ΠΧ, ἀψάς Θ- νό- 

Μμοςυιημ!οἷατα εχ. 
Α δίσια, ἔξατα νιςος ποῦ ἀθογγδηῖας γ γε ἐμ ὡρών,, Ατἰτοτείος ὡς 

πγαο., 
Αὐώφεια,νοττας, ἀλήϑεια 5014, 
ἄψερον, Πειγς ἢ. Αβξοττ ργὸ ὕςσερρν, πάλιν. ᾿ 
Αὐψεφὴς τηςοσιταης,ἸΠςΟὨΓα τις αὐ αφεόντιςος, αριὰ ΘΟ ρ ἢ. ᾿ 
Αἰἴψυχτος.κ δ ἀυ τας» ἀρ ας ΡΙΙπ. Οὐ ιπηρέχιις ΑΡΟΙ]. 3. Ατσσα, 

ἀψηΐκτοις 9 χερρῖν αὐεδ'ήστωτο χώτας. 
Αἰψυλαάφωητος, ηειςτας ,αὐέσαφος. 

Αψύφιςος «, ὁ, 41 ποὺ το] τ ( Ετασ απῈ να] ἰξητεητίαπι, ἀ οἴ τιιτ ὅς 
ἀἰψυφόρυτος ἀριιά ΡΟ] γ᾽. 1: ἐριτΟ 1. ςοττιρτὲ ἰοσιταγ αψνφόρητος 

Αἀνφος τὸ τα ρίο οαγοιιδ, 
ΑΥψίκορον τὸ, ἡ 
Αἰψικορία Εὐτιἀ[ απῈ τογι πὶ δ ἀλη) ταΓΏ ΠΊ. 
ΑἸψίκορος,πουτατὶς συ ρίάιις, ὁ φιλόχαμνος γα τΑ Ὁ ]1ς, πη οχ [ατίατις, ἔα 
{πτατοίας, Ετ  πγ. 4} ἢτατῖ πη Ππγυ]άταιο οἰ τη ἀττσετίτ.» ἐχαγσ 
σίτ ατυτγνᾶς οθοτῃ [τι τ, ἐτὸ τῶ αἰ πεῖν κα κόρος, ὁ παχείας κεκέρεν 
σιᾶνθ..ὁ δυμετώβληπος. ΑἸὶις ἐς ΑΡΕΙΠἸσοιςν Ποικελώτετόν πενα καὶ απ 
ψίκορον ζήσειντα [δ ίον. 

Αἰψικόρως δυμεταβλή τως. Ηεἴγο ἢ. 
Αἰψμιλος, πυρ! απηῖς ὥπηερος ἢ πολύπλερος. δ ο 
Αἰψιμαχεῖν, οἵξ γο] τατι,ρι οἰάστς δὰ ρυσηαπὶΝ ἰγρ ον τ ἱατρα ργσ- 

Ἰωάοτς ἀιχίτ Τα εηαίης δυτγτις, δζ τὴ ἀγτηῖς ἰσαιθας ΡΓοίμάογςο - 
υἱά ἀκροξολίζεϑϑει, νυ] σὸ εἰσαγηνοιοίσον,ν ΕἸ ἀεεαα μεν Γοζξαγπνομεῖος, 
Ῥιαϊιυην σορίξγεγε ΡΙυτατοῦ ἕπεο κολδύσας τοῖς πολεμίοις, συρ- 
πλέκει ἢ μιὰ ςμυδὲ ἀψιμαχεῖν, χω. 

Αἰψιμα χία αφικ ρα λά 1} Ὁς ΠΣ, ν ΕἸ ἱσατῖς ρυ σ᾿ 37 ΧΑ, "τ σιυπη, νυ 6 
Ἰντατιο ἀρ ΡοΙΪτ. νηάς ΑἰΨικοίχος, γε] 65, οουίοτοης οιιπη Βο- 
τε. Εν ἀψμιμσχως νε] ταπάἀονρυσηλ γε ταγ!. Ι ον . Ηαἰϊοατηαί, 

Ι δ ἁψικαχως ἐμοῦ ἐμνίϑνι»,Πλεὶ πε πλῖηῖτ τη] 4 πὶ 401 ΠΊ ΓΙ ΠΑ 
γε  ταῖ ὅζ τίχαγι σιρειοτ, ᾿ 

Αἰψιιω σία ας κα, ἢ πλυτας πο ἀϊυτυτηδιωρὸς ἐλίγν διαφορά. ΠείγοΒ. 
Αἀίνϑιον τὸ, ἀρ ποτ ἢ ἡ τη Π Θγθα ἜχτγοπιαΣ ἁταυτιταάιηιδνΟὉ ἰάφυς « 

ϑύπικρον ἀϊέξα. αῇρα τὸ ἁπῆω ζ ἐἰδεὶς ἁτῆεται. Εἰγηγ0]. Ροτμὰς ἃ ψύν- 
5ος. δὲ ἀδιοίμιο ᾿ϑνοίςοτιάες ἰισιο τοῖτιο, σάρίτο 26. ἀψίνϑιον 
δαλάσειον αὉ Πηι τα πὶ πλάγι πὰ ΠῈ ναοὶ αυ 14 Π) συράφεον νοςδῦζ, 
[ἀτον ΠΌτῸ τογτΟ » οαρίτο 27. ἀἰψίνϑιον σαντώνικον » ἃν ΠοτΒ πα 
δαητοηΐςυπη, ἃ τοσίοης ΘΑ] ας ἀιέξαη), τοῖς Ὀἱοίςον. εδγο 
εοάεπι.ς.28. ὙΝ) Β 

Αἴψινοος,», ὁ ἰάςπγ..]ολπηςϑ ἴῃ ρος νρ μΡδΝ Ὁ Ἤνεταὶ τὸ τρί 
᾿ 



ΒΊΝΑ 
τον εἰς ὄψινθεν, ἀαιιάταπη τοττία ρατς νοτί εἰξ ἰῃ αρ(ητίνιπι,, Ἰᾷ 
εἴϊ « τὰ αηταγτίπ6πι. δ᾽ 46 Ώ1 υὐ τῷ ὁ νομαὶ τὰ δισερος λύγεται ὦ - 
ἡμμνϑοε,ἰ ὃς τ Πα ποπγοῦ ἀ εἴταν ἀ  τρτμ 5. Αἰταυαηάο πομηθῃ 
νγθῖς ΤἈγαςία «ψινοὲς νετὸ τοσίο 1114. Ἧ; 

Αἰψ ῥοΘ., τοιγὸ διιεης» τοβαθης» Ῥμη. Ἡοῆϊ παλιῤῥόφεν ἜΒλες 
μος: 

ΡΤ οἡ, τοῆαδο, ἔτη ν ἀγοαδνάγοματα ἢ σιγᾷ, νος] τουΐεηι- 

ξξῖο ατγοιατίπι ξμέξα Ρ] τη, ἀγοατα πὶ σαγιιάηγοη Ὁ 14. αψὶς τεξο- 
πυρφόρος, ἀτοιις τ ΠΡ 4 15,40] τη ρεγάτογιας ογ  σ  ςοπίμο- 
πεταῖ : 4] το πος οοηςείϊις οἵξ ετίατι [πᾳ Απσαδι ΥΧΟΤΪ 5 ὃς 
δητῖοα πὶ}}}1 ἔσσ αὐΐ παν, ΓΕ ἃ τατπ θεῷ πο οἷδ οχεγπέξας. Πτοη, καὶ εἰς 
κόνες ἄυτῳ ἐπ᾽ ἐφίδιων ἐν τε τῇ πῇ τιβέρεσος γεφύρᾳ ἐποιήθησαν. δὲ εἰ- 
ψίς τε τρραταιοφόρος οἷ ὠκοδὸυήϑη ϑολοειδεὶς ὃν, τε ἐρᾳνῳ ὠρρσέοικε. ΟἹ -- 
φετ. Βα Πα πο : ἄγος γοσας ἔογηϊςας, ὃς [ταις Πθτο (ςοιτη- 
Δο, Πεςδί, 4. ξογοιοίδας ἤσῃα διγατα ἰηπίταίτ, δουιδιτα ἐψὲς 
Ἰςαΐ ἐρίγιτι,, ἰξὰ (στ βοπάτ πὶ οὶ αἱρίγατίοπο » νε 6424 ἄοςεῖ 
1ῖδτο τεγῖο Θιαπιπι. [ταπὶ συξιάταγα τοῦδ᾽» 14 οἴ, Πα ΠῚ - 
Ῥτατοῖδς τεηεης (σα 1ς»ν ΕἸ] πιο Πριτητιγ γα 41}, Πρ ηθας τοτᾶ 
Εἰἴγου 15, δυτὸ πὸ ἃ τῇ εὗτε 14 οἴξ,, ἃ ταησοηάο : φυδά ν]Δε]ῖςοῖ το- 
τὰ οἰμΠὶ ΝΟ] πΠΠΠτιΓν ΓΟΓΓα ΠῚ σοητέπσαητ. ΠοΠοά. πρισπίστημον δ), 

ἄψγιν τώμγειν » νὈΪ ἀσσοσατας ἀσατας οἰδ ἴῃ ρτίογο. ἢς οτίληι Πσηι- 
Βρατ νἱπου!απι, εἰραὶ τὸ ὥπηειν τὸ δεσμεῖν, τγηχοΐος. Ὠ᾿οῦταγ ε΄’ 
τάττῃ ἀψῆδες, εἴτοι! ἴῃ ΠἘΟΠΠς., τοῖς Ρ]Ιη. Πργο Γεοιιπάο,σαρῖτα 
15. ὅ. 16. ἀριά Ηοπηοι. ἀψῖσες χίγε,ρεγ ροτὶρ Βγαΐπι, ργο δίκτυα, 
14 οἰ, οτίανρΙ σα; ὅμματα καὶ σιωαφαὶ τῷ δύκτύς γ 65 υπαεἰγές ἐἰο ἰά 

γεῖς. Πϊα. εν αἡ πως ὡς ᾧ ψῖσι χίγε ὡλόντε πειναίγεε. 
Αἴμέοίίως, ἷγ ταξξις γΣ ςοητγεξγατίο, δι αἰτγεέγατιις Οίςογο. ἅψις χυ- 

εἿὟἢ,, Ατηϊζοτε!ες Πρ το χιλτῖο Αὐΐτι, Αἴ ψις φρενωνγάἀϊοίτιν αὐ ΠΡ 

Ρος. ὁ αἰρᾳφρρσιδη, 
Αι ξίχολθ. γε, να ζοῖτο ταί τατ,ίε ἃ [ιοἰ]ὲ ἴγαπὶ ἀσροηίτ, 
Αἰ ψυῤῥον, ἰδ τὸ τετγὸνγαγίσ ἢ, ροπὲ τοτγου ἤιἢ1. 
Αὐόβοθ. νΓοοίργο 5 » γοβαι5, Η οπλοτγιις 14. Σ, θυγάτηρ ὠψοῤῥόσ 

ὠπεξανο!9. 

Αἰ ψοῤῥθ- δ ἡ τειγοσταάιις, εἰς τοὐπίσω ὁριμήσας, ὁπιδδόρμητος παῦλινθρ- 
μητος οἷξ ὑποςρυφῆς, ἵτοῦ τα οἰ πες, ΗΠ οτπεγ. ΠΙα4. γ» οψοῤῥοι ποτὶ 
ἔλιον ἐπονέοντο, Ο ἀν 7: {, ἀλλα μιν ἄψοῤῥον τρρσέφίιυ δολίοις ἐπέεσσι. 
Τυτογρτ. πούλιν ἐχ ἱπλώς, 

Αἰ γ9.,εΘ΄,τὸνπποιαθγαπν. Ησπηοτγ. ἀν { σ),λ ύϑεν ὃ οἱ ὥψεα πάντα, 1]. 
Μέλυ,δπο τὰ σιυξφϑων Ῥγορτιὸ τάπηθη Πιηξταγα: πιοιηγογαῃη, 
τυ π1. οἱ ψτα τεὶ μέλυγίογιοῖτ ΟΠ Υ ΓΟ]οτιςιπὶ ἀεηίο ἰρίτῖτα. 

Αἰψεφυητὶ, ας Πγερίτιι, ἡ συ χως, ἠρέμα, Π111}0 Πγορῖτα. Α ἀαπηδῃν, ἴῃ 
Ρῃγἤοση.πγεύκα λεῖον, δ ολ ἢ χἡ ἀψοφητὶ χωρουώ. 

Δ γύφητος,6 ὁ γὴ ἡ νἱγορίτας Ἐχουβοσιμ σοπιῖ. ϑ0ρῖν. ἴῃ ΑἸαοογάψό- 
φητος ὀξέων κωκυμέτων ιὑπσεσέγαζε,ρτο αὐδὺ κωκυ μοὶ τωνγϑμοίον πιῇ, ἐ- 

σι, (Ὁ- ἀσπίδων κὶ «'ρχαδ. ' 
Αἴ 10φ0., τασῖτας, Π] ἢ. ἢ 
Αἰ Ψυδρακίωτος, ὁ καὶ ἡ, α ρυλα]ῆς {Π|5 χα ψυ δραύμα ἀϊσιαηταν Πρ ον 

εἴτ, δὲς αψυδιρκμίωτον τηρεῖ τὸ σωκαν Ὀτοίς. 1. αὐ αἰδῖς ρου τις μοῦ 
Τὰ πτηχα ἰσατοητίσι5 σογρὰς αἰϊογις 51. ἃ [γι θατίθιις. ν]σοσ δι» 
Ια ΘΓ ΡΤ ΠΓΣΘΟΓΡΙΙΣ τ ΠΟ τιιΓ. Ϊ ἶ 

Αἰγυκτος, ὁ, αὶ ποη 1πα]σοίςίτ ΟεἸ 4 α] τε τ σογατίοποπι πο ἔδη- 
τίς Οἷς, 40] το τί σεγαγι ποημτ. Ἷ 

ΑἸ Φυφρονραταο ΠΠ  πγ15.Π4πῈ ψ υεὶς ἰ4επὶ Εἴ αιιο γῆ γἱ τοττᾶν οΑυρτοὶ, οὐ σης δον το, Ετγιη. " 
Αἰψυχεν,! παῖ Δηϊῃλο, χα  Πηαγ γλειποϑυμεῖν, ΠΊΡΡΟΟΓ. 
Αἰ Ψυχία, εἰ πη! ἀἴτας, σα αν ατῚ Ρ. ἀπ παὶ ἀεξεέζιο, ᾿πξιαέξιο δοἑ ΠΥΪ 

Οἱο. ὃς ἐχαηὶ πγατογλειποθυ μία, λειποψυ χία ΠΙρΡρΟοτ- 
Αγψυχ' α, ὁ κὶ ἡ ηδαίπτας νο] τηαηϊ πγάτιις ( Ἰσογιαχαηΐπυας, Ἔχδηϊ- 

πιάτιις . χα ηἰ ΠΊΑΠς ΡΊαατ. οἰ πὶ άτις. ἀψυχίθ. ψυχηῖ, ΑὐἸΠοραη. 
. ἄψυχί- βορὴ ἱπαπίπιας οἴθιις » τὰ ο( τοὶ υς ΔΙ ΠΊΠΠ. πο [ας 
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ΡῬῖο φΜλέςξάοηες ροπιατ. ΡΊατατ. ἴῃ 
Ῥτοθίςηι. ὃς ὉεΙρὶνὶ ρτο σ', δι άειπ. 
εἰ οτίαπα πη πιοταΐις ποτὰ Πση σης 

κῷ ἅτ Ἰάδυς (61 γο] "πηξγά 411], ἤρηῖ- 
ὅν. 85. Πολητὶ ἀσοδάεπι πεσατοπάσοδδπι, 

οἰ] λάςηι απτ πιγτίδάεπι : ἂχ ΠῚ ἀσι- 
 ΤΠΠῚ ΔΟσΘ ΠΕ ΠΊ ΡΓΦΉΧυ ΠῚ ἰναϊσοας 1- 

; τα {{π|{{π| ἰατοτῖς ραττα διαίλια ηο- 
δ ἜΞΕΣ σεν ὦ (6 τιῖ: ἱ 

Βοὶς ᾿πυροτγατ, ἀοτ. ᾧ. γοιδί βήμι, Ρτὸ ββάϑε, ἰἴσυτ κα τείξα ρτὸ χατώ- 
βαϑι, βά ἀυτοπι ἀριυνά ἀνθῶν Ὁ ἐη να οἴ νοσι]ᾳ τη5 ἰΟηλ αὶ ἱ- 
Ταϊταης: εἰζ τὶ απν ΠΟΥ ΠῚ 4] ὁ ππιταο ᾿ηοἰαπηδηζ, ὶ 

Ξαΐρχε εῦθα οὐἰαίθαῃι τααὶχ οἴαρι ἃ Ἰοίο ρα τὰ 4ο σαρτἰμτιςμν 

. Αὐψυχοποιίθ. ἀκήφκίθονοοτ αὐϊπηξης,εχαπί πιδης εἰς ἐψυ χίαν ἀΐγων., ῖ 

φξες τεσ το ΞΞΞετος ΤῸ “πὴ 
ΞΟ ΘΣϑ  το τῶς ΚᾺΔ Τῷ Ξ τ εἰς, τανε, πε νον.) ΠΥ 5 Ὄπ Νὴ 

ΒΡ ΝΑΙ 
Ῥυΐτιντ οἷοτα ὃς Ῥουια, Ἐυτρ 4. 

ΑἴὭ,ν ἄσω ἱριτο, πνεῖ, ἡ ΡΟ] η.27..ἐὐχρατὴς εν ἔρος. Αὐμλαάο; 
ςεο, ὥσω βλώτηω, Εἰγπιοίοσ. 

Αὠνοτιορ, δύγοτγα. 
Αἰὡδῃς εἰ. ὁ καὶ ἡγιάξηι φυοΐ ἄοσμίθ-. 
Αἰὐϑεν. πα πὸ, οτἰςὰ, ἐδ 
Αὐὐὐθ-., εἰν ον εχραρωϊνὸς ὄρθρον ὃς, 
Αἰὠλυπὸν, ΗΠ εἰν Ε]". τὸ ἐγ ὅπολὰ ύ μῆνον. 
Αὧν οἰ ἀεπὶ οἶδ ἐχθεὲ ποιὸς ριίοις χα! ἀαπης 
Αὐδν, ΤΗςΟοτ. ποτ᾽ ὀώον,αἀ ΔιιΓοταπη, Δ οτἰεπῦεγ, 'ῃ Ἐρίρ.. 
ΑἸὩρ ορος τὸ, εἰς. 4}1} ἰΙοστιητ ἄορ, γίάς ἤϊο Ἰοςο. ὦ 
Αἴρίωρρς δ, ΠΥ] ἰοτον τ Αἴορες, 
Αὠρέω, Ὡς ΟΠ ΡΟ, ὑλεγωρώ, αλογω, δι} 4. 
Δώρησις [ρα η 0, ττς χρέμασις, 5 αἱ 4. 
Αωρὲ, ᾿πτα πη ρει τὲ ὠκφήρως, νυκτὸς ἀωρδ ποίεε ἱπτοτηρεῖα. 
Αὐὠρία, ἦν ̓πλιπιατατίτας Οὐςετ. ἐχαρία, ἀς οτγηῖτας. ἰτὸ πὶ τοηςῦ 

ἴῃ ΕΊΘ] ες εἰωρίω τ γυκτὸς, ΠΟΧ ἰητεπηρείτα,, ἸΝαχαηΖθη. ἴμται 
Ρείϊας ΡΙτη, ΑὐΠτορμλη, οἱ ὃ πρυταύεις ἥκουσε γ ἀνν ἀωρία,, τά! 
αἶρα ἃ δέοντα καιοὸν κὶ ἀχσίρως. 2ἘΕ]ϊΔυ, ἐπεὶ ) ἀωρέα ἐῶ ὁ νὴ 
φόγον υἷε χ᾽ γετορὶ. σκοτία. Ν᾿ 

Αὠρκίθ., στιιάὰς » ργας πη ατυτι15.» ρΓάΟΟΧ,, ἱπτεπηροίξίις , ἐπγηγής 
τῖδ, τα ὨΠ το εἴς αὖ πη πηατατὶς ἔτι ειθυς. ἀώριϑ. πα ύμβθ.», ἴῃ 
τεπιρείτησαΣ τα λα ας. ὠμός, ἀγρείθε,, σκληρὸς. Ἡἴγοῖι. Αταῖς 
ἀώριος αῤοπρειξ. ; 

Αωρόλειος,σαἰλις ἱπτο ροΠἰὲ ὃς ἀπτο ατατοπι, ὁ τὐδφὶ τ ὐἴραν κὴ ἣν ἐδ 
κίων χείαινό μος ἢ φαλακριών, δα... ἢ 

Αἴωρρο, αν γα να ἀςβοτηκις, ἰπἀςοοης, τε ροἰται15) φαΐ Αἰ ΘΠ τε 
Ροτα τ, [ογιια5, ἵπν πλατατιις για, ργοςοχγαςογρὺς,, οἰτρέ 
ἀχαρις ἄχαιοος ὠμὸς » γὺ ἀπέποιντος. αἰοίκειος , ἀσύμφορος. Χ οἰ 

ἐπέχεδλει, “Ἶ αἰχίςων κ᾿ ἀωρφταιτων, αὈΠπίπογο ἃ τὰγραΠ Πλῖς δι 
αἀἰ{{π 115. εἴωσϑι ο σατώρανν στὰ ἔτυιξζας, ᾿μ πηαιατί ὐΐωρος πρὸς. 
μον, ἀκ σου τ συ ΠΊ Ἰῃιπηάταγας, ΡΙστάγοιις ἴῃ ᾿ γος 
πουάττη οἰξ ὥτάτο ποθ ηϊ, ὃς φάμις ργοτογαθ οτιάα πλάγιζο, 
χίς Ηοτγατίεις ΠΡτὸ τογιῖο. ἄωρρς εἰς (ρώσιν, ἀςοείνιις Δ πηᾶπι 
σοί), αρίοητ. 4. οᾶρ. ' 

Αωρτοιρεηάερατ, ἥρμοςο 9 ( ἱπαιΐς ΕΠ ογο. ) αὐδὲ ξίφοις, ἩοπΊεΓ. 
ἄωρτο, ἰὰ εἰξ, ἐκρέμευτο, ρτῸ ἠάρητο ν αἷρ αὐαιρρώμκαι. νε!] αὐ ἄρω,Ἰὰ ς 
αὐμάζω συΐιις ξατατιι ἢ αὖσω, ΖΕ ΟἸ σὲ ρτατογίτα ἢν ἡρκανῆρμαι, ἢ 
μέω,, ὅρου γῆ ρτο, 8: υἱεοπδίτπηο ἐρίτις ὠ άΐωρτο, Α11} ἜΧρΡΟσα 
ἐκρέματο αἱ ὠρο:ρτο Ἀουφίζω κὶ χρεμῶ, ουϊὰς5 αταΓΗ ΠῚ αἴ 
28Ο] οἱ «ἔσω. γινάς Πηλ ται ἤρκο ρμίω ὅρσο, ἦρτο » ὃς τημτα 
πς Ιοησα ψοοΑΠ ς ἰπ ΟὨ ἐταπην ὥρτο, ὃς ρἰςοῃαίπηο τρ1π5 α; αἱ 
Ροετϊςὸ, 

Αἰωρότοκον οἱ ΠῚ ΠῚ ΔΓΕΙΓΟ ῬΆΓΓΙ οἀ τι} ΠῚ. Ι 
Αὠτεῖς ἃ ὕπνον. ΠΟ πα. ἀποινϑέζῃ, σευφῷ ς ἡ κοιτᾶς τῆς ἐχροηίτας ἢ ' 

Δθτίσιο ιοάαηι σοάῖοε . 411} σατρι5 ὃς ρτἢγ15. νἱάθ Ἰητογρτοῖ, 
Ηοσι. δ: 4. ὡτεμεῖν, ὑφεήνειν. αἵ 

Αῶς ἠὼς ,αὐτοτα. ὶ 
Αἰωτεύειν͵ βοτος ἰεσοτο, τοχογονύ φαίνειν, ἴτεπὶ ἀοτηηΐγα. ᾿ 
Αἴωτος «,δ, ἥος οὐπσας ταὶ : γηὰς Τ ποοοτῖτ. γοσδαῖς Εογουΐοηι 

ἄωτον ΠοΓΟΙΙΗῚ 9 ἰά οἰξ,, ἤοτεπι. [ἴϊς Ῥιπάλτις φιισηάλην εἰ οἴ 
Δρρε]]αιίς ἄωτον ἰὰ οἵδ᾽, ἤοτοπὶ ἔμ ρατγία . τὸ μουσικίωδ ὅῆησιν 
μίω,, τοι χυρικίαλδ,, μουσικῆς ἄωτον. {τεπιὶ πα Οιἷδ. [τοπὰς 
Μιαεης Διὸς » ἱπαιτίτις, πο γεῖτυσ Ος]]. ἱραϊτατίοπ ας Οτας 
ταιπὶ ἰἴδτο (ρείπιο » σαρῖτε ίσχτο. Ηοσγηευ. λίνοιο τε λεηῆὸν ἃ 
τον, αξριφρας κως ν ῬΙΤῸ λινουμδ' πῆρε βοόλαγον » ει πὶ ̓ἰπτειπὶ,, 
το. Τ᾽ μοος. εἰσ]. ἐγ ἴωτον ΟΧροηις τὸ ἀπσάνοισμα  αἰϑών ἀστὸ Ἔ ὦ 
ὑΠεν πνεῖν ἡ ὁδω δέναι. δι. ὐΐωτος 1, αὐϑος κόσμος ς-ἔφανος, τόδιξολι 
ὑξξ ὡπαλών ἐρίων. δι ἀριμ! ΑἸδιοα, ἄωτον ἀἰςίταιτ νας τὸ ριὴ ἔχον ὦ 

ἴπς Πξοτίαπι ἄς Οὐῶσο τγαηΐϊατα πὶ Γιοοηΐζοπας ἤιίς {δ τίς, 
(ογυΐτ,ιιος Τα ογίρ ες ἐς νατία μι τουίᾳ, ἤὰρριο  ταπιδῃ αἰπὶ 
τὶς ΠΟιηΪπΕ ) 4ιοά εξ ρ]ασίαγηι Π). ρΙαυτα εἰς ριοάϊ σίοι 
Ρίεηα πχίγαςι!}!, μια ]ς ἔστταις οὰ η18: ποτ ϑαγὶἰς Τα ραγία ἀἰοὶ 
ΠΌ 5 εὔξογο οἷρ 517 ἀφομ, λοΥ θὰ ρ τα Εἰ σἸατοσιτη [της ρτο 
δάἀπλ γα ]ΠΠτατοπη,, ἀείογίρείοιτ ἐπι ῃῚς (Ὁ ΠῚ ΠΊΘΏΓαΥΙΣ Δρρίῃ 
ντῖη Οταο Ἐχοπῃρ]ατὶ ἰεσίττ, βασῥας τις τόπος φύει τὲ ῥίζαν ἢ 
γύμως λεγρ μῆρσίωυ ἀυτοῦ αὕτη φλογὶ μὴ ὃ χροαὴ ἔοικε «ἑρὶ 3. ταὶ ἐσπθρᾶι 
σέλας ἁπαςμἀπῆεστι͵ τοῖς δ), ὅηποίίσι κὶ βελουΐσοις χαβ εἶν αὐτί), ἐν δἰ 

βυχείρωτος ΕῚ εὐπσοφόι γή,κὴ εἰ Ὡρότερον ἵσατω τρὶν αὖτις ἄρον γυναικὸς 

ἢ τὸ ἐνμίωον μα χϑη κατ᾽ αὐτῆς" ὁ μίω δναὰ κὶ τότε τοῖς «ἰγψαμῆ 

πρόδηλος ὅδι ϑαήατος εἰ μὴ τύ χη τὶς αὐτίω) ἐκείνζου ἐπενεγ κα μῆν!δ " ἢ 
᾿ίζαν ἐκ “ἢ χά ὃς ἀπ᾿ τη μδμἑου" ολ ίσικεται 2. κὶ ϑ᾽ ξ΄ παρῇ, ν ἀγη- " ίζην ὃκ τὶ χίξῆς ἀπτηρτη μόμίωυ" αλίσιοοτωι Ὁ τ Καθ᾿ ἐτέξον τε ΘΟ 
διμύως )γὸς ὄξι τοῖος δὲ κὰν κλνο πτέστεν φμὐτύυ) πδξλορυ οὐ σιν, ὡς τῷ Κρ ᾿ 



ΜΝ ΗΑ 
μῆρυν ὁ μζις βεαχύτατον, εἶτ᾽ υἱ αὐτῆς ὑτοδιῶσι κύνα κα κεῖνα πὰ δι- 

τ φάντι σιωαικολεϑεῖν ὁριιίσαντος ν καὶ ἐὔρ αἰκασε ται ἑᾳδίως " ϑνήσκει σ᾽ 
Ο υϑι ὁ κύων, ὥσσερ αὐτιδοϑεὶς τῷ μέλλοντος τίωὐ βυταίίω αταιρασεδδε 

Ἰ φώβε γδ ὑδεὶς τοῖς μι) ταῦτα λαμιβαύεσιν ἐς 3 μΥ τοσούτων κινδωσων, 
ΤΟ διὰ μέαν ἰοκιωὴ αἰριασέδα ς-(Θ-" τὸ γδ καλίμῆνα δαμμόνια,, τοιύτα 3. πο- 
Π νηρων αἰϑρώπων ὅδ πνδύματα γτοῖς ζωῖσιν εἰ σδυϑυῆγα κὴ κτείνονται «ἐδ βον» 
Ι ϑείας μὲ τυγχαίοντας, αὐτὴ ταχίως υἰξελαύνει, κ᾽ αὐ ὠροσενεχθῇ μμόϊον 

ζαά ζω, νοοϊ ξγοτ, ἐπαττίςυ!ατὸ ἸΙοφαοτ,νασίον λα Ἰητογρτεῖς, 1ἰ- 
Οδτῷ ἀς δευςέζυτο. τοὶ μὴ δεηρϑρωμῖδα λέγειν ΕἸ εἴν οἷν. 

αὐ ράρα,νοχ αἀανιγαρτὶς, μου Οεοἰτίπο ἰαπρίτων, βαζαὶ τ ἄυφαν- 
ς. ΑΙ συληάο ἔης οαἰι»ΡΊατο, βαβαὶ ἰὦ δ᾿ ἐγὼ, ὦ φίλε γλαύκαν 

κὸν αὐτιὶ πῷ φεί φεί. 
βεβάχτες, ὁ [αἰτατοτιοσυδυ!εἰυς ἰπίλπος. εὐθαὶ τὸ βάζω τὸ λαλὼ Ετγ- 
ἷ 'πιοὶ ὀρχυςεὴς, ὑμνωδὸς μανιώδης ,χραύγασος, Εἰ εἴν οἢ. 
Ὶ βάλιον, κὶ βαζαχις ἡριαγταὶ οι!η:6, Τησιπασα. 
Β τΡυ δου, αἰδδίον. 
ἐβαξ, ὁ ναηυςνρ γι ας» ἱπιρι!άσης. αἰ καὶ τὸ βάζα, τὸ λαλω, ΕἸΥ ΠΟΙ. 

ποθ. ν᾿ 
Βαζεξι Ἠεΐγενι. ἐρχνίσοιῶτε Ἀ]τατο, ἃ τῆςπι. βαζίζω, 

ἐ»,οἸάσπι οἱϊ ὁ Αἰρης Μτς. 
ζεάζων. Ηεἴνο το εἰ κικραυγεὺς σιὼ τόνως ζοητοητ ΠἸπχᾶ γος οΪὰ 
Τἤληβ.. 

τα βρίωὐ Ηεἰνοῖο τες Μαςοάοηίδιις εἴ ἔπχ οἱεῖ. 
εαΐβρικες » αἵ, οἰ πρίυα » 4Πϊὶς το! υΐα: οἴσα; ἀςπείθιις ἰμ μι στῆτε; 

ύας͵ εἴν ο ἢ. εἷς βόρζορρενπολὸς, ας ΠΕ ΠῚ, τι η; 
ὑα εἰάςπ) εἰς χείμιαῤῥ!θ. (εἐἀὰ φἀέϊτ φηοίάλαι ἀΐεστε εἴς εἰαίται ξ, 

πε εἰάςπὶ εἰὰ γέφυρα , ροηϑ. 
ννντὸς Αἴγτία ἀνέξα ἃ Βείονροτ τεάυρ!ςατίου ξ δὲ τγαηί- 

πυυτατι οὐ ΠῚ Πτεγάτυηι. νἱάς Ετγπγοίοσ Ἐτ βαξυλων ᾿ρία Αὔγ- 
τίδ, ντ εχ ΤΗςορταί ἢ ϊοτ. ̓ Ὅτο ἐξοιηάονοαριτς οέξλιο, τγλῃ- 
Πυἱς Ῥ]1η.1.12 ς.4. 

λώγιοι τοῖς Ε οί ο ἢ ἀριϊά Αττίςος ἀϊσιπτυν οἱ βαῤβαρο; Δ] σα 
ὑνεοι (συ οἱ ἡ Βαζυλωνῷ» πολέται. : 
νοἰάεπι οἱξ ὁ αἰδαμωρος ΔΙ ̓Ι]υαητιπὶ ἔιταυς. 

αἴθ. εἰάοτη εἰ ὁ μάται(8.) [τἀ αἀάϊτ καὶ ζειὲ ρρύγι(.: ὃς μέγατγπολιξ, 

τοχιὰ ; 
ρὸν» Γ.Δοοηος γούδηῖ τὸ χλιαρὸν, τορί ἀπ πὶ τοάςπι Η εἰν Πο 

αγίσαρἴάοπι αὔξετι Ρτὸ εἰσελϑυύσαι ἱη τοί, (τοῖα. 
᾿αγεύει σαϊάα: εξ πλανητεύει. [ 

τα Η εἰν οδ, ὃς δυϊὰ αβξεταητ Ρῖο μέγα. 
μ ς Ηεἰν ἐπ τεῆς εἰ κλάσμα αρτου  μείζος:τοῦ βασιλειὶ δι «ρατιώ 

πὰς ἀρυὰ [λςοπες. 
Ἰαγϑας, ὁ, Ρετίϊςα Ππσαά φαπαςθυς, Βασος εαπιοβας,( αἷς ΡΤ ατατ- 
εἴς ἀς Εοττ. Αἰεχαηάγὶ ) Οοτίς ὃς Θοτῖο Ρεγίλγατι ἐεηροτιῦ, 
αυλίϊ μυιπιοτῖς (αδίατωγη ἱπιροίαίτ, [ἀπ ἐπ Μοτα!θὰς διτ,ΒΑ- 
ξ:91π| ΑἸεχαῃάτο πιᾶροο αἰϊξητατί (οἱ ττπὶ Πιηῖς, 
'αὲν εἰπαράιις, : 
εγῖ, Ηείγεμ. οἷ εἰμέλγει, λυ σοτ. 

δὲν, ἴχοτα {ἴο 14. βύύασινον, ἔνδυμα εἰς ἱερέας, Ηοίγο, 
(δόμα, 1] ἶσο.Η εἰν ἢ. βάδομαι ἀγαπώ. 
αδίω,ρεἀειοητίπι, σταδατι πνίξῃ βηι. ἰσητο σταάιι, ἰσητὲ, οτἱοίὲ, 
φμιετὲ, ἐρέκα, κλλ εχ βῆμα δ᾽ σοίῇσαῖ ὃς εἴτις ὃς ςοἸογίτον, Ἐς 
ρα ὐμμαμανε ἴῃ ἘΔΌΪΟ . ϑεξοτὸν καὶ βαϊσγίω Ὡρὲς δ υἱὸν ἐπει- 

νἄςς: εἴσγατο στγαάι δὰ ἢ τυ πὶ Ργορογδης. ϑεώσσον ἡ βαδίω ἀ- 
' τᾶτο σταάμι αὐϊθατ. ᾿ 
᾿Ιαδίζω μ.ίσω. αν χα, τὶ πηὰ του ναάο,εο,ἀπηδιυΐο, σταάϊοτ, ἱποε- 
᾿ ἀο,ϊηστεάϊοτ, ειπὶ φοουξτίιο ἀρὰ ΡΒ" οἰζτατυ ΠῚ» σορτεηάο, 
ἀἰεξο ἀεπιῖστο, ρει σον ργοβοιίζοτ, πύϑεν βαδίζεις αἸ οἴτογ τὰς 

ἐπ ὁδὸν ἰά εἴξειτεν ξιςῖο ἃ Χεπορμοητς », Κτ οο νἱαπὶ ἃ- 
Ῥυά [ἀτίηος. βαδιζε δειΐρ» πυς αες, Αγ το ρμαὐ. Γυςΐλη. οδ (α- 
ς τὰ βαδίζαν τὸς φῶς, ρτατυῖο ᾿απλίης; ἴτος ἔισογο. ΡΙαταγο μι. τα 
Ἰἰγευγσο, βαδίζει πρὸς οἰκίαν, αὰ αἰάες (ξ ζοηξεττ, [ἀςπὶ ἴῃ ΡῈδ]:1- 

ἴα, βαδι ὅν, θϑὶ τὸ ςράτενμαν ἰτυταπη οἷϊς δὰ ἐχεγοίταπι, [ἀς πὶ 
λδῖο,, βαδίζει εἰς τὸ πολίτευμα . αὰ ταπηρυ δ] ἰσαπὶ [ε σϑηξετῖ, 

ἴῃ τορι] σα γος ρίτατ, βαδίζειν ἐν ῥυθ μα στεῖιις “4 πιιπτογος 
ἰοπγοτατς, βαδίζειν ἐφ᾽ ἡ μᾶς » Δὐπετγίας πος τεηάετς, Ὠοπιοῖίῃ. 

ζω δὴ τὸ βῆμα, νλάο ἴα τγιδαπαὶ, ει δα τγίδυπαὶ, Πεπιοῖῃ. 
Ἢ ἀεΒαδεπτείδιις οτατίοποπι ἴῃ Πρ σοίτυ. βαδυοίμίω ἑτυτις οἰΐςπιν, 
᾿ εμμμα ας Ἰίςες ἔτ πευτγα πιο βαδιοῦμαι εχίτι Ὀ τὶ πγαἶτα νΟΓ 

ἴῃ ρεσίςητί δϑτίυα γοςς «εταοτατ., αυαὲ ἴπ ἔατυγο νοςο πη 
Ῥαϊηυαπι ἰοττίαστυτ ἀρυά Ατείσοσινε εἰμάζω οἰμώξομαι. συγχωρῶ, 
δνγχωρήσομαι. ἐπαίνω, ἐπναινι σομαι ζω ζήσοναι σπ-Φάζω, σπεδατομα)ν 
ἀπαντω, ἀπαντέσομαι. Θετνοἰ τευ. Χ᾽ ἀραςόγειτ. Τιυς δ εἰς τὸ μὴ 

ἄγιδον βα δεῖ ὅτι αὐτὶ (ὠλνῦνε. Οτορου. τ μεγέλος τῷ χερισοῦ κληρονο- 
ἴας. δ ποτε παυσομῆδης δὴ 93ὴ πλεῖον βαδικυήμης. 
(δ ,δυϊάα 5» βάδιθ- εἷός : αι ετίλπι ἁεάυτ Πα οϊ βοάτο δὲ ἵππου 

υἱαε δ γί πιὰ ὅς ἰςουπάλ Ὀτοι] δἰ γί πστο γα μι θυ]ατίο ΐη- 

5 ᾺΑ 293 
ἐπ Ὡς ΡΟ ας, ΑΥἸορμδπος ἱπ ΡΊΏτΟ,, βαίδυσιν ποιᾶται, ἰορτο- 
ἵταγ. 

Βείδισμα, ατοςγ τὸ, στο Τς, ἱποςἴπι5. 
Βαδυσμιος, οὐ, ὁ τὰς τ). βα δισμιὸς, ἡ κ᾽ Ὅμν ὡρὸς θμο μετάβασις, 2] Ἰχης 

4110 τγαη ἶγοναπηδυίατε, ΝἌζδῃ. 
Βαδιρςἐκιςυπάυπη, Αττὶ οἱ ἀϊςυπτνρτο βαδες ον, ΑὐἸ ΟΡ απος ἴῃ Α- 
οἤάγη καὶ μοι βαδιςί᾽ ἔχιν ἐς ἐυριπίδίω, δις ἴῃ ΡΊατο ἀϊχίτ ἐαάςηι 
ἢραγαισωνεκποτέα ὅφί σοι χαὶ τίωδ τρύγαι ΓΟ σιωεκποτίον, τ ὃς ΤΠὼ 
εὐ ἀ πολεμιςίαᾳ τοῖς ἀϑίωαγοις ἐδ), ᾿ 

Βαδιςέον» εαπάμην εἴτ. ΡΙαταγοθις ἰὼ ΟΠ δα Τὺ γδ αὐτοῖς πρὸς χαίστιν 
ἐὰ βαδιςίον͵ ΕΠῈ εἰς αἁ Οατεπι οὐπάϊη]. 

Βαδὲες-ἐςγοὐ δ. 1, δρομειδ, ουτίο τ, Ἐατρ. 
Βαδιςικὸς, 41 ςης νά ίτ, ἃς ἰτιπογί5 ρὲ ἀοἰττῖς Ἰαδοτεπι ρετέσιτ; 

Ῥόγτας Δα} δ] ἀπ άϊ,συΐ ἀπ θυ] ατα ροτοῖι, Αγ ορι, ΡΠ υχ. 
Βαφὸς ὁ ἢ ν, ἰτοτν βάδισις, ὁδός, ΑΥἸΠΟΡμ, Αἰ. διὰ ταῦτα τόνδε ἃ βά- 

δὲὸν βαδιζομῷ. 

Βάδες »ἴως ζάτος ἀϊείτατ οἶς πηεηῆιγα ἵ,. (ἐχταγίογαπν τοῖς Η οἴ, 
Βάδρυανἀϊσιητατ ἀρὰ Ατίςη χαα ἃ Ολίεμο βοάζυλα,ρταηα ἔς, ντ 

Ῥυζαυῖτ ΤΣυλ με 
Βάζω μιοΐσα, π᾿ ικα,ἀϊςονοηυοτ,α"]]ο φιοτ,λέγω ἃ βω,, ἀαςίταν βα᾿- 

ζωμῖςουτ ἃ φω φάζω νεὶ (γηςορα ρτὸ βοάζω, Ετγ πιο]. Α ςςυίατιιο. 
Ὁ ἀν ξ, ἀπευτήλια βάζει, λέγει, φοίζει, !οαίτις. ΑἸ μα πάσ ρτο 
ναΓΙσΙΠΟΓ. 

Βαϑέης αὐλῆς εἱ. βαϑείας, Ἡοπιοῖ» 
Βαϑέως,ργοξιπαὶ, αἰιὸ, σταυΐτοτ, 
Βάϑιον, ργοξιηάτας, ρτο βαϑύ τερον, 
Βαάϑιξιθο, ργοξα πα ΠΠ της, ρτο βαθύτατα αριὰ Ηοπ1.1}.9᾽, 
Βαϑιμηδὸν στααιὶ ΠΊ. 
Βαϑιμὶς δὸς, νἱ, σταάιις, δας» νε[τἰσία Ῥεδαπι, (δες » »νύασα, βαλβὴς», 
ιοά ταπγεὴ τγασίοιιπη οἱς βαϑμίσες, Ἡ εἰν οἢ. αὐχαὴ λόγων, ΡΟ] υκ 
᾿ῖδτο ξοιη ἀο,αὐτὴ 3 ἡ συμβολὴ σὰ ὡήχεως ωρὸς ἃ βραχίονα βαϑ- 

μὲς καλεῖ τῶ. Ἐτρυά Ηιρροογατοιη » ὕγαςθ}} ζαυπτάτος » πᾶς 
εχιςηἀςητίδιις πιλημηι ἰη Βοέϊεητιδύΐαις ποῦς νη ρτοςεί- 
Ἰὰς ἱοστοάϊίαπταγ, ν1ἀς Ὑροχιλιώδης, 

Βαϑιμὸς͵ οὐ τ, σταάαις, ροίνίς, ἐδὸς,, ΠΟτῚ φη δτίδπη πη ίτατε,, ἄς ρἰά- 
Ἰχησο νίυγρατασα, ΕτΥπιοϊος,, βαϑιμὸς» ΤΟη]ςὲ ἀϊοίτιτ.» Αἰτςὲ 
βωσμὸς, ΡΗΓγηῖςι5.1η σλποπίθιις Αροϊπο]ογιπὶ ρίο ἀϊσηίταις 
ἀσοιριτατ. βαϑο 2 Η εἰσ οἢ. ἤχνογπόδες, κὐ δίφρριγαρυὰ Ττλσίςος. 

Βάϑ:Θ. «Ὁ. τὸν. ργοξβιηα τας. τὸ βάϑος σἢ σώματος ») Ξοτροτις ἰσειις 
ῬΕηΙτΗΝ ΠΊ115 » Ρατς ἱητογίου. αὐτὶ αὖ ὑ. ,οπημηαιιαιηι ἀσοὶρ᾿ 

τοῦ ντ ἀρὰ ΑὐΠορ  αη. ἵν Ργο αἰτίτυάϊης. ΝΝ]ςοπιαςῆο οηΐπὶ 
(άϑος πάχος καὶ ὕψος Ἰ4ξ εἴξ διάσημα τς ρτο ἰαπίσιο Ὑμεορβ γαῖ, 
ἈΜῈΠ το ἄς ς.4: δεὸ ἡ ϑαυμας ὃν, α΄ὧἰς ποτὲ ὠρύχδη τηλικαῦτα βαϑὴ, 
πιοά ἢτ ντ άἀπηίγαδ τς ντάξατοτ » 410 τάπάοπὶ πηοάο οχοδιαη- 
ἀο τᾶτῃ ργοβιπάα αἰτιτιιάϊηος οχτίτογίητ, ΕΠ γογὸ βάϑοεγριιγσες 
αἴτιῖς, “τα σπιτα αἰτίιι5» ἱπιυ τη αἴτια τὶ στρ εἶς» αἰτίτι ἀο., οτγα 
τυάο, φυοά ἰητίπη! ἢ) εἴτ, ρᾶτς ἱητοζιηα γοτασο, Βα ΠΣ τας» 
Βιπάιις, σαρίτυς ὃς ρτοὸ σγαυῖταῖς ἀρ ΡΙυτάγολιπι ἐς λυ άϊεη- 
ἐο. Ετρτο ἴσγοθε ροηίτογ βάϑος. ὙΠοορΒτοίζας ὡς ολιηῆς 
Ρ᾽δητάγιιπι ᾿ἴρτο ιαττο,, σαρῖτο ἀξοϊ πιο μητο 5» ἀς ἔταπλςοη- 
το ἰσμ της, κα διὰ φῶτο εἰς βῖϑος κατα βάγλεσι, οὗ 144ιε τη στοῦ ξ 
αἀοπηίττιιοτ. ποι ἴχτις νηπὶ ἀϊξεϊους ἰητο]]Πἰσοῦτοῦ ὀχρτοΠηῆς νἱ 
ἄετυτ Ο124: νεττὶτ οι πη αἰτὲ ἀεηγίττα τ, βαθὺς αὔδιρίθ- ἔχοντος, 
δυϊποτίτατεση ὃς πηαϊεἴϊατο πη. βάϑος ἡ ςρατιαξ, τησάϊας ἐΧογοῖ- 
τας, [ὰ εἴξ, μετα ρατς » ΧΟΠοΡ μοι. διὰ. βάϑ, δρὶ φαλαγγεὲ 
τὸ μ7' τὸ μέτωπον ἅπαν" κὶ ὁ ἐπὸ λοχαγοὶ δηὴ ἐφαγὸ ςἰχίθ.,» 7) βά59. 
λέγεται ἐκ πῷ βώϑοις αἰαφέρεϑτα » εχ ἴπλο τσ εις, Οαϊεηις δὰ ΟἹαιΣ 
σουεον το ργίπιο. ΝΝαζαηζορὺς, εἰς κακῶν βάθος ἐμπεσύντες, ὃ 
δὲ κέγεται, δος. ἴῃ Δ Ὺ Πὰπὶ πιαϊοταπι ἀε]αρί, ντ ἐἰςι (οἱ ει, ἐς (ά- 
ϑς φϑύγει, Ἰητγοτίι πη Αι σίτ, ἴῃ ἸητιΠΊιη. ἴς σοτριις τος ρίτ. δι 
βάϑοις μεν ΡΕυϊτιΟ 5 ΠῚ πππιμτατ οης Ἢ ,ἐν ζάϑει 7 1 Ἰητἰ Πγῖς. ἐκ 

βάϑεθ' ρεηιτυς, ΗἨεγοβοτ. 
Βάϑρα,ας,η. ἴσ91. ἀσπηιις. 
Βαϑρον,«-τὸ βαΐϑρον, ΡΟΙ]αςὶ Πἰδτο τοιτίο,, τὶ τ" αἰσίριαύτων βάσις κ᾽ 
ΒόφρΘ', ὁ, βχηάαπ ςητι πιν (Ὁ Ὁ ΓΕῚ Πτυπη, ἰςαΐσ εἰ Πα πλνίτιν σοίτας, γα !χ» 

ἰσαπυπα τι, τὸ ϑεμέλιον, τὸ ἐ δρασμιϑ,γυὑτυπύδιον 7 ατις, ἐπταΣ Ψ᾿: 
σταάιιονρος αἰ οἱ τγαηίϊτυ πα. δορίιοοὶος τῃ Αἴδες, ὦ πατριίον 
ξάϑρον,ιὰ εἴξ, (ΟἸαπι, πέδον, κροπὶς » τογγτουίαπι. Ἐύερ τά, τενόποὶ 
αὐλίδος βάϑρα," Ἰὰ εἴξ, αὐ ξτν Α αἰ άϊς ἤπιις.. Ιὰ εἴτ, ἰξάες δῆσι- 
ἴϊας, ΗἸογοαύ πι. τη. ἀφο! τη πητεγε πλ σάριιτ Ε(ΐα: ἐχροηῖς 
ΡῬτοξιυγάλην νοτᾶρίηςπ). Ηεγοάοι. χατύεὖρϑε ἐς εῶτες 55) ζάϑραν, 
(ὑροτ (ςα]ας Πζλητες. ῬΙυτάτο δας ἴῃ ΑρΡορβτορηναῖ, βαάϑρων «να- 
ς᾿αὔτες, ὃ ἰξάϊδις αἰϊωγσεητοο, ἐκ οἶα βάϑρων, ὁ (οἀιθυς ἔμ1ς » ὁ ἰυϊς 

νεἢισιίς. 
Βαϑυάγκεες ἄκσεις, ἱπτᾶς ὃς ἀορτοῖτις να! ]ος Βαδοῦτες ΑἹροο,ἷπ Ε- 

Ῥίσ' ἀπγηγαῖ, ΤΑ 
Βαϑυζολίθοκ, ὃ καὶ ἡνφρτοξιπάϊ ςομ]]), γι ἀςητἠ Ππτας. Ἐπ 
Βκϑυγειδυ,κ, ὁ κὶ ἡ, Ρτοξιπάας, αἶτις (αϑύγειον χωρίον, ἀτ (αἱ ἴα 

οὐ Πἀϊ νργαά λα ἰο] 1 {ΡΠ}, ἀρυνὰ ΒΡ] ση ΩΣ ἐς αλαπάο, (ρ Πὰς 

ὁσεοτιαριιὰ ΤἬΣοΡΒγας. μο.]Πδτὸ ἡπάγτο σαριτε ἀυοάςοίπιο, 
ζαϑύγκειον͵ κὶ δὔγειον χωρίον, (Ὅ]υ τη ργοξαρἀυηι δὲ ρίησαδ, 

Βαϑυγήύειος «ὁ, ἐστεσιὲ Ῥαγθατιςδιυγγύειίθο ΡΟΠ]υχ 2. 
Βαϑύγιωςγυγό χὶ ἡ ΡΠ Σ (ΟἹ!φΑἸταρργοξμμάμ, τὸ μενα ορς υκὴ 

) 



294. ΒΑ 
τοιγᾶ,ργο ιη ἀπ τετγάτη μαρεπς. Ὁ 

Ἐαϑύγιρως ὃ χὰ ἡ ἀἸΠΟΠΙς,οχτγεσια ἰοϑεξξυτῖς, ναἱ Ἂς ΕπΈχ,, ἀθόγε- 
Ριτας ΟἸοογ. Ἷ 

Βαϑυγλωασίθ.,εγδγο οαμοΠς,ἐλλόγεμ.. δψγλωῇθ-:, 514. 
Βαϑύγνοφϑθο,αἸτις ἀδπηογία5 της τις, ΝάΖδῦ. 
Βαϑυγνώμων,ςοτάλτιις, σοπ ταις,  ττ ΗΠ ̓πσοη ὃς ἐξοτοτὶ ταοίτατ- 

παῖς δί αἰξαιτιυιϑνκρυψίνοις καὶ δόλιος, δι] 4. 
Βαϑυδίνης,κ, ὁ. μα εης νοττισος λιτ βαξλις ρτοξιηάος,, ῥγοιπάιι5, 

ργοξιπαὶ νοσιϊοίς, Η οἱο (4. σού ὠκεανὸν ζα ϑυδίνδυ "(ἃ ϑυῤῥοίτης.. 
ΒαϑύσοξΘ- ςεἰςθεγγίπιας Ρ πὰ. 
Βαϑύζωνος,κ γα ἡγαϊτὰινο] ργοβιηἀὲ οἰ πέξιις,νῖ τοσα Πιρετηὲ ἤτ ἰΔ- 

χα. (κϑυζώϊοις γιωάγιας, ἃ οἶδ, δυς- ὅλοις, παρ ηἱς τοηις οἰπέξαδιντ 
εχροίμοτςε : Α]1} παθη]ες ἃς νἱτιροτοητες : (ξ4 Ετγυπιοίοσίςοη 
ἐρπβοευηι οἵδε ἄοσος ζαρδαξων γιω αἰκῶν. ἀπὸ τῷ δα ϑέως ζώννυδϑει. 
Ῥιπάατας ἱπ ΟἸΨ Πρ. ἀ.3. Σιω ζαϑυζωνε διδύμοις «“ωσὶ Λάδας. 

βαϑυχαμσὺὶς, Αἰ ἀς ἴῃ βαχιςροίιγις. δ016., 
Βαϑυκήτης, εος, ὁ καὶ πἷν Ρίςοίας, ργοΐξαπάιις, αἴτυς. ζαϑυκήτεα πόντον, 

Τνυςΐαῃ. 

8. ϑύκληρρς, ορυΪςηταςργαάίιος, ΗΌπιοτ. Ἡετούοτ. ; 
Ἐαϑ'ύχολπος͵ς, ὁ, πηλσαυ ΠΊ πὰ πὶ Βαΐσης : γπάς (ζαϑύκολπος πηγὴ, 

ἴσα: ΡΓοἔαπάμις,νΡατεις» ΝοΠηυ5. 
Βαϑυκχρηπὴς “δὸς ἰλὰθ της ΒΔΙπΆ ὃς ἔα πα πηξητιπι ρτοβιπάιμτι.ζαϑυ- 

κρηπῆ δὸς ἀζύδου , ρτοξιπάὲ βιηάατα ΑΟγάιϊ,, Μαίζχιις ν ργοξιηαὶ 
Ειπαἀαιηδητὶ, 

Βωφϑυκχύμων πα εης νη ἀα5 ριοίμιπάἀαςιρτοξιπάμς, ρεσος Ποίμς:ζαϑυ- 
κύμονὸς ὠκχεανοῖο, το υΥ Γι ἐς τα ογοῖς, ἃς 'Νοηη. 

Βαϑυκτέαγος,ΙΟςιρ [65 ἃς ορυ]δητας, ἰη Εριρ. 
Βαϑυλείμων,ωνος, "ἡ βα ϑύλειμος. ςορηραίζιυιις, ἰστὰ δαθεης ραίσι. 

οτηστι {Π| 44. 9. νσ], αὔϑειαν ξαϑύλειμον, τὰ εἴς, (αϑεῖς λειμῆμας 
ἤχεσαν. 

Βαϑυλῆϊος γαῖα, τεττα ἔεγᾶχν ΑροΪοη (α ϑυληΐοις αρέρας, τι ξαστ τα, 
ἔξετη!ες ὃς ργοβιη ας Ιερετος ξεγουτια, ἴω ΕΡιρ. 

Βαϑύμαλλος ρτοξυπάα ἴδιι ργοπι μαίσεης νε] ! ἐγ (ει ν1]1ος. 
Βα ϑιιύω͵ μια, ἀ' κοι ρτοξμπ4α ξιςιοναοτοο πὶ αἴτυπν ἔσάτο,"η Ρτο- 

ξιράιιπὶ Ἔχιευάο, τὰ σοπάο. Απασγόοῃ . ποτήρίον 3 Κοῖλον, ὅσον, 
ϑιυυΐῃ, βάϑιωον. πη αἰτιιαν σα ἀπιντ πισίροτιτ ςαριῖς πο 0 ἰιθτο 19. 
Δριιὰ ΟοΠ μι πτ ὅς Δραά ΙΝοπημηι, βα ϑέω δμῆναι χεῖρες »ν φλας πιᾶ- 
{5 δι σδιαῖα,. ; 

Ἀαϑύξυλθ-, ορασυς:νηάο βαθύξυλθ- δρυὸς, (γ]υἱὰ Οραςα ἀριιὰ Ατὶ- 
Ττοτε!. Ὑ]ι ἀγϑογισις ἔγεαιξις, ἤο ἢ τητει φάττα ἀδηίταῖε τὰ- 
ΤΠΠΟΓΙΙΠῚ. 

8αϑύπικρος,"γῈ γὶ ἡναα!] ἀπγαγίτιιάϊης [4 1η ἱπιὰ ρέποτγαῖ, πτπο- 
Ρέγς ΔΙΊ 4Γ}}5. 

Βαθυΐσικρον. ς νοσάτιγ ἃ μοππμ}]1ς δ Πηταταπη 9 τεῖῖϊς ὨΤοίτοτ ά. 
1||5.3.ςοὰρ 26. ὶ ἤα 

Βαθυσλόκᾳμος κα ὁ καὶ κα ἀστῆς οἰ πο πηῖς το σατηνοοπιᾶ ἀδῆς οἰ πο η 
ηἰς υεχᾶ δός ΤΒεος ἰάγ]. 19. ζατυπλοκοίμοισι μετείγεπε παρϑενι- 

Βαθύσλκτος, Ορυ ςητας, δυδείμων, δα 14. (κῇστ, 
Βαθύποτμος "τς Π1χ,ἴὴ ΕΡΊρτ. : 
παϑυξῥείτης,εγὸ, ρτοξισἀὲ βιιςης:Ἔρίτπστοη Οὐοοαπί ἀρὰ Ἡεῇοά. 

ἴῃ ΤΠ εορ. Γ ὶ ἰ 
Βαθυϊῤῥείων,ρτοξαπάς βαςης. ΑρΟ ΠΟ ξαθυῤῥείοντα τε ἀϑίλπιν σδερ δυῆυοι 

ἐμειβον. 

ἸΡΒΑΘΊΝΝ ρτοξιη ἀϊτας, Τ᾽ Πεορμγαῖι, δητοτ, Πρ τοὸ ρτί- 
ΠΊΟ, Πάρις 11. ; 

Βαθύβῥιζίθ.,κ ὁ, μαθεης ταάϊοος αἶτας, ἴῃ ργο ἔπ 4α πὶ ταάίςες ἀρεης, 
᾿αἰτὸ γαἀίσατας,αἴτα ἵτιτρς δἀματτης γ ΤῊ ορἈγα τ ̓Πξοτ. ἰέθγο 
(εςιι)4ο,ςαρῖτε ἰςρτίπιο,συὶ ὈΡΡΟπίταΓ ὄιπολαιοῤῥιζίθ-, 

Βαθύῤῥοῦῶ- υγδργοξιυδὲ βυσης»4αη) αἰεί ἥιιμς. ' ' 

Βαϑὼ ἐθ- ὁ ρτιογὶ σοττόρτα,ργοβιπάας, αδάϊτυς,αἴτο ἱρδσοηΐο ργα- 
ἃ τυς»ογαίτιις, ἀερτοίζις ργοπηηπιις, ἀςηίος, 4 ΠΊρίς, αἰτὸ αἀαξξας, 
ἄπαις) ργο  ἐΧας Ἀν τὸ ζαθύτατον ἡ ἡπείρον,ἀ ο[. 4 ςοηξίηεης εῇ 
Ατηρ ΠΠ πχάνίηαιμς Ατηἴοτε!. ἐς πγυηάο. (αϑεῖα χατη, ργο χα 
ἀρ, ΟΘαζΖἉ. σον, ἀξηίὰ, (ρἃ. ζαθιὲ τένων ἴω ἘΡΙΒτάπηπηαζ. 

ἢ τιγὶ σογαϊχ.. γιάς Βάϑος. ὄρθρον βαϑέθ»., ἀϊωασιίο, 

ἄν. πτυΐταπι αἀῆας ηοεζϊ'ς εἰἰ. ἐν ζαϑεῖ γήρα γ ἐχῖγεηγα ἴξης- 
4. ζαϑύτερᾳ ἠ΄3»,ΡΊατο ἐς [(ασιρ μα, ἤλοτος πηατυγίογὸς ἤπια 

Ἰἰδεγαίτοις:. βαϑιυ λήϊον Ἰὰ οἴ, μέγα, δὔφορρν, Ηοπης! «(αϑείας ἤ8ὴ 
νυκτὸς, ἰά εἰς, πόῤῥω τ γυκτός. Βιιά τὴ ἐρηϊιρτιοσ, ἐς ζαϑυ ἡ ἡλικίας, 

Ατηζορἤδη. ζαϑυτέραν χρέαν, ςοἰογεπὶ Ργοβνη Ποτ τ ΠῚ νοεῖ 
ἹΜατςς]Πμς,αησα!πειπη ςοἰ ΟγΟ ΠῚ κ ας! , ἀριά ιοίςοτ! ἀ.11- 
Ῥτο φαίητο σαρίτς 136. ἐν βαϑεῖ γα κὶ ταῖς ἐχάτωις αἰατυνοώς, δίς, 
ἴῃ δχίγοπηα ἴδιαι ἤιπ πλο ἰεπςέξατο ὅς νΊ τι Π1}15 ΠριγΓιτθ ας, Ν ΖΔ" 
φησ δΐγων (αθιὰ, δά ΓΑ αἶτὰ ἃς ῬΓΟΠῚ ΠΡ: ΡγΟΙΪ χιτας, Βαγ- 
Ῥάρτο]ιχο, Ργι μη" Ὀαγρᾶ. ροτιας Τὰ ὃ ἀευὰ οΥτ βαϑύτερα 

φύλνα "ριινά Τδορ γα. οτρῖτε 16. ΤΠ το τεγῖιο δποτ. διά. ἐ- 
τιᾶιτὶ βαθιὰ αἰτὶ «( πονηδός. ζαϑτίας νυκτὸς, ποξὲς ςουςυδῖα, πηι ΐτα 
ποόξς. ζαϑεῖα τοαὴ ἰςξξ  αἰτὸ χα νέϊα ὡς βαθιωὴ ὁκοιμιήϑης ἃ εἴξ, 
Ῥε' αυὰον τοβηνὰ 40, αγιΠῦ βαθύτατος ἰοη1}ΠΠ|πις. “ἘΠίανυς, 
εἰπρίας γδ ὅσης τὺ πανηλίς ἡ μέρας, εἰ φνω καὶ ἀδὸκ ἡ τως νέφη σίω δραμεῖν 
οἷα δήπου βαθ υ͵τατοι, κε καταῤῥῆξαι ποίμπολιων ὑετὸν, παχέα. 

Βαϑυσκαφὴς ἐ. ὁ καὶ ἡ ρεοξωμαὲ ξοας. ; 
3.8 νιον, ὁ οράςως, ἴα Ἐριρινμαθτοίας, ρει πλλ στο υϊγΜυίξι» ἕα 

ΒΞ ΙΑ 
θύσκια χωρία ἰοζα ορᾶςα ΤἈσορμ γαῖ Βητοτ. [ἴδτο τεττῖο. ς.17. 

Βάθυσμει «τος, τὸ͵ αἸτιτιίο. Τ ἈΞΟρΡἢ ἐς Ὠν.}.4.ς.12 βαθύσματα π' λές 
μνης,νοὐα σιηςς, ργοίαηάα. Ἵ 

Βαθύςεργθ-, κα, "ὁ Υγ ζαἱ ργοβιπάυπι οἱ ρεέδυς : ὃς πιεταρίνερτοίμα 
ἀος παθεης τοςοἴϊδις. οριτίες. τεγγα. ᾿ 

Βαϑυφήρφιγξγἴη ἘΡΙΡ τΔτηπιολάα ζαϑυςἤραγγα, ἰὰ εἴς, ἰαριάςπι (ϑ- 
Ἰτάμπιη. ) 

Ἐαθύςρωτος, ργοἴαηαὲ (ἔγατιις, Π)0111ς,αἰτὸ ἤγαταις. ξαθυύςρωτος κοίτην 
ἰδόιας Πθεγαθ το γατας δα! ἀυπολυτελής 

Βαθυύσχοινί(»,ε, ὁ κα ἥ,. το βιηάιιβ ἴῃ Ἰαποὶς, βαϑεῖων χοῖνον ἔχαν, 
Βαϑύτης τος, ἡ, ΡΓΟβΙ Πα τα5. 
Βαθύτριχίθ-, ν Ποία 5. 
Βαθύφρων, αἴτιι ςαἸ]Π ἄς. ργορτι διουτυς τίθης ἴῃ ΡΓοξαπάις ςορίτα-. 

τιοηΐθις νετίδτιιγν νο] αι πισητς ἀρίτας ὑργοβιμάας σοριτᾶς, 
τίου ο5. : Ν 

Βαθύφυν (6.,5 ὁ καὶ δρτοξιπάα [9] 12 μαδεης, 
Βαϑὺυ χαίτης κι, Παξης οσπηᾶς ἀξηίὰς ἃς ργοξιπάλς. Ηοἤοά, ἀξις 
σα Ὁ. βαϑυχαίπης. 

Βαθυ χειλίθ-,κ ὁ καὶ ὅ αἱ ργοξαπάστιπι ἰλδίογαπι εἴξ. " 
Βαθύλχροις, αἱ ἀξηίο εἰϊ ςοίοτα. Ἂν 
Βαϊα,οης Οερἢ Αἰ ςπΐ; νηάς ἀξ 
Βωάπης, ὈΟΠΊΕΙ Θοπτηο: ἰ : 
Βώνω,μ ἡσολλα) - βέζηκᾷ ἀδρις- ὦ, ἐβίω, ναάο, ςΔατὰ στδάίοτ, του ἴτε. 

ξιςιοναἀεονρτοιισηιο, τι οφτομ ον πηι], τη τ Γεάτοτ, ἐμ ᾿ 
Βιταβίοτγ,αςςοάο, δι ςο» πο, ρογυεπιο,ςεάο, αἰσεπάο, δος 
ἄετς ξιοϊονἀε(σοπογαπηο, δψυΐοτ. βαμνόμναι αἱ αποιιεηιδς 4αΐτι 
θὲς ἐ4ι: φἀπγιτταηταν, ἨετοάοτΝ δατ (δὰ Γι ηλοτίξρε αἐξξί- 
πὲ νίουγρατ [το τὴ βαΐνα;, σοπίτίταοτ. Ατίζοτε!. ἀε ππαθάο,, ἐν ας 
ϑειρ χώρῳ βεζηκὼς, "ἃ εἰϊζ, ἥτις, βεξηκὼς ἐφ᾽ ἵσσπου, ἐπ] 'Ἑης τῇ 6-' 
4υμπη. βεζηκως ἐρ᾽ ὑψηλοῦ, (1 Ὀ]Ἰμνῖς μ Πϊςη 5. βεζηκότες δϑ γῆς, υᾶ 
Ἰηστεαειοηταγ, δι ρο σας ετίαπι ἤγηνιν πὶ δὲ ςουϊαητοση εξ. 
Οτεροτ. δὰ ΒμΠΪ. ἐμοὶ δοκεῖς σὺ δόξαν μὴ ἔχειν αὐδρὸς βεβηκότο 
ἀσφαλοῦς κα ς-εἰῥο τίωὶ δὲ αἴοιαν. Ῥ] ατάτ ἢ, τη δειτογιο,, ἔργον οἱ ε 
γέας φρενὸς ν᾽ δ΄ μφίλα βεζηκιίας κὶ κα τυρτυ μέῥης εἰργάσειτο "μι]οῇ 
καὶ κεφαλὴ ἢ. εβεξήκεε ἐπ᾽ αὐχέγιϑ',σαρυτ ςεταις! τη Πϊοϊσατ; ἰη Ηο- 
τοῖς. Ρίατο τὴ ΤΊ πη, βαίνει ὅλῃ σμικ ρφδ, ράτινο ἱπηϊτίτατ., [ἃ εἴς, 88: 
ἢ μαᾶβεῖ ἐχισυδπὶ ἃς Πτιημαπηοηταμν. δ βεζυκᾷα, θεης ςΟηρᾶ 
ἔλα, θεῆς Ρργοςοάξης, μόνιμος κὶ βεζηκῆα μοί χν,ἰά οἰξ σα δναϊα μα; 
{Ἰτατία ριησπα. ΡΙυτάγο ἢ. τη ΡΠ ραν μόνομον κὸ βεζηκιζαν αὐπὶ ὅρον 
μικῆς καὶ πελταςικῆς μοί χης ἀσκεῖν᾽ βεβηκὼς ἔφηνε, σοιίξιτατιις οἵδ, 
428 ἐς δεηοέξ. βεξυκύα ἐν δαπέδῳ βα πάλτα ἰη (οἷο » Χοπορ ἢν 
ΟΕ οποπι.ἐἷ βαίνωυ τη ἴῃ ΡΙοἰρογίζατε, δορδιοοϊες. βαίνω πόδα 
ἴτοτ Εἰοῖο, Ἐστγὶρ. βεζηκὼς κὔδι σκύμνοις, ΑΗ ΟΡ  1η. ἰὰ εἴς, ὑτϑμα 
χιών ἐἥω σκύμνων. Η οπηοτ.λαξ ἐνςοΐϑεονι βαδ, ἰπηιχιις ρεόζοτι. βαῖν 
ἐν νηλ» Ηοπηςτ. ΠΠ|1 4.8 ἔσει βαίνειν, ρα δας ααυῖς ἰτς, Βυιά 1 Ε 
ΡΠ ργίοτ!4ςπι Ρ]ατατς. ἴῃ Οάταη]]ο. ὁ τύπος ἐφ᾽ ᾧ βεζηκοὺς ὁ ριφῖ 
λιδ- ἔγυκτο (ρ΄ χησεωρὸς εξὺ κέλτας υξατ ἐφαίνετο, Ιοςὰς ἴῃ ιο Μαη 
Ἰὰς σοέϊι αὐωοτίις (εἰτας Ρυρηαυῖ» ν᾽ ἀεθάταγ. αἰδρες ἐκ᾿ αὶ 

παὲ ἔβησε, νῖτος ἱπηροίοϊτ ἐρῃς,14 οἴ, αἰσεπάετς ἑα Πητ» Η εγοάο 
βώνειν ἐν ῥυϑιμῳῷ «ρὸς αὐλὸν,]υ οἴΔυ.αΐνοιν ἐν ῥυϑ'μῷ, Ππὺ ΠΊΘΓΟΠΙΣ 
ἴση] ροηάογα δί ριον! οἴδας,ΡΙΑτο ἐς Κεριθ.ἐν ῥυθ με ἔβαρε ωρὶ 
αὐλὸν, υςίατ. βαΐνω ἐνὶ νηὶ, Ἰηστεάϊον πιις πὶ. ΑΡΟ ΠΟ. 2. ἐνὲ πὶ 
ἔβησαν" βῆ τυῆν,, ᾿η το ΠΠἘις οἰ τα ν ἐσερὶτ ἴγς. τὸ βεζηκὸς, (δσατ 
τάδ,τατο 4, ΒΡ] ταγοείῃ Ἑλθὶο. Ηεἰγ οἢ. ετίαπη (αΐνειν, φιλεῖν καὶ κι 
λαχεναν. ," 

Βαΐομαι ἀρυά Ἡείν εἰ οχρ. βιώσομάι. τ 

Βα! ἂν, ῬΑ Ὁ] 1}: ΠῚ, ῬΑ τὶ π],Ρ ΑΓα Πγτο᾽ λέγον, μικρὴν, ῬΔΌΪ Ρ τ, ράτιι πὶ 
Ροτ»ΠΟΠ πη] ηὲ. ΒΌΡο. τί βαιὸν τως ἐν πρέπῃ" σνμμόχε; ηαἱ 
τάτα ΡΆΓΙΙΪ σιγας [Ος ἰΔΠῈ τ} Πγ Ἴ 

Βαΐον, τὸ κ᾽ Βαὶς, τα πηγὰς ρτορτίὰ Ραἰπιατογπηος, ασάυνξ ἀπεῖϑη. ἀδὲο 
τὸ ἔα τίλλεϑει» 4ιοἀ Ωοη ξις!]ὲ τους! ροῆ!τς, αιὸὰ ἢ: ατϑς, 
ΠΑτιϊγᾷ {ΠῚ ηἰ τάταγ δά οτις ἀσρτὶ πγεητις πηᾶ πα αν. τεὶ βαΐα, 
φοινίκων, ΓΑ ΠΥ] ῥα] ΠΊάτιιπη » σαρίτο ἀμοάςοίπηο Ευδηφα]. Ποάπην, 
ΑΓ αὐήστως κ βαΐων,ουιπα ἰλυιὰς ὃς ταπηὶς ρα] ππάταγη,, 1. Μοὶ 

- 

ἶ 
σαρίτς 13. Ἢ κ' 

Βα δ» οὐδ, δ Ὀταιι 15 ΡΑΤΊΠΙς πη Ο ἀ᾽ σις. ΕΧ ΓΡΊΠΙς, Ραπςας, μμκρὶς, πηοᾷ, » 
σὰς, Ροστί σα πη χράτ᾽ ἐπένϑεσιν πὰ 5 ἐβαιός. ϑορδιοεϊ. εἶπε ὡρές ἢ δ 
βαιὰ ἀἰχὶς τα 1] ρϑιςα. βαμεὶ λα μποὶς, ἴῃ Ἐρίρτγαιηηας, βαμὸς εἰ ᾿ ᾿ 
Ράταας αἰροξξι» 0] 4επι. βαιὸς ἐχώροε, ρας Ῥααςὶς σο Πι τατιιδν δ 
Ρδοεϊ. χτ' βαιὸν, τὰ οὔ χτ' μακρὴν» ]οηΥ ἐς τα Οεδίς, βαὸς ππέτγε 
ἴλχιιπη ράτιμΠγ,]. σογγο πη» ἴῃ ἘΡῚΘ;: ' 

Βαϊοφόρρς,κ, δ, (ΟἸΞηπίτας ΟἸἸΠ4Γ11Π}. 
Βαΐς, ἡγγα ΠῚ ς. 

Βαιτας ἢ] οἿ Εἰ δυτελὴ, γυωνὶ, φυΐ Δπέϊ ]αλπὶ ψοξεοτη εἴτε αἱτ. 
Βαϊτη ηὲ, ἦγ τατα, ἰυἀπ πτοπτατη ἐχ ρο!]Πἴθιις σσπίατίς, ψοι εὶς ΡΠ κι. 

ἃς ραϊτοτα! ς, σι ύοα ἐφ ϑέοᾳ. [πτεγργὸς Αγ πορφηὶς ἴῃ 1ΠΠπ4} 
Υ εἰρί 5, καλούσι πϑῷσίση᾽ οἱ 9 κἀυγάκίω δ᾿ γὼ ὃ σιδύραν ἀάμίω, βώτ᾽ 
1πτδ Πρ τ ροτ σις ύραν,αἥτοιις οὔτ »πὸ δέρματος συῤῥαπῆομβρίω χλι 
νίδα. ῬΟΠ]ΗΧ Πδ το ἀθοιτηο νοςαῖ ξαΐτας, ταὶ Εἶμ ἀλροίκων διφ3 
Θαο δ νοτὸ 7 ἡ ὃ βώτυ, ἱπρυῖτ, ὅθὲ μῆρ πορρμυΐκης χιτῶν δὶς 800. 
σας σκιαὶ ταὶ ζαρζαρικαὴ καλεῖ. | 

Βαίτυλθ- κα, ὁ, στ Τα ςνα σα γτν ἰλχαπη αιιοᾷ ρτο ἴουξ ϑαταγπις ἀν 
ποτα. ΜΟΙ οΒ- ᾽ 



5. ἃ 
ἢ ἀτυξ,αἰτυ ἀο, β δύνα, Ηείγ οἰ, ἀρωας 

Βατάνακἱ ἀςπι ἀϊςὶ (ςγ δ τ τὸν ὄυτελὰ αὐόρα. 
»»Ρ σις φυΐάαπι. Ερίομαγπνις ἀριὰ Αἰβοηαιπι ΠῚ.ζ, γε καὶ τρὶ- 

ΠΓ΄ γλας τὴ κυφαξ κάχαρίς οις βαμόγας, Ἐτ᾿ ρατουπηία μη μοι βαιὸν κακὸς ἐ- 
«θᾶ αῦ αἰτις νοσατατ βλέννθ», ρ (οἱίχας ρο ῖο αἰ ίπνι!ις. Υ Ἰὰς Εα- 
{{:}.ΠΠπ|λ6.5. Εταίπι. ἢ Αὐαρ,. 

ἰμαίχανεν»ου, τὸ ἀρυὰ ΤΑΙ Παη ἃς Ραυΐ. 2Ὲ σίποτ. οἴ ταρηδηὶ, ἱξδταίς 
τὶ εα ἴξιρει,ν ἡ πυρίνη. 

βαχαντυς»δυἱ Δα" ὁ κολαςύς ΤτἰΔέπταυς βαχαντιζιθ. χολαςὶς 7 μὴ πε- 
εαμῆῥων τῷ ὠρρέγματι αὐτῷ, 

ἕω της Ὀτίοτ. μεϑύσκομαι. 
ἰκηροης. Ατὐγίδηις ἴῃ ΑἸεχαηάτὶ οχροάίτοηονβαίχας φέρειν θὲ τεὶς 

᾿ «πρώρας δ σριηρων κελϑύσας. 
ἰράχελδ.,»γ ὁ, οχούζιινσαιτατας, ραάο  οἨξα:πλίπατας, τὰς, Πιαρι αὶ 

ξοτροτις» φαϊεγατιις, ὁ ἀτοτετμηωΐλθ. ταὶ αἰδοῖα, ΡῊΓγ αἰ συιςι δι. 
βάκελθ', μίγας υἱὸο αὐόητος ὃ. κ' γιιυακώδης δυνοῦ χίθ-, Σπύκοποὶ, Εἴξ- 

ἐς ραγασι βάκηλός ἔδη τα οἰ ζοςπγιπαῖος ἀἴαυς ἡρηαιος, δι: 4. 
δῈ} δ ἐκλύτων κὶ αὐαίδρων ταῖος ςη πὶ εὐϊγατὶ, 

ἃ Τατουτίηις ἀϊςίταγ ὁ βόρζορρς ἴσα πηλὸς» σσηιπν [υτῦ, ἰη- 
υἱτ. ΕτΥ πιο]. 

ἤζω, βείκιδος μνεμονϑύω, Ατιἴορἢ.. 
ἔχχαρις νιὰς ἴῃ Βαχχαρις, 
'κλα τύμπανα, Αἰ ἠϊορὶν.Ἰητογρτ. 

ταρόύειν, δασιι!ο ἰηὨἾτι, πράζεῶϑεῳ ΙΑ ζδη, τϑοὲ βαπῆίσ. βακτυρθύοντες 
᾿ φρισβυτικοῖς, ἀς ἰξηυτη πλοῖο θαι] ἐηρλτςηζος, 
γαασηρία, ας βάκτρον. ΤἈςοργ. μι,}}0.3.σἀρ.17. τὸς βακτηρίας τέ- 
ἐνεσι, ἰσαυιτυτ ἀς (οἰ υσοα, ΝΑ ΖΔ η2. χξόρειςικ ὁ βακτηρία 7) θαρσι]ιις 
Φυϊοίςης, το 4ιυὶς ἐπ τἰτατογεροτγίτων ὃς βακτιίρκον ρα Ατἰϊο - 

᾿δης πὶ σ᾽ ΩοΓὶς ΠΟΌΤΓΓΙΙ5, 
ι'κτρδιιαγοΐχιις ἴῃ δάσια χδὲ δασύς ἱρίς. αριά Εὐτίρ άπ ΡΒ α- 
Ε "πὶ. Ἡ εἰν εἶ. βακτρέϑσμασι, τοῖς ἐρείσμασε φηριζομῆν». 

τρίανΘ.,ν,, Βαξεγιαπυς, ἃ Βαςιτῖς γεῦς Αἰἴα. 
«τριασμὸς οὐ ὁ σόπυς ἰαίστυα; (Ἰτατιοηὶς, ΡΟ εχ 4. 

᾿ γνγτὸνὈΔΓΏ 5» ΒΗ τὶς, νιγρλ,η Ερίρτ. 
μεύλ ον, ΟὙΥ̓ΩΛ ΘΔ] απ, 5] 4. κύμβαλον. 
χαῖ; αἷ, αυα: ὃς Μαπαάςς,Βαςομι ἀςογάοζες ας ἔωγοτε ἂ 1110 
ἐπι ηἶο ἀρίταδητυτ. ' 

ἀκχαριςγεας, Βαςοατνο] ΒαςοΠατὶς ν ΡΙΊη. (π4πὶ ἐλᾳ ἀρ θασοδιατ 
 ἄη Βυςο]!εὶς, εξ παγάμπι τυ εις ΠῚ, ἰά οἵδ, ἄστερον) αγθα οἷϊ ςο- 
σοόπαγια δυώδυςἱπαιῖς Ὀἱοίςζογί ες: ΡΙ πο τάιηθη θάςοἤαν τα ῖ- 
εἷς τλητὰ πη οἀοτατα εἰξ » ἃ φυϊδιυάπιαις παγάϊμη γα είςιπι 
ΘΙ ἀρρε!]Ἰλτιπι, Εἰμς ἔο α αίροτγα ἔχητ, πτοάϊα νίο δὲ νετθα- 
(οἱ πιασηιτυάίης : σαν  ς φησι !οίις, οι δ τὶ αἰτί τι ἐπι ρεῖςης 
1ιθαΐρετ ουπὶ ἀρρεπάϊεϊ δας ἀἀπατίς, βογε ραγραγεο, δ αἰ δ᾽ ςᾶ- 

᾿ ξε,οἀογατο(αυοὰ Ρ] Πἴμ πΔ Ἔγγογὶς σοαγσυ τ) γλάϊςίθιις νογᾶττο 
πῖρτο ἢπι δες» 6 αθιις οὐοτ ἱποῖϊ οἰ ρα πλοπιο ργοχί πηι, γ- 
Φυςητα οχ οὰ γαάϊος βοτὶ (ΟἹ τα ἀρυιὰ ἀπτίαιιος » Αγηϊζορμαηες 
Ῥτίίσα σοπηαστάϊα ροετα τοῖτίς οἵδ. βάκχαρις ὃς ἀρυὰ Ηἱ ρροότγαι. 
Θαΐςηως ἐχροηῖς λύδοόν τὶ μόρον, ᾿ς ὑκοοδατς γἱάς φρυὰ Ὠἱοίς. 
110.3.(ρ.41.Ρ]1π.}}0.21.ςἀρ.6. 

ἀκχεῖ «οἴαςτα Βαςςἢϊςλ, Ατ τορι. 
αἀκχάω, οἵ, θαςςποτίςιι Βαςο  αητία πη πλοῖο ἐχ ἤσάδγα σογοπᾶπη 

εἴο, 
ι: ἐζακχθ.,κ, ὁ, ς γοσαδατυτ Ὀϊοσγῆυς ἰη ἰαοτίβοις, Ατἰορῃ. 
Ἐσυτο  ϑνέντα κὴ πταιωνα δὴ βαχχέξακχον ᾧ σαι. 
ἐχεί ον, νυ» τὸ τε πηρί γη Βαςςῇι. 
ἄθ'.», ὁ, ρες δχ δου ὃς ἀιιαίριις Ιου στὶς, ντ νοΐ μων, ̓ γπηηὶς ἴῃ 

Βαςςδιιπὶ ἃς ἀιτ μα γγαπιθὶς ᾿ἰς ρος ἔγοιςοε της, 
ιχέ 9... ὁ θασς λοις, μαντικὸς, ἕατοτς ἀϊαΐπο αἤβατυς,ροοίΔ. Ατὶ- 
ορῃ. βακχεῖθ. αἰχύ»6- βακχεία ἴρχησες, αἸτατίο θαςο  ἰςαΡΙαῖο 
ἀετερὺ ζ βακχεία ποίησις. Ατηΐτοι.Ροἰιτῖς. ὅ. διογύσιθ- βακιχεῖθ., 

ΤῬϊοηνῆμως δαςοϊιαηαϊῖς, ΗΠ ετοάο. Ατηΐο ἢ. βακχεία ἑτάϊερς φαλ- 
λὸς, Βαςςἢὶ ἰσοίας Ῥτίάρις. βακ χεῖθ. ῥυθμὸς , τγτμηγας ΒΑςςὶ- 
ες, συΐυς ἱπυσητογ ἔτ ΟἹ τρις. Ρ]ατατοὶ. 
ικφοδές τος, δ) 4] πηαχιπτὲ ΒΑΓ ΠῚ 1 Πη Γάζα. 

ϑύματα, τὰ ὈΔςο Δ ηα 14,4 ςςοατίοπδς. 
Ἰακ χϑϑομαι,ἀςθασοποτ,ίω πη βιτιοίας. Νοπηιις σ4Ρ.7. Εὐληρ. βακ- 
χῶνϑ εὶς ὑπὸ υξεσίας, Ἰτηροτ!} ΠἸσεητία ϑαοομαρι πάις. βακχῤυϑεῖ- 
σας ἐἴξοιρρεμῆῤν, ἐξεςκῦα. 
χϑυτὴφοςδτιμς: νης βακχέυτὴς ϑεὸς, δι βακχϑυτὴς ῥυϑιυὸς » ἴῃ Ε- 
Ριρτατη. 

κὸς ,ἀς δαςοΒατίανς τη ρετυοίας. 
,χϑύτωρ δ ρος) ΟΡ Ἰτῆετοη ΒΑΓΟΠΙ ἴῃ Ἐρίστ, 
χϑίω δι Βαχχέω, Οτρία ςεϊοδτο,, ἱπυπιοάδοίτὲ ἀσο, πιογο Βλο- 
οἰ δαί τη . ἐκαΐνομαι , ᾿πίαπιο, σασςοβοτν ἀςράςοδοσ, βαςοδληοσ, 
ΜΑΙ ΠΑ θαςομλυα!να ἀσονεχογοςο δας ναπαὶ δ: 

λάκχν,σεηις ργτίννεὶ Βαςςαι (ιςτἢ οἴα, δ αος μα, δαἴατα. Εθπτγίρίάες 
(υῇαπάτγαπι νοκαῖ βάκχίω, ά εἴτ, αςομ πη, ψατοπι, ἀϊαΐηο ἔι- 

ἐν τοῖς αἴῆσταπι, Βάχκχης τρυπον, Αἀλο' «ἰξ Τὴ τγιτος δέ ταςίτιγπο 5, 
1 ΙΔεῖι, 59) δ ς νγνων νὐ σιωπαλών. πειρόσον , ἴπααιτ 5014, αἱ βάκχαι 

σηγώσιν. 
βαχχία ας, ηηίΔοἰλιμανία, ἀο δος μτῖο. βακχίαις αἰακ εἰμᾶν Ὁ’, Βας- 
φθλης, βαχχίας καὶ γέωφις, ὈΔοοΒαρηπάρς εἴοτος ὃς πυρτιᾳε»Βιιά, 

Ἵ 

Ι 
᾿ 
᾿ 

δΑ ἀν 
δΒαχχικδών χατεῦόα, δος Βίλάας ἐπηρίογαΐσατ, ΡΙστατἑη ἀστιατιπαττάτ- 

τ γθι Βαςολιρία; νἱἀςητωγ Βαςςδι ςςτάοις:. 
Βαχχιακὸς»θαςς Πίος, 
Βακχίδες αὐ, σὰς ἢ, Αγηϊοςη ΡΓΟΘ]. 
Βακχίδης Βαςοὶ ἤϊιως. 
Βακχικὸς οὐδ,  θς ΟΠ ας, ςορεης θαςοδαγῖΣ 
Βακχίκον τη], ΨΊ1}}}, Εὐτὶρ. , 

Βαάχχθ',ν, ἐς Βαςοῖνος, 4 ετίλη Ὁ οηγίης δαξομαητὲς ἀΐσε δληταΐ. 
Ἑυϊατλιως ὑπὸ τῷ βαχεῖν ἀσάυοίτ,ανν ἱποοηάίτο ν]α λει, φυο ἢι- 
τεητος ΒαςςΒὶ ρετίοπαδαρττἀσιηξερς φατε ἰηίεγτα εἰν [πτογὰ ἐν 
ἡρά ἐχρτοῆϊο βγεῖ ἐπιπηρηϊοεῖς ἰοηΐ. Εἰ ργάιοιθα ςοτου ας 
Ῥόοίος. [το ἢ} ὃ χλαὺϑιμὸς» οἸὨΪάτας, Βάκχχοι στα μη ρί ἴσος μῆς εχ 
ΠΎ 1] 1} σοηςτον χελώνὲς ἀνέλ!, αρυὰ Ατἰιςη.]. ζ ῆς τάτηςη Ρ] ἰὴ, 
1ιτφις 7, Αἰ ΣΙ] αγυμι ἀὰο ϑεηςγα, σα] Παγία; πηιηοτος δὲ θαςςδὶ; 
4υἱ Ποῦ ὨΜῚ ἴῃ αἰτο φαρίαητατ ) ἰἀςόαιμς ργαϊατὶ ρείοτίδια. 
Ωυοά Ὁ Ατβεπαο ἤοη αἰ οι ξρατ,αῖς σηιαι ᾿ιθτο γ 5 βάκχον χρὴ 
ὀγίσκον χαὶ χελλαῤῥω Δρρε]} τὶ. μυίας οτίαπη πιοπηΐηις ἰστο ἡ. 5 
ἀς ΟὟΘ- ρτὸ ριίςς. 

Βαχχοθρία,οαρίτο νἱς.Π δ τὶ 1), ΕΓάγας, καὶ τὸ δίῖρον Δ ξυλοφόρων ἐν χαγ: 
ες ὑπὸ χρόνων χ) ἐν τοῖς βαλχνείοις νῸΙ 1 ατίηὲ, οὐίλτιο 1 σηϊβεγού 
τι] 1η τοι ροτίθως ςοη(ζατὶς δέ τῇ ρεὶ πλϊτ ἰρ. 

Βαχχυλίδης,ου, ὃς Βαςς ΒΥ} 46 5)γῈχ πους πὶ ροοτίς ᾿ὑτίοἰς γπὰς, ΑΚ 
τλεϑι εν μα ἘΝῚ ἴα Ῥεϊοροπηείο, γδι ςκυίλιις, ῬΙατάτο, ἀς 
Εχιίο. 

Βἐκχων, νθ΄. ΒΑΘΟ δ ας» ΟΝ αγίπυτίαυ ΠΏ. 
Βώλαικες ὅς Βαλαϊχαίκες. ΕἸ οἴ οἢ. δεσμῶ τήριυν φΑΓςοτ. 
Βαλα ὃν» ΠΊ ΔΘ’ ΠΙ} ΠῚ, ΠῚ ΜΙ] τι! ΠΊ,νοΪοχ. 
Βαλαχρόφο το φαλακρὸς» Μαςοδουϊςὰ, ΡΊυτάτς. ἴῃ ΡτΟΘΪ. 
Βαλανώγρᾳ ας," 50] λι15,ἴογα: οῆραὶ τὸ ἀγρόδειν τίαὶ βάλανον; ΤΥ τη. βαλά- 

γάγραι “ἦ πυλώνγροττάγαπι οἰλυες Ηεγοάοτ, 
Βαλανειοκλέπηης ἀἸ οιτυ τ, Ὠ Ο βαλανοκλέη]ης αἷς ΡΠ γγηΐοις. 
Βαλανειομφάλοις φιαίλας νοζαῖ ΟΓγΑτίηις, ἦν γδ φιαλων οἱ ὀμφαλοὶ καὶ ἡ 

βαλανείων οἱ ϑύλοι ποιρϑμοιοι»ηηαίς Ατμεπαεις Πδτοΐα. ἴοι γοςλ-- 
{τ μεσομφείλοις, αριιὰ ΡΟ]]υςση Πἰδτο δ. ερτγαυατὲ (ογιδίτατγβα- 
λαγιόμφαλθ-. ᾿ 

Βαιλανεῖ ον ου, τὸ Αἰ ποι Π1» [ατι πη, αἶπος αὐϑαὶ τὸ πες βᾶλαϑοις αὐἶοιν. 
δ᾽ αυίάςπι θαἰδηος, οἰ δη ἀ] ἄτηαιις ρυταπινηα (πσοςπάοτε γεγο 5 
θιυις πη95 ογατ. Ν πὶ δ1.44ς (ογ οἷς ψοτεγες σἰδηάϊριυς γείςὶ (ο]1- 
τος, ςοττίςος νογὸ 'ρηἱ αἰ ἐπισητα ργ ας, 

Βαλανείτης, πολὺ ρϑ μων, αϑοίεργς. 
Βαλανειὰ » 5. ὃ) δαϊποᾶτογ. πολυωράγμών,αἴξίεῤγος, αἴοαχντας} Ης5 

ἔγοβίας, 
Βαλανδύω,ἀείεγυΐο, Πηϊπ ἴγο, Αὐ πο ρῃ. ἵῃ Ῥάςς, αν εἰ ταύτα δυκξῖ, 

κἀγὼ ἐμάυτε! βακανφύσω 1. διακονίσω κα ἐκπσυῤγήσω. τηστάρῃοτα αὖ 
τὶς χυΐ δὲ ἱρς ἐπ θαίμιεο ἀιιάτη αβιιηάμητ » ἃς ἱρή μετ ἴξ ἥης 
Ῥαϊηφατοιὶς ορεγα ἰλυδηταγ, Η εἰν ο τις τλγοη ρτὸ αἶτὰ ὃς ςοη- 
τοητα νοςς οἰατηᾶτε φοςρίτ, ἰ. λαμωρρφῶν εἶν, παρόσον οἱ βαλανᾶ τ» 
ὅταν παὐοφγουσι τὸ ὕδωρ κραυγέζεσε. 

Βαλανεώτης γιςπὶ ιοὰ βαλανειὲ, 5.14.9 τοῦ πολυοράχμονίθ. κὶ αἴϑι 

ἕργυ. 
Βαλανηρᾳὶ τε 1 σ᾽ ληά ι πὶ σεηςτε ςοπιργςβεπάμηταγ. ΤἈςοΡΒ. 
ςἀρ.18.}1.1.ψ Πρ αητατ. 

Βαλανηφαΐγος»γείσεης σἰαηάς, ᾿ : 
Βαλανηφόρρεβὲ καὶ τ ρα] πγυ]ας ἔετξ πο, ΘΟ ἸΔηά ετ. - 
Βαλανίζω, σίλράες οχειιτίο; Εταίΐπη, τη Ῥγοιογθ. Αἰΐδτν 4αογουτ 

Ἔχουτογς, βαλανσακἱ πα αἷς ΡΟΠΠχ, νετθαπι δϊ πιςάϊςονῶ πη ἃ- 
Ρυά Ηἰρροσγας. πρηἱβοάταιε οἰ γΠοτὶς ἰοςο βἰαηάστη [πρρο- 
ποτὸ ὅς Τῃητηΐττετς, 
Βαλανὴς Τδὸς ἡ} Δ] ΠΟ ΑτΙ ΙΧ. 
Βαλαγιόσαγιἀςπι;η ἘΡΊ στα Πη, ; 
Βαίλανοις ἰΆπιά πη ἤσυτα Σου βοτιτάτα πε ά δα πηξητα, αὐγας Γεά φᾷ 

ἰο]αεηάάτη ἁἰυμπὶ ἰηἰξγυπταγ, σ᾽αηάςς, ἐπ αι Πρπιβςάτα 60]- 
Ἰγτι) γοος αδυίας εἴς ΘΟ] πης ]α ̓θτο ὅ.ςαρ.6: ΟΣ Πίσας Αα- 
τοϊληιις πιςάϊ οι βάλανον τγαπίτ.}ς σοἸ γείματ, Ἰά εἰλγαἸδηδεπι 

ταὶ ροάϊοι (δ ἰοίτατ. Ετ βώλανδι, τοτάιιος,, ὅρμιοί, ψέλλια; Ης5 
ὙΩἢ.συϊά. . ᾿ 

Βάλανθ.,κ ἡ, σἰληςγνέγαάιις ρτί πιὰ τοι ρα  Πγα: Καπιίηα ἔτυξξυς; 
ἔἄςατς ταί! ας ψω, ΗσΣ ποπηξο ἰατὶ Πηπγὸ ρατοῖ ἀρυὰ Οχαςοςν 
δι ρίιιτα οἰαπάναιῃ σοηοτγὰ ςοπῃρ  οξξίτυτι πηι βαλαήδυ ἀρ ρε}]4- 
ἐϊοηξ ἸΙσηρίοτγος ἐταΐχως ἱπάτσαητωτ, τεῖῖς Μχςε!ὶο » αυςπγαά- 

πιοάπτη γετεγὸς ΚΕ δπιαποταπὶ Πα  ςοη τὶ ΡΝ ΠΟΠηΪπδ 
ἀιθόταπα ἰδγὰ οτμπίαπν ἔγαόξας ἰπτο! ἰρὶ γνοίης. Ρτὸ Πυξῖα 
ἀιετους, ἴῃ ΕΡίστιργο ραἰ πιὰ] ἔξει ἔτι δξιι ρα πὴς. Ἡετοᾶο,Ρ]Ιη. 
ΡΟ ΤΙ γοςαῖ. βάλανόν,ι. δαἰδηὶ ΡΙ1.1}8...5.0,ν]τιδοϊ πα} 18 λαι4- 
ἔπ Ππὰ αι: ποη μοθεητ οἰξαέτυη,ἀς σοηοτς τοίξδαςςο, Ατ οι}. 
4. Ἀπ᾽ πηγαὶ, βάλαν’, οτίαπὶ Ῥεηΐδ ἡ ργοπηα Ράγα, αι ὰ ξατίοῖς 

8ί'λυς γοσαττ. ΡΟ ]υχ: ασερ βάλανόν τὸ τῇ καυλοῦ ἶχροῦ, νηάδδ εξ 
ἴόοις Ματτίαϊ!ς: βαίζας σἰ σης ηατες, ετ ϑιοροῦςς: ογηάμπῃ 
αυξοάλπν βαλανοζόρον ἀρρεϊϊαυιτ. βάλακθ- μὐρεψικῆ δίλης γη- 

Φαςητατία, [10 τον ἀ 1Π|δτο 4.«4ρ.220. ἤδλης ΡΙΙηιὰς ΜΥύτοθα-: 
ἴλπυπι νοσᾶς. βάλανθ. αἰγυτῆΐα ») ραης νηραυξηταγία ἀρυὰ Θαϊε- 
πυ πὶ [ἰδ το ς χΤ' τόποις ἐχ τοι σοηε: μα: στλᾺ δὴ δῷ Αξτιὸ Πδγῶ 
χοςαροαα μυξρβάλων Θ᾽, ἡ Τϊδ μορεφών βάκανθ: ΜΈΝΑ ξ αι: 

- Π 



δ“. ἱἱ 

29 6 Ὁ Α 

ἄς νασαθητατία ἀϊχίτ Ηοταν. Ῥτοίϊα ταῖς δαΐαπυς ἐλρι 5, Εὰ 
γογὸ Βέπ Αὐάθιιπὶ σίλπϑς τὐγτορίϊςα. ΡΊ στὰς ἵἰϊρτο 13:0Δ0.9. βα- 
λανον αι ρότγοηι οτίπὶ Βαΐδπα τη νοσᾶτ, τοροπίτσας ἴητεῖ ραΪ πηᾶς 
30... Ὁ εορ ταῖς. μΠτογ. 10..4.. ὑαρ. 5. ὁ ὃ βάλανθ. ἔχ μᾷρ τί 
πρὶ συγορίλυ ἀπὸ τοῦ χάρποῦ βοϊιαπι μαῦοῖ πιγτιὶ Ἰοπσίας, ἱπο- 
Τδηζ πιατοῖα ὃς ργοσογανηοη το (εἀ σοπτοττα. γα ξξιις ρατας 
ταϊηΐδις νταπταγ σΘ τι 148 νη σιοητατ!} ργθρτοῦ σάοτίς τη η5 
ἀϊτατό. Ἐγσέξης νεγὸ ἱπυτς φαΐ πηασηϊτιάτπε ὃς αἰροξξι σαρ- 
Ῥαγὸς γέρα σητζατ, Ἰιρπο οοπίζατ γα ]140 οὴπι 4 αἰΐα, τὰπι δὰ 
παυΐ σία ασοοπιπιοᾷετο.ν δὸς βάλχομ», οαἰϊαπεα. δὶς σα "δτο 
τοιτῖο πτοία; Ρ φητάγιιπὶ σαριτς τοττίο,, βάλανοι στιρδιενιανγαὶ 5 αξ 
πινες λόπιμο ἡ κάφανα Κοιλούῦσι, καὶ μότοι ἡ διὸς βαλαθοις, διςιϑατάϊηϊα- 

πα: θαἸΔηΐν 5 πηοάο ἰορίπηαν πιοίο σαζαηοας νοσαηζ ν Αἰ] 
πιοτᾶν. {1} [οἱτ15 σἰ4πά 65. Οἱ οίσοτ!ά. Π}.1. 4.146. φοινίκον βαλά- 
τοιο ἰά εἰς, ρα  πλάτσπι ἔγυνδειις» ΦΒΙΟΡας ὃς ΓιΙοΐδηιις: νηάε τὸ βα- 
μαίινον. δ αἰ ἀπ] ΠῸ ΠῚ ν Ὁ ΘΊΤΘΠΤΕΙ Π1, δ βαλ αὔινον ἔλαιον» ΟἹ οιιτη δα δα - 
παπᾶν ΟΧ ϑΠΡΈΘητΑΓΙΔ ίειι ΚἘ σγρτια σἰαη ἧς οοηξεξζιπη 9 4 Π0Π| 
Οταοὶ μυρρίαϊλανον ὃ μυρεψικίω) βάχανον, ν οσλητ. δ᾽ Ππηρίοχ παι 
τοπιρθῆτιο τα δεΐτ, ἠοῖ πάς τοηα χασαιις πιίχτα οἴ, ΠΙοἴοου. 
1|5τὸ τι αρίτα 4. βαλαϑινον χείσμιαννησασητιιην δα] η], ἔδιι θ414- 
πἸπα 1. Ἰοίςοτί 4.11.1. σαρτῖς 18. [το πὶ, βώλανίθ- εἴτ ίετπ οὔθ εχ» 
κλεῖϑρον νὸ μά γίανονγνεξεῖς, ρ. ΠΌΠας» ὃς τερασα]απι:ξογγιιην ααοά 
ἔμπης μοχλὸν, ὃς ἃ οἴλια ἀποίταγ Ἂς τεἀμιοιτατ,  αἱσὸ ρέπε. ἘΔΙ]απ- 
τιιγ 4111 βάλανον 8ὲ μοχλὸν γα!]ροὸ γπογ οι, σου πάμιπε. νεξξις ἐ- 
πίπι ας ροἤΌ]ς ἰεταν ρου μοχλὸν νας Δα πα Πα πὶ τγα ἐσ τυΓ. 
Ταυςγ ἀϊάες, τὸς πυΐλας ἔκλεισε ξυραπίῳ οἰκοντία αὐτὶ βαλαὐπ χξηστέ- 
μδν 8. ἐς τὸν μοχίλόν,[πτογρτον, βάλανός ὅδι τὸ βαλλό μῆνον εἰς ἃ μοχλὸν 
σιδήρμαν ὃ κοιλοιδμῆν μείγζανον. ὅϑεν κὴ καὶ κλεῖς καλεῖ ται βαλανάγρα αϑοκὶ 
πὸ ὀγφϑλειν τίω) βείλόμον τ Αὐ τορ μαυΐ Θγαπηπηατῖοο ἴῃ Αὐηϊζο- 
Ῥβαποπι τη Ν εἴρις, βαΐλανοι, τὸ μοίγζανα τῆς κλειδώσεως. Ηίας ἃς 
νεγθιιπὶ βαλανώτσαι 9 14 εἰς, ροβαϊπ αὶ οἰτιο οἰνάοιε γ οἰδαὶ {ὃ - 
ἕπτ οἰλπάετο. Ατηξορίλδι,, οὐ δεὶς βεξαλαύωκε τίν δ ύδαν, ῬΟΙ ΠΧ 
1δτο το. ὴ 

Ἑαλαύτιον, οὐ Τὸ ν Π1αΤΓαρ τ Πν,]οου αςους͵ ἕισου τς στ Ππιθηᾶ , ἀ- 
κόγτιον, ῬΊατο [{0.1. ἐς αὶ ἐρ δ]! ςα,τὸ βαλαύτια ὑποτέμνεινγ ΟΓτ16- 
5 ἱποίάεγα, ΡΊατατοῖν τη ΡΟ τις. βαλαντίου διδόντες, τα τιοη ς 
δας ζοτευπηρφηϊας. βαλαύτια κὶ βαλαντί δια ἀϊχις Ἐπρο] ς ἀριιά 
Ῥοϊαςσεην [Ὁ.1ο. 

Βαλανποτο είν» ΓΙ ΠΟ Π45 ἱποί φεγο ΡΊΙ ατι ἄς Ἐοτίιπ. 
Ξαλαντιοτόμοςγου. 65 ἔΠΓ ΖΟΌΔΓΕΠΊ, 4] πγαγίιρί Ἔχεητογαῖ 6} ρτα- 

Εἰπάϊτ,ἰβοςυ!ατίας νἹρίαπο, ΑἰφουΡα (. Αἱ τᾶς Ἰεσίτων βαλάντιη- 
τόμος: [σου] ατῖας νοσάταγνίάς Αἴζοη. 

Βαλαγώδεης, ε(Θυκ κὶ 77) σἸαηαἰς οἵ ἥσατγα, ΤἈΞΟΡ Πότ. 1.3. 
ολρ.ἀς Πιος, καρπὸν ὃ ἐΐχα βαλαγώδεγι,ατίθοτ οἰζ ρ]ληἀβοτα. τὰ βα- 
λανώδη, αἸΔη 65. 

Βαλαῤοις, Οογη]} νοσαητ Ὄχι] ας, Ραμ, βελαρες,βλωσοὶ, Η εἴγε, 
Βαλαΐσα;, Ἡςοἴψοιιο οἱ εἰγοροσαι. 
Βαλαμς“ον»ἱησαΐς ὨΙοίςζοτι, Ότο τισαρίτο 165. ἐ σιν αἴϑος ἀγρίας ἐοι- 

αξ, δαϊαυίτιου (γ]υο τὶ ῥαυΐςοὶ βος εἰξ, ΡΊταταν Π10.13. σαριτο ἀξ 
ταλῖο ραηΐοο ἤπε στᾶσατο , Εἶος θα] αὐτί νοςατητ ὃ πηοάϊ- 
εἰηὶς ἰφοπεας δ τἰησοηδίς νοἰτιδυιςφαθλτα πε σοΐόι θα ποπγε 
δρςερίτ, [ἀεπὶ [10.23. σᾶρ. 6. ἀς εοάοπι ροπηὸ ἰοαιεης, Ῥτίπημς 
Ῥοῃλὶ Βυιῖις ράττας ἤοτοτγε ἐηο ρ σρτὶ5 9 ογτί πὰ γοσαῖαν Οτα- 
εἷς. Ετ ραυ]ὸ ρόϊἴνϊπ πος ἱρίο ἐγείηο βοίςι}! ἔμπης, ἀητοῦ Βα τὴ 
10 1ΠἸςσεῖ πγαΐατι τρία πὶ ργοάατ ογιιπιρέτος, αιος αἰαυϊξιοτη νο- 
οατὶ ἀἰχίπγος [46 πὶ τάπτει Ὠ᾿οίσουιάος ΠΠ}0.οἴτατο σαρ.το3.ἤ οτος 
(Δεϊπα απο νιάετατ ἀντίνοις νοςαίἴξ, Ν τῴς κυ τιν». ΜΠ ΆΓΩΓ 

γετὸ Ηεἰγ ολίως, ἴτὰ (σγίδεης . βαλαύξιον εἶ δὸς ῥοιαξ φέρον αὔϑος αὐ 
μόζον τορὸς ϑερώπειαν, 

Βαλ(ὴς ἴσος, ἡγγορασα απ, ἰφετηεία, ἰιος οἵδ, ΠΠ|4 σπάς ἴῃ σετιαπυὶ- 
πίθιας ἐσπόγαπῃ ἢτ ἰη!τίστη σατγίεας. 1 ἀτί αἷς σατοόγες ἀϊσπητιαν: 
αϊιεπια πιο άτ1πὶ τέρμα, Υἱοὶ Πἰτίταν » Τιατίηὲ πλοῖα. Π πο πιϊπα- 
τἴπιο σοτγίρίταγ ὅς ἴῃ ΟΠ ιιῖς ργοάδιοίτατι Οζα Οτγαπγαχατ, [1δ.Ψ 
3,βαλζὶς καὶ νύσσα. ἸΝοΠΠΟρτο ἢ πλῖτθ. Ττο πὶ ἀρυ ἃ εὐπέσιη ρτγὸ ἰμΐ- 
τίο.ΡΟΙΙυχ ἰτα ἀπε τπχὶε 11.2.ϑεν υἱὸ ἀφίενται, ὥφεσις κ; ὑασληξ, κὶ 
γραμυὴ κα βαλξίς. «ἰοὶ Ὁ ὃ κα μτηῆασι νύ στα, ἡ κα ατῆηρ ἵνα ὃ πώδονται, 
τέλιθ.,χὴ τέρμοιγνκὁ βατιρ,ἔγιοι ὃ... βαλξίς. πγοταρ[χον,ασοιριτατ ρτὸ 
1ηϊεῖο ντ ἀρὰ Αὐὴπορν. τη νείρις, χα μίμὶ υϑιφ γ᾽ ἀπὸ βαλξίδων 
αἰοὶ τῆς ἀῤχὰς ϑυστο δείξω τῆς ἡ μετέραρ, Αρι 5ορ ἢ. ἃ ητηρ, βαλζ;- 
δὼν ἐπ᾿ ἄχρων ἡ δὴ νίκίῳ ὁρμλδα᾽ ἀκαλάξω ἴς 0]. Ἔχρου, κρηπίβοων σῷ 

τεί χοις πχεταρ ἢ Γἀπηρτα ἃ ομγίοτι σις. Βαλζῆσες Ε υἷας. ἐπητ οτιὰ 
Ἰποιίαγαο ὃς ἐπαϊπεπεῦα ρθγ 4υᾶς ἰὴ ρυζεος ἀοίσο πάτα. Ἐπ ἀρᾷ 
Ηἰρροοτγαζεπι, βαλέὶς ἰά εἶ, Θαϊςηο αὐτῆογο ρσγοιοο σααιτας, 
ποιλότης γα πραήκης. Η εἰν οἢ νοτὸ εχ ΗἸρροοτας. βαλεῖδες, τὸ ἐ΄- 
χονδκατέρωϑεν ἐπανας σεις, Εἷς οἸΙΔΕῚ βαλ(ὶς ,σταάιι5, ὃς αἰχὰς,βα- 
ϑαωὸς ἡ ἔρεισμα. Ἷ - 

Βαλε ἰασονῥέψαν Εἰξ 8ζ ἱηἀἰ σπατιοπὶς Αἀπιοτρ. βάλε, να] σθηΣ αἰ χ ε- 
σλιᾷςικῳ, αἱ βαλε. 

Βαλθεινρτο βαλεῖν, Ροοτίουπτινίάςογς γ ἀοϊίςοτς, εἴαμάεις, ρτοὶ!- 
εετο. 

Βαλίιδ,τοχ, ΖΒ ΙΟἢ. Ρ ετηῖς, αῤχώδ. βαλίω, 
Βαλία, ΟΡ Βτμα] πγία, Ἡ οίνοὶι. 

Βαλίον Εἰςίγς ἃ Οτοιφηίδιις γοσατὶ ἀἰοίς αὶ πηρὸν οτϑιιπι (ς,οομ ς, 

μ ᾿ 

ΒΥ Α 
βαλιμεωταὶ, Οτέτοπθιις ἀϊσιαπταν σωνέφηζοι, Ἡρ ΟΝ 
Βαλίζδ ὁγδ, να Πς)ΠΊσ 15 ναγῖς ἀΠΠ᾿πέξας, που οἵας, Ποτῖν 

τίδης. ἰδτο 6. Ἐρ᾿ σταπιπη, δορχεσι χαὶ βαλίαις Ἐἰξεκένασ᾽ ἐλ: 
ΑἸϊαυδηάο ρτὸ γεϊοςί:γηάς βαλίοι αἰμυοιγιἃ ο[Ἐγ οἱ σφ οὐδωῖς ΄ 
τες δὴ τονε, Σϑσῇ Σ ᾿ 

Βαλιωται: ΡΥ ΟσΟΠΙτΟΥΟΝ, το γυῦοες 

Βάνα,ορριάαπι Μαςεάσοηϊα:. 
ΒλνώΘ- οἰαὶς ἡΠ1ππ5 ορρτάϊ. ᾿ 
Βόμαχφάσας, ΒΑΙ]Δς γαίας, ραιοτί Αοδτα] ρεγ Ἰοοα ΓῺ ΠΟ άατη: 

(εἰς γοσιταδτητ, τάς Ρ] ατατγοῖι πη Ργο ςπ,. ᾿ 
Βϑηἐσώςρτο, βανιώ, ρα ἃ ΑγΠορδη.1α οἰ ῥἐψον ἠαοίάτη : δὲ 

στίοἷςς!. » 
Βανοτις Ἀιϑίνη»λιβυ(ολία ἰδ ξξις ἰρί ἀ1π|. γἱάς οφυίαπι ἀρὰ 

1|δ..9. Επ ἃ Κείαπι. ' 
Βαϊλίζω; μα ἰσωχττϊρυά το, [αΓε ἴον ρα θιι5 ρ᾽ Διάονΐη Οαποη. 62 

οἰ]. 1λοήϊοςοΠ να! σὺ δαίϊον. Αὐἰμ θη, γ. εχ Θοργοηθν βανὶ 
τες ἃ ϑτέλαμον σγεότοις γε πλιηστιν ἷ. χορδύοντες κὶ κωμοιζοντες, Ετ ἴδ] 
βαγλισμετγναἱρ ὸ ῥαὶ. ἐ 

Βάλλις»ιϑδὸς ἧς σις μιι5 Β οτίς» σι νί ἀδτιν πλοῦτος γίτα γοίτιτας 
ἤπτι]ς ἀγγοηας, οἰνεὶ βίαλλίς τις οὔσοι, τη]. ᾿ 

Βαλλισμιῆς »ὅ. ὅν τε ριιάτ τ.» (Δἰτατίο,, αας δά εὐ πτραπα οτερὶ 
γε} δὰ ογπρα]α ἐς ἸταδαταγιοιαΠπηοάϊ ΡΠ σις Ποὕδηι 
τλϑγ αι: ῥωμώσ, νοσαρδυταγιν τάς ̓ 3αγλίζω, ἐν 

μανλομαιἔιοιο ἐπηρτ οἰ Ποποπλίτι αουϊαοῖο, ἰηΠ οἰ ον ἀοοιπιδο 
[ἀπῇ «αἰ χυςενοι ααὶς τοῖο σογρογο ργοίεγατις ἰάςεῖ: 1ά αι 
Ῥταιίριις πηουίοὶς φοςοιά τ βάγγομαι εἰς νοι ραἤϊασ χοσς ἀϊοίτι 
Ρτο αοἰπιαάαετῖο. 5 Υ ηο΄ Ε ἀορτίο, ἡμεῖς ὃ τέων υἱνὸ οὖσαν αἰτίων 
ὀυϑιὲ εἰς νονυῦ ἐξαλό ὅθα ποι [ζΆτ᾽πῈ σαμίαπι ἱρτεϊ εχ ίπυα 
ψαι εἰς δ νου τὸ ἔργον» τη! πιὰ δὰ Ορα8 ἀρρεῖίο, ΒΙ ατατοὶι ἴῃ Τ 
ἴδο. βανιεῶτι κρηπίδα ἐλδυϑερίαςοἴασςτα Βιπάἀαηῃιοητα [θογτα 
ἄσια ἴῃ ΤΠεπγήζοςϊε. βαννομοι σέφη 59 χείρα 9 (εττα (ρα γ 
Ἰηϊςέϊα σεῖο, Επτίρ. βἀνλεθϑος σεϑεσιας μ7' ξείνων. ΑΡΟΙ]. 

ἔπαάετγα τγαυβσοτε οὔ οχτογηι5 ὅς Τηλγο βαΐλομαι, λίθοις δὲ 
14 εἰ λιφοζολούμκα,, Ατἰορ ἢν βεθλη ὥτο χύ δίων, ρα ἴον δένα! 
ἐεγα, Ηεγπιοόσθη. βαλλόμϑυοι ἐφ᾽ ἑαυ τῆ. σοπιταέϊί » Πετδι 
᾿Βανιόυδνοι δὴ σφέων σὠτέων,τητετ ἰξ ςο] υσιαεῖ,, [ἀπ πη. βαλλομνξ 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ πέωρηχ εοίαο ἔεοις ΘΟ! ἢ] ον Γάδ ην δζα δὲ, βανιουίθο ἐκ 
ἐμαυπῇ ἐπρυξας τὴ πλεῖ ἀἀδιρεης ἢ σοη[Ππν, ἔσο» βαλλόμ 
ἐς μίω ρα τταπὶ ςοποιτάτας, Ρ ]οτας, πα Ηεγοϊ εἰς, βαΐνιο 
ϑυμον»απτηγαάποίτο, Ἡεγούου: Επτίρίάος ἴῃ ΤΠείςο; ἐγ 9 
αϑορὶ σοφοῦ τιν’ μαι ὦν, εἰς φιοντίσεις νου συμφοριίς σ᾿ ἐξαλλό 
Οἴσογοτοστο Ταίσυ!αη. ᾿Ναπὶ 4υὶ μας ἀὐάϊτα ἃ ἀοξξο πῆ 
πἰἥεην νῖτον στα γας πιθοιπι σοπιηγεηταίσαγ γα τίς. βαῦνι 
τυ τς, ἀηἸς ὅτις, ὃς, βάνιομαι αῤχἑωοἱφοῖο Ἀμμ απιθυτα. 
ἴῃ Ερη, ἔοικε τότε μηχαγωυῆσω τιγὶ τἶν᾽ κρειἤ ὕνων αἐχίω βαλέδο 

γυυῦ γεγογο τὼν κῃρφβγμμαΐ των αἷρὶ Δίωνα, Ασ ο ρ[.. νεφέλαις» μχᾳ 
ϑ εἰς ὑπὸ πορνιδές, Αἰαχαηβ, Αρμτοά. 1|05.2. Ῥγοδίεππας. χὰ φι 
βανλθυρον τὸ ὕδωρ ςρογίυλούται» ἀππτα ἴῃ ἔΌΠ14 σου εξεὰ ἢς τοτῦς 
ἀδ. ΡΙνος γ]τάςν. μὴ δὲ τις ἢ ἀλύχῳ ἐγκύμονι χεῖρα βάληται κἱὰ 

ὙΧοτὶ [μὲ σταυ δα ἤθῆτο ΠῚ ΔΘΌ ΠῚ ἔπη! οἷᾶ τ, βεθλημάμθ: εἰ 
Οι γίοίξαπιο ἀϊ εἴταν ν ργο οο οι ἀϊοίπηυς » η01 ἴῃ 40 
ἰηάυχῖς, ὅς γε ἔχροτου σοπἢ]Π πὶ σερίτ. βαλλομῆν Θ. ἐφ᾽ αι 
ἐπὶ ἰρίξ ςοσίταῃ: ΗΠ ἐτοάοτ. Π οπιου, ἐν ϑυμῳ βαίνλοντο ἔπο 
δυηΐζηο νογία θαπτ: πο πιοτας 615 αγαητ. Εἰ εἶ ἐτς ἐν ἔργον 
χε αὐ ϑ' αὐτῷ νοέῃ, μήτ᾽ ϑμου ἀκούων. Ἐν ϑυμῴ βώνονται, " δὲ 
χρλῖθ: αὐὸρ5 δος οὐτη ἂὖ αἷτο αἰά ἄοσις, ααὶ παι οτεῖς ὃς 1 
ψηογία γογίας. το ηγ, βεξλημίθ., πη οἱ ρτοϊ έξιις ἀἰχὴς Νοτσ, 
εἰξναα τοῖο σοτροτα ρτοίξγδειις ἰάςοῖν ἰὰ 40 ἃ τὴ στιν 
εἰάις πλοιίρις. Ματιΐ. φαρ.8. Ὁ πως κου βέζληται ἐν τῷ οὐνία ἡ 
λυτεκόορυοτ προς ργοϊέξας οἰϊ ἀοπιὶ ρατα! γείοιις. δι, εἶδε 
Ζεν ϑερον αὐτῷ βεξλη μβσίω καὶ πυρέσσεστον. Ἐκ φΡ.9.ἀἸχίτ αϑοφλυ 
δὴ κλίνης βεξληυά ον. ἐξάγλοντο ἕξᾳ 9 Διχὶς Αρ οἱ ο.2. Ρτὸ ῶρρ 
γοντο (ὦ ὅροις, πες ργοάαχοιαητ, βενιεῶτῃ χοίρακαν να] ταν 1] 
ἰαγε ἰδρίπισητο Οἰσεγοπῖ, να! πὶ 1ᾶςοτς ΟἸασοτ. βαλλὸ μῆνος χὰ 
ἐκχφι Κὶ τοίφρον ὁρυ ἥων ὅηιμελώς, Ξ 

Βαάγλω, μιαλῶ,π. βέξζληκα γα β. ἐΐαλον, αχίττο, νΐποτο, ἰασαίοι 
οἰον ας ἐγοτ, ργοεγηοοδάπιϑίον,απάο, ας: ἰηοο το ἔοτίο, το 
το ἐ πη ροτο οἱ πιπλίττο, τατιιο, οἰ σ᾽ ο αἰ οἷο, ἐγχίοίζω, ι 
ἰτοιη ργὸ βλασφυμώ, ρυ ἃ δορῆος, Πα  γ»λοίαοσιν ἐἰζαλλον, ἰα 
Ρεῖθδαος ἰαρτάιθυς. βαΐνιω λέϑο!ς. ἱπςοῖο ἰαρίἀϊθιις. ΤΊμοος 
βάλει κὶ καίλυσι τὸν αἴπόλον, Ῥεῖ πλαϊις σαρτατίσηι. δῖ ΨΊῚ 
Βαροὶ. Μαΐο υλς α Αι φα ροτίτι 5014. βαλλω, μήλοις. δὲ 4 
χονέναων ὧν ἐρώσι. βάγλω τοῖς βώλοις, Ρέτο σ]ςθι9. βαλὼν σηὶ 

1ᾷοιδης ἤροα,Ιὰ Εἰνηοταης. Μαίπτης. βάλλειν σκοπον, ΟΡ ΠΠ: 
τἰασοτο Οτεροτι τεῦ οεἱὦ σκοπὸν ἀγλον, ὃν ἐκ οἱσὴ εἴ τις βέζληκεν, 
αῷ χύγρυ ρος ησόμζθα, βαλὼν φϑ ξεῶτε οἵειφίαςαἶο τπῖτα Ὁ ἔα 

ἈΠῈ τὸ ρυιζαρννοὶ τῆ Χο ἀσυΐςον Εταίῃχ.ἶπ ργοιθγθῖο ς. ΟΠ 
ΡῬτγίηχα". 11. ρὸς (δ κακὸν τι υδείστιντας τὴ οἰουῦσες ὀκφέυγειν, 
ΟΥ̓ ἀϊᾳ. βάλλειν ζ3: ἐξ ποιέειν ταις ὥρ μηστεγ, ἃ εἴτ, αατῃογές 
ταπτ οςοιίςοτς. βάλλειν σαρκί διον (αΖα γσοτα σαι ἄς  ατη, βά 
λεὶν δύο ο(ύλοις, [Οἰχεγα ἀπος δ ο]ος, 6 αη.18 ἀγσαπηδητοὶ ΩΡ 
πγὰηὶ ΟἸγ υἱμιλοαηγ. ἔζαλε ἃ αὐχένα βεήχω, ἰληρ φοἸ ΠῚ 
ομμιάφοάϊς. ογοάου, βάλλον δὲ σιοοπὸνγίαζεῖς 1 ἰςορυπι, Ἀ 

βών 



ρα νας δι 
ΕΒ εχ," 

χατέλδυσανκἷλρίἀαταπτ, ΡΊατο ἐπ Ἐρ ἢ. χίοὺ χεῖρα θαλεῖν, 
ΠῚ Ὠυβοῖα »ἴη Ἐρ!σταιηηγαζ. βαϑλω σε τεφαύοις » το 

δαὶς ἃς (ξττὶς αἰρεσονῖο σοτοηο, ῃ Ἐρισταπγαι, ὃς Εὐτιριι, 
σι πέτροις. βάλω δώφυ,βεο, ΗΠ οηγον. Ὁ ἀν ́. βαίνων εἰς «- 
Δροϊίοα. μοί, Ηοπιοτ. Πἰαά. γ γφορίρι δολιχϑακιον ἔγχθ᾽ καὶ 

ἀτρείσαν κατ᾽ ἀἀοΐδα,, ἃς Ἰαςὶς τ ρ ἷλπὶ ρογ ζατιπ), ὃς. 
ὩΣ, ἰδγ ἐφαλτν μων ἱ.ν δὲ αἱ πέκτεινα αὐτόν [ἀφ Ο ἀν  ζ, κὴ τεὲ μὴν 
νει ζάν»ἰη σοςπι ἰαοϊς δας. δι ἐγ 1} ο, καντϑϊσομαι, ὡς ἐνὶ ϑυ- 
Γαἰϑείνατοι βάνλεσι, ντ πηοητὶ αλςας [Ἰρσογ τη ντ αὶς πιοιοηῖ, 

β λλεῖν ῥόον εἰς εἴλαν τη ἤαετο ἐπ πτατον ΑρΡΟ ]Οα.2. Αὐ συ), ἐδον εἰς 
“χα βάνει. Ἰάςαι δι ἀοπι ας Ἀςουΐαι, 1, ἐρφ᾽γεται εἰς ἄλα ,οὐο]- 

ὐΐτων ἴῃ πτατο, [το πγνβαλλα,ςοὐάο γκτίζω. ΑΡΟ].5.αἰςσν βάνλειν,ντς 
Βοπὶ ἔυπάατο. βαΐνν εἰς ἔχον τα τίμιο σῆπρτύμίω," αὐ α κγ) δ λα οιϑδορρεώ. 

χανεδὺ ἐμοτέχνοις Υἵατρατ, Ατ τορι. ἴα ηυδ. αἰχίι βαΐλν ἐς κόρᾳ- 
 χαεοὶ, αὐὶ ἴῃ πνα πὶ το αν ἰὰ ἰδ, πέμψον, (ἀδαυά! σεαυτὸν. νὰ {τ 

πΐττε το χά οοτγιος, ἰὰ οεἰτοναάς. ἔἰ ὲ ἐς κάρα χιας Τητογρτον, ἔπεϑι ἐς 
ἰχας οχροηίτ. Θι}. ἄπνϑε ἐς ἀπώλειαν κ᾿ φϑύρρν. (εν {ΠΠΊ}}ς βαΐλ᾽ 

ὁ μαχαξίαν, ἱ εἰς ἄδου. βαγλειν ἐν αὐτί αν οτιὶ πγϊηατίνσα!ραγς. Ρίατο, 
ποτε βαλεῖν ἐν αὐτί τὸν δεικνει ται, λα] 1 ΠῚ ἴῃ ΡΥ ΟΟρτΟΓΟἢῚ 

Ιρ πὶ γοϊίςοῦς. λόγῳ βάλλειν,οἰτ τησοίϊετα πλαϊοἀιξεὶς» ὃς σοη- 
ἰτεῖς νοἱυῖ βρεῖς. Οτόρογιις» πολλοῖς 3 ἱςτορεῖν πῦτο απεδαϑυῖσε- 

᾿ Εἰ ἰδο: δυσεζείας δόξει λόγῳ βαΐχλεῖν τὸν ἀλιτήριον. βαΐλλειν κα- 
ἥτοαρυ δορμοςίςπι ἴῃ Αἴαοςνθι (αδαιιάιταν Ἀόγρεςἱεοςοῇο- 
ΓΕ ἰ δες. καλεῖς βαλᾶτέ που ἡ κα οορτοῦτα ἴῃ πος ταξταθ τς, 

' - 

᾿ ΟΝ οἷσταπι,ἰὰ οι, μύλον πεάστον, Ὀϊοίσοτ. 1.3. 

ἡφάϑος, Ηείγ οἰ. 
β νὰ βοῖ αἰταιη. ᾿ 

ἰἰγηςσα οι πγνβυλός, 
μον, δα ὰπυιπινὶς 4υο νἱ ἀς ἀρινὰ Π]οἴζοτ.Π1}5.1.οἀρ.18. Ρ]Ίη, 

1Ρ.2 5. δῖγα θη. 16. Θεοσταρ μία» 1 Βεορὶ. ἐς ποτ. 
.9.ςαρ.6.Θυ]ςη. τάς Αὐτιάοτίς. ὃς 6 {ΠΡ 1|ς. Ταϊτιημ πὴ 

ἴοτὶ πὰ [ἰ.36. Ραυίληϊάπιαως ἴπ Βατίςοἰς. Βαλσοιμέλαιον ἀριά 
ξούςηι Ζοιαὶ, οἴ ὑ ΑἸ (ληνὶ ἴασειις ἴὰς ἰίαιιοτ, δα! πλιὰ ἣι 
ὑπὶ Ρ]Ιοἱονἀϊςίτωτ δὲ ἐποζάσοιμον. 
Ῥοτιρτο βῆμα, ἱ. βάσις, αααῖς Η εἴνενι. 
ν ἴγοπιο ἀςητίθας ἃς ρςάϊδυς, ν᾽ ογθαπι τγαξευ πὶ οχ ἤισα 

ἵπλογς, δαὶ δυτίο, τοήμω τῇ γλώσσῃ κ τοῖς ποσὶ, ἐσ ϑμως φϑέγίο- 
οἴη, ΕρΊ σι Ἡοπποτιβαμ ζυήνων, νησιὰ ςοηξωυίος ΌΠος ςέςης, 

ἡντας κιγων {7 δέοις. . 
μζακόύτριαγντποῆςα, μαγίανδύτριοι,φορμοκδύτριαγ Ἐπ βαμξαχία, γο- 

μοβοιιον, φαρμακία, Π εἰν οἰ. " 
ζω, μιίσωγαν ικαγξίσοτε τγεπιο. 

διὲς» ᾽ 

πο τπσο " 

Θ. ὁ κα ἐφ θουηθ εὶς οἴ οἰςπὶ τείσγοης, δοπιδίςϊδις 
ἢπιιϊῖς, Ὀτοίς."ρ.3.ςαρ.18. 
ἐμζαλίωγ,ωνΘ.. ὁν Ὀαπηθα ο ἀρυὰ Οἰςετ. οἔ: νοχ ἐπὸ τῷ βαμ- 

᾿ βάλειν(αμοά εἰξ βαμζαλύζειν δι παμφαλύζειν) ττς πηοτς,ἀςητὶ. δὲ 
ΠΙαθιῖς οςσρίταγε, θ4] δυτῖγε. θα ἴῃ Οτατ. Οἱςοτ. κὶ τὸν βαμζαλίω 
γα τὸν κἡ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆ ς ἐπωνυμίας δβαζουτὸν ἀγαπᾷ. 

ἐμξαξ ἴωυς πάμέαξ κὶ παμζακὲς, καὶ βαμξάκεον διυ]4α;, γα] σὸ οτἧλπι 
Βοπιθᾶς ὅς ςοττοη. ἵτὰ ἀείοτγιρεῖς ΡΊτηΐας Π10.19.6ἀρ.1. ΒροΓοΥ 
Ρᾶτς ἄξσγρτι ἴα Αγαθίαε νογρεῦς, σοί Τοῖς ἔτατίςς 4υςηΣ 4]"- 
αἱ σοιϊρίαπι νοςδητ » ρίιγος Χγίοη » δὲ 1άςΟ Πΐρᾳ τηὰς ἔλξϊα 
Σ᾿ Αδπλυμαν εκ, πιϊέπιαας θαγθατα πεοὶς ἀςίετι ἔγυξξιι 1, 
οὐἶυς εχ ἱπτοτίοτς δοπηδίος ἰληιρο πςταγ, ΝΝες γ}14 (πητ εἰς 
Ἰη οληάοις πιο τὶ άνε ρταϊεγευάα. Υ εἰζες ἐπα δασεγάοτίδιις 

' ἐνῷ φτατιΠιπιαΝ Ἰάς ῬΟΠ]ασοπι Πἶδτο Ζιςαρ.17. Ετ ἴῃ ἀἰεϊ, 
λον. ; 

μὲς εαπυῦς, ΤἈςοοτίτ. οτὸ βωϊμῆν. 
Ἰΐμμα,ατος, τὸ τιπέταγα, ] ἀπιςυτα πη, βώμμα 9 τὸ χοῦμα καὶ μύΐρρυ τὶ 
ἢ μὲ ορε κα τὸ ἔμξαμμα. ῬΊλτο τΖ ἰεσ. βάμματα 3. μη προσφέρειν» θη ἃ 
πρὸς τὼ πολέμου κεσμύματα. Οἴςετο 5.ἀς [οσιρ. τ ηξϊα νετὸ ἀθ- 
ποτ, ΠΗ ἃ Ὀο Πἰοῖς ἱπΠ σαἰρυς. Ὀτοίζοτ! ἀος ἰτῦτο 3.σἀρ.9.4.ἀἄς τὰ- 
ἀϊος ἰαίεγριει), ϑύφομος δὲ ἔξι μιγνυυῖίη κα εἰς βάμματα καὶ εἰς ἴλας, 
ςοπιπιοπάλτις ροτε δὰ τητὶ πέτας ᾿υ(σα]ςπτάσις, δίς. ἢς Βατ- 
Ῥατας ΝΙσαπάοτ ἴῃ ΑἸοχὶ ρίλαγ. νεώμοις 9 ἐν βάμματι τήξας, ἴ.1η ἃ- 
φετο.[πτογρ. ἐν θ'ξει διαλυΐσας. Γοηΐςοτυς Ἰηςρτὲ ἴῃ ἀστταθι]ο το- 

40ἴας, ᾿Ναπγίντ τεϊτις Ἰάεπι ἱπιογργος )οητηῖς ἰηυοῦ βάμμα ἀἱ- 
εἰτατ, (δὰ (ὶ αθίσιυις λἀϊεξείοης ἔπι Ρ Ἰοιτόγψας ροπατιγ,ςοτιιπ 
ϊσηϊβοας βέμμα κυζικίω ἐν, ιεἴες δυ 44 νοςαηι Ατεῖοὶ ργοβίρατᾶ 
Ἱγαρτιιάςητίδτι κἡ ἰχάϑαρτον ἀχνυοσιωΐω. Ῥατοεπηΐα αἴτογα εἰξ, 
βάμμα σαρδιανικὸν αὐτὶ πὮ μή σε ἐρυθρὸν ποιήσω. δῇ ἵνα μή σε φοινίξω. 
ἸΝαπιΐη δαγάϊηϊα Περαττ ρυγρατα; δὲ ἀφορριο μας δυι άας, καὶ ὁ- 
ξύτατον ἱ. Ἰρίτυτ. ἵνα μή σε πλυγὰς ἐντρίψω, 
Ἴρτο ἔηστειν, Ο ἀν, ὁ. βαὴ σ᾽, ἱέναινἱυσταοτ,ὥρμησοιν πορδύεῶτ, ἐ σειν, 
ἐπορδ'ϑησαν,ἰαεταητ. - 

γαυσία τς Ῥτορτιὸ 4 ἱσηἷς ΔαΧ ἢ ἴο σχογοείατ, να ἔδυ ς » ἐχ- 
οὐοταπι , ξυίοτιιπη ὃς νά σοηιις ἢ Οἱ πὰ ἣν ἀντὶ σα πὶ, βάναν. 
συυργία, ῬΟΙ ας. Ετρτο οβγηΐ ἅττε ἱπῆητα; ποῖα, ὃς αισίτυαγιο 

τάγιπὶ ΟΡ ςοῖο. Εἰν ἃς ἰδιωτία αὶ ἀλογία ΕΓ εἰν οδτο Ἰτοπι (Ὁ πι- 
τὰς ῥγοίιιπεις ἀτα; ἱπιπιοάετγατας, σὰς βαύαωσοι Ἰηερτὸ ππασηἰ- 

ν᾿ Ατὶ ἴζοτείος Ετθίςοτ, 1.4. τίς μηγαλοωρεπ είας κα μὰ ἔξηλενγις 

ι 

Β Α’ 297 
Μιχροπέπεια καλεῖ ται ὃ ὑαϑρζολ καὶ βαναυσία, κὶ εἰπειρρκαλίαινεἰάον- 
4ις εἰ] ρὲ οὐ ραἰ ταῖς κὸ ἀσωτίας, ᾿. αἰοειαΣ Ος ἢ 10 κι αἰχολασίης 
παλίϊς,οῦ ἰάσις σοηίυηχὶι, Εἰ ρροονα, αὐρὲ δἰιχζνμοσ δος ἡ αννε, 
ἐχεσι Ὡρὸς ἀκολαοίϊω κἱ βαναυσεμω γὰςς. νῸΪ τητοιρτος ᾿π!οἰτιὰ το - 
ἀνάττνίξα χη οίςητον μουαρνθάις ἰπίοιιὸ, Προΐβοατ ἐρίτυν βα- 
γαωσία, τπτογἀ τ πὶ ἰαχιιαν ἐπηυμαθςηι ααΐ Ποπλ πη ΐδιις ΓὈτά αι 
εἰϊ ςογάίνηοη Τρ οι εἰς ἃς Βοηοίειὶς διε εσαως ἴῃ Ἐπιιὶς, τὸ 
βαναωύσιον αττιβοιῦυς ἰοτά! εἰϊς » 4υΐ ἱθτογέανν νοϊυηι ππασοιῆςὶ 
ν σε ταπχοτίϊ ἠ} Πα πὶ πγοάιπὶ τουτί ασηῖνντ ]ς [τον 41 ρορ. 
Ἀσαι, ἰμάος οχ  δυΐτ, ντ ΚΕ οριις ἰνηζειο χαΐ πη σοὶ σσεοαας 
σπηρτὶς ἀσπι ἢ} ἢ συἷδ. 
Βαναυσικὸς, οἷ, ὁ τς Οὗ 0] ΟἿ 5. αἱ βαναυσιχαὶ τέχναι ) ἀττος τὴς μαπίςαν 

Χευορβνιη Οερου, βαναυσικὸν μέρφςγ)»αττϊοος, Αγηΐοτ, Πἶδτο δ. 
Ραϊ ̓να δὲ ἊΝ 

Βαΐαυ σον, τὸ τγαξτοτίαπι σοηὰς πγας αἰ αὶ, ΨΊττ. 11. ὃς τᾶρ Υ. 
Βαίαυσος γνγδ γὸ καὶ [ογπαςζατίυς Ν]ρίαη: 4] εἰτοα ἔοι παςος ἃς σατηΐπ 

ὑὸς ἐχογσοζογ. ἤαπὶ βαῖνον Ῥφ!οροπηςοίες Ἰφῃϊς ἸοσΩΣ γοΣ 
ΔΉ τ, ΠΑ ΠῚ! ΠΔΠΠ}: ὃς αὐΐεν τηςουάετς οτα Ν οἷς ριορτιὲ ἀιςίτωτ ἐς 
ἁττι ἢ οιθιςν 1 ἴσας ορογα πα ςοηβοίυητ, 5.6 τιαοῆλτα γὸχ οἵδ 
Ῥοίξεα αἀ οπημες ἀττοςφαιιαΣ Πγαυμιπν ΟρΙ Πςίο ρογασυηταν: ἰᾷ 
4υοά ὅς Ὠ.Ηἰεγϑογπιιληηοτατ.}.1, αἀπιοτίως Ρ οἰλσιυπι,, ν ττας 
απ ἰη4αΐτ » ἐς [15 4πος ΟΥαΟΙ βαναύσοις γοσληι, πος αὐ Οροτᾶ 
πιάθαμπη ρογτί πηζας ΡΟ πγις ἀτςεις ἴλαις πος ποηγίης ἀϊΐ- 
ςοτατ πιςοίν: π᾿ οι, ἢ ΠΠ δ ογα τς οριξοχ, "δ ογα!τς ἀντιεχ,, χέ- 
ρώγαξ, ἀπογάρο(ίωτος [ςἀοηταγίις ΡΊλατ, ὃς Γιἴ0.Γς Πα] Ατίιις, ορεγατ 
τῖα5, Ἔχουίον ἘΧΡΟΠΙτΗΓ αἷρ Εγαίηο ἐς Ν σα: 0, ἰοτάταιις οστί τ 
αχ,να! ατὶς, ἰριο ο511᾽ ς, σουτο πη ης ἢ 115, ν1}15, βαύαυσος τελ τι τησὰ, 
πισοαηίοσυς αττξοχοίογάίδας ορηξεχ. βαίάυσον βίον ζῶν, νυἱθὰς 
τοι βοί!ς οσσιρατιις, βαύαωσος τέχνυγαρ ΑΙ ϊοτοϊετη, ας ἰοτγάϊ- 
ἀα δι {Ππ|0 6τα]1ς, (Θγι}Π1ς δὲ ν}]Πς » Το ΡΟ Τἰςὶς "1.8, ,βαίαυσον ἔργον 
δῇ δεῖ αὔτο νομίζειν, κὶ τέχνίω παι πίω τὴ με ϑησιν ὁσαὶ τρὸς τὰς χρησᾷς 
καὶ ταῖς ὡράξεις τὲς τῆς αἰετῆς ἀ χεηςον ἀπόργάζονται τὸ σώμα 4 ἐλ.8υ- 

ϑεραν, ἡ τίωδ ψυχίω), κα τίω) διαίοιαν, διό τοῖς τε ποιοιιῦ ποις τέχνας ὅσαι τὸ 

σώμα αἴδασκϑυά ζεσι χεῖ ρον διακ εἴ ὅλαι!) βαναύσοις καλοίμῆυ. κ᾽ τὰς μὲ- 
ϑιαρνικοὶς ἐργασίας γζοολον γὸ ποιοῦσι χαὶ τατπεἰνἑωὺ τίων διαΐοιαν, ὃς βά- 
γαάυσος φιλότης γ ΔΤΩΪΟΙτίὰ {τ 14} ]1ςναρυα ΡΙατοηε τι νὰ εἰϊ, γ᾽ αἴθα-- 
πρέχουσα, Α τα πηοηΐὰς ἀπ’ σοῖς ἃ τεχνίτης ) ὍΑ].}10.8,ς.}.38, δέ 
110.12.ς4Ρ.48. 

Βιυκυσουργίαγϊάοτα 40 βαναυσία,  οἾ]χ 11... 
Βάξις,εως 9 [πτανΐξγ πιο, ΠΟ ΠΊΘΏ, φήμη» 07» ΟΝ ΟΧν ΓΙΠΊΟΥΙ,, Ἀληδιδνς 

κλῆσις» ογασυ αι πγ,νατὶ οἰ αἰτιπην ἃ ΡΟ] οἢ.2. γλωύκοι τε βάξιν. 50-- 
Εἷιος].η Αἴδος, μή μ᾽ ἀξιώσῃς βώξιν ἀλγεινίω καξεῖν, ὁρῃ εἰϊατίοῃξ 
τε ἔην [Οττίτνργο ἔιπγα. "τέο πη, ὀξεῖ α γὸ σού βαΐξις ὡς ϑεού τινα, 
διῆλϑ' αἰ χωριὲὶ ποίντας»ἱ.ἔλπη τι ἴσα ἀς τα Ἔχοιταῖα ρΕγααίϊτ οηνν 
πες Ασομ αος: οἴνῳ το βεζω, - 

Βώπῆ οἱ, ἔᾳοατί, Πεπὶ οοτάοτεος 4} ἀλπι ἀρ ηἃ Αγ ϊορ ἤδη, συ], 
ἃς Ῥο ιείδῃ, ΜΙς τοπι ΒαρταΣ ποι ὃ ςοπγσπά 8; ἘυρΟΙἀ ς, Ρό- 
Τἰτίδη.ςαρ το. Με. 

Βαπήίζω, μι ἴσως ποκα, ἸπυΠιογσον ποτ σον πτί πσονἰδιοτο εἰπσο,αθ΄- 
Ἰαο,πγαάς Ειοϊοναιο, πτιιηἀογ βαπ όδῆτι,ἱις θαρτίζατας, ᾿᾿ 4Ζαπ. 
ΑΡιά ἐπ άςηη, βα Τζεῶο εἰς χεις ὃν» ὃς ἀρᾷ Ραμα πὶ 24 Κ οαγ. 
(αν. 6. βαπῆίζομω εἰς τὸν χοισογοθαρτίζοτ η ΟἈγἠταπι. Ρ] ατατοῖ.. 

Οαἰδανπεντακικιλίων μυρκίδων ὀφλήμασι βεξαή, σμῆρ!Θ- ας ἴη- 
ἐεζος δ θοο δὰ φυ!ηαυασίοβ σορτῖας σοΌτοπα τωλίτα. βα πῇ ζουὼ 

βατῆισμα, δαρτιίππατε αρτίΖοτςᾶρ.2 0. Εσδησ. ΜατΙβ αὐ". βαπῆί- 
ζῶν ἐν πνϑίματι ἰγίῳ γ δαρτίζαης ἴπ δρίγτιι [ἀτιξϊο,, σὰρ.τ.Ευλησ, 
Ιοαπηϊς. ΑἸεχαηὰ. ΔΡ Ἀτγοά. Πδτο τ Ργ την. ἀἰχιτ . βεζαπῆισμέ- 
νΘ. τι σώσνατι, ἴῃ σογρῃς ἀςπγοτίμ» [ἀς πὶ }1}5.1.διωδμις βεξαπῆι- 
σμῆμη ἐν τῷ βείϑει πὸ σώμφτος 9 Ροτοίζας ἱπ)ι πη ογία ρῸγ σοΙρΟτὶς τ - 
τ Πγὰ. 

Βα Π7ικὸς κοὐ, ὁ τπσοηάο ἀρτὰς, τ Ω6}1}15. Οὐ], 
Βα πηισις,εως. ἡ, Ια στα πλ» [μας αη,Τοίερ ιν. 
Βἀπηισμα,ατος. τὸ 
Βαπῆισμιὸ ςγ». ὁ τι σοηφὶ πος εἰδ πιογροπάϊ ἀξεῖο,η αυο Πρη ῆ α- 

τὰ τι πέζιγα ἀΐοιτατ, 
Βαπῆιςἤφον, ἰδ ἀοτυτη νος οἰ γ 6! τὶ ἰάσις ᾿ω ἀοπεῖδας, εχ Πἶσσο, 

γΕ] πιάγπιοτς αἵ; ἰά σαπιις, ἰη 400 ἰατιδυ αἱ σγάτια ΠΥΘΓΡΊΠΊΓ: Κ 
10 τε Πς σά Εσατι (οἱστνιαπάτασι αυτά. πὶ οαἰάλτῖα αι τορτάα- 
τί ναὶ τας [ϊσιἀατία ἀϊξαπιιν Ν τσ. Ρ] η. ἱσηΐοῦ Ἐρη. λὰ Ὀα]- 

[ιπ|. Τάς θα! ἐπεὶ ς61}1Δ ΕἸ δ  ἀαγία ἱρδιίοία ὃς οἴοία τ τυλες η 
ςουτγαγῖῖς ραγίοτῖδ. ἄϊο Βαρτηζογίαᾳ νοις εἰςέξὰ Ππιιαητας,, ἂ- 
Βυπάὲ σαραρία:ςπὶ ᾿σ ἈρΟἢ πάτο πο 18 ἔτη ΙΔ ατιᾶν ἴῃ αι 
Ῥαρετογίαπει ἀτηρί πηι δέ Οράςι!ην. 

Βαπῆιςς»τἰπέζοτ, 1 πιογρῖς δὲ τἰποῖς. ᾿ ' 
Βαπῖὸς, οὐ, ὁ τϊηξτας,[ξε ἔτος νυάς ἔκφίτια βαηἹὰ, τἰπέϊα νοΠἰ πιεητὰ: 

Ατητορἢ, Τὴ ΡΙυτο, Οὐὔϑ᾽ ἱματίων βαπίων δα πείνας ποσμυσαὶ ποικίλος 
μόρφων, ἱ ἐτεροχούων βαπῆα χεώματα,ςοἰοτος»Ρίατ.ιο ςο. Ἐυτιρ: 
βατῆ αἱ κάλπισι πνγλν»ξοητοπι πάυγὶ φάναι ἄτο]!ς, Εἰ στιαπι Ἰαρῖς 
ἴξιν σοπιιλγα 11ς ἀνέχα εχ τἰρέξαγα, ΡΠ 1η.Ε ΠΝ οτίλπ (ὐἰπῆΘ. Βάρτας; 
εαἱ ἵπβοία ἱπτοῦ ἀιχὶς Ατομοβίαλυς, αφαὸ νοιιπα ἴῃ. ΟἸςάϊμοηι 
Κεἰ ς᾽ υταγο ἐς φάτ, . , Τ 

Βάπηρεια , ας, ἡ, 4ισ: Ἰοβοῖτ ὃς εἰησῖς, ἘσρΡΟΙΙς ρα ΡΟ Πυςοπ1 115 
Ὀχο 7. 



2οὃ ΒᾺΑ 
πάπθω,α ἀγωγπ ἀφα,βὲ βάπϊομα,εἴπθοἸαυο,οσΐοτο, ἱπιήλέγσο, ἴη- 

τίη σο νησιιφητο, πις ἀϊοοτ, πλευΐω,γυμί ζωχἱπισαο,οοίοτα Ἰρβεῖο. 
Αἰζεαΐεινηάς βεξαμυᾷ θ.,Ἰπξεέλις. Ὠιοίςοτ 1.5 σαρ.10.53.βώ- 
ει πρίχας, Παρ. 5 ἀσοιρτατοίῖς ΕΗ εγπιοίαις ἐῃ Εριρταπι. ἐς ὅ- 
δώτει κροασον ἔξαψέινας 4415 ΓΙηΧΊΓυ.ἴῃ ἀ4πα ΡΟίαϊτ. 5 ρῃοο!. ἐ - 
βαλας ἔγχθ' ᾧ τεῆς αῤγείῶν «ρατιῷ «οἴ απ ἱπές οὐ τὶ ἐπ Αὐριπογα πη 
δχογοῖτυν ἴξιι αὐ Ἐχογοίτιηη » σσάεηάο ἐχεγοίτα πη τα σοτα πη. 
Ἐτβάπειν αὐτὶ τῷ πλέειν. ΑΥ ΠΤΟΡΗ πρώτω μιτάρια βώπῆουσι ϑερμῳῷ 
«ὶ τὸν αῤχαῆον νόμον οἱ. 5 δὲν χσηνοτοιμδύσιν. σα] γἀ4 [ἀιιαλτ γετογὶ ποτα, 
Ἂς αὐμ}} ᾿ππουαιτ, Εταριὰ ΤΊ νεορ γαίτις μΠΠποτίατ. ΠΌτὸ τοτ- 
εἴο (Ρ.18,βἡπῆεσι ὃ τότοις κα οἱ σκυτοσέψαι τὰ χϑυκοὶ δέρμαιτει. δ- 
σΠεινγοτίατπη ΠΟ ΓΑ ταῦ πδαις5 ἀϊοίταγ ἀρὰ Εατίρ. ἴῃ Οτεῖῖε ργοὸ 
ἔφαλίθο γίνεδϑει. Βα πη (οἷν, Νέ τς. Ἐχρση, ετίαπη αῤύομαι 8 γεμέζω, 1. 
Βαιγῖο, 1 πη ρ]εο μαυτγίθηάο.η ΑἸ εχ ρ ἢ. π' αὐτίω λα βάπῆε 51. ἃ- 
ρυά Επτίρ. τὴ Ηες. βα ψασ᾽ ἔνεγκε. 

παξα,στααεάονκθουζα, ἡ νόσημα χαρηζαρικον, Π Ιγ ΟΝ. {εὰ δά άϊτ Γαςο- 
πὸς ἵτα νοσατέ ϑρέμματαςρεοοτγα. 

Βα οΧΎΧΘΟΡτΟ βράγχίθ: ρ᾽οπαίπιο τὰ α,ἀἰχὶς ΗῚρρ.νττγαάιτ ἘκΥ. 
Ειτης ἢτ βαράγχιον. ΑΌ δ!ς ἀδτγιθάτιν βαραγχία δγαραα Ατιῖςος 
Ῥτο βραγχιάω, ντ τεβαταγ Ηογοι ἀρὰ εὐπήξε ΕτΥ τοὶ. 

δα ραϑρον ἀν το, τς, ντ αἰ ςητΙΔητνβέρεθρονοίοοιις ργοξι ηἀίοτ Ἔταῖ 
Ατῇεηΐς ρυτεῖ πηοάο, η αιιο αὶ ποχιος ας κακούργοις ἀδτηγθαρᾶτ 
(νι εἰς τὸν κεαΐδαν [ἀςοά.) εἰς Πιροτίοτα ἀιπγα 4α 48 πῈ Θγᾶη ἂς 
τισιάα, ἱπῇ πιὰ γεγὸ ἰάχα δί πιο], ντ ἀείςεηάδητας ξοἰ]ὲ ἀς- 
σασγόογεητυγ, 5014. Ἔχροηιῖς χάσμα τὶ φρο τώδες κὺ σκοτειγὸν ἐν τὰ 
ἀπικῇ , εἰς ὃ τὸδ κακέργοις ἔξαγλον. τὴ πος ογδηζ ν ποὶ ταπι (τ ΠῈ 
τιῖπι ἀςοτίμι πη. Ν᾽ ἰς Αναζαϑιμοί. Ετ οιηπιηοης. ΑὐἸΠορἤδπις 
ἔῃ ΡΊαταπι ἰιος ἴῃ ἰοςο, Οὐ τοιοῦ ὑπόλοιπόν σοι τὸ βαίρᾳϑρον γίνεται. 
Ἐτ τη ἔφυς. ἄρας μετέωρφν, εἰς τὸ βώρκϑρον ἐμζαλώ, ὧκ σῇ λαῤυγίθ. 
ἐκχρε ρεφόστεις υσῆρξολον, Ἡἀγροσγᾶτιο ἀηποτας Π)λειπο τ}. ΡΆΠρ- 
Ῥίςις ἀδαίαπι ας ἀϊξξιοης ρτο ρογηΐοῖα ταπτύμπ. ΡΥ ορτὲ αἴης 
βάξαϑρα νοςατὶ, ἐχοδιιάτα ἰοσα, τη η0α᾽ ἀδητοι σοηταν Πα τηϊπα. 
αἰαὶ τὸ βα[νή»,α0 ληυδτιηι Ἰηστοίϊα,νο] αμαῇ εζατα,αὺ εχ σα- 
αἰἴτατε ρεγαΐα Ποη ἤπτι,πος φἀεαπήδ. διιητ τε πη 4. σοσποία ἰο- 
ἃ εο οῃηΐηε ἵπτο! Πσαπτ, Ο5].110.9.ταρ.34. βάραθρα, ἔχυςος 
Βιατύίχας Ρταοιρίτος, Αὐηοτ. τη ΡΟΠ εἰς. βώραϑρον οτίαηι ἀοςῖρὶ- 
τὰγ ργο βογθα σιιδάατηνίάς ἴῃ Βράϑυ. 

ϑαρᾳϑρώδηςγεος. δ χὶ ἡφοτο ἔπη ἀς αἰτιτ ἀἸςονογασίποίαις Η γτιρτς- 
(65 ὅζ ργαγιρτυς. Η εἰν ἢ, πὶ πρρφυράματα τῆς μείζος; ΠρῃἸῆοας 
δί τολύπίω. 

Βαρμν λῆς» (ρ] Πα νοὔκανϑει, σκόλοψ, ΗΝ οἢ.. βαοκκίωὴς, (οτὶδέτατ ἰη 
δυ.α σοάϊος. 

Ἑαρακὶς οἰ άσηη οἰ γλαύκινον ἱμίοέτιον. 
βιύραλθ-, Πρ ίςης. ΕἸ ἃ Ριίςσις ΠοπΊθῃ. 
Βαράχνια, 146π| ἡιιο βροαγχια5 ᾿. δγαπολίσ ἃς ΡΟ δι ἤρέγαοιι!» 

Ηειγςοῖ. " 
Βαρβαρίζω , νοῦσος. ουτι! » ΠηΟτίθις., Αο ἴοτο νῖταΣ σεποτγο θαγθᾶσιις 

{{ιπ}.1τ6 πῈ ποῖπι πὶ Πυ] 441 ας Ρετεστίησ πὶ θαι αγάπηαις ἀο- 
Πσῃο ν πὲ εἶν᾽ βαρξαῤρων φωνῶ, ᾿ποῖάο ἴῃ ατρατίπγιπη,, Βάτίρα- 
Σἰ ΠῚΠ πὶ ΘΟ Π ΠλιτΟ » ἱδαταγὰ ργοηιπτ!ο » Βατρατὸ Ιουογ. 
ἐκεῖν. βαρξαρίζων 9 1116 θατθατο ςυΐτι! ἃς Πΐη φια. ἠονηρωῖς τίυ φω- 
νὠὼ βαρξαρίζων γ γοσοπὴ ἕξι [Πα σιιαπλ Ρογρογαπὶ ἂς θαι ατὸ ἰο 
Ὥδης. 

Βαρξαρικὸς. οἱ. γατί τί τις, βαρ άτις. τὸ βαρδαρικὸν, σαιϑατὶ. βαρζαρικοὶ 
ἐΐ3ν», Αγηϊοτ.ΐα ΡΟ τ, 

Βαρζαρικώς, οτος ἰσατἰγατίσο, σαν θαγὸ Οἰσοτ, 
Βαρίαρισμό ς ο(ἦ, ὁ) Ὀγ θΑτ ΓΠηι1ς5. 61]. 11.ς.οὰρ.8 ο. 14 Οπγα ἱραγ ατὶ- 
σατη: Η οἰ ομο αϑοατον Ὁ. δεάλεκτος. 

Βαρξαριςὶ, ϑατθατὸ θατατγίςο τι. 
Βαξῥαρίδι,ν.0 καὶ ἡ ϑατθάτας, που τις, Α] υαηδο ἐυἀίς, ἀπαίδευτος. ο- 

ΤΟΧ ϑορποοί. τίω) βαψξαρὸν γὸ γλώασαν ἐκ ἐπαίω 9 Πἰη σιχαπι ἰϑατρα-- 
τάτα πΠοῃ ἴητε]]Π Προ. βαῤῥαρίθ. πόλις. 5 ττθατα οἴτπτας. ΘΠ] ΟΠ η, 
βαῤ(αρίϑ- γιωη.Τιιοΐληι!ς, βαῤζαρθ. ὅγης:ολὰ ΖΕ [οἢῖπες. βαῤζαρθ.- 
“πόλεμος ἡ ὈΕΙ]υπὶ ἃ δάγθατο 1 ]ατιιπὶ ΤΉ μι οΥ ἀϊ 4. βαῤζαροι ἔμπλα 
«οἰ» ναγθατα ἐπιρίαἴτγα,(απς 4115 εχ δίταστης σομἴδητ. Θαΐοη, 
11Ρ.2, δὰ ΟἸλιις. φιαηηοθγεηι τὰ ἀἰσαηταγ, ἴξ πείειτο ἔτοτυτ, ηἰ 
βαρ ξαριδογθατίσατ᾽ αι θατϑατίοα τεσίο τὸ βαῤξαρον, θατθατί, βαῤξαροι, 
4 ἱπίτίο ἀϊςεῦαστιγ, 4] ΔΙ Π ςυΐτοτ, αἱρουὸ Ἂς ἀυτίτον ἰοαιο- 
τοηταγντ δἰ αίος δα] δόίαιιε ἀἰοϊ πηι :ὰ (Θαῤξαρ, ΔΒ Ό πα νος, ἸΏ 
4ιι4πῃ ρογεσυηῖ Βοηγίηες Αἰβθηιῖς,, 4αιπὶ ρεϊπιὰπὶ Οταςὲ ἰο- 
4] σοπατοηξητ, ρίας ἱποίάεγς ἰο]οΡαυτ : ἀεϊηάς δα τποτος ἔς- 
τος ἀἴηις αίρεγος δοοοπηπγοάατὶ οἰτ σστρτιπηννι ρχῸ ἀμτῸ γ.- 
στε τἰ, [πόσις ἀοςὶρογετιγ. [το πὴ τὸ ἐχ ἑλλϊωικὸν, ἃς αυίςαυτά 
ῬεγαστίημΠ ἐγᾶζ, βαῤῥαρον γο σα Δητ. Α ΠΥ ΠΊΟΠΙς, βαῤξαρον μὴ γάρ 
ἔξιν ὄνομφ τὸ ἀχ ἑλλ ωικὄν. 

Βαρξαρος.ομέω, ὦ Ὁ Αι θατὸ ργοπιποῖὶο νοὶ ἰοιοτ, Βαρξαροφομία δίβαρ- 
ξωόςομῷ.. 

Βαρζαρόφωνθ-, αἰρογὲ δί οδίουτὲ Ιοηιεης, γος ΠΊ ΠΟΙ ΔΡΟΥΓΑΠῚ ἷια- 
δοηϑιθαγατις. Π] δά. β.Πς καρὸς ἀϊσιιητατ : 4α ἐπὶ ᾿οοιιπὶ ποῖαι 
δ ἀταυΐς Τ ον ἀνα, αἴζογοὺς δαγθάτοτγιιτν ἀρ εἰ ατίοπεπι πο- 
Δ} οἴ :(ς Ἰὰ ράταπι γεξεὸ ὥσοτο νἱάδτατ, Ζυθπὶ τη Πάτοῖθς 
ῬΒῖγος Βος ποπγδη Ἰσσάτυγ. 

βπρθαρέω, 0.5. Μαοςμαῦ .Κ, 13. βεξζωρζαρω μήν. τοῖς ᾧ φρνήμιεσι, πιοῃτο 

. Βαῤξιλίϑ', ρετῇςα ἀγθστ. (οηζδητιπας 1η γεοπον. ἢ 1.10. βαίοιθ.}}. 

ἣ τῷ 

Β ἊΝ 
εβτατυατας. βαρζαροῖσ αι Εηἰ 1 ἘΓῈ δ αμθ τισι τοάφεγε ταις εἰ. 
ςετογημοά δὲ ὀκδαρξαρώσαι ἀϊςίτατο ν Ἰὰς [ΠΟ Ἰοςο. 

κυρίως καλεῖται, τὸ Ἔσο ὀς ἐπα πϑρσικοι! φυομῖυον δέν οῖδον, 

Βαρζιτίζειν » ζαπεῖς ᾿γγα ἴδει θατοῖτο, δὶς Ἡοσατίης ἀἰχῖτ [ιεςθουῦπι, 
τεπάοστς Βαγθίτοη,!. βαρξιτίζειν,ν 6] γε Ῥοίοις ςοάοχ μαθεῖ βα;- 
(ατίζειν 116.4.τε τὲ νετο Ροετα τοηάοτς ἀἰΧίτ,οὐς σοἱπη τὸ βαέζι-., 
τον ὄργανον ἐντα τὸν "ἡ; πολύ χορόον,γτ ᾿γτὰ δὲ οἰτματα, δαϊποτα Ατῆς- 
πξυ δεισνοσ.} 0.4. ΝΣ 

Βαῤξιτος, ἐς ὁ, δατοίτας 1 τε πη τα ΠΊ τα υΠ Οτπα Οὐλς ἰδῆς 
Απαςτοοη,Αι που ϑο ὐυτῖν, 0.4. Ατηζος, ΠΠ.8. ΟΠ τῖς.ς. 6. σ᾽ 
ῃστς ξοοπηἰπίπο. [το πὶ σόποτς ποατγο ἰεσίτυν ἵπ Ἐρί σγαηήτη,. 
Ἴππος βαξζιτο ἐς πολυΐχορδον, θατ  ἴτα πὶ αὰ ππ αἰτ]σογάθπη γίάθο 
Αἰμοη.}0..4. Ετναιοίοσ,. (ςγῚ δ τ βαῤῥιτον ἀϊοὶ αιιαήϊ βαρύμτον γε, 
Ροῖς 41 βαρείαν πἶο) φωνίμ κἡ τὸν φ᾿ ύγίον εἰ φίησι. μίτοις εηἰ πη ἀἸ δ 
με πὲς νδυρρὶς Ζαοηἰ απ δῆτα που γα πὶ ν πὶ ν τε Βαητατ, 
νδῖς στὐμμοσις  πιιεἰ5 “πα πη νας ἔοι ΕΠ ς, φυαπιοῦτεπι (παπαῖ 
Αεοϊεπίες τρί πη βαῤμετον ἀρρεϊ!δητ. ς 

Βαρδίνυς»δυἱάα; ὃς Ετνπιο]οσ,. ποταμὸς ἀϊέξις χααῇ βαρυδίνης κα 
βαρείας καὶ ἐπα χβεῖς δίνας ἔν χάν, 

Βαρδίσοιγν Θ΄» ΠΟτγ ρτΟΥ δέ ντοί τοῦ ΠῚ] ἰετι: ΠῚ, ΕΧΡα σπάῖοσ ρυάίο! 
τἴ χα, κὶ ταῖς γιευῆκᾳας βιαζόμβυ-, δυνά. ᾿', 

Βαῤδες (Ὁ. Ρτο βαρδύτατες, ν. βρᾳϑύτατος. Ρ᾽ΕΥΤΊ ΠΊ5 ν τατ {ΠῚ 
Βοπποτ. "1.4. ψ, Οἵα γδ δῦ αἴοὲ τέρμα 8. ἑλιοσέ μὴν. Φηγοί ποι Ἱπ 
Βαξδὲς-οἱ δ εἰ εἰν» ΠΊ ΟΠ} ἔς σα! ρε ας [Ὠπτοντ ἀἰχς ἐπα φη!, Πς 
Ἡοητεπς ΟρΡΡΟπὶϊ εἰ φαρτερρφις,ἱ. οἱ κείνοις γἡ τα χυτάτοις. 

Βαῤδοις ρόοτα αἱ σὰ ΠῚ σάητιι ἰαυνά ες αἱ σοθδης ἀρυὰ Οεἶτας ἴῃ 
απ15. ' 

Βαρέας πδριτεμέντες,[αάος οἰτοπποίάξητος, Ἡοτοάίδη. 
Βαρέω,α ἥσω;π χα σγάιο, ΡΟ Π πὰ ργειηο :ΟΟητΓΠτΟ Ρταῖσταιο, 

ποτο. ὕπνῳ βεζαρηυλιθ..᾽α ἘΡ σταίη. βεξαρηκότες,αρια Η ΟΠῚ 
Οἀγ: 1 σταυατί. σται!οβ)οηοτατὶ, λαμ πη μος ν εγθιιπῃ απ ἢ 
Ῥιοιμ ἶετ ρτὸ βεφεωο, ορτοποηίωηι ἔα ἃ ϑοότατς {μ|0] 
(ετιθιτ. ᾿ 

Βαρέως, Θταπίτοτ, πιο  οἴτέ, ΧΈΠΟΡΆ, ἔοινας βαρέως φέρειν τὶς νἱ Ὁ : ε Σ 
σταὶ τετ ἃς [Ὠ 410 ΔηἾπΊῸ ΦυΠΡΡ ίατη ἔεγγο. Αὐητοτ "δ. ς.ΡοΪ 
ταρτο. βαρέως φέρω ωρὸς «ἰυὶ ἀφροδεσιας ικίμ χαράν, ΟΥΡΌΙΤΕΥ 

πε αα [στ άτη15 στατνᾶπη Πα ΌΟΥΙ, βαρέως ἔχω Ὡρος δὲ ὁμιλίαν δ᾽ 
αἰτεῖ ἔεγο ςοηιοτιάτηοην, [δ] 4. 

Βαρζυύλη,ης»ἡγοτοῖ ταηῖςα ἀϊοίτοτ ἂθ ἀΠ σαι, 
Βαῤηκες, σΊ Παρ μά ΧΊ]]α;, ντ αι! ἀἀπι νοΐμητ νοΐ εα φυσι ἃ ΓΆΤΗ 

οἰδο ἀεητῖστς τη ατεοτν 
Βαῤξημα, τὸ, σΓαυλῖτας, 
Βαρῖνίθε. ΘάτΊΌι15.» Ρ᾽ οἷς ὅσυις, ἀπο πεῦ ὀιπι πη ρατῖτ, πες νΠΠαπ' 

[οιηξη σοητίηοτ σεηΐτα!ς ἃς ἐστί ἤσιπη, Αττοτεῖος ΠἸΌτο 4. ἃ 
ὉΠΠ ἢ" τη. 

Βαῤιογεως, 40 πηι, Π 4] παισὶ βαυ ας, παιιῖς. ἢς ἀϊοταυτ Ηογοά οἱ 
ηδιες Ζυϊδας νταητυτ Ἑ συ ρα) ἀσπίαν αἰ γιμαλνΡ οστισας ταὶ 
τὶς. βαφεῖς παῖς Ἡ!ετο ον πλες ἴῃ σαρ.8.Οἰξα:. ας θισηξ 
ἴῃ πιοάτπ ταγγλ πῇ αι σατα ἀοπιυς. Ρ] τατος ἀφ νίγτῦ 
πλα]]οτ. εἰς βαῥιν ἐντεϑ εἰς 5 αὐ οἴτίῃ Π) ροπςης. Αρυά Επτί ᾿ 
Τορταν βαρβαῤοις βώριδας « Ἰαυαιος δ ατίδᾶταδ. Βιμα. βαῤεις, 
τείχν»6:οα) οαιὐλαὶ πύργρι,σφάρα). 

Βαξον, αυτάατη ποι δ την ποίηιης (αἰ πα πὶ νοσδηγιν τάς 10 Βράϑυ,, 
Βαξ(δ» τὸ ρου άυς, δχθίθ-, ἐσ τα πε εατιπν,οπαϑ στάσις ῥοπάς, ἀΠτδς 

τῖτας ἀριὰ Ῥαοατη Δ ΡΟΙΟΙ]. ργο μη ἄτας, ατα:απηρ]τυάο, 
ΒΙΠ τς, βγεῖ ἀογπιοῖος, σ ται τας οἱ εἴτα. Χ ΘΠ ΟΡ. χρὴ πῦ 

Ἔφις μετα δυδόναι τοῖς φίλοις, βαῤίθι ἔχων, στᾶιιῖς. βι6- πλύτου, δ, 
ΕΘηάυς ἀνυτείδγιμι , ΠΟΡ ἴα: ΟΡ Ό ΠΥ. Βαῤίθ- αὐτὶ αὖ ῥοπὴ 9 κατειφῦβ 
Ρτορθηῆο ἤυς ρει ἴο. Ν τττα. ΑὐΠτοτο]. ἐς ςοείο 1.2. ἕκαςον 
ΤΥ Φ μορίων βαῤ- ἔχί μέχρι ωρὸς τὸ μέσον. το ἃ αἱτ Ραι]ὸ μοί 
χει τῷ μόέσια πίων ῥυπίω ἐχόντων ἀμῷοῖν. [ 

Βαῤακαίθο νας εαὐέλαβ». 

Βαῤῥα χεῖν,Ὁπατα, [αἰ τατο. ἡ χεῖν, σκιρτῶν, ΕΠ οἰ γεἶι. 
Βαῤῥεί. Ε] εἰν. αἤτοιτ ρτο δτυλέ. 
Βαρυ, ϑυμίαμα δνωσες, 
Βαρυαλγὴς, ἐ-5 καὶ ἡγοταιΐ ἀοΙό τα ρογοΐξιις, 111 σγανῖτεγ ἀοῖςτ,ος 
Βαρυάλγηται ρτὸ βαρυαλγήτωςγστααι σαὶ ἀοίοτο ϑορἤος. τη Αἰ 

πάντων χαγχα δόντων γλώσσαις βαρυεἰλγητά. 
Βαρυδλγητοςοἰβεφιὲ χὺ ἀλγεινός. 

Ἑαρύαρον, ΗΠ οἴ οἢ Ἔχρου ἐχυρὸν, φερίμσιον, ΠγΠλΪτοῦ ΘΟ Πρ 
ζοασ ΠΊΘΠτΑτΙ 1. 

Βαρυαχὺὶ ςγδ μέγα ἠχεῖν, ΑΥ τ ΡΪα, ᾿ 
Βεφύξρφμμος Ὁ, οἱ κὰ ἷγσταιιτιοτς [Όπ4ῃς, ροτγορςη5, βαρύηχθ., {μιοΐα. 

βαρύζξρρμος, βροντίς. Ατυ ΕΟ ρ ἢ. πόντον πμελαΐθοντα, βαρύξρομον 5 μοῦ 

[Ὀμι1}ν . 
βαρύγδεπος. ογ Θροητ οη τῷ γ πτοῖγὶ στατία Ρτο βαρύδαπος. ᾿ 
Βαρυγέτας . Ἡοἰγομίας ἀϊοὶ {ζει δὲ», βὰρΘ. μᾷν ἔχοντας 5 γίτάς 

δυτοςς. " " 

Βαρύγλωου 8. τη] οἀΐδις, μαδεης στάσεπι ᾿ἐ ποιά Πγ. ἃ 
Βαρύγριωθ- Βα της δταμία σοηια, παεης Θοημα ἱπἤτπι. "ἢ 
Βαρυδιώμων; ον», ὁ κα ἀγίπξε! ᾿χ,αἀυετίᾷ βοστιιηα ἰδθογαῃρ, ὠτυχήεγϑ 

εὐ δήμων ψυχήγιι Ἐρίρταπι, τος χ δαϊπια. ᾿ 



ΨᾺ 
οὐ μι ύσω, ΑΥ Κορ, ὐϑλιος εἰμι, πη ἰὸν παπι ὅς ἰο ΠΧ, 

ἐν σταιίτοῦ ας μτγ αλλης, ἰαξξαοιας, Ὀ ς ταν δὲ 
ἐκρυίθο ὁ ἡ ἐγρτο οοάςηι, Ὁ 

ὕω ὃς Βαρύψαν., Ἡ εἴγολίυς ἀἰ οἱ (τὶ δὲς τὸν ναυσυβ αἰ τίω., τὸν ἐν 
γαυσὶν ἐλϑεῦτα, "ἃ οἰξ ον πααΐθυς νοηΐτ, 
ἴδόμες γου γ ὁὶ χαὶ δὶ) σιτάμ! ᾿ϑάτιις νἱηςσυίο, ρτοῆις νἱ ποι! ῖς» 

Νουυις. 
εὐχαὶ ἴδηις Βοττεηάας, Ν οποὶις: σαι οπιὶς» ἔτοπχφης, 

Μυίαυς. ᾿ 
᾿. Ηοί δένδρα ίαοτ, ἱ ατθοτος, 
γελΘοἰαξείτυς»ἴηἱ πιϊςυτοϊηυ!ἀας, ΡΟ οτ δ. 

υνκοΐα ας, ἡ ΟρΡΡΟπ ταν τῇ ὀξυυκοΐα, 
5. ν ὁ χὶ αν φαΐ σταυὶ οἱϊ αυάϊτα οὐ Βοδοτες [δ πε αυγος. Ἐτ 

' βαφυύκονι νότοι, Η ἱἸρροοτατί(αδ᾽ εἤοξτυγοδτιπάσητος αὐάϊτα πη. 
χῆφοῦθ' ὁ ὁ ηνἱάσον αυοὰ βαρύζρομος σταυϊίοηυς, μεγαλόν χθ. 

Ἰ μηαλόφοφθ', βαρύκτυπος, ΑἸ ΟΡ. νεΡ, ἀπ᾿ ὠκεανοῦ βαρναχέθ'γ1)ο- 
τὸ ψ πνυζῶτο 1 «. 
»νϑυμίω, ἴτα ἰςοτ,υς σα  ἰσονολιγαρία. 

αυϑυμία ας," ,αςογ ἶτας αυΐ γι, 
που αὶ ἤγδταυιὶς Δηϊ πιο, αηΐ 10 ἔξγοχ, σταιςπὶ ἱγαπῇ ἤι- 

οἰριςῃς. 
᾿ ἱ- λ.»δ στα τοῦ ἰηϊίρατας, αστὲ ἕεγεης, 

ἴϑω, βαρῶμαι» στάμοτ, βαριωύφμαι, Ηεἰοὰ. βαρυύθη δ᾽ ὑπ αὐτῆς, ρτα- 
Π αντατ ὃ κα. ἴτεπὶ οὐ ἀλτίμο. ΑΡΟ]]οι.:. Αὐροιυ). χαρσίτῳ τε χὴ 
' εἰρεσίῃ βαρύϑοιεν, ἰαθοτο ὃς τε παίριο ϑταιες εἴϊξηι. 
' ὑχάν.Ηείν ἀιεὶ (στ δὲς σφυΐραν πη ]οιπι. 
ψυχαί δηθ.,κγν χὶ ὁ βιταις, πγξητὶς ἘΧρΡοΎβ ΧΟ γευϑςοῦς. 

αὐ Ψ τγα. 1}0.3.ςὯΡ.2.1η Αὐα οί Υ] ἐς δυτοηι ες ἰαρί ἀεῖς 
πος πιαγηιοτοὶς ἐρ Ἐς ντὶ ἀάτατ,ίς  ἡπηροποη δ ἐς πηατοτία 
τεᾶδες ρεγροτι: ὃς ἰρίατιιπι στα ίμπι ἔρεςιος ἔχης Βαγγςς, Ῥαγγ- 
φ«ορδαὶς, δε ΠΊ Πος, ἰατα δίς, 
γυκίφαλίθ-.:, ὁ κὶ ἤγσταυς δὲ ροσάοτοίαπι φαρυτς Βαδεης, 
μμήξευτος » δ. ἰοιὶς ορίτῃετοη 5 ἃ τουἰτγαιπι σταυὶ ἰοηο ἃς ἔτος 

Ἄ οἰαἰτατίο,υναὶ ἃ πιὰ ἰςτίδιις ροτασεθάτυτ ἰὰ Ποποτοπὶ Α- 
ΡΟ νης δὲ Τί, ῬοΙ Ιαχ [18.4. 
πνλυπορ)ν, ὁ, ἀοίοτς αἰεέξις. βαρυλυπότατος 5) σταιι! Πῖπιο ἀοίοτς 
᾿χβεξιυς.. ᾿ 

καγκθ., ΤῊ ςοοτίτοϊγασπάιις» ἢς ἀϊοίτιτ Αἰαχ. οτος ρτο βα- 
γι8- 

ἡμίωνις,ιδὸς ὃ κἡ ,ἰτασυη δας, πηστηοτ ἱπί υτίσυμνησίκᾳκος, σταιιῖς» 
τοξείτυς. [νὺ.4. Ερί σταπι. ἐέλιθ᾽ βερύμίωις ἕο; τίν(Θ’ » ἀϊοίτατ δέ 
βαρνιμἰιώτθ.- 
τὐμοχϑθ., Ἰλθογί οἵας, ἵπ Ἐρ στ. 
γωδομα), σ᾽ χποτιϊαθοτο ας ργςΠΊΟΥ» στααῖτογ ἕστο, ὔχθομαι 5 αἰ :- 
ἐξοινβαριμίομαι πόλεμον, ξοτπγιάο δε Γαι πλ.ῬΊατάγοῖν να Ρυθ]ςο- 

]λιβαριώομαι τὸν ϑυσέα, ΤἈείξυπη παρ πὲ ἔετον! ἀςπὶ ἴῃ ΤἈείξο. 
᾿βαριωύομαι τίω ὀλιγαρχίαν» σταυχί ΔὨΪΠῚΟ ἔστο ῥΡαυςσοτιπη ργίηςῖ- 

ὙΠ Ῥαταπη Ἰάςπι ἴῃ ἀγα! ]]ο. βαριωόμῆμοι τῇ βασιλδύεῶ, τεσ ηὔ στα- 
Π ἰμῖτοτ ἔξγεητος,[ἄςπὶ ἴῃ ἸΝυ τα. βαριωύομαι πίω) γϑύεσιν, σταυΐτοτ ἔς- 

10 ἠατί αἱτατε αγο,! ἀςπη Ῥ]ατάτει.. βαριωομαι τίω κεφαλίω, σαρ τὶς 
φταυςάϊης ἀξἢ Ἰξεοτ. Ρίατο. βαριωΐμαι τω) δυγλόειαν., ποἰο τ ἴτατε πὴ 
Ἰδτασοτ, οἰ ξΐαη ἢ ργοπηο. βαρεωύεται τίω) γας ρα είς σταιίἀα. βα- 

Ὑ ἰριωύομαι χαιατοις, ἀςξιτί σατιοης Ἰησταιοίζο. βαρευεῶτω ὑπὸ χυ- 
ΤΑΝ τοὐνοτῖδας ᾿πσταυείςετς, Θαἰςη. Δ Οἰλιιςοπ.Χοπορῇ. τοῖς 
τ φεᾷηουΐῥοις βαριιωυδυάνοι, τς ημ8: ἥπιητ οε πῆ, 4! οἤδεπάϊιητυτ. 
Ἷ ] ὉΡἤος, χόλῳ βαριωϑ εὶς ῖτα ρτοῖτας, ΡΟ γ απ. βαριωδυῆνθ- ὑπὸ 

τ ᾿ 

Ἷ 
εἶ 

Ἧς πῆς ἐλικίας," κα τἀπονέμβυ Θ-, 
ὅεσος, ποῦθο σταὰι ἰλρθγᾶης. 

Ἴρευύω, μι ευνοῖ,πουχά, σταυονρτοπιο, ἐς πάο,τεητο, ορρτίπιο, πιο- 
Ἰἰγοτηζείριάο, σταυιτοτ ἕστο, ὁπογο, στασὶ τΌπο ργοξετο. βαρευύει 
σίω κεφαλία), σαριτ": σταυςάἀΐπετη ᾿ἱπάυςιτ: ἵν᾿ 4ΖΑπ, ἐδὺ μεῶνοις βα- 
μυϊῶν τῶς ὑπνχωρέσεσι, τγνοτοςάςς Δοςιιπγυϊᾶς ἐσ εἰτίοηιρυς. Χε- 
πορῆ. βαρυώο «ξὸ διχαάς αὐ, ἰυάῖςος πιο εἴτα ΔΗ οἴο. 

1: ὐατος,Ἰρυὰ Ετηροάοοϊςπι, ται τεγόοτς ἴξυ τοῖα οπυΐξις» γτ 
Ι οἴτευπι. 

υόργητος ,ὃ κ' ἐγ στλαῖς ᾿γάξεἶῃ ἘΡΈΡτ 
Ἷ ϑοδιμος, σταυςσίςης, ΑἸεχλπά. ΑΡἤτοά, 
ἡ, ὐοσιθ- κα, ὁ, Ἰάςπ. Ὀτοῖς.11.3. ς.124. βὰρύόσμιον πόλιον Τὶ ποόῆς 

; ἰβωδίπε,ροίνιπι στασιτογ σι [ιδυΐτατς αἰίαια οἀοταταπι. 
ἾΣ χ,υπειϑὴς, ἐΘ',ὁ καὶ ἐνρταγάας αἰ ρατοηάστα, Νοημὰς. 

ὑπένϑεια ας, ἡ,στααις ἰυξξας. 
υπενϑὲς, ἐΐθ. ὁ αἰ ἐγδί Βαρύπενθος,κ Ππξτι οἵας ἵπ Ἐρίστ. 
νπϑμαν» τπἸ δτισταιατας, ΠΑ υς, ϑλιθο κακὸς, βεζαρημῆῤθ», 

τὴ Ἰρυπιέζω, στααιτοτ ργεπιο, Αςουί. 
ρυπνείων,οντος ὁ, στδαϊέςτ ἰρήγλης, ΝἸ αὔδις. 

πὸ γρυύποτμος, κ δ τσ πλυας»ἰηξς χ, σγδαῖς, ρογηϊ οἱοίας,!ςτπιΑ}]ς. βαῤυ- 
ποτμὲ τατος» ξοττα τι ΠΙ πὰς. 

ἐὺ πρέπὲς»ίΘ-, ὁ καὶ ἐ, σταυϊταέεπι ρτγα ἵς ἔστοης. βιζαρμῴθ-. 
ρὐπυάνοι, οἷ» 41 γοίας γεσίοηος ργί πᾶς (ρ1ΠΠ γετοηταης, Ὁδρεὶ. 

ς " 1.9. ᾿ ἐδ 
ἢ νὐβθοΘ, στααΐβυυς, ντ ἴτὰ ἀϊςλπη, , 

᾿ Ἀὲ θ᾽, ὁ πο] εἴξας, ται ϊς,οποτοζις, ποῦς, ΠΠροσθιῖς᾽ ἱπτριι- 

) 

Β.-Ἃ 299 
ἀεης»γασέτθας, ξιϊσγας ἴο ξεἰτυςγοηυίζας, σδ ες, ἑπτο  ἐταδ !!ς, [2- 
ἰνογίοἱδσν φορτικές, βαριὰ ὑἰπνιΘ',ατέτυς (Οπγηυς, βαρείας χεῖρας») ἃ- 
Ρυὰ Ησμν.ΠΠ|λ6... ἱζρες καρ, φονικοὶςγκακοτικαὶς, βλαζερας το νὰν, 
βαρεῖαν χεῖοκ,! οἶο, υρανγμγὰλ ἰωυ γα ρυὰ ουθάςιν. βαρύτερον Φρένομα; 
τι πλιά 101 ἀΠΙ ΠΊΕ 5 ν ΡΊαταῖςἢ, ᾿ὸ. Κὶ οπναΐο, βάρις δὰ τοῖν σκελοῖν, 
εἰλυάως. βαριὲ αὐ» νὶν σοπογοίων ἃς [οττίς, ϑυνώθ-, Νιςαπόεῖ τα 
ΑἸεχὶρίναν. ἐν δον μήτοι ἀἰχτινι βαριιὶ χατεναίρετα αὐ ρα, Α11- 
δὶ ἐκ ὃ βαρ αν χεῖρα κατεμιμρυτέων, Πὐτοτρ, πίω δὲξι αὐ, νείυς ες - 
πγοάιοτςηγ.[) ΤΊνοιαςιε»χαί τὰ μυλόμϑέν βαρναέα εγόμῦτε ϑείνς 165 
τοτρ, αὐτὶ σὰ βαρείηξ. 

Βαριὴ τὸ σκαφίον γ ἀισιταγ ἀς γοδιις ΠΊΟΪς [τὶς ἡ δ)) ΝΜ δυσαρμεσνυῆζον, 
νιάς Ηείγεϊι, 

Βαρυσίδηρρς ῥομφῶά σταυϊΐς εὐ!ῖς. 
Βαρυς «ϑιῆσαφρουίας ἴευ στααίτας ἐπ αἀάςτς, 
Βαρύςαϑιιος,κ,δ, σταμῆτοῦ ροηάαγλης, σταῖς. βαρύςαϑμα ὕδατά, ἀ- 

408 ροπάςιοια;, Ατ τος. 6.1}. ἘτΒ ει σᾶρ,8. 
βαρυςαϑαίζω, σγαυΐτατοΠ) ὃς ροηάυς ααιςίο. 
κάνουν νυν (υρ᾿τογμεγαλος να ζω, βαρέως τινά ζω, ἨοπΊοῖ; 

Πιαά. 

Βαρύςονίθο,ν, κὶ κὶ ἡ γστααίτος Πα ρίγαης, ἐπξε ἰχ, Πα ξτυοις,ΙΔς ιν γητοσ 
τις. λίϑος βαρύς ονθ' η ἘρῚτΡ. οπι (ἢ. φιοίλη} ὑξανχριτεὶς ἱ. μΐ--- 
Πειοηςς, Ατςηις ἀϊέζος ἔς, βαρὺς όνοις͵ τς ἔξττ, ἃ αγαυίτοτ (ἃ- 
(ρίγαπάο, Ατοζίηὰς νεγεὶς γλιτος, 

Βαρυσυμφορώτατος » ἱπιρατίςητοτ ἔεγοης Τα! απγϊτάτος » Ὠλ δγτὶ πιο 
Ηετοάοι δυςυχῆς. ; 

Βαρύτερρι οἱ, πηοτοίιοις5: ΟΟπηρατγ.ὰ ἐαριί. ἶ 
Βαρυύτηξοητος, ἐσ ΓΔῸ τᾶς; ΠΟ] οἴζια; πιογοιϊτας, ΟΓΡΌτ, ταὶς ἵπηρε- 

τὰς,ΡΊᾶτο ἀς Ιεσ μεθ εταιίο Ρ]1η. φιλο τ ἰξιιξεῖτας, ΡΙατατς ἢ. 
οπετοίας (Ἐγπιο, Ηεγπιορ, 

Βαρυτιμορ, ν δ ρτο οἰ 5»4υΑ{1 σγάμῖς ρ ΓΟ] ὃ ἃ ΟἸ πὶ ἀρρεπάεγες 
τοῖ 3:8. ὕ0) ΠΕ ΠΊ Ογάγοταγ. δα αἴτιις, Οσρὶς σταῖς Ργοτίω πη ΡοΓ 
Οπηποπὶ ργουϊποίαιι (ταδείδιις οἵδε. ζεπι πολύτεμσς, βαρύτιμον 
μύρονγν σας τα πὴ ρτοτ οἱ π1.ςᾶρ.2.6, Εὐλη, Δι} αὶ. εἰς οτιά πὰ 
σατας ἦι} Πγᾶσηο ἴυα νεηάϊτ. ΒΑ]. 

Βάρυτον,ου ιοτίσα Δ ἱπᾳ » ὈΙοίςοτίάες Πρὸ [που π Ὁ φαρ.27.υ1 48 
1ὴ Βναϑυ. - 

Βαρυτονέω σι ἴῃ ρ Πα τἰ πιανσταυὶ τοηο ργοΐογο. 
Βαρύτονθ-. ὁ νὴ ἡ σταιιϊτοηας,βαῤύτονον «ἡ 9, Θγασριηήϊυπι ρεξξας, 
Βαρυτόνως, 6. 20} τΟη 0. . 

Βαρυυμνων δυαγέων, ΠΥ τα ποτα πὶ [ληζογαπι ἴῃ Ἐρίστ, 
Βαρύφϑογίθ. ,ε. δ κὶ ἡγστᾶιις (ὉΠ Δμ5Γιι σις ηρ:εοη!ς εἰξ ορ τμετοδ; 
Βαρυφορτος υγ κὶ ὀγσταυῖς ὃς ροηέοτγοίας, Οπυπἶι!ς, 
Βαρυφρονέα, ὠς σιαμιτετ ἁβΠςΙοτοςιπι Ὀατίμο. 
Βαρυφροσιυμύηχης οὐ) ΓΟ] [14 ταις. 
Βαρυφωγέω,ώ, νΟςοΠῚ σταῖς ΠΣ ΦΠΊΪττΟ. 
Βαρυφωνία, ας» ἡ, ΥῸΓΙ5 στα τας ΡΟΠ]ῈΧ 2. 
Βαρύφωνίθ΄,«μ] γοχ οὶ σταῖς. : ᾿ν 
Βαρύψυχίθ-γε5ὁ γῇ ἡςσταῦϊς αἰ πιο, τα πιποίως, βαρυξυχ Θ΄: 1 χατα- 

πεπϊωκ ὡς τίω) ψυχίω, μὐκρύψυχ Θ, 401] εἰς Δοῖ πιο ςοηήτογηᾶτο. 50- 
ῬΒος] ἴη Αἰαος πρὸς γδ κακοί τὰ ᾧ βαρυϑύζχν γροὶς φοιύξαγ, «εἰ πότ᾽ 
αἰδοὸς εἰΤυγεῖτ᾽ ἔχίν» Ἀοπηιηῖς τἰπγῖἀι ὃς Δηιπῖο ἀειςξει οἷς ἀΐςο- 
θατ ἰαπηεηταγὶ, ὅζς. ; Σ 

Βαρυώδινίθο,ν, ὁ κα ἡ ,ουλας ράττιις οἵδ σταιῖς  οπημς, ὥρζω 28 προμέο 
βαρυώδινον δίς ν ὈῚ Ρεπε τίη] σογγ ρΡΊταΓ, 

Βαρυώπέω,ὠ, νηΐ τι σταυλτορασιὲ δι ΕἸ ςοΪτετ σεγποί Οςη.ς.48. 
Βαξ, αὐτος, ὁ ἡ η βᾶσα, "ς»Ὑ]ἀςης»᾽ηςςἀςης»αἰζδπάςης:ΑὉ ἐξίω 5 ΑΟτ, 

ψινεγθὶ βάλω. 

βαστὶ, Η εἰν οἢ. εἴς εἰχιΐῃ. ᾿ 
Βαστιγικόρρς, Ἡ εἰν (ἢ. ὁ ϑεῶοσον συιυνσιάζῶν ἩΠΡΡοΟπαχ. 
Βασανδύδ,ατ συ» δεελἐγχω,βασανίζω. Τρ ΔΎ ΤΩ͂Ν 
Βασανίζω, μι ἰσῶχπ. τκοὰ » σα πὶ ΔἸ] ητία ΦΧΑτηΐπο, ῬγοῦΟ, τογαιςο; 

Ρεῖ φιφίτίοηοπι Ἔἐχογαυςο, ἐχρίοτο, ἐχργίπιο. γι άετωσ Δοςῖρὲ 
δριιᾷ Ηογιπιὶ ΑΡΟἸ]ηειη ρτο [δ ᾶρ το, ἀεςοίτα: εχαυΐτο, ἀϊ- 
ἰογαξῖο, ἔμ ρῸ φρεξλω, τογπγοητὶς ᾿πτογγο σον ουτῖον σοπηρτο- 
Βο:ςοιπροτιονϊάϊςο, ἀκριζαῖς εἶξε τίξω,αἰκίζομιαι τιμωρομαι,μαςές- 
γώ, αἰακρίγωώ καὶ ἐλέγχω, ΔΙ αἴκο. Μἀτιῃ ςαρ.1.4. “λοῖον βαστενιζύμε- 
νὸν ὑπὸ ΤὙ κυμάτων; νοχάτυ πὴ παυ  σίλπν ἃ Βαέϊιδυς. βασεινίζω στρ 
τε Ἔχαπιίπο,ογαιςο, Αγ τόρ. δέ αρυὰ Ἡςγοάοτ. τς ΓΙΠΊΟΓ »Ἰά 
εἴ, ἱπίοσγοσο. ὃς ἀριιἀ εὐπάειι Ατ ΟΡ ΒΔης ΠῚ ἐαστινίξω γλῶτ- 

τὶν Ἰ λΖαηιοτατ αἱ βασανιζόυῖν Θ- λϑγν»9» τατ οηὶς σχαθηῖτα Πα τσ 
Πἴτας, βασανίζω τὰς ϑεραπαιμίδας»ξ ετ ολοσοη.τΟγθθ 0 4ηςΠ]]Ας. ὡς 
κριζὴς καὶ βεξασανιξυζη ἔρεαυα, ΟΒτγ οἰζο τ. αἰδὲ τρφίερασ. (20.1.4: 

Ευδηρ,. Ματιμαὶ,, βασεινίζεται ὑπὸ τ ἔυ κα τῶν, «Ὁ νυ ἀῖς αθέ!- 

ξιατυτι Αροςαὶ ς4ρ.9. ἵνᾳ βασεινιόδοίσωνταιςντ ΟΓᾺΓΙΘΟ ΕΗ, βαστιγί: 

ξομαι ἐν τι(ἐλαύνειν,ἰθοτο 10 τε πηι σαηάο, ἀρυ ἀ ξυηςπΊ, (ὰρ.1ὅ. 

βείατανιδυῆῥος εἰς δινα!οσευδ ω, Ρ] το Ζ2.ἂς Β Θρι δ]. υαῖῖ αυοάλιαι 
εχάσπιης αὐ ταξείτιατ ργοδατυντς ΕἸσιπυ 5. ἐν, 

Ἑασανισμὸς, οὐ, ὁ στιν ιατυς,ΟΥΠΊΦΌ ΤΟΊ αυσίλιο, Αροω. (2Ρ.9 καὶ ὃ 
βασανὶσμὸς αὐτἕ᾽ ὡς βασανισμὸς διουρπίου ὅτάνπασῃ αἰδρώπον 9 οτὰ" 

ατἴατις ΌΤΙ ΠΊ. " 4 

Βασανιξ ὅριον, οοὺς 10 400 Βοπηΐηος τΟΓΠΊΉΓΟΤ, «τυ ςίαπάϊ δερυς, 
τογπιοηταπη, σγιοίατιις, Βα στεγισ ξα5), Δάϊεέτ ἃ δνμοσίᾳ ὠροσοῖ- 
γα}ὲν πεὶς το βασανικἦρκον ἕνλον ἄν εἰ ῶτι ῳρρσύτα ἐν, Ἐσυμ δα πε 



06 ΒΓΑ 
ἐχροπαπτ,εαΐας ἱπρ Το! πτεπηίηῖς Μλλυςο ΠἸ πῦς δὲ δεποσα. 

Βασανις ἡφγοὐ, καὶ «τοῖο, 4 τογηλέμος ΝΟτΓατ  Π ὀχεέογαμοῦ »οχ- 

ῬΙΩτάτογ., δημώκοιν δ. 5 διαιτυτῆσο ΕττάθηΣ απο ἃ ἴβείσωνος.. ἐγ ἀ τις 

. Ἰ4ρὶ5. - Ἶ νν 
βασανίξρια»αξ ας τοταςυ εχαπλίηας ψαὶ Ἐχρίογατ. Ὁ 
κε ἰσανοι»ου , ὀχροτίπποητίστιν ργο τίου Ἐχαπιεη; ἰαρίς ἰηἀοχ,ίσιι 

1 γάϊας δέ Ηετδαϊμιβ»α 6 πὶ οοτισαίφαν νοσαητο μα: ῬΙιμ.11. 
33.0ἀρ.8. ΟἹ ατ᾽ ονασσα!ατ!ο, Ρ Οθπα, ΓΟγ ΠῚ Οητι} Πγ, στ ατα5, η1:- 
{τιον ρρ!Ἰοί αι πλ,1 πα! ο ΠῚ, λογεδ)λα ς κρίστο» ἱα ἀἰ οἴτιπη, ΠΟ ϊξίαγα, 
Ῥοτίσα απ. πεῖο δοκιμασία βαίσαιγον λαμξανων ῬΙαῖο ἀς τσ ά εἰ 
ῬτοΡο. βάσεινον λαμζαίω τώτων, ΒοΓαπι ξιοῖο Ῥογισα πα, ΡΙαταγς, 
ἸΝαζαῦ. τελείαν βάσανον ἀρετῆς. δὲς. 46 Βαρτίπ.ριά ΠΟ σγατα ΠῚ, 
αδεὶ τῆς βασάνε κὶ μαρτύρων. ἘΡΊδτΑπι, βάσανος τοκετῆ, ὠδίς .1|51- 
ἄστυ. κόλασις βαισοίνων. βοίστνον δίδωμι, ρτοθου Ρίατο ἐς Πορ΄ ἀλη- 
8ς ἡ βάσυνος,Ἔχατηση εἰἴ νεγῃ 1. 

Βασεύμαθο.])οτίςὃ ρτο βισομαιοβασειι ται δαητ, 
Βασίλειαι γα) ἐγτοσίηα » τορία νχοτ. Οὐγ Π δὴ, εἶ γὸ δαὶ βασίλεια  τό- 

δὲ. δίον 
Ξαστλ εἴα γαξ τεσ ΙΠΊ»Γε σία ροτοίζας, ΓΠῚΡ οΓΙυ Πγ, ἀΟ γΉ ΤΠ παρ τὶπ 

οἰρατυ τόσα! σεηὰς ολαἱτατ!ς, ΟἸσεγουΐ ττοσια ἀὐηλέπητγατίο. 
ῬΊατο ἴῃ Ἐρ1|.τϑι αὐχ ἰὼ αὐτὴ τυεαννίσος εἰς βασιλείαν μετοιξ᾿ σα!ῖγ- 
ταῦ ηἰάσμι Ρτὸ τόσο Πημπταγο. βασιλεία πἥϑ οὐρανών, Επαησ, ΜΙ Αῖ- 
τίνα, σα Ρ.3.1:. τα σηθ πῇ σοί σα)» μὲ ςοεἰείζς » αἰοἐ ἐς ΜοΙ Τα: 
δάπεητα οὐίαις τοσηο της ΠΠσιτυν » ἀς 0 ρα χογάμῖ ὕτγο- 
Ῥίλετοιι 

Βασιλειάω 5 ὦ) τοσηΐμι Αἴ τοϊο 7 ἐφετικὸν ῥῆμα» 1ά οἴ, ἀείγάετα- 
τί Π}ν ͵ τῷ Σ 

Ῥασιλείδης το σὶς Π τις. ες 
Βασίλειον ἐγτογτο σία, ρα τί 1 Πι, 4 τεσ ςυτυραννίογ αῤχεῖον» ἔἰσ ΠῚ 

τε ραϊεντοσίω πὴ 101 δ νἀ δε πλὰ. πὰ διὸς τῶ βασίλφα οἱΟυῖς το σᾶ. 
τὸ συκών ὀνόματαγλεγ μῆνα βασίλεια, συκοξασίλεια, ἀτίεη. 0.3. 

Βασίλει(θ.. γα ἡ )γασ αςυριηΟΙΡΑ 15,1 ΠῚ Ρ ΟΓ ἀτΟΓ ΠΣ, ρα ΑΓ 115. 
Βασιλδὺ ςγἑως δ, ΕΧ ΓΘ ΘΠ ατΟΥ, τα ΠῚ ἱπιρθγατογ,ὅζθαΐ νης ΓΟ οχοτς- 

οἴται ρτα οἵξ, τηλσιζγατος 481 ἰσἀις ργαεῖς, ΑὐἸτορ αι ρτίηςερς, 
ἀυχεὰ βασις.Ἱ. ΒΑ(ς δέ ἔα πάφππεπταση, δι λεώς; ΟΡ 5) 411 τὰκ 

᾿ἄςεθετ οἵϊε θαῆς ρορι! ὅς τοι σίιιπλ, 41 Τα ἐὸ ἔππινάατα ε[ἢ [ἃ- 
1ὰ5 Β εἰρ. ΑΠγβ ΟΠ τας απ ψΟ]τ (οἱ 4ια{ ἀσινειὲ , 4αο πα πα] ὰς 
Ῥοτεῖξ οἴεπιϊετο. ας εχ Ρουτῖοο. εοττριτ ρει πηαπι ὅς [δοιη- 
ἄατα. τη γηοηΐμς εἰ ξεστε [τ δὲς ἃ χοίοανίδ. δι᾽ γεμών͵ γιὰς Αὐγαξ. 
ΑἸξημδπ6ο ροπιῖιγργο ἰΔογ ἤσυ]ο ντ γοσας Πμλλιι55 αὶ τοχ 6- 
ταῦ (Δογου ΠῚ, ὅς ργῶογας [Δσγὶς ΕἸΘι 115, ΤΠ Δ! οἸ τ 6 ᾿αο- 
Ὁατ ν!Ο]άταῦ τοὶ! σἱοηίς. [τοτπῃ δικαςςαρυ ΗΟ ΠΟ α.κυδαίνων βα- 
σιλῆας διωρρφαγοις,τεσος, 1. ἴσας ΠῚ ΠΟΓΑΤΙΟΚ ὃζ ἰοτάταου: βασι 
λϑὺς μέγες,τοχ Ῥετίατιπι αὖ Ε γαίπτο νοὶ εἰτητν 1} ἃς ΠΡ εἴτει 
Ἰϊσαθι ἀραιὰ Ποητοῖ.. υοπιίης βασιλέας ἴρτο}} σύτατ, βασιλέως 
ὦτα (1. ὠτεικους αἹ γ καὶ ὀφϑαλμοὶ, ΓΟ 51} ςοτγοαὶ ὃς ἐχρογάτοτος,υΐ 
τοσὶ διιάϊτα νηᾶσιις γοπαηῃοιαπι. Ρο υχ [10.2.Ε] εἰν οἷν ὕθήσκοποι. 
Τες ἢ. βασιλϑὺς, τεσ αἱ ασναυ!ς, Αγ ηζοτ. 110.8.ςαρ.3.11ς τεχ, (μὲ ὃς 
«ρέσβις.᾽,[Επάτοῦ ἀϊοίτυτ. ἄς πν [τ ΑὨΙΠῚ σὰρ το. 

Βασιλϑύτερρς ΡΓΟ βασιλιιώτερος 1, 4 πηφίοτὶ εἰ γοσηο ρταάϊτιις, 
δα σοίειοτ. 1 12.}.4., βασιλδύτερός εἰμι: ὃς βασιλδ) τὰτος.]. ΞΟ ἄστη σιὶ γ᾽ 
βιασιλδύτειτος ἔασι ἸΏΤΟΥ ταρος ῬΓΙΠΉΠΣΓΟ ΘΟ εἰσ ἸΠηιι5. 

Βασιλδύω, μα ϑύσω π. δυο, ο ΠῸ,Ο τί Π60 ΠῚ ΓΙ ,ἱ ΠΥΡΟΓΟ ἰπηρα 
τίο Ῥοτιογοοἶξουστοίζω, οὔ χω, κρατώ . τεσηθτ [α[οἰρίο . φἀτρτίσοι 
Τπηρογίαπη πη σιῖαν Οφα τ. ΠΟογατος, βασιλδύω τῆς σίας , [το Πυ, 
δριιᾷ Ηοπιδίυπη δι Δὸς φαοίάληι σατη Ἰλατηαο.τουτι, ἀσσαίατ, 
Πρπιῆοτας τοσεπι σου πίτιιο, βαστλ δότω σε,]. βασιλέα σε ποιῶ, Οεοτ. 
Τιοσαροπιις ἀς σοηϊττι εξ. τὰ ρου ΠΠπλιῖην ἐπ ἔαστις Ππτογῖς ταρογι- 
ται} 1.1. σ᾿. σαρ. 8. βασίλδυσον αὐτοῖς βασιλέα. σοηΐξιταε εἰς το- 

Ἐπγ.δ᾽ς ετίαπι ἀϊχιῖ Χοπορἢ, θασιλϑύω ἐν εἴρσώςς . Προχ. Ραάϊα, 
Ψηάε βασιλόϑομα, ἀοτηϊπον γα σπο: [το μη Ῥαιεὸ, γέ σοτ, ατα (Ὁ 
1πηρετίονίαιη ἰδ γε σα, βασιλδομκαι τύ σους αἷς τς ἱπηροτοτ, βασι- 
λϑύογται ὑπὸ ϑεοί, ἃ [λεο γοσοτατ, 

Βασιλὴ, ἡγίβα σιλεία) ΓΕ ΠΠη ρα ΒΟΡ ΠΟ οΪ ἴῃ Ιρμΐσ, 
Βασιληΐη, 4 τεσ ἢ ΠῈ ΓΟ ἴα αι}, ΗΠ ετοίοτς. 
Βασιλήϊον τὸ, ρα τ 1), ΓΟ σα, 
Βασιλήϊίθο ὁ κα το σίας,Γο σ ]]15, βασιλύϊθ- αὐλὴ ἴῃ Ἐρί στ. ὃ ἀρᾷ Α- 
ΡΟΙΠΟα.Ἀ πο. βασιλήϊος δόμος. τὸ βασι» ον, το σίῃς ἢ ἰσιις, βαστλιτος 
αὐδροαρά ΝΝοπηιμη},1, βασνλικὸς τ οσίικ ἔφα τοσα] ὶς τ ραΐατίηας, 

411 σεποτ εἱξ το ρἱ]» [δι 40} πη δἴγατι πγπηει ἐᾳ. τοσιο ἔιη- 
σίτατ, 

Βασιχηὶ «κίδος, το σία, τό σα! ς, βασιρυὶς αὐχιὶ, τοῖς ἱπυ ρου. βαστληὶς 
τιμή ἱ. βασίλειθ5, ΠΠοπη στοᾶς Ευγῖρ.. ιν 

Βασιλίδες, αἱ ς᾽Δπηοητὶ τα] εγῖς σθηι15. 
Βασιλίζω, μι, ἰσωγπεικφντα σίας ραττὶ ἔαιςο γε τοῖς ποτε 60, γορὶᾶ 

ἴρεοιοπὴ ργαέογο Αρρ.ΐη Μ τι (. 
Ἐχσιλικὴ γἥ, ΠΟ Πηπς ἀΠηρ]α ὅὲ ἰραιιοία, ἴῃ 4" ἀσοβαητιγ ςαιχία, οα- 

οἸοηο5.8ς Δ[1α 14 σιθηις ἀφαπιθυ]!ατιοηΐθιις ἀσσοπιπιοια : νης 
ΤᾺ ΡΠ  οδ πὶ αριι ΡΊαητοῖα Οαρε.ηιι [Πρ φητογ Πα θΑΠ] σα [ρα- 
τίαπταν, σα Βα ἢΠ] Ισάηος ΟΠ πος δθοσις ἴῃ ἰογιπι, 515 Οἴσογο 2. 

αἀ Ατεῖς, Β.ΠΠ οαπὶ παρ εο ποη νη] την, θαυ οοτιὰ Εοιπλίδηο- 
τα, Οὐχ. }Π.1ς᾿σαρ.1τ. βασιλικῆς ἱερὸν, δα] σα: τοπηρ]υπν. ΡΟ ]:- 
τιδηιις.ΡἸατατοὶν ἰι ῬΩ 1, εἰ μέδρ εἰδὲν ἐν οὐκέᾳ δὸμετιαίς ἢ βασιλι- 

Βασιλικὸς οἷ. τα τὶς, τορς ἀἴρπις, Δυσιίξις, 4] οἴ εχ, 

Βαφιλικώς» το] Πτογ, ΟΕ ]4. τοσίο φαΐτυ, τεσίὰ, ἃ 41 σπῖταῖε τὸ 

Βασελίνδαι» [118,4 0} τοχ αἰ ταις ίοττο ἔαέζας» ἰαογι οὔϊιπι φαΐ 

Βασιλὶς οἱ δος, ΓΕ Παγτο σία πΊ.] ἰοτ Οἰγυ οἴς. βασιλίδος εἰστέσης πὶ ε Ἑ τ 

Βασιλίοσοι γ τς ὃ 5 ΓΕΘ Ώ Δ) ΡΓΙΠΟΙ 

βασιλίσκ(θ. » οὐ » ὁ 7 τασι]ιι5. [τε πὰ τε σία ἔς ]]Δ, ηια: ὃὲ καρδία λέ 

Ἐάσιμος,".} ΡΟτα ας, πορϑίσιμος, αἱ σὸς] Ἐχρ οὔτις, ασςς ΠοὉ ᾿μΚ0 ς73552}) ὙΠῸ "6 

Βαίσις»εωςγἼ στο ις, στα ἀιιοοίηςς Πὰς» ἴτο πὶ ρος δῆς, (οἀἑπτεη 

Βασκαΐνω, μα. αν πο καγι τά οο, φϑονωῖ κακολογῶν μέμφομαι. Ἰπαϊ 

8. 
κἰω, ὃ βαλαινᾶον, δζο, Ὁ ἴῃ ἄοτηο Ἰϑοποίτἰαηὶ ν᾽ ἀΉΤετ βοτεὶς γε 
δα τςαπνὶ νο Βα] οι πλγδίο,λάεπι ἴῃ Δ᾽ θα παῦλα βασιλικοὶ δαὶ 
1| θα ΠΙτςα. ἘΣ τοὶ, 

ΣΤῊ 
Τα τορα, ΧΟΠορμοα» οἱ εἰς πίω) βασιλικίω πέχνωω παιδευά μίμοις, 
δία. 4υϊ γεσηδῃ αἱ ἄστα ογμἀϊιητυν. βασιλικὸς οἰτιὶρ.,, τέρα Πἰς!],. 
Ῥτοοὶας. βασιλικοὶ καίρνα : νἱάς Καῤυον. τὸ βασιλικὸν. τορία ρΟζδ, 
πὰς ») τα σία. εἰς τὸ βασιλικὸν» ἴῃ τε σΊ 4Π),Γ σ αι αὐ Ν ; 
Δριυὶὰ Ρ]ατοηοπι. [Οαπισαρ τς 4. καὶ ὑ τις βασιλικὸς » ἡ] ἀη ΜΝ 
σίας, Πὰς Δα] τις. τ ν ἱ 

νηάς βασιλικώτερον»αι σ. Ἐιιι5: ὃς βαστλιυκώτοι τος ἀΧἸηὲ ἃ αἱ 
ταῖο ταῦτα, 

παϊαϊνο Πππατον ίοττε ἔιόζο ἱπηραγατ. ΡΟ ΠΧ 1.9. οαρ,ἀ 
ἘϊΑἰ ἰδ ιις ̓ ς, Βασιλίνδω υδὲ ουμ ζαιν ὅταν διακληρωϑέντες ὁ 

σιλϑδς, ρος’ ἀἼη τὸ κυρσκτέον ὁ δὲ ἱπσηρέπης δ λαχαν παινταιχηϑ 
πεκπονεῖ. 

πάντα τὸν πλ ϑτον σευναικολοιΐϑ εἶν αγάγκης ΠΟ τας Ρ μγγατοθιις Αττ 
ἀΐςοις βασιλὶς, βασίλιοτα, ἘΘΓΙΡΙ4 ΑἸ ξεπὸ ἀοσορίν,, ὧν 
βασιλίσι, τε φις συ] 05. .ἢ 

1 ἸΡὶς γχοῦ, αυ σι » ντγααιμς Ρτὶ 
Ὀτροι. 

πος. ἀἸοταγ: ἀς 4149 ἐν τὶ Καρδία. ᾿τοπὶ δ ΑΠ οὰς [ὄγρθυϑ,ι 
(ειᾶγα ἴξγρθηζες 16] ἔυριααι » ἅ]Π1ο5 οἰ ξιέζα ηφοδοτεπι, 4 
ταὶ ΠῚ {ἰ αἰριοιατ τάητι!πΠΊ», ἀἸσιταγ τπτογίπιογα. Αταμο μας 
Βθῃ πιοηΐγο πτῦο! ἰαταπι ναῦς Ἔχίτίο εἰτ᾽ άθο παζιιγας πὶ 
Ρίσσαῖε εἴϊς πε ρατὶ. Ογτγεμαῖσα Βιιης σεηδγας ργοιΐῃο 
ΠΩ ΔιΏρ]πις ἀἰσιτοτιῖαι πα σηϊ τ! ἀΐης σδηάτάα -ἰῃ σαρις 

οα}4.. ντ αυοάαπι ἀϊδάσπγαῖο, ᾿ηΠ σποπ,. 510 115 οηληο5 
1δτρθητοο : πεοιβοχι ὨΥυ ΠΡ Το ντ το πᾶν ΟΥΡιΙ5 πη ρο 
{ςὰ ςςοἸ[ις ὃς ἐγοξζας ἴῃ πηεάϊο ᾿ησεάξης. γιάς Ρ]τητ τ ἐδ 
ἐπηϑχο 31. Πἰῦτο 29 ἐοαρῖτε 4. δέ δυιὶς,, Ρ] τατος μὰς ἱ 
{τ᾽ οἷς, ἢ 

Ππυὶ,Οὐά, 4υ ροτοῖξ δαιτὶ. Νά ΖαηΖ, βάσιμος πῆξις , ΠΑ ΗΘ ἢ 
τοῖτας, τὶ βάσιμα.αἀϊΐτις. , 

νοὶ ρειαπησητιπι ἀἴο] μος αἷτ Βυ 4. Ἰπτογίξρτιι πη, Θαζα ἐθι 
Ἰυ]ις Ειποτιι πη: ἢν πιὰ πηθοταπη, ξιιη ἃ τπτθτιιπ), δαίῖς ρᾶις οοἱ 
πα. βάσιν ἐμπεπί τ εἰν ̓πηροῖα πν ἕαςοτο, δορίιος, ἴῃ Αἴδος. αἱ δὲ 
ποίμναις τίω σ᾽, ἐπεμπίπῆει » αϊα τα τη. Οαϊδηι ϑίοσος ποι 
σιν ρ΄ 5 ἰημ ἀἀιι βάσεις δυϑιεῖα;, τεξζα Ππεατῖς Οπατίπας. 
δὸς βάσιν, ρει ετοητίην, Βιιά τη ορ τ ρτίοτ, ΡΙυτατγοῇ. ἴῃ ᾿ς 
πρανίου διακοπέντος δηπδεῖξαι τὸν ἐγκέφαλον οὐ πεπλυρωκότα 
σιν 5 ἄροιτο ζᾷριτε οἰϊτειἶς σεγεσγαην πο ςοπιρίὶςμι ἴς 
ἴζατη : ἢς [μριις. Ασ τος. Ρ οἷ:τ.2. συμφωνίαν ποιεῖν ὁμορωνίαν ἡ 
ῥυϑιμὸν βασιν μίαν: ν οἱ Ατοτὶ σοποσημῖι ἔισεῖς γῃϊποοιμπ, δὲ γι 
11 ροάμ ΠῚ γ᾽ ΠΕ ΠῚ.} στη ο ΨψηῸ ταητὶπν ρεής ςοηΐίρης, ἢ 
Υ 11 ΠῈ ΡΟ Θ πη ΠΑΠῚ (ΠῚ ΡΟ οἰδα αι] 1,1. αὐώύπαυσιν. ΗΠ ΕΓ ΠΊΟ 
γα μὴ εἰς σεοχάνον ἐμπέσῃ βάσις, μὴ σ᾿ αὐποίοϑιῃ αὶ ἐν μὸς, δμη; 

κῶς καὶ οἵα «Ε΄, ης οἰδιίϊα τ᾿ γ᾿ Βιη] σαταϊοξξισα ἴῃ τγοο σα, 
οἷάατ » 46 πὶ τ τ] Πγ ΠῈ Οροττεσ ἸμεΠἴοτα 8( οἰδεῖ, (δα ς Ὁ 
1 (δ ἰτὶ. Εἰ σπῖτι βάσις οἰαιμο]α τα γι πιὶ 9» ὃς τα ιμα 
Ἰρίει δ ρας τι ντμαι ΡΊατο ἰτο τογτίο ν ἐς Β ορυῦίις, ἑπόμι 
δ᾽ αὐ εἰ ἡ τὰς αῤμμονίαις τθ πρὶ ῥυϑιμοιὲ 3 μὴ “ποικίχους σὐζῶδ' διώξ, 

ὃ παντοδωποὶς βάσεις βάσις κέντρα δας σεηττὶ, θί2το ἐς Ιορ 

βλεραρων βάσις »ἵα ἘΡΙσΤάπτελοῖ βάσεις πριχων» ΒΟΡΒΟΟΪ, 
ἢ βεζυκήα.. Ἠφταϊοοςη. οἰδυίυ] μαγεῆς ὃς ἥγππα » μας ἢ 
ΡέζΖ. ςουαῦς ὃς πῃ ρεάίτα ἀἰοίτατ, βασεις “0 ῥυθμδ. θὰ 
ΤΙΠ 1] Ρτοστοῖίς δι ροηάόγα, ΡΙατο ἀξ Περιθις. βασις ἰαμᾷ 

εἰξ. ντ, τὶ πείσοναὶ 5 [πτετρτ. Αγ το ρμαη. κὶ εἴτ, γογῆις πιοὶ 
τποτογ αηντοις βάσις αἰαπταις-ἰκὴ, οἰ, ντ, κέντρων μιαρὴς ον 

φηδραιτίςις πιοηοπγοτει:βασις δακτυλικὴ οἴτ,γτ, ἰἴξια σῇ φὴ 
εἴ, νογίας ἀιξεν]ς ἀυοῦις ςουΐταης. {ἰς Τητέτρτ δ᾽ άθηι 
αυδῦάο ἤρατα ποΟΠΊΘῃ ἀραὶ τἰδτοτγοβ. ἐκ βάσεως δποτμηϑί 
Ρεοίΐτας αο οι ηὶ οἶδ, ἀἸχττ Αἰοχ. Αρ τοι. βάσις αὖ Ηοτῆι 
ἀϊοίτασ Ῥαῦς οχουα!)ν σα: ΠΟΙ] δ ἰτ οἷς ΡεοροΙτίοη ἐπὶ 
τοάἀτίοηθ. ἡ ςοπιρτονατιους ἀτέξα αυοά ἴῃ φἀΠὶ ἀεηα 
αὐ ΠῚ. βάσις γὸ νὶ ἐξ κώλων κατάληξις, ΟἸΔῸ 8}. [ΔΕ πα πὶ Ὁ 
{τ φυα; Δ ΑἸάο ἀτροίίειο ἀτοισον ἐν τ ἀἜταΓ ἜΧρΡΟηΪ ΓΟΙΏΠ, 
ἐχιῖας. ΡΟΠΧ {Π6.2. ἡ βοίσιν σὴ, αὐ εἴποις τὸν πόδα. πλαίπωνίθο εἶπ᾽ 
τος. ϑεοις βεἴσεις ὅττι ϑέντοις πλείας κχὶ βείσις αἰδα τοῖς μουσικοῖς 
γεται τὸ πὶ ϑέναι τὸν πύσει ἐν ῥν ϑ'μῳ. βάσις, βάδισις ῥυϑμος πορεί; 

μαὶ ὁδὸς οἰ ριγμα, ἕδρα, ς σις. 

ἜΣ 

Ἰ 

 οΠτ τ-- 

ἰγα 'σοινασσοίο, ἐσ] ἀἸοἵὲ σγιπγ"η 01» 404} τοῖς φαεσι χαΐνω 
βλύμματι φϑείρω, νος οἴϊ,οςι]ς αἰρεξτάαης ἐποςο, ίζισο, γε 
ΤΑΙ Πλη1., ἐπηρεαζω,τίησο Πὰς τι σον 14 οἵδ, ἱπάίσποι, Ὁ 
Αςου Πα! ρας ςα] ἤχηϊον διϊηογερο,αῖς Οὐηϊϊαητιτερτγε 

ἀο, οὐἱο τηἰςέϊον, ἰησαητο » δὲ οςυ 1 γοῖμτ ργφίτί οἵα ἐπῆρὸ 



αν ΄ 

᾿ ν᾽ ΄ 

Ῥ Ὃς 

ἥ Λ 

ἣν ΒΒ -Ὁ 
νηΐε βασκαρόμαδ-. ἰπυϊά!οίας, εὐ ἱπαϊφοτυγνοι 41}} ἐπαϊφεητ, 
ἄμηρ, θαι. ἀριεη βασκαίνω σοι τῆς φεραιρέσεως, Βυα. ἴῃ ἘρΡηοτ. 
Ἱκεῖη εἰν ργαροιί τίου ς. βασκαίνω δὴὲ τας ἔτυ χίαιει, Γι οἴλ!γ. μὴ 
᾿βασκήνειν τοῖς τεχόταίοις ηοι ἰη!οτο οι ἴηγιςν Νάζαυζ. Ὠς- 

“ποίει. αἰϑὲ σφ εκ, τῶτο βασκαἤνυστ, αὐτὶ τὸ συκοφ «ντῷσι, ἔς ΑἸοχλη. 
ἔτ. Αςουίναν..2. ΡΟ] ςπ}. διαὶ τί τινες βασκεήνεσι κὶ μάλιξα 

πόσατρριιετος βίσιπδης, Ρ ἈΠ οἰ ἔγατ, δ ἀάτιιο ἃς ἀςουίατιθο πιῃ- 
ἔκα Πἰσαϊβοατίοηὶς ἅμα Προϊ ἢ τας οςυ]!ς αὐ οἐτύσιις «ηςςο 

πιρίαπι οταρυὰ ΤἈΣΟΡ. ὡς αὴ βασκανϑω τοὺς εἰς ἐμὸν ἐΐπδυσαι 
κόλπον. ͵ 

πυία, ας." ἱσυἹ ἀ α,Ποτ, πυι]ατῖο, οὐ ιν, Εις ηατῖο. ΡΊ11).Γα- 
' Ἰασνηῖν. ΟΝ γ (ΟἸζο γα. αἰϑὲ ἱερωσ., βασκ αὐίὰς τροφὴ οὐ ἶύ πλυνέων ὃυ- 
᾿ σεις, 

το νοςαδαπτατ τ ἀϊοαϊλ αυαάαπι,σαα ἀρυ νοτετος μιδτὶ 
[ετγατ ἢ ἀὐτς [ογηάςυΐλην ἀρρεηάετς ἰο᾽ εἰδαυτνϊουἀϊς ἀποττοῆ- 

ατία, ΡΟ ]αχ ἰἴδτο 7. Πρ 3 δ κα μίνων τοῖς χαλκεύσιν ἔϑος 
ἴα τινὰ χὰ ταρ τάν, κ ἐεπλα ἥειν, ὅ5) φϑονου ὑποτροπῖ. ἐκαλεῖτο 

᾿βασκαμα (Ἰέξιτων τὰ πηθὴ πυοινδοςὸν βασκανία) εἰς κὶ Αξατοφανης 
ἔν “πρὶν εἴ τις ὡρίοιτο δὲ ὁ μῖυ (8. βασκ αὔι (ἰςρ. βασκανε) ὅδ) κάνανον 

ὃς χαλκέθ-, Ἁ ν 

ἡπιον,κ τὸ Οὐ αν, Κοίου τι. βασκαίον λύγρυσιν δ ἀῤχεῖοι, ὶ ποξρε 
οἶτον ει τῆς φοθςς ΡΠ γγ οὶ ας. : 
νυν αἱ νγφ υνερὸς οὐχ σῤὶς Θ., δυκοφαΐτης. Ἰηυ δας ἰοστατας, 

σας, ἐπε! ἄδης, δ᾽ τοξξατοτ, γα] ΟἹ υδνἱοἐείτης, ξίςΙραης, 
 βάσκανξε ὀφϑαλιὸς «οουΐος εἴξαίςἰηλης, ΡΒ] ννΟ συ] ς Ππγα- 
᾿Θεάτίαπο Ροοτα;. ΑἸ! ρἤγου  'δυσμβυνὶς κα βασκαν. ὁ ΤᾺ 
ὀφθαλμὸς, ουισὶν αὶ παρριμία. Ν᾿ Ἰτα!],Ἰη ΒυςΟ]. ἸΝΝείζιο αιιῖς 

τὸς ΘΟ ες αλ}διν Εἰΐζι πᾶς οσηος βασκανον ρϑ μας επο τ. 
προ θα: ὃς ἀρυὰ οὐπἀς πη, βάσκανον πολίτευμα," ἃ εἰζ,συκοφαν- 

ἴη Οτάτιργο Ὁτοῆριουτ. ἴῃ σόποτς ἔσεπιιη. Ατηϊορ α 
ο, ἡ ψάνδει τέτων γ᾽ ἐσὲν. καίεἷῷ σφόδρα αἰ σκανθ- ἔστε, ηυδη- 

ἀπὴ Πγοἱ ἐσ ηα ὃς ᾿νυ 44,0] Ἰνοτα τι ̓γδητίτις τὸ βά σης νον ἱσ 
1 αὔεξετιοΣΒυά ἥαυκανε τάφ-. ἘΖΙΟΙπατί οἵ. Γςροςἢγαπη: 

Ῥρε ]ταγ ἰοοὺς ἕη ΝΑχο ἱπίαϊα, νοὶ Ροϊγοτίτο [ερυΐτα διίτ, 
υτατοῖ,, ἀς ντττυτ. Πυ Ὁ Ιογα τη. , 

ζει, Οτετοηίος ἀΐςετε ΡτῸ σκάρίζειν τγαάϊς Ηείγολι, 
ἰησίἀέ. 

"81 ς ΘΈΠΙΙς, Γ 
ταὶ, ον. (πηι φασκίδες ἀγκοίλα). 

σχρλΘ- οἱ άειη εἰϊ κέασα ρισα. 
τίοι, εἰάςπὶ ἴσης δέσμαι φρυγάνων, τ πιεστογα πὶ ἔα οα΄ 

σμὸς. οὐ ὁ, ΑἸ τατῖο. 
σῦν, ΗΠ εἴν ἢ ἥξει ΡΓῸ χοῖδον. 
σκῦσιωὐη, ξχ(οἸηυ τη αἰ ξίπατιο- 

γαάο,αἴσευάο, ται ἀϊςο, πιαϊδίςο, Νδυττ. βεί σκ᾽ ἴθι, ναάς 
ἀζοείογα, πράου κὶ ἄπιϑε, ἀϊέξα [υττ ἐκ αὐδδλλιίλε χατ᾽ ἐσυδιωα- 
μέ αν,κὶ πεευτολογίαν,αρ ἃ ΠΠ οπιετ. Πα. β. 
σμὸς ὁ, στα" οβαϑιμός. - 
αταξα ας, δ, ἐν Βααταῤν, ΠΟ ἢ τα]ςςαπιοητί οαϊα ἀ2π| ἴτα ἀΕτ σα- 

ΠῚ εκ τὸ τῇ βάσει αρηρέγαι»νντ ἘτΥ ΠῚ τγαάῖτ. [ἀπ πὶ ἀηποτας ρτορεῖὲ ε- 
ΘΕ σης, τίω βάχ χίω. ὃς υγς. (οἷ, Ευζῖατ. νετὸ βασξαῤας εἴα ἀἰεῖτ 
ΟΝ ΒΔΓ ΟΕ; πυττίςες, τὰ ποπιίπαῖας, διαὶ τὸ βάσιν ἐπ᾽ αῤά ποιεῖ ὅτι διαὶ 
ἈΝ τὸ μανιυσες. [τὸ ργο πιογοτγῖσς ρου τγαά τυτ,γαο νοϊυτι ἔμτοτε 
ΠΝ “υοθᾶ ἐπ ἰδ ἀϊηεπι τυλτ, νῖ αἱ βοίκχαι 4᾽ ς βαοταϑαι ἀϊοῦτυτ,Βος- 

ἀὐπ] ςῃΐςο συ οάᾶ ὃς ἱγπηρηατο ἤιϊγοτς ρει μίδξιιγ ἀριτατα ΑμΠἴς,ς- 
ὑπ εἰρίτατ ὃς ργὸ νυ]ρο. ἐπ ηυα ἔστη. ἀϊείταν ἃς βείοταρΘ- [που πάα πὶ 
ΕΠ Ηεγοάον. νὰ γεξεγιης Ετύπγο]. δὲ 501 4. Βααγαρὶς ΠΠ ΠΥ] Πυϊταιι πη. 

βασταρίδις, ἰηηἷς ΕτΥπηοΐ -αἱ βάκχαι αϑοᾷ τὸ διάγειν ὧν βήασαις ὃ ἐ- 
ὑγεινοῖς τόποις 7 αἴδαὶ τὸ βασταξη τὸ λεγόρδρον ὥποδομφ. Ἐ{᾿ οτια πῇ 

κοτάξα ἡ ταθοῦ ὕδγον : Ετ ιιοά βασσαρὶς » τά εἴζ, νυΐρες» τοίτς 1-- 
Ὡεῖο. 

. Βα Πτία : ἴτα ἀϊοίταν ἔσγα ἴῃ ΑρΡΒτῖςα. Ἡογοάοτας {ἰδτοὸ 
ἴο. ἔ 

σαριχὰ ἱητοτργειδῆταγ ὈὨΙου ῇλς. 
1.5 95 νὰ Ραὰ Ουτοηαος, Ἡςγοάοι. εἰν τ, βαοσερίς. 

ατίθο, εθ, τὸ ποῦτγο σεπεγο άπ) αυοὰ βίαια ἔαεπιιπίηο,ντ Ηε- 
ἴγοῆ. δε Ετγπιτοίξλητατ. 
στῶν) ἱτγγοσ τὶς ΓΟ Πηραγάτίιις οἷ ἃ βαϑις . νῖ ϑοίόσαν ἃ ταχιὸ, 
βεξατανὰ βεαδις νεῖ βραχιὶ. νηάς ἀρυὰ Εριςἢ. βέστεν χωρίου ρτο 

ϑύτερον (ει βαίϑιον πος οἰῖ 6 7γειον, Ετγ αι. 
υεοτὸ, σ αἴ πηςη. Οὐ: (4ρ.7. ΗἸ ἘΓΟ ΠΥ ΠΎ. με ρετε βαςά- 

ματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἧι σαζζάταν,ποἰ το ρογῖάτε ρδάεγα τη ἀἰς (ΔὉ- 

Π 
Β 

“ 

᾽ 

ΙΝ, 

Ὀατοταπι. 
ἐζω, μι ἄξω. π᾿ ἀχσνροττο, ᾿ΐδτο, σοῖτο ἰατοῖπας, ΠιοςοἾ]ο. Ρ] η. 

5οτ, Ξο1]ο ἕστο, το ον ρτοῦο, χρεηάο (υϊλίπεο. βαςαάζων ἕξειν, 
1η Ἐρίστ. Ατήτος ἧς πιο, βαςάζειν γέροντας 3: εἶ μῶν, ἢι- 
τγετις ἴσπὸς σοίζαγε. το πὶ (δρο ΠΟ σορδος, ἴῃ ΑἸάσο, κακίαὴ φαῖ- 
σιν τεύχρῳ φέροντα ὥς με βας ἀσῃ. ἀϊείτιτ ὃζ ρεῖ συγκομέζειν, αὖ ςο- 
ἄεπη. βα--άζειν ετίατη εξ ἐχρεηήστς ὃς ἐχαπηίπαγε. δοχ κοῖσαι Ἐπ- 

ΠΡΟΤ!ς ἀρι ἃ 5014. Αἴγε δὴ πότερα βύλεδεε, τίω) διαΐϑεσιν ὧδ ὃς ἀκούειν, 
! ἡὶ τὸν αἐχυῦον του πον. ἀμφότερ᾽ ἐρεῖς. ἐγώ δὲ εἰκούσας τὸν τρόπον δὲ αἵ 

᾿δὸ ἢ μοι βαστάσας. αἱρήσομαι, πᾶν τὸ δυμζ»σομῆμον δὴ λογον ἄγων. βα- 

ἐζοντες  Έ ΙΝ ἃ ΘΟ ]ο, θαι ἃ ΟἸσοεθας τς Ἰςέτιατι) δριυὰ 

᾿ 
Ι 
᾿ 
1 

᾿ 

᾿ 

᾿ 

᾿ 

-ς 

ΒΒ. Ἁ 301 
Αἰεεῖσου βασούσα ποθὴ Πρηὶ ρας τὸ ἐἴραυἱ ἀἴτό οτος, Το τὸ ψνλό- 
ᾧῖσαι κὶ διασηκώσαι νὰ διασκ ἐκ ἀδϑτῇ τῇ “(αὶ τίωαὶ ὀλκίω) 1, Ὠγληι ροὰΣ 
ἀὺυς ἐχρεηάοτς ἃς ἐχρίογατς, 

Βάφαχας. Ηοἰγοδιος ἀἰςὶ (ογίδὲς ἐὺ πλυσίοις χὶ δυργυῖς.» ἀϊαῖτος ὅς 
ποδι!οειορίθιις ὃ σοπεῖς οἴᾶγος, ᾿ 

Βαςαργικοὶ οἷ. ΒαίζατΠ!ς! ρορΟΪ  [ὑρτὰ Πτίαπη, δον είς ργοχί πὶ. 
Βαςραξ, χορ οἰ] πν πράχηλθι, 

Βαςραγνλίζει. Η εἰ γο ἢ Ἔχροη, τραχηλίζο [υδίποσδον Βαοῖος βάσγα- 
χας ἀΐςοτς (ὺ πραχῆλοις. ᾿ 

Βασιωΐας [}».αὗτος νε] πλακούς, ΑἸσ πάσας οὔϊ« ἐχροηΐτ 1.15, ἐφϑὸν 
᾿πύριγον, δὶς στωὶ μέλιτι. 

Βαταχοίξας,ἀ!οςθάταν ρίο ρα οτος ητιῖς, (Ὁ πο] οητυς δὲ οτοο 
ἰορουιορηιὸς ςαρίτο ἀεἰςέϊο ᾿ησοάετς ταὴος ρ᾽οταηαιίς (οἰ τᾶς, 
Ἐταίπνις ΘΒ] δυϊά ρον ἀϊαίτοϊ ει ̓οῤττ, ϑίτα χαρας:οχροπίταμὰ 
δὲ τ παχέων κὶ δϑεωχᾳ). Εταΐπη, ἀδιωυματῶν ἰς στ ντ 481 ἀς ριπ- 
σαιθας ὃς ἱπηροτοητῖθις ἀϊξειην εΠδ (οτιρατ, 

Βαταλίζε ϑειν, τι τρίτον ἃς οβατπυϊπατὸ νίυοτς, ἃ Βαταῖό ἀο άην ἘΞ 
ΡΒοιῖο τἰδςίης»ταπν πΊ0}}} ὅς ἔγαέζο,νε σοι νογίτας {πίη ἴζξηᾷ 
ντὶ σα] οἰαηγξητὶς πγυ δ τῖδυ5 » Ἐγαίπυ 1], δ, βαταλί ζει, 
μαλακώς κὶ οὐχ αΐξ διάγείν, 

Βαταλθ',ε, ὁ οὐιοίας, ταγρὶς» ἦ0 πόπιίης ἀἑέξυς οἷς Ποιπο!.οὉ 
το Πτϊ  πγοντάς Ρ] αταγο απ}. Θδελυ φὸς, αἰο οἰ ,κατωπήγων, αἰδοδ- 
᾿γιυ(ϑ.» κίναιδος, ἔκλυτος»ἴτο πὶ ροάεχ,οΙ πατάτ5. βάταλοι αυύσας ἀϊ-- 
οεθαηταγ Θεγπγαμογατη οαυΐτος ργαἰταητΠ πεν » αὐτοῖς Ρ]ὰ- 
τατεῖνο, Ὁ αίίας ἐΐδτο 3.ςαρ.13 ἃς Ἑταίμν. ΟΜ]. βαΠαλισμὸς φλυά- 
εἰ, εἰνεξ. 

Βατείνιον. (5 τὸν ἀριιά δἰ συΐος ρατο 1 ἀἰ οἴτιγ., δι πα τάγιον ργο οοάςπι, 
ΗεἰγοΝι. πα τείνια, λοπτίδια. ν Ἶ 

Βαταὶς. Ταγαητιηἰς, ὃ καταφερὴς τοῖτς Η οἰ νοἰν]ό. 
Βάτειναάε,ἴτε. ͵ 
Βατεύω,ςοεο, ἰςοηάο, ὁχ ϑίω, βώτω βατειωῖῦπαι μηυκεῖδες, Προ] [2 πὶ 

ευητατ, ΤὨςοΟοτίτ. ρτο βατοιώται. φιιο ὃί ρτο βατόζονται νίατα 
Ράτυτ. 

Βατέω,ναο, πορώ. Ὠ] οἴτιΓ δέ ρτὸ σατέω, Ὀ οἰ ρ ἢ ἴσα Ππσιια. 
Βαάτίως ρτο ἔξησειν,ἰ!δταητ, ΗΟ Π1.1}1.., τσ] ἀέκοντε βά τίη Πι45 

ἵτέρτο ἐζύτίω. 
Βατιρ, ἤ ξοςοὐνπιοῖλ καὶ 0 ἱποῖρῖς (Ἰτλτίο ἐδὲς, ΠῚ πη θη ἀρυά Ν᾿ Ἰοδη. 

ϑςΒο] αίτες ρτο ρεάο ἐχρουῖΐτ. Η εἰ μενοςαῖ βατῆρα, τὸ αὔκρον σῇ, 
σκάγαμώτος “σ᾽ πεν ταί λων, εἶφ᾽ οὗ ἄλλονται τὸ ὠρώτον. βα πὶρ οτίᾶ ἀρυά 
ῬοΙ]ασεπι Π10.3.1ἀππὶ απο ἃ τέλθ- χὺ τέρμα ταοτα σαγίτα. 1 1 4.δς 
ὅϑεν αλλεται βαπήρι νης τὸν βα τῇ εχ κέχρεκε. Ηςἰν ο]νῖο [θα τήρ, ὁ βαΐξ 
γῶν, βαδεκεικός. ΑἸαρ Πὰς Οοπηῖδι5» ὑπ᾿ αὐτὸν ἥκεις τὸν βειτῆρᾳ τῆς 
ϑύρας. ΡΟ] εχ 2. 

; Βατηρίαν, οἰ γοἢ ΡΓο βακτύρίαν ΡΟΩΪ ἀϊοῖ ἡ ῥα ῶδον,, 

Βατιΐριον αὲ χίθο,οα1]6 Γσαπ!οσί αν. τγ ΘΠ ΟΟΥ . μήν" ἀλόγοις ζώνρς 
βατήριον ἐς κέχίι- ἐλϑεϊνγηςεάμα συ πὶ ταυτί φοηςα αλῦαζ. 

Βατης,[ἱ πη], πίϑυκος, αἰαξάτως, Η οἴγγ. ἦι. 
5ατία: ΗΠ εἰν οῃ. ὁ ἡ καλεμοης καρπὸς. ΠΕ ΠῚ ἃ δέρωυκ δὲ μορέα νοςατὶ 

τταάιτ. ἰξα [υἸρεέξυ ει εἰν 14 καλάμης γ40) βατία Ριορτιὲ ἔυης 
πὰ βαπδε μόρᾳὩπτοτὰ (γ] υοἰξγια αυσ τυ δὴ ἔσευητ,ντ Αἰἰς φυο- 
αις ἀοοεῖ θτο ζιἀρυά αι τάπης ΡτΟ Ραγοχγτορὰς [ζγίρτιπι 
βάτια αΐη ἀρινὰ Ηείν οεἶνιτεροποπάι) σόρα ἐχ Αιθοη. ὁ 

Βατιάχη, ροσυι ποπι5) τεΐϊς Ατῆςηδο [1.11. δι Βατιαΐκεον ἀπ τη}. 
τῖτιι! ΠΊ. ; 

Βατίδες αὐ ογαῖα ΡΊζος, Ατιΐζος, 18..6. ΑἸ: Π1.ς το. 
Βατιδοσκοπος: ν᾽ ἀς ἴῃ Βατίς. - 
Βατίεια, ΟἸ] ς ρίορς Ττοιάπι, ΠΟ πῚ.Π|44. β. ἢς ἀϊξτυς Στὸ τ αϑοὶ 

αὐτὸν βάπαν, 4ΠοἽ1 τα στην ἀϊσοτγος. 
Βάτιον; τὸς ραΓΟῺ 5 σαάις. ἴτε Πν, βα τιὺν (αἱ δυνά ϊουτῖς ἀϊ πλίηυταπα 

ἀρρε!ατιοπὲπι εἴς τγαάπτ. Ααπορ αἴ "Ἶάτο,, εἰ λυπευφίω 
γ. αἰ ϑιοιτό με,νιταίρκον αὖ Κ, βάτιον ψατεκορίζε το, δ τατῖι αν της δὲ Βα- 
τία πὶ ρὲ δ]απάιτῖας ἀρραὶ [αθατιντὰς ᾿ς]. Αγ ορἢ, 

Βάτινα. νὲς βάτος. ; ᾿ 
Βατὶς, ἰδος. ἔν νο] Βατος. Οομηπηοηξ, ΑὙΙ ΠΟΡᾺ, ἀογιητταπιοη Ης- 

(γεδιο ρεοῖος πη ΟΠ] Ποτὶς ρυςΊσ Ὁ} ἀε!!τατίουτίνο, ἃ συ ας ἢ πιῖ- 
Τἰτυ δία αυϊ πη ρτὸ το ἱι ἃς ἀς! σατο ἰητοτργοταητυτι νης δέ 
βατιδοσκύποι, τς βατιοσκόποι; ΔἸ σητὺΓ ὀψοφαΐγρε, δὲ συϊοηςο Μ1- 

ἀς (οπιητεηϊ. Ατηϊορἢ.ἱη Ν εἰρ.1η Βυις ἰοςαπ), Ουδὲ χαίρω βά.- 
σιν, ὐδι ἐγχέλυσιν. νὸ σατατ ἐτιαπὶ δατὶς ἃ ΡΊΙη.Ο. Βηςηνθῖτ Α σ 
τοι. Πἰν.ζ {τον βάτὶς, ἑςτα δειγαιαυὶς ἀυς νογπηῖδας νἱαῖτ, Α τη, 
ἀς Αηἰπλ.110.8.ς.3. 
ν 5 . δ, Ν πὰ κὺ ΨΟΤΥΙ 

Βατὸς,οὐ ρετγιι 5» ασς ες... Ἐρ στ. εἰ μιν 5. Ὑ᾽ ὁὶ πάντεσσι βατές.βα-- 
πἰτ πρίζον, αςςς ΠΡ Ϊο πὶ 4 }]6π}. ὁ δὸς βα τὸ πολλοῖς Ναζαηζιογαιεβς 

βατὴ γῖ, τοττα θ!ς"]Πἰς Δοςεἴδι. τὰ βατεὶ, τ. βάίσιμα. Αττίλῃ, σάγτα 3 

ἐἰλεξαίδεω βατά τε κὶ εἰἶξαιρετότερᾳ ἐξ) ἐδόκει, περάσαν ᾿ ὲ 

Βαάτος»κ5“οτυϊδας»Γξητῖς ἃ ΟΟἸ σης 4. Γαι γεγο πιογᾶν ἡ μώξᾳ ἀπὸ 

βάτων. ἀϊσυητυτ, Θαἰεηις Σ. ἀς ΑἸ πηεη, ἡ βάτων χαρ ποὺ ὁ νορεφέ -- 

ζουσιν οἱ παρ᾿ νἱμἷν αἴϑρωποι βάτινον, κα ϑείσὸρ μιώῶρᾳ τε γἡ συμφᾳιμναγὰςξ- 

εἰ, τὸν τῆς μάρέως κὶ συχο υἱνέας [)ς δὶς Οὐυνά. Μοιαηγοι ΡΠ μα οἱδ, 
Οοτυάσωυς ἃς ἴπ ἀμτγὶς ἢ αϑισητια ΠΊΟΓᾶ τυδετὶς. νασίηϊὰ ἁρυὰ 
Ψ ΟΊ νυὶς Πρηιῆσατο βάτινά Ευϊο[νἰυσνσαίας ορτπίοηςην θααΐ 
ποῖ. Ηείνγ οἶς ἢς μάθει, βατία. ὁ τῆς καλάμης χαρπὸς, καὶ εἶ ταὶ 3 
κὶ ἄζρωνα, ἡ μυρία, βάτος»ταὶα Ῥιίςις, ἸΝΣ, ἰωΐκα ἫΡΣ ἔκαμ υὖνγ 

Ἅ. "ἢ 



302 οὐπξος 
ὁ κατέκαιε δέ Οἱοῖς ἰη5.4.04ρ.39 βάτος ἰδαγταθις [ἄσι5: ἢς ἀϊ- 
εἴας αὐ [48 γι! παίοίτατ. [τεπὶ βεΐτος, Βατ ἂς, ῬΓΟΡΤΙῈ ΠῚ ΓΙ 48 
40 ΡΙ ατατ.ἱπ ΡοΪ τις βακ στλφιον» Ατορ ϊη ΡΊωτο. ᾿ ; 

86 τος, 59 γι τηΐαγᾶΣ σοηιι5.σαρ.16- Ευᾶηνς. Γαοας γογτίταν ἃ ὙΟ] τ ατὶ 

Ιητογρτοῖε οαάιις,αὉ Ἑτοῖπο νεγὸ Βάτας.ΝἊπὶ σὰ νοχ ΗΠ εὔγαι- 
ἐ οἰϊτιπιεηίπγάπι {Π1π- Πραιβοδης Τφαΐάοτατ,ντ ἄοςοῖ οἵςρἢ. 

Τ116.ἀπτί φαΐτατιιπι [14.8.ςἀρ.2. ἐὰ σαριεῦδατ [Ὀχτατίος 72. Οοτας 

δυτοπι πιεπίδτα ἐγαῖ ἀτ ἀογιη., σα ρίςης τη ἀπ πος Αἰγῖςο5 41. 
νι ἰδι4επὶ ΤοίδρΆ. τοίξαταγ 110.3. 1)ς θάτο ετίδηι Ηἰετουγ πηι. 
(λρ.6.Ε(αϊξ. ᾿ 

Βατραχίζω,χϊῃ πλοτοπ Γληαξ πάτο, βατραχίζειν͵ η Ηρρίατ, ἀοςῖρίταγ 
Ῥῖο ἴπ πιοάαπη ἱππαϊδητίς γαθαξ οχιξ 1» Πα ππ ἐξ ἰυχατίοης αἂτ-- 
πιοτιιπῇ ΑσίτιΓ ) ὅταν τροχ ἄζων ὀλιάϑνίσῃ κι πεσ ὧν διασυρῇ ὁ ὃ λέ - 
γρυσιβατρα χίσῃ. ξ 

Βατράχιον, ΓΟ] οτίς ἤροςῖος ἐγ, αο δῆτε ἱπιιοπτᾶς ρογίοηας ἔλοί ἐπὶ 
οραησοθδης. ΑτΠἸορ μη. ἴῃ ΕΔΖαΐτ. βαπήόμϑυ 6. βατεαχείοις. γιὰς 
[πταγρτ. ἴτοπι γᾶ μα οι }5 » σόπας μοιρα, Ὀιοίζοτια, ἰδτο 2: 
οΆΡ.209. ; 

Βατραχὶς » σεηις γοίτίς βογὶ ἀϊ σοί τὶς » χ4 ντοράπτιγ ἔα υΐάτιιπα 
Βηϊειοηος, εἶδος ἐϑϑιῆτος αὐδικῆς 5 αἱτ [πτογρτ. Αὐἰ πορ απ. νοΐ βα- 
σξαχὶοον εἴτις σεηὰς ογάτναιτ 410 ἃ δά ςοἰ οΓΕ πη βατράχε,αοςοάε- 
τοτ,αῖις 41 ἀ γαπιι σι !ο τίη σογοταγ ἴτα πησιρατα. ΑἸ ΟρΡμα- 
Ὡς ἴῃ Ἐσαῖτ, ἕπου Ὁ ταν τίωυὶ κχαξὼν τίυ) βατρα χίδα.. Γλτο 116. ν». ἐπ 
“κυρώς γὸ τῷ τίω) βάτραχίδα, ἐνδιυΐοντι κὶ διαὶ πῶτο ἀπὸ τῷ χρώμοτος τῷ 
πορᾳσίνῳ κοιλα μῆσῳ «ρρσέκειντο, Υ᾽ [ἀς ΟΠ] πηοοτατ. Ατηϊορίιδα ἷπ 
Ἐσαιτ. 

Βατεαχομνομα χία γτΑΠΑΤῈΠῚ δέ ΠΊΠΓἾΕΠῚ Ρ"ρπ. 
Βάϊραχ 9...) ὁ )νίτάαιε ργῖπλα θγοα!, Τ με ύσγιτ, γαηδ. [6 ΠΊ, ΤΙΠΊΟΥ 
1ὰ {πο ρα ανηἸαχιπηὸ ραιοτος [ηβοταης: ἄς χιο Αοτίας, βατραχθ- 
χερσάμ δα, τα τοττ αἰ τγὶς ἱνδυξο. [τῷ βατραχιθ- ὁ πορνοζοσκίθ-, δ4- 
τίαςθας ἰσπο,άς 4ιο Ρίμτ, ἀε Ρ οετις. Η ςἰγ οι. εἰ οτιὰ πηι ἰρεοιες 

ἐχάξας. 
Βἔταχθ- ἐκ σερίφε. ΑάΔλσ Τὴ ἀφώνων. γίἀε δα]. βατράχῳ ὕδωρ 2 ὡς 

γαλῆ «ἑαριὰς εἷς 4ὶ ἀσς! ρ ΓΤ πεῖθιις σάτα ἰατσίπηται, κὶ ὅγὴ ταῦτα 
δεδὸν τῶν » οἷς χαίοφυσαν οἱ λαιμξανοντες, Αἴ γογὸ βατράχοις οἰνοχοεῖν 
ἀϊοίταγ» αἰ] τὰ ἄγε 0 4 ἀσσῖρις οἰ: ορυς ποτ. διά, 
ὅ3) θ᾽ ταῦτα παρεχόντων» ὧν οὐ χεήζουσιν οἱ λαμίανοντες, 

Βα ἤαρίζειν,εϊτι δαητει ὅς ἱπσοηίζαητοτ ἰοημι Οἱσοτοι πηρο αἰ τὸ ἰσαυὶ 
ἃς πα ταητεῖ, θα] δατίγς,δυτίντ 411} πα] τ) νογίατὸ 8. ἔα α- 
Ἰεητοῦ ἀσοτγο,ιὸ ἃ βάσταρθ» νυ! ροπι Προϊῆςει, στο βα τε, ϑυηρίου 
ἐχνοφαγα οὐτος. το ςἤδατιο, σαγγίον Πησοτ, ρας ἀςὈίαιτοιο, νῖ 

Οἰςετο δὰ Ατείςσιιηη ν ὁ ἀπελόνϑερος εἰ δὲξε μοι ταὶ ἐμοὶ βααρίζων, 
ὅζς.ἵ. ν τας εἴτ π1] ρτα τἰπιοῖς ἃς σοι ίςΙοητία γιχ λει ροί- 
{Οαἰτας [16.7.6 4ρ.15.8ς Εταίτα. ΟΠ]. 

Βαήαρισμοὶ, οἱ, Σ φλυαρία. 
Βαπυλογέω, μι ἥσω, π᾿ ἡχο) τα ΠΟ ατς Τὰ πη, ἰηφηΐα Ιοαιιοτ » Εγαίπι. 
Ομ] δὲ τὰ. Ματιῃ. ἀρ. δ. 

ΒαΠολογία ας, δ, ν ΕΛ θΌτγαΠὶ 14} 15 γα ροτῖτΙΟ ἁτῆΐτς ἱτεγατίο : τἰταρα- 
τίο ὃς οἤφηο ἴῃ Ιοφιθηάο Οἷς: δυστοη. τισι θλητία, ηπαηάο 
ν᾽ ἀεἰ!οςτ οτάτίο γορειί ταγ πη τι] ατππη: σα] Ορροηϊτιτ λάκω- 
νισμιὸς δ 1ΠΊρτιπη ἃ Βαῖτο σιορίδιη ᾿πορτο ρσετα, 4.1 ἴῃ Ἀγ τ- 
πίϑ (υἷς ε«ἐξ σγεθτίι5 ἱτογαῦδας. δι 41} πγα] τ Βατία πα ἔα Ὲ 
πμοπηρίαπι δα διιηι ὃί ἱπεροάίτα [Πρ ρια, ντάς Αἀφασίαπι» Βατιὶ 
Ππἰςατίιη.. Ηεἰν οἷν. βαἤολογία, αῤγρλογίαι, οἰκαϊρφλογίαι, 

Βχτρυλυ,ε Τ Πεοροηιρὶ ἀτγαπλα., 
Βατύλοις. 411] [Ὀτιθιιητ βατύλας , γοσαῦδητ ρα σοτροτίς ἔσσπηί- 

ηλς5, ΟαἼηας {10 3.6 ἀρ.13. 

βαάτως νεηϊατ,πορϑυέϑνω δορβμος. ἢ Αἰάοου βατω, τῷ σ᾽ αὐεϑὶ πονων. 
Βατώδεης, εἰ. ̓  καὶ ἐνάτη το βατόεις) ΑἸ]. 
Βαρξάν; το κοιμ(οῦ ὅτῳ ἄς! χ7) γλώοσαν τγδά τ Ειηΐατ,ἰτοπὶ ρτο ἰορὶ- 

τε, Πείγ ἢ. 
Βυυ(ὡ, ξὲ ἀϊξξα υπτεῖχ Οοτογίς , αι σαπὶ ᾿πξλητοπὶ δάμας (ο- 

Ριεῦτ. 

βυυχαᾳλάω,ώ, (Ορίο, σατο πετγίοἰς πθ4ο ὅζριιεγος σλητι σρῖο Ης- 
(γςἢ.. ὃς 5᾽4, νἱυτραταγ τα πη αἰτοῦ ἀρ ἀ Γνὰς. Τη ΑἸοχ, ὅτανύ- 
οσῶν πίω αὔξϑρωπον βαυκοιλιῦν κἢ διακω δωνίζων,, μὴ πὴ ἔτι σευ χῆς εἰν 

τίου) φάῤυγία. 

Βαύζω,μουξω,οληΐηαπι νοςςπΊ σἄο,ἰλτγο, οσουϊτὸ ἀϊςο. Εἰέλιπι νο- 
σαὈαιπι ἃ σαπιιπι [ἀτγάτανντ ἀρὰ Πυσγοιίαπι Ὀάιθοτγ. Αὐητο- 
Ρθδη. βαιύζων καὶ γὲ ἐγὼ τοιδύτος ἰκῦ,1ᾳ εἰδ, ὑλακ δ, Εἰ ἃς ἐσαφώς 

λέγω, Ηεἰ γε. 
Βαυκάλιον,ν 5 ΔΠ σΌΠΕΙ οτῖς, σι σά] |πηἽἴς ἀϊξξιιπι ἃ (ΙΟησ χιοπὶ ἐ- 

ἀἴτ ἀαπι ηι οἱ ἱπβιηάιτατ, Θαζὰ τάπλξη χρυ κοέλεον ἀριά ΑἸΕχ. 
πη χοῦ] νας νά ἢ} ἀρὰ ΕΟ ΠΊ. 

Βαυκαλις, ἴῃ Ἐρίστ θαποα᾿ !ς νας «ὰ τοι Ἰρσογαπάυπι. 
ἙαύκαλΘ-, πγο ]Πς ἀο]!σατιις;οΟ Πηρ ταις, τρυφερὸς ἡ ὠὡραν φὸρ- 
Ἑαυκίδὲς, σοητς σα σἸαπιδηγογαπι [οηϊςοτατῃ. "ΟἹ εχ [1.7.«πολύτε- 

χὲς υὑπέδηκμο κροκοει δὲς γικυαηκεῖ ὃν. 

“᾽ αἰσυαιτον ϑρυ πἰεῶτο» [ον οἢ. 
παυκισμὺς οὐ ὁ, σαπες ἰαἴςτος (Αἰτάτιο ἢ5 ἃ Βαιςο αιισἀΑπὶ ἰπ{τίτιι- 

τας. Το}. 1{0...ὅς βαύκισμα, Ης (γ «ἢ. τρυρέρωμο, 
Βαυκο ποιγούργος "ΟἹ οος τι ἐθθαις νυ] ρατγίδως ὃς ρ»] εἰσεὶς Ατ τος. 118. 

4 Ἑτβις,ς, 4 βαυκοτεινζ 1} Ατ συ τορ. γοττῖς ἀφ!ϊοατὶ δε πη ΑΠπτιοἱΠ: 

Βαιχκίζε ὁ 

ΒΑ 
Ατετίπυς σἱογίοῇ. σε δατὸ αἴ! ράτια ὃς πηαη δ λα ἀἰ ΠΙπτυ δῆτ. 

Βαυυκὰς γαγδοασαπάιις, Η οἴ ΟΠ. ἀε! σατας. Ετγ. οἰ γε εῖο σηΐ πὶ βαυ- 
καὶ αὖτ ἰδέα Ετγῃιοΐορο πυτοΠῚ βαυκον, τὸ πρυφερθν. Ὃ 

Βαϊνίθ-,, ὁ οτααχι νης βαύαυσος ἃς κλίζαν.. (οπλεη. Αγ ἴορῃ ἴῃ 
Ἀοθαγα, βαύνοις ὉΧΡΟΩΙΣ χαμένοις. Πςγ οἷν βαύγν,κααινΘ.. 1 χωνδυ-. 
τήρμον, δὲ βαῦνξε. χνπρόποις. ᾿ 

Βαμΐρων, ων. Βαυτοη, ἠο πὶ Ιοςΐν νπάς Ὑ Ἀγτγοὶ ργούςξει [ιοπιηῖ 
ΡΟτια γα τ ΡΊΏταγς, ἠδ νῖγτ. ἡγυ ἐγ. νης Αἀπεγδίυ πν ἀθ ἰοςο. 

Βαυρων ὁϑεν. Γἀ στη ἰδ ἀς πγ. βαυρωνόϑεν ταὶς αἰ ϑίωμαίων γευνάϊκας αὑπασαῖγ-. 
τῶν αυῤῥίμυγ» 4} αἱ ΤῊ γιτθςηὶ γ ἀστὶ Ατμεηιεπαπι πλαϊίοτεςῦ 
γριἴςηι. ΠΡ 

Βαυρωνΐα αβτεμες, ΟΟ πιτησητ. ΑΥΠΠΟΡἢ.ἵη Αὐ1. 

Βαύσ εινγαριὰ 1 Πεοοτῖτ. [4Υ}].6.1Δτγατογὑλακτεῖν, ΒΔ ατὶ » Εαςτοῖ. 
νης νυ]σὸ αϑάγεν. 

Βάφαγζωμὀς για σα], μα ςοηςς;Η εἴς, Ἢ 
Βαφεὶς γέντος, ἀπγογίῃς τἰ ἢ έξιις αὶ νεγθο βατῆω. δ᾽ ΟῚ 
Βαφόὺς, ἐ(8-. ὁ, τἰηξξοτ,ἰηἰέζοι. ἤν 
Βαφη η ς»ὐ τὶ ἠξξιιγα, ΟἿ τ» ρὲ δ᾽ ΠῚ ΘΉΓΙΙ 5 τεπηρεγαΐωγα, τἰ πέξυς δ 

της έξτις. ΡΊ ΤΠ ἰΡ]ςπάἀοτγ,ς ἔογγονϑόρ μος]. 1 Αἰάος, κἀγὼ γὸ δ 
δεῖν᾽ ὀκαρτέρριω τότε βαφῇ σίδηρος ὡς, δς.1] 4] ΒοττΙΗ τα το] εγαθᾶ 
νι ἔξεισι τοτὶηξξα τα φηπάτη. Ετ βαφὴ σιδϑρρυγαρια Ρ]υτατ, 
Ῥγτγβο, ̓  βάψις, να] σὺ ἐκ τ ορηβ ἐγτο τη ρογάτιιγα ἔστ τὶ, ὅς τἱπέξας 
ας τιρξξωγατντ ἀἰςῖς δ τ ρ. τη Οςοτρ. 311} πγίάεησια τἰπσυης ἵ 
τὰ ἰδσιι. ΤΟ ΡΕ.1}.1.64ρ.2.4.46 σδυς ρΙΔητ. βαφίω) Κτοξεξληκότ, 
τα,1-Ροζοα 41 πὶ φΟ]οτις ἀθςις ἀδϊεςογιητ, βαφὴ ῥητορικὴ, ἔχξις 
Οταζουμις, ΡΊ αταν.ἴη Ρατίο ἣ; 
Βαφικὶ ῆ ςοὐκτϊη σου αἱ το. "ῳ 
Βαφικὸνγ τὰ ἰαιιδη ἀμ Π1, ΘΟ οΓλη 411}, τη σοηάιπι ἀρτι πῇ » εἰπεμής,, 

Ουἱά. ᾿ ' 
Βαφικὸς οὐ, δ, ἰπές ζοτίος,  ἀουςες δά ἰδιαπάπιΠ1. 
Βαφιον, Τἀγεητιηὶς οἱϊ οξυζαφον τοῖζε Ηεδ ον. ν 
Βαψις χαλκοῦ, καὶ σιδ ἐραγἀ]ςίτας 40 Αητίρ πους ἀραιὰ ΡοΪΠτς. 116. 7, 

βαφυχτιηξϊας τς τιηξξμγα δίτα Πηρεγατιγα ξετε,να]σὸ ἰαῖγε 
Βδειλλώγ με ἀλών Πγ1}]} ΘΟ» σι ο, ΕΠ] ] σεο, ἀξξιιαπγ. Αὐτὴ[ς.11.3,4. 

βές βδοώδλεται ἀμφορέα γ ἀτο ρἤοταπι θοὸς ἰαέϊο ἐπ ρ[ 6. Αἰτο ἰοὶ 
βόες βδώννοντω γάλα, (ἰς Ραΐπη Ατηϊτοῖ. Ιοχαΐτατ. Ρο]]υςὶ β4 

λειν γα μέλγ εἰν» ἕλκειν γάλα. Ηείγοἢ. ϑυλάζειν. ΝΝΊοΔπά. ἢ ΑἸοχ 
Ηὲ σύγε βδήλαιο νέον γχάγος ἔγφοσι πένης. Ηἴης βδαάλσις », (αν 
Ρ]τηιο. σαἰθη. ἐς 5  πῖρτ. 4. ἢ 

Βδαλ οἱ» τς! ου] ας ρ ΐςες, ΠεΙγ ἢ ῥαφίδες θαλάσσιαι τὺ φλέζες κρουσώδεις, 
564 Ιοροηάμπι) κερσωδ εἰς. γτὰς Οα]ο πα πη ἴῃ ϑἰομῖς ΗΙρροοῖ. 

Βδίλλα,αὐ5᾽) ᾿ιτα4ο, [Δινες "Ὁ σ᾽. σαϊας Ἐρ τ οιοπ εἰς ἀρυὰ ΤῊ 
οτἰτ. λεγε τιφγὶ. Ρα᾿υΠὮι τς. Βδέλλα οτία τη Ἰ4οπὶ σαοα βδέλλιον ͵ο 
{τοτνὰ. Αὐτιφητις ἐν αὐοὶ πλῳτής ἐρυϑραξ ϑυιλάρσης» φέρεται καὶ ὑπὸ 
τύπωνοναῤδὸς, πός- (9. βδέγλα, ἐλέφας, ονυχίνυ χιϑία κὶ σμύρνα. ὃς ΟαΪ 
1|θ.4ς «οι ροΙ . Πηςἀιςαῃγεπτογιηὴ χτ᾿ τόποις (δέλλης ὄνυχίῶ» 
ΠηΙητ. ὃς τη Παπιοοτατὶς Μαίάσπηατο [1δ. 8. νθ 1 ̓ς σίτων ογὺ 
ΡΙῸ ὀνυχίθ- ςογγιρτὸς ντ ἃς |0.5.ψζ6 Απειάοτὶς. βδενιίς ὄνυχας. 
διτο πη βδέλλα νο] βδύλλιον ἐγυξ, Ῥ4Ο]] τ πη, γπισιιῖς μυιπγδηι οἷς 
τοη ἱπιιταη5, γῈ] νὰ ρίαςοτι 41115, γησυὶς οὐογατὶ ΟἀΟΥΟΠῚ 
τεῆς ἰη (Ὡξητι. ᾿ς δ46]Π1ο ἀγθοτς γιάς Ρ] η. 1|0.15.6ἀρ.9.} 
Βαξιτιαηπηι εἴϊς τγαἀιτογοσατίχιις Δ 4[1ἰ5 σγοσμῦ; πηαἰδοῆαι 
ἃς τη ἄιοοη. 
Βσύλιον Ὁ ἀο] Πππνατῦ ον πἰσγα,οΐες πιασοἰτ ἀ! ον ου ας ἰπ στὰ 

τίατι δ ΟΠ] αἰ οἴτατ. βδένμον » ἱπημῖς Ὀϊοίςοτιά. 11.1. 
81" τς πγαάφε!ςου, 4] ἷς ΒΟΙ Ομ ἀρρε!]ατιιπι, ἰλς τ πηα οἱ ϑᾶτι 
ςεπιοα ἀγθοτ!ς; ὅς, Θαϊεπ. βόελλίου ακυϑικιῖ πχοπληΐτ ἴῃ ῃ 
«ὐ ΟἸαις. ἐ 

Βδών(Θ', [πετοῦν ἐχεϊη ας Ἰςογηα, γορίτας νοπεγίσο ᾿ 
Βδέλλω, ΕΧΡΓΙ ΠΟ. Πα Ϊ σα, ἐρέλ [ὡς ᾿ 

Βδέλυγμα  ἀτος τὸ 5 ἀοπιιηαπάππι. ΡΠ Τηΐμς. Υο] ἀΡΟΠλἑ ποτα ἁ 
Ηοτ.οχογοπιθητα πῇ 7 ΙἀΟἸ πα; σαρ.11. ᾿ἴδτο 3.Ἀ ες, δίας ,Ε ΣΕ 
σγάΠα11Π1.  ὺ 

Ἐδελυγμία, στοῦ; ΕΠ  ΔΊα πη δυσωδία, ἔπε ἀ ἴτας. ΟΠ γγίοοπι. δείξαι ἡ ἃ 
τὰς ἑτωραζομβῥης γευναρκὸς τίυ) βδελυρμίαν,, οἰξεηάαππις Οχαογᾶ, ᾿ 

ἄληι πισγοειγιοῖς ἔσξάιτατεηγ. ΡΟ] χ 110.6. τὸ 9, ὅθ) τῷ Χόρῳ δὺὰ ἢ ἢ 
βαίνειν, βδεχυγμίαν Ξεγοφ εν κοὶλ εἴ. Η εἴν οἢς 

ΒΖελυγμίας. ὁ, ἔρετίάιις, αγ4 11 ΟΣ. 
Βσιλυχμός, 6. στοτι πηαἴπς οἄοτ. 
Βδελυζυγαρυι Ηείν οἰ. βϑελυρρὰ, μέσοις ἀξία, ΗΠ 
Ἐσελυκτὸς,ο(᾽ ὁ, αΡ οπιϊ παπάς. Ρ] τη ἀοπλίπατας. Ηοτας. ἵξαιτγᾶνο 

σαχιιπιηγοάοίτις ΕἸΟΙ ΠΟ, Ἔχ οογατιις, [ΠῸ1{π5» ΟΧΘΟΓΔ 1115, [ΠῚ}. 
τί ταις, κφατεύρᾳατος, μετ οός,Ρα.}ς Π4ρ.1.4ἀ ΤΊ τυ Π1; β δελυκτοὶ ὄντε 
ἀπειϑεῖς βδεχυκτοὶ τὴς πλαύης ,ο ΧΕΟταθ]ος οττογὶς σγατία, Ἰ αζὰ 
μισητὸς. -ἰξεδεγημάρίθ-, βδελυρός. ἥ ἷ 

Βσδελυρία τη ἀοτοίτατ] ον οχοσγατιο, στ τ τας; ΤῊ φοραί. 1π Οδα 
ἘΠῚ πω δεοὶ ὅθηφ «νος κα ἐπον εἰ δες, Πσπιῆσατ αποαμς κὶ βόέλυ 
{0 πῇ Πα ττι ὃς ρεγώντδ ἢ) ἱπηρυἀεητίάση ἸηΘοητεπη ργοτογαᾶ 
βαριτιοία πη δὲ τπηριταπῇ νιΐαπη. ΖΕ ΓΕ, ἃ ΡΊας. ἱ 
Εδελυρὲς οὐ οἰ, (ζυγτα᾽ οὐϊοίας, Ἔχει πα ς»αθοπιϊηδηάας, ΓΑ ΟΕΓῚ 

ἀϊο ἀν ρηις,ἰθαπγλστηας, ἔσξάυς ΡΊΑτ, βδελυρὸς εἰ ὦ σώκρατες 2 δ᾽ 
ας. ΑΤΗἸΟΡΉνεφ. βδελυρῥς, ψδυδὼν συγκονονπίς. ὃς βδελυρδὸν αἰαὶ 

ποιός. ΖἘ]18. ἡ ἡ γε πασῶν βδελυρωτέοα κα ὃ πξιναγίφ'ατον πειῤϑ 



ῤ ὍΠ} κ 
᾿μαυτῖς ἐνέπλασε χακώῖν, ΤΉΣΟΡ ἧω Οἰαταδγετ. ὁ 3. βιΛλυρὸν τοῖῦτος 
ΝΣ δρωντίσας γιδαιξιν ἐλθυϑέραις, αἰα τ υρὰ μὲ Θ- δεῖξαι τὸ μὐδδιον, 

ἐδελυρ ας» ἐπηρυτό. βδελυρεῖς βεζιωκέναι , οὐἱζαιὰ νἱχηῆς δ( ἐπυρυὰν 
ἐπιοίϊισυτως,ἀκολάφσως. ὶ 

} γλύστα » ρον βιτιάϊο. «δαὶ τῷ βδελύω,ς καὶ τῦύτο αὐδιὶ τὸ βδέρλα, 
1 Ἐινονοί. 
. Ὁ προ, ὑξομαι,πουγμαι ξα(ὶ ἀϊογεχεσγο τ, μογγοο, μέσο, μιστά. 
ΤΟ ἥρμαι, οἀϊ, ἀετειϊοτραοηληοτ. ἀς ρου σου ίατ, Αὐἠϊτορηδυ ἷΩ 
Ι το. ἥπου σε διαὶ τοῦτ᾽ ξυϑιὲ ἐζδελύετο, το ἀοςυίιθὰτ ὃς ἀεῖο- 

ῬάΤΩΓ, , 
ὑπω,οχεστοτεϊς σίτυτ σλη. 9. Οοης}}. Απτίοςι. ἰάςπν ηυοὶ ε9ι- 

4 λὐτεῦϑαι. μυσοί ἢ εἶστε! ,ναυτιᾷν χποςρ ἐφεῶτῳ. Ἶ 
Βὐδεπύίεν αἰ πι οἰαςυατο, δ] ἀ. βδένευϑεο ὀπκενοίϑει τω κοιλίαν, ηδ 
 λρτοηὶ «ρ δὲϑειοπαπὶ ἢ υὰ οὶ βάξειν, 
δα, μ. ἧσω.. ὃ ἐσω.. βλτυπη νοητγὶς οπγἰττονροάο ἤης (οηίτα ἔϑεν 
᾿βιλομὲς, νεζυπννρ οὐΐτας αι πατος ροτίυς υᾶ αυγος ἔστ ΓΝ υτ. 
αϑίοίυτουςεὶ συ πν αςουίατιιο,ντ αριὰ Αγ ΟΡ" ἴπ ΡΊυτο,» λιζα- 

τί νγδὃ βδίω Ιάςεαι ἴδ ἰάειπι, ξαὺ πὰ δέοις βδέάστι δριμύτερον γελς. 

ποι ἧι» ἃς νος πηςητίμς ρεάσης αυὰ πὶ ἔκ τς. Τάς ον μὲ βδεΐ τε, μὰ 
ὉΘ χίζετε. βδέειν ετίαπι εἰξ ρατοτο ἃς ἔσεῖοτο : αυας ἰσσιάαγια «(τ 
᾿ Ὡἰρηιῆοιλτῖο κχὐ ἐκ τῆς ἀκολουϑίας. Ηἴης σίλφν βόδενσοι ἀἸ οτος, εἰῖ, 
 Βίριτα ἔατίάα δι ρυτίάανας οἄοτις τοττὶ. Θά τη, ΠὍτο τι κτ' τόποις, 
ν οἶχφυς βδεόσης τερεϊ([ςσεηάυ πὶ ς-ἐαρ) σι ἑοδένῳ ϑερμάνας, Αὐτιὰς 

το ἄξιον (ςοςάληεὶς, αὐτὶ βεαγης εῶς σίλφαι β δέκ. 
“φαννῦι βδέουσαι 4141 βέλλυήό μᾶναι., 1. αϑ ομλιπατα τυς αὐ οτος 
παρὰ ρτορτει ἕσετοτο πη πος ςπτπὶ ἀηΐπηαὶ ἴοτοῦ ρα ἀοηάα εἰδ, 
γε ἀς εο ἀϊχὶς ΡΙἸηϊως 10.2.9. π4ρ. νἶτ. ἀρροαΐτιν νογὸ τὰ σίλφῃ 

ος ἐρί τοῖοι ἃ πηςάἀϊοῖςνης τῷ σνλφίν, ἱ. ἰαίςτρίτι} νΟΧ ογτου ει 
ἴα (πγίρτατα; σεγπιαηίτατο:ν εἰ γε Ὁ] ἀττατατη τογτ 1} σι Θηιις 

ς τεάϊο ἱηυταπγίντ εἴταϊο ἰοςο οἰϊτεηάϊτ Ἰάςιν Ρ] ἰυτις)οχ- 
ἰσγατοτ ὃς ἀπ πιπσυδιατ αὶ σατοτις Η ας Οαἰσηὶ δό ἃ στὴ} ἰητοτ- 

δτὸς πηςἀϊςἀϊαις ἀοξε ΠἸπτὰς ογπαγίτις πα εἰὲ αἰξουτεας, 
σοςπὶ βδεισως αγιταῦ ἴῃ κεφαλῆς δεύσης ν τγαπεξόγτηυς δ᾽αττα 

ῬΠΠεείπατία: αὐ! ο σαρίτε αἀηρεπι,ὅζο. οτγαπαὶ {ππῖρτα Ὁςοαο- 
ὃς ἂχ εἴτατο ἴοοο ΡΙ Το) ν δὲ Ἰεσίτωτ, ΕΠ δὲ φιισσάλον ριοσυσάο 

ται, ( σαρυτ δ ςἰηἀατιτι δίς Οσηξετ ἐχθαγρίατία 5 ὅς [λυ άα- 
τὸς αὐτίιογος. Ἰὰς οτίαπι ἢΠ Σφονδύλη, δι Μυλακρίς. 

ΞΘ νερρμαμὴ δι ΒδέλιΘ',οτερίτις, πορ δ᾽» ἃς ἰπσαγηα οχτίη- 
ἴα ἔαετος. ἶ 

νντποτιο, γερο, μισωὶ Θδελυύσθομαι ἀοτοίτοτ, οὐ, Ατἰ πο ΒΑ. 
Ἑαυΐτ αὶ γὴ οἵτε πὰ ἔσιοι δεδίασιν αὐτὸν, ὅτε πένης βδύννει λεώς. διιχάος 

ἰαϊγαίςεπάϊ, ρτο Βέζυχα ἃ Βώτω,γαυΠυΐ ποτε ΤοηϊςονΣ δ τα- 
ἃ »Ολξα  ιδ.3.συτας τοττια ρετίομα ρἰυγα ς,ςς 

ζασιν αὐτὶ τῷ βεζη χάσει. Ἰυδγαης,, τγαππεγιητ, χτ' συγκοπίμ) κὶ προ. 
πίω. 1τἰϊλὰ, β, ἐννέα δ ἡὶ βεζαίασι, ἰὰ εἴς, οὐρα ζεζύνασι. παρελυλυΐϑεισι, 
Ῥτιατογιογιης. 

Ἢ εα, ἡ, ποπηεη ἔουτὶς ἴα Ἐσπδατιῆς ἀϊξεὶ ηυὸδε ἐατετὶς βυυὶς δι 
τ (ϑητίδυς οπιοῖδυς ἴα μας ἱπίαϊα Πςςείςεμειδος,ΟΙας ἅις ἀ4υο- 
π΄ ὥς ρετπιληίετίτ. Βέζαμθ. συΐαι ἄτης εἰν Ετν πηι. 
ἡ ἐζαιθ.,ου, ὁ χαὶ [τα] ςοηΐζλης, σοττας, ὃς ἀς ηὅο βάιιοίατι μ4- 

Βεπγις . τάτις, Ἐχρίογατις,υὶ ἴπ πὲ ρετϊατοίνποοευς, (οἰ τάμς. 
Δἰετ, ςαϑερὸς, ασφαλὲς, να! ἰάυς, οττῖς. εἰ ορροηίτυτ σφαλερὴς ἀϊ- 
Ῥίως , ᾿Ἰπεουΐϊέλης : νηάς σφαλεξρὶ σύμμαχοι ὃς βεζωα ἔχϑρα ἀρὰ 
θεπιο .ΟἸ γοι}.1. τὸ βέξαιον, ἤτιτιντας» ἰο ἢ ἀτὰς,, δὲ ΠΓΏΊα ΠῚ δίς 
ξοπιροττιηι, ὃς ἀς αο Πάποιαπι αόπιις. ΤΊ ον ἀϊ 4.10 3. εἰ 

' ἡ τόγομοι ἔτι ἡ υἷν ἅπαντες » βεζαιότεξρι αὖ ἣ στίν μηφὲν γεωτερκεῖν, 

] ς Γξριυγίτατς σοηπέςστγεπηυς ἐος ἴδ} τογὰ αν που αγυ τὴ 
Π σπιοϊΐτυτος. βεξαιότερος, 411 πιο! τοτὶ εἰς σου ἀἰτίοης,αΐ ρίυς μα- 

. ΠΒειβάεϊ. βέζοκθ. χαίρει ῆτπια στατια, Τμυςγἀ Ποσγατ. βέξαές 
ὉΠ ὅβιν ὁ κόγος αὐξὲ εἰρίωύης,ρασς Ὄγάτιο πὐττητ. ΒΡ] ατάγο 1 ΤΠ οπλι- 

οὐδέ. βύξωον παρέ χίρτηα σοι πὶ ἀδ ἔς πτοίατη ἱπουτίς, [5 πὶ 
ΕἸ ᾿Ἑαδίο, βέζαχθ. 

ν-. 

ἱ 

ἱϊΐ 

- ὀυτυχίαςεττας (ςος ως. [το ἴω ἘρΗξ. ὑμῖν 8 
πὸ βέζαρον ἐκεῖγθ. παρεχέτω, ἱ.14 γετὸ (ξ οὐἰδγααίογυπα ἰἔποιςη- 

τ τεῦ (ο ΓΝ 
Π εραιότοετα, Πτην ἢ πὸ, Οἷς, ςοηίζλητί Πιπχὸ» να! 41 ΠῚ πιέ. 
ΚΡ ωςγξοηϊλητίις.. : ν 

ταξοητος ἡ. [ἘΔ 1} {τάς τατοΐλ, σεττίτιάο ἃ Β νἀ. πεῖ “τὰ νετγεῖζυτν 
Ἐγπηΐτας ὃς σοηίξητία.Οἱς τοἰςταπτία, βεζαότητα ποὶῖ μαι » ἀο ἢ- 

Ἰρεῦμα 58) 

" 

ΟΝ 

τισίςῖο. ..; ὕντιω 
ζ πις-οὐμαι, ἐΠικώςἰος εἴζερτο φοπηρετίο ρει ἶδεο, ΠἀεπΣ 

τ μοῖρ, ἢ ἐς ας ᾽ ρῖο, οοπῆτπηο. ΡΊατο [εξ 12. τοὶ οὖν βεξαιούμε: 
Ἵ ᾿γΘ. ἴδ γομέμων ὅσα χαλώς αὐτοῖς κεῖται τὸ 3 ἐπανορξούνῆν!θ-. ἰὰ εἰὶ, 

. ἐμ 

“οί ώσα, πιῶχά. σοηῇττπο, (ξ2  Π10. σετίιπὶ ρου ἄεο. κυρόω, 
᾿(ΟΠΊρτ τ,άο βάεπι, ἤγηνιπε τεἀάο, (αηςΐο. Ρ]μ τατον τη 

Σ Ομ} »,ὐραΐδιον αὐτῇ πίω σωτυρίαν τῷ συμείευ βεζαιοιῦτος 5 ταῦ- 

ἀπ 4υλπὶ Πρηαπη ροτγρειιαπη εἰς (αἰυτοπι ἡροάετγοτ. Γἀςπὶ ἰδτάςξα, 
Ὁ. παρεκάλει τηῦχα λίνον βεξαιωσαι τίω) αὐ χέ, ᾿οτταδατον δά ἵπιρο- 

“ Ν 
ΟΌΩ: 

᾿ 

: Τα ο ἀςξξτευάμτη, Εἰ τις βεξαμύσαι, ἃ φυοά Τυτί σου - 
πο (τ ἀἰσιητ᾽, ργαίατε νι ὑπ π ἅμ εἰν δαὶ βιρυϊατίους δὲ 

᾿ ἴρο ηἴοης εἰςτοηἰς σφι τίη εἴζ. Υἱρίαη, πῃ τγαξὶ, ἀς Ἐπ ξχιοης 

ν 

4 - 

ΤΣ ᾿ Ὁ 

"Ἶ 
ἽῬΩΩ 

Ρ΄33.σίλφης τῆς κατοικιδέᾳ τῆς βδεέσίις τὸ ςρ( εσο σέαργσω μ-. 

8 Έ 303 
Ὁεπιο ἢ, δύλον)ῦ ὅτι Σά ϑης εἰ ἔχω τι ἀδ' ἀιτν, παγίίσί ἐδ τε δῪ" 
καΐως ἐαὺ μὴ βεζαγώ τίων κορᾷξιν ἀχτν ν φ᾿ ᾧ ἐδωρρδοχοιμιωςςἸλταμ εἰ Ὲ 
δον Πῦ αιοιὶ δειτίον, Αὶ αἰνὰ ἃ το ἀςοσρογιηι, ρυοιίηας 1 ἰυτς 
τεροίοιτοτιις οἰδ ν οΗϊ ἐρίς πος ρταεζογον νὲ ἂρ ἱρίο πειὸ ἐο 
πουπίος ας ματι ροτατ, ΒΑ ΠῚ] πὸ χοῦν τὸ μῆκος τ βεξωριῶτος τίο) 
δεασοτείαν, ὃς τς πηροῦὶς Πρατία πε ν φαοὐἄ οἱ φυκοιϊτί ἰοηρα ροΙΪο -- 
ἄϊοης ἀδαλίυ}} δατβονίιατοιι ρορογογατι τ τὸν βεζαιώσοντα παρόν 
χιῶτῳ οἵξ Δυϊῃούςην Ιαιιπν ἰανάατς, 

βιαίως τοάιιδίταητοτ. ΒΊ οὐρτο ςοιτοντηνὲ γε! την ἐο Ῥίλυτ, οἱ», 
πὲ οχρ! ογαυὲννςε! Ἐχρ! ογαιὸ, Ν ΑἸ] Αἱ ἰδοτὸ, τυτὸν τοδυεὸ, ἀοτί- 
τοῖν ργοτίις γ ντίαυς,, κυρίας, βιζάϊας ἔχω  ἰἸχδηΐς μην} Ῥίατο 
ἄς [ςρ.γ. 

Βεζαίωσις εως.»΄. “Οὐ Π τη ατί σ)σαυτίο, αἰίρυϊατίο» βτπνίταςγᾶρρτον 
θατίο. βεζαγώσεως δίκη 5 εἰϊ αξεῖο οὐ εὐϊξείοηςπν, ν᾽ φηυΐςμις ἀς 
Ἑυϊξλιουνν. 51 Αἰ σπαπη τοπα πλ δ] τγαφί ἀογῖς, ὃς ἐπὶ ρο ἀεγον 
᾿πέζο Βαδυσγο, πχῖττὶ αὐτ᾿οτίτατεπη, ᾿,αξϊϊοηςπν ρτο ομξείοης 
Ρίαςοτ, ἰά εἰὰ, τὸ τῆς βεζαώστως σύγκλημα. δὲ ργο βεζαωνις ; ετίλισι. 
ατοίτον βεθαίοκα, ἃ εἴτ, Πγηπηαπηοητι πε, ἰδουτῖτας ἃς οαυτο,οΟ Ων 

Βτπιατίο. [οἱς ΡΒ δυνοίας βεξαιάματα δὴ ρνμᾶμ 6. Ουἱὰ νεγὸ {τ ργος 
τιὸ η δεζαμάστως δύκη,ορτὶ πγὰ οπτηΐμ αν οχρτοίιτ, ΡΟ] οχ 11.8, 
Γ, νοιδι:.Η 3), βεζαιώσεως δήλη, ὁπύτε τὶς πριάνδωθ.- εἰκέαν. ν᾽ χωρίον), 
εἰμφισβητοιωῦ τὸς τινίθι, αὐ γή ὅσ) τὸν τρᾳτῆφκ. τὸν 3 φροσέκει βεζαιᾶν, 
καὶ αἱ βεζωνωῦ τα ὑπ ϑύϑιωον 1) τῆς βεζαιώσεως. εἰ 2. «αἸάγων [9 τὸν 

πρατῆρα ἡ ἥηθ είν. τὸ μϑρ ἀμφισβιντηϑὲγ, τῷ κρατήσαντος «γίγνετο, ὁ ὅ ἦτο 
πηϑ εἰς τί) τιμίμὶ οὐδ τῷ συκοφ αντήσαντος ἐϊιομίξετὸ Εχ αυϊδας ἰΔτίᾳ 
ἀρρατοτ δια; σοι πος ΠῚ ἀφριαιατα πὴ εἴϊειδις εηΐτι παθοῦ, ΒΦ: 
Ἑαιώσεω ς«δἴκης δξὴν ὄνομῷ ἱκὺ διχοέζειν οἱ ἐραστά μὴν οἱ τι; δς ἃ ἰς σοπάυαχ 
ἰὼ δεν φἰζεσιν οἱ ὠγησοί μᾶροἱ τι. Ἡ εἰγοῖν, γνεγὸ πος πλοέο,, Βεζαιώστως 
δέκν, δγὴ Τἶ ὁ ξιστευήμων τὸ μ᾽ ταῦτα ἀμφισβιτούυδοον. ςοτγισοηάυ πὶ 

δαγιπ ρκῸ ἐράσοι μῆων, ὠνυηστο μῆῥων Βεζαίωσις νυυσὸ ἀιοίτον σμώγαπε 
τἰειδς Βεξαιδύσειος δήκν; αὐ βείϊον [᾽ν σματάπει Ὁ οα συ ϊάσηι ηςς Πγ1- 
δὲ ντάστογ ρ᾽ατιὸ αδουτως οἵϊε ν᾿ μαπιογίριις,]ι ἧτα αὐἀθοτας Βε- 
(αάσεως δίκη, ἰῷ ἐδικάζοντο οἱ ὠνειστά μᾶρ οἱ τι, ὅταν οἱ πεσιοᾳκότες ἀῤῥα- 
ζώνα λαξόντες ἐμφισβητώσι. 

Βεξαιω της ὁ, απ ρα]ατοτ, χρί ογατογ,ο σηἰτοτρδοχ, ςοηξτπιαζοτ, 
Οἰοοτιαρργοβατοτγ,α ϊογτοτ. ΡΊατ,η ΟΔπλ}}. τοΐοττ ἃ ἸΝυπγα ἴη- 
{ττυτος ἔα σία! ες, φυλακας υδὲ εἰρίωϑης, δηπγγώμονας ) καὶ βεξαιωτεὶς 
αἡτιών, αἱ σειυ δ κῃ πόλεμον ἔπεσι ἀπῆουσινν οἱ Ἰρᾶρας, συ οὐ ςος Ρᾶςις 
ὅς σοσοιίοτος ἱιάἀισέίαα σασίαγα παν ἀυΐδς ἐζαπι Ὁ] πὶ 
ἑιάϊσατιζ. : 

Βιζοωτικὸς, ὥ, ὁ, ΑΕΠ τ πγατίαιις γα οη βτπιδη διῇ ροττι δ Ὡς 
Βέξαμῷ ὑπὸ σὰ βεζήνξ μὴν γέγνε χ᾽) συγκοπίων, Ετγηι. 

Βεξα οἷ, ποιροξιωδυῆνον, ἀπαρέμφατον ὅξιν, ἘΓΥΩΊ. : ' 
Βεξαὼ ς ὠτος,[ἐτυατ ὦ ἴῃ οδἰ ταὶς αῖς Θᾶζα, ἃ Βέζαα:ρΓΟ βεζηκις 5 ἵ, 

ϑιταάιξης, οηβίϊευς, ἰσατοίζις, ἤη5. Ηεἰοά. ὅδε δίφρων ἰωΐϊοχ οἱ 
βεξαύτες ἴηι σαγτι ἐπα ρο τσ], σὐττὰς ἸηατςοΠὶ, (σα οάττιις σουίςς 
Βέζυκα. ταις οηἤίτατας {ππν,)α!δςηάϊτν πὰς (ἀεπτι. 
Βεξίέκει, 1. ἐπορδ) ϑυραπελυλύϑει, [τ6π Βεφηκεὶς 5, ἥτις δέ ἰοσάταϑ. νἱάς 

Βαινω. 

Βεζηυκὼςς ὁτοῖ, ργοστοίίις, ἢ Βαίνω, ὅς ἴῃ ΒΊυἱσυδην ρετβςξζο, ἐξεζήκειν; 
Οἀν 7... δϑὴ νῆα 67 βεζυκὼς, θεῆς σου γπγατυρ. Η ογπιορ, ἵνα μὴ εἰς 
προχχον ἐμπέσῃ καὶ βώσις, μι δῦ αὐπειδν ἢ ὁ ῥυϑιμὸς »δηὰ βεξικως δ ἴοι 
εἰχα!α! τ μ γι μην] ςαταϊςέξισα ἐπ τγοςμζααν 1ηονάατ, αι! ΘΩ7 εἶνγ 
«ἢ πγιπὶ ὁροτίος ἱπΠΠπξτς δ οἰδυάΐ, δι οἰ αι] κατε, δ᾽ βὲ- 
(υκηαχφίατις γα! α.τὸ βεζυκος, ἐσφακὲς, ἰσοιτίτα5, τε πν 40 ἃ ἀ0- 
οἷο ν " Ἷ 

Βέζυλα, [ογα δ 4: ργοίηίς ἀσος τὸ οτατ: υΐδιις ορροπιιητιτ εἰ τ 
βίξυλᾳ. “οἴ 

ΒέθηνΘ.,ου, ὁ, ἐπηρυτες, βγοίαπας, ατζοπάις ἃ Γιοτίς. βέξυλίθν τε “πῆς 
αὶ ἡλία,ωρτοξιθως τη τυϊατίουὶς ὃς 5 ΟΠ ἴτοῖ.ΟΧροῖς ὃς σους, ἢν Ἐπ 
Ρ᾽σταμνηγατ, βέξηλ Θ' τόπος ἱ βατὸς πᾶσι κ' ἀκαϑειρτος. δι βέζ,»λϑ. 
αἰὴ».ὃ ἀμύυτοςς ΠΟ ἰηἰτἸ τα» Χ) μιαρός Ευτ! ὁ ϑέωις βεξήλοις ἀπῆ.- 

τι δό μῶν καὶ ἐἶδα ξωωυετεῖσι. ΝἸ αἴπεικ» ϑύρας δ᾽ ὅπ ϑεῶνε βέξνλοι οντ 
Μ ιγρεὶ ἀιχίς Ῥγοςυ!] οἰξς ργορμαπ: τ Ἡογαι. Ἄγ, δ.3. Οὐς 
τ. αι ργεοξιηαπα νυ σις, ὅζ ἀτοεο: 

Βεῤηλω, μι ὠσὼ,π' ὡχσοἰη]υίηο, Οητα ΠλἸΠον το ῖπο, υἱοἱο,ςου εις 
ρτο Αια. Α σοι Ματτῃ.ςαρ.12.Οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῳ οὐ στίξξατον βέ- 

Ουχξσε; τ Ρτοαπαητ. 
Βεξίνκα, ἰοπιοι ἐξισατο, βεζίαςἡ, ι 
Βεζιωνμῆδον ὕδιωβ,ταα νι τγαξεν, ΝΠ πυβνοι νὶς {Ππ4τ εἴτγαααα φοᾶ- 

ἔχα: ὅν βεξιημῆθον ξῶυμα, ποις τες Υἱ εχρτοῦις. Γ 
Βεζιω ἤσαν αιας ἴῇ νὐτὰ ρει ς᾽ Πγ115. Ῥ πη []}. οἰξύτασον αἤράλλολα τοῦ 

σοι ἦ) ἐμοὶ βεξιωμῆῤα. Οἵςςιο [πγρ δι πα τοῦ ἀνχιῖ δὰ Ατεσυιθν 
Οατς Ττοπιαςῆοτ σπὶ ηἰαλίδα [11] βεζίωτάρ, ν! ἀοτίθε ἰυυςηςςν 
Τὸ τι] νίτα μεταξτα οἷι. Οὐοά νεγθαμη ἴτὰ ταρτὰπι λη τοῖπ 
τα ρετίοπα εβξετυτνς ΖΕ (οἸνίηος ἀϊχιτ, τ᾽ σεσίωφρρνημάμων ἂν πιὰ 

βίω χαῤιν ἀπειλυφέναιρν τα τοταροζαητοτ δέζα: στατιδιηγαςοορηλθες 

τάφων Οἷς 4 Ατεῖς. 6.15. ετὰ ἢ αυατὶς, Βοιπίη πσο τοξζὰ (ςὰ 

γοϊαρτιατία αυςογξτὶ πόπης βεζίωτω Ὀς ἰς ἀτο ἀϊςὶ (οἰεδατ 
4ιΐ σοῖο ἰπάα δ εσδητιδορες ῖυ ὀρηδ, Ρασυαίας, αν δγεῖαπὶν- 
[ὰς ἰἄλιη ἔδειτ, φιῦ νίπο ὅς "Πς [πηςδεῖδις ἀρυλις δὲ ρατορτᾶ- 

υογαῖοἰΐστη ς αδιουΐμαν ἔογεδαάτον ἃ σσσπαᾶνντ Ἰητοτ Ρἰδυίαδ ἐχοὺ 

Ἰςτοῖμπι μος αὐ (γὰρ οπίδον γανε Ὑ, ν . Ἐ 



804 ΒΕ 
πἰζλαξα, σοι: Με ροτβε πὶ ἃ δλάπ]ω. 
Βέώλαμμαι, ΟΥ̓. αἷας (ἀπινὰ δλαπϑομα). 

βἐξλεϑειυ τς ΜῈ μέλε » Ηείγ οι. εἴ μέλειν, ᾧ ῥρντί ζοιν, Οὐ Δ ΠῚ ξε- 
τογογοιζος Παεγονσιγαγε. 

Βέξληκα, αβοακὰ Βάγλω, ΠΗΠῚ. βεξλίκει ΡΟ ἔξαλε. Η οπιεγ. 
Βεζοάίαται οἶα πγατὶ (ἀπτ,Γοηϊος (Οὐοηἠϊαητί οι. ι ᾿ 
Ἀςζολήατο, ροοτίοδνρτο Βέξολέατο, Οη] οὰ,1 Εὐγολ μοτογὰ γετδο βάλλω, 

βαλῶ. 
Βεξολημῆθ»γ1σίτατιις. βεζολημῆϑη, Ρεγου] δηΐπο ἃς πιατοης, ἃ- 

ῬοΙΙοπ. Ἀοά. βιεξλαμμῖμι-»τετρωυθ-. καὶ βεξολϑυμῆῦ 9... κὶ ἡπορη- 
εὖν 8-,τεταραγμῶν Ὁ. Ηεἰ γον. 

Ἐτ(ορξουρωμᾷρ Θ-γἱἰηαυϊηάτα5. 
8 έζαχα, κέκρικοι, τε τί μηχα, Στὸ πῇ βούλω βάροτόναυ, μι βελήσωγπ. βεξζάλη- 
κα ὃς ἴθ Μαεάϊο, βέζελα. [ 

Θεθολδυυ 8.,ἀς ᾿ηάυϊετίᾳ σοπίμξταης. εδιοἤςη, βοφκλυμῆθθ. υἰ- 
(ρίζει. 

Β΄: (ύλυμο),ν ο] εὐναὶ ἃ βύλομαι. 
φεξορζέες, ρΠζος {μι δὲ Βεώρασὸόνες ἀϊξιτητιτνδοΑτιῖςὸ Βεμρα δὲς, 14 - 

τίτι {πτ σο]οτῖς ἴῃ σάριτο δυτὶ απ} νοῦ 1άσας ἀἰχιτ ῬΩγγ αἷς 
εἶνας, ὦ χευσοκέφαλοι βεζράσδες ϑωλ όσα Εχ ἰνῖς ςοιηροῆτιο η5"- 
ἀαπγῆτς, αια: Βεξραιφύη νο] μεμζρεφύη ἀϊοίταγ : Αὐισησις ἢ}. ζ. 
Ἡείγ εἶν. βέφρασα ἐχροηῖτ Ροῖ αϑαρίνων. 

Βεζρεν μέ 9. ὑπομέϑυύων,, πλάϊ τις γ᾽Π0 ν Ποη Ῥἱ επὲ εἰστίες, ἃ γοτ- 
θὼ Βρέχω 5 οιμιις Ῥτατογίτι πὶ ραΠηαιπη βεξρεχιααι, ὰ εἴξ,ἰτγῖσα- 
τὰς {{|1. ᾿ 

δεζρέμηχαι, ἘΓΟραΐ, αϑοδικ τ οτδὶ βρέμω. 
δέξρηκες . Ρᾶτς ἰητοῦ πηαχί ας. Ηεἰ δ εμίο τὸ ἐγδὸν “70 σιαγόνων 

μεξδοξ. 

Βεζρηχενο ΕἸοπιετ.ἡχ εἴ, βο ς ΤΙ ΦΎ ππι15. 

Βέφρεϑεο,ντάε Βφίϑω. 
Βεξειϑῖς βαραιήζως, Η οἰ γον: 
Βεξρισυμ Ὁ. ,οθτυτας. 

Βέδρρξ, ΗΕ Οἢ εὐγαϑος, χρης ὀς, καλός, 
Βεξρθςο οἰ 46 ΠῚ εἰϊ ψυχεὺς, τετυφωνῆν6.. 
ΒεΟρρτωυῖῆόα, ΕἸ οἰ Υ οι. αἱμα τωυλύα, μεμολὺσ ὐύᾳ, 
Βέξρρχαιτγιρσααι: Αττίςιιπι Ῥγατόγὰ Βρέχω. 
Βέζροξ, υκορςρτορτίι πὶ πΟπηθητν Ἰοησατι μαδὲτ » ἀϊδησιϑπὶ ἀρυά 

Ηουμοτγ. ογγρ τα. 
Β-(ρώϑοις, φάγοι, ςοπηοιίίεγος, Ποπλ.ἴη 1114, 
Β:Ορώκει, ραίξας ογατ,σοπηεάογας. βέξρωται» γογαταπη εἰξ. βεέρωμέ- 

το; ΘΓΟ 5. τεὶ βεζρω μῆϑ α,ςοπΊοί: ἃ γοιὸ Βρώσκω, 
Ἐξ ζρωχανραα , ἃ νερὸ Βτσκῶ. , 
Βεθυτμῆρίϑ-, οἸ χα τις, ἱ ΠΡ] οτας. ΑτἸπορἢ. τὼ Αοἤατγ. δὸς μοι χυτρίδιον 

σφογξίω βεξυτ μῆμον Τοτετρ. κέκλεισμῆσον διι ἀης, κεκάλυμυΐμον 5 ἡ στε- 
σπληρωυβοον. ἔτ βεξυσμῆρα,λαβράα, ἢ πετρουδύα. Ἐτ βεζυς, τ, ἐπε- 
σπλιρώτο,ντ βέξυςο 3 πάσα χόλοιο. 

Βεζῶς, τος, ἰοης πος ἄτης, ρτὸ Ἀεζηκώς. γπς ἐπα πλτηΐπυπ βεβώσα, 
Ρτοἴξέξι,ροετιοὶ, Θ 124 118.2.γαπηπιας. ΡΊατο ντῖταγ κὰς γοος 
ὅς Χουοροη, ν άς ΡΟΪ]ας.}1.2. } 

Βειλζεξλ, ΒΟ Ι Χο 1" Οταοὶ ἀϊσαητ ρτο Βεελζεύες, ΗΠ το ην ἤλι5 
πάσας δε], δ ςεὶ ὃ: θααἱ ἴσπαις Η δι εὶς τσ! απγ, δ Ζοθα πα-- 
(ςατν, 4 Ἰἀοίαπη πχαίςα:. Ῥείηςορς ἀἀηλοηϊογαιη ἀρρεῆδτατς 
φαρίτο τς Εππη σι Ματιῆ. 

Βέηγίτοτ σόρόύσῃ [το πχφνὶι69, ζὴ εις, βιώσῃ ὧν τῷ βέω,βώ. 
Βέϑρονορτο Βέρεϑρονρογ ἵἱΤπςοροη. 
Βείσιϑ-, “αἱ α. ὁ ἔνδοξ 6. Εἰηδιτι ρα Ἰεασοπαθ τε ἔστ βειδῆοις ἀἸοἱ τὺ 

αῤχονταξ. 
Βειύλοπετοίοτα ἃς [αοἱαὶ φαΐριις νἱξζοτες ἐΐησυης ας τεάί πγᾶτ δρατ- 
ταηὶ, Η εἰν εἶ. 

Βεικαίδες 5, ἀισιιήτας ἃ δραγιδηῖς. , πιοττῖςἰηάτιιηλ Οὐ πὶ ρο]]ος, 
ΕεἰγοΒῖι5. 

Βείκῳς, ΕΗ εἰς μακραν. 

Ἀειχαδδων, κατ᾽ ολίγον ορρύας. 
ἢ εἴκατι. εἴκοσι λαίΐκαγες. 
Βειλαρμόςάς. βειλαῤχας Ταραγῆνοι. Ε ἫΝ ἶ 

Βρένειν»ν ἔπι τοβεγτς πα ΠΟ τ! ἴδ ιν εἶν τηαθς ἰη γα εἰε,ν ἀστήγαιιε 
πρὶ τὸ βώγειν ἀς ἤοχιπι. 

Βεινητι νν ΟΠ ΘΓ ΠῚ ἀρρέτζουο. Ε 
Βρίομκα)»Υ ἰᾳ ἀπ. βιώσομαι, ΗΠ ΟὨγοΓ. πυρϑύσομαϊ. 
Βείωγίετο. 
Βείρακις, οἴ ἢ. ἱέρακεςν 
Βειράκη, ἡ αἰπαλτικην 

Βείροιξ, ἤχαφθ.-. 
Βειρλν,ο!άςπι οἵ ϑασιὶ ̓ ἰττιπη»ν ΠΟ Πα πιναίρεγα πὶ. Ὁ 
δέκος, ἔπιε Βεκὸς ἰτο πη Βέκκορ» ΡΆη!ς. ῬΒγυραπινοχ οἰϊιἀξ 44 Ηο- 

τοἄοι. "Π.2.} εἰν οἢ αὐόητος, 
Ὡικχισέλιο (δε, ς, ἀοἰ ἐγαις ταριάας, σελίω ὕπληκτος ») γοι ς πηθητογ ἀπ- 

ποίπις, ργουογδίο ἀϊόεραταγ. Βοσςιις ΡἈΓΥσ α ΠῚ δτί αι} Πἴπγὰ 
᾿τῆσια ραπδηι ραιβσατ, γε τγαάιτ Ηετοάος. [18.2) Ατηϊορῇ, 
τεφ. ἡ πώς ὦ μερε συ κὶ κρογίων ὄζων κὶ βεκκισήλίωε 9 δί 480 πιοίο 
ἴλοίνὰε τὰ ἃς ϑαταγπα! α οἱ της, ὅς ἱγἀογαῖς (δὰ Γμιπατῖς δι Γὰηα 

ὑΡτιοτ οὶ σρόσελμυν νἰάς ᾿δ᾽1άσοπι ἱπτογργογοπη. βεκκεσφλζωε κέρρυ 

ὀφοι,ατῖγῳ εἰν πῆς αὐ ας κωμῳδίας ποίη τὶς ,Οἷςς ορίο!οκα, τ 1π- 

ΒΕ ᾿ 
ἁστππτ ο πη οἱ, Ατοδάιιπι (ατογύπησις Πιιραπηδητα, Βιιά, εχ, 
ῬΙυτατγοῖν ἐς Ρ] ςῖτ, Ἷ 

Βέκυχθ', υἱά. πρρξατώδης. 

Βελας ἰΓΓΠΟΥ οἴρων, χαταγελας ἢ ΕΠ εἰν Οἢ, 
ΒελέξατίΘ΄ ΒΑυγίουιις ὁ τὸ πυρὸς ἐσήρ τοῖς Ἠείγεβίο. 
Βελεξέκυγειάξηι οἰδ βελόνη ας. 
Ἀέλεκος,} 6 σα Πλεη οἹσοτοιία: ποη αἰ Πτηληῖς, Σά. 
Βελεγίτης γδρδν!ρὶς 41} (λσίττο; ἘΠ ρίἐπη τεργαίεητας, οΧ ἀταρία 

ἄϊος ἀειίυξης ἴῃ ταημ!Ππη πὶ ἀοῖ 6 Π1. 
Ἐέλεμγογ, ἐγτο σίττανβέλθο, ἐ 
ΒέλενγίΘ-,ρυίςις, κω ζιύ τίω ἰδέαν αὐοιπλύήσιθ- τεῖτς Ατῇςπσο. δὴ 

Βελεαδιχαρὴς γ ἴαρττὶς σαμάοπϑ. οριτμέτοη ΑΡΟἰ]ἑπῖς ἐπ Ἐρίσταπι, 
πηᾶτιθι15. ἊἋ 

Βέλλα, τοί σα ]α Ρ οἰ ῥαφὴς ϑειλασσία. 
Βελλάσεται, Π] εἰ γοΠΐο εἰϊ ὑλιωϑήσεται. 

Βέλλειν»ι ἀς 1 ῬΓῸ μμόνλειν ἀ οι τοίξζατιγ. 
Βέγλερα, ταὶ, Πγαία: γπάς ΒΟΙ]οτΟρ ἢ δ, α{1 πηαΐοττι πὶ οσς Οτ, ὅς ὃ 

λεροφόντης αι ΟἿ. τη δέγᾶῖη ᾿πτετἔξοῖς, ΗεΠοἀ.Ἷῃ ΤΠεοΡ. 
Βελεροφην της ΒΟ ἰογορίοπ. Ηἰς Ρεραίο βυσίεητετα ΟἈἱτμαῦτι 

1 γοιογα ΠΊ Ρ γαταπὶ ἱητο γε τ, ὃς οχ υυοια ΡΕρυ] τ Απηαζοῦ 
ἀς 400 Ρ] ταν ἢ. ἀρ νίττας. ΜΏΠοτ. ᾷ 

Βέγλια)ν ΕἸ εἰ ικίνητοι. 
Βέλλιον, ἰάστ ἀἰςῖϊ εἴϊς Οτετοπᾷθες ἐτὺχ ἐς, ἰηβοττιπότα ἢ. 
Βένιροεοάςηι τεῆς εἴ Πιἀσοπίθιις τρυφαλιά. 
Βελλοκευης. {6 πὶ 1,σοηίθες εξ πριόρχνηςοτεῖϊο ἐοάεπΠγ. δι 
Βελύακον, «γτὸ ἜΪΟΥΕ πὶ γε πὶ ς ἀ πη ἱῖς αὶ αι! δα Γ44π| ἀϊοίτιτ ὁ δίατα-. 

μος. τοί. "᾿ 

Βελοϑϑίκη)ης 7} ΒατοΙΓᾶ. ἯΣ 
Βελομαντία ίξα ῥα δομαντία,, σοπιις ο[Ε ψαι οἰ πατί Οηἴς,, ΑἸ ΠῚ Πηΐτσ 

ταητας (ἈσίτταΣ τη ΡΠ ατοιγαπι, δὲ σΟτη Πυ ζοπτιιγ ἰὨ στίρτας ις 
{σπατα: ποι ἴδυς Πηρυϊοτυτη » νὰ γ᾽ ἀδασιγ σα ΐος (ασίττα 
Οὐτ, ὅς ι15 ρτῆτς σΠιῖτας ἀςθοατ ορρυδπαγὶ, παῖς Ἡ οτοπὶ 
ἴῃ σἂρ. Εποςὶ!ε]. 

Βελόγηγες οὐ ΘΙ οης ρ [εὶς ἀριιᾷ Ατιΐτοτ. Ἰῃ.2. Απἰϊηδί, Ασαὰς Ο 
Ἰητογργοτατατ ὃς ςῖςι]. Ἀ οἴϊγυ πη βαθεῖ σις να] οἰςοπιας ἃ 
ΩΣ Πτυ ἀΐης, ΠΟ] Οὐ οἢῚ νετὸ 4γ σατο ΠῚ, ἤρ! σᾶ πη ψ τ! 415 ςοΠ Οτς 
να] σὸ ἀϊοίτιγ ογρθ., τα πχθο ΔἸτὰ5 ΡΤΙζὶς ὀρφώς Οταοίϑ. Β] 1η.1 
χλισαρον ἰτι ΒΕΪο ον, αος ἀσιίςατος νοσαπιιι5. Αὐ τοτο ες ὃς ΒΕ’ 
νίω ἃς ῥαφίδα νοσατ. ἀἰ οἴξυτ ὃς ἀζλεννὴς. ΑἸ η.ΠΠ.» ὅς Βέλλαι Ης 
(γςἢι ῥα φίδες ϑειηρίοσια). δ᾽ σῃ σας ὃς ἀσαπι Ἰη γαπγοπτᾶ, Γιὰ οἷαι 
ἴῃ Ριςι ά. Ὀἰοίταν οτῖατη Βελονὶς ΡΟΙἑαχ {1 .χο ὅς Βελονοποικίλ' 
ἀΡ] ἴον ρμγν ας, οΙἩΕείγειι. ἐμ 

Βελονοπίλησ ε,δ) 61 ἀσὶις γοηα τ, οἱ, Ἡίης σα πΉ1. σεπ. βελονόπα 
λές, Ηεἴπι. ᾿ 

Βέλθ', εΘ-. τὸ, (χσίττα » ΠΉΠΕς., τα τπὶ » Γρί σα] πη ν τὸ ἐκ χάρι 
βαγλόμϑυον , στητς αυοα ἰχοίτηγ ἂς ἴῃ Ἰοησιιπι τ τεῖταγ : 400 
σεηιις ςξ, Ἰαρὶς ν ΠΙσΠιπι » Ρ απιθιιπι » ἔδεται πη. ὐπὸ τοῦ βαΐνι 
ΑἸϊααηάο. ττίδῃι σίδάϊυς » δηπς,, νυΐπι.» ἀο]οτ , τὸ ἐμ βολὶ 
πεσθμα » τοΥΠΙΘητα πη. τξῶ βελών εἰσι, ἃ το]]!ς (Ὡπτ εὐτί, Η εἴς 
ἀοτας. ἐντὸς βέχοις; τητγα τοι τφξλ πη. ϑξω βέχοις ξ)) Ἔχιγαῖο, 
ἰδέγιπι « ϊς,αςίδη. β. ἐλ- ἐνέσκηψε ϑτὸς, Πλοις ἔα! πη ςη 1ααδ, 
τὰς ΕἸ.  ἐγοάοι. ο Ν 

Βελοσαγία, ας. ἡ . σοηταϊυ!άτίο ἤιρτὰ τγαί οι ]1ς ν᾽ ἰξογρίοποβι 
φαταρμϊτα ςοἸ]οςαθδυτα » γτ ἐχ ΑἸΒεη αἰ Ἰοζο ἐς δε }]1Εἰς δ΄; 
ςἈιις,Ἔχροίαιτ ΝΊτγααίας ΠΠ}0.10.ςρ.50. ν 
'φασιρ,ργο δ ΠἸςὰ πλάς ἰπ4» ἘχοςΝ.σΔρ. 4. Υδὶ [,ἀτίης ἀτίες, δὲ 

Ἴ, 

Βελο 

{π| ἐχροηίτωγ σᾶρ. 9.18.1. Μεςοἶαδ. ἢ 
Βελοσφέγδόνη 9 ῬΒαϊατιςα. ΡΊατ. ἴῃ 5011 » βελοσφενδόνη ἡ γέσφοι ἶν 

τέγρτ, [ασίτιας ὃς σἰληάες γοττῖξ,, Υ 1] σε ηάι πὶ λῥόσφοι  ἰὰ οἱ 
πη {1} 18. ᾿ 

Βελότοκογ εοτὸ, ἃ ]α θυ 4ἀπὶ ἀιοίτατ δ᾽ δύκ τα μίν- ἴδῃ Ρ]ςσίητν 
υοἴτις ΠΙοίςοτίάες. ηιοά ὃὲ [ἀσίτταγιπι δὲ Ῥάττιμιπι τ 
ἄϊιπ) ἢτ. ἢ 

Βελελκία; ἰ0Εχὶ τε} ἐχιγαόξίο, ἑυΐας ττὸς πιοάος ἀρὰ Ηοπιεγᾶς, 
ποταῖ Ευϊατ. Π14α. δ, ὀκτομζω, νοὶ ἀ ΗΠ ἰατίαις σατὴς οχί ται, 
διωσμιδν, νοὶ ργοτγιάιταγ ἃς ΡΓΟΡ ΕἸ Πἰτυτρδς οξολκίων, ααδηάο εἰ, 
τε ιτατ. ἡ" ᾿ 

Βελουλκικὸς οὐ, ἀὰ το] ΟΓΙΠῚ Ἐχιγδ  Ἐ οπε πὶ ρογτίηεης ἀρ Αὐρίὶ 
Π|ητο ὅ. ᾿ ἄν. 

Βελεχκὸς γος δ )το]Δ πα] ΠῚ} 14,Ἔχιγαῆης, ἡ} 
Βελελχὸν, βετγαπησπέϊιπι ςἈίγαγρ !. Αεσίη. ἰδι ἀν ΕΝ ΗΝ 
Βελτεινγὶ. Π1 6] σφ. ἀϊσαητ Οτοτοηίες. “ 
Βέλτερίθ- χαὶ φέῤτερίΘε., σους, ργάίβαης : αὶ Ἡ ει υομίο βελτίω 

ἰά εἶχ, ποίου. ἐχρουΐταγ ἃς ἀρείασῶν ἃς αἰμοίνων ὃς Καλλία, 
Ἡρεβοάιις, οἴκοι βέλτερον ἴ. βέλτερος » ΔΌὉ ἰπίσγργεῖα Αὐϊο 
Ῥδαυῖς» ὁ φεύνναος ἐχροηίτυτ. γηάς ἀφέχζεῤρς,ἱά οἴξ, αἰδηῖσς. ᾿ 
εὐ] τάος ρτὸ ἀμείνων ἀσςὶρῖς, ἱπηαΐξῃς » βέλσνῥος εἰλεήεντος ἔφυ σι, 
συφισμῆνιΘ- αὐἰὴρ, πιο] οτ ὃς ργ Ἰξφητῖου εἰ γιγ ἰλρίεης χιὰπ 
δυίζας. ΓῚ 

Ἑέλχτιον, πα Ἶΐες, βέλτιον ἐμιπολώ το πιρφσκὼ σλείογίδ-, ΑΥἸΣ ΟΡ, τὶ 
βελτίονθ- χα ριν,τςΤοτὶς στατία, Θαταν βελτιουρῆμθ:, της Ποτ! 
ἔζως»ΡΙαται εἰν. ἱ Γ 

ϑελτι θνανρ ΠῚ ΦΙ ΔΗ, 8} 
ἿΣ 

Ν ες δελτδιο 

' 



»ΉΗ 
χτΐους, ὉΓΟ βελτίονας ἱ το] ἴΟΥ 55. 

ἐπιλτιέω, αὐείτις τἀ ον Ὀἱοίζοτ δ. ς.Γαρ.77. 
βείλτισαγορυ πλέ. ; ᾿ 

λτισιθ. γι, ὁγορτ παν ργατοίατιις, ἐστ τις, οἱ βέλτιξτοι τ πολι μι, 
᾿ ορτιμλαῖος. 
ἰμλτίω, το βελτίονα, πιο οτοπὶ νοἶ πλς ἰογὰ.. 

γρϑνίθο, ὁ κὶ ἀγτοΠἸοτυκρεί αν, ουη πιο οτ. 
ἰνσις τὼς ον »1ἢ πο ἢ οτοι ἴατααι αοἀιξξι ο,ς πηοπάατῆο, ΟΠτγ- 
{τ αὐρε ἱερωσιρτο κε ἔλιις, δ] 4. 
τας ΓΟ ΟΠ ]ὰ ροξιτία,, ΥἹαγραυὶς ρτῸ τὸς βελτίοις, τοῖς Ηε- 

γοιὸ. 
μ οἰγδα πηά σον σΎΤΙ ΠῚ ἀσονγηάς, 

᾿ 

Υ 

μαδάϊω, ἀσαν ἴση τας. 
ζικιαω, μ ἀσω,π αχὰ ὶ ᾿ 

ἀκέζω, νοΐ 051} ΘΟ ΎΓΩ ΠῚ εἰγοὰ πγασῖτο, διαχινω, Ατὶορ.ἴη ΨΚ ε- 
οἷς φέρε νειῦ ἡμεῖς ἀντ᾿ ὀλέγων ξυΓχωρεσωυῆν ἅπαντες ἵν ἐφ᾽ ἡσυχίας 
[ (ἢ τοῦ ὅιεν ζεμονκι ζεσιν ἑωνν. ̓ ητογρτος, διαχκενηήσωσιν. 

εἱ βέμζιξ, κος, δετατθο νέτί ,συςροφὰ αὐέμου, δίνη, “ο λα, ῥόμ- 
8. ξύχινθ., σρόμοθ' τατον χει ρα ςτὶ ἴς σχογοοῆτος τογαμ τ, 

ἴῃ Ἐριρταπι, ναὸ ἀἰοῖτας βιίξε,ἃ δ συτα: νττίπαις οὐ πηςα- 
ἃ [για χὐ ῥομζοειδ ἐς χα ὅμα. Αττορ νη Ν᾽ εἰρὶ ς»ορέζει. αὐλαζαινε 

χὴ γίφρισον σύωὺ τὸν, ῥῥηῆε σκέλ Ὁ. ἐράνιον, ζέμζικες ἐγίενίὥνων. 
Οοιπηλεητ. δὲ ΙΝΙσαη άτὶ ἰομο  ταζεαν ἴῃ Τ᾽ πογίδοα,αιο ἰο- 

το βέμζιξ ρτο σεποτγε νοΐρῳ [Γπηγίτατ. Οἶδε ἱ πα υτ,γ)ε μέ φρρέστε- 
» ἀλθξι τοῖσι βυλάων Οἷα εἶ ἐκ φέμζικος ὀρες:ἐρου ἠὲ μελίωσης Ετ 
Ἰδῖ τὰ Αἰεχιρῖν. οὐ μῶκες ὄρειαν, ἀνουητογ δὲ δε μοίσες, ας στὰ πὶ 

ἰαγαὶ εἰξ δζοῖ στὰ ὃς οαςαταπη ἰ σφίωοειδὲς ,ντ πηερἀονὲ [(τῖ- 
ζαπι ἴῃ σοπηηιοης Νισδηάτι [ἀπῇ ζομζύκιον ΑτἸίζοτ. Οοποτῖς 

πηι ηἴ αἱ, Οαρίτοτ ρτο ἰογάϊἀο ὃς ριραγςον ἰὰς Ρύμζϑν, 
ἢ εἰνεῖ εχρ. ἐφρόντισε. ᾿ 

“λαχεν Ἰάσ πὶ οχρ. πάρες ιν, ἐντυγχ αϑειγέ ςηκε. 
ἐτονηὰς ρίατιου πν. βεμζρωσες, Ιἀς πὶ 4ιο ἀ Ππρογῖτς βεθοασες, 

ἣ «δρδύν, νάςαν αυοά βεμζώω. 
Ν ῳ, Ἡεΐ νεῖ ἐχρ. βεμξ, ϑήω, δινϑύω. 

ξ,᾿ἄςπι αυοὰ βέμειξ,νι Ἰάεπι ἀοςεῖ. 
Ὁ εἰν εξ. εἰς τετυφωυΐν Θ΄, παέρετος. 

ἐνδις. Υὶ αἴτειως ϑρακιτὶ., αἴδᾷ 3 ἀϑιωαίοις ἐορ πὴ βενδιδήχ τ Πησιίαγ. 
᾿ [η, τὸ Βεν δ δ ειον [αι ἰσαιι ἱερὸν ἀϊοιγιντ ἔχναπι Βοηἀιάϊς. 
δὲς τῇ ϑραχών διαλέκτῳ καὶ ἀῤτεαῖς. (ενδίδειον ἰται!ε Ἰ) απ: [ππυπὶ 
δ ᾿Αἰβεηὶς ὅς τη Αἰοεχαμάτγια δτγαῦ. (ενδέδειον ααοαι!ς ογὰς 
μαντεῖον τὰ ΤἈτας Δ. 
γβϑης)ε9.,τὸ ρτοβιθ ἀΐτας, πη Δι, άϑος, αἰτιηι, πιάτο, Π|λά.αγὲν 
᾿Οἔνϑεανιν ἀλός. ι 
ἠομαι,ροοτιοὲ ρτο ζαΐμω). 
ἐρξῦερε, ἔς ἀϊείτατ σους ἢ ὅς οἴτγειιπι αιιοά ὑπίοπος δὲ δαςεῖνας 
"σοστίπετ, ἡ πάς ἴῃ Ἐγάσηη. Απας. Τοὶν ἐδ ἐΐχων ξερζέφιον κάλυμμα, 
π᾿ ἰσφυκωμῖμα, δες. Ατῆςη. [1.3. γένοντο ἢ πορφύεα τε, ὦ ὀςρέαν πολὺ 

᾿ πλῆθος Τ᾽ κουπν. ὃν ἢ ἔδιον ὃ χολιυνότιν ἐὀνεῖνοι ἐξβζερι εξ ὅ ἡ μαργα- 

βἶτις λίϑος. ντὰς ἐρυϑρῶθο, 
τρζένια ἔτρτα ἃ α!δυς ἀορεπάςητ [εοντ μι  ἰγομηὶ δέ ἔμπα τα, ΗςΓ, 
ἐρεϑρον,νς τὸ τπσιια Αττῖςα δατατάγαπι ἀϊοί ταγροςιις ςοξηοἱυς.}}18. 
8, βάσιφον ὑπὸ γβδονὸς ἔδι βέρεϑρον»ἱ βάθος. Τηυεαίτατ δέ τη ρΙ αγΑ]}) 

Ὁ ἌροΙίο τ ἴδω βερέϑρων. ΤΉΞΟΡ ἈΓ. "0.3. {π|ρ]δητ. ς τ. ὡς αυᾶ- 
τ΄ ἀλπι ἱπυηάδιίοης. βερέξρων φοχχέένταν, ΟΠ Ἐγα εὶς Ενυςσιρυς, ἀἰοῖς 

τῦτ Βέϑρον Πυσηις ργὸ βέρεϑρόν, ρος γπέορεῃ τοῖῖς ΕἸΥη10]. 4] 
Οπτετειη ὅς Επρβοτγιαυτμοτες οἴτατ. 

ερεκεαΐδαι, Η εἰν οἶα. Πυπτ δελμιονές τινες κ᾿ ἑόμιζοι Βερεκυωύται φρυγων τι 
' γύϑ., ὴ φρήτεξον βερεκίωτία ἕΩ φρυγία.» κα αὐλὸς βερεκιώτιθ-, Βερε- 
χούτα βρόμον, φρύγιον συλον,σοφοκλης ποιμέσιν. 

ΤερκηϊςοοῖάςπΊ εἰξ ἀκρὶς, ἰοςυζα. 
ρρϑίκ: πλύκαιιος τῶτον κατηςἐρέϑειι φησὶ κόνων,νἡ βόν.(Θ- τις ἐἰςραγέλων 

ὦ χάλει Ταῦ, 
«εν κΐδες,ςοάεπὶ τοίτε, σεηυς σας δα ΠΊοπτὶ τα Πρ τίϑ. 

ερνίχιὀν, ἰὰε ΠῚ ἀἤξεττ ργο σοποτγς μογθα. 
»νάμεϑει, [ιἀςοηξς ἀϊζαυτ ρτο κληρωσόμεθα, τες εοάεην, Ηείγεβ, 
ἐῤῥης,εἴάοηι εἴ δεαπέτος ἔα αἰτίαις, νηάς βεῤῥδύει ςιάςτ εἰξ ὅραπε- 
τόύει, βὰ στ ἴξὰ δυιβισιτ αι ϑεῤῥὸν οἱ εἰ δασυὶ 
ἡρνορ τισι, δραπέτην. ἃ 

4 τας γτὸ Χπόκρυφον μέξος απ ἱερ Βέδος «μμα τι, καὶ ἱμοὸ τιον γευα)κειονς 

ἡ πόλις κἰ ἴγαλμσ, 
τιοῖ, Βοτία πη, μοτίρα αι δί δίκταμιος ἀϊςἰτυτ » Ὀἱοίςοτι ᾧ, Προ 3. 

, ΦΡ7. 
Π δριιουοι μη μίδο, γον ὙΡτο ἔζῳ. Ηοπνετις ἴ- 
Τὰ ἡ δὲ ἀκίων. βῆ Ἰμῖν,ςσερὶς γε, ἰδ τ εἴτις εἰς νίαν, Οὐ; 

δι Ἰμῶρ,νορτοῇες οἰδ ἀγονι λατ,  ογι. β, οἰ, «ϑρα τὸ βώ,, βή- 
σα)ζζω, ϑι Ἰοπιςὲ,β 1, ςσεητιι εἰτουπῆςχο. ΝΣ 11 ροι᾽ νοςα]!ς 

᾿ Αἰϊςαῖας ἀρματοῆη Ιοπρα (Ὑ]]α 4 το! πησατυτ,οα εἰτουηβεξε!- 
1] τονι ἔφηροῖς ἔξως, βῆ, δις.51 νογὸ Ὀτου!ς ξιετίτρασαΐταγν νι ἐς 
᾿ ἔων, βαὺ, ἔφαν, ς αὐ. Ι 

, ἰλ νεῖ Βὼ, Βαἰάτος ουα πη. Ὁγατίπιυς ἀρὰ 5 01ἀ.0᾽ δ λοἰθϑοιθν ὥσπερ 
' μ ΕΞ ἀτϑν βὴ βὴ λέγων βαδίζει. 

“οἷά αιοά τατοσάο ἐχρυΐτατ, 
ΗἩςίγο, οχρ. φωνώ, 
ᾧ 

ΒΗ 

Βηϑυλίθ» σης αι, δη ϑυλίθ. ἀῶ, προσῇ 4Ὁ δ) τὲς β,ΕτΥ πΊ, δ υἱά, 
Βήχ» Η εἰ γοἶ χίμαρος ςαρτα. 
Βῆχᾷ, αὐραὶ τὸ βη, Θκ, ἀνξϊα ἔχης πρέζα περτεῖϊς ςοάςπὶ Η-ςἰγ οεἰν: οἱ οἷ 

ἃς αἰαδενόραξ. 
Βοηκίοὐς Θαἰςηνοχ ΗἸρΡοοτγατὶ αὔοτι ρτο τερδατίοις γίιγραϊαπι, 
Βήλγειν, Η εἰν εἶν, εἰϊ βληχά ἄνω. 
Βηλήασεινοἱ ἀπρηνᾶραα δὰ πεῖς), 
Βηλὸεγασοςητα ἄζατο, οὐδ ἐς α αν. ΕΤοπτοτ. ΠῚ. 4.α. δ { ε πὸ δὸς τετὰ 3 

γὺν ὑπὸ βυλξς ἡυὐστὸ τῇ ἐρανῶ, ὑπὸ τὸ βιεζοκίγαι (ὧν ϑεοιὶ ἐπ᾿ ἀυτῳ: νιὰξ 

Ἰδίάςαν Γτογρτοῖς πη, διηῖ ΝΜ Ἰνος ἠϑιηγίης αἰϊγ τα ΠῚ ἃ ὅ:- 
τἰνογῖς ἀπηδί τινι ἴητο!]Ὲρ ἅτ, 411} Γπρτενηιῖπι οπιοϊ ἄαις εἰ ου πί- 
Ρἰ εὐζοητεπι ἀογατηδη}}} οτίαπη Οἱ γπηριιη7, δ στ οἰ ἤσας ἰτςην ρᾶ- 
ὉΪ ΠΥ σητ ΠῚ, δυὸ τῷ βαίνειν ἵνα ἴῃ ος  ἴπνντ ρ᾽αςιτ Εὐτατθίο. Α6- 
εἰρίτατ δς ρτο ἰδθια Πἰπιΐηςν φυδ:) πτίαπν λίαν νοςσαης, 514. 
βηλὸς, βαϑ βὲς ϑύοας ἐρανθς. 

Βλμας ἰοςὰς ἀϊσοηάι ἴῃ ςοποίοης Δ0ζ υάίεὶο, [ρρεῖῆας, γηδοα- 
Ρυά ΡΙαταγοίιυπι ἴῃ ᾿ς πιοῖγίο, οἱ ὑπὸ τῷ βήματος, οὐςιοσατοτάξ 
ἀϊσυηταγ. Αςοίρίτατ οτίαπΊ ἀρὰ συ πάσηι βοτὰ νθίαιις ρτο ἰοςὸ 
εὐΐτοιντ ργο γοϊξγὶς Ἀοπγα 5) βήματος φϑέγπ ὅδε ο ρτο ρσοῖτα 
γεγθα ἔαςογς, οπιοῖϊῃ. Ἰάςην σὴν τὸ βῆμα αἰνζίω ἰιος εἴς, ἐδη- 
μηγήρησει. [Ὲ (εἶν ὑπτλαμζαγετε ὁρῶν δ)ὴ τῷ βήματος. ΕἸΣ ετίαπη αἰτα- 

το. Ττς ΠῈ δαρὸν γι ἴῃ Αξξις Αροϊιοίογυπη ςαρ. 7. ἐδὲ βῆμα 
ποδὸς, ροάϊς γείξυσ απ η7᾽ βῆμα, ἴπτον οι, ΤΗσυςγ 4. Εἰ ο- ὁ 
τιαπι ρα ἤις πηςη ταν ]ατ.ίη ΠὈςηλοῖτ. ὃς [τ ἐχροοΐτ.  ποορῆι 
ΒΙΠοτ."}}0.4.ςἀρ.5. ΡΠ }.}}.1..ςἀρ.5. 

Βημάτεοσι, στ ἀ  διι5᾽οηἸςὸ, ἃ σσυῖτ. Πη σα]. πηυζαῖο ὃ ἴῃ ἐγδί ρΡῸ 9 
{ἴτο σε αἷς (οηϊζαητ. 49 ἃ 1} αἰ ῖς ἢτ. 

Βηματίζειν, ροάιδιις πγοτιτί, δας ροτ ρας, 
Βηματις ἧς, αἱ Γξάετ ΡγῸ τὶ διιΠα  γἰάοχ, ἴτε πη 41} ρῈγ ραῖτας πιςϑ 

τίταγ. Ατῆθη. 
Βιμῆναι , ρτὸ Β[ω αι!» ΡΟΞτΙ ΟΠ : ἦγε, δῦ ἔζίω Δοτηο [ξοιιηο νεῖ δὲ 
Βιὦ 9-. εἰς ἢ. κιζωτὸς,οἠ αν ατοα. (ϑάνω: 
Βίωωώσα, οἰ δ π εἰξ αὶ φωνὴ αὔν᾽ Ὡρρζ των. 
Βὴξ, χὸς ὃ κὶ δγταῆις, ντ ἴῃ ργουειθῖο 9 Βὴξ αὐτὶ πορδῆς . Ὁϊοίςζογί 4. 

1ιδεο 1. τὰρ.158. βῆχα χεονέανγγοτοτο πὶ τα] ἴπ}. δια βη χων; μοι τοῖς 
{{π|,. αἰξη. 

Βυράνϑεμον, Η εἰν οἷνῖο οἵδ νεῤκιοσθο, 
Β΄ οαξ,ειάοτῃ εἰ μάζα μεγάλη, 
Βήρηκεςουᾶζα Πιητ,άθ αυΐδας [τὰ ΡΟΪ]. 10. βιήρηκες 5, μείζαι εἰσὶ με-: 

μαγ μῆῥωιςδεηϑημῆύων ΤᾺ" ἀλφίτων. ηυο Ιοςο χαρδώμη καὶ βέρηκες μα - 
θεῖ, ργὸ χυῖδυς ἰοσας ἀραιὰ ΑἸΠμοπαμαΣ Πρ γῸ 3. καρδαμζφύλίων κἢ 
βήρακα. βήρηκις 9 ἴσαις Η εἰγ εἶν, μοΐχ ἀραὶ ὀρ αὶ, α}}} εἱπυρ οτος 
μάχαΐοκς»α 1) μ(φζας αἴωϑεν κέρατα ἐχέσας. 

Βηρίδες, σα] οἰαπηοητα ἐμξασες νοσδητζ. 
Βνειοσ δα, ετηϊ πο: 4] 1ᾶς Βηρυσσξύω, 
Βῆρος, να, δ, ιττιις γοτὶς σης: νης ΒΟ] οἰσετδ' ἀρυὰ ΓΙ οπΓΒο- 

πε τοτι τ ὅρα! ατί ποταν ογαητιη Οοποῖο Οἀπστοηῆ χατά- 
ψψυιφίσοιτο ὙᾺ] ἐὺ βή φρις φυρφυιώπων. Ἐυαστιυτ βήφοις τε γαραλίοις ἐξέ - 
πῆοντας. 

ΒηρθηιΘ.- χίϑος οἱ βήρυν δ. τ Πυς, [αρὶς ρτοτίοίις, σαρ.28.Ἐτοςμ, 
ἀϊσιτυτ ὃς Βηρυλλιον ργο σοάςηη, 

Βέήρυννθ.,κ, δ ἃς ἐφ εγγ ας ἰαρῖς. Αροςα]. σ4ρ.21. Ττυροάοτυς ἐς 
εἐχοίάιο Τ τοῖα γλευκῆς βερύν.“ιο κὸ ἡ μαλέης ἀμεϑύφου. Ρ]Ίη.}}0. 
38. (ἀρ ὃ ἀς ΒΕΓ} }15 Ισηυδης, Ργο σαι Πτιηὶ Πππτιτηαιτ,εχ τς ΩΣ 
νἱγ ἀἴτατο πῇ ρα πγατὶς ἐπυίτητυτ, Ὀιοογίς Ρόεῖα, χευσοῖο φέ εὶ 
χαριέςεῤον θη)γο Ὑγρις βευρυλα γλαυχίω χίϑον, 

Βήρυτος «96, ἡ, δοτγτασνντος ΡΒ σσηϊοισ:. 
Βηρυπία πί ας ρῖχ Βεγγετίςὶη: 
Βῆσα, νι Εὐβξαιῃ. εχ Ατμεη. τλε ἀϊδιαπι ἔοΐτ φιοιάλπη ποτό- 

Εμὸν αἴδοὶ Αἰλεξανδοθῦσι πλατύτερον ἐλ “) κάτω μερῶν, ἐξεναυΐ οὗ 
αἴωϑεν. 

Βήσαλον αυΐὰ ἢτ) Υἷάε ἀριιᾷ Τ Ἀεορ πὶ [!5.5.Ἰη{τἴτ, οἴ}. 
Βῆσαιν.ἰιδταητ. ΗςΠοά. βή σαν ἐς δυρλύεντει δόμον, ρ΄ Ο ἔζιστω. 
Βηστεσά οὈεία(ἃ.ἀ] οἸτοΓ ἃ συγὶς σις [{ὶς τυ ταν τοί ςοτγ. 1 ,3..(4ρ 42. 
Βῆσος. ἐ(Θ-:,υἱς, τὸν ΠΠἰς,ςοησαιῖτας, ΕΠ Οπηοτ.: ᾿ 
Βζσε,ἱπηροίοϊτ. Πιαά.α, ἐς δ΄ ἑχατόμδιων βῆσε ϑειῖρτο εἰς ἀὐτίω) «ἰς- 

Εἴξασε ὶ ἐνέϑηκεν,ἱἀ εἰζ, ἴῃ φαπὶ παυςηῃ ο τσοτ.. ἐπηροίαις Βιορα- 
τοπιῦςη. [ἀεπὶ τθϊάδην, δὰ δ᾽ ἑχατόμείω βῆστιν ἐκνξόλῳ δὶς .).6 α 
ξεζίζασαν. 

Βήσετο δέ φρον, αἴ τευ τε σαγγατη ἴδει αἴσοπ εἶνατ, ἐπίζν, αὐῆλϑε, Ηοηι: 

Εἰϊα4 γι ισομά, αυτετα βιτεγιητὶ γα βοτπγάταγ χε ρεαείςης, νηξ 
ἐξυσύμίω., ἱπηρ οτξε ξυην. πνεῖ 

Βι'σουῖνφππζιςάσωιᾶν, ἐμοι(α' σὰ μῆν, ἘΤοπτοτ. ΠῚ 14. , αν δ᾿ αὐτίω χῷ- 

σηΐδα κανοιπάρειον (ἡσὸμῆν, 1.ααζιξα σουΐν, ἱπηρ οὐ λη}}5,, ωγάκῳ ἐκ 

γρτοὸ (ἥσορᾶν. ν ΩΝ 
Βζασά,»ς, 1 ἰλϊτας»οου ἢ  Ἰς,εοποδυ τας, γ4}}}5 Ῥγοβῆυά, κοιλαὶ νάπι, 

οΑἰΠ1ς,ς ποῖτα, σασυρασ, ἰοσις αἶτας; φάθ Ὸ 5, ΡΟΓΌΝΙΙς ὐπϑραὶ τὸ ζήσω: - 

ςοησαυίτας ἀαιοἵα ἴητεγ πιοπτέβ » ἩΌΠΊΕτῚ ᾿ητογργος τῇ 1"π)ὰ ἦ, 
ξετιτι ἤτάνυτη πιαχί πγέηυς ρογα μι πν ̓ΘουμΠῚ εχρουίτ,ἰὰ οῇ, ἥ»- 

γιμάτατον κὶ ζασιμώτατον τύπον. Αἰ Ιοςο, δου . ἰπαυΐς, ζά- 

σιμοι πόποι κὶ οἱ κοῖλοι κὶ ἔνυδροι ΓΝ ὄυμα ες, ἐν ϑυανε μοιξ ζύήοσαμς,δὼ- 

ΡΒος ΗΠ οπιο ἸΏτεγρ τος πούντες ἐ 0 }τγϑὲ ἰδῶ Σὰ Υκ 
Η 

90. 
, Βῆϑεναάς. βα διζε, μέτρεὶ, 
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ἜΤ ΤΟΝ ΤΡ ΤῸ] Ἰοσο, 3σσαι γα ϑυγῆοι τόποι. Ττα πὴ ἴδ σατο, 

Βεἤαννεθς Βατοΐοτιπι, ξλονη, "4.0. Π ομο ἐ!. οὐὔρείθ- ἐν βμάσαις» 

ἴπ πτοπτῖς (αἰτίας. ὁ ἀς θρεα βηοση ἐντεφαρ ἃ ἐμά οπη. 
 ρενεῖς Ἐντο δς Κοῖλιθη. ἀεηίας, σοηΐτασ οίμς, σοπόδιμις, ἤοχαο [15. 

μαδεης ἀταοτίαὰς (ξἰταςνῆς ΑἸοχαηάοτ, ἀςη!ας,, ᾿πτογρτος Ηο- 
Ποάϊ Ἐχροηίτ, ὁ εἰξοχαὶ "ἡ τροξάσεις ἔχων. ἘΠ οοἀ ἐὔγκες βηοτήεν- 
πα ϊἀσπη. οἰνα ὕρυα βησσϑενταιγι. τεὸς εἰξοχ ας κὴ τρρξάσεις ἔχοντα. ἴ910- 

ὨΥἤτι9 4Ὁ {τὰ οτις,"»ὁ ὥρεαι βηοσεντας αι οητας οἰ] οἵ, 
βιυτείγων, ὁγδαταγηι5 ἀϊσιτογ ἀραὰ ΡΙΙσεη ἴσος. ΕΤ ΥΩ]. 
Ἐυταρυδς οὐ, ἡ, σοηιις (ΑἸ τατί οαἷς 411: αὖ ἀγπτατις ρογάσεαταγ. βη- 

πειρμμὲν ἐνόπλιον οἱ πυῤῥίχίω, ΡΟ] οη. ἷ 
Βητάρμων;,ονίδογδοία! τάτοῖ δὰ ΓΟημι ΠῚ τὸ τῷ ὑρμοσυΐδως βώνειν. ΕΤΥ ΠῚ. 

τιριιάτα ἐχεγοςῆς γα] σὸ δ αἰϊαείῥα. 1 πιεγ Ὁ ν 11: 9.9 ν. γε φη- 
ἠϊκῶν βυτάώρμονες δ αὐῦὶ αϑιστοι παίσοιτε,ῖ ὀρχησ' α]γδστὸ τὰ ζαήνειν αῤμοδίως, 
δι πώσετες". Αττϊοὸ πλήξατε γὴ γιορδύστιζε. 

Ἐή τί», αογαητ, ἐξ τέων, τοττια μογίομα ρί υτα τς παπιογὶ δου ι 2.ἐ- 
ξἰω,ἃ νετθο βαΐ. 

Ἐϊῆω, μ όξω,π' ἡ χα)τα ΠΙονποιτγυπὶ Ὁ 0]. 
Βυχία, Ε, οτιαριιὰ ΠΊρρος οἶς Ποιρς ἰρεοίες. 
Ἐυχικὰς οὐ, δ τα Πτοινσ, τα 1 Ια σοταης, ας πὶ ταῖς ἰηξοίτατ. τὰ βηχικε, 

τηφα:οταιοῆτα σοηῖγα τι πὶ 7 Πτοίςογι. "0.5. Παρ. 129. βυχικαὶ 
διωράμειςνρτο Π1|46η1. Οαϊτ5 Ασχα! πληὰς 1ι:0.2. ΟΒεοητὸη:ς,13. | 

τα Πποιατια ας ἰσαπηεητα νοσαττς πὶ Ὀο' ον, 0.3 σ4ρΡ.74..τὸ 
βυχικὸνο , βήχιον, τ. τα Πα, ΖΕ ποτα δαῖβοτγς, αυα εἴϊ κει σα 
τα ἰφαεῖθιις ν τ ]ς. 

Ἐπ χρον 7 οὐ ἡ τα ΠΠ]α στο ̓ς τ αν απ τα Π]ουατοπι νοσᾶς ας Αα- 
τείιαπας ΟΒγοαιὸ α [δ ..ςἀρ.7.ἀἄς πα Πιοίςογι ἃ {0.1.1 Ργα:- 
Εἰτίοποὶ ν] σοτρίτοος αἱ παης ἰιοι θάπη πσσαης σπιίττογς ἤο- 
γοπηνοαυϊέπι [τα ζλιιη}. ἀς οαάεηι Τάθηη ΠΠγὸ 3.0 ρ.15.6. τς ἀἱτ- 
ἐξα εξ φιὸ τιῇςητίθιις τ γ 1115. ἩοΙγ οἰ. βυχίον, νόσος ἐν χ- 
ρύγι. " 

ΒυλὀτοητατΟ σα τίς. 
Ἡ αν ας, ἡ, νῖς» γ᾽ οἰοητία, νἵττις, το ιγ. Ο ἀν { ξ, θέν, ἐμοὶ ἐΐμπεύὸς εἶν. 

πρὸς βίαν ἐμοῦ, ἴ. τὰς ταἶτο. δορίνος!. οὐ φησ᾽ ἐάσειν τονδὲ τὸν γε- 
ρον ταφῆ ς οἰ μοιεον, δι, τεὸς βίαν ϑώ ψειν ἐμοῦ βίη ποριαἴμοιο,αὐξαφρα- 
φ τως, ὁ τορίαμος» Εἰοπτοῖ. {Ππ44.γ»ἔξετε 2 τριάμοιο βίμω 9 αἀάαςετὶς 
Ῥείαπαι νἰ πιν] ἰρίαπι θ εἰπῇ βία, Π]Δα συγὸς τ παλαντος. Ε] ΟΠ 0]. 
1π ΤΙιοοσοι. βίαν οΠοπιθῦτοτ. βία τῆν πονλὼν, τη αττα πχυϊτιτα- 
ἄϊης, Ὁ «πτοία. Αγηζορ ἢ. ὡρὸ; βίαν ὕδηνομῆν σου ἐσαηχαγ διθοτα. 
βίᾳ ἡ μλδ, αοὈὶς ἐπαἰτῖςν ΓΒ βίᾳ γένεῶτ, απ, Ασἰζοτιη ἈΠο- 
του. βίᾳ ϑεών, ἀἰ]ς ἐπι 2 περ. τορρς βίαν κέρως νι σαρτογΑτηΐορ. 
βίας ἐσοτίσομαι ἰαἰαγίας ν]ςτσατ. ΕΓ οι. ἐγ βία, ὁοαι ,ῥύμηγδὺ - 

- ψνααιςοἱκ ιἐγαγάγκη. 
9 ἀζομα, μα ἀσομαιπ' ασριη 5 Ῥτίπτα δ ται! ὃς (δοιη 44 ἰοπ σα, νἱοΐο, 
νι τηΐογο,νὶ «ἄίσο,νι {πρπηθιιςο. ρογγ ΡΟ, ΟΘΟνν! ἴαρειο, 

εοοτοοοννισεο, ἐχρτίπιο, γε ἀρὰ ΟἸσετουοπι, Ἐχρτγοῆι μος 
πεςοιϊτας. ἐζιάσατο,"ὰ εἴτι ποςοίταῖς σοαξλὶ πος ἐφοτγοτιαι ἔεος- 
ται ητ.ΡΊατο τὰς Ιὰ οριιρ. τε γδ αὐ μὲ λείϑοις κακουργωνγοὔτε μι χα- 
8 βταίστειίθτε! τῷ λόγῳ διαύαον ὨΕ]ς ντ [άτθα5» γι πηι} τη ξυτγς 
ἀιρυτασάο ρος. [τὸ πὰ ἰμμαο,, οσσιαρο ἰλο ΤΠ} πηογα., ὄχρι- 

το. ΑἸααδηάο σου ]ςίο,, ἰπΠςῖο. ΓαςΐΔη τὸ πο μ τοῦ καπνοί 
βια ζόυβυϑ:. αιιὸ ἱ πιὸ εχ ἔχπιο ἴῃ ἤδτη πηαπὶ σου" οοΥΕ ἢ}. [τε π] 
ψίττο σου. ΠγΟ, ΠΡ Πα οἴδβιο. ἴτοπὶ σοηου,Ἔπίτοτγ πολ. 
βεζίας-« καὶ κόρη χεκτέον.. θνὴ εχ ὥς τπῖγες “ἴδ᾽ ῥητόρων 9 ἐφϑαρται 9 αἱτ 
Ῥπιγοιςατ:βείζομωι δρόμωγοιυτία σοηϊο 4071 μον ἀτά. βιάζομαι 
ἡμωαϊκα αὐδὲ πὶ ἀφροδίσια, γα] ΙΕτὶ τα ρ τυ πὶ νἱ 1πέογο,ΡΙατο. βια- 
ζόμβρθ- ἡ κλέπηων, [ἄδτ, νἱ δὺτ οἴλπη ἀσεης. βιάζομαι τίω) ὅποζα- 
σιν Ἰἃ οἵξ, βιαίως ποιϑ. ΑΡΟΠ]οη. Β Βο(: βιησοί μόνοι χῶτμα, γί πν ἢ ι- 
ἔξα! δέ νπάα τηξεγεῦτος. 8: ἀϊξξα ( τρρα πὸ ἴτοπη ἰητογργο- 
τατὶ ροίζιτημς. ἀἰ οἴ τις οἢ πὶ βιάζομαϊ σε ὸ βιάζομω ὑαὸ σον: ἰά 
ἀιιοὰ ὃς ΡτΠδίαηυς αἀπιοῦεῖ ἰστο ἀσοιηιο οξζαμο. Ριορτιὲ ἀε 
τοῦτις ᾿παηϊπτγατὶς ἀΐσι Δπποότας ΑἸηπηου. [δὰ 14 ρεγρετυὸ γο- 
τιιπὶ πόη ο(ξ, βιαζεῶτω τὸς δυσωδίαν τὸ σώμα, ἀϊςῖτ [ποἴληις ἀε 
Ἰαξζα, τά εἴς, σαάψαοτ νὶ τη σαι θο  ευτιαπῈ τγαη γα, α ΠΟΙ ο- 
τοτα. Ρίατο ἐς Γορσρ. βιαζομαὶ τοῖς ϑηλείας τῆς κοινωνίας, δὰ πος 
τ Ό] οτος οσῸ δε! πη. Πϑεπιοιζῃςη. βιάζονται ἐμφικτύονες ἔξ). 

ντ νὶ ως ΑἸπρμϊέξγοηος ἱπηροῖγαης. βιάζομαι εἴσω, πττὸ νἱ ἴτ - 
σι προ, ΧόρορΡΗ. βιάζομαι εἰς στἰα) βασιλείαν, ἴπ τεσηιιπη νί πη Εἰ- 
εἱονῖη Επιάπ σα]. “νιισαΣ σαρ.16.Οα]ςη.α4 Οὐ ᾿τπσο πο ΠῚ εἶ βιασαάμε- 
νἱι χάζοιεν, ἢ νΊ σαρίφητ. Ρ᾽ τατον. ἴῃ (4 ΠΎ}}10 ., ἐς’ ἀσέασεν ὁ δῆμος 
ππϑὸς τίου) σύγπλητον βιαζύνβυ-, δυοῖν ὑπάτων καῖιτα μήῥων, τὸν ἕτε- 

ἐϑν ἐμ δημοῖο ἐ). ἀπ οτιὶις ἰξηατυ πὶ (σά τττο πον ἐχοιγαρᾶτ ρορα- 
1πς»{ππτπτῖς αἀπιτεῆς ν]τίδες, γε σοη πἰτατῖς ἀσοῦις σοηἰὩ] θιις » 

αἴτεγοχ ρορυϊαγίδις ὀγεαγοτιιτ, βιάζομαι αἔχειν, “οποσ νῖ τπηρε- 
τοι ΒΡ] αταγομείη ἸΝα πιά. [ἀετὰ τη Οτμους, βεῦια ὅτι πολλὼ αἴρς 
γιώμίω ἐα᾽ ἀυτῷ δοκοιυῦ τες, ἃ [Ἐς 4ι] αρ ἐ0 πγα]τα αν νι ΠῈ ΡΑΙΙῚ τη- 
αττὶ γιάςηταγ. βιαζομαι τὸν ἐκπλοιω., ἰ. ΜΖ βίας χὰ ἐχνθ: ποιοῦκα,» 
ὙΠυςγάτάες. βιάζονται τοϑὺς τὸν χοφον» νἱ ρεγυδάμητ δά τα πη], 
βιασάδνΘ- ἐδ νόμοις, 4αἱ Ιεσος ταρῖτ, βιάζομαι φιλῆσαάι 2] [μα- 
αϊανι νόϊο, ποίαις, βιασαὶ μῆν Θεὲ, οαξξιιοῖσαι ορροηιζυγ πσέσει- 
“ώμϑ., Ποογάτος, βιαϑνοὶς»εαλ νὰς {{|4τὰ εἰξ,νι [α Ὁ ἀγότιις, νὶ σοὰ- 
ἔζας. βιώζετω ὑφ᾽ ἡ μῆϑ, ἃ ἀο 15 γγσόταγ, Τυςγά!ά4ςς5. ΡΙμτατγ: 
φὅιις ἐπ Ροτί εἰς εἰ 2 βιαιβοείη πρρελ είν» ἢ σοιξξας βα δεν ἐρτοὰϊ. 

Πν ἢ 
ΜΝ δηζοη, ἵνα μὴ βιαδ᾽ ὡυίν,ης γἱ τγαπεγοπηατ. βιαζόμβμοι,νἴ,ποα 
ἴωτε ἀσθηταβ,, ἡ 

Βιάζω μι ἀσώ; π΄. ἀχᾷ 5 (090, γΓΘΕΟ,, ΟΡΡΓΙΠΊΟ, γἱ 50, (Οἱ! 
ἴατιυο. ᾿ 

Βιαιο ψορόχας. ἘΓοΠυκ σο]Π]ἀτοτ,ΐῃ Ἐρίστ. 
Βιαομο χεϊνοτοῦοτα σογροτῖς ἀπ! ΠΉΙ]Ις Ρυ σι πάτο ΠΟῊ ἀττς ςοι φαΐ, 

ἁατ ἰγατασοπηατισα ἰο]ογ τίνας αμῸ δάϊππιφητο. ΡΟ ν 0.1 ρεῖτ᾿ 
ΠΟ» Ὡρὸς ὃ τυ) ϑείλατῆηεν ιὰ τὸ πὐοιέχον ὁ ταν αὖρα ξάλλονπαι χὶ ἤξιαιο 
μαχεῦσι, “αι το ποτ ς Ροτι οἰ ταθταῖ, ὅς αιπι τεπιρε[αιυπ νὶ 

ςειταῦτ. [ἀ6ΠῚ ἴὺ ς. ἔτι 5 καλλίω ταὶ ϑηξία βιαιομᾳ χοιῦπει κὶ τυμπί-. 
πλιντα 12.) ὠρόσωπον αὐτοῖς. ΄ ΟΝ ΨῚ 

Βίαμθο ἐγ δ ντο ευτιῖς, Γάρτοτνίογοχ, ἐπιρεγίο ας νὶ {Π]ατιια., νος 
1πηπηαπίςν πο πηόηςπιπτας. Βίαιονοἱαμῖτ, Ασ τοτ.3. τῆ] 
ὃ ἡ ἀῤχὴ υξωϑεν τοιανήτη ἄσοι ἐν ἢ μυδὲν συμβάλλεται ὁ πυρᾷ πων, ᾧ 
χν δή εἰ πνδῦμει κομίσαιτο ποι ἢ αἴϑρωποι κύρκοι ὄντες. βιαμ πολ, 
νιοΐσηταΣ σα αγηατιοὶς,Ρ το ἀο [,οσι, βίαι(θ: φυγη εἴα, 
σα, ΤΠ ον ἀϊάες. βίσια πειχ εἶν) ἱπαάΐσηα Ρατί. τεὺς βιαΐοιεφῳ 
ζουξίας γοσες,, Ναζαῆζεη. βίαιθ- ὄρος. γἱάς δριὰ Εἰ ογηι 
Ὡς}. [βίαίον μνδὲν πριεῖν, ρογ νἹΟ] οι 181] ἕαςοτς, Πυςὶ 
τυ ποίνυ βίωι Ὁ’ αἰτίχοματιιπι Ἰάοποα σιν. πὰ βίευοι; 418: νῇ 29 
ται» θΊατο ἐς Παρ, ἔργα βίαμα, Ἡοπηεῖ.Ο ἀν). τὸ βίαιον, εἶδον 
στως. βισήων δίκη αξλιο ἀε γι ἡ]ατα. Ψηάε βιεζεῶδει,, ν, διε πῇ β 
ςοητουάστοταυο ἃ [ὈἸνε πα εἰ πῃ ετοσισιπη. Η ογπιοσοη. 118. 
μὴ γὴ ἐγςασις αὐωρεῖ τὸ Ἀεγθιζωον, ὡς ἐν ὄγ. τὸ βίαιον ἢ πτερίςησι. 

γρυῦθε τὸ ἐναντίον. 16 ΠῚ τα μῆ οι εἰπεῖν 9 ὁ διὰ φωκέας χεῤδύ 
σίόζετο), τί ἐντασιν ἐπλήρωσε τῷ ἢ) εἰπ εἰν,ὗτι χὶ κινδευνένειν διὰ 

-" 

κέας χεῤῥονησος, τὸ βίαιον πειρέςησε. ᾿ 
Βιαως ΝΙΟΪ ΘΠτΟΙ,ΔΟΙ ΓΟ ΓΥ]. ΔΖ 
Βιαίομαι μκ. οἰ σο μα) ἀσμανγςοσο, γ᾽ οἷο» Υἱ ΠῚ Ἰηξεγο σηυ] εσίδαςν 
τον το ητοῖ σοητγοξζο;νί αὐξετο. Ηςεἤοά. ἐδὲ τί κεν κει 

βιίσατο ἐδὲ π᾿ ἀπηύρα, ΠΥ8}] αὉ οἃ ρὲγ νίπὶ δάςιηῖτ. νηάς βὶ 
γ(Θ’ ανέμω ἡ Φϑη 51. γεῆτο νά ]140 ντροηῖς ἁτῆς. βιᾶται γώ 
ἐπσυυτηῖς νηπὴ φἤτοττ. βιαοδεὶς, νὶ ςολέτης, Κουορ!.. οι 

Βιαρα ἐς [{Ἡ οἴφης νιδτας, [Ὁ ιοιθης λα γιταπι Νοπῃ. ἐ νέα σέκνα, 
κέιθ- ἐς ὲ τοκῆ(.. πη] ραττῖς, Π οἱ νἱάο! τσοῖ.. 

ΒίαρχίΘ-»ςοπηπγρατιι μταξεξξας:ηδπι βίθ- νἱξξυπ) πσηϊ σας. 
Βίας, ἀυχ [,αςεἠαπιοηίϊοτιπι,, Ρ]υταγάλνας τὰ Αρορλιβος 

ΤΠ ούη. 
Βίας ὁ σόφθ. Βίας ρίεης,Ρτίεηαυς ξαὶς, ΡΙατατοὶ, 
Βιασμὸς ὃς γἱ οἰ ατίοντο τα ΠΠ0.})1οἱζου!α. {1|0..3.Πὰρ.108. οἱ λεγὴρ 

βιωσμοὶ, Πεξξιις φας νἱο]ςητῖα: ἀϊσαηγαγ, ΚΕ], νεγτίιςἰν πρὶ 
τόπος βαγθαγι5. 
Βιαςἧς, π),δ ον το] Άτας Νάζαη, βιᾶς ς εἰ βασιλείας, γιαΐοῆτις 
τὰρτοτ. Μ Δττ ἢ. αρ.Χ].κ; βιας οἰ αὐπάζασιν αὐτίω. 

Βιαςικὸς "ὁ, χὰ ντηὴ ἰη εγοηάδτα ἀρτας,γιοἰσητας, Ρίαϊο ἐς [τεσ 
βιαςικὸς νόμες,ἶοχ συς ςοσίτν 

Βιτωροραγαιις γα ῆας, ΠΟΟ] ΐςοζα. ἡ 
Βιζω, μ ἄσω,π ἀκα, δαΐοτο, νιο]σιν! οἷεητον νγο ει αςουατίπο πη, 

ἐς βεξινμῖψΘ-. ςοδέζας δ νἱὶ ἐχρτοϊως, αριὰ ἸΝοηπαμ. γΥἱὰὶ 
Ιοςο. 

Βι(χω, ΕΤΥ ΠῚ. τὸ 

Βιξαζω, β ἀσοχα. ἰκᾳονδο, ἱποοάοι ἄπο, τα ον ἀπηῖττο, ἵπεο ἡ 
τι ξιςοϊο,Ιαίςεη ἀο ξαστηι παῖ, ἀρὰ Ἡ οτα πη ἃ ρο  πειπ. βι 
ζεται, πγατὶ ἐπ η σ τιιτ. ΠΘα τοί οὰρ. 18 γιωὴ οὐ φήσεται πυξ 
τετράποιι βι(α ϑυίεζω» τα ΠΠετ ποη [Ὡςςι πη σεῖς Πα πηεῆτον πος 
(ςεδττατ οἢ Πδτάςηι ς.20 «ὀχόύω, σι υζόνγνυ ὦγταῖς κερσὶ δια ϑ'λίξονγ 
ρδύω, τἰξιποιπώ, 

Βιζα ὥνω, μι ἔσω, ασὶ αρϑι 7 γαάο,, τγαυίξο 5 ἀγηθ]ο. ΤΜεμξτιπὶ 
Ἰυ τὺ Π1. 

Βιίας, αὐτὸς αὐτὶ πὰ βαὲ, αὐαδιπλωσν ὀχά ἐωγικίμν δτὸ πὰ βίξημα εἰς ὁ 

ἐν ἀύραςον η νὰ εἰς αὐοδᾷ τατικὸν, ᾿η ας [ῶτογρ. ΠΟΙ Ο αἱ  » Θπαγῖ 
ΘαΠῈ ἰοσιμη κῆφα βιξαξοἰεαῖτογ αἰσεηάξης. ἡ 

Βίξασιφγεως ἡ, σοηι5 [α]τατιοηἷς ἀρυα Γασοάαπιοηΐος,ἴ} 4614 οὗ 
ΡΓοροιυςδαυξιτγ βγαπηῖβθοπ πιοάὸ ριοτὶς» ἰδ Ρὰς]]1ς αιοι 
δαἶτα τ ἢὰς ἐταῖ ρας» ἱπτογΠΊ4 116 ἡᾶτας ρεάί σις σομτίησ 
ῬΟΠαχ Π1..4.ΕΠῈ δὲ κοίτη κα τ᾿ ἰδαξ, Ν ατίῃ. Ε 

Βι(ὠοτῶν, οι ΠῚ ΝἹ στα ἢ ς. 
Βιζ(ας ἧς, οὐ ὁφοτ ΗΠ] σίας: Ἷ Ἶ 
Βιζαω, ἡ Βίξζημι, γατξονναΔο, ἄπο, Ηοπη. ΠΠἸα 4. γ,αροποί ρριϑεν ὁμ 

μακρὰ βιξώντα, Ν' πὰς βιζας, αὐτος. ἀς 4ιο [ἀρτὰ ἴαπη ἀϊέξιπι, 
Τιαοίδῃ. βήξας μακραὶ τοῖς ποσὶ ἰομ τὶς ραΐπθς στγαάϊς 5. 

Βι(ήξᾶντες, οἱ ἐμ (εἰ στεντες. κυ 

Βιζλαοίδιον, το, [1 Ὁ] ]ς ἃ ροςαΐ.ο το, βηξλαρίδιον αἰεῳγμῆσον. 
Β,(χριον»α, τὸν οὐϊςι} 5. 
Βι(λίαᾳ. τὸ, σού το}, 

Β,(λιακὸς, οὐ ὁ ΠΠυγατίμ5,αἀ]ς ἐς, 8. πγαΐτα ἰεξ ]οηΐς νἶγ; ἐγ εὐ 
Δυτποτιθιις [ἐσοηάϊς, βιθλιακώτατος. ΡΊατ. Ιη ἈΟπλιΐο ἐν ἱσ' 
βιξλιανκ ὠτειτος»ἷνα ρας νεγττι ϊτοτγιαγιιπι πο πὰ πλδητις ΒΈΓΙΕΙΗΙ 
πλυστς Ψαγγοῦς. τογατ της, ΟἸς. Ἢ 

Βιξλίδες αἱ, ἔμηες ἐχ ἱπῆςο Δῖ ράρ το ταχεῖ. [τοπὶ οἱ πα ΠΑ 1} 
Ετνηι. ; Ε: 

Βι(λίδγον, τὸν! ςΠ]ας, αρῖτο το, ἈροςαΙ γί βιδλίνδιον ργὸ οοάςπη! 
Βιτατ. ἊΝ 

2" 

«- 

οὐ, 

τῷ 



᾿ υἱεῖς ἰῃ ΤἈτγασία παίςςης, ΕτΥ πὶ. Ὁ Ὶ 
εν ψλοκραο εἶχαν Βίοϊ να, Βιοἷτοα τοφίοπο ΤἈγαεὶς, 

ἃ ἀδιοια νίτο, νεῖ ἃ ΒίδΙο βαιιο Ναχὶ ἐπί!» Ποοα. ᾧ βί- 

χη: 
Ξ 

ς οὗγοςν δίς. ᾿ 
λινγφαφία αἰ δτογιπι σουίοτιρτίο. Ὠ οίς.1.1 (α. ἀς οαἰ πεῖς ἴπς 

οἀιηϊδιυς,λος ὃ συριγγίας ποὶ ὕσοερκος γατυνκγογόνατος εἰς ζιζλιο- 
» οχαφίαν σθιτιίδειος. 
το φος,ν ον Πἰρτάτίας, 

ϑγκν. ἡ, δι! οτίιοςα Πἰδγατία, Ος ].}1.5.κἀρονῖτ, ᾿ 
ἑπαλορυϊάοαι αι οἀ ζιζλιοπώλης,γοηάιτον ᾿δτοτιι πη, χιΐ 1ἰ- 

ν»εντὸ νοἰασυςον ἰδ Πὰς, οο ἀἰς 1} ταδο "ΠΣ, ορ πο] λνοἰναττα δὶς 
Τἀὐξορἠτγαίϊας ᾿εζοι. "στο φιάττο,ςαριῖς πουονάς ραρυτὶ ρίλη 
ιἰοαυςος ,ΟΧ οαΐας το αςπν Οἰῶλον Βοθιης οἰνατταῦ,κὶ ἐμφα- 

τα δ τοῖς τξω τὰ βιζχία,ϊ!. οἰναττα ποτι τα, Ργο οταιίοης 
οἷς Ηἐγπιοσ [πυοπίτατ ὃς ἴῃ ξατ ἡγιπῖθο σοπογο. 

ανδινοσατίαυς ὦ βιζλιοίπωλα, ΙΒ] οροία. 
ζλ» πέφος,κ,ὁ ὦ τ ναὶ Πδτος ἱδροὶιτ, Ἰὰ εξ ἡ ἱπ τοις τὶς ταπα πὶ 
ραΐτος γεϊηααις ἡ ς Ιασςαν ἱπυϊάςης. ὶ 
φέρε δγαμματοφό φρο ἴοο ΠΟ, ἔσγοης Π δ τισι, φυὶ ἔετι Ἰΐτοτας, 

ΑΔ δε Ἰλγῖιις. ἃς Οισλοφόρος, Ροἰ γ δ 10 οτίδπι ; φιοὰ ταπις ἀιςὶ ἴῃ - 
:οηἰἀογατὸ ποσας Ὁ μΠαποτίηι, 

λεφυλα κιον, δ᾽ ]οιλιεςα. 
Ὗ ἀδναὰτ βιρίςαϊας ἐχ ςοττῖος ποχις. 

οἰ ραργγας, ασςας, δου χ, δἰ ᾽υς,Γοάοχ, Π δ ογισὰ παιατύΐρα 
ὍΘ. ἀρὰ ΤἈςορ ταῖν, μι τον. Πδτο ιιατῖο, σαρῖτο ποῦο ν τὰ 

εἰξιραργτὶ Πἰδοτνοεχ αιὺ ταὶ Οιβλία,ς [ᾳ οἰκ οἰναττα. διαὶ τὸ «δὺ (ίοις ἐν 
υ τἰϑει ᾿ ταὶ βίβλοις αὐαγινώσκειν,, ᾿επιο τ ςη. βίβλοις [ο- 

γοσδης τητογάϊιΠ) δὲφ ϑέρας εἱά εἰζ,ρο ]ος αυὸ ἀ αἰϊημαπάο ρο- 
τὰ δι δ ἱοταπιϊά οἴξ, ον τρογίιπι, ΡΟ ἢ ἴθιις σαρτιοῖς οὐ] δύ. 

᾿ς ντεσαητοτ, Ηςτούοτς.}.ς. οτί διταγ ρου φιοσας, ςἀ ταης οἷ 
Θπιδη οἰτατῖς. 
τα Η εἰν ἐχρου. διαλαμύανοντε. ᾿ 

κα βρώξω,σοπιοάο, οὐο,ἰεραίςοτ,οχοβο: ἀοοιμλτίμο, 
ΣΏΓΙανν "τ βίη φριάμοιο. γΥἱἀς τῇ Βία. 

νν] ρυρηαη εἴη Ερίρ.. 
σοσιτριο ἐζξιάσατο. ᾿ ἘΝ ι 

ν,ράτασοσςε ροετίςα, ἀατίϊς Ρτο βίη ει βίᾳ βιάως,νἱ διωάμα, 
ἔ βίᾳ νϊοἰςητία, ν οἰεητοτ. Οα24}ι0.3. 5 

να ας, Βιτ γηϊὰ τοσίο. Κῶ ἐώμ 
υϑεωὸς οὐ, ὁ ΒΙτ᾿γοἱιις. ὥσαϑο τὶς Οιθεω ἐς," ν οἰ τὶ Βι τιν πίοι πτΔῃ 

Ἰρίπ αν, Εταίπ. 
ὶ : τὐριλ ται ψιτγοι πη» χα, ρΟςΟΪαπινναίςζυϊπι» Ὀ]οἴζοτ. 1:8. 
Φ02Ρ.99. ἱ 
κος,κ, ὃν γὰς γἱ πατίμι πὰ, ντπα Παΐοπς δηίας , ἰαροπα» ἀο[ Ππ|, ἀο- 
Ἰιοϊμπν, ἃ Η!οτου. ἴα σαρ.α9.Τογοπι Χο ΠΟΡΆ. κύρρς γὸ ἔπεμπε (ί- 
κοῖς ἠτωδεέςς οἵνε, ὈΊςίτατ ὃς βικέδοον ἰβίκος οτίαπι δαιάῶ » ἰολς 
Ἡξείγςἢ. σάμνθ. ὦτα ἔχων. 

Βιχρὸςνργο πικρὸς εἰ το ἴσαι. Ἶ ᾿ 
βιεμβικίζεται, Η εἰν οἢἜχροη. πϑικρούεται: ἃ δ ϊὰ αὐρακρρύεται,, 
Βινέω μ ἥσωπιηχαιςοςο;υχϑύω.ψεηςτὶ Οροτγαπι ἀο,νιτιο » σμυέσια “ 
ζω πιπίζω περαίνω,  εατγια Ὁ] τ. Αγ ορμαη ἱη Ἀ ΔΟ ΟΝ η διαὶ 
ἃ σωτῆρα » γυιάδας αἰὲρ Οἱ δεασότης σου ξανιπᾷς γὸ ὑχὶ γωνάδας Οἷς 
τις γε πίνειν οἶδε κὶ Οινεῖν μόνον, 

πιω σοὐγα συρ!ο, ἐς! 4η. 1 άϊηοτ διεῖ, ἢ 
ξ ἰάςπι υοὰ σφὶγξ, Ηοἰγ οἷν. «ηίπι (ἴκας εἴϊε ἀἰςἰτ σφίγίας τγοο - 
Ῥβτοη ἀυτοπὰ ἰα ἤπεπι ἴαμα: ΑἸσχαηάγα τί σφίγγα γοῦᾶτ φί- 
κειον τέρας, Υ 
ὑραννιξξα ηἹ ἰλγσίεπς, αἰττῖχ  τογγα Ἔρ τ οτοη, δι βιοδιώερι παῖδες 

οἀνάχε τῷ αὐγείκ ποτάμου, Ἰὰ εἰξ, Δ]ηχὶ ΒΠ) ἀριιὰ Ρ]ατοηςηι 2. ἀς 

1 Ἄξρυῦ!. ᾿ ἐοδι ᾿ 
ἸΒινδιώτωρ ρος ΥἶταΣ ἀλτοτι θη. ἀϊεἴτυτ οτίδπὶ βιοδώτης, 1|0...Ερὶ- 
1 σταϊηπι ᾿ἀρυὰ ΡΙλτοπεπη ἀυτο πὶ ἀς [οφιθ. ϑεὸς βιοδότης ἀϊςίτατ; 

᾿ Ῥοτοράταιιπε, 

τ π 

᾿ εἔλοος αὐέρ 1, ἀΐατατης Υἱῖς νἱγηίοπραιιις, ιιαίῖ βιότου ἅλις ζων. 

Βοπλ.1: ΗΥπιηῖς. “ 
Βιιϑρέμμων,ον θυ, δ, ΠΟ πγίπός Ὠμττίςης 5 Αἰ πιῖ5» πρ τπετοη ΖΕτδετὶς 

δεηίο ἃς ἱπάυϊετία τ νἶτα; πλαποτρας. ᾿ ᾿ 
ὑχαν-,ε, ὁνάοςΠς 8. αὰ νἱτα τησηοτγα ἱπσςηϊοίας, Εἰ βιομηχα- 

γία ἀραὰ Ροϊϊαςεπι [18.7. Ἃ 
γπλανὶς, πἼω χὺς, πχεηάίςιις»ν τυ πὶ αιστίταης Νοηπας » 59:0 βιο- 

᾿Βιοπορις:ικὸς,νἱξξυτα (ἀρρεάϊταης, Εὐὲ, ΜὩς Υ 
ΒίΘογκ δ ρτίοτε σογγερῖα, Υἱτὰ πιοττὶ «οῃιτάγία. «ἴρᾳ τὸ μῖ᾽ βίας καὶ 

αἰάγχης ζιῶ.Οα: εχ Οἷςεῖ βοκχιὶ γὸ βίκ χρόνΘ-. [το πὶ να σα τ 
Τ πὰς, νίτα τατῖο ἃς ἰηΠπἸτατιιπ, πιο γοςνσῦτας. [ἀς ΠῚ, τὸ γὸ πὦ βίε παι’ 

διαγιγραμιάμαν, υὰι «ατοταΣ ρᾶττος στατίς δεως ἀςίογιρτα ἴπης. 
Ἰκείη ὁ βίθ-, γίτα, ἰά εἴξ, πχοττάίες δὲ Παπγάηι πὶ σοηὶς, 1151 

πάμαι Πετα ἄοτα ἀρρεϊίδης. ᾿ρίς ετίατη Γλισάπονος {ἰς πογ 
ἵποτς ἰςεΐοτιπι οοητάσία ηγίάιις ἰά εἰ αὔεηίας ππογτδ! τ πη. 

᾿Δρπά Ατϊορῃ.νεφ.Ολ2α εχ Ατηϊοτεῖς Αἰ δὲ γοττῖς » ΡΟ ΐης ἰη- 

͵ 

Τς πλανὲς οτος [υδτίςί ὅς ἰησοηίξλητες. 

βεληλυϑὸς ργατοτίτα ατᾶς,δί ραυ]ὸ ρὸξ,, “Ἴ ὄνων τῷ βίν μερών ῷ 

δὶς Ατἰϊοτο] ἐς πταπάο. διινεπεμδρτυρεῖ 2 καὶ ὁ βί9. ἄπαις τἰωὐ ἴω 

ΒΙ 307 
χώραν ὑπο δειὲ ϑευῖ, μυΐὰς αὐτο τεὶ οἰ οσίμπι οἰδ πηοττα  ἰμιπὶ ςὃ - 
ἰςοιας., τορ ουὐςαι {πὶ ἤτάπι Ὁ 0 τγιϊ φητίμΠ,, ὑγα ζίν ρει το- 
ταπ} νιταπὶ ν Ριυταις, ἐς βοςτις δὰ ά, ΡΊλι, α,ἀς Βορυῦ!. διατρί- 
βειν ἢ βίον γαρυἀ εὐπεοον ν αταῖςην ςορίμπγετς. δισὶ βίκ λοχ δε 
ταῖν τοῖο νιζας τοητροῖς ξατιῆοας, βίον ποιδϑει ποὺς αἴθ ειγκα, 
ἹςΕἰνῆνος, νπτᾶῃ) ἤοροτς ὃς ἔοτιπαγς δά Ἐχειηρίατ, ὀχαϑ᾽ ἡ μέ- 
εν βίθ-, νῖτας φαοιτάναπα ςουἤιστιο » ΡΊυτατςῖν. ἴω ΡῬατίοὶς, 
βίον οἰκοιδμαῖνγνιταμη ᾿Πτιταοτς Χ ΘΟ Σ δυτομνημ, ὁδὸν τρ ἐπεόϑαν 
δὴν ἃ βίον, Οἴςοτο ἀς Ὁ ἢς ἃ εἰν, νιμςπάϊ νιᾶηὺ ἰησςαι, Πυοτ. 
Εἶν ἐδὸς ἰὐἀουη βίον διατελάν, [{Οτται. βῖον διοικεῖν, νἰταήν το τί- 

τας! συ ἀφ πη}. βίοι 27 αὐϑρώπων νου νίσυ τ πλύτος ἀταυς Ἰοροηίαν 

Βιο γπιμπι ψἸτῶΣ 1 οὐ παι. ὁ μτν ππεῦτα βήΦ᾽ ἰὰ ςἴξ, λέτα ἀειαςορς 
Υἵταν ρὸδ σέ νιτα. βίθ- ἰδιδ-, νιτὰ ργιυατα ΠὨεηνοδδςῦ, τὸν 
βίον ατέςρεψε, πγοτταις εἴτ, Θ 121 ἀς ϑεηςέζως. Ρ]ατατοΐ, ὡς αὐ 
ὀκπλήσασι τὸν ὅδικλωϑιέντα ἡ ζωῆς βίον, ἀουὲς ἀεἰηατυ ιν νίτᾶς 
οὐυτίμ αι Ροιοροτίητ. βίον ὀιιπερᾷν, αὐ Ιἀρτεπγατη ἀΐςην ροταξηὶσ 
τοννι Τιῖΐς.3. ἀἰχτς Οἴοστο, Νες {Πστὺγ μὰ ΒρΤΕΩ ΝΣ [δ 
δὶς ληαρα τι ν 461 χαάας (δι) ΠῚ » ὃς ξυτταηαυπὶ εἴς ἀϊοίς 
4υοά ἰησίοτίας {τ ἀταις ᾿σπο ἐς δὰ (ὑργοπημαν ἀΐεπι ρογυαπ 
ταγας. ἀιχογαῖ σαΐ ον Ἐπτγιριά, ἰὴ ΤΡ Αἰ σοηία Α Ὁ] ἃ. ζυλώ σε γέρρν, 
Ζηλω δ) αἰδρων ὃς ἀκίνδιιωυον Βίον οἰξεπέρασ᾽ αἰγνὼς, ἀκλειίίς. Τοιὰ δι « 

τιμσῆς ὅόσον ζηλῳ, ἢ βίον ἐκλιπεῖν» Β]υτάτοὶι, τελόυτῶν ἢ βίον. μεταλ- 
λοίξαι ἃ βίον» ἀπο ὑξαι ὃ βίον, {αἰ ἴσης πγοτὶ, βίον καταλύω, να 
τΠ1 Παϊονἰαςιάυμ». βί(ϑ- Ὅν. ΑἸτὰ νῖτα πιυηοια, ἰὰ εἰχ, ΟΕ ςΐα, 
Θατζὰ οχ Ατηῖοι. βίθ- ὀλίγος, τοηαῖς νἱέϊυς Ατἰλορίνδο βίον ἱχᾷ- 
γὸν πτερ εἰχειν» νἸποη ἀϊ σοπγπηοάίτατο πὶ ργαίζατς , Ποσγαᾶς. βία δεο- 
μοι, νιξξιις 'πορος. βίον καησοέμψι(ο- ἐκ ἔργων αἰοσνωτώτων, ἃ 6- 
Βιπάη πιὰ πσροτίατιοης αυιαίζυ ΠῚ Ειοιςις, Ηεγούου. βίον ποιούς 
Μαι. νἱξζιπ σοιπρᾶτο » ΤἈυςγ τά. τοῖς βίοις ἰσυκλέρρις γῃοδωήμοιξ 
ζιῶ, παυαὶϊὶ [οττϊτίοης ρατίφις Πιδίξλητία νιμεῖς, Ριμταγ, Ρτο- 
Ρχὲ ἀϊοιτας ἐς Βοπιίηῖθας απεπιαἀπηοάυπη ζωὶ, ἐς ̓ γγατίοπα- 
᾿ΐδας. Ψηάς Ατήζοτεϊ. νἰταπν ἀεἤ οἰ ης.βίζθ- δρίν( παι τ)»λφηκῆ 
ζωὴ: τἀ πγοη πο ἰο πραγ οδίεγυατυτ. δ᾽ σηϊῆςατ οτίαπη νἰξτα ἢ)» 
αἰϊπησητυ η)ν σφ η[Ππ|, ρος ας ὃ ξισυ τατος» αυσήμς δὰ νῖτας 
νίμπι ρειτίηςης, ἰᾷ εἰζ, τίω ἐσίαν' το κτλ Φ βίον, ργο ἀπποηδη)ς- 
τη οη Γμειδο, βίον ὃ ἄπορον ὑπὸ καλάμου κἢ ὁ ραιας ξ χον. Τὰς πὶ 
Αἰ δὶ, αἰβίοις αὐδρας νοςᾶτ 'Όορες ὃ σρεηος. τὰ «ἰδ βίον ἀμφισβῆ-- 
πήματα , Ὁ Β11ο ἐς πλαπάο Δρρο ]ατ σιυ]ες σοπτιγοιιογίϊας ἃς ἔο- 
τουίος. βίθ- Ἰησιίς ΤΖοῖζος τη ΗοΙοά. τἰξ σημαίνει, τίαὐ τέχνίων 
ὡς τὸ βίον ἐμπορικὸν ἢ φιλόσοφον ἔζη" δ τρόπον, ὡς τὸν χρης οἵ βίκ ὅ8ι, ἃ 
παρόντα κόσμον: ἃ ἐγοὶς ἐχαΐξ᾽ε χρόνον “ἷ ζωᾷς,τίυ) πέδιεσίαν, ὡς τὸ, πο-- 
χιᾷ [ὦ ἀυτῳ βί(θ-,κς ταὶ ωορὸς τὸ διῶ σιωπεινέσας πρρφαξ. 5υ]άΑς βίοὐ 
μεμαγμῆψον: Ετ βίον ὀκηλεσυῆμον ἀἱςὶ αἰτνάς δοάτις ἄτας ρα] ητίς,ς 
4υθὰς του Οπηθίπὶ σορὶἢ αβιίτ αὰ θοῆς δεατέχας γιιεη- 
ἄππι (ἴ. εἰξηυλυμῆύθ-,Ἰὰ εἰϊ,ἄχρηςος (Ὁ πιρτά πησταρθοτα ἃ τἰ δι 
ἐηιτη θὰ. 

βιὸς, οὐ ὦ, πον ἅτις, καὶ σὰ τόξε νδυροὶ, (ι σίττα. ἀπὸ ὁ βίας καὶ διωά- 
μίας ν ταύτης γδ χρεία εἰς τἰωὴ τύξε τάσιν. ἢ Οὔποτυς {14 4. εἶ, Δεινη 3 
κλαγγη γγόετ᾽ ἀῤγυρέοιο βιοῖο. τ ι.δ), Αὐτοὶ ἐπειδιὴκυκλοτερὲς μέ- 
γα τόξον εἴτεινε Λίγξε βιὸς » νδιρὺ 3 μέγ ἴαχεν,ἄλτο δ᾽ ὀϊςός, 

Βιροσύος ὥοη, ποτα (ΔἸ ατιξοτγα,, ἸΝοηυς, ὃς ἐησούς βιδοσέος ἴςἴας στα Δ- 
τοῦ γίτο, 

Βιοτεία, ν ἴτας ᾿οΠ ετα πη, Χ δη. ἢ ΟΕ οη. 
Βιοτεύω μι ὀσω,π ὄυχα. ν᾽ ο,ἀεσο, νίταπι Τοἰτίτιο, αἰ ο; γί πιά δτξαΐ, 
ΘΟ ζαοχ Οἴςοτ. πρὸς τὸ ἀ) κα χαλώς βιοτεύειν, λά Ὀτης Ὀεατέηυς νἱ 
πεηάιπη. βιέοτεύω φαιδρῶς, ἢ Ἰλτῖτον νἴσο, [ἀε πη. ΧΟΠΟΡΉ. πῆρα τοὶ 
Ἔα ζώα, ὥστώρ ϑεοὶ αἴϑρωποι βιοτεύεσι, Ἰάετη, μαυτον τάω εἰς (Ὁ) 
βελουΐζζοις, ἢ ἑᾷ τα τε αὶ ἤἥδισα βιρτεύειν. Ἰἀς πὶ, βιοτεύειν δτὸ πος 
λϑμου. 

Βιοτνὴ ὅς »»Υν νίτα,ν] ἔξιις γ νἱτα σοπάϊτο. [πη Ἐριστγαπηπι. ἑλλίωθαν βιο- 
τὴ δεύτερον κέ λιὸν " ζιοτὴ αἰ σκητικηνγ νῖτά γποη αἴξιςὰ δι (ΟΠ ταγία δ ϊτ 
ἀκ Οιοτνὶ κ; ζίοτος. ζωὴ ἀσία κἡ τὰ τρὸς τὸ ζίώ, 

Βιότης, τος ἥγγ 1. 

Βιοτήσιον ὕδωρ, νἱταῖ!ς ὃς αἶγα ἀαια»Ἰ Οηηιις, ἃς δαὶς βιοτήσιδςγἸρυά 
᾿οαπάεαν σεπετο ξπεπιϊηΐπο. ρο!]Οη.2. ὦνον α μεήβονται βιοτνήσιον, 
ςἰςα]εῦτας πιογοας ρΡογπηατδηζ. 

Βιότιον, ἀιπηϊ πατίαιι ΠΏ, ἃ ποππΐης βίοτος, βάταιις νας, Αὐ ΟΡ. 
ἴῃ Ρ]υτ, δας γδ εἰξῥύρηκεν ἀυτῳ βιότιόν,, Εἰς ἴδι νΙέϊο αὐ ἱπυξηῖτ. τὰ 
βιότιο κραΐγει ἀϊχιτ Ευτίριάος ρτο μὰ πηαῦ δέ νἧτα; {ἔχτὰ πὶ το ρ ς. 

Βίοτος. κι δ, νίτα, γέλα: ,οπιπο α0 ἃ δά νέα ΠῈ Ρ εττιποτ, αἰ πη ξτι ΠῚ» 
ξισυ τατος, Ο ἀν. ὁ γνοὺς πλείη ζιότοίο, 

Βιοιλ, ἔντος, δ ΥἹαδης. ὥς βιοιξ μέλλοι » γε νίαοτοῖ αὐδά εἴδει γίδυτις» 
Ηετοάος. 

Βιοφϑύρφε,μ, ὃ πηοττϊξετ, νίτα σογταρζοσ. 
Βιόχρηςος κ ὃ, νῖτα ντῖ]:ς. γη ας, ἡ Ἕν 
Βιόῶ, μι ὡσὼ πα’ ὡκά, γἴιο,, γα) αδο; [ἀπὶ Π Ψῖτᾶ» ἀς Πιοπιϊη δὺς 

Ργορτὶὲ ἀϊεὶ νοίαητ, πο ἀς Ὀτγυτῖς ἀὰγ ρἰλητὶς (πγΠ δά (ας: 
4ιιεπηδάπηοαιπι τὸ ζίω βιώσομαι . γ᾽ πε: Χ ΠΟρΒοη. χαταγίλα - 
ξος βιώσεται. ΑὉ εο ἀαςίτον Οἰομανπάς δὲ ἠβίων. δι ἐ βιοιὰ δὶ ζιώναι, 

Ἡετοάοτ.νείτοι βιοῦται » αὐτὶ τῷ ζξν καὶ ζήσεται. κριπ᾿ αὐετίωὺ βιοιώᾳ 

(δεαπάμπν νίγτατοπν γίιςγς » ᾿ναςίδη, χὰ οἰξ, Βοηοίεὰ γίμετς. [- 
ἀσπη,τί γδ ὑ εν τοιούτο βεζίωται; αυἹὰ ςηΐπη νος ταῖς ρογ νἱταῦΣ ἐ- 
φἰδιν καλωρ βεζιω μος βίος, ὈφΩς «ἕξ γἱτὰ, ἀγὺ βεζιακὼς,, φαΐ 

11) 
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αυϊετὲ νἱχῖτ, ὅϑεν βιούταις νηάε Ὑἱαῖτε βεξιωκὼς αἰδιρὴς βίον, αὶ 
νἱταπ γιτῸ ἀϊσηλιη ρέτγε σι. 

5ιπ|α ζεν Ηεἰν οἷν. εἴ ὀβιβάπῆειν. ἣ , 
είῤῥη εἰάτπι εἰϊ συράχ, ἰοτοερςἴεὰ ἀἀαϊς χιοίδαπι ἐχρόπετς ἐρέ- 

σανον, (αΙσεπι. 
5ίῤῥοξ, εοάςπι τεῖτς Μαςεάοηϊδ. εἰξ δασυὶ ργο ἀπο {πρτὰ βεῤῥον. 
Βίρῤῥον.διυάας οἵα ἀτοῖτ ἐμιαΐτιον τ᾽ ωμαγκὸν. 
Βιῤῥωθ σαι Ηςεν οἢ.οἰἘ τωπεινωϑίδαι. ᾿ 
Βισβαίας ἑορτίωδ, ἰάσπι ἰοτιδις Με ιρίος γοσᾶγε αυα [αἱ τεπιροτῖς 

Βοπιίπιριις κλαδευτήρκα ἀιςοτγοῖαγ. 

Ξίσβη, ἰάεηι βίσβίω ἀϊοιτ εἴϊς δρέπεινον, ἐμτελοτόμον. 

5Βίσκαρις,ετῦα Ιρεοῖες τείξε εοεπ|. 
Βιςσάκια, τας ταέξις,ν άς ἴρ ἀϊδίοπο πιςακια. 
βικυῦ, Ηςίγομ’ αἰεὶ (ογδὶτ ἐκ υυδ ρΊςοη τ βειτεπι σφόδρα ὀλέγον 1ι4- 

ςεάπηι. 
Βιτίναν, ἀἸςοῖ δ βίκον ἴξαι ἃ ὠμφορέα ὑπὸ τῇδ᾽ κοινολεκτουυ των, τοίξτιΓ 

ἙΕυΐϊαιῃ. , ΄" 
Βίτιννα, τὰ στρ  ἀα: σα δαλαγϑι ἀν 
Βίδακος » γιὰάς Σεῆαπός. 
Βιφίων, Ποτοὲ ρτο βιοῖωι, νἸτετο πη, σαΖα 1.2. 
Βιώμαι ον, βεάίομαι βιάζοριωι. ν 
Ἐίων.ανίθ.. ὁ, Β ΟΠ, ργορτήαπῃ ᾿υΠΠξτοτίςἱ συῖῖας πηετλ πὶ Ῥ᾿ υτατοῖ,, ἂὲ 

βιεώννωντος, ὁ, ἰὰᾷ εἰξ, νας ας. ἴτε πὶ βίων, ον Θ-, ὁ, ΒΙσ ἢ» 4α] ΤΊ νδο- 
9 αἱπ ταχασῖτ, Διὸ ἃ ἀϊχετγίῖτ Ρᾶυροτεπι ΠΤ ροῆς ἄϊςοτε πες 

ἘαςέγοΡΊατ. ἀς Ροοτῖς. ᾿ 
Ἑιωναὴ αὐτὶ σῷ βιοιωῶ αὶ ζιω, γἰχτῖο. Οὐ Ὁ ξ ἔς γδ νύμοι ἀἰστο βιώναι. 
Βιώνας αι γι τα πὶ ἔοι αὐ ν ξξιιπι ποςοίϊαγια ἐπλῖτ. ὁ τὰ δημόσια ἀγ- 

οἄζων. ου!ά. 
Βιώσεμμος͵ ὁ ,ἴρεπι ἢ αἴεης Υἱτοο,ν τα] ς, ὈΤἸη ας Πἰ το (ἐρεῖ πο, αρίτο 

ποηο, ὅς Οο! ας. Ηετοάοτ. ἐκ αὐ ἐῶ βιώσεμα αἰϑρώποιση νίαοτα ΠΟῚ 
ροΐεωι Βοπγίηςο, νεῖ θο της. ἢς δυμείϊιςν, Πρὸς οἱ νεμεσήσας ἐ- 

γώ" καὶ νομέτας ὧς ὃ) βιώσιμον ὅπου τινὲς ἰδιῶται μείζοις ἔχωσι χείρας 
«ἷδ' νόμων. ἃ ξτ. ες! ρίτατ ὃς Ραΐημ. βιώσιμος ὁ  ϑνενων, ἀϊσιταγ 41 
σἱέζαγυς ν!ἀοταγ, ὅς εἰαίατιις, βιώσημον βρ: φῶ, γιτα τς ἸηΠης. βιώ- 
σιμὸς χιρόνίθ:γυ τᾶ: το ΠΊΡ115. ΕπτΡ 4. βιώσημῳ «ναἰδία, Ἰὰ εἴτ, γδνημα, 
νιταϊος Το μητες»αιΐ νιογο ροίΠιπι. 

Βιωσίμως, ψτα τος [μοτετ, βιωσίμως ἔχων ἤαπι γίτα ἐς.) ΟΥΈ σΟ 5 
ΝΝαζδῃζθη. 

Ξίωσιςγεῶς͵, αν ἰτανγέταὶ ἴτας Ρ]Ἰηἷο. 
διωτέον, νι ς ἢ ἀι1π| εἴτ, γμοτς οροτῖςτ, Ρίατο ἀε ἴ ἐσ. 
Βιωτικὸς οὐ, ὁ, . τα} 1ςναἀ νιτα νία τι, ροττίποης. βιομήχανῶ»-. ΟΠ τνίοο 

ταις, αἱ φιλοσώματοι ψυ χαὶ νὴ τοῖς (ιωτικοῖς ἡδέως ἐγκαλινδού μῆμα;, 
4 ἰασσοτεῖ νϑγίδηταγ τη γοῦτς Βαΐας ἴσοι]. βιωτικὸς κλύδων, 
δυὰς γίτα ταῦ, ἄς πη ἀς οξῇςοῖο Ἐρίίςορ. ξιωτικαὶ μέρεμνω»ο 

« χα Παϊὰς νἰτανσαρίτε Στ. Βαδηρο]. Γιὰ σας, ν 1 Εὐδῃφ οἸ ἴα Πσηἱ- 
ἢοκτ ες οἰταπ»Ἢτ18: δὰ νιξζα πη σΟπιραγδι ἀπ Πη ξιοιμητ. ΟΟ ΠΊΠΊΙ 
πἷς,νο] σατὶς. Ατηζοτεῖες Πθτο ποηο Απἰμ Δ] 11 » τί ἢ δεανοίαν 
βιωτικὸς κὶ δυμήχανίθ-,, δίς. ΡοΊΙςης ἐπφυ!ετία ἔπ νττα πγιπατγῖθας, 
βιωτικοὶ αὐῷρωποι, ᾿᾽ο Πιΐη ας τοις ἔπ (6 σ0}}} ἀσάττι ΟΠ γίοο- 
Τηι5.ὐδὶ ἱερωσ, τὼ βιωτικοὶ, γίτα τα νοσας Πίσας ΒΔ 5, τι οι. 6. 
θα δά σοτροτὶϑ {1 ἀπ ην ρετγείποπτ. 

διωτικώς ρΟραΪαγίτετγ. ὡς ὧν τῷ ξίω. ὦ χ Ἰρωϊκώς, 

Βιωτὸς «οὐ [τα] Ἰς, βιωτὸς βέ(Θ-, φασι γάτιοης ἀϊσαπτ,ια Οἴζεγο ἴῃ 
ἐαἰιον αἱ ροτεῖβ οΠὲ νίτα νἱτα! !ς ( ντ ἰσχυὶς Επηΐας ) 4α] ΠΟ 
Δητισὶ πλυτια Βεηθιο εητία σοησαϊείζατ ὃ ΡΙαϊο ἴῃ Αροΐοσ. 
ὃ δὶ αὐοξέ τας Θ- βίζ».ἐ βιωτὸς αὐϑρώπῳ,ν!τα πο ἘΧρίοτατα π οἰ᾿ 
Βοηγίπι νι} 15. αἴξ, ἀσεῖθα εἴτ, ΑὐΠοΡἨδη,ἴη ΡΊατο,, τεαρκ- 
κοντα βέλεται » ἢ φυσινγὐς 20) βιωτὸν αὐτῷ αὶ βίοννλιτ παῖς Ὁ] ΠΟ π 

᾿ςἢΠῈ νπεηήυπ1.Ν 4 ΖαηΖεη. ἐδὲ βίωτός ὅδιν αὐτοῖς ὁ βέί(Θ- νίπετε εἰ 
το [ἴδε ΡΊλτο ἰὴ Ἐρητο]α [ερτὶ πα, ὑγεῖται ξίω τα έον ἐξ) νὰ  ζίω 
τον όμως ποιοιω πε. ΕΧῚ τ  πγατ εἰς σοπη πη ττεπ άπ), ἃς ἀοςτ θᾶ οἰ- 
{8 νιτάτῃ αἰττον ἔαοϊεητί. Ποπιοίθεη. ἐκ ἢ μοὶ βιωτὸν τῶτο ποιύστον- 
πιν γίτα τα] εἰζες δοςτθα.1 υοίδη.ὐκ ὥετο βιωτὸν αὐτῷ, [οὶ νίαοπ- 
ἄστη ποῦ Ρυτγαιτ, 

Βιωφελὴς, “6.,ὁ αὐ τ Υἱτα νι] }Π15. τὰ βιωφεληγ ἴῃ γίτας νι γυ}]4.», ἃ πο- 
πυΐης ὠφελὴς, Οἐ].}.1.ς.,22. 

Βλάζεν Βαποτίςα γποορ. Ρτὸ ἐβλάξησαν ῬΟεῖαΣ ἀϊοιης ἱπ ΔΟ τ. 2. 
ΡΑῆτι.Γητογάαπη ντυμζατ ὃς ρτὸ ἐλαζεν ἴῃ δον. ξς, 

λαζεὶς, ἐντος. να] πηα]α ἢ ασςορίτ Αὐτ, Σὰ βχάπω. 
Βλαζερὸς οὐ ὁιποοιμς ἀπ πο ας, ρΕΓηΪ οἱ Οἷτς » Ρεγ συ! οἤις » ἀοτγὶ- 

πιςητι ΠῚ αβογοης. βλαξ ὠτατον. Πηαχ πὸ ΠΟΧηιΠγ. Ετ ἀρὰ Ηἰρ 
Ροοτᾶτ. βλαύερῥς, ὑγρὸς, μυξώδης γ γι ]ρσὸ ῥάηοζ. αποά ἃ Οταοο 
Ῥτοβαχίτ. 

Βλαξόεις εντοςΠΟΧΊας, ρογη οἰ οἵ μϑ.ἸΝ ἰςαηά, ἴῃ ΑἸοχ. χα τε σὺ κωνεία 
βλαβόεν τεκ μαίρεο «σώμφ:. 

Ἐλάώζηνης,") κὴ 

δλαΐξ.,εὉ. τὸ, ποσυπηεητα πη), ΠΟ Π} ηγοι 1 Ὠγ»ἀδτγῚ ΠΊδητα ΠΊ) ΓΟ α- 
αἰτιιι παν] αἰἴο ἔταιις, σαρτίο, σαίτις» πηι! ἐξα, ἀρ οπά τα τα »ἀδηγηῇ, 
᾿Ἰαξζατα, ρεγηὶ οἰ οσνηο χα, οηξ εἰ πἰυγῖαν ογγογνογγατα ΠΟ οπῆο, 
νἱτί.Ατ τορδη, ἴῃ Κ ἀη 5. συὶ σ᾽ δηπτήρει τὸ βλαξίθ- τι νοτὸ 
νἰτίατη οδίογαυδ. ΟΠ εγ οἴζοπι. εἰς ταύτα κ βλείξη γίνεται » ἈΟΓῸ ΠῚ 
δι ἰαξευγα,Ἰιῖς πούοῖαγ, Ρ] σα, ν ΟΪπιις ὅς (ἔοι Γὶς. αἰ οἱ (οἷο ἃ Οἱ- 
ΘορτΟ σταμὶ ἀςτγίμιοηζο, βλαζίω ἔχειν, ϑορίκοςὶ, ἀδειϊηγθπ- 

Στ Νι ΒΛ ὀξὰ 
ἈΝ. Ἧ 

τα ΠῚ Δσοίρεγα. βλεῖξαι γειτόνων γιγνοιόμαι, ἀάτηπ ἴηι νἱ οἱ πα βιδιι, 
ῬΙίατινομ ,ς Εϊοιπας. Τάς πη τυ άειη. βλεβίδ- δποτινέτω 5, ἀλη 
ταίτιταατ,, Ραυρετίειη ξιξξαπι γείτιτιατ. Ὀτοἴτοτ οτῖδ τιν πίω 
βίω,ρτο εοάεηι. βκάξης δοκη, Δξτο ἀαπγηΐ ἄἀλτί, χυα εἰ οχίερς, | 
Αααη]Πα. ἀριϊὰ Ταγη!ςΟ αἵ. ἀλταγ σοητΓᾶ Εἰ! ΠῈ 40 ἀαπηη0 αἰἰαη δ, 
αϑεςειῖτ, Πεπιοθεη. χτ᾿ Μειδές, Τἶ οἱρ ἱμαπίων ἦν χευσων ςε 
φανων τ διαρϑυραξ, κ᾿ τ αἰεὶ ἃ χορὸν ἰπείσῃς ἐκδηρείας,, βλαζης δίκίω, ἱ 
ἰδίαν μοὶ ϑοσῆχαν ἀυττ λα χ εἰν - βλείζης δίκη ἿΨ τετραπύδων, ἀξ ΜᾺ ἡ 

Οὐ ραπροτίοπι ἃ 4. Δἀγαροάς ἔιέζαπη : 4ιαπὶ ἰςσοπὶ ρμοκ ς Ι 
δυτὶ. ΡΊωτ,ἤη οἷτις ν τα, ᾿ ᾿ 
Βλαζη σεώϑευ ἰαίϊιπη ἰτί. βλαξιώ 91 41, οἴἴοηἀ], βλας σομαι ἰαάατ. 

οταῖ. ἃ βκασί,πυς βλάζω. 

Βλαζυεία ας ἦ, γΔὈΠ]Ο Πα  ΠΊ. 
Βλαξύσσα, κὶ ᾿ ἐπ 

Βλάξω,μ' ἄψω κιαφαιποσοο, ἰηἰ σία ἰηβεγο,ἱπιατίατη ἕαοίο 
πιονάεπεαονηχ το, βλάπϑομαι, Ασου απ σίτατ. 

Βλαγὶς [ἀςουΐθθιις κηλὶς, ρου] αντοίτε Ηςίγοἢ., τ 
Βλαδαὰ τα]τα, ἄωρα, ΙΠΡ ΟΠ Ο1Π14.ὠμαὶ μωρκ, -- 
Βλαδαρὸς͵ Π τοοί ἀιις, 4 ΠΟ  ατὰῖς, ἐκλελυμίθο, χαῦνον, ἣν 
Βλαδιιὴ τατ ἀὲ,(Ε σπίτοτ, νωϑρώς. ἣ 
Βλαζεινγἀο ἤρετο, μωραίνειν. ' 
Βλαϑεον, ΡΙῆτα ἢ ΠΊΠ15 ΠΠ ΤΟΙ. ἀἰοίταγ 8( βλάχ ρον,  ἀσῖπ. 
Βλαϊκος, ΓΙ Ο, ΓΑ ΠΊ ς,δαλος κλύσδος; ὁ ζῶ». ᾧ Ἧ 
Βλαιθέζειν ςοητγοξξαγοιτοητατς, υλαφ αν, δυκιμοέζειν, πειράζειν. 
Βλαῤννα ὃς βλαννώδης τε ΕΓ ΠταΓ ΡΓΟ βλέννα δὲ βλεννώδης ἀρυὰ 

Ροστγαῖςιη. ᾿ 
Βλαΐστα, ταὶ ν᾽ αίλ, τὰ βλαΐσια ποδών ἐπιδδέων,, ΒΙ εἴα ραάιιπι ροίξοτίοι 

τι πΊ,(Θ42α Ϊ.9. ἃ ΠΙπηρέε ἀρ Ρ0}5. ἢ 
Ἐλαισὸς δε ἐν Ὁ] 5, νατας,τγαηίποτγίας. δὶς ἃ ρ᾽οτίτατς νοὶ 

πιογησγα ἰοίατα ἴμητ » 14 εἴ, αὐδαλυτικός. [τ6π| αὶ Πταγαμη 
4υΆπι ἐχρτίιπετς ποὴ Ροτοίζονι ΓεγηοἸςη «60} ρ Πἰτοναπ, 
481 ποσιηθατ, Ἀ οἰσγτογ οταπι δὰ αἰ τὰ τηοπηθγα,, ντ δὰ πῇ 
Ῥοά ας, δγδοϊνίαιντ Πτναΐ στε ιπι μαδεῖ πηδηςιπὶ να] ΟΡ. 
οἱ βεζλαμμῖῤθ- τὸ ἴσον “δ ποδιών, ντ η! 4π| ἱπτεγργεζαηταγ τε 
εαὐἱ ἰατος ἱπητ τη ἀϊαογηπι δἕζα: αιάίος ἔχης Οδπογογαση ὅς ἵν 
ξειτογυπι. Γιατὶ πὰ γα]σὶ ὃς νατὶ ἀϊσαπταγ. Η 5 Ορροπιητα 
βοὶ ΟἹ ας Πθτο οἔζαιο . οαρίτε 13. δὲ Βιιάαυς ἱπ Απποῖ, ἵτα 
ἀς ἔτατί οἴδιις ἀἰςίτιιν « ἰη ἘΡ στα πη Πη.βλαισὸς κιοσός, δὶς αρυὰ ΘΈ 
αἱά ἴῃ Μεταπιουριιοῖ, νὸς ποαις ἢοχίρεάες ( ἤς εηίπὶ 
Ἰοταπι ΠΡ τὶ πο βάϊτι » να] σατὶ νογὸ βεχὶ θυ] ες) πο ἀεγα ΑἸ ε: 
ἄἀετ. Αρβγοά ΡῬγοΌ]οπηατ.2.4. Ὅτο ξοιπάο, αυσεῖς σὰγ οἱ 
χοὶ, βχαισοὶγ ἔραάοπες δ] αΠ,1ἃ εἴτι να]! ΒΙ αἰος, ηπμῖτ, ἐβηθες!: 
᾿ττὰς ἕαςιτ » Οὐτα πὶ ἐπί πι ξογα πὶ ρᾶγτες τηξεγίοτος ποηιςᾶς 
Πίπεις {ρετίοτος, ας Πὸ ραγσογιαηταν ; ἱπθέσας νίτνιπη 4ης 
εἄμπι Ὀ]αἤτατοιαῦ. νοσαπγα5, ρου τ) δίο. Δ 

Βλαισόποις.οὐδδςν ΡΘΕ Π εις πηαησις νοὶ ΟὈ] Δ ις. ; 
Βλαισότης, ἡτος,Πάταγα γεγσεηά!; Β] κίταβ, Ο αι Ἶ 
Βλασούται, ΟὈ] πατεῖς. ἐπ᾿ 
Βλαγψία, Ρ᾿[δἷς ΠΟΠΊΕΙ}. 
Βλδκεία ἡ, ΠΟ ΠΠ τες, ἱοττίιτογροτ, το] ἀἶτας, ἰλξτδητία. Αὐ οι 

[πτογργιαριὰ Ροϊυςεπι ἰιθγο τογτῖο,, (γί διταν βλακίαι,1 ἃ οἱ 
λακία, ΟΟπλπηθητ, ΑτΠπορδη. ἴῃ ΡΙατ, οἰ νὶ εἴθ᾽ ὑσβεο ας ὦ 
ῥαςώνη χαυνύτας, ἔκλυσις. . Υ 

Βλακείας. βρη ζις 48: οτίαιι (λαξ ἀἰοίτιγ ΠΠ,1Π|ς πἰυτο. π 
Βλακενν ὀμμιογ, τὸ ἴη ΑἸεχαπάτία νεξεῖ ρα] σαοάάδμι νοοϑθατιγ, αυο 

Αἰκγο]οσὶ ρεγίο!αεσαοῦ, δὶς ἀϊξξιπι, ηαὸ 4 εος ταὶ πιοάὸ 2 
ἄντε (οἹςητ. δἰ ψαΐάεπν βλαὶ ξτηαπι ἢ ομῖσατ. 

Βλακευα,ςΟ ἡτοπηρτας, Φοἰροέζας. 
Βλακεύω μι ϑσωα.δυκᾳ τοτροονΡΊ στοίσο, γαιάο, Ταιοίάπε, μή 

οἰκονόμος βλακεύσας αὶ ὑφελόμυϑ' κάϑη. σαπὶ Αὐςςαίαι, ἴῃ 46 
νΠΓΑΠῚ 490.» ΡΟΓ ἀείιτιας θοπα ςοηίαπγο. [)απγαίοιυς » Κ᾽ 
ξωσαν τῷ κόγῳ εξὺ ἐν ἔργῳ βλακεύοντας, Ἀριά ΗΠ ρΡροστατοηλ] 
τὰ ΡγῸ ζοητοπηπο. βλακεύειν τεὸς «δ πόνου τυ Οὐζο πη. πῦδὲ 
βὼσ ἀμελεῖν αῤγεῖν, ῥα ϑυμεῖνικαλακέ ζεάδαι. μωραίνειν. Ηπς ΟΡΡ' 
ὨΙτιῖτ σπεόάζω, [ἃ οἵδ ἔπι αὶ ν τα πὶ ἀροτπάς καταβεζλακευμήω! αὶ 
σπαίζομω δ᾽ ὅτι αρρϑυΐμιως ἡκέτε κἡ συωτεταγμϑήως., κα χαταβε, 
ἐλακευμίζως. ξ ᾿ 

Βλαχέα ας πἰ το ρῖο αἰλ ἀ4πὶ ρτὸρς Οὐ πΊςη. τ 
Βλακικὸς οὐ ὃ, τσηλθις βραδιὶ, ΘΠγ ΟΠ ης,, πτο] πὶ τοάάδης δες 

(ασηλίπαης. ῬΊατο νομ. ά,το βλακικὸν ἡμῆϑ,'σηδυΐα ποίξγα,Κοπα 
ἴη (9 Εςοποη),. ΤῊΝ 

Βλακικῶς,τατἀὸν ΑΛ ΠἸϊορἀΔη.ἴπ Αὐπδιις, ὡς βλακεκώς δια κονεῖς [ΠξΕὶ Ῥ 
βεαδέως βλακικώτερεν, το Τά ας, ση δα αν» ΡΟ ας 1.3 βλακωδώςδ' 
βλακωδέςερον. Ἢ ὺ 

Βλακὸς οὐ α, πη ΠΠ ο»ἱ Πα} 15, ἐξα ἶτας, τρί άπι5. [τοπὶ ποηηεη ρὲ 
βλάξ. ΑἾ 

Βλάμαᾳ τοςντὸ ἀοτε πηοητιπιιίς 3.ἀς ΕἰΠῚΡ. εἰπποϊαπιεηῖα ἃς ἀεῖ 
τπευταναυα; ὠφελή ἰστα ὃ βκώμμᾳτα ἀρρο]ίδητ. 

Βλαρίῶν Πρρας, πσυφλώδης. ἢ 

Ἐλεὶξ, κὸρ, ὁ πιο ΠΠ1ς, 4 1Ππσατιιςνχαῦνίθο, μωρὸς, [αἰεί ας ν 4υ] [ς ἱπαυῖι 
Ἰαξζατ., δίαχ ετίαην ἀϊςίτιτς ἃ Εςίϊο, ἴτεπὶ (το  άμς, 6 θ 68» μι: 
Ρίάμς, οὶ πείςίτ τὸς ἀἰεγηοτο: καὶ ρίίςς ργουῆιπι ἰπ 1} ΠΟ ΠΊΙ 
ἣς ἰῃβοχοιγαςσπὶ ες σάπος σα ἀσπι τοίη σι, νἱάς Ἐτγπιοίορ, 

ὲ 

Ν' 

᾿ 



᾿ ΒιΛ 
ϊ καὶ αὶλίϑεθογίούοτς δι ἔχτυυς » Χεπορίτοη. βλοξ ἵππος ορρο- 
᾿ς τοτ τῷ ϑυωρειδεῖ, ἀρὰ οὐ πάοπι, β) εξ ῬοΊ ποι Ἰεδτο τοττιο, αὶ 

1:8 ὡς μαλωρξιδλνοῖς δαλελύνάμες. Οὐπηρλοητατ. Αἰ ορίιαη. 
τ θαι. βλὼξ ὁ καλϑακευ ὁμῆνος τὸ σοΐεια ἐν υἰτενχρίσεις 

᾿ οὐ ὁνποχιας, σά ςης,Ὠοσυυς, ὅδησινες, 
᾿ψλαίηϑομαι, ταξξιταπο Εἰσί ονἀληγηο αῇῖςιο, ορρτίπιο , πα ὸ πλογθοῦ 

᾿ς (ζοπιπηθης οἰ ςοτροτὶ δὲ ληΐπνα ( ἴχπιο (ὑρρ]ϊςία αν, ὁ ὰπιν 
᾿ ὧ (ὰδι ἱπιροάίπιοητο, στα οι ζλαβὲν εἰς τόμ) ἐσέαν,Ἰ ΝΑ αυ- 

Τ᾿ χεη. οτατ, αςοίριο οἰλάοπι,ἀλυνησπι ἰυΐςιρο. Τ υογ ἀϊά, βλα- 
᾿ φθδῳ, ἀεττί πυσοταμπι ἀςοίροτς » ποχαπυςάροτε. ΡαΠ]ιὲ ἀἰςὶ- 
᾿ χυγοντ οτίαπι ποςοοῦ ἀΐσυης [ἀτίη!. Ν᾽ Ἰτγυύς ἰἶδτο ἰσςαυάο, 

᾿ς φαρίτε ἐδρτίπιο » ἴτα (ρΠἰς σοπηραξεϊοπδιις [οἰ Ἰάλτα;, πσηυς ἃ 
 τεπιρε[τατίδυς,ποαὰς αὖ ἱριηῖς γε μοπιοητία ὑοοετυτγ»!ά εἰϊ,βλά 

᾿ χῆρεται ΕτΊδτο (ξςιηάον αρίτο πομῸ, 1 ατῖχ ἃ σατὶς ν δὺῖ καὶ της 
ποὺ ποςειιγιἰὰ εἴς, βλέ ἥεται βλαζίωαι τὶ, αἰϊφυϊά οεἰλάϊς ἀοςὶ- 
σοτονϊἀο πε τινιογάϊά. Ηοπτετ. ἔζῳ ζιὴ βλαφ ϑέντε, υὑτὸ σῷ ἐζκ ὅ)ν- 

᾿ χεδέντερ, ὑπὸ τὖ κλάδου ἐμποδεϑνίντες, Ἰὰ οἰξν ἱπιροάιτὶ ὃς οἰ ηΠ 
Ἀὐταπηυτη, δίς ἰπηραξει γαπιο. ἐδὲν ἐβλάζες, ἾΒ1} τισὶ ὀρ ξΐτ.ΡΙὰ 
το ἐς Γςσίδ. Ατηϊοτοῖος Πἴδτο (ςσιιπάο, ΡοΪ τ. φαρῖτο ἴσχτο, 
βλα: ὡΝμὰ αἔχεσιν απιϑεῖν εὶ ϑεϑϑιεὶς, ποσς δ τοίυροτί οτος πο 
Ῥᾶϊ ᾿πεξιξίως. βλάτδομαι βλάςζιὠ ἐχαφρὰν, [οὶ αἰ είοτ Ἰηςᾶ- 

Ν 

᾿Αοτί.:. ἔβλαζον ἰχάο,ποςςο, ἔτπὶ ἱπηροά᾽ πησητο . δά- 
πἰτίιο νοὶ Αςοιίατ πσίτις. Κλ άπδειν κα διαζάλλειν͵}α:- 

ἱπξιπιαγον ςπιοςη. βλάτπϑεσε κελφύφου, τὰ εἴτ, ἐμποσδί- 
ποτ, Οὐνγς ]Ἰατατοδ. ἴῃ Οαπη}}1ο, μεγάλα «δὺ κατηγόρρις 
α ἑψις, ατυϊταπι ἀσουατοτίδιις οὐξαιτ αἱροΐτως.ΡΊατο ἴῃ 
ἡποςγάτὶς, Καὶ ἔγωγι τοῖς χατα φισεευάν οἐς μὸν χὰ τοῖς χατὴ- 

ἐς καὶ πεῖτυ χαλεπαίνω χαί τοὶ ἐ ταύτῃ τῇ διανέια κατεψηρίζοντό μου 

φτηγδξριυ δ οἱόμῆνοι βλαπῆειν τιν ίςετο Τυίζοϊ 1ὰ εἰϊ , νες 
τὸ ἐσὸ τἷς ἃ φαΐδυς ἀςουίατος [α πΊ,) αὐτ ἃ αυῖδυς σοπἀςπηπᾶ- 

ὡς, βαῦςο αυο τςος ηΐξλπι : ΠΗ αυὸά πτῖϊιὶ ποςοτε ἔς ογοάϊ- 
Ἔγάης, Ρ᾽λυτας Ογαςος ἴτὰ εἰξ ἱπιίτατις ἴῃ ΜΙ Πτοῖῖατα, ᾿ηααΐτ, 

τόποη ηοείτυτιη) εἰϊε ἢ οπιίηδηι ἐς πὰς τς ΠΟΓΣΠ0Π1. 
ΓΝ (γον εἰ λέγει κασυνίζειν 

εἱάςηη εξ ρι[ςὶς υνάαπη. 
ἰάςπι φιυοα βληκοίζω 51 ου}ς,ν 

"ἄω, κὶ Βλας΄ αὐώ κὶ 
ἐω ὦ μιίσω αὐρ β ἔβλαςον, σεττηϊπο,(ρρυ ἰο,ρυ 10. ἔτατί- 

ζοτ ΟἸςετο νεῖ ἐγτυτῖςο Ρ τυ. αἰηξω,επηά πο, ογοτοπιεῦρο,, εχιῖο, 
᾿ μαΐίζοτ. ΤὨςορῆγαι. δ οτ. ΠΌτο (ει πάο. ἀρ. σαντα 3 βλας-«'- 

! κατά τινα “ἴδ᾽ τρόπων τούταν,]ὰ εἰϊζγφυΐεται,ηαἰζιτυτνογιτυτ ΡΙ - 

Ἰὸ ἀεπιυπάο, κα νῶν καὶ βλας αὗειν, ἀσσυίατ, ταηχῖς ΑἸεχαηάετγ Α - 
φῆγοί, ἴῃ Ῥεοθ]ςπι. ταὶ κάϑυγεοσ χωρία βοταίας ὁ βλας νει, ετ- 
δας ποη εἄτιητ ἰοςα ρετβιιπηιαα. δὲ ΒορΒΟΟ]. ὅτις «αἰφρώπου φύσιν 
βχαςὼν, τὰ εἰς, ὅσις αὔϑρωπος πεφυκὸς, ΄υϊσυπαις ΠοπΊο παῖα. 
Τάσα οἷ ἀρὰς ἕοιν δυοῖν βλας- ὧν, οὐτυς ἐχ ἀυοθιις ργαίζα τη Πηγὶς 
αττο νἹάείτςοτ ὃ ολᾶττς : σοττης φάτο ἴξα εἰδο» ρτορᾶφοτ, 
Ἐ λ δ νἀιωρυϊοΐμοι οἴξεπέο, ας ::οχογίογεχογσο. ἐβεζλα- 
φήκει,τοξγατιςαυετας, ἔζλαςε σ'Ξγπυϊπδα τ ογί ριποπὶ ἀιχιτν ρος 
ἀὐντνΕυτίρ. ὃς ΤἈςορὮτ.]. 2. Ἀητιρίδον. 

Βλάξυρς ἢ Κατα, σογπηςη, (ἀτπγοηταπι, Οζα, ρτοραρ το, Ρίάτο ἀε 
τορῖθ. ῥλάφίω ζώων, ἰοστοπηεπταπὶ νοςατ. ΝΝΊσαπάοτ ἱπ τπε- 
τί δεῖς ἴῃ ἀείογίρειοης ςς 1) Βοτθπ, βλάς δ᾽ ἐς ἔχεθ-, ἱπτογρτ. 
ςέλιχθ΄. 

χαςευα ατος, τὸ σα τσλδη, Ἰγουίας ργο ἤοτς ἀσοερίς [ὉὈςιρτοραδο, 
Ρτγοίος, ἵπογς ΠῚ ἐητα ΠῚ, ργοστοίπις, τιιξξις,ς ἐς, (Ὁ θοΪςς. 

λαΐτοσες, σ᾽ ΓΠΊΟΠ ΚΟΥ ΠΊΪ ΠΑΤΙΟ, ΣΤ ΟΓΠΊΪΠΙΝ ἹΠΊροτα5. ΤβεορὮτγ. δηᾷ. 
1 ς τ λωλύει γὲ Ὁ πῷ σικύε βχάςησιν. 

ἰμλασυτικὸς οὐ δὶ ἔξ ι τηϊ τηρεῖ πηϊηιδυς»4υΐ σοτπλϊπατς ροτεῖς, ΤῊ ο- 
“Ρμγαίειντπι μαθεης ϑετπηϊῃαπά!, σογπιςη ραγτιΓΙςης, ͵ 
αι τ σετπιπαδαηάμς, ἀρὰ τεορϑ ταῖς. μιᾶοτ. ἰἴθτο τοττῖο, 

"τε 20. 
οὐπεκως θετπιίοα ἀςιταῆο » σεγπιίπα ἔγαπσο ὃς ξοτταπιρο. 

ςορᾶγ.!.4.ς.16. ἀς σαυρίδητ ὅταν βλαςοκοπηϑὺ ὑπὸ σᾶ κα - 

σαν, νοπτὶς σεγηγίηα ἔπος δίς Τὰς,]. «δ ςηἴ παθυοτῖτ. Τα αὶ 
1ς.ς.13. ὅταν ὥλαςοκοπυϑῇ ὑσὶ πνόῤνατος αὶ ἄμπελθ-, αυ πὶ ΥἹΣῖς 

ἵπα ἃ βλτα ξιστίης αϑίατα. 
πλαξολογίω ὡς ρατηρίπο » ΤἈξορἨγαίτας Πδτο τογτίο,ἀς σαιζρίση- 
οτᾶγ, ςἀρῖτε τοττῖο, ὅς δἰ ἰδὲ » ἔπευνα πάλιν βλας-ολογεῖν πρὸς τὰ εἰϑεῖνν 

14 εἷξ ραπηρίπατε, ρεπιρίπος ἀεσεγρογο." ΟΟἸμπης}}]2 ετι απ οα- 
᾿ (απιΐπὰ ἀείτίησοτει αοά δὲ ἀσολοιιπιίπατς ἀϊχῖτ. Ηϊης βλαςος- 

εἰίαπι ἀρὰ ΤἩςορ ταί. 3. ἀς καιηῆς,Ἰὰ εἴτ, ργοργ!ὲ Οο- 
Ἰυπιεῖ ας Ῥαπιρίπαιίο. γεγτις Ο42Ζ4 ἀδοιοιΠ)! Πατι ΠΕ ΠῚ 414 ΥὉῸ - 

ἐς ντίτατ Ρ] ἰδίως » (εά μος ρσορτὶὲ οὐδ ἀχρωτηριασμὲς, νῖ 0 
Τ Ἰδεο. 
λας ὃς οὐ ὃς σογπλοη, τάτποΐας. αἰραὶ τὸ βλώσκειν, τὸ αὔξειν. Ῥτο τα- 
᾿ς ππα]ῖς ἀρυΐ ΤῊςορΒγαῖξ. (πρὲ » ντ Βηΐζοτ. ᾿ῦγο αυατῖφ,, ςαρίτς 
τ΄ 3, ἀς ἰρίπι Ὲ αγρτια. ξιους. ΕιΠτ οτίαπι Βαΐας ποπηίηὶς συ ΡΊςα- 
Ι Ἰαγίυις Ἡστοά τις τ, Αδε, Αροῖ. 

οἱ βλέσφεμίω μ ἡσω τ νκαᾷ οδτεξέξονἰηξα πγονςοηα τίς ἱποεῆο, ' πὶ 
, ΓῈ ὃς το! σι ο ἃ ἰοαυοτ., σταιίτετ ἐχρτοθτο,χέςιοσ, δάσο 

ἱποοίζο: ςοηυίε!ς ἰαςοο μαι «οτος! οἱας,ςοπυίοίος, [ᾶ- 

ΒΑ, 309 
φιταγ οὐπτ κα) δ ἔπ πδεί" τ᾽ ΤΥ χειξιανων βχασφερ ὥν, ΟὨγτιας 
ηὸς ἐΟνπΠτί τς ἃς πα κάτ ξξις ἐπ φέται, δυϊάλς τη νςιδὸ ζυςῖνΘ» 
η0ῃ ἴσια] ἀϊχιτ, Πεπιο ῃη, βλασφημεῖν οδεὴ σειτεὐτνοὐττςξλ2- 
τὸ Ρατεὶ, ΠΟ οτατ, εἶδ ὼς ξἰλοις ἥδ σοφιςεῖν βλασφημῶν «αὶ "ὶ ἐμῆς δία 
“πειζῆς, Ρίατο 5. ἀς  σριῦ εἰς ϑεοιὶ βκικσφεμεῖν, ἀνες πηαϊσάιοςις. 
καριτς τοιτον Εθαη σοὶ. Μ αι οἰ, βλασφεημεὶ εἰς τὸ ανεδχα, ςοηυ τί 
ἀιςοῖτ ῃ δριγίτα ιν. βλασφημοῖ βχασφνμίας, Ατεὶςκ, γε οἰξ, ςουυἑτίὰ 
ξιοίτ,νε ἐδηαιίαιαν » βλασφκμεν σάσειν βχασφημέαν., τη ξεαδὶ- 
Ἰςαι ργογίως δί ποχίαπι οΓ ἀτιοπεμ βΒηπάςτς: {ς Εἰ ςΐπως ἀρυᾷ 
Ρ]ατοἀς Τιορ, βλασφημεῖται, πια! ἃ συάιτ, πιαϊτἀϊέτις αϑςίτυτ. βλὰ 
σφημούβεϑα, πγα!ὲ ἐς οὐὐις Ἰσ θυ" τὰν Βουηίηες Ραυΐως ά κοὸ- 
πὰ. ζαρίτε τογπο. ΠὨοπιοΐθοι. βλασφημεῖ «ἠὲ ἡμων Τ᾽ πολ, 
τ τὶς πγς ν ογθις Τὰ .Πἴατ, βλασῳ μῦν κὐ δυφημμγ,ςΟυττατια ἀρυά 
Ρίατουδηννομ ζ Τα πσυτοτ οὐιαπε ἀσου ας, Αρρίη. οὗ δ᾽ ἐζλκσφή- 
ἔβϑιω αὐτὸν ὡς χακῖς ἐγὴ τρισὴν αὐδιρρίσιν τὰ ποΐν τα ϑέυδ, ὃν, 

Βλασφημέκ,ας ἡ εχοογατο,ηγα  οἀ ον τα, πυργοσατιο, οὐ ΠῚ οἰ Α» 

ΡΕΦΌτυπη,οτγοζξατιο, ν τ ρογατιΟ γ πα! οἀ ἔζυ πὶ» τηα]ς ἀϊ τῳ 
Οἴει. ςοηυτίιῶν. Τιςίαῃ. ἀς δαοδθιις ΡΒ! οἰΟρΑἰς ἴητοτ [είς 
ςουτι πο τοί ἃ δτεγοαητθυς,κὶ ὅλας αμόξας βλασφημῶν κριτασκέ -- 
«ἰαστεν ὁπ λων, ἃς (ΟἸ Τά Ρ]αυϊέγα σοπα ες οηυ!δνιητοτ ἰς ει π- 
ἀεῦδηι. ΠΟ ογατ οπιοϊ]εη, βλασφυμίας ποι δ τι Τ᾽ δ δυζόύαν, 
ἀΠῆςοτς ργοῦτὶς ἴει τηςοἴετς πηα]ςἀϊέξις. βλασφημία τῷ πγεμα- 
τὸς, ΠοΠι τί ἴῃ Βριγίτα πν, σαρίτς ἀποάεςιηνο, Εὐυληρ ες]. Μαῖτ, 
βκχασφημίᾳ ορροπιτυγ δυφημία, Ῥ].το νομ ζ, βχασφειίαν πᾶσαν χ᾽ 
ΤΠ ἱερῶν κατα χ ἐ εἰν, τυ Πςταπά ἐς νοοιδις ἰλοταηι το πὶ τοηιογάτο: 
ἔς Εἰοϊηπενηυσγυίας νοῦος φάοτς, 

Βχασφηκιος,ε ὁ χἹ α,ςοητυ πο] Τοἰὰς, αγα  οἄ τοις, Ἔχοςγα Π ς ρτοθγο- 
ἴὰς, ςΟΠυΙτΙάτΟΓ, πδξιγιας. νη άςον βλαστρημον ἐξ μα ἐφ ἐρεῖν, ἁριιᾷ 
ΟΒευ Γ ομ. πγαί εάιοιπὶ γεγθιπι ργοΐσιγο. βλάσφημα πολλαὶ 
πϑεὶ αὐ τὸν εἰρη κασεν , πνθ]τῖς σοσα τις τη Διο ις οπεγάγαης 
ἔξω Ἰασοτάτιιητ, βλάσφημος κρίσες » πιαϊς ἀϊξχυτη ᾿πἀϊσίαπινῬετγας 
Ἐρ τοῖα ἰσρυσάα σαρ.2.δ]α ραπηιηι μά οίμιτι, ἠααῇ ἀροσαί- 
ηδηάτι:ν ὃ, πταἱν Ποπλϊηὶς. ἢ 

Βλάηιον βυζεύτιον,τὸ ἀπτοτίες ὃς Πατ ΠῚ ρυγρυῦα ὅς πίαΓΙ οἷς, ὁσοόν 
ἡ μινὸς ὁ πορφυρας. ἀριἀ γεσφητίοτες Οτοος πίςάϊοος γτ ωπτ Α- 
ἐταστίας ἃς ΙΝισοίαυς Αἰοχαυά. ὑ 

Ἐλαβοῖ. Ηςίγο]}".εχρ. αταιδεριδϑετα).. ᾿ 
Βλαῦται αἱ ἴἴις βλαῦδες, σαἰςοἸ)οτορ  ἀπιϑορβοοῖος, παῖς θυ 4. αὐδ’ 

δειν ἀπὸ ἑυτῆφγείνος εἴν, ἀπὸ βλαύτης͵ ὡς ἕκάς Θ- ἔχ χήματος. Α΄- 
Ῥυά Ρο]]υςεπ 1.7. ςοττιρτὲ ἰςσιται Βλαύςη, 

Βλαυτίον,« τὸ (οἱ τ, ὑύδημα 1) ἘΡΊστόπηηι. Αἰ Πτορἤδη, δεῖ σπήναιν 
αὐὲρ πέπονθ᾽ ὅταν χεσείη,, τοῖς τούτοισι τοῖς σοῖσιν ὡσπῆρ βλαυτίοὶς 
χείσομαν. : 

Βλαυτοιωῦ «ηςέζοτς οαΐσοος, πλη ότειν σανδαλίῳ Η εἰ οἢ, ᾿ 
Βλαΐχνον, Ρυ ]ςσίαπι, γλήχων, αι ΕἸ Πὰς Πδ το ααστο, Ὀϊοίσογ ἅ.Μλτ- 

ςοἸ]ὰς φάποταῖ Πσπιῆσατο ὃς ΕΠΙσοδη δὲ ρυ]οσίυηι, σης τάπηεπ 
ςοά! τες τη αιθα" βλ χνον Ἰοσίτωγ, ΘΙ οἶς Πἶδτο ζ:7. σαρίτε πο- 
το; Β] Πσ ΠῚ, αι » Ρίς ἢ Οταῖοὶ γοφαηζ, 8} ΒΙεοβηοη. νἱάς 
βλέσρον δί βλῖχρον. 

Βλαψεηρνίανας ἡ ἀϊοιτατ ἀυαὯ) ἀρ ες Πηοτδὸ, ἱσηδυΐα » αὐτἡηξσοιπ- 
ἀνταῖς σατυγαῖ ἔσταν ποῦ ρεγάσυης. , 

Βλάψις, ὡς ἢ, βλάζ», ηοχανἀετγί τη τη Ρίατο τομ. 8. 
Βλαφψίφρων,[τοἰνάτς, οι! τη οης ἰ5 εἴς. 
Βλεϊογρογουτογογίς. Α οὐ 8. Ορτατ τις ἀ!}  δπὸ σὰ βλῆμο, 
Βλεὶς, ρογου ας, θληϑείς, : 
Βλεκέμυξίθ- πημπςοίυς, βαςοίάας. μυξώδης ὀιδεπετοτος Ἡ εἰ εἶ. 

Βλεμεαήνω, ἰΓοα πέρι οἰ ὁ σιπὶ ἔα ριςγθια,, οσαϊος ἔξεοςες οἰγοαβέοτο, 
φείτιο, ἰφέζο,γ! τ ἃς αἰλςτίτατςηι αἱρεέξι οἰϊεηάο, Ἰπἰοἱ είσο, ΗΟ 
τηογιάς δε]. Βαη ρεγδίο οἱπίδηϊο. δά. ὃ Σ ϑένεϊ βλεμεαίνων, τά 
εἴχ, γκυριών , ἐπεὶ ρου Θ-, μαργαίνων. ξυϑουσιών. Ετ Πιλά, ὦ, βλεμεαΐ - 
γεν το βλέπεδθο ϑυμιοοῶδτι τὦ ἀγιοδάδου ἔφατ, ΑΒ 0].. 

βλέμμα,ατος, τὸ, ναΐτιις, αἴρς ξξι5 » ἀοίες Οὐα]} γ Ορηταίζιις. 1 αἴοαγ. 
βχέμμα βάλῃς ἐπ᾿ ἐμοὶ οευΐος ἴῃ πὶς ςοηΐςςεγίς. Αγἠτορῆδη ϑν᾽ 
ἐσὲ τὸ βλέμμ᾽ αὐτὸ ἈΠ) χώραν ἔχέ «Ἰ4 εἴς, βλέμμα μαλακῶν καὶ καλὸν, 
τ οἷ ες δέ ρα Ϊςἤτος οςυίος. τὸ βλέμμα Ἱμέρρς » 4 αἱ ἐπδηίυςῖο 
αίρεξευνυχῖαη. ο, 

Βλέμυες, ρορα!: Εγθία, Τ οοτ. Εἀγ].7. , 
βλύννα υς ἡ πηίςις," μύξα ΑἸεχαη  ΑρΡπτ ά βλένω «τί ἰοτδος, 
Βλεννὸς, οὐ, ἑ, [ἐρτηἴτοῖσπαυμς,ξιταις, δ᾽ σππιις ΡΙίδυτο. 
Βλένθ 6. τὸ ἰογάες, Αὐἰοσ.}. 6. Απὶ πη. 4 ἢ 
Βλενεάδης εἴθ. , ὁ κὶ ἡ, ἰοταἸ ἀπςγίοτάςο!ς Ὡς, δ το 8. Αηἰ πηγαὶ. Ατηδοτε!, 
Παρ τς 2, 

Βλέορρν, τὸ οἄτοοτ, δεσμὼτήριον, βίϑος, Ηςν εἧ. 
Βλεπεδαί μων, τοτοττὶς οσι}}5, ποτ βοόσις αἰροξεμ ἵππιςης » ὃ δὲ 

φραβιμίίθ. ταὶδις, καὶ ὅ) ὑπὸ δαϊμονῷ- πλυλεῖς 510. Ης γ:Β.Ροὶ 
Ἰὰχ αἷτ οἵϊε σοπηισαηῃ 1.1. νῦ: βλεηπδι, 

Βλέπυσις αἱροέζις. βλεψίς, 

δβλεπετύζειν.οἱξελτοιςοπηΐθοτς, σκφδαμύ εν; ΗςΓγεὮ. : 
Βλέσπος,εοὸ, Ατεϊςὰ, ἀὐτὴ τὸ βλέμμα αἰρεξζυς» οὔτυτας. ΑὙἠ  ΟρΕ, 

γεφ Κη ᾧ Ὡροσἄπου π᾿ ὅϑιν ἀδικὸν βλόποϊς,Ιη οἵς εἶξ νυϊτὰς Ατίξυς; 
Ἰάεᾷ κακοῦγυ βλέμμα ᾿ὴ δῥχαςυλδν , 

βλέπω μ ω α- δα »ιρτυςοτ,γἹάςο, ροξξο. Γυξίάη. ὁρωῖ ἀϑρῶ, ϑεωῤω, 
ϑιώμαι, καυςο ἀραιὰ Ράμ πη φαριῖς τοῖο,» ἀὰ ῬΌΛΙρρεα.. διρὰ- 



10 ΒΛ 
εἰο.Ατξορᾷλη. βλέπει γίτοι μανικὸν τι, ἴτοπι, ΔΝ σα ΚΠ ἢ τὰ εἴ, 

νίποτα, Εππρί 4 πα Ηεειρα, τόσ, αἰ θὲν εἰ βλέποντι μὴ) φίχῳ χβώ- 
εἴο᾽. 5ορβοοί. ἴῃ Αἰδος ἔτως τοι κέ βλέποντο; μηὶ πόϑοτω», ξγανόγτ᾽ αὐ 
οἰμωξειαν, [ἰ νἱπφητοι ποι ἀπ σ ΞΌδατ. 41 .1Δ0 ἀριι4 Ν εὐ ο!!. 
ψιτάτη ροτιδία, Τ᾿ σάεῖ (Ἰπαιμῖ ) οφὶὶ σουσοχα το! ᾿ν λ φώς 
᾿ΠΙδιπιοΠ ρίταν. βκέσων αυῤῥίχίω, Αὐοριαη. 14 εἰζ, ἔνοσλον καὶ 
ντολεμικόν τι. [ἄεπι,, βλέπε εἰς ἐμέ, βλέπων ἀςραπᾶςν αἰρίοξης ςο- 
τιιίςατῖο 561], ἰά ἘΠῚ ΕΧ ΟΠ: σπλιττοης. [ἀπ Πὶ Ατηϊορβαη. βχέ- 
"πεῖν σε ὕύσηι ΓΟ Ταάϊ δὲ ψαρα]αγς, Ἐγαίμις ἱ ἴῃ Ρτοιιςιῦ. βλέπω καρ 
ϑαμα, ἃ εἰς, δριμύταταν 4ςηγ. ῥλέαω ὁπὸν τὸ κριὸν, 1ὰ εἴξ, δειμύ- 
πιτω. γιάς Οπός βλέπων ἱπότραμμονα εἰδ, διριμὺ, ΑΓητορῆδα. ὃλέ- 

πω τιμᾷν» τείρι!ςῖο δὰ πηαϊξξαπάιιπι, αὰ πημ!ξξας, [4 εἴτ, σα ριο 
σαι! ζατε. βλέπει κλέπῆον, τά οἢ, έδμανς βλέπω φιλοφρόνως πρός 
σεν ΚΕΟΟΡΗ βλέπουσι κόίτω, νούραπτ ἀεοτίιπι,, Αγιίζοτςο! ΠΌτο 

Τεουηδο,, Δαιπχαὶ, Πειποῆῇοειι. βλέπειν εἰς τουτωνὶ ὠρόσωπα.βλέ- 
ὑπεῖν ὑξω, ἐοίρίςοτε δχίτα, [ἄς πὶ. βλέπω ωρὸς σε» ἴῃ τ σοημδιῖο Ο- 

οἷο: Ηετοάοτι βλέπω Ὡρὺὴς πᾶτο, τὰ τὸ σοπίριοΐο, Τίοοτγατ. ςαρῖ- 
τε οἔζαιιο, Επδηροῖ. Μάγοι. βλέπετε ἐπὸ τ ζύμηρνοσαπετς ἃ [ετ- 
πιοηῖο. ΑἸ ΠΊΟη ἀππΊη ρας ἃ ϑεέ ἴω, βλέπομαί σοιν γιάεοτ δὺς τε. 
1υσίαη.ἀς ᾿αξξυ μὴ ὃ γυμνοὶ βλέ ποιντο τῷ κερβέρῳ, πα ἃ (ετθειο 
πθάϊ ἐρεέξεηταγιολη, ΕΡΠΪΟΪ.2. βλέπετε ἑαωεδ, 1 πεφσεχεσε,λτῖςσῃ 
ἅττα νοδιΠρς. τ 

Βλεασὸς οὐ, ὁ, Πποατα 5,41 ὁγαγα μα εῖ Ἰηπογία ὃ σθηῖα ἴῃ Ροῖι - 
τίνα τεβεχα,γαίρυς, ναγαϑ. ΡΟ]. πογο (ξουπάο. ΠΕΣ ἢ καλοῦσιν 

οἷς καμπύλὰ εἰς τὸ ἐγδὸν πεὶ σκύλην βλεσσοιὶ 2. οἷς τὸ δστὸ “ γργώτων εἰς 

τὸ υξῳ ΕΠ ΠΉ Ποίγομὶ βλεσὸς αὐδολυτικός, 5ις αἰςίτιν ὃς ςμὶ 
Τιορα ἐπιρεάιτα εἰζν 41} ὃς τεαυλὸς Π]ΠρροοτΟΔὶ. 

Βλέτυγες ἢ βκλέκυγις,ηυ σανφλυαρίαι» Ηείνον. 

, βλέτυεροἰπτυμάιπος. βδώλαι, Ηεἰγ οι. 
᾿Βχεφαρίζω, σκαρδομύ τω ξιεηαεητοτ οἰαιἄο οοιΐος, φοπηΐμεο: 
Βλεφαρὶς δὸς εν Ρ 11} ρα]ροθγαγα πιο τα οι βΙς ὃ. ΠΟ Π αΠ} ο- 

Ου]ογ ΠῚ βλεφαρίδες, ρα! ρεθτα: ὅς Ρ"" Θόπατιν πη, 516 Χεπορὶν. ]1-- 
Ότο ρειπιο » ἌΤΕΡ αὶ δοχεῖ σοι τὺ τύ δὲ πυρργοίας ἔργ. ἐοικέναι ». τὸ ἐπεὶ 

ἰδ ενῆς μὴ ὅδιν καὶ ψες, βλεφάρρις αὐτίω ϑυρώσαι, οἱ ὅταν υνιὺ αὐτῇ 
χρῶ τὶ δέῃ, αγαπετώννυτα, ἐν 3. τῷ ὕσσνῳ συγκλείεσαι, οἷς αὐ μηδὲ ὦ- 
γομοι βλάπῆδωσιν, ἠϑνμὸν βλεφαρίδεις ὁ ἐμφύσαι »ἄζο, Ατηϊορίνιπες, ΠῚ 
ῬΙμτο, κατέπλαοσεν ἀυτῷᾷ τὰ βκέφαρ᾽ ἐκςρέψας, σοηας τε[Πριηαης εἶμς 
δ᾽ ἱπιιογτε πο. ΝΜ Αγοςϊϊας αὐτο ΡτΙπιο. Ὀιοϊξοτίἀες ῃοταῖ βλεφα- 
εἴσαις, ραίρεθτας οἵδε δὲ ρη]ος Ἰὼ οχεγοπιο οιἱ!Οτι ΠῚ ππαγρ ης 
αατος, δας ἴῃ νἱάσπάο ἰαοεῖς ποίζια: γΔ 41) ἀιτί συ ητατ. 

Βλέραρον,ς, τὸ, ΡλΙρεῦγα, θη ανρς  ς οουΐος οἰαιάσης, ἀμρμφτύφυννον, 

σε τηιςιρτγοτατας Ορριδηὶ Ἰητογργοβ: ΗΔ ῖ ἀἰοᾶ5 σσα]αγς ἔ.] πὶ 
πἴρᾳ τὸ φίρος ὼ ἱμοίτιον ἐξ σῷ βλέποις, «μι ἃ Οὐοι1 τπάτι πιθητα πὶ 
ἴτ. κὶ αἷϑᾳ τὸ ἐν τιβ βλέκσειν αἰρεῶτα. Μιάτος 15 πστο υτίτο. Ὁ 1ο- 
{ςφειάςς οὐ τα οὔ- αἱοιτ, μα ντιια ας Οοα πὶ ἴω (ϑπιπο ἃς ἴῃ 
Οςοιτία ἡοχα ΕἸ τς εἰλαάιης. γηάς. καλλιόλέφαρᾳ,, ἃς πιο ]ο 

τα ση το 14,8: ἔογπιδὲ ἰςποο αΐπιη ἴῃ θα ραττς ἀϊοιτητοτ : σα 
ῬΙμσῖα5 γαγικ ἰο]εῖ νοττογα » πυης ταπιςἀϊα σ]ατίηδης 1ς Ῥαῖρος- 
θεν ης τορ]σαπἀιδρουης Βοπείξαηάϊς γΣ πῆς οἰγοιη "πιο ῃ- 
ἀϊο. καλλιξλέφαοα γετεῖς Ἡ εγιη 01]. ὃς Βς]]. οἰ γουη] τίου ἐς. 4 ]- 
Ῥὰς ραϊρεῦτας ογπδης σοϊογέτηαε τηδηλίιηταγι βλέφαρα, Β το] 

ψοττῖς σου» Ἡ εγπηο]. (ὰροτςιΐια, Μ Μαζγςο]ίις ραΐρεθια. Οὐ! ξ, 
βλεφαξων ὑπὸ δεύκρυα πίπηει, ἃ δου ο»ἴδιι Ὁ Οςμ]:}ς. Ρτο οςιΐο Α- 
Ρο ]οη. 2. Δτβοῦσατ, δύ δ βχέφαρον »γυμνῆ δι ὑπσελείπεα 
ὁπωσή, ΗΠ ΕΠΟά. ΩΝ Ὑπὸ χρῆ ϑεν βλεφαξωγ δστὸ κυανεύγτων, ἰὰ εἴτι Ὁ 
Οομΐ!ς. ἰ 

Βλεφυρόξυςον εγτὸ ἸΏ ΠἘΓ πιδηταπι οἰ γι σί ο1ΠῚ » ΚΙ ΩΝΡΝ γο]]ς- 
ἀις, ςοηοἰπηδπάϊ ἅς Ρα!ρεθτίς ἀρευμι Θοτγ.- 

Βλεψίας͵ ὁ, δαγεις ἧς ὁ ἐκ πειραγός, ρτορτίαπα νῖγ!. ΕἸ δι κος ποπλΐης 

Ρηζῖς 4ι οτία ΠῚ κεφάλιν» ἀϊοίτανν Αιμςη.],ζ. 
Βλέψις ἕως,» ἰηταΐτιις. 
Βλήδίιυ,τΑξλ πη, μΤ΄ τῷ βαλεῖν. 
Βλήϑε, »Ῥϑηῖς ἰπτίῖτας, 

Βληϑρίκρ 1 ἀς1}} οΧρ.- πρὸ χεῖαν,1}) ἀπαλίω. 
Βλήμς τος τὸν ΟΕ} ΠῚ νἱξξιις, ἰαέταγα, ἔς Ατπεησας 8. υγυϊπάμιτ ρ- 

ΡΟ Ϊ4τι δ᾽ ἐντέθρυ μῆμον αὔτον κ ϑερμόν, ἀριιὰ ἢ οἱ τον (ςγιθίτυγ, 
Βληϑτε. 

Βλημοίζειν, Π]ΔΠγΠ1ᾶς ΘΟὨτΓΕξ ΔΓΟ δί ΔρΡΥΙΠΊΕΓΕ , ΕΝ νίἀς 
Βλιμ. 

Βλέμϑν Θο,ν, δ, Ροτοιμῖας : ΡῬτῸ βεζλημῆΘ-, φοσοητι τγληῆαῖο » Ροο- 
τἰςὲ ὃς [οη!ϊςὸ. Ἀρο Ποη, βχλαμῆν 8. ἰῷ, (πσίττα Ἰέξας. Τπβηιτίαιις 
εἰυίδεπι [οτπια. βλπῶτι, ργο βείλη ει. βληϑία). δὲ βλῦτο υτῷρ- 
σιώτῳ ρτο ἐβέξλητο, ΡογσιΉΤὰς ξμεγατ: 

Βλὴρ “Εο!οὶ, πγαίςα, Η εἰν οἰι δέλεαρ κἡ ἀϑιμῳ. 
Βλήροι, ΗΘ οἢ οἱ κνίδω, νττῖςα; ἀἀάςητι ηιοίάαπη ἱπτογρτοῖαγὶ χόρ- 

τον αἷἰος "ἥσ ὀσπρίων δ᾽ καλαί μίω, 
Βληρὸν ,οἴοΔ» δέλεαρ.δυἱά. 

Βληΐσσαν ΗοΙν οἷν. εἴϊς ἀϊοῖς βότριω καὶ μιπέπειδον. 
Βλιίοσανογερίαητα ἴα ποο {{π||}15» εἰν ἢ, 
Βλύςιας τογγοἴττίς (σογρίτις, ΗΠ εἰν ς ., 
Βληςηβ δὲ γερὸ, νοΐ ντ 11} Ἰεσιιης,, Βλυφηρίδε, ἴ, τλδηιι ἰσατιΓί ΘητῚ δὲ 

Βισητ» ἴῃ Ἐρὶᾳ. 

Ξλησρίζεν» Ηρ ἀοςίροτε γίάετατ ρτο ῥιηαζειν, 1 οἷ, ἰλξιαγον!δτο 

Βλῆτον, τὸ ἱε σίτωι Ῥγο Βλίτον»ἰ το ἰδρτιπηο, Ὁαρίτο ρτιπο ν ἢ 

᾿Βλετορζρύμις κε. ὃν νΟ] Βλιτόμας, Παρ δας, θαγάυς, Ποίίδις, Αἰ 

ΒΤᾺΑΔ 
τογτῖον ἄς πιοιῦ. 

Βληςρισμιὸς ἰαξζατιο ἀριὰ οτηάςπ ΠΠῚΡΡ- - 
Βλῆτα,"ἀς πὶ αοιἐ Βλη μῷτοι, 
Βλητικοὶ, 185 ὙΠ] Ι ρατθητ. 
Βλητοὶ,ΟὈΤΓΙΙΝ το ταν, σφίκες βμόλη ἈΘΡΌΟΝ ον τι ἣ 

Ρίαυτ. Τἀλεοργαιει τῶ πρτο ἔξοιπάο, τοίςοσι, σαρίτο α 
βλή τον τ ΝΟΪ τα πηθῇ ἐϊτταην ΟχροηΐτιΓ» 40 ἃ σοημ5 εἰδ ΟἹ 

Βλητὸς, ἀττΟ ΓΙ 5,αρορἰ ςέζτςις, ΠΙρροοτ. ἐς πιοιοῖς ἀρτορ 
λέτε.» εἰν οἰ, 

Βλῆτρθν εντὸνς οἷαιιο Πρπεις, ρου], διά, τὸ σύμζαλμαᾳ » 
τὺς Πα. σ, 

Ἐλήτυφε,δαιης δυό, ἢς νοζδητ σκινδανον " ἐσι ἢ αἰδαπλήρω 
μη ἐχὸ γτῶν λόγον. χρεδὺς μίμημα, 

Βληχεὶ, ΘΑ ατασ,ῖη ΕΡΊΘ ΡτΟ Βληχ 
Βλὴχ ζομαι μι. ἡσομαι, πα ἡμώ ν θαΐο, Ατηπορθαπος Ϊῃ Ρίατο. Ὁ 

ΔῸΟἸμτιιηι ΟἹ - ἀϊοιτογ τατηθῃ ἄς φΑρτὶ5 δρυά ὙΠοοοτίτια ῃ 
τι πορίιδη. ἴῃ Ρίατο, ἀλλ᾽ εἶα τέκεα ϑωμίν ἐπαναξοώγτες Βλυ) γαμδυ" 
τι φερβατίων Αἰὐγών τε κιναζρώντων, μέλη, Ετ ἴῃ γείρις, τὸ σωδάρι 
(λυ: χάται. 

Βλη χη ἢ ςγ ΑΚ) 

Βλή χυμώ,ατος τὸ δα ϊατιο: ληχὴ τρρξάτου, δαΐατις οἱΐς. ῥῖον 
Ριυσγοτι!Πη “ἜΓΒνὶ. ἂν ἐπ] ὰ ὅγη ϑ6. ἐλαχαὶ δὶ αἱμοιτόεοται 
μαςιδίων αρτιτρε ᾧεῖς (ρέμοναα). νὰ 

Βλήχγον: νἀε βλώ ἄχνον, ᾿ 

Βλὴ χοον, νοι δα: ἴροοὶ οο:ἴς Βληχ ολννδασρλον, Η!Ρροετας. Ηείν 
βλυχεὸν ἀϑνενες γώ ϑ'ρὐγηὑποιλον,, λελυυΐῥον. ἴτοτη ἐχυρόν. Ης 
βκχήχεα πῆερίς. [Ὠτοσρτος ὙΤεοοττὶ ,πϑερὲς Πα τ εἰ δὸς βοτ' 

χεῖται ἢ κὶ βληχρὸν, ς οπῖμ ἰογιδίτυ Ετ ἢ νόγα εἰς Ν σαπά 
ἔζϊιον. χάθη ετιδπ) εἴ ἔλύπρρνηῖας Ολδηρίθ. ὃι δλαίχνον. Τῃ ὙΠ 
τὶαοὶς ν ἐν ἢ πολυχ ιδέξ. Θλήσρε τυρὶ Σξανλ το χαῤτίων-[ητοΓρτ. Ολὴ 
ἥ λεγρυήϑη πῆερὰς οὐ γοι πὸ ξλείχνον. 

Βληχρὸς. οὐδ, ἀς 111ς.] αρσυϊάι εἶνε ας, οσταΠις, ἱπ)θ Θο  Πες. ἃ 
ζεθλη ει ὁ ΠΡΕΣΕΟ  ραξις πεπ]ωκώς, Βιπάδτις ἀἰχίτ, 
εὐ χὰ οἰϊ,ε ἔοττι, ῬΟΙΘΏΤΙ δ ἐπιροτιοίο. ἀπὸ τὸ (εξληχαν δ 
ξάγιων Ὁ οίτουτ δὶ αὐληχοὶς, Πυςπηβἀπιοάμτη ς ώχις δι αὖ 
πᾶς δι ἴτας" ἔλνχ οἰς συρετὸς, πη οο1}]ς ἔς τί, ΑἸΌχνΑΡ 
ἅριὰ Η!ρρ. ξηχικος. 

Βληχοζθ ὗ ]ος τος ν σοημϑ μοι, ΤΠ Ορμτ,] ΠΡ. τιοαρ, 8. ̓  τ 
Ρἰδηταγ. 

Βληχῶ (δ. η, δ] εςἧο, οὨΪ5» ΡυΪερ απ, ὙΒΕορἈγαίξιις ΠΕ, 
φἀρίτα 16. 

Βληχώδηφ, "1. Ὡρόξα σι δ γοιῦ ὁ μοι." μωρὸς ὃ ποιμϊω καὶ τὼ πάντα 
χόϑης πέμπειν ἐμελλε, 

Βλή χων ὠγίθ-, ἦν ΡΟ ]ο σ ΠῚ» ιοὰ ὈπιπΊ4 1}: ἀἰς ἴῃ σατηασῖῖς τεῆς 
ἴσιῖ» ΡΙναιις το 18. οαρῖτε 2ς. Ρτγοίγληίχῳν, Ατεϊςὲ, Ὀίςοίτας, 
ἀξηι ἃ ΝΝτοληᾷ. Βληχωνία ἡἸς ἃς ἐφύξζαμον νορατ Ατορἢ.. Ὁ 

Βληχώνίας κ᾿ ὁ ροτιο οχ ρυϊςσίο μοῖρα. Ατηϊορῃ. ἤΕΡο ᾿ 
χεών᾽ ἔδαπτοις (λυ χωγίαν, ἧ 

Βλυχώνιον,ε.] 6 πὶ 4": οἱ ὑληήχων ΟαΖς ᾿ἶθτο τουτί ον Οὐδ πιατὶῦς 
ΟΥΤΕ! Βληχωνία. 

Βλίαρ, [οἸ τίν ἤους : νπάς Ολίφυλλον, 1, «σύκινον, βου ]αουμη»δειΐάος 
Βλιαρὸν, Η εἰν οἷν. αδλαξεές, " 

Βλιξρὲν, τάς λαγαρὸν Ἦ 
Βλίδες, οἰ ἄστη (υἴ ψεχοῖδες τούς. Ν 
Βλικαλ,οι οι σύκου φυΐχνον, δ Ὲ τυ πγοϊοινογὸ μαεῖ ὁλίκας δνέκαι 

(λέχαν τάστη ἐϊοι ἰογιθδιι στρα χον. ἀρ 5814. Ολίχαιρος Ρίο δ οι 
Βλικχωσες, ἄθαν ἀρ ΕΠ ρρόοος, οἰϊς ἀϊοῖς λελεπεσμῆσον χἡ καθ 

ἀοςογτ σάτα] δί ΡαΓυ ΠΊ. 

Βλιμεΐζειν » πγᾶ πὴ ΠΛ }]ϊὰς τεαξξατο,, δὰτ ἐτί ηι ΛΠ] ΘταΙΠῚ ρυδοι 
“[ιλ ἀράν» Ἰ Πα μτ ἰηττρτ, ΑΠδου βιδηὶς καὶ τῷ υὑατγαςγίε κ; πὰ ̓ν 
(ἰερς ςὐϑοιρ)ι πεῶτο, Ργορτιὰ δυταιη ἐς Δοῖρυς 41}Π| 1]1|αο αι 
Ρτατὶ τι ἀξιδοανες. ἌΜΜΕ: ΑὐἸθιις 9 εἶτα λαζοντες τ 

8 ἐθοις, οἵδ᾽᾽ ὠνουυῦ ται Οχιμοίζοντες» ροΐξεα ξαρ οτος νεπάτιητ, 
διτορατος,Ἐι αὐτο ὴ ΦΠλιῖητ Ῥαίραυτες, Ττεῖι ὀλιμοέζειν αριὶὸ 
τηϊορῇ. Ἔχμουπταν κακοικῦ, ὅς τεὶ κηρία Ὁ) μοιοσών πρυγᾷν- 

Ἀλιμᾳσὶς δριιὰ Ηοίνι ἢ Υ ἦσθ τιτϑών ἄχειψις, 

Βλίμη, ΟΠ ΤΕ 6] 14. τροπηλεικισμμὸς ὕζρας. 

Βλενὸν, είν οἢ. εἰς ἀϊοῖς δωλὸν ΕΓ] Ως Π1. 
Βλὶξ αὔιάιὸ σιωεχως ΕἸ εἰ γον. ΕΙ 
Βλυταὶ ἡ ,ἰσυαΐτοῦ τπίλος {Π15, γι ἡ δυτελὴς 5014. Ἡ ΟΕ ΥΟ. γεγο ἐὺ ἢ 

χ (λίχσωνας." «ὄϊν, ϑ.εἰς ἄἸ οι (ζεῖ τ. 
Βλέταχίϑ-, 11}: ὑξάτρα ὥν οἴ εἰγοῖι. Εἰ δλιτείχεοι ρα Ἐρίεβατιὴ ΤΙ. 

τὰ κογχύλια, ἡ τα σελ. ἀχια. 

γεῷ χαὶ σε καλοιῖσι θλετομαΐμιαν » αἰπὶ τῷ μωρὸν τὸγδ ̓ δλίτον Μωβὴ 

δοκεῖ λα χε ον, κὸ μρμαμκαλ ἄσημος φωνὴ “Ἶ" παίδων χαλοιυύπων, ,ς ᾿ 

ἐν αἰ κ ο σΗ ὦ σης, Οἱοτῖς τΠριδα πη, ντπι δαοῖ παιδὶ 
ἀϊ ἄτιιν ΝΗ νοΐςτ ἃς αἀποτίις σαποτα πη Ὑ]σετατα πί , 
δ. ἔλίηον, (ογιδίταγ. ἀριϊά Ὠϊοίςοτιά. [το ΠξοιπΔσ,, δᾶ 
146. ἐλῆηϊον [ἥξεις θα τας οἰ ἴπ πιράϊοίπα νἤις. γᾶς οί 
δὲ ᾿π0{Π||- ποπτο ἀϊοιταγ δ᾽ ἴττο ἀοίροξξιοτ. Ἅἢ 

Βλίηῳ,,αυΐξτο πλοὶ ἃ ξαιμ5γπγοὶ ΘΧΡτΩΙΟ, Ευξίαηι «αρίο, Βα 
[ 



ΝΎ ἢν 

ἣν .Β ἴχλ' 
᾽ ᾿᾽ 

᾿Ολῆω τὸ μέχιγηγεῖ λἀϊπιο Ατίοτε!. 1 ὅτο ποπο, Αἰ πιὰ 

ππποὶ ἀς πο οαίϊτο ἔιαος. [ἀσαπι» ἐσ άφαν. ζλέηζεται σμύ Θν 
ας, οαἰείλητας ἔιαὶ νηΐας αἰαοὶ ἀυοδιις (οχταγις. ῬΟ ΠΧ 

δτο ἱξεαπάο,ὀλίπειν 3κναπέζενζ εν ἢ ἀ. κα πνίζοιν) ταῦ μελίτας, 

καὶ ποιᾶν αἰα χωρεῖν. Ατιξορίναπ.ιι Ἐσυΐτιθ. Αλλαὶ χα δείρξας αὐτὸν 
Ολἰῆσις. [πτογρτ. αἰμέλγεις κα Ολίθαν ὄξὴν τα αἰφαν εῖν το μέλι ἐπὸ τἶω 

ΟΠ χρίων, κα πεῖρα ζοιν ἡ τὸ ψηλαφᾷν» αἱ τὸ ἐκπε  ζειγ γα κυράᾳ δ μὲ: 

χιοσῶν ϑλίζειν, 
“συελε,οὐ, ὁ τρί δας σταῖς ἀγριθ. ἐς ττ ΠΣ ν βογγοηάαδ, τούς, 
χαταπλακτικὸς, ἀξίωμα τικὸς φοζερῥς ,σεμνὸς ν αύ 11 σσηίοτίις. Ἰῴσπὶ 

χα δοσαπι ραάτίοπι ΡΊατο ντιτιῖς στο ἐδρτί πιο ἐς Β οραδ]. μιὸ μό- 
γον γγυναΐοις τε κἰ Ολοσορριὲ τεὶ ἔΐϑιν, αἰδλ ἃ κὐ, ὅὲς, Η εἰΠο 4. ἀς ἴζαιτο 
Ἡκτουϊμνκῖρες δεινωποὶ (λοσυροί τεν ργῸ ὕλοσνραΐ᾽ ὥλοσυ ρὴν μεν 

ουΐας τγυχ ἐἶαις τγαςαϊσοτας»τὸ πῆρα σεσυρυῆσον κ' ταυρηδὲν ὅλε πον" 
οὐ ὺ ὦ ὠῤλειν, κ᾽ τιτρώσκειν τοῖς ὄοσοις, ἈΡΟΙΪοΟ, (λοσυρίωλ  χί ἀἴ- 

χρίω «ἃ αυϊδυίάλπν ἀωρ νοὶ ον ἰςτὶ οἵτατ, ὃς μοῦ ὦ ἴῃ ργιοῖς αρυὰ 
; ὅτο τογτῖο, Ογαπιηιας. [ςίαηις,, τίω πορφυρίδα κὶ πὸ 

λοσυρῆς.. Ολοσυρὸς λέων, Ἰὰ εἱζ, τοτυὰς ἱπ ΕΡι στα πηπι. 
ἧς χιίμασιγοτγουάϊς Βυξείθυς. Νιςαπάογ ἴα Τθοτγίαοὶς, 

εὴν δγ' εξ ὦκα χέαϑει. Τηζογρτ. μέλανι κακέν, τίη ΑἸοχιρμαν- 
πηδεὶς » Ολοσυερῖο χυδῶν-. [Ὠτοτρτ. φυπλικοῦ Ὁ ῃςορἈταίζας ἴθ τὸ 
Ἔχτο, σλρίτε σζτνάς σαυεὶς ρἰδοτοπεοφρὲ πλείων κὶ Ολοτυφρτέρα Ια εξ, 

᾿αἰϊπισηταπι νδογίας νοοιποητιάίσας. ΓΒ ηάςην σὰριτς 18. εἰσὶ δ᾽ 
λυ ἴρας ὕλης ἡ σωματωδεὲς ἐρας οἱ (λάςοι κχὶ αἰχρέμιονες , δίς, 

ἤμητ αὐτοαι οχ σα] οίϊοτς ςοτροτγατιογέᾳας πηαζογια ΘΟ πη, 
ἀπιὶ ὅς, ΟΖ. 

γῶπερ ἐδὸς τοττι δ1}1ς,αίρεξει Ἀοτε 115, χαταπληκτικοιὶ οφϑαλτ 
χισα, Ηςείν ἢ. 

νπὸς οὐ ὁ τοτγαιις οςυϊας τοτυὲ αὐρὶ ἰςος. κατειπλυχτικὸς ἷῃ Ἐπ᾿ 
πηιᾶτ, ὈΙ ΟΩΥ ΡΟςταν Ωἷς Ὁ ὁράκων ἐλοσυρωπὸς τοι 115 ἀ- 

υυξάζειν βχτμεζειν. 
ἰλύζω μι ύσω, κα’ χα, (τατατ! ο,αδυπάο, απο δαιιαςν ὅς (τατυγῖτε ἔι- 

εἰ. ἃ πχαζηχῖς ἃς ἴοηο ἰςατυτῖεοτίμ πὶ ἀαιάτι εν ἐς αἰ ὅζα πη, 
καπι Αςοι, ᾿δτο τογτῖο Ἐρ  σταπηπι. ἡδυ μέϑυ βλύζωνιρτο ἴζα- 

᾿ ͵ , ΝΕ 

τον ἰἴδτο ἰεευπάο, Ερισταπηηι. κύλιξ βλύσεις λυαίῳ.. βαύζειν ὧὺ 
πιώας Δριιὰ ΡΟ]}.}1.5. 

λύσσα, του οναρια ἸΝΟΌη, ὃς ἔξατεις ξιςῖο. ᾿ 
σπρὲς ἰδὸς ἢν. ἃ ἰσατυτίτγίχοντ τη Ἐριϑτδῃλ ΠῚ βλυςυοἱ δὲ χέοὶ, πτα- 

δι ἰζατυτίςητς δέ θυεηις. 
αω,ἰάςπὶ αυοὰ βὲ ύζω. φιοά Αςρυίατίιο ἡπο σίτων ἀριϊὰ Νοηη. 
ξόλυε ανγὴ ὑγρὸν ὕδωρ, [αηάεῦαξ, αἰ τας ἔζατυι το δατ » ἀθαπάαθατ. 
πττὰρμὼς μι Ηερυθα » λέγουσα μυίϑοις, ὧν βλνων « φὶ- 

λώ,ρετουτίο, πλῖττο. ; 
᾿λωϑρὰ ριπυςγαδίες, ρας. Ὁ ἀν ὦ ἰὰ οἵδ, ἔγχν» Πα. πίστις, 

᾿χωϑρὲς οὐ ὁ αἰτυις ἔγοπάοίι5» χλωρὺς» ἁπαλὸς δυαξῆς, νἱτοι8.» νεσες- 
᾿τανοϊούφας, [ατίιπν ρα] υἰαις,, νη ΓΙ 415. ἘΡΥ ΓΑ ΠΊΩ1 πέτις βλὼ- 
ϑρὴ οἱ αἰ χοι τὸ αἰ ϑέξος μολίσκεσα. ἃ νοτο (λ ὥσκω» ᾿ῃ 401 [Ὠτογρτας 
ΑΡροἱΒ Βοά. Ατάτις, Μέσ κεκραυάμῃ μοδὲ βλώθρῃ 541: ποίῃ, στη - 
αἱ ἴπΊ δεῖς, 

"λώμίλιδ. »αηὶς σεπες ἀς α00 ἴτα ΑἸ Βεπαιις ἰἶρτο τεγτῖο, Βλώμε- 
λίοις τε αὗτοις οτο κοί ζεῶπι λέγει, «δὺ ἐχοντας ἐντο μὲς, οἱξ Ῥωμαῖοι κο- 
δοάτοις λέγουσι. 

Ἰλωμὸς ὃ πιοιίας,θοΙ ας» Ραηῖς ἔτοσ πηφησιιπη , οἔς 1, δῆγμα.» κλά - 
ὅμα τῇ αὔτου. Ἠεἰγοἢ. ἐκνήψωμος, ν᾽ πάε ὀκταίξλωιμος αἴτος, ἀριιὰ 

ΚΕ ἨἩεοβούμιη, ἰά εἰς, οέῖο Πασαηοπτογαπι. Ετ (λωρμοὶ,, σραξοὶ» 
Ἶ Ης γεοῖ. 

εὐ είν οι απο Βεῖ. 
ἴσης ργα  ἐπτί σ»σαρρυσία » Η οἰ οδ. 40 Ἐτυπιοίοσ;. ἐχροηίΐτατ ο- 

ἌΓ τἴαπη ἔδρα, 'π πος ἰεπχι ἰλπηδο, δίφερυ τέτυκτω ὑλώσις. 
κι λώσκω, γαἀο.οἸ απο, (εγρονΝ σατιναδίο!υτ.. νηὰς χαιταξλώσκω. ἐςίς 

ΠΤ δεράο. Ηείγοδίωυς Ολώσκω ςχροηΐτ, αἰατέλλω, ἕρασω,, (οω", κραυγά- 
ὙΠῚ ζω,.8 ΕτΥπιοϊοσ. Ἔχροηιτιις αὐξαίὼ,, αὶ ὃ ἀογιμάτιτη οχ μολέω 
ΜΕ} ἀἰοῖτ τέρα ἢ ὃ συγκοπῇ. 
"ς Βλῶ βέλικίας εἰξ ἴδηις εἰορίγάτγα; ΕὐΠπ. Π|λ4.9- 
Ϊ οὐανροετιςὲ ρτο ζοᾷ, 521 1.3. Οταπηην. 

βοάασκε, ΤῸ ἐζόα,ΟἸΔτηαθατ, γος! ξοσαθατιγ. ΑΡΟ]]. μοί. 
ἀσκογ,ςἰαπιαθαγη. 

οαὐγχιονιεγτὸ,ἴζατι!πν εχ ρο δας Βοιπὶ ἀστοίεία πὸ βα τί σάτα ΠῚ » ἴῃ 
ῬΙσγαγηπηατ. ζοαγρια, ἰρο 4, ντ ἐχροιῖς Ἐτγηιοίοσ. ἰἸά εἴξ,λά- 

φυρκ, αμα' ἐκ τ ζοῆς ἀγγϑύεται, ἴ. ἐχ ρύσηα ςΟἸ Πρ αηταγ. ἤπητ χο 
Ἴουτα ἀϊςληι ἀφόρυκτα, τὰ εἰϊ»᾽ηςοπταπιίπατα. ἸΝΔΩ) φοευνῳ ἰ- 

᾿Βπιβοαῖ ρο Ιυο,10 ἘρῚσ.. 
δ᾽ ἰβούγρεθυ,ν, ὁ ΠπαἸτας. Πτο πὸ ἢ παΐος Γοὐτοτιπι, ΟΠ. τά 
μ᾿ οαδεῖ, Η εἰν οἢ. εα ἐχνυεῖ, ριστοτατ. 

“ Βεαδρήμος, δ, Δ Χ ]Πλτοτ, ὁ εἰς πίω) Φοϊω, ἤγοιων μαίχίω ταχιξ.Ποτὶςὲ ρτο 
"3 ζυνδιρέμος. 

Ὁ Βύαμα ετἸάσπη Ποτὲ ρτὸ Ούαμᾳ. 
Πρ αήϑειιον͵ τὸ ῃιοτίσα ἀρὰ ΗἸρρος. ἀϊοἰτατ οτίδπη ζιύφϑαλμον τὺ χουσείν- 
ΠΟ ϑέμον ἀρὰ Ὀϊοίδ. ἱ 
“ Ἐλεξι ριίζις δὸχ ΡΙΙηΐο. Ατήξοσεῖ! ζώξ, ΑἸ τῆς ζόπξ,ζύωψ, Ἰά εἴς, Βουΐς 

ε , ̓ς ππχιΝ Ῥᾶγῃις συπι ἣτ γτ ἐπηλγι ἀςς,οσαϊος ργςργαηάες μλ- 

" 

ΒΟ 
Βεὰτ νἱάς Αἰβδηπυπῃ Πδτὸ Κ. 

Βοαΐρκον,κ τὸ γαυοιὶ λὰ ὑουςς ροιτιηςτ, δολγίυ ΠΏ, 
Βιαρμία, Νλνὰ τα θα: οριτδ οι ἢ, αὐϑσὶ τὸ σιωαρμόσιω κἰ ξυύξαι εἰς ζνγὸ καὶ 

εἰ ορταονζίας. , 

Βοιμύλιογγα, τὸν θ᾽] ς Οὐ ςκϑμον, (ἐς τασις, 

Βοάω μιντω,α κκα,ο]λανοινοοιξοτον, νοςο θοο!Ρίλατ. Νευς. αδίο], 
1υὰςία. ὐδεὶς πρὸς ἑαὺ τὸν δεῖται ζοῦν, οσπλίηι, πσοοῖίς οἱ ἐς ἐποϊληνα 
τς ναὶ (ς οἰληγαιςζοω, ςἃ Αςου ΟΡ, ζοώντος τος ὁ δ᾽ δϑήσκοπον 
μέλοςγοῦ οἴαπτοτς (μίατο ςἀτλητὶς ςδητιςῦ χμις ςαἰαπηζατι ςοα 
υσηϊ ας (ουὶ σοι τ οἰ εὐ εςἰλαλο, Ναζαπζεη, ἴῃ ογαῖ, ζοἡή σομα 

ἡ μέρας τίω διωΐκών, το οἰληγθο ἀιςι νἰτταῖςηι » Πἄσι,ν, (θα μὲ 
αἱ φάγα τς πιο η, ζοών καὶ κεκραγωὺς, Τάς), ον κ᾽ κῴντεῖν» γο- 
σοι τοί]οτς ὃς ἀρρίαιάσες,  σιανν. (οησυμαι ἢ πασέρᾳ, τ, ράῖτς πα 
Ἰηςἰαπιαῦο, μσιαη, νης ζοώμνΘ., ες  ςθτατυς. 

Βοεία ας, ἡ ρςΠ]ς δυισα]α. ΠΟ οιζων ὃς Βροίη ρτο ςὺ ἀςπι; ἴτοπα οἰ γρεὰς 
ΡΕΙΪς θαυ] ςοοροιτις, . 

Βρειακὸς, οὐ ὁ χὐ Βοεικὸς οὐδ, κ Βόείθε,κ ἐδ δ ας: νης δέρμα Οδειὸν, 
Οὐν "ξέρε! ις δούς : ὃς τὰ (όεα, δα αἶα: σατπος, Αἰσχαυ, Δρμτν 
ὃς τὰ ζέειακ χρέα" ὄγεια ῥίματα » μεγάλα καἰ κτύπον πλίω, Ατιζορὶε, 

Τατογρτ. (ρειχαὶ ζγηνιο σα θοιμπαι, Ἴ ΒυοΥ ἀν» 
Βόε(Θ., ἀςπλ αυοα (φειζον ν ουθυϑνζοέης μίμημα γμυέϑλες αἰδρρ ϑυμ 

πολίων » ΝΟΠλϊ Ποῖ ὃς ΒΟῸΟΠῚ πηαξιλην. (οέῳ ποδὲὴ, ρα! ωθαίον 
(οΐη ὠγίλυ, ᾿Νοηῃο, ἰά οἰϊγαγπησητομι οιηι γ νι ἀγηηςητῖα θεςο- 

τὰ ἀἰχις Οὐ] ἀ. δὲ δυςοτα (δς], δι οονάίζμιις στερος (ὑοτςῖν,ς 
Βοειὶ, ἐ(Θ., ὁ Ιογα πὶ ρτορτγίὰ, ἃς Ρ'ο γαάεοῖς Ρουταγ. Ο ἀν γί φία 

χδυκοὶ ἐ ὑςρέπγοισι Ουεύσιν ἑἌκον' (ϑέας ἢ κἡ ζοεῖς λέγει εδὺ ἐκ (σείων ἷ- 
μάντων κάλωςιθαυῖῖ 1] ἀγιηις. 

Βοὴ ἡςοὐ ραιρ πα. ἴτοπὶ οἰατηοτνοοιξογατίο, Οὐητ}]} (Ορες οἰ υἱατις, 
{γορίτως, νΟχ.ιςιαῃ. κὶ ζοῆς μεσὸν ὑὼ τὸ συμπόσιον. γοοιίςτατίο, 
οἰδηρ οτ,αςο! λαγάτίο, (οι) ἀγαθὸς, αο Ἡοιησγο νοζατις Μοης- 
Ἰλυς γ νι πιϊηί πο ὲ ξογιἀοϊοίμς ἰπ ΒΟΙ]ο : ρτοριέιςα αυὸα αιιῖ-- 
δυΐάοπη ἴω θΕ ΠΟ νοχ ρτα ξογπιϊάϊης ἱπιςγοιριατιν. (οί ἀγαϑὺς 
διομάέδης  1ά οἰἘ, θ61}10 ἄτγοηυιις » ἀρ Η οπιογα πη. (οὶ ὁ Κ3ὴ του᾽- 
τοις ἱά οἴκτιίητον ας οἴαπιοτε ςοοῖτο. οί ἐτεχνώς ὄντειν ζοποΐτ 
τί ἀῖοτο ΠῚ ἐστεστυτη, Εταίπη, Τα ΟΥ ἀϊ ἃ. ὅσον τὸ ζοῖς ἕνεχᾷ ἰηςτ 
νος! ετατοης πὶ» ἢς Ν 4114 ; Ττεγργες νογὸ, ἔγρωυ Χρτὸ (οῆς κὶ ἐκ 
ἐααϑώς, Ἐτ (οὐ ρτο βονϑεια, δι χ}  " ΠΊ. ΤὨτεγριος ΕἸ Βγ" ἴα 
1Π1ἃ τα διρρ οί. ὅμως ἄμεινον εἰ Θρρδικύοιμῆν (οἢ, ἀλκῆς λα- 
9έρϑεί. 

Βογγψωυὶς, Ἔρ᾿τῃ στοῦ ἀριΠ|»ΐη ΕΡ᾿ σταπηπη. (ον ϑοέεοσι μελίοσαμς, ἵν Βο- 
8 ῃατϑ. . 

Βουόδομέω͵ ὦ, μ.ησώ,ουῖη Κα πἰπατίους δῦ πὶ, αυχί!οσ ρογίο  ἰτδητῖ, 
ΔαΧΊ το ἀσςυιτο  (οηϑιυ μὴ ασεόδῆς πϑοαγάνομα). 

Βονδ'ρῤόμια, τὸ ξοίχι πὶ φυοάάλην τ σοῖς οαπῃ οἰλπιοτςε,ιὸ ἃ ΤῊς- 
ἴξαις ὁ μηςηίε, 4υὶ (όη δρομιὼν ΔΡΡΟ᾿ Ατυγγοιιπὶ Ἀπηαζουίθις σο- 
ίξττο ργαϊο νἹέϊογι πη) τεροιταιῖτ, ΡΙυτάτοθυς ἴῃ ΤἈξίςο. (ςτῖ» 
ίταν δὲ (οηδιρφομέα ἀρυὰ ΕτΥπτοίοσ ἀϊσςητοπη ξοἴζυπι ες Αὐτῆς 
ηἰποἰ πὰς {ς ΠΟ πλϊηάτυτα αιοά ΣΧ ατἤ ως ρισπδητθς Ατπςεηὶςπ 

᾿ ἤδιις ἀἀιιοτίις Εππτοὶριιπὶ Νερταην ἤ]μα πὶ [ρροτίας τα! στὶς, 
Βοηδ' ρομιὼν, ὠγίδ., ὁ, Οταςογα πὴ τογτίτις τηθηῇς εἰξ ἂρ ταυϊποξεὶσ 
αἰτιιο αι! ἀαπλ ΑΘ συ τα ΩΣ ἘΧΡΟπιιητν4}}1} Πα μα] π|,α}:} ϑερτεπα- 
Βτοπηταια νατίοτας οχ αἰ πεΠπτμάϊως πιερῆιπι Ατειςοταπι 
οατῃ ποἠξγὶς παίοίταγ, 

Βουδιρομδ;νε. ὁγαἀϊατος. 

Βοήϑεια ας,ηἽ,ΟΧΊΠ πη, απ πηςηταπη, Γίςογ, Ἔχογοίτυς, ργα  ἀΐα πη, 
τυ Πἀτοτη, ΧΟΠορΒοη.Ρατγοςίηἰατη, τς πιά 11) ὰρρΡ επηςοτᾶ, 
σῇ ὑπόρίᾳ (οὴ ϑειαν δ᾽ ρᾶν, (δ Π ἀίο πὶ ἐσ ατὶ ἱπαφηῖγς. ΡΊατο ἐ- 
Ρ ἴοϊα (Ἔρτμγα,, οἰκεία δἰλλύλάις δ) ταὶ πόλεις πρὸς ταὶ ζμρζαίαν 
(ον ϑείας, οὐυΐτατος τητοτ ς εἴς δεησιο ας δά γί πὶ" δας Βαγοι αι 
ἀτοςῃ Δ πη. οή δ εια καὶ εἰς κε ύκλας, οι ΟΠ ρη. (ουϑείας ποιῷ ὅτο,.2Ἐ -- 
{ςλιηὶ αὐχῖλα {πρρεάίτατγα, ξοηϑεια χρημοτῶν, Ὀςπγοίς. 

ϑηϑέωγμε. ἐσὼ κα πκά, ΌΧΙ Οτνα Διο έοιο Τρρ ςτἰας οἰ έτο  ργοίρ 
οἷο» «Ο(μο.Ραϊτοσίηοτσ, ἀςξεπάοφρτοςιττο, δά νῖπι ἀγοξη δᾶ ἂς- 
συττο; αἀ (υσουγγξο μι τη τεπάο. αϑϑσὶ τὸ εἰς ξοὐμὴ ϑεῖνν τη μυ σατπι 
{εβίηανο, Ετνπιοῖοσ. ΡΥ πσοαγγο 10 Πσαῃτίις ΟΧΡΓΙ ὨΤῸΣ 
[μἀτιηὸ, ααΐτη ρὲτ δάϊυο δ πὶ ἰἸυυαηιας Ἰλδογαητςηγ: δι ζοκϑεῖν, 
1ηάς ἀιϊέζαπι οἵϊ » φιιὸ χὰ νοςεπὶ ροτίο ταητῖς (αςουττίτε τ, «ἐδ αὶ 
τὸ (ον κὶ ϑεείν,ηι Οὐ δι ζονορόμῶν,ν οσλυτ. 5ἷς ἀϊςίπημς, (ον ϑω σοι ὅ- 
σλεῖς, Ἰὰ εἰτν τσιο τὸ ἀγπν]". (ρου ϑω σοὶ ἢ αῤετῆς» ἴθ τὸ Οὗ γι δι- 
τοπλ.(οηϑέεσιεπ᾽ αὐτὸν, αά (ς ἀεξςηἀοθάος εἰ οδυΐαπν τεπάυρτ, 
Ηξετοάύος. τά εἰ, άἀμπετῇ!5 εἰ ΠΊ [{Ὀςγατ. ον ϑεῖν 3) ὺ ὅερις τ χώ- 

ελς, Ῥγοουτγοτο δὰ υες το ΙΟἢ,5. (οηϑεῖν τοῖς α δικουιάμοις, 100. 
ΓΙΔ Ριοἴος (υδ᾽ευατο, ΠΟοτᾶτ, ΟΡ ΠῚ ξειγς Ηογοδος. εἴδᾳ γίνεῶχο 
πὰρεϊγω καὶ ϑβικουρᾶν, χἀςἴς ὃ ραττοςιπηιῦ, ον ϑ οὗ σθὶ μικραὶ » Π)ε- 
τι οίζβεη. ζουϑοιῦ τώ μυύκητες ποτιζόυλοο νίτρωντοτηςάϊο οἱἘ ςοηττα 
ἔμησος ηἶττι ροτας. Ὀυοίζογι ες ἰη᾽ 9 αθάττο,, ζάριῖε ὃς, τοπὶ 
1.8 εἰς ἐἰφι ὑ γαν ἢ τ ζεζονϑηιῆ ων, ἴοτοῦ το πηςἀϊὰ πηυΐτο]ϊα πα" 
τοογοτι τ. Χ σὴ (οπϑούσεν τ τά αἴκοα. αν} Π}ΠῸ ἔεγυης δά γεγγιςοο 

ζουδούυλροι ἃ σωτερίαν. Ὠεγπῖοσ βέυϑέω 5: ϑεέλαοσών Ηξετοάδοτι 

«ιςεηάα οδυίαμντεηάο δά πγατγα ζονϑω 5 Ὁ} πόλιν, ντδὶ υδυςηΐον 

ΤΆΙοΥ ἀιτ4. Θεζονϑηκὸς πρὸς τίω ἰκὼνς υοά νιγος ζογροτγῖς ἴ0.9 

τ, Δτ ποιεῖ. ξονϑω χρήμασι, ρογ Ῥεςαηΐας αῇξεγο σρεπη. ζοῖῆ- 
ϑοδσὶ τοὶ ἐὺ ἐπλίπας; λαυςτίας ατδτὸϑ ρέμα ἔσγθτ, ΧοηοΡΗ: 
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ν 

ΟἹ 5 Ἔ [9 

ζῃ ὉμΊΗΓ ἐζούϑησων ἐπ᾿ ὐᾶν, ἃ εἰ «ἔδορυον μ᾽ (οῆς κὰτ᾽ αὐ, 

δὰ οο; ἐοετοθηάος ςοποιιγογαητ, (ον ϑεῖν [ει ἐουϑητικον ἐξ) τυρὸς 
ἀδείας, Ἰαταγις οοςατγγεγο, Ατξοτοὶ, τὴ Ρ οἷμτ. ξοηϑεῖν σὴ εδὺ πὸ - 
χεμίοις,, δὰ νἱ πὶ ποΐζπηη ἀτοαπάλπι οσσιγγεγε, ἐξούϑησε δ! τὺ 

πυραννικίω οἰχίαν γ» ειποί θη, ἰά οἵδ, αϑὲς, σδητγὰ, ἀεὶ. δον ϑν᾽ 
σουσιν ἡμῖν ἐπ᾽ ὡρωπὲν » πὸ 5 γε Εητ 11} αἰ χί Πα πν αἀ νγθέπν Ο- 
τοριμπ γεσαροῖδυ Δ“ πὶ. Τάσπι, ξονϑεῖν. εἰς φωκέαξ , ἀιΧΊ]10 τὰ 
Ῥποκοιἔθιις, ζονϑῶ σοὶ τρὸς πολεμίοις, τί! Ορεῖπ ἕστο ἁἀπετῆις 
Ἡοίξες,Γἀςπὶ ἐκεῖσε ζουϑεῖν, {ΠῸς πχίττεγε δι χεϊτιπι [απ ισιταγ δίς, 
δαπὶ Αδοι, ἐηϑεῖ χὴ τούτου, {Π{π|6 πὶ ὀτία πα Πποοατγιςν Τ εορἤγ. 
Μηζοτίξε ρίαητ. 9. σαρῖτς 1δ. ζονϑιν σοι ϑ'ἁγατον » αἷς τε ΠΊΟΥΤΕ ΠῚ 
ἀτεςο, Ῥίατο ἱπηξνε σοῖς [ητεγργ. ΧΈπορῃ. τοῖς φίλοις τὰ δίχαμα 
ξουϑεῖν διώατω γἀπαῖσος ἵππᾶγο ροτοίε [ἢ 11ς αι ταΐτα ἔπητ. Ρ α- 
το Ερηἶο  (ορτιπηα, ξεζοηϑη μῆμον γέγονε,σια πν ἄχος ἀδτηῖς ἀϊ- 
χίτγ τα τη μηδὲ βεξοηϑοη μῆψον ἐγεγόνει φιλοσοφία κὶ φίλοις, Πατο ταῖτίοης 
ἃ πὺς ρτδίξιτα τη ἰδ δαχί μι χ ΡΠ οἰορίν!ς 8. ἀτη οἷς, βοηϑεῖν ρτοὸ 

εὐπιμωρεῖν, Ατἠΐοτια τβότι ὅτι ἐξρήϑησε ταῦ ἑταίρῳ πατρόκλῳ. 

Βοήϑυμανατος, τὸ, ΧΙ ΠΤ πη, γα πη τα πιγαἀ!πγ θῆται πη) ΠῚ εἀ! ραπηεῃ- 
την αίθη, ἄ Οἰχὰο. 

Βοηϑημστεκὸς γοῦ ὁ, ΔΟΧΊ]Πάτοτ,ν ἐπὶ μα εῆς αυχ]απαϊ. 
Βοηϑητέον, (υδοατγεηάαπι εἰδ, Ὀ πιο τ θη. βοηϑητέον τοῖς ὐρφγμάσιν. 
Βορϑητικος, Δ ΧΙ του Δ ΧΙ τατῖς ναὶ αγΧ} ΠΤ Γ ΠΣ, Ρατγο Π}5. 4111 ρτῷ- 

Φάτο εἰξ, Πιδ ἀϊατίτιον φαΐ εἰδ το πιο άίο. Ῥ]αταγο ἢ η σοίοης βοη- 
ϑυυικὸς ἀῶ ποῖς πένησγ, ρΔιΙροτιι πῆ σατιἃ: ἱπηρεη[ὰ ἔτι σατ. ζονϑυτι- 
κωτερὸς ν᾿πάπτιοτν Ο4Ζ4. βοηϑητικός εἶμὰ τοῖς φίλοις. Ατίχοτο}. 10. 
τ Βοτἤ τ. ὅ 

Βοηϑυίθυγκ, δ, ΡΟΘτίο1ΠῚ Ρτὸ βονϑὺς,,1, φαΧ Πἀτοτ,ιατοτ, σο]ετ ἴῃ ἔς -. 
το πο διλχί!ο,, ἐχροάΐτας ἐπ ρυραά. Τ Ἠοοοτίτ. ὦ ἄμφω ϑνατοῖσι 
βοηϑη οἱ," 

Βρηϑϑς οἱ, ὁ κὶ ἡν [ππτοτνα Δ πτου τ ον, αι χ  ΠΑιῖς, ΓΟ ἴτας, ΔΕ ΧΙ] άτοτ, 
Διιχὶ ναττῖχ βοηϑοις πέμασω, (Πάτα πχϊττο,, Τυονα; βοηθοὶ ἑρμω 
μϑί σοι, εαῖο Διιχι]ο εἰσι, Χο πορἢ. ῬΊατάγοῃ, τ Ὑ ποι ζυτρο - 

θεῖς ἡμῖν παρις-ἄσι βονϑοὶ τί τε πγο5 ΠΟῸ 5 ργσ ἢ ἀϊο δάϊιητ, 
Βιηλασία ας," ρταρά 4.ὅς ΧΡ. ΠΟ θοιπ, αἰσαέζης, 
Βοήλατέο μισῶ, ἡκφνᾶσιτο θου ες» αὈΊσο ΒΟ Ις 5. βορλατεῖ, γαίας. 
Βτηλά της ε, ὗ δα δυσι55 ΘΟ τη ἀσιτάτου. 
Βοηλατιν κε χρΟπἾτατ ἃ ΕἸΟΙ ΠΟ, ΡῈ! ΟΟ]ΠσΑνγᾶτϑ τγαζεδηα! θοιιες. βεφορ- 

(ὸς βεκο πηλθ. ,ζδυγηλάτης:. . 
Βελάτις, κουπὶ ἀσιτατγιχ, ἰῃ ἘΡ᾿ σταπιπγατ. βουλἶτιν ῥα ζ δον, ἰά εἴ, 

β ἱπλν)ὰ. ᾿ ΐ 
Βόημᾳ, ὃς Ποτίςὲ Βύαμα», εἰδπιοτ. Ατ πορἤαηες, νεφ. τυλέπορϑν τι 

βόαμῳᾳ. ἵ 
Βοηξ ἀϊοί ταν ρΤῸ βύαξ. 
Βύης κ«,δ, ΟἸαπγοίτις» νοο; δγάτογ [κ. 
Βοηαιὰ υἱϑ- ἡ. οἰλυνοτινοοιξετατῖο. Οάν ἃ. 
Βοησεμα;,οἰλιπδῦο. ΡΊατο ἰῃ Αροΐορ. ἐφ᾽ οἷς ἴσως βονσεῶνε, ρτορτεῦ 

4ια; βοτταῖϊε νοςνεγαδ  λη!. 
Βοϑρίζω, οἰὐτι Οὐργορτγί ἃ ἐπηρ Ἰοίτιι πὶ τγαδο ἴῃ ἔσο ΟΥΓΙῚΪ κένοδὲὸ - 

ξίᾳ καὶ γιφοεμαργίᾳ, βοσρίσας αὐεδὴ γ» ἐς ἀϊαθ οἷο Ἰοηιεης, ἰά εἢ,οὐ - 
τα ες. ' 

Βόϑριον, τὸ, Βοιτίοα,» απαῇ (ΟΠ ἀἰοῖτιγ υοτῖος οογητᾶ οου]}] 
Ρατς Ἔχυϊςοτγατγατ ΕἸΣ ἀυτεια δοτητγιιπι, ντ ἀτβ οἷς Οαἰσαισοη- 
ΤΑ ΠῚ » ΡΌΓΠΊ ὅς φησ αἴ: ΠῈ ν᾽ οιι5., τοτιπε οὶ ἐογαπαϊπίθες [- 
π1}} 6 ν]σοῖς ρτοξιπάϊας. 51 γεγὸ 14τ|115 ν] σὰ Ῥάτοῖ » πιϊηζίαιις 
᾿ἀείςεμ τ, κοίλωκα ἀϊεῖ ταν. 
Βόϑρίθ.,κ, ὁπ εα,νογασο, ρυτοις, [απάδηγοηταπι, ΕΠ οτίαπε ἴου- 

ταθητι σοαας, θ4Π]. 
ΒΟ φφδδϑοι»τιπλοτ ἀϊοῖτατ ἀραι Οαἰση. ἀππια ργοῆις ἀϊσίτο ΕΟΠα- 

ἴχπι νεἰτιστύπιαιιο ἰασιπο (1 το ἢ Πα τ. 
5όϑιωδ» κὶ ὁν ἔοαεα, ΓΟ 5, ἕο Δ. αϑοὰ τὸ βαϑιζ. Ματιβοις. εἰς βύϑυ- 

νον πεσοιιώ τα ἴῃ ἔοιαπη σλάδητ. ἀσηζοτοῖ ἀδ πυιιηάο, τοὶ 3 σέλα- 

τοὶ διώδει αὶ φλόγες εἐκοντίζονται νὴ δυκί δες νἡ βόϑιωοι,, ξοιιελτιπ 
βρσατανασα ἴῃ εἰεπτεητῖο ἱσηῖς ἀρράτγεγε (οἱςπι, Αττισὲ Ῥτοάαςιτς 
Ῥεπαϊτίπγαπη, Θ424].3. 

οϊδεύρκον αὶ τὸν γὺ Βοΐ δον, κ, τὸ», δυισυΐα Ν τσ. νοἱ διιου]ας Οοἰμπλε], 
Ατηϊορἢ Ττοπὴ τη ΒΡ ῬΓΟρ τέμπη Πγ0]ΠΕγῖς Ποπγοῃ. 

Βοΐδης κι ὃ ὠρᾷθ- δυηϑης. ΕὐΠιοχ Μοπαπά. 
Βοίκλεψ, ἄτην ΄υοα βέκλεψιθοιπι ἔα ἀριιᾷ Ατἤεη.1.9. εχ δορῖν. 
Βοϊκὸς οὐ δ δ Βα]ας. 
Βοιωταρχέω ὠἔ, ἴα πὶ πιαρ Πἴγδτιις Βοβοτίοτιπι . ΤΊπΟΥ ἃ. οἱ βοιωταρ- 
χοιώτες, Βα: Θτίογαπι ἄσςες ργὶ πλάγι), Βα οτι) ργα ἐξει, 

Βοιωτείρχης «δ. ἢος ποηγΐπο ἀϊςείραταγ ἀριιὰ Βασοτίος πιαρι ον ε- 
δαῖτα πινᾶς Βαεοτίοτιπη ἱπηρετατου. βοιωτείρχαι,, αρο ἃ ΦΕΓΞΒ τη. οἱ 
αξχιντες οἱ ἐν ταῖς ϑύξα)ς Ἥ.| ὃς βοιώταρχοι, ἀιοιητατ » πιαρτ{ἕγα - 
τις Τ᾽ ςθαπι, Βοξοτιουιπι πιὰ ἴγατας ὃί ργ πλοτὸς : ογδηζ ἀὰ- 
τοῖν νηάςοίπηνν εἴξ ἀρυά Τ πιμογ ἁ. δι εἴτις ἐπτογργοτοΠ1. 

Βοιωταρ χία ας τ ρτὶποίρατας ΒαποιίαΡΊυτ Τὴ ΡΟ] τ. 
Βοιωτιάζω Πη σαα ἰσ4ον Βαξοτίοαν ραιτος Βοξοτίοογαμι ἰσιοτ, ΖἘ - 

(οἴυιπος, 
Βοιωτιακὸς οὐ. ἢ ΤΠ ἐδ απας. 

Βοιωτικὸς, οὐ, ὁ. Βοροτίοας. ΒΓ τα ἀσορίσπς Οταοῖ. ΒΌσοτ!] εηΐ πὶ 
Ἰνοθετος : νηάς Ηοτας. Βαζοτιπι ἴῃ στα ἱπταγος ατὸ ΠατΕ ΠῚ, 

βοιωτικὴ σμύρνα, Βαξοτίςα πεγιι μα γγαάϊχ σα ίααπι οἵϊ ἀιθοτὶς ἱπ 

Ἧ, 0 
Βασι το ζοτι ἀτός ΠῚ το ῥτίπηο, σαρῖτς 79. ᾿ 

Βοιώτι 3.) σεοττι»ἀϊοῖταν ὃ. βοίωτος, ρτὸ φοὐᾧ. [οιωτία ῥαφινὸς, Βαοτο 
τἰϑ ταάίχ. 1 Ἀςορθταίτας στο [ἐρτίπλο,, ζἀρ.4.Βιηῖοι. ρΙλητιβει- 
ὠτιον μέλ, Αὐπϊορβλη. ἴῃ Αοίνάτῃ. Δεξίθε, εἰσήλ θ᾽ ἐσέ, "8. Ι 

βοιώτιαν. [πτεῖρτεβ, ψυχρόν. πος ἱπαεηιτ Τεγραπάει, βωωτίᾳ ἃ, ] 
Βαοτισα [55 αι (ς «προ Ηἴς ἀιχῖς Ρίθάλγας : ἀἸΟΙΤΩΣ ἴῃ τοὺ 

“48: δι τιρίάος τρυλγόϊαις δοηᾶτγιπη ἀγτῖα πη, δὶς ἀἶχιτ Ἠοιαῖ. 
Βαβοτι τη ἴῃ σγα 10 ἰυγᾶτας δθῖς Παταπγ. ΕἸ τὸ βοιώπον, Π(Ἀ] ΙΒ την, 
[μποϊαηὰ5. ξῃ᾿ 

Βοιωτὸς, “ΡΠ οτοὴ ΒΑΟΟΝ], Βαοταςη Ερτς. 
Βϑλαι 9. γ5 ὁ ΠῚ ΡΟΓΟ 5, ἔΓΓΘτίτας. Ν" 
Βολξαίριονγε, δ] δα] ας ράπιας δα] ἂς, ΕΡΙ δ οτιῖς, ὦ π 
Βοχξε ϑεη, πιά ηλ ἰαξξλτα, μεγαλοῤῥιημμονεῖ ν, ΑΓ. [ 
Βολξίνη,ἱ, θυ Π τπα, μον θα ἐς σεποτς δ! δοςο, Τ᾿ κε ορ ἢ γαίξας ἰἱ 

Τδρτιπη ογοαρ 13. ποτ.  δητ. Ατῃθη. 1.2. Ρἢ ̓ πίμς [ἰδ το 22. ς, 
πόπο. Βαϊδιηοπι Οτροὶ νοῦδην μειραπι ρογγάςεῖς ἔο 5, τὰ 
σαηάο Βυ θΌ. 

Βόλζιον, (εἰ πὶ 4.104 βολξώρκον, ΟΊ σίας θυ ]θιι5.Ἐριέζοτιις, αὐαλέξ 
βοχξαί ρμὸν. Ἅ 

Βολξιτία πιο βομξύλια,ραταΐ ροΙ τρί ρισες, ρα ΗΙρρος. 
Βολζοειδὴς ἐΘ- οἱ καὶ ἡ, θα] οίας; αἱ πὶ γεξογεηβ. ἜΣ 
Βύλ(ιτον, 5, τὸν εἰ βόλιτον, ζετοιις Βοῦ, ἤπλις δυδαΐις βοὺς βόλ(ι 

ὅς. Ὠἰοίςοτί 465 Προ χιςαρίστο τθι. ἤπγὰς θομΪς. Ἐοίνας θα] Ί 
ταῖς βατίηῖς πίῃς Ἰηἤέχιιπὶ ρατας, αο Προϊῆοας ῬΌΕΤΙΙ [τογ 
οοτε ἱπαϊιίπατον αἰτίας 1. δις.28,Ετ τὰ Οὐτη. ΑὙἸ Πορ . εἹὲ βοίχξις, 
πος αὶ βύλιτος. ὴ | 

Βύλξὸς οὐ, ὁ, θα] Ρυις,Γρε,τδοτ. Ατἠτορἤδη. νεφ. βολ(οιὶ αὐρα ζηπίσι, 
ὙδΙ [ητέγρτ. βολζοις, τὰ χεγόμῆνα ὕδϑνα, 14 εἴζτ,ταίογα, βολζοιὲ καλάς, 
μου ν Ὀαΐ ος ἀγα πε της γ [οί οτι 4. Π το Ργῖηιο, σαριτο 124. 
θ᾽ Ματοεὶ!. τος, ἱπησίτν σιπὶ γαάτος ἀγα πάτηἰς Βα δὸς ἀϊοῖ 
πλιι5, ΟΟΙ]ΪΟς Ἔτι πη, τη τ ΠΠΠ ἸΠγυ5.» 410 ΒΟΠΊΪΠΕ νέτοτεϑ Εἰ ΔΠῚ 
1ῃ ταάίος ἀτιιπά! 15 ν ΘΕ. πῇ ράγίοιῃ ἀιχογυης οὟδάς ΠΟΙ ε 
[Ὁ601ε5 φιοταπηὶς παίοίτατ. βολζὸς ἐρετικὸς, ὈΌΪθς νΟ πη 
Τάςηι [{δ. (δου ἀο,οαρῖτε 203 βολ(ὸς ἐδωδημοςεα]διις οἰθασι 
1δ1.6 Ὁ ΠλνοᾺΡ.204. βολζὸς ἄγριο, θαϊδας (γ]εἴπτῖς τ {πὴ ἀἸοίτα 
ΠΟΙ] 5, 10 ἃ ἃς ἐφήμερον αἸ οἴτιτν σεπι5 ΕἰἘ Παρ αῖνς 
τα. Ἰάεπι [1.6.ςαρῖτε 6. βολξος ἐρκοφύρος, δυϊδος ᾿δηΐσεγ,υς 
πατῖςοίς ἰἀηοτας. ΤΠ ΟΡ οἱ ἐς δυήτ. ρίαητ,ὸκ τιρών βολξων εἰ 
φόρων ὑφαίνεται τεὸὶ ἱκοίτιαδος, ΒΊη.Πθ το 19.64ρ.2. ἀτῆοι, Πἶτο ᾧ 
ντὰς πύδεια βολζοιϊκεύδιον, 10 ὅς οτοπατ!} νταπταταρυά Τ' 
ΡἈγαῖτο ἐς ἈΠῈ. 110 δισάριτο 7. ΡΙΤηας [δ το Στ. σαρῖτε 12. τὰ 
ΡγεΠηἶςο νιάετατ - Ναπὶ ἴῃ Οτγαοὶα ταγά τις. Ἔτι 4Π1η0ΠῈ ἀπο Ἴ0. 
η6. Εἰ αὐτοαι ας [γε τίαμι δα] θογυπη ος» αἰάψας ηιὰπ, 
4υς ἀϊοιταΥ [ἢ πο ἸσΙ 15. 

Βολζοτίνη γ ίρεςίας οἷϊ ροΙ γΡ] ρΥΓοἷς. ἀἰοίτατοδι βολζίσις, Ατῆρη τ 
Ππθτο ζ ᾽ ἐ ὦ 

Βολζαδις. εἰν, ὁ κὶ κα Βυ] δ οίας, Ὀυ]ΡΑσςιις. ΠΡ. 7. (αρ.9. εἴ. εἱς 
ΤἈεορῆνγ. Ἂ 

Βυλέω, μ Κἴ σῶς π’ ηἱζοὶ Ρετευτίο, Αὐϑείπ. Α σους, ΠῚ ἃ. εἶ χεὶ βεξολημμξ 

ἥτορ,"ἀ εἰἰ, ὥπερ τί ψυ χἕω βεξζλνυῦμίδ: κὶ ἐκπεπληγμῖμί-. [ἀοπ ἢ 
διάςπι, βεζολήατο πένϑείνε χα μη Πατὶ ογδητγετᾶς ρογςα γ ἐλυποὶ 
ἡ. πίον ψυ χἰμὸ τεπρωνῆθοι ἤσαν, 

Βηλεῶν, τετϑ ει παι: οἰ αχ 115.7. Βαγδηταηι Ῥ] Ἰη. 
Βολὴ ἧς ἡ, ἰλέξας,ρετοα Πο » τε! απ, ἰρίσα απ» ΡΙα σα. ἰξτας, Αροὶ 

15.Ὸ Ῥγΐπιο, μ᾽ ἑελίοιο βολεἷἴς,1ἃ εἰτ,οτίξητο (οἱ, ὃς ϑορθος 
Αἰδος, ἐφ᾽ λές βοχώνγτα εἰν, ἐκτίνων, ἃ [Ο]1ς οττα: γα τοτιτο ςομῖς 
ξξυη ἀιχιῖ Ρ]ΊΏ.Ηος Ισαιιεηάὶ σερας ᾿πηίτατιις εἴς Η οτατίες Ἰ 
Τῆρτο Ταγην ἐς [Ὁ] ς γαάεῖς ἴτὰ Ιοιδης » Ταπὶ {ρη{ἃ γάτηῖς ἰαῦ 
τοαίογι4ος Εχοϊιἀοτ τέτας. Ηςἤοάρτο ἰέλιι, εἰαπέτου ἐῶ ω 
βοκάων τεκρατεράων “ τόξων βοχαὶ, (ἀστττατα πη ἰδέξιιο ἡτας οοῆϊε 
ἐἴτο ΟἱοςνΡΊλτο ἐς "εν. ζ,ὴ βολῆς αἰΐημι, τα ΠαΐττΟ τ ροταπιν 
τη ϊχορμαη. βολαὶ ἐἧ ἐφϑελρδ, ἀρὰ Η ἐγοάιαπ. ἰή εἰς, τὸ β' 

ματα οςαϊοιιμα οδτατας πὰς σοηϊείλις. Οἴσοτ, Εἰσες γοττὶς Ἱ 
Ἰιίδη. Ἡ οὐποτι ἀν πρὸς ταὶ δ ἱλίε βολαὶ αἠπιετίας [Ο]1ς ἱπτρε, 
τας, Γυοία ἴῃ Απαοἢ, ΤἈςορΙν ἄς ΟδιΠρ],}. αὐϑών ποιεῖ βολίω, 
βότος ἀπγίτεῖτ, 4ε βογοίοϊτον δ᾽ (ολίι ρουτ εὐτὶ πὰ Σποζολίω [οἱ 

Ρδυς ἀς Οαρεϊαίτατς, ταὶ ἀκοας ἐφεοξαντο πυρὸς πίω) βολίωδ αυιτος ΟΡ 
ταγαΐσαπτ δάπιουίες οάπη οτο πὶ ὃς τι θάγι πη οἰδησότοπη. ἀἴΧΟΓΑ 
Δυῖοπν ΔΌτΟΑ » ἐκέλόδυσε πυρὸς ἡ ἀλαλαγωὸν "4 ταγρίούτων ὄπφράξε 

ταὶ ἐἰκοαΐ (ορῃίεαιοης νετὸ οἰὲ τέτα5) (ΟΠ. οχ τοροτου ἴπ} 
πὶ αὐτιτυπίας. Ὶ 

Βολίζω, μα ἰσω,καν τκοὶ οἱ "τ πὶ Πιΐσπλῖττο,, ὩδΈ ΓΙ ΠῚ Ρειροηάίοθ ἢ 
τασῖο νοὶ ἀσπιττο, Αὐξ, Αροίϊ.ς.27- ». 

Βολὶς ἰδος, ἡ ἃ νοῖθὸ βάλλω, Π}ῦς Βοῖζα ᾿ἰδουϊυτη» βέλος. εἰκένποι, 
λογχρίθιον, τη Ἐρ τ πὰ Η ἐδ τ. ο4Ρ.12. βολίδε καιτειτοξἔι “εή σεται 1401 
Ἰο οοορεοῖατ. ΕἸ ἃ ροπέας ἔππιοι!ο ἀξἤχαπν, 4110 ἀοπηί 
(Ὁ παιτα Ἔχρίογαηῖ αἰτίτα ἀΐης 1 πταγὶς. τοὶ ροτοῖς ρει ρα παῖδ 
Ἰὰ πὶ ὑδατίσι πη, Η ογοάοτινοςαῖ χα ταπειρατηρέαν βολίδες ἀφρωπα 
εηλἰΠ]σιος βι] σιιτα Πὶ » σαρῖτα 5.[ δ γὶ ϑαρισητια, ἘΠΠΉΡΕΕΝ 
τό. Εητίςαης ἃὰ ἔιοες πο πη ἥπυσι ἀφοϊ μην νι. Πο σθπι 
τῷ ΦΆΤ Πη: απ ρα άος νοσδησ ρἰ απὸ ξισοο:αἴτοτσ πὶ ΒΟ] 45ς. Δ 
υοά ξιοςς νο σία Ιοσσα βιοίσμτ. ρτίοτε ἁἀτάςητο ραγις; δο 
γοιὸ ρογρεῖθα ἀγάφῃϑ Ιου ιογοηι τγαδς [ἱπηΐτο πα, 

ἢ 



ἢ ἌΝ τοι Ό 
οἰϊταοα σοπὰς Πυο δά απὶ ροὶ Υρίναδ αἰϊίς ἀϊοίτατ ἐξύ- 
ἃ μ᾽ τὸ να {Ὁ ᾿ 

ες Μύΐα».. 
δ ϊογοογοας. ᾿ 

γιο! Σου. δ. 5 σαροτις ἔσι 5 χισὴ συπληρία οἱονεὶ ἡ βελίτι- 

νοἵξ αἰσαν ὁ [οηπ]ς,υαἱῖ ὅος οἰςξξιτίυς τοῦτα, ας ἢ] ἴων 
δ!ςθοῦ, αὐοὐ δοίιτίά ει πομηἰηαητνγο τι θος οιοὰ 

᾿υος μετ ὦ ἰοε δαηάϊιπι εἴδει. 
κα, ἃς βύχῶτος Πιρτάσυς τὸ βόλῴιτον, Πογεις πγαχὶ πιὲ αἴπο- 

ἡ ὅς δου), τὸ τ ὅνγων ἡποπώτημανοχρου!ς ΑΛ το ρ ιλη Τητοτ- 
γος. Αἰτίςινην εἰς, αὐτὴ τῷ βόλιτον, Οα νας Πθτο ἴεχιο φαρίτς 38. 
τ ἡγαΐξως ᾿δ το φυΐητο, φαρῖτο [ερτί το αὐ ἐν βολίτῳ φντεύη- 
πῆρα ἢ ἰξαῖςη ἰἔστοοτς δαδυΐο ἰσυοίυτι πὶ ἰογαταγοίη νὰ] - 

Δ Ἰορίταν ἐμζολίτῳ Αρυά ΡΟ] υοςην Πδτο αιίητο τας 
ἴψας δ θυ]ως βόλετος ἀἰσιτοτ χὐ ὄνϑος ἀριιά Ηοπιετῦ» 

πὶ νογὸ ἐζετοις γοσλοῖ κόωρρν, απ θιι ἐνίσα,( σςο τα 
ἐλεϑονου πὶ ὀΐ πωτον:α ῬΙαΤῸ ΠῚ σπυρίδα κ᾿ ασυραϑίαν 

αούρατον, κἡ ἀπ ύρδεινα τ, δέ ΠΎΠ ΓΙ ΠῚ μυσκέλεόρα . {νι ΠἸΔΏΙ ΠῚ 
τὸ οἰσίι πι,, κόωοος. σκ ὧρ αἱ αἰφύδευμᾳ ,ἰἰιις ἀποπώτυμα ἀϊοἴτατ, 
ἃ οτίαπι τίχον. αὐ πελεϑὸν αἰ ασατίλίω νοςδητ. 
τοὶ, ΤΕ οἰϊςὸ ρτὸ ζώνα συ] 1. ΡΊυτοι Ρτγου, 

τυπίη, 1 ἘΡΙριτιὰς Ἰαὰο ΕΠ] » ἐοιίτας ᾿αξξαατι ἀὰς τοῖϊεγα- 
ἀαπὶ πγουεύτατ. 

᾿ξατοταπι, ἰά οἷ, ἔμ άαιτεῖς ἰαςαΐα τιν Ρίαυτο,, ἴῃ 
᾿Οὐαῇῖ ἴῃ ρ ς᾽ ἤδὴν τοῖο 6] Ἰασα πὶ ράγατ. 146 ΠῚ, 

τετι ἰάσοΐο ἴω πλοάιο πγατῖ. δέγαπις ἀς ξμηάαν 
ἷς ἀϊοίταιγ, δί τοῖς ἰδοα πὶ νοσατυγ. Αὐοηΐας ἰὰ- 

Θὰ διευδα ἰδρατατ, Ετ ἰαςυ αν ὃς βιηκας., ὃς νἩ]Π ἶσα πο - 
1 ᾿ἰπί. Οἀρίτοτ αΒΓοἱυτὲ ργο ἐπι Πϊοης δὲ τειν Ἰαξτα νντ 
᾿πρία θαι αριὰ Ρ]ατατο . ἸΔέξιπι τοῖς σπηογο ἡ ἀραιὰ Ν ]οτ. 

οἰῆοατ ττεπὶ αἰσας Ἰλέζας  ἀταις τὰ Ρίυτωυς νίως εἴϊ τη Ἀύὰ. 
Νερτιης, ας πες τα αἰφατοτ ν]Π 5 οἱ Ωρ᾿ δητιοτ Ρτοξεέϊτὸ 

ριἀὲ Ἰοοητὶ οΐοα., Ροτγίαγαπι ρογά!ἀηἘὶ. διννῖ νοῦρα 
Ἰαϊεοηῖς δαὶ οχ Εἰ πηαητίς Ιεδουε πὶ παυξταρίο ρετιῖο. 

τύκ,ἰλξτας τετίς, ΑὐΠορἤση. βύλοι δρόσου, {{Π|π τοτὶς, 
Ὀζοη.Ογαῖ (, ̓τοΐτιγ στα πη βόλ(. πεοσινὸς κὶ σωςικὸς καἰ κυ- 

᾿Οτικός. Ετίαην β ἐλ. ΤᾺ ἐδόντων, ἸΏ γοτογ ηἴς να απ ἄσιτος ρὺ]- 
πιροτίνε Ἰοφαίτον Ρ]ἑητς γιπλιτταητ, Ατηϊζοτεῖες Πρ το 6. σαρίτς 
24. ἃ Ὡρώτον βόλον, παϊΠς ργίηγῖς ἀφθτιθιις « ἃ ρτίτινα ἀσητί 
αἰ στατίοης. [46 πὶ ςαρίτο 22. [ἰδτο οἰ Γἀςπι, μ΄ ὥὺ βόλοις ἀκ (α- 

ζει ὁ ἵατποςιοαυεν δ᾽ ἀεητία πε ογτὰ νἱσετ, ̓ ὐτο δ. ἀς μηΐοτ, ὅμως 
᾿ κάλις-α γνωρἐδέταιον ἡλικία μῦ ἐὺ βόλοις τὠ κωυόδοντε. δισοιῆςαι 
ὍΠΆ τὸ βαλλ ὀμῖυον εἰς ἴγρεν ἐχθύογιρτο τετα Ατίϊζοσε]. 8. ἀς Βηζογ. 

᾿Απΐπια]. φυσὶ 5, κἰ ὁτεὶ ἀκιρΊρεβουῆμον τῷ βυϑοτῖ, ἀλίσνιεοϑτη πλείοις ἐν 
τῷ ἀντ βόλω τὸ ἀνύτεσον͵ ἢ τὸ πρῶτον, Βα τη Απηοτ. ὃς (ΟΠλΓη. 
᾿χώϑον, Εἰ εἰν ἢ. οἰ Πἰετοας ἔδα ἤππσην δα θαι πη. 
ἥχχον,ε, ἀε ται νιὰς βδύλλιον. ͵ 
[λωσία ας. εἰ εἰϑεια, Γλιςίηα » αυα ἃ ρατταγίοητὶ δι ἰπυοοαβατιτ: 
βολαὶ γδ αἱ ἀδῖνες. 
᾿μξαίζειν, τε ἀςτο,σαυ ΠΠτὶ διασύρειν, τωϑαίζειν. 5]. 
γμζχξ, διάσυρμός, Η εἰγο. 

ἱμκξαίνω, Ἰάετοτ εἰϊς ἰοπαι δοιο ἤπι}]επὶ ςἀο, ἀριιὰ ΒΑΠ]. βομ 
ξαίνοντες τῇ γλώῆῃ. , 
μβαλοζομξα ξ αἀι εἰ. ἰοςοίὲ Δ Αγηξ. Πξλαπη,ἤευτ δι ἰξαιεης, 

ἐξ, λα (πν!ξτυάίος πη φάμογθ 1) ἐα(α)ν παῖς Ἐπ. 
᾿αὐλιΐθ-, εἰ δί σου, αὐλετός. 

ἡ »μξέω μι ἡσω, αν »κα τοίου, ΟΠ Ρι ΠῚ οἄο ἐχα οδῆτορο, Ατῖο- 
εἰ ΡΒαη.πλυτπιιν ἐἀοοδΊθΌ]ονας, ααζα νοιτιῖ: ργοργμα ΠῚ ἀριΠὴ 

ζ γείρατει πη, δ οπιδ ον ἤαγγοἱοο πο. 
γγαδαστθ.ουπι γερίτα, τ᾽ ἤΐχυ ἡ βόμξε, ΑΡΟ]].2.Ατρ.βομξο- 
ν 1 η: [ς᾽ 4. 

, μθέει, οτος Πετί ἀμ ι, ΓΟΠο τας: ἘΡ τΒοῖοη δρῖς ἴῃ Ερ'ξ:. βομόκεονα 

ὁ, δ πτερετις,οποτατνΐη Ἐρίρ. 
ὁμῶι «ὁ Βοπιθιϑίοηιις ἀρτπι,  ἐπηιτας, Μίξιις. ἔχίθ.. ψόφ(.. 

ξ ὕζων, Ἡείγψεἶν. ο“ν τονϑορύζων, βοωών, “(1 δέ βομζριυάζειν φβξιτ ριὸ 

ξύκια, τὸ νοπιδγοία. βομξυκίων ἔνια, Πσηηι}α εχ ΒΟΠΊ οι Π) 
ες οτον Ατί τοις. ς. ΑὨτπη4] σαρῖτε 24. βομξύκια ζῶα τινα ἃ κὶ κα 
᾿Χᾶται ἐνεύμια, ΑτΊ τορι αη, [πτογρτας. Ετ βομξυκια,ια οἷ, τὺ 

4 ΜΜαττια  ἴτνοίτος εχ Ὀθαιδγος [απο παὶ! μαπηϊςυϊτις θοὴι- 
Ἷ ᾿οἰπυς.ν )άς βόμξυξ. . Ξ 

ς κάλαμος, τι πάο ΒΟπΊ γος 4,Ρ]1π.}:10.16.ςαρὶτς 36. σους 
Πάϊηῖς, Το ρ τ. ἈΠ. ρ]λητ, 4 οὰρα 2. υα ἱξεύηάα εἰ ἐς αυὰ 

στ Οἱ οἰζοτίἀος ἔα: πεῖ πάπὶ νοςαῦς,ςχ αι Πεσδητ τ Ὀἱάγαι ἰὶ 
δυϊατἀϊξϊα ς κπὸ τΥ] βομουκίων αυοτασα [τί σοίᾳ παταγα. 

δομέξύλν, στημς ἀρὶς. εἶδὸς μελίατυς νκὺ ποτυράν 3. εἶ σς. ὡς αἴτιϑνένας παι- 
εαϑδίδωσιν ἔςι ἢ τῶτο σοοτράχηλον, παι Ἰοτογρ. Β οἀ.ΑΡΟ]].ς 
μξνλικζω, πγυγηλαγ βάο. (υμζἝυλιάζεσι οἱ δειγῶς δεδιώτες, γοπτΓ}5 

Τρ Γ Πα οἰταητ,]υ11πὶ τἰπιοῖ γεἰςπιοης ἀδτιηςτ, Αγηϊζοτοϊος ἴῃ 
τοῦ] πη. ᾿ ᾿ ι 

᾿μεμξυΐλν, ες γιμιις»λήχυξο: Η οἴ τΕΠ. Ὡ ͵ 
γγμον; ΓΑἰ ἰοὺς δ εημς.ΡΟ  ιιοι Π|6.4, βομζυνμὐς, τὸ σενὸν ἕκσωμα γα 

δ Χ) 

ϑεν 
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ξυμξειιῦ ἐν τῇ πόσοι, (οπιταγίαπη εἰξ τῆς λέπας ροου],, νἱὰς Α- 
τμιση. ἰδ μμα, [0 το ἀλπτυν ἀστοτίς (οι δ τίοπος,νυ]ρὸ δομεαὶ, ΕΠ 
Θαΐσςμο τοις τη φ] οὐδίς ἰάσπν ιοὰ βολΟίπιον. 

βομξύλιθ. », ὁ ἀρὶς βοηυς Οδἰτγορεγιπὶ ς 11} δος ἰρίυητ ρτο οὐ] ί ον 
Ἰοστας. αἷς ἔξ ηυὶ ἰλυάλτιης οτατίοος ἐν βομζυλίοις κἰ ὧὺ ὅ- 

λας ὅζο,νίἀς Οοιηπηςητ. Αὐἰτορὶι. ἰη Αὐἰλαν. διὰ, βομζυλιὸς αὖ- 
ϑρῶπος, ἰἸ ΠὉΠ]}}ς. 

Βέμῦυξ κος, ὁ Βοιαδἰχ ἐπί ξλ! φιοηιις. νογπιος αατοπὶ ἴμητ βόμζυκες; 
τὰ εἰ, θοπιδγςος, τεϊάΐαις ἀταρςοτιπι πιοάο τοχυης δά γείϊϊεηι 
Ἰωχάπηηας ἔπ Πλϊ ματα ΠῚ» αυα: θοπιδγοίηα ἀρρε!αητυς, Ηοτιπλ 
Οτιρο ἃ σγαηάϊοτγς γογηγιοιϊο, σοπηίηα ργοτεηάςως (μ! δεηςτίς 
φογι4. ἴνι για ἔαητ, ΕἸ ἀδϊης αυσά νοζατυτ β ἐμζυλῖς εχ δὰ 
γεκύσαλθη,ἐχ μος ἰῃ 6. πγεηῆδις θομα δ χ.ΡΙ Γοΐας Πδ τὸ τι σὰρ. 
22.Ῥο ]υχ Πἶδτο ἐδρείηγο. τὰ 5, ἐκ βομζύκων, σκώληκίς εἶσιν οἱ βόμ" 
ζυκες, ἀφ᾽ ὧν τὸ νέμαᾳ τα απενται, ὥασερ δ ἀράχνης, δίς. Βέμζυκς, ᾿οπρα 

τιθτα 40: ἀν βηοήλιας ᾿οἤληταν, Δ ἴοτο], «ἰοὶ ἀκουςων,, Παὐτες γὰ 
χαλεπως πληρρύσι «ξὺ βόμζυκας, κ᾽ μ΄ σιωτονίας πολλῆς, διὰ τὸ μῆ - 
κος “ ἔτος. ἄστεως, (αἰληλιην δὶς ἀοςοπιπτοάμπι βομζυκέαν γοςας 
ὙΠοορβεγαίτως, ἘΠῚ στίαπι γείεις ρο!Πςϊ 44, ΑἸ ςΊρἢ, 

Βυγαοσίδο, Ομ 4 ΒΠι: γα} πηα] {γ]οἴττες ὃς σογαΐσοτατη, Ατἰποιοϊ. 5. 
ΔὨμτη, ΑἸ Τὰς βόνασος, ΠῚ ]ΠςῚ σ' (οι Πἴταγ ; αἰ!ᾶς βόννασος: ΠῚ (όνο 
γαασίθ-, γ τὰς τ ΘῸΡΡ  ἐπλεΐη γοος Βόλινϑος, 

Βοοζοσκὸς κι, ὈΟμ ΠῚ ραϊτοτι δυδυΐςως. 514, 
Βοόγλίωυ.- δυόφϑειλμος ΙΝ οηη ὄμμα βουγλίωδοιο πρρσώπου γ ᾳςἶεἰ δος 

υἱ5 ὅς ρι]ογῖς οου]ὶς ργχάϊτο;, 
Βοοζύγιον, τὸ, Ὁ ΟἿ] ΠῚ Τα ται ΠῚ. ΐ 
Βοοϑυτης»Α ν᾽ ἐξ] γᾶς σα ἀἰτ,ὁ ζὺ βόας βάγιων πελέκει, 
Βοοχτασία ας καἰ δουῖς σατάος,[Π Ερίξ- 

Βοοσφαγίη δ ους πηφἕξατί οἷο ΕΡ στ. 
Βιοτρόφθ- ιἀςηὶ συοὰ βετρόφθ-, Ὀυδαΐςις. 
Βοῤωνροςτίςὁ ῥτὸ βοάω, αΖα]. 3 Οταπιτηατ. ὙᾺΝ 
Βορᾳὶ αἴ δ αἰ λ,ΟΙ δας, νογα σον θα  Π|Π, ϑοΐνη βρώστε σιτος δ ρφφή, 
ῬΒΟΟΥ Ια. μὴ κτῴωυλοις ϑγητοῖο βορίωὴ χΤ' μέτρρν ἕλνα:ν οτατυξηρδίζας» 
ἐρυΪ ας, νοτατίοινογαοῖτας, οἰςλιαρυά Ηετγοά. ἀς μοπιίηιδας ἀϊςι- 

τα. βορὰν τοῖς κυσὴν εἴασαν τὰ σώματα, σαάλαογα ςαῃίθιις ἰληϊδη 8 
τοὶ ουαοτικωωὸς βορρὲ,οιθις οδηϊς» ΑτΙΟΡΒ. 

᾿Βόραϑ ρρνενάς ἴῃ ἀιξξιοης,Βρέίϑυ. 
Βόρχοσ(Θην] ἀς Βέρχου Ὁ». 
Βορώχιθ- λίϑος,νιάς βύσαλ». 
Βορξορεννςα: ποία: , Ἵ 
Βορ(υρίζω, )᾽οἵς.1.Κ.ς.77. ξορξορέζων ἐν πῇ γεύσει, σπηὶ οἷς ροτειξρα 
ζορίζειν͵ ΗΠ  Οἢ) γργγύζειν. μκολιειν, 

. Βερβορίται, ατοτιοι αι η) νοςατὶ ἔμπης ἃ οσεπο αδά τἰτρ Παγὰς 
᾿πθιάϊηος (οτῖς [ϊς ἐπηπη Πζογεηξ, 

Βορβορρκοίτης κ, 4ἷ συ θατ ἴῃ ἰαῖο. 
Βόρδορρς κ ὁ, δτάες, που! ςτὰ πὶ Ιατιπι ἃς ΗΠ ΠῚ πτὶῖ πη» οσσπαπιἶασ 

ταιτ» 1 Πηγὰς» ΟἸοαςᾶ. ἔπε] βόρζορρς, Βοιθοτας βιυιυῖις ἀριὰ ΡΟ Δπα 
1η ΜαςεοηίδΡΙς ἐς οχι]ο. : 

Βορξορρτείραξις, «ὡς ὁ τὰτ δ! ητας » σσθ πο ὅς τα πτυΐτα ἵπνρίςπς οπι- 
πιὰ. ἃ γϊορμαυ, Εσμ:τῖρ. ὦ βορθορρτρᾳαξι καὶ τίυ) πόλιν ἅπασαν ἐδ 
αἰατετυρξακὼς, ἃ «[Ἐνταρν χω δὲς ἀτενταρζηηων ἡμὴ πίω) πόλιν ὡς βόρν 
ζορον, ϑορύζε πληρώτας ὃ πόλιν κὶ βορζόρρυ. 

Βορξορόω ς«αποιοὐάμςο. , 

Βορδιρυγμὸς, οὐδ ὀγτα πγυ τις, κορκορυγὴ , ΓΙΌΣ ΠΛῸΤ δὲ {πγερίτιις να πτγῖο, 
ἀὺτ Δαια: Ποπθη ἃ ἴοηο βέϊιην,ντ φλοῖσβιθ-,βς γαργαρεών. Ὠϊοίς. 
1.6.ς.55.βορξυρυγμοιέτε αὶ ψόφοις μῷ λειπέϑυμίας δλτῳφέρει , ΟἹ] ΠῈ ἀε9 

ξξέτυ αηϊπγα νυ ἡ θογαπν Τητεἰπἰποτύϊπηαας ταπλαίτας ὃς τερίτας 
ἐχεῖτας. Μ τος] αἱτ εἴς (δ τίτυηι ς μετ ἱπτοίκιθα οἰγουπηάροῃς 
τοπινγὃς ουπὶ ἰρίγίτα αἰτιΐ Ἔχογοπηεητα ἀεὶ ςχίταπι ἔπι ἰπαητία, ἀπ 
οἶτιν δὲ βορβορυγὴ, Η εἰγεἶν. 

Βερδορώδυς, Οὐ ΠΟ μον Πππ ιν Γς ἔσθ, 
᾿Βυρξορωποὶς οἱ, ὁ τυτρί ξοίσσιογθπε τηξογοης. ; ᾿ 
Βυρέας,:γ ὃς Βορέης ΑαμΠ]0. ἀν ξ ἑπλέουν βορέῃ αὐέμῳ διέ. Ατῇξ, 

ἀε πυυθάο, βορέω οἱ ἐπὸ αξκτου «υνέοντες αἴεμοι καλοιιῦ ται ἵ. γεητὲ 
. χα ἂρ Ντία ἐρίγαητ, Βοτοας δὲ Ααυΐουςς νοςαυτατ. [ἀς Πν ΠΊΟΧ, 

γἡ Τ᾽ βορεων ἰδίως δ μὴρ οἶξῃς τῷ χαικίᾳ κρελιεῖται βορέας ἰπαρκτίας 3 ὁ 
ἐφεξῆς ὑστὸ τὰ πόλε χτ' τὸ μεσημῦρινὸν πνέων, ϑρασκίας ὃ ἐξης πνέῶν τῇ 

αἐγίση" Ὡρὸς βορέαν,Δἀ δερτοπίγοπας φῳρὺς βορέαν πόλεως [ἐρτὸ 

τειοηαίςπι νι 15 ράττ ΠῚ, ΒιΟΥ ἃ. ζτρέων κὶ Υὐτὰν μεταξζαλλοντων; 
ΑΔΙ]Ουτπι ὃς Αυϊίγοτι! πὶ πιιτατίοης, ᾿ ᾽ 

Βοριασμοὶ, Ατῆςηἰς Ἔταηῖ ἐνρταὶ νὸ ϑαῖνω αἢ ἤγον τοῦ βορέᾳ ἵνα αἴοτος 
πλέωσιν»τεῖις Η Ιγς.1 ἃ οἰδ, ε τα, ὅς ορυ]α: τη ειτα έας τη βοπογέπεν 
θοτες γῖ τὸ ρτορίτίο ὃς [ξομπάο Π]εγοητ δὐττι ἐπ μδα!  Ά τ σαοε 

Βορένηϑεν ἃ Ῥατῖα ἀφα!]οηατῖ. 

Βορένς, ΡΓῸ ζιρέας. Ἅ ΠΝ Ὸ 
Ἀιρήτιδες ἀδεται,ἱἰττοτα Δα ]οπατία, ] οηγί ἄς ἤτῦ οτδίς:αἱ ἢ) Ιεσαπξ 

(υρετιδες, ; 

Βορεια 9., 40] παγίς θοτοα 15. ρειαΐης πιρέδος, ἴα Ἐρίφτ. 
Βυρείας, δὸς Βοτοας, ἰςσίτοσ ὅς τὰ Ἐρ!. ἐορηϊάδα, κι: ἂν 
Βόρειον,τὸ, ἀϊοίτατ ἃ φαϊ νυ ἄαπν σεηὰς Βειῦς ίτα πατεῖς, μα δὲ ἐλδ 

χεζορίνῃ ἀϊείτιιν ὅς ὅβυπττὲς: γε οἴ ἴῃ ςοσππηςητάγο]ο φὐάϊτο ρά. 
Ρείδυς Ὀϊοίς, ταρ. νἶτ, 

Βιυρειὸν γυσιὴ ἐσκενασμήνμη σας, 
Ώ 



51Ά. Β. Ὁ 
βύρειϑι οὐ, ὁ ΓΕρτοπττί σα]! ς σοτοα!Ίς, Ατ τοιεῖ. ἡ ξόρειον κλίμα, ἃ 

Αφυϊϊουῖς τγαξειπη τὸ βόρειον, ΘΕ ΡΙΘΏΤΤΙΟ. τὰ βόρεια αι] ομάτας 

Ῥαττες, βόρειο- ϑείλασσαιίπατε δά Βοτοδηι ἰρεξζδης,]ατ ἴῃ Ολπ). 
βόγεια υϑύματα, Βοτοα ἀβῆστας, ΤΊ ρμγ., ἡρεῖν 

Βιδίω, το βορεέω ἰξι! ζορεάω. ΟΥ̓ ξ,(ορέω σ᾽ ἰωγῃ. 
Βοραϑιαγορέσκια χοίρεα κρέα, ὦ μικρφὶ χοῖφρε ζορϑεώκεο λαχωνεξ. ΟῚ 
Βορηὴ τάδ πὶ φιοα ζορᾷνοιθι5- ἀλίος ἐκ 

Βορ θη, Θα 15. ΑΡΟ] 1. Ατριζορηῖοι ἧες ἵκοντο. 
Βόώρμαξ, ΗεΙ οἢ.οΕΠἘ μύρμηξ. ᾿ ἐπί ᾿ 
Βύρμος, Ηεἰγοἢ άοπι οἵς ἃς βρόμος. απο εἴα ἀϊεῖς πρρφίὼ τετρα- 

πόδων, τὸ πολλαχοῦ μὴ αὐήοό μᾶμον γονίοτε 3. κἡ αὐτο μ(φ τως φυουϑνον,λιια- 

πανᾶστ ἔοι ΠῈ οὔ Δ ΠῚ. 
Βύερεν νον εἶ βορβενε ἀαχγνοόταχ, Γτοίδη, (υρώτατος,ΕἀΑς 1 ΠἸΠηι15. 
ΒιρῆςγΑΑα ον ΗΠ εγοάοτ. πρὸς βορίῳ «γέμον. 
Βυῤῥάϑενναν Ααιυίοπα. ᾿ 
Βοῤῥαίζων, ΗἸ εἰν οἶν. ο[Ὁ ψοφων Πγορίταης. Ὁ ΚΝ ἶ 
Βοῤῥας͵ ὁ, ΑΖ Ϊο, Βοτοας τῷ βοῤῥά, ΟΖ ἰπ δοπιηΐο δορί οηΐς. τι βοῤ- 

ἐξ, Αφυη]οηι, δ ἄδην, : ; 
Θοῤῥείον ου,τὸ ἀριιά ΧοΠορ Ια ἷπ ΟΥπερ. Ροίϊταπι ἰτρίτατ ργο βόρειθ. 

κα τείς:ασις πῇ ἀέρ:, Ὀοτοαὶ ἐς ςοηϊτιτατῖο ἀὄγὶς, ὑόγεαὶς σφ ἢ» 
νε] ροτίτις βόρειον πγείμᾳ. 

Βοῤσὸν, Ἡ εἰγ εἶ. ΕἸ εἰς εἰϊς ἀτοῖτ σαυρὲν, ρΑυ] ἢ}. 
Βορταχ- [ον οἷ βάτου χ Θ- τάμα. 
Βύρυες, δογγεε,ἔογα, ΗΠ γοαοτ,].4. ᾿ 
Βοσιςοεως ἡ ΟἿ ι155 τροφὴν Τἤεοη ἴῃ Ατάτιιπηνηάε βου(οσίον, 
Βοσκάξ, ἀ δὸς, ΕΠι15 ΡίοΙς γιἱτοίς. ἴτοπι Δυῖ5 πλατίηα, Ατηξοτ. ἀς Α- 

πιπι.].8.ς.3.]1οἱς.1.1.ς.98. οἵξ σοηὰς ρος ατίἀα ἐχ [8 αάα ςο- 
ἔλα ςουξεέτα: ΝΙς ἴα ΤΙογ φυρέει δέ τὸ βοσκαΐδει νηδεωῦ, [ὑτατρ.βο- 
σχιάδα,τίωλ γας- ρα ἐχροηίτ, Ετ τα ΑἸεχιρῃ. Νὲ συ βοσκαδίης χίωαὶ 
γέον ὀρταλιχδα;[,ΟὨ ἴσοις Ραίοιια σαΓΡ Φητ 5, ΑΠ Τὰς 4ΠΠ}ς. Ἐτ αἰιδι 
τοῖα ἢ βοσικαὶ ὀρταλὶς αἵχ μητεῖῖσιν εἱτδυγηϑεῖσοι γεοοσ οἷς, [ΠτΕΓΡΓ. γομαῖς 
ὀρνὴς, Οηΐςοτιις ἀι115 ἀο πιο Ἐς 4. ' 

Ἐυσνεὺ τῇ νομὴ νομὸς, ραίξυις,ραίξυι! πη, Ρα ρα] πιραῆίο. Ὁ 
Βύσκημαχατος, τὸ ΡΘΕ ΟἸΎΓΟΧ, ΑΓ ΠΊΘ ΠῚ. ΠΊΘ ΠΤ] ΠῚ ̓ Ῥοίεα; ἴτε πὶ 

Ραΐζτιις»τερφηλραίσιια, ΡΊΑτο να μ.η, ὁ αὐ τις βοσκήματα ὄγπνέμῃ, ( αιιῖς 
Ῥαίςαϊς ποςςατ. 6 ἐηυῖς ἀρ αὰ ΑτΗ Κορ. ἀτοιτατ:ἀς ΡΟΙοἰς ἀριιὰ 
Ἐυτίρ. βυσνονίματεε αὐ χρκὶ» θεία: ἔπάα;,ΡΙΆτο ἀε [ερ. εὐΧεπορῃ. 
εἰς ὁπὸ βοσκημῴ των οἴγει δεῖν πλιτί ζεῶτῃ “ἦθ᾽ βοσκημφτων ὕΖημελητέον, 
14 εἴξ, τεὶ ρεσυδτίο; μαεηάα ς[ζ τάτιο. 

Βοσκηματώδης͵ φ(Θ- ὁ ῬΟΠΙΙΑΓΙΙςο 
Βόσκησις»εως ἡ, ραίξιο. 

Βοσπητέονεραΐςογε οροττοῖ, ΑΓ ΟΡ. 
βοσκίδες, 5 οἴε! ἀας»αιιος Δ πΆτι} 65. ΟΟΪαπ1ε]}.}.8.ς τς. ΟἸαυία μασι 

τας ἀπαῖας, πογηας 115, θοίσιἀες, Ρμα!εγίάςς, 4ϊπχι!έίμιε νοἱι- 
«τος»: Ἐχστά δὲ ρα] υάος τἰπιάητιτ. ; 

Βόσκομαι,»ἐμομώ,ν Ἰξεῖτο, ραίζοτ. οἰκώ Ὁ ἀν ξ. ἐχατιῇ ὀόσκονται. Ατὶ- 
ἤοτ.άς πιυπάο. ζώα τοὶ ἐν ατίρε κὶ “)ὴ γὴς καὶ ἐν ὕδατι ξοσκόδυῆνα, 

Βοτκὸς, ραίζοτγ,νομεις. ᾿ ἂν 
ΤΕ αν ΠΥ ΠΧΤ ΤΣ φῥγαῦςο. ἀν εἠπόλια πλατέ ὡ- 

γεν ξύσκουσι ξεῖνοι ἀϊοίτυν ἀς ἢῸ ανίης, θ᾽ Δς αὶ νὰ νύκεν ἐς, Ζεχᾳ τί 

γβυείω ἕτερόν γε τοὶ ξόσκοι.Πτ ἐόσκω ἃ φξοχα, ντ [σγιθι: ΟαΖα 11.2. 
Ο ρα τη. όσιδ. ραίζοτ. ξόσκομαι «σνϑύμασε͵ νοἴσοτ ἃιιτὶς. ΘΟΡ ΠΟΙ. 

᾿ σέως ὃ κούφοις «τνεύμάσι ξζόσκου ἱερὰ Φοσκό μἄμοι Ποτ. Οὐ γ ὅς τη 
Ἐρίστ. ᾿ ; Ἂ 

Βοαπορανοὶ οἱ, Βοίρ Βοταηΐτρτο ροριιῖς γαίῃ ἀςςερ τ. , 
Βηαπορίχὸς, ρτορτίι αι ἰοςὶ ἀρ ΒΥ Ζαπτηιπ) ντθοπι Τ᾽ Ἀγαςῖς:Πς ἃ- 

Ρυὰ Πεπιοίξ, ᾿ Ἧ 
Βόαπορρς,ουγὃ, Βοίφ Βοτιις,πτᾶτο ἀησιξιπι Πρ Η σατ: ἀἰοἴτατ δυτο πὴ 

ἃ Ὀοιῖς τγδηῆτιι ργορτοτ ἔτοτὶ Ἀπριτίας διητ ἄχο Βοίρ]νοτ!, 4] - 
τοῦ ἴαχτα ΒΥΖαητί πη» αα! Βοίριοιας ΤῊ είας ἀρρε!]ατυιγίαίτεσ 
ἱπ ἱπιγοίτιι Μιαοτίἀϊς ρα! ἀιοινηἀς ζοσπορι., ΒοΙρ μογίας. 50- 
ῬῇιοοΪ. φοατορίων ποταρδὴ Ἰόδις. : ᾿ 

Βύςρυξ χίϑ-, δνοίττιις ΠΆΠΡΌΗΣ ει φαρ!Π!ιςνοαίατίος. 
Βοςρυχνδὸν, (αίατι εἴ τη πιο άμ 1. , 
ἘΆΕΑΝ [τατος φέμφυλα ζυςρύχια οἰνανϑης ἰαδταίος τος πΊ} }! Σά, 
Βοςρυχίζομαι «Οαἰ ΔΗΛ ἘΓΟΥ, σ᾽ ΠΟΙ 1) τι} (πιπ| ᾿ ᾿ τς 
Βοςρυχίζω, ΑΙ Ο «ΟΠιΔΠΊ. ζοςρυ χίζειν ρτορτΙῈ οαἰαταϊ γαγε, 8. σὰ ἀπηΐ- 

εις πατεῖς Οἰςον. Ὀἰοηψιας Η αἰ ἐσατπαίεις ἀς ςο]]οςατίοης 
νετδοσγιπη: ὁ ὃ πσλάτων (δὺ Καυτὰ διαλόγοις κτέγίζων αὶ ξυςρυχίων » αὶ 

πάντα τρόπον αἰάτιλι: κῶν, διέλιπεν» ὁγ δονύκονται γιγνὼς ἔτη. 
τοςρύχιον, τὸ, οἰ ττιις, Οα7α.ντὰς Στρύχεν. ὑπν, ; ᾿ 
Βόςρυχίθονε, δ, ςστίατίος, σοιλα, πλόος » Εἰποίππας ρΙεχὶ τλυ]Π  ἐτὰ πη 

στιηο Ωρ Π]ις. ΑὙἸΠΟΡ᾿. νεφ. γνώσεται γὸ ἰω αἷρ ἴδ τ᾿ ἀδελφοῦ ἃ 
βόςρυχον,"(ὶ ἔταττῖς ςοπτᾶπη νι ἀεγίτιασηοίςοτ.ο (όςρυχοι, οἰτγῖ ἂ- 
Ὡϊπγα μα ροημᾶτα 9 ἀς ρεηοιο Ἰηεξξογαπι, τητος. Ἰ.5.6.19. τοὶ [« 
φρυχοανῖῃ Ἐρὶρ, ς.16.10 41 ἐδ ἐπ] ὰ βεςρύχοις ὃ κιφαλὴς, ΡΓῸ 40 
1θια απ Ἰεριτιγντας ἐπ]ὰ σειρας ὃ κεφαλῆς οιποίηῃΠος ἃ φατεηυ]ας. 

ποςουχριγκω, νΠάς ρατγτισιριατῃ βέξοφσβυ χωμῆῥος, ΟἸΓΓΑΤΙ15. ΟΣ ΠΕΙὨ ΠΆΓΕ5. 
Ἀοτεὶ, αἴ α: βοσκή μφιται. ; : 
Βοτάυ αν ΤΆ ον ἃ. 5 οὐτϑὲ ζοτα μίων, ρα συοτιιπι ΠΟπλϊΠΟ. 
Ἑυταΐη ηςνῇ νοι δα (εςαπάα δτουι Τ Ἀοςτῖ. 
τιοτανίζω νον δ ις ποχιᾶς γε ο, ματι πὲ ταηςο; οχβφιθαγε εἴίαπι ἀϊ- 

χῖς Οοίμηυς! ἂν 

ὈτὉΩ 
Βοτανικὸς, [ιοτ Αγ Πς. ζοτανικὴ οὐ δοσες, ἢ οΓΒατιιπη τγαξειτῖο, Ποτίδα- 

ταῃλ ἀοέξγιη. το σοτιάος, βοαανικαὶ φαῤμακα, Ποτσασοα τηράϊο; 
πηθητῖα,σοηξεΐτα οχ μεγθὶς, [δ τὴ Ριαξαοης. 

Βοτανίον, τὸ, ποτα πλ! ππταφ τ δα[. ͵ 

Βοτανίσμιὃς οἷ ὁ, τα ποατίο, αι ΠΠ0 ̓ ηατ] πη ἰἸδυίσατη πη. 
Βοτανολογιδν ᾿ετ ἃς σαΓρῸ δί οοἸ] Προ. ΗΡροοτατος ἴῃ Ἐρ το] ας 
Οἰὐδτειιᾶ πη, Νεωῦ οἱ εἰ καί ποτε ὄμοτε,, βοτανολόγησον ὁκόσα τὲ αὶ οἰ, 

Βοτανώδης εἰν οἷς ὁ καὶ ἐς ει θάσειις. 
Βοτεῖρες,οἱ, οἵ ΡαΙτογι πη συγοιπεία, 

Βοτιὴρ,η ρος, ὁ ραίτοτ, ἀν {ο, νομμειφ, 5ορῆο οἱ. θοτοῖ κ᾽ ζοτῆρψε ἵππον 
μοις,ραίζοτας πγάσπος.- σάριτατ οτίατα δάἀϊεέξηιὸ Ῥτο ποιμῆνικός, 1. 

ἀεππη,ταύρρις. βοτῆρας κιωύας, ἰυποιμῆνικοις Ρ]ατ πα Οὐ Π1}]. ποιυύων "᾿ς 
βοτήρων, ρα τοτιιπη. Ν 

Βοτηρακὸς, ΡΑΙἘΟγΆ]1ς βοτηροχὴ ἑορτηὴ ραϊτοταἱτς ςεἰςὈτῖτας, 
Βότιν,ρ᾽(ςοπὶ οἵα αἷς Ατῃςα."0.ζ. 
Βοτθν οὐ, τὸ, τη πη ΔῸς δτατα ΠΊ,Ρ Θσιις, θ εἰπῖα, στοχ, στατιπι. Ατ το, 

σκέψαι ὃ «δ ἀλέκτρυ ὄγας κὶ π᾿ ἄλλα τὰ βοτὰ ταυτὶ, ὅζο. ΒΟΡΆὀλέσ, 
“αναών βο ταῦ αὶ λεέαγιρτο ἀσπο Ὑ εοοτ. 

Βοτὸς οὐ ἡ βόσκημα τροφὴ, αἰ πη Ώτα τη. 
Βότραχθ-, ΟΔ] αἴειτ εχ ΗἸρριρτο βάτραχθ-. 
Βοτρ ύδιον «τὸ, ΘΠτ1ς ΟΥΠΑΠΊΘΠτΙ ΠΊᾺ ΠΕ τις. [τ ΠῈ τασς ΠΊΠΪ 5, 

ΒΓΑ ΟΙ τβυράτιια για) 1 Πεορἢτ.1.3.ρ]4π. 
Βοτρυδὸν, τας οπηατί ΠῚ, ὈΟττῖ 'π πιο ς πη] 4 οἹἘ » ἀξη(ὸ ὃς σοήΐξεττ 

πηοτα για, Πὼος δάυεγθίο Ἡομηστιις ντίτατ ἴῃ ΑΡΊΡα5, οἱ 
Τοηξεττο ὄχάπιιπο δἰ ἰσιιδὶ ρεπάδης, πθς αἰτιά ἤρα τῇρςας αυ: 
{πτρατῖ {π1}}} δὲ ππατιο σοιταέξα ἱπαίςςπὶ ατςις. Π1α.Ὁ β 
σὸν ἢ πέπονται. ΡΝ 

Βυτρυηρθφ,ΓΔΟοΠΊατι5 γο] γασοπποίις ΡΤ]. ταὶ βοτουνριὶ, γασςπηΐ.ς 
Βοτρυΐτης»κ, δ, δὲ ζοτρυ τις "δὸς, ἡ, θοτγγτος ἃς Βοτεγτις νι βοτρυΐτης 

ϑος Ὀοτγγῖες ΘΕ Πα, 

Βοτρυμος, ᾿ς Πη1 τρυγητός. , 
Βοτρυύδωρρς, ε΄ ὁ ἡ ἦν τασοπιος ογσίοης «ἤδῃς νι4ς. δια: ἡ ε 

ρίωη" ἐπεὶ ἐν εἰρίωνῃ αἱ ἀΐμπτλοι φύονται. ΑὙἸΠΠορ δος, ὦ πότνι 
σζυόδωρε. - ὃ 

Βοπρυδεις»ΓΔΟΟΠΊΪ ἴῃ ΠῚ ΟΠ ΠῚ ΠΟ ]ς ἔλιῖς, ὃς ἱπτόγτας, Α ΡΟ οηΐα 
Αὐβθούλας, πλοχαιιοὶ βοτρυόεντες,, 1 οἰἢ Οἱ ΠΟΙ ΏΠΪ βοτρν εἰς κέ 
πη Ερίσ. “ 

Βοτρυόνες οἱ να» ΠΟ Πα τίτ|} γασςητί. 
Βοτρυδομαι,οεἶκαι!,ΟΧΡιτάςοπιοτγ, ΤΠΘΟΡἣτ, 
Βοτυος ἐφανίθ. εν κὶ αν θΟττγ ΟΠ πὴ {ετεὶς τε πη ῖτ85. 
Βοτρϑος-αγήὶ ς, ΕΘ», ὁ κὶ κἰ,»αὉ να !]ς 4 Π|Δπς.ΑἸῇ. 7 
Βοτρυοχαίτης» ΕΡ στοῦ Βαςο ί»"η ΕΡΙρσ. "ἢ ἣ 
Βοτρυόω,τάςἜ Πῖο βοτρυών ται, ΤΠ ΟΡ τ. 1.1.6. :5..4ς συ ρίαῃ ἱ, τὰς 

πηλητιγ. ἰσσίτιιν βοτρυοοῦ ται. ͵ 
Βδ τρις υζθο, δ, ὦ δότρου,νδντασο νας ν τι γε ΟαΖα Πἶδτο τογτίο δὶς 

βότρυσι κείμῆρ Ὁ», ταςετηατί πη σοΠγθης. β τοις ἐθείρης» 1 οἵδ, πὸ 
κρίμος, 1 ἘΡΊΘ τὰ ΠῚ ΠῚ. [το πΠῈ βότρις, ποτα αυαπη 411} ἀγτα πη αι, 
Οἀρραάοςες νετὸ ἀπηδγο απ γοσλητ, Ὀ:οἰσογιίος ᾿δτο τοῦ 
ΠΑΡ ῖτο 130.Ὑ] Μάτγςο]!ις βότρις, ἱπαυΐτ,νηα εἰδ, ποη οί παῖδ, 
π ταζουπμην σὔξεττα: ξολςογααῖαης ρίμιτες νυν οάς βέτριοι ἢ 
δ ἀἰέξα,ηιὸ ἃ ῥυτὰ εἴας [ππηῖπα σἀι}}}0. ἢς ςοηξοττα ρεηάθαν, 
να γασςπηὶ ἴῃ νι το ογαπτ Ἰπλδοἴη6ΠΊ. ΙΝ ςα1).1η. ΑἸΘΧΊρΙν, βό' 
δυχνήμοιο μἷγα βρεχβέντος ἐν ον Τητοτρτο δυκνηήμιου βύτριωυ γ αὶ 
ὌΝ καλούσι. 

Βοτρυαδος ε(Θ.-,οἱς, 6 χὐ δ) Γᾶ ΠΟ ΠΊΑτας,ΓΑΟΘ ΠῚ τὶ πὶ ΠΟ ΓΟ πο, οἰ πὶ 
βοτρυώδη «γ δδαινατογες γασοπηατῖπη ἔγαξειβσδητες, ὃ ἢ 

Βοτρυχίθ΄ Βοτγὶ ἀοϊ πογιπῚ ροαΐξι]ας ἴδιι τααϊχ ὲ ρα! πνῖτο ργοάίς 
νης ἀοίηϊ ἰρήϊ ἀερθη ἀδητυ Δ] οι... ἀς ΑἸΙπηεῆτ. Ὁ ἣ 

Βο Π, α]οι, Βοτεῖ σι ἴξιι ΒΟιτι ἢ ΐος Ρορα  ΤΉτγαςία", οστασι ἃ Οτεῖς 
πθαὰς τγάβδητες ὃς ΑἸΒεοϊεπῆθας: νης δογαπὶ ΠΙϊα ἰη ἐδ] 
φΑποῦαητ, ἀώμήν εἰς ἀϑίωας, εἀπιὰς Ατβεπας,, ΡΙαταγοῖας 
Ῥγο]επΊατ. 

Βοδ ΑἸὮ]] ρετ (δ Πρπιβοας, [δὰ ἴῃ ςοπιροίτίοης ἀϊξξίοπες Δῦσ 
ἃ Βοιυιῖς τοαθ ἢτα 4 ἸΠο, 40] βοός ἀ] εἴτι νη Ἂς βόειον ργὸ ἐπηπην, 
ὃ σταπάϊ. Α τορι. βατρ ῥήματ᾽ αὔ βόεια διώδεκ᾽ εἰ πὲν, (οἰ ψ 
Π114 γεγθα. βού δτίαπι ροςτιςὲ ρτὸ βοος ἱππεπίτατ. ν᾽ 

Βοία αὐέλη παίδων. Ψατίη. “ ἀ 

Βουαγετὸν , 8, τὸ τὁτὺ βόών εἴλκυσ' μῆψον ξύλον, ντ τγαάίς Ηςείνοἢ. ἀΐζοπς 
σΟΠ]ςιπὶ ες πος γοσαδιυ]υτη. 

Γεάγωρνραἴτοτ, ἀγπηοητί ἀαζοτ ἀραά [άςοη; ΓΝ 
Βουξάλια, τοὶ ΟΥ̓ Πάτη ΘΠ αι: οἶγοα πηληιιτη ἔπγαπτητ, ὈΙΡ ἈΙΪας, 

ζάλια καρπων͵ ἀν αρϑένου φρρνήμριτει, Ν᾿ ατῖῃ. ἥ 
Βου(άλιον, » εηΐταὶς πη Πεθτς, Η εἰν οἢ,. Ετ ἀρὰ Ηΐρρθοτας. βοιῦ 

λιὼς » ΝΕ] (ουζάλιον ντ Παθετ Ηείνοϊ, οἷ [ν]μείξγις σα σα γαὶ 
γε] σύκι. ἀγρθ: Οαΐςη. Ηςείγοἢ. ᾿ ψ 

Βέξαλες, ἡ δυ θά ες» ἃ τ τοτ.1.5.Αηΐ τη. αἱ βα(αλίδες, δι δ41:, ΗΟ 
βέζαχοι, Ἡ εἴγε" αἰτναφα!!. τ 

ΒέζαλίΘη θυθα ας, σοπις ΔΗ ΠΑ] Ϊς, νι, 
βουξάρρς γ ΕἸ οἴ ΟΠ. οἴ μεγαλονωύτης : φἀἀοητὶ ἀ οἱ οτίαπη ἀς ἰποπ' 

Ὡς 40] μέγας εἴξ, ὃς αὐαίῶοντος πιασπιις ὃς {τρί άτις δὰ το] άι 
Εἰγπι.εχροηϊτ ει. καὶ χυτιῶν, ΠΔτὶ αϑεὶ ἀλαζόνος ἀἰςὶ αἰτνπος 
δ. (αρυγίταν ἀϊξξαιπη πῆς. ΓΙ 

Ξουξαῤτιρ, εοἀοπὰ ΕἸ εἰν οὮ. τοιῖς, ἡδυὶς ποσῆςη οἱξ αρυά ΡΒ ΜΠ υ Ϊ 
8.0 

Ὁ 

(διώασαι 

ας 



Ὁ 
οι τ κὸν ἕχνος, νἴσας ργα θα πι ἀυ πὶ 4ιοά ριιοτὶς πιαχί ηγὲ ἴῃ Πι- 

Π μειῆεις οταν ΘΟΕ Αξι.1.4..ς.21. ΚῚΣ : 

εὐἰφαφιρία Ἐρίστα, Πς ἀἰοιταν Πρ, χα δὲ ρατταγ οητῆσες ργαοταῖ, 
νῴακαιςαταος δα αν» Ηείγο. 

ἰουζιαιξ, οἰ άπ σιταποχία α Ὁ τιπςητὶα ἃ οἶδ. 

Ἰευζϑς, οὐ πχυτας. Ἷ 
ῥῶσις, Νοτοἰτας πολυφαγέα. 

Ἷ ουδόστον͵ τὸ ρα ίξαιιπι,δττασο χώραν αξίφίω ξουξυσίοις, [Ὁ] 1) Ῥαίοςι- 

δὶς ἀτιπθητὶς ρογᾶςςο πὶ ΠῚ Θά 11. ΑἸ άτα5.λ εἰμι. πόίρκες κ᾿ δου ξο- 
σἱοιο,ιὰ οἰ τόπου τίμἱ τοῖς ξου σὴ ζοσην χἡ αι δοφἰωὺ πάρε χοντοῦ, 

ἐζοτος α, ὁ νὰ ἐνραδα!ο αἰνὰ δη5,πολλίω αρφφίω ἔχων, ἘΡὶρ ἃ δο- 
δ ἀσραϊτυς, ΗΠ οΠΊ.Ο ἃν. ΝΝ ΤᾺ 

ἐφρωξις τως ἡ, Πλάση ἔιηγος, αἰτίαι, τ εἰ τὶ, Η ον. ΠΙᾺ ὦ ἃ ὅχκᾶ- 
ἽἹ καδέξρως ς δ3) χθόνα δῖαν ἐλαύνει ΤτοΓΡΓ χαλέπὸς λέμὸεν μεγάλη οἰ-τ 

ἡ λύπη, οἶκτος ᾿Ντοαη(.1) Τ͵νοτ. ἐς ς. ἰθοςτο ἰσογρὶ Οὔ τη ντοίη 
ϑρωςτς ἐνέσιολοκνε Τοτοτρ δ ξρως ἐς κυρίως υἱ τροφὴν νυν Ὁ)" ἀνία, 
ἴτας νεῖ ὁ ξάξρωςιςγ ἱ. νε Πα πηθὴς ξιηγος ὅτι (οείς λυμοίνεται ἢ 

ἐρυφωλικὴ τ ς ἡ, πιοτοις, 440 σιιπν 1Ω8 ἀπηπηλτίοης τα πεῖ ἐεἰτὶ- 
σις, ἃς ἀοίοτ δά ἴτσιυΐηα ρόγιςηιτ. 

' υλῶν αν, ὁνρυιδες, ἐς ἡγυγοΐη συ 61 ὃς ἰπσαΐηῖς τασηοτ ΡΟ Πχ 1.4. 
Τ ξουξῶν,αἰοὶ ζου ζαΐγας οἴδυμοι μῖ᾽ φλεγμονῆς. [ΟΊ 40. ὅσον εἰς ξευξιίγας» 

νἴσις δά τοσαϊη1. Αἰοχ. ἃ ρῃτοα.Ρ ΓΟ Ὁ].12.}}.2.ἐκ τρρασταίματος 
δεέ νων ἴ. Π᾿ ρες οἴεπά!τατ» ἴησθοη ἱπτα πγοίξιτιντάς ἀρια 

[1 ἀφην ας. τοῦ] τογ νι το αχιῖθα ἀρυά ΝΝις τη Ὑοτ. ἰσκὸ- 
ς ἢ πέξιξ ξουβώνας ἐλίξεις. 
αἰ αθοτο εχ τη σα] 6» ητΠηγ1860. ΑὙΗ Ἀ αη. ὦ ζεδ βασιλεῦ τὸ 

χῷ ῷ Ἶ κόσσων ὅσον; ἐγὼ υδὸ οἰ ἐς τὸ (αλανέϊον ζου λϑμκαι: ὑπὸ ἢ κόπτων 
᾿ τῶ γεφρὼ ξουζωνιώ,..ὸὁ ἴὨριτεγ ΓΈ χυγας Ἰαθοτιιῃ παητα  Εαημὶ - 

Ἱ ἀδτη ςοττὸ τη αϊησλς 'γο νοΐο : γα ἰαθουθες ΘηιΠὶ ταπος 40- 
᾿ οοεῆ, φλεγαφίνῳ (δὲ βουξιωνας. 

Πυξαγιον, τὸ, Ἔτ δα τη συ πα Πςγη ὁ ἱπσαϊηίθιις πο οατιγ, ἀἸοἴταγ 
᾿ δέάκηρ ὠπϊικὸς, Ὀτοῖς.].4.ς, 510. 
Ἰυξωννασι ὁπος ἐχροῃ δ ζουξώνι ἐπ ἰδων, ἴα] Βα οπος ̓ ησαηταῖ, τος 

᾿ 401 δα θ οτος ᾿ηΗλπη πᾶτος ἱπίρι οἴου φαγπλὶης [Π6}10 εος 
ἢτατ, ὅς πιαίτ πη [Ἑ ἀπο ταυτί! ἐο ΡΟ] ]ΠΙοστοτ. 

υξωνο ἥληγες, ἦν ἰησαϊπὶς ΓΑΠΊΕΧ 5» ΤΠΙΠΟΥ ΤΠ αἸΠῈΠῈ : πτα πὶ εἱς 
οὐ ἢς αιιοτῖος γαρτιπι ἀὰτ ἀγ οξαεϊιι πὴ» ιιοα Οταςὶ ροτῖτο- 

μα ΠῚ νοσδηζ, ἴῃ ἸΠ  1 8 ἀείςεπάϊι ἃ Πρ Παϊτ, Μάσγςς].}.. Ὁ 1ο- 
ζοσ.ς το3. “, 
Ἰυγϊθ.,")ὁ, ἰαξεατ. ΤΟ Το τ. Π| αν, Αἴαν εἱμαρτοεπὲς ζουγαῖς., ποῖον ἐἰει- 

] σεις» πῖςυρ. μεγᾷλω νὴ ἀυτηῇ ἰγλαϊζουδυε κ᾽ γαυριῶν ν᾽ ξουεργότα. Ετ 
ΤΟ δ Σ,Νιώ δὲ με εἴῃς ζουγάϊε μήτε γϑύοιο; τοΓΡΥ. μεγώλως ἐπναιφώ- 
Ἰμῖμε, ξοών ἔργα ποιων: ᾿ ; 
ἡ γγοὴς,ἐΘ- ὁ νὴ αὶ Ἔρ τ του ἀρ᾿ 5» ηιοά εχ θοιπὶ οἤϊθας παίσατιτ, 
γε ἐὸ πιούο 40 ἄοςει Ν τγρ]. 4. σεοτγσὶς. ἄρυά (οηίϊαυτ. 

γκωπ. ἰ1δ.με φάρυτ εἰὲ «ἷοὶ μελιασών, κὶ πταῖς αν ἐκ ξοὸς γγύν ταιγὸ ταλεῖ - 

σαὶ ξουγνη. [Ὁ] ἃ. αἱ βουγήνεις μία καὶ εἰκος-ἢ ἡμέρᾳ ζωογρνοιώπτωΝ ἀττὸ 
ἀς Ἀε τα. 10.2..4..4.Δ(ς Βοῦυς Ιοφυξηενἄσηιαιο ἐχ πος ρυττε- 
ἔλξϊο παίοϊ ἀυ! οἱ Πτιπ ας ἀρος τη 6 ]]Πἰς πηαῖτος, ἃ 4110 οἀ5 ΟΓαοἱ (ε- 
γθνας ἀρρο! δρτον ] ὃς ΡΊαστί πη ἀΙχηα αἰτοσυ σοηίαπι [σγίσοτο, 
1,χτίηδ. Βουγγυὴὶς ἀρ ΟΠ Ππγα εἶ, οτος σεηΐτιι5. ς ἀϊςίτατ ἃ- 
Ῥαά Εἰεος Βαςοίιας δὲ τατος, ΡΙμτ.ἴη ΡτΟθΒ]. 
Ἰγλωαυις, ΡΙ οἷς ΠΟπΊεη ἃς Βεγθα:. 
Ἡγλωσσον ἰἴπσια δα], 5 σθηις πογδ τ, Ὠϊοίς.}.4.ς4ρ.218.ΜΑτοεὶ. 
Ἰδάμοται ΒοΙτασίηοπι οἶδ μα" Δητίσα!ς ΒΟ Ἰο Τιιπ|,1.Ππ σα δὰ 
Ί Βυΐα ἀϊςοίτητ. ; 
γλώονθ-, Βιισ] οἵας, Ρ Γεῖς. ον π10].1.9.Ῥ] ΤΠ. σά τς ἃ ραττίςυ]α (ουῖ 
αἶα; εἰς δηττώσεως δηλωτικὴ. ΡΊοῖς εἴς ΡΙ ας αιιθιη {,ὅτίηι (Ο] αι 
ψοσαπτ ν Ρ]Τη. δὲ Πα σιυάςαπὶ Ῥ]διτ. Υ ἀγγ. γα] ὸ [οἱ6. πηοιαίπις 
Ατῇσο .1... 

ΟἸυγόνηιν Ἰὰς Βουυης. 
υδεν μων αἰ ἀὸ ρεττας ἀοεὶ ΠΊπτις, 

τ Ἰυδεύκη» δ ΡτοΙζΙς, Θέ τρης ςν ΕΗ εἰν οἷν, 
ἐπ ἔδεια ας ἢ κἡ Βδειον ε, τὸ οἴαῖτας Μασηοῇα), 

υδέψιον, ΠΟΥ ΠΔ δου Ὠ ΠῚ. 
υδόρος,", ὁ χκὶ ἡνθοιες5 ἐχεογίδης. 

ἙΞ ἤσορρειν, οἱ κὶ ἡ, ρα Πτυαπη μα ος ἤσηιξ υτ Οσορᾳ ἢ ματοι, ἐν οἷς ὅσες, 
ἰα ϑμα ζώχ ἐποδέροντω, ΕΗ εἴοά. χα τοὶ ἡ ματα, Θέ δορα ποίντα. ἃ νερὸ 
ἷ δέρω,1. ΘΧζοτιο. δῖ (ουδόρω νόμῳ ἀρὰ 5.11}. ἐξ 15 4 γῖ ἴῃ πτο- 

ἄϊιπι δουπὶ ἐχοογίοστιτ ἀΐ πὶ (πητ. 
υδιρομεῖν,ασςε]ετατο οιγία σοποίτατο ἔεττῖ, 

Ἰυδρρυία ας, ἡ αςςο]ετατί οὐἷατονρτ. ΠΕ πγοἵξ. 
ἰδώρρν, ε τὸ ρτο πη Οητο τὶ. ΠῚ 5414} πὶ ΟΡ Οἴτι! ΠΊ. 
᾿Ἰυζυγία ἀρρο]!δατυγ Αἰ μεπὶς Εἰ ΠΉ1Π1ὰ αι στάλπι ἰςογάοτίο ργαα!- 
 ταῖϊςο ἀϊῶλὰ Βυτνσε ΠΟ 44ΠῚ Ηξειοε., 4] ΟΠΊΏΪ ΠῚ ΡΓΙΠΊ115 

Τπηξεῖς οθιις αταῖϊε τογγαπὶ στοά ϊτιιγ. 
᾿ - ᾿ . - 

ζύγμον, ΒυΖΥσίμπη, ἰοσιῖς 411 ὃς ῬεΪτις ἀϊοίτην » γο] ΑἸποηϊ σης 
οἰ εῇε ἀϊσεῦβητ τοττδην ἴαοτατι ἀτατ ομεπυΡίατ ΝΝαρτία δι. 

δ΄ ἔγυζον, τὸ, οιιῖς ΤΠ σι! π. 
υϑερὴὴς, ἐ(Θ. δ κὶ γα! ἃ σοθς ἀςραίςίτιῖγ᾽, εἰσὶ ζουν ϑερεζόμνΘ. τοῖς 
ὀδοιΐσιν,ἶνος οἰξ, (οί; τρέφων ἴευ ἃ Ῥαγγίοι δ φοὸυ δρίτατιοα πολυφό - 

" δε πολυϑερέςθος οἰτ, πολλάκις ϑεριζομῆν- γε ϑορδοο ἔριυ],1 
ὐδα 

παὲ δούς δρώσιν ποιεῖ. [το πὶ ρτὸ αιιαάφαιη νοϊσιογὶ ἀρ ΝΝΙσαηατίι:ς 

εὐ εν 0, 315 
ἧος Ττδοῖν, Ιοθο οχρ! σας ἐν ζουϑερεῖ λειμδη αυσά Ἡ οἴγ εἶν, οχρ. 
ὧν ᾧ (ες ϑέροις ὥρα νέμονται. Ν 

Βουϑοίνης» ΕἸ ΘΓ Οι]ς Θριτετοη, δ 4 δοίιος [Ὁ] ἀὰς ἀσυογαγέτ. ζου- 
ϑοίναν ἡ φακλέα, ἴῃ Ἐρισ, ὦ 

Βοιῖδος αὐειφοι τά ναδασηιπι ἴῃ πυρί ἄος δέ δαγάοϑ, συ! 4. ἩοΙγ οἷν ὁ 
“0 δυήϑων κα ποῦχὺφεῤνων, Πιπυρτιιην ἃ ΒΌΤΙΙΟ αιϊοά αι. ζιιις τη - 
τατἷς Αὐΐοι. 

Βουϑὺσίανἡ, Βυτγ Παγντ δαοτ. ἴα ἸΝεγοης Ἰσ αἰῆοατ Πηαρθμπ (Δοτί- 
Ἀσιθηι ἃς [Ὁ] πη 5 υα]ῖς εἰς ᾿νοσατουης,, ργόρτοῦ ραγτίομ !2ΠῈ 
(υδαρραταταϑ τη οτῇριις δὺτ πη οἰατίο ἰσου5,ν [ἄς αἰαῖ Ν ο- 
ὕγ0 ὕες πγέγῖτο σοιΘὨῚ ἱτη ΠῈ οἰδεῖ. 

Βουϑύσιί(θυ,Ὁ καὶ κα, χὰ Βοιιῖς πηαξεατί ουοαῖι ροττί σας, ζουϑύστον νυκτὶ, 
ποέξξεηι ἴῃ 41α θοιος πηαέζατγινητ. 

Βουϑυτέω, μοΐσω, το υκοὶ ἀοτΙῆςο Βουοηι,, πιαση ῆςος ἀπιρ]ό(αια 
{ἀπιρσιις Βιοῖο. Ὀιμΐτα πὶ εὐΐηι οἴξιν ο] γο σα πὶ ροτίις, δοιιος ᾿πγ- 
πιο ατο, ΑΛ ΟΡ. ἴη ΡΊατΟ, ὁ δεσιτότης οὐἦὺ ἐγσὸν βοὺ 5 τεῖ εὖ κὶ πρώ - 
70} καὶ κριὸν ἐς ἐφανῳ αὐσος,πγαξζατ [1 5} ὃς ΠΊτΟυ πὴ δὲ ἀγ τοι). (ὦ - 
ϑυτω δγμνίκεα, ΡΊ λαἰατ,ἴπ ριξε γοτα (0]ι0; δὲς, γηάς ΘΔ] δημμιοῦ 
ἀϊσυητ,. ργατάα τ ματι ῖγὶ:» 

Βουϑύτης»ἱ, δου! οἱ, θοαὶς πτααζού. 

Βεέϑυτος βουθυσιίδ: ζουϑύτοισι ροα βοποῖῖς, ΟΧοτἐδτί σης ν᾽ ἠ14-: 
ΓῸ ΠῚ Επτιρ. (ϑυϑύτοις ἐξ ἐσ ρας, ΑΥ ΠΤΟΡ]Ν. 

Βουϊερδ᾽ω, δου ΘΠ ᾿πγΠΊοἿο. 

Βου χα δι «δ θυ δ] ςιις, πο ΤΟΥ ξουσὲ χαΐνων τίαὐ γἱωῦ ' ζουκαϊθ.. ἩοΡ᾽, 
ξουκόλίξ ϑεριςς. 

Βουκανῇ, ΟΥ̓ΡΕΙ] αὐ εμον αὶ αὐϑος νοσαῃζ τοῖτο Ἡοίν ἢ. 
Βουκανς ρον, τὸ, θι ΠΟΙ Ὡᾶ. 
Βουκανις ἧς. ὁ. ΟΠ σΟΙΠαῖοΟΓ. 

Βουχώπαι, )011ΠῈ ρταίερίδ.- 
Βουκαῤαιίθο, γ᾽ ζονκαξεῦνίθ. λίϑος ν» ὁ ἜΠΊπι8 ὈυζαΓάϊ δυδαῖο σοτάϊ {- 

πλιϊὶς ΡΊη. ᾿ 

Βουκοξτερος, πηοης ΑΠᾶ. 
Βουνελάρκοι. Οαἰ]οσταεί: 
Βουκένται, οἱ σοατη {εἰ πηα]ατότεβ ΠΡΟ] τ σου ΠῚ ἔοηλ αὐ ται, 
Βέκεντρρν ὁ, τὸ [τἰτηεΐος ΒΟΙ ΠΑ. 
Βουκέρα Θ., ει δὰ δοιῖς σογηι ΠΠΜ ΠΠ τι Δίπο πη ἰηἤοχα, κὶ 
Βέκερας, τὸ, οσπατη στγασιπ, ΟαΖὰ 1.4.ς.5. {8 ρ]Δη. πες οἰ ρΙλα- 

ται, 18: ὃς Θέχερως, Ρ] 1, οτίαπι {ΠΠ| πα, ὃς (ΟἾτπ16].ΠΠ παι» 614 1-- 
Ἰἰιατιτ νὲ Πα ἀγθοτ κα αἰγέκέρώσ ἀἸοἴτιιγ δὲ καῤφὸς αὐ}. ]:.κὺ 

Βύκερως ἔσεαυ πιστοῦ, τῆλις. το πὰ δας ἔξ ππ|π}ν 1. σο τα]. δα δ.]}ς 
Ρταάίτιηι. Ηογο ἀοτ.ξ έχερων ἀγαλμα, πυπυϊαςἤγιιπι θα} 15 ρσῶ 
ἀϊτιιτι σοτηΐ διε. τὸ Οέκερων, σα θα] ρτσάϊτιιαι σοταΐθα5, 

Βουκεφάλας, ΡΟΥΓΓΙΓΙΙς Ατιισς ΓΟ ΡΊΟΙ18. γηάδα 

Βουκεφαλῖτα). ΠΟ ΠΊΘἢ Θεητι]ε, ἢ ἢ ; 

Βυυκέφαλϑ-, οημμς Αἰεχασάγὶ πιασι, ἀἰ ζγι5 ἃ ταθ τ Π0 σαρῖτο, 
Βεέχκλεψ,θουηιὶ ἔωγ δὲ αδίσατιις. 
Βουκόλεα, Ε) οἰγοῖι, ἀγέλη (οὼν, 

Βουκολεῖογοεἴοςις ἔετι (ςάες ΒΟΥ ΠῚ, αἰ γέλη ὅφών, 
Βουκολέῳ͵ μἤσὼ τ ἡΚαι (οἷς νέμω Ραΐοο Ὀου ας 1} α00 Πσηίβοατα Βμ 

θυ σιταγι ἀἰχὶς Ρ]αμτο τρέφω Ἔχοιοθο ἀττ ΠῚ ρα! το γα! οἢγ. Οουκολ εἴ- 
ὧι ἴαπον αὐταῖς,αὉ οἷς ραίει ἐαιίταξυ πη » ΡὮ1] οἰἶτ ἢ Η οτοῚ οἷς: 
[τὸ πὶ πη αΪτὰ ΠῚ ἀπιοφουγο, το πὶ ἀθοὶ ριον Π1ο.1. Ἰθηΐο 7 τηϊτῖσο, 
Τί ἀλλότειοι κόσμοι τὸ  φύστως τρεπὲς (ουκολ οὖσιν, 1 ΑΓ οἰ τΊΌς 
οτηατις πάταγος ἀδάσοις ὃί τατριτα τηθαὶ ἢ] ττ,ι. πυῖτῖσας ἃς [στ 
εἶτ, Αὐζορῃ.Ρᾶςς, μὴ (δεῖτε, μυδὲ γέζεϑ᾽ ἡ μερεῶν τειών, οἷς εἰ μετέω - 
οὃς ἕξᾷ ὧν, ὀσφρή σεται Κατω χοίρα ῥίψας με Φεκολ ἡ σεται εἶ. οἰ πον! σέϊαὴν 

1πα αἱ ΤΠτοΓρτ.Κ αὐ μη τρόκοιμνε τόνδε ξου κολέμῆυ(θ. πόνον, αἱος υἷλ, δ- 
εἷνιδ). της βουκολήτης 1, ἀπατεὼν ΕΠ οἰ γ ΟΝ. 

Βουκόλυμανι! ςςάο ΟΕ]Πο,ἰςηΐηιεα Ὁ ατάϊον πἸπιδητῇ Ρ]Ίη. ἰθοΐ 
τιιάο Οἷς: φιιο υϊτί σα δὲ ᾿φηϊτν ϑέλγητρον, [Ο] Δ Ωγ: νὰ ὅπως ἔχη 
πὶ (ζουκόλυμα «' λύης. 

Βουκολιασμιὸς σοημς οτᾶῦ πιο] απ αὶ ρα!τοτιτ πη» οἀ ρογβοί οἷν» 
τῶγ τἰθ᾽α: σαυτιι ἃς τραάιουν᾽ ἀς ΑτΒ φη.1. 46, ὃὲ ὙΠεοοτ. 

Βουκολεκὸς οὐ, ὁ ΡαΙτογ 4} )ςννο] ΡϑΠτοτγειις Εἰς ραζουιας ατγ. δὲ δ11- 

ΠΟ] ἀρρε ατυτγ ράπαςος σοημ5 συμ115 ΠΟ Γ{1Π| ἰεσίιης ἀγπιοα 

ταγ!}» Ὁ ]1π.}.5ς ς.4.. 
Βουκολίνην οἴ ΠΟΙ ς δυϊονκίγκλ Θ.. Ης εἰ. ᾿ 

Βυυκόλιον «, τὸ αι πιοπτατη σουτα. Γητογρ. Η πη. Ο, ὠπόλιον λέγεται τὸ 
δ αἰγων πληϑος ποίμνιον ἢ τρεζάπων συζόσιον, τὺ “ν᾽ χοίρων, ζόυκό- 
λίον, τὸ Τ᾽ βοών, ἱποφέρξιον τὸ οἵδ ἵπατων. Ης 4.1 Τ πεορισοη. κα" 
ποίη. ἀἰχίτ, ζουκολίας π᾿ ἀγέλας [το πὶ ΑΡΟ]] ἈΠΟ. βουκολέμι ξοων, 
ζουκολιών γΘ- δπὸ φιλοιτίου ἱ. ΒΟ] άπ τη σι Θαας ἀ ΡΒ σετῖο; Πσ 

ἀνέξα ΤΠ αςὰ αυσάλην Εἰ πη] 4. Ἰα τοῖα Ῥτοὺ], 
Βευκολισμος σδηις ΘαΠΓΙΟἢΪ5 ταΐξζιςα. ( : ς 

Βουκόλ(. δυια] εις, ατπηθηγαγ 5,41 δ ιιος 4} 1 ὃς ραίσίτ, Πα Τὴ κόλον 

επ ραϊδυς,οἴδυς, τερφ ΑἸ] η.}  Ττοπὶ ζουκόλθ- ἀιέτας εἰ Π]ΐμ8. 

ςοΐου! Τιΐθασται, Ίατιη ΡΓΟΡΙ. 

Βουκόφυζίδο αὶ ὁ, πγαςοί ας ταγάφας Παρ] ἄις είν. ἱ ᾿ 

Βυυκρανιον τΔ6 Οἱ έηο αι 4 αὐτίῤῥινον, νΊΕ15 1τΕ ΠῚ Ὁ τα ἀρ Ὀ]οίς. 

Βέκρανον, τὸ δουΐς οαρὰτ ἀρυα Ρτοοίαπὶ ἐς 5ρπατα. Ἰάσην σαῖεα - 

ἔξ οχ σαρῖτε θ01118. ᾿ ᾿ ἱ Ἷ 

Β-λαθ. ὅσου ἢ] τατίαςοςοπία [εἰ πλιι5, βέλαιου διὸς γ Του 5 ΦΟΉΑΙ, 

ταπα!ς, ΡΊατη ῬΟΙΙῈς ρτώπάις ΡΙὰ ἡ 



16 ΒΟ 
Συλωχίω, Αὐϊξοτεῖες ΠΠΡτο αύάττο Ῥοϊίτ. ἐαφῖτε τὰ. αἵΐ εἶσες Ὡοὴ 

(ετατηῖς5 πιράιοςτγίτατεηη. ἡκεςα Φυλαρλ Εἶν χὶ βελαρχεῖν, τηϊηῖ- 

πτὸ οἰτοα ταῖρι] τοὺ σ᾿  ογηατίο η ἐπ) αἴποῖ, παϊ πὶ πηέαας τρη- 

(αἰεγενιὰ εἰ, ἀτηὰρ, ἤγατας σετοηάος ἱπορτος οἷς, ἢς ἐχρο- 
ηὐπετ τητογρτγέτζες. 

Φύλοιον, αραὰ ΤΑΙ ΙΑ πειπῈ υπονκορες κοῖς ἀἰείτατ ἃ Τιατίηο νοοράδυΐο 
γα! .ΟἹ"πὶ ἴπ ἀο] ἰςἰϊς μα εθαηταγ νυΐαα εἰσ ξτιτία»ἴα πηση, σα]. πὶ 

ἀι4,τε(εἰσυ!έχαο δηὶ πταὶ πῃ. π σσπηὶς οὐ Ια χα πὶ ἰεσο σεηίοτία 
τομδίτα ἔαεγε, Ὑτ οουΐξας οχ Ρ]Ιηἴο ἰἰδτο οέξζαιιο,, σαριτε 51. 

ἀριιά ἰρίῃπι Θταοιπιδυτῆοναπι 10 ἀφ ηιτιτ βέλξη τὴ βέλβα. 
ϑυλεία ἃ. Βελείη,ο Ὠ{Π Π1Π0βελὶὴ) σοι ΐτατη. 
Βέλδιμα,ατος, τὸ, ΠΟ Π] 1 πὶ, ἐοτη πε ητα πη, Ὁ πη αἰ υπΊ»οΟη Πα] τατῖο 

()αἴητ}, δεανϑημῷ, τατίο)ςο σἰτατίο κἀςοτγετιπι. νι ς ἴῃ ἀϊξτιοης 
Βέλη μα. 

Βελϑυμώτιον, τὸ, ΠΥ  Πυιτ ΠΊ ΠΟηΠΠ ΠῚ, ΑὙΤΌ νεῷ. 8. δορίι. 
Ἀυλδυομαι. μι. ϑύσομιεη αὐ. ϑυρια! τὸ σικἐ πόμα! ΠΟ τ 10, σοι  ππππ| ἀρ το, 

δζ [άταονντ [κατ ηὸ ἀς! θεγογειγοναφάδο, μαθεο ἱπ δηνπιο,ςῦ- 
ΔΙ ἀο σου: πιταιο, οπ] πῇ ἱπεονγατίο πε ΠῚ [06 0, σΟηΠ] 10 
νἴοτ. 1 γ{{45 χτλ Αἰλκι(ιάδου, κὶ αὐοὲ τῆσδ σφετέρτον αὐ ἶαῦ κακῶς ξελόυ- 

στέμῆυοι «οὶ Τ᾽ ὑμετέρων δημηγ» ερεῖσι. 41 τηα]ὲ ἐς [μ15 σομ!Ά]ε- 

τυης. ΤΌ. οἱ τεὶ κοίκες α «ἶδὰ ἑαυ τῆ βελόυ στί μῆμοι . αἱ ρεΠ πὲ 
ἀς (ε ςοπιϊ]ογαητ ὅς Πϊαταογαητ. δ1ς μα αι τὴ ἔγατγεπι στα- 
αἴας ζατυοτοτ, ἀϊχὶς Οαίατ,ϑς σταιίις ΠΟ Π]οτς [τα]. (ελϑύο- 
μαι υὑτὸρ σοῦ, τῖθι σοηίαϊονΡίατο ἀς Ποσιθ.Χ ἐποόρβοη. βελόύεῶνε 
εἴτε βέλεῶνε πολεμεῖν ἡμῶν, εἶτε φίχοι ἔῃ). σοη[υΐτᾶτε Δη υςοὶητῖς» ὅζς: 
δ᾽ βαλδίομκαιτοέζαπι τε ο σοΏ ΠΠυ πη. βαλόλομαι πῆρε σοῦ, ἀε τε σου- 
ἢ ταπι ςαρίο, Χοπορ βουλέζομαι «ὡς δποόρω ἐς ἰῦς: ο πυοπηοάο 
βισαπὶ ξιοίαπι, Χεπορὶν βουλϑύεϑοε ἐν ὑμᾶν αὐτοῖς τοὶ ἄρμς«. ΤΒα- 

ον βουλόύομω εὑοὶ ἀγαϑων», 4 ! θοτο ἀς Ὁ οις. Ἱ υςΥ ἀ1 4. βου- 
λόγου βοχδέως ,νὰ εἴπ,]εητὲ ὃς σαηέξαητογ σο Πα πη σαρενάτι ἐς - 
1ηθετα,ΠὈογατες. ΗἨετοάοτιιενβελόνομαι ταιτα, ἰνας σο πίῃ] ἀσεῃ 
41. βουλδύομει κακώς, ΓΟ ΠῚ πλα]ὰ ρογρεηο πώς ἐβελδύσω ; αι] [ἴὰ- 

τα.» βουλόύομαι ὄυδοξό ταῖτα γ ρας Αγ Πἰπλι ) σοι τὶ ἴπεο, 
Ῥειη ζει. βουλόλομο 67, ταπν θεης ρεγρεπάο, εγοάοτιις ξου 
χδύομαι μετοικῆ σα! 5 1. ἀρ ο Πα 6ο ἀδηλισταια. βουλόύεῶηε πρὸς 
τάδε, ἀς χῖς τεθιις σοηίθ το. βουλάζονται εἰ κατακαύσωσι ἀεἰε- 

σδητ λῃ στοπΊδητ, ΤΠ ον ἀ14. βουλδίομαι δστόφασιν, ἀς΄ ἀεξεέλίο- 
πε ςοηίμϊτο . Η ἐγοάος. βουλόνομαι ςρατηΐας τριφασίας, γ σου ΐτι- 
ὐ τε γί πὶ 6] αν ππουογα. [το πὶ ρα! 1, βουλόϊ, ϑίυζω κα- 
Χις δοκοιιῦ τοῦ, σι οἰ ἐπ ας. Ζιι8ὲ νἐἀφητιγ θα πα σοπίμϊτα, βελδυ- 

ϑεὶς, σου ΠΟ σεἰζας. χτ' βεξουλόυνῆνα,, ἐς ἱπάυϊετια., ςου{ τὸ, 

ΣΧ πορλ Πθτο ρτίαιο (Ο πημηοῃταγ. τοὶ σιγῇ βελόυ δμήνα αι: ος 
ταΐτο σου [10 ἀςςογηπηταγι μας τασττὰ ἐς! ! Ὁ Ἔγάητιγ. τε ΠῚ συ ΠῚ 
σου το ἃς οὐδὲν ργο σοι ἢ Πα 1 σίτο. [ἀ46Π|, βουλϑύεδϑοι αἰεὶ “ἴα 
ἄξηπηδείων, ςοὐΠ] τυ τ ἀαθεγς νηάς ντέξας Πρροάττοτ. Ργὸ ἥτπιο 
ὃς ράσο Πα. ὁ ἀπατίν» βουλϑύστιτοι Ῥτο σφ πίεο ἃς (επτίο. ΡΊαιο 1. 
ἀς Ἰλερυθ!. ὀρϑως βουλ δυόμεϑει, δεκαγοσυυ ἕω εἰ δυκίας αἰοὶ πλείονΘ- 
ποιού μᾷνοι , τοξτὲ τι ἀ!οαητας. [ἄσπι τη Ἐρηζοῖ!ς » ἐγὼ αὐοὶ ἐμαυτῇ 
βουχϑβύσομαι τὸ λοιπὸν τρόπον αἰ πανϑρωπότερον ἴῃ τὴδ ροἱὲ "παῖς τηδιι- 
πιαπίος Πατααπι. βελδύομαι πἰοὶ δια δὸ χε. ςΘη(Οἶτο ἀς Ππσςεῇοτς, 
ΡΙυταάτοίς ἴῃ Οα! ρα. ΟΒεγιοἴζο πα. ἐπειδικὶ ̓ῷνετο ταύΐτεί με βελδ,ὁ - 
μῆνον, ας ἴΔπν πτς ἔζατιιοῖς » ἃς ἀσογοτιι πὴ 181 πος εἰς, ὅγ- 
πεῖς, ἐμέμψω πίω αυ'χίω , ὡς ἀσδὲν αἴδι σου βεβελόυυβυΐω φιλανθρώ- 

πότερον Αριιά ΠεπιοιῖΠ η ἐπι . τὸ βεβουλδυμῆψα., ἀιοιντω τεὶ ἐ- 
σκὲμυῖψα σου οἶ τα, ἀσοτοτα » ἀταας οα ημα; ςοη τὲ ὃς πηεάιτατὲ 
αξξαίμητ. 

Βίλδισις τῶς ἡ ΟΠ Π] απν,ἀεΠ  οτατῖο, οη Ὠ]τατῖο. βελδύσεως δίκη, - 
ἔξῖο εἴ χιυπι {1115 ἐς [μέξξις ΤΠ ας ἀοσαίάτιγ,, ἀτ αι: πὶ 40 1ς 

ἴα φτγατία πὶ γος ατας,οατη 4 τπίογιριϊτ, αῇ ἰαϊυτὰ ἐεςοιίτ,αο- 
σατινίάς δ! 4. Ηςίν οἢ. 

Βελάδτέον ἀδςοτηοηάαπι βουλδυτέον υἱ αν, 4! ΠΡοταηάσ τῇ νοῦς βελόυ- 
χέα ἐδόκει αὐτοῖς ,ἀς } ] οταπάυ πῈ εἴϊς σεηίποτγιητ, Τ τον ἀ. 
Βελϑυτή ριον, ἐγτὸ σΟὨΠ1} ἰοσας σοί τις, συγ, ἔο τυ πλοίςπατις οοη- 

οὐἰτι τη βουλδυτήρμον πόλεως, ΡΊατ ΟΙς. 4: 1π Ν᾽ ογγο πὶ, Ν τη ουγία 

οΥτασυποναιιοπι [οσιι πα 111] βελδυτήθεον νοσδηξ, Ρ]Ίη.11}0.36. σαρ. 
ὶς Ογεῖςϊ ὃς δυϊευτίγιου νοσαηι «ἀ!ΠοἴιΠη ἀπλΡ μη» πῆς ξει- 
τοο οἴλιο γἵτα ἀπροῦτα ςουτίσπατιοηονξ οχί πηαητωσ τγαῦοϑ 11- 
τὸ ἔμ ἰταγις ας γοροηδητυτ, 

πουλδυτὴς,οὐ᾽, ὁ, σοι τις ς ΟΠ Π] σο ἢ  ἀτῖτς, εχ, ςοπ υ]τοτ, 4ο- 
οσυτγῖο. Ματςὶ ς1ς δυο ἥμων βουλδυτὴ ς ἰνοηο τις Πεσυγῖο, Εἰ ἀὰ- 

τοῦ Ποουτῖο ἀϊασγίαν ἃ δεπατοτς. βουλδυτὴς χων χ αϑω͵ ὁ βελόύειν 
λαγχύωώ, στοογ ἃς ἀοῆ σηοτ [ξηάτοτ, δὲ 10) συ 11} ΠΟΟΡΤτΟΓ. 14 ε- 

πῖτη (οτετὸ ἤεθατ. βουλδυταὶ νοςαι [οποία ἐὺ αῤεοπχαγίτας. 

Βουλδυτικὸς, (1 ΓΟ ἸΓΓΠ1 ΠῚ Βαδος ἀε! !θεγαπάι, σου Ὠ τις γ [πηατο- 
τίτις. βουλάντικοὶ νόμοι Ια σος δά ουτιάτη Ροιτίποητες, ΘΠ] ἐπ. 
ἐν βουκδυτικῴ, ΑἸ ἸτοΡμππ. νδι [πτογρτος δίς" Πα], τύπος σῷ ϑεοί- 
ρου. Ταἰτας ΡΟ] εχ Οὐποπτιαίτίοι ᾿ρτο αιδιῖο, ἐκαλεῖτο δὲ τι καὶ 
βουλχβυτικὸν μέρος πῇ ϑτώτρρου ἐφηζικόν, Ἰοςις. ἐγάτ τ αἰ ξατγογι ΠῚ 

οἴσεις ἰδ οτοῦ δας πιασηγατιδύαιο «ΠΠ σηατιις. 5016. βουλέστι- 
κὶριπόπος ξξξ; τῷ ϑεώτρρυ ἀνειμῖμ:Ὁ» τοῖς βουλξυταῖς, 515 Ἐρ᾿ιεθὶς ατ- 
ττιδυτις ἰοςις ἐφηξικός Ης γε. κὶ ὃ οἱ δ) φημοι,δυφημικὸν ἐκαλεῖ- 
τὸ» ζοττί σοπάμιπ εὐὔφηζοι » δυφνοικόν. πὸ βουλέυτικὸν » ἔισιτας ἃ 6- 
Πἰβοιαηάι ἴξαι σοι ται! οοηία!τατιο Αγ δλίγια τι, ἰδηάτας, βὸν - 

ΒΟ , 
χδυτιχὸς δρκος͵ Ἰα Πππγᾶη ἄτι π “ΓἘπατοτίῃ πὶ, ἐν ᾧ δῶ χ7' εἶ νόμοις βους 
λευσεινειαηις Χοηορἕ. 1.1. τομν βουλόυτικὴ ἡλικία, ὥτας ἀε- ] 
συτιοηδτας τυ Δη. 

Βελόυτὸς οἷ, τα] σο΄ (τ Ὁ 1115. τοὶ βελ φῦ τὸ, 4 ἴῃ ἀε! δ ογατίοησηι 
φαάαηζ. τὸ βελεύεάνει! εἰωδ τα, ἃ τι ΒΚ Ποτοτ. 

Βυυλευῶ μι εύσω αν τυκα ςΟυ[μ] 41 οἴ, οςηδ δὲ Π᾽ πὶ ἀυτῇοσ, πιο- 
Τοῦ, τπτοηάο, εἰ θοτο,ἴαῖο. ἸΝΘυτγα πη ἀλτηιο ἱππσίτυτ δὺς 
δοσαίατιαο, νι ὅποσασιν βουλεύειν, αρυἀ 1 ασίδυιιπι πὶ Οἷκαίο, ᾷ 
εἴτ γε θε ΠΟ ης ιν πχεάπταγι. {ἰς βουλεύω τίω) σύ ὅρασιν, Δάοτηο ὃς 
ταεάϊτον ἢ σαπι, Ἡοίπογας Ο ἀνῇ; ξ, ψευεα βουλεύσας, ἄοῖος 
πιράττατιι: 1 δ᾽ ἀς πὶ, οἷ. ἐκεῖν. ἔϊω βουλευέμβν, νὰ «1, βουλεύδινο 
βουλεύω ταύτα, ας πσο] τον, Χεηορίιοι  βουλευσουῆν πάντα ωρὸς 
λύχνον, Ατ ΟΡ Παμος. βουλεύω σου], τὰ εἰτ,, ταϊςο. Ουϊπεῖ- 
Ἰτδηὰς ᾿θγῸ ΡΥ πηο,οάριτο ίσχτο 7 {της σοη(] ἃ σοη α]οπάο απ, 
ἃ Ἰυἀίσαιάυτηάην ὃς κος ςοπίμϊετε νεῖετγες ἈρροἸ]λυσπαητιβοι - 
χεύω βουλίωδ, ςο ηα]ο,ἀϊςο ςοπῇ! πὶ, Ἡοπηει. βουλεύω πίω ἢ 

λίω ταυπίων, (αππὶ Δυτῆ οσ πιαΐμς σΟΊ 111}, Βυιτας σΟΏ 11} ἴθ ᾿ 
ΔΠΠΙατῖμς. βουλχεύω αἱοὶ κύρου,, ἀο! ΠΡ εγο ἀς ὥγτγο , Ηετοάοι. βου- 
λεύω σκοκσών,ςοσίτο, [ἄξην, βουλεύω φύξιν,"ὰ οὔ «ὐθὲ φυγῆς φ 
μαι βουλεύω σοι φήνον. τ δ᾽ οατθιη το] Το: Ἐπιγιρη, βουλεύω ποι- 

κίνληἶτιο συ Ώμ]1ο σιεο βουλεύω δρησμὸν, ἔισαπι σου το » Πεῖο., 
ἄοτας, βευλεύω «δε σοῦ νεώτερα εἴάεπι Η εγοάσιυς. ἴῃ το τος ποιᾶς, 
πιοίτοι. ἐβεέχλόυε δ υἴχυσιν ὁρκίων, ΔΗ Ϊ ΠΟ ἀσιταρατ ἔασξάογα Μ. 
θατς, Ρ] ται ολις τα ΑἸςΙθ ας. λαγχαΐει βουλεύειν ογσαταν ὃς δ: 
Πσηάζαγ (ξιιάτοτ, ἴῃ ςαγί.Πὶ σζοσρτατατ, τὰ δυττη ἰοττιτο ἢ ον 
Ῥεπλοῆῃοη. χὔὴ νεαιρ. πρρελυλυϑύτος 3 χρίνου λαγ χαΐει βου 
δον όδωρος Ριοίο σοηπ! μι πη, ΗοΠο (. ν᾽ 3 κακὴ βουλνὶ τῷ βουλεύς 
δάντι κακίςη, Ια εἰς σοη!Ὠ]τοτὶ ἄκ οἱ 481 ἀεάττ φοΏ ΠΠυ πὶ ΟΕ 
το δέ ἀςουίατίμο, ορΠοςίες ἰη Αἰᾶςς ὃς τις φρατιῖ ξυίμπανπι 
λεύσας φότον γύκτωρ ὑπεσράτευσεν,, ἰν πησά!τατις ςα ἐπι Ἐχοοϊ ταν, 
ςα ἐπὶ Δάο ἢ 41}8. Ρ 

Βουλὴν ςγγ ΠΟὨΠΠ πα» δὲ ΙΟ σις σοπΠ]1), ΓἜπατιις. οὐτῖά» ἰδοῖς 
γπάε 5υδ1114,τεῖϊε δόγαῖο 5. “Εης!ἀ, βουλὴ κ οἷξ ἀῤειοπτίγου, 
ΟἸΔΠας5 πὶ Απαςο τἀ συ τα Ατεοραρ!. βουλίω «οὶ τούτου Ὡρρῦ 
ϑησι, ἀς Βος σου] πη ργορουῖτ, ἐς πος τείειτ επιοῖῖ, Η 
πλέτις Πα. α,δρεὸς δι᾿ ἐτελεέετο βουλη,, ἰᾷ εἰϊ, γνείμυ. Ὠειη οὔ 
βονλη᾽ μοι ὄξὶ πυρός σε. [ἀς πη. ν᾽ βουλν καϑηται, ἔξπατας [ςάοΓ βὸν 

Ῥτοροίμιι διϊςῖς, ΡΊαταιο τ Οαἰδα: δά δος γψεγὸ νοςεΠῚ βον- 
ληὶ ἴτὰ ἀπηοζαταῖ Ῥοιτας. δ᾽ ἐσᾶς σαγί α τῆς πις,, αἴτογα (οὶ 
ΠΕΠΊΟΓΙ » αἰτοτα ἱπσογτινοχ Αἰτογα ἀππιιλνᾷ᾽ τοῦ" ΡΟγροτια, κὶ ὃ 
τακοσίων,οταῖ. (ΟΓΓΙ ΠῸ ΠΊΟΙΪ ἃς ἀηηυα τητα πη, ἡ ΠἾὉ αῥειοπο 
εγὰζ τηςετα, [ε ρεγροῖμα ἐς Πὰς ροϊπεγί ο΄ ὁ οἰ! αι1ς πηυι} 
11. ΡΘ]]ὺχ πος ἀς [Ὡρογίογε ἴδηπι “0 πεν χαγοσίων. ἢ σὸς το ΠΊρ, : 
παιῃ γαίας ἀς ἐάσας σου [τα ατ, (εξ ς Ἰοηΐαπι οἰηι ογᾶς οο ' 
(υἸταηάιι) στο τάητᾷ πλυ]τίτ 40 ςσοσί ροτογατνῖάςο ἴῃ τὸ οἶαί, ᾿ 
(ἐρνἀηἘγισιιτα Εἰς ῃ τοῦ ἐς ραῖτες γιιοῖ Ἔγάησ ττίθιις ᾿ ἴτα γι ΟΧΥ ; 
πᾷ (οι τε ῖδαι 4ιπημασςηΐ ἄς Π σμᾶγοητὶγ 4] τεπιρυδ το Ὁ 
Θοτοητς. Ἀὶ ἰταηιις 4] Πυθα σ ΠῚ τρυταΐεις Δρρε]!ασδηζαγ ὅς Ε 
τανεία, ΓΟΤΏΡΙΙΣ 010 τς Πρ. Δἀ πη Πγαθυτ, 0 ἃ το ρει οΓΑΓ36 Ὁ 

ΒΒ δὲς ἀτοτη ΠῚ. ἷ 
Βουληγϑρρςγβουληφοῖρος. ᾿ 

ἐλημα ατος τὸ, ξητεπτί Ανίδηίας, ΟΠ Πα πην ομτας, Ῥτοροῦτι Ε 
στεταπν. ΑΥ ΠΟ Ρμαηδς ἴῃ ΡΊυτο. βελυμο καλὸν κὶ γγυνοῖον κ᾿ χοῦ ἢ 
μον εἰς ἅπαν ἔργνινοϊ Ιπτεγρτ. βέλδυμᾳ μὲ τὸ ἴδιον, βέλημᾳ ἢ πάθει δ 
μῆσιε ἡ γγωμὴ. ; 

Βέληστς εως ἡ ΝΟΙΌΠΠτας, ΟΡ  ἀἶτας,ιιοτ, ΟΠ ἢ] τη, ὥρεσις οἱ ΤΟ Ἷ 
Ρτῖο καὶ βέλησες τὶ αἱρέσεως, ν οὐ οτας ἴῃ ἀς] σοπέο ν» ΡΊατο ἀς " 
Δυ  Πγτῖς,ν οἷαι ΠῚ» Οἰκίτατα τη απο ζεις, ἀε! Πδογατίο, (βυίλησιν ἵ 
κοῦφυ διδὸσανγί ηιμτῸ ἀπέπιο ςεδετπον ῬΒυςγ αι δυλην τεῦ ΠΣ ᾿ 
τε. Οἱς.]10.4. Τα σίξ, Τοῖς, 51 ἥπτὰ] οὐ ςξϊα ἰρεςιες οαϊρασ ἢ 
εξ αιοά Βοηιπι νἱ ἀφατιτ,α Ἰὰ αἀἰρίςεπάιιπη ἱπιρο Πε ἡραπ ἢ 0 
τυ: 14 υ ςοπήϊαητοτ ρτιἀεητέταυε τ οἰ! πο άϊ ἀρρετίεῖο, ἶ 
Πετη δτο οὶ βέλησιν ἀρρε]ϊαπτ πος ἀρρε!]επλμς γοϊμπτάτοπα, Ὁ ; 

Βελητέογ,νΕ}]ς ἀδςεῖ. ; , 
Βουλητέ.,ςοη[αἰταηάιις; Ατηΐος. ; 
Βουλητικὸς, οὐ ὃ, γ ΟΙιητάΓΙι5. ) " 
Βουλητὸς, [Ρ ΝΟ] αητάτοην σαάςης. ΡΊ.το ΠΡ. Κ. Τρ. πὸ δοολΉΣ "" 

ἑκούσιον, ἀξέλητον τε κὶ εἰκέέσιον ὶ δὸντεύν δες, βελητον φτρραιρετὸν, ΑὙΠΈΟΙ, Ἢ 
3.1 Ετῇ τὸ ἀγαϑὸν βελητὸν, ΑΥ̓ΑΎΓΟΡ. γοττίς αβςἐγαθ.]ς νοϊαταις ἢ ἢ 

Βουλνότος. βουλφυτῆς ἰππατοτ,ίξ πάτον ργίπςορς, ΗΠ ογοά. Εταριάᾷ Τὰ ι 
οὐ βουλὴς βουλίῶτος ἀφο! !ηατὰτ ἀιτἢ. δι 4. Πσηιῆς, δβωθιι δὰ 

Βουληφορϑςου ὁ καὶ ἡ, ΟΠπία] τις, ΟΠ] Ἰάγῖι5» ταις ἴῃ ἀΔηα!ς οσηῇ ἣν 
ἸΠι5» συνε δὸς ΡΥ Ποοροναιὸ ᾿ς ππι τὶς σοη Ὁ] γε ἀεδοατι φρονπ 
ςικός1].α, εἷς δέτις αὐχὲς αὐδὲρ ξουληφόρος ἐἰ ςοὺγἷ. βουλόιπηὶς ὠρϑζελθ. 

Βουλίαιας καὶ [οῃ. ΡΓΟ βουλεία ἐκ βουλίης, 6110, Η ετο . (εὐχίζυλθ' 
Βευλιμέα, ἀξ οὗ, Πγασηα ξιιπος»εἰμχτεῖο ὅς δηχία ςἀδηάὶ σαρεάτας, ΕἸ, 

4υῖι οὐ ἔν πτοπὶ Ποιηλσλιις 4ς ἢ οἰτηραυ]ατίπιη: αἀεὸ ἔτι σοίοὶ 
[- 

Ράτγτος ὀχίγοπτα; ἐς τιτυᾶτογ. Ἐκ Πἷς αιισος, Οὐ! ἀλη οδπιηῇ ἀρΡ᾽ 
τιτ γπτογογοταηταγ, ΠΣ οτῖαπ) τη τΡα» ἐφυοτγιπη. ἰη ΗρρΡΙατΙ 

Βουλιμιάζω, μι ἰσω, πιὰ κα χ 1 

Βουλιμιάω καὶ Βουλιμώήω,γαϊ Ἂς εἰπτίο; ἅπις Ρτεπιοτ ἰητο δγαδ1}1,Α. 
Ἰοχαα. ΑΡΆγο ΡΟ  επι.73 [ἴρτο ἃ, Αγήξορβαη, ἴῃ ΡΊατο, ( 

σνκοφι 



ΡΒ τι 9) 
Τ χυκοραύτης " δῆλον ὅτι βελιαιᾳ οἱὰ οἵδ, παΐνυ λημώ ἥκι καὶ λίαν πεινώ. 

ο βυλιμᾶν δαϊβα: λιμώσειν. ΧΟΠΟΡ]οη,Ο᾽ ὃ παριαν ὅδὴ τοὶ υὑὑπυζύγια 
εἴτι ποῦ ἑρώη βρὼ τὸν, ἐδίδου τοῖς βολιμιώσε. νι βαλιμιῶν Πρηϊῆραι ὃ 
φόμα χον ὅὄγηδεκνεϑϑει ὑπὸ χευοῦ ΡΟ  αχ 1}. 2. αἷς οτος καρδιωήειν 

γοσαιε υοι Χοη. βελιμίάν, 
οἰβόλμμος ν᾿ ὁ βελιμία, αριιά Οαἰεμ. ἴῃ ροης ἔμπτος, Πἶρτο οὗν, τ τό- 

ποις. Μάγος]! τη Ὀιοίςοτι Δ θγοὸ ἰςσαμἀον αἰσηὰς ᾿στο ρτπηο 
οὐ Οἰαιεθα. νοϊ ἀσὶς ἐς αὐϊαιὶ ἀοβοξειοηϊδυ»νβέλιμος 5 καλές 

Τ᾿ μᾷνθ’ ἐσὲν δν ἢ λειποϑυμία ὅξί. ΟΠ τας Πτο τό. σαριτα τέττιο, 

γις σιιάαηι ἔλιυις ποι τοϊογαῦη!ς Οτγαοὶς ἀϊοιτιν βέλιμος κὴ β - 
πεινα, νὰ εἰξ,εατιτιο ὃς αηχία εἀοηαὶ {τὶς," ὅθατε ται μήσην λιμός, 1: 
οἴτων ὃς βελιμέασις, 514. Βύλεμον ἐτίαπι ἀνκὶς ΧΘΘΟΡ μου, κεναγ- 
γίων Ατιΐζοι, ὃς ΡΊαιο Οοπηίοις,ΡΟ}}.},6. 

ἰΒυλίτης αὗτος, Δὶς σθαι ἀς αιο Ατμεη. 1.3. ὲ 
Φλανδα! ας τς ἀϊοιταν ἃ Πατίηϊς, ας ΡΊατατ οἴ χαα; ἃ Οταοὶς πομ- 

Ἴ΄ φόλυξ. Εἰς ὃς ἱπιῖ σις Ῥαοτοτιμπι Ἀ Ὁ Πηαῃο Γι]. 
ομβα!, ἢ ἰδ οαηᾷα ροτίομα βύλει μ. ἡ σομανν κα. ἡμα)ν ΟἿ. οΡίΟ » σας 
ονἷη αἰ ηλ πὶ ἐπ άπιοο οἱ οο,αυιάςο, ἀδςεγηο, στο. εἰ βέλει» {1 

Ματίθὶ νίἀοατατ. Ατἰπορμαηος ἴῃ ΡΊατο, βέλει διαὶ χούνε «ρρός με 
παῖσαι! 5 Υἷς ταη ἀπ πιθοιιπι ᾿αά στε ὃ Ρ] πτατοίνυς ἴῃ Οτγϊο, ὃς 
βύλει κορώνης πὸ σωφρρνεῖν ἀπολείπεται, σα} {π|5 σοτηϊ οἷς τειηρε- 
ταυτία σοάττ, Γι οΐδἢ, ὁ ἢ) τρίξων Φβς ἧς βέλει πορφυρίδιΘ- ἀμείνων, 

Ἴιὸς αἰιτεπι ρα Πα πῦ αδιις ρατραγα λό τας ἐν ποτε α ϑέ- 
χω; παπὶ ἰος ετῖαπι ἐς ἱτγατὶ πα τοις ἀπ᾽ πα ἴδ ιις ἀἰοίτατ, ΜΠ ἃ 

{οϊὰπι ἐς τατίοπς ρταα!τίς. εἶπεν, ὡς ἐξύλετο αἱ γί φέρειν ἢ σρυφῆς 
συμμετέχιν ἀρις-οδήμωγ ἀἰϊχῖτ,, υὰ ΠῚ ΠΑ 4}1ςῖ τογτᾶτη δίροτγτατον 
αιιὰπι ἰὼ Βυτα πιο ιν ἐδ  οἰῖς ἀρυι Αγ ζοἀοπλιῖπὶ νεγίατι » ΡΙὰ- 
ἕατοδιις ἐς νίγἊιτιας πγα ] Ἔτι ἢ}. βιέλομεη ϑεώστιτο,, ῬΊατο εἰς 
Ἄσρυθ]. βέλομω δηλώσω ὑμῖν, Χο ΟΡ οα ̓ἰΌγο ργιπιο Ῥαάϊα. 
καὶ βίλομαι αὐ ϑειπλεϑει τῷ πολέμου» ἀόττεέξο δε! πὶ. βάλεται δ'- 

χαιϑ- ξἢ» ᾿αΐζας οἰὉ παρτο πάτιγα» Αὐιτοτεὶ, ς. Ετῃϊςου. βόλομαι 
χεκτή τ , γ010 ρΡοΠΠάοτε 9 Γμσιαπες τη ϑο πη ηΐο. (Οἀπὶ ἀςοπ- 
᾿ομὴ 1μ ΠτΙ ΓΌΓ. βέλομαι τεὶ ϑυρακουσίων ἰὰ εἴτ, φρονῶ (τὴ τπά! ο- 
ἰὸς ϑγγαςυτἀπογιιπι» Τ μτογά!εος, βέλομαι τυ) πολιτείαν, [Δ] τᾶ πὰ 

εἴϊε εππρυδ]ςαην νοἱϑν τ Ποτοῖες Ὅτ {αΐητο,, ΡΟΠ τ ςοτῖ, 
Ἐχίρις τηβηιτίμι πη. Χ ἜΠΟΡ ΠΟΥ, βείλομαι σίτου ἀπήεύϑεη, νο1ο οἷ - 
Ῥυπι ζαρετα. [46 ΠῚ ν πιεῖν βέλομαι, ἴδετε νοΐο. ἴτε πὶ ἁδίο τὰ, 
ὦ; βείχονται ν Ρτὸ νοϊητατο ἀτης ἀγ  τγῖο. τί αὐτῇ βέλεται 7] χύ- 
ἐὰς 4] Π ̓  γυΐτ ᾿γτα τί βέλονται αὐτῷ αἱ κύλικεςς. αι! ἀπάτη ΠῚ 
νοΐαητ ροοε  :ϑὲφ᾽ ὅτῳ βόλοιται μι ᾧμα πγεγοθαε νεϊΐες, μὴ βό- 
χο, πὸ νο]ῖς, ΓΘ 1.5, Γισίαπιις, εἴγε σοὶ πᾶτο βόλεται ἐξ)" βέλομαι 
ἀπανἶξαι. ΕΌοτδτος. βέχει ὁπομόσομαμ,, Ἰοῦς. Ῥοπιζαγ ἃς 
δαπι (δ εππέξ οἱ ἴξα ποττάτίαο πτοίο. [Ἃς η1, βέλει σκοπώμῆυς 
“νὶς ςουπάοτε τὶ ἢ ἐμοὶ βελομθύῳ δξὲ, πα! Ηὶ Ρίαςοι, ΡΊατο ἐς ε- 
ῬΆΡΙΙοα. αὐ βυλυ μοὺς ἢ τούτοις νἱἱ [αἱ γοἸαοτίης,, Ποπιοῆ με, [- 
ἄστη » βελομῆθοις υἱμὴν αἰ κου εἰν ὄξὶν ν ΡΙαςες νοδὶς αθ άϊγε. βελουθύῳ 
μοι ἰω συγίοάψαι , νΌΪΕ 9 5π [ςτισοτα, Θαζα ἀς ϑοηπεξξ, τῶ γὸ σλύ- 
5ε| “ἶσ' πλαταιέων ἃ βεχοιάμῳ ὦ τ ἀϑίω ἠων ἀφὶςαϑει. ΤΣε πιο ἢ. 
ἐσὲ βελομήῥοις ἔνεςτιν εἰπεῖν, ὅζς, ΒΊατατομης ἴ0 Ρα  Ποο]α. βόλομέ- 
νῷ τι πλή 84 λεγουῆσοις λόϊες αἱ ϑνόυδυθ: αι αὐτά ηες τᾶ ἔϑνᾶ Βαιιὰ 
{παῖτὰ πιο ϊτἰταάίης εξεγτι. ὶὶ βελομήζῳ μοι ἑμῶ ταῦτα, Βιιφαις [τ ον 
Εἰ. τὸ βελόμῆνον, γοίσητας, ΤἈυιογν!. βελόμϑυοι ταῦτα , αἱ] ἰνα- 
1πς ἔμπης βαέξιουις. βελουΐσων δειμα τῆν γγοέῶτο» ΧΕ ΘΟΡΒ. ὶ βελόμε- 
γ(Θ5, ἸΠαΠτὰς. τοὺ ϑεών ὅτω βελόυϊυ᾽ ἔςτα), τὶς ἀϊὶς, Ρ]αοίτι πὶ εἴἙ, νεὶ] 
τίσ, Επτὶρ 4. τὸ βελόωῦνον ἐκείνε, ἡΠΠπς (δητθητία , ἀεπγ. βυλόμε- 
γΘ- ἐΐμελες χέγειν, [ἃ εἴτ, ἀτέζατιια ἐγᾶς, ΡΙΔιοάς Γεσ Ρ. βελόμε- 
γ8. ἐπερωτώ, 4: γον δἰ ἄς πὶ Ρ]ατο. τὶ γὸ κὶ βελόμνοι μετεπέμπεῶν 
αὖ αὐεξὺ ἐν τούτῳ τῷ καιρῶς Π᾽εππο ἤθη ρτο ἑοτγοῦ. Οισετ γεάάοτες 
4 ἰασατι. δὶς 1 τας, ρτο ΜΙ]. Ἐοητοῖο. ξελυϑεὶς, ΠΡ ἘΠ 5» οὰ- 
Ῥίάιις. ΠτεΠ1.4 1115»! σΠ4 16,1} 1 ετ. ΡΙατο ὁ ξελό μῆν,14 ον 
Πα] δ οτ, τα 5,1 νος, Βύλεται ἤσυτ ὅς ἐθέλφ, τὰ οἴ, ἀεετ,-- 
Οροττετ. [υςίδηιις ἴθ ΡγοπΊοῖῃοο,, Καὶ εἴγε σοι αὔτο βέλεται δ) ὁ 
ορρμηϑειὰ. ἅζς.1ἃ εἴτ, δ. ἢ εἰσὶ πος ἐπάΐσατε ἄεθεῦ Ργοπιειμοις, 
Αὐήϊοτεῖες Ρῃγἤςοοτιιπι διυιίζα!τ. 2. νΌ 1 ἐς Πης 4 σίτ, βύλεται γὸ 
πάν ἐξῇ) τὸ ἐΐχατον τέλίΘ- αὐλλ τὸ βέλτιςτον, ἀςετ ΣΏ1ΠῚ ΠΟ ΟΠΊης 

Εχτγεπηηπι οἷα Παὶς, [4 αυοα ορείπηιπι εἴϊ. 51 Ατηΐζοτε]ες 
Ῥούταπι τορτο ιξηἀϊτ» 41 πτούτεπι πο Πλἱηἰς ἤπιε πὶ εἶδε ἀϊχε- 
τατινηάς Δ] 1 ἀἴτ 1ρίξ αυ Πηὶς οςη τὶ ἀθθεατ, [ἄς πὶ Πθτο τεῦ- 
 τἶο ἀε πτοτίδιις 44 ΝΝΙσο ποθι , Τὸ δὲ οἐἰκούσιον βέλετω λέγε- 
τα » ὁπ εἴ τις ἐἰγνοέϊ τὸ συμφέρον, αοὰ 1ηεἴτυ πὶ ἀἰοἸ πλὰς.» ἀρεῖ 
ἀρρο Αγ, ποι τ αἷς τσποτγεῖ ηυοά σοηάας!θ 116 ἢτιΟτςςοσγιιπὶ 
1πγιτάτῖθπε οτίαπη ἀἶχιῖ ἴη Ατῖς Ηογαῖίας, ἐγῆθιις Ἐχροπὶ τγᾶ- 
δν... δ ξ “ΑΗ 51 
σίοῖς τες σοπγῖςα ποη γαῖ 7 14 εἰϊ 5 πο ἀοθοῖ, ἐκ ἐϑέλει ἡ βέ- 

. Ἄξτα), : 

βδχυτὸς οὐ ὁ, γείρεγα 5 ΤΟ ΠΊρις 410 [Ὁ] πε πα ἴπηὶ Βοιες - ἐμφὶ βε- 
λυτὸν ὅδε, γοίρεγα δεῖς, 1 οίαηιις. Εἰ οσηοτας ΠΙ 44. σα νῖμος δ] ἡέ- 
λι(Ὁ. μετεγείοσετο βελυτόν δε. δὶς οτίατα ἐσητίποιιγ Οὐἐνῇ᾽ ε,τω- 

[ ἔξ ῖθεα: . ὅπ τίω) εσπέραν » δείλης " χαϑ' Ω χα ρὸν οἱ βόες πολ ύονταὶ 

Π τ ργών. Ατατιις»Βελυτῷ σ) ἐπέρα πλεῖον δίχα νυκτὸς ἐέσης: (ΟΠῚ- 
ΤΠΕΠτΙΕΧΡΟΠῚΣ τίω) ἑσπέραν καϑ' ἰω οἱ βόες χϑονται. Ηοτατ. (ατ ΠΊ. 

1 3. Οὐ). δ. 50] νθὶ πηοητίυ πη πγυζατοῖ ν πΊθ γᾶς» ἃς ἴθ σα ἄσπις 
εἴ ΒΟθι15 ἔτι σαῖς,  Ἰγ ΟῚ]. τ ἴΔ πη τοπιριῖς καυῖς Κιπηαυτια [0]- 
οτς ΓΟ ]]Α ) βελυτὸν ξ2 Πποηίῆςοας, ςογτυρτὸ [ςγιθίτατ ροῖ ἡ ἀρυά 

ῃ 

»» Ὁ 317 
Ἡείν εἶν. συ δα εἴα, δειλινὴ ὀψία, Αὐτι δ γίνεται μδ΄ χὰ κοχτερρὲ 
ὡς τε νὴ βελυτὸν ἐἀγχώμαλθ-. 

Βεμανὴς, Η εἴγ οι, οἷς μογοα ἤρςοίος : ἰοτίᾷη οὐἶπ5 ἀηγοτς Βοος να - 
λατὶ ἰηαρλας ἡ ἔοττα αι ὑός ἱπίλμἰδπι Ἰηξεγαῖ, ντ τὸ ἱπ- 
πομανὲς, Θαμῖς, Α 
Βεμας ὃς, ὃ, δ Ὁ ΠΊα τες ν σοπιις για; στα ]οτῖς ἑηΐταν πλάπηπτα ουλις. 
ΡΙ.π1. ΠΥ ΟΠΊ 1 ἰς ΡΠ τη} 14.6.5. τσ ἴῃ Οφοτρ ὃς τα πλ! 415 θυπηα- 
{16 γασογη!, : " Ὰ 

Βυμελία, ας, ἡ ῇροοῖος ἕταχίηϊ, Ὑ ποορ γαίας Πἰδτὸ τογεῖο, οαρίτο νῃ.- 
ἀεοῖπιο » Ἀὐζοτ, ΙΑ πτατ. 1 οἴτατ δὲ Βε μέλι.) ργο οοάςπι» [0 ]- 
ἄδην ᾿ἴρτο χυάττο, σαρῖτο θοπο, Ρ] ηΐτις "διὸ τό. ΠΑΡΙτς 14. ἀ(ς 
Βαχίπο 5 Βυπλεϊίαπι γόοδης ἰὼ Μαςοοηΐα δι! πηδηι ἰςπ- 
τἰΠΙ πηάηγαιιο. ] ᾿ ᾿ 

Βεμέσρης,Αρια “Ἔτοῖος ὃ 5) ϑυσιων τεταγωζ., τοῖϊς Ηείνεβ. ηυῖ 
πιτηΐγι πη θοιος πηαξξαηάος γεΐας δεἰπηστίτατ. 

Βέμολγὸς οὐδ, ὁ, ΟΌ ΠῚ] σας, μι] νασζας Ὡλυΐροτ, ἰῃ Ερὶσ, 
Βυμυκαὶ, ΠλιΙσ ταις, φωναὶ μυκηϑ μὴν ΗΟ γ οἢ. 
Βέμυκοι,οἱἉ,ν Οὐος φασι ἀπὴ τιθιτιιπῃ ταιιγο ρα ΠΊ ἱπιϊτδητος(γηάς δ 

1118 ρτὸ ταστις 60 “λοτῖς Παϊρδητυτ) αμα: δά ραϊαάες Βυιατὶς νῖ-- 
οἷηας αὐ άϊαηταγ, Αὐήϊοτιῖα ῬγΟΌ] [ς ἔξ ις. Διὰ τί ὧν τοῖς ἕλεσι τοῖς 
πδοὶ «δὺ ποταμοῖὲ γίνονται οἱ καλόμῆνοι βέμυκοι, οἱἢ μυϑολογοόσι παύ- 
δϑις ἱερφις ἐμ) αῷ ϑεού, ᾿ ν ονδ 

Βοιωασίθ-, ἔεια τῇ ΡῬαοηϊάνοαυΐπα ἰἶα» ἑατοτα ταῖῖγο ἢ πα1] 15; οοτα 
ἴδιας ἴτα Ἰηβοχὶς ἴῃ ἴςίς, γε πο ἤν ντ]ϊὰ ρα σηᾶ». ασπάρτορῖοῖ 
ΠΡῚ ἔασα δυχηίατιγ, βηγόσιςε [ξημεῆτος γε Ίσης Δἰίπιιο ἀπηδιι- 
τς Ατηζοτοὶ Ἂς Ἀπ, Απίηχ. Ρ]Ἰπΐας ἃ απο Βουαῆϊις ἐϊ-- 
οἰταγ στο 8. σαρίτε 1ς. 50] Πὰς δτίαπι,, ἴτο «ἤ ΠΙΔηὰς 110.7.ς.8. 
ἃ 4ο μόνωψ νοραῖατο, ἸΩ 

Βορωϑεξρρν, τὸ πιὰ σης ΔΙ ΠΠ1}115..}Ἐ ΓΟ ρα» βουνεἕρῳ -πὐοι τυχόντες, ΠηΔ- 
Θαμεῃ παξξι ἈΙη Πα πὶ: : ; 

Βομωιαξ ἰ!πϊᾶς,ηΑρὶ ιοίἀληι σοπιις, ὈΙοἰσογί ἀςς Πθτο ἵςςιπάο; 
σάριῖς 159. νθι ἃ Β υε]11Ὸ τγά πο εττυς Νάρας. Ατμεησις ΠΌτο 
9. ϑεόφρας Θ- μῷρ βοιωυμάδα ἐν ὀγομῳ ζ4.ἀῤῥενα ὃ χαλεί τινα γργυλίδαν 
χ ἴσως αὗτὴ ὄξὶν κἡ βοιυυιαξ, ΡΊτητα5 ἰτο φοισαρίτο ααδίτο, Νὰρο- 

ΤΌ ΠῚ ἀμᾶς ἀἸογοηείας ὃς ἴῃ πχεαϊςίηα Θταοὶ οίστααησ, Αηρι 
Ἰοῖῖς [ο!Ιογιιπὶ σα! θαις θοτεητίς, σι δυο γὸ οδητοᾶςς, ΑἸ - 
τογαπὶ σοπις διιηϊαάα ἀρρο λητ, ὃὲ ταρδηο,, ὃς τὰρὸ {π|]1-- 
Ἴε,ὅζς. ; ᾿ 

Βοιυύιονγ δι" ηἶ Ὁ ΠῚ 7) Παρὶ σθηπσ,νῖ τγϑάϊτ ΡῚΠΠ1015. ν]ἀε βοιυίας, ἀἸοἷ- 
τις ἃς αῤκτικὸν τοῖτς (σά! εηο δια Ρ]1οἱ. ς΄. ἀςίογ τ, Ἰϑ᾽οίςοτνί ἀοοὲ 
Ἰοησὲ ἀπιοτία ρίδητα εἰϊ ἃ προ 5 πες μος ἴῃ ἰοςο ῬΙτοο [)δ- 
{ςτῖϊο [διὸ αυᾶτῖο . σαρίτο 214. δϑεὶ βοιευίων οἶνίΘ- γίνεται, ΕΧ Π4-- 
Ρὶ5 ὅτ νιθιιηιν πιο ἀἰοίτον Βοιω της οἴνίΘ. δ μηῖτος ντηαπι, Π1σπ 
(του ἀες ᾿στο αμτῆτο : φαρίτς 48. ἀς δος ὑμῖο ἴητς Πρ επάϊιπι 
ἀραα ΡΙΊη,]. 2.4. (16,81 (ε γίηο ἃ Παρ ί5. νν 

Βοιιύ!ς, τοι σοί ρας Εἰ σημοης. οἰ γομ ςοάοχ Παΐδεῖ βοιυὶρ) 1, 78) 
ἁρυά “ἘΓΟΠΥ!]. 

Βοιωοξατέῳ ρογ σοὶ ες ἰηστοάϊοτ. , 
Βϑιμωδεὶδ'ὴξ, οἱ Κὶ ἦἡγ ἙΠΟΏΓΟΙΕ5 » ΠΙΟΏτΙ {ΠῚ} }ς, βομυοειδοὴς τύπος » 111: 

{Ππ|15. Σγδζὴ 

Βοειυῦμος δ νὃ, Οπηπὶς ἰοοις ν δὶ σοῖς ραίζιητατ. το τὴ Βένομος ἃ "0: 
Ῥιις ἀεραίτιις. βοών ϑρεηλικός, ἀγέλαις βοιμνόμοις, ΟΡ. ἢ 

Βοιυυοπαιτεῖν, σα] ςατο ΟΟ] πο» ὃς Ρογ ἐὺ 5 ἱστοῦ! ἢ ἘΡΊΡΤ. 411} τἀ πλο 
ἸΙεσαπι βουμωοζατεῖν.. 

Βοιι ὃςνϑγ ἐγ ΠΟ]Π1ς, βωμὸς, σιξαλν σα τη ὉΪπι5»τυμπι 1155 ἀςατι 5. Γαιςας 
σ,3.ῦτὸ ςο]]ς. ; 

Βοιιυώδης, ἐ(Θ-, ὁ κ᾽ ἡ τη σητΟ ἤΙς2 601} Πδπις ἔγειιθης; οἰ αοΠι5. 
Βύασαις, αἀο]ο(ςουτα]ις, ]αα ἢ ϑταῃ ας ρδτν Ρί ΠΡ 18, γε. ἐφνλιξ μέ 

γας παῖς, πω τέλει(θ- αὐλρνϊ παῖς ᾿πτεγργος ΑσΤορ ΒΔ η]5 τ Π]ὰἀ 
τη Υ εἰρις. ὅτε διρρμέα ρἰύλλον, ὧν βόπαις ἔτι λον, Ρυετ θοπα 

ςοτρογίς μα διταάτης, "ἃ εἰτιργαρι σεῖς, [το πὶ ἀρίσα]α» ἃ Βοθες 
ςΠἱΠῚ πίοι [Ὁ]ςτ. ξέπαιοσι μελίσσαις ν ἀρ Ὶ 5 ἃ θοδυς ρεσσεηίζις, 

1 Ἐρὶρ. ΠΩΣ 
Βυπάλεως, 1 ΕΡΙΡ, ἀεϑλοσέωης βεπαίλεα »ΟΕττΑΠλ  Πἰς ΤΩΝ]: κιῶκ, ἃ 

ποπΊιη. βόπαλις. 

Βαπαλίδες αὐδισκελίδες, ΠΤ οἰ οἢ. ς 
Βέπαλθ:, ιοαὺς Πρηίῆοατς νἱ ἄςξιτ ἡπασηιιπὶ [ξξατόνο πη, Ηε- 

1γ οἷν, τατηςη βέπαλον σοπεγ. ΟΧρΟΙτ μέγα. «τὰ ϑυ144 βαυπαλθ’ 
 τοάάιτοτ δηιις δν(Θ.. ΑΛ ΟΡ Ά. εἰ νιὴ δι τις πα ἡνάϑοις τουτῶν Φὲρ' 

ἡ σρὶς ὄκοψεν ὥσσερ βεπάλε. 
Βεπάμμωγμῃ Εριρ. ρο οον ϑοιη1. ὗν 
Βέπεινανες ἡ γἰτηπη ας ἔαπηας.νάς ἰη 4 ἴοης Βόλίμος. ." 
Βεπηλάτυς γα, να] Βυπελάτης, ΒΒ] οιις»οΑἰαπλίτο ι», δ οΓ δ ς 4ὦ- 

ἀτέζας. : 

Βέπλδυρον, δι ρΙεατου Ἀσγθα. Ρ] Ως ΠΡτΟ 24: φαρίτε 22. Βαυρίοι- 

τοῦ 1 ροητε παίξς πεῖ πὶ ΒΟ δτιιτη πὐπΊοτο το μαβοητοᾶα 

1ε συ δ ιταΠ!, Ο] τς πναϊτῖς Ιοπρτις » οαρῖις φοι ΒΑ ἀαιὰπὰ ἴῃ 

εἰδτς αὉ Ηἰρρούτγατε ; ἐπ ππξάϊοῖρα ἃ ΟἸαισοης ὃς ΝΝΙ ςδηάτο. 
δις.Νιςαπάογίη Ὑογίδδις, σπέρματα βεπλϑίρου τὲ δαίης κυ- 
σαρίατι. νἱἀς (᾽ὐοπηιηξηζαγ. Πιθμλ!ῆιτ γι μγί5 ῬΙπίας Ἰδτο 275, 

σριῖς οέζαιο. ῃ ἐς ᾿ΔΟΝΝ 

Βεπλάςης, Βοιπν {Ἐστι 21:1 Π Ἐρὶξ-. Ν ΜΕΝ ΕΡΡΕΥΡΗ 
Βέπλ᾽γερ ρει σα! ἃ θοθα5: 1.4 βεπλῆ ες. ἐὐτρονοωσς 

2 



Βεσλυκτρῦν, ῬοαΠΊ είσταλας, ἰὴ ἘΡῚσ βέπλνντρον ἄχαιναν. δίς. 
Βυπλήξιἤγος ὁ πιπταΐα: δοιπ,. Η ὁ πηδτὰς ἀς ΝΊ σαμά!0.π114.6.Θει- 

τύμῆναι βεπλῆγε αεἴἴτο ρόγοιτεα. ἸΏτετρ δι χυῖ πελέκει ὅτι ἀυττ τὺ - 
τῆσυῦροι οἱ βόες αὐαι φρυιῶ τι οἱ ἢ μοέφιγι ᾿γὲ ἐκ βύρσης γίνεται. δι 4α5 
βέκεντρον ἐχροπῖτ. 

“Αὐποίμίων,Ὀσυπι ραίξοτν ἴῃ Ἐρ'σ. 

Βεπολίθ., δι δ α]ςιιο. ; 

Βεπόρφι ἔξελοι, πγαϑ'ιπὶ ΟΡ ΟΠΠΟἱ,, Δ4 τϑετεηάος δοιιο. Ἡξετγοάοι. ἐ- 
Οέλοις βοπόρφιε σιδυρέο"ς, ἃ ἔεττο νεζια δὰ Βοιιες τοιτοπάος, Ν 414. 
βυπόφρι σφαγεῖς» ἘΌΓΙΡΟΡτΟ σέπετα το], γι ορίροτ. 

Ἐνωρῴσιον, νγῸς ὃς Βυιιίις ὃς ἰοςας ᾿π ΕΠΙά4ε. 
αὐ σρασινιὲ, κα Βεσνε άσιίθ-γ Βκορφσίων, ΠΟ πΊοη σεηιῖς. 
πύαρ»ςις ἡ ̓ςτθα εἰ τῆτες Βοϊςιὰ ἀς 44 ΤὨσορ γαίτι5 ἄς ιῆοτ. 

Ῥἰδατ.Πθτο (ἐρτήπιο, ἐαρῖτο οἕΐδιο. τ Θαϊσμας ἴῃ Θ᾽ ΟΠ ς Η:ρ- 
ΡῬοοτζατ βέωρης:ν αἷϊ εἰς λάχανον ἄγριον, εἰτάταιις Πτοίςοτίε ΠῚ 
1}5.0 ἀς Βοϊογίδιις,λα χαὐκ ετιαμη εἶδος εἴτε ἂἷτ ΗΟ γα δ»οΈ τς 

, τοὐςχ πισςηδοςὲ βεωρῆςις μαθοτ ρεπι τε πλα οἰτσιηῆςχα. Ηοϊὰς 
δυτϊοτη οτίαπὶ μος ποπηΐης Πσπιῆςατί ἱσπογαπίς Ρ]ΙΏλ5 στ 
ὉΠΠῚ πγιῖς αυτθοτ, ἢς ςξηἰπὶ το 22. σάριτε 22. Βαρτείειπι τηδ- 
φηαϊηςοηϊαυτία ΘΟ τας ἰη ἰασάτθας οἸθοΥιιπη ἐτια πη Βαδθιιςτο, 
χιβέπησις γοπιοάϊα τά 404 Π| ςοηῖγα νοποηαΠὶ ργοά ἀότιητ. Ετ 
Ἰρίζ τιν πσπηεη ἰμάἸσίο εἰς, θοιιπ σεττὰ νεπρηιπι εἰς, πος 
ἀϊητ!τε ἀςσιμνξατα ξατοητιιγ. ραταιῖς Πα ἀςπὶ Ρ]Ἰηῖα5. Ρεγ βό- 
πρηφῖν (οἷαι δηΐ τα] Πρ! σατὶ » ἄς 400 1τὰ το εηΠηγὲ ρτοά τες 
᾿ῖθτο 30. ςαρῖτε ἀπαττο, Βιιρτγοίείς ἀπί πλὰ] τάτιι πὶ εἰ γἢ [ταἰ ἂν 
βιηΠΠἰπημπε ἰσαταῦεο Ιοησίρεαὶ . ΕἸΠΠ1τ ἱπτοῦ Πμοτθὰς θοι ἐπὶ 
τπαχίτηδ, γηάς ὅς ποπλεπ της ηἱτ { [ΟΠ] Ἰσο τ αϑβοσὶ τὸ Ὡρῆσαι ταὶ 
βοῦς :) ἀεμοτατάπηις ταξτο ξε]]ς ττὰ 10. πγηλαῖ ντ τι πηρατγο- 
τηςάϊα ῥγαίς δὴς δἀπετίας πος νεηςηιιπὶ Ὀτοίςζοτί ες Ότο {8 - 
χτο, τρί τς τοττῖο. Ετ (.].1 σ] οἠδο αὐτ ζώον 20) τῇ κανϑαρίδι αἴδα- 
φλήσιον. Υ τάς Ππρήϑω. 

Βετρίονες,ΓΙΡΟς, ρτ ας ρ τί» ΟἾ ας, χρημν οὶ μεγάλοι κα λόφοι, Ηςἰν.ἢ. 
Βέαρωξρς ϑυσία, ἀστΙ Ποῖα ΠῈ σδητητ Οἰμ 1}, δς Ὁ υ]5 ψηΐῃς,, 411] 
ταηπιαιη ργοτγᾷ "]Ἅγιιηι οἴΐες. 

βέοκονΘ-, ἤπιος βόρχονΘ-, ἐ, δοτγαῖπις ἔγυέας φαΐ οἰδυἀϊτατγ ἤρατε, 
1ὰ ςἴϊ, [ΟΠ σα] ὅς ἱπαοίαοτο ναι ἀγθογις,θτοίς.} τὰς τστονίτ 

“δὲ ἴῃ ἀϊξίοης Ελάτ». 
Βεῤῥινα ης,δν Βατγμ θα. Ευΐξαταίας ἴπ (οπιπιοηταγιίη ὈοηνΓ [(τῖς- 

δι ἔσητςπι ἔα ῆς τη ἐπί! ο, 4ὰι ἃ Ρεῖγᾷ αυαάπι ἤμεθαι, 
Ἰουσὲ ἰρεξεαπτίδας πάγεπι Βοιις ργαβοισητειη. Παπις ἔοητίς 
ὉΒαΐςο ἔτ ἱπιδητοτ, ἰάςο γεῖεγος Πτάτυαπη ἰρίτας ἐχομάδιαης 
αἴτογο σςπιι ἤοχο,οχ οἰμμς ρεάς Πέτα! ισάαπι ἔσητις εχιθατ, 
ὙΠΒεοοτ. ΕαΥ].7. 

Βέρυγχ Θ- ρ[{τἰς υϊάαπι σεῖδοςις, εἰν ἢ. 
Ἀόρυτος,οἰδεπὶ εἰν ποταμὸς μέγα ῥεύμα ἔχων αἰ ΠῚ τιΠΊ αϑρα τὸ βὲ ῥέειν, 

“ιοπίαπη πιᾶσηο ϑύνγς ποπησητί σατίιι θαατ, ; 
μος 6. ὁ ἡ, δος, γος. Ηοηι. {Π|14.«, Οὐ γὸ παἰποτ᾽ ἐμαὶ βοῦς ἤλα- 

σω. Ὀϊοΐτας ετίαπηι ἐπ Αςοιίᾶτ. βίας, γε Τοαπηος οάριῖο ἰσουη- 
ἀ0.Ετ ἀριιὰ Ροϊ]υςεπι [ἰὅτο (ἔρτιπῖο , βούς, τὴ νοεἴτιδας ἰατατας 
σὰπι ςοπληλ {Ππιγα;. [ἄς πὶ ἰἰθ το ἀεοίπηο,, βοιω ὁ χυτρέποδω αἷς 
ἤριιβσαγς. Η εἰσ οΒίιις φτίατη μές γα 7 Πς Βομεν ΡΊαυτας. [τατπὶ 
Βουΐς ΡεἰΠ1ς « (σαταπη. ΗΠ οπιο!ας Ππ44. γ΄, Οἷα ὅδ δεξιὰ οἶα, ἐπ᾽ 
δ᾽ ἱσεριὰ νὼ μῆσαὶ βών Αζαλέίω, [πτεγργοῖὶ βωών ρτο βοω οτιςὲ 
ἴζυιτα πὶ πιὰ εχ δαθ}"ς τεγσογίθυς νείκίταγ, ΑἸ ]αλπίο παπι- 
τηὶ σεηὰς ποῖα δος Ρεγο στα; (δὰ ταῆς εἴ ὨγΑ ΙΓ] πη σ ποτ. 
δι ἴῃ ρίπιγα!! βιυώς. ἀς πος πὸ πιϊίηχατο νἱάς ΡΟ] σοτη δτο ῃο- 
πο αὶ οτίδπι Ἀλῆς ἀβἕοττ ρατσειπίαηι βοῦς 3) γλώστῃ βεζηκεν,ἀς 
ἡὶς 4] ρεσιπία ἀσοερτα τασθητ. [το ΠῚ βοιύς ΟΣ. ΡΙΟΙς ἐς ΡΘηδτς 
ξαττι]ασίηςο. Αγιίτοτοῖος Πιἰδτὸ αιΐητο Α πἰ πηα τ πη. ̓ ς Ρ δὶς 
ποη ΟἰΠΠην(ε4 χηϊπιαὶ ρατῖτ, [ἀφ ΠΡ το ἴσχτο, σαρῖτς 12. γ1άς 

Ατῇςη.118,α, 
Βοιὼ ἐν γνάϑοις φόρει,ς ποπηίης οἀλοὶ κ 63) πολυφάγρυ, δ]. 
βοῦς ἐμβαίνει μέγας ῆς δτγατῖς ἀρινά ΗΞΙΥ οἶν,Ἔχτα τ ράγα: Πγίάπη ζούς 

᾿ ὅδ γχώπηνδυιάας βού ϑὴ γλώῆης παθεῖν ἐχρουήταιιε ἀς Ἡϊς ἀϊ- 
ἔλιτην οὔτ φαΐ ποι ροῆαης θεῖς ἰοσοΐ, ὅδὲ εἶδ μὴ διωα μήων 
σαῤῥυσιάζοϑτη, πὸ [δ οτίας ἐοη Πἀδηεια!συς Ιοςατι γημπλιίμια- 
τὸ πη! αζεηγαν Ατἰιοσπ. δουὶς ποτὰ ἤρπϑτο. 

Βούς ἐν αὐλίῳ χαϑη,ςοηΐγα ᾿πατί]ος ἡ δὴ “Ἶ ἀχοήςων, δι] ἃ, 
Βούς 65) ζυγὸν, Αὐαν Ἂς Ηἰς αὶ ροτρετηὸ Ἰλδόταηι, Βοος εἰς ὠμητὸν ἧς 

Ὠἰς φαΐ ντηΐτεν [αοταητ. Βοιῖς ὁ μολοῖ, δ᾽, ἐς ᾿ς αι] ἀπίρειτίτα 
ορογὰ ἀπ τγλέξὶ ρΙαγιριις ο σοι !ρΡΆητιτ. Βούς 6) σωρῷ: ἐς ἢϊς αι] 
(ἀαυΐτετ ἀσάης νίταπι : κατ ααϊ γοΪαρτατε Ἰητότοθρτα Πυοάλπη 
οδίϊοςυο Τα ποη ροπιπε, ταπγετῇ γαβ (μδ πιδηι ργαίξηίαε 
ἢτ. Βούικυύτριθ- γ, ἴῃ οδίσαξπιπη ὃς τὰυτροπὶ: Ζυὸά θουεςς ἢα- 
Ταΐπη οὐ! ετίᾶτη ἵξέτοοτο Ραίσιιηταιν : Βούς ἐζδομος : Ἰὴ “τι ριἀατη» 
νιάς δυ]ά. 

Ἀυσὴ Ηείνεν, δδύλ» [τυ αταιλ. 
Βες α δεν βίςτα ϑιμον, τὸ κὶ Βυς-αὐη δὲ βυφασία, ἃς Βύσασις, “ὡς ἡ ὈΌΒΊ]ς, 

᾿αθυ! τα Βοιπι,ίξρεα πν, βοαύλιον, ΡΟ Πα χ 1.1. 

Βέσυχῳ, ΗΕ «ἢ. τὸ μεγάλα σύκα ςι δουῖς ᾿ὨΠταγ πη σηα, 
Βεφροφηδὸν νοττοηίο δ ἤδέϊεηο [8 γποεε Βοιπι; 1 ἀς 
Βεσφαγίω ὥθοιιες πιλέϊο, Ευτιρί. 
Βεταλμρ δ υταλςθθο ςτίμπι φχροπίτας ἀραιὰ “ΕΙΟΡ, 

θε Θ 
Βέταμος γριὰ ΤἈΓΟΡ ΙΓ. Ργο βέτομος (δι: βύτομον. ᾿ 
Βιταύη {ἰείγοι «ἢ μέρος τι ἡ μακρας νεὼς, εΣ ΠΟ τ ΠῚ πρὸς ᾧὶ τὸ σγδά- 

λεὸν δεσμ δι ὕεται. 1" ἀτν παι 15 ἰὴ σας αὐ 614 ΠῚ ϑα  Ἔγηαςμ] πη τοῖς 
σατο τε πὶ βοός ξ, ὃς ταύυσᾳ “' βοείας ᾿πυτισα,, ἃς δου ηα: ΡΕΠς 
τευ. Πρηλῇοατ νεγὸ ὃς μαϊχίω ὃς ἀυδίαν κεῖτο ςοάξη,. ' 

Βέχεερες, οἸ ἀς εἰ ὁ τειχιὲ καὶ ὁ παχιὲ, ; 

Β5τελέ εἰν ΟἸΕ ΠῚ ̓πη το αι 6, ϑύειν, ΗΠ  (ἢ. δ. ϑυτεῖνς 3 
Βέτης,« ὦ υθαΪςας βεκόλ δ- βεογόμος, 5 αι βέτης (τυσαΐτ Ηεΐγς.) 

ὀράγανίθ- ὑπὸ κυϑωνιαἶα᾽, κὶ βεκόχ-,) παεριμία ὅπ ΝΩ ῥαδίως σιω- 

τελευδμων κἡ ὁ ποὶς διϊπολίοις τοὶ βεφόγια δρών. ! 
Βύτι αὐειραγ0 ΠῚ ΤΠ τ 5 ΠΕ ΓΙ ΘΠ Φ ΓΟ] τις ΟΡ Βοτοη. : 
Βέτιμον, το 4 θοιιῖ5 ργεῖ πιπῇ μαθοτινεὶ ὅοιις οΠΊΡΤΕΠΊ, βοώνητον, 
Βετοὶ, ΕἸς γον. τεῖϊς ἔμας ἰοσα ἀρ 2Ὲ σγρεῖος » Ἰπ αμιδιις πιοτταὶ 

Ροπαηταγ. οὐ ᾶΣ 
Βέτοαος ,»γς τὸ βέτοιιον, Ποιΐσ4 Ρ4] υἱτῖς,ασυταπη Βα θεῆς δοίςπι. 

οσἀυίαιιο. ἐχ βού εἰζ, να] ἀς ὃς τόμος, «πο, ΤΊ σοςτιῖ Εαγ: 
ὙΠεορβταίξυς ΠΌ τὸ Ῥτ πΊΟ 5 σὰριτε οξξαιο Β ἴογ. ρ᾽ σηταγ, 
ΤΔρΙτΟ 16. ΠΌΠΠΟΓΑΓ ἸΏΤΟΓ γρνυόφυλλα. Βὶ ατίμς ἰητοῦ λοχ μα δῃ 
Ῥιτο ποηο, ΠΡ τὸ ψααττο, ἔτ ξξιι5 οἴπς πῖσον μηζοτ. διὸ μια: 
σαριτδ ν πάοςιπγο. ἀρι οἰ! ἀς ΠῚ ΓΘροτιταγ δτ ΠῚ βιώταμον 
βέτομον, φυτάριον αϑοαπλήσιον καλάμων, διεἷ ἐ δίασιν οἱ βόες ζᾶτ 
5}. Ἐπ ἁγοῖὰς. ΡΠαγΠ ΔςΟΡΟἰΪΑγιιΠῚ,!. [τὶς ἰατεα. ᾿ 

Βάττρρς ἐς, ὁ κὐ ἐν θοιιος ροποῖγδης, βόας πληηων, Ἡ εἴ οι. βότορρν οχ 
δἴιατη ὁδὸν, εἰ τρχπὸν. ἔ 

Βετρόφϑ. ὁ θαυ ]ςας, 6 αἱ θοιιες Αἰ ττ ὃς ραίςίτ. 
Βέτρρκτον, Ε] εἰγοἢ τείκς ἤρηΕ δ ρρέον. 
Βέτρωτος δ,ντος ΕΡ ΓΙ» ΕτΥ Ωγ. ὃς βέϑρωτος. 
Βέτυπος αὶ ὁ ῬΟρα,ν εξ Πλαν π5γ 40} δόμα πὶ ξεγῖς (οςασΐ, δε ύτη 

ἐμπὶς, ἔγτομον. ν 
Βετύροθ.,κ, ὁ θατγτίπιις,οχ θαϊντο ἔιέξας. βετυύριονον μύρον Ὁ 

ΤΊΏΒ ΠῚ να ΠτΏ γ ρα οἱοι νος Ἰητοτάιμῃ δάιῖοι οἱ ες ἢ 
(τοτγ.ἷ 1.ς.66. 

Βύώτυρρν,6γ πϑὶ λιπωῖδες πὸ γάλακτος, δΌΓΥ ΓΙ πι, αι ἤτ φυῇ ὃς 
σα! ταν, υΐα Ρ᾽αγιγηιπι ἃ σα θυ !ο τ ἰλέϊε. 

Βετυρθηροηις μογθα;; Ης  γς ἢ. ἣ 
Βεφάγος γε, ὁ οἀαχ, ἐρι μοι ἩοτγοΙ]]ς ἴῃ ΕΡῚσ. ἘΠῚ οτίαπι βυμίμς, 

Ατοαάία αὐ Ηστος Βιρθασο Δρρει]ατας. ἄ 
Βέφαρίθ., ἀς δοι:ς δὲ τει τὰ ἀγάθ}}} ἀτοίτιγ. Βέφαρον ἰηχαῖτ Η-ςίν οἷ, 

ὄνά οφτον γίι : φαῤΞ3- γὸ καὶ αδοσις͵ κἰ ὕϑίϑετον βοῦς, Ψν 
Βέφϑαλμον τὸ ΒῸΡ ΒΒ. αἰ πλου,σοΏπις ἰνεῖ δα Εἰς ἀγξϊα: ΔὉ οαυΠς, μο 

{5 1 Π1}πτ τη, τοίςοτγιἄος Πἰδτο τοττι στ ἔδριτε τς δ. Μάτος ' 
Ἰὼ ΒΙΓηΐλι πη ἰδουτιις οςα]π) Βουὶς ἱπιοτρτςτατῆντίαητ 4υΐ σα 
καάχλαν νοσοητοΝ τάς χευσανϑεμον, ᾿ 

Βεφογέω μήσω,κσ ἡκϑιγοιος πηαέϊο, βοῦς 5ύω, Η όπι. ΤΠ Διὶ, ἡ βὲς 

5. χ᾽ κλισίας κ᾿ δόρπον ἕλοντο,]. βοῦς ἔϑυον. ἢ Ἂ 

Βεφ ὄνια, τε ἔς τ} ΩἹ ΡΓ ΓΟ π1,αιοά ροίδ υυνήξοζία ρεγασεδᾶτας [ῃη) 
τη 010 θοις» ΙΠΘτπ  πῖς Αγ Πϊορὶι. νεφ. ὶ 

Βεφόέν. [ουἱς ΡΟ] ςεῚ σογάος, Ραμ ίλη. 
Βκριρξέω, ὦ θομας ραίςο; Ευτὶρίᾷ. 
Βεφόρξια ἀτπΊξητζα » ΒατΙρ ἃ, 

Βεφορξος, εὐ ὁ ἀτΠΊφητατ!ςνραίζογ Ὀοιπηντ ἱπποφορῥὸς, ΡΙλῃρ,. 
Βεφόρτων [0 πολυφύρτων, ἰη Ερίφ. ἐς 
Βεχωδηὴς ἴῃ ἘΡΊΡ ἐς ]εθεῖε τσὴ ςαροὶ γι θοιιοπὶ ροήϊτ οοητίπι 

τε, βοιιῦ χωρών πολυχώρητος. 

Βέχωμαφαρυα Η εἰ 0}, ΟΧΡ φρόνημα. 
Βθω,μιόσωγα οχᾳ ῬΕΙ͂ ὁ ρατγιπὶ τοῖϊς Ο4Ζ4 9 ῥαδίζο, σοϊςδτο. Ιοσίτι 

τατπξο βεξωμῆνα, ΓοἸςθταάτα, δριιὰ Ηετούοι. δί ἐζωϑη σοφώτα 
1ιαἴτιις εἰς ργυἀςητη πηι. 

ΒυφίωΡΓΟ βοῴωε, ο] τη τε π. 

Βοώυδυ(Θ.,ςε]εῦταῖ 5. 
βοῶν, ὠνίθ-, οἰ οἰ αναριὰ ΑἸεχαπάγοος, Η-ς(υς. ἐσῦς. 
Βοώνγ, οΙαπγαης. Ἢ 
Βοώνης,[)011ΠῈ ἘπΊρτοτ  π] ΟΠ θη. τη ξγατας ογατ Ατἢεηίς» θὲ 

. τι 

᾿ 

ποι βοη. αὐ μυφηρίων ϑπμιελητίυ), κα ἱερρποιοὺ καὶ βοώνζων,, ἔοχι 
αὶ Βοίξίας ἐπιςθατ. 

Βοώνητον, [5115 Εἰ ρτι5, 

Βρωνία, το σηΠθΡιις οἵξ αὖλιδ- ϑύρᾳ τοὲ Ηςείνςἢ. 
Βοωπης ἐδὸς κἰ 416 πάθ ες οσυΐος θουΐς,, ἃ οἰτιγοταυ ἄος ὃς Πα 

ἀἴαις Οὗ ἰά ἀδοοτος. Ποιηετες Π|χὰ. α βοώσπες πότνια, ἰά “Ν 
φϑτίλίος 5) χαλὴνεριτ πότοι [πποηϊ5514 οἴδ, μεγαλόφϑειλριος ἈΠΊρΡΙ 
Βα ςης οςιίος.ΡΙυται δι ἑη Ργο δΊοπη. ΑἸ τᾶς ἐχρουίκας ἕ ΩΣ 
μελανύφϑαλιίος, ἢ εηπςηΣ Ἡοπιοτο ἀδάτυση ερ με... 

Βοωτέω μι ἥσω αν νχαᾶτο, Ἀςου τα, Ηος ντίτυς ἩςῆΠοά. γυμνὸν 
[βοωτεῖν,ρτο βουλατεῖν, α ρραρκάν καὶ βοώῖς βύσκειν, ν᾽ ῬγοςΪ 5 ἐχροῦὶ, 

Ἡείν ἢ. Αι βοωτεῖν Γιασοηιθις εἰἶξε ἀροτριαῖ ὅτε ὦ ὥρίων διώηεος 

Βοώτης « ᾧ ΒΘ] σις, ὅς 4] ἀτατ Βοθιις δὲ 401 ραίονζ » γε Ῥυυὶ, ἴῃ 
ύνη ἀε ἰλπϊοπίς. 5. μη) ἀς ὈΏΡα]ςο  ἀς ἔιηάο ἰοβτιδ ας 
κτοφύλαξ, θοοτδς ἔγάμς. 

Βοὼψ ρηοἰς φιἄλπη {ἰς ἀϊέλιις, Πιιοη ἴηι μικρὸς σαι χὼν μεγάλας, , 
πας ἔχα Ατδεη.1}.7). Υ Ἧ 

Βρα(εία ας, ΔἸ ςατίο ΟΟα ΠΕ] Δ. ὅς ἐν άϊςατος ΟΊ σεΓ. αἴρικοπη ἀδεὶ, 
το ΟἸοετινε] ἰξητοητία ἀξογετοτίᾳ Οὐϊητι απο, δγώλυσις ὁ ὅδ μος 
πρίστος λόγος Οφιγτηθηταί, Βυτριἀϊς τὰ Πα 4 αμοά οἷ ἱΒ ΡΆας 

" 



ΒΡ 
ΟΠ μἰδις, ὅπως κλύοιμέ σου κοιγαὶ βοαζείας γ γε Δι! τοπτ τᾶς ἐς (ΟπΊ- 

πιαηΐ τατος ἀςςο  Πσπον.ἰητογργος ομῖπὶ [νἀτῖπεῖς ποη δεηὸ αἀπιὶ- 
Ἢ εἰβεατίοπος τγαηίτο τ. 
Βοχζεῖον,ν τὸ, Ὀγα ἴα αν, νἹ ξξοτ αν ἕτοτῖα: ργαπηϊαση, Εδάτιπ|, ρτες- 

τα πν. ὅϑονίκεον ἐπα λον, ικητηθκον, Γι ξξιτι ρυζαης Οὐγά τη Π.. Ζιιαὶ 
ῥαξδ εἶον, τροπῇ τὰ δ) »κὁ υὑαὸρΟιξζασμῳ,, αὐὸὰ σογοηα ἀοηαθαπτυγ 
τυ νῖγσ 1 ρα πγεα ἀομσηαθαηταγ. Πιοιτατ Διτο πὶ δί τος 

ἴατη (ογορ ότι, ΕτΥ ΠῚ. 
βοκμδειὶ ἐξ, ὁ αὶ (ας μτα Πηΐμ πὶ σογτ ΠῚ Πὶς, βραξεις λόγου, ατ Ρῖτοτ 

γεγο Ευγιριά, βραξείς, 50} 4. αἱ ἐν τοῖς αἰγωσε κύρυκεσι ΟΡ μος. ὅσον 
γ εἰσεκηρνξαν βραξεῖς δδόμον, δζς. 

ιν“ Ὃ 

ὦ ν “Ἂν. 2 4. δ 

ἢφ ποῖοι Γιατί ηὲ ἀἰοίτιιγ, αὶ ἀι{πγι αἷς γ πιδ οἷα ὅς ργάπιια νὶτ 
ξϊοτία οἱϊ οτίατα ατθίτεγ,ίξι οἴζτετ. βοχύδυτιὶς ὃς ῥα σοῦχιΘ’ 9 Ρτο 
δοεοπι ἃ ΡΊατ. ροπυηταγ η Ῥτγοταβ ον Ἡ οπλςτο βραξόυταὶ γο- 

᾿φαπτυγ ἐσυμνῆται;» Οὐ 9. ἃ ΡΙατοης αὐτῆοτο ΡΟ] πος [τὸ 3. 
βεκξίες αἱσευαύτυγ δί μαςφιγογόμοι τὸ ὅγης-ὦται" βραζουτὴς, δά, δε- 
οἴκητης κριτής» ὁρις-ἥς, Η εἰν ΟἈ]ο, διαλλακ τίς. 

Ἰραξδίω, μι ϑύσω,ποδυκαν τὴ ̓ ΠΈγο, σιιοτηο, ἀἠτγίδιο, ςοηξίτυο, 
Ρῥτοροποοι ἀπο, ργαπηῖα ἀΠτγίθιιο, ρα πλδπὴ ἕστο, ίαρετο, νἱπ- 
το, ὅγηςατως δεανμω, σπεψυφίζομω.Ὀ]αταγο ἢ. τ ΟΑπη]1ο, τ δ᾽ α- 
χαιρεστων βεκξϑυϑέντων ὑπὸ κα μίγλε, κατέςησειν ὕπατοι, δίςον Οἱ 1,4- 
ΡΣ, (οππτῖις ἃ Οὐ) 1}1}0 τας, οι οατὶ ἴῃης ἐοπίαϊος. 110. 540. ς. 
το ὠγωώνα ἰοουοὺν ἐθραξόυσεν ἀυτεῖ, ςετταπηοη ἔοττα ἀσαιτ εἰ. ΠΟ οτατ. 
ἀν υἱὸ γὸ τῇ κληρώσει βραξϑλειν, ἀπ τίαετο ρταπιῖᾶ. πολέμοις ν(ο -- 
δε αὶ -ἄσεις. χωατέπανε, Ρ]αται μας ἴῃ Κι ΟἸημ1ο ν ὃς} 1 ἀιτγιπιε- 
Ῥατ, βοχθεύσαι τίν) ἔριν ὄρνισι, ἀιτι ἀΐσατο [ἴτα πὶ δι διις» ᾽α Β Οπγι!-- 
Ἰο.ἸΔ4επὶ βοκέδυ ειν τίυὴ δίκίω, ἴῃ Ροπηρεῖον 46 Ῥγατοτς συσίλιο- 
πἷς ᾿μάϊςε. 
ξαδης γε ἰάς πὶ αιιοά βεκξευτιὶς. ἴευ βραζδὺς ντ ἴῃ ερί σταπ.πητίσαο 
Πὰν Ῥεπγοἰ τίνει. ἐκ ἐστέωσειν ψυχαὶ . δ. ἀΐδίω κοινὸν ἔϑεντο 

ἰξίω. 
αβζυλα, τὰ εἴν, κόκκυγος μῆλα πς κοκκυύΐμηλα, ΙΝαπὶ ἀρᾷ ΑἸμς.1}. 
βιᾶς ῥτιιηα Γ)λαπγαίςεηα ἃ δίςαϊς νοςαγὶ ἀπτθοτ εἰς ΟἸφαγομις 
ὙΠεοςτ. 6.7 ὅρπακες βοχζυλοισι κα ταξρέϑοντες ἔρασσδε (χαεῖ τὰ- 

πιορ Ατβεησῦι σούοχ ὅρπυκες ὃς ἔραζε) ητεγρτ βραξυλα τεὶ κοιγώς 
᾿ χρκαύμηλα ἤγριωυ δαμα σείων ἃ. [άπ ην ροοτα ἘΔΥ]]νῸ τι. ὅσον ἔαρ χά 
᾿ βδιλθ. ὅσον μᾶλλον βραξύλοις ἄδιον ( ἢς νετὸ οἴτᾶτ Ατοη. ὅσον μῇ- 

ον βεαθύλοιο ἡ διρνγν ε]δυοιις βρκζυχα, ὅκα, κοκκυΐμηλα. μείδρυα οα- 
᾿ ἤςπ εἴα αἵτιυ ἐδρις νογὸ νο]ὰτ μαλόδρυα, ἦλα ρτο μῆλα, βοκίυ- 
Ἷ λα, 4044 δυκοίλι καὶ «τἰω) βορὰν ὀνιξεἴγχλοντα. ΕἸ ἐπ π1 νος ἔτιέξεις, 
ΟΜΕΪ νι ̓η4 1 τοι, Α τἰχο αν. αἰκεόδρυον μικρότερον μὴ τῇ αὐδιφορῷ 
21 κοχκκυμήλων, τῇ σ᾽ ̓ δωδ πὸ αὐτὸ . πλίω ὀλίγον δριμύτερον. νἱάς 
Οαϊευυπ [10.2.2 ἀε ΑἸΓππεητὶς ὅς [10.6.χ7) τόποις. Ρ]11.110.27. ς.8. 
ταᾶσοο ογίοτς ἀς πος ἔξει ταπαιαπι ἐς ποτα τοάιάιτοτ- 
παιτάίαις ᾿ῃ Οα]ς. που πλίποτα ἰαρία βεάξυλα, Οϊοίςοτιϊς ρο- 

᾿ τετίουι ἔπιες πϑυγαάα οὐϊο ςομτοηά τ 
χγὸς. Η εἰν. ἐλ. ρα]ας. 

-αγχαλέθ' ἄξει χυοά βραγχώδεης. 
Ξαγχαώ, μι εἴσω, τ᾽ ἀκὰ, βεαγχιάω. 

ταγχείει, Π εἴν οἷ. γ᾽ πἴδιτρ χηλίθ- ἀλγηδὼν, αἰ πυί γαῖ ταπιθοάο , σι! 
ταυοιτας. 

Ἶ ἀγχν,"-γ"γ ε[Ὦ στάϑος αἰξὲ τοὺς ἐξ γινό μῆνον : ἐῆαὰς μέρφις τιγίθ- αὖ σώ- 
βάτος, αι ηγαΐο σοτγερτὶς ας αὐἰδιτέμνεσι τεὶ σεδ᾽ πότοι “ἦν στιρ-- 

κιδεωῖν γε 501. τγαάιτ ἴῃ γοςς Διάῤῥοια, Ηςεἰγοβιας. 14 βεάγχιθ- 
Τ νος. 
᾿Χγχια, τὰ της παίει δγάποϊνία;, φαΐ δας ρ τες (ρίγᾶτ, κα: ὅς 1]-- 

᾿Ιἰς ἔπητ ἰοσο ρυπιοηίς. Βιι4. Πτξιρτο Εταςιθις ροτγοι ρα Αὐτὴ. 
ἱπαησίτ Ἰάεπι Βαά,ηυἱ δι Βραγχίων τενδύμον Θ- ς-ενεμβύων;αριιὰ ΡΊατ. 
πτέγργοτ. ητοίε αἷς ρα πιοτις Πίτα]ις ςοατέτατις νιάς οτίαπ ἴῃ - 
τὰ βρϑγχια. 

᾿αγχιάζω, μ, ἀἄσω, παρα, τασοςςο, Πιπ| γάυσας, ράτίοτνβοάγχοςγπνί- 
γω,Νεὰτ. εἴα πα ἀρὰ Ατηΐζοι. αἷδὲ ἀκους ὡν, φωναὶ παχεῖ αι γίγνονται 
αὶ ΠΩ πραγιζόντων κ» Δ βοχγχιαζόνταν. 

"κγχίοειδ'ὰς ) ἐξ... ὁ χαὶ ἡ, Ὀταηοἰιτῖς 11 Πγι}ἰς » δταποι τα; ἰρεοῖοπὶ 
Βαθεης. 

»κγ χίδες, Ὀταπο Πα τυ σα, ἢς ϑεγαΐας ἀς ῬαΪαπΊ δίς. 
κγχίον, Ὁ] εἰς. τ χαταιφρρίκτου γεὼς τὸ κύτος. 
ἈΎχΙΘ. τὸ, ταις τας. Ρ] η. ποτιεῖς απ σιττατ ὃς ἀττετία οαϊ δαγς 
τὸ οσςαραητατγ. ΑἸςχ. Αρῃγο .}1}0.1. τ Ό]ςπι. «ἰδὲ (δ᾽. ἐτος τοῖς ηἷ- 
ξάσκεσ παιδίοις γήνεται ἡ᾿ πἰ φωνῆς πραχύτης, ὃ πορφστιγρθτεται βοίγ- 
γέ τραγα ν]οσίτυτ ἃ βεκυχθ-, σεπειις πιαίσα ει Ατηήϊοτιη θγο- 

Β]. βρρίγχοις ἁλίσκονται, γαυιοίτατίθας Ἰαἰσογδοτ. Ἡείν Βίας βοργ- 
ΧΘ’ εἰς ἀΣοῖτ [ὰῖς νάσημό τι δ ἐν πῃὶ σώματι γιγνουδύων , ὅταν ες 
ἐθθλις ἃ, διαφϑ εἰρηται ηιοά βεαγχίω ἀρρε ας 514. 
ἀγχω, 16 εἰς ἱγγοτίτας ςἀρτάϊαυς Βατεο. είν ἢ ἐπ. βολγ χᾶντος. 

πὐραχον ἢ 
πΥχόϑης, Θ΄ ὁ κ κα τπυσας, νηάς φωνὴ 
νου ταρσα ὅς αἴθε. 
«δάμανϑδιε το ἑαδά"ανϑις, οἷο. 
«δανζει ἩΠοΙν ΟΝ. ῥιπίζει, τινα εσει, οτίαπ ΕΧ κραδ αϊώ. 

αδεῖα τατάτιεχ πγαίζι!. βραδιὲ. 

χϑδέως, ἀϊ, (τ )τατίμς»οαπεξδητοτ, ἐνρλητικω» 

βοχγχάϑυςγλ!οχ. ΑΡΒτοά. 

᾿ἰβοκδόυτη ς»οὐ δ ρτατῖς ταν σγ πηι οἷς [Ππ|4|5, ΡΊατο [10.15.46 1ιερ ἀς- | 

ΒΡ 319 
Βορδιον 5 2. ἰοησα,, Ἰσητίις ) Το γίας, ΑἸοχαηδ, Αρηγοὰ. βραδνον σο- 

λιοιιῦται, λας σμητ ἰςγίῃς. Ποοάως, βράδιον ὃ φαείνει» τατάϊας 
ἀρράτγες. 

Βρα δες. (Ὁ. κ, ὁ τα Πῆπγις. ἢ 
Βραδε), τὸ, ταν ἀἴτας, Τ νυ ΟΥ̓ ἃ. ποτα, Ῥίλτο ἀε 1 οσθ. 
Βραδυγχωσσίθχν, δτατ ] σαῖς, οπες, τὸ βραδυγλίνοσον, τατάϊτᾶς [05 
4ιΘη 4! δὲ ᾿ο σις ἐς διλττας.Οἱς. Ἷ 
Βρχδὺ διγὴς κέ (Θι,ταγάυς αὐ τποτιτη, ΝΟΏΠΙ15. 
Βρχαδυχᾳρποςοατἀς ὃς (ετὸ γι ξτίςλης. 
Βραδυκίγητος 5. 55 4] τατἀὰ δί Ἰςητὸ πηουεταγ, Αἀαγηλητπις ἴῃ ΡΕγ- 

Ποσηοπι. ᾿ 
Βρκαδιυοια, ας. ἡ τη ητὶς με δετατίο ὅς ταῦ ἐἰτάβ»ἱηρ οη1} Ἰυροτ. 
Βραδιυω; μκ υυώ τατ ἀοΟ»Πηογουφοοο ἀριι οτος. οἰλιτατάὰ 450. 

2. Ῥοτγι σὰρνἱτ. οὐ βοκδιιει τῆς ἐπαγίελίας » Ποη ἀπβοτς Ρτοκας. 
Ποηεπι. 

Βραδυπειϑηεγτατἀὲ ράτεης, ρογίαίις αστὲ βραϑυπειϑης φανη Νοης 
ΠΕ ΥΟΧ ας τατἀὰ Δι ἀ!τιΓ, 

Βραδυπεπῆω, δι Βραδυπεη]οιώ τες, οἱ, τατἀὲ σοααςητες, ὨΙοίςοτι 4.115. 
5.(ρ.41- 

Βεαδυπεψίας τατάϊτας ςοπςοξϊοη]ς, ἀϊ ΗἸς 1115 ςοηςοΐο, Ὠ;οῖς, 11 
ς.ς4Ρ.40. 

Βεαδυπλέὼ,τιτἀὲ λυχ νἱχ ἡαυΐσοι,γτ ὕξητο σοητγαγίο. Αξοτιοαρὶ 
27..ὃν ἱκαγώς 3 ἡμέραις ἐρᾳδυπλούντες , Ἐτ αιᾶ τυ] τῖ5 ἀίεδως τᾶς 
ἀὲ πλυσαΓΕ ΠΊΠ8. 

Βρεκϑύπορα ἐδέσματα; 640]: αυς ἰςητὲ ἀϊσιςτγιητιτ ὃς ἀϊιεϊ δυτατ, 
Οαϊςι. "0.1.4 Οἰδμς. 

Βρα δυπορεῖνοἱςητὲ ἱποςαςτο ίξ σηΐτογ ἱηστεάϊ. 
Βεκδύποις, ταταϊρες, (δτ0}}. ταγάϊσγαάας. Οἱςογ. βραδύ ποις βούε 
ἌΝ Ἐρ᾽ρτγαπηπηαζ. βραδύποις ἀπϑύσο 7 τατάυ πη δοςείεταρο 
Ρεάεπη. Ἐπτὶριά, ἣ 

Βεκδιὲ,ἐθ., ὁ θαγάιις 1. Ἰη σοηἴο ταγάμις ἘιρΊάυς, νωχελνὶς, ἴδτας, Β6- 
ες. μὴ βεαϑεῖς γγύων τάν» μὴ ὑςερύσωσιν. αϑρκὶ τὸ βαριςγυεδρ ϑέσ ει φῇ ῥρ 
"9 πλεογασμι δ᾽, Ετγ τη. βρασέες τέ τοὶ ἵπποι, τατάϊ δίς σης: ΗΠ οηλ. 
Οὐν 1.3. Οὐκ αῥετᾷ κακοὶ ἐργαρκεχανει τοὶ βραδιὰ ἀκεύς Ὁ 

Βραδυσκελής.Ε(ΘὉ-, ὁ κα ἡγδὲ 
Βεκδύσκε).Θ- 2 5 τατά! στδάιις » τατἀὲ ἱποοάςξης, βροχϑδυσκριὴς ἔφώξ 

«9910 Ερίστγασπγντ (ὐλτα!]ο τατάϊρες Ν αἱ σάπδ. 
Βοχδύτατα, 6 ητ] ΠΙτηὸ, Αὐηοτ. 0.3.4] πη 8]. 
Βεκδύτερρε νυ, δ, Στ τ, τατάϊοτ, βοκϑύτερρν ἕλκειν, ἰξτίας τεμεῖς; Ρ]ΔΞ 

το ἰη Ερηΐ.7. 
Βεαϑυτιὶς ὗτος, ἡ τατ τὰς ση τος, ης σ] Πρ Θηι13, 
Βοαδυτόκος, ραττι ταγάις. 
Βράζω,μ ἀσωγπιαχάςἰστιεο, ΟΠ Ἐγιςο,ίζατεο, ταοἰτὲ Ια σεον ζέω, οὐαϑ 
(άλιω ΝΝ εὐττι σαρίτατ οτίάγη Αξειὲῖνπάς ραΠτυυ τη βράζομωι, 1. 
3.Ἐρ»ϑτδηι. ὀς ἑα δ, αὖτε βέζρας αἱ ψυχᾷ αὐ δὲ πειρ᾽ ἡϊ ὀνιγαίτα (απ 
εἴτα. Η ἰγομιις βραζειν εἰς αἰ οἰτ τὸ ἡσυχῆ οδυρεῶτι ταςϊτὰ 1λὲ 
τηρηταγι. 

Βεχϑυ,ίςιι Βραθυς,ῃοτίρα,]ιια 54 1π4 ἀἸοίτιγ ἃ Κ οπηηίς. Ὠϊοίςογ.- 
110.1.ς4Ρ.104:4}}} βάραθρον νροδητϊ,}}} βαξιτον)4}}} βαῤον, βόραϑρο; 
Πιοάοτειις. 
Βρακαλον, [τ] ςοῥοποιλον, Η εἰ οἢ.. 
Βρκκανγαγαστοβια ΟἸεγα, 1. ἀΐγριὰ κὶ δ ύαπλυτα λα χανᾷ, 
Βρακείας, Εἰ εἴ γ ἢ. ἀἰςὶ (οτ  οἷτ σραχεῖς τόποις ἰοςα ΔίροτΆ. 
Βρακεξνγε ἐς πὴ εἰν σιιομέγαι Ἰπτο ]Π οτος οι ςμτὶ ὃς πιοχ βεχκεῖς ῥτὸ 

σιωεὶς (ξὰ (χρεέξιις πος εἴϊ, 
Βραάκὰς οὐάς πὶ ἴῃπτ αὐαξυρίσες, Βταςξ. ἔ 
Βράκετον οἰ ἀεπὶ Ης γοἢ. δρέπανον κλαδευτήδκον ΑΪΧ ρυταζοτία. 
Βρακκυ,εοάεπι τοῖξο [τ4]}1ς οἱτ χράμζω, Βγδί σα. 
Βρακος» Πἰησαα “Ἐ οἸ σα, ῥαΐκος, νοίτις Ἰασεγα. ΖΕ οἿες εηΐπὶ ᾧ ργαραξ 

παοτ 46 ῥ»αιατη [ΕΦαιταγ κγτοάμτ δὶ Ἡ οἷν ς. βρακὲς, χοίλαμες, ἱμισὶ- 
πιὸν πολυτελες. 

Βράξα! » ἀξιοταῖα,, ςοτη ργο βεη Δ, δδκεῖν, κοι τουπτεῖν 7 συλλα ξεῖν, 
"είν οἢ. ; 

Βράξις,εως, ἢ νΟΧ» ΑΓ 4» Ευτίρ 4. ἔτ, βαξις, 
Βρβπῆειν; ΕἸ ς[γ οἷ. ὃ ϑϑεζειν κρύ πῇ ειν, ἰφανίζειν, τῳ ς- ὅματι ἔλκήν.ὃ ςεγα ξήνλ 

εὐἀοτειοσςυΐετε,εχ οὐα]ις το]]εγεοτε τγαμεις ἀυζ τη ὨγΠΐξογς- 
Βρβσμα,ατος; τὸ, ἔετιιοτ τας, Βα το, ας μ!πηδτιο, Γιςοτ. βῆ ΠΟ, 

ἀιοιτατ εὐίαπη ρί σετίς ρεηὰς ἀυἀ4απὶ ἵπαης ὃς ἰειῖς, ἀτερηόθο 
γιςτον ἡ τοτθάϊ πο πὴ ποη (ξητίςης, Ὀ]οἰζογίάος ΠΡ το ἰςευπάο,ς- 
Ρῖϊε 19 2.}0 1 Τπτεγρσ. δγαίπηὰ ἱπααῖς Πσοϊῆςζατς [πάτα ᾿ἰηρυα 4- 

Ὀοτῖα πὶ. : ἀπ να ᾿ 
Βολσματίας αι ἢτ οἰτπι βοκσμειτίγαιι βρασμάτι (πε, γι βοκοματίαὶ 

σεισμοὶ 411 δὲ βοίφαι. β ΠΡ ϊ 
βοκσμαπώθης, 0-, ὁ αὶ ἡ »ντ γίλώς βεκοματώβης τις ἱπηπηοάίςι5). 

400 τα σοῃμοιτί πη γον νΕΠΓΟΓ ἀοϊςας Οτορ ἐς [υ]: ᾿ ν 

Βοᾳσμὸς οὐ, » ΒΙΠΠἰτίο, τα 5 πγατ᾽  ςο πο ΠΟ, Αἰ πῃαῖῖο ΠΔΡΠΆ- 
ἨοΙγοἢ, δεισμός βοασμὰτώϑδες γίλωρτηας ἱπηπγοά!ςζὰς ἸΝαζαη ἄς 

Τυϊϊᾷπο: μλώτες ἀκρατεῖς τε ἡ βεασματώδειξ. Ὁ ΚΡ τὰ 
Ἐραοσὼ,μ. σῳ,π. αὐφο ἘὈῸ ΠΟ, «βξιυςο, οἴξυπάο, σληϑεωῶ, βαριωδ, 

Νευττ.αἰίο το Ν σαπάετ ἴῃ ΑἸοΧΙΡ να οὖν τ Οξ ὑ μήλων γιαλῆῖς ὃς 
πὸ οὔϑατι αδο Θ΄ ΒοαΤει αὐακρένσα χύσιν μἀροεικάα, ϑυλή ς᾽ Ἰπτοτρτ: 

παράοσει βεχεσομαι ἰάς τὴ Αροἱ].2.Αὐροηιπορϑύεται ν Φοβοβραδ:ῦ- 

κόρον, οβεταςίος 9. ἐθρίαθΣ ) τοπηραίζαῖς εἰϊ ἐμ 
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υὑσὸ τὸ κίλωτος,ἐοπουίζας τα. ἈΝΤ ἀρᾶς ς ὐλλ αι 

Βοκατανγονος ἢ κ ἤγοι εαἱοτοίε σα! οτρτάτ ἀι ον, 11 ἃ. Ἀ αλλά τε οἱ βρὰσ- 
᾿Ἴσὼν τε νοῦ Θ.λε 7] δέ τε μήτι, ΐ ᾿ ἧ 
Βρα σαι σεισμοὶ, τοῦτα τπότις, Πς ἀϊσαστατ αν Ατίϊτοτ. ἐς πτιπάο, ἃ 

ΠαλΠτιάτης ἀπ: εἰξογιςίςεστις, διηΐ ἀαξεπ 40] τοῦγὰ ΠῚ τας 
(ὰπι ἀοοι!άπιφας δά δηραΐος τοέξος ἱποίταμτ, αἱ δί Βρᾳσμιωτίαι. 

᾿ φραπάναν, Εἰοὶ τορωᾶν γοσαης τεῖῖς Ηείγεϊ. ᾿ Ἢ 
ον πίνεις τάς Πἴάοαι οἵϊς ἀἰοιτ ῥαΐζει ἀπὸ νόσος “δ ι41εΠδῖτ, πιο απ 

ςαἸὸ πιαβδοτς ἱποί στα, ) ᾿ 
εν πέχοιφοἰάσηι δςΐ τυαάττ ὧν βατράχοις ροῖ μετάϑεσιν, δα 
Βράπειν,»εἸά6πὶ πλυϑυυφνγβαρυύειν. Αττισὲ οτίαπι ἀιοίταγ Ῥτο  βρασ- 

σείν. 

Βοχυχανῷ ὅπῃ 5 [48 Π| ἀϊοεῖ ἐγδάϊι ὅ)ὴ “7 κλαόγτων παιδίων ὡς μίμημοι 
φανῆς» τ η] 14 νασίτο ἀἸσαητ, 

Ἐσχύκας Ιάστη οἴϊς αἰτι ἀκρίδας, Γοοι1ς. 
Βραύλαςεἰ ἀς 1 φϑεῖρ. Ῥεἀίςα] 5, 
Βραλ κὸν, οἰ Δὲ πα Εἰ κοῖλον δα ΠῚ- 
Βοκιώ ἀφο άςπι εἰς κύλη, κυξις,ξντερφκηλης ΤΉ ΕΧ, νοἶΠ04. αἴ Ἑοααυία, 

᾿ κοιλωί ματα τῆς γῆςοοϊάςπι Ηείν οι. σαπογηα γεαιμίτατας τοι, 

Βρασαῖστε. Ε] οἰ ΟΠ. κεκραγήα νος ογδιλς.ν 
Βεχ χαγέω,τεἴσπο Πέγορο, ὅς βροαχέω. 

Βράχαλιϑυ ἰἰπηΐτιις, ἐδ Ἢ ται, χρεμετεσμοὶς ΗΕ οίν εἶ, 
Β5ῳ χέαγνιδα,, ΡΟΪγ. παπηογάηζατ ἃ ΡΟ μος ἑπτοῖ πλαϊσαπάϊ ὁ- 
Ἐππαϊοαΐα, Ν ἸγσῚ] Βτεια. 

Βοχλ εἴνγοίε γερεῖς, σοπιοτο {αρ ροπάοτο, ἠχῆσαι, ψοφῦσα), ΠΟ ΠΊοΓ. 
1128. εἰ, μέγα δὲ ἐξρα χε φλγινιΘ' αἴζων Βριϑυσιωγ ἰγεραις σαπιμῖτ- 
46 Πρ ροῃμάετο. δ 

Βοαχεὶς. ἐντος 5 ὃ. τηδάςξιδειις,, ρει [5 9 πιασέτατιις,, ἀδ᾽ στα, 
᾿ πιηθίτας γ ἃ βρέχω 5 βεαχίωα «πιαδεβετὶ, πηαθοτατί, ἔταςείςο- 

το. βοαχείσης γῆς ἡ ἴΟΪΟ πιαάοξιέϊο, ἘΒοορἈ ταῖν. 110. 6. παρ. 5. μϊ- 
{ζοτια; ρίδης, 

Ξραχέως, Ὀτοαΐτοτς ραν εἷς. βραχέως δεῖται ξηραϊνεῶτε. Ἰευιἴτοτ το σοατὶ 
ἐϑοτ, ἰεοῖας οἹἘ γέ !Πσσαπά ας, Οα]οη. 1 2.44. Οἷαμ. σλί βραχέως, 

ὙΠ ῥγάτεῦ ράτιιδῃν ρατῖεη,. 
Βεχχιθνια, νοὶ Βοκχόλια, τὰ ογπάγηξητα ΓΑ δ ΟΕ ΠῚ 7 φρριύρα χίϑνια, 

ΡοΟΙΪυχ 11 ς- χλιϑώνες δυϊάα. 
Ῥραχιονις'ἐρ, δ ρος9 6541 Π1|}}α. 
Βεάχις"(Ὁ-,.. δ. ὈτΘα ΠΊπας, ἐλάχιςΘ', 
Βοχχίων, ον. ἡ, Ὀτσι Ιοτ. ται Ὀγας μι απ, ὅτι βεάχυ τερής ὅδι αῷ λοιποῦ 
τ μξρφις τας ἢ} ἰΔσογζας : ν᾽ πᾶν ᾿ἀσοττας » ργιηλ. τγειι ὅς (δου "Δ 

ἰοῦσα, ΤΠοοστιΡ το ἄγητο νἱτ}} 1 ροηίτιτ ςαρ.29.}1.5ἀρ| ξ΄ βρα 
χίογες οτί ἀπ) ρεάἐς δητοτίογες ἀυδάταυροάιη) ἀρρεὶ!λητωτ» ιν 
Ηἰρρίατ. 

Ἔσχχ μοῦνες, οἱ, Βγαο ἢ πηαηος : βραχμοζεσαι, Ἀἰπηίοητες, χρεμετίζεσαι, 

Ηἐϊν εἰν. Ὁ ατίιιις, τοῖς βοαχ ε(οῦσι 5 ΒτγαςΙ πη 15 Ὁ ἢς ἀιςιηταγ (ἃ- 
Ρ᾽ ξητος Τηἀογυπη,ντ πγογατηῖς ΡὮΠο ἔγατις, 

βου χυζιθ- γου ν ὃ χαὶ κ᾽) Βτοιὶς γῖτας, Οἱ νίτα ἔρατίο δγοα! ἀςοίοτ!- 
Ὀιτυγ. : : 

Βραχυζιώτερφεο τευϊοτίς νίταρ, 
Βοαχυξιθτης τος λον ἴα ὈΤΕΌΪΓας. 

Βραχυζωλθ- ὁ κχὸ ἡ, πο ά 8: σ᾽ εαῦ, ἰὴ Ερίσταηη. Βουχυγνα μων, ρυά 
Χοπορι πη Ηἴρρατ βεαχυγνωμονες ρα ϑυεία, αι; ΠΉΙθμ5 ἀΠ ΠῚ 
ὃζ ρυιιάεήτία ναΐεησ, 

Βραχω δδομώτατος 6741 Βτξα ΠΠ πὲ σατείτ. 
βραχυκᾳ τεληκ τα μέτρα 5 ἀἰσηηταγ αυαπάο πὶ Ρὲς ἴσῖοσον ἀςοίι. 

καταληκτικοὐ υΐθις ἰη ἤης ἀεοίς (}1.. κα τάλυκτα, 4118 μας 
]ττπγι15 εἴς τητοσοτγ, πες αι σηιαπ ἀθο!Ἐ λα της πίη γα τ: 

Βοαχυκαταλυὰάτει κἀς Πηΐτ ἴῃ Ὀτοαοπι, νοὶ ται! ἀσίηϊτ, σοτγιρί ταν 
ὀχτγοηγα [γ}].θ 8. 

Βεχχυκωλία δ εις οΟἾ ΠῚ, νῸ μακροκωλία δ ἰσοκωλία, ἩεγπΊοσ. 
Βραχυκωλῷμ,κ, ὁ χἡ ἡ ται ϊθας της πηθτῖ5 σο οἴζλης. ἀρ Ατηξζοτεϊ. 

τῆοτ. 9. αὐδέοδοι βορὰ χύκωλοι . Ρετιοάί ἴῃ 4αϊθις οοἿ4 ἔπηὶ Ὀτε- 
᾿ἤϊογά, 

Βουχυλογέω,ϑγραιοῖς αίοἸ πον δτοιιίτογ Τοσιιοτ. 
Βραχυλογητέον τοι γατί 6 νι πάππὴ εἴϊ, 
Ξβρχχυλογία ἂς.) [ΣΓΠΊΟὨ 15 σΟπηροΠ ΠῚ; Ὀγοι]οιιεητία, Ἀ ΟΣ τς 

Ψαρὰς ἄς σ. 
Βραχυλόγθ', οὐ, ὁ καὶ ἰ, Ὀτο ΠΠσαιεῆς Οἵσοτ, δτοαίτατὶς Ππιἀ οἵας. 
οαχυμέρεια, ἡ) ΠΕ τα τ. ραττ α ΠΊ ὈΥΕῺ  ταφοῖ ἐπιΐς ΓΙ Τα ητῖᾶ, 
Βρα χυμερὶφγταηιίς, ας ραττος Γαητ Ὀτοιος ὅς ἐχίσια;. 
Βρῴχυμυϑία ας," Ὀτεα ΠΟ αςητία, ΟεΪ, 
ἘΒραχμωτικὸς οἴ, )ν πὶ ἰχαίσοης Ὀτοιία πα, αἴης, 
ΒΘαχιώίω μι. ως ςοττίρίο. 

Βρχχμώωτος δ δτομῖς τεῦ. 
Ἔρα χυγτείρος ὑπνίθ»,(Οπιηι5 416πὶ ἐχῖσιια (Ὁ πληἷᾶ 00 ΠῚ ἘΔ ΠΓΙΓ. 
Βραχυυϑρᾳληκτεῖνν ρα Πα τ πιᾷ Ὀτειι ἀοιηετο, 
Βράχυ ποφληκτα, 18’ ΡΟ Πα τα πηάπ τοις μαεῃζ. 
Βραχύπγοίθο, ὁ κὶ ἡ,δτεαος Ππγάϊαας ταγάος ἰρ᾽ τίτιις ἀποςης, ΟΔ], 
Βραχυπγοις, ρει σοητγαἐ ΟΠ 6 πὶ ρτῸ ςοάςδη, ὴ 
Βραχύπορος,α δ τευας αιοᾶτας παΐσεης. 
Βραχυπότα Βτοιΐ τγάξξα δἰ θαπτος,ράγ ΠΏ ροΐδητες. Ἐραχύποτοι, ἰἰ - 

ἄδηη ἀισαητιτ Οα]ςη, αριιά Ηίρροςιπος ῬαΓοηφτιςῖς {ΓΙ δ ται, 
“μα δ θοηάϊ ἀς(γἀοτίο ποπ σαρί ματι, 

» βραχυρῥιξία γαξ, ἡ του ΐτας τά οιτα. ; ; 
Βραχυῤῥιζϑηοῦτειες βαῦεης τα ῖςες. ΣῊ 
Βραχιὲ Ὁ, ὁ δτειῖς, ραγαιις εχ σας» σοΐογ,οχροάίτας, Πα πηοίς 

ΒΡ 

βραχεῖ χευνῳφοτειμ. τὸ βραχὺ) αἰϊαιαητα αι Πι, Ραιοίτας,αα τοτηρα Ἢ 
ΡΕΜΠ απ» ράγα πη. βραχιὴ Φ εὐντίζω, Ράτα!ροηάο . βραχὺ ἀποδέον, Ἵ 
Ῥαυ!ὸ πλίμιις. ἐσὲν καὶ βραχύ τι βλάπῆει πάταις ὁ χαιμώδης ἀὴρ, αἰμιῖ, 
ἀὐτ βασι ἰεἷς ποσοῖς ΡΟ ἴσης ἀοτν ΑἸεχαυ. ΑΡμτγοά. 1.1, βρα- ὦ 
χὸὶ πλείονεςνραυ]ὸ Ρίμτος.βρα χυὶ ὕστερον, [τας  Πλ»᾽ηοχ» ῥα] ὸ ρόιξ. 
«βραχύ τι παρ᾽ ἀγίέλοις ἡλούτωσεις αὐτὸν» ἔς ς {Ἐἰ εἰ! πῈ ῥυ]ὸ τη οτος: 
τε Π] Δ σο 155 ΓΔΌ]5 δὰ Ηεδιᾶος ἐαρίτε 2. αυϊάαπι γοίογηης δὰ ὅ 

τεπηροτις πηοάμιπι {110 γογίατις οἱῈ ΟΠ ΓΗ της ἴῃ τεγτίς,ιαῇ 
ςατ,αα διοιο το ΠΊρι}5 ἀΙπλἰπατι5 οἰ Ἐ αὐ ἀπο] 1ς. ἡ] 4Α πὶ γοττῦ 
ΡαΠΠ σαι χυ!δάατη ἱπέγα ΔΉ οΪος αἰ πιϊοιἘὶ Ἰρίμν βραχύ τι 
ποιᾷ σαι ρα προς ἔογας ἐπχίττογονοαρ.ς.Α ἐξ. Αροίξ. βραχὺ δια: 
σείντεςγ ῬΕΠΠ]ι πὶ ἀν σιεῇϊ, [θ᾽ ἀεηι σαρ. 27. βροχυ τοὺ τῆς 
ΡϑιΠὸ Δητο στοριιςα τα, Ρ] ατάτγο πη α]θα. βραχύ τι τὸν λόγον 

- γαγαγωνγραυ]ὸ αἰτίας τερετοης ογατίοῃοιη, Ναχζαη,ογατ, γ᾽ 
σι Ζῇ) κ᾿ ἐδεγὸς οἴξιον, Ἔχ σιιιτι 4] 44Δπὶ εἴς ὅς Π0}] ας πιὸ 
Ἐιοιςηάιτη, Τ ιογ ἀ. β ρα χυὶ διαφ ϑεῖραι,1π ρτοπιρια οἵϊ ἰητεη 
του ἀετη. εἰ γὸ ἀφανρήσομῆρ τι καὶ βραχὺ τῆς τηρύστως αυτά ν, 
ἀϊσαπι ὁ τατεὶ ἃ ποίζγᾷ γα πιξγί πηι, [ἀοπι. ΤΊ ον ἃ. βρα 
ἴω τῆς δαπάνης. αἸϊ δῆτα] ᾿πηρεηία, [ἀς πη. βραχν τι τωρ 
Ῥαμ]ὰαι ας ρτοσις Π], [46 π|. βραχὺ δ εἰται τῆς τευ φή ζ96 100 (' 
τίπιο τη σετ, σοητίηπὸ οἸΡυτ ἐς  ἀστᾶτο  τηῖοτ. ἐπὴΡ 
βραχὺ φροντίζοντες, ρᾶτι! 0 συγδητας ,ν Πα πι οὔ. αἰεὶ σφ. 
βραχὺ φροντέστες ἡ μλθορατα πὶ ἀς ΠΟΌὶς σαγᾶης, βραχύ τι φανεὶς, 
Ὀσοιε το πηροτγίϑ ἔρατία πη απππὶ [Ὲ σοηἰριοἰςη αι πὶ ἀφ ηἶες, ὦ 
Ῥμιπουῖας βρα χυ τι μνήσομα,. επηοῖῖῃ. βραχ “Θ- ἄξιος, ςο, 
θη ἄμ. ατο ἀς 1,οστῦ. βρα χυΐ τι κατέλιπες ρατιμ! πὶ "Δ 48 
Ἰίφαιε, ΖΕ ΟΡ. πλείονα βοαχν χς ὀνονγραμ!ὸ ρΙτι5 τοπα ροτίς, ΡΙμι 
ἴῃ Οληλ1ο. βραχεῖ γέ τινι πλείω α! τα δητο (δὰ ἃ] τη πα πταὶ 
Ἰοσγα ΊΔτο ἀθ  ἐριδι!ς. [ἄς τ τη Τ Ίπταο ν᾽ βραχυ τὰ δια φέ 
ϑῶν, ρατιιπη ἃ ξι]1ς αἱ ἔξεττ, ὁ κ᾽ βραχι φεφνών . πυσητῖς αμΟ 
ΤΟ 40 ΠοπΊροΣ. αἰϑραπών Ὁ. βραχύ τι» ραιποὶ αι! 4 ΠοΙαιὶ 
1616 1» ἐν ὅραχ εἰσ διτὸ, Γερεητο, Π]Π!Ι σον. Ραμ] 0 πιοιηθῆζο, 
εἰς, σοπηρομάιο» Γοίϑη. 1 Απας ατ. τοὶ μὴ πεέντα καὶ ἑάσιον 
ἐν βραχεῖ» οπγηΐα 4υ σι ποῃ ἕιοη]ε εξ ροισιγίογα θγαὶ 
Ῥαιιοῖς ἂν ἰόραι χ εἰ σιυναίπῆω λόγον. ἘσυτΙ ρΙ 4. 1η ράαῦσα τοάῖροι! 
χυὺ ῖπ ἀτέξα ἐς βραχὺ γειανιείζω, (τ Ργορίημας νΠἰιοιάῃ 
βραχ" οοπιρεηάνο, Αρο  ]οπ.ρυ]ὸ τϑηὰδ, ἃ ετος. δά Ότειὶ ετῷ 

Ρυ5, ΤἈιον αἱ ἀ. διὰ βρο χείθοθτγαὶ ὃς εἐχριοηρατίο, ΤΙΝ 
βιαχὺ,(ςηἴῖπη,ρ αι τὴ ΥΤ᾽ αἰχρὸν, ΡΟ] ατί πη, ἐτ᾽ βραχὺ μαλοίπι 
ΡΔ].ι1ΠῚ το Π]οἴζονο, Οα]ς ἰστο τὰ απ σοηεη) πλίωὶ χρὶ 
χϑ' τι τεῖ χθ:- ἐπετετέλεςτο, ρτῶτοῦ Δ] Ι]λπτα πὶ ἴρα{}} Ππιαγα 
φρίο Ια τις οἷα εἰξ ὀλίγον, ΤἬμον Δυπρὲ βρυ χέθ- » ραυϊὸ ἀητὸ, 
ἴτὰ ρεἀο τα, ΟΒγγίοις, τοὶ βρα χε. πος αἰ ἥδ᾽ βιωτικὼν φρρντ 
δίς: 41} ΠΟ ἴτὰ ρτιἀ δ, 4 αἱ πον Πα ρῈτ ΤῸ ΠΠῸ σιγᾶς ἰσσα νος ψαὶ 
το, πεὶ βραχ ἐαγτοαϊα, διαὶ βραχέων, ρδυςῖς, Ῥάυ]ας 153. ΗΘΡῚ 
διαὶ βραχέων ἐπέςειλα ὑμῖν, ρος (ογΊρἢ νοῦ ς. δια βραχέων ὥρη 
κοῦται χρή σε ἃ αὐδὲ πόλεως χὺ πολι, ἡμῖν δοκεῖ, Γιισιαηι5, 

τατῖχοι ἐρω δια βραχέων, ὡς δῇ τε διαὶ βραχέων δεῖξαι. ᾿ς ποῖ 
βιαχέων ῥνμκάτων δειξα)γϊάςην ΒΘ ειπο τίν ἐν βραχέσι, Ὀτααὶ, 

πὲ βραχέωνγἀς τερεις ράτις, Τ πα ον. Πτεη} τοὶ βραχέας ν, 
τηζοτο συγρες ΡαΓιιΠΊ αἴτια, ΤΊ σΟΥ 1. υξαν τὔθ βραχεαν μὴ 
Ῥιορτογ γα ἱσ παι σα ες. ἐς βραχέα,τα Ὀτοαίατοο πιοάο ΨΠ 
1 Πιιογά! 4. 400 Ὑ ἴγρ [6 δγθυία δίδγττες νγσοτ. πεῖ ά τ, Ρὲ 
110.«. ἐν ᾧ πρραπεσόντες εἴς τινα βραχέα διὰ τίω) ἀπειρίαν. δετᾶ 

10 3 χοιξ ιἕωῦ πῇ ποταμοῦ, βραχέα ποιεῖ, ἀϊοιχηξιι ετιαίῃ ἃ 5 
πο βοάχη. 

Βραχυςελεχης2 4] ΟἹ ραγαΐ σασάϊςῖδ. ΤΠΕΟΡΒτ. ποτ. Πδ..4.6 
ἂς ραΐπνα πιάτίηα, βρα χυτέλεχες σφόδρα, πλαχίππα σαπαΐς; 
αἰ ταῖς μα Π114. 

Βραχυύςοιος Ή 11 δ τοι οτο εξ γο] ράτιο οτἱ οἷο. ΡΊμτ, ἀς αὐά. 
Βρα χυσύμξυλίθ:, 411] ράΓΙΙ ΠῚ 44 σΟΠΙΠΜΠΠΠῚ Ῥτὸ { ῥραγῖ 

ἔξττ: Νὰ πὶ συμῥυλιὴ, εἰϊ ἔρωνθ-,, ιιοά ας δά Φοῃα ἸΏ ΠῚ, 
ἔδετ ἰῃ Ἐρίσιαχη: 

Βρα χύτατος. τοι ΠἸ Πγε5,ἐν βρα χυτώτῳ δηλοι, Ὀτοὰ  ΠΊπτο (Οὶ 
ἀϊο οχρ  ἰσαγο, Χορ. Ἐ 

Βρα χυτελιὴς 5 ὈΓΟΙμ5., ζοπηροηάίοπις. βρα χυτελὴς βίζ- 5 δὲ 
γιτα, 

Βραχύτης γ τος » ἡ 5 ὈΓδΙΠτᾶς, σεωτομία , ΠΟΠ ΓΔ ΕΟ. ςεἰεγὶ 
ὡιένεια. ΕΗ 

Βρε χυτομέω,ὐν ΓΘ τοῦ τοσ ἀογαπηρατοναά δτοίις γοάϊ σον ὲν τῷ β 
χυτομεῖν»ἵα δτοιίτατο τος αἷς, 4:24 ΠΠ|.3.ς 19. ἀδ σαι! βΡὶ 
βραχυτομ εἴν ἴμπελον, ν το πΊ τοίεοατε Δα Ὀτθι ἐπὶ ῥαΙπυίτοποα 
ἄεπῃ μέρρς δξὶ τὰ ἀμπελεργ εἶν. ἶ ἢ 

Βραχυτομος, ὈΓΕΙ ΤΟΙ τοις. βρα χύτομος αἰ μπενθο,νἱ τίς π διοιὶ 
πλῖτα ρυζατῖα. “ 

Βρα γυτραί γηλ 9.60] διε οἱ ςο]]ο. 

Βραχυυπνίθεοχισαο ΟπηηῸ σοηζεπειις, Ασἠτοτ. Ἵ 
Βραχυφεγίτης γ ΘΓΟΙΘ», ΨῈ] ὀχί σιαπι [ππλεπ ρταθεης : ὀλιγφαν 

δυϊάα, . 

Βραχυφυνλθα θγουθῈ5 Ο] ἰογη Ἐρίστ, βραχύ φυνλον δένοδονν, 

ἥν} 



{ - Ἴ ΒΡ 
πραχυχεόνιθον τοὶ τεπΊροτς ἄπγαης, 

᾿ βραχυωτος,γδ κὶ δγδτοιος δα Γισυ]ας ΒΊδ η συ, ι 
βράχω,μιξω,τείοπο, ΗΟ. ἀμφὶ 8 οἱ βροαχο τύχα; οἴτοιμτι οἸ1Π| το- 

ἰδυαῦαῦς ἀτητα. ἔδρα χε, Ποπχοτ.Ἰὰ οἰὶ, χεσερνοςἰξονατας εἴ, γ}- 
ἀς Βραχεῖν. ι ἐλ 

Βρέγμαγατος» το» ΟΔΙ ματία, Ος σορ τίν ἔγποίριισ,, Παρ τὶς ρᾶγς λητογίοτ: 
ἧς πιοάις ἃ Οαζα γεάαϊίτιιι τὸ κρανίον, ΑΙΟχ. Αρἢν. ΡτοδΪ,13.18.2, 
5) τ, φαλακρών τὸ μὴν βρἐγμα ψιλουῖται 9 οἱ 3) κρότειφοι δεισιυωον ται 9 1, 
10 φΑΠ ἷς Ρατ5 σαριτῖ5 Ῥτιοτ σα οτ, τα πηρογα ἤπττ Πιγίατα, Βρεγμὰς 
οτίατη ἀἰοίταν Ργο βοάςπι ἀραιὰ ΡΟ] Ἰαςοπι ὃς Η εἰν ἢ ςτιδιταγ. 
Βρέγμθ.. 

βρίκίω, ΗοΙγομῖμς ἀἰοὶ (οὶ ̓ς τὸν Βρέκεωτα 5, τὸν Βρίγα, ἰος οἰτγτὸν 
φρύγα. 

βρέμοθο,αρυὰ Ης-ἰγςοδ ὑμέρυον, ΠΝ ᾿ βῶνε 

Βρεμεῖ,ἰἄσπι Ἐχροη. ἐχείγφων εἴ, σέζοι, ἴτε πὴ εἰπειλεῖ, ὃς ποιταίσει, ἃ τῃ6. 
Π βρεμίω. 

" Χ, 

ἘΣ ἰσπο ἕτερα, τοΐαοτ, ἤειπο ταϊγα δα ηφὸ βοτῖο, δ. ]Π1ο, πτυπώ, 
χυτὰ. β,κύμα ϑελάσσης ὠγιαλῳ μεγάλῳ βρέμεται. δὲ {Π144.δ' κοῖς 
μα ϑαιλάσσης χίρσω ῥοηγνύ μῆμον μεγάλα βρέμει. Νοππαὰς Αἐξιμὲ ςα- 

Ῥἰτυπολύς μον ἐἔρεμον εἐἰχὼ, Πια τιρ]ἰσιοτα ἴπ γοσέπῃ ἐγ προ θᾶτ. 

ψγπάε ἄππξρέμεται χελιδών, Α ΛΠ ΟΡἢ. ΠἘγερίτ, ἔγοπιο [μάτιηὶ Ἰηἀς 
[υτπρίεγιητ:ῖταῦν ὑγαηναν ἡόίσις ὀγαῖτδ. 

ρενϑιναὶ, ἔισας » ταά!σαΐα: Πα α'άάπι αυΐδιις σοπαᾶς πι.] ετος ςο]ο- 
ταῦτ. Ετ βρενϑινώ,ϊ. αὐξινώ, Η εἰν ἢ. 

μρένϑιον » γη σοι ςητιιπι, ΒΟγια11 ΠῚ ν μύρον αἴϑινόν τι, ὡς βαίκκαρις ; Ηε- 
γοδια". 

8ρέγϑιςΙ (τις, ϑρίσαξ . αρυἀ Ογρτίος αὐτίιοτε Ατθοηο ΠΡ. β.οχ 
ΝΙιοαπ τ! σοῖς. Ἠείγ οι) οοάοχ μάθοι βρένϑιξ , (δ πησπάο- 
{1 ϑριδακένη. 

γρέγϑος ὁ, χπαςναυς ἃ ππατὶ γἱ ἔξ ΠΊ ρετεης, Ατ τοτ. Π1.9.ς.τ. ΑὐΐπΊ. 
Ἡείνεϊι. κόοσυφθ-. Ατμεπατις αἰϊτον δοςὶρίτ, ἀπομνημονδύσῳ δ) ἐγὼ 
τὸν λόγον διὰ τὸν βρεῖνϑον υἱ μὴ! τὸν πολεω ὦ φιλόσοφοι 9 ἵιρτορίογ ατ- 

᾿ τοσππτίαῃη. μεγελοφροσειίω. Εν δὲ τύμξθ-. Ἡ εἰγοῃ. 

χρῷ ϑύομαι,μ,. ἡσομαι»π."σμμαι» ἜΧΤΟ]]ΟΥ, σερινειύο μαι, μέγα Φφφνω, Πρ οτ- 
οἷο, στδιι τε ΠΊΘ οι. ΠῚ ἴΠ| πγμγπΉμτ Ο»Πλϊη Ὁ Παὲ Ἰγαίςο τ, ἔτεπιο. 
Ῥεροπ. ΒΟ! ας. ΑΗ ΟΡ νεφ. ὅτι βρεγϑυῃ π᾿ ἐν ταῖς ὁδοῖσι,κὶ το φ. 
ϑαλμωὼ αὐδαξάλλη»ἱα εἴτ, υιο ἀ 4] 10 ο5 οἰατο,, [μρετθὲ ἱποςά!ς, 
ϑτοσεμνυι εἰς σταντὸν τιῇ ο( ἡξμειτι κὶ ταυρηδὸν ὁρᾷς [ἀεη ἰῃ Ῥάςε. σῦτο 
δι ὑπὸ φρονητιατος Βρενϑύεται τε κὶ φαγεῖν ὧι ἐξιοῖ [πτοτρ. αὐτὶ πῦ μέ- 
κ φρονεῖ κὶ βρυϑύι τυ. Βείν οι. ϑυ μούδδτιγορ γίζεξϑπε,» δυο, ἐραίνειῖν, 

σεμνειυ εὖτε. βρεν δυο μῆσ9- τα ἴδοι αἰ πλυτ ππιιταης, πᾶσ πα ΠῈ 401 4- 
ἄλπα, Ἐγαίπηις ἀρ" 1 οἴ απ πη: αἶτογ Γωτοτργοβο τη τα ραηάμς, 

Ἱπιυϊδς τι π, 5 .1ς, ἔπ᾿α ες μᾶνΘ. μέγα φρρνών 
᾿ρϑιωεται, Η εἴν οἢ.. ἐχροηις. ἀξιοπειϑ εἴ, βαρεῖ ται, --αννϑετοή ἃ τῆς. 
᾿ βροϑιώομαι,. 
᾿ρενὸς, οἰάοπη Η εἰν. ἰο εἰ πυϑμίων βιπάιηγείτοπι τύμοθ- : δι Διιῖς 
4: δι βρίνϑος. 

τ μετα, οἰ άσπι ἰπτ βρονταμρτοπιτγιια. 
ρἐταγικη Ὀτίτάπισα μεγρα. Ὀιοίς.}1.4.ς.3. 

τίς, ὃς Βρέτος, ΕΘ, τὸ, [ξατυ δ᾽ ποπηοη πο οἰ Ἰπαδῖ]ς, ντ (ετῖδ᾽ς Ο 4- 
᾿ χααρυὶ ΠΕ γοΝ ταπΊεη εἰ β,εἐταῖς ἱ. ἀπεικονίσματε. ἀἸοἴταν αὐρὰ 
᾿ τὸ βροτὰ ἐοικέναι. ἀτηϊτορμαη. τη Εφαϊτι. Θεών ἰόντε ὠροαπεσεῖν ποι 
πρὸς βρέτας. Βρέτη ετίαπη ἀἰχίς ΖΕ ΟΥ̓]. πύτερα δῆ τ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω 

᾿ ββρέτη δαγμόνων ( αιιοὰ ἤεθατ ἵπ πηάσιο ἀϊογίπιῖπε ὃς πῆστι ἀ6- 
Ἰρετατιοπέααε ἰα!ατιςῖντ ἀρὰ γ γα. πὶ ἴπ ΖἙ παεἰά. Ττοῖληα, 

Π --ἀϊυΐπι αρίεχς Ππιυΐαο γα τοπεῦϑητ) Ετ,ακ κφίζει βρετέων ἔ- 
χεῶτι Ἑττάγηεη ἱποοπίνἀετατὸ ΡΟ ΠΧ μαης νοςςεπη γειοςῖτ ἰη- 
4υσης [18.1. βρέτας 5..1 δείκηλον, ἀκ ἔγωγε τροσίεμαι. ΜΜεπεάοτας 
δαπιῖυς αριϊά Ατἢμεηρεαπ [1.μες ταχ ἕως αὐελε ὅτι τὸ βρέτας χὶ δια- 
ποαῖσαντας ὅπ ϑείλαοσαν εἰς τὸ σκα φίΘ: ἐμζαλέῶτο. σαριὰς ἴδι γίατ- 
Ῥαταν πος γος θυ] πη, ὃς ἀρὰ ΑΡΡίδη.η Απηΐθ. 

"εἤανγία γ Βτίτληπῖα : ἢ ἀριιὰ Ηογοάϊίλιιπι : Ηείγοίαία5. βρετ- 
ταλία. 

»ε]ανοὶ, ΒγΙτδυηΐ. ἡ 

οὐ ἼἼανα, ΕἸ εἰ οἷν. φοξερικὶ. νὴ αἰκρὶς μικρὰ ἀρὰ Οτοζεη, Βρετίαγ Ὠἶρτα, 
αι δατατα, ἀπὸ τ βρε]αϊων, ἔϑνοις, παῖς Η οἰΎςΒ. 
»εφοκτογίοι ας. ἡ, ἸὩΕχοτΊ οἸ ἀτ ΠπῈ.Τ δττα. 
"ἐφ, ε΄ τὸ ἔσετιις τεσοης εἀϊτας,ραττς οἱ πΐμης. αϑραὶ τὸ φέρξω, τὸ 
σρέφω,χΤ᾽ μετάϑεσιν, ΑἸεχαπᾷ, ΑΡδιγοά. ἐν μίτρᾳ δεχοιμίωνἐμον βρέ- 

φό. βοαδυ αἰρολυῤόει, δες, ἔσετιις ἴῃ ντογο ἀθος πὶ τη εηίες ἔσει τπ4- 
ποῖ νήπια βρέφηγαρυὰ Γιοΐδι ἐκ σῷ βρέφι 8-,16 Ἰυξιυτίανπ Ερίστ. 
Ὅς ἔκετα Ὁερταυτὶ ἀρυά Γιιςίδη. ὃς ἀς ἔσεται πημ]α: ἀρ Ηςτο- 
ἀοτ. ἀϊοίτατιόκ βρέφοις αἰγεαϑιήτω, ἃ ρισγο, ἴξιν δῷ ἱπξιπιενίεα τη - 
ἔμητῖα πές: Βσοτατ, Ναζαη. ΟἈτγίοῇ, αὶ ἱερωσ. ὑπὸ βρέφοις τὰ 

γεάμματα οἶδαις . ἃ ῬΙΙΕΓΟ (αρ.1. Ἐπαησ. [ὰς. ἀιοίτυγ ἀς χηξιηις 
᾿ ΕἸ Ζαθοιῃ 5» αυτπν εἴτε δάμυς ἴπῃ γτότγο. Ὀἱοίςογι 4. 18. ς. (40. 

7.4. τἴτο κὴ βρέφη ἐκτιτρώσκει, ἰᾷ ἀοττις ἔαοῖτ ὡς Ράττας εποραζ, 1 
θοτῖίι"π οἴ. 

ἐφοτροφέίον,ΙΠ ] (ἀποίπηις, σαρ. ἀς :ςτοίλη δε, εἰς: γδὶ αἰθητας 
Ῥῦξτι. : 

εφουργεῖται γϊηξιης «Γῆς ἑτιιτο 
τρύγλιον, τας ἱΠΕλητα]υς. 

, 

"Η 

ρα υσον τ΄ τς τος 

ΒΨ ἯΣΙ 
δρείχ ιὰ . ἰγπεῖρας, βρέγμα:τῶτο γὰ μέρρς ὑγς ἑτατὸν ἔδι κὐ ὡποιλὸν τοῖς 

ρέφεόν. 

Βρεχεόςρτο οι ἐπὶ, ἩΌ(Ώ 11. ς δὴ βρύχωὸν,ὶ δὴ τὸ βρέχ μα τῆς κι- 
φαλῆς. 

Βρέχωγμ, ἔξω, π᾿ εκ αν Ι ΠΥ ργο]υο, γγίσο. Αςοια, ἱππσίταγ: Ρἰυυαπὶ 
πλιττο 8 Ὁ]! ον πιλαφξαςιο, ἐύρεξε προ ρ] υἱτ ἴσηΐ, 69Ρ.17. Ἑυδην., 
Τὰς: ἐξραχον, ΑΟΥῇ,ζινηἀς βεαχεὶἐ»έντος, Ρ΄τβυίας. πγασφγατας: 
δὲ ζοπηροίιει πὴ διαΐζρρα εἰς. Αὐτ1ρ γα ἢ οεντὸ 5 ζίκ ἐπέ μοι τί ὅφι. τὸ 
πίνειν, φημ᾽ ἐγώ. Οἷρᾶς αϑδᾳ ῥείφροισι χειρία ῥῥοις ἡ ὅστε δένορων εἰ εἰ τί» 
γύκτε κὶ τίω ἡμέραν βρέχεται, μίγεϑος κ κα. - οἵα γίνεται ἱα ὨΤῸΣ 
εὐ14Π| βρέχιν καὶ ὅ3: τοῦ πίνειν. 1{ς ΠΊ. Δεῖ γδ φαγόντας, δαψιλῶς βρέ - 
χίν. δΊςου 5 εγώ βεξρεγωᾷνθ- ἕκω χαὶ κεκωϑωνισμῆῤίθ-, ἀρὰ Ατδε- 

τ δι! ΠῈ 11. α΄. πισγο πηαά τ άτις, ρους, τε ηγυϊςητις ἡἰς ἀἸχιτ, Γιοῖᾶ, 
ἴῃ ΒΥ ΠΡΟ ἱκανώς υξποζεζρογ μοι, Τά εἴτ, νίπο (α δ] τί, γε] ἰεηιῖες 
ἱπηθατὶ, ι 

Βρ γμαγι!0 α ον πῇ τα {Π ἐχραίτατ : 1 Π|ς΄, βιήγμα . ἀρυᾷ Ἡ!ρροοταγ, 
Τν. τις πγοτρῖς. Θαίθπο τὸ μ᾽ βυχὸς αἰαπ]υόμνον. Ἡ-εἰγςἢ.. χπό- 
πῆυσμοι δστὸ ϑώρχκος, ἔτ ἃ γεγο βρήσσωςιεοιτη τα Π,γα] τα πβηδὸ 
εχριο. 

Βρηγεύομο »βλυχώμαι, φωνώ, ἄς Οὐὐδιις ἀ Τα πη. Ηεἰγεῆ. 
Βρῆοσα!» εἰ ἢ βπασαι. Βρηοσά Θ-γειάδη1 ὁ Διόγυσος. 
Βρήασω στα μη βήήω. 

Βρητὸς. ΕἸ οἰ ΟΠ αλεκτρυὼν ἐνιαιύσιίθ- φ 4115 ἀπ η ς]ις. 
Βρη χανε γα! ν οάς δρυὰ Ηςε γ ΟΝ. βρηχανώμβνοι αιοά ἰάς ΠΊ ἐχροηί- 

τυτιφωνοιιῦτες ἢ χασμώμϑρμοι. 

Βρη μηνορριάιπι Μεάι. 
Βρι)ραττιςσια αυσοης ἱπτοπάέμυζαινος 1. γαν, εχ ἢος γαῖς Ετηϊ εἷς 

βειαρς»δβριμος, βριιμιοῦμαι πε βφιμώμωι ἀτηὰς αἰ. διγαθο αὐτέ 
ἐατμοῖ οἷ βρὲ ργο βριϑυ ἃς βειαρὸν αν Ἠεἤοφο ἀϊεὶ ἴσως χρὸ 
ῬΓῸ χρίμνον ΗΌπηατις αἰ χίὶτ ὃὲ ῥα ρεο ῥάδιον. δορῇ, 

Βείαν, είν ἢ. εἴς ἀϊςὶς τω ἐπ᾿ ἀγροῖς κώμίὠ. 

Βριαγ χϑτίω, Ρ]οςςηΐες γα θδπιὶ ἀτοιητ τοϊϊε ἐοάςηι. 
Βριάγχωφ, "τε πῇ ἰᾷ ἀχροηΐτ βρεαρώς νΔ 1] 46, ἴτε πη βρίακχ Θ- μος οἱ 

βεκαρώς ἐακχοίζεσω ἐρῖτα. βάκχας. 

Βρκαῤεωςχκ οἷς ΒΓΙΑΓΘΙΙ5» ΠΟΙ ΠΊΔΠΙΙς ΠΕ] δί αὐγαίων ἀιςίταγ,, ἀΤηΟἢ 
πγαττησιτάς 400 ν]ἀς ἐν τῳ αἰγγαήων. , 

Βριαρὸς οὐδ, ἔοττίς, αστοξεις, ἐὺ εἰς σφοδδός; ἃ νετθο Βεκαω,γι ἐουρὸρ; 
Ὁ ἰχύω,αριιά Ἠ οπι.146πὶ 0 ἃ Ξ ὐαρὸς, ὄξρεμος, 

Βρικαρ ὀχάρροοΙεΏς Π.ΔΠΪδ115. 
Βειάὰ, μ ἀσὼ,π. χα, χτο Ἰ]ο, χρατεω, αὖξον ἐνιος ὕω, διυα μώ, τοδ 

τοάάο ἐχαϊτο: ἡ ςοιπατ. ΠΠΠρτατ, ΑἸι]αφπθο τυπιεῖρο, ΗςἤΠοΐ- 
ΡΙῸ νίγοσυς Πση;ῆρςατο ῥεῖα μὴν γὸ βρμαίει , ῥέα ὃ βριάοντα χαλές. 
σῆει, οἸ]ὲ ὀχτο τ ἀκξας"ὲ τυ πιοίςοοτέ τορτῖπη τ. ἸΏ ΤΏςοοΡ,, 
υἷξ ὀλίγων βριά ει, κὶ ἐκ πολλῶν μείονα ϑῦκε » ἘΧ Ρφι 5 ΠΡ] ςαῖ; 
δὲ ἐχ πγε]τίς πηιηογα ἕδος δι Ραυςίοτα. 

Βεΐγες» Η εἰν ὁ φρύγες Ρορα]! ἃ ποπγ πον Βοίξ, δι 8, γ(α, καὶ φρυγία, 
Βριγκὸς. ΡΊΓσὶς φείάςοις, οἰ οἢ. 
Βριγχώμδωον, ἰ46 πὶ Η εἴ οἢ. ΧΡ. ργεζόυμ ον, κυκώμυον. 
Βείζα, ΑξοΙΪες ἀϊσιητ ρτο ῥίζα, 

Βεάζομάι; μι συμια!γπ' Ἰσμα!» ὈὨ] ΤΟΥ, 
Βριζορζαῖντις, ΕΠ] οἰ Ὑ ΟΝ. ὀνυπνιο ζοῦν τις 6111 ΟΧ [Ὁ ΠΙη]οτἣν ἰητεγργοῖας 

τίοης Δι νἱἤοης ἔπτιγα ργαα! οἴτ, 
Βρίζὰ, κα. ἰσῶγπιικαιίτοηι βρέξω, ἴη Βιτυγο:γ πᾶς ἀπύξρεξον, ρτα; στδὺς- 

ἄϊηε οἶδ᾽ γν 6] ροτιις ἀογπιιτον Πα] Εἰ σον Π]ςυτιο ργαίειςο ἰορτὶ- 
πιο ἀςἨοέγο, ἱπηροῖιπι μοί ονξαπες σατο, ἰμελώ, ἀἰέϊ ἃ ααῇ βο- 
εἴζω,ἃ βορηὶ, 14 εἴ, εἶδες. ΑἸοπαὰς Π. ,, ὅταν ϑύίωσι τῇ βριζοῖ, 
αὕτη δέ ὅφιν καὶ ἐν ὕπνῳ μφντις. βείζειν 3 οἱ αῤχώοι λέγουσι πὸ καϑευόδ φν. 
ἔνϑτε δ) Σποίξράξαντες ἐμείνα μὴν ἑω δῆανγιηα 01 Βοπιεισ. ΟὐνίΓ κα. 

114 δ. Ενϑ᾽ ἐκ αὖ βρέζοντα ἴδοις ἰγαμέμνονα δῖον. [δτεγρ. νυςαζοντα 
ἡ ἥρεμοιω τα, εἷξ ὃ κὶ ἀμελουῦτα, βρίξαι γδ κυρίως ὅξι μι βείφρις σρὸ- 
φὴς Σήονυς εἴ ξαι. 

Βριύπιίδγε δ. ἰαιὲ δατ σι ται ἰοηΔης, Μ αττῖς ἘρΙτΒ το βαρ βοών,1-. 
[12ὰ.ν. 

Βείϑομαἰετὰ Α ξεπὲ ἀσοὶρίτιτ ρτὸ ἱηστγαιοίσο δὲ ργορεπάοο, ρείς 
(πὶ εο, βαρούμωι. ΟΠ ΓγΓΟἰτο πτις Ραί Τὰ ροίιτ » Τολλοιὸ αἰρὲ πίω 
γίῶ «γαδ ἐυῆυ. ποῦοις . ἵνα βρίϑητω ἀυτῷ τὸ λὴ Ἴων πολλω τῷ καρπῷ; 

1ἰηρταιείσατ ὃς ργθροηάςαι. Οτορογίαϑ ἴῃ ΕἸςσ ἃ, μὴ χοὶ βριϑο- 
μβψιω ψυχιω δὴ γῷαν δδ δύειν, εἴς τε μολυξδιαλνίωυ ἐς βυϑὲν ἑλκοιβψίω, 

Ηοιπει. Πτα4.8.καοπῳ βριϑομῆρν νοτίῃσι τε εἰαιξενῆσι. αὐτὶ σῷ βαρειωο-. 
μᾷϑν. Ἡεἤοά. ρο ἀεῤταυοτ,πέτηλα βριϑοκᾶνα ςαχύων, ᾿«καταξαρές 

μᾶνα ὑπὸ εἶδ ἐξαχύων,ηυα: ἀθρτιπγιπτιτ ἃ ἰρ1οῖς.Πἀο πὶ τηοχ οαπῇ 
ἀατίυο Σοὶ ὄρχων βρεδομῆλων φύλλοισι, ἃ ρογΘ ]ις ν τ] ΠῚ Οπογάτίς 

ἔοι τς ΟΒεγίοιϊ, ἄμπελον τῷ καρπω βειϑουδμίω. βρυϑόμβθη βχάταις: 
οηιΐχᾶ Θογπλ πΊθιις νηδυ βεκϑομβυίω δάμαλιν, ντοῖο ξεγέτζεπι ἴὰ- 

τοηοαπι. ἴη Ερίρτ. βείϑυμαι ετιαπὶ Πριἤςατ ΡΟ]] ΞΟ, ὕπσερεκυύω; 
Ργαυα] ἀυς {ἀπυνντ τη 111 υὑποϑύκῃ ϑΟρβιοςη Αἴαςο, μλδέν ποσ᾿ 
εἴπῃς αὐτὸς εἰς ϑεοιὰ ἔπος. εὐσ), ὀΐγκον ας μηδέν᾽, εἶ τιγίθ. πλέον καὶ χίεὶ 
βειϑεὶ ς»") μακροῦ πὰ ἐξα βάϑει 

Βρίϑος, ε(Θ-»τὸνροηάιι5, σγαυτας, ,βαῤίθ.2 ΠΡ γα πξητιπΊ, ἈΤΠ. ἀς πηίιπα- 
ἀο. βαρύτης, βαρ ὃς. ΗοΠτετ. Ἶ 

Βριϑυσιωΐνγν65 ἢ, 3 ταϑηβε[αρεεν, Ε] Ο πΔ. 112. ς. μέγα δ᾽ ἔξεωχε φὴ- 

γενὸς ἀΐξων Βειϑοσιωῃ 
Βριϑιυυοθ. ὑσόλλων»"η ἘΡῚΡ. δταιςξηὶ πηξηῖο πὴ βιείςης δίρτιβέτοχη; 
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βριϑεῤ,στϑαῖς, Ἐρίρστα βαριὰ τὸ καταπληκτικὸς, ἴφημ5, ξοττίβ,πλας 

σύυς. 10. 1Π|(.ἐ. λάζετο δ᾽, ἐγχ Ὁ’ 86 ϑὺ »μέγαγοιξαρόν. ν 
Βοιϑυσυωωπίτης» βγη ὈρΊστ Βραϑυσωυωπίτὰα διογγύϑυς ῥοποιλον Ὀίορε- 

ηἷς διπορεπίϊς [σΊΠΕΤΙ Ῥἰμ]οίορ ι, ᾿ 
Βοίϑα,οποιογν ερσταιο  ςοτ ΠῚ νεγρο.ΟΠυτις {ὰπ|. ΗἩ εἰοᾷ. ὠκ 

πελέα βείϑειν διυμήτερος ἱερὸν εἰκτίμδ, 4 οἵἘ,, βαρυυΐεϑϑει, σταιαῦ ον, 
στααοίσοτς ἔσεται. Ῥγορεῖς ἀς ατροτιδιις, συ άο ἐγυξειθυς ὅτα- 
παπταγ: ντ τ, γαέτα σταῖς πτη. [το πὶ Ἰρο, ἀερτίπνοτν, [π πιο- 
ἄϊο ρει εέϊο βέξρεϑει. ΟἀνΓ ὦ οἷνε βεξοίϑεισι πραϊπεζα), [τς τοξετ - 
τὰ 8. οπαία γιπο, βαφύνονται. πλήρεις εἰσι. ἸΝοπηιΣ ἀάτίθο π- 
χίτι βεξριϑότα καρπῷ κλήματα Ποἰοά. Αἰ ττεῖ, δεινὸν δερκομῆνη κανα- 
χῆσί τε βείριϑχ,οἰαπιοτίθιις {1 γδιιείςθης,1 ἃ οἴτ, οἰ αΠγιταῆς 10: 
σίτει, βέξειϑε χευσοχοίρποισι, Οὐ υἸτο ΠῚ εἰϊ ἀυγεῖς Εἰ αέξιθιι5.σαΡ.9. 
Τ0.ς. δαριοητια» βρίϑει τὸ γεωώσὲς σκίω Θ- νοι. ἀερτιπιῖῖ τογγοια 
διαθιτατιο πηςητειη. βρίϑω, ἐττα πὶ ἃς βοίϑομω ρτὸ ἐοθπη ἱππιεη}- 
τα. Εὐπζατ ἴυ Η πη] Εἰς χοίρρις μεταποιοιῶ ται, 9:πῷ βρίϑοντες κ ἐ- 

νακύ πῇ εἰν ἐκ ἔχοντες. ΘΛ σϑοτιος, Οἵ σον ταὶ υὐαδρουρράνια ἡ, μδλύ τξωῦρ αἴρει τε 
σύμ, ϑέτου Ἀὴ πειπτεινοῦ κὶ βρίϑοντος χράματος 9 ργφίϊαηϊ σοτροτι.}να- 
τῆάπις σοησγοξις ἃς ἀςουίι πι ν εγσοητ {10 ππτη. Οτοσίη νογ- 
ΠΟ. Αὐλαὶ κάτω βρίθει με χοὸς πάχίθο,ρτο ὄγμξαρεῖ, ΡΏ1]ο ἀο τηιη" 
ἀο, αἰεὶ οὐ τίω νϑυσικοῦ βρίϑειν αὐ αγχαζε ται". ΡΕΙΓυ πὶ ἴτε. ΡΊἸατατο, 
ΡΓΟ ἐγκεῖ ὅτι ΡῸ {τι κὺ χρτοιφέρεδλει 1 Ος τς οἱ 5 ἱππεῖς ἅπαντες 
δὴ τὸ αρις-εφὲν ἔξρισαν . τας δ οταης : ἱπιρτοΠίσο δηλ ἔςσειιηζ. 
Ἡ οσιοτ. Πτ 4. “τ. ἧς σ᾽ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσω κελαγγὴ βέξρεχε χρὼν, οι! ΠῚ 
Ῥιοςο]]οἵα στάπάμης οὐταέϊα οἱὲ ὃὲ οὔτατα. Ετίαπι ρτὸ ἱποιπι- 
δο,ἴοσταο, κί πιργο Ποπαπι ἔιοίο. 1 4..οἧς ἐφαϑ᾽ οἱ δ) ἐϑιὲ δω- 
ναων βρίσειντες ἔζησαν, Δάρῳτ᾽ αἰαφ ἐμῆμοι. [46 π|. Τῆσὲε γὸ ἐόρεσειν πό- 
Ἄερμον χ7λ δικρυθεντω Ἐ κτῶρ ἀνείας 3᾽ οἵ τρώων εἰσὲν ἄρες“οἱ. 511 ΠΊΚΓΕΓ 
ετιδπη αὐτὶ τῷ βρύειν. 1114. σ΄ Ἐν δ᾽ ἐτίϑει σαφυλῆσι μέγα βρίϑουσειν 
ἀλωΐω;. Ηος ἱπγίτατας εἴ ΘΖ. ἐς δε πεέζ, τί γὸ ἡ δτον γήρως αθου- 
δώς βείδοντος ἐπ νεότητος: 41 δητηὶ Εἰἴ ᾿πσυηάϊας (δ αεέξατς τ- 

Ῥάτα {πάϊς ᾿πσδατατιολχοΐτω βρίϑοντος κρίματος ἿΝ ἀπ τη. 9 ρα βίη 
βείϑει,εταπι Ὑ ΣνΓΘΕΙ δί ρταπλ1:,}} ΕρΙ στα). Πτοηγ ας ἐς 51- 
τὰ οτος, βεζριϑὺς ἀμϑῦλα!ςγ σται τ ΠῚ δέ Καδουπάϊιηι πη 2 η ΣΡ ]}ΠΕς. 

. βύξριϑεν ὁλκα «γυϑαὶς εἴς οητήτα, ἴῃ Ἐρίσταπη. βεζριϑύτα δώρᾳ γά- 
τ λάχτος,}}) Ερισ!, βεζραϑ ὡς ἰωλορ ἐγ, ΠΟ] ςέζιπι τοσγ μαοος ν τη 

Ἐρίρταηλ. [0 1 ει}. ταῦ ναοῖς βρίφοντι» [σατυγίεῦτι ὃς αδυπάαητι ἰά 
τς εἴτιαυ! πυϊτα σου ἀτάογατ τε ρ 14 δὰ παδιιογατ. Ττοτη λοι ΔΡἢ. 

Ῥο]ϊεο.δορίιο.ο Αἰτος Μηδ), ὄγκον αξτης μυδεν᾽ εἰ τινί. πλέον καὶ χφρὶ 
β 6.9 εἰς, ἡ μακροί πλ ύτου βάϑει. Ἡ εἰν εἰν βοίϑει ἐχρεοτιαιι διωτρὲ 
φει αὐὔξει ϑαῤῥώώει υϑώώει. 

Ββέκελοι, Ε΄ εἰν οὗ, ἱσόποσες στὸ τῷ βαΐρφις τὴ τῷ ξύλου ἀν Πη11: τοῦτο 
᾿ σωπεέξα πραγιχοὶ, δ βρρτοίκελοι. Ἐκ βρακελαὶ, τας Ρχι Δ πἰὰ τείτε,τοῦτι- 

“α΄ οιαπιδητα, σὰς Βμ ΠἸά ΠΑ ΠῚ ΘΠ] δητίτας ΤΡεοιειη, τγασίος ραΓ 
ἴθηκ. 

Βρικίσμα τοὺς οί, ἤιητ δ ρ χυσις φρυγιαχή. 
Βρεκοὶ οἰ ἐς ΠῚ {ππτ πονηδοὶ, Ὡγα} 1, τη ργοδί. 
Βρικὸν,τἀοπγ,ἃ Ογγθηαεις ἀϊ οἱ Αἷτ ὄνον, ΟΧρΟΠΟΠ5 ΘΓ ΙΔ} βαξζαρον. 
Βρεμᾷ, ΗΠ ον ΟΠ ἴπητ ἐριυρα, 
Βρεμοίζω,τιι σὶρ, εἷς γος γτοτ,ὀργάω εἰς σιυνεσταν, 
Βρεμῴνω, ὃς , 

Βραμφω, ὃζ Ἵ 

Βρεμέω, μα σώ, πινκαο ἴθι, ο, τα ΤΟ τ» ἱ τε πλο, τοπάθο, ὠπειλώ, ὁρ 
γἰζομω,, [το υλο, ἱγαίςοτις χοαπάείοον Ν δαῖτ, 

Βρἰμυ,ηςἱγνῖς, ροτεησ Δ. ἈΡο]. απ Αὐσοπαῦτ. Μηδείης ποτε βρήνη φαρ 
κύκου. ΗΠ ο λιτοπν βείμη εἰς ἀπειλιὶ, ττο πὴ γίω ἀμκεέα ἀῤῥο- 
“οποία. 

Βριμηδὸν, συ τη ἔτοπυΐτα ρτῖπγα [ΟΠ σα, ΝΟ. Αἰ χνυμῆδης βρεμυσὸν ὑπὸ 
φυενὸς οἶκτον ανέλκον. 

Βρεμδομαι, ἕκανγίτετηο ἱγα,οχοληΔοίςο, Χο πορ]..Ρ α 4.4. 
Βραμδς» οτος βοττίς,ὰ βρὲ, ραττίσυ!α ἰπτοηήια. 
Βρεμὼ, 1.8... Ῥτοίεγριηα, Ετγαι. Εὐήζαι]ν, αυτε πὶ βρεμὼ οἵϊ πεπσλα- 

σ μῆδον διαγμόνιῦν τι φοβερόν. 
Βρανδεῖν, Η εἰν οἷν. ϑυμμούδϑοι ἐρεϑίζειν, ἵγαίοϊ, ἰγγίτατς. 
Βρέννια οἰ ἀπ πῈ (πτ τὸ αἤνεα κρέα ασηὶπα σατπος. 
Ἑρὲξ, εἰς εἴ ϑριδωκίνητι τοι εἰ δὸς αὖ ϑοις. ΑἸ Τς πϑδεσερεῶν τοίζο φοίίς ΠῚ. 

[το πὶ Βοὶξ ἀϊοῖταν ὁ φρὺξ νηάς Βρίγες εἰ 46 ιι [ἀπὶ οἱ φρύγες, 
ΒείΘ., κ, δίρας σαί πασεις ἃ Γοηγοοττο αἀἱοίτοτ, 
Βϑίσαι, ὈΥΠΊΡΠαΣ ἃ 4υϊρυς οἱ Διύνυσος ἀἰοίταν Βρισεῖ δ. ρἰπγα νἱ ἄς ἃ- 

Ρυά Ετγιποίορ. ἐν 
Βρασώρμοτος. 5. ὃ καὶ νἱ ΞΟἾΓΓΙΙ ΠῚ ἀεσταυλης. Ηςβο. τθου ὃ υδ ἰαχὴ βρι- 

στίρματος, λε(Ὁ. αῤης κεκλυηγὼς ἐπόφουσεγίητθτο [Ο τς συγγὰ νοξξυς, 
ΒρίωΘ.. ΒεηΤας, ροῦιις ςοτποτιπ» ΑὙΠξ. 4.4 αἴ. ὅς Ατμςη.110.3. 

Οοττιιρτὰ (στ δίταγ ἀριὰ Ηο ν ἐδ ία πὶ βρνήθ.. ῥ' 
Βριτουσρτις, 1 Δ ΠΣ ςοσηοπΊεη. ὅπ πάςς βείσαις νύμφαις ὁμαρτεῖ. 
Βράτος. ΕΤ εἰν εἶτ. ἔτος 
πεφαγχίϑ., ΕἸ ἀς πὶ βάτραχ Θ-. 
Βεόγχιαχτας ΡυΪ πτοῦ!ς σου σδυΐζατες  ΡΕΪπτοηῖς σα πα] συ ]α ἔυς ἢ - 

{τι 1α». ΑἸεχαηά. ΔΡ μοί. ὁ χυμὸς εἰς ταὶ βεέγχια ἐνεχθεὶς πὰ πινδύμο- 
γί. γὰ πλυρώστας τίν) τῷ μοράα ἐσίαν γγωνᾷ, τὸ σούϑος. ἃ οἰζ, μμ πλοῦ 4 αἱ 
(δ ρα !ηχοι ᾿ηυααῖτ, δὲς, ἀϊσιιητατ ὁσια] συραγίες τὰ ἀορταῖ. ΡΟ ]- 
ἴὰχ 1... βεόγχϑ- ἐγεῤῥίζωται ἐν μέσῳ τιῇ πνϑύμονι. δ ὩγΟΧ. αἴζεταὶ 
γδ εἰς πλείοις χεπῆας δπυρύσεις γ αἱ χρρληιο ταὶ σύραγίές τέγῷ, βοέγχια 

ΒΕΓΡ: τὸ 
([ἐσο βεύγχιαγὴὸ ἐορταὶ οἷς ὃς φοττιρτὸ Ἰεσοθαζατ δρι] Το- 
ΡἈγαίτ απ 1.0.2, σςαγοττινθι ασίτ ἀς πγυΐςο φέγγει, τὰς βτγχθ'. 

Βρογχιάζειν, ει ϑτᾶτα. ΟΔῊΝ 
ΒΟΦΎΧρΧ ὑἈΜ)η ) 7 ΓΠ ΠῚΟΤ Θ᾽ ΤΟΣ 5,171] ΠΊ συξτατ. (οἰ Πις Πἶσγο 7. Ὁ 

σὰΡ 13. Αὐλ0 σογυΐοο ἵΠτῈΓ σατο. ὃς αἰρογδιτ τ΄ Ογ απ τ ΠΊΟΣ ] 
ἱπστοίσις,. βεργχοκήλίω Οταοὶ γοσαητιαα. πηοίο φάτο ἰιοδς 
πλοάο ᾿πποῦ αἰτυῖς ΠΊ6Π}} α]σανς ἢ πεῖς σοπτίποεωτ, ἴῃ 
ἄυ πὶ οἐτίαηι ἡ τς ΟΡ ς ΡΗΠ ππ πι: ΠῚ. ν αἱ σὸ »ϑομέγοης 
ςάταημςο εὔλαπι Ν Ἰρίαηας σαττυτοίος πος νλτῖο ἰα Ὄγδηζος 

Βοόγχίθ... ἐν αττιι τι οος,αίροτα ἀττογί ΕἸ εἴνοϊ. λαξυγξ. ὁ 

πότης. ῥόφισμα κὶ βεόγχ»» ΠΊΡρος, αἷϑᾷ τὸ βρέχε ϑτω ἐν τῷ σετ' 
χἡ πίνειν. Ν 

Βεόγχῦν χρονία)ς προ χύπησιν αῤήγεις νοτογίδιις ἔτι οἷα ΠῚ αἰρογίται 

Τὰσπεη τ» ἴθ εοις. "1.3, Παρ. 9.4. βεόγχίΘ'γοτίαπη αν αἰϊαΐδες ἀϊς 
ταν αυαΣ ἃς κιογὴς γἱ ΠΟ] τη 611 πε κίων, χον ὐρίθ. χἡ.γυογαρεῶν, 
Ἰὰχ 110. 2.1}}0.6τἴ2 πὶ ἡ «Ὀμοίχι ἸΠ6 1, ὃν κὴ β φόγχον 5. κὶ α᾽ 
νιοιγοΐ ἢ. γὺ φαῤυγία καιλουῖσι, ν»ἰ6 ταπιοπ τθι αι: ργορττὼ 
ςοτ:ο ρει κὸ αὐατομικως ἜΥ̓Ρ᾿Γσατ, ΘΔ Θ πὰς [10.7.. χ7᾽ τύποις 
πξα χ εἶας δνυμα πίω εἰς πὺν πνδίμονα καϑϑη κουστιν ἐν πῆς γαξι [2 

πηράαν οὕτως ὠνόμεισταν 9 οἷ μο; τι ἡ βρέγχον οὐτίωὐ κωλεῖν, ἐὰ 
χυνδρώδη σώματα το πλεῖςτον τῆς ἀσίας αὐτῆς μέρος ὀγτα οἱ 
πορρστιγορόεσι. 1 βρογχία 'στιρτα πγ. τάς Βρόγχια. 

Βρργχω τιὴρ, ἶρ965 γεἶ Βρόχθωτὴρ 9 [1 γοσαταγ σάριι νο ἘἸ ΠΊΟΠτὶ 
ἀροτταγα τη 44 Πὶ ςΟἰΐμη1 τη δγίτατ : Πιπηαγα νοἰξ]ς ἜΧΤΥ ᾿ 
οτδίσυ]ατο οἰςυΐο ρὲ 464πῈ σαρας ἱπάϊταν ἴπτον ἐπάιιεηάι 
Ἰοίδρίνας {}0. ἀς φηταυτατίθυς ἰη ἀο[οτιρείοης [πσοτάο 
παϊξξας. Οὗτος ὁ χιτὼν κοχπόσται μὴρ ἀδοιμόϑεν, καγρ σὸν 2 παρέ 
βερχωτήεα τῷ συχενίθ-, αὐπεδόσιν ἐμ, πῆς ὥαφονὶ “Ἷ κ'᾿ σέρνω 
φρένων ἡ ρτηυῆύαις αἰα δεῖται ὑῶρ ἐνωτέραν κατακλεῖδα 5 νας 
Ὁ 01} αατάξηγ ἐχ ραιτο Ππιοταν, (4 οἰσα]υην ἢ τ  ἐξάην4: ἃ 
ταταηι οΧ μετ απ φΟἸ πη ἸηΓοτ τατοᾶς Π θυ] ς κὶ ρςξζοτς ἃς 
ΡυΪ 5 οτα ἀππγίη σοπτίθας οἶγοα τα σα]ιπὶ σοι πη!ττίται. ᾿οσεπ' 
ἄτπν νογο βρογχωτήαγν οσατάγαιε αὖ Τρτογρτοτιθιις ΒΙΒ]Ποτυ 
αδϑις-όμιογ (οὐ Ε τ Ολρατ 28. Χο. Ατἰπὶ ἱπτογρτοτος νοιτᾶτ 
Ῥίτιιπη » αυα νΟχ τοσορτα δατποτίτατς Ν αιγοηΐς, (ξ 4 δἰ τὰ ἵν 
ϑὲ Προ Ποατ, Ἰῃ πλ} 1 οεῖθ15 γ  ἀο] σοῦ σαρίτῖς ἰατο σι οητπ 
Νιάε οἴα. ῦ ἣ 

Βερφόον, ρ τὸ ῥόδον, τοί, ΖΕ]! οὐ. 
Βρόκοις ἔ οἰγοἢ. αὐλέλεζοι ἀκρίδες, - 
Βρρκῶς, ΘἸ ἀο πὶ εἰδ μωρὸς ἕλλίω, ἽΝ 
Βρόκων, οἰ ἄς πῈ ἐμαϑιὴς ὠπώσευτος. τ Τῇ .ἯἮΣ 
Βρρμέον. εἰάστι Η εἰν οἰ. εἰϊ ὀζόμῖνον [τ ρογροτάηι » [οι ῖρταπῖ ρὲ 

βφρωόεν. Ἢ 

βεόμεον. 

Βερμιάζομὰ! ἀφο ΟΥ, ἵν ἘΡΊσταπι. ἷ 
Βεῤμιθ-, κα, Ὁ το γεϊαοιις, Βασείιοας, ΑΥἸΠορ.νεφ, βρομία χα 

ἘΠ οἱ διονυστακοὶ ἀγωνες, ΒωΓοὨϊ οὶ Ἰαἀϊ. ὃ 

Βρόμιος ,νγ δ, οὐ ΟΡΙτὰς τρτο νΠτγορΊτας, ΟὈἵτας ψοπτὶ, Ει οπιΐτας, ΠῚ 
ταις. κυρίως ὁ ἐκ φᾷ πυρὸς ὕχίθ- 9 110. δαρίφητ, σᾶ ττ. βοόμοις; 
λικμωυβυοιφξυται οὐοιθηη ργαίογεητος. Αττοτιὰς απο 
κα πάταγον ἀπειργάσατο, ϑε ς, 1 αὶ οἴξ, γι σ ταμτι σα ΠῚ ἱπσοητὶ ἢ 
οἀΐάιτ.Ρτο ἔσετοτο ἀςοϊρίτας ἰῃ ΕρΊ σταπη τοι τὸ ἰΌ πο ΠῚ 
βρήμος αὐέμων, Ττοτι. βρόμος, σσηιις ἔταπχοητὶ, Τμεορ τ. δ 
τ. λυ ζοτ. ρίαοτ. "1.4. ςαρ.6.4ς σαί, ρ]δης. ἃ (αΖα νοττῖτας 
Βα, Οἱ τοξογιαγ τζωὺ ζει αὐ,ιεἰ εἴ. ἰδαλε πὶ πγατατ! εἰς βιοῥμοννῃ 
ὩΔΠ1 Ὁ] Ρυτο ἀιιδᾶηι ΠΠη 60 ὃς [γ οἹττο πὶ ἰπτς ΠΠἰσὶ : 
ἔτυριετα ὃς ἐηαῖραρτα ἀἸ οἰτατ ὐγίκωψ ξοττὸ Ἰεσοπάσηι, β, 
Ατηϊοτινεῦίσα [χητ. εἰλν ϑὲν ὃ πνδῦ μα ἐν γεφεῖ παι χ εἴ τε κὶ νὸ 
κἴξωϑεν δ᾽ ὡπέ ἑνγνύον βιαίως τὰ συωεχὴ πιλήματα γέφοις. βρόμον 

πτάτειγον οἰ πειργώστετο μέγαν βρρντίω) λεγόμϑμον, ὥσπερ ἐν ὕδωτι πιὸ 
σφ" ὁξωδ, ἐλαυν ὁμῆνον, τὰ εἴτ, βατὰς νοτὸ τη παΐδς τπηρ]Ἰοἴτις, 

Βεφμέω,[Ἐγερονογορίτο » ΑΡΟ]]οη.2. ΑΥ σου αἱ δὴ, ἑκαΐτερϑε σειό μι 
᾿ ᾿ 

ὅς δα πλιά, σοητίπυάτι πὶ παῖς (ρ ΤΠ ππεησαπι νἱοἱητα 
Ριίους Ροτ τ ησοης, πτασίτα πη βάϊτ σα πὶ ἔποιοητί ἔτασοτα ἣ 
τοη τι ἀϊοιταγ,πγοάο μαι ΔΒ ἢ πεν ἐρ τίτος νοι δ πηξητογ " 
46 ἐπηρ Π. ΑἸεχαθ, Αρθγοά. [5.1 το] επν. αὐ αἴξτο.38,} 
αὐρατείψεως “ἴδ᾽ νεφών ἐν χειμδόι πληγὴ τίκτεται ἡ λεγρυῆνη βρϑνν 

Αῖτῶτα πο πη τέϊυ" κα “τ, ἀ το ττι ΠῚ ἀρ ρΟ  [Διπλι5, 
δι ὃς Ατἰπορίιαπινεφ νεφέλας ὑϑατος μες αὲ ἐμπιπῆόσας εἰς εἰδλ 
παταγεῖν διαὶ πίω) πυκνὸ τῆτει . Ὶ 

Βερμώδηςγε(6-5ο᾽ κὶ ἑγνττας τοάοΐςης νοττὶς Ρ]Τη. Τοίς.115.1Ὄ σά, 5 
βρομώδευς ἐν πῇ γδσει. οἰτάϊ συίζας γ αὶ γίτοίο οάοτα ἱ οἱ 
(δοτιτατιῖαης ἀσσΊρΟρτο βρωμώδες. ᾿ 

Βρρντιῶθ. ζειὲ, ἰττοπδης Παριτογ, Ατἰποτι ἄς πγλιηάο. Ετ ἐχ 
ταἰν.. τΟΌ ΓΙ ΠῚ, αριἃ ΝΟ Ὁ 1. 

Βροντα, κ. ἥσσω πὶ υχαςτοῦο ἐμζε ξεοναν δύ. .πττοηίτῃς, ΝΘ υ 

ἰατ ἀν ξ, ζει δ᾽ αμυδες βρόντησε βρρντϑ,τοηατ, βερυτωσ 
λαοζο ἢ τητ περ]: βεθροντῇ ὥευ ατιοηναι πὴ οἴ. 

Βερντεῖον 5 οὐ» τὸς ἰοσιις τ ἰσοινα,, τῇ ἦι ςοηϊ εξξίς ἱπ ἀπδα γό 
Ἰαριάιθιις,, τοιιττις {αν Πτ {τ ποτι ἱπηϊταΐσαθτιιγ. Η τη σ 
ἀϊληα τουίτγιια. [πτογρτος Ατορμδηΐς ἐπ ΝΘ θι}. ἔςιϑ 
σκίιυἢ μη αὐημε τι ὃ καλεῖται βρρνπεῖον, οἰ μφορειὰ μεστὸς ψηφίδαν αἱ 

πιξαλλορμίνων εἰς χωλκοιμῦ λέζιτα », ΒΟ ]αχ Πἰρτο 4ματτο, τϑβ 4 
1 



ΒΥΡ. 
πᾶεν. ὑπὸ τίωὶ σκίανδωὺ ὀπιῶνεν, ἀσκοὶ ψήφων ἐμπλευς διωκόμάμδι φὲ- 
δόντα χτὶ χαλχωρφέτων.1)ς μος τητο! οχιτ Μ τγαιυλας 118. ς.ςἀρ.7. 
σϑίασις ὡς ἀσοταπὶ λάπξητα 1ὰ [ςσηηι συ πὴ τοηϊτγθας τοροη- 
τἰ πὶς, 

πριντὸ ὅσον του ϊτγαδείδι τοηΐτγα {τε ρίτας. ἀὐδα τὸν βεύμον τὸν τὸ πυ- 
“Πρὸς Ὥχον: ἔμπυρος γὸ καὶ βορντι. : γ 
τ ρρήντνμια, Εἰ οἰ γον. ὃ ἐμορρν τητος, "ττοηἴτις. ᾿ γε 
" Βειντησιχέραιιυ(θ' γε ὦ αὐ ἡτοηαης ἃς Κι τ’ ἴηδης. Ατ τορ μΔη, νεφέλαι 

᾿βροντησικέραιωοι αἤϑητε, σα πὶ τοι τγι; αἰ πιίσφητος,, Ἐρ᾿ τοῖο 
πυδιατη αιὸά φάτιπι ΠΟ οατίτι ὃς ςΟΠΠΠοπς οἀαητας ξαίσυγα 

᾿ δι τοηίτγια. ἌΧ ΣΛΤΡΩς 
ϑεοντία, ἃ Ρ᾿ϊπίο νοφάτις σοπὰς ἰαρ τ ἀϊς » ἃ το τι ποπΊοη [ι ςης 

ι10.36. ταρ.10. ) 
δ ροντοποιο ςγου ὁ ΓΟΏΤΓΙΙς αὐτθοτ. Ἶ 

] βεῤασομος, οἰ γοἢ οἱἱ βραχύτερος, στε, 
᾿Βρή Εἰ πιδτία ταηιοα;. ' : η ἣν 
᾿ ὁπεχ 9.9] οπἱοὲ ὁ βατραχιϑ’ ἀιοίτιτοχαϑ' υὑτόρξιξασμὸν, δὲ τροπίω τῷ 
᾿ς ατεῖϊε Ετγπιοίοσο, 4 ΑτΠϊορμάποηι ὃς Χαπορβοητεπὶ διι- 

οτἰιογος οἰταῖ. 
ἜΣ ΝΣ , ᾿ ᾿ ᾽ Η 

τεθ- κα, δ δ Πγάπιις, αἰϑρωπικὸς » πγογταὶίς, ΗΠ. βοϑτείθ- χεως, 
τρις δυιπιάπιίιῃη ἔξιι πηογταὶς. ὑπὸ βρρτέῳ πυθὲ, ἢ ΠῚ ΔΠΟ 1Ρ 1; 

1. ππιέῖο αν Βιοπιϊπε»ίη Εριστ. 
σιθ., Πηου τα ἐς. βρρτήστα ἐργας πα πταηα ορογα. Ἡςῇοά. 

ων, Ῥαηὶς Ἔριτῆεῖου ἀρυὰ ΤΉ ος. [ἀγ}}.3:,. 
ρις ψίακος » ἴῃ Ἐρ᾿ σταπιηγαῖ, νοος μα πηάηα ἰοφιςης ρἤτ- 
ς. 

ιδὴς ,ἐ(θι, ὁ κὶ π᾿ δὰ πτᾶπισ» ἢ οπΊΐπὶ ΠΠ1}}}5. 
ἐργδεντοργδν σταρητας. Ηοἤοί. λιποῶν ἔναρα, βρρτόεν τα. μα ΠΊΔΠῸ 
σαίης γοίροτία. . 
ἐρίωφαρρε! δαῖτ τὸν κουρέα ΑἸεχατοίια» τεῖςς Ατμεη.118.3. 
τονδ-. Βοπηὶς!άΔ. 

᾿ ερτολοιγϑςγοδ, ὁ. ΠΟ αγ! οἱ 44» ἐτιιεπτις, οἷ αἴτεχνθ- ἰατροὺς» ρατγί οἱ Ἂα δίς 
᾿ πποιταίταπι ρεγάϊτοτ ὃς σου Πιπιρτοτ, Εριτῆςτ. εἰς Δἡαγτῖς ἀρὰ 
] Ἤσπι. ΠΙλά.ε, ἄρες Αἰρες βερτολοιγὰὶ (μα φύνεγτει χεσιπλή τα. 
οὐτος δ δ ΟΓΟΥ [Δ 65 τὸ μλ κόνεως μεγὴ0 τὰ αὐσρωπα ὥμῳ, 

᾿ερτὸς οὐ. ὁ. ἢ Ο ΠῚ Ο» ΤΠ Οττα ας, φϑτιρ τὸς αὔϑρωπος ἰυὍητ αὐ. Ζιιαἢ ῥοτὸς 
᾿ χσὺ τὸ ῥεῖν ἅπιχα εἰ} πΔ ἃς σλάυςα εἰς Ποηλη!1ς νιτα. Οὐν ἢ νοῦσος 

ἐπεὶ ςυγερὴὶ πέλεται δειλοῖσι βρρτοῖσι.. αχιίξτις ποτ τα ει". ἡ β 69 τὴν 
του] ϊοτ  Οταπηπιατ: οὶ τγχάυητ τοξογςοτε Ἐμζατ  51Π14.ζ, συὸὰ 

᾿ βουτὸς π ςοτηροιειοηίθιις αἴϊαπηᾶς ἰογαπη με: οχοὶρὶ ὠμφιθρή 
σἰω ἃς ἐζρ τίν... 

᾿γτόφηλίθ., ἀδοερτοτ. 
γηόα, με. ὅσω, Ἀοπηΐπς πὶ ξιοίοινπὰς βρρτω 9 ὦ αι ἡ Ποπηῖηε πὶ ἔστ» 
Π χποιζαϊςαΣ γεδάϊ, ἢ Τιασατἀ Οτεσοτ.ναζάηχ βωτωσάμῳθ-,[ὰ- 
ἔζας Βοπιο. βεξερτωμῖμα αϑίχεα,ατ πὰ σγυδΌταν 
αἶχθι,ν. δ γα 5.τηἴσέξι σους: τῳ τὸ βρύκειν τὸ ἐϑοίειν, σαρ.8. 
110.3, Ἀεσινδι εἰ Τιατιυὲ Ἰοοιζα.5..1.4.», κάμπη. Ηειγς. βρρόκος, 
εἰκχρίδος εἶ δὸς. αἱ ἢ ἐλεζίθ., ἀρουράα μεΐντις. Ν᾽ τάς Μηλόνϑ᾽», 

γχλυῆ ον Ρ]αυτ4» Ματι .οΑρ.7."π ἐγηροι ιἸονπηλάοτ. 58}, [π- 
ἰμ0 βρρχαὶ, [πτεγρτγες Τ μον ἀϊά. ἀςς!ριτ ρτο [Δπμεῖς. 

τρβίζα, νοτο, ΒΕ] οι: νης κα ταζρρβίζω, «Οἱ οτΌςο. βερχθίσαιράς- 
Ιοτουῆῖς, Ατήζοῖ τη Ργοῦὶ. 

θΘ- σεπιις ράγι ροοι]], [ἀσεπαντεπι συΐισαττατ,λαμιός. ΕΠ 
Νι απ ατὶ Ἰητεγρτ. ὀλίγον πύμᾳ, Ν14ς βρρχθώδης. 
ἰγχϑόϑης, εἴθ. τ ἀιι5, πο ἡ ἐΓΓΙ σ᾽ αϑϑ τ] σα] οἵας. Ν  σάπάοτ ἴῃ ΤΊ] οτία- 

Ψ οἷς, 65) βρρλθώδεϊ χίμνῃ. ἴητετγρτες, αὐ όδῳ, καὶ ξυρά » κοίλη γη ὀλίγον ὕ- 
Ἔ Ἰδώρ ἐχέσῃ ὅϑεν γἡ βρόχθ9-,τὸ ὀλίγουποσα. 

ὑχιίθο μόρρς πλοῖο 4υαπι ρατίτασ αι: ἰληαςο [γαη σα τιγ. Νοηη. 
᾿ϑανεῖν ἐϑέλει βρόχον μόρρν. 
Ῥχὶς ἰδὸς. 1 υσιις, "ἢ ἘΡΊσ γα τη. 
᾿χθοου ὁ, ἰαηαεας, δεσμ ς, ἀμμα, ἀγχόνης ἐγκύλιτοίε! ς, βιηὶς »ολί. 

{1- γοαρ το τ. τγαο ὁ πηδοτε μάταια, ΡΟΙ αχ Γι. ς. ἔς αὶ ὁ βοῦχΘ- 
τὸ σιιωεχὲς διοίςτημο, ἐν τοῖς δικτίΐοις τετοαγωνον , σιιυεςηκὸς ὁκ τεῆ- 
ρὼν αἱμωσίπων,δ τεινουΐήδης τῆς αξκυθ-, γένεται ῥα σοει δὲς. δὲ οὗ τυ) κε 
φαλίω διωϑθεῖ τὰ ϑυρέα ὼς διεκπεσ ὁ μῆνα. κὶ πδεὶ αν τὸ ἐναε ϑέν τα 5 εἷλί 

σκέται βρόχον «ρίαδϑαι, εἴτιπι οπιετο. βρόχοις διαλαμζαύειν, ΑΔ]. 
[ι8.2.Δὰ Οἰλυσοπςην, 4αιεὶς ἱπτετοίρετς, σομιδετο. Εἰν οτια πη 
νᾶς ἑῃπάεπάο νἶπο δοσοπητηοάυπι, ἱπηρὶ εὐάϊς ἀορ!ςπαίίας 

᾿ [ῥα εὶς ἃς ναῆς σου άϊτοτί!ς,, ὅς νίῃο αυοσάθαας πιοάσ τγαηίιά- 

Ἶ (ἀπάο.Ὠἰ εἴταν ἀ βρέχο, ᾿. ἔιπάο, Ηος ετίατη Οτασοι αυορβο- 
᾿ ΠΙΠῚ ΟΧ οο ἀρρε!]δητ,ι!ὸ 4 σοπιροτταῃάο νίπο ἀρτιιπι εἶτ, Βα. 
ἄς Αἴἶΐε. 

, Ἔχω, ίοτθεο, ἸξδΙσιο, νοτο . τμοπηα ἰπυῖτι σας εχ ςοπιροῇτα 
«ἀταῦροχω δζ αἴα! ρόχω γηάς ἕδιηθη αἰαξρύξεις ὃς καταῦδρῤξειέ ..4- 

ρυὰ Ηοπιετ." 
ζω, θοτοο, Ἰατογνγαπετοσ, ἐυφραίνομκαι; σο[Ἐἰο, ϑτέχιω; Ἔχυ το, γαυ- 

ριω, ἡ δομω)τευφώ. 
᾿αϑον,ἰάς πη αἤξοττ ρτὸ βρυδσμον, 

Ξαλιγμὸν, ἰάεαι οΐς ἀϊςιτ ψόφον, ἔχον. 
ὶ αλίκτα»οἸάς πὶ ίαηῖ “πολεμικοὶ, ὁ χυςτα),ἘΧ 10 γςο δι δτεςποῖο. 
πλύζων, τἀ ἜΧΡ.δγαῤῥη ασων, ρεγγαπηρδης. 

Ἑ φιίαγγειάεπι εἰς μετεωριζἀυῆυ(θ- κὶ κορωνώ!, 

ὶ τ 

ΒῚΡ 
Βρυαὶσομαι Ἰὰς Πὴ ἜΧΡ. ἀὐαδακ χόϑομα ῥωτᾷ τινίθ- κιν στα, 
Βρυϊδίω , ἘΧΕΡΊρΡτα. αἴξογγοτ ρτὸ {γιξξιτη: ροιίας οἱϊ ουτῃ τ Δοτδ 

ἀφητῖι ΠΊ»ΟΟΠΊρΓΟΠς ἀδητίρι5.. 
Βρυγκὸς; Ης (γον. οἱὶ αἴφωνΘ- γεχρῦξ. 
Βρυγχός,αιτς ἢ), οἷ βρόχθ.. δι᾿ “ταν 
Βρυγμαχτὸγπηοτίις, δῆγμα. ΝΙσαπάογῃ Τ οτος ΕἾ γϑτε κὶ οὐτιδανυ κῆρ 

ἀπεχθέα βρούγματ᾽ ἔὰσιν Ασκαλαζε. 
Βρυγμες δε, ὃ. Πἰ γα τ. Εἰ ΘΠ. τιν» τα σίτυς, Ῥτοριϊὲ ἀεηγιιπι ἢ γί ἀογ. 

Μακτιῖςαρ. 8 καὶ ὦ βρυγμὸς τῆν ὀδόντων ἐπὸ πὸ βριχέν, δ ὅδι τοῖς ὁ δούαὴ 
πιέζοντα “ψέφον ἀτοτελ εἶν. 511 ἃ. τρισμὸς ὀδόντων, μύλων ἀκογησὴς. 

Βρυδακέζειν, [λεἷ, ἐκ τείνειν χτοπάοῖς, 
Βρυδαλίχαγοιάση) εἰς πρόσωπον γωυαμκεῖον. 
Βρυϑεικες 6: ἐς (αν χυτώνες βομζυκινοι. 
Βρύει τὸ δὲν δον καῤποῖςγασα μι ατ,ρι πιϊτατ,ἀδιατείτατ, ἐ 
Βρύειν,αὔϑειν καὶ βλύζεινρίζατοτς. Ναζαλζοπ βρυύὼν ἕἈκεῦτ» (ζαῖδης Κ]5 

φογιι8.. ΑΠΒῚ ἀοσυατηο ἠϊηρίτατ, βρύεινρταγγα ἀἸοίτατ, ἀα ΠΔ 
νογὲ σογπλῖηα Θπλϊττῖτ, Χ Ἔπορἢ. 

Βρυχα)εοάστη τοῖϊς ἀϊσμητιτ αἱ ἱεραὶ ἃ Τοτίξηθι. 
Βρυχᾳγήσυμαι»οἸ ἄς βοήσομαι. οἸαπηαῦο. 
Βρύκαν Θο,νεὶ Βρυκεδανὸς, κ᾽ γοΙαΧ. 
Βρυκφία,ςἀο, ἐών ίω, 

Βρυκετο οἷς) αυοα βρυγμὸς τοῖξε ς«οάςΓη- ἀγ οἱ 
Βρύκας, οἸἀ6Π| εἰζ κύρυξ μι φοο:λἀάδτι 4! 44Π| ἐχροπξτς ῥαξξαρθο, 

Αἰῖος ἀπέλιες., 

Βρύκω, ἤτιάςο,, “40, πηοτγάεο, δοίκνν » ἐδθοίω ) κκτεῶάο ) πρύζω ἀὲ 
ὀδόντας. ᾿ 

Βρύγναμ ΕἸ εἴγοῖι βρύματα, μυρήμᾳτα. 
Βρυγλον, αι σις αοινίθ. [ὨτογΡ.Ὶ Ἐςοςτίτ!, 
Ἐρύλλω, ὑαυπίνω,ἰυσονΟΥθ εο,Ογ  Π1ο, ἱπεδτίοσ, ἀςςἰρίο. ΑξΠοραΣ 

Εφυττ αὐτός τε γὸ ἥδομαι βρύνλων τὸ κοιϑ᾽ ἡ μέραν.Τητοτρτγες οἴξαπας 
πωρῆν(- υἱτῦ τινων οὐ μεϑύων. δ γ πὴ) πηας μὲς γετὸ; ὑποπίνων, ὃκ μιμιὲ- 
σεῶς τὶ “ἦν παίδων φωγῆς. Ετ βρυλοχιξὶ Ηεἴγομιο; ρετὈπατὶ ρεῖ- 
ἴδοις οδίςα: 5 δὲ ππι! ε γίδες, Ρατοάψιξ ςδητίςα ἐεἰςεπηϊπόζ 
4υς νοτίως οἰ ατίεητοβ. ! 

Βρωφρυαγὶ θ4 101 ἀϊσαπε » ρτο σπᾶν, ΑὐΠΠπορὮ. αἴδημος φωνὴ δ πα) 
δίων λαλοιω των, ατ ἸητΕΓΡΓΟβ. 
Βρύον ες τὸ Πγυίζις. Ατηΐοτ. 1.8, Α ΠΙΠγ4]. ὺ φύκος κα τὸ βρύον δι αἰαὶ 

ΒῈ Ιρεσιες ν ἃς πτυίςὰ5. γ᾽ βρύον », εἴ πιιυήίςζιις πγατιθυς ἀς 40 
ΤΒεορἢ-. Ἀ{ΠῈ.1}0..4.4ρ.7.βρύον ϑειλάσσιον γοςας Ὀϊοίζοσ. 1.4. 
ΡΙΠΙπίας Βεγοη [0.13.ςάρ.ν]ς. ὃς 110.27.ς4ρ.7.- Βρύδν ρα Τμεο- 
ΡἈιταίτιιπι ἀς ρ]ητίς 110.1. ΡγῸ πγυΐςο ααὶ ἴῃ αιοτοι ρτγὸ βοτς 
εἴς. «εἰς το βρύα αἰαθεχώμϑυαι μέλεα!) ἀρες ρειτορταηῖες βοτες: 
ἐν πέτραις βρύα ἐχέσαιςγιπ πχμ! ΓΟ Ες ρεττβ» Π]οίζοτγ! ά. Π10.4.τἀρὲ ᾿ 
283. βρύον, ἴα οἿςα αἷτ Μάγος ας ποη πχυίσιιπη Πιηρ]!οἰξετ ἤσηῖς 
ἤσλτις, (ξἀ πγιήςοίμεη εἴὰις βοτεπι, ἀρ ἸΒοορΗταῖϊ.}10.9.48 
Ῥίδητατγ, Ἀν τον! Ἰς:πατη βρυ ον, ηγαίς ΠῚ Ρἰεγαηαυς τῇ ΟΠΊΠΙθι5 1Ώ5 
αἰσατείη ρἰδητῖς γεγὸ ὅς πιιίσιι πη 1ΠΠ ΠΔ σΟπὶ πιὰ πο πὶ 41115 Πγ11}5 
εἰςνῶς 1π τοτγγοπτε Ἰὰρ  ἀἸ θυι5νδς Οπηπίθιις ἀδηΐηυς αι της4π- 
τα ἡ ἴῃ σα δας ἔξητ ὃς αι! ἀαπη ἀτδοι ες: δίς ρτατογ τά ἴῃ ρ]ητῖς, 
ν] οί πὶ ΠΟΙ σεγ πη, ιιΑ]ος [0 Πἰσυῖτο βοτες {υητ. Ὠϊοίςοτί ά. 
101 σαρῖΣς. τῷ κυτρα,ιηηιτνώῦϑη λό καὶ βρυώδη. 51. ἸΝΙςδηάος 
1Πη 1 Ποτιδεὶς ἀϊχίς, Οὐναύϑης βρύα λϑυκᾷ κατα η χεσι γομῆος. ν Οἱ 

δε πο] αίτες ἱπτροτιτὲ βρύα ἐχροηΐς ἐδ πρέμνοις κὶ τοὶ φύγλα, Α΄τ 
Ρυά ΤἈεορϑταίτυπι ΠΡ το 9. ἐς ἢ ζοτῖα ρ]αττατιιπη σα. 19. ἀς 
Ρἕ.γ 110 νδὶ [τ δ τιιγ. χορπὸς οἶἶθ. πΐῷ ἐλαϊα δταιν ατι φύηται ἐκ ἢ βρύε, 
ΡΤ Βἰς πάρες Ὀἱ οἰζοτνία. 110.3. παρ. Εἰμΐας τη, ἀγραπιοητὶ δ μοιοὺ 
αὔϑει ἰξίω ϑυκιζας ἐλώας βοτευώδεα. Β] Ἰηΐις Π1Ὁ.27.ς4ρ.12.ἀς Βα 
το, (ηγιης ἴῃς ΡΊςητίς ΟἸτιδ:. 56ἀ ὃς Τάε πη ἀυτ μοῦ γυαπῃ ροραὲ 
αἰδα εἰδὴ Βτυόοη ἀρρε!]ὰς 115.14.ς4Ρ. νἱτίσῖο. Ῥοτιὸ βρύον ἀς 

4.0 Ὀϊοίςοτίάες ργου ταῖς "8.1. ςαρ. 20. πταΐςζις εἴς ἀτθοτγεις; 
ἡποά ει 3πῈ ἃ (ὐαίεηο 11 1.37) τύποις 9 βρύον αρομα τικὸν κὶ ασλάγ- 
χνον ἀρρε! αταγννοὶοτ ὃς ἃ Ὀτοίςοτι 4,ἀνοίταγ ετίιη δῦ Αετῖο ὅ- 
πνον χἡ σφαἰγνίθ;ϑαττησης {π|Ὲ |10.12.ς.4.4.- ἴῃ οΟεο σ᾽ ξιιςῖπο. τὰ 
13:ς4ρ.117.15 Τρ Πασητιπη ἤπιε ὕπνον Παίγοτ: ὃς τυτίας (ἀρ .118.οἸυ- 
ἀξ τι αιΠἃ πτ ἢγρύοα Ἔχροηῖτ, ὕπνου, τη ααὶτ. ὦ ὅδι σῶλίω εἴ κοῦ 
μικρὸν τὸ εἰξερχο μῆμον ἐκ τε δα μίασκζώ ἕας κ᾿ ἑ»δακινέας, δίς. ΡΊ1η, 1. 
15.04.23. ϑρμαρηος ἴῃ Ογτεπαιςα ργομιῃοία πηαχίηγὸ ριοΡ4-- 
ταν : [1] Ὀυγ οἡ γοζαητ; Ετ ράυ]ὸ ; 6{ξ. 5. οἴη) μος πΠοηγπᾶ 
ΤΑ} ἀγρογα πη ν}}}1, 4165 10 ἀπ δτοι πγαχ! ὃ ν Τά σπγις, ἰξά ο- 
ἄἀοτξ ργαίξαηξος,δτς. Ηππὸ πιρίςαπι (αι 4[115 Ἀπὸ τὸ μόχε Δῃ}- 
ΠΑ] ἰς, ἐς Ζιιο πο Ιοςο) Αγαὲς νοςδητ νΠΠΘᾶΠ}ν Ἰπῖογ 4υος 565 
ΤΑΡΙΟ δὲ Αἰμζεῦπα : 4ι]Π}0ι1ς Δυιβοτιθυς ν᾽ 121 ἰπ ἃ 10 πηδάπο- 
ἐϊξ σοηοῖ ας (Ὁ πὶ πα ΠῈ, ὅς αὖ αηΐ πιὶ ἀε! 4010 τειοςατ, οηῇάς- 
τἀπάϊίις ὃς Ιοξιις αρυὰ Τ Βοορἢταίτα πὶ Πἴδτο 3- ἐς μηζογ. οαρ.9. 
νι ἢς ἰοσίταν, Οἱ 9 καλοισί τινὲς φάσκον (Ἰεσαῦ ἃ. φαγνον ) ὁμωίως 
τοῖς βραγχίοις(ἐπγουο βεργχίοις )ὴ αἰγίλών φέρει; πόλιον κὶ βράχ- 
χιογζοιιφηο ὡς ῥάκεον; α}}} τραχυὴ ὄν) γὸ πη χύαον κρατοίκρε μ(φόνγῦ- 
παι, καϑτίπὸν πεύχϑ- ὁϑονίου μοκιόν. ΡΊυς χ δος οσο ἧς οχταϑ 

10 110.16.ςὰρ. 8.1 σ]αι ἀνβοτις [Ὁ] οὐδὲ νοςατὰτ αδΊ]ορε ἔξει ρα- 
ποτ(ίεσε Ραππου) ἀτθητος, δ! Γοίο νη}}Ὸ ξαπος, πη τὴ Τοττισα 

πιοάὸ ν νεγὰπι ὃς ὁ γαπιὶς ἀδροπάφητες οἰ 1Γ5]}1 Σἢ ἰσοϊτα ἀπ 
οάοτατος, δίς ἐσοτγαῖ σφγνον αὶ βρύον βέύον ϑαλάδσιον, ΓΙ ΠῸ ΓΗ 

Ῥτγοη ἕξι πγδεῖπας πηρίς ι5,ἀς αι [λιοίςοτ.Πρ..4.6ΔΡ.59. 
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324 ΒΡ 
Ἐρυοφόροφο 701 ἔοτα]ης, Ὑδεσραταῖ. "8. χισαρας, ἃς σλυ!ς οἷδη- 

τὐτὰ ΠΊ. . 
ἘρύοχΘ΄. ΗεΓαβέοτε το κίρυξ. 

Βρυέω, 4.4. πηα!δο ορρίβο. Αὐτοῦ. 
Βρύσιςςἐως.1.6.ἀ.Πραταγίτίο δρυὰ Εὐπ. ᾿ 
Ῥρύσων, ὠν.,ἃ ααϊ συ! πὶ Ἔχροθίταγ [οάτυτῖθο.. δεν 
Βρύτεα, το Π]Πἀπαπι ροίξ σα σατάτιμπι νπατα Πρ ο τ ἀΠ7: τε αι Ὁ 

ναἷς ἜΧρτοΠῖς, {Ππ4 πιᾶσ πα νυ]σὸ ἀϊεϊτατ ἰομάγο. Ἰνατίηϊ νὸ- 
σαπῖ βρύτεα, νίπασαα, νὰ Ὁοἰππιο [4 » νίηασεας ἀϊχίτ Ρἢ πίον ὅς 
νίπαςοος ψαττο: σεΠληι Οοἰαπτοῖ. Ατβοπαῖς Π. β. νοσατ σά μ- 
φυλα,εῖς νετῖς,, Αϑίω ἴοι 3. τὰς τετριμ μῆῥας ἐλαίας ςἐμφυχα ὀνοί- 
λοι βρύτεα ἢ τὼ ὑφ᾽ ἡμὴ ἐμφύκα.. το ἐκπιέσματα τῆς -αφυλῆς: 

Οοάοχ δυίάα παδοῖ βρύτια., ὅς Η εἰγομι) βρυῆία. Θατὰ τείοττ 
Ὁ θτο τοιτῖο. βρύτειον οἰἵ- ροτίοπεπν. ογάθαοοαπι. Η Εἴ Π 5. 

βρυήῆιον, Ὁ 3 

Βρυτήργ ΖΞ οἷες ἀϊ συ Πτνρτσ ῥὺ τι οἱ. μ δ επα. ν 
Ἐρύτον,κ, τὸ οὐ τόσ! ΘαΖα νοττῖτ, σόπιις ροτίοηΐς εχ ογάθο , νἱ- 

πιιπὶ οτάἀαςει πη, πο Ατήζοι. πῖνον νοςαῦ Ατἰνεπαπις {0 το: τὸν 
Ὁ) κρίθινον οἶγον βρύτον κοιλ σιν, ὡς Σοφοκλῆς ἐν (ρύτω τῷ στὸ ἴδ κριϑων 
ἕψυσι, ἴῃ Βτγτο ογάφασεο ἀεσοχιιητς,, ἘΠ εορμτ. 1.4. σὰρ.10, 
Ἰυ τος, ρΊαητ. [ 

Βρυπία πίοτα 7) Βτατία ρἰχ, ἀς φιᾶ Ὀοἴδουὶ ες Πδτο ργίπιο; οαρί- 
τε οὗ." ν ; μ 

Βρυτιγζοὶγταηἷσα. εἴν εἰ. 
Βρυτινίθο, γι βρύτινον πίωδισμα, οὐ ἃ ΠοΠη 1115 βομξύκινον ποπηίπα- 

ταῦ τηηυΐτ Ηςοίψοἢ. Γἀς αὶ αἴξεττ δ. ίναης (Σπαγίι αν, Αἰ μοργὸν ἔνσον 
βρυτίνίω νήθειν τινὼ τ ἀϊξεης 101 ΑΠΠΠ 41 τρὸς τὸ πίω σμια τὸ βρύτιγον, 
ΤΊΟΧ ες 41 βου τίνι ἐχροηςης βυοσίνίω,. 

Βρυτιχοι, Π16 [βάτραχοι μικροὶ ἔγογτες ἐρὶςοτδποῦ ράταδ5 σαιτἀατα, 
Βρύπωχεάο,ε ίω, σποτο. εἰ. ὃ. Ετν πιοίοσ. 
Βρυοντες, τοῖτε οὐ ἀ6πὶ Ετγηγ. Ατῆσηἰς ἀισς σαπταγ οἱ πυρέήοντες. 

νης βρυχετος ὁ πυρετὸς [64 ἀἠάϊς. ΕτΥΠ10].1π ἈΠοτοτιϊεχ, ἐχρο- 
- ἢ εὐἰδπὶ ὀρύήοντε.. 6 

Βρυχαλέθ. νγδ τα σιθῃς. , Ι ; , 
Βδυχ αὐα, ΠΟΙ ΘΟΧΡΟΠ  σεέλπιγί καἰμπύχγοτυ δα: ἱπου τ! Δ) 114}15 εἴϊ ]1- 

ταις ἀριιά [νατῖπος ὃς θυσοῖπα. 
Βρυχ “νάομα ναι, αρεὰ ἸΝ ς, (ἘΠ Ο].εχρ.εἴα]ο. 
Βρυχάομαι. μι ὑσο και αν ημμ4.) 5 τισι ονἔγε πο, ἰπτέπτο. ᾿εροηθης ΔὉ- 

[οἱατ.ἀς ἐαιγο, ΟΡ οοΙ ες τη Αἰλος, ὑπσεςέναζε ταῦρος αἷς βρυχώ. 
ἐβνΘ.,4ς Ἰεοπο»ἴη Ἐρ΄σταπιιηατ, Ὀιοίταγ ὃς βρυχανοομαι, ἸΝτοΔυ- 
ἀοτίη Αἰ εχίρναγιπας β, οἷς ὃ γόον χύοσῃ ἐσφαλμῆα βρυχενάσται. 
ξπτογργοδνκλάω 8 μυράζει ὡς πα) δῆον φωνεῖ, καὶ δακρύει. Ταΐταν ΡΟΪ ΙΧ 
Οποιπδιςοϊ [δ τὸ ς-. ἵπτέον 3 ὅτι “σ᾽ ϑμὼν τῆν ἀγρίων ἐφ᾽ ὧν ἴδιον ἐκ 
ἔσιν ὀγακῳ τῆς φωνῆ ς»δή,αῤκτου, πορδώλεως. τὺ πάνϑηρος, βρυχιόϑαι 
λέγουσιν, 5}: ἦα μικροτέρων, δῇ εἰχοπέκων κ᾿ ϑ᾽ωῶν καἰ χύκωνγγτο ὑλακτεῖν 
χἡ ὠρυεὅϑεη. 

δρυχετος 9 ἰευτίς : πάπὶ ξεδεϊοίταητες,, Ατμεπίβηίες βρυχοντας νο- 
Οαῃτζ, 

δρυχὴ, ἔτ Πγ ταις» ΠπΓΙΦοτ, 2. Αγσοη, ΑΡΟΪ βρυ χὴ σ᾽ ὑπετελλετ᾽ ὀδόντων, 
Ργιοτι δύο π!ς 

Βρυχηϑὸν, οἰ1ΠῈ ἔτ Θαλῖτι!.ἴη ἘΡῚ σγΓᾶΠ1: Ὶ 
Βρυχυϑιυὸς, οὐ, ὃ, -εναγμός» οἰμωγὴ » Ηεἰγ οἷ. τὰ σίτας. Παπὶ ἰς ΟΠ] 

βρυχεῶει. 

Βρύχνιαγατος τὸν τ σί ταις» ἔγο πα ίτας, ΡΟ αχ Π|0.5: 
Βρυχιθ.κ, 5. [δ ατοτίμς, βυϑιζο μάν. βρυχίης οχὸς ἱνβρυχώϑοις. ἈΡΟΙ- 

Ιου. Ἀοά. 
Βρύχομαι ἔγοπγο, μαζομμαι, 
Ἐρυχμὲς, ΠΟ ΓΙ» μα ΝΙ αὐ ον ἰη ὙΠοτίας. ἘΤργα δὲ τοι σίνταιο πε 

εεφράζοιο φλαγίθ., Ση ματα τ᾿ ἐν βρυχ μοῖσε, ΕἸ εἰγ οἷν. ψύφθ. 
Βρύχω, κα ὑξω,πιυχαςἔτευτο ἔγέη ἀο, τι σιο τυ 60,») χ οἱ, δοώ, ἰπ σο- 

πιο, 110....Βρτρταηι. ϑηκτοὸν ὀδὸν τα βρυχοντα 9 1ὰ εἴτ. ἐφητο ἀουτο 
ἐτεπάεητοηι, ἄρτιιαχ [ΟΠ Π’σετν ΑΡοΙ ου.2. Αγσοῦ. οὔτασε βεζρυ- 
χιὺς ἢ ϑοιῖ ποι τοίππεσε δουρὶ ἰὰ εἰδ, ἸηΒτοη ἀφας. ἐΐξξρυ χον «δ ὀδόντας 
ἐπ᾿ αὐ τὸν [τε ἀοσαης ἀθπεῖθις ἴω επγ,σαρῖτο Γδρτιιπο ἃ ἑζοτιιη] 
Αροϊζο!. Ὀς ἄρτο ἴῃ Ἐρίσταιηπι ἀἸοίτοτ: νης κατεξρύχω . (δ 

Ἰξοπο, τς ἴῃ Ἐρ᾿ στιαηλμη. Νιοδηάογ πη Τί νοτίασις,ἀς ΑἸζογῖο, 
βρύξαντος δὲ ἀϊϑυλίδ- ἐπέδρα μῆμ αὐέρα φείνη. Ἰπτεγρτ. δυξαντος 9. ΝΟ 
Ταοπτογάοειτ. τον Βρύχαν(αιτ σα πὶ Ετνπι, βρύηειν )ΑΥΠ δα ες 
ἀϊςεῦλης δὸς 41] (δ τιοἰταδαυτ. κίας βρυχετὸς ἔς τὶς Ρα(. βρυχε 

τὰ, Η εἴ οχρ. μαίνεται ατί τ, ἰοαλῖτ., 
Βρύω; μι ὑτω,πουκο γα πάποκνίζατοο, σατατὶ ον ρα Πυἶον βοτοο, αβῆτιο, 

δαοάο. Ν αττ. ἀδίο! ατι ἀατίπο ἃς σου Ατ ζου. ἀς τπηάο,, γν 
» φυτοῖς βρύάσα κὶ ζέοις πηγεῖς τε καὶ ποτειυοῖςγ" αττα {πἰγρίθας [ςάτεης, 

ὅζςο. οἰτοαη σις ἃς αδυιυάλης. βρύειν γοτὸ ἀϊοίταγ τοῦτα 11} ΠῚ 
νοτηᾶ σοιπιίπα Θηγ ττίτ. Χοπορίοπ ἐξ ἰοροτίδιις, Οταν υ᾽ γῆ 
βρύη., μοῦννον τὰ ἔργα ἢ τεὶ δ ρη ἔχουσι. ΟἾτΥ [Οἰτο ΠῚ. τοῖς πολυτειαν- 
τοῖς καρποῖς τ δυσεξείας βρύειν, ἀχαδοταγα. Αγ τορὶ. βρυὼν μελίτ- 
ταῖς ᾽ὴὸ Ὡρρξάτοιςοἱὰ εἴτι αβῆπους αρίδιις, πηγιὶ βρυΐίει τὸ γαυκυὶ ἴοης 
εαλᾷπας ἀπίσοιη ἀψααπι, Ὀἴπας σοδις ἱπ ΕρΗΈ. ολρ.3 51ς ἀϊχῖς 
ῬΙΙΗ τιςνο πγαηατ ἰλΐε πὶ ριὸ δηγίετῖτ. τ αἰ ι,ρΊσαπι πιαπατ ᾿ς ς 
ἀτθου 1 ἴδαη. ἴῃ ἘΡΗΣ βρυύσῃ πόλει ταῖς ἐδονάϊς. ΝαζαηΖ. λέωραν εἴ 
ξονεε σρτα [ξατηνίοίσας, ερτα το βεγ διε ογας, Θτεσοτίας, βρύων ἕλ- 
«κασι ]οηιας, ὥλλοῖς μὴ ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσι βρύων, φυτὸν βρύει ρΙαι- ἃ 

. Βρωρ(φίομαἔσετεο,τ ἀο, Ργορτὶὲ ἀς ἰεομίδιις ὃς Εἰγοὶς ὃς ἤπα 

ΒΡ." 
τὰ ρα Πα] ας ασαπ. βρυάσης εἰμιπέλου., ρυυεἰξεπεῖς νἱτῖς, Ὠΐο-ς 
(ςοτῖα. ᾿ἴδτο ς. σαρ.25. ῬΟΠχ 1:}5.1. Ἑ πὲ φυ πο χἡ δένόρων καρποφό-. 
βὼν ἐρεῖς» οἰκ μφέζειν 5 5ργάν» ἀπαργάν; βρύ ιν. ρφιλις α 9. τὸ βρύειν δὴ ὦ 
Ἐχαμν ᾿ ὶ 

Βρυώωδηφοείθ.. ὁ τὸ ἦγ) πυιηοῇις, Αἰ σοῇις, Βιησοίας 5» πγυΐςο οὗ ῇτις, 
τλο τς. ἔγια"] τς βυχυς δυσώδης, σαν Οα]ςη.1:.1. δὰ Οἰδιςοη. Ι 
βρυώδι ιὴ διοῤῥέουσταν στέρκα, Ὀ]οἰζοτ 4. Π1.1.ςαρ.192. ἐος Βαδετς. 
ἀιοίτν αι Ειο]ὰὲ δε οίπητητ πηράϊςαπχεητῖς νοὶ (Ἀποιπηῖο 
ἤοπεα. ; : Ὗ 

Βρυωνὶς»ἱδοςο ἡ, τ σου ἴα περ. ΝΜ σαηάστ ἴῃ Τ᾽ Βογίαοῖς,, Δαύκειον. 
ζας τε βρυωνίσος κὴ καὶ ἐφηλιν Θηλυτέρης ἐχθρίωω χεοιῆς οὐπεικέρξατο, 
κί. Ἰλλχ τ υυκορας κως βρυωγίδας το βρυωνίαν. Οτατειιᾶς δτὶ 

ῃ 

δα 

Ἰρῆπις ροέτῳ Οοχηπηςητ. , τ ἢ 
Βρωϊμαγατος τὸ, οἴςα,ΟἸ δα τγίμι πη, Ρα πηδῆσαι πη, ΟΖ υ] ἐσ πῈν Ἔρυΐ σον 

δῆτα, ἔστσα 1 Π| » ςοποδιΐτας ςτοίᾷ. ἐρώμα “ἦν  ὀδόνπων.. 

᾿ἀεητητπινοδιογηα ἀπε 1,6 ΧΟ ἀθητος, τοίζοτ 1.1. αΡ. 
βρῶμα κα πόμα» ΧοηορΆ. οἴδεις δ ροτις, 

πιαὶὰ οἰουτίυς. Ἡ εἰν οἷν βρωρκο ὥστε. γ κεῖ ὅτι. ΜΒ 
Βρωματίζῳ,εἴι1π| ἀο.Οτεθοτγ. “ 
Ἐρωματώδης εἰν ὃ καὶ ἡγσταιιὸ ΟΙξης), αἰ! γίτοίο οἴ οἄοτς, Ὀὶ 

[10.4.ς4Ρ.247- μ 
Βρώμη, οἰ διικ» τροφὴ βρώσις. ; 
Βρώμησις,εως ἡ τάϊτας, Πτερίτας αἴϊηΐ, πᾶπτ δυτίογς ΡΟ πος] 

ς βρωμξῶτι ργορτὶὸ ἐς αἴπηἷς ἀϊοιταγ,ὰ οἰτιτι ἀογοτ σῖτα 
Πγ1]}1ς, 

Βρωμήεις»ἐντος 9 Δ ΤΠ, πα τάίτοτ. ἸΝΊσαπάοτ πὶ ΑἸΕΊ ρμαγηι 
δειγ ζω βρωμμεήεντος ἐγοαιγιδ υστοστι κοριωζω. [Ὀτετρτοβ, τ ὄνου. αἰοϑ 
μάδει οἱ ὰ ταάοηάο. Ετ Ποῖ, Αἴλλοτε βρωμήεντος ἀμελγ μῆνθ. 
“πίν δι» ἢ ταθ Π αὐ τα ἀοητίς αἰ Πα ἰας Ὀιθοτῖτν 

Βρώμδς. «55. σταπορ θητια, ἔζεῖογ. 
Βρωμώδεης εἰ. ὁ κα ἡ γυϊτοία5)0 1) 45» σοι Φις, Οἱοίς, 
Βρωσεί 7 Εἰ ΓΟ. Ν᾽ 

Βρώσιμος,ε, ὁ οἴ ας τις]. πιά Ὁ ἀϊ ροτείξ, τὸ βρώσιμον, οἀυ 1 
βρώπιμο οἰςα]εητα. ΤιπισαΣ σά ρον τ, ἔχετε τε βρώσιμον ὠνϑοίόε, 
νεὶ εὐϊ]ε. ἥ 

Βρώσις ἐως ἡνσοηε ξατα ἀτοηϊ: οἶδας, εἰσανορυΐα:. Οὐ ο, Ἵ 
βρωσίν τε πόσιν τες !ος οἴδυτροφίμ), αἰ ἐπι ευτη πη. οΠΟρΠΟα, 
δὴ βρώσεως κὶ πόσεως ἕτως κατεσμδυασμάϑ. γὼ Η οποη Τ 
ἐδέποπ᾽ ἀμέροσίης καὶ νέκταρος ἔρχεται ἄσσον βρώσιθ-., Ῥτορίϊ 
συΐζτυ πη σῇ σατ ετια πὶ Θγο οπθπη. ἐρα τι. σ4Ὁ.6.Υ, 
ὅπου οὔτε σιὶς, οὔτε βρώσις ἀφανίζει. εχτίτηοτ ἴτασῃς Τ᾽ μεοά. 
ἐο νοςαθιϊο πιοιοηνπηοὰ τη τ6]] σὲ οἤγηΐα αὐ ΓΟ] τὴς ἀὶ 
[αὶ τὰς ἴῃ τοιγὰ ἀεβοῖϊις ργορτογθα αιοϑ] ἔμέϊα εἢ τμείδυτο) ᾿ 
πτέητῖό ,ἐέξευς ἐστρεσιτ τα τὶ Πιητνημ! γα σίης σοττα Ραι 
ΤΌ 5 δὲ ἰ4οῖγοο γοτιῖς ἱπτογργος νυ άσταγ γι ῖπὶς γοσοπην 
φαῇε, 

Βρώσκω, μα ὥσω, τ. ὐνοοςοπηεᾶο, ἀδείας ἰάςοτο. βέξρωκχα, ραίξις ΠῚ 
ταὶ βρω ϑέντα, σοπτοίζα, Γιποίδῃ. βεξρ δε Ἔτο χη] οἱς.Ρ εν, 
σομανἱ ἢ ατγηῦ ἀΐςιης Αττίοὶ, ἰςα ἔσομαι καὶ κοϑέδομαι»βεέρω 
ΔὈϊπρτας, : 

Βρωτηρ ἦρρς 5 4.4. (ομείτοτ 481 σοπιοϊτ » γι βρωτῆρές δόντες 4 νι 
ΝΗ οαη(. 

Βρωτικὸς, οαχ ΟἿ 1 αὐΐδας, Ὀἰχὶς τη ΑἸοχίρμάγ. ἸΝΙσαηάογ, Ο 
βρω τῆ ας ὑπὸ γνοιϑιμοῖσιν ὁ δόντεις οἱ, εἄαςας. 

Βρωτέμης ρᾳηὶς ξατξαιταςοις, πιτυρέτης α΄ τος) 4.1 ὃς δύκον(Θ. δὲ τευ 
ἀιϊςιτυγ. Ατῃςη.118.3. - ᾿ 
Βρωτὸς. οἷ, ὁ, οἴ διις, ΟΡ ἰάοπει5» οἱ δ αγίας, βρώσιμος.. νείσις, οἄ 

νυάο τὸ βρωτὸν, τς οἰ θατία. ΧοποΡὮ. αἰ σκεῖν ἐγκραίπειαν δὸς 
ϑυμέον βρωτῇ γῇ ποτᾶ. [π᾿ ζατηηΐπα ἄυτοο ΡυΓΠαροταβ ν δη, 
βρωτἶδ ὧν εἶπον, ἐὈἴτῖπε οἀὉ}{ἰς αυαὶ ἀἰχί πηι, 

Βύας, ὁ συ δον, ἃ οι οτ. 1.8. Απίπγ.ςρ.ς. ΠἸοποβύας ὡφϑυγηϊιοά 
Ρτοά σις Ἀοπιαποσγαπι προ ροηΐτ, νὰ δὲ ΤοΙςρ νὰς ἸηΔὰ νὶς 
12} 416 ΠῈ ΟΧΤ ΕΙππῃ5. ' 

Βύζα, Ἐτγπιοίοσ, εχ ϑορῆτγοης ΔΕογτ Ρτὸ μετ ἃ κὶ σλήρη»)ὸ 
ςοηξογταρΙθ μα, ᾿ 

Βυύλαῤιον, ἐς τοὶ ραρΥ Γαδ ἷη ἘΡΊΟΥ. βυζλαρίων σιτοκόπων 9 ῬΑΡΥΓΟ ὰ 
[.αΠοατ.αἷτ ραρ γαπν ἰητς "τσ Ὶ ροττυίδπα ἰηίταγ τγαρεα;, αὰς ν 
αἰτ οἱείσας ἰδ στὶς ὃς Ἐταπηοητοσιην. " 2 

Βύφλιον, Βαασα] ες παυτίσυς, 4] αυϊάοπι πο ςοηίζας οχ ΕΥΘ 
Ράργιο ΖΞ σγρτίανίεἀ πεῖρα Πμ1111.. ἣΝ 

Βύζλινϑυ,ραργγασοιις, πα ποοι 5» οαπαθα Θο 5» 114. βύξλινα ὅπ 
Ῥἷα ἀγπιάτατα, Πεγοάοσ. 

Βυύλίον, ἐντὸς ραρ τασθα οἴγαττα, τα ΠΟ ττηι οἵδ ροτίοσγί ρτᾶν 
αι’ νογὸ ἰςτίρτα εἴτ βιίλίον ἀἰοίτατ. αἴ τογυ πὶ τἀπηθη, ὑΓΟ ἢ 
ἱπάιβεγθητοτ ροπίς Ηείγ οι. Ἰ4ς Πείπυξος. ἢ 

Βύξλιοι, ρα Ονρτῖος οἱ οἶδ᾽ χάφων φύλακες. 

Βυξλθ., ἡ, Ῥάρνγιις, ὁ πώπυρος διτάε Παάπυρος. [)6 40 ΝΠ 
Ἡοτοάοτ. ἐν ὀυτέρπη αϑρὰ τὸ βύω,τὸ ἀσφαλίζω. ϑαΐάας. βυΐδχοι, 
πυρον. ΖΕ Λυιιςικελάλει τὸν υἱὸ τοδεοόϑει τῇ νιυκοένοξα φακέλλον 
(ὰς σειρακοσίων χευσιῶν.ε αὖ ἢ αἠ ἐϑέλη»ἰεὶ τοροσεπιτιμῶν κ᾿ μ᾿ - 

χρυσία ρος ἐϑέγ τα ἕως αὖ ἀπειπὼν Φ' ὦ ὅσον αὐ ἀἡτηδ εἰς τύχῃ τῇ ; Γ 

Γ 

{τι 

" 



τ Ὁ 
4 ᾧ ̓ ς ᾿ Β ς Υ͂ 

τοῦπηΐα οἵδ, βύξαν κὶ καρπὸς ἐκ αἰτεῖ σύχμω μέγαν,ᾷς ἐο 
ἰς δοηὶς ἃς σδιποα!ϑ ἔταϊ ἀσααίτο ἀπε ἴσα υἱτ δυιάας, δγ- 

Ὁ υΐα ἀο δι ς Ἰηβτπιάσες, πιασηῦ ἐαξᾶ βεῖγο ποη ροτοῖε. 
Ἢ νιὸς ᾿ματηΐσες ἀητί σα ΠΠΠπτα. Ετντη δὶς ἀἰξξαπὶ ἐκ ἢ πάσης 

ιαξ βύδλε φυλακίω ἀσινέα ἐν ταύτῃ γε ϑει τγαά τ δτορι νά ς 
ον οἶνον ἀϊέξαπι ρυταητ ἀρὰ Ατῆςη. 

᾿ μουσικοὶ, ηἡ κρξ (φῖτι. ΓΙ είν οἷ, 

ἀριὰ οπε,οχρυπληΐϑοντες, 
ίγεβ, εἶδος ὁρμιαξ. 
ἀογ σα πνα!ατὸ, ἀπυΐςεαν, ἀε πὲ. σου βεγτίπγ, ἐθρόως. βυ.. 
ἐσων»ςου  δτείτη ἰητογο τὰς», βυσων» ΤΊ νἀ. 5υϊά,α- 

ὡς, παλλη λώ ςγπεπυκλωμάμως! ΑΤΓΙΑ ΤΙΣ» Χ7᾽ ςο μα πῇ λιμέ- 
νότατον ἰιῶ βυ ζίω ταὶς τριήρεις ὁρμίζοντες. 

Η τἰ πυκνὸν, σαυετὸν: ΓΟ ΠῚ γαύρον, κὶ μέγα. 
ἰζσπὶ υοα βύω ( νηεἰς δὲ ἀδτίιιατα πὴ εἰς ) σουξεττί πὶ ἱπυρίεο 
Τατὶ τοϊγυάεηάο ν» Βιιάαις» τγα δ τ εἴϊε ετίδην δ᾽ βρεφυλχίων, 

{τε πὶ βύζω δα βύΐοσω εἰς τῇ βίκ. δυϊσουὶς φιιεπὶ φαοτὶ ὃς 
σγαῖτ σαγιπἶπο ἀϊοιιης Ροξτα: [ιατίηὶ ἴσα δασαίατε Ὀ]δ, 

ἀιτῷᾷ χαϑη μῆυ 0. ἔζυξε. 
Τεἰ νοῦ, ὀὐσμα. 

χεΐσω,π ικα Δα πιοτϑ ον ῃ ργοξαπάμπ) ἰσοῖο. βυϑίφομαι, ἀς- 
. Αἰσχαπά, ἴπ ῬΓΟΌ]. [μὰ ςα; Παρ... ὥς: βυϑιζεόϑει αὐ τοί ἐς 
. ἘτΡαι]ας τ.Δὰ ΤΊ πηϑτῆ. σαρον τ, αἱ δητϑυμίαι βυϑιζουσι 

ΦΗ  δτογβιιςηςργοία πάις. ἐν τῷ βύϑῳ, Τρ τοις: 
νττη ἘΡΊΘτ. βυϑένω ὀύρατο ναυμα χίϊω, αια τ Πρ 88- 

ἀς τοὶ βύϑια, χαυιτ1 14.1.6. ἘΡτρτ.ἐιοίαη. βύϑείθο υὑσο- 
ἡ ϑεόλαιαταν, νΓὶ ΛΔ ΠΟ πγᾶγα ἸΠστοίΐας. δύτης,, γειπάτοσ, 
ἡ βύϑιίθ» κολυμζητής. 
ογὸ δ Βυςξεῖθιις. 

ὨΓΓῸ ΠῚ, αὐτρονπὺ 9 μίω. Ἷ 
τὸ ἰπγιιτπ στο. τὶς αἰτιιπι Πγᾶτε, πη ἘΡίστ. 
Ῥιοξιηἀἴτας, ργο βιη ἀιήπι; ἵπγα ραγο ἃς [ἢ δ πγοτγία, ἀἴτιιπη, 

πὰς σαγσες, αρυὰ Ατιΐϊζοτι ες πηιηάο. ΘορΠοε!. εἰς βυϑὸν 
ΡΟ Πα πὶ ἵγε. ἐν τι βυϑοῖ κὸ κλυίφωνι πὶ φυγῆς κείνης» ἴῃ. ΘΗ 

ΡΠ ατάγοῖν τ Ἑαθ το. εἰς τὸν αὔω ρυϑον , ἸΝαΖαηζ. ὡς βυϑυύ, 

ἡοοἵη ργοΐαηο πυτγίεης, ΠΡ 3. Μαςς Ὁ. βυϑοτρεφῆς ἐν γα- 
τοις θα ας ἴῃ γτεο ργοξα πο ποτγίθητις. 
ὑ ΒιοςἶΠᾶ. : ὲ 
πε δαςοί πάτον, Πα ν Γ αἰ ςατπαί; ΠΙοἰταγ ετίλση Βυ- 

: ἀρ 4 Αρρίλη τ πη. ; 
δυςοίπο, σεελπίζω, Ι 
(εἴν οἢ. ὐχυνηλός. 

᾿ἰουι!πην σοι ἀαπη. 
Ηείνο ἢ. εἰκότα. φειχδεν 
εἰγοἢ. δασμοφέρος τε δυτατας, ὦ 
ὍΡτοςς] ἃ. ἢ } 

(δ. Ηοἰγο ῖο εἴς ὁ ἐκ βυϑ ταράσσων ἡ φυσών. Ἡοπτοτγ. βύ- 
ἄρρο!]ατ γεητος αι} γα πη ἀἱπιρίςης ἃς ἀμξεησηττατσὶ 

Βατιι γε γεέετσ Εἰγ πιο]. γε] 4.1 τηπιρῖγο., ὃς ΠῚ γι αγάγο 

τς ρο -Ἔ 

τῆς μὰ ποπΊεῇ οἴζ, πῆδα τὸ βάκχις 5 προπὰ τοί α ἴῃ υ, 

Ετγηιοὶ. - 
δαί χα! αριι1 Γτάσοπος χορρί τινες ὀρχης ὡνοτεῖτς Η-είγςΒ. 

χίδες, εἰάςαι Η εἰ οἢ ῥαχίσες, 
᾿ΠΟὉ εστας, ορρ ετης, βεξυσ μῦν. ΗΕ ν «ἢ ὰ βύω. 

αἰ ΟρρΙεο,ο ήϊγαο οι ἀςπι, ΠἸ ον οἢ. 
» διάεπι οἹξ σκδυασμαί τιον χρίξινον ςὅρο το αι α!ά4πὶ εχ Βοτ- 

ἄςο 618: ἃ] 1ϊς βειύη. : ; 
τνοὐναρυδ Αετίαπ) ἱπτογρτοῖς (ογπατίο, μοιάδιπ) πιαἀο ἐξ, 
4υοὰ σετγπη οπη τ » ἀεῖπἀε συ τη Πησα ]ς εὐδτὶς τογγεταγ. Μ3]- 
τα τα ςοέϊοτος ξετι (τ ]} νοσλητ, Αετπις ΘΟ γΠῚ.10.Γαρ.29. βωώη. 
ἐςι Ὁ χριϑη βεξρεγωϊνη κὶ βλας ἔστισαι κὶ πεφρυγμῆμη μδλ ἐμ γχωοσι- 
δίων. 51ς Ῥταεράταάτιιν πογάςι τη αα Ζγτίνι πιν ππ6 σοτα αι, 105 
νυ] ρὸ ὑμεγε,ηυα!ῇ βυμΐη. Βιωύν ἀἸοίτατ ὁ ρυ4 ΠὙςορΒτ. ἴῃ ΑἸοχδη. 
4 δς (,εὐςοξῆρα αὔρα τὸ εἰς βυϑὸν Φειωειν, 4 1η Πτατε ίς Ρτς- 
οἰρίτιοτίτι δ. Η οἰ οἢ. βιυμϑη, ϑειλώμη,πόϊκη. 
᾿υγεῖν, εἴς ΔΙ Ἰσαϊ οτε εοπτιηείς, Ηςίγς . 
ὑξηρτοξαπάϊτας, βυϑὸς. Η εἰν οι. 
τϑομαι ἐκ, ὕσομιαι»π.υσμαιτεοιρ!ογίαπι σαραχ. 
ἱ πεν» πγεγρόγο. 

ἀρρϑτῶκος, Η εἰ εἴς βατεαχ Θ΄ ταπᾶ. 
υρακόμμΘ.., εἰ ἄς πὶ εἰξ σνιγόμϑν 9, πραχηλιζόυμβυ 9». 

, “ξιον οί, γα δἰτατίο, σης βυριόϑενοι.οἴκοϑεν. 
Ἰύρμαχας. Η εἶ, ἀϊοὶ (τ δὴτ μύρμηκας, ογρη ςας. 

ἱ τἸυρμὸς» ΘΙ 6 πὴ φαϑιμὸς, τ Ὁ] πλ,αὰτ ροπάυς. 
᾿ἰυῤῥδο»Ἔοάςπη τοιξς Τυττεηὶς εἰς κονϑοιορο. 
᾿᾿Ρρστε ας η) ΠΟΥ ἀπη:ν ηἀς δατία, τογρτας,ρο 15, χα πη, Γοττ  σίαιὸκ 

, ΤἿ ἐυείων βυρσών,εχ δαδιμῖς σςοτις, Πτοίςσος. Πρ.3.σὰρ τοι. βύρσει 
᾿ “ἴδ νοκοίδων, Ατ πα. : 

τυρσώετος αν ΑΥ ΟΡ  ἀϊσίτητ ΟἸσοιι ὑπὸ τ᾽ βύρσης ὶ τῷ αὐσάζειν τε- 

ΒυΓ γ2ς 
ἢς Ηείγοϊι. φιλῇ Δ 0114 ταρττὶχ τῆς βύρσυς ροτ ἰοσιιπι δυῖοπι 
βύρσανν οσατ Αἰἢ θαι πη γγθόπι τοίϊτο σούς ΠῚ, 

Βυρσοαι τονίΘ-.Ε οἰ: ὨΥρ4Πι]Π1. 
Βυρσεις, ἐξ... ςοτίαγίως. 
Βυρσεύω 5 ΠΟΓΙΙ ΠῚ ΡάτΟ " γηάς εἰξύρσευτος δορηὶ ) ΡΕ Πἰς ποη ςοηξίη- 

ῃᾶῖα. 
Βυρσιριέλοις: ΕἸ εἴν οἷ). ΧΡ. βυρσοδὲψήμοις. ) 
Βυΐρσιγίθ.-»ον» 0 ΟΟΓΙΔΟΟΙΙ5. βυρσίνύω ἔχων, ῥυτῇ ρα, ἱμαντο, Ατἰπορὶι. 4- 
ΘΠ] ΠῚ. 

Βυρσοδεψέα, μκ. σι, π.νκά, τσ. ΠΟΓΐιΠῚ, βύρσοις ἐργάζομαι» Αὐἰπορί:, 
ὁ 5. βυρσοδὲν, εἰ, ςοτιὰ ςοποίπῃατ. Ν οι τγι 10]. 
Βυρσοδέψης,ου ὁ ςοτίατία5;Ι ατατίις ΡΊαυτ,Ἰ ἰεέζοτν σοτίογαπι. Ατῖσ 
Πρ. ςεγάο. 

Βυρσο δὲ ψικὴ ῥοις . τς (ἀτοτίτις ἃ Οοἶμπ. ἃ ΡΒ] η. σοτίαγίες ἐτατοχἢ 
βυρσοδεψικὴ κότρος, Τ ΠΕ ΟΡ ἢτ. ἢ δ.3.ςαρ.12..ς σα ΠΡ! αηταγ βυρσο- 
δεψικίω) κόρον κὶ οὖρον πἰδαχεῖν τοῖς μευῤῥίνοις 5 ὅ ταῖν ὀκέλας ἡσωστι, 
Τρατοιτίας ρο πα τὰ γεϊπάπηαις πιγττῖς δα σατο, μι πὶ Βιέγηαῖσ 
ΠΑ ΡΓΟΙΠΠοτίης. 

Βυρσοπαγὴς ναῦ ςοΠαυἷς ἃ σοτίο. 
Βυρσυποιὸς. ςοτΊ τὶ Σ, ΡΟ εχ [1.7. 
Βυρσύωχςοτῖο ἱπιοῖπο. ΑἸ εη ἐς ΒΟ Π ἰς ππαοΐι. βυρσ ται βύρσαις αὐ- 
γάϊς. Ν ἀσασίας {00 το (αρ.2.9. ςοτῖο ογαμο ἱπιοϊαίτας, ἔθ] ς πη, 
πὐδι(:ξυρσωνται. 

Βυῤσοπώλης, ὀςςΟτΑτΙς, ἴῃ ἀγφιιπγοητο, Ατ τορι. 
Βυρσότονον κύκλωμα, Ὁ Ευτίριας ἀϊοἴτιτ τὸ τύμπανον χιοηϊαῆι τοῖτ- 

δὰις οἹἘ οτὸ συ ]δτῖς γυγίπαιε ΡΟ] ̓ς ἰητεπτα οσάμέξας. 
Βύρτν. ΗεΓ λύρα. 
Βυσαύχίω,εν(Θ- ὃ, αι ἰσαρυ] 15 Πιρίιπὶ αἀ αι! δεῖς ὃς ατεγαζεῖς, σεταϊσ 

σοι σοστγαἢ τ. ΡΟΙΤυχ [10.2. βυσαύχίω 3. «δὴ ὠΐμοις αὐέλκων, τὸν 
ΠῚ αὐχένα σιωέλκῶν. δν δπίζουλον Αἰ ρας οτελὴς φυσιογγωμονεῖ, αὶ βυσω- 

χενας, «δ ἰσκοιὶ νοσεῖς ΑτἸΠΠορ᾿. 
Βύσι(θ.2 8 γ 015) Ππηεης ἀρὰ ὈεΙρμος, ΓΙμττ. ἵη Ῥτο δ παι ρτο πύ- 

σείθ.χἱ. θγήας,ν οἱ φύσι, 
Βύσμα,ατος. τὸς σοπιὶς πηατίι 1] » 8ζ ρόγω. ΡΟ]. 16.100. «ὐοὶ πέρας γος 

Ατιΐορῃ. βύσμα καὶ γευσ ἡ δεον. ἀϊοίτατ δι βύςρα. 

Βύατα,ης 7. βυϑος»ἔαπάτς,ν ηάε ἀζυοτθ-. 
Βύκσαλοι, ΕἸ εἰν οἢ, βόϑροι ἔσοιτο δ. 
Βύσεινγἀς Βυθοηὶς νοςο ἀϊοίτατν αι] Οταςὸ βυαῴ, ΠΊΟη , βυαὲ ὑτῆδ 

ἀμπεῖ κοιϑ ἐυϑυίξμ ἔξυξει το. ἔοτα!ῖ σαγηλῖης ὑερο Ν᾽  αιιετι. 
Βύστινίθ-,«, δ. ὈγίΠ ας, βυσσίνη σιύδων (ηάοη ΒΥ Π1πα,1.{ππτομπὶ, Ης- 

τοάοτ βυοσινοῖς χοῦ ὅτι ῥήμασι, Ογ {Ππ]5 δέ τη ΟΠ 5 ντὶ γον ἷς: Πό 
Κάρβας] Κι σίας. ΡΕ ]ορι. νεγὸν σγααίδας ἀτάας στηατ ἢ πιὶς 
νοτθὶς γτῖ, βύατινον φαΐ ρος, ὈΥ ΠΊπαππι ν οἴει πιδητη πα, ]ατατο ἢ. βύσ- 
σινοι κα ὀγοι, νοι αγι96 {0 ]1πγίτατοαι μαῦθις ἂς αἰτοτο πη, δ] τις 
118.12.π4Ρ.39. 164 ς βύοΘ-. 

Βυεσοξαρὴς ,δ γα υἱοτηα σης, ΡΟηδετοίας. ; 
Βυοσοδὸμεύω,κ. δυσωγπ ὄυκᾳ 5 Ῥτοξιπάὲ ςοσίτον πιο ον 4] 1414 1η 4- 

ΠΊΤη0. ἐν δ υμκοίῖμαι 5 μυχιανώμαι» δστοκέχρυ κυΐως βελδϑ ομκα!νκὴ ὧν βά - 
ϑυις,ΧΤ᾽ βυϑοι δομῶ . ἠΐγοειυ οἰκοδομῶ , ἀπιηῖο γεγίο. Τγαηῆαταα ἃ 
Ειο ἀαπιοπτῖς α ἀπ Ποιογαπι, ια; ρτοξιιναὲ Ἰδοίυητυτ. Οὐγῖϊ., 
Εῶρλ᾽ ἀγρρόϑοντες , κακαὶ 2 φρεσὶ βυοσυδόμόυον. ἀϊσεαητ θεης, ἰξὰ 
πιεητς αἶταὰ ργαια “τας θ δος. Εἰ ςτὸ τις, δόλον φρεσὶ βυοσοδομιϑύων, 
ΝΝευτγαπι ΑὈί(ΌΪατ. 

Βυασόϑεν,οχ ἔα πο, ὅς ἱπηο: ἣ 
ΒυοΣΘ. ΟΥ̓ τις νοὶ ΒΠπιιηι [{πππ|, νυ! σὸ ἐλε 6 : εχ απο σοηοίης 

Παῖτος νοίτος ταὶ βύασινα ἀϊσιιπτατ. ΡΟ ΙΧ {Ότο 7. "ὁ υἱὸ καὶ τὸ βύσ- 
σιναι. καὶ αὶ βυ αν (Θ-. λίνου πὶ εἶ δὸς παρ᾿ ἐνδοῖς, ΡΊ τη τὰς τὸ ἀφο ηγο- 
πουουσᾶριτς 1. ἐς Αδρεϊζιποίιηο, Ετσὸ Βαῖς ᾿ΐπο Ρτίποιρ τι 
ἴῃ τοῖο οὐδε ἀαταγι γοχίμγας ΒΥ Ππο, ΠἸα Πἰοτη πὶ πιαχι τη ὃ ἀ6- 
Τ᾽ οἰϊς οἶτοα ΕἸ ἴῃ ΑοΒαἴα σρηιτο : απ τογηῖς ἀσηαγις [σγιρα τ, 
1 οι ρογπτητατα “ιιοηάαπινῖ διατί τερέτο. Μοππηίς 1 Β1]ο- 
ἤζγδτις τη νίτα Αρο θη!) Τ γαπεῖ. Ἐχοάϊ σάρ.2 5 δί 26. ἄυλαμὰ 
ἐμ βύασα κεκλωσμέῥης » Δαχα εχ ὈγΓΠπο [πο ἤ]ατο. (Δρ.16.Ε - 
ὑᾶηνς. Γοδ᾽ ἐνέδιεδυύσιεετο πορφύραν κὶ βυοσον,ἰαάπιςδαταγ ραγρυτά 
ὅς ὈγΗο. Εχ ᾿ς οοη!ζαῖ δι απ ὃς Η εἰν σΒτιΠῚ Ἰρποταιῖς υϊά 
βύωϑι. Ξαἴάας Πηυίάότη βίοτον ἐχροπῖτ, βαφίκω ἐκ πορφύρας» χαὶ 
ἐμαᾳ βύσσινον, ἷ. βεζαμῥδμον; Η εἰν οἴλιις, πορφυ 9». χαὶ βύασονγ τ ρώμα 

ἀντὶ πῆς ὕσγις οἰραλαμζανὸ μῆμον. Εἢ στα ΠῚ βύωϑ- σοιηταὶς δὲ 

Ρυάοηάμτῃ πηυ]οῦγείντ νιτ]ς κριϑι.) Τοτογρτ. ΑὙ ΠΔΟΡ 4015 1 
Ῥᾶαςε. νοσδταγ οὐία ΠῚ φορμίστον δὲ ὀρϑειηδρᾳ »ἷῃ (ΟηςΊΟη. δι δορέα- 
λον ἰπ Ἀηΐς, ἰη Αοδάγη. χοῖρρς. [τὰν ἄμῥων ἀρ ΟΟΠΊοΟ 5; 

Εὐΐάατῃ, ΠΣ 
Βυασὸ οὐ ὁ, [σὲ ἰάο πὶ οὐ βυϑὸς ἀρυ! Ηοτοὐ ἴπαυξ δυϊάιριο- 

ξιπάιτας,  ιυάιι5. ἐς βυοσὸν χωρεῖν» ΡεΙ πὶ ἐτε ν 1 Ῥγοξιηάμπα, 
Ὀϊεΐταν ἃς ἀξυασίϑ' οἵους ληχεὸς δι ἀξληχς Θ-. 
Βυοσοφαρεῖ, ΗΠ οἰγοἢ ΟΧΡΟΙ. μεγαλοφαρει.. Ὁ 
Βυοσόφρων, αἱ ἰητίπτο ρεξϊοτς αἰἸαι"!4 πγεάίτατιτο 
Βύοσωμα ατος τὺ ρτοξα ἡἀίτας ἴῃ ἘΡΊ ΡΤ. 
Βυςανγω, ΛΕ σΟ,ἀεπτογθονπῦςο. Ἡ ΟῚ ᾿ 
Βυς:τκὸς, το αττα ΡτΟ ζεζυσμῆσος Απορον Ευς ικὸν, ον πεπληρῶμῆμον. 

Βυςίχοις, Η εἰ ΟΠ οΧρΟῃ. τοῖς ἐν τῇ ϑειλαῆῃ βεϑχοις. Ἵ 
Βυς: ὁνιογ. (τὰ σι ΠῚ (ες ἀϊοίτυτ ἴωχτα ΟΡΡ!αμηὴ ΑΒ ἀογατη, ἰῃ σὰ 

οαπέζα παταρτῖδ ἀομιςγσυητατ, τὸ σὰ βυσαλω, νὴ 
) 

.) 
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δύςρα ας δ άεηι αυοὰ βυσμα. : Ἴ 
Βύςραρ εἰγοξ.Πιρτ αἱ αὔδλα χαύων ἐνϑέσειρ; αἀἀξητί φιοίίδηι ἐχρο- 

πεῖς τὺ ἐκ “ἴδ λα χ αύων ἡψωμῷοις, 

Βύτανακίξιι βρύ τινα εἰάἐπῇ ἔχης κόγδυλοι. ᾿ 

Βυτϑονγιάο πη οἴϊε ἀἰ οἰτ,τὸν ψαῤα “πιιγηιπΊ. Βυτϑὺν ἀυτετα πλῆθος Βυ- 
πίγη εἰάετι οἵ χώγιωθ». να] ἀμὲς Τἀτεητίποσαπὶ ἀϊαϊςέϊο ἐχ- 
Ροηίτιις τί) σ'αμνίον ἀΟ]1Ο]ι}π;(βυκίον, 

βύ ηθηρυφεπάσπι πηι! οῦτα. 
Βύω,μιύσω,π:υχαγδῦταγο, φρά ἥσ, ΟδΠἴγιο, οἴ αυάο, καλύηζω , ἰοατ- 

εἰο πε! αΔονοδίξρίο, ερί ο,οσςυἶτο. ἃ ἐξα πη:νηάς βεζυσμένθ-, 
οδπτγιξειε,κέκλεισμῆνθο, νἱάς Αἰχρύζυ, "Θ΄. τρῆμα λίνῳ βεζύῶνω,(ο- 
ταπηθη [πο ΟΡ γιατ, οσταγοταγἱοίζον! ἃ. Π18.5.Οἀρ.31. ἐξέ- 
ὥωυςο τὸ «ὁμαγος τυγρίιπι ογατ. Ἠσεγοάος, [τεπὶ βύσαι, πληρώσαι, 
βεζυσιψ θ΄. Ησπι.1.πεπληρωυῖ,θ.. 

Ἐπ ραίζονοαἰςο. 
Βιδ, ἴὴ Αοττο ἰδ ίππδταυΐναῦ ἔζίω, σα πη,ναἀπγ. Οὐν: ξ, οἵ τ᾽ ἐ. 

σὴ γαίης ἀγλοἠρίης βώσι, το δηπξώσι. 
Ἑωζὸς, πυτί ας, οἰαιιάιις,πυρὴς, Η εἰ «ἢ. 
Βωζυζεινοουσξίπατο, Ης (γς ἢ. στελπίζειν, ) 
Βώδιον. δυο, βοΐδιον. 

Βωϑεῖν, Η ἴσο τεῖτε ργὸ βονϑᾶν ἀἰοίταγ Ιοη οὶ, 
Βωϑυζειν,ο! ἀςπ} εἰξ βοαῦ,θω να ειν»οἸΑ πιάτα. 
Βωκαρθ-, ὃ, γεῖ Ὑγοζοη 5) αἶα τὸ τῷ βίῳ, χαραν φέρεινγως βοχαρθ». 

Εἰἰ οτίδπι ποπηεη θαι} 54! Δπλ ἢ!) »ηἰ1αἱϊ βού χφρος, σἀρῖτο θου - 
πο, ΤΥ Π2. 

Ῥωκες»ἱηαυς σρου Πρ. ἴαπτ ἰσυςοπιεηϊάες μος εἰϊ,πηοπας ςἀπά 416- 
τοβ, 4145 Πὺ5 σίττος ἔπε σίγγι!ος ΨοσάτηιΣ » Αἰς Ε εγπτοίδιις ἰα 
ΡΙΙηΐαην. ὕΥα πιϊηΐπ5 αριά Ατβοη. πδτοὸ ζ ᾿ρίος βόηκᾳς νοςᾶῖ: 
δρειῇρμιις βόαχας. ἀἰσιτα σἥϑὶ τίυ) βοίω, ΟὉ 1ᾳ [ποτ Ρίίεις ἀϊ- 
κατύίαυς Μετουτίο εἴς ἔδιταγ, γτ ΔΡΟΙ]Π ηὶ ὁ κέϑεερφς. Ατητο- 
Ρδᾶπες ΒΥ Ζδητίμς ως ςοητοηάϊτ πιαϊὸ ΔΡρΕΙΙΑτῖν αισεηαύ 14; 

βόωπα,ηιὸ ἃ ράταις ἐχηζεης ργασγδηάος οουϊος ᾿ναθ φάτ. 
Βωκολιάσδογιγηάε βωκολιασδεο, θιιςοἱ ςὲ σά ης. βωκολιάξεις, Οιῖςο}}- 
ἃ σαηοςν βωκυλιάσσευ,, ραϊτοταὶὶ πηι ας λῆς, βωκολιασδ' ὠρῖθα, 
Ὀυςο] ςὰ σαπαηιμςν ΤὨςοοτΓ. 
Βωχολιας αὐ, Ποτὲ, δα θΒαΐςις. 
Βωκολικὸς, δ αΠΟἱ ἴοι» ραζοτα 5. 
Βωκόχο-, Ποτί οὐ, Βα θυ ]ςιιδ. 
Ἑώκως, «26 δ ]ςυς νο] πη οἶον. ΤἬςοοτίτ. 
Βωλνρτο βυλιὴ σοη ἢ] πινάϊσαης Οτγεϊεπίξς, 
Βωλαίκεον» φς  Π 18. 
βώλαξ, κος, ὁ σα] εἶδα, βωλθ-. 
Βωλὴδὸὴν, εἰ: τηοιἱο, αι τίπι, Ρ]ἰη. 
Βωλητῆγίθ- αὔτος,ραηὶς ἔρεςῖο5» σα ας ραταηάϊ τατίοπεπὶ ἐχρ] ἴσας ᾿ - 

τπεηζιις [10.3. ᾿ 
Βωλία ὃς βαλὴς, ἢ] εἴν ἐδ. τος οἵδ μάζωης εἴ δός τι ἐν παῖς ϑυσίαις. 
Βωλιμιώσες τὴς ἀϊοὶ ̓ 0 ἢ τ αγίτατοπη ἀρ ΟΠ] δοτναιᾶ: ταὶς πὶ ἀϊςίταγ ἢ4- 

ὕϑετς ρασπαπηνῖ δηῖς οἰδιιπὶ του Ζιφάταγ αστοτιιθ,δς {πτ οἱ ρος 
εἰδιυτα ἱπάςπηςητος ἀοίοτος, Η  ἐγο ΠΥ Πλιι 1η σαρῖτ. τοιτίο ἰοῦ. 
νἱάς βύλιμος. 

Βωλίνας κάλιαῤ, Η εἰγοῖ. ἀἰςὶ ((γι δὲς πλινϑίνας οἰκίας, ἰαιοτγί τίς ἀο- 
π|ο5 44 νογθιΠΊ τατοη ἔοηατ σ] ἐθαςοος ηἸάο5. 
Βώλιον; ιγτὸ, σα] οὈυ]ἀνράτια σεν μιχρὸς λίϑος, ΑἸΒ τ αὐθὲ ϑευμασ. 
ἀκοσμία των, β ώλια χεύσεια. 

Βωλίτης,οἴετυς,βα σιν ἀς ΒωλΘν, 
Βωλίτις σ οποία αρυα Ὠ οίς. 
Βωλόγαι, ἀρυ ἃ δορβοοίςηι φαϊδιίἀλπι ἤτητ κολώγαι 411|ς τὸ Κίλλαιον» 

δι τὸ αἰακεχωῶτω. 
Βαλογδη ς»ἵ Θ' ὁ καὶ ἡγσ! εἴας Πα" τυ ἀϊπετα γεξσγαῃς, οἱ εδοῆις, ΡΙίη. 
Ἑωλοκοπία ας 5 γοςζζατίο. 
Βωλοκοπίω,ῶ, Γάρο σ]ερά5»οοςο. Αξλίαυπι. βωλοκοπηϑὲν ασέρμα,οο- 

ξάτατη (σπισυ, 424 ἀς δεηςέξυτς, Ατἰτορ. ΟΠ αχ. 
λυ, σ᾽ εθαντογγα ρ! εὑ οίᾶ, ςείρες. [τῷ τυ τίς "14 χα ρίξιο- 

Τ᾿ χος αατατῃ ορεγίθις ἰὰϊς ἰηἀμπιςαητνἃ ηιο ςοίοτε βωλίται,1.δο]ε- 
εἰ ἀϊσαητιγ, γε ποτας Μάγος! ]ας ἴῃ 1)]οἰζοτί 4.110... σαρίτο 2ζο. 
βῶλθ. σιδηοφυ., ταί ἔεττί, Εςς]εἰλαίς, αρ.1:. ΡἸατάγοῃ. τη ὸ- 
τ]ὸ, αξ αὐΐςτησι βώλοις τὸ ἄρατρον, 41ς ἀτάτγυ ΠῈ Γυἴιτας ο]εἰθᾶς. 
“ρα χοῖν τὸς βώλοις, ἀΙ ξιπάοτο σίας, ΤῊςορἨγαϊζ.}}Ὁ φιςαραδ. 

ἄς ςλυς ρἰδηταγ. βῶκθ. χρυσία, Ρτο (ο]ς, [Ιπτεγρτος Αρο δὴ!) 
ἈΠοά. εχ Ευτγὶρί 4. χενσοις βῶλος, ἀρμᾷ “ΕἸοραηῖ, σε αυτςὰ. 
Βὥλθε ργο πιογάα,νιάς σελεϑές. 

Ξωλοςρορία ας ν᾽, σι ἰςἀτιτη Ἰρ στο » τοραίειπατίο , Θαζα ἀς ὅςηρ- 
ξζατς. 

Βωλοτο μος. γ᾽ χα ἦν 6} δ (εσλης 0 Ἐρ στ. βωλοτόμοι μύρμηκες ) ἔοτ- 
πῖσα; σ᾽ είς  ἀα.ο ἐδ ίζες. 

Βωλάδης, ε(Θ., ὁ αὶ ἡ, σ]εθοίις. ΑΝ ΤΣΝ 
Ζωλώρυχα,  1ιαροηΐδιις γοσλτὶ τί σκῦ τοίάτας Ηείγς, [οἱες ςπίπι 

5.10) 
'τοῖτο ἴψο ἐοάϊξατε Ἂς νοῖτογα σ᾽ εἴας αἰ τὸ ἐὺ βώλοις ἀΐξῳ, , 

Βω(φί κευμαγβωμολοχϑυμα. ἜΝ 1} 
Βώμαξ,ἀιπιιπθείαμθπι ἃ βωμὸς, ἤει βωμολόχθ', ἴζῃττα ἰδυραάρης,ς ᾿ 

δἰϊοῃθο ν με Π5. 
Βώμευσιςοἰοςις ἀὰτ φου [ξογατῖο ἀγα. ' 
Βωμέσες αὐ, ἀΓᾺ } Ὁ, 41 ΠῈ} πε πὶ» ΗΠ ογοίοτ. ' 
Βωμίσκοι; ΕἸ ο(γ᾽ οἷν. αῤιϑιμοὶ αγίασοι παπτοτὶ ἱπηράγοϑ. νἀ. 
Βώμιθ.χκ, δ, τάχει. βωμίαν ἔλαφον πυερυ ϑηκατ, Αἴ τατ! ςοΓαΔ ΠῚ ῬΓΟρο. 

{αι τν ἘατηΡ βώμιοι ὅθε ἰπαρρταξεξει ατὶς. "Δ πλ» γεραιὰ βωμία, φι ; 
μβύνγαυας αἀ ται ἐς σης, Ιάςτα Ευτὶρία. ΔΕ, 

Βωμίςριαγας ἡ γίασοτάο5 ἔσεπγῖπα, βατηϊπιςανίαςετάοι Ἁ, ΟΕ. Νὰ 
ςαπάοτ τη ΑἰοχΙρἤάγιπ. Η τε κερνοφύρρς ζάκορρς βωμέσρια ἑείγτ. 
Τητοτρτοϊέρεια, ἰ ᾽: Υ7 

Βωμρειδιὴς γέ(Θ-, ὁ κα ἡ, βαθὺς Δτα Ππη]Π τὰ ἀης πη. κει 
Βωμόλοχ δορά!» ὍΟΠ]]Πτοτ ἀσο, Γ᾿ αγγ τος βιοῖο, ΑΥἸΒΟρ ΒΦ, 

αὐτο βωμολοχϑύστιτο, δες. ὦ 
Βωμολόχ δυμα ατος τὸ, ὠπούτηγκολα κευμα ΘΓ ἴτας. ΑὐΠπορἢ 

Το, Τοιαῦπ᾽ ἀφελῶν χρικοὶ γὼ φύίρτον» ἡ βωμολοχϑύμαπ᾽ ἀγθοῦς, 
τέχνίι μεγάλίω ἡμῖν. Τὐτογρτ, βωμολόχα σκώμμετα. ἵε 

Βωμολοχϑύω μι δύσωγπ. δυκα γῇ στ γίσατ! 114 Εἰς το.  ευττ αδίο 
Βωμολο χίαγας [σα τ ΙΠ]ταςγαἰ ται πὶ υἱτί οἱ οχιγσηγιη. 

πελίας, ΑὐἸἴτοτ.}10.2.ΕτἈ]ς.ἴςατ τ} 15 ἰοςις,γεργεῃςηῇο. 
Βωμολοχικὸς, οὐ, δ. (ςυγτ 1} 15. τὸ βωμολοχικὸν ἱ (ςασγυὶ τας. Α ΔΑ ΠῚ 

τῇ ΡΒ γον, πνϑύκῳ τὸ βωμολοχικὸγ,γὸ εἰρωνικὸν τε δ το 
Βωμολόχίο,ου, δ, ατταγράτοιις, το Ἰο[Ἐὰς, 1] ρυΟθυις», ἀσσορτογ,Σ 
ΟΠ ΌρῈ νεφυὺ βωμολόχίΘονὈὶ Τητεγργ. βωμολόχιθ-, χα 
γϑρεσεξὰς, αἰϑοσι τὸ λοχ ἂν τοὶ τὴ τοῖς βωμοῖς ὅϑητιϑέωδνα ϑυύματα, 
4ις μος ῃογϑη οἱτηὴ ἐπ άϊτα πὶ ν]άστατ ἐἰς μα! οσυετίδης 
Ἑαηῖ ἀγὰς, νυ ξτ τὶς τοηάετε σοηίπδιεγαης Ἰη Ἰἀ ας: δὺς 4: 
ταπΊ ἀτΐπᾶπη βισογοης απὸ 4 εχ αἸογαηι ἀςου τίου οοὶ 
41] πορο 11} δα ξειτεητ, ἀϊοίτιιτ δατοπι μα! αὶ «δ βωμὸ 
χῶντες, )υιΔ παι 4Π| οο ἡοηχΐῃς ἀϊσιπτας πιοπάϊςα υἷα ἴῃ 
Ρ ς (ρ ΡΠ οἶτον σογγοσαητία [πίρεπ): ἄταιις ἰτεπὴ εἰ δ οἴ ποδὶ 
τες τεῦυς ἀπ1πὶς Δα: δ Ίτί, Ετγαίπῃ. ΟΒ1]. (ΔοτΠ] σας, αὔϊεαι 
βωμολόχος ἔπεσι, νετοἷς δ στατίαπι σοπηροῆτις ὃς υ]απ 
βωμολόχον, [Σαττ  Ἰτάϑγῖοςις, ἰἀ στ πη ἴτε βωβιολόχιθο, 
15 αι: ἀΔη1 ἀς σεηςτς πηοη ς ἀμ] Ἄγ ΠΊ » Ατηϊζοτ δ τ. 9. 
(8Ρ.24. ῖ 

Βωμολόχως[ςατΓἹ Π τοτ. Βιι4.1η ἘρΗδ, ροίτετ. 
Βωμονείκης 5 οὐ, ὃ. ἴῃ ἀγὰ σοῃτοηίφης, βωμονεῖχαι ςταηῖ αἀοϊοίζι 

[ματοῦςς, 4ιὶ νεγθογιιις δὰ ἀγάπη ")ιΔηος σοητοπ ςθδηζ, 
ΡΙαγα γεγθςτα [υἰτιπεγεητ. 

Βωμὸς, δ) τᾶν αἶταῦς, τε πρ πη, ἀθ γα ΠΊ, ποπγις» ἔμογη πη. 
ποιεῖν. Ε]εγοάοτ. τας ετίροτς, κ᾽ βωμοιδύ δῥυσις. δἰ οϊῆς, 
βάσιν, σταάδατη,αριὰ Ηοπι. Ετγ τη. ὅγ) βωμὸν καθέξειν, τὰ ἀταπη 

! 

Ι 

ἄετς ργομῃτόγ ἰστατίαηι 1 ]Ατλη). ΖΒ ςΐη. “ἡ 
Βωιοτρίαι,αἹ αν ατῖς ἔτη α-. 

Βών, ἰγοτιςὸνργο βοευῦ,ν οἱ βόα, θουςπι, Ἡσιϑάοτι. βῶν ἔϑυε, θοὰς 
πγαξζαμττ. δὲ τίωὐ βών, ἴῃ νασςααι Ιάξαι. ' 
Βωνίτηςγ» δ» δα σας, τυ ςας, 
Βιδγυσοι, γα τς ἄποικοι, βεκόχοι;εοἴ οἵ) δα θα ]ςὶ. ᾿ 

Βωξ, κος ἡ) σδηις ριζοις Πηατίπί, γοςα, ρ (οἷς εἰἙ σταῖς, 
(ζοτεῖος ᾿δτο ποπο. Απίπιαὶ. ἔξει οἰξ ποσπφη μετ γα 
ἢ ἃ βίαξ. (απ ἰἰθτο τειτῖο Θγαπιπιατίςογαιη. νἱάς 3 
κες. ἢ 

Βῴριμος, σ᾽ εηις φαπτίοπίς ἃ Μαγγδπάϊηὶς ἀστίςοἱῖς Οἱ πὶ σφηὶ [Ὁ 
τι Πγ,Βῶρμος»ἰἀεπὶ Ηςείγ ἢ. ᾿ 

Βῶς» νε] βοιξ, τετσιις δαδυίαπι, ροηίτατ ργο ἴσζυτο, εο φιδὰ ἰς 
τὰ τογροτιθις δοιπὶ τηίσεγεηζας, [τοπὶ δοςυτίμμς ρ᾽αΣ 
ΡΓῸ βίας, τὰς βῶς, Τ᾿ μεοστείτις ἵτεπὶ ρτο ποπιίηδτίμο βοι 
θο5» ᾿ [ 

Βώσας,αντοςγ δ) ΟἸ ΔΙῚ ΔΉ σ,ΡΓΟ βοίσοις ταί: ἰτοπῚ βωστέτω ρτο βοησάτ ἢ ἢ 
ΑὐἸΠορΡἢ. ὅς βώσομαϊ, Ρτο βοησομαι. ᾿. : 

Βωσεῶ»ε, ρτῸ βιώσεεϑνε,.. ζήσεθϑνε; ΑΡοΙ]. ἈΠοά. ἢ ᾿ 
Βώσκεςγγοίςα,Ρις ες: βοτγίδη ἡ ἀεπὶ αὶ βῶκες {πρτά. ὃ 
Βώσομιαι»Ο]απγαῦ ον ΡΓΟ βουΐσομαιγπκαλέσομαι. ΑἸ] ἄΔο Ρτο ἡ. ἱ 

βιώσομαι. “ } 
, Βωεσῖσι, Η εἰ ας ἐχροηΐς βομζούσι 5 ἠχοιίσι, πὰς ξοτίδῃ 2 ἢ 

βώσσασι. 
Βως ἡρρρα!ποτινομεις, βώτης ρτο εοάεαι : γηάς ἀρ! Ηοτηςτυπὶ γα, 
ζωτης»Ὀ δ. ςι5. 

Βωςρέω, μι. σω, π᾿ ηκᾳαγοἰάτηο, νοςοναξξε «Δ σους ἶ 
ωτιαϑειρφς »χ δ καὶ ἦγ ραίξοης γίγος, Βοτηϊπιιτι φάμιοατατ,. ψοΪ φάι 

ττῖχ, ΗΟ α}. "14. αγἐν φϑήγ βωτιανοί γι» αὔρας βυσκίσυ,η πρεφύφῃ, 
Βοπηί πα ΠῈ Αἰτεϊοὶ. , 

Βώτωργορρς δ) ραίτοτγνοβκιᾷ, ποημζ, Ο ἀγ {5 Ὁ, βόφυρεσι ξεῖνοί τα αὶ ἀν 
βώτορες «ἴόϑες. “ν᾿ 



ΤΕΚΤΙΑῈ ἀρυὰ Ὀτῶςος Πδγώ ποτὰ 
᾿εἰδεἴσουπι ττα ΠῚ ΠΕ ΠΊςΓῚ το γηατ!}: αἵ 
ριξῆχαμι ἃ {{πΉἘγ] ἰατοῖς τη Ράττς 
μιαῦτης ἀοσοητα ἀσατὶ ποῖα ΠΊοϊογηα- 
Τὴ ΠῚ ΠΉ]Π] σπαγία πὶ Πρσηϊῆσατ ᾿ιος 
πιοίίο 

Τά ρτο γὲ Ὀοτῖςέ. Ατἰπορῖν. ἐγώνγε,ρτὸ 
ἐγωγὶ. ἐν γε ἰτίἀςαὺ Ὀογ οὐνριο ἐν γε 
ΜῈ τοῦτα. 

Ὶ φαϑοΐ, ΗείγοΒ τὸ ἥσσον γαϊπιὶς, 
" ν5 ΘΙ ἐ 61 οἵα τρυξλίον. 4] δί Γαξενὰ αἵδε ἀϊεὶς ἐξυξαφα ἡ τοὶ 

δία. 
Ί αὐ, ἰφεπι ἀεὶ τταάττ κεφαλίωὶ κὶ ἐγκέφαλον, 
ἱ δὲ, ΟαθατΠ4,ἴουατ ΗἩ εὐτοϊοσιμ οἀίτα πὶ ἐαρίές 19, ἘπΔηΡΕΙ. 

᾿ ἴοαπη. 
᾿χδεργϑτοοο απ Ἡείγοἢ το  Τ ΔοοπΙΡ. εἰς ἔργου μιϑιωτὸς 4 πιετ- 
Τ φοάεορας αἰϊαιιοά ξιοϊ επί πὶ [υἰς!ρίτοντ οἱ ἐργρλείζοι. 

χα δ ῖγαα, παν τ] οι πάα πηγττδα ἰρεοίες τοσεηίςτυτ ἃ 
Ὁ. }10.1, σαρ. 78. 

.28.10, μετέωρα καὶ γΐξις ἰὶ μννῶνη σεται, ἜΧος ἃ ἃς ἐπλῖ- 
ὍΠ σΟΠΊ ΠῚ ΘΠ ΟγΓΑ ΘΙ ΏΓΓ ΠΟ 1 1 ατίηα ᾿ητογργοτατίοης. 

νεθ5 Τγοίπον!άς Ετγηι. 
τδισατας ἰαρῖς:ε μος ΑἸεχαπά. Αρμγοά. 1.5 Ργοδ] αὺςι. 
ὃς (ιοίξοτ! ἀ.11}ν.5.ςἀΡ.138. ΡΙῚη.11.Σ2 6. Παρ. 19. ὃς Οτρβοις 4. 

ἰάσπάο «οἰ Ππάετς. 
ἰἀγ.γάγίαλέζεδϑει,ἱπτατῖ, ἡ δεώϑει. 

ἰάσπ αιιου γεργαλίζω, εἰς γίλωτα ἀΐγω,α τ ἔτη] ἐΟΠηπΊο- 
ὙΠ. 
γλίον. 

ιδ΄. δ. πηαταδ 1] 1ς, δυμετάζολ Θ΄. δυμετείϑετος κ δ) ίπις. Θ- τῇ γνώμῃ. 

ΤΕ τΟ, στεγ ἰών, δίκτυον. γογζαιιον τὸ δέκτυον. ἀρᾷ “ΕΠ ΕΥ]. ἃ- 
ποπιποης, Πτης γαγία μειξ κὺ γαγίαμιούλκες Ρ ζᾶτοτ 4} τᾺ}1 νοι - 
Ἰο ριυίδατιιτ.. 
ὠνγχαἶνίδ-. ὁ. ἀἰςίτιτ σδυμι τα {Ππ4 ᾿πΎπεάίο νεηττο ἔξα γπιδὶ- 
ς ἀνέζυς χιὸά Π]ς πιοτς ίασεης ποΓα! ἐπι ρ] σε ητατ, Ετν. 
τίς σενγζιύη ἀρρε!]ἀτιτ. ΖΒ Σἰνγ], ἀρυἀ ῬΟΠ σε πὶ [0.10 ..κεῖς- 
α πὶ παιναλώτε ἀἸχΊτ.Ἰ. ΠΥ] 161 1ΠΟ ΧΡ  Πσαθ 116. κακὸν δύσλυτον. 

σέλικτον. ὃ [1.2 παλεῖ ταὶ 5 ΧΓ' μέσίω γας ἐξα κοῖλον, ὀμφαλὸς χαὶ 
ἡμαφαΐλιον, κἡ ὁ αἰεὶ συ τὺν τόπος γαγία μων, δὶ νδ ρων ὅξι πλέγμα, κα- 

τῷ τὸ δικτυωδες, ὃ καλεῖ τω γιωῦ γαγία μῶν, ὡς πολλοὶ σαγᾶώη. " 
αὐτο. υς.7 «στο ἔα ]α, ταῦ ετ. 

υ,»δ, ΘΔησες. 
ἴὰς Γαγίαλίας. ΠΟΘ }Πς εἰς γελασίω ὃς, 41} τω) οἶδ ἐρίων συ... 
ἀὸ ἰληας σου] τᾶς. οο ποηγΐης νοσαγὶ τα 0 ν Δ[2] αν- 

φάϑμίω, (εἀϊιτοπτιιπι δὲ ἔξοες τοῖτο Η-οἴγοΝ. Ι 
[χ711π|ὸ γαρδος πατάας Ραπρ τίς, ἃ σαῦρος ἤσαϊο» ἀρ ἃ ααςπὶ παίοϊ- 
ξατ» Ὀτοίζοτ. 1. 1 σαρ.ὅ. 

αὙλίον, κα, τὸ τα Βοτθα πὶ εἰς οαρττίς, γέαυς γεπΐτοις, Ος ΙΓ 1.7. 
: 6. γεγλλία πα πτετὰς ἰθτεῦ μελικηρίσες κὶ ἀϑερώματοι κὶ «-εαὐτώ- 

" Ρο].118..4.γαγίλίον ἀπόσυμα. αἷτν ἀἴπονον, υὐστὸ Ἀδυκῳ κἰ γδυρωδι 
' χιτῶνι ἔγες: σδἹ᾽ ἀυτεὺ υἶγρον αἱ ϑερώσες ἡ σειχία,η) ἐλμανϑία. γένεται 3) πε 

δὲ αἴϑρα κα κεφεχίώ, ἘΒ᾿ ςτίαπι χιγίλίον Ρᾳ.]ο “Ἔρίιηας. πετῶ α]1- 
ΟΠ ουἴας νεὶ ̓Ἰξτα γοὶ εχ Ιαῆττυ ἀϊπε ςουτοτείο. ΜΜαΪτὶς αυϊάξηι ο- 
τη πο ςοτροτζῖς ρᾶστί δας: [ς 4 ργαςιρυὶ πη δ ΠΡ αςιντ ἴῃ οχίτε- 
τηΐτατο ΠγΔ Πα πὶ ἀτηις ροάιδι5. ΑὐτῆοΥ ἀεβηϊτίοπιπι ἀρὰ 
᾿ΘἸἸξημμη, γαγίλίον ὅδ νδύρου αἴδκὶ φύσιν συςροφὴ σωμφτοπεποιν μῆύη. 

᾿[ἀγραμνα,ες δ απρτςπᾶ,οις ἃ σαποῖο Αἰ ξοττ. οἴῳ τὸ γραίνω τό ἐϑίω. 
δησταρηᾶς ἀϊσυης πηςσάβοίγντ ἄοσεῖ Ματςοὶας, ΕΠ οὉ τπορηὶ- 

τι άϊη ἐπὶ ἰΠβαπηπιατιοηὶς, νίτα;, (δ ηΐας ἃς πηοτας, ἴῃ 404 ἢαπὶ 
Ῥαῖτς, Ῥτιπατίοπεπι : πεαις ἴδηι ἔμξξας ἔς ἀρρε]]δητ , ἰεὰ ἀπ 
βυπτΝΑπη αυτῃ σηἤα ἰοσις σάτεῖς ἱησερετιτ,, ΠΟῸ Δ ΠῚ σδη- 
“Πρ δηββς σφάκελον, 1 εἴ ἐν ἀετγατίοπεπι ἀρρε ]Δητ. ΕἸας τπα- 
ἱγὶς εἴζοντ πΠ 1 ςεἸεττί πιὸ 110 Ππςουτγατιγνποη πιοάὸ ῥρατς ἐρία 

ΟῚ σα ἰαθοται (ξ( ὅς 4115: νἱσἴπα ραττες ἱρίξαι!ς τοτας Ἀοπιο ἀε- 
πίϑας ἴατοτοᾶτ. ῬοΙΝχ 11.4.γἔγνεται κὶ σὴ μερῶν» χἡὸ ἴνιων μεραῖν 

γεγίραινα. οὕτω καλεῖται Τ᾽ μελων τὸ νεχρού υῦνον σιωὶ ἕλκει. ἢ χωεὲς 
ΟῚ Ξκριφ, μτ φλεγμονῆς κ᾽ ἐρυϑήματος Σὁπολδυκαινο μῆνον, Ος Πὰς Π.7.(4- 

Ῥίτε υἱτί πο. - 
“αγξραγνικὲς. δι σαη στα ποις. γαγίβαινιχαὶ νομαὶ, ΠΟ πγ: τα ἴῃ σάῦστς- 

ὩΔΠ| Εἰαίἐταπτιἀεραίςεητες σαησταπα, Ὁϊοίςοτ. [10.2.0 4ρ.132. 
ἢ δι γαγίρανού μέμαζραττος ζογροτὶς ϑιαηστατηα σογτερία. 
᾿Αγβαινίαξ, οἱ οἱ ὁπ στοπᾶ Ἰαδ οὐσητος σπρταπα ρεγιο !τάητος. τα 
7γίραι νέμει, ν! οογ σαπνστέσης γἱτο ροτΊο  τᾶτία ει αυα 1 σδλη- 
ϑτάπαπὴ τγαηίευητ, ὈἹοίζοσ. "δ. τι σαρ.187. 

ἐ τὴ οἰαἴτας ἸΠτοΓ ΟΣ ΒΥ ΓΙΩ; γ δ Απτιος ἢ ὃς δεἰειιςία γοςά- 
τὰ ς ᾿ 

᾿ ον 

Γαδαρειξ, σφας ηδηηοῆ: 
Γαδεδῶνγ. τοί οἰ ]ο εἰ χαίρειν, σαιἀοτονἑατατὶ, , 
Ταδειρα,τοῖτς Ἡείγομιο ΡΆσοιςος νοσλητ τὸ κῆρι φράγματα ἔερτα ἃ5 

Ἰοαυ! Γάσδιρᾳ ἀἰοίτυτ. [0 111. ἃς νεὸς ἴῃ Οὐςαηο οχεγα στο" 
Τὶς σο]υπιηδς,ιαἱϊ γῆς δειρῴ: οξο. καὶ γίρ ὅδι γῇ ς. 

Ταάσδειρρι,Ολάες, μεχεὶ γαδεΐρων»α] Οαάος νίθας. 
Γαδέω, Οτατιῆςοτ. Π οἰ ον. ΘηἐπῸ γαδεῖν ΧρΟυ. χτρίσαϑει. ατ Ταδεώ, 

οάδηι εἰϊ χαεσὶ σαι άτα πη» ]τιτια. 
Γαδ οἡτα,ἀτοα. Η εἰν οἈι. κιζωτός, 
Γαδιξ, εἰάετη οἷδ ὁμολογία. 
Τάσομαι, ΟΔυάεοναῖοτ: νεῖ σάυΐο δὲ ᾿φεῖτῖα ἁβοίοσ,, γοϊιρτατὰ 

ἁβιοιοτι εἸεἐτοτ,ίάοπι ἐπτπὶ ΕἸ εἰσ ἢ. γάδεθϑει ἐχρου. ὕδεῶτῳ αἕ- 
ἔξγϑης δι γέδονται ῬΓΟ δυφροίνουτάι, 

Γάσος. ρΠ[ςἷς» 4] δὲ ὄγίδ- ἀτοῖτατ, ΑἸ μοπαις Πἶθτο ζ. νἱάς ΟνΦ-, 
Γάζα, Ρεγίϊοα νοχνορος,αρε εχ, υϊ σαμ!ἃ ροΠΠἀοταγ. Τ ἸεορΒγαίξ, 

ἀς Βηϊοτία Πδτγο οξίδαο,, ςαρίτε τι. πὸ ἱμάτια κ᾽ τίν) ἀἰγιίων γίζαν 
κὀπεῶτι. Ἡ εἰγομϊο τοῖς, γώζα Ρ"ςα νοχ εἰϊ ἢ σπίβολης ρα 
εος το σιδπῇ οἸἸπὶ Πρε]]ςἔλι!ς ἃς ἱπταπηεῦτο ἴθ, ίξα τ θαια 
δ γεαιτιιβ, αι τὲς ρτεςοίλβ. [ἄς πὶ ἐχροη. ςτίλπι Ορς 5» Π1τ| 47. 
δυίάα ϑησευρὸς τῃ εἴδατα, ἴ. ΤΡ ΙΠΟΧ ὃς ρας ρτεςίοοσος 445 
ταςοηἀί πηι [τε πὶ Οάζανντθς ἴῃ ΑἸ, 'π 404 ΑἸεχδηάοτ ἴῃ ςαἱ- 
Ἄαῦςο ἔαϊτ [αἴὰ5,]αταγ. ἀς ἕοσταη. ΑἸ οχαμάτί. 

Γαζώ(θ.,εἶπις εχ 642. 
Ταζοφυλἰκιον, τὸ ατοᾳ, γε] αμϊαὶς ἰθοιις γΟΪ τος ργοιοῦοσ ΤἘγυατατ; 

ϑησαυρρφυλάκιογ, Ετατ Αατε πῇ ἴῃ πε ἀ 9 το πηρ] γε ποταῖ ΤΠοο- 
Ρμιαέϊας. 

Ταζοφύλαξ, ακος, ὁ ,οιΐζος σαξα δὲ ται!) ει τμ εἰαιιγ ἾΝ οπημβγχῦῖης 
γαζοφυλαξ. 

Γαϑέω, ὠς Ἰ)ογὶ ςὲ ργο γηϑείω ἀϊοίταν νηάς ἰηἢη.γαϑεῖν, 
Τα ϑόυδον, ΕἸ εἴν ΟΠ. ὧν γῆς ῥέον, 
Γαϑίς, οἸ ἀε πῇ ἀλλαντία. 
Ταϑυλλὶς ἔνος.1 ἄς πὰ 4υο ἃ γηϑυλλὴς {0 95πϑυλλὶς οαῖρα σᾶρατ. Νίοαπε- 

ἄεγ ἴὴ ΑἸοχιρμάγπ,. ἐν δέ τε λεπῖας Αἴμμιγε κρομμύων γαϑυ)λίδας. 
Ιητογρτας Βαθοτ γηϑυλλίδες, εἶ σὸς κρομιύων, ἤτοι τεὶς κεφαλαξ, 7) τες 
ἑίζας,"" τὰ ἀπ᾿ ἐνίοις λεγόμῆνα ἀχριόφυτει. αἰτοῦ Ἰητογρ. Ἔχ ροηιζ νέον 
κρόμραυον. [ἀδηι νογὼ εξ φυοε ἀγλιϑεοινίας (0 ἰοςο: 

Γαῖα, ας. ἦγ ΟτΥΑ ρα 15. αὐδαὶ τὸ γωὶ τὸ τίκτω,, ᾿ηπφπίτατ ὅζ ἰπ Ρ᾽ γα }}- 
Οὐγι{ ξ, «δέ τις αἴγλη φαίνετο γαίων, δίς. γώα παγαληϑὴς» τΕτγα γ6 -- 
τὶ ἢ πηι ρτο τοῖο ἴῃ Ἐρίσταπη.} αἰσατ. γῶα κυματώδεις», Βα ξξυοί 
ποτα, Ατηζος, Ηοση. ἴῃ {Π|Π4 6, ϑῳ, ὑμεῖς μὴρ ποίντες ὕδωρ γὴ γάο; 
ἡδοιϑιο  πλργθσδτιο εἰζ,γε ρα ΤΊ ΒΩ] απ, οἰπογοῃλ» δὲ ταρι- 
Ῥλήας τητηετα γΟυτΑΣ Δαιᾶ5, 

Τα ϑεν, εχ τοτγᾶν 
Γαμ ἐΘ,τοττο τις ΝΟ ππι15, γα 0. ἀῤλροτετγεπας ΠΟ ΠΊΟ. τέτυ Θ᾽ γαι- 
ἰτέα ἢ 15. 

Ταρὶςοτοτγε τις γαρίδα Αητί πιο νοσαῖ ὃ φοξίω,τείτε Ηεοἴγ εἶ. 
ΓαΜ οχίθ.... ὁ κα ἡορατγοηι γε] ράτγουα οἰ αΣτατς»Γογγᾶ ΠῚ ΠΟ. τ ΠΕῚ ς᾽ 

τοῦτα πιοῖογ, Νερταηὶ Εριτίιοτοη. ὁ σεωεκτικὸς τὶ γῆς γε] ὁ ὅθε 
γαίης ὁχύέυϑυθ- ΤαιάοχΘ- ρτο εοεπὶ» ΘΟΡΒΟΟΙ. γαιίοχίθ- αὔτεμις. 

γαιήοχίθ- εἴγλν»ρΊξ4οτ τεγγαπ ᾿υἱξγδης » γ6] ἐρΙςηάοτ νεξας [5 
Ῥεγτογγατη,Ν ΟΠ. αῆρσὶ τὸ γαήειν ὄχους. 

Γαιοδέτης. δ τοτγας ἀατοτ. 
τώ, οὐ ὁ, ὁ πο γει(θ» αὔειος δζγά! Θ- βοιξ, Βοος» οοϊοηι5».ὁ ἐργάτης Βύς. 
ταί Θ..Ἰάτην Εὐήξατ ίογιδτς Τἀγεητίηῖς Πρ η!ῆοατο μί δι: πόπιασ 

Π14ΠῈ γΕΓΟ εἴϊε δὲ ποι χιὲ, δί αὐαιώνητος. 

Γαξχϑ..ὁ,τετγαπὶ Βα ΌΘ 5. ὃ 
Γῴσει, ὃς Ταισὸσοϑιι 2 εἰκ κοντὸς» ΟΟΏταΣ εἰ σὸς ἐμιωσηρίε δ) δόρατος, 

Ηείγςοῃ. αυοαυςε γασὸς εἴϊ ὅήλον ἀμυωτήριον γε] ἐμδύλιον ὁλοσί- 
δερρν ῬΟΠ ποι, εἰ ἄστη δόρυ ὁλοσίδυρον 41 Γαι γ οαπὶ οἰἴε αἰτ, ἰεσῖ- 
τατ ἴῃ 115. 1πἀἸτῇ ς.9. ἤληησαν ἐν οἰ απίδε κὸ γαισώ Κῷ τόξῳ γὼ σφενσδόνῳ. 

Γώτης αστίςοίλοντ βότης. ᾿ ΠΥ 
Γαιω, Θ]ογΙοτ, σεμνεύομαι(Πρεγδἰο,εχυ το, οἤΓογοτ,ἰατοτ.δατίαο ΠῚ 

σιτυγ. Πιαὰ, αὐ κύ δεῖ γώων»ἱ, τὰ ἀυτέ δοξῃ γαυξιῶν, 
Γαΐω, [ασοἴο, ἱποοῖο,τοίμα]το, γγιάςο. 
Τωώ δης,ε(Θ-, ὃ κὶ δντογγεΠ 05. ἽΝ : 
Γαμω μωρία ας. 5 ἀστίςοἸατ!ο» ἴῃ Ερίρτ. ἀϊοίτουν ΔΠοαυἱ δὶ γαιομωρία 

Γακίνας. τογγᾶΣ ΓηΌτας, (ρετ ο. 
Γακεγία,"ς 7.146 πὶ Η εἰν οἰ. : ᾿ 
Ταὐκινίθυ, Γλοτςὰ ρτὸ γήκινος, τοΐγαση 4 τὶς (δι: σοπαιατῖς ΕτὙη1. 

μιαδεῖ μέν, ὁ σεισμὸς γ7᾽ δὺ Αϑίω αοιε ὁ πἰο) γίω κανών. ᾿ 

Ταλα, τόννττάαις δτγειἷασ, Ηλθετ τος φαίὼς οδ]ιημος Δ ῃοτηϊηδ- 
το τπυῆτατο,, γίλαξ. χίλᾳ ἐμπυπια δὲν 9 [ας οαἱ αἀπλίχταπα οἵδ 
σΟΑΘΌΪα Πινν ΠΤ Βα εν ετ Βα] επι, Τ]οίςοτ! 4. το 6.ςρῖις 27. 
γάλα χιςοὸν, ἰας (οὩΠΠ]ς, Ρατραπάϊ νἱ πὶ δαροῖ »᾿ἄσιη ΠΩ (ερτίσ 
τποισάριτς 4. γάλα λδυκὸν, Ηοαλ."ΠΠπ44. ἐν γάλαξε ρεφο μῆνοι, πὰ 

Ἰχέξο πυτγίγεητα, ΡΊατο ἀς Το σΊθ. ὁ τῷ γάλακτος κύκλίθ- ογουΐες 
Δέξου Ρι ΟΠ ας ἐς δρίετα: γάλα τϑμμομ ἤΆ ΓΕ ἢ ἀϊξζίοης 

ἢ 



32ὃ ΤΑ 
Θεόμξθ-. γάλα ὀρνίϑαν, ἀϊοῖταν ἀς τατὶς ἱπα δῆτα» γεΐ ὡς οατίς, 
4υΐδις πΊΠ]]} αση Πιρροτίτ. δι! ας ὅδε εἶν χίαν δυδαμιονοιμύτων καὶ 
"πάντων κέκπη μήμων, ἡ ὅ)η ἴδ απανίων. Αἰνεπατις Πἴδτο 9. Η δ᾽ δῷ 
ὄρνιϑος χαλέεται γάλαγϑδις. ΑτἸΤορΙΔη.ἵπ Αἰ δ. δώσομῷ ὑμῖν πλε- 
ϑυγειαν,βυδαιμονίαν, εἰ ρἑωίω, νεότητα γίλωται, χόρφις »ϑπρλιίας, γάλα τ᾽ 
ὀρνίϑων, δά Βοὺ ργοιογθηιπι 4] 41 Ρ] Τπτα5 τπ ρεαίαειοης ἰη- 
ιπεις ἄς αἰ Ποϊοητίδις Π τγογιιπι εἴτι ἢἴς,, γε να] ἰαέξις σ4]]Π!η- 
οεἰ ρο[!ς ἐχροξξατο 1π ψο τ πηΐη6 [χδυ τιι 1. Α τίίζοι.3. ἀς σοης- 
τᾶς. σἂρ.᾿υΟὐ γδ πὸ χϑυκόν ὅδι γέλα, δμκὶ τὸ ὠχεόν. πᾶτο γάρ ὅξιν νἱ τρο-- 
φὸὴ τοῖς νεω οἷς. Οἱ σὴ) οἴονται τὸ χδυκὸν διαὶ τίωὶ διμοιοίπητα τ χεώματος. 

Ταλαγίεὶ, σ᾽ ΑἸ Δη σαγγδάϊχ ἴῃ οἴ ολ αἷς ποτα, σας πχοητῖο ἴῃ διτῖο δυ- 
πορας-ων, ὨΙ οἱςοτ ἃ. 

Γαλοίσες αἱ, σαἰλάος, οπομαγα πὶ ἤρεοῖος, Ατἰ του, 4:.Αὐΐπι. 
Ταλαϑίωυδο, ριοτ ̓ αέτοιι, ἕο κοίζε(Θ-, μικρὸς Εἴ τι γάλακτι πο εφόμῆνος.γα- 
λαϑίω οἱ χοῖρφι) Ατἢ Επατας [10.0.0 ροτοι Τὰ δγασι:» Ν ατιπεοάι ἀεἰ τε 
οἷ: ὀρϑειγορίσκοι. γαλαιϑίω εἰ, τοὶ υὑτο τίτϑτα, τοὶ ιἕασορίο ζιαγ ἨἩετ οὐοτ. ὅς 
Οανί4. 

Ταλακτιάν.ἰέξατς,[ ξτὲ πυττγίτο, μα σὸν ἐπέχήν οθηλύμ) γος εἰν, ϑυλάζην. 
Ρο ΠΧ 102. Η οἰ οἈ.1εϊὲ ΡΙαπαμα ναὶ ρίεηαπα οἰξ, 

Ταλακπίζω, (τη ̓ χξεοι5.} ἔς σαπάτάο,]έϊείςο. 
Γαλακπικὸς δ. ἰαέτεας, ἰλέξατίυς. γ᾽ αττ, γαλακτικὸν αἴϑος 9 ἰαξξοι!ς.Άος, 
Ὀτοίςοτί 4.1}. τιςὰρ.189. 

Ταλακτιγὸς: οὐ, ὁ. λέτεας, ἰΔέξατας, φυΐ αάδιις ἰχέξει, πὸ γαλάκτινα, ἰ- 
ἐτιξιηία, Οε]το. 

Ταλακτίπης λίϑους᾽, σαἰλξχίτες ἰαρς, 14 εἴῖ, ἰλέξαγιας, ἀϊξζας φιὸ ἰα-- 
ἑϊεά πὶ 4ιϊδη ἔπη Πισοιπη εχ ἰδ γοάάατ, θιοίςοτιἀος ᾿ἶθτο σι ο4- 
ΡίτεΙ2, 

Ταλακτοειδ'ὴς. δ αὐ νἱοἰαξζειις. 
Ταλεικτοκόμος.ἰἀξὶῖς ΕΧΡΟτταζοτ. 
τΓαλακτοποτεῖνοἶας Βίθετγε, ας ἰοτίεγο. ἤουτ υἱἐροποτεῖν. 
Ταλακτοηύτης τοῦ ἴάς ροτίταςἰαζτς νιἐτϊταης, Οαἰεη ἄς δογ τ] 5,11, 

χ αὐ ΟἸαθσοις ΠῚ. 
Γαλακτοτεοφέως μι ήσω,π' υκαοίαξες αἷο: α ἐξ. 
Γαλακτούκαιοἰαέξείςο ἃ Οτσογοις ἀϊοτατ 6.2. 46 Νάτοτα ἀξοτι πη, 

Ἰιᾶτις πιοάο αἰδείςο, οἸαξξείςο, Δέϊεο ἤυ οοἷοις, ΤΕςορὮ Πρ, 

1.04ρ.7.ἀἐ δας ρίδητατ. 
γαλακτουργὸς, ὅ, ὁ καὶ ἡ.) ἰχξχιοϊπίοταηι ςοπξεέζοτννεῖ γε 411) γοσδης 

᾿ ἀιυϊοιατίοἴυ πὶ. ἢ 
Ταλακτοῦχ εἰν, ἰσέξαγε ἰλέϊο ηὐττῖγα. 
Ταλακτοιῖχίθ-, κ. Ἰλέτδης,[αέξα πυτγιθης. 
Ταλακτοφγος.ἰχέξε νἱξξιταης. 
Ταλακτόχεο(δ- τυ, ὁ, ἰαξτεὶ σο]οΥῖς. 
Ταλακτώδιης.ε(Θ., ὁ κἡ ὁ ἰαξιςις, ΑἸ ἄτις» κὺρ οἶγός τις, τὸ γα ακτώδες, [Δ- 
δε 9 Ἰδγα αν Μ νοεῖς νεττὶς ἀρὰ Ὀιοίςοτ. 1.3. σαρ 25 Ἀπε]- 
Ἰτας Ἰᾶς. ὕδωρ γακακτώσες, ᾿᾿α4 0 ̓Δ τις. Μάγος! 5 ἀπηοτας ἰδι- 

ἀεαῖ (δραῖπ ᾿αέξις τοτοΠ σίο γιὰς Ὑἱδωρ, 
ταλακτώργος, [ἀξίας ριΠπον ἀμ] οἴάτιις.» Αὐίνσηνν 46 ΠΠ}ΠῚ πιο ας 

γιλακ τούργρς. 

Γαλαΐκτωσις,εως,"᾽ἱαζγατίο. γαλάκσωσις σπέρματος , [Ε Πηϊιὶς ἰλξιατίο, 
᾿ ΟἾζὰ αρια ΤἼςΟρΡΒ.}1}.4. φΔρ.6. ἀς σαι. Ρ]λυτ. 
Γαλαξία, Η εἰν εἶν. ἐορ τὴ ἐν ἢ ὄψεσι γαλαξίαν, 14 εἴξ, πόλϑον κρίδινον ἐν γώ 

λακτι, (πἰτὰ πὶ ἐπ 4αο ρυΐτειι Βογάςασειι ἴῃ ἰλέϊε ςοπιαητ, 
Ταλαξίας . ἰλξζειις οἰγσυίας ἴῃ σατο. ὁ τοῦ χέλακτος κύκλιθ’ 9 ἀε 4.0 

Ριτοοϊας ἐς δριαγα,  ξξοιις οτἱοῖς ἃ Οἴσεγοῦς γοάάιτιτγ, γαλαξίας 
᾿λύχλθυς ΟτΖαΐη (Ὁ Ὡγη. δοῖριοη 5. ΤΠ πῇ γαλαξίαν νοσλῃϊ ποη- 

ΒΌΠῚ Παρί4ο πὶ 40] δι μέρφχθΘ- ἀἰοἰτατ» 1οϊζοι νά θτο αιίητο, 
(4Ρ.144. 

Ταλαρίας, ΗΠ εἰν οἷ οἰχθιὶ, ὁ ὀνικὸς. 
Γαλαΐ πον, ποτίσα ἡ: ὃς Γαλεν ἀραιὰ Ὠϊοίσ. 
Γαλάτμὲὸν, ἀφ αν Ἡ εἰν οἰ. αἷς εἴς λάχανον ἄγριον. 
Ταλαωνη, 1455 ἰ{επὶ αυοά γάλως. 

Γαλέα ας, η χα ΓΟ ρα 4. ἵτε πη) ρ τς ἰς σοημ5. 
ταλέαγρα, ας, ἤ,ςαιοα βέτγοα,σατοογῖς σης ἡ ὙἶμΓ ϑηρίων ἕαυδὸχ υ. Α.- 

τ ἐπεδυσος 116. ἐδ] » Δυσίμο χΘ- ἀκούσας ἐμολυϑίώ αι αὐτὸν ὀκέλόδυσεν 
εἷς γελεάχραν ν᾽ δίκίω ϑηρίε πδξιφερὸ μῆμον κὶ σρεφόμῆνον, ὅτως ἐποίη- 

σεν δστοϑεινεῖν. ᾿ ᾿ 
Γαλέν»γαλῆσοατας, βείες. ΤΠ ΣΟΟΓ, γάλέαι μαλακς χεήσογτι κα δέ εἰν, 

(εἸεῷ πιο τεγ νοϊαπτ ἀουπηῖτγο.. 
Ταλεοειφοςς»Ὠλ0ΠἘς ΠΠἸἤππὶ σέ ηας ΡΟ πι,Ὁ ᾿ , 
Γαλε ὃς, πηι το ]]1υς, Ρ δὶς εἴς ἀρυά ἈΒοάτος ἴῃ Ρτετῖο. γαλεοὶ γδύρευ!» 

᾿ αλΠἘΈΠΠ| σαι], [τε νδύρεοι, ποθ τίν Ὁ πἴππι]ο ἀἸζει ριίζες ν αι} 
δι σελ α,ῖ. ξαπϊου]α: γοσαθταγν Ατιτοτ. Πρτο 6. ΑἸ] Πγ.σᾶρ.1ο. 

᾿ γαλεὸς ὠχανϑθίας, [ρ᾽ηαχ πλμ το ΠΠπςὶ Ρ ΓΟ ς Ῥιοῦαϑ» θ᾽ άςπι, γαλεοὶ 
λεῖοι, λα Ἐς 1 [οηδς, ΤΟ άεπι. γαλεὸς ἀςερίας ἡ ἀρ! ΑτΒβοηατι πη 
18 νι ἀϊείταγ δί γαλέα δά. δὲ γαλεωνγυμῶς Οαΐσιο ἀς ΑἸ! πιεητ. 
8ιῖοος ῬΙΤηῖο 10.322. ΠΡ. 2: Ῥίίοις {αι Ραϊειπαάςατη 40 Ω18}} ἐἢ 
για ἠὴ ἴῃ πιατὶ νεπαπατίαϑ, ροΓ ΘΠ τᾺΓ 4ΔῃΓ]Ρατ ἴα αι Α 44Πὶ ὅς 
τότγα τη γόρασαχητία Αραά ΤΑοργαίΈ. 6.7. 69Ρ.14.δη. Ρίδηι. 
9} γα᾽ γαλίων καὶ κρίονων ἴα φα]εὶς ὃς ν!ροτγίϑοῖς {Π|ς (γι δίταγ,ρτο 
Δηϊπγα  διῖς ΠΣ δὶ Οὐ ᾿ΠτΓᾺ ἔξ ρορετγεγίητ, αἰπγαΐ ροίξοα ρᾶ- 

της. Αἰ παρα", ἡ : 
Γαλερὲς, οὔ, ἐς ἱαοιηάας, ἰαῖας, πιϊτῖς,, φαιδρὸς) γελίωδς 9 θ) δγθ- 

δα { 
ἱλαρὸς, 

Ἰ 

Γαλερωποὶς οὐ ὁ. ΟΟᾺΪ 1ς ἰσίις, ᾿ 
Γαλεώδης ες. ὁ χὴ γ΄» ὈΛΟ]ς ΠῚ σοποτῖς, σι] οἵδ ΟΣ πιο Π πὸ Ἐῆς. 
τορπθ το! τ σου. τὸ γαλεώδη ἠδ ἰχθύων, ἴητοῦ ρηΐζος πχιμ ἔθ! 
ΠῈ ΠῚ στο ἢ 15» ἀτχοτεὶες Δα 14].}ῦτὸ 2. (μην 6 ΠῚ ἃ σρηοις 

φαιτ] ισίποο. ἔθ 1άςπι » γιλεώδη, πάντα 5 ιιοά εις. πχμξείιπει 
σόα, 

Γαλεώτης ου, ὁ εἐσκολαξζώτης.. [Ὡς ΠΠ10, ντ οηατας δριπὶ Τοτοητίμη ᾿ 
νέγατ Αἰ πϊορὶν. νεφέλαις ὐπὸ πῆς ὀρρφῆς νύκτωρ γαλεώτης χαιτέχεσεγη 
Δρι} ἈΠ οἰἴτνα τιμὴ {απλιταν ργὸ ἔσὶς, Ετ δριὰ Αἰδμοηςῦ, ΠΔΠῚ 
οἱτ ρηρις φαςὴι ξιφίαν κὶ κωώαᾳ νούδητ. ΡΠ] Ίπ.}10.5.9.σρ. 4 ρτὸ [τ] 
Ἰίοηα αιιςη). ἰθαμιτ, Οτασι ςοΪοῖοπι γοσδης δι αἰρα!αθοτεπι 
δ υἰδοιθιη δίς. } 

Ῥαλὴ ἡ ς»ὐτγητας "1: ρτὸ εὶς ἀοοῖρῖς Ηοπιεν. πὶ δα ]]Ο γαπαγιπη..ὺ 
τεῖὴ Δτηϊορ άπ,1η Ρ]μτο.. υὑτὸ σῷ δέοις βδέουσοι δευμύτερον γελῆς 
5014. κερδὼ, ἡ ἱλαίξια γαλῆ κατοιμίδιθ-. πχυϊεο! ἘΠΕῚ ͵ 
δες ποίξτις οδογιατ, το σου. 11|).2.ςὯρ.2.2.γαλὴ ἀργίαν ΝΊ ΠΟΙ 
{γι εἴτις πο πὰο}}, ἀκτίς. γαλῆς ςἐαρ, γι !το }]α ἰευμπι, Εγαῆ 
Ολτυπη νεοττῖς Θ4Ζ. [10 .6. Δη μη] Αγηζοσ. τρ.30. ὅ. ΠΡ 
28 γαλαῖ αἡ ἀἴγεια οατι (γ]υοἰῖγες, Ατηζος. 1.6. Απιπιαΐ. ταὶ 
4υιθιις σα συ ]ος νομααηταν ΗΠ ραηϊ,ἀρυὰ “τι αίν. γελίώ, 
βανγγηος 10 ἸυΠγαπάα ἐςο] ε{ ίοιι ςοποίοης, Αγητορ ὅς 
Ρτέϑ αἵτ,Ε] ς Ἰστεγασητα πὴ ἱπηρταϊγα ἀδοτοτα, γαλῆ ταρτηα 
ες Τατγτοία, Εταΐπης ἴῃ Αἀαρ τς, 4}}1 αἰΐσυδι αἷς )[ε] ἐϊηη 
Θυϊποςτ Παῖς νοχναη πλι{{6]] απ γα ἢ 4ιις τὴ σάτα} ΠῚ νυ]ρὸ ἀρ 
Ἰλατ, ἀυδ ̓πὶ οἴ{Ὁ. αὐποικτικώτεροι “ἥν γελων, Γπιςἰ4.οτἰ θδητατ ὁ 
λὴὶ γάλα, Η εἰν εἶν οἰξέ ρας εἴ δὸς κὶ ἐν ὃ γαλαία τὸ ζῶον. . 

Ταλίωνα..τταΠ 41} 115. Αὐαταδ» γαλίω αήῃ ὑπὸ γυκτί γαλίωναη. 
ἴῃ Εριρστιγαλίμυαω προσώπῳ, ἸΝΟΠη. τὶ νεται. κυύτρρις 
1ῃ ἘΡΙ ταππγᾶτ, ΟΊ ΡΊΓΩΙ οἰ Δ ΠῚ γαλίω α᾽η; ρτῸ γαλίωνν, ΔΡΟΙ οι 
Ἐδοα. πν 

Γαλίω εἰαφτταπα}} {τᾶς γαλίμυεία χουσεί νοι, ττά πα }}1ὰ τ ιιξητοι ᾿ 

ἉᾺ 
7 

Π 

[α τα ἀτας, ΕατγΊριά. 
Ταλίωηγηφ..ἡγττη αι} ΠΠτὰς, δγςηἶτᾶς, αὐδᾳ τὸ γελάω ἴτε] ΟΙα ΠΥ 

ΡΙατάγομας τη ΡῈ ] ΠΟ]. ὀχθεὶ ωὐξεξαΐλιωστι τὸν ποτειμὸν ἐσυχ' 
λίςα κὶ γελίμυ ζω πὰ κύματος; παρεῖχ εγϊὰ Ε[Ἐ, τρα ματιη δΟ, 
ἐἴξφυς » Ρ]ασιάμπι ἀπηηόσῃ ὅς αυ!οτὲ Βισητοπὶ τε άεῦατ, 
γίνεται νη Δα τοίιάοτ ὃὲ 4] οἰοτ. γαλίμύη οτίατῃ Η εἰν ΟΠ το, τὸ 
λαΐζον ἐν τῇ μεταγλοίᾳ τῷ αῤγύρρυ χωνδυομῆῤε. Ν Ἰὰς μολυζδαμα. 
τε θη} } τὰς Οὐταγεν Πα τι Δα] άτατ. πηςταροτιςὸ οτιαπη 
οἴταγ ἰδ (ογοητατς να τις ὅς Βι]ατίταῖς ἀρὰ ΡΙατ. ; 

Γαλίω ων», τη η 11} ρτὸ γαλίωως. 
Γαλίωιάω,μ. ἄσω, π᾿ ἀχαοῖτδοα 1105 [1 πν,ἸΝ οι. 
Ταλίωίζω, μι! εἰςονἀε ἴο ἔνι τγαπ αι} }}ς, ν πὰς διαγαλίωίζῳ, 

Ατηϊορίὶν. Ἷ 
Ταλίμι(θ-χι. τταπηυ Π{π|ς » ᾽άς πῃ πιο γαλίωςς. Γιιοίδμε!ς, ἐν ἀλκυι 

ἀκύμαντον ὃ καὶ γαλίωώιον ἅπαν τὸ πέλαγί; : νΌ1 ΓὰπΣ φιΣ Ἰεσ. 
λασίωνς ᾿ Ἂν τ 

Γαλίωιδων,ττάπ 41 }{π|5. χελὶνμόωντες (εγΕπατὶ γα ῃ 4 }}}, 1 Ἐρίρι 
Ρτιπια θγθαι. ἴ 

Γαλίμυος κὁ αὶ τ τγδ 1 Ππ|5.ἴςγθημς, ὕμερος γόσυχίθ.. οἰ ΔΉ») 
δἰ τοίν το ἐς ω. ᾿ 

Γαλίμη 5 ὃὲ Ταλίμω ὅτης 9 τος 5 ἡ, [ΓΑ] Π]Πἶτὰς γ ἰεγοηΐτας, ὀυδεα 
οἰαῦ, 

Ταλίωφω,ώς (δ τΕ ΠΟ» τγαη 4 1}}10. Ρ] τ, 
Γαληεθς»᾽οΠὶ 400 ἡ γελερϑς9 ἢ Εἰ Ή ο. 
Γαληρωπὸς οἱ ἀξ: 4106 γαλερωπός, ΕΤΥ ΠῚ. 
Ταλιαγκωνγώνί» ἐν ΑΜ] ἰυἴο Ὀτευ!ογεπι μαδετ οδθίταπ). ἢς ΟἹ 

Ϊῃ σ] ας, Η!ἸΡροοι γαλιαγκώνες οἱ σμικρὸν μϑρὲ ἡ ἄτροφον ἔχοντε 

βεαχίονα, τοὶ 2 Χ7) τὸν αγκώνα ὀγκω θές: ρα )ώαπερ κα αἱ γαλώῶ. Ὁ 
Γαλιοΐγρας, ρττοὶα ἃς τογοα]ατῖα νετγτῖς Οαζαναριὰ ΤΉ εορΗ. ΒΗ, 

10. ς.σαρ. 8. 10] ἐπῖ οι ἡ σπελέα ἀιςίτοτ «178 νυ] ς πρὸς ϑυρρ 
τὴ γαλιοἴγρας ΡΥ αὐδὰς Οατα παῖ. Ν ἸΠλι5 νυ] 1ς κα ἔοτο 
14 δι τοισυ]ατίατα τά πὶ ργοςυ! δ ῖο ̓ςξξιοπεπη (ἐςιτης, 5, 
εἴγρας τοροπδη άπ ςοηΐδαᾷς ᾿ῃτογργετλθογίς ΕΙΣ ρυίας. 

Ταλίαι,4 16 }}} ρ ἴσος. Ν 1ἀς γελλεράδας. ὲ Φ 
Γαλιεΐω,ώ, ΠΠ 9] 4τποίμς δε ησοητίηεης {ππ|. οἰ οι. (ῷ" 
Γαλιδόὺς,, ἐ-. ὃς ςατυ]ας ἔΕ] τς ν Ηεἰγ οἢ.γαλιδέα ἃ Οτατίηο ἀϊο ἰτ, 

παῖς τὸν ὄντελη ὡς γαλεών πεῖδει. ἰςᾳ ἀριιὰ ΗεἰγοΒίμπι. 
ταν γαληδό)ς ., ἂτ σοηῖγα (ἔγίεηχ δἱρμαθετίσαπι, ηυαος 
αιΠΓιῖ, 

Γάλενϑοι, Η εἶ ἐρέζινϑοι. δ δα ' 
Γάλιον » ΘΠ ιν σοῦμς μοτθα: υ ας ὃς γαλέριον ὅς γχιλάπον, απὸ 

Ἰὰς σουρ! τηοίω φοράς. Ὠἱοίζοιιἀος θτο ἀμαῖῖο 7 ὃ 
το 96. 

Ταλιὸς, αὔδα δεισος. ΕΠ] εἴν οἷν. ᾿ Δ Υ 
Γαλίοψες 5.5 γαλεοξολον  ρίλητα αι Ολυΐς πὶ ὃς [Ὁ] 1α Βαδετίπτο, 

τα ἢ ὙΓΓΙΟΩς » [ςἃ Ἰοιμτογα » δέ αι: (Ἀτὶς σγάᾶις πὰ οὐονςπ τσὶ 
τοάάαητ : βοτε ρυιριγαίσςητς. ἸΝΑἴοίταν οἰγοᾷ (δ ρες δο Κα Η 
νρισιςε. Ὀἱοίζου! 46» ᾿ῦτο 4υάττο,σαρίτο Ποπασοῆηιο αμΐπτο, 
ῬΙίητας Πθτὸ γἱροΠηϊοποπο,ςαρῖτε ποηύ. γαλεοζδολον, ἔτατῖ 
σεπὺς οἴ, “} 
ΤαλνώταμρἘο] οτος, ἐσκαλαξώτα,, ΗΟ ΘΒ. 
Ταλλαΐη κυζελη, Θά  ]φὰ ΟὙϑο]ς, ΝΑ ληΖ. 

2. 

ΤΠ 



ΓΟ Ά : 
λερίδας,Ρἰ[οὶς 4] αἰ ο Πὰς, αἰςίτιν καὶ ὀνίσν Θν ὁ βώχ χΘ.- "ἡ κούξεινδ. 
α γιλαρίης,ἱ 4ιο ἀπ βοττ ὄν. 401 χορλαρίας κὶ γάσδος νοςατιιτ, Αἰἰλο- 
παὰς ΠΠ0.ζ.Ρ] 1 πίμις [10.9.6 ἀρ.17.. ΑἰΦΠ]ΠΟτα πὶ ἀπο σ᾽ οΠοτγᾶ, (α}1α-- 

᾿ σία αγίποτος ὃς δας οἢ!, αὶ ποι αι ἴῃ αἶτο σα ρ Ἰπηζατ, Ἰἀεόηας 
ρταίατι ΡΓΙου δας, ᾿ 

αὐλίωαϊν,,. γολίωδη. ΡΟ] Βοά, 
ὠλιαγδγτε ρα, Ηείνγεῖι. 

τοϑοτο οἰ οτθα σ4}Π||Π1. 
ἧλοι, Ηςίγοι. ὟΣ ὶ 

εἰνοδ. συ ἀπηρατατα ίαητ ν Γἰ 14, Ἔχ εξξιις, δαίγατις, ρα. 
ἐου ἰατιτοῦ τα ἀϊσς θατυτ οἱ τῇ μητρὶ “Ἶσ᾽ ϑειών ὀργεαζό υἷν Ὁ... ηυαῇ 

πἰς γγομῆνΘ- χὰ με πεζαλων τίω) φυσιν :ἰξ αὐδδων κὶ οὐτε αὐηὴρ ὧν 

αὶ νοὶ οτία πη ἃ 410 βυιηῖης Ρτνσ ἃ ἀρ χασηι ἰηὶ- 
στα γ. ΕτΥ πὶ οἴονιντ ἴῃ ΕΡῚΡ; γώνν Θογεητόμος. 
δαὶ πα [Ἐο]]Πη0 σο] ον. 

ποοίος ἴα ἐηαὶς αταΐπας. Η εἰν εἰν, χρώῖμα ἵπιπων τὸ ὀνοειδές. 
᾿ Ὡ ὐνρογγηςοροη ΡΟ γέλαχτα χέων 6 πο ἢ. ΤΠ Εςςὶ. μἰ, 
εὐ σεξείας γαλν χη ϑέντες δόγματα, 4114} οὐ πη ἰχέξε {ΠΠ]ς ἱπηδατί. 
Ετναιο] ἃ ΡΒσραισιθις ἢ γοσατγὶ Αἰτ τοὺ αἰρεφορίγματα 5 (8- 

] εἰαυ γα. 
Ταλι Θ',κ, ἱνσ]ος. Ηοιη. 1144. γυεἰσδορμᾶμη γελόῳ,). γώλῳ. 

14 γῶγὰὶ τε ς ἐλὰ ΤΑ ᾿ κο,λ δος αὐδρὸς ἀδεχφὴ ΟτΟΥ Πγαγίτὶ ἴσαι νἱτί, αὐδρασδελφὸς, ντ 

το πηαςια; Οὐχ γα ἀρι ΡΟΠ σε ηι 1.3. Η΄ ὃ τὸ αὐορὸς ὡς 
τῇ ὀκείνου γω»αικὲ γίλθ΄. [εὰ ἰεσεηά γώλως» 46: δί “χελαῶγη 

514. δι γχελὶς» Π εἰν οἢ. 
ριιὰ Ομαϊά τος ἀϊςσιτοτγ ἡ χάμηλ δ. Η εἰν οἰ. 
ἰδία σο σοηπιθ]ο. Ῥεατεγ. ὅ4ρ.7. Ὁ μὴ γεμίρδυση τε πρὸς 

τὸ, Ἴοη ἰΟοιαἰτῖς ουπῚ εἰς σοη!υ σία ΟΡ ἢ. ἠε Δυτιαυῖτ. ἐ γε- 
χδράυτο ὃ ἡ δὴ καϑ' ὁμολογίαν τῷ υἱρχοένε γγυει, 1 σοΠοΓ Ρετ ἴροη- 
πο πΊ αἰ οἰταις ἐγάτοκηδεὲς-ῆς ἐτύγχανεν κ'δὴ γγούυβυ Θ..4}101, 

(οταὶ» ΓΙ ΠαΙΣ ἀπτ ΠΟΘ απ πὶ ἃ σοηθτο. 
ν» ΗΠ εἰγοῖι. τρυξλιον. Ὁ 
οδ, ὁ Ὀτορτιὸ σοπογ,ᾷ ἢ πἰς εχ νίτο ἤροη[ις, κυϑεςὶς (Οςοτ. 

δες Τῇ ϑυγατέρων ὅτω λέγοντα τις [τότ᾿ Η οπι,  ςιη. γαμίρῥς 
καλεῖ ταὶ ὁ γημμφις ὑπὸ τ] οἱκείων "πῆς γα μηϑείσης. 

μα!.νἹὰς Γαμέω. 

τὴς δ)» ὨγΑτ τς. 
ἀ νχοτιίη Ερί στ. ἀϊςίτυτ ὃς γαμετή, ΡΟΙαχ 3, 

'σω, ἀόριἐγημα δὲ ἐγαί μηστεγν εν Ου!Γἢ ἀτη δ᾽ σαιῆγ: ἤση σας 
τῇ ὅς πιιῦο νιγο, ὃς ἀυςο νχογεῖη. Ἐείτος θοιπρειὰς ᾿ηάϊςατ 

ταὶς Οἷτπι παθοτθ σοιαπηιης νογθαμι (7Πὸς αι πα ΠηῸ - 
αταοῖς, γαγκεῖν. ῬΟ ἢ χ [1.3.41ν γῆμαι υἱὲ δὴ Ξὲ ανόρος ἀτο!.γ5- 

γα! ἢ ὅλὲ τῇ « γυυαμκὸς, καὶ γαμηϑϑαι. ΕἸο γ ο τὐιο τη ατς,, γε- 
Τα υἱο᾽ ἱ γυνὴ, γὰμτεῖ τὰ ὁ αὐλο. ασοιποαῖ ΕΓ σο, σουτγαθ πηαττι- 
Δ ΠῚ Ἰ σῸ ΠΊΑΓΓΙ ΠΊΟΏΤΟ, {ΠῚ Ἰροπίας, α αὐ σοη  Ππχ,ασοῖς- 
ίξιι σαριο νχοτειη, ἀεῖρο οἰ». οο νχοιεπηςηιθο. γαμεῖ γυ 

(αν) “ΕἸΣ πος, ἀιοῖτ νχου πη. πίω) ὃ ἐτέραν ἔγηυδυ ὁ δημοῦῶ ἕνης» 
ἀεη). Αγ τορ". ἔγημε τίου ϑέτιν,νχούςιι Ἴ Ποτὶ πὶ ἀἰχιτ. 1 Πιςγ. 

αήκει ϑυγατέρᾳ ϑεαγίωοις , νχοτοαι ἀπχογας ἢ ΤΔπὶ ΤΊ οασε- 
γιμεῖν γιυυά κοι » ἀριᾳα ΕύτΙΡΙ 4. ΠΠ συ], δὲ ΑἸ ΤοΡἢ ν᾽ άστογ 
ἀς 1ἴς 41 σοης! δῆτ Ὠσρτιᾶς. ΕΟτΙΡῚ ἃ, γήμας τὸν ἑλένης γέμον 

ρας. θατὶς ροτίις θαρτίῖς Η εἰεπες. γεμεῖν γάμοις. ΓΕ} ΠΡ ΟΙΑ 8. 
ῬΙατο νόμιπυρτίας ἰῃ γα, Αὐτό ρἢ.. Εὐτγιριά. γημαὶ με λέκτρα ξασι- 

᾿ λέως [ἐσυτατη εἰἴϊε ἤτγατα τεσ ς, Π] τα το στα. γεγαμηκέναι τίυ) αἰ φορ 
᾿ οἴμιοῖαῃ. [46 π|»ϑμαὰ γεμώ, ἰω) δὲ δ ὦ σεος. ἐς γέω τα γαμέομμαι, ".1-- 

Ϊ γευουυβύη που ΠΡ ταν 0185 1 ΠΛαΓΓΙ ΠΊΟ ΟἿ πὶ ἀατατ. γαμηϑεῖ- 

υρτὰ νχοτ χει δν, (δας, Πα τ Ί τ ἍΝ. γεγαμηκὼς, 0] Υ ΧΟΤΟ ΠῚ 
ΠΤ ἄσχιτ, γεμηϑ εἴ στε τῷ αἷνεία. ἔξ πιεαΣ ἡπρτα Ρ] υτατς τη ΤΠ είδο. ἑτέρῳ 
γγαμνκήνηαἰτατὶ πυρτα. Γἀσπο τὰ ΠΥ οι! το. γεμῆσαι εἴτ γευυώνῳ λα- 
(εἴν, νχοτοιη δοοίροτο ὃς ἀθσοῖς γαμέσαι νετὸ οἰἘ γεωάικᾳ δοειῦ αι, 
ἀείροπάετε διάατς ὙΧΟΓΕΠΊ,αιοἀ γε σοι τῖοΓγας ἐγία αισαι αἰ ΧΟγατ 
στιν. ΠῚ 54.9, γεμέσοιοϑευ, ἄϊχιῖ ̓  Ττηλειὶ ϑιὰυ μοι ἔπειτα γιυυω ζῷα γα 

μεοσεται αὐτος .ἴ. τορος γάμον λό ψεταμ γαμεῖ τη γάε ν χοτ αἸζιγαγ: γα -- 
μεῖνγάς γίτο,ητογρτος. Εατγιρι 4. (δ 14 θο σπυ θα τα σοηβιηά:- 
τατ. Γυοἴδη. ἄς Ἰυξξιι, συ γαιμήστες ὦ παιδοποιηστέμῆνΘ-. ΑΥΠΤορ Κι, ἔϊ. 
πειτ' ἐγειμα μεγακλέοις ἀδελφιδιῶ. 

᾿«μηλία, ροττ]α: πυρτίαὶ ες. Βιιά αριά Π)επποΠ ἢ. 
᾿«μηλίαι ἡ) οἰ ο τατῖο παρτιατι πη νάος ργοῦτοτ πυρτίας ΡΟΙ τς 6. 
357 5) γίμῳ ϑυσία ἐν τοῖς φράτορτι "ὰ τὸ ἔργον γαμηλίαν εἰσενεγκεῖν. 

Ῥοεπιοῖϊ. Ὡρὸς ὀνέουλίδ'ἑω. Καὶ γὰ ὅτι ὁ πωυτήρμ μον γ᾽ ἐὺ νόμοις ἔγημε 
τὸ γαμηλίαν τοῖς φοάτορσιν εἰσενίαοχε μεμαρτιίρηπα!. 

α ἀήλιονγα τὸ, σαγΓη ἢ Ὀμιρτίαἰς, ΠΥ πιεἢ. 
"αμηλείθο υ, δ. ΘΗ] Π ς,σΟΠ ΠΟ 1415. 4. ο ππυ δία] ἰς Τατη]. Ἐρὶ- 
τότοη Του!ς,ιὸ οἴ συγα τ παρτίατα πὶ ἤπιε αν τγί στο], ς- 
Ἰὰσ εἰ ς δεηεςι νοὶ ςοηϊασατοτι ατυ]. 1 ξεττ δ ϑβυϑειλάμιθ.: ηᾷ 
ὄγηϑευιάμιθ . ξατπιςη «ΠἜτη [λυ άσηι Προπίξε (σγίρτυ τ, γεωήλιθ- 

8Θῃ ὁ γοθηίςεί δος τειηροτθ. Αρυὰ στ π1}. σομίυ σαὶ ος. 41}, 
ΟῬΙΟ Ιου ὅς Ιπποης ἀσοϊριαητιιν γαυήλιον ἔργον, ΟΠ οἴατη ππρτια- 

Τα ΠῚ. λέγ θο, γακήλιον, ΑΛ ΠἘΟΡΙ. γειωήλιον αἰὔλημα , ἀρτιᾷ ΡΟ]Γ οο πὶ 
1|0.4.Αρυά Βείζυτη (πιο ϊα: νιτρίη ον» τ.γακήλιοι δος Οπη Πγὰ- 
ἰάτιοης 5᾽.1η ς.Ετ χεμύήχι(θ- Βἰασξητα μηρία! δ, Η εἰν ςἢ. 

᾿αμηλιων γί. , ὁ, Οὐζοῦετ, ἀππατίις» ἢ ΤΒεοάοιο ογεάί πηι, 
, 

ἴον, 
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Ταμμησ εἰω, ἀοίγάοτο πυρτίας, πιρταγίο ΑΡα] Πς ἀἰεἴτατ: ντ ἐπαλλα" 
ξείω,1Ἰθαγατὶ ορίο, χεσείω ας χιζυτιώ,ντ μα ϑητιω, ὃς ἐψείω. Αἰη 
οἰρᾺ τΟΠ»γαμησείω γι, κἰ ὑμάμωον ἐκ φαντάζομαι. 

Γαμητεονονχοῦ ἀμποοηία. 

Ταμέζομαι» 60 σον, γαμί ζεόϑει ἀατί πιρτιπη.- 
Γαμέζω, ΠγΑΙτΙ ΠῚ ΘΌ1Ο σΟὨΙΙΠΡῸ, (Ὁ [ἢ ΠῚ ΔΓΓΙ ΠΊΟΙ {Π1ΠΊ, 
Γαμικὸς δ γ δι σΡτΙΑΠ ς, ἴὰ σα τς, ΠΟ ἢ ἰυ σα] τς, γαμικὴ κλίνν,Ιδξτις δεηΐλ» 

Ἰης. γαιικοὶ γὺμοιγίοσες 46 Ὠυρτίϊς, Ρ]ατο ἀδ 15]. ἡ γαμικὴ, σοη- 
πα δτα]ις ἐς εητια ἴσα βαςα]τας» τι ζο.ἱη Ρο]έτις, γαμικὴ χλανὶςα-- 
τ ΟΡ". τοὶ γαμικαὶ, ΡΟΠ 14, ρτῖα;, ὙΠιιον ἃ, : 

Γάμεθο, πὰ ρεῖα]ς»γαμικὸς, ΤΟΠΏις. 
Γαμίσκω, ἀϊσίτατ ῥτὸ γεμίζω:νιυάς γα μέσικε ὅδε. 
Γαΐμμορι; ΗΠ οἴγςοι. Πλητ εἰμέτοχοι, ἐς-ερυυῆόοι ιιο Πα  βατι! ΡΟδτᾶ5 

ἀϊσαητ οὔμμορρι νοὶ ἄϊμορρι»εὰ εἴμοιροι, 
Γαμοκλοπέωρτΐας ξατοτνία πη δά τ τ ΡΒ ΟΥ̓ ] ἃ, 
Ταμοκλοπος γα ο Ὠαρτί γι πη» ἷη Ερίσταπι. 

Τα μορφι οἱ, ΕΗ εἰ οι το ἔπη οἱ αὐδὲ τέων γ ἰωῦ πογάμδμοι,, ἅς μοῖραν εἰλη- 
χέτες τ' γῆς ἢϊιο οἱ δτὸ Ταῦ ἐγζείων τιμημοίτων ταὶ κοινεὶ διίποντες. 5Υ- 
ταςυῖς γίμορφε Πιοτιιητ Ραγ5 Ζιαρ44Π1 οἰ α]τάτῖς δὰτ τείδυς τ Ηο- 
τοάοτ. ἀοςεῖ [16.7. [01 ἐη1π τγαάίτ, ἐδ γκμόρρις καλεομζύοις “ἴδ᾽ 
ΣΣυρηκουσίων, ἐκιπεσύντεις ιἑτῦ τε τῇ δήμου καὶ τἰδ σφετέρων δ ἐλων κατῇ - 

χθαι το Γέλων. ΠΠἀςπὶ ξοτίαι πηι 41 Ατιιςαῖς οἰ γεωργοὶ λιῖ 
κληρφεΐχοι, ἃ στίςο "νοὶ Οο]ουΐ. 

Ταΐμος ,κ, 69 ΠΠρτΙ δ, ΠΟΙ Πα απ, σΟ ΠΡ {122 ΕΠ ηἶτας, Πχδυγί πη ΟΠ Π7. 
γάμον λαξεῖγγαςοιροτο ΚΧΟΓΘΠΊ. γέμον ποιεί ὅϑτο, πα ρτίας οοἰ εδτατε, 
ΡΊατο νόμ. σοηΐαοίςογο οαπὶ νχουθ- γώμοις ἔγημαν γ ΠηατΓΙ ΠΙΟΏΪ 
«ΟὨτγΑΧΟΓΙΏτ. τρὸς γάμον δί δοτω ὐ δ 1τ, σφ ἀϊτ Τὴ ΠγΔ ΓΙ ΠΟ ΠΊΠΤΩ» 

- ΡΙατατγοῃ. ἰπ Ἀ ΟΠ}. γέμον τατίας ἔλαξεν Ἔ ατίάπι ΔΟςΕρῚϊ ὙΧΟΙΟΕΊ» 
Ιάςτην τη ΝΝυ Πγα. Ν' 

Ταμος-ὀλίθ.,4ι1 ππρτίας ἀρρότεσ ὅς [ΠΠἘγαΐτρπυρ εἴτα πὶ δυίρεχ, γ59 
μος Θ- υὐξοοτοηυθα ποχ Μαίας. 

ΓΤαμοτελείν, πρτίας ΠΟ] οὈγατγα, γάμοις ὅ)πατελεῖν. 
Ταμφηλῆ οὗ ς»Ἵ [ΠΧ Ὴ 14 γναίϑος, σιαγ ων» το [πτ11 0» ΑΛ τορι. ἴα Ἐφαϊεῖ- 

δυιονδέ Αμο].2.Αγσοηναρι ΡΟ ]]}υςε πὶ ἢ 2. γαμφῆλαι πηεηδοίἃ 
(Ὀγιδίτυν, το γεμφυηλαῖ ς ἃς ἀρυὰ Ηεἰνς. ἀϊοιητυτ ἃς γαμφώ. 

Ταρψὸς, οὐδ᾽ ὁ, ἀπ σὰς, βοχιις»᾽ Ὁ οαγαπςοναγίτις, ΑΛ ΠἾΟΡΗ νεφ. γάμο 
ψοις οἰωνοιξ, ἀος τάρᾷςς5» 1ὴ ΕΡΊ στ. γαμψών δδεπανων ὄδικαμπὴςν 
χαμπύλχϑ., τρια Ηἰρροοτ. Θα]εη καμπας ἔχων τινας, 

Τα ψυτης,ἡτος, ἡνσαγυαταγα, βΈχας γο] ἤσχαγα, Οο] το. 
Γαμψον μβνδ..«, ὁ ἰπουτιάτας. 
Γαρμψωλη ῆς ἡ» σαταατίο νοὶ οὐτιαπηδη ψοῖ σατάτατα. ΡΙπ, Οἱ, 

ὄψηκαμψις, χάμπη,αραᾷ Ηεἰγεἰιίαιπ (οτίρτα ιν γαμψωλα, 
Ταμψωνυξ, χῶ-. ὁ, Ναίσεης νη σιιος σΌΓΙΙΟς. ἘΕΑΝΩΝ 
Γαμψώνυχ Θονησαῃ σαῖς νοττίτατ ἃ Οαζανγπσιδιις ἀδαος, ΟΕ] Πππξ 

νησαες ἀὐπποῖν Αγ ἕοτιτι ἀθ Απτπη]. ᾿ 
Τα α2 ΕἸ εἰν εἶν. εἴς ὠγζεῖον σκύφῳ αὐδαπλύσιον, το πη χήρσος γῆ γο τ 8 

τογγᾷ. 

Γαναυγέας ἰίοπι εἰΐο ἀϊχίτ τελείοις ἐν τι ἐρῶν. 
Γανσευνων δὲ Τανάω, ὃς Τανέω, [ἀς πη ιοὰ Γωγω Εἰ αῤέσκω, Ἐ εἰν οι. 

Ταὐδιονφαγ οι] α κεζώτιον, Ἡ εἰν εἢ. 
Τανδὸς εἰάο πὶ εἰϊ καὶ πολλεὶ εἰδ' ὡς γὺ παινόργφ. 
Γαδωμᾳ. οἱ άδιι {ἰ)τ πυρφὶ» ΓΙ ΓΙ Ο11Π1. 
Τανέῖνο ἀφ λόυ χαήνειν, 4] Βι1 πὶ τοάάοτγο, 
Γανώσαι. 4:06" ὃς Ταγσαι ἤσῃ] ται εαἰτίδιση ἀς ἰ»]επάϊ άπ πὶ τε τ 

ἄετς. 
Τανν ἱ γωυν, Πγ}  Ἰδτν ἀἰ σιτητ 51 τα], 
Γανετςρτού σις, σα ης ον] ηχαγίο ς, 
ταν". εΘ., τὸ ἰδτιτια, Οἱ αρτας,οὈ ἢ ςξξατηθῆταση, ἰρ]ἐπάοτ.. τὔλαμ- 

πορθν. ἢ ΠῚ Ἐρ'στάπη. τὸ γέν- τῆς ἀμπέλε δι πὰ βοτεουδ-. ὁ οἷν». ,γώ- 

νίθ. αὐϑειιόῤῥυτον, ΠΤ ΠΟΥ Βοτα]Θητα Ήρτο πγε}]ς, ΕπγΙρι 4. Ηεἰ γε. 
αἰδάδεισος, χαῤιαςφαῖς αὐγὴν λϑυκόπης, λαμπηδεν ᾽ν δον») 9 ὃς ὅωνα ἢς 
ἀρυὰ ὅΒεγ σ. ἀἸοιταγ, 

Τ αν...» ἡ ποὺς Τ τας. Ἢ 
Τόυδω, μοι ὥσω, πιο Οἱ υρτατο Ρετβιηάο,ίρ! εη ἀφο, ΠΠοτο,ἰςαρο, 

ἰευΐϊροιρει Ειράογάε!δαταηι το ο. Α γάτας. Οὐ γχέρ μων πολλὰ οὶὴ χαὴ 
ἐπημοιζοὶ γανόωσε. πίοι δηῖι ἐΡΙΔΠῈ τπαΐτα ἃς ξεσαςητες εἴν 
{πιυιυτ. γεγανω μυΘ..ἀεἰεἄξατας, νοϊυρταῖε τἰτ]]άτιῖςι ραγίατατυς, 

γαγώσωι ἀσπ' δὲς, Γρ]οηἀφητια ἔξιτα,ἴη ΕΡΊσγά τη. 4 γανοϑύω»ἐχαρίων 
Ατηορ» ενοωγ,λέλαμτρυσ μρ Ὁ. λάμπον. : 

Ταΐυμω,» δι Ταννυμι, ἃς Ταὐϑυμε! τοῦ σαθά το ἈαμΡ ΤΟ ΕΙ5 Ἄχαΐτο, Α- 
Ροἱ Ιου. 2. Αὐσοη. ἐδὲ γέ: στο εἴα αἀπειρεσιοισιν ὀνείασινγξ αἱ σρΡα]]ς, 
χαίρω, φιη δδυυυΐο μοι. εἰ γάνλομκαι, δια χέομαὶ ἤλάτισο Ὁ ΘΊΤΩΣΙ, 

Τανυρμα, ἀοΓ τος ΘΟ Πα ΠῚ  ΠΠῚ ΠῚ. 
Γαιυρὲς. οὐ, ὦ, ἰατοτας, ΒΠ] τις γα δ 115. 
Τανυτελεῖν. ΟρΡΊρΑτ ὁ Δρραγατα. 
Γανώδευης.ε δε ὲ αὶ πικιαν, ὙΜεορβ 6.6. σα. 5. ποτ. μητ. γενώϑως 

χὶ γλιοροὶ γῆν! ηα τη ὃς [σητιτη (ΟΠ πη. : 
Ταΐωμα τος, τὸ ἰτοτνίρ ἐπ άοτ, ΡΊαταγο 1] υβγαπηεσταπς. Οὐ: 

παι. 8. Ἰατιτία πη. 

Ταΐωσες εως.»"»ἰρ!ερἄοτ. ΠΠγατίο. Ν 
τάπεσα, “γε: ἄγφοικοι γὴ οἰκία), )οτίς ἃ Ρτὸ γηπεδα, 
Γαπελεῖν,ο άθπι οἰδ αἰμελένηερ! θετα. ᾿ 

ταπορ,εοάοπι τοῖτο; Γγτγιβοηις οἷ ὀχημα γεμίροθαθ 
τὰ 
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ταργοπί νος οἰ Π]γοοττὸ» Πα! ἀς ΠῚ, πιληβοασἀςπι, Ζαρα, ὯΔΠῚ» 
ριοίξεζὸ,νείαις, αἰ παι πριόρταγςα αιὸ ὦ, Ἐπ) ΠῚ νογὸ [ΟΠ] πεῖ 
ἱγοηϊςὸ, πε πηρο. οτος οτἰδ πὶ ἸΩτΟΓΓΟΡΆΤΙΟΌΙ ἡ γάρ;ηδηυςξαρυὲ 
ῬΙατοπϑορμοοῖος ἐπ Οεἀΐροάς, κὶ γὸ παρ᾽ ἀυτῴ ἔλαζες . ἐδ)᾽ αὐ τὸς 
πυχον;ντγαπι τι πις ἘΧρο τι πὰ ἋὉ Αἰτο ἀοςορ ΠἘι.ποη ἐρίε πυε- 
αἰ: τ ἰδφαΐτατ,ζς τοίροπίι πηι ΡΊατο Ζ.ἀς Ἀ ορ.οὗτοι σ᾽ εἰσὶν ἔμι- 
ποσρι"ὰ γάρ)γαί. ΖΕ ΕΥ]. συ γδ αὐ κώμίω δπας ἡσαιοξτύϊο,ντ τα]ις αι 
ἢς,γο]} ράριπι γπιπὶ δά ἀςξεξξιουςαὶ ρε]]Πςεῖς ΡΠ Ἐς: Ποπλογ. 
Οὐγί ξ,τίς γάρ σε αρίατοςοςαι115 νοὶ 4 Πα ΠΊΣῖς Ν ἴγσ!]. πᾶ αι ς 
το ἱππσπαπὶ σου ἢ ἀςητϊ ατα,ποἔγας τα Ππτ δάϊτε ἀοηχοο ϑορ ιν. 
δίκαια γ5 τόγσ᾽᾽ ἐντυχεῖν κτείναντα μι; (υΠτά πχης εἰζ, 8ςς. [ἀς τ» ἡ σοὶ 
δ αἴας πολέμι. ὠρρι ἡ ποτε, νττύ νης 9 ὅζς. γὸ δήπου, ΡγῸ ΠΑΠῚ - 
ἀε. ΣοΠΟρΒοη,, τάσων γὸ δηΐπε τε υδὲ5, ἐχ τς ση]ηὴ «ἰὼ αυα:- 
ἀἀπινὅζς. Ετ γὸ δῆγρτο εοάςμ, ἀτιηζοτιε πθαπέο, δυο γὸ δὴ τινες 
αἰαϑυμιάσεις αἰαφέρρνται,ϑζ .ἀττα οηἿ πὶ οχ [χα] τί σηος (αγία αν ἔε- 
τἰτηταγ.γ5 νύτοι» ΗΠ ΕἸ1ο 4. μσίλα γὸ νύτοι αὐ' μᾷν Θ- ἕτω,(ἴς ΘηἾ πη ἀρτιῖς 
οι Αθαηάατ προ γδινηάς αο ἃ Οἱο ἀἰχιτ,5οἀ ταπγξ,σαζα γοττ 
τί τ, δηγοὶ γὸ ὅμως. Ἰητογγοσ τους ἀταπι {ἰσηνῇρατ,Ἰτάης 1 - 
οἴδη. ἴῃ ΡΊυτο, οἴει γὸ ἐξ) τω διὸς, τυραννίδα. ΡΊ ατάτο ἢ. ἱἢ Γγοιγσ. 
χἡ  δγει δῦ ὥδνη “10 λογισμδϑ' : τοσούτον γδ τ πρώτευσεν κα πόλις πὖ ἐγλά δὸς 

δυγομίᾳ γῇ δόξηγπας οὐ πὶ ἴα [ΕΠ ορίηΐο: φάοὸ 114 ντὸς Οτα- 
οἷα: ργβειττῖ: ὃς Ιοσ μη γοξξα Ἰρ[τἸτυτιοης δὲ σ]οσῖα : νθ] γὸ να- 
ἐατο γ᾽ οτατ. ἢ τεροτίτιοης ταὶ οἰαάἀςπι (Ο]ες ἐχροπὶν ἰῃηημα ΠΏ. 
ἸΝΝΟπαιπαμαπὶ {ἘΠῚ ΐτιγ ρτὸ 2001 πα πλνάραα [,ἀτίηος, δυο γδ᾽, 6- 
τοηΐπι, [δ φαΐ πι," γὼ γλνοαυἹάς πη. γδ οι, ργοξε γό. καὶ γέρ ; ΠΠ ΠῚ 
πατηδιῃ ἱπτογγοσατίοης. γὸ δὰ, Ρ ΤῸ κὐ γείρ ἔτι γὸ οι, νετὰ πη [4- 
αὐμϑγαάβας Τρίτατ, ΡΊατο νομ γὸ δοὴ Ὁ ἐπ Γι] ΠῚ τ φιτιι". ὁ γδ,π αιιῖ- 
ἄξ,που ςετιὶ, 9 ετὴ οἱῖ εἰ γάρ τοιοίϊ εηἴτη, [“πποαη.. γάρ τοῖς τ ἢ 111, 
αυΐρρο. ὡς γδ αὐνη] Πλ τ αιΠ|4., 

τάραξιϑ. ν] α]ατας. 
ταργαίρω, Πρ] επάἀςο, ρα ρίτο, γερο. Οτατίηις, αἸύρωῖν ἀρίςων πᾶστι γαρ- 

γόῤρει πόλις. νΟΐ Πσατγα τοῦ ἀσοὶρίταγ ργὸ σληϑύειν, ἰδ πλή ϑ εν, 
Ρἰσηυτη δι τοξεγτα πη οἴὲ . ἴσιι ααηάατε ὅς ἀρ δορμιοηςαι αἡ 
δ), οἰκία. ΤΠ αἐγυμωμάτων γάργαιρε. Υ 

ταργαλίζω, μ. ἰσω, ποῖον τἰτΠ}1ο [ποι πἀὲ πτοιϊςο»ἰγγίτο, σα μογίοσ, 
- ξποο,ωρρτρέπω ἀπὸ τῷ σὀματος ὥς ε ἐμίσαι. οἱ γαργαλιζουδυοι μαχαῖ- 

λδ,. ΑἸσχδηά. ΑΡ]ιγο ηκΐ 10 4Π1ἰς τισι] ]αηταν. Οεθ ες ΤΠ6Ό. γαρ- 
γαλίζειν τὸν αὔϑρωπον 5 γοίιρταῖς αβῆςοτο ἢ οπγίηςηι. 51ς Οἱςετγο 
1π᾿ δοηφέξ, νοϊ υρτατιιπι αιιατῖ τς Π] το ἴδοις. χυμοῖς χζ, ὄψοις γαρ- 
γιλιζόμϑροι, ΝΑ Ζαη 2. 

Ταργἀλισμὺς. οὐ τ τ! ΠΔτῖο κίνησις σώματος, 
Γαῤγαλίθ., ὁ,δς Ταργάλη, ἡ, ἡ Γαῤγαλον, τὸ, ἸάοΠΊ αι ἀ γαργαλισμιος » ΡΟ 
τατος. . 

Γαῤγασχο ρου ϊτογ ὅθ) σλήϑοις ντ ἴῃ Λήμναις) Α᾽νδρων ἐπτικ 0 πτῶ στε γκρ - 
γὰρ ἐςία δὲ χρημοίτων γέργαρᾳ,". ἔφα τοι, αὐαρίϑιμητα. [τετ Ατηϊορ. 
ψαμμακοσιογάώργαοᾳ ἀΙΧιῖγρτο ἐφάτως πογλαὶ κὰ ἀγα οί θ᾽ μητει. 5 

Ταργάοχ. ἡ,ντὸς Ττοαά!ς, 
Γαργαρεὼν, δνίθ-, σα σα ΠΟ, σαττατ, Ε 14 να Γρίγατιγ,οΠΠπ0 6] 1 ἱ. 

κωνὶς σαφυλίς ἃ Θιατα σαγσατ. ΑἸεχαπά. ΑΡΠγο. κυβίως γαργερεῶν 
λέγεται» διὰ τὸ τοιόνα), ἡ χον ὅποτελ εἶν, εἷς κὶ φλοϊσβίθ- κὶ βορξορυχμύς. 
κιονὶς 3). ,ποῖϑος καλεῖ ται »ὅτοιν ὅσο ῥδύματος εἰς μῆκος χαλαΐδδῃ. κὶ «ὧς 
φυλὴ 3. ὅταν φλεγμήνασα χἤμφ ῥωγὸς Σπολάζῃ. χοϑίω δὲ τινες ὠνόμῳ- 

στὰ, δὲ ὶ τὸ αἴωϑεν μὲ 20 ὄυριδ, κοίτωϑεν ὃ σ-ενον, ὥσπερ χωγέϊον, Θτατ, 

φαταπου]α οἵζ, ααατη σαττατὶ Ργο τοσαπτοητῖο ἠατιγα αἀά τη, 
ποπιίης ἃ σοηογα (οαὶ ᾿ηάϊτο., ντ στίφηι {πΠἀσγαι πὶ 8. ΠῚ ΠΓΠΊΌΓ 
᾿ποίεί πιαίογες ἀϊχογιητ ΡΟ Παχ Π0.2.τὸ Ὀίξωϑεν τρρόῦχον ἀυτω χτ᾽ δ 
σφάχηλον, γαργαρεῶν κὶ Ὡρρζολίθ- κρλεῖται. ΟΟ] τα. νΊΓΙ. τη σαγϑα- 
τίβ, 4 αππὶ ἴῃ ἰοησαπὶ Ρογ Πυχίοηςπι δἀάιςίταν:ὃς γαπ ηπο- 
4 σατσατί ἐπὶ Ρὲγ πηογίιι πὶ ἀρρο! [τς [ΟἹ] οπηιις, αιιοτίος ΡῸΓ 
Ἰηβαπιπγατίοηοπι ἔρος! ἢ ἀσοερίτ για δα αΐ. δαητ υΐ αἴ - 
δυΐιιπι σαγσαύ ἐρΠπ| ἀρρο!]οπτ,οὸ 4ιὸ ἃ Πρτὰ ἀπιρ  ιις, μὰ 
«τέτίας εἴ. 

Ταφγαρίζω, μ. ἰσωγπ᾿ ικα,σατρ, ΓΗ 70. Ρ]Ιπ οὶ. «ϑακογχιλείζω. ΑξΈϊι. 
Ῥϊοίς 16. τισαρ τ: γαῤγαριζόμῆμον σύφει; σἀγρατιζάτιαι ἔρις, 
ἴξαι τη ϑαγρατί ζατίοποννο] σαγρατίζατι, "]τῃ. 

Ταξγα ον, ργοπηοπτοῦίι πὶ [ἐἰα:.Ὁ 
Ταργάρται, εἰν οἰ .λίέϑοι συ τοφυειρι 
Γαῤδια κράμμυά, Οατάϊα ςορατῆς ἀϊξξα ἃ Ιοςο, ΤΉ ςορ.116.7.ς.4. 
Ταῤέλον;εἸάς πη οἱϊ γάρρς κὶ ἔλαμον σάτα πὶ ΟἿ 60 πιίχτιπι. 

Γαξκαν,ἰάε πὶ ἃ Μασεάοηίθις ἀεὶ (Ὀτι]οῖσ τέων ῥαϊξ δον γἱγφσαΠ. 
Γαρμαφὰν, εἰ ἀοιπν» Η εἰν ΟΝ. λδυκότης,λαμπηδιῶν, 

Γαῤνον, νοὶ Ταῤκον, αν τον ογγαπισητα πΊ ἴῃ πηοάΐο τοῖα. ῬοΙαχ ΠΌτο σ. 
πὸ δ᾽ ἐντὸς τῇ ς πλοήμινης σιδηΐθιον,ο τρίζει τὸν εἰ ξογα τοίργον.}7 γαρνον, ἡ 

εἴφςρον. ἀν Υ 
Ταῤογ» τὸ, σατιπὶ » [Ἰφιιάπς εχ ἱπτο αἷς Ρ  [ςξαπι (αἷς πιλρετατς. 

ῬΊΙπ. ΠΠΡ.31- φαρ.7. Αἰπμὰ ετίαπηπιιπὶ ΠΙαιοτῖς ΦΧ μα Δτὶ ϑοηυ5, 
αοά φάτου γοςάπετα, ἱητο Ἐς Ρ Γζίμητι ςατοτάίαες 486: Δ 11- 
εἰς οἴξης, ἴἷς πη αςεγατῖς ν γε τ 114 ραττγοίςε τα τα Δ η1ς 5, 
Ησὲ οἱ ̓ πὶ ςοπβοίεθατατ εχ ρἰίςε αυς πὶ Οτγάςὶ σάτο νοςᾶ- 
χης. ΑἸδὶ πιεαχίηϊς σαὶ [Ὀεἰοτιιπ,[.νς «ἰδὲ Ροίεϊς, φαγὶ εχ- 
ζοΠΠςπτὶς Τοοϊοτγαπι : γε] Ζι δ ἀ σα]α ργοζογες [Ὸ οἰ ατί πὶ ἐο ντο- 
τεηταγ, Θαἰςη. δ το τογτῖο, "κ᾽ τόποις,» γάρρυ μέλανίθ- ῥωμεσὶςὶ λεγο- 
μῶμε ὠμτέφυ χἱξὰ ἀερταματὰ Ρτφ σϑκίόερυμι, ΝΜ ΑττλΑ Πρ 1π ες Ταφρο φιλί.) οηττὶ ἀςάϊτως, 

- ΓΟ Ὰ 
Οἄτιτη ἰοοΐοτυπι, Εχίρίγαητίς δάμις (τουτὶ ἐς ἴδηαι 
Ρτγίπηο Αςοίρο ἔςοοίιηι πηι σογα ραγᾶ σαγατη. Ετ Προ ἴορσιπηο, 
ἘΡ σγαμλτηςΝ Ὁ σασητα πη ἔπεγατ θά οπΐχ πιοάὸ ραγα δεγος 
θαι; ἴΝιης Ροίτι1πη: οἰἔξοῖς Ραρί ας, οσος σάτα εἰς, ἴᾷ εἰ, 
οὐοτίς Ἰηστατὶ νι σαγιιτη ς Θη1 ΠῚ ἀἶχις ΠΟ 31 ςαρίτε 7. ΡΒ]: 
ὨΠΙς, ἤοτοπη (}15 γπὶ οάοτς πᾳοαυς ἰδ σγαῖο; σοι «ταγῖ, τη 60 
πχθηλ:η1τ οὐ ῬΆΏΪας “Ἐσίηετα Πρτοὸ 3. σαρίτο 59. γέρου ὥρα, 
πείου» 1] εἴτ ΓΙ Π]αΓ 1), ΘΟ οο ]σατῖς ἀκ οἰογιπι. ΟΠ  δητιπες ΘΠ 
ἴχι 11.2.0. γεωπογικών παδοῖ αἱ μ(ούτιον γώσρς γ ΘαΤΙ ΠῚ ΟΧ τ ΐηηο: 
τ} μη α ἄτα ΤΠ το τη Ϊς. 400 ἸΙοςο λικούλυΐν ΡΓο λιχοίμῆν ζοι 

τυρτὸ [οσίταγ: οἱἘ σηΐης Ἰατίπα γοχ, ᾿ἰ]σαάπηου. ἀΐειτωαν ἃς ὁ γέ 
695 Αἰεχαῦά. ΑρΡμγοά. [δτὸ τ ΡΛ]. ὁ γάξρς ὡς λεπβομερης τὴ ϑερὺ 
μὸς ἀ ταχέως ψύχεται ἐδὲ υἱσῦ κρύοις πήγνυτω, ὅζς, στὴ τον οτίαπς 
γάῤῥίθ-. Ορβοοίες ἀρια ΡΟΙ]ας πὶ Π.6.Οὐσ᾽ αὶ τάλαινα δο σεις 
εἰχηρφ γάῤῥου. Ἔ 

Γαρυρεάν,σοίζιτο ὃς Θ]οτίατῖ. ' 
Γαρύωφοαηο, αι οτ, οΙΑπλο νἀ  Πσογπο. Ν᾽ μ46 γαρύενορτο γαρύειν, ἀρ 

Ῥιπάαγιιμ, Ποτὲ: Ετ γαρύεν ἄεθλα, ν θὰς νοτθιιπι σατιῖγο ἢ 
οἰ γρατὸ ὃς ἀϊσαοίτον οἤξαπάευς ὃς οἴοημι. 5)ς ἀἰςιτιι σατσῖ 
1 ε ]ος δὲ ἰργπχοιειη. δὶ γαρύσαιντοκἱ σαττίαττ, ὃ σατγίςηεο αἰ 
ςετίεης Τ ΠΘΟΟΥ 115. ἢ 

Τάσος, ̓ Προίτοτ ὁ ἀπατεών, Ηοἰγ ςἢ. ἫΝ 
Τας ἔριον δι γατ ὴρ, «ΠΠξ σομιις γαιῖς αυ! ἀπ ΡοΙδ Ηογπιοί αι πι ἰοτ, 

Ῥίαγιητῖ, ᾿ 
Γατ ερόπληξ. Εὐΐατ γαςρίμαργος (ει! γάςρις. 
Γας ροέ ας» ἦγνοητογ,ν ΘὨτγιοα 15, 15, ΟΓΙΙς, καὶ κοιλία, ΗΠ οΠοά, 

λυύψας γα σρὶ βοείγγν οηττς δι] τόσος. Αγ Ηϊορμαη. ἐταραν 
τἰωλ γαςέρα γαςἠργγοῦτοι : ΡΓῸ σοτάς σάρί ΤΕΣ τῇ ἔπογις ΠΠτο γι 
Ρο Ηερταιςοινε ποτα ΤΠ ΘΟ γ] δέ. τὼ (4.7. Επαησ. [οι 
γαορὶ ἐἰχέρρταισπαινς οἰζοὐ κοίτώ γασῆρρα!αις, ΟΑ]ον. [16.1.4 6 
τὸ σόυα πῆς γαςρὸς,ος ΜΘ ΠιΓΙΟΙ 1 ,ἰ ἃ εἰδ, σὐμαχίθ., ἀἸοίταγ ἃς 
μα πῆς κοιλίας, ὠΐπηων γας“ἐρχ,τοΥτο σα ΠῈ νΘοτγ ΠῚ; ΑὙ ΟΡ, ἐν γὲς 
φέφυσω ται τή ανΡΊΑτ.νομ. ΧΟΠΟΡἢ. γαφρὸς γὰρ ποτὰ ἐγκρατῆ ς» 
τιμοηγιὰ πη οἶδ ὲ ὃς ρότας μαίσοης γαφρὸς ἕνεκα » νοητγῖς σα α ἢ 
Ρἰοπάϊ,1ἀ εἴ οιδ πὶ σαρί εη ἀ], γαςοὴρ οτῖα τη δὐτὶ τῆς ἀκολασίαν 
[ἀτρατατ.Χ εηορὶν. Πθτο αΐητο » ἐλλίυ. τοσούτον γδ ἐγκράτεια γα 
φρὸς διαφέργ.ἐν γαςρὶ λάθῃς, σταινάα μετ 5 ἱη Ἐριρτγαι).γργίυλίψο, 
αὐ χράμᾷας τοῖζις ες Ατῃσυςὰς Πδτο 9..Ἔτίαπη γαφέρας γοσατ ιν. 
ἀε Κυς. ἶ ἱ 

Γαφορὶς ἰὸς, ἡγταρα γεῖ σγαπιθε. Ηςίν ἢ. νὰ 
Γάςριςςνςηιτγι ἀσαίτας. Αγ ορ ἢ π᾿ ΑὉἹΡ. ἠλίϑιθ. κὶ γέορις εἰ, ποι 

δι νξυτοτ ἐςῖντ ἀρὰ Τ᾽ ἐγεητίπ,Ρι σηος ἴῃ νοπεγέ τ Θοτγο,, εἰφὶ 
γίςριν. αριτα Ατῆς 10.1.4: σςηας οἰ Ρ]αςοητα Γαςρίσερος,ἷο σοπὶ 
Ῥάγατιιο, ΡΟ  χ εχ ΡΊατοης σοπηῖςο πηςπηοτῖδῖ 9 ἔπειτα δ᾽ ὑό 
ἐς αὐὸρ Διερίς: εφρςοἱ-ἀεΐ π πειηο νξιτίς νἱγουρογάϊτίοῦ ΠΌΠῚ Π 

Γάςτορες οἱ σαι ἢ ος Βόπγιΐε5 νοσαΐ ΡΤ. ργοσογος σα ΐα. 
Γάςρα,ν τε ο ἢ πΊ αι ἀλη γας, [δ 6 Πα πῈ, νὰς 5απη τα πὶ, ν᾽ εἰς κα 

τὸς γζυνη9. εἶσαι “ἢ λαμμαυό, ῬΟΠΩχ [10.1.0 τὸ μὴ! ἔσει φιθ. αὖ νεως,κύτο, 
χὐ γίςρα κὶ οἰμιφιαήτοίον ὀνο μ(φί ζεταὶ. Ε 

Γάςφρυ»"ς γ᾽ ἀγα, Θατοτ,α Πα, ΕἸ οτίαπι ναίς σοπι15» 4110 ἃ ὃὲ γαξι 
Ἔκὸν ἀισίτιιγ (4].}}.1ς.ςἀρ.6. ὶ 

Γαςραιαιγγογζυλὶς γὰ Τιαςο ἃ. ἀϊέξα τεῖϊε Η εἰν οἶν.". τάρα. 
Γαςρίδες, ατ105 1) (ἴδηι νεγιηος ἀϊξεὶ ἕλμίνϑες, Εν οἢ. ταῃ Δ δῖ, 

ΠΟΙ .[10 σ᾽. γεςρὶς. υ ἢ 

Γαςκίδιον κ7 τὸν Θητγί σα] τις, ΑΥἸ ΠΌΡΕ. ᾿ 
Γαςρίζω, μι ἴσως πο ικας ν οΠτγὶ ̓ πίδταον ἢ !Π]Ποτ, λα μιωρῤτερον τρέᾷ 

ςἄδάο νοητγοῃ,, [πππ| Ἔχρίεο, ρα Ατηϊορῃ. ΕΠ τ. ὦ πόλι 
δήμ ὑφ᾽ οἵων θηρίων γαξρίζομαι [46 πγ,γάςριζε κὶ τοῖς ἐντέρρις. τυ 
νοτίσοτα ἴῃ ἰητο ἘΠ ς,Ρτὸ ἐμπιπλά τῳ» αἷς ῬΆΓΥ πΙομ:ς, λέγουο 
ἀϑίωαοι εκ ὅὴ “Ἷ᾽ πἰυὺ γας ρα τύπῆειν, Ε(Ἐ οτίαπι ορρίρατς ἃς ἴα 
Δςοὶρίο. χορτείζω, [πισί4η. [τε Π1,γαςίζειν (δ ἵπποις, Η!ρΡίάτις 
ξττάσίης ἀπποηάοτο. 

Γαςβιμαργία ας 7) σα Δ, σ μα! ες, ῃς Π πατῖο,γαφριμαργκαζιπααίς ΟἹ 
πιςῆς ΑἸοΧΑυ).) ὅδιν εἰκρασία τδεὲ τίω) προφίω αὶ μανία δ γας ἐρχγὰῶρ 
τούγομα ἐμπερεέχᾳ κοΐργ»ς γ ὁ μεμίωὼς. " 

Ταςρίμαργ»ς» σι] οἰας, οἱ Δα! :ςννοητγὶ ἀφ ἀ ἴτιι5. ὁ τῇ κοιλίᾳ μαρόμ, 
γϑο,ἐδὸ γεςριμοργοις [,4τἰ πὶ να τγος. Γι ΠΟ]]τὰς. ἅ!} 

ψίμτο σ]υτοπαςνςοπηράοπες νἱαἶτε ὑεητγες. ΝΥ 
Γαίςριθ., σι]οίτις, ν ἐπιγί ἀεα τις, ὅς 4] [απ δ τίοῖς ἰαρογατ.. 
Γάςριον, το, ο({1}}}1} 4! οἀ41π| σόοπες εχ [είαπηο ἀρὰ Η οἴ ὅς Ετγο, 
Γαςρισμὸς οὐ, ὁ ἱη σ] αὐ|ες, Πρ] ετῖο νοητγίς. 
Γαςροειδη ς, ἐ(Θ-, ὁ χὺ νη ἔοτ Πγὰ πὶ γοητγὶς βογπλατις, γεητγοπις Ρ]ΪΠ 

γοητγίοίμς. Ρ] τι ρολαφωρ. ἔ 
Γαφροκνηαΐα, ἐν ρα ρα σγυγιβοίαγα,αγο οἱδ πογιοί νεηοίάνε, Ῥοΐϊ. 

11.5.55 5 κνήμης απάσης 9 τὸ υϑο φεῤόθιεν αὐτιλνηίμιον, πὸ σ᾽ ὄπιν εἰ 
μευ ἐπηρυῆσον, γαςροκνή μον. : } 

Γαςρομαντεύομαι τ ἐγίαςρίμκυφη,» ΑἸς ΡΒ. ᾿ 
Ταςρολόγρςγ64} εἰς γοηττις γατίοης ἀπ] τίτισυΐο. η4ς 
Γαςρολογία ἴθ ὸν ΑἸ ογατὶ 40] ὀψοδαίϑαλ- ἀϊέλις εἷς Ατεπάτς 
Γαφρονομίαςνγοηττὶς ἰοχ, ς].14.ςαρ.48. ἥν ἢ 
Γαρροῤῥαφία ἀϊοίτητ ῥα φη) γερὸς τυτρ μβύης ,) γ]ηοτατὶ γοητγίς (ῸΠ' 

ΠΟΧΙΟ. 

ἘΞ ον 

“- παν. 



ΝΠ ΑΤῈΕ 
τασεύχείρ, εο τον ΠΙΔΏΠΠ ΓΑ ἴαθοτο νίπιεπς,. : 

ταςρώφης εἴθ. ὁ γὰ ἦγν Ξαττοίας ῬΙΤα νοὐτυίοίις ΡῬΊΔατ, 
πθηὼθ. δ ΔαμΑ σα 5» γαςρίμαργος. 

ἑωϊν ὡς Τυτομέω, 
Πα ι γαυλικοὶ χοίματα, Η εἰΥ ς. τὸ πὸ ως πλοίων, 

Τζαυλόενοὐ, ὁ τα! αν ροσα]α ΡΑἰτοτγα!ε: δαγπα Ὁ ΕταΓ ὃς ρτασταηάς 

γᾶς ἃ Βυιάινοττίτατιαρα ΗΠ οπ. εἰϊνοῖατ πὶ ἰνϊξῖνα!ς. Ὁ ἀ.1. γαυλο 
χεσχαφίδες τε τετυγ μῆμα «τοῖς ἐν ἀμελγί. [πτογρτ.γαμλοὶ » ἀγγεῖα ποι- 
ἀριχὰὶ σχαφοειδῆ εἰς ἃ οἱ ποιυῦψες ἀμέλγοντες δέχονται τὸ γάλα «ἀυϑετῶσι 

Ὁ) κα εἰς τυρφῶ δπόϑεσιν.αριιὰ ΡΙαυτοῖω Ἀυ.οτιαπὶ 8.4}:} ἀϊςαπτατ. 

Ἐεῖτις τάπηθη πος ποταῖπα Πραϊβοατι αἷς σοηας ἡαα] 5} τοτιιη 
ἀιοτῖς. σαι αἰτρα]αταγ Οοπιπηοῦτ. Αττορ δ δυῖς ἴῃ ΜΠ ἃ τη Α- 
υἷθ. γεύλον κτωνμαι κὺ γαυκλυρωὶ, κ'ουκ αὐμείναιμε πο ὑμῖν. ἐχροηίι- 
11 φοινικικὸν σκαφίθ- κὐ περ τὔρισπω μϑϑο οἱ] 11 65] Ὁ τῇ ἀγγείε ἐ- 

ξυτόνως.(ΑΠΠΤΠλα ἢ. Κυωούϑεν σιδ' ὠγιὸς με Κατήγαγῃυ ἐνθεῦδε γαύλϑ., 

ταῦλίδο,, ὁ, παι! σίμιτι ΟΠ Θγαγ μι πὶ, Πιιι5 ΟΠ ΟΓάΓΙα, Τα γα ποτα» 
αὰο ἐχμδατγίπητιγ παιιας. [τε πῈ γί πθπς εχ αἰ ηϊς. 

Ταύρης, ἐ(Θ., ὁ κἡ ἡ ἰη Ο] σης, αρεθις. ὶ ) ' 
ταυρίαμονατος» τὸ, Παρ τσ τα, σ οτῖα, σαι Δ] πτνοχυίτάτίο. ΡΊαταγο ἴῃ 

Δὐΐοη ζῶ. κομαάδης κὶ φρυάγματος κ' γαμριάμῳτος μεςῦς. 

ἱ Ταυριοίω, μ.ἐσω κα κα (ὰ ροτ το. 6] οὐοτγοϊαξϊονθχιτο, σεῖο. Π4- 
τ΄ τἶπο ἴπησ. γαυρεώντες δὴ τῷ συγκώψαι Σ᾿ παιδαγωηδν, Ἔχαϊταστος 

αυπὶ ΡαἀασΟσιιηι σαοιάεγαην ΡΙυ τατος ᾿ῃ Γγσιγρο. ταύτῃ 
γαυριῶν, μιᾶς ΕΧΙΪτας Ὁ Ὀδμλοίτῃςη. γα ῥεων ἵππος » ἐχυίταης,Ο- 
φεγοη! Ν νσί,Π0.11.Ὲ πηι οατ, αγγοξλή(αιις ἔασι σεγαϊοίθιις αἰτὸ 
Τιυχυτίαποϊαἀπητάιιο ἠδ: ρος σΟΠ]ν ρος ἀΓΠΊΟ 5. 

᾿ἰχαυρακὸς, οὐδ, ὁ ρετθις. 
ΜῈ ϑπείαρείσυς, ἐπαιεουῖν 9». ἐν ΐ 

Ταυρόομαι μι ὥσομαι πιῶμα! » Ἰὰ ροτίοίο, α] Θγίοτ., ΠΝ Ρίασεο» ἰχξῖο. 
Ἐροπ.Πατῆιο ταπ σ᾽ ῬΒΟΟΥ ΤΙ ά. μὴ γαυρρ σοφίῃ, μήτ᾿ ἀλκῆ, μήτ᾿ ἐν 

ἃ Ἧ 

ὕτῳ, 
1 ρ τα, ὄν ΑΙΡ ΘΓὈ 5» ΠΟ τιμσιαχ, ἰητγδ ἐξα 1115, οἴττεης, Β1]Ατὶς, «εὐ- 

᾿ ῥιρ ἀαλινὴς, μέγεις οἰχατείπληκτος,ν ΕἸ οΓΑ Πάτις, Θ᾽ ταις, αἰ ασοτ, ὄχοεῖ- 
Ὁ απιπιουτοταιις, τ ἀαχ.γαδεης γὸ ὑπὸ τῷ λ ύγου μετέωρός εἶμι, ε- 

ἅτις [ὰ πὶ οὗ οτατίοης πν ἃς (0 δ] τη1ι5. γαῦρος ὄχξῳ, Εατιρ τὰ. γεῦρᾳ 
ἱματα, ἴῃ ΕΡ' σταπηιηλτ. ἑλαρρὶ κὶ γαύεριν ῬΊαταγομας τη Αρο- 

δτΐιοσ πα. π᾿]ατες ἃς σείπίευτος. γαδρρς φρόνημᾳ « Εἶλτιις ἀὨΪ ΠῚΟ9 
ὙΠΤΟΡΗ. τὸ γαύξρον,αὈτηὶ πηδσ Οἰτι 4, ν᾽ τ οἰκ αὶ, ΑἸ οτῖτας. 

"οὐωνμμιὥσω τσ ὠκφι, [ἢ ρετοῖο, ἢ ογογ ΙΝ οατγιιπι. [λάτῖπο πη τ τατ. 
 ραυσοίδας, Ηοἰν οἢ.. ψϑυδεὴς πιςῃἀαχ. 
; αὐσὸς οἰαιάιις, ἀηζοττις. λ ͵ 
-αἀφυτονγὰ τοῖγᾷ ογζιπν Ποιὰ ργο γήφυτον Ε]οΙγ ἢ. ἜΧρ. γογλυὲ σ. 
» μα, ἤσῶ, (πη, ἱπιιΠτσκιιπὶ οχ ααῸ γέγαα ὃς [αν ξξ, ρεῶτ. Ρετ. πάω, 

τ᾿ γχίκω. ζτ0ὴ 
τὸ ἰγι]αθ δα αθιοξξοιν! 4ε]; τ. νείσιις, σαἱρρουίαίτοπι,ςοτιὶ. Βιιά. 

ο΄ {π ΟρΗ ΟΠ 1ς Ργιογιθιις ᾿ κα ἑκὼν γε ὅ0 οἶδα ὃ τι κοινωγὴ σεἰς, ὅς ας ΠΊ 
Ι αθοης ςεττὸ (εἰο,Ραιτιςερς εαισ. Ραττίσα]Δ Ἐς στη] πιὰ οἴ τῇ 

Οἴατίοης. Πεπιοίϊ τ. αὐρὲ σεφαύε, Καὶ ταῦτα εἰδως, ὅτι κὶ εἰ οι ὅ΄- 
λον, μέρρς γι ξβτδαλλει ὁ Ὀλασμυμίας ὦ ποῖστικὶ μ(φ''λισ᾿ά σοι, Ρ ταί ξ τσ! πὶ 
ΘΕπὶ σίας ππτι5 τσ πηαϊςἀϊσθητίας., ΠῚ ΠῸ ἢ {ΠῚ Π8ΔΠῚ ν [αἰτοῖα 
Ῥλττεπὶ φιαπάαπι δά νυϊιοτος ρογτίηοτο, φάτο 4υοαμς ἴῃ Ρτι- 

᾿ πιίς. Ομοα Οἴοοτο ἀΐσειοσ,, ράγτοπ φοττὲ ἀαη άπ. αι δὲ ἀλ- 
λέγ δὲ γδὴ ἀἰοίτιιτ: Ριυτατοεις [ῃ ΒοτΊεΙς, εἰ χ τε αρώτα αἴ παι, 
διαὶ γιγρατῆα) » τοσούτον Ὑ ἱστορίας ἔγες!ν 4ιαηαιιαπη ΡτΙπρὰ ἰοςοίὲ 

᾿ {ςπρτα {{ππτ|τάπτι ΠῚ ταπηθη ἈΠ τοτισ οἱ. 1ἀ 6 πη, εἰ διοὶ μηδὲν λλιὸ 
φρεσεκτέωον δεὶν αὐτοῖς ὅπως γὲ μη ϑιρασεῖς ὦ σιν οἱ ἐχβρρὴ,οττΔ ΠῚ {1 Ὠ1- 

Π Μὴ εἴδει αἰτειά,ταπιςη ναοὶ οὗ τὰ τρίιπι σαιοηάαπι οἴει δι, πα 
τάπητα πὶ οὐ άφαητ ἰοἰ πυὶ οὶ, ἢς Ἐταίπγιις. 424 {ΠΡ ἐςπάο, Ογαηι- 
Ταλῖ ὁ ὃ γὶ συμ δὲσμιθ-, αὐδᾷ πλυρωματικώς "ἡ μειωτικώς κ᾿ αἰτιολογικως 

λέγεται » “οί απέϊξιο γὲ - χρΙ οτιιὸ δὲ ἀνπαταατι δ δὲ τατ οηάΠιτογ 
ἀϊειτατ, ἀνὰ γὰ ἰτο τὶ σεγτὸ υ!άσηι ςεττὸ, δὲ γεύτεπι ρα ἔυ- 
εἴδη. τοῖς δὲ γε,δς. εἴγε. πηι! άο αν. Γἀς πὶ [μαστδη. εἶγε ἐκεῖνοί, οὐσε- 
4αϊάςπι 11 {ππτ, γὲ δ, ἀαπταχατ. Ζαϊἀοτη, ]αἸ ἀδπὶ σοττὸ νι Οἱ- 
ςετ. Ἰοσυΐτατ, Τ ας σοπίι σὶς» σους ξαπτ πα: . ἸοςΒρΙ τὶς φαϊτ 
ἄςπι φοττὲ [ἄεπὶ πη Βτιτο, Ὠ᾿σεύδης ρτο [δ ὁτατογας., πο 11] 
φιϊάς πε ρτϊποίρεο»εα οτάτοτγες ταπιθῃ οἷα εἴδ, ἐχ᾿ 5 τοί γε δὴ ὡρώ - 
τεύοντες. Βυιάσειις ἴῃ Ἔρ᾿ΟΤ ς ρτιοτίθιις, ἐν ἀὔτις οἰξαρνίΘ- εἴη, οἾα᾽ γε 
δὴγξν ὀἐχόγτων,μοπιο Ὡδσατις ἀμηταχαῖ Ργαάοηπτιισηννο! ρταάςη 

τία τι αι! ἀαπηννΕ} (αἴτθηι ρτὰ ἀθείι.γε ἡννντίσιις,ιη ἘΡισταπη- 
τηᾶξιτάγηςθη. Ἰά εἰ, γὲ κί Ἡ οπιοσ. 14 ὰ.(, ἐσ οἱ αἴαρχοι ἔσαν, πό- 
ϑεόν γι μῆρ αὐχν»Ν Ὁ] ας αἱ ἰασαητ, πόϑεόν γέ μιν αὐχον. Αρυὰ Ηε- 
ἤοάυπι 'π ΤΗσοσοπία [ἐσίτοτι πολλαΐ γε μὲ εἰσι κὴ εἴλλαν,Πγ ΑἾτα τα- 
τῆθη ἔποτ δέ ΠΤ. ΠΟ 14ς ΠῚ, εκαῤεῶν γε μὴρ ἠευὴ ἐ ὀντει δζς. ΒτίΑΓ Ια Πα 
αὐτεηι {γοηιπ7.1 0 14ς τ, εἴ γε μᾷρ ἐκ ϑεόφιν, ἔζς. 41 αυ!άς πὶ Ἔχ 
ας δίς. γὲ μέ, νει ιιςιδητοπγννεγὸντατηςη, ροττὸ (ἀπὸ, μή τοι, ατ- 
Θα1 γα ΠΔπαιλπη, ΧΙΘΠΟΡΉ ὀσμδηϑ᾽ γὲ μέω τί αὐ ἡμῖν ὄφελθο: δες. ο4ο- 
τιιπῇ Ροτγὸ ἡιια: ΠΟ ὶς νοι τα5} ἔτι γὲ μιίωῦ, ἄτας ετια τη, ΑἸςχδη. 
Αρῆγ. εὐγὰ μίω μυδοὶς διουλῥαντ᾽ αὐ ὑξελέγξαι με, «ὡς ἐκ αὖ ἢ δὴ δικαίαν 
Ξἐσωνοίμίω, χα ὰ {ἰ,8ες.γὲ οὐ, Ἰά εἶχ, γρωῦ,͵ Ὀεπηοίϊῃεη. γέ τοι, τά 
εἰζιγὲ διὴ αυΐάςπι σοττὲ,νοτὸ, αταυ .Γπτογάαπη Ἔχρίθτῖια εἰ ρατ- 
τίςι!α, ΑὐἸορ4π.ἴη Ρ]υτο, ρτο γέρ τοὶ" (λέπ ει γί τοί μαν κὸν τί, 1- 
Βιάεπι, ῬΙῸ γεγὸ; -ἔφανον γί τοί κὶ δά δὶ ἔχων πορόσεται. Βυιάσις ἐπ 

Ἐρ ΟἹ ς Ρτιοτίθι5) ν᾽ γί το πτειδείαν, δος αἰΐρρς οὐπὶ τη ἀοξίτὶ.. 

ΓῈ 331 
4 Π}.[δ1 ἀςπην ἔγωγέ τοι εἶθ᾽ καημίϑότων πετωνὶ τρρϑύμως αἵ μετα δοίζω 
ἀδελφῳῴναταλὶ ορο, δίς. τα γέ τοιγοοττὸ μαὺς, ὕτω γί τοι καὶ γ δίς, Πϊπο 
ν᾽ ἀεὶ σοῦ γὲ γεέρ τοῦ ΣΙ 1]. 

Γίανας, ἡνογγα, ἀρ οτ, 

Τεξελείζες,ΟοὉ οἰοηῆς, 4] ὅς Ζαηλοἶχίς ἀρρο! λίαν, Ἡεγοάοτιις 1{- 
θτο αυάτγτο. 

Γεγαα, δπὸ τῷ γεν, γί γα γ» συγ κατ νκὴἡ πλιεογασμῳ πῷ ἀ, Κατοικίω, ἰὩΒ4- 
διτον που], ηδτὰβ [ὰ λ. Οὐ ας {11} ν ὀπγεγθύημαι ν ϑοηίτίμας 
δι], ἐυόμίω Αρο] οι... κασίγνητοι γεδάασι. Ν' πὰς γιγαθς, τος, Ο- 
ἀγΠ. δὶ, ἔλειπε νέον γιγιῶπ᾽ ἐνὶ οἴκῳ θεοῦ γεγαῶτα, οἱ ΕἸ απ οι η. 

Γέγεια,, [( ΕἸΤ γβόες» δι]: αἱ αὐ χαλαι, αητιαιια;, ργιίζα ὃς ξοτταῖῖε γη- 
γλϑεις. ἱ 

Τεγανομίζως ἃ νετθ γανόω,ἰ ΠΟ] ἸΠΑτιη] Ραττὶοἷρ ῬΙυτατοῖες ἴῃ Τὶς 
Βοτο, λύγος πειϑεανὸς χὺ γεγαγώυθθος γοτατίο (ρ!οηάτάᾳ ὃς ρολιτα,γεῖ 
πιτρης. ναι ΠΟ δέποννε Ἰητεγργοςιγεἀιηῃάδης. 

Τεγγυν ὅϑωι, ὅσο τί γγυνάω, σεηϊταπη ο]Ὲ, 
Τύγηϑει, σδυτίας [μετ ὅς αἰαςδινσ το, ατατας Πιπὶ , (ορὶ νοϊιρταῖξ. 
νη ἐς γεγυϑιὼς, αἸαςατ, Ιατιῖς, Π:]ατὶς, Θοαγιις: ἃ νοῖρο γίϑὼ. 

Τεγηϑύτως Ἰδτο ὃς σοἔξίεητὶ δηΐπηο. Βι 4.1 ἐρηξιρτίοσ. 
Γεγηρακότει » σχοίετα, οί εἴα » ὃς ιια ἰλπι {επιιειιης ἃ γοῖθο 

γήράω. 

Τεϊυρᾳνωμῆεν, Ηεἴγεϊι. εἶδε ἀϊςείς κεκανυῦμον͵ κα τονηκό ει τῴ σώματι. 

Τεγνωμῖύο,, οἱ, ΗΡΡοοτατ. ἀώϑοεγεῖς χἡ αδευύατοι, γἰτιθιις ἀςξςέξι ἃς ἱηαά 
Ἰιαιννε]άταημε ἀεροίτι. 

Τέγονα πὰ πλτα 59, πὶ βλξξιις. τί γέγονε 5. αι] ἃ ἀςσο  ἀἰτὉ αι! ἃ ἔαθιπι 
οἰπείσγπιο ρους γθ1α]15 ἐς τα ποῖα δ ιτάσιις. ΜαττίαἹς, Οὐ 4 
ξιξζαπι εἰἷ τοσο, γιά γερεητὸ ξιέξιιπι ες Ῥγο αοςίάογς, Ρίατο 
1ῃ. Ἐρ Πἴ0] 15. πᾶτο κ᾿ σοὶ μόνῳ γέφργε" γέγονεν ἐν καλῴ,ρτο χαλλίςως ἔχε» 
501. Ν η ἐς γεγονὼς, πᾶτας,Θ ατιις. ΡΊάτο 1η ΘΡΗ. κεδὸν ἔτη τεῖα- 
φοΐκονται γιγονὡςγἃ ΠΟ 5 ΠΑτΙΙς ΟἸΓΟΙΓΟΓ πιαάγασίητα. [δ᾽ ἀοτη δίων 
ἔχεν τίιὺ ἡλικίαν ἰὼ τανιιῦ ἱππαρῖνίθ: γίγονενίη οα Ἔταῖ σταῖς, ἴῃ αυᾶ 
πυῆς {Ὁ ΗΙΊΡΡρατγίῃας. γᾶς Γίνομα). 
Τεγραμαῖυ 9: Ρ᾽ξξας, ΑἸΙφααηο ῥτοίογίρτας ἐἰξωςρακισ μῆν.. 
Τέγωνα, ρτῶτῖ. πγοά. νοτίι γνώω πηεται θη Παθεις ΡΙῸ γίγνωα, {1- 

δυιῆςαι διτοπι ΠΠπ|4 γνώω, Πίσας ἱπυμτατιτα ἢτ γνωφαῖς βοῶ ἴδιαι 
«ξάκουςον βοώ τεῖϊε ΕυΠτατ ον 14 εἴξ, ἴτα οἰληγο ἃς νοςϊέειογ νὲ 
1ητο }}! σατίδα! ντ Δι 4 πατιγ ὅς Ἰητο σάτα οἰαπτοτ 1116 σηεις ἰ- 
ἄεοσας οἰστὰ νος! εγογ. Ηοπιεχιις ΠΠὰ 4. ὦ, Κώκυσέν α᾽ εὐ ἔπειτα 
γίγωνέ τε πάντ᾽ ἀΐςυ, 146πὸ ἀἸςὶτ γίγωνε βοήσαςηρτο τίξάκους: - ἐ- 

ογόετο ει »κουδη.ρμοττὸ ΟΧ γίγωνα δι γέγνω. νῖ εχ κέκληγα χακλή - 

γω:ἀτοίτατ νοΓΟ οὐ ΔΠῚ γεγονέῳ, ὙΠ πογε! ἄννετο νεῖ γείωνίσκῳ 
νῆις εἴ ἐς ΝΝ οἷά Ιοχιςς Πτο (ξρτιπηο, βελοόμῆν 9. ὅπλ εῖςτον 
γεγωνίσκων ὠφελεῖν, ἃ γεγωνέω ἢτ. 

Γεγώνησις, ἕωςιν ΟΟΙδγάτιο, οἰ πηοσ, Ρ] ταγ. 
Τεγωνοκώρι, ρΕν Ὑἱσῶς σ] τη τα η5.511445 ἀπ ποταῖ γιγωγοκώμας γιωυῶ- 
κας, ΠΛ ΠτΟΓΟ5 γορ  ἐπτος οἰαπτοτε νῖςος. 

Τεγωνὸς οὐδ, ὁ, 4] ἔοΙ]ς δια!τιτ:ἰξάκου ς- Ὁ. ὃς γεγῶνον, πιο ἐχαμάἰγὰ 
Ροτοβ,νοχ οἰατα,οἰαπτοίας, γεγωνος λόγος ρα ΡΆΠ] ΟΠ. Τοωροφορας 
κὸς, κἡ σραγὴς, Ογατίο οἷάτα ὃί τῃτο  Πσοητογ ργοπιιηοίατα. γεγῶν ὁτὲ 
δφνναυνάττι; ΕΟ ῚΠ115. 
Τεγῶς, τος, ὁ ΠΑ ΤΕΙΒΉρΡτΟ γεγαῶς, ΒΟΡΠΟςοΪ ἐκείνα γεγώς ,οχ ἐὺ πᾶτιις.1- 

ἀσιη ἐκ “ βαρξαῤε μητρὸν γεγώς δι γεγώστο, το γεηρνωα ροοτιςὸ, Ο4 
κι}. 2, Ογαπη πη. : 

Γεενναγης ἢ, ΘΟ σε πη. ἡ κα ταδίκη, ΟἩΓυ ΓΟἴζοτηιις, τέν(Θ- ἕνεκεν γέεννα 
Ηος νοσᾶρυΐιπι πέρας ἄϊιι5 Η ἸΟΓΟ Ὀγππε5 ᾿ππ Ἐπ γὶ τη δητι- 
4ς {τις ἃ ρτϊπγιΐηη ἃ ϑογιάτογο ροτγαπινπάς δατοπη ἀκ-- 
ἐζαπὶ Πτ,νάε εἴας ἀπποτατίοηςπὶ ἰῃ Π4Ρ.7. Ηογοτν. Ἐς Ομο- 
τηδιλίςου. ΤῊςοΪοσ ὃς (οπηηι. ΒεΖας ἴῃ 5. Παρ. Μδιτῆ. 

Γευπονία ας, γ᾽ ἀρ ΓΙ ζΟΙατΊο, ἀρ τι σαίταγα. 
Γεηπονίθ- ἀστίςο]α, ἀστίσαϊτου [εἰὰ. 
Τααρότηςγδ, ὁ γα στ ΓΟΪ Δ, ' 

Τ εῖϑρον, ἱπάτι πε πτα πη, ἔνδυμᾳ. . 

Τείνομκαι.μμ. γϑωοίμαι ἀδρ ἀν ἐγεινα μῶω, σ᾽ σποτ. Τείνεθϑτι, οτίαπι Αἐ}1- 

υἱὲ ρου ταν Ρτὸ γ2ων ἦσαι, οἴϊ, σοι δ, Ηοπιογας Οὐγ{΄,ἐλ- 
λὴὶ τοκῆες δύο τὼ μὴ γείνεοδει! ὁ φεῆλον, 

Γεινά μιω,σ οηα Ὁ ἀν 6 γείνατο σ᾽ δῤτιφοί πίω», 14 εἴπ ρτοογαδαῖτ. Ηε- 
Ποάυςἀπόλλωνα χουστέορῳ γείνατο λεισω τὰ εἴ, Ρερετγίς. Ηοπῖει. "- 

1114. ,ϑέα δέ σε γείνατο μήτηρ." γείναι μῆψη, ΠατοτνυαΣ ΡΟρογτ α. 
ἐμρύσω ὃ ταῖς γήναμῆῥαις ἔρω ται πῷ ὑκτρέφειν. γεινόμίω, ἴξα» ἐγεινό- 
μίω,πατας {ππ|. Η εἴτο ἀ. γεινόκϊθ τε φρένας ὀναλίγκιοι. ἐτενίυμα, ἷ, 
ἐγθονή ϑηώῶν οἱ γειγεί μένοι, Ῥάτοητος Χει ΟΡΙνεῖπ Ἁ Ροϊορια ϑοοζαῖ. 

ἐκξίνοις͵ εἶδα οἱξ στ πέπεικας σοὶ πείϑείτῃ μάϑλον ἡ τοῖς γειγαυΐροις. Τ-- 
τι ἄς ΠῚ, γεινουυνίδ᾽ ρτο νομῇ Θ’, βιᾶιυς, Ηεἤοά. δ τ᾿ αὐ γεινόωΐνος 

πολίοκροπείφοι τελέϑιοσι, ἐς ἴτο πν πατας, ἢ ΤΉςρΟσ ἀρᾷ φαπάςΩ1» 

Γειοχόμιον,ν ΟΠ] ανν οἰ τας» γειτυία μα, 5114. 
Τειοχόριοε να τίςο]α. ; ᾿ 
Ταοτύμον. τὸ αὐ ΑτΓ πη γ ρα τῥον, 5111. 
Γφοτόμος, κε, ἐντοόγγατη ἰξοδης, Α ΡΟ] οη. Τὰ ΑΝ 
Τειοιόρος,ε ὁ ἀστισο Δ, ΓΕ Γ γα Π, Πηάεης δὲ ἀϊα!ἄξης, Ῥίουγί, Ροεῖδ; 

Οὐ γδ γειομόρριο τομίων) ἐδείησαν ἀφρό πῃ. 

Τειοπον- κ)ον ἰστιςο νᾶ στιςαίτοτ. 
Τεισίον κε, τὸ, ὅζ γεϊσιονιερτα Π1,]οτῖ τα. ἔπ, ὲ 
τᾶστι, τὸ δι Τ εἴσοι, οἱ Πασσταπάς δὲ Τυσστυηά)4, 1 εδιράττος τες 

1.) 



κ 4 

Ἀ3, ΤΓΎΣΕ 
Ῥιοσιίη τητος, υ θς {ἘΠ} ἀτϊα ἃ ρατίοτίραις ἀγοθητατ. σοηεγα- 
ἴιτον αισηαϊᾷ ργοπλῖπος, ντ αὶ {προτοῖ]τις, οἰζεῖς, αἶσα, πλπγῖς, 
Ὧος ποπηῖπα νοσατὶ (οἸ ες. ΑἸ} ἀρ τς! δσ γεΐασον (οτιθαης. Ηε- 
(γεξ. γεῖσα,ἐκ ϑέιχα τα. δζ γεῖσει ὑΐξοχαὶ δ οἰκοδομδ: Ατάταις,, κολοιοὶ 
ἐρχοίμῆροι κ᾽ γεῖστο: ΤΊ 60}.γεῖσει ἡ τῆν οἰκη μοῦ τῶν ᾿ἰξοχ! "ῬῬίπθασι]α: 

Ἑατιρίά ῥήξας παλαιὰ γίῖοσα τεκτόνον πόνον, γεῖστε ὀφρύων ντ (ἃ πλ.ΕΧ, 

ῬοΙας: ἐχροα. 1{1π| 411 ρτοιφέξες Ειοητις σαὶ οσα] Πα Πιητν αἱ 
ποροσβολαὶ αι ΡΊτητας ἀἸχῖς Δη1θ τ ΠΊ δ ΘΕ ῃ 26 {ΠΡ ΟΓΙΟΓΙΚ : γεέστες 
οτίπι ἃ αιιδιάατα τγφάῖς Ηςίγομιας ἐχροηὶ ταὶ αὶ “ν᾽ ἐνόν - 
μῴτων. 

Τεῖσος, τστίςο]α. 
Τήοσιποδίζεινεργοτεροτγο, ἰοτίσατα, Πι σταηά 15 πιππίτο. Ψ ηάς 
Τειασίποις, δ γειαξίπο δεσμια γί! στα πάτο ν Πἰσηιηι απ σὰ (ασστιη- 

ἄς (υπτποτιργοιπιποητία Γπροτγιοτῖς δά ς1), 4 ἰηξοτιοῦ ρὰγς 
αὐ ἴπαθτα το σίτωτ, ΡΟΊ]αχ 116.1. 

Τειοσο τ! γ᾽ἢ στιιῃ ἀπ γποτο πὶ σοη ἢ γηγαγί » ὃς φιια! σταῖς ἱπι- 
θεῖσατι. Αγηζοτ.!ς ἀε σεη. Α ΐπη. 

Τείασωμα, ατος τὸ ἴεν σι ἐ γειοσιπόδισμα,, ΟαΖᾶ στα ηἀα ΠῚ ὅζ 1πι- 
Ὀτσαπηδητι 1} τγαηίζα τ, ΠΠΌτο ἰςιιη ἀν 46 ρᾶγτ. ΑΠ1Π}, Αὐτὸ - 
τε]. οαρίτε τς, ἀϊ γείοσωμα ἦν δλὲ ἡ κεφαλῆς ὑγρῶν, δίς, νεϊυτ σταη- 
44 ἤει! ἐπι δγισαπγοηταπι πτογιθιις, 4] ἃ σαρῖτε πηδῆδῃι, ρᾶ- 
γάτα ΠῚ, ὲ ἀο Πρ ετο1}1ς ἀσίτατιντἀς Αἰ πογειοσύω, 

Τείσωσες [στα ατῖ ο, τὸ τὶ σἔγης :ἰξέχον, Η εἰν οἷλ.Γςαἱ γεῖσον, τὸ ἐφ - 
νωμῷ οἴκου, [ΟΥ Ὀ ἾΓατ ἃς γείασωσις. 

Τειτνία ας,“ «γειτνίασις, ν ]ΟΙΥτς.ν οἰ ἴα, πλησιασμός, 
τεινμίζω μιάσω,π αχϑγνιοίαις (ὰ πὶ Πλατίπο τα πο τατ, γειτνιάζω τῇ 
οἰκία, ἀ πη πὶ νης ᾿ παπὶ Παθθο. 

Ταιτυΐασις ἕως “ Ν ΠΟΙ ΗἸτᾶς γειτονία.ν [οἰ Πα, ρΡΓΟΧΊ τα ρρτορίη]ι- 

τον Οὐσοτι ργορι Πα τας ἰο οἱ. 1 Μεπγποη 5 ΕΟ σις» ἀῤῥώδοι Ὁ 
κα τυ γειτνίασιν τὸ Μιϑιριδάτου. 

Τειτυιαΐω μιἄσωγα ακαι 
Τειτογέω, ὦν ν Οἵ Πιις [ ΠῚ, ΡΓΟΡΊ ΠΑ 119 Πα π1» αἀπτοιοοΥ, ἤχπὶ σοητοτ- 
παϊη 5, ἃς Τειτονεύω. 40 γτίταγ ΑἸαχασά. ΑρΡΒγοά. Πστο {τ ειτη- 
ἀο Ρτοϊ᾽εηιατ, ὃς ΡΠ ΟΟΥ 14. οἰγρο γειτονεύοντος ὅποχεο αὐ ἀστο νἱ- 
εἷπὶ α᾿πίης. 

Τειτόγητια ἀτος»τὸνν ἰσἰηἰτας, γεισυία μα, ὈΊΑτο ἐς Γιοσ. σοηίοτιίμτ. 
Τειτόνησις εως. καὶ ̓άς 1. ᾽ 
Τειτογία ας, ἑνντοῖ αν ΟἸ ηἶτας, 
ΤειτόσιυυΘ., ντοΐηαις, ν οὶ ΩΔ,11 Ἐρ σταπιπη γειτοσοιμης ἐκ καλυζης, ΕΧ 

νίστηο τυ στ ηγίο. 
Ὑεύτων, ον. ὁ καὶ .Οε πἰτίαο, ὃς αἰ φιπο ἀτίαο. Ρίοτο ορ οί 6. 

οἰπκεῖτε γεί τονες υἱ αἷν αὐτοῖς, Ποϊτι παι εἴτις ἴοτεῦ νον. γείτων αὐτῆς πλη- 
σίον, [ΔΘ αν ΡΊ το νόρε γ ἐν γειτόνων, ἐπ Ῥγοχίπιο. Γι οταν, σκότει εἰ ἐν 
γειτόνων ὄξι ταὶ δογμα ταῖν (ρ ςἐΐα πιιηῖ Ἰητοτ ς ἀθογοτα σομ!δυτιᾶτ 

Τείωρες, δ, Τειώραι, οἱ αάτιου αρρτοίδ τὶ, τοτγα οὐτοάος δα σηϊτοτες. 
Εχοαὶ ἐάρίτς ἀαοάςοιτηο ἔν τε τοῖς γειώρες κὶ αὐτό χῦοσι τὶ γῆς » δὲ 
10 ἀἀπιςηὶς δέ ἴῃ ἰῃ ἀΙ σε τίς, 

τελάνν κεἰ στε, ἰη Πη!τία πὶ ΞΟ] ἰσιιπὶ . ρτο γελάν. 
Τέλων ΕΟΙγ Οἢ ΕΧρ. αὐγίω ἡλέετρτο ἕλίω. 
Τελασείωγιάογο σοίτιοἱν εὐ θ 1 ΠῚ εφοτικόν. 
Τελασιμος ἴςξιι Γελας ὃς, 4αΠ τί [δ .115» γιά ϊσυλις, ἀΐ σπις αἶα, τ ςξη- 
ἀν. ΡΠ γγηιοδιις ας Αττιςος γελοῖον ἀϊςοι 6, ΠΟ) γελαΐστιλον 

τελαστνθ.,κ, ὁ. 1) ἘΠγ ΘΟ Γ τι ςοσποπΊξῃ» ἃ τἱάδηάο. [τη γελασῖνοι, 

ἄξυιας δητοιὶ οτος, Ζαὸ 4 γι πυε θητατι  ἰἄτραταν ὃζ ἃ Μαιτια]ον 
ΡῬτο σοιταρατιοης "14 τί ἄςηάο οἴγοι ος ἐχρεοϊαμῖαε ρο [τπηθα 
τη ἔιοὶς γιάςητίς ἀρράγεητεῖνες εἴδις ἰρίς ᾿ασατ( παπ!τ)ιηοττ 
ἴα ἔϊδιιάατας ἀοοτί. Ν ες στατα οἵϊ Ειςίος σα] σοαπηως αὐεῖτ. Εἰ 
εὐῖαπὶ ποηγεῇ ραγαῇτὶ, 

Τελασινυὶ ὁ δόντες, ἄξητες Πιητ π16 41} 4. 4] ἵπτετ τ ἀθη ἀν πὴ ἀθημ- 
ἀαπτιγ ταις ΡῬτοξεγιηταν νοσαηταγ ἃς τομεῖς κὶ διχασῆρες, σα 
εἰδιιηι (εσεπι δὲ ἀϊα τ ἄχητ, (ἂν κτέγες. τάς Ῥ0]1.} 5 

Τέλασμαγτος τὸ ΓΠΠς,, γίλως ΤταυΠαιὸ ἀἰχίτ ΖΕΓΟΒΥ!. ἴῃ Ῥτοιαοιι, 
ποντίων τε κυ ((9. τῶν αὐήρα ϑιμον γίλασμιαν). χόμω. 

Τελας ἧς οὐ, ὁ τιον Ἡ οτγατ. ὁ δπηγελωών, δ ΟἹ. 
Τελας ικὸς, ΓΙ ἀδης, ΓΙ Π [1] ΡΟΥρ ν τ υς. τὸ γελαςικὸν, αρτίτυ 4ο αὐ τὶ τ 
ἀφηάσην, πο πὶ ηἰς ργορτιι), [46 ΠΏ. 

Τελάω μὶ ἄσω, αν ἀκ, τ᾿ ἀφο, ἀογιάεο, τοῖο σας ΤΏ ΠῈΠΊ . σα ΠΏ ΠΟτν 
Ἰοςοτγ. γελάσομαι τΙάο0.Γυὐσίαηἕςις καὶ γελάσεται. Ἡ ΘΟ πγοτ. Πα 
ἡδὺ γίλασαν [ἄτη 1 δ, δ᾽ ἐγέλασε Χοίλεασιν. ν δὲ ΤητΕΥρ. δ ὁ γέλως 
σαρδιωνιῷ- καλεῖ ταὶ ὁ τ᾽ αὐτις μὴ ἐκ δια ϑέσεως γελῷ. ΡΊΑτο [ἰὗτο οτὶ 
τῆῖο ἀδ Κορυθ]. πάνυ γὲ 56); ὃς, γελάσας. ᾽Ἰά εἰχ,αττάδης, ΑΤ Ὁ 
40 τέρπεϑει {ν Ποιτ συ πὶ ἀατίπο. ΑὐἸΠτορ ιδη ἐς νεφ. ὅς ἂν τούς 
τοῖσι “ελῷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω, 4ἱ {πὶ5 Δ! ππι πὶ οὐ ςἔξατ,, δὲς 
Ουπι Ασουίατίιο ργὸ ἰθγίάςο. [δ᾽ 4εη1, τί ὃ σῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτέων: 
ἡελάν εἰς ἐχθροιὶ,τἸάοτο Ἰαΐπι!σος. δορμοεῖες τῇ Αἴδος ν ἐκοιῶ γίέ- 
λῶς ὅφετ(ῷ, εἰς ἐχθοφιὲ γελᾷν. ἴτο πὶ σαπιὶ Πατῖπο ὃς ἀσοαίατίιο. [- 
ἂς τθιάςιη. γελᾷ ὃ τοῖς μαινομίμοις ἄχεσιν πολιωὶ γέλωτα, τηάοτ πγα] - 
τα ἢ οὗ ἀοίοτος Ειγοητος, ἱγειάδτ Ταίλαος αγοτος ἱη!|τατν ΝΑ - 
ΖλυΖζοη γελώ σου κὶ ταὶ τοροχραϑ'αήτεις. τ ἀδ0 τας ργα Πα Πγαγατίο- 
Ἡ6ς. Γ 4επ οτατ. αἰ, γελαϑείην αἰ σίωαριθμήσεως, ΠΟ παπηογατίοης γἰτ 
ἔτη ἀἀξευγοιν ϑορθοο!. κακοῖς γολ ὠνν!πΠαταῆς Πγα ] ς ἰὼ ο[Ἐ., τί - 
ἄσης οὐ πγα] αν! τεηα (ΟΠ ΠΠσετ. Ἰάἀόπι, γελώ δὲ κακοῖς, τάς. οἷν 
γα. γυλώ ὕ)η σοι, το ἀογίάςο » Χεπορὰ. ἴῃ ΟἘςομΟΙΙ, γιλᾷν ἐν 

Τεέλγηνίατοιηα νάτίαγυ τη τι δι οϊ τη, Ηείγοβ. « ῥῶπος ον βέμματα καὶ 

Γελγηϑεύειν, ἰεςίρειε, ὠπουτηλογεῖν. ὕω. 
Γελγιδούται, "ἢ πιοἶθος ἀπο γη τα Τ Ποορ γαίτας [ὅσο 7. οἀρίτο 4, 

Τέλης,Α1Π) παι οΐειις. ΤΉ ΟΡ ἰδ ̓  42 διαιρεῖ ταὶ πείλιν εἰς ταὶ γίλγειοτας- ὶ 

͵ ͵ , . ὯἯ 

Γελγρασὥλης ,δζ γελγήασωλις Δρ 4 ΡΟ]]μςαπὶ ΠΌτο οεζδιο, 48 δὲ αι 

Τέλγω,πηεισο,, ἰηβςῖο. 
Τελίμΐ, ΖΒ οἷτοὶ ργὸ γελίων.τγάη ι}Π{τας, 
τελλίζειν, Η εἰν οι. εἰτ γαργαρίζειν:ατ γεχλίξαι σιυμειλῆ σαὶ. ἢ 
Γελλῶ, οἴ ἀοπὴ οἰ, δαίμων, ἰωῦ γι αἸκες τεὶ γεογνεὶ πω δία φασὶν αὐποίζειν 

ἜΤΙ Ἴ: Ἶ ἥν 
Τελορίζω τἰ πὶ ποιεο, γί ἀτοαΐα ἀίσο,άο, τ άςξο., ΤῊΝ 
Γελοιασωὸς οὐ, ὁ εἰγτιπογγῆτο ὈἸδιιτ. ἢ 

Τελωτοποιὸς οεἷ, ὁ τἰ ἀἸ σα ἰαφυγιπις σοηοίτατοτ,ίςσατγα. 

Γεμίζο μι ἴσω αν ἐκα ἀπυρΙ ον πο γϑιοπες ἱπιροπο, ἢ, αρηῖς 8ὲ ψ6 

Τ μος ρ]ςατιἀο ΒΡ] ΠΟ Οἰ απο]. γέμισμα, σλήρωμως 

ΤΕ 
το τ τς 

ποῖς γιγγομήμοις, ΓποἴΔ..γελ ὦ πρὸς αὔτο, [46 Π7. τὸ ϑέατεον γὼ ἅτον } 
ἐγίλα ἐπὶ αὐτοῖς » τ᾿ σατειιπι σοττὰ οπτης τί φοίσας ἀς τρίς, 14 αἴξ, 
Ῥτγορτογ οοσ. δ υγῖριᾷ ἐγέλασεν δ χῶς, ἀττ τ. γελώ ὅπη τούτοις, τίάεᾳ. : 
Ρτορτεγ μας, Ατηϊορίναμες τη ΡΙυτο, ὅ8) τούτοις αὐαγκαζήν Ὑλῷν. 
ἀς τηαπί Πηᾶτις τι 2πῈ ἀϊσαπτ ροοτα ριο ἰρ] εη ἀοτορηλζοτα 7 τοῖς 
τεγς, βογία πὶ εἴς Η εἰνοίι «ὅς Επῖ, “ἢ 

ὈΥΜΕΝ 
τρακτοι κὶ κτένες, 

πιηἴοτ. ρέδησ. ᾿ 

(τὰ ἀἰι ἀἴτατ τη ἢ] σος,αρὰ 4 ΕἸ εἰν οἢι. γέλγιθες ἀισυηταγ, αἱ τ 
σκορόδων κεφαλώ 14 εἰζι σαρῖτα Δ] Ἰοτιιπι. ΤἈ ορὨταίτιις γέκγεις γο, Ι 
οἂτ [)τοίςοτι.ῥἄγας κα αἴ γλιϑαις Ν σαυἀοτιγαϑυλνίδας, νεὶ γε ἱποὺ 
τεγργες Παίσοῖ γηθυλλίσδας, Οτατοἱ 411) εὐῖδ πὴ ὄνυχας κὶ σκεὶλ δας, ις 
Φατίδας, Ἐτντ ιάθηι ΝΝίσαπάγ.Ἰπτογρτας αυλιλα βίμεμ ΜΠ ΟῚ ͵ 
εἰςος, οἰ πη ἰ [4 ἐρίςας. Ἴ" 

Θηγηΐς σε ΏΟΓΙΣ ΠΊΕΓΟος γοπάϊτ. ᾿ 

» » " 
τε ΠῚ εἰδωλόν ἐμπουσὴς»" 

Τελομίςης, ἤσαττλ, τ᾽ ἀτοιίας. ΒΒ] τς Δα Ναζαηζοη. μήτε μασιν ὅν 

πέλων κ᾽ γελοιας-ὧν αἰδρωττωνγῃςαμς ἀϊέξίς Εισοτογασι ὃς γιατ 
τι πὶ ο τη  ΠῸ ΠῚ. ᾿ 

Γελοίας"Ὁ- « ὃ, αὶ 

Τέλοιζϑε εἰ πὶ πχσπςης, ἃ οἴ, γελωποιὸς [δ ἃ δα 4α γελοῖδ-, 1 
παγίλας (Ὁ. τἰ ας] αςντ ἃ ἀιρυεις Ὁ ἀπτίυις γιλοῖθ.,ἃ Ροίζοι 

τισι. γέλοιί: ΘηΠητίάτιτ ἡ νι μον ἃς ὁμοιίθ-, ἀνοίτατ ὃς γεν 
Τ]τα ἃ. ἐν γελοίοις 1:0) ἸΟ Οἷς) ΡΊατο νόμ γ᾽, τὸ γελοῖον, [6 ᾽ ΟΓ Π1. ἢ 
αὐεὰ τα σσεϑαῖα γελοίοις χαἰρων, [Ὁ οτατ. τῳ γελοίῳ ἔ χομαι ἴα ΠῚ, 
ἄνες {ππσια γελοῖα ταύταν ἀοτι ἴοι! ἤχης εἴα, Εταίππι φρο, 
λοιότερον, αὰ τη πὴ πηασὶς ΓΟΠοιτα πα μπη. γελοιότερον μέλ, 
δε ὅη) γι, 6.) μωρία διαξεζληνδων. : 

Γελοίως,ττἀϊσυ]ὸ, 
Γελόων ΓΟυϊςὲ Ῥτὸ γελὼν ἃ γελάωγντ ὁῥόων βούῳν ὃς ἢπλ Πα ΡΟοτῖς ἴῃ 

ΡΓηπεὶς ἔλα] άσια. ᾿ 
Γελώποδ' ὑτης,αρι Ρ οἰ ιιςεπι ]1.7. . : 

τελεϊθε,ιςαττα, ἰὴ Ἐρτο γαπιπηαζ. εἰ ἀϊσι 5. ὁγ ὦ ἤης Ἰοτα,γτς 
(ντ1,. ϑὐχο ΓΟΛῸΣ Ῥ ύσανν σε 

Τέλων, Τ οἱ τοὰ ΡῬΓΟ γέλως ᾽ τί ις. 

Τέλως, τες, δ Π "Ἕ 

τέλως, ὦ, τας, ΔΑ ἕλν ἀςάυσαπτ, αι: νοΧ σαϊούοην ἤ σα! ῇ σας. οἷς ἃ 

Οἱ γέλωτα εσβεςον. ἃ οἱδ τ᾿ πλ ππάίογο πη, 4ιὰ πη αι οχτὶ 
ΡΟ ειάτοιτ, Ιλ. ἁ, ἴσβεςΘ. σὴ, εἰῤ ἐνώρτο γέλως μακείρεστι 8 
Τπιογργ  αἰχῳτεύσσαυςΘηΓαπηρτα πρετάρῆοτα αὐ σης. διοά 
γίλως πλατιὸς τὐΐας οΠξυΐας γίλως συγκροτούσείθ- τας ἱηάεσα 
πείκτος γὼ εὄσεμνίθε: ΠΠσταρ μοτὰ ἃ τη ΟΠ Ραμ πα πα πὴ 
ἀύνπαημς Ππγερίτα ἐχοίταιο. γέλως μεγαρακὸς, Η εἰν οἰ,. ὁ σκωπῆ 
ἡτιῆο. Αὐβορίιδπος ἰη Β ἀηῖς» ἀποσοξῆσαι γέλων, Γἱ Γι πῃ 19 
ίξιι Ζοπιροίζογς. ΟΡ ΠΟΟΪ. σεμωτιϑεὶς γέλων πολιω. ἄγειν γέλά 
γελᾷν,Ιἀετη Βορποο. που πολιμὴ γέλωϑ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀΐγεις, Τὰ 

χ(ςν τί ἀος. ΤΠ πςταηλ, γέλωτα ἐμοὶ γνῶ παρέχεσι, ἰδεῖ ςοττὸ τὶ 
Ἔχοΐταητ. γέλωτοι τροπετῇ μὴ «-ἐργέ» [ἰοοτατος, ασε δῇ καὶ μΥ γὺ 
(ετιο ἃς τος Ῥ᾽ τον οἶς τὴ θογιοῖς γέλως γῇ απεδ ἢ »νἹΟ Οἱ δὲ 

Ρίατο ἐς "οριθ. γέλωτα τίϑημι τίω) σωφροσιωύίμυ » τοΙΉ ρΘΓαι 
ἐτειἀοπαπιὶ οθηάο,ργο ἀογ 4ίοο]ο Β τθέο. γέλωτα ἐμὲ 9 δι 
πὸ [πάθει πα είσττις. γέλωπει ταὶ ποιαῦ τα τί ϑεοϑει» τα  ὰ ̓ναδῈ 
ἀιδτίο. γίλωτά με ἔϑευ,ἀετγηαι μαι, Ηετὸ ἀοτῖ γέλωτι ἐμμοι 

παρέχεσι ν αἰ [πὴ πη ἢ] ργωεῦτ, Γυσιαη. 10. Απας αν ἀ. 
ποιητικὸς, ΑὙἸΣΟρ 41) γέλωτει κιγῶ σοι, τιδὲ τἰα πη πιοιιεο,γέλ 

ποιῶ, ΝΠ ΠῚ ΠῚ ΟἾΙΘΟ .γέλωτου αὐ σκκϑυεὶ ζειν “Ἴυ᾽ αἰϑρώπων, ῬΊΑτο νὸ 
τι αι Ποηλίπιδιις πγουοτς γέλωτοὶ μηχανᾶ ἔτη» ΧΟΡ ΒΟΠ. δ 
λώτα φέρω τ τ Πα πῚ ψόττΟ, γέλωτα ὀφλισκαίω πηι εἰ άιςαΐας, 
ατι5. ἐν γέλωτι ποέντοι τι ϑευβυ(θ: κὶ πϑα) δεῖ, οπγπία τὶ ἀϊοια ὃς ]ὰ 
οἵα ἀπσςας. γίλως μὴ αϑο. παντων ἐγίγνετο, ὡς εἰκὸς, ΟΠγΠΙθῈ 
Ραγ οἰτ)ειίις οτας οσόο τας. Εταίπτυς γέλως αὐειυΐλ δ, ΓἹΤὺς (οἴαταν 
Ερίδεοτύς, γέλως αἰ πολιὲ ἔσω. μηδὲ ὅγη πολλαῖς, μηδὲ αὐειμῆμίθυ, ο΄ 

Τελωτινίθ.. ὁ κα τοιγέλατι Ὁ... ΕΠ εἰν εἰν. Ἢ ἢ 
Γελωτοποιέω, ὡ,τἀνοια ξισίονσαρτο εἰ απ, Γαςΐδῃ, ᾿αἁιῆςο. Δ 

(ἀτοἴς Τογοητ, Οαη ἰφοῖυς ροιζαυδηι {πατεῖς εἰ νἱτσὶ 

Γὲ υδεντάς Τί, 

οὐ ατισαρ.».Ε ἀπ ρ.. ΤοΔηΠ. γεμίστιτε παρ υἱ δίας ὕψατος, παρ οῖΟ : 
ἡ ᾿γάτίας. Ε. 



ΤΥΉΕ, 
τήμω, μι μῶν σαας {ἀπηντοξαγτας {πππηνοηυίξας ππατνηζε γόος, Οἐ- 

δπτιθΊατο ἴῃ Αροΐορ, αἰαξαγίρου βιξλία γέμει τούτων τἶ λόγων. 
τεναῤχορυβν δ σ ΠΟΓΙΣ ΡΓΓΠΟΟρ ΡΟ ρ ὨἸτου, ἀατἤ οτν Θ᾿ πΙτιις, ργοαι- 

τποτ, Βυιά, γίναῤχοι “Ἶ αὖϑις οἴκων, ἈΟδ Πα αὶ Ροἰζεγιτατὶ Ειῃλ}] 1α- 
ΤΙ ΠῚ Ρτοδυτίνογοσες Βιιά «ρόγρονοιγαῤχ »)»ὶ γγύο:ς αὐ χηγύται, οἱ αὔω 
πατέρες ντορρπτέτορες, πτέτρωνες ΡΟ]]Χ " 3. 

τενταὶ αἴ, γγϑ(θονγλύνησις φύσεις ἡλικία, ας οὐ» οπεγατίο; ργορειΐος, 
αταςιποῦ εἰἶτας, πατατα,οσ τας, ΨηΣι ογ Πα Πὶ τοπηραις πα πιαῦας Υτᾶ;, 
[αἶα ἃς Πδεγὶ ράτίιην τγίσίητα ἀπθοτιηι. Ο ἸΔη]π4 πὶ Ρτο- 
ρὲ, σι άα; ογεἀ πγὰς ΠΟ ἢ «ἰδ ὉΠ τοηγρας (θυ το ΠῚ 4: ΠΟ τι ΠῚ» 
ἤσις Μεάιοὶ ἀΐσαοτ, ἐν δύο γμνεῶν μὴ δεῖν φλεξοτομεῖν, Η εἴ ἀ, 
ἀπιρμιαίνειν γε ἀἰςίτιρτο ΠΠτος ργοογοατς,ἰὰ εἰδ, το τέκνα. γβωεαὶ, 
{ξουϊαπ..ΡΊατο οριτο]α (δρεῖπια, ὥςτε γγυεαὶ τοσαύτας μετ᾽ δυκλείας 
σαϊζεῶτω » ἴτας ρὲγ τοῦ ἴδπῃ ἴςοι]α (σι υάτὰσ σα) σ!οτία. [τῈ 
πιοιποτγί οδς Ζαρα Γιἀτίοἱ ατάτοην νοσαητ: νης ἸΝοίτογ τγος γε- 
γεας γ ΧΗ Ιεσίτιγν]υ ὁ ἀ ἴτας ΒιοπλμιΠῈ ατατῖος ἀυγαιοῦῖτ, ὁπλό- 
περος Ὑμε!. Ποιεῖ. δα β,νεώτερρς γώει, [οι ἡλικία, ἀπὸ γήωεας, αὉ 
οὐἴι. Χο ΟΡ ἢ τίς γγοεαν: 10 σδηςγε Οττυμ:ΡΙατο.νόμ μα εἰς παί- 
δὼν γϑυεαὶ καὶ συμφοεα Νχυεὰ, (Ἰυϊς Η οἰν ολτας γφυλ 59} διας-ἡυσι- 
πος χεύνων “0 μὴ κοιτ᾽ αὐτὸ δ: Εἰωκότων,ντ πῷ σ᾽ η,δὴ δύο υἱὸ γγυεαὶ με- 
εὐπῶν αἰϑρώπων᾽ πίω) Ὁ) γγυεαὶ ὑφίστανται ἐπῆν οἱ μᾷυ κ' οἱ δὲ κέ οἱ δὲ λ΄,1. 
φεποτγατίοηξ ἀυτεπὶ ςοηἤπιταιης ἀπθοτιιπὶ αἱ") 29. 411} 25.411}30. 

τενταλογίω γώ, σοπὺς (δι ργοίἀρίάπι γοσοηίξο,, αιιδτο ἐδ σθηεγε,!α- 
{πἰπιις ΠΊαΓΟΥΤ. )γυεαλογεῖν εδὺ ϑεοιὲ ἀΙχίτερτο ἀξογαπὶ σοηραϊοσ 
{οτῖθετς. Ρ]υταγοῖνας ἱπ Ἀοπιιΐο, γγυεαλογ σι ἃ χυκοίργον, γ- 
σαγρὶ ϑοπας γοςου(οητ. ϑυεαλογῶ ϑαλήμκαντος, ἃ Τ Ἰλυ πηαητε ἄυςο 
φοπαδΡΙ ατατο. οἰφ᾽ ὃ ἑαυτον ἐγγυεαλόγει μητργϑεν,ἃ 410 [δ πηάτοτς 
παιπὶ σοΠπι5 ἀϊισοτο ργαἀισαθαι ἤνεαλογ ὑμῆν(8- οὐ τις σ᾽ Πμ15 γος 
φοηίδταΓ, Ζαϊ εχ σεποτγατιοης πιιπηεγάταγοίη ἐρητ.ὰ ΗἩςῦτ.ς.7. 

ετούοι. ἡυεηλογέω, ργο βεοάεπι ἀϊοῖτ. 
εγέαλογία νας »ἡ, Ιεγ πιο ἀς σεπογατίοης ὃς οτ σίπα ξαπυϊὶς ἀσάιι- 
᾿ρἐϊο, σεποτὶς τεσεηϊο,ίοιι ξλπλ1}18:, σα πογατ οι τη γος ηο σο- 
“πεαϊοσίλ. ͵ 

τἐγεαλυγικὸς͵ αἀ σευοτὶς τεςεηῇοης βοττίποης,γγυεαλογικοὶ ὕμνοι» 0] 
ταπταητ Δ σις σοη ΑΙ Δ πη. 

ς, Ἰάεπι σιοὰ γγυεώ, ᾿ 
ογίω,σοπις τεσοπίδο υεαλογώ. γενεηλογέου σε αὐτέων πίω) γγύεσιν, 
τπὶ σεηὰς τεσοηίξητ. Πογούοσ. ἐγενεηλόγησεν πίω) παιτρίζω κυρ, 

Ὁ γι ξλπΉ} 11 ἰοτί ἐπὶ γεσαπίτιις," ἄθιμ γενεηλογήσας ἑαυτὸν ἰα] σα- 
ποτῖς ογ σίποπι γεςεηίξης. [ἀς πὶ γγυεηλογίοντες οτ! σις ΠῚ σταάα- 
τῖπι ἀυςεητεςἴάεπι Ηοτοάοι. νἶϑν "Ἀφ ἡ, δ εὐ ας οϑύνησις, γγυεαὶ ρτοσεηΐος ὃὲ (Οἰροἷος, σεπογατίο, 

ὑγημακάϊες παᾶταἰ 15. ΗΟ πιετ. Πα. ς᾽ ὅϑεν αῤγύρου ἔξι γενέϑλη,νηάς 
ἁῖσοητί οἰϊ οτίρο ἐμῆς τίξεισι γενέϑιλης » ἃ τὴς «ἰπσιηῖ ΟΥΙΘΊΠΟ ΠῚ, 
1ήεπὶ Οὐ: 

Γ γέϑλια, τὸ ΕἸ αδτῖτας αι ἀσίτυτ [5 ηᾶτα]] Αἰϊους »Ὠάῖαΐος ) ἢδῖα- 
- ἀϊτια πιιπογα δι σοππ! ΟἿ ἀἸΠογτ ἃ γεγέστα : γ᾽  Ὰ ΠΟ. 515 
᾿ἀἴοίτιτ κα χειςοὐ χανήγυρες, τα» δὲ ϑεοφαῦμαι, ΝΑ 24. 

εϑλιακὸς οὐδ ὁ πατα] ἴτιὰς, παι πο πγατιοι5. ΘΟ] τας 1θτο 13. σαρίτε 
δτπηο. γενεϑλίακοις γοσας ΟἸνα! πος δὲ σοεπετβ]ίαςος : ΑΠ).Ρ 4 - 

πειλτῖος ὃς νεπογατῖος, οόίαις Ὠὶσε.ἀς Ουαίϊ. σαρίτο ραπιση- 
5 Ο1ε σεηξτ (4 ΠἘγατιῖς ΓατΠςοπἤμ τις. Βαρττα Ἐσηατηις οτ 
τῇ ἀρυά ΤΘγτα ΠΠἀπιν δὶ ἱεδίτατ ῬΓΙΠιΐ Ισποηος, Ρογάαξζογοβ, 

ἈΘΠαΓΙ οἷ! τὰ ΠΊ {ΠςοατῚ  τὰπὴ γε ηδγ] πηι ᾿τ6 ΠῚ ὃς ἀγυίριςος, ἂπ 
᾿ΤΙΟ]Σ, πγατ ἢ 6 πγατί οἱ, δες ργο γεηαγ!} νοος οΧ τ πγαιῖτ Ιασ οη Δ πὶ 
γεπογατγ!) Εσο νεγὸ {ΠΠ|ς νεηεῆςος ἰητο! ΠῚ ροτίις ογς ἀν ἀογῖ πὶ 
Τιδἰπιτυςηδήπηηαε εἴϊε ρτο νεπαγι)ννεπεπατι), μα ἀἰξξιοης πὸ 
Ἰοϊὰ πὶ νίας εἴ ἴῃ ἐο Πρπίβοατα Αι εἶμ5, (πα οτίαπι διιθτοηΐας 

[ἢ Νείοπε. 
εγεϑλιαλολία, ας ἡ ,ἀἰαἱ πατίο εχ ΠΟ ΠΊΪηἰς πατίπἰξατον 

ἰενεϑλιαλογος, ἀϊοίταν ἀιοπὶ γα] ρας ανατ οιπατίςιιπι νοσατ, Ἰπαα]τ 
Ηϊετουγ αἴης. 2.Ὀηὶς]. ιν ποταιίοῃςες ὃς Ργαα ξείοπος ἕλοιτ 

, ΟΧ πάτα]! ἀΐε,Γὶς. 
Ὑνεϑλιαδ, ΠΑ τα Ττῖα ΝΟ πητς ὄμμα γγυεϑλιαὶ εἶχεν ὁμίχλη. 
ενεϑλί δε, ὁ χἡὸ καὶ ,ἡαταὶ ἰϑ ΠΡ Ἐριρ. 

νέϑλιον, κι τὸ Πδτα τί τι πη γΠατῖι τς» Παταῖ!ς ἀϊες. 
ἐνέϑλιθ. ζει, πατα τις Παρ ίτοττῇς ἀνέτιις,αποά εἰ ἱποιτηθαξ σαγᾶ 
σισποηάοταπι Πδαγογιιπι. βυέϑλιίθ- ποσειδών, ἀἰ οἴτιι ᾿ἴδτο ΤῈ - 
ἐιπάο, Αὐσοπ. Α ρο]οη. διὰ τὸ δεαπόζειν ὦ ὑγροῦ ποίσης τροφῆς 
᾽ἡ γνωέσεως εἤτιον ἔξ)" καϑὸ ὕδωρ πάντων γϑονωτικὸν,παυΐτ Ἰυτεγρ. ΕἸῚ 
Εἴίαπι πατα]ῖς ξει πατα! τως δὲ πατιιις. εἰς τίν μυέϑλιον ἡμέραν, 
ἃ ἀΐεπι πατάίθπι , [το [ἐσιηἀ0 .» ςαρίτε ίεχιο Μάςςμαθ. Α]1- 
᾿ηπδηδο ἀϊ εἴτις (οὑπὶ ρτο εοάσπη, ὁ γμωεϑλιθι. Γυςίαη, γγυέϑλιοι 
ϑεοὶ, ἀ1) πατάϊες,, Ῥ]ατ.νοἱμι. 9.» υέϑλιον ὦπασε βίξλον, ἴῃ Ἐρίργαπι- 
τηατ. τὰ πὸ πδτα ττίιιΠγ. γἱυέϑλιθ- αῤχὴν ἸΝοπη. παᾶτιπὶ Π1{Π ΠῚ 
ἔσει πατᾶϊε. , 
ἐγεϑλον,ε τὸ σα Πα. ΠΠτας, ει Ε] Δ ορτοοίες, ΟΡ ἢ, ἰὴ ΕἸοέτα, ὦ γγυέ- 
3λα γβύναίαν πειτέρων ἶ. ὦ παῖδες.» νήματα. 

θεῖα δὲς αἱ σφας, Ργορτίδ Ρ]1 αι α,νι σαριτῖς, ἐϑεῖρα). [ ΠΠ σα] ατὶ 
γϑρειαὶ αἰ δὸς, ̓νατθ4 ρτιπηαηαθι σον ρα αττάςηραθες, ΝΑ ζαηζεπ. σιὶ 
πρὸ γγυειίδος διδάσκεις ἐξὸ γέροντας, τι ἀητο απ τ δὶ σεης ἰ4- 
πυρί νε[ξἰδητιιτ, ὅς. {ς Βηλῖ ρα! άμς. [τε πὶ ἀρὰ ἃ Εὐτιρ. ταςη- 
τισαι πιλ᾿ αν θατ θα; Δ εἰ ορα. 

Σεῶξωδι .᾿ - τς - 

«Ξ:: 

' 

ΓΈ 333 
Τενειεΐζείν, 4 ΠΊ οἴϊ αο 4 γγοειζν,ρυδείςετς» Τρτογρτγ ἘΚ Βγ]]:ᾳυοὰ 

ἐολίζειν ἀιχις ΤΊ Ὑρμιοάοτυς “ΖἘρΎρτιι». 
Γενειάσκω,Ρυεἰζο. ᾿ 

Γενειαςὴρ, ἥρρς, οἰ ΟΓα ΠῚ οἶτοα ΠΊδΠτῸ ΠῚ φαθοχηη, ἡἡυείας, ΡΟΙ]εχ 11-- 
Ὅτο ργΓΙΠ]Ὸ. 

Γενειαίω μιἰσωγαν χα, Ὀατγθαση Θηλἶττο γ δάγθατιις {χπγ,Ριϊδείζο. εἰς 
αὐδρα γγνεί ον ἴῃ ντγα αὶ οτοίσεης, Αγ οίςςης, Τ Βοοοτιι. γγυνειών σε- 
μυύς, υατθα γε ογ Ὀ ]ις, 

Γενειήτης, ϑατθατας, τ ςἴαΠ. αὐαπλάπηουσι γγυει πίων μὲ τὸν δία γγνειν ἦα 
τράγων, ἘΡΊφ;. «τωγωνίας. 

Γένειον κι τὸ ατ σαν φησι. ]ατανοἴνιις ἢ ἀμ. }]10, ἡψατο σῷ γγυείμ 
κ᾿ κατή γε τυ) υπἰιαίω,γοῦτο στα ξζο θαγθαμ ἀἐπλμ εἶς. 

Γεγέστα, τε γλυ ἐϑλια,λατα τ]ὰ, ἀἶδς πατα]ίτῖιις, σαρίτς ἰοχτο Ἐυδησεϊ. 
Μαγοὶ. Ματιῇ,ςαριῖτε 14. γυεσίων 5. ἀγουῆμαν αὖ ἡρώδου, αι δὰ- 
τε} σογοητατ παζαἑιτιὰ. ἰτόπὶ ἀριχὰ Εἰ ετοάοτιη). 

Τενεσταῤχης,ε ὁ σοΠΟΓΑΙΙΟὨΐἷς ΔΓ ἢ οτ [ο] ργΙηςορ5. 
Γενεστεργὸς οὐ, ὁ, ΟΠ ΟΥΤΙΙς δὲ σ᾽ ΟΠΕΓΑΓΙΟΠῚΣ ΓΕΓΙΠῚ, 
Γένεσις, ως εὐ, ΦΠΟΓΑΤΙΟ, οτῖσο νυ οσῖας ΟἸσογιη ᾿ε. ἐς νηϊυογῆς. εΣ 

ΡΙατο 2. ἐς Ἀφρυθίοι. καὶ ἕῷ διὴ ταὐτίω γγθεσίν τε κα ἐσίων πὶ δικαιο- 
σιωΐης, ατς οἴδε οτιρίπεπι ὅς πατιν αι χε βτιττα;. ἴτοι “Βεέξιο. 
ΡΙατο ἴῃ ἐρ το] α [ἐρτίπηα, τίς δὶ ἰ ὁ τρόπος π' γμυέσεως αὐτῆς ἐκ ἐἰ- 
πείξιον ἀκούσαι. ἸΝΑτιι τας » γΕ] Πᾶτιιγαι το ηι σεηΐτατα » (γάμ5 μᾶς 
ται τα πὶ, Ἰὰ εἴς, φιοαὰ σοημεγῆοης σαἰὶ οὐἴταγ σο πηοπηθητο, 
400 αἷς παίσίτιιγ. [τοῦ σαι. ῬΠΠ]Ο ἀς ππιιηάο, ἔςαι η ϑυέσις 
τ φϑοράς ἐκ αὖ μιὴ ὄντος ἐμφανὴς γμύεσις, Οττας, τ. εὐΐτυτ ἢ Ἰυς 
4αΗρια πα, ΡΙυτάτομας ἴπ Ἀ Οπτυ]ο, γγύεσεις οἶδ᾽ γραμμοίτων, ἔχρτοίς- 
ΠΟ Πἰταγάτι πη. τρὸς γγύεσιν τ αὐετῇ ςναα νΊΓτατο Π) ΠΟ ΠῚ ρατη44Π|, 
1ῖδγο οὗζαιιο Αὐἰπλα}. Ατλζοτε!. γήδεσιν ἤχά, ἢτν σοη!εταίτιτ, ἵτ- 
ποι μὴὺ σφηυκών γίμεσις,οα 1 σεηογδοτ ν οἴρας, ᾿ἰρτο Ἐρ᾿σταπγπηᾶτ. 
γβύεσιν ἀποτελοιῶ τες, ΕΠ οἰ εηῖ 6.) Ρ]ατο νόμ μά, 

Τεγέτας, ἤ]τς ἀὰς περοβ,αὉ Ηεἰγοῖ.οχρ- 
Τεγέπειρα ας, ἡ, μοε τί οΣ σ ΘΠ ΓΓΙΧ, ΡαΓ ης. 
Γενετνὶ ̓ ς οὐ ΠΕ Ἰγ Ρ νΡαττιαφ ματι αἶταβ. ἐκ σε τῇς, Οὐτιι, Ἔχ πᾶτίαΐταῖς, 

Ατηΐζοτ, τη Οατερ. 
Τενετργῆρθς, α Οηλτοῖ, ΟΠ Ώ, ἴῃ Ἐρίβτιραγεης. 

Γενέτης ε ὁ, σΘΏΙΓΟΙ ΡτῸ ΠΙϊο ἀςοίριτς ϑορδοεὶ. ὁ διὸς ἤυέτας, ἰά εἴξ, 

ὁ γργῷ-: : 
Τενετυλλὴὶς ἴδὸς νὴ) σηι5,σεπεγατί οηΐς δητίτος αἰ γϑοέσεως ἔρορρς εἰ- 

φερδίπυτἀς αι ΑὙΠΟρΡἢ.νεφ. ὶ 
Γενέπωρ,ορφς, ὁ ρατοτγράγθης, ΑἸοῖ. 4ς πηπάο,, σωτὴρ ὄντως αἰπαίν- 

τῶν ὄξι χἡ γγωέπωρ. ι 

Γενὴς ὐδὸς, ὈἸΡΕ ΠΗ Ϊ 5. ΘΟ ΡΒ ΟΟ]. 16 Απτίσοης ὡς οἵδ᾽ ἐκεῖ γὸ τε τὸ γχγυν- 
δὸς ὦ πλήγμα. αρυιὰ ΗεΙν εἰιινετὸ ἰε σίτων γμονΐδα ἐχροῖντ. ἀξίνίω 
πέλεκιω. 

Γενῆ ται ςοσηατὶ, ΠΟΙ Δξξδη οἱ, ὁμοχίλακτες, φράτορες, οἰ ἀς πὶ τγίθιις, 
αι: ἰΏτοτ τγὶσ ίητα γῖγος οἰ ἀοπι ᾿ς θὰ5 γεξητες σοηίξαθατ, ΡοΪ 
Ἰὰχ [18.7. 

Τενηΐδει, Ἡ εἰν οἢ. Ἔχροσέλεκιω͵, ἀξίνίω ἰδοατῖπη. ὦ 
Τένητος, οὐ, ἃ ἀιεέξ, έζυς.ν τὰς Αὐγύητος. ΓΕενητὸς ΟΥΤ] 5) ΠΑΤΕ5.) γεννητ 

τός. ν τάς Αὐζόνητος. 
Τενικὲς οὐ, ὁ, σΘηεγα 15, α] απ ἀ 040 ΔυτΒοτ. Ρ ἩΪ]Ο, γενικοὶ φϑορᾷς τρόποι 

εἰσὶ πρεῖ -»γ4 εἰζ,ττας ἴα πτ' Πγοά! ςοτγαρτ]Οηϊ5, οπει οἰαενσοηιτα- 
1ὶς. γενικὴ τῇ σις, ΟΦ ΠΙτΊπ5 Τα πι5» 611 ὃς πατρικῆ ὃς καητικὴ ρατιίας 

ἃς ροϊείπαυς. 
Γενικοφανη ςγεθ., ὁ κ; ἡ, Οεαἰτίῃο ΠΠ1}}}5. ᾿ ; ε 
Γέγικως στο ὁ, [οττίτοῦ, σε πεγα τον, σΘῃΟταΓ ΠῚ» ΡῈ ΘΟΠΕΓΔ ν γεν τ 

γαώς εἰοκυρώς. 

Τέννα, "ςνὴ, (ἘΓρ ον Πατίο, ρΓΟΪ ες, ΓΟ ἢ! Θβ»ῃατατας, γϑύνηστς. 
Γεννώσας, Ἐγο παι 5γϑιάαχ ὃς σοηβάςης,γεννΘ- δυγενης ΙΝ 4240. αλλ» 

υἱὸ οι εἴν, πἴδι ταῦτα τολμηρὸς καἰ γεννάδας, ἐγὼ 3, δζς.. 

ΤενναῖΘ-,κνδοῖπσ  Ο.115». Θ᾽ ΟΠΟΓΟίΝι5, ΡῚ πο ΑΓ » νεΒεπηοῆς, Πησαἶα- 
τὶς, δ γενναίΘ.»α στε σις 1}1ς νἱτν αιιοα ἔξερο εἰρωνικώς ργοπιητίαγὶ 
(οἷει. ΡΊατο 2. ἄς Ἀ ερ. αἴδιοα εἱπλοιιῶ κα γεννάϊον εἰ δοικαῖν, αν ἐῶ) εἰς 
γαϑὸν ἐϑέλοντα 14. Εἰξ, νίτι! ΠΣ ΠΩ] ΠςΘιηνδί 1} ΘΉ.1 ΠῚ. μοίζαι γεν - 
γόϊαν,οστοσίας πηαζα;, [δ ̓ 46πι, ἢς ἀρυά Ὀεπμιοῆῆοη. γενναοι καρ- 
ποὶν, Ἔχίην) ἔγαξίας. γεννα ὀδιωύη, ΘΟ ρΡΒοςΪ, 4 οἴ, ἐρκυραὶ, νεῖν - 
πιθῆς Δοΐογ. γεννώ Θ- Χϑ)»ς.Ηεγπιοσ. πὸ γενναῖον. τοἰςγαητία. πὸ 
ἀνγενὲς ἢ ἐκ γγώοις παρεπόμϑυον ἄξιον πὰ αϑορυπολύ" γεννανον ὅθε, Ρατγῖπ πὶ 
εἰϊ σεηετοίίιπη οἰδ,ἃ σεηετς Ὁ Τ ον ἀἰάςς, Η ΟὨλοΥ ας, Π|ὰ ἐἰ, 

Οὐ γίρ μοι γεννῶν εἰλυσ χάζοντι μοί χεῦαφ. [υτόγρτες, δυγενὲς, ἰ ἐκ 
γϑύοις παρεπόμδνον" γενναιόταιται» 5. ΕιΣο ΓΟ ΗΠ τι. [1 οἰκδογ γοννειόταται 
βουϑεϊνιασηῆοὲ ργοαεῖι,εστοσίὲ αρίτυ]αταγ. Δα Π. 5. ΓΒ στοτοῦθι 

Ὁ) δυγενές μὴν χ᾽ τίω) αὖ γγύοις αρετέων γενναῖον “δὲ Ἀφ' πὸ μιὴ οξίς αὐδτ ἐκ, 
φύσεως δι δὴ τὸ πολυ καὶ συμξαίνει τοῖς δυγεγέσιν αλλ εἰσιν οἱ πολλοὶ 
ἀυτελεῖ ς᾿ φοραὶ γεὲρ ὅδι κα ἂν τοῖς γύεσιν αὐδρωῖν ὥσπερ ἐν τοῖς »7) χώρας γ- 

γομῆψοις » ἰᾳ εἴπ, ΕἸΣ Διιτοπι ΠΟ θη τ45 ροῦτα Τὴ Θόποτις Ριπίϊδη- 
τα ὅς γίγτατο σεπογοίζας 4118: ἃ σεποτο ἴπο πὸ ἀεσεπετγατιααοά 
πΟΡἢΠ τατὶ ρΙειιη αι Ποη σοητη σ τ: Π4Π}) τπᾶρηᾶ ΡΑΓ5 ἀερεηε- 
ταῦ ὅζ ν1]ος αθϊοξπάηυς Δη! ΠηῸ (ἀπτ’ρ8 πη νῖ 1ὴ ἃ στῖς δὲ 115 ας τοῦ 
τα παίσαοτας ἢς ὅς τη ἔπ, 111ς νϑοττας αὺν [τογι τὰς Ἔχ τ. Ὁ Ὁ 

Τωναῖα ζώα, ἑπόσει καλὰ κ) μεγάλα κὶ ὠφέλιμα {τε ποσφέα ὅξι ὠρὸς αἰϑρώ-. 

ποις Κοη. ΟΕ ςοη. ἵ 

Γεγγαιότης γτοῤ δ ιαποτο τας, Χο ΠΟΡ ,α Αροὶο σα δοοτγατίς. 

Ὶ 



334 ΓῈ 
Τεννάομκαι, με ἐσομω, σιν μα,παἰσοτιν ἄς τὸ γεννηϑὲν, ἔσστιις Ξἀϊτις» ράτ-᾽ 

ταις. [η Ἐπδηρ οἰ. Ματιμ αι, αρίτο ΡΠ] .γεννη έν, σις Ω τι πὶ ἀϊεἰ- 

ται ἱᾷ χαοά σοπσερτιπι ογᾶζ ἴῃ. ντεγο Μ αγια » δὲ ποπάϊ!ηι ἐπᾶς 
τὰηγ. Εταίππας σοποσρταπι Τητεγργοτατιγ " τὸ γεννώμᾶνον, Ηετο- 

ἀοτ,ίσεταις. ἐγεννϑη τελαμλδ'9:, σεπίτας οἹἘ ἥτις οὔτας ἃ Τοῖα- 
τπτοηδν [ἰοογαζος . δρνιϑες γεννηϑέγτες γ᾿ μεγάλας ἀγίλας γ ῬΙΑτο 
νόμ. ἡ. 

Γενναῤχης, σα εποτγίς δατῇ, γενναῤχης πόντος ϑεού, Πγλτο 'π 410 ΟΥ̓ ΟΊ ΠΟ ΠῚ 
ἄξει Ψεπας μαδυτοῖη Ερισαν 

Τέννας, Δ αΠΟα}}815. 
τεγνάω μα ὅσωι ἡκαιΐῃ ἰεπὸ εἄο »δέπεῖο, σίσῃο» Ῥιοάσοο,φύω, 

Ῥίςοιταῦ τάπλ ἀξ ρᾶῖτε αιὰπι ἀα πγαῖγε,, νε ἀπποτζαιίς Ν᾽ 4114 ἴῃ 
Μαιτῃ σαρίτς ρτίπιο. ΑΠ1] ταπγοη ψο]νιητ γεννῶν νἱγοταμη εἰζενῇ- 
σας τίκτην πἸα ΠΟ γα πη. Ασοιιίατ, τη ρσ’. ΧΘΠΟΡΒ. εἰδιῆα ἐδὸ γεννησαν- 
σας σεῖαος ζοσποίςεης ράτειτος. ὃ γεννήσας πατὴρ» 14 εξ, ρατεῦς 
ἃς τον, ΡΒ Ποπὶ ἀε ππι πο. Ὀς ἔα: πη εἴη. Γσοίαη, οἤδουσιν αὐ αἰ 
πρὸς δ αὐδίρᾳ ὁμιλίας ξτσοιυἕμιον ποῖσα, τίω) ἥραν γεννά ὅτε! ἃ ἥφα)σ" ον) 
Μαϊςδυυπι «ἀϊάς [δυεηταπειιπι. ΡΊατο τη ερ τ. ργο ραιῖὸ. 
βλάξιω δονὲ κὶ χυύπίω γεννᾷ » νοϊιιρτας ἀαητηιιπι ἃς αστίτἀϊπ ἢ] 
Ῥατίτ, 4 εἰπγβξοττ. καὶ γεννυίστοστο, πγάτετ. σαρίτα ρεῖπιο [τι σὴ) λίστι- 
(ἐϑ' γεννήσει ἰόν σοι, ΕἸ ΖΑ ετἢ ρατίοτ τίσ] ΠΠμμπι. 

Τέννημοι, ατος τὸν ἔσετας, σε πιοη ἔτι ξπςιρτορσοηίες,ο ίγαπι νοΐ ἐπὰ- 
τιιπγ: καρπὸς αὐ Αττιςῖς ἀϊοίτατ,αῖτ ΡΙνε γα οἶνιις, γοννήμα τα “ γῆς» 
ἔτυισες τογγαν Εχοάὶ σἀρίτε 23. ιιαίϊ σογπγΐπα, ὅς {ἰς ἀρρε!]αητυτ 
ἔτυρτος ὃς νῖπα ἃ (Πίοης, ἵπ Ἔρ ΠΟ]. [νας σαρίτε ἀποάοοίπηο, 
σιυμαίξω ἐκεῖ παύται ταὶ γωνήμοιτοί μου, ςοσαπὶ οπιηας ἔγω ἕξις πλεον. 
οδόνημο"οτίαπη ἴῃ ἀϊα της ἀἰοἰτιὶγ ΕἸΠας » ἃ ΝαΖαηζεη,ογατ. β, ἤνερ 
γεία τῷ γεννήμωτος Οροτα δὲ ξισιίτατος Οεη εἰν 46 πῈ γγύνηκα πὶ ἐμ- 
πέλε, ει αξξας νἱτὶς, ςαρίτε 14. Επαηρσεῖ. Ματς. γεννήμν τοί μον, αὶ 
ταὶ ἤππτ ηατὶ, γβόνημα γιωαριών γΣ πατίο παι] Ἔτι! πι,1ά οἴ, σεπις, 
ἴῃ Ἐςε!εοβίςο. 

τενγηκοτικὸς οὖ, ὦ, σςῃοτατίαις. 
Τέννησις εως δ» Πατταὐτας, σαηοτάτίο, ογτας. Τ ὨΘορἈγαίτας Π το απατ- 

το, ἀς σαυς Ρἰλητ, σαρῖτα 14. τὸ βλαφ ϑὲν Ὡρὸς τίω) γϑώνησιν, αἴγρνον ἃ 
᾿ Φύσαυξες͵ ἴῃ ἐρίο ἜΧοττα, γο] οἰγοα σεηογατί ἢ 5. Ρ ΠΟ ΡΠ πη. 
Τεννήτειρα, ας ν᾽, σ ΘΕ τ ῖχ. 

᾿ Γεννητῆ ὃς, σεηστατίο, ΡΓοςτεατό, 
Γεννυτηὶς (ΟΡ ]Δτ 5, ΡΓΟσγεαιστοσεπίτοτ, τ του. τ 6. 
Γενήτης,κ, δ, σα ηἰτοτ. Ἔποτάτοτν, Οἱ γεννῆ τα. ράΓΘηζος ἀἰ ἸΏ ΤΕΓ, 
Γεννητικὸς ον οἷο σα δς, σ Π τΑ] ἰςονέμ α ἔςργοογο δά ίεντ γεννητικὴ δ 
γαμιςγξιοαϊζας, ο ὈἸττΙΧ, αὐοάπθωμα τὸ γεννητικὸν ἢ ασέρματος, ευῖτα- 
Ἰς (ξπϊπὶς ἐχογεπιφητα Πγ:ς νογτὶς Οα2ᾳ Αριιὰ Αἰεχαπ. ἃ ρατγ., 
ξαεσιιηάττη (ΕΣ πιϊηΐς νι Ῥ]Τηΐμς. Ἰοαιιίτιιτ. τοὶ γεννητικοί μιορία ἀἰχὶς 
ΟΒ γίοίς. Ιοαιεπϑ ἐδ ργι μία. 

Τεννητικὸς «οὐδ σ᾿ ΘΏΪτ15. σοησγατιις, Οἰ σογο Ἰτοηη πιοιταΐις. Γι οΐδη. 1. 
ΟΥ̓ κἡ πώς ἔγωγε γεννητὸς αὐτὸς εἰ ὅδήγειθ- ὡν,ἀπες εἶν διωυαιμῆν ὠπῆρνε- 
φώα αὐδρί" τὸ γεννητὸν, [4 οἿὮ γύεσις, ΟἹ τις» παταὶϊς, σοηρίταγα, ὕΒ:- 
ἐοηι ἐδ πγαηάο. [τ πὶ ρτόρτιῖς ὅζ ἡαταγα τον ατίσ ας, ΒΊατΟ νόμ μα, 
οὐ ΟΡ Θηίταγ ποιητὸς, [(ἰ εἴτ, αἀΟΡ τίθει ἐν γεννητοῖς γευαμκών, ἰητοΥ 
ῃατος ΠῚ] γα πηι, ΝΖ. ἄς Ἰοδη σαρτηξα. 

Τπννήσωρ,ρρφ, ὃ, ρατδησηρατογ σεπίτου ΡΊστο, ΡΟ ἰυχ. 
Γεννητώς, ΘΠ τὲ γί π πτοίιιπὶ σεηΐει ἸΝ 4 Ζαηυτὸ πνεύμασι τὸ ἀγεον Ὡρ»- 

τὸν μὴ ἐκ πάτρῥο, ἐχ ὑϊκως ἢ,,6 γδ γεννητοῖς, ἀλλ᾽ ἐκπορεόντως. 
“Σενγυκὸς νοΐ, τ, βοττῖ 5, ἡ ΘΠ γΟΙ 5. γεν Θ-, 
Ἐρυνηκώς,  Ἔεποτοίε, Πρ οηπὲ,νε ἀθοςτ ἴῃ σ᾿ ΠΕ ΠῚ 7) σα ῃ Α] ἰτοΓ 5) ἔοτ- 

τίται ἐοζυρώς γενναως. 
Γεννώμῆνα, τε, 1 ετί- ͵ 

ΤένίΘ.»εΘ.γτὸ (Ἔχις, ἔα ΠΉ}1 δ ργοσοηῖος, γοίαρί λνοορπατίο, σεη5,ηΑ 
τίο,ρορυΐας ΟΡ ο] ες το (εχανντ ἀρυ Ὕ Βεορ γαίϊ. ποτ. !Ρ. 
τοττῖο» σαρίτε νηάεοὶ πΊο , ἐκ ἐν ἁπασι 3 γλυκεῖαι τοῖς γύεσι, ἰᾷ εἴδ, 
πες ἴῃ νττοαιε χα. Ηογπηοροι πὴ τῆν τριάκοντα τυραήνων υξετί- 
ϑεσαν αἱ ϑ ει ταὶ γγύη τὰ φίλ τειτα » ᾽Ἰά εἴν, ΠΠος Πιος ἐχροίπογιαητ, 
οἱ ἐγίυτά τω γίμει ὄντες." οἱ ἐγζύτατα γγύοις, ἀϊσιητιγ 41 ργοχί πο 
στδάα σουτίπσαητ ἀσξαηξτιμη, 4) ὃι οἱ ἄγχιςα τῷ γύοις ὄντες ὡς 
διελ δα Ἀδειιντ σεηοτγατί η ἀππιησιιαι. Αα τι ἃ. γγύει διαφέρει, 
ξογπια ἀιἢογτν 12. πϑθὲ ἔχοιςον γγύ Ὁ. σουοτγατίπι, ΡΟγΡ Ἀγτι τ γί 
υ(Θ- δι γενικωῖς, σα 6 ΠΕτΑΓΙ ΠΡ ΟΓ σοηοΓὶ5 ςοπιρίεχίοποπην ΘαΖα. γέ- 

ν9. ἃ εἶδος, ρτο εοάοια., Ατίίζοτοϊος δὴ Β βοτοτῖς. γϑΘ- ἐν πόλει 
πορώτον, ῬΓΙΠΊα ἴπτοῦ οἴπες ἔπη]. ἔδυ πο δ {1 1 π|4. εἰ ξιΘ. γίνοις» 
ἀϊσηιίς πηι ογιθας. γίν- τὸ “0 φιλοσοφέντων» πατίο ΡΒ ]οίοΡμο- 
τᾺΠῚ » Ρίατο ἐριτο]4 τεγιΐα, Οἴσοτο ἰἰδγο ργίπηο,, ἀε Οἵάϊοις 
Ρ ἈΠΟ ΟΡ ογιιπα ἔα πα Πα πὶ, ὅς Αἰ Πἱ πατιοπειηρᾶς ]1.2 ἀα ΝΝ Άταγα 
Βεοταηι σεητοπι νοσααῖτ. 

Γενάφης εγδ εἰ ἄς πι ἡλο ἃ γενητηρ» συγίενηὴς ἐκγονίθ-» δυάδες, δὲ ἀρυὰ 
ΡΙατείη ῬΆΠεο. νοῦς ὅξε γενέφης τῷ πεῖν των αὐ τίε λοχ ϑέντος. Ὁ 

τέντα, ΝΥ ςαπάστ ἰῃ ΑἸοχιρἢαγηγδοῖς, Αλϑαῤνει αἰ γμότα συὸς φλιδόων- 
τὸς ἐλοιφη. Ὁ Ϊ νίἀοτογ Πρ αἱ ἤσοτς ἑητοίξίηα. Η εἰγοίας ὀχροιὶς 
τάπλεη γγότα γκρί α,ασλάώγχνα. Αἰ Πιπηδοἰις» γγότα βοὺς μέλ δόντες, ἱ, 
ἀττιιδυ μέλη, ἢ 

Τενταῖον ὥλα Οὐ ξηταιιηη [αἴςην νοσδυτισεπογς ῬΒγγρίμπι Ὀϊοίδ. [{. 
τ ΟΔΡ δ. , ᾿ 

Τυνπιαγὴ στ απανογα αιιᾶς σεγεῦτο απχ Πἰάτατγιντ (συ ̓ς ΑἸ χδη. 
ΑΒρτοὰ Ρεοδί ἐπινν εἶπα, "στο ργί πιο, Πἱοίςογίάες 116, ἔςουα- 

ἘΕῚ Ἔ 
4ο. ξλρῖτε Δυοάεοίητο ν» σευ γντιανῆς ῥίζης κεχλιαρίῳ , (ΠῚ ἀπ 

Τοταραΐο σοπτίαηςς τα! εἰς, Ηυΐα5 ταάϊοῖς σοητίάπα Ποιδοπ 
ἀϊᾶυπι εἰἰ ἃ Οεμτιάς τες ΠΙντγίογιιπι ν τοίςοτγί ες Ποὺ 
τεγτίο., ἐδρίτε σπαττγο » ὅς ἰ10ς7.ς.3. ῥίζων γιντιανῆς, ΓΔ Ἰ 6 ΠῚ σεη- ὁ 
τιδηῦ. ἴ 

Τέντιςιδὸς, ὁ, Οοητίς, γχ ΠῚῪ Γι ου ΠῚ. ΠΟ. 
Γέντο, Ποτγιςὸιρτο εἴχετο, ἔλαξωςερίτ, ἃς ΡΓο ἐγγύττο Ηςποά. γἌδτο πο-- 

χυκλύςῳ ζὴ» κύαρω, Ξ ἕ 

τένυξ, ονροηη δοἰεςυτ  ςγπέλεκις; Η οἰ οἢ,, ᾿ 
Τένις υ(ϑ. δννε] γγώις, γγόκθ-, σεπα, πιαϊγπηδη ἀἰθιι} 2» πηαχ 2: ] σαδῃ, 

ἀο πώγων, ἕαςΐ ε5 ̓τΌτο ἰδοαηἐο Ατροη: ΑΡΟΪ]. κὶ γϑύνες χτύπτογ, ἢ ᾿ 
14 οἵδ, πγαηα θιι]α: : αΙαπληο ἀοίεςγντ ᾿ἴδτο εχτο Ερίρτᾷπιπι, 
καὶ ξιφίων "ἰξεκόλα ψε γῆόις.[τεπὶ [ξσιιγὶς σοπις ν ἀρ ΘΟρΠοο ἐπ, 
Αὐἰζοι.}1.3. ΑὨλπη. ἢ συμζαλλόσιν αἱ γγόνες,, σιια πλα ΧΙ Π]55 ἔχαοὶ 
θὺς σοειης. Ἶ 

Τεούχίθ.,κ, δ Ν ΘρτιΠ115) τεγγάπη σοητί ποης. ᾿ 
Γεέποϑεν, αἰσιπάε. Ἶ 
Τέπου, το δέτοι χὰ Φέγε.Βιιά. ΟΟ ΠγΠΊ. ΝΜ ' 

Γέρμ, τάνρεῖ σοηττδέτίο πε ι ῬτῸ γέρα ταοΧ γέρας, γα Πιϊαν Ἀοποῖος 
Ρτγορτιὲ ργρεπηΐα νἱτταξίς αἱ τιμαὶ οποταγίαᾳ (ἱςοτ. ἐπε | 
χείρα, Ρ οἰ εχ 1. 3. ἊΝ 

Ῥέρασὸς, Η εἰν ἢ. αὐγιαλ ὃς ἰἸττας. 

Τερφέζιν, ρτοστηΐο ἄοπο γε] μοποτο. 
Τερο αὶ, ΒΑΘΟΪ αΣ πη. ἰΠ Γ6 5. 
Τεραιοιήν(Θ- ἸΝιοΔη 4. 1η ΑἸεχ ρίνάγην τήϑη τε γέρα ουῖρα, 
αὐξαν ὁ μῆνα ἡ νυχόνδρα,  ἀγρϑυουῆνα ἡ κοσμέυδνα. 

Τεραιὸς οὐ ὁ δ οχ, ΓΘ Π1ς,ν ουογα μέ. ἀν, ξ. κὶ συ γεραιὲ ὅἴπο. 
τεκτίυαιο. γεραι οἰ γατιῦς ὑγεραια χεὶρ, Πλα τις Δ0}}}1ς, ΕυτῚρ ἀ 65, ΕΟ τὶ 
ΠΑ. ζ, αὶ 5 ξμω άγουσει γερειιαξ, [πτεγρυ. ἐντίμοις γιωνῶκας. Τ 

Γεραῖίθ- σοητ!ς ποις οφροηαηβοξεταγ. ᾿ 
Τἐραίρω, ρταπαῖο ἢοηοτο, τιμῶν νοῦ θοῦ «ἰδ ἄο., σχογηο, ᾿Γᾶ 
Ριοίςαυοτγ. Οὐ {{ ξ, νώτοισιν δ᾽ ἐδυσῆα διίωυεκέεοσι γίραιρεν, Οτῇ 
δύ Βοποσίς οδυ ἀοηαίατ. τιμαῖσι γεραίρειν ἀιχῖς ῬΗΟΟΥ  άδς » 
εἰϊ,οποτίδις ργοίδαιξ. Ρ]υτατοίιι5 η΄ Ἀ ΟΠΊΩ]. δόρατι «ὔὺ ἀν 

φϑύοντας γεραίρειν, ἢαίτα ἄοπατε εο5 4] ἰξ σόγαης Πγεμμὸ. τεῷ 
κότα δημοσίοις ἐναγισμιοῖς γεραίρειν, πη οΥτ 1 ΡΟ] Π οἷς ἐχρίατίο 
Βιις γεπογαγί, [Ιἄςπα ἰη Οἷα» ὕγμτοις κὸ ἀϑαῖς γεραίρειν ἃ κτίσι 
ΠΥ πτηΐς ὃ. Ολητίςῖς σγθάτογοιη νοπογατὶ  Βαπί μας. δὰ Οζα 
ΝΑ δῃ γεραίρει δυφημίαις γξαιητίς ρτοίξ ααταγ Ομ πίρις. 

Γερα) σὸς οὐ, ὁ, ργοπησπτογιαπὶ Επὃ 6:5. 
Τεραίτατος γα ὨτΊ 41 ΠῚ Πγι5, ορεσβύτατος γηᾶτιι ΠΩ ΧΊΠΊΙ15. ᾿ 
Γεραίΐτερος 6. Δ τ] ΕΠ] ΟΥνΓδ ΠΙΟτν Πάτα ΠηΔΙΟΥ, πρεσβύτερος Κα 

οἱ 3 γερκίτεξοι ταῖς “ἴδ᾽ τέων τιμαῖς ὠγα)λονταιν ἰά εἰζ, (επΐοτγος, 
{τορἤδη γεφ. τὸ δέρμο: ἦν γερατερων λαξουμῆν αὐ ἀλλ᾽ εἐσὶ᾿ ἐρεξίν 

Γερχίω, ρτο γεξαίρω νυγάς ράττις. τς γεραιό μῆνα [ρτὰ. 
Τεραλέθϑ-, ξηοχ, ἐπι  Θο ΠΠ15, γέρων, ἀώϑνενης, Η εἰ ς ἢ. 
Τερανόδυον εἰ τὸ, αι θῸτ δα ποία ποις, ότιις ΕΠ σπμιπυνεὶ σαὸ 

σὰς δϑιὲ ἀϊσλτιτ, ὅς γαάτοος Αἰ τίμα ἀσατ,γςοὶ αιὸ ἃ Ρτὶ πιὰ ἀγθ Γι 
{πἰπχετυγ. ὙεορΒταίδις ἐς πηβοτια ρἰδηταγ το (ςουηἀσο 
Ρίτε ἀεοίπηο; δεοὸ κὶ ὅταν ἢ γερανδδυον » ὅλως κόπηεσιν : καὶ γὸ βλα 
σις γέα γίνεται τῷ δένόρε. Ἐχ 4 Ρ]ἑηΐας ἰθτοὸ 17.ςαρῖτε 26. 
ἀμητογ νοίογος τοῖα, ασις τατίις ἃ τοῖος δ] Ίαεο τοίατο 
νἱ ἐς ὃζ σαρίτο το. ἰθτὸ τοόττιο αἠζογ. νθάς Ρατοσηλῖα ἀς {π| 
ΠΡ], γεραύδδυον μεταφυτευ ὁ μῆνον. δια άας, θὲ τῷ ἀσγιυ του, 
ρεγίυα, ἰηφαΐς, ἕτι μὴ δεῖ «δ «παρηζηκότας πορρστέγειν εἰς τὸ “ἍΓ ἐκ 
ζόνιων ἑργα. ᾿ 

Τρρανειαι, ορρίζαπι ῬΗγυ σίας. δὲ πιοης ἴητον. Μοσάταπι ὅς, 
τἰητθαηι. Ἷ 

Γεραγειάτης αὐ 

Γερανειὶ, πος φεητίὶς. ᾿ “ἡ 

Τερανμον γα ςητυπὶ (δ ουδηάίς οποτῖδιις ἄρτι) ν { δὲ 
πῆσσιν οἱ ἀλφιτοποιοὶ τὸ ἄλφιτα) ἀτίὸ 8τις ἀϊοϊτατι Βυά, ἴα 

ΕΠ ἐτιαῃη γεερόνεον, Ἔγα πα πι, μοτα ἡ ἀς απ4 ἱοίζονϊ ες 
τογτῖο » σαρίτς 131. ααα εἴς ἀἰξξα οἰἘ ἃ σταϊπὶ σαρίτίς ἱπχαν, 
ἴχπγητο εἴμς σας πλίης νὴ οη 48. ; 

ΤέρχνΘ.γε, ἡ στυδνδιας, αἱ γέρανοι, ἀριἃ ΑἸ οτεΪ. γέρανοι λέϑοις ναὶ 
πεσωκῆω : Αἀασ ἀς ρτοι!ἀϊς: ψιὸ ἀ στιος ργαίαρίεητες τοπῖρί 
ἴϊατεστι ἰὰρι]]ος ρτὸ (αραγγα ἀειιουςητιν!ἀς Αττορῆδη Οοπῖη 
ἴῃ Ααϊδ. ὅς δυ1α. ΕΠ δι ρ  οὶς, ἀρὰ 2Ὲ 1 Δπυ πὶ ν, γέρανΘ. ὃ. τῇ 
ἀϊέζυς ΓέρανΘ- Ιἀδ τ χιοά γερανμον. [τε τ ἀρυ ἃ ΡΟ] μοςπὶ ἰδ γ᾽ 
4ιαττο, ονογθα ἴσια (αἰτατίοπ!ς. δ ἐπα 5» Ὑ81 πππλογοίὰ ογᾶξ ΐ 
ταητίσ πη τα 4., υδάληγ ψοἰδητιιπὶ στιιπι {π||}Ἰτιάίης; ΡΓ 
ςαρτ]Ρὰς νττίπαας ἀπέξοτιθας, Ηλης ἃ ἱπγαρίηοπ 6Ρ᾽ 
ηἰς ἀς 1ιαγτγίητινο, ΤἬ σα τη οὐπὶ [υἱς δὰ ἀταηι Π εἰ  ἰδοαιπ 
ταῖϊς τγδλάμης. Εἰ ἱτεπι ρι]4 Πἶσποα. γέρανίδ- οτίδην ᾿πίτγαπε 
τῶσπι φυοΐ τΥ̓ΠΊράπιιπ] νοσαζ Ὗ ἰτγααιι5. ΕΠ εἰσὶ τα 

0. γτορητοτγ ἰη (σδηῖς δά ςοτγροτὰ γαρίςηάα ἃ (Ὁ δ] τπὶ ταἰἷα οὶ 
111 πιας ἴημα αυάτῃ Ν τσασίας Πσ το ἀεοίπηο, σαρίτε τ. ἀειποὶ. 
τΤΟΓΕΠῚ σοτιι 0 δέ στιθ πὶ νοθατ! τγαάϊτ, ΡΟ γιά πε ποτοῦ Ἶ 

τηο. κόρα κᾳ [Ὁ 105 ῬΟΠΠχ [στο ἥπαγτο. αἷδὲ μερων ϑεώτρα: 
δανίθ-. μυχαίημοί τι δὲν ἐκ μετεώρρυ καταφερϑιυεν͵ ἐφ᾽ αὐπαγᾷ, 
ποςιῷ κέχρητα) . ὅζς. ἀϊςσιταγ εἴϊε δὲ Ρ14 Τρηθα τη 8 βτίπα. 

τος σὰ ταηόιταν Εζοίνοϊι, [το πὶ γίοανθ» ἃ Ογγεπαὶς νος: 

ψυίοισι Τ᾿ 



ΨΌῈ 
δικθρρε ἶ ΠᾺΡ 6τ. αϑρᾷ τὸ τίω) ἔραν, ἰά εἰ

ξ, τὸ) γὰῦ βαίνειν γΥζ Ετγπιο- 

Ἰοσιτγαάιτ εχ Πφιόπηιο ΡΙνίους. 1ἀ- 1ὴ ὃς τῶ γέθανον αὐ ΘὩν ἀϊ- 

ο΄ ἄγαπι οἵδε νυῖς αιια!Π» γιήρόυγον ἐπὸ τῷ γῆς ἐρδυγὰν ασέρματα, εἰϊ ο- 

οἱ πὶ σαρμολόγος [ας ἀϊ. ὁ ὁ 
τρμὸς, δ ιοηοταῦ ες, σηοχῖπ ἘΡρ,. Ἢ ᾿ 

ἐς ὁ ἑ ρα φὸν Ὑτίμον [ε- τεραοὲς, δ ο οτατιις» ξ ΠΟ Χ. Πα γ ἐσ ἕτω γεεχοὺν,ἰᾷ εἴ, ὄντιμο 
αρυῖν ἐκ φομαίτων, ΟΧ Οἵό [Έπη]} ν Ευσίριάος τη ἘΡΊβταπλιη. γέρας 
εν φίλων, ἀΠῚ! ΟΟΓΙΠΠΙ Βοπογατογιιαη νἰγοτι! πΊυγεραρώτερφς ὀντιμώ 
τερος. Εοπι.1|γ.Αἴμρω δ᾽ εἰ ουήύω γεραρώτερος ὃεν Οὐδυσσειξ,ἱ, ἀυ ρας 

δῖοι, Βοπογαηοτ. γερμραὶ γειυάμκας ΔΡΟΪ. ἈΝ. ἀε ἰνς ΡΟ]. ἐδ 

γέρας ατὸς αἴθ’ ὃς ὡς τὸγάςους αἰ σηατῖο» ἀἰ σοῖτας, ας ΠΟ ΠΟΓΆΓΙΙ ΠῚ, 

ἐ ποαιυποτατίο,ἀοπσ1, ΡΓΠγ αι Ρη, πη Πα νοηοτ. Πα. α. δώσουσι 

»ας Ῥτο πηασίγατιι ἀςοςερὶτ “ΕΙοἰιίη. γέρος δίδωμε, τε σλυ τοῦ. 

ε διδόντες τοὶ γομιζο μάνα το ἀάσητος πουοτος ἰοσΊΓΗΠΟΣ ν τΤὴι- 

ογάϊά. [ἀοπι, γέρων αἴτιος. Βοιοτίδας ἐχυτις. γέραα δεσδόναι » μο- 

πότος ἀσξεττα 5 πημπιις ἄγος, Ηοτοάοτ. γέρων ἔτυχεν ἄλλων. αἰϊὰ 
ππθογα οδίαίτ, αἰος ποηοτες σοηΐςοιτας οἷς, ΡΙμτάγοβας ἴῃ 

Ὁ Δπλ1}1ο. 
τιεράσιμιον, τὸ, τίμιον» ΡΥ ΤᾺ ΠῚ, Η 

ἐπ κασμιθ. (ἘΠ. Εατὶρ γερκσμέων δατων, ΟΟΟ]Οτα αὶ {πη Πατα. ποῦο 

Ἢ ταῖας ἀρυάὰ ΝΙς ἴῃ ΤΊ τ ἀρυιὰ Επτίρ ἴῃ ῬΒσ αι ὦ τοθς σὲ γο- 

᾿ γάταν,χὶ γερασμία τριχὸς» ͵ ι ᾽ 

ρβσιθο, δας ποῖοι ἀρια ϑρατταηοϑ. Τ μυον ἀϊ4.γεραςίε μίως 
δι λακεύιείμονι δωδεχοί τη εἱ. Ο ογΑ[Ὁ1} ἀριιὰ [,ασο απο Πἱο5 τπιςηίῖς 
ἀυοάςοίπιυς. 

τερασφόρρτ, αἱ ργαιπχΐα πὶ ἀοοί ρἶτ, 
Ὑράθεται τι οῦ τα. ' ; 

ἐλαία, ἀειιρρα, οἰ π4 αι ἱπ ἀτδοτε πηατατε τ, 1: δί δδυ - 
τετὴς. Εὐΐτατι. 1114... ΑἸαςη. 1. β, χορλήμαχθ: ὃ ἐν τὸ ἐκάλῃ ἐλαων 
χαταλέγει γεργερεμδν(ς [στ θιτατ ) πίτυρίν τε ἔλεγον 3 ταὲ δδεπε- 

σεῖς ἐλάας καὶ ἰχώτας αἰ γεργερίμοις, γτ τπημιτ ΠΙΔΥ πλιῖς, δι τάδ; τὶ ὃν 
σῷ δένδρῳ πεποινϑεῖστι ἐλαία. 
εργέξινθ-. σαἰατπηιατον δραζολίΘ-, Η εἰγςῖι. 
ἐργερρεγείάεηι εἰϊ βεγχϑ-. Ἐπὰν 

᾿ἐργιϑες εἴη Μοεϊεἤογυ πὶ τερινοφάρδηζαν Οἱ ἴτη οἱ δυμο]αιγιεςς ΕὐΠξ. 

᾽ 
Ὶ 
Ι 

6 «Δα 145 ἀιιέξιις, οι η1σ.}}} ἀξξι ἰαδτας τοῦγᾶπι. 
: είν. αὐλιὶ δεσμωτήριον. 
Ὄχτοτι  υἀς Γερδία, ὑφαγσεία, 
ἀιφσιδτιοπος,ἀ!σαἴτατος, Εἰ εγοάοι, 

ἢ, Ῥγιπλατί ας ἀταιο Ἀοποτάτιογοβ πηαῖγοη Π]ΟΠΩ [το π πλὰ- 
9 Βασοῦο [ογιῆσαητος, ἐπι. 

ὅτις Καπλίηα. Ἰηνν ᾿ 
νκ δ Θοτγεηΐας, Νοίτοτίς ἑορηοπηςη, 4) Ιῃ σετοηα γίδες ἃ 

Ῥιιογί τα πάισατιις οἴζινε! ἃ γῆρας ἀϊξξεις γερίυλι-, απαῇ νοπογα- 
οὰπι ἔξηΐο,, τισι ρα ςητια. Β] οππςιῖις Ππ14ἀ. β, γερίωιθ- 

γπότα νέςωρ. ' 
αὐιὲ, σετ πᾶ ΠῸ5 [ματῖπὶ ψότδητ.» αιος Οταςὶ ἀδελφοιὲ, 1ὰ εἰ, 
Ἐς. πᾶς γερμανὸν » (ΕΓ ΠῚ 1ΏΠΠ|. Ἰοςιιπὶ ἰπ 400 Ἀοαλαϊις 
ἐπας Ἔχροῦτὶ δισγαοτ,, ἀἰξξιι τα εἱς γεξεγσ ΡΙ ατατολιος ἴῃ 
πΉΠ]0 5 ὃς ροίεεἃ ἀρρε !αταιτι κερμανόν. Βα 145 ν γερμανικὸς » ὁ 

Ὁ. οἱ γερμανοὶ , κελτοὶ λέγονται, οἱ ἀμφὶ ἃ ῥίον ποταμόν εἰσι. 
αγωγεῖν ἰδ ποτο οτιιάϊτο ἃς σάυζατε. Ατμϊορῆαπος Εϑυΐτ. γε- 
ἰγωγεῖν κάναπα)δεύειν πολιν. Ὀἰοίταγ Αὐτεπι ἤσατ παιδα γωγώ. 

18 δὲς παῖσες οἱ γέξρντες. ὈΤυτατοΒ ς τη ΡΟ] τιςῖς ργάσερτις ἐς 
᾿ Οἴεους ᾿οεμιους, Καὶ τεαχιὶ ὧν πρὸς ἐδὺ ὅβμεικεῖς χὶ βαριὰ αὖϑις ἰέ- 
᾿ ξαλλε τοῖς πολλοῖς πυρὸς χέριν ἑαυτὸν γερρνταγωγωῖν χἡ αὐαμιϑϑιαρνεῖν 

Π διδοιὶ » ἵξηεέζυτεπι [ἀπὸ σΟἸ ΡΟ Π ἢ 5 ὅς εἤπορειης δὰ ΘτλτιΆγη 

Ρἰεδὶς δυσιραηάδτη δὲ εἰπθγοη ἄγω. 
δλντεια) παλαϊςρα, νι ἰεπας Ἐχοτος σαπτατ, ΡΟ  μχ 1".2. 
᾿ἰρρνπῆας εν διράτεαας ἀριὰ [ιασςά.ν]ἀε Επϊ. 

Ὁ Τρργτιάω,ἰδη ταπ το ρον ἀο] τία πὶ [ἀρίο» Γ,δογτ.ῖπ ΡΙδς. 
' ορντεκὸς νον, δ 2 ΓΘΏΠ]ις , γέρον τι χοὶ λούτρρ,, (δηἸοτιι πὶ θα  πεα, Ρίλτο 

νόμ τ΄. Γεροντία 8. ̓Ἰάε ιν, ὃ γερόντει. 8ζ. σριγύρων ν» Νεϊοτ ἴῃ Ε- 
Ῥίστγβπιηι. Ἄν ( 

᾿ορντικώς, ετίαπι ἀριιά διιοτοη. ἱπ ΑἸ συτο, 14 εἴν, (ςπἰΠτοτ,  υἱη- 
τ Π14π.- ἐ ᾿ 

εὐντιον αὶ τὸ ψετυΐας, Ἔπεςῖο, Ατ ΟΡ Ὴ.ερ. 
ορντοδυδεσικαλίΘ. ν, ὁ ἀρ ἃ ῬΑ. ἐπ Εατν ἀς πιο, ηυὶ ἔςηΐδ » ἄτησε ἀ- 
ἀεξὸ ραγιπι ἀοςιῖς ρταοςρτοσ εἴξ. 
εὐντοκομεῖον͵ ε, τὸ οςος νΪ ἴσθος τγαξξδηταγ. 
ρφυσία ας ἡ, [Ἐ υᾶταις. οἱ ἐκ “ὁ γερξφυσίας ) (Σπάτοι ες, ΔΖ ἂς δεηςέϊα- 
το. το πη, πρεσβεία» εσάτιο, Ευτίρ. 
εφύσιον « »γτὸ ρταπ.11 ΠῚ σα α ἀλταγ ορτί πηατί ρος. 
ορὔσιθ»,α ὁ να Ογα 1Π1ς,ρτοτίθίις, Ἐπ }}ς. γερουΐσιίθ- οἷν., Ηοπι. 
νά εἰν, ὁ τοῖς ἐντίμοις δειδουῆνΘ-, ἐντιρος, Τὰ τιμείαὺ διδύυν Θ- αὐ γίοχε» 
ψἱΠα πὶ Ποπογατία πηγαὶ νι πα ἰε 5 ἀδτι!π1» γεὶ γοιαίτι Π], 
Τάεπι ΠΠ|2 4. χ γερρύσιον ὅρκον. ) 
᾿ῤῥε, τὰν οτᾶτος : ὃὲ τα στη δι] {ἸΡ αυ διι5 νεηι!Πὶ ΟΧρΡΟμιιπταγ 
τρϑῖοᾶς, ἴτοπὶ ρυἀοπάα : ηυαἹ σέῤῥα. ἀρὰ δτγαῦ. ἀοςῖρι νἱάςη- 
ταῦ ῬΓῸ σοποαπτεγατις [δ ηΐἶϑνν οἱ αογιθιις ςοηξοτηιςατίς αὐ θις 
Θατγας τα σΊΙΩΓΕΙΓ. : 

᾿ τ οὐθορλ γίπιίπες; Εταίπι. (}}}]}. 
, Ἰδοννε, τὸ, ρ 241} ριεπαρ, (συτιιπι Ρ φτιζοιιπι : ροπογα! ἔτος [σιτι πα 

ἡ 

. 
Ἷ 

ΒΕ 33) 
δαγϑαγίσιπι Πρ αἰ βσατιΘετγοηος ἰηάς ἀϊξει,νε (ογι οἷς Βοίπας,ἰὰ 
εἰὰ Ισωος ὃς ἰη ορτὶ, το γέῤῥα» Ῥτο Ζιιδαῖς ργοτοξλιοηςν ας οχ οτα- 
τἰθιις, αατ ςογίο,αας Αἰϊα ιδμ!ς Πχάτογια ἀςοὶρίτωγ. [τὶ σκέπα- 

σμα, ἀςξεοίἀσα!αμα, Ἐχροπιτατ ἃ ΡΒ Ιορμο ογάσος ἰιθτο ρτίπιο 
Ῥαάια Ογτεῖ. νἱοὶ τάπης οςιγαπλ ἤφηϊοας ς αις (δοαμάα εἰς 
Πρωϊβοατιο. 

Τεῤῥάδγα δ ἀα: ὃς Η εἰν εἶν ἴχος ἄογεα ἃ νἱ πλΐης δας απςο. 
Γεῤῥοφόρφι,ἀισιιατιγ οἱ τοὶ γέῤῥα ἢ τοι ξυλίνας κἡ πὸ διήρεις ἀαπίδως φορριιώῶ - 

τες τοῖλε δι] 4. 
Τερρυσιας ἃς νοῦ οἱ ἰξ πατοτγοίξεστας ἧς. ΡΟΙΥΒ. ἴῃ Ἐρίτικὶ πταὐτες γεερυσε- 

ἀς αἱ ΤΠ καρχιδογίωγ. 

Γέρων Θ. ὁ μικρὸς βάτραχ Θ’ ταπιποῦ ας. 5τερ ἢ, ἀε Υ το. ἴῃ ἀϊξείοης 
Βιϑιιωία ς 

Τέρων,ὀντος ὁ ἴῃ νοσαζίμο ὦ γέρον, ἀξογορίτας, [Ο  οἴτατ υτοπὴ ἀτὸ Ὁ 
εἰς γί ὁρᾷν, ντ ΠΠΙςεγοτα πὶ [μΑτὶ Πὶς ᾿ νο] αϑϑοὶ τὸ τ γῆς ἐρᾷν, ηυδά 
Ρτγορίμααι ταοττι ἴδηγ ἀδ ἰοραΐταγα (οἱ τοῖσι ττπτ. Ἐπ αιιὰ ἰςπεβ 
ΟΠ οὐ αχταῖ Αὐαρ. γέροντι μηδὲν μή ποτε χρὴς ὃν ποίει, 5.1} 4. πα- 
ρεγίνᾷ μη ἀκρίτως ἔνεργετεῖν. γίρων ἀλώπουξ ἐχ «λίσκεται, ἴα αἴζιιτος 
τομηροτις Ἐχροιθοτιᾶ ὃ ολυτος, οἱ γύρϑντες ν ίξσατοι 5, ορτί πᾶς 
τας, 4111 ἄτη Ρ 11 πηι ΠῈ πταρ Ἔγάταπη ἀριιὰ [αςεἀαεπιοηῖος ρος 
τοθαυτν τ τογ.ίη ΡοΪ τ Ν α! ἤεγο ογδης ἀποάσιτισίητα, Ησετο- 
ἄοτι Πδ το ἰΈχτο. ἔταπὶ {δ η1]15 » σθαι, ἰηιςτογατιις, γέρων χαλ-- 
κὸς » γέρων θεσμὸς γέρων ἶρις, η ἘρΊστάπηπη. γίρων ϑξὲν αντοῖς ἐς τὸ 
ἔχατον ἀεετγερίτις οἷϊ ἀριμᾷ αἰτος. Α ρει Ετηζοιμ τη Ἡοπηογιδα 
γεροντικῆς “λυκίας σκωτῆ καὶ πυροστγγορία) ν κοῤνίθ- ἰαπετὸς τιϑωνοὸς, σξι- 
ὠϑος βεκκεσέλίιω(Θ.γρωτοσέλίιυ Θ-,τυμζογέρων»ασαρεξηυλημῖμὉ-,σορφ- 

πληκτος σοροπληξ, σορέλλίω, Γέρων ργο σοΙανγίάς Στυπεῖον, 
Γερώον, γερόντεον ΕΠ} σΟΠιΙς ΠτΙς. 

Τερωχία, "τ συα [μἀςοπυπη,γερρντίᾳ. ΑΤἸἸΟΡΒ ΓΟ ὙΠῆτιπᾷ ταῦ ἀσανάν 
ὄξι γερω χία. ΑἸ1) γερωνία ἰε ιιητ. : 

Ταϑιμὸς. οἱ ὁ σι ἤξυς ναὶ συΐξατας ΟἸςετ.Ν!ς, πη ΑἸεχιρἢ. ἀς ρβαγί- 
ςο δὶ ἤτοι γόυϑμῳ ἐφαμουθνίωυ μαϑε ναίδιῳ, 1, Γύσει, 

Τεύμα,ατος, σα τὰς: ργορτιὲ ἐρεοιπηδῃ ροῖας να πα] ς. Επτίρ. ἴη Ογεῖο 
ΡῈ. γδ γεύμα αὶ ωὐωλκαλεῖ, σαἴτας σπιρτοπαπι ργουοσατ. Ατῆοῃ. 
1. «ὐεὶ Ὁ “ἴδ᾽ γόυμάτων ἃ σαυτῷ τρρύπιες, ὥρᾳ σοι λέγειν. [146 η.γδ 
μᾳτα οἴνων. οἰγογόυς εἰ νἱς γδυςηήθκον. 

Τόϑομαι, συζο, οἴδατε σαριογντουν ο] δ, Ἐχρογίογι σεηίτ. Ρίατο 2. 
ἀς Ἀτριδ], ἀμφοτέρων γδὐεῶεη, ττωπαις ἐχρογίγι. ἴτο πὴ φίο δὲ 
γοτο. ϑορβοοὶ. γέύεθϑει παιδημευ φρατᾷ, ἀεί ατιγς γητυογίῃ πὶ 
εχεγοίτα πη. Ρϑὰ]. Α ρος. ξαριτε ίεχτο δὰ Ηεδτ. ἀοουίλτηιο Ἰμἢ- 
χίτορ καλὸν γδυστι μῆροις ϑεοῦ δῆ μα ν αι] θΟπὰπι Π εἰ νεγθαπι σα- 
Π πιεγαης.. γδύομαι “ὁ διαήτης,ντοῦ νἸξξανΡ ἰατο νόμος γεύσαι ἡ 8 - 
ρας,ἀοσιυίϊα Ἰαημαπη, ἃ εἰν ρα. γδυσαίμῆν Θ- “ἦν᾽ παῤ ἐκείνοις κακών, 
Γυςίδη. ΚΡΕΙΣ 

Γεήσις,εως ἡ συήξις. γεῦσιν γαργαχί ζει, ρα ΄Ατιιτη τἰ τ Π]4τ, ξένης μεταχωσε 
γϑύσεως, ποιάτι συΐζαγεῖ εἰζάπα,, ἢ. ἀριξητίςε ς.16γδυϑμὸς ἐς 
τιάπὶ ρτὸ συ ἀρῃά ἸΝΊςαπά. ἶ 

Γϑυςικὸς, συἰταπα! νὶ ργαάϊτις, Γξἱὰς Τρία συέαπάϊ. ν᾽ γδυςὶκὴ δευύα- 
μἰς, ΑἸεχδηα. ΑΡἢτο ᾷ. δὲ γόςικὸν νεδρρν, Ὠσγα αι δ υἱτατοτιας, ρα ὰ 
δυσθάεπι Ργοῦ]. 71.1.2. 

Γδυς ὅριον, ΡΟΟΏ] τη, τρὸς οἴνων γδύματει. 50 νἱη] σαι! Παρ εθαζιτ: 
(Ὁπάτηιο φιλῇ ἀςσιηϊατογιαπι » νῸ] συμτατογαπη ἀϊσαπηιις 11-- 
ςοτ, ἄάησε ετιῖ ροσι] πὶ δὰ νίπα ἀςρυΐαπάα.. νοὶ Ἰῃ 610 ἀεσιι- 
(Ἰἀπίτις ὃς Ἔχρογπαιτ νίπα. Εξἤλης νοςειῃ συἠϊατοτίαπι νίυγρα- 
αἷτ ἴῃ ἘρητοΪ!ς Ρ] ηῖας » (εἀ ρτο Ιορο ἴῃ 40 συΐϊαταγ. Ατῆση. 
115. “αν Κὶ οὐχὶ δωρφιώπ᾽ δὲ κόγχίω. ἐμφερὴ γδυςηθίοις. οἶτατ Ατὶς 
Πορ δηὶς δος, τρέχ, ἐς ἃ οἶνον ἀμφορέα κανὸν λαξων ἃ ἔνδοϑεν, ἢ [δ - 

φςήριον, Ῥ0]},1.1ο. 

Τά, ςὃς. οὐ, ὁ, αἰ ἘΔΡ 115,6] φυΐτα ρετοὶρίτατ. ΐ 
Τδίω, μι ϑύσω, αν. δυχαν συΐξατο ῃεῖο » σιμξαυπι ργαθεο, ΡΙατάγομυς ἱπ 

ΝΝαπγα, δούλοις ἔγδυσε τιμὴς ἐλό ϑέρας, (δταἷς ᾿ϑοτὶ ποποτὶς σὰς 
(απὴ ργαίσετ, ᾿ ὗ 
Γέφυρᾳ, ας ἡ Ῥοηβ, πᾶστε κὶ εἰφ᾽ ὑγροῦ διαξασις. πολέμοιο γεφύρας, ἤοηι. 

{{π44.ν,,δνεξοδοις τὰ πολέμον, ροτ ΜΙ ταρβογαπι,ροητζες, ἰὰ οἵξ, εχῖ τ 
τὰς Πᾶς τάξεις ἀχροηίτιγ. [Πτατυ}4 δι ἔξηγῖτα ἰητογ δῖπος 4- 
εἰςοὶ ἱππγιέξα οτάϊπες,ροτ ας νἱτγὸ ςἰϊγόφας ςοπηπΊφατς [Ἰσεῖ: 
δηποτῖαῖ Εἰ. 114 41. 

Γεφυρμασμὸς ἰπηξεϊο ροητῖς, ρος. ἜΣΤΙ 
τὐφ ζα μΕ αη ἐπ ὐτῆξο, ταϊρδν κἰξδυτελίζω Ὁ οἷ γ  ΐας,Ο᾽ 3 σύγχας 

πορϑίσας ταὶ ἀϑίωώας ἐδέησε μικροῦ διαφϑεῖοα πίω) το λιν ϑυμῷ δια 

πὸ σκώμματα. ἃ δὴ πολιὰ κατ᾽ ἀυτί γεφυρίζων κα ὅγηκερτο μὴ ὁ ἀφίςων, 
πο ὅλύω ἐπίβῥιτῆε τίου) πολιορκίαν. νης ἀσαμέϊυπι Βος ν τδυπην 

αιιὸ, γεφυρις αὶ. σκωῖπῆσι ἀἸσαυτατ. ἐπεὶ 'πατιτ ΗεΙγολίυς ὦν ἐλδισί-- 

γι 53} τὶ γεφύρας τοῖς μυςτυρίοις καιϑεζουῆνοι ἐ σκωτῆον ὧν σαρονσαουις 

Τεφυρὰς,Οχτγαη θα: ΡοΓο σγίηα νἱς δ τάαπη. Ηείγοβιο Δυςθ 1} γεν. 

εὶς ει πύρνη πὶς δὴ γεφύρας. 

τεφυρις-ἧς, οὐ δ, ἀἰςσαχ, σκώπγης. : ἡὐν 
Γεφυρρποιὸς. ὁ ροητ εχυροητοηι ξιείςας, Ια πη ΝΝιιπγ4. 
Τεφυρέτης «ὁ, ΠΙδτίσατοῦ ΡΟΠτΙὰ ΠῚ. Ἧ Ὗ 
Γεφυρῥωμ-ὥσω αν ὠχᾷ, ρταθῈῸ τγαη τα Πηγρομῃῖο τη ἱτηροηο, πη 6 Ὸ 
παιιος.γέφυ φῇ ποταμὸν, Βυμ αἴ εν πι ΡΟΏτΕ ᾿ληφσις, ΡΟηΓΟ Πα ςοηίζγαϊς 
(στα Βυτπεη.γεφυρώϑη βυϑὺς, Ἀέξας εἰ ρους ἔσυρε ργοβαπάϊιπι;. 
1η Εῤ᾿᾽φταπηπη κα ςίδῃ. (ἐὺ ποτα μιοιὲ γερυρωοσαι νεκρρῖς. γεφυρῶσαι 
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ῥά ϑερυ,ροπεθηι ἱπιροηογε βαπηίηϊ. ΡΟ ᾽ς, γεφυρώσαι διάξασιν, 
τγαπεῖτα πῇ ἤγπηαγε. 

γεφύρωμᾳ,ατος, τὸ, ΓΔΉΠτιΙς. ; ἰ δ 
τεωχραφέω,τοττατατη οὐδ επι ἀςίσγιθο. Ασὐξοτεὶ, ὡς πυιπάο, ὡς φασι 

οἱ γεωϊραφόσαντες, ντ αα! άδηι Ρ οἰ εητ ἀατίοτος το ἕϊα: δὲ οχ- 
4απῆτα: σοοσταρ μία: 

ΤεωΓραφία ας, ἡὑ τεγγα ἀοίοτὶρτίο. 
τεωγραφιχοὶ, ἀς τογγάταπ ἀοίςγρείοης φοπιπηοηταγ » Οἵςετο δ 

Ατειου Π1- 
Τεωσ]ασέα ας. ἡ ντετγα ἀπ δ ατίο,τογγαγα πὶ ραγτίτιο δριιᾷ Ραρραπι. 
Τεωδέσερος, ὁνπχασὶς τετγοιϑ, ΟΟἾ πη. 
Ἐεώδης γε(θ, Ὁ καὶ ἐγτοτγοαδ,τουγο ἐγ ουτογγοπιισοῖογγας [ρας 6 ΠῚ ϑοτγῶϑν 

τεγγῷ πταΐτιιπλ σοητί ποις σηυλώδης ν» Πα ΠῚ τεῖγὰ Πχΐχτης. τὸ γεώ- 
δὲς, τετεπᾶ σοποτγοιῖο, ἐν γεωδεσι κὶ ἐργασίωοις τόποις» ἴηι ἰξε{15 ὅς 

σαϊτίς ᾿οοίς, [π τετγοηὶς Ρ] τη ὃς ΟοἸμ πιο]. οὐ τ ας. Ὠἰοἰςοτίάες 
Ἴθτο [οαπάο,οαρίτε 16. γεώδες λίϑος » σεοάες ἰαρίς 5 4ε 41 ἴ- 
ἄεπι Ὀἱοίςοτί (ες ἰδ το φαϊητονσαρίτε τό. ἔς ἀϊέξις αὸ ὰ τεῦ- 
τινι ἰπτγα [ς σοπηρ  δέζατιιγ. γευσ)υ χωρία, ξα: ΑΘ τογα ΠῚ ράττος, 
Ζαα: Πα ]]ος ταῦτας ηχίχτος Βαθεητς ἰρίάες, Μάγος] ας ἴῃ Ὀοίς. 
τετγαπα Ρ]Ἰη. 

τεωλοφία ας ἡ τα ατἶ 5. 

᾿ τεώλοφον, κε, τὸ, ΠΟἸ]1ς : ἀἰοἴτας ετίαπι ἰΏ σοποτγα πιαίοα π. ΡΠ] ἀς 
πααη ον ψαίμμου γεωλόφοις αι" σι, 14 εἰζ ἀγεπαάτη οἰπτυΐδητ. τα ΠῚ 
δρᾷ Χουορῇ. ΠΟΙ ςογίάος [Πθτὸ τοῦτῖο » οαρίτο ἀφο  ΠΊΟ ν ῥήζαν 
ἐν μϑρ ὄυγείοις γεωλόφοις πα χέξων, ἐν ὃ τοῖς ὁ ρεινοῖς ἐχχνοτέραν, ΔἸ ΠΕ ΠῚ 
Ἰοοίς ἰῃ ρίησαιοας στα ται.» τη ΠἸΟΠτΟΙΙς σγασι! ἐπα »1Ὲ ]6πεἰς οο]- 
1ιθυις»᾽η ρίπσ δέ σαπηρεἰξτί Γοἷο. Γἄεπι ἰτῦτο τογτίο 5 σαρίτε 17. 
φύεται ἐν ἑλώδεσι κὶ γεωλόφοις χωρίοις, αἰ οἴ τα ἵπ ΔηιΟ(Π5 ὃς ς0}}1- 
δας», ἱπαδαιτας ἰη 470 [1ς ΘΟΠ ΠΠθ115 » ἱη ἀπιιΟ11ς ται πλ}1ς, [το πὶ 
(ὰρ.53. φύεται ὅν γεωλόφοις γἡ δυγείοις χωρίοις, ἴῃ φΟἸ ας. δὲ Ισῖο 
ΤΌ]ο 5 ἴῃ συ]το δί στάρι! [Ὁ] τος ἸΝ αΖ ἢ ἘΡῚ, ἢ γιώλοφον ἅμα- 
ξανινδὶ αἀϊεξξίαατη εἰ. : 

Τεώλορ(θ.,ογαίϊς ὅς ἑποτς ο πιο ,το ΠΠατ15 ἵπατ!]ς ροηίες, τοῖϊς ΖΞ ο- 
Το Πιοηγίϊον δὲ 51 4. σοι χις, αὐαλώϑνητος, 

Τεωμετρέομαι,, ΤΕΓΓΔΠῚ ΠΊΘΓΙΟΓ. ΑΟοΙρίτυγ σ᾽ πογα τατ ῬΓῸ πιειὶγὶ 
4ιδιησαηημα ΓΕ Π]. γεωμετρε μῆψη τρὸς αὐ χδ 7 αἷν 1ρ15 σοπηπιδηία: 
(εἰ ραΠιιὸ. 

“Τεωμετείω φεοιηειγιςὲ ςοῃτεπιρίογ, Ρογρῆντισαρ.ς ργορτγῖοιάς- 
πισῖιοῦ, ΑΥΠΠορΡ τογγᾷηι πηατίοτ. γεώμετς εἶν αὐδὰ τὸ Ἔηπσικυυλιον, ἰᾷ 
εἰ σεοπιετυα πη ΕΧρΊΓΕΓε ἢ {ρεγο 5. 

Τεῶ μέτρης »γὄγσ ΘΟ πη οτγῖα, σΘοπιοῖγοσ, ὃς ἀςςεϊηρεάατοτ ΟἸσοτ αστὶ 
παραίοτναιοπη [ατὶηὰ Πηϊτοτῷ ἀϊσεΐσδης γειογες. ΒΊαατας, ΙΝ αος 

. τεσ Ί ΟΠ 5,1 ΠῚ Ες ΟΟὨΠηἰΔν ἀετογηγίπδίο : εἴας τοὶ ἐρὸ ἴμπι ἢ- 
ἕξας Ἀπίτοτ. ἀγεωμέτρητος σ ΘΟΙΠ ΕΓ ς Πσηάγασ. 

Τεωμετρικὸς οὐ, ὁγσΕΟππαττίοιδ. γεωμετεακεὰ περίλήμᾳτα, σεοπλειτι- 

ς( Ῥτοροπείοηος. τοι 4} ρογίτες. ΟἹ᾿ ἀγτῖς σεο μη θεγῖσο» Χα- 
πορδοη. γεωμετρακὴ αἰαλογία͵ ΗΠ οΥ πιο σ᾽. γεωμετεικεὶ ς-οὐχεῖα, Εἰς Πγξ 
τὰ σοοπιοιτι σα," ΟῚ Ροῦτα εχ (Ὑ πηπιότγια δί [ατπιοηΐα ἰεςυῃ- 
ἄυτη Ργιβασόγαηι, Ια. ἐς ΡΙαςττ. 

Τεωμετρακις Ῥτο Ργοροιτίοπο,ντ ἐξεϑιμητικ ὡς, 1 14}} Πα ΠιοΓῸ. ἢ 
Τεωμιγὴ ς,ΓΕΥΓΕΠ 15. 
Τεωμορία, ας ἡ στ αΐτατα. 
Τεωμόρος,δ, ὁ στὶ σοἿα, γεωργὺς,(οοας ἀΠΠπτ] δυτίοηΐς : ἢς Ν αἰ!α ἀρυά 
ὙΤπυον ἀ" 4." οἱ γεωμόροε ν Ρίεθες » [ος!] ἀεὶ ΒυυτΙ οὐ ς, 56} ἃ, ὁ αὐδὲ 
πίω) γἰκῶ κοπιών ν ἀοηλληι5 ὃς ΡΟ ΠΕ ΠῸν ἢιπά!5 Πἱ συγ, Ηαἰςάτῃ. 
Ἰιῦτο ἰεχτο. ᾿ 

Τέων ὅιμος, ἴῃ ἀσεΙουΐτιγα νοτίας, ἃ στὶ Πηΐϊτοτ δῖ ἀεί διιτου, ὁ ἐν 5 
ἀγρρικίαις δια τώ μϑυΘ- Ἀληρφύχίθο ἡ νέμων τὶ γίῳ, Η εἰ οἰ. 

Τεωπείνης να, δνἰαγα ΟἸ ἰσαι5, Πρ» » 4.41 τεγγα ΠῚ οἰ ΠΤ Ί Εἢς 5 ΟἿ ράΓυ ΠῚ 
εἰ ἀστιτς Ηστιις. οἱ γεωπεῖναι » Ἡ οτοάοτ, 40] βηο ἀϊ οιιπλ τοῦγα 
Ροἤηιάδητοτετγα ἵἱπορο5. 

Τεωπονία, ας γ,ἀρτὶ ςοἸατίσ,τοιτα [αὐ οτ. ῬΙΝο ον]. εἰδὲ γεπονίμωυ μεϑέ- 
πεῖν, μακραὶ τοὶ ἀρφυρα). 

Τεώπϑις οδὸς, στὶοο]4. ΕΗ ἐγοου. δυτὸ γεωπύδιον μοι βέΘ- ὅξι, π!Πὶ οχ ἀ- 
Θτ]οο]ς νιέξις Ππρρετίτ. 

Γεώωπονικ 9 νἱ. γεωβγιχοί. 
Γεώραι τεγτας ἃς ἀστοτι1 οἰ ἄς ς,γέωρες, Ἐν εἶν, 
Τεωργίω μι ἡσω,π᾿ηκϑ στα! ΠΏ ΠΟ]0. γεωργρ τες γεωργίας, ΟΡΟΙΓΔ 1 ἀαη- 

τὸς ἀστίσαϊταγαν. γεωργου μδύν γῆντοττα αι; ΠΟ] ττιιγ, ΟΥ̓ σότίας ἴῃ 
Ἐρητο ἃ αά ΒΑΠ]. Καὶ ποτὸν νηφαίλιόν τε γὺ ἀφϑογον 9 ὃ γεωργρόσι «πηγαὶ 

μηδὲν “τοικ μῆδοις,οτίγὶ ζχσίπητ κἰ ὑκφ ὑεζῶτο ποιούσι [ἄδην ἐς ποσο- 
τίατογί σις αἱ πποηα; αἰ ἘΠ ουἸτάτοιη δισιιραητυ τ» Τηρρῦσι γὸ ἐὺ 
καμοϑιὲ ν καὶ κατατορᾳγματεύονααι ἡ ἐνδείας(ν ε] ξοτταίϊο σίω ἔνδειαν) χ) 
γεωρηρύσι ταὶ συμφοραὶ, ςοἸ αητ σα] ἰτἵτατος, πη Πόπγαιις ὃ (το γ}}1- 
ταῖς ᾿ιείαητ, ΗἸρροοσγατες αἰἵτεγ δά ΓΟ Πα Θ ΣΠΠΠῸ ς ἐδ ἰδίοις χρϑ- 

γοιε ὠλχογιςτίῃ γεωργίίστες οἷ. πίω) ζωΐω καρπούυμβυ(- ἀλογίστως, τα πη Σιτατα 

νίτα τειηρογα οοίξης ἀεπγετέηίαιις, νΕ] τετηροσιῦιις ΨΊταΣ ροΓ 
{λυ εἰδέαπη ἃς ἱπου ΓΙΑ ΠῚ ἔγα σης. 510 γεωργεῖν Ρτο σοΪςγς, να] ρτὸ 
χαρποιϊεϑει (ππλῖταγ. Οτοσοτ. ἀε Αρίθιις,Η' 5. μέλε τεῖς δἀποϑύχαις 
ἐναποτίϑεται, χὐ γεωργεῖ τῳ ξενίζοντι καρπὸν γλυκιμὴ κὶ ὀθηροτον, 1 εἰὶν, 
φιλοπονεῖ, χἡ ϑεράζει. Β4Π]. ἡσυχία, ἰὴ πολλίω δὴ “ἢ ἐσ ατπιαξ καὶ αἴφϑονον 

γιωργοδιόρ ιατη σΟἸ ἐππιις5, ὃς φαα ἔγαΐαχας 1 Τοοοῖζα, 
Φϑώργημᾳαγατοςγτὸ,αστίςοἰάτίο, ῬΊΔτΟ νέμ, 6, : 

ΓΟ 
Τεωργήσεμος γε, ἐ Οαἶτιις. . 

Γεωργίαγας γἡγ στὶς τιιγα γα σετιίεσες, Γυοίδη. γί πόλεσι κὶ γε 
"ἡ φυτοῖς ἡ μέρρις διαικεκοσμημήῥίω. ῬΊλτο “. ἀς ΚΒ ὁρυδ]. ὄργανα ὁ : 

αἰεὶ γεωργίαν, νι: αἀ τοπι τα σᾶ πὶ ρεγείπομς. γεαργίαι παμ 
δεῖς, [)ἐπηο ἴδῃ. ἐν τεεῖς γεωργίαις, ΡΊατο νόμκ ε, Ἰῃ ἀθτῖς, Οτεσό. 
τὰς, ταύτει ποίντει ὃ πονηραξ πὰ γου γεωργίας ὄξιν, ῬΓΔΕΙ οὐἶτος ΔΌΪΠῚ 

Τεωργικὸς, οἷ Γυ ἘἸσμς, γεοογεκοὶ σκϑγην τὰ “τις α Ἰρ{πταπηςητᾶν Αὐπΐο 
γεαργικοὶ γομοι, Ἰόβας ἀς ἀστίσα]ταγα, ΡΊΆτΟ νόμι. ἡ. Το ἀστὶ 
ἀρτιςα τατος ροτιτιιϑ. ἡ γεωργιυκβγα τ! σαϊτιγα,ἀσα γοῃ αἱ ἀνΐς 
ΠΑ. γεαργικοὶ ται ται, μος Ορετὰ ἀστισαίταγα; ἀο]ςσληάα» ΤῊΣ 
118..4.ς.8.4ς σαι Πρ] αητιῆς Οζα. γεωργικοὶ πόνοι, ἰλίλοτος ἴῃ 
ςοἰεηά!ς (αΓςορτὶ, Ρίλτο νόρ: ς΄. γεωργικὸς βί(Θ-,, γίτα αι; ἀσίτι 
φοειο ἀστὸς, τίου, ΡΟ τς. ὁ γιωργικώτατος, ροΓΙ ΤΠ  Πηιις ἃ 
ουΐταγα. το ἡ ἐᾷ 

Γεώργιον ε τὸ, ασ τὶ σοἰ τιον Ραυΐας τι δὰ (ογίησβ.  αρ.3. ϑεού γεώρ ὰ 

. τογρτιαγυ στη. Νάζαηιρτο ἰξσοτο ἴῃ οτᾶτ, ἀα πᾶτ4]. ΠΟ ΠΝ}; 
ρῶν σπερμίθύ ΤΩΥ 'πονηρρὲ ποὺ γεώργια. » τηαϊοτιαχ [οπαληηι ΠῚ 
σεῖος. Ὁ οἷ 

Τεωργίτας, ΕἸ εἰ οἰ υγεώργ0ο. ᾿ ὺν 
Γεωργὸς οὐ, ὁ, αστίςοἷΔ,οοΙοηας. ἣ ᾿ 
Τεαργώδης͵ ε(- ὁ κὶ ἡ ,ταἰτίσας. κΤ᾿, τὸ γεαργωώδες Δστὶ ΟἸάγα αι 10 

Γέωρες ν ΕἸ Γεώρες οἱ ,τογγα (ει ἀστοτιπι οτος... αν 
Τεωρυχέω, (Ὁ ἀτο, [πὶ {υοῆοσ. τᾷ 

Τεωρυχίῶ-γεν ὁ, {ΓΟ ΠΠοτ.Βιιά. τὰ ἐρ τ, ρυϊοτυ γεωρύγ ων χὶ φυτθυργών, 
τίη οἀοητίαι πα ἃς ρίδητας ἀμροηεητιιη,, Αραα δεγαίσοης; 
Οαια σα]1ς 4! ταγγαιι ( οἀπιοτ, γεωρύχων λαγιδέων, θεῖ νιον 
οἶδας ποιϊηδητ. ΡΣ 

Γεωτόμος, 5, σ τὶ Ο]Δ»ἷπ Ἐρίστ- ΩΝ 
Γεωραιον, ἐγαὺ ἰ ΟΟιις ΤΠ 4110 τῇ οτα πη νὲ δυϊά ἐχρουΐτ ΗΠ είγι 

τε ΠῚ οἱὉ μέταλλον οἷ κεραμιτέσος ἢ ἄλλης ἐργασίας. Αἴ ΝΝ ρα άτί 
Βογθδηι χα ἸΝΙσαηάϊο ΡΨ Π]1ς ἀϊσαῖαν ἰη δαμηοιγασία, 
ῬΕΙ]αγὶ δηποταῖ. ἣ 

Γ, γῆς ἡ, τεγγατὰ γώ, 1, χωριδ, ἢ πάντα χιορρύσειντο ! Πιις, πα Πγ115.. τα 
ΤΊ. ΠῚν (Ο] τι, ἀὐίἀανῃ ΤΟ] Πγνᾶσατ,τος ἃ σγαγίαν ΟΥ̓ΘῚΣ τορΓᾶΣ 
ΟἹοθαιρατεῖα. ἐν σῇ γῆνἴπΊοςο. γῆ: δί πτειρρξ ν ὙΒασν!, ἢ 
4.0 ἰοςσοὶ Γῇ σμηκτίδι. ἀρὰ ΗἸΡΡΟΟΥ τοῖγας οἰ πιο Ἰαῦντῇ κιβὰ 
γῇ κεραμίτιδν το ]]α τῇ αβγίλλγ.γ8 χαλχίτιδι, (4! 6115, ἐδὲν π 
δηλοῖ τ χαλκίτεως. Ο.2α, γί τρὸ γῆς ἐλαύνεσ)ει ἰά οἵξ,, (οἴη γα 
τοῦς ΖΕ  ψ ες, γ ἰῦ ανοϑ γῆς ἐλαύνομα. ΟἸοοτο οριἴο]. ὦ Ατε 
ἥσάττο, Η ςο ὅς ΑΠ1ὰ ἔσγγο θοη ροίπιητ. τλαιις γῆν κυρ γῆς (ΠΟ, 
τοὶ υὑἱπὸὴρ γῆφοῖεν ἢ πλάη αΣ ἢ) το τις. γῆ ϑοίλα αν σιωυανα μέγ 
εΐς αι νο δα πι σηζοῦ ᾿γϑίσιητατΓ, 2 

Γυξόσκον,, ΑἸ τππ1γ1.., ΠΑ 
Γηγγήλιξ, πλὰς ἀστεῖϊίς,,, ὠγριθ- μός ἀϊοϊτύταδε γύλῃφ -: είν οἷ 

Τηγλυέ της," ὃ κἰ Γηγγνὴς, ((Θ. ὁ γὴ ὐἱγτοτγί σοηδ, τη άσοῦα, τοῦτα ΠΙΝ 
σαἰαίπιοά: ἀνοιηταγ σίσαητος, Αγ ΡΠ, γοσᾶτ ϑοογαζοπὴ δέ 
σγάτιςος γιγμοεῖς.ν τάς [ητεγρτ. Η 

τήδθειρρι, Οαάες αρὸς γηδείροισι,α Οαάες Ἡετοάοτ. ΝΗ 
Γάσιον, ἐν τὸ ασ οὐ ας, (Ὁ [τσ ἔτ πάις. δδυρίος αβοαγει ἐκ, πὰ γία γί διο 

κοιπ' ἔκτασιν α΄ Π ικίωλ γήδιον, Ἐτν ΠῚ. 

Γήϑεν ὁ τοιτα. ὶ ; τ 
Γηϑεύω χα Γηϑέω. μιήσωνγαν κά, ὃς Τηϑομα), ἸΣτΟΥ, χαΐξομαιν τι πρὶ 

σαπάςον σαρτο νοΪαρταῖο τη ἸΝ οασγ, ἀάτυο νη σίταγ. Ο ἀνῇ 
{ἴπε σαία, οἱ ὃ ἐδόντες γϑησαν ν 1Ἰά 6117 ὀχαῤησαν. ΕἸ «Πα, μύϑ' 
ϑησας,ουτηοης σαι. Ιητογάμσῃ οαπὰ ἀοσαίατ, 1... “ἰς αἵ 
γιϑύσειεν ; Ι 

Γήϑος εἰ’, τὸ αὶ 

Τηϑοσείμηκης εὐ, [ατί τ. ΑΡΟΙ] ΟἹ. θυμὸς ὀρέξατο γηθυσιωύῃσι, ; 
Γηϑύσειίυ, κ,ὐ στὰς, σταδαπάας, γυϑύσωω δ. κῆρι. χαίρων τλψυχὰν 

ταῖς Δοϊηιο. Πα}. 1Ππ|44. Ηΐης γηϑοσιίώως ἰατὸ Οὐΐητ. 
Γηϑυον͵ τὸν οἰ τ γ απ, σαπας οςΡαΣ σοΠ ἀὶ πο πτατία πη, ρα! ἰΔσαπαην 

οὐτ Ρ]Ιητας ἢστο τϑ.οαρίτο ἴοχτο ἀρὰ ΤΉ ΘορΙνν ἴδιο (δ ρτίῃ 
σαρίτο ἡυαττο ἠε ᾿ντοτρδηταγ, (σγ! Βίταν γήτειον, αι οα 
τι} ποη οἴα Τηηϊπτρίς ἃ ἰοησο νομί ς0116 σοπίϊατε. τ 
φαρίῖτε (ρτιπτο αἷσς γα ίσςπι ἔιοῖτ πα ρόμμοιαν τοῖς κρομιμὺο 
ἰά εἰ ορις. ρα ]αοαπίς. ΑἸμοησας ΠπΠδ. 8. τγααττ τοὺ κεφαλῶ 
ολτὶ γηθυλλίδεις. αἀάήίτηις τὸ γήδηον(ῃς φηΐπι 1δὲ (ογίρει)ῖδι 
εἴζε ὀχ ξιπηαγι:κ τεὸ γήϑια ὅμοια εἶναι τοῖς ἐμίπελοπχοῴσοις τε οἵ αὶ 
ὁ ἐπιϑυγχκίθας ἀτςοὶ, δέ ἐχ ΑτΠτορἤδη. “0᾽ 5. γηθύων ῥίζας ἐχέσι 
εοϑόμωυτον φύσιν. ΕἸ εἰν οἷν γήϑυα ἰμπελοιοράσοι ἘΧρΡΟΠ τ. οἱ 5 
δας οἱ ἢ μεγίλα κρόμμυα,ἀνλνοι χλωρᾳ. ἀρυᾷ Αὐήΐτ, τη Κ ηις 2 

φρῴτῳ Μιὰ τυ πε πῦτον, μὴ ὃ γητείω γέῳ. " 
Γήϑω μι ύσω τ ακαιἰατοι ἀατῖιο ἁμησίτατ, 
Γη νίϑο, κοὐ τογγοπμσεφϑαρτῦς. 
ΓΗ (8. ς, ὁ, γήϊν 60, τεγγοις. 
Γηΐτης  κὶ Γη της γα τίς Δ. 
Τύήκενίϑ. ἃς Πυοτιςὲ γόκιν Θη, 4 τογγαπῖ ΖΊΔΓΙΣ, ' 
Γυλεχὰς θα πιὶ σαλης, χαμίαιδύνης. ἀριὰ ΗΠ οτηοτγ. νὰ Δ} 

(οἰιοἱ ἀοςες ἰπ ἢος δύπηηι τη Τείαπι νεγία Γηλεχες ϑέδᾷ 

τες ἀστὴήτοις λεζητος ἀς Πλοάοπαῦῖ5»1 οἰζ, χα μαμκοῖται [οἰ 
Τήλοφίθ. εἰὐιτασπα τις» γεώλοφίθο, ᾿ 

Τῆμαι ἀς νῖτο ἀιοίταγ, δὲ γημώϑει ἀς πηα]οτς. Αὐτή ζορίναπ. ἡπι 
γ᾽ ἐπῆρε τι σίω μητέρι, Οανί. ο) κέλογται δυρυμζούχῳ 

5 

᾿ 
᾿ 



ΤΡΗ 
ἑαῖρ πίω) σίωὺ μυτέρᾳ Οὐ ο,κόλον ται ὄνου μοί χῳ γημοδδει. 
α ὅω. ᾿ 

- 
ὑπὸ τὸ γιμέω ΧευοΡΒουγὁ καλίμὴ γήμας » 4υἱ ρυ]ς γαπι ἀυχὶτν - 

πουΐας οαυτὰ ντοῖ! τὸ γιατ, ἵ 

ξιωῶν Χο ΠῚ ἀϊχῖτ, ΡΓΟ ἔγνμζ. 
τοτγαπι σοητίποης 2 ΝΈρτιιη ἐρ] Πιοτοη. 

᾿ ὑπεδον α,τὸ οἵ ντ αἷς Εὐϊατμιαιος αράτίσις αὐ ίτυν εἰδυ αυοί {ο] 
᾿ ετ ργαάιηῖς νγρ ληὶς 5 νὲ [πῆς ποχταῖ, οὐκόπεσον γοτὸ, αγθα. οἱ 

ξζατιιπι σά πηι. 

εν δα στίςοία, ἃ 
φατίαυίς, ἀεσγερί τας εἴ ο ἐοηἰεέξυς γιραλέίθι, Ρίατο 2.46 
Ὁ]. γνραιοἱ τελόυ ἤστες "δνρον τοιοίῦτον (Θίον τοῖς ὀϊεγύνοις πῆρα δ ὡσου- 

ρα αὶ, νοτιι 1. ΤῊ ΟΡ τ. Ϊτις. το}. τς. ἐς ολαΐ, ρίαητ, αἱ γηραιαὶ κἡ 
ϑρενείαν αὐαύσεις γοτυίζατας ἃς ἀτί ἀἴτατος ἴπ ν]ςτὶς ΔηπομΙάιις 

δοτίριις. ΕΙοἰτο . γνραι ὃς 5. ϑανοις, Τά οἰϊιίδηεχ δῆτε το πηρης ΡΓῸ 
οἴει ἀοίοτες πηΌΓΙ ἍΓις.. γηραιὸς 2.8ὴ αἴϑρωπος, [οἰ αηι5 ἴῃ. Α- 
᾿ΝΩΝ 

δ Ἔποχ, δ ]ἰς. Γηραλέ. ετίαπη ἀιϊςίτυτ. 
νοσδητιγ βοοςὶ ναηείσεητίιηι βοτιιη),1ἃ εἴϊ, πάτα ποὶ,4-: 

ΤΙ εοπε ΠΙ. γήρεια, γήραος. 
τὸ γηρᾶσαι» Ε εἴνοὶι. 

"αὶ γήρας,ατος τὸ [ςυοέξιις οἥουτα αταςῖηιο ποπηΐπον νγ αἷς Α- 
εἷθὲ γγυέσεως ζώων, ε,Ἰπ ΔἸ σαταΓ γενοῦν τὰν 14 εἴτ, τδιγθηι ΠῚ 
. [ταπὰ συτὶς ἰοτρεητῖς. γῆεας ὄφεως, Ὠ]οίςοτ ἀος σαρίτα 

πο, ἴδτο ἰεσυιπάο, (δ δέξις φησι ὶς, Προ] απ ἀπ (15, }15.Α.- 
“ἰἶδτο φαΐητο Δ μΑ] σαριτς 17. γῆρας ὀφεις ὀκδιιύεστ ἴον 
ἜΧΕ πε δγάπα, δίς, Ἠετούοῦ. γήρᾳ μέγας καὶ δλθιθυ 
τι σγαπάίογς θθιτι5. ἐν το 
τ δ, δ πείσεῃς, το γηράσας: ΝΎ άπιι5 ἀφ ἀποίς ἃ γήρημε ρ τὸ 
110 ρατείςρίο ἑπειοάως αἰτηιιοτίος ντίτατ, γήραντες ἰξη 65. 

ρα τεσσ! τοκεύσιν γὥς. ρατοητῖθις (ξηϊο ορρταἤϊ5. 
ἄσω,πιικα, κα Ὶ 

ἴσο, ἰξητίο ἰξηςέζυτοπι; φϑίνω,λήγω ΝουττναδΓο] Ο ἀν ΠΣ 
ἐγήεα,ἶ Ηἷς ςοπίεπείζετοι, γεγνοκκὼς ἰευὶο «βεέζας. πά- 

εχκιὺς, Εχῖγοπηο σου έξας ἔσαϊο. Τγαποίογτιγ δά δέτίομες 
ὑντ ἀριιὰ Γατίπος, ντ [εποίζιτ ρα σηα 1. Ἰαϊο, εἰ οη αθητι δέ 
Ἰσογοῦ! [4επὶ οτατί οσοπι ἀιχὶτ σα ας ίζογε τὰ Βγυτο. 
᾿σαγάπογιῖπι ΗΟ: ρΑρρυς: στώπποι λδυκῆς γήρειον ακαύϑης » Α΄- 

Ν ιοδηα. ἱπ ΑΙ εχιβθαγηη. Οἵα γε διὰ γήρεια νέον τεσρυμιμῆνοι 
οὐ Ηἐῤ ὅμιπλάζοντε δια ψαίρφυσιν ἀέλλαις Ττεγρ. γιίρεια,, τὸ αὖ- 

ϑὲ τοῦ λδυχαὶ κἡ πολυειδῆ «56 πολιοδῇ τα ροποπάιπη εἰζ. 
( σκεῖν, αὐ Σαςέξατε αἰδτς,ρίαπι εἴς Εγσὰ Ρτορθηιτοτος, Ἐγαίπη, 

1πτ ο αὐτιπελαργεῖν ν ὃς Βιά. (στη πηοης. Β ατάτοἢ. ἐς Ρνιῆς 
πἴὸ ἰοσιοιις Οἱ 5 χαῤὶν ἡτηστιτο ααὐρῳ τῇ ξασιλέως; πλειόνων αὐ- 

ν ὄντων. ἕγα πσυράινω 7} «ρα τι κὶ καταλιπεῖν ἀμπεβιγη ρζοσικεῖν 
Ἰεέζοτε αἢ (πὶ αἰδγεῖ ὃς περ ογοῖ. 
ἴσης οὐ σατίο, Ρ] υτατοῖι. 

κὸς οὐ ὁ δ ηιιπὶ πυτγιτογναΐ ραγοῆτος ἴδιος αἰττ. Αὐοίρῖτοῦ 
Ὅ. ΧΈΠΟΡΗ. κοινὸν γ8 ἡ αἱν κὶ πῦτο τάγάϑον συμμεχων κὶ γι- 

ὧν ὅτι βελτίστων τυγχ αὐεῖν, τὰ εξ, ἰνοτογα πὶ “Ὁ ΠΥ "Δι 1}} ΠῚ 
ἃ ἔχης πιατίτι δὰ νχογειπι. ἱουνίς ΕΠ ΑἸ σατηο τ. ̓θτο οἕζα- 

» ΔἸ οξκ ἰυὲ ἀϊχίτντῦ μοητεὶ Σποδοιώ αἱ χαύετας στατί τεξειτο (ς- 
ἕατίς αἰτεῖς, ὃς εὐπσαττίοςμλ. γυροζοσκοιὶ ΟἸσετοη!»βάϊατο- 

τία [δηφξξικίς. Ἶ 
Ῥκομεῖον, κα, το, γηξοτ βοφεῖον. 

- ᾿ ζ΄ 5 “ ἜΞΩ ; 

Ῥκομεω, σατο πυτγιόσιυς Ιξηες. Οτοσ. ΟἹ ΠΊρίο, αλλ ὡ τί γηρρομήσᾳ 
ἃ σὸν ἡρηξϑομον. ὲ 

Τιρκομία,, ας ἡ γ παττίτίο ὃς οιατα οἰτγα (επες. 
»κομεκὸν, ράττεπτι πιο: οἰπα νοςατ Οα] χα ἀς τασπάα γϑετι 4 - 
ὅς [ξηυπ τγφέξατ. Βιιά. ΟοἸηππι. 
ἤβοκόμος, α. ὁνζαγαης ἴσος. ΕΠ ἃ. γἡτει γυρρκόμειο, ἱπορία αἴας 4] 

“ ξηςπὶ ἔσπεδι.. ἕ 
Τορτερφεζον,εγτὸ Οστς ν Ὁ] (ειιος τγαξεαοτοτ, 
᾿φτροφέω,ηυττῖο ἰῃ ἰδηςέζυτο. Ποοτιΐη ΡΙ,ταῖςο, σρώντες εξ γον ας 
ἡμδιῦ αὐ τῆν αἰαξίως γηρρτερφευθύοις, Οαἰοητις κ᾿ ὧδ γηροτροφών ἀυτώ αἰοὶ 

᾿ [Ὡρεσίββυτικίωὶ εἰ δϑ᾽ ἔνειαν, ἃ εἰς ταπημιάπα ΤΕ ποτ τᾶς ΟΧΔΏσΏ ΘΠ 
ΑἸσιῆς κὸ δια τῆν, ΕἸΣ οἰ πὶ ἱρῇ γήεας τὸ ἐκ νόσου, ἡυΔηάο ἴῃ ταθε ΠῈ 

ἰεχέερτε Ἀεέξιςα θοῦ ποϊάιτ » τὰ ντ {1 Π1}}15 τ ίεαὶ ἐς 01}} ὃς ἀ- 
Ἰάο. Βαά. οι. ἢ 

Ἰοτεόφθ, ν, ὁ ἡ ἡἡ,πυτγίεης ἴδῃ 65. γιερτρόφ 9- ἐλπὶς, ρε5 [ςπείξλετίς 
αἰτεῖχ Βυά. 
Ρ »υχεῖται, Ηείγοεῖι: ΕΧρ. υἱπὸ γήρως ὀχεῖ ται: ἰτθιη γέρας τῆς αἐχῆς 
ἄχει τ: 

βοις, υΐϑηνοχ ἠφωνιὴ  μιλία. [110 4. σὴ, ἰ γὸ παύτων ἦεν ὁμὸς 5..9.9-. αὶ σ᾽) 
ἴα γῆριςΠΟῇ ἰογπηο νυς ογατ σασέξζοιταπη;" ἢ οδάςπι νοχιν ας 

Ν κῆρυξ δὔγνρις. ΡΟ}. Ἰιοα ἀἰχίτ ἄς νοςς οὐ Π1. 
ψῶνμ, ὕσω, τσ υκα, ϑοτυρ ϑομω,ἀιςονἰοαιοι, ἴομο. Η το. γηρύεται 

ὧν εἴδεηκον δον, ΠαΓΓΑῖ- ᾿ 
τἔντερα, αρυ ἃ πησάϊσος Οτςοος, ἰά εἴς, Πυ πηθτῖοὶ ΡΊΔητο ὃς σοὶα- 

1 Ἐπατοι " 
τΔε]]α,, γεγπτοβ τογγοηὶ Ρ]ΙαΪο. ἀρ! Αἰποδαιπι πος Ὠθηλιπο ᾿ 

41 ἀυχὶς γχογο ΠῚ, Πλατ εις» ν τ. Ραττί οἱ ρία πὶ οὐ Ἐὶ ρυϊην, 

το Π. δἰ οἰοίις, μὴ γείτοσι χα τ τὰ γήμης ἱα οἴ, ης ἄιςας γχο- 

Ἂ ζ 

ΓΗ 337 
4ἰεῦτυν ἐΐλοι, ἢ. ζ. Καὶ ἢ σύ γε μνιίσαο δελείατος ὅτι ποῖ ἴκρας Δύεις 
αἰγιαλοῖο γεώλιφα σοὶ μὴ) ἐζλοι Κέκλάυτω μέλανες γα φάγοι ἔντερα 
γαίης. ᾿ 

Τήτης, ρος. τσ τίςοἱ ρον σοηεγαξξ, ρτο γοΐτης δορ νη ΤΆσΔοθ.».- 
τὴς ὅπτως αἀἴάραν ἐκτοπὸν λαζώνγ. 

Ττιον, (ἶι1ς Τήτειον, ὃ, Γάτυον,ν Ἰτοίςοης Αἰ πνν Ἂς γήϑυον. 
Τὰ τομέω τ οτΓαινὶ ἱποιο Α [ψτο, ΑΡοΙ] .2 χθόνα γητομέυνσες. 

Τηφ 7)» ρα ρΈτνα Ι; ὁ τοΓΓ ας οἰετίδες νείατον (α] ππηαοἢ. 
Τηΐχυτον, ἐναραά Η!:Ὁρ.Ολ!. τὸ ἴξωϑεν μέρος “ἶ γῆς τὸ μα κκκὸν κὶ ἥκιςσ, 

λιϑωδες, 

Τηώρας, ςαρῖτο 13. Ἑ[ζαίσιρτο δάιιεηα,ἱ ἃ οἴ; αὐτὶ τῷ φῳεοσυλύτουνορτα 
δ ατα τητόγργοτος νοττθγαητ, συ 165 ΝΟΥ ὃ γηώραι Πχητάλλ ὄτρκοι 55}- 
μικτοῖ πυρητοιὶ “Ὁ τόπων, 

Το γαν τε ιθ.γ σ! σαπτατας. γιγανταίσις χερσὶ, Ἐρὶρ. 
Γιγαντει(-, τάς Πγ. 

Τιγάντιαι εὐ, Το Π ἀϊςίτιιτ» ΕτΥην. 
Τιγαντιοίω, σα ΘΠ τ} ΠῚ 1 ρ οτατο Π) ̓ΓῚ ἰτΟῦν [ΠῚ ΠῚ ἰδ {7}, 
Τιγεέντολέ τὴς π, ὁ, αἰ σαητα Ρετγάϊτοσ, [οἷς ἐριτβοίοη. 

Γιγαντολέτις» ΟἹ στη! τη ραΓάττγΙ Χορ ΠΠοτοη, Μίποτιο;, [πτοίδη, ἀἷ- 
ΟἸτΓ δὲ γιγαντολειτειρᾳ ΡΓῸ Θοάθ πη ἀρι δι] 4. 

Γιγαντολέτωρ, σἸσληταπι οχιϊηέξοτνερίτβοτοη Ἰοιβ. 
Γιγαντομο χία ας ἡ, 56] 1 πῇ σ᾽ σαητι Π.,Ρ]διο χ( ἀς Ἀ ερ. 
Τίγαρτον,ε, τὸν ἀσἴΠ 15 γ᾽ Πα σειν ἄς Πγ4] ΟΓΕ ΠῚ ΘταηάτοΓ ΠΊν «ἐμφυλον, 

στάθη] νη Δοςα ΟΠ γνίοίϊο πη. ἐς οί ῃ  νιϊα: δὲ ἤσιις. ἰοαιιᾶς 
εἰπέ γάρ μοι αὡς τὸ γίγαρτον ἐκεῖνο αὐαλύεται εἰς φυΐχλα ἡ «ἐλεχος. 51- 
Θηιῆςας ὅς τὸ αἰδοῖον, ρὰ ἀςιάπιπη, Ἰπτογργοτος Αγτορμδηις 'η α- 
σβαγη νηάς καταγιγαρπίσαι ,. σιωεσιίσα!» ἰ᾽ά. ; 

Γιγαρτώδης, (Ὁ ὃ καὶ εἰ νἰθάσοι9γαρί οί. 

Γίγας ἀντος͵ ὁ, ΟἸΘα5»Γ γοῖα; μα ίτατοτ, πο Δ. Ττο 11, μέγαφοἰοςυρός.πο- 
εἰ τὸ γῶ τὸ χωρεῖ καὶ αἰαδιπλασιασμῷ ὃ αϑοικ τὸ ἐκ τὸ γῆς ἰέναι» Ετγπ)ο- 
Ἰορ.. γίγαντες, τογγα (μας Β11) εχ Θαττις σ᾿ πΙτα]ις Οαὶν., ντ [ογῖ- 
δι: Ηεοάμς ἱπ Τβθοσοη. γήνατ᾽ ἐρονώς τε κρατεϑρὲς μεγάλοις τε 
ψίγαντας. 5 

Γεγγίδιον, οἱ ετῖς ας ητ5, ΠΟ δὲ λεπίδιον ἀἰ οἰ τιιτ. ̓  οἰ του άος ΠΌτῸ 2. 
σάριτε 167. χετίσυ ]α εἰς ρα πιηαςαν ΠΠ11}15 {γ]ις τὶ, τοπυ!οΥ ὃς ἃ 
πιατιοτ,γαάίος ραγιανοφηἀἸσαητεν θαπτατα, ντάε Ῥ] πίαπι ἰἰθτο 
20.(ΔΡ.5. 

Γἰγλαρθογσεηας τί ρατια: ΖΕ σγρτία, ΡΟΙ]αχ 1.4. , 
Τιγζλισμὸς οἵ, δια Ρ ]Διν 5» εἰ {5,κἰτιΠἸατίο, κυχλισμὸς οΔΟ Ι ΠΩ115,γ7αργα- 

λισμιὸς γίγηλισμός. 

Γιγξλυμοὶγοϊ,ατ άτηες ροτγατι ΠΊνγόμφο; ὅδη “Ἷ ϑυρών » ὃς ἰοτίςα; εἶαα! 
ἃς νεγτίδα]α,κ) δὲ τὸ ϑώρακος οἱ ςροφείς. δὲ [08}} σοηας»14 εἶδ, κα 
φιλήματος εἰ δὸς, ος Αι Ππομθαῦος χαταγλώήισμει δὲ 4}}} κατειγλώϊ- 
τισμὸν νοςΔητ, ΟΔτι]]μς οἴσα] ςο] τ ατιπ. δῖ ΟΤΙΔΠῚ γιγίλυ- 
μοὶ τὰς γμγίλύματα δριιὰ ΗἸρρούγ.ῖρ σοπηί Πϊατῖς ὃς του σηιῶ- 

τατιοη!θας ζατοηατιοπος, ντ ἰσΠμ Γι ΓΝ ἼΓΓΆΕ115 1|δτο ἰεουηᾶο, 
ξαρίτο ποποινεῖ σοπῃηλΤατα ρυχίφατα: ΡΙΠη1ο ΠΡτο 31. σαρίτα 
{ἔχτοταϊος ίαπτ ςουποχίομος ἰῃ σα τὶς ὃς σοχεηάισιθας νυϊσὸ 
εἰιοο  π}θμ ννΕΪ 6η. θα Πυητε : ἴθ αιο. τα πιο πΟΏΠπΙΐ}} ἀϊ(οτῖση- 
οἱδοθαα μας σοπηραϑος 414Π| ᾿ΠΟαἸ γάτα γαπὶ Υ6}] τη ἃ Πτγατου 
νοσαητοπλυτυα ἀρργοηδίοης ἢτιοὰπι (ΟΠ σαὶ { σοἱ σρῖτα {πὰ} 
ςοπιραέϊα ἃς σοῦ σ πγούτατα φοἰτίοης πιοιϊίαις τοσιργοςο ςο- 
Βατείοιητ. 1] γετὸ σοπιππέξιο πεχύ ας ἢτ Ἰη ἔτεπαο ΡΥ͂ΧΙα 
ἀϊς ἴῃ ΠΠΟΓο ΠῚ » ὃς νεῖ πιδίζαϊπς ἐπι οἱμς πιο οἱ υ ΠῚ 101 τὴ 1- 

Ρἤζλαιαυς ἱπάϊτις Ππηρ] οἱ ςοἴτιι» 4115 ἀρράτει ἴρ οἴτίοτυ πὶ σᾶς 
ἀϊηῖ δι Οὐ] ευιις ἴῃ σίο΄ ἢς Ηἱρροοιατ. “ιγλυματανῦ τ: αὐτεμος 
βαγνάσιν εἰς ὧν. ἥλοις ὦ σιὸρ κα ἐν ταῖς ϑιυΐρας οἱ γιγλλυμοί. ᾿Αρυα 56. 
γρήλυμδι, (ὃ ρτο γγίλυμοὶ, 4 εἴξ,αὐτεμβολαι βνων υἰξοχων τρὰς κοι- 
λότητας οἷα αἷρ ἡ 7) ἃ πῆχιω ωρὸς ἃ βου χίονα συμξολη. 516 ετίϑηι 
Ραΐποι σοτγισ υθατη ρατο ἀρυα Το το ρ νυ ΠῚ» Ργα ογειπι νΌὶ ττα 
Ἰοσιτυτ, φάλαγξ ὦ διὰ παίντων ἰούῖσει “ἴΠ κιόνων; εἰς ἴω ἐν ἐζωνον πλα- 

“(αι αἱ τελόδυ ταῖαι “Ἶ᾽ σιου τειλίδων εἷξ εἰ κατέρου τυΐχκ “ἦν ὄφημηκεςτἔρων, 
χρατεῖόϑει! συμ ἑαυ ταῖς γιγίλυσμοῖς πὸ ϑὅλυ σῷ ὀῤῥενίθν, σιωελϑόντος, 
Πα: Οοἰδηλας ᾿ητογργος ντοιη ας 1τὰ τγαηίτο τ, γ΄ Πὰς εταῖ οτήο 

Ρογταθυας οπιπος γάσις, 4110 ΡΤ ΠοίΠος ψεΓΙΠ]η 116 ΡᾶΓΙΕτις 
ἰατεγα ςοπτιπεδαπταγ ἱπςα!ἔγατιοπῖθες ἔλέλις δέ ἐπη πη} ΠΠ15. δα πα 
υἱσοη. [ἀπ αἰ], δώδεχο δ᾽ θνα φαῤη χευσέοις ἔχονται γιγασμεὶς 
ὅψη σιωαφῇ ϑήλυς τε καὶ εἰῤῥεγίθ- σιὼ εἰλχεκτο ὡς ἐγ ἐρ δοκεῖν, Γ[τΟΥρΡΓ, 

εἴδητ αἰτα ἀπούςοιην “αἰ σρα οπὶ νη ΟΙΠῖς ἀαγεῖς απ ςοητισηος- 
τὰ πὶ θα ς ττὰ ταΐεγεδαητογιντ σοαρτατα ν Ὁ ΠῈ νυηδεγοητατ. Υθὶ 
ΡεΓ γιγίλυμον,, πἰω) “δ πορασών ἢ περοψιῶν κὴ σιωαρπεδονων ἀλληλου- 

χίαν κὶ σιωΐ δέσμιον ἸητοΉ σις, 14 εἰς, Πα]αγὰ ηλ δὲ «οηῇδθυ]4- 

ται, γι ἸΙοαασταν στο, σοΠΊργε ΘΠ ΠΟ ἢ Ὁ ΠῚ δι ΠΕΧΈΠῚ. Ουοά 

δι. ἰδὲ. 1ς ἐχτα!τ.» σεωὶ ἑαυταῖς γηλυσμοῖς τὲ ϑῆλυ πὸ ἀῤῥενίθ- 

σιωνελσόντος, σκυπειλίσος ἐκοίςης πὴ ἑτέραν τέχνη ταῦ ς οἰ φίγγι κο- 

χλιοιῖ πρόπον δεδημιουργηυδοῳ, να ΟἰΓσα ςαριτα νηᾶ αἰτεγαπι τητος 

ψογεῖο ΠΟ οἰ σαι τι πὶ ὃς σααϊςα]ατίπι σος ]ςα; τηῖτατ αττίῇ- 

εἰοίδ ᾿ιδτίςατο. 5, σῃ! βολταγ οὐ 4 Π| πα ϊα!ηγο! σοτηραριος 
ἀίφις ςοἰτίο » αυμΠῈ αἰοίτας σαρῖτα νἱςοΠ πιοίξχτο, Ἐχοάΐ, 
διυο ἀγκωνίσκοις τπιᾷ φύχῳ τὼ ενὶ αὐτιπίκυτοντας ἕτερον πρὶ ἑτέρῳ, 

νὈἱϊ 1τητογργες ἱηςαίζεατυτας τοβάϊάϊτ. νιἰς γιγλυμώδες,, 

ἔγγεας,κ. ὁ σοπι5 τἰδις: πιιάαϊσην της ατο πα ατϊοσιθτς, ΑΒ ο- 

ω 

Τί Ι Ἀπ ττς Ἃ 
ἩΞΊΘΙΙ. ἀυαττο μαῖσετ ὙἸΥΘΣΕΝ πὰς ὃ γιφανειν τας γφαν, ρτὸ 



538 ΓῚ 
ἀιετα] Ἰοχαϊ τί φυΐαπι οαπετα, σι οστίγο, φποά ἀπίογαην εἴἶν. 
ντῖπαις Εςας.ν]ς Ἐταίπηιρτούοσθιο Οάγῖςα Μυΐα,, δὲ ἰαρτα 
ἱπ Αδωνς. 

Τί γλονν Δ Π 4. 

τὐγγλϑοπάπας, ΙΗ ον ρα ΠΔ1110,} αὐζθ., Η εἰ οἷ. 
Γίγλυμοι, οἱ, κατάϊπες. ὃ 
Γιγχυμώδες τὸ Ατηζοτ.1.4. Απίηγ.ἀς σοι 1 15, ι1α: νοσαῖ δϑυρα,ἱ. 

θυαα εῖα, τὸ 2 δέϑυρα ἐν τι γκυμώδ.ει9ῖ. Ο᾽μα] αἱ γετὸ δά ραττοτη 
604 πτσζιο τοι ξασιπὶ σοπιρίοχι σοητίπδητιτ. 

τιλὸς ἰαἴσας, ἐτερόφϑαλμος, Ηεἰγςοἢ. ' 
Τίγνομαι μι γίνη σομαι ἰάσε πη ἐμ Ἄνομα;Ῥίατο 2.5 Β ερ. «δὸ μιώροιε κὴ 

τὰ γιγνθιῆνα ἀπ᾽ αὐτῇ ἐάσαι χαίρειν,ι. αυτα ΑὉ 1ρ1ἰς ργοποίσαυτατ, 
4 αὉ τρ|ϊς ργουςπίμητς. 

τόνοι, πλιΐοι αι σοπαςγἀςρταμάταηι ἃς οὐ]αίαπι ἴῃ γιογογ τηΐζοῖ. 
1.γ.ἄς σεη. ΑΠιρη. 

Τί νομα). μέτος ἀόρ β,ἐγγύομίμ, μέσ.π. γέγονα, ο, πδίσοτ, γηνοχοτίοτ,ε- 

ἀοι απο, οὨ τον οο πτίηρον Πα οΙριο . ἱῃτογοεάο,, οδτίησο» 
φιοβιιονοιοηο, Οσσιγγο, εὐλάο, ΠοπγοίΠ Εη, γίγνομαι μζ' σοί, τε - 
οὐπὶ (πὶ σου τ πέξυ5γ»ὰ εἴτ, τϑρςίϑεμαί σοι. σομττὰ, τὸ σοῦ γίνο-- 
μαὶ, ὃς τε ἀϊππησοτ. Χ σηΟρ ον πολι χρόνον ιἱασὶ σωκράτοις 
γιγονότε. γίνομαι ὅι «ἡ μαι, ἱηςῖάο ἴῃ ποχααι. ἐγ ξ ὁφῤ ἔτι παγ- 
χὺυ δύης πῆμᾳ γϑοοίμίω, τὰ εἴξ,, 52} ταῖς συμζξεξηκύαις τιμωρίαις 

“λίω βχάξίω ὑαεκείναμι, ντ ἀο!ογίδιις ρεητζας σα πλατεῖ. τὡρὲς 
ἀγαϑοδ γίνει νάιοις Ατηΐζοτεϊες ἀς πγαυάο » ργο ςοπιπιοιὲ ςε- 
ἄετε ὅς ξε!τσιιοτ ἐπ οηίτς. τῇ γέγνε; 14 ἀςοί νι ῥπττρέπων τῳ πολε- 
μίῳ δικρς γρέδϑει, οοτταίτεςης κυ ζὶ ἐπἀ τ οἴτιηι, ΡΊαταγςοῇ,, ἰὼ Ρὰ- 
Ὀ]ιςοΙΆ. ἐγηύετο φής 9-, οδόοττας ἐξ εἰπτοῦ. γῆυσ μήν Θ- ἐν ἑαυτῷ γ» χὰ 
ἴς τεποτίαν. γήνομήδης φωνῇ φναιμα πὶ Τα ποῦ πστο τινες γγυομήψης 
ϑλίψεως, αααπὶ τησιάοτίτ αβηιέξιο, γέγονε τῷ πόλει ὄνομᾳ » ΠΟΠΊΘΩ 
ψτθι Ἰηάϊταγη εἴς. ἐγεγόνει σῇ βελῇ δὲ ὀργή ονἱδηάτιιι "πε η[ὰ ΠΊ [λα 
δι στ ατΡΙ μταγο μα ἰη Ἑαίυ1ο γγοομῆμοι ἐν αἰτία πρῆς σε διαζοχ ες ς,αρυά 
τε ἰη στ πηεη δζ σαἰπιητᾶπιὶ ἀπάξει, [οι τω Ἀ οὐλ]ο, γἄυόμε- 
γί» ἐν αὐετῆς μερίδι, νἾγτιιτῖς5 ράτγτς σοπίξίτυτας, Γἀςηι ἴῃ ΕΥ̓ σιτ- 
80. [ἀσπν ἴῃ ἸΝα ΠΊΔ, ἐκεῖνο υδό τοι τεῦ νομαὶ μέγα κ ϑεῖον ὑαταῤχει τῷ 
ζένῳ μεταπέμπηῳ γὴν ἐῶτι γίεα ε|1ἀ ἴπ ΙΝ ατπα πη σαι ἃς ἀϊαπγ, 
ψιοα ρεγεστίηι! ἀσοστιῖτις ἔμοτῖτ. [ἀεπὶ τὴ Τἰιεπη ΐοοϊς, γ)υό- 
μῆϑος ὑστὸ φράξεων ἐκείνων αι ΗΠ ]ς ποροτιῖς Πα ταὶ μηροίμηἶετ. 
γιγρνέναι βέλτιον δρῶν. σΘο στ ἰς ἡαταΐες οἰάγίοτας ἃ Πἰς ἰνασα [ΠῈ. 1. 
Ἰδετάτος, γπνομῆνοι ἐν ποιήσει, ἴῃ ρος νοτγίατί. εἰς ἔννοιαν ἐλϑύνχες ὧν 
ὀμέγχετε παρζεῖν " γνεῶτῃ αἷφὲ τὸ ἰά ὅπᾳ, τε πχο τι πὶ ρειοῖς, Ρ]ατατ- 
εἶχαν. γίνεται πὸ θη) αν γἵρηἱ Τσηῖς δά τποίτατ, ΤἈ ΟρὨγαίτας Π|}. 
{τουηάο, ςαρ τε ιαγτο » ἄς σφας ρΙληταγ. γεγονὸς τριακοςὸν ἔ 
τος ἡ ἤᾶτας τί σίητὰ ἀΠη0 5. ΝΜ ιΖαηζεη. γεγονὼς ἔτη εἴκοσι, ΧΟΠΟΡἢ. 
γίγνομαι οἷξ Ἰσου,πανιον ΑΛ ΠἘ 4. γίγνομαι ποῤ ομφοτέρρις τρφ)μαστιν - 
τιιθθὰ τερις Θοιουἀς Τυτογίυ τ, 1 Βυιογάτίος, γίγν σόοι ἐφ᾽ ἐτέ.- 
δφις ν αἰ τς ἱπη1Γ1,1 οἰΕ, ἐν δνοις εἴχάν ταὶ ἐλτηίσας ν [ἀςπγ. γίγνεται 
ὠφέλεια, πχίτείτασ (α δ. Π1, [4 1. γίνονται ἐκ τῇ ἴσου. [ἀςπη.ἐ- 
σοταλὴς ἡ μά χ᾽ γίνεται 1467. γένο ναί σοι δ΄ ἔχθρας, (απ τι! να] 
ἢο τηϊτηΐσας, Ατητορμαη. γίνετοι κρκως σοι, τοι! ΠῈ ΠγΑ] ὰ ἀρ τα Γ, 
Ῥειτο ἤχθη. γίνομαι τἰμὴ δγαΐοιαν ἐν τι θεάτρῳ, ΔῈ (ΟἸλτ ες. γίνομαι 9) 
πάύτης “ὶ γνώμης, χα} Πππὶ Δα  πγΐ. ΠΟ ποΙἸμ εη. οἱ ἐν διωαίμει γι- 
νόυῆνοι, αἱ ἵμης σα πὶ ἐϊπηρετίο,, ἰάοπι Ὁ επιομοη. οἱ τὔκῦ κινῶν 
ὑπ πιῇ γεγβων μϑίοι,, αιιΐ ρι Ὁ οο παπποῦς φυοριατη ἔαπέξί ίαητ,, 
ἀςοὶ, γίνομαι ̓ 3ὲ τραίχμασι, ποι 0 0, [ἀςπὶ.Ῥ]ατ. νόμα. ς΄, γίνομαι αὐοὶ 
«σαιδύαν, τη σι σο τα. εν πἰτα τ ΟΠ 6117. γίνομτα ἐν τούτοις ,νεΓίοτ ν ἃς 
τε ξέϊο, Ἡοτηος. μηδὲ χρῥνον ἐ΄ χων ὡς πορρηγυ μίω γυε το Ὥρϑς οἷς 

ἐὐέλκ,, ποη ἰεϊδθης ἔρατιταν πη6 0 πηλοίίο τη σα θαι)! τἷς ας 
ορταῦαπι,Βιυ. γχυόιᾶν δ- ἐν λαμφαίκῳ,, 1} εἴδη 1,ἀπιρίαει, 
1ιυοίαη. γένονται εἴϑ᾽ ἡμδχδ, [απτ πο ἔτατι! πὶ ρδιτίππιν δ οπγοίϊῃςη. 
γίνεταί μοι πᾷτο ποιεῖν, ἰὰ εἴζ,ιὐσ'αῤχει κὶ ὄγεςιε Οογατ. γίνομαι Ὡρὸς τῷ 
σκοπεῖν, (α τη Οσσαράτας τη ςου!ἀεγαπάο, ει τ εη, γίν ἐταὶ αὐ- 
δϑὶ ἑτέρῳ (ς Ἰαηρὶτ αἰτατὶ νίγο, Ῥαυ ας σαρῖτο (ορτίτηο δά Ἀ οη). 
“Ἀούώψοι ἐπ᾽ ἀμφότερχ ταῖς γνώμαις, (ξυτοητ ῖς απηθίσεπτος, ΤᾺΙ- 
ΟΥ̓ πὰ γίνομαι ττο πη νη Ἰον ςιαη πα Ολις ὁπόταν εἰς δ ἐρανὸν καὶ 
χγίοσα ἡύηται ἑλιασομῆμη αἰεὶ καατγῴ Οςῦες Ὑ πεύδυιις - τρὸς ἰατρὸν 
γινεῶτα » αἀ πχοά!ουιπ ἀσοεάστο γίγνεῶτι ὑπὸ τοῖς πολεμίοις, Ια πο- 
Ἀϊαϊη νεηΐγε ροτοίεισοπν, ΟΠ τγ οἰζο πὶ ἀτείχιςιθ- πόλις ῥᾳδίως αὐ 
χων τοῖς πόλεμίοις χυοιτὸ. γίνον ταὶ πάλιν ποὺ τοῖς ῥωμαίοις, το! σιῃ 

τὰγ ἴῃ ἀϊτί σης Ἐοιπάπογαπ), ] τατος τῇ Ἑαθῖο. ἐπ ἐλπίδος 
Ἡγνομα) (ρεπὶ αἀδυςοτιῖάςεπι ἵπ ϑοίους. ἐγήετο δ ὃ γῆςαρρα 

}λε τογγα, Ἐπαησο]. Τοχη,ζάριτο (αχιο, γθηῖς τη το γγα πη. γίνομαι πλὴ 
σίφνργοριας ἀςοςάο,, ΟΠ ιγυ[οἰζοπι. Ἡετοάυοι. ἐπεὶ ἐγλύετο δ3] Γὼ 
δὴ ποταμῳ, νὴ νουΐς κά Οὐ ηάεπι βασι απ, γίνομκαι τὶ πόλιν, Δὰ γγ- 
Ὀςπι ροτυοπῖο, ἐβόοντο 3) τῇ δικζάσει ποταιιοδ,αὰ ν441 Πα πηϊηἷς 
ΡεΓυςθογιδῦ Η ετοάοτς. ἐγξύοντο ωρὸς τὠ ἐμῷ, ΡτοστοΠιὶ (ἅτ νίω; 

τὰ [ΔΕτπυ πη, ΤΒυςΥ ἀἸὰ. πνοὴ ὁδοὶ ἐγγύοντο, Ἰὰ εἰδ, πορῆλϑον τ ὁδοφ, 
Ἡοίτος. γίνομαι ωρὸς λόγω ν ἀζοῦήο δὰ ἰετ πηοηςΠ),Ὀ ]ατο ἐδ [μεσ 
υπυδιῷν ᾧ. ἐν χερσὶ δαρείκ, αἀ ατάπας οσαπὶ Ὀατίο νη !θης,γιν μήν» 
ὑπὸ τίωῦ γίωῦ, ογταπι {δ ήςης. [τς ΠῈ γίνομαι » ἀςδοοῦ, ΤἼμογ Ια 
γίνεται τιῦ ϑεῷ τὸ αἐγύφιον,Ἰὰ εἰ, οφ εἰγιεται γίνεται τυραῖνα πατρὺς,ἴγ- 

τάπηο ρδῖγς παι} εἰς. Ρ]λτο ορττο]α οξξλυαν γίνεῶγ αὐτῷ, Πδι 
παῖς Τἀς πὶ Ἐρητοϊα πομα. ὕχαφθ- ἡμδδ εχ αὐτῷ υμόνον γίγνε,ηο- 
θέσιν αατίις πρη πὶ (11 πατας οδ. ΑἸιαιαπάο Ρτὸ ἔφεμιο, ὅς 

ΓᾺἉ ' 
ἣ; Ϊ 

ἔξτυυς απὶ, ςπιοῦμερ, ἔδωκε σατύρῳ γιωυαϊκῳ, ἀυτῳ α τοῦμβωο μῖι; 
τὰ εκ, ἴδευο αἰ!αυδηάο μο.τὸ γενό μὴν ον, γος ἐμ!» Ευξ Ἰυς]αοις 
ΡΙυτατοῖ1η δοΐοης ἐγεώργριω «κείνοις ἕκτα εἶν᾽ γινεμάμανν τελοιτο 

τὰ εἰζ, 1115 ἀσγυτη εοϊοθαης, [οχέατι Ε ἀξξιιυ πα βατις τη οί αδα 
τες. [δ᾽ άεπι, τῆν ὃ γινουῆψων δηάϑεσιν κορὸς ξένοις ἐλαΐς μιόνον δωκε, 
ςχ αάιθας απτεην οἴδατε [οἴ τὰ χὰ οχίεγηος Ῥογπυῖς Ἔχροι ᾿ 

τατῖ, γινομῆψων εἰκες-ἰυ) κυρᾳοσομῆθιν, οχ ρτους πεῖθιςς γί ΟΠ τᾷ οχὶ 
ϑεητος, ΓΤ μοΥ ἀπά. τὸ γινόμῆνον ἐν τούτου ἀποφέρων, φυοάμιης 
τὰν εἰϊ το ξεγεπς ἐμ ςο τσ ασταση, αο ἃ λα πλοτοάίθατ, μοι, 
Ἰηἀε ἡατιιπ εἰδ, τὸ γινόμῆνον, τὸ δεχαιον, ᾿εσ τί παισὶ, ἰπξιτὴ; γα γ΄ 
γόυῆν Θ- τόκος κτυΐζα ἃς [εσιτὶ πγὰ γίαγα. γιγνοιμῆνον αἐγύριν ρτοδι ὁ 
Ἰεσιτίπαὶ πα πη αἱ ἃ εἰ, δύκειμον᾽ γιγνομϑμη φιλοπονία, τυΐζατῃ ἐευὰ 

Βυά τ ἐρ ΠΝ. τὸ γινό μῆνον μέγεϑος κὶ δίκαιον, ἰυῖτα ἃς Ἰερίείηα πῖλος 
Βαϊταάο, Γἰςη1. γγυόυῖνα ξένια ἱυτα Ποίῥίτα! ταν τὰ εἰδ,, νομιζόμῆν», 
γε] ἐνδὲχ ὀυῆνα τάξιν Βυιάατας, Π ςπιοβίεη, πϑεὲ ς-εφαύα, ἐκ ὃ πὶ ἐμο 
γόμου τὸ γιν ἀμῆνον χτ' πίω) εἰ σίαν ἐκοίςια τιϑέγαι ἰά οἵδ, τὸ αὐμόζον μέρ 
τ]Ἐ Π1ν1ἃ ον πη ἴα πὶ ράττο πηνοάτη Τ1πχπγαηγ. ημα παδεατ 

ΑΥ 
Ῥοττιοηεηι 34 τοτᾶπι (Ὁ Β ἴαπε4ΠῚ. τι μὴ ν᾽ γινουδν, Ιὰ εἰξ, τερσέχο ! 
στε [(Ὀττάτος. Υ᾽ πὰς δὲ γιγνόμῆνον αξγύριον ἐποτίχειν, οἵξ 4ῃ! οὐ Κατ 
πὶ τοξτὲ γοξίταετα ἀϊσιπτνας γοξξὰ ργαίζατο, ἤμς γεξιὰ ἀᾶτο 
νι Ἰοφυίτατ Οἰςετο. τὸ γιγνόμῆνον τέρημα, πρανβσας ᾿μἀϊοσταση οὺ 
(ε, πιο ἰας ροροίςοτιτ, ημιτάϊαις {αίετιτο το τη, τὸ κοιϑῖκι 
σῆκον αὐμόζον, ςοῃ τ ηἸςης, ἄρτι },Ο ΗΠ οἴττπ, Ὀςπιοίείι. ΟἹ 
χαήαν αὶ δὲ γιγνο μγίω χαξιν ποι ἡμὴ) κομίστιϑει. [ἄς η), ἐδὺ γγνορ 
τύμοις ἀστοσὲὸ ιύαι, ἰα ΓΙ Ὡγᾶς ΨΕ τᾶς δί οἰμ}]6 5, Λὲκ ἴῃ νῖτα ἐπα 
φ'ρων ἀ εἰ τὸ γιγνόυῆυον, Ἰυταπὶ τπηογος ἐς τ. ΑἸ ΠῚ, μες-οὐ πὐρείατι πὶ 
τες ὁ γιγτουήνων ἐχπίδων͵ ἰδίαι ἄάτυ πὶ Ἐχροέϊατίοπιιπγ. Αὐμειά, 
Ῥαπαιῇθῃ, καϑεώωρ «δὺ δ᾽ ρφμτέας τὸ γιγγόμῆνον πεπλιηρωκέναι τα 

-Θπλθες ἱπηρὶ εἴς ὁογσαι της » σαγειςα]άπιημς ροτερηΐο, 
Αὐυγοξ, [πη] 1ς  5.Εγὼ ὃ εἰ μὴ τι σιυωυΐδεῖν ἐμαυτῷ τῷ πορὸὶ 

Ὑ ομῦρε αἱ μακρὴν ἐλλοίψαντι παύτως ἐπειρώμίῳ πίω μέμψρὲ 

Ἔϑο νεῖο {ὶ πιιδι σομίοιιι5 «ΕΠ 5 πὶ οὔτις!) οτρσα τα ν νοὶ τᾶν 
Ῥτατετγίτί,νε] ἀς(εττίτρτο 4υο καϑῆκον οτίασῃ ἀϊχίς. 

Τίνγίϑ- ἰςγιθιτιρτο αὐὖνῷο ἔς ἐννός:αατάλπι γεγο ἐνγὸν 1116 γίννον 
εἰὲ ραιτυτὴ εαυςς εχ Δϊηο ἀπτ τη ]0 σοπος: τισι. Αὐηῖο 
Ὡε ἰδ τὶ 2. ἀε σε. Απὲπ). (τ δ ὲτ γίννοις ἀεὶ ἔσετιις πγα]ης 
Ὠἰπος, ας ἐααιθος, 1 Ἰνςηγσο πηάῖτὶς ζΟΥΓΕΠΙ ΡΠ τυ Γ,ῇ, 

τά “ας πιειηθτὶς ἀερτγαματὶς ας ΟΡ] Πς: Ηςίγ εἶν, τγδά τς αιο 
ἐννὸν νοσιῖτς πηι πὶ δας σαι] οι πὶ 4] ηοη οἵ οἴρτ : ἰρίδ 
ἀ εἰς εἴϊε τα εχ ἐπι δὲ πλι]ὰ Δα αἤ πᾶ. 

Τινώσκω, μα γνώσομαι, ἐόρ δ᾽ ἔγνων ςοφσποίςο ίςίο, ἀο] ΠΡ ετο, το ρὶ 
ταο, ςοηἰς Πςο,ἀςοογηο, ἰηάϊοο, Γορυτο, ἀϊίζεγηο , ξητὶ 
«ἑεὲ τούτων ἐχ ὅτω γινώσκω, [4π πὶ τατῃ [ηδηΐτ. ἔγνωκας αἰδρ 
τἰω) ἐῃ) νικᾶν, (ον τὶ εἴς νίττυτε πὶ Ἔχ τίπχας, δίς. [οἴ αη. 
πλετ]ιςογαΐδεχα ἔγνωκα «ἰοὶ ἐμοῦ ὁ ζειὰ, τη] ιιὲ ἴῃ τὴς ζατα!τ 
το. [ἄξει ἃ γινώσκεσι εὔδὶ αὐ ἥο᾽, αι: ἀς Ἰρίις “ξυτίαηξ. Πὸς 
ταὺ ταὶ εἷξὶ κ᾽ αὐ τ γίνωσκε, τὰ εἰς, Ργοπιητῖα, Αγ τορίμᾶιν.νε 
ῬαΓΓΙΟΙΡΊΟ οϑίτις ΠΟΙ! πα Πα, χοὺ σῷ πέρηων μ᾽ ὁὶ γινώσκεις ἂν! 
δίρειρσὶς Ἰηίςίευς, 14 εἴζ,ηου (ς ητὶς τα 14 ἔιςεῖς ν θείων 
γεῖς. ἰάςπὶ ἴῃ Ρ]ῖο,, ὥτειμι γγώσκω γδ ἡ Ἴων ὧν πολιὶ ν᾿ μδμ, 
τὸς νοθὶς οἷϊς ἰυξετίογοπν. ὕγνωσαν μὴ φρρέδϑοι. {τἀτυστμ!ξ Γ 
ΡῬγοάοθηάιιπι εξ ΡΙατατοίνας τὴ ΡΌδΊς Τ ΒυςΥ ἀ14. ἐγνωσαν 
πεμπόμδυοι, ςορ᾽ Ἰουογιητ {δ ἀϊ πλϊττῖ, ΧΟ ΠΟΡΉ. γινώσκω 

μοιωῦ ταὶ γνωϑιέντα χακώς » τη4]ὰ σοηίαϊτα , ἔξαϊτα σου ἢ 4. 
ογ 414. γνώσας ϑνγον κρρῖσον » Οταείαπι ἢοη ςοσποίζεης, Η 
γινώσκομαι, γνώριμός εἰμι, ἰηπποτείςο, [Οοτγατ. ἡ γνωυῖθΘ- χξεῖι 
1ειηἸζμεης το ἐγνωκὼς, εἰς, κεκρακώρ" ἐγνώσμῆμψάν ζβὶ Εν 
«οὐ ξιτυταπη οἱ ἰγονὰοίαη. Βὶ ἐςεητίοτος γ φἀδιητν γι} 
γίνομαι δι οἔετεητοι; ὁ γινώσκων, 4 Ργαάξης ἢν ΡΙατο ἀε 
1 πως αὐ γινώσκων τὸ ὠφελεῖ 7 μιρζλλον ἕλοιτο ἐσ ἴδε » ἢ Ἀν 
φελών πράγματα ἔχιν. [ : 

Γιρζιυὺν Ρτὸ ἐρευ ἀςι ταῖς Η-εἰγοἶι. Ιτόπταιε Γιτέα ρτὸ ἐτέα, 
ὨΔΠΟ «ῷ γ. Σ 

Γχαγιρὲς οἱ ς, λέγοις. 1.400 λτ. ασένδετὰ «πηγῆς ἀινών γχάγερον χεύμα, 
ΤΠ) γλαγηεριῶν γεράνων, [1δ. ΕΡῚΡ τάτα πηάτ Ὁ] 1, Αίσατις, Ἀλαν, 
ἐσις. 

Γλαγ' εἰς όεντος ὁ ἰάς ΠΊ, σα η ἀϊ ἀμ-. 
Ἂ 

Γλάηρς,εΘ-, τὸ ας, {ΠῚ 24... γλάγος ἀ ἴγικ δέει, ὶ γάλα, ᾿ “" 
Γλαγόαντι,'η ἘΡΊ ρταπη. 1 εἴξ,ίςπχίηι Ιαξὲςίςςητὶ Ἰά εἰλιποπάμπι: 

τις αάμϊτο, ᾿"} 
Τλόζω,μ ασω,α ακρ,ςΔητο)ς 1 Πγο,π7ερύοσομαι, Αςουΐατι “) 
Ιλαννοὶ, Ογ πη σητα σι αἰςαάτιιῃ ρ σηϊάα, γε ἔμυτ τἰςΠς εῇ 
ἐχρτο ας. Ετγπι. ᾿ 

Γλαισμοὶ» οἰ Βΐο ταυτί πι ἴμητ λόφων, Ἵ 
Γλα᾿μα,οσιοτ ΠῚ ΥἹ αν ας [-ἀτί τ] δ᾽ ̓πηᾶς δὲ στάτηδς γούδητ, 
Τλο μος, ΤῊ ΓΙ. Ἢ 
Γλάματα,τα]1- " ̓  
Γλαιμὸρ τ αους μύξα, Η ον οἢ. ; 
ΤλττΣ ΨΠ Εἰ σμάο ΕΙ γλαμᾷν (ει Γλαμυξιζν»ἱ!ρρῖτε. [ 
Γλαμυρὸς οὐ ὁ, Πρ Ριις»ἀαυοίις, ας ἢ ΤΥ πιοίας, γλημώδης κὴ υρλεν (, 

ἀρ" Ηρ. οι}. [ητεγρ. Π ᾧ Βαης ροπις νυ] σΆτο ἢ Ῥειαῖη 
ἐν τυφλῶν πόλει γχαμυρὸς βασιλδϑ ει. ΕΠ 

Τλάμμων, ὁ Πρ σγαι γισδτις ὡς ἱπητημη δὶς οἷς οςυ]ς, ΑχιΠΟρΡΕ. " 
φ᾿ 

γε 



ΓΛ 
πε Νὰ γεοκλείδης δ γλάμων σε χοιδορῇ; γλάμω", αἷτ ἱπτογρτος, ἢ 

ὃ ἔχων χύκας, ὁ ζῷα ϑαρτορν ἔχον. (δ ὀφθαλμοιὶ μεςοιὶ ἀκᾳϑαρ- 

σίας. ἤ 

ΝΥΝ ποκα ποη τοξξενν! ἐς Αταδο, δ.7, καὶ ΡῚ]1- 
πιο δ: .9.04ρ.43:νΟσαταΥ ετταπὶ σι] ληἸ5γ4 1 Δ οτίος πηοτάοι δι4- 
πτου,οςς ἀδιοτατρίεα εἰξα ἰρο  ἰατο  1άε Αὐἰπορθαη. ἰα Εσαμθ. 
γλωὺὶς ετίατη τητε  ρταῖ. αῤγὸὺς Ηεΐγοδ. 
ὃς αἱ σἰαπας, ἔεγα συος ὃὲ Ἀγαηα» Ατιζοτ.ἶδτο οξξαιιο ΑἸἰπια]. 

τοῖς. 
πος Βεοιδα ἰλξείβοα, Ετνηι. 
«πῆω μια ψω παρα, ςαἱρο,κοιλαίνω, Ασουάτίιο, 

οἱφιο τγαπυς τα, 0 “Χροϊααταγ]) ρῖ4ς:. ΡΟΙΠχ 1. τὸ. Οἶκο- 
αὶ σκάληγλ εἴ, γλαρίδεςγντ ΘΟΡΆἴη Ρτιαηγο. ΕτΥ πο. “ιοις 

ἐς οἵξ τηϊτεατη ἐητυ αι 410 ΘΧΟΔΌΔΌΤΕΙΓ ὃς Ἔχ ΡΟ πὸ ἰαρι- 
ἃ γλάφω ἢ α!βοκηϊς κοιλαίνω ρογ (γ πσοροη ρτὸ [λαφυρές. «Γ- 

οτύταις οχ (]]ΠΠ11. κἡ γλαρίδες ςαφυλὴ τε καϑιεμῆϑη τε μολιξ δὲς, 
αἱ ἀϊσυ τ σα πη ἴσα ἰζαϊργπλ.] ἀοιη ταπγθη Ετγμη. Εχρ᾿ ἐ- 

δ σμίλη, ῥίνη, ὄρυγμοι, 
᾿ Πρ αι πυαηιΠπατις αριιά ΑἸ ςηϊ επίες Ειΐτ, 

εὐ ἧς δ, οαηΠα. Ετ Γλαύκη, ΟἸδιςα,Πο πιθη πηι! Ἰογὶς. γλαυκὴν, ΡΟ 
τνς ὑγροὶ α΄ χαε (δ ξαυτίιο. ΗςΠοἀ. ἐπ ΤΉ ςον:. οἱ γκανκίωΣ 
ἤμφελον ἐργάζονται. 

αι σαι ςοίςο, Ὀϊοην  ἀς ἔτιι οτοῖς. ἀριιά Ἡοπι. ἃς Ηςείγο. 
ἰυιοΙς ΘΟΕ] Ἰς τογι 1 Ππτοῦ Ἰατασοῦνντ γλαυκίθων λέων. 
οδτυίὲ νιάςο. 
ἴσεςις εἴ Πεγρα, ἔο ἴα Παρ επτὶς Ππι]14 σογηΐσυ]ατο ρά 

1, θιοίς.1".3.ς τοῦ. γλαυκέον Διτο ΠῚ Εἰς 4.15 ἃ σἸιςῖς ΟΟ.} ς 
πάτα. Εἰηῖ. 
᾿Θἰσαςας. γλαυκίων κόκκων, ΔΟἸ ΠΟΓΙΙΠῚ ΙΔ ΓΟΓα ΠῚ, ΤΉΕΟΡΗ. 
ΤἘρίδητ.ς 2. 

δων,αντος, ὃ 1. κοταιπληκτικὸν ἡ ὁ μπυρον γὰ φοξερὸὲν βλέπων Πεἤο- 
ἀς Τιεοης. γλαυκεόων δι ἄσσοις δεινὸν, πλόυροίς τε κἰ ὠΐμοις ἐρῃ μα- 
ὧν « ἸΠΤΙΙΕΏς ΟΟΙ]1ς ἐπι πη ΔΉ ΤΟΥ» σἤλιοις Οὐ  ς τογγ! ΟΊ το Γ 
εἴξας. ΠΙΟΏΥ ΡΟ Οζα γλαυχιόοντα λίϑον καϑειροῖο τοπείζε, σα Διν- 
οἱογίς, 
Θ΄ ρηοῖς δ Αὐβοι. 0. κάρυα ΡΠ π.118..32.πἀρ. το. ]Διςὶ- 

ἡ πα ΠἸογῖδιις ἰαξετς σοριᾶπη ξιςῖτ ὁ τπγα Πισηρτυς. 
το ὁ σἸ λυσι]ς.1.ςα Πα. ν ἹΠπἸς σσσγα] εις, τὸ γλαυκὸν, σίαμος- 
εὦ γλαΐχος. Οἷδιειις ἀε] τ αΓΙΩ1 δὲ Ρ Γςὶς ποσηεη. Υἱάς Α- 

ζ. Ρ|1.1.32. συν τ, , 
τος, ,ςσγαΐοις ἐοΐογ. γλαυκότης ἐμρ(φι των» ΟΟΌΪΟτιπη ἐς 

» Θ 624 ].ς.ἀς σεη. Απίτη. 
ϑαλμος, Πα] Ο:[Π|5 εἰ οςα1ς : ἢς ΘΟ Ζα ἀριὰ ΑἸεχαη. ΑΡΒγ. 
δὰς, εἴθ, ὁ χὶ ἡ χα ἰρεςίε τη ποέξας: σετίτ. ΘαΖα. 

γατος τὸ, σἰδισΟ πηανἴ 5, ΠΤ 15: σ᾽ αιςο πα, αν ΡΊΔττ. νἱτη] 
Τ| φύθαπη Ργᾶτοτ παταγαπὶ σ διςείςιτ. γλαύκωμα ὃς υὑτύχυμαν 
61] πιο! ΟΣ Ἰἀ4εππ:,ρυταιοεο, νὲ ἈΌΠΩς τοβάταν ὃς Ρ)ι}..Ὲ - 
Ῥοίζειιῖ γεγὸ γλαύκωμανπηογθι πη εχητἰπγδιιότιητ ογγ4}}1- 

παπιοτῖς πηιτατὶ 1 σα σα ΠῚ [δα ἀἴθιιπι Διο ἔππαμςε ςοἷο- 
ἐσύχυμα νετὸ Βαγηοτιπη (ὩΠΠΠΟπΘ πὶ σοποτγοίςς τ] οἷτ- 

ΟΑρυρ ΠΐΔπὶ τη πλςά!0 σοτησα δέ ογν τα]}1π|, ὃς ἰπσεην πη ρα 8 
᾿τἴμπη. 5 υπτ ἀιιτ6Π| γλαυκώμαται, ΟΠΙΠΙᾶ που γα }}14 : ὑποχύμῳτα. 
ΟΡ εγυ ΠΊ( 16 οἰΙγαητιγ. 
κώπις, δὸς, ἡ, ̓αΌεπς ΟΟυ]ος σίδυςσος δι σαῇος: ἐρττπετοη Ραὶ- 

ς Πα ἀ, γλαυκώπις ἀϑίοη.ν καὶ γλαυκόφϑειλμος, ΓΦ 4. καὶ γκαυκοιὲ 
τοιπλιηκτικοις ὥπας ἐχεστι πηι [ητογρτ. Ε{ϊ ετίατα ἐριιμο- 
πἰδοτγίςντ πημις ὈΙοά- ᾿ 
σις, εως γὴ, σ] Δ οἰτὰς., ΟΓΥ ΠΤΑΠΠΠη] ἴῃ οουΐο Ἀυπηοτῖς ἰπ δἰ θα πὶ 

᾿Δαιθίάπηηιϊ!ς ΠΟΙ Ογο ΠΏ πιματατίο. 
αῦνί-,  Πιις εἴξ νεἴτῖς ἀρᾷ ΡΟ]] ες πι].7. 
λαὺξ κὸς, ἡ ποξει5,ν] 14. χαλκὶς δυ14. Ἡ εἰ γΟΒ ο νυκτόβας γλαῦκας 
εἰς ἀϑύας, πο ξξιας ΑἸ ἘΠ35: παροιμία (Ἰυσαῖς Ηεινς. γ63) τὴθ μά- 
πίω τι τοξαπντων ὥσπερ εἰ γλαῦκας εἰξίωαζε ἄγοι "πλυϑύεσι γδ ἐν-- 
᾿παῦϑτε γλαῦκες, γλαὺξ Ἱπῆαται: υοέτιια νοἑ πειῖς ἴα ντέτοτια ἱγπαο- 
1ὰ χἰπιπηαδατιιτ. ὡρὸ ἡ μάχρει ον στεχα μῖνι Πιαύν αἱ φασι δια πῆ ἰωῶαὶ δ νἱ 

πίω «ερσημαίνεσοιν. Τλαύκα τέχνη, πα ρφιμία, δὲ “Ἷ ῥαδίως κατεργαζο, 
εὔμαν" διονυσόδωρος ὃ. τίω) «ῥεὶ ἃ σίδυρον κόλλησιν"γλαῦκος [ὰρ χἕθ- σι- 

δ΄ ρφυ κόλλησιν δῦρεν ΕἸ εἰ νοι. Ετατ ὅς δόπις Πυ μη πιᾶτὶς πο δια: 
ποσὰ ἤρηστι νης Αάασιαπι τη Ἰοσιρίοτες ὃς ρεσιπίοίος, γλαῦ- 
χες λαυρκωτεχαί. Αὐτορῃ. τη Δα. πος πυπι Πη] σθῦας εταζ τε- 
πεάδροαχμον Ατῇοηῖς ἰδέπηαις αιοι ςατήρ, [1 εἰν εἶν. γλαὺξ, τὸ ὅθη- 
χόξαημα πῇ «-ατῇ ρος γλαὺξ ιτεγτπ σεπας εἰς Ποιθ α:,4ς 4πα (]1οίς. 
"4. 231. αι ἃ Ρ]Ἰηἰο οτία ΠῚ εηϑα]"ἐζοη,, αυδά ᾿λέξις ςορίΔηι 
Ῥτγαθεατ. ται ετῖαπι (αἰτατιομῖς σοπις, οί γον. 

λειθρρς, τῷ Τλαυσὸς͵ οὐ, ὁ, οἰατος, Ρ] θη ἀἴάας. 
'λαύσω,νο} γλωύασω σετηο, ἰηταδοι, Εἰῖατ Ης 'γεῖτονετο ἰρ᾽ επάςο, 
Βῆρεο. Πος ἰὈ]ὰπι νετδιι πὶ Ῥεῖ σΠιηρ εχ ἴῃ ργαίξητὶ (ογ δ] ττὰ 
ἄυητς Οταπγηηατίςι. ὶ 

] 

Ὁ 

Ὶ 

λάφυ,αητταπα. ΗΠ ἐἤοάμς, κα Ὑλαφν πέτρην »ἱ, σπή λαίον, ΓΟ γλαφυρὸν, 
Π Ρεταροζορεη. 
λαφυεία,ας ἡ, γατΊοτας.ρυἰςἈτίτα ἀο εχ (ςα!ρτατδ,οσπατης. 
λαφυρβογ»ο, δ (οἴτος,6]ασ 2η φοΟποἴπηυς ἃς νατιεῖδις οδ᾽εξξαπϑιςῦ- 
ΤΑθῈ5,(ςα ρτιις, Δ] οι ἀμ, αῆραὶ τὸ γλάφω, γε ἰπηαίτ Εἰόϊατ, κοῖλιθυ, 

1 

ΧΑ 339 
βαϑιθ. νη ἐς γλαφυραὶ γῆες,Η οπγεγο,δί πέτρης ἐκ γλαφυρῆς » Π|44. 
β,γλαφυρὴ χβών»"η Ερὶσ πρὸς γλαφυρώτατον, Δ Π10 ἀι οἰεσαητοῖ. 
τὸ γλαφυρὸν, ροἸϊτιτα ΒΡ]. γλαφυραὶ, ετιὰηι γγρ5 ΤἈοΠς, Ηο- 
πιεῖ. "τα. (, 

Γλαφυρώς, ΑἸ ας, ΟΠ τὸ ΕἸ εσαπτοτοίοἰτὸ, 
Γλαΐρω, ξαΐρο, ἔο41ο.ρ ὕοτω Η οΠοὰ ποσὶ γλάφει, ρεἄίδιις ἔρά τ, 
Τλα χων, γί», ἦν ΡΟ] οι! Π),0] 14] τγαηςσαου ΟΥ̓ Π0}}ν σθηυς ο[Ἐ 
Βοῦρα, Τ Βεοοτις. ΑΓ ἤορἢ ἴῃ ΑςΠαγ. Κατάϑου τυὶ ταὶ γλοίγων᾽ ἐ- 
πρέμας ἰαμίωυία Τυτοτρτ. τίυὶ ὀρίγανον. ἀφο] πάτα, ἰηααῖτ, δὲ γλυχον 

νι σασφὼ, ὃς βληχώ. [ἀφ πὶ ΑὙῊ ΟΡ ἴῃ ἐαάοην σοι οτά αν Καὶ τ᾽ 
αὔϑεα ταὶ γλοί χωγίθ- γεἰπέκεζαν χαμαί. τε ρτοδο γλοχὼ τ γλαχούς, 
Αττις! βληχὼ ἀτοι ητ. 

Γλεῖν(Θ-, (οι Τὰ εἴγον, σ ἢ] σατς ΟΧΡΟΠ τι ἃ Ου ζᾶ, ργο ἀγθοῦο, αι185 
τὰ ἀϊοίτωγ τη ρίαμο - ἴῃ πλοητε νογὸ ζυγία ἱ. σατριπιις,οΔἀς ΠῚ 6- 
τία πῇ ἀσογ ἀϊοιτιγ, Το ρ τ.].2.8 1 ρίλητς. ' 

Γλδυχογωγὸς βύρσοι ἀριγὰ Ῥο].}1, Ζιρτο νῖγς οουίασςο ἴῃ φιο γοξίτας 
πγιίζιπι. ν 

Γλδύκιγον μύρον,“ οσαδητὶ Θεπας, 1 ατπὲ πλιζει τη, οἷς πὶ ται, 
ἰιος εἴτ, Ἐχρτοίπιπη ἀπις απ άπη Οἰτπας σαϊσοητιιν ἃς ΡεςΠιαητατ, 
φιοε ἐχ πγμΐϊο Πτ, Ἰοίςοτ.] ας. 68. γλδύκενον ἤλαιον, αἰ ιςϊπιπὶ 
Οἰει 1. 

Τλεύκος, ἐΘ-, τὸ πα Ἐπ π|ν σ᾽ ηα ἢ ἃς (αδοιις ἀυ] εἷς, ποη ἀς νἱπο (ο[ἅ, 
5.14. τὸ ̓ ποςλαλμα ἡ ςαφυλῆς πρὶν πατηϑῆ. Αξξζοτ,ς,2. ὅτι γλδ- 
ποις μεμες-ὠμῆσοι εἰσὶ, ΤυτοτρΟονῖθο ἀυ]οἰ,ηοἀ ταπιο Γλυκὸ ροτίας 
ἀϊοιτυτιν τάς τηξγα. 

Τλεύξις, οἴγίθ., ἔψημα, Η-οἰγ εἶν ἀρυα Ἐπ. οἶνθ- πολυ ἐψυμα ἔχων, πγυε 
Ἰτάπι ἀεςοοξξιιαι, ἀς ἔτατι 1. 

Ττλέφαρα ΕΠ. Ποτιςὲ ρτο βλείφαρα,ἀἰοὶ τγφάττ: Ἡ οἴγοῖι. νογὸ οχροσ 
ηἷς ἃς ὀφϑαλαοὶ. 

Τλη μοΐου, σ ΤΑΙ ὨἸΟΥς ΟΟΕΠ 5 ἤππ,Πρρίο.. 
Γληΐμην τι πὶ ΘΟΕ], φυοά ΓιΑτίηι σταπηϊαπ γούδηΐ : γές δέ στὰν 

ΠΑ] ΟἹ ἀρῃα ΒΡ] Γηἰμ πὶ Ρ] εοη Δί}. “ὃ γ. 
Γλίω ἱ,ἱηἀος ΠΣΠ4Ὀ1]ς, ρει ἀροςορεη. ἃ γλίων ρα}: 
Γλέώεαγέων, τὸ, Γρεξξλοιιο ἀΐσοα. Ἡοπι. Π14.Ψ,ἀς ἐπα] ἅπτο, ὃς Γύτα 

πολλαὶ κεχαύδει. ἸΏτοΓΡΤΟ πολ ἧς ϑέας ἀξία κόσμια,, ἀξιοϑέατα. Αριιά 
Ατατῖ {το]]ὰς γεισὶς ΟἸςογο » ν ], γλίωύεα, παρζολά δύω δ υἱο, ποὶρ δύο 
πεη]ηώτα. (Ὁ ΠΠΠῚ.ποιητικωῖς εἶπε «(ὔὺ ἐἰςέρας γλίώεα γλίωη ηδ καὶ ὧν δα 
οϑαλμῳ κόρη. 

Τλζωνη,ης οὐ ρῸ 1114 οο ὃς τοτα ρατς ΟΟΌΕ ἱπτογίογνοοα]ς Τρία. 1- 
1ιαά 5. ρα κοίκὴ γὰζιυηῖν Ὁ] Τητοιρι ἐς υφϑείρου ἀδρενὴς κόρη» αὶ Κακὸν 

ϑέαμα. γλίωώη γδ καλεϊ ται, ν᾽ «Ὁ ὀφϑειλιμοιῦ κόρη. αϑοσὶ τὸ γλαιΐσειν, δ᾽ ὅδε 
λαΐμπειν. Δ] ττεῖ ταπυδη τγαάττ ΡΟ υ Χ 1.2. ᾿π4μ1οπ5 Οὐ μρίοίτων 5. τὸ 

μδρ ἂν μέσῳ μέλων κόρη ἧς καὶ αὐγὴ γαίων. Γπτοτρτ. Η οτ,. 111 ψ,γλίωϊας 
νετεῖτ ἀκερκόσμια. ΕΗ εἴ οι. ετἰα πὶ γλίκζαι. ἀραπι ἔαιι!. Ῥτγαταγεᾶ 
(ὰυτ μι: γλίωίω ας κοτύλίω Ὁ Η!Ρροοτ. ἴῃ ΠΠ|Ότο ἐς ἀγεῖς, πο- 
τυϊπατὶ ἀτσᾶητ ςαυΐτάτεγα 118 οἱΠς μια ΔΙ᾿ ος ἴπ [πππὶ {ηπ πὶ 
τοοϊριτ,ς σοπη πη Ππιγὰ γίγίλυμος οτάϊπι γοςάτὶ [Ο]εῖ, 

Γλζωθ-ν απιοη. ῳ 
Τλίωνωτεὶ, άΘην ΕἸ εἴν ο ἢ ἘΧΡΟ πἰτ πονηροὶ, πα]. 
Γλη χων, ὠνθο Ρα]ο σία πα, απ αϊσιάαηι ἀϊοἴταν βλήχων κὰὶ βλν χη, ὶς 
Ῥαϊατις, 4ιιὸ 4 ρεέςφογιθας συδατιπη, απ ἤοτει, εχοῖτας θα] τ, 
Ὁ οίς.1,3.ς.36. γλήχων ἀγρία, ΠετθΑ » 4118 4]τῖς δίκτειμος ἀϊοῖτιτ, 
1άεπι Ἰ.2.ς.3.(ὉὩτ ὃς 48] γλήχανα ἀγρίαν γοσοης Ποτθάπι ἃ [ματὶ- 
ηἷς ἀϊέξαηι νεπέτεν Ὀιοίς.}.3.6.43: 

Γληχανίπης οἵνίΘε,ντοιπὶ ςοηξείξυπι εχ ρας στο, ΠΙοίς,].ς οος 4. 
Γλία, σἸ τοι, κόλλα, δι 4. ον οἰ. οοάεχ. γλοία. 
Ῥλιώτα ΗΠ εἰνς ἢ. ἐχρ. παίζει οὐποιτῷ ἀριὰ Ἐπ|Ὲ. 1 σίτατ γλιάϑτο, τὸ πα 

ζειν ἃ τρρϑυμειάτη. 

Γλίνη, ἰογάες, ῥυπος, δ ι1 ἃ. 
Γλῖνον ἃ 4υϊδιίλαπι νοςατὶ δὶ πεδονζωὺ σφένδαμνον τγαἀϊτ ὙΠπεορὰ, 
Γλίον, Ἡ εἰν «ἢ. δὕτονον ἰαυοθνεϊτιἀέπηαως Εἰ. 
Τλιόῳ ᾿ιἀ0. ΕΥ Π1.Θ 1} ΠῚ γλιώται εξ ἀ!οἸτ τὸ παίζειν. 

Γλισιχρανπιλογε ξεπίπρατῆθ.. τ ορἢ. ἴω Ναδῖθας ἀἰςοῖς 5.) γραμματία 
γλίσαρε καὶ αὐτιλογίαν ἔχοντος κα ὄπτρίπῆε ντ ροίξ (ςμο]. ἀπηοῖδαῖτ 
δε1ά. 

Γλιορόομα), (ΟτἀΤάτι5 Πα ΠῚ ὃς ράτοιις ἂς τοῖτι ἰξεας, Εὐῇ Βυά. 
Τλιρι οὸς οὐ, ὁ, ΝΠ ςΟἴμ52 [τί ους, ΓΟ ΠΑ Χ» ΘΉΙΠιΙΣ, Ράγοις, ΟΓ Τά ι15., φεί- 

ϑωλὸς. ῥυπειρές.Ὗ πάς 8. χωρίον γλιφ 685), ΡΓῸ τεγγα Πγ4] σηϑ δὲ ἔς- 
τὴ"! ἀριιὰ Ρ]αται οἢ,. ῥίζα γλια οὸς» τα χ ἰφητο, Βιοίξ.1.3.ΡΊατατ, ἵπ 
1 γξιρτο ράγοιιβ. γλια οὸν γὸ αὐτοῖς ὅξι τὸ δεῖπενον, ΓΡ11 ΘὨῖπη ράγοιας 

ςατηδητ. γλιριραὶ τέχναι ἀττες ρ5111Π} Τιρρεἀ!ταητος δα νιέϊα, [α- 

εἰλτ. γλιχ οθτερος «ὐδὶ ταὶ δωρεαὲ ράτοίις ἄδῃς ΠΊΒΠΙΙΣ. 
Γλιρι βότης, υπὸς δ ἰςητότ, ράτγοῖτας δεηοςι σῃαοιτᾶς 1.1. ΠΊΠΟΟΓ, πιο ῖ- 

Τπτιςς. ἀκεέγδε νιν : 
Τλίοςρωννωνίθ., ὁ, οὐρίτοτ Τλοίτ θεϑυμυτὴς ἐπὸ τὸ γλίχεῦτα" γλίχιρονες 
ΤΠ τες νοςαγὶ (οἰ θη, ποῖ Γοπηην. Ασηϊορ. 1 Π]υἀ 1η ῬΑ - 

κε, εἶ δειλαχείων «τως ὅλχιϑὲς ὦ γχίχρων 1 γήπονε. ᾿ Ἢ 

Γλίχρως, [υδυςὲ »ὁλιδθονρώς, το Πα οτοτιρᾶτε ἃς δυστὰ ἱτε τη (ογαϊαὲ, 

ΠΠθογαϊτον (᾿ οο. γλίᾳρως ζίω τη ΓΟ ΝΉΠΟΓΘ . Ατηζοτ, ἴῃ Ρο- 
1πὶς. 112. Σεωέξαινε 5 τίυὶ ἐσίαν ἢ χίαν ἐξ) πον ἰώ, ἃς τε πρυφάν," λίαν 

3 ν᾿ ᾿ ᾿ ͵ - 

ὀλίγίω ὡς τε ζῃν γγλίχρως Ὁ ΡΙυταγς. Οὐδὲν ὀῦρεν πλέον οἰκημφπος 8- 

νὸς,γλίσχζως ἕγα δέξαϑει δίυυα μῆρε, 6] ν᾽Χ δι τέηιμθτοῦ ὙΠΠΩ. 14- 

Ῥλϊττοτα ρολοτ, Αὐτιδα, το ὅγτη δια γλίσχρως “ἢ ἜΝ ἐπορίζεν-, 
᾿ 



340 Ἰδο υιὶ 
τοι. παῖ σηὲ κα φειδουβύως. γλίσχρος ετία πὶ εἴ ποη γτοπιρτὲ, π 
Βεηϊσπὸφηση Π]ατίτοτ (δ φυαῦετς. Ρ᾽ ατάτοῃ. Αρξαμῆψε ὃ πομανΐε 
καταλέγεν οἱ μᾶρ ,ἐχ ὑπήκουον. ὀχῆρι 3 γλίσχφους κἡὦ ἀωρρϑύμως συ- 
γήεσαν,[ἄθπὶ ἰη Ὁ το, “ἴα σιτίων γλίσ χρώς κ᾿ μόλις αὐτοῖς διαρ- 

κοιυύτων, 4ι 1 ππ ν Τξξα 5 Ιαοταγεης σφατιτατο. [ἄς 1 δοίοῃο, χώ- 
δα τοῖς γωοργρῖσι γλίσ χξως διαρκοίίσουγα σι ογ ΥἹΧ ἀστὶςο] ς γίξειιπι (ας 
σετεης. ᾿ ΐ 

τλίἥσν,α, τὸ (τ άος εχ Α ]ατίοης ρα άι!Πι, πταθυαΠΊ δας τοτίτις οοῖ- 
ΡοτΙς. 

τλίχομαι,ρ το, οέτονορτο, σ Πςο π᾿ μος Πσηϊῆ σάτα Ραρὶ πίάπο. 
Ἡετοάσιις » γλίχομαι αὐθὲ αἰ ἐχδὺ γερίης, (ἄτα [τι ἀἰοίϊις ΠΠρεττατίϑ. 
ΤῬεπιοεποπηχίς σαπὶ ΤΠ μια. Ρ]αταγοθιις τπ Νὰ πιά ν γλις- 
χόμϑυ Ὁ. τἰξερλίωίσαι τουυδομᾳ, οἷ ες ὁ Οτασο ποπῖσπ ἐδάϊοοτε. 
Ατηΐοτεὶ. ἀς τησπάο, “ἦν ἐναντίων καὶ φύσις γλίχετα, ΘΟ ΠτΓαΤΊ ΟΓΙΙ ΠῚ 
ἀρροῖξης οἱϊ πατιγα. ΡΉ1]Ὸ ἀφ πὐιπάο, οιπν Α σουζατ. τα ηρὶτ, 
αὐαγκϑηον οὐἱὦ πίω) πῷ κόσμου φύσιν γλίχεϑει τίω) ὅλε δηαμμονίωλ 5 τὰ 

οἴχνψααγα πα άϊΐ οτίαπι πατιγατι πεςεῖϊς εἰ ἰησοΙαπτιταῖεπὶ ν- 
οἰποτῖ γε ]]ς, ) 

τλιχὴς ΗςείγοΒ.ο[ γλίο ορς καὶ φέδωλὸς, [δ 4 Δα αἷο 4[1|5 ἘΧΡΟΙΙ πο- 
λυωρφημῶν δὲ αὐδίεργος. 

τλιχύτης»ειάεπι οἷξ ἀτυχὴς ἢ ὅγήπονθο καὶ ἐρωτική, ᾿τ]Δέιηιιε ΕτΥΠ1. 
τλιχὼ, ἡ, ρατοα, γι οἵδ. φέδιωλὸς ναὐδζεργος. 
τλοιαζειν, 5.1 4. τὸ τοῖς ὀΐμιμασιν ὅψιμύοντα μυκ τηράζειν γ ἀρι 4 ΗἿρροοτ. 

εἰς σουπίποηδο οςαΐος οδαοίπεις. Θαἰςα. τη ΟἹ" τὸ ἄπεμύοντας 
αὔρα δίγειν ἐὺ ὀφϑαλμοις Ἐτ γλοιώδως, ΓΟΠΏΙΘΏτζοΙ χ νυσακτικώς, 

Τλοιας ἡ, 6114 πλ4]ση Δ, κακου ὅγης ἵτσ πος ΟΡ ΒΟΟ]. 
Τλοιὸς, οὐδ ὁ, Ογ ἀν {ι15,ρΊσοτ, μ(φόϑλης, 14 εἰξ, Ἰαϑτίσις, τάς] ο., [εὰαϊς, 

δυμετεέξχητος, ὙΠ ἸΟΡΠΔῃ. νεῷ μφέ ὥλης εἴρων. γλοιὸς ἰλαζων͵ δίς Γλοι- 
ὃς γὸ ὀδύπος τῷ ἐλαΐς, οἷεὶ οταίἴταάο ἴξι [οτος γι πηοητι] Π» 
τπποοτινηάε οἱ γλοιοὶ σΎ ΠΊΠαΙΠΟΓΙ ΠῚ (Ὁτάες. γλοιὸς ατιαπη ἃ ΡΔι- 
1ο “Ερίποτ. ῥύπος ἀἸοίτατ. ποη ἀιιτεπὶ πὰς γοος 5 ἰξὸς,1α εἴξ, νΠς 
Πραητσάταγ ντ νο ας Βιυιύίαις ἱπ Οοπχιλθητ. (εἢ {πγιρ πηξητα πὴ 
4υοάταπηςη νἱςοπιπι οἰδ ὃς σ᾽ υτϊποίμπι. ἸΝ ἀπ αιιοά «ἡ νιοὶ 
οταί τα αίηοπη γεάτροτε ἀϊοῖς (ΟΠ Πὰς, (ΟΑἴσηιις 11.3.7) τύποις, [λοι 
δες ποιεῖν. 

τλονόῳ, φησι το 40 δὲ γι[ςοὔϊ πὶ γλοιωθῃ ἱοίς,}.ς.ς.8 4.1 Ρίτφυ- 
τεῦ Ἰεητείςας. ὶ ν 

Τλοιώδιης εως οὶ κὶ ἠνἱαδ τί ιςοτάϊάιις , νΠσοίις, πτὶσ πηοητί πιοάο 
Ἰευτείςςπς, “γι πγοητί στα τι ἐποπὶ μα εης. τὸ γλοιώδες, Πγὶτ 
σπιρηταπι, Ὀϊοίσοτ. ].2.ς. ος γλοιώδὲς χτ' κοιλίαν ἄγει, τίσ αγοη- 
τὰ Ρ6Ὺ μπῇ τγα αἰ τρ]ατί οἵ ΡΕτ ἀἰυμα ἢ ἀρ ιτ. ἀρυὰ ΤΊΠςορἢτ. 

ἀς ἈΠῚ.11}0.8ς σαρ.5 «τῷ γλοιώδειγ!. ςητίια ΡΊ την ΟῚ ταπλοη ἀθρτα- 
τατὰ ἰςσίτιι γλειώδη. ; 

Τλοιώδως αὖ Ἡ είν ΟΠ. ἜΧρ. ποτα σογιιπὶ 40] πα! ς σαρ το ἴητογ ἀοΥ 
πυϊθη άπ 71. το σΟΠη ΠσηΓΟΓ. 

Τλετὸς οὐ, ὁ ἰχίον, τοτα μά π1Πὶ ῃ γεγιοθτις σοχαγα ΠΊνπατος, οἰ χη 15. Ηε 

τοάοτ. δπὸ ἐμ γλετέων τὰ «Ῥωγίπρετπὸ υϊάςη, [αὐ πτογιπὶ τοηὰς. 
ἃ φιιδιυίαπι ἐχροπιτατνβοχιιγα σοχί [80 παῖς : ἀρ Ἡοτποτ. 
τὸ πἰτὶ τοῖς σφαιρώυσσιν ἰχκίων ἢ κοτύλη, Υ' 411 ᾿ατη δ απὶ νογτίτ,γ Ἰὰς 
1η ἀϊξξιοπε Τ᾿ κίον. 

Τλύζω σ]ατῖο. 
Γλυχαζω ἀυ]ςείςο,ὈΙοίς.].3.ς.2. 
Τλυκαϊνομα γτπίτείςο, κα) 
εὐμια νὴ ταμ εκὰη ἀρ τ: τοάἀο, ἀν] ςο δ᾽άσπιοάμ!ςο ἸΝοη. 
Τλύκανσις,εως, ἡ, ἀ]ςϊτιο Οἱς. αλιάμςε ἀυϊ]οϊβοατῖο,, ὃς φἀμσάτιο. 
Γχύκασμα ατος,τὸν καὶ 
Ὑλυχφσμιὶς, οὐ ὁ, ἀα]οςἄο ἀμ] οἰτιιάο. ; 
Τλυκέα, τὰ [Ε]1.Πς ὃς νυ]σὸ ἀἰοίηγες ἰε βεί, σε ἰε ἀοηὶκ. ΟαἸῖας Αα- 

τεϊαπος Μεάϊςας ΟΒτοπίδα [ιδτο τογτονςαρίτο ργῖπτο. Μυΐτα 

ευϊτη ςοπτγάγία ἱπτοι ρτοτατίοπις γΟσΑ] 111 [ἀτηρίξτιιητ » νι 
ΕΠ φυα Οταοὶ σίγοςα νοσλητ» νοίατ ἀμ οἱ α,Γαπι (ἴητ ΑγΛΑΤΙ͂- 
ἢπιι. πο ἴοςο ἐχροηίΐτις ΡῚ ηΐα5 4ι1 Πς Τιῦτο 27. σαρίτε ἀο- 

εἰτηο. Ηο]οίζεοι ἤης ἀμιγίτια μειθα,οχ δάιιεγῖο ἀρρε ατα ἃ Οτς 

εἰς, Πουτὶ ἔπ] ἀυΐες. 
Τλυκεῖα οἰ, ἀυ]εὶς - ἢς ἀϊοίταγ μεγθα ἀρὰ ὙΒεορβταῖν. ΠΡ το Ποηο; 

ςαρίτο 15. πτοτιρίαητ. ἥ τε νυμφαίαγιη ἔτασηϊς ἰΔουδύϊαιιε ρτοιια- 
πἰτ. ΤΠ 14. γλυκεῖα 4118: δέ σκυϑικὴ αἰοϊτατνοξ γλυκυῤῥιζα, Ὠ]οίςοτ. 
δι Ἡ!ἱρροεγασι γλυκύμηγ ΚΙ Ογττὶ ζᾶ» (ογιμιςς ΡΊτηιο Π το 25. 

σᾶρῖτς 8. νἰβὴν, . 
Γλυκερὸς οὐ, ὁ, ἀυ]οῖς, Οἀγ 7 ξ, "δὲ μέϑυ γλυκαρὸν, ὃζ νἸΠῸ ΤΩ ἄμ]ςς. 

Γλυκὴ ΕἸ εἰψεῖν. βοταίη τις 'δώδιμος γ» ἢετθα αυσπάλπι ἐα1}}15. 146 πὶ 
γλυκὺν εΧρ.ετίαπη τὸ γάλα δι χολίω ἰας, ἃς Εε!. 

Γλυκίννας, Ο]Δσςητά Οἵ] ΠῚ Ραϊο δζ οἱεο ςοηξεξϊδ,ΑτΒοη.1. τ14.Ηείγς. 
διαὶ γλυκα- οἵγε πλακούς. ΟΝ ΣΝ, ὙΜ 

Τλυκίων, ἀπ] στο τ, ὅς γλύκιφιθογὴῇ δες 6. 11. εἰ. μέλιτος γλνκίων ῥέεν αὐδιὴ, 

14 εἰν ἡδίων. 
Τλύκκα Η οἰ οδ. γλυκύτης ἀυ!ςεάο. 
Γλυκέεις, νἱάς γλυκύ, 
Τλυκοϑυμία,σιρίάο,ν οἷ πρτας, φιλοψυ χία- γ Ἦν; 
Τλυκὺ νοι σοηῦς εἴτ, ]υοά [ετιηὰ ραΐδιπι ἀϊοίτατ, ιοΐ ΡΙΓηΐας 

Οταςοτυῖη ἱπυϊτατίοης  ἀυϊος αἰἰφυαηάο νοσας Π0ς λἀϊςξεῖο- 
τς. ἘΠτ αὐτοηὶ οχ να, ααα: ἀΐατιας ἴῃ γίτς οι ΡΠ ἀυταυτ, 

ὃν γλυπεῖ ἴῃ ρα, τοίςοτ, 8.1. 146 πὶ ΠΡ. 6, ολΡ.2. ὅθηδι δύνα, οἷ- 

Γι .:}} 
γὸν ἢ γλυκύν πα: πὶ ἀ0 ρα ἴα ΠῈ ἰηάετς, [46 πὶ ἀϊοϊτιγλυκιὶ οἶγρ. ΠῚ 
Βτο ὅ εἰρίτε 12. 41 ἃ τατηςα ἀἰξοιε ἃ ΡΑο ν᾽ άοιπ σαρίτς ΄; 
συμ γλυκεῖ ἃ οἴνῳ γλὺυ κοίζοντι, (1 ΠῚ Ραΐΐο δι ἀυϊεὶ γίμο, ἼᾺ 
πότος [τὰ νΟσατοτ ἃ ̓ Νισαπάτο ἴῃ Αἰτχ Ρἢ.Οἰνάσν ἡ γχυκόεντι πὸ 
κεχαφηότο πιμπλας. ἤ“; 

Τλυκυα χὴςγρίο γλυκυηχὴςγἀ ΠΟ πες» [πὶ Ἐρίρ. ἣν; 
Γλυκύδακρις, 1 ΕΡΤΡ, Ἐριτβετοη ἔρωτος. Ἔ 
Γλυκυδερκο Γ {0., ἐκ ἡ, ἀα]ςειὶς ἁίρεέξυ, Γ ; 

Γλυκυϑυμία ας ἡναθιπλι ἀυΐςεάο 7 Εἰ ατίτας.,, δηϊπιὶ ἰπείεἰα ΓΕ 
γλυκοϑυμία νδονή, ἘτῚΩ πιαίαπη ρᾷττοπι ρτὸ ἀς]οἱῖς ἔξ γο]αρι, 
τιδς Δηι 1 5γ Π6[-ερί,τΟς. [τα πὶ ἰσπδιῖ4 αι}: Ἰαθότοπη ταῖρι 
δρυά ΡΊυτ. ἃ ΡΊΑτ ἀο ἰο σ᾿ Ὁ. Πτο τι ἀπ πη] ρἰδςί άιτας. " ἴδ} 

Γλυκύΐϑυμος,ε, ὁ ἰσαυΐς Αι ἰορ ΠΔηὶ γερ. ὕταγίῷ.- δ᾽ ἀπέςω Γκυκύϑυμι, 
ὀμμαί τῶν, [0 ΠῚ ΠῚΙ9 ΔΠ ΠῚ στάτιις αὶ συ ης {τ ργοςιι!, ἢ Πι Ϊ 
οἱ δὶς πις γαϑειμῆρ(Θ- ,ὐδεὶ ὡποιλόψυχίθ- ἡ πιίθ-γωρρσίωνης, γλὺ; 
ἀαηγαπιὶ ις ἴῃ ΡὨγ Ποσηοπι. φιλομαϑεῖς καὶ γλυκύϑυμοι , κ᾽, 
πολι υλῖτι5 10 Θ ἢ Ἰ͵ τη 6 ΔΊΑ }] ες. [το πὶ ἀε]Ισατὰς 4: ΠΡ 
ἀι!ςεέϊης ληΐηγαπὶ ΟΠ σειηίπατ,'η πηαϊα τη Ράττςπγ. [μς- 
ὡς οἱ Ἐδικούρειοι γχυκύϑυμοι κὶ φελάδονοί εἰσιν γχλυκύϑυμος ἵτξ 
ο᾽ἀο ὅς πγιτὶ ἀΠ!η10 ρτααῖτιις Πάνυ) ν᾽ γέρ τι γλυκυϑυμο 
ἰω ἐσ) ἀγανόφρων. 

Τλυκυκαρπεωγων, αι πὶ ἔτ αέδεπὶ οο. 

Γλυκύκαρπος, ἰυ] σε πὶ ἢ πέτιιπι βέγεης. 
Γλυκυμείλιχίθογε, ὁ κα ἡγά]οι σιδάαπι θοη ηΐζατα δὲ οἰεπγεητί. 

ἀιτιις. : 
Τλυκύμη αὉ Η]ρροογινοσαταγ γλυκύῤῥιζος χιια: ὃς γλυκεῖα ἀἰοἶτι 
Γλυκύ ηλοιγ ταὶ ἸΥ ΟΥ̓ Πς 14γ1.πηα]4 ἀμ]ςἴ4νημς ἃς μελίμηλα αἰς 

ἹΠεοοτ. εἰσὶ ἰα. 
Γλυκύπικρος » ἀι!οἴτεγ ἀπτατιις, ἤροτα ἱπτοσ ἀμ]ςαπὶ ἁπιατύ 

ταῖχτο: [ἀπά πηαάτας χα σα!ἀατη νογίτιτ, ε 
Γλυκύῤῥιζα,Γ,Ατὶ πὲ ετίαπι σοὶ γ ογττίζα, αατ ἀμ] οἷς ταάῖχ ἀ οἰ τίιτ 
4 ἰλ)ιοίς.}.3.ς.7. 

Γλυκυῤῥιζίτης, οἶγίθ-, για απ σ γον γα ζίτος, οἰ ππ.ς]}] Πρτὸ Ρζ 
Τᾶρι3ς. Ε 

Γλυκυσί δηγηςγν»" σίψον Πάς, ἤοτθα, σασ δὲ ραοηΐα ἀἰ εἴτις, ἴοι 
- (4.147. Ρ]λι.}}0.2ς.(αρ.4. δεϊεισυς 10 σ]οἤῆς, παῖς Ατῇ 
Ἰῆθιο τεγτῖο. κ᾽ γλυκυσίδίω τιν ἃ κι εἴ ὅτι φησὶ, σ'υΐκῳ πίω μιορφίω, 
λιςα ἐοίκύαν. πα] τογας τγαά τ ἤθη ἀττίησοτο », αι, ντ ἰοσυΐ 
ῬΊνπ ας, ΠΊΘΏτ 5 λα αὶ {τ ]τἰ ἰάπηαιε ᾿πις μι ατ,ὶ, δγαὶ τὸ ποιεῖ 
τώτμοις. : ξ 

Γλυκιῤ͵ ἐ6-, ὁ ἀι] εἰς, απτστηι5. ὁ γλυκιὰ οἶν(θ-, ΠγιΠἜ 1 Π.,νἸΠΙΠΠῚ "ἱ 
γλυκείη ἄλμυ, ἀρ! ΗἸΡΡΟΟοτ.". γειωαγκαείων,ϊ, ὦ μοτέρη ἅλμην ΠΉΪ 

στα τοῦ πες ἀπ πὶ πχατυγανίς φαΐ Οἱ]. 6 114, ΟΕ] ίμς, 5οτὶξ 
πῆι Γιατ ϑαι5, ΝΜ] τ οοἸ](ἴσιιε Ιοαιητιτ. Ετ ράγα: πιὰ, γλυκῖῖ 
“πώξᾳ φύλακος ἐκλελειπότος,, ἀς ̓ ς 41 ἤπε ἰασοτς αἱ οτιπη ΨΙν 
Τιῖς ἀταιε ἰπ θυ τα ρει αμπταγ. 5.14.3) οἦν᾽ αὐ ὅν μιόχϑε τὰ ἀν 
τρια καρπου μῆμων. Ε ᾿ 

Γλυκύςρυφνθ., ροτε ἅζεγθο ὃς ἀυ]οἱ ἤτη] ριτράϊτιις, Βυϊζαπι 
ἤϊης αἰΐψια ἀμ!σφάϊης δἰξτίησεης. 

Γλυκυτης, ,ητος, 4] ςεάο. ὀίνεται Ὁ) ἐκ ϑερμότητος πλείονθ: καὶ υἱγρόπι 
γε ἄοςεῖ ΑἸοχδη 4. ΑΡἢγ. 0.3. ΡτΟ]ογ. τ οαϊοτῖς σοριᾶ 
ΠΊΟΓΙ5. 

Τλυκυτραχυλίθ:, 40] ςΠῈ σοι σο ΠῚ μάθεης, 
Γλυκύφαιον, Οτειεηῇριις τὸ ἐρυϑ'ιρόδανον,τοίτε Η οἰ ςἢ.. 
Τλυκύφρρυρρι, εἰάςπι [ππτ τὸ ὃν οἴκῳ φρρυ φρενῦτες κὶ δ γδὸν μέλιτορο 

Ἰοηαῖ ἀμ] οἴ τη οἰοάες. Ἵ 
Τλυκύφαγίθο-,κ, ὁ κὶ γἹ, ἀμ] οἴτετ σδηςης, γίγααιις ργίπια Ὀτοι. 
Τλύμιμα τος τὸ σα] ρταγα, σα] ατιιγα, ΡΟ ΠΧ 7. 
Τλύπῆης ,[ςυἱρτοτ ἴῃ Ἐρὶρ.ν δὶ ετίαπι ργο εοάςπι ςσίταγ γλύ 
Γλυπήὸς οὐἦ, ὁ, (ζ]ρτΠ]1ς., σαπατας » Το ]ρτας. τὸ γλυπῆὸν, ἰάο 

ΡιαΙπν. 

Γλύοσων, τὸ γλυκύτερρς,ἀυ]ςίοτγντ ὥρρασων ρτὸ ὥρχδύτερρς τε 
το]. αἀέεγεητε εχ Αὐηϊτορμ.γλύασινα σύκα, ἀα!ςίοτας ἤσιις. Ὶ 

Γλύτρες οἶνιΘ.ννίηυπη συ [ρα αὐ πηῖχτα. Ατμςπ. 116. ἄ, κὶ γλύτρις 
οἷνθ- καλεΐτω ὁ τὸ ἕψημα ἐ χων. Ἅ 

Γλύφανίθ-,κ, ὁ, γλυφὴ, (ζα!ρταγα, αι 4}}}. Ἐρίρ  γλυφαίε χαλᾶν 
ἀς οαληιο (ογίρτογῖο. δ 

Γλυφεῖον. τὸ ςαἰρτιπη, σα! ρεπάϊ ἱηέξγι πλεητιι πα. τι ΟΝ 
Γλυφειὶ ἐΐθ., ὁ [ςα]ρτοτ. ν ἃ 
Τλυφη ἧς, (ζΑ]ρταγα, σα! Αταγα, ρ.Ὶ ΠῚ, Ἶ 
Τλυφὶς ἡος ἡ, σα ]ρταγα, σοπσδιλ τας [σιτία » ἵπ 4ι4πὶ ΠοΓΊΠΙς ἅτ 

χΠῚ ΠΣ ΓΓΙ ΓΟ ΓΟ γοηα. γλυφίδες τοξόν ματος ΘΧΓΓΕΠΊΙ ΠῚ [στα Η 
τοάοτ. γλυφίδες καλά μωνίπ ἘρΊρταγα, σα το }}] ρο] τότες οαἴαπι 
τιιπλ. ΕἸ] Οτη. Π]. δ]. Εἴλκε δ) ὁ μοι γλνφίδεις σε λαξωὼν, κὶ νεεῖρᾳ βύειαν! 
τοτρτ σαὶ παρα τοῖς περοῖς ἐντομοὲς ἐδ βέλοις, Ἂ χηλίω ὅπου ἐ 

ἢ νουρα. ΑΡοΙϊοη. Ἰ. 3, ϑιοιγκὸς δι᾿ ἐφυύῶρϑε δδιμοιο, κὠΐνεθ. χαλκ 
3ὲ γλυφίδεας ν αῤήρει ,γλυφίδεοτιν 1.τορϑύμασιν. ; 

Γλύφω μεύψω,πινρα, (ςα]ρο το» ροΙ το. Αςςυ, Ατ ποΡ ἢ. ὄσλαηι 
δὸν οἰκίας γαῦς π᾿ ἔγλυφιν,οααθατ, ηἰςι]ρεθατ, γλύφεθοι ἀδὰ ἐπ 
4] ἔεττι ἀσίοιη τορι, ΘΑ Ζᾷ. Ἢ 

Γλώδτα υς Πρ ανἱ ητογργογατῖο οἱ διαύχεκτος, ἀξ ογοητία ΤΟ γπση 
φωνή, ντάς ς ἷμα, Ἡ ΟΠΊοτ. 14. (8, ἄλλη δ᾽ ἀλλιῶν ἡριώοσα πολυασερὴ 
αὐθρώποων; Δ] Πἶτ. ἐπα. τ] ξΠ πιτῶ ἰιπριας ργςοοι! δ, ἀἰΠπγιδ 

[εν 
ἱ 



ΕΟ Δ 
(οἴετε: νῆάς Οαγίοπ ἰδγιιας ἀρᾷ Ατ ΠΟρμαι. 1η ῬΊατο ἀἰοῖτ, 
σαὶ Μετοιγῖο, ἃ Ιοὰς τα ΠῸ ποῖ αὶ, ἰάψας αἴδηταης ϊς 

ψειοῖς οἡ γλώϊα τα κήρυκι τούταν τέμνεται. Ν᾽ ἸΔς ἀρ ἃ ΕταΪΠγμη 
Οἀπρτουοηδιο, εἴη σιια ἰξοτία πη ἱποίἀϊτιγ. ὑπὸ γλώσσης εἰρητο, γος 
Βὶς τπαπάσταπι εἴν, ΤΊ οΥ 414. ἀπὸ γλώσσης εἰπεῖν, οτος ἴιο ἀΐςετς, 
Ἰετοάοι γλώατας τέμνειν, ΓΟ παύειν «δὺ λόγοις, Ττοτρτ. Α ΡΟ]]ο. 
Ἀποά δία! σαῖ ἐπι πὶ γλώατα ΠῸ ρα 4). ΟἹ οἰ σοιιίος Πρ τὸ ρτὶ 
πιο σαρητα 119. γλαδῆαι “0 αὐλῶν, ̓ τησο]α: τιθιατιιπη. ἴτοην γλώσ- 
σαὶ «γοχ εἰξ οὐίςιτγίοτν ἃς ἰδογετίογ. ΟΠ] πὰς ΓητΟΥρι ΟΓάτΊ ΟἿ 6 ΠῚ 
ψοτιιπ) οὐίδυτγίοτιπι Η Ρροογατὶς γλωσσων ὑὐξήγοσιν ΤΠ Ογ δ τ. ἴῃ 
'ξο Π|δε ΠΟ. Οἷστε τοίνιιυ «Ἶι ὀνομιαΐτων ον αἱ τοῖς ποῖλαι χρῦνοις ἰώ συ- 
γέϑη νων ἢ ὑκέτι δδὶ, τοὶ οὐ τοιαῦτα γλώττας κῳλούσι. ἢ ς οτΔ 1 [μΑ11η] 

χοότιης σΊοἶτας ὃς σι ΟἹ Πς πγατα. Ὁ αἰ ητ]} Δ." το ρτίπιο, σαρῖτς 
ἴῃ ο. Ῥγοτίπας δῃν ΠΥ Ροτείξ τητογρι στατ! σΠ ΠῚ ἰτη σιιας ἴεοτε- 

είαιιας Θταοὶ σ]οὔας νοσαπτ)άμιπι ἀἰπι4 ἀσίτιτ, οὐ ίσετα. 
Ψαττο ἰἴδτο ἔδχτο ἀς Γἴπσιια Ἰατῖθα», 4αΐ σίοἤξιπιατα,, ἴπ- 

αἰτοϊητεγρτοτατί ἔπητ, ἰὰ εἰς, γχωοσόγραφοι, Ο᾿ητ πάπας ἤθτο 
[10 » ζαρῖτε 14: Οἴτοα σἰ οὐ Ἐπηατὰ ἐτιαπην 1 οἵδ, νοὸς ΠλϊΠας 

[τατας., ΠῸη ΥἸτί πα Θἤπς Ρτοίεπιοηῖς ἀΠ ΠπΠσοστια οἴ Αριά Ρο]- 
ἢ ἘΠῚ 1δτο {ξουπο. εἰλλ ἃ κὴ παὸ ποιητικαξ φωναὶ, γλώήας ἐκάλεν, 

γλάσσης χαρακτῆρας, ντ Η ἐεγοάου. Ετϑηὶ οτῖαπὶ “0 ὑατδημάτων 
σαὶ, σα  σογ ΠῚ [Ἰ σα]. Ν]ἀ4ε γλωοσυματικός. 
λγίω [τη σα ργατγιο, προς πλθαΣ νΘηθηι ΠΊ ΟΠ] ΠΊΟΙΙΟΟ ΝΑ 

6. Ὁγᾶζ. ὁ αἱρετικοὶ γχωσσαλγήτωστιν, ΒῚ ΠΑ] 415.» Παγετῖςὶ πὰ- 
ταγιίοά γιάετῖτ. ) ν 
λγία ἀρ, ἡ, [ἴῃ σα: Ρταγίσο, τ ογθιις [παι] Οιιαοἶταθ, ἘῸΓ. 
αϑὶς Δρ( 14 4]. αῤγρλογα, αἴ 15. 

»γ μα σαττιι τας. ΑἸ οπ. διὰ δ ἄκαηρόν σου γλωοσαργίαν. 
Ρ)»5 ΠΡΌ σαγι αἰ 5, στοτο, γλώσταργοε ἰπσι!αςα’ .]οουτα- 

Ρτοσδεῖτατε ἰἰησας.] αι. (αἰηα, Γἰησα]ᾶςα εἴ, ηαπὶ παῃ 
ΔΓ τάςζετ, [46 ΠῚ 4110 ἃ ς ὁ μκαργος. δϑορῇοςϊ Εἰπέ. 
Κυρυατέ μ᾽ εἰς εἴπαντας εἴτε χρὴ κακίω 

ἴτε «᾿ομαργον εἰ τ᾿ αὐαιδείας πὰ ἕαν. 
γα, δ. ΠΠἀσ, Ράγια Πη σα, 
Φ4ῚΙ Πησιια ρυσπατ, αὶ ἴς ξισσπά τα τυετατ, Ηςίγ ςἢ. 
πὸς͵ Δ γοζες οδίςυτγίοτος Πἰπαυατάμ!ε Ἱξοτοτίοτῖς » 4135 

»λώαγας » 1 εἰϊ, σ] οἵας δι σ]οἴϊεπηᾶτα ἀἰοὶ Πιρετίας αἀποται!- 
ἰς » Ρογτίπ της. [Ὠτεγργ. ΑσΠϊορδηἴπ Α Ὁ]. τῦτο γλωσσηκάτι- 

λόδειν ἐ" λεγον, 501 45, γλωσσημοτικα εἶ δὸς διαλέκτου. 
γιὰ Γλας. ς 
σὩρ ρος, δ. 6] Πησαα νἱξεα αἹ σοτηραγαῖ. 

ὁτοκάτοχ 9,5, κα ἡ, ΠΠΠσ 10 ΠῚ σΟΠτΙΠΘ ΠΣ» γλωστωκαΐτοχον ὄργανον 
ἸΕἀτοἱ γοσάγιπς ΠΟ τη ραγάτα πη δα [πο ᾶπὶ οο πτιποηἀᾶ. (41. 

λόμιπης γ6] γλωοσοκηλοκόμασης» 5, δν 4] ΠἸπσιϊα ὃς νογΟ 5 ἴᾶ- 
ἰοἱς ἀεπηα]ςοῖ ; οἱ γχώατῃ κηλών κ᾿ κόμποις Ἐπΐϊατ. εχ αὐτὶ ας 

κόρον γεἶ ροτίτις υτ (στ δῖς Ρ᾿Ὶγν ΠἸσπιις ν Γλω οκομεῖον,,  » τὸ, 
Θὰ Πρ ποα, ΟΟΙ 15 ,ατοα, Παρ [α]1, πλάι Παρ ηιπι,ίσιι Ροτίτς (οτι- 
πι»ἷη 4110 ρα σι Γεςοπάπιητιιγ. Πιέξιπη ἃ Ππσια » νὲ ο- 

πάτα Εταί, χιιὸἀ Πἰη σία ἰρεοίεηι ἰναϑεγετ. γλωσσόκομον Ιεσὶ- 
«ἀρῖτε ἀϊιοάοοίπιο Ευδησ. ΠοΔη. ρτο πιατίμριο. Ρτο ἔεγεῖγο 
δ. Ἐρίρ.ν!ἀς γλώ Ποκομεῖον, 

«ῶοΣ ὀκρατέω, μιήσω πιηκαγίαςοο. ΝΟΌΓΓ. 
υΘ ἐχεγοσηα Ρατς Ραρρίϑ. 

Γἀσσοςρυφέω ΟἸΤΟΙὨ]ΟΠΊΙΟΓ 9 πημ τὶς ἀΐοΟ, Ἰίπριιδηι γετίο,, ἀϊίοστας 
ἀπ, Αὐορἢ. 
λώσσοτμητὸς δ, Π ΘΈΑ ΠῚ ργαοίίπὶ μαθεης. 
᾿ω σσοτομέω ἰ, ΠΠη συ πὶ ἸηοΙάο. 
᾿οατοχαριτοιυῦ τες [1 ΠσΊΤαΣ ὈΙΔηἀϊπγεητὶς ἀεοϊρίεητες. 

15 1 ὡὠατώδες, ε(Θ-, ὁ καὶ ἦν, Πἰπισα]ατιῖς Ν ττγα ΠἸησιια ἐρεοῖς δὲ ἔογηνα,"- 
ταπι Πἰπσιιαχ ἃς ἸΟςα τα εἴτις ΘΕ Π1ο. ὃς Ιοαιιαχ πγα]τογ ἃ Ῥίλυτο 
Ππσαίαςα ἀϊείτατ. : 
ᾧΦῆα, Αἰτίςὸ, ἰάσπη 0 ἃ γλώονα γλώη πολεμίζειν ἀρὰ 5014. Πη- 

. Ἴ δ ντὶ τε! Π]οςο, γτ γλωαταίασιδὲς. Ὁ 
᾿ἰωήικὸς, οὐ δ, 1 Πἰπρδπη ρεγτί πε. γλω ἤἰκὸν κέντρον, ἀοαίειις δά 

ἰ ρυβαπάιϊιπι Δοςοπηπτοάατας. 
(αὐ ΠῚ ἰδὸς ὁ, ΠἸπισ 12, ἃ πατιγα σοπίξίτυτα ντ ἀττοτίαπν ια ἃ οεἶδο 

᾿Δηξεβατυτ,ορέτίτον. ολάς πὶ γλωσσὶς ἀἰοἰτατ. Γαιςίαη. εἰς ὁ γλωσσίδα 
Ξ αὐλοί λεπῆόν τι ἐμωνεῖνιτοηις ἀμ! ἀαπὶ ἴῃ Β τυ] Ππρι]απιτη- 

᾿ἐρίγατς. ΕΠ οεῖφπη γμλωπὶς Πϊπρα]ασα διιῖς ἀιχ σοταγηιοιπ1)}1. 
ες 8.Απίηι. 

ι ᾿ω ϊσμὸς, οὐ δια Ἐρ σ τά Πηπ1. Οὐ συ πη» υτιτΑ Ππσαα: απ αητίιπη 
ἴς ςοητίπσαπτι πιυτηογηάς χαταγλώηισμα, ΟατΏ]1ις οἴδα!α οο- 

"1 Ἰυπιδατίτη ἀἰϊχίτ. 
κωτῆογές ορες, Πα] ἃ [πιστὰ νἱτπτητ, 
[ωποδεψεῖν βο ΠἸΑτα, λεσβια ζειν γλω Ποποιεῖν. 

[οΠωκομεῖον,ε, τὸ, γᾶς ἴῃ 410 τ᾽ οπος Ππυ σα ας τεροπιηΐ» ΓΟ ΠΧ 
ἐ ᾿Ιἴδτο ἔσαπάο δριιὰ Η εἰνοῖι. γλω ἥοκόμον (ττίρτατη οἴξιργο οο- 
Γ᾿ ἀεπηΕτρτο πιι]!εθτὶ ρυϑεπάο. ἀρυὰ ΗἸρροοι.:. αἰεὶ ἀγμδ,ιη- 
 ἰπιηηεητιπι εἴϊ δά ςοπηροπεπάα ἴαχατα, ἘΠΕ ὃς ατσα]α ἐοπππάπι- 

4ις {ςτὶ ρτογιιῃιν Οαἱθα. "δ᾽ 4. 
, τῆόκοιμον, ΡΊατ. [46 πὴ 4υοά γχωοτόκομον,ν οἱ γλω-Ποκόμιον, 
Ι γΠοποιὸς, οὐ ὁ Ρτο 6 ιιί ἔᾳςῖς εἰδίατιιπα [0 σα}5. 

Ἵ 

ν᾿ 

ΓΎΡΗ 
Γλωτοποιεῖν, ΑΥἸΠΤΟΡΒ ἰ τῷ στόματι αὐο, φρυργεῖν. 
Τλωτοςρορεῖν, οἰαῖτοτατ, σατγῖγο, Ασηϊορ δι. νεφ. δπὸ γδ ὁλο ὄμαι, μὴ 

μαϑῶν γλωήῆος ρρφεῖν, ἔπ1] ΠΝ] πὶ νετίατο ὃς ἐχροαττὲ ἰοηυΐ, ὀυπο- 
ρεῖν ἐν τῳῇ ἐγ ειν,ποικέλον ἐν τῷ λέγ εὶν και ϑεςτηκέναι, αὐἰξαλαλεῖν., «ωμύλ- 
λεῶτι. 

Γλώχες, σαἰδηὶ ίδι ἔρῖσω. Ηοἤο τῆμος δὴ κέγχ ερισί αὗοὶ γλῶχες τε- 
λέϑωσιν,, ὅτε δινὴὶ οἱ κέγχενι ἀὔχογτω αὐϑερμκαὲ ποιεῖν, ἠΐγρμω εχ ναςς 
Ἰπτογργοβ. 

Γλωχὶν͵ δὲ Γλω χὶς ἵν (Θγ  ,ἀ σΌ]υς γωνία. Ὀοηγ ΓΡΟοτῖλ, πυρί πίω μὖ; 
ταῦ γλώ χῖνα νέμονται, ΟΧΤ ΟΠ λ ἢ ἀυ συ] απὶ ἀεσαης, Ετίρί- 
σα τι »οαΠ  ]ς οὐκὸς γα στας, ξοχ ἡ, ἀσι]ειις. Πδτὸ ἔοχτο Ερ στα ΠΊΠΊ. 
πλατέως γλω χῖνα σιδηρφυ ,ἰὰ οἴξ,, ουἱρίἀοηι: νηάς πτανυγλῶ χχινες 
ὀϊςοἱ, Ῥο]]ας  Ἰνθγο ρτίπιο., γλωχῖνες, σῷ βέλοις αἱ τρὸς σῇ ἀκμῇ, 
φροσβολαΐ. Ἡ εἰγς. αἱ Τἶ ἀκίδων εἴξοχ αὶ, αἱ τὰ ζυγοο γωνίαι. 

τναϑιμὸς, δ, πη 4Χ}}}1, ἘῸΙΓΙΡ. γναϑιμοῖσ, 4 Χ1}}15 γεὶ πιουάῖθιις δὲ [4ς 65 
τα! 1 Βι15»1η ΕΡῚΡ,. 

Τγαϑος ες ὁ, ΠΠΑΧΊΠ]Α. ΘΠ 4» ΠῚ ΘΠ ΠῚ, ἀὐἶδ κὶ τίυ γνώμψιν, ) αἷρᾷ τὸ γνά- 
πῆω ᾿ ὠτὸς “δ γνάϑων φἴπτιις 'π Βιιοςα, ΠΌ το τοῦτο, Α 1 14]. σ4ρ]-- 
τε 12.(αΖα. γνάϑου τὸ λεη]ὸν, σοηᾶ,, διιος4. πιαπά! δι. ταὶ γνώ - 
ϑις φυσών, ᾿ιιςοας ἰπΆαυς, ΠΕ πι ἤδη, νπὰς φυσίγναϑυςν Ατηἶο- 
Ρ 8η. ἐπεγε πίω) γνείϑον, ἃ οἵδ, δεύκε. Τάς πν Αὐ τορι ἢ. ταὶ γναΐϑτις 
σπαράπειν, ἰάφηγ Γιιοϊδη τὐπσεξυρημῇθΘ. τίυ) γνάϑον [γαίας πηςπ- 
τι ΠῈ (σαι πη 4 ΠΊ. ἑτοσὶ ταὶ γνάϑοις χες Θ- Ηἰς πια]ῖς ἰσιδιις. 

Τναϑονιῦ, σ᾽ “Πα 5 Ρέτγουτοτς, εἰς γνάϑοις τύπῆειν. 

τναμπηῆος οὗ, ὁ, ΒοχΊΒ1]Π1ς, δὕπεις 5, σαγα μι» βεχυς, ἀπησας ; τοῖσι δ4- 
ὈεηΔ. τ αριὰ δι1.γνα 7η), καὶ ξῶριτήη ([ςἀ ἰοσοη ἃ γναμηῆν, 

τνεμηήω, μυψω, αν φανβεξτο, καί μηῆω, ἱπούτιο κἰο! οἱ ον ἀςρτίπτο,σοη- 
σα]ςο,ἄοπηο, ἢ απ σον ροιίμδεο. αὐρῷ τὸ κοίμτῆω, ΕτΥπιοίοσ. Ας- 
φυϊᾶτι νης αἰαγνά μπῆωνρτο αἰαλύω, ΟΠ το. ΑΡΟΙ]Οη.5. Ατοοπαυξ, 

ῥῆξαν ὠκυρφϑίω ποτειμὸν γνόμνψαντας,ἰὰ εἴτ, Βεξξεητες ΚΕ Βοθαπῃ 8υ1- 
{1111} ἃς τγαηίπιϊτέεητες. [τ ΠῈ γνώμηζω ΡΥῸ χατεακόπζω, σύρω ξα]-- 
γώ 5ΟΡΒοο!. ἱκσπικών τξ αὐτύγων ἐγνείμτῆετ᾽ ἰδν, ἔς ἐπέψυξε βίον, 

1ᾷ οἷν ἰληϊαθάτιγ ρεηάςξης ἀς ουττανάοηες οχριγαιῖτ, Ροτεῖϊ 6- 
τίατι Ἔχροπί, ἀσργί πε θαϊαγ,ἀθο! παθατιιγ. 

Τνείπ]ω͵ (ει! κνάπω, τις γναφω,ςάτρεηάο νο]]!ςαπάἀοίμε ἜΧρ το, σὰς 
ΠλϊηΟ, Παρ ΟΣ ΚΠ] τῇ Ργορτίμηι ααΐ Ἰητεγροίαγε ὃς ρο]ίγε ν - 
{τες ἀϊσυηταγ. 
Τναφαλιον, τὸ σα Παρ Βα Πσππνσοηὶς ματα: ἢς ἀϊέξα;, φυὸ ἃ αὐτὶ γναρά- 

χε, τὰ εἴτ, Ῥτὸ τοπιθῆτο,, ξο! ἰς εἴας νταητιγ,, Ὀ]ΟΙσοτῖάες ᾿δτο 
τοῦτο » σαρίτε 132. Ὀτοίτησ ὃς “ματι ζεϊοη Ρ]ηΐμ5 ᾿ιθτο 27. 
σΑΡῖτε ἴο, 

Τνάφαλον, ε, τὸν [ΟΠ ΏΤΙΠῚ» ΠΟ συ] οἰττῖς ἰπγοίταν, τὸ ὁ μξαλλ(. 
μῆρον πλήρωμα, αιιοὰ δέ κνέφαλον νοςαῖ ΡΟΠ ΙΧ 1.10. 

Τγαίφαλίθ- κα. ὃ, σπαρἢδ] 5» υῖς ἀξ 48 Ατιΐζοτε!.] το ποπουσαρίτα 

16. ΑΠΙ1Π14]- 
Τναφαλώδες ε(θ-,ὁ καὶ ἡ, τοτηφητἰ τ 5,τοπγεητοίας, Ηεγπτοΐ ἴῃ ΡΠ] π, 

Οὐοταπὶ πᾶταγα πιο  Πὴς » σφ ἀϊ 44 8ὲ ΟΠ) ΠπΠΌ ἴαπςα εἰτ γναφα- 
χώδη, Δρρο!]λπξυτ, ςαϊαίπποα! πως ἀἸξξα πη! ἔΟΠ14.Ργοῖπάς Οτα 
οἱ ἐγνώφϑησαν,ργο δ ντιιητογ ο ἃ εἰ ἐμαλαΐχθησαν,ἰὰ εἴς, απτοὶ 
1|τι ἴὰπτ. γναφαλώδι φύνχνα» ἔΌ]14 τοπηθητοίᾷ 5 (ξι το πη ητΙτΙᾶ, 
τοπιεῆτο ιοάδπι μι δ εἰςοη τα, πιο τα τοσηοητί πιο άο, οί, 
ΠΡ 3.ς4ρΡ.37. 

Γναφεῖον, κετὸ, ΟΡ οἴηα ἔα} Ο Ὡς, Ποπῖζα Ν ἱρίαπο. ν 
Γναφειὰ ΝΕ] πναφειὰ, ἑὼς,ἔ.]1ο ὃ. ἀρυ 4 Ατμοπ. 1} ζ. ρ Ὁἰς σας τὸ ἐκ τ 

ἐψησεως υἱγρὸν «ταῦτα απίλον καϑπίρει. 

Τναφόω μ δὕσωα δυκα τυ σ οὐ ΠΟ ἸοαΠΊ ΕΧέτοΘΟ. 
τναφικὸς, οὐ βαΠΘηίας. ὈΙοΙςογίάες το απαγιονςαρίτο 253. ἀἰκαιϑὼ 

γναφικὴ ΓρῖηΑ (ΠΟ ἰΑ. γναφικιὴὶ τέχνη, ἀτο ]οηῖσα Ρίδιτο. Ἶ 
Γναΐφοι, ἄκανϑαι «ἧς γνοτήετα τὰ ἱμοότια ἱ. σπαρὩϊ » ἰρίησ ἴμητ 4αΐθεις 

ἐχρο!αστοτ γεῖδες. ἀϊοίτατ ετιδην ρὲ κικνεΐφοι, δα 4. ᾿ ᾿ 

τνάφω γνόμπω, Ὠιοἴςοτί ες Πἶτο αάτῖο,, σαριτς 252. ὦ γνα φέσι το 

ἱμάτια γοο νοῖϊες ΡΟ]! σπάο γοὶ Πσδητ, εὸ πη οπος ναῖες ἀητοτς 

ῬοΪβητ,σοποίπηδητ. Μάγοε!]ο ρτῖ πιὰ Τητο ργΓόγατ!Ο ΠΑΡ ῚΣ Ρία- 

ξετ, “ιιαΠῈ γνείφειν ἢτ νοΠ σα πάο ἐχροϊ το, ἰά εἴτ, ἀποξύειν ὁ ἄτος 

ξαήγνειν,Ϊ. ἀοταάςηάο ἐχρο  ἕε 8ὲ νο] Πσατα, ͵ ν 

τνάψις ΠΟ σαι ἀττι ἢ σΠτι ΠῚ, τογρτας Αὐἰβορβαηΐη ΡΙατ, Ναπι 

ὃς βι110 γνάψιθ-, Φοίτατ 1. κναφειὶ δι14. 

Τὺ ἡσιίθενε ̓  κὶ ἡ] σὶτἰ πηι» ἱπαϊσοπανησοπιμς, σογπηᾶπυϑ, ψοτις, δ. 

πυϊηϊ πιὸ ξισατας,δατ Δα το πὰς, ἑαῦρεξθσιίθ:, ἔστις δ ἰςσιτιπηιῖ8, 

ντ ΠΠΠ1ς ρΔΓΓΙΝ. πτῖδὲς γυύσιοι, Πθαγι Ιορ τί γι τισι ἴφὰ ραταγα 

ἴξαι ἀἀορτίοῃς. γνήσιθο ἀετὸς» 4401} νέγα ὃς δ γπγαπᾶ» Αὐήϊοτε- 

[ες ᾿ἰδτο βοπο Απἰ πη}. ςαρίτε 35. γεωὴ δησίαν ΥΧΟΥ [ΟΡ ΓΙ παν ΠΟΠ. 
ςοηοι πα, ΧΈπορ. γιή σι. πὶ φιλοσοφίας, ΡΓΟΡ ΤΙΝ ῬΡΠοιορῃίς, 

Τ.ασίαπας, στγαρο [το ἰδρτιπιο ἐς (ογπιδῃ!5.,. διὸ δικαίως 77): 
ϑοκοεῖσι τ'ωμαῖοι τῦτο αὐτοῖς ϑέῶχ τοιυύομα, ὡς αὐ γνησίοις γαλάταις φρα- 
ξεῖν βελέμϑμοι" γνήσιοι γὃ οἱ ερμανοὶ χτ κὶ Ρωμαίων διάλεκτον. Τὸ Νή- 

στον εἰν, γνησιόπης, ντ ἀρἃ Ραμ] Ψ-. δὰ Οοτίητῃ. σάριῖς 8. 

το γνήσιον τ ἀγέπης , ἀ1] οξ]Οηδ Πποοτγιτας ἢ ΠΉΠΙΠΊΕ ἔισαῖα ςἢα- 

τἶτας. ἱ μ " 
Τνηστόπτης»»τος,ἤ ἰησιοηυ τας, ΑὙ Πζοτο] ἴῃ ἈΒοτογ ΤΩΝ ομεῖ. Ογαςῖς, 

«ἰρὶ τρόπων γνησιύτητος, Οὐ]Αςῖας,ἀ0 πιοάϊς πιτατῖονῆας ἐδ πηοάὶς 

ξιοϊοπαϊὶ (αἱ, (κ ἰεσιτΙ ΠῚ]. 

τνησίως ,σογπιδηὸ ἰησοημὸ εἰ τὸ ἰκι(φήλως, 

34: 
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345 ΤΗΝ 
τυῤφαγλονε τὸ ἀραὰ Ατἰιοη στο ἀςοίητο ἰοσίταγ ἴῃ ἐαάοπ) ἤρηϊῇ- 

ρξατίοπε στιὰ γναάφαλον, ΟΠ] ΘΠτΙΠῚ 'Ο ρα αΠαγ τοπχξητο {ἀτιιι 
ἴῃ πος Αἴεαι οτο, ἀμφὶ κόρσᾳ μφλϑεικὸν γνόφανλ ον. 

τιοφέω μι ἤσωνα κα, οδίσατο, ἀέξιαρτο γγοφύω, {: Ἷ 

τνόφίϑο,μ» δ ισαϊ!σο,οραοίταβ ἀγα (οἰ ΠΊΕ]. 068: ἀ ἴτας δί τγό- 
φίινηάο χνορερός, Ραα]}.Δ4 Η οθτιστριτς ἀποάοοίϊπιο, ΝύφΘ’ "ἢ σκὸ - 
τος τατῦο ὅς σα] .Ετ Εχοάϊ σαρίτε ἀςοίπιο, ἀρυα 511. [νάφϑ» 
Ρτοὸ Πόφθ' νε] χνοφίθν Ρεγρογὰπι [Ὀγίρτιηι οἱ, ΕἸῚ νειὸ σκύτος 
βαϑυ,συωέφεια, αὶ ζοφόδης ἀπ. αἴδὰ τὸ κενὸν φάοις ἐ). Η εἰγοιῖο ἀ- 
χλιὰ,σκοτομίωία. 

Υνορύω, ὠγοῦτοσο ςαἰ στ πειοἰ σατο, οραςο. 
τνοφώδιης,ΟΡΑ(τις» ἄτα, σαἢ ἱστηοίας. ΕΓ  ρ ἃ, 
τνόω͵ μα ὠτῶ, ασ' κα, ποίςονΑςοιΣ 
τνὺξιαδαογθισοηι Βοχοςίαρτα σεηι, Ἡοπιοτγας ΠΙδάος ἐ. γνὺξ δ᾽ 

ἐριπ᾿ οἰμώξας,1 ὅθὴ γένυ ἐπεσεγοατη σεηΐς. [ἀςπα ᾿δ᾽άσμι, ἡ ὃ Πὺς ἐρι- 
ποίΐσαι κασιγνήτοιο. 

τνυπετὸς, ΕἸ οἰ οι. Δβΐοττ ργὸ αὐγὸς νο] ἔκλυτος. 
Τυυπετοὶ κ᾿ [νυπσώνες, ττ ας, πποτι οι ΠΟ ἢ, κα τὴφ εἷς ν «υγνοὶ, Πα ἀρυᾷ 

Ρεγἤαπι “Εταπιποῆάας δοίοπες ΟὐΠτιρο σᾶριτο, ἤροητες ἰὰ- 
σαΐποὸ τογγαῃγ: μαλακοὶ, δ) αὮ εἰς γόνυ πεπ]ωκέναι. 

τιυπήσει να Ἡ εἰν οἢ,Εχρ. γνυπετήσει. 
τνυπῇ εἰν, οἰ ἀο πὶ οἵδ μαλακίζεόϑοι  ἀϑϑνενεῖν. 
Τνύστων ὄντος εἶς ἜΧΡ. αἰ ϑνενών. ᾿ : 
τνώ, ρτὸ γνωπουῖς, Η ἢ οὐ. γνώ αὶ ἐό]͵ ἠγνοίησε δὺλθ. Ὁ 
τνωϑε, ὨΟΙς 6, γνῶσι σαυτὸν, ποίςς τὸ ἱρ (ἢ πὴ : ποηλἐπατ πηι πὴὶ ( 

ΟΒιοηΐς ἀρορθι περ ῃγὰ ὃς ραιασπιια ὅ}) τἧν᾽ υὑπὴρ ὁ εἰσι κομποιζον- 
σῶν ντ ἰηααΐζ 5114. ; ' 

Τγώμαᾳ ατος»τὸ σποπτοη. Ατηΐζοτο] ἐς αὔἤπαὶθτο ίδχτο Αηΐπ1. 04.23. 

πὸ γνώμᾳ λείπειν, σ ΠΟ ΠΊΟΠΘΗῚ δυλϊττογονά οἵζ, ἀδίτετα 410 ἀ1- 
Πιησαίταν αἴας. 

Τυώμᾳ ης ἡ τόσας [ἢ τεπτουῖῖς ἀρ ἢ ρτατογῖ α ΠῚ ὃς απο τα!ς νους 

ἔσγυπι,, ἰπ πο ἰεσατι αιἀιοδαητας γαοιτααστίγαθε Πμ6ς1]- 

δι. ὀλίγον :ἰξωτέρω τῆς ς Θατηγί δὸς σκίωνῆ ς χωρίον πὶ, ἐπ ρατα 
ἀπεδέδεικτο, ὃ δὴ γνώμα τρρσηγρρθύετο. ἐκεῖσε ὃ αἱ τρέσβες αἱ καὶ αἱ ἐγ- 

γελίαι γα ὅχα ἐγίνοντο. ΠΝ ἢ : 

Τρω φύτευμα, τὸ ἀπ οτος ονοχαξξα ςοσηίτῖο, ἴτοπι ἀϊξξιιπὶ [εητοητίο- 

{π},Ετηϊατῃ, ᾿ : ἱ 

τυωματεύωῳ ἀιοεγπο,ςοπ πὶ σαρίο 5 ἔτει [εατεητιοἴπα ἀἰ ξϊι πὶ 

Ρτοξειο. ΐ ᾿ ΐ Ρ 

τνώμη,"ς ἱ,(δατοητίανν οἰ αητβ, Ο ΠΕ]. ΠΊ, 4  ΠΊ15» (τορίμπι, ἴῃ 
Θεημπαπηίςη 5, σον ΟἸτΙ Ο»ὨΟτΙτΊ Δ, ΟΟ τατον ἰπτο !φξξυφν πη, 

ΟΡ ηΐο » εχ [ἘΠ πηᾶτιο» τπάϊ οί πλ. [τεπὶ μαεῖτία,, ῬοΠτίαθ ο ἴὰ- 
τογρτ. ἀρὰ Ηετοάιδη. νώμη, ἡ βελιὴ τυρφαίρεσις οἴησις ὦ δυμηγορίοι 

, «,. οἱ Ἵ ο ᾿ ῃν ᾿ ΓΝ ᾿ 

χ; σι εἴδησις ν σκέψις καὶ σκέμμα η) 2 καλϑυΐνη γνώμη καϑ' ἰὼ δυγγώ 

μονας κὶ ἔχίν φαμ γνώμίω ἡ πῇ ϑηπει κούς ὅξι κρήσις ὀρϑὴ Ατηζοτε!. ἧ- 
ϑηκ νἱκομαχ,λιδτα ἰεχτο. ν᾽ ἀς ζατοτὰ » καὶ αἱδὰ ἀυ γα ἃ ραυ]ὸ 

Ρὸ Τ᾿ λέγομ γὸ Γνώμίω καὶ σύγεσιν " φρόνησιν "ἡ Ἰρι ΤΡ αὐεδὺ ὕδι- 

φέροντες γνώμίω ὶ χίν, "ἡ νοιωῦ "δὴ χἡ φεϑνίωις, κὁ σιω εν. Ατορ, 
τη ΝΝ εἴνιι] πρωΐ ὃ) γνωμίω μεγάλίω ἀφῃρεϑη τίσ: ᾿ἀσκαλαξώτου. Ετ 
Τώμωγαλεπηογαῦιὶ ες [ξητοη ταῦ, ΟΠ ΔΜ} ΠῚ τά! οῖο δέ «οοίι οὅ- 
Ῥιοβατα;, Πόοτασ. ἐκλέγειν “7 περεχόντων ποι» δ αἰ χαλερμῆθας 
γνώμας " γγώμίω ἔχέν » [ςατῖτε δέ οχηξζιπιατς. ΑὙΗ ΟΕ λαπνεφ. πο 
τέραν πίω γνωμίω ἔχοι , παξς ἐμπίδας χ᾽ τὸ ςμ ἀδειν νὴ χτὶ τουῤῥοπυ- 

γον ἰὰ εἴχίντγο ποιὸ ἔξητιᾶτ» ου]ίςες οἵς καδοτς Δη στη μοργ- 
βῖο, [ἀοπὴ δι 4 μν εἴξει τινὰ γνώμίω κέγειν, τὸ ριὴ ὄυρύαρωκτος ἴῃ, 

τατίοπεπι ν]].πὶ μασεδις 4: οπγίπιις ἰατο ας Ροάιςς. γνώμίω εἰ- 
πεῖν, [ξπτοητίαηι ἀϊσογοΡὶ ται οἴνας [0 Τυσα: 50 γγωμίω λέγειν, 
Ῥτο εοφοιη ἴα (Δ πλ1}10. [ἃ εἴ ἁυιποτθπα εἶς ξπιφητίδ: γνωμίω 
ὁποιῶτο λύειν, ἀοοτοαῖτ ἰοἰπεγς, [ἄς πὴ ἴῃ Τ Βοπληζοο!. τῇ γνώμῃ 
ηἰαοτίϑηαι » ςομ!γάετο [πιο θη. γνώμιω ἔχιν ἀρᾷ Ασπζοτε!. 
τιδτοίοχεο Δπἰπηαὶ. 14 οἴ, σογτας οἰιοορ αοίςὶ ροτοῖτ: ὃς γνώμίω 
ἀκ ἔχ, πο εξ ςοττι". γνώμων, συμξάλλομαι ν ἄϊεο (ςατουτίαπι. 
γιώμίω ϑέυαν Ὁ.. 4αὶ ἀϊχίτ (ξυτοητίλπη. γνάμίω ροϑεὶς » Ιδητοη- 

τίαῃι τοσαης. γνώμίω ἔχω πεὸς τι εἰρίωίω) ρεέζο τἀ ρβσοπι; 

ἤτην ργορεηίος σὰ Ῥαςθπ) νωμίω ὁ χώ τρος σέ, τέσαι ἰϑηδίο ἤω 5» 

μίω ἔχάν καὶ νοῦ ἐχάν,ρτυ ἄφητο ΠῚ εἴἴϊς, ϑορβοο!. ἐ γνώμων ἐ χίς τά 

ΕἿδ, εἰ γοεῖς οὐ γνώσκεις. δὶς ΑΓ Τορίαπος ἴῃ Αςμάτηθη. Οὐ ἐγ- 
δὸν., ἔγσον δαὶν, εἰ γνώμίω ἐχὰς, 14 εἴτ, εἰ φρόνιμος εἴ κα σιωετὸς. [ἄς πη. 
ψνώμίω διχοήαν ἔχέσα, νά ςἰἴ, λογισμῷ χρησταυῆμη διχφήω ' γνώμίω ἔχω 

πέξὰ σού Ιδητῖο ἀπ τε» Ποογατ. γνώμης ὃ 5 ἔχομαι, ἔα τς [δητο στα 

αὔευτιοτ, “ αὐτῆς γνώμης εἰσὶ» φαταηάθιν ματηιπὶ ἔπη, ΤΠαογ- 

ἀϊ4.14 εἴ, τῷ ἀυνε σκοποῦ γνώμας ἐποιοιυῦτο ἢ ΦΟΌΠ]ΠΙ ΠῚ) γξια]ογῆτ, 

Τ1άειη. γνάμας φερῷ εἶναι, ττογατη πὰ σΟΏ ΠῚ πὶ τείοτγε, τοσᾶτο 

( ητοηυίας,ἄφηι γνώμης μὴ πτυχῶν » 4" ἀῃ φοηΓἌ]οπάο ξαϊτ [η[ο- 
τίοτ. σαὶ πώμας ποροσιϑοᾳσκ δυείζω, Ὁ} ΠΊΟ 5 ΡΓΩΡΑΤΟ » Τἀε πὶ ΤΡυ- 

εν ἀϊά, γνωώμίω Σστοφαϊνεῶτο νἀϊσοτα (ξοτοητία τ, πιο η Πώ- 

μίω »ποφαίνειν, ἸΏτο ! Πσοητίαπι [μα αὶ ἐχρίιοατο, Ηειούοτ, γγώμῃ 

χεξηστε μων τατίοης γτθοτίαιη, )επγο τ ἢ γνώμῃ δα πεπα μηνας 

τλῖο Τητοητο Ἔπορ νη ΟΕ σοηοηι. χλ χγώμιίκω, χφ' γοιωῦ , ΡγῸ 
Δ] Πηὶ (σητεητια. ΡΙατατοῆας ἴῃ ΟΠΊ1]1ο τὶ γγώμίω ἀῤχαιρεσταί- 
σα], ΠΟΙ τὰ ἀσοτο γάτιοης ἃς ςοηπΠίϊο. αϑδὰ γιωμίω, ΡΓάιοΓ ἃς 
Ὡϊπγὶ [ςοτοητίαπι: ἐς γγώμίω “0 εἷρσέων παρέφησαν » 1 ἀςάϊτίοπξ 
Ῥογῶταιι γοποτιῆτ, ἐκ μιαξ γιώμης  μοϑυμαδὲν, Ῥεπιο δ ιοη ἐπὸ 

ΓΝ Ἂν". 
γνώμυς Θχ (ξυτοητία, ἰυ{,1.ἀς τη, ὃν γνώμῃ γιγονὼς ΟΠ ιάταις, ἰδ γιω 
μίω παπειγὺς » 411: τη οητς οἰδ δησιηϊα,  αςίπη. συφων αὐδδων γνα 
ας, (ἀρτεητηπι νίτοσγιη) (δητεῦτίας, (4. μιᾷ γνώμγινπα εἀϊῴ 
46 [επτουτία δί Φοηΐςπ Ὁ, ΠΟ ογάτες. γνώμέω δος ἐρητίδα, ΑὙΤῊΝ 
Ῥἰνδη.τάτίοπεπι ἐς ἔγαι! ἀατγίςοπη, ἱπΕ ἰατγι σοι, γνώμίω ἐμίων 
εἴτ ,αι ἵτι οτν Ατ τορι). γνώμίω ἐμίω υἰξιέναι μέλλει, οχιταγας οὺ 
τῆθο ἰμάτςῖο, ΑτΉΤορί τη, γνώμη κἡὶ διωμάμει., νοτθο νοὶ ἔχέζο, 
ὙΠ ΌΟΥ 41 4.1 εἴτ. χόγῳ ἡ ἐΐργῳ [46 Π}γ γνώμης παρωνέσει, αᾷ ἀΔνο 
ἄυπλ ΘΟ 1. γνώμας, Ατηϊοτοίες αιοίἀαπη ἄςητες αἰΐποσας 
Δρρεὶατ,!ὺ.6. Απίμη. γδι Θάζὰ ΒυοπΊοῃας γοττττις Δατοη αὶ 
τὰς ζοσῃοίς1Γ. ' 

ὕνωμέ δον. μικρὸν ἐν ϑ' ὑμημα ν[ξητοητία τοι ςηξητειτίοἶα, τατίσπςα 
ΟἸο.Διτορ ἢ. ὁ γνωμιδίῳ Νώμίω γύξας ἑτέρῳ λ (Πὺ αὐτιλογῆσα! Ὁ 

Γνώ μη δὸν «τευ ϑ' αὐεῶτανα ρα Πιοη πα Ηα]νοατηαίϊου μι ̓δτο 
ξξιυο, ἐχηαῖτογς δέ τοσατα ἤμρρ λεῦτ ἴῃ ιο ἤροιβοας 
πατα ζο(υἾτι πὶ ΠΟη μετ ἀζε ΠΙοη πὶ ἔιέϊιπι, (οα ( α]ατὶ 
τοσατὶς ἀιόλλίαιις (ξατοητ 15. ᾿ 

Τνω μυκὴ αὐείοδος, ον ἸΟάιῖς [ςατοπι] οἵα δὲ ἀγσυτα (ςητοπε τσ. γα 
(ξητοητια οἰζ,ἴπ 44 ἃ ἔρεςῖε τοςεάϊτυτ 5 ὃς ἴῃ Οπτηος δἰ Ἰααα, 
εἴτις: ντ ἀρυἐ Τοιδητ. Αἰπδητίη πὶ ἱτο » ἀπιοτῖς τα ητέσι 
εἴης ᾿οηδίις ᾿θ᾽άσπι, 

Τνωμικοὶ, [ςἰ δητὸς, 
Τνωμοδοτω ςΟὨΠ πη ἄο. 

Τειεητς. 
Τνωμολογητέον, Επτοητ ῖς νγεηάμτη εἴς. δὴ 
Τνωρμολογία. ας ὁ ἀἰ εἰϊο (δατεοητία:, ΟΠ] ξείο Γεπτοπείαγιμι » ἀἰσόπι 

ΔΟΓΙΙΠΟΉΙ. 
Τνωμολογικὸς οὐ ὁ (ξητεη τί οὔιϑ. ᾿ 
Τνωρμονικἢρατς εἰἘ αϊτοϊοσία, ιια: (Ο]ατίογα πὶ ἀεὶ πιϊηατῖς 

Ὀτίϑ οτὰς σηοπηοης ρόγηοτας, Βα 4. Ἰπ Απποῖ. ᾿ 
Τνωμιονικὲὸς οὐ ὁ, ἀοέξιςοἴσιεης,[οἰτας.ἰεητειτίοίμϑν 
Τνωμοτυπία ας ἤ, Γνωμολογία ἀκρὶς, Ἡείγςβ. 
Γνωμοτυπικώς, ἄς τὴ γνωμολογικώς ἃ. 
Γνγωμοτύπος «. ὁ. (ξητεητίάταπι εἰπέζοτ, Αγ Ἰορἤδηνεφ φρένας ἀξ α 

ϑορᾷτε αὐορων γνωμοτύςων ἰὰ εἴς, δ᾽ ταὶ αἰκείας γνώμας διαὶ “Να 
γον πυποιώτῶν, ἢ ΤΠ τύποις αὐταὶ τοῖς ὕς“ερον καταιλιμπεινόνταν, 

“ἢ ταῖς γνώμαις ονούλοις πυποιώτοων. [ἄς πὶ, γνωμοτύποις μεράμναϊεν 
εἴϊ,ἴπ Δητπηο τπιργο ἢἰς σοφιτατ οηΐθθιις.Ἰηἀς γνωμοτυπικὸς γν4 
ΔΌΪπ10 ἰςητευείας ἐπα ρτιπατ, ἃς ὰ ξοσπηδης ἰεητοητίς.. 

Γνώμων ον.) σοσαίτον, "εχ, ἀπηϊπΠξτγάτοτ, κριτὴς ἐγ 5 ΠΟΥ 
ἀϊσαης, ΟΠ ς ν τὴ ]ΠἸσ 5, σας γῃλθγὰ ἸΒΓΟΓΠΟἵ σα ΠΓῊΓ ΠΟΥ 
Τατίηὶ Οταςο ποπιίης σποηοῦά νοςάητ. ἸΝογπηα νοττὶ ἢ 

᾿ 

ε: 

(: 

Μ 4114. γνώμων ρτορτιὸ Πρηίῆοας γί επη, τς ψεγα συ] πὶ, ἃ 
Τπτης τη πτείτο δηγυῖο ςΟΠ]Οσάτιγ δά ν πιθ τας ἱπάἀασαηάαθ, γῇ 
δί σειαϑύρας ἀϊοίταγ, Ὑ γα αἷς αγο δἰ τείζαγα ΠΌ το ΡΣΙΠΊΟ γί 
Ρτε 16. ςοἰ οςοταγ σοῖς σηοτηοι ἱπήασατον νπηδι αν, ΑἸ, Ι 
ςὃ σκιαϑήρρας ἀἰοίτιις, 516 ἀρὰ ΡΙατάγομιιπι 1π γἶτα Ματος 
σπειο ϑηξᾷ τη γι πιθητα ἔπιπτε πηι Ποπγατῖσα 4 θ11ς ται] ηθς ἃ 
δγάγα τι ἀθργομοη ἀιητιιγ, Γνώμαν ρτο πογηγα ξιδ τη], νὶ 
χις. ΕἸῈ δι γνώμων τοῖα 11 το άπιι]4,, 44 νεῖ πηατ ἐπ ἀς' 
ἐς ἃζ πηειαηάϊς νεδιιπι ν] να Διετγτεῦ ἀκ πὶ εἰς ν᾽ ΠΊ γε ητι 
τοο  οἰταπην τάς ΝΊττι ἰοςο οἰτάτο, δόσις  οπηροῖας, ΘΌΟΙ 
(υπα]ὲ Ιερίταν στοπια)αρραο! άτατ σοῖς πιας αἱ πι]α σαΐα 
4 γόρίοπος ἀστὶ σις σορποίοἱ ροίπιητ,]ιο  σεπαβ 
οἱ ἀϊσαητ γνώμονα, Ν Οηἰα5, γα πηλ(τοροης σηοπιδ)ιη οηίῇ 
υσθαπηγυα βοχα νἱα Δα Πἰποᾶπὶ ἀϊτὶ σαηταγινε ς[Ἐ ἀρτἸπιὸ 
ἴοτυπι. ΗΠ γσίπις ΠΠ δ τα πὶ ἱπίοτίρητ Θποπιατ σα πιζάορται : 
Οτοπιαγςμ Πλ)ῖη 400 ἐς σαϊττογα πὶ πγοτάτίοης {15 τ 
ηἷς οροτὰ, ρια ΟΑΠΙοάοτιπι το τοιτίο ἰεσοηὰ, Ησςο, 
ΡΟ βθοπιοτγίζας ἢριιγᾶς ὃς σῃοιη ατίςάπη αἰ οι Ρ πα τη(1 ἃ Ὁ 
μονικίμλ τα 411  σ τητογ ἀρηο[οίτιγ. παϊῃ Γπγοάι πιδο πα ἃ 
διταν ἃ ΡΙΙπῖο [ἰδτὸ 18. σαρῖτο 34. Ηἴῃς δί γνωμογιχαὶ ὄργάναν 
εἴτ, σἸοπηοηος, Ετ γνώμονες » ἀδῆτες {ΠῚ σΠτοτ ΠῚ, ΕΧ ψι 
ατὰς ἀϊσποίοίταγ : ἀσπηταν ἃ Ρ]Τΐο ρΩ πὶ ἀθηζεςι πᾶς 
μόνες αἱ ὅ( λειπογνώμονες γ ἀἸσιιπτιιγ 641} ΔηΠΟΙ͂,, 4 ΟΣ 
εχ ἀσηθθιις σοσποίοἱ πα 4 τ ΡΠ χ Πθτὸ ρτΐπγο. Εγαης δος 
τβεηΐς παρ Πἔγατας ἀ εξ] γνώμονες,, Ζια ἀοφαγάτας ἀ Πρ σητία: 
Ρτυάοητίς ποπηΐηος, Βυιάαιις ΤΟ πηπιςητ ὅς Απηοτ, γνώμων 
τα ΠἸη σι ἰπἀἘχ. Χ οπορου. γλυκέων τἡ δδεμέων γλώῆα γνώμων 
εἰργάϑη. Ἐτ γνώμων αρι ἃ 5ορ.ὩρίεὩς,σιυετός, ὃν 

Τνωρίζω μιίσω,α.ικα,ςοσηοίζο 7 ΠΟ ςταζ. πειρώ γυριράζειν ἐδ λέγον, 
ὁποῖοι κὐ τίνες εἰσι (ὰ οροτάπη ντ ποτὶς ὃί 4αΐ μην αὶ Ἰοφυυο 
ὃς 4416 ς, Θα]δηας ἰτο ρτίπιο δά Ο]αυςοη. γνωρκεῖς 8. ταὶ τὰ 
παρ ἐμφραξεις ταῖς αὐωμαλίαςς ἧ' σφυγμλθ, δες ἰὰ εἴτ, ἀοργο πᾶς 
ΤΡ 14 τη}, αἰ μφημερανὸν Ὁ πυρετὸν τοῖς δ) αὐ μοόίλιςτα γνωρίσαις. {μοὶ 
115 1 ΤΊπηοῦς, ἐκέτι γνωρέφομαι πρὸς αὐ δ, γα ἀπηρίπις σοσις 
ἴζογ αν εἰς. [τε π,ποτιηι ξιςϊο,ἠοτῆςο, ΟΠ] Οὐάἰηἀίοσ,ά 
οἰαγο,οἱτοι) 4» πλαπὶ ΠΟ, ἂρ οὐ» Ποϑηίτιιπ ξιοϊοιποδ ἱτονῷ 
Ἰσργοιναΐρο, ρατοξιοῖο,ἐχροποφεςττιογοπὶ μοἰο. ΡΙαταγοῦηις 
Ἑαδῖο, γνωρίζει ἃ ἰδελφὸν ἀυτεῇ εἰ ἔταττοπι σοσηίτιπι ξιοῖτ, Ν: 
ΖΔΏΖΘΩΏ, ἥνα κα τί φύσιν αὐδαᾳοείξῃ κὶ γνωείσῃ τἰωΣ διωΐαμιν,ντ πατι, 

ττπλ οἰ συ ἄςτεῖ δὲ Ὑἱπὶ σπαηϊέεἴατος, [46 π},, ὀκείγω γνωριεῖς “ἷ, 

ἀνα 



᾿ ΣΟ Ν 
' ̓ἐμαρτίανΠΠ| ἤστα Ρεοςατιπι σο ρα ἶτι) ΠῚ τοάάες. ἴτοπὶ ἁρποίζο, 

Π μοίοιτο, ὅβγινώσεω ΟαΓ ἀοτα [η οπῈ ἴο οῸ ὅς Εἰ ΠῚ] ατί τατον Ατὶ- 
ι4.ὁ χαλεπως ἀλλήλοις ἐγνώριζον, γνωφκάλεὶς 5 ἀσηιϊτας. γνωρκδλεὶς 

ἀυτῷ, ριὶ δἀϊαπέζιιο. γνωρκϑιεῖστει 5 τύότῳ. Ἀυῖο Δι το πὶ πγιττϊ πλο- 
“πἶο ςοηϊυηξξα. Ηοτοά!αη. γνωρέζεσει τίω) κομιμόϑου χεῖρα, ἀσηἶτο 
Θοπιπιοιὶ ολϊγοσγαρίιο. Ῥοηΐταν ἰπτοΓατι ΡΓῸ σευυΐς μι χὺ τορ- 
ξινω, Ατδει. οἱ πἧρσων βασιλειὲ ἡϑλοϑέτει τοῖς τοὺς ηἱ δοναὶ ἀστῷ γνωρί- 
ζουσι,".τοῖς παρις"σνγα 1 ποιᾶς ἰπιἐἰσασαητ γοἱ ἀρτατες. ᾿ 

τρώρημον, τὸ, ἢ ἀος τείψιιε ἐχρ  ογατα δ ςοπηροττᾳ Βαμα, πεσὸν κ ἐ- 
σφαλὲςου νἱ μεῖς πεπείσμεϑοι. 

τνϑρεμμος υγδ χ᾽) οοσηίτας ( σπαγυγοι γοσᾶς ῬΊΔιειις ργο σηάτο) 
"ἀοιγοἰτισιις, να] σαταςνςοσαίτα ΕΟ ἢΠ]ς» ΠΟ ΠἘτὶ ο»ργαοίατιις. ΒΊ10 

πλιμΐο, αὶ τούσφυσις κοι ϑέταται γνώρειμος γ) ἀσηατῖο ἱπῃοτα[ο τ: 
᾿ ῥαμιϑῇ εἷς Καπιρτ αἱ. Ρ]ατα, ἐς Κ ἐριιθ]. εὐπέχθεθτο τοῖς οἰ- 
χίΐοις αἰ γνω ξάμοις» 1. Ἰ αι] Πα πὶ οἵδε ἀοπγοίεοἰς ὃς ἠεςο {υτιῖς» (δὰ 
ιρυ ναι λίιις. τὸ σωκραίτης μῖλ ηἶσδ᾽ γνωράμων ἐφοίτα 5 ϑοοΓΆΓος ΟἸΙΠῚ 
αἰϊοίρο!ς αἀϊθατ, ΑΡΟΙ] ἴα ἘΡΙτ.γνώρεμος ἐμὸς, πγοις ἀπηΐςιις δὲ 
αν ατῖς. 

τγωρέμως 9 Εἰ πα ΠἸατίτοτ,πιογο σΟτι ΠῚ αὶ ἴσης ἔπ} 1] ᾶτος. ΟΧ ΡΟ δὲ 
οφίαυὸ,] αἰ δὸ. 

«σις εως, ἡ ον ΩἰτΟ,ΠΟτἰ τί αν, μούϑυμα, ξιη}}Π}ατῖτας. ῬΊατο, πολ 
᾿χαῖξιν οἷ δώ σοι πῆς ϑεαγτήπα γνωρίσεως » ηιιὸ ἃ τ] ὲ ποτα πὰ ὃς Ειηνὶ - 
Ἰίατεπι ἔδεοτῖς Τ᾿ μεατοταπι- 

Ἰο,οοτιντ ρυ ας ἴῃ ἔα τον σημεῖον, ΟΧΕ Πρ] αΠὶν ἰρεοίπηεη, 
ἀοςιιτηδητιπιν ἀγ σι πηοητα πη. Οα]ςο. ΠΠ|0.1,4ἀ ΟἸαις. μέγιτα μϑὺ 
δὴ τοῖς πυρέσσεσιν ἔν τε τοῖς σφυγμεῖς ὅθι κα τοῖς ἔρφις γνωρίσματα, 
1κοπι,κολώπισμα,δβήσημον, ος εἰξ, ἰοἴσης ὃς ἀφους» ΟΥ̓ ΠΑ ΠΊοη - 
ες, μος εἴτ. Ἰὰ ρτορτεῖ φιοά τ τές αας σιαϊταεν !αη ἀλ οἴξ. 
σοτ εὶς βασίλειον, Αἰχλαὶ μι γὸ “ἴδ᾽ πύλεων ἄὔχλοις ἀγέκλονται καλ- 
Ἰσμασιν. ὅπως αὖ οἶμαι ΤΠ δινγημάτων ἔχωσιν ἡ Ἔ ὁρωυάμων, τῇ 3.) 

λόγοι; τὸ γγώρισμια γι. ΡΓΟΡτατ Πτεγαγατη ἐτιιά α ντται: 4ἀε Οπίλτεα 
παρραθοςῖα ἰοαιοης. τ γνωρίσματα σῆς βασιλείας 9 ἱπίσ ηἷα ἱπι- 

σοίζαπ,νηα ἃς Γρεοιπηῖρα. ΑἸοχ, ἈρΒμγοά. ἰὴ ργαε!οτο 2. 
Ἰσην. φιλοσοφίας γὸ φέρει τὸ γγωρίσματα, δίς, Ἰηῇ σαΐα σοίζαι 
οἷορενανμδάϊοιπα νιἀε] σας οπατιη Εαηποῆι πε Ἴ οτεη. 

ΠΟΘΙ ΠΊςητΑ, Ἰπαυῖτ, ἴαης 4α: Οτατοὶ ἀϊοιιητ γνωρίσματα καὶ 
ῥγενα. ΑΥ τΙάος τη Οτγατίοης υπρ οὔθ᾽ τεοσαῤων, τὶς αὖ δῦρεν ὁν. τ᾽ 
μἴλων τὸν πὐδικλέα ὥσπερ «δὺ ἀπὸ ν᾽ γνωρισμώτων ὧν τοῖς δρά-- 

»“οσποίς!  πποτείζογς, ΠΠἴγο πη οὔτ: τὰ γινώσκω, 
λήσομα!» ςοσῃοίζατ, πη οτοίςληι. ΑὐΠΟΡΉ. νεφ, γνωϑυήσει ἀϑη- 
οἱσις οἷα διδόσκεις «δὲ ἀγούτοις, ΠρτιΙς ΟΥἸς ΑἸ ΒΘηϊ ει Ἰδιῖς,, φιια 1 

γοὰς ᾿πηργιάθηζος. ὑ 
ΑΒ - . , - 

αχεῖν»ηοἱϊς (πἀπὶ ἴῃ βτπιϊτατο πη, ὃς σοητγὰ » τοῦατ ας νίττα- 
ῃ Ποίτι1πΊ,.ς ἀξηλυπὶ ρος πίτοτε ὅς α!εἴζετε: αἀεὸ ρτο τγαιῖ- 
σατο ΡΟΙΓ σσερτιιπὶ δ. ]]1: πῇ ροπίταγ. ὦ φωκέες » δὴ τί μρῦλλαν 
σιμαχέετε μυὴ ἐξ) ὁμοῖοι τ μῖν » Ἡετοάοτ. πλοάὸ ἀμ ἀἸ Πτμ14- 

ΠρΊ]τας ἀρ ποίζοτο πὸ οἵδο γος ΠΟ 15 ράγθβξ! 46 πὶ ἐγνωστροί- 
ἀπῆγε ὁ πίσω τὸν ςρα τὸν, [αΪ σςοπἢ}1} ροτ αἰ τα ες ὃς τοάαιχης 

χει οίτι πη. ΑὙτγίδη. ἐκοιῶ οἱ πλεῖ «οι ἐγγωσιμθέχοιιω γἢ μετεζάλ- 
ὡσιμαχέοντες. [τας ̓ πα 61} τατὶς σοπίο!) γεέ ἐγνωσιμάχεε, 
ὉΠΤες. Αὐπορβαηος ἴῃ Αὐΐδυς. Κα μὴν μὴ φῇ αν δ), ἐϑελή- 
δυϑιὲ γνωστεα χσῃ Τητετγρ. γνωσιμᾳ χ ὅσαι ἔξι τον γνόντες ὅτι 

δὸς χρείτηονας ἀυπτύ καὶ μιοὐχν»νἦσυ χ αἰσα!» 5.1. μετανοῦσαι γ μετειγγώγαι 
Ἰχαιον κἡ ὡρέπον. 

σις γε γ ἡ ΠΟ σπίτι, ἔα τη} 1Ατ τᾶ5» οηΠ "1 Π|. ἀεοτγεταπη»ἰοἰεητία, 
ποτατῖο, Ὡπια,"υἀ:οαπΊ,οοπ ἢ ἀογατῖο,ξητεητία, ἔι πγὰ ἼΟ ΠῚ Π5) 

᾿ς σύμδεσις, εἴδησις νόησις. τὼς ΤΠ δικοις ἡρίων γνώσεις 5 ζοΘΉΪΙΟ πος 1π- 
ΠῚ ἀἰειοταπ, Ὁ επιοῆϊι. 

᾿νώσσωγνηᾶς ςοΠΊρ.ὠγνώσσω ὃς ἀγγωοσα σκωγἱ ΏΟΓΟ. 
γωφέον, σφ ποίςεπεϊιτη εἰξοίςιςπάιιπ1 εἴξ. 
γωςολρ δ ερουδ,οΘΟἸ το, ΕΧΡ  Ὅταῖοι Χοεη. 
νῶς Ἡς δηϑ ΠΟΘ ΠΙΓΟΤ, ΘΓ ΉΔΓΙΙ5. ΔτΊΟΪας,ς.27.} 1. Ἀτσ᾿. Αξγοτ.ςαρ.26. 
γνώςζω ὄγτα σε πάντων, 111π| τι Οπιηΐα τοηοᾶς ἃς Ποσῃοίζα5. 
γωςεκὸς, οὐδ δ, ρετίτας, νἱ οσποίοε πα! ργαα τις, οσηοίςεης, 42. 
γνως κὸν γδ ξυνοιωνγ, δίς. τὸ γνως-ἱκὸν » Ῥοτοητια ἃς νἹᾶ ζορποίςοπάϊ. 
γνωςικε ῥηματαςνοῖδα ΠΟΘ ΙΓΙΟΠΕΠῚ {ἰσο! Ποδητία , ὍΔ424110.4. 
γνωςικοὶ , ματετίοἱ ηυ!άλπη εγᾶρτ Πς ἀνέτί οὉ ᾿ηἴσηδηι ἐγὰ ἀϊ- 
τιοποΠΊ, 4 ι4π| {01 γοηἀἰςαθαητ, τ π1}}] {τὶς πες ἱπάο ἔξει» 
πος “τυ τις εἴἴος. 

γως ὃς οὐ, ὁ. ΠΟΤΙΙς) ΑΓ τς, ἠη ςοσηϊτίοποπη σλάδης, ἀι]υς] ἀυς.0ο- 
Φ 14 01}15»4 αἱ (ςιτὶ σοσηοίςίαας ροτείξ, (4415. μηδενὶ γνως ον σῷ - 
το: πεπλϊη! πος ποταπηΝΖαη2Ζ. θΔα ες δὰ Β ΟΠῚ. ΠΑΡ .1. τὸ γνω- 
5ον πὸ ϑεῦ φανερόν ὅξιν ἐν αὐτοῖς,14 το ἀς Γ)εο ςοσηοίοί ροτοᾷ. 

γωτη ἱοτοτ ἀδελφῆς νοὶ ιηϊοανέρωμίμη. 
γωτίδια γ ἀρὰ Αἰμση 1 το γιριίςες 4π| δὲ μύγλοι τὸ σλατιςαμοὶ αἰἰ- 
οὐπτατ, 

᾿ἰνωσὸς ὁ δ, ἔγατοτ, οτη.1]18.γ.,ϑτίλαμμον γνωτοις τε λεπούσει, ἱ.ἐδελφύς. 
ἴτε πὶ σαρίτιτ ΡΓΟ σοπίδησωϊπεο. ΑΡΟΪ- 2. γνωτοὶ παιτρώνοι ἀἴμμιν 

᾿ ἐόντες, δζς.1. οἱ συγγωεῖς. {τεπ|,ὀὐτὶ τῷ γνώραυιος ἱ, τη] Ατὶς, φαγες 
εὐϑρθοτιις, γοωςὸς ἱ. ΠΟ ρσηϊτι ξΔο1Πς. ΟἸατεις, 

 γᾶφρτο γνώ, Οὐγ ξ, ἐπε μοι, ανιί ποῦν γνάώω. 
Ὑ 

ἢ 

᾿- 
͵ 

αγατος τὸ γί συ πῈ αι σου ΠἸτΙ ΟΠ οι ἀατι1Π1, 10 41 Οἴ111» (0 - 

ἰχυο ὦ, 
Τααομαρν ]] ον» Ρ᾽ γον σοπιο. 
Τοαίω, κι ήσω, πιο» ἈΡΟ].2 ἤμωτα ὃ τρία. ποίνται γϑων.τοροτῖτας δί γ»" 

γἰ μῆνα. Ἡ]χα«. ξοταπημαπῚ ἃ γόημι ἴξὰ γραίνω, 
Τογίρρειδιὴςγ5.Θ-, ὁ ὁ ἡγίρεςίςπι σουρτὶ σοτεις. 
Τόγίρ(θ-9 ὁ), οποία να] ςοησοτ ριίοις αμαξιαῖθ. ίξρς δί γεβες ΟὉ 
πιαρῃ,τ Δ! πο πῃ. ἀἰοἴτιν ὃζ γφυλνθ- κἡ γύγιρρς τοῖϊτο Ἀτισυαο [10., 
ζ, δὲ γύγίερς αὐοαὶ τὸ γρωχτὸ ἐϑίω, γόγορι Ἀϑυκοὶ ) σου τὶ ΑΙ δ]σητοῦς: 
ΡῬί ίζος Τοζ Πττογαϊος Αὐίτοι. Αὐναχ εἰ 1.8. γύγίοφι οἱ μέλανες ζδ- 
δὶ πιρτείοδητες, Εἰ οτίαπι γόγίοος » πηοτθ 5. αυλάδιαι ἀγθοτα Π,, 
Ῥτγδοῖρυὰὲ οἱεα. ΤἸςορ νι αἰλις ἐς Ἀηζ.Ρ]αητ, Πἶγ.1.ςἀρ.13. ἔνια 9 ὃ- 
χα καὶ (δ καλουυῆοις εἶτα τινων γγίρρις » καὶ τὸ αὐώάλογον δῇ καὶ ἐλαία. κυ-- 
ει τατον γὰ δ) ταύτης σᾶτο τθωυομᾳ καλοιίσι ἐἢ᾿ ἔγιοι τῦτο πρέμνον;οῦ 
9. κροτάγζω, Πἰαπτος ἴῃ αἰδοῖαπι τγυηςὲς ὃς σα ἴσισυς ΒΠΠαιτας 
Ἱῃτογργοῖδητιγ. 564 Οα]οημ5ἴη ΟἹοῆὶς Ηἱρροστγατὶς οἰξεηάις 
φρογίύλοις ἐξοχαὶ, ΠΠ]υ οΠῈ : νος οτίαπι συττιγοίο ιπη ν τί 11 
1. βεογχονίχίω γοοοῖ γὐγίρωναγίϊας γογίρώνιω, Η ἱρροοτγατας, ὑπὸ ἦδ' 
ὧν τοῖς ἀρέμνοις “0 δὲν ὅρων δπεγγνουάρων ςρογωλών εἶξοχων. ἰρᾳαῖς 
Οαϊςφημ5. ΑἸπς εἰς ππογθὰς οἰσάγαπι λοπεὶς ) ἀς 400 11 ἐὰ γοςα- 
Βος ρτγωϊγείπη ἴῃ οἱ εἷς γί τί πὶ νοσδτας ἃ 1νατίαῖς οἰααας,, ἔῃ - 
σα, ὅς ρας} 14. ]1η.11.17.ς.24, ΟἿοά ρτατοῦ γογηνϊςυατιοποπὶ 
αιιατη δα ἃς ἤσας ἐξητί τ, οἰ δυιπι οτίαηι ρατίτιτ, ἔς ἔα σαπι 
Ρίασες ἀϊοί ἤπια ράσο! απ, Ηας εἰκ (Ο]1ς- ἐχυίεῖο. 

Γόγίρων, ων 6. 1ἀς γγτους » ΑΡια ΗΕ γ οἢ. γργίβώνη ) δπόσημοι ἐν φώ-: 
ξυ γε. 

Γογίύζω, μιύσω,π. ὑχαι, τ ΠΊ ΓΟ στ 1, τονϑορύζῳ.ΠΠὉ.ς. δρεᾷ ΡοΐΪ. 
γηύζειν.ἀς Το]. πηδάταπι γοςο ἀ! οἰ τιιγην ὁ γαμοομεν" γηόζειν 
“ΘτιΠ} "ἡ διαγογίυζειν, ἔ χοά! 17.εἰϊ πχυτηχαταταν ἰάς γογίυσμος. ἃ - 
Ρυα Ηοίγο.γργ[ροσαι εξ στμηηίτογαμοὰ δὲ γοίγρύζειν, ϑορύζειν ἡ 
γογίυλίζειν, κ» γρυλίζειν. ᾿ 

Τογίυ λη,ης»ἤγοο ας τοῖα δας, Αγ τορ ἢ. Ρ 4ος, ὥσπερ γιωακὲ γογζύχίω 
μεμαγμένίως ἴτε ῃλ, ταρην ἔξ γαρα,ϑτγαῖο ἰἰ.ς. Ῥτο πιάζατο- 
τιιηιλα ΘτΊ 4} ἀοςίριτιτ, γγυλίδας οτίλτη ἀἰςὶ γχισέρας τὁ ζεκελτί - 
δας ἀατπογ Ατμεη. 18. 9. Τογίύλισα γεγὸ ἀρὰ Πίρροοτ. ας. 
ἘΧρΟΠΙΣο τοὶ σμικραὶ σφαιρία ὡσπερεὶ κα ταπότια. 

Τογίύλδυμα, Η Ε(Ὑ ΟΝ φρογίύλδυμα τοτι ηἀατίο,Ρ]Ιη. 
Τογίυλίζω,τεαεττο, φοημοττο, μετιφρέφω. ΟΟπγπηξηῖ. Ατ Πἴορἢ. ἱπ 

Ρῃρε. 

Γογίυλι(5..6.δ,γοτιηἄις, πσοΐαγας, ρογίυλΘ., ΟΑΐδη, 
Τογζυλὶς ,γαρατῆς ἀϊξλα φιὸ ἡ τετας δὲ γοτα μά τ. 
Τογίλίθο το φρογίύλ(»»τεγοβηγοτιπάμς. 
Τογίυλ ὁσκίωωος κα γκὶ κὶ ἡ ,γταδετηάςια πε ἔδυ ἀοπιίο! 1 ̓ιαδεη8 τοῖα π- 
ἀπηγ. Π εἰν οΒ. 

Τυγίυλωποὸ γα) 640 ἔλοῖε εἰ τοταηάα,τοτά ας νι μι αἰρεῶμ. Ηε- 
(γεν. γ»γυλωπαὶ ΟΧΡΟΙ. “ρογυ λα; δῦτονα,)»ρ γέ. 

Τογσις.εως. "γ 4 ΕΓΕΪ Δ. 
Τογίυσμεὴς οὐδ, δ. ΠΌΤ ΠῚ ΙΓ. ΙΗ ΓΠΊτάτίο, ὈΠ1η.ϑεηες. Ε Χοάϊ 16. ἐν τῷ εἰ 

σακοιύσαι κύρκον τὸν γργίυσμοὸν ὑμδμ ὅηε τῷ ϑεώ. 
Τογίυς-ἢ ς, ἅγδ, Δ πτυτπιυγατοτίη Ἐρηδ,Ππ45:. 
Τογίυςικὸς οὐδ δ. ΠΥαΓ ΠῚ αΓΔης, Φϑονερᾷς κἰ γγίυςικῆ ς φύσεως ) ἰπαΐ ἄα; ὃ 

᾿ ΤΙ γγαητῖς πάταγον, ΝΑ ΖαηΣ. 
Τοερῆς 9 οὐ, ὃ. ἀφοτθιις,, τε Ἐς» Τα τιιο ας, ἰλπηθαταθ 1}]5 5 ἱυρ δ τίς, 

Βεθ εἰϊςς Γαιοϊ Απιιδ.2ρερόν τι μυκᾷ ὥτο )γ πγα δίτα πη ααξηάατῃ 8: 1- 
Ιεπὶ εἄσις. 

Γουϑεἰς ὁπ βετυ9,1η ἘΡΙ σταπι. ᾿ 
Τοήμων, ον» γγρερὸς ΒΘ 01}15)}0.3.Ἐφὶ σταπι. 
Γόης, ἡτος δ νου ατας, ργα ει σ ατον 0] 5. ΕΠ 2χ,Ἰπολητάτοσ, πηᾶ-- 
Ἰεῆσυς, τα ρίαγιπη ρετγίτας, πχᾶ ρας »γοποῆοις, πιροίζοτν ριρέ- 
“ρε καὶ γης. ΖΕ(ςὨΐη, πλανθ.,ἀπαλτών. 

Γοητεΐα ας. ἐ Ἰησδητατίο, Ἰπηροίζωγα, Πα ἀ 1 ςατίο Οἱςε. καγίανεία οατ- 
πχοη, ὑ ται σία», Δ ας 2» ]ποαπταπιτξταπλ: Δ ῆξοτι ἃ φαρμακεία, Οςεἷ. 
Τισις,ταρ.62. ΟΔΡ.12.}1.2.Μαοςϊιαῖν. ἠξίκ μ7" ποιᾶς γρητείας,Ρο- 
{1 4τ πιο ϊτῖς ργαςῖθι5. ῷ 

Γοντευ μα ΡΥ σία ΟἹς. ῬΙατο ἴῃ ῬΕΪΟΡο ) Ως τ κὶ σὗτο αὐτῆς τὸ ἐ- 

παγωγὴν,γρήτευμα,θνη, ἐχ ἡ δυνὴ ἐ!), ϑτῖς ΝΣ 
τουτόζω. μα δίσω, τ, ϑυχοι, ἸποΔ το Ροῖ ργω σίας ἀεο!ρῖο, ρα ρις 

δι ἱπηροίτατις ᾿πάιῆςον}}Π|ςἰ ον ςαρο ρταει σ ϊ9) Π]υἀο, ἴαροτς 
ἃς νείαι πιαΐεςίο ςΒΠςῖο, ιροτέηιις αβἕεξϊος ἀςς!ρ[ο, γτ 14Ππ| 
γοϊαρταγία εἰτὶ Πατίους ρογπλ} , πιο τηαἱεβςϊο αἤΐεέϊ!, ρετς- 
σα] ὃς ἱπεοπιιηοάα ποι ἑητο ]Πσϑητῖ, ἴτας ἀς ἰαὶς τ6 Ὁ. πηαὶ 
φοπίιϊμητ. Ῥίατο ζιᾷς Β ορι υὐξαπειύζοτες κα γρητόθοντες. δ, 11}.3. 
πλαπέντες ἢ γουτευϑέντες 9 ἡ βιὰ ϑνέγτες σᾶτο ποίριουσι. ()0 Ρβξϊο 
ἀνῆεται ἃ κλέτηειν, νἱάς Βιι4, (ὐοπηπιοηταγ. ὁ γρητεύων 5 δίϊωτὰ 

ἀσοης. ἢ 
Γοητικὸς οὐδ, ὁ τηασ σας ἀςςορτοτυσ, ἩΔΕΤ ΕΣ μ 
Γοίφημι, Η είν ἢ, ὅπήσαμαμθτο εἰἰδημι {ει ἐγὼ εἰ δημι 5ςἴο. 

τοῖν Θ-,εοάεπι τείτε ργῸ οἰνίδ- 4ίειτυτ ΡΙεομδίπηο “ἢ γ. 
Τογαῦτις»γἱἀεπῈ Δέογτ ΡΟ οἰνοχόη. τ 

Τοῖσον τις ηρῖτον ΕτΥ ΠΊοΪ δ. ἀ!οι (οτῖδίτ ῥύπον (ογάες. Τοῖσος ΔὉ Ἧε- 

(γεϊιεχροῦ μέλαν, πλαπν ὃς Γοϊτος ῥυ πος πανος ατ Τοιταὶ εἰ 46 Πε- 
(γεμῖο ἴμητ κριϑαὶ,γραςὶς»νογάςσυ τη στάθη. ἢ 

τοισζμαμα!]ατοτ, ἐαΊρΕΠ]οτ τα ραμτοτ,ςάποτ, ἀςηΐστοτ, [ταπηξαΡτῖ- 
ΠΟ» ΕἸΥ ΠῚ. 

Γοῖτος ἱπηπιμηἀί τί ες, ἰοτάες. 

343 

Ἑ [ἢ] 



344 ἘΤΤΩ 
τολγϑῶ, Οοἰσοτπα:γοιθαεα οἹδ ουγαπυιηση Ἡεθτάιπιν ἰσ μάταιος 

εὐἴαι ἴξα. σαἰυάτια ἰσοιιπλ. [τὰ ἀϊέξεις οἷ ἴοςι ἴα. ΖΞ ]1ὰ δά 5:- 
Ρτεητγί σα! οι ράγτοπι ΠΊΟ ΠΝ 510 » αι δὰ 1Π εο ἱάσοτεηῖ οα- 
Ρἴτα ποστίηαπι ἀιπηπδτογαη, ΙΝαπι φαὸὰ σΟ σα} 11 ΠΠ1Ὸ ἀΐσπιης 
(Ἔραΐτα τι Αάλαιον πάς ἰοςο ἰπάιταπι ἤτ νοσαθαλαπι, απ Άθα- 
1λπὰ τοί σις Ἡτεγουυ πιὰς, αιιηι Α ἀἀπι(δραΐτιῖς [ασάταγ τὼ Ατ- 
θα παχιὰ Ἡεῦτοη. 

Τολγὸν, τὸ ὃς γρλγοὶ γα! αίτας Ονρτί, ἄς χφαα ΤἬςοοτί. 
Τομος, 56) "5, Ρ ΟΠ ι5) ἃ γέμω : πηεΓοες ἴξιι πχογχ Οχροιαΐταγ ἴῃ ἴα - 

οτῖς ᾿ιτοτὶς Αἰ σιοτίαονντ σαριτϑιΆρο οαἱ γῆς, 
Τομόω, μι, ὠσωγπιοχοοηθτο; ΑΘ ςιΣ 
Τομφίασις εως ἡ» ἀπ άγαγ ἀφητίτίοινο ἀςητίτηι [ἀχαῖα σοπΊρᾶσεϑ, 
᾿διησιπατάπηιο πα πτοτίς ἰηβαχα στη ἀοίοτε ἐπαναάςασις.ἴ)1ο- 
“Ἰσοῦά, [0.2.. φᾶΡ.63. ἀς σογπιι σοι! δποξεῶνὲν 5. Τ᾽ δξοις χἡ δια 

κλυζν' μῆμον παρηγρρεῖ γρμφιείσεις, Οὐοά ττὰ Ἔχρτοῆιτ Ρίτη. [10.28. 
ζἀρ.1τ. Πφητος πο θ]ο5 σοηῇτπηαι σογατηΐ σογηὰ οἵη ς,ἄοἷο- 
τέϊαιια ἐο ται πῇ ΠγΙτίρτατ, το ἰηξτισσηταγ ἴα φΟἰ]Π!απτιγ. Τητοῦ- 
Ῥτεῖος Ὁ ἱοίςογί ἃ. ποη γεξὲ γεάάιιπτ . ἃ ἀευτιτίοπε πιο τί πὶ 
ἔπε πιαίατα πὶ ἀοϊογος. γομφιάσεις εἰς «δὸ ὀδόντοις σου) οὐταροίοδτ 
ἄδξητες τιν Ἐς οἰ ἢ οἱ σα Ρ.30. 
Τομφιασμοὸς. οὐ, ὁ, ςοη τ Α(Εϊο, ΟΠ ΠΠ ἀεπείι πὶ. Οαρ.4. Απιος Ργο- 

Ρἰχοτα γραφιασμιὸς ὀδόντων 9 ἰζυροῖ ἀδητίυ πηι» 5614. συγκλασμιὸς» 
σιωϑλασμιδς σιιωτριμμὸς ,αἱμωδιασμιὸς ὀδόντων, Ε οἰ ΟΠ σας σοτ- 
ταρτας οΟάοχ ἡ μοδιασμιός. 

ξομφίθογε οἱ ,ἄφης πιο[ατίς, ΧΘΠΟρῇ «ὺ μὴ «τεῤ εν ὀδόντεις πεῖσαι ζώ- 
οἱ ς»οἵοις τέμνειν ἐϊ),εδὺ Ὁ. γομφίοις, οἵοις αὐρῷὶ τύπων δοξα μδύοις χεαίγειν» 
το ἰάτες ἀυτοτη ταΐας, απ] Πλο] γα ΡΟ Ἵ1ετ ὃί ΘΟ Πηπχϊπιιογο. ἀσι- 
Πορ μα ΐη ΡΊΙαϊο, πόσοις ἔχές ὁδόντεις.Χρ θὰ γνώσομαι κἄγωγ᾽, ἔχί γδ 
πρεῖς ἴσως ἡ τέῆαρας.ΝΧε ϑπότισον. ἕγοι γὸ γρμφίον ψόγον φορεῖ. Ατηζοτ. 
2 ..π| φύονται 3 οἱ τελόυτῶοι τοῖς αὐϑρώποις γϑμφιο; οἵ καλ σι κραντῆ- 
ερς»αἱεὰὶ τὼ εἰ κοσειν ἔ' τὴ αὐ οροῖσι χὺ γυω αξὶ,ν.ἢ ἴσα αταγ αατο πὶ μαι". 
τηοά! πηοίαγες ροίζγεπι!, 45 σοπυΐίηος γοζδητ, οἶγοα ν!οςῇ- 
πιῦ πὶ ἀπ ΐ! Υἱγὶς ὃς πα] Θγιθιις. 514. ΟΧρΡΟΌΪτ γομφίους ὀδὸντεις» 
χλειδιώσεις. Ηΐης ἴῃ Ερί στᾶπη,γομφιοδουποι χοίλένα ογοὰ πηα 45 ν ο] 
πιοΐατος (Ὁ παητία ἔγαηα. 

Τομφοπωγιῆς Ὁ"... ὁ κα η΄ (ΟἹ τάιις,οἸ Διιΐς οο πτραξτα5»8 0 ὍΪατας, ῥήματα 
γρμφοπαγὴν ΑΥΠτορ ἢ ἴη Β 4η.1.ἐκριξέσα ται, πολυσίω ϑετα, σκληρρὲ χαὶ 
ἦχον ποιοιιῶ ταγῶασερ οἦ κεκαρφώ με σαγίδες ' 

Γόμφίθυ, «9 δ)οἸ λας, σιΠοις, τιρες. ΝΠ]. γόμφοις χὁ ἥλοις, ραχ!]]ος ὃς 
οἷαιος, Ετδίπηις. Οοπηπχεης. Ατπτορ λα Εφυ τ, γήμφοις οἱ σφ 
νες οἱ σιωυδίρρυτες τοὺς στιγίδες κἡ συυναρμον κὔντες χὰ σειιμέχοντες, Ε] Π1. 
Οὐἀγί ἐ, γόμφοισι δ) αρ΄α τίωῦ γε χἡὐ αδιμονίῃσιν ἀξηρεν.[ητετ. ποιοσ λοις. 
3) σφίωης, ἡ πλατέσιν δήπάρφις. γόμφοι. σορ!ηξξίοπες Τπ111]6ς 
ἀρρε!!δητατ ἃ ΡΊατοης : νοὶ ππιπογαπι σογρυσαίοτι πὶ σοᾶςοτ- 
πατίοηος ἃ Πί οάλογο:ν οὶ εοτιπάθηι {{Πγ}1πὰ πῇ ἵπτοῦ (δ σοησίο- 
Ῥδτίοπες ἔογπιαῦ ες δὸ Αηαχαάσοτα, γεὶ σσοτςτίοπος:ητογάα πὶ 
ἀπ ςτοτίοης5.1πτετ πὶ ουπεῖ, 

Τομφότοιος Οἶλα!5 τγαϊ εἕξιις, ΝΟ 115. 
Τομφοώ, μ.. ὥσω,π'. κοί »Οἰ αμαὶς σοηγρίπσο, Πα σο,σοησ]τῖπο» σφη- 

γόω; Ασου, Αττορῖι. τὰ Ἐσιΐτι. γομφου μήν γε τὰ πεΐντα νὴ κορλώ- 
μῆνα. Τητογρ. σφίωά μῆνα. 

Τόμφωια, τὸ, Ποασαχοηταηι ΟΕ] ςοασπιοητατίο. Οἴσογ. Οὐαταπατίο 
Μψιτγ. 

Γόμφωσις.εως, ἡ ΟΟΑ ας ο.Ρ]  . σοπτιδθυΐατῖο, ΟαίΟἰς, σοπηπι {|ι-- 
ταν ΟΠΊρασες σοησὶ τί πατιον ρα Οαἰοη.ἀς ΟΠΊΡ. συωαρϑρώ- 
σεως Θ᾽ “η115,4 010 ἔπιξατ οἰλμΐ ος Οἰδὶ ἰσβσίταγ. Ν Τάς ἐἰγίόμφωσις, 

Τομφωτηρ»ἤρ9ς»5. αἰ (ἰτοίξας (ξπι στ ιοχ παι! Π1., οἰδις σοπηρίη- 
σεης οσπράν Ταος ὨΔ11111 1}. 

Τομφωτήρκα το οἶα. 

Γομφωτὸς»οἰΔιιῖς αἰττι ἔξιις. 
Τόγας ατος τὸν σοι. πὶ πη εϑεὶς γόνατα, ΧΟ ΠΟΡΪν.1. Ογγῖ Ρα Δα. ἐν γρνά- 

τεοσιχΐπ σε ῃΐθι15.1 Πδοστιῖ. ᾿ , 
Τονατίζω, σοῃϊ οι] οτ,λετανδϑω,γριυ,α ζομαι. τοι ᾿πσεηΐςι]Ο. 
Ῥονατοιῖκα!, σαπίουϊοτ, ΤΉ ΕΟΡ γαῖ. 110.8.ΠΠἴοτ, Ρ]λπταν. σαρίτο ἡ γ»- 

νατουΐτα], σ απ σα [τιΓ. γεγονατωυήν Θη σςη σα Δτιις» ]οίζοτ. ᾿ἰδτ.3. 
(Ὁ. 48. 

Τονατώδης, ε(Θ.. ὁ κγὴ ἰ, σεη συ  ατις, θη ἰ ο1}} }ς οἰ πέξιις, πο ἀϊς σεπίςι- 
ἰάτας,Ρ]Ιη.110.16.ςαρ.36.οχ ὙΒΟΟΡΒ. ἀς ΒιΠ|.110.4. σᾶρ.12. 

Τονεία ἡ γώ σις. 
Τονοις. ἐιξθ΄, ἡ ρατεης, ράτονῦ ὃζ πηάτρτ. 

Τενδύω, [οοτ ΙΗ ο. γονόύει (δ καρποιὸν ἔταέξας φοποὶρίτ, Τ Ποορ ταίξιις 
1π0.τ ςὰρ.16. ἀς σαι. Ρ]Δητ. 

Τονὴὶ, 7 ς» ἔσοτας, ΓΕ πηοηνσηἰτάτα, σΘη τα  ονσ Ἔποτγατίο, ἔσστιιγα,,γώος. 
ΤὍθοΙ ες ργορασατῖο, Πηςερτίο Ραττιιςνίοπηοη ΡγΟ ΙΒ οι! π1; ματι, 
Πεγρονπαείαἰτας σεπίτα οὐ ρτοβ αυ απ]. 5Ορ]νο. ὃς μηδὲν ὧν γονάϊσιν, 
εἶϑ' ἁμαρτάνεις ἰ.σαΐ ἱπῆ πιο σαηετο ρτοσπαταςν ἀειηάς ρεσσαῖ. 
γρνας ποιεῖ ὅτι νἔκετατας ράγογα.1. ,ϑυνὴσ εἰς» Ἐς ἰ πος. γοναὶ ζώων. ἔα 
τατα Δυϊπαα πὶ, Αγητοτ. ἄς τη άο. γον σὴ, ῬαΠτυὰ ἀρια Ατι- 
Ππορἢ γονὴ τέκνων δύ πῆυχ 8. σοπηίπις ἔσστας ΠΠΙοτιιπν,,. ἄπο ΗΠ}, 
Ευτιρ. τίου) γονίωὴ ἀϑίω ὦ Θ,σεηοτα Ατ θυ ει 5.1 ἘΡΤΘ ΑΠῚ. γονὴ 
ΠΝ ὠών, ράττιις οἰνοτα την ΖΕ Οριι5. οπολλωνίθ. γρννὴ 5 Πατιαητας.. Γοναὶ 
ἅριι 4 Ηΐρρος. νοζατὶ οτίαηι ράττας ἡατιγα!ες ας σομεγασίοηὶ 
λπίογαίιης τγαάίς, Ὁ αἷς, οι πλοητ.3,εἰς τὸ αἰεὶ αὐ ϑρων, 

ΤῸ 
τόνιμος δ κα ἦγ ἔς τ] ἰσνπᾶτ αγΑ] 15, σθη τα! Ίς, νἱ τα! ς, ργα  Ἰῇςας, ἔν. 

σὐπάπρισιπι Οοηϊτ, Ἀγηζος. ἐδ πλππάο , νέφί. ὅδὶ πεχΘ. γδννει: 
ὕσατος, οῈ 5 εἰδ στα Τα πηεητυπὶ βσθοιπάαπι ἀπ, ἴξα γεπ ἰὰ 
εις 4718: σἰσηεπάα. γόνιψος 9 ἴῃ Ἐσεπι ηΐ πο σοιοτς, ΠΟ] ἄοηὶ 
διαὶ ποόντων διήκουσοιγ ἔμψυχος τε χὸ γόνιμος ἐστα, ἱΔὼ [τ ητιὰ Ρέῖο 
τη ροττηεη5, ἀΠΙ ΠΊΑτὰ ἃς ϑεηϊτα ες» ὅζο, ὙἹς νἱταῖ!ς ἀϊοίτας, 
Οἰσεσοῦα. γόνιμος χαρᾷς, Δι ιπῚ ρα πο, γόνμον πε, αςος μι 
Ρτίαἑεϑγρνήμίω φλέβα, ἴα ἘΡΊσταΠΊ.1. σοηίτα!ο αἰ ναπαιινίιος οἱὲ 
ψιγι  ς πγθηλθ γα ΠῚ. γόνεμον ῥιζω ϑὲν ας της ταάίςας 4965) ῬΊλιο νόῳ 
ἀ. γίγιμος θερμότης )οαΐοτ Ν᾽ πὶ ΟΡ τίπθης σοπογαη ιν παδοης ΡτΟὶ, 
βοαπη ντπι,Ὑ Πσορ Ὠγαίξ. γύνεμον ἐΐμῦρυον, νἱτ4]1ς ΡΑτταφνραττας 40) 
Ὑἱα τ γόνιριος ποιητὴς , τ ΤΟ ρ ν.ΡΊαται Ομ 1 ΠΥ σαΓσΟ 7 γνεμοεπι 
σώματι ςοτροτςο ἔσεοιμνάμ5. ᾿ ἢ 

Τονόεις,σεγτος δ. ἔα .}} 15. τι 
Γονδομαι γργοδμκαι» ὀμωλιπαυρ ὦ ἑκετδὐω, σ φὨΐθιι5 ἀπο] ποτ»: σεπὶ ἃ 

οἰ4ο: ἡ σσια. πη σατο, 1Ζὰ 110... ΟταπΊηι. ΝΗ 
Τονοποιΐα, ΑἸΟχαῦ ἃ, ἃ ρπγοά, Ῥγο ] μ.68.1100..5.βοστατα, αὐαῇ 

βρσρτιο. ΝΟ 
Τονοῤῥοία, οβιιεπτία νοΐ ρτο ϑιιίτιπη σοπίτιγα: Ρ] ηἴο. αἰ πηία 

εἷς ριοξιμῖο. ΕἸ ας Π18.4. Παρ. 21. Εἰ ετίαπι εἶγσα ἡατοτ 
τί πὶ, πἰ πιΐα ργοβηῖο (ςηχϊηΐς,οα ἤπι6 νοπογο, ἤπιος ποδξαν 
ἱπγασ ηΐδιις Πς ἔεγτασ, ντ ἰητογροῦτο ἰρατίο τας ποπγῖπέ 
απλατ. ἰεσίτατ δὲ γργοῤῥύα ἀριιὰ Η οἴ οἰ, ᾿ 

Τονοῤῥοι(θ.γ ὁ. ν 6] Γονοῤῥύης ἰδ ταὶς δαχιπη ρατίθης, χα τὴ ΓΟ πη] 
(τητίπεης ὅς ἱπεπιαῃ ἀας, ΗἸοτοη ἴῃ σ4ρΡ.7.Εξος. ͵ 

Τονοῤῥυέω,ω(ξ αλ101ς ΗἸΙΧα Πιὶ ρατίοτ,σάρ τς. Γουῖτ, ἐγονοῤῥύησε, 
οἷὲξ Βαχι πὴ (Ὁ ΠΉ]Ή15, ᾿ 

ΓένΘ΄ ἐγ, δ ΕΠ πιο, ΓΕ πιο η, σε η ταγανγν σαί, υἰὸς» αὐτικ εἰ μᾶυ (Θ- παῖ ϑεπί- 
πῇ αὐδρὸς ασέρ μοι57»γ ὴ. ἴσετας, ἔσοτιιγα, ράγτιις, Πεῖτρο, (ΟΡ οἱ ἐρρτοῖς 
(ἔχυι8., σοῖσι» σδηι αρυ ἃ ΗΠ ητ.1π Ο ἀν ν δὲ Τητογργὸς γ)» 
γμυνήτορα ἘΧρουΐτ, γόνίθ, ἀρσίω . ἴεχιις ν 11], Οοπογ. Ἐσεηχ ει, 
τα ἀρ Ἐατίρ 4. 18ΐξει τοῦ ποιντοῦ χαὴ εἰσσοιωτοι, 5 ορ τοὶ 
κεν ὠλκμίώης γθνί.,14 εἰ ἰὸς, ὁ ἐρχκελῆς Βα 4 ΟΟΠτη.ρτο [ἘΠῚ 
δὲ σειίταγαν Δ ΔΠορ α.46 Αριθιις, Τόν δῈ γόγον ὅταν εἰφῇ, 
ἐπωάζει. “ 

Γονος»απτο πὶ ΟΧγτ(μτο 410 γρειυὸς [Θηΐτα ἐρ δι ἢ ο ἀριἃ ΡοΘῖ 
κουπάιις, γόνος, οἵκ ὃς [ὰ δίζαητιρτο ἔσεσαηάο ὃς ἔεγεηι ἰοσοι 
(οἱο,αρι ἃ Εοπηοντ αιπὴ ἀἰοιτ γοιὸν Αἰ ϑίω ἴων, ᾿- 

Τονϑμαι, σοηΐδθιις δά] υοτιν ἀξ Τονοομα, 
Τόγυς τῷ γόνατος γονύατος γνυ(Θ.. ὃς γρειωῆς, σΘΠ11. σοπίςυ ΠΊ,ντ 

τα ἀπ η1 1155: τέγη οὐ] [ΟἹ] Ἰσοτ. αῆδᾳ τὸ κὸν εἶν τὸ ἐγεργεῖν. ΨΙ 
νέω γϑνυ κάμνειν, ΠΟ π1. 112. ΐ,γονυπετήσειν, ἙΟΠΠπτιι εἰς, 
αι θα ίάαπι ρίαςοτ» στατίας δέζυγα πη ἀΠς., ἤοχὶς σοι 
γόνυ, σΘδἸοα]Ατ ἢ}. ΡΊΪη, γόνυ χαλοίμου γ τι πα ηἷς ἸΏτοΥ ΠΟΙ 
Ηετγούοτ. Ὠ εἴταν ετίδπι ἐς νίτε ἀριὰ ΡΒΠοΙ γατιπη ἱ 
τΟΊΟ(Ις. ν" 

Γύνυγρον, τοὶ ἰΐχαρπα (παι Ἡ είν οἢ.) κα ξή οὶ πεδέα κα τ μεταφο, 
4 γεοφντων, μηκέτι ὥιένει διιυυα μων τοῖς γόνασι, τὰ 

Τονυκλινέωςω, σοπι βεέξο, Εἰ}, ἢ 
Γογυκλινὴς γέ ξθυ, δ καὶ ἦφσαηιι βςξξεης. Γη Εςο] μ ζοτ. μὴν 
Τονυκλισία ας ἡ 1441 σοῦυ βοχ!ο, ΒΑΠΠ ας. ᾿ ΩΝ 
Τογύκροτοι αἷ ητίααι!ς ἀπ] Πιητ οἱ βλαισοὶ, ὃς ἀρὰ Απαογεοῆτε 

δειχοὶ τεῖτς, Ἑαἴτατ, Ατίτοτ. ἴῃ Ραγιίοσ;. γρνύκροτοι ἔπη {τη} 
4υϊδυς σοηπα τγορ  άδητ. ἊΝ 

Τογυχρώτερρς "5 γοαΐ ἤιης σοημα ρ᾽δηΐοτα, Ατιΐζου. 11..4..ΑπἰΠΊ. 
νἱτ. γον ύκροτος» Αἀαπιδητ.η ΡΒ ΠΟ σποπῖ. ᾿ 

Γογυπετέω, μι. Ἴσωγπ' ηκῳ:9 σοηια βοέϊο, ας ἀο δά σεῦυα,ν (Ὁ ΡΡ 
Ολρ.17. Εααησ. Ματιῇ γρνυπεὴῆο᾽ ἀυτιβ, ἢ οξξξης σοπεια » ρον 
λἀ σεπια. Κὶ υτίας σΔΡ.27.. γονυπετήστεντες ἐἰ μιτορρῶδεν ἀντί, (1: 
Ἐσπδηροῖ. Ματοῖ σαπὶ Αὐοιματ, γρνυπρτηστες αὐτὸν 5» 4111 σοημα 
Βοχίς. ἡ 

Γονυ σετοὶς Εἰ. ὁ χὶ να] σα πὰ Γποοίάιο Ργοσαμηδὶς ρα ΕΜ 
ΡΗφη. 

Τὸν ὕτερφς, κα. ὃ. ογ τ Ποτ, 
Γοοπλανέες φαρισάοι, Δ ΟΠΏ 5) 4 Π ἔξ πα σὶ, ο 
Γόθ΄,ου, ὁ, Ἰλπηοηιατίο,ἰέξι», ϑρίύ (8... ΡΙοταται5. γον τ᾿αλείευσεῖγ, 

ἘρτογαπΊ, ᾿ 
Τοδωτει,"ςον᾽. σ᾽ ΘῸς, ϑρίωδστε, ργΟ γρώστε ἃ γραΐω, ' 
Γοργάδων, Η εἰν οἷν. ἐχ 5ορίιοοὶ. αάα!ο αἤἕοιτ ρτο ἁλιάδων Πα 

ΠΑΓῸ ΠῚ. ᾿ 

Τόργεια τοὶ ἰάτυα πε ρεγίδηα π ἢ ἘγΊ Οπι ΠῚ. ᾽ ι 
Τόργει(..ν. Οοτσόηοης, ΠΠςΠοά, δ) δεινοῖσι κοιρζωοις γοργείοις ἐὶ 

μέγας φύξὉ..γοργείη κεφαλὴ ἱ. γοργότητος εἰκὼν, τϑυτές! κοιτώπλη 
φόξς 8. Ηοιη. οι σοηοιηι σαρας ν Αἰ} ἐχρθηῖτ, 

Τοργεύω, ΕΠ ]πο, κοτγιῆςο, γ τσ. ἥ 
τοργίσδες, ΕἸ οἰ Δβεττ ρτο αἱ ὠκεανίσες. Δ} 
Γοργρλοφσςορίτἢ. εἰς ΡΑΠ]χαϊς ἀριιά ΑΓ ΠἸορἢ.Ἷπ Ἐφυΐτονε αι δος; 

ταγεχ σαρῖτς Οοτροηὶς παδις σα] ο4π|: ν6] σάρατ Οουροπὶ 

Ιλ 

ἘΞ ΕΣ 

“-  5Ξ: Σ 3. τ Κ΄ εὺ΄ 

“-΄ 

-π 

Ἔκ .- 

, 

«-- 

ΠΕ δ δὲ σα 

ἴη ςοῦο. ΝΙ 

Τοργρλόφας . Θρ᾿τἶλ, οἱὲ Τιαπηαοῖαΐ ἀριϊά εὐ ἄθην σσηγίοαπι ἵπ, 
εἶιατη, ἐν. ἢ 

Γοργόνει(8- (ΟΟτσόοπειις. ΡΊ υτάγοῖι, η Το πλΠοοἸς, ϑπολόϑω Ὁ ὴ 
γόνειον τὺ τῆ ς ϑερύ χοῦ ἀγάλματος» ΥὉ] [ναριις» ΕΧ ΡαΠ]λάΐο Οογσς, 

δ ἢ 



8, 
αἷς νεττίςεπι πη Πιπι εἴα. τὸ γρργόνειον, ἰατιια, ρεγίο πα, ποόσω- 
ποννωξρσωπεῖ ον γωερσωπὶς) μορμμολύκειον, θοΠ]αχ 1|0.4. γρργόνειοι εἰ- 
σέρες . ΟογροηραΣ [χε]: (ἅπς ἴῃ Ρογίει ἰὰ πη ηλα πη γα πχαηι!.- 

Ῥτοοὶας. ΠΝ Ἶ ᾿ Ὶ 
Τοργόνωτος κύχλι8. ὠασίδὸς.Ἱ αασὶς αὶ ἤχεστ γοργόνα, ΑὙἸΤΟρ.ἴπ ΑΟματ, 

Π φίήρε δεδερ γρργῆντον ἀσπίδος κύκλου. “ς ὃ 
οἰ τοργδερθό ὁ τογΓΙ δ} 15) ν ΟΙο χγαοτῖς ὅς νογίατ! Ἰν βογ πα! 44 Β]]ς, νερε- 

τὺς ἃ Νἱμαχναρ Π ἰς δυκέγητος. γοργὸς ὁπλίτης, Ἐατιρὶ ἀ γοργὸς αρης τη 
Ἐρίρτ. ὀφϑειλ μοὶ πολὺ τὸ γ0ρ70ν κα ἔνϑεον δυεμφαήνοντες,ἱ«Οὐι}} νοἶνὸ- 
πιούτοτ δογος ἃζ νογίατη! 65 5 τι αν ἀϊηἵπειπη 4.11 61π| τοτ ποῦτας, 

Αὐἀαπιηαπτίας ἴῃ ΡΗγΠοσπο πη ὀφθαλμοὶ γοργὸν βλέποντες, δεινοὶ, [- 
τοτ. Οὐ τογγι 118 αἰροέξα πα μαδευτες, πογγθάι δυκένητος. αὐ 7» ρ- 
γι λόγ)»ς» ΗογπΊοσεηφ τ Γο]εΓ ὃ Ἰπαϊτατιις τμητικὸς γἡ τέμνων» υὶ 
Ὁρροηντ παρεμῥεζλημῆδον κὶ ἐμαδείζολον, [ἀς ΠῚ, αὐοίπαυσις ἢ γοργὴ» 

Ὁ ἐνϑμών. "Ἂν 
Ἵ Γορ) ὁ τηφοητος τυ ας τις Βοτει δ ταις αἰρεξξας ἱποίτατῖο. Ρυά 

Βετιπορο. δόκει εϑῤλέγειν, καὶ νὴ δία ταχέως ἐφ᾽ ἑκίς᾽ε αὐτὴν ἀπαλ- 
λα εῶτι. δεὸ κ 207» τητά τινα ἔχ ὁ χ γος. "γκ τομίω ἐμφαίνει. που τα- 

πῖρη πηιΐτα ἀιοῖτ τα νογαι πος Ὀτοιίθιις νοτθις Πρ ατιπὶ ἀςβιη- 
τἴτατ, μὲ τοι αντίον, θη μήύει «ὐρεζαγλων 9 1. ξα οτο οτατίοης ἀπι- 
Ἰϊοτόσιις ἱπηπιογατιιγ, Εν ὃς γρργότης, εγοοῖτας. νη δ ὅς γευθα πὶ 
Τοργυίϑαι οἷά εξ, εγοςῖτς, ΟΕ ξογγι. Χ σπΟρΡἢ. αὐδὲ ἱππικῆς. Μάλιςα 3 
ὅταν κἰδαὶ ϑηλείας ἐλϑῃ, τότε «αἴρει τὸν αὖ χ ἕνα 5. κὶ κυρτοῖ ρ(φέλις-α τίυ) 

ΟΠ  κιφαλιιογργυμνθ». ΠΑΝ 
᾿Γοργύρα, κε» Ὁ θτογγδησιις σατσογ ἔξει ἰο σις. ἤραοις ὧν γοργυΐῃ ἐσδέσε- 

πο, ὅτι δὲν ἐξα μαρ δ, 1η (ἰρτογγαηεο σάτοογο ἐγατ 4}}}Ὸ ταῖς, σαὼά 
ἀεϊϊηααετε (οἱεδατ. 411} Ἰπτεγργεταητατ σαηαίε πῇ {αἰ τοτγαηο Πα 
Ρεγ 4ι16π| 4411 ςἔἤ τ ἀρ! ἃ Πτμάγοῃ. δί αἰ105. 

οἸΠὀργυρονοἱάε η). ἢ Ἧ 
τοργῶ ὁ. οἱς. η΄ Θοτσο; δέ ἴῃ Ῥ] γαῖ γρργοὶ, ἴ. τῷ φόρκυίθ. κα τῆς κυτοις 

᾿ ΕΠ Ρογογς ὃς Οστις. ΗΠ οὐ. πὶ ΤΠεορ γρργριὶ τ᾽ ἀλναίασε 
αἰβίω κλυτοῦ ὠκεανοῖο, ὅϑνεγώ τ᾿ συρυάλη τε μέδου σά τε, ὅζο. ἴάφτη ἐς 
ἴξυτο Πετου "ς. εἶχε κοίρυ δεινοῖο πελώρφυ γοργοιὲ, 1 .)ρργόνας ἸΝ Απη ο- 
τἴδτη ἡ γρργοὺν, τῆς γ»Ργ»ν,Θ-,ἀςαἰτπάτατ ἄοια Η ἐποάα:,γργόνες - 
σπλυτοι. γοργὼ ἐτιατη ἀτέϊα ἔαϊτ νχου [εοπῖάς ριἀ ΠΟ] ηγὰ,ἐς 4α 
ῬΙατάγοῖι.ιπ σοπηυδ. δὲ τη Αρορβιβερ. Γαςοῦ, Τάς τ, γργὼ ϑυ- 
γάτυρ βασιλέως κλεοιάψες. [δ᾽ ἀπητ. 

Οοργωπις «δὸς » 5 τοι θ}}15 ψ Πα : ορίτμοτση Μίπεταα » τοτὲ ἴῃς 
ΤΡιςίεης. 
ΠΡ» οὐδ᾽, ον Πα σοΙετ, αἰρεδξα τγισα!σητας, τευτ! 1115, οου 15 4- 
ῃ ς. 

ὦ, ἀδολέχιδ, πισοτ. 
ὑλον ἀ] οἴτιτ ἃ ΡλαΪο 2Ὲ σίη.ιιοἀ 4[1|ς τόρδυλον, 

πιά! θ- μίων, (σοτρΊσειις πταπίϊς . 1ἀοςἰαπιοηΐθας » 41 ποδὶς εἰ 
Βερτοπθοτ, ΡΙατάγο ἢ τη ΤΠείξο. 
Ῥτωυ,μ(θ., ἡνντὸς πῃ Οτοτα, ΗΠ οπ1.1144.β. 

(θυ, ὁ Ο ογεγηῖας, ρατγία πὶ ποπιοη. Αρυᾷ ΤΉσορΒ δ ο. 
Ἴς ἐν τῇ γρρτωναία ἱ (σοτγτίηα. ΡΙΙ.1 1.12.0 4ρ.:- 
ςοτατγοϊχοόρτυξ, Η εἴν ἢ. 

γ᾽ οὐὦ, ἰσίτατ, ας πι,σεττὲ σαΐρρο εππὶν Πα ἄς πη» (]- 
ἀπηταχατοία δ᾽ πάς. ΧοπορΒ.. ζῆς γρεῦ' ἕπως , πάπη ἔς νας, 
ὑίδη. κ᾿ ποτὸν μνόμης πολέμιον, ἈΠ. 9η γρειῶ διαὶ πῶτο ὠνο μα ς-αὶ» 

π|.)»ωὗ Ῥτο [βίταπα, ορ ἢ οςΪ. ἐπαίνου τόύξεται Ὡρὸς γρειῶ ἐμιού. 
τῆς αι] πη: Α]τῷ ἃ της. λέγεται γρεω δίς. ἴταπας ἔστταγν ΡΊ τ. 
ΝΝαπηΑ. Γιιείάη. γέλωτει ἐμοὶ γοειύ παρέχουσι, εἰ [πὶ πα 41- 

ἐπὶ ργάθεηςι ΠΎΠΒῚ ςοττό [ἀεη15κ) τὸ ϑέατεον γρεῶ στιν ἐγίλα, δῖ 

ταξατγῆ σοττὸ οπηπο γι ἀς δα". } 4- πὶ, ταῦτα γρεώ,μα:ς Ἰσίταγ, δίς. 
Ἰχϑὼ γρεὦ διὰ πῦτο ὠνομ ὥτι εόηας ἰετῃς ποπιεη εἰδ ᾿πάϊτα πη. 
 ρώζω γριιῦ ἄκλητος ἣ κον » ντ αι] ργάς πὶ πο ἀοςεγῇτις Δοςο δ - 
᾿ σἰ πῈ. οἶδε γρειῦ,ποαΐ οαι ἀπ. ὡς γρωῦ ῴετο, ντ ἰρῇ φυϊάσπι νἱάς- 

Θάτατ τὸ γριιῦ αὐ οὐνοτιτρα φατέ. ΡΙμτ, ἀς ἔοττ. ΑἸοχ. αὐτίκα γοιῶ, 
εςοέ τἶθι, εἰ γρεω, α]ἸΟ 4.1 {. 
"μῦς ρτο γνατα, σοι. γριυδων, ἵτο ΠῚ ῬτῸ γνάτων. ΠΠΙλά. ἐ, παρέζεο 

ο κς χκαξεγεώων. 
τωραίζομαιςἢςξζο σεπιια:  οοιτίατ. Πρρίεχ οτο. Π|.αΐ, καὶ μὲν γριωαἰ- 
σομα!ῬΓῸ γγυπετήσω, λιτανδύσω, τοσαΐρο:ϑς ΟἾΔ. ν»νιώ δέ σε Ὡρὸς 
πειτρὸς γιωάζομαι. γρωυαζεϑϑευ ἰάεπι ο(Ἐ ]αο ἃ γνυπετεῖν: το πιο- 
ἀες τοίξατιιτ ἃ ρτιίςίς ἀϊξξαπι ἱπσοπίςυατε, ηιιο ἃ δὲ σοηρσοπι- 
ἴατς ἀϊςίτυτ ἀυτθοτς ΝΟπῖο » ἰςσὶτ ταπηεπ Εσπαίιι5 ςοησοπα- 
ἄλγε , μος εἰξ ἱπροπίςυϊατι ὃς δά σεημα δοοάςτε, βεΐζετε σε- 
πιά, ἰηἀς ογάγο {πρρΠ σῖτον. ΙΝ Απὶ σοῦι ἴα ποῖτὰ Ἔγδηῖ πα οτὶς- 
φοτάια ἀτσιις σοηίεογατα. ν᾽ ἐς γρεωξμαι, 
ὑρ αἰόμιαμμ ἀσομαι» απ. μαι (ἀρ ] πο: Περοη. 
τὐὐαταις ταὶς σοι. ὐν  ξ, αν δοων εὑ γριωύα τ᾽ ἔλυσε,νἱ τΟταΓ σεησᾶ 
ΟΠ αἵτ,αΧ τ) σαυα Αλΐτ, νιτα πὶ ογίραιτ. ἐς γριυίατα, ἴῃ σοησᾶν Τῃ 
ΘταΠλ μιπΊ. Ηοτο ἅ. ὧν γρευύάσι ϑεων κεῖται, Ηοὔν. Ὁ ἀν.) ὁ τῇ σἶδ' 
ϑεών ξεσία, Καὶ χὶ αἴ διωάμει. Ἶ 
᾿ιμέομαι» ιν. ἤσομαι» αν." μα), οτο, Πρρ] Ἰσο,ρτοςοτ,οσῸ. Ηοπλυ θεω ἐ- 
μῆνΘ» υὐδν, ἴα εἰ ἱκετεύων, ργοζδῆς. Αρο!] οι. γρευξτο δ᾽ ἀπήμονας 
ἢ ἀρωγιξ. 

᾿μρειὶ,ἀμχ ΟταλζοτιπΊ,Εχ ΟΥ̓́ΡΒΟ γγδε Ῥατρῇαῆο χὰ δ. Π Τιο- 
ἴδηι πὶ ργοξεόξιις. Π|.4.β,. . 
εὶς ίδος, Ατατας, ἐγ χι δὲ οἱ σκα]ης δὴ γρωϊδο, 

τρῶς ἢ πστ΄ αν - 

ΓΡ 345 
Τοιμροποιχυ»ἐΘ.. ὁ αἱ ἡ, σρημα ογα τὰ μας Ὀςπαχύποις; Πἰς ἀἰοίτμτ ἐ- 
Ὑλιδ, ΓΙ οὐϊοο ρει το σροραβάπη. " 

Γοιων ἐφονο δ ΡΤῸ γὴν Θ-,(οηΙσὸγσα!τατα ετα  Πς»ἔ τ] τᾶς, οςὺς ςοπῇ- 
τας. ΗΠ ἐποὰ " δ Βοοσ. γριωοῖσιν ἐλδυϑῦρρς μεδέίωστοι, 1. τοῖς γρνέκω- 
ταῖτοῖς τύποις ΤΌν γρίυω ὃν τὸ στευυυτα κὸν, Θέτιν δαιητᾶςι τι, Η ὁγοά- 
Ἡοιμποτγ.)ριωῳς 1. ἐν τῷ γονιμκωπέτῳ χωρίῳγὲν τῷ καρπήμῳ χωρίῳ Ἐτ 
)ιωθορτο γόνυ. Οὐητ ἃ Νοτηιηάτ, γόνυ. Αρο]]οι. 2, Αγ παρὸ 
γόνυ γριιῦος μείζων, 

Τοω5 μι. ὕσω γ ϑριιμως, γργίυ ζω 9 1 60, Ἡο πιο, γῶν; ΡτῸὸ ἐγίων ἐς- 
ϑρίωοιω. 

Γιώδης, ε(θ, ὁ κα εἰμ συ τὶς, πα αἴτιςνβς  1ς Ια αοίας, 
Τρα δόμων, ἐχριο ἢ, ιαα ἀεριξξι πν: δας. ἦ 
Γρκύιον, νοσδος ΠΠσπαπι απεγηοάιϊη γε ΠΤσ πε πΊ,αιο ἃ Γασοσ αι πη ̓δ- 

Πγξῃ ρει αῦοῖ ἀσοητιθιις ᾿τοτνάτηας ριίασος ΑἸ οη. 1.9 γραζία 
τλθπγλς Εαξατἢ, συοαῦς ΑἸ Β ησοὶ νοΐ 11 τοξετεης, ἀιςέη- 
ας νἱάετὶ οἵδε δάφων εἶδός τι; [41 4Ἐ πὸ πίον αν κατας α ζειν γι ρά- 
τεῖ οχ Τ βεοάοτιὰ ϑγγαςυίληο [ἰς φαηευτς πίρσα δ) ὑπ γραζίων 
ἔςαζεν. 

Γραδιογ ροΓ ΓὙπαγείη ἀϊοίτιτ ρτο γρα ἴδιον φηϊςαϊα ἀρι!ὰ Ευϊξ, 
ΓρκεινςΟπγδάετα. 
Γρώα,ας ἡ γα Πιι  νοτυ ]α, αϑοᾳ τὸ ῥαίώ, τὸ φϑείρω. Ν πὰς ὅς ρτο ρε]]ς νπι- 

1] σιιην πη δίςπτα, φυὸδὰ σοιτιρατα ἰςπεέζιτίς ἢτ τἀ οί πὶ. 
[τε πηγ)γὴ δημήτηρ. ἘτΠΟπηΘἢ οτμτατίς ΒοσΟτι αν 455 ππης ΤΑ- 
ῃᾶρτα ἀϊοιτυτ. ΗΠ Ποἀ.1η ὙΒεορ ἐστι γραίας 71. νοτυ]ας, ἢ Π1Ας 
εἰὲ σῷ φόρκυθ᾽ κὶ πῆς κητοιξ : 1465 ριόρτοῖ ἐριιπηᾶπνι πηάτις, αιλᾶὶ 
ἐδῃαοἴδ. γραγαι»ττοηι στοΐξα Ππητ. Ατζος. πη ΡΊΟΌ]. αἰ χράϊαι ἐπ 
φϑῶν ἀλδύρων χαλόραναι » στυΐτα;, απα ἴῃ Ραΐτς (πρεγ πάμπιοιητατ, 
ἅπας γοταΐας ἀρρε ]αιημ5. 

Γραΐ δια, οτι]α:, γραϊδὲς, απμς ἴς Ἐχροπίτας ἀρυά ΝΆΖαη. Αἱ ςυδ τά 
ν] ἄστυ ἀςοῖρι ργο δηιλθις πυρὶ, : 

Τραϊδιον, κοτὸν ν ατα Δ, τηῖςα 4, Αὐτό ρἢ πη ΡΊατο οὔπωϑεν τῆς κεφαλῆς 
αϑ γρα δέκ, ρτοου] ἃ σαρῖτς γετα]α, 

Τραμκςὶ, ἑλλίωις, Ογατέ. 
Γραϊκὸς οὐ δ. ΔΗ] ἰς, 
Τραμκὸς, ο«ἷ 5 ὁ. Οτγδοι5. [4ηι18 [«ἀ σατῖ 5, ἔφυ γραὸς ἐν οἰγοτρίῳ. νἱάξ 

Ετυπηοὶ. ἢ 
Τραιολέας, ΗΠ ςἴν ἢ. ΟἿ αἷς πονηρᾶς ὃ ὀλεϑρίας γραίας, ἵτ ΡτΟθΔς,αυτ ρας 

[ιξετας δηι5. 
Τραϊνοινσοπηεάςτξ, 
Γραιϑ μα οἰ επείςο. 
Γεορίμμα,ατος» τὸ, Πτεγα. Ἐπ᾿ γράμματα, Πἴτογα,ἰ.λβγ»ι ὁ «γωδεία γε ἴῃ 11- 

Ιο [ξυδιιο γέμματε μαϑεῖν δεῖ γκὴ μι ϑύόν ται νοιι ἐὔχέν ὅς τι ΑἸ10. δὲς 
πλοιώ ὁγύσιν οἱ μαθόντες γραίμματα. Ετρτο ΠΠθε} 1 ας (οτρτίοης, 
1ιἴθαπ. Ουἱη γάμμα ρτο ερ ἴτοίαννεὶ ἐρ τοίαγαπι [τε ρτίοης. 
ΒΑΠ] ἰδουὶ γειῦ καὶ καιτείρ χουῆν τῷ χράμιμαιτος αὐτοὶ, εςος ἰᾶ ῃος ρτῖο- 
τεςνος ἰαοςίἢτηὰς ἰοτισοπάι οἔποιο. ἰτεπι, ςγιρταγα,ριξζατγα, 'π- 
{ςτῖρτίο, πεδπηεηταπ),ποτα, οἰοριυπ:, Οἴερος, τε πο ίοαρα- 
Ἰαπῇ ἴῃ ροηάςτιθι5, ΗἸρριατγΑ αιαπάο ξοτεηῇς εἰ δυτις πο- 
ΤΔ1Π15 Πσαιῆςατιο,ρτοςείζιπν ποΐαης {πά!ςἰαἰς Πηφοαιτοηδς,4- 
ξξα ρυθ] σα, γατίοηος ατσοηταΓ ΟΓ ΠῚ ὃς {Π ΠῚ}]} πη, Ἰπάϊςος. ὅσος 
“ζαφαὶ, τα: Ἰπφητοτία ὃς τορ τὶ οὐία νυ] ὼ ἀρρα!]δητατ. [τοπη; 
Ἰεθγοσ,γε ΡΙυταγεῖν. ἐκ “ἥν σιξυγλείων χαμμάπων εχ [ἰδ τι5 510 γ}]1-- 
ηΐς. ΡΙατο ἴῃ Αροίορια, ἀπείρφις χραμιμοντῶν ἀϊςῖτ, γε [κατ Π] ἰττε- 
τά Πῇ τος ὃς Ἰσηᾶγοϑ ἀἸοι!τ. τ οηὶς ίοττες ρον Πτογᾶς ἐαςε- 
Ὀάτυτν ρον ας 1π 40 ααπαιε ἰοςο τά ϊοίᾳ ἐχαγοογοτ, ορηο- 
[τεἴρατ. Ταχτα ας τη πλοτεπὶ ἀϊχὶς ΑὐΠἴορΕ. ἰη Ῥίατο,, ἐν τῇ σορώ 
γωυὶ λαχὸὺν τὸ γράμμα σοΐ δικρέζειν. 101 46 πη γϑ ἀλαχούσ᾽ ἔπιες ἐν 

τα κάμματι. ψηάς ρτοὸ ἰοςο πιά ἰςἷ} σαρίτατ τη ἐἑάστη σοπια- 
ἀϊα ὐς ἑτὸς ἅπαντες οἱ δυχαίζοντες ϑτεμ(φὸ, απϑὺἴουσιν ἐν πολλοῖς γεγοᾷ- 

ᾧϑαι γράμμασιν, ἰὰ εἴν, δικαςηρίως. δημόσια γάμματα, ΦἘΛο ες», 
δξλα ρα] 1ς 44} 5τὶ ἐευ ται}, Θ πο] νου. δὶ φεφαν Ὁ νόμον ἐὰ 
ἐώντων τρώτον μῇ ψδυδεῖς γραφαὶ εἰς τοὶ δημιόσιᾳ γρίμματα καταξλ- 
χεῦϑτε » Ἰορειρ ας γοτδητιριις ρΓπιὶπη 4υΠἀοπα Ει]1ὰς (σεῖρτιουιες 
ἰστεγ ρυυ]ςα ρταςέρτα γοξογγς, [πα Ἐπδησ Γυοα ς8ρ. 16. δέξαι 
σοῦ τὸ γράμμα αςοῖρα σαι οηεπὶ τιιαπι. πὰς μας ἀιέξίο, αἷς Ε- 
ταίπυαϑο  ἰτογαπη, 4ις (ς γι ρτιτη, ας (γ Ὁ σταρ αΠ),αὰς ςοάτο!]]ος, 
δὺς δε ]]1ος, δας μυϊυπλοάϊ αυ!ρρί, γρίμματα πραπεζιτικ αὶ Ππηξ, 
τατίουδϑ πιο πίς δέ το ἐΠτΆΓΙΟΤΙΙ ΠῚ ἀρ Ὀοιποῇ, Δέξαι τοὶ γιά μκ- 
μάτα; τἀτίοπες εἄετς οἱ τῷ γράμματος ἱερόσυλοι νι (π6τ}]}: ὁ. ἰστῖ- 

Ρτα πὶ σαρταητος Μ οί: Π]λπας εχ ΝδζαῦΖ τα γρίμμᾳ τα,οἰεπηξητά, 

Ἰίτετα ὃς ἐριβοἰατίτεπι, εσος,ἀςστοιανγίρτα  οροτα ας: ΡΌδ]:- 

«ἃ. Ατἠΐτοτεῖ.5. πολίτῖκ. ὧν ἔριν η χϑ' χρίμματα αὶ νόμοις αἰρίςηπολε- 
πεία,ν ὶ γράμματα γοςαῖ Ιοσες [ογίρτας. [ἄς πη Π10.2. χ᾽ γγάμμαται 
αξχέν,ἰεουπάτι πο ἰςσεπὶ ἰσειρτάπι ἐπι ρογαγς, [ἀξ πη αἱ δι κῦ γκάμ- 
ῥατα ἰατρδυεῶπι φαῦλον, 1ςοιηάυ πη ΔΓτδ ΠῚ [οτίρταπι εμα γράμ- 
μασι, αὶ Πἰτοταταγα, οι πὶ οἰ ἐπ. ητί5. 17) γ»βάμμᾳ 7Ὁ0τὸ ἐποτάταπα 

οτγάϊης, ἴδοι πάσαν Πτογάγιιση οὐ ηθ μιν. βάμματα διδάσι δν, 1116 -- 

τᾶς ἀοσεης, θετποῆῃ. 
Γραμμοέθκον τὸ, [στα ρα ας,» 1 Ρᾶτς ἀταςμπια, 
τεαμμᾳτεία, ας ἰἸτετ4ταγανοξαρίϑημησις, 
Τραμματείδιον, τὸν Τὴ δ 3 ; ἑ ͵ 

Τραμματεῖον διδοισκαλές ογοΐ ας Πἰτογάγίυς. συμβύλαιον, ΠΡ οτ, ἑοάεχ, 

ςοπηπιεηϊαγῖας, βιλίον, Ατ χορ κάκφερε τὸ χγαμματεῖον ἣν᾿ αὐον- 



346 ἘῈΡ 
γυδ γγαμυατεῖον οτίΑπΊ ἀ᾽ οἶτον τὸ χυξι φχιχὸν, αίδαπι. Ριιη. Πε- 
ΠῊΟ Εν τορὸς δυξαλι, ἐν τῇ παρὸ τέρα, δῪ ζφ 78 9 τ ἢ ᾧ ϑέστεν ἅτοι τὸ γραμα- 
ματαον. ἰίπας το υτα ἐξ αἱ εγζορφωσί με εἰς τὸ ληζιαρχικὲν γραίαμα- 
τεῖογ, ἔτατ νετὸ "σον τὸ αιιθτα μυςτοταπι πῸ πη ἢς τεξεοθάτατ, 

ἅι 141 τα το}: [ιᾶ: ξιξι: Ἔγαητ. Αριά ἱ)επιοίϊμεη. αιοεέςσαη- 
488 γοίμσισην ὅς Πρ ΕΠ 1, ὃς τα ]]4πὶ Πρ σας, ὃς φυίσηιη4 
[ογῖρταια οἴξεῖτα ντ τἀπὶ ἰδιὰ ξετὸ Ἰναΐας ποταίηῖς ρατδας Πσαμ- 
ξσατῖο, απ τα] τα πὶ ἂρ σα Γιαείπος. Ν᾽ Πάς ρτο δξξίς ριι0}1ςῖ5» 
(γοσταρ μι 5» [ον οδι1ς τα υ]ις πο ΐς» τα 1ς Ιοσαην, τα α]1ς5 τε- 
Παιηεητατίῖς ροηὶ (οοτ. ανοίγειν τὸ γραμματεῖον) τροτγῖτε ταίριι[ας 
τείϊαπιε τί, Π ε πιοίξ, χ᾽ ςεφαύς. ῬΊατο τῃ ΜΊηοε γραμματεῖον χαλ- 

κοιιῦ γε δ αἴλην ἰδρασπη ἀρροὶ!τ, Οοπιμηςιτ. ἔχοντες γραμμωτεῖα 
4. πάδεητες τα ρὲ ]ας. ΡΙατατοΐιιις ἴῃ Γγσατσ,, οὐρανοῦ ῥαγάδαι δὸ- 

ξαντος ς ὀκκπί πεῖν χαὶ δια απεέρειϑτε πορλεὶ γρμιμῳτεῖα ἡ σα] ἀροτι- 
τὶ ν]Ο., ἐχοίάσγς ὃς ἀιίρογσι πλιΐταυ ἰουτος. τὰ οἱϊ, ἰσώρτιι- 
τὰϑ ἴῃ αυ!διις ἰοιτας ιιαίάάπι ογᾶης, Τἄσπὶ ἰη Βαδῖο. Εἰ ἀρυά 
ὙΠεορβγαίζ, ἀς ἈΠ τοι Ρ]δης 3.ςΡ.10. τὰ γραμιματεῖα ΠΟ ο.]}1ος 
νεγῖς 12. Εὶ ἀριιὰ Ατποπ, αἰττοτ [}.ε΄, Τοῖς 5 γμματείοις ( ὁ- 
τῶς γὸ ὀμκάλοιω τοὶ κοιναὶ Ἷ σιωδείπνων ) ὡς οἰκητηθίοις ἐγδιατωμε- 

νοι, γραμμῴτείον ρτατοτγοα, σου]  ἡυιδὰς πα τιΐ αἰ τ δαταγ, » ἀρ 
γυξρϑιίκη ἀϊσεδατήταιιο γραμματεῖον βαιώτιον,γ!ἀς ΡΟ ΕΠ 11- 
ὕτο 4. 

Τραμματειὶ, ἐξ. δ, Γοτ! 5 Ῥα ΒΓ οιις,οαπος Ιατίας. Ητητς οἰ εἴπ) ἐ- 
ταν μα σα (σγιρτα ἀταις ἀφοτετά ἰογιατο, εαὐόπηαῃε, ἢ ροίςε- 
τεηταγ]εξξιτατα. [τε], δύχας γραφεδδοι, Τυροτίοτ σους ὃς 1η αὐξᾷ 
τοίογγς. Αγ ΠἘΟΡ ἢ νεφ. ὁπότε γρρέφοιτο τίων δίκίων ὁ γρα μματειὶ, Τὐτοῖ- 
τες, Τἤπογ ἀ. γραμματέα λέγει ὁ ϑουκυδίδης τὸν εἰω ϑέται ἐν τῷ κοιγῳ 

πὸ σῇ δήμου γράμμριτα ἀναγινώσκειν, ᾿ιἷ5.7. ΝΕ ἔσττ οἐΠ οἷα πὶ γραρ- 
ματέως: νυάς Ρεῖ σοητα πο! Δ εη “ΕΓ ἶπες ἃ Πεπιοίϊῃοη. νο- 
ἐατιῖ ὄλεθρίΘ- γραμμότεις. Αραά Ι͂αἀσος (ἀρίςπτία; ρτοξεηϊο ρε- 
πες (ςτῖθ 45. εγαῦ : αἰίοσα! γραμματειὰ ἰΌπας [ἰτϑγάτογα πη ν 411] ἃς 
{ἰτεγατὰς ἀϊοίτατ. Αραᾷ ΡΒαΙαγ. τη Εριο], Ατοτῖα. νοτγτὶς 1ι- 
Ὀγαυ πη. 

Τοχμματευω, μι ϑύσω τ, θυ, [ὰ πὶ [ον δα, (οτ δ ραττας 50. 
Τραμιμοτηφὀρρςγκ5 6.146 ]Άγίας, Ρ] ατάτς. ἴῃ Οαἶθα. 
Τραμματίας , Θοτηπια ἡα [ππαγάρ(ο {{Π||||ς ο“ζ ὃς τγαη Πιεγία Ττηθα 

Αἰδα της άϊα ργας!πρίτιγ. ἀρια Ης οἰ πὶ γεγο Ἰεσιτα γραμ- 
ματίας ἐχρδί  πὐδεεαπασωΐροις. ᾿ 

Γραμματίδιονγαγτὸ ςρη το! τ. ηγ. ΤΊ εορίιτ ἴῃ ΟΠαγαξιογ δ. ἀρ. «δὲ αἰ- 
πονοίας ἔχων ὀρμαϑοιὸ γραμματιδὶ ὧν ἐν παῖς χερσιν. 

Τραμμοιτικευ μα!» Ὁ ΠῚ στὰ ΠΥ ΠῚ ἀτί οι15,1η 10. Εριστ, 
Τραρμμοιτικὸς, οὐ", . στα ΠΥ ΠγτῖσιΙ5. Πιτογατουίι5. ὁ κανόνας κὶ ὅρφις πὰ ἴη 

, έν ! τ ἷν ᾿ ᾿ Ὰ ἢ γοάϑειν τὺ αὐαγινώσκειν ὅστοδυδοις, [ς᾿α η «1 ΑἸσί οὐ. γοάψαι γραμ 

ματικὸν τρόπον, Πἰτογατὸ [στ] δαγενίςα Πτογατο πιοτο. γραμμείτικην - 
τογαγι δ) το γατιγα,γεξξὲ [στ δ η αἰ ὃς Ἰουεηἀὶ (ςἰδατια γραμμα- 
πιχρὲ ὀκπώμοτοι ρΟσι]α [ἰτοτῖς ἰοΠἸσηίτανντ (σγισις Ατμοη στο: στ 
τα !τγ οὐδ! {Ππ4 τὸ σαΐες απηδίτα γογθα μας Ἰεσοθαατατ, δεὸς σω 
τῇ ρος. Ο5].1}..4.68}.31. 

Τραμιμα τιον εγτὸ, Πτογα 49} 00 6 !Π|ς᾿ ἐν χαλκοῖς γραμματῖοις» ἴῃ σπεῖϑ τὰ- 
ΕΠ}: Βα ά. 

Τραμμοθτις ἡς9 δ. ἰτογάτοτ, αὶ Πΐτεγας ἄοοοτ, [Ια ἀἱ ΠΠτογαγ!} πη το. 
ταὶ ςἐτογιγβοίτατοτ. [το πλοία, Ἡεγοάοσ. 

Τραμμοτοδιδασκαλει ον ἰτμά τς [Πτογάτηας. ἐς οί δι. γα μμοιτο διδεισικοιλ εἴ ον 
αὐέωξε, Πἀὰτα ἀρ δειαῖτ ΠΠτεγδγ ἢ πγ. 

Τραμμώτοδεὲδείσιιοιλ Ὁ». [41 ΠἹτέτατ!} ργαοθρίοσ. 
Γραμιματο εἰστεγωγεῖς, οἱ 9 {|τοταάτιιπι ἰη τἰτιτοτας ὃς πλασ τὶ. σαρῖτε 

17 Εχοί!, ὅς σἀρίτε τό. ᾿ϑευταγοποπλ. χρετεὺς κὴ γροιμεμρτοειστύγω- 
γεῖς καταςήσεις σταυτῳ δίς. Γ᾽ ἰυ ἀ ἴσος ὃς πγασιΐτγος σοι ἤζιτιος, 
ἀοέζοτες: 

Τραμματοκύφων, ων, ὃ, [οτι δα ἔπ Πλ1Π|ς ὃς δι εΐζας Πἰτογάτου. γράμμα 
τοκύφων οἱονεὶ νωτάρε(Θ-γαἴτ Ιητοῦρτος Ἡ ογπτο σεαϊς. Ηος πομηῖης 
ῬΟΓ οο τα πε] 11πῈ ἃ Πεπιοίϊμοπο νοσάταγ “ΕΟ Πῖπες. 

Τεαμματοτόμῳ μριἄσματι., ἀτταηχοῦτο 4ὰο σας [ἰτεγα;, [ἰδτο Ε- 
ῬΙδ' ΔΠ|. 5 

Τραμματοφόρος τα ΟΠ 110. βιζλιοφόρφεοταθς ἢ 4τί 5. 
Γραμματοφυλακιον, τὸ ἰΟςι5 νἱ (ογιρτα ρα δ τσ (συ διτιγ, τὰ], 

ὙιττιΡ᾽ πασοιμεοδ. 
Τραμιὴ,ης ἡ ἰϊη δα, ̓ΐηςοἿ4, Πἰπεαπιεηταπην ρεη ο ] ες, Πτογα,ἴοτῖ - 

Ῥύατα, Τηταγάαηι ργιποὶρίαπι Πρ αἰῇσατ δέ σατοοτγας οαγτίς]]1» 
Βοος εἴξ,τίυλ ἀφεπηρίαν κὶ ταὶ βαλζιδα. ΑΓ ΠΤ. ςμάγη. τορόζαινε 
νι ὦ ϑυμὲ , γραμοιὶ σ᾽ αὐτοὶ, ργοστγοάοτγο ὁ ἀπί πιὸ πα: δῚ ηῖ 
φάτοετος : ἀτῆας ἰη[ττ ςοτταπηοι. ΟΠ αχ ἐς σας ΠΠΌτὸ τοττῖο, 
ἡ δεν ἀφίενται μὴ. φεσις ὐσσληγξ, γραμμὴν, βαλξίς. γραμιμὼ ἴρς 
εἴες 14] το γαγι), ν ΟἹ σα] σι] ἀ]ν σε σαπτυν ἰΘχαριοταντα πη ἷ- 
δίντα τι πίστι, δραγραμμμισμιὸς δ: } τις. }Π0.1τ τἀ ρ.27.γχραμιμὴ κυκλο 
περὶ, ΡαρΙΠ]Δπν δι δίδης οἰγοι 5 » 4] ου]4Π| ἰΓῖς αἸσίτοτγ ν Ρ οἱ- 
Ιὰχ 0.2. ἱ 

Τοχμμικὸς, ἢ ηδατὶς: νυ ἀὸ γραμμιχαὶ αὐάγκαι, ΑἸεχαηᾷ, ΑρἨτοά: πεα- 
ται πὶ, ἃ σο τατος ὃς Ομ’ νγσοητος δέ ΓΑΓΙΟΠ δ: “φραμμικαὶ ὄστο- 
δείξεις, (χης ἀοιηουεγατίοπος πηατίγοπιατίταΣ ρογ [ιεᾶς, Ὁ αλητ, 
116. τισαρ τ8,Ἰτοιη ἀραᾷ Ρ]ατ. ἀς ΕχΠ] ο, γραμμικὸς ἀἰ ἴτας Ππὰο4- 
ΤῊ ΠῚ ροτίτῃς. 

Τευμμιημλεγϑςπιις (41 ρος σαϊς α]ο 5,46 40 ΡΟ] μχ.].9, 

ΤΊΩΡ 
Τοκμμεειδιὴς, Π πεατίςεν ἡ Ἂς γραμιμοειδιῶς φοροῦν, Ατ ποτ ἄς τηποος 

᾿ Πρ εαγε ρθολε ἔογγί, Ι 
Τοαμμώδης εἰθο ὁ καὶ τεσ α]ατῖς 1 πεατίς, Τ ιΘορ ι. "ἰδ. 4. ςὰρ.12. ἢν: 

ἤτον ρίδον ἀεμι}10.7.ς.3 γραμμώδη απέρματα, ἰδπιΐηα ςαμαςιςος 
ἰατα,λζα. 

Γραθοιντάς ΓΤράσος. ᾿ 
Γρκοσθξα! οι! ΠῚ γοτα ἧς γε πῇ Πιοεητας, γοτι!ας ἄγοοητος ἃ οἰ (ίδις 

Ατητορίν, ὅς στ ατουτοῖα Ραςς. ῃ 
Τράπιν 9 [ει τεπὶ {6 1]]επτόίαι!ε δηηὶ τς ἐχαι πὶ νογηατόσυι ἡ 
{εγρςητα τον κα τέως γῆρας) οἰ πΊηις αι (οἰΪς ἃς [ἀπεέϊα ὦ 
το σχασητατγ, ΕἸῸ δὲ ας πυπις ὨΟπΊ:Πῖς, Εἰ οΙγ οἷν. Ετγπποίοσιγὲ ᾿ 

τὸ ΟΧΥτοηως γραπὶς εἴδ δ᾽ ἐῤῥυτιδὼ μῆῤιΘ.', ἀσὸ σὰ καταγεγράφϑωπτῶο, 
ρυτισι. ἢ ! 

Τοαπίνηςοεἰ ἀεπι Η εἴ ὃς ΕτΥ πι. εἴδ οἶνος τις τραχιᾷ. 
Τραπῆέον, στ θειτάτ 1. 

Τα ῆ ἐν» ὁφεγἰοτίρτοτ, δ. ρίσταπι. ἤν 
Γεαπῆὸς . οὐ, ἐς [σεῖρτοτῖας,, αι [γί ρ εἰ Πἰς» ρίξευς, (ογίρτας, 

[οτῖρτιις. γραπῆοὸς νόμος » ἰεχ (Ὀτίρτα γ ΪΝαζαιζεη. γραπῆοὸς λόγος, 
ὉΠ ΠΣ τὰν 

ΓοαπΊις Ῥτὸ γριπῆύας ἀἰχὶτ σπηογ. Οὐ]. Ω.. Κνημίδας ῥαπλαὶ 
γρ. 7.2 ἀλεείνων. νιτᾶς ἰρ᾽Πατιιη1 (ζατι Πσάτιοπος ὃς ἰΔηϊατα55 
φαὲ κα εἰμυχας ἡ ξυίσεις τὴ! ἀχανϑων. Ν᾿ 

Τοάσος νυ. ὁ. οτος ἴῃ οαπαπι γε] οτος» Εἰγοας», ἔσοτον αἰ ται πη} 
ἀοι κρσύφα, ΡΟΙ ΠΧ 110.2.. ΕΠῚ ἀκ ργορτγίπμη Ιοςὶ. Αὐήτοτοὶ 
Ρτοδ]ειη. τῷ καλεμῆμα γροΐσου δ΄ ζεσι, ̓εῖγοῖ γίσις οσης.  οἴτῃ 
Ρτο ΘΟάεπ) γρείοσΘ-, ὅς γρά(θ., 5814. 

Γρχασοδαἰλἴγοαπι Οἰ ΘΓ 65. Ν. 
τοίου θ᾽ ἀς πὶ οἰϊ αιοά ἀλαλαγμδ οἷν οοἰ ἔογατίο δὲ ἐχυ τατίο ΠΗ] 

{1} ἴῃ ςοηφτοῖι Δοίοτι ἢ » θαγγίτα πὶ γοσλιίς Ν᾽ ἐροτίμς, 
τατον ΑΡΟρΒιΒέσηἀς ΑἸοχαπάγο, Καὶ τρφσιόντές ἀυταί πι 
470 ςρατιω σ᾽ ἔλεγον. ὦ βασιλεύ, ϑεέῤῥει καὶ μὴ φύβε τὸ σλῆϑος 

λεμίων, αὐτοὶ γδ᾽ καὶ δὴ τὸν γροσον ἐχ υὑπομίμεσε, [ 
Τρ ςις, μα: ἃς κρας ἐς» ΥαΠΊΘἢ» Σὰ τι 
Γεάσων,ογίΘ., ὁ ει σοίας, σαι ἔσοτεητ αἷς. Ειτυὰς,ἤοπιο οἄοτίδ πηαὶ 

δι14. 
Γραιΐκαλθ.. Η εἶσ οῖν. ὄρνις τεφρὸς ας οἰποτοῖ σΟΙοτί5. , 
Γρκιξ, αὐςνν οἱ εἰς, ὐν τας», ΗΠ Οα.1Π|4.γ»γροὶ δέ μεν, δες. γραῖδι,, νῈ 

Ρουῖτ ἰητεγργεοιὰ ἡ θ᾽ μαααλων δυσωδία. ΑὙἸΠΟΡΗΔη.ἴι ΡῚ 
ἡπίςτατο γραὺς' καιρώσυς ταφῦδια κατεάλίειννοτατ νότος [118 
[ἃ γἱατιςιιι σου! πλοῖο Γραιξ [τς γράανν τα Ηοιατίο, ἐμοῖς 
[ἀπιοητιιπὰ ἰαγί τ. ροἰτὶς ἰαξτις,ἀταις αἰ ΤΟται πη, τὸ σιυαγόμῆν! 
ὕβηπυγνύ μῆνον ἐπτίνω ὁ λαγώσες τῇ ζωμῳ καὶ τοῖς εἴλχοις. Τάς ἰο τας 
τὰ ἀμ ρ το ῖ τρτο  ] ζει ἀοςερμιτ. εἶν᾽ ἄλλων χυτρῶν τον αντία αὔπα 
οὖσι. τῶς μρ οὔλλαις γὸ χύτραις κὶ γραῦς ἔπειτ᾿ αὐωτάτω. ταύτης 3] 
τῆς γραῦς ἀγεπολῆς ἔγεισιν αἱ χύτεαι. Ι͂η ΡῬτιοτὶ Ιοςο Ῥτο οτυϊχα 

τίονπας ἰριιαγα ὦ [προγοατας ἴῃ οἱ ὰ ἄτη ἰοσιιπγῖηα σον 
τισι ἰθσα 0 Ρτὸ ἀπ. Ατηζοτ.".2,4ς σοποτατίοης ΑἹ 
(ΑΡ.4..ἐν τοῖς ἐψήμασιν καὶ καλουυῆύη γραῦς »οτιτα]α ἴῃ ΡοΓ απτίς ἢ 
τπισπίφηϑν 4 0.6 ΠΔ ψοτα]. Ὡ] νοσαητγοα ς ΠῈ γραα ἀϊοίτατ, τίη 

δος ἰρίπην Πρεγπαταῦ. να]σὸ νοσαπλις ἰά βοηγ - ἰό οραρθ αι: 
14γ6. ᾿ 

Γραῦς «ὐακεοτιήστεσοι πολιυμὴ κογίορ τὸν 4 γείρει: Ρατας ητΐα ἀς ᾿εἷς 40] οὗ 
ΡοΥΙΘητ᾽ ΠῚ τες πλα]τὰς ἀϑίταυτ. 514. δ) οἵμ δ᾽ ἐμπειρίαν 
πο γμμαιτει κιναντῶγ. ἥ 

Γραύ ς ὡς τις ἵππος τὸν χάρο δρεῆον πεῖφον ἕξεις» 5.114. δ 0 ἀξίως το 
χατα παρ ὄντων. ΟΠ} ΘΠ ΠῚ ΔΠΠΟΙΪ ΟΧ ρταο ρ το ἀδταγθαηζαι 
Ρταταρτα, ᾿ 

Γραΐς σέριφίΘ,,ἀς εα ἀϊοέταν σα ἴῃ νἰγσίηΐτατο σοπίδημ!τ. ἃ ΠῚ 
Ρβοτα τῆς ἀβεραίας αἰκρίθος ) 4ιια παι ἀφ] γραῦν σερίφίω καὶ μϑ 
νοσαητ, κα 

Γραῦς χορόψει 9 ἴῃ 665, 4αἱ ἱπτεπηρεἰμὲ πος τοπηρογς Δ] ἰαμ]ἃ 
Βοιαιτ. Ν 

Τρβων ὕϑλον, 1 4. 3) μοότίω» χησϑιωταγ. Ἄ 
Τρσύω,τοηεο. .] 
Γραφεί δον. τὸ. χὺ ἧς 

Γραφεῖον,ε, τὸ, σταρ μἴπιπ|, ΠΥ Τιις (σγί ρτοτίιις, ἴσαι 1ιδυαυίις ἔγίας, 
φὶς καὶ ὑπογραφίς. 

Τραφειὶ, 6.6. ἡ, οἸότον, (τ ρτογναα ποταῦ. ΠΟ ογατ. δὺ γραφεῖς ἃ 
ζειν τὰ καλὼ “ἧσ' ζώων. 

Γοχφη ἤ «ρὗς οττρταγα, γραφὴ οἶα διδόναι» ΠἸτετατΓ ΠΟ Πα ΠΊ ΩΣ 
ἀογοτίογιρτιο  ἀοίογιρτιονοο ΠγΠ) φητατί 9 16 τ» νοΐ πιςη, 
πγοδτατίας, ρ το 4, (στ τ ρτα πινοτατίο Γογρ ταν Πξτοτία ταῖν 
ῬοΠ1α, ατουλι συ στιν δξιιγα γζωγραφία, ἱπλᾶ σι Ο. γραφὴ κολλὶ ο 
Τα οτίρταγα, ΖΒ τ η.Δςςῖρὶ ροτοίῖ ρτο ἐρηζο]α ἴσα [γερο 
εἴτι απο (ςτῖρίτ (α]]Πς ἐς γραφίω, αα (ογ᾿Βοπάϊηι, Τ ΒΟ 
γγαφῇ σῆλαι δηλούσε, ἰαρ᾽(ος Πτογὶς τη ΟΠ ἀφοίαγαησ, γραφ 
νομοςοἷοχ [ογῖρτανΡΊ το νόμ. [το πὶ σαι, ἀοοιτῖο, ἀέξει 
ἰατιο:αυηᾷο ἰοχ ντ ἰοίααα ἀὰτ Ρογρογδηι ἰατα ἀσουαταγο! 
γελίᾳ ἀϊοίτοτ ἀα τευις ρεγρογαπι ἔχεις: “οηξιπαάίταγ της 
Προ βοατῖο ἀρυὰ θοπος αὐτῆοτγες,, ἃς δά αἰτα ετιαπὶ οἵ 
τγαηοξογταν. ὑποφέρειν γοχφίω, οἷὰ ἀςἔεττε ἁἱ! ιο πὶ 8ς Ροίζυ!α. 
Βεπιοῆὶν. αἰχίνης ἀπίκμ εγκε πορὸς τὸν αϑίχοντει αϑοφνόμων γραφίαν" 

κτησιφώντος, ἀϊο τ ἀικὶς ΟτοΠρΠοητίν νο] γοιηι ρο τι ααΐς:, 

8: “Ὁ κε 

μας... 

πα τς  --. ΦὃὃἍὁἡ. 

᾿-- 

ς΄ πῆς: 



᾿ 

νΡ 
πίω χραφίων εἰσιέναι, Ὁ ΠλοΙἨ γραφίω ποιεῖ ὅν» ἰεὶ οἵδ, ἐστόγειν » ἀραιὰ 
δυσείςαν. γραφίω δου αι ἷά εἰ, ἀἐξιο΄οι ἀἀτῷ, [ἀςπν ἰ)επιοῖϊτ- 
με. γίαφίω αὐγέας ἀἰλοιὲ, οὐ) ἀαπγηατι!ς, ῬΙΕτατ ἢ ἴα Δρσρθπι. 
ἔφλειν γραφίκὸ οἵξ ἀεδοις ὡγαγίο ρεοιπίαπ) πα οχ ἰερῖδιις τὴ υ]- 
τασαητυτ αὶ ἀρουίαἤξος δί τεῖιπὶ πο ροῦον Πξπτραῦς ]ταπὶ 
4αΐηταπι ραιτο πὶ τ ταρί ογαπι ποα τα] Ἰειλτταλ}}}6 αυτοπι ἄτας 
εἴπας πιιτογάγε τοποσαητις ἤος ἀρραταε οχ ογαῖ. χτλ ϑεοχρίνου, 
χίαφαὶ Υἢθ δικῶν, οἰ διυ]ατίοπος, ἀσσα!ἀτιοιος, ΑΥζοτ.}}0.6. οἸ τ. 

ἀσαιρίταν οτἰ ἀπ γραφὺνρτο γχαφεζονραρι!4 Αὐἠ τόρ. Εἰ γραφὴ. ἵ 
ζωγραφία» 5014. ἀνοίτατ δὲ ἐς ξισατα Εις. Ο ταπαιλπι δὲ Τρ ρἱξξα 
ἤτνι ρα ΤΉΡΟΡΠΙ].ορ.2. 

μαμμίθθ., εχ ἰογῖρτα. σταρμιοιις, ΡΊΔυτ, σταρ Β τοις συ ότοτ, 1. 
αὐίοίιτας, γαφικὲν μέκαν» [1 Ὀτάτγίμ πη ἀτγδ Ὠ] ΕὨτι!ΠΊ, 4ιιο δα [ζτὶ- 

Ι 
] 

τοραθρρισβοιι ΡΟτίτας» οΥρτοτίιβ. τόμος γραφικὸς, ἸΝΟΠΗ115» ΡΤῸ 

Ι 
] 

Βεπάα νου πλτηᾶ ψτ ΩΓ ατγα πη ητι ΠῚ ἰςγιρτοσίιπι Ος]ίο .γ,α- 

φικὴ δωΐααις, ἀσυΐτας [τεϊρεη ἀ}.Ἔγ]ς ΟἿεςγοηϊ ουΐ Ορροπιτας 
αὐτοῦ εδιαςικη.ΑἸς! ἀλπγας, Οὐκ Σποδὸκι μ(φέζων παντελιὺς τίυλ γραφι- 

πίω διώαμιν διαὶ χείρω τῆς αὐτοχ εδιαςικῆς ἡγύμθ- δ). Ν πὰς 
ογαφικὸγιτς Ρίῃροπάν,ατς Ῥιξζοτια,ατς ἴσα Ροτῖτια Πσυγαηάι, "8. 
Ἐριρταπη )ῥαφικοῖο κελαιγόταιτοι ῥεέϑρεν το ἀττάπηρητο, γέαφικὺ ν 

πόϑεσιςγίογις θεἰϊ ΤηατοΓΙά)ΕῚ ΟΡΡΟΏΙΓαΣ αὐτου ἐδιαςική. ᾽ γραφικω- 

σατοςοιπαχὶ πιὸ μηϊζοτίςις. 
μαφικώς, οχρτοῖϊε, νογὸ) σταρἰοὲ, ΡΙΑυτ. 
ταφὴ ἐδοε»ἐἱπεαπιςητοτιμαι ἀιιξξας» ΠΕ ]ὰς, Πἰπφατῖς ἀςξογπιατῖο ἢ - 

ὡς ἀεί σπατίο, γί ρτῖο, α:ἰἀτιιγανριξλιγα, ῬΕπΙ ΟΠ τς, ρομηδνοα- 
απῖις [οτίρτογίμς. Εχοαϊ 32.ἀς γιτυ]ο ἀατεο σουβάτηι, ἔπλασεν 
αὐτὰ ἐν πὶ μαφίάν:νὈὶ 1, τὶ ηὰ, Ετ ἔογπηδυῖς ορετς Βιουίο. τίν γρα- 
φίδα κιγων, ΝΜ. ΖαηΖ. πη οτας. Ν Ἰτγαστας [{5.τ παρ. 1.46 ατομίτεΐτο, 
Ῥεϊαάς σιλρμιάος [ςἱεπτίατι Βαθεγονηιο ἔλεῖϊνας ἐχε ηἹρ ατίδ. 

ἱξεῖς, φιιᾶπι γοΠτ ορογῖς ἰρςοίεπι ἀςέοτπιαγς γαΐοστ. Ετ ΡΊΙη. 
1.35. σρ.10. ΑΔ πηαΐτα σταρ]ν! ἀϊς νοτισα Ἔχτδατ ἴῃ ταθα]}ς 
Ἂς πχειηδταηὶς εἰμ 5» ὅζς. γοαφὶς ΕΠ ΙΠῚ ἔπιε υὑπογραφὶς, ΠΕ }ι15 ὃς [η- 
Μδτυπιεητιητι 4110 ἴῃ Ραι σι ἰαγιας {οε] δ ίταν Ρ οἰτωςι 0.7. ηποά 
σταρ ἰμπὶ ἀϊχις Ομ] 4.δ( τη οάπι τοροηρῃ ἀις στρ 5, Με τία- 
᾿ γοςαῖ σιαρἸδγί 1.1. γραφιδὸϑηκίω. 
"ραφίσκίθ., οὐ, ὁ νιπἰἔγα πέτα τι ΟΒιγαγσιςιπι δὰ τεῖδ ἰάτα ἐχιγαδιοη- 
ἀλ. ἀείοτιθις ΟοΠὰς 11.7.0 4Ρ.5, 

Ἵ ράφομαι ἐμ. ἅψομαι), πιαμμα;» διξειυὲ, (οι ο»τγαπίογιθο. πιᾶηάο, οἰγ- 
᾿ ἐαη! γι ονἀςοιίο, διώκω, τος ο διροίτι ο. γερμματα γεα ψα ὅϑα, 

Ἰίξεγας ἰστίθεγς, [υςίαη. γραφεῶεο ἀπόλειψιν» [γι οτς ἢ ΟΠ Πα τ 
τερια 7." Ἰυταγ ἢ. γρά φομαὶ τὸν ἀδικοιώ τα 5 τοῦ πΠοτιεα ἀεΐετο,,. 
ἀζουίο ἰηϊμΠτὸ ἀσευτειν » [ἀεὶ ἴῃ ϑο] σης. ἐγοχφν αϑοανόμον τὸ 

ἤφισμα, ΤΕ ς Ηΐη.1. χατη)ρρήϑη" γροίφομαί σε αὐοφνέμων ὅ3: τὸ ῥαδα- 
μάνϑνθο, τεαρυιά ΒΕ βαἀδιηαπταιιπη ἱπιυγία |4τᾶς ἀςουίο, [λι- 
Οἴτῃ. γράφομαί σε τῆς τορ»δόσιας »ασσαίο το Ῥτοι ἰτ! οαἷς, ΡΊατατοῇ. 
ἸΠΎΠοιηοςΪ. γραφομαι πειύματος ἐν, περνοίας για φαῤ, ΤΕ οΒίθεον 
ἀοουίοἱητεη!ἀο ἀςουίδτιοηςς » δες. γραφομαί σε τῆς αἰχιοοκερδείας, 

΄ Ῥίατο νόμ᾽ ςοροίξιϊο, δίς, ἐγράψατο αὐορωπον ἀσεξείας 5 ἀσοαίδιϊτ 
Βοπιίποπη ἱπιρίοτατὶς, γράφεται ἡ κφὸς γρα φίι ἀσεβείας 3) τῷ ῥαδα.- 
μανϑυθ., γος ἀριι Ἀ χἀτηγδητίνηι τὴ ἸΩγρΊφτατὶς ἀσσαίατ. γράφο- 

᾿ μα σε δόλια, ΟἩγγ ΟΝ. «δὲ τῆς ἱερωσ' ἐγρρψατο εἰς αἴρειον πάγον δημο - 
τέλη τὸν παγανια κα τί τῆς κεφαλῆς δητομίω), ΒΟ πος,ἀστα τ τπ 
ΑΓ ἢ Ραφυπι ετηοτεῖεπι σαρίτα] 1; οΓΙΠΊΪΠ15. Ραίυὲ ἀσερτᾶ 

Π ἤραηιβοατ, τοι θογ, ρίπσοτ,αοοιίογ. γεγραιμυῆθη εἰκὼν, ἀςρίξξα 1- 
ππᾶρο, τ τορ. γραφεὶς» γι υδναςοιιίατυν 7φαφεῖσα δβπσολὴ 1) ε- 
τποίτῃ, ΡΊατ, ἴῃ ΘΟ οηε . δὲῖ 9 τοὺς τὸ διυυατὸν γορίφεδϑπι ἃ γόμον, 
ἄξει αἰίτεπι τῇ ἔἕεγαπάλ ἴορ: ἐλουϊτατῖς τάτίοποπι παθοτγο. ΝΝ4- 
ΖαηΖ ἴῃ οτας, ἐγρρέφης εἰς ἐρανοιὲ, 1 ΠΩ] ος φἀ[ογίρτιις ες. Ατίίζοτ. 
ἴπ ΒΟ τ. γοδξαμμῆμον ὅ8ὲ μοι πξεὶ, ὅς ς [ςτί ρτῦ εἰξ ἃ της. [τ γοαφομαι 
δίκίω, “λυΐλτη ροτγίογι σον τεπι ἰητεηάο οἰπ αέϊα τοΐετο. Ατηῖορ. 
γεφ, ὁπότε γρά ψοιτο δ δύκίω ὁ γραμκατειὲ, δίς. γραίφομαι γραφίω, [τὲ 
ἰπτςηάο τάς πι. αὐςᾷὺ γραφίω διωχαϑω γρα ψέμα Θ-. 

ράφω,χμ άψω, κιαφα, νοὶ χραφηϊ,οἰτουηβοχὸ ἴουτς τυπ]ω, ῥιπ]ώ : νηάα 
ἐγεγραφύκεινναριὰ 5 γης πη» δι γεγοίφηκαὶ. (τ) θο»ἀείςγισο, 4α- 
60 ᾿1π68Π|,ἀοἰτπεο.Ρίησο, [ἴτογις ργοάο, ᾿ἰτετῖς τγᾶ4ο, αίστιθ ον 
ςἀο,πιϊττο, σατο, εχαγο, ἤπσο, τγαάο ργαοερτα, ἰςείρταπι το- 
1ἰπαιλο, ἱτοτὶς ππαάο, ἀερίησο, ἱπιρτί πτονάεςογηο, (οτθεπάο 
σεηΐξο, ὅς ἔχηι αὐτῆον ἀφοτγοτί ζατιιο, ὅς δὰ (ευατῦ τοξεγοιαςοα- 
[Ὁ του πὶ σο. γράφειν διὰ χαὐτα κα μέλαν-. οἴκαττα ὃς ατγαπιςητο 
[οτϊθετε.Ἰοδη. ΕΡΗΪ. 2. πολλὰ ἔχων ὑμῖν γοάφειν γ ἐι ἐζελήϑίω δε 
οχαΐτι νὴ μέλανίθ-. ἴητοτρ. Ῥεῖ οβαάτταηε 8ὲ ἀττα πυθητιπι. [ἀ4Ἐπὴ ἴῃ 
Ἐρὶπτ.3. Πολλαὶ εἶ χον γρᾷφείν 9 ὁνὴ καὶ ϑέλω διαὶ μέλανίδ- ἡ καλάμου σοι 
γεάψαι γράφειν διὰ σημείων ιχοτὶς (Ὀτίθοτα. Υ τάς Οἰςεγοη τ Ἐρὶ- 
ἴο!. ν πᾶς ποτατγίας ἀϊσιτατν ὅς ρας ἡοτλτα! π ργροταπη Αὐο- 
πῖο, ΒΑΠ]. ἴη ἘρῚΠ, οἱ λόγοι τίω φύσιν υὑπούπηεξον ἔΐχεσι δια πᾶτο ση- 
μείων χρή ζασιν, ἵνα ἱπα μῆύων αὐτήν κεἰ, τὸ τί χίθ- ἐ γρρίφων. γράφω 
σὸν νόμον, ἱεσοτη ἔττο, Ρ] υτατοξ.10 ῬογιοἸς νγοίφω τέο) δγα διχκσίαι; 
σοηίζτίτιο ᾿α τοί πτ»ἰἑτοπα ἱπτεητο, ΖῈ (ΟΠ τες. γράφειν τὸν πόλε- 

μιόγγάεςεγηστς, Πεπιοίϊῃ. [ἀθιη γράφειν τίυὶ εἰρυι ἱω γράφω σε, ἀς 
τς (ςγῖσο, ἰἄεπὶ Πα πιοῦν. ἔγραψε σύμμαχον πόλιν, 'πτιρετ, ἔεςῖτ, 
Ιάεπι. γοάφω πρεσβείαν, ἀδσετηο, [ἀεπι. γορφειν ψηφίσματα, [ετ - 
τὸ ται σηθιη, ἀθσόγησγο,,ὅζς. γοίφειν δύκίω,τητοηάετς δέξιοη ς ΠῚ, 

ἀϊξξατς ᾿υδἸςία πλ. Αὐὐλορ ἢ, νεφ, εἰ σοι γερίφοιέν πεντετάλαντῷς τὶς 
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εδκηγᾷχς, ἢ εἰδὶ ἀἔςα ἐΡΈΙΡΕ ΝΥ σίω) δέκίω γορὲφ εἰν τινὶ, (Σείδετς 
ἄιολπ Αἰ του εἰσ ἀιο μι ἀϊξξατο» ΑΙ ΠΟ ρ ἢ. γεάφει αἴλένομα, τος 
ταρτὰ Ἰαάϊσατ σοητγα ἰοσαμη ἱπτογαϊ ἐξα αἰαὶ ά Ριοπημ ρα» 
Βεπλοίξ. γοζψας αὐτὸν ϑειν τω ζημιώσαι, ἐς ςοτηξῃς δίς. ἘΣ: δια 
μελανγίθο εὔδ γόιμοις ἔγραφεγατταπηοητο Ἰἰερος [ογῖρῆτ, Ρ]υτατ ΐη 50- 
Ιου. τοῖς. 1}}.3.ς.2 6.τὸ μέλαν ὦ γραφομῆν τι δστοξ ἔγμιατι ἀυτώ βρα- 
χϑνγατγηηξηζμὴι ΠΠ δ γάγιι τη ἀι!οτο οἰμ5 το ρογάτα αγ, γφάφω δἴς 
αἰϑρώποις»ςεῖο τη Βοηγίηεςγἀς Ποπηϊηιθα5, ῬΑ Αγις τι Ερηξ, 
Ὑδάφω εἰς ςἡλίω χαλκίώ, Ὠοτηοίϊ, ἢς Οἱσετο Ἰγοῖς (σγιδεῖς ἀϊο 
Χιῖ. γράφω εἰς διφϑέραφ [ζ ΠΡ ἴῃ ΡΠ Π δας, ΠΟΤ ο 4, γραφω ἐς χάλ- 
ἈΘ' 7 ρυ]ςΒτὲ ἴσα νςηιηϊὲ (ογῖδο. γράφειν ἐς τείχιθ-. ςοἰογιτεν ὅς 
ἐχροαιτὸ ΡΓοςορ. γράρω αἷδὲ ταὶς τοράξεις τος σείζας (στίθο, Ατίς- 
Ποτοη Ἀδοῖοι, γεάφω πεὺς εδὺ πολλοις, "].το τη ἘρΗο]. {πτὶρεὶς 
Ρτοξαγο πῃ νυ]ριις. γράφειν 5 ργὸ (Ὅ]υτα οτατίοης ὃς ρτοίᾳ ορας 
{οτοτς, ΠΟογαταὰ ᾿ὐἸσοτηδο ἢ. ὠκεῖνο αὶ φανερόν, ὅτι δεῖ ἐξὺ βουλῶ- 
υὗοις καὶ ποιεῖν ὅ γραφήν κεχαρισ μβύως τοῖς πολλοῖς, μὴ ἐδὴ ὠρελιμωτάτιρ 
τ λόγων ζυτάν» δ) «δῦ μνϑωδὲς ἅτοις , γΌ] ποιεῖν ὃς γραφεῖν ορρο- 
ΠΘΉτΙ, Τυζατπλςι ἤησοτγε, ὃς Πρ εγὰ ογάτίοης ςγθεις, γράφειν 
ἐν φρεσὶν ἀϊσιης Ονας! Οἴςζοτο ἴῃ τηςπτς ἱπίζα!ροτς. “ΕΘ Ύ]ὰς ἴα 
Ρτοσηεῖδεο γ᾽ πέϊο, ν ἐράφε σὺ μνήμοσιν δέχτοις φρενων. ΡΊΠἀατις 
Ἰηϊτίο το, Οάκα ΟἹ γπιρίουι ει, Τὸν ὀλυμπηνονίχαν ἀνά γνωτέ μοὶ Αἰρχές- 

σράτα παῖδα πύϑι φρενὸς ἐμᾶς γίγραπῆα). Τ αι ευτηας ἴῃ Αὐάτια ΕπΙᾷ 
θης παν αι (ογιρτα 1} ἀνέξα (πῃτ ἴῃ ἀπί πιο Ομγγ Παῖς, Οουτγὰν 
Οὐτυ]ας ἴῃ γουτο δὲ φημ ἰζγίθεγς ἀϊχίτ » ἐς γοθες ηαα Πιδίτὸ 
ἀϊπιραητυγντ Οταςὶ ἐς τέφραν γορέφειν, αἰ ἐς οἶνον, καὶ ὕδωρ. [δ Ἰς τος 
ἃς γεάφειν [πη] σῖτον ρτο τοσατιοηοπη ρεγβογγορ Ερ ἈΠ. (οἰ- 
1ςεμάμιη ἔεττο. Ἡσγπιος, φυγάδες πολέμου μήύῃ τῇ πόλει ἐξοη θησαν; 
ἡ νίκίκυ, εἰργοώστεγ το χὶ γοάφει τις αὐςξ χατεέγειν, Εἰ γωάφειν Ρῖὸ ζω- 
γφέφειν, Ὀετποίΐῃ. 

Τρχώδης, ε(Θ-, ὁ κα ἧς 1Π1} 15. 
Γρχω,ςοιηράο, ἐϑίως νπάς ἀρυὰ (411 πᾶς ὄγραι, σοπγχεάςεδας. ἃς 

Ηείγελ.Ογρτῖος αἷς γοῖ ἀΐοςτε ρτο φάγιροοπιοάς, ΕΚΥΠΊΟΙοΡ,, 
δι Ρετρωμήνως γεαώ ἀϊοὶ ἱππαϊτιςαἴας ἕατατ. εἴ γοκήσω. [Δε πὰ 
νας Πρπιῆοατε «τίατη ξυειν,(ξι]ροτο, ἵπάς ἀςάμοςυς γράφῳ. 

Τρηγρρέω,μ. ,σω μέσος, π᾿ γφήγροαϑν σΊ]οννἱσ ]Δῃ 5 {τηνε ΧρογρΊΓς ΦΓ» 
ΝευτιθίῸ]. Ηαῦετῖ ταιηςη αἰφύασπάο Αςουίατ. ΡΆΠ]1ο. τὸν γοεώ ἐσ 
γρήγορα, ἐγρηγρεκ αὐ Αττίςἰς ἀνόίτατ ποι γξηρρω; αἷς ΡἈτγπηίςις, 
γβηγρρώ φυλαί ἡ εἰν» ςΊ4π. 

Γρηγϑρησις»ν ΕΘ] Δητία. 
Γρηγρρητέογ)ν Ρ ]λπάιιπῇ οἰξ, ; 
Τρηγρρώτερφν, 1 ΙΔ Πτ 5, ΘάΖα ἴῃ ΘΟ ΠΊη1Ο ΘΟ βίοηΪς. 
Τρ ἐΘ.. ΔΏΓΙ 115. ἱ 
Τρίωη, ΕτγπΊο]. ὃς Ηεἰν ἢ την αὖϑυ σύμμικτα, , 
τρίῶθ., ἴξιι τρίωις, (Ὁ Ἐτατομεης νοςατιι φιοά Ηεἰομῖο οἵ ἀ- 

γκίω ὀν»ῃςπηρο δικ τυοειδὲς ὁ πϑριτί ϑενταὶ οἱ βακιχϑίοντες Διονύσῳ. 
Γρηπήφειν» κερδαίνειν, Β411}.1η Η εἰν ς.] ορ Ίτοτ )ρηπί ζεῖν ργο ἁλιόθειν. 
Τρήτις» δια ὁ βυρσειὲ,ςοτίατῖας. ᾿ 
Γρηι νὸς χρυ ἰστισιτοΓ ῆν 6.) “0. ΡΕΓ διάλυσιν δριιά Ηοπιετ: 

Ἰάςηι ιοι γραῦς Πσηἰποάτηια νει !4πὶ ὅς ΡΟ] ΠἸσα] πὶ 1114 ἐπ 
Ἰλέζε σομοτγοῖο, θα: ντ αητῖς στὶς τι σάτα οἰ, δοι1 σύφαρα γο-- 
ολητοᾶς ΝΜ Ισαη τὶ τητογρτ. ἡπογραά σον, ἤτοι τὸν πεπηγότα ἀφρὴν πὰ γά- 
λωΐτος τὸ ὅπη πολ εἶζον τῷ γάλακτι ᾿ψυσαηάοτγ.η ΑἸΕΧιρΆ. Τ' εἴα πόρρὶᾳα 
φιαρίωω ἢ. ποτοιῖ ὕστοανυσὸ γέλιω, 

Γρίϑλον»τὸν στὶ εἰ Ομ ἰς ἀιοιτατ ἃ αυ δι τη τὸ ἱπιποσέλινον, Ὠϊοίζοτο 
110.3.ς4Ρ.78. 

τρέξδ., ποπτθῦ ργορτίαπὶ ἀριὰ ΗἩοπιετ.ϑἱ ἀ. Ατηΐξοτ. ΠΡ. (2ρ.18. 
δια γρίῳ ὑλίεντι δ ἀοτίο πγοητὶς Οραςὶ, (σαΖα ναττῖς, 

Τουπειὲ, ἐξΘ-, ρ (ζατοτ,οσπἤιςις τοτῖα ρ Πφατογίανἶη Ἐρτρτ. 
Γραπίζως ρ!ςοτ. 
Γριποὶς δὸς ἡ  σΑτίονατς ρ᾽ (σατοτία ἵπ Ἐρ᾿ στ. ἑρμώναξ δ᾽ ἐκίχανν 

ὅτε χχιποΐδε τέχνῃ Εἷλκε τὸν ἐκ πελαΐγεις ἐγβυύεντα βόλον. 
τοίπος, εἰθ-,τὸ,τετε, δίκτυον: Ὁ αγίϑυω. Ἰκαν 
τριπώμῆνα; Η εἴγε. ὅς Ετγ πιο]. ταὶ σιιρελκόμήνα; τὰ σσασμιν δεῖς συμὶ- 

πειϑοιῦτα ἴειι ἐγθζον τα, 
Τρίπων, ων Θ-, 6}. γριπειβ,ῖη ἘΡΊσταΠΊ. 
ξορεϑά, τὴ ἐρουδε: ΠΝ εἰοἰβεᾶ διῇ φιοίίαπι ἀΐςετε ἃ [.4 - 

σοηιῦιις Ἴ ΡΓῸ ξύειν αἰμύοξειν ζάτρετς» ὅς να ΠΠ σαγε νης 
συϊδυς. ἀρὰ ξυπάξῃι ἰςρίται γιφῶς) ἐχροίτιΩὴ ὁ τῶς χερ σι 

εἰλοών, ᾿ , 

Γριφϑύω, “οηϊςξξο,αησπγαῖα (οἱαο»νὶ ν(Ἴ ομκα). 
τριφϑειδὲς»ἰϊα συ ιἀα ΠῚ, δ στέρ εστον, ν ἐτς ἐα 
Τρίφον, τὸ νοὶ χεἰφίθτεῖς, ἀσευδιμίης ἀρυᾷ Ηἱρροογ. γε νάνα, ἱ. ἐ- 

παγείλ μῆνα, εἷρὰ τὸν γεῖφον, τὸ ἁλιδυτικὸν δέκ τνὸν.1τ6 Π) δαρδιις, Ια 

τὸ ἱππηρ τον τι, ὍτῸ 1 Πγα, ΓΟ 11} 0 ΠῚ ποάοίμτῃ » τῇ Ἰο ΌΒ11ς. 
[ιυοίδῃ. δαῷ τα αἰνίγματα κὶ γρίφοις ἀκούσας. στιρθης εὐ, πη ἃ Οεἰ- 

[19 ἀϊσιτατιίητοῖ σοραΐθαϊες 4η 8 οἠδς 45 Ογαοὶ συμποσιά- 

καὶ ζητήματα νοὐαητ κὺ κυλίκεισι γᾳ μιν μιγεῖα, Ρτοροηςθητυτ 8015 

αταταὰ ἃς στείραι. ΗΠ οἰ μξητιδιις Βοπογάγια πη ταῖς σατηϊῇ αι ς- 
αι ἀνβτιδατιο ὃς νΓςογατίο ἐσ πογαητίθυς γοιὸ ραῖπα ρτορο- 
ἢταπιατῖ Ροςυ]α πη. ΡΟ ΠΧ 10 δινῖάς Ατβςη.10.1. Ατμϊορ. 

τη Ν εἰρὶς»ὅ: εἸὰ5 Τοαμη ἈΠΕ ΕΙΣ εν ᾿ 

ἐραφώδης, αδορας δ να ἡ) Ὀτγςατα» ΝΜ αΖΆΠιΟτάτια,Ὁ : 

πω μμαὶ ἰετορειβαείαα Ροτζα, γῳμφίς. Αὐϑομϑεῷ, τρῆῖς Ηείγρῶ. 



348 ΓῚΡ 
- ἀἰςίτατ οἱ ζωγράφοι αἱ δέ γοαφεῖς. 
Τ οόνϑος κα νόρασοιδ. ἜΝ ΠΝ 
Γδόν ϑωῦ , ρειΐπααι γαάίπι ἐπτα τη τ οἴημπΣ,, αι πὶ εἰ δίας ἰηβατε 

“ἀπςζαατ σωναυλία ρϑσαύλησεςγαθλω δία, ΟΊ Τὰχ [10. 4. Τὰ ὃ πρώτα 
κ αὐλητῖϑ μαϑηήματα.πεϊεκ νὰ γρόνϑων, Η εἰν ς.αὐαφύσησις ἰω «ρώ- 

᾿ πἰω μανϑείνεσιν αὐληταὶ κ᾽ καϑοιρας"αλ. ' 
τεγϑϑονόψεται» Το εχρ θυ μούτω: οι οτίαπι βρένϑύεται ἀἰοίτατ, 
Το’ σφορίφέ χοιγοΐγν 6] ͵τορ, 4] Ρ ἢ ς νταητιατ, ΡΟ γὉ.110.1.ἀιοίτατ δίγρο- 

᾿ σῴοφορος αὉ ςοάξηϊ τη ΕΡΙΣΟΠιο, 1, 1] απι5. ποτῶν 
Γρόσφον, τ, τὸν δοιιν το {5 χ τὰ; ουρ 5,ηι)πὶ τεγγας ἰηΒ σί παι, Ρ11{1. 
“νιάε Σαύρωπήρ,.. 

τρῤσῷ Θ',εγδ ρει αλντε]! σεηας, ἀρὰ ΡΟΙγ δ ἠααλ:ἴατας δαίξαπη γοσ 
Τιτάγοηλ οχ 6ο νἱάθταγ ἀρρο!]ας, ῬΟΙνΟ1ο γεόσφιθ» μα [Π1Π|ε εἴς 

οἸδοσιταήτπς ἀαὰ ἢ συδἰτοτιπι,, ογαίϊ ται ἀτις ὃς ἀρ τα!» ἔσιτο 
τ᾿ ἀοάτγα ατα]} ἴτα τ τοπα!τατοπη ἀϊ ιμέζο ὃς στα! Ππτάτοπὶ {ρισα]α- 

τὸ » γξργιπιο [τατίηι ἰαέξα πςοείζτιο ᾿η ἢ Θέξατασ να] σὸ ἰάποο 
ΤΑ) κα ον ἐδὴ:: 

Τρφέμος, Εἰ οἷν, οραξιλ!Θ.,Γ ατίηϊς γεγο Οταπιις εἰξ ϑρόμῶθ-. 
Γρφιυὸς οὐδ, δ ΤΟΥ ΊΣ ΓΙ Π (15, 
Γρρύσεεται,  εἰγοἢ, μηρύεται ἤπιε ἐκτείνεται. 
Τρυὺ, Πλα τπιΠῈ 4114 πὶ Πσηϊῆςας, να [οτάες νησυ πὶ τῷ ν᾽ 4ε]1- 
- (οῖ γΠ|Π|πλαπηταῦτ νοςςπι {α1]}1π|, αι δηὶ φάσεις (οἱ επτ ἢ)» 48] 

τς σγαπαηταγ ἰθγπιοης το ροπάοτγο: δας ΠιιΠ1} Πα πγ1 ΟΠ Πιη απ. 
Ψηάε ρτουοΓγ. μηδὲ γρυὺὶ, ὃς ἐδὲ γον τρι Γλσπηο Π]ιθηε πὶ ἢς ταητα- 

- Ἵππ| φαϊάεηι (τς 1 {,. Ὁ ΠΟ ας π1.Ααἰζορ να ΡΊατοΣΚ αἱ ταῦτ᾽ α-ς 
ποκριγὸ μῆυε τὸ αὖρα πεῖν, ἐ δὲ γρύ. 

Γρύζω,μ ὑξωγαν χα, τς θο, οἱ ταγο, τα τίου Β (ζον πλαΠῖτο, σαηηΐο» 
δταθη!ουτῇ φωνῇ υπσοκλέπ)ω, ἡ λαλώ. ΡΠ οἴζγατιις ἐδσαμού ἐφ 9 - 

᾿ξατο, ἐσ, ὑα ἤχθη γρυξαι, ἰνι4 4ιιααααηι ἰοσατιις οἰἔγηεηις ἀθάυ οὶ 
Ῥοτυ τ, γε νοὶ] Βιίζοτοῖ, Αὐτορ.Γη Ρίας, γρύζειν ὃ. κἡ τολμάτον. 
Μηΐξετς νοτὸ διιάετις, Γάδ πλινεφ. ἔδει φωνίω «παιδὸς γρυ ζοντος μηδέν᾽ 
εἰκούσα. [ἀς πὶ ΤΡ 146 πγ, δμώ φϑ' εέρφυ, κα αὐ γρύζωης ἔτι μηδ᾽ ὁ τιοιιῦ,ι. 

᾿ μιὰ Φ 3) [ηγ 0 1{}}} ρτου τις εἰνς τς: νης αναγρύειν » τὴ εὐάςπὶ οοπια:- 
ἄτα, Ιοιϊε σὰρ. 11. ἐκ ἔγρυζεν ἐδεὶς “ἦ0᾽ υἱων ἰσοννλι τῇ γλὥσσῃ ἀυτύ, 
Υὐὶ Γατιη δ, αι ΠΣ σσητγα ΗΠ ΠΤ ς Πγας! αγατιτε ςἰἘ ἀὐῖι, Εχοά. ς. 
τιον γούζει κύων τῇ γλώσσῃ ἀκπνγ πο αχατίοτ σαπὶς ᾿υσαμα [πα 

Τρνλλη γε γήνν ΟΧ ΡΟΓΟΟΙΩ ΠῚ. 

Τρυλλίζω, κ᾿ σωγπ' ἐπα); πῃπῖο.γογίύζω. Αὐήζορὶι, ΡΙαν. υἱεῖς ὃ γρυλ- 
λίζοντες ὗσο φιληδῦας ἕπεῶνε μητρὶ 5169. 

Τρυλλίσζιο ςγοτδ, ὁ ον ἀθηϊτας γι θοτ. 
Τρύνν. Ὁ. κ9 δ ροτοιΣ, νοχ ρου φοτγαπη : [ἰς οτίληι ἀϊζλιις ἴς σα πὶ 00. 

γος ἀραά Ῥ]ταγομιιπ) ἀϊρατατ, ᾿ὰ ροτγσααν ἃ Οἴτςς πχατα- 
ταιϑν ΡΤ ατάτο ἢ. ΕἹζ οτίλπι σου στιι5 Ραξίσ.ν 4. γ γερο. 

Τρυμόγα, σκ δῦ)». ἡκν» ῬΆγγη ΡΟ εχ 10.100 γρνμαῖα 5) ἀγζείόν τι εἰς Σπόϑε- ἡ 
σιν δ᾽ ἔνιοι πλϑαν νυμίζασε, Αραά Ατῇς.1:Ὸ .ζ γρυμέα αἸτιὰ εβῖ, γαλεὺς 
εἴληπῆαι μέγας πῆ ησοι πεὶ μέσοι αἷμ) ἢ λοιπίω γρυμέαν Ε΄ Ψψω. 

Τρυμπαλειν» ΕΗ] γ οι. ἰδ γῥυπουύϊϑει, ὃς συγκοίμπ)εῶπα. 
τρωθ.. Ης!γ εἰι εἰϊ ἐγύψ 
Τριωοὴ, δ οἱ ἃ, κορρμοὶ δδυΐνοι, τοὶ ξύλα ΦἼ0 γερανύγυων, 1τταηοΐ φιογηΐ (δι 

νετιαγαπι αοι οι]. 
τρυξ, Ὅτίος νη σαΐαΠ}. 
Τρῦψ, υὐαϑ τ δνστγρο ἔξιι στγρίιας ααΐς σεπιῖς ἀθπηςο τοῖϊτο, ἰῃ πιο- 
. τόπι ἀσυηία ἐς αι ν᾽ ἀς ΗΠ γο "10 3.8 Ραμ, Ατεις!ο, 
Τρυπαὺ, οἿαι ν αἰ ται! 55 γυπαὶ Η εἰν οἷ. 
Τρυπαίετος, ἀπησα Δα 1, Αττορίιαη. αι ίάαηι ροτὴας εἴϊε ςςηίδης 

ΠΟ ΠΕ ΓΟ ΠῚ αι16 ΠῚ ΠΥ ΧτΑ ΠῚ οΧ Δα 1} γ] πῈ δι στΥΡ 1ΠῚ σοηοτς, 
Ὑρυπαῖ ιν, (τ γρυπαάνιον α τὸ δης οἷο, Η οἰὟΥ οἷ. ΓΙατρο. δὲ διά. 
Τρυπωνω, σι γ. Π]ατροο. ὴ 
Γρυπανίζειν , γριὰ Ετγπι, εἴα ἀἰ εἴταν σείεώϑτο τὶ γίω παλλοιδρίω κὶ ὦ - 

ἀπερ ῥυονϑ ἄγει! ὁστὸ σεισμοῦ οχ ΑὈτίρΒοις, : 
; Τρύες οἱ στρ νας, 1 Ἐτα πη θητιι πὶ πδυτίςσι!η) ἃς ἀποθοτα. 

Γρυπνὸς.ττιτις, οὐ οἴ 5. 
Τρυπὸς. εἶ, ΠΡ οας πα πη ἀάιιαοιιπ1ν ἀΕ ΠΠ πεῖς » ἀά!ο αίον ν ποῸ 
μα ὑγα άϊτας. ὁ χομπυλόῤῥιν. ἰτΘ ἢν ἰποιιγσας ἰηβοχας. Χ ΘΩΟΡΆ. 
“δ μῷ γδ μεσων γρυπὶὶ ἡ γασὰρ γίνεται, Τ᾽ ὃ ἀδείσγων, σιμὴ, 

Τρυπότης τος. »1α{1 ἀά  ΠοΙτας. : 
Τρυπόω, μ ὡσω,χάιποιιηῖ το 40. ΑἸ εχαηά. Ἀρίιγοά, 
Τρύπωσις, ως, γοαταατίο ,ὄπηκαμπα. 
Ῥρυσμιὲς, στα 1115. γρυΐγλιΘ., γρυλλη»γρυλισμός. ΑἸ υ.1 δ, 3. ϑυλίὼ ὑ- 

πέχεν ὥ, ἃ τῷ σφετέρῳ γρυσμιῳ" αὐεεΐχ ενόσα τὸν κνυζυσμὸν (Ἰοσφη 4. πε- 
οὐ χύεσα, τὸν κνυζηϑιμὸν ) τῷ βρέφεως αὐεπάϊτον τοῖς πα ρφίσιν ἐτίϑει» 

᾿ βιθηπηία ρεηξίσρεως τπξιητ ς να σῚΊ ΤΙ ΠῚ, δίς. 
Τρυτοπώλης, “αἱ ΠΠρε] εξ ει ἔτ ιιιο1 νεπάϊτατ, Γνατὶ πὸ {τ πο] τίς 

εἰ ἰἰοῖ ροτοῖτ, ἴσφυῖς Βα 4, (σγαταττας. Ο 61] νυ] σὺ, φηῤραμαίϊίομν, ἐυ- 
΄ποπωλὴς Χ) γφψυταίρης», ΟΟΠπΊοητ. ΑΥἸΠΤΟΡ ἢ. ἴῃ Ῥ]ειτον ΕἹ οἵδ γρυτέ- 
φῆ: 4] ἡμβὸ γεργαιου ἃ Οταῖςο, ἑυποπώλης. 

Γρυτάρεα, τοὶ, Ππαο] ναί (ΕΠ, ς ΑΙ, (στιτα. 
Τρύ τη, τεὰ λετῆ καὶ σκϑὕη, ΑΥ̓ΠΕορ απ ἐς, τιμο]α ἔαρος ξἘ 114 Γοτυτανίης 

γρυτάρυς. ν᾽ ἀξ γρυτοπώλης. ίης ἥπιχὶτ νοχ ΟΑΠΠΠ ΟΝ γεστγαείον, 1 γρυ- 
ταίρης οἷς αμςὶς ὃς Ο σα δίς ΟΠΊΡΓΟΓ χὶ παλιγχοίπηλίν. 

Τρῳϑύλο, Ἢ οἰ [γωλιοὶ, σσύλανά ἔρείαα ς α’. 
Τρω ϑώνη οτἄσιη ο[Ἐ σοι τηρᾷ γραῦς τπιτοῖ4α νοτα ]αγίεᾳ αἀάϊτ ἃ φυϊδυς 

ἄλλ Ἐχροῃὶ σοιλαμαὺ γον γοταίαι αἰΐῃ ἃ ΠῚ, 

Τρωναὶ, “(στο ἤα, ὺ 
Γρώνη ηφ 9 γτρώγληγίοταπηοη ἴρθοιις. ΝΙσαηᾷ, ἴῃ Τ ποτίας, ἐνὶ γρώγῃσι 

ἘΧΥ. 

ἐδυσαν Μυοδόκοις, Ἐτ ῃ ΑἸοχιρὶν τ, πελλέσιν ἐν. βώνησιν Ἶ, κοίλας, βα, 
σείαις. Ἐύήζατῖα, τείσγτ οχ Αοἰο ἰοῦ γῆο εἰς Ιοσα τὰ ΘΑ ΠῚ ε᾿ 
σάτα ἴῃ 400 (ςσατίςς τοροΌ Εσφητατ. τ γξωνοι, ὉλυΝΤλητος,τηυσί, 
Ὡδηϊας 5. γρώγίΘ-, ου, ὁ. δάιεξε, σαραχ,ρτοϊαπάμς, σαιιις. Ν Ἰραπάηι 
Αἰεχίριι. ἡἤαν- 

Γύα, τας γύην. Γουϊσὶ, ὃς γιήα, ας» γατυιιηι. Επτὶρ τοι αι Γρατίμας, 
δα πα ρογαῃ.. ΕΗ ςίν εἶχ. ὅς Εὐήΐας, Η εἰ οἢ.οἹὮ οτία πη νἱανξοα, ὦ 

Τύωα, ἴῃ Ἐρ σι γαπηιη αρυμνήσπαι, τᾷ εἰ, ἔχπες φαΐ τογγα ΑἸ] σαητατ κα 
ΡυρρΙ. , τ ἢ 

Γυείλαν ἡ4γ») 5. ΘΠ115 ῬΟΟΙΪΐ ἀε 0 ΑἸ η. Πα, ᾿ “Σ- | 
Γύαλον»εγτὸν ρηντΠοἰλθτιις. Πτο πὰ σοπραμίτας ἴξα Φοηιοχίτ ας τπο.ς 
τοἰς,γ δι ις. γυαλον, ΟΠ] ΟΣ 110... τὸ μέσον πῇ θώρακος, Ε οἵη. ᾿Ν 
{, Θώρακος γυύωλον»[Ὡτετρ. τὸ χοῖλον τῷ ϑώρακος. αἴδα τὸ γώ; τὸ χι ; ̓  
κὶ χαμζαίω, ΤΥ πη. τεὶ γύαλα,ἱ. κοιλώματα, ἰατε δ γα, Ρτοβιυάιι Ϊ 
νε ἴὰ Ζαιθμς ΑΙ ςοπάμπηταγ (μου τί, Ἐπγρ τά, ἐν χρατήρων γυάλοις, 
1.ἴπ σγαι!ῖς ὃς ροσα  ς ρτο πιμα!ς, [ἀφ πη, γυώλοις καρποφο 
γα] Πρ ὰς. ' ἌΝ 

Γιίχλί..κ, ἐν σατιπις, ΟΠ οδιμ5.. [τε πὶ τπογαςὶς οἶγοα ΠῸ ΠΊΘΓΙ 
κυ ς9..τετο ίγωνίΘ- λίϑος. Ἐρτὶ Ν ΠΠΠς, ϑορ μος] .1η ΡΒ] ος,. Ατ 
ἐς όν40] Πηλυῖι ΠΟΙ ΡΓΟ πα! ρϑτοίτ, γε γυαλὸν λίϑον αἰ Ποῖ 
Ρυὰ Εὐήζατῃ. Ν ' 

Τυΐαρίθγου, ὁ. [π|0]Δ νη Ογοϊαάαπι, δα αιᾶπη τοῖς σασδηταγ 
1 ιυς!3η. Ν ῖ “ 

Γυγάδας ὁ, ΟΥ̓ σα τς: ἀἰοἴτιιγ αἰγιπη δὲ το δτιπη, οὶ Ογρος Ὡς 
ΕΔ δια], Η ἐγοίοτ. 6.1. ΟἹ εχ 110.3. ὲ 

Γυγωανς ἡ, ΟΥ̓ σάτα, ἰάςας ᾿γάϊω. Ὶ 
Γυγῶθ-, σκοτεινός, γυἀο γυγαίη νὺξ, Η εἰς, 
Τύγαςυγυύγου» κἡ γύγεω, νας, γάὰς ρεαάίιος, 1 Οαηάαιἰς 

(ἀρεταταηχ οςοιάϊτ, Ρ᾿ατατοἢ, τη Ργοίἑο τ. γύγον, πόλιος ἴῃ ΕἸ 
γύγυ ΜακτύλιΘ.., Ογβὶς. ἀπηΆ]ι5 Σ ργομοιθταμι, ἐς αἱ 
Ομ μὰ. μῦν 

Γυΐς κα» δα πταῖς, ρατς ἀταττί. τὸ γογεῖτιον πῇ σβίπρου, ἘΠΟΙ οὐ, ἐγὸ 
β. φέρειν ὃ γυίω ὅταν δὕρῃς φρίνινον. "]1ιΠσπιιπὶ ἀφηζαῖς. Τά Ἐπὶ, 
ΡτιοιοἸου σα, δδυὸς ἐλυμοιγαρίνε γυης εχ ΠΠἸος ἀδηταὶς. Ετ Ρὶ 
ΠΉΪα γύης ὑκ ἔγες᾽ ἀυτῴ, 18.) σἴρ εἴν τινι ὀχοίσον, [ἢ ΘΟΓΡΟΥ 
τῦᾶπο ἐἰϊοἴτις ἐτίδ πηι τογοται σ0}}1 ΟΠ] συγ πὶ δι νοεῖς 

᾿ταπ ζατας γι Τάτηγ πτοεγργετιαραὰ ΡΟ] ποςπι. 
Τυτης. "5676 [άτ15. Η εἰν ο]}. . 
Τααλϑ' ὁ ςγε(θ. ὁ κα ἡ Πισιητα [ληαης. ΟΣ 
Τυαλκὴς ποιλαισιμοσιων ἐξα του γοη5 πηρθτότγιιπι τορι, σὰ 

Ἔχ ρρινοἱ νι 11} τά! χη χα οἰ τι τιιτ πο πη σγογαπι ΤΌΘΟΙ 
Γιυύν»»ς»ῃΘιπ ἢ ΠἸΘ γαῦ,ντ 0 στα ηλ: Πΐης πεν τακουτύγευ ον 10 

σίατα τα σογ πηι, ἀρ Ρτοηξ Ἐρ το  ρελτπ ἃ, σοποιὶς εἰ 
Ἰςα ΠῚ γαίας δι ρυττέδου γόνειμοι βείϑοντες ὐϑοίρκεις γύαι. 

Τιοξόρος, α) ὁ νὰ ννπποτηδτα ἀοραίςοι5 ροδτιο πλ. γυο(όρρν κατ 
Ρ΄ δ. γηοξόρρις βελέεονι, ᾿Β᾽ἀ6Π), Ἵ 

Τυοχόμιος γΜ56᾽ κὴ ἦγ ΠΥΘΠΉΡΓὰ ἔατιρλη8. ᾿ 
Γωοκόρος κα, ὁ ετια πδγα ἀδραίοευς, ΗςΠοε,, γηοκόρϑις μελεδ' ωἶγας οἵ, 

αέλυ ἐδλιάσας φροντίδας, ϑες, ἀοξιτίσαητος » γο] δὰ (Ἀτι οτατοπη! 
4π πλοπιθτα αὐτοάξητες. Ἷ ᾿ 

τῶν, κα, τὸν αγο πη δι τη Οπγπον (δ ρτοργὶὰ πηάηῖ5,, δὲ ρα άες, τὸ 
γϑνα τοι» μέλ, ΕΓΟ ποτ. εἰς ἄχοι γηωνονίη]ας Δ Ροάες τὴ Ερίφ᾽ 
Αἰ τοι δ: ργὸ σγαγιδυςγαις τὐδι:5. Γον ἀἰοίτατ οτίαπι τοι ὰ ΠῚ ὃ 
Ρυ5,6ἰλον τὸ σωκο ἀρὰ ΗἸρρος." 0.6. 

Τηοπέφο),α͵ο το οι στότιιη σοπηροάςϑ ίειι νἱ ποι]. 
Γυὸς, οὐ, ὁ, Ἰααάτις, συ οὐ] τις. ᾿ 
Τιοτεικηὴς 9 ἐΘ., ὁ χαὶ κα. ἀγαπητὰ ᾿ἐας λςίεης. γυοτακὴς περί 

Ερ σταπηηι; 

Γυόω, μιώσω,π ὠκαςίίαησο πιο πΊ ταν τὼ σκέλη βλάπ]ω, ἀς Ὁ ]10 
{᾿ο(. ἠΐρεπε γυωϑεὶς» ἀφοίά τ ἀγυτ ]αταῖς. γηώσω, χωλώσω, ΗΟ, Ὶ 
τὰ θ᾽ 1ΠῚ τας πιδτᾷ. δ 

Γυόυχοῖς πέδιαης, πγοτη δτῖς σου τ πσοητ 5.1 Ὑ ΟΡ ἢ. ' 
Γυλιαιὶ χίω εν 8, ὁ αι ςΟἾ]1ο εἰς στὰς] ὡς ργαϊοηρο, κακροτρα χὴν 
Ατϊορ ἢ τη Ῥάοςνίς γύλευ, ᾿ ἃ 

Γύλιονον ας ν᾿ αγϊ αἷς, : 
Γυύλιθ.,κ, ὁ, ροττμανςαἑατ μιν σοπας ραΓαὶ ΠΥ τατὶς ὃς ναου  Ο, 

Ἰουσιιην, ἴω ἀσυτιη} ἀσ!ϊη εν» ἀρτα πὶ ΕΠΠΠτΊα: αα (Εγια 40 
ον.» Ατἰπορὶ Οοπτηπιοητοῖη Ῥαος ἀρὰ Η εἰν οἷν. (ογδίτατ, 
ΘΚ ΕΠ ἃς γύλιθ. ρότοις ἰρτης 4υ] ὃς χοιρργρύνΘοτεῖκε 8 

τυνιας. Ηείν εἶν εἰς σοπας ρόςα]ν ἃ Μαςοάουθις ἢς ἀϊέϊαμη.. 

τῇ 

| 
Ι 
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᾿ 
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Τυλλίσιοι,οἴάοην ΕἸ οΥν εἶν. [τὴς ρτσος αατάλῃ. 
Τυλλος οἰάςαιν οἷ κύζῷ. ν" τετράγωνθ- λίϑος 9 σαῦας αὐτ σα άγάῦσ 

Ἰὰς ᾿ἸαριςνΑτ γυλλοὶ ἀφ Π) φτολιμοὶ, Ὶ 
Τυμναΐζομαι, ἰαοίο,αις Ἔχογος ονὀχοτοθοΥ, γεγυμνασυΐνΘ. αἷρί ἢ 

ΧΟΓΟΙΓΑΓΙς γ 1} τὸ αἰΐχαα νοτγίατις. γεγυμνασράσν- πορλλων πολέμω 

Πα Ϊτῖς ΒΟ 115 Ἐχογοιτατας Β}"Ποἴξγατας. 14Ὁ ΠῚ γεγυμνασμίθ᾽ 
ϑιιλώη)ης, (0 Πγαγὶ ΟΧο  οἴτασας, Ῥοῖγαν σλρ.2. ἘΡΗΝ.2, κορδῦαν ἡ, 
γυμνασιάψιω πλεονεξίας ἐχοντες 5 ΟοΥ ΘΧΟΓΟΙτάτιιπὶ ταρ μς πάθε! 
ἴ65. γγυμνασμῆνοις ωρὸς ὀυνπείϑειαν. οχροάϊτος δὰ οὐεάίοητία 

ΝΑζληζ. Ατηζοτο] ":0.6.Ὀο] τὶς. γεγυμνασυῆύοι τοὺς ἡξεις Ὡρϑς 
πολεσικοὺς ῳρῴξεις. αὐ το ην Ὠλ τάτοπι οΧογοιτατίοης ν᾿ Ἱ 

ν᾿ - 
΄ 



ΕΓ 
τι δογάτος, γυμινα ζεόθου "π᾿ αὐ ἶο οἶν' ἔργων 5 ἴῃ ἱρς τοδιις (ξ 
ὄχογοους, το ηγ,γυμνάζομαι, ΠῚ6 ΠΡΟ ΘΥανηαίειςο ὄχείςςο,ςεῖ- 

ςοῃοεττον Τ ιογάϊα. ἬΝ τη 

' πυμγάζω, μι. ἔσω, π΄. αχογΟΧΈΤΟΘΟ, ἐχογοῖτο, Πιγιιο. φοπηραγο, αἰδιιο- 
᾿ ξιεϊονοχοιοἰταττοποπὶ ἔογπιο. Χοεπορῆ. τὸ σώμα γυμναςον σιαλ 

Π χοῖς πόνοις κα ἱδρωώτε,. σογριὶς ὀχογσογς οροιτοῦ ἰαΡοσιθιις ὃὲ (,6ο- 
τοι ογαῖ. τὸ σωϊκα τοῖς πόνοις ἐγυύμναζε.γυμνοίζω τὸν πόλεμον, αὐ )0]- 

πὶ πὸ ςχογοςο, Ρίατονομη. γυρμνε ζειν πίω, υχίω, [δ ογατ. 4 ς, 
γύμναζε σεαυτὸν τοὺς πόνοις. ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ, γυμναΐζω εὖν' πα! δεις παιύτω 
ποιεῖν οἰ α.Ραάϊα. ͵ Ψ 

υμναξ α δὸς, Ἔχοτοεης (δ: ἀριἃ ΓΛιοίαπα παι ΕΟ] ἐπα ἀ! οἰτυτ,οχοτ- 
ἱτατίοπι ἀοάϊτα. γυμνασεις ποδὲ ἵπίποις 5 ἐηα5 Ρεάς οΧρβάιτας, 

ἰα ας, ΟΧΟΓΟ εἰ 115. πη ἀίτατίο, ΟΧ ὀγοϊ αι! οντγαξξατίον ροτὶ- 
καὶ γυμνασκι μάλλον καὶ αῤγία πρρνγείϑω, Οαΐσπεις αὰ ΟἹ. {18.1. 
τοἰτατίο, 
ἀρχϑω, μι ἡσωγεχοτοϊ τατ᾽ Οηΐ δυις ΡΓαΣΓ1Π1.γε γυμνασταρ χ ηκότες, 
τοϊτατίο μα πα ρει μοῖρες ιξτὶ ΑΞ ορ ντάς Τυμνασίαρ χ-. 

Ὁ δ ΘΥ ΠΙΠΑΙΤΟΓΙΙΠῚ γί ος, σΎ πτηϊ σοτα πῃ ἰμἀογιι αὶ ΡΓς- 
τς» συηγηαίϊατοίις. Οτος. 401 ργείξ ἐχογοιτίο ρα]εἴτειςο, 

δξυσαῤχυς, Ηοἰγοἰίιις., γυμνασιοῤχης αξίχων τοῦ ξυςού, Ὀϊςοίτυτ 
ῃ 
ἐχία, ας ὐἱερτα ἔς χυτὰ ̓ Πἀογα πὶ» Ρτϊποίρατιις συ πιη 41} 1. 

αρχ ΘΟ. γ6γ 62 {π|4] πλασ ἴετ, ῬΙ ατατοπιις ἰπ ΡΟ] τὶςῖς. ΝἸρίάπυς 
τ, ΠοητΓα [ιερτυγυμνασίαρχος ὄὅξιν ὃ παρέχων τούλαιον τοῖς γυ- 

ἰζουήδοις. Τυμνοίσιογ γὸ τίυ) παλαίςραν ἐκάλοιω. Ετ᾿ γυμνασιαρχεῖν 

ν ἰωλαγκῳ ὧδ γὸ γυμνασταρχ εἰν. 
γνϑ τὸν ρα! αἰτγαν ςογιαπχει, (ὉΠ Ποἷ Δ, συ πιπαΠιιπη οους Ὑδὶ 
Πταν δια χαγοςησιι ατἰἡἱοταρν ἀς Γυμνασίαρχίθ.. ᾿το Π} ΟΧοτ- 
Ονοχογοςηαΐ γατίο. ΠΌογατες δὰ ἸΝισοοεπι , διὰ τότων “δ᾽ 
σίονν τοί χις΄ αὐ γγζοιο τοιῶτος 5 ὅζο. 14 σεηις ἜΧογο τἀ ΠΊΘΏτΙΣ 
πὸ ταἱῖς εαάες:ς Εταίγις. γημνασίοις χρησἐον,ΟΧοτοῖτα- 

ἴδυς ντοηάυπ οἷ, Οα7α ἀς δεπεξξατς, Γπισιαπι5,ο μϑ χώρ᾽ς. 
ἀχαῤσι, γυμνεἴστον ἐφ᾽ ἡμδμ᾽ ονομ(οέζεται, ρτο ]ΟςΟ. γυμνασίων κί- 

σις ἘΧΕΓΟΙ ται εἰ ἀισιτάτιο. ὁ ἐκ γυμνασία νεανίσκοι θ-. Εἷς 41 1ῃ 
ααἴο νογα τιν, ἀςάϊτις Ἔχεγοιτατιοη!, ᾿]υταγο. 
(σγέως Νἱ γυμνάσία. 

ατος τὸ, ἐΧοΓοΙ τατον Βιυιά. ἴῃ ορ προ ἀρυᾷ Ηετγσιορ. ϑέ- 
εοἰδπηάτιο. - 
ἜΧχαγσεγ ορογτοῖ, Ποία. 

ἐς. οὐ. ὃ, ρτασορτοῦ οχογοϊτατί σηι ΠῚ, ΡΠ Θτος Ἐχογόρης, 
{1} (οι ρα! αἴῖγαΣ πιασηϊοτ. Χοπορμοη. εἰς φασὶν οἱ γυ- 

«γοῦν ὁ σ πη Πα τ οἱ ,Εχογοίτατοτ. Ρ] π. ἀτϊετα,, πλασ τες 
ἸτατιοπΠλν 411 γιτ μαθεῖ ἐχογοεπάϊ : νηάς 4, γυμναςικὴ, 

ἜΓΟἴτπτῖο σ νι μαξῖςανἱ τε σοτρογα Ἐχεγοοτιϊν τέχνη ποιητικ 
κῆςς δυεϊξίας. ]Δτο 2.4ς Κὶ ερ. ἔς 2 παιδεία, η υἱρ δηὴ σώμασι, 
ἐκ ὴὶ ἢ ὃ ὅγὲ ψυχῇ μασικη. Ὁ αἸΠτ] Ιά Πὰς ΘΧΕΓΟΙτατγίςε ἢ οχ- 

᾿δἴαις πληι15 Οἵ πο πη τᾷ ἀἸτίσοτο » υἱτας Δι σοτα) σΟΓΡΙΙ5 
ἸΠῸΠῚ . γα] ἀπ π|» [Ὁ τς γτεἀάογο. μασθγτιης Οταςί ἀταιε Ιλ ο- 

πὶ πιαρ ἡ γος σατηρὶ 411 ἡ Εισογεπσ. Ὑγρ. Αητε νγθ ἐπὶ 
ἸΕΣΙνδς ρτί πιά βοτα ἐπε ητις. Εχεγοθηταγ σας ἀοπιϊτάηι- 

ἴπ ΡυΪαογο οι. Αὐτ ἀςΓΟΙς τε 11} ἀτσὰβ » ἀατ εητα 
᾿αροττῖς,, 5ρίοι]α σοητογαπδητ» ουτίίηις ἱξτάφις ἰαςεήϊιητ, 
᾿ΐης γυμναςικὥς ΑὙΠἴορΙιΥ εἰρ. ρα] αΠτὶοὲ Ρίλας. 
Γ νηλὸς οὐδ, δ, ΠΟρΉραιρετ. 
Ι πε ήτο» δ ιΙ]ος Ἰἰδυυῖς αι ΠῚ ΑτΈΓ ΣΟ, 
Τινητεύομαι. Κ) ἔ 

γητεύω μι δύσω,π. δυκα (τη αὐιίας, ἔεγο [εὰΐὰ ἀγπια. εατγ. Δ ο]. 
λα] 1.44 Οοτίπτῇ σαρ.4.κὴ δεψωῖμῖυ, καὶ γυμνητεύομϑυ, μαὐνάϊ ἴα- 
τις ΟἸγγ (Οἱν.  γὸ ὡπλώς δεῖ τὸς τοιαύταις δεξιώσεις ποιεῖν. δμαὶ τοῖς 

᾿ [πὶ σιν, δὶ τοῖς δ ψωσιν δα τοῖς γυμνητεύεσιν. 
γήταςγαρ δ τη] ες Ἰσυλῖς ἀτ ΠηατιΓα:,αυιάιις. γυμνηΐτης βίοτος γίτα πα - 
Ἰα»ἵῃ Ερ στᾶπ. 

Τ᾽ γητία η ἰδαῖς ἀγπιάτατγα, ΤὨυον ἀϊά. 
Γίνητις γἡτισὸ ς..) ,πυἀ4,αρυα Πτοΐςοτ. "1.2. γυμνάτισι γήσοις, χφλου- 
ἤδαις 3. καλλερίσι, ΟΥ πτηετ! ἀιθιις Τα ]ι5, αι: ΟαἸ τι ἀςς γοσδη- 

οἰπγινοὶ ΟΥγπιῃ οἶς ΤΠ ΠᾺ]Ἰς, μᾶς Βαίςατες νοσαῦτ. 
Ὁ Τινεκὸρ, σιν πη ΟΙ15. γυμνικοὶ ὅπλα, Χ ἜΠΟΡΉ. [υμνικοὶ ἰγώνες, σν ππη -- 

ΠΟ ΠΠαάϊ ἢ φιίθυς ἀτ] ετα; πιιάϊ σειταῦδηι. Ατήζορῃι, τη Ρίμτο. 
πμεῖν αἰγωνας μιουσικοιὲ γὴ γυμνικοιξ. 
Τινοδέρκομαι. Πυ ἀιις σΟΠΙῥΙοΙοΥ. 

νο κοίρπο»υ ρ᾽ πυέΐαιπι Παέξαπι Πάβοης. 
Ὁ Τοπαὶ διεία 5 δὲ Τυμνοπαιδύα 5 ρα] αεἴξγα αριιά ΓιασοΦαιηοηΐος, 4υα 

ΒΟΓΙ ἡ ϊ οχεγοςσαητυτ. Χοπορῖι. λέχας τῶς γυμνοπαιδεΐ αἷς ἐδ 
ϑιδημοιώ τας ἐν λαχκεδαϊμονι ξένας ἐδείκνιζε. Αραὰ Ηετοάοτῇ εχ- 

"Γ ὉΠΟ ΓΙ}; γυμινόπαι δ᾽ (αι » Πμ ἀογα πα Ριιογογιτη ρα  αἰῖγα:. [τα πὶ 
υμνοπ᾿αιδύα, ἀϊέξα εἰἘ [εχ χιισάατῃ τἰδίατιπι [,ἀοοάσππιοης, Ρία- 
ἰἀγς ἧς πιο. 
ποδεῖν,υ πάϊς ἱποράοτο ρα θις, Ν αζᾶητ- 

ἶ πόδης γα) δ γγυμιγόποις, 

" 

ραἰεγα: ρῖς- ς ΡΒ ΠΟ ἴῃ ΕἸασοι 1 εἰς τί) ἐσίαν ἐπτηρεα μαι, 

ΤΠ; 349 
Τυμνοποδία οἰ οτὶ Ἔγᾶησ δράγτος ριιογογα 1, πιά ς ροἀ διις σὰ τα 

τιῖραάῖο ἰδιάος ἀεοτὰ σαηςθδητ » ἴῃ Βοηοτοπὶ δρατιαπογυχη» 
4.1 ργὸ ραζγίᾳ ἴῃ  μφτεὶς Ἰπτογίογαυζ, 
Γυμνοπύ δευγ ίΑἸται ΤΟηἰς εἰοηιις γἀϊ ὅτι αν ἃ παιάίταῖς ροάμμῃ. 
Τυμνοποδώ, 415 Ρεἀιδυς ᾿η σά. γυμνοποδ' ον ἀρῃ ἃ Οτεφσοτ. ΝΑ χά-- 

Ζεηιη,, ΕΠ ἸσΓΟΩΥ ΠῚ. Οχρτγοήϊς ἡ ἀϊρεάα!α ὀχογςοτς ἰΐθτο τ αά- 
πογίμς Ἰου απ : 4ιο ΤΕ ΐὰ ἀἶχις Τα Θ 4115» ΟΒ ΙΓ ταδητ γ- 
Οἱ πγότο ρεάς (ρθατα τόσος, Ὑοετυ ]Π άπες οίδπν ἰη Αροΐο- 
Βιοτῖςο οἀρίτο 40.η8 Δ᾽ ρεάα!α ἀςηποίατςγαητς Η ἸεγοηΥ ,ἀ1- 
χογαῖ. 

Γυμνόποις, οὐδὸς. δ, ἀΓρ6ς, αὐ υπύδητος, γυμινοπόδως. 

Τυμνὸς, οὐδ, δ, αι 5, υἶτ, Ἰνὰ οἴ αηντη Ὁ αι, τῆς χιόνίθ- γυμνὸς »ἃ ηἰας 
τλάιις. [τ γασαμ» ἔρημος, 114 .}} ο τπ5ναροτιὺς γυμινὸς ὅπλων; ἐχσ 
15 ΔΓ ΠῚ Ϊς. γυμνὴ ὠγωνίαγἐχ ΓοἸτατὶο πιά! τοΓροιιῦας, ἐς) ᾶπ 
ι15. γυψῖνον σεόύοις . (166 να!ς. γυμνὸς τἴϑ' σπιρκων οτοτ αάατας σας 
ηἴδιις, γυμνότερος ἰαλέμωου 2 κὶ γυμνότερος ρου κα λεξυρίδος, χκ" γυ- 

βνότερος παιῆάλου ἀρ δα ΠῚ Ρατοεπιιᾶν, ἐς περ τη" αὐ ῃ]ο- 

ἀιιήν τορι αὐ σός ξοσταπας ποπηίη!θιις, ν. ὅ5) ον σφόδρα ἔπα- 
ρῶτο τῶν. ᾿ 

Τυμνεφυλακίω ὑπητοίηϊεις, ἐς Πΐς 1] ποοοίϊτατο ργαρεάϊεὶ ἱπιρογαζα 
Ειςετε πο Ροίϊμησ. δι 4. ὅδ: κ᾽ αδωωάτως ἐχόντων τὰ πρρς“τα-- 

γυλία πληρριιὼ, δεαὶ ταὶ αὐαγγχαῖαιοιἷσ τταλοη ἀραα Εἰ εἰν εἰν. ὃς ἢ: Ε1}- 
Ἰοῖ πηβηϑοβὰ, γυμνοφυλακεῖν, ὅεπεί ἤειν » παρφιμία δὴ “ν᾽ δεουΐψων 
φρρφς ἄξεως διὰ τὸ αὐαγκα ὼς κἡ χωρὶς δ)γηκιλδύσεως πὔτο πρφήειν, μᾶς 
οἶτατ εχ ΡΙνογεῦγαῖς, 

Τυμγοσοφις αἱ, ΟΥ̓ πηΠΟΙ ΟΡ ἈΠ Πα: ἰαρίεητες Τπἀοτιιπητἶτα νοσατὶ,υὸά 
αἱ τη {Ὑ] αἷς ἀρ αιτ » γΟἰπ ρτάτη πὶ Οπγηΐμπι σχροίζος » αι μθι15 
ΠΊΟττΑ  ἰπ1ΠΊ ν᾽τὰ ΠΟΥΓΙ ΠΊΡΙΓΕΓ. 

Τυμνόσπερμος δ κα ἡγσα ας (ςπχεπ πμμάπιπι, ππιάτπι (πη μηθεης,ἷ. 
0 ἢ ἱπο] αι πη. γῦμνοασερμα,, τσ ἰοπηῖπε ἤππτ πιιάο, Ἱ ΒΕ ΟρΪ τ. 
ἘΠ ΩΘΕΙ  ΠΤΩΣ δὲ γυμγόσπερμα, τος» τὸ ναριὰ ΤῊςΟ. 
ἈΠῸ, εἴσάρ.18. 

Γυμνότης γῃτος ") 0 ἀ τας, γύμεωσις, ΟΠ Υ͂ ΟἹΕ, λημκῳ κὶ δέει ἡ γυμνόσητι 
ἐπαλώοιυ,οιπι θά τταῖς Ἰυ ἐξα σα ηταγ. 

Γυμνόως με, ὦσω, π᾿ χοῦν Ὀ!ἀο,ἀσπιἀονάστερο : ΑΙ Ι]υαπάο Ἔχἤδιυγίο, 
Νόοπηις, ὠμφιφορῆςς πτίντες ἐγυμνωϑστιν ἐπαασυτέρρισι κυπίνλοις 
οἴνου ππνομῆψε. [τ πὰ τη άτοΟ δέ ἀρεγιο. τοι ρτίιο δείρο!υ,Θεαΐτ. 
ΡΊατο χζ.ἐς Κ΄ ἐραΡ]. γυμνωτέθ- δοὶ πάντων γ) οὐχηιθος ρειμαπάτιδς 
ἐγυμνωώϑεστεν ἐν ἀγώσι δηλονότι, Οἵ ροΓὰ ππάιγαις, ΤῊ μον. γυμνοῦ 
τὸ ὁς ἐα Τἶκ' κρεώνγο Τὰ σατηΐδιις ἀδηάο, ΕΠ εγοάον. ἐλυμνώϑη ῥα 
κέων,εἴξ ἐχυτας ρΑπηΐς. 
Τυμνωσις εως ἡνηι ἀττας. Ὁ αἵτε], 
Τιωώαοἷη Ν᾽ οσατ.,, πλα Πἰοτ,  ἐπορἢ. 
Τυωμακάνηροι 1115) ς ἔα: πλί πᾶτις. Εὐ ται. ἱ 
Τωωωκάφμον, τὸ ν ΧΟΓΟα Δ) πα] Ἔγοι!.ΡΑυ].2. ἃ ΤΊ πη :6.3. γεώ αριαῖ-- 

δια, σεσωρόυ μᾶμα. μα βτίαις πιὰ ἰεγοα τς οπθιᾶτα: ρέσςατ!ς. 
Ταωυαμκεξα, ταὶ. τ 1 6 δ τα, πιεπίες πγυ]ογιι ηη, Πηθη ξγια,» ταὶ ἐμμίωα, 

Ἰοοὶ πιὰ} εῦταβ. ὈΤοίσοτι 4. 1.3. σὰΡ.127. ἀδιόζεσιν εἰς γυναικεῖα, 
ἐγχοιϑίσματα τρὸς οἰ γωγίω ἐμμίωων, ὅ(ς. 1ά οἰϊ, ςοπιοηιθώτος Πα 
τη] ςΌτες ἀεσεῖϊις δὐτςλαητατ,α ἀετγα πος τηςηΐδς, ζς.Α.- 
Ρυὰ ΤΠ ορ τ. μον. 110...ς. 9. 428 νοιτιτν πη] σγα πη ργοβα- 
τα γ᾽ Πηο για. γιωαικείων ὁρ αὶ» ρΡγοἤα τι πὶ πη! αΠ1; 1. πγθπ- 
Πγιοταπ, 10.7.6 4ρ.2. 

Τωναικείαι. ἡ οφέο πα εἱς Οταοῖς, 40α: Κι οπηαπὶς Βοπα 464, Ρ]υτατοῖ. 
τὴ αἱ Ετ ίη Οἰςεγοηὶς Υἱϊαγϑεογ ὐωὺ ῥωμά οὶ μὴρ εἰγοϑίωδ, ἕλλίωνες 
ἢ) γιω ἀγκείαν ὀγομοίζεσι. 

Τιωαικεῖον,ου, τὸν Ιοσας ὙΌ] πι]ΐεγος γετίδητιιτ, 1ά εἰξ, σ Υπαςειιπι» 
γιωναικηΐη, 

Γωμαγκεῦίθ.,ε, δ, πλα ἰδ τίςενηάς γιυαικεῖα ἱμφότια, Χ ΘΠΟΡῈ νο(τπγέ- 
τὰ ΤΠ} 1ΕΓ11Π1ν 7 γιωαικεῖα φορήμο τοι, ΟΓΏΔτιΙς παιιηάύίαιε πλ}16- 

Β τίς, ΡΟ ΠΧ, ἃς ὁ γαυαικεῖζθ- κἀσμιθ-, γα ἰεῦ τὶς ππιιπάας, ΡΙατοηΣ 
2.4: ρα. γωωκεία φωνὴ ξοειπιηεα νΟΧ γιωαγκείᾳ πιήγρρῖος παα- 
1ιεθτῖ, ΤΠ ςίαο. γυναικεία, ἀγρερὶ, ἴοτα πὶ ἴῃ αι γις πη Ππ4 γεηιραης 
αἰιοά δὲ κύκλθ- ἀϊέϊαπ:, ΡΟ] μχ {1Ὁ.10. 

Τιωναγκηΐη, ἡ πα] οτο σοηοίαις, ΠΠ ογοάοτ. γιω αἰκεῖον. 
Γωνωκύ θ., πη] Ἰοδ τίς.ἰσηϊςὲ, Ἡογοάοτ. ς ᾿ 
Γωναικίας,κν, ὁ ΘΕ σε πἰπάτας; ϑηλυμανὴς αὐήρ. Γι] οἴλῃ. μαλϑεικὸς αὐτὸῤ 

ὧν κὶ γιωναμκίας, πλΟ ΠΠἰς ἰρίς ὃ, οἴξας πλίπατιις. ᾿ Σ 
Τυωαμκίζομαι ἐς τὸ ἐπαιθικὸν, τῇ ΟΓΟτΓΙςιΙ ΠῚ ἴῃ ΠΠΟΓΕΠῚ σεξίο; νυϊτάπι- 
08 ζοπιροηο, Ετδίϊηις. γωναικιζόυῆνίθ.. ϑηλωωόμᾶνΘ.. 

Γιωαμκίζω, ΠΛ] Γεθ τίτον νἱαο. σείξα στάσις πιαλτοτο τι τεργφίςη- 
το γεωαγκέζει κὸ ἐκκέκιναδεςα! ) Ἰὐ΄οΏ , ἰ. εἰσ: αὐίηατας δί οιηαάις 

Εἰξζας πο! τίς ἀπβήαϊς. ἷ 
τωυαμικὸς, ὁδ΄ οβϊστπιίπατιις, πια ιεδ τίς. γνυναϊκικώτερρς » ΞΗξοσπιίς 

ΠΑΤΙΟΓ. ᾿ ἘῈ ἀν ΒΉῚ .» 
Γι αἤκεσες ες, ἱ Τα τάτίο ται ἰεοτῖς, Αγ ορμαπ. ΤΙιείπιο. αὐἰῷ τῆς 

ἑτέρας δου αἱ γυωκισεὼς δέκίω. 

Γιωναμκισμὸς ,οὐ δ, πιος ἔχε πηπου5. ἷ 5 ; 
τωναικϑύμως, ππαὶ ἰοδ τὶ φαΐπηο, πα ϊ ς δτίτεν.Ρ ΟΙΥ δ μι, γιωυαικοϑειῖς 

μως νὸ ἀλογίσως. ᾿ Γ ἐν τῷ 

Ταυαικοϊέρακες, οἷ, ἀπτοτίθιις ςαρτὶ» πη Ποτοῦῖ γοεΐ πλ]Πτογαγ) Οδρὶ- 

τοι ἢ. 

Γιιυαιζοκόσμνοι, οἷ, Ἀτς αἷς ἀϊξεῖ ἔαοταπε, αἱ ρετυ]άτίοτές ται ἔφορος 
)} 



5:0 ΡΕΥῪ 
αἰβοιοθδον πταϊτὰ : ργοροῦτα ρα 10 [ογίρτατᾶ πναῖτα ἀς οἷα- 
ταῦο τὼ Οοελαλῖοο. Ατμθμ.}}Ὁ ὅ. ὶ 

Τωσαμκοχρασία ἷττ ὁπ ρου δι τα 1α πλμ 1 οΓ 68) ΠΛ] ΠἸαγοῆτας. Οἷς, 
Τωυαεοκρατέομιαι»οὐκαι, ν ἴαο [ἢ ππα τς Ὁ εἰ ̓ππ ροτῖο, ον χογίπϑ»ἱπ- 

Τδναΐο πχυ!οτίον ας γωνακοχρατά μῆνοι 1 νοτίας ροτοίζατι ρᾶ- 
τουτ, ἀφ ἀ τὶ πλα τοτι σας» χα ιοτὶ ταίθγαίξητες, Ρ]᾿η.115.6.εο πο- 
τπιης ρορα]ος φυοίάδαηι Απταζσυιπι ν᾽ σης ἀρρο !ατρθο ΠΟ δ 
Απιαζοηΐδας νέου: οΧ 60 [ς ἀϊέξος, φιὸ νἱέϊείοιθας οὐἴο- 
ααητας αἄ ργοστοαπάδπι εἰς (ΟΡ οἴ οιπ, 

Τωυαικοκρατία Π.}} εοτο ἱπιρογία ἢ}, νχογατι ροτοητίᾳ,, πιὰ! οστῖς 

ταίοἰςητια. Αστοσ Πδ.ς. ΡΟ] τίς, αἷτ τγγαπηιπλ [Ἐατιαγο γωναι- 
κονρατί αν αἷρὶ τὰς οἰκέας ἵν᾽ ἱξαγζίλω τι 7) ἶρ' αὐδρων. Ῥ] ατάτουὶα Αα- 
τουν τς Διδωσκείλια. 

Τιω«μκομανῆ ςχἕΘν, ὁ καὶ ἦν Ἰηλαΐςης ἴῃ πγα] ΐεγες, αὰτ Πὰς αὰ ἔιτουξ 
σοσξηβ.[πτότρτος Π οπηοτί ἐχροηιτ., ἡἠΐγοι δ)ὴ γιυαιξὶ μαινυΐυ Θ-, 
καὶ γιυ ὦ κοῖς εἰς μανίαν φέρων δε τὸ καί λλ-. 

Τεωμαρκο κα ἰαγβατγοτ ὃς ἰηίλαἱα πχα Π δἰ αι αλν αἴας πα] ότι ἁπτοῦ, 
Βιά. ΟΟ ππιεπτ. 

Τιωναγκὸ μι αγώη ὃζ Γίωυ αμαγώ, ἱπλ πο ἁπῖοτα αἰ] οἷον ορὰ πλυ οτος. 
Γι αμεόμεμος πα] ογός ἐπτίτδας. Εατῖρ. ἴῃ Βαοο 1 ἀ. 
Τιωυαμκόμορφ Ὁ.) Πα] 1ογὶς ἔοσπηάπη ἰαθοης. 
Τί αἰκογομίαφτπυ  τοτα πὶ ἀπ ρ]τηΔν Ατιοτσ. 
Γαμαμκογόμοις ΠΛ Πἰοτιι ἐπίπτατοτοβυαϊ πχρ} Ιογ αι οαγατα πιὰ ὅτ, 

ΤπατΓΟΠατΙηγ ἀσστητία: ὅς πιοίζοίτία: ατἱτγὶ » ἀς 115 Ρτὸ ροτε- 
ἴζαετε [Παζιθητεογγε 6 πα] οστίς πυαηἀυς,αατ ουΐτιις πηάτγοα ] ἰς 
1π Ἰαχα αὶ ἐδ ατ, δας μαδίταπι αὖ ἐο ἴσχιι ἀ"Πδηταύοιτα, Α- 
τἰχεηαθας {Ὁ ΓΟ ς΄. ργοά  ἀἰτ ὅτι σ᾽ ἰωῶ τος «ὃ γωναικονόμοις ἐφο- 
ρᾶν πὸ συμπύσια κἡ υξετάζειν οἷϑ᾽ κειλιμήμων “ἦν αῤιϑιμὸν,, εἰ χλνό- 

μον ὄξι. 
Γιωναικοπαι γϑωχῦ, ΤῊ ἰςἰυτὶὰ ρατίοτν στ αΐηοῦ ἀριή σα πάσπι ΑἸῇ. 

118.12. δ 
ὕω» κοπληϑ'ὶογέ(» ὁ νὰ ἐν πλυ ΠἸοτίθιις ρας, Ἐατίρ, 

. Τιωρμακοτρεπώ;» ΠῚ ΠΠογιγογνγε ἄσοοτ πη} 1 το πη. 
Τιυαι κοφίλης, οὐ᾽, ὁ. αλα  ο τ Π1ς»Ππ10}}1ς, ΠΣ λἰπατις, [σαί ησας, ῬοΪ- 

ἰὰχ 110. 6.παὴς νοςοπὶ ἡρτοθατ. 
ΤιωωρηκόφωνΘη, νοσετα μαῦδης πλι ! Πεὗτς Ὁ. 
Γαυαικόω 9 ωἰ. νης γεγιωαικωυῆθα νοςατα (τ πέμματα 15: 481 ὧν 

γ'ωὴ ἡψατο,τεἴϊο Ηςεἰγ ἢ, 
Τιυναμκώδης, τ. 0]: τ15, πη σα] Θτο τις. γωωαμιώδες {ἀε πλ Π 10 ἃ γι αὐκα- 

ὥρεπες δ( γευνακδειδές ἢ αἱ ΠΊ ντι οαιις πλοίο ἀτοιταν νὶ ϑυμώ- 
ΦῈς γἡ ϑυμοεισδες, στιρκωδες ἡ σαρκοειδὲς, ξυλωτῃς κὶ ξυλοειδὲς. δι ρηίῇ- 
φάρτησς ἀοῇ ηροτία ἴῃ δὲς ποη νηαι τἀτὶ πὶ {σο Πράτίοη ςΠ1, 
νι νοι σγαζιᾷ,, Νοσημῳ τῶδες σώμα ἀϊοΐτιιτ τ στοτατίΟη] οὔ πο 
χίαπι ἃς πιογδοίαπχιος εἰ ὅπήγοσον, 410 ἃ οτία τη νοσημωτικὸν ἀ{- 
Οἴτατνοσημο τώσες στὸ πὶ ἀ οἴταγ ἀσοίάσης αιτοἀ αὐ αστοτατίοις 
πλληλτ. 4 ς ἤπο ἰοςο. 

Ταρακοὺν ὠν(Θ-, 6. ἀο αχιις πα ΠΓΘγ 11, οΟτα δ ογη ἰ1ΠῈ ΠῚ] ΘΓ αν σοα- 
ἀθητηου . γ. ΟἿ, ; 

Τιωωνακωνῖτις γιδὸς, ἡ, ΤῪ ΠαΣΟΕἸΠῚ » πη α] ποτα τη σοηο απο ἰιοτατῇ νἱτ- 
ΘΊΩα ΠῚ ἀΟΠΊ1159}" ἰπτάτ, ἀς τγαηαι}}. πηι} τοἰ εὶς ἀπέξιις,, Γάδ ἴῃ 
Ῥο11τ. τῇ γα αμκωνέτιδι τῆς βασιλοῖ“ς σιμυνγεσι ἴσης, ΠῚ τορι α γχοῦ 
δ σατο αἱ πηι] τος αὐσ ἃ ἰς πα! οοτη ἔξεγοπτ, [ητογριος ἤς γοτ- 
τσ, οἱ ἐκ τῆς γιυμαικωνίτι δος σα απο, δ ΑΖ. η.2, Β]ατατς, ἰη Το πη, 
εἰς τίυλ γιω αἰκωγῖτιν κοιτέφυγογαᾷ πηι] οτος σοηξασίτ, Αραἀ [οἵς- 
Ρ᾽χυπι γωωναικωνῖπς,, αν αἰ τόταπ (Ὁ 44] Ππἰτπὶ ατηιις ἰηΐτα (σοἰοτας. 
δριυιᾷ θο! } αςσθηι [6 τ. γέω αἰκωνίσης [οτΊρτιιπη»].ϑτόλα ίθ. ἱςών : Ετ 
ἀρυᾷ Η εἰν οἷν. γεωναι κογίτης γυΐκος γιωακοῖν Ττοτρ, ΗΠ ηι. Π1αώ, β, 
τὐαῦρώ ἴον, γυυυαμκογίτης. 

Ῥω αμμφαν νὴ» ΤῸ πγευναικομαγὴς νἐ(δ., ὁ ὉΠ Θτοίτις, 'Π΄α πτις Δ ΟΤΟ ΠΣ 
᾿τόγαηι. ΗΠ. Πα γ,δύασαρε εἶδὸς αδισεγγυυαι ανες. 

Τιωδαμον ας τὸ, λα ΠΙΘγοα ,ν Χουσι! α. ΓΘ τ ΟἹ, ἐν τεῦ αὐοὲ αὐδαιορ. γυμΐαα 
9. καὶ παδάρια ὀλίγα Ατ Ἡσπι. Οανγ [7 ο, ὄλετ᾽ ἐν θήδησι γιω αἴων εἴγε- 
χῷ δώρων, ἱ διε γιυακ ὧν δ ωρφϑοκίαν, 

Τωδαν δοίδο: ν᾽ ἀς Αὐδρύγεω.. 
Τιωυ καὶ αμεὸς ἧς ν ΧΟΓ.ΠΊΟΠἰΟΓ. οἱ τρὲς γευναρκύν, νΟσαητατ οΟ σ᾽ σατί, νῖ οἱ 

«ρὴς αὐδρών, αν ηατὶ. ΓΕ ΠγοΙΝ]ν, ρος αὐδρων χων τίω συγένειαν ταύ- 
τὗω καὶ ον ὠρϑς γυιυαμκῶνγν ἃ οἴξ, ἀσηατιις ὑθ ἢ σοσόατας, ΡΊάτο “τοὶ 
Ραταῖ γωωνης μα νη. ἴὰ νοσάτιο ὦ για. ταῖς γιεμαιξὶ τον ὥνε- 
τεογ ρΡ] σαι ΠῈ εἰν δα πγ] το γι πὰ Ρτο βιι αν 110), 9. σαρ.15.1- 
ἴζοτ. ρίδωτ. γιωαμεὶ δμοι», χα ς δ τὶ {Ἔχεις {πὰ Πἰτὰ ἀἑ πο η τείς- 
τεῆς γιωῆ γεμετὴνχοτ, Ρίατο νόμ 9.51. Χοπορἢ. γωῦ αἱξὶ τοῖς γα - 
μετά ,ἰη. ΟΕ ςοη.γυμῶκο; ἔχάνν σαρογο νχοτοπι. ΗΠ ογοι, γωνακὸς 
ἱρ᾽ αὐτετέτυξο αριιὰ Η Ομλοτιρτο ἴσος γειωαμοὶ κατεσκϑυζόϑοος, Γίωα,- 

κὸς ὄλεϑρ!Θ- ἐς αἷς ει] π11 {ΘΓ α  ΠἸτοῦ ρογετι φυὸκ πγτὶ πλμ]1ς- 
τὶ πλλπιι πα γὼ ρογίογίητι δ 4 ὑπ) τῆν οἰκτρῶς αὐανρου μῆμωγ, Τυ- - 
ναμκὸς αυγιὴν ἴι) ἀο [1485 νΠπγρατυτ ἄτας οτἱοίος : αὸς πιο] ἰοτος 
ἄἀοιηΐ ἀεάετε ἀδοοδσ. 

Τιωλις, δ, πη] ς, οασπλΐηατιις. γιω δὸς τοξότου, ΟΠ οειηπατὶ (ὰρ ττα- 
ΤΊ)» ὉΠ ς ἂς Γειλι αἰγὶ, ΡΊ αταγ ἱα ΑΡΟΡ μι, δ 1, ανδδογιωθύνμρ- 
λακος. 

Τύπαι αἱ, δτογγαηθας σααθγηα πί αἱ, οσας δησαῇί. 
Τυπαιετίθ. ο΄, 41] ναἰταγῖς ἰρθοίς αι τρίστοπς, Αὐηζοτ. Ὁ... ΑΠΠι. 

ΠαΡ.3γ.πῶσα τ΄ ενῃ κατοίβιυσεις: ι 

ΡΣ ΟΣ ΟΝ 
Τυπινειν» Ετγπι. οἱ τὸ συασά τι  φρί εἰν κὶ πομονειν χὶ σείεῦϑωι ; 
γώ παλλουν ὑμν.»ὺ ὥσπερ οἷ γε ὦτα υὑπὸ σεισμοῦ. τὶ κι 

Τυπανον, Θαχα 10.3.ταηι.ΕΧΡΟΩἑταΥ τισι ἰηγονὸ ς αὐτὴ ̓ 

(ρεϊιισσα ὅς σαποτηα. ἜΝ 

Τυπείρκον»αγτὸν Διι}5 π1 115, φωλεὺς, κφλιαὶ, Ξενὸν χωρίον ἈΠΟ 
τεύρτες. 

Τυπη;ης δ )τΟΓΓαΣ σα μ [2557 ς κοίλῳ μοι ϑτιλιεί ηγ γωνία, ΕἸ οἰ οἢ.Υ, 
ταις Ὠ1 15. Ἐ 

Γυπίν Ν αἰτυγιηᾶ. Α 
Γυπὸν, Ε΄ οΓΓ μακρὸν [ΟΠ σΊΠΊ- ἘΚΟΓκν 
Γύπωνες οἱ »(αἰτατογοθ,ἰς φαϊρας ῬΟΠΠυχ Π|0....ν Ἂς Ὑ πογόπω 
Τυρα) ρεῖτα [τας Ῥγο πιϊηρατας ἴῃ ἀπ σοι. ' 
Τυύρήαϑον»υγτο τοῖς, Αὐ τοτ. 1.5. Αἰ πγα],σαρ.::. φααίας γὶ 

ἰχπὶ Ηογατῖο, ἐδη πτύπιαι!ς Ραπατίι πη, Η εἴν οἰ. ἦ 
Τυργαϑος»εγ6,[ςέζας, Π 40 ράτα  γτίοὶ πιοητόαις ςαρτὶ, 4υΐηι 

οαπταγ ἀππλοι οὶ νυ ἱη ει ἰασογδητς (εἴς, Ηρ Ρτομοιδ 
ὃν φυστίενῖα Ἰηΐλμι!πι ἔτι Ἐγάψας νος οι αητοπα,», Εταΐϊα 
56:4. 627 Ὁ μοί τίιω πονοιυύπ ων. αὐ ἰρίώιις ἜΧροπίτατ γύρα 
νηγὲν ὅ (δ παρέτοις κ᾽ διαιμονιώδιεις ςροζούσε, Ττο ΠῚ σα η ΜΙ 
1αχ}10.7. Ἢ 

Τυρεία ας, ἰστοὗ 5,1. βο το ἴῃ γιτί διις,γεραίεἰ πατίο απιδίτας. ὦ 
Τυρδύωοἰτοι 6 ουιη ἷο. ᾿ 
Γυρήτομος ἴῃ οΥοπι (ς εις, Π1δ. Ἑ ρίστ, γυ ρήτομον αὐὔλακα, [υεῖ 
(Πα οὐδιςυ!ατίνη. ῬΊΟΝ τὴ ἀτατγαπι τα ἤπο ἀστιὶ ᾿ 
νεγεῖτατ. ἊΝ 

Γυράνοι ΓΙ οἰ Γαι» ΠῚ ΪΠΟΓος ὃζ Ππροι ἔε ξξ ας, ρα] γα παυιιπὶ 
Ατᾶῖ. δφλαὶ γρταὶ, ὅόδοισιν ὀγείαρ, αὐτόθεν οἷξ ὕφατος παιτέρες βυι 
εἶνων. Τ᾿ σου ἀχρουῖς ᾿πξογιη 5 γαπαταπι ἔσεται. ' 

Τυριθ-, οὐδ᾽ οα]ατὶς ἃς ἴῃ σΎ τα [δ γοποίαςης. αἰριφερὰὴς δΡ 
ἀλη αἵ γύρια, Ηείγ οἢ.οἰζ πάλη κα ςολὶς. 

Τύρας,εως ἡ, ΡΟΠ]Θη.ἴτὰ διτοιη ἀρρο!]αοῖ ( ἰηχιῖτ ΡΠ Τπ.ἷ 
Παρ το.) ἴῃ τεῖτῖσο ἡ οα ἤοιοιη [ι ΠΙτσ 6. 10 “Ὁ, καὶ εξ 
πυρῶν γύρες:ν πἀς γυρέτεας νοσδηῖ «δὺ αὐτοπτύ ρφις αὕτοις τεῖζο 
ΡΟΠΙσα ὐτοπη ἀἰσιτιν γύξες 5 νι ιμδαἀατη ρίοετ, α 

γτγο νοτίλταγ, ὃζ σχοιγισατ, ον ἋΣ 
Τυρόόδροιος πέτο Θ.. [αρὶς ἴῃ οτθεην πγοῖιβ,ντ πο Δ, }10.Ε 
Τυρφειδώς, ἴῃ ΟΥ̓ ΕΙΠ.ΡΘΓ ΘΎΓΙ ΠῚ. ᾿ 
Γύρρς »,ὁ.. ἀπ δ ταῖς, οὐδ ον ΟΙγοα ας, σγτας τοῦς. ΤῊ ΟΡ ́ ητ 

Οαυ!ς ρ΄ δητ. 1.3.6 4ρ. 7.18. ἃς ς. διαὶ παῦ τα δεῖ τοις τε Ὑ 
οὐ ῆειν ὧκ πολλῶν, ὅζο. οἴτεπχαΐτο δῖος ἰογο θοὸς ρει οδεγαι 
τοτ. μοί ἃς Π10.7ῳ.Ἂἄς μπῖος. σαρίτς 7 ἀἰχίτ, εδὺ ὃ. γύρρις 
σειν ὡς πλείςτου χρόγου, 564 16] φοττπρτὸ Ἰεσίτατ πυρφιὲ τρρὸ 
σειν. ν τά Σιρός. ι 

Τυρρογϑδγαάἀαηςας, Γοτα 5. ΤΉ ΟΡ [1.3 σαρ ς. ὡς σαι Πρ] 
δαλτα" ἀςμρης ἴῃ σγταπι. Ποτπ.Ο ἀ. τ΄. γυρὸς ἐν ὠΐμοισι, ἢ 
τῆς Τταρυ]ἴχυς τεἀμέεις δέ ἱπουγαῖς. Γπτογρ. πὐδεφερεῖς αἱ 
λὲς ἔχων «δὺ μοις ἢ κυρτὸς : [ἢ ΕρΊίστ. γυρὴν κυανέης μόχιξαδδ 
μεάντηρᾳ γραμμῆς»: φρογίύλογ, 

Γυρτών. Ογιτοης, γιδς ὙΒοΙϊαΙα, χιαὶ ὃς Τύρτων ἀϊοίε 
[ἰαἀ4.β. ; 

Τυξῤω, μι. ὠσω, οἰτσα ἑν (σα ο οἰ γοσ π πληἷο, ςρίο ἀπηῖο, ἵπ 
υοινοΐιο, ἥςξξο. ΝΝισαπάοτγ ἴῃ ΔΙοχΊρμαγ. 8 συὶγυρώσαιο Καὶ 
μία βόλακᾳ γένς. Ιπτοτρ. αὐτὶ τῷ σκαίψειας δ ρυύξφας, ΑὐΑτιιδι 

γυρῦσαι, ΟΟπγελφητζι φυτεύσαι,ἡ βόϑρον ὁρυξα!. ν᾽ «ἰξισκαίψω ϑιὶ 
ρῶσαι, φιαλῶσαι» αἰδῳφραξ αι, αὐοσὶ τὸ γύρον ποιεῖν, ἐν τῷ οὐορθδ 
Ἡεἰγομ.πληρῶσω,. ᾿. 

Τύρωμα ατος, τὸ, οἰτοα 15, οὐ 5, οἰγοας», Ἱ μοορὶν ἐς δ 1.116. . 
νιάς Μήτραι. ὺ 

Τυύρωσες. τως. ΟἸγοι τις, οἰ Γοι!πγαξεῖο. ᾿ 
Τὺ, γυπὸς » νυ ϊτὺτ. Ετπ γυπὸς σκιαὶ) ἀς τεῦς Πα] ΠΠς ΡΓδ 

πλοιαοητὶ, δι 14, Ἡείγοῃ. ὄγὲ “γ᾽ μηδὲν ἄξιον τὸ φϑόνου 

Ὁ 

, 
τοντῶν. 

Τυψνὶς , Ογρήις , ἸηΠι|α ΜΕ σγρτί αρι ἃ δτερῖναι. ἀς ντ δ 
Ἰογα αν ἕσγαχ, ἰΙἀςόσας Πηξιηΐδηὶϊ τοηρογε, ἀΑπιηπατὶ ἴῃ 
Ἰισαι πλίττὶ ἰη ο4ηὶ (οἱ οὅδμτ. » 

Γύψιθ., εὐ σ ρίας, σορ᾽πατα σα[ Οἱ τας ὃς πιαχί πὶ νίας ἴῃ αἱ δῦ 
{τς ΡΊ ατο  οἶνΘ- πίαὐ γύψον ἔχων, ν ἴπιι ΠῈ σγρίατιπΊ, Ο ὙΡίΟ οι 
τα πν, Τοῖς." .5. οιχ ο.Γἀςα [5.1 ς.187..Ὡρὸς γύψε πόσιν 
γίων δήγματα πίνεται ) ζοητγᾷ συΡΗ͂ ροταπὶ ὅς Ῥβαϊαηρίου ΤῊ 
[ὰς δ᾽ θττατ. » ὴ 

Γυψόω, σγρίο, ΠΠῚπῸ᾿ γυψωστιντεςς σὙΡΙΟ ἱπάισθητος, ἣ 
τυῶ, Ιω. ἀο,λατηο ὃς οἰαπάσπι γον δι] 4. βλείπζω, χωλχῶ, 
τώ αἰ τρ ἢ ρυ πατίννντιιο, Εν φείαπι γεὶ δ 1 αὐτὶ τού χωρ 

γώ δέχομαι» ωνώ φωνώ. ἘΤΥ ΠῚ. ὶ ΐ 

Γωγγάμη νεὶ γαγζάμη ἡ ἴῃ 10 Ρ᾽ἰσατοτος ἤτοι ζοηδοτγαηζ, ΗΕ 

Γωγώνηγφαῤυγξοίαισες, σιτταγ, Ἡ εἰ οἰ. 
τωλέα. [τα [δτατιιην ἃς ἰδγροητιπι, ΝΙςδηά, ΤΠ ετίοις. Ηοί 

χιοὶ σπτήλαγα. ἢ αἱ ποσὲς ϑώλαοσαν καταδύσεις, 

Τῶν ργοὸ γραύαρυ 4 Η τοάοτιη)- 
Τωνία, ας." ,ἀποαΐας. γωνίαι δ πλατειῶν, τη σαὶ! Ρἰατεαταπι ἀΐό 

ἃ Μαιιν οἶδ. Ἐπιλανπῦ τοσοίϊας, ΙΕ βόχιις νίαγυπγ,ντ τα 
Ρἴτα ας ταν τούς 11.3.ς.79.υγωνίαις χρϑσενόσως, πη 
του 5, αη σα Πἴ5 ταις αἱδοἱ σοῖς ἐπι το: Εὖ οἴτις [πτογργοθνς 

Τὰ, 



ἌΡΑ 
΄ ΜΝ Β 

νιᾧ γον δ, τη σα Ατῖ5. 6 ; 

ἐν τ μι βεη δι κΟπουτγοητίαμν βάτοι ΠῚ Δορα 
ιςγαπαάἀεατιγαγβε- 

χυς, ἀποφυγή.ἐ πων γωνιασμὸς γπλαγεασμο ς εἰ ποίτη» Αὐηΐορ. 
ἴη Βια- 

τὶς. εἰ γολιῖο, τοίχων συμζολὴ ἐγίωγεθο : φυϊάαπι 
γεωμετρικὸν σεως- 

ρημῷ. 
τωγίδγογ, ράταιις, απο ΐας. 5 ; ; 

“γιοειδοης ἡ Θ-γοις δ ἐναησυϊοίας, ἱπ ἀΠ σα ΠΥ οχῖσῃϑ » Δη σα ΪΑτὶς» 

τΤἈεορβταίξ. Πδτο ρτίπιο, ᾿πτοτ. ΡΙληταγ. σαρίτε 16. δησαίατις, 

ΟἸςοτγ. 
ἷ ᾿ 

“ωγιδομαι, μαι άπ σι]ος Παρ ο0.γεγωνιωμῆίθ., ἀηρ]οἴι5,, Πἱοίζοτ.- 

110.3. (4.9. 
ωνιόφυννΘ.89 [ΟΠ ἰς ἀπ σα ]ατίθιις ςοηΐξαης. Ι 
“γιώδης εΘ- ὁ ὲ ἡναησυ]οὔις»δη σα] τί ϑ, ἴῃ αησαΐος ἐχίςης. 

ἌΨΧΑ 321 
Γωνορ»ἴασοιϊθορτο γωνίαν" 
Τωνορίσμα τα ἱ ηαἸ οἰ γνωρίσματαγτοποϑεσίαι Η εἰγ οἷν, 
Γωνθορτο γρωυόρνρσομι, ἐΐσοσο ὃς Π{ς ρ4] αἰτγιουςγκώπη, Η εἰν οἶ. 
Γώνυμος,ἱ φερώγυμιος, 

Γωϊθ- ΠΟ μα ΠῚ Ώτι ΠῚ, μνη μέζον, ᾿ 
Τωρκίω,ἴγος γεγθιιπὶ Γιἀσοηιιπὶ εἴϊν οί Η-ςοἰγοδίις ἐχροηΐτ σαρα 

κως (σι στιρχάζω ἰορἴτατ ἴῃ Γγουγο. ΡΙ αταύοι, 
Τωρφόται, ἢ] ΕΓΙΑςοαιδθιις εἴϊς ἀϊοῖτ σερκοῖ, 
Τὠρυτὸς , οὐ, δ 9 σογγτυς,, [4 εἰς, τῆ οςα ἀγοιι5ν, Ρ μάγοΙΓα 5 ναϑοφὶ τὸ γῶν 

τὸ χωρέω . καὶ ῥυτὸν» τὸ ἑλκυς ὃν τόξον, Η οπτετ,Ο γί. φ, Ενϑεν ὀρεξα- 
μϑμη ὅσπτὸ παοσαΐλον γνυτο τόξον Αὐτῷ γωρυτῳ, ὃς οἱ αὐρδέκειτο φαεινός»[Π 
Μεπιποηΐς ΕοΙορ ις»γωρυτὸς τῆς αὐτῆς μὴ ὕλης. Η οἰ οἰλ τοξοϑή-- 
κηγϑυλακορχώρυτο ἐ. 

Ον ΔΆΤΑ οεἰξ Θταοοτιπι  ἱτεγαΒαο- 
τὶςὲ ρτο ζ ροπίτωγ, [δ ἃ ἀπρὶοχ : νηάς 
ϑτρίδδειν, ρτο ϑερίζειν,αριιὰ ΑἸ ΟΡΙ. 

Δ ατγτιουία εἴτι μα; Ρογ (Ὁ Π181] σπὶ- 
ἤρατ : ἰςα ἴῃ ςοπιροίτίοπο αυσοῖ, γε 
δαφοινώς. 

Δαῤξεῖ κοίϑηται. Δάκωνες. Η είν οἷ. 
Δαζξελεοά ἀπιοτ. δαλὸςολακωώγες. 

: Δάγκολον»οΙ ἄστη εἷξ δρέπανον. 
ἰαγατος τὸν). οὲ ΡΓῸ δῆγμα, ΠΟΙ 5. 

δεῖ. εἴα ἀιοῖς πυκνὸν. 
ὕδος» οὐ γί} ΠῈ, Ογ Πα ΠῚΘ ὨτΙΙΠῚ τυ] εδτο, φιο ἃ σογο ]α: ἰῃ 

σᾶριτ ἀπιδῖτ Πτιησίταις. ΤΉΘοοτ. ΡΗ ὑγπιας ὀμ᾽ ἐπάγειν 
[δὲ καλὸν χεόα πεντοϑεν ἴσοι. ἱΠτοτρτ. δαγιὲ δὲ ὅδε κορρκόσμεὐν τι, 

λητς ἃς γυύμιφίμυ . αι 4.1; πλαγονα.. ντ Αττιςὶ δὸπὸ τὰ πεπλα τα 
"ρφ. Αἰτις »ϑαγιὲ κόσμο. ἐγκοίρδιός ὅδε γι αμκων. νεΐ ςοτοῦδ 

αὐ, «ἀϊ πηεης»1 οἱδι σε φαγίθ᾽ αὐρασφίγίων αἰωὶ κεφαλίωὴ καὶ πεπηγὼς 
,,. ΑἸ") Ὀταότεαμη 1 ρεέξιις γιγσιπιμα ρεράιιδτῃ ἴητε}- 
ἀιςετπιςσα 1. 
τυτᾶτο, ΟὈΊετιιατε, σις Ἰηἤηρετς, αὐτέχέν,ὠτενίξεινγμεβα 

ἀν, φροντίζειν, ΕΓ εἰν «ἢ. μ 
ταὶ δα :σὶν, ἄνω χουυῦ τα ἰηαμῖτ, Η οΙ  οἢ. 
ν τὸ ἑαυ ιρτὸ τα ἀατία πηάτοτγία, θτοίςοτ- 

ξ, ικος. πε πίμ γα ἰοχ σΠπ σσπίσι πὰ, ΡΟ] εχ [10. 4. 
πεῖν, αἴξ ἰετταθοτς ταάαπι, ξιςος σου βοοτα»βϑζ οχ ἄγθόγε ἔι- 
χισήογο. ΤΉ ΟΡγ.ΠΒ.3.ς.23.6ς σαί, Ρίλης. δά δοκόπε μη σώ- 
ἢ πϑύκη τα 44 ἀετγαέξα [δγιιατυτ ρίας. 

οἰ ἀσαν. ΤΒεορΒτ. ἴδιά. διαδουργούσι τίω)ὐ πϑύκίω τα ά!βοδητ 
᾿ Ρἴπαην.[ἀς πὴ [16..-ς0Ρ.19.8 1. ρ΄δητ. δαδουργον μη πϑυκνν Ρ᾽Π 115 
4ι πὶ τα ἀι ἀπο πάϊτατ. ἦ ἼχρΣ 
1Πουργθεγα τοάατίπις, αὶ τεάας εἰηςίς, ΤΉ ΟΡ ιν. μηἢ.116.3.ς,12. 

Πιδουχέω, ΕἸσοηι ργδε ἕστο, ἔϊος πὶ σεῇο,ρτα!ιςοθ, Ρταταάιονίσθο 
᾿οειρταεο, χαϑυγοόμαι» 8ζ ἄοςςρ. Ατβεηαπις [ι0.4.Δς Αὐτοῦ ]ο 
τί πηαΐγο, μετέξαννε σ᾽ ἐνίοτε τὸ δ) δὲ ἀκρόπολιν, Ἀπὸ τ᾽ τεγῶν λαμι- 
πάσι δια δον χου μῆῥης τῆς αἰϑίμωαἤων πόλεως» ἃ εἰὶγ φώτιζομίμη » 1ΠΠὰ- 
γα αἰ] ηλιπατα, Ε οἰδιις ἐ τεξξεις ΕΠ σοητίθες. ΕΠ γετὸ δαδου- 
χάνρντ αὐ αἷτις (ογὶ δισατ, ΟἸσεγοηϊ ρταασογεν ντ οιπι ἀἰςιτ, Ε- 
90 πιεῖς πραϊογίδυις πηθα γίττατα ργα εχ» 1. ἐφϑίω δαύου χη σις, 

᾿ΠἸδιοΡ αὐτὰς ἰυςογο ξισο πὶ ἀϊχιτ τὰ τοι. Ῥτί πηι ΠῚ Ο ΠγΠέττη 
ΟἸυςεῦι: Παῖς πους ππρτα ἔιςθ. Ετ ἴῃ " ἐγ» Ταςς Πα] ]οαυε, 
πεῖς! ααἹὰ ᾿ηΐτετ θοπίτος φυϊοαιαπὴ εἰ δὲ ἔουτιηα βισα [πὶ [11- 

οτί βοαιῃ αἰ !ςετε γοἶτ,". δια δου εἴν χὶ κερδαλέον τι διὰ δέον τυρφφαϊνήν 
ἐϑέλει. δὶς ὃς ΡΊτητας ἰἰδτο 32. θα! ποις τπαγ1Π9 {1 σου σοτας 

᾿ ΠΠρρυπὶ » Ἰτάετε νιάστατη ντ Κι σα ]απ τα ργω!ασοατ, ἱ. ὡς κ᾽ ἅτως 
Οἰϑαδίον χαταλάμσει; ὡς τὲ κ᾽ λαμπώδιον υὑεϑρλώμπειν, δα δουχεῖν Φίγ- 
γα πΡΊρτυηλξη ὀχοίρετε. 
δουχία ας ἡ, ἔχςὶς σοἰτατί οὐκ; ἀοσεη 0, μτὶ δα δου χίας εἰ σεδέχθη. 

οἰφυτη Ειςι ατιπα ἰι πηϊηϊ δας ἐχοορτας εἴτ 110.5. ΜΑοοΒα.σαρ.4. 
ὧν τῇ δαδουχίᾳ, τητογ σοίξαηήας Ειςος. Ἠεγοάτα.ἀς Αὐτομΐηο Α- 

᾿ Ἰεχαυάγίδηη ἱπσ. εἀϊξητς,, δαδου χίαις τε κὶ αὐϑέων βολαῖς βασιχέα 
! ἐτίμων». λυχναψίας. 

δυύχιθ-, ὁ, σοἰἴλης τα ἀαπ»λαμπαδιφόρρς, Ἡ νοι. Πγδάυςβὶ ἀϊξει 
ἔχης σετετὶς ᾿ςογάοτες » 4υϊ Ροτταῦλος ἔιςες ἰῃ εἴὰς [Δοτῖςν ἱπ 
Ταϊταητος (ογεγοπην παηάο ΡοτΓίδρβοποιη φυστοτος. ΡΒ] οἱἶτ, 
ἴη Ερὶ πο]. Αἀ οσιΐος Ἰοαιιεης ααΐθιις ἀπηὸτ ΘΟ ΟΡ ταΓ» ὦ χακοὶ 
δα δοῦχοι ἔρωτος, τρώτοι μὴν ἐμῶν τὸ κοίνλιΘ- ἐπυρσϑύσατε; Ἰᾷ εἴζ, λν- 
χνάπῆαι. 

᾿Τιφορέω, ταίῆςο, ΟαΖα ᾿ἶδτο 9. σαρίτε ἰδσαπάο, Βηζοτιρίδησ. 
ΟἸὙΠεορ ταί. ι 

ἰδέα, ὡσὼ, ἴῃ ἔχοςπη πιατο. ΤἈΘΟρΒτΉΝ. ᾿ἰδτο αυΐητο » ΟΑρ.1ς. 
[ἀξ ολυί' ρ]αητάτ. ὅταν αἱ ῥίζαι δαδωϑώσι, ἡυτιπὶ γαῖ σας πημζατα; 

ἴῃ τξάλῃῃ ζιογίας Τθιάςπὶ ορτο δ.:(4ρ.1ς.δ αϑωϑέντα δέτδρα 5 ατ- 

θόοτες ἴῃ ταάληι γατατ.. Ὁ 
Δαδιυοσεῶχ, Ε οἰγ οἰ. εἰν ἕλκοόϑτο ασαρρίοσεόϑοι τγα]νΐγοἱ Ἰασετγατῖ. 
Δαδώδης ε(Θενας ὁ κὶ ἡ»η τα άασοιις, τα :ε ἢ η}}115, λα εχ ΤΕςορῆν. Ἢ 

τς τοίξιτηβ Π0.2.Π Πτοτ.ςΑρ.13.δαδώδας χρώματι, ςΟ]οῖς ταϑὲ 
Ῥτγοχίμτις, τά ἀ!ξογ, Υ πάς ΠΠΌτο 9. μη. οᾶρ. 6. δα διωδέστερος ρίῃ- 
σαυΐοτ ταάα. 

Δάδωσιςγεῶς, ἡγτατάΔ,Ἰπ ταάαπὶ πιατατῖο, ΤἈΘΟρ τ. ἄς δ ἴοτ. ρίδης, 
ιν {{τιτὰ ἀς στ θές, δαίδωσις ἐν τῇ πϑύκῃ ὅταν αἱ ῥίζα διαὶ τίν ῥχξρα 

ζολίω τῆς τεοφῆς δα σδὸ οἷσι κὶ φϑείρρνται» ἰὼ φϑορρ οἱ ὀρϑοτυποι(Ιεσξά. 

νι ἀριια ΙΝ οληά. ὀρριτυπο,) τῆς πδύκης πγιγμὸν διὰ πιότυτοι κὴ σύμς 
φραξιν καλοῦσι. 

Δαεγω, εἰν ΟΝ. ὄν σαμαι οἶδα; οτίλη ρτο δαϊω,ίξι!; δαώ ἐγώ, 
δΔαείζω, ἀἸά τς οτὶ ΠῚ, κί ϑοιμε. 
Δαειρα»Αἰτιςὰ ΡγοΙ Ὀγριπα δάειρα, Η ςὙἢ. διαήμων; ὥρμπειρρς δηατᾶς 

Ρετιταῖν ἐδεταγ γε ]]ο ὃς ἐσειητπίτριπι εἴς πη αἰξι]ιη: διαὴρ. σοὶ» 
Ρετγέσις ργο ἴὍτοτς πηάγίτὶ: 

Δαείς»ἀο ἕξις, ἜΧΡΙ ογάτιπη μαΐρης: Ρ οοτίς, δ  ἀΠζεης, δαΐντες ἔργα, 
οΡογα οἀοές!, ΤΠ εοοτίς. : 

Δαείωχίς!ο»ἱητο Πσο: Αὐςαίατ, ἀιόίτην δι διάω, ὃς Δαέω ; γηάς δεδαΐη 
κα αἰεὶ, 

Δύελον, Π εἰν. διάδηλον, 
Δαερὸν," ἰάετη εἰς μέλαν κὺ τὸ και όμᾶνον. 
Δαάζομω,μ ἀσομαι»πιασμαι»ἀϊαϊἀο»ἰλσεγο, ἀ ΠΤεοο, ἀξγίριιο, Ὁ ἀνΣ 

ἕ, τοὶ ὃ ζω ὁ δείστιντο, ραττϊπιοηίαπη ἰὰητ Ραττἰτῖ. ὃς Ο ἀν. ο,ετής 
μάτα διαοσαῖ μδροιγ ἴπτοῖ [8 ραγεῖτι. 1146 η1, δχα ὃ σφίσι ποίγτα δέ- 
δϑαςαιουηηια ἔπος ἀἰπ!4. ΠΕ οάτις, ασέρματα δοίασαῶι ἀιχίτ» ρτο 
[ππυΐπατγο. [τε πι ΡΟ 40 ὃς αἰϊρπο, Η οἴοα. ἐνϑ' αρα οἱ δεώστεντο ϑεοὶ 
κλυτεὶ δωματει γαίείν, 

Δανορισαᾶ, μάχν μεγάλη. 
Δαηϑιμὸς οὐ ὁ ΤΠ ΟΦ Ἠ ἀΠ1Π}. 
Δαήλης; Η εἴν οἢ. εἴ λςεΐάος Πϊαηςσ. 
Δαή μαι, ρτΟ Δαίωαι ἀἰ ἀἰο ΠΣ, ἴπτε Πῇρσοτς, Δ Πδγθ,ἀοοτίταδ ἐδεάνως 

Ἡοπτοτγιίη δ ε11ο Βἀπάτγιιηι, εἰ σ᾽ αὶ ϑέλεις καὶ ταιῖται δαή μῆμαι δ χε 
ρἐς ὅξι, 

Δαημιοσιυμΐνγ"ς δ ἱοἰ οητία,ατς, Δ ΡΟΙ]οΠ.2. Ασσ,, : Ἶ 
Δανμιων, ογζθ- ὁ κὶ γ)ραγίτιις αττι ξο χησπάτιις. Π] οπι, Οάγ 7. 5,0 ὁ χίρ ς᾽ 
ἐσὲ ξ εἶνε δαημονι φωτὶ εἴσκω Α΄ ϑλῶν, ͵ ἐμπείρῳ, 

Δαίῶϑαι, (οἰ {5,1 ἀϊΗΤ:, μα 9 εἶν. ᾿ ἢ 
Δαὶρ, ἑρρς5. δείεροἱ ευιτγνῖτι ἔγατοτ  αὐδρα δολφΘ-, αβοσὶ τὸ διάήο τὸ γεν στ: 

σκω. ΗΠ οἠι.1Π1λ4.γ)διαὴρ αὔπ᾿ ἐμὸς ἔσκε Ἰναἰ δος ἀδελφές. 
Δαυρῥὸς, οὐ, ὁ (Ρ] απ άϊάας. Παρις,αςοξηία ἔς}. 
Δαήσομκαι,ἴητς Πα πΊ μα ϑήσομιαι. : 
Δδαάϑος, Παιμι5».1 Βα οταπ σοἱοηἑ Δ, ἰχτᾷ 5: ΠΟ Π ἐπὶ. , 
δαὶ Ρτο δὲ, ἀ!τα ΠῚ ν» ἃς μος ἴῃ τεροτίτά Ἰητοτγοσατίοπε. νΣ φηποῦας 

Βυά. Οτεροσίπι5»τί δαὶ τὸ τὔτο πολιν κενοί, τί δαὶ τὸ στῶν κιγοιῶ; δὶς 
Τοτθοτιΐη Ηφλατοης, Ὁ υ14 Πτιυοξαυα; τες τς [Ο]1ςῖτας ἁιτεπηθδς 
ἀρυὰ Ἡοπιοτιπὰ οἰτγὰ Ἰτεγγο απ! ΟΠ ΘΠ, οἱ δαὶ μεγάλα ςοναῖχον- 
τεένϑες,οὐπὰ Ππηρὶ [οἱ Ἰητοτγοσατίους, ΑΥΠἴοΡ "0 ΡΙμτο, Αἰτῶς 
σῖν ὅν ἀφγυίθμον οἱ χρυ" οἱ. Κρ. τί δα, αἱά νετὼὲν Εἰ σα! ἀυτς πη} ν ΟῚ» 
ἴμηαις Οοπιπιεηταγ. σευ δῦσμίθ. ἐρωτηματικὸς γν δια ὃ πίωὶ ἔκτασιν 
διφϑογίογαφεῖται. 

ἀὐος ἡμέ κως ἃ κεᾶῶο δως,ρτγο δαΐδι. ΗΞΠοά. Τη ΤΆεοσ ὃν 
δὰ κυχρῆ, ὦ τῇ μάχη χαλέπ. ἕξι 9 Ἀποκοπὴ τοῦ δὲ, δαὶ γὸ ἰώ, ἴὰ.- 
4. [ἡτογρτος. τ 

δώα σγᾶσηα, ΠΠαΐτα, νοπεγα 1 Π]ς,βοττοηάα. 
δαιάζω εχεϊαπτο»Γυΐρίτο, [ογίϑ ΡΙῸ αἰαζω. ΡΝ 

δωδείλει- κ δι νατίας, ΕΙςσαης, ΠΑ τοξιέτας, Ἡεῆοά. κω ἄω ἐύτῳ- 

χτὸν ἐϑυκε διαιδαλέϊω. : ᾿ 

Δδηδαλέθο,ν, ὁ, εἰ ϑωδαϊλείθ»)γνατίαςναττὶ Βοἰοίας, ἀαθέαειις ζωςοὴρ δα 
δϑαλέθ'. 1 τὰ. 6],1.ποικίλ(θ.γπολύκατέργαιφ (9. εὖ πεποικιλιᾷοίθο, 

Δαιδαίγλω, κι ἀλώπ αλχρεγοταογγάτιο; γηὰς δαδαχμθ:, ἀτῖς σοιψῆς 

ξϊαο:Αοςαίας. τι 
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ἘΣ ἌΡΑ 
δαξμυλμαγατος, τὸ γΟριις [οί τα πη ἱπλα] στα τιν ἀι ΕἸ ΠΟΙ ΒΓΑ, πὰ δαιδάλ- 

ματακφίαητ σε τη αττίθεις εἰ ἐσλπτίοτα ὃζ ἱρεοϊοίοτα νι ἀεπτατοὰ, 
Ὁαάαϊο ατεϊῆςςε [χὰ ττιἤτεπο ἀϊξτα τ ἐλάτη κομψδύματα δὲ σοφί- 
σματοι, [νατ᾽ ιὰ οτίατη (οἰταπτδηταν ᾿ὰ εἴτ, Ποῖτα ὃς αττι ἢ οἰοί ςοπη- 
σπαςητα ἀΐσιιπτοσν Βαάαις ᾽α Ἐρε τ, Δαδολα ἐ κοίλοιων οἱ πουλαιοὶ ταὶ 
ξόανα, Βαιιίλη. ξ πεν ἢ 

δήδαλθυρτο δαιδαλθ θυ ου δ γἴπ σςη!οἰμις (Ο! οτος, νάτῖυ5. 510 τεττα ἐς - 
ἀαϊα νοςαῖα ἃ [ποτγετίο ὃς Οἴτοε ἱτειῃ ἃ γισί!ο: ἃ δά, τοῖϊα 

(.2α.ἴτοηι δωδαλ 9. Ὀαάαίας ργορτίαπι νίγι. 811} Μεγορες, ἢ- 
1: Ετις μεμα ΡΙατάγοι: ἴῃ Ὑ Πείεο. 

Διιδευλόφωνθ» Βυά. ἴῃ ἐρ, γε ὠδιηδαιδολο φωνίθ» Οδητις ΓΘ ΓΙ15» 
Ἰπσεηίοοο τείο αδῃς- 

Δηδαλχὀχροειρος δ τὸ ἡγυπδῃ 5 ̓ΠἀυΠἘγίας, ἘΡΙστ, 
δηδιασέσε, ΕΠ εἰν οἷν ἀβξεττ ρτο βασεινίζεσε, 
Δαδιυοσϑϑτη γε ἐπὶ οἵδ ἐλκεῶτη. 
δαῖδες, ἔς]. λα μπο δες λυΐχνοι. 
Δαΐζομαι; 4. ἴσομα).π' ἰσμια!»ἱΠΉΠΙΓΟ- Ν᾽ 
δαΐζω,μκ ἰσω,ποικα)άιαϊ ον ἀπο, ἀἰ σοτρονςοπίο ἀο, δ ςο, ρᾶτ- 

τι οτοδιακόπηως οσς ἀο, Ορργίπηο, τειραω 9 σοττιπιρο. Οὐγ  ἕ, 
πον τὰ διε μοι το δα ἰζων,ἀϊαϊά εις, μερέζων᾽" δὲ δευὶσ μῆλον ἢ τορ»Π  Πλι ς΄ 
ςοπξεξξας, ἀπἸπέϊαν, ἰφέξατιις, δαὶ εὶς, ΔἸ σεγρτας, Εατιριά. 

Δαμμονοίωγμ ἡσώγπ' ἡκοιοἷηίφηῖο, απ ἀα πιϑηΐαςυς: ΚΝ δαττιπη αδίο- 
Ἰυτιἃ ἀσιηοας νεσθογ. Ρ]πτάγο. ἴῃ ῬΈτΙς]. τοῖς δ ανκονώσι αὑεὶ τοὶ 
Βεῖα κὶ ται τ οὐδ οἐς, ραυ!ἀἴς ἀταὰς αττοηϊτῖς οἴτοα τος ἀϊπῖπα5. Εὰ- 

τὶρ τὰ, πη ΡΠ αὐη1Πῖς δαιμιονώντοις γοσᾶτ εος 4 ἀδεπιοπιιπὶ ἃ - 
τίους ἱηίααίαητ., 
Δημυονιακὸς» δ» ἀπ πλΟη ΐΔσιι5,δα)μονιακος φϑόγίΘ-. ἰπυ] Δἴ ἃ ἀσπιοης 
τηςεηί ΡΙ ατατςϊχ ἴῃ Ρετίοϊς. 

Δαμιονίζομαι ἃ ἀπηχοηΐο νεχοτγ. δα μονιζο μῆνοι, ιΐ ἃ ἀφ πγοηίδας γεο- 
Χαρτυγνδα που ΐαοί. ΟΔρ.4.Επαπφ'. ΜΊαττ, δαγωονι εὶς » ἃ ἀδιηο- 
ηΐο σοτγορτιις,4α1] ἀσπηοηΐαπι μα οτ, 

Διωιμονίζω, ἰητοτ ἀφο5 τθέετο, τὸν δαίμονα γγρόμαι δποϑεούαι  ἰηἀίσς- 
τοπὶ ἀπά ἀάπιηιε ἔαείο. ; 

Δαιμονίη ἡ} τα. 
Δαμμονικὸς ἀπ ηχ ΟΠ ΟΙα5. δ᾽αμμμονικὸν οἷςρογ ὑπομίμειν » ΟὨΓγΓΟΙ ὁ πη, αἰεὶ 

πῆς ἱερωσ. δαιμονικαὶ κινά σεις», ΑἸΒαπάσοτ. 
Δαιμόνιον, σγ τὸν Π ΙΓη Φἢ, ΘΌΠΠ15. ἔογτα πᾶ, ἀος ΛΟ ΠέῚ] ΠῚ, τὸ διαμαόγιον Δα 

ἀϊοοῦδηι δὲ τὸ 9 εἶον, ἀδυπὶ Παργθηχιιμὰ ἀ τη Ἰτατ ποις πη πὰ 
τπλοάογάττι σε πὴ ἰπτο ! Πσεσαητ. εΠΟρΡὮ. α ποτε ἀυτύ ἠΐκουσοι αἱοὶ τ 

,διαμμόνίε διαλεγ» μϑώε δίς, ἴ.ἀς ἀπαΐαα ρι Ομ ἀφητία ὃς [υριοιηο ἠκι- 
πιΐης. ΠἊΟοτας. τίμῷν τὸ δ αμοιόγεὸν 

Δαγμόνι(δ. αν ὁ. ΠΥ ΓΟ τ, η ἔς ΓΧ, κραποδαίκαν. ΑἸ ]Παηἀο γυνή. μακά- 
ειὉ- κατ' δυφυισμιὸν . ἔοτιαπατας» δ οατ 5. ΠᾺ Γιι5., ἔα 1χ, δυδαίμων, 
ἀϊῖς {πιιΠ1ςνἀταίαυς, αἀ Ππλῖγατίθης ἀϊραις, αὐ τως, ϑαυμόσι- 

[ητοτάμπι ν πὶ παΐσος Πιρου]ατ αἴοντ Ὁ ἀν δ ἕ, ἔώοιε δαιμόνιε ξεί 
γωγοἷ. ποίριτ πηαχίηγὲ αἀπιίγα 1115. τοὶ δαγμόνια τος ἀναΐπα;. ΧῈ- 
πορξ.1 Σπομν. ταὶ δαιμόνιοι σκοποιιῦτες δες. τὸ δα μόνιονγετίατη ἀἰι1- 
πίτυς δοοίἀδς. [ἀςπ1,εἰ μ΄ τι δαμμονίον εἴην} αι! ἀτα υἴτυς οῦ- 
εἴπας. ὃς [ῃ ἘσΟΠΊΪΠἾΠΟ δ εηαγε, δαιμονίη. ΕἸ Ομ τ. Πα ἃ, δαμμο- 
γίη αἰεὶ νὴδ ὀΐταμιν οἱ Τητουρ τος, δαμμκονίηνευῦ κφικηὴ κεφαλὴ, τὲ Ὁ ὅυδ'αἱ- 
μων μακαρία, ΑΥ ΠΤΟΡ. ἔασον ὁ δ'μμιόγιε κοὶ τα δειρ ὃ. εἴν τί μενῶ 10 1 1χ. 
ΡΙατο ἴῃ Αροϊοσίδιριο ἀτιῖηο δὲ δά ἀπ πηοῦας ρεττιηφητς 5 ἐῶν 
ὅςτις δαμιόνια μὴρ γομίζει πορῴγματα δ). αἰμονας ) οὐ γομίζει. Φαμμόγιον 

μὐώιμα, ἵτα Ὡτλ 1152} Ἰατάτο ἴα Ἀν οανεΐο. δαιμόνι. βραδιυπὴς. 
Τρ. Ἐρίσι. δαιμόνιον πόρ , ΤθΤάεπι, Ἰρηῖς ἀϊατηις, ὃς ἃ ἀξὸ ἴοι 
ξογίιιπα δι ιθη θη5. δ αμμόνι( πίμὶ σοφίαν, γἱτ ρτοά! σ᾽ οία (αρίοπεῖα. 
Ῥιουν ΓΗ «ἱ σάτ.110. ἐς ΕἸοςιτ. ΤίνιοΥ ἀνε πὴ δ᾽ αἰ μονιώτοιτον τυ 
συγίοαφέων γοσατ, ἰά ο[Ἐ, (ογίρτογιιην πλαχὶ πιὰ ἀπ πιπὰ τως 
φἀπηῖγαη ἄϊπι- 

Δαμμογιώδη ς 9. ες ὃ χὰ ) ἀα πιοιΐαους ἃ [ρ τίτιι νεχάτας, σοφία δα- 
μονιώδας (αρὶ οπτα ἀστπηοηΐαςα ἴῃ ἜρΡΗὮ.]ΑςΟθῚ οαρ.3. 

Δαμμονίως ἀἰαϊπὰ, ἰη ἔς Ποϊτετ. ὔθῳ δόξω ς»Πχῖτό, ΑΥἸ ΟΡ ΙΙ. μίαν εὔρρν αἰ. 
Ἴπράπον δαημμόνίως ὑτῦρφυα πἸγὸ ἐχος ! οητοπι, Τἀση1) δαιμονίως ἐφερ- 
πύσω(ξτρετε αἰ τ οὲ, 1. ὡς εἰς ΠΟ ἱερων αἰ φεῶν Φηλογότι. 

Δαμιμονομκανία ἱ ἀφ ην 40 ἃ εἰδ᾽ωλολατρίαγ τοι Πα. 
Δαμιμονοφόρητος,"γὰ κὶ νἀ Πχοηΐάςις. 
δαμμδενοαίις θο μα π αγατίμ! πὶ το ίατα Πιητ. Δαιμοὶ( πημῖς ΗΠ εἰν ΟΝ.) 

οἱ κα ταδικα ϑνέγτες τοὺς οὐσίας εἰς βασιλέως. 
Δαϊμων, ὃν Ὁ», δ γὰ καὶ ἀδιις, σφ ἑμς, ἰΑγαγλ σοΠ 1 Π1,[ὩΡ Θη5: 4141 δα - 

μων, ἱ (ςἰεης. λα πλοῦ ας Θηΐ αἹ Δητ Ζαῖ τὰς Π1] ΠΑ ΠαΓΕ ΤΠ ἀΓΓΙΙὨῚ 
ἱπιδητίοποηλ τις, Ρ]αῖο νηϊβετ πτοάετγατούς πὶ μέγιστον 
δάμονα ἃρΡε}1.τ. Ηοτηοτγ. Π1λ 4. εἰς αἷι δαίμονας οἴλλας 1 δὴ «δὴ ϑτοις. 
ὕτως ὃ δωήμογας καλ εἰ ἐδ ϑεοιὲ . ἤτοι δαήμονας : ἔμπειροι γδ καὶ ἔδριες 
ποόνπων αὐτοί εἰσιν. ὅτι διωτηταὶ εἰσι κὶ διοικηταὶ ἧι αὐθρώπων, 'σιοϑὸς 
Ὁ) δαίμονας φησι «δ ἐκ πᾷ ζίω μετας ὀμτοις. ὄντας ὃ ὅ)η τῆς πῇ χρόνου 
Ἐασιλείας͵, τῇ χρυσοῦ γύοις . λέγων αὐ δύμονας φύλακφις ϑν» δ αὐ- 
ϑρώπων το ἀφ γεηεῖς, Η Ομ ογ. 1. 4.γ, ἦρχε 3 δαίμων, ἀιιχοτατ 
δα οἱ διαῤιπογεςοἰδηχαγος, σΘη]) ἰηἀϊ σ οτος» αιαηοϑοἶαγος γουτίτ Οἱ- 
Τετο, ἰῃἔδτὶ αὶ ϑεοὶ κὶ δαῤμονες» Ασ τορ θυ ν δὲ ΟὨτοταΎ ἧι αἱτ.ΡΊα- 
ται ΕΠ ουχηίαπι ἀα πτοηιπὶ πιἰ δτγίπιμηι. [το πὶ ρτὸ ἔογτιι- 
Ὡᾶ.. τα τῷ δα! τον Ὁ» ἀγαϑτὲ. ἔοτταπα: Ὀρησ, Βι4.1π ἘΡΠῈ ρτίογ. 
δώμων ϑεὶ ΡΠ Ἰοἴκτατ,η Ἡ ἐτοὶςῖς. ΡΙπταῦς. Εδεδήειν γὰ πίω) μετα- 
(ολίω τ δώμον 5. [ἀζ, οὐδὲ τῷ γι, ὁμὰ τῷ πτόνα) Φαϊυογθ. αὐάξιθν, 

Ἶ ΑΙ ΔΑ ἐγ πνν 
ΖΕἰοίηος ἱαπχίτ δἰ που δῚ τὸν δαύμιονα καὶ τίν αύχεω δαϊμονθ. ὙΠ Ὲ 
βοΐ, νἀε Αἰγεϑύς, κα τεί τινα διαὶ μονα ἔοττα αυδάαπὶ Ρ]ιτατο. ἐδεδύᾳν 
γὸ τίω μετειξολίμ) πᾷ δαίμονα. Ὀε τη οἴ. χρ τύ χίω τινὰ κα δαίμονα 
ἔοτις ξοτιπηδιϑορ λο ΟἹ. ἑεῖς ανεῖ ται συγερῳ δαίμονι, γητοι ες ἘΠ 
ἴατο. 5:5 91 σαι στιν συμ  αιΐς σοηλα πὶ ργαϊτιτ, οτσαπα: σοη- 
ΕΠ]ΠἸάτοι ὃ ναὶ] Ὀοης νεὶ δάυεγίῳ. Ὁ (5. οὐδ μ᾿ ὄπαφε δαίμων γηβο 
δυδαήμιονες γὺ κακοδαήμονες ἀἰξξἸ,άμο5 Εηΐα) φοηιος ρι σοὶ ἤσσυ- 
Τὶς ποηγιπιδ. ἔπη] ἂς παΐσετοητιγ στὰς ρθπος ΔΏΓΙΘΙΙΟ Κορίῃιο. 
αἰτενῖ Βοπυηι 4111 ἀγα δὸς δαίμων, αἰτατῇ πη] τη, ] κρυκὸς ΤᾺ ; 
ἀϊσεδαταγ αὶ θοπο σθηϊο ἁϑροθᾶτων Ἀὶ δυδαΐμονες αμ πιαΐο, χα. 
“κοδαγμονεεεγαῦτ ΡΊλατ. ΒΔοοΪν. τη] δρί ἄτι γιιο πια! οιοϊξτα σεηις 
παῖας. ΡΟ ἀξ πγῆά0, δ αΐμονας γἡ ἥρωας, ἃ Οταοὶς ἀϊᾶτος 5 
Ῥίτ,αος ἀγίέλοις Μοίδς ἀρρε!!ατ. [4επὶ 1 46 ΠῚ ἰρααῖτ, ψυχαὶ ὧν 
γκἡὶ δαήμογας κἰ ἀγζέλες ὀνόωα τι μὴρ διαφέροντας, ἕν 3) ζὴ ταυτὸν ὑποκείς, 
μᾶῆνον διανοηθεὶς, εἶ χθίθ, βαρύ τωτον δσοϑήσεις δεισιδαιμονίαν, ΟῚ Βεα. Ι 

Αἰἰπτας τρίτα ὃς ἰάτος Πὰς σἜπιος ἃζ πμητιοϑ(ς ἀπ πιοπαι 
Δησεῖος ἀρρο!]αητ.) ποπηΐης 4" ειοῦτος.. σατογὰτη γπυπη τ 
Ἰάέπηαας (ἰδ ̓οέλιιπι ες ἀπὶ πτὰδιιοῖτοης να σταα! ΠΊππιαην οπας 
ἀεροίυετίς, φαατη {ρου Ἐἰτίοπεπι νοσὰπτις. ντάς ἐν τῷ Αἰ γεν, 
Τιοιὴ δαΐμων,ςο ἡ ἀΐτιο νῖτα. ΕἸ οΠο ἀν, δαίμονι δ᾽ οἷος ξηῷα δὲ ς 
ἱπ!σιπαιις {5 σοπ ας ΟηΪς. ; 

Δαϊνος ἐς. ρυ ἰδ, άρτιις νγ, πυκνὸς. καύστμος. 
Δεήνυμα!» 50 1110 ΓγοΟ Πγς 40. Ἔρα]οτ, ἐδϑνίω, ἐ αὐγὴν αν» ὀνω χούίκωι» σοῆ- 

ὉΠ λατ σε στο. Πα, ε, ϑεοὶ δαίνε 9’ ἑκατόμας. ΐ 
Δαίνυμι, ργαῦςο ςοημἰα 1}. δαΐνυ διώτα γέρρυσι, 4 σοπυΐα απ 

ηἰθιις, ̓ . ργ παητιοτί δ ι5, ΗΟ πΊογιν θὲ διαΐνυ ρτο δαίνυϑι ΡΟ 
δαΐνυ γώμον ἡμερῥεντα ΡΕΙΗ παγὶς πιιρτιῖς ορτατίβ » 1ἀεπη. 
τις ἀρυὰ Ρ] ται οἰ] , δαίνωυται βρρτοὶ πήματα 5 γοίοαμτα 
{ΓΙ ΘΏ[Ις. β 

Δάομαι 5 Ἰῃσοηάοτ, ἀγάθο, ἀϊίςο, ἀυΐ4ο., Ησπιετ. Οὐν 
δαίετο» 14 οἵς,, (ςσαρατ » ἐμέρεζε. το ἐραΐογ, Αροί]οη. εὖ 
στάμϑοοιοἱ 4 εἴτ, τας ἐραίαητος. Βτο ἀϊσονπο, ΠΟ οἁ. 
ϑωὐκχτὰ ἔργα, ϊά οἰξιογαης ἀπε! πξξα. δαύσοιεϑει. ὄνωχηϑίωϊ αι 
οοιήξάεγε, σοροο]. ῬΠΟοΥ]. μηδέ τι ϑηρκοξ ρον δαϊσῃ} 
ροιποαας. ἐδολσταν τὸ γείμιον σφών ἱρίογιιπι πμιρτίαϑ ςοἰουταταζ, 
Ἰοίζτγατιις. ᾿ 

Δα ον ίϊαις Δαῖον, πὶ Οα ΠἘγα τη σπιην δε ΠἸ δι πὶ. ᾿ 
Δοίζος,ρτο δυῖος ἔμπειρος, οἰ ]15,γαραχ,ταρι ἀυσερασηαχ, δ ΟΠ ἴδ 

[τον σαρτίσας, Ὁ 6110 σαρτιις, Πλ Γ τι δόρθος. ὦ διαία, ὦ δία τέ 
στι δυύσμορον γγύος δες. ἱ. ὦ αἰχμοίλωτε κα δύςίωε. 1} ἘΡ στ. δα 
πασροττο ἀγτιξοχ. δεώϊος πολεμίοισι,[ογιηἸἀο οἵας ο τι Εὶ 
δαΐαις κούχαις»ἱοττί ργα]ο, ΟΡ ος]. ; 

Δαΐρω ἢ γ5 6! ΠΟ, νετογο, σατο, τύπϑω: γι) 46 δῆρις. 
Δαῖ ς»δ τος ,χὶ Δα ς δαιτὸς ἡ ὃς Δαϊτηγροοτ οὶ, υωχία, ΟΠμΪαΐ 

Ἰησοῖ ἰησοαϊουὶ οχτε πόζα πι,αρο5. ΠΠ|44.. 5 ἐσέ σι θυμός ἐδάν 
δατὸς ξἴσης. εὐ δ 

δαὶςοἱδὸς ἡ Ειχ ἰαπηεη, τα φα:ίτεπι δ. 1 Π|ν Ρυσια, αὕρῳ τὸ δια ̓ 
ΗςπΠοὰ ἀπ᾽ αἰϑομῆνων δαΐδων σέλας εἰλύφαζε. νἱάε δὲς, δαδὸς 
δῶσας αἴοῳ ϑ εἴτο,ν οἱ Δἀπγοιηἶοτ Πσογη 5, Η ποτ. 

Δαήσιον, πγτὸν ΕΓ. ἄρτι! ΠῚ, δα σιιμον ὁ ἀαἶογν εἰ ζιΠ,. “-΄ 
Δαιταιλδις, ἕως) δ) ΟΣ ΠΔΤΟΤ. δα τοιλεῖ ς» τἰτα 5 οοτη αἰ ἀτα οἶα 

Ατηϊορμαηὶς, ξ 

Δ αιτοιλερ γί» ΟΟΠΙΘΩΪ αγϑ. ᾿ 
Δαιτωλόω, τρια ΓΥσορ ἤτ. ἑσιωμκαι ὀνωχούμαι, ΠΟ π αἰ οτ, ρα] σῦν, 
Δαίτυ,ης ἡ γοοηατα στη, Ἔρα πὶ, ὀυωχία. ΑΡΟ]]ΟΏ.:. δατίω ἐμὲ 
σοημἤα πα ἀρ τααητ. 

Δαξτηϑεν»οχ ἐρΌ]Ο,οΧ σοημ 10, 
Δαιτίδες . πγαρ 8 ἔγσος ἀσοςι ἴα, ὃς αρῖτα 4111}, 4 ὼ 4 ντ [4πὶ 

ςΟΠ Πρ φασι, ΘΑ] ςη. Ἷη σίοῇϊς ΗἸρροοτ.- 
Δαγτρϑύω,μα, ϑήσωγάτα! 0 συ ττο πλΐη τγο, διαιρως διανέμω. ΟΥ̓ 

ὃ συξώτης ἵφατο δαιτρίύσων,Ϊ. μερίσων κὶ ματειρϑύσων, θΓΟ γᾶ 
ΡΟΙ]οιι.:. ἐδ ἵπποις δώτρδιον. : 

Δαιτροπύγος. "γ΄ ΡΙΤΟΥ σιτοπόνος σιτοποιος. Ε] εἰν. 
Δαιτεβεγοῦ, ὁ, ςΟ αν 5» πα πεζοκόμος μα γειρφος 1η ας ΡΊατ. ἰη 5 

ποις νἱάο! σοῖς ἀητΊ 110.» ὁ διανέμων τὰ κρέα» ἀϊα! ἀςης ἴῃ {πὶ 
ΝΝπι οοσα! ο[Ἐ ἀϊμάοτς εἰζας ἔτι τα] Ατὶ πὴ (ςάφητιθας ἴῃ Π 
[ενης δωτροὶ ἀἰγ  διτοτος ἀϊσαητατ αρ Αρυ]εῖο. δαρτρὸς 
Ῥαγείτως, ἀν Π5γ(ς πηι ρ Θημς. ΗΟ Πν.}}1 4. 4. Εἰαρ γὸ π᾿ θμο 
ρηκομόωντες Α' χαιοὶ Δαιᾷ ρὸν πίγωσιν, σὸν ἢ πλεῖον δέπους αἰεί) δον 
μερασυῆοον χὐ διαιρετογ, 
Διητυμωνειὰ σοι. ΓΝ ΟΠ Π115. σευ εἴ δατυμονὴ., ὃ. 
Δωτυμεὴν . ὄνος γ ὁ) σουίπᾶ,, ἑσιώτωρ.. ὁ ἑσιωμῆνος., ἡ] σΟΠΌΠΝΙ 

ἀςοίριτατ, ἀηγῖςιις, Οὐ. ὁ, δέπα ἡ δὲ σραπέζας αὐδρων δαιτυρ: 
νων. 14 εἱξ, πη ςοηυίωτο ἀ Πα πη δ ητίιπ,. Β]ἀϊο ̓ θτο ρτὶ 
Ἀεριυδὶ. ὡσιωῷ δαντυμόνα τιν οὶ καὶ μέλλοντα ἐς τα σεάλοι!» δ(Ο, 
ἃ ΡΓῸ 60 ἡ} βαγαῦ σομεταίιπγ,νς Ο ἀν Π δ)» αντυ μόνος δῆ, ἐν 
ματι σαν, δίς. 

Δαιτιρ,ἐος. ὁ. ΟΠ. 17 1111} ρα] α:. ὰ 
Δαϊφρων ογος, οἱ αἱ ἱ νος ΠΙ σοίτις [0 δ 6110 ργιάςης.Ο ἄγ ο, κουραδίνου 

λόχκα δαϊφρφνος,ἷ(σιωε τῆ γίαρὶ Εητίς δὲ Ρυάίοα;, Ηεῖῆο. να δαΐψ,. 

ἱ ἔμπειρος πολέμοῦ. ΚΣ ᾿ 
Δαγω ὃς δαίω, κι δώσω, α ἐρ.6, ἐδώ, μέσ, οὕρᾳκ, δέθηα ἀ ] ἀονοδ , ὗ 

͵ 
ΔΡΡόπο δά πιςυίδι ἀοραίζοτ,γε Ηοτούοτ. ἐἰ) τὸν ἐςυάγι αὐ 

" 

᾿ 

Ἂν 



ταπέζῃ ἔδομεν πιοπία ποξιπάα ἐχοορίτ. [τς πὶ ἰτοοο, ςοπηδυτο. 
σααηάονἀξονίοϊο, δαίω πον Ἰσηοιη Ἔχοιτο, ΕΙΟἵπ ογ, δαϊσουΐν 
μαΐοις Ἔρι!απα παρ τία] α ἔς οι αςνορο αδί πγαγ. ΕΌτΙρΙα ἔδαι. 

οἰ ρογ σ ΓΙ ΠΙΙΡΕΙΔ5» φοἰεργαγυης σοπα 1} Ὠυρτα- 

πὴ ν τάτιτν οἰ δέσαα ρτο δέδηα ποι, γε] ἀοςι!, ἴτο πὶ δὲ- 
γικα [ἰς ὃ ρα τα. δεδαμαι, νης δεδαημίν Ὁ. (αΠῈ σπῖτι ΡτῸ 

{ς ἀϊοίτυτ σεπας γιοάάαπι οαἰϊα;, Ὀἰοίς.11}ν.1. ς.15. ὃς ἀριιὰ 
1. δάκεςονυϊσὸ Οταισοτι πὶ πατζινακέται ιν. Ρα τι πατισαο 

ἰϑινυοτοπιοτγάδης ΔΗ ΪΠΊ11ΠῚ, ΠΟ] οἰζως πγοιείαχ. 
τον, τὸ, 1ηΐ πηα] γε σε ποίμ πη, θηρίον ἐἰοξόλον. Ὀ] οἴξοτ. Π}.σ.σαρ 1. 

ε ὡκ τῷ δαικέτο πλοηγίμ), ροΙς νη οηατι δητπγα] 5 Ἰζξι πη, μοί 
τοί Πταν ἃ ἰόγρθῦτς τέξυηι. ΤῊ ορ τ. Π. 9.σαρ.12. 8}, ρ]Δη. 
τοὶ δε τετοι χρη σημο ς. αι (Ὁ Υ ΡΟ ΉτιΙΠῚ ΠΊΟΤ Ὦς ν τ] ]ς, 
οἰνο ἢ «ταὶ γρίε ὀρνιϑείρεα, 

μα! δακνομαι 10]. ο..Ὲ ἰοἢ Υ]. αὐῷ σας σα ἐνε κὶ δαικνείζα, 
ἐτοσπά ται εἰξ σας ἰροςῖες. 

κα; πτοϊ οἰτὰ ἔεγο, πιογάςοσ. δάννομαι ὅηη τούτοις, Χ ΕΠΟΡ᾿. 4η- 
το ὐδοιχβηγαρυά εάοτη αι τα [Π0.1.1Ὡ ρα ὅξως οἰζ,σιγα εἰ τη ς- 
εἰξι δακνό μην (Θ- τίωυν κυςιν, συ νοσα σγοάϊτογ. 

ἢ 'ὡ ἱ" δύξωγπ "χε έδακον ἃ δίχως πιοτάςο, τοίο, ἔοάϊςο, ἰδηςῖ- 
᾿ τερτι πιο ἰδοιΟ τίσει ςτο, απο, Ο] 1 οἴτο. ϑυμὸν δακὲν, τῇ Ε- 

η. δάκνω τίω) καρδίαν 2 ΑΛ ΟΡ. ΗΘ ΠΟ ἃ. δεύκεν σ᾽ αρα κείοϑι 
ῥιοεδακε. 

τηοτγάαχ, ΑἸεχαπά. Αρῃτο. 1.2. Ργο! ςη1. δ ακνώσοις 
οὐ» ὅζο. 
οϑηρέον ἰοξόλον, χη Π12] νεποηο ΠῚ. 

δ ἰΔο τ πλα, Α ΡΟ]. 5. Ατροη. δάκρυ δ) ὁμορξαμῆμα. Ἐ7ο- 
«αἱ χΤὶ δάτρυ χένσας το δάκρυ χέκσα, ὃ κλαίεσαι. δείκρυσι 

Ἰασμγγ παῖς γεΐσσταπι, Τσογα. 
ἰΔο]ιγν πγα δ. ρει] τατιτοτ ἢ ἀρ ρα στοτ ἃ πιοά τοῖς [ζᾶ- 
εγθα [ποσὰ » κὶ ὁπὸς τῆς σκαμιμωνίας », Β]τηΪο [τα ΠΊΠΊΟ - 

ἰά ἴῃ πιοά! οἵη!ς ςοτγαριὸ ἀϊυστείίι πη νοσατυτ. ΤΎ,]]1α- 
σεις ὀν τῷ δακρυδίου σα πο σκαμμώνιον δι δώτρυ χομω- 

ἀτιντάς σκαμμωνία. 
τος τὸ Δογγπγα, ΠΠ ογοάοτ. 
εγτος. ὩΟΓΥ ΠΊΔΠς, δακρύων ποιητικὸς. [1 ΟΠ τυ πιοίις, ΗΠ οἤο. 

ουσεντοι»ἱ.ἀοἷογος ἢ. Ο.16ς. δάκρυ θεν» τὸ, ἰη δαῖτ, νὰ Ο- 
χὶτ 414 π}} ἰας γγιπαῦη]ε σογηιτ. ΗΟ αν. 4. 6. δάκρυ δεν 
σαι ὶ. Δο᾿ τ πιοί ὃ τι άθης, νυ ΤΡ]1η.δὶς τὐπιηι Ια ἢ γγ Ὡ1ο (ἢ ΠῚ 
τατος 6. Τ᾿ ἈΟΡ αἰ Φ, 

υγτο, ἰάο τη ΠΟ « δείκρυ. 47) δακρύων πολλοιὶ μετιέναι 5 πγαΐτος 
γιπας εξ υπς. ἢ εγοίο:. δάκρυον ετίατ ἀϊοίτυν πα πηοτῖς 
δα Ρίδηζα ἤτα ἔρουτε ἀ{{π|Π|.ητὶς » “μα ις τῇ τγαποο νι εἰς 

ἵ πη οὐο σοποτείςιτ. 
δ ς δ᾽ καὶ ηἱγαΐεης [ας ἢ τΥ Πγαβ9[αοἾτγν πτοῆις, 

γιν, 01 δακρύοις οἷς ἈΓΥ Πγἷς δακρυύφιν πλὴ ὥνεν, Δ ΟΓν Πγ1ς 1Π1-- 
ἴὰπς, Ηοπλετ. 

αδ ἸΔο᾿ γυπιᾶς ἔπ 40. ΠΠσἤγν αλο, αςγν πιο, ΡΟ] ]οχ 110. 
ἃ ΗεΙνοἢ «δαχρυπλώεινἱ. πλυμιυρειν τοῖς δεώτρυ σιν. 
ἥσω, π᾿ ηκοοἰ ας τ Πᾶς βιη 40. δάτρυα χέω, [[τὰὰ. , 
σω,πιυκα, ας Ἶἰχγν πιὸ ὅς ρίογο, κλάω 9 ]ςῃγψ ας ἔπη άο. 

ὕω τὸν Σποϑανον τας ὨΙΟΥτα πὶ ἀορίοτο. δορῃσοῖος τ Αἴαςαν 
ἢ ὅθεησκίιύοις γόοιε δάτρυς πο 486 ἴῃ τεηζοτγιο σεπη τς κά4ας. δῈ- 
ἀχρυυῆνΘ-, ςΟἸ]Α ον γ πιάτα. Ρ᾽ατατοῖ. ἴῃ ῬΩ]Π οἷα, τὰ οἴ,1- 
ἢ γνπηΐς ρετ βιίτς. 5. ἃ δὲ ἡγε: 4. ρα πιὸ ἀἰχίτ, ἰΔο ιγγ πηάτας οοτ- 

Πηγγγμας δακρύω πίω τύχαν, )επιοπδεη. 
Τηρ εἴθ ες. ὁ κα ἡ, ἰλο τγυποίδις . ἴπ ἰΔςἢγνπτα πτοάππι ἔοτ- 

πλάτες, ΤΒΕΟΡἢ 116. 6.8 {{π. Ρ] πηι. δακρυωσες ἕλκος, νίσας εχ {0 
] βηΐες αυστάατῃ τε πεῖς ὅς οτιι44 ἐπτάπατ. Πρ. 

ευώτατον.ἵτ ἔς Εἰς! ΠΊ πα πη,ργορ. [ας ἣν πιὶς ὃς Ε! οτιι ἀἰσηἰ ΠΙ πυιηι. 
ὄκτυλα, ῬτῸ δάκτυλοι ρΡΕΥ ΠΊΟΤΑΡ  3{ππ||Π| ΡΟ τοι ΠῚ. 
υὐτυλή ϑρα ας ἡ ἀρ υι ΧΈΠΟΡΗ. “7 δακτύλων σκέπασμαι. δακτυλύήϑρας 
ψΈτΟ νοσαῖ Ψάττγο ἀἰ σι ταὶ τα: ἃ ΠΠ] ἀϊσ τα 12. τ μεη. 1. ἐς ὈῚ- 
Ἐπ γ ]ο νο αρταατῖο, ΜονΘ- σ᾽ Ζξξ τἦ! Σπολδως ἱπων κὶ δακαυλήϑρας 
ἔχων ἐῶλειν λέγεται τὸν δ μον, ἵν ὡς θερμότατα οἱ τρισείϑγλε(θ- αὐα διδεῖ 
2 γλώήῃ. ἘΠ᾿ στιαπὶ δακτυλήϑρα ἀρὰ δυποίιι πὴ τοι του 1 1Π- 
ππιπτδητιιπη αισξιοηιθις δά! δ οτί [ΟΠ τ πὶ» αυοα ΒοατιΟγ- 
Ῥτίαπας γη ρα] Απι νοσᾶτ. [το ΠῈ ὃς ἀΠι}}} ρα]. ]. σφεν δύνη 5 να]σὸ ἰ6 

᾿ εἰγάξον πύελίθ. χα πυελίς. 
ἀκ υχεώ Θ-. ἀἸρ τα] ς, 41 τὶ πιλσηϊ τι! πο πὶ ἐχρίςης, Ηυΐμς ἔοτ- 
Π185 ΠΟΠΊ Πα ἐς Πυάητιταῖο ἴορο ργἀιοδητατ : {{Ὸ οτια ΠΊ τετράς 
δακτυλιώα αιια: ἔπητ τηᾶσηϊτπάϊης ασάτιον ἀἰσἰἕοτιπλ. Ασςα- 
(ατίαστη μαουτ ΡΟ (νοὶ τεσπος ἀατίυιιπη, ντ δακτυλιαῖφ. τὸ 
μέγιϑοςγνεὶ δακτυλιωῖθ. τῷ μεγέϑει. ρα ΤἼςορδτ.ϊο Ἐτασιηθης- 
το «τὲ τ μεταζαλ. ΤΑτδινάο ἀπίπιαὶ! τὸ δέρις τιῇ πόχει δακτυλί- 
«ον ὄξε.Ἰ ἀαπὶ Ἀ Π1.1}0...ςἀρ.το. καυλὸς, πεχί9- δακτυλιώθν. 

᾿ἀκτυλίδιον,ο, τὸ απ Πυ] ες πε σοπιπηα δι πρ!]]ο. διακαυλίδια, γυ- 
ΜΗΚΕ α ΡΟΠ]Χ 1.2. 

κατύλιον μυτὸ αἰ σἴτας, 
κτύλι(θ: οὐ 5 ὁ. ΔΏΠΕΪῈς., 8ζ τροχίσκίθ.,κυίκλ Θ.. αρυᾷ Ηἱρροςτα- 

τη. [ητογά πὶ 4πιις, ΡΟ ἀοχ ἃς οἴτις οΥ δὶς, αἰ Δηηυ]ο τιᾶῇατά ἂρ- 
 ῬεϊΠατίοης, ἴεάες,, ΑἸοχαηα. ΑρΒγοά. Πρτο τ. Ῥγοδίεπι. πάπυρον | 

ΔΑ 353 
σφαιράσαντες ἐμζαλλυ σιν εἰς ἣν δακτύλιον. κὶ τὸ υἱπῆρανω ἐἰξονίδ. σιδ- 
τον, θ οἱ εχ 110.1. 

Δακτυλικὲν ὄρχενον , αιο ἀἰ σίτίς ρα Πατυτ ντ οἰ τΠατα πυϑικὸν οτίατω 
ἀϊξξαπι ΡΟΙ]αχ [π|0.4.Ετ δακτυλικοὶ αὐχοὶ, ΑΙ η.Φ]. 

Δακτυλίτης ν᾽» ἀλένν Πτῖς ς ἀϊοιταν Ἰοησα τ ο] οοιῖα μου ρα, Ὀος 
ἰζοτιά. 

Δακτυλιώτης γε! σίτις ἀπηυ] τὶς, πη ΠῚ ΠΟ ΡιΟχίπηϊς: 

Δακτυλογλυφίαγοι γε] Δακτυλιογλυφία, ἀραὶ Ρ] τοις ὃς ΡΟ] πὶ 
1ι.2. ἀπ πυ]οτα πὶ ἐς] ρταγα. 

Δακτυλιόγλυφίθ' εγ ὅν ἀὨ ΘΕ ΤΊ 155 ἰσα]ρτον,, αυΐ ἀηπυος ἐπίξιρῖτ, 
δακτυλικργὸς, ΒΟ υχ [10.7. 

Δακτυλοδειχτέω, ὦ, 4 τσ το οἰτοπάο. ΗΙης φακτυλοδεῖκται; ἀρυΡ ο]- 
Ἰασεηι 11. 2 Ηογατ. 1. 3. Οὐς 3. Οοὰ παοηϊειον ἀΐριτο ργῶ- 
τοΥΘ  Π 1 Π1, 

Δακτυλοδεικτος, αι] ἀἰ Δ ἴτο ἱπά !σάτιγ. Η- οἰγ οἰ. 
Δακτυλοδόχιη»"ς 9“) 04] ὉλῈς Πηϊ ποτ: νἰ Ἂς ΤΙ αλαιςίς, 

Δακτυλιοϑκυγᾶῃ Ὠ ΠΟΥ ΕΠΊ ΓΟ ΡΟ τοτίι πὶ » Βυι . ἐς ΑΠῚΡΊΙη.118.37. 
σλρ.α. ΟΟμηπηᾶς Ρ]μτες) α ΒΟ ροτορτῖπο ἀρρο δης ποπηίης 44- 
Εν ΠΥ μεσατη ,ργίππα5 οιπ αἴ} Πιαίδαῖτ Β Ομ; ΡΠαυΐσηις 50]- 
Ια ϑσαυτσιις. εὐ 

Δαἰκτυλον,ἐ τὸ, ἀϊσ τα φ δ αΖαη. ΠΡ. Ἐρ στ. δάκτυλα χέρϑρ δ) δακτί- 
λῶν ϑεῖναι ἀρι!ὰ ῬΟΠ]ας.11.2,Ροπετς ἴῃ ἀἰ σι τον,1.λογίσσιοϑει ἀρ ἰ-- 
τις σοπιρητατγο. 

Δακτύλν ἡ μέρῳ, ἀἱςίτετ ἀς [οττιιηατὶς γὴ ὅχὴ σ᾽ δυημερφιωΐπων. 514, ὰ 
Τλέξγ]ο χυΐ ΑἸμοηις Πιπηηῖος μοηοτος οἰϊ αἰΐσουτις, 

Δαϊκτυλίθ ου, δ 5 ἀἸ σἴτῃς, δὲ (δ ἀϊς νίτιμπη ἀραιὰ Μεάϊοος, ἀφ γ]ς, 
ἘΠ δεταγιμπι: φϑηις, ]ιιοα ἀ! ἴτυν κατ δεΐκ τυλον αἰ ΑΤἸΤορ Δη. 
γεφ. ἐπαΐην ὁποῖος ὅξι “ἴδ᾽ ῥυ 9. μὴμ' χα ἐνόπλιον, χ᾽ ὁποῖθ- αὖ χτ᾿ δώκτυ- 
λον νθι [τοΓΡ τς. χΤ᾽ δώκτυλον αῤιϑιμητικόν ὅδε μέτρον. ἐς 3 ῥυὶθ μὸς 
κρέματος » εἶδος χΤ' δώκτυλον ὦ χερώγπαι ὁ αὐχῆ ται. ὦ χΤ᾽ δάκτυλον ῥυ- 

ϑιμὡς ὄξιν ὁ ἐν ἴσῳ λόγος. Δραὰ ῬΙαταγο.. ἀς Μιμῖοα . τὸ χτ' δώκτυ- 
λον εἶσδὸς,βοτππα ρὸτ ἀαέϊγίμηι γοσατα:ς ἀϊοίταν αυσάδηι ἐς τἴ-- 

Ὀίατατη γατίοης ἃς σαῆτα [6 Χν ιατη 41}} τι] ἴα ἰρσὶς εἴϊε ἀϊ- 
«ἄς. ΕΠ λυτεπιρεῖ ἀπε ν]υπηγηηοάα]ας ΠΡ τμγιμαιο ἀλένΎ}1- 
(ο ζοπιροῦτες. [τε πὶ δοκτυλοι, ἀξ ν Υ] 1, ρα! πτα ἔγυέτιις.Α ἀποτας 
Ματςε].ποίῖγα ἀτᾶτε νηὰ ἀρροϊ!ατίους ἀλέξϊ γος, ἕξις οπηηος 
ΡαΪ πη ἀϊςΐ, ααστη ταπιθὴ ργΟρ πὶ σθηις ὃς ποπηδη ἀξ] 
φιοηάαπι μαθογθητ , 41] ἴῃ Ρα] πα] αγιι ΠῚ (δ π ἢ τα συ σα σγα- 
οἰἤτατςε οὐ γιατὶ» μι πηδ 15 αἰ τὶς ἢ πγῖ]ες ἴπητ, 1.1. Ὠ]οίζοτγι ἄ. 
ζαρ.67. ΕἸΠῈ ετίαπη δείκτυλίθ- ἀϊσίτιις πγεηίμῃγα Εγουτίμο δίΡο]- 
Ἰυιςῖν σα πις ἀϊαπηετεῦ ἀιριτα!ς. Ετ δώκτυλοι πα δακτύλιοι, ἴη- 

τ ΡΟΙ αχ [Π}0.1 ς-ερεοὺ κὺ τορφαὐκυ"ὺ ἀλλήλοις αὐτεμπλεκό μῆνα γὲν αἰ- 
λύσεως εἰ δεῖ, τη π] τος ρΡ] χες, ορύ!α 6 τοτισυ τα πη. Πἰητηας ἴῃ 
ἔρεαὶς δακτύλιοι, ρ᾽ σα: 51ς οτίαπι ἀτξξι ΓΟ Πα ες δυτίοτς 118: 
τος ἰαρίάᾷος ροττι ααιθας ογὰ ἔπηΐίαιις. παιτίοιυς 4ΠΠσαίσαταγ, 
Θιρίτογαηι ψεγὸ ποπιΐπα ἔπητ » δάκτυλΘ’ μέγας ὈΙοἰζοτ ἀϊ [- 
Ὀτο 3:(ρ.219.] δὲ μέγας»} 4 οἴἘ,ΡΟ]]εχ: λέχαάνὸς,νε] δεικτικὸς, [η-- 
ἄοχ, ἃς (ΔΙ ατατὶς ϑαετου ὃς Μαγτίαηο (8ρ6}|α», 110 Οτὐῇ Δρρτοῖο 
τη άϊσαταν ΠἸδτιὰ πη: μέσος κὐ σφάκελίΘ- πη φάτις, οπιραάΐςις Ματς 
τα! ν ᾿ξ πάις Ρεη1ο ἀτέξης, αθ [1 νογριιςν 410 ργοτεηίο 
ἀττ ΠΟ ἢ 15 ΠσΌμ πη: αὐράμεσος κἡ δακτυλιώτης κὶ ἰατροὺς » ΔΗΠΙ] στὶς 
ΟΕ ΠΟ » πγεά!ςσας τὰς μιά! οἴη 15 : μικρὸς καἰ ὠτίτης 7 ΔΓ  ΟὨ]Δτῖς 
γεὶ αὐἱηίπηας. Ετ οἶαυ! τις σα αγααςι!! (α παν ἀϊοτατ δάκτυ- 
χΘ-, Ηεΐγς. ἐπ᾽ ἀἴκρων δακτύλων βεζυκῖα. [ἃ πγηλ1ς ἀττί σα ς τηςο- 
ἀξας, σταδίοπο ρεἀοτοητίηη. σείκσυλίθ: ϑεοοῖ ἀἰ οἴ τιιτ τοὶ ὕγμεον πγεύς 
μαγαϊτ Ναζαπ. δακτῦλον ὀμτεῖναι. ἀἸσίτα πὶ Ἔχεγετγς, ΡΊυτάγοῖ, ἐρ- 
γῶν γὸ γ7) τὰς αὐετος ὀγπων, οἰκεῖ αἱ ὅδτ πα τδρενεχθέντα χἡ τ έτων, δῇ αἂπ 

δδείως τοὺ δώκτυλον ὀντεῖναι. στοῖς! [τι ]τος ἀιςεθαητ ης ἀτ στα! ΠῈ 
φα!άοαι ἐχογοῖς ροῖϊ ντ σομιοηῖς. Ρεγῆας, ΝΝῚ] 81 σοηςςΠῖς 
τατο. ἀ εῖτιι πὰ Οχαγον ρθςοαθ. Εἰ ετλλπ] «“ὠκτυλθ:, ἀλένγ ες, 
σού Ο]να: σους, Ὀ] η.110.9.σΔρ.61. ε 

Δακτυλωτὸεγοὐ ὁ. ἀπ Πα τ ας ὅς ἀρ τατιις. ΡΠ. δέ δακτυλωτὸον ΠΟ ΟΙ- 
1 σεηος ἀτῇθη,ία. 
Δαλαγχ αν, Π εἰν οἢ ἀ1οὶ (τί τς ϑαλααταν, ΠΊΔΓΕ. 
Δαλύοσα ἅμ 1 δ ΠῚ εἴ μεμ γναῶτε. ἐἰδικῆ σαι. 

Δαλίδας,ἰάειπι εἰϊδ ἀϊοῖτ τὰς μεμνης δυυῦας. 
Δάλιον, ἘΠ χροη δαλὸν. Ν Ἃ 
δαλιοχεῖν. ἰάο πα Απιρτασίοτῖς οἵδε ἀἰ εἶτ τὸ παιδὶ σι εἴγαι τ αἷρ ΑἸΤὶς 

Ἔχρουϊοιμοιχόδειν. ς ἐν, ΤΙ 
Δαλος, εἶ ὁ. [τη ραϑ,τοττί σοί! σοτ, τἰτίο, ΗΠ Πα. δζει ἄτερ δαλοῦδι ὡς 

μα γήεαν δώκεν, ὅς. ξύλε Σπύχαυμα. Δαλοὶ» 1Π «ξὶο οἱ διαϑέοντες ἐ- 
«ἐρες.Βυὰ.εχ Ατ. ΗςΙδ οἷν μελαήουρον ριίςε πη μος ποις ηΘπλ- 
τς ψοσάΓὶ (στ 11. : μ᾿ ἠξ 

δαμοΐζω, καἰ σω, π᾿ ακϑιγοἰόρ. . ἐδώμίω ἀοτπιουκάταικηραυ γω, Φον δύω» ναι 
ρω. Ὁ ἀγῇ ξ, ὅς μὰν οὔτι μ7΄ πρώέοσι Φάμασσαν. ἈΡΟΊ]οΠ. 2. ὧπο πα-- 

ποὶ δώμαοσε καὶ φρύγαες» ῬΆτγ σας ρατεῖς ἱπΊρεγῖο (υδ]οςεῖτ. Ἡοἤοά. 

ϑωμαζόνδνιθ: πυρὶ, ὅζο.ἱροἱ σοἀθς, αὖ ἴσης γἱξξις, δδαμασμθ», 
ἀουιτας Ὁ σγαῖ. . 

Δα βίῳ, Ἀγ." 5 Π1 1 6 Π ΟΔΥ ΡΟΘΓΙΟΙ ΠῚ. ᾿ ὲ Ξ 
δαμαλήζοτος. ἀοραἰζας ἃ ᾿πιπεοἱς.} 10. ἘΡ Τρ. δαμολήζοτος εἴκρη» ᾿ 
δαμαληφαγνς. τθϊάςπι. Ερ᾿ μετα Ἡεγοαλιβ» 4αι ἐτιᾶ πὴ τάυρρφα γος 

ἀιοσιτυτ. 
δοίμφλις εωσ, δ ἰππς Πσαν Θ ΠΟ ΜΗ. 

Ο τῷ 



514 ΔΑ 
μαμόλα αὶ δα μοέιδες, ὃ μέχρι, νὴ ποϊριετ ρα πόρτιεε,ιἢ πόρτακες καλου 

ταὶ τὰ νέα Τ᾽ βοών,ιααῖς Ευΐατῃ. 
δύέμαρ,νε! Δάμαρς,αρτοςολννχοτ, Ποτη. ἢ} 146. γ. αὐτίωνορέδαν δάμφρ τι» 

τιγαμακί, αὔρα τὸ δὲδ' μη ἅϑοι "ἡ αὑοτετοῦχθαι τῷ αὐδῥί, 
ἀὐἧμασις, ως ἡ, ἀο Πϊτ0 Οἱς, ἀοππιεῖτα Ῥιη.Οο αι. 
Δαμασίφρων δ, σςερτοΓίαι5 ὁ ἀποιτῆσαι διωαμβυ Ὁ-, δἷς Ρίπάατγας γο- 

ὁαυ τ δωμοσίφρονοι χρυ σον.}. οὑποίτηλον, 

δαμῳσίφως, δ᾽ πηοηἷα  ο(ς [Οτηπιις ποπιίπιιπι ἀοιλ τοΥ. 
Δαμαςἥριονομυ τὸ ΤΟΥ ΠΊΘΠΤΙΙ ΠΣ 4110 4αῖς (δ᾽ στον Ειτοτί απ ἔςεις 

αιοά 0}1τ- 
Δαμοσώγιον»εγτο  οτρα 155 δ αἷλισμα,λυρον, ἀἰςίτας, Εο] ὰ εἰ ρίλη- 
ταρ 5» ΠΠ1 φησιυϊείοτα εἴξητ, 8. πλάσις ἰδοϊη]οἵΆ, σοπιοχάσις 
ἴῃ τεγγδη1, 4} Πᾶς οτΊ4Π| γα ποία {{Π}|ΠἸτ τυ ΟΆ1}}ς {1 Πρ} 1ςἱ ὃς τεηαὶ 
συδίτα !!, πα στο»σαρῖτςε τι γγπ:ἤοτο τεημ!,οδη ἀἰ4ο, ρα]! οἰςα- 
το: τά ιοῖδας ἀδηςντοηιμθς ντ γεγαττὶ πἰρτιναογίθυς, οἀοτατὶς 
{ιδρίπραίθις. Ναἰοίτυτ ῃ Δαποῦς. Ὁ τάς ὨἸοίςοτια.11}5.3.ς.169. 
ῬΙηϊάππηδις [10.2ς. αρ το. σα ετίαπῃ δἰτογιπη σοηιις Εἰ το ΠῚ 

1π (Ὑ]] 5» ἢ ρτῖα9, πα οτῖθας [ΟἹ 15. πος αιμ ἄδην οχ τἰπηδις οἱ 
(ς ογθαπι αυαπὶνεἱσὸ ἀπ ηρησηοε, 

Δαμρτηρ, Ποτὲ ργο θη μήτηρ» Οογαβ. 
Δαροίωγμκ, οἰ σωγπ ανοα, ἴῃ. ΑΟτγηζο (σα ηἀο, ἔσμον. Πρ σΟ » ἀοήϊο, 

καταπονώ, ρεγάοιμο δ ̓ῖοιο.1 14. ὦ, πολειιός τε δα μι κὶ λοιμὸς εἰς 
χαριξ, ΗςΠοά, χερσι δα μ(φέασας. δὰμ εἰ ς,νὰ οἵΈ, δεῖμα 3 εἰς. αὐαιρεϑ εἰς» 
ἀοηλίτιις»ργοἤ!σατις. ΕΠ] ΠΊΟΓ. δε μάασας πληγάς, νΟΥ Θτίιις ἃ ΕΠ - 
εἰοης, [άοπι Ο ἀν δώμῳ 5 14 εἰκ, αὐαιρέϑυστεν , ἀριιἀ εἰπ(6π.δὰ- 
αἰῶα; » ἀοπηατί. δα ϑηοῦαι. ΑΡΟΙ]. 2. χφέω γε δὰ μι αἱ, ρΓῸ ϑει- 
νεῖν» ΠΟΙ. 

δαμειαγείξαπη ἀριϊά Τ ἀτοητίηος τες Ἡ ον τἶ, 
Δαμὶαργρὶ, Ηογς. οἱ πόρναι. οτἰοἐ ρτὸ δημιεργρὶ)ΐοσο ἀατοῖι ἱταῖνο- 

σαυτιν ἃ ΠΟΠΊΙΟΙ5. ; 
Δείμνημαιϑι δάμναμιαι»ἰάεηγ.Ο ἀν ΠῚ ξ, δν με χεῖμα, δοάμγαπι, ὰρ ἐγᾶς 
πε ἃ ςουβοϊτ» 

δΔαμνῆτις, Η εἰν οἶ. δὰ (οἱ ζεσοι, τιμωρός. 
Δα μνιαγεϊάἐπι ας ϑυΐκατα, σφάγια, 
Δαρμνὸν)ε 46 π} εἰϊ δὲν ἐν. 
Δάμνω,ἀοπτο, ἕλκω, βιώζω, δὰ μοί ζω. 
Δάμος ΡΥΟ δῆμος, οτος ρορα]ιι5. 
Δαιιόπηςρτο δυμόπης, ρορα]ατίς, 

Δαμούχρι, )οτίςδιρτο δηιιούχοι;οἱ τὸν δῆλον ἔχοντες, Π οἰ γεἶι. 
Δαμυήειν ρα Ρ ΟΠ σθαι [.2.146 πὰ εἴς νιάσταγ αι ἃ σκορόείῥεύ᾽- 

ξαμ.σοηηΐαοίς, 
Δαμώματα, ταὶ, ςατπηΐπα ΡῈ] οὲ σα [ὉΠ ταν νυ] σαητατα, Αὐ ἴορ. 

ἴα Ραςς. Η εἰν ἴαπτ κοινώματα, δημοστώμοιτα. 
Δαμώσεις. δηνόπαι κ᾽ οἱ δυτελεῖς ἀρυά Πλσοπος. Η οἰ οἷ, 

Δαὶ, Ποτὶςὸ ρτὸ δύω, ος εἰϊ μακρωώς Πὰς πολιαὶ ας ἵνον ἀρ! δὐηάς, 
Δαναὶγτεὶ, Πρ ηα ἀτ 48 τα ξηοιὲ ξύκα.Οα]]Π πγφοὶι σαν οὶ ξύλα κεάσαι. ἢ της 

Φωνότατα ἷ.᾿ἴσα {ΠΟ ΗΠ1ιη4. 
ῃ 

Δανοΐν. ἡ, ἀχηδα,οτθα αμα; δὲ [λατις Αἰεχαηάτγίηλ, Ἡτοίς..119..4.04- 
Ρίτα 237. 

Δαναοὶ οἱ, ἀοια 1 .Ετγπι.οχ Ἡ ογδοϊ Γἀἰς Ρεγίςοτ. 1.2. 
Δώνας, ΟαΥΥ ΓΕ] μερίσας νοσδυτ τοῖτο Η εἴς ἡ 
Δανδώνειν,οἸ ἄς ηι οἰδ ἀτενίζειν, Φορντί ζειν᾽ κεθάμν αὖ, 

δανείκη, Ἀασλα ας ΗΠ|ς, ας οΌοΙας, 4αι ΟΠαγοητί Ρ ἐγ ΓΟ ἵτατ ρτῸ 
ϑεγρία ρα] υἀϊς τγαπίπι!ΠΊ ας, ΡΊυτατεῖι. 

Δυδαλίδες, ρΔηος ἴαητ ἀρυ ἃ ΡΟΠ]Ππς 6 αι Π|. 6. ὧν “ἦμ πεφρυγμήων ραν 
ϑών, Ηειγ οἰ σητ κάχευες χριϑαὶ, σῖτος πεφρυγμϑρίν, 

Δανεί ζομκαι, μι εἰ σομα!γπ. εἰσμια)ν τες ΑΙ ΤΟ ΠΠ1 ΠῚ σοΏτγα ἢ, νο] οοηῆο νοὶ] 
Ειοίο,ιλαταοτ,σεποτε δοςιριο, οεπογοτ, Κ πο ρίιοη, δαγείζεδϑοι 
δου όϑεν δεὶν αργύριον ἃ ΠᾺ}Π}ο Τἰσεῖ πλατιι! Ω} ἀΟ ΟΡ Ετο. ἸἀθΠ,μὴ 
δὲν ἔχω ἐφ᾽ ὅτῳ αὖ δανειζοίμίμ,1}}}} παδοο νοὰς ναὶ ΟΡ χυοά Κα- 
ποτγατί ροἤϊαι. ΑὐἸΠ τορι. νεφ. Ἐρ. τοὶ ποῖα ταῦτα χοήματαϊ; δα. ἃ δα- 
γείσαιτο, ας Ῥοσιηΐας ἔοσποτε ἀσοερῖτ, Ρ]ατάτγοι, ἴῃ δοίοης 5 ἐ- 
δαινείσαντο συχγὸν αὐγύφιον υὑτοὺ “ἦν πλονσίων ἃ ἀαϊτῆας ρασιΙὉ 1. ΠῚ 
σταπάςιη ἔσευοτς ἀςοορετγαπητ. Φανγ εἰζεῶτω 55} μείζονι τόκῳ. ἰὰ εξ, 
γετίιγαηι ἔιςοτς, φιοά εἴς, ἀοδιτογόπη ρείοτε ςοπάϊΐτιοης ἔκε- 
ποτόσας ἀυτγίοτο Πα πηοτα Ρ ΘΟ ΠΙΔΠῚ » Υτ ἈΠ Ί] 0 ετοάίτοτο 11- 
Ῥογοῖιτ. πόδα ςρατοκλέοις ἐδεινειστίμίω τριακοσίοις «ἀτή ρας. [ΓΟ ΟΓΑ- 
τες. τὸ δανειζόυδνον » ἀς δίς πι», Ο424. δανειζόυάυι δὴ τοῖς μεγάλοις 
πύκοις 5 τη αφ]ς ΨΠΠτῚς αῖς ἀ΄ ΤΟ ΠῸ ΠῚ ςουτγαθητος » Πεμηοῃςη. 
ἰπ Οἰγηλθιας. τΐσσερ οἱ δαγειζύυᾶνοι ῥᾳδίως δὴ μεγάλοις τόκοις) μι- 
χροὸν δυπορήσαντες χρόνον 5 ὕσερον τὸ “ἥδ᾽ αῤχώων ἀπές στιν » Ραυ]ὸ 

ΡΟ ἢ ετίαπι αυϊτῖς δ ηῖς σοάπητ ξασπεγατουῖθυς. {οοτατς ἴη Α- 
τεορασίτ. δανεισοιυῆύων γὸ “70 ἐν εἰ σεῖ μείναγτων ἐ κατὸν τείλαγτα παι- 
ρα λακεδιαιμονίων » ὅζο. [ἀδηγ, δανείζομαι πολὺ ἀργύθκον , σταῦ- 
ἀε ἂς αἰϊεπιιπη σοητῖγαθο. Αὐληλεγίύως δανείζεῶτε 5 νοΓίἀγᾶ πη 
ἴτα ἔισοτο νυ γταγας πιατααοτίη πα γτγιαυς. ἢν ΠΔοιογ, 
δὲ ἴτλ ντογαια ας Οπιηὲς ἱπ [ο! ἀπ λ ποιηθη ΘΟΠΙΙΘΩΪΓΙ 
Ροῆίητ, 

Δανείζω, μι εἰσω, πιειχα, τα ατ10 ἀο,τγαάο δά νπταπι , ἴσσηοτο, Ηος 
νογθιιπὶ Οτῶοιῖς ἀπ σαστη εἴτι πα πη προϊῇοας εχ απο, δὲ 481 
οἴττα νίαγαπι ἀατ πγιτιιο, ὃς ἡ] αὐ νίμγαμη. Νευσγ!ηλ.. [λατῖ 

ἡπησίτατ σα πη Αςοαίατία. Αγ ζοτεῖςς ΣΟ Εσοη. ἔλαιον δανεῖσαι 
τῇ πύλοι ὅθῃ τόκῳ» οἱοἱ ἔαρος οἰαἰτατί ογοάςες, Ολρ.ἁϑ, ξιτοτ, 

ἘΣ ΑΝ 
δανείσεις ἔϑνεσι πολλοῖς γσυὶ ἢ οὐ δανειῇ. [ροηογαδῖς σευτίδυςι 
τὶ ςγδέ τὲς ἃ παἰϊσ ἔσοπας ἀςο ρος. δανείζει δὴ σώμοιτι, ΟΡ 
ὈΊΊρατο ροοι!ῃ!αΠῈ ἔπσποίας,, ΡΙ στάσις ἴῃ ϑοίοπο. δ, ζ 
ὅτι τόκῳ, Ἴλτο γομ.ἐ. Ατἰίξοτε!. Πἶτο 6. Ρ οἱ ἐτὶς. δαν εἰζειν δι: : 
695 τῆς ὑπαρχούσης ἑχοίςτῳ γηςοβοςῃογατὶ (ρετ αἰτημα βιηα! Ρ, 
4π4π} ας μαδες. 65) τέ αρσι ὅρα χιμάϊς διανείζω, ματιοῦ 
τηᾶ5 ἔασποτο. 4 

Δαϑειὸν , οὺ ) τὸ ) ΠΊΠΤΌΠ ΠῚ, ἀ εἰ τ ΠῚ ας ΔΙ ΠΘΠΕΙΠῚ γ ἔσσπας: 
ἀλπγθιηὴ ἐϊέξα πη εἰς, δόμεέων πλῆϑος » ατῖς ἀἰ Ἰοηὶ ἔσεπο 
4016 πηα]τἰζαίο. ποὺ διγεια. δούλοις εδὺ ἐλόυϑεῖρρις ποιεῖ 5 ἔσεῃα, 
Ἰιρετῖς ἴδιος βαςίμοατ, μεταγραφὴ πῷ δου είς, γοτίι τα μα! 
πἰς τγδηίσγίριϊο, Βα ατας ἰα ΕρηδοΙ. Ιητοῦργας ΑἸ ΟρΡἢα 
αἴ δανεία χάριν. δι οἱ πὸ τόκου ἐνεχυράσειϑϑει! ὡπειλούσι: νοὶ 
[Ὀττοπι. 1 οἱδ, τὸ αὐχιῆον ΠσηἸβσατα ντἀθτιιγ, γι οὐ απ αἱ 
Ρυα Ἡογηγο σθαι, Ματεί οαρ.18. τὸ δάνειον ἀφῇ κεν ἀυτωώ 
οἱ τὸ πγηῖτ, [τοι ρ. Πημται Π1. ᾿ 

Δαλεισμοι τὸ ΓΟΣ ΌΤΙ, ΠῚ ΌΤΙΠ ΠῚ. ν τα. δ᾽ αὐείσμι ποιησοίμῆνοι» Ῥέα 
πιατιάτι ΤΉ Πογ ἃ χέρφδοτον διαϑεισμα ᾿πτογργοτάταν ΡΟ Πα: 
ται ΠῈ ἄστη] Πη6 ΟΟ]! σατιοης,1. αὐόυ συμζόλε δαγεισμα., 

Δανεισμυὸς γ οὐ, οἷ. γΛστιατίο,, Πχμτ ΠῚ» νία τα » 5 ΔΙ ΘΠ Γῆν 
ΡΙμίο νοι, μα, δανεισμῳ συμξάγιω χρήμοῖα,ο πχατιιο Ρόσαη 
Βείλτιιο. π᾿ 

Δανεις-ἧξ 9 οὐ, ὁ, ἔρσπεγάτου, ογεάίτου, ὁ ῥανεισεί μήν Φ» ὸ ὦ δ 
χερήσης. 

Δανεισικὸς, ος ΠΟΓΑτΟΥ 5, ΠΕ ΠῚ ΑΓ 15. 
Δανήλοφα, ΕἸ (γον. Γαητ μακροτραίχηλα, ἐκτετα μῆοις ἐἶχον τὰ 

νεἰ υὑψηλοτραχηλα, μετεώρφις ἔχοντα «ὅν λόφοις. 
Δι ἐγίστις, ρ᾽Ὸ «ανεέστεο»η ΕΡ᾽σιά πη. ᾿ ᾿ 
Δαν οὶ, δ τ] 40 ς»Π σου": δανὲς γετὸ τὸ ὠληϑές. νεῖ τὸ δωρρν, γέ 

μερίδα γΕ] ἰχιωδ, 4 δάνειον, [τ6 ΠΏ διανοὸν τὸν ϑτένα τον μα κεδϑ 
ηρυσν, δὶς ῬΊατανο ἢ. ἴῃ {10.4ς Ροςτίς αι !εηάϊς. ᾿ 

Δαϑίθο, εΘ., τὸ » ΠΙπΌ115) ἔσεπαις, ὃς ἐπυρεπάϊιπι. Οἱςοτ, Ε τοὶ 
(Δρ.29. ΄- ̓

 

Δαξισμιὸς,πγοτίις. δαξισμός κορδίας ἱ, ςογἀἰἷς πηοτίϊις δὲ οοπιγαθ 
οὐἷα Οἱς, καρδιαλγία, δ]. »ἢ 

Δαδογοο δ Παπιςη, [πη ρα» [αριις Δ ΠΟΙτ5. Δ ον. Η εἰν οἶ!. πολὺ 
ἀιυτυ γῆ Πη. υἢ 

Δαπανάομα,γ ὃς ᾿ ᾿ 
Δαπαναΐω;, μι. ἡ σου, π' ἸΚα ΠΟ Ὁ [1 ΠΊΟ»ΟΧΡ ᾧ (0, ΠππῈ ρτο βιίις, { 

Ειοιοναδίαπιο, ἰαγσιοῦ, Ποπίοτο μεοιΠἰΔ ΠῚ» ογοσο, ἱΠῚΡ 
ἔαοῖο. ὀχ αιιγὶ οφρι ἔμ 40, αἰαλίσκω; ἰπἤπιο,, ἐρα πὶ Ρ 
Αςοιίατ. Χορ μοη, πολλὰ δαπαγάν εἰς βκαξερὰς ἡδοναὶ, Ε]ΠῚ 

τη ΠΟ Κ 1 ΠΟΧΊ ας νΟ Πρίατος ἤμσοις, Παρ, τοσαύτας δα; 

δαπαναῖ μήν (8. ταητος [τη ρτὰς ξιςίεης. Ππριις, Ου δὲ γὸ εἰς πίω 
φανερὸς εἰ δαπανηϑ εὶς ἐδὲν,Ἱ δαπανήσας, Δαποινεν Π0 ΠΠΙΡῚ 
εἰὲ αἸαλίσκειν»ἴξε δὲ ἰΡ]ςηἀἸἀὸ γίαοτγο,, τὸ λαμτρώς ζίω κὸ αὶ 
δαπανᾷν πίω) ἐσέαν» ( πιο [ἰ. Εσαίτατες αίϊμοτο. Ὑ πα ςγά 
ἃ πολιν δαπαγάᾶν ἀἰχὶτ» γε σὴ] ἴπ Ὠγάσιος {ΠΠΊρΡτιι5 σοηϊ 
ἤγρω, εἰς)αἰαλώματα μεγάλα ἐμζομήν. 

Δαπούγη»υςγ"» [ΔῈ ΡτιΙΣ, αὐ τὸ δάπηω; αὐείλωμα, χορηγία » ἱπηροπά 
(Ο]ατηο, σου Πα πηρεϊον ρογηϊςίςς. ; 

Δαπεένηα ,ατος) τὸ τ ρταις χρη, σοηἤι πιρτίο. Οἱς, ἵ 
Δαπειγη ρου ὦ, ΟΠ ΠΊρτογ ὃς οουξεέξοτι Οἱς. ρτοάίσιις, μα 

Ρτας ξλοιτη πηρτιοίνἱπηροπάϊοίης ΡΊαατο. ΧΘΠΟΡΙΝ. 
εἰς ὧν, μὴ αὐτάρκους ὄδιν» αἱ 1) πηρτυοἱὴς 11τ,οορίος ποι μαΡ 
[ποίφητος, δαπονηρὸς πόλεμος. 6 ΠΊΟ Ἐ]ν. Πιπηρτιοίμπι Βε]] 

Δαπαγητικὸφ οὐ, ὃ) σοῺ Πιππσπς5, Οφηϊτίθο ᾿ησ τατν ΝΑ χαηζδηΖ 
τατ. αἵ, ' 

Δαπαν ὀν ἐγ ρτιο 1 Π1, ̓4 απο ἐη απχίτατ. ' 
Δάπεσδον, κγ τὸ (ΟΠ ΠῚ. σα ΠΙρ 5» ἔπ ἀπο ητα πη νΟἰγο ας ατξαγίοοιϑ 

δώπεσονγιοτταν [Οἰ11. ΑὙΠΠἸΟΡ᾿. σεδύων δαπέδοις, ΕΠ ΓΙ ρ1 4.5, 
ἢοατ Ραιυλτη φητιΠ1, 4 εἴπ, οΟ πῃ ρα πάτιιν ὃς ἰρατιοἴτιπα ΙοοαΝ 
φάιθιτνντ Π|Δ 4. σ)»οἱ Ὁ ϑτοὶ ποιρ᾿ ζίωὴ κα ϑυΐυῆνοι ἡγορέωντο χουσίι 
δαπέδῳ, Οἀτηοτατίας ρατας ἀϊέξι πὶ δα πεδὸν , ὁπτὸ τῷ δάπω πᾶ! 
π]ω:συτ Ραμ πη δητα:η ἃ ραυο»ἱ. ἔπ τῖο. 

Δεἐπες μος Υγτρες, Θτῖ δ. ψιλὸς τείστης, κ᾽ μὴ μαλωτός, ΑΥ ΠΤΟρ  ἷῃ 
το, ἐσ), ἐν διαπίσιν ἔσται κοι τοιδ' ἀρ εἶγν 

Δαΐπῆης, Εἰ οἰ οἶι, δεινοῖς ἰΔπίατοτ. 
Δαπῆρβςγα»ὁγνογαχ ἀριιὰ Γι γοορῆτ. 
Δεέη]οείθ.,ε, ὁ ἰλσετατοτ,ςάαχ, 1. Ἐρίστ, 
Δάρκτος. ᾿Νιοαθάοτ ἀρυὰ Ατιεπαιπι Π|5.γ΄. αι ποτ οἵ ζω 

νοσαγίνἱ ραηοπὶ δίας ἔεγπηςητο. 
Δαΐπῆω, μ εἰψω,π ἀφαι, Χὶ 

Δαρδαπήω, ἀσιιοτγο, [ςτὸν οχοάο, τηογάςο,ϑησο, μὴ σσαὶ 
ϑίῳ. ἀπλήφως καὶ ϑυριωδώς, Ασουξτίπο. Οὐ ν ΓΣ κτήματα 
σῆεσιν. 14 οἴ, ἀ Παρ τάλητ. ΑὙἸ ΟΡ πες νεφ. χὺ τοὺς σλδυρρὰς 
γἼασι τοι ἄσητ, ἰἀποίηφητ. Τ)ς ἰἰς αὶ ἔς οἰ ἀποσαγρ ταηι 
τυ τη τἴτα, νὰ γραητασ ἤκος νογθα, διαρδάψαη ὃ, δείψαι, ΗΟ ΠΊΕΙ 
αξα κιώες τε κὶ οἰωνοὶ χατέδιαψαν. ντθς ΑἸμοησιπι ΠΡ γὸ 
δείτηεσι(τηα τ Ἡοΐν ς.ε δύσι, απαρεί ἤ σι, μ7᾿ «σπαραγμοῦ 
σιν κυρίως μδιὴ 62) δηρία γ λέγη ἢ δμηρος "ὁ ἐπ᾿ ἄνδῶν χρίμοτα 

σῆεσι, δικαπώντες αὐαλιίσχασε, 

Δρρδανν εν  ΠΑᾺ]ΗΟ. 

.-- 
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ἽΝ ᾿- τ 

ΠΣ ΔΑ 

δυρδάσαι ΗοΙγοΝ ῥίψαι σεϑράξωι. 
λαρεικὸς, “νυ, ὁ, Πατὶ σαν πληλιῖς Ῥογίσατ ἀπ 316 ΠῚ αἰ Τα οὔο 

᾿ἀτσοπτὶ ἀγαοῖνπτας ροπάοτο [Ὀγι δα ητνᾶς αιπαυο Τλατιοος ἀγρο- 
τὶ πὶ παπηναυτίοτο Ηαγρος. δαρεικὸς σ΄ατὴρ, Πλάτίςι5 Πατοῦ, Τπὰ- 
»" «γι. Θοηις ὨΠΠΊΠΊΪ: ἘΜ ΈΤΣ ἐκ 

“ρείρ τὸ ὑπὸ τὸ μεγάλε δειχτυλε δὶ ἃ μικρὸν δια φησ, . 

δαρήσεται, γὰρ μ αθῖτ, δαρύσεται πληγαὶ πολλαξ, πγι  τἰς ρ᾽ασῖς να ρα ]α- 
Βίτις 2. υδη. Γαισατὰ νόγθο δέρω. 
οϑαίωἰόρ. Ο, ἔδαρϑον,νοἹ ἐϊσγοκϑον, μ. δαρϑίσομαι ἀστηνο. 
ἢν, ρτὸ δραεϑεῖν, Π.ΟτατΊιοΙ ΠἸγογασιιπηνοισατε τη ΡΟ ]]Π1Ρὲς5,. 6 
Ὁ εἰν οἢ.Ἔχροῦ. κακὸν χρόνον κὸ ὅθηπολυ. Γγλοτςὸ ρτὸ δηρὸν, ἀπ» 

ἀάιτ φιοίίαπη ἀΐςοτο οἷς οτίαπι ξείτα μι αιο 44π|; ὃς αδτον 
ναῖον ρᾶπουν ΠΟ ξογ Πισητατηπι. 
κόφινίξοο,στιργ αὖλ. 

ἀχοοτίατιο, ἃ Φέρω, (αἷς. 
ον, δι Οχοογίατας, ΡΟ Ϊς πι!άδτιις. ΓτςΩ] 4] οχοουίατίὶ (οἷς, νοὶ] 

αἱ ροτεῖτ ρΕ6]]ς ἐχα]. ͵ , 
λαρτὸς, σοπιις Ρ Γσὶς. ΑἸΠοΩ.. δαρτεὶ ρΟηΪς ἰΠτΟΓ ταρεχοθοὶ, ἵ. ἈΙίος Ρὶ- 
ἴεςς, φαΐθας ΠΟΥ πὰ ΧΙ ΠλΙταΓ, ἀρυα πςάϊςος (πΠτ 6τ14Π| δ'αρτοὶ 

ἧϊες ἴυς υὐμῆζες, [τοπὶ σαγποία τοίξί πὶ τιιηῖσα ιστορῖς πος 
ος ΠΠΠος ἄυος, ἃ 4ι!θιις τα τῖσαι! ἀορεπάςητ. 

 ΥΕΧ δειΐς ΡῸΓ σοητγαέτ ΠΕ ΠῚ ξιξιᾶ, τα 4, ἀγθ τ, Ειχοῖοτ- 
δυΐς Ἰῃ Βιος. ΑὐΠ ΟΡ πος νεφ. σὸν ἔργον δ αὲ ἱέναι “πολ ω φλόγα, 
τς σοη τίπιις Ρ γα ]ς εἴπ δεάδων, σα ππι ἀσιῖτο τη Ρτιοτι, ντ ἠο- 

ΠΟ φοῖ Οζα ΠΡτο τοιτὶο ΟΥαπηπηατ. »ἡμιϑμίω φώσδα λαξων, ᾿πορη- 
ΠΤ Ὧπιὶ βιεοπι ςαρίςης, ΒΡ] ατάγομιις ἴῃ ΡΏΘ]Ιοο]1.. ϑδογιδίτατ δ 

"5114. 
ἼΡτΟ δωίσωι δι, ἀϊα! ΠΠ{ε| φγανείμα ϑι,. δάσσαντο, ραττίτὶ {πεν 

σΟτΙΟΙΙτΠ. δε σεζωμυ (δ. γίωδ, 5 4.11 ἀρτιιην ΡάττίταΣ οἵδ, ἀπ εης. 
ἡται. ἀἰςεγρίεγιτ, ΗἩθγοάοσ. 
νας, ἡ γἰσπαπη εἴτ νοςΔ}15 αἴρίγαταν 

ὡς, αἰριτατὸ. 
6, ὁ 44 (Ὁ 1}, Οἷς » ἀς ιο Ατζοτοῖος Πἶδτο οὔζαιιο Αἢὶ- 

2,. 

ὁ αὶ ἡ, ν Πλγοίτις. μεγεέλως σκιρίζων . χ7ὶ συϊκου ον αὐτὶ τῷ δα- 
(Θυινηάς δώτιιθ: ὕλη» ἀν Πι,πολύσμιδ-. 
φιεως ἡ, ἀ 1110 ,δυαύρεσις. σάσμα. 
ἀφίδι ς, δνίσγι θα τι 111}- 

ογίομαι οὐἶμαι, ΡΟΣ οοηίοττε δα ροπάοτο τγίσατα πη, 
ἀγέω, μοΐσω, αν πα, τ] ατὰ ΠΟ ]]Πσὸ ἃ πιυ τὶς. Πα πιο ἤθη. "τ᾽ 
ἐσ, Καὶ δέοη σιν ἀυτεί π᾿ ἀῤγύεκον, δ τῶρ αϑροὶ “Δ νων ἐξκτων ἐδα- 

λόγησεν » ἔρείνον εἰς πίω) ἐχόυϑερέαν συγλέγουστι, λτοιηυῖ οττα πη Δα - 

λογω σε,νι εἰσιωρήω, Π[Οστατας τη Ατεοροσίς. «δὺ νησιώτας δα- 
λογεῖν » εχίσοτα τειδιτα. 5014. Πλούτων μῖὺ α τελεῖς φόρων «δ παῤ 

τὸν φοιτώγτας ἐποίει. σὺ ἢ δαισμολογεῖσ » καὶ παῤ ἑκόντων κὶ ἀκόντων 

ὅγρς, 5. ὁ, αι σαἴτοτ, μα: τεῦ Βατα ςο]]" σἰτοφορρλσγρι. 
)»γϑοὐ δ τσ δαιτα πον ξτῖρ αἱ, πη απι15, Προ η Δ ατπ, ρᾶτς, ΡΟΥΤΙΟ, 

ἀΠΠ0, ἀ Πἴτὶ δυιτι ον ράγτίτιο. ΠΔ 8. α ἐμ" ποτε δασμὸς ἵκεσαι : μέρας 
᾿ ὡς ἀἰαιπο. Δ" δυτὶο.ἴτο πὶ ππαριηἴγατας: Ρ]αῖο ἴῸ ερίτο]α ο- 
ἔϊλια, φανμακὸν ἐπί εγζε πίω) δ γερήναῶν αὐ χ ω κ ἧἶϑ ἐφόρων δα- 

- ὦ δ δασμὸν", τευ τί ποηγιης, Ρίατο ἴῃ ορηζο]. δασμὸν 
͵ ν, τε δαιτα πη ροπάογο Χ οπορῇι. δεσμὸν Στο διδόναι! [το τη Χο 
᾿ πορ᾿. δασμὸν φείρειν, ΓΙ Ραξιπα ἔσγγο ὃς (ΟἸαοτε. ἴτε; δασμὸν ὅπο- 

ΠΤ φέρειν,αριιά εὐ πάς ΠῚ, 
᾿δασιμοφορέω,ω, τ δαταηι (Ο]πο ἴσῃ! ροπάο. 
Ι ὑασιοφῦ ρος, 6, ὁ κὶ αὶ ΓΙ ΟΡ υιτατ 5» ΠἘΠροη Δ] ἀι7115. 
λάσος. εἴθ, τὸ ἀδηῇτας, ΝΠ] ποις Ιοςιι5. 
νασπέταλον,ἀρυὰ Ηείγ οι οχρ.πολύφυλλον. 
λαασέτον, 146 Σίλφιον. 
λμασλὴς, ἡτός σ ταις, τ [1}5.7.ἘΡ στᾶπη ΠῚ. δεισπλῆτα διοίς"ἀσιν » σται! 

{ερττατιοῃο πη, αὐτὶ τῷ ϑαἴατον ΝΟΠΠιις, δεισπλῆ τι μιῆς ογὴ νυκτὸς οἰ-- 
γαγκὴ,ὅζς. 

λασπλη τις τὸς ἡ σταυῖς, ΕΥγπηῖς, Εριτποτοη οτος, Ο ἀν 7 ὁ, ϑεοὶ 
δασπλήτις ἐρεννιὲ αὶ Τὴη) κακῷ τρραπε)εἴζεστι ἡ οἴγαν χαλέσση.νἱάς ἀ- 
Ρυάειν, ποΐορ. δυσπροπέλας. Ὁ-, δυσχερὴς ᾧ αὖ περαπελα διῇ. νοὶ 
(παῖς Ηεἰγοἢ.) μεγάλων κακών, αἰαπιμπλα μῆών, πολλοῖς πληστώζεσες 
οἱ δὲ ἄπλης Θ᾽, τιμωρυτικὴ κὶ χαλεπὴ , "δὲ τ ἐριννύθ., νεὶ δααπλῆτις 
δυκχερὴς τοῖς εραπελάζεσι, δυσπρραπέ χας Θ-, πο)λιοιὲ μισοίσοι, ἢ μετιῶ - 

στι πολ μιηρεἐγϑιρασεῖα͵ δείαπλητα » Ἰητοῖ ρτ. Εἰ εἰν εἶν. πολύ μογῆ κἡ πολ- 
ὃ βυρὸν Ετ δωασλή τις νοῦσος, ΠιΟγθις σγαιιϊς γάρ Νομπ, 
λασυϑρεξ, γιάε Δασυτρεχθ’. 

Λασύχερκος, ε, ὁ, Βα εης ἀοπίαπι ὁδιιάαπὶ ΡΙ]ς. ορίτποτοπ νυ] ρὶς 
Τποοοτιτο. 

᾿ ασώμαλλίδ.,κ ὁ γὴ ἡ Δηοῆις. ' 
λασυομα) ἐιἰτίητας τε άοτ,ριΙος ργοάιιςο, δεισεωϑεῖσει φωνὴ, γοχ ἴτ τ 

ταυοτίςοπε, γοχ εχαίροτγατα» Ὀ]οίσοτί ἀας [στὸ τογτιο, σαρίτο 94. 
ΟῚ εἰδεσυται, Εἰγίατιις εἰς, πονεύμα δασιωόμῆνον , ἴῃ Ἐρίσταηι, [4 εἴ, 

ο΄ ᾿γγαπςείςεης. 
᾿λασευύω, μεευυαῖν αἰρίτο, 4 εἴξ, ποτα αἰρί γατί ουΐς [Ότῖρο., ορᾶζο 

Ἐποπάϊθιυς, ΠΟ πὴ τεάάο,οΒἀεπίο. 
λασυσύδειζθν,ν, ἰσροΥίηιις. ὰ 8.116. οη] ΠῚ δας ύποις λαγος ἘΧΡοΠίτατ, 

ἵ 

ΠΥ 

ΔΑ 3.) 
δε ἃ ΡοΙ]αςε. σου βτγηηας ὃς Τ᾿ ογοητίμις {ΏΠ1ΠῚ αἰτρτατο ἰοριις 65 ὃς 
ΡυΠραηλοητα πὶ ἡιστί ; Πιπιρτῦ οχ μας σταῖς ρατα:πιία, δασύποις 
χρεών ὄπεϑυ μές απ 85.1.4, 410] αἱι σὴ τῷ ὕγνϑν μοιώτος παρ Ὄμωῳ γῆνε" 
ὧχ τοὶ ὃν τοι παῤ ἑαυτῷ. 

Δασύποις, οὐδὸς γ᾽, 4! γ ρὰς, ἰοριις, σα ἢ Ἰ σΌ τς, Ηἰστὶς Ρεαΐδας, ΡΟ ΙΧ 
ἰιθτο υίητο. δῇ ἔλαφιθ᾽ καὶ λαγωὶς,δασύποις»ἃ οἵδ νι σοταὶ, Ιερο- 
τον 1 υ}]1,Οαζὰ ὁχ Πῦτὸ ρειπιοθα εἠτοτο], ἐς Απικηᾶ!. Ετ Ρ]1- 
ἀπὰς τη πὸ ὁαίγροάοτη ἀἰπίπσιιτ ἃ Ἰεροτα Πἶδτο ἀφοϊπιο, 
ζαρίτο 63. ἱπηα!εης, ᾿λαίγροίες οπιοι πιοηίδ ραγίμης, ἃς ᾳροτ- 
ἔατσος σὰς Ἰεροτοϑ,ἂἃ ράτγτιι {Ἐξ ατίπι πηρίσπίαγ. ς 

Δασυπγων,ωγίθ., ὁ Ἱ ΡΓΟΠΉ Πα) ὃς ἀξηίλην Πμαίσοτ δατ α ΠῚ, 
Δασιξ, ἐξ, ὁ ργιον Ὀγθυν,ἀθηίας, σο πξξττιις : νι ῥασ καὶ σέλιγον 8. φ,λύ- 

κὴ δασεῖα Γ ΠΘορταίτως Εἰτον Πστο αυϊητογοάριῖε οὐΐαμο, δὲ 
ζρτῖς αυδγγοη!ῦτο ποηθ, ὄρος ὑψηλὸν κἡ δασὺ κα νιφόμῆνον, Οἱ οΙΣ. 
ςοτῖάες ροταπιοσοτου! τισι ξοϊπι πὴ δασιὶ, αταϊὰὲ ΡΊτημς ἴδ το 
26. ζάριτο οξζλθο, Ἀ πο Πὰς 4. νογζογιὴῖ Εἰσίατι πη, [επ {π|ῖ- 
Πἴταγ ὀγγάσιτ 1η σαρῖτα ψογαίοἱ ἔσςΠηιη. Χοη. δασέα ὄρη, τα Οητας 
διθοτίσες ἀτη. δΔασιὲ, ν"]]ο μ᾽ ΙΠοἱὰς, ιριάαν νο] Βιρίἀο- 
{ας (ατυΐίο, Ειγίατυς νοὶ πιγαις ψ γσητο. ΟρροηιταΓ τῷ λείῳ, δα - 
σιὸ χωρίον, Ιοσις ατθογίσιις ἀςηίεις, δασέρ γῆ ὕλῃ «παντοίῃ 5 τογγᾷ Ὁ" 
πὶ ϑΘΠΟΓΟ ἈΓΌΟΓΙΠῚ ἔτεηιθης » σοηίῖτα. τὸ δασυὶ γ) Ὠψ Ια τίς 5, 
τραχυ ασυκνον, 

Δασύσκείθε κε, ὁ ν ΠΥ γΟἤις,Οράςιις. ) 
Δασυσμὸςγοῦ, ὁ ἀςητας,ογαἤττιος, δασυσμὸς φωνῆς» γοχ ΟὈτυΐ, γ0- 

εἰς ἀεητας, νῶο!β ταιςοο ; Ὠ᾽οίς,],1.ς.78. 
δασύς ερνίθ,, Βαθοὴς ρ΄ δξλις ἀςηίυτη, αἰτίατα αι, Ηοἤοά, 
Δασύτης,"τος»η),ἀ ΘΠ Πταδνραϊυις»ἰτίατί ΘΟ] πο. : 
Δασύτριχίθ- τράγου Εἰίρτάι τοι. δασύτραχα μῆλάγοιες ἀεπῆς Ρ]]15» 

Ἰρ Ερσιὰ ποπιίηδτίαο δασύϑειξ, : 
δασ ὠφλόιθο Πρ άαπι Βαθεης οοττιςο πγνοαίϊλποος ἐρίτα. ἀρὰ ΝῚ- 

σι άγυ πη. ἢ 
Δατέομμαι,μκ. ἡσομαι ποίημα, ἀϊα 140, μερίζωτηαῦο. Ἡ εἤΠαά. εὐὑμαλίζου 

δα τεαιεϑοι ΡΟ Υ α λτν ῬΘηΜΪτί πα ἀϊοιτ, [4εΠῈ ταπηδὴ αἰττογ ῃ Τ Βεο- 
ϑοηια, Ἀποφϑιυῆσου Ὁ) δὲ εἰ κτῆ σον δωιτέογτα! ,γ ΡοΪ οἤϊοπεπιὶ ρᾶτ- 
ΓΠΠΏΓΟΓ. 

Δατέω, ἥσω, αὐ Κα) ΟΠπΟιΐςο, 

Δαΐτησις εως, ἡγά 1110 γα] ραττίτίο, - 
Δατηταὶ οἱ ἀταϊίοτος. μέρας α΄. 
δατισμὸς, οὖ, ὦ, 4ΠΠ1ΠῈ Ογάζιο ργοξογταγ 146 πὶ πππιετὶς ὅς εοάοπὶ 

ποιίο «λατττὰ Πατε φυσάαπν Ροτ[ γα πὶ ἰἄτταραν 4υΐ 4αππι γο]- 
[ες Οταπουίας γιάἀεγί»εχ οἴ απηαιι τ, δὲ μαι κὶ τόρπομαι κα χώφομαι:υ 
ἀισεμάτιη ἐγατ. χαίρω. Ηϊης ἀριὰ Ατϊορμάποτῃ οἱξ ῥτιδὸς μέ- 
ΧΘΟ στὰς εὔτο τό. σαρῖτε 13. δὲ Εταΐπα; ργοιοτῦ. ΠΑ οαπτ’ 
{Π 6 πα. 

Δάτος, Ηεἰἴνγοἶι. ὁ τρύγατὸς γἱηἀς Π114. Δατοῖς ἀτο πὶ Ὑ Ατῖη. δβοττ ρτῷ 
δόλοις, πτανεργεύμασι, : 

δΔατιφιεἰάσιη ΗοΙγς εἰν κεραλλιόν το πὶ νύμφη λϑυκόκηρφς, σΟΓΔΙ 11], 
ΡΠΡρα ὃ σογα αἰθα. 

Δατύσσειν,᾿Δηΐατο, ἀμ ογαγς. 

Δατώνγα), Η εἴν εἶν. ζειαὶ,Ζοα, 
δαῦγος, οἸἰςπη εἰϊ δωσεὶ ΕιτΠιτυς»,ἀςηῆεις. ξ 
Δαῦ,αριια ΤςοςτΓ τη}, 9 δεῖ, ΟΧΡΟὨΙ ΓτρΏΟΠ ΡῸΓ ΘΓΕΤΕΠῚ 5. ἔπι 

ΠΟΠ ΡΕῚ τΕΓΓαΠΊ. 

Δαύειν,ἀοτγ Πῖτο. 
Δαύκᾳλις,ρες δ»: Ππαδειι5. - 
Δαυκίπης οἶνγίΘ-, νιηατη 6Χχ ἀααοὶ ταάῖος ἐθηταα σρηξοίζιπι ; ἀϊο- 

ταῦ ετί )ΠῚ δεευΐχειον,ἃ ΙΝῚς. τος. ] ς ς.79. 
Δαύκον,ἐντὸ, ἀαισατηνσοπις ποθ σ,άς 404 ὙΠερρἠτγαίτας ἰδτο πο- 

ποσοαρίτε ἀφοί πη Ο ΕΠ 10 » ἃ Ῥαυ]ο “Εσίηετα ἀἰσίτοτ δειύκος, σε- 
πεῖς πγαίσα!πο. Ετ Ὀἰ οἰσογιἀϊ ετίδαν Πθτο τογτῖο,, οαρῖτς 83. 
δαῦκος ὃν χὴ δίρχαιον φιλοῦσι. αἴας {τα σαηοτα ἴζάτιιτ, ρυ πη Οτς- 
τἰσυ πη ἔΟ ἴς ἔσσηῖσ!ῖ πηϊηοτίθδιις τεηθ! τ! δ ὑϊαμο. σδυὶς ἀοάτγᾶ- 
τα την πὴ 8611 ςογίαπάτσὶ 5 βοτὰ αἷδο: [Ἐπιίης δοτὶ γ απ ἀϊάο, Ε1τ- 
[το [δι Π᾿πιϊ οἀοτῖς πὶ πλαπάςηάο,, τα ῖος οτα[ησυάϊης αἰαῖ ς- 
τα] 1, ὃ: ἀοάταυτίς Ἰου αἰτίης» απο 4 ἴῃ (ἄχος ἀρτίους ργο- 
πδηῖτ. δεοπηάαπι (γι οΠγὶ αρίο ἢπι]ς,ογο οἀογατιι 1, ΓΟ πΊα 
ΟἸεης»ἰεγαςητίς συως. Ταγτυ πὴ νογὸ ἰο!ἰς σοταηάτι, βοτίθιις 
ἐαῃἀϊ ἀϊς», σαρῖτε ΤΕ πγϊπέαιις ἀποτὶ ἴπ 410 πη α ρασ μι π| Ραδίηα- 
ςανἴεπγίης οὐἰουσο ρ᾽οπιπι ΔΟΤῚ » ΘΠΩΊΪΩΙ ρεοἰς: 564 ΡΙΙηλας 
᾿ῖδτο νἱρεπιοιμητο» ἐαρίτο ποῆο., τοττ ΠῚ αἷς {π|||ς εἢξ 

ΠαρΒΎ πο .» πο ἃ ρα[τἰπαραπὶ ετγατ οαπὶ νοσδηξ, [πγαϊης οὉ- 

Ἰοησο . ταάίος ἀπ|ςὶ, Τάσπι ΠὍτο ἀςσίπβοθοπο ζάριτε αμτητο, 
ἀε {ἀρ ν] εἷς ἤπιε ραϊείπαςῖς Ιοφιςης. ΕΠ δὲ «μάττιιπι Θ Θηιις 

ἰπ ἐαάοπὶ Πην Πτυάιης ραϊτίηαςα» ΠΠ4πὶ ηοίει Θ}ΠΠἸσατὶ ν0. 
σαῦς,, Οταοῖ γεγὸ ἄλποοη : οὐΐις Θ᾽ ΦΠΘΓΑ Εἴ14Π} ΘΑΓΙΟΥ Ξ- 
κοτε. Οαΐδπμς δἰ πιρ|ίς, ς’ ετίαπι τγδά τς δαῦκον ἀϊεὶ σαφυλῖνον ἐπ᾿ 
ἰάΐαηυς σεποτα Ῥοηίζ αὔριον κα ἥμερον. δαύκϑ- χηχαῖς ΗΕ οὮ, ὡ 

ϑρασιὲ καὶ βοταῖα τις χρητική. 
Δαυλία, ας, ̓ν πος Δ. 
Δαύλον,κοτὸ» ΖΒ οἸ]ςὲ ρτο δαλὸς, 0.60 Ν Ἂ 
δαυλὸς οὐ, σης, ρτησιίς, δασιὶ, (ας ΠΡ το ἀςοϊπιοηοηο, οΑρῖτς 

2.4. 1τοπὶ ζοδεϊς: νης, ὐἰντοθεινλίζο τα πΔο) ροτοατίο τ οἴαυδ ως τὰς 
ἃς, Ευτίρίάες, 

Ν 

οἱ} 



δαφνέλωμον, τὸ, ἰᾷ εἴ, ἰΔαγίπατα οἱ οιιπιν δϑάφνιον ἔκαιον, Ὁ]οίςοτίάος 
(το. Ο- 

᾿δαφγη πον ἀαρίτης, [Δπγιῖς, πτυϑιεὴ δάφγην Αττορἤδη. (στ  ἤσαταν 
ἀιῖς, να ταις. δάφνη αἰλεξανόρεία,, ἰλατιις ΑἸσχαπάγι παν μοῖρα ἐς 
44 Ὀιοίςοτίες [τδ10 ἀματτο σάριτς 147.4πὸᾳἀ εὰ νἱέϊοτ ΑἸε- 
χαηίοῖ νἤις ἔπογίτ, ντ δηυοτας Ματγοεί ες. [λι10 σόπεγα ρίησίς 
Ματιβίο! ας ,ργίμς νἹ στιν εἴς ἱππόγκωσσον Ἀϊοίςον!ἀ1. ( Ομ οά 
νεγὸ ἱρ ἈΙρρορ οι » ΕἸτἸαστας ταχαὰ ΡΙιηῖο ἰἰδτο ἀεοίηιο- 
ααϊπτονσαριτο 39.ἃ Πιη1Πταάϊης Ε΄ αξζιις ταχὶ ) δεοιη Δα πΊ» γογα 
ἴχαζις ΔΙεχαπάτγί πα. 
Δαφνήείς ἐντὸς, ἀπγθας, [ΔΓ  ΠΙ15. 
Δαφνῆ ς,ἑώ τος οἷ, ἰὰ 61. 
Δαφννφάγοενἀισιπτιγ γατίοπλῆτος : δά ηιιοί Αἰ Ππππτ Τα σε πα! τς, [,ἀιι-- 
τύμναιις πτο πιογά!τ » ρεγίμαἀδητες γεγὸ σοπηοίζα [Διτὸ ἰιαιιτίτα ἴς 

ῃμπλθη,[ὙσορΡΆτοη. 
Δαφνηφορέων μα ἅπτωγτσ χα ἰλΌ τι Πὶ σοτο. 
Δαφνηφόρφο," ὁ, ἰΔατοατιις, δάφνηφο ρος ὁπόλλων, ἈΡΟΙΪο ἰλατίσο, ΡΊας. 

ἴῃ Τ αἐπλ" οεἷς: 
Δαφνιακὸς»[Διιγο 5,118. Ε Ρ σταπΊΠΊ. δειφνιακών βυφλων, δὲς, 
Δαφνίδες ναὶ γα ξξις [λει ,ἰααγίποΣ ὑασοα. 
Δαφνικὸς νεῖ ὁ [λιτειις, 
Δαφνιίθ ες, ὁ Ἰλατειις. δαφνίνίωυ φορωῖ βακτηρίαν, ἰος ἱηααῖτ δι ἃ. ἀτος- 

τε σου ίποιογαης ΤΠ 1 {115 ἀρροτιτι ᾿ 41 [αὐτὰς ἀλεζίκακον φαῤμα- 
δον οἴ στο ίτιΓ. δεάρνενον ἔλαιον, ἰΔατι ουπι ΘΙ οι ἢ, ιο ἃ ὃὲ δωφνγέ- 
λανον ἀἰοἴτιτ, Ὁ Ἰοίδοτί ες Πθγὸ ρτίπιο σαρῖτε 5. δώφνονθ- οἶγος, 
ἰδατίηαπν ν᾽ παι πΊ» [461 [15.5.οἀρ.37..δεάφγινον φύλλον, ἰΔατοαγι: ο- 
Ἰΐα πὶ ἰααγὶ ΡΊ τη. 

Δάρνες ἐδὸς, ἀρ ἢ ηἰς [υιγιιον δὲ ὉΔοοα ἰδυτὶ, ΤΠεορβταῖτις ἀς απ 11, 
Τσάριτα 8. 

Δαφνῖτις χασίαγ4αρ χη 1τἰς οαῇα: ἢς ἀἸοἴτιγ δΌ ΑἸεχαηάτία περοτία- 
τοτι 5, 4: ἄχυ αὖ ΔΙΩθΊθις, Ὀϊοίζοτιάος ᾿ἰδτο ργίππο» οᾶ- 
ΡίτετΣ. 

Δαρνογητὴς οἱ, ὃ, ἰλιιτεο σαὺάεης » 110. Ερ᾽ σταπηηγᾶτ, δαφνογητὸς ἀ- 
πόλλων. ν 

Δαφνοειδὲς τὸ ΡΙΔητα ἀδ αι Ὠ οἰσογίάες ΠΠ}θ το αιιαττο,, σαρῖτο 148, 
ΟἸεπτατίς οτίαπι ΞΕ συ ρτῖα., ἀαρμηοίάες οτίαπι νοσάταν Ρ] "ηο 
τοίϊς [ἰθτὸ ν᾽ σεῇ πιοαυαγῖο σαρίτε ἀδοἰ Πηοημἴητο ν αἰ ἃ ἀα- 
Ῥδποϊάς Πιοϊςοτί ἄς. Ναπι ντ ἰάθη ρτοάϊάις ᾿ἰργὸ ἀςεῖ- 
πιοσιΐίητο., ξάρῖτα Ὑἱτίπηο . ῃὶς ἔτωτοχ οἱξ ταπιοῆις,, σταίϊποτε 

ἂς πλο]]Π!τογο πιιὰπι ἰλυτιι5 [Ὁ]10., οἶς Θιυήζατιι ἀσσοῦ τι ος 
ἄτας συζτιιτ, θαςοῖς ὃ πἰστο τιιῇ5. ἢΠ ποιη πιιπὶ ἀπιίστῖτα οἰ, 
ΑΙ") ἐαιπὶ ρο]αίσιηι » 411] σρεταϊοη,, αἷ1) Πρ μαηοῦ ΑἸοχαηστὶ 
γοσαρτ, [ἄς πὶ ἐδ ΟἸηπαηγοπηο ἰ1δ.1»ν σαΡ.19. Ηϊς Δἀά!άοτγε πιαῃ 
δοπος αιπὶ ἀαρίγποιάςη νοσδητ » ἢ σ΄ ΠΠΔ ΠΊΟη ζορποιηηα- 
ταπΊ,ὅζς. 

Δαφγοειδὲς κρρκόεν, ἵτα ἀἸ εἴτι ρίχητα ἃ Τ πεορίιγαο δ τοτ. ΠΡ το 
ποησ,σάριῖς ἀοςϊπηοημιητο » 411 ἃ Ὀιοίςογι ες χαμαιδάφνηγοιι- 

ἴα» ἐτυιέζαις σγοσᾶτος ἴα ογοσοι5 εἴς. ΑἸ τάπποπ χρτο Πυεσιης ἰδιι 
τι πὶ Αἰσόχαη ἀγα τι. 

Δαφγοκόμοις τρρχίας, Αἰχὶς [να ζατῖς ἴῃ ἘΡ ΘΟ τάτηπ1Δ. ἰλιιτί τ ογᾶς γ]ᾶ5, 
ίεα ἰλατοατας. 

Ασφνύσκιος οἱ κὶ καὶ ,ἰδιυιτῖς στη Βτοίμς δὲ Ορᾶςις. 
Ἀαφνοφόρφς ἰλαγειςν υἀς 
Δαφνοφόρως, ΠῚ ἰαυτῸ ἔφα ἰλατοα- 
Δαφνὼν͵ νῷ. δ, ΔΓ τι ἢ. 

Δαφοινεὸς, τα ογ. ἢ εἴ ο(. δεφοινεὸν αμφτι φωἶο εἴμα » νο τ πησητ ΠῚ 
στιοτς ᾿οπιίπαπι τ: πέλιιπι. 

Δδαφοινὸς, ὦ, να] Ἂς ογιεητας, ἰσότητα δίσαπάας, ἔα] ας, ιπεἴης, πτα-τ 
Τα] 5 γα δ τὶς αν  ατὶ [ἀρ σιτηοῖς ἀπ] ἕξις, ντ την 4144 6} [οτ- 
Ρξητες. Ηοπλογ. Πα ( δράκων δ)ὴ νῶτα δα φοινὸς, τὰ οἵδ, «τυῤῥὸς χτ' 
«οὶ νῶτει ἡ" ὁ ἄγαν φ ὑνι(Θ-΄δαφοινὸς [τ σοηετγέ ἔπε πυϊπίηο. Ηθι: ὦ κῦ- 
ρές δεινωτοὶ » βλοσυρρί τε δαφοινοί τ᾽ εἰ πλυτοί τε. δειφοινὸν δέρμα, χέον - 
τος, ΗΠ οππετοά οἴεται τη» ναϊάο Κι] αν Ων. δειφοινὸς αξης» "0. Εριρτ. 
Οζα ἀεάιοῖτ ἃ πο πηῖης φόγίθονε ἢτ δειφφινος, ὁ εὔγαν φονιθ. τὸ δὰ - 
Φοιγὸν » τὸ πανυ φοινίοσον. 

Δαψίλεια ας εὐ νἰατσῖτας. Πα τα ἴτᾶς,α βῆιισωτία του Πν πολυτέλεια. 
Δαψιλδύομω, α πη 40.ἐδαψιλέϑσουτο δὲ ὑμῶ ςοἱ.α. Ἀ ἐρς το, νθ1 [κατ ηὸ 
εἴπ, ΟΠ] τοΐξας οἴ ργο νοῦ 5. 

Δαψιλέως, δα άὲ, ΤΗςΟοτ.Ἰατ σἰτογ,ὠφϑύνως, 
Δαψιλὴς 4. καὶ κα ἐν αυηάδης, ΟΡ οἵις, ρΓΟ  χιῖς 9 ὃ θοπίσπιις νν- 

Βοτ, πΊρ]υς, ἰάτσιις οριιη. ΟΠ γγ Οἴἴο η1, δα ψιληὶς κὸ φιλότιμος ἡ ἐκ 
7 δύο λεπῆων ἐλευμοσυωΐη, 1} δε ταϊ!ς ὃς πε τῆ οα εἰς πηοίν πα. δα- 
ψιλῆς χώοκ, ατὸ ρατεῆς να] πγαΐτα βιπάςτης., Ρ]αταγοίιις ἴῃ ΝΕ- 
τὰ » φλοξ δα ψιλυὴς , ἰατσα βλιπιπια » Οδ]οπιις Π|οτὸ ἰδοαηάο δά 
ΟἸἰδιςοιδηι. 

᾿Ααψιλώς, ορρίρατὲ, αγσὰὸ να] Ἰατοίτον. Χορ ζῇ διαψμιλώς » ἰρΊςη- 
ἀϊἀὲ νίυΐτ ὃς Ιλυτὰ, δ)αψιλέςτα το χοῦ ὅτ, [το πιὸ νει, ΧοΠΟρΡ᾿. 
Οοἴομις Πδτο ἰεσιηο δὰ Οἰαμποοη. πυροκῳ ταναλεῖ ἅδε! πολλεΐκις 

ἐλάῳ δαψιλως ϑερμῳ, ρτίαις ἔσιιογὶ ιιηἀὸ οἱεο ρογαμὰπι (α]Ἰάο. 
Δεν, ἀιτο πῇ 5» δ ἢ Πινίς 4, ἀτονοτγὰ Πγ,ν οΓὀνρογγὸ, ας, τἀ ΠΊΘη » ἀττΑ ΠΊΘη, 
οατογὶὶ πη), Οοπἰηίξῖο εἰν Γαδ ἐτίμα ὃς οτατίου 5 ἃς ἀξ! ς» 
Ἀεἰρουάοι εηΐηι δά μδμ.αἹ απο ταπηθῦ πο ργαοοάςητα (ὧν. 

ΕῚ ΧΟΠορ οι, ἐπ ει δ ἀφυηρέϑημ πὸὶ ἐν τὰ υὐϑρορία κσήμριτοι, ὧν Ὁ τὸ 

ἔν ον 
απῆ πῇ ὃ πουτιρ μοι ἀδὲν κατέλιπεν γ) ὐαγκοίζομαι δίς ΡτΟ τπτο {-- 
Ρε ἀρυιὰ Ὑπεορβταίδ. ντ Πδγο τοιτιο, σαριτο ἀεοϊ πηοίδρτητιο, 
ἐχ ψατελεί μξανον ἐ χήν, ἐσδ᾽ αὔϑος.. ἕχά Ὁ.» δες. 14 εἰδ » ταπιοα παίει. 
Αφοιρίτατ δἰτηθάιάο ΡτῸ δὴ καὶ ἔτι κὶ γεῖρ. [το πὶ ρτῸ ροτιὸ, υϊῃ, 
αὐ]π Ροτιμς,} ΠΊ ὃ» "πιὸ ναὸ Γυγ Π 55. τε οτιΠῈ σουττὰ. δίσιῃ- 
οδῖ οτια τὴ ΓΕ ΠῚ, 14 ΠῚ ας Δα ρΊσαταγ, γε ποι ΏτοΣῦ ΔΌΘΟΓΙ ἀξ 

4πο 4 [ματῖπ| ροῖ ἀτηὺς φἀεὸ οχρ] σατο [Ὁ] εητ. ΘαΖα ἰδ το ἰδοαῃ 
ἀο Οταπηπηδτ. ἐς ᾿γς ραττίςυ]α {ἰς (γι δῖτ, ὁ δὲ συμύδεσμιθι κὶ 
συμπλεκτικώς κὶ συλλ ογισικαὶς αὶ αὐριγραφικώς λέγεται ἷ εξ, ὃς ζορα- 

Ἰατιυὰ ὃς γα! στη ατιιιὸ, ὅς οἰτσι τε ρτιιὰ ἀἸ οἸταν.3 ρτῸ γδμριυᾷ ΐ 
Ἠοπιογιηι 114. ᾧ, ὁ 9 οἱ παρελέξατο λάϑρη » Τρίς. Θῃ: ΠῚ οὐ ΠῚ εᾶὺ 
οἷὰπι σοποιθυῖτ το 40, Ατηξζοτοῖος τη Ῥιο] πλατ. ἐσὲν γὸ δια - 
φέρει, ἑαὶ υδὸ υὑαυϑῇ . κινῇ 2) τίω) δ ψιν » ΠΥ 81] τεξοτς γεγὰπη [ὑρρο- 
ἱμοτγίτ, δὴ αἰ σοέξιαιῃ σοπηπηοιιετγῖς. δὲ ρτὸ (δ δτί πη, ροΙ καὶ 
γον. ῬΊατο νόμ, ς-. μὴ μόνον ἐἰφοσιώστιδϑει! αἶδὰ τῆς χώρας ἰωδ γὼ" 
κέζετε σιωτόνως δ), ἔδιμελυϑίωδαι τὰς πρώτας αἐχαὲ, δις. ὃ δὴ γ) 

νει ὁ» ροτι ὃ αυιτςππ. οἱ ὃ δι), ιιόι ας» 5 ρος. δέ χαὶ γατ ταπάει 
ἴδπὶ νεγὸ, σ᾽ οἐυῦ, νογὸ. τὸ σδ)᾽ ομιῶ πᾶν, στ ΓΙΠῚ αυςαμ!ὰ 

ΠΕ ΘΟτΙ]. δοῖς σ] οἰῶν, ἀτάας Πτο 4 αἱάεπη » ΡΊατο ορηΐο]α [δρ 
τὸ μετ᾽ ἐκεῖνα δ) οι ἐπεῖσει διονύσιον, ἰφεῖναί μεν Ροΐζεα νοτὸ 
{αὶ Ὀιοηνψίιο ἢγὲ νὰ ἀϊηϊττογεῖ. Ὁ. ράγτίσα Α ἴῃ ἄίαττο ἰθ. 

Ροΐϊτα » ΡΊατο ἐρητο 3 οέϊαιια; ὃ μὴ ἐθέλοντα 3.» πολέμιον ἡγεῖ 
κοινὰ. “σέ γεναττδηγο 0,41 46 π|,ἀπηταχαῖ, Παδησιιαπη. δέ σοι, Ρ 

᾿ δέ Βιάδευς. δέ που, ρτο δέ, Ν πη αἰ απο ποὺ αἰσιιηάατ τ 
Τλαλ}]ος ραιτιςιΐα. 2. ἀριά Ῥοστας Αςοιίατίηο (δ ύαη σίτι 
ΡΙαρομτίους εἰς νο! ὅδὲ, Ηοπποτγας ΟαΥΠ, ξ, εἶλλ᾽ ἕπεο κλ 
[ιος εἰ , εἰς κλισίζω.[ἀε πὶ ΠΙΔ [05 αἰ, ἀγορίώ δὲ καλέοσατο λα, 
λειξ, ὃς «Π]Πυαπθους [ταυτί ονντ Ο ἀν ὁ, ὁ μέτερόν 
λοίμίων ἔρ χεῶζ,ρτο εἰς αὶ μέτερον οἶκον, ἀοπλυ πὶ ποίϊγδηι 
Φυαηάο στιν ντγοαι!α, ΗΠ οΠοά τς» ἀφίκετο ὅνδε δόμονδε, το 

Πλ1ΠῚ {πα πη. (πὶ (ΟΕ πίτμο νυ ν01 ταπιθα Αςοσίλτπιας 
ἄἀϊταγ.. Ηεποάις, ψυχὴ δὲ ἰἰδὸς δὲ κατεῖεν εἰς οἶκον «δου. 

ἨεΠθάωυς ἀϊχιτ ἴῃ εἰγροο Πογου] !ς, ὃς τις αἴγοε πυϑοῖδε 5 ΡΥ 
«υϑὼ ασιπααο ἀποογος ἴῃ ΡγΓποπθπ) ντθοπη, ἀριὰ ΑΠΙ 
Ρἔἤιαποηι, συϑωσε ἀἸοτταγνδς ρα ΑΡΟ]]Οπ. Ἀ Πο. δὲ αἰ αι 
ἀο νιπὶ ΤμαπῈ ἀπλἶττις οταηατι 1. σγάττα ταπτα ΠῈ ΡΟΠΙΤΩΓ. 
πηδτιις Π|Δ 4. ὦ, Ελκετο σ᾽ ἐπ. κολεοῖο μέγα ξίφίΘ΄.Ετ τερς ἀριὰ}} 
[ζοτε!. τη Ἀ ποτ. ὃς 11 «αὐθδὶ ἑρμίω εἰας,ὃς ἴῃ Μετέου. ) 

Δ έα ἃ Τ τιβεηΐς ἀἸείτωτ καὶ έα, τοῖς Ηείγο. 4υϊ ἐχροηῖς, 
δείματα φόβοι 14ηιο ρτο δέαταν ἃ ΠΟ Πα παι! ἤησα] δίας δέατοι 
δέατος ἁυτε πὶ Ρτο δέοις Δι ξεττ ἐχ Θορ ἢ. ΟἹ 4110. 

Δέαται, Σστὸ τῷ δεδέα ται ἰωνικοιῖχτ᾽ συϊκοπ ιὼ, ἢ δέδενπι νἱ ἐς Ετγιη 
πιο η}1η 10 Η οἰ γοΚ. απ οαιις Πιιπς δέαται ἰδ ΔἸ Πτοτ ἀταις ΕΤΥ͂ 
Ἰοσὺυς Ἔσχροῦθης, ΠΟ ΠΡΟ Φαίνεται δυκεῖ, αἴοτεης ἐδεώμίω {ισαὰ 
ΡΙῸ ἐδοκίμαζον, ἐδόξαζον. ἀταιις ττὰ ἴαπε δοςὶρίἜθ άπ οἰἘ 1 ΠΟ 
Ἡις πη: Ἰς ΠΟ ἀριϊὰ ΕἸΥΩΊΟΙ ΟσΠῚ, «οῤῶνεν δὲ μοι οἰεικέλιίθυ 
ἐρ,ἰα εἴ ἐδόκει. 

Δεϑδάλας, ΕΠ] οἰ γ οἰ. Ἔχρ. δεσμαὶ, [αἰςίου]ος. ᾿ 
Δέγυδοί(ϑορτο δεχομῆνίο. ἡ δεδὲγ μᾷὉ- τὸ ἢ. χ εἰς γ μετεβλήϑη ἴων! 

ὩΟΟΙΡΙ ἢ επορρσ δ χο μῆν(Θ.,"χροζεδης, ΟὈ!οτυδηδ, Ἶ 

Δέδαα ποιὰ! ΕΠ οΠγον. δεδοασι γεραίρειν, οἰ ςτα πούσῃτ. [ 
Δεδείκφ ΟΕ}, ἀἸἀοισυτγη Ασουΐατιυον νηάς Ῥαγτὶ οἰ ΡΥ τ ΠῚ. δὲδ 

καὶς ὅτος͵ ἀοἐλι5:ὰ Φαέω (οι! διώω. Η οπτοτιις, δι γαλέο; τ᾿ ἐσόμε 
αὶ δεδιαὐκότες ἀλκίω τὰ οἴ, μα ϑύντες ΙΝ ΔΠὶ δεδανκέναι ὠλκίωὶ ἰᾷ εἰ 
ο( εἶν ἐκ μαϑίσεως πίω) αὐδρείαν. 

Δεδοίημκα αν α1. ΡΟ] ]οι.; ὅμηϑυεις δειδαή ὃχ. 
Δεδανμῆσίο- ἀοέγιις, δ το ρει πιο ἘΡΊρΓα ΠῚ ΠῚ; ποιλεσμιοσεωλίω δὲ 

αὐθ-.. δαύμων, [το ηλ [Ότο ρτῖπγο Αὐσοπαιτ. ΑρΟ ]οτ.. ὥρσεν, 

ἣ. 
ΟἹ 

Ῥει Γι νη ΓΊΟΏΩΙΣ. 

Δεδαίαγαν. ᾿οη  οὸνρτο δέφαινται, ἀ 1 ἤτητ, αἰαὶ τὸ δαίω, 
Δεϑθαϊγμῆϑθ» Δριὰ ΕΠ] Οαν."οἸητοτξε ξξιις, αὐρρημῆ.. 
Δεδαΐϑαι, εχοοτίάτηπ οετὰ νεγθο δέρω. ἶ 
δέδαςαι {Πειρατι πηι οεἸΠ:ὰ φώζω Ἰπϊηϊτατο. ΓῚ 
Δεδαυυῆμον [1ςἰγ οὐ, σχροοῖς ατριπεφλεγωῆθον ἀγη δ τ11, οἱ ρᾶτε 

ΟΡ. δαίω, σηϊῇσαητο γι, ασσφη60 ν» [τὰ ἀογίμαγὶ Ροτοίε ν γα, 
και μῆμον ἃ καίω. 

Δεδαὼς ὁτος οἱγἀοίλιις, μα ϑῶν: ΑΠοι ΑΡΟ]]οπ.2. Αὐο. μαντοσίωνας δ 
δαώς ᾿)τοηΥ ἐς ὅτι οτὶς ᾿ποχῖς Οθηϊτ, δ φιδαῶτε δόλοις, ΡΟ 

ἈΠοα.] χιἀοῦι, 

Δεδέατα ὑτὸ ἐδέδεντο [ΟὨ]ςὸ ἃ δέω, 
Δεδὲέεῶς ὀυλαζοι τ, σαιοτο, Πτοτιογο. 
Δεδείκελίθ. εἰ πα 5 να εἰ φοξκζυθ., 
Δεϑδεῖστ, φοζὰ σα)» ἢ 

Δεδεὲ μι. ν τη ἔζει5 αἱ ᾿σᾶτιις κεἴεδεμῆλον ἀπολο εῖῶγ ν ἃ γἹ ΠΟ ς σαι 
ἄϊςετο. ᾿ 

Δεδέμκίω, ν᾽ ητς Ἔγαπῃ νοΐ ξιογαπι, Οάν { ὁ, δεσμῷ ἐν ἀῤγαλέι 
ἃ δέω, ντηοἷο. δεδέῶι, ἢ Πρ ατιιπὴ οἴς, δέδεσαι γέμῳ; παρ τς ἢ! 
ες, Ν ΖΑ. 

Δεδέξοκωρτο δέξο, ΓοΟπἸοὺ. »".. 
Δεδοης, αἴρακ, μέσ ἃ δώω. σοπι δι Πεγατ, το π1, οἰ το] σαηάο ἰἴσαδε 

δ( σοτου ἀρ ατ ΙΝ τοαηάετ τη ΑἸΟΧΊρἢ σι. ἀλλ᾽ αὕτως βλεφρισιν, 
κένήεντα δέδηεν, Ἰτογρτ αὐτὶ τῷ δέσετα,, δεσμιεῖπαι. Η οπτοτ, ομ 

«-- ὦ ὦ ὦν» Ἔν, ἡ 

νὰ τ. 



Δέησιογδως, ἐγ σαητιαοροτίτιο» Αητι θη, ἔτε πὶ ἀθργεθατίο » λα 
τοράηγι5 Πογαγί πλαὶὶς νγσοπτίδις, Ὀ]οἴτιιυ οτίαπι ργοσαγίμπιν 
14 εἴ, ιιοᾷ νίϊιττι πα] παν σοττιιον μα δατ, ἰδ αυαη ἄτα Πσαετῖς 
ςουςοάεητι. δεήσεις πολλ αὲ ἀντι ποιησώμμίθε, γὺ [τἰς δι Π ρτο 
σατις. ᾿ 

Δεῦσον, Ὀαττὶοἰρίστι βιτυσι πηι νου δὲ δεῖ, Κι σηΘρὶν. ὁρώ κα σοὶ τούτων 
δεῆ σον, ἰεῖς τἰ οἱ φυοηας ορὺς ἴοτς γιάεο, 146 ΠῚ, Καὶ ὁ κόρος εἶπεν, 
ὅτι ἤδη πὔτο παρηγίύησε τοῖς Ἰπέρσαις οὖϑᾳσκεδιοζεῶι ὡς αὐτίκᾳ δεῆ σον 
σψεδιώκειν» Εάιχις Ῥ τς, ντ τ ποτὶ ἐς ἀςοτησέγςιτ, γι οἰ σας ται - 
4παπὶ ςουξοίκίηι σεάουξες οἴϊεης ἱρῃ σοπίφουτατ,., : 

Δεητικὸς Πρ! εχ, αριιᾷ ΡΊαταν, Αριᾷ Αὐζοτιρτο ποηιίης ΠΠθξητοῦ 
Ριδσϑῆτε, 

Δεῖν μ. δησεῖ,ν οὶ δεήσει, οἱ ὁρ. ἐδησενπαρ, ἔδει, ἀπαρέμφατον, δεῖγνοροττοῦ 
Ορετωργουία πη οἴϊηραγ εἰζ. Ῥοηίτηγ ἰητοτάτιπι δεῖν ρτο δέον, ἴσας 
πλεῖν ρτὸ σλφον. ΠΟύγατος, εἰν ἐκ οἵδ᾽ ὅπως τυγχαύΐω φὲρῥ μῆν(θον 
δεῖν ωρρςιϑένο) ἢ ΤΠ τρρειρημβόων ἐν όμῆρον. ΟΟπίζγυιτας ἰσυτηάς 
δεῖ σα τ Ργατετγιτο, ίέσυτ χροὶ, τατηςτι ἐξ ἔστυτο π᾿ [ἐγ ο. [ἀεπ1, 

ὡς δεῖ πίω) πόλιν -ἰξανερυυποδι ἰωῦα!. Γλεπιοίτ ει. Δεῖ τοίνιωυ. μεμε- 
δἰ ὅλαι κὶ τεὶ τ)μ᾽ δωρεῶν. δὲ τη ρει πγα Ρ Πρ. δεῖ γδ ἐκεῖνο πῦτο ὁν' τῇ 
γνώμῃ αὐδῳςία. ΑἸΤΟῚ νττοαιε τοπηροτα ν ὰς οἰζ ἰη οαά θη (θη - 
τεητιαν(Κιὶ μᾶλλον εἴλοντο εἴθ᾽ ἡ μδμ τότε «-εῖδυσω μῆρων. εἰ τι δέοι, πώ- 
σειν," χωρὶς ἡμδβ' ἀκιν διωύως σεσωδλα! )γρτα ίξητι (ΟΠ σοῦ διργατογί- 
το. Εαθες ἱπτεγάμμη Θεηϊτίαυτη ὃς Πατίπμ πη. Αὐἠτοτεῖες ἀξ 
πιαηάο,, ἐδὲν ὅητεχνίσεως ἀντ δεῖ, Π1Π1] εἴς οἱ ορος. αττὶ Ποϊοία 
πτοϊϊ τίη. [τὸ πὶ ςὰτῃ δ) ὃς Ασςσυίατ. ΡΊατο Πἰθτὸ ἰεσιπήο ἀς 
ἈΘΡΌΘΡΙ, πλειόγον δεῖ πολ ιπἶο πὴ ταὶ αὐδῴσκδυας, πολλοῦ δεῖ τηυ τὰ πὰ 

αἰσοίτ,ςαπι Αἀποτοιο ΡΟ Πτιοηῖς. Ρίατο Πἰθτο [ἐσαπέο, ἀς Ἀ6- 
Ῥυί πολ) οὐ δῈ1 γυγαντομα χίας μυϑολογητέον αὐτοῖς κὶ ποϊκιλτέον; ΠῚ} }- 

τα τη ἀδ εἰϊ γιὰ θοὸς ὃ. 11 σι σαητα ΠῈ Εἰθυης Ἔχρυίμιογς ἀθσρατ, ὃς 
νατίεταῖο σχοόγπατο, [ἀοπὶ τη ΑΡΟΪοσ.. σἰπὶ [0 Βηϊτ. πολλοιῖ δεΐ 
ὥσως ἐάν, πηθ] τα πη αεῖϊ νῖ γος ἴτα [8 μαθεατ. δεῖν αῤγὸς γέγνεδγαι 
ἐγούμυν 5. [δ ἀοἰΠἀςπη βοτὶ οροτίεγε τατας. ΡΊατο ἴῃ ἐρΗἘ 0]: αὐ- 
“ρων οἱουήνων αἰαλίσιειν μῆρ δεῖν ποίντα εἰς ὑεϑρ ζολαὶ, αῤγών 3 εἰς ἀῆαν- 
τα ηγρυμῆσων καὶ δεῖν γίγνεῶτιι. δεῖ πιῇ τυρὶ διελϑεῖν ἐὺ ἅλας, ντ [416 πὰ 
ἴσαις Ταθᾶτ, πεοος εξ, ΑὐΠοτεϊες ἱπ ΡΥΟ Ιοπιατ. ΡΙυτατ- 
οἷνιις τη ΟΔπ.} 10. κἀν εἰ μού χης δεήσειε, Πα Δ᾽ ]α τη Ργα]ο. ΟΡ 5 
Ἔγατ. πολλών σοι δεήσει, ΟΠ ΟΡἢ.:. Ραάϊα:, πιιϊτῖς τ᾽ ΟΡΙΙ5 οΥῖτ, 
ὧν δεῖ ὑπεσῤχίν μηδὲν ἡ μῷς δ)ιλείπει, 1 ἀδηι. δεησειν ὠήϑ. Πςπιο- 
Πμοη. χη τεπηαιιτ ποςοῖϊς Βιταγαηη. εἰ δεήσειε, {ἰ ορὰς ἔμογῖς δὲ 
ποςοῖΐα σαϊσημς. ἐν δεῖ μόνον μοι, γῃΑ τὰ οἱτ πγ}1Π| ορις», Ευγρὶ- 
ἄες. ἄστη, καὶ πολλοῦ πόνα μὲ δεῖ,ρτο μοι. 46 Π|, μοκροῦ λόγου δεΐ σε, 
Ἰοπφα ογατίοης τἰδὶ ορι οἰξ, σῈ7 τέχνης γίγνεῶς, ΟΡ: εἴ ἀτῖς» 
ΡῬίλτο γόμ ἡ, δεῖ κτήστιχ δεῖ εἰσφέρειν, δεῖ αὐξν. Του ΟΠ εες. δε 
μοι τούτου εἰς ταιύτει [τ Ω. σῈ] ἐμὲ κὴ χαϑεῖν. στ. ἃ δεὶ πρῴ ἥεινν 
γίτα ποπεῆος οἐῆςία, [(οτατας. δεῖ γάμου γευναμκές,, ἀπσεη 9 οἵδ 
γχφτ. τὸ δεῆσαν, αι ὉροττιιοΥῖτ δεῆσαν δτοδημῆ στε ποτε» Πα ὶ 
αἰϊησαῦέο ρέτεστε ργοΠοςοη άπ Π) εἰει. ] υτάγομας τη Βαδῖο, 
κὶ πὸ βελύυτικὸν αὐαπλιηρωσαι δεῆσαν, ἕτερον εἴλοντα δικτώτωρα 5 αὰ 
τορὶοπάιπι ἰδσατο πη. αἰτότιι πη ΤΠ] ξξατοτ πὶ ἀε!εσεηιητ. δεῖ ργὸ 

ἀιίϊαν ἃς αὐείν. πολλοῦ δεῖ πέτεῶγ, πυυ]τπν ασ οι ντ ΝΟ] οτ, πολλαῦ 
γε 5" δεῖ, ουσναίτα τὰ αδ οἰϊ. ΡΊατατς. πολλοῦ δ] αν κὸ ἀπαρτιάτας δεῖ 
σαὶ τίω) ς-“ρατοκνέοις ὕβριν ὑπομεῖναι » ΠΎΪ ΓΟ ΠΏ 15. ΘραγΓΙατας 4 - 
45 πελιτον ὰ Π7Ὲ Ἰάταγος διγατοο]ῖς Ἰη ΓΟ] Θπτῖαπη. ὡς μικρρεῖ ἐπ 
δέησεν ἀνελεῖν τίω) πόλιν, ρᾶτι ηἹ ΔὉ Ετ ΟΠ. 0115 ΟΠ Τάτ ΠῚ συ Οτ 
τοτιτ, ἐδενος δεήσει πῇ οἴγονον ἐξ). }}}}} ἄθοτις ντ ἤογιὶς ΠινΑτηζοιε- 
ες Ππρτὸ ἰσουπάο,, ἀξ σέπετ: Αὐϊπηαὶ. ἐδέησεν ἐλαχίςε αὐκδὸ δια- 
φϑεῖραι Ῥραγιι πὶ αἰ βυῖῦ 41 οος αἰίπηιεγετ., Τ ον ἃ σαντος δεῖ, 
Ρίατο ἐς Γερ!δ 1 οίλη ἐδὲν γὸ δεῦσει μὲ ταύτω ἔχοντοι,, εἴ 11} ἐ- 
αἴγη τα !ὰ Ρομμάςητί ἀσογῖτς νθῚ1 Ρογίοπαί τεῦ ἀσοιρητυτ. δεῖ οὔτι 
Ῥταίςητι Το Ποἰγῖαὶ τη ΐ, ΡΊατο ἴῃ ΑρΡΟΙορ. οἴει δεῖν κί νη ον 
υὑπολογίζεδχ τ ζω, ρατας ρουίσα!! νῖταΣ γατοη θαι ΟΠ δ᾽ παρ οηάᾶ, 
10 Τιοῖαο. σκεηῆεον οευῦ διὴ τδθὶ ἀυτε -ορώτον͵ ὁ πὸρ ξωύκειται αἷδὲ παν- 

σὸς ἐν ἀρχῇ δεῖν σκοπεῖν, Οἴςοτο ἀς Ν᾽ πιο τεῖτ. ἐς 400 16 Ρα πα πὶ 
σου ἀογοπηας ἐμις ἃ οτιυοιρίο ἰδ ἰῃ οἵπῃὶ φιια ο τς σοηάς- 
τασάππι. Ἐπ αἰτδιν δγοικεῖν ἐσ)ει. δεῖ σα ΠῚ ραττισι]α ὅπως, δέ 50Ὁ- 
ἰαηξξ. δορο. δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς δείξῃς ἐν ἐχθροῖς εἵφι υξ οἷς πρα φηςν 
πεςεῖϊε εἰδὶ εἴτινετατον ἱπι πηΐῖσος οἰϊοπας ια}15 οχ ιοἢα ραττς 
{ς Θομγείτα 5. δεῖ) Οροτγτοῦ, ΟΠ ΠῚ Αὐπογθῖο ροί τους. Ρίατο ε- 

Ρ οί (δρειπια,ἐξῥεψε δεῖν πειρατέον ἔξ), ἱΠοΙπαθτ εὸ (ξητοητίᾶ» 
τοηταηάαπι οἰἶε δεῖ λαϑεῖν αὐτὸν, ἀἰχὶς Αττορίνδη η ΡΊατο, ρτο 

δ) υυύατοι αὐτὸς λα ϑεῖν, 
δᾶ ριο δῆσον. ΑΛ ΟΡ. ὀπίσω τὼ χεῖρε δεῖ. 

Δία ας ἡγδνδεια Ὁ Θημ γα ἀπά! σοητια, ἢ 

δείαδλεν ΕἸ γ (ἢ. ἤξεττ ρτο ἐσδδκοιω, 4 4Ὁ ἐλάεπὶ οΠὲ νίἀετυς ο- 

τί σ᾽ ης»,ἂἃ 4118 δέαταιν [ἸΡτὰ. ͵ ; ἔ ΠΩΣ 
δεῖγμα τος, τὸ, ἢ σπαπη,ηοτα, ἤρα οἰ ΠΊς ἢ, το ἘΠΊ ΟΙΠ1ΠῈ 5 ἴρἀἰ οἴ ΠῚ» 

ἀερσοίτατηθητιπι, ΧΟΡ] αηγ τσ απ οηταπ., ΠΟοτατ, δεΐγμα ὧδ 

 Μαπονίκου φύσεως νι ξενίωδ χαμῖυ. ἔρεοι πε ργαδα πιὰ «δεῖς 

μα ὠροσφέρειν » ἱροοιηγδη οάεις, Ἴατονοόμ δ)ν δείγματα ἐκφέρειν, 

ἡυαῇ ἀσιτο οδοπάετε, ο᾽άσην Πδτοὸ ἐδρτῖπιο. δεῖγμα σ᾽ δικών, 

Ατ᾽πορίαπος ἴῃ Ἐφυτηρα5ν ᾿ Β᾽ Ππτογρε. Ἰοόαπν Ατιειὴς. ἢ Ρι- 

τᾶ ἘΧΡΟΙΙΣ » 1Π᾿ 4110 ΠΊΟΓΟΝΙ ΠῚ Τροο Πηιηά Ρτοροπεθαηταν. δὲῖ- 

“μα φαλῃν γΟΟΑΡΑτΩΓ ἰογαπὶ ἴῃ διτςο γῖη αι πιο  οάτΟΥο5 σηρὲ-, 

γόγθο δαΐω," Ῥ]α απ ροτ βέξο ππθβιο, ξεγαοθατ. Ης- 

κόνις δὲ σφισ᾽ ὠἀμφιδεδιει, ἃ Ἰὰς ρα αἷς οἰγοαπι ΕΣ Τραγροθα- 
ἐμερίζετο ἀμφ᾽ αὐκδὺ ἐσκορπι ζετοιὰ γεῦθ0 δια," μεράζο τ ππδ- 

εγξείζο, δέϑηαιν πὲς ἐδ γφιίειγ,ῃ, ΡΙυ απαροτΕ. 

ἐντηοΙοὴ ὃ νἱποίατ. ν, ἡ Ἐ Τη μὲ 
᾿Θρυραίατυς δεδγω μήν. ὃ πώγωνα, ἃ οἴ, δατρ ἃ ἀερορα- 
ἃ το τ δεδιηωνδρης “ἰ γηφαστο ρογααίε το, ᾿ 
ἃ δείδω,τ πιμ!,τίςο Πα οταη, δόδιας μυὴ τούτων ὠδεὴς, γ- 
απόλωμαινιϊηγος η5 Ρογεαπη ηΔς 

ττιοϊρί μην, φοίό μήν (δι, Φεδεο τες «ὐδὶ τοῦ χωρέω, ΡΠ ορρἱάο τι- 
τοῦτ ὑόν ά.} ἀφην, δεδιὼς πίω ἀεπν αϑοαισνεδυίω, ἴ. ἀὶ δτιῤῥών αἴ 
σα θυ "τὸ δὲ δὲ ὺς ἀμσεῖ, ἀρ φμἀΠν 1. πὶς ΤΟ ισιτιο ίςι 

ἰἀςητῖα: 
οταε,φυξήϑυτι, ᾿ 
δροστατ Ταιογ ἃ. δέσυτενβο τ ι! ἀατῖς. " 
οἱ» φηξηϑέντες. Εἰ δεδίξεῶχ, ἐκφοζῆ σαμδιώξαι. ἀρὰ δ]ά. χον 
σ ἡ τε κὶ ἄγρμον κὐ σιωλ πῳῷ ἀλαλάγματι ὅπιδέπησαι πῦϊς 

ὡς καταπλῆξαι κὴ δεδ ξεως τὸ ἑωμαϊκόν. 

τομαι δὲ ξιούμ», φιλοφρφνούμαι, δίδωμι, ἀτηδῦτον ρταῦςο. Οαγῇ. 
Θ- 9 τερσυύδα, Ὀςηειοἰςατία ριοίξημεης σομπςμιος ἃ 
ἀπηδηΐτεγ ὃς ρΙ οί ἀὲ : Πση ΗΠ φατί ετίατα δεποιοὶο ἂ- 
εἰσοτοιν ηἀς Ηοίγο νυ ούτιο δεδίσκετο ἐΧρΟ, δίδωσι. 
ὙΠ, κὴ δεξιτερῇ δειδίσικετο χερὶ οὐρα αἰ. ' 
μαι, π ἐγμϑιν τ τς ᾿ 

ἐποιχα, τογτοντις τογγίτοτγναττοηίΐτας ἴα ΠΊ., τοΓ ΓΟ ΠῚ 

ἀοῖοτγθο. [κιοίδη. ἐὺ 3. πειρώντας ποθι ἀσκεῖν υλακ 
δεδεῆο μῆν 9. κίατα τεγγθης, 

νου {ππτρπραπου ται : ἃ νοῦδ0 δ μείω διμω, διμήσω, δέ- 
εἐδεδ μή μίω,ἐ δέδμίωτο: ὃς Τοιιοὲ δεδιμεύατο 5 ἃ τοττῖα δίησα- 

δέδιμητο,ιλτει ροτο «- ΗΠ οπι. 11: ἀ.γ, ἦθα γύτοι πολλοὶ δεδ μήα- 
ἐποτεταγυΐῆσοι εἰσὲ πχετιτὸ τιδὶ (ποτ (αὐ τεέξι. 
Θονοετεξξας ἕξις. Ο ἀν ξ, αὔϑρω καὶ κα κού πῳ δὲδ μηυΐμον, 

 ςουξεέγιπι. δὲ Οἀγ - ὁ, δε μυυάνΘ- ὕπνῳ » σογγόρτιις (ο- 
 δεδικημῆμ(Θ. γηοαὶ,ίειιο, σοὺ ἐςξξιι:. 
μροχιγαξζας οἰἴττνο ἄς ἴῃ Ρ] πα πγροτές, δέλμητο, (γ ποορα, 
ἰσατα ον οτας, Πα ραγαταπι οτατ:ὰ νοι δέμομαι, ΕΠ Οτηὅοι οἱ 

ς δέδιμητο. Ὁ 
"Θ΄ ταἰειτυτας»ἀφογεῖυς, Τ Ἀιιογ 414 δεδογμῆῤε σ᾽ αὐτοῖς, δες. 

Ῥοίϊαιιάπι ἀξογοτιπι οἴ, ἡ δεδογ μῖν ᾽ μὶν᾿ κοινῇ φιλία., ἀτηϊοῖτία 

φοιη πιιηΐτον ἀεοτοτανι ηἰτίτιτα, Βυιἀαπας τὰ ςρηΐο 5 ρος 
δογυλίοι νόμοι » ἀριιά ΑτΗἸορμαη. δε δυγμῆθον ὃν, ααιιπὶ Οἴοτ 
τιιαλάεπὶ Βυά κι. πάς τὸ δεδογυῆνα . πλαὺ ἀλτα, ἀστεῖα. 
δυγμῆϑοννορί πἰο.ῬΊατο ἴῃ Αρο]ο οἷα, δεδογ μῆρον γέ ὅξι δ σω- 
διαφέρειν τινὶ 770) ποῦλων αὐϑρώπων. 

ἡ γα τοτῖτι οἱκ πηεά,νεγ! δείδ ὦ, δ δυιδα,, ὃς ργορτογ ζοποαΓ- 
δ)σ)σ).ν ] τί πχὰ πὶ ἴῃ κ ᾿πάϊςοπν Α ἕξιν σῸ σι Ογτ τσ τ: ΕἸ ΠΊΘῚ, τς 
, Πση! ςἀτιοησαι μάθει ργαϊξητὶς » αἷτ ααζα. δέδοικοὶ σοι κὸ 

οὐδ ὅ αἱρὲ σοὶ τ πλεο εἶθ ι. [το πι οὐμι μὴ β. Χ ΟΠ ρ ἧι δέδοικῳι μιὴ 
“ὦ ποσαύτίιυ σοφίαν, ΠλεΟ πὸ ΠΟ τἀθτ μπιαδεαπι {ἰριοητιᾶν 

Ἐξ οἰ] δ ἰο τ, δέδοικα κιὴ δὲ ἔνδειαν αἿθ πιινδείων δπόλη- 

ἵπιεο πὸ νίδξας ὑευυγία ρεγοατίς, Ατηϊορ να, τα θίατο πλίωΣ 
ἐόνον δέδοικα. χρ. φράζε τῷ πέρι. πλ ὅπως ἐγεὶ πἰμὶ διυΐαμιν ἰὼ ἐ- 

φατὲ Εἴ χίν με, ταύτης δέαποτης γνήσομαι,, πῖοῖαο ης ἤθη ΡΟί- 
ἢπι, νοϊ νοτοοῦ νῖ ροί πη . ντίαρς Ἰοσυίτιγ Οτοογο. [τοιταγ 
δὲ δέδοια, [ὩΡΊατο κα. ΑὙΠορμαηος, δέσδοια αὐξὲ τῷ δέρματι ρΕ}}1 
τίπιρο. 
υἐδοκημῆμίδν, οὈ ΕταΔης.  ΡΟ].2. ΑὙΤῸΣ οἰ κφὴς ὀπιπῇ ϑύει δεδοκυ μήν Ὁ... ἘΠ ο- 
Πού ῖσο αὐὴρ ἀλιειὰ δεδοκηνῆνζ-, ἃ «ἰδ, κατασικοπ ων, κε χόμῆν θυ, ἐνε-᾿ς 
δοθύων, δοκεύων δθηπυρών. “6 

λεδοκέμοισ μῆα, Ἰνκεκριυῆλα, δα] ἃ. ἔγραψε 5 Ε ὑσέξι(Θ. κἡ ὅγα ὑπορμνήμοτω 
. δεδοκεμασυῦνα, ἀωημε 

λέδοκται, γἱ απὸ εἰ, ἀσοτεταπι εἰς, (ληςίταμι εἴς. ΡΊ το ἐρΠὮ. 7. δέδο 
κτοΐ μοὶ μὴ εἰν, γγᾶπετο σοηξειτα. 

Ἵ 

Ν 

ἱ 

᾿ 

 ἰδέδορκα, Ρ τατοτῖς ἃ δέρκω,ν ἀν: νηάς δεδερκὼς, ἴπταεης, Η εῇο ἀ. δεδὺρ- 
᾿ κῶς βλέπει, τοτιιο οἱ αἰροξξυ. ορο οἱ. δε δυρκότει φως, ἱ ζῶντα. Γλτοὶ 
᾿ς ὕαγ δὲ τγδῃ ρΟὔ τίς [το τῖς, δεύροκα, ἢ Ἐρὶρ; τὸ δεσυρκὸς ροι ρισδοὶ- 
ἱ ας, ΡΙατ, ἱ ᾿ 
χἐδουσα,τεοἰ αἰ: ει ἐςξζα πη πιοά, ἃ δουπέω, 
εὐράμηκα Ρτατοτῖτ. ὰ πεύχω οσαττ. 

ΝΕ ἐδδομαι οισαγτί:ν πᾶς αὐαεξέδοϑικο ὃ «ἰοιδέδρομφ. 
: δέδυχα, ἴηρστοις [τη 5ἐπεισήλϑον, ἐκρυζίω, Ὁ δ᾽} ἰηστοιις πιπι,ἀε- 
ΠῚ πλογίες {τγ:} δύω. δ ὑπῆῳ 
᾿ δέει. δὶ δηλ, Κίδιουας,ν ποι πῈ, δεσμὸς, ὥμμα, Ετ δεέλον ΡῬῖο 
᾿ Ί Ἥλον ΠῚ Δ ἢ βοίτ τη, φανερόν. 
ἡπι Ἐ τομα Ἀπβορίιαρα νεφ. δέδοικα σ᾽ ὦ ἀρεσβύτα » μὴ 

ληγών δεῃ. 

ἭΝ 



398 Ξν 
ἐες νεπαῖες ἐχροηοθαπτ. επορμοῦ Τιῦτο χαΐητο, “τ ἑλλυκων 
ἤσαν δὲ τιγες οἱ κὶ ξινσυδήφαντες εἰς τὸ δεῖγμα, ἐμιπόρφις τε τινας κα οἱ 

ναυκλήρρις ξωυαρπτώσαντες εἰς ταὶ ναῦς εἰσ ̓μνεγκαν γ ὃς ἔα] τὰς ῬΟΙλ εχ 
Τῖθτο ποπο,σάριτε [εσιη ον ρατα ρόττι5. ταὶ 5. αἰεὶ «δὺ λεμῆμας μέρ», 
δεϊγμανχώμα, ἐμπόριον ν καὶ ὡς ὑρίδης φησὶν, υἰξαιρεσις ὅπου τὼ φορτία 

εἰζαιρεἴται κὶ αῤτύδειγμα. δείγματος ἔνεχφι, φα ὸ ἀτρυτα πῇςητιιπὶ ΒΟ 
πη Ργαίσογθηι, ΕταίΠῚ.Δ εἴγμα τρόκειγῖα!, "0 ἐρητ Πα τρτορο- 
ἄτα ἰαητ ἐχοπηρίο. δεῖγμα, πηοπ γα Π1) τέρας, Ατατις», τὸ δέ. οἱ 
μέγα δείγμα Κη τε. ἠερβεις ἐπάγει νότος. 

Αοιγματίζω, μι ἰσωγαν ἐκϑεγτταάαςο ν οἴτοηο ἴῃ Ἔχε μι μη} Γρ εἕξαςι:- 
Ἰχπὶ οἰππιρας ργοροηο,ίπ ορ 44 Οο] οἴ ς.2. 

Δ εἰδεκτον ]ςοΠαίπλο τῷ ἐγρτο δέϑεκτο,ρεγ ἀεχτογδη ἀσοορ τ, 

Δαδέκατο, ΣΕ ρογιιητνἐ δεξιοιώ το:ὰ δέχομαι. 
Δειϑη μων ογίδου, ὁ, Εἰ πλϊἀμ5οσαατιις, νεγεσυηάμς, τα ΓΙ 1115. 
Δειδία,αΟΧ ΟὈίσα γα) 5.81 4. κι σκοτία νύξ. 
Δοίδια, ρτο δέδια, ἰπηθο. ΑΡΟ]]-2. Ατσο. ἀμφὶ ἑ ταιίίρων δείδια. γ [Ὁ οἰ ἷς τὶ- 

ταφοιγηάς δειδιώς, Π Ομλ.1]}.γ αἴχεα δειδίοτες, δείδια, σὸν τύπον, τ|- 
ΠΊςΟ τιιᾶς [ογπιδ»ἴη Ερίρ, Ποτη. αἰνως γὸ δαναων πέξε δείδια, γι"- 
Βιεπηξητογ Ὁ δηαὶς τἰπιοο, νης δύο μοίλα πώντα ταὶ δείδια, » 1ὰξ Π1 
Ἡοπιεγ. 

Δειδίζω,νπάς ιἱανϑ ειδίζω,Ἔχραιιοίςζο, ΗΟ ΠΊοΓ. ὗν δείδησαν » τε οτπαὶ- 
ἀδῦλως. 

Δείδιθε, τἴπς 5 φοζοῦ, κ δείδω. ΑΡο]]οη τις, βασιληίθ. ἐρετμίωδ μηκέτι 
δείδια. 

Δείδεμϑω, ρτΟ δεδύα μήν, τί πα Πγ115, δε δι ιᾳυᾶω,φοξόμεϑει, Η οηι. ᾿ 

Δείδημι τοττεο, Αέξηι. Ασα! πη σίταγρτο τἰποο.ΠιΔ 4. ζ φο]᾽ ἀχίλνα 
πύϑ' ὡϑδέγ᾽ ἐδείδιμίυ. 

Δειαύσιιω,ἱ δεικνύω. δειδίσκετο, ΑΡΟΪ. ἈΠΟ ά. δ ειδισιιόνυ(δ.,δεξιέμυ 9. 
μας σα τοττη λει τὴ 

Δειδιοσομαι μιίξομαι αν. ε)μα,ττη ΘΟ. τεγγεονφοξοοκαι ἄυλα ζούμαι Π|Δ(. 
β,6 δὲ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδίοσ δε! Ῥτο τοι το  ] τας, 6}. ϑοίῤῥει μηδὲ 

τι πσὼ δειδίοσεο λαὸν ἀχαιων»"ὰ οἴϊ, ἰΐγε εἰς φόζον, Η ΕἸΥ «ἢ. δειδίον το 
ἐχροηετίάπι ἐδεξιοῦτο αι {Πρ η!Π σατα ὅς δεισδίσκετο ΑΙ ΟΙΤΏΓ. 

Δδείϑω, μι. δείσω τα, δέψοικοι, δὲ δέδια ὃς δείδια, νηάς δειδιότων ἀρυ 4 Ηο- 

πιο. Οὐ γ ξ, ἀραιὰ Η οἰἴοἀ, αἷϑὶ σφετέρφισι τέκεοσι δειδίοτες, [ἃ] 5 
ἈΠΙὶς πγοτιιότες, μέσ, υὑαρσιωτε, ἐδὲδέειν, ὃς ἐδεδοίκειν, πγετιιο, τ ΓΟ, 
ἀδεισα αἰουδέζα τ, διοινοτεαν ἧς ΟὈἴτοΥ γοσιρογεπη, Νιζαηζοη, 
οἴαῖ. βι ὅς πχοχ, ἔΐδησται ριὶ εἰ τείγηται » νοτο τ Ὡς ἱπάπιρογοιαγ. αἑεὶ 
κύωρε δεδιὼς, ἐς ΟΥ̓́ΡΙΟ τἰπγεη5 »γ Ποοτγατ, ἴῃ Εὐασογα, υἱτῦρ Ἀμ- 
φων δέδοικε, εἰπχαῖτ ἃ ργαάοη!θις, ΟΒΓγ Οἴτο πη αὐξὲ ἱερωσ. δεῖ 
δαὶ ὠἀμφὶ τῷ μειρῳκίῳ,τιπτοτς Δάἀο]οἰσεητὶ, Οαἰςη. δτο ρτίπ)ο δά 
ΟἸαυςοη. δείσας πϑδὰ τοῖς λακεδιαιμογίοις » τἰ πη Π5 ἰασοα: ΠΊΟΏΙ]ς, 
ὙΜΟΥ 414. δείσας αἰεὶ γχώοις, σοηοτὶ τἰ ΠῚ η5»Ρ]Δ: 0 ἐπ ἐρΗζ, μὴ δὲ: 
δοιντον 6 πηεῖπογοητ, Η Ομ πὰ ἤγπηηο ΒΑΟΟΒΙ. 
Δαέλιῖσα, ΠΟΙ ἀἸατῖ, μεσημόριᾷν. οἷξ ὃς πηογεάδπι ἔαπηοῖς. Ο ἀγΓ, 

ρ,.σύ δι ἔρχεο δειελεήσας. ἰΏτοτρτ. φρὸς τἰωὺ διειλινίῳ) ὥρχν αὐοφίγίνὁ-- 
γῶν Θ. τουτές-ε πίω μεσημόρίαν, ἢ πίω) τ᾽ σσερανίω διατρίψας . ἔγιοι ὃ πίω) 
δειλινίω πρρφίωὴ αἱ τῆν" ἡ Καλλί (φυχός φησι Δείελον αἰ τίζεσιν͵ εἴγουσι 
3 χεῖρας ἀπ᾿ ἔργου. Ατδησεας ΠΟ ρτιπιο ν Τῆς 3 τεταῤτῆς προφῆς 
ὥτως μηρί. μέμνηται, Σὺ δ) ἔρχεο διελεῖ σας φοττ' σοπάιπη δέιε- 
χελσαξ)ὸ καλούσι τινες δειλινὸν» ὃ ὅξι μεταξιυὶ πὰ ὑφ᾽ ὑμὴν κεγομᾷῥν ἀρί- 

«ὁ κἡ δείπνε, 
Δεἰελινὸςρτο Δειλινὸς Τοηϊοὸνν οἰροττίπιι5» τη ογ  ἀίΔηι15, δ ειελιγὸς ζο- 

φΦΘ’ ΡΟ] ΒΚ Βοά κα δείελθ-, 
Δειέλέτας ἔγαιιἀ]εητις, πγαὶ εῇςιις. 
Δαΐτλον,ε στερυς Πα πλ,[α Ἐρὶρ τεηνριις ροπλογ! ἀπ ΠῚ, ἰδ ἢ, δεί- 

λὴ ηἰ ἑαπέρχ. ὑπὸ δέέλε, [Ὁ νοίρογαπ), ἃ ρο]] οι Ἀ ἰιοά. ἃ δείλη 
δυτετη ἢςτὶ νοϊαηι δείελίθ- ρ] Ομ αίΠ1. τῷ «. δείλη Δα θη. ἀϊέϊα ρὰ- 
τάσιν παραὶ τὸ ἐνδεῖν κὴ ἐλλείπειν τὰ ἕλῃ πο εἴλη μα δεέλη,, πα πι ἃ 
ποτ ά!ο εἰμυδιροτέρᾳ γίνεται καὶ τῷ χίκ. ϑερμότης αι ἕλη {π|6 εἴλη η0 
ὨΛΪ ΠΆΤΙΙΓ. 

Δείεχίθ.γα, ὁ καὶ ἡ, πχοτ 4 ἀπιῖσεν εἤροττίπιςιν πάς δείελίθ- ὥρη, ἀρι Α- 
ΡΟ]Ιοα. ἈΠιοά.1ἃ εἰς, ἑαπεριον, νε!Ροττίηα, Ηοιμοτ. Πιαά. φ, εἰσό- 
καν λον" Δ είελ- ἐψὲ δύων, γείρει.ἸΉτεγρτ αὶ οψ νὰ χα τάςτασις πῷ ὶ - 
λίν λεγρυήμη ταῦ α΄ κοῖς. ρα 4 4} ]}1π.δδήελον αὐτί ζασε, ἱ πγετοη41Π). 
γ᾽ άε Δειρλιῆ σαι. ἥ 

Δεικανίω, ἰοχτγα ργεςπ40., δεξιούμαι, ἡ δεικαγάται,, Ὡερστιαπεί ζεται» 
Ηοιῃετ. Ὁ 

Δεικαάνόῳ, Πρη0, δύΐσυμον ποιώ. Ατατας δεικαγόωσι διας αδὸν ἶσα πέλεϑρᾳ, 
ἤσοδητ ρα ταῖσι} ] “804 ἰρατία, 

Δείκελον, ἴδ δοίκηλον, ΡΟ τ γντ 511. Ππιυ!δοΐτιιπι» ἰγλαϑο. εἴδωλον, 
ἄγανρμα, ὁμοίωμα Ῥαταυτ αυτάαπι ἐς Τοιμς ἔζατιια ἀϊςι ἕο ς. νοῦ 
Ρτορτιὸ,αιαῇ δε εἴγοιλον, ὃς ροτ αδυίαπη ἀς Αἰ Τίς. ΝΠ χιὸά 
αὐ ᾿ποιτιςηάϊιπι τογγογεπὶ ἱπηπγ ττίταγ, ἀἸσο οη ἀρρο! τὶ ογα- 
ἄπητ, αἴτας Πδγο Ιοχτο,ςαρίτε 38.[π Ερί σι ταυηπιαῖ. ῥεέης τσυργ»- 
φόεου δείκελον εἰσοράων. ῬΟΪΧ ἢς (οεῖδῖς Εἰ  ἀϊοίϊας στὸ ρτὶ- 
ΠΙῸ βρέτας 3 καὶ δείκελον ἐκ ἔγωγν τρρσίεμα). ΗἩ οἰ ον. φεώσματες͵ κ δεί- 
κηλανδα ἃ μιμήματα νεἰχίσματιε. ᾧ ταρσωπεῖα, δείκελα ν Εἰςίγ οἰ. κα 

οἰκόγες. νιἀς Δίκηλον, 
Δεικηλίκτας, ν, ὁ ΤιΑσοηα ΠῚ ΤΠ) Ὲ14»111 1 Π1115. δέ δι τῖο, ΡΙατατοδις ἴῃ 
Δρορβιμεσιν. Η εἰν οἢ ὃς Εἰηϊατῃ. [ογιδαητ. Δεικελίσα), Δαναλι- 
τορίηαιην Ἡ εἰν οἷ. μιμητοιὶ αὐορὶ Ἀάκωσε αὶ γοίως ἐπχαρηοπι νἱ- 
ἴῶ 10 αμ οι! ἀϊληα ίσεινα γερσαιςηταῖ, 

ἌΣ 
Δεΐκνυ, ΒΓῸ οδίκγυσι, 4ε που ἴτας. ΗΠ ςΠοά ὁ γὸ οἱ ἐέλιθ.- δείκυν γα, 
Δείκνυμ αν 146 πὶ 410 δεικανάω, δεικγύνῆν(θ-, ΗΟ πη δτιις Οἀγῇ: 

ξιάμϑυ(θ., φιλοφρον άμβυ(δ-, ΠγΔΏ ΠΩ ΡΟττβθης, ΠΟΠη τοῦ Θχοὶριῶ: 
ἘΠ Πιδἀ.9. Τὼ κ᾽ δεικνύωυ. φρρσέφη πίδας ὠκιὲ οἰ χιλλειᾷ, ἰών 
εἴτ ΐωνες εηιπη δέκῳ αὐτὶ τῷ δέχω ἀϊσιπίννηάε Ητ δεκνύω κἡ δηκγύῳ 
κ᾽ δείκνυ μα) τὸ φιλοφρφιούμαι χα δεξιοίκαι νης ΠΠ πὰ, Πιλησαίμῆμθ: δ 
οἴνοιο δέπας, δοίδεκτ᾽ ἐἰχιλῆά, δὲ δείδεκτο, ἐδεξιοῦτο »ἀρυὰ ὑὶ 
ἄδςηι. ἌΜ ἢ 

Δείκνυμαι μι. εἰξω αν. εἶχα, δί Ν 
Δεικνύω, οἸτεπαονἀςπποηεγο,ργοάο,ἰπάϊςο, οὐ εἰξ ργορτῖὰ ἀν 

τοτιπ1, ᾿μαΐρεο 5 14 εἴτ γεργαίδητο. υὑπὸ ὀΐψιν τίϑημι, ἄοςεο, 
το: ΣζΈΠΟΡΒ. δεικνύων ἑαυτὸν οἶίΘ- ζῶ. Αςοἰρίτατ ἴρε ρτὸ 
Τμιοίαπ. φειδύας ἐκεῖν. ἔδειξε ἃ δα δεῖξαι τὰ γρίμματα “ἢ ας 
φἄάετο τατίοπαβ, ἔδειξενϑμας μορφαᾷ,, αἰϊας ἄτηιις 4}1ς ἔΌΓΠῚ 
ἄιχιι. δεῖξαι υ μιρῦς αὐςδὺ ὄντας, οτος. ἐδ ειξαν ἔχοντες, 
ἄεταυτ ίς Παρ οτος, ἄςφη,, ὡς ἔδειξε, 1ὰ 4.0 ἃ τὸ ἀξοϊαγαι 
τοιότα ὄτω ἔχοντα. ΟἸξςη απ μας ἴτὰ ίς μαθογα. ῬΙατο 
Ὁ. ζ. δείκνυμι οἰκοδομδμ᾽, οἴεπάο της σαϊῆσατς, Ποσπο τη, 
χγις ἐς σῦτον ν ἤπης ἀςπηοηίϊγλης. Β]ογοάοτιις, ἔδιειξαν ἐν 
ἕτοιμοι ὄντες ἀμευ δ, Ῥαϊὰτα ἔεοοτιητ (ξ δὰ ἀς ΕΠ ΟποΠΙῚ 
τος. δέδεικται. ἀριχα ΠΟ ογάτοτη » σοπηροτταχη εἰς σοττὶς ἴῃ 
Ἐχρίοτάτι. 

Δεικτέον, ἀετποηγαηάυτη εξ. 
Δεέκτης,", ὁνἀο πηοπιΐτατοτ, δείκτησι ϑηρων » ξεγατιυπι ἄς πποπῆε 

τθας. "ἢ 
Δεικτικὸς δεάκτολίθ., ἀΟπη οὐ ΕΓ ατίιτις ἀἰ σίταις. Γιατ πὸ ἱπάςχ. 
Δείλανγομκαι"ὴ 

Δειλαΐνω,τἴπλεο, τ ἰ πη ἀὰ ἀρτο. Ἡ εἰ Υ εἢ,Δπτε ΠῚ δειλανϑεὶς Οχρ, χλὶ 
ἀποιτησεὶς. ἫΝ 

Δείλαθ.,:, ἐγ ΟΕ τ ἰ ΠΕς Ιωας, ΑΤΠΠΟΡ . ϑν᾽ καὶ Φιώαμαι δείλαιθ. ο4 
τοῖν 108 {π5», ΠΡ. Ἐρὶρ;. Ν ἵ 

Δειλακρίων, ὃς Δείλακρίο,α ὁ, ἜΧτγε πὰ πγϊίστ, τἰπλῖ δες» ὁ φλὸς 
μῶν. Ατηϊτορῆδη.η ΡΊυτο, ἐγὼ 3 κατακέκνισμαι δειλαίκρα. 
«ἄετ καὶ σκώκσσει χοιαρώσαν πίω) γραεώ «οἿὮ ἴτάθις διειλαίκρα,, ἰἴχραι 
ϑλίανκ) δειλακχρίων ὁ αἴχρως δειλὸς ὁ ἐλεφνὸς, ὁ ταλαίωωρρς. 

Δειλανορεῖν, το τει σου νραιοτγο»]. 2. ΜΔοΙιαῦ.ς,8. της 8ὲ δειλαν 
Ρια δυϊ4. ᾿ 

Δείλη,ης ἡνογ ρα πο] πὶ. ἘΠῚ Δα τα πη ὅτε δεῖ κὶ ἐνδεῖ ἡ ἔχη νὴ ἑαὐγί δ 
λη ἑώα͵ ἢ πρῳΐα, ΔυτΟΓᾶ » Αττιοὲ : ὃς δείλη ὀψία, » σγεριζαϊαι 
ἐροττιρμπι» ιαπάο ἴΔπὶ νογσὶς 50] δά οςοαίιιηη, ὃί δείλη 
ξεία. Τατοτγάϊιπι δείλη (αθαυάϊτιτγ. συ πεῖ, ὥραντες ἐκ φυχοῖ 
αῤχοιόνης ἑῴας ῬΊΑτο ἐρηζο ]α Τδρτίμα » τῇ δὰ μτ' χαύτίυ» πίω ἐμ 
6ν δείλης ἐρύβι(θ. καὶ ϑεοδότοης Ὡιερσυλϑέτίω απεδῇ, ἰἸὰ εἴτ οἷα 
Τρειδη 44 τὴς νεπογαητ: ΥΌΙ δείλης Οσηιτία ςἰς οαῇις » ἰά αἱ 
ὄδὲὴ δείλης,» ἥτις δείλης ἄσης. Ὀιοίςοτίἀες ἰἶδτο 4υΐητο , (αρὶ 
94. κίνᾳ ἐχαίςης ἡ μέρας, ὡρωὶ χἡ δείλης, τη οὐα Παρα] ς ἀϊς Ὁ 
Ὡς δί νεΙβετι. τ δϑίλης ποίλιν, ταγίας ἃ ποτ ἀἰς, Αὐ τοτείος 
οέζαιμο, σαρίτε ποηο Αὐἰπη4]. δείλης γηρῶντοι, νοίρεγί (δπὸ 
τία, ΡΊτάγοθιις δείλης πονεῖ, ρῬοΙδ πηοιίἀπὶ (φίγατ, Θαζα εχ 
ἴτοιο!. ἐμφὶ δείλίω., [10 νοίρεγαπι » Χοπορἢ. ὑπ δείλη 
ἐᾶν Θ-, ἃ ρΡομηεγ!ἀΐαμο τουηροτο ογῇις, Αὐ ζοτοῖες Πἶδτο Γχ 
Δαλη4]. σαρῖτε οἔἶδαο. μέχρι δείλης ὀψίης,αἀ στορι οι! πι»Ὲ 
τοάοτις. μέχρι δείλης, ἴῃ ΡοπγογΙ ἀἴδυμπὶ γίαμε ἀἰεὶ τοπηρὰ 
Ατηξοτεῖες ᾿θ το υΐητο Απίη]ΑΪ εἰκν᾽ ἐρίςις μέχρι δείλης, 
ἄϊο Δ πιογ! ἀἰδημ Π}5 10 14οπὶ Πρ το ἤοπο, σαρῖτο 32. μέχρι 
αὐτιχόντες, αὐ νοίρογάπῃ νίαιιε το οητας γ ΡΙατατοβιις ἰπ 
τῊ το ΟἹ. «ὐεὲ δϑίλζιυ ὀψίαν, Βα άπις ἰπ Ἔρ ἢ, ρτίοτ. Πιθ οτορὶ 
Ἰαπὶ 5 (πὸ οςσαίιπη » ἰάπη ἴσιο, ἰά οἵδ, ἐλέο αὐοὶ δυσμαὶ ὄντος 
ογα!4. αὐδὲ δείλίω,, Δὰ νεἤροταπη, [46 π1. αὐεὲ δείχζω ὀψίαν 
καὶ» Πγρςος [δγο ογοραΓοι}1 0. αῆεὶ διείλίω ἑαπέραν, [δ νείρο 
«ο᾽ τὸ δείλίω γγυί ὅτι » αητο απ οἶος πιεγίάϊες, Θυζα οχ 
ὩΘηῸ ν σαριτς ἀεοιπιοο ἐξαιο, μϊοτιρίαπτατ. ΤΠ οργαίξίν 
δείλης ἧκον ἀπτὸ ογαραίσυ]ιπι νεηΐζ » ΡΙατάσοβις ἴῃ Θα δ, Ξ; ι 
σἰυὶ δείλίω,, οΥἱς Ροπηοτι ἀϊφηῖς, ΘαΖζᾷ εχ Ατἰϊτοτεῖ. Ῥγο δῖοι ΟΝ 
αὐτο τίω δείλίω,, νείρετί, ΟἸςςτο δά Αττῖς. εἴτα οτίατι ἱπῚ " 
ἔϊο ὁ δείλης. Ηοπτοτ. ΠΙΔὰ. 2ι. Είσσεται ἢ ἠὼς, ἡ δείλης, μέσον Γ 
Οἷπύτε,δις. Πρωΐας δείλης ,νἱάς Τιρωΐα. ““4ΣἽχητε 

Δριλημων, Εἰ Παίς, ΠΥ ΠΟΥ γσαταις »οἰ δήμων, ὄυλα δῆς, διφχὸς εἴτολμος., ᾿ 
Δέλία ας, ἡ, εὐ πο! ἀἰταϑ»ΐ ο᾽ πάυανἀηΐ πιϊ ἀπ σα ΕἸ ὁ συ αὐ δροίαν ῃ 

Ρμου ΠΡ τὸ ργι πιο ὑτομν ορροσῖτ. ΡΊατο ορ το] (ερτί πιά, ἂμ 
Φηλίας ὶ πρὺς ταὶ κἡ δουναφ ἡ ἤν υδρίθο,, Ῥγα δηὶ πηὶ ρατιΐτατο νοὶ 
τιθιις Πα σςι τὴ Ὁ ς. αὐανόδρίας δήλία,, Αηϊ τη πιῦςς ΠΠἶτὰς, 
[τὸ πῈ τοι θγςη τί, γα! στο, Βα 4.1 ςρίξιρτίοτ. 

Δειλιαίζω, μι σωῳ,π ακοι δήλιάφ. δὺ 

Δάλιαίνω͵ κι αγῶραιετς ἤοῖο : Αςουαε. οἂρῖτε ἀεςϊπιοποηο, ἴδοι Ἵ 
τοηο τη. Ἂ 

Δέλίαστῳ τως ἡ πηστιις, ρα τ οτ, ογπΊίάο. 

Δέλιαω,τιπιθο: ργορτί ὰ οἰξ οἱ ἰσηαιίδηλ τοξαρίο ὃς ἀοῖτε 
τἰσα]α πη: ςοιίς ἩΣ 

Δάλινος οὐδ, ὁ, ππ ἐσ! ἀΐδημς, Ροπηογί ἀΐδηιις, δῳλινὴ διατρκξ , Ῥοπιοτί 
ἀΐαπα σοηξαθι]ατίο, Ρ] αταγοῖι, τὸ δφλινὸν τεπηριις ροπἸογιἀΐδη 
ςαρίτε 29. Εχοά!. Ἐτ Φφλινὸν, ηγοτεηάα, 410 ἃ ( α}]} πηδοῆις γο᾽ 
φαμῖς δόύελον, ΑἸΒβφηςεας πθτο ἀ,γίᾷς δαολιῆσαι ἃς δείελον. Ὁ 

ὦ 

ῃ 



ΜΠ ΔῈ 
σου ααἱ ἀςςορίτνξαπειτήστες, 

νηγογιά τος, : 
ἴῃ ροπιογ ἀνά πιΠ [δι νεἰγνογεί παι το ΠΊΡΙΙΣ γογσο, νη ἧς 

το Δ.» Ἑὗδον παννύγ κ(θ» ἡ ἐπ᾿ ἡ ὦ αἡ μέσον ἢ μαρ.Δ εἰλετο τ᾿ ἡ ἐ- 
χα μὲ γλυκιὶ ὑπγίθ» αὐή κεν. 
νούνκαι,τηδτιοιν πὰς δειλεαδοθο τ πη της, σάρ.τ6.}. 1. Μᾶς μαθ. 
ἰλώϑυσαν, Εἰ πηΟγιιητ. ΄ 

παπίίεγ, εἰπγϊάας, ὑριπαθαδνςς Πστου - οἱ ορροηίτ αὐδρεῖον, 
ον ἢ: ἀδϑνενὴς «ἀγζωνηὶς,ἰὨλ0α111ς, δ φλικὶ φειδὼ, (δτα ρογ Ππιοηΐᾶ, 
οὐ, δφλοὶ φόδοι, "0.60 ἐς ἤλετις, ΡΊατο νόμ. δ δειλὸς ὃ ὦδικος 

ὶ εἶδ κενδιασοις», ΑΙ Πτοτο]. 1 Ἀοτου. δ φλὸς τὶ αἰδοῦς εἰ τανά ας ρὰ- 
τίϑν αι ρυιάοτς ἃ βη οίτανν ΡΊοτο νέμ.γν δ φλότερος, Πηοτ]Ο]Ο ΠΟ, 
πἰάϊοτ. ὁ φλ ότεροι ἐμ χαγωων,}. αοἰαυ,Οὐν ΠῚ ξ ἐμοὶ δφλῳ μήδετο 

μητίετα ζειὶ, [ἢ εἴτ, πγΠδτὸ ταν. Ῥοπΐταν ὃς ρτὸ [πραγ] τι, [Ὁ 1- 
ἃ δηλὲ ξείνων. «᾽ν ηγ!ττίπης οίριταην. ΗΠ οὐ δφλὸν γή- 

«ἐπι, ,ἰὰ εἴς, αδ'ενὲς γ» ἀοὈ}]1ς ἰΣηςέξυς. Τἀςπγ. δφλός τς αὐὴρν 
Ππδείλαιθ.,ἸηξΕ]χ. [τεπι, δ φλὸς αὐτὶ αῦ κακὸς ῬγιΒασογας ἴῃ 
τπῖης ἀΠΓῈ0.,}όγ»ι δήλοί τε κὶ εὐδλοὶ, δὲ; 
οτος 7, ΕΠ 1 ἀἴτας, ΡΌΟΥ, 

οτὸραυοτ,πιοτας. ΠΙΔά. ἐ. δεῖμα φέρων διαναοῖσι, αΒοτεης 
εἴα πὶ Παηαὶς. Αὐγια Πς. τοσόν δὲ αὐτόν δεῖ μα ὡς ποροσαηγόντων δ'4- 

νων: ατέχεν » ὥς τε μιὴ δευΐα ει πος ἢ σαὶ τὶ ἐκπλήξεως. ΑἸΙ]αά0 40 
Ἵ ΟΥΡοΓΙ σ απ. ἈΡΟ]]Οη, ἔμπεδον αὐγαλέοις ἐν δείμασι. ῬΊατο 

1Ὁ]1ς. ὑποψίας καὶ δείματος μεςὸς γίνεται. Ῥτοσορ. δήμαί- 

πιεξο. δῳμαίνω κἰεὶ τι ξέρξῃ.ἀς Χοτγχε Πιπι (ΟἹ! οἴτας. Ηδ- 
ἴατο αδιο!ατὰ νττιῖγ,} τὰς Ἀ ερ. ἐκ ΤᾺ" ὕφνων ἐγειρόμῆνΘ: 

4, τεγτεῖαγ. 
᾿ δ αἰ πη ιις, ὅς τ ΠΊΟτε Γῇ ἱπουεὶ ὃς δυλαξὴς τὸ ὁ δηλίας ἡ φόξα 

ητικός. ἴῃ Ἐρ᾿ σγαπηηγᾶζ. Κύρβερε δήμαλέίω ὑλακίω νεκύεσ- 

ὧν, δὴ φραχοιλέον δ εἰ διδι κ᾿ σὺ γέκωω. 
οἰκοδομεῖν, ἀϊῆοατο, Η οι οάοτι5» νυ ε δ είμαστε, εχιταχὶν ὡ- 

τοςντὸ νεΐ Δεῖ μαντὸ, ρλιοτ, 
ἘΠ}. φοξες ὅϑοι εἴτα ετα, δε μοῶτη αἱ αι τὰ δέμω. ΑΡ Ἔοεπι 

ἥματο, ἃ οἴξ, τα ΕΠ σαυττ, ἐδ. ΕΡΙσύληγππ. ὃ δ εἦμας, 11 δ᾿} ἢ σα- 
ΡΕυγιρτἀ. ὃς δεῖ μάν, Ἀρο ]οπ.Β ΠΟ ἀ,αάν Πόλις. δὲ δάμοίυνυ 8.» 
Θχτγιιχιζ. 
ἐς εὐτος ὃ. Ραμ ἀπ. }1.Ερίστ, 
ἡ Δέκα τόσω, οὐὗμκα τοτγε Ει οἰ, τογ 8.114 ἀϊ σουτοτγοο. δέμας 
(Θ΄. τἰπηοῃς. δειματευν Ἐπ ΓΙ ρ τά. πτέτα ρεγοι ἃ. ἐδ ει μοίτου 

ἴωνας, ἴοτχες τοττο οι ουατ, Ἠ ετοίοσ. 
τώδηςγε(Θ., δ κἡ ἡ του Ί Β1]1ς. 
Σ οἰ πιο, ΟΥΓΟΥ, φό 2, κυδοιμιός. 

Οροττογε: ἐς 410 ἴῃ Δεῖ. [το π|,Π σάτα δεσμόϑειν μικροῦ δ εἴγγρα- 
πὶ θεἴϊε, παῤ ολίγν δεῖν σ΄ αὐτι τῷ οφεέλειν. 

τὸ. νἱάς Δάνός. 
α ὁ τὸ δ εῖνίΘ.- τῷ δ εἶνε ἢ δεῖναγγηα 44 ηγ, Ὁ Πρ ἰΔ ΠΑ 1 υ15: ἴῃ ττῖς 

ἐγίουϊς, τυ άζαιο Οαποτιδις. 516 οπτπὶ οαυπηταγ σις - 
» ἀν ΠῚ σεττιπι ποπηίποιτη Πσῃιῇζατο νΟΪΠὩϊ» ΠΟΘΠ16 ΓΑ ΠῚ ἢ 

ἰπατε. Πεπιο ἤδη. πρὶ ςεφ ὁ δεῖνα πῷ δεῖνος ἃ δεῖνα εἰσέγίηλε, 
Ὅροτ. ὁ γωὶ πῇ δ εἴν(θο κὴ ἡ δεῖνα μοι μήταρ. ἔνα. πρὸς εἰ ποιίδ'όυ- 
ἢ ὡς διδείσκαλος σοι ὁ δ να, ὃ πιῇ δεῖνι ξιωυεφοίπας. ταριτα ἀξοι- 
οἴεχτο, Ειιαπςτοῖ. Ματτῃ.. πρὸς ἃ δειίνα,αὰ 4ιο" 44Π| » δά ἰΠ’π ππ.- 
ἡ δείνα τα ει, 1}14πν, ΡΠ ολτοτ Γε πη ΟΠ σα, πὶ πϑρφιαρεσβ Τῷ 

ῳ δὲ ἐπηδὰ ταῦτ᾽ εἰς «δὺ αἰχμαλώτοις νξίοιων αὐτὸν αὐαλίσκειν 
| εὖτε κατειπεῖν τούτων εἶχε καλώς, ἐπ᾿ εἰπεῖν ὅτι εἰλλ᾿ ἐἰχεσιν οἱ δεῖ- 

γα καὶ ὁ δεῖνα, ἐϑὲ φυγεῖν τὸ αὐ ώλωμα, ὡμολόγησε υἱὲ δὶ, διέκρεσε 3. εἰς 
παναϑίωδαμα φήσας ὁποπέμψειν., Ῥ οἴϊαιιαπη ἀὐτεηὶ ἐσὸ [πϑάττς 

ςαρι Ραμ ΐρρο , ντ οὰ 4υα: ἰυ Χου᾿ΟγΓα πὰ ΠΟΓμΪ88 τρίς ἴῃ ἡἶἴος 
Π Ἰαγσίεθαταν, ἐπ γεάί πιθηἰς ςἀρτία!ς σοί πηετοῖ., ηςς σοηττὰ 
16 υΐϊρρίαπη μοηςϊτὲ ἀϊσογε ροῖογατ» πες νετὸ {ΠΠππι] συ ίατὶ 
ὅς τείροπέάογο, δ δἷο ὃς 1} ἴδηι Παοηῖ . πες ν]10 11π| ράξτο 
σΙτᾶνε ἐἀπῃ ἵπηρ ε:ΐΠγ:ταὴ ἀθηγιπη ἱρορου ς 111. αα!ἀετα, εὰ 
τε πὶ ἴπ Ῥαπαι ςη αν τοίεςῖτ, 410 τοπηροτγε ἴς πλΠΤυτιτη αἷτ. τ 
πεὶς Δεπῆϊν. Σὺ ἢ ποιεῖς καὶ λέγεις κακῶς «δὺ τετελδυτηκότας πἶμ" ὄυεργετῆσ, 
τῇ δεῖνι μεμφουδυδ- καὶ ἴδ δ εἶνα αὐάξιον δ) φάσκων, πυὶς {πσσεη- 
ἴσας, ΠΠΠυπὶ τη άισαιπι οἢὲ ἀνξειταης. Ἐπ τη ρείπιο σοστγᾷ ΡΠ τ 
Ἰέρρυπι, ιἕανα ἐῶτοι μάτοι, ἡ ἃ δεῖνα εἦτι ἀσοιόϑει κα δ δεῖ ναί ὅδε. Ὁ - 
οἴτιτ δὲ τὸ δεῖνα. ῬΒΙοἰζτατιις ἐς Ἐπηρυία. ὁ δ εἶνα γγνομῆῥη ἡ τὸ 

᾿ δάνα αὖ, ἡιης ἴῃ παπο,» Η]άπιηας τυτία: ἔροοί ἐπι τελῃςἐογμηαῖα. 
Ἰππίαν. Τὸ δε να ὃ ὅπως ἴδω͵ τίσι χωρή τὰ ἐδεσμάτων. 
εἠνάζω, τη ο] εἴϊὸ ἔοτο σα! πη υἱοτ, σοθιπτῖοτ. 
εἶναι, αἱ ,τασ ΒῚ πος, νοτίας, αἱ τἶν᾽ υδεώτων συς φοφα). 

εἰναχρίθο, ἀσπτιις ὃς [απ πηηγὲ ρτυ ἄρῃς, Βαάατας τὴ ορ 10], εἴ, δ ῳ- 
γὸς ἄχρως. 

ἠνδύήφν, ο γτάτε, κυκλδύφνοῖ 
κείνη, ΟΥΤΟΧ, συς ροφή, 
ἡνηφς, νογ(α  Ἰδοτονγι 1] ἰς,νοττίςοῆις. 

᾿ ὙΠ οἰ οἢ Ἔχροη. αἴξες ροφη  ἰτο ΠῚ κένησες. 
ἰδ» ἘΒΠτατι. ναίσυ !! σους ηυοα ὃς ψυγευὸς ὃς, ψυκτιὴρ ὃς οἰκρατοφό- 
"ς, Η εἰγ οι. γοτὸ ὀφνιοίδες Πχπτ ἰραοίες νἰ τ Πα πὶ οἰ ςοαπηεητοτῇ. 
τὴς, ΘΥδΙ τοῦ αβϊοίσης ορί τοῖοι ἀπιοτῖς αρυὰ ΝΜ οίοιιπι, 

ΒΟ ΘΟ ΨΨῳΦὌὌ ΒΝ 

τοι ἰη4ϊ4ς ἥταοτο, 

Ἰ! 

' 
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ΔῈ 319 
Δαγολογεῶτο δ ν οποιεῖν, ΟΠ αιοτί, οἰ ἀπγίτατο, εἰ ̓οπιϊηύπγαις [ - 

ἄςΠῈ Ἰπηρίογατς,  ΠΓΙΓΑΣῚ, σγααῖτοῦ ἃς ἰπίαιιο δηΐπιο ἔσετο: οι 
οὐ ΠῚ δ ναὶ ποιεῖ ὅσεω αἰ οἴταγ ἀριιὰ Ἡ ογοάοτ,ίη ΜοΙροπΊρτο νὸς 
Πιδιης π΄] ὃς Ὠν Στὰ 11} ὁγατίουο ντί ὃ ὃ αῤνέεται," φαί μάν (Θ. ὅῆηορ - 

κυσαι κὶ δνολογέε τα), 1 ἃ εἰἴνατ Π|ς ἴδ ρογιαταῖο ποσατ, ὅς ἰλπηοη-- 
ταάταγ, ]υταγ οἰ νις τὴ δογτοσ, ὠγανακτοίυύσων ἢ Τἴ σιω ἀυτώ, καὶ δεὶ- 
γολογου μήψων͵ εἰ “ἥν, δέ ς.Α ἡνολογεῖν ατία πὶ νὐ δφνυποιεῖν πὸ ὅφισρα δεῖν. 
ΓΙ ΠΊςῺ «Π}Ρ}ΠΠ σαι τ πη Οχαρσοτγατς, αὐτὲ τῷ Φἤνούν, ὅϑεν Δείνωσις, 
Ἐχαρ βογάτο, Ἰὰς πηοηλ της νηΐ ἴοχτο, 

Δάγολογία, ας ἡ ϑταθιτας Ὀτατί  Πἰς, δξίναστον 

Δενόν:ντς Δειγός, 

Δνοπαίϑειαι ας ἡ ΠΟ Γοἶ Δ, 
Δφνοποαϑέω μιήσω «σιυχφνσταια ρατίοτν σγαυίτον ἁβῆςίοτ » ΠΑΝ οτιιηι 

138 ἀϊςο:ΝΘατ, 010]. ὁ εἰινως ἔχω χαλεπτὰ ποίο 

Δφνοποιϑιὴς γἐ(θ:, ὁ χὶ υὶ σγαμίτον ἔξίσης. 
Ἀ ψοποιεῖν ὃς Δηνεὶ ποιεῖν) {{ αυσοτς οὐἹ πο, ἀπ) ρ] βοατέαιις ἀΐςοα- 

ἀουντάς δείνωσεις καὶ δ'ειγολογεϊόϑει. 
Δηνοωρρσωπεῖν, οἸὉ γυΐτυ εἴϊς ετει ὃς πηϊπαεῖ. 
ΔεΙγίθ., ἡ ΡΟςΩ]Ι δι (αἸτατιοηῖς σ᾿ 6 Πι15) ποδονιτῆὴρ 7) κ' ὀρχήσεως Ὑ,7Θω, 

Αἰδεπαος Π. μα. 5014. ψυκτιὴρ κὶ ψυκτρίδιον. Ετ δεῖν. Ηείγοϊι, τὸ 

αδδιςρε φῦ μῆμον͵ καὶ δείγησις εἶδος δέοιςγφοβερφί. 
δέήνος, οὐ, ὁ σταιον ΟΠ ΟΠπΘηθροτο πο» ὉΠ οἰς ης» ΟΕ] ΟΠ 0 5) οτῖτας οἷ τ 

ἀοη δας» α 485,41 ΕΠ ς 1]. ςξγίας » ἀστις» ἰεασγως, ὁ φνὸν Σπο σξ 
φρονίμου, Δα σιατ ταππδητ σοημϑ ἃ ἔρεςίο ἡϑικ μεγαλ.}}.,ννῇ ἡ δ᾽ 
δνότης κὸ ὁ δνὸς ἐκ ἐς μὴω ἐΐτε φρόνησις, ἅτε φρόνιμος. ὁ μὴ διὴ φρυ- 
γέμος δεινὸς» διὰ κὶ σιωωεργεῖ πτώς τῇ φρονήτει ἡ} δ φνότης. ἀλλιαὶ δεινὸς 
εδρ κὶ ὁ φῦλ. λέγεται δῇ μλύτωρ δεινὸς μὴν ἐδόκει ἐϊ), ἀλλ᾽ εἰ φρόνιμος 
ὠὰ γδ φρονίμου κχἡ ὃ φρονήσεως ὅξὶ τὸ “ἦν βελτίων ἐφίεῶϑει, , κὶ τού-- 

σὼν τρρφαιρετικὸν ξ) κὶ πρακτικὸν τὶ 3 δάνο τητος κὶ τῷ σ) εινου, σκ ἐψαόϑοι 

ἐπ τίνων αὐ ἕκαςον γύοιτο "ἥδ᾽ πορακτ, τὴ τὸ ταύτοι πορίσειϑτ. Δὸν δ» 

Ἰυσιάυς λαμωρός. Ἀγάτιις σειν ὺ, γὸ ἐκείνη, δ εἰνοὶ δ᾽ οἱ ἐχζύϑεν εἰσὶν Αἰ-- 
σερες, [το πηραγάθης, ἔογΠ.! Ὁ] οδις 5 τογγιδι]ς ἀρὰ ΗΕ οπλογ δὲισ " 
γὼ δ᾽ οἱ ὅστε φάανϑεν. τὰ εἴτ, φυβερώ. Η οπγεῖ Ο ἀν, ξ δεινός τ αἰ - 
δοῖος τε οἷ᾽ κρήτεασι τετύχαω,, 1ὰ εἰξ, τηάσηυς ὃς ροῖδηβ. ὕτὼ 
αἴτυτν ΧοηορΙνιλέγεις δεινὸν πείλασμα ν ΟΟΥΠ ΠΊΘΠΓΙΠῚ ΠΟ ΠΊΟΓᾶς 
γαξτιπ). Ρίατο [ἰργο ρτίπιο ἀς Ἀ ορι]. ἐλεεῖῶς ἡμᾶς εἰκός ὅδ 
ὑφ᾽ ἡμὴ κ᾽ δ εινών, ἃ νοῦδὶς ἀρτεητίθεις. οἱ δεινοὶ δυμιεργρὶι ροτῖτ ἂτ- 
τιῆςος, ΡΊΑῖο 2. ἄς Ἀ ἐραὉ]. Φ εἰνίω) διαδίδωσιν ἡὶ χώρᾳ προφίω, τς σὶο 
πταηςαὰ εἰξ τη ἐχ οθἰς αἰ πιοητίς, ΘαΖ. ἐχ ΤΠεορ γαίξ. ΠΌτο 
οἴγαιο, ΒΠλοτ.ρίδης. οαρίτα τειτῖον δεινὴ κλαγγὴ, φοξερὸς Ἦχίθ-, 
Ἡοπιοτ. τὸ διωυγοὲς γὸ δεινὸν, ςοπίαν δα! Πἴτας το5 Εἰξ πηᾶσπα. δει- 
γοὶς στρατηγός οχ ργυ ἀφ ης, ΠΟ ογατ. δεινὴ τέχγη,᾿τϑ ἐστε Δ. δεινὸν 
τὸ τίκτειν, ας ροῖθς ὃς εἤϊουχ ο(κ ράτοῖς, Εατγιρ ἃ. δεινὴ δυτέλειων 
πτῆσια ΠΠΊρ] οῖτ45,1. 104. διεινοὶς ὧν φυλαί εἷς τὸ ὕποπῖον, ΠυΐτΟ αἵ - 
τιβοῖο σαυοης ης [αἰρεέξιις {τι δεινὸς φαγεῖν, γοτγδοὶ Π Π1ι15.» Ατῖ- 
[τορι ιᾶυ.νεφινόσος μ᾽ ἐπέτρεψε ἱππικὴ, δεινὴ φαγεῖν δεινὸς διαγγαῖναι, 
ΡῬἰατιηγὰτη ναϊσης δὰ ἀϊιμα!οαηάμΠ1.δ εἰνὸς ἀμαρτή μασι ἐπεμόζινων 
Ῥέσοατα στοιίτον ἱποοἴξης » ΡΊαταν οι. δεινὸς σωυάγειν, ἄρτιις δά 
ςοπο Παρ αν ΧΈΠορ ΙΝ. ἔφη δ εἰιναβ δΐ) σιωυτίγειν αἰπρώποις εἰς κ᾿ 
δείανγαρτας εἰ]  ἀϊσεθλτ δὰ σομοι] Δ 44πὶ ἢ Ὁ ΠλΠΠ 115 αἰπηιτα- 
τεπι. δεινὸς εἰπεῖν καὶ λέγειν, Ροτίτιις ἀἰσεπάϊ, δορ]ιοο πὶ ΟΕ α1- 
Ρο,λέγειν συ δεινὸς, κανϑαὐειν σ᾽ ἐγὼ κακὸς, ἰά εἴ, ἴῃ ἀ!σεπάο ναὰ- 

Ἰες,αγε ναγὸ τοράοτ ἀπ πιυτῃ αποιτοτεν πιο τη. δεινὸς σίρε 
κῶν, αὰ αιξογε πάιπὶ νοι επηςης δεινὸς ὀρειζατεῖν,ρτα5 Δα πιοη- 
τος {Ὡρογάπάος, ]υτάγομ ες ἴῃ ἘλθιΟ. δεινὸς πὸ τοιαῦτοι, ἴῃ ταἰ σις 
ἐχεγοίγαταβ, Χεπορ μη. δεινοὶ τοὶ τοιαῦτα λμμῆν., ἰνα σ᾽ σὰ] [οἰ ἀ Πγι15ν 
Ταςίο. ὡς μοι 4) ταὶ τοιαῦτει δ εἰιγών τις ἔλεγενντ 41 44Π| Ππμ ] τα- 
ΤΠ πὶ ρόγίτας Πιγγαίσατ. διείνος ἐν τοῖς πολεμικοῖς, θεΙ]ιοῖς τεθὰς 411- 
ἀαχφΡ]υτάτοίνας τὰ Ἀ οπλαο. οἱ αὐδὲ ταύῖτα δεινοὶ, σα τοι} ΘΑ 
{πητ ρου εἰ» [46 πὶ [π ΟΔΠ11]1}, δεινὸς τεὸς τὸ πλεονεκτῆσαι, αὰ ἀϊτ!- 
Ρίσηα Αἰ τθη σα! ΠΠάιις 9 ΠΟ ογατ.ῖα Ἐσα σον. δεινὸς αὐδὲ τίωδ νομοϑε-- 
σίανφροτίτας ἰασαπι βετοπάσταπι, Ατήζοιο]. τη ΡΟ]Ίτ. δεινὸς εἰς τὰ 
πάντα, το πΊρτος αἱ οπηηΐα, Ἀ τ  πορ ἢ αη. πανούργος κὶ δεινὸς αὔϑρω - 
πος πράγμασι χρὴ ὅϑαι. δεινὸς εἴς σε,ἰη ἐς τις τ δ᾽, Ἐπεὶ ρια, δεινὸς φρέ- 
γας, ἰὰ εἴτ, φοξερὸς χτ᾽ πίω ἰχιωῦ δορμο. δεινὸς δὲ ὅπλων, ΔΤ Ώλ}5 ἔτος 
Παλις. τὸ δεινὸν ΟΡΡΟΩΙτ τῷ βλεεινῳ, Αὐ οι ΒΠοτοσγ.  ἑὸνῦ τ δεινεν 
εξαίας ἰοηἴα απίπηας ἵτα οσάυζείοις γε πη  ογὶ ςογάϊαπι ποη δά- 
πλϊτταῖ. τὸ δεινην, σταῖς πδ μ πλν ρογί σα! υ ΠΊ211 ΡοάϊπηεηταπΊ, Γηῖ- 

ΤΠῚ. ταὶ δειναὶ τη αἰ, οἰ Δηγι τατος, τὰ πηηαδι πε αγ απ άτσηα ἐκ ἰῷ 

δεινὲν μὴ ἄκω θη οτατ [Προ ξξιπη πο σαρογεῖατγ, Η ἐγοάοτ.  δεεν 

γόν ὄξει, "ΟἹ οἰτ ραεπἰτεπάιϊηπι δεινόν ταν ασεγ ἴτας απϊπη!, εγούοσ, 
ποὺς τὸ δεινὸν ἐλϑεῖν,ντὶ ἰῃγπιαηιτατα, σρινὸν αὖ, πα σταῖς γα Ηε- 

τοάος τὰ φαννό μῆνα δεινὰ, ρετίου], ΡΊ ατατοῖι, Ρίατ. τα ΑροΙ. ἐσδὲν 

Ὁ) Δεινὸν, εἰ μὲ ἐν ἐμοὶ ς- ἤ,αου εἴδ πα ττα πλ» 1 ἴη πὰς Ὁ Ἰτοτίτ. δος 

ΡΒοο].1π Αἴασα, δεινόν γ᾽ ἅπας, εἰ κα ζῇς, ϑανὼν, τε πὶ ἀϊχηπὶ πλίτᾶ. 

{τε πι, δεινὸν, εἰ πηι 1 Π15}} ἰατο ἐρΠἘο]α (ερυ! πὰ ν» ἐ δὲν γδ δεῖγον μὴ 

πὶ αὐτὸ δθικάϑηται, ἐ αὶ ἁπεξ τῇ ψυχῇ αὐδιλά (ῃ »η181] ηοη ἔογπιῖ- 

ἀαπάϊιπινης 4υΐ5 τὰ οὐ Πα! σάτα, ὅζο. μὰς τὴ τὸ ΠΊΘηΊΟΥΖ ΠΟΙ] 

εἢ ἀιηἀδηάιιην. δεινὸν γένεται μι πέσῃ καὶ ἑλλαὶ, ροτίσα]πι εἴς, πα 
ρΡε αν ἐατ Οταςια, Ἠετοάοτιις. δεινοὶ πείο ειν. ἰηάιρπᾶ ρατὶ. δεις 
γότατα παϑεῖν,Εχττοπια ρατὶ. δειναὶ ποιεῖν, ἰοξεατη εἴἶϊέ, Ατηῖο- 
ρβᾶπος, διεινὸν ἡποιεῖπο, ἱ 41 1} ΠῚ ἀπσεῖδαι, Ρ]ατάγοιυς ἴῃ Τπς ̓ 

ξο. {τὸ πὶ δειναὶ ποιεῖν, σταιιτοι ἔσετο, Η ογοίοτ, ὠγεινὸν ποιηστάμιν- 

υ 



360 ἊΝ ΞΕ 
»(δ., αστὲ ξεγεης, Ἀυον ἀ14. δεινὰ πϑιών, λΑ]ὸ (ε σοτθης, Πεπιο- 
{{Ππ| α. σγειν αἱ δρω ἢ ἕ-Ιτον Ατ το ᾽ναι. δ)εενον ἡ, γοστάυδυ(Θ-, τατρε τγὰ- 
τιιβ,ἰπ σαι πὶ ἀπσοις. ἐν δειγῳ εἰμ, ἴαπι πὶ ρογισα]ο,  επιοίτῃςη. 
ἤειν ἃ ποιεῖν κὶ χιετλιάζειν. [πτοία ἄς δοποέξ, πάϊσιο δηϊ πηοξοτγς 
ἃς σοπηιοτί. το πὶ ἀσχημονεῖν κὺ δεινοὶ ποιεῖν, πα ἀοοοτὲ ὃς ἱπάϊσ πὲ 
ἔίοεις. σηάνον ἰδὼν, τοτιιὸ ἰητιοῆς  ρτῸ δεινωῆς γα σα σητοι νι ὸ. 
Ἡεῖϊοά. δεινὰ σ᾽ ταύ όρα ἰδούσοι. [46 πη, δεινὸν ὁρών ») ἱπχπηαηίτετγ ἴῃ- 
ταςῃς. 8 ΡΟ]].2. δεινὸν λα μιπομῆύας κόρυϑας,, δίς. να Βεπηοητοτ, ποτ- 
τι ΡΠ] τογ. ὁ τ ἴοΡΒ.. δειναὶ κέκραγυ, σ ταιΐτεν (σηδῦ. 

Δειγοὶ πλήκειν ταὶ μηχαναὶ αἰγύπηιοι , ἀς ἔται ἀπ] ςητῖς νογατΠπ|ε 4ἐ- 
τη πΠῚ ΠΑ] 6ς ἔπης ΖΕ σγρεῖ) 514. 67} Ὁ σφόδρα κακουργριυύτων. 

Δαινότοτο τσ Π Εἰ ΠῚ πη α5, πιο ἀς ἘΠΊ πλις. ΤἈΞΟΡγαϊκ, ἀε Βιοτ. 
1π|ῦτο ποποισαρῖτα ἀςξοϊπιοοέξδιιο. δ) εἰνότειτος ὠν( ὡς ε δόκει) το «δὲ 
τοὺς ῥίζας ἴῃ τα ἰιοιατίᾳ ρογ εἰ ΠῚ πγις. Η οἰγ οἢι. πάνυ φρόνεμος. 

Δεινότης τος Υ 15) Ο Π.Θ ΠΟΙ ΠΙἀ ἴτας, (ΟἹ αγεῖ ον ἐγ ατιδϑαἰτατίανγ μα - 
πιοητίᾳ ἴῃ ἀἰςεηο  βασυϊτας,Γδιιδτγίτας. σγδαῖτας. Πα πιο ἢ. κἡ 
ἔσῃ δεινότης ἰῷ ἐν τῷ φιλίπιω ϑεά στο. Ποοτάς, τίυν δεὶν ὁτητα τέων ἐν 
τοῖς λύγοις ἀσῃ εἶν. δεινότητος χαῤις,γ1ς δὲ (πΔατας δι σο παν ΡΊατατ- 
Ἄς ἱπ Ρεγίοῖς, δειν της πολιτικὴν} }Πἴς ἔχου τας, ἕασυτας ΡΟ τὶς 
Τα. ΟὐςοΓ. ἴῃ Βγιτο ἀς Ρογιοὶς ἰΙοαιθης εἰμ (πε πη νἱπι τοτγογέηγ- 
ας τἰπησογιιπτ, δεινότης κὸ σοφία » ργμάεητα» δὲ ρίςητια, 6 ηιο- 
Π νοι. αἷδὲ λόγοις σγεινότης, ἀἸσοπά! αοτίηχο ΐα, ιοιτας ἀϊσοη 
{ξα ἴῃ ἀϊσεπάο. Σ 

Δεινά μενα! σατης, πατούνῆν Ὁ-. 
δεινόω, Οχαρ ΘοΓΟ, ΓογγεΟ. δεινωσαι ταὶ τ ποιτρίδος συμφοραὶ δὴ διαζολῇ 
ἦα ἀϑίωαζανἐοικειραττῖα: ςαἸαπυίτατες αι σταιιαί]ο ἀςετ ] ογέίαιε 
ΡΓο ΙΔ Πξδ, γε Αἰπιθη! θη ίνιις. ΠοταπῚ τηπγογοτ, ΡΙαταγοθις ἴῃ 
Ῥοτίοῖς Τ μον 4] ἃ. δεινώσας παΐπα 57 τὸ μεῖζον, ΟΠγΠία 1 ΠΊΔΙΙΙς 
Υἱ οτάτιοῃΐς Ἔχαίρογαης , ἱ. εἰς τοὶ δεινότατα τῷ λόγῳ ἐπάρας. 

Δειγωπὸς οὐ ὁ γὴ το τ τι 1} 15,τογαπις. δειμα τώδης γφοξερός, ΗΠ οΠοἀ, δεινω- 
ποὶ κῆρες, τοτιι8᾽ ρᾶτοα'. δειγώπες ἀιτο πῇ ἀϊουηταγ Επ πο Ώ 1465 ἃ- 
Ρυὰ 5ο0ρ}.1η ΟΕ. (οἱοιίο. 

Δεινως,αἀπγοά μι, νομοπισύτογ, πυϊ τἰΠ οὲ, σταυίτος, ἀποαυὰ π1, [η41- 
σηὸ, δεινώς ἔχ με τειεῖτα τολ μή σα! ἀτάιια πὶ εξ πὶς παῖς ἀαάοτο εξ 
ἤςοῖο, Εατρι. δὲ νώς ἔχω δεινοπαιϑώ, συαιιτος ἔεγο,τοίοιο γιοὶςῃ 
τοτοντ Ιοχαιταγ Τ ογεηι. τὼ ΡΒ τη. 

Δείγωσες, εὐ Τγδειγότης, σεύτωσις, στα τᾶ5, ΕΝ 8( βάτο δρι]οσ ἐχὰσ- 
Θογάτιο ὃς Δι! Ποατῖο. (ἀπε Ὶ ΙΔ πιῖς 1010 ἴεχηο. Η ας 114 
δδείνωσις γΟσλτιιγ, τοι» ἀίροτ 5 ἱΠ 4] ση9» ἰῃ 14] οἱἷς Δἀάξης νἾπὶ 
νΟγατίο ἀἸοἴταν ὅς δεινολογία. 

Δειγωτικώς, σι1Πη ἀσ σογατι πο, Βα. 1η ερ 
Δεινωτὸς, ναὐ Πς.ΓΟτ Πάτα. ᾽46 δινωτός, 
“Δενώψ, ὡπὸς, [16 πη αιο ἃ δεινωπὸς δορ ιν. 
Δεῖ. εἰν, οἷς τὸ δεέ(Θε τ ηγοτ. φύσο, 

Δεῖξις,ἀς ΠΊΟὨΠγατι »Οὐτοατάτιον8) ΟΠ] ΠΏ. ΠῚ . ἱπά!οαπὶ δεῖξιν κα 
φασιν σδοιυῇ αὶ κφὶ τεῦ τινῶν, οἱξ τηἰτιτμεῖς δοςυιτίσηςιπ σοητῖγα 4] 1 - 
“πὸ ας δππὶ ἀσξεττο, τυ δ εἰξιν πεποίηται, Π ἄοπα [αἷς ἀἸξΈ]ς Κεῖε. 

Δειτσνώδιον, ἐντῦ, σΟ5 ἢ αἰ 4110. Ε ΡιΡ. 

Δεισογέω μα ἥσω αὐ γκφιγοσουο,ρταηάοο,αρυά Ἡοήδει. Οὐν ΠῚ ὁ, ἕμα δὲ, 

ἠοὶ φωνομίηφι δειπνήσας. δὲς. ργΔῸ [5 ίειι ν οἱ σου τίς» ὅίς, Χο- 
ΠΟΡΠ ΡΟ απο. ἐργαζουῦναι μῖμ ἠρίστων, ἐ ργοιστίμδναι 5) ἐ δείασνοιω σας 
παθαητργο σοππςάο, ΗΠ επο αβτον δεισυγήσας τετραίπρυφον, Ρ]αῖΟ 2. 
ἐς Κορι0]. πὸ αραπεζων δειων εἴν, πλοπίατη οἱ θα ΠῚ {πη ετοννο] 
ἀς πιοπίᾳ,, Ατηϊορίναη. 1η ΡΊατο, απὸ οἵω ἐμῆιδ γδ ναὶ μοὶ δία δει 
πνήσετον 5 «δ ΠΊδὲο σαεοδὈ τὶς. οἱ δεισσγοιιῦτες σΟΠὨἾπ55. Γι σ΄ ἢ. 
δειτγήσει πολυτελὰ δεέίωνα, σοσπαϊῖς ΟρρΙραγα ΠῚ, σε πΔ 1.1, Δ οτῖξ 
ΠΟΙΆ ΠΟ ΟΡρίρατο. [οπᾶς αἰαδιπλασιασμὸν εἰ Πςίαητ τη Ο πτηΐ-- 
θες [ετὲ ἱποιριοστῖθις ἃ σου!οηαητε, οὐ [4416 ἀΐσιμς δε σει- 

, πνάγα!. Αρυὰ Ατποπαιπι [10.2. ἐπεὶ ποΐλαν δεδείςονανῆν. ΤΌ 14 επ), ὃν 
χρὴ δεδειτογάν αὶ ἡ (οὶ ς ππερές᾿α᾽ πάλαι. 10] ὃς αὐρκδεο) εἰαγημῆνΘ.. 

Δεισυνέων δεῖασνα., ἃ σίταηϑ σοῦ], 
Δεισσνης ὁςγοὐδ, ὁ ὃς Δειασνητος, ο(᾽ ὄν] Δ εήσνητος, ΓΕ ΠΊΡΙς ςαὐπαηάι,Ου!- 

ἄλτη ἴτὰ ἀπ ἘΠ σιπιης : νῖ δειφηνητὸς, {τρία σστη» [εξ δείαενητος, 
ςαὐπαπάϊ τοπηριις: 104 οτίαπι ἰΠ ἀμητὸς, ὃς ἄμητος (ξτιιάτατ, ἀκρν 
γυχίθ- δειπνηςοἰς»ἾΝ 1ςεἷη Τίιετ. 

Δειπνίας,νἱοις Τ ΠΟΤ] αν γδὶ σσεπαίϊς ἔσγαης ἃ ρο Πἰηςπι. 
Δειπγίας, σφ ητι]ς ΠΟΙηΘη. 
Δειπνίδιον, τὸ, οο5 Π}2. 
Δειπνίζω, στθαπη ἴδιι ργαπάίαπι ρταθο αἰτεγῖ, σσσῃᾶτι ΠΊ οχορίο, 

σασπα οχοϊρίοιντ ἀγεμέμνονα ὅμηρος ἐποίησε δειπγίζοντα «δὴ αῤίττοις. 
ΣΧ ρΟρΙν. ξένοις ἐὶ δὲ ἐπενιζονε ΡΠ 15 Οχτγαπθος ἀοςριορατ. Ἐκ σαπὶ 
Πλατίιο ἰδ {6 πὴ τοι έτοις πολλοῖς δειπγίζεσαν 5 ταῖες Ἔρι}]45 ργαὅ- 

τοιτνᾶςς, ΡΙ]υτατοῆ. βοὼ δεδειπνισωΐνων ϑεάσρων,ςο]Ιηατίοηςς 6- 
πο Ραΐοὸ σοπάιξὶς. Ἷ 
δειπνοκλήτορες, ἀριιά Αττεηλϊ ἄογι 1,41 ὅς ἐλέασρρι τι ἐλείατρρι 4- 

ῥυά Ατἰιεηαίηι Πδγο υάτῖο,, στα! Πότ η Ορόγα ντεθληταγ 
Βφατὶ ἰαυτίχιις μοι 65 δαὶ σοησιυας ἡπυταηάος νσοαηάόίαιςε 
δὰ σασπαπι.. Γιατίηὶ νοςάίογες ἀϊσαητ. ΡΠ πίας ΠΡ τὸ 35. οαρίτα 
ἀεοίπτονάς Αρεῖὶς, [παΐτατας ἀἀ τορις σσοπαπὶ νοηίΐτ. τη] σηᾶ- 
τάφιις ΡτοΪεπηαο ὃς νοζατοτᾶς ἔπος οἰξευἀευτί,νς ἀϊόςτγεῖ ἃ 4 
φοταπη ἱπυΐτατος εἴετιατγερτο φαγθοης ἐχτιηέϊο ἃ ἔσσυ!ο, ἐππα- 
ῬΊΠ ΟῚ ἴῃ ρατίετς ἀο!πααιιτ. Μαγεῖα!. ἴαῃι ἀϊος τα αὶ ναριΐςς 
γοράτοτ,  ιιςτοῦ 5 ἰη ΟΑἰ σα] (Οοπηρογοτας ργου ποία οι 1ο- 

ἌΕ 
ααρίετα πη ἀσοσπτα Εἴ -ϑ πα γε γοσάτοτγίδες ; γε ΡΟΣ β 
σοπθταιο Ἱπτετροηογοηταγ. ν᾽ πὰς ετίαδηι ἰἱάσαι νοςατις 
δρυὰ ΡΙατατς τα. ῬοιοΪο, κλήσεις 20 δὲ ἔπνων. αἰ185 ὃς ψοςαὶ 
ἀϊοιπταγ, ΟΔτα] μας δὶ Ροττίμιπι, Ν ος σομυίατα ἰδατα ἴα πη 
[ὲ Ὀς εἰς Ειςιτίςτηλοΐ (Ὀ441ες Οὐατιπτ ἴῃ τγῖα!ο γορατιοησς., 

Δεικσνολογία, σε ηδῃ 1 τατῖο. οἱ αὐοὲ δείπνε χόγοι, Οα ἑιθ. Πἶθ το 
πιοηαάττο,αρῖτε ς8. δια. Οἴτι χαῤμος ὁ συρχκούσι(δ-,εἰς ἕχαι 
ἐν τοῖς δ᾽ εἴπγοις αϑρατι ϑενήνων, ς᾿ἐχίδηα κἡ παροιμίας ἔλεγε, ΟἸςᾳ 
ὁ σολειξ δ) ειπσγολογίαν ψοσᾶς πὸ ποίημα. 411} ὀφολογίεν, ΟΠ Πρ, 
φρονομίαν, 1) ἡδυπείϑειαν. Ἶ 

Δειπγολόχίθν ἐ, ὁνΘ [Ο 15, Κλ π]ρρτόφίθο,ςοππίραταναμαΐ σοπηΐς ἱ 
τα δί οἰαποι!α πη ΡΠ σατῖς. ΗΠ Ποά. αἰ σλ᾿ αὖτε κακῆς καὶ ῥίγ 
διειπνολό χης, δίς. ἱ. χα; ρτάτεσ πγαγὶ τὶ νοϊμπτάτειη δά 
ςοπαϊιμα [Ὲ οοηξεττ. Εν 

Δεῖπνον, ε,τὸγςοσια, ἃ ο [π᾿ δύρπος, Γαι! δύρπον. ΑπιΙ 1 ρτο ἰδητάσιι 
Ρτάσ το νΠγραγυητῖντ ΠΠ1.ἀ.β νωῦ δ᾽ ἔρχεοϑν᾽ ὑγ)ὴ δ εἴ πνον ἵνα 
γωυᾶν αβηαντὰ οΠπ, ὀὔρες ον, εἶθ᾽ ὃ δ εἴ πονεῖν. “σε πα πῈ ΔυτοΠῚ ἰὰ ς 
πον ἀἰσεῦαητ, πίω) ἑσιαϑρινίω προφίω. Χοπορβοι» δείαγον ἢ Ὃ 
Ὧα ΔΟσΕρ τ ὃὲ ἄραςτον, ρτὸ μταπάϊο. ἀξ μας νοος ἴτὰ οχ Ἐπ 

Ἐγαης, Ρογταςνθατοτ ἰῃ ἅτε (απγεθαπτ οἰδαπι νεῖογος ,1 
χράτισμιαι κ᾿ διαγης- σιμὸν χοτα ΡΓαη 1) τὸ εἴραςον,ἀεϊ Πα τὸ, 
Ροἰζιο πιο δρπον.4}1} τὰ πη Ργαη άπ} δ εἴπενον ἔμ} ρυτᾶν 
στλον (Ὁ πρὶ ἐξιτιιγ κἰ τὸ αξίστον αὶ τὸ δύρπον πο τὸ οἵ εἶν, πὸ 
καὶ τὸ πον εἰν ηι114 Ποπιΐπες τιιη ἃ ἰάθοτε σεῆμπι δδοπος εἶδα 
δὺ νὴ τὸ ποιύεοϑει. δ εἴ ατγον ἴτς ΠΊ ρτὸ Θά] ΟΝ Οσ τι, 6 ἴαγαϑι 
σὴς 14 οἰτιριίζος, σαρίτο ν]τίπτο Επιαησς }} Τοαπηὶδινέκτερ κα 
(ρύσιαι, τὸ δ) εἴ αγον. [ἀς Ὡ1, «ἐδὺ τόποις ἐρεῖς κὶ τεὶ σ᾽ εἴααναν ΡΊΑτο, 
Ρτηο ἐς Ἀσραδ.ριὸ ταεια, ξἰξ ανειςτησόμεϑοι μ΄ τὸ δὶ εἴκσνον, ἃ 
ΡΒιδη. γεῷ χθὲς δέ γ ὑμῶν δ) εἴπονον ἐκ ἰῷ ἑαπέρας, γείροτγι σα 

ἐγᾶτ. δ) εἴασνον ποιεῖν, ἰὰ εἰς, τρφφίκυ.ςοπιε οτος, Η οἰϊοά. ἐν 

γων͵ πιο ἴ ἢ εν, σδεῖσσνον ποιεῖν, Πρσοιβοατ ςοσπατ ραγαγ 
[οἱτοαι.ἐαὺ ποιήσῃς σδεῖκνον ἢ ἔριφον καὶ γαλέσῃς «δὺ φίλοις, 
δείωνα πολυαίϑρωποι δεικυνοιῶτες, ασίταητες σοημιμῖ4, Η 
Οὐ, : 

Ου υἱ γκέρ᾽ τι χέρειον ἐν ὥρῃ εδεῖανον ἐλέδϑει, 

Δεισγοπομείομω εἶμαι, ΠΟΘ: » ΧΈΠΟΡΉ. δ) εἰπνοποιησοίιυ (θυ, Ὁ 
ΤΒιογ αι. 

Δεικογοποιέω μα ἡἥσω͵ τ ἡκφΥΡΑΤῸ ΟΟσΠΔΙΠ, ΠΟ  ΠΑΠῚ ἀρι ἃ πης “θη 
Βυά. Οοπητη.ἸΝ ας. ΑἸΟΙρΡἢ. Λοιπὸν ὑμεῖς δ) εἶ πεὶ υἱὲ πονεῖν, τῷ ὃ 
λακίζειϑει γἡ τῶ δ εἰπτοποιεῖν, τοὶ ὃ κοσμεῖν σοι ἃ οἶκον. τ 

Δειπνοποιὸς,6ε, ὁ,ςοπἠ αἴογατ Ππταξξοτι ᾿ 
Δειασνοσοφις αἱ,ν]ἀς Σοφιςῶν, . ὶ 
Δειφσγοτῆριον, ε τὸ, ΠΟ ας} Π1- Ἂ 
Δειασνοφόρος α. ὁ, (σσΠᾶς σ᾽ ΟΓΕΪ 5 σσε απ ἔογοης. ῬΟΪ]υχ Πἰδτὸ ἢ 

ἵνα ὃ ἔγκεισω τεὶ “ἴδ᾽ ὑσλυσμιώτων ἀγίεῖα κυψέλη ἵνα 3 τὰ δ᾽ γα, κὶφ 
ψι φόρος," κέςτη δεικσγοφόρρς. Πα γοος ν τς οἰὶ ΓΟ γηλας: [στα οἱ 
δεικογοφοράαν ἀἰχττ. ἢ 

Δείρᾳ, Ἡ εἰν οἢ.ο ἢ δήμονρα, δγαίρεσις. ᾿ 
Δειράζειν Π] εἰ ο}. κλ ἐσστειν, βαγατῖ. ᾳ 
Δειρρὲς͵ ἀδὸς Πα στη, ΠΟ Πἰς, σας πιο. ΑΡΟΪ]. 2. ἁαῦ δὲ ρα δὲ παὶ 

σοϊονν πᾶς πολυ δ) ει ραὶ ὄλυμπος" τροχ ϑδ)ης τόπος “ἦν ὀρών, δι 4 
Δειραχθῆς ΠΟ]]Ο ΟΠοτο 5,501, ᾿ 
Δεῖρὴ ἤ ς δ σοι πὶ ἀὈ τους, Θγαἶχ. ΗΟ οτι5, ἱ (οὶ οἴποιν. ζω εἶσι 

ρἱμὴ ἄγχε μιν ἰὰ εἴξ, ὐπὸ δ τράχηλον" τεὶ Στὸ τ δειρῆς» πο Ὠ ΠΑ ἃ Ὁ 
Ρεπάςητια. Ηοτγοάοτσ, 

Δειριάωγςοηπΐοίοῦ νΟσαθι  11Π} 5 ραγταπιΠΊ. λοι ρρεμα)γ ὃς δείρμοι 
ἄδτη λοΐδορφι. , 

Δειράται»[ αἴϊοτγος, σρεϑοιὶ δειρίτας γοσδης ΕἸ θη ς γε ἀπ, ἸΝΊΟαΙ 
ἀρ Ατῇδπ.].9.. 
Δειροπέδηγης ἡ, ΠΊΟΠ ΘΟ] ἀτετοτγααῖς. 
Δειρὴφ, ΠΟ} 15,» λό φίθ. κὶ αὐαύτης τόπος. 
Δειροτομέω μι, ἡσώγαν ἡκᾳνττ Π 0 Πάρον ἄςοο]ο διετ, Αξεα Αδ 

Ἡ«Ποάις ἴῃ ΤΠοοσοη ἀἰχίς κεφαλζων ὑποδιειρρτόμησα, ΠΊΕΤΑΙ, 
Πάρι, Ὶ 

Δεῖσεο, τογοιις, Τ᾽ βοτανῶν συλλογή. 
Δειστιλθίθυγς, ὄνγοὶ δισαλεθ., Ογά ἀπ. ΠΤ αγοογάτιις., σσξπ 15) 

δὴς, πα πηοέτις, μεγβοίις, 
Δεέσεις, γεγἰ τιισ:ὰ νοῦθο σ)είδω, δ σε, πλαϊτ, ΕΠ ΟΠ. 
Δεισιδει (κονία ας ἡ [α ροτ τἰτ ονξοτγπυίάο ἐφοτιιπιν τε στο, πο ΠΊΡι 

ΓΙ ας, ἀθοτα ΠῚ πγοτις, Τ εορΡ γαίτιη Οαγὰ ξ. δὲ σγδουμμιογία δ 
ωρὸς τὸ δμιμόγιον, ΡΊΙτΑτο ἢ. ἐν ἠϑικ, τί) ἢ) δεισιδοιιμονίαν μίω ύειπὸ 
καὶ δόξαν ἐμιπειϑὴ νὴ δέοις ποιητικζωῦ ὑπόληψιν ὅσαν ἐκ τειπιγο 
διιωπρίβοντος ἃ αὐϑρωπον οἱ ὁμῆνον γ᾽ ἐξ) ϑεοιὶ δ) ὃ) λυκνηρριὲ γ κὶ βᾺ 
6518" δεισιδειιμογίας αὐεΐπλεω 'ποιεἴ ὅτῳ, τε σ᾽ οηἰς ἱσηρί οτογὶ 
οὐ είησοτο το]! σίους, διοισεδεοιμιονία αὐραέ χετο ν ἀρ ά Ατῆς 
το! σίους τοηδεῖν ῬΙατατοίνις., δεισιδαιμονία, ἥψατο ὃ πύλεω 
Ἰῆριο οἰαΐτατοηι ἐθυταηῖτ. σὴ εἰστδεεημιογίαιν αὐρεῖ ὧγ,, ποιὰ το Πρ 
ἴς οΒ] ράτοννεῖ ποιιαπὶ γα Πρ συ απὶ Τα ςίρεγς. ντγόσις ψί 
ΟἸςιρτο ἀοπιο ἴυ5. Η εἰν ς. δεισιδειιμογία, φοζοϑεία. 

Δεισιιδδείμμιον, ονίθν, ὁ χὶ ἡ Τὰ ρ εαπξἰ τί οἴμς, το! ἐστου ἀξάϊτας. ᾿Ν4Ζ 
δεισιδαίμονα πλαίϊω, ἩεἰγοΒίας,, εἰδωλολάτρης, ὁ δυσεβηφαι 
λοὶς πῆϑα ϑεοιξ, Ν “4 

Δοιστϑείϑονς, ὃ, ̓ άτηχν 

ὅ 



ΠΛ ΔΛ] δι "ΝΣ ᾿ 

ἴςπν αυοά διφάω, Ἰατο, θπ επί ο.. εἰν οι. δεφών ΟΧΡ. 
ἰω τῇ τωροσήκοντος, ὃς Δειφηήίσαντες αἤξοττ ργῸ ψηλαφήσαιντες. 

ἰἐφοι.Ὑ μονα νὴ δέκα γ᾽,οὐρᾳ τετεασι ἐλαφηβολιωνθ», ἀιιαττο 
“στὸ ἀϊε ΕἸαρμο δ οτοι δέτα, ἀεοοπι ΙΓ 5 [ϑρῖφηος ἄϊος 

ταητος. αἱαρ; Πἔγατας ἀεοσοιη Ατἰνεηῖς. ΠἜΟοτ. οἱ δένῳ οἱ μτὐ ὧν 
χαταςαὖτες ἤρχον, δίς δέχοι τρυῦτοι,". δεχοί δας χοι δύχα φυλαὶ 

ϑἀσαίων δένμᾳ δεκας οὴ “ἧι αὐ δἶθ, Γητογρ. Ατἕορὶν. 
᾿ αν τὸ, σθηιις ΠΙσηοταΣ ἃς (οτ ΙΗ ΣΙ]. ἃ ἀσσοπν δυθας {ἰς ἀϊ- 
ἃ εἰ, ἃ σαπτπυῖς ἃ ετἰ οἷς, α χαϊσας σοις εἰσ ίεαι ἱποιάιτ 
ας. ΡΙυτ η ἹΠοΙςὸ. ᾿ 
σοπογατίο αὐ ἀεοϊ Πλιιηη νΊΠ]5 6 στα πὶ, αςΐδῃ, 
τας ἡ ἀεσεηγοίγατας ἀοος πὶ νιγογα! ΠΟΙ] τσ ὉΠ, ἀ 6 ΠῚ 
αὐ Δ ΠΡῚΡ ΟΓί ΠΩ ὃὲ ΡΟ τοῖζας. ΠῸς, δεκοιδειρχίαι. ἐδ συν 
ὡπιουῖὶς. Ρ]ατο ἴω Ῥε Οὗ] ταῦ τὶ δεξαδαρ χίας αὐϑυπτιλῆςγ 
αὐος σου ζα]τι ροτοίταις, 

της, δ ὁ ἡ Δεκάδαρχϑ. ἀοςυτίο. 
ων, ἀοο ΠῚ ταί τι; το ηγί. 1.2. Οτίς, 
ἀοσατία! ς, ΧΘη Ομ. 

ἐριϑιμὸς κἀ δ ΠΆΓιι5 ΠΙ ΠΊΟΓΙΙς»ἸΝ 4 Ζαη.ΟΥαῖ, δ]. 
ἀσσεπηγ. Ἐτατ πγασ ἴγατας Ατῆιςπ!ς ΡΟΙῈ οχδέτος τΥ- 
Τγειπρα δ. πἀπηιῃτγαθαητ. σοτγιὴχ ναυίψα ας δεκο- 
φεθάτιε, 

αἰοη σις ἀδος ΠῚ ρα! Ὠλΐ 9», τ ως ἡ 
ἰ τη. 

αὶ ἐν ἀεςεπηίς. δεκᾳετις πύλειμος» ἀδοξηπαῖς δε! απ. 
τὴς ὁστοδυμία. ροτοστΊΠατ!Ο ἀτος πὶ ἀπΠοταπι Ρ᾽αΓ. τΏ 50 [0- 

ἀπ οῖταγ δέ δεκέτης δὲ 1Π ἔσῃ). δεκέτις δα] 4. 
πη ἀςοσππίι πὶ. Ὅν 

ὦ απ οἰκο! νὰο ἀφ οἰ ΠΑ ΠῚ : Πρ σας ὃς σογγ προ ἰαγοι- 
ς- αι δά ἱμε!ῖςος ΠΟΓΓΙΠΊρτΙ ξαρεγθητ ἀθσι ΠΊΔπι Ε{τὶς : ἀοη1ς 

ΠΡΟ. ΡΙυτατο ἢ. Οα] Βα, τίου) σπεῖραν ἐδίκαζε, χευσοιῶ ἑκαίττῳ 
ἔμων ςοἰχοτῖοι πη Πογ  θι15 σαρταΐραῖ, ἀ το ΠῚ ἀπσι]ῖς ττι- 
5. δε δεχαῖν μή ίο. ἰατσ τοης τε οπηρτιις. ΠΟ ογ. δεχαίζω δικας ἡ - 

αι δεχοίζειϑεῳ ἀϊέξαπι οἵα, ἀπὸ τῇ τ᾽ δύχω φϑείρεύϑοι 
ΟΕ] ΠῚ. ΟἿ} πᾶσ “τ άτι! ΠῚ ἀηγδίγοης αυϊάδαν ας ἀἰτπ6 

ὶ ἀφοοπημγῖς γε ]]εητ ἰπηρεῖγαγε ντ ἤμαΣ ἀπηΡ τους ὃς σις 
ἀτότγας μα δόγοητ, ἰἀτρ τίοης σὸς σοτγιηρογο σομα 
ξιέξαπι νι Φεκεζειν ρτο δώροις κ᾿ χρήμασιν διαφϑείρειν ἀ]- 

δεκαίζεθϑοι ρὲ σοτγαρτιννι οἷα τηυπετίθιις, φυοὰ ὃς ἐρε- 
4, δωρρϑοκεϊᾶγαι ἰάιηοαιις δεχασμὸς, ἤιε ἐρίϑεια κὶ φωρρδὸ- 
τυάίσιι πὶ σουτιρτο 4:3} δεχαάζω ἃ δέχομαι ἀ“ἀπσαητ, ντ 

ἔζω 441] δὲχάζω. “ΕἸ Δηλις, πολλοιὶ διέρϑειρε νομοίδων, δεχοί- 

τρρδοσίαν. ΑἸἸΕἢΪς ἴῃ ἔοτο Τά !οίατιο {πρτὰ σοἰμπηπα ΠῚ 
[ξάεθατ [αρὶ ἔσγηηα , δὰ χιιᾶπὶ ᾿σηοπηίηϊα: σαυία, ἄεοῖες 

ΟἸΕθΔπτιιγ 411] ροςιιπἰϊς πιά ἰσῖ 3 δπογτεγαητιθος ΕἰἘν οὐ δὼ- 
ὕτες χὶ δεχοίζοντες. νη ς Ῥτοιοτ ἐγ» λύκου δέκα, 
δοίες. 

μία, ἀςοιπαπιις θ πόλις, 14 οἴ, πιάσυιις. 
νν, π, τὸ 401} ἀδοο πα] γάτα οἵ. [το πῇ αὶ ἀεςεπὶ ΟΡ οἷ ο- 
4ΠῚ νγὺ Ατιίζοτε]. γε ξειτ ἴὸ Η ἰπγογαογυτη ρο για 51ο.}1 ἃ 
νοσᾶτ λίπραν δὲ ἃ Κορένϑιον σ-ατήρᾳ ἀρρο!]Ατ δεχοίλίτρον. 10 
᾿δέχα ὀξύλοις διωύχτω νηάε ΒΟΡἤγοη: ὁ μιϑιὸς δεχοαίλιτρον 

εἰϊ ἀξοσηι σθο]: Ρο]].1.4. 
ἀεραίοσις Ναζαη. 

κωιῆ θυ. α.1 οἱ ἀδοεπι πιε πα ΠΊν ἀξοί πηο πγου δ ἴῃ [10 6 ΠῚ 
Ἐς. δεζαμίω κα. χοθν (8... ἀςο πὶ που πη τοπηρας, Ρ]ὰ- 

ἀτο δα ἴῃ ἵν πιὰ δεχαμίω ον βρεφίθ: , ἔσειας 4οςο πη Πιοηίος ἐπ 
γεγο πιάπεῦς. 
ἐμίωθ..ς, ὃ κα αὶ ἀδοςηῚ πγεη τ πη, ἄεει πιο τίς, 

δ ἀμνάϊον. εἰ τὸ, ργεττ: ΠΊ ἄδςο ΠῚ Ὶ ΠΑΙΠΠῚ. 
Διο μνς. ας ὁ κὴὶ ἡ νάδς’ πὶ ταὶ ηϑτυπην 
ἢ 4 ἄομα!, τς οἸρῖσ, ἐασιζζομα δε ιοῦμα,. : 

ὄρυνξα ἀκρρϑεωλὸνο Ἂς ΒΟΥ πὶ ἐς ἡδυίδιις, 
διφοκτω,οδξο ἀςοίηγ. 
δ' “πολαι, ἰαΠῚ ΟἸ πη. Ὡρὲ πολλοδ αυΐυ, Αττϊςὸ, 
διώπεντε, 4 ἱ πάε οἰ τη. ᾿ 
4) 'χινάοσεπν ουδἱτογαπη, ἀςσεπις αἰ ἰταϊ τς, Ετγαῆῃι. δεκασυχις 
κεραυνὸς, ΓΟ. Π. 

ἐστί. ς, ἀς ΠΡ τις, 
λεῦρΘ-, ἀοςειη ἴα σαι! 1. 

δ νὐνο ὑτερίο τγαῆς Τοτάαποπη ἄδέθ πῃ δἰ υἰταζι πη. 
ἰογοσὸς, ὁ χὸ ἡ ἀεσο ΠῚ ρεάιττπ: ΑὐΠ οι σοὶ 3 μελήσει ὅταν ἢ δὲ - 

! 7 “ὦ πὸ στοιχεῖον λιπαρῶς χορεῖν εἰς δεῖπνον [πτουρυ. αδοὶ ἡλίε προ - 
' “παξ σι, τουτες ε τῷ ἡλίε καὶ σκιεὶ ὅταν ἢ δέχ ποδῶν γρέω δ' τε γίνεται 

ἰἀὀψινάν, Δητίααιτας ἱπαἰτατὶ δα σΟ πα Πα 1π| Βοτάπι οἰθι σᾶς οΧ 
Ἰτάτῖο πε νπλδγάτιι πὶ ὁ" τυ νί Ἂς ἀρτὰ Ατπουαιιπι Πδτὸ Ρτίσπλο. 
᾿Οοίπιππε!]. Γαυςίδη. ἴῃ σ4}10. δεχοποσὲς, ἀριιἃ ΡΟ Ια ς πα ]ιδτοὸ 2. 

ἸΔῈ Στοιν εἰον. 

᾿ς δ, ὁ (οσᾶπις, ΗΠ τοάοσ, 
ῥχίθσ ες, ὁ ἀςοατίο. 

ἰσδὸς ἡ, ἀφ ολξ, Πα ΠΊοΓας ἀεπατίι5. σα τὸ δέχομαι, ν" ἔχεσεε ἐν ἐἷ- 

᾿ Ξ 

τ Β ᾿ 36ι 

δυτῇ καῦτα ἀριϑιμέν. ΡτΟ ἀορυτία ἀριϊὰ Η Ἄπνεγιιπι, Επγρ 4, ρτο 
ΠΕΙΠΊ ΤῸ {1} ΡΠ εσῖτοῦ ροίαίτ, "υοίάπ, τσ αι δεία, ὃ, κἰ λύγων δυωᾶμει, 
“ἢ ἀὐῆικὰ δὲκ (δι ἰδα βάλλοις αὖ αὐτοιξ 

Δεκαξβ, ἀφ Π}} ΠῚ σάΓος Ὶς.η 4 οὐ πάςπηηατος Ποσαις (Οἱε απ» 
νοσὰς Ρ]μτ πα Ασιάε,νὶάς δεχάζω. 

Δεχαῦμος, ἄς οἱ ην 287 ρατῖςν ἀδοιπιῖπι ἀἰχὶς Ρίδυζ, οἢ ὃ; ξοτγυρτῖσ 
ΠΗ ΠΟΓΙΠῚ Ἰατσίτιοης τὸ, δωρφδοκία, νης δεχφσμοι γραφὴ » ἀςουία- 
τίο Οὐ σονται ρ το Δη} ἐμ 1ς 1) ἀϊςα ἴῃ σοτγιρτοτος {6 ΠΕ ΠῚ ἰωτοῖ- 
τιοηϊδυς ΡΟ]]χ ΠΠ δ γ. οὐγαιιο. δωίρων ὶ χΤ' αὖ δδὲ δώρρις δηκάσαντος 
καὶ γεαφη δεκασμοί ),Χ7) αἕ διαφϑείραντος" τὺ ὦ μὴ δεχοίζεῶοι, ὁ ἢ 
«δεκξέζειν ἐγίγετο, ν] ὃς δέκεις ὃι δεκεέζειν, 

Δειφίαποξφς, «σευ! αἰ 1» 1 ἢ 480 εἰδοςιι [δηγδητος ξιξεα Γαῆτ, Ευτίρ. 
δεχαάσπόρῳ χ οὐνω,ἀοςεηη!ῦ. 

Δεκαςἄτηρος ε. ὁ .1}} ἀφςοΠῚ ἤατογιτε εἶδ. 
Δεχαςεγος «Ὁ καὶ ἡγάεςοη τοξτα Πα εῃς ἴςι! ἀ ος πὶ ται! απηθηταν ὃς 

φΟὨΓ πατίοηο: ϑῖγαθο. 
Δεκφσυλίθο,, ὁ κὶ ἡ, ἀςςςηγ σο  σπχηπᾶς [τα οῃς, 
Δεκφέφᾳογίον, Εν τὸν Θ 1015 ΠῚ ΘΠ Παγαρ, τ} 15 Πηρηΐαγα ἀρυά ΟοΙω το άπ 

τη ἐη τὰ ἀφο ΠΥ ΠῚΟ ἀ]α᾽ ΓΕ}. ν 

Δειᾳτοι (θυ, ἴὸς ἐεςε ΠῚ Πᾶτιις’. ἄσοςπὶ ἀ τα ΠῚ, ἀεί πιο ἀϊο Ῥτοιιο- 
πιθος Γποΐδη. βρέφη τὰ πεμτῇ ἀγα ἐπ “γυετὴ ς ἢ δὲ κα ταῖα,ν ἀξου πηαηΐν, 
14 εἴ, ἔζοτιις φαϊπηϊις φαΐ ἀθοεπι ἀϊος πατῖ, εἰεχοταῖί ἥκει, ἐδ οἰ- 
Π10 ροῖϊ ἀτίος {Ππ|π| ἀτὸ νους. 

Δεκφτοίλαντος,, ἀεςο πη ταϊεητογιι 1. ὃς δεκαταλαντίά,, ΡΟΠχ Πδτο 
ιατῖο. ᾿ ᾿ 
Δειφτέοσαρες οἱ ΠιιτιΟΥ 46 Ο 11). δυχατεασαῤων βασιλέων, χυστιοτάςςίην 

τορι, Ρ]Ητ. τη Πγσυγν, 
Δεχατευσις. εὡς δ, Π 11 ἀςςιπηγαῖῖο: 

Δεκάτευ τὴ ς οὐδ δ ΡῈ σὰ πιι5,ἀσοιιπιλπιις. ΟἹ σεῖ, χαΐ ἀοοίπγαπη οο]- 
Ἰιρις. - 

Δεχατεύω ρξηοννῈ] οχῖσο ἀς οἰ ΠΊΔΠῚ ν ἀθ οἰ Πγᾶς γοιιθο 5 ἀθοἰ Πιαπὶ 
αυάτηηις ἀδυοιςο, ἀτῖς ἀςοίτη απ ἃ [ρο [1] ς πη σΈροΟ. τάϊ ἴδ πο- 
λεμίων δεκφιτεῦ σ εἰν δυξαϊιν Ὁ. τότε νει δεκατεύειν τὸ “70 πολι} ἐχα- 

λέπανον 5 πηο] εἰ ὰ ξεγεῦδητ» ἢ {μα θυ {τ ποιαπι» ἀεςι πὰς 
δοταπι νου] θτ: μμΠς ΟχΧ τὶς 411: οἷτι65 πα δεγεητοίο!θγετ, ΡΙα: 
τατος ἴῃ Ολπ.1}10. δεκατευϑίωαι τῷ διὶ, ἀεοίπηας Ιοαἱ τε» 

Ἡετοάοτυς. δεκατεύω τίω) ἐσέαν, Ἡ ΘΓΟᾺΠΙ Ορυπι πγεατιπι ἀςοῖ5 
τπᾶπὶ ΟἸεγο. Ρ᾽ ατατομαςτη Ριοδίθπι. Δεκατεύειν τἀπὶ ἀδοίπια- 

τὸ Πσηϊῆςατ» υοί ἃς Ἰερίθη δας ἀποίτιιγ, ουηὶ [Ὀττς ἀσοί γι 
Θέμις ἔπρρ] τοῖο ἀπ οίταν ἀν ἱπηρεγατογε. ΧΊρμΠΠΙηὶς ἴρ Οαἷ- 
Βα, οἱ ἢ. κ" αὖ αὗτο δεκωτευϑέντες. ΡΟΪΨ". ἐκ δεκάδος ἄγει δ5ὲ 
ϑανάτῳ, δυτὰ διεκατεῦ εἰν. δεκα τίμ δοιυῦαι δεκαπίω εἰαπού Πεει: λα- 

φυρο γωγεῖν ὃς δεκατεύσαι τὸ καϑιε βιῶσαι κὶ τὸ σ)εκαί πίω ϑστὸ συ χαξεῖν 
ἡ ἀπω τῆ σαι. ᾿ πνάδν 

Δεκά τη ης,καὶ ἀδςἰπγα:δεκασμός, δεκασίω ἐφ οἰσανἸσεδαταγ Ατἰποπίεπ- 

Πας»γοιμτι ἀξοΐπνο ἀϊς ςοηστοραιῖς πεςυῆιτγις.» ἃς ἱπξηδας 
ΠΟΙ ΠΙ θὲς ἐπηρο τις Ρογοξξα το ἀπιῖπα., {ρ᾽σπ ἀνάσα ραγαγθης 

ΠΟΠΙ ΘΠ 1Π1: 51. 
Δεκατηλόγος καὶ ὁ δεκατευτὴς, τελώνης, ἑπλογὴς, δεκατάνης, ἐλλιμλυις ς. 

Ἦιυς ἃς διἐκατηλογία ἀριχὰ ΡΟ] σε πὶ  ἶΌτο ἥπαττο » ἀφ οι πηαΓ Πὰ 
οχαδειονἀιϊοίτιγ δὲ τελώνια, δ εκατευτήρμε διεκατώνιάα. 

Δεκατημόξαον ἀφο πη ραᾶτς:ΡΊαιο νόμ δὴ. ἀξοιπτὰ ρᾶτς ΟἹ ζετ. 
Δέκατος,:, ὁ ἀφο πγμς. δέκατος μίω, εσεπιθοτγ, ΡΊυτ, τη ΜΝ  ΠγΔ. σγελά - 

Ἴμεἴσιςοῖ ἡμέρᾳ, ἀεοίππο ἀἰς. δέκατει ρτο δέκα͵ ἃ εἴ, ἀξοε πη δριυὰ 
Ἡοπτεγιι πη. 
Δεκατύώ, μι ώσω, ἀεοϊ πο ἀεσ!πηᾶς σαρῖο. Ραυ 65 σαρίτε δρεῖπτο δά 

Ἡξεῦύταος σδἹεδεκάτωχε ἃ ἀξραοὶμ αὉ Α Ὀτα απ ἀδοίπηας δοσορίτ: 
ΤΟΊ Δειη, δ)εδεκείτωται, ες: πηατις εἰξ,1(Οἱτιπτ ἀπο πηᾶς. 

Δεκατώνης βγ8ν 411 ἀφοί γᾶς ΓΕ 41 ΠΊ1τ: 
Δεκα φυλίδυ ἢ ἀεσοιῃ τγίθυς ἀππιη εις ΡΊατιῖη ΟἀΠ1}]. 
Δεκαχαλκὸν, εχ ἄεσοπν γεὶς σοπΐξαης͵ ἃ οἴ, 4οηατίας πιιπιας. ΡΊσΕ, 

τὸ δεκάχαλκον ἐκαλεῖτο δίκναξίον , ἀσπαγιις ἀϊςο Βάτατ ν 48] ΕΧ ἀε- 

σΘη αι εἰς σοηΐϊαγοτ, 
Δεκώγήλον Η εἴν οἢ. εἴς πρὸς δστοδὸχ ἰω σπατήδιειον. Θοπαῦ τά π6ἢ ΡΟτΙι8 

ἀξοςαι πάθδης ἰαγ4. 
Δεκαχίλιοι αὐόρες ἀΕσδτη ὙἹγΟγα ΠῚ {1115 
Δεκαχιλοι, ἄθοῖος πη }|ς. 
Δεκείχοια ἀδουρ]α. Ηείγε ἢ δέκα πλᾶ, 
Δεκάχορϑον ψάλτήρκον, ρίΙτογιι πὴ ἀθοοπη οἰνογάατιπι ρίαϊπι. 18.1)α- 

ἘΠΑτΕ: (ρθη, 

Δεκέκεια ἢ, ἰοςιςοδς ΡΟΡᾺΪΙ Ηἰρροϊβοσυτῖσος τειθαςντῖ τγαῤῖτ το - 
Δεκέτηρος.Β, ὁ γῇ ὁ ἀεσθηη!!ς, δεκέτηρος μώχ»νἀσσἐ πη ς ριισηϑ, Βοὲ- 

Ἰππὸ ἄσςοπη ἀππΟΥ "1 1}» 1}. ἘΡῚΡ- 
Δεχέτης γε σεῃπα 15. ς 
Δεκήρης εδυ,ἀοςΙγοητίς Ρ᾽ αἰ ον» ἄεςε ΠῚ Ὀγάτη υ ΠΆ τ81}15. 
Δέκομιαι ΡτΟ δέχομαι «ςςΙρΙο.εχρεξζο; εγούοσ, 
δὲκτέίϑ- σκαρί απ ἀιςφἘΧΟΙΡΙ Πα 5. 
δεκτὴ ἰσηδι χλαῖνα χλανὶς, Η εἰν ἢ. ᾧ 
Δεκτῆρες 51}. υὐωυδοχ εἰς. ΕΠ εἰν εἶν, ςοτταρ ας ἐοὐοχοὐτοδοχεί 
δέκτης.ε. ὄνγε!] διεκτης πησπά τοις, ρα ροτ ἤθω χοὸς ἀπαίτης. : 
Δεκτικὸς, ὁ σΑραχιἀΠηῖττοτα Ροτές, ΘΟ ηῖτ. τὸ δεκτικὸν οι ρορτου ], 
Δέκτονρτο ἐδεδ εκτογα ΟΡ 9 πώ. ὧγι δέκτο μδὸ ἱοχ, ὅζς. 
δεκτὸς γος, ὁρᾷ ἀπιϊττεηάη5, ΡγΟδα 111: ὃς τος ΓΑ 119 ν φυρ δοςρ- 



362. ΕΝ 

Ῥτα 1] 5, αρεςιὸς νἀσζορτιῖς ΡΓ κα 1]ις, δεκὲ ἡγέϊδι, ταῖαπ παδετῖς, 

τὸ δεκτον,γςσορτασυ] πὶ δια πόδ εκτον, δεκτὴ ϑυσίαι ἰλοίτια ἀσοερτα 
δεκτὸς ἀυττῷ ὅδε, οἱ οἰζ λοσορτιις.ο το. ἃ ἐξ, Αροίς. 

αἐκτρίθονς, δ,» [αἰσερτοτρσιμαι Οςηΐτ. σοι ΐῃ, δέκτρι. 
Δέχω, οηϊςὰ ρτο δέχω γε] Ροτίυς δέχομω). Ἷ 

δεκῶν, ΕΗ οἰ οΚ. οἵδ δεκαζόυυ(θ- βοτίαι) ρτο δέκων , γτ ἤτ ὁ δωροδοκών, 
4π| πη Ποτγᾶ ἀοσὶρῖτ. 

Δεκώρυγος,", δ καὶ ,ηαι ἄξοςπι γΑ]]οτιπι ἵει (οἰΐλγιιπι οἵ ΣΧ ἐπορῃ. 
10. Ογηερ: 

Δελαςρέες,πΕἰςατοτ 65, ΠΠ|ςας, Ρ Γσατοτος. ΝΊ απ 1π ΤΕΥ. ἄς ἰρεεῖς 

᾿ 

{τουρίοπιιπι «δὺ ἁλὸς οἰξερύέσι δελαςρέες ἰχθυξολῆες. [Ὠτετρτ. οἱ δ)ε- 
χεάζοντες «δὴ ἰχθός, 

Αιλεαζω,μοοίσω, αν κοι ἱηςίςο, ἀεοἰρί ογείσα σαρίο, 1] 10, ααῇ σγελέα- 
τι ϑυρότω, 1ὰ οἵδ, οἰσᾶ σαρτο. Αςοιίατ. γαςρὶ δγελεάζομαι, {Π]οσοἰτῖς 
νεητγῖς σαρίοτ, ΧΕΠΟΡΉ. σγελεα λεὺς χοης οἷς λόγοις 5 Βοπίσηα οτᾶς 
τίοης 1πηεἰςατας. δελεάσας τὸ ἄγχιςρον ἰα ἰδὲ, πα πλι πὶ σατισά ΠΎΠ- 

τς η 5) πςἴαῃ. ἀρια 5.114. δελεαίζοντες, τὰ εἴ, ὅϑικρυπῆοντες " δυο 
") μέρας ἑρέμωσαν τί) πίςιν αὐ τῆν δελφα ζοντες" τῇ 2 τρίτῃ νυκτὶ, αἷϑα" 
πηρύφαντες κοιμιωδμῆνον αγεῖλογ. 

Δέλεαρ ἀτος τὸ οἴσα ὰ σαριςη τι}; Πεςε τά. 
Δελέασμα,ατος τὸ, Εἴς 49 ὠποίτα, 1} Πςοετα. 

᾿Δελεασμρὸς, οὐ δ}}}1οχ ΡΊ Δα τ. ΠΟ τα ΨΑγτ. ᾽ 
Δελεα ρα ἀοοίρευΐα, να] ἀςοίρα!απι Αρα] εἶθ, γαπίςπηδ. ΡΊδατας ἴῃ 

Ἀπιάξητ. Τὴ αῖατο ἀσεηήα ποιηίπιιπι, ρίατίπια;, Εἰαπτ τγδηίξη- 
ᾶσνν δ] ἀςοϊρίαηταν ἀο]1ς» Ασαια σά ορο] ἱπ οας ρΙογυσας οἴσα 
ἡτηροιιτατ, πη ἢ αἷς Δι] τς ραίοιτ εἰσαπι ἁπαγίτογ. Π 6ςῖ- 
Ῥίτατν» ντ τγαηίξῃηδ, λα ἀιαγίτία. ΡΟ ΠΧ 1.10.}} 3. αὐδρομέδιαν, Οτα 
τιηὰ5 ἴῃ 56 Ὶ ΡΠ] 15 δελεοίςραν νοσατ Ν ςοΡ ἄγοι. πα! πηοάϊ πογας 
ὅζ ρεάϊοαϑ δελεάςραν ἀἰχίτ. ΕΓ εἰ οἶα. δέλεσραι βατίδες., Ιασ οηα. σε - 
λεεςρῳ ποιγίδιες. 

Δελεδώγη Π εἰ γοἢ ὁ μυλαιθ. ἰχθιέ. 
Δέχετρον, τὸ σσοτηπνξιχ, φανὺς, ΑΙ μοη τ ν]ς. 
Δελητήρμον, Σά τὸ δέλεαρ, εἰς. 
Δελήτιου  ἐ, τὸ, εἰςαγάιτ γαίσα Πι,ἴη 40 τοσοπά τις οἰσαγδέλεαρ, 
Δελιαί ΒΙ εἰν οἢ.. δάφνη ἰαττις. 
Αἐλιχρὰ εἰ ἄσπι Τππτ τεὸ ἡ αἴχοιρα. 
Δελκανὸς, ΡΙ[ζἰς ἀς ιο Ατβθη.} στο τοτγτῖο, ἃ Πεΐσοης βυυΐο ἢς ἀο- 

ΠΟΠΊΪ ΠΤ. 
Δέλϑηρτιο δήλου, 

Δελτείρκον, αυτὸ, ἴτογα 1476 Ρ ΤΟΙ ἰα πη,ταΐσε 114, Ν πὰς δελτοείρια ὀνύχιναν 
δὰ κρυςιάλλινα » ἀρ! ΡΊατο πη Απτοι. ρτὸ ὀρ Πἴο]ς. 1Π1 ἀπηατοτιῖς 
ΟἸΙεορατγα δά Αὐητοπίαπιιοχ ογν τ 110 ὃς ου γος ἰαρίἀς. 

Δέλτα, εἰ 4.ο]ςπγοπταπ ὃς ριάσηάτπὶ πηι! Ποῦ το. δέ λΊαι αὐρατετιλ μέ 
να, δι] 4. ἢ 

Δέλτιον͵ δύπτυ χον, ρα σΊ]]Ατος ἀπάτα πὶ τοῖο ἰάγυ πὶ» Ἡςτοάοτιις, ΡΟ]- 
Ἰαχ 110.4. 

Δέλτος ἐν), 11 6119. 1 δ ονντα θα}, παν τα, πινα κίσγον ν Ἐρ ΠΈΟΪΔ δι ἐρ]- 
Ἰτοϊ πη, ἀρὰ Εατρ αι ὸφ ἔοτηλα ᾿ἴτοῖς Δ ρ]ισαγοταγ,ριισΉ]αγος: 
νηές δωϑενοίδελτος νόμος Ἰεχ ΧΕ. ται ]λτιι π), ἃ ΤΠοΟΡΗΠ]ο ἀἱ 
οἰτανι το ταῖρε!] ριέϊογία ἴῃ Ἐρὶσος! ρίτυτ. δέλτοι πιεράδες,1.}1- 
ΒΥ ρΟοταγαΠΊ, ΡΠ Ί Π ἀτο 5. ΕΠ στρ. Αρα Γυοΐδη, τὼ ΤΊ ΠΊΟ 6 οα- 
Ῥίτωτ ρτὸ ταῦς Π}α,1π| τ το  πηθητια πῈ (ογ] θεραταγιαραᾳ ΡΟ ψι- 

φοτη 1.8. δέλτοι χαλκοῖ, ὡς ἦσαν πολ: ἐντετυπωυΐηοι οἱ γό μοι͵, οἱ αὐθὶ Ὁ 
ἁερων κα οἥο᾽ πατείων. 

Δελτωτὸν οὐ τὸ Π)οἸτοτοη ,Ϊ. ἤσιιπι σα] εἴτε τγίαπ σι] γε, ̓τεγα Δ ἢ: - 
πλῖϊς. Ατσάτας͵ ἔς: δέ τοι κὶ ἐτ᾿ θν» τετὺγ μῆψον ἐΐγίυϑι σι μαι Νειόϑεν αὐ- 

δξομέδηςγτο ξ' 55] τρεσὶν ἐσ άϑμυτω Δελτωτὸν, ὅς ς ΟἸσοτον τ ργορα 
ξουρίοίας ρΑΓΙΠ Πα (0 Ῥεώοτιε οἷατο Απάτοπιοα ΠΡΏΙΠῚ;, 
Ῥεἰτώτοη ἀΐσετε Ογαΐ Οὐοᾳ [ὉΠτ|»{ἴπλ}}1 ἀμ ἔογπια Πἰτοτα οἰ 
τοῖ Ν τἧς ΗἩγοίπυπι [". 2. 
Δελφάκεογ,α, τὸ ρογος Πονΐμιςα αν ἀο] σις ροτοις Ν αὐτο ἔγρηϑ. ὀρϑαιγ» 

εἰσκθ- πεὶ δελφοίκια,αρυα Τούς, }||π σάτηςς5. 
Δελφακούῶει!, τελειοδῶτη ταὶ (ς, ΕΠ οἴ εἶ. 
Δδέλφαξ κος, ὁ καὶ ηἷν ρούσιις Πρ ετ ΠαταςΡογσα] ες ̓φέξλης. Ατίοσ. ". 

6. Δηΐπι. τοὶ τέκγα κὶ ταὶ δέλφακας χρηςαδ γγυνεῖσιν ἐξ γ ἴχες ν τ] ε πὶ 
Ρτοίςπι σοπογαητ. ΠΠοτοίοι. δέλφακα ζωμ ἔχων, νἱμι!πὶ Ροῖςο]- 
Πυπὶ μασοης: Ρτορτγὶ ἃ ταπηοη δέλφακες [πτ᾿ ροτςο]]α: ἴσα (ποα]α: 
Ῥοτίπις 4Πλπὶ ρογςς Π] αι αἱ δελφύας ἔχκσαι παξητας γα ]ας ἴῃ 
4Ζαῖτ Ατμοη.].9. 

Δελφὶν, ἢ δελφὶς ἵγίϑ» δι γεἷ ἡ ἀοἸρ ἴα ρ ΟΙς, δελφῖνες φιλύϑρωποι, [.- 
εἴαπυς Τ᾿ εἷος! άος ἀριι4 Ατμοπ. ΠΡ ζυΐερρις φησιν ἐρ ἰχθύας δελφῖνας 
πὸ πὸμπίλοις.διιητ δὲ ἐπ δ γ ἀγαι]ίοὺς ἀεἰρῃτηι αγεὶ ρεηάεητία μα- 
Ῥεπτος ζατοηῖς ΟΥ̓ αλδαἰδ εχ ογο,αριυα Ν ἴττ.].10.6.13.1το πὴ παυτῖ- 
τῦιπι 1Π|Ἐγυιτη Θητα ΠῚ, 40 Ὑτοθαηταγ ἴῃ δ 6110 Δα 4επιεγσοηάας 
μαιος, ΑΥΠΤορ ἢ. Ε αυΐτ. «δὺ δελφίνας μετεωρίζκ, καὶ πίω ἀΐκατον αϑϑᾳ- 
ώλεινπάς ὅς ἡδαῖς δελφινοφέρρς ὃς δελφινοφόρρι ὁλκάδες. ὙΠπα- 
σγά. ΑΡΟ]] ΓΟ δῖτ ἀγασοπεαι αν Αρο Πίος ἱητογξεξξιπι, δελφύ- 
γι γοσατα πὴ οἰϊεισαίας δ] ἴσης νους}, 

τῆς πυτὲ πετρα]η πο διειρικ δὶ αὐαργηοσοῖν. 
Δελφωίω τόξοισι πελώριον εἰξεγαῤιξεν. 

ν᾽ οςαθλατοτ οιΐαηι εἰ ρἈίηςς, αὶ Ποἰρβίσιιπι οὐοάίςθαης ο- 
τασυἶι πη. 

Αἰλφῖνα νὐ χεῦθτι δε φο σοῖς, γα] σάτα τι, κἀλρ Θμ 4. 68) σἥν ἐν ἐκείνοις τε- 

νοὶς ἀγα) τρι(οιωύτων ὦν οἷς ἐσκίωπωι. Ἐτ ἄς ̓ ἰς πα: Ποτὶ φαΐ 
“εχφῖνα τδὸς τὸ ἐρκίον σεῖς, 51}1.| 595 ΩΝ ἀδιμάτων, διαὶ τὸ ὀυκί 
ὀλιδδηρόν. ἐν 2 

Δελφίνιον, ογτὸγατχ ἰῃ ΟΠ Ο» ὃς το πιρί α πὶ ΑΡ Οἱ πἰς ἴπ Ατείο, 
ἀιςιτ ἔστι πα εἴϊε τπά τοῖα! ε ΑἸ μη 5,40 “Ἔρεο οοηϊτειξτα 
Τοἰρ ιἴμιι πα, σοημς ἈττΡ α,ἀς ὰα Π]οίς,1.3. ς,8.4- 

Δελφινίσκιδ., ὁ, ἀ ΠΡ ἐπα ας, ράγαας ἀεἰρ[ιἰηι5. ᾿ 
Δελφινοφορος:ν ἰὰς ἴῃ ἀϊξλίοης Δελφίν. δελφινοφ ἐρφι κορᾷῖαι ἀ ΤΟΙ 

νπάς ραπιθοὶ ἄορ αἴπος δὰ ἀοιπεγσοι 5 Πα οιιητος μι 
Ρεηάδητ, Τ παργά.1.7. } Ἕ 

Δελφὶς Ἱνίθυγἀεπη 4ιιο ἃ δελφίν » (ου]ἴταγ ὅς δελφῖς οὔτι οἰτὲ 
ἴτὰ αριιὰ βοΗ μι επι.]. 1 υτῦρ 9. τὸ ἔμοολον, δελφῖς Ἰςαται, δ' 
δελφιγοφόρ(θ. ἢ. ὶ 

Δελοὶς ἐδὸς ον, Ὁ ο]ρ ἰα,ίει! ΠΕ! ρμῖσα., ΑὐΠΠΟΡἢ.νεφ. βακχ 
ἐμαρέαων,".Ὁ δεχφικιὴ χεώραν καιτοικέσαις, δελφὶς πέτρα, δε 
Τρ. ΕΠῈ οτἵαπη δελφὶς, ἸρἈτηιις », (γἀεγῖς ποη εξ ἀρὰ ΡῚ 

Δελφεμίη ὅς οἷν ΟἹ ὁ Δελφυωύης, κνντ ἰ1} νΟ]μπτ, ἔσγροης » ΠΟ ΠῚς 
ΠεἸρῖνος ἰοτοιέσςις Αρο! οῖνπάς ΑΡΟ]].2.θ ελφυυύίω τόξοϊσ 
Θμὸν ξξεναριξε, γὰς Δελφίν. Ω 

Δελφιὶ ὑθ ἡγνα! αανντογας,ν οπτετ:ν πᾶς ἀσἸελφοὶ, ντετὶ πὶ ἔγατγο 
Ἰὰχ 1.2. μίω σὴ γυωμαμκών, μέσον αὐχοί τε νἡ κύς εως κεῖται τὸ μ 
χρρέον «ὃ μήτραν τε κρλοιΐσι κὶ ὑστέραν, χὶ δελφίω) ἀφ᾽ ἧς καὶ δ 
ΕἸ!Ρροοσγαῖες θη (Ο]ὰ πὰ δελφίαωΣ [ἃ ὃι γονίω δ μήπραν γοσαῦ, 
ἔμόρυον σιιυΐς"αταλνκὺ πρέφετα»κ) τὸ ὁ μμίωον ὦ μῳ σιωνατροιζεται 

Δελφυωυῆσον. ( Οτίητίλι5 ᾿οπίσιαι εἴς ἐϊχίτ ργὸ ὡρδιω μῆλον, Ὁ 
Δέλω δελεώζω, ἡ. 

Δέμας,τὸ, πος ΠΑ  ] ενντ [οτδῖτ ΘΖ 1.2. Ογαπιπι. ξοτπηα»ἕ 
ἔχης, ρωμαγοοτρας.δἷς ἀϊέλιτ τεῖτε Μαογοδῖο, φιαῇ 
Δῃϊ Πὴς ταπιοτ πο ἱπορτιμη ἔογτὲ βιοτῖς ἃ {τιιέξιιτα πηοὶ 
τα πῇ ἀοτίιατο αῆὋκὶὶ τὸ δεμεῖν, Ποτη. [ογὲ ρτὸ νἱιο σοτροτο! 
γἵ σωυδεδευῖῆμον τὴ ψυχλ:σώμᾳ γοτὸ Ργο πποτῖιο.Ε ἀπποτίς 
Ἑπτίροντ [ογίθις Ηομλ.[τεγρτ. ΠΠὺ 4 ΠΠῚ1 4. ἀν, εχροπεης 
ἐδὲ φυίω. Ἡ οτη. δέμας «τυρὸς 9) μήῥοιο, 1 τρόπον πυρὸς χαιουῤμεὶ [τ 

ταης {τ {πλ1Ππτιάτηις ραττίσι]α, Η οἰ οἷα. οτῖαπι εξ ςροῦμῳ 
νιον. ' ι 

Δεμοίτιον, ἐγπὸ, ρτῸ ἔα ΓΟ α0 τερογίτιν ἰη ΗΠρρίατ. ΝΣ 
Δεμέλ εἷς, Η εν οἢ. έλλαι ἴδῃ σα Πα σΩ», ι ᾿ 
δέμνιον,εντὸ)οὩ!Ὁ}}ς, ἰροηιΔ, λέ χΊρρν ςρώῶμαι [Εγαταλ,ἰς δ τ, ἐν 

ἴω γάτα] 5, Βυιὰ, ΗΠ οπτ.Ο ἀγ ἡ, δέμνὶ εἶσ αὐϑ'έση ϑέ μῆνα, καὶ 
κῶλα τητογρ. ρώματα, ἃ ἐγκοίτεα Πϊης φυη» δέμνε(θ.1. ασαῦϑι 
Ετ δερμνιοτίήρης ἐΐγκοιτος τῷ φέμνια τηρῶν, 

Δέμω μι μώ δεδέ μηχα οδι δ) σγμηκα, ἀι Πσονοχεγιο : γηάο δύέδι 
εχιτγιόξας ἔα πη. ἐέρ. οἱ, ἐδειμοι Ἔχτταχί. ἷ 

Δενσδαλίδεις, Ππτ 411 γε! οἶς αὔϑος τι: }}} ταὶ κδυκαὲ κοίχοις, αἷϊ 
χέλεπισ μῆϊας ἄξεϑας τρῦ πᾶ φρυγῆναι να 1} ἐκ χριϑών μοίζας νῆσοι 
τοῖς Ἡεἰγ οἰ. δανδαλίδας ηαοη6. ἤιργα ργο ἐοάςπὶ αἵ 
ται: γτταΓ ἀτε πῇ πος νοζαθυ]ο Ετατοῆεπες δρυὰ [το]. 
Ἰοηϊ] [ἴς σάηεης Η χερνῆτις ἐριϑίδ- ἐφ᾽ ὑψηλοῦ πυλεωγδ-, Δενδ 
τεύχαστι καλοιὲ ἡ εἰδενίέλοις. Ὶ 

Δεγδυν ὦ μωιλώ, Τοη σι πὶ νεγθιιπη εἴς, Πσ οἱ Ποάταις οἰτοιπίρεξ 
ἂς ἢὰς δέ {{Πππὴἢ ἰλλοιξ,1. οσα]ος νοστο απ πιο, ππο 9 ὀξία 
δίγλεσκε,αςατὰ οἰτουηἰρεξξαρατ, Ηοπι.1144.7, τοῖσι ὃ πόλλ᾽ 
λε γερίυ Ὁ. ἱππότα Νέςωρ,Δενδίλλῶν ἐς ἑκαςτον,δις ἰητοΓρ. τοῖς 
σι δγανϑύων ὶ αὐδιξλείπσων, ἔστο τῷ διιειλεῖν «δὴ ὀφϑειλιμοιξ, «δεν δεν, 
ὠφϑαλμῶὼ αὐολιξ αλλ εἰν,ἱ ςΟὨΠέπρΓα (15. τοῖς πλαγίοις, 11 

Ἰὶς σοσεποτι. ΡΟ] οη ἴσηιῆςας σοηπΐιοτς ντ ἰἀσιττατι} (ἱ 
ιιὸ σοττῆι5 ςΟ]]Πηεςητ,}.3,ὁξέα δενδίγλων, ὅζο. Ι 

Δενδραχάτης, νΏ ΠῚ) ΟΧ ΠΟσηοπλϊηΐδιις ἀοῃ τα ἰαρίἀῖς οαΐας ἢ 
ταί Β]Ίη.1.37. 

Δένορεον κυ τὸγατθογ. τεὶ δένδρεα, Ϊ. δένδρα, Π ΟΊ. δενδρέῳ ἐφεζό μάν! 
Πο(. ἀτθουὶ ᾿ηΠ ἀςης.1Ππ4.γνδενδδέῳ ἐφεζόμῆνοι, Ατάτιις, δὲ 
ζ0.:) φλοῦν, Ἷ 

Δενδούεις δ, Γν] οἵας. Πς πὶ οτοίις, τ οτειιϑ. “ἷ 
Δενδιρεάζειν, γο] Δενδδίζειν, τ οσιδιι5 τε σἱρατοτγοίσεγε, αι δογὶς 

τὰ εἴϊε, ἱ ' 
Δενδρικὸς τ ΟΓΘΙΙς. δ᾽ εὐ διρακὸς καρπὸς τ θοτὶς ἔγιέξιις, τοὶ δενδιρι 

Ῥοιοι ΤΉΘΟΡΗ,].4.ἀς σαι]. ἔνια περτερεῖ εἶθ᾽ δενδρικὼν εἰς 
ραδιαΥ Βοτι ΠῚ ἰδηλλα ΠΟ ημ11 σ]οτῖας ρεγεμητ:ῆς αζᾶν 

Δείνϑδιρκον, κ»τὸ αὐ Βαίς Δ. Ε 
Δενδρί της λίϑος ἀςῃἀτίτὶς ΤῈ ΠῚΠΊ4. 
Δενροξατέω ςοπίςεηάο, ἰδ. Ερὶρ- ᾿ 
Δενόδοει δ γέ (θ., οὖς, ὁ κὶ νὰν θΟτὶ ΠΠ1}}}Φ. 
Δενδιρόκομος κε, δ, ατογίθιις αθιιπ ἀαῃ 5, ἀγΡοσῖΒ115 σΟσΠρ Ὡς ὅζ 0 

τὰς. ΑΥΠϊορἢ.νεφ ὁρέων κορυφας δ3η διενδιρρκόμοις,ἴπ πη ΟητΙ ΜΠῚΥ 
τῖσος ἀτθόουγιθις ἀςη!ος.δενδροκόμος ἐρύμανϑος, 115. Ἐρΐτ; 

Δενόδοκοπέω,ατΘ γος ἰῃςίἀο ΣΧ οΠορΡΆ. τὸν τε σίτου τέμγοντες κ᾿ ὦ ε 
κοποιιώ τες, ἰξ οτο πη [εςαῦτος ἃς ἀτροτος,1, Ρορυ]δητες Ἄρτα Π,. 
δαγδιρρκοπου μϑύη γὴ γἱπορ ϑ'ευβοὴ, Ι͂ 

Δεν δδολείχανα ταὶ, Οἷοτὶ ατθοτος,14 εἰ, ο]εγα 12 ἀε ϑογοίςιιηι 
Ρμγαίὶ. ἸΠλ τα ΝἾ 

Δενδιρρλίζανίθ:, ο Πηατί τ: σοτο Ππατίας, ρα ΑἰυΑτίμ τη ἜΧΡΟΣ 
τιιις ατθουτίςι ἀγθοτ ἰρία {ιν τις ἔδττ. ' ἦ 

Αὐὐγδ ρον εγτὸ ατσοτ ἀπ γβς ΡΒ 1] ἐς πγυῃάο τοὶ ἀφ ρος καὶ πσυφὺς δεν 
᾿- ᾿γ 

᾿ 
ΓΙ 



ΧΕΙ 
ΜᾺ ΤΕ 

ὟΝ ΜΡ 

σης [ίγροο. δένδρον ἐχα ας, ΑΥ ΟΡ]. 
᾿ τϑοτείσος Νοηη. 
γνονίθε δ καὶ γν τοι ἀτροτος ὃς ἰσάςης γο τὶ ἔτί σους (Ο]ςτ, 

ΕΓ γ θην. ᾿ 
Θ “πὸ τον,  ].ἀς γαῖἄο, κὶ εν ἐν τοῖς δενύρεσι φυύσις τοὶ δὲν 

ρεῖ, δες δένδρεσιν δυκαῤποις.].ἘΡῚ.. ΤΊνΙοΥ 4. τοῖς δὲν ὄδεσιν αἱ 
στο πΊθητ ΠῚ ἀτσΟΓιι ΠῚ δὲν εἴδων εὐ ξησες. (ἔκοψαν. 

νας ρορυΐστ, δηω, κείρω, πέρνω, σα 4ο ἀτροιος, Ἠογϑο]ιτ. 
» Καὶ δενδ᾽ οφτοου μη κ' αὐπειζομήψη πόλες « κ᾽ γῆρας «βϑσηχα- 
, Εταρυὰ Τ᾽ υοΥ 414. δὲνδ' ρρτομιήσαντες,, γαίζαητος »Ρὸ- 

το 5. 

φόρος, εν ατδοτιη. ἔσγαχ. 
ς χώρα, Γερο (γ]πατιιπὶ ἔογαχ, ῬΊατ. ἵν Ο απ]. 
Ἰατονρτορτιὸ ἴητοῦ ιογοιβ. (0 ἀγθοτος ἢϊσο φξιις νἱ- 
υτ πἰσοτὶς στατιλ: ΓΙ Δ} 1 ἀθα ΠΟΙ Οὔ. δενεβδυώζεστι φω 

διρασπα. 
8,τὸν ὃ 

Ἰὰς, τ48. ὃς ΤΗςορ γαῖ. πἰζοτ. ΠΌτο 
6, 

1.8. 
ον εἴ, ὁ χὶ η) ἀοσράςης δά πατιγαπι ἀγθοτῖς,, ἀγρογείσσης, 

5», Δι] οἱϊ ἀτουῖβ πηδηϊτιάτης, ατοτοίμς. ΗἩ οσιποὶ. 
γύαφαις. [10. ἘΡῚ στάπηιι.. δὲν δδώδυς ταϑύμολίθυ, ἀοηάτο- 

Ἷ πηγαὶ τς, σης πιεγῦα ᾿αξξατῖς ἀτέξα ἃ ταπτοταπι σορ ἃ, 

Ἰ ξετὲ αγογοίζας. Ὠϊοίςογιάες [δτο αιάττο , οἸρίτε τος. 
ἐνδρφειδῆς, Ἰδ 16 ΠΊ. 

Βοτίθιις σοηΐτιν Νοπα. εἶδον ἐγὼ δενορώεντος ὁμέςιον ἔγ- 

ὙαΓ θυ ΠΊ. Ι 
νον ναί οτὶς ρτοσγεδτίο, ρος οδο 

οπἰδ οἷν. τοίτο Η εἴγε. εἰ δυτεπὶ σεπιις 41 ἀ44Π| ν]- 
ἄδων ἐρύματος τινὸς, ντ τγαάϊτ Ατῇεη.].τ. 

« ακανοχρτοῦτο, α πτῖα απο σοοατίοτ, Ασα τ, 
ἰαςει κακοὶ δεννοεί ζων ῥ ἡματα,1 ἃ εἴτ, βχασφυμδδ, κακώς λέ- 
δεινοί, δεινά ζω καὶ δεννάζω, τὸ μΖ δεινοπαϑείας λέγω. 

δ νοδ δΥΓΙ ΔΙ σα Π5»ΟΟ  αἰ0115 ΟΌΠΟΧΊΙΣ. 
,διπϊατῖα, Π εγοάοτ.ῖη ΤΑΙ] Ιορο, κεῆροὶ ὃ τοῖς πὐρίσαις γυυυαμτὸς 

οὖσα), δένγίδ. μέγις“ὁς ὅδε, ΠγαΧῚ ΠῚ ΠῚ ἀρὰ Ῥετίας ριοσγα 
οἱ αἰἸ]υοπι πταϊιοτο 61 ᾿σηδιιογο Π. Δεννὸν γΟΓῸ ἱπτεγρΥ. 
τ κφκολογον. 

μὴ ἧς, ἡ οὐοτπα, αεγ παν σα ΠΑ] ῖς., Ρ [οί πα, πα πηοτὶς σοποερτα- 
Ἰαθταπι, ἰαςις. ΡΒ 1]1ο ἐς πηηάο,, δεξαυλνας σ᾿ ματι ταξ α]- 
ἀκτειργώστοτο, ἰ εἴτ, (ξ ἢ ἤις τη σουροτὸ Πυχιτ. φυδῇ αιαα 
τὸ σοηοορταςυ 4. ΡΠ γηϊοΐνας. ΓοΥ δῖτ, κολυμΟίϑραν ἀἸσοη- 
πο σεξαυδυίω. δεξαυδυω, ὑδεώτων δὸχ εἴα, κὶ ἐν τῷ σώματι φχέ- 

;, Δ]αΔΥαΠΊ ΠΟσ σοριᾶςα]ὰ 5 ὅς τη οογροῖς νοηα;, ᾿παμῖς 
1π|110.16.}).Δἄς Α ἐξ. δς ἐπιρτ ΓἸπερ(ροτίας Πουος)στς- 

ἣν αὲ ἐχροπαητ, ἀ εἰζ,ᾶςος ἀαπάταιγι σουτίηΕηταβ » 480 
αἰωωαὶ δὲ χἰωοιὲ ἀϊσυητιντ ἀρ ἃ Ηατ πιευορα] "το ἰθουη- 
ἴτοτη. ϑῖτᾶθο ἐς αὶ ομπτηῖς ἰοηυ 05 ὥςτε πᾶσαν οἰκίαν δ «δὸν 

χὺ σίφωνας Χὶ χρανοιὲ ἔχίν ἀφϑυνοιρἷὰ εδι(ιη υΐτ ΒιΙ 46:15) 
εα σοῃσερτδοι]α ναὶ οὐΐζετηας. 
Θχιογανροειὶςὰ δεξιτερή '"Σπο τὰ δέχεάθαι δὲ αὐτῆ ς τοὺ δεδὸ - 

ὐπὸ πῷ διεξιένσι δι᾿ αὐτῇ ς ταὶ ὠράξεις. Ἐτντηοἱ, ἐν δεξιᾷ) ἀεχ- 
ς, Ατίτοτιὐς πππηάο. ἀϊοίτωτ δὰ δι δεξις ' ἐν τῇ δεξιᾷ χαξὼν 

ἡ, ΓΟ  ξτὶς δὰ ἀοχτγατη πιοητῖθας ἐν δεξιῇ ἔχε, 44 ψεχεγάπη μά- 
δε ΟΡΕΥΘΗΙ δεξιας, ἃ ἀεχττα ΑὐἸΠορ νων. ἐν δεξιαξς ἀυτώ ὙΠ, - 

τί) δεξιαν ἐμβάλλειν, ἀαχτγάπη ἀοχῦγα ἱπί! στο. ΡΣ ΟΠ ίη. τίυΣ 
ταὺ δεδόνα!, ΑὙ ΠΟ ρἤαη. τίωλ χείρα δός μοι πία) δεξιαύ.ντάε χείρ. 

διξιαὶ διδόνω λα μβαειν,κὶ δεξιιὴ πέμαει βασιλειὲ, Χερορ τίου δε. 
ξιαὶ προτείνειν, ἀε ΧΙΤΑΠῚ ΡΟ σοΓο, οσπιοίπεη. δεξιας ἕκατι, εχ - 
τα: ται, ἰά εἴ, ἀεἴ. [τς πΊ,σεξιαὶ, [ἃ εἴς, δεξιώσεις, σιωϑῆχαι πίςής. 
Ἡοτι.Π1α. β; Σπονδαί τ᾿ ἀκρατοι οὶ δεξιαὴ ὃς ἐπέπιϑιμν. ἰοίερ νι) ἐμ 

δεξιῆς τοροσυιγάγετοναια πὶ { 0] «6 ΟΝ ]ΠἸ τατον τροσηταιρήστιτο κα πρὸς 
φιλίαν ἠγεγογασα οἰιπὶ ἔσσάμις ἐσεγατ. ἄρτια οἰ! ἀ4ο ΠῚ ν πείϑεάϑοι δῈ 
ξιῶς πίσεως, ἄτα Πάς ροτίπΔάοτὶ. 5]ς ἀραὶ Γιλτῖπος ἄοχεγα ρτὸ ἢ- 
ἀς ἔτεσυςμτιΠ πγὲ ροπίτιιτ. 

ἡξιαγτεὶ, ξιυΐε ὃς ξοτταπατατου ςοητγατίι πὶ σκαμά νότογος ταὶ δεξιὰ 
Ἰνοσαθαητς δα αιοΣ Ῥτμάτητία οἰΐδης, γε λπποτᾶτ δορμοοϊῖς τη- 
τεγρτος. δε ξιαὶ μανϑαϑειν,αρυᾷ Αὐηΐορῃ. ἰἸάεα, ταὶ σοφα΄. ἘΪΔτο ἴῃ 

Τίπγαο,, τίω) υμδο Φιὺ ταυτῷ «τὸ πλϑυραὶ δὶ δεξιὰ αἰοκήγεγεν ΟἸσοῖο, 
᾿Ωὕα ετᾶῦ εἰμ! ἐπὶ» ἀστοτίτ ἃ ἰάτογο πῃ ἀοχεγα ΠῚ ραγίθηλ. τι τὰς 
᾿τίοπο; αἴἴτοτιαι τὰ δεξιαὶ μέρη, θοτφα!οτη Ρ]ασατη ἀσηοίδηι, τὰ ἀ- 

γετὸ Αυ ἴγαΐεπιν Τποοῦ. 
ἃ ἀσχττῖς,ὰ ἐοχεγα ραιτε, ὸκ δεξιῶν, 
ΡΟ δεξιόομκα!. Α ΡΟ]].5. πολυδεύχεα, δεξιόωντο, Ῥο]Ιαςεπὶ οο- 

τχῖτοῦ ἐχοριεθδης ἃς (α! τα θαητ. χερσὶν ἐδεξιόωντο, πηαηΐθιις ἀςχ- 
Ὑ ττῖς ἀςοϊρίεθφης. - 
᾿ξίδωρρε, Ααϊ δὲ διωροδόνοι, Π} ΠΟΤΕ ΠῚ ὃς ἸΑτΥσὶτἰΟΌα ΠῚ ἀρρεζεητες. 
᾿ξίμαλίθ. ὁ τὸ ἡ Επεῖρ. αὶ οἰὸς [αι ςιρ τ, ϑεών δεξίμυλα ἀγάλματα, 

ἴδιις ρεσοτᾷ αὐυϑεγαθτυγ. , 
Δύλου 4] ἀοχεγα πτᾶπιι πλίτταης ᾿μα Ὁ} Ὁ: γῈ] ροτίις ἀςχετὶ ἰὰ- 
ἄτογες γεΐ ξυπάϊτοτος ροτῖτι.ς 
(Θ.,ε, ὁ Ἰλησοατίις, φρφύναξ αἱ ἀοχττα ἰδῆ σραπι ἔοι Πα 1 - 

ΔῈ 363 
ἰς πατεῖς σαρίτο 13,Α.88, ΑΡοΙς, 17 ΠΠράτογεβ σχροπιιην τ δὸρυ 
Φυηρέεις. 

Δεξιον εἰς υὑτύδημο εἰ ρας-ερὸν εἰς ποσδονί πῆραν, ἀρυιὰ Αἰ ορὶ,, 9) τ αὐ- 
μιοδίως τοῖς ποριῴγμασι κεχεημδύον. 

Δεξιόομαι ἐκ. ὠσομκαι τ μα ας χτγαην ἵπησο, Οἱ σογ. δὰ Γι σητ απ: πιᾶ- 
ιι ἀοχιγα ἀρρτο μθθο ἰαςοιηἐὲ ςοπιρ]ςξξοτ,ςοἷο, ἀσὸ στατίας, 
ΡΓΟΠουο ἴα! τὸ ν Ὡροστέγομαι, φιλοφρονώ, ξενίζη υὐποδέχομα,. Ἀ σον 
ἃς Πατ  Αὐην δ πυυηἄο, τοῖς ταύτης δώροις δέξιοιϑτι «ὅδ᾽ αβίσοις ἴνὰ 
15 ἀοηϊς ἐπιΠτατος Ορτίπηατος. ἀςοίρεις, Πθογαίττοῦ τγαζζατε. 

1ῃ Μοπιποιῖς ΒΟ] οὐ ς, φιλίοις δεξιω στίμϑυ(δ- χόγρες,» Δηγ οἷς νοι ἷς 
ἀο]τπίςας. Αγ ορ Βα αι ΡΊατ. αὐτὸν ἠσπάζοντο κὶ ἐδεξιοιῶτο ἅπαν- 
πες, ] υτατοῖν ἰη ΟΑγ ]. Υἱ βελὴ κατεωράύνε πείφουσα χὴ δεξιαί», 
δή μον, δεηδτας οχἰνοττδηβ ἃς ἀφητη]σὸης Ρορα] ἢ ρασαυ τ, δὲ- 
ξιοῦασί σε πραπέζη, ἀοςϊρίο τα πηοηία, μηϑένα πιῇ πε ςόματι δεξιοτῖ- 
σὼν Βοῃλ θαι δά πλοῖο ογα σοπηρ] ζεται, δεξιούγαί σε σιτίοις, τα 
οἰ θατὶϊς ἀοοϊρίο. Ηεγοάοτ. ἐδεξ,ώστιτο δ᾽ ώοφες,, ἀσηις οἰ ΡΓοίξοα- 
τιιδ. δεξιοδόγτω νευῦ δ᾽ ἐς μελάϑροις κὶ δόμοις ἐφεςίοις ἐλϑῶὼν ϑεοῖσε ρώ- 
τα δεξιώσομαι. [Ὡτετρτ.ΑὙἠΤορ Βα. ἜΧρουι. ταῖς δεξιαῖς ἀσποίζεῶχ, 
διαοογμνη φημ] ατίοης ἀοχιγαίοηοπι ἀϊχις δοὶτ, Υ αἰ]άσιις 
ἀεχζγαγε ργῸ ἠθχτγᾷ τοηοῦο, 

Δεξιὸς, οὐδ, ὃς δεξιτερλς,νε δεξιὰ δι δὲ ξιτεροὶ, ὈΟἢ συγκρατικώε, [δ ᾷ παρω- 
νύμωςγντ Εὐυήτατ ἢ. Ρ]αςοτ,ἀσχγογράρτας, ἔλο1]υς»ο ποι οἵϊις, νοιώ ἔς. 
χων, (ςἰτυ ς᾽ πἀαΐτγτας, οΟ πη ἰσεπισππς, ἴσοπάυς, ρτοίρογ, αἴστος, 
Ατάτις, ὅσ) ἀπιίθ- αἰδρώποισι Δέξια σημαίνει. (Ὁ ΤΠ ΠΊ. τοὶ ἄστα,, κὶ τοὺ 
πρὸς ἃ βίον συμφέροντα. Ὁ ἐσ. εἰπόντι ἐπέτηατο δεξιὸς σἴρνισιν οτογος τοὺ 
σιωυετοὶ γος Δ δεὲξιαὶ ΠΟὰΣ τοὺ μωροὶ "ὰ εἴτ τι [τ δέ ἱπερτὰ 5 ἀρε- 
«ερ. ΑΤἸΤορΡΠαη.1η Ρ]ιτ. εὖθ δεξιοιὲ κ᾽ σώφρρνας εἰαταρτὶ πλιετῇ σαὶ 

σποιΐσω, ἰὰ εἴτ, ουοσ θη σηοο»  ἀθπὴ ἴῃ Ἐσαϊιθ. (ες ΟἸοουο, πείν- 
τως γε μίω γνωῶϑρησεται᾽ τὸ γὸ ϑέατρον δεξιὸν, ἰὰ εἰξ, δεινὸν κὸ γοητικὸν 
“Ὁ ἃς εἰας εἰρημῆμων: ντ τ ἰδηίας., ΠΕ Ὸ Πλ1ΠῈ15 ΠΟτιὶς ὁγιτ,ἶτ ΘὨΪ ΠῚ 
Πρατατὲ ἃ ηἰς Προ] ἤσατιις εἴπ, ντ Πρ εξξατστες οτος ροτορίδης 
δὲ τητο! ]Πτσαπε ΟἸξοηοπι τούτοις τοῖς «ἔχοις ἐνίχϑα!. ΕΤ ραυ]ὸ ἀητὸ, 
χκ" ἶμ ϑεα τσ υςς δεξὶ δεξιὸς. ἀσατιις ὃ πιο  Πσθης σκωτῆ ἐκοδ ποιή - 

μστος δὲ ἢ συτάτυτη (σοπισάτι! ΠΊ, δεξιοιὶ, (ΟΠ τα, ἐδ πεαταιδ δυμῆνοις 
ἔλεγον, ἡ ὄυασαιδε ὑ͵τοις ἡ ἐςρατευνῆμοις, κὶ ἐπαίνε ἀξίοις " τὰ δεξιὼ ἀς- 

χττι ΠῚ ἰατυ5. εἰς ταὶ δεξιοί, ἀς χιτοτ 5. δεξιοὶ πὰ ασαντὸς τεῦ αὐατολ οὶ» 
δριιὰ Ριρ Αγ. δεξιὸς ποιντης ν ρῥτα ζλπτὶ {τπηὴς ρούταν ἂν ἡϊορἤδη. 

δεξιοὶ ὄργιϑες ,ἴ. αἸατολικοὶ, ΓΙ ο., ἀν ΤΠ, δεξιαὶ τέχναι ἴοϊτα: αἴτος » Α- 

τορι. τὸ δεξιὸν, “οι ας, 
Δεξικρέίοντος ἀφροδίπη, ἃ οἷς, Ποχίογοουτὶς ν ἐπυς : σαγ ἀρὰ δα πηΐος 

ςοἷ ει ςτατ ἃς αὶς πς εχίογεοη » νι4ς ἀρε!α Ρ]υταγοίνιηι ἰὴ Ρτο- 
δΙεπιαῖ. ' 

Δεξιόσειρφς, ἐρ᾿ τι τ. Ματτῖς ἀρὰ ΘορΒοοί. ἰπ Αητίσοηθ, μέγας Α'- 
ρὴς δεξιόσειρὸς »“ιὸ π΄ ἀοχίγι ΠῚ ΠΟΓΩῺ ἰμείτηοῦ : ας τσ ηθμ 5» 

44 τοι ϊοτοβ ἐπ} ἄεχττο Βεϊοῖο ὃι οατπεπας οχτγὰ πισαπΥ 
Ἰαησαηταν. Μοταρῆογα ἀπὸ τἦθ αὐδασειρόντων ἕαασων, νος ΟΟπι- 
ταςξηζΐατ. 

Δεξιοςάτης ν ὁ ααΐ ἴῃ ἀεχττα οἰοτί ραττς ργαῇ ἀοθας. Ρο Πυχ ἰρτο 
[ξευλο, ὁ ἀξαςερος ἄπὴς ἐν χορῷ, ποϑρσίκοι αὖ τὸ ἀριςερᾷ γ (ἧς δείξιο-- 

ςάτης͵ τὰ δεξε, : 
Δεξίότηςγυτος, ἡ ἀοχτοτῖτδϑ [18.114 Ὁ 1Π|τῶς Οςογ, Ἐπ πα πιδῃΐτας » ἰο- 

Ἰεττῖα. : 
Δεξιότοιχ(.»1 Παιιὶς ἀεχιγα ρᾶττς τε πηίσπης.. 
Δεξιόφιν,εχ ἀσχτγατίτο πὶ ΑςουϊατιυϑρτΟ δεξιόν, 
Δεξιόχάρφς. Πηδ Πρ ιις ἀοχτοτ δί Δσ! 15, τη δ᾽ ἀοχίοτ, ΘΟ Ρ ἢ}. ἰη Αὐτοῦ. 
Δεξίσσυρθ- ὁ νὰ ὁ, αὶ Ἰσαεση (α[ΟἸρ τ. δεζίπυρρι ϑυμέλαι, ἀγα Ἰροὶς ἢπ- 
Ἰσοριτ σας, Επτίρ. 

Δεξὶς, μᾶτς μορατις αι’ δὃζ δῦ ἁτυίρι οἶδας ἀἸ σεατον δοχὴ, Η εἰν εἶν. 
Δεξιτερὴ,Κ, ἀοχτοτα, δεξιά, ἄς χῖγα πη ΔΠ115. δ εξιτεριὶ χεὶρ, ἀΕΧΤΙ ἃ ΠῚ ΔΗ1]5. 
Ὑεοοε τ, ῥοικὸν δέκεν αἰγρακελαίας διεξιτερῷ κόρωναν : αῃ!οα (αΐοσηις 
εἶτατ (ὐοπιπη.3 τϑρὶ αβϑρών. ΕΠ] Οἢ1.1]1Δἀ. ὁ, δεξιτερῃ δ᾽ ἐῤ ὑπ᾽ αἰϑερεω- 
γί ἑλούσω,δίς. 

Δεξιώτερθ-, ὁ, 4εχτοτ, ἄφειλεν ὃ) δεξιώτερ- δὶς ἀοχτοτίογεμι δὲ {π|- 
Πγιογομὴ ἀἰχις γΑτο, 

Δεξίωμα,ατος, τὸ ἀοχτογιτᾷάς γος ἀοχίγα, ει αι ίοατα. ΟἿ ΔυαΓΟ ΠῚ δου 

ξίωμα, 4 ηυοά σοπηρίοξξίτας ἔσει αι ροτοὶρίπνας Πἰθεητοι, 
γιὸς νει Ἑυτῖρίάεο, ὦ χευσὲ δεξίωμα καλλιςστον βροτοῖς. 

δεξίων ς νοσατὰς ἔτ σορ αὐ Αἰπεηϊςιημιντάς Ετγι. 
δεξιῶς ᾿να Πτοτ Ραα]. Τυτςου, ὃς Ροπιρ. Μεία: ἀοχτογὲ [1ὰ. ὃς 

ἀεχιοτιὴς Ηοτατιςοπιπιοάὲ, οὐ ἀϊτὸ δυπαιδιεύτως. ον, 

Δεξίωσις͵ ες, ἡ ,ἰα(οεριῖο ρογ ἀεχεγαηι, Ἀ]ατάτιο » φωναὶ κα δεξιώσεις, 
ῬΙατατοῖχ ἴα ἸΝ ΟΠ): οτεγρτος, ἡ οὐος δὲ ἀφοἰαπλατιοπος »Βιιάδιις 
ἴῃ ὀρ προ. ΠΝ ἡ δεξιώστως τυχεῖτμτ' δεξιώσεις ΝΣ ἱπηξῖας ἀεχ- 

τοῖας. ΡΟ αχ δτο ἰεσαμ!άο , δεξίωσις ἢ, τὸ δίων αἱ ΤΙ Ἃ) λαξειν- 

δ] 4 ὑαοσονχ ἡ, Τὴ Μεπιηοη, ἘοΙο σις κὸ Φομες δεξιώσεως μεπειχεν, 
Ὅτῆϊις 4114 τγαξξατίο 1}]}1 σο αἹ Πλιατζατα δι εχβιθιτα ἴτας ρτς(τῖτα. 

Δεξιω τούτει, (Ὁ ΠῚ πιοά!π|ὸ,αρτὶ ΠἸπιὲ » ΑτΐορΒ. 
δεξίως φέρωγααι!ο ΔΠ]ΠΊΟ ξετο,ρυιάφηγαι Κι ; 
Δέομαι. μι διεήσομει,αν. δεδέημω,, ἀπὺ «ὰ δεξομιαι , οὗἶμαι,» ἰπάϊσεο, τορο, 

Πιρρ σον ἀοἰγἀθτο,σατεο ΗΝ 408 τοςοπθέηιο Αἰ υ οι. 4ιαΣγὶπ 

τοιτςαμ τος ροτο,νοἐ ορεΈχότγο, ὅτομαι τὶ νίκης ,γξζοτῖς οὐπᾶ μα Ρέο. 
δεό μῆνοι Τὰ! πλυγώννοποχ ἢ) γογθουίθις,!. ἀϊσα!,ΡΙατατ ἴῃ Θλ]δα, 
ἢς Ατἠτορίναο, δέομαι πλονγιν εἴς πα! ρα 5 π ἴωτω δξομαι 

ἢ 
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χγεκουρίας, ἰταρίοτο δα χ Πα, Ἴλιον ἀϊ 4. ἧς τε δὴ τῶτ᾽ ὑγείας δεῖ- 
ὥενεπο ναϊοτιάο αυΐάθιΣ αὐ [ἃ ραγ ὅτ. δὲ μῆμίθ. μίθυλλοον σραφῃ- 
σουμῖβε ΠῚ ϑρεψοντος πιλσίς ὅς " αἰετὸς 4:8} 40 αἰθταταγ,ημα:- 

τίταυς, Βυιά, δεῖται αῤρἀδήκης εἰς τὸ ἀκου ϑίάσαι, Γαι ςίαη.. Ἰηἀίσες αά- 
μειπίζαϊο νὰ ἀπάϊατατ, ὁ εἰ αὐριον ἡ κισὰ δεόμυ 9: Ῥτοιθητιγας δὰ 
ἀΐοιη ογαϊείηιπι πέσης ἢτ,ίαί ας ἀόχας ξαοί εις, Βιυά Χεπορῃ. 
δοκεῖ δὲ μοι πὔτο χρεῖ ον ἐξῇ) ἡ δεϊάνει τινι, αὐϑρώπαν, α1ὰ πὶ ἃ σι ΟΠ ΠΩ͂ 

Ῥεῖογο.. Αἀάϊταν ιαπάσηιιο Θἔιαπι α σσιίας. ΧΕΉ ΡΝ, ὁ ἦν χα- 
“επωταίτων δύμεῖν τι δεῦ μῆν(Θ-γ) 4αἱ τους ἐσοὶ ἱπαξατι γα  Π1 0815: 
νδι χ (ἀθαυἀἰαπμ ΠῚ. δε ϑύμναι ἀντεῖ πολιαὶ » γπα σΏΟρΟΓΘ. ΕἸΙΠῚ 
Ἐιηΐο ἀορτεσατιιπλὰ εἴινοραῖο. δεομαί σου πὥτο γος το τΟσο, 
Ατπορμδῃ. δεομαί τι σοῖς αιιαιαπὶ ἴῃ τς ἐσθ τιιὰ ορογαν [ἀθηγ. 
δίομαίτι τῇ «ρατέματος, ἐχοτγοῖτιι ἔρθο αἰ τα τ ἴῃ τοι αυορίιου ]- 
Ὁτο 4υἴητο Ρ αἀ!α', δέονται ξύμφορρ » νυ] ἴα Ροίσιιης, Ὑπαργα!ά. 
δεῖξε πᾶσαν δέησιν, ΟΠ πε5 ρτεςος δά θειο,, Ρ]ατάγολας τη Ρ οτῖ- 
οἰσι τα οσίταν [λατίαο ἀριιά Ομιγγίοίζοη. π᾿ ἡγεμάαπι {τι ἐν πεῖ 
πρὶ τυρρστυχῇς, ὁ τελώνης δεηϑεὶς τῷ θεώ τυχ εἶν ἀφέσεως ἰὰ εἰξ,ρυ0}1- 
ΤΔΠαα) 11 ροτῖς ἃ ΠΤ οΟ γε πη ΠΟ ἐπὶ Ροσοάτοτιπι. Πα σΊταν δί 
{πῆωϊτιιο.[46ηι, πῶ χρέτωνϑ- ἐδέοντο κἰ σφισὶ «“αρέχέν φύλακα» ΟΥὶ- 
τοποπὶ νῖ Πδὶ οὐἠτοάοπι ρταοτγοῖν Ῥγοσασδητιιγ. Γλιοίδη. ἐδεὶς 
σοὺς εἴα τὸν δεῖται θοᾷν, σφ αγΐηΐ ποος Πς οἰξ [Ὁ ἱποίαπηατο, να] ἢ- 
Νυὶ εἴχανατε προ σεροῖϊς καθ οτ. [το πν συ τη ΤηΠ απο ρτὸ γο- 
Ἰο Ρίατο χ.ἄς Βθριυῦ. εδὲν γάρ σε δέομαι ἐποκρύ πε ὥχ ἈἸΆ1] τα σα- 
ἴτε γο] ν᾽ ἐς η1. οἷ σοι τι δέοντα) τρία ὥζγααΐ [χης οπηρτατῖ: [46 Π| 
ἐδ ̓  4 ς 1, τοῖς τι δεουῆνοις ἁπούδῶς, ῃ15. αἱ (αητ 4} [4114 να πα ταξ!, 
ὈΊατ. πα ΟΑγα}}}. δεουΐοις γἡ απτεδεάζοντας αἴχάνναΓη Ὀἴδητας ατᾶρ {ἴγα 
ταπη οἰδὲν δέομαι κέγειν, αἸμ1} γτ ἀτοδηι ρας εἴς, 2Ε (οι. δεῖῶς ἀτο- 

τ Χαρεῖν αὐίγκηνδις, ΧοΠΟρΪν, δέομαι τούτων ὑμῶς αὐέχεδν Ῥτεςοῦ 
νι Παῖς το] ἐγοτῖς, ΠΟ ταῦ. δέομαί σου πέρεψαι, Τ᾽ μτιογ αἱ ά. δέομαι υὑμδ 
ἀκουσαί μου, επιο ἔχ εη. δέονται φιλίαν ποιεῖ ῶί, , ἱπρρί οος ρᾳςοπι 
ἀτάῆμο απ οἰ εἴίατ οὐαητ. αὶ φώς δρῶν δέομαι, αι 81} ορας ον δά ἰὰ- 
πιοπ ἴα ρΙοἸοηάιιη᾽ δέομαι υὑτὸὴρ τούτων Ὁ Ἰαταγοῖν. δεϊῶς αὐθὲ βίν κ φο 
βεῖδα, ΡΙαταιοι τη ΑΡορμτῆερ τ. Γπτοτρτιάς νῖτα νογογῖ, ηοη τί- 
ταοτγο,αἰϊο ἰοςο. δεϊῶν αὐδὲ Εἰκ μὴ φοξέι ῶὲ μελετώ,ἀς νίτα σου άϊ- 

ιτιοπς ντ οροττεῖ πηθάϊτογνῃθ 1 πλόταο : τὸ δεό μῆωον κόπ]εῖν, τε γαγε 
ἄπο ἃ οἵδ τογοπάιϊιπι,, Χοπορῖι. τὸ τρϑηειῖν δεόμῆνα,, τά τὴ Χ Θη.τὸ 
δεουῆνον “ἴοι ὑπόντων,ἀο γἀογιιπη αἰσίξ τ ἢ 1}. 

Αἴον,οντος. τὸ, ἀοοςης,ἀἜσογα ΠῚ, Θα πτπ : ντ δέον δδὶ τοὺ δίκαια ποιεῖν, 
ιοά ξιοίεπάιτη εἰς ἸΝοςοἴαγίαπινντ πᾶν το γϑυόμῆνον δέον χ᾽ φϑτι- 
β᾽υδανΝ τις ΟΡ ροτγταμι πη, σΟπγ τη Ο {11 νὰ δον δὶ τοῖς «ὐριπάτοις 
χρῶ» Χ ἐπορι μηδὲν δέογ,οιιπν πιϊηἸ πιὸ οροττοτοτ:ϑὲ Γι οΊΔη. κἐ- 
δὲν δέον ρταστον οαυίαπγ αὐ τα, οὐ πὶ δά τοη] Π1}1] ἔαοιατ. εἰ δέον δξὶ, 
Π οραυςγϊ ποςεῖϊο ἢτ, ἢ οροττεᾶς. τῷ δέοντος σοχείζεδχ, [οοτ. πο 

ὁ Ροτηϊ πη η δά τῷ ρεγιίσος σους ἑξιγὶς αἰἴοαιι!. τῷ νέσορα τὸ δέον 

σϑοα ινέσειας,ἸΜοἰχοτι σοη ἢ] τυμν ἄτα ροίς, [ἃ οἴξ,ιοα εἴτ οριις, 
οἴποία πη. Τ ΡΠ Οη’ Το 4ι.. αὖ δέοντος μοῦνον, ρἷαις αὐ ἂπι σοπα- 
πιοάιιπι Πτ. τὰ δέοντος πλείοιςν ΡΙ τος Ζιὰ πα Οροττοατ. απο ἢ. 
πῇ δέοντος πλέον ἀκις, »] ες υ ὰ ἢν ρᾶν ΠτΠ Οσγας. σὺ δέον ποιεῖν, ἔχςετα 
παοά ορειώρτογίαπι εἴπ, δέον ἱπυροτομλ]τοτ, ςἀπι οροττοτ, νοὶ 

Θροττιεγίτ, δίο] τὲ ργο φσοπῖς. δέον κα τοκλίνεοθει » οἷ! ΠΣ ΤῈ ΠΊΡιΙ5 
ἔγασ ἀπ σα πη απ . δέον 6. ἦδὴ αὐχεῶαι, ἴαπιὶ γογὸ ντῖ τας πγάτα- 
ΤῊ ΠΊ ἀσστοαϊ. σοὶ χοιδὺρριύ τα) ἐϑὲν δέον, ΤΙ] ΘΟ Πα τἰδΏτΩΓν οἸ!α 
Π1}}}} αὰ γα πὶ ρου τίηεατ, Θὰ ἀς φεπεῶ ὃ σώμα ἐμξέφλητωαι σ᾽ ἐ- 

450 πυρᾷ γδ ἐὸν τοιυ) ἀντίον υἷστ ἐκείγε τοῦ μὸν, σιαπ|5 ΘΟΓΡῺΣ ἃ τπ6 οτα 

τηλταπι εἴς, ηαοα σουτγὰ ἀεσιτ,, αὐ 110 πιοιιη1. ὁδὶ δέον γέγο- 
γεὰν ἱποαῖπιην οχτίτι, Πογοάοτ. εἰ τὴ δ εν μυὴ αὐελωσε, ὰ 414» οι! πἢ 

Οροτῖοῦ» ποη ὁγοςττιογίτν Α τητος. 4. τίς. δέον σὰ πὶ ΤΟ Πηἴτῖι0) 
ον ὑφ᾽ ὑμλϑ κτιϑδια πόλιν χέγαναῖτ καὶ ΠΟ ῖς σοηἀεδηάαιῃ νι ἐπ. 

δ ἐον μεταπέμπειν τουΐτοις βελδδειϑνε ἡ δὴ» πον ἀϊ 4. ἀδοογαῖτς μος 
τειοσαηάος εἴα. δέον τορσγγοέ ὅτι ὅήλοιπον , το] ΙΖ πὶ οί 4ο- 
δεάοτο ἀεθοας, ΡΊ το ἰη Τ πηαο. Τεορτγαίτας ΠΠΌτο τοττίο, οᾶ- 
Ρῖτο 4.ἀς σδυ, ρίδησ. ππολλῳ δέον ὠκολεϑεῖν τῇ τῷ ἐείρος κράθει, 
ταυΐτο πιο τις οἱ σαὶ Ἰχαδίτα αι ΟΡ ἔγιαγα εἰ δέον ὀχεύει ν ἢ ο- 
Ροττϑὰγ ορταις νοτὶς. Ὠοπιο ἤδη. ὡς τε δέον σκύψαδθοι, ντ οροῦ- 
τοαῖ ςοηπάοτατο. τὸ δέονλα μί χειν δ ρίτκουσι, αοά (ἀ αγογε Οροτ 
τοατ, πα οη πη Χ Ἔβορ ἢ η ΟΕ οοη. δέον γίγνεοϑει » Πα ο ἤειὶ ο- 
Ῥοττφατ, Ρίατο νύμ, ἐκ ἤφει ὡς κομίζειν δέον, ης ςὶ εσας αιοά 0] ἤιϊς 
τῖτ αὐ ρογιδηάι τη. δέον ἔχιν μὴ δανείζεάϑαι, π0}112 σοαξξιις. ἠεςςῇϊ-, 
τάτο ροσαπίαιη πημτιιο (α π10 «ἐς ΨῸ] εἰς δέογσοΠΊπτο δι ντ ἐς δέον 
οἱ ἐγογόνεε,αρι 4 Ἡοτοάοτι οπιπιοάὲ οἱ ςοἤῆτ. εἰς δέον ἕρπει, ορ- 
Ροττγαπὲ τερίτ ὃς Ππσοοάίτ, ἐς τὸ δέον οϑοαγινο μῆσαι γ» δὰ τεπηρυς νἀ 
ἀΐδηι ἀσοςάσφητος, Ποτοάο. εἰς δέον χὐ χτ χρυοὺν» ΕἸ ἐγπηοσ. ἐς δέον ἐ- 
“Ἀὐετονῖη ντι Π τάτε πὴ σοἤπτ. ἐς δέον γέγρνεποςο Πιγ!ὸ ξιξξι πὶ οἴ ίξα 
ορροιταηὸ, ἐκ εἰς ὁ ἐον παρεγοχλοιώτες ἱπηροτταηὲ οὐ!ἔγερεητες. 
Βιυιά ἴῃ Ἔρηξιρτίοτ. εἰς τὸ δέονμα ἰᾳ4 χαοά βοτὶ περεῖϊο εἤξτ, Ατί- 
Πορίνδα. εἰς δέον καὶ λέγουσι, Ὀοη τοξϊὲ σοη[]πητγηοη θοης ἀϊοῖι, 
Τεπιοῇηδο, Ροτίοες ουῖη εἶεν ρορυΐο γατίοπεπὶ ἐχροηίῃ ρο- ἢ 
σαηῖα: το ἀἰταγις, ρα ἀεγόταιις ρα [ἃ αὐ εἰταα πὶ ἰπΠιπηρτω ρεςα- 
δῖα: ργοϊ αι τε τὸ Πσηϊβουίτ, εἰς τὸ δέον ᾿παι,ςη6.) αὐηλωστὲ τῷ - 
στ ὅτε τύλαντει ἰὰ εἴ ἴῃ νέας πεςοίϊαγίος τατιπὶ τα ητοτιπι ἰη- 
[ατπρῇ, ΑὐΠζορ νεφ. ὥασερ ὐἰδεκλέης εἰς τὸ δέον ἀπώλεστι ἴῃ ἰά ιοά 
εἴος ὁρεγερτατίιαι μία παρ. [πο 45, εἰς ἐδοὲν διέον͵ τυ γα. ἐν 

ἱ ἐὐοτὶ Ορροτταπὲ αι πὶ οΡρογιίμπαι ἐγ τολπ τοπιροσο,οτηρ ες 

αἰαὶ, ἐν δέοντι τίϑεμω αὖτο, Ἰά ρτοδο ίευ ἴῃ Ομ αΠῚ Ραττοπῖ 
Ῥιο,Βυιδυσυςτ Ἔρ τοις ρυ!οτιθ. ἐν ὃν δέοντι ϑρασιι δ μῆυίδο ΠΟ Ὶ 
τειηροτετῷ δ στο δυἀίτατ ΕΠ ΠῚ καιρώ πβοαὶ τὸ δέον, οἱ 
Φυὰπ) οποττοτ, ργατον ΟΠοΙΠ ρ] 15 ἴατίς. ΡΊατο τὰ Ἀροϊοσί 
εοὴ τὸ δέον δείσοις ϑτάνα τον, ΡτοΣτΟΥ Ζ Π11ΠῈ ΠΙΟΥΓΘ ΠῚ γΟΓΙ Γαδ 
δ ἐον, ἢ νἰττατοηγ. δέον ΠΟ 4116 Ρτὸ δεόντως ἰοσίτιτ, Ετ δέοι 
ἐφεγαρπά ἔΠοτπιο σςησηι, δὲ ρτο δεῖ ἀριιὰ ΡΝ ]οηεπν ἀδ πα 
ἀουν οἱ νοτῖγα πὶ ὄξε (σ᾽ ηυς  Π  οηάμ!ΠῈ. τεὸς τοίξιν γδ ἀταξίαι 

τα β εἰν δέον, δες, αροττετ, τοὶ δέοντα, μος Πατῖα ) Ορροττιη 
σεηία νοὶ ξιοιεη ἀα, τὼ εἰγα οὶ; ἴδ 5 Ορρου ἅτατ τεὶ φαῖ 
μὴ δέοντα» [4 Ε[Ὁ 45 ππα!α Γαυτ ὃς χιια ἕπ σ᾽οη 4. ΣΧ οπορῇις "τ 
δόντων ὄταμελ εἴ ὅπη γἡ “ἦ' μὴ δεόντων εἐπέχεϑτῃ [ἀπ πγ, ἕαυτι πὰ δε 

οὐ τεῷ αὐἶοσ σκκδυκίζειν,1 ἃ αἴξ, ηφος Πτ]α σῦρατατς, τοὶ δέονται ποιεῖ 
51 (00 οΠϊειο, ἔτοπι, ἑνὸς δέοντα πεν τηΐκοντει ἔτεα, οαἄς πὶ Ἰοσία 
ΕἹὉ πα ἃς [ματίηἷς γαἀεααϊησιαεσίητα, γιάς 1ρ΄Δέω, ἶ , 

Δεοντο, Πρ λτιητ, ᾿ 

Δεόντως,τοροτηκόν τως {δ οεητοτ, οπηητοάὲὸ, ἀἰσαδεῖανα, πιογίτι 

μὴ ἐοικόγα κὀγρν, απ. τοπηρας ρΟίτυΐατ αατ γαδο 
δέου, εἴθ.» τουτί πιο τ, ΠγΘτιι5. βογπη  ἀο, ραιοτ. δέοις εἰν ἠγλαλμώ 

ται δ ότατας ίαηι, Πεπποἤ]ιςῃ. ὑμέτερον δὲὃ᾽., πεῖς, 
ὙΒπογ ἀνά, Ἷ ὶ 

Δεέίτοις ατος οἧς α(Θο, τὸ ρατογδυρο συ] 1Π|,ἐϊκάσω τα, ποτή ρον εἶλις 
Ῥοττιςὸ, οὐρα τὸ δέχω͵ τὸ πομὰ Ἐτγπιοίοσ. ΗΠ ποτ. Ο ἀν πης ἣ 
λάβεν ἀμφικύπελλον, ἐσ μ  Ὠἴτατ σοηϊτίσιις σδί τς ΡΙαγα ας Ι τ Ις 
σα 40 ΕΡ στα ΠῚ ἀντρὸς δεπεοέων νέκταρ οὐτκ επί: δὲ ἃ 
1144 γ,ἐκ κρητῆ ρη5 εἰφυοσάυδυοι δεπείεοσι. τ Ο ἀν ὁ χευσέῳ 
1 ἀτοα ράτεγα. ΠΕ: ἘΠῚ ἐδ δέπτι "δὲ τραπέζας δῦρε ἱυποτήξια. Ὁ 
Ζατάγητη ἰ10.2 (Οταηγηγ"ὐκλ τον ΟΠ ἐμ αιμτ, δέςτας᾽ ἐιο κεραία μι 
σαί ΠΕ1]ς.1}0.Ἐρίρ. ΩΝ. 

Δέπαφρον͵ τὸ, ποτή κου ἡ ἃ φιϊδυ άπ νοσατιιγ Ατ ποθαῖις 1ἢ 
Ττρας δυΐαν ὃς ΟΠ ταγοῖι. ἴῃ 7} ὥσσαις τγαάσητς ταὶ ποτύρια ΠΟ 
τὶ δέπειςιρα ὃς ἡ: 45 πὶ ΡεοιΠιατιτοῖ ἃ ΟἸτοτς Ετγπλο οοἱῆ Θα 
μακτρον ἀορίῃας ἔσο ηοπιοη ἃ νοσθῸ Δεπώζω Πρπιβοληῖς ΤΊ! 
θ10ο. 

Δέπ)ω ρᾶτο ντ ΕΠ οπος,κνάπηω, νη ἄς βυρσοσένψης. 
Δέρᾳ ἡ μἀςπὶ σαοιὶ Δέρη. δέρᾳ Η οἰ γ οι ο οἱδ ὑπδοβολη ὄρρις: ἢ 

ἀεητί αἰίος ἐχρόποτγε τα στρ(φὴ “ἴα ὁρέων. ὩΝ 
Δεραγχὲὴς ἐΐξθ., ὁ καὶ ὑφ ΠΟ] πὶ σου!ττίησοης ἃς Πμοσλις. ὦ 
Δεραίαμβ,9-,5 ὁγ λας ος οἵδ, σοΠ ἀγα ἐπι πὶ, σου οΟΙΠΠῈ. 

σουῇχαμι δάιογίας ἰαροτιτη ᾿ΠΊρΡΈτα ΠῚ. 
Δέραμον, τὸ ΓΟΓΠ Ὁ 65. ΟΠ ἃ ΠΊΘΏ ΤΙ οἶτοα σΟἰ 1 Π|. , 
Δεραιοπέδη,"ς "ἡ, [4 ιιοι}5 ἀ! οα ρατίας » φαὸ ἡ σι ]απΊ ρτοπταῦ, 1] 

Ρὶ σταπηΠΊ. ᾿ ἐὴ 
Δέρας ατος»τὸ, ΟΠ ΤἸς Οὐ] 4, ΠΟΥ 1 ΠῚ, δέρμα, χουσόμο νιον δέρας, νοὶ 

ΤΟΙ ΠῚ, συμ 1015 σαι [ἃ Τα ἢ οἰπὶ Αἱ σοπαιτὶς τη ΟΟ]ο ΙΔ 6 πι, 
σααῖτ. 1 4.14 ἃ τ γοϊα πγεπ (υΠς τη ΡΟ! Πδιῖς ρετίςει ρτυ δῆ 
ἀατί σοπῇςοπἀί τατῖο τγϑάθράτογ . ἴγοειυ, βιξλίον γεγονέναι δ 
μασι γεχραμυῆρον ἰξιέχον ὅπσως δεῖ γίνεοϑτι δεοὶ χημείας χευ σόν, 

Δερξις-ἠρ, ἡ φρο» ΡῈ 15, σΌ τις, τα τὸ δέρος, πλεογάζει Ὁ τὸ βισυρα 
Δδέρφμανατος τϑναίροίλις, ὄμμα, νης, βλέμμονοσυ]!οτιπη ἀοίοα νι 
ὃ ις ἀπὸ τῷ σδέρκειγ, ΟΥγταρτὰ δέρμα ἀριιὰ 514. 

Δέρη,""ς ον, ΠΟἸ 1 5» σογα Χ : δα τὸ ἐντεῦθεν ἐκδέρειϑοι » ὃς ῬΤΟΡΙ 
αὐφάταρεάίδις ἀϊσίτατ, ἐπιρτορτὲ νοτὸ ἀς ποι] 85, Εὶ 
Ὀτξεττ οείαπι αὐ αὐχίω ταί οἴτειτ ὃς εἰξίρη κα δέρυς. ἷ 

Δερίαι,σοπαίοἷα» λοιδορίαι, Π εἴ οἢ... 
Δεράπτον ΗΠ οἰ γοἢ.ἜΧρ. φλοιὸν, σοττί 6 ΠΊ, 
δέρας» εἰ ἀε πὶ οἷδ τραχυλίθ-, ΟΠ }ι|Π|- 
Δερκέσνοω, το ΙρΙ οἰ Ο. δερκέσκετο, ἔσλεπε, ΠΟ η1.1 Οὐ, ᾿ 

Δερκειιο κὶ ς,ἔ(Θ- οἱ, σρΊτΠ τοι ἰοροτὶς ) φιὸ ἃ οὐυΐι5 ἀροτγτὶς ψἱά 
ἀοτγπηΐγςο. , 

Δερκεοομα γί ἄς. ΗΠ ο ΠΟ. "καλὸν δ᾿ ἔτ᾽ ὀφρύσι δερκεδωνται. 
Δέρκω, ὃς Δέρκομαι, ν ] ἀσο,σογπο , ὁρώη, ὁρώμαι, ἰρεξξο» ΟΠ ΟΠ 

νηάς δὲ δρίκοντες ἀΓξ}],ιιὸ ἃ ἀουτ  Πἴπιο {πὶ νἱία. Ηεἤοάι θα 
δερκομῆύη,, τοτιιὰ ἰηΠρὶ οἴσης, δέρκοντῳ εἰς ὑέλιον͵ ρτο ρεξϊαηε 8 

ΟΠ 
᾿ 

Ἰεπι, Ρ]υτ. ἴῃ ϑοοις, Φερχϑεὶς ἐντος, ΠΟΙ ρτοάτας ἀ ρ  ΟἸΘΏ. 
χθύω ὃς δένχθηγν ἀϊτ, ΘΟΡἢ ἴπ Αἴδος: ᾿ 

Δέρκομᾳιαρα ἃ ΑἸΒεη.1,4.σοήὰς ροσα]. ἐϊ 
Δέρκοιμος αγο ν ἹΓ, ͵ 

Δέρκυλλί9.. Π γΟΥ Πα: ἐστί ρέον αὶ ἀς φάτ οἰῖς Πἰδτος ς ἀϊ ἀϊττὰ! 
δίκυν Ὁ. 11 3, Οταπλπη. ἀἰ οἴταγ. τ 

Δερκύχχω, τις δερρεύλλω ἤβησαϊηοπὶ ροῖο, ἐχέοτγὶο, ΕτΥ ΠΊ, 
δέρκω,μ ἕω στ χα,α ὁ αὐ δαρκον ὃς ἔδρακον, αἰρὶ οἱ ονν!άςο; ΑΟί 

ξυ δίρκω ἐν πέριοπῆς ἐς ἔγατον, ἀςζατις ΟσΙΪ ἷς ὙΠ] ΠΊΩ 
(οτιο. Αὐἀαπηαυτίας ἰα ΡΏΥ ΠΟ ΓῺ, ὅσοι κακομ χανα λοι 
δδρκεν: ]ουῖτατ ἐς ἰΐς φαΐδις σα 1 ρατια Ρυρ 1114. Οοαῖ 
Ἰθτά πσλατιὶ δέσορκεν, ᾿ 

Δύρμα ατος, τὸν ΡΟ ]}1ς τ αγσμϑνσαιτΙ 5, ΕΧΊ αἰ τι ΠΊ, ογυζτα, πιο πα Ὁ 
εἰ ἢ) ρτορτιὲ ἀἰοίτυν ἱσγατί ομαἑ τα Π. κιϑκ τὸ δέρω,τὸ ὁκι 
ἀκ στίατη ομτῖς ΠΟ ΠἸίμ ΠῈ ἀἰοἰτατ, οϑϑρὶ τὸ σπέρμα ἕῳ ἦ᾽ 

ὁ ὅδι πλήρωμα, ἘΤΥ Πτ. ἴτε ἢ ραταπιςη, γα πισπα 5) Κα(οἰ συ αν 
βδειον,σοτίι αι δα δα τη, Ε΄ τα. Ν 

ΔῈρ κ(φτιγίθο, «ὁ ΡΟ Προς, σοΥας ας ροὶὶς ςοηίταης, ζώτα δερμο 
μὰ ςοτίφοσα, Τάτιος. 9. 



ΓΚ 
͵ 

τε Πἤρεῖς ἀρν ἔτι οὔϊς, ἐ 
χοείθο, ὃ κὶ δ νσατί σα τ νοοτιἀοςιιονζαζοις ἃ ΡΟ τίαπο γοτ- 

πιο ἱ ς τοίτας ουτίς ἃ Οα ΖΔ. ν 
ΗεΙν εἶν. ὁδὸς, νἱα: δια: αὐτοιη πόλις. 

τῆςνδνοι ατοπὶ ἴσα γοσαγὶ {,γίϊας ἀτοιτ ᾿ ΑΥΠΈΟρμαηινοιὸ [οτ- 
οἴοπν είς Ροτῖιις ἀῃΐπγα] αυοα ΡΟ ]]ος σΟΠ τι Πλ11 ὃς ἐἰσιιοται; τ 

σκιξ, είν εἰ. ' Ἵ σ Ἂν 
τὰ ἀαδι5 οατὶς ΡΟ ροποὶς οἴτε οι νείρογ τ] ἸοηΪ » αυα: 
οὐτεὶς νοίλητ. , 
τὸ δερκύννειν, [πα ποηῚ δἰ σοτα αἡμοποτεῖν,οχοοτίατο ΕΠ 

1 δερικυύλλω, ριιἀφηάω πὴ πη απ στ πὶ αττγςέϊο δὲ οἰδη 8 ἀς- 
οι α πέτα σέρω, ΑΛ τορι. Οὐπλαι. 

ΨΠοΥΥ Πς»α!ροξξας, Ετγηι. 
τὸν ρα ]ς Ἔχιυαΐαοι κώδιον" Ἀπὸ πῇ σδέοας ἰωνικωῖς ἡ δυυροιώς γ Ἐ- 

Αροϊ!οη.: Αιρο. ἀξκτου τπροριοὐλυΘ- σκα δέρρς" δέρει ὄδηικρυ- 
ΘΉΡΕΙΙς τητεέξιις. : 
ἀρυὰ δι 44 πὶ ν ΠῚ τά Ὁ}: ΠῈ σου ἘΠῚ. 

ἰγέάφοι αύλαι. Η εἰν οι τὴς αἱ δέῤῥεις ἔχασα) «πετέσιστα, 
ΠΝ 
τῆν ρα Πςγνεἰπἰπισπτοπι ἀξηϊαπηείτεηι ν οἴ πὶ εχ ΡΠ] ἰς ἀδη- 

αν» πὸ ἃ ἴῃ ἴδηις Δ}: ἀρροηάογάτο τον] οἰ, Εχὸ ἃ 26.Ε- 
Οἷοσ (ασιπὶ ἀδηζιπη ἃ ΡΗ]Ἰς σοΟητοχτι πη.» δέῤῥον. Ὑ 1 ς Στέ 

δ» ΠΟ Π ἢ ς ἐαι, Π οἴνο.. 
ε,τὸ ἃ δέρω, ἴσος ἃ πλίοσω πλῆκτρον, Υ ΠΡ ΠΙΓΠῚ,, ΟΠΊΘΏτΙΙ ΠῚ 
οἴτωπι. Βοχισοη Κ δετοτ. ἀοῖς ρσηιῆςατε ὅδήπλοιυ. 1- 

νΡΙπρασά το πὴ [ι σατηογάστ πιο πη σγάπη ! πὶ Βορατι 100 - 
ΠῚ. ἅττ ΡΟ] οπὴ : 411} νεγὸ, τὰ αυοὰ πγοά!οϊς ἀτοΊτιν ἦτρον. 
Πἀγοῖνιις ν ο΄ ὁ ρος ΠῚ ὃς ΟΠγπς ΠῚ οἰτ ΠῚ 1185 {τ Δητο ΤΡ ΠῚ 
τ᾿ ΤΥ ΠΠΟ]0 5. Αρυ Ηἱρροογαῖδηι εἰϊ σῇ ἐντέρου τὸ λεη7ον: 

τοῦν αἰτααῖ ἀοςίρίπης ἀατίογοπα εἴα ΠΠ]λπ| γο δε! ράττθι,]ια 
ἰδυν σἀρὶσπτφαμι8 αἰ τῖς συγαα » 411 τεξτὰ εἰζ. Ποπηεγ - 
Πύπε δὲ μὲν εἰ χαίτερϑε σαρηυΐνω ἧπαρ θ΄ κέίρον Δέρτρον ὄσω δευεν- 
ὧς (οηλ 

τι ζϑια ΧΟΌΤΙΟ. ΠΟΥ ΠῚ ΟΧΙΟ.ρΡογοτίο. σατο, νεγθετο. 
σσυίατ, Πα. α' ἔσφα ξαν» αὐ ἔδειραν, 4 εἴς, σογίιπν οχῦγα - 

ὌΝ τσ] τογρότα αἸτίριπητ σοίξις. δέρει εἰς πρόσωπον, ἴῃ ἔ- 
τὶ σας, ὅλα] στ ερ δὰ Οοτίητῃ. 
ἐγες ἀσκοὶ ἀἸσιιητιγ τείὶς ΕΗ εἰν ΟΝ. διαὶ τὸ ἐκ οἶδ οὐχ νων δεσέ- 

.» ΦΙ ΟΠ ΠῚ ἃ ςΟ][ἰς ΠΠΙσαυθτατ »,.γ6} ροτίας μα δι. φοἰΐα Ἰη τ 

Ὁ 

ἐγδ πησηῇς ΠπΠ|5 ἀρ! Μαὐεάσηος. Τα τιτυΐο σοπο}]}}1} Ν ἴσ- 
ΠῚ, ἐν μειωὶ δεσίῳ ἐννέα κ᾿ δεκοίτῃ πορὸ δεκατριύν χαλανδων ἰκλίων» 

είς ᾿εἰπ ον ἀδοϊπγλύομα ἀϊς αῆτς Χ Γἰ 1.(αἸδυα. Τὰ]πὰς- 
ὡς ἡ, ΠΟ ἀ5) ΠΟ] ΠΕ Ἰ Ονἱππέξαγα, δέσες ἐὔδνέυρων, ποτα ο τα τὴ 

οὐ! ςοποτγοτίοπος. 
ὑτος»τὸ, νἱ που 1 πΊ, ΕἸ οππετ.ΐη Οὐν Πν ἃς δεσμοὶ ὧν, τὺ, πηοτα- 
Ὁ ΡΟετιοῸ ΡΓῸ δεσμοὶ {ΠΟ Ἰτι1Γ» νῇ δοώκτυλα ρτῸ δοκτυλος ν τι} 

ἀπ] δῇ ΠΟ ες ἐο ρτοίς ἰο᾿ ἸρτΌγο 5, 
κὸν κ τή κα ΓΕ 5 ΠΟΧΊΪΙ 591. Ὁ} 2 Ρ]ατο νόμ ἡ(, 

ὕω, δεσμώ, Προ νν πο ουργαρθάϊοισοογοςο; ἵΠ νΙ ΠΟ] ς λα θ θο, 
Ἰώ, Ἀσου ἄτη τι σίταγ. ΝΜ ἀττῇ. σάριτο 23. δεσμθ)5σι γδ φορτία 
ἀρέα ἡ δυσβαςακτα ἰἴσλης ἐπ ἷ πὶ ὁπογα στρα. τιητιν ἀ- 

οὐ. δίς ΧοηΟ. Δ] ονςτησο. ἐσδεσμεῖτο αἰλύσεσι, ςατἰχοης γί ηςίο- 
τ,ῦ.8. Εὐυλοσ ἔπςα. 
ἡ Εἰσί συ τις, απ ρα ες, Πλογ στ ιν 14. Ματεῖν.ς.13...) δή- 

σαιτε αὐτοὶ εἰς δεσμαὲ Ἰυσατο οα τη Εἰ οἰ αυ]ος, 
πμίθ. α, νυ Ἰπξξα!ς, δεσμώτης.  σάτιις. δέσμιοι στιρκὸς εἴπ ΤΆ της ψΙη δ. 
Ϊ δέσμιοι ὁ γῆς » τὸς τοτγα ντησαΐα ςοσι ες. ᾿Ναζαυζξη, δέσιυμος 

Ἰἰσκότοις, ντποιΐο τη οταγαπι σοπηραίιτι, σαριῖς ἀςοιπιοίςρτι- 
τὴο, 10. ϑαρίευτῖα;. - 
πμὶς ἰδὸς οὐ. πιαπί ρους. 

οἰδιθα . οαγσοτι χα β»ἰογα τ σοπ πε χίο. αῦτο Ῥτίαιο Ερί σι αην- 
τῆλτ. δὲσ κα (ιαζόμλυον.δῖς ΡΒ ἀο τη απεο, τὸ τ αὐεγκης αὐεὶς “ες 
σμα, ἀφετὸν εἴασε, τε ΠΥ} Πῖς νἸη οι} 15 πσοοίητατῖς πυςται εἰς ἢ- 
ας. σ᾽ ὅ)) τῆν δεσμων, 1 ρτα ἔςέξις ξαγοογῖς. 
σιμοφυλαξγεκος. ὁ, ἀτςοτὶς ουτος, σαγφογάγίπς, ἃ ἐζοτιιη ὁαρζο ἀε- 
οἰπιοίδχιο. 

πο, οΟ]] ρον ἰμοῖο, Ἰαφαςαπι πεέξο, Αἰ εχϑηφ. ΑρΡμγοάι Πθῖο 
Ρεπιο ΡΓΟΡ]οΠῚ. κεωΐες μόνοι δεσιμουιῦ ται ν7) αἰο) ὁ χείαν,[0}1 «απ ὸς 

1ῃ ζοἴτι ΦΟΠ Πρ αηταν. [ἄς ἢ, ψάμμος ὑγρώτοτι δεσμου μβῥηγάτοινα χὰ 
᾿ Ε ΠΟΠρ]υτί ποτα. 
«μῶμα νἱῃςιι].}ΠῈ “ἘςΟΕΥ, Ρογῦ ὅς τις ἑλλύασοντον ἱρὸν δοῦλον ὡς ἐἶε- 
σμώμασι ἡλπισε ο(ἥσειν. 

ἴῃ ΦΆΤΟΟΓΕΠῚ σοη ἴςογα δέ ο0 Πρι: ὁ 6τς, οἱ ἐμπεσόντες εἰς τὸ δέσμω 
Ἵ πήφιον,οἱ καϑειρχθέντες οἱ καταιιεκ). εἰσ μϑύοι . οἱ ἐπα χθέντες, οἱ τῷ εἰρ- 
γαῳ,ἢ τῷ οἰκύματι ἔμφρφυθ9ι» 1 φατοοτγοπὶ σοπηραξίι. ἀριὰ Ρο]- 
Ἐ Ἀν δισμωτήξω, τὸ βασανης ἤρια. υἰἸΟ 4] δεσμωτήρκον͵ εἷρκτὴ, 

] ρον γρργύρανινι [Ι΄οηες ἀϊσυ τ φυλακή. 

σμὸς οὐδ, ὁ) ὃς ἴπι ῬΙαγα]ὶ οἱ δεσμοὶ, ὃς τεὶ Φεσ μοὲ 9 ν᾽ ΠΟῸΪ ΠῚ » Ποάτι5» 

σμόω, μα. ὦσω,π' χα 150, εἰς εἰρκτίωὶ εἰσείγω. ΑΦεῖα, Ασσασοησ ατί- 

ἰσμωτήρκον ἐγτὸςσαγςοτ, εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐμζαάγλειν, εἷρἤνεω οι ἀποίγειν, 

τ Ὡς δ) Φ. ΠΠσατι ΒΤ ξτ15» σα ρ ΤΙ Π15 ὁ σμκωῖτα,, οὐκ 415, σαρτίτ, 

ἊΝ Ὁ Ὲ 36ς 

δορΠοοΪ δὺς 6. ὦ δέσποινα δισμώπης ὅδε, ὁ δέσμι.. δὶς ὃ Αἴϊο- 
ΤᾺ Πι 27. Παρ τιτ ἃς δχιιὰ, 1. δεσμδμ, Οτάτιη. ὄψει γδ αὐτίω) ἐκτὸς ὃ 
πον ᾧ χρόνῳ αἰϑδοὶ τοῖστ δεσμιότῃσι καταπηπῆκμβμίω. 

Δεσμωΐῖτις, ες εἰ, Προ τ. ΟΡ Ν. δεσμώτιν ἀγώνα ἤλυθε ποΐμναν, 
Δεσπόζομαι, ρατςο ΟὈἰξημοτνίογα]ο. 
Δεαπόζω, μιὥσω αν κοι» ἀοιπΐποτ, ΝΜ οθτγι οπηξηατιπὶ Προ » 20 - 

σῖτον ΡοΙἸάοο: ἴῃ (ἀοτῖς Πτοτὶς ἀοςἰρίταγ ρῖο Ποπππὶ το σοῃ" 
{πῖταο. δεαποζόιω ρτὸ δεσπόζειν ἀἶχιτ Ρ]ΑτΟ. ΟΠ] χ 1.3. 

Δέαποιγαιγης, ἡ ἀο πλΐη αν ΧΟγ ἤλοτα, ΓΟ ρ Πα. Γ,ατίπὶ ἀὈπηϊπάτη ἀϊ ο!ηἴ, 
γοτρ].3..Ἐποϊά. ἀοηγϊηάπηαιις ρΡοϊθητο πὶ (Ὡρρ]ϊοιδιις ΠὩρογὰ 
ἄσηις δὲ αἰΤ1.}Π] ἀοπιΐ πᾶπι Ἰλιεῖς τα] απιο ἀδήμςοτς δδοστὶ. 

Δεαποσιοναῦται, 1}: τὶ ιὶ ο]α[ἴδς σου ςεηάοθαπε, Ατῆ θη. 
Δεαχ ὁσιιυ(ῶ- κε γὸ, ΠΙ ας ἈοΤΙ]!ς. δεαπτοσιυύη, δ ο  Πς Β 4, Ποτα, Ρ]μτατς ἢ: 

λη ΠΥ ουτρο. δεασοσεμθων χρημοίπτων, τογ πὶ ΠΟ ΓΙ Π πὶ » ΧΟΠΟΡΘΩ 
ἴῃ ΟἘ σου. δεαοσιοις σκίμυσξ, ἈΟα]]}1ὰ τοητοσία, ἐαγῖρ. 

Δεασοσευη,ης ἡ, ὃς 

Δεσποτείοι ας, ἡ ἰΟ ΠΏ 11 πΊ; ΠΊΔΠΟἰ Ρ ΠΓἢ.Ρ οτοίξας,, ἱπιρογίηπΠ1, ργσὰ 
Ῥποτας. νςίαπιής ᾿έξιι,, τω “ἴδ᾽ ὅλων δεαπότειαν ἔ χεσε, Γοτῖ! {1 Π}-- 
ΠῚΔ1Π ᾿ΠΊΌΟτΙΟ το δητι ρα ΡΟ]]υςεπη ].3. δεασοτία, 

Δεσαύτειρᾳ, ας, ἡ δεαπ ὁπῖς. ΡΟ] Πα 1.2. δεαποτείραν, ταπηοτῆ Δρμὰ ϑορῇ, 
δὲ δεαυότιν ἀριχα Ἑπατίρ,γοίριῖξ. 

Δεσποτέω ὦ, ρυἸποίραζατη τεπεονΡίαῖο ἰη ΤΊ ΠΊ. 
Δεαυότης ε, ὁ Πογυςγάοπηίημς5 τα ατίηα ΠΊ οἵδ {δτα:κύριος νοτο Πἰδεγξ 

τι ρο οι ἴοτ, αὶ ̓ πιρονας. Α τ πορδη. ἴῃ Ρ]υτο, τὶ σιωυα' μεωςΊαύ- 
τὴς δεσπότης γγ νη σομαὶ δ᾽εσπότης κὺ κύριΘ-, Πα ΟΠ. δεαπότης ἀπ 

σίας, [οὺ οα, Δεσπότης ταις Ατηΐζοιο] ΡΟ] σαρίτε αυαττο, στο 
ΡΓΙ πιο )ὺν ἐν τωῖκ τοῦ ῶχ δοηῖλον εἰλλ᾿ ἐν τῳ χελῶν ἀυτα, 

Δεσσοτίοει, ᾿ ρα ἃ ΡΟ] ]ος πη ργὸ δεασυτεία. : 
Δεσατοτικὸς οὐ ὁ, ἈΟΤΙ]1ς, τα σΑ] ς. Ἶ πηρ στ] οὔτις, ρεγθιις. δεσδοτικώτατος; 

τηγρογιο ΠΠΠπλις, ΡΊατΟ, δ'εσποτικι δεωΐαμὶς, [1. Ἐριρτδηηπηι. δὲ- 
αποτικὸν δέ χαιον, 115 Ἀο τς » Βυά 1 Ῥαηάςέϊ, τὸ δεσποτικὸν ἀοπηΐ- 
Πᾶτιϊ ροτείζας. 

Δεσσοτικώς καῇ ἢ ογ τότ, ἀο ΠΊΐηΐ πλοτο. δεασοτικώς αὔχειν, ΡΓΟ 10 
αὐθίττίο ἀοιη Ἰπατὶ, ΡΟ  μχ ]. 3. 

Δεασότις δὸς, ἡγάΟ ΠΛΪΠᾶ. εἢ εσπύτις α)δ' ὡς» ῬΊατο γόμ, ιριιάοσ αυαῇ ἀο- 
τλϊη μι. 

Δδέςρρν. ΡΟ ΠΧ [διὸ ρτίπιο » Ὁ᾽ σείβει ἃ ἰξονα,, ταργον, τ) γέρνον, 
. ἢ δέςρογ. 
Δετιὴ ὃς, ἡ, ἔχ, ἰλπιραςνοτραῖς ἐπὸ τὸ δέω, αποά εἰ ]Πῖσο : μοος σηΐπι 
ὲ ἔἥαιρὰ δέ ρᾷργτο σομηρ τη σθητιγᾶς ΤΟΙ Π σφητοτ. 

Δετος,ὅ, ν]ηξι δε! Πσατας. 

Δέτρον, Η εἰν οἢ. δόρμμοι τὸ ἡπατος: 104 Πιρτα δέρτρον,ΕΧροηῖς γεγογδς 
διεΐπυ ρον δια φανεὶς, σ᾿ τα τα, ΡΠ οἸάτιπι. 

Δετρῥςοοιάοπι οἱ μα γειροείααι το ἕξις δα τρός. 
δόντας, Ν)αρσὶς ἀτοι εὗν ανείκοις ϑεοις Η οἴγ ΟΠ}, τγαάττ : 410 τοῖο δα δὰ 

δὰ ἀνοιπτητ οἱ Σάτυρρε ρα ΠΥ τῖοβ. 55:4 δὲ δυκαλίδαι οἰάσην 
πηι οἱ Σάτυροι. 

Δόνα δε, ἀοιη ΟΤο ἀἰ οἷτ γεύσπϑεο συΐϊατα. 
Δῷπ»ει,θ ίσιι οἱ φροντίζει, σαταῖ. 
Δδάνκὲς, εἰφοπη λαμτεὴν, ὅμοιον, το αι υρτὰ δ εἰκές, 

Δόυέω μα ἥσω, πον τη} 0, Αεςεραΐ, : 

Δέλον, τὸ, πλσ Π}»ἢ ΠΈ 116. 
Δεδια ατος τὸ τιβατ]ο, 
δϑύομαι, μι δευήσομὼρτο δέομαμν ἰητοτρο το ροοτϊςὸ, 1ά εἴπ, τίποτ, 

ξατεο ἰηάίσοο, ἐνδεής γίνομαι. Π| 8. γνϑύμου δευομῆῤοις, δὲ Οαγῇ: 
ἕξ ἐϑοῆτος δευήσεωι, νεἴτε ςατεῦις, ἀειἀεγαθὶς νοίτς Πγ. δευεόδ τα- 
πράκις εἰς ἐπφτὸν. σοητατη ΕΠ ἀξηιρτῖς σιατιοῦ.. Ἀρο]ίοη. 2. 
ἑέεϑεν τετράκις εἰς ἐκοιτὸν ἀξύοι τόκα, 1. υὑπταῤχοιεν αὖ δστοῤῥύσεις ἔκα: 

αθνντεοσάξων δέασαι. 
Δόομωι:ν δευσομα,τγαάεῆο εἰγγί στ. δευόυϑυθ- τῇ ποτῳ ἰγγί σατιῖς, ΓΙ 

απ. βρεχόρῆνθ. ἃς δευϑεὶς. βοαχείς. “ἙἸνΆλ ας ν ἀγα τί τε δου μῆμοι οἱ 
τοῖχοι “) Φωματίων ν κα ἐκ εἶ δαπέδων αὐέβρυε λύϑρφρν. οἰζ ετίδηλ 
δεύομαι, σεράσκομα ἧ 

Δόνεν μας, το ἰϑενιά εἴλαρο, Νοππας. ὨΊΟἾ ΤΙΣ ἀπτ6 ΠῚ δευρὲ κατ᾽ ετ 

πέκτασιν,ντ ἐοσεὶ σ12α ἰ.3. Οταιι. ΑἸἸΙορμ.νεφ ῥχέπενιω δένρεν 
ππὸ σορηδγγο ϑουΐος. ἕ ἢ 

Δδέϑερ, τσ ἄγε, Ἰϑεενταύϑα, ἐχϑὲγερνοζος ὄκεισε, φέρε, μας αὐἀῇς» Α 4- 
πον Βοτταν . εηλο “Πα. ὧν τῳ αἷθὶ αὔϑα ρ. δεεῖρο ἢ δὴ τὸ ςράτευ- 
μα ἄγων ἐβάδιζε φίλιππος, 1ἃ εἴτ. πὰς ἴξιι ας, νά οἰ, ἴῃ Ρβιοςςη- 

τὸς. Ηοπτον. Ἰτα .γ' δεύοο ἴθ, μος αι 69.164 οἹΎ, εἰς τύγδε ἢΣ ΠΠ00}5 Α- 
τ τορμαρυΐη Ρδος. δεύρον συ Ἰνις 4465. Εὐτριά1η Μεα. ἄπαις γδ 
δεῦρ εεὶ τίνᾳς βίοννρτο μέχει γυῦ, ἰναξξοηας. ΡΙ το ἀε [εριθιιεξ, 
φρὸς τὺ λθγρις οἱξ Ὁ ἕωϑεν μέχρα δε ἀεὶ διεληλ ὕϑαρᾶν,Ἰά εἰ, ἜΡΡ 

πούτου μέχρι τῷ πειρόντος. ὈΤΟ γυὴς» ΑρΡΟ]]οπ ξοιίο, δεῖορ δάνμο- 

γες αἴδρες βάσεις φάϊυπτ.ΡΊατο ΠῚ ΔΡΟΙσρ. καί μοι δεδερ Ἔ15Ε] ΕΠ 

σοι π1Ει τοίροϑάς. δεοῖρρ κἀκεῖσε, ν]τεὸ (θψο τοῖς τς δεύρῥ μοι ἡ παν 
δὰ ἄες πηι] δα ἁἀπτοτοην Μυΐφας, μέχρι πα δεδερνῖη παῆς ἀ1:π|- 
ὙδυοναἸα, μέχρε δεδρφ, ιν Βιης νι 6.4: ΠᾺΡ ας, δεδερ κἀκεῖ δια 
φερθαθυ(δγίνας ὅς 1ας ᾿φέξατιις, [46πὶ ἴῃ ΘΟ θα. 

Δδύρω, ἄετι πιο δευρί" 
Δειξ ὃ ζειὰ {ὐριτοῦ, 

το δὴ τη 4 ς 1] ς,αΐ οἷα! ποπ Ροτεί, 1] 811|ς Ῥίδιισ, τς 
Βυτας, [πέζοτ. δευσοποιὸν φαῤῥρεκον»ν Ορς παι π τ ζΟ ΓΙ ΠῚ ῬΙμ 
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τατέδας [πῃ Ῥγοδ ςΠΊ. οξυσοποιὸς βοιφὴν τσξζατα,Ζαα απ ρἴδπι 
αἱξ ἱπηδατις,η15: α (ΟἸεῖ οὔτε δυσέκπλεωτος, δευσοποιὸς ἔθπς ἡμὴ 
ἀϊοίτυτν βεβώω ἅτηνα ὃς σοοίζαης (στεητία. 51ς Οἰσεγιάς Οἵα. 
δίς ἐπίτι ααΐδι εἰπέξας Πτοτῖνν δι ἀτουτ αἰ ]α! 4, ἰςσετις ἡϊα ἱ- 
ἃ ργασερτα σοςροτγίτ. δευσοποιὸς δδζὰ,, Ῥοιτίραχ Ορίηϊο, ΡΊατο 

1η Ροϊἰτἰοῖς, σας ἡμῖν ὅτι κοίλλιςτα ἐδὺ νόμοις ασειδίντες δέξοιντο ὦ - 
σπὲρ βαφίω ἵνα δευσοποιὸς αὐ τ καὶ δόξα γίγνοιτο αὐξὶ δειγών χἡ αὗοὲ ἥδ 

αἴγχων, ντ ορίπιοης ρογείπασὶ ρεγιπη δ αάηταγ, ΟΕ σα πη, αὶ ἕϊα 
Αροῖτο] σαρίτε φυΐητο. δευσοπορὸς μανία ἀςρ! ογάτιις βατοτ. ῬΊ τ. 
πη ΑἸοχδη. Τὸ 2. ὅλον ἀυτεῖ φά σὲ διειγὸν ἐνδιυιῦ αἱ κὶ δευσοποιὲν ἐγγνεῶτ 
τῇ ψυχλ τῷ κροσ αὐδὰν γτὸ δέ... 

Δϑόήτατος γε, ὁ νἴξ σα ἢ {159ν τί Πγῖι5, ὄχατος ὕσατος. 
Δεύτεννας αὶ τογνγεπΐτε, ΗΠ ογτδητὶς δἀπογῦ. δεύτε δυὴὶ,ασοάαπι, Ηε- 

Ποάιις,ά στο, εἰ αοςεάϊτς. ΗΠ οπιογ. Πἰλά. δεύτ᾽ αἴγετ᾽ αῤγείϊω , δίς, 
ααεάαπινθι [πτογρτος,, τὸ ὐτὸ ἐκ αὐοῤλλήλν, δεύτε ὀπίσω μου γ [:- 
ἀμ Πλ1η]. [τε τ τὸ δεύτερα, οι Π 4: ραττος,ςοιηάις Ισσιις. 

Δούτερα,τα,ςουπἀαγίξοιη ἀϊ ράττιις. δεύτερα καὶ εἐἰμώρυα,, [ξοιμάα ὃς 
Ῥαττυς» Ὠ]οίς,}.1.ς.87.14ςπὶ ο.59. δούτερρ κἡ ἔμμίωα, ἰξοχηάα; ὃς 
τηεπίδς. 

Δϑτεραγωνιςἐω, δ, ξοαη4ας ράττες ἕογομίξοιπάο ἰσσο φογῖο. δι1π|- 
Ῥταπι ἃ σἸλάϊἀτοτί 5. παπὶ ρατ Π ἃ Θἰδάἰατοτγιτ, αοά ρτο- 
στεάίτατ ρτίοτί δι ἀεξαιι σατο, ρτορτιὲ δευτεραγωνις- εἴν ἀϊοἴτατ. 

Δρτιεαγωνις ἧς οὐ ὁ, 4ι ἰδοιιπάας ράττος ἀσὶς» γε] αἴτει (δ! γιατ, 
(δεηῖςις αι (δοιιπίας αΡαΐα ραττες ἀρὶς Πα πιοίζΠ Θη αὐδὰ φἶδῳ.- 
ἄγεσβ ργοάϊτοτοπι αισηάάτη αἰτοτὶ [ἱδγυΐςητξ υσπάωυς (πδ- 
{ποιηατίαπηντ ἀΐχις Οίςεγο χαΐ ὅς ἰςοηάατιιπι ἀυτ τοττί τα πὴ 
ετίφι ἐχτα τ 116. ἀε Ὠιαϊπατίοης. δευτερκγωνιςὼ νοσατιογαητ 
επἰπὶ (τουῖςὶ ρτίπιαγυπι ραγείιπι ὡρωταγώνις αἱ ὃς (ςου!η 4ατ1) ἃ- 
ἕζοτες δευτεραγανις αἱ, ὃς τραταγωγιςαὶ, ᾿πξειοπος 4αΐ τογτῖαϑ νἰτὶ- 
πγάίηας ἀρεθαητ: αιοά ρτορτοίὲ Πςπη μευ, ΑΞ ς μι πὶ οδ ἰςῖτ. 
ψαίεν. Μδχ. τοττιαγία πη νοσαζ κα τετρα γωνις ἰώ. 

Δόυτερχῖθ.,κ, δίς οαη ἀατίις, [4 οἴ ,δοινηἀο ἀἰς «Τα Ειοίεης, δευ- 
τεραῖοι ἡ λϑουῆν, Ροἰκεὶ ἀϊς γε ΠἽπλι15. δευτερμῖοι γγύονται ρὸς τῷ γῶ- 
ὕρύς χωρίῳ, επορῇ. ς. Ῥαάία;, ροίζεγο ἐϊς ρεγασαίμπης κα σο- 
εοτγα ορρίάμπιη. 

Δόυτερεῖον,α, δοιιἀα τη ρταπιίιπιν Γσσιιἀαγίιπν. τὸ δευτερεῖα γίεσυ 
ἀπ ραττοβ.» (σαπάα ραΐπια. δὶς Οἴσεγο λδτο τοῦτο ἀς Οτᾶς. 
Ηυΐς ρτίπιας ἀκ ς Τεπιοίζμεπες ἀϊοιταγν Ζύσπα γοράγετας 
φυϊὰ ἴῃ ἀϊσεηάο οἴἶἴος ρτίπιυ παν μαῖς ἱξοιιπάς, παῖς ταττιας, δευ- 
"πρέϊα, τὸ ὁ δευτέρας τοίξεως γέρο; ΒΔ  Αγῖς ἐπ Ἑ ρυΤο]Ις. δευτερεῖα χον- 
φότης φίρετω ὃ χακότητος, Βιι πηδηΐτας ε[Ἐ πη τἰ τπξσγιογ. δόντε- 
μία Ηςίγ ΟΝ. οἶνΘ- ὀντεληὶς, αἱ δευτερίας ροτίιις ἀἰοΊ ταΓ. 

δῆ τερδίῳ μι θύσω αν δυχοι ίαι τι Τδοι!η ἀτις, ΓΙ ]ιοτ., [1 Πν Ργοχίηγι5, [α- 
σαπάας ἔετο. δευτεράῦει τούτου » ἰσουπάλς ΔῸ ἢ ος ρατῖος ἢ] γεη- 

 ἴοαι, Ὀἱοίςοτί (ες ᾿δτο τοττιονςαρίτε φιϊπαιιαραίίπιο (ξρτίτηο. 
δευτερμάζειν, ᾿ἄς Πγ. 

Δδδυτεριοίζω, Βυιάσας ἰητεγργαγαταγ [εοιπ ας ράττες ἀσο, σι4{1 ἀϊςᾶς 
ἰχηγραάα τἰδι τγαάο νὰ τ] τη δέϊα [σε ἀας:αριιά ϑυϊά. 

Δδυτερίας οἵγιϑ-νν παι ἐσ πἀατία πη» 1ά εἴτ ϊοτα » σόπιις ν᾽ ηἱ απο 
νἱρογεπι ἔπι πη ρογά [41 ὃς ναρμοίςίτ» ὁ μῖλ τὸ ὑσγωρ ὄχ εϑίώαι εἰς 
“ἢ ςέμφυλα οἷν -,Ὀτοίς 1.ς.ουτς. ὈΙοίταν οτιαιη ΡΟ] ςς φατι. 1ΐ, 
δ. πρυγυφαμ-. 

Δδυτέρκίθ-,κ, ὁ δοιἀατίτς εχ ΟἹς, ἀἰς! ροτοῖι, 
Αϑυτερόζολ 9-,», ὁ ἀἸοἴταγ ἀς οχιο πχεάϊα ατατὶς, ΡΟ αχ Πρτο ρτὶ- 

πιο, δευτερφζόλοις. ας ἵπτοῖ ρα Ϊος ὃς Εα105 τελείοις, Πηςἀϊος 
ἤαταΐτ. 

ΔΑϑδυτερογαμεῖνεδοιπάὸ πη θοτγογίη Ραηάοεξξ. 
Δδϑυτερόδεχάτη, ἩετοηΥ ΠΊ. ἱπ σαρίτο 45. ἘΖεςδίεὶ, δεχσίδω ἰη411τ» 

ἀεοίπγαπι Ράγῖο ΠῚ ΟΠΊΠἾ ΠῚ ἔτα σα οι 1μεὐΐτίος τγῖίδαι ρΡοραίας 
εχ ἰερε ἀςθεβατ : ταγίϊιπι εχ ἱρίϊς ἀςοίπεῖς Γι ουΐταῦ, τὰ οἰ, Ἰηξε- 
τίου πλιπΙἘγοσιπὶ σγαάιι5, ἀφο! πὰς ἀαρατ ἰἀοογάοτίθιις : δὲ Παῖς 
εἶ ια ἀρρε ]άτιγ διυτεργδεχοίπη. 

ΔΑὐυτερύζυγος. ὁ νξοιπάα: σοὨϊρατίοηΐΞ. Ἷ ν 
Δδάντερέκλιτονδνομαι » ΠΟπιςη ρετ ἰδοιπάαπι ἰηβεχίουοπι ἀεςο! ποτ, 
Δδυτερφκοιτέω, ὦ, (Σοαπάμις γεὶ ἰεοιπάα σι. ᾿ςέτι (οοίαγα Βάθςο, 

Ατῇςη. 
Δϑυτερφλογίω ἰτοτιπα (γπιοποπὶ μαδςον ΜΔςμαθ. Πἶδτο ἰςοιπάο, τα 

Ῥίτς ἀςοϊπηοτοττίο. Ετ δευτερρλογεῖν ἡ δευτεραγῶνις"θιν 5 εἴίξοιη- 
ἀὰς ρᾶττας πη ἀἸςςράο οὈτίμοτε »Γδσυπάαπι οτατ ΟΠ ἘΠῚ Βαθοτς 
ἰη ἰπάϊςῖο,, ντ ξιοϊεσαης (δ ίςγίρτογος » ὃς 1) φαῖδὰς ἰη ολυίλπι 
Πιδιτε δοπάϊ ὃὲ ἱπειπιδεηάϊ ξιέϊᾳ Ἔγᾶς ροτείζας. Βίης 

Δδυτέρρλογία, ας ἦν (ἐςαυ άπ ἀἰςοηάὶ Διτ ἀσεηάϊ νίσες, ἰςσαπάα ἀξεῖο 
ἀϊςιτιγ Οὐ ητ]Π11ςρεγογατῖο αἰτογα (δαὶ (ξοηἀα,Οἱςεγοηὶ (υὉ- 
{ςεῖρτίο πρωτολογία, ρείτηα: ἔπητ ράττος ἀσοπάϊ,, δευτερρλογία (ἐ- 
εὐπάα;, γε] (σαπάα δξιῖο. Ὁ] ]ς εἴ αότῖο Πεπιοίτηςοἱς πρὸς 
χεπῆ]ΐνίω. Γθάπιις, Εἰ φι3 ὁ λόγος δ: δευτερρλογία. ὃ ἀφεψίων γὸ ὡς 
Ὡρεσβύτερος ἔλαζε Ἂ Ὡρωτολογίαν. 

Δϑύτε ον, ροϊτροήτιιπι » ροϊβαδιτατη ἀρυά Πςπιοίπ ἢ εη. ΤτοΓΙ ΠῚ, 
πτοχ. ἃς δεύτερα, (οι πάο Ιοςο . ἀς ἵπτεστο; ἱτεγαϊηῃ ν Η ἐγοάοσ. 
ἐπι δεύτερρν. [ξοιπάα γιος.1Π1αἀ.ά, ἤρετο δεύτερον αὗνις᾽ τὸ δὲ ύτεξον 
ἰπσατεύων,(Σοπηφὸ ςοηῇι!. δὲ τε ρν αὐϑες γὼ οδυτέρσρυ πον ἴξςαι.- 

ἄἀο Ἰοςο»,ἀεϊηάς. ΗΠ οπΊετγ. 
Δόυτεξηγ ὁ μη ςςαπάα ἰεχ δὰς ΡΟΙξοτο ἰςχὶ 

ΔΕ 
Δῶτερόποτρος 9 ἵτά ἀϊςοάταν ου ἴΔ πῃ φιιαῇ πηουτασ ἰαξᾳ φοῖς δα 

Ῥαητατ, ὃς ηΐ ἀεῖπάε ρτᾶττοτ οπηηΐαπι ορίπίοπεπη ἴασις χραϊ. 
τεῦ, γτ εχ θε}]ο νε] ρεγεθ ει πατίοης, ὑςσερόποσμος, , 

Δϑυτερφεροσωπεῖν [ποιά ς ἢ ρετίομα:. 
δϑυτερῴαρωτος, κε δγ [ξξι! 40 ργἰπγτις,ϑίσις δ Ῥατίιπι δευτερῥαρωτο; 

γοσαραης, ιοὰ ξείταπι αἰϊ]ιοά (Θαιογοιι. νἱάς ἰπ ἀϊξξιοης 
Σάβᾷατον. ᾿ς 

Δϑύτερος Ὁ, ὁ, Γεοιπάιις, ροϊ οτίοτ οἰ πβοτίου,ατετ. οίαπ, εἴμε δεύπε 
θον ἄγεις ἕρμμωνίθ, ἢ πη πηϊπογίβ ἀπιοῖς Ἡογπηοπα. Ασηζοσεὶ. ζο 
Οἐςοποπλ.1} δευτείρα: δευτέρῃ ἡμέρῃ ὑπὸ πὶ ἐμιαρήσειος, αἴτετο Δ ῃ., 
ςοη!οπ!ϑ ἀ!ς, 1 εἶτ᾽, ροίξετο ἀϊο φιὰπι σγεπχάτας εἴ, Ηδτο-, 
ἄοτ. δεύτερος ὶ ἡδονῆς, ροἢαδίτιις γο]αρτατὶ, πολ υὶ δευτέρᾳ μτὸ 
πίω ἐχιυὶ τῆ σκυϑών, πναϊτο εξ δογιμάτιιπν ροτοίιατα ἱπβογῖου 
δεύτερρς ὁμνν, ΥἸτῖ της, ργοχί πημ5» αὶ ξοττ Εσαπ ἀᾶς Ράττες, δεύ, 
τερϑ- χρεόν, αὶ νςηῖτ ροϊζοτγίοσ, εύτεραι φωντίσδες μοϊοτίοτες οὐ 
Βιἰτατιοη ες. δϑύτερίθ- ἐδινὸς, ΠΟΠΊΡΩΙ ἐἔσι πάις, τὸ διδύπερρν, [εοιῃ 
«ἀτῖι:Π|. τα δεύτερα, [εοιπ ἐπ ράττος. τὰ δτερᾳ “ἦν ἄυνέχων καὶ φε 
εὐμῆν Θ΄ ,Ἰατετ ουηπσῆος πα}}1 ἰξςα πάις » Η ἐγοάος. ἐν δδτέρῳ καὶ 
γρνεῖς κα παῖδες α εἰ τα ἡ πατρίδος καλώς τι ϑέμανοι, Ῥάτγῖα βίο ΠῚ 
(ξιηροτ ραγαητῖι5 ὃς Π]1|5 ρταξεγοῦτος ἐκ δυτέρφυ, Ἰτεη, [Ὀςυῃ 
ὧν » τυτίας,, Αἰτογα ν]ος 5 ἴῃ Εμαθ σοὶ. Ματιῇ, σαρίτς γἱροιπιο: 
Ἔχῖο. Ὺ 

Δϑυτερῴχετοςγ» δ, (εσαηο Ἰοξο, ἴξημςης [δοιιη ἀαγ 5 δέ νείατί δ᾽ 
τέρφυ ἐχέμῳμθ.. οἷ 

Δϑυτερφυργρὶ κὶ πρωτουργοὶ κινήσεἰς͵, Ῥίάτοη! νόμ.:., Πιητ (δουπάαγία δ΄ 
ῬΓΙ ΠἸατιο; πιοτίοηες. ΡΟ Ἰυχ Πἰδτο ἐξρτίηγο,, διϑτερρυρηὸν ὃ χλά. 
γὰν ὀκαΐχοιω ωδ οἷ νει, δλίγραφον, αἡ δδυτεραργριὰ, πία) ταύ τίν ποιοειῶ. 

τας. δὲ ἀρ! ἐμ ηάεπι ἰἰδτο ἱερτίπιο » δεντερεργοιὲ τέχνας γοσαι 
ΡΊίλτο ταὶ βαναυσιλεΐ, ἐ 

Δευπερότοκος Εν καἰ ανἰςσιῃιο ρᾶττιι οἀϊτας. 
Δευτερρτοκίθ- «ἦγ αα; Οἷς ρερογί ται ἰεςαπάὸ ρατΐτ. 
Δευτερία, μι ὠσωχἱτοτογοαρίτς 26.11}5.1.Ἀ τ Ρ. Ἰτεπι ἰςσυπάαπι 

ἴηϑέετο. Ἂ 

Δόνψω,ΕτίΔη1 εξ ἐλλ εἴσω, ἀεΠοῖο, γης δϑύπατος» αι ροΐξ φαεα 
τη ἀςποίιητς. : 
Δευτέρωςγίεσυ πἀατί ἐ,Ιεσαπάο Ἰοσο;ρΡοϊξεγίογε ἴοςο. 
Δευτέρωσις τως, ,ἡ ἰςσ 4115 οτάο ἴδ σιιη ἀπ ράττας γε] ν σα 8,Γάρ τ 

σειπηοίξομάο» ἰἴδτο φιάττο Ἀεριιπη. δευτερώσεις, τα 
ἀριαϊπυαὶ δέ νε[τὶ “ςοη πα αγία ἰεσσες, ἨΙογΟΩΥ π1.1π Παρ ῖτε κ9 
Ἑ(ϊα. ἽΝ 

δόϑω, μα. ϑύσω,αν.εὐχανϊττῖσο, ρεγ βίη ἀο,πηάςοτο, πκάεξαοἰονγε απ 
ΟὈΪ πο, [δ] 1η0ν7Α ἐτίμ.Π|. 4. γλαγος ἀΐγγεα ϑϑδει, ἰὰ εἴς, 
ϑορβοο!. ἐρεμνὸν ὧμ᾽ ἐδευσα,ατταπα ἐμά (Ἀησυΐης ΠῈ. δ υϑε 
ἀςοῖο [υραέξλας. ᾿ 

Δέφομωεχςοτγίοαῖ γς]]ο ριιἀ 641, πγαίτατθο ἀρὰ ΑἸΠορα 
το δέρω τὸ αἰδοῖον, ρΘΉς πη τάηρο. 

Δεχίμματοι,οἱνάεςομα παρ εῆτας ππᾶςιιἶας, Πάτη ΧΈπορ που ( ἰη 
Βυάαις)άμεματα ΡτΟ πγάςι}} 15 γοτία πῇ ἀόοίροτε ν᾽ ἀςτυτγινπὰ 
εἷτ πρὶ ἐρόμμοις ἀνὰ (ούτοις σηοἄος5: ΟΙΠαχ δατεπι ἀἰςοὶτ βρόχι 

: εἢ τηδοιιΐς, ἐκ τεή αῤων ἐμματων σιωεφηχένα!,, γπὰς δεχα 
αξκις. 

Δεχήμερφς δ, δσοπη ἀΐες ἀπγδης. Τ ἈΠΟῪ 14. δε χημέξρις σπονδεὶς, 
ἀϊογῖ ἔπ άσγαδεχύήμερος ἐκ ἐχέρίαγάςοξά!αϊ ες τη ἀιςῖα:» 14 οἰτν 
δέοι ἡ μέρας, ΡΊατο ἐρ το ]α ἰςρτιπηα,δεχιμερρς θυσία, (ΔΟΓΙΠῚ 
ςεπὶ ἀϊογ απ, 1014. Ἱ 

δέχυδνΘε ρει [γηςορέη ρτο δεχόμηνδ- ἀἰςίτοις :Δ1Ὁ Ἡοίγοδὶ 
Ἐχροηίτυτ Ὡρρσδιαδεχόωβν δ: αἱ ὃς Δέχμο αἴξοττ ρίο νύμημ 
σἰτίπηιιηι ὃζ ν α το σορτιηι. 

Δέχθαμρτο δέχεῶτ,λαν βαϑειν ας οΐροτο, γα] ρτὸ δεδέχθω;, ΤΙοπί δὰ 
ἐἴγλαα δέχθαι ἐποινα 1 λα μ(ανειν, 

Δέχγυμωι γ δέχομαι» (ΔΡΙῸ » ᾿ἰθτο ίοχτο ἘρΙρταπῆπ. δύχνυσο 

εἰΐω, ὅις. ᾽ 

Δέχομαινμιξομα αν.) μα), Πα οἱ ρΊο, αρί ον Αἀπηῖττο, οπίςητίονεχοίρὶ, 
Ρτοῦο. ΡΒΙΟ ἀς πιυπάο, εἴα ϑμς 5 ἐδεγὸς δέξεῶχ διάλυσιν, αἴται 
ἀς ἀΗΠοΙατίουνο πὶ η}}10 πιοάο δἀπλιίττος. δέχομσί σου ἃ πρέπει 
ἀςοῖρῖο ταιπῈ ΠΊΟγΘ ἢ. δέχ εῶζ ξένοις Πο[ρίτες [αἰδίρεγς, Κδη 
Ρμοη. δέχομαί σε ἱκέτίωυ,αἀπαιτῖο τα {Πρ ρ] σα πη. δέχ ες ἐδὺ λύμ 
ΤἈσυογα!ὰ. ἀϑίωωρῖ ςδίξαντό τε ἐξὺ λόγοις κ φρρδ' εἶχον σίυ) γνώμίι 

Ιάςηι Πθτο ἡπλττο Ραάια:. δέχομαι ὃ ὅρκον » ΑΥΠΠορ ἤδη. πίφσιν ὁ 
δόναι κὶ δέχεῶνν αἀςςίροτε ἀατέααε ἤάεπι. Οοτα.. ἐν τῷ υὑεβ Πάλε 
μήδοις γ ἔδει ὃ ΜΛ τούτου πῆφιιν Φοιιῦ αι κα δέξα ϑι, δέχεῶχ ἐφ᾽ ἑάυτὶ 
τοςίρογο, ἃ ονρταιϊατάγατη ἴδ ργοηγίσζοτς: ἀἰςιτοσ δί αἰαδέχει 
δέχομαι ἐννοϊκως, νο] ον]α Ὡς Δἀμηΐττο, έπιοῦμοπ. Ευτιρία δ 
χωμώ σε χώρα,ἀανίττο το ἴῃ το σίοηοπη δῆ: πόσῳ δδξαιτ᾽ αὐ, αι 
Ἐκοογιτυαατὶ εχ τ πηαποτίς δέχονται αὐτὸν πῇ πόλει, ἴῃ γεθεπις 
τοςίρί πος, Τα ον ἀ]4. Ὡρα)γμώτων δεχομῆψων ἀγώνα, τοῦθ δεττς, 

πλοη οἴἢασίταητισας, Ρ]υτατ μας ἐπ ΡΟ] ςοΙα. δέχομαι τί 
φολίω, δοςιρὶο ορ᾿οίαπι. δέξαϑί χάριν, θεηεβοίμτι αροίρεγι 
Ῥίατασοβας ἴῃ Τἠςπ)ήζοοϊς. δέχ εῶχ τοῦ τείχα ἐξ ξρατιώτάς » ἴῃ Υἱ 
ϑεπὶτοςίροτε. εις. δέξαι οἰκοίως, ἰάσπιὶ Ῥεπιοῆῆς ᾿ 
δέχεῶι συ μεφοραν, ς4} πη τατὶς Ιοςο ροηςγε. ϑορθοοῖες ἰη Αἰδο 
μηδὲ συμφυραν διέχε ἃ αὐ ὅδα » ΠΟΙ] δὶ Ὁ εο νἱἕο αι! μιΑΠὶ ἃς 

ποτ τιμᾳεῖς. δέχομαι λήφσιρειω δανδέχομαι Ἀ φρᾳχώςαϊς ἘΠΕῚ 

ΞἸ-  ασ' κς- γεν γαΞ ὑῳ 

ΓΞΩ ξ. τῶ. 

ἔξ- 5ῈΞ ΖΞ. -ξ᾿ «-- 

ἦν. φῷ.» -ἰ- «ὦ: 22. Ὁ ΠΕ ΕΞ 



Ἐν Ἢ 
ζατοτρτ  Ίατο σαπι ἰηβο τίμιο 11Ὁ.2. ἄς Ἀςρ. καὶ αὐτοὶ αὐὸ ἐωυ δ ἐ- 
γεκᾳ ὧς αὐ δεξαϊεῖθα ἔχέν, κα φαϊ ἄσιι [α] στατία πα η αι οχρέτο- 
τοπιυς. ΔΙΙψυαηᾶο τπαὶο. ΡΙατο ἴῃ Αροίοσ. πότερχ δεξαιμίω αὐ 
οὕτως ὡς ὄχω εὗρ ἐϊχίν ἡ ἀμφότερα ὦ ἐκ εἴνοι ἔχεσιν ἔχένοντια!γ πγα]-- 
Ἰςηὶ ἴτα πὰς Βαθοτς ντ μαῦςο, 40 νεται 1 ΘΟ πὴ αι185 ἐπὶ [ι4- 
Βεηῖ ρο ἀογο. [ΓΘ ἢν τα. ὀρφει ξυγγϑυἐϑεη κα μουσαΐῳ ὄβὴ πόσῳ αἴ 
σις δέξαγτ᾽ αὖ μηδ οιιπι Οτρὶντο σο]]ο φυΐ αι πι ηλεΐτο θά! ηγε- 
τοι Ναζαη. δέχεται εἰς αἰϑρώπου γγωἑἅϑτῃ 9 (υπτηςτ εἴς ΠΠτὰς Βο- 
ταϊηῖς. [ΓἀςΠ1. αὐ αὔρα δέξῃ πείϑειν ὑμώς 5 { πο ὶς ρογίυα οτος (υ{τι- 
πος δέχομαι αἰδῳλαξεῖν, πγα]ο Δα ἰπηοτο, Πίος. δέ χετο ν σῇ ϑεῖ μα 
οϑυμία,αχρειζαθ τας [γεὶ ᾿ςη!ταβ,1η ἘΡΠῈΡοῖσι οαρ.3. δέχεῶς 
᾿ς ΠΗ͂ ἐχοϊροτο)αροὶ. 

λέ ψα, σοΓ 1. ἔ ] 
μεφίω, μιήσω,ανονκο,, (α Ὀ ͵ΘΟ, δὲ πιο] ΠΟ σοτίατίογιπι πτοσς, γπάς 
δεῆσαι. Ηείγενιο μαλάξαι. 5.148: νοτο ἀπαλειύαι. , 

; νἦνυμιδήσωχγεὶ δέσωγπ. δέδεχα, ἴσον» νιης ον. ἀπγιοο, σοηϊΐςἴο ἴῃ 
ψιηςυΐα, [στα πες. φῇς μηδὲν αἱ δικήστες σδεοϊίοθτι. τοῖς τὸ ἱπηοοςη- 

-πὶ νἱπέξι αι εἰς ΡΊατο ζ.ἀς ορυθ] μας γώσεται» φρεθλώσεται, 
διδήσεται»᾽ὰ εἴτ, νἱποιεται. δήστιντες ἐς πέδας 5 1 νἸη 1] σοηίτ- 
εἰεητες. Ηετοάοι. ἐΐδηστιν πάντα σεωυδεσμθν9 1.4. ἐσιιπη, σἀρ. 
αΣιϊὰ εἴπ, ςοαἰπγαπθγιιης ἴητετ ἴς, ἔμε ἔδησε κέγιδυ δον, ὡς ἐλδύσομαις 
δις. οὐδ πγαχίς ἴτοῖ τς το δα πη, 110 ΠΏ: 115 πάτα (ἢ! ςοΠ1. ἴτο τη» 
δέω σατο σφηίτίιο δέ ἱπΠηϊτιιο, πὶ, ΡΊατο ἴω Αροϊορία,πολ- 
χοῦ δέω ἐγὼ υἱεὴρ ἐμαυτὰ Σπολογεῖδζ, ΠΛ Ό τι πὶ ἀΌ ο[ ντ ργο τὴς ἱρίο 
ἀείξυιϊοηεηι [αἰςἸρίαπι.Πο14 τ Π1» πολλοιὶ δέω ἐμαυτὸν γε ἀδικνίσειν, 
δις,πηαίτιπι αθ εἴ ντ πα δι Τρίε ᾿υήιγιαπι ἢ πὶ ξιέζατιις." ποίδῃ. 
ὀλίγου δέεσι τίω) ξῖνα πῇ παιδὸς δποτραγεῖν 9 ράταπι ἀδο!ζ χαΐα ριιετί 
πᾶτεπὶ Δυτούδητ. ολίγου δέω δεικρύσαι ρατ! αθεἰτ υΐα ρου πῚν 
1άεπι. ὀλίγου δέω ἐπωνεῖϊ δου ρατι πὶ αθ οἴς απ ἰαινάοτ, [ἀς ΠΊ,τὸ- 
οὕτῳ δέω ᾧ ὁγον ἀυτώ δεεξελόύσελθοι, ἧς τε τὺ ταὶ ἕα᾽ ὠκείνα «ὐδαλέλειμ- 

ποροόϑνάσειν μοι δοκιῦ, τλητῖι αὈοΙἢ νὰ οὶ νιτα ροτγάτιισες 1101» 
νὲ ετἴδπη 15: Ποῖ αὉ 0 γο ἕξι, τυ} ἢ] ντάσαγ αάάετε ἀςδετς, 1- 

Ἢ [υςἴαπ. αϑδαὶ μικρὸν ἐσδέηστι δστοϑτιν εἶν ἐἴκριτος. [ἰ(Οοτατ. ΑὙ Τά. 

τιν. ἐδέησαν διεξελϑεῖν. Τοστάτας ἴῃ Επιάσογα. δέω τοσέτε 
᾿πλαστείμῆν(Θ- εἰπεῖντι αἰεὶ “ἦν ἐκείγω πεωυρφγμένων, ὥς τε κὶ δ ἕσαρ- 

αν τα τοιαῦτα 9 ὅ(ς. ταητῇ ΔΥϊ τ γτ ἐς τοις ἀὉ ἐο σεῖξις ἤη- 
ΡΠῚ, ν᾽ ἐΧ "15 41: ἱπογάησ μ0 1} ΠΠ] 0 41 αι: Οαι16 ρΓαΓΟΓΠΊ  ΑΠῚ, 

᾿ ὅς, πορούγε ἡ δέω. Ὀεπγοίζβεπες. μικροῦ δέω λέγειν, ὅτι,ϑες. Ρἢ.4- 
᾿ Ἰμτῖς,ράταπι ἁὈο[ς 400 πηΐπες ἀἸςαπηιργορὸ ἄϊχε, τη. οἱ 5), τοσούς- 
! τον ἀξα ἐσέηστίν μετῆς παλαιὰς ὀκείνης ἀγνοίας ἀπαλλάξαι » ὥςτε χαὶ, 

Ἱ . Ἅ1Π1 ταῦτι πὶ Δθογάητ νὰ το ργτιηα ΠΠεγάγοησ τη(οἱτίαννι 
άπ, ϑζο. τοσούτῳ δέεις οὕτω κεχοῆ ὥει δίς, ΠΟ οτατος. δέων,αίδης, 

1. .Ἱ αὐ εἰϊ. σέων τοσούτου ὀρέγεῶτι “ἴω «δὲν τοροσηκόντων, [μα οἼ4ῃ, 1 
τλπτιπὶ αθεταῖ ντ ἐχρετοτες. δέοντες δυοῖν τετεακέσιοι. ἀποθας 
ἀεπιρτίς αιιαάτί πα ΩΤ. ἐ τὴ δέοντα δυῶν τεαταραίκοντα ἀπ Οἀςαιια- 
 ἀταριητα δηπὶ. Ηετοάοε. Π θη. ἀυοῖν δέον τοι εἴκοσί ὅδὲν οἷς οὗ 
ἢ ἐνείψω τἀ πατρώα. Ιἀεπη.πεντήκοντα μίας δεούσης ἐλαζε σπριέρεις Χο- 

πόρμου, Δυοῖν δεεέσαιν εἴκοσι ναυσί. Τλιοιτατ εταπη δυοῖν λείπονται. 
Ῥοἰϊνθ. τριάκοντ᾽ ἔτεσι λείπουσι ὁ υοῖν. δενίστις ὀλίγον αῤιϑ μώ ὀκτακοσίων 

Τ αὐπῶσας. 411: ΠΟ ἡ ΠΊΠΙτΟ ΡΔιισιοτγὸς οξιπσουτις ταρΟτΡίατατς. 

1η ἈΚοπμιίο. δ :σαὶ διοκλίων αὐδρών μυρτα δὲς ἐν ἑα, Οὗζο ὃς οεϊο- 
Π σίητα Βοπγιηιιπὴ πιὶΐϊα » τάς πι Ρ] ατάτοῖ, ᾿π Ἑαυῖο. δέοντος ἑνὸς 

Ἰακοςῳῷ ἔπει, πἀειγ ςοῇ πο ἀηπο, Τ᾽ μογά ἔτει ἐγὸς δέοντι εἰ- 
᾿ κυσῳ, νπἀευϊςοἴπιο ἀππο,[εη1. δεόν τῶν “ῆσ λιμῆύωτ, απ πὰ ρου- 
τ τὰς ἀεῆητ, Ηςγοάοι. δεήστις. 1 αἰ ξιτ. μικροῦ ὁ εὔσαντα τίω) ῥώ-- 
Ἰ μίω αὐαςρέ ψαὶ τὸν μιφέφιον κατέλυσε, Ματίτηι Δατβοτίτατς ἀεὶςοῖτ, 
ἃ αὕο ρατιπὶ αὐνιτ 4110 πιῖπιις Β Οπηδηᾶ τος ξππάττης οποία 
Ῥετίγος, δεήσας πεσεῖν ὀλίγου» ΡΙστάτο ἢ, αι] ἃ σαάεπάο ρᾶγι πη 
αὐξαϊτ, 
ἡπὲ, ἴδπι οτίαπ, σι τιγιςεττὸ ρος; σεπιρε. γπάς δι κὶ 5 ὅς νετὸ, 
ἀεηίαιιο, δὲ πιοααε. εἴτε διὶ τις τσίτατ, Ῥ] υτάγομιις, κα δὴ; ἀτηθς 
εἰίαιίη. “ἀπὶ ἡ Οαι16, δέ Δι» ά παι. Γητογάα τη ρεὲπα ἐ σοητῖγα- 
το εἰ ὐδιγραφικὸν,ντ ἄπεπὶ Πσηιῆςαι ἀπηταχατ. ἀςσπημτη. Εἰ ἐ- 
τίλτο αὐρπληρωματικὸν» 1 οἴτιτα ἄτην, Βαθεης νγσεῆς αι] 4 42 Π|, 
νὲ ἀσοεῖ Θάζαιντ τη νι δι, αρια ΡΙατ. [πτογάμι πι εξ μετειζατικὸν, 
δὲ ἄρυϊῆςας Ῥοτζό.Ρίατο ἴῃ ΤΊ π1, τὸν ὃ δὴ τόπον ἡμῖν ἐφεξῆς αἷβα!- 
γε5 ἴι} Δτο ΠΊ ροῖδε ροττό. 515 ἐδ δήνηες νετό. ἰτεσῃ φέρε δὴ), 
εἶεν δὴ ἴϑι Φό. ΑἸιαμᾶπάο ἐσίτατορτοιπάς. ΠΟογατἐκ δὲ τούτών 
ῥᾷδιον χσπιδεῖν. ΧΕΠΟΡἢ λέγε δ μοι, δίς. 6γάϊο Πη181.Α]ι]μαη- 
ἀο πυλῖτο ππαρίς» ντ εἴ που. Ετ δ ρτο νευῦ. ΑτἸΠΟΡΆ. τη ΝΝυῦι». 

Ἢ Φρῤντιζε δηὴ κα διαΐπρει. ἘΠῚ οτίᾶπη τορετεητίς, νὶ Ἰηααπι. λέγνμᾷν 
δὰ μεῖς, ρτοῖπάς ἀΐςοτε Τρ {1 ἀσστοάίατημτ. Ατηΐοτ ας πιιιηίον 
ἡ Ὁ δὴ, εγρὸ διὴ γδ,τᾶπη εὐ πγνοτεπί πνιντ ΟὐΥ ΤΠ: ξ, Φὴ γδ κε- 
χολώατο λίζωυ. δύγεντιαιε, δᾶδε κακεῖσε,ιις ἀταυς τ]. Βαά. 
ΟὈπιτηξητ. [τε πη δ ρτοὸ γι άείισοτ. ΡΙατο τὴ Ἀροΐϊος ὐπὸ τῷ αὐτο- 
ὑότο αὖ ὑμῖν τῦτο ἐγγύετο, ἐμὲ τεϑναίαι δὶ, ἰά νοΒὶς εὐξηιτεῖ πατὸτς 
ἔροητε, πιο πιοιΐ νιάε!ίςοτ. διίπου, ἰ πη σιτη,ποπηρςο.Βαά ἴῃ Ε- 
ῬΠΝ. δεδιὼς δέπου,τίπηςης ὕτίσας {ςΠΊζοτ. ὅπου διὴ γῇ ςγνδἰσαθηις 
ΤοΓγάΓΙΓη. ΑὙ τι 4. δὴ τότε, τιπη ἰαΠι. Χ ἜΠορΉ. δεῖ δὴ χεύμοέτων, 
Ῥοπηοίζ. 1 σεττέ. δ) ῥὰ,ντίαιις, ΑΡΟΙ]οπ. ἴα ρτιπεὶρίο ἵςπεςητί αν 
ὑτδὰὴ γδυαρυὰ Ἡογηετ. δὲ ἀρ εὐ πάεπι ΑΡοΪ] δὴ γδ ἑεὶ Ἔτεπίπι. 
τῶ δη ἀἸ6 118 τΆ. μιεμν ὑσομκαὶ δὶ. ΓΤ ΠΊΪΠςΓΟ (μη έ. τί 9; αα]ὰ ττα} 

ὡς δέγζοιι ΡίΑπέ, εὐ δεῖ δεὴ 9 ςστομιπι παη σοπυδοῖτ, 'ϑηέ, δὴ ἐ- 

ΔΗ 367 
Εἰξοι. Ἰοησὲ οριϊπιϊ. ϑι πῦτε,, ταηάεπ. συ δ΄ ; τὰ Ὡς ὃ μὴ δι; 
μαγε ἧς ὃ γδ διή. Γυςίάπιις. ὀάκπειρρε γδ διὴ ὀκ τούτον κριϑήσ'ανται,, 
Ὠἰτηΐτα πη. 

ΔβυΡτο δε, οροτγτοαι» τ  βορἢ ἴῃ ΡΊυτοικαν δὴ μ᾽ ὑποϑανῶν, αὐτὸς 
διατορῴξω παύτα,οτῇ τὴς γποσι {τ πεςεῖϊε, 

Δηγηρες ρα οτος, ρυϑοὶ, Θ ιν]. δ γῆρες» ΕΗ Ἰγ οι, 
Δηγμαγατος ἡ Δηγμοφ οὐ τ, ἀγοτίιις, ἐξξις,ετοογπιογάοῖτας, δυγμόν 

ἐχονγπχογάιχ. ΤὨςορὨταῖς, μητοτ. 0... αρ.5. ὧν τῇ κοιλίᾳ δῆγμον 
ποιεῖ "ἡ δυσεντερίαν» νυ ΠῚ ταοτῖι [πα ϊτ,εχοιϊτάταιις ἱητογαηςρ- 
ΤῸ ΠῚ ΟΓΠῚ1ΠηΔ. ᾿ 

Δηείν. 6! ]ατο, σοί άογεν 
Δήεις)Πιιση 655 δήσεις. πη ἘΡί στατη.γραψάνδυ δ. δήφς, δήετε, δθρήσετε; 

Ἡοπιογ. 
Δηϑεὶ ἐκ αῷ διὺ γίνεται, ἀϊυ. 6) πολὺ, (δι) δ) πολεωὴ χεόνογ, ΠῚ χά. αἰ, δηϑεῦ 
μἰϑὲλ᾽ ἐς ύκει. ἈΡΟ].2.ΠΠ0. αν δυϑεὸνποη ἀΐα ρὸ τ , ̓ ιραι]ὸ πτοχ. 
ἩεΙῖο δ υϑεὲ μάλ᾽ εὐχγύ μῆνοι. ἱτο τὶ δηϑοὲ γε] δηϑοίκες, ἔπρίμε5 σιω:- 
χις,Κεαφασητοτ. καὶ δηυϑοὶ ται, 1 ιρἴαι. ς 

ΙΔ ϑειγόρφο ἰοησαχ. αὐ αγορδύω ὃς δηϑοὶ χιιαῇ ἀϊα Ιοηποης. 
Δηϑεαίωνες δἱ [ΟΠ ρα}. μακρόξιοι. 

Δηϑαίκεργίασρηις {πρὶ Πῖηὸ σλείς αἰκιρσυ]ά. 
Δῆϑεγ,ια 1,πιιπὶ ψογ πα! τ ἀϊηῈ ἀυπταχαῦ ἢ οσί ΠΊς, ΓΑ ΙΑ ΠῚ; 

νἱάο! τσοτοαπὸνντροτς, ργορὲ,ιαί! «ἀεί πηνο ας. ὡς δτότροφον δ- 

9εν ὄντα τῆς φιλοσοφίας. 1.[Π]]ΠΠςοῖ, δήπκϑεν » Βιιά.1η ἜρΠξι ρτϊοτ ας 
δα ϑεν, {1 νογὸ (ΟΠ Ἰζοτ. Ττου σε ἰγαῖς ἱπιογάμπ, δορμος. Ττᾶ- 
ΤΟ η. Τόλη χαλεῖτο τῆς ὀκεῖγίΘ- ἐδει κοῦ βκώςας ἐφώνει, δῆϑεν οὐδὲν 
ἱστορώνγ. 

Δηϑεωνως ΠΊΟΓΟΥ͂ αϑοβ, τὸ δηϑοὶγως λιάζω, πος τὸ λίανγἐγχεονίζω,ἐμέρᾳ- 
διμώω, ἄτα ἡγαινεογαῤγω, οτίοτ,βραδυΐω. Π1λά. α,η νι δηϑιυμΐοντ᾽ ἢ 
“,, ἊΝ ᾽0 "Μ' ν ͵ ν᾿ 

ὕξερρν αὖϑις ἰόντα δίς. ΑΡΟ]. 2. Αὐσοη. δὲ μὲν εἴα δηϑιιύειν» πεας 
Θ6π1 (0εδαχ αιςίζογε ὃς οοηἤίξογο. 

δηϑὺρ ππϑεμετῖπο ἐδδρ σεὴ ν»(ολαζεινχδιατείξειν Η εἰ ἢ. 
Δηϊάασκον ἀςροριάρδητατ,Α Ρο].2.ὰ δηϊάω 
Δηϊείλ τος, ΠΑ ρτι μας, ΠΟΥ ταν σάρτας, ΕπτΙΡ αἰχρισίλωτος, 
Δηϊαγειρᾳ, ΕἸ Ἔγο ας νχοῖ δυὸ τῷ δ κ(Θ- δὲ αὐὴρ διαὶ τὸ καὺ τ ἡριὶ γεγονέναι 

τι αὐδρὶ. ΕΠ. ἱ 
Δηϊάω , μι. ἔσω 5 π.ακᾷ 7 [(ἰηἄο » οπιριιγο » ρορυΐοῦ ἀστοβ: Αο- 

σαίστιαο ἱπησίτιγ. ΑροΙΙοη.2. Ατροηδας, σαϑιμοιέ τε ἀφὴ αὐὔἴλια, 
διυίίασκον. 

Δηΐζω, με. ἰσῶ, τι ἐχα.ΡΟρΡΌ]οτ, γδῖτο. 
Δήϊ(θ-, οὐ, ὁ κὶ ἡ, ποίτις, οςΠΠ σοί ς,Γπἰ πηΐ εις. ἔγοηιπι5, δογτίς, ἴσεῆὶ 

ναΐατοτ Οιἀ.ςαιτιςις Ρ] ΤΠ. ατάςης, οὐρᾷ τὸ δαϊω τὸ κόπ]ω, τὸ καίω, 
Ηοπι. Πα ά. (6, ρῇ σαὶ ἢ πυρὸς δηϊοιὸ 3. ὕρετροι»}. καυς κοῦ, φϑειρτικῶς 
γε ἢτ δήϊον πόρφισηῖς εἀαχ.! ἀφαν 1] λα .ζ, ϑώρακας ῥήξειν δηΐων ἀμ-- 
φὶ «ἡ ϑεουὶ,σιτουτα ροξξοτα ΒοΙ Πα Π1. 1 πολεμίαν. ΑΤ ἱπορβαυ. γεφ, 

δέάϊον ὁρμαν,ἀϊχῖτ Ὠοτὶςὸ, ἰ. τοιχεῖαν, δορμοοἱ. τὸν ἐν δαλαις εἴἶτρεςον 
μεΐχαις»ἱε οἰχ,ῖη ὉΠ οῖς ρίισηις. διίίθε αβηςγία Ἐρ ρθε. Το άεπιν 
δάϊθ. αὐήρ. εἰς δϑυΐων λόχοις» τὰ ΠΟΙ τη π ἢ ἀἴ4ς5. δ'ύϊον ϑδματγα-- 

οιάατα ντέξ᾽ Πγ2,Ε γριὰ. ὀνύχων δεΐτα μύγματαγίξε τα δί ττυςυΐεη- 
τὰ ὃς δα!ία πόλμα  ἴξυδ αἰιάλοια ὃ( ἀιτοχ. δή Ὁ. πύλεμος » [ἰδτο 
Ἐρίξεαπηπι. θα πὰ γαϊξατογία πὶ. δήϊα σϑύχεοι » ἰιο(πἸ} 1 ἀγπια, 
Αροί!ση. 

Δηϊο τὴς» τος», ρυσοανβιο ἴτας δεπες. ἤοαι. {Π|π44|8,κα χεστιϑοι ἐν 
δεινᾷ δηϊοτῆτι. 

Δηϊόω, μι, ὦσωγπιώχα ἄς 11, ἀερορι ον, ίσιτο ̓ σηΐσψις ναξο,μοίε- 
Η1ῖτεν οσοῖάο, διακόπζω; δὐ αἰρω,φονόύω.γ πε δη δώ; ρτο εὐ άεπ, μ.δὴ- 
ὥσω,ηο οτίδπῃ ντιιπτιτ ογάτοτοβ. 

Δηὶςφ δ ριιρ πα πόλεος, μοί χυ:ν πὰς μβνεϑδηΐα, Ὁ 
Δήκοκτα,αηι! ἃ ἀσςοοέζαινοχ οἵξ [,τἰπὰ ἃ Οταεῖς νἤιγρᾶτα, εο πιο- 

ἀο ιο φέκλίω, ὀξύγζιον γε] ἀξυγίαν, ἀγγίαν,, δὲ λίπραν νἴατρατε (ο- 
Ιξητ. Ατβεησας [1. 3. δειπνοστφ, ἐπεὶ τούτοις λεχθεῖσιν ὁ κιιύπλκος 
σπεῖν ἥτησε δ ύκόκταν; ὁ εἶν λέγων ἀλιμκυρριὲ λέγοις γλυκέστν ἀποκλύσεῶς 
γαμφσι, ΘΟ αἰσπας οτίαπι Πδ.7. Μοιβοάι:ὧν ἐνίοις μᾷρ εἶ μόνον τὸ τδ-- 
σφατον ἔδωχᾳ πηγαῖον . ἀνλαὶ καὶ τὸ διαὶ χίονΘ- ἐψυγμῖμον, ὡς ἐν ἑώμῇ 

σκϑυαζήν ἔϑος ἔχυσε, ορό ϑερμαίνοντες τίμὴ χατεισκϑυΐω ἕω εὐἱτοὶ ποερσται-- 
“ρρδίοισι δόκοκταν, ν᾽ ὈΪ [Ἰηασοτ πιαἰὰ νεγτὶς 15 οοξϊᾶ ρτο ἀςοο- 
ἔϊαπα. Ομὸά Διτεπὶ ἀεοοξξᾳ Βυ!ϑίπιοάϊ νας ξιεγὶς Κοἤηαο 
ῬΙΤαίως ἱτα οἰζοηά τ δ τὸ 31. ςαρίτ.3. ἸΝετουῖς ῥγίηςΊρη5 ᾿πιθη- 
τὰπι εἷς ἀσσο΄ιιεγε Δθυα πη» ντόσιας ἀςπιϊαπα ἴῃ πίθες τοίτι- 
Θετγάγο, τα γοΐιρτας ξγισοτῖς σοπτίηρις πηςξ ὙΙτΠς ΠΙᾺ 5, Οαι- 
ΠΕ ΠΏ νεῖ ἀεςοέξαγη νυ] ογε π} εἴς φΟπιιεηϊῦ, 1τὰ ςαἰςξιξϊάπα 
τηαρ τε ἔτ σεγαγι (Ρτ}Πῆ πο ἵπαευτο. Μμάσγειαϊις ἵπ Αρορβο- 
Τατις: ΡΟ οτιπᾳ δ᾽ ᾽ς νοὶ Μάγος σοπάϊτα ςο]115. ΟὐἹά τιδὶ ἀε- 
ςοέξα Ποῦ 1]}ς ἔείρυς φαιαϑΠιμξινα]ῖς ΘΑΙΥ͂Γ. 5. 51 {στην οῖιας ἀο- 
τοῖα ἔσγαοι νἱηόφες οἰδόφις τ οἰ ἀίογ Οςτιςῖς ρουταγ ἀςζο- 
α ργυτηΐς. ΑΝ ἐλδα 
ΣΝ οὖν, πλοτάαχ, δυρτήειθ- καῤδίας, Ἐπτὶρία. 1ν τίω καρδίαν 

δείκτων. 

Δύκσης»"»δ) ΠΊΟΓάΑΧ. 

δυκτικὸς» δ» Πογβαχ, ἈΠΟΓΒ 115. ᾿ ΠΤ ἌΝ ΎΎΝ 
δήκω, μ ἡξώ,π ηχά,υἰοτάςοι δεκγωρλυπῴ,ἰηδο το αὐοηνπάς δηχθεὶς» 

τεπγοιιυ»ασιὰ ξεγο πο Εριξξ. ΠΤ τς ἿΝ ἢ 

δηλαδιὰ, νἱφε!ῖςςε, (οἰ]ίςςτ., Βαυὰ ἀμδὶς,, πἰταίγαπι, Ρτοξοξϊό. ἡ 
δυλαϑὴ; λῃ ἰἰᾳυϊθὸ ράτεῖ, Αἰαυληάο τῷ ΠΕ γ δὰ 
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ν᾽ ἀε! τ ες, φαῖρρε. 
᾿δυλώνωγίατἀο βκαήω, ἴτοπὶ ὅδ, παίζω. ͵ 
δυλαΐὶς ὃς, ΠΥ δΓ. 
δηλαυγαδορτοραίλαι, ἄγαν φανερωςο 
δη λεών! !ς εἰ θεγαγα. 
δολέω ως, ἕατοΐσω, ἰαἄο. ΝΌΧ πιοάία νἤτατίον εξ φαὰπι αἴτει σδ, ιια- 

σίτατ ἀσουίατίαο νὲ ΕΠ ά τ Καρπον ἐδυλήσαντο ΠΟΤ ρογαης ἅρο- 
Ῥα ατὶ Γαατ. δυρήμων δὴ κλοπῆς οτίαιη ἀροὶρίτατοντ τταάίς Ἑυίϊατ. 
Οὐγ9. Μή τις τοι χαϑ᾽ ὁδὸν δηλήσετω. ΕΠ᾿ οτίδι ἀε!αἀογάες!- 
᾿ΡΙουΧΈπορ οὶ σοι, 

Δδυλὴ νοΐ απτας ΟΠ ατη, βλὴ, Ηςἰγοἢ. 
δήλη, ατος » τὸν ΠΟΘΙ ΠΊΘΠτιιΠ., γε ας Πιιανβλάζης 

Δηλή μων, ογ(Θ.͵ ὁ, ΡΟ ΠἸ Πγς ποσί 5» λὺ μῶν τὴ ροΟ ΧΙΙςγΟοτγαρτοτ, βλὰ- 
πῆικὸς λυμεῶν λυ μθόντηρ. 

Δηλησις 9 ἐως 5 ἀαΠΊΠΙΠῚ, (οἀἸτίο ν ἱγα., ζοηταπΊο] 4, [σῇ 5 γε- 
ποῆσίμηι » νοπδῆςίογα αι ἤοχα» ρογπί οἷος, οργὴν λώξησις καικουρ- 
γίχ,φϑορά. 

Δηλητιρ οὗ 69.5.4 οὔεηἀϊτ ὃς [αά{τ.}10 Ἐρῖστ. 
Δηλητήριον 9 ου 5 το» ΠΟ ΠΕΠΊ,τΟχίσαη ἃ (424 νοτίαν, Αἰσχαηά. 

Αρβιγοά. ἴῃ ργαξις. 1.1. Ργο δ  ἐππας, ὄρ τυγις σττοιυῦται τὸν ἐγλέζο- 
69}. τοῖς αἰϑρώποις δηλητήριον 5 ψοΓΑῖτΟ σοταγηΐσες ναί ι!ΠτΕΓν 
4ιοά ποιητηιδὰς οἷ τοχίσιΠι. φαῤώρκον δηλητήθμον » ϑ ΕΠ ΠΟΙ ΠῚ 

᾿ πε ἰςσαπιςηταπην [οτἢαἰς νθηθη ΠῚ » ΠΊΟΓΓ ἔοΓι ΠῚ, γῈ ΠΕ οι: ΠῚ, 
Ὁ ἰοίς.Π18.4.σἀρ.234. 

Δήλια, τὰ, [εἴτα ΑΡΟΙΠ]Πηἷς ἴ0 Ὁοῖο ΡΟ ]υχ, 0.1. 
Δήλια, το δῆλΘ., Ὁ οἷος ἰη Πα, ατρ ἴτοπι ορρί Διπὶ Ολτίσ᾽. 
Δηλιακὸς οὐ ὁ) Ὁ 6] ἸΔοις, εχ Ὀ ΘΟ, Τ πον ἀ. 
Δηλια, δὸς, ἡ, Οογος, ὃς Πάι15 44 ἰπ ΠΟΙμηῚ ἡδυσαῦδητ, Τἰιεοτί. 
᾿ς ψα 46 δί Δηλίας αἱ. 
Δηλιως-ὦ » αὶ ΠΟ ἢ πὶ ρτο οἰ Ππαηταγ ογδου! σοηα]εηα! στατία. 
Δηλμεις, ἐδ. ὁ, ΠΟπΊοη σεητιίς. 
ἥλιον εἰν οὗ οἱ ἀδελφαὶ γεγαμηκότες : 4] {τ ργὰ ἀέλιοι δζ αὐέλιοι, 
Δύλωον  «ν τὸν νιὸς Βαθοτια ἱπ Τάπάστ. δήλιον τὸ ϑνξα! ων, Π)Π ΠπΠ 

ὙΠοΡαποτιπ1,. Εἰν Διιταπὶ ἔργα πτατα ὁ τοσίοης ΟΠ ας 415,8 ε- 
τοάοτ. "δ δ. ρυτο ἢἰς ἀϊοὶ το πΊρ] πὶ ΑΡ ΟΠ]  πἰβ. ΠΑ ΠῚ ἴῃ Το 1} 
ΑΡοΙ τ ηὶς [πάτα πηι το ξευτὶ τὲς Πατῖς ἄχ [)Ατὶ]. δ᾽ σηϊ ρας τῇ 
χωρίον ἱασταπι γε! ἸΝαχίονιι πὴ αἀϊασσῦτο την Ρ]ατάγοι ἀς νἱγς 
ταζ, Π 1} ΕΓ} Π1. 

Δήλιθο, ΠΟ  αςτῆς ἀἸοἴταγ Αρο]]ο, ἃ Π οἷο ᾿πίω]α, δὲ δήλιοι 9 ΔβΤη ας, 
4] ἀτιᾶς ἰοτοτας ἀπ χογιητ. δίλιοι χοιράσες, [) 61} (ζο ρα]1» Επτρ. 
δήλιΘ- κολυμ(ητὴ ς»πατάτοῦ Ὠ οἰ ποτ ἀς ρόγιτις φἀηγοάιηι πᾶταμ4!. 
5.14.) τῆν παΐνυ ἐμπείρων νυ χεῶτει. 

Δήλογος,ἀρι Ρ]Ατοη πὶ τη Τ ιπηώονρτο δὲ λόγος, 
Δῆλον, τὸ, ΓΕ Πρ πὶ ΑΡΟ Π1Πι-. 
Δηλον ὅτι, τάς] Ἰσεῖνο πγηΐ ΠΟ, ποίνυ. Οἱ οἴτυτ οτίατν Ατιϊοὰ αν Ατηζο- 

Ρίναπε δηλογοτίη. δηλχογότι»τα τοροη σους ροὲ Ἰητεγγοσατίοῦ δ, 
πἰηγίγαπι 4υ δ ,ρα Δ ηγ εἰὰ αὐ, ρτοίξἐ το: φιοά ἢ αἰπιηλᾶτ!ς. 
δηλονότι ἐ ἢ. 421 ἀε δεηςξϊ εἰ σου τας. 

Δυλοποιέω, ὠς 1 4 π] ἔετο.ἀτππΠ σο, ἀξοίαγο. 
Δῆλθ',υ, ὁ, πηδοιξοἴτιις φανερὸς, ροτίρί σας, οἰλτας, ἀροΓτς ρατεης, 
ςοπιροττας,οτας, 401 οἰκ ̓πά οἰ ο,Ρ]απις,Ἔχτδῆς, [ἢ σοηίρςέϊιΠη 
νεηΐεης. αὐρῷ τὸ δύω τὸ δὴρίσκω, ἡ οὐδοα τὸ δειλὸς τροπὴ σῷ ἀρχὴ ανα- 
δὺ σή τοῦ τονε, Χορ. δόλος ὄξιν ὄυερ γετή των, σοττιπὶ εἰϊ τη δε - 
ποβσιι σο] Π!ατυγα πὶ οἴ Ἐ. Ρ]ατο, δῆ λθ. εἰ ὅτι φήσεις. ὅζο. τα] 
“ἀϊξζυτας ν!άοτγῖς, Ἰάσηι Ρίατο ἴῃ ἘΡ το ]:ς, ποίλαι συὶ δ᾿ λ(Θ- εἰ ἰω. 
σοι υἱ οὐδὲν φρρντίζων, ὅζς. ἴλτι οἷττη τὶ νι άογον π] ! τὰ ταὶ τα- 
τίοηοτη ἰιαδογε. δῖλθ. ὦ βαρέως φέρων, ΙΔ σται τοῦ τα τ, πο 
οδίσυτὰ πτοϊεῆὲ τα]1τ|, ποη ἀπ ΠΙ πηι! αητοτ. Γαςοίαη, ἴῃ ΝΝῚ σ γῖπο, 
δῆλθ. (ὦ ἥδ᾽ φιλοσόφων χατεγνωκὼς, νιδοθαταγ σοηταπτηογο ρἢ- 
Ἰοίορμος,!.αρογτὸ σοητοπηηεθατ. δῆλοι ἔσαν μυσειηῆ6 μῆμοι, Ρα ἃ πὰ 
ἀοτεπαθδοταγ. ΦῦλΘ- εἶ συχοφανεἶν,, ρα]ὰ αὶ οἰὶ το ἰγσορ πῃ δτη 
τθετο. δήλθ- [ὦ ἐκέτ᾽ εἰρίωδϊω οἰ ξων,νυῖτα ἱρίο τοιταίλαταν (ε ἴλη} 
πεσε ραοθθὶ πο 06 Δι!οτείη δέξυγαηλ. δηλίθ- μ φϑονών ἀμτιβ, 
ΡῬτα (ς ἔεγοῦατ ιιὸά ἱπυϊάδγος 1115) Ρ] ατατοῖι.ἰη σοίους. δηλός 
ὅξιν ἀγόμῆν Ὁ: γιω αἴκῳ τὸς ἡδονῆς ἐγεχα ἀδοἰαγατ ἴα νοΪυρτ τὶ ςυ- 
εἰα,ν χόγοιι ἀποογογίάσπα ἴῃ Τ᾽ με πλητοςῖε. δ ῆλ.Θ- ἰωῦ ἐκ ὑαβρορων, 
ζουίζατ σι πο περ οχί Πρ, δηλ Θ΄ 6) πονῶν, ἀρεττὸ ἡπισης, ἃ- 
τ πορἤδηες. Χουορδοη ᾿ΐδτγο ἰξουηίο Βα ἀτα, ἐν τοιύῖϑνε 4) ὀκεῖνος 
πάνυ ὡγια εὶς δηλ. ἐγγυέτο, [ἀφ αγ, δαλοί ἐςε ὡς ἐγγόεωνε, νἀ πιῖ- 
η ξα {{8. δῆλ. σγ δξὶν ὅτι τοῦ τρῴγματος 9 ὅζς. δηΐλη, πηληξείτ, 
δήλη δεὶ, ἰπάϊοιο εἰς, νιΠτατν(ς πιοηϊεγαταγ. Τ ιιοΥ ἀπ. νΤἀοτοτν 
Ῥαίλιῃ εἴς. Οαἰςη, αἀ ΟἸλες, καὶ ἥν ἐφϑαλμδύ κίνησις δήλη. δῆλον, 
ἈΡοτΓτιι ΠῚ 8ζ πηδη] δι τυ 1. ἀ ῆλον ποιοιῦκαι ἀφ οἰατ Ονρατςξιοῖο, ἀἰςὶ- 
τὰ 8( δῆλον ποιῶ, το ςοάςιη; Ὠοιη οἴ ι. δῆλον ὅτι, ν᾽ ἀς ]Πςοτ, ΑΕ. 
Βεπηᾶτίς εἴτι αυοα δὲ νῆο νοτο δηλονότι, δῆλον ἔφα!» ΡαἸὰπι ἔετ, 
ξουίειθ τς ρογτα πὶ οτῖτ. δᾶλον ὠςοραίααι οἱ αυδάνἀιδῖο ρτο- 
(α]. (λρ. 3. ἴξα: » ἰδρτιασίητα Τπτογργετες δύλοις ἰΠτοΓργογατὶ 
{ἀητορτο χαΐδας Αα 114 φωτισμοιὲ τγαπίξα τ. 501. δήλοις γὁρίσάς, 
ἐνύπνια ιν" (Οπτηΐα,οἰζεητα ρα ςαοιτος. 
ἀλλο, ε, δ Το 1 Γλο]ο «τοῖς ἀΐδια χαὸ ἃ πχατί ᾿πιπΊοτίαιτι δζαδίςοη- 

ἀϊταιη, Παρ ίτον σοηίρίςιαηι το  4ογῖτ. ν᾽ ἐς Ετυπιοοσ. 
Δηλόω, μα ώσω,πιω χα χη] ἔείξο, ἀςοίατο, Πσ αἰ ςο,οχρ  !ςο, ργα πὶς 

ἔπτο,ποῖυηι [ιοϊον πα ςονεἀο)γοχρίαηο, οςιἀο»φεπιοηίίτο,μο - 

Αι: Ὁ 
τογάρογίο,ἄετοσο, τ σιπτιεητο {1 π|, τε πστίο, ἄοοεο, δ 
τοῖον, ραπάο,ρίδηυ πὶ Εἰςίο, ργοπιο, εχρ γί πιο, οττογε 
Πάςηι ἔιοῖο ἀραιὰ Τ πιογ ἀνά, ργαάϊςο κἰοξετο, ξιτοοτ, δι 
δα, ἀσοίατο πλε Βοηότγατο. Αὐηϊορίαυ, πόλεμος δηλάσει, 
γελβυνυβλΘ ὈοἸτατα οἰζοηάοτ ἴς παῖς ΕΠ, Τ νιον (. ἐδ 
νηρῶς ἔχων, ρα ἴς ἔεγεβασ αιιὸὰ πγαΐα οἶδεν νεἰοταάϊης. ἐδ 
ἐσὲν ὅτι ἴστισι, 41 γ Π αι (8 (ςῖτς, οὐ δηλοῖ, Δι Πι πιο, Τι 
ϑυλῶ ἐς αὐτὸν, ἱρῇ ρατεξιςῖο. ὴ - 

Δδίλωμαγατος, τη, Π σατίοναγ σα πιοητα ΠΊ»᾽η 4 οἶα ΠΊ. 
δήλως, ρ]ὰ Πλ:αροΓΓὰ πγυ1 ἐς τὰ γε] πηαα!ξειϊό. 
Δήλωσις.εως, ὁ, Ὁ ο] Αγ ατ Οὐ σοτοτα πη, ἀϊ ξ στ, ἀς πηοηἶγα 
δηλωτϑον,οἰϊε ἐς ηάμπι εἰζ, ͵ 
Δηλωτικὸς γοῦν, ὁ, ἀς τη Οὐ ΕτατΊ ας ἢ ση! βοδτίμιις, 
δῆμοι, τα] ΟἹ »δέσμα.. 
Δημαγωγέω, κ.ὕσω,π' ἩρΡΟΡΌΪΙ πὶ ἄυσοο, βαπειοίςητίᾳ Ἂἶ Τὶ 

ταςτςο τα ξεἸ σα σαν βαςῖο, Ρορα]ατῖς (ἀπ᾿, διρορυΐαγοπη ατ 
δὐσιρστ. [(Ὀοτατος δὰ ἸΝΊΠος]ς 1, καλῶς δημαγωγήσεις ὁ 
τὸν ὀἴχλον ὑξρίζειν ἐᾶς., εὐὐτε ὑξριζόμμ!θ- «ἰθιορᾶς., τοιηρὰ 
τὰ τοξξὸ πιοεγαθετις ν {ἔβας 1η65 ντ 4:ς ἕοιας ἰηἸατία 
ουΐ» πες ρατϊοτίς ἰοταγία ἀξη οἱ αιοηαυαπι, ΡΟριΠατίτοτ 
δ οδίξδτγιαγο. τῷ 3 χενσμῳ πάλιν ἐδηκαγώγή, οταςαΐο φυτα 
[ας ροριίαπι πιοιοῖς οἱἘ ἀρ στοῖτις, ΡΙατάτομιις ἴπ ἘΠ 
εἷς, [4Θην ἴῃ ΟΠ ΠΟ» δυμαγὠγεϊῶτο νὴ «“ἀσιοίζειν, χξεοα δι 
ἀἰτϊου! δύϊημε ἔοξάατε. 10 4ςΠὶ.» δημαγωγων εδὺ πολλοιὶ » να] 
Θτατία Πδ᾽ ἀσιππςίεης, ρορα]αγῖ στάγια τὰ να! σας νταπι 
ῬοπΊρειο, ἐν αῤχὴ 3) καὶ τίω) ζιψιν ἔἴγχεν οὐ μετρίως σιυδυμα 
χἡ Ὡρρεντυγχαϑάστιν ἀυτεὶ πἰ φωνῆς » ΡγΪποιρίὸ αἰρεέξαπι δὰ 
ῬηΔσΏΟροΓο στατία ΟΟΠ ΟΠ! ἀτΟγΟ ΠῚ, ἃ ΡΓΩΣΟΙΙΓΓΕ ΠΓΕΠῚ ΟΥ̓ 
δ᾽ λη 4. ϑγποῆιις, ν᾽ γδ τέχνης ὅβὲ χκὶ διωυάμεως, ἢ χάριτος 9 εἰ 
(ῷὸ αὐπρώποις :ἰξομαλίσαι,κὶ καταδημαγωγῆ σιῳ τὸ πλή ϑος, ὥς τε' 
εὲς ἀυτῷ βίον, ἀξίωτον ὥπτισιν ἐξ), [ἴς ἀσιια! σὸς πο πλῖ πες, 1 
ἀϊοίίαο στάτιαπη σπηογογι, ντ ἃ 60 ἀπο }}1 ποθὴ ρο ΠΤητ, 
γωγουῦτες ἀϑέητι, 41 ΑἸ ιδηἸ ίς πὶ το πη ρ αΒ] οΑπη δά πίῃ 
Ὀδητ, Εγαίπη. εχ Αἰΐιθη. ἶ 

Δυμογοωγίαγας ἦγ ΡΟΡΕ]: ἀϊέξας δέ το σ᾽ πιο, σοποῖο, αἀπγίηὶ 
τειρα δ] ςα;, σ΄ ατιοία ροραϊατίί]υς τατίο, πιασηα ἀρια Ρ 
Ἰυπὶ δας μογιταςρορυΐατς Πάτα πὶ : δημαγωγίας φρόνημο, ) ἀΠΙῖ 
εἰατίο δά ρορυίατοπι ροτοητίαπῃ σαροδηάαπι,, ΡΙμτατο πο ἱ 
Ῥιτίεϊς. ,. 
δημαγωγὸς οὐδ, ὁ, τἀ πλΐη Πγατοτ το ρα ΒΡ] 105, οοποίοηλτοτγ, φιοά αὶ 

τοι εἰ κόλαξ ἴπ τγγαποϊάς,, πος εἰξ δημαγωγὸς ἴπ ἀδπὶ Οὐ 
ταν δα] ηταιν ἐς Αττΐζοι. "1.5. ΡΟΠ τ Γάοπη 110...Εν μᾷ γὰ τῶς 
νόμον δηιμφχρατου μῆμαις οὐ νεται δυμαγωγὸς» δν οἱ βέχτιςοι Δ 
Δ εἰσιν ἐν ρφε δρεία. ῬΟΡ.ΠῚ {τ ἀ] οἵας, 4] πια]τιτο ἄτα] ᾿ηἴς 
οτάτουοῥη τωρ» δήμου ὑγεμων,, ἃ ϑοΐοης ἀριιὰ Ποπιοῇ θα. ἃ 
τὰ ΒΟΡῸΪΙ ριπο ρον ΟΡ] τὶς» Πια σα: Δ4 Ροραΐμπι ἀατίοῖ 
τίς, Ρορα]αγίς αι ξειοηϊς ρτίποορς, 

Δηρμοκί δεον, αν τὸ, δὴ μμδεον, ρᾶτααι15 ΡΟΡ] 5, ΑσΠτο ρἢ. 
Δημαρχέωφίαπι τεϊραιηας ρ] εν ῖς,Θ 428 4ε δεηεξξ, 
Δηϊκαρχία,ας ἡ, ἀσ πιάτο τα δι πάτις Ρ᾽ οδὶς, ὅτε δῆμος αὐχέ : 81. 

πλδπ ἀηση τΑτΊς) 514. , 
Δησαρχμκὸς κοὐ, ὁ ττ] δ ὨἾτ115. ἡ 

δή μαρχίθυ γε» τυ πᾶσ τον ὅς ἀς ποτ, τί βυπας ρ εἰ ἰῇ 
[κέτως ρτοιίποῖα;, ὃς αι ροΥ τεσ ίου ΘΠ σοι δὲ (ισυίτατοι Ῥ 
ΡαΙῚ ἀοίςε!θοθατ δα (οἰ σσηάα ρα δ] ἴσ4 ἐς ῖτα. Δύμορχοι ρα 
τῆση!οηίδς ογάπτ σα ηαις πηαηὶς Ρ 1} ρτί πορ ες αι ἀστοϑ 
[οὐδ εἴσαοτ, δ Αἴθιιπι αΠεγιιαϊσαησς ν ὃς ΠΊυ ἢ Ἰοιρες λ11Π| ΟΡ 
ταῦ ςοπυοςζαναῦτ, ὃς [τε σία ἀαδαπτ, ἃς ρισπογα σδρί θαι 
514. Ατηζορ!ννεφ. δάκνει με δήμαρχός τις. δέμαρχίθ. ςραπιαξηῖ 
Βυιηὰ5 πΊΣ τὰ ΠῚ. 

φὰ- ὅσ τὴν 

δημαρχιν»ἱ 46 Π1. ἂ 
Δημεῖα), Ηεἰγ εἶν. ἡ “ἴ δήμων συς ἰσής. : ἷ 

δημελ τος οἰ ἄς πὶ ἐλεειν ἐςίφηατ τἀ πιο Π ῬΟΤΙας, ΓΙ] ΠῚ Ρορυΐαπι Ὶ 
([δγττι εἴτις Πγϊδτγαῖ. 
Δημερας ἐς γοε᾽ ὁ ΡΟρΡαΪαν ἀννάπιάης ΡΟΡΙΪΐ. 
Δημερας ία ας, ἐφ ρορυ]ατίτας. 

Δημευσία, ρτοί τ] ρτίο, αρι ΡΊαταγοῖ, 
Δήμευσις, εως ἧς ΡῈ] ἰσατίο, ργοἰοτρτῖο, ἀἰγερεῖο ΡΟποτιΠΊ, 
Δηφιϑύω, μι. ϑϑσω,π' δυχοι, ρτοίς ει θο, ρργφαφω, τοῤρστεγγλω, Βοηΐς πὰ 

ἔϊο, οπγηνιγτο νυΐςο, ρα δ] Τσα Ειςιο. Ὀϊοπγ ἤμς Ηα] στη, 
6.δυημϑίωσιν κα μδ «δ ἀγροις, Αοςαϊπισσινπάς δημευϑ' ὶς τω ἐσια 
Οἰιιγί(οἱτο. αν! ξζατις Βοηΐδ. δεδημευμῆν 9:9 οπχηΐθεις ρογαμσ 
ταῖς, δημευ ϑυστόθει 9οηἷ5 πλ] αηάαη) οἵα. γ' 

Δημεχθηλος ) ῬΟΡ αΪῸ ἐπα ὃς Ἔχοίις, ιαὺ σῷ δήμου μισουμίνθυν 
(γ εἰνίπις. 

Δημηγρρέω,μ ἡσωγπ ἡκο ΟΠ ΟΊ ΟΠΟΥ δὰ ΡοΟρΌΪ μη), ρίας 
ης ἰοφύοτ, ναΐθο ογατ] ΠΕ ΠΊ,λέγων στατίατι ςοΠς1]Π1ο ἂρ 
Ῥυ]απν,ἀἴογο, ἴῃ εουοίοης νεῦρα [ποϊο,σοποίδηθπι μαδ 
κλυσιαζω. δημηγορώ (ξὺ λόγοις νὰ ἐν τῷ δήμῳ 3 Ῥοπιο ἢ οἱ 

φφυυύτες) Ὁ ΟΡΟΪ ργιηςῖρος. 
Δημηγορία, ας, ἡ σουςῖο ἐς δ ογατῖο, ει πηάτογία ἀς] ογατὶ 

Ποτοῖα ἈΒοτοτνπχαπας σοηοίοπαηάΐ . ΧΟΠορἢ. οταείο, 
αἰοίταν οτίαηι κολακία τῇ δήμου, κτο ππάοί, οὐεξφηάί 

- ' Κ᾿ 

 }Ὸ6 ΕἘΞΞΞ ΣΦ ιὕ.ν» 

πῶ τ 



ὑντ]ίσιος οχ νοτίοῖς Ῥέατοηϊς ἴῃ Οοτρ. 
αἱ ς»ςσυςϊοσαΓίας. ΟἹς, νοΐ ἑοποίουατο- 

᾿᾿ἀς!δετατίαυςινηάς λόγος δημυγορικὸς , ΑὐΠτος. οτασῖο 
τ ἀἰςοηά! ἀο! ἰλογατίιιο. [τὸ πὴ δυμηγοξικὸὲς» οοποίοηαηάϊὶ 

τς, δὲ νογία ἄρῃ! ΡΟραΙ ΠῚ ξιοϊ σα. Χ ἐρορ]: ἵνα δυμνηρει 
καὐικοὶ γήμοιντο. Ρ]αιο 2.ἀς Ἀ οΡ. σορίαν δυμηγορεκίω) τε κὺ δε- 
) διδόντες. [οἰ ςητία πὶ σοποίοπαΐςηι 7 ἱ. ἀϊοοη κί ἴ0 σουοτα 

δὲ ἀοἰ δοτατίαον ἵ. σρυἀ ρορυ απι ογαη ἀ]. τὸ φημη- 
οἰ ἰογάτισπι σοπιςγ τὰς Πανυγυρεκός, 
ζοηοι ΟΠάτΟΓ. ῥη τῶρ, ῥητορικὸςς ΟΥΆΤΟΓν σαῸ ΤΙ ΠῚ Οτα- 

ν᾿ ψ" ὧν Ν : Ὁ κὰν; ἢ ἣν ͵ 
᾽ ὄρρις τι ("55 ΕΠτΙΡ τά 1Ώ Ηφειῖδα, 1 ἃ οἰζ. τοὺς Στὸ τῷ διίμου 

ς τοῖς ῥητορσι, ΠΟ πΟτος Ογατογιος ἴῃ Ἐμίσιαιη πγᾶζ. δ)- 

οἶδ Δήμητραγάς, δ, ΘΟ οτος, συ 25 μότεριντ Γιατϊηὲ Οο- 
τος, Οἷς. 5..,.ὃς Ν᾽ Δι. ἀςου. Π  ἴαννε (οτῖδις Ηῇο. 
πανπει γὸ ἐκ γῆς περέρ χεται, Ε]ας απο Ηθγοὶ ροροτίτ 

δἰΐαπα,, ντ τγαάϊς τίς πη ἢ ἴοάις, δηήμητείθυ χαρπος, 
ἐζας, ἔταπιοπτιην, Ἡοτοάου. δλμητοίθ. ἀκτῆς ἀγνὸςοὰ 

ἰγιβ»ἱ ραηῖς ΟΧΡΟΥΘ. ΕΟτΙρ. (αὶ τίω δή μοτρανποη Ρογ (6- 

αχὸς οἷν ὁ οΓΘ Δ] Ἰςνντ ὁ δυμητριακὸς καρπὸς» ΑἸΟΧ.ΑΡΒτ.οτα- 
ἴφοντ τε τίσ ἃ. ἀυϊυ!ςε πο ἀϊ, 
σοτγεα ἴσο δηριήηρ (θ. καρπὸς» ΟΟΓοα ἰς ἔτιιέξιις» ἔτι σος, 

ἐὔ τος. ρΔηἶς5 σογθα ] ς. - 
αὶ τος ἃ ρορυ]οιδοποτα;. 
ίεδοοι αν ρορε ας; Ὀἴξελϑε δῖτ᾽ ὦ φυμίσιον φίλτατον. Ατί- 

τ πο α νον, κι κι... ὦ 
Σ 

Ρυ ΪΑτε πη δι γᾶ σαρτο, ἀδορίο. δημίζω, τὸν δῆ μον ἐπα τώ, 
εἶπ Υ εἰρί5, Σκέψαι τοίνιω γ᾽ ὡς -ἴξογ σοι πλικτεῖν κὶ τοῖσιν εἷ- 
νὶ τἦῦ αεὶ δημιζογτων ἐκ οἷσ) ὅποι ἐγκεκυκλησαι. 

δραττιξεχ. υ 
ΠΡΟ ΒΠ οὐλὰς, ὁ δημοσία πιτορασκό μάν (8. Ῥἢ ΑΙ ατίς. τὰ δυμιό- 

πῇ συγλας θοπα ρι}9] Ἰσάτὰ, ΡΊατατς ἢ Ογαῖῖο. 
ρτιὸ Πση] Πςατ ρα 0] οι π| 21εἰ οἴπι τ, ρορυατοτη: να- 

Θ΄ ἐσμὺς, ΡΙεθεῖα πγα]τἰτυ ἀο » ΡΠ ΊΝΟΠΠιΙπι. δήμια πές 
ΠγΕΓ. {ΠΠ 4. ροὐγήτορε ςοὐ δὲ μεύδντες, Οἵτε παῤ Ατρείτης Αγα- 
Μενελάῳ Δή ια πίνἐσιν»)ὺ σημκαύγεσιν ἔχφῳς". Λαοῖς. [ητοτ- 

δημόσια τὸ ἴδ τὸ δΐμον οξοιρέτως διδόμῆνα τοῖς βασιλϑῦ σε 
λίσκεσι, δήμι- ἐγτὺν,αξξῖο ρορι!ατιβν Απείρ μοι : (ςἀ ας- 

τ (υσ ταπτηιὲ ργο περ ἶῖγο ρα] ςο,νε ας Πἕξογες, τοῦς 
ὃς 4α τ᾽ οι πὶ ργαῇ ἀο5. δύήμιίθι ετίατη οἰζ σατη  ἔῸΧ αι] ὃς 
τὴς ἀἸ οἰταγοᾶς (τας ΡΕΡ] ἴσας ἃ ν Α]ογ.  αχ.σαρ.4ς Μαῖς- 
δύμιζ: ἀπαραίτητος, σατη ΠΕ χ ἱηρ χογαθ ἢ ἰς Ν ΖαηΖ. 

ν» τὸ ΟΠ οἱ Πα γε ργώςήριον. 

νυ μισῶ, π᾿ υκαςς0 αι ρΟῦΟ, ρου πτοί Τοτ, οησο, ργοῦτοο 
ΘαζΖα 59 ἴηπςη!ο, ἰηἰτίτυο. ἐδυιιεργεῖτο πρόχέρᾳ χἡ αἰαγχεῖῆα 

γαία εχροάϊτα ας πεοο τ ιγια βεθδητ, Ρ]αταγο ιν. π Τ σαγρο. 
ργούμῆνα, γα Ρατ ἀττοπὶ σοπῇοἰιιπτιις. διναιεργνσαιστε φύ-- 

τογα ράτοης δὲ Δατἤ τι δημιεργωῖ σοι 7 τὴ ἱ οἰαθ γον Ρ]αῖο 
ἡ,δηυιεργεῖν τὰς κλήσεις ἀρρο!]ατίοπες ἤτιοτο, ΝαΖαηζΖ. 
για ατος, τὸ, ΟΡ᾽ Π σία πι, ρας, δ τι ατίο. 

ας» 7.10] Ἐἰτυτ το γότιη ρορα]αγία πὶ ἀἀπη ἢ ἔγάτῖο. ΡΊαϊο 
ἀροίοσ ἀμελήσας ςρατηγεν καὶ δημιεργεών κ᾿ “Ἶν ἀγλων αῤχών, δες. 
Ἰοίπτη, Ρτοσγεατίο. Ατήζοτ.ς, ΡΟ] τ. τὸ γδ αῤχον οἱ δῆμοι κφι- 

ἄστιν πολυχρουνίοις τοὺς διαί ργίας γὺ τὰς ϑεωρίας.1.ΔὨτῚ 4111{115 ΟΠ ΠῚ 
Πἰ σουτπιτιιοθαος δά πα;  γατίουιος. ἀϊαταγπας ὃς ρτοσατα- 

αἰϊοααΐ δ ίο τὸ Φυμικργία» ἄραι, πιαηάϊ ορι οι Π1» 

Ἰεργὸς ρτΟ πιιηάὶ οριῆςε λς σου αϊτοτς .Ν ̓Ζαῃ. 
' ὀφγοῦν δ, βαδ τ. 115. δυιαιουργεχοὶ τεχγέμιαι τα) ΟΡ ἸΗ οἴ 4νάττος σοῦ- 
ἀοηῖοα:, 11 οταῖος, (οτ ἀϊ 465, ΡΊΑτο νοΐ μ. 9". δημιεργικοὶ κόγοι. ἀϊ- 

Ἰ ἔα (πττ ἰάσα: ἃ ]αϊ θυ 41» 4111 ἐς τιιδηταγ » ΡΆΠΟΡΟι. τ 2. 
Ἰ οῖϊει. ᾿ 
ἡμεαργικις, Ατ ΤΟρΡ᾿. τεκτονικοῖς, Εἰδ τὸ, Ῥ]αατ, 

γαιουργϑα οὐ, ὁ χὰ ἡ ΒΓ εέζοτ,ς πο τἰχ αχίοό τέχνης» ἀττΙ ῸΧ ν τοὶ δηυόσια 
-ἐργαζο μῆυ(Θ., ΟρΊ εχ νἰ Ἂς ἴῃ γεγο τοι τῆς »αὐτίιοτ. [τς] δημίνρ- 
29εγῦ) τα θ]ῖοτ ἴπ ππρτίῖς ἀυ!οἱατίογιτι ὈΘ]Πατ ουύπισιις ἀρ ρατα- 

᾿ τεῖχ,η' τοὸ πεμιματα μια ἢ εσοι κὰν τοὶ αἷϑὲ τεὺς ϑυσίας διοίκου μῆδη; Ῥ ΟΠ ΠΧ 
᾿118.3.Ατπορατις Π0.4.{π ρτίοτι σα! ςατίοπε, Χοπορῆοη, ἔοικε 
ταῦτα σοφοιῖ τινί. δημιαργοο ἡ φιλοζώς τεχνήματι. [ἢ σεις ἔκ- 
ΠῚ Τηΐπο,Ρ ΙΪο ἄς πγιπάο, κ᾽ αὐτίσοσις τ διωαΐμεων σωτηρίας δημι- 

δεν τα πὶ τεροηἀεηάατίτηι νἱοἰ [πτυάοναττι οχ οἵζ ἰηςοία παῖς 
Ττατη δημιουργὸς πα] ἴογ 5 Ῥγο δ] π ρα δ! ουπν. Ετ δὺ- 
ΣῊ υὐπογυμφὴς» τουτέςιν καὶ παρες-ὗστι τλ νύμφῃ γιωνὰ ἴπτογρτο 
Ρἰν ἰὼ Εσαυίτ, Χ ΘΠ ΟΡ ἢ. Ὡρομνυςρὶς. Αα τορἰα. τα ΠῈ Ὡρρμνη- 

Ἔττξει 

: ΝΕ 401 νῖτο ργσεί ἀτοίταν νυμφος ὁλίδ- κὶ αὐοάνυμφίθο, 
Ἔχ, ΤΊαΠα 11]. 1η ΝΝεέγοης, δϊςίτογ δτί τη περοχίθ- γέμων ἀρυά 
ΠἸ6Ρ. ἴῃ ΑΟΙΒ. Εἰς οτία πο νυμφευτὴς, γε 2118 νυμφόϊπρια αιο σις 
ας. Ἐχροηίτυτ στάνη διυμμαρηὸς, Εἰσοτ, σοπά έτος, ορι βοχιαγτιῇ- 
Σ τοπτας το τς ἕξις, αι αἴτιος. δημιεργὸς λόγων, ΖΒ ΓΟΠτη. 

Ἰβέρας δημίεργὸς [Ὁ] ἀϊςι Δυτποτ, ΝΑσαυ. δυημιεργοὶ νόμων, 

σι πὶ ζοηάϊτοτες, Ατωζοτ. 0.5, οἱττίς. δημινεὸς ἰατρὸς» ρα! 
τ 

τῇ: ᾿ "- 

πὶ Ῥγοπα δ), ΠΟ ΠΟΙ ἀτγΙχ υπιρτίατα τη α: ἴτας ἃ ραττο, 

ΔῊ 369 
εἰς ]υΐ πγθάο!ας σοηβοϊ το, ργαξεί σις. δυμιεργὸς τῷ ταυρρῖ, αττῖ- 
ἘᾺΧ ταστγι, 1, οἰσηὰς ἴῃ Νίσγιηθ. δηαμαργοὶ ςτΙ8 11} ἀιςεϑάτατγ, 1 }-- 
ἀοπι πγαρ ἐἕγατας ἴῃ ῬοΪοροηηοίο ἀρυμ ὈςποΠ μεπαπγ. γηάς 
σι διημμκργὸςγαριι ΡΙΔτοηοτη νόμ β.ι,ΔἀιηηΠἕοτ, ἴ 

Δημεαν ΡΟΡα ι πῈ σι ογυδης. 
Δυμιοαλῆ, Ε] εἰγοἶν, χροη. τὐδεθόητον σοἰοσγο ΠῚ. 
Δημοίν φρο ϑγδ» Οτάτοῦ γογα ΠῚ ρΟραΪ!, ὃ τὰ δημόσια κατεϑήων, ΠΙοπι, 

1 Ιλ. εἰ, δημοΐξορος βασιλδυς. 
Δημογέρων, δηϊοτ, πο αταῖς γοπογαπάιις ΤΠ 4. γ, εἴα τὸ δημωγίρρν- 

τες» ἱ. οἱ αὖ δόμου ἔντιμοι αἰδᾷ τὸ γῆεα εν ὶς Ριοςοτος.} 10... Ἐριρτ. 
δυμογίρων ϑεὸς» Δ] οἰ τα γ1.Ρ ΟΡΗΪΑτῖς. 

Δημμοδι[δεύσκαλοιγ σι! Ὁ τιΓ σοποϊοπατοτος Ἐς Πα ἰςὶ ϑΥηοῆο, 
Δημιρειδ'ὶς» Ε] ΘΙ ἢ. ἜΧροη. δημώδεηςγοχλικος ΡΟρΡαΪατὶς Ρ] οϑείμς, 
Δηριοϑεγοὰ ΡΟΡΕΪΟ, "Ὁ. Ἐριστιοχ ρΙ σῦς» ΑΡο οι. 
Δημοδοινίαι, ας 52 ΡΠ 1. Ατήτοτιάς πληθο,, γίνονται 5) κὶ δυιμοϑοινία) 

γόμιοι χ, παγυγιύρεις ἐνιαύσιοι, δὲ 5. ΟρΟ]α: [οσ τἱπιδη μος «(ὩΡΟΡα]α- 
τες σρυ]α ΡΟ τα χ Π|5.6.α] ὃ δημοσίαι ἐσ οἰσεις γδυωχίαι. ϑεέλειαι, σαν 
δαισίαι. δυμιοσοινίαι πείχα. ὃ κ" συτίσεις. Τὰ ΝῚ πη ΠΟῊῚς Εεΐοσις » δη- 
μοϑοινίαν ἴξω πῆς πόλεως λαμτωρρτεί πίων αϑνιᾳ σκόυα σοί μῆμ(θ. τοῖς πολί-- 
ταις. Βτο ἀϊς ξεῖζτο ροηίταν Τ᾿ μδοάοτ. "0.3. μυτοτια Ε οἰ εΠαι-- 
σα,ντ αἰτρι ρῖυ5. ἣ 

Δημόϑευδει. Η οἰν οὶ ηἱ απ δήμου ϑυσία. 

Δημοχφετείοριτος, ῬΌΡΕΪΟ ΤΏ] Πἴις, 4. ΠΊ ρορυΐμς ἀϊ τς Ἔχοογατίοηϊ- 
διις ρτοίευϊτατ, ΝαταηΖ. 

Δημοκηδὴς ΙΘΟΊοοΙνρ αἰ] σο]α. ΡΙατατο, ἰθ Ῥα δ] ς. ὥς-ε πουδλίκολαν 
ὧν ὀμαισταν αὐτὸν καὶ δῆμος κ αὐνιγϑρδυστεν, σ᾿ μκαΐγᾳ 3. τοιωῦομα δημοκυ δῆ. 
Ῥορα]απι γεβογεηΐογ ςοϊθηταπι ὃς ΟΠ οἰοςὸ Ροραματοηλ, τὸν δῆ - 
μὸν σεξό μῆνον, διγταῦο 11.1.4. κὐς 

Δημοκοινία »αξ, ἦν ΡΌ πὶ ΡῈ] Του πη,τεῖξε ΡΟ ]αςς. 
Δημόκοινίδο, ν- δ. ̓ἀς ΠΊ Πι10 ἃ δομιζθν ὃς δημόσιίδ-,, τα ϊΠΠἴοτ Ρυδ]ΐσας; 

Ττξτογ,τουτογ,ι φἰοηι πὴ Ρταίες, ργατοῦ, Ετγπιοὶ, ῬΟ]]ὰχΣ 115 
διοϑ.. ᾿ 

Δημοκόλαξ, κος. δα ΔΆ ΪΑΤΟΥ Ροριῃ]1. 

Δημόκομποςοἰαξξάτοτ, δάττγιι]ι5., σωμύλίθ- , δημηγόρος 5 411 ρορυΐο 
Ρίαςει. δ 

Δημοκοπήα) ΟΡ] Αγ τας, ]ια ΣΓ]ΔΠῚ ὀχλοκοπία νοσαῖατ, ρΟρυΐατὶς (δ τ 
αἰτίο, Βιι 4 (Οομηπηοης. ΡΊπταγο. 0 Ἑαδτο, τερέν τι θ᾽ βάῤῥων εἰς τίσιν 
υατατείαν τρραχθεὶς εἶπο γγύοις ἀσήμου, βίς ἢ. δια Φημοκοπίαν καὶ πορρπίέ-: 

πεῖαν ὄψησημου, ἱτοΓρΡΓΕς γειεῖτ, Τ ογοητης Ν ἀγγο [ἢ ςοπί αΐατι 1 

Ριουοέϊας» ποπτο σόπεῖς [ἀπὸ οδίσυτο; (ς ἃ νῖτα ἐχ ςαρτατίοπα 
ΡΟΡ ΠῚ ὃς Ιου δα! (ςἰεητία ἰῃΠ ση!» δες, 5 445 ἄοςετ, δυμιοκοπέαν» 
ὃί δοξοκοπίαν;Ἰ46 ΠῚ εἴτε, 1 κενοδοξίαν, δυρμιοκοπίαν ργο σοποίοης ἃ0-- 
ςερὶτ Βῃαἰδτῖς ἰη ΕρΠ. 

Δημοκοπίδες αρια ῬΟ]]ιο.[}}.7.σοπιις σαϊ οἰαπιεητίὶ, 
Δημοκόπος 5 "5.67. 61| ΡΟΡαΪΏ πὶ νοἰας σοποιιατ εἰ οδτερεης ἀττὸ ἀ-᾿ 

Ἰαια. Ετ δυμοκόποι ς Ἰάοτη ιοα δημαγωγοὶ; ὨΪΠ αυὸιᾧ δυμοκόπος 
ἰοσίθιις ἀστατ Ϊ9γδί πη οτθις φΙαάιατουης ὃς (ρεέζασα!ις πλ0}- 

τἰτα ἀτπ] ᾿ς πος πατὶ δέ οὔγοροτγα (οἰθησ » ἀπτ Θρα Πα πὶ περ ρτα- 
δουάο: δημαγωγοὶ νετοσσηςσίου!δις. Ἐτίαροτίατ, δημοκοπικώς- 
τάτος»Πγαχ᾿ πὸ ροριΠατὶς αυαΐτς ΒΠΠς ἔσττας Αἰάγαθας ἀρᾷ ἀρ- 
Ρίαη ἐν ἰζηρκκὴ- Σ 

Δυμοκοπ ΡΟΡΌΪΙ πὶ ἰΙΘπΟ ΟἸ Πἰΐς σαρτο ὅς στατίδπι ΡΟραΪ οπγεῦεοσ, 
Ῥορυ]ατίτατα παὶ δὶ ροριαπι (δγα γε σορο. ἰπ Ερη, ΟΠ οπῖς, 
Οτων δέ τις δουλωστί μῆν(: ἐνδημοκοπήσῃ «ἐσ δουλωϑέντεις , Καν αὐαΐ-- 
ρεϑῇ παχέως»πολλὰ ὅμως ἐγκατάλοίπει τυραννίδος ἐν ἐχϑέςτοις κφικοὲ. 

Δημοκρατέομαι εἶμαι, νΊΟ [πη ἀςηγοοτατία γε σοῦ ἃ ροραίο.  ατο, ἔτ 
δυμοκρατου μλύης τὶ πόλεως γ 41 Πν οἰπἶτας (α 0 ΡΟρα]ατὶ ἔζάται οἴει: 
Ρορυ]ατίτον θοῦ. : 

Δημοχραπία αε. ἧς, Ὀττησἰ ράτιις ροραΠὶ, ζατος ρορυ]ατῖς. ἐπηρογ ρο- 
ῬΌΪατα. ἡ δημοκρατία εἰσφαλες ἐξ 9. μάΝιον ας ἀσίας (Θ- πἰ ὀληγεὺ- 
χίας.ς. ῬοΙ τὶς. Ατζοτ, 

Δηιμοχρατικὸς, οὐ, ὁ ααἱ ἔσαν ρτΙΠοΙ ρατιιΠΊ ρορυΐατο πη Ρορυϊατὶ ἰη- 
{ἴταζο ντυος, 4] ἀἰσηἱτδέρπι ἴῃ Πθετταῖς σοπίτίτυῖτ. δαμοκρα- 
πικοὶ γε μοί οἱ ἐστος ρορμίαγας,  οἴξ,αυα: ἃ ροριιΐο ἤειαητατ. ΡΊατο 
1ἰδτο τ. ἄς Ἀφραῦ. δηιοκρατικὴ πολιτεία, ΡΟΡαΪΙ Ροτεῖϊας , [ἀεπὶ 

ἄς 1 οσίδις. 
Δυημιολαΐλητος. οὐ ΡΟΓ Ια] σάτιις»οο  Εδτῖς ἴῃ ρορι]ο.. . ς 
Δημονέςερον»ταΓΡ ας, 1 Πάςοφητη5γόδεια τὸ ἐν ὄψει παντῶν γονό μῆσον αχἡ- 

μονέςτερον, ΗΠ εἴν ἢ. 
Δηρίθομκαι, οἶκοι) 51}} 40» διηιιοκοηθίομαι, Ἡ εἰν ἢ. εἰξ ὃς δυφρώνομαι δυϑυ-- 

μμοδκωι, δημοσία πώζω, ϑωπόϊω. : ς ᾿ 
Δημιοπ ϑῖκος ᾿ ἔγδι Δα] δητιῖς ογσα ῬΟΡι]α ΠῚ Τρῆι πε οἰγοιτνογίδεης 

ἃς εἰπάεης, Αὐἰτορῖ ἢ Ἀδηϊς: ἡ πόλις κ μὲ! τ: ΤΥ γ ἀβ ιν 7 ἐν 

μέτωϑη.. Καὶ δωμολόχων δυμοπίϑιυκων 5 τξαπατώντων δι ϑημῶν ἐεθῖς 
ΤατεγρτγνἐΧροηῖτ «δὺ σοινώργρες αἷοὲ ὶ δι μιον ὡς το ζωον ᾧ σίϑινς, ἡ ἢ 
δῆμον κολοίκευοντοις κὶ πείδοντεις, Ὁ Η τὴ 

Δημοποιηταὶ»ν οἱ Δημμοποίητοι. οἱ) ] 1Π οἴ π]τάτο ΠῚ ΓΕ ΡΤΙ (ἀπτιίυῆτά- 
δίο ροραὶ νεῖνε ὅοὺ ταῖς Ρ]αταγο ϑοσης ΡΟΪ]αχ 8.3. οἱ 9) 

δημοποιηταὶ ὅποσοι ἐν; δόγματος κοινοῦ πόλετείας τυχθιεν. σατο 25 παρ ηξς 

τογραφεῖν φιλίτ(θ- κάλει. τάχα δὲ, αὖ οὗτοι ὀτομαίζοιντο γεοπολῖται, ὑπὸ 
«ἢ τίλάτων θ.. Ξ ἵ ὍΣ 

Δῆμος,»»» Φροραίας, νυ σας, ΡΙεδ τι ραρασε  οθ εἴα φεης, ἔμ π1:}1α, 4- 
τας φορυϊατίο πλῆθος τόπος, πόας, τ  Βυ15, πμ]τιτα ἀογτατθα. αϑς 
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τὸ δέω, τὸ δὲσ μϑὐω ὁ σιυνδεδεμᾶβ:Θ- ὄχι». τ᾽ οὐδὰ τὸ δέμοις. δῇ ἐν σώ- 
ματι ὑπταῤχων. δῆμος ὃς φυκὰὰ αοἢ τάετα ἀριμ Δτεπιεηίες: ΡΊα- 

ταγομαις τὴ Ρογίοἰς, ὐεκκλῆ γὸ “δ μὴ φυλών ὠχφμαντί δης, Τα ἢ δή - 
μων χρλαργειὸ ν ] 1.τρ 5» ἜγίοΙος σαταΣ τγῖθ α ααϊάεηι Ασαιπαυ- 
τάος,ουτία νετὸ Ομοίαγσρας, φυλὴ κὶ δῆμος ττῖθιις ὃὲ σοης,αρυά 
ῬΙατ.νόμ. ς’.δ μος κα οἱ ὀκίγρι κεγουάμοις ροΡ σι διαί ραιοὶ ἀΐσαη- 
τατς ΡΙαταγοιας ἴῃ Ρεγιοὶς οἰζξαις Τ ιν ἀάειπι ποθι ]ττατὶ ἴτα- 
ἄτητοπι, ὃς Ῥεγίο! οπὶ ρορεῖῖο ν ἀεάΠῈ ᾿πϊτία αι ντ αἴτογᾷ ξιῶῖο 
δημοτ,αἸτοτα οἱ ὀλίγοι, ἀσαγθητιιγι δῆ μοι κὶ φρράτριαθίατο ἀε ,εσ. 
“Προ πτοτῖ, οἰ θυ ας, δῆμον ἐρεχθ ἡ. νοσατ, {{ππ4β.πὖ δήμου ὧν συν, 
ιπαπα τι ἀς ρος {{π.χτ᾽ δ λυον, ΡΟριι τί π. δήμῳ ἔνι πρώων , ἀρυά 
Ττοίδηι, Ησπι Ὁ ἀν {οἱ ἐπὸ τ δη ον ρΟρυ ατοϑ 9 αι 44πὶ ἃ ρο- 
αἷο. εἰς ἃ δίωον,αά ναἰ σας. πῶς τις τῷ δήμου. ΒΙ εδοίις φα!ας, 

Ἡετοάο.τῷ δήμῳ τροσεκείμίου. τοὶ τῇ δαμου ἐ ᾧ φόνοι, ἔχξε] ο΄ ΠῚ 
Ῥοριαγεια ἢ πα (δέξατις, Τ πυογά. δλμον κωτα παύειν, ἀςπτοοτα- 
τί πανὶ. τατιιπὶ ρορη!αγαπι το] οτος, 4 πὶ ὙΜθοΥ ἀἴ 4. δ ον χα τα- 
αὐ δίν» κάτι φοραίαγοπι ἀ{ΠΠῸϑγον ἱ Πάτιιπ ρορι]! δυιοτις α, 
Τεπτοίξ. δῆμος ἀξιοωῦτες δῇ, ρορυΐάτοπη νίτα τ ἀσοτο νεΪ]ε ργο-' 
ἤτρητες, δϑμος,ἰχξείοζντ ἐγαης ἀοίτατογιπ 4. ξιέξλίοπες, νε- 
πεῖᾶ, γαῖ πα, ΑἸ ατα ὃς Βὶ αἴτατα.) ΝΟ χν!) πη ἔογαγαία πηασά4-᾿ 
τογαπῇ [0{Ἐδ (σις εἶθ᾽ πόλεων. νοἱ ἐς ξιξείοαιδ. Οτοεηῇθ.νι 110. 
5. Ἐρίρι. Πολλάκι διίμας ἠλλαξατο, ἀϊαοιτα Εις ποηπηι ἔαϊτν π- 

, 4 δημότω» οραίατος, ξιζειοατι]- 
Δῆμο ς»»͵γ ὨΊΘΓΟΙΓΙχ σογριῖς ρα πὶ συ σαης ροριΐο,, Ρτο Εἰ Ρι1111Π|» 

Ατοβιοςξ, ἀριιά Επιξατια, ΠῚ. 4. ψ. δημιεργὸς γωνκὶὶ ετίδηι ἀϊ οἰτας 
δριὰ Ατῃοη. 

Αγυ μὰς οὐξδ ρΙησαεάο λίπος»πημελύ, Οὐ γ ξ, ὠμοϑετεῖτο συξώπης παΐν- 
ποϑεν αῤχὺ μῆμ (ὃ. μελεών εἰς πίονα διηυόν. αἰδοὶ τὸ δα!" δυτξατῆον γὴ τὸ 

λίπος. δισηιῇοατ δί δημότίω, ΡΙοδεῖιπι, ρορι!αγοιη. 
Διημίοστα, ρ  Ἰεὰ ἃ ρι ἢ ςονρτορα ἐπι, νυΐτό, Ρ] υτάγον, αἷοὲ αοργι- 

σιας δημοσίαι, κωμιωδηϑεὶτο ρα ΠΟ σοπγαξ ἴα ρει πγιξγιις. 
Δημοσιακὸςο δος Ὁ] οας, 
Δηριοσιδύω, Α ξύσω,π᾽ δ. κι δ ονρεαὴ ἐργείζομμοι » ῬΕ] Ἰσας απ» ρα δ το, 
-Ραθ]οὲ οἀο. Αγ Πτορλάηος Α οὐ τη, ΡΊατο ἴῃ ἃ ροίοσίαν ρτο γα- 

ΡΟ ΙςΑπὶ ἀτιῖη 0 (δα τγαξξοτοιιὶ ΟΡ αἰτατ ἐδιωτεύειν, αὐαγκαλον 
ἔξε μαχρ μῆμον αὑτὸ τῷ διχααογὴ εἰ μϑλλει ὀλίγον χρῦνον σῳϑε ᾿σεῶπε οἱ διων- 

τεὺ εἰν» δηγα μὴ διημοσιδήειν᾽ τὰ εἴ, ρῃὈ]'ςο πο α αι σὶ πγασ ἕτατα, 
ῬαΌ]οο αὐιτίπεις. δημοσιόειν τίυΣ πολινείαν, τ απαρα ὈΪΓολπι οὐπι- 

Ῥοπεις, ὃζ δὰ πτοὶ του 1 σου ἸτΙΟΠΘ ΠῚ τράίσοτο, οἱ τὰ παλαϊσμια- 
τὰ διηγμοσιδον τες 1 ΡΟ τὲ ς  «πτ ρα! αἰἴξτα: σογταπχιηα ἐν αζαῃ. 
1ῃ Οτγάζ. δημοσιδυειν δίς στία ραἰλια ξιςρες δά οἰζοηξατιοης πὶ 
δὲ δημοσιάύειν χού κατα ρα σιαἴδηλ ἐχογοογς,αις σο]οςάτε ἴῃ τε ἂ- 
ἰἴχυα ΒαΠ|. 

Δημμιόσιζθιδ, κγ 8. ΡΟ Ὀ]Π 1 ας, δήθ. Πξτοτιτοττοῖ, ρορυ]ανῖ5,αἀ γειηρα- 
δΙίσαπι ἱρεΐξζαας, οἰ τατι ἐπ|εγα δας» τγι θιιηι}5 Ρἰεδ 5», ρυ  ][ςα- 
ταν. οἱ δημόσιοι, ἀΟ ΕΠ Π πιαρἜγατιις, αὶ τεῖ ρα. σαγατη τογητ, 
ἴῃ Ἐρισιλπι.ίασει ὃς ἐεαοτι, ΑΗ το]. δυμόστοι χρήματα γίγνεδθει!» 
Ῥοσιιαϊας ἴῃ Ηἴσιιπι τε δι σῖ,ΡΊατο γόμ. θ. δημοσίων ἀσδεκηρ(φίπων γρα- 
φαὶ, ἔἸετάμοσ:. δημόσιον ἐσαφίθ-. (οἰ ρα δἰ σιιαι. διικοσία ἔς, 
Ῥτοίου  ατιγ. οπγ0 [ΠΠ} δυμόσι(ο, πλτοτ, ΡΏ ] τα: ορος, Τίπον. 
δυμιόσιον γιγε ὅδιω, Ο Ὁ ΠἸ οίπ ἢ Δ. ΡΊ2το γοῖμ ἐ, δυμόσιίθ- ὠγὼν, ρῈὉ}}- 
εἰ ὃ( ἰοίσαιγες ἰυ 41, ΔΕ οἶα ιν. τὸ δα μόσεον, τε ραὗ.., γάτί απ, ἢ ίξιις, 

“ΡΟ Ἰσαηι. ταὶ διημόστα, ἴτε ΠῚ, τορι. πςσοτία δάτεπιριδ,ρειτί- 
πφατι.ΡΙαταγοῖ. ἴῃ ϑοΐο δ. εἰς τὸ δαμέσιον δὑποτίναν δύο δδαχ μὲς 

ατατῖο ἄπας ἀΐλομηγας (οἸαετα. ὀφείλων τῷ δυμοσίω, πτατγιὰς Γοὶ- 
Ῥυὺ.4εδῖτου ροραὶν Πειπο ΠΗ. ἐν πῇ δημοσίῳ κεί μῆνα γραίμαστα, 
4ξϊ ἰπ σταγῖο εουάϊτα, ἰάεπη ζϑε πη. εἰς τὸ δημόστον τρρὶ ἔγνω). 
ἴπ ΡΒ] Ἰσιπὶ ργοάιγε ἐμ δημοσία ΕΟ] ἴσο (ἀπηρτιι. ἐν τῷ δημοσίῳ 
σεέφειν δ]ὲ ἀ]εγα. εἰς τὸ δυνκόσεον ωρρελ 8: ὧν,ἴῃ σοποιοηςΩὶ ΠῚ 
Ῥτοάϊτ. το δημόσια πρῴ ἤειν, Ὀ]λτο ἴῃ Δροίορία, τοι]. τα - 
ἔζατε ὃς δάτηαϊ πἰγατα, δημόσιον ὃς Ῥτο σάτζοτο οχ ΤἈιονά. αά- 
εγτατ. ΠΠ0.ς. κ᾿ ἐὺ αὐδρας. ὁ σοι εἰσὴ λανιεδ'αιμμονίων, ἐν τῴ δημοσίῳ “ἦν ἀ- 
ϑιίω νων [ἸρΡ]ς δποδόντων, Ερί σταπ,. δημόσιοι. ΧΡ. ρταξεξει σατος- 
τίς αἷν αἰ τὴς πα] πὶ ρα! 116, ἃ Γλοπινατο πη δημόσιον γοσατί τ αὐ- 
πιγραφέα, οτὶ Οἷς. Βαά. ; 

Δημοσιοω, (κ. ὡσω. πε ρα. ]Ἰσο: Αςουΐ, 
Δυωμοσιώνης 5) ΥΙ]ἰς » ΡΙε οἷῃς., φιαῇ ὁ ρορυϊατί ἕδος οπιρτας,» ἄ»- 

τελὴς, 

Δημιοσιώνιον 5 4.9 τὸ) ῬΥΟΙΘΏΣΙ5. ΡΌΡ] σις. τὸ διμοστώγιον φυλαξαίμε- 
ν(6., ῬΊαταγο ΙΝ. π᾿ ΡοΠ τὶς, 41 ρα] ἶσος ργοιιοητας Γογυδαῖς ὃς 
διχίς. 

Δημοσίως.ὈΡ] }σό. 

Δημδοσοιε( ρογ σοητγαξεϊ σε] ΡΟ δημόοτοί5) Η εἴ, ὁ ἃ δῆμον σώζων 
νε] ὁ φημοδίωκτος:ἃ σόω. 

Δημοςροφείγοἶι Ρορυΐο νογίτί. ἢ 
Δημοτελέω ὗν ρΕ] ςὰ ρογβ οἷο δυμοτελ εἴν ἱερεῖον τέλφον ΡῈ Ὁ] !ομπὶ ἃ- 

οὐ Βοἴμ Ρογςεγο,ξισογο, ἐπι οι. 

Δημοτελὴ ς εἴθ, ὁ χἠ ΡΟ σις, (ΟἸ ςη ἢ 5, δυμόστίθ-. ρΟρΡΕ]1 ἐπηρφη!ς 
Πειξξυς, ϑὺυσέαν τινοὺ δημοτελὴ τωρ αἰ πόλεως ἔϑυε,(αογ! ΠοΙ αιοι- 
ἄατῃ ρα] ἰσιιπὶ ἀπτο γυθοη (ἀογ Πάσας 5» ΡΙ ατάτγοῖ. ἴηι ΙΝ Πτα. 
δημοτελεῖς εορταὶ ΟἾΓΥ [ΟἹ Έ. αἰρὲ ἱερωσ'. δυμοτελὴς κρίσιςγ ΑΥἸΕΙάος. 
Ατβοηασοτας ἰῃ ΑΡοΐοσ. δημοτελεῖς κοπετοιὲ ἐγείρρυσα » Ρ]αηέξις 

οΡυδ]ῖσος ἰη(Εἰτιιιητ, [ταὶ Ὀοπχοτεῖος ργορτίμπι 54 η}}} τγγᾶηὶ, 

νν ν᾽ 

ΔΩ Ἢ 
Δημότεροι, ῬΟΡὨΪ το αἴτιος. ΑρΟἸ]οη.. δημόπερωι γουνάϊκες, 

Ῥααματαν. Αὐατιις, δημοτέρας ϑέμις ας, ΟΡ ]Ατος οἰ] ό ιν 
Δημοτερπὶς,ε (9,6 γὰ ἐν ρΟραϊο Ἰυσαπ 49. τς 

Δημοτεύ εὐθεῖ 5 ἀσοΓ 6 ΟΠ ΠῚ ΡΟΡΆΪῸ Αἰ] 10, ὃς αιιαἴζα πὶ δ 
τῷ, εἢδξ ροριίαγο πὶ ἴοι σθηε 6 Π, τὸ μετέχέν δυήμκι γἡ πολι 
νομον. τ ἵ 

Δημότης Εν) δ) Ί Βα] ς, Β]οἰσεἴ τις, σε Ὁ 1} 15, πλαπίσορς, σατίαἰ τς. 
αἴας ουτιαες ἀϊσαηῖατ 2. ΠΧ οΠορἤοη, παίεέϑει ἐν δὴ 
γῇ, πένοτας. ΑΥΠΤΟρ Διιος νεφ. ποῦ κικιωνοῖς εἰσὶν οἱ ἐμοὶ δημόται. 
τειδα! 5. δημότης ΟΡ αἸατῖς, 1 οἵδ, εἰα ἄς ρορα!!, να 
Ῥορυΐδεις εγὰζ ΔΙ 1681» οἱ μετ᾽ ἐκ εἰγα δημοσδιυο μῦν. τας 
οἷαῖτας ἸΏ ῬΟρΡΌΪος ἀϊαιίανντ τῇ τγίδιις νεὺς ΒΚ ΟΠηλΠ4. ἴτοιη οἷὰ 
ἃ 4α εἴ εἰμί τῆι πατιοαῖς ρατείςερς. “"-- 
Δημοπίκὸς οὐ, ὁ. Ρ] εἴα ἴα α Γαΐ εἶς ἵπ᾿ ΡΟρΡα ον ρα] ςο]Δ., φιλόδημι 

ΧΕπορπου, δημοτικὸς κὶ φιλαύορωπος» ΡΟ ρυ]ατῖς, ρΟρα]ο οοῆας 
ῃἴδας Αὐτο Πάπας, τὸ γὸ σοφίσμαι δημιοτικὲν κὶ χελσημον, δ, 
αὐϑρωποι, πη δας ΡΙοδ ει), ὁ πο δ. δημοτικὸς κόηος, Ατὶ 
αὶ δημοτικὴ αὐδανομία. 14 εἰξ, ἡ ̓οἴξω πὰ ἔϑοις τῆς δημον ατί 

ογάϊάς5. αὕμα δημοτικὸς ΟΥ̓ΠΑΤΙΙ Ρορῃ]αγῖς, ΡΙατάγοϊι, 1 ( 
86. τὸ δημοτικόν ΟΡ] λτῖταϑ. πὸ δημοτικὸν ἀμπῖ ΟΡ το ἐ 
Θεία Π1. τῷ δημοτικοῦ εἰξίστατο 5 Ρορμ]ατὶ ςοηχίτατο ςοίϊις 
10  οπλυ]ο. ἢ 

Δημοτικωσο ροραἑαγῖτοῦ ἄτας ΠΙ ΠΙΔΠΙτΟΓ, ΟΣ 
Δημοδάειο αι ετς, ἰαταγὶγδοαμοκοπεῖν,αὐτιπαϊζειν, δἰ Φραήνε ϑϑευ δῦ: 

ϑωπέόύειν. . ᾿ , 
Δημῖοχαρις-ν «»οεἶ, ὃ. ααΐ ρΟρυ τοι φαταπη φάρτατ. τι δήμῳ 
νΘ- ὧν πιῇ λέγεν. ΕατΙρ. Λαερτιαδας ἀρὰ εὐπάδιν τὰ Ηςςα 
μοχαριςὶς ἀιςίτια τ. ὰ 

Δημώδης,ρΟριΪδτῖς, ρα ΡΠ ]ου» Πα ἀϊότεις, ν ΠΕ] σατὶς, ἐν μου οἴδας, ὁ 
δὲς πλήϑας, ]εὺς. ΜῊ. 

Δυμώματα, ΕἸ Εἰ παίγνια ρτο 4π0 ἀοιοὶ δα μώμα τω ἀρια Ατὶ 
ἤη Ραςα νδϊ ὀχροη: ψυ] σατγία σατηλίπα, ἔξ ρυδ!ςὰ, 
{Π1πτὰ. ᾿ 

Δηϊωφελὺὴὴ »ἐ (85, ἡ ΓΕ ΟΝΣ γι] ς, γεὶρα δ 1ςα; {υάιοίως : ἃκ γε 
Δημώφελειν, 

δίωδροετιςὲ ἀτι, δ7) πολύ, Οὐγ [᾽ξ "δὴ δίω) ἀπεῶν, δες. ἰὰᾷ οἴ 
λυ χβονον, ᾿ μ, 

Δίμυαιὸς 0 ᾿οπ σι α5, ΠΕΣ ἢ ΟΡ ΕΓΡ ετιιι5. χοῦτιζθ. πολυχευνμζθο 
ἐς, αυδίθ. εἷος ὅτι μιρφίν᾽ ὁ δίωαιὁς. νυιὰς 572 δίω αὐὸν . τὰ ( 
τοιηρμς.2. τ. Αροϊίοη. γῆρας μδρ δ) δίωα ὃν ἴαγεν. Ἐὼ ὁ 

ἀπ,φαραά εὐαπάοι [ι0.1. Ἐτ δύω αιοὶ οἰ χρεία κὶ ἴφοεα δ ἐγδραν 
διίωαιὸς ετίαπι ἰδτιιηι Πρ α1Ὲ, δίωαιοί δ) ἀκ τοὺς ἀλμευρέας εἰ 
πο. ἈΡῸΠ].110.4. Γ' 

Δίωαον 5 οὐ 5 τὸ γ ἀφπατῖις : Πς ΝΟ τη: [δοιη4α δτοιΐ : σα 
πα πιητὶ Βι ογηδηΐ 9 ναίδης τος οροΐος ὃς [ξπλἴδι, ντὰ 
Βυά. Μαιτ δ. ἑκατὸν δίωαῤρια Ῥ]ατατοῖι τὸ δέκα χαλκον ὀκι 
διωμαῤιον, ὨαΠῚ νες ΟΧ ἀσςειῃ καὶ οἷς γοσάθάτις ἀδηατίμ, γ 
ἀϊέτιοης Αὐαταξίον. Υ 

Δάύεον, τὸ, βόλδυμα. αἱ, 
Δίῳ 9...) τὸ, σοπῇ! τ πη, βέλθυμα. αἴρφὶ τὸ δ οὶ δηλ πυλιω ας ὄνον 
γ5 χρεία. τοῖς ὁρϑεὲ βεχόυομάμοις, Η εἰϊοά. 1ῃ Τ]ιεοσ.. δίκαια, 
δίῴεα οἶδεν, πὶ δίωεα μοίρης βουλφ ματα, 5. ΕΡῖσε. δίωεσι, ἂϊ 
ἴωσοῃ Δ]: ΠΟΙ] 1115. “ ΟἿἜΝἝ Ἔ 

δὴ ξ,κος ὁ γογαιῖς Πἰσηιηῖ φοττοάςη. 
Δδηξίϑυμος, πιο τὰ ς»αοΐπιυπι πιογάθῃβ κἰ ϑυμολγιίς. 
δῆξις «ες οἱ, ΠγοΥις, το οτἶτο πηνγερτε ποηΠοναρια Ὀ] στα μα 

ξις χολᾶς,ὈΠἰς τοῦτο, ει ογοῦο, ἱ.δ1115 ογοάςης, Θαἰςη,α Ὁ 
Ιθτίςαι ἀϊςείταν ἐς ἐγοοος ἰμτοιϊείπυτιι αι. ΠΣ 

Δήξομαι, ΠΟτ πὰ ἱπῇ στα, αὐνώσω,λυ πη σῳ, ΑΙ ΠΡ Ν,δς δήξῳ, πο 
ἀεὺο:ὰ δεκνω. 

Δηόῳ, μ. ὥσω, γαΐτο, Π οτπον ροραΐοτν ἀἰγίρί ονκείρω, ν Ἂς Δηΐσα 
δηρω μή Ὁ. δηώῶσαι πυρὶ ἱποοηείο ρεγάογς, Α ΡΟΙ ο. δ ὼ μῆϑη γὴ 
τὰ ναἴζατα. δηοιώτες, Ἵ νιον ἃ. θ 6110 νοχδῆτος, δ ὡσοοϑοι! φῇ 

τορο!]εγο ςορίας, Πογοάοτ, δυμώσαίθει ἢ νῆσον» ἰ0 {010} ΡΟ 
δεδηωμῦθ᾽ τὸν πιὠγωνανἀοτοηίο πχξητο να ςίαι]. ἰ 

Δήπειτει, τρια Πουπερτο 3. ἔπειτ, 
Δήποϑεν, νη ἀςσιπᾶμο. ᾿ 
Δη ποκα ἵαην οἰτηγ, Ποτῖςό. ' 
Δηίποτε,τα πιά  πι»νἀοηΐσις, κὶ δήποτε, σοτετὴ πΊ, αἰ υδη 10, ἀ ΘΠ 

δὰ τά τοιηροτῖς, ας πος τοπιροτς, εἰδαποτεφαρυα Η Ομ θα ΠῚ 
εἴποτε δυποτοιυῦ, Ὀϊοίςοτ. [1.5.σαΡ.2. ἀμέτοχον οἵας δυποτοιυ 
αητος. ΠΌΠ ΠΣ Οπτηΐπο απ] τατῖς ραγτιοορον σατα!ςυηααο ὦ 
ταῖς Ἔχροτῖϑ. 
Δηπονοντίχυο, Γοιτὲ ρτο ςτὸ, πτίτπην. ἘΠΕ 8 ἀυτορητικον. ΠΟΙῚΡ 

πσηηαϊά. ΨΊ4ε ἴῃ ἀϊδείοης δὰ πολυ δήπου σεμνέτερϑιν ὅδ. ἄτα! 
αγαϊτὸ ρου ]ςμγίως εἴτ. ἐσεὶς δήπου, ΘΠ ΙΒ, ὅς Δρυιὰ οὐ παξ ΡΟ 
γίρ. δήπουγλ τ] Πα οιαρ Ια σπ 4 61π|, Δ. Ἶ 
Δηπουϑενοντίσις, Ρτοίξἐξὸ, ν᾽ 46] Ἰςετ, ΟΠ σοῦ, πεπιρα, σεγτὸ, πἰπι 
ΤΊΠΠῚ. δτο σα δὶ χα! που κὶ ϑὲν σιωδέσμωνγ Ο 428» ι 

δή ῥα ἵάπι [τυ ὸ, ἴδ πὶ ντί το. 
δηραάσες, ΕἸςίγς. βενοί:τια; ἤιρτὰ δειράθες. ᾿ 
Δησέω,ἰάς πη απο δηριάο, ΤΠ ΘΟσοη, σοφίης αὐ δηρησεέντοιν, ὦ 
Δήρηγης "ἷὙρυ στη, δηΐρη 116 π1) ΠΟΙ πῇ» 1 δας τἀφιθπ ἀραὶ 
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ΠῚ 
χγ ροτίας δε. ᾿ ᾿ 
᾿ς Ἐϊ δηρίω 9 ἀἰ πγΐοο, ΑΡΟΙἸΟΏΠ5 1. ΑὙΘΌΠΑΙΓ, πεπονηατο δ- 
δ τς. Ετ Δυρμίομα!» Ρῖο φοάςμλ, 4 πὶ δ το 2. κεκοτηότε δο- 

γίνομαι Ῥηϊδπάο: ἈΡΟΙ]οα. 116.:. ΑὙ σΟΏ. κα ταυτόϑι δηραν 9 μα], 
ῃ μαχί σιῶτᾳ. Ὁ ᾿ 

μὐὐδι ναὶ δνοῦστα, τἰκοτιφιλονεικ, ἈΝ ΟΣ ΓΟ δὶ 

ταις ως, ἐγοοητξητίον μα χη ἀπὸ πὰ δ᾽ ωρῶ,τὸ τύπῳ. ΠΟ δῆριν ἐφέλ- 

Ἰάσιι Πελά. δῖεεν ἔχοντες μ(ρυρνόντθ, ἣ 

ται 5 Ρυσθαγο : ἃ δηξίομαι » νῖ Ὑψτ Τητογρτες. Αρο]]οη ) 

ς οὐ. ᾿ - ᾿ Ἂν Δδν οἷ ν 
ἰἸὰ δε μακρὸν; Κὴ πολυ. Ηομλετ. 1144.6. δι ρὰν ἔτ ὃ ψεύδει, ὅς. 

τοῦ χρονὸν. Ἔ ἷν 
«ὅς ὁ, ἀνατίπας. ϑορίιοο!. πολιω με δαρόντε δὴ κατείχεπ᾽ ἐμφὶ 

οἷα ,χφῦνον, οτί ςὸ τὸ δηρὸν χούνογ. στρ. πὲ δηρθν»άτι, ἃ ΡΟ]], 
πολιωὶ χούνον: δι μή δηρθνγᾶρα οαπάδπι,1ἃ οἰζγάπι Ρζγπηα}- 

σατο, ῥίψαι, βασανίσαι ἐν τῷ δεσμωτηρίω, δεσμιάϊ σαὶ , ῬΙατάτΟ, 
λάτινοι πείλαι μὴ λιγάρεονεώ δὲ εἰγλιγώρε καλοιύσι, 

εἰα ἡ ἀοξειμῖο. : 
τε ααϊάς πλ,ν 46}! οότ,Ο τι πΙ που τοένεων ,ἱσ Ἰτιτ ταηά απ. Χο- 
μοὶ δία καὶ δῆτα, ηεαυαησαηι σογτέ. Ατητορ ὐπόλοιο δύ τ᾽ ὦ 
ἐιτοίγιω. Ιἀοπὶ ΑΥὙΠΠΟΡΕ πώς δῆτα πὸ τ΄ ἐμέτρησεγαιο ραξῖο 
᾿ὰ ἀϊπιεπίας εἴν. ΤΔεπ’,τί δ γ᾽ ὀρ οἰ φα!άπαηι νι Δ ες: [ἀφ η1ν 
ται ἔγνωκας ὡς ἀσδὲν λέγειςϑ γττιι ΠῚ τη θη: ΘΟΡΠΘΟΪ. τί δῆ- 
γαῖς πίω σ᾽, ἐπεμιπίπῆᾳ βάσινς αιυϊἃ Ἰταϑαυα πη δ το πη μιὶ δάται, 
4πι᾿ ΑσΠΤορΒ. πο ̓ σίτατ. Πα πηοῖξ. κὶ διό σοι, τ; ΠἰΠλτῇ; 

ἴσως δῆτα, ΡΊατο νόμ.(. ἐρυϑριώ δητα,οταθοἴζο σεττέ,δες. Α- 
ἰά πότερα δῆ ταϊνττύϊπιηες ποῦ δὴ ταῖν οἱ πᾶιτι 

δέτοι. ῬΊατο ᾽.4ε Βρ. ὡς δήτοι εἴ τις χά ψδ δὴ Στοφίωαι» 
τὸ ἀὐτοπὶ {141}5 ρυϊτετειγυὸ ἃ ἢ 4815 ργστοῦ, πα πὶ ΠΉ 15 

ἢετίοτ. 
 ἰπα 2 ΠΊ, ἘΤΥ πτ. δή υδυ ἐδρίω οἱ. Δὐρύ σου, Τ υςϊΔη. 

ἡ οτος. αὔρα τὸ δίω τὸ δῥρήσω ἡ αἰδα τὸ δαίω τὸ κόπήω. νὰ γδ ἡ 
ὅξιν, αὶ ὃ. γ᾽ διακοπῆεται ἐν τεῇ αβοτριᾶ ὥζ ὃ πἰραὶ τὸ δια, τὸ καίω, 

τι λα μιπείδιων εζη τεῖ τί ϑυγατέρᾳ. τινὲς δέ φασιν. εἰς λέγει ὁ τε- 
ἡ ὗτι υὑποκοριςικόν ὅξιν ἀπὸ τῷ δημήτηριν ἰάς ΕΤΥ. καρπὸς διχοῖς, 
ο, ΑΛ ορ ἢ 10 ΡΊυτο. 

δριιΐτης, γα πε: ἃ δυσω,χιοᾷ ἃ δηιόω, 
ν, Ἡοἷσπα ἀἰοίταν, ἀν , ονντ ἀρὰ Ν γρῚ] ἀϊα ΘΔ Ύ}}14. 
ηἴὰς, Οοηϊίτις ἱπάς ἰοοὶ ργορῖεν ἀϊα ἀδαγιιηλ.14 εἰ θαυ - 
ϑεία, μεγείλη, ϑ.παΐοτ ν᾽ ταὶ 50 ροτ τισι Θστοσία ἴητογ πη] πε- 

ς. [ἀεπὶ Πα. α εἰς λα δγανγἴπ τηατο ἴλσταπι.]ο πἰ σὲ δέν, ργο ἐο- 
οῇοά. δέν τε μὑΐππυ»ἀίαα Μοπίρρο. δία δέκην ἀΐαιηα νἱτίο, 

Ῥαπαιν ἀς ἰπ ἀιξξειοης δῖθ-, 
Θιιθ πη: Αςςυΐατ. εἴς Σπὸ «ῷ ζεις. ΕἸ ετία πη δία ποπηθη ἰηἢι]ς 
εἴανηασ: Ροΐτεα νάξιΘ- ἀϊέϊα ξμῖτ: πᾶπὶ Παριτον ἰῃ ἐᾷ εάςα- 
ἰτταγ. 

Πείο;οπι Οςπί το, ροτ, ἃν οχ, Πσαἰ τα : ντ δια τῷ ταῦτα 
ον γίγνοιτο. Τοτατάτιπι οτίαπι ςαπὶ Αὐςιίατ. Χ σπορῃ. δε 
παρενόμησεις ροτ ἱσπογαητίατη σῦττα ἰεσοπὶ ἔξοί. ὃς ΗΟ πι. 

ἀν Π ὁ, νύκτα δὲ ἀμξροσίζωυ . Ῥετ αἰ πχατῖ ποξξεπη. δίς. ἱ. κοτε, 
οἵου ἀοσπια εἰ Εἴρωτα ἐξ) ὅπηδολζω φιλοποιΐας διαὶ κακνϑ- ἐμ- 

ἡ μῆνον. Οἴσετο Ταίςιι].4. ἃ πχοτε ΠῈ ἸρΠππ),σοπατυπὶ 1ράϊιπ 
Ἰτῖα ξιοία πᾶσ: εχ ρος Βυἰτ  ἀ!ηἷς ἔρεσιε. [ητεγάμππι ἰυτετγ. 

᾿ΑΡΟΊΙοη. 7. Ατρ ὅτ᾽ αὐ «ρώτα φύγης ὀχοας διοὶ πέτρας τς Μ το, 
νἱαίξξα Ῥετ ἀπηθαβ, 4 οἵδ ῖπτεν ἀτηθας. διε πτίγτων ἄξιος ϑέας,»1η- 
τοῦ οπιηία (ρεξξατίους ἀϊσαμς» Σ]ογοάοτ. διαὶ νήσώνγ» ἴητετ 1ηΐα- 

Πὰς. Ηοπιοτ. Π]α.γοΐπ ρεϊποίριο γογίτς, διαὶ μὴν οἱασίδος ὅλϑε, ὅζς. 
Ι ἤθη Ἰοπόα. ἰάεπι Βτειι!, [δ᾽ ἄστη ΠΊΟΧ, κα διαὶ ϑώρηκος. δὲ ἀκρι- 

Π ἱξείας λέγειν, αρυᾷ Ατὴζοτ.1.Ἔχα!Πτὲ ἀἰςετα. δι᾿ ἐλαία τρίψεσι χοὺ- 
Π ῶα;» Οαἰεπυς,ἷ εχ οἷεο ΕἸξτουΐθις ντί. δε ἀλφίτου πεποιημῆμ Θ΄. 
᾿ ἰεχϑοτῖθα σοπιροῆτας,ΡΙατατοῖ ἴῃ ἸΝα πτα. διαὶ μέλανιθηγραίφω εὗν 

γσίασις 9 ἀττατηφητο ἰεσας ἰςτῖθο., [46 πὶ ἴῃ δοΙοης, διαὶ ποινή μστὸς 
εἰξενεγκεῖν εἰς ἐδὸ ἕχλίμυας λόγον » οτατίοτοπη ν Ἔγίδ115 ἘΧΡΓΙ πη οΓΟ, 
[δ᾽ ἀςπι. Δὲ υὑπονοίας εἰρηυῆψον. 5΄ ση!οατ ττορὶοὲ ὃς Πσιτατὸ ἀϊ- 
ὅζαην. Βα]. ἐπ Ηεχδουη ΤΠ σαν οεῶ προπεκ ζω κὶ δε ὑπονοίας ἶξηΐγη- 
᾿σιν ἐγ τῳ πτιρόντι κῴτασεγέσαντες 9 ἱἀρρτοῖϊα τη ρταίξησία οἐηπὶ αἱ - 
Ἰεσοτγίτα Ἔπαγτγάτιοπε. διὰ υχέεὸς ἐἰχί τοὺς ζώίας . μα επᾶς πηδην το- 
στ, [4ς πὶ ἴπ Ν 1 Π18. διαὶ χὰ οςς ἔχω,ϊἷπ πγάηι Πα ςον [κςδῃ. διαὶ 
χιρών, Ῥτϑς τηδηΐθες. διαὶ χέρων ἐ χοῦτες., τη Δηθι15 τοποητος. δε 

ϑυρεν ὠστέυβυ (8... ἱπηρ.ΠΠς βου δες ἱστοῖς, Ἰπτατοῖπ Ρα δ]. δια 
σὅματος ὧν τῇ πύλει 9 4.1} εἰϊ οἰ αἹτατὶ τη οτος, Βυ4.1η ἘρΙ. ΠΕ. 
ἔετι διαὶ σοῦ κ᾿ διὰ σέ. Πα ΠῚ ΕἸΠῈ σαπίτιο δ δηϊῇσατ μεσιτείαν. νῖ 
διοὶ σος ἐποίησοι τόδε, ἷ. μεσιτειίον τοῖς σους τ συ τῇ ἀΟοιιλι1110 σάλπη 

Ε ἄσποτατ, δ ἀμφοτέρων τὸ ξίφ(Θ- ὅϑει ἵρετ γτγι μήν! εχῖσς σ]αα!. 
διαὶ μα χης μολεῖν πᾶσ!» Οἴχπι ΟΠηη ἰδὲς ἀΓΠγ15 σοπτεπάεγς, διαὶ μοί- 

χης ἐλϑὼν δαγαδασι, σα πὶ Τ)αμαῖς σου στοίϊιις ρτβ]τον Ἐθγιρ, διαὶ 
Ἰμίας γίγνεται γνώμης. νῈ 0 Ε΄ σοπίςη ἔπι. ΠΟοτγατ. διαὶ τέλες. αα ἢ πε πη 

ἱ νίυε. δὲ κα μὴ δ αἰϑγωπότητα ϑεὸς υἰσ ἐς ποἴττα στατῖα [εις μὰ- 
ΤηΔηΔ πὶ πᾶτυγαπι Γαδ τιτ, Σ᾽ αΖαη. δε ἀυτεῖ, ἰ ςἰτοο. διεὶ δοράτων μοί - 

ἰχεϑο οιπῖπις Ρασηάτο, δια πλᾷτόγων ταν τίς. νὰ βεαχέων, ὃς δὲ ἐ- 

ΔΙ 37: 
λέγων, ραιοἰς, ΡΟΪγΌ. διε μαχροτέρων λόγοις ποιέξῶτῃ. Το τατος, ΡΠ 
τί δυς νοῦθα ἔιςοτο, δ βραχέων ἀκοίῖσαι, Γ)ο πο ἴἢ,, 14ςπη.β ἐλο- 
μαι ὃ διαὶ βραχέων μεμνδ ότι τἥα πεωυξᾳγυύων ἀυπῷ. διαὶ ππασώνγ,ιὰ εἶδ, 
Εχ ὁπ! δ 5, ςΟη! Οὐ ητία 4115 ροΓΠοιταγη ἄυρία τατίοης. διαὶ 
πέντε, ΟΠ! μα ητὶΑ δ᾽ ροτΠοίτατ [Γαι αἸτογα γατίοης. διαὶ το- 
χέων, τοι! [ Ἐσδηρο]. Μάγοι, οὰρ.2. τὸ πάλιν εἰσῆλϑεν εἷς κουτῶρ- 
ναϑμ δὲ ἡμερών, ροἿδ τος Αἰ ̓ χιοττα]ίαιου ἀϊοθυς ἰητοτίοέξις, [τὰ 
ΔὈϊοἰατὸ ροβταπι ὃὲ αδίαυο᾽ πὰ πιοτὸ γάγὰ πη οἰδ αὐτῇ τῷ μεπεί, διἃ 
ἑδυων νμερων χτοχεοντες τὸ τορώτον ὕδωρ, ἴλλο ὅγυχέεσι, 11} ἐχαέϊο δἱ-- 
ἄπο Ἀψιᾶπὶ πλιτάμς, ἸλιοίςοΥ "ἰν. ῳ..ζωρ.8 7. δὲ ἐννάτης ἡ μέρρες ἐς 
παγιδν Οη0 Ροίδ ἀἰς, Βυιάσοις ἴπ Ἑ Ρ [ΧΟ]. δε ἐΐτοις τρίσκ,ροίετοτ- 
τίπὰ ΔηπιιπΊ. Ρ]υ τατον. ΟἸπιοῦς 5 Καὶ τὼ ὀςα κοσμήστις μα - 
λοωρεπως, κα τήγαγίω εἰς Ἃ ἀυτεῖ δι᾿ ἐγῆν δ. εδὸν τετρακοσίων, δεαὶ πέντε ὅ-- 
λὼν ἐπἶθ, ατηο αὐ οαυς ΔηΠΟ» ΠςΊλη. δγα σρέτης. ταγτῖο ἄϊς,Ο4- 

Ἰδμις, Ὁ 9 ἃ ὃς αἰδαὶ τεί πίω, Ὑ ΒΘορ γ. ἐς Πιϊ,.4.ςὰρ.4. δὲ ἔΐτοις 
πέρμπῆς ξιωωάγειν, τ ἠτορ..1η ῬΊατο,, αιιΐητο απ ας ἀππο σοῃ- 
στεσατε, δὲ ὦτοις ἑγοὶς χἡ ἡ αἱσεὼς σὔτον ὄδησκε.} ἐμᾷ". σὴς ντι- 
τὰς» αυξῆγ ἀποάοιμρσιητὶ πησηῇθιι5 ποὴ ντάδιαιη. διαὶ χούγε χέ- 
γήννρετγ ᾿πτογαδ! τ Ῥ]Τη..οχ ἸητογιαΠο.ΟἿσοτ. ἀϊςεγο, οἱ, δεα-- 
χειπόνπως, ΖῈ, (ςὨϊηες. δε ἡμέρας δειχοί ζειγ, Ε]οτοάοτιρογ τοτῇ ἀϊεπι 
ἰπάϊσατο. διαὶ μακροῦ, 8ς διαὶ πολλξ)θοη (ἃ δ᾽ ηάς, ἀαὶ ᾿4οητ 46 Π1ν 
ίςἀ Ιοησὸ τητετγιιαί!ονά τι : απο ετῖ4πη διαὶ χρόνου ἀϊσιταγ. ΡΊᾶτο 
1.1. ἄς Β ἐρα]Ἰοανχὶ μολα ὠρεσβύτης μοι ἔδοξεν ἔῷ.. διαὶ χεόνου γδ 
γἡ ἑωράκειν αὐτου» Ἰϑιπγἀἴι ΘΠ ΠῚ στοῦ 40 ΠῚ ΟἸΤΠ1 νἸ ἀογάτη δε ἡ μὲ-- 
ξαφοροῖ ἀϊς πη, ητογάϊ αν» ΑΥΠΠΠΟΡΆ. νεφ. νεανίσκων εἰ εἰ δὲ ἡμέρας κα-- 
λουυύσωνγϑίς. ΑΥ ΠτΟΡΙΪν.ἴπ ΡΊυτο. ἔοικε διαὶ πολλοί χρόνε σ᾽ ἑωρακέναι: 
1.ἀτὰ οἵ᾽ οχ 0 τα ποη γίαῖς. [4επὶ Ἰδιάςγη, βέλει διαὶ χεόγε πρὸς 
εἰ πόσαι» νὶς ροβὶ Ιου σιιπη ἱητογια! πὶ πεσαπὶ Ια άοτο ὃ 1( εἰν, 
τη ἀςπι. διοὶ παντὸς ἴδ ΠΊρο τ, αι ὸ, ρογροτιιὸ: διαὶ βίᾳ, ρον τοταπὶ 
νίται. ΡἸαταγοῖν. Δικτάτωρᾳ ον αὐτὸν ἀπέδειξαν διαὶ βίε,ῃς δι’ αἰῶ- 

γΘΡεγ τόσ πῈ αιππη: ν πᾶς ν᾽ δ᾽ ἀνθ’ σωτηρία, ἰςΠΙρΊτογηα [8-- 
1υς, ἀγηζοτιάς τπαπάο. ἄς} ἰδ ἀεπι. φυλάπει τὸ σύμπαν δὲ ᾧ- 
ὠνίθο, νηἰ ποτ τατο τα τιεῖαγ ἴῃ δι Π.ῬΊΑτο τις Ἀ ἐρ.σκοα εἶν διαὶ 
νυκτος χἱ ἡ μέοκς 41 ἂς ποέζε ςοηίγάεγατε. ὁ διαὶ μέσα χεόνΘ.. ἴῃ- 
τεγοςάςης τοπηρες. διαὶ μεριῶν τινων πίγεσι . Τ ΠΟΟρ τ αἱϊ. ἀς ΗΝ, 
Ρίδης. "0. ὅς σαΡ. 4. ἵν Ἰητογπαδῖς Δ απ οὐ ἀϊεθις δίβθιης. παν το 
διὰ «ὅματος ἡδεας ΟΠ ΗΔ Πα: οΥἹ ἔχης στατᾶ,, ΧΟΠΟΡΉ. αἷ διά ποῦ 
σώματος ὃ] δογοὶ 5 νΟΪπρταῖος σοτροτίς. ἀριιὰ εἰιπάς 1. δ ν δια ἐκ 
χενμάτων ἡ δον, ΟΠ αρτας, ΖΓ ἐΧ ΠῚ Πγΐς ρογο Ρ τατ, διαὶ ποτα-- 
μὰδ αὐαϑυμιαίσεις αἰαφερονπα), ἰηηυὶς Ατγηζοτοί,ρεγ Παμπος δα ἐκ 

αυυτῖς ΓΘ ἅτις Ἔχ να! ἀτίοπεβ. διοὶ πε μῆς ὥγειν, πϑ αἴγειν ἐν τιμῇ 
Ἰιοπογατο, ποπόσγθηι αἰτοι! παδοτο Οἱσοτ. Οαὰγ ἱπ ποποτς Ἶν-- 
Βόγεσγηοῆιις, φιλοτιμηϑεὶς πᾶσι γγυέ ὅτι καταφανὴ οὔτι με δια πώ- 
σης ἄγεις τιμῆς» δι ἠδοις ἄγειν ν ΠΟ ΓΑΤΙν ἐΠογάτΟης ἀιρπατί,στε 
ϑοτ. διὰ μνήμης εἴγειν» πλΕ τ ΟΥία πα ἃ[ΠΟπ1ι15 (στ ρτῖς πηατάατο δ υ- 
ΠΟΙ, διε ποίσης δυφήμου μνήμης αἴγε δ ἱερὸν πρεσιβύπζω». διὰ φυλακῆς 

ἔχω,ουοάῖο, ΤΉΠοΥ ἀἰά.51ς διαὶ μνήμης κἡ ὅπημελείας ἔχω, Βα 4.1Π 
ρίυρσϊοτουρα 4 Ἐπιγ]. δε αὐοευΐης ἐ χω, δια δχλε ἐρ),κ.ἀγοχλέξνν ῬΑτι- 
(λυ. διοὶ φοίζων γιγνἐ δου ἵπι πγδτιι νεγίϑγι ΡΊατο 7.46 ᾿εσηθ. δὲ αὐ- 

αἴ ποιεῖ ει ἵῃι Ροτείξαταπι το ἀϊ σεγξ Πιά πη. ΑὙ ἘΠ ἃ Δ΄ ὥνραπαρτο- 
Ρτοινδιο, διστι, ΠΑ ΠΟ γε πη: τ Ρίο 4 θυ: »ἱροῖ αυσο,ντ 2. ρα. 
Ῥεττὶ, ς.3. ὃς αΠ ΠΤ Οὐαὶ Ασςυνεγὸ ρτορτοτγ,δί εἰϊ ποτα συ (δ, 
ὑτ διὰ σὲ παύτα γζάφω. Οὐδηπαδπὶ ὃς μος Πρηϊῆσατιι οαπιὶ Οεπὶ- 
τίαο γορογίαταγονε τγαάττ [τεγρτος ΑὐΠτορ ἢ η. δ ἐμέ, σαι νο} 
οὐρᾷ πγε4.ΡΊατο τἀς Βα Ἔρυθ. ἐκαλώς γε εἰσίαμαι δι᾽ ἐμαυτὸν, δμ ἐ 
δια σερλοη δεης {πὶ ραίΐξας σα] ρα πλοανποη τα. δ ἐμέγεγαιαπ- 
την ἴῃ τπε εἰξ. ἐπε δι ἀλέξανδοον 9 ἴσο Πτ ρετ ΑἸεχαπάτιΠι. 
διοὶ δ χρόνον» ῬΓΟ ζοΠΊρΟΓΙΣ τατος. διαὶ τὸ εἶσ μῆνοι αὖ εἰξελϑ εἴν) 
αυὸα]}ιδεητοῖ εχίγοητ, Τα ονϊ, Γάδ τι, πολοποννησίων τ μὴ γνώ-: 
μὴ δι ἀϑίωαες ὁὶ σιυΐνϑες μῖσος Εἶχεν, 1. «δὴ πελοποννησίοις ἐμίσει καὶ χῖ᾽ 

γνώμης τρραΐρεσιν, ἐδὲ ἔθος ἐΐ χων. «δὺ ἀ ϑύμναίας βφνιον γδ πρὶν ἐμίσει. 
Μ.114, ττά!σῖο ΒεΪοροππείμιπ ἱπ Ατμθηιαπίθς ἤθη σοηποτιπη 
οάϊιπη σεῆης. δ᾿ αῤέ τέων ργορτοτ νίγειτοπι. νΠγιτῖς αγσ ὃ, Γυοἴα- 
πιις. δὲ ὃ δὴ,αιοσίτος. δὲ ἀπ πηοῦτοπο . ΡΊατο ἴῃ Ερ: ΠΟ]. διαὶ 
πτο,οὐ 14. επιοῆθεπες, Ἰὰς στατ!δ. δια, «δ ϑεοιξγ) ἀοοταπι θ6- 
πισαΐτατε, ΡΤΟ διαὶ “ἴα θεώ). Τειποἤ]ιοη. διαὶ τύχ ἕω μέγας γέγονε» 
ξοιταηα θαποβοῖο, νεῖ ργοόρτος ξοττιιπαπὶ πάσης οαῆτ, 1)ε - 
πιοῆ. αἶθὰ ςεφανε, Ἐπεὶ δια 2 ὑμθς αὐξὸ “πύλαι αὖ  πολώλατε, Ν ἃ 

Θμδηγυ ΠΊ η γΟΡ 5. ξαττ. ἰδηά Ρεγιἶονίς.ΠΟογαῖς 5, χτ᾽ Δοχίτου; 
ὧν ἐσὲν δι ἃ φϑ᾽γοντα ἀγλύντόν ἔπιν, ϑιηα 17) υἱὸ τὸ τύτου μέρος παν το; 
ταὶ τρρειβυμῆύαι πέπορᾷκτα) αι πτα πν ἴα εὸ βαΐτ, ὃς Ρογ ἰρίαπι. Τ- 
τϑῆτηις ὰ [ς ἀἰχίτ.», Ναγγας νὲ νῖγσο ἱπτεστγα δτίαπι τη πὶ ἤοτ ἃ 
{πραρὸς ἑαυπῦ, Διο εηΐτη ἀη]ικῶς ἴῃ μας ΠρπιΠρατίοῃς οὐπὶ ἀςοιι- 

(ατιοουδγαι (Ο]ετ. λεπτοΙδ. αἴρὲ ς-εφαύκ. Καὶ δὰ ἐδὺ πορλοις τύταν» 
ἐδ αὐϑις-αυΐδοις τοῖς ἡμετέροις βελή μασιν 9 ὑμεῖς ες ὲ σωοιγαὐαὶ πῇ διοὶ 

δ πολλῶν. τηάς {Ππὰ Ηεἤοάϊ ἐπ Ετρίς ἴῃ Ργϊποίριο » Οντε διῶ 
βερτοὶ αἴδρες ὁμῶς ἀφατοί τε φατοί τειγις Ἐγεκα. 

Διὰ, ἴηι φοταροπτίοης Πρηίβςατ ροτινν διακαϑαίρο » ῬΕΓΡατρο : Ἐξ 
ΡΟΓ πηθ άπ! ΠΊ»ῃ τ ΤΠ νειθῖς, διεκπερεήνειν. δι εξελαύνειν, διεκπλεῖνγδες 
ἐκπίπειν, διεξερχεθθειοϑές. ποταῖ ὃς μερεσμθν ὃς τηίοτοπη ἔμφασιν, 
ντεὶπ διεγείξρμαιοϑιανίςιαμα! Ὁ γτ ὅς ἀρὰ Τιλτίῆος ἀϊς (δράτατίοπθν 
ἘΧρτι πη τ. ἷ 

Διλβαφίζω, ρειττΔηίξο, 
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δια ζαθραγσοῦι5 οΑἹ οἰ απγεοτὶ, ῬοΪ]αχ. Ἐεϊάϊαας ᾿οχροπίε ἀϊαθα- 

ταγὶ σοπὰς ἰοἴξατα αν. ΟγφοδηνάΓΠΣ γηὰς ἐϊαϊσατιιγατίος γο- 
οὐ τῖν ΡΊφατπ ΑὉ]Ο αὶ φὰς σῸ γβοογοῦτ, 

Δδιαξάϑρα ας, ἡ ̓ἵσα!α παυτῖςὰ,ἃ διαξαίνεινγετᾶῃ ἤτε,ροπς.. ΐ 
Διαξαϊνων ῬΦΓΙῚ -ο,τγαπίεο, τυ ταρο,ργορτίε πη ς τγα οἷο. Ποῇο. 

ὃς ποτα κὸν διχζῆ. [το] 5) οσσαρσ΄, ἐχροάϊτίοπειῃ Ειϊοίο. διαζώνειν 
δῃὶ τὸ ὅοχ τὸν, αἁ τοῖη νἱά4 6 γάχηι ρεγπηθαγῶ., ἀιχίτ Αἰεχαπάδν Α- 

π΄ οἀπ Ἐπ διὰ πῇ ἑλία διαξώνειν, ρεγ (ΟἹ αὶ ἱπ στοά! ὅς ταν ἔαςα- 
του Ποιά 5π1. [τ ΠῚ ρΥ οί οτ  ο, “ραν γατογ Ὁ μοτραρ εὐ πάεπῃ. 
ἐἸεἤοά, τὰ Τἤοοσ,. διαξαὶ πύρφνὠνεανοῖο.. ἐπι [5 ἴτογ Ὁ εδηὶ. 
δικξώνω τυ χιεδίαν,τατο τγαί τοῖο, Ρ] τατον ἐς τγαηηα ἘΠ ταῖς. δμέ- 
ζωνον ἀσφαλῶς ἐν τοῖς υὑποδμασι 9 [ιοίαη, Π!ε πὰ ἴῃ Απαοϊανῆάς, 

υὑμδϑ οὕτω μεγάλα διαξαινόντων ἐπ᾽ αὐδ͵ιδὸ 9 ν ΟὟ ἰς τα πηασηΐβ σγασ 
αἴδιις οαπτιθας π᾿ οος.ἐφ᾽ οἱς διέζη μτ' Φιωείμκως, 105 σα τη ΕΧΟΓ- 

εἴτι ἐππταῖ τ, ΡΙ ατατ. ἴτε διαξαϊνωγάπιάτιςο οἷχος εἴτ, διασκελίζο- 
μαγἴτο σγαγίσας ἀϊαατισατις, Αὐζοτ, "1.5. ἀς {π.Α οἷαι, ἢ 

Διαζάκνω, τταϊ οἱοντγαι Πηϊιτο, γα υἴξεγον Ἡογοάου. ὡς δια βάλοι εἰς ὁ 

Νάξον. ΤΊνο,κὴ ὧν σατρὼν αἰ Αἰχαΐας πρὸς τὲ αὐτι εἶβας ἤπειρον διαξζαλ- ἡ 

χάγτων. ΡΊατατ. οἰ Πὶ αοςα, διαξαλῶν ἃ Τ όγιον, Α' πολλωνίαν αἱρέξ : [τὸ ΠΊ 
ταί τοὶ οἱ τταηςῇσο γηάς Ὠἱοίς, "0.4. ς.76. κὸ ὁ φλοιὸς διαξλυϑεὶς 
λίνω,ἴτοπι σα ατη τοῦ 5» οδιγείξο,ριιᾷ [μς.ἴ 110. αὐοὶ διαξολὴς: 
ἴτθιη σοπογα [τοῦ οΓ[ ΠῚ ΠΠΊΟ ΓΚ ΤΠ] Π1}0. ἀϊοίτον Δατουη διαξώνιω 
σε ὡς φαρμφικέαννοϊ ὡς φαρμοικέα δγτα,νεῖ ὡς φαμακειὶ εἰςγνεὶ φαρβω- 
χέα δ «ἀἰοίτατ ἃς ϑιαξάλλω σε ὅδε τούτῳ τε πὶ διαξαγλω σε εἰς τῶτο 

ἃς τρὸς τούτο ἀἸοϊτατ ὃς διαάγνω ἀστῷ ὶ μετριότητα. Ρ]μτ. ἴῃ Οτπο- 
Ὡς ἜΧροηΐτογ οι ταῃὴ ̓ πα! {4 σοηβο,η τηυἀϊ πὶ Δάάιςο, οἄϊο- 
Γατὰ τε ἄο. υΐη οτίδιπι γος 4υορ λην ἀἰ οἴτιιν διαξαλλειν οἰ! ΠῚ 40] 
ΡῬτορτοτ {Π|4πὶ πλαἱὲ δα ἀἴτο Η τοί. 1.6. πίῃς ὅς διαξεξλημῆν 9 
461 ἐπα! ἀϊα ἰαθοταῖ, να] ἱπίμηγία, ἴι ξιπι}5» 15 Ὀοπιηϊοἴιι5. Ετ ὁ 
Φιαζεὐλνυ. βί., Ποτο (4.7.6 κεξαλν εὖϑοι τινι, αντι τῷ διαξάλλήν τι- 
γα ϑεκυδιδ', [1}5. 8. οἵ τε πολέμιοι τῷ τυοσα φέ ργει ρ(ρόλιςα διαξάνλοιν- 
πο. ὃς ὡρὸς τίνα διαζαγλεδδοι. ὦ στερ γὰ ὡρὸς ὅτπξκλδύοντοι δεαζάλλιον ταὶ 

καϑώ οἷ ρὸς «δὸ οἴνοις ἐδ μεμέγ μῆῥοις 5.1Ἰχοτοτις. ΑὐΠζοτ. 
Διαξεθχλη δ», ἔχογο Πις. τς. θἀτν αὐ τὰς ἔμπιοίὰς νοτιῖς πιᾶτογ ἀο- 

σοί ετο: σοποτγα τας δτίαπη διαξεξλλῶτι ἀϊοἴτατ, γο5, ἀς αι ἔα πη 
ραγίᾳ εἰζνμάς ἀρυὰ Ἡοτοα. "0,7. τεϑρύγλητο γὸ οἶρφ πώσι κ᾽ δ ε- 
ζέξλητο οχρ. τεϊτα πη ἰᾶπὶ να]σατήτησιις ἀριι οπηης5 εγαῖ. [τ πὶ 
Ρίο συγκρέω, σοπηπΊίττο, ἰηπλῖσος τοάο, θ]ατο ἀς Βορ.}10.6. μὴ 
«διάξαγλε ἐμὲ ἡ Θρασύμαχον ατι φίλοις γεγρν ὑτειδ : [τον ἀθορ1ο» 
ὩΠΟ, Ηεγοά. ἴα Τεγρῆςι, 

Διαξα σιλίζείϑοιγταρπιπὶ ΠΡ] νοη ἀίςατο, τ βασιλείας αὐτιποιει ὅδ το- 
σοὶ ἀσοτε, 

Διάξασις, ἑως ἡ τταΠ ἢτιςοτγαπητίο, γα ας σα τ. οχίτας Ὀζοσος, 
νυἀυπγεταιεξεις, στοῖζις, ρου εγαίοξεῖο. Τ Λιιογ ἃ. ποτα μδι ταὺς 
διαξαίτεις. 

Διαξασκω, οἰ ΓΟ ΠΊΘΟ. 

διαξζας-ἀζω,ρεγρδάετο, ιαξαςστιντες τῷ ὀκπώματος βοΐ ρρςκἱὰ εἴ, εχ- 
Ρερά. πέο ρος} ροηάας, παρὰ ἰιγδητες. 

Δικζατήρια, ων» τὰ, Πιςτ ΙΗ οἷά αυαΣ ρτο τγαηῆτα βαητ. ΔΙ τανς, Τὴ 1.ι- 
οα!, ἔϑυσε τῷ ὀὑφράτῃ διαζατήρμα 1. Ρτὸ ττα θῆται (Δοτι σας. 1- 
αὐτὰς ο 1 6Πὶ [οι πιαν]ια νικητήρια ὃς χαρις:ἥφκα. δε ἢ Π}}14. 1 πο, 
ταὶ διαξατηοια ϑυδμῆνοιρτο τγάθίττα ἰαοτι Πσαῆτες. διαξατήρκα  γί- 
γογται αὐτοῖς. [ΟΠ εοτοκαλ ὶ, ἄς ρτοστοῖπι (Δοτιποαῆτος θοα Πιταητ, 
1ἀ- π| ὡς οὐὐτοῖς διαξατήρια ἱερὰ ἐγγύετο, τρια σα πά απ. δικξατηρίων 

. ἑοργίω), Οτεσοτίας Τ ςοΪοσας ἴ0 ΕΡ Πἴ. 
Διαξάτης»υγδτγαϊοζζοτ,τταηῇ]ις. Ρ]Ιη. 
διαζατικὸς.τταρ ἤτισιις, δὀλεθοαρῤο [αδ τῆςας. διαζατικὸν ῥῆμα 9 νοΥ ΘῈ ΠᾺ 

τγαπῆτι απ. διαζατικότωτος91.α ἃ [πη πλὰ τεπ άξης, ΝΑ2.1}Ζ. 
Διαξατὸς,ο:), ὃ. 41 ττατ οἱ ροτοίς, πλέει 1}15, ν δ οἴας, ρ γάμοι 
Διαζεξα ῶμαι, ὁ δεινὸ αβίτητο» ἤξιεγο. ΡΙυ]ατῖς. ταῦ τώ φασι Ὁ μητέ- 

δὰ σοί κὶ δὲ γευυάκα τρὸς πολλοις “ἦα σεκελιω τῆν διαζεξαι δῶτε. 
Διαξεξαδω, μ. ὥώσως οὐῇτη ον ςἀἀο σεττίογςην. Ῥ]υταγοἶ.Γη Ἑαυῖο, 
διαξεξω άυλν Ὁ- «οὶ “δ πραγμα τωνγοοττίον ξλέζας ἀς τορι. 

Διαζεξικ ὡς ἀλιναττοδτιις δὲ 
Διαξεξηκότες οἱ αΐ τἰ 145 γεἰπειηοῦτοτ ἀἰάυ ξξας βαθοης,ΡΙ ατάγοῖο, 

γατιοἱ Οὐἱάοντ νατίσατς ἀϊχὶτ Οὐ η τ] Δη. 
διαξεξλημῆθ.. 10 ἰτας»Γα ρα ξειιονιγαιζα ξξα5»᾽0 βαπτατις,σοπ ἀοπιπα- 

ταιςνσά αν πίω οουοχίας, οἰ μίαςυνγάς διαξάλλομε. 
Διαζεζοςρυ χω μῖμ ὃ», Δτο]οο ον αὶ οἶττοϑ ο εἴτας ας ζΟΠΊροπίς σα- 

ῬΙΠΠγ,ΟἸγγάτιις «οἰ σοτη Πάτα σα! ατη Πἴγατας. αριά ΡΟ] σα πὶ ἰ10. 

2. Ἰεσίταν διαζεζοςωυῆίθ..]. βεξοςρυχω μήγ(Θ-οβοςρυχίζων. 
Διαξεζρω ϑει, σουτασ ΠΣ, Ἔχοία αι οὔ π,ἃ διαξιξρώσκομαι. 
διάξιμα, τος τὸν στο ας, γα η τι) ν οἰ τί σ απ. τοὶ χτ' ϑεὸν διαβήματα» 

ΝΝαΖαηΖ. 
Δισζησείω,ειρίο ἔγαπῇτγο, Ασαιίιίας. 
Αἰαθίτησον ὁ χααῇ ἀϊ ματι φάτις. Γητοῦρτος ΑὙἸ Πρ ι.Οἰγοίηιιπι(. πε- 

εἶχραν Ἐύίται.) Πα σο!Ποατοῖπ 1104 1ῃ ποθι]!ς, Κατὸ πὶ πραπέ- 
ζις κα ταίζης κατε ποίστις λεπ] ὑώ τέφραν, Καίμψας ὀξελίσκον 9 εἶτα δια- 
Οὐ τίων,λαξὼν,ϑ:ς. ᾿η!ττα πγοηταμι ἀυτοπι εἴτ τοξξουϊοςς ἤσατα νῖ 
Ἰαπιδιία αι [14.114 οἰγοϊπατιιγ. 1. αα οἰτοίηθαη ἴπη οτδέπηαας Ει- 
δείσαταγ νοὶ γοτπατυγ ντ ἸΙοπαΐταγ Ν στ οόσις ἀσίου δ᾽ταγ οἶτ- 
σα ας. ΡΙατατο 1 Ρο]ιτιργαςςρ. ρτο ρετρεπάϊςιϊο ρομοτὸ νἱ- 
ἀοτιιν ἀς ογατίοης Ποπιοῦία, ἐνϑυμήμσισι σικραῖς νὴ τϊδιοδοις τεὸς 

γανόνα κγἡ.διιαθη ἠΐυ» ἀπυχριξωυῆναις, τ διαδι πίω ΡεΓ σαφύλίων, : 

φατ (οπηπΊεηῖ. τ ηϊορῃ. ἐμ Ἀ Δηΐ, Τπτεγρτέϊψυς Εσοδι ] 
Αρυὰ Ἡείν εἶν. ὃς Η οπιοτῖ Τπτογρ. δια(η τῆς ον ὥὐδτηπς Πα 
τς Ἰιτανσατις ρᾶτο ἡ σαφύλη, ἷς ρον  ΡΘη ΔΙ ΠΟ ΠῚ, χαάϑετος, μι 
ἤπιε μολυξδιαϊσα. ΟΠ] οἱ. Δικ σὴς (στ  οἵτατ ὃς διαίτης, γιὰ 
115. αὐτὶ τ σίφων(Θ-,ἱ, Πρῆοης νοὶ Πρ μαποι!ο ἰτεπι {ππηΐτα Οοἷι 
110.3. παρ. το. ἸΝΑτατΑ}} σῃί πὶ Πρ  γίτι Ὀπιπο αἰ πηβητηπη νίγθοτί, 
4υαίι 401 λα ΠῈ ἀΠΊ ΠῚ ΡῈ της} ] πη τγιιηοἱ γο τὶ ρει Πρ ΠΟ. 
ποπυνυοπὶ ἀϊαθοτεη νοσδητ πις Πα ΠἸοῖ, ἐγαάττην 1ῃ [Π πὶ ΠΊΠ ΠῚ, 
δὰ οσαλις Ππι τι ἀϊ πεῖ ἀϊέζες οτίαπη ταογδις 1Π|6 406 ΠῚ 
τη} ροῖῃ5 ΟΠηη]15 ΡΕΓ αῦτο ΟΠῚ Πγᾶστηα {{π| Ροτβιποποιῃ Θο ̓ 
τῆσις ἀοἤηῖτ τ ο0 πουπῖπα ἀρρε]δταπι ηιοὰ Βυπιοσ σογροσὶ 
δ 0110 ἴῃ Ιοςο σου τίτ,ίξ  (αδ᾽πάς ἀς ἰοσο ἴῃ ἰϑουτη διαξ, 
Βος εἰἘ Ροττγαης ηὉ Αἰῖτον αυὰ πὶ μετ ἐγρῃοηςπι ἀπ] 
ταϊηἴδιις νοσατις ὑὕδερρς εἰς ἀμίδα. δι δ αΐῤῥοια εἰς οὖρᾳ ὃς 
Διαξιάζομα οσο,Ρ οτγ πη ροννι [ἰδ ςο. ᾿ 
Διαξιζα ζω, ἄσω,φ ἀἰφ)τγα} 1, ΓΓΔΉΓΠ ττο, Α Του. δια ζιζα 

σὸν χΤ᾿ γεφύρας" Οητίθας τγαάμσεῖς οχοχοταπι, Ηογοάοτος 
Διαξιζρώσκομα, Ὀκτοάου, 
Δια(ζιξρώσρω,εχεάονοτοίο. 
Διαξιόωγμ. ὡσομα)γάεετο νΊτα ΠΊ, ΧἜΠΟΡΉ. ΤἾ χαλεπών ἀπειρε, 

σηγνιτΔ ΠῚ τα τας, ΠΟ] οἰτία: ἐχροῖς. ἀφ᾽ ὧν διαζρώσονται. 
τεφοαα ες ΟΧΊ τ πὶ (αἰ τσητατο ροτογαωτ, ΡΊμτατοὶ η Ραὶ 
διαξεξιωκὼς ὄυτυχ ἢ βίον, υἱ ΕΟ Ἰοιτοτ νἰχι ΠΟ ἴῃ Εὐαβὸ 
Οιου,ντ δια γίνε ὅϑοι γ]Ἰοττατ»᾽. ν τα π ργοάψασέτο. ὁγηεί. 
κα) δυδιάμλων Φιχξιῴης ϑεῳ κεχαρισ μῆς, [6 Π|; ὄσϑυ μὴν διαξιώ 
συφίαν οἰδολώτειτοι μετίων. 

Διαξλας αὐω, οΥ ΠΙΪ) ον Ρ.]]10}}. 
Διαζλεἴςτησις γεως ΘΟ ΘΥΠΊΪΠΑτΙσ:ς 
διαζλέπωφρετγίριοιο, ἀρ ςϊ ον ριοο. Ματιῖ. Δρ. 7. καὶ τότε, 

ψεςς ὀκζαλεῖν τὸ κα ρφίθν, ὃς τὰ αὐ ἀπριοἶες νὲ οἰποίας ἔοίτῃ 
Δια(ληϑεὶς, ἔντος ὁ, ἀς]ατις,νἠάς ἴῃ διαξαΐλλομαι. ᾿ 
διαξοάώ,ἰ ἀταμι]  ο. ΓΟ] ε δ το οιιην σἰαπγογα ᾿πά !ςΟ, ΓΟ ο 4 Π1θ.: 
-αἴβσως παντείλαν᾽ αἴχη διαζοάσω.Ῥίάτο τη ἘΡΗΝ. ταύτα διαξεῦ 

ας (αητ ἔλαγα ὅς πουπϊ ταὶ ἰογπηοης ςο]εθτάγα : νυάς δ' 
ὧτιοο᾽ εσγαγὶ οἰ ἐϊστῖς Βα οὶ. ὃς δια(ονϑεὶς, ἔγτος . ξι Ὠ]ᾶ 
ταῦτας. 1ο ἘΡἢ.110.7 πέλει διαζοηϑείσῃ, νη δ᾽ ἔὰ πγο δ έιτια:, διεξο 
πλάσαι πὶ ΠΟ πιο φάσρτις εἴν, Ρ]οταγο 1 ΒΟ] ΠΕ, διεξου θη τς 
(ὺ ὀκτὸς αἰϑρώποις, [ἄς πὶ ἴπ ΡοτΙοἷς,αρ τι ἐχτεγος οπχίηοϑ δαὶ 
Ῥτάτιις οἰϊ. διαξεξουνυῖο Ὁ. δι έσφ, ο] οἰ οτγίπλις. Ρ 

Διχξϑησις,εἰθο ον Οὐ! βογατίο, ὈΤαταγο ἢ, αἷεὶ ἀοργησίας. » 
Διαξόητοςοου, ὁ κὶ ἡ) τίς, ἵΠιρ. ἱ5,ξαπγοίας,, ἐπ᾽ ἀῤετὴ πολυϑρὺ 

τος. δε ἀρυ ἃ Γιςίδη ἴῃ ΡΙδιά. ἴπ πιά] άπι ἡ οη16 ρατγτου 
τατ, αὐτίκ μελα “ἥν δγὴ κακίᾳ διαξοήτων ἰκρότατος ἀπετελε δϑῆ: 
Ἰεγιθας ΠΟ μ]Π Πτάτοτγαπη. , 

Διαᾷξολ ἡ. 95, »ϑζ : ν ; 
Διαζολίο )οαἹ πηΐά αΠρί οἱο»οδτγεξζατῖο ἵπ αἰ σπατίο, ἐσ ποπηΐῃ 

ἰηΐα τη νοτ πη, ἀοίατιο. Ἡοογατες. δυλαξα πεὶς δικξολας κἀν 
σεῖς ὦσις 1. ἀφαῖτα οδτιεϑατιοποδ. καὶ ἐαὶ διαξολιὶ, ΟΠ Πγηῖς 
Ριεπλ ον ΡΙατο ἴῃ Αροϊορία ϑοογαῖ. αἰκλαίζο μν ομώ οἷξ αὔχῆς 
χατηγρρία υἷξ ἧς καὶ ἐ ιὴ διαξολὴ γέγονεςτερετα πη ἐς τητορτο 
άπ {τ ἀσοιατιονν ἐς ηγικι σοηῆλτα εἰς θά ϊα. Πυχάδη 
ὅν αἱ δια(ολαὶ τοια ται γεγόνασι, ν ἡ ἐς τ{ἴα ἰπ τὸ σ4{11Π| Πιᾶ᾿ ἜΧΟ 
{ἀητὲ 1θ1 46 την" αἶα πονλών διαζολὴ κἡ φϑύνίΘ» . πα] ΓΟΓ ΠῚ 
δὲ ἰπαἱάϊα. ἐν διαζολῶς ἐῶ 9 αρυά εηάοπη ἴῃ ἘΡΤΈ. τ. σαΐα 
Ρτοπιὶ,, 4ς ξετι ΕἰΠ{6 διαξολαὶ ἐξ χάν.Πταϊὰὸ αυιάϊτο,, (αδῖτα 
ὨΐΑς, ΠΟ ογατ. εἰς δια(ολίω ἐκπίπῆ εις σα! απτηίδηι ποιά τς, ΡΒ] 
ἴῃ Ἀ οπιμ!ο ]ἀσπ) ἴῃ ὙΠοίςο, δεαξολῃ εἴ χεν ες τὴ πειστφοίῃ πὰ 
ζῶν. ὁτατ ορίῃϊο σγδιΐογ {ΠΠπη} οἰπὶ Ραπρίας σου σαπ 
διαζολ καὶ κακίαςον τα ροτατίο γ1τ|}, [4ς πὶ 1η Πιγουσθο σοὶ διαξο 
φέρω τὩρὸς ὃ πόλιν» τι] ἀρι!ά ρορυ] σοι ο ἱηιάιαπι. Ὑ 
δὴ διαζυλῇ εἰπεῖν. Ἰηυϊά ̓ οἰὰ ἀἰχηΐα, ὙΠποΥ ἀϊὰ.δ ναξολίω διαλιὶ 

οτἸ ΠΗ ἴδοις αίο! ποτ, ΤΊ οΥ 4. ἐν τῶς διαζολάϊς φέρειν, οτὶ 
2ΕΓ(ἰνίπες. διαζολῇ οι οὔγλων, ΑΠῸς οὐ πιά πον ΡΊλτο νόμ ὶ 
(ολαξ ωρὸς ἐκείνοις δπολύως 1 41 απ {ΠΠΟσα!Π} ἰπ ΠῚς αἷγο]8 
ἀρι ΠΠος θαρτο Τ πογά. τ 

Διαξελικὸς, οὐ, ὁ, ἀἸα σΟΓ Του ς,οΑ ἢ πη ατοτίτς. Ἵ Ὶ 
Διά(ζολδ-.υ,, ΑΙ απτηἰ Αι οὐ οςςρτογν θ᾽ ατοτ,ο! απληϊο ας, ἀ18} 

Ἰὰς. ἸΝοπηις ἐς Ππ|ά4ὰ ρτοάίτοτο ΠοΠΊΙηΐ, ἀιχὶτ ζαρ.6. διαδολ 
γε. εἴνιΘ.. ΟΠ εν ίο. τοῦτα ὃ κὶ δὲ αὐτὸς ὁ δια ξολ Ὁ. Σποσυλῆσαι ὁ 
νυσετα»ἱ«ἀἸαίρ ΟἿ τις, Ὶ 

Διαζόλως [Πυ]} 4το«ὸ, 1 5) διαξολήν ΤΓἈυ εν. Ἵ 
Διαζομξέω, ςντ διχζομ(ή σαὶ χέξεις αὐρὶ τεὶ χεἶλη τὴ πεὶς εἰκοας, ὨΙδη, 

Ατεοραρ Πγίάςητες νο] Πιϊ α]αντισηα δ ουοτα: Βυά. Ι 
διαζ(ορζορέζω,γοριτα πὶ ξάο, νη υωνχόνόδια διαξορξοράζοντα, Ι 

Ροοτζας. δ Δ 
Διάζορφς, ΑΓ πηρίτν Ἔχ οίις, ορΒοοΪ 1 Τ᾽ γαςῆ, διάφορον ὦ 

γος Ὁ ἔνδον, αγν᾽ ἐδες ον οἰξ αὐτῷ φϑίνηναϊ Ποπχίπο ηοηλτης ἀ0Π) 
{τϊοοτιιπι ἀσιογατα ἴδ ἰπορτὸ οχοίμηι αδίαμαΐτυτ,, 
Διαξαχολέω, ὦ, ἀοοΙρΊ ον πη τῖσο.Ἰςηΐο, ρος ραίζο, ὃς εἰυίο, βακολῶ 

οἴλῃ ἐς οἀρτατουίθις, διαίζεκολ εἶ εμὐςδὺ κὶ ἐπελσπζες, δ1ς ΤΟΤΕ 
ἀὐλαρτοηι ἰλέξατε ἀϊχίτ, 1. ἐποί γεῶτο καὶ διαξοκολ εἶν; 
Διοξινδυομι ἐς] ]ο δ καγινώσκω,οςοτηο. 

»" 

ον αν χτ, Δ’ ἘΗ͂ ΞΘ 

ἂς αὐ ΦἘΦρ' 5 ὲ. ΞΖ ε:..----. 

ἌΨι πτὰἅ Ὁ ,,... 



ΣΝ ἌΡ 

Λ λοία, υλαθύλιον Εςοἰοἤϊαϊει σα, 4κ4.ονδιασιλίαμ ίη σΘΩΠΙς. δια- 
Φύλιον, "5 τὸν ΠΟ] ἢ}, Φ0 α Πα Ἰτατ!ο, ἀο ἢ δ ογάτιο 5 6 π| Ώ14}}} ΠῚ 
αἰ ται ττι ν ογγάτι! πὶ οΧ αἰίωγαὶς σοσ τατίοη διις. ἐν διαζελίοις, 

ὡρ.. δερίθητιαν ἴῃ φοΠΠ]}15. τὰ διαβάλια πῇ πνδίαρτος μὴ ἐγώ 

ἔϑλήσαμαι, ΓΟ ὨΠ]1ὰ δρίτῖτας νοὶ που;, ΕΖοοθ ο] ου 0.1. οἰ νδ.1. 
-, ἐγέδωχε τοῖς φίλοις διαβούλιον πῶς χρυσ'ἔον ὅδι ταὶς εἰς τίω) κοίλίω 
(ἃ ψνς - ᾿ Ὁ α ἕ ᾿' 

συρίαν εἰσβολαῖς για οἴϊ,σίω ἐδριογφντ Αἰ α01 αἰχὶί, ΗςεΙγ εἰν. διαβυλία, 
εἰμφιξολία, 
ιδθολθυ αι ίας, ν οἱ ΠΟ Π 61) Δα ΡΠ] οἷς. Η εἰγοῖρτο δίζαλ 

ιαδρε χων ρευβιηάοναρ εγσο, Βυιπιεξξοιίγγοτο. 
μα σύαιο. 5 

' ΠΝ τ πὸ εειὼν γε] τη πο, ΡΙΤη. πγαάοτ, δα]. 
.} μἔξροχίθ..» δ κα ἐγῃγαά 45, νυ ἀιις, Ἔτλι5,}1. τ Ερτυτάπη υἱδάτεαν; 
ἷ τ πταΜεΝΝ ΡΟΓξυΐὰς, ΑἸοχ. Αρ]νγ, Οοπ το χίτν {0 ἀν Ρ Ὁ]. 
᾿ ̓διάξροχον ὕδατος αὐδασκδιυάζειν τὸ «τυπεῖον ἔτι! πὶ 114 πγδάς ϊςο- 

τς, διαζεοχ 9" τῷ ἐρωτι,ατποτε χα μεατιις. δια ξρο οἱ νῆες ἵν σεση- 
Ἴ παυος ρυτιο ένα, Τ σον 4. 
Ι τς ςτΟ ΠΟ, ο ας, ΟΟττοῖῖο: οἷϊ αυιαη4ο ραῖτο 4] χυα οχοί ἰλη- 
᾿ φαϊς ἐχρυΐταγιν!άε (οἰ πν. 

ὥσκω Ρεγδίο, ντ Οἷς, δὲ νεγσ. ἰοσυιπτοτ νηάς διαζεξρωϑει 
οἴω πὶ εἰς. : 

ἐρωτικὸς» ῬετοάΘαϊ ει ογοάοη αὶ νἱπι μαθεης νὲ διαξρωτιχοὶ φαῤ- 
τιοιοῖσα χης ἀϊ σαπιοητα. 

μα!» ροττγαηίςο. Πετοάοτ. διαξιώονται διὸ τῆς ἀρις-ερῆς οἷσεἐς, 

ττἰς 0 ΠΠἜγαᾶπι {γα ἱ! οἴτιητ, 
κχσέω, ὦ π᾿ ὃ ἔετο, ἰυἀΐρηοτ. 

αγένλω, ἀσαγγέγνω, ἀτιι]! σον ἀςπιητίον ργοάο, τεΐετο, ἤροϊῆςο. 
ὍΠΑὖ μὰ ἀλη ϑείας ποὐγα ϑοὶ δια γζέλλειν καὶ φήμη δια γζνλαστε δ ρῴξιν 

ὃς πόλεις )γΓ ΠΟΥ ΓΕΠῚ ροῦν γος ΠΊ ἀὐα]σ ἀρ. ὈΊυτ, πη Οαπγ τῷ 
γι ἐπαγίέλλῳ. ΗΠ Θτοαἴ4.110.1.1 Ὁ υξόδε διαγζελϑείσης,δες. 

πλίδι, ἰατογοιιη τῆς, δ ἐαΐγίελοις ἵ. μίιυυτα), ᾿πάτοος, ἀεἸάζογος 401 
Οο ΠῚ ΠΕ ΠΡ ἴΔ πὶ ἔισοια ΤΟἸςης. Δδιαΐγίελίθ. ρτο Το Ιεγα- 

γεγὸ 'ς 4.1 τε Πογάπι ἡπποῖατ ρει ςοτααγωια ΠΉ] τὰ ΠῚ, 
ΓΙΑ ΠΟΓῸ ΠΥ] ἀς ἢ Διοπηρ, 

διδγιγάοσείγας Ποτιςέ. 
(ΟἸ] σο:ςΟηστοσο. 
δ ἀοτγι ἀςοναγε!άςο, Αοοαί, διαγελώσης τ' ὥρας, ταϊ το σεηῖα 

Ἰρογα ί νοῦς 1ΔΠ| 4 {τον Τ᾽ ορ τ. "1.8. ἴον. ρίδητ. διαγε- 
ὥρα, ἈΠΠΑτῈ τοτηριι59[46π| ἀς σαι ΠΡ Δητ. τἴ5.1.6.13. διαγιλω- 

ἡ μεξα, τ ΠΊΡ 15 γα ΙΕ Ισ ἢ 5310.2.(ἀρ.2. 6 ἢ ΟΡ τς. δυαγε- 
Θ. ἀετιῆις. 

“μα! ΡοΓίοι!ογοσάττο. διατελώ, ἰατοτ Πα}. ν αἷςον νῖτα πὶ ῬΓΟά ι- 
ο, ῬΊατο ἱπ Αροϊορί2, ἂρ᾿ οἰεῶδνέ με τοτοίσε ἔπη διαγλωέ δὰ εἰ ἐπυεᾷ}- 

᾿ δημόσια; τὰ εἴχιτάη ἀτὰ νίτα πὶ ρτοι σεῖς ρου». διαζμαν, 
ἽΧοπΠΟρΗ. ϑιὺ κοί ζω εἰ ῥα διόν ὅδεν ανέγκλητον δια γίνεσθε γαῖ γοτ {1 ἃ 

5 εἰ Πηξ στιτηΐης ἴῃ νῖτα ρεγπλάπαῖς. [ΓΕ 1,9 α γίνομαι ρτῸ διαὶ 
χες καρτερώ, ῬττΟΙ ΓΟ ὃζ τοί ἐγ νἱτατη τα πὶ εἰιλ.10. δναγένορμαι 
ας ἐπασκων, 1. διατελώ, δια γώε το τίω πόλιν ἀδὲν σφήλσς "πὶ 
ρει. πγα! ὰ Πγογίτι 5. ΤΠ ον ἃ. ΡΊΑτο. διακοσίων εἶ διαγεγο- 

ἀν ἀπσεητὶς αὐ ηὶς ἱπτογ  αρῆν. διεγγύοντο ἔτη μεταξύ, Ἰατειξις- 
πηι 124 ἐς 5εποξξ. γγυουῖύκ πολλ ὦ χρύνα τη} ΠτῸ το ΠΠΡΟΓΟ 
Ο,ΓΔΡ.27. Αἕτ ΑροΙς ἐπῆο οἰξακουσίων διαγινουήύων, [ἐχοςητὶς 

ὁίξαπηίς, ΡΙατατ. πη Ἀ οπλι]ο. ὠσφαλὴς διεγώετο , ροῖ πη ν"- 
ΤΑ Πη δευτγις ἔαϊτ[ἀδ αὶ τὴ Εσδιο.ΐδεως διαγίγωντ ρος ἢ ΔΚ] ἰδίων 

πληψιν, δ σπτογ γε] ΠΠτατι Πα: τη τ! δητ,} 10... Μάςς μα. ςττ. 
ἀγεγλυπόϑει εὖ δοκεῖ, ρτοίροι ὃ αέξιιπη εἴζο ντάοτιν, 9.24, διαγίνο- 
᾿καλωῖς ἐν τῇ τελδυτῆ᾽ῃ ΟὈΙΓα πγῈ Βοσςο πὲ σοῖο, ὕ]ατατ. διεγέ- 

γέντο αἱη ΤΠ ητοι δίς. Ατ᾿ ἘΠ ςς. δια γίνεῶ Κπὸ τ τέχνης, Ατ ζοτοιη Ρο- 
ἸπτιΕτ ἀνα γένεϑει εἰν διὰ τέλες καρτερεῖν» ῬΕΓΙΟΙ ἸαΓΕ . ἃς τοί εγατο 
νίτᾶ. Ρ] τατ τ Πειπετ. ὑπὸ τάτων ἐν τετρακοσίων χευσων ἐχπίζοντες 
ἄχει ϑαλάοσης δια γγνησεῶτ, ον τα τ το] οτατα ροῆε,ιολὰ Ρεῖ ἰοςὰ 
{γϊαοῆτία Τ αιγι ἤγτουτις ει] ητ, ἘΠ οτίαπι ουλάοτγε σγρο 

δέ. ὑφώρμει ἐκ ἔκα πον, εἰ ὸ διαγγνομεϑτι ἐμ κλύδων. ὅτως ἔχοντες 
πελάζειν σῇ γῆ οτίαπι ἢ Τἀροτζιτος τεπιρεἴζατι οὐ άογεθλς. 

ιαγεγώσκω, ἀὶσ ηοἴςο, ἀϊςεγηο, ἀερτειεπάονίησαιτο, ᾿ητογποίζο, 
Ῥλρυιμις νιάς ἈΠετοτ. 2. Δ Η ει οι. Βγαταπη αι ᾷ ἀϊσουπι ατη, 
ἱπάϊρπαπι πεαυραζ ἱῃτεγηοίςετο. Αγ ἴορ. διαγινώσκειν τὸ δίκαιον, 

 ἐϊρποίζοτο Πιϊζαπη. [το Π,διαγινώσκειν. λταοτο, ΡγῸ ροτοίξαις 
ΟῚ ἐπαΐοατο δὲ ἴπς ἀΐσεταννι ἱθ ἀοχ 10 Πὺσ ρτοιΐηςίαν στη ἴοταν ἀε 1 - 
1 Ῥετγαγε. [μιςί0. εἴγε κα σώ με διεγνώχατε, ἢ πιὸ σοσηθατοτε ἴτα- 

τα  τῖς.1 ἀςιη εἰ κλαζειν διέγνωκας ἢ βοτς τη δηΐπτο μας. διαγμνῶ- 

σβειν τὸ ἐχ εἰρνμαγςοίσιίςετς ξποιηις, Βα. ὁ διαγνοίνω αἱ, ἀςαμιοᾶ 
ὴ ογΠοο. Γοίαη. 

᾿ μεγκυχξ ὦ ως 8, Διαγκυλίζω 5 ὃζ Διαγκυλόῳ ᾿ζ6ΠῈ Πρσηϊβοελησ. ἂν ἀγ- 

κύλη σιιοὰ εἰϊ λα(η εἰκοντέα, Ὁ, Ἰὰς]  Ποτιπι ἐπ πηςάϊα ἢ [8 44 
Ἰοϊτιιτροττο ἀτοίτυτ διηγκυλίοϑοιοτοίξο Η εἰν «ἢ. τὸ ἐνεΐρα ἐὺ δεικ- 
τύλοις τῇ ὠγχύλῃ πῇ οἰκοντία ἀϊσίτος ἀπησῆτο ἰδοῦ ὶ το 1Ὲ., ὃς 
Ἰυδοα τῳ οεἴδι] τὸ ἐτοίμμον ξ}) ράτϑτι! ΠΊ ΟΠ πηοτο αἰ Ππηεΐγα πὶ 14- 

ε σα Ϊατοτιι ΠῚ 4111 ἱππι ΠῚ: ΠΠς πὶ ἀπτοητι πὶ μαῖα ἀϊρ τίς ἰφουϊατι 
δε Τὰητ. Χ ορορῃ. Η τοί. ὃς 4111 γτθητικ. 
ἀγκωγίζω, ει 1το ἱππίτοτ. Ξ ᾿ 
ιαγκωγισμιος τιν σα δίτα τ τες Πἰπατίο. 
"αγλαίνειν; Ε] οἵ διαλν μοήνροϑοι,. 

ΕΣ 

| 

ΝΜ ; 
Διαγλοίτω, με ἰψωγπιαφαγήοῇηο,ΓοΪρο. 
Διαγλωύχευν, ΠΟΙ ΓΙ τη. 
Διαγλάφω,ςλαονίσυΐρο. ῖ 
Διαγλύφω,διασκαλϑϑω, ἰηίςαἶρο, Αςοιίας. 

Διαγνωΐω, ἴδ οτΟ. Διανοΐω,ςοσῖτο. 

Διαγνῶ μὴ) η45 ἐγ δηαίγνωσις» αἰ ἰςγοιἑογ διά 
᾿να τη. 

Διαγνώμων, ὀγίδν οὐ τί ἰτοτ,ἀ  (ς ςρτατοτ, οσηΐτοτ. τ 
Διαγγωράζωχιηά!ςο, ρογο, ἀπ αυ]σ ον ποτίτ ἃ ΠῚ [ιεῖο Ουϊᾷ. ποιῆςο 
Οεἰ! ὃς Οὐ 4. Πα σας σαρ.2 ἰδόντες ἢ διεγνώρασαν πδοὶ αὖ ῥήματος, ἀϊ-- 
απ] σαυτὴν [ἃ αυοα ἀϊέξυ πὶ ἔιογατ. Ομ οι ἰπ Ερηϊιἀς Χεπο- 
Ῥίιοητε Ἰοσιξις, Αλλ᾽ ἐγνώρισοι ἀντι ἐμαυτὸν, ἵρία ἐ50 1}: ἀρογαὶ 
πηοῶ σοηδιτουὶς Πατι!η} δα" πᾶ εἴ πὶ φχροίωϊ, ΕἸ φ αἰ ΠῚ γνῶ» 
εἰζειν ἔπιε διαγνωρίζεινγηιο νυ ]ρ ὁ ἀἰοίτηις ῥα [αὐτο σορ ποι ττε, ἵ. 
ἕὰςοτα ντ ἰηηοτοίςαπιις απο γε πος τοσπιγ,ςὰ πὶ (τυ ]Π]ο:υοί 
ἃς δὰ αἰΐας ρετίουας τγδηῆτ. 

Διαγνωσιςγεως, ἡ ν᾽ ἀἸοἰ τ Πγ,ἀἴσ ποτ᾿ ο,οχρ]ογατίο,ποτῖο, ποτίτία νεῖ 
ὩΟτΙτΙοΣ Ὑ πττ νἀ ρυ πο ηΠο, διάγνωσιν ποιοίμκω πτοτποίςο, Τμὰ- 
ον ἀϊά. 

Διαγνώς- "τ, δ. ΔἸ Δ] στο Υ, ΠῸς, 
Διαγγως ικὸς οὐ δ, ἀΠ ςογπ δ πὰ ροτςξης, Πα] ἀἰςοτπίτ, 
Διαγογίζω, ΟΠ ΓΠΊ ΓΟ. 

Διαάγομαιι διάγω,εσο. 

Διαγορϑύως ρα ιοο, ἀΠ]ετο, ἀἰ ςονεχοΐαπιο, ργοίεγο,οποίοποτ, ας 
δοο,νοτο, ΠΟ. δια ῤῥη ζω, διαγορϑύειν, ΠΟ ΠλϊΠΔτΙ ΠΊ ΟχοΙ ρει, η0- 
ΤΑΪηατί ΠῚ σδι ες. ἡ μέρα δινγορδυμββη άϊος σοπἰτίτατας πος εἴξ, τε- 
ταγυλυυ,διωρισιίνη, συγκεκροτὴ μβῥη,ευγκει μη» ογηρδϊα ὃί σοπάϊ- 
ἔχαισγηει. διαγορϑύειν στα ΟΡΡΟΏ τες τῷ σιωναγορϑύειν: ντ διαφέ- 
ἔϑμαὶ πιῇσυμφ ἔρομαι δὲ πὰ ς διαγρρόύειν ἢ σῃ!. δια φυρα καὶ καὶ ταὶ αὐ- 
πὸ λέγειν: διχγορόσει κακῶς πλάτωνα . ΓαςἸ Δη ττδάποῖς ὃς ᾿πΠπγας. 
διαγορϑύων εἧς αὐτοχραίπωρ)ντ [πγροτάτοτ πη ἦδης. ρτο ροιοίϊατε 
δτπηρεγίο πος νεδης,Ρ]υτάτιϊη ἙΌΊο. διαγορδύει νόμος δοῦλον μὴ 
πω δερχφεῖν, ες Ιαχ (Ἔτι! πὶ ΠΟῺ Δ ΠηᾶτΕ Ρι ΘΓ 5. ]} τα. 5010- 
πα. ΤΠ πιο ον. μησδέγα ἀτελὴ δ6) διείρηκεν ὃ γόμος οἷεσε σαστιιπη εξ, 
ὙΒεοάοτοτ, διαγορδύει στεφώς αῤχαϊς κὶ οἰξεσία)ς ὑπυτώοσεῶτο» ἀἸΐοτ- 
τις γετθὶς σάπεῖ. δ᾽ σηιῆσατ πος νογθηπὶ δέ παρ ογο ἅένεῖαις, Ρ]- 
ται ἢ.Ἶη Οτάσςῇο. τι) μειρακίῳ διηγόρδυσεν δὲ πότοις χατιέναι ποὶσ 
λιν" χεὴ Κατ ἐγα! ἱπυρρσέταξε. ΡΊΔτο 110..7.1 εν ταῦτα ἡμῶν ἐν τοῖς ἐΐμ- 
τωρφῶνεν διείρηται πάντει, ἐΧρ]ϊο τὸ ἀπέλα ἴσης ὃς ἀπξιπέτϊὸ, ΧΡ ἴσα 
τα [πητν Ετ τα, 5. ἰληϑὴ κὸ ταῦτα διείρυκας. ΕἸ ατε ΠΊ ἰπ γΠΊΠΕΓ - 
(ἀτη διαγορδύειν, τὸ πὐοῳγίέννειν κὶ ϑεαπίζειν»ἱ. Ια ποῖτο δεάϊ οτος 
νογθα (αυῖ ἰορ; Πατοτιιμι : ἀριιὰ ἱουψί, ἄγοορασι το τγδέζανς, 
ἀπειεγε,άἀτ ρατατο. 
Διαγραμμα, τος» τὸ, ΙΓ Ὰ]ες εἰ ποτ ρτῖο [δ τί, ἀε τί ρτῖο. ἴτε πὶ επῖοθπ- 

τια,ἀσοι εταπι,ογπηυΐα, πη ρεγ: πη γοἀπέξι πη. δικτον. ΡΊ ατάγο ἢ πα 
Μδιςο]. χιοιὶ ὃς διάτοιγμα ἀοῖτατ. [ἀς πὶ ἴῃ Οἱς. διάγραμμα «ρό -- 
ϑυκεν, δά χιτ. δ᾽ σι σαταν οτίατη πος Ποπηῖθα Δ] ταπαη4ο Οεο - 
πηοιτιὰ ἀοῆρσοατα ἥτις αι άγάπ συ] γί 5οἴτας {τι πσ  αγὶς ἀείοτι- 
Ρτα τι δ ]]λ,ριέξοτα σοορταραῖςα, ἤπε ξογιπα ἴπ ἴς δτιῖς ἀσπι- 
Πγατ ον φαῶ οἰσπτε ητὶς οοηἤζαηξ, φυαὶ ἐς ἀρὰ Ευο Δ οχτδηι. 
νίάς ὑα ἄτη διαγράμματα ἴσητ Τρία τΠεοτγέπγατα » οἶγοα ΑΓ ΠῚ 
ἀςπιοηϊϊτατιους φεοπηοῖτος οἵδ οσσιρατῃς, αὐ: εἰεπιοητὶς σῦς 
Ροῦτα ἔμοτ: τ σγἄπηατισα γο τὶ (γ]}1ς σοηίζαηε ἀ!ξξίοπες ὅς 
(ΝΠαΡα εἰειηςύτις, δ ἀϊ σὨ!.οτγατίο. Αγξοτ. ἴῃ Ρ γαράϊςᾶ ΕἸ τε 
)5 τῶς ὑποδεικτιχάς ὅξες ἐμαῖς τα χὰ τὸ πρότερον κ᾽ τὸ ὕςερρν πῇ τώ- 
ξειταὰ γδ φοιχεῖ α πρότερα “ἥδ διαγραμιοίτων τῇ ταξς, κὶ ὅδ) ὁ γχαμ- 

ματικῆς τοὶ φ᾿οιχεῖα, τρότερᾳ ὃ συγλαξῶν ν.Χ60.4. ἀπομν.αριἃ ναττ. 
Ἰτ.ς. ἀϊαστᾶπηα οἱξ ἀοϊ συστιο, ἀςξοτ πηλτῖο δὲ ἀείςτιρτιο » νυ ὸ 
Ἴφηγο (σ᾽ ροηνιγαὶ ξ!, ἀε[είιρ. ἃ ῬΊατα. διαγράμμα το χαλϑαὶ καὶ διξξα 

Τα ητοσιις προγνως-χοὶ να ]σ ὁ νοσάτυτ, ΕἸ εττα διάγραμααγροτίοτι- 
Ρτῖο δέ δτγευτανῖι, 412}14 πως συ: Δα οἰ ]ατίοπες ρυθ]τῴας Βᾶτ, 
4υῦ εχ «Επι εἰστφοροὴ ἀο!ογ!  ἁτιιτοντ αυτθοτ εἰ δ.|4. 5 οτΊ]ρΡ ζᾶ ΠῚ 
ετιᾷ αἰ᾽φυαηίο ΟἸςιγοσατίιος εἴτ,γατίοη πα οἱ ρα, Θοτα, αὶ 
Ῥοιτοτίαναατ ραίσυα ΡΟ]! σα γάιτ ἀςοίπγᾶς ημαίτας {{] σαυία τε- 
ἀϊογοθδητ. ἀφ᾽ ἑνὸς Φιαγράσμοατος,Ἔπάετα ἕου πη." οἀέπηαμε τας 
πος, Εγαίπι δύ μος ἐπεπλήχθη διαγράμματι εὐ τοκροίτορος, ΡΟΡΙΙ- 

Τὰς Γπηρογάτοτὶς οάιέϊο οἱ ἱπογορατας, ΡΊυταγ.ἴη ΟἱἽἰϊρθα. Ετται- 
Ρθγατᾶ Ρεσι 14.504. Ἷ δας, 

διαγραμμισμιὸς, 3.» ἤρεοῖος ᾿υἱ τοῖατ!]» ἴῃ αυο αὐδίδεδασταν ηἰστὶ 

δι 4101 σα] σα, ΕΓ εἰ ο ΟΠ] 116.1:.ς.5γ.πϊης διαγραμμίζειγγν- 
ἂς γραμιωμισμός. ν 

Διάγρατπῆ θ. δέ κυ ἴμτοτ τα 11ς 8. τη ἀαέγα ᾿ 
Οοπι. Ὀιείτατ «τᾶ κατεξυσμῆλον καὶ ἀπαλλλεα μῆψον ἔγκλοναα ΘΟ] τς- 

τ γχατα Ἰπτοπτίο ψεὶ πνάνοιατῃ ΟΒΠ τογατα πὴ ὃς οἰγου παι τυ ΠῚ. 

Διαγραφϑὺς, υ] σευ ςοηίογ οι ο Ργαίςέλες εἰ, ὁ καϑις αἱ μᾶυ Ὁ. ἐν 

πῶς συμμορίας» δ) τεῷ διακρῖναι πόσον ἕκας"Θ- εἰσενεγκεῖν οφείλει; ᾳἷ. 
1|0.1ο. ς4ρΡ.20. δὴ Εἰ): 

Διαγεαφήγῆ το  γἀοίοτρτΆ τὰθε114. ἀείςγίρτίον αητθατῖο δί Ῥέγοπι- 

Ρτῖο τεῖ ξῦρτα γεὶ 1ΔΠῈ Ρεγαζία: φοπιιεριῖο, Ρ  ξζθτ, σου θήκην 

Ἡείνοἢ ἀρὰ Ὀειη ΟΠ .1 4 εἴπ αναίρεσις, [ἸΟῺΥ ἔπιὶς Ηαἱϊςατγραῇῖ. 
διαγγαφιὶ εἶ δυχαίων κα ἀδίκων. Ἐτ Ἰεδτο οἰ πτογργοτάτοτ οἀιξξιπι, 
14 ἢ, διάγραμμα Αρυὰ ΤὨςορ τ, δ ποτ. 1.3.0 ρ.21.ἡ διαγραφη 
7 φύννων.», [ο]οταπα ἀοίστιρτίο, [φᾷ οἷς ἈΒΕΒΟΠΙΤΊΕ οἴλαπὶ 

) 
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κρίσις ) ΡΙοὈ ςίτα πη, οοηῇ- 

τὸ εἶξε συϊέονέ γκλυμα - Βιά. 



374. ΔΙ 
ϑιατύπασις “ πιορασκομίμων μετάνοιων, 14, ' 

διαγραφιοὴ ἥςγή,ἀἰαστάρμιος, ΡΊΙη1ι5 1.35 τὰρ.το.Ἐτ δυτας λυτβο- 
τατος εβξοέγλιιπι οἵ- ϑγοίοης ργπιὰπηνἀςτηάς ὅς πη τοῖα Οτεοῖαν 
ντριογὶ ἰησοημ! ἀπτ ΟΠΊΠΙΑ ἀϊαρταρμίσεπ » δος οἵϊ ριέζυταπι 
ἴα θαχο ἀοςέτγοητατσ, γοςρογετάτγαηας δι οὰ τῃ ρα γι σταάαπι 
ΤΙθογα!ίαπι. ὶ 

Δναγράφομ3)» φοσιιονσουατίοπί πο ἱπίϊο, διαχρίφω. Ὠετπο ἤδη, 
διαγρά ψαῦτιι τίων χφυτηγρθίαν, ΠΟ ἰηΐξατς δοομίδείοπὶ τηήτιτατα. 

νι ἀς ἴῃ Διαγράφω. 
Διαγράφο,εἴοτο, ἀοίσπο, ἀο! πο. δια) άφειν τῇ λόγῳ, Ογᾶτίοηα 
ἀείοεθοῦς, ῬΊατον ἐμ. ς-. [ἀοτη, κὐ ὠπις- σου σιν ἡμῖν χείγουσιν ὡς ἐγ αὐ 
ποτε δυδαιμογήσειε πόλις, εἰ μὴ αὐτίυ) δεαγραψειαν οἱ πῃ ϑείῳ αβϑοψ δεί- 
“ματι χρώμβροι ζωγρ ἐφοι [τε πτ ςεπίςο. τοὶ ἀο Ποπιοπιργοπῖςοτ, 
1υσπι δοςιο, τερτείνεηον ρυσίογιο, ἀΐσηι ἀϊσο. [τὸ πῇ ργο !- 
Ὀεο,ηοτο,τοργοῦο εἰκυρώ, ἢθς εἴτ, τον ονπτίημο : νης δί ἃς- 
ευΐτον δια γράψαι τίου χα τη οίαν ἀϊοιτατοῦτε ἐκ ἐπέξεισιν, χα αη- 
ἄο ποη ἰηιἴας ἀςσιατιοηι ᾿πἰτιτατας,, πο τα τητόστα οἱ πὶ [ἰ- 
ςεῖας μος ο[Ἐ,αρὶν εἰσελϑεῖν. αὐαιρεῖν τὸ ἔγκλημα, ρτο φοάςπι ἀϊ- 
αἴταγ. ἢ διαγεγραρ μῆῥη, αὐγρηυῆρηγ τητου τα ΠἸς ἃς τηἀαέξα Ατὴζο- 
Ῥὶι. νεφ. δια γεγραπῆω μοι δίκη, ΟΠ] τογάτα δἰζ μ}18} σαυία (δι πλ0}- 
εἰ. ςμποίἢ.χ7᾽ ὀλυμπιοδώρρυ δια χρα φεῖν τίυ) ἀμφισβήτησιν, χοτε- 
ταοάϊοία αν ρτο πιιπειαγα ἀοηοῦ ἀοξαηε. [ἀς Πγ. ψηφισωα μέμων ἢ) ταύ- 
τα  δικοασων, διέγεαψεν ὁ αὔχων χ7. τὸν νόμον τέων τουτουὶ ἀμφισβή- 
τησιν»ἔϊος αμμτη σςηί ἤτητς τἀ τος, ἀτοίνομ., 4 οἱ πιά τοιοτι ΠῚ 
διθίτογ εἰς ὃς πχοιεγατοτ,οἰγοαπάυχίτ, ὃς εχ δέτὶς ἐχεπηῖς {πες 
χαίοηοπι. Οὐ ἀϊςλῖο πηδηδιτ ἃ τσ }15 δέξπαγίογαμη ὅς (ςτὶ- 
ϑατατα,, ἴῃ 4αἴθιι5 σασίλγιι πη ὃς Π{τπ πὶ σοητοίζατίοηδς Ρετίογι- 
ἰνεσαηταγ, γε κοί: ἢτ. Ετ διαχραίψωι τίω) ἀμ φισβήπησιν απ] ἢ. 
ἀς ἴαάτος ἀιχίτ,αο ἃ 1 Π Δπτιὶς αὐελεῖν ἃ δια δεκασέαν νΟσΔι τ, ΡΓΟ 
εὸ ιιοά εἶ λϑτιοιε πὶ ἀςευερατε,ὰ τι ἀἸοῖο ἀϊέζατο γερο]! τον δὲ 

αὐξιιοηϊς ᾿πτεητίοη6πὶ οἰσοιμἀπςεγειντ τ οά τα τὴ ΠΙτΙσα]1ς αχ- 
οτγάϊα! 5, ιιας δυτοστεαὶ ργίποιρες σοηττο τ 45 ὃς 40 ἀξ τα 
ἀϑ ταγοίαρε ςοητί πα σιτεργαρ πλάτος ΠΟ[ἘΓΙΝ, [5 46 πογ ργοζο ον 

47’ (ὁ ποπυ δοθοῦν. ΑἸιχιιαηάο ρΡοὰ ταγ Ργὸ σοοίογηθογο, 1 χφτα- 
λέγειν ἀο] Πσοτο, ἀοἸςξζαπη μαθοίονντ διαγράφειν «δῦ ςρατιὠτα ε΄ 9 γὴ 
διαλἔγειν «δὺ ὅηητηδείοις. 51 σα! Πςατ ὃς ἀϊβ͵ιθαοτο, ὃς ἀιρ]οτηατις 
δι Ρυ δ Ποἰς ἰατσίτιί ὃς ἀνιμάστς. ῬΙατατοΐι. καὶ λδύκουνλίθ. μὰν διέ- 
γίαῷε χώρας πῆς ὠχαολότου. 

Διαγρηγρρέω γ ὧν ῬΕτα! 10. ΡΓΟ διε) ρη7» ,δια)ρηγρρω Π 

ἐϊείη ἄμοο τηἰοιη ἐπι. 
Διαχριοίνω ἰττῖτο, Ἔχαίροτο, ἀστοίζτοεπι ἰαοϊο, χάσογθο, εἰξοτο. νυ άς 
9ιαγριαινόμῆμ 9.5: ξεγᾶτιις. 

Διχγρυπνέαν ρον αἴσι]ο τ Οτημ θη) ποξξεπὶ τγαπῇρο, 
Διαγυμναί ζομα,γοχοτοςο, σίτο. ΘΑ] οι. ἀς ραγηα Ρι]4,, μὴ τολλ αἱ δία- 

γυμναζονένον,αου. Πα ]τιιηι (ς ἀρ τα;τοιτ. 
διάγχω,[ο οςο δα ἀγλησυϊο. ' 
διάγωχίοσο, δια ζω, ΡΊατο τη ἘΡ ΠΝ μΥ' φδρνήσεως ὑπὸ δικαιοπτιυ διά- 

γεῖν τὸν βίον, νἴτατη ἀσσοταονν τᾶ π0 τγαάθςογε. Αὐ ΠΈΟΡ]Ὶ.γεφ. σα ΩΣ 
ἄποθιις ἀςουίατιαΐς» τὸν πάντα χρόγον μὲτ᾽ ἐριρεῖ ζηλωτό τατον βίον αὐ- 
ϑρώπων “εάξεις, ἰὰ οἴζ, οὐπια! το πηρογο νιτ4πὶ ἰγουηπιιηι δ εατη1- 
τη Π| ἐς πος, ῥξονοΐναι διαΐξειν» ΠΥ] ΠῚ ἔοτο πη οἰτας ἴρογο, Ὁ ἐπτοίς, 
διάγειν ἐν δυδα μονα γἀεσοίς ἴῃ ἔΕ το τατον ΑὐἜορ. διήγοιν ὄυσεξη 
α'οὶ ἐξ ξένοις. Γ)επγοίείη διείγειν ἐν ἡσοχία, διαΐγω ἡδέως, ᾿χυ]ατἰτὸτ 

᾿ γίπο, οι τ. διείγω τὸ γῆρας γε ηςέϊωτειπ ἀσο, Χεηορα. διῃ- 
20) ὅπῃ πολὺ τῆς ἡμέρᾳας»10. Ὠγα ται ἀ ΕῚ ξιογιηζ, ὙΒυογάϊά. Ὀι- 
οἴταν ἃς νος ραἤτια δεάγομω. ῬΊατο ἐς Ἀοραδ]. 0.1. πίω) τοῦ 
βίου διαγωγίω. ἧ αὐ διαγόυβῳ Ὁ’ ἔχᾳς 32- ἡμὴ, λυσιτελες’ ἐς ἰὼ ζωίω 

ζώμ. Ιτοῖπὶ τγαϊοἰουτγαἀυσοφροτάπςο,αά αςο. δ γηοί. αὐ γρεώ διεί- 
γη τὶς αὐτὸν ὡς σεγαν ὑμεῖς ἐἐγνοήσομϑω , {1 η1ἷς Δ το ἐπὶ Δἀάυχο- 
τιτ,ιςῖτοῦς ος πο ἰατοατ. ΧΘΠΟΡ᾿ ἰὴ 2, αἰαίασ. πόλις κεῖτο 
ἘΠ ἧς οἱ βαῤξαροι δεδγον 55) αεδίας διφ ϑερων αὐτοῖς 9 (ταη!ρ οτταῦδης. 
τὰ διάγω τίου) ςρατιαὺ,ἱὰ οἴ, τγληίπηίττο, διαςι ζω, ΡΠ οἰγατιις 
1η Ηοτοί εἰς, δι γε ἃ ςρᾳτὸν τοῖς λαχανοιςγα οἷετα τγαάιιχίς ἤει ἀς-- 
ἀΔυχίτ Ἔχεγοίτιιπη. διάγειν τὸν χρόνον» Χουορἶν. τοιηρὺς τγαηρε- 
το. διεΐγειν τίυν ἡ μέρανγἀνοιη Ἔχισογαν! ἀασετο, 4 ς πὶ Χ εη. διίγειν 
τοὶ ὀχύμπιαφασοτο ΟἸΥΠΊρΊ4,, Ηοτοάοτ. ταύτῃ πυλίδι τῷ κἴϑ᾽ ἑαυτῇ 
διαγαγῶν, ἰχας ρογτα]α ἔπος τγα θοςης, ΠΟ οτιῖα ἕπαρ,. ΡΊατο τὰς 
Ἐ ερ.διορίζεῶτῳ βίκ δια γωγην ἣ αὐ διδιγό μὴν Θ- ἕκας Ὁ. ἡμδιῥ λυσιτελε-. 

«ἀτίω» ζωϊω ζώῃ 5 ἐχρίποατο νιταῦ γατΟῃ ΟΠ.» 4π| 4ατ 416. ηΟ- 
γῇ τεηόης νι σοπιπιο ἀπέ. [το πὶ ἀθάτσο,ἀϊτί πηο,γα- 
πιογοτ,φοτίπεο; ντ διαΐγω σε τοῦτον, ἴ. ἀφις ὦ, διαγω δτὲ πῇ λόγου, 
ΔῸ οτατίους τε αϑάυςο,τε ἃ ἀϊσεηάο γειιοςο. διυνγαγες πεὶ σκέλη 
σουγάἀϊαατίςσα!ε ἐγιιγα τὰαν ἘΖοοῖι. σαρ.17.. [ταπὶ σορο νεὶ ᾿ιοῖο 
νι νττᾶς,νοῖ τγάάπςο. ΠὍστατος, χρὴ (δὴ βαστλένοντας ταῖς πόλεις ἐν 
διαονοίᾳ πειρᾷ τι διάγειν γ ἴτα τόσοις δέ ἀμοέτε » νγ τὴ ςΟηςοι ἀϊᾺ 
νπαητ. 

διαγωγή ρτοάυξεῖο,τγαδυξεῖο, ἀς ἀπ: ἢ Το. ῬΊατο ἘρΠΝ. 7.3. διαὶ πείν- 
“ων αὐτῆ διαγωγὰ αἴω κ᾽ καίτῳ μεταξαίνεστα ἐφ᾿ ἕκαςον , ειόγις ὅλης" - 

μίω ἐνέτεκε, ἰτοπὶ ἰλστῖο. Η οτοάου. Π{0..8. νύκτωρ διαὶ πὸ πυρὴς ἐς 
ἄἀσφαν εἷς διαγωγὰς τεὶς ναῦς χέρα γωγεΐγηιιες Δα τατὰς Τξατιοηος ἀ!- 
τρις. [τ6} ΨιταΣ {Ἰατας,οΟυϊιοτα 0» τοἰτιταταπὶ γι τα, πολιτεία. 

φιαγωγῇ χρώνται ρ0}5]} εἰς (ς πς σοτῖς ἱπηρΡ]ἰςα τ, δίς. φερε ὃ ἐν τῇ 
χολὴ διαγωγίω) χὰ ἀεσευάμπι τη οτογΑτίζος, 0,8.Ρο] τ. ἤσης 

ς νυκτὸς, η0- 

Γ΄ ἐδ 

αν} 
κρείπηογίθ. τῆς ἐν τῷ τε ϑγαύαὶ δα γωγῇ ς» καὶ πῆς ἐν τιῇ ζιω. ααἱα πτοῖ τι 
εἰ πιοτῖοπι οθιτς αι πη γεγο] ταν ἢ. δεαγωγες ποιοῦσι, τὰ οἴ. 
νοτίαηταγ, ΕἸῈ στῖατη οὐ] ςξξαπηαπτιιπὶ 400 τασά τι πὶ γιταιατνγι 
(ὰπτ Πυιδίογας ἀξε! ΟΠ Ες δίς παιδιαί,, Ατ τος. Ετμ σον. το. κὶ ἐδπω 
διών ὃ) αἱ ἡδεῖαι τῆν κα σ᾽ ἐαυποὶ αἱρεῆ, αϑιταφδυηουσι ὃ ὅ2: ταῖς τοιαν. 
ταὶς δια γωγαῖς “Ἶ" ὅυδ'αγμονιζουῆύων οἱ πολλοί. διὸ αἴρα τοῖς φυρανγοις δος 
δοκιμκούσιν οἱ ἐν πειῖς τοιαύταις διαγωγῆς δυτραΐπελοι, ὃς 5ττάϊο ᾿ιδις 

ν τ] πη. ΠΝ 
Διαγωγικὸν τελίΘ. γ Ἔξ ΕἸ α . Βα 4. Ἔχ ϑγγαῦ. 1.4. 
Διαγωγεαω χω γᾺ } 4ς ΔΏΧΊας χη. οἴτάτιι: Εαλπὶ {ΠΈΡΙ εχ αἰ γωνιντες 6) 

1|0.».. Μαςεβαῦ. σλρ.3. Ρτο τγορίάδητες, [τοπη διαγωνιοΐω μη} ν 
τοῦ Ὡροϑρια 501 441. ; 

Διαγωνίζομω Ποττονργα  τππὶ ςοπίςγο, οητοηάο, ἄσςοῦπο, μοίχομαι 
ἀσοοττο. δια γωνίζομκαι «εϑο «δὺ πολεμίας 9 Χ οΠορὶν. στο  Ῥααια, 
ΤτοΠγ,δυαγωνίζομω σοι ὃς «τούς σερτεσιιτη ἄεςεττο. [οεοίδυ.. δ μηγαν, 
σμῖμθ- μέγαν ἀγώναγιταᾶσυο οεχταπγίης [Πογατας. Ν} 

Διαγωνίζω, ΠΟΠΟΙ; διευγωνίζο και. ΤῊ 

Διαγωνι(θ-ου,νὴ [τη 64 0 ἀπ σα]ο δά ἀπσυΐμπι ρεγάπιξξα, Ψ τ. 
σαρ.τ ηφα Ὁ Δησαΐο δὰ ΔηΘΟΪ πη ἀϊασοηϊοΣ ρεγάμ σάτα, 

ἄσαι Πἰπεα ἀϊασοηΔ}15 ὃς ἀϊασοηΐςα ἀϊςσιτοτ. ἰἰρτὸ ετίππη 
Ρίτο 3. [π|ςὰ ἀϊασοη!). Ματγγιδηι5 ρα] ἢ πεΑπὶ γοςᾶς 
ἰατεην. ἥ 

Διαδοιζομαι»δγανέμω. δεοιδέδιωμι, ΑἸ [ραττίοτ. διεδάσαντο ἐς φυλαὲ ἴῃ 
θὰς σοορταιοιιησ. 

Διαὶ δακτυλίῳ δεῖ σε ἑλκυδδήμζαι . ἀϊξξαηι ἱπ οος αι πηοτθο Δ0 ΠῚ 
τοῖς οπηαοίατι ὃ, πηφοι]θοτὶ ἔπέξι {μητ.ϑι14.ὅ 9: Τ0᾽ διαὶ νόσον 
πίω χεπῇων νὰ ἰοενων γινο μλώωγ: 
Διαδο πη] ὦ. ΔΙ]αςετο, Ηοσηεγ. 
Διασδειτέομαι,ἀ ] ἀο.ν ἄς Δατέομαι. ᾿ 
Διαδείκνυμι,οίτεΠἀο,ο ἀοςαπηθηταΠΊ ὃς (ρ εοἰ πηςη, Βυιά εχ ΡΊαΣ 
Διαδεέγλειν, διαασάν, 1] σετγατς, ΔΙ] Οτγίςατς. ἣ 
Διαδόρκομκα! 5 ΡΕΓίριοῖο. δια σδέρκομαι νεφέλης ) Ρεγίρ: οἷο, ΡΕΓ πὶ 

1Πη. ᾿ 

Διάσδεσμα. ατος το, παἷαα ποτιεης, ᾿ 
Διαδεσμόω, μιώσω, [ἴσο γ φΟἸ ΠΟ, γί ποῖο, σοασπηοητο 5) Οαΐσποι 

ἴδιες. τ 
Δια δέχομαι μέ ξομιαι, τ. εγμα!» διὰ πολλῶν ἐρχ ὁ μῆναν ἐφ᾽ ἡ τέρε εἰς { 

ἐπ᾿ ἐμὲ ὅκον δέχομωκ[ᾳσςςάο,οχοὶρίονζ ἕποίοτιντ δια δέχεϑ τὸ 
πειτρὸς πλτον, [πΠσσοάετς ἴῃ ραϊογπας ορας. διαδέχει φίλ αὐ 
{ἀσοοεογε ἴῃ τόση π. 1 ςἰΔη. ἀκούεις 5. ἴσως αὐδὰ πῇ ἡρακλέοι 
διαδέξω τὸ ποτε τὸν ἀτλαντα κὶ αα παύσεις ωρὸς ἀλίγν οὗ ἀγροι δι 

ϑεὶς ἑαυ τὸν τῇ φορτίω,4υ ὁηΔη1 Ραξξο (ἰςείζοτίτ Ατίδητι, ναὶ οἰ 
ἐχοοροτγίτ ψιςας, δι αεῖεζα μῆρ(θ. αῤχίω ἀκ ἀἰδοξον 9 4ἱ Πισςο {τ 
σα πο οὔὈίζαγο, ΡΊΙυταύς. ᾿ὼ ΒΟ πλα] 0.1 ἀςπὶ ἐπ δέ απ, δὲ 
χουᾶνης πἰ αἰεὶ νὅμαν γαλίωης. ἸΝα πλα Δη Πηΐ τγα 4111 }Π|τατς 
ἀπξυπάςξητς, ἐπωώζει τὰ ποκλαὶ “ἶμ᾽ ὀργίϑιων δια δεχόμῆνα τὸν 
τοῖς )ϑλεσι» που τ πγᾶρ᾿ ἃ ἀιυ111 ΠΊ Ρατς ἔσσῃ μος πλατα πο 
το, Ατιίζου, ΠΌ το 6. Αηΐπηα]. διαδεξό μν 6-,(ςς οἶον. δια σδεξσῳ 
τούτοις ἔσονται, ἰυἧς (πος ἀςητ, [ἀ ἐπὶ Ῥο τὶς. [15..4. δια δέχομαι 

γυφίῳ τὸν χόγρν»εττη οποπῚ ας ἀοξξγίπαπη ρεςιιηϊαΣ δτατιατὶ ἃς 
Εταίπιας. δια δέχ γα πληγας ὀναπολήψεις, ν] ΟΙοπτα πλοιίοησατς 
4υταᾶς Ππηρτγίπηα ητ, "46 πὶ εχ ΡΙαταγο, ἀδ να] ει. δια δεξάμαν 
πλἅτον παρ᾿ αὐτιδλένοις,σος δ η5 ἰη ρος ΑὐτΠ ςοἰν»ἐνιςια 
δέξα ῶγ ἃ μαντεῖον, οτάςι}ι ΠισοοΠτοηξ σαρεῆϊετο. ΑἸοχ,ΐη Ῥτο 
Καὶ πολλαὶ πούϑ 7) συγ ῆρειαν δια δέχεται ταὶ τικτό μῆνα, δ ετὶ ἢ 

ἄποτ πλα]τὶς ππογδὶς ραγοητιμαι. 1ἰπῖπς, Νος τγαυ 4} ΠΠ|Ὁ᾽ 
ἀϊεπα τάπὴ ἔα: δὲ δέξαπη Ἔχοορίτ,!. Γι ςςυτα οἱ, διεδέξατο, ἢ 
ξατο, παρείληρε, εἰ είληφε. (Ὁ 

Δια δία, μι. ἔσωγνο] ἤσωγπ. κα, σοτΌ πον οἰ σο» σοι εξξ 0,4 ]Π σον ὁ 
σαι Π σ᾽, Οὐ] σο,τογτοχο, νηάς διαδημαν ΘΠ. διαδεδεμῆμι 
τευτηδέας. ΓὈσταη. διότι δια δή ματι τυ) κεφαλίω δι: δέδετο. Οἱ] ᾿ 

ΟἸαας, χεῖρας καὶ πόδας δια δεῖν. ἮΝ 

- 

: 

τὶ 

Διαδηλέω, Ὁ] 140 ]α:ἀονρτοπιο. Οὐ Πξ, ὀλίγου σε κυυύες διεδην 
τος ἰα [οτ απ, ῇ 

Διάδηλίθ., φανερὸς) οττας, ια] ξοίτας,Ποτιῖς, ἱπτογηοίςοη δον 
ςοσποίς! ροτοίτρετίρ σιν ραῖεης, ο] ἀςης, κρατειφανγῆς ὦ 
Διάδηοι,ατος το Δα ἀΘ Π]Δ,Οτηατ Θπτπν σαρὶτὶς, γε  πγϊςα πη; 

σἰαμητεσαπ ἰηῆ σης, αιοά ξαίοϊα εταῖ φυσάλιη ἅμ κἄρυτς 
ΘΙ] θη, φδερὲ τὸ δια δεῖν, διιίδημρι βασιλείας, ἰῇ σηΐΑ τὸρ, 
Ἄσδη διά Εἰς. ᾽ ̓  

Διαδιιδδωβυ-,ν, δ, τταϊςέζας. ν 

Διαδιδραάσγεω ἔστο δε δραίσκω, ἀ{ Πξὰ σον ἂυβαρ ον ειίτο, εἴτι ίο, οἶαδι, 
δια δραμοῦσα βυεα, ες τί ατας. Ρ οἰ ἐτίαπς. δια δραμούδης τὴς 
καὸς, ποῤδὲς οχαέξζα. διαδιδράσκοντες τὸ αἰχ οὴν τὰ χόγου, τυγρὶ 
Τεγηγοιῖς τεσογα σαρίςητος, Ν Ζαη.ῃ οτᾶτ. 

Διαδιίδωμε, μι ὥσω, σε ὠχαγτταάο, τεδηίξαπάσιἀϊισο, ἀ{ΠἘτῖδι8 ᾿ 
Βὶοτ,ά Προ, ρτορ  ο.ἀσοιατίαο ὃς ἀάτίιο. Ῥίλτο Πρ τι " 
ἀς ἈδρυΡΠ1ςα. λαμσείδα ἔχοντες διαδιώσου σιν εἰνυύλοις, 1ὰ οἴ) 
ΑἸ Τῆς αθῖπάε τγαάίτασι ἰπηζ. ΟΒεγίοίζοπι. ψῥαφῇ φυλάξ, 
ὕμνοις καὶ εἷς ἡμᾶς διέ δωκριν »ἷη πὸς τγδηεξιἀσγαης. διέδιοσ 
Ῥν τὐδὲ τῖς ἀϑύωαξ, , ἀε Ῥᾳ Πα ς Ιοσυπὶ ἔαθυϊα ἀεάδταῃ 
τατος. ἢὴ ΤΠ σπυλοςϊς. [ἄς πὶ ἱπ ϑοιξογίο,, λόχοις διαδόν 
φτπχοηςς ἰετοτς» ὃς τπποτες ἱπ γμ] σὰς ἀΠΠς πιλπατς, Οἴκα 

Ἶ 
ῃ 

᾿ 

" 



ΠΑΡΕῚ 
{Ἔγπιοσθτι αἰ ἴτογ ἀςοἰρίτερτο [γπιοηθηὶ ἢ ΠΥ πιῖπῖ οχοῖ- 
νοδτεοἐαπάίαυς πνατογίααν {πο σόγογο. Πισιταν ἃς φήμίω 
46 α!. ῬοΪγδ. ἴπι ς. διέδωκε τοῖς φυλα "σιν αὐτου φιήμίω .. ὡς ὡς 
γα! μέλλων ὑπὸ τὰ βασιλέως. λόγος δεαδοϑεὺὶς. ΤΠ ὨγοΥ ἀμ ράγιις, 

εἸτας » ΠΌογαάτος, λόγος δγηεσθ ον.» (ὐνἃ νυ] σαταιη οἵδ, χόγος 
οὶς τίων πόλιν, ἔχπγὰ Ρ δεν ντίσειη νο ταις. Ρ]υτατ ἢ ἰἢ 50- 

ους, διέδφωχων ἃ ἑαυ τ ϑησαὺ φρὴν», νἱοἰτοπλνὶῃ μος να]ὰς μα:- 
τοὐϊτατία ἰασος τους ἔδπ πὶ τγαηί ξι ἀογιιης το Δαγαμ. 
εκοέζομα!» αἰτοτσογνἑα οἷο σοητεὺ ἀο, {{τ᾿σονεχρ εγίοσ, ἴῃ ἱπάϊ- 

εἴα αι γοςοιᾶς εἶδ αξζουῖς»Ζ γθὰ πὶ ἀὐα ἀτοαμάι πη ἴῃ ᾿ὰ ἀἰ οἴη 
τεαξεῖτ. νάϊ οίααν [ας ο. Χοπορῆ. ς. Ελύωικ. Οἱ δ᾽ ἀὐάγκάζον ἐν 
αὐτί σῇ πόλει διαδιχοίζεϑα ἱυάιοίαπι (γε ἀξ τις ἀυότιαι ἰηΠ- 
τ ασαστιν, δῖς δίατο τὴ ΡΗα:ἀ. αρώτον μὴ διεδ καί σῶντο οἵ τὸ 

᾿, χὰ ὁσίως βιώστντες γκὶ οἱ μὴ σι ἀἸουητοὐϊ ϑιευύον ταῦ. κρίνον -- 
δήκίω ἀσέχεσι νεῖ υὑσ εχον. ΤΟ αϊτογ Εἢ ΠῚ ΡΕῪ ργατογῖ τι ΠΊν 

ἃ [τίη ρὸν ργαίξης ἰεξαλροῦ ἀϊσαηξ: μος οἵδ, υποτὶς εἴ νι 
Ἴπι ἀΐσαητ. Ετ διαδικαζουΐνοις ᾿ἰτίσάτοι ες ἀς σιασιιπαας το, 

πὶ ἀξξοῖες αἰὰ ΠῚ ΓΕῚ. ΕἸΠῈ οτίδπι τὰ πὴ ἀζξοτι! ΠῚ 4 ΩΥ γοΟΥ τὰ 
ΤῈ ΟΠ ΔΟΟΠΟΙΙΟ ἀπ ρ οητίι πι. διαδεχοΐζομαι Ὡρός σῷ 5 ΤΟΟΌΤη 

᾿Ὀεηιο]ιεη. ὃς δια δικαζετα 01 του πα υἀ!οᾷ ἀπ πὰ ἴῃ ἰα- 
ἐστ τγα ιε΄ 

κιἄσω,π', ἀφ, ἀϊα 40, ΔΙ ϊσο, ἀτζεγπο, ἡ ἀϊςο, ἱαἀ οἱ 
ὁ οἱκ τα δἰ ἐἰς ουτ χα ταδιχαῖσαι : κοταδικασειῶτι νοτὸ δέλο- 

Ρο 1.}10.8.4 ὅχε ἔΐτοις δικάζειν. ᾿ 

δ ἰυΐζιπι αἴειετε. : 
εὐ Ἰοα αι, Πα ςατίο, τυ, Γε 4 ποα αυδρα οἰ πὸ ατ- 

πηδισαα, ΕΤΥ. ἀριι [γ 1 πὶ διαδικασία, εἴῈ ρετεῖο δὲ ἃ- 
'(ος εἰξ, ἔγκλημια, 40 δ᾽ ετίαπι δια δίκασμα ἀτοιτιτ. Εἰ ες πὶ 

τῷ δπιτηδείε ὡρὸς τίμα) Ἀειτουρ γείειν, 4. ΠῚ ΠΟ ΠΣ ΘΏΓΙΟ ΣΏΤΕΓ 
ἴταγ ργο Ειοξξιοπε πιαπδγα αι. Ἰτς σοὨτγοι γα, ΑἸτοῖ- 

σοπττοιιετίϊοία ἀϊοτινπι Α]τῖς ἐς γοθιις ἀΠσερτάτιο. διαδε- 
᾿γοῦ γα ἱυ ἀἰς! ἃ πὶ ἀϊέξαγο, ἀϊςᾷ [στρ εγα. δια διχφσιαν ποιεῖν, 
πὶ σοηϊείτιοτο. σ πιο Ε αὐ 9. ἐν φισβιητῆ τα τι, ποιεῖν, δια- 
αν, τοῦ ὃ, ν' 11» ϑέντα τῶτον οφείλειν τῇ πόλει . Οιὸ ἀ ἢ ἐς δι τε 
οὐ τ Τα οτίατιι τ οπαπα ἔπτοτ θοὸς ἔτ σοῃ[τίτυ γα, ντ 
᾿ἐο ἰμά τοῖο ντέξιις ἔιογιτ,ίη εαπα πα] έτα ἀἸσάταν ρα. 

διαδικασίαν, αδξιοης πὶ ἀσηεσατς,  ἰιάίοῖο ἀϊζζατο το- 
ετο ἃς Δέτίους τπτουτίοῃαπΊ οἰγοιηάμςογς, ΖΕ ςἤη, δι καδε- 
ἔφη γράφειν τῷ βήμωτι τρὸς τὸ ςρατηγέϊον,τηαμῖς τ ἀ οἴ πὶ (δ 
ταγαι δὲ Πτο πὰ τπεσητατογα τ ρταώζουιο Ποῖ ἷης Πιρ- 

άϑιχασίαν Στοχϑετεις- σα) οἹδ το[πταοτο αξθοπος τἷς αι οτῇ 
Ὧδ5 «ἰἀπηπατα [Πῆυι τ Θτια ΠῚ [5 41] ΟΕ" ρΓδ ΓΟΓΙρτ!ο μος 

ΞΡριοηέ πε τεϊεέξα [Ὡηζ 5 δ ριῸ πιο μα τα ἃ ταδιοιῦ. 
γδεκέαν διδόναι. ΕΠ ετοά 40.110. 7. εἰσοίγειν πώλεν δ δέκίω. Τ Δη- 
. ΝΝαπὶ δζ της 41 ἀρυ ρτίπατος τπάϊςθς ρίας ροτοηάο ἔοτ- 
εχοίἀἴδητ, τς πίτυς ἀθίουες. 
ΡΕΓτΙΟ ἃς δέξίονϊος εἰϊ, ἔγκλυμῳ. 

σμιὸς σε, δ. ἴατσ 5 πΊγΓ1ς, ἀπ τε ρτατιο. 
διαφιχαζειϑευ. ἀΠςερφαγο,Πτίσατο, ΡΊατ. ἴπ ΑΡΟρΒ τ. ὀκέ- 
ἐν ποῦ να! τεὸς ἐγίύας ομολυγεῖν. ος εἰς πείτίω ἐν τι ἱερῳ τῆς Α'΄- 

"ς ἀκουσὸ μῆυ (Ὁ. “ἦν Φιαδικοιπων. 

δ. ἀυΡ] εχ. διοΐδηπλα ἀσσιδίσκιαν 46] 1ςΕ5 εἶν ρεο 1], ἀιΡ}}-- 
ἴα Ἰσυταν ἀρ] Ίςες ρο τα. Ὀ τοῖς. 1.3. ςιτος. 
δυκέζειν, ἰΑ οἰ ἴτε, ἃς ἰπἀδοδεητεῦ (α!τατε, Ηςἰν. 

εἰζω, αἰΠρ᾽ οἷο, πτοτοίςο, 4 το. ; 
ἐκὸς χοῦ, ἐ ρΓΟΒδηά! νὶ ρταράϊτιις. 

οὗ ἔα] οἰπγεηταπι τγαϊ πὶ ΟὈἰ φυτπλου το]! 1 ̓ πσαπη- 
δα Πτ, ἦν δὸ κων ὑπόϑερια πλαΐγιον. 
γέωγώ οο πουτιο, ἀΠτυτσο.Βιιά εχ Ατθορ. 

εδορατίζομαι ἀἰπνῖςο. ῬΟΙΥΒ.11.5. ὡς χοὸς ταὶς χερσὶ θιαδορατιζο- 
μᾶροι ἡ τύπ]οντες ϑιμήλοις, ἰληοἰΠαῃτος τηι:16 6 ΠῚ. 
εὐόσεριος, 11 ΡῸΓ πηαστὶς ἀ ἐπε! δι τατερτοροσοτυτο γηςῖς 
δόσις ἐς ἡ Δ 010. {Ἐτ] δυιτίο. καὶ ἐκ διαιρέσεως ἴσην δὅσις ἀρ οἴτἴο) 
ἀοτιματὶ οντγφη τ Π|ο αἰ Πρ επίαιίο. 

δοτέθ΄ ἀϊαυ]ραηάις.ΠΟετ. 
αδοχὴὶ ἡ ογὐ οσοητίῃυάτί εχοερτίο, Πήζερτίο ὅς νἱ οἰ ἤττυ 4ο, νίςες 
 ᾿ποσράφηάὶ, οτος, Πὰσοοιο,τγδάϊτίο. Αὐζοτ. ἀθ πιαπάο, ΠΡ φρυ - 
ἱκτωρκῶν χτ' δια δὸχας πυρσευνσών, ἵ. εχ ἤρεςυ] Αἰτὰ ἄτα; «Ἰϊὰ ἀδιη- 
φΕρ5 [δ ]Ατὶς ὑρτηνθιιδ, τὶ δια δοχ ων γ᾽ οἰ Ππτην ρει νοὸς, ἀρυά Α- 

ἱ εχ. Αρβγοα.ἐκ διαδοχῇ ΤΟΙ τη ΡοΥ πηδυι15. δια δοχαὶ κλήρων, Ὦς 
Οτεάϊτατιπι οὐπεητας. 

ἐδοχίθ., ἐν δ κὶ ἡ, οσο ΠΌτ,Πατος, Γαδ Ἐἰτητιις,ν σατίας. διάδοχοι ἐ 
Ἴ φοίτωνορογ νΐσες (Ὡσσςάςθδητ. διοίδο χοιγῆες. παιιος [πἸσοςἀφητεϑ, 
Ἧ νας ἃ ἔργα διάφοχα, ορεγα οοπίξέϊαῃοα- 

β ἐπίζω, ᾿ιθ] πὶ ἀρο, [μδεττίας ἴῃ ΡΙατοπε 7 αἰϊηιοά ροεπηα 
145, φυταιτθος [πηι οο πὶ ας ἀἸ ἀγα ὴ δὰ ἔγα σά τατιπη, δι αἶτα- 
᾿ τῖις Ῥοεχηδεῖς. ᾽ 

᾿ἰκ δραμεῖν, βαγοιγγοτο. Χ δηο. τὰ ἐδέα ἐν τῇ νεύτυτι, δια δραμόντες» ας 
ΟἸβουηαα [μπε αι ἰαμσπτιῖτα, ρερουτγθηζος [ει ρον ουτί. δια ὅρα- 

σαγγΙδι ο ρετιγαυ!επς, Ἔπτοι ας ἴτοτιν ας τη Δια δράσκω- 
αδραλα!, διαφυγεῖν αι ξιιετα. ὃς ᾧὶ δια δαὶ, αἴτος αἱ ροιβα σις. ὑπὸ σῷ 

Οφνι, αἰ ρἤις, αἱν εοάεπη, δια δρήσονα ὦ ἀριιὰ Ἡςετοάο,ἀμβιρίςις 
᾿ ἀϊαδεπτυτ. δυαυδήσηται σφέαςγαυβισοτοιοτάςπι. ἢ 

Δ 1’ 7 ὲ 357ς 
Δίιᾳ δὲ ἰσ᾽πολῖταις ΤΑ (τὶν τί ΠῚ 15 6] τοὶ ρα δ᾽ 1ς95 αἀυγλοϊ Πτατιοποτα 

Ευρτμιτ, δειλοὶ Σποδι δράσκοντες Ὁ πολιτείαν τὶ αγιε!ὶ δι Βιρίτα!, Α- 
. ταἰϊορῃ. ᾿ 

τα δδομμέο ως Δ ΠςαγγῸ.Τυϊοΐα τον ἀς ἃ Πτοΐοσ. 
Αια δδομμη .Ὰ ς οὐ. Ν [τι ὁ οἰτγόσας ον Πιατ ον, ἀμ αγἤτατῖο, ἀπ συτίας,ἱπ- 

σατο. δια δοιμὴς δεῖ αἰ πολλὴ οηςοοῖϊς οἱξ ἀϊα [τίη ἂς ἀςοτίμπα 
σαγίτατγα. 

Διάδυμι νιάς Διαδηίω, 

Διαδιιύειν, δεαφυ γεῖνς ἔα σ᾽ οτ ον ίτατ δορο πιάτο ρετ  αἷσί, ςυτγϊ σα ὸ Ῥεῖ: 
τα ηῇτο Βα Οὐ}. Αττίτοτ. τὴ το ἐς ἃ πἰηγα διαθωλειν ἀιχίτ ἄς α- 
τοπλ] 5» διὰ τὸ μφίλεςα διαὶ παντὸς διυα λοι! διαδιευΐειν ἐδ τοιύτοις ὧω- 

σμυοιὲ γὴ κινεῖν τοὶ λιοισταὶ ΡΟΥΘ Αγ ον βουἀθι. 
Διαδυομω, οι ο,ττα ΠΟ, τὴς ἱπισαο,(αἴσεο, ρον πιο α πὶ τιπσαπὶ 

εἰαδοτ,βετιοέζο πνιηξγα, ἃς τογο! μοτίατίοης ὃς [τυ Πιατουῖϊς (6- 

Ἰατὶ ομΐσας δὲ σοπγπησητὶς [ουεο δὺς ἰάἀ οἷα οἴ αἄο, ἃς συηξξα-- 
τἰοη δας ᾿σἀ πἤςοτ. ΤΠ  ] Σποκρ ὑτηλεόδοω νὰ δια διυεῶει, ἡ πάντα 
ποιεῖν ἐἶξ ὧν μὴ λειτουργνίσεις, μερί ϑυκοις. Γ γη]α5»διαδ εὗει τὰς λή - 
τοργίας. [το πὰ οἰ υ στο. [επη οἵ, υἰτῦρ σεφαύε, Καὶ τὸ δύκίω δοιωῦαι δια -" 
ψες. ῬΊατο, Στορών ὅπν ποτὲ δια δύσεται , ἰθςοττιις απάηαπι ρου Π1-- 
ΠΉΠΠῚ ΟΗ πιο οἱ οτ ὃ οἰ ασοτεταν, Ῥογη δον ρογ] ἀθοτ,πης ἱππηπο. 
Χεπορδιου, διαὶ τουΐτων σοίντων καὶ φιλία διαδυομβόν» ρον δας ὁπηηΐα 
τγαη Π]ΠἸοη 9. δια δύεται πρὸς τὸ ἐδαφίθ-»(ΟἾ πὶ [αὐ ττ, ΤΊ ΟΡ Ἡτα, 
Ἰίῦτο “δοιη 40, ἀς οαιηῖς ρίλητ. Ετὶ ρεῖ πιοάϊαπι τα τίνα πὴ οἰασοτν; 
ΡΙαταγοῖ. ᾿ 

Διίφυστος ς ΗΠ δ τ ἢγ» [0 4] Ἀ ζαξῖο ἐς (τυτατῖο. Γι Ἶυ.του δ ποις ο θοῦ 
τάπηση τοέϊυπι ἰεσιτιπηύπγαις ἀςτγοξεδητίς, ἀοτγοέϊατιο Ὑ]ρία. 
ΡῬΙυτάτοι, ᾿η Πεπηοῆίοῃς, ἤρξατο δικοζεώει . καὶ λογργραφοῖν ἐπ᾿ 
αὐκξὺ πολλαὶ διαδύσεις χἡ παλιγδικίας δὐρίσκεντας» συ πι. ττου δα 
ΟΧρΟΓΙΓΙ Ἰη μι ἀπ ογ!αις ἐος ογασιοῖςς ἔστι Βογδ, οὐπῃ 4: 
ἑτίοπαπι τοιπίτυτίο πες, ἰυ ἀ:οτήχαε (αστετία σία ξοπηρογἤξης. 
Διαδ' ὑω, ἀποφδύγω 5 τγ4ΠΉ|10; ππε ἱπῇημο, ᾿ηστεάίοτ, ρεποίγο,ρεῖς- 

τγδηίξο. διώδυμι. Ργο δοίοπὶ : νηής διαδιξ, ΤΠ εης» ἴηστο- 
ἀϊδης. ΠιιοτΔθι15, κὴ τὸ δύκζων δεων αἱ δια δι, ιὰ εἰϊ  δσοφυγῶν 9 οια5 
ἄξης ρα ηᾶβ. : - 

Διά δα, ἀΠοηο:ουΐ ορροηΐταν δια ϑω, Ατἰΐοι. ἄς πλπηάσ, συμφὲ- 
εὐ μῆνον καὶ διαφερ)μῆν ον» στ ὦ ἀν κ᾿ δῷ δον. ὅς. ἀΠΠοπδῆς δι οθπ- 
Ιοὐδὺς. 

Διαΐει,διαπνεῖ, δγεισι, ρον βατ, Ἡ Ο ΠΟ, : 
Διαείορμια) μι. δικείσομα!γαρρατοονςοσηοίςο, ἰμἰἴςο, ἀἰίσο, ἰπτς Προ, 

οἴϊεηάο, γνωράζομω φαίνομαι. διαγιγνώσκω. 
ΔιαειμόίΘ- τγαυ 1 Π|5. Α ΡΟ]. 2.ΑὉ Ομ. τερμώδων μύρεταὶ δυρείης διω- 

εἰμλδθ- ἠπείρριο, τ, διαφερῦμϑμ Θ΄. εἶθ᾽ οἷρμης ῥέων. αὖρα τὸ ἴλμε τὸ αο-- 
ρϑομω,ροτγουτγγο. 

Διαειπέμς ἢ] εἰγο. εἴ διαλεχθίώ α]. ; πὐληὴι 

Διαϑριίθ-, ἀδείας. ςίδο, [ςατ. με ϑτευμοσῃς» εἰ μετέωρα ἃ διαΐξξια ὃ 
κω σοι Ἀθ' γειν. 

Διάδυτυχων οι ἔτι! Ὡς ἔς Ποἴτατοι ; ἐ 
διαζάω ως τὰ, νἴταπι ἀσο. διαζί αὶ βίον ὀρϑώς, ταῖν τε ξὶς τγαηῇ- 

σεῖς, ΕΠ Ρ. ἡν 
Διαϊζά,γμα χ «τος 9 πὸ, (Ὀρταην τα πο τίιπὶ 4π 0 ἀπ’ τες αἰ ΠῚ ησῃ- 

τον ἃ [6 τη πι. Ευΐζας. 
διαζῆν, νἸτάτῃ τοίογατε. Αὐπορ. ἴῃ ῬΊατο, πωῖς οε διέζῃς καὶ πόϑον με- 

δὲν ποιωγ, ΟΠ] Ο0 νίταπι ἀςσοθ ας νιάς δποζῆν. 
Διαζδυγνύω, Δ τα προ. δ τα ζϑυγμῆθον ἀξίωμα 41 Πππξξι!Π Ῥτο συ Π|, 

Οεἰ λν.16.ο. 8. διεζόυγωλ6- ΠΟ τα» μια]ού!ηας. 
Διαξζαιυκτικὸς οὐ, ὁ. ἃ Πυπχέξιιπις. ᾿ 
Διαζόυξις,εως, ἡ ἰδ ρατατίο Δ ποττῖι π1, ἀἰ στ οἴπης, δια χώρωσες» ἀϊπυπ- 

ξλιο ςου βοτὶς ὃς Δη! πα ρα ΙΝ 2280 2. ἀρίαρι 
Διαζηλοσυπου ΠΑ ἰἸπυ Δ ἐοτα. διαζηλοτυπού βν Θ΄. φϑονερώς δια- 

κείμῷν-. 

Διάζομαι τὸν «-ἡμογα ἀρᾷ Ξα!άληὶ ἰεσίτιτ (ς4 «δίζις Ἐἐχροπτίοης, 
Ροιίυχ ἢιο τοπηροτο διάζεϑευ ἀνέξαπη Εις ταῖς ἀιο Ατεῖςξ 
ἀϊχοιτοῖ ς ῆσαι ἃ φἥμμονα κυ τερφορεί ὅϑει. ἢ] εἰν 08.[Δπὲ ἱπηρετί διέ- 
ζετο ραΐ οχρ.διοχίζετο; Αἴ ἕν. διάζει.ν ατί πη. Δ ξεττ Ργὸ φλυαρεῖ »,εἰ- 
ἀδγεῖγπῦ σ ἀτα  ΣΙΟρτῖτ, ἢ 

Διαξυγία ας ἡ [ερατατιο (εἰ απ ξ10.1η ἘΡΊΘΤ. τὰν 
Διαξυγιον,κ. τὸ, ἀϊηοττλιπχ, ἀπ έξϊο ἐπὶ (γαῖτί πη σα ΑΓ ς (δ τοπ- 
ΔΕ ΠῚ ᾿ Ἷ ἊΝ ῇ 

Διχζωγραφεως να δριησο, ει 00. Η ' ἢ 

ΣΝ ΣΑΣ ΕΝ ριδρθι ὑμθὰ ΠΒΙ Ἰραςιηᾶ, 
(Πρ τνκοσα. διάζωμα τὸ «ἔὺ ἴω κίογας ἐπές σε, ῬΊατατ. 1 Ρετγῖς. 
1.4ἰαζομιά ργασιηξξιοθέιην ς, δί [Προγπας οοἰπας 6άτάιτ. Νά 

Ὑ τα, ς. ἀἸαζοπγατα ἀἰχ το ὃς ΑἸ] φιφοϊηξτεοη ες) ἡνγοίατὶ τε - 
πετγίᾳ οι σα] ανδς τοτοτιεξξας στγαιθι ἀΥΟ 15. ταπηοτῇ 41} ἀϊα- 

σοιηλεὶς ποιηῖης ἱπτο Πσᾶοτ ςοτοηίςος 4υΐδιις ςοπτσυατίοπος 

ἀν ςεγασηταγναις αὐ ΟΥΏΖΙΘΠΓΙ ΤΑΣ; αι πῇ ΑἸ ΐσαϊας ηοσοῦς. 

ἢτατὶς στατῖα αἀάττατ. διάζωμα τῷ ϑώρᾳκος» Ρεξξοτίς [ρτῇ τε ηίτ 
υοτίῶπι, Θ42α δὰ ἤηςην θ.1.4ς ΑὨ γα}. ὅς 1|0.2. τὸ διάξωμα 
ἃ χαλεῖπαι,ὅις. Γρτυπα τγαη[Πογίθγην]υ οἱ ρα σογά δὲ εἰπέτυς 
ἀρρε!ατυτ, Τσίτατ ὃς Στ αμνλνν Ὁ την: δρυὰ Ρ]ατανς. 

διαζήμᾳτα ετιαῃ} ἐΓδῖ (δ ] ρου αὶ ις ντορδηταν σοτταῖο- 

τορινε ρυάοπάα το σογοηῦγο Πρ οττια νοσᾶτ Ηοτοῖ. ερ! 10. 
Διαζωγγύω, ὅς Διαζώννυμι; μκιὥσ πιυχῶ . (ἴησο; Ὥρό Ὁ Δξδλίων 
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δοουῦ τσ. Παξοί πο; ππιη1ο. διεζωσ μῆμν δὲ ἐῶα τας [Ὁ ολη. Τάς ἣν 
Ὁ , ΑΑΟΚΑΝΑ γγ».. 

διςζωσμῖρδι, δταςατις, ΤΟΥ 4. διεῤώσμεϑα ἃ αἰκενάκζω 9 ἀςοἰηξἘ 
(υ πλιῖς δοίης. { 

Διαϊζωσμαν Ἰὰς Διαζωμῳ. 
Διαζαςὴρ.» αὐτοῖς ΡΟ Ιαος [Πρ το 2. γοσάταγ ἀποάθοίπια νεστερτα 

ἀοτίϊ. 
 διαζώω,ν  δεῖτο, Η ἐγϑάοτ. διεζώεσκον,ν ἱπεΐαητ, Α ΡΟ. 
διώημις ρει Άο,ίρίτο, ῬοΓΓΙ ΠΊΡΟ. Ηειϊοά. ψυχεὺς ἐὼν διρίησι δασυς ἐρ- 

γωγνἱ εἴπ δηιτ. ἢ σίτατ, [46 ΠῚ, κὶ διαὶ πτιρ ϑεγικῆς ἀπαλόχευίθν 
διάησι, δίς. ΡῬειῆλτ τόπογαπι σοῦρα5. [ἄσπὶ οι ΠῚ ἀοσιιατι ον 
πάτα δ᾽, ὅτι ἕνεκ ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῆδ, ὁ διαησιγδιαήσει, γετο τγᾶ!-- 
τηϊττετ ἃ διαΐημε ροοτίς νίαγρατο ρτοὸ διεΐημε, 

Διαϑαλασσδύω, γε] διιοιϑειλὰ δε ϑύομαι, γ 46 Ραγτ ΟΡ. διατεδολαοσδυμῆδος: 
ἰητεγαδ!ο πηατὶς ἀἰ Πα πέζιις ἀριιά ΑἸςρ ἢ. 

Διαδείλπω, ἔοιεο,, φαἱ οξιςῖο. [τοπὶ εχ ραΠῆς [ἐς ἀργίςου δριιὰ Βα- 
ΠΙταση. 

Αἰαϑεαίομαι μαι ςοηῇάετο, 
διαϑεαάω,!ρίοιο. ε 
διαϑειόω,αρυιὰ Επίξατ, οπηροῖτ,οχ ϑειόω, Παρ ατε ρεγξιπιο γε] οχ- 

Ρίο. ἢ 
Διαϑερμαίνω, αἱ Ειςῖο, ξειυςςῖο. διαϑερμανοιμα!, ἰηςαϊείςο. διαϑερ - 

μανϑεὶς»σαἱο ιέζας. 
Διαϑερμασία, ας ἡ σαἸοτ, ΓΑ] ξχέθιις,(ις»Ρ]Ιη. 
Διαϑερμος,ε,ξετηςης, ςα 45» βοττ4ις,τορίάις. 
Δια ϑέδδει ποὶ ἑαυτῷ, (ἀοταπὰ θΟποτιπιὶ αὐ ξξίοηςπι ἔσει, νἱάς ἴῃ 

νειῦο Δδιατίϑεμαι. : 

διάϑεσις»εως " αΠ ςέτας," ΠΠς ξεῖον ἀρ τ πεῖν ἤρεοίες Πα διτάας : Κξις 
εἰς Βαδιειν: δ ώϑεσις γεῖ ἀἰ Προιτῖο: [τ ντ σευιῖς ἀς ἰρεείς οτιᾶ 
ἀς Βαβέτυ ἀϊοίτατ οὐ διάϑεσις, Απηπηοπ.ῖ Οατοροτ. τὸ τῆς δια- 
ϑέσεως ὄγομα δινῆόν ὅδιν. τὸ υὐὸὲ γὸ γγοικώτερην 9 ὃ Κριτηγο} εἶ ταὶ τὴ χζ, πἴ 
“ἴξεως τὸ δ,»εἰδικώτερον 5 ὁ αὐτιδιαςἔλλεται τρὸς ἢ ἔξινιϑις ν γρασ τ 
Ατηΐϊος. Εἰ ςοτ. 2. τριῶν 3. δια ϑέσεων ἐσωγ δ οὐδὲ κακιών, ὅζς. διοί-- 
ϑεσις [τα πηνπιόγθας ἀρὰ ΑἸεχαπά. Αρλγ. ριο ταῦ ον αια: ἀἰ οταΓ 
φθίσις. πάϑος ετίδτι ἂν ἐοάξιη ἀϊοίτιτγ. ὁ ἐν δια ϑέσει λόγος. (τ-τ 

τὴο δῃΐπηο ςοηςορτιις. Ὡρρφορικὲς γεΓὸ, 411} ΡΓῸ ότι τβ ΠῚ ἀ0- 
ἀϊτάγηις. διαϑέσεις ὠτων, χα τί 1 Υἶτίᾳ » ιοίςοτσ, ".2. Τἄεταὰ 
116.1.διαϑέσεις βλεφαῤων» θ᾽ ἐΠδταΠῚ σγοΠοηα5. διαϑέσεις ὑσάτιχα, 
ἰδεϊποιαι πτογί θςοτις νἸτ αν αἰ δ .44 Οἰδιςοι. διύϑεσις κω- 
χικὴπποιδὰς πτι [τἰηἱ, δες. δ᾽ π! σας οτία ΠΥ τείτα πη ουτιπὶ {γ- 
{ὰς, πώς σ᾽ αὐτῆς δια ϑέσεως τῷ τετελδυτηκότος ἐμελύστεμδυ ἰωὼ ὁκεῖν Ὁ. 
διέϑετο; ἴτειπ νεηάιτίοπεπι ἀρὰ ΠΟοτατ. δίς ἀιρεη!ατιο ΠΕ ΠῚ 

ἀρυὰ Απτίριιοης. 5014. διάϑεσιν τῆ ἔργων ἐκ ἐχόντων 5 41 ΠῚ γος 
θ0 Παϊσεγούτας πὶ ργετίονν οὶ γοθιι8 ἐπιρτογοιη ποῃ ἱπιξηΐεη- 
ἐϊθιις,ΡΊαταγο . τη Γγσιτσο. [ἀ πὶ ἴῃ δος, διεάϑεσις ἐλαΐα. 0] ε 
νεηάιτιο. κὶ πλάτων; τ ἡποδημίας ἐφόδιον ἐλαίκ τινὸς διάϑεσιν γρέ- 

τι» ΡΊατου! σύας οἱςοῖ τη ΖΕ ἐυρτι τη ἐχρογτατι οι Ρογα- 
στίπατιοηὶς νἱατίςιπι {πρροτ ς ἔσγιιητ : {ἴἰς τητογρτοϑ. ΠΡ 46 π1, 
διάϑεσιν ἐχαήν μόνον πρὸς ἕένες ἔδωκε, (ΟἿ αὶ οἴσα πη αὐ ἐχῖογπος 

Χροτταγι ρογπηῆτ. διάθεσις το ηγ ΠΟυἐἸτῖο ἃς γατῖο. Γι οἰφη.ἴα 
ΑἸεγοης,» διαφέρει τῆς σῆρὲ κὶ (σῦς ϑιχϑέσεως, Δ] ῖοττ ἃ ποίϊγα γατο-" 
Ὡς, Ὧ διάϑεσιν αὶ έϑετο, αιιοά ἰυΠπίταογας αἰ οτοθατ, 4 βξοτε ας 
δάἀορτίους αν Οἰἰιο τ ς,Ρ]υτότο ἢ Τὴ Οαἷδ. διάϑεσις τῇ λέγοντος» 
οταυτὶς αξτῖο, ἄτην Ρ]ατατοίιις. διαΐϑεσεις ἴ᾽ νόμων» [ςσα πὶ σου- 

Πίζατίο , ΡΊστο νόμ. διάϑεσις ἀγα ϑη αὶ γϑμωνῶτω πὸ ἀφροδισίων. ἴῃ 

Ἐρητο]. Ργιυισοτα ᾿τοη] διάϑεσις ὑτο τεϊϊατιοης, δια ϑέσεως ὅ}- 
ϑυμία,τοίταπἐϊ συριάϊτας. Νπτγαμ.}}.1.σαρ.2. Ατομιτοξευγα δα- 
τοι σοηΐοῖ εχ ογάιπατίοης, 46: Ογαςὲ ποξις ἀϊςίταν, ὅς εχ ἐ1- 

ἰροπείους, μαης αὐτειαι Οταῖὶ διάϑεσιν νοσλητ. [πτόγάπ αι ἐπὶ 
γαΐες αυοά «'ὑμώνντ ἀρὰ Ατ]ν."0 ζ. ἀὴρ μείζων τετρεύπηχις ἐν πρα- 

γικῇ διαϑέσει, κὴ τωρρσὠώπω. - 

Δδιαϑεσμοϑετέω, κ. ἡσωφ"!Ἐἰτ! ονἀς ρπο. 
διαϑετήρ, τ ρος» ὁ»οτιἀ ἱπατοτγϑθηςς. πο ἀογάτογ, οέϊου, πη ξεν, Ρ]Δ- 

το ἀς [γερ΄, ΤῊΝ : 
διαϑέτης,", ὁ 4] Πρεπίατοτ, υτάτοτ, διοικητὴς δϑαμελητής διαϑέτης χρη- 

σμδιν Τῆι χουσαϊα, Μ Πα ταὶ (οττία πὶ ἐχρ! πάτον Πογοάοτ. 
Διαϑετικὸς αἰ Π οἴου αἱ ν᾽ π) μαθης. διαϑετιχοὶ ῥήματα, φοδίυα νοῦ- 

μα. διαϑετικὺὴ κλίσις ἑήμκτος » σοηοτῖσα ΨΕΓῚ ἀφο] ΠἸατίο,, αιιας ἀ6 
σεπεῖς τγαπε τ τη σεηις, αΖα 1π0.τ τα πηπηατ. 

Διαϑετικῶς,σ οηοΓςὰ, σφηοτς πιυζατο, Εγαίπη. : 
Διαϑέωφρεγοιττο, οχεατίο, [λτῖμ5 Ευάσογ, ἀτίζαττο. δια ϑέοντες ἱεραὺ 

χαριπείδα, [ἰοτάπη ἔιος πὶ ουτγοπάο σοίζλητος, Ρ] υταγ. ἴῃ δοίους. 
δῇ δια ϑέωνται ἃ φόρτον,οτας ἀπ Ἰτάμαηι, οι οάοτ. δια ϑέοντος χόγυ, 
Χορορῃ. τὰ ΟΕ οι, διαϑέω πρός σὲ) ΤΕ ΠῈ ογαὶ σΟητόηάο, 
ΡΙυγαγοῖι. 

κΔιαϑηπη,ϑς Διαϑηχαι, Ραγα! τοτ, τοταπιοητυ ΠῚ »Ὅθ1Π1α;, Βατοάίτας 
αύυᾳ τοήζαπτεῦτο οι φηΐτ. Τοοτατος, πατὴρ τῷ καταλιπόντος Ἀ δια- 
ϑόκίω ἐμοὶ, αἴοαὶ μϑὺ τορργόνων ἀδεμίαν ἔἐσήαν κατέλιπε. 14ἐπὶ Ρτοτες 
ἢαπιθῦτο. αἰ τ τε νὰ τεϑυεῶτος ἀμτώ πειρᾷ ται τίκύτε δια γηκίω κυρρνν 

τὸ τὸν οἶκον ἔρημον ποιῆσαι. [ἀπ τα ἴῃ ΡΊατα νίας «ἢ. Ργιμαροτγίοι 

[ ργώςερτα δια ϑοίκας νοσάμτ. δια ϑ κίῳ γέαν, ᾿. τοῦτ απηξυξι πὴ 
που. 14 συοά ἀϊσαοτ ΠΟυμΠῚ ΤηΠἘΓῸ ΓΤ. ΞΏΓαΠῚ νυ]σό: κπίμα- 
τὰ τῷ δήμῳ χτ' διαϑήκοις ἔϑωχα γ [οττυ Πᾶ5 φόρυϊο οχ τοϊξαπηοῦτο 
τοὶ χα, Ίατατς κυ Βομτα]ο.Υ κιζωτὸς διαθήκης κυρίνγατοα [α- 

: ΔΎ 
ἀετὶς Ῥοπηίηἰ, "0.1. Ἀ σι ξαρ.ς. δζ σᾺρ.1:, διάϑε ἡμῖν δια ϑίκίω., 
μαῦς πος εοηξαάετγατος » ΠΠθτο 2. οαρῖτε 23. διαϑήκίω ὁ ϑετό μοι. 
Ῥαξξυπι πλέοσι ἴῃς, ἮΝ ὁταηάϊτιπι, Ἰηιῖ Η!ογοην της, φαὸά, 
γεγθιπι διαϑήκίω, Α1}α σωυϑηκίω, ϑυταπηδοπας ραξξι:πν 
τογρτγατγαγαγ: πος γοἱυ πτάτοπὴ ταητπὶ ἀςιηξζογαπη ἴθηας 
Ραξταπῇ νίυςητία πιιηαπὶνοχ Ἡςθταα ταδοὶς ἰοπας ραέξιι 
ἔκεδιις, αυὰπι τεϊταπηεητυπι. ι 

Διαϑυλώω, σε ατῖπο. 
Διάϑηρεόω,, ΘΕ ζετο ,Δ5. 

Διαϑηριώντες γον Οηαἴοτος ἃ διαϑηράω. 
Διαϑλάω,ών ρει γι σοτίςι σομτυοης ροηεῖτο, 
Διαϑλέω, Δθογο,ςεττο. Α ν οὐδ 
Διαϑολόω, ὠς ρατταγθο [ἢ ΐςο, οἤαο (ς. ϑόλῳ, ΡΊατι ἄς 50], πὶ 
Διαϑυρυζέω, ὦ τα μα το νταγθο, ἐχραιις Ειοϊ ογαττοπίτα πὶ τάδε 
Διαϑραύφ,ς οὐ τη σονΐαςοῖο. Ἵ εὐ 
Διαϑρέω., ἀϊίρίοιο,, οδίξγιιο. Αὐἠλορβαπος γεφ, φρόντιζε 

διαάϑρει. γι ᾿ 

Διαϑροέω, μι. ἡ σωγπ' πχα)τα πα αΪτιιοσ ἜΧρΡΟη. ὃς τα π τι ητοῦ ἄδηι 
τιο ἀπ! ο, ἡ 

Διαϑρυγλέω, ὦ ΓΙ ΠΊΟΓΟ {πη ]ς ον δά ἔγε πτουτιιπιοτο Φ αα  σο, 
αὐ]ρονγι ΠΣ ογθ πὶ ἤραγσο. ΧΟΠΟΡ. διετεϑρύλλυτο,, ὧς φαίη 
τὸ δαιμότιον ἑαυτῷ σαμαήνήν. ΡΊατο ἐς Ἀ ἐρ. τὸ ὦ πο Φ ἀτεϑρυλλη 
οὕτα ἰις αὐτ οο ΚΟΠΟρ. διαϑρυλλόμαι ὑπὸ οού, τια ἸΙοηυποίτα 5 
τυηάοτ. τῷ 

διαϑρύπω, 4} 110,6 πη  ]]ΠἸο, ἔγαπσο {χα ἀς 1 οἷς ΡΠ ςίο. 
ὑπαὶ δειυα ἐὮΠ κολακϑύειν διατεθρυμμῆνθε. ὃς διαϑρυπῆομαι 
ἔτλπσοτ: ΔΗ ]υου, ἀδ!ΠἸςῖδς Ειςιο, ἐς! 1οἰϊς Βυιο,τευφῶ, ΤΠρΙ 
διαϑρυπηεται ᾽δυ. ἀοἰΠολτὶς σοίείδιις ὃς ργα άϊις δὰ φαητδῆ 
{ξ ρᾷτατ. νηες διατεθρυμυήσως, ἀἀ αοτίμτη, ἐς! τρατὸ; το] 
ΡΊατο ἀσ τος διατεῦρυμ μήλως ἔχί. τὸ κραϑιον διαϑρύπῆ εἰν, σαρα 
ΠΥ ἾΠΠΘΓΕν ρει [ὰοτα, δια ϑρύψεις αὐὐπτὸ κλοίσμια τοι, ἀπε ἀ65 
ὨμΓΑτὶ ΠΊ, σα ρ.2.[(ςα1τν διεϑρυύξηστιν λίϑοι 5 ςοηξγαξει {ππεὶ 
ΤᾶΡ.43.Ε οοἸοΠΠ αἰτιοἰ- 

Διαϑρυψεῖς κινηρ(ρότων, Ο εἴτις ΠΊΟΙΪος ἀρᾷ ΟΕ Υ ΓΟ ς, 
Διαϑρῶνγ, 411 ρεγρέχιτ. ᾿ 
Διάθυρρν, τερασιιηγ ὁ πλατοτία σοτηραΐξιηγ, συ ἃ 8. γοβίο 

Θαιος ἃ γοίτι δυο αἀίππι ἀτοοτ,ν ε] ροτίτις αιοὰ ΟΠ] ρὲ οοὶ 
᾿γησ. Ν ἵτγα.Π1.6.ςαρ. 10 ΟΝ ος διιγοπ ἀρ ρο ΠΑ πλι5 ΡγΟ ΝΥ 
Οταςὲ ἀϊσιυταν διάϑυρᾳ, ) , 

Διωϑρία,ος τε η τάδ. το 

Διαιϑριοἴΐζω, μ. ἔσω,’ ἀχαγία πη {π ἀϊο Ν εαστ, αἰδίο!, 

Δία ϑρ(Θ., ας Κο ΡαΓ Ρ ΘΙ ΡΟ ΓΕΘ 2 [Ια α] άπις. 
Δίαμμμος 550 κὐ ϑ)οΓ δ ητης, ἡματώ μῴ Θ.. 

Διανο μαι να οίςογδζ αἰ᾿φυδηάο δεγίιὸ ρτὸ τῖρο. βρέχομαι, ὁ 
ζαπότω. “ 

Διώνω; με, αγῶ, τ ͵σ Ογβρέχωςταπσο, πτούς βιοῖο : κυρίως τὸ ἐκ δεὸς 
χεώτω. Η οαν.1|λὰχ, χείλεα μῆντ᾽ ἐ δήμυν᾽, ὑαβρώϊω ἀν ἐδείωε, Α 
ἀΟσα . ρΓΙ γᾷ Ὀγει]. νη ἐς διαινος, ν 

Διαιρέομαι, μαι τη ξὸ ἀἸοον»ςοπιιποπιοτγο, ἀπ! ἀο, ἀετιο ας 
«ον» ΔΗ ΤνΆΙλον το ΠΟ» ἐχρο]]ο, ἀπίῃ το, ἀΠΠετο, ἀνίρατο. Ατ 
τυγχαίομδρ διὰ διιγρηυῆνοι «πυεότερον.» ὅτι φύσεως καὶ ἐϑοις κὶ χά 
διεκώμεδει τὸ ἔργον ρεγ ράττες πεσοτία (δ ] ρα ηγις. 1 ςίη, δ 
ὅτι μέρυχραττες ἔιςοτς, ΡΙατο ἴῃ 1. ερ᾿. διελουΐνη τεύχη» ΠηιιΓος 
γυθηρῖῃς 11 ἀριιά Τ μυ ον ἃ. [τοπιφραΠταὸ, ἀπ ἀοτ,ά αι 
δίς. διρρημῆσοι κατ᾽ αὐαπειυλαξ,ν ἐγ]. αἱ εἰςεητς8. ὙΠ μη. δὴηρ 

ἢ σιωεχὰς αὐαλογία γα! στετα αὰτ σοητίηυ γατ᾽ Ουμ πη οῦρᾶι 
διρρημῆν Θ- εἰς ἐχθρανο ται] τὸ ἀϊΠΙάεης. διαιρρύῖκαι τότε, ἃ 
αἀϊτίμηοτ, διαιρεῖσαι εἰς εἶ δὴ ἐπῆ ἃ. ἴῃ ἰσρτοιι ἰρεςῖος ἀππτῖθ 
διαιρεϑέγτες ἔδωκαν ἀντ διεξελϑεῖν, γἱαπὶ {111 ξεσογιης γε 
τς. Φιαρφδμαι μέρη κα εἰς μέρηνγττιησις ρα ἃ Ρ]Ατοποπ»ἷ. 
θυο ἴῃ ρδττε. 

Διαίρεσις γεως ἡ) Δα ΠΠ 0.4" αἰ γᾶν ΡΙ πη. ἀϊα  ἀαίτας Οαἷο Τυτ τς 
ὅτίο, ἀΐπ φηΠοΡαγε τον εἰ δυιτίο, νοὶ ἀεβσηδεῖο,ρ ο πε 
ταῦ, 4: πὶη ἐξ! ονἀϊάυ ἐξιο»εχρ! σατο, ΠΟ οἰατιο, Ρ]ΐη. ἀπξγα 
τα 4, ἀ{ΠῈ ξ 1. ΠΣγοτῖο, Οἷς. Δ εγοητιαγάπιαιις δῃποτ 
ΕΑΓ ΠῚ ΓΟΓΕ ΠῚ “τις Δ το πὰ σΟὨ τε η 44: ΡεττΠΘῆτ γ δί 
τας, Βι 4, (ΟΟ πη 11. Γ 

Διαιρετέί. αἱ 4οηάιις αἴ πε ἀυ5. ᾧ 
Διαιρέτης ας. δ. ΔἸ ΠΟ τιραττὶ τογγααὶ ἀ [σον ηΐτνηαΐ ἀπ Πα το 
Διαιρετικὸς, οὐδ, δνν [τὶ ̓αεης ΓΕση 6 ],(Εἰμ σ οι) ἀϊ ὃς (δ ραταπά 
Διαιρετικῶ ς,ἀΠ}Ππ|νοχ ἀπ! Ποης,ἀἰ ογοτίιη ὅς αἰ οτὶ πε πατί αν 

{ξρατοατὰ γε] Ιερατατίηγ. Οἷς, : 
Διαιρε τὸ ςγοεἶ δ. ΠΣ 1]1ς, [τ ραγαθ}}1ς Οἰςεγοηὶ» (εξ ]!ς, τί πα 

ἄτυς.ΡΊΊη, διαιρετὸς λόγῳ, δ ρα τ 1} 1ς ἀϊογοτάίαυς τατίοπί 
Διαιρέω, 4 40. 4" ον πὶ ποιἀϊάαςο, ἀ πίη σιιο ξ ραγο, ἀπεταῖι 

1οτὶ πηῖπῸ . διακρίνω, ἐϊξακριξῶ, δια μερίζω. Διαιρεῖν τὸν φλοιοῦ, 
ΤΠ Φορ ιν ηΐζοτ. ".3,σαρ. τ δ, ἀἸ τἰπηογο σοτγτι σα την τ ἂρ 
ἀϊτοσηρτο σογεῖος σςάτις:νο 411) ἀἰτερτο. Αγηϊοςιἀς πὶ 
οἰκου μβύίωυ ὁ πολιξ λοΐος εἰς τε νήσοις καὶ ἡπείρρις διεᾶῖχε, 1ῃ 

τ ἘΠῚ 

ἘΠ᾿ μα ρον 



Ι Χ 
χὸ πᾶν πλῦϑο:. ἴῃ οὗζο ρᾶγτος ραττίτις ΠῚ υς ΠῚ πΊαΪ τὰ Δί πεπι. 
δπελειν κλήροις, ίςιρουτιοιος ἕασοῦο, ΡΊατο ἐς Γασιρ. δειαιρ ἂν δύο 
μοῖρας λυδῶν ἀἰαιάοις Γγάος τὰ ἄσας ράττος» ΕἸ οι οίοτ. διαιρεῖν ὃ 
φλέζα ίξοατς νουαπη αἰ εμις δ ΟἸαιςοηοπι., 
ραν, μ. ἀρεῖ, π., γρ α5 5 Έοτο, στο]! ο, εγῖσο, ἰπ (δ]πις το ον ΕΙ ςιιο, 
το !ο.Οτεσοτ. ̓  κεφαλᾶν διάρας, ὃς ρτῸ τα !ςιο. Ροΐν δ. ργῖπο, 
Ἑαὶ ὃ τηραῖν ὃ δυδύαν κὶ κατειμελών, ἐάσῃ διείραι κ᾽ συμμάξαι τοῖς φρατο- 
πέδοις. ΑἸ] διαῤαντες ἃ πόρον. τ τὸ αἰοίγω., “πὲ ς ὁζατος. ()ετηοἰζ. ἐσὲ 

διῆρε τὸ «ὄκαφια νοτσααιν 4α οι} Κι εις, ἢξ ος τἀπὶ ἀἰ ἀιιχίτ, 
τς διίξετε ψιάςπι νης εἰς. ΟΠ γγ ΟἹ. μεῖς ὃ ἐδὲ γαναι ἐδὲ διεῖραι 
τὸ σόα σιυυεχωρήσοι μὴν αὐτοῖς » Π6 Οσσα!ουπι 146 ΠῈ δ !ςοηα 
του Πγ5 1ρι15.. ἀπτ πη ατισηἄ!, γε οἰ ἀριια 11. ΝΟα [υϊςοτε 

ψαςῃαιιαπη ῬΓαΣ ΠΊΟΓΙ οτος. ΡΊαταγ. δερρνιόμ (8. «δ᾽ ἀγεοντας ἀἰ- 
ΧΙτΥΡτΟ διμρκωσο ας Ὠ] Δ ἀΠΊΟάτ!ΠῚ χα ϑειήίθ. ἃ πώγωνα. αὐτὶ τα κα- 
ϑαικᾶς. Ἀτηϊοτο οὶ πο ανὸ ΑἸοχ. δια ανῆνν ρος τὶ τἤθ ὄντων ϑε αν, 

εγοξξα, δ] τα. δεῖρται. Η τ πιο 1. δύαρικα κὶ ὄγκον ἔχε. [ἀς ΠῚ, (φϑέλιςα 
ἢ τὰ Ξοἰχέία ταῦτα τὸ ὦ κ᾿ τὸ ἱ δεαίρει τε καὶ διογκοῖ ἃ χὐγογοἶ.ςομφιί- 
ζειν ποιεῖ ἃ λογονοίος εἴτ, σγαηάίις ργοηαπτίοτε, ὅζ οτε ρατεητίο- 
το, διῃρμῆίθ.. (0 11π’ῖς, [ἀςπγ. δεμρμῆνίθ- πυρὸς ὀΐγκον, ᾿4ςπὶ Ἡ ογπιο. 
᾿ αἴομαι ΡαΓΟΙ ρου ἀἴσο, ἰξητιο, ΡΊατο χ.46 Β ἐρ. ὁ δεινὸς δυμιμρ- 
᾿ γ- τά τε ἀδιυΐατα ἐν πὰ τέχνῃ κὶ ταὶ διωυατεὶ δια ἀδαύεται 5 μια» Ποτὶ 
Π ποηυεαοτιᾶς αι: Ροίπιητ ἀνσποίςις. ΑὙΊΠιοτ, δυο, ὅϑνανομκαι τοὺς δγα:- 
, φοραὶς» ἀογοητίας ἰςηεονρεγοιρίον ἐς εηοτγατ. ἈΠ} 61. 
Ῥπμαΐασω, κ.ἴξω, π᾿ χα ἵτη ΕΠ] 6 πο, τγαπίεο, Ἔεπγῖςο, ρογοι γον Ροτᾶ- 

το. διαΐξασα ἀςραπὴ»ἱ.ΟΠλ σης ξαϊσατ. 
να ἀοἰςο, ὃς ὀχτίησιιο. ϑορίιοοὶ. 
ὑμα!ον τ οοτ,οτιοίζο. 
ἢ ντασηάὶ ποιπηᾶνν! ἕξις γατίο, "πιο ἀα5»[ει! τατῖο ν᾿ ἢ- 

Ἰεχ φυπχάλπ),νίτας ᾿ηΐζιτατιιπι ἔδα γιτας διοπις,ντέζιπι σᾶ- 
(ΠῚ ὃς ν!έξιις εαἰει σατίοηῷ νοττῖς ΗἸεγο πού πητις αάπι οτίτις 

Ἰηϊδηιτὶ [1{0.2. πο τῷ δαὺς αὔρα γεται, Ἐτν Π1. Δ᾽ αἱ σὸ τ᾿ δ. 1 Π| 
ς νοσαητ, Τ Βιογ 4.11.2. κ; ἐδόκει ἀμττὺ ἱκφνη αὖ κεχιιῶλει! δίαψται 

στιςρτο ΘΟ σον εἴϊ ἀδηΐηιιε δύατα νέξας (1 Ὁ τιταιί(αιιο τα- 
Ργαίσγιοττ ντέξυσν δὲ Ιοσατη (αΓ στο πη: ϑεγοῦ. ἴπ Ετἢ:ς, 

ΟΌΡΓΟ ἀρρᾶτατα , ΧΘΠΟΡ.. τῇ πολυτελεζα τῇ διατῃ χαίρειν, 
τ σαιιίετς [πα ρτιιο ΠΠτππο. ΡΊατο δ ΡΗΚ.σ. μυρμειάοι δὲ τῆς 

ἰς σώφορνα δ᾽] ταν»ν τἔλ. πὶ τοι ρ ογάταπη Ἱρη ταί. δίαιται ἐλδι- 
οἱ δεταί τα (τ 41, Ρ] τη ΒΕ Οὐ «ποιουωΐν(θ. ἢ δύαι ταν, τᾷ ἀς- 

5, [ἀςπὶ τη Νυπλια, οἰ δι π1 οαρ᾿ οι" 2ΡΊατο. ὁ τῆς διαίτης τρόπος. 
Ἴτα τατ]ο ΘΑ] σῇ ἐν διατῃ λαμξαίεταιρ!π οἰδότιη ο[ξ γίω, Πιοίς. 

ς.9.4.δίαγταιν ἔχί ἄς σις, Η ὁτοίοτ. δίαιταν ὁ αὐδὲ τὸ σώμα ον Ἰέξιις ὃς 
ἴτυς,Ε 405 δά ζοτριις αττίπεητ, ΡἸυτάτ. τὰ ΑΡΟΡὮΤΗ. δήαγτα 
ἀρνιὰ πα! ἰπβίτατα, Ηοτο 4.1.1 αὶ κοϑ' ἡμέραν δίαγτει, απ! οτν- 

ἀϊλθας νἱέξις, Ρ τ. ἐς ΓΙΟρ. ἐν διαίταις σα μεΐτον, ἴω τατ᾽ ΩΦ] 1πγᾶ- 
ΠιΠῚ ςοτροτιη}» [46 ΠῈ. διαίταις ἀτώκτως χεύγκαον το αἰίηεις οτ- 
πε, 014. 1τα τ πε Ἰοἴα τι ει αὐ δίτγεια τι.  μιοιαη, ἐγὼ 3 ὠπωϑῶ- 

δία ταν, ὅπήσης ἡ μεῖς ἀγαπών. δίαιται γ εἰ ὅππτροκίμ ἀφεῖναι ἀ1-- 
τ τ᾽ σαταγὶ 4] οὐπιὶ τοσῆς αὐρείδὺ δικαςας τ δἰτγόΐαμε μο- 

τος ἀπΠξορτατίοπεπι “οπτιοιοι ἤάτι πα σουτ της, κατ᾽ 
1 τὶ δίκης σοτα πη οδίς αἰ γέαυς δόμος ἰητορτα,ἃ οὖ 

δ {Ὁ νοὶ ἀγθιτγίο γοςεάιοτ. Επητετραμ μῆβθ. Ἐ δίωταν, γΕ] σέ. 
ΟἹ ἀμφισβήτησιν, ΓΑΙ ΠΠἜγατο [τις οἴ ςοταρτοπη λγίτς ἰ- 
“ατ ίτον Ποπογατίας πχ σοπιργοπηηο ΠΠπ|σατογιτη, ἔπιοία. 

᾿ ΒΑΤΙΙΠῚ Ἰἀτοίο Οὐ], ἡμεῖς, ὦ Αφροδιτη, δεδία μὴν, ἐσ αὐ ὁ Αἴρης 

σὺς ὅξιτοαπῇ  δέα)ταν » Ατηζοτι ροηιῖ ἀπ οτεητιᾷ ἐαπάς ΠῚ ἵπτοτ 
τὰν ὃς διχφςἥρκον, 4114Π| (Ἰσετο ΡΟηΐς ἴτοΥ ἀτ δ τγίπι ἃς ἔπι- 

ἴοι Πη. [τε ἀϊ  Θγίοσ τη, ἰοςις δά ἀεροπαῖ, Ατηζοριρτο ςα- 
πλοῖο ἃς Ιοσο; στο Ἔχοιριμπητας μούριτος, ν τραῖτ. ΕΠ 1τὸ ἵπι- 

Ἰ πιοτάτίο δριια ϑιγαῦ.ἷ.1. δ οἱ τοιύῦται μὴ) κακροτερας ὅδι διώτης. Δ τὶ- 
Ι ἢοτιάς τα πάο, τὸνυκτον ζωὸν ὁ μῆνον εἰς ἃ ἑαυτῇ δίαιταν ὀκνήξε- 
τα οἰ λῃ ἑ πιαὶ Πάτοτ!]ς εὸ ργοι!εης ἐπαταδίτ, νΌ] εἰ ςοπιοάῇ εἰς 

᾿ νίαεςο. Ηετγοά. δύωταν εἶχε ἐκ κροίσου,αριια Οταεία εν ἀο τ! Ο 11} ΠῚ 
Π Βιαδαΐτινε! ἀερεῖρατ ἀριιὰ Οτοσίαπι. ξϑξ ἐκ νέν σαρᾳὶ πῇ ἄῤῥωνι δέ- 

"α!ταν εἶχες ἰγῖς ἃ ριιογίτἰα σὰπὶ Ασα ητα νιχίσ νυ ΡΙαταγει τη ἀμ}. 
Τάεπὶ ἴῃ Ριδ]. ἐν οἰκίᾳ δομέτιανι εἰσὲν ς-οαὶ καὶ βασιλικίω) καὶ βαλόμεῖον 
καὶ ποιγλακίδων δίωταν . τὰ Ὁ οπαιτί πὶ σάίθιις ν!ἀϊτ ρϑετίσι πη, νοὶ 
ΒΑΓ] σαπι,νεὶ δ 4] πειιπη» γα] ρο Πσιπι ἀϊ πιάτα » ὅεο. δίαιτα σ᾽ «- 
σεξξς ἐκ ἐϊς αἱ τα δατηασιίατη ἱπηρ!}) σοη [δ ίκοτ ςαρ.8.106. 

᾿᾿αὶ τούο και. μκ. ἡ σορκαιςπ' ἡμα!,ϑὲ Διαγτεόώ, γί Ονν Ἔτίογ, νἡέξιις γατίοπε ν- 
Ἴ του νείζον σιοτί 6. [ ρου ἈΌ Ο]. Χ ΕΠ ΟΡΉ. υὐσὸ δεασότῃ δεαγτώ- 

ΟῚ μῆνθ᾽ μέμει, ἀοπιῖπο [δ άϊτας νίπετε ρεγσίτ, ΡΊατ.2. ἀς Κρ. ἰα- 
ΟῚ σρών ἐν χρείαις ἐσόεῖθα ὅτω διωτώμβυοι. Τάετπι ἴῃ Ἐρηπ. δέαμταν διατώ- 

μ᾽. μοχβηρανονϊπεῆς τητα πη ρογαητοτ, ὁ ἀχριξως διατώνάν Ὁ... ὁ ἐ- 

χριξηὶς τοὺ «ὐδὶ τὶ δίαιταν, ἴ. ἕοπιο ἔτυσί, αι αἀ πυϊπηγαπάσ τοὶ ἔὲ- 
ταὶ τατις ὃς σσςοηοπηῖςδ εἰς ρετγίτας. Βυιά. ἴῃ Ἐρηϊ α]οη, ἐφυλα- 
κτότερον διωτηϑέντες ἔλαθον ἑαυεξὺ εἰς αὐΐατον ἐμξαάλλοντες νόσημα» 
σαπι πὶ ΠΕΘ σευ ττς γιτ: γατι ομο πὶ ἐπ] πἰταογοπῖ ν {ΠῚ Ργσάςητας 
1. πα ογθ απ ἴσην 46εἰ αρετ:το καϑ' ὑὕσωτος διαγτώ μα αιια: ἀασιιητ 
1ῃ 46.149}, οἴδτ. ὅλα τίμα! ἐπ᾿ ἀγρού,τατὶ 00. διητή 90. πῦϑοὶ τορίῶτε ἵν 

ἀριυὰ Ρτοτοιμ ἀἰιτο τίσις ΟΠ, ἐν βοιωτοῖς διητῶτο. ἰος. ἀρ Βαο- 
τος ἀςσοθατ. διαταῶν τροφῇ ὀυχυμω,οιδο δοηὶ ἰἀοοὶ οἰ Ρατο,Ο αἷς. 
λεπῆώς δεαγτών ΓΘ Ω 6 ΠῈ ντέζις γάτ ΟΠ ΠῚ Ῥγφίογι θοτδ. Ώ ΠτοΥ ἃ- 

. Ἰογθτοπης ΠῚ οἰθαπι φάίδεις, [ΔΘ πὶ Θαΐςα, το πν δινητώ,»»γἱ αἵ- 

Ι 

ὰ 
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δῖτεν ἐπα ϊτο, Βα ἰὴ Ἐρ ΙΕ. δέ ες δεαγτῶν [Ο] ὴπη ατ δ τγάγι, (Σὰ οἰ 
φοποἰ ἴατς δζοοπιροπετς ἀΠζοιἀΐαηι Πρ ηἰΠ ςατνατ.ἰαπέϊῃ,ΑΡ- 
Ρίαη.1. ς. οἵδ ἐμφυλίων, ἂν οἱ ἡψεμόνες πῇ φρατῇ πίω ϑεινόμῆνοι, δε τηστιγ 
αὐτοῖς ἐν τεαωΐῳ, γχἡ συυἰνλαξαν δὴὶ ποῖς δὲ. 

. Αμητέω ἡ σωγυιάοχ (ἀπ νὰ ατίσιτοτ. Ν᾽ ἡἀς δεαγτὺ ϑέντοι;ο4 0: ἀεί - 
τεῖ {πἀταοτγιιπτ. ῬΙατατ ΐη ΟΔΠ1}].Στοδούσης τ βαλῆς φικείνῳ τὸ χρῖναι 
γ). διαγτὴ σαι ταῦτα 5 ρογπιϊτίσητς 5σπατι 11] ΡΓῸ δηπηΐ ἰςητεητία 
δας ἀετς ἀέςοιπειςε, ἸΝαΖζαη 7. δια ἶι" δικαίως τοῖς το νόμον νὴ τοῖς 
εἶσο χαΐξαν,ψυχ α κὺ σώμστι » ΤΠτοΓρτας γογτιῖν ἰατα ππτε ἀιέξλης, ὃς 
"εὶς φαΐ (Ὁ Ἰεσς, ὅς Ἰνῖς αι (Ὁ φτατα ν ἡ τ )τα ΠῚ φη πα: ἢ πγ} 
δ ξογροτῖ. διαμο εἰ μέγνατ ἵτοῦ ποῦὶς νασδῃς,, Ὀειπ ο ἢ, τε πὶ 
διατέω, [Πἰσηο,ατετίθαο, Θαζα ἐς ΠΕ ΠΡ 5: Ροτο,ς Πα σίτο, Ρ]- 
τάτο ἴῃ Ἀρορ[ιὶν. ἀοοὶρίτιιτ ὃς ρΓῸ διαιτοίω, [,τπο!Δη, δύαγταιν διω)-- 
σέοντο, [Οὐ οὼ, ἴΟν ἸτάΓα ἀσοῦδητ. 

Διαίτημσγατος το δία ταν ἴα Θ ἢ 41 σοη[ιοτα ον τις ταῖῖο., Χομορΐι, 
χαλεπώτερᾳ ποτισωῶτι τὰ ἐμοὶ δεαγτο ούτας, Τἶϑ σώνιςο ἄς πι γειτας ὃς 
ΤἈιογὰ. 1.1. 

Δαιγτήσεριον, Ρι1ἃ Π{{χ:1Π}}.ΑὙ 1 ΓΓΑΓῚ 11. 
Δαιτητηθκθγ τὸ, [Ο οι15 1 4110 Ἰυἀ σας ἀτίο τ, δοω τ τρια, τοῖς αἰϑρώ- 

ποιςοοας ράττας ἀοπηιις Οἱ ἁσαης Βοπιίπες ὃς πιογαθ τι, Χοπον 
ἴῃ ΟΕ ςοηςοξηάου) ὃς ἀϊπεγίογι ἃ: 

Δία! τὴ τὴς» γδ)ατίοἶτον ἄάτος αἱρετὸς δικοὶς ὶ ον οἱ σοσηίτοτ. Αγ τος. ἴα 
ἈΜεῖοι Οἱ γὸ διαμτητὴς τὸ δηπεικὲς ὅοφα, ὁ ἢ δικφὶςτὴς ἃ νόμον, κἡ τώτοῦ 
ἕνεκα; δια) τητῆς δ ρεϑυης ὅπως τὸ ὅπιεικες ἐσύ, [ἰς ν οσαθαύτιγ ἱπ41- 
ςἐς αι ΡοτΠἸησιΐᾶς γί θι5 [εξἘὶ πὰ πιοτὸ ὀγάπτ αιάτιοῦ ὃς 445 
ἀγασίητα Ν14ς ΡΟ] ας.1.8.ὃς Βυ4, Οὐπη.ὃς Απποτιιροῖϊ. 

Δρηπητικηνρᾶτς πιο άί οἴ ηα:, ]ισ ν ξξι πιοῦθος οαγάτ) ΟΕ {ἴισ, 
Δίαιτρον, ρογίρ σαι}, δε οπῆρον, διαφανὲς, Η εἰν οἷν. 
Διαμωνία ας. 5 5511 1. 

Διαιωνίζομαι. μα. ἔσορια)γπιισμιαρ νῖιο ρα (οι. 
Διαμωγίζως οι ἜΤ Ονς ΠΊΡΙτΟΓΠΟ ΙΝ ΑΖ. δεαιωνίζον τοῖς ποτηρρῖς πδρη 15.015 

τηα]ις (ἘΠ Ρ ΕΓ Πι15. Ἶ 
Δια)ώγι(δ. ἐγ όριο ἀ4α᾽ 4115, ΡῈ ΓΡ ΘΙ 1115, ΟΓΉΙΙς. 
Διακας ΕΘ. δ κα δ ντοπ5νατάσας, σσοηίεις. ΑΡαγοά, διακαὴ ποιθὶ πὺ- 

ρετὸν, αγάσητοπι ἔς θγο τ ογθατ. τὸ δια χοες. ἀτάοτ. ΘΑ] οη, [οΐαης 
1η ΑΠΔο ατῇ ὃ ἀέρα ἕξηρον καὶ διακαῆ δες. νίτι πη. 

Διακαϑυΐρομαι ὃς Διακώ ϑ'εἰρὼ, ταργσον ρεγρυῦσο, ΕΧΡυΤρΡΟ, διακώς 
αἴρειν» Ὁ ΒεοΡμτγαίξο εξ ρυτατγε ἀγθογας, ὃς τατογίασασο. ἔδιον σ᾽ 
ὅδι εἰ συκῆς: μόνη γδ διακοιϑαίρεται ὧϑϑ π' βλας-σεώς. ἱςίταν ςτια πὰ 

δ ποχαϑαίρειν. Ξ 
διακαϑαρίζω, μιίσω,π' ἐκαςριρσο, Ασουί. ΜΑττῖ.ο2ρ.3.διακαϑαριεῖ ἃ 

εἴλωγα αὐτὰ, ρετρίτεσα τς ἀγθαπὶ [ἀ41η. 
Διακοίϑτορσις ες. ΠΡ Τάτ Ί ΟνΡατατίο, ἱτογ  σάτῖο. ᾿ 
διακαϑέζω,ιἀεπη ηιιο καϑίζώ, ἴῃ ζοποίἑταπν πλίττο, ΑΙ σα απ ΡΟτο: 

τὶ σογίξηταρτἕαπι τοσο Χ οπορΪ!. 
Διοιχαήορκα!» Ὁ αἰ πὰ τη γντγοτ,οχατάςο. ᾿ 
Διαχαίω, μιασωφγαςςοπάἀουἰπσεῃάο,ἀδιγονϊτογγθοοχαζο, ἢ Απηπιο. 

Ἐς τγδηῇ υτὲ ρτο γε μοπιθητογ σοπηπιοιογςο, ἃς σοποιτάτγο, προ- 
τεητί 4ιυιαά1π| ομρίἀίτατο ἱπηρΊογε, γὰρ στονγσογο, συ ςπιδάπιο- 
ἄστι ἰηβαπγηιο [ ατιαἰς. ΡΙΠτΑΓςΝ, πειύτε διοίχμμε γὴ πῶ ρήξουνε τὴν 
κρῴοδον. 

Διαχαλύπηαμαι» μα. υψομκαιγπ' υμιμαοτεροτγραῖςβο. 
Διακαλύπηω,ἠοτεσογρατεξιοῖο, ς 

διάκφμψις, εως ἡ» ἸΠΒοχίο,σατιατὶ ονσυγαάταγα γεὶ σαγαάπηοη. Ο υἷ. 
ΝΝδζαηζ. 

Διακοΐρ δι. ὀδιωδ ᾳἹὰ οἴξ, καρδιαλγίαγοογάοίίιπι ΡΊΔυτο, υ] (οτος, 

τα] οὶ πο εἰξ σογάο!τειπγ, πᾶπι παι] σοτάϊοἴτας ἀοΐες, Τοίε- 
ΡΒ 4 Αὐτίυῖτ, διαχοέρδιον ἔσχεν ὁδιευλίω. εχ ἰητί πιῖς ρταοογα 115 
1πάοΠ] τ, 

Διαχορπόομα»ὅμαιάξοοτρο. ( 
Διαχκφᾳρτερέω, ὃ, μκέήσω, ασ'.ἡστῶν Ρετίετο, οὐ δητγοίςο, Ρογάστο » ΤΟΪογος 

Ρτορτιὸ τὰ το! ἐγαητία αἰ τουΐος πλα] τ ν 4ς Αἰ ποχαρτεροω,διαχαρτες 
βώ με λέγειν ταλληϑ ρετίξιιοτ ο οσοιΐτατο νοτα, Ατηΐϊοτ, ἐπ ἈΒετ. 
Ἰοίερ.ἀς Δητ χυῖτ. λυ τῇ διαίκαρ τεριήσεις ὁ διυιμηρεὡς κῃ δυχερως, αν 
στὸ [ε ςοηϊειγαιτ, Δ] Πποα]ιτοῖ ὃς τηιτὸ Πθι11Ρ11 τεπηρ ἐτδιμτ,ιτεπι 
της τατα ρογέεγο,ντ δρυά Ηετοά. 

Διακατας ὃ, ὃς Διοικατέχω,ἀςτίπεο. 
Διαζατοχὴ "55. ουοτιιπι ροΙοἰςῖο. 
Δδιαχαΐτοχι 9... Ῥοηοτιπι ΡΟ ἴἶος, ' ἧ 
Διακφυλίδω, Δ] πὶ ἀταϊττογο, ἀεςδυ!οίξογς. Ὑ Βοορ αγ ἄς δι ρα. 

11}.7.ς. 2. 52) τὶ ῥαφαύε τᾶτο ὁμολογουύμῆνον» ὡς εἰ πώλιν βλαφίσει, 
ἡδίων, ἀφαιρεϑέντων τε ἿΜ' φύλλιαν ρϑ πὸ διαχαυλίσαι. Ρ]ι1.}.19. ς.7. 

ἈΠΑρΒδηὰς ντίχις ἱπσπά τον ἀοτγαξεῖς [ολῖς δυτοαααπλ ὠςολιι- 

Ἰείςατ.(σ2α νογτῖτ ρεγρεγαιη εχοδυείςοτγο, 
Δισκαυμαϑατος, τὸ, αἴας, ἴῃ Ἐρ᾽σγΑ πη. 

Διακαυν ιν» (ὈΓΓΙΓῚ 7 διακληρώσαι, Χρίμω 
τηοίοσ. ἄν. 

Διακαιιω δία, με. δ σωγπ.. κα νἰοττι οτρίογτς ἀϊα! ον, ΕτγΥπι. ἱ τ 

Διακαᾳιυνίζωγρτο ἐυἀεἐπὶ ἀιειττρυά Αὐορ. Τητογρτος δια κληρῶ 

ἐχροηιῖ. δ΄: 
Διάκαυσις,εως ἡ ατάοτ, χυϊεῖο. 

, 

Διοικεδεζων το διασκεδάζω, Δ Π{1ρο, ἈροΪΙοπ,2, διαὶ δούρ
κτα ποίγτ᾽ ὁΐ-. 

δαρσας, 

. δ λέγεται οἱ κλῆρος 2 Ετν- 

ι ἰὴ 
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διάκειμω ΠΟΙ οτοδεαάϑεσιν ἔχω εδίπιταον, ἐπἰεἰσαοτφαςα!οίτο ρτᾶ- 

Ῥατοτ. ὕτως διακειμαιοἱἷο αΠοέϊας [ὰ πὶ, ὅς ΔΠ1 πλάταις » ἃς πτὸ πα- 
δεομῖς ἴχτηῃ ςοπίξιτατας. Γασταπας ἴῃ ΟΔασαίο, τ πόσῳ οἱ αὔϑρωποι 
δυγνωμονές ἐρον δεείκεινται τρὸς τοὶ τοιαῦται, 1 Ὅσγατ ὡς τῆς παιδεύσεως 
διωναυΐδης δ ἡμετέραν ψυχίω δυερηετεῖν, οὕπω διάκεισο αὶ γνώμιμω, ἴϊὰ 

(επτιᾶς » ταἰξιτατίοπςη] ἀπεπτα τι ἠοἰζγιξια ἀάταταγο ρος. Ης. 
Πα ὡς γὸ οἱ διέκειτοκἶτα εἰ σοηίζιτατα Δ ογατ. σισωῆς πάνυ γ., φιλο 
φσόργως διακείμᾷ Ὁ’ Ὡρὸς αὐτου 2 4] [ὰ πηγα οἱὉ ἐγ ἐὰ πὶ Πεο ὅς 
οὐϑίεγααπτια, Ρι ἀστάτοις 1 Ἑλθιο. ΠΟς, Επιαν, δὲ ωρὸς ὃν ἀπύκως 
διακείμνιθ- αἾ81} ὨΠῚ ἴα ογάΐηα ἀσθης μέσως πῶς οἷδε αὐτὸν δια- 
κείρμῆνοι γ πα ἀϊο η!ο 41π| πιοάο οὐρα οἰ αὐξεξξι. διείκειμαι αϑεὶ 
τούτο ἐρωτικωῖς. Οἴ015 ΓΟῚ ἀΠΊΟΤΕ σΔρί τ αΖα}2. αὐαποσατάςτως δια- 
κείιβυιθ- γα ἀϊέξιις δὲ ἴτα ἱποιπηθαπ5 ντ ἀι16}}} πο αι φάτο σιωτετη- 
κῶς γε] τροοτετηκώς: δμέκετο μοχθυρώς, [άσαςρατ νεμοπηφητογ, ΡΊα- 
ταγοίν τη Ρεγίος. δθησφαλώς διάκειται οἰαἰδοτατν ἴῃ ροτίσυ]ο εἴτ,1- 
ἄς ἱπ δοίοης. διάκειται χαλοπωῖς πρὸς αὐτὸν, πξςηίας εἰ εἰ, 1- 
διάδη,. ἄν διακείωβνοι, Ἔ πα Δηϊτηατί. διάκεινται πρὸς οἰγυύχοις, τὰς 
τι θοποιο]ςητία απ οιπταγ ΡΠ οἴτατΐη Ηςγοῖς!5. διακειῶα 
δϑηφϑύγως ἱηιι! ἀϊο πὶ εἰς, τς εἴϊς, ΤΉυςγ 4. διάκειμαι ὄυ- 
λαζιύς, το] σιοϑὰ της σογονοπιο ΠΗ. διοίκειμκαι στι οἰκείω οἷ πα τι- 
δ᾽ Βα πι Παγις ὃς ποοο τις, ἀθ πὶ ἐπι τ}. δ έκειτο ὥτω ταὶ τρά- 
γματάγτος ἴτα ἴς ἢ θεθαητ. τὰ ὀυφυώς διακεί μα γησεηιο ρτςά!- 
ταινίας 10 σοηϊοίλι παταγαπῃ (αητ (Οττῖτα. [εσταπ.η ΑΔ ΛΟ τ: 
διάκειμαι ἀϑυμώς 5) γεμαπηεητοτ ροετιγθοτ, διάκειμαι φαῦλθ. τὸ 
ἥϑος ἴα πῇ Ρται ᾿ηρεηΐο, δηακείμδυΘ- αηδωὡς ἐκ, πλησμονὴ ς)γ] 1 ΟΧ 
ἱηραιτφίτατίοπε ππογθῇ το ]]οριτ. διάκειν ται αἴ ισ’α. ταΓΡ  ΠΠ πὸ 
ἴε σοτγαης, διαΐκειμαι φρφνίμιως [πὶ ρει άθης, ΠΟ οταῖ, διάκειμαι πὸ 
γυρώς ,σγαιίτοι θοτο. σὺ 3 ἐαὶ ὀλιγόρως διαχέῃγτα γοιὸ 1 ΠΕ σ]ς- 
ΧοΙΙον Βα 4.1 ἘΡΉΠ. διακείυμυ(Θ-, πε ἕξο: ,ὁ καλώς διακείμῆρ Ὁ... ἀϊ- 
ἐροιτυςθευς σοηήξιτατας 1. ᾧ χαλώς διατεϑεὶς» Αἰεχαηά. ΑΡῃγοά. 
110.1Ῥι Ὁ]. 

Διακείρα γεγο ἀοιτοη ἀςοιν πᾶς διχκεχαρμῆμίθ- σκϑιναῤιαι,ἱ. ἀφγρη μένος. 

ΑἸ ΤΟΡἢ. διέκερσε, ἴῃ οἰ ἀντ, ΑΡΟ] οι. διακέρσ αι )γδιακόψα ανατεῖ- 
ψαν. [το διακεέρειν, {τ πάοτο, ρα τοῦ σοι, 

Διὰ κεκγαισυῆμίθ.γου, ὁ, οχτογ Πυϊ πα τὰς, οΥγιρτας,"} ἀο Ππιχίτ, οδίςι- 
τατος. ἡ μαυρωμᾶμίθ., ΑὙἸΠἘΟΡἢ. ἴπ Νοὺ, Οὐ γὸ αὐ τλωΐω ἰδεῖν ἐδὺ ἱπ- 
ππέας τὸ χρώμα διακεκναισ μϑύοις, Ροετίοιιπη εἰν μι δηεφϑεερ μῆδοις)ὰ 
διακγαίω. 

Διὰ κἔκοηῆα!," Ἔρτοθάτυμη οἰ, αδθκιμόν ὅθι: ΠΑΠῚ 1116 αἰ τί πλιιπὶ Ὧἢ} πη- 
ἔπλα τητογοιἀςθατιιγ οἷ! πη. 

Διακεκριυήνω ς»ἀ 1! οτοτὸ. διακεχωρισυΐσως, ἀπ’ ηἐό, 
διάλελδύομᾳ)»μ. δϑύσομαι.τε δι μας. ποτοῦ, ας, Δἀηγχοηςξα, ἠγδηάο. 

ΡΊΑτ.π Ἐρη, κοινωνεῖν διακελδύεῶνέ μοιγῃις το ατὶς ντ [ὈοΙετάτε ΠΊ 
1ποαπὶ νοίστίσα ΠΥ. δια κελόύομα! σοι ὁράνν ἀάπηοηοο το ργοαιάδυ- 
ἄσπα οἴδν Ρ]αταγοίν α Ρα ἱῖς πονλάκες σοι διακελϑύο καὶ αἰεὶ “δ᾽ αὐ- 
θιορε τε πἰάσιη ἀοτοθι5 Δἀπχοηφοψοοτι ες Ευαφ. τοσούτον ὑ- 

μὲν διακελδύομαι μνημονδλείν, ΠΟ στον δι τ ΙΈγπτο αὐ ἐμά ϊςες ἀ {{π|-- 
Θαητο. διακελόὶ ουῆνας εἰλλ.). ας δ᾽ ΤἿ᾽ πυλών ἔσαρσιν, Νάζαη. 

Διακελδυσμος δ Διακελδυμὸς εχ οττατιο. . 
διαχκιγῆς» Προγιασαὼὸ Ν]ριαηνΕ υἱῖγα,ν τγὰ χα ὰπν οριις πε, ηδηίτετς. 

φι 1. .α)ό) τρρφάσεως. Ὠαυ}4. αἰοιευϑήπωστιν οἱ αὐομοιιῦτες διακενῆς, 

Διάκαγὴὴς Ε(6-. ὁ χἹ ἦν [αρογαασυιια. διακενὶς ὑπομεῖναι δ ἀνδιειαν χα ἧσυ- 
χίαν» ργατογ πσςε Ἰτατοπὴ ἀδίτίμετε ἃ οἰθο δὲ αιίετεπι ἀσέτγε. 

ν᾿ διακενῆς ἐπανάσεισις ἰηΔηι5 στορίτατίο, Τ ογά. 
Διάκεν, κε» ὁ κὸ ἐφνασιιας, ἰπλη ς,γάπις, Οχμαυτας, πίλης, πηδοϊ ςη- 

ται»  οιΠ15,Ο τοί, είς, αἰ ραγπαίο εἰς. ΟἽ]. Ν' πὰς διακενον δέρκειν 
ἀϊείτωυτ ἐς ἐδραα! ἔλμγε δας ἀλοτγθο οχίναιει πτπτ. Γμισϊαηνάς τἰς 
4005 γ᾽ ἀογάϊ ἀριν τη οτος, φοξερόν τι τυ τ) νὰ δεαΐκενον δια δεδαρ- 
κότων καὶ γυμνοιὲ «δὴ ὀδδυτας Ὡρρῷ ανόντων. διαίκενίθοεἶξις , τηΔοΊ]ει- 
ταις ζογροτίς Βαίρ ταις. ]αταγς. ἢ) ΠΥ̓́σαΓσῸ εἰς τὰ διάκενον 9 Ἰηςαίς- 
[ὰιη.. δ ἀκενον,αριιά ΤΊιαοΥ 4. ἘΧρΟη τι» ἀρύλακτον. 

Διακεντέω, ρετραησοναῇησο. 
Δικκάγωσις»᾽ηΔηἶτα5 ΟἸςοτοηΐ. 
διαμένως, Οἴσετο αἱ ἱπαπιτογοἴδρίνας ἂς Αὐτίαΐτ. ζώνυ διακένως υὑ- 

φασιῆνο, ὥς τε λεζυρίδα δοκεῖν ὄφεως,οιασαἰτη ἀὰ ρίεχ σουτεχτα- 
τὰ ἰθδηι. ἤχους ζοηληι (αςοι ἀοταεπηντ οααΐταν [ὐα ας» 51 ἀὰς 
γοζαῖ φρόφιον. 

Διακεοᾳννύωχά!]ιο ΟΕ ΠΊΡοΓΟ, 
Διὰ κερτομεῖ ἱπ)ρτοθατ, 
Διμαχεέχαραγμῷ Θ- ρογίτεϊξεις ξίφεσι πεπληγμῖνθ-, 14. 
Αιακιχλιδὼς, δονεὶ Διακεχ ληδὼς, ἀϊβῆχεης ἀε] τοῖς. βαδίζει διακεχλι- 

δὼς ϑ' κα τιον ἕλκων,απηυ υ]ατ ἀϊρατγὶ στγδάμι δί ἀο]τοάτο, γειτς Ὠ] 
ττα [πον] υταγς, ἴη ΑἸοϊδίλάς εχ Ατοίρρο. 

Διακεχοηυδυ θυ, ραγε σα ]ατὶ πη ο]οσάτας. 
διακέχυμῖμ.,ὁ ἰοἹ ατιις, ἔπῆις, 
Διακῆκοε πη] ακοῦ, θΙτταςὶ διιάϊτοτ ξτ,ὰ διακούω, 
Διακηρυκϑύεδϑειρεγ ργξοοηες ὃς ἱητογηϊητίος ἐς ραξεῖς ρος, ΡοΓ 

ΡτασοῦςΠη1 ἀσπιιητίαγς. δια κηρύκων σευ θήκας αἰτεῖόϑτω Ν ποισεῶπε. 
ΔΙιακΙΎ κλίζω,ςοησαξίο;, πιοιιεο,διματ είω: ὰ κίγκλ 0». πτοταοι!α δυΐοι - 

ἰα.ντάο κιγκλίζω, ᾿ 
διχκεφ (ὦ δύ «ὅτι τάδηι υοά κινδεωδὺ ἐὖλε! 9 (ΠῚ Ρεγίσαϊο ΡτΓοθατὶ 

δαῖτ {{Πξιρ1.Π}οογατ. ἴῃ Βιμῆγ. Καὶ ἑατρικίω εἰξεύρον ὄπηκόυρὰαν, ὁ διά- 

γδὺδιψυδοομνόοις φαρμφέκοις χρουδοίμυ Ρ]}γ πλας ς ΟΧ Ροτίοα!ο ΡοτΙτ5» 

Ἄν ἢ] 
νι Ἑαδτις Ἰοαμΐτιτ. 

Διακινδιμωδυτέον, ρετιο} τά ἀῦ,ΡΙΔτο Ἰῃ ΤΊ Ππιςο, καὶ διακινδ τυυδυτέον φαΐων 
αξῆττγαστς ἤθη ἀυδιταηᾶι1. 1} 

Διάκινδιυ θύω, μι, ϑύσωγπ. ἔυκοις ΡαΓΙΟἰἰτοτοῖπ μεν ςυ] γεπίο, ροτίςι, 
Ιὰ ςιρεῆο, ἀιηγῖςο, σαιῃ Ρογίσ]ο δαμοτίοτ, ἔα σεο ῬογΙ σα  απ|. 
ἴῃ Ραγιςα 1 ἀείςζε 40, γεηῖο πη σογταπηεη. διακινδίμω δύω εἰσπλθϊοος 
σα! 1 ππθιρφοῦῖμαι διαὶ κιν δια ς εἰ σπλϑῦ σ αἱ 9 ῬογΊ οὐ] πὶ Εὰ οἷο ἰπιγαθοῦς 
πλαιο. δίακει διυυ δύω ποθ ς ἐκει γον) γίας ΗΠ] πὰ Ταῦ εο Ρετγίςυϊ. 
Τιοοτγατ. δια κεκενδίω δινῆμα, φαῤμαχα, πε ἀϊἰςαπηοητα γα ις [ὰπὶ 

Ρτὶς ἀς νιτὰ ρεγιο  τοίλαγ. 
Διακενέω» ρογπηοη ον, ἀπ: ΟἐΟ»ςΟΠοιτίο, γεγίο, Αὐ βορ. νεφ διιοὺ 

κίγει ἃ γοιυῦ ἀυτώ, ἴῃ οἴτα εἴτις πισητο ΠῚ ἃς Ρέγπιοιις, διακιγηϑεὶς τι 
σώματι 7) ἸΙᾷςπιὶ ΑὙΙΠΠΟΡΔη, σογροῖς ΡογπΊοτιις,, ἐς ἰαίςίαο αὶ 
ἀοϊείςεητε. διακινεῖν τὸ πέπον ϑὸς μόριον, Ῥαγῖεπη Αἰξξατ, Ρέγ 
τηομεγο. Ἧ. 

Διακλάω,μι ἁἀσωγπιακα,δησο, Αοςαί, 
Διακλείομωγιητοτο! μέοτν ἰῃτογοιρίογ. ῬΟΪν. φοβ μῦν (6.3 καὶ τῆς 

μηδειαν ἐπανόδου μὴ διχκλειῶνι διέγνω ζόυγνύ ιν ἃ σίγριν, [ἀ6 πὶ 

σαινο δου διακλειἁρησύμβυ Ὁ». ] 

Διακλείωνμ, εἰσωγπ. εἰς α λὨτοτο 40, ἱπτογοῖ ρίο » Δοσυΐατίιο ἴμηοὶ 
τωτ. διείργω. τ ̓ 

Διακλέπη]ομω ἀφο] πο, [ατεο. ᾿ ̓  

διακλέπ]ω,(υ ατοτίι δα ςο»ίαρ ρτίπιο,οοςαΐτο, ἕμττο ἀιάταβο. 
Διακληδονίζομα ΟΠ ΠΟΙ γατί σΙ ΠΟΥ, ν᾿ 
διακληρφίϑοι,ε  χτ' κλῆ ρον διανέμει» ιος οἵδ (τις ροτεῖτί. Β 

ἐς τη ηὅο ἂν τῷ κόσμῳ γ7) φύσιν ἕχα τα 410 μερων διατέτοια ται 

χείας διικληρω γεί μῆνα χώρφις 5 [1πρΐος πη Πάϊ ράττες παῖ 
ςουσταειζον ογάϊῃόαιις ἀςίςγίρτα ἴσης, γοσίοπος ΠῚ Εἰ 
τὸς (οττῖτα; Ρίατο [1.6.1- σ. τύτοις ὃ διακληρωϑήτω τα μόρ 
πόλεως. ΤἬΘοΟρἢ.9. ἐς ΒΊλητις, διελόντες 9) τοῦ μέρυ, δια κληρουδ τ 
τρθς ἃ ἥλιον. διακληρο τι ταὶ ἔϑνν.κ τεὺς ἐπαρχίας. (ΟΥτιεὶ Ρ 
οιας Αρριᾶυ.2. σα}. δ Π]ΟΥιπι,, ταὶ 3 ἐϑυν διακληρούυδμοι γα 
τιας ἐπ᾿ αὐτοὶς »δζς." ἣ 

Διακ)ηρόω, δια μερίζω κλήρω,ίοττε ἀπι|40. τ 

διακλιμσκίζω, (!ρρίαυτο, [ὰροτο, γίησο, κλίμᾳκες. (Ὁ] τὴ δ ἀλιμᾷι 
σμὸς ρᾳ!αἰἴγα; σαπιις εξ, ΤΥ | 

Διακλον ἐω, ΟΙΠὨΊΟ ΘΟ, δασείω,ἀϊ ΠΊΟιΙςο. ᾿ 
Δδιακλύζω, ΞΟΠ] 10 Δ] » 6], ἀμΈ1110. διακλ ὑζεῶτω, νογθο ν 

παῖς λἶπ 115 αι: Οἰγίτοτε αὐ ριγρατιοποιη τωξιπάπιπτια 
εἰ. τη Πιοίς "10. 2, ἶ 
Διάκλυσμα. τὸ, ΓΟΙ ατ΄ ο,ἱοΠἘΠΠ|Ατῖο, ἱηβμῖο. Πτοίςοτν. "10.3.6 

δονταλγίας ὕξι διοίκλυσμα 5 ἔγκλυσμα τε δυσεντερικοῖς 5 ἴῃ ἀσ πεῖ 
ἀοίοτς ςαἰ ωϊτατνἀγίςητεγιςις ᾿ηβιηαίτας οἰγῆςιο. 

Διακλυσμιὸ ς οὐ, ὁ ἀξι αιθα διώχλυσμα. Εν 
Διακναίω γε μτ ογοοηΐτιοο, τα ον εγδάο, ζατ! σο,ροΙ ἰο:ἶτο πὶ ραῆσ 

ιπάϊο αἴῆς.ο᾽ ςοηττήϊοναςοι ον διαφϑείρω, ΑτἸΠΟΡΗΔΠ, τὸ 
μα διακεκναισ μῆῥί(θ- 5 ςφοοτε οἰζιίζατας » ἠμαυρωμῖψίΘ-. διαΐεγα 
μόρων ἀγαϑών,άυπι φαἰαπχῖταῖα ρτε πη ητ:. δια κέκγαμα 5 (ΟΥΤ 
Ρταδςξι οι» Ιλ σογαθ να στίτα "πε αἴες!. διακναιρ μήν (6. ξεό μῆμ᾽ 
λυπουενθ.: Ατηϊορῃ ἀτόπο; δι᾿ ἐγκειταὶ μοε τις πύϑος. ὃς με δια 
στις ἔχί 

Διαλνίζῳ, φαΐ. διακννζ μῖν(Θ.. (τα ρας, διακνιϑνεὶς, ταρτας Οἱ 
Βηζοτ."}Ρ.3.ςἀρ.16 ἐς ἔτι έτα τη] 15. διακν ζόμϑυος 5 ὁ αὶ δὸς» 
χρ᾿ ἀτῆα κα λεπῆαὶ ατερ μ(οὲ τιαῖ. Ἰζαθεπάο ἀεταιμς, Ἔχ οα!ρταϑ γος 
συ]ρτιις. Ι δ" 

Διακοίλη ὁδὸς» γα Ὠἱάςαῖε : ἔς ἀϊοίτυν να ρτορε Ατῆεμᾶς, Ηεῖ 
ἄστις. 

Διακοιεφνέω γί ἥσώ γπι κα το σὶς ἴδῃ! ἀο πη Ἶηΐ πηογς οδοο γε] ἀπ 
ππἴγο. Ἡ εἰν εἶ. διακοιρανέοντα γβασιμκώς ἐαρχουνῆνον, ἢ ὡς κοῖς 

δια πορδ)6 μῆνον, διέποντα, 

Διακογλίω,ῶ, ΕτΓ πη ηονΓΟΑσ ππεητοι οι σ τ πο. 
Διακολλητι καὶ ἔργαγνοςσαῖ ῬΟ]Ϊαχ [|}0.8.1η ααθὰ5 ντίαναγ οἰατίη 

τις ὃς σοασιη τοτίς εἶτα ΠῚ ξεγγαπηϊματιοπιρις ὃς ρΡ᾿ απ δατατὶ 
Διάκολυμζαΐίω, μι. ἤσω, ττδη![ἡάτονῆδτο. ἵν 
Δισκφαιδεο ἢ «οἱ τταη!ροτιατι ονδιαιραίώσις, Ἅ:) 
διακομιζομαιγδιέρ χομαι τταὶ ἰοἴο, τη μηιττο Βαπιεηγνεὶ ἔγεζηπιν, 

ρυ 4 Τ Πιονὰ. τεςϊριοττγαπίροττο» πῆς τοὶ ρίο. κ᾿ ᾿ 
Διακομίζω, μα. ἴσω, πο ικαττα πο γΡογίδγο,  ἐξο,τγαῆο, βασαζ ᾿ 

σε Ῥοιτο, ἀφάἀιςοντγαηίρογτο παι. ΑΙ σου, μη σι 
Διακοιμες ς, οὐ δ. τΑ ΕΠ] Ατῖις, ἰάτοτ. 
Διοωκογοίώο μι ἥσω,π' ἤχᾷ. ιουονγΑςςυῖ, 

Διαίκον εἰ ογγα» τὸν ἀιαςοῦμα πη: ἰλοταγία γα ἰοὺς Υδ] ἀἰαοοηὶ τοῦ 
δ Ὥταγ, Ψ. 

Διακονθομαι οἶα αξεϊι ὰ ἀρὰ ἸΝαζαηΖ.οιπι Αςουΐ ὃς Πλατίαο, ἃ 
{υρ ν.1. πο πεῖγο,ἰη Ἔγαῖο δ᾽ακόνηδαϊ μοι, ἰδ ταὶ τι ], Κὰς 
1ἀεπὶ,αὐθρώποις διακονίζε γι οἴεται. 

Διάκον ἑω,μοΐσιῳ,π' ἡχοίν Ἰῃ ξ γα] Ογίεγα! ον ἀπηϊυ {ἴτο, ςοο, ΠῚ 
πὴς ργαθεονδης Π]οτγ,η ἱπ ΠΟ Οδίξοτ, ορογαπη δἰ σα 
Νουτγιοιπη Γλατίαο ὃς Ασςαί. διακόνειν τος ὠνίώ τα κἰ φασιν; 
επιρτίοποιι 8ὲ νου ἀἰτίοποπι πηϊη γαγε., ΡΊατο 2. ἀς ἈΘΡ' 
Ματιῃ. Εὐλησεὶ.σαΡ.4. ἐδοὺ ἴγίελον συροσῆλϑον κὶ διυκόνουω 
Ετ διακογῷ ὃς διακογοιμα!»᾽ἀ εἰκ,υπσηρετούμαιντταηας νοῦς ἴσα 

τα. [ἀοτζιῖα Ὀτοσοηοναν οἴκω τὰ ἐδίφδοισγος διρικογ εξ ὅτι.) λιτὴ πρὸ 

χ 



- 

ἊΝ 1 
χκωμῆψοις. Τοΐπη τοῖς πὸὶ ἐρωτικὰ διακονευδύοιςν ἈΡΊΟΓΙΙΠῚ τϊη τὶς, 
τε Ἀδὰ οτίαπι ἀἰχὶτ διὸ ἀςοι πχλοηματίο. δεωκονκινον κ(φόψει- 
δὐν. Ματε νοεῖ ζουραϊιιιὲ ρουήτιιτ, Οἱ ἰὸς τῷ αὐϑρώπου ἐκ ἤλϑε ὑὕγαχο- 

᾿ γηϑύμαι αλλ αἱ διακογή σαμ.ν ΟὨϊτ ΠΟΙ ντ Δ] πυνηιταγοτατ. ΠΟ 
ἀμ ρα τὸ ἀϊχὶς δϑησσα. 516 Ἱ Πςάταιις ὑπηρεγεῖόθαι, οδίξαμτις 

᾿ δὲ οροτῖς οδίδγιατ!. διακονων τι (ασιλεῖ,, ΑὐἹ τι, δγακονεῖν τοὶ ἔργα 
οροτὰ πιϊοἡτταυς, Ατηζοτ.]. ΡΟ "τ, ᾿ ἶ ᾿ 

υμακόγημιφεγατος τὸ, Πα Ἐς ΠῚ. ἐγκύκλια διακοὶ ἥμφᾳτα, αἷς Αττοτ.ΐη 
ΠῚ Ροϊιτεαυοσιυίαην 8.0 τασιηἷς ἀοςι Ὁ ριιοτος. ᾿ 
᾿ πακογία ας, τ πὶ Δ Έογῖα α1,Ο (δ αι 1» ΟΠ οἴ πη» πε οτίππινργο- 
εαἱποϊαναἀτηϊ τατον ιπέτογορογα,συγατίο. Η της Π]ὰ ἃ ἴῃ τη- 
τατος, χρίε διακονία. 50 Πάτιπι ἐχροῃίταγ σαριτα νμἀδοίπηο, 

Ἀξζοτιπι ΑροΙϊοΙ. ἐν ταῖς Ὡρὸς βασιλέα διακονία! ςνν 1 τε σ ἧς Πγΐ - 

πἰϊτογί τς.» ἐπ τς αυα: Δ τόσ πὶ ρόττίπους. ΤΠυσνἀἸάος, ΡΊ]Δτο 
5 ἀς Ἀσριθ]. ἑαυεῦν δὲ τίυ) ὑγακονίαν τάτεσι ταύτίων» ἢλης (χίοἱ- 

ΟῚ Ῥίμας τοι ΠΟΙΆ ΠῚ, 
μιχκονήζω, "ἀε ΠῈ 40 διακονέω, 
᾿  μακογικὸς ὄθητήδειθ.- εἰς ταὶ ὑπηρεσίας, αὶ δὲ ὑπηρετικὸς 4 οἰταγγοχ- 

Πρ άϊταςγαά (ογισηάιι πη, οὐ ςαμ!οἱδις πγϊηητοτ » ἔδειμ]1ς δ παΐ- 
Π΄ κἰδτιιπι ρει ποιιβναν ἰη Ἐγατοτίιις Ματτ. διαπογικαὶ τράξεις» (ετ- 
'. αἰϊὰ τατη Ἔετα. Χ οηορὶι, ταύτίω αὐεπιςη μονα “ διακονίας αἴδαλα- 

ΟῚ ρρύστ καὶ πιςἰωὶ κὶ δια κονικίμ) ποιηστευῆϑη" δγακονικὴ αῤετιὴ » νἴγταις τ] 
πἰϊεγατοιιαγΑγηζοτεὶ, τη ΡΟ τ. τὸ διακονεκὸν, [λογάσι ΠῈ ἴσα ἰςοτο- 

πη οἷς ΟΔηο ηα νἱσοἤηλοργιπιο, ςοπΟ}}1} [μα ΔἸ θ Πἴς 5. ὃς 
ἀριιὰ Οτατίδπιιπι ἀη .23. ΑὙ ΠΟ ρ πὶ ΡΊητ. ἐν δυϑέως διακουικὸς ἐδ 
μἶϑι δυκαῖς χὰ [Ἔτι Ἰουἀ πα ἐχρςάϊτιις, 

ΠΟ μακόγιον, ", τὸ 4 ασοηατῃς»ἰἀσγαν απ» Ρ!]ασξητα δαί) θηι}5 δε] 14τ]}» 
τ εη.]..δ). Ἡ εἴγεῖν. 
ερλἀογαατίο,τοχτιγα 4 44 πι: τα πὶ πο πο τάς! ]ῖς. 

δ γβγὸ κα ἐν παϊ αἰ Πτοτ. πα ἡ ἴγατοῦ Οἱςσεγοι, ΘηορΙι. δια κονον 
ἑγρραξίω τοιούτον τρρῖζας χαξεῖν, (14 εἴτ, απηα!α πὶ : ΜΕγοαγι) 
ταῖπι πα αἰ τγὶ ἐριτμοτοποῖτοπι ἀϊδοουις, αὶ (Έρτεπι εἰϊξ ἀε- 

τῇ οἰαίτατο, γε μαετιτ σαρ. Αἕέτοτι. ροῖζοὶ, ὃς δηοπ.ν πη. 
ης1}}} Νεος αἰ ἀτιεηἢςῖη Θτάοο σοάίοε." διαίκογίΘ:, πίη ἠξτα 
ταϊη πγατγιχΝοηη. οχ ΟἸσεγαη. Ὁ Ἰασοη μα » 41: χέρφτονετ τ 
τοῖν, γτ μβαίσεταγ (δ. ἀεοϊ πιοηθίητο, σοης 111) ΟΠ αἸσςἀοηςη- 

5. Ὁ Ἰοἴταγ δέ δεήκογίθ-, ἴῃ ΕΡῚ σταπιπτ θὲ ταπιξῃ διηκόγίΘο, φΟΠι- 
τ στϑα. δγακογέςερὸς ἘΧΡΟαΙτίοτ δὲ σοἰετίοτ ἴπ πλϊῃἔταυ 0 

ρα δά. ἱπ ργοιογῦ. φρυξ αὐδὴρ πλαγεὶς ὠμείνων͵ ᾧ διακονέςερρς. 
͵ γτήζομαι ἴασα]ιπα τηϊττο, ΧΌΠΟρ. Διακοντεῴαυ(θ-, η δια τοξϑοσυνάνθ- 
᾿ ραπιμὲ ἀϊχὶς ἰάςπι ΧεπορΗ. 
᾿αχοπὴ,ῖς ἡγστοτοι ἴο, [ςρατατί ον ρογου πο, τῳ το ἀρὰ ΗΙρρος. 
᾿ Ὡς αἰοίτιιγ οπτπε να]πιῖς 4αο ἃ αἰτὲ ἀς(ςοηέττ, ὃς ἱπηραξξιπι οἵ; 
᾿ ἀβεοία! τε γοτὸ ἀριϊά πιο άϊσος διακοπὴ πο πηϊπατιιγ (οἾπτα 1 οἵ- 
ἰς ἐαρίτῖς σοητίπαῖτας δῸ αἰΐαιιο ἀσυτο οὐςιτίαητς,, ὃς αρίσίη- 

ἀξητα, νδύρων δυακὸποίδ, Πατα τι πὶ ρα οοπος, Ὠοίςζοτγίάες [1 - 
Ὁ τοτῖῖο, σαριτς π7. Μλγοο ες φάποτατς πγεάΐοος διακοαταὶ Δρ- 

Εἰ το 5 1 πογαὶς ργίπατὶ αι. ΡΊ Τηῖτις ρταεςξξιου ος βὰς ἀἰχ τ, 1. 
ἀεοίπιο, ςαρίτο 37. ἰς γεγθ!ς, Ν᾿ Ἰτάπηαις,, να] Πογασιβ πογαὶς 
Πππις ἀοΐοτ, ργαίξἐξὶς πα] ας. [τε διακόπ δ, ̓ ητογ πα {Π10,[Δ- 

5ΠΓΙΠῚ ; διαίρεσις, δια χωριδιμός. 
ΠΤ τας. ος ἴτοτη νοςαθβηγιτ ἴῃ ἀρσογίθε5 πηθάτις ἴη- 

᾿ τογοῖ  ἤμς ἰηο 1 μἰαατία,, ροῦ αα ΝΠ] πὶ τγαῃ! πη ττοθλης ἴῃ 
᾿ ἅτυα τεπιοτίοτα ἰδ οτίθιις ἀεἰτίπατα. 
᾿ἄκοωρος τόπος ἰοςιις ἰξογοοτοίϊις, ἕοτοοτο πιςάϊσατις, ΤΉ ΟΡ]. 

"Ὁ 15.ἀς «δι 0]. ᾿ 
“πἼὼ μι. ὁ ψὼ κα οφα ἰητετοί ον ἀείτιιπιρονρετγτυπάο ἰητεγίεςο., ἐ- 

τυταρονΓερτί πιο Ἅτης ἐχουτίο,τεταπάο, τε οάον ἀϊςοτρο ν ρογ- 
Εϊηροιρεπειτο,ἔταπρο, ἀἰτίπιο, ἀϊπιηρο, ἸΩΓΟΓΓΙΙΠΊΡΟ : 1τῈΠ| 
Ἵττίτιπι ξιοῖο,τερτοθο, γε ἴσιο. Ποτειμὸν διακόψαι ὁ ὀμοχόσε πρέ- 

ΟΠ ψμι., Οοπηπιεατ. Ατηϊορᾶδη. τπ ΡΊατο,ἤιπιιαπι αδἰοιηάοτς ἤὰς 
ἀϊυϊάοτο ἄτας 4110 διιοίτετς : ἤππιεη ἀτσογο ἀἰοὶς ΟἸζοτο , δὲ 

οδήϊγιεγε Οσίαγ. ΡΟ γδίυς ἵπ ργ ΠΊΟ; Σπου δάζων διακόψαι σας δια-- 

λύσεις, ἀιτίτηςτε, ἰητογροί!αγε. ὈςπηοΠΉοη. Η' ὃ τῷ λέγειν δευΐα- 
μις αὖ τὸ αϑϑκὶ δ ἀκεόντων αὐτις-γδιακότήετω. Οτεροτ. των γαλότ 
νίω ὃ χωρμῆν ἔγ δον ξστὸ “ὁ ὕξω «ἰριφορας ὡς τε ρμιὴ κα ϑεξερ οἱ λύζοντες τῷ 
πνϑματι διακόπηεϑει. (Ὁ, ο ἃ πιοιαρμοτιοὲ ἀϊξξιηι οἵδ. δίησα!- 
τοῖς ἐπ πῇ 481 ἃ βάτιι ἱπο εἴ ἢτ,(ξγγη οποπι ἵπτεγρε!]ατ. Β4Π|. ἀς 
ψίτα (ΟἹ ἵταγία, Ἐς τοίνεωυ τὸ χωρίον τοιούτον ἐβημιξίας αἰϑρώπων οἰπολ- 

᾿ λαγμῆρον, ὡς μυὴ ζπὸ μυδεὲν ἐς Τ᾽ Ὀἴξωϑθεν τὸ σιωεχεὶς αἰ ἀσκήσεως δια- 

ο΄ χόπ]εῶτ. ΒΘ] ατατςῖι, διέκοπε γὸ αὐτξὺ χὴ διίς» ποικίλίθ- ὧν ὁ πολέμιθ- 
χὶ δεινὸς, ἀἰτίπηοῦας, ἀϊπαησεῦατ, νηὰ οαϊττα πτετατὶ γεῖαθασ δὲ 
γος (Οοίαγο. (αίεη. διαχότηογτει ταὶ ἐνεργείας “ φύσεως » ἵπτοτι  - 

Ῥεητία ἃς Ἰητεγρο ]Δητια. διακοπεὶς νέντος ἀ! ΗΤ ἀξτιιςνρτς οἰ Πς»άρετ- 
τας ἀνυας»ἀ{{Ππέχιις. ΝΑ ΖαηΖεη. διακοπίιζαι τί) μαρτίαν' διαικοπεὶς 
τὸχραϊθ., ἀπς ἔξιις σ.αἰςα. Ιητεγταρτίο ὃς τητογρε!]άτίο ῥταίοτι- 
Ῥυιοηῖιπὶ πος νογῦο ἴῃ Ραηάοξεῖς Οταεῖς Πσηι σαμεν. διακόπηαν 

᾿ πίω) ἡμέραν, ἀιτίπηετε ἀϊεπη, νοὶ ἀιπιιηάετε ἀΐεπη. διακόπη ιν τὸν 
᾿ ἀγώνα, πίω) ἀμφισβηΐτησεν, ἀἸϊτ᾽ πλοῦς [τα ΠῚ» Θεττά ΠΊΕα ἴει! ςοη - 

τοι ογΠαπη. ΕΠῸ οτνλη) ἃς ΠΔ ροΓΓα ΠΊρεΓΟ . ἱπιργε πο ηαππι ἔι- 
ζετο, Χ ςη. 1 νἱτ. Εἰ ἑωωμκ. νομίζων ὅαση ἐμζαλων διακόψειεν διαφϑεί- 

μεν ὅλον τὸ τὴ ἐναντίων ςρατευμα.. [τειη τταιῖςοῖς, ροισαηάοτς ὰ- 

᾿ Εἰδῃ. τὸ ἢ βέλθ. ξγεχθὸγ (ὦ μον ζτόνως ἡ διακόψναν ἄχει τῷ διελθεῖν, 

Ἔ 

᾿ 

᾿ 

Ἰὼ. 
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{τὸ πὶ Ἰητοτξιγὶ ὅς ἰπτογρο!!ατς Ἰοχιιοπτοπη. ΒΑΠῚ, Αὐλι᾿ ἐρωτᾷν μᾷρ 
χϑὺ ἀφιλον εἰκως, ὀστοχρίνεῶχ ὃ ἀ φιλοτίμως, μη δια κδπῆοντει γ ὠρρσδὺαλε- 
γρυᾶῶρον ὅπαν χρήσιμον χέγῃ» αἰ οιτατ ὃς ἐγκόηήειν ἃς ἐνοχλεῖν, [το ΠῈ 0" 
ὈΠτατοη νογἰ]ς Γεθ ας ἀγα ν] ἸΠτογρο ατα. 

Διακοραζεϑτῷ γτ 501. τὶς διακορίζεθϑου,, γε Ηοίγ οι. οἱξ ἱπῃπιοτίς ὃς 
ἔχις ΘΟ Ἰητυ τι ,ὠτεγὲς βλέπειν ἰτενίσαι, 

Διακόρδυσες γεῶς ἡ ἃς Διακόρησις {Ἐὰ ρΓΙ] 1. 
Διακορέω μιύσω,π ἡκα ἡ Διουκορέύω, μι ϑύσω͵ α΄ ὄυκα, δια φϑείρῳ,ἰἃ εἰ, τα - 

Ρτας ἰατιστατς ἀἤοτο ψιγριθιτατι ν Γιατ, ΝΊΓΙ ΠῚ γιγσίη! αἀάο, 
ἴζωρτο ονίοίο , γιτο νιΓ ιη6 πη. Τ᾽ Ἔγξηῖν πη τς νἱγσίηιτα- 

τε » δὲ Υἱτι 1 Οἴξοιτς νιΓ ΘΠ ταὶ ἀιχῖς; ΡΊ Δ, ΡῬυάίοἰτία πη ᾿τ- 

Γαΐ πογς ὃς νἰτια πὶ ἁἀάςτο ρυάϊοίτία : Οἱςετῖ. οἴξεισς {ἴυρτιιπη- 

Ὁ οἴτατ δὲ δγαπαρϑενδύω ργο φΟἀςΠῚ,Α ἐϊίι.Α ἐς ΡΟ ].}.3.διακορῆ- 
σαι, τὸ πὶ «ναρϑενίας φε; «ἐῶ. ΑΛ ΟΡ, Ὁ ὅτος μὲ διεκόρησεγ ἦσαν ἐπΊέ- 
τίω 1, διεπαρϑέγόυσε ἀριὰ ΕΠ ογούοι. ΤῊΣ 

Διακορέζῳ, ἃ ἀρ ιπογαριά ΕΠ οἰ ο ἢ τη τη οἵδ διακεκόρες αι γ δεριπαρϑε- 
γδύεται. δια κορίζεῶχ Ἰάς ἢ Ηείγον. βλέπειν, ἀτεγίσω. 

Διακοβκορυ γέω͵ μι. ἡσω,π.ηζϑὶ ταγ δ 0, αι πὶ σἸσονντ μαι} Π} νοηίγις γα - 
Ρ᾽τιιηι οςἀο. Αγ ΌΡΗ νερ. εἶτ᾽ ἐταρρίχθης δ γα ἐρὰ κα κλόγϑ- ὑϊξώφνης 
αὐτίω) διεκορκορύγησε,ϊ (Ὁ Πᾶγα ἔδοῖι. 

Διαχορῆ ς, εἴθ. ὁ καὶ ἡ γκὴ : 
Διαΐκορφς,ε. ὁ (τι ατιιο)ρδρ στας, χρίςτας. ι 

Διακόσιοιγοὶ ἀπ σεητί» ἀμ ςςηὶ. ἐκ ἐλαίῆοις διακοσιῶν κὶ πεντηΐκοντει, Τά αἴξ, 
ἩΘῇ Ραιοιοι 5 Ω]1 Πα Βασίητα ἰμ ρα ἀϊσφητος. διακοσία ἵππος, ἄὰ 
Τουτὶ ἐάαῖτες, Ὑπυογά- 

Δικοστας"ὴς, οὐδ, ὁ ρα [10 ΠΕ ΠῚ Ργοοιγάτογ ἀιιβοηάγίιις, ααΐ ἀπος- 
Πάτα; ας ἀπσφητοι πη ςΟ]]Πσοηἀἀ: ρείσογας, [)0 ργοςατατοτῖ- 
θὲς ἀιισξηατγιῖς ἢτ πθητίο ἀρια διετοίη ΟἸφιάϊο. ἦ 

Διακοστιος ὃς, οἱ ὁ, ἀπ σα ΠΟΙ Πη115. ; . 
Διακοσμέω μ ἥσω, αν "χο, Ἐχουηο, χςοῖο, δάοτγηο, οὐΐτιπι φἀ ίθεο; 
ἐχρο πο, συθεγπο, τοξξὲ ἀιηις ογάΐϊης σοηϊείτιο,, ςοτῖο ογάϊπο 
ἀείςειθο, μηάο, ἀπ Ἰ ηξξα ςοπηρασο ἀἴσοΓο, δὲ σοασπθητο Ατὶπ 
Ἄοτο]. ἀε πταπάο , τίω ν᾽ ὅλῶν συύξασιν δ) τὸ “70 ἐγαγπιωτώτων α- 

χων κράσεως μιᾷ διεκόσμησεν αὐμονίᾳ,, γπᾶ ἀϊσοῇις σα ατοητία ὅς 
σοσδητι. [46 π|; τὸ ὅλον ἐρᾷν ὃν διεκόσμησε μία ἡ δικὶ πύτων διωθα- 
μις" διακοσμεἰ ὥς ἐς δεχα δας ἀἰχὶτ Ἡ οπλετ.1Π124.β., ργὸ ἴῃ σεητα- 
τίας ἀείογισετγε. διακοσμεῖ πίω) πόλιν ΓΑ 111 οἰαΐτοτο τη, ἕτω τούτων 
διακεκοσμημδύων, δες αὐλαπα ἴτὰ [δ πα θεδητ, ΡΙατο ἀς Γοσ, ΤΊεο- 
Ρδγαις, μον. Πθγο ιαττον οαρῖτε ἱδρτίπτο ἀς ρ]δπτις μα: οα}- 
τιιγα Ἐχογδηταγ νι 1 ἁ]Ίεηο (οἷο γα ητ νἱποιε)ώςε διακοσμηϑένιον 
διωΐα ὃς τίν) χώραν φέρην. ὺ 

- Διακόσμησιξ, ἀηροιο,οοασ πιεπγατίο, οΑ σ Πιφητι πη, ἀϊ σε ]ο., δὲ 
τατὰ ἀϊπἰηέξιο,, ογάο γόγααι σοτηροῆτὲ ἀπξίπέζατιπι.» ἀείοιῖ- 
Ρτίο. 5:1: Οἴσεγο, ἤόπις Β]ς εἰξ νίας, δ συ ληι ἀοςΟὨΠΊΟ - 
ἀληάα εἰϊ αὐ! βοαπαὶ ἀς(οτίρτο. [ἀφπὶ ; ἀείςείρτα ἀπτ πέξιο. 
Μοάιις, ογηλτις » φοποί πο ΐτας,, οτάο ὅς ἀἰροίτο 5, ἐχογηᾶτίο, 
Ἰηϊζιτατιο. δια κόσμησις “ὃ πόλεως, σοὨΪΕΙτατῖΟ οτα!τατῖς, ἀλη τα 
τον ῬΊατο ἐς 1,6. Πστάς πη, διακόσμησις αἦ γόμων , Ιασαπι σοί - 
τυτίο. "Ἂς διάκοξμίθν, νεγτίτον διακόσμωησις εἰς σλητὶα ἀν 4112 ΟΙεο 
τε ά!5 ἱπτογρτοτζο. 

Διαίκοσμίθ-,ς, ὃ ἀρραγάτιις,ογάο. ογπατιις, 4 ἘΠ 10, ςοπηροῆτίο οΓ - 

ἀϊπατα, διᾳκόσμησις. Ατ Πἴοτο]. ἀ6 πγυμάο, ὁ τὸ βήν διωκοσμιίθ-γ ἀἰςῖ- 
ταν νἶτας σα τὰς ὅς ηἴτοτ, ὈΙ ον, διακόσμησιν ἐκκλησιας-κίω γοσαῖ» 
δι διάκασμον, ογἀἸη ΕΠ] [ἀςογ ἀοτιιπὶ , μος οἰτ, σταάιις ἴμοτῖς σογες 
πηουϊῖς ΟΡΟγαπ παιιδητίῃΣη δέ αἰοτίρτοτγιγα. [ἢ ςαΐο γεγὸ διε- 
κόσμον γοοϑζ 5 ἀςίςτίρτοη ἐπ πιφητπασι Βετάγηιν, μος οἴϊ,ηο- 
ἀοτη τἰἰος ογάνηος οαϊςοῖες, | 

Διοικεράζομα,ν ἔτεος! }}1 ἃς Πα οεὶ νὰ [Ὁ πῃ, πο δουταπι αςίο τη [4- 
θςο. δα τὸ διάγειν ταὶ κόρας “ἶ  ὀφϑειλ δ, καὶ μιὴ ἐπ᾿ δυϑείας βλε- 
πεῖν, Ετγ πη ἀρ εἰηἀστῃ τατηξῃ 4ῃ ας διαχοοκζεῶγ εἴς τὸ ἐπε - 
γες βλέπειν. 

Διακέω,λυ ἀϊο. Ργατεγίτὶ ραττί οἰρ. διακηκοώς, ΡΊλτο ἐς Ἀ ΘΡΕΡ] διακχξ-- 
σαι ἃ κόγν, [Ἐγταγοηεπι φαάϊτο. [ἐς πὶ ορ το α ἱςρτίτηα, ϑνοι τέ σι- 
γες ἐν συρακέσαις ἦσαν δίωνος τι ἄτα διακυηκούτες,ἀ οἰζγ,αιι ΠοηΏι1}14 
ἃ θίοας ἄιϊεγαῦτ φάθ. διήκεσε ζίωδωνΘ- Εις Ζεποηΐς ἁάίτοτγ, 
ῬΙαταάγοαις ἴῃ ΡογΊος, [ἀςπὶ ἴῃ δοίοης,λ ὀγρὺ διίκεσε τἦσ' λομων, ἃ 
Ὑαριςητίδιις [Εγπιοις ΠΊ υ!ἀ υ]τιαἰαξαγδρου διακούσαι ϑεμιςοκλέα 
φησὶ, Ασαχαρότα: Αἰ ΓςΙρα πη βιΗς Τ ιςτ Πϊοο!ςπι αἰῆτγγπατ, 1- 
ἀθπι ἰη Τ᾽ ρας. Π 4 ςπ|, δια κοίτα μαγικών Ἀόγων, τον Ἑ ΜᾺ 
Ὁτατῃ 1ογπ ΟΠ Ριις. διακυίσαι “0 ὄυχων,Ἔκαυάίτο γοτα,, διακέάρῶτ 

απαύτον, αι 1 τι ΓΑΓΠΠΠ1. 
Διαΐκοψις, ως, γα Πρ ατάτῖο. 
Διαχραδαίνειν γα Τατο, ΠΟ ΟΓς. Ὁ Ἔ 
Διακρατέω ὦ ρΟΓΓΙΠάςΙτΕΓ οδτίπεο. ἱτοπὶ σοηίεγιο ἴῃ ΓΟΓΕ ΠῚ ΠΑΤΙΙΓΑ 

ὈιοηνΑτεορασ. Ασουίας. [τ6Π| ΡΓΟ ΠΊΔΠ Ὁ ΠῈ1ΌΔ]Γ1Ὸ δίτοτποο 
ἀρυάᾷ Ἀρρίδη,οὐπι ἀς Οαίτε ἰοααίταγ ἃ οτεάἀϊτογίδης τεΐεῆτο, 
σὰπτ τγες τη ΗΠραηΐαπι. , 

Διακρρτησις εὡς ἤνασίδητιο, γοζξητζι!ο. 

Δδιακρέχω, ρ "ΠΟ οὐ μάταπ,,} 0. ἘΡΙΘ.. 
Διακριξολογίομαι » οὐἶκαι, οχαξὶ ἃ ὃς ἐπιο]εατὲ ἀΠἴετο 9 Ἐχααππτὸ ἀϊ- 

ςατιο. ᾶ . 

διακριζέω,(ὦ ὐξακριζω, ἀποικριζω, ργο ἐοε πη ργοροπαπεατ μος εἰ, 
εχαξϊὰ ἀιςυτίο;οχαξτὲ ςοπηροης δέ Α ΙΟΪμΟ; ἐχργίπιο Γγοσοτ 

1. 1) 



380 ς πω 

αἰιδτὸ ιοΐο» οπτηΐ ορε ὅς ἐχαξῖα Δι] ἰσευτία εἴ οἷο, ἐχεσιιοῦ 
4] Πρ ππτογπος οἱτ- ἀπιχυρίζομια. Αὐὐΐζοτο! ες Ετη]σοτγιηι Ἰθτο 
ἀσείτιο, Τοσοῦτον γὴ αἰεὶ αὐτῆ εἴρηται ὁγακριξσαι γδ μῆῖζον τῷ αρν- 
πειμῆος δδίν. Ἰάσπι σα ά αἀπεικραξ σαι κὴ εἰξακριξώσαι ἴτε ἀΠσεα- 

τοῖ σάιιεο, ὃς οχαξξὲ [ἰρα!οτριπάαιτ Βα. δίσαϊποας ετίδπὶ σχα- 
δὲ τείροπάςο, ἰ εἰ, τίς Πιοτίς δα ςηΐο. διηκραζωμῖ Ὁ. δ μορφίω), 
αἱ παῦθετ ἔογπηᾶπι ἀϊβιηέζαπ,. : 

Διχκραδὲν, ἀΠπἰπέξὲ ὃς ἀμτγί δ υτὲ, εἰ ςσαητογ ἀταις οτπατὲ Οἷο, ἐστα- 
σιὸ,οχ αχιο,σαιϊὲ (εοτία πὶ, δεωρασιίως καὶ ἐκτεταγιώμως. 

Διάκρεν ϑέγτεντῶ (ςραται!, 4 1 {. Ετν πγ.Πτοπὴ ἀϊ στο. 1|4.κ, τώδε δια- 
κρετϑέντε, ὁ μὴ) μ καον ὠχαοῖν. 

᾿ς Διακραθή μῆμα! ΤῸ διαχωρκάθ αι, Ε1144.,ἀ {ἀπ ὃς διακριν ϑεῖτε, το 
δικκρανϑείητε “ξραταπυῃι» 0 1.1. χωρεϑείητε. 

Διακρενίζω, οἸἸπλο»ΕΧροΪ το. 
Διωκρίνομαι οἶμαι, ἀἸτὶ ΠῚ ον ἀπο: ἀο.Ρ ἰ ἀς πλιηδο, τῇ ὅλε δειχβρεϑὲν 

τ συμφυΐας, Διτεπηρτιπὶ αὖ νηΐ παγῇ σοπηράσε : ᾿ξ π1 ἀϊ τ άϊοον 
ἩεῇΠοά. ἀδοεγηο, ἰὰ εἰιρυσηο, ἀπ ζερτο » ἀηχθίρο, ἰππάτοῖο σοη- 
τῷάο, ἰΐ ἰμάτος σοττο, δ᾽ παρ !οἴτοτ ργο σδτεηάο, εγτο αἰ τεγοου. 
Τα. ἴα ερ δ, τῷ διαζόνῳ διακρανόμήνθ-. [το πη ἀϊζεγηο ἃς ἀἰτίπλο, 
δριά Ηεῇοἁ.οπι Ασουί, διακρινώμοϑε νεῖ κιΘ- ἀπο! ἀαπιὺς {τε η]. 
διεχρίϑη τῇ ἀπισίᾳ, ςαρῖτε χιιαττο Ρασΐν δὰ Ἀ οανάη. Βα πτααίς ΟΡ 

“τη γο ἀα]πτατοηχν εἶ ἀπά τοααίτ, Δ αἰ παῖ; ἀτρίοῖς οατ πὶ ἂς ἀἰ- 
ἱπάϊςατ, ψαΐ πϑη ρἰδηὲ σοηῇ ἀϊτ, Εταίπη. δικκουϑίκσαι, ἀποτῖ πιὶ- 
πᾶταπι εἢ τ. διακριϑησύυῆυθ». ἀιγὶ πεηάας, διακρεϑέντες ἐκ γαυμα- 
χίης ἀπηνναχθηταν, Δ ΙΓοπρτο ργς] το τοὶ ςξξὶ ἔπη τ διακρεϑέωσαι μ(ρθ 5 
χλνφταϊίο ἀξοεγηεγς. διακρίνομα πὸ σού, αδττα ἀςῆςίο, Τππογ- 
αἰά. Ναζαηζεη. μηδὲ δεχχρίνα ὡρὸς εἶν᾽ γονή τορας ν πεηης ἀεἰεέξι πὶ 
αδε σεηίτοτγα πην ἴα Βιοῖας ἀιογίπηςπ ; ἀς σεηϊτογίθας δαρτί- 
[πχατὶς, δγακραϑ' Ἰσεόϑτι ὃ πόλεμον, θ6]Ππὶ εἴα ἀεςοεγπεηήμπηι, Ηο- 
τοάοτ.1.7.διακρίνομαί σοιγαδιιοτίας το σεττον!ἀας ΑροίτΟ᾽ ἴῃ « Ρἱ- 
[το]. ἢἰς ἸΙοχυιζατ, διακρεϑύκϑαι 7) λόγοις. ρῈΓ ταγηᾶϑ ἀππτη σα» 
ῬΙαταγο. ἴα (4 π1:}1ο. διεχρέϑησαν ων χέμωνίθ-,, ἱπαδτς ἀἰτοιπρτὶ 
Γαητ. δγεχρίϑησαν διωταχθέντες εἴη. ΠΊΕ τῇ ἴπητ αἰ οἴτι, ΗΠ ςγοάοτ. δνε- 
χρίϑησαν νῆες,Παιδς ΓΟ πη φαγη ἦτ, ΤἈιοΥ {1 4. διακρίνεοϑες ἀισιητατ 
αυᾳ ρεγβοίαητατοντ ἀποκρίνεθϑει: ὃς ΟρροὨΐταγ τῷ συγαρίνε οι, Α΄- 
τηήζοις]. 4.4ς δεηετγαζ- Ἐν υνὸ γδ τῇ μητεὶ ἐν πλιείογι χρόνῳ διακρίνεται 
τὸ ϑῆλυ τῷ αἴῤῥενί-. ΡΊατο τη ΡἢΙδ ἃ. Καὶ εἰ συγκρίνοιτο μὴ πάντα, δια - 
χρίνοιτο 3) μὴν τουχιὺ αὖ τῷ Αναξαγόρεγ γεγρνὸς αὖ εἴην ὁμο πτανται χοήμοι- 

ταςρτο σεεζαγα ὃζ ἀιζερταγα. Ραυί«η.1η Γιασου!ς!ς, ὅπλα μὴ σφαξ 
δεόωῆυοι μὴ κινῆσαι δίκῃ Ὁ. υὑτὸρ ὧν ἐγγφλοισι διακρίνεῶτα . Ὠειποϊῃ. 
ἐν δικαςηρίω διεκρινόμεϑα. ὈΊατο, ἄγων εἰς τίωὐ δικίω βέληται διρικρι- 

ϑυϑαἰά!οῖο ἀϊςερτατα. ργὸ ἀμοςάοτο δί ἀἰτί πνὶν ΡΊαται ον. ἀλ- 
λήλοις διακρεϑέγτες. ἘΠ ῥρτο ἀείς!(ςεἰς ἄτας αἷο ἀπ οἰτία ὃς. Κα - 
ἄετς ἀπσεβοῦς, Τ μονα. ἐφ᾽ ὧν διακρίνογται, ῬΟἷγ Ὁ. δγακρεϑ αι 
α΄δὶ τ ὅλων, ἰὰ εἰ, ἀπ ἤχηχπτα τογιην ἀϊ πχίσατο. μοὶ οτίατη κρί - 
γεῖν τῷ ὅλα ἀϊαίτατ. ΕἸῚ ὅς μροπτατς.  ἔζον. Αροῖο]. 2 ο. πόρδυον σιαὺ 
αὐτοῖς μηδὲν διοικρινὸ μῆνίΘ-, ης ἀ ςερτατίοης » πι 8ἢ} αὐἀδα ίταης 
ἃ Βατίταδης, αἱ οὐὴπι ἀμ δίτφητ ἔεου πὴ Ἰριϊ ἀἸρυταιτ αἰτογηδη- 
τἰθιις ἰςηταητίίς. 51ς σ4.1.Ἔρ᾿{Ἐ. ΤΑΓ ΟΡ οὐτείτω Ὁ) ὧν πίστει μηδὲν δγα- 
κρανορμβυ(δ., 

Διαχρίνωγίερατονίξοονπο, ἀϊτί πγὸ, 41 ςτί πιίηο Οἰςογοπ, ΟΕ]. ἀνίρ4- 
ἷ το, ἀΠστεσο, τυ! (ο, [το πὶ σοηΠΔογογάςοτηο,, ἀϊσοοίςο,ἠς- 

Ρτεπεηάο, μά ἴ το, ἀιΐςερτο, ἀπξιησιο » ἱπτογηοίοο,ἀςξιάο.Γ. 
τοπὶ ροτῃοϊοναδίοϊο,, νὰ ποτας Βυιΐαιις πη (οπηιηςητζαν. δισκρί 
γεὶν τας δίκας ποῖς πολίταις, εἀάογε ᾿υἀἸοἰα οἰ αἴ δι. ΡΊατο ἀε 1 οσ. 
διακρίνειν εὔρεσιν,αἰτοτα πὶ εἰἴσοτς. Ἡεγοάοτ. διακρίνειν ὁγείξαται » 1. 
οὐἰξηγιιῶς, αι ληἸα.. 

Διάκρμοι οἱ, Ὀϊαοτ) - ἢς ἀϊδει (ας Ατπιδηϊςηίδς,, ναΐας ὁχ τεῖθις ἃ- 
ξτιοηΐδαις, ΡΊμτ. Ρο] τίς. 

Διάκρασες,εως "ἡ νἀ τ οτίο 1,αδγαην, Γη[Εἰτ. ΠτΟν τίη] σαρῖτα νη ἀοοίπιο. 
ἀϊειηξεῖο, Δ Γου πη θνοαΐ ορρο ἴτω σύγχυσις, ΑὐἸΐος. ᾿. 5 μι ταὶ 
φυσικοὶ, τεὶ υϑὺ γδ συγκρίσει τῶ 3 διακρίσ ἡ εἱξ ἀγλύλων, γίγνετω. τη τ. 
4) μετεωρρλ ἡ γδ ἀτμὶς ὕδατος δεζκρισίς ὅδιν ν αημαΣ ἀ ΗΠ] υτῖο. Ἐτ 
Ρεγξεδιο ἱπέμητίς, ἢς νοσάτυτ ἴῃ 4. 46 σεησνας. Η γδ δειαίκρασις 
πέψις δὶ πέτει 3 ὁ ϑερμότης. Διοΐκρασις Ἔτίαπι ἢ 4] οἴ πὶ Πση ἤσατ, 
δρυὰ Ρ]ατοπε πη, [οσ. 6. ἀνα άϊςατίο,ίξος [Ππ|5, ἀϊΠτρατίο. δγάίκρασιν 
ποδιδοιὲν ἀ {πο αεπ5.ἀ Δ σας. ΡΊατο ἀς Γνερίθυς, Αριά θΔι- 
ἰὰπι δὰ Β οπγαι.. σαρίτα 14. διακρίσεις διαλογισμδ᾽, σοτταπγίη ἀἰ - 
ρυτατίοημ πη» [ητοτρΥ. 

Διακρατέον,  ςογηςηάιιη γἀπίπσαοτγε οροστεῖ. διακριτέα δίχαις αὐ 
«δὺ,ἸυἸοἹἷς ἐος ἀϊίσιτοτο ἄσςοτ, ὙΤ Ἴλιον ἃ. 

ΔιακρατικὸςοἱἿ, ὁ, ἀϊ Γσοτηςηἀϊ νπ) πάβοης, αὶ ἀ Γσαγηϊς, ἀπ στετις, 
Ρετίρ! ςαχ,ηιῃ ἀἰ στε σ τς. δηακρατικη διυΐαμις Οα]. ΑἸεχ. 7». Τορίὶς. 
εἰ γὸ τὸ μέλαν χεώμᾳ συγκριτικὸν κ΄ διψεως νὼ τὸ λδυκὸν χοώμει διακρατι- 
κὸν ὄψεως ]αοα Βιιά αἀδέξες νοττὶς» αἰ ΠΠρΑτίμιιη1ν αἰ Πα, 
ἀπ σγοτί ἢ. 

Διακρφξολέζομαιρτ αἰ τη σαροο. 
Διεάκρρκον κολέρλον σοΟἸ ́γτῖα πὶ απο εχ ογοζο σοηίζατ, 
Διακρότως, ΔΤ ΓΕΥ σκληρω δ πο ρότως. 
Δδιαχρέομω ἀρ ς 110. Δ! Εξογο., γοιςῖο.. διεχρέστετο πίω) δίκίω,, ἰπἀ οἴ. πὶ 

τΘρ]ἰτ ἃς ἐπα ἢ τ, Ρ] ὐταταΐν, ἰὴ ἸΝ πιὰ. διχκρεϑιεὶς αάαξξις, δεεχρώ- 
σω τὸ αἶλλο οἰξ ἄλχν γε. πγοτι {π|,ὅζο. 

- ἢ ἀν ἀρ τι 
4“κράςικὸ; οὐ ᾧ, ἀπαϊηλοῖς, δεακρρυς ικεὶ ῥή ὑφτο, ψοῦρα, 4 ἱπηροίζυγαπι 

ὦ ἰωὰ ᾿ ῃ } 

ΑΔ 
Ῥοττπεητί 4, ίσασα να, ; ΜῊΝ 

Διακρφύω μ ὅσω ατιςκαγὶπηρεάίο, ατογρο ΠΟ ργορυ!ο:άισο »(μπι- ' 

ποις, ἐχουτι οὐργοτοίο, τορος ]ο, ἀϊςπν οχίπγο, πε ἢ 
Πτγατογίας αυφτγο,οίσταγθο. Μεταρμοτὶςὲ ἀιχὶς Οτερσοπας Ἐὺ- ; 

ἄοχιο (σεϊθεης γ Διὶ στο ἔγνω μῆν τρύμναν διακρρύσεδι τὸ πῇ λόγου 
5" εἰς ἡμῶς αὐτδὺ συςαλίιαι . ὧσπερ ἃ γαντίλον φασὶν ἐχθιμὴ ὁ τῶν ΧῸ 

εδιδθ- αἰϑναίηται, 1 οΠἘ, ογατιοιγα πὶ ἱΠμίσογα, ντ ᾿πλιθοτς τοίαν τᾷ 
οἹΤ, ἐπένχέν,ἀνχιτ [1α. αἰοαμη ἰάα πὶ διακρούεῶν , ηιοά Ργορυϊῇ: 
το Προ οτος, Ἠἐγητοσει. ἃ μὴ οὐιῦ φϑύνον εἴτις ἐμφαήγοιτο πιῇ Ι 
βληματι διακρφυσόμεϑεν αἰ [σὰ τι 8 Πγ11ς. ᾿ λὶ ἮΝ 

Διακτορία ας ἡ Δα}: 1ΠἘΓΑτΓ]Ο, ΠΥ ἢ ΠἘοτ απ. ἀΤ οἴτειτ ὅν Διακτοράην πιιῃ 
τιάτίο, πιαη στα πΊ.Τ ΘΟ γαίϊ ἐς Βητοτ.  λητατ, Ἰίδγο ἡυατῖο, 
οἀρίτε ἀποάοοίπιο. συμμύειν 2 τὸ ς κα “70 Γλω των, ὁ πρὸς πίωλ δὶα.. 
χτορίαν ἐξῇ χοήσεμον, ἰᾷ εἰξ, 4 ἐπιπτίατος πτοάιος ργοξετοπάμι 
Δοςοπηπηοάϑεν οἱ Δά σοῃοΙΠΠαιη ΡΓΟΒΙ ΠΟΙ ΑΙ ΘΗ 6 ΠῚ γε] Π]ς, 

δ δ] σοῦ, μὰς γος φἀποταης ΠσΏ Π  ατὶ Πι!ΠτΙαΓΙΟΠΟΠῚ » ΠΕΠῚΡ 
ΠΡ Ὑ {011 1}}}} ἰηστοίία ἴῃ ἰσεηδηι, ἰΠ μο τί δία πὶ σοητθη ἴο 
ΟΡιις ιογίτ, Οαέα μος ποῃ οἵδ αἰϊδοιζας. νογεῖς οπΐηι εἰ δίδτη 
τἰιξατγογα πῇ πλοῦ. γ τ ]ς τι. ᾿ 

Διαΐκτορος, ὁ καὶ ἡ γνἃς » 
Διαΐκτωρ ορρςγὲ, τ ΘΓ ΠΡ ας οὐ γὙγελίθ: στεφης, κῆρυξ. πι  ΠἰΠτοττ 

τι) ἐριιπετοη. Πι44.β, ζεις δωνχε διακτόρῳ αῤγειφοναυ: Οἱ [ὩτΕτ 
δγακτόριυ διοίγοντι ταὶ ἀγγελίας ταὶ δ 5τώῶν, διακτόρο κὶ σαφεῖ 

λέγειν, δ τεῷ δγαγγέλλοντι τα ἐργασίας, Γ)Ἰοἴτιιν σοηοτς ἔσεπη 
ΡΝ ΟΠπι ΠῚ. βέε διαΐκτορος ὥρη ν σαρῖτο (πάτο [οληπ. ΠΟΥ, 
πιιητία ίδιι αάἀμαιητγα. δηοίκπορος ἐν ὡροφορῷ » ἰῃ εΠΤοτεηὰ 
τιις ζ Θπιιητίατοτ. δεείκτορος πολέμαν,εὐτοσ!ὸ Π“ΔΌΕΩΚ ΡΓΩῚΣΙ . 

πτορος ε'ριης. ὨΙΠτίτς ΜΙ ογσαγίας ν Ραταγοιας ἴῃ Μοταὶ. ἢ 
Βιας ὗμα τι διάκτορε κατέξησαν ὑαταῤχάν, 1.4] ξάτοτα ΠῚ» ας 

δινοςᾶς αὐτοκράτορα, κὶ δὶκ τώτορα. 
Διακτύρως, ΡΟ οὐ εἰρἐκνικαῖς. 

Διακυξερνάω, αἰ, αι λοτ το, παρ 60 τάς ομ ΠῚ, τγδάμιςο. 
Διακυζάύω, αἸσαμ ἰαέξο, αἰ εἰς [πο, χὰ αἰσαπ ρα ΟΠ ἔτοῦ διακυὶ 

Ῥετγίσα!ιπε (ἢ δττασας γαἰθάτη απο ἰαξξιῖτιι5. διακυξεύῦσαι, Ρῖοι 
ταις σοησίάετε, Εγαίη. εχ Ρ]υτάγοῃ. Ἷ ἢ 

Διακυκᾷν, ραγταγθαγο, συγχέειν, οι πάρσις. 
Διακυκλοώ, ὠς νοΪ το. 

Διακυλινδέω., ἀφ οἾ ΠΟ» Ρεγποΐυο,ργοποίιο. 
Διακυμαίνω, σοηοῖτο νη 445, ὃ. βαξεπαδιπάιιηι πιατς γε άάο. , 

μαίνω ἃ ἀδρίαν, ἃ ἀτίατα νπάῖ5 σοηοίτο, [λιοίδῃ το οο ἀἰοίταγ κι 
ματίζειν ὃς κυματομῦ, 

Διακιωμοφϑειλιίζες, πηρα ἀφητοτ γοίριοογς ἴῃ ξιοἰ 6 ΠΊ 
{πἴους, Ηεὶν εἶν. διυπούλέπεοχ, αν δις αὐ ϑίςαὖχ, 

Διακύπηω, μι ὕψι αν ὑφαν ρεοίριςίο ρει αἰϊηυϊὰ » τγα ἰρ οἷο. ρεῖ οἷα 
τἄτος ναὶ ειπηας Ρετγίρί οτος. Θτεσονς ΒΑΕ]. Τίς 3 μάλλον ἐφ 
φως γνώσεως κα διέπνιμεν εἰς τὶ βάϑυ τῷ πονδματοςς ΓΔ οΡη,Κ αἱ 
ἡμετέραν πτὸ χ ύτητα ὀλίγοι κὶ μικρὸν διακύπῆεσι. (ὨτγΓΟἴζοπΊ. 
κὶ διώκυψον εἰς ταὶ διηιμοτελ εἴς ἑορτας, ὃ ρτοίρίςε δή. διακυπηεῖν 
ταὴ εἰσόδοις.Χ “ἢ. Ροτίρίςετε. 

Διακυράπεῶχ, Γοριΐσηάτς, αν σταγο,αῦτιμαι χεῦζ, κυξάως ἢ κρμων 
ἱψοίαιις. ᾿ 

Διακωδωγδύω χϑζ Διακωφανίζω, ΔΙ Βλπτο, ἀϊυυ] σο.διακωδωνιαϑς Ι 
αυῖς Η εἰν οι. διαφημιῶνέντες ὡς 672 τοὶ πὰ εἴ ον 3 ὅγη “ἴ0 διαπται 

καὶ χλόναζομήδων χαμ(β αὐετα, ἰτ ΠῚ δδκιμίρ ζω 5 ἐχρίογο, ΡτΓΟθ 
Ρουοτ δα πιρίαπι αὐ Θαμῖς, 05 τἰπτι πη δα] Ό τα Παρ ῖτα 
ΡΙογαγι πιὸς ογαζ, τις δ 15 αὶ ἰξξα οΠΊ ΠΟΤ Ἰς αχοιδιας 

ταθαοτ, ΕἸ πιο] ας. δὲ Ἐγαίημας 'π ΟἸΠ ΑἀΡ ας. ΟΒιγ οο, Ἧ 
λό μῆν(Θ- οἱ παιδλίϑ, τὸ δικΐφορον δεῖξαι ὁ χαινὴς αὶ τὶ παάλαιας πολλι 
αὐτὸ διχαπείρει χὶ εἰκ ρρξολίζεται κὶ διακωσ) ὠγίζει ταὶ ἀκοαὶ ἢ κεν 
ν φρογυμνάζει. ξ ᾿ 

Διαχώλυμῳᾳ τος τὸ, [ΠΡΟ ΠΠΘΏΓΙΙΠῚ 7 γε] ἱπτρεάϊτίο Οἱςεγ. πῆ 
τίο, Ῥ]ατο. ᾿ 

Διακωλυτὴς, αἱ νοτατ,αΐ οἱδ Γπηρεά! πιεητο, 
Διακωλυτικές ΡΤ ΟὨ δ ̓τογίας, 40}. ΠαγΠζο τ; ᾿ 
Διακωλύω, το σον οτο, το το ατοςο, Πμ δε, ἱπιρεάίο, ἴῃ 

ΡΕ ΠΟ. Χ Θρορ. διακωλύειν ἀλλήλοις, Αἰτοτηγ Αἰ τον! οἶδε “αιρου 
τῆφατο, ἰά οἵδ, ἐμποδίζειν. Ῥίατο ἴῃ Αροίοσ. διαβωλύων πολλὰ 
διχα γίγνεϑι,, ρτο θεης ργώτογαα Ηδγὶ ἐπλαζα. διεκώλυσεν αὐϑ 
ποειδὴ θεοῦ εἰκόνα δωμᾳίοις νομίζειν, ᾿ς Ομγᾶπος ργο δαῖτ εχ με] 
το Ὀςῖ ταϊαστηοιη, ΠΟ ΠΑ ηὶς ἰρθοίθ πῃ Παρ ετο ν ΡΙαταγοῖι. [η] 
πγα ΝΜ αττῇ, σαριτο τοττίο διεκώλυεν αὐτὸν, [ητογρ. ΟΡ ηἰχὲ βῖ 
θεθατ. Ηος οὐνη1 διὰ Πσαιῇσατε ςουτουάϊτ, 

Δίακωμῳδι τγαἀαςο» Χά ογο, ΠΊρ] !ΠΕςο. 
Διακωχὴὶ ἧς οὐ,τοηχ Π10» ̓ ητογηχιῆϊο τοὶ Αἰ ἰσαϊς, ᾿πάπιοῖ ων σε 

τητογροίτίο, αἰαζολι, ἦ 
Διαλαγχαΐω οἰόρ βγδιέλα χον,ἰΟττίοτ, Οττς (ΔΡΙΟ. διαλαγχαύεσι, 

(8 ραγτιμπτα Η ἐγούοι. διαλαχεῖν κλήρῳ φρὸς δ᾽ ἐ δελφόν, ΟΠ 

ττὸ [Οτείτι πὶ οἴϊο. διαλαλ εἶν αὐρὲ “0 τέκνων, ἀς ΒΠ1Πς [οττίταπι εἴ 
ΔιαλακέωνΓ ΠῚ ροτ, ἀπ οἰ πάον λακὸς γὸ τὸ οκἴσμα, ΑἸ Πτορἤααιν 

φὴς σαλακήσασα τρὸς αὐτὼ τὠφϑαλμώ μου πορρσετιλησα τα! 

διαῤῥαγεῖσα. Ἃ 

Διαλαλθίω,μκιἡσωγσοηξιδ στ, ἀϊι!σονάΐοο, οτοῦ. Υ 
Διαλαμβαξωγάια πὶ ςαρτο, ἀϊα!ἀο., ἀρουο, ἀϊίξοτπο, ἀΠη 

ἀϊρεῖοο 

[ 
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1 
ἀϊίρεθο, ἀϊγίηνο,ἀἰάαοο, ἱπτοτροηο ἑπτςτίςρίο Ἴ ἱστετοῖρίο, ἴῃς 
τορο ον ἀραιὰ Οαίατοηι Ἰσρίτατ. ΡΙατο ἴπ 5 γπηρ οἱ, τεκμαΐρρμαι 
ΠῚ ἧς κατεκλίγυ ἐν μέσῳ ἐμοῦτε χαί σοὺ να ἧς διαχαζῃ, ἀπτιπηατ, 

ἀπστοριοτνἀϊψαςας, διαλαξεῖν εἰς δύο παὐτας, ὡς τε μεϑένκαταλι- 

πεῖν μέσον, Ατ τοις]. 4.ΡΟΙ τίς, Χ ἐπορὶ.ς στα!σ). ΡΟ γθτμ5, ὁ 5. διέ- 
λαζεν ταὶ ὁ δοιὲ φυλαχαῖς» γἱας Οδ τα Ἰτ δὲ τγαρ τος Ππ“τιο Πᾶς πλϊτ- 
χετίδεις » διειλημμῆμοι τὸ βαῤίδ’» οημς παρ σπτες ἀιτιηέξιπι, Χο 

ΘΟΡ Ν. διείλαμ μῆθίθ- γύνασι, Θεηϊου!ατας, Ὀἱοσοτίά ες {τὸ τογεῖο, 
τρίτο φιαττο, διειλημμῆμον εἶθ᾽ ὕδατος τὸ γετρϑν» ΠΙΤΓΠΠῚ (οι! πα Δι 

αἰαϊίαπι,ἰ4 οἰ, ἀ Πατα τι» [4 πὶ Π το ααΐηϊο,, σαρῖτο 94. Πειο- 
ἄοτας ἰα Ὑ ΜΑΙ, ποταμὸς διαλελαμμῆνίθ- παντοιχού νὼ διε διασῳἰ- 
χες ἀγ μήν. ,ἤυπτει νθίαυς ἀπιηαια ὃς ἀμχεῖθαταπι ρεγ ΠΠισος 
ἃς ἀφυιάγιιΩι ἀϊιοττια » διειλημυβυίθ. διώρυξιν διοχετευομῆμίθδε- 
εὐᾶφϑαι πύργος τα πεΐχῃ » πχαξῃ1ὰ ταγγίθιις ἰητογρο τὶς πηρπῖξητ 

τἰϊτοις!. 7. Ρ οἷτι. διαλαζεῖν τοῖς γϑύεσι γ σεποτατιπ) ἀἰ σογογα, 
Τπεορβταίε, ΠὍτο ἴεχτο μυϊοτιρίδητ. διαλαμξαίω οτίάπι Προ ἰτ 
ρας ςοη δ μιπὶ ἀσῖτο,, ςοπίπϊτο, ΡοΪνν. ἴῃ αιιάττο » σιωυήδράυε, 

( αὶ διελάμβανε μα τούτων τι δεῖ ποιεῖν, κἡ πω: χρη στιῶτ,, τοῖς αἱ τωλοῖς. 

Ἰιοῖα σοπηρ  ςἕξοτ,εχρ σον ἀρ ατο» ἀΠΠΤεγοιτγαξξο, οπγιποπῖο: 
ἀἰίξερτο ἔς [μἀτὶπὸ ἀ!οίτατ ἃ Οταςο. Αὐήζον. δεῖ διαλαξεῖν αὐδὲ 
οἰ δυιξελίας τί ὅδε, Ὁ]αῖο ἴῃ ΤΊ πη, κοινὴ 3 διαλαμίξαγοντες πταντες, 
᾿φοιππιαηὶ ςοπίςηία ἀϊίριιταμτος. δυαλαξεῖν αἷθὰ τούτου » ἐς μος 
᾿αἤειοετς. Ὀἱοἰζογίἀος δ το ἰοχιο, σαρῖτε ρτὶ πιο, Ναζάηζεῃ. ἴῃ 
οτας. πολλοῖς αἾδ᾽ «δὶ τούτου διειλυφότων, πλα]τὶ5 φαΐ ἀς πος ρετγττᾶ- 
ϑαταητ, ΤἈςορ ταῖν. 8, σὲ τὸ παὖ διαλαξεῖν » ἴῃ {ππππτα σοπηρίς- 
δε Αὐιζοτο!. ἀς πιαπάο, ἃ σύμιαναντοι κόσμον μιά διαλαξοεῖσει σφαΐ- 
δα «ἰριφερεία,,ἰὰ εἴξ,τοτιιπι πηιισάμπι σίου οἱὰ [Πιροτῆσὶς ςοπηρτα 
Βεπάξης, δίς. Ατἰτοτ. ῥα διον μῆρ αἰεὶ τούτων κὶ διὰ τ ἔργων διαλάμ- 
βαΐειν πίυ) πίςιν, ριοθατίοηςπη δὲ ἘΧρΙ ογατιοπεισὶ σαροτο, ὃ ἀ1- 
πιο ςοπεϊροτοιάς ἐἰς Πάεπι ἔισετειντ ἤτ διαλαμξανω αὐτὶ τῷ χαμ- 

᾿(ὡϊω, [το πῇ ῬτῸ διορέζω νπάε διειλημμίϑως ςτὸ, γα οι ὃ. Χοπο- 
Ῥβοη ΟΕςοποπι. γκἡ διειλημυῆνως ἐκρίϑίω, δὲ ἀσουίταις [ἀπ τεῦ - 
τὰ δὲ ργαοίία 141 ς}} ἔστι}. [τοιτι δοσίρίο δά πηἰἘγάπ πη 
διρειτγαέξο,, φἀπιϊπΠἴγο,γερο, διαγχάράζω. Ῥίατο ΡοΪ!τ. ταὶ τῷ κό- 
σῶν διειλημμῖρμα, Ατ λοντες]. ἀα πιπηάο , τίω σύμπασαν αὐχίω διει- 

λέρεσαν χατ᾽ ἔϑυ «ρα τηγοὶ κ᾽ στετραέασ αι, ἰὰ εἴξ, το οὐ εταρσητατ. [τῷ 
τοί τγοτονομίξζω, (ρΊοοτ. ὑπολαμίαίω, διέλαίεν Κποςτατεῖν πίω ἰου- 

δαίαν, [ἀρ σατιις οἰξ τς σε Π]ατς τυ ἀατάπι » ᾿ῦτο [εοιιπάο, ςαρίτε 
(ξευπάο ΜΜαςμαβαοτγιπι. ΚΒ εἴδσσυν ετίαπι δά διαδί δωμι, ντ τ 
διαμετρρίμμε γ τι πὶ ΠΏρ ΕΠ] δά πιση [αγαπὶ ἀςοίριαπι ἔτι πηςη- 
τὰ πὶ γον Ἐτ᾿ σπὴ Ροττοηε ΠῚ, επηοίϊιεπες, Οἱ δ᾽ ἐν τῷ Πείραι εἶ 

᾿διλάμξανον κατ᾽ οβολοὸῦ «δὺ εἴρτοις. δὶς διανέμομαγντ διανέμει τεὶ κοι- 
κὰν ἀριιὰ Αὐάοο! 4. ραττίγὶ ἰητοτ ἴς ρεσι!Ατιπη. δγαλαμξανω ΕΓ] Δ πὴ 
ἀϊταάῖςοο : εχ ε΄ πιο δι ἔζατυο, πος εἴν ςευίεο. ΡοΟΙγ Ὁ. 10 3. Αἰλλ᾽ 
ἔν αἰϑρώσσων ταὶ τοιαῦτα μιὰ διειληφότων » σἐχιὴ τί διαφέρει χ' πόσον 
Νήξηκεν ἀτίας ἰἀεπι, ὅτως ῴετο δεῖν αὐοὶ “7 χοιτ᾽ αὐκξὺ διαλαμίξανειν, 
᾿σιοα οτίαπη διάληψιν ποιεῖ ὧν ἱρίς γοςατ. 

“μα ὶς,ἐ(Θ-, ὃ κὶ “,ἱρΡ]οπάςηϑ. 
- ὡγροτίρ  οπάςο, τοι μος ον ἀΠποοο. Αττορμδ.ἵπ Ῥίατο, 

λαμψεν ἡμέρα, ἀϊας {ΠΠπχὶτ. 
αὐνϑαίω μιήσωφἰατεο»4 ΕΠ Ἰτείοο, οἶαπὶ ασο. Χεπορὶι. ϑεοιὶ μηδὲν 

διαλαϑεῖν, ἀεος ηἰ 81} ἔαρσετς.Ποςτας. ἐσὲ γδ ἐμὲ πῶτο δμιέλαϑε, πε - 
το επίπι 16 πγε ἰατυῖτ. δυαλαϑεῖν ἀσσαντας, ἰλτα {δ οπιηος. δ}ιέ- 
χαϑὲν ὑμῶς τιρῴγμα,ΓἜ πὰ ΟΠῊ ἢ ἴ Πτις, Γαι σιδῃ. 
] ὁ λας, Ηοἰ ΟΠ ἰυ5 ἐχροηιῖτ ταὶ δηλαξ κα φανεραέ : ᾿τ Δέτπηηις δίαλον, 

᾿ 

ὃ. 

δ λαυρος οἰκία, ἀΟΠΊι1ς ἀτηρἰ4νΠ0}}15 ]Πἰς οο πίη τα. 1 ἀτίηΐ Ἰη α]Δπὶ 
γοςδητ, Βιιάξιις ΟΟπιπιφηζατ τ ΕυΠτἢ. Διάλαιυ ρον, ἃ λαύρα] αΣ 
νΟΧ νίουπο Πσηἰβοᾶὶ Ἰητογρτγοτατιιτ ὃ ἐν τῷ πέραν ἡ ἀμφόδου οἰκέγ- 

τὰ αὶ δῇ αὐτίϑυρον., οὐτ5 ἰάηια εχ ορροῆτα υἱοὶ σαϊβοιογαπι ίε- 
τῖε υοἴτα ἃ τεσίοης εἴτ. Η εἰν οἢ. νετὸ διάλαυρρς οἰκία μεγάλη 
πσάντειχ όϑεν λαύραις διειλημνᾶμη καὶ Ἀε7» μη «ὐειἰμφοσὲὸς. 

δλγίω ὠφρετἀοϊεο,ἄο]ςο, 
ἐλγῆςνἀοίοτα αἰδοέξις. ΡΙυτατ. πη Αἰεχαμά. διαλγὴς γχυύμῆν.. 
ἐυχεγσὸγ, ρταοὶραὲ, ἰπ σαίτετ. 
εἰλεγο μαι (τπλοοϊποιπςοπηπιοητοτγ,γαζίοςί ποτ, ] οι τ, εγο, 
ἀτίρερτο, πτογγοσο, διαά ̓ πτετίοσατα ν] οἰ Πἴπὶ τοίροεο. Χ ςη.4. 
Σπομνημ.. Εἰ φη 3 καὶ τὸ διαλέγει ὀγομρκοθνζου α ἐκ τῷ σωυιόντας κοινῇ βε- 
ἀϑλεῶτι » διαλέγντας χ᾽) γγώη τὸ ὠράγμαται, ὅζο. διαλέγομοι τρός σε, 
Χεπορἢ, ἄξιον ὃ χ' ἃ φοὺς αὐτιφωντε διελέχθη, 14 εἰξ,ἀς σα ιθης οᾶ 
Απτίρμοητς ἀπςερταιῖς. [ἀπ πὶ, τοιαῦτα δ)μαλεγύ μῆν(Θ’., τα} 14. 41 
ἰξγεης. [ἀςπὶ οιπὶ Πάτίαο ὃς ἀσοιίατίιιο ν» οἷδει 3 κὶ διοδώρῳ αὐ- 
τὸν τοιαῖσδε διαλεχθέντοι, ΠιοΓΉΪΠΐ εὐ τη σπὶ [τοάοτθ ἴτα ἀπἶετ- 
ἰδῆς, βραχέα διελέχθησαν, ραυεὶς ας ΔἸ] οοὐτὶν ΡΙαταγο ἢ Να - 
τηλ. διαλεχθεὶς ωρὸς νεκέαν., σα ΠΊ ἸΝΊςῖα ΔΙ] οσυταςν 14ςπὶῃ ΑἸςὶ- 
δ᾽δάς. «ἰξὶ τῷ βαπήΐσματος βραχέα διαλεξομεϑοι, ἸΝαΖδηΖοη. διαλέ- 
γημμαι τουτὶ τὸ ῥῆμα » ἴος γεγθο ντοιν ϑἐπη ομεη. ἐν τῷ δ) αλέγεῶι, 

᾿ ἴὴ ἀϊςεπάϊ ἔλουίταις, διαλεχθεὶς Ἔτίαπι Ρα[ιαὲ ςαρίτατ. ΡΟ ἐς 
ἰπχμπά0 » ἱκανωῖς οεεὦ δμαλεχϑέντος εἰδὲ τούτων σκεη]έον., δίς, ἰὰ εἴ, 

ψεγὰπν αυτπη ἐς Εἰς τοις [πτὶς ἢτ Ἔχρ σατο πτ,ὅζο. ΡΊΑτΟ οὐ ΠῚ 
ἡ: ἀατίιο (οἷο, ἄς Ἀ βριιὉ]. χώρω, διαλεγρυωῆν- ποῖς σφόδρα πρεσβύ- 
᾿ σαι διελεγ μεϑει ἡ μῖν «ὅξι ὧν ἕξι ἐξίκ ἑαυτῳ ξ),1ἃ εἰξ,ἴητεγ πος γαῦ 
 ἰθαξεοί ποι τὸς ἑλυκεώταις διελέγετο, οὐτὰ σαησδι σας φΟΆτΗ] τ. 

Δ 1 391 
διαλέγμαί σοι, τοζιπῃ ΠοηΒυοτ. διαλέγμαι Ὡρὸς χαίξιν τεβόχλῳ, 

γι] ο χη) στατὶ οἱδις, ᾧ διαλέγεται καὶ ὕίκληρφς» στη ἡ οοἷτ πγι- 
Ἰὶςτ, ΡΙαταγοίνας ἴῃ δοίοῃε ᾿ς νὶ πγαηϊ ξοϊτὸ ρτο ςοπιπιδτείπι 
γοπογοιι αν. άθεῖς ἀςοίὶρίτυτ. νηᾷς Η εἰγομίας οδίδγηατ διαλέ- 
γιῶϊ δὴ «ὰ σιωεσιάζειν ἀἸςὶ διαλέγομαι πἰεὶ τούτου, ἀς ἢος Ιο- 
4ιογ. διαλέγομαι «ἰδὲ εἰρίιώης » ἀξ ρᾷςς 50. ΡΙαιο ἴποιιη 44 ἀς 
Ἀ ρα δ] νοα,"η Ῥτατοτιτοι διείλεγμαι, [ἄς πὶ τη ΑΡοΪορ αιὀλίγον γδ 
χρύνον διειλεγμεϑαι, ρα Πρ οτ ἰητοῦ πος ἀπ ταί ππιις, ΑἸϊυαπάο 
Τα αι ἀϊτον οὐδέ, Τάς πν ἐρ ηζο ἃ ἐδρτίπηα γ δοκοιῖσι μοι διονυσίῳ ασει- 
εἰῶτῃ διαλἐγεῶτι “ἥν αἰεὶ ταὶ τοιαύχα ΡΤ αὐοὶ τσ, αν ἱ δὶ ν] ἀθταν 
οἰπὶ ιοηγο ἀς ταἰίδιις σουτεη ἀπ, 1 Ἰάοπι, ἐγ δὸς ἐκεῖ - 
γον ἱρὰ “γ᾽ δίωνίΘ- πραγμάτων, ἐδὲνῷτι δ) ελεγόμίω.. Ὠἰ 81} ἰααι οαπὶ 
60 ἀς τεΐνιις Πιοηις ἀροθΔη1. 

Διαλέγω͵ ἀϊςεγπον διοράζω, απ πηδάιϊιοττο, ἀεῖϊσο, Ἡετο άοε. ἀϊίςα- 
τιονίς στον, Ρ]ατο ἐς [ὸσ διαλέγειν οτίατηῃ αἰ ζοτποτα ὅς ἰησεγσ 
Πογογνῖ δρι!ὰ ΚΘ ΟΡ ΟΏτ, τὸ πῆζον εδὺ αἰ ϑέρκς διαλέγει, ατἰϊτας ἰη-- 
φογηϊτ ὅς ἃ ἔταπηεητο (εςογηΐτ, ἃ διαλέγω αὐτεπὶ τ διαλέγμαϊ, 
νῖ ἐχ Αὐἠΐζος, δὲ Χεπορῖι. ᾿ἴσαοτ, ἸΝ πὶ ἀεἰ σέλας γογα πὶ γεσθο- 
τύιπησις » δὲ φεπογιπὶ ἀπ ἰηξξιο ἴῃ ἀϊαϊοσίς Βα ηάα ίαης, 

Διαλείξεμαμτείζασπο. 
διάλειμμα, Πτογ Εἰ πη» ἱΠ του μλ Π10 ἐκ διαλείμματος, εχ ἰητογυα!]οΣ 
Διαλεῖπον, τὸ ἱΠτΟΓΟΘρταΠ1. (ἐκ τῷ διαςήματος. 
Διαλεΐσω, μι. εἰ ψω, τσ. ειφαν Ἰητογπιίττο, ἀπο, 4 Πςγο, το! ηχαο ἰρατί. 
Τμις Δ ῃ, καὶ μαλείπετε κατίογτες ,Σ ὩΟῊ ἱητογπηϊττἰ τὶς ἀε ςοηάετε ΐξα 
ἀείςεηίαηι ςηορ ὁ πώποτε διέλεπον κὶ ζη Ἶ χὰ μανϑαύων ν πμη- 
4 4Π| ἐς} αιατεγς ὅς ἀϊέζεις, ΡΊατο ἐρητο]ανδρτιπια, πολωὸ 
χρόνυν διαλίασων ἐκέτι εἶα, ὅζς, ραις 5 ἀϊςδιις ἰητετγιςἐξῖς πο ἴά πὶ 
{πποῖθατ. Γητογ ΠΥ ττΟ»Πτογροη»Ἰητοτ ΓΟ, ἰητεγοῖ4ο, ἱπτογροὶα 
Ἰο,ἀεῇπο,ἀςβοίο,Α᾽ ἰ4ιαπάϊι ἀϊ πχῖττο , τα πηρις ἱητετπχῖττο, ἀπ - 
[ξγριργατϊογσαιττο,οςῖϊο. διαλείπομαι, πτεγαμ!οίςο) ἀςῆςϊο, ἰπ- 
τοι οι ο,ητογρο!]ογ. διαλειπούσης ἡμέρας, γπὸ ἀἰς ἱητοτιεέξο » 1 
οἵδ «παρελθούσης, διαλείαων ασυρετὸς, ἢτοτ Πλϊττρης ἔεθ τις, Θαϊεηὰς 
δὰ ΟἸαλαςοη. διελέλειπῆον ᾿ητογοςάεθατς ἱητούαα! [1 Π|. διαλικσὼν κε- 
μέρας ὀλίγας,βς μικρὸν διαλιπὼν χρόνον » ῬάιιςΟ τοπηροτὲ ἰητοτίσξξορ 
“Εἰςμίη. Τ᾽ ςοργαίτας ΠΡ τΘ ρτίπιο 7 ᾿υζοτ. ρίδητας. διαλείαεα 
μικρὸν «ταΐυ χοόνον πὮ μιὴ ἁ εἰ βλας- αἴειν, ρᾷγα ΠῚ τε ρους ἰητεγοῖσ 
Ριτ σαί ρογροτυὸ νιγοδητ, διαλιπέσας ναῦς ἀπ’ ἀλλέλων,ἰ4 εἰδ, δ) 
φςαυΐδας, ὙΒμποΥ ἀνά.Α τιίδη. διιλείπεσαι ὅσον ξύμμετρον εἰς τὸ σιωο-- 

βὰν τε ἀγλιίλοις κ᾿ κατεικέειν δυπετώς, 1ἃ οἵξ, ἀλλήλων ἀπέχεσα 514. 
διαλειπούσῃ τὴ ὑφειυῆμῃ φωνὰ δεϊόϑτα ν αἴδτιιρτα {πηγάς νοος 
οδτοιτατγί, [τατ σατη Ραγιϊ οι ρίο. ΟΠγγίοίτοπι. τε διαγωνεζο με. 
νῷ. τε ςεφανέ μῆνΘ- διέλειπε, ἀς{εἰτῖς ςετταγε ὃς φοτοπατὶ. δια- 
λείκσω τιμδᾳ δ ϑεὸν,ἄσιιπη ἀςῆπο ςο]εγε, Ρ] ατάγοῆαι ἴῃ ΕΥσυγρος 
διαλέλοιπτι ὅπαβνλδίων, Ὁ πιο. 

Διαλ εἰφω, ἀεἸςο:ἴτοτη ρογιθσο γε] ρει πο. Ἡ οἴ οἰ. 
Διαλείχω [τη σο, ΑΥΠΤΟρΙΙ. 
Διάχλειψιες, ἕως" ,ἰπτογεη ΠΟ. 
Διαλεκ μοῦ δὴ, τ αἀασαγα, δα} 114τι, Η οἰ οἢ. διασύρειν, διαμωκχῷ 87. 
Διαλεκτικὴ ἣςγ"γἀΤα] ΟΕ Ἰ σαντα ἀ ΠΤ το ηά], αυθεαρεχ οπιηϊιαι τ 

εἴτ,ντι δίς Ρίατο ἀς Β᾿ Ἔριιδ]. "το ἱερτίπιο. ἀγηζοτε!. 3. “0 μῦ' τὰ 
φυσι ἶτα {ππτπηατί πη ἄς α τ, ἔσει ἢ 7, διαλεκτικὴ πείρᾳ ς-ικιὴ αἷοὶ ὧν ἡἡ 
φιλοσοφία γνως κι, 

Διαλεκτικὸς οἱ ὁ, Δα! οξτῖους, ος ετίντ ᾿πτεγργεταταγ ἴῃ Ογαγ. ΡΙ 4» 
το ) 4] ἱπτεγγοσαῖς, ὃς 4 ἰητογγορατα ἀρτὲ τείροηάετγε ποσίς. 
διαλεκπικὴ ἐρώτησις, ἀἰαἰοἔτιςα, ει ἀΠ] γοπά] ἐπτεγγοραγῖο. διοι- 
λεκτικὸν χατό ὅδε» Πος εἰς, (ςγ ΠΊ Οἷς δὲ Πἰη στα; διαλεχτικώτατος ἀρᾷ 
οεπ. 4. Απομν. : 

διάλεκτος, ὦ, ἡ οἰ ἀοτηΔ (ςγπΊοΠ1ς» ὅς ργοργίοτας συ Τα ΐαιι6 Πΐη σις. δας 
λεκτοι δ), εἰς ς σιωαγμῆμαι. ϑῖτα 8.1 Ό το οὐξαιχο, τούτων σὴ, αὐτὴ τεσ. 
σείρων ἐσών, τω) μῇὸ ἰάδε. τῇ παλαιᾷ «ἀπϑίδι πίω αὐτί φα μϑὸ, κὶ γὸ ἴω- 
γες ἐκαλξεουῦτο οἱ τότε ἀ ἢ κοὶ, κἡ ἐκεῖ ϑεν εἰ σὶν, οἱ τίωΣ ἀσίαν ἐππτοικέσαντες 

Τ᾿ωνες, κὶ χρηστά μῆμοι πῇ γι λεγρυήση γλώπῃ 1 δε τίου) ἢ δωρίσα τῇ Αἐ- 
ολίδῃ: πείνπες γὸ οἱ ὑκτὸς 1ϑυμοῦ πλίωδ͵ μιγα ρέων κὐ ἀϑίωυ αἦων καὶ ΤΥ «ἰδὲ 
πάρνασον δωριέων ἔΐπι κὐ γι ἴωνες καλούνται. ΟαἿπτ|} 1 ρ. αι στο 
ἄοτο νετὸ ςὐπι οπηηΐδ,ντ εσὸ (οῃτῖο, βηϊτεῖ θιμιητ : τιμηι ἰρία 
διάλεκτος Παῦεῖ δάγῃ {πςσιπάιτάτεση, ντ ἰΙάτεητες εὐ 4ΠῈ πιιπιεγος 
ςοπιρίεχα νἱάφατατ. ἀϊρατατίο τοι 1Π1» Πησια,, σαπι5 Ιοαυςη-- 
αἱ, Ἰοσυτο.σ)ιώλεκτον ἔχ » Ιο4υΐ ροτεῖξ, 2 οχ Ατηΐζοτεῖς. [- 
ἄεπι Ατίΐζοτοίος Προ ἥααγτο ΑἸ Πιαὶ. διαΐλεκτος ὅξιν καὶ τ φωγῆς τῇ 
γλώήῃ διαῤϑρωσις, Ἰοουτίο «Ἐ νοςῖς Ρὲγ ΠἸπρ πὶ Ἑοχρ αηδτίο, 
ι14π| αἷτ δ)ιαφέρειν τ φωνῆς κ᾽ τῷ ψόφε, 

Δικλελαμυΐν.γἀπεῖδας υς. ΓΟπίς το δυαλελημιμῆζΘ-. Ἡοτοα. ΤΉ. 
ξξα(ποταμὸςγαΐδεσκε δμαλελαμιᾶν,Θησοτηρτς μι οπ ας, ΔἸ {ἀς δὲ ἀϊ- 
γιρατζας ν4ς διαλαμῴανω. 

Διαλελύδχ, ἀποϊ ἀετο,τγαπῆρετς. ΒΡΡΤ ἀπ 
ΔιαλελωξηιΘ. εἶα αι ϑυσίᾳ,, ΓΟττιρτι9 προ ΓΙ14. Ἄμε 
διάλεξις, ργορτίὲ ἀϊοίτοτ Βοπλΐπμ ΠῈ {οἶτα ἃζ ἐπηοηάατα Τεγπιοοῖηα: 

τιο,ἰσερτατῖο,εἀΠΠεττατῖο., ἀϊίρατατιο, Ατηϊορ. γεφ. απὸ γγῶ - 
μίω καὶ διάλεξιν κὸ γυιῦ ἡμῶν παρέχασι, Τὰ «ἢ λόγων ἐμαειρίαν, ἀϊοςπ- 

ἀϊ ξιοιτατοπ, ΡΊ το ἐρηζοϊα Ἰερτίπηα » ὶ τ ειὸν μῆνοι τοῖῖς ἴστ᾽ ἐμιοοῖ 
διαχέξεσι, πο οδίξαιεητες πιεῖς σΟΏΠ  ς ὃς γἀτιοη θ115, δ] οίλο - 

ξις ἰδιωτιίη,, να Πδαγῷ ἴσα γεγπαφα απ ἀπά, Βιάσις ἴῃ ἐρὶ- 
31ο]}195 ροδετίοτίθυς. 



3825 ΑΘΝΟ 
δίχλεπολ 9γρύμα)ν δέτεδυς Ῥατυὶς Πιθτιλῖτον ἀϊίρυτο, (πὶ Τλάτίτο 

ΑὐμεορΆΔη. νὲρ. δ) ιαλ επ]ολογροῖμαι ' δ᾽ κοῖς ὦ οἰκίας, ἀτσυτὲ ἀϊίτε-- 
ρῖο σίιπν τγαίθας ἀοπλις. ; 

Αια εγῇ ὍΘ: ροττ ἐπυῖς, χη ς. ΑΛ Πτορ νδηνεφέλ, ἔφασκεν δ) τουύτερον τῆς 
“ἐμπίδος ξενὸν » διλλεπῆε δ)’ ὄντος ἀντεῖ τίων. πνο ζω βίᾳ βαδίζειν δυϑὺ: 

᾿πούῤῥοασυγίε. 
διαλδυχαίνω, ἀφαἰ 5 6,οαπάςίεϊο. 
Δικ δυκος κα, δεπυσάϊο σαπά!ἀ ας, Ρ] πΐας {το 25. ξαρίτε ἴεχτον αἴθ ες 
ςεης, αἰ θι5. 

᾿λαληκάϑα . Ἐσατβίας αἤδοτι οχ εἰ. ὈἰοηΥΓ, ρτο δ) αμωκ ει κὸ 
Διάλημμα»διάλειμμα. Σ (ϑιασαίζειν. 
διάλνξις, [οντιτογάτα σ ραν (οἶξπι. δυϊά. 
Δ μίκηψις, ὃ ιαπομγηματισμδς , ρτΟρΟ τι πι»ἵποςρτι πη» ΓΠΠἘἸτα τιν ἀ{-᾿ 

Τριιτατίο, ἀτίζερτατιο » αχρ σατο τοὶ αυα τγαέξαταγ, [τοτῃ “ορὶ- 

ἴον ΟΧ ΣΙ Πγττῖο,}. Δοττίο: σοη τ ἰτα το, τρραΐρεσις, τα πηΐ [Ὁ πίτις [Ὁ 

τοπιἰητοτοαροάὸ, ᾿πτοτοςρτίο, Βαά. Ατ τοτε!.ζ.(ς Ῥαγτδ. Αἵμα- 
“τκή γὸ ἢ φύσις παύτων “δ σσλείγχγων ἄξῃ, διαὶ τὸ τίιιὸ ϑέσιν ἐΐγίν δὲ 

αύρρις φλεξικοῖς κὶ διαλή ψεσιγ γιὰ οἰζ, της εγσαρεάϊπε ψΕ ΠαΓΙΓ ΠῚ. δεα'- 
χυψιν πορεῖ ὥτη, "ἃ οἴ, διαλὸ μῷ αὐειν, ἀϊτ ἀ! σατο: εχ ΠῚ πιαγς, ἃς [11-- 
τιστγε ῃος εἰ σειίξτε. ΡΟ Ὁ. διύας ῴοτο δεῖν αὐεῖθ᾽, δσοκεκομ μῆς 
καϑόλε ὁ τοιαθπης φλπίσὸς͵ τοιαύτίευ διάληψιν ποιέι ὃς αἰδὶ ΤᾺ] κα τ᾿ αὐ- 

ἐὺ πραγμάτων, [ἀςπη,»Τίνα χονὶ διοίληψιν ποιεῖ ὧς τῷ μέλλοντος «δ ορ- 
ϑώς χογιζομῆμοις. [ἀφ πὶ ν» Οἱ 2 πόζλι(Θ. τω ἐναντίαν εἶχε διάληψιν «ἰδὲ 

. δ ὀες ὐἷα᾽, “οητγαγία πὶ τι α!σια πὶ αἴ]πε ορίπισποῆν, Αριά 
ἐρήμη οτίάπη δικλυψις οΠΈ αἴρεστς, πυρφαίρεσες κὶ τρόϑεσις, ἸηΠ{Ἰτατῇ, 
Αἰϊησ! ἃ ἀσο οἀϊεπ 1 οσίτατίο. ἐείεῤησ, οπεγερυῆε. Ἐτ ἀσεδὴ, 46, 
Ἔ πολλων διάληψιν ἐτσωνέσας σο] Ἰαάφτο [τ 4᾽0, ἅς ργοροιῖτο. [46, 
ἐῶ ἢ ῥᾷ σον ὅδ το αντὸς σαὶ τοριότας ὅθμζολαὲ κὶ διαλύψεις τὶ πηῖς σο- 
Βατιθεῖς τη σορτά ΓΖ οδυΐαπι ἦγε. Α δ τοὶ 2 «αρεληλυϑότα τἥθ᾽ ἐ- 
γῶν» ἘΞ αὐτὴν πραγμάτων χαμζαΐοντα τίωὶ δοκιμασίαν, ἀληξινώς ἐμι- 

φαίνει πιαὶ ἐζαίταν αἱοΐσεις καὶ διαληψεὶς » υἱπ ργοιπρια εἰς τμάσατς 
4 νοΐ πατάτο ὃς ργορο το σο πῇ Πόσιφ αυτίαις Βιοτίς ἴῃ τορι 
Τρ ασεηάις. ΑἸ! νυύειν δὴ τ οἷ ἀρχῆς διαλήψεως, ἃ ρυΠπο 
σοπί] 10 ὃς ρτοροῦτο ποη ἀϊπηοιογῖ. [46 Π}ν σε δβ δύ σαντες, τοῖ- 
αὐτας τιναὸ ἐποινίχαντο αὐδὲ τῷ Κλεομθύοις διχλήψεις,τ εἰζ, ἃ ἰστρτὰ- 
τίοπας ἃς τατοοἰπατιοπδς ἴητοῖ ἐδ σεται. ΟἸςοπιεπῖς ροῆα- 
ἰατο, συλλογισμοιὶ αὶ πραγματείας. 'Νιη διώληψις κὶ ὁ ὕπομνημοτι- 
σῦς κι πορᾳγματεία »αἀπρυτατίο, ἀ τ αρτατιο,οριμιοντατι οοιηατο 

ἘΧρΙ σατο ταὶ Ζυα: τγαξξατιιτ ᾿ σοπιπηοητατίο, ντ ἰσγισοπτις οὅ- 
τη θηταγῖος ΡΟἾ Ὁ. τὐδὶ ϑεων ἔγνοιαι κὶ αἷρὶ Τὶ ἐν ἐδὸν διαλήψεις σομη- 

τη εητατ Οἠες ἀπ} ατατιοιέίαυς τηξέτοτγη πὶ. Αρ θα οἰπ ἐπ). Ρὼ- 
μισῖοι ὡι ἐμ καταφορας αἰγλ᾽ ἐπ διαλήψεως χεώμμοι ταῖς μαχαίραις. ϑις 
ἔπατας σαι τιν ὅς μαι πέξ! 1. 

Διλίϑος, κα ὁ κὶ ὶ σαηηῃγᾶτας, 
Διαλιμπανωνάσην ἡποὰ διωλείτσῳ Οαἷ, 
Διαλίνέω ὦ ἀξ γοιίδις εαπάσ, ει: εβυρίο. 
Δδιαλιχμάζω, ρει [ἀπιρο. 
Διαλλαγὴ ἥς ἡ Γεπτουτῖα το πΊρτοπι Πγίογαπα ΔΓ οιπν, Πετη ἢ ἢ. 

χτ Νεαξονς. σου ΟἹ ΠἈτῖ, γερο ς]ΠΙάτίο., ραοΙ βοστῖο ν στατῖσ σοη- 
ΟΠ ατῖο, ἔσσ α- απυϊοἴτία. [το πὶ ̓ ἀπ ουςητία. Η αἰ πςαγη. ἴῃ ΤῸ - 
οτᾶις, ἐν ἢ διιλλαγίων ἐδεέμίαν ἄὔρισκον. {το ηγ. ἐο οἴ πη πηατῖο, [οΠς- 
γα, 4. 110} ρ΄] πὰ ἀγριιαόπτα τῃ νη0}}} εἰ ςέζιιι. ἀδιίασυπτιτ. 
κθὸς αἱ τὸν δια) δ ἀξ ποιοιιῦ τ δὶ γ Ο ΠῚ ἵρίο τη στγατίαπιὶ τγοάειτοῖ, 

εἰς διαλλαγαὶ χωρῆσαι ἵπ στατίαπη το ά το, διαλλαγεὶς ϑέῶχ, ΞῈ ΓΟ ραν 
διαλλ ἀγιὴ ἐγγύετο.᾿υτοτηεος ρα σάτα ΠΊ, 4118. 

Διχλνακτῇ εἰρ᾽ανκας οτηροῆτᾷ ἀτςοτγοϊὰ. 
διαλλακτὴ εγοὶ, ὶ δι διαλλακτήρκίΘ: γ δεατυτὴς » Ῥοσί σατοτ 5» Οἵσον. ρα- 

οἄτοι 5εηθς Γεσο  Ο]ΠΙάτοτ, 4] {τιιάετ ἀντι ποτε Πτος ὃς δ6}1.,.τ- 
Οἵτοτ σουπργοτῃ Ἄγιις ἀϊο! Ροτοίς, 1 4. οῖπ ΠΠτῖ στο ἠοἰςατον, 

ὌΝ 

ςοπιρτοσηίτσα τ. Πιοίτατ επί η [Ἐαιοῖζογ,, χα! ἃ Οἵ σογ, ἀρρο! τὶ 

Ἰαταγ ἀτηίτιις ἱρτογρος » 8 σοτγι! Πηροη ἀάγα ΠῚ τε σαι ΠῚ σοῦ 
ἀπέζοτο Βιιάσιις οι πε ητατ. οἰ Τ]χθη. δυα λα κὰ ἐδένα φϑύϊων, 
ῬΓΙΠΊΟ οἰ ΑΓ  τγίιιην εἴτις ταὶ ρογπιίστθης. Οἱοιτον οὐἰα πη 
διαλλακτὴρ ἀριια 2Ὲ (([11].ἐν ἐπ] τ) ϑ»(. διαλλακτῆρε δ᾽ ἀκ ἀμεμφίᾳ 
φίλοις.} καίτειρτις-ρε, Ἡογοάοῖο, ἡ αἡμοςῇ ΡΟΙ]μςὶ. 

ΑἸαγλαξις, ἐς ἡ Γετοχίο, ᾿πτπηατατίο,ο]υτιο. 
Διωλ αἰ ἥομων ράγδο,, γε πῖττο ἰπἰατίας,, τεσ π ἸΠοτ, ΠΟ ]οαιΐο οα- 

Ῥίοτιτεάςο ἴῃ στγατία πη. διαλλάτεῶι τοῖς ἀποτῶσι, γε ΘΟ Ὡς] τατὶ οὔ 
Ἡϊς ααὶ ἀεξδεεταμς, ΠΟοτγατ.ῖα Ευαϑογα. διαλλαγεὶς τοῖς ῥωμᾳίοιον 

τοσοηο  Πάτας Βὶ οπταηῖς. Ἰατατγοίνας τη ΡΟ] ςοἷα, διαλλάγη τρὺς 
σὐκδ᾽ γ οἷς τεσουοί Πἴατας εἴς, ΗΠ ς ΠῚ τξσο ποι] δε τνσιι πὶ εἰς ρο- 
ΡΙρΊτοαπι εἰς ρᾶσεπὶ ΘοΊτ. διαλλ ἀἼδομα τρός σὲ «δοὶ ΜΠ] ἐγκλημ- 
σων. διαλλαγίι αν,ἰηηιτ Τα σγ ἀ άτς Ττούρτος, ὅδὶ τὸ δὲ ἀυτε τῷ {- 
χθρρῦ αὐρᾳκληϑίωαι κὶ φικωϑίωι ἀυτῷ ἐναλχιαγίαδαι δνιτσὸ φιλίας εἰς 
φιλίαν νη μεταπηδ'ὴ στί τινί. ἐχθροῦ ὄντος τῷ τρώτῳ φίλῳ. [τ ΠΊ,Ροτ- 

τυμτο αὐταλλάπομα, Η ἐτοάοι. διαλλάασοντο τὰς τάξεις: ἃ ρΟΓΠΊΙ: 

ταῦδητ διρηλλουγ δία, τοῖς εἴδεσι, Αἰτῖς πη 5 νατισ, Τ πογά. 

Διοιλλ αι ῆω μι. ἕω ἐσ α χα το ΟηςΙ]Π10, ράσοπι ἴπεο, ᾿το πὶ ΠΟ ΠΡΟΠΟ, 
ἴῃ σγατία ΠῚ το οΙΡΊΟ,, Πἰτα πὶ ἴπτοῦ ἀπιῖσος οχ σοπίρτο πα Ὁ ἀϊτι-- 
το, σοΠοΙ ΠΟ, ΠΟ πη οΠἤγοη, χτλ Ν εαὶρ μαρτυ ρφεῖσε διαλλάξαι δεωτη- 
ταὶ γϑυσυΐυοι πϑδὲ νεαΐρας “ νιωνὶ ἀἰωνιζουΐϑως ΟΣ τέφ ἀνον κὴ φριυΐωγα, τοἴτι- 
Ποληταγ (ἐ σοπηρτοπη 0 ἀτδίτγος ἔιέϊος ἀς ἸΝοωτγα θα πης 
φαιίαπι ἀϊοῖς, ἔτοπι ἀϊγα πη ς ἰητοῖ ΡΠγγησηοπὶ δὲ δι Έρμαη, 

Δι ὦ 
διαγλάπει α πόχεις ἀλλήλαις οἱ αἴτατος βαδς ἁτηϊοϊ τάσις ἐοηίπη-. ] 
σις. Ρ]ατατοῖνας τ Ὑ Βοπλοο]. ΑὙ Πα, διήλλαξε "πολέμοις 
«εὺς ἀγούλοις, διαγλαω σοὶ ἐκεῖνον [Πα ππ τ] τοςοποηιο,, ὙΒαοο 
οὐ 414. [τοπὶ, ἀϊέετο, ἀνΐογερο, δια φέρω, ΡΗ ΠΟ ἂς πιρπάο, ἦν- 
χιίὼ ἢ φύστως τρισὶ διαγλάασαν ὁ ποιῶν ἐποίει, , ΔΠῚ ΠΊΑΠῚ ἃ πατῦτα, 
τγιδιις τορας ἀνογεπτοπι ἤέϊοτ ἰρίς Ππχίτ. ἐν ὡς δὲ ὁμάτηομὴν 
υθις 4 ετῖ πτης, ἀ ΠΤ πτίσπας, Γ πςδυ. πινὶ διδιηαῆει, τὰ αἱϊᾳ ἡ 

ἀιβετε, Πογηοσοη. διθωμρίοσοντες εἶδος αὶ δὲν ποῖς επέρρις ν ΩΜ] ἃ 

οὐπέγις Δἀπτοάππη ἀϊέεγοητες, Ηογοάοϊ. δ δν δ γνάμης, ἃ- 
απο ἔπτη ἀπτοτά , ΤΑ ογάϊά διδηά τῆς φεὸς ϑνο. δ 4110 ἀἸεξετι, 
Ῥοτργγιας, Ευτρι ἃ νον διὸ ἡξας τοῖς κύτα νεκρὶν ̓  Εἶπ τοί ᾿ 
ττίδιες τπξετις δεν ἥω οτῖλΠῚ Πλυτο. Χ ΘΠοΡΒοη. Τὰ εἰδ. Ἐ' 
διαϑρνυύῦτες δὴ ταὶς πόλεῖνν ὅτι Λακεδα)αόγιοι μάλιςα τὐδᾳπίπηοιεν 
τῷ δι δι ἥ εἶν ἐξ γαναῤχοις, ἴῃ Πηθ τα Πάἰς ΠΔΌαΥΟΗῖς., σαπν αἱ! 
"1 Γαδ ̓ πε το δ πίτασγσητ, ας: ΠΟτέπται!ε ΕἸ Αἰϊά πα; 
τεγοηῖ. [τὸ ΠῈΞΡΟΓΠΊΩΤΟ , αὐταλλάπηομαι μεταβύν ον, ΠΟ ΠῚ ΠηΠτο,, 
πάτίοιντ δὲ θμαΐξαντες τὰ ὅπλα δηίλων. ῬΊατο 2. ἐς ἈΘΡΙΒ].ς 
αὐτὶ αὖ αῤγυρίκ διϑιησπῆειν ὅσοι τὶ δέογται «ρίαϑχ,, Ρτοῖιο σὰ ΠῚ; 
Ῥετγηγαζατο ὅς νεηάετο; αἱ αἢτ4 4 (απτ οπιρτογῖ, Τάσπ ΠῚ 

ἀςείπιο,, Τί) 5. τῷ Αἰγαμέμνονίθε ψυχίω ἐχξριν τῷ πνϑρὠπίν 
διὰ ταὶ ποϑη ἀετῷ διωγάξω βίον, νίτατη ἀπο μα πιαμα νι 
ταῖς ἴτε πὶ ργάτεγεο ἐμείζα, τόσα, πο γαρια ῬΊατατ. ἴα, 
ςετοπίς. νἱάς κα ταλλα ἤειν. νη 

Διϑημομα εἴτ Ὁ ΠΠλο ἀρ αὐ ΧΈΠΟΡΗ. ; ; 
Δδιάγλλυ-, Ηείν -Π. ὁ αὐἰπὶ ὅμὲ δια κον ὧν. Ἱ 
Δίαλ μα, ατὸς τὸ, []τὰῖς- Μ νον : 

Διαλογὴ διοίχεξις, ἐκλογὴ, ἀοϊ ες, ἀϊηθ πηδταῖίο σιν ἄοϊ οὗξι 
τὸ ἀαιπ δητῖα πὶ νεῖ αὉ ΓΟ ποτ πὶ ἀπαο ἀρ ατατίο 
Ῥ(α[π|ὸ ργ. Ατητοτεῖ. «. ΟΠ τἰςοη, σίς οιω ὁ τρόπος ἔ ται δ' 
47) ψύφων: υὶς ἐτῖτ πηού5 ἀπ πηογαρ ἀν ἰφητεητίας Γᾶ πη σαι, 
ςεπίςητηπγὸ νο}. ας πιοας ἀπςετησπέατ πὶ Γδητο ΠΑ ΠΙΣ 
νε] οαἰςα!οτα πιῦ ὶ »ἢ 

Διαλογίζεξχ,, εἰζ ταῦο 6 ΠῚῈ ἐπΊτα συ ΠῚ οἰθη 0. ὃ Πιδάιιςετς 406 

ὅζεχροηί,, Τ)επτοίτποη. ὁ ὃ διχλογισείεθοίθ- ὡρὸς ὃ πατέρᾳ ἢ 
ἀφῆκεν αὐτὸν ας αἷς ΡΟἢτις σὰ ΠῚ Ρατγς πιθο σά] συ]! ς, ἃς Γ 
«οἰ ἰεξξα ,» ἀεσορτι!ατίους εἰιπ| [Πθόγαι τ. [τὸ ΠῈ οἀιϊογετε 
(ξερίοτο ἡ ἰᾷ οἰδιτατιοη δ 55 φέσι » Ἰσηαὶ σσηἤηϊτατοι Χοι 
βάλει οἱὦ ἔφη ὁ Σωκράτης, διαλογιζόμδροι εἷδὲ αὐ). σκοσσωνῇ 

ὅπου τὸ διευνατύν ὄξιν.᾽ἃ εἴτ. διαλεηθ μῆνοι. Μάγοι σαρῖτε οὐξ 
διελογίζοντο αϑὸς ὁρήλοις ἃς ἀ!ρυτα θαπτ }}} δάιιοιίας αἰτοϑῖ 
ἀνθ τω ον ΟΘ ἔτάγ οι νι δι κλυγίζοραι ταῦτα, ἀπο Παῖς γο 0 
διανοείῶς. ΄ 

Διαλογικαὶ [οτῖρτα ἴπητ, 'π αΐδυς Ῥεγίοης ἱπτγσυσιστατ, ντὲ 
«ἢ πλάτωνθ- δισλόγοις: [τὰ ΝΥ 61156 ((ΓΊ 5} ὨταγροΓ Ὁ πάγη ΠΤ ΘΒ 
φιτοτίτατε, αιὰπι ἰςγι δε πτὶς πίταητατ, Ετ ως οξιοτερεκβ 
λοι» πὰ αὐῷ ναυσὶ ντηλτατε πὶ ὅς Ἰη τα τ οποην στ σεθὲ 
0 4: ἰδέτοταπν ταπτὰ αν, {ΟἸρτ]οὐύμηηυς (ογι δ ειτίς, ΟῚ 
Ἰίασῖα τυ. Β 4 οι τη. ἣ τῷ 

Διαλογισμ ςγοῦ ὁ ἀΠΠραταιῖο ἀΠσερτατίο, (ον πυσοίποτῖο, ατοοῖ 
τερατατίο, ὅς σου θα το, ΠΟ] οσειτίο, σου αἱ τάτιο,, ἐσέ 
χεζις, ἔλιεα 9. εἰσηλϑε ὃ διαλογισλος ἐν αὐτοῖς» ( ἐτ ἀατο 
ταῦ ο ΤΌτον οος.Ττε πὶ νἀπτείττηα (ογππσοϊπαῖτο ἃς «Ορἑτατίό 
{τις͵ γνώμη νόημα διανοημα. ἐνϑύμημᾳ, τὴ δ᾿ «οὐςόρτις, νοὶ 

ὃς ὑργορούτυπη, [ς᾽ 9 ἐδων ἢ διαλογισιμὸν “ καρδίαις φυ)δἶα. ἢ 

εαρῖτε (ὄχτο, αὐτὸς 3) ἤδει «ὅν δ)ιαλογισιμοιὲ αὐδῆν᾽, Τητοτρτος 
οἰ πατιοῦος. ἵτετη. δ] ατογατιο, ὃς να σι] χα τη νἀ ἰτατῖο, ΡῈ 
χης Δηἑτπηῆς αἰ δολεφίία, ΗΕΙν εἶν. ! ἐ 

Διαλογιτικὸν, τὸ νῖς τατ] ΟΟΙ ἅτοάι τὸ διανοητεκὸν, ἑάθπι οοῖ τ εἴα 
τας ἔξαγα ΤΠ. ἘΠ αϑρὲ πῷ νη μον ἀυτικοῖῖ, ΑἸ σ᾽. Ηἰ 933, φρόνησις πλι 
ϑεῖστε ποιεῖ ἃ ϑιαλογισιμον ὀνδιοίϑετον λὄγον ὀνομα ζόμψρον ον ὅρα 

φασὶ κίνημα ψυχῆ ς πληρέφατον ἐν τα διαλογισικῳ γιν ὀμῆνον αὖ δ 
φωνηστως 

διάχογος ἡ (Ὀγπλοοἰ πατίο, Ὁ αἹπτ 1} 145. ΤΙαΙοσις, πος εἰ, [Εγ 
ἰοτογγοροιίοης ἅς τοίροσοῦς ςοπηροίϊτας, ἐς 6 τὸ 4 
ΡἈΠοΙορμΐαπι, ναὶ τεῖρα}. ράγτος ατείσρας ἀϊςερταης 
ἀρροιτα ψεησουαηη Ρεγίοπαγήπηχυς οΧργοίίοηο,,δεττίαϑ 
τὰ ὈΙατουῖς, ἃ. Βιιὰ Οδπτη. 

Διαλοιοθορέ εζκαι, ΑὐἸΠορ ἢ. διαλοιδὸρεῖ ταὶ ποροσδίκιο 

Διαλοιδορέω, αγαἰς ἀϊς ον»  ππτιοτ. , εὐδα 
δια χοιδδρησις, ἕως ἡ πταϊ εἀϊέλα πὶ ναὶ πιαϊςάἀϊδιῖο ΟΙε. πιαϊοἐϊς 

(Ε]] ο,οοαιπτίτπι, σΟητατ ο 14. ᾿ 
Δέκα, ἀρογγαςνπηαπι οίτας, φανερ)ς Εἰ οἷ. 
Διαλυγίζω ᾷδπι αιοα λυγίζω βεξϊο. ; ἱ ὡς Ὁ 
Δια λύγισμο;, τὸ, ΠοΧΕ ΓΟ Πρ] ἰςατίο,. δια πλοκί. - 
Δδιαλυμαίνομαι οἰ ἔγ ον ἐχοατη!ῆςο. βλαπ]ω ζημμώ, ΑὐἸορ; 

το, ταῖς κοτύλαι εἰεί με διαλυμσίνεται. ᾿ Γ 
Διαλύομων ἴσεάο, αὐςοναδίοἰ σον, ἃ ςοπηίτατα ἐἰπηίττοτ, ουᾶ 

ἀιρτεβιοτιἀΠαθοτ. [τε πὶ, πιογιοσϑιηζογοο, [το πηγάς] 
τεοιι γί 4πνν τγαη ο πεσοτίαιτι ΠΟ α]ς, Π τα πὰ σοηίοη 
τιο ἀ τίμιο πο ττασῆρετς ρἰεγαπηάις Τυγη οι αϊτί 
Ἑτίη δε Π]τεῖς γεδαις ρουίτατ οτίαπι ργο ἀἰγίπγογς, ΠΌοτὶ 
γὃ διαλ υόμεϑα ἐδὺ πολέμοις, αἰγν᾿ «αἰαξ ὁ όμεϑα ἡ ηοθη ἀρτθῆ 

Ρίατο ἴῃ οι σίου ἑμδίως διυανποιοὶ αἴϑρωποι πρὶ ὧν αὐ ὅ3 

δ; 
ἐκ 
“ 



ΔΓ 
διαλέγεβς θιορισοίνανοι φοὺὸς ϑηήλοις, ὴ μαϑόντες αὶ διδάξαντες ἑαυῶὺ, 
ὕπω διαλυεῶϊ ταὶ σιυ σίας ἃς ἀϊάισοτγίης ντο  Π π ἰητοτ [ξ 57. δί 

Δοσμογίητ» Ποὺ ροὔϊιος ροίϊςα ποι αὐτὸ ζοπιιοητας δὲ Το] ]ο- 

οαἱα ἀϊτίπιοις. διαλύεῶι, τίαὐ φιλίαν, ἀμγιοίτια πὶ τοηπητίατς δὲ 

ἰἀηΠο!αοτεν Αὐιτια πο πὸ Εταις. ᾿τοπι, ράσο αν ἴητεγ ἰς σοτηρο- 

πογογϑς ἔστάιις ἰσοτοῖντ διαλϑεῦτε τεὸς «δ ὁμόρριε,αριιἃ ΡΟΙΥΌ. δέ 
Ῥ]υτατοῖι. διελ ύσοδ ε ωρὸς αὐξδὺ, ἐἘ  ςῖηος » ἀφοια τὶς σι οἵδ 
τοπιροία [τὶς οἰιπι εἰς ςουτγοι τ 41» ταῦ [ο σ {Ὁ|5. δηλ ἄχθητε, 
σιωΐϑεῖδε. διαλύστιϑει ν ἀςοΙάετς σοπτγοιεγ δ πὴ ὃς τγαηιῖσοτς 
ὨσΘΟτΙΙΓΩ τι σία] νοὶ ΑἸΤᾶς φΟπτγουο ο [δπ|. ΤΙ οτατ,η Ρα- 
ΠΕΡΎΓ, βουληϑέντες ἈΦ λουυ οὴΣ αἡ αὖ βίας διιαλυσοιῶν ταὶ «οὺς ἀλ- 
χήλοις ἂν τρὶς νόμοις ταὶ χρίσεις ἐποιήσαντο, (σατο ΡτῸ Κοίςιο »νὲ 
μῦς οἱ τοπν ρυιπᾶτίπι οαπὶ Ομυνίο σοηο τταη! ρσοτοῖ ἃς ἀθοίάς - 

τοῖ. Πειποίίθη. χτὶ Μειδύς, Ἐπ ειϑ᾽ ὁ πληγεὶς ὀκεῖνίθε ὑπὸ αὖ πολὺ - 
ζυλεισαυ τὸ στο ἰδία, διαλυστέμϑυ(θ-, ἐῤῥωῶτῳ πολλοὶ τοῖς νόμοις εἰπὼν ΓΝ 

ὑμῖνγε δ, εἰσήγαγι ἃ πολύζηλον, Ῥτίπατιπὶ ἀφοια ὃ. τγαπίαξϊᾳ ἴϊτε, 
(ἰατοπὶ πιίταιι ἰοσίθιις ὃς νορῖς ἀϊσοηςνῃς ἰητυτίατῇ ἐν τῷ 

ΟἰἘχροτίτὶ ἐπ{πἰτίτ. διαλ ὑστεῶχ διαβολαὶ, ἀςοίάοτς, ίξιι ἀιΠυϊαετς 
τα απτηΐας.) ΠΟ οτατος. σιαλύεῶχ τίω) βχλάζίω,, ἀδσοίάοτα ἀλπηηιιπη, 

ἰΒυάσιις ἱπ ορητο]. διαλύεῶχ τὸ ἐγκλύματα,, ἀϊίι!ετε ογι Πλΐ πᾶν 
ΤΒαοΥ ἀϊά. ΑΡπά δαπάςηι. δμαλύεῶν αὐδὶ “ἴδ ἐγκλημάτων " σ)ιὰ- 
᾿ιυόμεϑει «ἐδ πολέμοις, ἀςοϊάιπηας Ὀ 61]. δηιαλυφτέμϑνοι ταὶ ωρὸς ἡ - 
μοὺς αὐκᾷὺ ἐἴχθρας » ἀοοίάσητος, δίς ΠΟοτγατες ἴῃ Ῥαποσγτίςο. διαλυ- 
ϑείσης τ νόσου, τοπίττοητε πτοτῦο. Εἰ δμαλύεῶζ, δ ῖγς, ΑἸ Πα τε ἃ 
τοιηΐτατα. διελύϑησαν χτλ ἐϑυηνἴη Ῥαττίαπι αι τις ἔχαπι ἀϊστεῖ- 
ἢ Πππτν ΤΟΥ ἀἰάες. διελύϑησαν ἐκ οἴκου ἕκαςτοι 5 1π ἤπᾶπα 41; 
ἄοπηυπι αἰ] ρίας οἵδ, δ αλν ϑέντες εἵσ᾽ σώ ούτων. ζογροτΊθιις (0]υ- 

ΠΡ ΡΙΆτο ἀς Γι εσὶθυνιάς «“διαλύω. 
χυσς,εῶς οὐ ἰπ ας αν βοξάιις. [τ6Π|» ἀΠΤοΙυτῖο, ἐχρ!!ςατῖο ν 4ς- 
τἰδο, Ἰπτογί τας τογα πὶ σοτηρο το δα ἀεςοῆπιμη. καὶ μελοάγοε διά- 
εὑσις, ἰπτοτίτας Μ οἰ οστι 9 ἀρὰ [υςίλη. ΑἸϊααάπο ἔκτισις καὶ 
«αταβολή. ΡΙατάτοἈι. υἱ δ)αίλυσις αὖ φιλανορωπεύματος γ (Ο] τιον στας 
εἰσ τεϊατίο. ἴτε πὶ, σιιπὶ ἀσοορτι τι} εἰδ ἀυτ ἀεοϊ απ ος οἴ, 
ὕταν ὁ ἐγχκαλών Σπολύγ,ὦ φῇ ἃ φόύγοντα “ἦ ̓ ἐγκλυροίτων, ὧν ἐνεκού- 
νεῖ ἀντ διαλύσεις πρῴξων υἱτὸρ “ἦν᾽ πολίορκου μήψων [κατ ἄςτα τπίτιγιις 
γτὸ οὐ οὔτις ατατγο ἢ τη ἸΝαπια. [ἄδην τα Ραθ]ις. πρὸς ταὶ σ)α- 

αὔσεις ἥδιον ἔσκειαὰ ράςοηι [δ ευτίας ἐρεξεδαιτ, εἰς δ αλύσεις ἄξων 
ἰπιλὰ τ ἐγκλημάτων , πγυΐτα εχ στ πηι ηἰδ ας τας ]ςης. Γάοτπ ἴω 
ϑογῖς!. διαίλυσιν ποιοιιῶ τα!» ἀ ΠΟ οἱ ἀπτυτ»Αθοιιηέ, Τ ΒΟΥ ἃ. διαλυ- 

ἰης ἀγροᾷς ἀ ἔοτο ἀπο οΠΠις ἐν διαλύσει ἡ κοινωνίας, ἴῃ Βηϊοπάα ἰο- 
ἄξταῖε, Ῥ]ατο ἀε Ἀτρυῦ. 

ἃ αυτὴς οὐ ὁ αιιαίϊ ἀ ΗΠ] υτοτ. 
Δλυτικὸς,οὐ᾽ ὁ Δ ουἸΠοτίατι νίπι παρεης,ΡΊ τη. ἀπ! σατίεης, ἀ  ΠΌ]6- 
σαι Βα| 111, 4ΗΠὉ 10.115 Οἰς. Ὁ 
ὁ λυτος»ε, ὁ ἀ ΠΟ] τις. τὸ διαλυτον, ἀ ΠΟ] ατὲο, ἀΠΤΟΪατα πλ,ἰποοηπς 
ο,ἀσιμώσετον, σεηιις ἤσαγα:. 
ὁ υὐω, μ. ύσω,ατ υχα, Δ Τοὶιο, ἀνσατίο, ἀϊήροτσο ν τείξίπάο ν (οἶπο; 
δίοίαο, ἀϊγίπιο. διαλύειν » ἴς ἀϊοίτιιγ αι Ἰητογ ἴς σοπτεηάσητες 

ναὶ ΠΠπίσαητος σοπς "τας, τ ἴἰς Πτο πα σοτηροπ τς ὃς ἀ Πςοτα πη. 
ὁπ ς. Ταῦτα ἢ) αῥμμοστέμυΘ: » διέλυε (ὺ μεγαλοπολίτας φὩρὲς 

ἰρᾷὺ ΤΠ; Οοτατ. ρὸς φίλια Ἐσίω 5 κορικως ὀνηόλοις ν» διιουὐϑωώσιν, ἐδὲ- 

"ὃς διαλύοντος ἀυτοὶ διέςησαν» Π}10 ΡαοιΠ σατοτα. σμαλύειν πίω) εἰμ- 
γισίβηΐτησιν » ἀἰγίσποτς σοστγοιογπι. λύειν ἃ πόλεμόν, δα! πη 
ἴπιγε,ίειι ἀοςί ἀετς. δ μαλύειν τίω ἡμέραν, ἀττίπηογε ταπΊριις5, 41 πππ 
ἴεγε ἀϊεπι. [τὸ πη. "πτογγι προ, ἔπτογρο!ο, διαλύειν δ σύγλογν, 
τείαπι ἀϊ πιίττοτς. διαλύω τίω) δοιπαλίω εἰ πιρταπν ἱὰρρεάϊτο,Ης 
οὐοτιρετίο αο; ἴδ ἀ ΠΟ], επλο ίνει. Φμαλύω τίν) δ) αθολίω) 

ἰφήμασι, ρεσιιηι ἀδίο]ιιοτ στ πχιπῖθιις, Τ ἈιοΥ ἀι4, δμαλύσαι ταὶ 
φήματα » Ῥεσιιηΐας ἀπο]μοτς, τὰ οἴδτιγοάάετε, Βεπηοῃοη δ)ια- 

ὕειν κένδεωον, ἀϊσατοτε ρετγί ουΐασα, οι οἰ εη.1ὰ εἴς, παρελϑεῖν 
ποιώ"διαλύω χεέα ὑπὲρ φίλων, ας αἰ τε Πι1Π| 4πηῖςὶς Το σἀουο. 6- 
ποθ α, Οἱ 3 ἐπειδιηὶ διαλύειν ἐδέησεν οἷς ὠφειχλον, ἱξέςτησ᾽ αν αἰ πτὸν - 
τῶν “Ἷ] ὄνταν 7 σὰ πΊ ἐο γὙβητι πῇ οἰδεῖ νι ἰοί ας ἀεθειςης πο 
:οητγαχογάητ, δοπὶς ἱρῇ οεἴεγιηι, Ὀ Ἰοΐτατ ὃζ νοςε ραίίιια, Ατ- 
τά ἴπ ἰΈχτο, Ἐτι αὶ ὦ χρέα ἰὦ,, ὁ πολυωρᾳγμονήσας ἐφ ὅτῳ ἐγώετο, 
δμιαλ ἕλυμαι ταῦτα, εἰξ ἀφο! υν, Οτοάιτοτ οτίδπι 1 Ἀπ] γοοῖ- 
οἷς ἀϊοίταν σ)ιαλυϊεῶι Ἄταιο ἀπο άἤεῶτ, 1ᾳ εἰν (Οἷα: ὃς ἀϊπγῖτ- 
1 1μ4τ. Αγηζοτε!. 8. Ετβσοταπι,Οὐχ ὁμοίως ὃ ἡ διωϑηεἶξας καὶ δ)ια- 
υυὐμῆνΘ.,» γχάλέσει.» Ἰὰ εἰ, Οἱ οἀ ηΗ] ντ [πραϊατας εἴτ, ,τὰ ἀὈ(01- 
τᾶτιιγ ἀἕξιοπε ἐχρογίοσιγι διαλύσα οτίαπη, Πρεταγονίος εἴτ, ἀπαλ 

᾿βάξα; [το π|,γοσοη ΠΟ, 1Β Θτατιδπὶ τετίταο. ΕΠ διιτεπὶ γηυ ΠῚ 

ὉΧ 5 νογ ᾽ς, ἴῃ ἤάο ας πὶ Πρσηϊβοιτίοπο»ιᾶ; Αξξία 4 δὲ ῬΑ: 
ἴσα νοῦε ργῷ εοάςπι ροῃιητατιαὶτ Βα 4.1) ΤΟ ΠῚ πη. 

Δ᾽ χφιτόω, μιώσα πιωκα. ξἸτῖπα σοηίρετοοτΑςςι Αι Πορ᾿νεφ. δ ολ 
φῆώσα σοι κύκλῳ ὃ καῤδΊοπον. 

᾿διλωξάω αἱ ἀερταιο. δμαλελωξη μῆύαι δόξαι, ταατ1]α ορἱπίοηςε. 
διμαδώ, ςοηίρεγσο, τί σο, δ) αὐρέχω, διμά. εηΐπι δ)ιάμοδώντες ΕΧΡ. 
ο4α βρέχοντες, 

᾿ δμαλάοτω, μι ἕω,ΠΊΟΪ ΠΟ, Ἐπ ΟἾΠ1ο. : 
᾿ Διμαντεύομαι, νΑτὶ οἰ ποτ, ίς ΓοΙτοτ Οσγδου τη. μαι τεύδγτ᾽ ἐπ ὄρνισι, 
ΙΒ δαΐδας σάρτδητ δι σιιγίιιπ),Ρ]ατ.ἱη Ολη91]. 
δ μαρταίω, ῬεςζΟ, τσ άθεγγο, ἐτιηζγου., ἐχοῖάο 5 ἱπαρεῖτατς πΠοῃ 
᾿οίβιμπι, ἐποτυγχαίω, ΘΟ οηἰτίαο ἱμαφίτατ. Πφ οτατ, δυαμαρταλω τ δό- 

᾿ δε. 
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ξὴς ἰωὺ χων «δοὶ σοῦ τυγχαύΐω,.ΠΠ1τ τὴς ορίπίο,, φιιαπι ἄς τὸ σοη- 
(ΟΡ . δεημαρτυμᾶῤΘ-, ρα ςοδη 5» ΥἰτἸΑτος,ἱητεητίοης {Πὰς, Ρ] τας. 
δραμιαρτανειν πῇ τραντὸς,τοτα οτγᾶγς γἱα 7 Ρ]ατάγοιι. συοά ἰάςπὶ Α- 
τὴτοτ, , Ετἰἰσογιηι ἀἰοῖτ ἴῃ ἀδηαὶ σα 1. διὰ μκαρα αὐεῖν τοῖς ὅλοις ὉΠ 
τηξηάιπὰ {τηργο τ ὅλης" δια μκαρ τ᾽ αὐ δ ρὴς ἀγαϑοῦ, Ρ]ατατοίας τα 
Ῥαθ] ΓΟ]. δϑήμαρτον ᾧ,Φ κωώγ,εγγοῖς [αρῃῖ, ΕἸἀτηἷς αθ ετγατιητ, [- 
ἄσιι ἰδ ιάςαγ.ἐδὲ τούτου διήμαρτενησαας 1ἃ αἱ ἀεξαϊς, Ποοτγατες ἱπ 
Ἐπαροτα αῤχίωώ τινα τελών σδ)μήμαρτες, ἃ πγασ γάτα φυοάαπη εχ 
οἰ ἀ  Ἐϊ. δια μαρτόντες Ὀνγήλων, ἰγαι οι} τητογ (ς ἔιξξι διημαρξηκό- 
τας Ζὶ ἐλπίδων, [αοιλῃ,. ἐρα τυ ετγατί. ηἱ γχωῦττα δεήμαῤτανε, [ἰησιια 
μια]! υστηαθατατ, Οσγατ. φαΐ Ορροηῖτ κατοῤϑώ, Εἰὰς γογοὶ ἔατα- 
τη εἰϊ δια μαρτήσομαι Ν Δ πὰ πλιὰ γοτθα τη ργαίςητί αξείια γος 
ςς εἰξογιισγαγ, υα: ἰὴ ιταγο νόσοι ραΠηιαπι (Ουτίιπτις ἀρὰ 
Αιἰτίσος, νι Οἰμώζω οἱμωξομα)» βαδὲέζω, βαδιοὗμαι. συγχωρώ συγχῶ- 

ῥέσομκαι, απεδείζω ἀπε δοίσομαι, ἐπαινῶ ἐπαινέσομαι. ἀπαντώ ἀπαντήσο-- 
μμαι » ἀκούω ἀκούσομαι, ὑπακέω υἱπεικέσομω, διώκω διιώξομαι, α᾽ατο  - 
πὸ αὐατρῖψομαι γ ἱμαρτανω ἐὧμαρτήσομαι" ἐ γκωμιάζω ὀγκωμα ἐσο μια; 
ϑέω ϑεύσομω ἃς ϑευσούχκαι Αττὶ “ὃ, γι πλδύσομαι πλϑυσοΐμαι,, ὃς φϑύξο- 
μαι φϑυξούμω, τίκτω τέξομαι κκἡ τέξω" γνώσομαι » αἰαγνώσομαι, λήψομαι, 

βήσομω δ᾽ ψομωνἰδπιρον νοος ραίιαα. Ν πὰ πὰ χα ποδἱ μέλλον- 
τες (παρὸ ραΠτμὲ οτίτη ἀοσΙρ μΏτυΓ, ᾿ 

Διαμαρτία ας ἡ ΟΥΤΟτΙΝ Ἰτἰπ ΠΊ»αγγατῖο, ἀθογγατίο, τυ !γατίο, ϑποτυχίᾳ, 
ἀςοχία [οί τη, βα ϑέως κα ϑέκατο αὐτῆς καὶ Τ᾽ ἱερείων δια μαρτία, δΔτλ 
τπαϊὸ μαθαὶτ ἌΝ [ἀςτῖς ποθὴ ἰητοιξιογῖς, 

Διαμαραυρέομαι υὗραι Οὐτο!τοτ,οοητοίτοτ. Θοτηο ἤδη δια κμορτυρρό- 
μα] κα βοώ 5 ςουτοίζτοτ ὃς οἰ4πΊο. τοὺ δια μαρτυρηϑέντες,, τοτἰπηομὶς 
Ρτοθατδ:Ρ αἰτιὸ ΠΟοτατες. 

Διαμαραυρεῖν, ΕἴἘ χιαἱῖὶ ἀς Τργῖρτο σουτοίταγὶ, γι ρἰαηῦ Πέ αυϊπιδά - 
πἀοττςητίθις. ὁ μὴ οὐοῦ δια μαρτυρῶν, αξῆγπγαθατ ὃς τεϊβοαθάτιῦ 
αυϊάἀ ἀλη » ΠΟ ἴἢ {πανίξαὰ τπ αἰτοηᾶ σδιίᾳ γἷα 408 ἐχεερτίοποπι 
1πτεηάοης {{τ| ἴς οδεγεῦθατ,αιο ἔιέζο ξτεπὶ ἤτατα αοίεθας τεϊεῖ- 
βελπάο, Οἱ {ἰ πηεμάλς!) ςομαἰποςγοτιγ, δ δομαρσύρκών, 1. ΠΣ 
οτἰ πλῖπε ἀαιγηα θαι, Βἀ. (Ομ, Π1. 

Διαιμαρτυρίά ας ν᾿, ̓Ξ Πὰς ο“Ἐ ἐχεερεϊοηΐς : εἴάμε Πεπηο τ ἢςηϊ ᾿π- 
{παητία ἰἰτὶς., (ι πυπηουγίχ ρου οἷς μαγεάιτατίς , 4ιῖ θοη τα πὶ 
Ροῆείιοηϊς ἁσηϊταὶ ἃ ρτορί παῖς, Βυ. οσηπι. 

Διαμαρτύρομαι,,Ο ὈτοΤοττοπβ οοτοτοίζατο γοοίαπιο,, υϊγίτονν μος 
εἰϊ,ἀεος ποιηϊπέίαας ςοητείζοτ. διαμαρτύρομαί σοὶ, Ἰᾷ εἰξ, βεζα ὦ 
σε δια μαρτυρῇ αὐτοῖς, σαρίτε οἔξαιθ9] 0 το ρτίπιο ες. εος σοπ- 
τε[παέτιβ:α! ἂς Ἔἀχροηίτατ 1}1ς» σοπάϊςες. δια μαρτυρῇ μαῤσυραεν 
δά! εθὶς τοῖτες, ΗἸ ἐγοπιῖα σαρίτε νἱρεπεποίςοιπάο. δεν μαρτύ- 

ἔρμα καὶ κιετλιάζω͵ ΞΕ ςίπος, ΡΟΙΥΒ.ἴη ρτίπιο » Οἱ ὃ ἐ-δαπηγοὶ τίω 
τε Ὁ ὄχλων ὁρμίωὶ κὶ προϑυμίαν ϑεωρριώτες,, μα δὲ κὶ πῷ ξαντίεσ ποῦ 
δια μαρτυρρμᾶμε μὴ παριέναι ἃ χαιοὸν . παρήγγειλαν τῷ πληϑει δια - 

σκϑυεἰζεῶχ,1ὰ εἴτ, οητείξαηιο. διώμαρτῴρομαι, ςουτείτοτς Οιςοτ. [8 
δ.ἰπ Νν εττειη, Ἀοχ σππάχίπιο σοπιιξητι συ γαςιηῆς ἴῃ ἔογο,, πὸ 
4υ]ς ξοττὲ πιο ἴῃ σε πχῖπε οθίζιιγο νεγίαγί » ἄτα αἴυσετγε ἃ- 
Ἰίψα!ᾷ {ρ᾽είοης Ἀοπιίημ πα ἀγθίτγοτιγ ἰῃ ἔογο 1 404Π| ϑΥΓά-- 
ουῖς ἤεης ἀςος, Ποπιἰπέίαας σοητείϊης οἰαπτατε στερίτ, σαηάε- 
Ἰδθτιιπι [αέζιιπη ἃ σεπιηης, βίο, 14 1δ1 Ὁ.  Ἔγγεπι οδΙ τα ἶς, Σ- 
ἄξηι ρτο ἀεωμμοιον Ρωμαῖοι ῥμἐμαρτύροντο χαϊανϑοίων ἀπέχείτις 
ἴῃ 418 πε Θόας νίατρβι δηημαρτύρεδει 4] 104} δια μαραύρε- 
ὥτω εἴς αιετλιάζειν ποτ να ιϑεη νϑεοκλυτεῖν. 

Διαμαστίομοι ὥμαὶ, ςοτηπιαηάμςο, πα ἀο: ὃς δια κφᾳοτα ὦ ἰάς ΠῚ. δ) - 
μαοσώνται ξύλα, ̓ σηᾶ πιαπάἀπσληϊ, Ατηήζοτε]ος στο ποηο, Α- 
ΠἰΠγΑ]. φαρῖτε πΟμΟ. δ)ιαμοοσησαάξϑοίθ: γ 41 ἴσσςοι!πὶ Ἐχρτοίῃτ, 
48] ργωπιαηάϊτ, ἘΠ 

Διαρζοῥοσειν (δ΄ σεῖς, διαπλάπειν, Ρ πίετε, διαφυραν σπεὶ ἔλφιτε γπορὸς τὸ 
ποιὴ δ αἹ μοΐζας. 

Δία μοίσσημα, τὸ; τὸ γπηδη την ΟἿτο 1 4 φαοά ἴῃ ογε πιαηίμγῃ εἴ, πες 
ἀϊςις πγαϊτισατογία πη δατίατὰ, 

Διάμαίσσησις, ως, ,4.} 11 τα ἀπ! σατο. 
Διαμος ἰγωσὶς, ἘχεΓοΙτάτΟ Ῥαδγοτί 5 ρΑΓΓΑΙΟΓΕ ΠῚ » 1η 44 ἐξ ἀπητας 

τη ἅτὰ ἀἰδησΡ τη ΑΡΟρἢ.1μαςοηΐο: 
Διαμαςρωπεύω,ξ ΟΟΙ ΠΟΥ.ῬΊατ. ἢ Οκίατε. 

Διὰ μα χαιρῶν κὶ πὺρδὲ μπῇ εἶν,ἀς ᾿ϊς 4υὶ τεπτετὲ ὃζ ρετ  ο]οἐὲ ΔΙ Ισυϊᾷ 
πιοὶπιπταγι 14. 9} οἦθ᾽ αϑοσιζσλὼς τὶ ποϊουιῤ τῶν, 

Διαυᾳ χετέογ,ἀιοτίαπάμι πη εἰϊ. ΡΊατο ἰξοαπάο ἐς ΚορυΡ]:ς. κακων 
ἢ τιὸν φαῖαὶ ϑεὸν ἐγεϑὸν ὄντα διαμαχετῖον, ἃ οἵδ, {ἰ 415 ἀϊσάτ ἀφ ΠῚ, 
ἥϊπαπι Βοηὰς {τ πηαΐοτγιι 1 σΔι}|4Π| οἴϊτο, τς Πσηάιπὶ «ἢ. 

Διαμέχηνδερυρσηᾶ, ΔΤ: 1 Ορρυισ ματῖο, ἀἰ πιῖσατῖο. Ν 
Δια (θέ χομαὶ ἀταχῖςο,Ρυξ᾽Ω0. διὰ μισίχ εὖτε τοῖς λόγοις, ἀρὰ ΡΙατοηξ, 

οοητόπάετο γατ σηῖθας ἔτι γοτθι5. 1 Επὶ2 ἀς ΒΚ ΡΕΡΙ. ἰξαὶρ αἰ ἐ- 
σίας δια μαχ εἴτα τοῖς Ὠπούσε,, οὔ ΠῚ Πποιειδιις ῬΓΟ ξοτγτυηὶς ἀϊπιῖσαϑ 

τ. Αγ Πϊορμαη.π Ρ ατο, μηδὲ διαμα χύμεϑει, διαμα χούμα!, Ἑυτας 

ταπηρφεριρηαδο, ςετταπηξη [η 100 εὐπηαἀυεταθοτβοϊεπη οχ- 

εἰρίδπι. ΡΙυγάγοῆιις 1η Ρεήεὶς » ὑπὸ γὴς διαμαχεμῆθων πρὸς αὐςξὰ, 
Ῥῖο τορίοης Δδιιοτίις 605 ἰπ ςογτάπιοῃ ἀείςςηίατις. διὰ κα χομαὴ 

«ρὸς σὐτόγαἀπετίας ἣος ἀςοοτπο , ρτα πὶ ςοπιηγίττο, το πξξοσ, 
τερισηο, γοίτ σοτνάξζοιτο, Ποπιο ἢ εη. δια κού χομαι τὸ μι δ - 
γε ἐοηιδπάο ηε τηοιΐαγ, ΕΠΓΙΡ. δνα μέ χομρί δο,, τος! πὶ τη ηυ ας 

ςομίετο, Χεηορῆ. ; ) 
Διαρροξ κυλύη, Η οἰγοΒ, διασμηξάμθύηγδβνψηστιμῆμη. 



διαμάω μι ἠσωγανναγρίοὶ πἀο, ἄς πτοτο, Ἡουηοτ:Π1δά γυδεοίμησε χιτως- 
γαγίοὐῖςαπι {7 οὐπτοᾷ εἰν, διέκοψε, δτέτεμε" δια μκώμαμοι,"ὰ εἰδ, ὅτα- 
σνκοἰπῆοντες,ο ξοἀἴςατου: ὑπὸ τὰ σἰμηγὅ ὅξε σκαφίον πλατιὴ, ΤΠτεγρτας 

ὙΒυσγά. διώμησε, ρετπτίαχίς » ρεγίοι ἀντ, ΗΠ οπηογ. ΡΟ Υ Ὁ. οτιλ πὶ 
δια ἡ ταῦϑοι ἀιχὶτ διιεττογενδί σοι πηαίαγς. 5 

Δδιαμείξομα μι. εἰ ψομαι,π.εῖμμαὶ Ῥετπαατονοοπιπττο : Περοη. τγᾶηῖ- 
ταΐ στο θϑη πόμα). αὶ δια μείζομω πλεσίοις ἃ ἀρετῆς πλούτον, σα ΠῚ ἀϊ- 

αἰτιθις ΠΟῚ ρεγπγατο γίγταῖς ἀϊα!τ ας ΡΊας Τα νῖτα δοϊ οηΐς, δμ᾽ 
ἁμεῖς αὐτοῖς καὶ διαμει, ὁμεϑτι ἢ ἀρετῆς πλφίτον, ἐδέ γε βοαὶ δεδειπνισμέ- 
γῶν ϑεατρῶνν [μιςϊαῆιις. 

Διαμειδιάω μιάσωνπιαχᾳ [ατίάσο » Νευτγ, ΡΙαταγοΐ πῆδα ἀἰοργησίας 

ἂς δοοσγαῖς, κα διεμειδία πιῇ ροσώπῳ. 
Διαμειρακθ ομαι,ἰλξξο πλο ὅς σἰογίοτ δάἀοϊεἴςεητίς Πσεητίά. ΡΊατατ. 

ὥστ τοῖς σοφις ὧς διαμειρακδϑυθυῆνϑ., 1 ἢ ἀριιὰ [Ὀρ]χητὰς σἰοτιᾶς, 
ὃς [είς Ἰλάξαης πααθιη Ππσοητία, ΒΒ, ΟΟπ1πι. ὁ 

Διαμειψις εως,(. ραγητατατίο. Ρ]ατοιπ Ἑαδῖο,, γγνομήσης αἴ κατ᾽ αὐδ'οα 
διαμείψεως,ιέϊα νἱτΟταΠΊ ροτιη ατατίο πο. 
Διωμελώνω, οὐ ίσιτο. αἰστςξιοῖο. 
Διαμελεὶς ἵ, πη πιθτατίπλ. διαμεχεὶς ἢ τρηϑεὶςγπις πη τατίπι ἀἰΠδέζας. 

ΓιοίΔη, 
Διαμελίζω,ἰάεπι αι ἃ μελίζω, 
Διαμελισμὸς οὗ, ὁ γάϊα Ηἴο. 
Διαμέννησες ἐω ς η΄ ,ΠπηΟΓΔ, ΟΠ Ἑατί ΟΣ ὙΤ ππον ά, 
Διαμελλητὴςν σα ἐξατοτ,ος ἤλτοτγ. 
Διαμέλιωγοιηξζοτ, δε , πιογοσ, (πὶ αταγας, τατον ν περ σεη- 

τον ἤο. δνα μέλλω τὩρὲς τίω) κά ϑειρσινἶΝ 47 τ. ὁ δια μέλλων, ἀμαλίς. 
Διαμεμνῆ ὅτι, τ Ὠ]οῦῖα το οτος, ΧΟΠΟρ ποι ας. 
Διαμέμφομαι, ν΄ ἀε ςοπαμογογνδοςιιΟ. δια μέμφομαί σε οἱ χαριςίας, ἀπ 

οαῖο το ἱπρτατὶ ΔηιΠ.! ἴσαι ἱπιστατίτ 415. διαμέμφονται «δὺ φιλο- 
συφοιωτας. 

Διαυήδῳ μ. νεῖ, ρότίξιιοτο, ρεγπιᾶποο, ἀπγοιρεῦσο : παιττιπη ἀδίο- 
τς ]ατυΧ επορῆι. φημὲ αὐτὸν σὴ τῇ δουχλοτρεπεῖ διατρι(ὰ καὶ δια μόμεῖν αἱ - 

ΤΟ εὐπὶ ἴῃ ψιτα σαπετα (στα 111 ΠΟ Ραγιη Δη γι! ΠΔ.. διε ρκείνον εἰς 
εὐ μᾷ «νὰ ποἰἴτλην νίαυς ἀταάτο πη οδίεγιατασγρεγάαγας. ΡΊ ταῦ. ἴῃ 
Ῥαθι!ς. δειαυῆνει ἤϑιΘ., πγος οδίογιιαταγι 

Διωμερέζω, μ.ΐσω,ποικα ἀἰαϊο,ερατο, ραττίογ. δοοιτ. Διαμερίζομαι 
Ῥαί.ἀραά [μὰς σαρῖτο ἀμοάεοι πιο, διαμομερέῶτε,, ἢ ση!ῆοατ τη γᾶ- 
τας φἐξίοαος νείατ ἀϊα τα πὶ ὃς (Ὁ πὶ « -ν ἀπ ΠΠ ἀογε. 

Διαμερατωὸς,οὐ, δ, (δραγατίοιραττίτὶ ον τα}, ἀ0ΠΠ| ἀϊιιπ1. 
Διώμασοι οἱ Ὠγοαἰοοτῖς ἔστι πα ἰλοπχίπος, Η οἰ γ οἢ. 
Διαΐμεςὃ.͵ ενδι ρίας. 

Διαμεςοω, με σώ, ἱπηρςσ, 
-«Αἰαμετρέω,μ ἡσω, π΄ ηκϑιγἀἰ Πιδτίοτ ν αἰ πγετίου γεηάξῃς γεῖ πγυτιδης, 

Οἱ΄ςετ. Αςςιλτίιο δια μεμετρημῆμη ἡμέραν ἀϊπηοηία ἀτός, Βυιφατας 
Οὐοπηπιεπς. Πε θη ςη. τρὸς Νικόςρ. κὶ μέραις ἢ) αὶ πολλῶς ὕφερον 
εἰσελϑν εἰς τὸ διχφι τ οκον πυρὸς ἡ μέρεν διαμεμετρημῆμίωυ., καὶ ἐλέγξας 
αὐτὸν ταὶ ψ δυδὴ κε τλητδυκόται, κὴ τοὶ να ὅσαι εἰἤρυκοι ἀδικηκό τα εἴλον, 

Ὀίεδυς ἀείπάςε ραυοῖς ἢ Πα! οίταν 44. ἀϊεπὶ ἀϊπηεηίδην σοη- 
φιοίπις, αυατη Πα! ἀὸ ργοθ ἴοι ἔ]ληὶ σιιπι ἴῃ τις νοσατίο- 
πεπὶ τοπιητίαίῆς , αἰἸάηιις ρογρειγαῖς θα γεσθη[{],ἅριἃ ἴα ἀ1- 
(ἐς τα ΠῚ Ροτεσίνν 6] σοηἀοπιπαα]. ἴος 4! πγοηίὰ γετὸ ἀϊέλα, 
ογάθαητ δά οἱοργάταηι. 

δια μέτρησις ἐως γ" ,ἀἱ πηεπῆο. 

Διαμετρητὸς,Πιε ἰαρατας, δγα μρικετρηυδύ Ὁ. Πότ 1144 γ,δεα μετρυτε ἐν; 
χώρῳ ἴπ ἀείςτίρτο Ιοςο. 

Διάμετρος, εγ", ΔΙΑτη οτετ, ἴποα γοέξα ἢ συγ δῃΊ, 18 Ἰου σ᾽ πὲ Ῥαζεζ, 
εχ ἄιο [ξοδηςν ηάς δριιὰ Βα )ἀ Ατἤλη, ὃς ἀρὰ ἃ Αἰ]ν.ἀς ΝΊςΘηα 
ἕγηοίο, κ7) δεοίμετρον ρτο ἰο τσ Πϊπγὲ ρουίταγ. Ροττγὸ 1118 ταπτῇ 
Πποι ἴῃ ράττες ρήπα]ες οὐ επὶ πηεάπιπι ἀνα! άσις ν» 455 ἃ [πη- 
το ἴῃ {ἀπ Πγι τῇ ἴτα ἀσάποίτατν νὲ πεςεῖϊς τ εάτη τγαπῆτγε Ρογ 
ξεητγιπι  ἀἸαπηοτίος ργορτί  ἀιςίσιγ νι ὃς φατῆι. Μδοτο. ἰπ 50- 
ΤλΠΐ ΠῚ δορί Οηΐς. νοσαζιιγ ετιᾶπῃ ἀπ ετίςης ἃ Ρ] ΤΉ. ΠΡ το (ςᾶ- 
ἀονοαρῖτα ν] σεῇ πηοτεγτίο τάς Δάλσίαηη εχ ἀϊαπγεῖτο ἀρυά Ε- 
ταίπηι τη. Α]εχαπά. Αρῃτοά.Ἰθτο [ξοιπάο Ργο]ε πη. εἰς ὃ κωνον ἃ 
γιγνδυῖνον ἐκ “ἡ σκιαξ “ γῆς διὰ τίω) τὶ ἡλίκα διώμοτρφν, “πὰ ἰπ τατθῖ- 
Ὡς νπηθτα ἰῃσιγγὶτ Ροῖ 8015 ἀ] ΠῚ οἴτιΠὶ ΟΧ τοῦτα οτταν. Ῥτο- 
εἷιις ἀε 5ρῇιατα » αἴξιον καλεῖ τα πῇ κόσμις κα διάμετρος ἀντ αδοὶ ἴω 
φρέφετω τὸ ἐκ δια μέτρα χακχαὶν ᾿Ναταη ΖξΠ. ΠΊα]α οχ σοπῖγαγίο.. τὸ 
ἐκ δια μέτρα φασὶν αὐτιμείυδνα, Βιι4. 1 ἜΡΗΈ. Γιιοἴ4ο. ἐκ δια μέτρε γδ 
δ οἱ βίοι φοίσιν,ὰ εἰ, τα εηΐπῇ ὅς ΠΠΟσα πὶ νίτος οχ ἀϊ4πηγο- 
το, σιεπταάἀπηοάμπι αἰϊιοτ,ίητοτν [ς ἀϊζαυτ, δεώμετρίθ. ετία τὴν 
τὸ ἐλ εἴπον δστὸ τῷ διχαίως μετρη ϑέντος, ατἤ οτος Γίπατοο ἀρι ἃ δε] - 
ἀλη, Η εἰν οἰο νὸ ὄργανον γεωμετρικὸν κὶ τὸ δεοδ μῆνον εἰς ὅστουσίας χὰ 
Ὧ»ν τοῖς «ἕν᾽ σττικοιὲ καρποιὲ μετρούσι. 

ιαμυρίζω, ρτορτί ὰ Κεηλοτα ἀϊάιιςο,ἴτοπη σεωεσιάζῳ. 
Διαμηρασριὸς οὐ, ὁ, σοχΊ Ζατῖο, οΟἰ το, Ια ἰητεῖ ἐταπλίπειις ἐουστοίς 
(ὡς, 4τυ ἴο 1, 4τιοχεατ δριιἃ ΡΊ]υτ. ἴῃ 5 0 πιρ. 

διαμηχανείομαι ταΔ οἱ ΠΟΤ» ΟΠταὶ {πο ρτοίευογεοηου- διαορῴτ- 
τόμ. Ῥ]1τ. ἴῃ ορ!ξ.7. δια μηχαγώμυ 9, τίνα τρύπον αὐασοξσοι μεγοο 

᾿ς βίταης σποπηοίο πὶς σοι ρεταῖ, 
᾿Αἰχαικρφὰ ογίομαι νοὐάσε, Ραται πα {πὶ (Ὁ οἴ τις, ραταΐ Ειςῖο. 
Διαμρλάομαι, σοητεπάο;(οττατίηη αἰϊχα 4 ἔαςῖο. διαμιλλώυδυ(Θ. τῷ 

κέμιωνι «ὐρὰ δεῖπνα ἐς σοσπαγα ἀρράγατιι οἰμπι ΟἸπλοις σοτταη, 

ὯΝ 
ῬΙαταγοῖιις τὼ Ὑ που τος] ς. ᾽ 

Διαμισέω ὥφο το Παΐρεο. Α τ» 
Διαμνημονϑύω εἶ) Πγς ΠῚ ΟΥ̓Δ ΠῚ γδάμι00 8, ΓθιΟ Ο, ΠΟ ΠΘπΊοτο, Γα, 

οἴδη.Κ λόγοις εἰρημῆμοις αὐτοῖς δεαμινημιον ϑύεσι, ὃς νετα ΠδῚ ἀιθαῖ 
Ππιοιη τ τα πὶ γοιοσαης. ΧΈΠΟρΗ, Οαηίτία. τουτων δὶ γαψω ἔσω, 
πέρε αὖ δια μνημιονδύσω,ἴχαες τε τῖς ργοιδη} » νι: πιθᾶπη (δ οι 
ΤΟ ΠΊΟΓΙΔΠῚ. [ἀΕΠῚ,δηαμνημον ϑύεται ἔχων, τταάίτιις μα Βα Ππ,Ρ]υ, 
τατοναι ἴῃ Οραίσιι]. αὐθὶ ἀεργυσίας,, συμξαίνει τί ϑεῶγ κχ; διαμγὰ ' 
νϑὺ εἰ» ὅγπεικως ρος ἐμιαΐτον γ οἴ! Γὴ ΔηΪ ΠῚΟ πιο Ῥιονὲ τοςογάατ 
Οἰοείοννεὶ γεπηϊ πιο! δ ΐπνο. ἢ ὙΨΗΝΥ 

δὶ «μοιζαίωνετεἰροηίιὸ Αἰζοη.Ρε4. ΑἸτογηῖς γ τσ" ο. ΤἈδοοτίς 
Ε ἀν]. ,τοεύτει μὰ ὧν δὲ αἰ νοιξαίων οἱ πωῖϑες ἀ εισαν. Τυτογρτ, χ᾽ 

μοιβίω: δηπῤῥημοτικώς γὸ ἀϊξτιιπι εἴϊε αἱτ. ; 
Διαμιοιρρίομφιν μι ἡσομαι., ἀἸ 10, τη 110.) ταὶ μοίρας μέμφομαι. Ο 

ἀν ξ, ἕσστοχα παύτα διεμειρᾷτο δα ΐζων, "ἃ εἸἘ;Ο πη πᾶ τὰ Ρᾶττος 
Ρῖοτη ραττιεθατατ. διεμοιρήσωντο ,ἴ τι Εριστιρατεῖτι Πτῶτ, Εὰπρ ἀ 
(τἰάοταης. πάλῳ διεικοιρήσαντο, ΔΙΡΟ]].1.(οττιτί ἴμυτ. ΜΠ} 

Διωμουῆ ἤν νρετ[ειογαητία, πο ΟΠ} {Γᾶ5)Ρ εγ πη αῃο ΟἸςετ. Κροι 
Ῥατιι τα. ΟἿ ΠῚ Ρογεηη ἴτας. δὺ 5 

Δικμορφοσκοπέω ὦ [Οτπγας ἰροέζο ἴητοτ αἰ ἴσιο » εἰς ἔοτπηα Αἰΐσις 
τα ΠΊ οχ ἀπ] Πσοοτὶ ἱπίροξείοης ἡπάεχ ἔεάθο. Αἰ οη, ς. ᾧ 

Διαμορφδω,μδ, τ [ογπταπὶ ἤπσο, πβογπηο»εβησο. ς δ 
Διαμμοτόωῳ,αΐ εἰ Πτται τα ̓Γηἱ πηοητα πη ἵπ ν αἰογο σοηάο. ΖἘσίπεῖα, 
βασιλικῴ λυ ϑέντι ῥοδίγω δηαμοτώσαντες, ἰκολέϑας Ἀπυϑερχπεύσ 

1άςηι 1.6.7 2 χέρφυργίαν διαμμοτώσαντες ξηροῖς τὴ σπλίωμιον τα 

ἐσαπά πὶ πρδυια]ς ΠῚ σαγατ ΟΠ Ὁ ΠῚ [πὰ ΠΟ ΏΓΕΠῚ ΠΟΟΠΠΙ, 
τες, ἀοἰπες Γρ] πα πῇ ἱπιροπδητζας. ὅς. ; 

Διαμιποὶξ, ρετ νὉ]ΠΟ 11» ὙτΙΊ ΠΟΙ 5 {Ἐ ΠΊΡΟΓ, διόλε, δια σὰ 
ὅπλου, ἂν 

Διαμπείρω ΡΟΥβΌΓΟ, διακεντέω. ᾿ 
Δια απεμὲς, ΓΤ ΠΩ Θ,ΡΟΥ ΟΠ] ΠἰΔ, διοὶ τέλοις, δὲ ὅλα, διοίπουιξ, αἴτει, 

νερώς, δγαασαντός ὑπὸ ἡ διὰ πορο θέσεως κὶ πἢ αὖϑας,Ἰ ἃ ο[Ἐ,τέλίδ. 7 

ζει 3) ἐν ἀυτῴ τὸ μ.Ο ἀν ὁ ξεῖνοι διαμπερὲς δυχο ἴθ᾽ ἐξ),1 Ῥτοῦ 
οἴτατ δί διαμισύρέως, 51}. σα φώς τελείως, ΕΠ] εἰ οἢι. 

Διαμαβέως,εχαξὶὸ, 
Διαμπέϊρφγήτειγα ρα ἃ ΗΙγ οἾν.ἐχρ. διατοὐ σειγδγατιμήσει, δίακι 

! 

! 
! 
Ι 

ἔπ. 

᾿ 
ταῖς ΡτΟ διαμιεργνήσειγὰ διαμιπεροναίω, 
Διαμιρα ϑέφνγν αἴταγε, δγαπορ 9 ἥσαι. 
Διαμμυδαιήνε ται γ 51:14. ἐΧΡΘΏ, διατονδιᾷ ἃς δεαρῥεῖ: ἴτε διηϑεῖ, 
Διαμύϑησις,, ἀξοσρτῖο, αὐοφλογισμός. ᾿ ὃ 
Διαμυϑολογέο μα ςοἸξαα]οτ, ὃς διαμυϑολογέω, ΡΙΑτο 'π ΑΡΟἷο 

δὲν κωλύει διαμυϑολογῆσαι πρὸς ὁνή λοις, Ο 5 ςοἸ]οαυ!. “ 

Διαμυϑηλογικῶς, αἱ οἰ ἃ, ; 
Διαμυλλάνω, σι νἀ0 ἰαδγα,πτοῖεο ἰασταν ὃί Ρτὸ δ ἰητογάυπ 

τὰν : τού θο ἰαγὰ ἴῃ ἃ Ἰσυπς ΠΟ τ ΠΊρτΙΠΊ, ἱγγι άςο, ΕΠ 
διαμυν. νειν, ν αἷσι ὸ βυῖτο ἰᾳ πιοηοϊὰ οἴ διαμωχ αὶ ὡς τοῖς χε 
δια ςρέφειν τεὶ χείλη, ΑὙ ΠΤΟΡ Πη ἴῃ Υ οἴβῖ5. Η Εν οἰν. χλόυσίζεῖν, 
ἄς Σαρκοαίζω, Ἷ 
Διαμυςίνω ἀΠΠπςο, Ἡδγοίοι. 1. 
Διαμφ διε, ΝΕ] δια μφίδιθ. γα] Ἰδηας, δ στεσατας, - 
Διαμφὶς,ντε παιιογίςου πη κεχώφασ μίμως, δὲ εἰ κατέρρυ μέρρις γἹ 

ἀς ἄτα οτθις. Ἵ 
Διαμφισβητέω; μι ἥσω πουκᾳ ἀἰ Γοτόρονἱ.ἀ ξεγονάςςοττο, στεπά 

Βὶριο.διαμφισβητεϊταινἀυιτάτον ρα Πῖτ. Τ᾽ ςορ μγαϊτ, Ἀ{Π|}0 
διαιμφιζητοούσειν ἐνίοις. ἥ 

Διαμφοδῆσω, ἀδιατο. 
Διαμωχοίομαι και, ΠΠπι οἱ γί ἄθο. 
Διαμώκησις. Ατῃ δ θστο, ΓΙ Ποςσκώμμα. ἔ 

Δια μοί εὔϑοι «ὦ ὅϑοι, ν ἀσςι πηαΐις, εὐσττογο ῬοΟΪν δ. ἴῃ τοτεῖο, ὅ9' 
«α “ τοιαυ της ἐλπίσὸς ἐς: ρατοπέδευσε κἧοὶ τξμαὶ αἰχ ἰοὺ δια μὴ αἱρῇ 
ἐπ᾿ αὐτὰ χιρνα. Αττιδῃ. 1 6, Καὶ τούτοις ἐδὺ ἀλιέας ὕσωτι ὀλίγα 
χερῶτ χαλεσώς διαμωυῆσοις δ κοίχλυχα. ὶ 

Διαναβαγλεῦδοι ν 41 δες, τοί αταγς, ργοογαπίηλις, 1 Ὁ... 
Διωναγκάζω,ἰηθ την σοσὸν ἥ Ἵ 

Ὶ Διανακλάω ὠιτεβεέζο,γοξπσο. ᾽ 

Διαγακσεμύομια! αἰ οίςο, ΓΘ ας ςο»ἱητογαμ!εἴσο.Οςθ ες Τ οδαι 
λδύεσιν αμεδὺ δὺανακσ αὐστιῶζ. Ν' ᾿. 

Διαναπσαϑω, ται εἰςονητου πο, ἱπτοσχαϊείςετς ἕμοίο., ἰπητότε 
Ἰαοτο πα ἰπτεγροπο αἴθ}. δεανα παύω «δ πόνοις » ΓΟ 
Ὀοι ες, Νά Ζαι. δεαγαπουΐων μεταξὺ τίωὶ παῖδα, ἡ ΠῚ ν ΓΟ  ΠΕΠΙ 
τογιπὴ Αἰ ̓ ]υοτῖος Ἰητογαυϊείζοτο {7 2πὶ γος οο  ΠΠατοτ. 

ΔιαναπείρωρΕηἑτις γα ἢ σο, [διι Ρετξοτο. 
Διαγαφῆνα αΤαγοτο Ἂς Διαήςυμι. Ν ἢ 
Διωνουμαχέω δ ρα σηα ἡάι}} ἀθοοττον ρα πὶ παυαὶς ΘΟ ΠΙΠΙ 

ηδιαὶν ῥγαϊτο ἐς σεττον Ὁ οτ- , 
Διαγαῦσαι,τταϊϊςετο, διαπλ εἶσαι, ΕἸ εὐ οι. ἷ 
Διαβδυχα, ἀπ 1 Ὧν Γἰτι ἀυ ρ  οἰτετ,διπλως ἴῃ ἀπᾶς ραττος, δεχα ἢ ' 

εἰγδεανδεχα μερμήραξε. ἴῃ απο Πρπιβοαξα ἀϊχῖτ νι γρῚ! Ηχὸ Αἰτ: 
ὩΔΌτΙ, δίς, δί» Ατῇ; ἀΠΙΠΊΠΠῚ ΠΟ δας σεΐεγεπι παῆς Δα {τ - 

ἰας, ὅς. ΗεΠοά.τωῆσιν εὶς ἱπηαΐδης » διαὶ δ᾽ αὔδεχα ϑυμὸν 
ΡΓῸ δεαύδυεχα, ΗΠ Ομλετ. διαύδεχα δώκο, Ἰὰ εἰ, τοῖν δυοῖν ὅτε 

ΡτΟ δῃς τὶ Πρ εγα ταῖς γοὶ πιαμ!Πεητίἃ » ᾿ς οἵδ, ρα 
αἰτνρατείῃ πε σααίτ, ΕΝ 

ΡΝ 



ἊΝ 1 
γνέμσις εωςἀ πτί δυτίον ἀἰ Πρατῖο, Αὐιτοτ. ἧς ἡνιηάο. 
με ματικὸς οὐ, ὃ, ἀιΠγ  δυτίίιας, τ αμῳ 
᾿μομαι νει ρον ἀἰαυ]σοτηράτι οτ. διεν εἰματο τἰυλ διαλαμιν πρὸς ααὶ- 

πὸν, ΟρΙᾶς συ τη 60 οἱζ Ῥαάττῖγας; ΡΊωται σ. 1 Ἑλυϊο. διανεμηϑῃ εἰς Ὁ 

χαὸν, ἀϊυα! σονατ,[εγρατ,ςαρῖτο αυαῖτο Αξτοτῇ Αροϊϊοϊοτιηι. 
ἐνέμοντο ταὶ ψέφο:ς, (ςητοοτίας [πὰς ἰσγίρτας ἀςτυΐεγυιι, ΠΠοτοίο.. 

“μόω, ὦ νεῦτο ἐχροηο. διανεμωυάύας ἐϑείρας , τᾶς γοηῖο ἐχραῖς 

(ο; ΕΡΙΒ..  ς ; 

γέμω, μ᾿ μω γα πγίθιιο ἤτον οΟ αν πεῖττο, πιαηάο, εἄυςο,, ἀΪ5 
ορρυΐο» ἰηγροττίον δἰ οτονἴζιιιο, δγανέμα δίκας ἐδέκως,Ἰυἰυζα ρτο- 
Οἰπαηεῖο ἱπάτοία, ΡΊωτο ἀς [μος δ. ἴτοον ςρ ΗΠ. 7.τοῖς πολλοῖς ταὶ ἶκ᾽ ὁ - 
λἤγων ὑπὸ ψυφισμάταν διανέμων, πλι}τἰς σΌυα ραπςοταηῖ με ἀο- 
τρία ἀπτεισαευς. ς 
νϑϑο, μι θύσω «α΄ ϑυκᾳ, ἀλη, ἱηημ0,1 0 ἀϊςο, ἰπθογτο. διανδύομαι.» ΡΓῸ 
:οὐςιῃ τ Ἐρ'σιλπγη}. διανδυόωϑυ- ἔργα, ἱπαθπθης, Ὠυτιδις 10 41- 

τὴς. Εἰ διανόειν ἰάε πὶ υοεὶ δινεῖν ἡ ϑνάειν. Ὀϊοάοτ. 5ἰτυ], ἐς, 
“ἔδὰς σείνις ΒΆΠΠΙΡΡΙ, δια τινί. μηχανῆς διανθύοντες:ν Οἱ Πγα]ας Τ|1- 
φτργον,δυθτοι πιᾶτο ἰπγηγ"τιξητῶς, ἀϊχοτας ἀητοα, διοί τίγων ὀργώς 
ἂν διανϑήοντες,, αι! διέ Α πὶ ἠγας εἰ ηἰς γοτίλητες. ὃὲ διανεύσαι, διμ- 

᾿λυμίησαι.: ι 
νἰω,ευατοιτγᾶπο. ΑὙἰ τοις] {1 .4ς Α ἀαλίτ. ἀαιάϊτ. Ιοχαςης ἐς [οτ- 
γεητ τῷ ποταιιί, κὶ διχνέοντας ἐφ᾿ ἑκάτερα. 

Αεωγωςιάρεττας, Ατηϊζοτ. ᾿ 
α χε Ἰσαὸς, οὐ, 5] αὐ ταςα! αν. Ατβοη.}.1. τὸν μὴν ἀκρατισιμὸν, διανηςισ -, 
εὐνέλεγον τὸ δ᾽ αἴριτον, δορπες ν. 

Δ νἰχομαι, τᾶπ᾿ ΠατΟ, γα ΙΟΙ ον Ροτίτ 
εὐϑέω,ρεγἤογοο. , 
ϑὲς ἐδδ καὶ ἡ Πα τῆς ἀυρ]ςοπὶ βογόηι » ααΐ οἵ βοτο ἀυρ]]εϊ. 
ΓΑεορ γαῖ. 0.1.9 ρ]Δητισαρ. Στ. αὔϑοη διανϑό,ἤοτος. ἀρ] ῖσες, 
τἴο τοίᾳ ὃς ΠΠ]1ο, ας τὼ ἤοτα ανοάτιην Ιοςιιπὶ οσςι ρας. λέγω 
διανϑὲφϊηαμτ» ὅτι ὅτερον αὐϑίϑ- ἐντῳᾷ αὔϑει ἔχά τ᾽ μέσον, ἄαπερ τὸ 

ἡδὸν, δίς. 
ἃ ϑίζω,μίσω, αν κα, βου! ἀΐς σοἰογίδυς ργυσον ἱπαυΐτ Βυά. ΙΔεπὶ 

πιεγρτεῖ. εἰεσϑυτοῦ δίς νατιὰ ςοποίπῃο οι εἰεσαρτία ὃι γατις- 
ἰχτὸ αἰδπίρσιο, Ηςτοί. 

ἃ ἐπ]ώ,ξατ. ψω, αἷσι] αρυ ἃ Αἰ μεη.}), αι. σγιένεψα δ᾽ ἐδὲν σκόν Ὁ. ἐ- 
οὐδε 
αἴτατσο,εχεῖτο, ε] διο, ετί 5.0. διαγας αὲ αὐρέειμι ἐν κύκλῳ οἷ- 

ἐν ἀοπγαπὶ οὐἷδο ἴῃ οτρξη οὐαπηρι ας. με τῶτον τῷ ὐανε ἐς 
ἤσετε,ης πππο ὉΠ} ΘΧοίτετις. διανίςαμαι. ΟΠ γ Οἰζο 3). χαῦ- 

ν κὶ διανίς αμα). κ᾽ ϑηρ μαίνομαι τῷ πόϑῳ. 
Ἶ [μαι σ το ΕΧ ΤΟ ΓΟ ΠΟὨΠΕτιο,οςηΐεο, ἐχ [π΄ πιο, δια - 

ι ἀηΐπηο μά εῦ. διαιού μὲν (Θ- τρὸς ἐμέ τὸν; ΠγΕ σα ἱρίς τορὰ 

Δοίεο, ρογηαῖο, ΓΔ ΠΟ. 

γ᾽ ὠλιειζ" διενοοιῦτο μάχίω σιωπῇ εἰν ἐς συηίειοηάο ργαϊτο ἀη1- 

τὸ φοσίταίνἀητ. ες το}. 1 ἀπ} ΠΠ0. {τ πὰ 1 Ν πη. ν διανενοῖ - 
χη ταύπαε «ῥεὶ τὶ γῆς, νας (ςηπϊς ἐς τεγγα. διανουόῖκαι οἰ χίω. Εἶναι - 
τ ψαάϊα διανοοίμμαι ὠρῆς τὰτογ ἃ σουῖτο »Δά τά τπιθητοην τυτϑηο ὃς 
᾿πἰπηπη..ΡΊ το ἀε [μερὶ δ. διανονϑεὶς κακώς υτὴρ τ ἑαωτῷ, Ευςται. 

Ἢ διανοεῖ ὅλαι! τὠπειναὶ ὕτω αἱεξὰ ἀυτέ, [1] ο ἀξ αν ἢ 10 ον κὺ τα - 

τοκεί μῆνον διανοηθεὶς, 8ζς. νηπ| ᾿έπχαις, Πιρτοξζα πα, ταὶς 
παδυεττεης εἴτ δίς. Ατἠτοτςε]. ἀς πτυηάο,, ταύτει χριὰ κὺ αἷξὰ ϑτοῦῦ 
ανδεϊ τε. ας ἀς ἀςο (ςηξῖγς οροττοτ. [ἀεπη υδ᾽άειη » ται πα 

Ἰωνοηϑεὶς γϑζς. πο Δηϊπγὸ νο ιζδης. ΗΠ γαῖ. κακως διατου ϑεὶς υὐπϑὸ 
᾿ἀὔι δύων, αἱ πιαϊὲ ἀς []ς 4ο Προταιῖτ, Ρ]ατο ςρηὶ. 7. ταύτα δίων 
 ηϑαῖς δγανουϑεὶς, δες. ἢ ας ἀπ Π}0 ξΟΠΊΡ Οχιις. δεαγου οἶμαι, ΡΓΟ διατί- 
τα! Δηἱ ̓ν οἵ. ΡΙατο ἀε ΒΚ ἐρ δ] ὅμως πὼξ διανοεῖ τα! πρὸς ἐν αὐ- 
“οὐἶθοις, ἢ ὥσσερ αὖ τις πρὸς φρήξατα διατεϑείη,ϑίς. «Ὁ ἀῃιπο οἢε 
7 (δ άϊτος. Ετ δεανοεξ ὅτι οἵδ Ἰβετη αι οἱ διαλογιζεῶτι, 'ιος εἰ, 
το Ποῖος, ἀπἰ πιο νοτίαγε, ἃς ςΟΠΊ ἢν οπτατὶ, ἀιηϊοτεὶ. τι. οἦσ' μδ΄ 
εἰ φυσιχα «πότερον οἐω διαφέρει τι ἡ ἐδὲν τὸ γοεῖν τὸ χαλὺν αὐ τὰ τυχοῦ» 

ὁ, ἄτοπον τὸ διανοεῖ ὅτε! αὖδε ἐνίωνς πηρητο πὶ ̓ρίλι ςομγηχειϊάιιο- 
τε αἰϊαμα ἀρίτατα. ὶ 
Δ ρέω, μιήσω τ. γον ἰ ΓΔ αι οττο ἴζάτιο, (ξητῖο., Πγ1ἶ! ρΓΟΡΟΠΟ, 

ν᾿ "οηἰθϊο,ςοσιτο, ἰῃ δηΐο ας, πηασιηοτ, 
δ ὅηριᾳ, τος, τὸγςορ ἰτατίο,(ςηΐαὰς » πε 5. οΟ σίταταῖς » ἀηΐ ΠΊμς, 80 ῖ- 
᾿πφαυξτίο, Ἰοτεὶ]ςξξιις,ΕΧῚ [ΕἸ πάτο, ςοινυπεητατιο, σκέμμα, τος 

Θητίάγνι ἀγνόημα. ΗΠ εἰσηορ, κοινὰ γρηρίφτα, ΡΘ Ὁ σατο ἰξητοητ] 5. 
τ ϑυσες. εὡς γη νὰς ἢ εταιῖο, πὶ πη Διο το. 
᾿οητέογ,ςοσίταπάυπὶ ἢ. : 

δ οητικὸς οὐ, ὁ, Ἰητα ΠΠΠ σμεπαΐ νὶ ργαἀἰ της, ἴπτο Πσ οπάϊ ν᾽ πὶ μαΐσθης, 
ἰπτο]] σοητίᾶ ἀἰσηι!5. ἀνὴρ διανουτικὸς, Α τ τος. 7. Ρο]ντίςωυ ἵποςο- 
τἸϊοίας ὃς σοτη πηεπτάζοτ. δναιοητεικὸς. σΐω) ἐυχίω,, ἱτσουο να] δὺς. 
ΤΡ νὴ κίνησις, ΠΙΘΌτΙς ἀσίτάτιο.. διαγνητικη, αῥετὴν » νἴττιις 4118] 

ΔΙΓΙΧΥΪΝΩΖΔη. 

ἀπ), ΠΟ τατιο»ἱ πιο] εἕλιις . ὴᾷ εχ ]υάτῦοτ ΔΠ) 1185 αἴ  οηϊ- 

λον υς πης ἀϊΑ εἰδ ἰητον νόησιν ὃς δόξαν τος πέσεν, 8( εἰτοα πγ.1Πς 

Ἰοηδτιις (δ, ϑιναύοιαν ἔχίν, σοςίτατε, ΡΙδτο ἐς [ἐστ Ιφύτς. ὦν 
ἡιαισία εἰμὴ 1 οἵδ, δπιανορύμαι, ΤΉ ον ἀ1 4, “)ιαΐοιαν χω φεὶς τὸ κα- 

᾿ 

τΒι ἰμᾳ «τὸ διανοητικὸν, ΠΛ ἢ, 1 τς] ςἔγας,γΥἷς ἀΠ 1 ΠῚΪ ΘΟΠΊΠΊΘΩ 

ἰοιαιγαρηϑ ἰεηξδητί αγἰητς ]} σι εητία ἐπ σοη 1 π1» πιεης ἴςη[ις, (δ - ὦ 

εἶ Ὥβτιοα γετγίασο νι ΡΉ ]ο ἀε πλιπάο, οἰξώρετον γίως- ἔλαχεν ὁ αἴϑρω- Ἴ 

τι τς δ ανοιαν, οχί πιο. πη ποΓα, άπ] τηθυτοπε ἀρροιἸχυνος, Βοιο ἢ 

ΠΕ 385 
λὸν τ πράξεως, τηθηοπι παρ οο Ποηοἴδίς ἱπτοηταπ) ἔπι ας. σγισι- 
γοίας χήματα ἤ συγ ἴδῃ ας, (δητςυτία Ὑςΐ πησοτὶς. Αὐἠζοτο!. δι, 
Ετβιοογινοιω χὶ σ)αίμαν ρτο ἰυτς Πςόδα ἀἶχις, Ῥγόοίας τη Επς[ϊα 
ἐς εχ Ρ]αΐοῃς το εἰς ὄντων γνώσεις γοιυῦ ,αὐόνησιν,, σμαλοίαν (ἔχτιιςης,, 
Πα Ε Πγατὶ οἷς Ὁ δ) μκένμαν ατιτισα τ, πηοά τη Ιοσιηι μα δητεπη.. 
Ἰτεηι (ξητοητία [ςηΐπς.ΡΊατ. δ ιάφοιαν τουτίω εἶ χὰ τὰ γυγραμυΐύα, ἢς 
δζ ἀριιὰ Ἀ Βετοτος ἔζατας ῥητῶ κ᾽ διανυίας ἴτε [Σ Θρρομιηταγ. 

Διακίοια εὔραπος. ἐς ᾿γοπηϊπιῦως ᾿ηςοηςξαητὶς 8. πγατα δι} ς ἰηρςη!}, 
500. ὅ)) οἦῶ ῥά ς“α μεταξαλλομῆσων ἡ ἀςαϑιμήτων αἰϑρώπων, 

ΔιαγοίγωναΔαροτιο, αι ξιςιο, ΠΣ ὁ ἀσςι!, 
Διανοριεῖς οἱ ἀρ οη!άτοτος, 
Διμιοι ὅς οἱ, ἀτι δατιο, ἀἰα θο οἰαγσίαο Δάροριυίυπι, διανομαὶ νε΄- 

βόνται ἔϑήσης 402 }} Τὰητ σου ά!τίοης, 1ιυςΐλη. διαιόμαῖς ἱλαίσκον: 
ταί σε, ἰλτ σι ΟὨ θιι5 το Ρ] ἀσλητ. ᾽ 

Διανόμο ϑετέω ἢ ἃς Διαγοιμοϑετέομαι͵ οὗκαι,ἀοτο τ} ΪπΠῸ » ἥαταο » ἔξτο ἴδ - 

8,65, δ γαν ομιοϑετεῖν νομιοι4) θ]χτ ἐς 1κερ. 
Διανοσφίζω͵ διαχωρίζω (ἐςεἀο, Ἰουν [-46 ἤτα οτΟΐς. 
Διανταῖ. άπ εις, οητγατίμς, εἰ μα [1ς, χαίριδ., Ὀϊοάοτις διςυ]. 48 

δεῆις ῬΒΠΙΡρΙ διὰ ΤΨ πλϑρων διανταίαν ἐνέγκας «σληγίω, ἃ μῷ 

βασιλ ἐα νεκεθν υἰξέ τειγεγαάπετίο ἰοταήαις τη τέϊο γμίπεῖς, ἡ 
Διανσλάω, μη σώ πα ηκαΟχμαυτὶο. 
Διαντλέω τ. εἐχαῦτίο. 

Διανυκτερεύω,μι εὐσω αν. ὄυκε ρεγποέξο, το αΠ) πο ξξογη αϑο,, διαγρυ- 
«νώ. Ἐσάεη πγοάο διημερεύειν, Αττῖςὶ ἀϊσυοτ. ΝΝαςγ πη. διανυ- 
“κτερεύσειντες , 41 πὶ ῃοξϊς ἢ} Ροτο σ ἴφηι. τῇ λώξῃ, διεγυκτέριστεῦ, 
ῬΒαΪατις "ἢ ς[τν ἢ στὸ οἴατα ρεγποέϊαγαης. Ευςας σαρίτς έχιο, κα 
ἰῶ διανυκτερεύων ἐν πῇ Ὡρβσευ χῇ πὰ ϑεού, ρετηοξξαα τ ογάὴς Ὠ δι, 

Διαύυσμα, τος, τὸ α οἰ α 10 » ΟΠ] ς πη οι μὉ}, ρος ξίο, ἐγαϊςξξας. 
ΕΠ εἰλιπι ςαἰϊγοηίς νογθυ ΠῚ. Ρτο Π|0 ττηεῖς 4ιιοά γηο ἐΐς νεῖ 
να ποέϊε ἤλ]πτος Δ Ο]αοτ τε ν]ατογεορτοσις Πππὶ {Ππῶ γὸ 
σαητ [ματα μος πιαηῇοηςπη. ] π!ς ΠΌτο ἀυοιεοϊπιο, ᾿αριτέ 
ἀεοιπηοησαττο Μαηῇου . οἕζο ἀπΠῖατ τε σίο ἱμυτιίογα ἃ τηδη- 
τε οχοο!ίο, ἰὰ εἢ νυ! σὸ ῥηΐε ἐοηγηθοσ. [πὰ ἐρητο α Ροπιρεῖ, αιιαὲ 
ἐχτατῦτητοῖ ΟἹςοιοη15 ἔπ Π}ΠΠάτος Ερ (τ. Αὐάϊϊ (ἀατειη βτπιο 
Ρτοστοῖι ἴῃ οοίτγι πὶ Ττιςητίηι γε Πἶε, ἃ εἰ γυϊσὸ ἃ σγδη 
εἰς ἑομγηθες (σ᾽ ἐπ μαθε. Ἐτ μιὰ Γαῶτεπ) ἀς θΈ 110 στα]: τηδ- 
χιηῖο ριοσιοΤυενδι ςογηυρτὸ ᾿ς σερατιγν Αὐχίτηο Ριοσιοαπι. 
ἀϊχίτηυς ἀμ], Μαροἱς ᾿τποτγιδεις σοητοπάίτ. ῬΟ]νθιμς, ῳρὸς ἥδ 

ἡ μερῶν ἡ γυκ δ χόγον συμμετροῖ ὧν ταὶ διωνύσματα κα α7) ἰὼ κα χ᾽ ϑεῖ- 
λαῖῆῆαν, σατῃ ἀϊοτα τι ποξειπηαις τοπιρογῖθας ἴμπος ργοστοίς 
(ως τοῦτα υἱατίνα ςοπιρυτάγε. [ἀςπὶ ΡΟΙΥ δίας, «τως γδ αὐ πε 
δυσοχήσειε πορείας χὶ διαγύσματος ἥμερυσία, γ «σῶς 3. νυκτερανϑό, 

μὴ κατανοῦσας ταξ “ἦσδ᾽ φὩρρεϊρημβύων διαφιραξ : Οὐ εηΐπι 11π- 

(τι ργοστοῖϊις πιούπιπο » τεἰπογλίαας ταν ἀϊυγηΐ τὰπι ποξξατγηῖ 
ται! οητπα γοξτὰ τη} τ» ΠΗΠο ρτα Δ! ἔξας ΔἸ ετςητῖλε ρετίρ ςξξας 1 
θυογιτὴ Βὸς ἀεγηδηίμπη ἱτογνῖας ὑγοστοίιην » Ἰυϊίσις ᾿ττηςτίς 
ΔὈ(ο]υτίοις Πλ» ἃ εἰ, διαίυσ μα ἰπιοεγργες ἱπυρεγτὰ τιαηφίοιτ δά- 
τη)ρ] στο ηοπη: [4 ἰὰο ρόγου]ο ζεῖ ἃς ηἰταῖατ, , 

Διανυτευνγεχδαπεινάιπι εἴϊ. 
Διανυήηω, κὶ Διανύτω καὶ 

Διαγύω, μιύσω αν υκᾷ,ροτῆςϊο, ἔγαπἤθονρεγασο, εχρεάϊο. 6’ δίων: 
συμ. λξλα ατὰβ, σας τ, Χι σηο ἢ. ὦ πόδες διανύωσι, αι ρεάες 
ροταπιδυίδυτνάυτ σοηβοίιστν δας υγαητ, ΟΠ τυ! οἴξοιμ. ῥᾳδύω ἃ 
σαὰ ὁ δοιὲ διανύειν , γίας [ας]ὰ εὐ: ἤςετα, τὸ ἴξης αἱ ὁδοῦ διαγύσω- 

μᾶνιτεϊιηαα πη νταΣ ρογασ ΠΝ ΑΖΔη. 
Διαξοίνω τατρο ἰψηἴο, αναιρω διοικόπω, Δ τ ΠΏ. δμαξαν ϑὲν φΐριον (ἄτα 

Ρίᾳ [ἀπὰς ἰχηα σαγηγλ ματα, (}ιοίς.1.2. 
διαξιφίσαεῶτ {761} τἀ τατὶ, σἰαάιο ἀεςειτάτα.  Οηϊταγ ΡτῸ ρυ σπάγε 005 
διαπαγκρατια ζω μιίσω ςοτῖο ρᾳῃογατίο. (υἷς πτούο. 
Διααναιδα [γέ τυ ὧν στα πὸ ὅπςο εγυῤιο,τεσο, Δ γ σο,συθογρο. δμα- 

᾿ παιδειγω)ρμτες ἐν σφίσιν αὐτοῖς τἰωνὲ πολιτείαν, ΡΊαται (ἢ. 1 Ὁ Πγα. 
διακταιδαγωγών; ἐκ ὠμονσοις ἡ δὸς τίω; πόλιν, ἐοητ ηξῦς (δ΄ ἢ 

ἀλίειρίτοα Ππρρεάιιαπο νοϊαρτατις αυδίάαπη. Ἰάειη ΑΠτεῦ ἴα 
ΟΠ δρεΐοτίο,, ποιαῦτο υἱῥ ὁ Σερτώρι Θ- ἐκάςοτε πλέκων αὐρα κύϑια τοῖς 
βιρξάροις Φιεαταιδαγώγει ἃ και δὲν» ΓΕ ΠΊΡΟΙΙ (ογα τς Δ τ, ΓΟ ΠΊΡΟΥΪ ίξ 
αὐςοιηπγοιίαῦ ας. 

Διασταιδεγονγώ ἃ καιδὸν. τέτηροτῖ ἰσταϊο, ΓΕ ΠΊρΟτὶ ΠῚς αςοοτηπχθᾶο, 
᾿Διαπαιδευώ,οια το. Χοπορῇ, 

διαπαίζω, Π]υ ἀο,ςουτεανηο, Δ ΠΗ ςοτ, ἔτυτοτ: Κτν 

Διᾶ πειλαίω ἰι!ἐϊον,Ρ σιο, δ απελωώω σοι, τεσ ρα ἱπδιοῦ , ΡΒ] τ ἴῃ 

Ηρτγοιοὶς: ᾿ς 
Διαπέλη υς. ἡ ἰαξζα, ἐν διαπάλαις ἡνομῆμθι 
Διαποίλλ  «αἰα το, Αςςυ]: 
διαπαννο χίζω, ροτηοέϊο, διανυκτερεύώ, ῬΟΙΪῸΧ ὅ. 

Διαπαντὸς [Ὀπηροτρεγρεῖῃα ἴσος ΧοσορΝ. λαλωρ δὸς 

Διαπαπῆ αἰνω,οἰτορ εξῖο, παπλανω διαπαήη νει ὥρῦς Ὁ ἡγεμόνα, ἀιςεπ
α 

οου]ς γα τ ΡΊστ τη Ἑαδὶο. ν ἜΕΕΙ 

διααθοακύπης, οὈἸταηυὲ ἰρ᾽ οἷο ΡῸΓ» Ατρῖσ ξο ἀυοά Ἱερδπασίπέα ἴπο 

ττρ. Ἀτρ 1.3.2.6.ἀϊοῖτ ἐποίησε τῷ ἵκω ϑύυριδας διαφπακα ζ ἀξ, 

Ἡδεδταῖςι τόχτας νεῖ ο ̓αθοτ [κεῖτ τόρίο Καπεθτας ὉδΠαπαδην δὲ 

Οδρίυτιοάνιο ρτο διαιβδᾳκυστομῆμας ᾿ιάδεῖ δαδιρυαγάαρ,
 φανα 

» αυσηι 1ΔΠ| ξοΠ]υξτατῖ τα - 
(ρἴσως. 

ἰατας, σσπος ]]λτᾶς. 
διααξοατειξὴ ᾿ς," γ Ποηθίξιλτίο Ποπαῖ, ςοῃρβίξευς Υς] οοηβιξατίο : Ἐπ τῶν 

" 
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-Οἰςἐτ δαῖτας, ἐνδελέυ(α.8}}) ἱπτοτγρτοῖ. δια αϑρᾳ τρις αἰλάα! αἴ - 
τατίτας [6]. (ΟΡ αἰαταπι φαοηΐδην πτατιὸ (οίς ἀττεγαπς (ΟΡ τα 
ριροίζεγίς ἔτ ἀ1ς δί εχοιοϊτατιοηΐθιις. ; 

᾿Αἰαπαρεὶς,ἕντος ταπςΠ χες» τγαϊσξξας: ἃ νετ 50 δυα παρίημι." ᾿ 
Διὰπαῤϑενδίω, μ. δσωγκ. δυκῳ, ἀσαϊτσίῃο, [ΡΓΟ νἹγΊΠΕΠῚ, διεικορϑύω, 

᾿ἀςει, διαπορϑενδ' ϑεῖσεε τυ ρτάτᾶ. 
Αιαπαρϑένια, το τ Πποτὰ αι ρθη ας ργο 4ε] ρατα νἱτοίπίτατε ἀδη- 

τας ΡΟ  χ.1.2.διατσαρϑένια δώρᾳ. ἐ 
δΔιάπασμο, τος» τὸ, [μἀτίηἷς σείαπι ἀϊαραίηηα », πης ἀ! σα πιεηταπι εἰξ 

4ιοά ἐογρογίσις ἱπίρετσίτας » ῥγωοὶρυὲ 2ὰ ἔπάοτες σοετοεη- 
ἀος. ΒΡ] αἴας ἴδ το 12. σάριτς ἰξουπάο» δἱςοἰς» ἰμαιτ, οὐοτίθιϑ᾽ 
τοηίϊαητ ηις ἀϊαραίτγατα νοσδητατ, Ετ στο ΣΤ σαρίτε 19, ἀς το- 
[χ,ἀϊαραίπηγατα ηἀς ἤπητ δά ΠΠάοτες ςοεγοθηάος τα γε ἃ δαίης 
ἱπατοίςᾶι ςοτροτίθας,ἀοϊπάς ἔτ᾽ σί 44 4 υἀπειιτ. Ὁ Ἰοὐ, χρώνται ἢ ὦ 

" 7λείας ἐγ ϑιαπλάσμασι κὶ συϊχοίσ μασι μῦ τὸ Ἀκτρὸν κἡ μὲ τόξηρανϑίώ αἱ, 
ἀπεκλέοντα ψυχοώ, ΜαττίΑ)}1ς ροοτα ΠἰδγῸ ρτίπιο Ερὶ σγαπιπΊαζ. 
Ωυἱά φιοά οἱεῖ σταιμας πιΐχταπι ἀϊαραίπγατο γίγας: Ϊ ρὲτ ἀϊᾶ: 

, Ῥαΐπια ἤσςος οἀότας ἱπτο στ, χΐ τη ρα τ ΠΠὸς ἱπίρεγρόθδη- 
τατ. ἀΐχογας Θπίπι δῆτε, ΡίΕΠ[ος (οί πὶ πχιιγίοία νοτας. ΝΝες 
{ο] ἀπὶ διαπείσματα ἀϊσυπτατ,[εἀ οτἰλΠὶ κᾷ ταποὶς αὶ ἀρ Οα]Θη χ᾽ 
τοποιςγπάσμριτα κ᾽ κα ταπτίσ μᾷτα. Π  οἴξοτιἀςς Πδτο ρεῖπιο, εἰς δια- 
πάσμαται χουσιμεύει, ἴῃ ἀἰαραίπηχατα 1η(ὀτίταν ν εἰ Πἰτοτνῖαι Ρα Ϊαοτε τα 
τεϊτιι πὶ τ ρογρίτατ ἐογροτγί γε έτετ.  1ἀε Συμπεσμάτα ὃ. Ἐνρία, 
ἤπιος Ξηρφί. 

Διασάλτω, ὃς Αττϊςὲ Διαπάω, ρα σον ει 1Ο. δια τάτεῖν αλί τε κα γί - 
εὐ πρῷ ἡ γάποι, Θαΐσηας δὰ Οἰδυςοη ἰπίρετσόγα (α]ς ΠῚ, ὅζς. δγαπωτ- 

᾿ χουήη γλϊηίροτία τεσγὰ νπάς διαπεπασυΐϑῷ.- μέλανι, εἰ στὶς ΠἸασαΠ 1ς 
ἀπρεγῆς οὐατίδης, Ατηζοτο! "στο 4. Αἱ πλαὶ διαπείσας ἐς ταὶ σρί- 

᾿ ζας τὰ ψηγ μα το» ἐτῖηες γαπιθητὶς (δ δ ςης, ρατρςι», Ηςτοάοτ. 
Διαπατίῳ ὦ, ἀεςιρΊονἀοἷο σαρτο,ταιάο 7) Δ] μαι μαθεο , Ρ]διο ἀς 

Βεσίθ. 
Διάπατταλόυω, “τὶς πὰ πτὶ ΔΕ ΡΟ ὃς οχιοηάο. 
διασσάυμα,άτος, τὸ ἱὨτΟγΓῚ ΠΟ, Ζαΐος, γα ΠῚ Πἴο.. 
Διαήσαύομαι ἐς τον Ὀ]4τοῖ, Ἂς ΒΟρ. διασταύε ταῖ γινοιμῆν ον, Πετὶ Δεπηΐτν 

Τάεηι τη ΤΊηισον. ᾿ 
διάπαυσις εως, ἡ ΕΠλτο. 
Διαπειλϑθτ, ΠῚ ἸΏΟΤ, ΠΟ ΓΡΟΏΟ ΠΊΪΠ4 5, ΠῚ ΠΙΤΟΓ. 
Διάπειρᾳ ας, ἡ, ἜΧροτίε τ, οχρὶογατ ον ρογί σα 1 ΠΊ, ἜΧΡΟς ΠΊΕ ΠτιΓη. 

διαίπειραν λαζεῖγερατΊ σα αν ἕισ τον ΡΒ] ατάγςἢἿπ Τ᾽ εἴξο. δια πειραν 
λαμβαύεσι, ΤΕΘΟρἢ,, ἀς (4.|{].4.1η ἤης. 

Διαπειοκζω, τοῦτο. 
Διαπήρ(ομαι, ΓΕ ΠτΟνΟΧΡΙΟτΟ, Ἔχροτίοτ, τ  ς 1Πὶ [λοῖο. δια πφρδυῆνος 
“ἢ πω δὸς, τοπταῆς Π] Πα. Ρ]ατ τη Ἐδὃ. ς 

Διαπείρω, μ ἐρῶ Ῥεπεῖγο)ζοηῆσο. διαπείρω λίνῳ, ΠἰπῸ τγαι!οἰο, Ὀϊοίς. 
᾿ιθτο ἡ: ᾿ 

Διαπελεκίζω (ἐςαγὶ {τῖο. 

Διαπέμπω, ὃς διαπέμπομω »τΓ ΔΉ Ϊη} ττο ,τινοὶ νε] τὶ τορός τινα νεὶ τινὶ τ 
Ἰΐσιςπη να] αἰ αι αἀ δἰ τ πὶ Τιογ τά. ΡΊαταγοῖι. [το πὶ ἀιποῖτ- 
τογἱά εἴχ, ἴῃ ἀϊαετίὰς ράττας πχῖττο Τ᾽ Ἀυον 4.1. οέζαιιο, ὄνον θη 
διέπιμπον ὃς [ἰδ το ιαττο, χτ᾽ τίωΣ χώραν φρφυραὶ διέπεμψαν. [τξΏ}, 
δια πέμπομωι ἀιτηἴῖτογ Ἡ οι. ϊ 

Δισιενϑέω ᾧ Τα ΟΡ] αταγοὶι πὶ ΡΟ] 0], δηεπένθησαν ἐνιαυτὸν ὅλον 
᾿δλὶ τῷ αὐδρὶ πένϑος ἔντιμον κὶ ζηλω τὸγτοτιηι ἀπη πὶ (ἀΠπηπῖο μοπο- 
τὸ ὅς ἀοιτἀοτῖο νίγ τ ἰαχογητϊ. 

Διἰαπεπ])ω, ςοὨςΟΩμ0. 

Διαιπϑβαίνομαι ὃ: Διατῆρ ὦ Ρ ἐτάσο, ὈΙΟ]ο, ςοηβςῖο, σοτηρίςο. Ρ]α- 
το, ὁ δὴ Ὡρώτος χ'εὐνί- δεεαἧραὐϑη τα έζαιη εἴπας ἐχαέξατη εἰ 
τοπιρι. Ατηζοις!.ἀς πιαὺἀο,σελίωνη ἐν μἰωὶ ἃ ἑαυτῆς διαπϑρα νε- 
ταὶ κύκλον» (ὰ πὶ οτθοην τ ηὰ πιεηίς ἀδ(οἱ αἷς. ΡΊατατς απ ΝᾺ- 
ΣΏα δὲ ὠδῆς ἧαὸ Τ᾽ σπλίων ἅμσ τῇ πυῤῥίχῃ διαπῦραινο μος, ΡῈ Γ ςχ-: 

Ἰίοταπι στ πΊςη {π1ὰ] αἰπὺ ΡΎτΓ ἢ ὶ πηοάα]ο ἀ (Ο] τι πΊ, διαπε- 
ανϑεῖσαι π:δεία,ΣΧΡΙ Ισατὰ ἀπ ρ]} 4) ]Ατο ἀς [ . δεεπερανύμεϑει 

- λϑγόν, [δι πγοηςηι σχροίαίπηις, 1 ἀξ Π1. 
Δικοΐϑαιόομα) οἶμαι. τταἰ οἰ οντγαηίξο, τγαπίΠΊςῸ δὲ διαπεραία, ρτΟ εο- Ἴ ἀεπ. διεπερατώϑη ξίφη, ἃ οΠ, δειλλύϑ᾽, δεῆλϑεν, ἐγυμνώθη δοΡ Βος, 

᾿ς διακϑραιωϑεὶς ἃ ποτοιιιὸν αι Βα πηση τγᾶη ἔπι εἶτ, γα πΙπ ΗΠῈς, 
Διατϑραιόω, μ. ὥσω, τη Πλ ἴττο. Θορ νος] πη Αἴδςς, εἰς τοσούτον ἧλον ὥς 

τε κὶ χερρῖν κουλεων ἐρυς: αἱ δηοσὅραιώϑη ξίφη,ὶ. δὴ ὅλα ὐξειικύϑηγδιῆλ- 
ὃν, ἐγυμνώϑηςὸ νί]ας γεπογιητ, γε πηαπιθι9 ἐ γοσίηϊς {τε σὰ 
4) ργοάιεγιητ,ῖ γε ἔαογίης ἀππτὶ ξ], ; ᾿ 

Διαπερχίωσὶς γεωος, ἡ τταπί ας ξξῖο, τγαϊ ςξεῖο Οἷς. τγαηπη Τὰς δί τγαῖς - 
ἔχυς {ἑἰαϊο, τταρῆτας. 

Διαπεράω τταὶϊςἸ ον ραττγδηίςο» ΜἌτἢ, ς2ρ.9. Καὶ ἡμέας εἰς τὸ πλοῖον 
διεπέρασε, Ἐτ ἱρστοῖας παι σία πη, τταῖςοῖτ. ΠΟσγας. πελάγη δια-- 
σβρᾶν,πλατία ττλη! ἢνιτίογς. ΟΠτΥ (ΟἿἴο ΠῚ, δραοὗϑῶν αὶ χιρῥνογ,τγλάτιςς- 
τε τειηριις. δια τόαν δ βίον ττλάπςετς νἹτλπὶ» εημη ΟΕ ςοη. 

δια ϑρδικίσῳ Ἡ εἰν ἢ. εἰς διαλαλῆσαι ὃς διαφυγεῖν. ' ᾿ 
δια ϑω ἀερορυΐοινοχριρ πογάϊγιρῖο. λα. ὦ 3 διρώεφνο μῆν 1. ξεν 

πυρϑήσαυδν ἵτι Δοτηϊ.2. 
Διαπερρνίωνθυΐα ςοπηςέξοφβθυϊο Οοἰιπη.Ἰηβδυο ΟΕ]; 
Διαπέριο, μα. τρυ τγδηΐςο, τ αἰἱοῖο, φιαπέρρντες εἰς γἢ σὸν ἸΠ τη [2] 41π| {40 τ 

ξαοζες, ΡΙυτ η ΤΊις πε. 
Αιαγέσνιμι γίρς ςχεϊἀστοτη, βάτον Αὐ τόρ ἃ διαπί τω, 

, δι ῥ' Ἶ - κι ᾿ Ν" . Διαππαίνω μ.ανώ, ΡἱΠσυιοίζονν οἴ ροτίες Ρίησιςξιςιο Ρ] ΤΠ, 

ἌΤΙ 
᾿ 

Διαπίτομαι, ρετοἱ ο,νοἱο,ρτατεγαοῖο. Ν ὶ 
Διαπεπτεύων, Εἰ εἰν οἢ.ΟΧρομ, μεταφέρων. [ἄς ΠῚ, διαπετδ εὐ εέοι Ἔχρου Ν 

ὃς πεπῆ τοῖς δποπαῖξαι τοίϊετις Ἰαάστς δἀάςης ετίαπὶ γ[ατρατι ρτὸ Ἷ 
σμυτέλεσαι. ν᾽ « ᾿ ΟΝ" 

Διαπεφώγηκαν, ἘΧτὶ ΟΠ 8 ΠΊ γος Ε ΠῚ σὰ! ἀτ,Ἔχρίγααίτ, ΟΒεγίος, ὦ 
Δι ασηγα νι! το  ΟΟἸ ΠΩ. ἜΧΡΟΏΙΓΟΓ Τ4Ρ.7.11.3. ἐσ. Ιδ᾽άεπι τατῆση 

τποχιαηραὶὶ Ὀαῇς. τὰκ ἀνὰ 

Διαπήγνυμι,άαρτον οη σ]ατίΠ Θ,σοΟπΐμῃρο 5 σοπροηΟ; φοποίηπο ᾿ 
[υςιδῃ. . ᾿ 

Διαφτηδείω ὦ, Ργ ΟΠ], γαΐεο (Ἀ]τὰ;Οχ ΠΟ ντγδη ἢ]. διεανήδησε συ 

φλόγα, οΧΙ] τ ἃ βαπγπηα. Οα]ςη. κτ' Τόποις͵ 110.«΄, ἐπεὶ ἢ ὃ χιτων ϑχλᾶ- ὦ 
τὰ Τα φλεβίων εἷξ ὧν διᾳ πηδᾷ τὸ μα, ΠΟ Τά ΘΠ. διαπύσ)ησιν καὶ ἔκ. 
χύσις γίνεται. ἸΝ 4 τὴ δια τή δγησν (ὰ τῖτΡτΟ ῥῆξιν, οἰ, να!ῆς αἰΐσι- 
τις Τρ τιιγα ΠῚ, ἃ αι ἢτ ἐκ χ ύμωμαι. νἱάς Ἰρίυπι Πδτο Γερτίπιο»δςς 
4. Μεῖβοαι. εξ ἢ 

Διαωηϑύει Η εἴγοῇ. διαπ δῷ, Δ Π}1Ὸ ν οἱ τη Π] τ : Πση ρας αἰϊοψιι, 
[᾿ατυτίτινι διαπηδύ ει, ᾿ 

Δδιασίωικίζειν, ἤμς δεακυίνηκίζειν, ἔα σὰ πα ξιςεις, ἀεϊαβετε, Ἰπηροπο- 
το; ἀπο τᾷν. Πα ΠῚ αοκυΐκη, τὰ εἰς, φενακηγωορκόμιον,οτη Ε[Ηξξα: ς- 
ΒΡ Πανερτιπὶ σι] εγιςα]ύα τε ἀϊ στὰς ἀριὶ δυςτοηιυπη ἴπ Ολἱ- 
σα }4 ὃ. Οτίνοις. Διαπευηκέσαι, νας Η εἰγοῖν διακεφ αχαμύσαν'ανο- 
γγκη γδ γ,0.9- αὐἰξδικεφαλώας, οἷδὲ τὸ ἀπατῆσαι κὑπὸ ἡ σὸϑήκης. ϑᾳ } 

Διασσήρωμᾳ, τὸ, ἡγατα τὴ ὅς ἀσοιττατι πὶ ΟἸςοτ. μιανινων, ἢ 

τῶν 
Αἰκπεδύω, (ζάτατίο, ροι ἅ]10 5 ίξα ρει τἀ 40 1 πηοάϊτιηγ ζΠἰοπείσην 

ξουτίαη,- ὑκις. ἢ 
Διαπιϑεηκέσαι, ςΟἸΠυἀοτο,Γμάοτς ἵππος πιεταρ μου ἃ ἢ πρὶ ΐς απ 2- 

ηἰπιαὶ (αητ φιλοπαγγμονές ατῦν: Τ᾿ Ὁ ΑἾΑν 
Διαπικραίνομαϊεχαςει σου .ῬΊατατο ἢ, ἴῃ Οριπξ, αϑοὶ ἀοργησίας,ς 
σα Πασι, νὼ πρὸς γυωαα, διατηκραίτον τα. ὃ 

Διαπί μασεα και Ν Πὰς διαττπ ρὴ ὅτ ἈΠ ΓΟΓ » ὑΓΟΓ » Ὠ οἱζοτίἀδς Πδ τς 
[οχῖο. ἄχ 

Διαπίνω νορρπίγω, ροτο. ροτί οηἱ 40 Ορεγᾶ, πτογ δ ΊΡο, ητογροτο δια 
πιναυϑυον, ρΡΟτΈ 1... } 

Διαπηπηραίσκωγφνιοη(ο, ΒΊωτ ἴῃ 5011. ἘΠ 
Διαπίάσ τω, μ᾿ πεσούμοι εἰ αΒοτοϊ πιο αἴσοσ, το, τίτοδο, Χζ ἐπορ 

ἸνθτῸὸ τεγτῖο ὃς αιιαττο, Ὁ ὗτοι ἐπεὶ ὄυϑέως δἰ ϑνοντο τὸ ἐυρά για ἀπεχα 
ρῆσαν ἐν τῇ μφίχῃ διαπεσόγτες, ργοἰτούποτ., ἰρε ἱγυϊῖγοσ., τοτογοῖαι 
αυδιῖ ἴητοτ ἄσιτος ἰασοτν» διαλυίομαι ὥς φϑείρρμια, μος εἰν ἀνῇ 
ἃζ ευδηοίςο, "Ἴτο ΤΠ: ΡΊνα" ἃ. ἐπειδ'αῦ δὶ ὄστοϑ' αῃ ὁ αἴ'ϑρωι 

- μῆρν σώματι ὁ δὴ γεκρὸν χρλοιμῆν, τροσύκει διαλυ εὗϑοι! Ἀν διατῆ 

διαπνεῖ ῶί ἐχοϊἀο)ηγοτίοτ. δια πίδι τόντοι αἴθη,β Οὐ ες οι ἱ 
Ραταῖς. Βηϊοτ στο ρτίπιο,ςαρίτε 12. Εἰ ετἰαπι Δἰϊσιλη 
τοτοὶρίοτ: ΡΙ αταγοίνς ἴῃ Αρορβιθμερ τ. διεεφοξήϑι διαπεσεῖν 

ἀθοτγο. λόγου διαπεσόγτος εἰς τοὶ σ'Θατευ κατα, 4.1} ἰλτῸΓ 
τας ἀτροτίις οἴετ συ που ΡΊαται οἰ ἱη Οαἱθα, διαπέσ τωκέ 
γος τῖδι ἐχοιάττ τάτιο Ν αζηης - 

Διαπεσ δύω μι. θύσων Πάεὶ στεάο,, ςοπητηϊττοιογοάο,, ρτο νοτγοὸ ἢ 
νης διαάπης. δύομαι) εαχοίζ, πιεῖ Πάεὶϊ ογοάιτιτγ πιάση ξιοὶ 
Πάδπι ἀςςῖριον μη] ἐγεάταγ. ἡ ἮΝ 

Διαπις-ἕῳ μήπω ανηπωνἀϊ ιάονηοπ ἐτεάο. ἵ ΐ 

διάπλασις, ἢ σιγαφίοτιπα » ἐβί σίας « ἔρεσὶος ετίαπν ἃ ΟαΖα νετεῖν 
ἐσηξοτητατίο. ΑἸεχαηβ. Αρμιοά. λόγος ῳρριδητικὸς φρρμν 
τείξιν,Ν κίνησιν, δ ϑέσιν, δ διἀπλασινγταἰ χεόας, δὲς. “ 

Διά πλασμαγτὸγνηξειο ἀπο πιφηταπι, 4ιιο τοι σογρὰς οὗ 
θαοτ. ἀϊαρ!αἴπηα, Η εἰ πποίαιις ἀρὰ Ὠ1οίς.]. 1. νοὶ τας, 
ἀϊςος διάπασμαᾳ μαθεητ. 

Δδιαπλασμὸς, Ευτπιατο,σοηξογητάτίο. - 
Διαπλαςικὸς οἵ, ὁ νῖπι Βαθ εης ογπηφηαὶ δὲ ἥπσοηάϊν 
διαωλάήω σουξοτπιο»βησο, ογπλουντ ἀπο ρα]ες ξογπιατυτὴ 

ζέρτοτγε,, ἀρυά Οἴεσοτ. Ὀἱοίταγ Ολΐεπο ἀς πιςπιθυῖς ἔα 
οἰ ασς ἴαπατα γεσοποίπηδητυγ δὲ ἔοτπηα ἰὰσ τειλιτιιάτιιτν Οἴσῶν, 
φυλα!ἤσιτο τἥρ διασλαδδαγτων ἢ ϑέσις, 5 τη τατ οτίαπι ῥτὸ {{Π|Ὸ 
ὙΤ Βοσορ γαίῃ. Η' 5. 71 δγαπσλαῆομῆνη τηρεῖ ἃ τσυενν Ετ ρτὸ διαπλι 
σὼ διασλα ἥομω ςτῖαπι ἀϊοίτατ. ΡΆΙ]Ο ἀς πτμηάο, τελεώτατον ε 
διατολα στοῦϑοι αὈ Οἱ αὐ  ΠἸ Πγι πὶ Οριις ἔοι πιαῖς. τ 

Διααλέκω, ΞΟ ΠΊΡ ̓ ς, πΊρ ςο, σοτηρ! εξξοτ»αἀπςξξο,εοηδίβοιρ 
χο, διααπώ, ἀν Προ ρετ τὶ σονρεγγαπηρο. ΡΒ] αταγο ἢ. ἰπ ἃ πτσπι 
3. Τιαΐϑοι διαπλέξαι μὴ ἐὶ διμυκίυβυοι ἃ τ,ρατὸν, ἐδὲ δεκᾶσ ἀν αὶ τας 
ξιγι δες [τὸ πὶ διαγω, διαπλέκειν βίον, γι ΔΓ τεχεῖς,, γίτδιαι ἅσ' 

ΡΊατο ἀε τιον νιάς Αντιδια σλέκω, [ Τὰ ἃ. 
Διάσλεί:,κ, "ἷν ΡΙδημς, . ᾿ ΟΜΝ 

Διαασλϑω, ΡΓ αι ΠΡΟ, ΕΠ Αι] ΠΑ  σ᾽Ο ἐποτίοτ, τεᾶπος ΓΡΉΠΣ, 
το. διεκυλδύστιυϑυ τεῆαίων ἔκαφθ. ὀζόλων ν τ ΟΠ 5.68 
ἤησιι οὐ ΟἹ] ς, [“υςἰάη). δανολ θύσαντος ὶ βίον δ, θφης νἱϊ 
ἐπι, Ηςγοάος. ᾽ ἐγ 

Διασλήήω͵ μ ἤσωὶ τηρ] ον ἐξεττῖο. Ν ΟΠη, αὐτυγα πεντήκοντα δας 
δσάς για ῆ δ, ὅς, ἼΘΙ 

Διαπληχτί ζομά)ν μι ἰσὸμαὶ τ. ἰσμα ὃς πραύνε νη, ἀἤπμ μα Ὁ 
τοπάο: ἔλάτῖο ἱππησ δα ἐφόχομαι.ΟἸςΞοπηςα. ἰ1.2 κυκλιᾷ ᾿ 
ἐς ΤἈοτῆτς Ηοηι. τοῖ; βα ὀενεύσὶ δὲ ὡπαληχτίζοται εὐχα φογϑυδιῆι 

δία αληκτσα ἐς, ἀἸ πη: σάτὶο Ρυξπα. ἐΐ ποὺς ἐδ γάτονας διαιπχηκτισιν 

ξρηβιίξζυς οὰ τῇ γνἱ οἰ ηῖσ, Β4Π], ἴῃ ἐρ ν. [ ιν ὦ 
διασλ', 

ἀ Ἵ 

, 

ἤν Εὐλὲ 
5 

᾽ Ϊ 



΄ 
:- Δ Αἱ 

απλήστα εν ἰπθ ο. ἀιΠῆρο, εἰς μικροὶ τέμνω, ὦ ; 

πλίοτω ἀ ἰδεο, ἐλ ςο. ἐσ! ΠΟ νινὰς διαπεσλιχε ημσά Ἡείνεῖ. 

εἰ διαζέζκε,ϑὲ διαπεσλιχιὸς οἰ 4 ΠῚ διεςτὡς κεχηνὼς, Πα οτΙᾶ ΠῚ 
; αἀάϊ: πλίγματα ΕῈ τὸ βέματαννὶ ἀς ̓ππλίγμα ἃς πλίξαντα, ὭτεΓρ. 
Π ἀεπὶ διαναζεύτα κἡ αὐαςταῦται κὐ διαξ εὐτοι, ̓ τ6 Π πλίοσοντο, διέξαινον. 
ΟΠ Ἐυχα ̓ι. διαπεπλίχθα εξ ἀἰειῖτ πὐαπλέχειν ἐδὺ πόσας. 

ἰαπλοκὴ ἧς, ἡ, Ἰπηαίτας. διαπλοκη τὰς ὕπουλθ-, οσειίτα σι 1πὶ ἢ- 

ἰ πυΐϊῶς, ΡΊυτ. ' 

οἰἀπλοχθο,ν δ πη Π οἴτιις, σα τὴ ἀατίυο. 
᾿ ἐπ λοξθυ γε, δ χὸ Ὶ ἔ ᾿ ν Ἶ 

ἀσλοιοτγαηία}! το Οἱ. τγαϊ ςέλις νε] τγαϊ οξξ!ονηδυΐσατίο» ἴτογ 6- 
᾽ πιοηΐι πὶ τγαπίσαπάο δε τγαίηαταηάο Ρ]  π, 
᾿ἰχπλευύωγρετίαο; ΡΟ]]}.11.2. 
«πλώῳ,ρετηαυΐσοιτγιις᾽ ο. ΑΡΟΙ]Οη ἰλὸς κρυόεντα κέλδυϑτε νυὶ δια- 

ΟἸ πλάειν. διαπλώσας βίο", ̓) Ἐρίσ.. ἢ 

πνέων ρει βο, ρογίριγο Οατοη!, ἀἸ ἔΠο,ο]ο, οπαποίσοτο βιεῖο.Β.- 
ἱ τὰ ἀἰΠΠρδνειαροΐο. Αὐτοτις πιαηᾶο, τὸ πυρὖδες διαπνεσμυῆμον, 
κοι ὰ εἷς, νὶς Ἰσηεα ἀν] τα. Ετ διαωνεύαν, Θ’ ἀϊοίτατ 5. σαϊ Ειςι]ς 
(νοεῖ ροτγίριγα δ] σατο ἀἰσεγιηταν. Θαίθυιις, Ταῦτα ϑευῦ ἄπαντει 
ἢ ες ἀνα τοῖς τὰ κα τνώδη τε κὶ λιγνυώϑη διασνεομᾶθοις» ὅστε τε [Ἀ1- 
Ἵ χε καὶ χαχόχυμο, αὶ ἐχθιαἴδητ βατ ομτὶς πἸφάτις Ἐπ ρισοία. ΒΙ- 

οὐπτατ ἃς ὄυδνα φύρητοι. Ροετῖα διασνείω ἀϊσαητ ρτο διωσνέω. δια - 

᾿ πνεῖται δ πυρότοςιουαποίοίς ἔς τὶς, α] θη. 1.1 αἀ Ο]ϑυ σου. ὅς «ὅν 
ϑωϑυιϊά. Χτοψοφω [τεῖπ ἱπτοτγίρίτο ἱ. τερῖγο ΡΊ 1] ἐς νίτα Μ οἱ. 
Ἰιτιδιαπύδίσαντες “ τιμωρίας ἐπ ὀλίγον. 
ἐπτολο δ τῆν Χρ γατὶ ονααγαν ρογβατας ΟοΪσ πιο]. Ἔχ μα] Ατῖο. Α]οχαη. 
Ἀργοα "στο ργίητο Ῥγοδίοπι. ὁ τόρ ὃ ἐν ϑώρακι αὐα-ανοὴ, αὔτο ἐν 
πῷ σώματι διαπγοὴ διαὶ ΤἿα ἀρτηριῶν, ᾿ς ἴῃ σογρογα ῥοῦ ἀγτογίαϑ 
Ρεγπὶ τὰς εἶ. ὶ ἱ 

' ὡἜΧααΙΓΟ» χα ΠῚ Ϊ ΠΟ, ΟΧΙΟΓ]ΌςΟ»ΓΟΓΠΊΘΠΙΙ5 ἘΧΘΌΪΤΟ, βάστε- 
ζω δηιμελώς ὑξετάζω. 
οδεσμὸς οὐ. σ᾽ οπιις (αἰ τατί ΟὨΪς. : 

ἰγλὼ μ τλῶ γψατΊερο, γα ῖο. δια τεποικιλ μἶθν μέκαν: πυδοα  ς εἰ 

ες ἀπξιπέζας. 
χελ Θ., νογ Πσοἱοτ. σα πη Πῖ5 ἀΠἘἰπέξις νατ ας γναγίθσατας. 

ἐμέω, ἀεδε]]ο. ἀςςοιτοιτοπὶ σογο. ΡΊατ. ΡΗΤΟ]. 8. ὅσοι μὴ τὸ τὶ 
ἐλδυϑερίας διεπολ ἐμησαν πορὴς τίυ) τυρωννίδαν 4 σὲ ΠΟῺ 
οπητη θη  [Ιδεγγοῖς ριισηδαογιης δἀιεγίας τγγἄη ἘΠῚ. δειε- 

σε τούτοις, ΟἸἸΠῚ ἰγἷς ἐἜ σοττα1}1 {9 Ὀ᾽ σταγο ἢ. Εαθ το, [4 πὶ Τῃ 
οἷς, διαπολεμήσας πρὸς αὐνίζαν » 41] σα πὶ ΑΠμΙδ αἷς ρυσηαῦττ, 
᾿χεμήσεται ὁ πόλεμος, Γἢμ γα. ἀεθ ΟΠ !στιπι ετῖτ, ἃ οἰ, ὁ πό- 

: κατεργεῶ ἡσεται δ απολεμώ κα πολειμόν, σατο 6} ΠῚ 2 ΡῈ] 110 
47: 

λἐμησεςτεως ἡ, αυδῇ ἄς ε]ἀτῖο. 
ἀορκξω αἷμ. ἡσω, ΟΠ άεο. 
ἕανας, ἡ, το ΡΟ τοας σοποοτγτατίο, Οἷς Ατεῖς. 
ὐεύϑοι αἱ σιηι ας Ρτοριὸ οἰπος, υαηάο ἑητοτ (ς ἀϊρ]αάϊδη- 

σπτεηἀήηταιε,ας δ6 ]υ πὶ ἀσύθτ Τητο πη πὶ» θα Θτ12ΠῚ 
ολιτεύεθϑει ἀἸοίτας ΤἈεσροιηρο. θην νογίατι ἐπ το δ] σα: 

Πα ϊγατιοης, [οΒίη. 
με ἴητο τ πιο. 

ἴῃ Ροπηραπὶ ρτοστοά! τη ροΠΊρΑΠπΊ ρεγάμςο. 
πες ἡ ἀπ} ΠΙονν εἰ τγαηί πη το. ἤ 
ζει, διαγαξαἰλλεται͵ διαναῤῥίτδεται, ΗΠ οἴ εἶ. 

ὁ πτονέω, ὃς Διαπονούκαι οἰξεργαζομα,.ἐχοεγοεσ, εἰΔθοτο ΧΡ Ο] Το 9 ΠΟ 
᾿Ἐχοοίο. ΠΟ οτγατ. τὼ πλεῖςα τ αἷθὰ δ βίον ἧι ϑπτοβωνόντων ἕνε- 

διαπονοδ υΐν,Ἰ ἃ εἰς, σοηαπιαγ ΡΊατο Ἐρἢ.7. πρὸς «ὺ πρυφώντας 
ἀδιωυατοὶς διαπονεῖν, αἰ ἰαθοτο ΠῚ ἔστγο ἢ ΠΏ, 411 Οροταιη 

ἴτε ποῦ Ρουητ. ΡΊατατοῖ ἴπ Γυσαγσο {Ἰπηρ11 ρτὸ ἀσκώ κ᾿ γυ- 
᾿οαζω,ἰπαυΐςης, ταὶ 3 τώματα ἠδ ταρϑένων δρόμοις καὶ πάλαις διεπό- 
ὀὐσεν ἡ ΟΟτροτα Ἔχέγοαιζ. δια ποῦ τ᾿ ἀγα ϑὺν, ὈΟημ πῇ ἀσο, Ατηζοτ. 
ἴδτο ποπο Ετῆιϊς, δια πονὼ ὁ 1ξοφίκυ,πγεο [οτε ντέξι! ΠῈΊ ρᾶγον 
υυ οἴῃ. ἐδὸ νέοις αἰδαλαξόντες ἐκ παίδων δυϑιὶ διαπονεῖ τε. ἀς Πγνόνα- 
τογεῖν τὸ σώμα χαταναγκοίζομῆν,, ἰαοτε ΠῚ ἔειγε σογρὰς ΠΟΘΊ ΠΊΙ-. 
Χεπορμοπ, ἔκπλεω δὲ παν τα δυωπονόυῆνοι,, [ἀ Πγτηο ἰαϑοτς ἐξῇ οϊέ- 

ἰες. ἃς δια πονούμαι, ἰὰ εἰ, αϑεὶ τὶ χα το γίνομαι τὸ ἐτεργοῖς ἡ αα ολοίμα)ν 
ἰβτασονουπη ἰαθοτα οσοιροτιθχογσθο. ΧΘΡΟρἢ τοιαῦτεί σο; Ὀξες; 
δια πονηστε μήνω τίμ) μακοιρ ας οτεί τίυν δυσι αγεκον ἰδν κεκ τὴ ὅδτε! »᾽α οἴτιτα! τα 

 ΤΕχεγσμοτῖς ὃς τη ΕΠ ΠΟ ἀἱ ορέγδηι ρο(ποτιξ, διώπονοζοαι εἴς 
κα, ῬΪατο ἴῃ ἘρΠΤ, εἰς δνω χίας τὴ πότοις ὁ φρεδισίων σπεδιας “μαπονεῖ- 

θεω, ΠΟ Ὁ 15 ὃς νεμογὶ Ορογαπ ἄαγα. ἀρ ς οτέλης αὔρα πσυϑοκλείδῃ 
ουσικίμὶ αἱ δ ια΄πονηϑἑω ὦ) ὃ αἰδιρᾷ φησὶ, Αὐγϊοτεῖος δδίγηνας ΘΌ}} 

τραὰ ΡγιΒος "άεπὶ πτιηῖςα δι βυσ ἀεαιζο, διαπονηϑεὶς, ρεῖτα- 
ἀις:4}}] σιστὲ ἔξγοης, το 10 αἵτε ξτυς» τ ο]ειχὲ ἔσγεης, σαρῖτο εςὶ- 

Ἔχτο, Αέζογ. ροί. διωπονούμαι αἰεὶ δὶ γόνον, ρτοἱς σαπία ἰΔ00- 
ΠῚ ΤΠ ΟΡ ο. ε] αδότο τη ργοῖς, Αὐηζοτεὶ. , ἐς Θαπεγάζ: δισπονη τ 

πέρι ζω παὶ πἰεὲ ἐξὸ χόγοις, εἰαϊσοταιί 1 Πτοτίς, Θασα ἀε δθυςἐς δια- 
τῦγεε ταὶ τρρφή εἴας δοποοημίτατ. διαπονέμῆνα σώματα » φοτρο- 
ἃ ́ υς Ἰλθογε ἔχεγοςητωγ. σγμαπον εἴ ὅϑειι ὧν ὁ ατλοῖς» τὴ ἀὐταὶν ἰασο- 
ἀτον ΡΙατάτοῃ. -- 

Θτόγημα, τος, τὸ, Ἔχεγοίτατίο. ἄπειντοι τοῖς σώμωσι δ ταπονήρο τὰ γ ὉΠ}- 
ἰὸς Ἐχογοίτατίοπες σοτροτῖς; ΡΊατο ἠε ἴ,ἐρ,, 

᾿ Α τόσης ες ἡ, ΔΙ ΟτγἐχοΓ οἰ τατίογ γυμνασία, 
εἰν, 

ἡ . 

“Ὁ 2.5 

Δ Ί 387 

Διω πον, ε, [αἰσοτίς ρατί ἢ, 40 ἘΓτ5,διαπόνοις απος ηυοἴαπὶ γο- 
σαθαητ Οτοτοηίος, Ζι δς ἴῃ νοηᾶπαο σίοτὶα ἐταῦ ρ᾽ γί πηα,Πς ἀϊ 
δεῖ ἃ Ἰαθογο: Πα] ἀοΠῚ ἢ ἔξει οτίαπη Ἰαογαθάοτ, ἱπτρέηϊς ἔδτίς 
ἰάσηται ἀογηγις σαητοῦιοχ ὀχοῖτα ἰαςο ἀσρυσηατατί, Ρο}},}.8, 

Διαπόντι(θ. αὶ δὶ αὶ τὴ πη Ατ ΠῚ υι5,ΠΊᾶγο ρογάσταιϑ. δια πογτιθ. πόλεμος. 
δ οΠΠπυαν πη γι τ γλπὶ Τ᾽ μαςγά. 

Διαπόνως ἀἰ Π οιτοτ, Ια οτιοίὲ νοὶ] ἰαδοτί ο Πϊπιὲ Οἱ ςεγοηί. 
Διαπορείαιν ἀἸςίτις Οτγατοὲ » αυατη νυ] ὸ παποιράπτ ορροιείοπεπι;, 
ΟἸσογοϊητοτος Ποης πη, νη ἄς διαπορδυσυΐνΘ- ἰητοςςοἴἴογ, ἤσας 1- 
ἄδην ΠΡτὸ τοῦτο ἐς Πμοο. Τητογος ΠῸτν τοὶ πγαΐα (Ὡ! ατατίς οἰμῖς 5 - 
[ἴο,Βιυι εἴη Απποτ. δὲ (ὐο πη πη "τ, ὃὲ δια πορεία, δι} δια πόρδυσις, ἴ- 
το, σι ἴτοῦ ροτ ἰΟσι ΠῚ δἰ μα ἢ}. 

᾿ Διαπορόύομαι ἴεν ἔιςῖο. Ατἰτος. ΟΕ το. διαπορδι δ μῆνΘ. σὰ τ χώ- 

ραςεᾶςς Ρίατο ἴῃ οριῇ εἰς συρακουσας δ)ιεπορϑὺ δ πγὲ σοΏταΪὶ δΥ- 
γΑΓΙΙ[45. διὰ πορδῦ οἱ μῆνοἱ τίν πόλιν, ρον νυΐσε πη ουηγοον ΒΡ ιτ. ἴῃ Νὰ τ 
γα. ΡΊατ, ἐς Πὲς διαπορδλομαι ταὶ ὁδοιέ. 

Διαπορόύω, ττκΐιοιο. Χ Ἔπόρμοῦ [ςςιμηᾶο αὐαξάσ. εἰσὶ ὃ “ὙΠ ποτε μὰ! οἱδ 
ἐσ)" αὖ παντάπτισι δ ι« ζαίητε, εἰ μὴ ἡμεῖς υἱοὺς διαιανορ ϑ οιυῖν. 

Διαπορέω οἷ μκ, ἤσω κα υκανάι δ το, Π ΟΊΟ . ΠατΟ ν ζητῶ, ἀμιφιξαλλ, 
ΔάἀπλιΓοτ, πεογίοσον ᾿ΠΠἶτο σαὶ ἀι δ τατίοης » ἔμπι δηςὶρίτῖς 
ΔΏΪηγΐ » 40 ΠΟὨ 11) ἱπορ5. ΡΒ ]ο, ἐκεῖνο 5. ἄξιον δια πορῆσωι, "10 «ἃ 
νογὸ σιιατεῖε ορεγερτατιτη οἴξον πὰς σ)μαπορ εἰ ὅτι, 40 Ρ]ι:ς ο[Ἑ 
αιιὰπη διαπορεῖν, ΡΊατο ἴῃ ῬαΣτ λέ αἰοεωύης διαπορωῖμαι γ Ῥτοτίας 
δὰ Ἰηξιπιίαπη τεά σατινηᾶς ταὶ δ)ιαπορὴ ϑέντααναραα ΡΒ] Ομ πη ἐς 
πλιπάο, Τά εἴτοτες σοητι ουετίς δι ἱησετῖα;, ὃς ἀς αιπθὰς ἀαδίτα- 
τοτ. διαπορέως, το οσοο, ΔΙΠοτο].2.Ο ΕςΟηΟ:}. ὁπότε δηιαπορεῃ τὸ 
«εατοπεύὸν, δίς: αἴτια τι (δ ᾿πάτσοτε ἀἰςῖτ Ἔχογοίτας,, ἔς Βειηατά!- 
τὰς ΠΟ ΒατΙῖ5. δι ονπό ρφίω καῦθὶ αὐ δ], ἀτλἱσ οθαπτ ἀς 11}}ς ςαρῖτο ς- 
Αξζογ. Αροίζο!. διυπορηωῆνίθ-, η  πγὶ ἀα δ ἐι15.τὸ δια πορυϑὲν, ἀμ 16. 

᾿ δίαπο ρρείμδυ αἷδὶ αὐτή ς τρί πος ἴπ αἰ τομς πὶ νοπίτ. [ισα σα 
Ῥίτς ν] τῆ πα αὶ ἐγγύετο ἐν τι δ' ἀπορεἰ ὅδοι αὐτας, ἰὰ εἴτ άτιπη Δηΐ πὶ ἀπ 
δία: Βα ἴταγθυττ ποῦ δ πὶ ρίαςεῖ σι ὰ ἱπτογρτι άπ πὶ ςουϊεγηα- 
ταῦ ἴη τὰ τα πφἤταγεητ. ᾿ 

Διαπόρησις γεως ,γἡν ΔἸ Ἰτατίο,, 4 Δ  τάτ!ο » σβητις ἢ σιιγα οτατογ 8:5 
αιαὶς 1ὰ ῬΒογπαίους Τ εγθητι), [οαιιασ θοὲ ἰηςου Δ: 5 τ 641} 

λυϊζτισεην. ραγασομὴ πο ἰατογοι ἰάσεηι. Η ας ἤσαγα βαμ)] τὶς 
εἴ ἰφιιάφητιθη5, ΟἸσογον  ηἀς Ἰρίτητ ροτίις ἱποιρίαη Σ ὃς Τα- 
τοητ. π΄ ποι ἢ ον Οὐ 4 σοὐπιμεπηούειη Ρττηιηνδας ἰδ ἀεπι, 
τηαχὶ ππέ: Η οο Δπτεπη [τ νυ] οποία δέ ἤϊαργηα ν] ἀθτογ ἃς ΡαΓίΔ, 

Διαπορητικώς Δι διταητετοφα τὲ Οἱς. 
Διὰ πορϑέω, μι σωγεποτῖο, Δ πιο] οῦ, Π οπιετ. Π)4 βιη ρτς ἄαπ νοεῖς 

εἰ τουναίξο ἀϊγηρίοΟΧρασ ΠΟ, Φερορυ]οτγ.λυρνηοσὸν δια πορθήσας. 505 
ΡΒ οὶ οὐχωκ᾽, ὄλωλα, διαπεπόρϑυμαι, διαπορϑή σαν Ειθγτετε, ἄεια- 
ἤατς, ἐχρυσααγα. 

Διαπορϑιμεύω,ἐττάπῈ τγαάπςο Ὁ νπο [ἐγπιοης δά Αἰΐπ πη. Ατοῖι, 1π 
ΑΡΟςΔΙ γρίτ6.Εὐμαγεδων κἡὶ ἐξραϊκη χέξις εἰς Ἐ ἐλ δα διαπορμευο - 
ελμη νοεῖν πείρτ. ἱ Ἔ σ))ακοτνύω ἘΠῚ δὲ ἸΙάς πὶ αιοά 
Δικπορθμξωγτγαπνξ το, τα: "οἹοντΔη οἰνουτεδαίπηῖττο, δια πόα, δια 

κομίζω. ΡΊατο αἷτ ἰοπηοηδτη ἐρμίω δι εἰν χὺ δια πορ ϑ'ι μεύειν ϑτοῖς ταὶ 
παῤ ̓αὐϑρίῤκε ων, ἡ “ὐρώποις τὸ αὐρσὶ ϑεαν. Εἶος προ Πιοην! δια - 

πορϑμευτίω) ροπτυιῆςεπι ἔιοῖτ, αυαίϊ σοποι ἰἀτογ ει, τγαηίπι 70 - 
τοπιιΡοττϊτογέπγαυς Βιιπηαηάτιπν ρεοσατί μι δά. 1) ουπ1, ἐἰ- 
αἰπαγά σηηια τεγιιτὶ δε Ποπυίπεῃ) ἀεροττάτοτγειπι » Ρογ αοπὶ 
ςὀπιπηοδτις ν]τγὸ οἰττ όχιο ἀαγαγι ΒΦ, (ΟΠΊπ1. 

Διὰ πορζακεα δ᾽τατίο, μὰ Πτατιο, ὠμφιζυλία δπορία, 
Διχπερετικὲς, ἄτα 11}15, ιν, θ185. 
Διαπορουυδο(θ- ἐ, ὁ ἰταροις ἀττο οἵτης σαηξζαυπάυς., 5 
Διαπορ»τοικέσω Ἡ ἵν ΟΠ. εἰν τὸ διὰ πόρποικθ- ἡΐτοι αἰ λας διεγεῖραι. 
Δια πύρρυρρς ἘΚΡΌΓΡΌΓΘΙς, ΡΙΓΡΌΓΑΘΕΙ5» {θτατη ς , Ῥαγραγα ἀιΐα- 

ἐϊας»ρυγρυτα τείρετίας» ρογ πράτ ΠῚ ΡαΤρΡατΕιις. 
Διάπος ἑνιωϊῆος οἵδ, ξαπος ἔλλω τηϊῖτο ΠΕ! ΠΟΙ μΠ1;. ἃς σπῖτι, 14 οἴ, 

Σπολύω,Σποπέμασω ὅϑεν δια ποςολν, ἰπτογηιη11} ΠλιΠο γ μος εἴ, σῷ 
δισγγελοιύτος. 

Διαπουλχϑεν, αὰ ςιςαττίςεπι ρογάιςςτο, Ὠἰοἰςοτιἀος ἰἴστο συΐητο, τα 
Ριῖς 79. ; 

Διακοργματεύομι μι δύσομαι Πα σοτίοτ. ἡ 
Διαπορᾳ γεῖν, πὸρ ϑιέιν, χα, Ν 

διάωραξις ὡς καὶ ςοηξοξειονεχεουτίο ποροτ!) Τ ἀοῖτ. 
᾿ ᾿Δικιωράσις γεως ἡ νοράϊτιο., 0 Εμθη5η Σ Πρ ϑμω Ἂξ 
᾿ διαωρῴηομω,ραοιίςον.Γυϑτάη ἸΝ εοτο. ὠραςίθ' ομ ἡγρυ μῶν ἐᾷ τϑρ 

τινίϑ- πούτων δα ὠρφξάνδιος τίω κα τάξασιν, ἰτ οἴ ςοηβοιοτταμίιρο, 

Ῥοτυϊηςογ δὲ ρουτειο οδτοπἀοηάο δὲ αἰϊεαυοτ πη ἱτίο:ς ΤῸ 

ὭςΟ; αἴϊεσαι ςοηϊσηδο [ϑιογενοχθυοικορτίῃςο,ς ἤΠοῖο. Ρεγῆ- 

εἷο. ᾿εγῆας ἐγὼ διειωςαξάνμίμ,, ὡς τ ὁ Ὡρώτης τεταγωΐ Θ- μ΄- 

χεῶτω τοῖς πολέμίοις, τα ε πὶ ΡΟΓΆΙΟΙ «ὙΠΟ τα ῬΓΠγᾶ ἅτι)ς Ριι- 

σηφήτε 41) Πιρεμτρεςητ: Χεπορὶν, τὰτ ὁ αῤχέδινμος, διεκοράξατο, 

Ἰιος ρογεσιτ, πη [ηβαίαπο,Ρίατο 1. ἄς Κέρμ}!. ὀνθι διαωρῴ- 

-ξα δι ἣν ἀγγέλου ἡμέϑι , ντ νης οςε ουοτίάτοῦ οδτιρυῖε, (α- 

ταῦϊέ ντ ναῖς εἴτ. Ιτοην ραῖγαις 61) οἤςι. ἴτεαι, ἐπαγγᾶγε. 

τὰ δσπόῤῥιτα διαρῴττεῦλαι " δα πετορ 4 μῆμον ἐρῶν» εἰζθοιαια.14- 

πᾶ. ἐσδοξέ πὶ ἜΝ μὴ πεωκφχβαι τῇ πόλει, νἱίε 4 εἰϊ Αἰϊα φὰς, 

τοπ ΡΟ] Γσαηὶ σου ΞΠΟΙΩ 1 ςουταληἴς. ΕἸ ατατ. το ΤΙ επηητοοὶ : 

[δι άθαν, ἤνοις μὴ δὴ χεύμασι φυχίδας διαφρᾳζα μἦν Θ. ἘΠΝΗ τ: 

Ἶ ἱ 



πος γαΐφεπι ρεσυηΐα αὅδαξξυς ἐχυϊος τοάπσοπο, διεσρᾳξαάμίω 
ἐκξαλεῖν,ξξαἱ ντ εἰϊοςζεαι, Θαζά ἐς δε ποξξ. διὰ ρῴηομαι κἀπ᾽ ἰ- 

δ4.μὠ νὶ Ρεπῆείο, Χεπορὶν δια πρῴ ἢ εὖλι ἀγαϑὰ, θοΌα αὔδα. δια- 
πραξά ἄν Θ- ὑξήλϑενρετ 4ιο Ἢ την θαὸς σοττιρογᾶτ ἐχίμτ, ΤΒι- 
Ἄγάϊά. νοΐ Τατετγρτ. δια ῳρᾷς ἀμῆνίθε,χρίμάσι δγιλονοτι χὰ λόγοις, ἧ- 
ποι δτακρρυ σοίυβυίρν τἰοὶ κα τηγορανς Α[10 Ιο(Ο αἱτ » δια ωρῴξα ῶχ χεἰ- 
οῦται τὸ αὐύστεδϑεέ τι αὐδκὶὶ τοῖς αἢ χεσι. ΡΒ] ατατοἴι15. τη Οὐδ 1110. δια.- 
περᾷ δ. πλείονα μετ᾽ αὐτῆϑ᾽,, αὶ σαπὶ εἰς ῬΙυγα εἀϊάιτ ὅς ἔα - 
εἶτ. δια ορ φη ομα) οεᾷγμφ.,) ἐπιο Πα η. διατιρῴηομιαι τὸ εἰω ϑὺς. [Ἐτ΄- 
ἀο τοπΠιςτιάϊπειι.ΡΊατο ἀς Βὶ ἐρα δ]. ΠΟ ογας. δια ορζτεῶτι τι Τ᾽ 
δεόντων" αἰδα τούτῳ δια ρα ἤομα τίου κατώζα σιν, οσατα μος ἐς ἀο- 
1ςςπίὰ ρΑςιςοτ. ΡΙατάτοιας ἴπ ΑἸοΙ τάς, διεκρῴξει τὸ «δὲ πρέσβάς 

ὧν ὀλίγρις γγοέῶι τοὺς αὐτὸν οι ἰορατὶς εὶς ντ Ἰξοαπι ςο]]οημς- 
τοητατγ. 

Διπτρφτ,άστη 0 ἃ δια τρᾷομαμΡ Ἔτῃ οἰο αἰ σ(ο]ο,Ρογρο, σοῃ 
ἢεὶο,ςοητεηάο, αξαμοτ. ΡΙαταγομιις ἴω Οὐαί, δια πέωρακτ᾽ αὖ ὁ 
πόλεμος, ἰᾶται σου ςέξιπι οἴϊετς θ.] 1 πν. 5: Ὁ ἀραά Εατιριά ἢ Ηε- 
Ἰεηα διωπεωράγεῖθα ἐχροπ. δέξαπι εἰξ ἀς ποθί5» ρογιΐπγα αἱ θὰ 
Ππρηϊβεατίοπε α14 δια αρηω πρηϊῆσατ ροτγίπγο νυστῖο, οἰ ὅς, 
ΠΠιὰ ΖΕΓἢ. ἴῃ Ρεγῆς ὡς παύτα γ᾽ ἐς ἐκᾶνα διαπεωρᾳγυῆθα Χεηο- 
Ῥῇοπι δια δή εἰν μοι ἐφ᾽ ἃ ἥκοιμεγ 1114 πχλλὶ σοηῇςοτο, αὶ αυα ἃ- 
σεηάά γοπιάπι, Βιιά." 1 οι, 

Δδιατρεπὸὴς,ἐ(8.,ν καὶ ἡνεχητη ας, Ἔχοο  εης, στο σίις, ἰἸηπ παῖς ριατοἶα- 
τίις, δια δηλίδο δηήσυμος. ΚΟηΟ, ἐπ᾽ ἀγαθοῖς δια ρε πες ἐρὰν Φανίωσαι, 
Ῥοποταπι στατία γι άοτὶ ΠΟ τίου η,. τοὶ δια τρεπῆ 7 1η{Ὁ πἰλ. τὸ 

δια τρεττὲς, [ρίσηάου. δα τορεπιὶς τίν; θεαὶ, ρεοῖς ἀξοςητί ἸηΠ]σηΐς, 
ἙπτΙρ ἃ. δγανωρεποὶς ἐ ψυχία ξοττίτυάίης ἐχίπηίας, [ἀς 1. 

᾿διχωρέσω μιέλω, ροτίξιιοτο ᾿λο πεζὰ νἱ σης, καλλισα αἰεὶ τὴ, γἡὐ πρε- 
πόντως δικγωγς χοο͵ο, το Ποίο, ̓ςοοντοπιάςονντ διχτορέπω τούτοις, 
σχςε]]ο πος εἰεσαητογ ὙΠιθη 0. ἴτε π’ οτυο.Ρίατο ᾿η οτος φύσιν 
ψυχῆς ὧδε μειραχιώδει τινὶ διὰ τρέπει μορφώματι. ἘὰτΙΡ. δια τρέτσων 
πόντων εἰψυχίᾳ. 

διὰ αρεπῶς,ἀεοεητοῦ 46 Πιπηριπο[ὰ, ηαση!Εςὲ, 
Διααρεσβεία ἰε σ᾽ Ἰτογαπ) ἱπτεγος Π1ο.- ῬΟ]Ψ]0.1.ς. ἐλέγετο υἷὸ οἱα ταῦτα 

4 αἰδαπλήσια τούτοις πλεονάκις ω ἐμ φοτέρων χ7) ταὶ διατρεσβείας" 

ἐπεραίνετο ὃ ἐδέν. 
Διαπρεσβόζομαι κχἡ ἱ 
Δισωρεσβδύω,ςσατος πλΐττΟ. διετρεσίβόσετο πεὸς «δὺ ϑτοις καὶ πόλις, Ατῖ- 

{πι4. ΒοΙγΌ. ἴῃ ς ὗμα ὃ δ απεμῳ ίυβυοι δὸς ῥοδεοις ἡ ὠτωλοιὶ, ἐπε- 
σπάσωντο τρεσβείας 7 τας διαλύσεις αἱ γὸ αἰ δα γγωύμῆναι ῥώάκας ἔδὲν 
σαν αφορμας δια τρεσβϑυύυδα τὸς ἀμιφοτέρρις «ἕσ βασιλεῖς εἰς τὸ χα - 

Θῶν αἰας ρρφία), νἱττὸ εοἰττόφψις γεητιζάητες Δα ςοτηροηει ἐπὶ 
Ῥαςοη. 

Διχωρέ μα λα μωρός φανεὶς, ΗΠ οεἴγ εἶν 
διααρήοσω ξσορς, τεσ δ ο. ΡοΓοΌΓΡΟ, διέρχομαι, δια πρώ, διατεχώ, ροτ- 

Φαϊςο. ΟὐνΠ' διότι διατωρήξαιαν κέγων ἐμαὶ κίδεα ϑυμοῦ, 1. διέλθοι. 
κέλουνον διατρίοσω ιν άπ Τδοο, ἰάοιν Οὐ γ᾽ ἃς Πιλά, Γιδυαρησ - 
σον πεδίοιο, ἱ «δ ἰωνο, γδιο πόρων διε τῷ πεδύᾳ [το πὶ δια Ὡρόρνω, ει δια- 

ἀρηθω,ρτο διαωρᾷ ων ἱὰ εἴτιροτασοφεχοσμιοῦν ἀπ! ηΠτιΟ, δια- 
αρήξας, ἐχεουτὰς εἰς ΕΠ ἐγοος. [τα πὶ διά αρηοσομα). ἰάςπγ, Η οτο- 
ἄοτ. διατρήοσεξη ποιειυῦ τος, ἰνδης τοη} σοηβοιοιζος, διατρηξαμάνοι, 
40] Ρεγοσογυητ, 1 γα!  ΈΓΙηΓ. 

Διὰπρὴς δίω,ιηἀϊξια πὶ ἀεξο το, ἢ] ὀγοίοσ. διεαγ ςδυσε πυρὸς ἐὺ σκύϑας, 
ἱπάϊοια πὶ ἀοτα τ ϑογτἰ]ϑειΠ 4 σά. 

Διαπείομα) ἴδοοτ: ὃς τευ Πατὸ ντου,γίπσοτιντ Αξζοσισδρ.ς. Οἱ ὃ ἀἰκού- 
σαντες διεωρίοντογ οἱ Ἐταίηχ ἴς σαθαητατν 1] ἀϊτα Πρ εσαηταν, ντ 
(2}.7.διεαρίοντο πειῖς χαιρδέαις αὐ) δ᾽ καὶ ἔβρυχον «δὺ ὀδόντας δα αὐτὸν, 

αἰπεςαίσαητας σοτάιθας ἔς ὃς πγιάεσδης ἀςξητὶ ας τη διΠ ς.7. 

Αδ. Αροϊὶ. 
Διαπείω μιίσω,α ιχο, εςο,ἀοίς οο,ἀςοι 
Διαωρὲν ΡοΓ τοταπι,οππ τί πο ρα οὐ Ὡ52111ἃ. ἡ, ρΘηἰταϑ,σ]} ὅλε, διάμ- 

σαξ. δ ὴ 
διὰ τρὸ ἢ εἴσατο γἡ ἡ. Ἡ εἰν ο ἱπτογργοτ δννλϑε Ὁ κα δὲ αὐτῆς, 
Διαπρύσεο,κ, δι ρα ηοττδ "1 157) Δ τι} ΡΘΓ ας, ΡοΓροταας,, ν ΟΠ ἐπγξς, 

εἴλγας,οπτηῖθις πτοάϊς σοηνπλοίμις δ( αθίο τας, διαπορδύσιμιθ-, 
μακξός. Ηο τ. Π|2 4.9. ὑσὲν ὃ. διασορύσιον δαναοῖσι γεγ ὠγὼς οἷ. δι ιαἴδη- 

λον, μέγα, εἰἴξαίκουςον. διασεε ὕστοι κύρνκαςνΝ ΖΑ 02. διάτονοι" διακρυῖ- 
διίθ- πόλεμος νον της Πς9}}} 410 αἱ πηΐγαιτα ἔστι πὶ ὃς βαπηπιὰ ο- 
πγηΐδ. δισπορϑλονται δ ροῃατγδητ, ; ὶ 

Διάπῆαίϊω., Ῥειαο ει. 1.ποΐαῃ, ὧς αὖ αὐτίω) δηιαπῆαίωυ,, ἐδὲ πὰ νέκρᾳ 
Ἴ Ἷδ ὀρνέων. 

αιαπϑώω,οΕἕευιάο νεὶ τίταδο ἐχρ. ὃς οἰατίο.Πυοίδῃ ταῦτα ᾧ ἔτι τού - 
τῶν πλείονα δια] αεστε χὶ βαρ βαρίζεστα: 

διάπῆαμαὶ,ρογιο]ο. 10 Δοτ. β δι πηίω 2 ρεγιοΐδιι» τγδῃ[ιοϊ αι, ἐ- 

ΠΡΉΤΤΕ δμωσθαιβν σιόματος οὐ τοτροτς εἰοΐλης, ΡΊατ. ἴῃ Ἀοση. Ες 
1π Αὐγηιο, ὀρνέν διαπῆαὐτος ἀἐοκ,δαῖς ας: ἀξγδπι τγαηΠιο]δι,ρεγ- 
τἰοἷδτ,ς.ς.5.ρίςητ, 

ὡισπῆάω μιήσω ἀκα τταμ οἱ ον γδηίπλῖτιο » νοὶ σ, 45. διαηγήδαντες 
λεπ]ὰ ροττεπιὶ ογιρτο τιλη[πιϊτεσητος, Θ4Ζ],Ρ.04.17. ΒΗ. ρΊδης. 

ΤΠοορἣτ. 
'διατῆνοὐα,εχτοήἀο, ρτορτὶὰ ἂἷας. 
Διατῆϊοσω τη ἀν μη, Τςορἢ. | 
δἱατῆοίο μούσο πα υχρὸ τοττς Εις οὐροττογγεο, ατοπίταπ ἐεδάο, ΑΦ- 

οαίατ, Ῥίατο 1.5. ἄς Ἀ ἐρυ δ], είσαντες διοπῆο ἡ ϑηωῖν » πγστα Ρεγουΐῃ, 
Γααγαδνηάς ὁ διαπῆονϑις, ἔγτος ττορ  ἀπιβγαττοηιτας, τογγίτας, τὺ 

Δίαπῆοησις εως γῆ ντιερ ἰβαιάρ, αἴ ἔτ]ο. δ) μα πῆδησις ἀφροδισίων. ΡΙαῖο ἐς 
Περσινεπεπιηεης αἰόοξίας δί ᾿πτροτοης ἰδ ̓ άο γεποσις. Ἂς "ἢ 

Δδιάπῆηυξις, εως ἡ ΓΟ] υτ ον ΧΡ] Ιρατίο. ΚΟΥ 
Διαιπῇ ὑοσω, χρυ ἀν ΟΧΡ]ΙσΟ, Ἄρατον Φιοιγγύω,, Οτεσοτι δὰ Αἰμαπα 

᾿ᾧ πῖνι οἐο εἰξεγϑώετο δ μοὶ Ἀόγου χὶ ϑεωρίας διαο ὅγτι τίσ) ὑλίω κα τὸ σαν 

κικὸν σᾷτο, εἶτε γἐφίδ-. χρη λέγειν, εἴτε ωροκοίλυμμα,, διατῆ ὑξαντι, ϑεο 
συγ ει μαι κοίφιίθ- οὗ τὸς ὅδιν. της ὃς ρα υτιπη διαπῆ ὑοσομα) ἃ, ̓  
(10 διεπῆυγυῆνον σα! ΟΡ ρΟὨῖταν συμμεμυκός. ΤΉ ςΟΡΆ. ἐς ἈΠις.9.. 
110... ἐδ 2. Ὅμα δίνδιεα τὸ αἴϑος ἔχον τα ὅμοιον τῷ χέυκείῳ (Περεηδ.. 
λδυκοΐῳ πλείονα σοηα, πλίκω γαζοδιμον, τεῷ μεγίϑεε, τετραπλάσιον ἦδος 
Ἰωντιὺ ἕτερόν 'π δὲν δδὲ πολ ύφυννον, ὥσπερ τὸ ῥό δον" πῆτο ἢ πίω μὴ νύκτα 
συμμύφν, ἄμα ἢ) τῷ ἡλίῳ αὐΐοντι διοίγνυ ει μέσον ζρίας ὃ τελέως διε- 
π]ύτῶτῃ (1 ρ “ἡ. διεηγύχθα!) Β] Τητας ΠΠδ το ἀμπιοίοςι πιο ςαρῖτο ποὺ 
ἴῃ ΤΎ]1ς διιτοη} ὅς 411 ἀγροῦ ἤοτοτ ΑἸ ρα νίο]α ἤρεοις, ἰξᾷ ηγα-: ! 
δοιτυάίης αυαάταρ] το! πο οάοτς, φιοαά πλίτε πλας. ἦτ) ςΟ τσ ὅτ; 
εἰὲ ὅς αἹ τὰ {{Π||Ππ5,[ο]τοιῖοτ ταῖπςα τοίολαιις βοτῖς : 4ιςπὶ ποξία 
ΠΟΠΊΡΓΠΠφης, ἄροτῖγε ἱποῖρίτ [Ὁ] 15 ἐχογταπηοι ἀϊς ὀχραπάϊτι, 

Διάτῆυς (ὃ- [ΡΥ ιν να] σάταις. ϑογάπας ἰῃ γίτα ΗΠ ΡΡΟοτγαῖ. τ ἀντι ὀϑξης 
μέχει «ἥρσων δια πῆ υς α,νοητί]ατα; ὃς ἀϊάϊτα. ὙΓΨ 

Διαφήω, ἀοίριο,εχριονασςἰρίτας ρτὸ γοίριιο, ο οἷος, Ἔχθσγογ, β- 
ΔΙ άο,σουταηληο δὲ ποττο, ΟΠτΥ Οἰζο πα, μέλλει διατ ὑεῶτ, [ΐμ- 

᾿ ἠετ οἷς Δίρογη θη]! ς, ΠῚ, Ὁ 
Διώττωμα «τος τὸ ἰαρίτις» ΟἸεοπησᾷες, κὶ πλεῖςα γέγονε διὰ ἃ πύπον 

διαπτώματα. ἀν 

διάωπῶσις τως, ἡ ΑἸ ΠΟ ]υτ! οὐτυιΐηαν πη οττυτίαπι,, ορί αἰ οηίς ὃ 
Κυξτατιο, ὶ ΓΝ 

Διαπυΐῳ! ὦ Λάιον] δια πυϊσκέω, νης νογρα] 4 ηνια; ἵςαθπτα 
Διαατύν μα τὸ ΠΟ] ]οἔλτο ρατις να μιοτ σὐηςοέζο τυπιοῖς αἰ σαὶ ἷ 

Ῥγάτεγ παταγαΠ1 εἰϊ, 
Δισασύησις, τοὺς. ὁ Πρριτατίον Θαἰοη,ά Ὀϊδυςοα.ἐκαυησς. ᾿ 

Διασυητικὸς οὐ, ὁ θι15 ΠΟΙ Εἰς ἔαρ αγατογίας ΡΊΏ. δια πτηνπιπὴ γι 

{πρρυγαπάϊ γατίο δί δὰ πγαταγιτατοη ρογάπσοπα!, Ἰάσηι 
δὰ ΟἸλυσοη. 

διαπύϑωιρυτγεξιςῖο. ᾿ 
Διαστυΐσκω,αἀ {ιρρυγατίοποπι ρέγαϊιςον ρει πιοιῖςο,, Οαἱοπης δι 

Οἰδαςοηοιη. Ἄν: 

Διατουκτεύω͵, κα. ὀύσω, ποδυχφιρυση!ς ἀςοςγτο» ΝΘ ΓΙ. ἦ 
Διαῆτύλι(Θ., 41 ρόττα οἤξοττιιν, Ατζοσ.. ΟΕ σου. ἦν Ὁ τρατι 

τις τελδυτήσειε, διαπιχιον ἐπώλει διραχρίμς πῷ σώματος, ὅζς. 4 

4ιης πλιος ἀςοο ἰΠοτρνοξειρ οι ἀγάς ἢ πλᾶπι ργὸ σοτροτι 
ταηάο ἐπιρογάθατ. διατυλών, γο ΕἸ Α]1ς δέπας αιοάφάκπι 
Ατβοαϊςη (ςτῖθτ Η ον οἷν, ἔογταῖῖς ααοα ρεγίο ας σδτιιγ αι 
ΑἰἸααὶς ροτγτὶς ἐπξεγγοταγιαας ἴῃ δὰ ἡπξσγγατυγ, Ἵ 

Διαπειυϑαϊομωροτγοιιηξξοι νἐρωταΐα, πτοτγοσο, ἀπ αυῖτο, [οἰ (οἴτοῦν 
σον ἴτοηι ἀρ ΡἸαξιἀς Το σοίοιςΠσο. ᾿ 

Διάπυδ., ὁ, [ὰρρυζατας ΗΙΡΡροογ.Αρμογίίπη, 4ζ.}}.7..Οὐκόσοι τὸ ὑπ 
διάπυον χσίογ τα]. 

Διαπυράζομω,γεσοηάοτ, Γαίου διοργίζομα). : 
Διάπυρος,ε, ὁ καὶ ἡ ἱσοἰτυις, τ άσης, απάφη5, ἔστμςης »ἀςςοηῇι5, 

ἄϊτις, σα] τάϊι5» Ἰσηοισγξεγις ξιξεας, σα ἢ ἀϊ ἀπ.» νἱα ἄτις, σοῦ ναι 
μύ δ) 8- διάπυρος, σαηάςης σ᾽ εῦα,Α τήζοι. διώτυρρς ἐχθροὶ ονἰ 
Πγάτας ἐπίτοί ταν, σῇ τὴν ἡφ τς Κρ)ρν» σα δὲ 
ἄσπν ορις- ἴνςίλη. ᾿ 

Διασυρέω, μι ὠσωνπιωκᾳ, ἀςςετάο. ᾿ 
Διειπυρσεύειν γι πυρσεύειν,οἸδ Γι δατο 'σαίςαο παϊρρίαπι Πρηΐδι 
τος] ας ΐη Αητισοπὶς ΑΡΟΡΒ ΙΝ. ἔλεγε τέο δύξαν ὥσπερ ὑπὸ σὰ 
΄ ἑλλάσες εἰς τίω οἶκε μβῤίω πυρσεύεϑχναίεατ σ]οτίδαι ἔς ὃ Οἱ 
οἵα ἴῃ) οὐ 6 πὶ τογγάγι πὶ οἰιοριο ἡ ντ ὲ ἰροσμΐα ἴρσιος ΡΥ 
σοηίρ᾽ ευὲ τοΙ απτατ. σὰ ̓  ἢ Τεπλιοιγῖο ἵστα ἀἰχὶξ 5 σι 
ϑίώας ὥσσερ δκοπίω “ οἰκεμβύης τιχὺ τῇ δὺξῃ, δ' ιαπιρσενίειν εἰ 
τας αὐϑρώποις ταὶ τοεᾷξεις» 1. σοηίρισια Ποιηἑπιιπὶ σοίνα ἔποοι 
ΠΠΠυάτγατε. ἢ ᾿ Ἢ 

διάπυς Φ. αὐάίτας ὃς ἰητο Ποξας, ποτας. 

Διαπωλέω, ὦ ἀια ηάο. ἥν 

Διαῤαι τὸ ς-όμρνος ἀροτίτο, διαῤαξ, ΓΟἸ]ςης : ἃ γοτθ 0 διαίρω, ἀἰάνιοσι, 
το. ἘΝ] 

Διαταίρηται ἀἰ πτίδατας «ἢ, ΠῚ πέξας,  εγσάος. Αττὶςὲ ἴσα Ι 
Διαρᾳίνω, ἱπίροτρο. 
Διαβαιτος 5 γὃ φανξρόε, 
Διακραασωβογτηρο, ροτταηάο,ρετξτίησο, ΗςΠοά. 
Διαῤγεμος, ραττὶ ΠῚ αἰ δι, ραττὶίτι ηἰσοτ,ϑ 14. 
Διαῤδω, ττισο: Αξεια. Α οςαἸαηρίτας. 
Διαρϑράω,Ἀττίοι]ο 1ογοῖ. 
Διαρϑρόομαι, μα. ὥσομαι, πα μα, ΠΟΙ γπιοτ ἴῃ πιςστιδτῖς (πηδρ 
( ξἰογίπιις) διαρϑροῦται, ξοτ πηαπὶ ἀσοὶρὶς ἀςίοἰτᾷ. ἐιηρϑρώ 
χυλοι ροτ ἔς ἀισιτῖ, πτερτί, Αὐμῖο, διυφϑρωιοθ. πόρῳ Π 

Διαρϑρόω͵ μι. σιὼ, αν, οἰφὲ, ΔΒΌτΠτο, διαγυπώ, ΡΟ] ονξοτγτηο »1η ἕο 
ἀΐφο,ρεγ πιῷθγα ςὅροπο,ογάϊηο, γα, ἐχργίπιο, αἰ Ὡς 
Ρίισο,οχρίδηο. διά ρορτν λέξιν, νοςάθι]α γεάάςτς ἀττίςυ]ατίπ, (' 
ΖΔ. διαρϑρδν ταὶ χε γμήνα τοῖς τὰ γοφάθ 12 οἄογς,, [46 ὁμέλοῖν 
Ἠείκς!". 



ἀιγὰ ἄττα τα »ἀττ 0} ἀρ. {τας ΡΙατατο , ἀῇ γὸ 
ζλλον' εἴξεις ὑπ᾿ άκουεσε πρὸς τίρ) διαῤϑρωσιν, στασι- 

: ἰϊφατι φογρογῖς μαθηταῖς, ἢγ σὶς σοι λὰ ἀγίσμι ςοῦ- 
8 δ}. ΔΑ Ἵ Ρ Ξ 

υοδ ,ααΐ ἀττίση ας Γαογοῖ. ἘΡ ξέοτις, σρίτος {τόπος ἐν φι- 
οὐ ὴθδαύταν βεξαιωτικὸς, κ᾽ διαρθρω τεὸς. 

ἡ,ἶκα)» διαλογίζο μα), Ε)} ὨΙΘΓΟ. 

εφω ἀπε αἸογον ἢ ΠΊΟΓΟ ὨιΠΊΘτΟ ρους ποτ. ᾽ 
ως αἰ Π Θγατι οὐ αρρατατίο γΊσγιμι, ᾿ 

δι τατον πηι ροηίΐτατ δὲ οι ϑίκατος ὀρχφικοῦ ἱπτογάιηι δ) τῷ 
φϑαι τοίτς Ηοἰν οι. πέτα σοτηῖηο ρ: 

νον Εἰ θα ΡῚ» τὸ σίνηπε, ΕΘ Υ εἶν, οτίαη ψαῖα ἢπα αοτῚ πηο πία ματος 
αἴ ἃς ατοτίδτ. 

' Ἰασα! τὴ τγδη[λῖττο, δεακοῦ τέζο κα), 
“Ρεγρετιιίτας, σοητί πιάτο, ΩΝ ( ΕΠ οΙ οητία. 

σαν πιὐχα ροτίςαογονρεγάυτονάπτο, ΒΕ] οῖο, αὐ λιο.Π1ρ’- 
Ἰμιοϊδη ἐς Ἰαέζυ, διαρκεῖν τορὸς πῇ πένϑοις τὸ μέγεσοςὰ εἰϊ, 

οἵδε ̓αξξιυ. τ ωεὸς ολίγον διαρκεῖν, ρᾷτα πιρον ἀυγογς. ΠΟ - 
ἵνα δυδοκιμὴς οἶμαι κα διαρκῆς , ἰὰ οἴξιντ ράγιτος ἃς Ια ἀοῖη 
τίσ» ὅς Εἰσαίτατος [υρροάλτοητ. διαρκωσο, εἰς τροφίω 1ὰ εἴς, 

γ, ΖΕ Ορυι5.ἐς μῆκος δεαρκεῖν, Γαι οἴΔη. δεήρκυσε τῳ βίῳ ὠρὸς 
κυ τέχίθ- » Δι δ }}1 οχίτιιτη νιτὰ ποι ρει τ, ἰὰ οἱ, 
γίαυς δὰ δε .} οχίτα πη, Ρ] ατασοἢ τη Ἑλἷο. τοῖς γεωρ- 

ἃ Εν ἀΘτΊοΟ ς Πὰς σοτῖς νἱέξαπι, [ἀειτι 1 50 
Ἕ Ἴ πεὸς το δέψ Ὁ». ὉΒα]ατῖς. διαρκώ λυύσυ, ἀο!οτὶ 

Ο. δηαρκέσαι τεὸς ὁ ἄ ϑλὺν εἰ ϑέλεις, ἢ πηοαὸ νε]]ς 
σειτβλ ηἱ, ργπιιόσις το] ] πο Ἰάθηει5, δυαρχεῖν ἐν τοῖς 
Τιιοίαπ. δεαρκεῖν ἀκ ἐδιμυἀ μίω, ἱρὰ ογαπι. δγαρκω λέγων, 

ἴσετς ἔμιοίαα. ; 
“ον ἡνάαταης, ἀβ οἰ δης.ςουταης, ρογοπηΐς, ΓΟ Πτί μι, 

ταις, φρὸς ὑδρρ ποταμοῖς ὅὄξιν αἰεγναΐοις ἡ χώρᾳ διαρκὴς σα Ρε 

5 βυυτὶς γεσίο ααπάλε, ΡΙστατο η. ἴῃ δο] οὔ ς. διαρκὶς εἰς 
ὕσις,ν τη. ρατγεὶ πατιτα (ατίςίαξετο ροτεῖς, Τμέοριτα- 
Ὁ ἴξοσπάο » ςαρίτε ἀδοϊπιοαυάτγγο, δ σδυ!Γρ] Ως. τοὶ δῆτ. 

Σ διαρκῆ, 1ἰ5 18: δὰ ν ἐξα πὶ ἐγαῦτ πος Τἀτία. τὸ διαρκὲς, ςοη- 
το. Π ἐγπΊον., 
Πποἰδητετ, "Οττῖος Πιατγο ὃς  Πρίδη. οτίατη δαψιλως δὲ καρ 
Εἰ ἔλπαῖς, Καὶ ἔτι μάλλον τῇ πολιορκίᾳ διαρκας ἐνεχαρτέρει. Χο- 

α ζίω καὶ εἰς τὸ γῆρας διαρκέςαται , για οτς μὲ ᾿δηθέξατοαπι 
ὉτΙΠονὰ. 

ογτο, ΟΕ] ατίο, ὄγκος. ΕἸ ΕΣ ΠῚ οὐ πῦτο ἢ χαλκῶρ κομιμωτικὸν ὅμως χε- 
τὰ ὃκ ἐιχά δίαρμοι ἐδὲ μέγεδος. ἀρυκ διτὰ Βοπαηι στο 4Πατς 

ῃ ὙρτΙ ΠῚ εἰῖ Ῥτο τγαιςέλι, τέτταρα δ᾽ ὅξι διαῤμοτα οἷς χραν ταὶ 

ὡς δὴ τίυ) γῆ σον ἐκ “ ἡπείρρυ,, οἷς ἀρ Ροϊ ν᾽ α τη Ρἴο τεϑῃ- 
φρὸς Σ ὄστο “ὁ χιξύῃς πλοιιῶ κὶ πελοίγιον δέαρμα λίαν δυφυώς 

τοῖς καρχ εδονίοις. ΓΠτεύρτες Γρ3 τι τη λα τ  λμλμι πὰ γογτῖς ρα - 
ἐξὲ, Ἡ εἰ γον. κούφισμα, 
᾿Ποπιροπονσοαρτοτοιηι Δοςα, 

Ἰάς προ ηο. 
ρεγταγ ον ΕἸ εἰ γοἰτις Θη1ΠῈ αἴεττ διαρρϑεύντα ρτῸ διασο- 

"ἤσ,η,ταρὶηΔ» ἀΙτερι! ον ἀερορυ]ατίο. 
οἵαρΊο, αἸγίριο: δὲ διοιρποζζομωρτο εοδοπι. ῬΙατ στο ρεί- 
 Ἀερι Ὁ]. 7 κεν ἐφ᾽ ἡ κῶς διαρποισόμϑυθ-,ἴ πος ἱπυιαῆτ, ντ ἀϊ- 

Ἰὰς 
δίρεγσο,ςοπίρεισ ον ργουετγρ. αρ.7. 

ὡνναΐτο, Ποττα τ ΡΟ» ΠΊΟ]ΠἸο 1 ἄς πῈ ἔσι ὁ ςιιπι ῥαίω.11.1. 1144. 
ῥώσαν μεμαῶτες ,].διαφϑεῖραι. 

Ροτβιιο,ἀιβυο:νηες ἀριι ΑὙΠ,νεφ. φϑέγγεῶν τοῖς χείλεσι διεβ- 
Ἰῤνηκόσι 5 Ἰοααί [ΔὈ τὶς ἀι Πιεατίθιις ὃς ἀνάμπέτι» ὃς Ἀἰο]ςοις, τὰ οἴ, 
Ἰοσε Εἰδῃτί ἴτε πὶ ργο ἀε]αθοτγιάεῆνο . 8: Ῥέγεο. θοῦ πος], φεῦ πῇ 
ϑϑανόντος ὡς τα χεί α τις βρρτοῖς χαΐρις διαῤῥεῖ 14 ςἢ γδυχφϑείρεται διαῤ- 
δέεσοι στὲρξ, Θλίςηις αά ΟἸΔασοπιςατο ἀἰβῆσεης, "ἃ οἰ, ἕαπσοία ὅς 
τη] ἰ5οΐτοπι τα  εἴςο Βιοσ. Γ Δεγτ. δεεῤῥυηκότει, κὶ λεπῆ]ον ὑπὸ νόσου 

Δ ῥήγνυμαι, ἀοΠςο, β οἀοτο ὃς ἀνίτιμηροι.,, σοι βίτυροΥ. διαῤῥΐγνυ- 
ται αὶ βελών, καὶ ὅτῳ τὸ ὠὰ ἐξέρχεται, ντοτο ἀςμπεητε ομα ἐ- 

ἰχηϊττῖτ. 
ἐῤῥήπυμι, μή ξω, κσιν χα, πτοττατηρο, ἀίγι! "ρον ΡΟΓ πὶ φάτ απὶ τι ἢγ- 
'Ῥε ΡοΓ ΓΙ Πσ ΘΟ, ΡειταΠΊρο, [τα πηνγαμνρουἑἀ εἰξ, το πιαοίνιιπι πος 
πεο, ἀπταπηρο, ἀΠδγιιοιο, ἀοίοτε ἃς τπα!σηκτίοης ἱπιρὶςο. Οἱ- 
ΚΕἸ οητ ἃ ἁπάαοίαπη,, 4 ἀητα ΤΙΠΊροσαΓ,, ΠΟ ΩΦ ΠΠΟΊΘΟΥ 

ὑπάσῃν. 510 ΤᾺ ΠΊΡῚ ἀἰσαπταγ ἱπιι4ϊ, Ὑ τσ 1]. τα πη ραπτιτ νὰ 1 
το, ΒΟ π οἰ ΠΠιοη. ἐδ᾽ αὐ σὺ διαῤῥαγῆς ψ οὐ δουῖν Θ-, στους μαο- 
Ἶ ᾿νε θιι πὶ ἃ Τιατί πὶς 'π ὁδάογη Πσηνςατίοπς. νίηγραττν 
Εἰ τίνα; » πιμωρᾳῶτῃ γ ἀποωνίγεῶεη. Α(είατ πη » Α σοιι- 

[}] 

ῤ 13π|,οἰατὲ, ἀρεττὰ. Πα] ητοτ, σαφως, φανερως, δια ῤῥη)- 
δέω αἱ εἰστῶν, δι. ὈΟ ταὶ Πατί πῇ ἀμοττὶς νος, ! 
βῥηκτης, ΠΠ Ιατοτ ΚΠ ξελίθ., 
γτὰΠΊΡΟ, αἰ [τ ΠΥ ρ, δγαῤῥήατων τὸ δεσμαὶ , 4! τ Ὶπτθης νἱα- 
(ταπηρξης,ς.8. Ἐσαῃρ, Τα: 

᾿ οὐδδτο, ἱπτ θῸ 5 ἱπάεςοσὸ οἰγοὰτηᾶσοις, ΕἸ  μΊοΪο δ. τὸ τῶ ὑ- 

Ἰατίο Ρ[[α ὀχρίαπατῖο, ποι δγάταγα Ν ἵτγα. σφι φορτικως πξριάγειν. ( ᾿ 

Διαῤῥίπτω͵ ΔΙ ΠΊοιο, αὐτο έσῳ, ρτο οἰ ον Πτατῖο, 
Διεαῤῥοσος κε, ὁ ὁ ἐγ νῃὰς διάῤῥοσει κολέριαγςοι τα; το γγίοτγιτι Φςοίες» 

οχ τοῖϊς ςοτηροίτα Οηἱ, 
Διρῤῥοια, ἡ, θυ χα Βα ἢ τὸ ΠῚ τη Θαταιϑεἴτο ΠῚ πιο ἰοὶς οΟρίοὔις 4[υἱ ἢ - 

τς τ ΒαΠηῃγατίους οχυ!σογατοηέσις βσυοῦ, Ῥγοβυμίαπι νος 
ταῖν αἱ οὶ τοίο] υτί γαίας ᾿ταυ 44. δι 4. διεῤῥοια, πάῖϑίθ- «ὐδὲ ταὶ εἶ 
γινό μον" τρία δέ εἰσι ποίη. βράγ χη κραϊραγδιοξῥοια, 

Διαῤῥοίζομανα! ει! ρτοθαυΐο ἰαογονεηῖαι ἤαχος γοηττὶς γοί τδης. ἃ - 
Ἰεχ. Αρμγοἀιργοθαυαπι μαΐδεο, πὰ 

Διαῤῥυέω αι ἔῆτιο, δια φ ϑεήρομιαι, δια ῤῥυζωα! ἢ χιρεῖν» ἀἰξδυετς εχ ππαηΐ - 

δας, Γιοῖαῃ διεῤῥνηκῶς ὑπὸ μαλακίας, Ὠχο ΠΠ1τὴ ἀπ αςης, ΡΊΙαταιΟ, 
διαῤῥυὲν ὕδωρ, αξῆι της ἀημᾶ. . 

Διαῤῥνΐσκεϑι, ρτο 4 ἤσετς, ἃς ἀιΠΠρατὶ αὔξοττ Βυιά.οχ Αὐοια, 
Διαῥύπηω, ἀστοτσςοο, ΘαἸεη.Δς πὶ πιο ἑύπθω, 
Διαῤῥωξ, αὐταρτιις, διαῤῥωξ κυροίτων αὐμὸς, ςΟπιρασες βυάείδις αδτα- 

Ρταγῖ, ἀρ γδξτας» Εὐυτίρ. 
Αἰαρσις οἰ Ατὶ ον] τηῖτας, ἐΐσαρσις ἐκ διαύσεως, ἃ {: } 1πγ]. ἐκ διάῤσεως 

μού χυγοατα ὃς Π πὶ τας σοι ταγ. δὲ Πι ]ατίσης εηῃς 48 ᾿έξιιπν.οιπτ 
γεγὸ Ριιη δγ1π| τ βαττογ Ῥίαρα ἀϊοίτυτ ἐκ κῳταλύψεᾳς, γε διαλη- 
ψεως ὃ μεταλήψεως ΡΟΙΥΌ. αφελ ὁ μῆνοι τίω) ἐκ διαῤσεως. μά χίω δῶρ 
Ἰδιόν ὅδι Ταλατικῆς χρείας » ἱτηροἀϊοητος ΠΟ Γηϊηις σἸ Δα 115 σδ πὶ 
ντογεηγαγ Θά Πςο πιοῦα ρυσηαπά!, ΔἸ ὲ ἀἸΣ τ ἐκ χοταφοραξ, 

Διαρτοιμῆσα, θυ] ἀετδ, δ φλεῖν κοίτα κόψαι). 
Διαρ τοίω, μι ἴσω,πο κων Προ ηάο, ΟΠ ροπΟ,  οἴοτι 110 αοάαπι 1Π- 

τεγοῖριο, ἀΐάαςο , ἀΐλισηο; Αἰ. ἃ σοι ΓΡΙ ἀστάτοις 1 ΤΊ πιοὶ. 
βαδίζοντος χἡ διαντώντος ὁδὸν ἡ μερῶν ὁκ τὼ πίω) δυυύαμεν ἔστ “ν᾽ συρα-- 

κουσών.ῬΆ το ἀς ππιπάο, Εἰσειτα εἰμήχανόν τὶ σώμῳ αῷ ὁλε διαραη- 
τ ϑὲν αὶ συμφυΐας, σκεδα δια ἀτἀπέξιτη ὃς ποῦ φοματθης, διαρτᾷν, 
δ... διαίρειν,κρεμάν᾽ κὶ διαρτῇ σαι,τὸ οἰξαποιτῆσοι Ετ διαντώρδμ Θ., ἀς 
σερτὰς, ἈΠ, εἰξαπυτώνν Θ-. 

Διαρτίζω,τοΐογπιο, ἥησο, ρετΠοἰ ογεὄροπο,αἰαπλα πω καὶ τελειώ, ᾿ΐπῸ 
ΐ "ἢ ρυδ ον Σ ᾿ : 
Διαρύω, μ ὐσω,ροιτγαιονρογάπςο, διαρύσαι τοι νέας ἃ ἰιμὸν, ρον {85 

ΤΩΠῚ γα ρογγατε)ςγοάθτσ. 
Δίαρχοι, Η εἰν «ἢ. τοιὰο (πητ οἱ ἐὐλανοδίχαι: ᾿ ᾽ ᾿ 
Διαρωχυίας, ἰάοπι εἴς ἀΐεις διαςάσεις : ἴα το Π δὶς ἀπῖτο πη ν᾽ διεῤῥω- 

ἡὐτωνναας ἃ {Ε ̓ ηπ]σοπε ἀΐγαρτα παίσας, ὌΝ 
Διασαλιακωνίζειν, ΛΟ ]ο τα ἃς ἀς! Ἰοατθ ἢ) εἰἴδοῖη 4ο Ἰοἰἰς ἀσογο. ὐπὸ τῷ 

σαυλούϑαι ὃ ἔριν ἁδρῶς βαίνειν 5. καὶ οἱογεὶ σείεόϑεοᾳ αἴδα τὸν σεΐχον. Α- 
τἰΠορμαη ἴῃ  εἰρῖς, Αγυσόν ποθ᾽ υτασιλυσείωνο (θ)., εἶτα πλεσίως (Σ δὲ 
ωροζαὶ,τευφερόν τι διαστυλακώγισον, ΤὨτοΥΡΓ. αἰβραυϑητι κὶ διαϑρύφϑη- 
τινε] ἀξρῶς κἡ μαλακῶς σαυτὸν διαικίνησον. ἸΝαπη ἀΠΟ6] σαλακωνγί- 

σω ον ἃ πρωκτὸν αἰσιχοῶς κινῆσαι, Διοιστικώνισον [1ΠΉ 1 Γ εἰν ΟΝ, ) αὐτὶ 
πῇ δεαστελοσκώνδυσον,ος εἰξ, τρυφερῶς βάδισον. ἡϑηγ εν ϑρυ πο μῆροις 
ἀιέτος ΑυΠξ σαλάίκωνας, [οτιταη ἀπὸ τῷ σαυλοιϊῶγ απο α οἱ ϑρύπῆε- 
δὰ ὃ σαλάκωνα ἀτει ἃ ὃ μιὴ δεῖ, δωτανῶντα:αἰ 1) ἀςάπσαητ μαθς νο- 
ςεῖπ ἃ δαϊλσοις ασυοάφιη ΑΠΓΟ ΟἹ ράττς 40} βμι μαλακὸς ,πτοὶσ 
Ἰῖς ἃς «Εἴτα πιΐπατιις. ͵ ; 

Διασειλδύω, ρα Ε 1, Ρεττη αι 50, ΠΊΟ ἢ τοῦ πιοῦςο, ΑΥΙορμαη ἀσί- 

τοιςοπηπιοιςεο,οηοῖτο, οί αη. ἐνέπλησε πίω) δ᾽ οὐμῦ σἰμὶ πόλιν χὶ 

δεεσείχδυσεν δῶ, σο πλρΊΞυῖς ηἴς νε δ οηι ςοηοϊταύϊταας. διασεσαλδ, - 
μῖψΘ. τὸ βλέμμα,αδτιςο αὔρεέξιι. ' 

Διασειπεὶς Ραττο Ειζειν:ἃ διασήσσω; Γαι οἴλη, τα ΘΟ πἰιπηρτας, 
Διασαλπίζω ἀϊιι σο, τγαυ 5τῖο ἃ γιαοοσηῖδας. " 
Διασειρδωγίζω, Ξατἀο οι πὶ για τιάςο, [πδίληηο: 411 ς δυαστιρδωνί- 

σανἹὰ εἴϊ, υροαποιητῶς γελεῖσαι 40 δὲ στιρδ᾽ ωγΐσα ἀιοιτοτς Νρῆαν. 
Διαστιρκώνισμοι,, ΕἸ εἴν οΒ, οἷδε αἰοὶν ἐσελγές τι κῦμα» Ομ] τ ἐμη σ ς 

Διαστερκωγίσα! εἰΐε ἀϊσθης τὸ τυερασοιη πῶς γελάσαι : απ οἀ Ἰρία πὶ ὃς 

Σαρκωνίσαι ἀτο 4 (ἀπτ 4μ1 τορορεπάϊηη ςεπίεαῃς Διαστερδωνέ- 
σαι ἃς Σαρδωγίσω,, ἸὩτεγρτατάπτες ζαγύοημηγ γ ηὶτεάδτε . ὅς 

(δίρηπατο.. [0 Εἰς ταπιοη τὸ ἰυ!ροέξιις εἰϊ ἀρὰ Ειγιποίος. 
Ἰεσίτιιγ δνεσοιρδείνωσε ΧΡ διε γέλασε ἕα 62: διαχυσᾳν αν οἱονεὶ Σαρ- 
“δανιον γέλωτα, Ν ἈΕῚ 2 

Δικσαυλέ μῆνον τἀ Ἡξείοχρ. διακινείαῆρον χὴ ὀναζρυν ὀνῆμον Ττ δια σάσυάνον; 

τορι ςῖςης ξογῆταν δὰ μης Αὐμϊορ απ, Ἰοσαμ)., 48] αὐ Ετγπι. 

οἰτάτατ. ὁρῶ γδ ἐς ὄμφακα διασεισννά μον» ἀτὴ!ς αἄεο Ἰάςηι Μ]ς Ε- 

τΥπιοΪον;. δασαυλε βάμον εὔϊε ἀΐοιτ αἰβριω ἀυῖνον ». κα διασρυπῆν μᾶῆνον: 

ΠΥ ΠῚ ΓΙ ΠῚ πῆρα Σ στεύλον, δ σρυφεευν γατῖδον ντ ἀρὰ διπιοηιςη}» 

κὶ στλα βωώνων ἵππος ὡς κιρωνί της. αν νι} 

Διασαφέω μιέσωιρίαπο πὶ Εις, ἀεείατο » ρετίρίου δὲ ἀρετῖο, ἱπάϊςο. 

δ'εστάφησαν ἀυττώ αν αὐταν οἱ ὉΠγηἴα ἀρΡΟΓ ΤΠ ΠἘ ν (40. ἀ ἐοιηῖοῦ ἐϊαγ 

το, Ευαησς. ΝΊαιτβ. διασοιφηϑείυ, ἀε οἸ Αγ τΙΓ. διασεεφομωτες τὸ ῥὴ μι» 

Βιιά. πη ἐρηῖ, 
Διασιεφιμωίζω, ἐχρίαηο, ἃ 

ἱϑισαν. Ι ᾿ 

αιακέρηόν κως Υ  ἀδοΙατατίο,οχρ φατίο,ρατεβι δῖον ας. 

Διασεφυπίονρ εγρ᾽ομὲ ἀΠΠὈγοη απ) ἘΝ Το ρἢ, 

διασαφητικὸς, οἰ ὁ, αὐ 441 ἐΧρΡ Ἰσάτίμ!5 δ ἀεοίᾳγατῖμας, 

Διασειφίζω. μιίσω,π «αιταδηνεζαπι ςοῖο. : ὃ 

Διασείω,μ- εἴσω α. εἰκανγς ΟΠ σατο ἄιτ νοι ΟΠΊΦΏΤΟΥ ςοπουτίο.βητοτδα 

πισταρουϊοὲ να δριυιὰ Γαιοϊδθ.Π., 2. ὅλον σε διασείμν παῖς ἐλπίσιν 

Ὑδὶ Βαύσας νεττὶς αδεξαξελης,Ιάσην αἴξοτι ἐσ ΡτΟ ζοηςι- 
ἢ 

δοῖατο Ν ἑρμίωωδύω, ΡοΪγΡίας. τῦτο οὐ 1: 
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εἶο, ἰᾷ οἵδ, τοῦγθο δυϊτίιοτίταις,εχ Ῥαυά, ΕΠ᾿ οτίαπι αἰτο  ἜΧΟ, ὅς 
Ῥεῖ πγαρ ἡτγατιις [Γος πτία πὶ ΠΧΒασΓΙΟ το! πη ηδῖς ογἸ πη πδ 5. ὃς 
{τίσις οθποχίος,α εἰτιιίασυ ϑεώοις, (ὐαΠετίᾷ  γοῦθο δῶροδὸ 
κῶῷ ὀχροηΐς μος διασείω [υὐϊαπρίταις νεταΐς ποπιεῦ διασάσμύς 
Ἔχροί: ἰτίάε τη δωρρδοκέκ, Εἰας σοττὰ ρογείηοτ ΘΠ]Π1σα νοχ το- 
εαβίον. (δὰ ροτίις ἐπ ΡΙ ατα!! σοπομίβιοης ἄς πηαρηξγατα ἀϊέϊα. 
Διασήϑω,μοήσω,οτί το, ίποοίρο, τίδγο, τοίς.].ς. 6.26.5}. διασή- 
ϑειν.διαξύειν, ἀποιλ εἰδοεν γαρῆοα τῇ εὐϑτε!. 

Διασηκώσαιἔοτγο, οητγο ἔξαγε, ροη τις αἰ ίπτατγε ΠΊΔη1,8ζ ἘχΔηλ πᾶ- 
το,διασκέψα ὥτῃ τῇ χίρὶ τίν ὁλκίωΣ ψηλαφῆσαι. 

Διασημαίνωγάο ρημπι, ἴῃ ἀἰςο,οἴτεηο, πάπα Πραϊῆςο ον ποῖ ἰπ- 
πσαίο,νρηο αἰΐηυο ποῖο, οι πιοη ἶγο δυασημαίνω ἀτρεκέως, ρ] 
πατη οι Ο, Ἐχργί πιο ὅς ἄςοίατο » σο πῇ πιο  ατατο.κἡ διεξελά- 
σας ψντὸς πἶ λιμῆθίθ-, διεσήμηνεν αὔτησιγ ἡσυχίας κὶ στωπῖξ, Χ Ἔπορὶι, 
Φταύτως οὐ μοὶ τούτοις διασήμηνον. 

διάσημος, ἐγ χὰ υἱνἰοτρ ηἸϑνλα μιαρός διμισημότειτος ΠΠ ΠἘΓὶ ΠῚ Πγ ες. ΝΟ - 
110 }1.89.1η 404 ἴδοιπάμπι ἀ.].1. φοινεαρ χ ἣν, κὺ Συρκαρχ ὧν, χὺ σρατη- 
γωννκ"ὐ διασημοτάτωνγϊ. ρει ΚΕ ἘΠ πτοτυιη Οὐ οῖι. 

διασήπωρριττοξαςϊο τάδε σοηίϊιπιο. 
Διέσια ων, τοὶ, ΓΟυαἰτα, ΑτΠορίιαπ νεῷ. ἀτεχγως ἔπαθον τουτίηοτε δια- 

σίοις,"ὰ γι φοςίἀϊτ ἢ Του 41} απ: δύ διϊπόλια νοοᾶταγ ἀριά 
επηάοιη, τ ἀρυά ΡΟΠ]ασεπὶ ΠἰΌτο Ργίπιο, στάδια. [14] 14 ἜΧρο- 
παύσας ἀρὰ ΤΠυον ἃ. Ε{ αυτό, εἐορτοὶ τῷ διὸς χὺ σκυϑρωποῖξ δστὸ 
τ' ἑορτῆς ξῦ ἐπετέλοιω͵ μετώ τιγίδ- ς-υγνότητος ϑύοντες, ΗΟ γ ΟΝ. 

Διασειλλιοειῦ γτὸ δ)αισψρειν,.] Πα ἀττς, σα. ]αχι. 
Διασιμεῖν»ἱἀς ΠῚ, ὁ μα κωμῳδεῖν, 
διασιωπαίω, ὦ Ογυτείςο να  Θπτίατ το πε Ὸ. 
διασκαλιδεύω,} σΟη διιν τοιταῃ} γοτίο. 
Δι σχκανδικίσης ἀρ ΑὙΗορμαη 1 Ἔαα εἴ θεις, Γοἶνοἱ. ΟΧΡΟΏ. ϑποδεε- 

χιίσῃς δ μεταμελήσῃς. Ης  οἢ Ἔχροη διδυρεπιδίσης αα δ ὦ Εατιρὶ- 
τ ππάτει σκαύδικος : ηοὐ οἵζ σοηας {Ὑ] οἸτεῖς οἱοτὶς γ ΘΠ τε Χ, 
ιοτίς ὃζ λαχανόσωλις. 

Διασχαπηω,εαοττο, 

διασχαριφῆσα,λιας ἀἰ σιιπτατν απ] πὶ νη σα ι15 τεγγαπι ἴσα! ριιητ ς 
(γεξ. Ετγην. διεσ καρεφηστίεῖθα, Ε ΧΡ διελ ύστι μὴν: σκαῤεφον Θΐ ἢ) εἷς 
γὉ Καΐφος κὶ φρύγανον δυδιάλυτον ἀτηι1ς ἴτὰ νπτραε [[Οογατεπη, ηῖ- 
πλίγιι πῇ ἴῃ Αγοορασιν δὶ αἰ εἶτ διασκαρεφ ὑστεῦξει κὶ Φιαλύστιῶν πας 
δυτυχίας,ν εἰ σχαραφηστιδη εἴα τὸ ὅζεσεσυρυΐως τι ποιεῖν γ»κὴ μὴ μ᾽ πῆς 

“προσηκούσης ᾿αμελείας ἰο σὰς ΠΟ σγατις πἰς εἰ αὶ δένα χρόνον ταὶ ὄυ- 
τυχίας κατα εἴν ἐδ ἰυ νη ϑημῆω, εἰν. ταχέως διεσχεριφησάμεϑα. ΥὉ] 
διασκαραφήσαδει ἀσοῖρι νη οταγ ρυῸ ἀπΠΠρᾶτς ὃς ἀπ σοῖς. 

Διμσκεδώζω μάσω πτισπα, αἰ Προ, τ! ρεγσο,  ιια] σον ἀἰρςΠ]ο ἀ ἢιη 
ἀο,διασκεδα ϑϑνήτωσαν,ὑπϑρ κρασποιδυκίας ἀρ ει σαητογ ἰη (αρρᾶ- 

ἀοοίαα!. 
Διασκεδαύνυμι μι ἄσω ρτο ἐθάεπῃ Ν᾽ πᾶς διασκεδαύνυταιν ἱ. ἀιπυ σα - 

τιν, ἀν: ανππαταγ νά Πρατας, τ δια τ κεδιανν ύωσε ρτὸ διασκορπίζασι. 
Διασχεθειςὰς κι, ὅν Πρ ατοιἰ οογάτοωτν 
Δδιασχεδας ιπὸς, οὐ ὁ ἀυΠΠραης,ἀ, σεγεις. ἢ ὸ 
Διασκεύδω μ.ἀσωγιάξηι ηπ 0 διασκιδώζω" διασκεδώτωὶ ἀϊαυΐ σαταγ, 

ἀη]διητηατατγν ἀν Πτρματοτ. 
διασκεπ ον σου ἀεγαπίμ πὶ οἶς, 
Αιασκέπ)οματα ρὶοἷο, ροτίρίοῖο, στ ἀοτο, συ Γα]το, ΠΟΠΙΟΠΊΡΙΟΥ, 

διαλογίζομω ἰαρ εξ τον ἀπ ςορτο,ρεγρεμάο, ἀἘ] Ὁ το, 

διασκευε ζομαι συσκενάζομω, (τ ἰπ45 ΠΟΠΊΡΟΏΟ2ΟΟ]]σῸ νδία,ντ σαὶ 
στο κοὐϊωγι (πτιαὰτ αἹτᾶς πε στατοτὶ, ἐπι ἴῃς. πρὸς Αφοζον, 
διασιϑυαστάυλυ(: τίν) ἐσίαν, κα αἴδα δοιὶ τίμὴ μὰ οἰκίαν Αφόξῳ, ὅς. [τῷ 

ἀἰσεγογ, δ ρομοτ ογάϊπιρας αὐἰοτοτίς. Οτερο. εἰς ἀϑαν. διασκενα- 
σαϊμάνοι,ἱοἰκγυ ἐξ Ἰ»οτάτηιθις ἀηίμξξι. δια σκευα σοίωοι τοῖς φύλαξι 
σδεγχφρεῖν,(Σ κά Ἰηαἀδηάος οιηϊοάος ράγαητος. ΡΊ υτάτομως ἴῃ (ὰ- 
την] ]. ΡΟΙγ διις ἐκπέμπουσι “ἴδ᾽ κου ἤν τινας ὡς δδὴ λὴης εἰν, δὸντες ὅ2:-- 

φολίκ διεσκευασμῥϊω, νὰ εἴς, ἀο!οία ἃς ρα Δυϊςητεῦ σΟ ατροιτὰ» 
εἶ δόλε γγοχμρϑυϊω" διασκευαζεῶτα τεὸς δικαςας Χεμορῆι. [0111 

εἴταῖς Τά τσος ροσιηα. 
Διασιενάζω͵ μι αἰ σῶν αν αἰαὶ ἀρρατο, ΠἰἸγτ!ονογηο, άοτπο,ὀχοῦπο,ςῦ- 

ὁποὸ [ποίαη. δ ἂρ γδ λαύοιστι τύχη, βασιλικῶς διεσκεύασε, τιεΐραν 
ὑγιϑεῖσα.51ς ἀρτ Ὀ]ατατοίν τα Αὐτοῦ. Ανόδος εἰς Σατύρρις κὶ πῶς- 
νας διεσκευασυλύοι, ἃ οἴκ, ἐσκευασιυῆώοι, ἐνεσκευασιωάυοι, ἐχογηατὶ,ςῦ- 

ΡΟΙῖτι, διεσκευασιωήῷ. ςτρατὸς 0 ἀτ ΠῚ15 ἐχιζοης νντ Οαΐατ ἀἰ- 
χί τις ιαηῖ ἀσοιπέζας, ἃ οςι 84. ΟΟὨ1 ΠῚ. ε Ἰοπλίθυ ξιφήρης, ἦτοι- 

μασμβς. 
Διμσκέυκὶ ς Ἴνα ρ ράγατιις, ΟΥΠ ΠΊΠΤΕΙ ΠῚ δὲ Ἰπίξτι ΠΟ ΠτΙΙ ΠῚ »ντ]εξι!- 

εἰ βογηιαγᾶς [οὐ] ἄτατὶ, Ατμεηαο. διασκευη ἀἸοίτας ἀρὰ Κπδεῖο- 
τος, απ σά γατίο πε π πο α5 ἀθοαυς 410 τες 5: Πα ἐπ τοϑ, 
Δἰξοττὶ αθ ὁγατοτς νἱοτογ, ΗΠοσπιοσειν δια σχευν "ἡ διατύςωσίς 
ὅδι τῷ πρῴγματος ὡσιαρ ὃν ποιητικὴ καὶ κοιϑέχαςον γνομῆμων ἀφηγη- 

σίς τε γ" διατύπωσις ἘΠ διασκευῆ ν ςοτηρο τίου σιωϑθήκη, δια, ἀπὸ 
σῆς κλίνης σοι γίγραφα μόλις αὐεχήμιθ- εἰς διασκευζω «“Ἷ γραμ- 

μότων. 

δικσκευωρέω Μυύΐσω, κα γα Δ πη σον ςαρτίοίὲ πηοΐϊοῦ » ἤτιιο, το ἢ ]- 

ποτ, σαρτο, τγαΐζζο μὲς ται άδηην ἃ σου. ἐπῆρ, ῬΙατο ἴῃ ἐρηο!. 
ἀκούω γὸ ὕπερον ὑμδ τιναὶ αὐτεὶ διασκευωρεῖν,αλἀϊο ἐπίμγι νοἰτε πη 
ἀιιοίάαμι Τπ1ς ΠυσἀοἹὲ οςοιρατί,ςα Ρογ ἔγαυάςτη τγδξζαγε:αρῃ 
δπηάςῃ) γ.ἀς Βριοχριςοηίξγιετο δύ τὰς τί, 

ἌΡ ἢ 
Διάφχεψις,εως, ἡ ΟΠ σγδτῖο λογισμὸς , Θοπ αἸτατίο, «ΟΠ ΘΠ ατίο ἶ 

ΟὈ οτιιατιο ἀνσορτατ! ονἱπρεέϊιο, ροτίρεέξιο. ἫΝ ΝῊ 
Διασκέω, ὦ “ΧΟΓΏΟ. ὶ ᾿ 
διασκίωέω ὦ, ἀΠ τα πη, ΧΈΠορ᾿. ᾿ ἢ Ἵ 
Διασι ἑωνητέον, Οαἴτγα πλοτα θαι πὶ καταλυτέον Χ ΟΠΟΡΪι ἐδόκει διασκίωνε- 

τέον ἐξ) εἰς πα κώμας εἰς ςέγας. μ ΠῚ ̓  
Διασκέδγημι μιήσω αν κος, ἀν ρΡο, ἀΠἴυ πο. δια κιδεία Ἰοίξρ ας, οὔ. 

τε. «ἀταξία διασκέδγησιν αὐκδὺ “ὃ σιω τάξεως “' ἐν ἔϑει Αςςα!. Γαοία 

Ἠ15. εἰς ΙΔογι Ποῖ !ς. ἡ Ὁ. κὐίσσα χορεῖ αἴω τὸ ἕς αὐτὸν ἃ ἐρανὸγ διασχί-, 
δγατα)νρ οὐ ςα μιν ἔραι σ τατ, ΕΠ οτοάυ5, αλλ αι ἀΐεισε διασχιθγᾶσὶ τε 
γῆς, α] το Πρίγασ ἀ: ΠἸράπταις ἡδιες. διασκί δναται. [ιιρέϊως. 
ἀιβπιμάίτατ. δια σκίδηαδο ἀρὰ Χοπορίιοη. διαισχεδανγυδχ, ΑΙ 
ἀπείρεδδτι!. μος ἢ 

Διασχιρτίω, ὦ, ἜΧΟΙ ΓΟ, ΕΧ ΠΟ ςοπιπιοῦςο. 
Διαφσκοπέομαιν[ρεξξοναἀ τρί ςἴο, τείρὶςΐο. 
Διασκοπέω,ἀοίριοΐο,τοί; ἰςὶο,ρ οἐϊο, οἰτοιπίρεξξο, ςοπῇδετο, 

{ριοῖο, ἰρφοι!οτ,ρεο ριοῖο. αι τὰ Αροΐοσ διασχοαων οὐ 
ἵπιῶς σουτοηιβίλης. 

Διασκοπείομαι μ.ἄδυμαι, Ἔχρίογο, ρεςσυ!οτ, διασκοπῶ, 
Διασκορπί ζω. μ ἴσῳ αν “κανίρατοο, ἀϊροτσο. 

Διασούλλομωνιὰς φωλός, ἷΣ 
Διασικ, ΘΙ ΊΔΓῚ ΡΤῸ τἰξασκῶ, ΕΧΟΓΠΟ, ΡΟ] ο. Ατίιδη. διησκηυῆσοι π' 

φαλαὲ χευσῴῷ κόσμῳ,ς Οπηρ τὶ σΟΓΩΡΟΙεΙ, ογπατί. ς 
Δίασρᾳ «τος, τὸν ̓Ἰσιπ πὶ ἜΧΡΟΌ τι ἰῃ ΒΡ ]115 Γι ἴσα ςἀρίτο ἀς 

ἀεοϊιποίοχιο,, ἐαὴ ὑφωίης τας ἐπ]ὰ σειραὶ τὶ κεφαλῆς μου μὲ πῇ! 
σματεςγίϊ ἔς ρτα πη σγίπος συρ τίς ΠγΕ1 σα ἰἰςο Ρ] χαετῖ 
Ἐσγηπο ον. οὔὲ ν αρίτὴ τὰ ἱμα τίς ἐργασία, [δή πη σε ηεὶ τος 
τοὶ νει. ἰππὶ οχο Πρ ὶ Ιοςο - δμέσματα φαίεθν 
ἀετίυατὶ δζοπη ἀἸεῖτ πὸ ὃ δώσεως ἶιος εἴξ, τὰ μερισμοῦ, ηὉ 
(ὸ ς μονας διαμεράζεσι Ρ]εοπαίπιο ηἰτη τι ΠῚ τὲ ΠΡΤῸ ὁ ς 

τάπηςη ροιίμς ἃ διείζομαι, πος Αυτοπη ἃ δεώζομαι. ν᾽άςιις ἴτας 
τεχίοι δεώζειν δ ἱστὸν ἀτοῖ 41} πὶ ἢ ]ἰς ἀἰις5. ἐχρ ἰσατάίας τὶ 
οταϊεατ:θοάδηι ἔτῦτο Γυ ἀϊο. Ἰεσίτατ νου θυπι δυάσοῶι ἐς Πα 
ἐδιύσωτο «ὺ ἐπ] βοςρύχοις τ' κεφαῖς ἀὐτεῇ κἰὶ κατέχρεσεν ἐν τοῖς 

σείλοις εἰς δ ποῖχον : ρΟΙττο 1θι 1110 δινίσσι ὃῶγ ρτο διάσματι [δ 
πρὶ ϊοατς. “- 

Διασμέω,ὦ, ἀχτοῖσο, Πετοάοτιις, διασιμέοντες ποτήρια, Ῥορι 
{ελροητος. α 

Διασμήχω͵ μὶ ἥξω αν χ ἀγα σον ρογβηηΔο,Α σου, ροτέτισο,, 
ΑὐΠζορ μάη.νεφ. εἱλσὶ διασμυχθεὶς ὄγαιτ᾽ αἱ ἑτοσὶ, [αἷς Ραμα μἕας ἢ 

δάιυπατι ρο τ, α]ς μοι ει τέξεις, πηδοεγαταβοἱοωις, οτετῆις,ς 
ϑάτας ὅς εἰηυηάατα. Ρεουογ δίαἑ τεσ ἀϊοίτατ ἴἢ εὸς 411] αὶ 
ντη0 ἀο! μιδατταδ γεγίθιις (ὰ πηρτα πὶ 41 (α]ς πιαςογατὶ Παπει 
Ἰΐογας, : ἥϊ 

Διασοξέω,ροττιγδο, ἀἰ ζετο, διασυζέομαι,ςοπιταουςοτ, [Εἰ π6, 
Διασοφίζομαιναἴτα ντοτ» ΑΓ ΠΤΟΡ . ᾿ν 
Δίασπαι 9 αν, Δ ΠΠρατε, ργοάισεγε, ἀφειδῶς δαπανᾷν. 
Δδιασποιϑίζω, Ρτοά!σο , Οβιγίοίζοπι. ἑξέτω δια σποιβίζοντας 

χοντει ἐὺ παῖδας. 

Διασποιριίηω, ἀΠΠ ΟΡ, ἀϊ]ςετο. 
Διασπαρεὶς,ἔντος, ἀρ γίμς: ρα Διο: γεσθο διασπείρω. 
Διασπασις ες, ἀι Πτγαξτίο, 

Διασποίσημος {Πρ 01}. Εἰςεε. Γ' 
Διάσπασ μειγατος τὸ 41 Πράτίο ΟἿςοτ, ΡΊατατο ἢ ἵπ Γγσιγσο, δια 

σμφι ποιουιῶ τες ἐν πῇ φάλαγγι, ΟΥ̓Δ ποπ μμαϊλισ ίς αὐςεητος 
Διασπτισμιὸς, οὐ, ὁ, ἀιΠράτῖο, ἰασοτατίο, ἀμ ΠΟ] μτῖο,, (δραγατία 

ογἰπηεη: ; : ῃ 
Διασπας (ον ἀἰΠπνΑΠποη τ Π1. 

Διασπάω μι ἄσω αν αἰ άλις}]ο, ἀἰ Πππη σο, Ατηρ] ΠΟ, Δ ταπο, ἃ 
ἄἴάιοο, εἰ ἤτρο, αἰίξοτρο, ρευξείηρο 9 ἱπτοσιιοηρο » ορρ 
(αθυιεγτο. ρεγγῃ1ρο, ὃς πη ςπδγάτίγη ἀϊ]λυῖο. Πςπλοίθι 
φιλίφοπου, Με τοίνεω ζητεῖτε ὅν τινα αὐϑ᾽ ἂν φίλισσπος, ἐμαρταγει κ 
σετε,κὴ τοῖς πταῤ ἐκεέγε μιοϑια ργοιίσι διασπάσεδ αὐοᾳ(αλεῖτει ΡΙὰ 
ἴῃ Ὁ ίατο, Αἴλνοι σ᾽ ἐφοίτων πανταχόσε πἰ πόλεως συλλα ξεῖν 
σπσαἰσειῶτ «δὺ αὐόρας ζητοιώτες. ἸΟστατος ἀς Οτρῆθο, δίῳ σπ ὴ 
τον ζίον ἐτελδύπησε. το πὶ ἀπ ἴγιη σ᾽, πἰδιστῶ, Γι ςἰλπυς. τόσοι ἡ 

᾿ ΄ , ; ε 
γίίο:τα ἔχω, μόν. χαμνων, κὶ Ὡρὸς τοσαύτας ψστηρεσίκις διαασι δ 

τοῦ οοτις ἀἠἸγαξξιις, τοῦ πλϊ "τοις ἐπηρ| φάτις. Τἀεπι, μὶ 
“ριῶ με διεσπείσαντο, ἀοτρίοτῆτ, δγασπάσαι τὸ ἐδαφῶ-, ἔτεσ 
αἰ! οητα ΠῚ, τάς ῆας ἴ0 ΟαΠΊΙ]110. δια ασὰν ὑπὸ τῦ ὅλε διαία 
ἀπιησοτο ἃ τοῖο ἐχογοίτα ςορίας, Χοη,ς. Βα ἀ. δικασάν 
λων, Ἐστοσατο, [ἄς]. 

Δια πείθομαι, {Πρ οτ, ἀΠρεγσοτιραΐοτ. 

Δια απείρω γ ἀἰΐρεγσο» 4 Π|ρο . ἔραγρο, 4 ξυπάο,, ἀἰ|ςΐο, διε 
λαὸς» ἀπ] ρία5 εἰἴ ρορα ας. δια ασειρόμνον πνεύμαᾳ, νεητας 
δὲ ἰς ᾿πΠππᾶῆς [ῃ γαίας ράττος, διασατεέρω τουΐομει εἰς ἀἰσίαν 
(Ὀσγατος. Ἷ 

ΔικασεκλόώτοΓοῖτο ἴδῃ! ἀττετο σοςαπάο, [Ἰδασίτο, Ἔχ βδεῖ 
Πορβαν ἴῃ ΡΊυτο. ἐκ αὖ δι αλεχθείίω διιεασῳλωμήύῃ ὑπὸ μ 
Ὑ Ὁ πειχιλίων, "ἃ εἴτ, σοΠ]! σαι} ΠΟῺ ΡΟΙ πὶ συμ ἀτεγῖτα ΧΙ (, 
ΦΧ ιαυ τ, τ ογς γάτα, δαρίτατα ὅς ἐμ 1}1 Ειέλα δὰ νεπεγοπι, ὃ 
σμυνσίᾳ κατειτετρι υβύηγὴ αἰχοίςτῳ πυρὸς σιμυουσίαν δ᾽ιαὶ τὸ γῆρας. 

Χὶρ ἀπτοπῃ καθ᾽ ὠσύνοναν ζον ἐν, δέοι εἰπεῖν, ἕο αἰδρῶν, γί ἀο 



ΠῚ 
τρτεῖοπι. ξιξζα πα Δυιτοπι οἰδ οχ διε ὃς απλεκόω, σσλεκόω. ἔλξγα 

ππλοιατηςο ὃς αἀάϊτο σ, εχ πλεκόω, αιοά δὲ Πρ πιβοαῖ σικυυσαζω 

πὰ »- ἄκρη 
“Ἂν 

οοδρ. ν 

ιαασϑ) δω, ἐχοῖτο. ; ΠΚΑο : 

ον μμασοροὶ α,ὐν ἀἸἤρογἤις, τς, Οίςοτ, Ἰοαη.7. μὴ εἰς τίωὐ δια ασορρὰν “Ἷ᾽ 
ο΄ δαίμων μένλει πορϑύεϑαι» αὰ ἀϊροτίος Οταῖσος, Ἐτ τη ορ ̓ ς, ΙΔςοὐϑὶ 

Ἴ ωρ...᾿ ΔΎΚΑΌΝ ᾿ν: μ 
εἰ; ΜΝΉΜΗ » ἀιροτίοτ νὰ ἴσα ἀΐσαπι, χυὶΐ αἰ ρατρῖς ὅς ἀ{ - 

πιηατ. 
ασυδεζω;εχ᾽ οἴονἄο Ὀρογαπι, οπιοίξ. 

μασαδὴν,, ἰξογίϊην » ἀϊα {πὶ » (εραγατί τιν ρδγ ἱπτογια ], ἀπ ηξὲ, 

Ἰοησιόικεχωθισμλύως, πύῤῥωρμακραν, ΑΡΟ].2, ΑΥΡΟΟ ἐν μασι διατεθὲν 

ἠρσιωαντο," ἐν πῇ παρ ἀνιήλων διας-ἐσει ποιρεσκ δ) εἴσταντθ. 

μαφσαϑζαίομαι οἶμαι» ροο, Εμιγρ. διερια δ᾽ μήστετο, Ὠχότατις οἰ) 4 - 

ἰροίαϊτ. ὙΝ 
᾿μαφαϊογ αἰ τἐ πιοΓΕηΓΗΓ κα δε ΐστνμι. , 

οἰ νἀκαλσιςγεως ἱρβαεάμις.Π1|6.2.ΜΑςομιΑ δ σοσιιΠπ1ν τεὸς διαςτάλσεις αϑε- 
πεῖνοίοκάοτα τυπιροτο, 

᾿μιφαλτέον»ἀἸἘἰπριιςπέιιΠ1 εἰ. ; , 
᾿ιαφαὲς αἴτος » ἀϊϊταης» ἀρ οὔτις» ἀἰπίις ν᾽ Δ: ΠῚ ἄφης,, ἀϊ δυέξιις, 

ο΄ διας αἴτες » τοττοσοάοηάο αἰϊτιιπι [λοίεητος, Αου δ.2. γοτθὶ δεΐ- 

ἔτι τὴ 
ιατασιάζω, μι ἀσω;πιαχῶ, (δ 4 [ΟΠ ΠῚ ἃσο ν δά ἰδαἰτίοπεπι ὅς ἀ1Π1- 
] ἄνυπι ρογρο ον ἀπππάοτε ἔκεῖο, ἀϊΠπάϊαπι οἷεο, ἰη (τἀ τὶ σηο πὶ 

Ι 

ΟΝεο [οἰ είτατο αἰοῖς οἰτϊτατίς [ξατιιπι. δια ςασταίζει αὐςδὺ ποὺς ἐξὺ 
δυπόρϑις 5 ἐος ἴηι (ΞἀἸτίοη:Π) ΦΟΠΊροἾΠἰτ σοητγὰ ορυ!εητος,, Ατὴς 
ἤοτεῖςς 5. ΡΟ] σον. διεσασίαζε ἐὺ σειβίνοις 9 ἴῃ ἀΠΠΠεητἴοπες 54- 
Ὁ ὙῬΙυτάγομαις 1η Β Οπημ]ο δι ΔΙ δὶ, διεςτασίασε πίω) 
πολιν. 

ισις» ΡΟΙ]υχ 116.8,ἴτα ἀἰσεατιιγ ἀγας ἢ πιά ἀατα Αι ίττῖς » Δ ἃ- 
τὸ ᾧ, αϑϑα κρίνοντος ἐγίξιψαντος ἀυτεῖ ἐν γραμιμειτείῳ τὸ ἔγκλημοι» 

ᾳ. Ηεἰγεῖι, διακόσμυσις. 
νεως ἡ, (εογοτίο ἂς ἀϊγεπηρτιις. Οἱςο,(εἰωηξξείο, ἀἰ ζε(Τας»ἀ1- 
τα ἀϊιπίῖο. Ἰητογα αἰ πη, ἐϊτη ἐηο, ᾿Π1ες5. [το πὶ ἀΠΠΠ 410 πα, 

τς ΤἨερρ μι αίτ. Βηζοτ. Π|δτο 1. σαρίτο 22. θῳ, ἐκείνη ἐ- 

] 

τιοηίθιις νεχαράτ. Γατίωι [Ο]Ἰσιτατα ἰλος ἀϊσπητ αἰ᾿ηποτίες. Πι, 

Ὶ 

᾿ φοποίτο ΡΙαταν οι. ὁ 3. μανλιθ- διεςασίαζε πίυ πόλινγγτθοηι (δ ἀϊ- 

' »τάτη χὴ τρόπον τιγαὶ μεγίς:η διαίς-ἀσις οὗ πὴρ χἡ 57) αἶα ζώων, ὅτι ταὶ μϑὺ 
πὸ ἢ χερσώα.-."( «[τ,ἀιΠ]ἀ τι πὶ πὰς ἀπ ἀφ ατ α.ΡΙ Τα. Ατι- 

μεγίστη υἱὲ οὐ ἴσως διώς σις ἀρετὴ κ' κοικέα γίξ ἀἸτιοτΠ)5 σαυίΑ εἰϊ 
ΠαἸτατί ας νγτος δεν τα Πγ:ἐν διασάσει “Ὁ συγλαξών,ιη ἀϊποτ- 
ἸΙαἰοῖς, ἐν διας άσᾳ κεῖται, ΠΠπ4οτ, ἀιτἰπαϊταγιίεραγατιγ. ῬΊ τη 
Ἰᾳ 0, Η᾿μμολίων 3 διαςἄσεων,1.διαση μοίτων»ἱΠτοτα] οτῦ, Αὐη, 

ἜΜ οτ.Σώμα γίρ ὅδι τὸ πείντη ἔχον διάςασιν. ἀπέραντον 2 τὸ! απεράν- 
υς διεσηκὸς ΠοΓριις 0 ψυ ἀ! 16 4 πιδ ομοπὰ Βαϊ ετ. διαίςιασις 
ἔα Ἰάειι ηιοεὶ ἔκφασις. ΠῚ ατάτ10 10 115», τι ἐς σοπεγδης δι ἃ 

ἢ τίς τὸ παζιιγα ἀςἰο!οαητ, οιυτεοπνὶ. μεταξοληὶ. κ, οἰλλοίωσις. ΤΠ]ιεο- 

Ο ρβγαίε, ἀς Οδιηῖς [το 4. σαριτς 6. ( σιιἴπ5 σοοχ σογγιρτις ἴτὰ 
] Θπηδοι! 4 Πα ιε)εἰ νὴ τὸ λινὸν τξαιορύται μεγάλν καὶ διαΐτασις εἰ μὴ ὠΐρᾳ κὶ 
ἢ “αὐ Ὡς προφῆς πλεῖον ἕλκειγφιλεῖ γυώ χώραν ἀγαϑίω, ὡς" ἐκ τῆς υ- 

Ι' ἡςΥὶ διατασις, 

τ οὐδ, ὁ, δ Ππαπτία, [εράτατῖο. 
ἕω, ὦ, διας-ασιάζω. 

ὃς, 401] ἱεραγατία ας. 
ἀξατος ίεραγαΉ]ις, Οἷς. ἀΠἘ :ης, ὃ( Ζαΐ Πγετῖτί ροτοῖξ,, ουτας οοη- 

ἰγασ τα πῇ ἀδιάς ατος, τι Π}14π| ἀϊπποπίϊοης πη πα εῖ, ῬμΙΠορο- 
οἰ πὰς ἴῃ Ῥτοαίυ πον τρεχι διαςατὸν σώμαςτετῃα ἀϊπιεηίϊοπε ςοπέϊατ 

ΦΟΤΡΙΙΣ, ταὶς πεισι διαςὰσεσιν ὁριζόμδμον., ᾿ 

«ςεἴχω, ρεττταπίεονρετ πιςονναίο, Εὐγρί 4, σα πὶ Ασςαυίατ. ΑἸ άτο. 
ἀγεμέμνονθ- ἢ παῖς διας εἰχων πόλιν. ἸΝοπηις5 Οεμϊτίυο ᾿ηΧ τ, 
ἰ διας εἰ χοντα ϑειλαίατης9 ΡΟΥ τπαᾶγο γαάθητε πὶ ἢ} Δ ΟΥ ΠΟ. βιδμας εἴ. 

“(νυδιέρχεῶτο, διαπορόύειν. 
᾿αρώλομαι, δια χωρίζομαι, διορίζομαι, δια ορκω, ΧΡ] Ισοτ, γα αχογ: [τῷ 
τηδηάο. διας ἐλλομαί σοι»ττοι τη Δη ἀο»ορ.1ς. Α ἔζοταπ Αροῖτοί. 
διες εἴλατο μὴ φαγεῖν, ἰαΠῖς ποπ σοπηλοάογο2} 0. Πἀἰτῇ.. τὸ διαςελ. 
λόμῆνον ὧς ἔφερον, ἀ ΠΙεδταος σὰρ.12.χιοά εἀϊσοθατιι πο ἔογο- 
ὕδητ, διες εἰλάτο τοῖς μαϑηταῖς ὁ χοιτ-ὃσοίη Ευδησ.. Ματιἢ,σΔρ.16. 

᾿ ἰπιλπάλυϊε ἀπο ρας, ςἀϊχίτ. διεες εἴλατο αὐτοῖς πογλιὰ Ργαςοριζ εἰς 
ΟΠ ψεπεπηεητοτ,ίη Ματγοὶ Ευδησ ΠΑΡ. 4. τα διεσαλρμῆδα ἐἰτεϑεῖ, αι185 
ςξοηπεπογδητ, ἐγγῖτα βὰςῖτ. 1.10.2. Μ ας αἱ. διαςταλεὶς αι: ἀπε ζλης 

᾿ ἰχυϊτι ΟαζΖα. διας- ἐλλεῶτο ᾽άε πῇ αυο ἃ διορεζεῶστε, διαιρεῖ ὅτι στ δια- 
Οἰςἔνλεινοδιορέζειν, διιαιρεξνοίιος οἴδ ἀπ ρυτατς, ἀἰ(ςορταγς, {ὅς ἐχρ!σα- 

τε. Ατήϊΐϊοτ. τ 2. ΡΟ ἐς. Ἐπεὶ 9. τύτου πεποιήμεϑει μνείαν, ἐτι μικροὶ αἰεὶ 
ἀμήν διὰς εἰλαῦϑτι βέλτιον. ΑἸ μσπαιις τν. τ ρποίορἢ. ργοὸ ποπΊ]- 

πατίτη ἐχοίροτγε ἀϊχίτ, ὃς Προ ϊατίοης σαμετο,, Εἴπειτά τινίδ- “ἶϑ 
«οροπεμπόν των ἐδεῖτο συμπλέόϊ σώ ἀντ, λέγων ὅτι ωρ»διιες ειχάμίω πιῇ 
πορϑμεῖ ἵνα αὐδαὶ τίω) γί πλέῃ, ἱ. διωμολ ογησοίμίων; ροσδιωραστέμίω, 
ῬοΙ δ ὐαῷ 5 σικελίας τεὶγαντία διας ἕλλονται ῥητως, υὑπὴρ αὐ οἶο πίτων 
ποι ἐμῆνοι τὲς συωθήχας» ὅστι τῇ ς σικελίας χὑπσὸ 'ὶ καρχυδονίων πί πῆ ει δυ- 
" εἰαν, Ὁ ΠλΪ πατῖπα σαιιεῆς αυάῖοηιις Ολετμαριποη πὶ τπηρο- 
Οτῖὰπ ὅς ἀϊτῖο ράτει.- 
ἡἡ ἀφ ἐπι μι ελώγπιαλχα, ἀΠἘίπσιο, ἀίςισο, διορέζω, διὡρώ, ἀγίζετιο, 

ἱρατο,ἀἰα ἀονἀϊίρεγρ ον αχο, αρεγιονρατοξαςίο, τε! αχον ρει τίῃ 

ΔΙ 391 
90, Διπί οἷο» γούγαϊιο. δυέςειλας αὐτοῖς σταυτῳ εἰς κληρργομίας ὡς 
παΐγτων τἿν) λιιων τῆς γηφγοαρ 8.10.3. ὁσαπι, Τὰ ἐος ἰραγαίει τ θὰ 
ΠῚ ᾿λαγξάϊτατοιι ἀς νηϊμοιῆς ρορυΐις5 τεσγα;, διάφειλον ἃ μιϑιὸν 
ὥρῷς μεγζοηΐειτις τη θγςοάε πὴ τιϊΔ πη ἐςσιιπη,(ὰρ.37. Οεηείξος. 
διας εἰλας δυχίμλ νοτὰ πη ΤΟ]α της, σᾶρ.21. 1νομ τοὶ διαφἕγλων τοῖς 
χείλεσι καλοποιῆσαι το ΐεγοης [δεῖς γα θοῆς ἀρατ.Ἰθηάξι ςὰρ.4. 
ὅρᾳσις διας-ἔγλεσας ν Πἶο τηδυϊξείζα:ῇς Πἰδτο τ, Ἐσραπ), σαρίτε 3. 
ῬΙαταγοιες ἴῃ Τ᾽ Ἀείδο, διαςέλλει τόπον τοῖς ὄγυξι. νησαιθας Ιοοῦ 
ἰραγσιτ. 

Διοΐφτερρς, {ἘΈ] Παταις, [κι ο ἰδ Πι15. φεφαίη λίϑοις ἰνδιχαῖς διά: ρος» ΟΥΟΏΔ 
θαςεῖς ὃς νηϊουϊίυς {το ]Π]λτα. 

Διαΐςημα ατος, τὸ, [ρα τ᾽ πα ἱητοτοαροάο,ἀϊ πιςυ ον, ἱπτοι μα] υτα, ἐκ 
διας ἡμοτοςρτο οι! οχ ἤραζιο, ἐκ πολλοῦ α ῥιαςήματος γικᾷν,ιυπονλώ 
τῳῇ μέτρῳ κοιτόπιν εἰφεῖνα;», ΓΕ Ἡτνίοίε. ͵ 
Διαςηματί ζω, Ἰητογια λιτὰ ἔαοὶο, Θ4Ζα [1.4. 
Διαςηματικὴ φωνὴ  Ὠτοταα  ατα νοχ, πος εἰϊζ, αι’ οἴ ἱπτοταα 10 [ὰ-- 

Γροηάίτοτν » φιςηχαάιηοάϊπὶ τ ἴῃ σδυτίου σις » δ. Ἰὼ Ἰεσεηάϊς 
νεγῆθας Ποτοῖςίς, Ητς ορροῃίτας συωεχής» ΟΣ Τὰς [ηὐ. 5. (ἀρ. 
14. Ματτίδο. (ρε]ἶα, [ἴδτο 9. τγιρ! ςςηὶ εἴα νοοὶς τατοηεπὶ 
Τοτιδἷς ςοητίηιαπι νους ςΟ]] οαΐα πὶ, ἀ απ ἥτις ἀἰαίξοπγαιῖ- 
(ΔΠΊ, απὸ ἴῃ πγοάιδτίους [ἐγ αΔΠ1115» ὅς τλΐχτδιη, 414 σατγγηΐς- 
8 τορϊταητυτ, Ἐτ ἀϊαίϊτεπιατα ἴῃ τη ςῖ5 ἐπτοτι4}}4 ἰπητ ὃς νος 
εἰς ἰρατία, φιῖθας ἀςιτα ὃς ϑταιὶς ἱπο Πἀ τα, οχ ἱἰς ἤμητ γς- 
τηατα. 

Διαςηρέζω, [] οἰ ο, τ πλο, 110. ᾿ 
Διας ἡτζω», ἀ "11 π 6] (ὰ ας, διε χὡρζδδησον, ΤῸ δες ἡ τίω; Π|Δά, , 
Διαςίζω, ἀντίησιο ρα πέξιρ ἃς ποτίς. Αὐἠζοτιοχρ. δι ἰπ ριηξτῦ ἀς- 

ἤηο ἀριἃ συ πάςτη. 
Διάς ξις, δια ςολή ἀἰ τ] ηξξῖο αυδ ἢτ ρυη ἐς ὅς ῃοτίς: 
Διαςοιβάζω, ςοὐϊίρο Οπίατι σου ]υτῖπο. 
Διαις-οιχίζω, ἀΠροηονογάϊπε σο]]οτο. 
Διαφολόὺς 5 ἕως, ὃ 9 ἸὨΠἘΓιΠΊΘητὶ ΟἈ γαγ σι οὶ ΠΟΙΠΘ ἢ 4110 γτθΉσατ ἐπ 

ἀϊάμοξηάο οτς δ στοτδηγιβγαιζ ΠλατΓΙςς, ἀπτ ἀΠ1ἴς χιια οοπηρτείς 
(ᾳ ἀϊῖεηάετε νοϊυηῖ. 

Διαςολὴὶ, ἡ ςο»» {ΠῚ Ὸ 10. διαίκρισισ, διωρεσις. ἀ Ποτετίο, ἀἘγαξεϊο, ἀἰ- 
ἢο, ἀν ρατγατιοναἰ ]υιφηο ᾧ ]ατατιο, εχρ  οατίο:ἃ (4728 οτίαπι ἴῃ 
τοῦτο νεστισοτ: σᾺ} ΟΡΡΟὨΐτιν συςολή, Διαςολὴ φϑύγων, ν ΟςΙΠΠῚ 
ἀϊίςτιπιεη ν το]. ΡΑιηας 1.34 Οοτίητ]νσαρ.14.ἐαὴ διαςολίω τοῖς 
φϑύγίαις μὴ δώ, Ἰητοτρ ΟἿ ἀπ] ἐλ! ΟΠ οτα τοπις ἀξάσιίητ. δια φο- 
χὴν Πσατα,αυδηάο ἀϊξεῖο ἃ ἀϊέξξίοηε, φατ υᾶπάο (Ὑ]]αρα σοητγα 
πάτα γᾶ ΠΊ Ἔχτεηάττι λάθη διακοπ κ ἀἸ οἰ τΙΓ. δια ςολὴ 4ς πὶ ηπο 
διάλυσις» ΡαςὶΠολτίο, εσοηςο  ΠἸατῖο Δ! πιοτιπγ. Ροὶν. ἔδωκεν αὐἷς 
τὸν ὁ νικαγῦρας εἰς τεὶς Φιαις'ολαξ κὶ πὰς υὑπὴρ “Ἷ πίς ἐῶν σιω ϑήκρς. Ετ 
διαςολὴς “114, δια χώρησις»οἰξοχή, 

Διαςομόω, με, ὡσω,ἀϊ πο, ἀϊϊατο οτε ρᾶτοξιοῖο. 
Διάφολος»γἱάς Μήλη. 

Διας-όμωσις ως, ἡ, ἀΙ ἀπ Ἐ] 0.0 γ15 ἀρεγτῖο, Αἰθχ. Αρᾶτο. δ. ΡΓΟ ΟΡ]. 
υἱχροινουῆοη ἡἡ πτώπυ δος τῇ διας ὁμώσει εξ μι ἐπεγείρει. 

Διακςομωτεὶς μήλην οἰ οτ!5, “ΠἘγα τα τα), 4005 ος οἰαυ πὶ τοίε- 
τατιγι  1Ἰάς Μήλη. 

Διαςοχείζομαι, Οη ξἘΟ, Δ ΊΓΟΓ. 
Διαςράπηω, μυψω,ςοταίςο. 
Διας-εατηγέω, ως μκ.ἡσωτΆιΠῈς ἱπηρεγβτοτὶς ΟΌςο. 
Διαςρεζλόῳ, διαζασανίζω, ἐΕ (οί ῆες. 
Διαφρέφω,μείψω,π' ἐφαφροτιιοττο,παεττο, ἀπ εγτο, γδηἤιεττο; Διο- 

σονάετογγθο, οστογαιβονςοητογαιςο, Δ του σα θο,ἀπΠατονάερτα- 
πο,μος εἴ οχ τεῶιις Ειοῖο βεχυοία. ΤΉΞΟρ. ἀς πιατοτία ὃς Πρ οἷς 
Ἰοφιιη: αι; ἀοργδυδητιγ δὲ ΟΡτογαιςηταγ. απαλότητα μὴ οι 
ἔχειν φασὶ, χεέριςα 2 τεὸς τες ἐργασίας, διαςρέφεται γδ μοέλιτα) ἰὰ 
εἰϊ. αἰδαςρέφεται. ν πᾶς διες ραμμῆρα, ἀ τοττα δὲ ΟὈ]ΠΙ 114. Ρογηοτ- 
λρθιος εἰν, ηγϊα! πιὸ (γ ποτα ἃς Π1ηρ||ςοἷα. Ετ διεσραμιήσω, Πταδὶ 
ααΐδιις συ] οτι! πῇ δοιες οἰξ ρεγαετία, αἰτοῦ αὰπι ἄοςετ σετηθ- 
τος. Ετ διαςρεφομαι»}.ΟΟ}1} γι ἀρ γδιδηταγ πὶ 1ἰ Πγῖς ΟςΟ] ον 
Θου]ὶς ἀεργαυοτ μετ Πἰπιϊτατ οπγ:δῖς ΟαΖα, Ατήτοτ.ῃ ΡΓΌΒ]. Δ αὶ 
πὶ οἵδ᾽ ζώων αὔἴϑρωπος ἡ μμονιΘ- μὴ μάώλιςα διαςρέφεται. διαςοαφίμω αι το 
βαῤει,ὰςουπηθετε οὐ ογὶ Ἂς ἀΠτογααοτί. ΡΙ4]. λα] 17. μὴ φρεύλν 
δια ςρέψεις ,σαπι ρεγυοτίο ρογιογζογίς. 

διαφροδέω, ὡς ταρίέο γοιτίος ἃς ἐππρετποςτὲ ρεέϊααάο. ΡΊατ. Θεωγθ. 
ξολώθ. πέλαγος ὡς διαςροξεῖ. 

Διαςροφέω,μι ἐσωγποκαγεχασίτο, ἀἰ σιτίον Δοςυ τίμιο. 
Διαςροφὴ, ὅς ν᾽ σοπτοττὶ ονςοπμ ΓΟ, [0 οτίῖο» Οὔ Πα ΐτας» ἀπῖοτ- 

το. ΤΗςορἈτγαίζ Ἂς Οαιῃῖο, ταύτει ἢ) τεὶ ξύλα τϑρς τεῖς διαςῃεφαὲ εἰ- 

σφαλέςατα, τίωὶ διά ςροφίω πῆς ὑςέρας» ΡΊΛηες γυ]υαὶ ΤΟ πα ςγο- 
ποπη ἃς νυ πὶ σοπιιςτίδ πὶ (οΓ ες ἀΐσοτς, Ραμ]. ΖῈ σίηοτα 1.3. 
φάρ.ο:, τὰς ὃ διαςροφαὶ ὑςέρας φυρίαις υξῥυϑικύειν. Ῥ:οίζογ, [16.1. 
(0.38. τεὸς ὑςέίρας μύσεις κὶ δια ςρυφαξ, δὰ ΡΓδοϊηίος ἃς τημοτίος 
πλθ ΠΠεθγες Ιοςος. διαςροφη “Ἶ ὀρ ρα των} } ἰπιτας Θου]ονιπΊ, Θα- 
Ζα. δια ςροφὶὴ “ἥν ὀφϑτιλ μη, Βιγ(οἸτοΠΊ.Ρτο εοὐεηγ.Ρεγιεν ο- 
εαἰι,Ος. δια σροφὰ 70 πρργμάτων,τοτιπὶ ἱπταιτας, [46 ΠῚ αὖθι ἱε- 
εὡσ- Ττεαὶ ροιαοτῖο ἤ τάτιο ἢςς τοξὶὲ πες ογάϊης φουπτίτῦτ. ι4- 

[ΠῚ Ῥοτατγ τατε πὶ γοςδητ. Οἱςσεγίῃ οἴπεις, τῆ 4αυῖς ἴῃ ἔοτο 
εἄνοτ,αιιτ ἴα ἔμηεγεναιτ ἢ μα ἐἰξ 4|18 πάπα ΡοΟγα οΓτΔ5)1. 6 α- 
φρόφὴ ΠΩ διεςιοαμμδης Βα 4. ΟΟπηηι. 

' Κι τ 



ΕἸ)" πὐλρὰν βεϑνεν ἐν Ὁ! 
Διάςροφ Θ',6,δ, ϑευαοτίας οἷ. ααὶ οτάϊης Ρεταοτίο δι ξουτγὰ αιὰπι 

ἀεοετ, διο τἀ τοττις, ργαροίξετιις, διείςροφοι φρένεθ) 1 αἵ αὐθόφο- 
εὐιγαραᾷ ϑορβιοῦ, ἐπίαπα Ὠχθης. δεάςροφίθ. μορφὴν πηατατα ἔοταϊᾶ. 
δείςροροι ὀφθαλ μοὶ» ΟΡ Γαΐ οσα}} κἱτγαθ τοὶ ηυετῇν, ἀιαῖες (πῆς Βο- 
ταϊηῖς Ἰηἰλη]. τ ἁρυά Διδεη, διάσροφ. ἐὺ ὀφϑαιλιοιὲ,ν, ΠΡΟ Τη 

υϑόφ.,5τγαῦο. τ χιοά Ατίϊξον. 8, τίς, ἀἰχίτ διαςρέφειν ἃ οφϑτολ- 
μὸν, Οἷς ῖπ (ασα}}ο, τογαιογς οαιἶ πη. διαΐςροφοι γλίκῶαι «ἀρὰ 
1, Αἰτατὶ πὶ, ρτο φοάειη ἴῃ Ἐριρτ,δυάςρορΘ- τὸ σώμῳ ἀὐζοτῖο οοΥ- 
Ῥοτγθ σία, 

Διαςρδύννυμι ἡ Διαφρώγνυ [ων Ππογποιρατο., διαςρώσας» 40] ται τ, 
Διασυλόω, ςοἰατηπῖς ξμςῖο. Ροϊγθ. δύο πλέϑρα τῷ τείχοις ὕπτώρυξαν 

"ἡ διεσυύλωσαν. 

Διςσυλθη,ν, ὃς ααπὶ τί α πὶ σοι ΠῚ Πάτι ηὶ ἀπ ΥΓΕΛΕΝ ἱπτοτοο- 
Ἰαπηπίο ΤΠτοΓΡΟηΟΓα ῬΟ Πα πιδ,Ν ὅττι. 110.3.σ4Ρ.2. 

᾿Διασύρακοι Ηεἰγ εἰν. ας ἀμ] τίυ) κόρίω “ι!άςπι ὅς πίω) ἅλω ( ΡῈΡ1]- 
ἰατὰ δὲ ἀτεο πὶ) πίσταπι παθθητ, τ τίων Τ' ριν εγώ χοῦν, τἀπὶ γἱ- 
τιἀαθτθη,ν 

Αἰασυχάσαι, ἀἰ[ρ οΓ θ᾽ δτο διὰσοελόσαι. Ταγθητίηϊς. Ηεἰς 
δια δια ΠΛ Να παν οἀο.διασυρέζον πεύμα»βλης ἰριγιτα5, σαρίτε 4. 4- 

ΠΙοΙκοτ τ 
Διασυρμὸς, ΕἸ σματίονἰγγῆο, οδιγεξεατίο. [τοηὶ ἀϊιδέξίο. τοὶ ἢ- 

Θαγα» ισηάο ἀϊξεῖο τὰ ἄϊιο ἀϊαπογία Προιβσατα τγαμίτηγ. ντ, 
Τγορὶς Δηίδτ ἱπτοῦ Οἷοταςν ρῦο εὸ ιοὶ οἰξ, ἱπερτιι ροοῖα ἱπῖον 
ἀοέϊος, Βιιά. (ὐοπιηι. 

Διασυρτικὸς, Πα οὈτγοέξατου!ς» γα αἱ ἐἀ σις, ἔα πιὸ ἤις, διασυρτικοῪ 
ὄγιγραμμῳγερίστατα πα πηογάαχ, ὃς σαγπηοη ξαπλοίμ τυ αι 4ι15 
αἰϊσυιος (ς σα πχπίατοτοπι ὃς οδτγεξξατογεπι οὐτοηάϊτ, τα Ἐρί- 
ΦιΑΓΗ ΠΊαῖ. 

διασύρω. μα. υροῦ, π᾿, υρα, ἀοτγαΐχο σου αἰτίοτοϊ ἰδ οτχτοςιίο, ἄςετο- 
ὥο ἰδ ἀες αἰΐσαιις νοὶ οδτγεέζο ἰδαάλρας. [τ πὶ ἀπ τεῆο, τ 
εἴς, πιστὸ τγάμονντ ὅθησύρω, Ιῃ Η!ΡΡίτ, ὅταν τροχάζων ὀλιοϑνήσῃν 
Ε τ διασυρῇν ἀαιμπα τς αλδτὶβ ἀπγαξεις ἀϑιτατυτγτταης ἴῃ- 
πδτϊαητος, (ςαιυήτατν καὶ ὃ λέγουσι βατρα χίση"ν συ διασύρειςγοιιὶ τι 
ἀειγδῆῖς, 

ἀιασυςήσωςοηίτιοτο, ἰπίταοτε, 
Διασφαγνὴ ἡ Ἰ πτετταρτιο, ἀϊποστίαπι, Εἴδια: Π6.2. ἤρξαντο αἱ διασφα- 

γα) αὐαφοκοσεάγεγ οσεΡογα τς ἰῃτογγαρτα σοποίμα!,4ε πλυγὶς Ητὸ- 
ταίαειι. 

Διασφαὶγξ,γ0ς56 7. 1185 δια σφ ὐξ, ἀπ χητία ἰοοΪ, Ἰητογαα [πη ἴσους 1π- 
τεῦ ἀπὰς ταρες ρτοξαπάμες. “διασφαἴγες, φοξεαξεος 9 Ἰητετο ΠΟΠ6 5» 
Ἡξετοῤοτ ἐπ ὙΒα]τα. ποταμὸς διαλελαμιμῆρῷο. πανταχοῦ διαὶ διασφαί- 
γας ἀγδμῆν Ὁ. δα σφοΐγες, 5 .1}41. διεσ-ωῶσαι πέτρα. 

Διασφακτηρ, ἡ 6352 165 Ὁ 010 αἰϊσα! ἀρετγίεης ἴοι γείο υῶς, διασφακτῆ - 
δα σιδήρω,χϊ πῇ (ξα οἰλάϊο,ἵη Ἐρίρτ. 

Διασφαλίζομα» Ὁ 1 6 1, Γατα πὶ το 4, ]αατ. 
Διασῴάννω 7 ΑἰγοΥγΑτα ξιεῖο., ΑΠ1ο. Δ Σ: πῆς συμμαχίας, ἰὰ 

εἰζ, διαμαρτεῖν, δστοτυ γ εἶν. ΖΕ ΓΟ ἴπος δυέσφηλε τίυ» τέχνίω, ἀτ ται 
Ἐ ΚΠ τ. 

Διασφενδὸνέω, μι.ἡσωγπιηκᾷς στα  ΠΊτη ο Ογπ οἴ τι! ἀιπηροντογηϊθο τά- 
1 (υρρ!ΠἸοἰο, 416 Φείςαδὶς ΡΙατατονίη ΑἸεχ. νθ] ἀς ΒοΙο 4αὶ 
Τλαυ 1 ἰοτενσογας, πη ΘΠλἾ 1, ΝΝΔ Ρἵ Οὐσοτὶς ἴῃ νη πῇ συ τι14- 

τίς ἀγοτ δες ἡ πὶ ντγίπαι!α σοΙΡΟΥΙ5 ΒαίΠ. ρᾶγτες 4}}} βαῖϊοι 
ΑἸεχϑοάοτγιοᾶς ταπτο σοποίτατας ἱπηροῖι γα ἴτιντ ἰδηϊατα Ραί- 
ἢπι πιεανδγα ἀν Πεςοτίητ. Ετας νεγδα ἤπατ,, διεσφενδόνησ᾽ ὁ ϑίων 
δεν ϑρίων εἰς ταυτὸ κα μῳ ϑέντων, ἑκατέρῳ μέρρς πυρρσοιρ τῆστις πὰ σώμα- 

τὸς 5 εἶτει μεϑεὶς ἐχοίτερος ὡς ὥρμητο ῥύμῃ φερό μῆμον πὸ πυρρσῆ κὸν ἀυτεῖῇ 

“μέρρς γεί εν ὅγε. 
Διασφετεράσαϑει οἱ ̓  νεηάίσατο ἔσα τουτίθεγα ἴῃ ἤτος δέ ρτορτίος ν-τ ῦ 

{πς σοηπδετοῖς, ΡΠ ἴῃ νιτα Μ.}8.1. τίν χείαν μόνοι δεοισφετεράστε - 
τι! δεανοη ϑέντες. ν οἱ Τ αγη εἰν, νογτίτ Ἰπτογοιρετε ργάδηι. 

Διαστφηκόω, ὦ ἴπ νείράγη σοιιοτίο. ΑΗ, 
Διασφίωσω, ὦ, ἀηςιαςο,Αἀαέτο, ἱπηραξξόασιιε οταςο ἀϊγίπηο δι 41 

Πηάο. 
Διοισφίγίω, »δγ τ σον οἶσθ, ο]]Π 0. 
Δδιαχνματίζω, οτπιαπη Ἰπάμιοο, (ουπιο, δζ ἤρατο, Οἱς, ἐχότῦο ἤσι- 

τὶς. ἔλασιδῦ. 1 ὅλες, πεπλίῶτῃ μὰ ἐχοιώ . ̓δλγον δὲ τινα γὴν μὴ τοιῶτον 
διεχηματί τη τὸν πρόπον. 

Διανχίζω, μα. ἴσων. κα! ! 040. Δ Π σον Ρογμα προ, Αςοιιί: ΠἸΟηΥ [ες 
Ῥοετῖα, Αὐὔλακ᾽ ὅηιϑιευύεσι διοιχίζοντες αὐέρας. 

διΐχισμα,ατος τὸ, Εἰς ἸΏ Πλμ οἷς ἀΐ τ άπ ι (ς αλϊτοη!} πνίποτῖβ αι 
δύεσιν οἰἴαῃγ νοσας ΒΟΕΙΗ ἡ λέμαα, "τ ἀρια ἐαπάθην ᾿ἶδτο 2. 
(Δ0.27. ἈΠΟ ις ἀςβηῖς Οοπτπια ἤρατίι πὶ 4ι10 πγαῖοτ οἵδ (εί-- 
ααϊοξξαιια Ῥτοροττῖο ἀπαδας ἀϊεισας, "ἃ εἴ, ἀυοῦις ἰς πιίτοητις 
ταϊηοτῖθυς χίσμα νοτὸ ἀἰ πηϊά τιν τ οἱζ οο Πιπλατὶς, δυοίοισμια ἀ1- 
πιίάϊα πα ἀϊοίςος, ἃ εἴ, Γετἱτο ἢ) πλϊ μου 5. Βα ΠῚ ΠΊΔΙΟΥ ἀσπυτοι τὴν 
ἀϊοίτιιτ. 

Διαρ ολϑω (δ, ο οι Ρο»ἷηίσητις [ιπ1.. Ηοτο ἀίδη. διακολύμμΘοςσι- 
Ράτιϑ. 

διασων, ἀ πα ηςιργοςςάεης, διελ 5ων:ἃ νογθο διέ χω 
᾿ Διασώζομαι, [Ἔτι Οτ, οι ον» ροτιδηΐο. (εθες, ἢ διασωϑοώσιν ἐκεῖ 9 11- 

ἰὰς ΠΡ γαυστητ. διασωϑεὶς εἰς γίω, 4] ἜΡΕΙς οαατ τὰ τεῦς 

ΤΆΤ, διασῴζεται εχτι τι δια σώ ϑυνα []ατὶ (πα» σοηίῳϊοτς. διεσώζοντο 
εἰς τίω) πόχιν 7 (ἰατοιι ΠὉ] αα γεῦα πὶ ρεροζογαατ, δηέσωϑηστιν ἐς 

ἌἍΩΙ 
κυρίων 5 Ογειδπ) Ἰασοίιτιος ρετυεπογσηζ , Ταυογά ἷ 
αὐϑεντίαν εἰς εδὸ ἑαυτῷ διςσάξετο ς Οἱοδε τεδέβδδν δυτβοιίταιο, 
ἴμος. Κεπορἢ. ὄπημεληϑ δα ὅπως διασωθῇ, ΟΡοΓΑΠῚ ἄαις, 
υαἱεἴςας. δ 

διασώζω, μ. ὥσωγπ' ποῖ) ΠΟ ίετιο» τα ποὺ» ΓΘ ΟΓ, οὐθούααις 
τοάάο, ΠΡ ετο. Γνχογτίας ἴῃ Ρίάτοης 5 γραίψας δθηφολίων τωρ 
σιον παρ τήστετο,, πὶ διε σωζεν εἰ εἰς αϑίωμας , ἴῃς] υἱπλοτη ̓  μὴν 
τοη τ. διασώζω παρριμίαν . ίδτιαο Ργομειθια πη, Ρίαιο τάς 
Ρυδ. Ι(Οοταζ, φίλοις ὧν μανδιυμδων διασώζων. ΔΗΊΙΓΟς Ἀροτίοι! 

ἀϊοδῃς. 
Διατα γὴ ϑφοὐ»οτάϊηατιο, ΡΠ. δαοτ. ἀρ οὔτίο , δηώϑεσις, ἦδιατα 

ἀπηςολής»ς Χεπηρίατ ερί πο!  Εἰατα 110.2. 
Διί τουγμαγατορ, το) Ῥταζερτιιπη)}0 διάγραμμα τῷ α᾿ ἔχοντος, οἀϊξι 

τεργοταιιγ ὰ ΡΙυτατεῖη Μάγος]. το σογ. τίνίθ. οἱ παρϑεγωῖνες 
ἔγίεκφα διατάγματα, ϊ. ΟΠ Εἰ τατίοη ες πηοηαίτιςα. 

Διατείκτης» "955" γε (κων) πχ,ογάϊ πατοτ. ϑεῆσο,. 

Διατεικτικ ὠτερϑν» ΟΥ̓ ά η ἀρτίως, ογΓἀίπατιις. ΡοϊγὉ. πβτράμειν 
λαμῥαγοντες ἐ}) χὺ δια τοικ τικώτερϑν. : 

Διαταάκτωρ, δξαπο, τηφοίοτιις, ἀοπγιηις. 

Διάταιλαιπωρ ἐῶ γωγθο τ} Π15 ὃς ἰλοτίθες γίαις Ριοπιοτ, αἱ 
γυμνὰς Ρετγίεγο, εὗ 

Διαταμιύωγἷῃ Ρέπι εὐποιύϊο,Ρ ἰαῖο ἀς [μεσ 

Δδιατώμνῳ, αἰ Π το. ) 
Διάταξις»εως»", σοηἰεἰτοτίο,  ἀ τ τ δ είιο, ἀείεείρείο. ( ᾿ 

ας οτγάτ ποθ) πηθα ἀοίσγίρτίο. [τὲπὶ διώκοσμιίθο, ἀμ ροίεἴο, διατα 
ἕξεις γομικαὴ ἰεσᾶϊες ςοπἠζιτιτίοηςς Νά ΖαηΖ. δ1ς Ἔτι πη ὁ 
ξοπ ξιτιιτιομες ὅτοϊξια Ρυποίριμτι 4ιιδ ργο γ Βυιητατ, 
{πο ἀϊσινητα Ἶ 

Διατέιρ, οἰζήοριαι» οτος ΠΟ τηῦσπι ΔἸ ου δ ον Ρθττατθ οι, παδνος 
τίς ὡς αὐ δεετειρρέχθη; 115 Π 01 ταγάτετατὲ 

Διατοιρα Πγσοῦτατθο, ἀηϊαγθ ον τυγθο,ςοσ  πΊοιεο, 
Διαταρᾳχὴ οὗ «οὐ νραττατατίο,ταγ Ὁ] τις πἸοτιις. 
Διοί τεισις δτ079)γἐΧτΩΠο, νο οΠηθῆς σοπη ποῖ  ΟητεητΟ. 

9.Ετὰϊς. Οὐ γ ἐχέ διάτεισιν βὶ δ ρεξινγνοσῖς ὃζ νΊΓΙ ΠῚ σΟΠ 
Ατίοτ. τες ὃ διατάτεις δ παλδων, κα κλαυϑεμοις ἀκ ὀρϑώς ἃ 
«σιν, δια τάσιν ποιεῖ, ἀπο παΐτερτο ταυοέξίαα, 5 γηοίας ἴπ] ΕΡ' 

ΐ Ῥτοάοτι αν, αἱ ὠρὸς τὰ ὠρόσωπα διατῶσ εἰς, τίν) νῦν σευ φειο 
πἤεσι, ἰπ Ῥογίο μας. πιιεξξίια: ὁτατί σης Πα πὶ ὅς ςοπείπι ἱ 
δὐϑίοϊηάιιης. δροά Θαίεη. 7 Ἀ7) τόποις ἴῃ Αττεγίαςς Οἷι 
φοττιρτὲ ἰοσιτας ωρθς φωνή ΣΝ ὧν διας-ἄστως οἴοφκοπ 

πείστως. 

Διᾶτεί μαι." Διαταίήω,! α.ξωνπ. ἀχανςο Ποοον ρτα Οὐρὶ ον Πηᾶ 4 

Ρογο, αΐςο, μος ἐχοτοιτα πτνἀεἰογο»Ἷ. ἄἴφεγο, ἴῃ οτγὰ 
ἀεςουτίας ἀιδιηριο, αἴρᾳτώηω, ἀϊσετο δὲ ζοιηροῦμο ἴθ ογάϊῃ 

Ηεῇοά. δ ὃ ἕκας-εα ἀϑανάτοις ΠΡΞΙ. δ «ἀρ εῇιτν 1ὴ ογήϊηςπι 
(ροίαϊτον υἀς σιρατιωῖται διαπειξοίιθνοι , ἀσιηῖης οοπιροῆτο 
ἄφωτες,νεῖ Πατιοηῖδιις ἃς γι ρι]ης ἀπ βοίτιναρπά Χεπορο 
Ἰγ.Α οςις δια τού τῆ εἰν τὸν φρατὸν, "ῃ ογάϊπες ἀἴσόγοτς, Ηρ 
δια τοιχθέγτες παροχρίϑηστιν 9 (τ 1Π 016 ΠῚ ἀἰρεῖε. διατοιξ! 

αἰ ροῦν, οἰ] οσατι, Αγ τορ ιν. διατέταγμαι ἐφορῶν, ΗΠ ἐτοάο 
πλεῖ τπιαπέξα εἰ ντ πίρ οἰαπη. Ργος οουδίτιετο ἃς ἤχται 
τηἴοτεϊ, ἴῃ ΡεοΙεπηατ. Καϑοίαί ομ πεὺς Τὴ χρυμάτων αὖ ἣ- 
δίκας ωρὸς ὧὺ δπμεικεῖς τιϑέιῖθα ,ἕτω κ' 5 αὐτὴ αὶ στενία. τὴ αι 

τύήεσαι. Ἀρρίαη ἐς θ6|10 οἱ 1}1» τὸ ὅστε μα τοὶ ἐϑνη 
ἰμφὶ δὲ ἕω, διετάοσετο. δ᾽ σΠΙΠΟατ απ ΠῚ φἄιςογα ΡΙυτατοῖιο, 
Πασας νοοῦσα αξζιια ἀἰχιῖ Αὐογεῦᾶρ, 18. διαὶ τὸ δεατεται χ ένα 
διον χωρίζεῶτο ποίντας (δ Ταδαϊοις ἐπ τῆς ῥώμης, ΕῸ υδα {ΠῚ 

ΟἸἰαιάτας. σγηεῖ, ὙΒΕΟρ 1, διο δέομαι γε άφε, γχἡ δια τοίη 
μηδὲν οὐδ εγαι αἴτο ποιεῖν. 

Διαταφρόω, ΟΠ ἀϊτισπο, διασκοίπγω. 
Διαταχέων» Ἀἀαοτθ. τορςητς, (ζατιηι, ΡΊατο ἴῃ Ἀροΐορ. ΑἸτὰ 

διταν διαὶ πευχέων. Ρ[ο ἐσάειη ετίαπη εἰ οἴτιιτ διαὶ τύχοις, 
χρις 5 ἴτε διαταχεας »τοροητθ», αι ἢ φοἸογείπιό, δια 
Βείγοβ. 

Διατέγζω, ἰττῖσο. Ἐαρ,, ς 
Διασεῦρυμυήύως, ἀς[ἰσατὰ, ὃς ΠΟ ΠΠττοτ,, ἀΠΠ οἱ υτὲ ἀραιὰ Βι λα .ἀε: 

διοας. “΄.- 

Διαπείνομαι»ἵπιις  οΟηϊχὸ εοπιοηάο, αἰταηὶ νῖ διατείνομαι τοῦ 
λα ̓ Ὡράηειν Δσεηάᾶςτος Ῥγαεΐασας ςοητεῃἀο,Ατηϊοτεῖ 
δίς [ατ. ἃ σοητοηο Ἐξ σεῖς ΣΠυἱς ορροπίτυτ, τὸ δυτοῤῥειϑι 
το ΠῚ δια ζεζαιξμαι, αἰΐξαοτο, αβίγπιο ἀρυὰ Αὐιζοτεὶς, 
οἱ ἀπαππ. [τεπὶὶ ἰητοητο φερτείνομαι » Χευορὶν. διατειναῖμ 
ποὶ παλσα, οἱ ἢ πὸ τόξα. δια τεταμῆμθ.., Ρτοητίποῃς, ἰαιὸ ἃ 
διατεινο μϑυΘυ, πε της οσο απηαῃς ὡς διατείνογται τινες, γτ 

Τὶ ςουτεπά υπτονούπιησνντ τἀπὶ ΔΒ γπιαπτ, ΤῊ ἐορ τ 
Ττοτ. ΡΙ απτ. δέ 110.3.σλρ. τ8. ῬΊΤη. Παπίοτ ΠΡ. Ἐρ Πτ.5., ὀρ πὶ 
διατείνομαι νη δα οἰαἴτατο, ὅζοιν δὲ [το Γρ. ἐχίοηίο (ΘγπΊοὶ 
Ρίαγα ἀϊοο σιὰπι οριις {τ διατείνονται φλέξες, γΘραΣ ἿΠ 
ἅταις ἀπτεηάμητατν. ἢ 

Διατείνω, μι.ενων πιὰ καρρεττοηάοιροτπίξο, σοιτεᾶο, οχιθηάδ, 

ἀο ἀρ οηἀονα ἰ ἰο, σοητίηπὸ ἰοαυοτ, ἱ. νοςς σοητοπαο 
ααίταν (ες ἃς. χέγω δεν ῥήϑιω, διοτοἀϊοτιροτίαάο,ρο, 
Ροττίηςο ἵν δ ήκω χὶ δυκνούμω, Ὑ ἈΘΟΡ δ Ποτ, ἰδ. ζυσαρ ὌΠ ᾿ 

Ἅ 

ἘΝ 

ἜΣ 



Ἂ1 

ἐρυϑραξ ϑακαίστης» 4 ραυτίποῖ,» να Ἰουΐτιις (αίαγ Ατηῖος. καὶ 
ὑφ᾽ ὅσον ϑεὶ διατείνει νὶ ϑεωρίας οτ᾽ απ Ρ εἰτίηοῖ ας ροττοηάιτ δοατι- 
ἀο Αὐτὰ. Αςου, ΡΙυταγοῖ. τη ΠΥ σαγες. διέτεινε μέχρι δῆ ἐνηλί- 
ν κα παιδεία. ἐγ ἀϊεθαηταγ νας δα μι δ δττατῖς ἀη πὸ 5» ἀ [Πρ] }- 
αρετάυταδαξ νέας 44, δὲς. διατείνει δυὸ πέεατος εἰς πέρα ςγαττίπ- 
Ἰτὰ ἤνυε ἴῃ βσεπι,οαρ.8.δϑδρίοητ. διατείνεσι ὅθη πολι, ἰατὸ ρατοτ, 

ἰοη ἃ (ἢ ἐχιεη άἶτ. δια Τείγεσε χαϑ' παν σιδςα, τουάυητ τ ΟΠΊθδς 

τοτροτὶς Ῥατῖοϑν Ατιΐζοιεὶ. διατείνει τοῦτα διοὶ στιντος βίου, ςΟ Πχϊ- 

τατος παῖς τοτὰ ἰῃ νιτα, Αὐτοτ, Ετίνῖς. "ΠΡ. 6. διατείνω τίω βακτη- 
οἰαν, ροιτῖσο ὑᾶςιυιπ, Ὀ Του; [νοττ, ὁ δια τείνει αὐμογίσ, ἤοὴ ἴρε- 
ας αἀ Βατπιου απ. 

ὁ πειχίζω, μ. ἰσω,π κα ΠΥ ΡΕ ΠῚ ἄυςο, πλιὸ πλαηΐο ἀλι 40, ἑπῖοτς 
εἰριονοοίξγαο.Αὐςοιαην διατεχίζω,ἀΐσαητ Ατιῖς! παι Ρμιγ- 

πἰσι»ΠΘῺ αὐατειχίζω. , 
τείχισμα ατος τὸ λυ τις ἱΠτο ΓΟ ΡῚ Θ5» πηι η τί, νΠ]ππὶ πγυγὶς ντς 
θεαὶ ητογοίρίςως. Γἰαζαυζ. ΡτῸ Ἰητοτ ἔγιιέϊιτα ἴῃς ἔπαἷς ἀρὰ Π1» 
αυΐδιις Βεχάσοη! ἔλα! ἀπείπσαπτας. 
πεκμάρρμαι»ςοχάζομα)γσημειζμω οι οἷον ση!Η οο.ἀςπιου το. 
Ηεβοά. ἔργ᾽ ανϑρώποισι ϑεοὶ διοτεκ μήραντο, ἱιρογ ἤἥσηα ἀσπιουῖτα- 
ταητιντ ςουϊεξξατε {τ ἕο ς. 
τελέω,μ. ἐσωγπ εκ κυ ροτβ οἰ ονροτγίςιογονςοπιρίςο. Οὐαηάο ρετ- 
ἴξαετο ἤσηιῆοατ,πουττ. ΑΔ (Ο]. οἴ: 4} Ἰὰς νοτὸ ΑΕ, ὃς Αἐσυ[αῦρ.. 
υτ ἃ βίον διατελω, νἱτατη τγαάυςο. ΠΟ σγατος ἴῃ Βυῇτγι! 4. Εχοςοι τὸ 
αὐ νῇἶὥω ἔχοντες, ἔυδαι μόνως τὸν βίον διατελοῖ μίυ, ἔε!τοίτον νίταπῇ τγατ 

ἀπσεγθηιας ΧεΠΟρἤΟ ανυπύδητος κ᾿ ἀχίτων διατελέῖς 5 ἴη6 (4]- 
τεῖς ἃς τιηΐοα εἴϊε Ρετγσίς ἔδιι ρογπγαπες, ΠΟ οΓ, αὐουϑέτητοι δίατο- 

μρὐσι, (ἘπΊρογ δἀπτοηίτοτς σάτοητ. ἔτη ἐπ)αὶ κὶ ἑκατὸν διετέλεσεν, 
τοηταΠῈ 8 ἱΈρτε πη ςοπΊρ οὐ ἀππος, Οαζᾳ ἐς δεηςέϊ, διατελεῖ 
ἡ ἤαρακοςον ἔτος. φυδάγαφ οΥἴ πηι πὶ ατατὶς ἀη πα πὶ ἀσὶτν ΡΊατατς. 
ἴῃ ΝΝαπια. Γ ξτι Ωγ διτο πη οαπὶ ραγιῖο!ρ"Υ» Αἰϊοτα αι ν ἐγ δ ογι πη» 
γαζάτε ἐπτὲ ν᾽ άστιιν ἴη οὁγάτιοης, φυδητιπῈ δά Πρ ἢ ΠοἀτίοΠ ΠῚ, 
γ λω ποιν αὐτὶ τῷ ποιω, 51. ατοὰ Οἷς, ἃ χῖτ, ΝΝ εξ σῃΐπὶ εχ- 

ἢ ντογοταγ, 128 τγάηήλι τ, «δὲ γδ ἐκ δεομῶς χεώμν Ὁ. αὐ 
λει" διατέλει τοῖς χόγρις ἐμφιλοσοφιών, τ ογὶς 4[Π1} ἃ ΠῈ ΟΡ ΓΑΠῚ 

ῬΈτγρα. εἰς πτῖσαν δὐνοιαν ϑτευ μ(ρέζεντες διετέλοιω 5.1} ΟΠΞΠὶ 
πίττης ἂς δεπθιοί ητία ρου τιτεγαιτ, ΡΊαταγς τη Ἀοπτα- 
διετέλοιωυ δ'ιδιώσιεοντες » ἰξάι]ὸ ἀοσείναητ, διετέλει χοροί μᾷν Θ- τῷ 

ἢ» οἷαυα ἀεῖτσερς ρετρετυὸ νίμς εἴτ. ἀφην Ρ]αζαγς.η ΤΠ ε- 
Ἰατελεῖ ὁμοιίθ-. ππη1}}1ς ΠῚ ςουίξας. διατελοιῦ τός μου ὠρρϑύ- 
ἴπ ἐοάεπι οἴεέζυ αιμιπὶ ρεγίξιογ ιγοῖη, ΤΊ ιοΥ ἀϊ4. διατελῶ 
ἡοἰξαι]ὸ ίξα ρεγροτιὸ Βαειοιρετσο (ιεετενίᾷεϊο, Πεπιοίνι. 
τἴςιιςτο ἤσετα ἀϊχις Ομ τ}. διατελέσαι μείνανταγρετίεεταῖϊς, 

ϑ]ατο ἀξ [ἐσ διατελώ λέγων τεὶ ἐγκώμνανιηαςς πις Ἰαυγάος Ργαάι- 
διγετέλεσταν πειγηγυείζοντες.ἔςϊος ας 4 Ἔπτγεπιυη] νἱτα ασο- 

ἢτ, διετέλει φίλος αϑ λαζόγτος » Ρογροτιὸ (ο᾽εσατ Εἰτις ἀΠγιοῖτ 
Ἢ 4 φοςςρ ἶοτ. διατελεῖν αφικούυδνον ἢ καϑυκόντωνγεχεηιΐ 

»δῖ ἴα. διέ τέλει δια κόνω χεώυβυ Ὁ-. (6 πλρετ ἀσίποςρ5 ρτὸ δάϊατοτα 
γίας. 
ΠΟΙ ΠῚ ψηΐτΟ ἀσσεπτι, ἢ δὲ αὶ τέλος. ΠΟΠΕΙ ΠΟ Πτοτ αἤϊάμό. 
οςἷ. διατέλοις γιωθαι δἶχου ἴι σῖτον ργεςατγε, 
ἀΠΠἜςο,ρογγιιπιρο, ἀτιο } }ο, ἀπο πο; διασπάω. Ν πὰς δια- 
μά. ἸηοΙἀς,ρταοϊίως διατετμηκεὸς αὶ πολιτείαν, ΖΕ (ΟΠ εἴΠος. 

περμεῖν, τς τη ἀεγοντη πα τατὶ πὶ φοποίάετε. διατέμνω χωρὶς» αἷς 
ὃ δυο, ορατο ἄνΡίατο ἀξ μεσ. : αν θνεὶ 

νὴς, Θ΄, ὁ κὶ ἡ ἱ πτεητιι5. 40] ςοπιςπάϊτ. διατενὲς ποεὸς τίω; τελείἑ - 
“404 αὐ τεὶ ρεγξε το πε ΠῚ [ρεξεατ  Πἴπλιμπὶ εἴ,}10.2.ςἀΡ.20. 

11ε σαυί ρίδητ. ΤΠεορ "ταί, 
Δτερσαίνω,οχίςςΟ, ξηραίνω. 
τεοϑάῤων, ΟΥΓᾺ ΡΠ ομίατιμαὶ ἀ{ τογσητία ιητ ἀἠατοϊατοη, ἀϊαρεπ- 
εν ἀἸαραίση,ἀϊαραίου δὲ ἀϊατολτοη, ἀρ αίοα δι ἀἰαρεητς, ὅζα11- 
διαραίση, δος οἵδ τατίοπε τατογαα !ν ἰς αϊτετγεία, (οἰαυΐα!τετα, 
Δαρία, ἀρ] (εἰ αι! τοττία, ἀμ} ]α (δἰ ψιυἰαἴτοτα, ὃς συλάταυρ!α. Ηἰς 
[εριῖς οἰδα γῆς Ῥ γι σοτεὶ νοῦαπι σοποοπταπι, ()υϊςαυ!ά 
ἴαρτα εὐϊετ,ρυζαυετιοι γιἀογοπιιν!άς Βοοι απ "0.1.6 Μω- 
ἢσα ὃς ΒΡ] ατατοῖν. ἀ- Μυῇοα. Ἀ Ἔζεπτίογος αἀάιάστιητ ἀϊάρα- 
[Ὅπ οἰιπν ἀΐαροῦτε. Ὀϊατείϊαγου τοςιρὶτ ἴθ πος 4.ρΑτία 3. τσηος 
χισαπη [ἘπηΠἴς. Ὀΐαροητε ίσπος ς.Πρατ12.4. τοπὸϑ 3.Πιαπὶ [Ὁ π ΠΣ 

ἴς. ᾿Ῥἱαραίση ἰΌπος 8. ἴρατ.. τοῦος ὅ. Ὀἰδραίοη ἃς ἀνατείϊαγοπ 
ἴδπος τι. ἔρατοΐοτοπος 8.δς (Επλ}ἴπ πη. ὈΙ αραίοη ὃς ἀΐαροητε ἴο- 
πος 1ζἰραζιτ τόπος 9: ουπὶ ΤἘπηἰς. ΤΙ αραίοπ ίθπος τς ρά- 
414. ἴοηος το: ΒΥ ΠΊΡΗΟηΪΔ δυτοτη δ δ τεοσαέων,ουήΐτατ ἀς ἀπο- 
διὶς τοηϊς ἃς [ςπλιῖοπο δὲ ἤτεχ ερίττιτο. διαπέντες Ἔχ τγι ρας το- 

τῖς ὃς Πεπιϊτουος ϑβε ἀε ἢ ἐπλιο]ο. δια πτεσών, σουΐζας ἀς (δ χ 
τοηὶς ὃς ἢτ ἀξ ἀυ] 11] 1 ποταπιςη Π1.2. σαρ.22. 1τὰ ἰσρτοπὶ το - 
ος δῆς! ἰπημῖτ, αὐαπν ἀϊαραίοη ματπηουαπι νοσαητ, πος εἰς 

νηϊπεγῇταίςπι σοποξητις) 5εἀ δια πασων κα διὰ πέντε ςουίτατ εχ 
9. τοηῖς ὃς Πεπηίτοπό, δί ἢτ ἀε τγίρ] γί πατηστο. δὲς διὰ πασων 
τοπεϊπεῖ τοπος 12. ὃς τ εχ αι λάτυρ᾽ ὁ. 14 Μαστγοῦ. στο 2.1η 
ϑοπηηίυπη 561. 
᾿πεταυῖθ 6. ἡ ἀἰΠἜδητιις:ἃ διχτείνν νη Ἂς διατετενήία οἱ περ εηἰὲ,.ἀ- 
πηοάυπι γεπεχηξιοτ Ετ διατεταυΐζψως. οδηΧὸν νι ἢ μοχδηξίαν δια- 

Ψ 6Β. κε ΦΦ, να ὧν 

Ψ.ᾳΨ θα τ.υνΣ 

ἘΨΏΡΝ ἘΠ ΕΌΝ τ ΔΙ δα εάν οΣ Σερ ϑνν 
λοῦγα Ὁ τὸ τοῦ ΔΕΎΟΙΥ ἐδ σύροι; κ ὁ τι διατεί; εἰ διαὶ “τὶς σταξίως μέχξι πῆς 

τεταμήνως φέυκτέον, σοητεητο οὨΓί: δὲ ἱπτοητὶς γίγίρις δυφίςπάᾷ, | 
Γ 

Δ 303 
Ατὶ οτος]. 9. Ετἢϊσοτγ. 

Διατετρανίοις, ρο ἕο τα, 65, ν ΡΟΙΠς ρογβογαγο , ἀρὰ Ηςγοδοταπι ἃ 
νογθ0 διατεπρ αἴνω; 10 ἃ {Π σΉΣΕἸ ἀο ΠῚ 4ιοα διατιγράω. ν 

Διατετριφώρβιο διατρίψας; ἃ γοῦο διαπρίζῳ, 
Διατδυωχάϊαιίο. 

Διατηκωρμ, ἕω; Ποίας ο, ἴο Αγ το. κυρὺνδιατήξας δος, δια τέκε. 
μα. ἐπηοῇ ἀς]!ηυςίςο.Ις, Παεΐξο, 

Διατίωεινολυγί ζεῖει. 

Διατηρέω, μκ. ἡσωνπιηχ Οὐ ίς τι ον Οἢ ἰδγι ον, τα ςοτ, διατηριῦ ξξὴ γόμοις, 
ΖΕ ιεδιηςς. 

Διατήμησις γἑως ἡ. ζοηςτυατίο,Οδίσγυστίο. 

διατὶ οι τυ τὰ ̓τα νυ] οὐζ,υΐ ΠγΟ ΓΟ, αὐυδη) ςυυίατη εἴϊο ἀϊσο- 
πλιις. ἐπεὶ δια τὶ» ̓ ς ον τὸ διατι)ςαυ ἃ οὰτ ἦτ. Ν ατιῃ. (ΔΡ.9. Διατί μα 
4 τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλών ἐϑνίεις Οἵσοτιαὰ γοσθιηι ἀιχιτ» Αὐἀφυϊά. 
10 Ερε. δα Αττῖς,Ου 4 ἐνὶ μος που πηξυταπν ργοάοτίτθα ἀ- 
4014 ἰαθοτγδπηες τος ᾽ὰ Ουυδηλοξ 

Διατί ϑεμαι σης Δθτ ξςυς ἐς τς αἰ συ ἤξατυο ντόταιιο ἀἠροπο,δά- 
πη το, τγαέϊο,, ἀπ ροηίο. Οτοσοι. αὐ τίν φυχιδὲαν ὡς κρίγιςις 

διατίϑεται 4ε ΘΧΊ]ΠΟ ἤιο ςΘ ΠΊπηο ἀ!111 πιὸ ζατιτις, αἰ ἀπγιτδτεπη ἴα 
Βοηῖι σοπιπτοιηϊ πγὲ γοιτιτ, διατὶ ϑέωδνοι πίω ὥραν, οτ πηϑπ ςο- 
Ἰξητες, ναϑεσίαν δέατι θέ μῆνί(Θ-. ἱ. Δ4ῃηοης")5. διὰτι ϑέμϑυ Θ- χίυ) εἴξα- 
σίαν» ΠΡ Ε αι ΠῚ Δαπλτη Πἴγαηβ , Βυά. εχ ΡΙατατ οἷ. διατιϑέμν 
ἀεὶ μακρὸν χόγον, "ΟΠ σΊΟΓΟΠῚ (ξπρογ ἀςάμςξης οτατ πε. δια- 
πίϑεδθτοι «δῦ αδγριςον οτίσα ἔλςεγς. ΡΟΪΥ 10 3. εἷξ αὐτοπειϑείας Ἀδικίκ 
διατιϑεμῖῆωε «ἐὺ λόγοις, ΓΟ 1), ἴθ᾽ υὐτυυδεειγμά των ἐγὼ τρὸς ὑμρες πολ- 

λοι διεϑέμδω λόγοις. οἷς ΑΡΡίαηαι δεινὸς δ᾿ ὧν δ κεῆσαρ ὑποκρίνεϑ; 
λόγοις ἐν τῇ βελῇ πἰθὲ ὁ μιονοίας διιήϑετο. ΟΥΩΤΙΟΠΟ ΠῚ ἴῃ ἰσηατα Β4- 
Βαΐτν νεσῦα ἔδειτ, διατίϑεμαι προς τὰ πρόζατει . τείρ'ςιο φἀ οιες, 
Ρίδτο ἀς Βερ. δυατίϑεμαι ἔπαινον ἐν ποιήσει αἰεὶ εἶ αἰϑρώπον » πιεὶς 
νοις ΠῚ] ΓΕ ἢ σοι πη Π 4 ον ΡΠ αἰ δεῖς ἴῃ Ερηδ, Ι4ςη),διατι- 
ϑέρβνοι πολιω ἔπαινον δυζηλίας ἑαυ δ. σΟὨ (Δ πὶ Τα πα τηλϑηΐς ἐχ-ς 
το]]ουτος ἰαυάϊ δας. 5: 5.1 Π σας οτίδπι ρίασατςο, [χτὶ ἕαςετο δἰ σα. 
Αρρίδη. ἴῃ ζιΌςΠΠ  ολμ}]}. Ἐπεὶ 5. ποὺς Τἴ χους ὧν διεκρατεῖτο, ἐν ῥώ-: 
μὴ πολυ πλέονας τῆς «δξιεσίας ὄφλων, δια ϑέμψμΘ- ἐδὸ ἐνοχλοιῶτας ες 
ἐδαυατο, τῆς ἰξηρίας ἐπέζυ, τηΔ πη πὰ ἱπ|ἰςΊΘυτιθὰς ογοἀιιοτγίθας γε 
Ροτιῖτ (τ οιεης. δυνατέ ϑεμια νόμοιςγοοπάο ἰσσος, ΡΊ2το ἴῃ Ιες. 
διατιϑέμη Θ- βάσεις ἐν τῇ χαρδίᾳ σταάας ἔξα αἴσουἤις ἴῃ σοτάς [ι-- 
(ςἴταης ἴδει! ἀροηεξης Νάζαη. δια τίϑεμαι ὑμινρκαϑὼς διέϑετό με 
ὁ πατήρ μου βασιλείαν, ἀιήροιο νοὐ 57 {σὰς ἀ 1 ρΟἰμτ πα} ὶ ρατεσ 
τα τὰς το. 4.22. Εὐδησ Τὰςα ΡΙυΐατο . ἴη Ρογοῖ ε, ὧν ἔγιοα 
κα ὅδὲ τοῖς εέσι διιέϑεντο 9 ὁκ ἐϊγίδ- μιῶ δραχμὴ Ὁ ἐσίαν ἐποίησε μείζονα 
ΕΧ ιἷς 41α᾽ Ργορτεγ ἴρεγος ποηθα}} Εἰοτῖτατ, Π}ς ραττπτοηταπα 
Ὡς νῃηᾶ αυϊάει) ἀγαςἢπγα σμππηι]διτ. διατιϑέ μν Ὁ. χαλεπώτερρν 
πρὸς ὅγπτι μδύτας, ΠΟςτ. αςογ ίοῦ., ϑίς. διατέϑη διεινως αἷρὶ ἃ αἴδρα, 
πγεΓῇςο ἴῃ νίγυ ΠΊ ἀπιοτα εἰξ τεάάϊτας,[ητεγρ. ΡΙυτατῖα Γγουτ. 
διετέϑη ἀ ῥᾳ δίωςγηου Ἰσαΐτοτ οἵδ τηυ]έγατιις, Τα εγά. οπορῇ. 
διατίϑεμω δυσκόλως πρὸς δίς. ἀαὶ παι ΠΊ ἰπξση ἴα ην ΠΠαθοο , ΠΟςτ. 
διατεθεὶς δεινώς,σταιίτοι αἰβοέξας,, “ΖΕ ΙΟριιο. διςτέϑησεν χαλεπώς 
εἰς ἡοῦ «γον. διετέϑησοιν αἰοιρωῖς ὑπὸ λύπὴς »τυγρίτοτ ἰὼ ἀο]οῖς 
{Ὲ παδυιογα οσ5 " Ἰαταγοιις ἴῃ δοΐουο. Χ ἐΠΟΡΉ. τὰν᾽ αἷραν κὶ ἢ σο-- 
φίαν διατι ϑεῶῦτει. Χ ΘΠΟΡΗ. διωΐανται κὶ τὰ ἔραν ἐλύπως δια τίϑεεϑτι» 115: 
τειν ροήϊαητ εἴττα ποχαπὶ ςοπτροιοζο, .Πηΐτς. καλώς δια τεϑεὶς, 
θεηε ςοπειτυτυς; ἀΠροῦτας. Ὀἰςίτη τος ἐτίαπη, ἐντέϑεζϑει [τε] 
τεῖτον . ἀυτ τοϊζαπτεῆτο πιςὸ Δ] Ζυ!4 ππαπήο πώτγοἀιθ 5. ταότεο 
διχϑεμῖνθ., 41 Βα τείζατιυς εἴξ, ἴσα ρον τεϊξαπηθηταπη τα ταις, 
Τισςτ. δυϑετο δια ϑη ἰώ» τς ζατις εἴς τεϊζαπηεητιτη : ὅς δια ϑιύσομαι 
ἃ διαϑηκίω ςοηάλπη τεἰταιπ εητι πη, Ραυ]. αἀ ΕἸ εδτ. διαϑέῶτο τα 
ἑαυ, οηάετγς το απηεητατγη τς ατὶ,Εισοτγε τείζδιη ότι ηι ἀς {Πὶς 
Ἐαευϊτατί δ.) Βοηϊς τεβαγί, νοὶ εχ Βοπῖς. Ρ]ατοῖτ ἀ9 Γοσ τὸν νόμον 
ἐτίϑεστιν τόνδε, εἰξεῖγαι τὰ ἑαυ πῇ δ ιατίϑεϑτι ἁπλῶς ὅπως αὖτις ε ϑέλγ 
τοιῆρῳ παν. [το 1 γε Πα ]65 ΒΊΘΓΟΘ5 ΧΡΟποινο 60. διαθωώρεϑτέ τι τ 
ὄντων, υἸ11 ἃ τεγυ ΠΊ νοπάληις, ΝαΖδη ἴῃ οτατ πωλώ, νὸ δὴ πρα- 
σεῖ τεὲ σις δ», αὶ Ἔνγα τινα εἰς μέδον τί ϑεμαι,ν ΕΠ} 1 ἜΧΡΟΠΟ. Ατγίαπιις 
110. τ. ὀλοῖξανδρίθ- 9. Ὁ χείαν ὀπίσω ἀπέπεμψεν, λυσκνία καὶ φιλώτᾳ πτι- 

φαδοιὲ διατί ϑεόϑτι γε νεπαμἀατοητ. )οπγοιϊ Ἐπειδεὶν Ὁ. διαίϑηται τα 
φερτία, οί υαπι ν ἐπα! ἀοτιτ, λσοδεδὸμίίθ- ἃ. ΧΟΠΟΡΉ.Π8.4.παιδ'. 
πωλεῖν ὃ εξὸ κοιπήλοις κὶ ἐμπὸ φρις; ὅτι ἔχ ἕχαςθ- πᾷ σιμον, "δ ταύτεο 
διαϑευΐύοις ὅηα ἄγειν. [το πὶ ραςιίζοτ. ΑὙΗἘΟΡΙ.. ἐωῤ εν διάϑϑωγτα; 
δίχϑήκίω ἐμοὶ, οὐ} Ππ]ρυ]δητὶ ργοηίτγαητ. διαϑου ὑμῖν δια: 
ϑκίω, μαθε πος ςοηξακάσγατος: αρ αι. ἢ τ. Ἀ ἐσ ἔξιῖας ποδιίς 
ξαάυς. διέϑεντο διαϑήκίω αὐὰ μέσον αὐ ἶὌ, ἔστάιις ἰητοτ [δ ρογουῖ- 

(Ἔγαῃτν 2 }.5.}0.3.Β οσα πη. διατίϑεμαι ποὺς τότοραη ἽτηιΠῚ Δὰ μος 
ἀρρεῖίο. 

Διατίϑυμι, α ἥσω,π' εἰναι οΐονταῖς φῦζ ταῖς τε 4ο. Χ ἐπορ οὶ τῷ οἱ 

ϑεοὶ δι ϑεσιαν τα ἔγτα, δι»γή σομαι μετ᾿ ἀληϑείάς. αὐαῖΐες 41) τες Ἰριας 

ξοπάιπάειπητ, τάϊ ἐς πιδπτόγαῦο ὅς γεΐδγαην. Ετ ἰρ Τίοοτ, ὅπως αὐ 
δὺ ἄλλοις τρὸς ὀεαυτον διαϑῆς,ἤπω κὶ συ πεὴς ὁκοίνοιε ξας 5 αιυαΐες 

1 το τεάαϊἀετῖς. διέϑηκε χα ρρνιρεηας φηϊ αγδυτ, ἀςτεγιογὶ αἕε- 
δὰ τηησαιτ, θην επηοἱτἶν. κακῶς διέθηκαν) πιαϊὰ τγαξετιητ, 
Τάς ηγ. διςτήφοιωυ πὸ χεέξας αφρείηὸ τεαξξαδητ, ΖΕίορυς. [τεπὶ 
ἀϊίροποιρυςρατγο: καξεσω, οἰκονομώνιποἀετοτσυδογπο, δίξίταο, 

ξοπιροπο. 3ιατήϑνω εἰς χαλθν»ἷη τα Ὠοηοίζα ΓΟ! οςο. [Δ ίλπ.ἴπ 
Απλςδ τῇ, ἄξιο τοῖς δια ϑεῖσεν αὐ ταὶ φιχοτιμεϊ τι, ἀἴσηλ σα δ ἰὶς 
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ααἱὶ ἰοπίταοτατς τα τπασηὶ ἤαπε, διατίϑνμι ᾧϑ' νόμοι: » σοπὰσ ἴο- 
665. διαϑεῖναι πὸν αἰγώνααογταπῖςα Ῥτοροποτουίςιι ἀπροπετε, Α- 
τἰπιά, Τιιεϊαπ. σὺ διατίϑει τὰ βάϑρα, Τάεπι ἐς ἰπέξιιν ἀγώνας ἔγια 
διέϑεσαυ» Ιαδος οππα{ι τα Ἐπ εασγαπτ. Οεγοίϊοπν. σι! Πῃ ἄυο- 
Ὁτις δοςυίατ. τὶ γὸ ἀϑλιώτερον ἡμοιτ᾽ αἱ τῷ χαϊν. τῷ τοιαῦ τα τὸν αἰδελ “ 
φὸν δια ϑέγτος ἦα] ἔγαττεγῃ ταὶΐ ἱποοπιπηοίο ἀβέεοίτ. 1τϑ ιν» τῇ ὅπο- 
πελω ἢ εἰπῆργα 'ζομω, οἴῃ εῖο, τεάάο. Θεπιοίῃ. τὸ ἅπαντας ἀπίςιοις 
χορὸ; ἡμῶς δια ϑ'δμῆν, οπιπος ἰηβάος ποδῖς τεἀάαπηυπ. τίς ὑκ αὐ αἱ 
χρώς διχτεϑείη ὦ τὸ σῶα, (ἢ Ἃ υὐχδον : 4υῖς ποι ἢτ δ ζοτροτε ὅς 
ΔΕΪΠΊΟ Ἰηααΐπατο ὃ ὉΠΟοτας. οὗτα 5 τίω» γνϑμίων ἀδιμΐατον διαϑνῆ- 

γε), ἄζο, εχ δαΐπιο ἐΠδ αβδέζαμι, ἱτὰ εἴς Δηϊιη αἴ Π1» ὅτω δια- 
γιεἰ ἀγοι. 

δυύτιχυα, ατορ τὸ ει 0, ἴη Ἐρίτε: 
Διατιλῆ σα!» σα σάτα, ΧΟ τποῦς Ποϊζουα,ΐπ ΗΙρρίαστγ. 
διατικοέω,ὦ, ἰτίηχο. ΔΕ Ομ ν].3. ὅθι 9ιζαις.71η τὰ τῇ σ᾽) οὐ διαπετίμη- 

τῷ ϑεοῖς. 

Διατίμησις ες ἡ, ἴτι πηατίο,γτ [πἰς. 
Διατιβητικὸς 97... ̓ πά! σαΐοτηις , ἰηἀϊσαπάϊ ν᾽ πχ παθοης. [ταὶ νθηα 

Ρτατίατ σοηϊειτι ξηάϊ. 
Διατεγαΐασώ,μα ξω,αμιατίο, γίθτο, Εὐτὶρ. ἀἰςατίο. 
Διατινϑείλείθ-.ε, ὁ. σα] Ἰά5, ἀτάσης. διωιτινοτελέῳ κα Ἄμί ᾧ. 1, διαϑερμίῳς, 
«ΑἙορ.. 

Διατιτρανω,ροτέοτο, ΤΙιοοριτ. Π|5.1.ςἀρ. ττι ἀς σαυ!: ρίπητ. 
Διατιτρῶ, ρεττιιπεέο,τοτΠΟγ9ιατριπώ, σις διατρητῶ, ὃς διατρέῳ, 
διατλαίω ροχίοτονρατίοτ, 
Δδιαταήοσωςίειι Διαταήγω: νης διέτμαγιο, μα ἥξω, τ, υχα, ἀτα!ἀογ(1- 

ἐο, [οἱ πάο, διατέμνω. δια κόπ]ω, χώτμῳ, διωτμήξας, τὰ] σαι15. διατιμή - 
ξαῶτω αἰ ρρύρμ 7 ἈΡΟΠ]οα. 

Διατοιχοίνοίη Πος ἀτασς ἢ ἃ ἰάτας Πδιιῖς ἰαξζαι! ἡ γτ ἴῃ τοπηρείτατε 
τῆστι [Ὁ] οῖ, ΡΟ] ΠΧ [10.1. 
ἀιάτοιχει, οἰ οἶν. ας οἱ πο τοίχου ὅδε τοῖχον, ἃ ρατίετο αὐ ραγί τε τι 

Ροττιποητες, 
Αἰατομιὴ, γα ]ηὰς » ΖῈ (ομγ]. 3. σγὴ ϑείως ὁμβαπορρι δῇ τα, ὦ ποινώλεῦροι 

διατομ. ςοὐ φίλαις. 

Διοίτοιμος, 6 διχότοιος ἰπ04 ἀϊοίτατ,Ιὰ εἴς, ἀϊυίάια ἤυς ααυα ροι- 
τ τίοης ἀΐα τ, στπι αὐ εἰς ρᾶττες 9ο.υδάταῃ συ]άπηαι!ς ςσιπὶ [ο- 
-ἰς Ησυταιη εἰποῖτ. Ετ ἀμφίκυρτος, τα εἰξ, ἀϊη!άτο οὐδε πταΐοτν 

᾿ Ὕ1Π| 12 Ονράττας ἃ (οἷς αἰδξμετιτ, ὃς τγῖα ἀφαϊαιι Εἰοῖτ πχυηἐὶ δά 
Ἰρίαπι ἤριγαπι. σωνσέλίω θ., 14 εἴξ, ρΊουα δὲ Πηιατα ἴῃ ογθεμ, 

᾿ 4ποά Βι 411 εἴ ἴῃ ἀϊαιπεοιτο οαπι (ο]ς, αδέϊζαμε 180. Ράττος. 
Οσππι νογὸ [πο ἴῃ οδά6 ρατῖς ἴῃ 46 [0],ἢτ νὺξ ἀσέλίω(ξ»., ποχ 
ἡΪα εἰς Ρ]Ιη.τάηνημε οἵ ἴπ φοίτα ἐς ΠΙόγο ἀϊοίτατ : τεπιράϊυς 
ΠΠυ ἃ ἑπτεῦ πγεοἔγαμ πὶ νοσατ Ν αττο : Εἰγηγιῖςιις [γ ΠΟ σ41,.}}} 
Τοτευ!αθίππι. Οοπίταγα αὐτετι πιο} Πρ ίταν αυιιπὶ ἃ (ο]ς ἀρ οὶ 
Ραττος αι η φοί τη τις ἥυιμ1}} 3 τναἰωοειδεὴς εἴς, πὰς σοτηϊοιι- 
1ιτα νε] σεσττα τὰ σοτηι., 1 ἀἸτατ ραττιθιις 60. Γοχαησα]άπια. 
ἔιοῖς πταπάϊ δά Γοΐσην Ησιιγαηγ. γ Ἰὰς Ματτίαη, ΟΡ ο ]Δ πη, Α πι- 
ταΐδῃ. Μ ατςε].110.20. ᾿ 

το τονε, κρίκοι. ΕἸ οἰ οἷν σαρ.35 Εχοά ν»ἀηΠ}}}} χ ροπίτηι, ἴ. οἰγοι!]» 
τοῦ δ ατόνια κὶ «ὅδ αόχλοις. 

Διάτονον, Ῥᾶτ5 ν πὰ ΠΊ Πα’. ΡΊπτατο, ἀς ΜΠ σαν ν αὐ τ ογία Πς πηι σα; 
τος ράττας ἔχοίτ. δια τονον, χειῖμϑι κ᾿ αὐινονίαν, ἀϊατοπααι, οτοπτα ὃς 
Βιαγητοηίάπι. 

Διάτονίδυ ; οὐ, ὁ ν νοσηγθη9ν σχῖοητας, ἰητοηςς., ὀξύτον,Θ-, [τ6 πὶ ὁ 
διάτονοι, ἰρίἀος αι ρειροταα σγαἤητα ἀπ νεγαηιις ραττε τε]. 
ϑαδῦάο, ράγιατι! πῇ (οἸτάϊτατεηι οουπτγηγαης. Ηος Πδτο Ἰξοσηίο, 
ΤΔΡ.8.Ν ἰττυυοἔτοπτατος ἀρρο ]ατ, τοὶ διατονα ν ἰρεσίος τ γτίλμιι. 
σἱάς χεώμα. - 

Διατοξϑϑω. μι. ϑύξω, ἰλο οτιτοίαπν νίδτο, Χο πορῖι. 
Διατορδύμ τοι τοὶ» [ΟΥ̓ ΠΑΤΙΙΓαΣ, φ]αταταν "Ὁ. Ἐν Ἅςρ. ζΔρ.7. 

Διαίτορρς νυ, ὁ χϑ ας ρεπογγαης,τγαϊοξξα ἐϑξάκους Θ',ὐξ ἡὐτερρς; μεγαλύφω- 
Ἐ νΘ.. σὸ ὁ διάσορον, ΠΑ ϑμτα ἴῃ νοςς, αϑοφ τὸ τορω, τὸ στεφίωίζω. δι - 

τορὸν τι κἱ γεγανὸρ αὐαξοήσαις; Ρεπαῖγαθις χαιάηι ὃς οἰΔηγοία ἢ] 
τείσηλῃς. 5ορ]ιος] λύῳ σ᾽ ἔχοντα δια τόρφις ποδοῖν ἐκ μ(οὲ ς᾽. διαπεπε- 
εϑνημϑυας, διεληλαυῖυ ας. 

Διαπεαγεϊν το άετς. δια τραγὼν,1. φαγῶν, τὈτΟάεης: 
Διατραίμις ὁ "ἡ »ἀεργ σις ηα] ἁτἴγιτας χαρές πατοευλίσσί(-» λιασόπυ- 

τρρε τρίμις γὸ πεὶ Σ χία, ΡΟ ]οχ 0.2. ΗεἴγοΝ. 
Διατραγών., διασεαφίωίζῳ 5 ἀσοίατο,, ἐχρίαπο, ρίδηυπι οἷο, νἱάς 

πρανώ, 

Διαπαεχνλίζα,ρταεἰρίταηάο το] πὶ ἔταπσο. 
δΔιίατ ἐπορανκαὶος ἀμ ομωετυ δ είςο, Ρυάσι πνδ »αυοΐ τ ΠῚ ἐντρέπομω 

ἀϊοείτιγ. ΕΠ οτίδ πη οσι!ος απόττεῖς ἃς αἰρισεῖς ναὶ πο ἢ] εν εἰ ἤθη 
4 ἢ ῬΟΙ͂ς, Ρ]ατατο. ἴῃ Οδτοηε. 
διατρέπωγιγοοο,τοριά 1 ο, Δ] δάςο,ντ ἀποτρέπω:ν οἱ ροτίτις αὐ ὁγα- 

Βείςεπτίλην ἀςάϊιςο,ογα θείζοτε σορο, ἐρυϑριαν ποιώ, Ριάοτεὶ ἰν)- 
Ἰεέζο ἀοῖειτοο. Ηογοάίδη διΐτρεψε πυρὸς ὀλίγον τὸ μειεράκιον» ο- 
ηλτυϑ5 οἷα ς τορτοίιτ ΡΓαΣ Ραάοτς, ὃς πη ρότξιις αὐ νοϊαρτατος ςοη- 
[ξξϊαπάας αἰ Τὸ ἀςῆσχίς, ΡΟ  ἐτίαπιις, νο] ροτίας ριάοῖς ἀβίδοίτ, ὃς 
αβοέξας εἴας σοπηπηοιίε ἡ» ριιάοτς Ἰηϊςέϊο ἀοστοτγιιῖτ. Ετ διατρύ- 
πω,ςοπἤμμονροττατθο, Ροστοιγοοδά ἰπορία πα σου }1)} τοά!ρο. 
Ῥοϊγβίιις ἀφ τοιτία ΑὨΟἶθΑ] ς ἃς ΡῬαρηοτηγ: νἱ ξτογία Ἰοφιιξῃ» 
Ἐν αὖ ῥώμη ὕψιγϑουρμῆμης καὶ ταύτης τῆς πδραπετείας, οὐ μύγον τὸ πληϑος. 

Ἂν ἸᾺ 
δηὶ χἡ πίω συΐγκλυτον αὐτί) σιωμέζη διαπρασίιθαι. 

Διατρέφωςοπυττιο, ΧἜΠΟΡ ἢ εὗπο αῤτοποιΐας ὑὐβλήοα δον 
Ραϊξῖτ εχ ῥῬαηιῇςιο. 5 

Διατρέχενρεγςαττοτο, ἀἰοατγαγ, τγηΠΠΊτς, διώῆειν, βαχίξραι 
“δραμεῖν. ΡΥ. 

διατεεως μ ἔσως ἱπττ ΠΥ ΠΟ Οντοτγείδο : ἰτοπὶ τγα πιο διέτας ίξα Ῥεπῖς ᾿ 
τοξαξτας ἀμξυρίοιντ ἀριὰ Ηοπ:. "1 ἀ,λ. Ὑρώες δὲ διέπρεσαναΐρν, 
δις ἀἶγχλοι. Ἶ ᾿ 

Διοιτρίωω,: ἀιῆιρο, ςοηξγϊη σον Ορρίάη. βοιταῖϊς δυτεην αν} 
οτο σου! απ: πιοάϊ ἃ ἀπ: τ: διατραίνω, 1ᾳ οἴ, Ῥετέοπλινιῳ 
διατιτραίγω Ροίτο. 

Ὅν: τρυᾷ Ἡεἱ!οίοτ. 
Διαΐτρητθν, ὃζ πρητὸνο τὸς ροτξυγάτΊ ς, ρα ται ΠῚ, τοτηαοὶς, αὰτ τοὶ 

ἐξα πιγὰ σοτθὶς διατιτράω τις διατιτοαίνω ὃς τρίω. γυάς δὰ 

σοικοαΐισας σα ἰατί, τογηατι! 65 4118: τογο τη ᾶτα νΟσΔΏΓΙΤ,], 
411} Ἰητευρισταπταγ μετα ὃς ἔγαξτι. 

Διαπριζη, ὅς», ςοποοτίαείο, ςοίπειιάο. [ποίαπας 1Π Οὐ. } 

ὦ καὶ Φιατριξη 9 ἱασα πη ἀΠΠππ|ὰ φυσεάαγα οτὰς νίτα. ᾿τοῆν α 
τί ο,τοἰτιτατι πη νίταν, κι 41 τ  οολλ»οοὨ Πἰτατ,ἀηραταῦι 
Βιδυἱατίο, οΙΠτῖο ΞΟ, στοῖπας. Ριο ἸΙοοο ἀπρατατιθαι 
ἀιτοιῖο δρυὰ ΟἽ! πὶ ̓τθ το ρυΐπιο κἂρ 1ό. διασρι (αὶ σι 
σοπίιοτί ἀπ} σΟτ τ. σου στοΙ]ας, τούτοις ἰῷ τοῖς δ εκεῖςἀν 
τρια. ἴχὰς τῇ το τα! σίμτη σοροίτιο ψεγίαγυγ. οἷαι ἡ δεναν 

(ὦ . φαιθας τοθιις τεπηρα5 ἐπσαηάιΠ πὸ τγϑη στα, ἡ 
ἀρ: δε υιοιὲ δια τοι ΠΙΟΓΟΓ ΤΠ ΟῸ σατο ἄπς (τωθτιηι, Β]ς 

Ἐοσίδ. καὶ αἴϑὲ μούῦστειν δηαπρι( κα, σατ θη.» Γάξην 1]ἠο πη 
πειξας βελτίοις ἀ πεώγετα) τι αἰ του ϊιις πτοτγίδιις ᾿ππιτιισας 
αἱ ἐν ἄστει διχτριξα! τὶς ΠΟ Ό ||» αταγοῖ τὴ ἸΝ α Πγαν ὧν τὰ 
ϑερία)ς κἡὶ ἀσείαςς λεγο μέμαις διατρι(α)ς»ἱῃ 115 ἘΧογοΙ τἀτιο αδὶ 
᾿θεταΐες δα νεραης ἀϊσααζιγ, ΒΡ] αταγο ἢ. Τ ὁ πιήζοοὶς 
πριξαν πϑδὶ θύρας κὸ γυμνἔσια, {τι οἴτοα νοπάτίο η63 ἃς ΘΎΙ 
{πα .Πάοιπ τὴ εν σιεσο, ὀμαποιθδι παρ ἔφυ ατανς. ἰὴ Αἰοιθ 
διατειξι ΕΟ Νς ἐ Ὁ» ἐν τοῖς ϑτάτροις πτερ εἶχε τοῖς κωμικο! γίῃ τῇς 

ττις ἀυτη εϊέξεγιις ἐΠΥΡοείτιιγυπγάτοτ 4 ΠῚ Οοχηῖςις ρει εθ, 
ἄδπι τη Ρεγιοῖς, πράγματα κὶ διατριζαὶ ἀκ ολὲ μῆψῳ παρ ευκί Ὁ 

ΡΆτο πεϑοζιὰ δι Προ ἀπηοῦτα α Ἰυΐ τοῖς, διατρε(ίω) ἐἰ χάν. υἶτ 
ἔργων Ἐπ τοι ἢ ἐχόντων, ΤηΠπἸτυτίοηος πα τὶ ΤΕ ΠΡΟΣ ΜΠ. 
ΟΡ τοῦ ἐπ  οητον, [16 Ω] τη Ῥογίο]ς, διατραζζω οι. ποίῳ 
ἀσταγηῖς Γὰρὰ5 ἴῃ Ἐγοῦνρο Ρ]ΆταΓοΙΝι. διαπθίζας ἐἴχίνοῖε 
τγὰῃ ἢ στα» [μι οίδη 15. αθτο οὖν πον ζω ἐχί τίυ) Φιατειξύω, δὲ 
(ἰὼ ἐμποιεῖν τινὶ, αἰϊσαΐ πιογαπὶ ἕλσετε, δὶς Οἱςοιοιδς [ἱὰ 
ταὶ ἔτος ΠΡτάλαἱ ἀἰχίτ: ΟἹοίταν ἃς πγογδηι αἴξεττο νς 
τε ῖωας τηἰίςοτς, Οἱ σον. Ρ] υταγοῖν. αὐδὲ αοργησίας γ χορόν. ἐμ 
πειίϑει διατριζίω κὶ μέλησιν ἐκκύκσειν. διαπριζίμλ πτοιομα ἀοσο 

τοι. διατρεξίω) ἐν γοάμμασι χολίωὶ ποιέμλυΘ-γοτί αν αἀὶ 
Τυάτα σο συιούτοινο. δγα τεκξω «πρὶ ταῦ τε ποιήσωιάϑει Τρ οτ οἵ 
πειζ!υὺ ποιεῖ ὅλοι πῆς μενλη σεωφοτοιι "5 τότοτο» ΡΊατο ἐς κα 
σριζας ποιεῖ ἅγτε. ν Ἔτι τὶ, Γι] οταημς. σῷ πολέμου διατριζὴγ Ὁ] 
τα. διατριὶ, ΣαΤά4.Ἰοςσὰς τη 0 ἀπ οιτυν ἰοπιρὰς πυοί! 10 ἀϊ 
ἀο τογῖτατ καὶ διάλεξις φιλόσοφίθ., κὶ τὸ ὄγππήσευρα. καὶ τὸ ἃ 
δΥ τοι, διαγωγή, ᾿ “ 

Διατείξομμαι 4 τ ΘΟ Υ ΓΟ ΠΊ ρας το σι] ΠῚ Θεηϊτίμο. Αροίΐον, 
σι δια τριζώ ῖϑα πείρης Ὁ] ἕνεκα, (αἰ αυἐ ἰο πἀα. 1.ης τορλριϑ 
τηιὶς ἴῃ ξισιοηάο ρεγίσα]ο. ᾿ 

Διαπρέζω, μ ίψω, π᾿ ἐφα,σοητογοναττοτο, αἰ ίσ πιο, τογο, ἀἴἢ σ Ἶ 
Τοτεσι ποι γοο πἸ πογογνπτογας τγαἶχο, αναξαλλομ 3). Ἔν Χ 

ἱρφηίμηι τοπεο, ἔυγοτ, πιογοῦν ἤλάηςο, ἱπηροάιο,γοιο: 
1π ἁἰτσιο ΠγῈ ΘΧοῖζοο, νοι ου αθΟγΟ, Ορογδ;Ὶ ἹΠΊροι; νον 
ἐμποδιζω, ὐοα τ άομα). ῬΊλτο Ἰἀρυτίάς πὴ Ρτο ἐχεγζειιαταυς 
τοτγὶς ἀτίριζαγο ντιταγ. Ποοτας. τί δεῖ καϑ' ἅχας ον λέγονται 
(εν αι] αττίπος γος δ η ἀτς συ ]ις ἐΠΊ πη γαυὶ ἔδιαα 
γον ΧΟ ΠΟΡ ΙΝ τοπγριις ἘχιγαμογΘ, ΓΟΠΊΡῸ5 τογοτο» Τοογαΐ. ἢ 
'οἷξ ἔπη διέτειψε » ἴαπν [ῸΧ αηηος σου! ηγρῆτ, κίεπα ἐπ Ῥαὴ 
διατρίβειν τὸν βίον, οταῖοτα, σΟὈ  πγεγο. ΡΊατο ἴῃ ἘρΗζοΪ. 
συχνὸν διατέτρεφε αὖ βία, ῃοθ ίςα πὶ ντας ἴπος ράττεπγ το 
Χϑη Ορ᾿ν.ἐ "ἐν σῶς ὁδοῖς πολυ χρόνον διαπρίξειν δῶ, Ῥίατο 

Ραὺ μέρος τῷ χρόνον ὅ}) πῇ τῆς οἰκίας αἴδῳ σιεδυὴ διααράζειν., 
Τὶς ΡΑΙΓΘΗῚ 10 βγυξξιταπι ἀοπλις σοηίιπιοτε. ἀαθοα 
μα αἰδίμπηο νοὶ] γεππογοτ, οι. Οὐ: διατρίξει τὸς 
τὸς ΡῸΓ Πγοτᾶῃ) ὃὲ ἐμδεγατίααετα σΟΏΠ οἷς » Ρ] τατον Ε, 
διαπείξειν ἔν τινι2. Ὁ 8 ΠΠσιο νου τὶ ἃς Ἄδετς, ΑΤΠΈΟΡΗ εἰ ἐἐνγι 
διατρίψ εἰς, ΡΙατο τὰ Δροίορ ὧν πῇ ἢ ζητήσει διατρίβειν» "η 10. " 

του νεγί γί. [{ σπὶ ὅβ), ἡ διατρίξιγτες δηὴ γομμεῦς γὲ, τορι 
τοὶ ρϑοιατῖα᾽ ΟΡ γα ΠῚ ἘΠΤΕ ΡΊυταες. ἠρ, δοίοης. διασι 
τοῖς ἐργρις» τοῦιτις νασατο, Ὀς Ωγ ἢ. ἘΝ δηὶ μικροῖς 
εἷϑ ᾿πητη οὐαὶ. ΠΌςγας. δια πείξζειν ὅπὴ. τοὶ πυρᾳκτέα, 9 ἴῃ. 

νογίατι, 424. Οὐμη τὶς]. ]ο ἐς πηυπέο 5 ΤΩ αἱ τῶι 
διαπρζοντων, ΣΟΓΙ ΠῚ 401 10 {τυφῖο ἀττὶ α πὶ παι πο Πγαῖ 
Ῥουάπὶ ροηιιης. διατρέξω πἰοὲ πίω φιλοσοφίδῳ, ΓΥΌΠΠΕ ΠΣ 
κράτις ον πὶ φιλοσοφίας διατρίξεσι, διατείξειν αἰεὶ «δὰ λόγρις, " 

᾿ἤσογατ. Οὐ τρός. διατρίξει ωρὸς ϑυσιῶς ΜΝ εἶπε (οιιποία γα 

ταῦ ΡΊαταγοῖ, ᾿ο Νιτηγα. ᾿ 
Διατρέμμοιτα μηρων,ςπγογασᾳ ἰητοῖ τειρίηες, 

«ἠράφῃ ἢ 

Ὧ5..} 

ἶ  ἈΕ; 4 δὲ 



" [Ὶ 

, ΐ Υ 

Ἶ ὯΝ 
ἐπριτοι,ἱγ, ἃ Θοτηίνασ ἐχρ. τί οὶ ἐπα : αἱ οπτρ τ ςογαπι οἶδ 

 παπότα πε αἰτιὰ ΤᾺ ἴα]ο ρτιπιὰπι ὀχοορ τατιιπι. Βιιάαο εἰδ ἀς- 
ἰκείιο μνοιδιάξα ξεδτίς τοῦτία ἀϊοιοχ Οαἰσηο. 

ἔτριχα τίω) ῥόδον ἀρ ρο}12: Ἡ οπιοτ.η Οαταίοσο, ]υα σαρῚ 111 πὰ - 
ἀϊοιαπη. ᾿ : 
ὑτριχα,ττὶ ρ ἰοϊτοτυτείχαγτοιχύς γτρῖχθά. ΑΡΟ]ΙΟτ.. 2, ἀεκριμῆναι τὶ 

ἰφύλα δηώτριχα, Δ πἰπέξα ἴῃ ἐσεητες εἰ ξιγίδηγ. ΒΡ] οπ,. "να, β,δια- 
ἃ κοσμὴ ϑέντες,1 τρυχως δια τοιχθ ἕντες. 

πεόπο,ἐρτορστη, ριιάοτν ΠΟ μα βοΐ ες ν σοπ ΠΟ ὃς ροτταγθατίο. 
Ῥοϊγθνος τη ἘΡίτοπης, εἰς τοιαύ τίιυ ἤγαγε δια τρφπίω ὡσε καθόλου 
καλύειν αὐτῆ κ᾽ ἐρμίων, ἴῃ ταί τη αδάιϊιχιτ ςοπ Βηϊουεπν ἃς σου ἢ}}] 
Ροττυγδατίοηςαι: Ετ 4] ΠῚ, τηχικαύπίυυ σιωεζη γγοέϑει τίου δια 
πτρρπἰωγῶς τεγδίς.1.τΕΓΓΟ ΓΟ Ππλναη  Πιὶ δοϊοξειοπογην δι. συμπά- 
ϑειαγοῖκτος. 

ἱποῦπο ὁ διατετοαμμθθ-, ἔει! ηυἱ (ΟἿ ες διατρέπεϑϑαι ἀρὰ Επτίρ. 
ἴα ἐρθτσοιι, ΑἸ]. διάτρνποι ρύδεις βορτῶν Εχρ. πάταγα: ΒοπΊΩ 1 πὴ 

ἰσγυταῦηος. 
τερφὴ ἢ ς» δ» αἢ ἐπτεητα πη οι δα, γἹ ἔξιις, βρώμῳ, 
πρύγίθος νῖ διατρύγιθ- ὄρχθ-.Ο ἀν πώ, Ἰοςυς ἱπτεν νἰεία πὶ οτά!- 

ἱπεστουξτης ἔτι πηεητο αἰιόνα οογοαἝτιπι ἔτι σι σσηοτε 7 γε] 
γιτὶς σαΐας να: ἃς τα ἔξυς ποΠ νηῸ τεργροῦα πιατυγοίσιητ, 

ἡ πρύγεθ», τσ! οτ δε ἀιτεῖ τρύγίω ἔχων, τρυγήσειιος ἐγγαρπος. 
ἡ τρυπαίω, ὡς ρεπεῖτον οι βογονεχοδα τγαπιῆσο. 
Ὁ πρυφάωφγώ, υχα ἀϊῆμο. ἐς! ἰοϊῖς ναοο. διατρυφώσῃ παιδείᾳ τεϑραμ'- 
υὐδθ..ἴα ἀοἰΤοἰ ̓ς Ἐαατγι τας ῬΊατο ἀε [ἐσ 
πρυφὲν, ἀἰ ταξλιιπην ἀϊγυρτατην ἴῃ Εοὐτὰ ἀπάτα π : ἃ διαϑρυ- 
πω, Ηοπι.11144.γ, ταιχθά τὸ χὸ πετραχθαὶ διατρυφεν ἔκπεσε χερὸς ἐς 

εἰδάϊο. 
πρώγυ,πγαπάιιςο,τούο.᾿ 
ἠῶ, νὴ Ἰαβπίτιιο. δια δι, ἱποογπαγε, τ δγανα, σα 9 εν, ἀποχριϑύ.- 
γεν ᾧὶ ἀποχρίνειν.δζ Δία ἢ Θν ἱπσογη σα πα» οτί ται πγ. (Θ 4]. [10.2.4 
Οἷαθς διαήων Σποκρίνω τὸ πίσυρόν. [δ᾽ άοπι [100.3.. χτὸ τόποις, κοχλυ- 
ριον χαλῶς κοπῇ θυῆυὸν πε καὶ δια] ὠυᾶυον, νὰ λει βαῖνον. ΨΌ1 τἀ λθη Τοῖς 

᾿ ἣν. ͵ 

ταιρτὸ ἰοσιταν δια π]ώυυον. ᾿ 

το, οιπὶ ἱπηροτα ρόγοιγγο: ἴτοπι πιοτάεονργοΠ] οἶς 1]- 
ἀο ΠΟ. ὃς οπηῖσο,ασςοΙεγο,πιεο, ατο καὶ δια πεῶει . αιιαί 
πὶ Εἰ Τά, ΡΊ ατο ἴῃ Οτατυ]. τὸ γὸ δια βουῖνον χ τὸ ἡ ϑουμῆνον, πη- 
ἰχασμα ὅξιν ἀἰχιτ. διίήεσιν ἐς ἐρεφρι ΟΠιιητ τς] α:, Ατ - 

ἴῃ Ργοδίειη, διώηοντος τῷ ἀΐματος 5 ἰαη σΊ!1Π 6 ΤῸ] σοίσουτο, 
ἢ ΡιΟδΙεπι. Ατιῖοι. ἀτηζοτ. πρὶ κόσμον, Ἐν 2 τῇ πυράδει 
τε σέλα διαί ῆει, κὶ φλόγες ἀκοντί ζονται. Οτορον. χτ᾿1ουλ. οἷς 
ρντῆς ὡς ἀςιραπο δνά του σοι, το σαης.Γἀθτὴ Α ΓΗ ἀς τπτιὴ- 

«τ᾿ ἐΐμφασιν υἱρ ἔριδες, κὶ ῥα δ δοι; κὶ τὰ τοιαῦται 5, κφιϑ' υὑπόςιασιν ὃ 
» Ὁ διάοντες.. χἱ κοιιῆται 5 νὰ οἰζν σοΓΌ ἢν αι}: τῃ “ΟΥ ΔῈ τ 

τ, ἰρεσίεπι αυτάοπι ταπτὰ τ ἐλ μηροῖς δίσιις ςαἱεῖτες » δὲ 
ἸΖ:, αἰϊάφυς ποταϊηοά!. πάταγα νετὸ Πρ Πίζευτίαπι [ι4- 
Ἰσοιος ςαἰ εἰϊες» ἃς αυος ἐπηίςαητος νοσαπιυς, δὲ στ ηῖτα 

ἦι διάτῆοντες ἀς-έρες γα] }}1 (σης ἴπ ςα5]10 ἴδῃ ἀοτε ςηγῖ- 
ς ὃς οχη!εητος 51. ἐτιατη ἵπ Ρτοθὶ. οἰςέρας διά ἥοντας ἀἰχίτ, 
“ἰεξεϊοπίδιις ἰσηΐιι πη, ὃς ΑΙ δὲ δια ϑέον ταις, ΗΘ γ ΟἈ.. δικτξειν, 

ὌΝ“ ὌΝ ΨΥ φΦΨΦΨὍΦ ΕΞ ̓ 

ξογη σα! ατηνοτί στα τη, κόσγινον, ἐλ δυρότησις. Η εἴν «ἢ. 
νμιὥσω, πιωχοὶ, ἀϊΐροπο, οηβειτιιο,ςοηξοτ πιο, ἱπξογπηο ἃ - 

"αἶ ΠΟ ζοπεοιρίο διπησο, ἀε(ογ! δ ον» ἐΧρτίπτο. λδρεσμεῳ, διατύπωσιν, 
:οσίταϊίοπς ἤησο. διατυποεώ νὸ μος. Ιεσος ἰῃ πἸτα στο», Δης το) 

᾿Γασίδπιις. : 
ἀπ σις, τωςο ἱπβοτπηδτῖο. Βα ΠΤ ἀς νἶτα (ΟΠ ττία., Αμαϑῆ χγὸ 
[ὴ δε δ αὐθρωπίνων δυδογμδ των, ἕτοιμον ὑποδεξα το τῇ καρδίᾳ τας 
ἐκ τῆς ϑείας διδεισκαλίας ἐγ[νουήδας διατυπώσεις, ςοΠίτίτατῖο » {τὰ- 
ΠΠΕΠῚ . Πἰπελτηξηταπι,, ἀοἰοτίρτίο : ἵτοαὶ τοίπδπτοπταπλ [)α- 
᾿ηλίςεπο. ἡ 
δεύψα, εἴ εἰς διὰ κενοῦ διελϑεῖν. 
δἰ υανω ρετατοξαςῖο, ἀεϊοςο. δα. 

διογξὺ, αἰ ξαῖσεο τταηίρατοο, μ᾽ ἐπάςο, 1 το, ΠΠυ ζοίσο. ὃς Διαν- 
 [κάζω  ΑἸεχαηὰ Αρπγσά, πλέον διαυγάζεται. τα σὶς το Ρ]οπάστ. διαυ- 

᾿ γάτα φωτίσαι 2. ειτὶ οαρ., ἕως οὗ, ἡμέρᾳ διαυγάση, ἘΠ υιος [ζατ. 

ζ ̓ ὐγεια γᾶς, Ν ,δζ᾽ Ϊ ν 

οὐϊατὶς. Ῥ] τη. νίἀε Στυπ]ηρία. 

τατῃ (δἰ οοάοτιθας, Ναζαη. ἐκλαρμψις. 
δηγὰς ἐΘ.. δ καὶ ἡ ρε Πα! ἀποντγδοαςίἀας, Ὁ αἴ}. (ντ νοττίτ Ρ]ΊΩ. 
᾿Πδτδίςαρ.7.εχ ΤᾺ εορ τ." τ. σλρ.1ο. }16.3..) διαφανοὶς » οἰλτιις, 

᾿Ιγρίδας. γηὰε εἶρα διαυγία: ΑΡΟΙ]οτ. δττα ἰμοιάα. ὃς διὰυγὶς 
τὐδω 01 Ἰν τη Ρ᾽ ἀα᾽ ὅς διαυγὲς γάμα,, Ιάετη. Εποίδηυς 46 ἔοητς, 
διαυγήξς τε ὅδ κὶ διαὶ κα ϑώρῥο αὐαλύξει, λαμτωρῤς; φωτεινός. 

᾿ἐωλχἀχίζω,ρέτατο. ; 

᾿πὐπί δυιδνίδ]ας τστος ταπετγαῖ τί ίσεη,, Ασητορίν. ΟοπΊ ἴῃ Ἀλληΐς, 
μέσαύχιογ ετίατη Ἡ εἰν οἢ. 
τὐχία ἢ, ἀσοτιπι σου ςεητιῖς, Η οἰ εῆ, 

᾿ ὠλίζω, ρτοάαςο; ρτοΐμπάα βιοϊο,αυρος, 

β 
Ἢ 

᾿ξυυγὲς) τὸ ασεκλαῤιον ψεἶ σφεκλαῤιον ΜῈ σίποτας ὃς Αξτίος 1. ἸαρὶΞἴρο- ' 

οὔλας, ἡ ἔα! σοῦ τγαηἤυσεης, ]πἄοτ. διαυγίαις χίϑανν σαιηπηᾶς 

ἡ ὠχετον, γα] διαύλ ον, τὸ αἰ οε δ αέισ συ πὶ ̓πὶ ἴζεπδ τασοητίθας ο- 

ΔΙ 39ς 
Διαύλισκ(.»δυχ ἐν οἵ (η ἀϊορετὶς νοἷας οαηα]συϊας 4 ν]ἃ9 ἀϊτίρι- 

τ» νυ]ἱρὸ ἐκ πτῖγο, Ροϊγδίις ν» δεήσει δ «ρώτον διοτῆραν ἔχειν δὲ. 
αυλίσκοις ἢ χουσειν ὥς τε πῷ μέλλοντος αὐτιτυρσεύειν, τι μν τὸ δέξιον τῦ.- 
πον 5, τιῇ 5. τοὺ ὄυνώνυμον διοιύὰ τῳ ϑεωρεῖν,: μος αυιὰ οἶος ἱρπογδυὶς 
Τητογρτος. 

᾿ Διαυλοδδομεῖν ς ΟἘ 4 ΠΎ 4 οα]σς πὶ ρεγιιδηογίσ, ταγῆις φᾷ ζάτοοτος 
οὐτία τεάτγς. Ατηΐζοτ. τη ἰζοιηάο ἐς Θομετατ, Συμζαίνει σ᾽ δὴ 
πεάντων πὸ τεχδυποηον γνῦμῆνον,ρώτον δστολ εἰπεῖν, τὸ 3. ωρῶτον 5 τελϑῦ-- 
πάγον ὥσπερ “ἔς φύστως δ,αυλοσδρομούσης »"α αὐελιο μέρης δὴ τίω «- 

ζω οϑενῆλϑεν, " 

Διαυχοδρόῤιο! 5 [π ητ φυΐ ςυτία μι οἰτοςηίξ πὶ ρεγάρυπῖ, ἰά οἶς, διῷα- 
δον 5 411} 11 ΠῈ Δ υλοῖα πὶ Ρογιση ταῦτ 7 βεέζεητος εὸ τατίις 
ταςιγγοῦαῦτ γπάς οι γία τη ἱπίογαῦτ » Βυάαν ἰὴ Ἀηποτῖάζ. Οοη- 
ΤΊ ΘΠΙΑΓ, 

Δίαυλίθ., ας δ νσυγίας τος τοῦς δα ΔαρίἸεατοας, οδεισάί {ΟΠ ςεῖ [τα - 
ἀπιπηνᾶς τηοχ τδαοπηάί. ΑΥἸΒΌΡ ἢ ἴῃ ΑἸ10.Η πὶ τὸν δίαυλον ὅλ-- 
90» ; [πιείρτετ. δίχυλίθ. ὁ δυῆὸν ἔχων τὸν δρόμον ἐν τῇ πορεία τὸ πλιγ- 
ρώται τὸ 'φαίδιον ἡ ὑποςρέψα; νἱάς σατογα. διαύλοις κυμφέπαν: 
Ευτὶρι 4. τὰ εἴ, τεςίρτοςὶς βαξίαμην σαυγήθυς, δίσυλίΘ. λιτοὶ 
ἀϊςεῦθδταν ἴπ δάϊο,, 4] αὖ το 4 ργασγας μΠς συττγαθας 
δὰ δ] αι παητίαηά απ» γεςυτγίῃτας “τατῖτη οὺ νπάς οσερετατ. ἃ 
δὲς δι αὐλίζεδδει, αυ ὸ ἃ Ὀἱς 1π εούεπι ζατοτ, Ὗ Ἰέγια.11δ.ς. σαρ.ἷ- 
1ῃ Ραϊατίζγις ρου ἱγ 11 ἀυδάγατα ἴσε ΟὈ]Ου τα ἴτὰ αι ἕςίςη- 
ἀκ, νεῖ ἀπογύτη Πἀιογυπη πιασοδης ἀπηθυ!ατίοηῖς οἰτου σης, 
αυοὰ Θταςοὶ γοςσδηι δίαυλον. ΡΒ}]Θ ἀξ πηυηάο, ίξις δὲ ὅδι πνδῦμα 
αἰὰςρέφον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, αῤχεται μῆργδ ὑπὸ φῇ μέσων 63) τὰ πέρατα σία 
γεῶδτι ψαῦστιν 3 ἄκρας ὅδιφανοίας αὐαχα'μπῆει πείλεν ἄχρις αὐ δ): τὸν 
αὐτὸν ἀφίκηται τόπον, ἐφ᾿ ὅ τὸ πρρώτον ὡρ μη ϑη ξεως ὁ συιωεχῆς ἔξ δὲ-- 

αὐλίθ: , μάθιτις εἰς τσηοῖ ἐριτιτα4}15 ») 41 ἃ της ας δά Ἔχττοτηα 
οχτοηίς,εὸ ταπ ἀοπὶ νπάς ρτοάϊεγας γουσγγιταγ, 1τὸ πὶ Τρατίυ πὶ 
ἀποςητοτιπι δ Π}}}}6 Ροάατη ἰπ Ἰοη στ ἀϊηο πη. Ἐαπίζατ, δύ αυχθο; 
ἰθΉμ1τ, τὸ διατεταυῆνον εἰς ὄυϑ'ύτυτει ἐκῆ μα. ὁποῖον τὸ ς ἀϑδιον ) Θέϊο 
Ἔγάττ σοποτα σοι ΠῚ ΠῸΙ ΠῚ, τ’ ἀδιογ,δύαρλ(Θ., σὐλυχίθ-, ἐπλίτης) πὺ- 
»μὴ, πειικράπιογ, πάλη, κ ἅλμα, [ητοτρτες Αγη τόρ ϑηῖ5 ἴῃ ΑἸ .ςῸ 
ποπΠηΙὴς ἴῃ το Π σις σον 4.1 ἄπο φουτίηεατ ἰπλά!α,δυς πλευία- 
τὰπι ουίτοτισι ἀαςοητογαην, ΡΟ ΠΧ Π8.3. δίαυλον ὁὶ πξ δεαι- 
χε αἰγωνιξ- ὃς "ἡ ἀγωνιζίβυίθ- τὸ διπλοιιῦ φάδιον. : 

Διάυλωνίας ἰοςσοτιν ἀιρ. ΠἘϊ δ ὅς ἔλα ας ἴῃ ́αΐδιις ςοτιτηίσες Αἰ 14:- 
4" ἅς ΠΠΠληυεαητατιντ ἱἰπαυις Ευΐξ4ξ, 

διαυλωνίζεϊν, )ετ ἀηφυτα πὴ ἤποτς, γθύτα πὶ νεγίπαις Ἐχορεγενρεγς 
ἤατο. Βυ. Οσπν, Ατβθη.Η}.2. διαυλώνίζειν φαυά τὸ δεὰ ὁμῆμον οἶς 
ἑκατέρῥυ πνεύμᾳ χωρίον. 5.14. διαὶ Φενοῦ ῥεῖν. 

Διαυχενίζειει  σατα!ςαπα διό] ]εγα. ; 
διαυχένιθι.,44 σοτ οἰ ἐπὶ ΡοΓτΠΕΏ5. διαυχ ἐνείθ- μυελ ἐς, πα ΘᾺ ]]1 ςετ- 

ᾧ10Ὶς, ΡΊατο ἴῃ Τ πηδοιὶ : : 
διαφάγω,εχεάο;αίαπο. Οαΐδη. 11.3.7) τόποις, κ᾽ ἕα ἕως αὐ τὸ ἐβιπο- 

δίζον διαφαγῃ. νδὶ ταῖποπ Ἰε σὴς διαφράγῃ. 
Διαφαίνομαΐς ροτίαςθο, ἱπεαι ας} ]ιςεο, νἱάφοτ, σεγποτιςοπες 

τις εἸΤε,αρράτοο γἱπ ςοηίρίσιο [ἅπι. Ποηι. Πι54. 3... διεφανοτο 
χιϑρροςαρραγερας. ῬΆΠ]Ὸ ἀς πιυπάο, αὐΐδεσαι διερ αἰνισαν»ι. Ἔχηϊε- 
τὰ σατρεγθησ ἃς σου ῥΙΟΙ. δναφαν εὗσεε αδει τη) διυύεσις ρταἀξτῖα ρετ- 
(ρὲ ἐχος !ξητἠ ΠΠπ|α. διαφαΐνεσαι τ ὀσμὴ οάον (ξητιτατ, [) γος. 
1ιῦτο ἰςχτο , οαρίτοτο. δερφαύη οὐ δὲν πρὸς αὐτο ἰοζυθ- αδεὲ τὶ αὥνε- 
γείας, ΠΗ Πἰπὶ ρτς {Ὁ ξει ρας τοοτὶς ἐς: μτατάίνε αἰ ογιπτθηςῖς 
γ 4114. Ι 

διαφαίρω, μι. αγῶς ἱπτοτ σε οντγαυΠυςοο, β ἢ σεο, ργαΐαςεο. Τ αεΐαπ, 
κὴ κρέϊηον δια φάγει τῆς ἐχσή δος, ()ς πιο! ας εαξηῖτ. Ἰτοτῃ οἰἴσηάο, 
ἀμ ιοϊἀὰ ἀρετγίο, ρα πὶς ἕστο. οἴ. διαφαίῃς συ ἡ ων, αυα!επα οὐἷς 
τε φοπίϊςί πη. 

Διαφανεια ας, ἡ ρετίρ᾽ φαΐ τας, ροτ] ας άίτας. Υ ἵττῖι. "6.2. (4.8. ἴτὰ τῶ- 
ἐτοτέις ορογίδιις ἐχροῖμι ; γε ψίεγὶ βεγ αοιαίτατειι, μαροτς γἱς 
ἄεξαητιτ. ἱ 

διαφανῆ, τ νείξες αι ἕο πιείπαπι ἀςηυάλητ, Ἐθοπιργοίης.. 
διαφανις»ἐ(θ-.ὁ καὶ ἐ»τταπίρατεησ, ποἰ ἀι5 ρεγίρ  οὐπ5,1π|Π 6 Ὁ15,πιάπῖς 

Ἐ:Διιονουίσδης. διαφανὴς τῷ πυρὶ, πὶ Ρετίριοίμα5.:51ο οτίατε ἰΑ-- 
Ρὶς αι! ἀκ πὶ νοσάτατ, υὸ  τγαη μι σςατ. Ατιϊορῇ, δ λίθον ται ζω» 
ἑώρας, χαλίω κα διαφανῆ ἀφ᾽ ἧς τὸ πὸρ ζγγεσι, 

Διείφανον, 14 τ ΧΡ] σατ.  α4}.}}.6.ς2Ρ.22. 
διαφανώς σαφας» τρειτὰ, πηαη ξε τὸ, ἐρΙςπάτάέ. Θ424 4ε δεπεξξ. δα- 

φανως χρῦ ὅϑιι) τοῖς τῷ ἀξιώμάτος γέδασι 9 ντὶ (δ!επαϊαὲ ργαπνὶς λὰ- 

τῆοτίταις. ᾿ 

δΔιάφασίς,εῶς ἡ ΠαΔῇ τεδηίρατοητία, δύο ψις»τγαπίροξξας. Πεμόγςξ, ἔξηε- 

ἴα. Οἷς 44. Αττὶσ, 
Διαφαίοτειν, σα 0} ΠΠτὶ δασιλλούν εἰν, 
διαφαυλίζω, βοςοϊ οϊο; ρατα!ραπάο. ΝΣ Δ ΚΝ ; 
διαφαύσκώ, ΔἸ α τοῦ. διέ φάυαεν αὐτοῖς» εἰς ἄτας ἡΠαχίτ, ς. 1.110... Ἀςσ. 

δὲτιδ. τ. ἐαρ.λ ἕως διαφαύσῃ ἡμέρα γἀοπας ἸΠουχετίς ἀϊες. Ἷ 
δ)αφέρομαι δι ἀε6,ςοὐτεηάο. ἐρέζω, ΦΙλονεια ὠρμαχθμα ) ἐναντερύζραι» 

ἀΣπΠΠ Πυπη διε ἐσ αι τον να πηδισο πτισ ον όγερο, ςοπεγαάϊ- 
ἐο. Φ διαφερὸμβῤων χρά τή σειν ἐλπίζοντες» «ἀπο τίος Εἰ οηϊς ὰρε- 

τάπάα [ρὲ ςουῇτπιδῖι, ΡἸυτάτοῖ,η 5σίοης. Ατβεπαῖς ἀς ΡΙ2- 

ἴοῦς ὅς Χεπορβοῦτς 9 Καὶ ἴσως πὶ «αἰεὶ» Ὡρώτων διεφέφρντο, ςζοη-. 
τπάοθαης, απλι οίδητ, διαφέρομαι ορὸξ εξὸ φίλοις ἀϊππάςο 



ἘΠ 

394 ΔΙῚ 
οὐπὶ ιυϊεῖς, Ῥίλτο ἴῃ ΕἸ ρρὶα πιίποτς ρτΌ ορίπίσης ἀ ΠΠςυτίτο, 
καὶ δὴ ὰ νωῦ ἃ σὺ κέγας»ὐχ ὁμολογω σοι γ δηρὰ δια φέρομαι πώγυ σφό- 
ραν εἰνετηθητον ἂτε ἀπῇ ητιο. ἴποιῖο ϑρἀνεοητοθάο,  οτηο. 

᾿ ἀμφισβησώ, Η ἐγεποσ. διαφέρεται γού ἡ δόξα, ορὶπίο ἀϊξξειτ δὸ 1ω- 

τε δόξα, Ρίατο ἐρεχελίζω. Ατ τοτι δ πιαμάο ςδττατία ξιοιτ συμ- 
φερθυδρὸν χὐ διαφε οθ μῆνον σιν ᾳ δον γὴ ἀπᾷ δονοϑίς, ςοηίςητίοας δαν- 

-ἀδρείςης. Ρίατο ρεῖηιο ἐς ἃ ἐριθ]. ἔσω, ἵνα σοι μὴ διαφέρομαι νης ἀ 

«τς ἀιϊάσαπι. διαφέρεῶτῃ ἑαυτ,ο “οὐ δ ταθα ἀἸ σοι δ’ 66 ΠῚ 
ἀϊίογερατα. Αὐυρβοη, ἀς Τ οἰκήσας, Οἱ γδ' ὠεὶ «δὺ αν «δ αὐεὶ τῶ αἱ- 
δ κόγοις κέγοντες, πες ότερον ΤᾺ δὲ φερομέμων σφίσιν αὐτοῖς, Αἰ Πεη- 

« τἰοητία τείδ ποφητί γιατ ῬΊαταν ἢ. ϑμενεχθ εἰς τῳ λογισμοῦ. ἀε πο-. 
ἡὐίπε ἀϊχιτ Ἰη σαὶ ργοροῖει. Ροοΐτυ οτιάπιρτο τδέξοτ,πας ὃς 
{Ππ πο τοπιογὸ βγογηίνρο, νοεο ἀιεγοτ,ντ :.7.:σαρ. Αξξοτιάρο- 
Ποίοτ. διαφερφιυδυων κὶ δ) ἐν τῷ εἰ δρίᾳ χτ᾽ μόσον πῆ ς νυκτὸς: ὃς (αρ:22. 
διαφέξργται ἐν τῷ 5 φρίᾳγ.π Αὐτὰ ἀλα! σαατ,ἰαξξαπταγ, διαφερφυθύη 
σπορά δέω, σοίησις γρΌ Εἰς (ρ αὐ αν ἀ! αὶ σάτα», ΒΙατασο νι ΠΤ  συτγ- 
σα, διαφερῥιδυοι ἐν τῇ χώρῳ σποφάθες» ῬρΥ τε ΟΠ Ο ΠῚ ἀντ. Πἀςιη 
γι. Οαίατς 9» πόλεις ανιςαυῆνας φυγὶ διαφέρεῦθοι » αἰ αἰοὶ ς 10 ἀἰποι- 
ίᾳ ἀϊστοάευδε δϑίτα. [Γἀθγη ἰη, (απαι!ο » δια φέρέται δεῖρορ καὶ κεῖ 
πὸ φυρεῖον, ἰοξεῖοα ας 8( ΠΠπις ἰφέτατατ, Γάοαν τὴ Οα θα, διαφέρεται 
ὁ λόγος »ἀἰαθ] σάτα ίεγπτο. διαφέρονται ὡς τη οι ἐδίάς τῆς ἐλπίδος, 

- ἤρεσε ταῖς σαί πὶ ̓δξζαπευτ, Ρ]ιτατοῖν ἐς ΒΕ χη ο. ἸΝΟΩ 11-ν 
πὐτὶς εἴπ, ξοττὶ σαρίάτη εν ἀρὰς Ρίλατα ηγν ὃς ἀρὰ Τ᾽ ἐγευτίι Πὴ 
Ὁ Δ0 ΑΔεΙρῆι. ἀνξεττι ἀοϊογίθες. Εἰὲ ἐγίδιην ἀ1|αδι1.. ἐπ ἀϊπογία ἀϊ- 
στοάϊ 8ζ Αθῖτς. ΡΙ ατατοῖι. Ἰη (ατλτς, κ᾿ πόλεις ανιςταμῆνας φυγὰ δια- 

-φέροοϑαι.. διαφέρει δέ συρφἐρεῶτι! Ορροιά ίαης, ντ διαγρρόύειν 
εὐ ἃς σωναγρρόσειν: ΤᾺ ΝΈΕΣ δ 
Διαφέρροντα 9 πεὸ 7 ντΙΠ]Οτανεχὶ πα ἰ4γοστοσία. δὲ διαφέροντες, εἴτ, ὅ)ι- 
τ λεκτοι ; 

διαφερόντως, ἐστεσίδ)οΧοο [ςητοτ, υξαιρέτως νος πιξητοτ, πγαχί τὸς 
ο΄ Ργαεϊρυδηϊοσ [πη πὲ ροτί Πϊαγτη,4ΠἸτοτ,ἀτοοτίς. διαφερόν- 
οὐ πως ἀγαθὸς, ΤΠΘΟρΡ τ ]υ[τοενἰ 10... ςὰρ.το.]ο α τατ ἐς ἐχοςι!ς- 
αἰ ραδυΐο. “Διαφεέρῥνσως σαι σεηιτίμο. διαφερόντως “0 Ὄμων . τὰ 

ἐν οἴ, μούλεσανργα σατοτγ!ς» ΖΕ [οἰ ος. Τάς, Εν αἰτίαις σ᾽ ὅσων ρὲ 
τ σβεις » πολὺ ὃ δικφερόντως φιλοχράτης καἰ δημοοδιέγης, διαφερόντως ἡ, 

δι σηάσὶς αυάηι. μι» δὲν διαφερόντως τῆν δούχων, ΠΟ. «Εἴτε ἀγάιις ἰου- 
αἰ} το. μυδὲν διάφερῤῥντως μησὶ ἡ ον... Τάε τ]. διαφερόντως πείν- 

. ἥων ρρϑυμότειτος 50 ΠῚ Ὁ: ΠῚ Ρ6ι αι ὰ ΠῚ {τι ἀϊ οἱ 15, διαφερόντως ἐ- 
ρΆ αἱ ἀφο Πἰ πιὰ ἀπγλξ. διαφερόντως σέξω,, [Ἰγι)α το! σι ους σὸς 
1ο; διαφερόντως ἔστερξε, νοὦ ἀπγδιι"ς, διαφερόντως μ(ρόνλον 9 'οη- 
σὲ μγασις.: ῬΊτΟ νυ φίλον αὐτὸν ἡγρώῖμαι διαφερόντως 5 μόνον ἡ ὀκεῖ- 
γον - ΘΠ ΠαΪτὸ Παῖς ΔΓ) σα} ἀθςο,, αι ἀν αἰἸηγ. [θη] 
1 Ερ ΠΕ, διαφερόντως “ἴω πολλών 9 στ το ρτατταρε τὶς 4 αν Πλ8}- 

ΚΎΕΙ 4) . : 

Δισφέρω, ἜΧΟΟ 10,4} το ργοπηίηςο. ΡΊατο ἴῃ ΡΠ ατἀγο ὡς τε οὐδὲν 
αὐ γγώοιτο ϑωυυίις ἐν τρρ όσυς τῆς ἡλικίας, εἰ, «δ αὐτοιξ τε «δὺ λόγρις οἷς 
ναῦ ϑῃμχέρεῖ, πὰ ἐαν πώδ᾽ων δεν ἐγ κοι αἾα" πώποτε εὐ ψαυήψων κόγων, Ὁ - 

᾿ 

2 

8 

φοῖο ἰὼ Οτας. δ Βεωτινι,ν εατη! πὴ ἃ πγίγιιπη ἕαταγα πὰ ατη αυα ἢ 
τὸ ργοςςίϊοτι . δὺς ἴῃ μος οτατίοηι πὶ σοποῖς οὰὶ πυὺς ἰζα- 
ἀετιταοτὰηι φηδοεὰπι ριμογῖς, ΓΟ Ἰ4]ς ρτρίϊου ομθδ 5 ηαἱ νὰ- 
40 Δηῃ ΟΥάτ ΟΠ ος ἀὐτεσότῃ πε. θη μα φέρε ἴδ ὠμῖν 5 εἰ κατ᾽ ο- 
λίγον σοῦ διαφέρωχίεἀ ἀσο ν᾽ ἀδαππος ΠῚ ράγοο Ἰοτογια!ο τὸ ἢι- 

εΡογοπν. Ῥίλτο ἰδσαηἀο ἀς ἈΟρα σα, φύεται ἔχας θυ οὐ σάνυ ὁ- 
ον με. ἐχοίς ὦ. ϑιὶ διαφέρων. τίν) φύσιν δη,Θ- ἐπ᾿ Ὅν» ἔργου πρφξιν, 

{εὰ αἰτὰς Ἰηρεηῖο ργαϊζαης αάὰ α]τ ὦ ορὺς ςοηπεϊοπάιμπι. Γἀ τ) 
ἴηι, Αροϊοσία, οὗτοι γιὰ ἀϊκων οὐδὲν διοιφ εἰ ρφύτιν. ἃ πα] "στη 85 ΠῚ 

το 181} ἀ! θγαπε, Φάφηι τη Ερηἴο 15) «ορθς το διαλεχθίω αἱ τὴ φύσει ἢ 
2 πῇ μεϑύδῳ “ἴ λέγων ποόμπολυ͵ διαφέρεις αὐ φῇς τὰ οἰζ, λα ἐϊ ἱρυ- 

ταπάι! πὶ ὅς ΑΗ ογειάιηνγ, τυ σοη!ο ἅς αττε ἀϊςαάὶ ἰοη σὲ Ριςας 
τρίτον 1468 ιθ4ξ πτρεὶφὶ γδορι ἐκεῖ σάντων αὐϑρώπων, διαφέροντες ποεθς 

κὉ  ἀῤετία) οπχηλτη οἰαΐπι ἰνσπλιπῦπι ἤτης, ἡ] νύσευῖς ρεφίζαροΣ 
Ππιῖ» ἃ εἴτ, αὶ νίγτατο {Προγεοῦ ςαῖογος οπηῃος. δία φέρει πλέτῳ 
εἰ πτάντων» οἴη δας ορυευτίᾶ αὐτοῖς, διζύεγικεν ὅηὲ μικροῖς, βάτο!» 
1πτορες Ἐχοο  αΐτ,Πος. 0. Επασ'. διαφέρων πέυν ψυ χω, Δ νη ἔογτς 

«αἱ τἰτυάίης ργαίζδης, διαφέρων τὸ φρονείν,ρτα εητια Πρθειοτ. δια- 
« φέρων σφόδρα 7.0 τ] Πγϊιτἢ πγοπγοῆτὶ μα εη 5, κατ᾽ οὐ δὲν υνρηΐλων 
διαφέροντες. 014 τη τὸ ἰῆτοτ δ ἀϊιοτῇ » Γιυοἰλη. διαφέρω πυρὸς «δὴ 
ταν διμοις,αἀ [ευπ 4 ροτγίς]α (Ὁ ηἹ ῥγείτιπτι νης, ΠῸς, 166, 
ψοσοιῖτον δια φέ φρυδν “ἶα᾽ πὐρργόνων. διαφέρων οἰὐτῳ «ἢ ἀρετὴ οο [ὨρΘοΓ 
νίτταις, ΡΙατατιλ ΡΌΘΙς. διζώεγκε πολὺ πάντων, Πα! τὸ Οαγπιθιις 
Ῥτα τ τίτ, ἄδην τη Ῥογίεῖς. διαφέρων ἐν τι πολέμῳ, ΟΧΟΟ] ὃς ὅπ δ. ]- 
1δ.ῬΊατο. Β Εἰ. γα φγίσείθ- ἑτέρων πίων φνψιν «ιαρέρων γγυσμνΘ-. 4- 

Π, ἐξ βΑΥ, Ν ͵ γ᾿ ῃ ἡ 
ἀοϊείςςης ἐχτηλνία ἴον πλιὰ. διαφέρω πάντοων ποὶ στολ ἐμέσ) ΟἿ ἢ 5. 4ἢ- 

τοςο γέδιις ὉΠ} οἰ Γαι αη.Ε τίαι ἴῃ πγαία πη, ρατισῃ᾿γαιὶο δός 
ΔΌτεςε ΠΟ. Αὐ]ιε. τοσούτον ἀσροτίᾳ διενίωψονχ ει σῷ. δηήμια αἾν᾽ πεερεντίγων. ὃς 
οὶ εἰρίαίης, ΠΟΥ: τοδοιζσον αὐοίᾳ, δι εγκαν ποίντων «ιϑρωπωνονίομς- 
βάεο [ρτὰ Θηγηφν ἰγυϑηχίῆςς απησητία ργατ {τὶ στη, ἐγόκατι δια- 

, φέρειν, οπηῖπς ἀιβοτες,Ρ "ΠΟ ἀς σα η4ο,Ἐι Ρίατο ἴῃ Ἀροίρϑι, 
διαφέρειν τινὶ “ἴ πολλῶν αὐϑρώπων 5 ΠυφΠη τα, πτα τς Ομ Πθις Ϊ 
Ρταίξατς, Ιδ᾽ἀςπηνοἱ δοκοιῦτες διαφέρειν σοφία αὶ [χριοητία ν]- 
ἄφατιγ ργαίζατο. Ἰάσφηι ἢ 146 πὶ σιΠῚ ἀσομίατιο,. διργαροιτίο- 
Ὡς εἰς, οἱ δια φέροντες εἰς αῤετέω), 41 νίττατο δητοςο! μιῆς. φυ οὐ ἃς 
Τιαρέρειν αὐοτ κα ἐπ᾿ τεφοτῇ ἀϊοίτατ, ΙΠΟογατ, λα Ηοίςης , τ τῷ | 

εἰς υμδρ τούτον νῖ μέλλή μοι τούτου, κγωροσ κε, )ς τ οἵδ, ὦ ἐκ εἶ 

ΔΓ 
ἡἥμει κα πῇ κόνλει τῇ δόξῃ πολι διύεγκε, Ἰθ᾽ άεηι . πἰθὶ Τα 
οἰ καλῶν ἃ αἵ διαφερόντων ἐπ᾿ ἀῤεπτῇ λέγειν δ)ποάρησαντες. [το ΠῚ 

σοράποοτγο, συμρείρεῖν. διαφέρει ἑαυτιβ, 4 εἰτγλυσιτελεῖ, ΞΟ ΠῚ Πηος 
εἷἷ δι, Τα ογαιιίες. διαφέρον κογήαιιοα Ρυθ οὶ ρεσάς,} 
τοάϊαπας [ἴδιο [δου πίο, 2] σδ υἦρ δημοφελοις, κ κοινῇ διαιφε, 
ὀλίγη τοῖς μα ϑ᾽ ἐν φρργτίς ἡ 5ΔΩ αὐ: 1 ΡΟΡΙΪ ΠΟΠΙΠγμμέπηα 
εφάσις ντι τατον ΡαΓα1) ΟΠ Θ 816 συγῶς ἴαητ. ΙάΘπνρδ Ἰο μὸθ! ἢ 
Ρ'Ὸ ἔξγγε,ἀ οἰ φέρεινονίαγρατ, ὅπ μῆμοί, τε ὅτι χαλεπωῖς τὸ πλῖ-᾿ | 

δυς διοίσει τὰ πευεᾳγυῆνα, ἰςιξητος πη ἰτἰτι!ἀ! ποτ 14 ξισῖν Ἡ 
αἰ σης ἰατάγαπη. σις διαφέρειν ψῆφον. ἁριυιὰ Πδεταΐξηι ὅς Ρ 

ος Οσαλνργο ἔεγγα σαϊσυ πη, ἤταρσιηπη ὃς (ς οδοπτίᾳτη. Ἐὰ 
ἴῃ Ὁ τρίτο, κυρία σὴ “σ᾽ ἡμέρᾳ Εν Καὶ διοίσει ψῆφον αῤγείαᾳ πϑας, " 
ιν εἶν γώ; δια φέροντες τίω ψύφον, Τ μον ἀϊάος, ἴα οἵδ, ἀϊίςερτα ; 
τὸς. δορβοοίες ῥά σαγὸ τὸ σῦν διοίσει, Εις ΠΠΠ πὸ σα ται ἢ 

ἔδσγαρι Επτίριάες, σεηπῆρᾳ σοι δισφ ἐρεῖν κὶ “ρατηλατεῖν σε εἶτ 
ξιτεμαϊς ςερττὶς ῬΓΑὨΛΪ μα. ὃς Οχογοιταπα ἀπςοις ἀςςοῖ, Εἰ να. 
φέρειν ἔγο ἀπροηετγε, Χοπορμοη ἰπ ΟΕ ςοποτη. εἰς ᾽ 
πῶς ὠεοσυκούστις ἐχάς α δι ἐγκωμίων 7 πο ἥυφαως ΙΓ 
τα "5. ΟἸσογο ἀριὶ (ΟἿ ΔΘ ]ατπὶ ΠΟ ΤΣ ισαρ 3. ἰτσονν 

ὑπ Ρτο ἀϊίοτορας, Ἰητεῖ είς : γε Γιιοίδηι!5 ν αὔϑρωπος εὐϑρώπου: 
διαφέρει. Ετ ΜαιΠαὶ ἀποάεςίτηο 9 πόσω οῦ διαφέρει, 

ρροζοῖσα » αιΐος λ΄4}1ἃ 44 νεγθιιπι γα ἔοττὶ ροῖϊε ρυτατν 
αατ τητος ας ἀπ εις ἤοπιο οὐ σις πιδἀηγοάμιη ἀρ Ἢ 
τΘητ ΙΒ ΠῚ» 5τάϊεο ἵπτο}}: σι οη8, 44 ἰώτογς ἢ: δ ρσαϊῆςαῦ εἴ 
τοξοιτη ἃ οἰτινάτῖμΠ. ἃ. ἀπιονα ΠΊ εἴτ: οι εἰ 2 πὶ αϑϑαλια 
αἴτας Τ᾿ βεορἤγαίζας,, διαφέρει 5. παύτε χΤὶ ἐᾶν αρύτοις ἑ 
ξεεῦ φυγει ααα αὐ άδιις ἰδιηθητα ἄτα ἢτ. ΡΙᾶτο ἠὴ 
τεὶ τρὶν δσορφύ μένα πολύ σοι διοίσει ἢ τὶ νεως, ἰυρετίοτα ἀἰ 
αὐτο τὸ (ς πλο]τας να εδιιης 4υὰ πὴ πμυς. διαφέρουσι 
ἔξει 4ὰ α: {τ τοστοῆαπν γατίο, Τ᾽ Ὠεορμγαῖκ. Πσγο οέϊαι 
διέφερεν οἱ οὐδὲν σληγῆύτι ἀποϑεινεῖν. Η Θτοάοτυς ν ΔΜ} ρὲ 

ἀϊξξοτνς, πα ρεγοι 1υς ορρότετοῖ πιοτι ςπλ,4η ἤθη, Χο 
ἐσικόπτι πὶ διαφέρει μανίας ἀκα ϑίαγαα! ἃ ἀϊ ἔξουτ τη οἰ τα Ὁ ἦν 
[ἀφων, διαφέρει τὸ αὐτὸ δέρυιο: ἐκόν τα. καὶ ἄμοντα μωςιγρύῶί γι 
Ἰητὲς πα, τα εἴτ, ἀπ ξουαης ἴαγοῖ ἰδισαθο ἃς ἴσιιτο δηΙ πιο 
ἄοιη οὕτοην νιγσὶς σαἀϊ. Ρᾶτο,, οὐδὲν αὖ σοι διαφέρει 
χθϑθν γγυέῶει» απγ]ςύ(ης δῇ Ἰη  πιῖσας Εδ] {τῷ ΠΙΜ}] ταὰ ἢ 
Ἰαζην ρτιπιο ἐς Ἀεραθ Ια, τί σοὶ πῦτο διαφερειξος τᾷ ὦ 
τονοῖρ. ΙΔ6η ἴῃ ΕΡΠΤΟΙ!ς, σοὶ δ] οὐ δὲν διαφέρει ὁ λαξάν! 
τοσυότον, τιιὰ γοιὸ Π11] Τητογείς ὃς ἀατα 8ὲ φοοίρεις ταῦτα 
Τάεαν δι}: π}ν πολυ διαφέρει πρὸς εἴπαντα ὦ χέγεις αὐτὸν ἀφι 

σε εἰ ϑίμϊαζε, πη τη αἀ Οὐλη14 85 ἀϊοῖς Τητογο, το ΑὐΠοη 
οἷτο, διαφέρει σα Π| τη ἢ αἰ τάιιο ὅς ραττίσυ!α ὥστε. π᾿ Ἐρ δ 
τί ηγὰ ἀριιὰ ΡίαιΟ. αὖ τι σοὶ ἀυτεύ διαφέρει μέγα, ἃ ς-ε αὐχλώϑεὶ 
ὀνῆσαι, αἰαλὼ ϑὲν ὃ. μὴ, βχάψων, ὃς. 11 4υτἃ τὰ τατει εἰ πᾶς 
μος ντ {ππυρτος ἔπέξας ργουῖτ » ομλης οδες. Ἐπὶ οτίαι 
πέμπ εινγῖη ἀπο γὰς ραγτες ἔσγτο, ὃς ἐπηροτγατς ὀκκομέζειν, 
Ααϊοτοῖες ἐς οἰσέττο Ἰοπιθης » Καί συλλεγό μόρον εὐ Δ] 
Θέων διαφέρεται εἰς «δὺ ἔκλίονας. ῬΥῸ τγα!ςοτς » ἈΡΡίλην 16 4 

δ εἰϊολ αν στα ἐν τ. ΒΡ εζούλον ἢ, ναύκληρος ἐς τίωυ γαῦ ὑσοδεξ 
ὡς Τιοίσων ἐς σικελίαν, ἤτει χροΐ μσιτοι. “Ιάρςηνγ, δείςγικεν Ἔτο. ς 

ὅπῃ τί ϑώλασταν, εχ ΡΟτταθατοροτταἑ τ, ΠΟΙ εἰ δενν μήμειν, ΤῸ 
εἰ Ροιίσιτο, Ριυίλη. διαφέρειν πζι πολεορκέαν, [τοι 10 εἰλιον 
«τονὰς νατιὸ ἀρίτατγο ΡΊυταις ἢ, ἐς Οαίατις ἡςος» διαφέρειν ἡ 
κεῖσε τὸ σιΐχα, κὶ κεκραγις. φτρὸς τὸν πόνον. διαφέρευξαι ἷι) ἄο]α 

Χαταν, ΤΙ͂ἀδ πὶ Ἑλθιο. διωεγκῖνα χρήματα. Ῥ συ 8: ΟΣ 

ταῦὶιδτο ἴεομηάο Μίδαν. διαφέρω πὸν πόλεμον» αει0 Ὁ 
ἀηγῆτο ὃ }}ι πν, Η ει οὐοι. ὁ αφέρω (δὸ πολέμει, το οἱ 
1. διαφεξρόνα ων. μεγάλων, κα ϑεςώτων χΘθουτατη ἐς βρᾶρη Ιι5 

ἐϊππζαῦτ, [ἄς τη. Ταυογάναςς, δια φέρφυσε δέ σφι ὅπη ἴσης ἢ 
μὸν 5 01) πα. Πγατια σογταγεαξ. ἕ σας ἡμεῖς οἱ όμεῦ 
ψυχας διαφέρειν 7 δεῖστνον μήτε πιρφγμασι μήτε φροντίσι, Ἰτιᾳ 

τος Ἔχητιπνατο ἀεὺ ςΠγας» ἀπ  Πλ.111} ἃ ςοοΠᾺ πο εἰς νοὶ 
οἤσαις Ποσοτς ἡραῦς οὐτίς. Ρ]αταγο νι εὙ εἰετι. Ἑ 

ῬιΦροΙ γραία εις, οηορίοπ ιν ΟΕ του: ῥαδίως 
αἰδῷ ἵδὺ δέκα διχφέρει τῷ ἐν ὥρᾳ ἐργάφεδϑοι, 1θ᾽άειι, ῥαδίως 

διαφέμει τῷ παντός. διαφέρειν τὸν αἰώγαις οι ΠῚ τγαἀμοοτοἕ 
ἄοτης. διοίσει εἴπ αμξοίτις Εις νἴταπι ἄσσον ϊ ἰάς: 
φέρειν πεὶς αἰγίελίας,, ρετἔδι το Πα λτιος. σα ΠΌΡΓΟ θὲ 
σταμλα πνυ]οτο, Χ ἐπορἤοη σεω πορλῳ πόνῳ διενέγασεί: 
ἐστε τρέφει 9 ὅζς. [τι ΠῚ ΔΡΙΓηῸ νοτίοις πα ᾽ ἃ τατέρις 
ταρτΐο. Ρ]υτανοδας, χὶ πολλαὶ μ) αὐ τὸς. ἐν ἑωυτῳ δ μεμα, σι 
᾿εἰμφοτερα τί γνώμέίω μετοιλοιμξανων, διαφέρει, μοι στο, ΓΟ ξοτ 

οδος ἀὐ αχο ροτυπει:ααοὰ ςφείλαι πη. σοηίτηιο ἀἸοἰ τισι 

ὅσος ὁ] ὦ συν σοι ο,. ὁ ς΄ ὦ, 60. 

τά λα ὀγέφερεν. [υς δια φέρειν ὕθηπωδείως ἐχήν νι ὁ αὶ 

λεῖ ρον σέβει κἡ ἢ διαφερόντων, ἀυχώ, νττ ὈΌμμς ΓΟ δτίρτο 
δὐ]ὰπῈ ποσο πιά τος σου μεῖς, βου ταγ ἃ ρΓῸ σ 

ον ααοίςισοιάιοιθες εἰν ὅς σοπνπηοάμπ)- ΠΗ Ἐίπιις. ΜᾺ Π Υ̓ 
- παρ᾿ ἐουδαίοις ἔτι κυνιῦ ταὶ τῇ ἡμετέρα ϑεοσεζεία διαφερο στ 

βίξλοις, ϑείας «υρονοίας ἔργον υὑτῶρ ἡμὴ γέγονεν... Πτο ΠῚ) διαφέρει, 

14 οἴϊ,αὐ τεπιὶ ρουτιοῖ., 5.6 ΡΙμμας ἐδ σα ἀσηα ηγατοτ 

αἴτια αν τοξστς ἰπηα τὶς γατῖο , πος μέ εὰ γἱοοιϊ πα ἴῃ τῆι Ὁ 

ΕΝ 



ΑΨ. ἃ 
γοΐαπε. διαφέρει ἰδία τι ἀντ 2 αὐτου ά {τά ἑητοτο Ὁ ρειταῦ, 
εν. ὡς ἑαυ τῷ διαφερόντων, τα πα. ΠῚ απο σα ἰθτοῖ ἐἤοητ, ά 

1 δ ρει ποτ ιτΉΝ ὡζλυΖ. διαφέροντος μηϑενὸς τσιούτε; Π0Ν]ΠῚ 
αἷς Ἰητοίτ, διέφερε οὐ πτίγυ τι τοῖς δόμοις. σΟη (ἀγὰ πτὰ- 
ἐΡοριυ]ογᾶ Ἰωτογοῖϊο νιΔείδατυτ. διαρέρει αὔτο «εὸς κου- 
ἴνος αὐ ̓οϑιταῖσιν τς βοττνΤ Ἰξορ τ. 1 0.4. σὐρτονἐς σους 

ΚΡ ΠΎΛΗΝ : Ἷ 
οῇ Ἰσίο, οτο.ἀσοῊ Γ. ΤΙοοτ. τί συμφορῶν δια φϑύγειν, Ατὶ- 
νεῷ. εἰεῷ ταὶ χρέα διαφουξώμω, [ἰ τὸ ΔἸ τθηο ποτ αίσον, τέων" 

ὁ διωπεφδυγ ως ὰ (σφ τα ΠΊοταϑ.  δηέφυγε ποιϑεῖν, σου τ 
ὁ αἰηιξειοιοπι» Ρ]αε. ἐπ Ἀοπγυ]ο. δυαφυγ ων τὸν δεερ εἴον “κὴ 

βειίεῦ, Τλαγῖο οἰαρῆις εἰζ ἃς νἱταιῖεπτοῖυς» ΕΠ ογούοτ, 
υ ἡ κ(οὺ ς εἰπεῖν ὁτι δες, ἐχοὶἀἴτ ἡοὐὶς ἀἴσετε, Βυ ἀ.ς [δ οτ. 

ἐκ χακονὶ εἰς εἰγα ϑὸγοοχ πηαΐο δου [τηθου, Ὁ ]Ἰατ ἐς [οσ, 
αφίω, [ἰδοιοτ ἂρ ἀσοι λείοις, ΟἸνγ ἰοίδ. διαφϑύγειν 

ὐας. θ]τ, 
γβισαχ. 

ἐπηῖετ. 
ἰσω,π' κακά} } σον 4] πιο. Ματεΐν. αρον τ. Καὶ διεφη- 

κόγρς ξξσ, ὃ ἀἸ μα! σατας οἹὲ τε ἰεγπο. ΠΙ αν ἀς δ1τι οὐ- 
διεφημίξαντο, “ΠΤ γυεταητ. ν᾽ 
σταιηρο. δ Θξιςίο, σοὐἠζαρτο, ντ διαφ ϑείρειν τίω κόρίω; 
γἰτίατο, διχπτερϑενόνειν. ὃς λμῳ διαφϑείρεοϑο» ἔιηγς σα 

ϑ, Ῥεγῖτο. Ρίατο ἴπ ἘΡΠὮ. πολλιί ὄξιν ἐλπὶς διαφϑτρίθ 
7 ΠΊα σ΄ Ή 15 ΟἹ Ὁ ηγς τα15 ης τος ἀπ] ασαητατγι τοι ἀοιῖγμο, 

ἜΓΡΟ, ἱΠπτογΙ ΠΟ» Ρογάο. ΡΊῚ ατάτο]ν.Ἰη ΑΡΟΡΪν. συμξαλὼν ἐκρά- 
ἡ διόφϑειρε νηίωνα, διαφϑοροὶς ΟΟΥΓΠρτῸς, ἀρ] τάξας, γηι}- 

ἐφϑαρτον "1 }15 ΟΓατ. διεφϑτερ μή. δ᾽ ἀκοϊωὐ ατάττι ζάρτας, 
ι φύγεϑλαφράπος αἰ (ουτίτ,ἰλιοΙςοτιά Πτ0..4. στρ. 2τυπολεω 

ν ἐλωύϑεινε δφεφϑτιρκὼς ἀν τίυ) γευνώχα κα διεφϑειρυὰν Θ- ιασ᾽ ἐ- 
Ῥέγ ππα! τὰ τεπιρουῖς ποτα πὶ πλάταις ἀπτοῖ δέ οη 16 - 

15 Ῥ] ατατςεΐν. ἡ (Δ πλ1110, 1.οἰαπν οὐππῖθις ὅτι Ἐὰρτᾶ-τ 
ΧογοηῚ, ὃς αἷρ 111. Ππργάτιις εἴς. διεφϑεύρυ, ορρτοίπις οἢ, 
ὈΡΡεΙτ. δηαφθερεὶς νύσῳ , ΠγλοτΌΟ Ἰστόγοερτιυς, δυέφ - 

σίμῦ δόξαν, ορ᾿πίοης Ἔχοία τ, διεφϑορμῆυ 9: υἱαὺ τῆς τρυφῇ ον 
ΠΕΣ 

πὐοἱ Πυ!ἄοτε. ΟἸτν Οἵ. 
ἡ Ργοθγαην, Ἐρυι πη, οΥγαρτίο, πη οσς, οἴ]  ]ος, σΟΥ 
ΥΩ Ϊςῖδς. Χεπορίου ὅθης ἰμεϑει τίνες εἰσι γέτων ιαφϑοβαὶ 

ἔχης δάοίοἰςεητυην σογγυρτα δ᾽. διαφθορὰ κρισΐο, τὰ τ 
ΠΟΓΙΈΡτοΪα’ 5 Ατἠζοτο]. τὰ Κποτοτῖς. ΒΌρ νος] αφῦκεν 

ῥύσιν διαφϑοραὶν 9 ᾽ὰ ο΄, εἰς ἀπ᾿ ὠλειαν καὶ βεὡσὶν 5 ΡΥ ἀΔ 1, 

οὐδ αἱ Πογρτας, διαφϑορδῦ μῆυ(Θ- υἱοῦ κεωωών 9 ἃ φαπίθιις 
05) Π ετοάοι. 
ἡἴττο. ΒΑΠΙ. Η ΟΠ}.9.ἐ αὐ γ8 υἱμοὺς δια φων κὶ διαλύω δ σύχ-- 

γος αἰ Πχϊττα Πγ. :- 
μαι σοητοπίο, ὃὲ πιᾶσσο [ιν ὅτο σρπογ σαϊρρίαπι εἘ]- 
-Οοπηπηευτ.Τ ΠσοΡἢ ταῖς Καὶ τοι γε διεφιλοτιο θη Αἴρσιι- 

αἰεὶ βαξζυλώνα φυτέυων πολλάκις τὸ πρᾳγμοιτδυ5 μἄμίΘ- 9 “θην 

πλέον. ᾿υνζοτ.ἰτ0. ὅζοαρ. 4. πος ΡΒ] τατος "ἢ 5. ΠΥΡΟῚ: 
τῆς φιλονεικεῖν ἀπεῖτ. ΡΊ τη τας Π10.16.ς4ρ.34-6 τοῖς ΗΠ ατρὰ- 

Ἴηἱ πηοάο ἰαδοτγαῖϊε ντ ειογεῖ ἐπὶ» [ἐξα Ε αἰζγυτιτο ΠῚ ὁ- 
ἴσῃ. ΠΕΣ Ρμσεονι φιλοτιμοίμαι Βα 4. 

Ρετγγυγθάιας, ΓοΠτροτιοίὶις. 
ὑμα!γῦ 0 μαΐνοικαι. Θορ [Ὁ ο].1η Αἴαςο δεινοὶ χέγεις αὶ αἷν ὦ αὐὔ- 
τεφοιξα τω χφκοῖς. ἰ αἴξ, ἐπιμεμηνέναι ἀυνηο ιτοτο σοττος 
ΠΑ] εἰΐς σου βιέζατιπι- αἰϑοὶ τὸν φοῖζον ἡ Ἅτο ἦσ᾽ φωξομέ- 

υσιάγξων. γὺ γὸ ἐμ εῖνοι μανία; τιν; δ μοιον πάχουσι τι 5 10 Ὁ 

ρτως . 
ὡς ρετογοδτείςο,ςο εδ εἰς ἢ ο.διεφοίτησεν καὶ φάμυν Ευονα ΤῸ - 

αππτ, διαφοιτᾷ λύψς εἰς ῥώμίω, Ἀ- Οὐγὰπι τα ποῦ ρεγασισαῖαι; 
ἀθς ἐνπιπρῇ ἐπν τοῦ: τος 

Αἠρηπέοντερ ραβτη γαάευτες, Ἡοτοάοτ. 
᾽ ἐπιρεηία, Γ πηρτιῖς αἰαλώμειτα. 

ταν ἀπ στιτρ θη, ἀ1|1Π| 4 {π|πν.ΤἸς, μοχ 5 ἀΤτοτ- 
ἡ 5 ΟῬίατο, ὠρόφασιν αὖ ται τίω» τῆς δός τμς διαφο- 

ς ποιύμῥυν 8. ,πιατς ἢ πῆς οὐϊ] Ῥταιοπάςης οοςα!οιυοι Ῥέσταν. 
ὙΟΔΠΊΠΠ]1ο, διαφορᾷ ς πρὸς αὐεξὺ γγρουῖύυς. εχοῦτα τατον ἐὸν αἰκοσ- 

υτῖοιγε. διαφορὰς ἔχε πολλαὶς πη] τ Ρ οἱ ἀπ ξοτοατία εὐιατίατ, δια. 
ὦ σοιςτο σα} ἀϊ!ςοτάο, Εἰτρ.. 

υ»αιΐττα!!ο,ἀ ἴα ε ΠΟ, ρεγάο. γοχο,οχςοῦπο, ἀϊσετο, ἀ; 7 ο,τε- 

εἴ τι γρύξεις. Τητότγρτες, ἑαφορήσω, διειαπίσω οζίσω, Φιο- 

! ἐχαηὰ. ἈΡμὶοί, ὁ τόπος ϑεομιὸς διαφορεῖ τοὶ φλεγχματαδη 

ὑωματα, Δ Ἐ τ, ἀΠουτῖτ. δια φορηϑεὶς τίν ὑγρόπητα δια “ἴδ ἱδρω- 
1 μοι ἀϊέϊτιτγνσι: Βυιπιοῦ βὲτ (πἀογσαν εἰ ασ!πηρτυ. 

δια φορφύμωι οἵς ἵππ πλο ἀἰσο (υ δότε Ἐχμαυτιον δὲ τοίοϊθοι, 
»κὐ μοίλις-α ἐ αἰ μιὴ διαφορηϑώσιν υαὸ τῷ ξηρρ δόλου, ὃ: ρταίετ- 
ἴῃ Εαςοηΐςο πεοο ποὺ ἀπαϊυεγίης τυ πηοί σα [εξλτιο- 
1 ἀοτίθιις ἔπηπτο οἷς ἐκ αιι ἤἥητ. διαφόρου μῆύν δσξρυ- 
Ο5 1: οἰ ῃεϊοηἀϊ, Αἰεχαπα. Αρῃγοά. Ρ]αἕο Ἐγηὶ.7. τύχη 

τὸ διεφορησε,ϊα οἰ ἐπ τανίνα τ, τῆς οἶς, δια, οὖν ἵπποις 

ἸΠυτίο, Ἔχ μδυγιονε σογονα σου τ. Αὐορ τη Ἐδιειτῖ.. 

»--- 

ΔΙ 397 
δῇ αγείοις υπό τε τι ἀγίϑει σῷ δεσμιοδικὶ ὑπὸ τὸ ἀπορτηυΐμου βάροις τι 
μον ϑυασοξηϑέντας διαφορῆσαι αὐτὸν, ἜΧΟΙ Πς, ἀςϊ οἶς. 10 ῖ- 

(9 Π},δμαφορεῖν τοὶ τούτων χοήμαιταις ΠΟΙ Ροσυπίας τάρετο. δια- 
φορρεσιν ὀγυ χες τὸ φλέγμα νυ σαοϑ ρΊτι τἀπὶ Ἔχουτίμυτ, ΑἸςχαηά, 
ἴῃ Ῥγο ]ε παι, αὐ δια φορηϑύσιν ὑπὸ τὸ ὑγροῦ 1 αθ μι πιοτο γοίο]-- 
ἀλη τα, ἰἀ οἱ, ΠῚ θοη ταϊζαυτ πα πγοτο, διεφορηξώσε πω) ὑγρότητα, 
εἰς πυιπτου βιογις Δ ία πλρτις. διαφορεῖ ἐκ πῆς ἀμτεῖ πείξεως » ὁ ἴὩΟ 
οτάϊος ἀϊπγοιοτ, ΒΊατο ἰ ΤΊ πηαο, διεφορήϑη τῆς ψυχῆς Ὁ γνώ- 
ἰώ ἴάςην ἐς [με ρτρ. ἀστογθατας εἰν, διαφορων ἐλοφρως τὸ πγείκα, 
Ἰφαιτον ΦΧ οίταηϑ ἰΡ ΓἼτ ὨἹ. δια φορρυιῶτες ὠμῆς ποὺς ἐστιρχίας, γιάς-- 
Ἰῖτοτ νοχαιτὸς ρτου ΤΠ οἰας ) ΡΊυται οἷνας ἴῃ Οα}δ4.. Οαίθηας ΡΙο 
ἀπσυτοτα, ἀ σογει ςν ἀἸ ῆαγο. κενοῦ ἢ νὴ διαφυρεῖ τὸ ϑτρειὸν ἔλαιον, 
φαΠἀα ) οἸει αν ἀ ξατῖς. Τάς πη [15.3. ΤΊ ογάρειις. Εὖ 9. κα νικοηϑείη 
ποτε τὰ φαῤμοικᾳ ὑπὸ πῷ πλιῶοις Ὃ πύου κ φαήνοιτο μιν διυνα μῆνα δια- 
φορήσαι πᾶν αὐτὸ τέμνειν χε. διαφορούμθυοι Ὠοἰ ζΟτιαΐ ἀϊοιιητατ, 
4 πλιὸ ἰμ θοτε ἀν Ἠ]υαητ, υ ἀατοτγος, δ το ποπονταρ 15. το πὶ 
Ῥοττο, διακομέζω. διαφορφυ μϑύη τρόσοδος . Οδυοηΐςης γϑαϊζιις [δι 
ΡῬτουςύτας, Τ Βυον ἃ 14 οἰζ,περίπο μήν, δ είν εκως φερφυῖῆϑη. Ττοιπ ἀ -- 
ΤΡ Ο:σΟμηΡΉ]0, ίρο το νηής Ὀειποίη. διαφόρου μϑύης “ἰ ἀντι χώ- 
οὰς ὑπο ἴδ ιληςν. 

Διαφόρημφ μι ποτα, πγνιον. δα ἀπ’. 
Διαφόρησις γεως. "1 ΠΟ] υτι Ογγς Ὁ] το, δἰ επ. 
Διαφορητιπὸς οὐ, ὁ 7 4 [ουτῖ Ὁ, δια φορητιχοὶ μαλάηματα. ηπα ἀἰ Γουτίοπ-- 

ἀν νῖτη Βαευτν αἰ ΠΠραθτία {δι σα ροναυτία ὃς ἀρ οτοητῖα ποπ 
υτοπη 4ι1αΣ ἰτυ ὴν Γι πσιας Ἰσυσάπταας γε Οα]πις ἐφητῖτ, 
διαφορητιχ οἰ φαῤνω κοι, ΠΥ εἀοΔηγξητα ἀπο ΠΠΟτῖα. ἡ διαφορητικὴ δύ 
γαμέςον τα ἀΠςιΠΠον8.Ρ] 1. 

Διάφορον 5 τὸ. αὐάλωμιοι 9 ἐχρεηία, ΤἼπογά ἃ. ἵταπι γέ σα], τ 
διαφόρων ρᾷξις, ἐχαξῖιο γοξτισαϊ ἑν , ᾿ἰῦτο ἰεοαπμὰο Μά- 
εἰνοῦ. 

Διαΐφορφε, κγὼ κὶ ἡγρταο ρας, ργαίζαης. ΟαΖαν ἀδεὶς διαφορώτερος πω’ 
ὀυσεξειαν, οοτηο ρίετατα ρυαβαητίοτα Ερηϊο] δὰ Ηεῦτα, σάρ:1. 
ὅσῳ διαφυρώτερον παρ᾿ αὐτδὺ κεκλαρφνόμηκεν ὄγομας απαητο Ἔχοεὶς- 
Ἰδυϊίας ρτα Π}ις [οσείτας εἰϊ ποηηδη. διάφορα ἐτέρων πρὸς αῤετίω),", 
πηαρὶς αὐ ὰ αν αἰτοτα του ογιητ δά νίστυσοπι, ΡΊλτο ἀς [.εσίδθιις. 

διάφορος τορος σωπηρζαν, σΟτγ ΠΟ ἀ Πηγὰς δὰ (αἸτο πὶ 7101 46 Π1. 
1το π᾿, ἐχθρος, ἀν ποτ ία: ΔΝ εη τίθης, 6 πγ ΟΕἘ]η ἐν ἢ) τῇ διυμεαρχίᾳ δια. 
Φορος εγγυύμιω» ΡΊατο Ερ .8. ρρνφλϑό μοι φίλοις κὐ διαφόρρις μα - 
λακως τταῆτας ὃὲ ἀΠηῖςος δὲ {ΠῚ ΠΊ τς 5 στο Πἰτοῦ. [ἀε}} Ρ]άτο 
1ςουηάο ἐς Ἀ ΕρΡΒ6]. ἐσὲν αὐ διάφορον πῇ ἑτέρου ποιοῖ ῃ}}}}} 40 αἰτῷ - 
τὸ ἀϊποτία αι ἃ ςἴατ. Αὐϊοτιὰς πιπηάον ὁ δου διαφόρου χὺ ἐπερρίας 
οὔσης, δζς, υαμπι {τ 4] στους ὃς ἀϊιοτίὰ νῖα, ὥζο. νδι σοηοτῖς εἱς 
ἔασιθιη. Ετ' διαφόρου συκῆς τη 6 Π)} ηἶτ ΑὙἸΠΤΟΡ ΙΝ. ἐν ὀκμλησιά ζί υἰ- 
μᾶς δέ γ᾽ ὡς ϑρία χαξόντεις διαφόρου συκῆς. Ψ᾽άς Ατμοῦ. Πἰῦτο 3. 
1τομη διοίφορον πιράγμάντος σοτγο οι αν Ετ διώφὀρρνγ 0 ἃ ̓ στοῦ 
{γισοητο, ποθὴ ςουμπεηίτ, φαίη. ἐφ᾽ ᾧ διαφέρονται οἱ λογργφάφοι, 
διάφορον εἴν τινι. ΤΏτο ΓΟ τ αἰισαΐας5. Αὐἠζοτεῖες ςομιμίο ΟΕ- 
σου}. σᾶτο γὰ αὐτιῷ τὸ δια φορον 30) ἐΐφη 9 ταυτὶ οἢϊ πὶ (σα ἀ! σείσας 
ἦητοιεΠ-, πὰ διάφοοα. ζΟὐτι Οὐ δια», ΠΠ γα] τότες, τες σορττοις- 
{π, ξειοποριοῦια, διαίφορρι ἑαυτοῖς ἐγίνοντο, ἰηιότ ἰς ἀπ εθλητ, 
διάφορον σου μῃ δὲν ποιώ, ε1πτἰ τι ποτοον [δ14. Αρπὰ Ροΐϊγθιαπι 
ἴα Εριξοιης, δηαφορον κέντημα 7 [υΔ[τατὶς γ ΘΟ τς ΔΏΟΙ ρ το ΠῚ ΠῚ} 
ετοπεπλ: ᾿ 

Διαφορότησο το διιφορα αϊχιε Ρίαϊο, 
Διαφόρως, ἀχἰττξιγιιΣ ΟἹ ςογο, πγ αἰ τ Ειγὰ ΡΙΙαἰο, Τ ογθητ. ἰμετί 

το ον πατυγαινατῖά. καὶ διαφόργως “οὐ πὶ τευ στον . 
διάφραγμα, ατος, τὸς Ἰητοτ ΠΙτια πιν ρος, 401 σα π] 4 10 Πα τα πλα- 

ἀνυαν εἰϊγνείαι οἰ σαμηι Ἰητεγίςρταγηῖνπαε ὃς πιο γαηα 11- 
14 χυα: ροτιξτῖς τη Ππατνοον ὅς ρα που ἃ ἰθοίποτς ὅς ἰιθης ἀἰ- 
{τιμ ἐταῖτ, μος ἀρροϊίατυτ τΟ ππ 16. Οὐλας νοςατ [ ρτι πὶ τγδηί- 
Ὁ ΟτΓὰ τ7.4 1} ρι  σοτάϊδιιὰ εἰϊ αὐρικοίρδεκ, ὃς Ροετα πρᾳπίδα τεῖτε 
Εὐήαιῖο. ΡΊτπνας παι ταῦ σίχάιατοι ες να] Θγαιο ἀρ θτὰρ πτᾶσ 
τὸ τπογῖτιος εἶὲ τοῖα, Ἰἀςόσμις ἀἸαρ ιοσιηα ξάετη εἴς τπς ατ τ 
δ τγαταγ. [ἄς πὶ «εὐδίζωμσ οι Οἀ2α οἸ)ολ 1} γΘγες. ΗἰἸρροοτγαᾶ- 
τον ἃς Οαἰεριις φρένας, Οαας Αγ εἰ 5 ΟΒτοηλὸη }10..2. σαρῖτο 
ἀποάεοίπνο ἐγ ειουίι πη νοσᾶτν ὃς σορίτο ἀςοϊπιοτογτιο » ἐϊ- 
(οτἰπιθο. ΡΟΗχ λδτο δουράονάς παι] ρατυους» τὸ 3 τὰ πρυπη- 
μάτε δι ωυρνῖν ὥσπερ τεὶ χίον, κίων κἰ διάφραγμα γκὶ ςυλίς.ἔγιοι ἢ τὸ μὼ 
ἔνδον διατι χίζον, διάφρνγμα ινύς. Δ] υὰ ἸιοΙςουάσια Ἰδτο τοῖς 

τῖο ς Ῥῖις 63,4 πιοίατμιο ει] α, διαφράγματα ΨοΓΤΙΩτ Ἰυτοτ - 

ΡΓοῖος ᾿τητεμοΙΠ ἄητας τπειη δτάμ αν ἰς οὐ]ο!α ἀπ ηξτο ἵξρτο- 

το πὶ, ἃ ἰδιισθητος ψοϊατὶ σαπςο}}1, διυύφραγμα τῆς κριβδιάε τες 
το τά αι ὃ 

Διαφράγνυμι, Οττπο. διεφοάγνωντο ξύλοις πονιοὶς τὸ «:Θχτύπεσδον ) (3- 

ἢ τα να! ηλμτῖς οίξγας θην, ΡΙμτ αι λαοὶ αον κα υνῆς 

Διίφρᾳκτος»᾽ πτοτίερτῦς. ὑνε ἜΤ 

λιαφρά πω οΠταο ἰδρίοφίοτου ρίο» ἀΠλίησιο. ᾿ κτακκι 

διαφοενέων ΕἸ οἰ, δ ανοψυνθ. σον τα πϑ,η γα ο: Ο]ατβῃρ. νὐκτδι 

διαφεϑντίζῳ»οτγῦνσατβην (οἰ ρτο, ὃς διὲ φορντίδοᾳ ἱμ ἀντ, τὸ ἔξου-, 

χϑιὶςτιςε σεἐπηέτο. ΠΕ] 4υ.. Οἱ ἢ ϑεὸς κέγει θείοις μὴ πολυκθξφ)μοτεῖγν 

ἀμυτιό γδ ξριδιρὲ φροντίδες. : οὐ ἰριδ χα: ἃ 

Διάφρυκτος ἴοι ς αλτροξ τ ΠΔΠῚ φρυκτος. ἄρδην Προ !ῆοας, αυΐθυς :-᾿ 

(ουτίδυιςιϑ, [ταν εἰς ἱρθαπτατ. Η οἴ γομιν Ν ὙΡυθδμῆς ᾿ 



᾿» 1) ΔΙ 
διαφρυκτοιῦς Οὐτί τ ίοττο ἀϊα! ἄοτε, δια ψυφίζειν. συ]. ; 
αιαφρ, ρετἔδιο»δηακομήζω » ἀοσεἤίυτη δὲ ἐχιτα πὶ ργαθοο. εἴρηται δὲ 

Φιαωερώ. ν᾽ Δ ς Ετγαι. 

οιαφυας ἀφὸς, κα τί πα, [οἸ Πτι γα διάφυσις, 
Δ ἐκφυγίαίω,: ἤδη στον ἐἰαίρογν 4} το ἰσονρογβασίο. ὙΤΒυονά. διεφύγα- 

νον ἐμ τα δυκαφηρέων. Ὁ ΟΠ ει ΓῺΓ, 
διαφυγετεῖνγρταῖον ἔρθη σπλάετγο, παρ ἐλπίσω σωϑ ". 
διαφυγν ἧς» Ἐπ ἀπιγαρ ἃ ΒΊατ,ἀς 1: σ.Π.ς. ἐς νι ὅς τατίοπα ὃς 

πιοάονάδλη δὴ, ἐκ ἔριν τ᾽ δυρεία, οὔτε ς-ενη τῇς τοιαύτης μη ανῆφ δεα- 
φυγή. Διαφυῇ γΥἱὰς 1 Διαΐφυσις. 

διαφυλακτέίθ-,"»ἰδταληάις. ᾿ 
διαφυλακτικδς οὐ, ὁ, ΟὨἰΟγιΔτΟΙν 4 Γεγιᾶξ. 
διατυλάἥω, μιάξω,π.α χα,[εταοναίΐετιο, ουἱτοίοντα εοτ, σοπίσγιον 

οδίεγαο,τατογιοσυίατ. διαφυλ ξαϑὲη πύλινς Ἑατὶρι4, διαφυλαί- 
ξω παρϑέγονγνῖν σίη ἐπὶ (Ἔρταπ ουΠτοά τα τοηογς ἀτάὰς τε. Χο- 
πορἣ.} 1.1 Οὐ πη πηοιζατ.Υ ϑυγατέρκς παρ ϑένοις διαφυλαῖξα!. ΑἸ - 
αἰαῖ [,απηρίασσιμς ἰῃ 116. ψΔς Ἀ ἀτίους ἀϊσοηάι δὰ ΑἸεχαῦ - 
ἄταπι, δεὰ τῶτο γριῦ ἐγώ σοι πϑοφι «ελόομαι διαφυλ ἀ ἢ ιν οὐ τῶ (δὴ λό- 
φρις τούτοις, ὅπωφ γέοι χαϑες-τες, τὺ μηδενὸς χρή κασι δια φϑορήσοντα: 
κοσμίως ἢ μῖλ σού συμζιώστντες . εἰς ἡλικίαν ἐλθόντες, δόξης οἰκηρατου 
σεύξοντα:σοά Οἴςοτο τα ἱπχίταιμς οἰ, Ν ὸς αὐτο αν Βγαιῖς, 4αο- 
πίδην ροίξ Ηοτιθηῇ) οἷδε 1 πὶ οτατογὶς πλοττεπὶ, οτῦα εἷο- 
ἀαςητια; αὶ τατοτγος γα ἐξξι (ὰ πηιι5» ἀοαν! τοποάτρας οᾶπῃ (δ - 
Ῥταπι ΠΠθογαἹὶ οὐήτο ἀϊ4: δὲ πος ᾿σαοῖος ἀτῆας Πηριάεητες ρτο- 
φος τορι σαγας, τοαπγάτγαις ντ δά ἤταπα νἱτρίηοπι σαἠξὲ ὃς αὉ 
ΔΠλΑτοτα πὶ ἱπτροτα 1 Δητιιπι ΡΟΙΪ 11:5, ΡΓΟἸ θεδηλι5. δίαφυ- 
λάπομαρίῃςο)Π)ῖς εἰσ άο. 

διαφυκκὴἀϊαἴο, δια κοπκὶ» δεκλλαγή. 
Δδιαφύομε ΡΠ] ον ργουεαιο, γι ΠΡΟ, 
Διαφυραεν»ἰἰἰἱσ ονΡἑμίΟ. ᾿ 
Διαφυσείω, ρας Άο,βατιι ἀϊοίπάο. ΘΑ] η.αἀ ΟἸαυςοπ. ὑῶν ὀνόρια δεε- 

φυστέτο, ρτποογά α Άατιι ἀΠςΙ πἀοθαιτατ, ἀρ ΤῊ ςορμτ. μεὶοι. 
}18 3. 4ρ.17..ὅταν ἦδι διάφυ σάτα, “ιι ΠΑ ἴαπὴ τητατηείζατ, 

Διαφύσησεις, τως ἡ. θ τὰ. 
Διάφυσις εως, ἡ ἀνα Πο,τες ἱπτοτοαγγεης ἃς ἀ γί πηίηδης, διαφύσεις 

χϑδυκοὲς ἔχ, Ὀἱοίςοτ! ἃ. {1.10 σἀρ.130, ἀς ἐθευο ἀγθοτς, ςαηάιἀας 
Φυθ τ θηλς, [παν (δ σιπ φητᾶν ἰητογια}]4, ρ ἕξη ες, ρεέξίπυπι 
τλοάο νεηᾶς ἃς ἀϊα!ποῦες, πιάσαι] ας. διάφυσιν μέσίω ἔχ ὁ βολ- 
Ὀδοθυΐδυς Π΄ιγαπν πε άϊαπι ἰιαδ τ, ἀϊα ΠἸ ης πιγγι δηλ. [Δ ΠῚ 
110.4.ς,84. Ολ21 ἀριιά ΤΊ Βεορ ιν. γογιῖτ (ἔρτῃ, ἀ 1 Γογ᾽ πγδη»ίο- 
Ρύατα πησάϊε πὶ» ἡπτα,σογρα (ς]α π1. Π σίτων ὃς δεα φυὴ, 1 τὶ Πγ ἃ» 
ἈΠῸπι, ΠΙΠατα, κίσμα. Χουορ᾿. κάρυα πλατέα ἐκ ἔχοντα διαφυΐώ. 
ῬΙατ. ἰὼ Οἰςεγοης, κακεῖνθ- ἐν τῷ πέρατι “ἶ ῥινὸς διας ολίω) ἀμύλα αν 
χιν, ὥσσερ ἐρεξίνϑον δια φυϊμ), ἀφ᾽ ἧς ἐκ πίστιτο τίων ἐπωνυμίαν. Δια΄- 
φυσις αὉ Ηἱρρ. νοσατας ἴῃ σοιη 1 {Πππγὰ στηα σοτρὰς χιοά 4Π) 
ὑδυρρχονδρώδες ἡιιοι} πῃ πιο τα φομγπ ἡαγα ςπιϊποὶ ὃς ργοςο ις 
ξεπχοτῖς, 4.1 ἴῃ εἰ θέ απν τυΐδγιητασ διβιη σαΐτενς ἀπποῖάᾶς. ΘᾺ]. 
ΠΟΠΊΠΊ.2,. εἰς τὸ αἷοὶ ἀγμδγ}) Οοτ. 

Διαφιίεσω, ΧἨ αατο ίξρατο, διαντλώ χωρίζω, 
Διαφυμι» ὁ ᾿ 

διαφύω,μ.ύσω,π ὑχο πῃ στο, ΗΠ ογοάοτσ. καὶ ἡολλῳ λόγῳ οἰπεῖν, χεόνδ- 
διέφυ 5 Ἰητοτρτας 6» πσι ἰτα ΠΊΠ]το Ἰυτογιςέζοτοιηροτς : νἱὶς 
ἢ ΠῚ ἴτᾷ ἢτ νεγτεηάι Π7, ἃς πλιϊτῖς ἀσαιηντξιρὰς ἐγαρίς. δια- 
φίΐχαι. διελ εἶν. 

᾿Διαφωνέω, μοΐτω,πιυχ αγά Όυο. ΝΟ. ἀϊΠιόςο, ἀΠςοτάο, ἀϊστερο. 
διαφὼν εἶ ταῦτα ανοήλοις, ἴητογ [5 ἣςς ἀπ άςης, Ατίτοι.:.7. Ρο- 
Π|τῖς. Ῥαϊαγῖς ἰὼ ΕΡηζοΪ. αὐχαὶ πρὸς ταὶ τέλη διαφωνοίσι͵ ργ τη ἰρ ἴα 
Βοϊθιὶς ποη σομίξητιιητ. (αρ.37. ἘΖεοί το! νδὶ [κατηπὶ ἀείῥετα- 
αἴπγις, Οταςὰ εἴ δαπεφωνη και : Η εἰν οἰ. παῦοι διαπεφωνήχα 
μδϑ, ἀπωλόμεϑα δι Π1.1.Ἀςε σ᾿ ς.30, ον δηεφάγνησεν αὐτοῖς, Γιατ ιγὰ Π4- 
Βετνπιμ}} ἀςξεῖς οἷς. Τητεγάα πὶ 8ζ ἀε 15 ἀϊοίταν φαὶ νοσε απ νἱτγα 
ψῖγες ςοπτεηάςτο νοΐςητος Διροίαξε! ροίῖςα οδηνιτείςατς ντ τς 
δείξετε φαϊάςπι ροήῖητ τες Μοίςβορι!ο, διαφωναᾶ ϑεω νετο ἀΐ- 
ςἴτυτ ἀς αι ἱπτογ αἰΐψιιος σοητγοιοετίτωγ : νης διαπεφώνητα) ἃ- 
Ῥυά Οἱ. «χροηίταγ ςὸ πτγοπογίμαν εἴτ δὲ διαπεφωνημᾶδον τῇ ςοη- 
τγουςτϊ πὶ δἀἀιξξιιη. 

Διαφώγησις ἰς οἰ πηατίο. ι 
Διαφωγία ας, Δ Πτοτῖο ,ἀΠΠπογάτα, ἀ Πότε ραητὶλ, Οἱ ον ὡς Συμφώνία. 
διαφωνητικὸς ,ἀΠςοτάϊα]ῖς; Ρ]ΐπιο. 4υὶ εἰξ ἐρςηϊο δὰ ἀν Πἀςπάμμη 

ῬΓτορεηίο. 
διάφωνδε,ου, ὁ Δ ξητίεης, ἀ ΠΊάςης,ἀϊίςοτς, ἀΐοπιις, ἀ Σογάϊο- 

(υς. δαἸ υἱῖ. 
Διαφώσκω, Π]Παςςο. διαφωσκούσης ἡ μέρας) ἀϊς {Πα ςείξςητς, ΠΠΊ0] αἑ- 

αις ἩΠἸυχίς, Πτοάοτι τάς φιῤσκω. 
Διαφωτίζω, μα ἰσω,π' χρν ]ΠἸαπυϊηονγευς ον Αςοα απφίτυγ, 
δια χαϊνω,ἰυυςονππάσηο κίδτα ἀϊδιςοτ. 
Διαχαλάω,μ. ἀδω,πιαχα,τοίο]αο, Προ ἀροτγίο, Ἐατῖρ. Αςςυίδς, 
διαχαρα' ἥω,μ ἄξω,κν χὰγοχάτο,ηἰζα! ρο Α ἐς ἃ; 
Διαχάσκω, ἀεμίςο, ᾿λϊο. 
Διχχέμαάφω, ΠΥ δοτπο, ἤγεαιο, πὰ πη ἴῃ ΒΥ εγηῖς, αρυά ίοποτη: 
Διαχείραοις ἀρ εοατίο, δἀτη τ εἰΐζγατιο. δρα  είρεόις ποβγειάπων,ασςη- 

ἀατυ ον γοσασι τυ άίαπι, ΤΊ αςΥ 4, Τητειρ. διοίκησις, 
Διαχίρίζομαι, ἰοτος βοῖο, φονένω κ᾽ δυκτωνα, πχολθυς Υἱϑ] ςητῖς οςςῖ- ᾿ Δικχωρύῳχεῖ, Ροτεστίηφτ, Ῥεπετγο, Ἐγαπίμαλτιο, πυκΐον. ὶ 

᾿ Δ. 
ἄο,καάο  ἰητειίπτο, οσσί ἄο, οθῖταποο, ἱπιθέξα πηδπα νίοἷο. ο- 
τοίϊ. 10. 4.δυο δια χφοἰσοιόλεο βασιλέας, ῬΊαταΓ, μέλλοντος ΤΙ ἐρσίμ δια - 
χθθαζεῶχ, αἰχιεθν ἐφυγδίς.. δια, ,ἀόχα διεργίζεῶς, ἐμμελῶς ἕχᾳ τα πά- 
90, δια χέεἐσοιϑοη πεφυκώς. 4.11 εἰκ ἴτὰ ἃ πατυτά Ἰηϊείτατας,νς Πα ἀϊ-: 
᾿ιρεῦτια πλιὰ ἱπσοηχηοία (Ὀρῖτο ΡΟ τ δέ το] στε, Ρ]ατατοῖ, 
ἴῃ Ρεχ!εὶ. ᾿ 

Διαχέφέζω, »οττγαξξο. [πη τη δηΐδιυς μαθοο,Δ ἀπ το, διοικώ, χιρί »ἢ 
τύθονσοτγο. διαχέρίζω χρη ματαοροττγαξὶο ρεσιπίΔς»Ποοται, Π ες 
πγο Πι. πάντων ὧν δια κυχείρακος χὺ πεπολίτεωμαι!. Αὐΐζοτι. 6. Ροϊ τίς, 
δια χά οί ζεσι πογλεὶ “δ κοινώγ. 

Διαχάρφτογεῖνγο[Ἐ ἀπάτα πε τογα τ ριοροταγιι τι ἃ  Γσερτατίοηξ ζοη- 
{τταοτγο αταις ἀπ μά ἴσατε ἴῃ σοποί πο δας ςοσείοης, Υἱοὶ πγαϊτῖ «ὦ 
τυάο εἰϊ σςοδυτία πη,αρι ἃ Ὁ Ἐπ ο οποηῚ χτὶ διυάψγμονε] εἰ ρος 
παυτηαιπι οἰ σιατ οηο πὶ 4[ !41|0 ἃ ἀδογθτι πη ἔιςετς δὰζ ζεἰΐςι 
“μορτονεῖν εητπὰ οἰλ ξὰς χεῖρας τείνειν; γα] αἤρειν. Ὁ Ποτε ἃ δανκὶ 
ζεινγ] σοι ἤεθατ σαϊσυης τὰ Ἀγ ἀγίλιη σου! εξΕ]ς, διαχερφτονει τ, 
δρυὰ Χορορ ΣΟ μλ ΠΟγ, το ΤΟΡΤΟ ὑδαχέρρτονίαν ποιεῖν, νἱάς ἰὰ- 

τὰς Βυι Οὐ πηηι. Ι 
Διαχέοφτονία οὶ αἰ 4 σατίο, 4 (τασίοτιιπι ἀἰἰουντ ἢ ἰάταπι, 

{τ ντγι 1 ψοτις ἰεχ τευ πε γ δῇ 1|ὰ Αυτοσάτα ηοια ἢ ἮΝ 
ντι ἀτπ ρεσαηπία ἴῃ πῆς δας ἡ Ππππὶ να πὶ νογτοη 44. διαὶ , 
ὧν πλιίϑει γγοομῆνης χἡἀ αφτονίας. διαχάφρτονΐαν δεδὸόναινν τ Ὠς ΠΊΟΙ 
“ψόφον ανα διδόναι» γε θίατατο. ἀϊοίτατ ρτο ἐο αι οἰδ ρορααι 
(υϑξιασία αὐττοτοθος εἰξ, τοσατίοηῷ νοὶ τεμὶ ἐς μα οδία! 
Ρορα]ι (τ αστϊς ρεγαγέττεγς. δια χέσρτονίαν δὲ δόναι τῷ δήμω, ἃ 
(οαϊποϑνάττς ΠΠταρτινὃς δά ρορείμμι γοξογγς, Πιλο ζ δ ὁ 
χρι ἐφ᾽ ὑμῖν ἐποίησαν σγαιχά δρτονίαν ὅζς. ἢ ̓ 

Διαχάρώνγνηα ἀϊέξιοης 1. δια χάρών, ΑὐἸτοτις. ΡΟ] τῆς. διαγαρων ἔχοι 
μόνον ἴὰ πολιτείαν, ν ̓σ ]Δυτιὶς ἱπτοηάμητ δά γειρυοίτες ςαῖ 
Ηεἰγ-ἶν. δε χά οὐς ἐἰγγάν,".διαφυλα ἥειν, ἢ 
Διαχέομα 4" ἘΠαοιρτοθιυ, ΤιςοΥ ἀἰ 4 τεπι [πτοτ, ἰστϊείᾳ ρς 

ἀοτ ἡ δομαμνχαίρο, σα ορροαίτατ δυςσέλλομαι δὶς Οἱς, ἴῃ [μα 
εχ Βοηὶν «ατιοἱ φιλί ἀιξξιπάατατ» ὅς ἱησο γι ο ἄς ςοπιξ. 
γιάς Διαχύομαι. ᾿ ἷ 

Διαχέω, τὰ υἀο, γαπ πα 46, ἤρατρο, ἀϊ Πῖρο ,γείο υο, αἰ ΓΣυτίο τὶ 
ται τεἀάονςοη πιά οτίτεπι ἐν ΚΑρφ βν δι φύ μιᾷ τει»τυθαγου! 
ἀϊΠηρατον ὈΤοίς.1110,3.ςαρ.τ70. 4] υδηάο τὰ ἔτυ τα ἔεςο,, 
ξράνψα δέ μιν δεέχ δυαν,ρτο δγέχεαν; Τ᾽ μέρη δεεῖλον, μιεταῷὺρ, 
470 ὑγρών. Υ̓́ 

Διαχόω,ώ,ικ. ὥσω, τσ ΘΟΓΟΠΊ ρΟΓάΠ(Ὸ, διαχωσοέτωστιν» Ἄχαρρ, 
ἐτὶς ἀρσοῦίνας ἀτοσδητ, ΡΒαἰατίς ἱη ἘΡΗ. διαχφιιῦ χει, ἃ 
το πὶ δὐ τἰςςτο) Ποτοάοιυ. νν 

Διαχρέομα) μι." σομα!»π πσμια!. ἰητότβςϊο, Οὕττυηςο, {ρφ]]ς 5 

εἷο. ἃ σους νόσος δεαχρω μβύη το σώῶμᾳ πχοτῦιις ςΟ οἰςῆς ς 
ΡΙωταῖς, ἴα Ροτίςοϊς. δια χοήσεϑδι ὁλέϑρῳγεχῖτίο οςςι: ΒΊτατα 
[ς, Ηετοῴοι. δειεχρήστιν το τοιούτῳ μἱδραχγίνὰς τιοτῖς ἔχ ητ ἁἤν 41,1] 

1|Ὸ το τοι ρτὸ ντοῦ ἀριιά επηάξηη, δια χφώνται οἴνῳ, νἱ πὶ ΒΡ 
τιιητιιγ, διαχρα ὅλα! τι ἀυττ τρόπῳγεοι  ἰηΠτίτυτο ν Πα 
χρύντα) τρόπῳ ζωῆς τοιῷδε. διε χρώντο οἱμωγὴ ἀρϑέγωοπ ἣς 
τοῦ αηΓΓ δια χρώνται συμφορῇ μεγάλῃ 5 ΔΕ οἴαπτογ ρεγπιασῃι 
0. διαχφωυῆνοι ἐῶνη τι, οἰϊς ντοῆτος. διεχοη σατο 9 ϑεσι ξει 
τες ἐχτόγηος ἰξέζατας οι τοῖς ἐναντίοις τὸ δέμας δια χρηστέ μήν 
Ροτς νίῃς ἱποοπτηγοάο. μας Ηετοάοτς. ἱ 

Διαχφὴ ὥερ το οίανα ὃς (δ ίζεηταγε ἰς. Αὐγτέθιι5 [π Ἐχροά τὶ 
χαρύ τι, Καὶ τούτοις (ἤν ἁλιέας ὕδατι ὀλίγῳ δια χοῦ ὧδ᾽ χαλέσι ᾿ 
μωρϑροις τὸν κοίκλυκρι, κα τοῦ τῳ ἐδὲ παίντη γλυνοῖ τῷ ὕδατι, ποῦ ἢ 
αὐτ ριίζατστεβ8 ἀιια ροτοοίατα ργορτογ σσεπα πὶ δὲ σφ αγοαῆ ἴω 
4" ταπγξ ποῃ φἀπιοάμπι ἀπ! εἰ ἀατὰ (ς τοϊοτατε ἀταις (ἀπὸ πὰ 
τατο. [ητογργος μυης ἰσσαπὶ πσπ νιάστατ πιο! εχ ῖς.ς 

Διο χϑισμα ατος τὴς απ οξ ἴον Ρ]η. νπσισπταπα, 
Διαχείω, μα. ἰσωχοὈ τη0,}} πο] ᾽ηο. 
Διαχρος το ρ δας, χλιαρής. 

ΔΑιαχφόω,μ, ὥσωγπο κοι, τη σο, Αςοα, τῇ 
Διαΐχρυσος ὃ κὶ τ γἀοαυταταϑ»ἱ Πλιγατιις, διά ξυσον ποιῶ ἱΠ 3. 
Διαχφώννυμι ὃς δια χξωγγύω 5 1Ἰάετη ιοί ΠηΊρΠἰ οἷα χριόννν με.) δίδι 

γνώ, 

Διαχύομαι»διαχἕμαι, 4 βἴυ πἀοτιγοίο! ποτ, οπιπάοτ,ο! ποτ, ὅχῆι 
τοῦ. δια χυϑεὶς τῷ πρρσώπω, ἰπτα ὃς Β.Πατὶ 'ςὶς, ἴξσςπα ἔτ 
ἐχροττγεέξαΡΊυταγς. Εἰ διαχυϑεῖεν, Ἔχ ἈΠΑτσητωτ,, [ες απ, 
χνεᾶῥοι, οΗϊη,(Ο]ατί, αὶ Π]ΟΠΠ τον οἀμοατὶ ἔμητ, ἀπ, 6 
ϑγοοίως ἴῃ ἘΡΠΝ, καὶ τίς ἕτως ἐμβειϑής ἔξιν εἷς μυ! διαχῳϑὲ 
τη ἀ" Ητιπάατυτ. ἢ γάγιι!ΠῈ συσέχιοϑεω, Ν Ἰὰς Αια έοβμαι 

διά χυσις, τως "ἀξ ἤο,εα ΠΟ  χαρα, τέρξις, στ τία,οδ]εότα 
χύσις ἥδ ἐν κφέτον, συ] οτιιπη ἐοτιαιτας, Βὰἀ. διείχνσις, 
ἐκελασις ὕδατος. Ος Πὰς Αὐτοὶ, πης ἀϊςας ΟΒτοηλδ αι 11}5.3: 
χυσπνγνοιτῖς οἱ πιὶ ἰαχατίοηεπι,, δοποσὰ γαςογυπ ἐπι 
ἀἰχῖτ χηΐπγὶ ἀξιποης πη. ὁ ᾿ 

Διαχιντινδς οὐδ ἐρρτοάί σας, ἀϊς ατάτη ς, αἰ ΠΊραῆς, ἀ απ εῦ 
Διαχντλά ζει, οΠιπιοι ον ἀιϊατο, Ναττιςἔξο, οἸαο. Ἶ 
δια χύω, 4 υηάο, 4ΗΠΠΌ]αο, εχ μι ]λγο,αροτίο, ίσγεπο, γᾶς 

Διαχνομαι. 

Διαχαννυμ ἴδ δασχ νυν, ἰὰς πῦ ΠΟ ἄ δια κύώ. 

] 
; 

᾿ 

“ἶΝ 

ΤῊ 
} 



ὼς ἃ 
δαὶ τοῖς χοίτω; 11} Γπγα ἀπο νι} ἀριι ἃ Ἰηξτο 9» ἢς Ε- 

ἀ ὐϊιρογιασάτατ. διαχωρεῖν ἐἴπτεπτα,οτυία ἐρότευς, Οα- 
“μξοτ, 11.3.6 ραττ, ΑΘτηλα]. δια χωρεπαι γὸ ὄστι λαμξαίε- 

ἐ πανρτα ἔμογαιτ, το ιη τατον ἐγ τα τ (οί σοτ. 5.4. 

νατος, τὸ ἰυτοτοαρεὰο, «ἰοέτωμοι, ἕκκρμανοΧ ογς ΠἸΘητα πη απ 
οἰεη ἃς ΑἸοχ. Αριγι ἀτοιταν ἐτιλιι { ματι ὴς ΓΟ ΠΟΤ ΠῚ 

στο πη οῃτι}, δια χὡρήιμροτοι αὐνατώδ,ς ΧΟίο τη Θυτα οὐ ΠΟ ΏτΑ» 
1.8. στα οητα αἰ ἀφ  ἐέξιονγδζς. 

7 τρδῶ φονἹ» τγαηίῖταις, ἐρείτιο,ἐΧοΓ ΟΠ ΘΏΣΙΙ ἢ}, αἰαὶ ἀεὶ ἴον» 
"σις «ἡμασωδης2ἘΧΟτΟ ΠῚ Οὐ τα ἢ σγαθητι να  οθμς [4 ΠῚ, 

γώρησις, 111 ἜΧΟΓΟπἸοητᾶ, Ἢ 
ἰσωγποιχαγίαρατον Αςου διαχωρίζομοι, ἀπξεάο, 
οὐ οἰερανατιοναϊαὶ ἐσ ςἸτιον τος. ἰλ.2.(αρ.99. 
οὐ ἱδρατατίο. ᾿ 
ἐράταπα! γί πν μαδους 40] αἰ Γτοτηΐτνας ἀἰ τί Πλῖτ, 

διαστήματα ἐδ κοχων, ᾿πτεγα] α Ζαα: πη ποῦ σοἤοΥ- 
αταγιᾶς ἀριτὰ δυϊάαιῃ αἱ ὃς ππ πο ἰΙοσι τι αὐἀξεττ οὕτω 

ἡρῶσε τῇ πυκνότητι πὸ “ρατῷ «δὺ διαχώροις. 
ρειῆο: “τὐϊορμυΐα ΑαἹθ. Αὔρω δια ψαίρρυσι πλεκταίνίων κοι 
πτογρ. διαψαίρην, τὸ ἡσυχῇ διακινεῖ ὅγτι κὴ «ψοφεῖν κὶ ψαίρειν ἱστίον 

τὰ. δια ψαίρρυσι, 1.διαπνέασι, τ4 ΠῚ ψαΐρειν παιτὰΣ «ποι ητ 
ἴα ἀπτίαμο, ἀΗ] οἱ στὰς Ππιπ. αἰ δῆιο. Πις πη υΐοτης 
Ευτίρίά. 

τὴ οἱηαιῖς 5:4. τὸ διαςτένλεύϑοι εἰς ἐρδυναν, ᾿ ἃ ὠψοίλακτον, 

ναλίζω, [οτῆος ἀ οἰ πάο.0 4]. 
“Ροιβοάοτο, διορύ  ἥειν, δια σκαλϑειν, 14. 

οφοτὸ, ἐἸ 4 Ρ (αἰ πλανγγ αἰ αἱ σοὨ) πτυτάτίο, 5], μέλοις ἐν- 
οι Πιτιάο σαηφά1:α:} σοι πηυτατιο θὰ Πγδτν 54 {1} ρατι- 

Ων ἰρ τισι: 41} αἰτογίες Γυΐως Ἔχοτάϊνπη,4}}} τγτῆνηγὶ ἀϊ- 
δοπετα : α[1) νεγὸ σαταΔ πὶ αὐι!ῖςα; νατιοτάτις Πἰφατ τυ ΠῚ» 

ε εἴϊς, Ὁ. Η!Ἰ ΕΓ ΟΌΥ ω..ἴη ἐρ το]. 4 Μάγοε πα σιμῖις 1- 
τ 8; ΔΟΟΘΡΕΓΙ5. Ν 

Φον τῶ ρετο, ὅ]ατο. 
Β υδτοτ, ΑἸ! οτ, ὀκπίπῆ ον, ἐποτυγχ αὐω,, τηδητίου » ΘΠ) η] 
Ἐρηΐ, 7. ὅσιζθ: γὸ αὔἴϑρωπος αὐοσίων πτερὰ σώφρων τε κ᾽ ἐμ:- 
ἡ ὅλον ἐκ αὖ ποτε διαψδυϑνείν τῆς ψυχῆς 4 τοιάτων πέρι, 

Ὡἶ πὶ ΡΤ τη ὅς το πηροτατα αι δύ ρεμἀξπτοπν ΟΠ ΠηῸ 01 - 
οἴιις ματι πα πο άϊ , τρ 1] πα παυαηὶ Ε:]Π]Ππτ. διεψόϑυ 
θυ ην [πα Εοξε ππτ οριώτο, ΡΊατοιο ἔ γοιγσο. ΙΔ θη} 1 

Ὁ διε, δ ει πότοις νομί ζεστοῖιος της οτίτι ρατδοτι ἐπὶ τη 
ψ δ σοιόϑτε! τὸν αὐγίξαν οὐχ ὑπουλύων. ΕΠ Πογα Α ἀπ! θα] αὶ 

οἷο ἀὐάιιοιϊ ροτεαῖς, ᾿. ντ ]]ατ. δια ψδήδομω ἐκ συλλογι 
Ἰοσίπατιοης ἔα ον » Αὐλζοσ, δια ψδύδομαι τῆς δυυναίμεως. 
4υἱ ροτοίζατοιη ποῦ σοσποίςις. ' 

ζοντα . αἰαςήσηται μάρτυρα» μαῤτυρήστις μιὰ διαψηφιζέϑιω 
μ τὴς τῆς δίκης ἢ 15 σα σα 14Π} τη ἄγοι ἐχοιιςτ δὰ ἀϊςει) 

Εἰ ποοαλιτη, ὅς 1116 Ἔχατγσοης τεῖτ, Πσοτατ, ροΐτεα μοη ἴς- 
δἰ ἱπά!ςο5, ὃς σα υ Τὰ φαάοιῃ ἀς τς πο ἔστατ, ἰςητοη- 
ἀϊοατ, ἱ. οἱ διαδικαζέτω. ἵψΑτα δια ψήφισις Ἀςραι σα]συ- 

"τίαπὶ ὃς πιο !]1 πὶ σοηϊοξ]ς» 1. ἴα ψήφων εἰς ἃ καδίσκον 
"ων. 

᾿ῥτορτϊὲ ἀϊςεθαταν οἰξέτασις εἶν᾽ πολι ἥα] ΧΤ᾽ δύμοις γχυυνῆνυ, 
τασοσηῖτιο γοσου τόσ οἱμ πὶ ρΟρ οἰ ἀτί πὶ τι Πυυτάμη- 

τάτοτγιπα, Οὗ 14 τηΐξιτηῖα, ντ ΟΌτερτιτι) οἶπες» 0 ΕΠ τὰ 
τάτοιη [τί ρτῖ, τευ Δς ροριι!ο πηουσίεητατ. Το πιοί!. 
υἱὲ οι ὃν τρόπον ὀγαοῖς δυμότως σιω ἐξα πἷω διαψήφισιν γε- 

τἰγφρυίσω πρὸς (φὸς. οι τα ΠῚ ἢ οτία πὶ (0 ΗΤ ρ᾽οτιιπι ἀπ 
ἼΟ δέ ἰατῖο, ἴῃ αιια σι τὸ ἀξοσυτγσιι θεῖα 6; Ππιί αν ι- 
γ{πᾶς ἐν τοῦχτ᾽ ἐρατο λέγοις . δῆς 2 ὠνόλόγησεν ἀδίκως συλλαξεῖν. 

τίω δια νυ φισιν αὐξὶ ἑαυτῶ πεποίηκε, ηιατο Εις ]ζαι 
ς [ειοιάσ γατίουεπι 1} }ς γο Π αυτν 18 [01}}- 

τ ἰοα Πιητ Ῥατζες ἰυἀ!οἰς νε σουάοτηηστ ως 
γα: ἤφισιν διδόγα!, δὰ ἀπ α τὶ ς, νι δια ψη φισιν δι δόγα! ἀα Πτοισ γοσαγα, ντς 

ἡδας δτι 

ςοηίαίαττο.. 
ων ον ΓΕ Γι στο, γςοτοο, ἴσο τατ ὃς λοτγιἴδα ν ϑητὶς ρετ- 
ἄμιπὶ ἐΧροτο; οχίςζο ἦνι τος ναῦς δια ψύξαι ἀρὰ Τ μιιογἀι4. 

γγαῖς, ἀἸοἶτοτ ἡ γεωλκημῆμη νὴ αὐειρικυσωδίη, Παπς ΠΟ ἀπῚ- 
ΠΣ Δ 5 δα (δ ἀξ, μηκέτι πλέεσας οἰΐαχ [10.7... 
ἀν Ρογίρ γο, ΠΙΟπΊοτ.. : 

ρελάϊεης Εὐτῖρ. 'Ρετιἀποῦδις ροάίδιις 
ὀχ φίθ., κε, καὶ ἐνρακρηνα Ὀἱϑ εἰηέζα : ἃ δὲς δι βάπῳ. ας 

{1 οταῖ ἱπηροῃ 1] ντροτε 4185 ἴῃ ̓ ιθ τας ἀθηατης αλ116 Ὁ 
παι δ ζγατιις ντοθαπταν πὰς ἴυ ργατοχτα, αι οτυ ΠῚ 
ας Πτ0}}. δρίητει αάτ{15. 1,Θρ᾽ ἀν Π]πηέ, Οἷς. αἀ (α- 

γ (ς Ἴθοας, Οαττῖα (ΤΠ 611 )ηοτεν δφαίον σοσιτατ “(δ διπὶ 
Ϊ τλρτατυ τ σπιῇοατο νοϊςης, ται οι πεπὶ ἰ  - 

Ππράτιπι Οτίποπάτπι ἀΡΡΠ σατο δαίπτσπν. Ἢ ογατίς 
«110,2.τς Οἷς Αἴτο Μιτῖος τἱηξϊο; νοέμητ Ἰληκε 

.» 

νψηφοφορεῖν ἐν δικαςηξίοις ὈΪΔτΟ 1ΠΡ τ. Γιεσ Ἐὰν δὲ τις τι-- 

Δ, 1 399 
Δδίξολ- χλανηἰαπα ἀυρ]οχ, Γι αιναΣ, νῦ φυτίιου εἴς [] ΡΟ] χ Οὐο- 

πηδίτιοι 7. μα» 110) αἰ πλοΐσες ἀἰοὔταγ,ντ ΕΟ Πγοτιιϑ,ἰ πααΐτ, χλα- 
νας τ᾽ ἐνϑέμῆναι ὅλας χα ϑ' ὑκόρϑεν Κ' στιῶτι. αι: ἃ διπλαὶ, νῖ Διπλίω: 

εκταδιύῳ εν ὠπληγίδας κἡ διπλησιάδατ κὶ δι(ὁλοὶς ὠγόμαζον. ΕἸ είγς, 
διζόλεις χλώνας ΕΧΡΟΙτ διμέτοις, καὶ διστλαξ, δβολ Θ-. ἄκων 9 το! ἃ ἀπ- 
ΤΩ δ» κἀιραγι ΧΡΟΥ Γ δὴπα το], τ ριἀ, ἶ 

δίξροχ 9- οἷς τηδ οξιζευς, ἰἷς ἀ]υτας, Οἷς πηογίαϑ. 
Διγιμίαγίς ουηα ηὐρτία;. 

δίγαμμαιν ἀρ Ίοχ σαπημλα : οἱ ἐρτὸ Ε ἠυοι ἀμοτιπι θαπηηγα Πδὶ 
[ἀρ τσ ΠῚ ΟἤτΟ 11} {ϊ η)}}}ἸταἀἸοοπ) παθοτ. Ῥυ οι αι, Πα ἀἸσᾶηγα 
“πο οι πὶ νοςατν Ετ Ὀιραγηιηα νοςατ Οἱζειο ἴα πη Εογαμαηῇ 
4υΐα Τα Ριτ ἂν Ἐ, 5]ς ρει σαπιπια [γι οπέσ τι ΠαΈὰς, [οτ- 
Ἐὰις.ΓοΥ ας : Ὡ0ὴ ἀαιαας,ἔσγαιις, σογμας, υΐα πα 1 ἢ τοτα σοιηι- 
πατα {γ]]0 θην Ειςίτ : νογα ἀυζοιι οἴει (ογίρτιγα ἴλαις ὅςς, [Σ4 
ὨΟ ΠΟΏΊΙΠΑτ 115 σου ἔπ μ ἀδτας Ομ πὶ ἀσουῖ ρος ΠΤ γῖο αἰ Δηγη1ᾶ 
ψτι Πημ γον [εἰς Π)οηάτι) 1 Τ σγεητ, Ο1ητ1}.}10.1.ς4Ρ.17. 

Διγγώιος, 4 υἱ οἰδ πτρητο δἰ ραττίτο. 
Δεγϑον ς,ὐἝθ-, ὁ κα υ, ἀαοτιπι σοπεγαπι οἴ, 
Δίγνρες» ΡαΠΠογες,ςρευϑύ,. Η εἰν οἷν ἴς ἃ 5.114. οἱ λαρμιωρρὶ γ᾽ οἱ σραϑυὶ, 

Δίγλυφίθ'. κοδὴς Τηΐσα ρτας. 
Δδίγλωσθ- γὁ2 6] ἀμ ας σα] ]οῖ [Ἰη σιλᾶς» ἱπτογρτος, δ. Π πη σαὶς, ΡΊΔατες 

ὈΠιπραςφιη δε πίη ἰογρ ἔτοπι ἀιχίι, δίγλω θ΄, Αττὶοὲ ρτὸ το. 
Ηεἰγοϊι.δεχόϑυμως. 

Δίγγωμος,ΓΠΟΟὨΪΔητις ἀΠΐ ΠῚ» ὁ ἐπα μφοτερέζων τῇ γνώμῃ, 
Διγογία ας, ραττιῖς σα ῃατο. 
δίγρου(θ α ὁ κα ἦ σου πίς, ΕΡ πποτιην ΒΑΟΟἈ] ἴω ἘρΊ στιαυὸά δὶς [ε 

Θιδη τες. δύ)ογίθ. μ(ού ὥνλη, [ΟΓΕ ΠῚ σις πα  ΠιΠΠ}; ἂρ μα ΘΟρΡΠο ον 6 
ΕΤΥ ΠῚ. δήγον Θ΄. Ἡ εἰν εἶν. πῆρες ερρί, 

δίδαγμα,ατος» τὸ, ἀο ἸΏ Δ. ργασερτι 1, ἀΟουΠιςπτιπΊ» ΑΥἸΠ ΟΡ νέφι 
ΦχοπΊρίτι πλ, που ̓ τ] ον ς᾽ ηα. 

Διδεικτήριον, ἀοου πηέπτατη. Ηρ. 48 ν᾽ ξλι τη πτουρ. ἀσατ, αὔτ᾽ οὐ ἧ- 
γοῶμαι μέγις:ον διδακτήρκυν, [ Ῥάμυϊο Δητς δτηχαιρότατον ἔξει διδα- 

κτήρμῦν. 

Διδωκτικὸς δε) ὁ ἀρροῆτας αἰ ἀθοεπάμπ)ν 411 ἀοςοῖς ροήϊτ, δά 4ο- 
σου αι ρατάτης. ΡΔΆ]α5 Αροίζ, ἰτο αἰτας ἄοτες γαὶς ἘΡΙΠορυτα 
εἴδο Φιϑψακτικέν. 

Διδεν τὸς» οὐ, ὁ, ἀο τγίπα ΟΠ αγαταδοαῦτ αἴ ΟΟ Πηραγά τὶ ροτοῖϊ, 4ο- 
ἐξαις: ρου τας, [νας ἀο ξἘ γί απι. 4.48. (α1α:, διδακτοις σου. 
ἀπ τιραΐος Ὀ εἰ. σαρ.6. Ἐσδησ,Ποδη, κα ἐΐσονται ποίντες διδακτοὶ τῇ 
ϑεῖ, ἃ ογτηῖ οητηδς ἀοέξι ἃ ᾿ς 0. δηδεικ τὸς εἰ ϑυοο, τηογοεάς 40 - 
ὅλας Ραυίας αἀ Οοτίητίσαρ.2 ἐκ ἐν διδακτοῖς ἀνϑρωπίνης σοφίας λο- 
γε Κ)αο Ἰη νοτθὶς πα: ἀοοοῖ ἢ πγαῦα ἀρ φητια. τὸ διδακτὸν, τὸ 8 
40: ἀοςετὶ ροτεῖξ, αυαπὶ 4115 ροτοίς ἀοςοτὶ διδακτα σοὶ ἐκείνης, 
402: 111 τὸ ἀσοσιτ. Βοροο]. φηδοικ τὸς ὄθης" μιν. ἀτΠΠ1Ρ] Ὁ ]1ς 
(οἱδητια, Οοτηϊ σμς πη ἈΠοτοτι μα ϑυτὸς μα ϑυματικύς. 

Δίφοικτρον,κ. τος ρας αλλιπὶ ἀοέϊγί πα: Γιατί ὁ πλτπδταα!. μὰ 
Διδοίκτυλί ἀπ ογιιπι ἀἰσἰτοῦαπι. Ἐς ΟΡ Ἀγιὰς [χ}.10.9.0ὰΡ.5. δὲς 

δώκτυλα τὸ μῆκος. 

δίδαξιςρεως,η,.9 ἀοξεγίπα, ρτασορτῖο» γνῶσις) διδασκαλίω ), διδειχής 
Ατ ἴοτιιη 5.16 ΡΠ γῆς. Δαίςα]τ. Εἰς, γδ ἡ δίδιαξις » ἐνέργεια αὖ διδω- 
σκαλικοί, 

Διδασκαιλεῖον οὐ. τὸν ἰοςιις ἀοσεπάί, ᾿υχά τς ΤΠ τογατίες » δι δασικαλεῖον 
πώδων,ρυετοτατῃ ᾿α ἀπ ἃ οἶδ, ΟΠ ο]α, Τπας. ΡΊατ τη Ἀ οπι. κο- 
λέξον, δι 14. ξ “νὴ 
διδασκαλία ας οὐ» ἀογτἰ παν Δ οτταιῖο, ἀ {τ Ρ! 18» τγδάϊτίον ἀσοίαγα- 

το. διδεσικαλίαν ποιούμοω ἀοοοον ΤΟΥ Ρτο ξοάθτη δι δασκαλίθῳ 

παρέχω, τραὰ δι ἄςστη .παραϊγεσιφονεϑεσια. 

Διδεισικάλια τοὶ) δ δαριτοα, ΠῚ 1π ἐγ α αἰ, ἀοξίγιηαο ρτῃλ1 1 4 ργῶσο- 
Ῥτοτὶ ττιδυπιηταγινε 41 τη 1} οὗ βειοηιυίτατοπη ἀράςεία, ὄδηνί- 
κια, νικητήρια. αἰ ] τα» ὅϑλα, ἀΤΙ]ΠΕἹ χἡ χρρτέχνη ὄγηχέθα 5 1 ΠΓ1Ὸ 
δυαγύλια, ὃς ἔδυ φοτὶ κόμεςρα, ῬΦ Ὡς ἈΊΟΓΙΓΟ χαρίση θαι 5 Π]Δ} οἱ μίκυυ- 
φρανν ἀπ ςατουὶ ϑρέτῆρᾳ ἀρὰ ΡΟ πος ἢν. ϑρέπ]α ΕΠ] ΟΠγοτ. δὲ ϑρεπ]ή- 
βία ΠοΠοϑ.τπηςξάϊοο νειτὸ σωΐςρα. σωτήρια. ὃς ἰαπε εἶα, ἀϊ συ ἤτ1 υχα - 
λαὶ ποὶ διδασκαλίᾳ ΓΙ ϑιηξαοις δ πολαμζανεις, ῬαΙςμγαΠῚ τὰς ἀο- 

ξἰγίηα; πηεγος σαι ἃ Τ᾽ πθθαοῖς τοοΙρ δ. τ. Πν ςΓΡ,. ᾿ 
Διδεισρεαλεκὸς, οὐδ, ὁ ροτῖτας ἀοςοη δ], 1 ναΐοτ αττα ἀοςευαϊ. νης οἱ 
Φιδοσιεοιλ καὶ Ἀ6791 5 Ῥγασορτοτ!ς ΠΟΙ δί ΡΥ αρερτα, ρα Χεη, 
Ἠογυλος ἐς τη θητο ς. διδοισκαλικιτεροὺ γ5 ἐαπουδασει ποὶς τέ- 

χνας αἰ φηγη στε τ, τοοάο Πγασιν ρι ςοέρτου "Ὁ αττὸς τεαάετς τἀ]. 

Φιδασκαλικιὶ βακτηρία, 12. διδασκαλεκοὶ ῥήματα 5 νογρα, αι: 

ἀοέξγίσατῃ Πρ ηϊποδητ, ΘαΖ 4 1ι0.4.τὸ διδεσκαλικογ,ἀοοξαΐ τηο- 
ἄλις ἴδῃ γότιο,ΡΊατο ἀπ μεσ. 

Διφασεαχικώς ὑποδεικνύειν,» ἀοοο τπποάὸ ἀσπιοῦ ἥγατς, πη Ἐρίτο- 

πὶς Ροῦγδ!). ὁ, 
διδαάσκαλίϑ-» γὸ κὶ ἡ γπλας, ἢετ, ἀοέξοτ, ργοορτοτ,α πιο ηΐτους Ῥιο- 

ρτιὰ νοϊαστ ος λόγων, αι οπιδἀπιούιιπὶ ήτο α της Εργ2)ν» ἄδθα!ες 

ξαόγυης (οπῖοίίιας ΤαῖῖΟΙ» γι μἰγαπιθῖο! ὃς (ΩΥ Πτῖοι. ΤΊ]τα- 
εγάνάν ργο ἀὐτθοις αἰλοαμας τοὶ Ρο τ, διδασιαλί Ὁ τοῦ χορό, 
Πεσποί... ὶ ἘΜ Ὸ ᾿ Ὁ 

διῤάσκομαι»4οσοηάαπι ἴοςο ψο] πηαράο, ηπἰταεη ἀπ π σατο. ΡΙίατο 

10 Ῥιοτάσοῦ. ὧν εἰεῖς διδοσκονται 5 ΠΠτος Γο τἰταϊ συτδης, ΕἸΠῈ δι- 

τϑαι τοῦ διδασικείλα κὰ' κοι Θ᾿ γεμόνίθ- 5 τὸ διδώσκειν » πῇ ἢ πατρὸς γ τὸ 

διδάτκεϑτη ἡ ἷ. ἴα ᾿πάαιῃ Πτογατιμ;λ πι ποτα. ον (οτῖθις 
᾿ 

ἢ 



ἀοό δ Ἵ 

εἴϊε διδάσκειν, ραν (δ : διδώσκεάδει, ΡΕ: αἱ ἃ πγ. 51] εἰξ ν ὡς ἴῃ 
διδάσεομαι διδώτκω:αται!ς 1) ναυπιμγρἶμα ναυπνϑγωῦ, ἃ οἰκοδομούμια) 

οἰκοδομιῦ, 624 αιοῦ ΟἹΟ. ἀϊχῖς ἀτίζο ὃς αἀάηςσοιρει διδώσιεδγά! 
τταπίζο τ. φιδάξομα), τ’ Δπλ ρτο ἀοςεθο. Γςῖά. ἀς ἰυέχυ!» φέρε τοί- 
γεν, ἐπειδὴ ἔοινας ἀγνοεῖν, δι δείξοριαί σε ϑρίω εἴνγα σα άτιμ, ἀαοη αι 

 Σσθογατο ν᾽ ἀεγιδοίύσοτγε τ ἀσόςῦο. Ετ ἐδιδαξά μι γάοςα!, Ατῖ - 
{ζορίνινεφ ἐκ ἐὐ διδεζωμίω σ᾽ ἤπι)τα Πησαπι ἀοουοτὶ ΠῚ ἈΠΊΡ Πα. 
διδώσκομαι ετίατη Ργο ἀΠςο, Αγ βορἢ νεφ. δ᾿ δυξάμα Θ- τοῖσι ϑεοῖς. 
διδάξομάι αὐ τὸν βαδίζων εἰς τὸν φροντις-ἡθεον,ἱρίξ αχότ ἀοςεῦοτ, θγῸ 
εὐτο ἀοςεπάμπι,[ ἀεηι ἰδίάεην, ἐδισαξα μίω υἱτοί σε νὴ δι’ ὦ μέλε. 
4ιδασκῆσαάοςξις, ΠοΠ οὐ δ τεὸρ ἀϑύμίω ἔργα διδασκλ σαι. 

δ ἡάσκω,μ ἀξωγπια χα, ἀοςςονρταοιρίο, ρ δι Εἰςιονσι αν ἀσοδιις 
Ασουίατ. ΧοΠορίι. τὰ συμφεξρντα διδασκειν πολίτος. ΑὙἸΤΟρ᾿. 
γεῷ, αἸτοτ, ἐδέεπὶο πἶρὰ πὰ τα τοίγου καἰ τῆς βρρντῆς μ᾽ ἐδίδειξας. αΘη 
της ἀς ἕλροτε ἀοοι τι. διυτώσιεο οι! ΟΞηϊτίιο ργετι). ΡΊατο 
ἴὰ Αροΐον,. δοογ. πόσου διδάσκει, ασδητὶ ἄοςεῖ. διδείσκω υἱ ϑνού, 
τποιςοάς ἄοοςο . [πιςΐδη. διδιάσκεεν τίυΣ κωμίῳδέαν χἡὺ πραγῳδίαν.. ἢ 
δράκα, Οοπισεάϊαην ὃς Ὑτασαταίάπι ἀὰτ ξιριι!4 πὶ ἀσατςε. ὅραμα- 
τουργενοσυτατο ἀσοπάμιπι, ρα ] σατο, ΑἸΠ ΘΏ. το σαϊτυρμκὸν ὅρα 59 - 
πίον γεγραφὼς, δι ἐδίσαξε Διονυσίων ὄντων 31 απ Ὑδά παν τῷ ποταιμού, 
ΤΡ ια.ἐδιδείχθη ἢ τὸ δρᾶ μα ἦδυ φυγῆντος τὰ Α'ὁπάλον.δις ΟἿ ςζετιαἸχις 
'ἄοςοτς Ειρο]αη,ρτο ςάοτς ἴσα ἀρεῖς Πθυΐαιη. Ιἀφην Εισυ!.πὶ 
ἄλτς ἀϊχίτιρτο εοάςπι. Ηἴης κωμῳδὸ διδάσκαλοι) ρόξτα ἀΕ}], δὲ 
ἀραγωδοσδιφάσεαλοι, ὃς ὀρχυς διδάσκαλοι. ; 

διδα κὴ ἢ οὐ» ἀο ΓΙ νρταοςρταγην δ πη οη το. διδα χἑω ποιούμαι, ἀο- 
ἐςο-Ἐρηο]..ἢ Ηςθτ. σαρ.ν]τ. δυδαχῶς ποικέλαις γἡ ξέναις μὴ «ἴδε - ἢ 
φέρεϑενἀοζγιυἷς γατίϊς ας ρεγοστιπις ἢς οἰΓοιΠξογαπΆ]η1. διδα- 
χῆς δέομαμίατη ἀἀιποησπάις, ΓΊοΥ ἀ. 

δίφυς λγρα Οὐομοπιφο 1) ἰάσὰς ρα ηῖςα {1 Πγ11|ς, γἱάς Τ ἩςΟΡ ρ δ. 
4. πἰοὶ φυ ἴδ, ὃς ΑἸ Β σὴ (δ ειπνοδοῷ. 0.16]. 

Δδίδυμει,δεσμδύω, να ἀς δ᾽ δ, 1] σα Άτιργο ὔδυγαατ ἐδήϑη. 
Διδημογες ΕἸ ΟΕ Ψ οἷν. δενλοὶ α΄ ϑλιοι, εἰ Πα! αν Πλ 1 τὶ. 
Διδίσκετουἱάς Γῆ ἐχρυλασάφετ. δι 

διδι στε αι φοξεῖ τά Ρ1Ὸ 9 ει δήοσ ται. ᾿ 
Δι7οοσν, ἀαητηρτο, διδδασι, Η οΠΠο ὦ, δύκας ξείνοισι γὺ ἐν ὁήμοισι δεδούῦσι, 

δὶς Ηοηι. ΠΙδά β. ᾿ 
διόδων ὅσω, π᾿ ὠκαν λον Ρογητττο, Η  ἤο ἃ. τι ουδὲ ὄλζον διδοῖ ὄἄρρώοπει 

ζειὰ, εἰ αι ορε5. Πθογας. δέον ποῤῥηισίαν τοῖς ἔνφ ρρνούῦσι, ρετπλῖτις 
τ΄ ρηυἰοπτιθος Πρ ογὸ ἸΙοσιςράι Πθεττατςιηϑντ τ δῆ δια, ΡΤ δον, 
Διείρείσκιο, αναἰσωςπιαίος, ἀδρ., διέ δρα, ασὶο. ὶ 
Δι δδαχικον, τὸν ἢ τις ἀι)ᾶς ἀγαςχαλα5 σοητί πη. [το ΠΊ δὲ ρθραχιιον» 
πος ἐκ τους ἀγαςπιῖς ν επάίταγ, Ατη.2. Ο Εσοη., 
δίδδαχ μοι δισητατ 4} ἀπαδας ἀγαςμπγῖς σομάα τι (αητ, ΤΒυςσί- 

δξαχυοι ὁ σλῖται ἐφρού ρφιω  γὶ ἀς ξεινάτιης τ τοϑνἰδίηας ἀγαςῃ- 
πὰς {πη σα] ς ἀν ἐθτις ἀσσερεϊμητ, 

Διδὺ ματοκέω, δ ραΓιο το ἾΠ0 5. 

Δδιδυματόκος, κα. ἡ) σοΓΠ1Π0 5 σΠΙΧα, ΤῊΝ 
Διδυ ρα ων,ογθ- γὸ ΓΙ ΠῚΪ5 Ὀτοα τρις δεδμοΐονε δ ΘΠ ἢ» : ἔματτες ν- 

πὸ ματα ὃς ἀϊς οἀττ1.ΠΠ χὰ. ἐ,διδυμάονε παιδὲ γἡγυέδθιίω «ςαρίτυτ πε 
τίαπ ρτῸ ΘΟΠ]ΠῸ ὃς ἀπρ]Π ον άς δὲ σηΌ 15, δεδὺ μισίογες ἐχθύΐε οἵ» 
ἄσο ριςε». 

διδυμεύεσοι, 4." ἔσοτίδις εἴ σειπ οἰ ἰς, ταρ.4. απτ. ; 
διδύμη, τὰ ταάτχ μοι αΣ ἀϊσιταγ ἃ σεηγῖη!5 Βυ οἷς ἀρυά Η]ρροοτ. 

ἐὰ δοδα οἰ Ἰλιοίξοτι ἃ χε ΡΙΙαο Ογποίοτοϊιῖς δ ογολιςιν- 
ἀς Ο].1η σίο!ς Ἡ!ρροοι. 

Διϑυμόϑροθθ- ἡχὦ, Δα ρῖεχ ἴηι ὃς [οητοητἸΝοηπυς. ; ᾿ 
δἰδυμιοῖ, ε)ὸ κὶ ἡ σογη!ηυς, ἀρ ̓ εχ, δας. καὶ δίδυμος ἀκτιξο ἐπ ]ηυς 

ταάτας, ΝαΖα ἢ. δεδ τ μαὴν χ. ερῖν» ἀπ Ποία τα πνααιη. 5ΟΡ ΒΟ Εἴ. 
ΠΛΔΏΙΠΙ ΠῚ ΜΕφ γι ἃς ΟἸγτειπποίτγα πεὶ δίδυμα, ἐπ ηἸ,σοτηςἸ- 
Ἡ1 Πα πὶ δίδυμοι ἀϊσαηταν σδιλς Π] αι] τα ςαΐο Παρ τιον ἀς ἃ- 
το]. [τοπ Ρἄαϊσαϊας ἀσριῖςι πὰ τεβοςι!ος ςουτὶ ηθα 5; Πηατ 
δογααι ςοηϊαξξι τη σοξ δ εηςτης ἢ οδ χάσταγ αἰτεῖ, τα αἰτέγα τὴ 

ἀΐοαας ττληίξαξ γἱτίτιπ. τον δ δε μοι, σ᾿ τ! 5], ξοξα) Ρόγτα ο- 

ἀἰτὶ, φασί σουϊυηξεῖ5 σογροτγίθιις. διδυμαονες γετὸ» ἀϊματῖσας 
τῖς (εἰαπἐτίηας,ἀς σα θιις (211. τὸ 2. σαρίτιςς. [τὲπὶ δεδιυμοι, 
(Ἐπιϊπατία γαίλιτεῖδος (ξὰ τε σα] ,ςοΙες. ΑἸεχ. Αρατ δ τ Ρτοθί. 
δίδυμοι ἀῤξαίονται διαὶ τίν τῷ ασέρματος ἐσπότεξιν κ᾽ μιογίω. δΦιϑύ μων 
'σκληρία;» ἰατίτία: τείξία αι το. 110... Πρ. 136. διδύμων φλεγμογαὶ, 
ἕαιποτγος το τπτπ9}1.1:.ςαρ τς. γηάς ΠΙ ἀν ηγοι τιδισοη τη ἀάι]- 
τετίο ἀερτείνοιἶις. ἐκ σῦ ὀνόματος ἐκρεμοίώδυγιιος ςἢ, ἐκ ἣν διδώ- 

τ μάνρδος εἰ τοι οιις δήϑυμον ξύλον, βατ αν δι 4. 
Διδυμότηςηητος γυἦγσς ΠῚ ΠΑτΊΟ. ἶ δῷ 
Διδιυμοτοιίω σις πη 1005 ῬατίΟ, διδυμοτοκού μῆσοι; 40} 6 «πγϊπὶ ρτο- 

ἀςξαητι Ασιίζοτς]. 1. αἰαὶ ϑεευμασίων ἀκασμαάπων 9 βόσκημᾶτα δὶς πᾷ 
ἐμαυπῷ.γἡ τὰ πλιεῖ α διδιυμιοτοκεῖν. 

Διϑυμοτονία, Θ᾽ ΕΓ! ΠΟΥΑΠῚ Ράντυς.. ὁ 
αιδομξχεοθο, σ᾽ ςοΙ ογοσοην] ςοἱοτῖς. ὶ “. 
δίδωμι, μι σώ, π᾿ οχάγάονοου στον Ρογπη το γα οι ρταίτο, δάϊιΔ]- 
ςονἀι ο,ργοροπο, οἰδεηάο,ςοπάοπο, ἐχλδεονἀοδο Ἰερο, 
Τα πηϊαἰτο, τἤσοο. δύδωμι ἐμαντὸν εἰς ταὶ, ὃς. Πςηγ δ (τ. ἐΧρΌίωΙ 
τῆς, δίς τοῖς δεινοῖς ἐμ τὸν δοιιῦα,ρυἀ εαηάετη σα πὶ [ηβ αἰτ. Ατὶ- 
[ορἢδήδωμι καταφαγεῖν. Τὰς λη. ἐγὼ ἐκείνω ἐδώκαᾳ ἀντι παγνιον 
τῷ δίφροιο ἡ μῖν βυλέύσειϑα!,ἀο γοϑὶς ςοη(α]ταηαὶ τοπιριιν, φηο, 

ΔΙ 
ἴῃ ὃ χά, διδ ωμὶ σοὶ πλιτεῖν. ΑὙ ἸΠΟΡἢ, ΡΙατο ἄς Τμεσ. διδόναι σοφία; 
ττδάεις [ἀριεητίανη, Οἱ ἀςη1: δίδωμι πληγὲς νετθετα ̓ ηβισο, δες, 
πὸ δότω πὰς αἴξοτατ τσηςην, ΑΓ το ρἢ. δίδωμί σοι τιμωρίαν, 40 τ΄ 
δὲ ρα πὰς. ΓΣο η. δέ) μι σοὶ ὀνυδεκησαν τὰ ν᾿ τι Ομ αὶ 1ῃθιρο,ως;- ᾿ 
ξάνισι πληγὰς ἔ δοστιν,τσ στοά! σα τὴ 5 ψα Πα Σοβίχογαμι, Β]ωτος 
ἴῃ Ομ]. δίκιων ἔδωκε ΧΤ) τὸν νόμον, ξοιιπ τη Ἰεσες ρασπᾶπη Τυῖτι 
δ τάτπι. ὀκείνῳ 2 σοφίας αἰίς- εῖον ἔδοσειν.. εἰ (ρίξησια: ῬΓΧΏΝ υ πὶ 
ἐεάεγαμτ σαι τὰ Ὑεπιζ. Π Ὡς ἴῃ ἙΕυασ. ἔλεγχον {φοσαν δ αὐε- 
πῆς διδόναι κακόν τις τῇ αἰ} ἕστο, Ποπηοἱῖ διδόναι δ δμκον, ἀςέει: 
τὸ πητυγαθ δι. διδόν ει δνθιιωας, (ς ἀϊσυητ,ντ δίκί δοιιῦα,,ἱρα-. 
πᾶπι Ρεηάοτο, δί τατοθε πὶ γοἀάετγο. διδόναι πήςειν κὶ πίστις, ο[Ἐ Υμ- 
τᾶτο ἃς Πέάςηι ἀλτς,Πἷϊοιὶ ετίδηι σις: οἰ διδόναι ρηξῆσατ, Π οτιριο 
ἢι4ἐπὶ ἕιςετς ἀἰϊχίτ, δι ἀοσαπηεητα ἀἀγο, Ζυσ ( ὅς πςτὸν ποιεῖν ἀϊεί 
τος διδόναι πιῇ Ἀόγῳ, ΠῚ ἘΠΊ ΟΓΙΩΣ ρτοάστς, (σι οτος, Οὐδ ογιμ»αῦτι 
δώτῶ τῷ λύγῳ,λος ἔδο (τ᾽ δα λγ.αριιὰ Ρ] τατος, ἴῃ δοττογίο)διαυς 
διδόναι λό γρις ΓἘγηγοος [ἘΓΘΓΟ ΓΒ ΠΟΥ ὃς ἴῃ νυΐσος ἀἠΐοιν 
διδόντες σφι λογριςοίητοτ (ξ ΠΟ] σααςητος, Τ μυςγ ἃ. Δογον διδῦγα, 
ἃ λογον ὑπ ἐχίν»οΠἘ τατίοπε πα γοά ἐς γενοαι ΠῚ ἀἸςογο.. ἀπελόγεῖο 
πο -χρίν εὐϑτο »δυ δ) εὐὐεάϑευ. Ὁ (τη Οἵζι οἷδὲ «ἐφ ὑπ. Μέγλων ἢ πῷ τεῖ 
παντὸς, ὡς ἐοίκεγλ όγον διδόναι τήμεθον. διδόναι κέ γον. ἀατο γισι 

ἀσόηαι ἃζ ρεγοιποῖαη αι, ὃς νπσηΠτπι γείρουοτς ρογοαπξξαῃ 
ΡῬίατο ἰὼ Ρίοσ φ.. ἡ ἐπειδεὶν ἱκανωῖς ἐρωτήσῃ γ πτάλιν δώσ εἰν λέ; 
σμεχῳ ἐν δστονεινἐυλυίθο, Λόγον ἑαυτῷ δισδόγαι συ τα το ραζατο γ 9] 
ίς τατὶ οπο τὴ ἰη1 ΓΟ, ΓΕ ΠῚ ἰεςιιπῇ πἰξί πιάτο ὡς Ρεγρευάεγς, Α 
οἷά. λόγον σ᾽ ἐμαυτῷ διδοιὲ, ὀὑρίσκω. δίς. Ἐρὸο νοτγὸ ἰηἶτα ἀρὰ 
τλτίους Ἰημςη 10. ΑΠτρι ἔσοστιν σφίσι Ἀδγρν. ὅτις ἔςςιι ΠΏ Τρ τὰ 
πατὶ δέ σοη!θέξαγα ΓΟ] Πριογς σσεραγιιοτ. Α ύγον δ᾽ δῦναι, Α]16 
εἰχ νεγθα ξιοοῖς, ὃς Ἀόγον λαμ( νεῖν εξ ἴτας Δυϊς ἀς ΠΟ ΠΙΠΊΟ 
ϑυποῆιις, μηδενὶ ἃ όγον δοιὶ, σι ΠΊ πε αχίης ςο]]οςατας Δοειῦ; 
ἀ' σφῃαϊΐ ςορίδηι ξιςοτς. Οιςςς, αιοά ἄαγο σορίαπι Ειηὰ 
Χεπορ ἢ. Ελιζωικων [10.5.Ρ.378.4.0.Λεχβέντων ὃ τύπων, ἐδ 
λακεδαι μόγιοι τοῖς ὄυμ (ὁ χοιῖς λόγον, ἱ. δὰ νογθαπη,Οςί!ς 
ἀςάεγαητιδῖς φηῖηι ἃ ΡΙασταβ τη Ἀπ. Οτῖρα ἀπισπιπη ἀάι 
ἃς τος : ντ ΠΠ |ς ρσπιβ ἀΐςατν δι άϊ : Ιοχαεῖς τὰ Ο. Αἰ εηό 
Οὐαὶ εὰο ἀαδ1ς οτατίοηςηγ Ὀἱοὶς ὃς (ἴσοι ἰὸν ΠῚ ΟΠΕΠῚ ας 
{ςἃ αἰτο (ξπῆι,ρτο Ιοαδη ἀϊ πγατογία πη ταγποτέίαις ἰσγοηάί ἢ 
Θόγογα, δέδδγαι ττοΠ Ρτὸ ἱπιπηίιτεγς ἈΠ τος. ἐς πλυπάο. 
γαΐμιν εἰς τὰ σιιυεχῇ δίδωσιν ὙἹ 1. ἴῃ 6 415: {ἰατ ζοητΙ σι ᾿ΠΊΠῚ 
τἰτ, δύδιωμι εἰς «δὴ πολίτας, α[οἸτο ἴῃ οἴ δ α,, Ατηΐζοι διδωυι εἰς γε 
ἐαρῖτλο τὰ τηλπας, ΑτΗἴορὶ ἔδ᾽ κεν ὁδειύῃσι, Ἡ οτη. τγϑα αι 
ἀοϊοτγι δας, νυ] Πογαμ τ. [το ΠῚ, δ διώμι, 40 ἴῃ πηατγὶ πηοἐ ΠῚ}, 
δώμι, δέδοομι τι αὐ δδὶ τἰα) ϑυγατέρα, ἢ Ιαπὶ νἰγΟ παρτιῖ ἀο. ἐδ' 
“ἡ ἔγοντο ἷξ ἀγλέλων » Υἱτιὸ εἰττόσως ᾿ητεγ ΘῸ5 ΠῚ ΑΓ  ΠΊΟἢ 
τας θαητατν ἢ ογοάοτ. δὸϑίυζώ τινι πολι Ὡρὸς γάμον, οεΐ 
απ πὶ ἡαογο, ῬΊατ, η δοίοη. Ο ἀν 7 ὁ, νὲ οὐδὲ ἔπει τα στέμδ 
ας μυρί᾽ ἕλοντο, 111 Παρτα πὶ ἀφάετγιιητς ἀρι ϑαηιςη. φή 
δοναιγλάςηι 4 ἀ (ἀρ οτῖμς χόγρις διαδιδόναι, ἔιτηαιτι τυσποῖέ 
ἴραιρογς. ΟἿ}. 1η ς. διέδωκε τοῖς ξυλ ασιν αὐτὸν τή μίω ὡς, 
μόγλων το τῷ βασιλέως Αἰπύφασιν δοτυῦαι πὶ ἰσίας [1ιις Σπτο)γαφίω 
ςΟητδοταγ 1 τὰς 1πἀ ἘΠῚ Ὀοηοτγαγην να] ὁ ἐπμδνιεαίγον, 
πρὸς φώνιπτον, Ωἱ μοσε τίων ἀστόφνα σιν δοιωῦ αἱ κκοι πὸ ὑσίας. ὙΠ 146 ὅθι 

Αἰ ωρρεγεγὲ ἢ γα 1 ἀποταπι ρα γόγααι εἰζ, -. 
Δία. νις Δίων, ἣ 

διέζίω, Αοτ.2.ἃ διαζώνω, γα πὰ ΠΠ,τγδηίια:. ὟΝ 
διεζἴω,γἱχίτ, εὐ θιεζίω, [1 γἱχ οι) Οαζα ἀς ϑομξ εξ, ὃς διεξίωσαν 

ἘΧΙΓΕΠΊ ΠῚ ΥἹΧογθ τ. ᾿ Ι 
Δεεγίν αἱ ας, ἡ, ἀοτ ἢ. διεγίυα τ" πεοξέγων. 
Διεγίνάι μα μα), Πάδῖυθεο. ΤἈμςγά. Οἰκτεικεσίων ταλαΐτων τοῖ 

ξένοις διυνγίυη μοι, ἱ.]χο μττ ἱρδίοης ἴῃ οξζασιητα ταὐξια ἃ 
{.Ετ διαγίν ὃτῳ, ἰροπάοτγο, οὐ ΠῚ ααὶς ἴξ τειῃ ργαωϊεατυγυϊ 
πἰ ττϊ τρῶς οΗοοῖα ηἹ ἰγὶ ἴὰο Ρετγίςα!ο τεςίρις, συ ποῖ εἰ 
γιυναῖκᾳ καὶ τὸ πωδῦον εἴτεγκτος ἐ σομαι τῶτο καὶ αὶ σφόδρα διεγίυωι 
τγάσηΟΡοτς βιτιγυ τη ἱροπάςονντ σιπὶ δῷ νχοτς ἃς ΠΠῚ 
1ατ δὲ αἰσγὶρἑατη Δ ΟΠ ΓΥ πηὶς ἐσ τοπιροίςηη. Εἰ δυεγίυ αι 
γυξν, οἷ τορίβπογατς, ὈϊοηΥ ας ΗΑ] Ἰςατηαίϊ.}10.7. διεγίννσι 
τες τα σώματα χρῊρίφ τῶν) τρί σπογαητες σοῦροτα ρεοαηϊ ἢ, 
πδύαταννο] σα πὰ ΡεσυἿα νλά!ς ἰοςο ἄτα ςοτρογα Ῥεά πη Ετ 

Διεγίυζα ΟΡ ΣηξΓΟ, 1.2. ΕΠ ταν, εἶτινα, Βα 4. αἱϊ διεγίυφγ, ὃς δι 
ϑευπραιῆσατς, ἱροπἤοης δὲ Βἀεἰαἠίοης αἰΐπας πὶ ΠΡ ογαῖ 
Ἰητεγάιϊιπ) ἰἀςπ) χαρά Ππῃρί εχ ὑεγθιιτη ἀυνπ| αἰιῖς [δ τὶ 
[χταγιιπι Ρτοπλ τις, ὃς «βφξξαπι ἐτὶ πιο Ροτίςαϊο τεοίρι 
Ρτο ἐγναω,ἀείροηάςοῦ,ΡοΟΙ] 3. Ἶ 

Διεγίύησις, Πάςἰυοτίς ἰητεγοςϊο , ἔνεχοί τινίθ- εἰς τὸ δεσμ ΐ 
παγομϑδα,Β ἀεἰυΠ]ονἱητεζος ἤο, Προ ηθο.Τητεγάμ πὴ ΠΩΔΡ] Ποῖ 
πράγματος αἰα δοχονγ 1Πὶ ΓΘ] τς ριαἰξαταιπη ρτο ηλἰ ταῖς, δὲς 
ἐκέξα πη ἴτὶ τυο μοτίςυϊο. ἣΝ 

Διαγήήρονγ μα «ρῶῦ,πτυχαν [Γοἴτον βιςῖο ἄιγθογς, ςοποίτο,οχοῖτο,, 
ΘΧείπημ]0. διε γεβ ϑεὴς Ἔχ οἴτάτες, Ἔχ ρογγοξξιις, Οχρογσοία “τι 
τὰ π] γοθοςάτας: Ματτ.ς.1, δος γερϑτὶς Ὁ Τωσινὸ Ἀτὸ τῷ ὕσυν; ἃ 
ἐξα: ΑἸ) νοχοϊτάτως. Ἐχρεχγοέξας γετγὸ ἀιοιτατγνααὶ Ῥεγὶ 
[Ἰατς ςζέριτ; Ἐχοίτατυς δίς αἰ τοσίας πιοτὰ ἀταις Ἔχοιῖα 
Πος νἱς:ιη φἰτοιὸ πατυχα. 

Διέγερσις γεθς ἡγε χζχτάτῖοι 

ἀ 



ΓΖ Σ: 
ὶ ͵ 

ΔΙ 
πχὸς, ὁ, οποἰταπάϊ ντιη Παδοης. 

᾿ εγχφινησελιάμοι, ΕἸ εἴγε νιο (ὰητ διακρίνοντες ἴῃ γα διδυκρινη σοί μῆνοι, 
Πγωκα»ἀἰτιάτοαι], ἀδογοιἐ αἰ ἢ) ἀμ χὶ. Ετ δὲ ἔγνων ἰῃ ΑΘΓ. .ΡΤΟ 

εοὐἀοπη:ἃ νεῖδὸ διαγινώσκω, 
ἐδεξε,οοτάϊ ὐΐτ,Ἰυἀολαῦτ,αρι Ἡσγοάοτιρτο διάθρειξε, δια δεικνύω 
ὡς διέδεξε,ντ ἁιάιαιτννδὶ ϑεςορίτ. ὡς διέδεξε τῆσδε εἐχκιςα, ροιϊὶ- 

πὶ ἔνι} ΠΟΙ] ΠλΪΠ  ΠΊΠ1ΠῚ σοτάϊ ξμιτι τας εἰτ ἃ διασέχω. δεέδεξε 
ᾧν τότωγνηἀς ἀάτυτν ἴπτο ]]Πσὶ. 
(δια, ει σίς. ἀνα 
εὐρία ἡ ἀνά ΐαπι ἐπ ἀα σαγαπι ἀΠΈ ΠΡ τη. 
ἐδριον εγτο ίε ]0}4. 
ἐδειθορεγίρίοιδας. 
εὐϑον αν τὸν 1 [ς Π τι πη,(.] 1: σεηι. 
εδρίθν, αἱ ἀἰΠΠἀατν οι] Ορροηίτεν σεωΐε δρΘτογᾶς αὐτο πὶ ΝΟ ΡΕΙΠῚ 
δυσαγαῖς ἀρὰ Αὐπτοτ. ΕΣ τοτ. αἰ πλ4].}}0.9. Ἔχ ρθη. οτιαπν [Ὰ0- 

τἰμὲ δεαφανς καὶ λαμωρᾷ κα ϑέδρα ἀρυιὰ Ηοἰγ εἶν. οἴτας Βιιὰ.εχ 
Αἰβεη.".ς. 
νυ, ϊηστοῖϊας εἴτ: νογθὸ δεάδυμε, 
ζάγυδοον,ἀπυπέταην. 
ἐζονάοσεθατ,νΙθμεθατ, ἃ γειθο διαζαω. 
εζωσυΐϑοι, οἱ, Ὀγαο ματὶ. 

Τιϑεὶς, ἐντίθ., ἀΠΠατὰς, πιασοτατας. δγεϑεὶς υὑδεελώῳ, Ὦγἀτοῖ ο, πηλσο- 
' τάτας, Ὀἱοίς. "1.3.ολρ.το.146πὶ11.2. διεϑὲν ὑσδατι,αημα ἀΠ]υτὰ πη. 

τ διεϑὲν λύκιον, γ οι πη ἀἸΠ ατὰ πλ»πηδάς έγιι πλ. [Ἂς τὰ [10.1.δεεϑεὶς ἐ- 
λχαΐω,οἷεο ἀϊ!υτὰς,οἷςο Πιδαξτας, πηδιἀςξιέξις, "ἄς πα Ὀ]οίς,}:10.3. 
ἃ διΐνα, Αοτ.2.Ρ «1 διέϑίω. 
εϑεῖναι πιαάςβοτῖ, ΔΙ αἱ: ἃ νεγίσο δνΐημε. 
εὐρύζη υοα Η εἰν ΟΝ. ἐχρ. διεκλαἰῶνη διε τρίζη εἴς 4οτ.2. ρα ῇ.αἱ δέϊ. 

«διαϑρυτῆω, ἀν ἕο σο ἴῃ Ε υἱδα ἀϊπηίηιο. 
ταπτυτααίρατατ. 

ὃ δΥϊϑι, δείλϑε, ΑὙἸ Τορἢ.. 5ἰς ἕξει ργὸ ἐΐξιϑε, μέϑει ρτο μέτιϑε, 
ἀιροχίσ, δὲ 
φΡοτπου {δ ρετίρίςετς. 

αἰτίάιις, Πα τις, ΠΠ Πρ τις, ΟΙ άτυις, ἀρογτιις. δεειδὲς ὕδωρ, 
ςογάνν οἱ διαφανες, Ἵ ΠΕΟΡἨ  Αίϊ. "1.6.4 σαι: Ρ]Δητάγι μη 

“αν νον νὐνο 

οἰπτογοςρτιις, ἀπ τι πέτας » αἰἴαυο ᾿πτεγαα 110 ἀϊοτοτας. 
υὔδοι χειμῆδες φυτοῖς, ργατα σοηῇτα ἀγροῦ θις, πίη. ἐὐᾳ- 
8. πονλάςς ὁδοῖς λόγος, ίεγπλο πο τὶς ντῖς ᾿ηυ ΟἿ τας, οδίςο - 

ς ἰἀου φδϑειλημ μῆρ (9. γόνα σεν δ η  οα] τις, σεηϊςου]ς ἰπτοτίδρτις 
Ἰτεγίςδξις, 1οής.}1.2.ἃ νοι θὸ διαλαμξανομαι. 

ἐμὔϑως, οταοἰςὸ, ἀςἢ πἰ τὰ, δγωρεσμήψως. Χοπορὶι. ἴῃ ΟΕ οη.Ηἰ 
φη ὦ Σώχρατες κὶ διειλημμέμως πολλοί κις ἐπρίϑέιυ, δ΄ τι χρὴ ποι - 

"ἡ δποτίσαι, [ατὶ νογὸ ὁ δοογάτες ὃς προς ἰρίς ττὰ σαί ἀἰχὶ, 
ἀεοιιίλτιις [ἀπῇ φο τὰ ὃς ῬτατοΙ ἃ μὰς τἀ ἰς1) ξογ πυ]Ἀν 4 Ομ ΠῚ 
 {Ὡρρ]Γοἰο, ιιάιϊιε πλυ ἐξα αἕῆςει οροττετει. 

τα δ Ο,σοπαο τον ΡΊΑτο ἀς Γερ,, 
ν Ἂς διαλαμξανα. 
Πα Πτὰὼ διαρέω. 

ἐσας. Η εἴγε, αβξεττ ργὸ σκιῷ καὶ κόμπῳ υξαπατήσεις»4ιο ἢ - 
τὰ [ρτὰ δειλυκομπήσας. 

ἘραρΓΟ 4 Ο τ, δηέρχρμαι ΡΕΓΟΙΓΓΟ, τοβοτο, τγαπίςο, τγαης 
το, ΡΕΏΟΤΤΟ : 1Σ6 ΠῈ Πᾶτγον ρεγοεηίεο, ργοστοάίοτ. Ρταίξης 
ς Δοοίρητοτ ἴῃ Πρ πἰ βοατίοης βιτιιτί. δέεισι εἰς βάϑος, αἸτὰ ἀς- 
αἶτ, Ὑπεορδτ. ἄς σαι ρ]Δητ. ΠΠ|0.2, δύει σεν Ξἴξω.. ἀγα πηρίτ. δύεισι 
προφίων τταη[πχίττίς Αἰ ταγαητα π1, δ] ἀξην [10. ς. δέεισι δεεὶ τῷ νε- 
ἡκότος ἱπ ΠΠ ΟΓ ἀπ π| ἴῃ Βα ἴτ,ἰυ στοι{ίταγ. δυγῶσα ρτο συγχορηο- 

σε; δεελϑεῖν χἡὰ διαξίωαι. 5:4 δεΐασιν ἃ νετθο δύειμω αιοά Προ ῆςας 
᾿αὐεγινώσκω κἡ ἀφηγόμω. [ποίη ὅπως ἡ σι, πόϑοι χρνγ ἤϑη σοὶ δήειμι, 
| ἴατα τὶ παγγαθο. 
τῶ. ἃ νεῖδο δεΐνμν,ἱ, ἀἰτατιις, διεϑείς. δεει μῆμὉ. οἴνω.. νη πηδ- 
᾿φετατῃς, Δ ΠΠυτας, Ὀϊοίςοτὶ ἀ.110.2. διει μῆμΘ- πὴ τὸ χδυκὸν χρῶμα, αὶ 
ἀδατας ΔΙ είςἰτ, [ἄς πν 110.3. 
“ςοἰητοσααὶ ΠῚ ΠῚ, δες ασις, 
πάμίω . Πἴησιια ηηςιρυΐ. Αὐὴΐτοτ.2. ΟΕ ςοΠο. διειπείμν6- ἐν ὦ 

χρόνω ποίλιν αὐτοῖς ἐποφώσει. 
ψεἴπον, νῈ] σα], πάντα διεῖπε, πάντων ὅλίσκοπος μὴ ἀυτε φειδίας, ἰὶς 
οππηΐδιις ἀϊ Προπεηάϊς ᾿ποάετγάτοτ ΒΗ άιας, Ξε ρεέξατου εἰ ἰοτοῦ- 

{ΐτ, ΡΊυτ. ἴῃ Ρετίοῖς. διεῖπε τίωὶ αὐχἰμὸ. ἱπηροῦῖα πη συ θδογπαθατ. 
[Βος διεῖπε ἃ διέπα, αἰτετα πὶ νοτο οἱξ ἀογ. 2. νογδὶ διαγορόϑω, δεεῖ- 
πον, δ) εἴτε μοιγεηαττὰ πη ιΐ, Ηοπηετ. 
ἔργων μι εἰρξω,π. εἰρ χα το ίδςο, σοετοεο, ἀϊ ἄπςο, 4 Πίπριο, ἀἸ- 
τίπηο, ἱπτεγίορίο., ἀπ πίησιο Ροὶγοΐα5. ὑεβόκειται μὴ τῇ μηδεία, 
᾿διειργούσης αὐτίωυ τῇ ς αὐαὶ μέσον κειμῆῥης ὀρεινῆς δεείργεῖν τὸν εἰγώγα 5 ἢ 

τία». ἐμφισβήτησιν, ἀἰτΊ πεῖς ζοηΙ ΓΟ ΕΔ τη, ,ςετταιη θη ἔειι [τε πη. 
βεαχεῖ πόρῳ διείργεται τῇ ς ἀ δικῆς ἡ νῆσος» Ὀτεαϊ ἔτοτο ἱηίὰ]α ἀπ] π- 
ΘΌΙΓΟΓ ἋὉ Αττίσα, ΡΊ υταγ.ἱπ Τ᾽ ἐπ᾿ τ. 

εἰρνκε, ἢ Τεγυῖτ, ἀΙχίτ, Γυς πιο ἘΠ. διείρηται, ἀϊρυταταπι οἶδ, τεπαη- 
᾿ Ττίατιπη εἰ; δ) ἡγίελται. δεειρημῆύθο, ἀ!έξιις, 

τρλμα;»ἵπααΐτο, ἐρωτώ, ἵπτεγγοσο. ΝΝ ΟΠπιις, ὦ παΐτερ οἱ τίζων σε δεεί- 
Π εὐμαοἱ.ΕΧ τε ρετο δί ογο: δεείρεο, Ἰητοῖτοσ τγαίερώτοι, ΕΟ ΠΊ. Π|44. 
ἢ ϑὼ τι διείρεο,ἱ, μηδαμωῖς αὐερώτα, 
» 

λ 

ἌΘΩ 4οΙ 
Διειρύσαι ἩΦΓ οἷ διας ἡσαι,διελκύσαιρ[οτίλη Ροστί. Ἔροπιὶ ο τῇ εριο 

διερύσαι. Ἶ 
Διείρω γα ἐς ̓  Οὐτταηίςο, ηίδτο, ἰῃηποίονἀεηίο διεέῖρᾳ αὐτὲ αὖ ἐαξρά-- 

νηστίγτ ὀνει ρα πτιρεγεῖρα. χἡ σιωεῖρᾳ, διείρας λίνῳ, τγαϊοίοης Ἰηο, 

Ῥϊοίξοτ, .ς. ς4Ρ.27. Πἴο Πυρεηάςης, [ΠΟ σοπ!ςφης: πίοι! 
γᾶ Πς! 65. 411} ΧΡ πιυτ. διειρόντων «δὺ πουήάλοις ) Δα  σοητίαην 
ΡαΧΊ]]ος, Π1.52.46 φαυῇς Ρ᾽δηταγαπι ΤΠ ςορίν, 

Διειρωνόξενίθν δ. ἱΠμ Οἱ ρ τα 5» ἢ πια]ατὰ ποίρίτα! ταῖοι Ἔχογόσης 
Ρέτ Πυλι]ατιοηεπι  ]οης Ποίριταμη, Οοπιίοί μὰς Δρρε]!ατῖο- 
πε ἀξάεςοτοία ἔσσάτητ δρατῖαπος. Α τ τορῃ. ἴῃ Ῥᾶος ἀς δραττα- 
ηἷς ἰΙσηυδς» ΟἹ δ) τ᾿ ὄντες αἱο, φοκερδεῖς κ᾿ διηρωνόξενοι, Τίω! «ἢ δποῤ- 
ῥέψαντες. ΙΏτοτρτ, ὑϊξαπατοιωῦτες «δῦ ξέγοις κα «ἰΦυδόμῆμοι δὲ εἰρανείας» 
Ὁ ὑποκρίσεως. δ᾽ ες Πγ] τι Ω} πος ἃ δρατταηις Ποτὶ» ἀριιά ιος ἰοχ 
γαῖ τὰς ξενηλασίας. 

Διείσοέντος ὰ δι ΐημα, νος ἃ δίημι, πηδάς Ειοϊδς. διεὶς ὕδατι ιιΐ 4 πταᾶ- 
ἀςξεςοτίτ, ιν αι] ας τιν ιοίς, Π15..4. διεύς τώς π]έρυγας ἀυτι, ἐδέξατο 
αὐεδὺ, ἴ. αἰας (χας Ἔχραπάδῃς, αἸΤα πτρῇτ ἐοβ,σαρ 31. ας, δ εἰς οὗ - 
γῳ τίω) σμύρναν ία ἴσους νίπο τΎ τι θΠ1» νἶπο πιγ τι απὶ (Ο] ῶς 
ἴξαι ἀΠ]αεης, [)]οῖς, Π.1.ςὰρ.66. 

Διεισδεω 9 [50 » ἴπεγο. ΑἸοχαπά. ΡΒ τοί. αὐνὴρ διεισδιωθων εἰς 
«δὺ πύρρις “ἥν᾽ σανίδων δίς. Τ4οπα [ἴδ τὸ τ. Ργοθ ςαι. τω γιῶ διειν 
σδιιωειν. 

Διεῖ δε Ρεγτγδη Πα, 
Διεις ἤχει ἵη (δ ἀϊτίοης εταῖ. ι 

Δι᾿ ἐκ πέτρας ἐλάσειαν, ροτγας απ ΠηΪΓτογθηΐ, ἱπτογ Ροῦγας {ΓΔΠ ΠΤΟΠΥ, 
ΑΡΟ]].2. Αὐσοης 

Διεκξαχλω ρογ ἡἸς ἀΠ 16} ἘΠΊΪΓΟ » τγδίϊοῖο. Οαΐεη. Δεῖ 3. διεκξαΐλλειν 
"ἡ διείρειν  βελὀνίω ἐν τῇ γασροῤῥαφίᾳ διεκξάνιειν ἢ διαὰ αῷ πλησίον 
δέρματος, ὀκεῖϑεν δ) αὖ πεέλιν εἴ σω διείρειν,,. Ἰητγοτίως. ἐχετοτ 86 
ΡΕπεῖγᾶτο δίς τγαηίϊαοτγε,,, ὠϑεῖν ὕξωϑεν ἔσω νὴ ἔσωϑεν ὕξω. διεκξαλ- 

λει τοὶ ὅριον ὅπη κορυφίω) ὄρφες τα ῃπτ τεγηλίπις Ρὲγ ΨΘττΊς ΠῚ πιῦτν 
« τς, 4.15. [οὐΠα. 

Διεκξοληὴ, δίοδος, στα ρτίο , ὃζ δχίτιις ρογ ᾿σΟΙαΠῚ ἀπσυΐτιπη ἃς ἱπτεῖ- 
Ιερταπι. Ὀ Το οι ν» ἐπί δεένετο αἰϑοὶ ἈΠ ἐγχωρίων μη! τις ἑτέρρε 
ὅξι διεκξολή, ΡΙαταγοὶι, ἴῃ Πεπιοισίο, τες εἰς συρίαν ἀπετείχεζεν ὀνν-ν 
ζολας,ἜΧίτας. 

Διικδεκ εἰν ρογίς αὶ, ἰΠἰαγ 4 ππ αἰ σαὶ ΠΠ|4τάητ ν] οὐ οὶ ταετὶ τ νη άς δὲς 
εκδιιχκεῖν ποὺς τέτων ἐσίας, αΠἜτετε, νφηά!ςατε. διεκδικεῖν ααο( δί ἐκ- 
δικεῖν ἀνοίτατ. 10 Ῥαυἀεξεῖς Ργο τα θτὶ δι ἀεξεηάεγενντ Το ὃ κλέ- 
πίω ἑαυ τὸν εἰκοντίτο διεκϑιυκοιῦ τα οἴξεσιι φονϑύειν. ΑἸ ὶ » Δῦλφι 2 μὴ 

διεκδικούυδωοι ὑπὸ “0 δεασοτ,, σωμοτικώς τιμιωρφεῶ τα» 405 ἀ05- 

ταϊηας πο γῖ ἔπος ἀςξεπαϊτ τη τὰ ἀϊςἸονδς ριο φαϊδι5 πιά Ἰοίμπ| 
ηοχα]ε {πδ τς ποίας. 

Διεκόδοιὴ ἧς, "να ΧΟυτίας. 
Διέκδυσις ἅτ δάσος, ὅς ἴτορῃ τοτσ᾽ ποτα τ σπιιπ1. ΡΊυτατς, ἴῃ 56τ- 

τοί. πλαίοις ἢ χεοώνβυ Θ- οὐ εἰ τα κιιωηγεσίοις ὁπότε χιολείζοι, πτίσης δε- 
ἐκδυσεως φϑύγοντι, ὦ δ ιὠκογτι κυκλώσεως, ἐμπειρίαν πρρσελήφει. 

διεκ ϑέω, 4 (ππττονέχουττο, ἀτήξοτιἀς απο, οὔχει “ γης διεκϑέονγαᾷ 
τεγγαῃ νίσιις σατίΠΠ1 1110 πγν»δς. 

Διεκκυύπηω,ρετίριςῖο. διεκκύπω 5 τὶ ϑυρίδος,αῇρί οἷο μετ ξξηειᾶν 
(λρ.3.110.2. Μαςμ4θ. 
Διεκπαίον, μα. ὡσ ων π' αμκας!ητοτγοΐάο. 
Διεκαύβαίνω, "ἰδ Οἱ το τε ἰπΠτίτατα πη ὃς ςοερταπι ρτοίξαμοτ δὰ υἱεῖ- 

Πγι ΠῚ» ρΡοτίς ποτ, ραγοαγγο. Χοπορίιοη ἴῃ Οςεςθῃ. Σὺ δ), ἡ μὲν 
ἔγγϑεν α ἔγων αϑρὲ οἰκονομίας ἀπέλιπες» πειρα τὰ τότων ἐχομᾶνα διεκπε- 
ραήνειν. 

Διεκαῴρἐω,ττᾶτιπηΐττο, ἈΡΟΪ. ἐχέροντα διεξεώβησειν ἐρετμοῖς, Ατ ΠΟΡ. 
ΡτῸ τγά οἷο. πολλών ϑυύμων ῥίζας διεκαὅρωντες.1.τγαη! ἢ σοητος σερα- 
τὰ πη γαάίςες. διεκ τὡρήσαντες»τγαπί ας ἐγ, διεκπῆρά ν τὸν ποταμὸν» Βα π 
τάξη τγαη πλἰτγεγεντγαϊσογα. 

Διεκεῷδικίσαι ΕΠ σ ς,4εςερηἶς, ὑπὸ αἴ αἷρδικος πανείργου. 514. 
Διεκπί πω ρεῖ πηράιαπη εἰ αδοτ ὅς εὐαάο, ρογ τί πγαιη γε ἔογάπιοα 

εἰλῦοτ. Οαρίτητγ οτίαπι ρτο Ἰητογοίάο. διεκπέπ]ω ἐκ τ ςρατοπέ- 
δωγγὲ οαβτὶς «βῖυ στο. Ὀ]υτατς, ἴα ΡΏΒΙΤς. Τάςην ἀξ ρυσπα Αἕλια- 
ε15)5] ἢ Κλεοποίτγας τἰξήκον το νῆες αἰ φυάναι τεὶ ἱςτία πρὸς δστόπλιοιι., κα 
διικπέπ]εσαι, ταραχίαὶ ἐπότοων. Ιά δι τη ΟΔΠΉ}]ο., διεξέπεσον ἀπὸ 
σότων εἰς δὶ πόλιν οἱ πολλοὶ, ἴῃ πη τὶ τη ντίρο πῇ Πρ [υ ητ. δμεκα 

πίπτω τῷ ὁμίλν, ρον ταῖδαπι τγαπίδο, Ρ Ποἴῖγατ. διεκ ίπῆει οἶδ πὸ- 
ρων, ρογ βογαπιῖπαᾳ εχῖσ, ΡΙατάγοῖι. Ὰ ᾿ 

Διεαπὰ εἴν» ραν τς απ Ποίτιμπι οἰ [δ πὶ ἀγα πηροτο, ἐπαυΐ σάτα, εἶχ: 
Οἱ. διεκπλεῖν θηλοῖ τὸ τεμνόντων ἕ τάξιν τῆν ἐναντίων εἰς τούπισω γε- 

γέϑτι ἱοτογρ. ΤΠ ονά. ἫΝ Η ω 
Δδιίχπλοίθ-, καὶ οἱς, 69 τγηπτις, ]ξ110. Θπαι βάτο, ορρτεῆϊο παμτῖπ 

οὐνοχίτας»ογαρτίο ρος πιφάίαπι [νοι ΠῚ οἰ ας πη. διέκπλοις ὕξὲν 
αὐτοῖς εὶς ροτεῖϊας εἰξ πάις «δυςοηαί. ΤΊ ιογά. 14ςπὶ ἢ διέχπλοι 

Ὁ. ἐκ ἔσαν, δα ϑυμῳ ἡ ἑώμῃ τὸ πλέον ὀαυμα χοιω κ᾽ ὄψις μὴ 5) εἷς 6- 

τα πηρογε ποη ἰτσεατ. διέκπλοον ποιέμμ (Θ᾽ »ῃαυΐσαῦς, Χεπορῃ, 

γπ ριΐηιο, ΕΝ ζωικών , Οὕτω ὃ ἐτάίχθησειν ἵνα μη διέκπλοιω διδοῖεν, 
χεῖρον γὸ ἔπλευν. αἱ ἢ δ Δακαδαιμιονίδν αὐτιτετειγ μῆλα! Ὥστεγν ἃ παταὴ 

ὅλη μιαξ, ὡς πρὸς διέ κπλοιω κὶ αδείπλοιω, 

Δδιεκπλωσαι» Ὁ Δ] σατΘ» ΟΓ(Ὸ ΠῚ τοῦςσιε- ᾿ ἢ 

Διεκπνέω,οχρίγο, χα] ονῆο, (ἶτγο. Αὐποτιὰς πυσηάο νϑιεκπνέουσι 

πρόσω καιτ᾽ δυϑεῖαιγις ξχὶς [ἴῃ ςῚς Άλητ, δὲν. 
1: 



405 ἌΌΤΟΥ 
Διεχανον ἢ το ρί ΤΑ} πὶ» οχ μαἰδιο,εχρίγατιο. 
Διεκιπορϑ ομαρτ στοά !οτ- 

Διέπωσις ες »οἶαρ δας ΟΕ σίσ Ωγ. 
Διέκριϑεν, ργὸ δηεκρίϑησαν.144.. 
Διίχροίο. ,ἀσβυχιις πΠιξατας. ᾿ 
Διεκτελέςερρν»πηασὶς ΓΟ] τὰ, ρετίε ἘΠ τι διακρι(εςερον. 
Διεκτέμνω, {Π| πο. 
Διεκφωγῆ ςοτγδυίραγοης. 
Διεκφδύγιο, οἴαπὶ [δτοτβισίο. ἱ 
Διελασία, ἀοοιτίο ΠΉΠΠ Ιτατ 5 αὐϑιππασία. ἡ 
Διέχασις ες κ᾽ ἀτ πη ἡ ἃ διελασία. ΧοΠΟρἢ ἴη Η!ρρατγοῖ. Ἐπειδὰν 

5). εἰς τάχ. διελάσεως χήξεσι, αὶ ὁμίω ἤδη κῴλον χ ἐδίω εἰς τὼ ἱεξρὰ 
αὖ κὺὸ πεῤῶνεν διελαύνει, ὃς αἰ ταῖσι ἀΘςιγ Ομ ὁπ οο πηροίῖτο στεί- 
[ὰ ἰηδυτατα. 

Διελογω, μι ασω,π, κά, ἄσοιγγο ἰπ ἀγΠκΐβ. Ασσιίατ, διελαύνω οτί τη 
τὸ διείρω, ἢ σι αἰ οατιτγαη ἢ σο, γα! οἷο. Γαςίαη. Κλεῖτος ἀπήγζει- 
λέ μοι. ὃν αὖ δορατίῳ διέλασοις, [ΔΘ πη Δεελαμγεται 3) νὴ οἱ Αρσείκης ἐς 
δ βουξώνα διαμπαξ ἄχρι ὅσο τίο) πυγίω Β]ατατοίν, Ἰπομπή Θ. 3. αὐ- 
τῆνον χάρος διελάσοις αὐείλειδιελαύνω πολλέων ὁ δον ιν αἰ  ἀτογ ρεγο- 
αυϊτο,εαιταπάονρογαρο. ἴτ6 πὰ τγαηςῆσο,τταιοἷο, Γαοϊδη κί ο- 

ΠοΟΡδΒοηις 
Διλέγχϑμαι (κι ξομαιπ.εγμα δαί ποοτ ἴῃ σαί, Γθυ 5 βο, τοάλι σοῦ 

διταξατογ. δμελεγμῆθθ- τισὶ αἰοὶ Σπος’ ἄστὼς 9 ἀς ἔς Εἰ Ἰοηἰς ἀοςυία- 
ταῖς ἃ φι θι ἀπ ΡΊατοίη ἘαδΊο. 
Διλέγχω,τεάαι σιο, ΟΊ σιο,δυϊπςο ἀειε σον, σοηξιτο», Αὐςι ἐ- 

πειδὰν τας ἐγο-ἀσεις αὐτο εἰς διυΐαμαν Φιελέγξωμῇ», νΌ!] οδ᾿ έξιοαες 
ΦοΓα ΠῚ ΡτῸ γίγιθιις σοη βιταιιοτί πλμς, δα ιηΖ διελέγχειν «δῦ μαῤ. 
πυρὰς Ἰάςτη χιοᾷ αἰραγοάφεῶτι ν αϑοακρύεοαι 5 τοίϊος οξαταις ὃς 

᾿ τε] εσε το σέτε δί τεριάϊατο. 
ἀμελεειηολογωγ» ὁ, σ ρτΔῃ5 ΠλΠ ΕΓ σΟΓἀ11Π| ΟΥΑτΊΟηΟ. 
Διελεῖν»ραιτί τι, τα! ἀεις, ἀπίῃ σιιογε, Δ ζογηοτο, διορίσαι 5 ἀροτίτο, 

Ραϊοξιςοτειὰ διαΐρίω, 
Διελλυϑαςτγαηίς σ ρα ΓΟαΓΓΙ. διεληλυθὼς ἐὺ ἐρβνοιὰ, ρεπείγαης ςα- 

Ἰος. διεληλυϑυέγαι πίω ὁδὸν» νἱάπη οο πές οηῆς, διεληλυϑότος ἐνιαυτῶν 
τ ΔηΠῸ ςΟὨΠΙπΊρτο, διφλήλυϑοι ὃ λόγον. (ἘΓΠΊο πε ιη Βαδαὶ. 
Διφλ ϑεῖν,τγαπῇ σοτον ρεσσατγοῦς, ἀμ ἤσγογς. ΡΊατο χυάς Κ Ἔρις, 
δεῖ γὸ δεινλϑεῖν ἡ μι ς καὶ ἐδὸ ἐναντίοις λόγοις, ἴ. νοτα ξισεγονοτατῖο- 
Ὧδς Βαῦδοτα ίευ οτατι πο πη.διελϑεῖν δ βίον, ν τᾷ τγαάαςοτς, Ρ]δῖο 
ζ2.ἀς Ἀερ. εἰς ὃ ἑγλαάδα φήμη διφλϑεῖν ὦ οικενν μἄοτῈΓ ΓΙ ΠΠΟΥ ρεγιηα- 
πδῖϊε ἰπ Οταοίαμι, Ρ]ατ πη (Δ Π}}}. διελϑεσων ἀπονδιων, νοὶ ἰροη- 
Πουΐς τεπηρὰς Ἔχ᾿ τι διελθόντος χεῦγά) τεπηρους ἱητογιςέξο. δικλ- 
ϑόντῶν ἐφῆδ, ηπόγατη ἰρατῖον ᾿μμοϊλη. 1 ΑΠαςΠαΓ, ταὶ μὴ σαν πα 
ῥάδιον διελϑεῖν ἐν βραχεῖ. 

Διέλκυς ἱνδα χ᾽. ἰαάτις ρα σΓΟΓ Π1ν Ζυπιπη ἄυΐα ἰητει (Σ ἀϊα ας ραττας, 
δίτογα αἰτογαπι πιαηΐδας ἱππέξις δά ἴς τεῖγάμεγο σοητοπάις, ΡΟ] - 
Τυχ 15.9.5’ ὃ διελκυςίνδα , πώζετω μὴ ὡς δγπτοπολυ ἐν ταῖς ποιλαὶ- 
ςρως. ὁ μίω δνγὰ ἡ δηαχοόσι. δυο) μοῖραι παιδών εἰσὶν ἵλπουσαι ἐὺ 
ἑτέρως οἱ ἔτεξοι, ἔ π᾿ αὐ καθ ἕγα μετας ἥσονται παρ αὐτοῖς οἱ χρατοιιώ - 
τεσ. ΝΟ] ὸ νοσα ΠΊνς ἔρημον ἀμθς ὑάλγες. 

Διλκύώ,μουσω,π υχα, ἀγα ἢ τγαν!ςῖο. Α σοι ΑὐΠτορ ἢ δια δακυ- 
λίε μὴρ οδ ἐμέγ᾽ αὐ δΦιελκύσαις»ρογ διγηι τη τγαῆεγα της ΡΟ 5]. 
τταπῆῖτε Ειεις. 

διελὼν, 4 Ετι πσοης,δροτγίοης, διελὼν πυλίδα, ροττια ροτξγαξγα, ΠΟ. 
τη Εὐασ διελὼν τὸ πριζὠγιον, Δ" έτο Ρ4]11ο ἀφ πιο] ττὰς. 

Δίομαι»ν οςε ρήϊια συ! Ποατίουοπι Παίοτ Γαΐ Α ἐξ, δύημι ) πιαάςξι- 
οἰονΡεγβιηάο, ἀΠ]υο. βρέχω, διύγρανως ροτοοῖο. Αγ ΠἸορ ἢ ἴα ΡΊατς, 
συμαβος υὐγγύων ὁπὸν γὰ αι νον εἶτ᾿ ὁ ζει διέ μϑμ(θυφασεῖο ἀπ φης. 51- 
σηϊοατ οτίληι αἰϊιαπάο ροτίς μι. αϑοὶ τὸ δύω, διώκω, μοοτίςέ. 1 
1ι44.χ, Ωἰς σ᾽ ὅτενεζ οὲν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται. ΑΙ], δείδω 
μὴ δή μοι ϑρασιυὴ ἕκτορῳ δῖ,Θ- ἀχιλιϑὺς ἩΜοιῶον ἀποτμήξας πόλιθ.,πε- 
«ἴον αὶ δίηπαι. {Π|14..αἱ δὲ τ᾽ αὔόυϑεν ἵπποι ἀἐρσέποδες πολέ(θ- πεδίοιο 
διίενται ΡΤ ξισίτλητες σασγαητ,τεγη Ραίυ .[)1οἱς.}}0.3.σὰρ.ς. 
διέμθυθ. τάχέως, σαὶ οἰτὸ ἀπ] υΐτατ : ν ηάς δεοιμῆϑ(θ. ὃὲ διειϑεὶς , ἀς 
αυΐδας ἴάπη ἀϊξξιπ εἴτ, διε μζόοις ,ἴ8᾽ ὕδατίθ’.. ἀαυα (Ο] τὶς (σὰ 
ταδάςξ δὶς, Π0.1. Ὀ οἵς, σαρ. 63. [Σὰ μος διεμάνθ. ροιο[ξ ετίλπη 
εἴϊε δον. 2. πνξάϊιον αὶ τπσπχατ, δἕξ. διΐημι. 

Διεμαρτύρω,τοίτιβοατας «ΠἘ,πρ.23.Αξξ, ΑροΙζ, 
διεμζαλνω, Ἰη 1 ΓΤ. 
δε μυῆυ ὡς ρου πηΔΠ0Ο. 
Διεμπιμπλάω, ίειν διεμπηπλαίω Δι διε μπίπληυι ) τη ρ]ςΌ » 4 οτοῖο; 

νης ρα ργατοτ, δι μπλίωτο , Εἰ γ οἴη ἐνεφόρίωτο [δὲ ἴῃ σο- 
τεθδητ. 

διμπολᾷν. σοςπιογο, πηογοατῖ, ΑὐἸΠ ΟΡ Δη. ἴῃ Αςμαγηςηΐ, ἐμπορε- 
καὶ χοήμφιτα διεμπολάν,, 5014. πὸ τοὺς πραγματείαν δ)υτήδεια οἰγ»- 
φράζειν, 

Δδιεμφαίνειννητοῖ οἷἴεηάεῦς. ΓΟ], ἐφϑαλροὸν πολυ γορ}Ὲν καὶ ἔνϑεον ϑυεμ- 
φαΐνοντες. 

Δινέγχας ργα τη δὲ διενεγκῶν, ἜΧΊ ΠΉΪς ἃ διαφέρω, ΠΟΥ. δύξαν κά- 
λίω! ἀκ οἵόγτ᾽ δ καὶ ἄν διενεηκόντοις κτῤσαιόϑοι!. δεν ἐγκὴ σόοι. γ ἀο- 
Ῥοτταγαῖ νᾷβυσαρ. αι. Ἐπαησ,. Μάγοι. 

Διενεχθεὶ ς»έντος, ἀ1Π| ἀξης. διενεχθέντες γνώμη (ξητεητλϊς ἀΠ οτος ρητδο:ὰ 
διαφέρομαι ἴτε τ ἰγᾶτις. διινεχθέγ τα τοὶ μέτρια πιο ἀϊοςτία ἀάπεῖ- 
ζγ] ἰ ὐφὶ κατρίων Τ μον ά, 

Διενιαυτίζω,τΟ ΤΠ ΠΔ ΔΗ ΠῚ Αἰ σα] τοὶ ἱποιπηθ 0, ἐπι ΠῚ ογΟτβοτθῃμο. ς 
ῇς γδιϊὰ. ὍΝ Ἱ 

διενέσομως ΟὈΠΙζο.. ἱπ|ζο ξνίσαμαι, ἱΠΠοΐοτ γΣ σοπτγαάϊςο, τεΐγασοι 
ἀπο εη.1ο. Βα] 15»,αἷοὶ μετεινοίας, Οὐ γὸ πεὶ δὔκοχα, δεῖ δον γᾺ Ϊ 
αὐτιλέγειν δε γὰ πρὸς αὐταὶ πὶ δοκοιῦτα ἔχυξα ἐν πιῷ ἐγαντίῳ λόγῳ, δὲς ̓ 
γἱτ-αὗὥτι. Ἶ 

Δίενίθη το. διετὴς» θ ἢ 1115, δήεγα απέρμιποι, δὶ πτα (-ΠηϊΠΔ. 
ἀξ ΒΗΪῚ.7. σὰρ.1. 

Διεγοχλέωρεττατ ΟΠ τυ ίοίξ. ' 
Διεντερδυιια τος τὸγαιι 1 ἀς τητο[ίηο, γο] ξοπι τη πταπη, γε (Ὁ ᾿ 

Ἰατιο. Αγηϊορ νεῷ, ὦ σρισμακχφίριθ- πὰ διογτερόν ματο,, Ι 
Διέντες. ρει Πηϊττοηζες, διώκοντες» ἀπ δητος, γἹὰς Διείς, "Νὰ 
δ οἱξ ἁλὸς» ἈΡΟΙ]]ΟΠ.1. ΑἸ. πρρτέρωσε δὲ ὧξ ἁλὸς οἵδμα γέογτν, ΠΊ 

νη εἶ4:}} Ρειτγαηῆθδηι. δι᾽ εἰξ ἁλὸς αἴατουσοιν, ρει συτΓοητο πη 
Τεο πη. κοίλίω δὲ δι υἱξ ἱχὸς ἐΐκλυσε γῆ γα Χ πηλγὶ ὨδΔιΘΣ δίρετῆς, ̓ς 
ἀεπη,νῆα δὲ᾿ ὀκ πέλαγος σευ εν μέσον, τὰ 6 ΠῚ ΡοΥ ΠῚ ἀπ πη Ρεΐαν; ᾿ 
ἱπηροιἰεθατ ὅζ ἀιγισεθατ. Ιάεπ,, εἴκε δι (ἱξ αἴδαο βερέϑρων σοί ̓ 

μἰω,ὶ ρες δαγαιγαὰ ογοὶ ἴτος σουτεπάθγειη. ἡ. 
εξαγωγτο ΠΡ ΘΓουγεσ ο, πποηςο,ττγδη σοῖο, ἡϊτῖσο. Β4Π]. ὥσσει, 

ΤΆτορίν. 

Δ - 

ἐν πόμηγύρει σεμνῆ διεξάγων τὸν βίον, γιτάπη τταάιςεης, Ρ] 5 ΠΝ 
εἰ μαρμᾶμυ ὕξὶ νόμος ἀκόχεϑος τῇ πὰ παντὸς φύσει. καϑ' ὃν διεζα; 
τὶ γιν ὁυῆναι 5 Ῥ ΘΓ ΤΟΙ ΠῚ ΠαταΓΑΠῚ ἀσιιηταγ ὃς τι αἀτπσαητατν 
Θοσιάς ἔλεο, ὁ πᾶσι λόγον ἐνθεὶς κα. ὃν τὸ παῖ φέρεταί τε τὴ δὲ 
«αν. ἰάετη αὐ ΒΑΗ͂Ϊ. πείντοι βίον ἡμῖν δ μεξαγάγοις πυρὸς τὸ λυσιτεὰ ς 
τον, ΨΙΓ.ΠῚ ΠΟΙζΓΑΠὶ τγαάιιζας ας ρεγάμοας ςὃ αιὸ πηᾶχιηϊὸ ἢ 
τὶς Α]ατῖς τητοι οἵδ, διεξάγω οτίαιη τὸ δικλύω . {πε πη δὲ ςοσῖτο 
το γαπι ἀϊτίπηο. ΡοΪγθιις Π10.4υΐητο. ἀπεγνωκότες ποὺς ὠρεσί 
") τῷ λόγῳ διεξαγειν τίυ) υὑτὸρ τ κοίλης συρίας ἀμφισβητησιν. [ὰ 
ὅτο τ, διεξάγειν ἃ βίον ρτο νίτᾶπι τοϊογατε ὅς νιταηὶ ἀσοτι 
ταγέημε ἀιχιτ. ν; : 
ξαγωγὴςταπίλ ξεῖον ρΔςοἸ βοατῖο, διάλυσις, ΡΟΪγ Ὁ. δια κα ὅγου 
Ἃ διεξαγωγίω!, ἰδ], ἀξιοιώτες αἰδαγγυξ ὅτι» ἵνα κοινολογίας ὀκ} 
γιγνουΐνης αυχῃ τὰ πράγματα “ αὐμοζάσης διεξαγωγῆς. Ἐπ δὲ 

γὰὴ νῖταγδί ποτα ἴῃ τογαπι ηάτυγα. λα πηαίς, ἀς Ριοὐάφηξ 
γοια ὅδι βύλησις ϑεοῦ δι᾿ ἰωὺ πάντα τὰ ὄντα ὲ πυρῤσφορον διε 
λαμᾷανει. ΒΑ11|.1ο Π11].8,1 ἈΠ οΧΑΈ τη. βία διεξαγωγύή. Ἃ 

διεξασω,, τὰρτ! 1 ςὨΊΐςΟ, ὅς Ἔτι πη ΡΟ, Ρτο ΠΟ» οἶξορμω εἰ ἄγομαι, 
τἰζοτο] ἀς πημηάο; οἱ ἐκ κόλπον διεξείήΐοντες αὔεμοι, ἐγκολπ 
Ἵρνται. ᾿ 

διέξειμι ιλττο,τδηίςασγοσοπιπιςήτοιο, οἀ Πετο. διέξειμι τ 
μαυτὸν, ΠγεοιΠι ᾿ρίε γερατο δί πηεήτε τευοο. Ποῖα 
Τρρ. διεξιῶν ἔχαςα τότων τρὸς ἐμαυτόν, ΕτΊη Βυῆτ. Σκέψαι ὁ 
κεῖνο κ᾽ διέξελϑε ωρὸς αὐτὸν, ὃς τοσὰπὶ ἰρίδ ρετεγαέζο » ρεγοεηί 
αυξ.Ρτο τεοίτατο ἃς τηεπιοιῖταγ ργοξεγγς. Ρ] υτατς, λόγον ὁ 
ὄψηταίφιον, διέξειμι ςτίατη οἴ τγλῃίοο 5 ΡοΓ πιο π]Πὶ οῸ » Ρεγμης 
Ῥαιλη. Καὶ ἢ γίω Ἃ σκιλλοιυτίαν σιλινοῖς ποταμὸς διξεισι, Εἶᾳϑι 
λα αν διεξιεὶς, ῬΊατανο, ΡΕΓΓῚ ΠῚ ΡΟ Ὸς, ΤΠ ΠΊΡ ΟΠ. , 

Διεξελαύγω,ρεταστο,γοέξοτ, ΟἸΙΠῚ ΟΡ 5. δὲ ΟΧΟΓΟΙ͂ΓΕ ΡΟΥΓΙΠῚΡ 

τγα ΕΟ ρεγ Π0 {ΠῚ » Τορ 5 δ ἘΧογοίτα τι ἐυςο. διεξελάσ 
πόρον ἵππῳγεηυο βυυίιπι τγαπαίϊς, ΡΊ τας. ΐη ΡῈ]. δ εξεὶ 
τες Ἔ αϑυ δρον, νοὶ ΠΠσςαηςα ροτάσταγα πε, δηεξελά σα ἃ ποταμό 
πῳγεῆιο νοέξιιπη Άι: πλΐηα γα} 1 ν δ᾽ σηιῆσαι ετίαπι ΡΟ 
ἐϊοτίαπη ἔυ δ ίφητες Ποἵδος ρεγίξαιοτ,ὅς νιξεῖς ἐπίτο. ἃ σους, 

Διεξελϑεῖν» ΧΡ τσατουτοίογγς, ΡΊατο, πειρρβσομαι δ], Ἐξ αὐχῆς αὐτέων α 
υἱκᾷς διεξελϑεῖγ,νοἷδὶς ηἶταν Ἔπάγγατα. 
Διεξελώσι, ρεγοσγτγο πο ηςυγίατ οαίθιις ναϊξαδιητ. ᾿ 
Διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς το πὶς τγα] σςογητ:ςι πὰ Α σου ίατίαο, ΑΡΟΙ 

110 2. : 
Διεξερέομαι ἰητογτορΟ, δ ερωτείὼ, 

Διεξερπύζω,ροττορο, σταίοτ,ειςρο,διιετ. Ἡοζαζ. Ατίϊτοσ. ἄς πὶ 
εἰς νόμοις διεξερπυῖ εἰ ἴῃ ραΐζυ Ἔγεροτ, ἀϊοίτητ αἱ ἐοάςπι δπξι 
πων] ἀπ]. τ 

Διαξερειαομαι τἰ πΙ οὐ ρ τ οίσο. διιξερειιυώ μῆριθ- χώραν, τεσίο 
ΡΟΓΙο Ἔγαης,ΡΊδτο ἀς Γιορίδ. Γ 

Διεξέρχομαι ΠΑτ ΓΟ: ΕΓοατ  Ο»Γοσοπίξο, ροτΙἘ ΠΟ, ΧΑ ΠῚ ΠΟ, ι 
τον Ὠ το ςΙΟ, ΘΓ ΠΡουρεγσ ον Πηέπι νίδιις ρου μοι 
ἴζοι.ἀς πήμηο, μέχρις αὖ διαὶ πῷ παντὸς διοξέλϑη, απο ΡΕΓΥ͂Ι 

πιετίυ πΊ ρογιαίογίσ. ΡΉΠΟ ἀς πημηάο διεξελϑύγτες αὐεὲ τὴ ὁ 
οἰ σέρων ἐν κόσμῳ φν ἥδ, δὼ μῆν., δίς. υυπὶ ταρογ ρταοιρὶϑ Π 
1πιγρίθας σοΠηΠΊςητατί {ππιις, ν] ἀογὶ πητ5» δες. ἃ ο[ξ, υτιΠῚ ὁ 
τιογίΠγις ἐς ρ]αητὶς, ὅζς. Ὁ ςαγο ἢ ργο Οτεῆρμο. Σπὺ 
διὰ σάγτων ἶ χει τῆς τελδυτῆς διεξῆλϑον, Ὁ Οὐ Δ4 πα αὩῚ 
ἴχπι ρεγίοουτις. δες ξελϑεῖν οἵδ γογθις Ἔχοσαὶ ΝΑγγοι, γΠ 
Ἰὰς Πγ ΕΠγ οὐ γι πῈ ψοΓογα ΠῚ Ἔχ αι δητ  ΠΊτη ΠῚ, ἀῖχὶς 
παῖ εἴ δὸς κοϊκίας διεξελθόντες, καὶ ἐξ) κακοὶ ἀσουδαίζογτες » Οἱ 
τις ν τ} νι αι οαϊδαιις Ἔχογοζηιῖος, ὃς γηδ] εἴα Π) δἰ οξ δηῖα 
εἴατ, Τί γδ δ ρχρών κὶ δειγῶν οὐ διεξήλϑον ; ΠΟ ΘΧΟΓΟῚ 
Ῥὶ απὲ φοπίξέξατι μητ ὃ ΡΙατο 2. ἀς Ἀερωθ. ἵνα μὴ συχνοὶ 
διεξίω μάν 5 ντ ης ΤὈρεγυασφηευπη ἰδγπηοηῷ ρογίς μα πη 
ϑεῖν τῴ λογῳ 5 οἵ“ ὁγατιοης ρογίς αὶ, ὃὲ ἐπαγγαγς γ ἐχρὶ 
δὲ ζοπηπηοηζατὶ : ἰῃ 400 ΠΠσαἰ ἤσάτιτ ςορίοἱὰ οηαγγατίο 
Ρἤοη, Οἷ πότε τι τιῤλόγῳ διεξίοι. διαὶ στίγτων μάλις:α “1 όμο ᾿ 
γῶν ἐπορόύετο. δ εξέρχομαι χωφανροσ τοριοηοχα ἰτοῖ Βιςῖο, ΒΙστι 

Τγουτῷ 

Δ, δι 

Ἃ 



᾿ι 
Ὃ ἩΠΠΑΠΕΟΙ. τ᾿ 

᾿ 

ὶ {γέυτρο. διιξέρ χομε τίω ὁδὸν, ἴτοτ Ῥογᾶρο, Βυάαιις, διεξελυλύ- 
ϑασι δια πασων ζημιῶν, ρ.΄ ὉΠΥπία {ἀρρ]ἰςια ττιηι οἰῖγ ΤἸυογάιϊά, 
μήνερτο διεξήεισαν ργορτὶ ὁ ρεγοατεοηάο σπαγγασαπλις.Ρ]ατο 6- 

Π ρηδιγισλεονίκες ὁ διεξημῆν. 
ξιοὺρερτο διεξιὼν, ρετγαπιρσας, ἰτγα περ σης, τάγοῖι. ἣν: 
ἴγμι, ρογοιστο,ςοὐβοἰὁ,πάττο. Αςοαίατ, ΠΟοτατ. ἰω) τὰ τοιαῦται διε- 
ξίωτε τεὸς υἱμῶῖς αὐκβὸ ,ἱϊ δοΐ πλο γοίῖτο τὰ !α ὀχυοηβογιτῖς, αἰεὶ πο- 

 χιχείας τὴ δεεξιοὶν, ἐς τΘραδ ἴσα 414 πατιδης ν ᾿ποιαηις ἴῃ Ασα 
εἶπα. πολλαὶ διεξιόντα τοῖς γευῦ,υ τοπηροτὶδ. Ἀϊίος παι ἱποοαι- 
φ" ἴῃ νίμπι νοηῖγο αυδαᾶητ, Ρ]ατοῖη ῬοΪ Ἰτῖον 

' 

ἶ 

᾿ - 

᾿τέον, ἐχροπσοηάμ πὴ εἴτ. 
οὐδ ἰατασ»!ραιϊοῦις, ξαίας, ρίςπυς. διεξοῤικώτερος ν ἰατίοτ, 

λμστομερ ἐσερρς" διε ξοθ καὶ γράψαντες ἱσορίας, Ῥ]ατατοθιι5 τη Ἑα 10. 
ΑἸΒο ἢ. λόγοις δὲς ξοδιχοιὲ εἰπεῖν διεξοδικώτατα, [τ {Π| πιὸ, Βιιάαις ἴῃ 
ΡΠ ΤΟΙς ργϊοση. τὸ διεξοδεκὸν, ρατς ἐχογοτοτία, [ὰ οἵζ, ΡῈν 4 Πὶ 

φοτροτὶς Ἐχοσοπιοητα τγαπίδιιητ, ὃς ἐπαϊτταηταγ Θαζα Ἔχ Αττοτ, 
 ραγτιθις. γέδ᾽; 

εὐνδμα, ναὸ δι. ιὸ ρίοὲ Ὀἱουγετμκοίορυς, διαὶ τίωὴ ϑείαν 
σοφίαν κὶ ψυχαὶ τὸ λογικὸν ἔχεσε᾽ διεξοδικωώς μὴ κα κύκλῳ «ἑεὶ τίυὶ ἧσ 
] ὄγπων ἀλη ϑείαν «ὅδεπορδὺ ὁ μῆνα! Π Οἢ σοπηροηἀϊοίὰ, (πὰ ἐχράτίδη- 

οτοϊπααὶς Βυιάαιιο: ὃς ααοἀ ἀϊοίτοτ Ἰοη σὲ ἰτέας. ΑἸοχαηά. ἴῃ 
͵ τ Τορίς. ποιεῖ ὅτι λὀγριςγκὶ διεξοδικως γε» ὃς ααΐὰοπι βιὰ ἃς οο- 
᾿ ρἱοία, 5:4. λετῆ ομέρως. Η εἰ γον πλατέως. Γ 

Ι ἀμ οὐ αἰ στο Ππις γἀσσιτίας,Εχίτα, γαπιῖτιις.Α τοις]. ἀς πηπη- 
ον δεεξοδους ἥν κα λανη δ, ἀρ ρα ]]ατ ουιγίϊης Γαα11ας, ὃς αἰ Ἰάταπὶ εττᾶς 

τὶ αυαίϊ ρογπηαατιοηος. [ΓΕ Πὰ τορατατο, πη δτῖς ἀσίται!Ο ὃς 1Π| 
] δΕ] ς, γεοί τιον ραγγάτιο ἢ » ὃς ἜΧρΠΙσατῖο. διδασκαλία χτ διέ 
] ἔδν, ἀοσοεηάὶ τατῖο ρεγέξϊα δὲ δδίοί τα. Οἱ ςη. ἐν τῇ δγιεξοσίω 
παύσῃ πὸ χόγ»υ.θ]ατο τὸ Ἐρ᾿ποπηῖάς, ὃς δ]ιοξο δοὶς δι δια πορείας γο- 

τ, διέξοδος ἴδ ἐγκλημοίτων » ἐΧροίτ] τι ΟὈπαπὶ ἴσα. στ τητηατῖο- 
ἢ νεγροία ἐχρί σατο, ὃὲ σορΙοίἃ ςοπηπιοπιοτατίο, Βα άσαις 

{Π 0], ρ τίου. δυεξόσοις βελδυμάτων ἔχίς,, (εὶς φυὸ τοπάδης εοτίϊ 
ΠΠῚ4. διέξοδοι πολετιχαὶ, ας οταπι γι πατι ἢ 65. ΔΘ ΠΥΤΠΙΠῚ Οὐ - 

ἰηξς,αςῖεἰ ᾿υΠἘγατιοπες,γεσεηποηος. ΡΙλτο, διεξόδων οἴτῆςῶν , οα- 
αἴποιιοετς, [ἐς γ.5.] 4. δ) έξοσοι ὀκασνοαὶ ἐκξάσεις" ἀνέμων δὲ ἔξοδοι, 

Πος]. ΠΑυϊᾷ ἴῃ ΡΠ πὶ διεξόδοις ὑδείτων κατέδυσαν οἱ ὀφϑαλμεί 

ὀχετοὶνϑε ρΓῸ κρριιυν σὸν τ᾽ φέροντο τὰ δείχρυα. 
» φεἴςῦτο ξεθ απι,; ἀετ σα Ρη, ἑορτώζω, 

Ἔν ΡτΟ δηέφρα δον» ἀ ΗΠ οτυ , ἀἰχὶ ἸῺ ἰξοιηάο Δοτῖο : ἃ δια- 

η 
ἰδ 

νἀ τ ρον , οἰξεπύρϑηστε, [144 αἱὰ διααῦβ ϑὼ, Ἐτ δεεκοραϑυμίω, το 
ορϑηϑίω. Ο αν, ο, διεκοράϑετο πόλις, ἀϊγερτα εἰϊ γιῦ». 
τρεμ Ὁ, ἀπιίη:ἴγο,οσεο, πηοιεγοτ,άϊρου ον σα θογηονοιτ- 
οὐνηάς οἱ ὕπατοι αἰ χίω) διέποντες , ςοπίυϊος. Ατηΐοτε!. ἐς 
οὐέἕτως ἔχῃ κὶ 57) τὰ το σύμπον διέποντος ϑεῦδ, τὰ (8 τες μα ες 
Ἰηϑοο, αὶ πηιπά πὶ νυ" ογΠππὶ πηοάοτατιγ. διέσω δ οἰ - 

ΟΟΙΓΓΑΠΊΪΕῚ Ῥ ΩΤ ΠῚ. δινποντες ἃ ὕπ᾽ α τῶν αῤχίμ ΠΟ μία] 65, οὖ - 
πὶ σετοηζος. Η ΟΠ).1118.α, τὸ μϑὺ πλεῖον πολέμοιο χεῖρες ἐμσὲ 
σῃγ]. διοικοιῖσι, 
ημκιεἴσομαι «αν. ασμα!» ΕἸ] Δ οτο,Ἔχοοίονντ δεεργέζομαι γὰ οον- 

ἅπ| δέ (δ᾽ σο:τα ΠῚ »ἀεϊιυο,ςοηβοῖο,οσοΙ ἀο.1 το ΠΊΩν 
Ἢ φαρμ(σίκοις ἐπεχ εἰρησε δεερ γέστιδϑει! ἃ αἴδιρα. Πατη διεργάζο- 

Ιἰὰ εἴν, δγα χοωμαι. καὶ διαχειρίζομαι, φονεύω κ' δποκτείνω, (δ τσ. 
Βεροη. Αςοιιί. ἀὐτέων Κ5 τὸ βιαῶ αι διεργοιστευῆύης καιπα πὶ {ΠῚ ΟΡ 
Ὑἱπι ἀσσερταισι πλογῖοπὶ ςουίοι τ. Ρ] τατος ἱπ ΡΩΒΊΙς, 

μῆῤης γῆς » ἙαἾτα τεῖγᾶ γ ΤἼΘορ ταί. διείργαςο αὐ ποὶ «ρέων 
ματα, αξϊατη δ ἀς τεῦ ας Ρεγίάγαπι, ἢ ογοάοσ. 

μεϑιζω» ΓΓί το ΧΟΙσΟ. 
εἰ δ (αι Τι}} οἰ ο, ἔγπηο »ονρέζω,ἀσφαλίζω δεερεί δομμαι σκίκσωνε, χε εἰς, 
'βᾶφιο ἱπηΐτοτ, Επγὶριά. δτιτορμάη.η Οαηςίοῃ, Αἴγεναύ ἕκσως 
' εἰν φασὶ κ᾿ κοϊλῶς ἐρεῖς Διερεισμῆη το αι ἥμα τῇ βακτηρία] ,διαταξα μέ 

νυ, ἀσφαλιστευβύη. 
. βέοσω, τἀ Ἰςτο»Γε πη σοι ΟΟΥ ἕξ, χερσὶ διήρεσοι οἰ μφοτέρῃσε νηχϑρῆν-" 

απηλατὼ. 
ἐ δυγίω, μ.ἡσω εχροηάο, Ἔχ αυῖτο. αὐαζυτώ, εχ ἴςο τΥΣ διερόυνν τὸν 

᾿ [λόγον ἀΠρυται]οθοτη ἐχουτοτο, ΡὨΠ]οαϊ. Ρ]Δτο 2. ἐς Ἀ ΡΟΡΊ ς. 
διερόυγάν τί ὅξιν ἑχάτερον,, ρετίστιιτατί 1 {τ νεγυηηυς. διερδυγαο- 

αἱ νΡατίοτατοτ ξετάζω, ΟἾ1τγ (Ο{δ. διερειων υστέωδυον πτίνται. 
2 »εικυητεεὶ. οἷ» ρετίστατατοτες. 

"τ γοκῦτο ΡΓΟ ὀκαίμαστογτο. ΝΑ ΠῚ ῥμκναταυἱὰ εἴτεσιτατας» χῴμαυ- 
᾿ς λόσης, Οὐ 144υἐε ἱποιῖγυα [εηςέξεις ῥίκνον γήρως ἀϊοίτηγ, Α11) ὀχρο- 
“ ἘΠ} ἐμίνουω ταὶ ὀφρῶς ἀχυμόγως ὀρχέμϑροι, ΕἸ εἴγοΒ. 

ὴ ζω διαὶ ς οὐδ, ὁ λΆτεγρτ. ῬΑ}. 1. Οοτίητμ.ς. 14. : 
᾿ δυμίωεύω,ἰητοτργεῖοσ, σειφίωέζω, Ῥ.μ].1. 44 (οτίητῇ.ς. 14. εἰς δεερ- 

ὀνέτω, 

δοὺς οὐδ ὁ μι πη! ἀις, Πγ4 41 ἀι|ς, ὑγοὺς,γοσοῆς, ρ Θά! ἄϊις, νεσετιις : ἃ 
Ἄχτς  Φ Σ Ἐ:02) 

ἰαἴνω διμερρὶ γῆ» Ἀπτηἀ4 τετγα., Τ Βεορἢτάίτας ἐς σαυηῖς ΡΙαητατ. 
ἰδτο τεγτῖο, διερρῖς μέλεσι, ΑὙἸΤΟΡ ἈΔηες,14 εἶτ, διύγερῖς ἐκ “0 δὰ- 

ἰφύων,ς Ἰητεγρτος, δ)ιερὴ κέλουϑιΘ- » παπηῖάα γα, Δ ρο ]οη. δ ερῇ 
; Ῥλογὶ ἱῃ Ἐρὶσταπιπιαζ. πτώγων(δ- διερρῖο , ΤΌ 1άς ΠΊ, τπξητο πηγαί - 
ὅσ. Ετ διερᾳ ἀἰσιητις Δα Ἐν. 5.14. τὲ χείλη ΟἿ᾽ ποτα δι κα αἴδυραγδιαὶ 
τὸ ἔῃ) ἔγικμα κχἱ διερρ, 

Φιωύζω στράϊοτ., 

ΤΑΥΔΑΝῚ 403 
Διεβῥυχιθςνότος Οἱ τιρίτ:δί ἵῃ Μά ΐο, διεῤῥωγωενάίτυτιξηϊαςετ, σοτ- 

τιρτιδὰ νος διαῤῥα με" τὸ διεῤῥωγὸς ῥάψαι ἰϊιοῖς αι οὐαὶ ἀϊταριᾶ 
εἴτ, ΟΒεγίοἰζοη,. ἡμοίτια διεῤῥωνγότος γείτος [οΗ7α;, ἐἀρῖτε φααττο, 
ἰλργο ρίηηο Βορ,. διρῥῥωγότα χείλη» τἰπιοία ἰαἰοΐα,, ΕΠ [αθἱα, 
Το ο.}.ν . 

Διεῤῥιμυϊοως, οαἴτι, βοττιτὸ ἱποῦ τὸ, τοπηοτὸ ρογβια τοτ ὃ, ΡΟ. 
ὧς ἐκ παρέργου χἡ διέῤῥιμιμῆῥως εἰν υἱξ ἴῃς ασεως, τεγργο5 ΠΟη ρὲ 
τον τες τ ΟΠ 6 ἢ) ὅς ςαίυ, (δ ςουΐω]ϊὸ. ι 

Διεῤῥυηκῶς ὅτος, 41 βΠ ας ςγαϊ Δα ζιι»: ἃ δια ῤῥυέω" δεεβῥυηκὼς τὺ πλέτον,ἀϊ 
-, ε 

τς αἸἰβαςυς. 

Διερυϑρθη, οὐ τυθτο ἀἰ(ειη  τὰς»τιθειις, 
Διερύκω, μὰ ὕξω,α υχα, ρτοἰνδςονἴςρατο, ἤτογρο ΠΟ, ἀϊτίπιο » ἰδεῖ, 

λ4η: σα ἄζγγεῖο μὲ θλτ,δζ τη δ᾽ τα το πιρὰς τοϊῖςῖο. 
Δηρχομαι»ητεγοςἀοιρτδτοιοο, ρου ὁ ογβοτα σι, ΟΠ οΙλ τ, Ροττγαπ, 
τξονασ ΟἹ στ ρετιςα ποτ ρετοςηΐςο, ρει πο, ρογπιςο, σον ρεῦ- 
σατο, ρ τ᾽ Ηἶγο. τοὶ βιξλία διέρχεῶτο,, τὸς Ῥεησροῖς δί οχρ]ῖ- 
οἄτε. ΤΟ ςτλτ. καϑύλε 9. “ἦν᾽ ὅγετηδευ (αἰτῶν ὧν χρὴ σοχαζεῶχ πειρᾷ - 
σομαι διελϑεῖν ν ἸῺ εἰζτ,εηαγγαγα. Τάς πη, ταῦτα διῆλθον, ας ἀἰχίρ 
μας ἃ {ΤΠεταϊ. διέρχομοί σοι τίου) ὁδὸν, βιςῖο τισὶ νίαπη, Βιάσας ἴδ 
ερ το]: ρεῖοσ. διηέρχομαι τὸ πεδίον, τε απίπηΐττο ῥ᾽ λυ τ ηγ, διέρχος 
μὼ λόγργγογατι ουςπι ΒαῦςοΟ. σ)έρχομαι ὃ βίον, ν᾽ τᾶ πὶ ἌΡ, Ρ]ατο 
ἀς Ἀερυδ]. διέρχομαι, ργο ςπαπιεῖο . οαπὶ σοι, ἃς Πατῖιο. 
Ρίατο τ. ἀε Ἀεριυοὶ, ἤκουσας ὅστι αὔτι Ὁρασύμαχίϑ- ἀχγαϑεὸὶ διῆχϑε 
τῳ ἀδίκου βίῳ. Ιάςειν [τὍτο ἱςσα πα ο» αἰ αἰδὲ εἶ διχαίων διῆλ- 

ϑεια ἐς ἰυεὶς ογατίοης εἰϊ ρετίςουτα". διέρ χεῶν δ βίον, νίταπχ 
τγαπίσοτο, Ρίατο 2..ἐς Ἀ ΡΟΌ]. ποίντοι δ βίον ἐδὲν δνμο σκοπῶν δ)ιε - 
λήλυϑας, [τα Π}, διιέρχεῶγ λόγος, ἀϊπάπατο ἕμπτὰ ἀνοῖτα; ἃ Ρ]ατ. 
ἴῃ ὀρ. αὐδὲ ἐμοὶ σ᾽λϑε λόγος τὶς ἐν συρκκούσως ὡς τεϑνεὼς εἴζω, 
δυγαοιῆς ἐς πὶς ἔπη ἐχόστὰ εἰ, ιηὸὰ «ἤδη πτοιτιῖις. 

Διερώ, ἀἤεγαπι,, (ξὰ πηᾶσὶς εἰς νὕξατι πη ργαῖ. διείρηκοι τάηηθάτη ἃ 
διερέω ἀν ΠΠετα]» ἴτεπι Θηάγγαι] ν ἀἘἰηδεὸ φοπιηγε πιογασὶ δριιά 
ὈΤΑς. ΐ τὴν 

Διερωταΐω μι. ἤσωγίτοηκφι,πτεστοσο»Α ςςιίατ. ῬΊΑτο. δινρώτων αὐκξὺ πὶ 
λεηρεεν. ᾿ 

Διεϑιίω,ςτοφογεχεάο,ςοτγοάο. δὲς ϑίω ς-ὁματι, ἀςηεῖδας ἰάσεγο. 
Δίεσις, Ρογβαἴο, Ῥ] τη. ποτ᾽ θα {Ἐ. ἐπι πιῖῆϊο,, Βυιάσειις πηαἀφεξιῶο 

ἃς Ρετοοϊατίο, ὦ ἰλτίυὶ τγαηςβιΠουνιάς διηϑησες» 110 : ἃ δίη- 
-᾿ μιρᾶς Πος ἃ διώνω, ὈΤοίσοτί ες ἀς Οτοορ. βαίπων ἐν δεέσει ταὶ χεῖ- 

ρας»οι πὴ πιϑάεῆι ὃς ρογξιθάιττοτ 4υα. Εἰ ἐτῖα πὶ υθγθ 0} πλὰ τ 
τσαπ : ἢ σαιῆοαι δηϊπὶ ἀσιηπ ἰοπς Ργἰπιὰπι ἰςηΠι ροτοϊρί ρὸ 
τοῖς, ρεϊηοιρ᾽ άπηαιις εἰξ γηιη1ο 5 δίς Εἰς πησπτιι πη» ντ ρα πέξαπν,δς 
τηοηᾶς ἀε τ υγετί οἷς. Ατηζοτο], ἰπ ποηο “0 αὐταὶ φυσικαὶ, κἡ ἐν 
μουσικῇ δίεσις, ὅτι ἐλάχις"ον ν καὶ ἐν φωνῇ «οἱ χεῖογ. ' Ἰτγιμαῖτὶς στο 
“απ! Ὁ οαρίτε αάττο , Τ ἰοίς δατοπι οἰδ του! ρᾶγα αυάττα. τα ἴῃ 
Πιδηλίτοηο ἀϊια ἀϊείες μα ητ ΠΟ ] κατα. Ταιηεη ντ αυῖμοῦ Μάᾶσιο 
δυὰς ἴῃ δοπγπίυ πὶ δεῖ ρίομ. ἔργο ἰςουηάο,Γ πλτοηαπὶ Ργεθα- 
σοτῖοὶ νετόγες ποπιϊησσαηῖ ἀϊτ πη: [ξὰ [θεῆς γίας ἰοπιὴν ἔα - 
Πιίτθηο ητἰποτὸπι ἀϊο σου ηἰξιταῖς ποπηιπαηάιπι. Β]Ατο ἰοιηΐ- 
τοόπυπι λεῖμμα νοσαῖττ. Αραά Βοεῖβίιαι ἰἰδτοὸ οι ο, ἀρῖτα 

νσοΠπιοίορτι 10, δύεσις ἀιοιτγ [ς ΠΆΝΤ Ο Ὠ 1 ΠῚ ΠΥ ΠΙΚ.Ν δὐποτοριὴ, 
[ξπλϊ ΟΠ" 11 ΠῚ] 5- Ἀριὰ σπηάς ΠῚ πιυΐῖσες ΠΌγΟ αυιϊηῖο, σα - 

Ρίτο αυαάτῖο ῬμΠοἰατς ἐρατιθτη οε αἱ απο ἀποθιις τοῦ !ς πηᾶ- 
ἴοτγ οἷ (δια αίτογα ργοροιτίο, ἰὰ εἰ, απηϊ του ἴ πη. πηῖπας, σατας 
ἀϊπιϊάϊαπι νοσαταν διείο ἰσμα : αι Π 4 8 ΠῈ ἴῃ ας ἀμ5 ρατῖες 
ἀϊι τά! που Ροτοῖξ τα τρί γα Π) φοητίπεαζ ἀϊεῖς ἴσρτα ττα τὅ- 

πιάτα [οτὸ ἀϊαν! ἀϊιτη. Η διπιτο οἵτιΠΊ Δυτς πὶ Πγαἴι5 ν 404: Ἀπὸ 
ἀ!οίτιτ» εἱς ἢ πυιτοηῖμπι οὐ] ζοπττηαῖε ἴῃ ἱπροτροτίσητο ρτο- 
Ῥοττίοῃς οὐ δγιιατιιπη. δέεσις, ΘῈ 1 οὐ τὴ μουσική ς ὁ σ)ᾶς κίνησις δῖα- 
χωρασιμὸς, αἴεσις, χρισμα. 

Διεσκεμμδύως. ρεπάςητοι, Χο η. 
Διεσμιλδυυβυων͵ κε πῇ] ολογυ ϑέγπ ὧν ἸΏ ΤΟΥ ΡΓ. ἩςΙ ΟΒ, δὲ σιμεσμιλδιυίθως ἐ- 

κριζωιάνως. 4 

Διέσομαι, ρεγξιι εγαῦο, Χ 0.1.2 ὅπομνημ σκοποῦ μήν Ὁ- διέσῃ τὶ αὐ χε- 
᾿χαξισυῆθον σῖτον ἢ ποτὸν δ) ρρις, οὐ ἀξγᾶτε ροτυ 69 διατελέσεις,ἃ ἕὰ 
ταΓο ἔσομαι αὖ εἰμὶ, 1. [γ. 

διεασεκλωψῆη, ΟΔτο]. 6 βπτατα, Ὁ ασίταταιν ἄς διασπεκλίω. 
Διέαπλοις. Αττϊςὰ ρτο διείασλοις Δάίτας μοΓ αὐ Ππμ] τρτγάτα. φεῖο- 
1. Τα γἀ14.ΠΠΌ το πιαιτο, διέασλοις ἃ Τ ον. ΠΟΠΊΙΠΑΓΙ 11» 
τὰ ς ματα πὰ λιώμ-. οὐϊτία ὃς αάττας ροττος. 

Διείοσυτο λαοῦ αἱ χαμῖν, ΕἸ οὐ τ. "Πα. βοτυρα,. Βότυγ ΡΟρΡΏ] πη; 14 οἷς 
δεήει, δι χοτογ διέσσυτο τώφεευ,ΟΧΙῖτὰ ξοζιπν σχίαίτ, τγαϊςςῖτ, Ρτο- 

ἁπτ. Ποππεγ. 
Διέςξηχᾳ ἀπο αἰ διιςοτ, πη ἀ στους, ΠῸ ΘΟ. 
Διεταράς κα, τ α]Ἰεγε5 ΕἸ ξεγῖςες δὲ τοίξαδες γα: ΡΠαΣΙςΩτῖθις ]1ς 

Βιοπιιηὶς νίσεηι Πιρρίςητ, ΕἸ είγοι.. 
Διετεινοί μι, αἰ Τοτα! αἤΐου Ἔγαυ. διαῤῥηδω εἶπον. ς 5 Υ 

Διετὴς,ἐ(θ.,. ὁ κ ἐν δ πνας» 40 ἄμιος ἀηηος πατὺς οἰ. διετὸς χρλὴ, Βυά. 
1Ώ ςρ το]. ροίϊει ἐραριτε [σου ηάο Ευσηροὶ Μαιῆκαί. ἐσὺ τὰ διὲε-- 

τοῦς κὶὶ κατωτέρω παῖδας αγεῖλε » ρύστος 4} υἱπτεῖι εἴἴξοτ δι ηχῖ-- 
ποτὲς οοοίάντ. διετηὶς ὁ τόκος τἦδ ἐλχεφαύτων ὅδ᾽, Ὀἱξηηῖο νεται σε- 
ταης οἰ ερίαητας, ΠΡγῸ 4αάιτο, ἀς σοηοταῖν ΑὨτΠγ4]. Ατζοτεὶ. 
διετῆς χεὐνί ΘΟ» ΟἸ πλάταις τε ΠΊΡῈΣ. τὸ διετὲςν δ᾽ ηγατιις ράτίι πὶ ἄμο- 
τααι ἀμποτυψε. ὅσοι δ) δνετὸς ἡβώσι, αἱ ἔργα δ᾽ επηίαπι ἴαητ ριι- 

ΠῚ 



δετεσ, ἱ ἰαπν δἰ ςππίσαν σης ἀργὰ ρα δογγάτο παν: Γοχταπιάο- 
αἴρναπο ἀθηααὴ αἰτίηφηαατ, ΑΕ Φἰώλα. 

διοτήσια, δ Δ ΠΟ ἀιπταιςναπηϊπογίατι ας)ε πετή σιῶν, Ηοπῖ-. 

Δι:τίανας ἡ γδ ἐς πη ΠῚ. 
διετίζω,α ΠΏ ΠῚ το ΠΈΡΙ ΠΟ ΠΥ ρί ΘΟ » δέ νίο πῃ τοῖο Δππο. Τπεο- 

ΡΔγαίξιις Ἰδτο ρτί πιο, ἀς διοτ. Ῥίαητατισαρίτο τευτίο » ὅστε δ᾽ ἐς 
πετοιόκαρπει κὶ ὅστε διετίζει καϑτώτρ σέλινον, δἴ απο ἀμπγδητ.ἐ διετές- 

ζει ὁ σάορς, ἰασεγτῖ νιτὰ πη απὶ πο Ξοπηρίει., Αὐζοτεῖος Πθτο 
Ααἰπια! ἴς Ο524,8ς τοξξογηδπι ἔτοτί (ἐαιυτ 81» λέγεται γὸ τξώ- 

μίωθ. ἐξ ἐὴ ὁ σω ρος, ἰᾷ εἴς, ἀϊοίτιιτ σα τπι [Ἐπ οἰτεῖς νίτα εἴτε. δἰ ἱᾶς 
γοττῖτ ἡ» ἤ0η σΟΠΊρίςς δι πχατιιπι, τὰ ρατο Πρπιῆσατς,, ἀημαὰ πὶ 
ποῦ ψἰ τ τοπιριδ: σποά ὀχ γοτδῖς ΑὐΠοτεῖίς φΟἸΠ σεῖς Πἰςοτ, 
ἴστο ποπο,οᾶριτο 37. δριυα εἰνλάοστα πδτο ποπονο.41.ἀἄς νεἰρίς, 
διετίζει γεττιτονίαἷτ τοῖο ἅ6Π00. 

Διέ ἐτμαγὰυ, ἀϊατῇ ἤχατ, αὖρα τὸ σμήγω διεχωρἐϑνηστεν; Ἡοπτοτις τρα 

αὐτώ Υ ὡς βελϑύσειντε διέ τραγζονρτο διετ μαγησοιν Ἐπ 1100.5,.Η δ᾽ αὖ 
ἐν φιλότητι διέτμαγῆν, οὐδ᾽ μήσαντε,(Ἔρατατι χης αἰ ΠοΠετέαις ςοῦ - 
ςογάες ἃς νη! Πές. 

Διδυϑετώ, σοπηροπο»ἀΐσετο,ςσοίππο, ἤιο νη": πηαιιοίη; ἴοςο οοἷϊο 
το» θουΐ “οηία  ο. [46πὶ ἄραιβ ας αιοα δυϑετων [{|6 141}, στείρειν 
τὸ συμπόσιον δεῖ εἴτα ὀυϑετή σαντο ἐ κατα, τ πρες' αϑαὶ τεῦ δ εἴ, 

Διϑυϑυ μοῦ, ἀξ ηιιο ἃ ὄυθυμούῖμαι, οἀαάεο,αἰαστὶ {πιπν πὶ ΠΊ0 ὃς 81.- 
ἀϊο ΡαΙ Εἰς, μι ]τῖτον νέο. ΒΑΠ1].015 ὧν χαίρειν κα διδιβυμεῖῶχ πλέον 
εἰδιυ ατον, 

Διδ ϑιώῶω,μ, νῷ, ἀἰτῖ ρον συ εγπο, σοττίσο, Ῥοτγίξαιιοτ. Αςσαί διό 
᾿ϑωώειν δ λόγον, Ποττί δ ογε ογατ!ομ 6Π|, Ὁποίδη, ἴῃ ΑπαςΒατῇ. 

Διῦ ϑιωωπις οὐ, ὁ, σαθογπατοτ. 

Διδυκραγώ, ΧΡ] ἴσο, Χοποροη. τίς Ὁ ὧς αὐ πολεμίοις, φοξηϑεία, 1 δ ὧν δ δ) 
κραγημῆμοις ἱππέας: ἰᾷ οἴϊ οτάϊηος ἀπειπέτος δί ἐχρ]ίζατος,, διατε- 
πσουγυάροις τεταγ μίῥως ἑςυκότας. Ἰάδηγ,ἀκρκξϑςερον ὁ 57) φύσιν μετα 
βολ ἧς τῆν πολιτφων αὐρῷ πλώτωνι διδυκρανεῖ ται χόγοονϊᾷ εἴτι ερμοΙςα- 

τὸ ἀηρατατιιγ ἃς ἐχρ κατὰ. Οἰςεῖο δὰ Αττις, Ετ ἤπια} 114 ωρό- 

λημαᾳ διδυκρανήφεις Ιλὰ πολιτικὸν γ 1 εἰζ, ἀιίσιτιος δὲ ἐπι ο εὶς, 
διδυκριγώ αρὸ ἃ ΡοΪν Ὁ. ΠΌ το τογτῖο » ρτο ἀπίσορτο ἃς αχαξξὲ ἐχὰ- 
ηἴηο. Εἴ ἃ ἀϊφυοίςοναἰςοτπο, ἀπιυάιςο. ἀμτιησυο. 1.δοττοῖπ 

Χχεποης ἐς Ὀ]. ἐἰοξεῖ τα, τό, τε ἀληϑές Ὁ τὸ δ ψεδδὸς ΠΣ ΠΩ ΞΕ, ὑπ 
αὐτῆ κ τὸ πηϑτινὸν τὸ τε αἰ μφίζολον λεγϑμῆνον δ δυκρίνεῶτῳ. ΟΠ γγ ΟΕ. 
διδυκραν ἐστε μῶν Ἔ αἰε πίω) πῷ αἰϑρώπε. 

Διδυκρίνησις γεως, ἡ, στοτίο, 
Αἰδυλαξεομαι σαι ο, ΤΟ, ΓΕ ΠΊΡοτΟ. διδ,λαβούμαι κιν εἴν, ΠΊΟΊΟΓΟ τ ΠῚ- 

Ρεγοιῖς (24. ]ᾶῖο ςρ ΠΟ]. διευλαξίωψυ (8. μὴ πειϑεῖν, σαιεης ἢς 
ῬΑ’ οτόταγ, σαυσης πο αὐ! 4 ἀςοιήλτ. [τε] το ιογθουςο]ο. διευ- 
λαξεῖ ὅτι» νοτοτῖ,ντ ἴῃ Μεπιηοηΐς Ἑε]οσὶς διευλαζεῖ ὃι μομφίω), 
τερ΄ ἐμερποπεῶν πιδέθεγο. 

Διευραπίζω [ιὰΟ ὃὲ 116 γασοτρίῃ πο πὰ ΕΠΓΙΡ . διευραπίζει ὁ ἀήρ, 
ΔΟΥ ἘΤΉΕΠΝΕΣ ἃς τοοϊρεοσατυιΟαΖα. 

ΔΙευριυλὼ ἀϊατο  ημιο. 

Διευτονέω,νἶ τος ὑαθεο ρα ὙΠερρ ταῖς. ΠΡ το ἀε (δι, ὡς τοὶ μὴ 
εχ, οἱ π] ουῆρα διευτονεῖν γ τεὶ σ᾽ ὅλως εἰσελ ϑεῖν αὶ διωυαῶχ. 4. 

Διευτυχεω, τοί ρεγὰ γε] σοῖο [ο]οῖτατε αοτ,νῖυο ΕΙ , 
Διέφϑοος, στε ρὶ φοταΡ σε πα; ἃ διχφϑείρω᾽ διεφῦνρθς ὦμῳ,, [λησαῖς 

ζοῖ γυρτας. 

Δἰεφϑυεγονεςοῶυς, ςοπεοΐξις, ὼ» 
Διεφράσαὶ ὕΓΟ δέφϑαρσαι ν[ἀγρώσ!ς Ἰθ γόοις ἐχοπιρῖο 9. ὅς τγαηίρο- 

{τὸ ρ, τεῖϊε Ετγπι. «Ροττίηοῖ Ἰσίταν δὰ διαφϑείρω. 
Διεφυγγανον ἐκ Τἶ δικαςηρίων. τρί ο δ πα: 

Διεχὴς ὁ Κὶ ἡγἀΓα{π|ς, διμερὰς, ἀειατα α ῬΑΓΤΠΙΠΊ, ἀϊβλης ἀπ ογατιι», ἀϊ- 
εἰϊ' πζξας, Θρροηθηταν Δριᾷ ΡΙατοη. διεχὴς δί συωεχής. 

διεχϑρόνω, ἐπηΠ, ]οις (ΠῚ » Τα! Πν οἴ τας σεγονοαπὶ ἀάτιιο ἀρᾷ Α - 
τβόπατα Π1-. 

Διέχα, “ ζω, ταὶ σι χο ἀϊα] 40. τη σο,6}! ̓ῆο, ξεάοιραῖςο. Χο ΠΟρΙν. τὸ 
πλέον ὀργῦας διέχοντα, μα: ΔΉ Πὰς αυληι ΡαΙΤι αὶ νη ἀπ ἴαπτ. 

[το ΠῚ τοὶ ὀργ αὐ διέχον ται, ραἴτιι πὶ νι] ἀηΠἘἀπτία. διαχ ὼν ζὺ σλε- 
σίοις ἐρᾳς- αὐντερο!!εας ἀϊαΐτος διπάτοτες, Ρ] ταγοας 1π ΑἸ ᾽4- 
ἐς διέχον τίω γεφέλνω, τε ἀϊλτα πὰ δ. πὶ Ροηοτγαιι ἰ ἀζαθεη. :- 
τοῖη ἀρογιοτν Δ ιλ πΊοΓ, ντ οί ος τιρτα. ἀρ Αὐτίδι. ἰτεηῖ αἰἶτῖ- 
ΤΟ; ΕΟ] {Π ΠῚ ΠῚ ΟἿ 5Ὸ ΟΠ} ΠῚ Αςουϊαρυά Οτέσογ. ἀριά ΡΙατατεὶι. 
1ῃ Απτοη. διαν οὖσαι τας χεῖρας ΧΡΟΠ. γᾶς ἢ 4 ὀχραπάςηξ, δια ὄν 
τες τὸ γράμμα αὶ ἔσω αἰδικύψαντες εἰηττα [ἴτε τ νείαπηοπ ἰηστο : 
{πς Μοίε] αρυα ἸΝαζαηζοῦ, διαχωμίυ τὸ πρῶτον κα ταπέτασμα » τι 
δευτέρῳ τοροσέλ ϑωμοντ Δ ΓΕΑ ΠΊ.ς ὉΓΙ ΠΊῸ ΠΊ,8ίς. 1 4εηγ. διέχει τ ἐ- 

πείρου.. αἰ{τιτ 40 Ἐρῖτο, ὙΠυσγα ά. διεῖχον πολυ ἀπ᾿ ἀλλύγων» τ΄ 
ΕἿἘ, διΐσιαντον γᾶ στη 1 Π|τ| ὁγὰυζ Ἰητέγιια 0,14 ς πῃ. διέχει διὰ αξ 
ὕπατος ΙδοαΓ τταη ἢ στ, Ατηϊζοτο! Πρ το Ῥτΐπιο Δ πη]. διέχυσο 
εἰς κόλπον, αὰ {1011 ΠῈ Ῥοιτίησοπο, Ηετοάοτς. δι έρεν καὶ Γῇ φδύγοντι, ἔι- 
σίοοεὶ τοῦγα [ίάτα ἀἸἀυιδλ εἰς, ὃς νίπιμι ἀδ!ογαῖτ : τς ἴῃ Οδ- 
πηθητ, ΑὙἸ ΤΟΡ ΠΝ. 

Διεωρέω͵ ἢ, οι σοΙο, δινϑώ, ΡΙατ, δ συματοσ, 
Αἰεωϑθοιμώ τορι ἰδ λοτ. 
δίζαιςαρτα ἀρὰ δραιταηος άϊξ, Η-ςείνεῖι. 
Δίζεμαι » δὲ δήζη μα), ὃ δίζναι, αιιῶτο. Ῥ γι Οὐ, ὁ, ποιτέῤ αὐτί - 

ϑτον οἡ ζημῆν (9. ; ὃς ἰπάλσο, Ροτίογιτοῦ, (οζϊοῦ, Ἐχααῖτο » ἴςστα- 
τΟΓ "»ῬΟίξο, 

ἮΝ Ἶ " ᾿ 

Διζημων,ονί.ν εἴτ σατοτ, Ν οημμς. 

δίζομαι»ηιατοιζητώ Νοπημς, τιμία σ᾿ ἡ μετέρζω ἐδζομαι, Ακοιζίρι 
μῳ ποιεῖν,ἀο ορεταπὶ ντ ξιοιαπη.- 

Δδίζοθεν ρα ΤἈ ΟΡ Ασα δ  ρτο δίοζ». 
δίζυξ,υγνς» ἸταρΣ, ἀυρ! εχ. Πα. δέζυγες ἵπποι, Ὀήΐυσες, δὶ 

δύο ἐζϑυγυόοι, ὃς ᾿ἴδτο ρτίπιο ἘΡίσταπηπῃ δέζυξ ἄγ Τ ἀυρίεχ - 
Ἰοαιμιιηι,, ἀτοίταγ οτΔπὶ δίζυγος ἀρὰ ἸΝΟΠη. κὶ μῦ δίζυγον ἢ μας, 
Ροιὲ διάμπαπη. 

Δίζω, μεἴσω γάτα ἀυδίτο,ςατο,εχρίογο, φροντίζω, ἐρδυνω, ζυτώ, 
Διευγέομμαι (Α.  σομα) γα, ημαὶ, ΔᾶττΟ, ἘΠΑΥΓΟ;ΟΟ τὰ ΠῚ ΘΠ] οτο, ἀθοίατο, εχ᾿ 

Ροπο,ἰπτογργογοσ. Ασουί. ᾿ 

Διήγομῳ, ατος» τὸν ΘαΓΓΑΓΙΟ»ὨΔΓΓΑΤΙΙΣ Ουἱά. Ἀρβιβουίυς ἴῃ ῬΙΟΡγπη 
διίγομα ὄξδιν ἔκϑεσις πυρϑγματος γ}ν τος ̓ δμενμώοχε 3 3 διηγήσεως. ὡς 
ποιήσεως ποίημα, «οἴησις μὴ ἃ πᾶσα καὶ ἰλιας " ποίημῳ ὃ, ἡ ἦθ ἀχιν ας 

ὅπλων κα ταισκϑυή. κ΄ κ 

Διηγοαφτικὸς,Ἃ αἱ ΠατΓατοπί εις ἐς] εξξλτιγ, φιδΠ πατγατίαυας. 
Διιγημαυτιν ὡς, λα ἢ πᾶτγατιὸν 

Διεύγησις, εως ἡ, ατγατ ο,σαάτγγάτίο, ἰἄοτῖά. διιης φιΐ νοϊαπε δ 
ἀϊςϊ ροοίϊη ΡΓοΙ χιὴς τοπΊ ΔΟ ΟἹ] επτοιη: διήγιμα γεγὸ ψια δῖ 

υἱὲς ας Πιςοϊη πὰς. 5: ἀ πος ιοηας αὖ ἔ ἀφθασις ἀϊξειτ, 
διήγημα. ποιατη Βαεῖ γοταπὶ Ἐχροπείοποπι : ἔκρεασις Δατοπὶ 
ξετὲ οσυ]ς αἰ σητί πῇ ετίαπα πιστοῖς, {Π|π4 ἰτοτα χοιϑ' ὅλα, ε 
τοίζει, Ἰᾳ εἰλννηϊ που ι τ ἱ ἰηααιτίς, ἤςσατ ἰη Ατμεηϊεπίδε ἃ 1, 
ἀατηοη ας εἴτε δε] ]άταπι : ἔκφρασις ἀατο πὶ Ρετ Ρατῖες γ γῖ 
ϑέπετς ΒΕ],  ύίαιιε πηας αἰπαγιιπὶ τογπιβητζίς. 

Διγγγοημῆον, τὸ, ἸΘΠΟΓΑΤΙΠ1. 
Δινέρια ποτέογται, τ γοϊπας Ρεγ Δογοπῇ,Α Ρ0]1.2,Ατσ. 
Δινϑέον, ρει φο απάμιπὶ «ἢ. 

Διηϑέω͵ κα, ἴσω͵ το ἡκῶ ΓΔῸ [ΠΪττῸ ὅς Ἰἰυο, ρεγοοΐο., ἐκϑλίξω, : 
ἱπξετηίςαϊο: ΤΏ ΠΟΓΏΙΟΙΪΙΙΠῚ Δα το πα οἰ οΥ  σΓὶ σι οθι:55α 
ἀο ποπηίπαταπι, [4 αἴ οιτας ἐς Ποςῖς Ἡοτατ,ἴατγτ!δτο 
ἐο, Ργῖπτας ἃς ̓πιοηὶ ρίροσ αἰδυπι σαπιὶ ]ς πἶστο ἱπογοῖ 
ἰεχαηά. ΡΒ γα. Π᾿δγο ργίπιο Ρεο ει ηλ. τὸ λεπομερέ! 
δὼρ διὰ “δ᾽ πόρων “ γῆς διηϑεῖπαι, Τὰ εἴξ, Ῥεγτοῖγας ἔΟγα ΠῚ 

παιτιΐτατ, δινϑεΐτα γάλα» Ϊλς τγδη[ηλ!Π τη εἰ ἰςί ταῦτ, διηϑέω 
Υἵπο ἐχρίςο, Πογοάοτ. οἶνον διυϑεῖς πυρέήοντι » γίηππι ΠῚ 
Ὁτιοίταητν ΡΊατατ «ἢ. 

Διΐϑω, μ ἥσω, αι, ἘΠΠο,οοἱο, γαηίζοϊο,ττδηίπγίετο, διυλί 
Ἰο ἄπ: Ἰο ῬῬγορίποιίης 

Διήϑυσερνεως»ηῇ Ρεγοοίατιο, γε ἴτα ἀίοαπῃ, ΡΒ] αιτγδην ιῇο,δ' 
ρῶώσις, ἐ ἴκπησις. 

Διίον αὶ {Το τιν ἶχὶ, ροετουττὶ, Νοπη. 
Διικριζωμῆζως, εχδξὶὶ, Ατῆζοτ. ἴῃ ἈΒειμ. ; ᾿ 
Διήκω, τοηάο,ρετυδάο, Ρεηξῖγο, Ρεπιθηίο, ρεσίίηςο 2 [ΓδηΐΟ 

Ροτεσοσ, γδη πηςο ἀϊτίπηον Α τοῖς, ἀς πτμηάο, ἐδρμὸς εἰ 
τον διήκει, ,ὰ ΡΟητιΙΠῚ ΡοττΙ Ποῖ. 1Ριάἀεη1 . τὸ πᾶν μία ἡ δι 
διύκουστι διίύαμες διφκόσμησε 1ὰ εἴζ, γ ὉΠ ΠσΓ  τατε ΠῚ Ἰρίᾳ 
Ρεγοι πη 18 Ραγτιηςης φεττο ογάϊπα. διήκων εἰξ αἰών. ἀτέρμονδ 
ὅτερον αἰώναι, ἃ εἴν ρεγτίπεης, [εις (ΠΠ]Π1σεξ » ΑὉ ατιο [ππὶ 
δὰ αἰτοτιιπη σι πν.ἀείογιρῆτ. Ργοοὶμ5,, ὁ μέχρι αἱ 4 ὠπὸ 
ςἕρων σφαίρας διρίκων. τά οἰλ,ροττίπεης αὦ ϑ᾽οθιπι ἤχαγυ 
Τ τιν δον καὶ διήκει σφών . ΕΧ εἰς Ρετοὶρίταγ νοίαρτας, ὃ Ιο 
Φιῆξε τῷ δήμου ϑορυζῷ»- πολιὲ, (ἀγερίτως ὅς δεςϊλπτατίο ῬΩΡ Ρυ 

ἔξουτα εἴτ, Ρ]ατιτη Ἑαδιο.Βυά, πῃ ερητ. ροῖ, διύξων εἰς 
νοις. ἘπΓῚρ δίηξε φημηνξχπια ρογαϑ δαΐτ,ἔαπηα ἱπογεθδταίτν,ς 

Διήονίθ, γάς διοίκεν.. 
Διηλασίη δίοδος, τγα τις, τγαϊ ζυς. 
Διλλϑον,ρεγαια Π ἀσουϊατ. 5ορ σοὶ. διῆλϑ᾽ ἐχαιοις παΐτας, “4( 6 

Οπϊηξς ρογιιεηΐτιν ἐς διέρχομαι. διῆλϑεν ὁλόγς, Ραϊὰπι Ὲ 
εἰ εχογτες οἱδ τα πιοτ ἴοι ἔμητα. 

Δινλέτης, ΕΟ. κορικοδργος͵ εἰπατεών. 
Διήλυσις, Τδραγᾶιιο,διαχωρισμὸς καὶ ἡ διῴϑησις, ΕΠ οΓΥΟἾ. δίοσυς, χα 

ἐπδρομή, 

Δινλιωϑεὶς, ἐντὸς, Ἰηίοίατις, ΤἈσοΡΒγαίτας Πἰδτο χυατῖο, 81 
Ῥίτηταγ. ᾿ 

Διηλλγ μῆμα τοὶ ναΥΆ. 

Δινμερῆσαι, ΓΟΤΙΙ ἀϊεηι αἰταυϊὰ ἔλοεις, 
Διημερόω, τ ΐτισο, ςη]οἶ Το. 
Διενμερδύω μεϑύσω, π᾿ δυκα ἀΐετη τοιιμσὶ Ἔἐχογῦθο. Ν ευτια οί. 
Δίνμικαίρει σονιηλάςβιςίονρει βιράο, διυγραίνω, ΤΗΞΟρὮτ. Οἶνε χότὶ 

διεὶς, ΡεΓΕυηάςος δὲ ρεγοοίδησιν! ἄς διείς, , 
Διϊωυεκὶς. ἐδ. ὁ καὶ καὶ ΠΟΠτΙ Πα ϑη ΟΠ Κι: νἐακρός. Οὐν { ξ,, νάτοι 

δυσῆα διϊωωεκέίεοσι γέραιρε" δεκωεκὶς καρπὸς » Ἐπ ε το Ὁ} 
κἐφγα!πά ἴα σίτοτ, ἡ ροΠ]οὴ, 2. ἀγσοηδατγ. ἀῶνα σ)ιωεκὲφ' 
σδιδωεκε εν ἴῃ ΡεΓΡοται πη φοητ ΠΘπτογρογροτιὸ. 1 ἐρητι 
ς.7.Ὡρὸς τὸ διϊωυεκὲς “ὃ πηγῆς» ΝΆ 2Δη. 

Διδωεκῶς, ̓ 4οπτΙἀς πὶ, α αι, σοπτί μὰ, Ἡεἤοὰ, ἑπαντα δοήι (ἕω 
τε λεξε 1: Ρτο]χὲ ΟΠΊΩΙα τοοοηΐαιτ, 

Διννέγθον, ΔΗ ΣηΙ ἃ ἃ διαφέρομα" δεϊιυύχθη τοὺς ἑκυρὰν, ἡἀσοι τι 
1υγσίιπη ἔε οἰτΡ] αταγοῖι. ἴῃ ἸΝ τι ΠγΑ. δε ζω εἰχθησαν κὑρὰ αἰαὶ 
πόπτιης ἀἰΠΠεηίδτιητ», ΝΝαζαπ. δηκυέχθη ὠυτῳ γ ΠΟ πῆ 
ΤἈπογ ά, 

Διδυδισιθ.,ν ὁ Ποτςης:ἃ διανοι ζω, 



ΠΝ! 

ων κέναι ροτο Το τὰ δρανύω. 
ἕωννοὶ δηΐω, να,  οιατο,ἀερορυΐοτ. 

ἡποίχξιυτω, ἀσσερτὶ ποτ: ἃ δια ποιτάομαι. 
πείλει νη αἰσατυγ: ἃ διαπειλέω, 
ευὐπειρίω, ὦ, ὥσω,ἱῃ σοητιποητεπὶ το άϊσο» ἴῃ ἘΡΙ ΘΓ. διηπείρωσε ϑεέ-. 
χαοσσάν,ι. ἔδοῖς νι εἴδει ςοπτίπευς. 
ἐρεσαν, δηενόξαντο. Ἡ εἴν οἰ. . 

οἰ ἰρεσα,ἀοτοα Δ ἐξ, νου. Αμερέασω, Διήρεσοι χερσὶ ταῖς χερσὶν ὡς κώτσαις ὃ - 

ΤΥ, ἡ δαπαου!αιη, 15. οἴνγειν τῷ δον, κλίμαξ. εὐνὰς 
γριμῆμθ., ἀπ πἰπέξις, ἀϊεϊας » ἐεραγατιις. δηῃρημῆύοι ἃ κλδρην, ἰά εἴ, 

Ο Ῥατειτὶ πιαγοάϊτατοπγυτορρσωπεῖα διῃρημῆύα τὸ «όμα., Ρετοηω ἀϊάα- 
} ἔϊο τἰξϊυ. 

γρημάψως, ἀἰυΠΠ πὶ, ἀηπϊηὲ. δερρηυδύως κατοικούδωυ. 

μι εἰρησιναῦς ἀὦ κα δίκροτον καλοῦσιν ΕἸ οἰγ οἰ. Ὀιγαοινὶς ἡΔαΪς αι; δ ηἷς 
ο΄ τοπνὶς ἀσίτατ. 

ἡρλϑαρΡτο διαιρεῖοϑει νἀριιᾷ ΡΙατο δὲ Ατἰ ἴοτε] Βιυιᾷ. (ὐοπηπι. 
ἰἥσαι, διασεῖσω, αριά ΗἸΡΡΟοτγας. αἰδὲ γεωάμι, [10.2.14 εἴν, δινϑὴ σαι καὶ 

1 απὸ διελεῖν. “- 
γτα!, ΔΡΟΙ]οπ ἴδοι πο Ατροπαις. ἰὼ 3. δὲ αὐτῆι πετρρίων πόντον Ὁ σύν 

᾿ἰ πϑερυῦβασι δέηται: Ν᾿  [πτστρις:, δέηται. διωχϑείη κ᾽ πετα διείν. Εἴ οαγο- 
τὰς Π|48.»» ΑἸ τετ, ὁ γάρ τις με βίο γε ἐκὼν αὐκοντα δίνται ρτο ἐκφοξε- 
Π σει, δοώξει, γε ἱπτογρτ εχρ. 
γτανὲς τὸ ρτοτοπία πὶ, [11] ς, διατετοι μον, λιτὸν» Η οἰ εἶ, 
χτία [οἰ πἰ ΠΙ  ἀἸ ΠΊΠῚ1ς. 

᾿[γὐληται»"άσπὶ ιῖο ἃ εἰξηύληταιν᾽ ἃ οἵδ, ἐχοεέωται, λέγεται 3. κὶ εἰξηύχη- 
ταὶ ὑπὸ “ΜΝ γλωουίδων 27 ἐν τοῖς αὐλοῖς, ᾿ 

Ἰ" παιιῖτ εἰ ὥστετο; ἐ ϑεροίπευσε,  ᾿σαπά. ἴ) ΤΠ εγιας. ῥηγνυμῆνων ὁ- 
] λορυγεδὰ δοΐ φυσε ποοσὶ χίμετλα. ΕἸ οἰ Ὑοἶ:. οἰξίωδπλησε. Ετγ πιο οσ, νε- 
τὸ διέχοψε σι μ!Δ πη ὁ ἀφύσσων κα αὐτλων διακόπῆει τὸ αὐτλόμβνον,ν- 
ΤΠ τοταιῖς ρτοςι! ἀυ᾽ο τοίριοιεπς ἀἐ μας ἰοςιπὶ, Ποπλογι Ο- 

ΐ ἡ ὁ δέ μιν φϑείυδυ. ἔλασεν σός Τοιωὸς υὑὰρ πολλῶν 3 διήφυσε 

ὁδόντε παι τι σατηἷς ςχναιῖτ, ἴσα οχτγάχιτ γείατι μαυμῖυ 
ἀπ Ἰάϊτ. 

"ἰά.πὶ Αγ Ποτο]ςὶ Τοτογργεῖας νοσδῦς ἔχις ῃ  τάτο ΠῚ » Π11ἃ 
Ξρῖτις δὰ αἰ!άττιι Ῥτουςισωτ, αλ11 ροτίοηία πε ἀ! χετὶς, Ο ς]. 

σέξαιο,ςριτε νιϑεῇιποηιῆτο διηχὴ δαιὰ κὶ ἴδ νἴχων δια-- 
υτικὴ διείύαμως ἡ διὰ Π) μίω ἰγὼν κὸ σὰ ἔνδοθεν πονδύματος ἐνερ- 

᾿Ραηΐς ἐρεςίες, εεῖε Ηείγο. 
τὸ) ρετΙ Οὐ)αιὴς, 

Θ΄ ει ἡ ἡ, δ᾽ σγατῖς, αι ντγί παι α πγατὶ αἰ Παὐτατ, Αἔγοτ. 27. 
ΟΥ διϑτέλασσον ἐπτώποιλαν ἢ ναῦν. 

Θ- γόνοι] νἱξξας σοπιπμ15 οἰ, αὶ οἵδ νἹξλυῖς σοπλῖη1, Αγ ζοτ, 
). ΔΙ ΠΊ.ς.17. 

εὐ ἀΌΡΙΕΧ πυτηξη. , 
ἡροἱ αἱ ἀαρῖοχ πιιηγοη ἰἴογιιητ ἴη τα! πἰτατοιποιῖ τρεϑείται, 
ἘΓΠΙΟΠΕΠῚ ἴῃ ἐδάςιη Δα ἔτι τ ητΪΝ αζάῃ. 
ἐ οἶα πηαῖοτ. 

ἡ, ἀἰ πιάτα πὶ, 4 ΗΠ, διχος ασίς, 

δράματα κγἱ.Φιονυσιακοὶ, ᾿ς οἢ σα. 

ὦ ὦξατο Ατβεη, 
λυξαϊλξογγοὶς 1π ἘΡ στα τη πλαζ. σα ἀτιαθτις Ἰα πεῖς ἴῃ ἴαςεπι ε- 

[ς: ἃ ϑύξᾳ ὃὲ βώνω, γεὶ αιιὸὰ ἰὴ ἀϊῆγγο δηῖγο τ νύσσης πι1- 

᾿βοποιοὶ, αἱ Τ τί σγαπηθος ξποίιτητ, Ὀ τ γταπη οί ροοτα. 
τος τὶ ἀϊ ἐξ το πΊθιις πολυπλοκοις » ΑΥἸΟΡ ΝΔπὶς ἱπτεγρτας [οτῖ- 

ἀριὰ “μος ΠῚ σατραητοτ. ΠΔ6πῈ ἀϊσαπτατρ οοάοπιὶ Ατηϊο- 
Δης, κυκλὸδιδείσικειλοι ὃὲ διϑύυρχρξοδι δάσκαλοι Ἐοτὺ πὶ ἀγσὺ ηγῶ- 
ετάτ Πρ οτ ραῖεῖ : εὐτύήπηηιιε ςμοτὶ κυκλικοὶ ἀἰ σα πτιγ, δά 

] [ξτιπηεο {ΓΑΘΊ ΠΟΙῚ ΠῚ ν ὃς “Ὁ ΠῚ ΠΟΤΙΙΠῚ 5 41] Ζιπάτατὶ γ ρογρο- 
ἰτὰα ςοπηρτεμβεηΐους γεγῆςυ], ςοητοχοθαητ , πο ἀοςος Ατὶ- 
ἴζοτῖη Ἀ Βετῃ δ ἴῃ Ργοδ]. 
ὑξαμθ-,», ὃ, πχοῖτὶ σοπὰς ἴῃ Βοποτγοπὶ Βαςοἶν! ἀσολητατὶ (ο]1- 

τα η, ΧΕΒΟΡΉ. 59) ὃ διϑυράμἝῳ μελανιππίδίωυ κοΐλιςα τεϑαύμα- 
χα. ἴτε τ ςοσθοπηθι ΒαΟςἢ!. αἰαὶ τὸ δύο ϑύρας ζίῶα!. ηιιὸ  δῚς 

᾿Ρατις ἄπιας γεϊετὶ ἰάπιιας ρει εῖγατιτ. ὈἸΓὨ γγαπησαιτη ργπις ὅπι- 
Ο ἰηΐππὰ ἔσγτα Ατίοη Οογίπι μι: ἔσο τε, ποπηιραῖϊε ὃς ἀοςιηἶε, 

ετοάος.]. 1. 
δευροάμίων νοιώ ἐἰ χίς ἐλα'ἥονα γἀς [χυ]τῆς κ᾽ σβὲ ἀδιωροήσων ἀϊοίτατ. 
διυραμξώδης, ἀϊτ τα Του πὶ τ πηοτγε πὶ ογατίοις [ρίγαπο. 
ὑρρσ, κε, ὁ χ᾽ ἡ Δα ρ] εχ, διπῆυ χΘ. γα ἀπ᾽ οὶ σοτροτς οἰαιιάϊτατ.δί- 

πα ας, δέϑυ ρος νεὼς, το ρῚμ πὶ ἀσατι τη ἰδηυᾶτι πη. ἀρθά ῬΟΠ]α. 
ὃς Ηείγςεϊι. δίϑυρον γραμματίδιον ἀρρε) ατιιν τὸ δίπυχον. τὸ 

ἦν κυάμων, ᾽ααίαις αθάγαγη ἥτις, Ατηϊοιεῖος τὸ 
Ἔττῖο., ἀς σεηεγατίοης ΑἩΪΠηΑΪ δ ΐϑνυ ερν» ΠΟ 44 Π| σεις ςὅ- 

᾿οἰπαγατη ἀρρε]ϊατ ἰάσπι Αὐιῖοτο .11}0.2. Απϊην σα διπαίας ἴη- 
[ΘΓρτογάζαγ, 
{ τῷ, Ἰοιιὶ,ἃ ποπιίπατίπο ζειξ᾽ δὶ δυκασίῳ, αϑρα πεποίωται αἴϑα τὸ συ- 
κοφαντεῖν. Ε 

πμῦϑ', σοηις ρεάϊς, ἃ ἀυρ] σατο ἰαπηδο σοηξξλης.Τητοσρυ. Ηςῖ- 

δ) 

ΠΝ 
᾿ ἊΣ αἰαγιγγώφκ εν κἰ διεξιέναι! γ ὃδί ζοπιπιςπιοτατς, ὃς ΟΥ̓Δ ΙΟΠΟΙῚ 

ἘΞ 40; 
ΠαΒοτε, ΠΟ οτατ, Λοιπὸν οἐῶ ἔδὶν ὧν ρος ϑέν ζω» αἰοὶ ἐμαυπᾷ διελϑτῖν. 
ῬΙάτο, ταὶ δὲ αὐϑα σον δεῦλϑεν ἡμῖν διελϑεῖν βίον, γίτδῃι ἄερςεῖς,Ρ]Α- 
ἴο ἱπ Οοισ. : 

δίνει, ἀρὰ ΗΊΡΡΟΟΣ. νοσηρρὰ χ δ δι ξγύσα. 
ΔιηϊέντωνἼπ.}]} οὐητία ηλ. 
Διΐνμενὰ διαὶ δι λημιτγαῃ [πλΐττο ΣΧ ΘΠΟΡ ΠΟ, κ᾽ διῆχε τὸ σοτευμᾳ δια 

τ χώρας, αὶ εἴϊ, δ ἴχν εἴτι ἐπέσρεε, διαφῆκε, ἧς ΤὨοοάοτ. Ὅτ 6. 
ἀς σαυί. δι Αὐἰζοιο] ἂς ΑἸ π).3 [τοι ἀϊηγίτιο, ἀφίημι, αἰπταλν ατ- 
τὰ. Ῥ]υταγομιις 10). Ῥ)ςΠΊοττῖο, λυσήμα χθ. ἄκια διειμῆψίθ- ἀπογγίλ- 
λεῖο, διΐημιγετὸ ἃ διιοὶ ὃς ἤγμι γα ο, 4 ςαγγονρογοαγγο. τὸ πὶ αὐα- 
γινωσκω,ΠΆΥΤῸ, ΓΟΠῚ τ] ὁπ] οτο Ογατοποπὶ μᾶῦςο. [τς πὶ δηΐνμι, 4- 
Τρ γσο, ρει βιπάο, τιον εἰς δεΐφμιαι» ΡΠ πη ὅς δεεϑεῖς " δαΐησε 
σίωδ ὑγρτατα πυτηοτεπι τγαῦ [πηΐτεις, Ατήζοσεϊςς πθδτο ἤοπο Α- 
ΠἰΠΊαὶ δμΐετωι ἐπ πὰ Ξελέχοις εχ ζλυάϊος ἘΧοογρίταγ, ὙΒεορῆγα- 
ἴτας ΠὍτο υιητο » σάριτς ἥπάγτο Ἀπζοτ. ρἰλητατ. ήσαν πνεῦμα 
αἰδϑέχεται » (ρ᾽τίτα πη τοτατη δὰ ἴς τος ίρι:, ᾿ΐδτο ααίητο Ἰιηῖοτ. 
Ρἰαηταν. ἹΒοορΒγαῖι. διεΐούδστι τρὸς ἢ βλάςησιν, 4ια: τγαηΐςαττίς 
1 Θεγπηοπ.[ἀςπὶ ].6.ς.16.ἷε ςαα 6]. 

Δι ϑειω της, οὐ, δ σ Θογηᾷ τοι, δι ύτης γ᾽ ϑιωτὴς διοικητής, 
Διϑύω,ἴτηο, σι θαγπο,τεσο. 

Διϑυύτης δια ὁ διδυϑαώων. 

Δικ κφίζω, ρεγυπιοέζο. διϊκμαζομήῥης “ γῆς, [Ο]ο Βυσηοίζεπις, ΤΗξΟ 
ΡΒγο.] ς. ἀθ σι ΓΡ]. 

Διηἴκγεομαι, μέξομει ασ. ι)μα}»Ρ οττγαηίεο, Ροττί πο, ρογπΊεο, ρέγιεπάο, 
τγαὈΠσο.ΡοΓςαττο, εἀ ΠΤΈγο. Πα, πτώντα δεηΐξομαι, ΡΓΟ Ρογπιεο, 
Ατήζοτεῖος ἐς ππιηάο , ὅ3ὲ σὰν δεϊκν Εἴθ, 1α εξ, ροῖ γῃϊαοσίηστι 
Ῥοετιαάεγς. ἃ 

Διεϊχτικὸγ, ρογ ΠΊ σας, 6.7α. 
Δι, ΓΟ ΤΠ} ς, 

Διἠπετὴς ἐ(Θ.γὁ τὸ ἐγ ργορτὶ αὶ Τάς πὶ ηιιοά ἃ Τοιῖς ἀε]αρίας 5 νεῖ ς4:11-: 
τας, θα εης ἃ Ιοτῖς γε] αὉ ᾿ταγο»ταγσεης,γαρίάμς. Η οπγετ. δεΐπε- 
σίας νοσαᾶτῖ Βιιαἴος «πο τογγβῆτος (οἰ πὶ, ψ ΕΓ ΠΊοτ ΑΔ ΟΠΊηΐΆ 
Βυπεῖπα » σοῦ ἸαΠὶ ἱπ| τοις Πα ρ] ματος Οπηπἰὰ ςοπιρίεπ- 
τιῖτ. τὰ δ ἡπετῆ σ΄αϑ'μο,1. ὕπσαϑρᾳ ἔξλτίυα [1 ἀΐο, Ευτὶρ. 

Δῆπόλια. τα [εἴτι αἰ ΑἸ δηῖς, γα πη,ἀιέξξαπι 40 ὁ ἃ ἰη ςο Ἰομΐ πο. 
χεεῖ (οτι βσατοταγ: ἐαάς ΠῚ διαστα ἀϊσιιπτις. Η ης διπολιώδα 4- 
Ρυᾷ Αγ ορΉ πη, νεῷ. αὐχαϊα γε ὁ διϊπολιώδη, δίς, ΡτῸ ργΐοὶς ὃς 
᾿Ὁδίοἱοτῖς. ὧν 

Δ: πασία, ςαμοἴϊε σετταπιεη, σα] 4. δι π]ασία κὶ αὐιπ]ασία, ἦ) παν 

ἄυρνλα. τὰ φοτγί σα παι!) δυεϊασπασία τὸ αἰϑιωπεισία. 
διἤπηαμαιρεγιοὶο. ΕἾΝ, 
διΐσαμαι ἀν Πάςο ἢς διΐςυμι ετσ ΟΠ ἰδὲ ςεφαῦς, Εἰπει 8. αὶ ΤΤελο-- 

᾿πόννησος ἀν ποῖστι δυεις-κει. 51 10 10 Ηοσπετιςο » Εξ 8 δη) τεὶ πρώτα 
δἔιιας πίω ἐράσαντε, 11λὰ. «4 1(ςεάετγς [ιατιπὸ τά ἀισιταγ. [αὰπς [1- 
ὕτο ποῦ ἂρ νγρς., Εχ εο τεπιροτε ἴῃ ἀπας ραάττας ἀϊζείῃτ οἵ- 
αἷτας, ὅςς, δυό μαι, Πσγαρο, ςτὸ Ατ ξοτο]. 4.4ς σεπογατ. διέ - 
φηκε μὲρ οιὦ ὅλως πρὸς ἄλληλα τὸ τε ϑῆλυ κἰ τὸ αἴῤῥεν, πατιγα ἀἴμοττ 

( ἴὰττ. ῬΟΙΥΒ. κ᾽ πλείω γέγυνε δοκοιιῦπα πολιτεύμᾳ τα πτιρόμοιον ὅ - 
“ἐν τοῖς ἐριςοκρατικοῖς, ἁπλεῖςον, ὡς ἔπος εἰ πεῖν, διες -ἄσιν. Διΐςα- 

μα. ἀναῖτας [τη ὃς ἀϊταπηρτας ἀππγαξζάίσυς Ατηξζοτοὶ. διεςωώσαι 
δι᾿ αἴωϑεν ὅτε μεγάλη φλὲψ κχὶ ἱ ἀορτὴ χάτω δὴ ὀναλλάοτεσαι σιω τ χεσς 
τὸ σώμα, [ἀςΠ|,Ο᾽ ὶ πνδύμων ἐν τοῖς ὠοτύκοις τισοῦῦῖτον δὲ φοηχαν ὥς τε 

δοκεῖν δ ὑο ἔχήν ταῦτα «ον δύμονας. ΡΊ ατάτς ἢ. Ὡς οἱ ἀυτ ᾧ δῆμος δεέ-- 

φ, Ροϊαδλην ἀατοπιταγρα ρ᾽ ἐδ εἰ εἰ ρει πιρώϊμπ1 γίδηι ἔξοῖτ. 
δὶς [ματἰπὸ ἀΠξεάεγε ἐἡγνυῶξῃ Πσηιῆρατ, ὃὲ ταις, Οἱςοτο [ὲ- 
σαπάο ἀς Ὠ μπΐπατ. Οὐ πὶ ἀθο (Ό]ες ν ἢ εἰἴϊεης, ὃς σαίιτι ἀ{ 
φοἰΠ|{Ὲ νἱἤιπι οἴει, Ηης οα]ὶ ἀτςεἴϊις . να] τεττα, ἰὰ εἴ, ῥη - 
γμὰ γῆς Ατιίτοιςο!". Ὁ] οἴταγ οὐαπη ἡ γὴ διέστη, ρτὸ ἐῤῥάγη, ἀΠςεΠῆς, 
1 1θαη. παεῖτα ἐφορώντος ἡλῖε, κ γῆς διας και Φωωαρῆνης ᾿ς ἀς ζετο, 
Διΐσα ὅει ἜτΊ Δ} ΟἹδ ἀι πηεπηοης πὴ Βαρέγς. Ασχα. ἴῃ στ. Τορίς, 
ΡῬτόθαγε γοΐςης τίου ςιγμίω) ἀδιάς ἀτον ξτ) Τὸ σημεῖον δὲ δὲ ἔςιχκαν, ἴτοε 
ἐφ᾽ ἐν διέφηηκεν, ἡ ὅ32) Φύο, τ᾽ 51} πεία, σῶμα ἔφα. Η τς διάςασις , ἴη- 

τογυ δ! ]υπι. Α Θὰ ΡΙαϊο ἰοσαπάο ἐς Ἀςραδ]. ἀϊχίτ, ἐαὶ διαςησώ- 
μεϑα τόν τε διχα)οτατον κ᾿ δ ἀἰδικώτειτον, ς οὐ ΟΌΙΟΤΙ ΠΊι15 ὃς (δ πη χοτῖ 
πλὰ5. Γιςα Παρ τα ψ]τῖπ:. διέςη ἐπ᾿ αὐτῇ, 40 εἰς ἀἰ (οοΠῖτ, Τητοτρσ. 
ἀϊπυηέυς οἴ. 

Διής ὦ ἰξρατο. 
διεΐσημε μα ἡσω, πος, ἀΠ τη σο, ἀ α] 40.τιπυρο είυπσο. ῬΊυτάτομας 

ἴῃ Οραίςι! αἷρὲ ἀοργησίας ἐφ᾽ ᾧ τίς ἐκ αὖ ἐμδιὺ διέςησε «δὴ τοίχοις κε- 
κρᾳγώς 7) Οϊς ποίξγυ πὶ ΠΟη τι! εἶει φότετες οἰάπιογς ὃ [τοπὶ 

ΝΣ, ἈΠ ΕΟ ἀΠροιῆο. Διβετοίας Πρ ιεῖ, Φιέςυκε υϑὸ οὐ ὅ- 
χῶς πορὸς αλληλα τό τε ϑήλυ τὴ τὸ αβῥενν παταγα ἀμ οί [1 διέςον τὸ 

σλιϑιΘ- ρορυ]υς ἐεἀϊτίοης ἀρίτατιις εῇ Ἰοίδρῃ. Πτεπὶ ἀΠοεῖο, 

αἰτίπιο, πὰ ἀπ ἀίμπη ἱπηρε]]ο. δι ίσταύαι πίω κ᾽ μέρα» ἀϊτίπτιεῖς 
τοῦηρας » Βιιάαυς (οπιπηςηταγ. διιέςνκε “ὃ ἀρχῆς, Ὁ ππροο 41- 
παι, ἀιβεις, Αγζοτεϊος Πἴδτο “ξριίπιο ΡΟ] πτις, δμας σας μικρὸν. 
χεόνον 1] Δ τα αὶ το τη ΡΟγΙς ἸΠηποσάτυς, ῬΊαταιςΒ. δυέσυχε 
“ὥρὲς τὸ μέρες Σ ὰ Ράγγε ἀϊῆας, Ιάοτη, διὲς" αγαι αἰ ὅλοις ἡμῶν, ἃ 0" 

δὶς αἱτος ἀοοίαις. Τ υςν 14. διες σοι ὑπο σεισμ φῦ, τοττᾶς πιοτιῖ 

ἀιειμλ. ᾿ ᾿ 
Διϊχυρίζομαι, καὶ δυϊας ρίζα, μ. ἴσω͵ σ-. ικα:αβῆττηο ᾿ ςοπιςηάο ἀϊςεπάο. 

ῬΊατο νυν ἐρΗἴο]. αἷρὲ σοι διϊοιυραζό μία ὡς ἐχ οἷός π᾿ ἔσοιο αὐταρκέσαι 

τοῖς διαξζάγγχασιν ἡ μᾷς γ ἔῴττιτοτ ἀϊςςθάτῃ το ράγετι πο ζοις » δίς, 
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᾿Αἰραρτασ αι, ΡΟ αὐϑθύσαμαι ἐμφιξάλλω, 
δύω ἢ διίχω [προτοῦ (τα νἱτίσας Οευΐτεις, 
διχν εἶν ἸπΕἸ τ σατονα Οαἰσοπιγ μη ἢ 4. 
δυκώζεδει ἰαάτοιο ρυθαν ἐμά ίςῖο σἰΓοα παρ ηϊτὶ » ππ δ! στπ1 πὶ Ωδι- 

τῷ τ ατοῖα σΠ81}1 ἃς ρειαατο τπγς ἀϑετγς Πτος σεῖς, σοτταγο, 1: 
“δίσογονγε Οἴσεγν ἰοαιττιῦ μος εἰλ,εγκαλ ἄντα τὰς γοσατοτοι τι 
ἀἰαφιοαηάαιη τα πιά οί αν τγαογο, ὁ δικῳ ζόυβυθ. ἤπιος ἀοουία- 
τος τ. ἴας ἀοξεξαίοτηῖϊας τεας, νι Κοπιαμι νπῖοο νοσάδοο γθος 
ἀρρο!Παθαῦτ, ααΐοιιπα; μα οθᾶτ σαι απ μια τα ᾿πάϊοιο ἀρερᾶ- 
τὰτ, Οἱοιτεος αὐτοηιάρρεῖο που ἐος πιούο 48] ἀτσυπταῦ » ἰοὰ 
ὄπιηες Ζιοτιηι ἄς γθ ἀπ ςορταχιγ. [σία η, αἰ Ὁ μιδδιιν τῷ μαϑητῇ 
δι ιαζύωίυθ»»ἀο τηετοοάς ἀιϊίο ραν ἐπ τὰς νοσλης. Αὐ' ἴορἤῆδη. 
ντῳ αὖθις αἰκαρη διαλιασοὼν δὲ ταζομαιια οὐ, ογίπα: ηοίξαρο, Ῥοῖεις- 

Ἰο,ἀ- “ἴτο. δικαζομαί σοι, εἰ σοτ κρίνομαι. Αἰδορμαύ. νεῷ; δειχφάστε - 
ὥα! φασί ΤῸ ατίηφατζας ἴξ ἴῃ τα ἰ στο πὶ πὶς νοσάζαγος. αν; λ. 

᾿. Τιωὴ μδὺ ἐγὼ νίκησα Φιχα ζυμθ. παρα νηυσὶ Ὑϑύχεσιν ἀμφ᾽ ἀχιλῦθ-, 
εοηϊθαάῶς ἱπάϊοϊο.ἐν ᾧ τισίας δδὲν,κ δεοιμήδης "κοι γοί μήριθι, 1 400 
Τίῇας ποσὰ ὨιοπΊς ἰες, αὐιογίαγιας ἐχγιεῖτν ΡΊαταγοθας τὰ ΑἸοι- 

ἰυἱλάς. δικάζομαι πἴδα πὶ δόξης εἶν ἀζαη σοῦ. τας δύκοις δια ζεῶτα, 14 1- 
οἷ τ εχογοοῖς, Ατηίτοτο! τα ΒΡ Ϊ τις. δεχοαίζομαι πῆρα ταὶ σευ ϑηκας ἴτας 
ἀϊεῖο σοπτουάο, ὅςς. ΖΕ ΓΣΒτο. πὶ ἐρηῖο!. οὔτε τινὶ τ᾽ πολιν δι- 
κίων τος τε μϑμ (8. ὀυροϑήσομω γ λυζων αῤγύριον. [(Οογατ, δικο ζετο 

ἰξιών, τα ἀιοῖα αὰ {πδῖτα γοϊθος. δε χοίζομω τῇ ψυχῇ κακώσεως, ΔΠ1- 
ΠΊΙΠΠῚ ἢ ἰπ 5 νοοο ΟΌ πηιπιις πταϊ ὁ δἀπγιπηξγατιιπαν ΡΊυταγοίπα:, 
5160 δεχοίζε λοι δια δὲ κοί ζεόϑι!. [γα πιο β]νῊ .κτ Ν βαρ. Οὐσυυ Ὁ: δεῖν 
στον ἐν τοῖς φίλοις δια δεν ο στυῶνι τοὶ τρρρς ἐμϑ, ΟΡ οτίεγα ἀξ τεῦς τη- 
τεῦ τὸ ὅς ηἰατπ σοητγοι τις Ατίσἰτεῖι αλ ΠῚ ]ςς Ῥογημττογο, “πος 
εἴτ ἰχάϊςες αην οοΣ ἔεττς, Χεπορ"".ς.Εὐλάωικ. φυγίδες ήξίοιω πὸ ἀμ- 
«ἰλογα ἐν ἴσῳ δικοί τρί κρίνεῶχ οἱ δὴ ἑκὺ ἔγίκαζον ἐν αὐτὰ στὰ πόλει δια.- 

τικρίζεῶχ, 1ά εἰξιιμτσί τα θεῖο, Ῥίατο " ὑΒαιάτο » Ἐσειδιαὶ σ᾽ 
ἀφίκοντω οἱ ἱ τετελ (τακότες εἰς ποπον ἢ ὁ ̓ δαίμων ἕμαςον κου ζει, ρώ- 

τον ἦν διεδυκαίσαντο οἵ τε καλαῖς κὶ ὁσίως βιώσαυτες, .Α) οἱ αὐ Τὰ οἰ τνσαα 
1λτὰ ἀϊοιιοτ, υϑιδονται,, κρίνοντιι δ ίκίω ὑπ ἐχιύσε, ν οἰ ἰτέον. ἴνο- 
Χαπτι ΘΩ ΤΠ] ΡῈΓ Ργα το ΙΓ α ΠῚ» ποι [ματτι Βδὴ ργαίξης Δ ΡΕ: 
μος οἴ μηοτὶς εἱς ντ σαι πῈ ἀϊσαυτ. Ὀΐπαν ἢν αἰτοῦ νίυς χτ Αἰθε- 
ςὕγειτ. «διαδεκαισόμῆνθο ἵκει τίω οἱξ ἀρεία ποίγου βελὺμ αἰοὶ ΠΕΣ κ᾽ 
δικαιυσυμηςνῖῃ αἰ Ογί τη οα ἰμἀϊο ίπηας νοσιτγιις, Δη νόγα πέο- 

ἠδ ἘΠ ΉΠ Ἢ ΠΡ ΉΜΗΠΙ Ὦ  σόφασιν ἰτάϊοϊδις ξισεγετ. 
Δικαίζ μμ.αἴσω,α ακα ἐπ άἸςῖο ροτίσαιον,, ἱπάισαυ ἀι πλιῖπὰς Οὗ ςῸ, 

ἃ οο ἰξοτοπεια πὶ, Γι ἀ ςο σα! 111» θα ΠΟ" ἐ ΠῚ ασ ον ἀπΠςορτο. 
ΑΡο οι. 2. ΠΣ ΕΘΕΠΕΣ δεχοίζει, ῬΟΡυ]οΙ ΠΩΣ αἱ ἴρερταν σοῦτγο- 
τπογας. δχο ζω τίυ) γρα φίω αὐοανόμων ΖΒ (τ τη, δικοίζω ἐχοίσω, νηῖ!- 

αυθηιχὰξ ἀλη, Εεγοάοι. δίκας διχοίζεσι, ἴὰς ἀϊσιῃτ, ἔιιατι 

ἰξητοητίας. δεκφζειν τὰς ὀυϑιισας 9 τὰς ἄιοοτε,, Πεπιοίδεη. διγαίζω 
τῷ ὁ, διε ῶς φάσκοντι, ἀ100 {π5,ὅζε. ῬΊΑτο ἀὲ ἴερ. ταὶ φογικας δὲ- 

κας τατον ἀε ποιμιίοι ἀις σαι [ας ᾿ιάΐφατ,, Ἰαοίαπις τπ Α- 

ταοῦαυ. 

δΔικαρχία μο ἡ, θατοοΐ!, γιῦς. 

Δειφύσ χΘ-.ο οἰισχ τοῖς, ργορτῖαπ) ἈΠ τοτι οἱ, ΡΊοτ. 
Διχῳούοσία ᾿ῴοπσα οσι : το πὶ Ἰι Πα! ξξιο, ῬοΙνΒ. ὅ ὅταν ἡ τὸ δίκαιον 

ὠκλαζεῖν ὖῷ τ αἰ δικησ αὐ των ἢ ΕΣ γάμοις, κα τοὶ τινας ἄγχλας χαύκει- 

ὁ μίϑας δικαιοδοσίας αὐτὶ πὰ δυλόγοις ἀφορμαξ 

Αἰκειούδτηξ. 76, Ἰατς ἀάτον. Οὐ γθέξυγως μι Οαΐ ΠΟΙ. ΠῚ ΠΥϊτΟ ΓΤ» ἴδ 
ν᾽ οΠῚ ρτιηςρῖς οδείηοι : (Ὁ οο εἰξ τς 4111 διχαιοσότης ἀϊοίτατ, ἢ. 
1υτὰ γϑάάςης » δὲ ἰυτιετιοηοιη ᾿ιαδἐης Βιιάατῖς ἴὰ Α πού, δε- 
καςὴς, 51. 6 

Δδικωοϑοτεῖν,ἴας ἀΐςετο,ίη Ραράςῶ,, 
᾿διζαβκείσία ἡ ἡ τύ τι ὅς τοέζυπι ἐπ Ἰοῖπὶ.Ῥαυϊας σ᾿. οιδὰ Ἀοιη. δὲ- 

καοκράσία, τῷ ϑεού. » 

Αικαιοκρί τς λα ξὰς ἡπάοχ. 
Δικαϊολυγεῶ ὦ, ἀεείαπιο,οαυῦς 50 (ςπ ὁγοφίαγα ἄϊςο, πφουίο ΞΧΘΞ 

ἐροπάςο; »ἴυζο ἐσητεπάο. Ατηϊοῖ, τη “ἙΠιοτοτίς. χὰν α ἡκαϑ' αὖ 
τὸν ἐταῖνα δυποῦῆς τδος ὀγοῖς αὐτιαὐθώξαλλειν,» διῶρ ἰσοχρώτης ἐποίει, 
διεὶ τίωΣ ΣΙ σῇ διχωολογεῖν. 

Αὐγαιολογεϊόχ,ια τὰ ἔπ ΑἸ! σατο, ὅς 1 ἰατα ἀ σόρταγο ν» ρᾶττος ἤπας 46 - 
ραδοιὲ, ααοὰ ΞΕ ΡΊαατις ἀϊχιτ, «ρα τ]Π].η. ἃς ΤΏΓΠς, 
Αἰ]εσ ἅτε ἀρρο]αοι, πος εἰδ, προτείνεῶχ » ποροΐο, εὗτ. δ παρέφ εὧτ., δὲ 

προφέρειν : ἤσες σα πὶ οὐγηΐ ἔοτὸ ἀο ούτε ἀπσαηταγ. Αοςίρις- 
τὴν δέ ῥύὸ τἐμφισβυτεϊν δι δικαξεῶχ, «οατοηάογεΠτίρ ἀγα, ἈΠΊιθη. 
ἐσδοημεδλογεῖτο πορός μέ, γε οῦτη ἀμ τοὸ ὀχροίτυ θαι, ἘΠ 
οἵ τα δ πὶ. Κα οίλη. ἴα Ῥγοπιςτῆ, ἐδέως αὐ σοι κὶ δεχα!ολογηστεί- 
μίω δἰ Τ ἐγκλο κούτων, ἃς ἃς οΥἸπα Πισὰς οιεξεϊς Ἰαθεης το- 
εὐηὶ ἀπ ςερταί πη. ἰξηὶ ἐς (λετἢ εἴς: τλρύδες ὡς αὖ χὴ τροδανεί. 
σᾶξ πρὶ τλὼν! πίω) χοίραν,, δικαιοχύγειται αἱ εἰπε πεῖ πίω) αἰ μοιξίωδ, Ἧ Ϊ 
οἴ καμϊῆφοται (ἴα ϑοηοβςϊα σοπι ὨἸοπιογαπδ, διχαιολοηόύχιαι πὐδὶ 
τ νήσου τοθὸς σὲ, 4 αἰ] τέσυπι ἀΠζερῖο, Ρ] ἀταγοῖν ἴῃ ΑΡΌΡΕ "ι. 
δὶ κα λογήσοκαι πρὸς αὐ τὸν, ᾿ΡΠ] τὸρουᾶορο, Τὼ Ραηάξέϊες, τὰ δι- 
χρμυλογηϑέν τα ἰἸοΐτατ., 4: 1η τα δισιο ἤτοτ ΑἸ]εσαῖα, δί σις ν- 

ττι πο αἰ Περιατα! μην ἃ Ττίρατοτῖδιι, Βυιάσιδ τὴ Απαοταζ. ἃς 
(οἵη πιοῦτ. 

Δικφολογη οί ἄς ΠῚ συοά διχαήωμα. 

διυκαοχογία, Ε[Ὲ ξαυ τα (κ᾽ ἀοίξπῃο, Πατὶς ΠῚ ἰπ᾿ πτοία ῬΓοἰατῖο, 
ααδᾷ ῥτὸ ἐαυΐᾳ Πεάϊαιηθητο ἀϊοϊ βοῖςς, Τρ αηΐι5» αἰαρνκαῖον Ὁ 

εἰπεῖν ταὶ δικαιολογίας ἐχφιτέρωγ" χὰ ὁ μὴ λεπβίνης ἐχυείζεται τεῇ ; 
δϑντι. κἡ πὶ δικφήῳ, "4 οἰζ, αἴτατατ ΡΓασιριὰὲ να ταῖς ὃς τοῦδ 

ΩΣ 

ταῖς, πῆθί ἀοργισίας γ πιῇ μὴ ἐν αρά!ρεῖ δὴ ΤΠ  κοχαζουῆψων τίν) δὲν 
γίανν φῦ αι τι5 4111 ΡΠ αηταγ, ΠΟὴ δά ιπηάτας σαι: ἀιξ 
ας μι ἀσξοηίιο. διχαλογία., ἀ ΣΟ] ταγ 5 ΓάτῖΟ » ἸατΙ ἀϊοία 

τοῖα, Αυιοιςὶ ἴη ὰ ἄστου. Βιςαοίοσια ἀρυὰ ἈΖΊΟ ΤΥ 

Ῥύπι, κἢ ἀμιπὶ πη αταιοαι οαμία; αιὰ πὶ πιλχί πιὸ διαὶ ἴδηι 
τία σουτρίςέξιηατ. 

Διχαμο)ιογεοὸς αἰ ἀις αἰ]. Ἔ 
Διχφμολόγος: ἀδαθοτυς, σαι ΦΠ ις, δυκαιολ ό γος βαπλιδρ μερὶ 

οσάτιις. Βα ἅ. [ἢ ἐρηῖ. ΡΓΙοΓ. : 
Δικαθλ6γ» υἱῆρ δ.) ὁ, νοσΔὩς [ἢ ἦπ15. ἡνκλ 
Δικα! δομαμγούμκα), ΠΛ] ὅτοτ,» [τό Πν διχαιολῶ, ἴπις ρατὶ ἐπι ἴὰιπι οἰ 

δὐξοττα οἰ ορρ-ἀδικεῶν Βα ά.οΧ Αὐτός. διχῳ ον εχ Νᾶζ: 78 
Δἴξοττιιν ρτὸ φ]οη (λυ, σοττῖσί, θεῆς αἰτόγιις ἰρυροτὶ 
ϑωθάϑω Ὶ 

Διχριυκορᾳγεωχε, ἴσος (ατιο, ἰυΠεὸ ασο, γίτα ΠῚ ἱῃοοιια πηι ΓΕ 
ἰτοτι τὰ ΤΉ ΠΓῊΣ βοτιηςο, Δπίου. μὸ 

Δικ οσυρφγημμονοιτος τὸν {τὶς αξεϊο,ταἴτα ἀξξῖο, Ατιΐτοτ.].ς, Ἐπὶ 
ΡΟσιταν αἰδικήματι, ν 

Δικφλοπορα γίανας ἡ α{τιτῖσε ΟΡ αγατὶ Οὐ  αγὶς αέξι ον 14. ᾳ 
Δικμηοτορφγεῖνγ οἷ“ οχ Βοσὺ ὃς πιο ἀσοτα. ὈΡΡριτα τε ο 
Δικχφ ρα φ,ηεινν"{Ἐὰ ἀντοτ Θ, ΡΠ} ΠῚ βιξέις, Τδιοατ, οἷ 
ἀπ ί τι 

δίχα Θε,ει ον, απ π|ς, ΑἸταιδη 0 ἀϊοίταν πο οὐ νηππὶ 10 
τεῖη » ὅσας Ῥεῖπια εἴτ ητον πγοτά  ςονθος οἵδ δικαιοσευλίω, 
ΔὈΪοΪ τη οπγηϊ σις ΠΕ ΠΊΘΓΙς ῬτΟδ τασθιη. δὲς Αὐμτυ 
τις ἀτοῖς διχαισευ ἕω νἴττατοπη ἴῃ {Ὁ σοπηρ ότι σππ 
δέχ ΘΟ. τάς αν {τ ιοά Ὀόοῦιις δὲ ῬΓΟθιις ̓ πο εἱ ἔν 

[στὶς ΠΠποτῖ ον ι8ς δὲ ἀδικίαν ῬτῸ “πομ!ς ΔοςΊΡΙμης ΡεςοΔὶ 
γοῖας » ντ ἀρυ Θορἤοο]. δέκ Θ΄ γονίθο, ὑτὸ νεγο; συσά 
ταῦ ὃς [μτῖοἱ, Οἵσον, τη 5410 {τ Ὁ στπὶ ΠΟ πογοηι ἴτα οσ τ 
Ὧι) ΖΞ 0ΠΠῚ ἀτῇυ 6 νΟΠ1Π) ἀαχετιτ, οὐ εἱ ἤσετε οἱ] 
δισπῖῆοατ ετίᾷ τὰς οποὰ ὠξιθ», νὰ δίχαι(6- ἐγκωμίων τὺ; 
πὶ τῷ ἀξιθε,ἀσηις 1πιά4ε: δ: δα. δπολωλέγαι,ἀ! 115 4: 
ΑὐἸτοριδι.νεφ ὐπολαξεῖν ποὸργ ὑΐρεον δίχεθ. εἴ ; ρους 
Θεῦτα ΠΏ ΓΘΟΙρ1.5.. Τάςπὶ ἱθιάση, σὲ δ δίκαιος εἰμ᾽ ἐγὼ; 
τὸ οαἰϊτίσατο ἀοθοο Ῥι- το διχαιός εἶμι ἀπολογήσαι ὃ » ἀασΌΠ 
τονοὐνάσαπι δύᾳοηός εἶμι συμζυλόσειν, τῇ ορηἶο]. [ιοαῖς 44} 
σαπι. δι χερί. δὰ λέγειν εἰμὴ τὠληϑὲς τυΐζα τι οἱδ τὴς νο τη 
δίκαιός εἰμι τροειπεῖν, οι} Ὡὶ «εἴ ντ ἀϊσλην, Π- Ἰςμ τη. δίχα 
ἐπιφότατοι ἐρ ταῖς ἽΕΙ ΕΝ εἰς τούτοις μὴ ἢ πικτόνειν αὶ 

γία!ς τιροσήκει, ΤἈιογώ; ἀἰιῦτο ααάττο. »δίχαι ἐς. εἰμι ἐέναι ,, 
το, Πειούος, τϊὸ ἔδςογο {Π ΘΆ ΠῚ. δυναία αῤχὴ, τυ τι αι 
Τδοτάς. δικαία χρίσις απ πὰ Ππ  Πσ αν, διχαία πενίαν Τίος 

ΕΟ ἐπδοίυτιτια, ἐμ αῃγν σι! ὃ: θομ1}1}. ἴτοπη ρα 

«Β1]. :ἀ ββπιθηλα: (ὺ ἐμοὶ μεταιτίοις νόμου διχαίων 9 ὧν ἐπ 

πόλιν σοριώμου: πο θίκαια, ἰς σος,15, μεγάλων δικαίων υτοαῤξν 

θεπεαο ςητία ἢ: τᾷ ΧΊ πηᾶς ἐσοοίητυ ἀπε Ῥτοάιξξυτα, ΡΙο 
ἷρ Κ οηλΐο νεκν δίχαια καὶ διζοι γ πο ἴατς φυάσιις δ ' 

ἤο Ραμ. τὰ εἢ ὴ ΡῈ και δικῶν" τῷ δικαίῳ ̓ χελῶτ »ἷτς γι 

ἴπτε ντῖς τῳ ἐαυπῇ δύχαμον κομίζεῶτ,σχ ἰογιιατο [απο ἀϊι 
εἰϊ, παίξττο. αὐοὰ ἤπιπη: {πὶ Ομ νίοἴτοι. ἀκεειλὴ τὰ τιμὼξ 

καὶ ὠροπήγαγε τῷ δυγαίῳ ἃ αἴϑρωπον, τα 5 ὃς νἰτοτῖς ἐχρεῖ ἱ 
᾿ροπιητοῖογσην πουυΐηςηι δὰ {0 ξίτίαιη, Τ᾽ τὸ δίζαιον, ἢ 

εἴἴουν, Τίμιον ἃ" ἃ. τοὶ τ συγγγρείας δίγαα, ἴιιτα ζου λυ σα οἴτ 
«ἢ, τεὶ γενομισ μῆνα. ἐδενὶ δυιαίῃ, θαι 110 ταγς, ΡῚῚ αἰατίς. δτο οι 
στη: τη μηδὲν ἐ ἢ) αὐϑρώππτῳ πρὸς τοὸ ἀλια ζῶα . (ἴςεῖο » ΕΟ νΐῃ 

τς οἴ ουτα θοΙξης ἐς ΕἸπ10.3. “ἦν διγαίων τυγχαίειν, ἱ 15 
ὀθτίθοι δ ἴξι γοτίπογο, του μὸν μή) δίκαιον ἐμὲ χεγειν χρεῶν! 
αυοά ΕῸ ἴῃς Ροιτίης: ποσοτι)ι4 Ὠγο ΠΊ τρί ἢ ΡοΙδι]α Το 
πη τ. χωρεῖς εἰς τὸ δίκαιον » ἀοςσεἀἰς δὰ ἰὰ 4ιοά ἰυῖσπι, 
χριὰ ποιτρὴς ν ροτεῖς οἤτοία , ΡΠ α]αγῖς ἱπ ἐρ ΠΟΙ ς. τοὺ δίκα 
χεννιᾷ οὶ, ταὶ γοκκιζόμνα,, {|πι|Π] ΡΓΕΙΙα ΠῚ Ρεηάστο, Χε 
ΝΠ) τοὸ δύχαια ἴατα, τά «ἤραυς ζΟΠααΙτσητατ δ «ἴταητα Γ 

ἄλια οδυΐ μα Ταοιδη. ερὴ κρϑυ φῆς τι 170 διχφίαν γλαε τ. 
Ιο Ῥαττὶς ἑπτε ἀμ τἰϊοτι ροήϊς,, ἀθοθάας. ἐν ω διχεή 
πιοτὸ πππὰγα. ΑΠορμδυ. νεφ. ων τι τόνδε ἃ χορὸν ἀΦὴΝ 
διχαίων » Πἰ πο σσηιήποάο ΡΠδατίπε εἰνονιμαν ρται 
τὰ. Ρίατο ἴῃ Αροϊορια ἀιχῖς, τ Τ᾽ τὸ δ χαιον τὶ ἀξίας 
χτ αἰο) ἐξίαν ΡΟ ἐοάεπη. ἐκ σῷ διχαῖς, τα τὸ » αατδ, Αἰ 

τ πε: ὡκ δὶς διχαλα ἃ βίον κεκτηνῆσοιν ἰά εἰς, Ῥοτ ᾿π| 1 141 

ἁΠοσυτί, δίκαιον ἔν, ἰν Πππ1 0} ο τίποτα. δίχαμον πορρξοἶνας 
" ταν: δίκαια δ)υ 8 προζαλλ ει νῈ] ὠροτείνεῶζν ἀαρ! οι (6 1 Τ 

“ἴ δικαίων ἐφίεῶν Τὰ ἑαυτῷ, ἐς ἴᾳτε [Ὁ αἰσεάοτέ. ἢ ᾿ 
ἝΝ ΕΓ ῬΟ1].} δ το ρυίηγο, δίκαιον. γήδεον . νοσαυζ ἃ 
1πι4 4814 Ῥτάτον [πιο η ῬΓΟΙοτοαιοπι: δὲ ἄδνκος γἢ ἢ ἀιοὶ 
{ξογη]!ις »ἔφορος χα ἀκαρπος,φελλίς. 

Διχαμοσιμῦν ὑγρὴ εἰ] Ἐιτια ας ἡ μὴ ὧν αἱρετέο ΟΥ̓. ὁ ἐυλαβητέογ, ἢ ἐδ 
πελεία αἰ ετιὴ Οἱς δ᾽ ΤΠ}. ρότιτ1ο ἡ δικαία αὐτησας. 1 Ῥιὰ 
σον κύρκε διιχαιοσεμύης μοῦ, Ἵ 

᾿Διχάζοτοξον τὸν Ἰοσὰς ἐπ 11), [Οτα ΠΊ, κρετήριον, 47. δ: 
Διχᾳιόῳ μι ὦσ ων τ, κρένει. Ρατο»Ιμμειςο,, ̓ μάϊοο » (οί 

εὐ 

᾿ 

: 



Δ Ὁ 
δῖα. ΑφουϑορΒεἴη Αἴκος οὐπὴ ἰοΠοῖτίσο ροία ἰτ, μυδὲν δικαιῶν 

τα ἐφες ὥτων κλύειν, δ οφίοτο ργιποῖρος οἴδε δά" σπθος. τ αὶ 

Ἰιοιτεγ οοηίξονἱςο ΤΊλαογ ἀἰα. [το πὶ ρυτσο» ἃς ἐχουίο, Βηά. 
το πὶ ςοπάοιηο 5114. [τὸ πὸ ρυητο ΕἸ εἴγε]. ὅς ΡΟ}. 1 ὈΊΌ ες, 

᾿διχαιαίσοιτε χήραν, ἀς βεπάϊτο ντάϊιαπι μη δικρῦ αὔχεῶς, (ἰσοῖϊο ἀς- 
ΟΠ αἴρποτ. ϑικαιεύσε αὐγυπῆιοι ϑύειν, Η Ἔγοάοτιις ν εὶς οἱξ ,Ἑὺ γρεῖῖς 

(ρει βοατον αι π σςηίξατ Ἑ σνρτι] ἴλσγα ἔιςοις. ἐδικαίωσε γη- 
μαι» ἀπσοηάαδι {ἴ5ι γχογοιη Ῥυζαι τ. ἐδικαίθι ἐξ τῷ ἔργῳ μητρυὶ 
τῇ φρονίμῃντ ογατ, ἵτα τα ἰρίᾳ ΡΒτουΐπηα (ἃ Ρταϊζιτις Ὠομε  ο3 61. 
αἰωμα, τος» τὸ, δικαιολόγη μα, ἴα 5, ἴα σασία, αὐ τὲ ἃς τατο ἔμέζυμα, 
πιοϑνὶ αἰξιτατι! πγ»ἰςογοτα πη ργασορτυ 1, ον ΟΠ] οἴ απι,τλξιις, δ)}ι- 
γχαίωίσι γο μουν ρα σορτιιπὶ ἰςρις, οαρῖτο 31. Ν  πιογοσ.!η ἐρ [ἘΟ]. 44 
Ἡοδτιαρῖτς ΠΘπο, διχαιόματα λατρείας, ΠΟΥ ΙΤατὶ το] σ᾽ οι ἱς Γὶ- 
τιν τὸ δικαιώματα} } ςσάτα ὃὲ ρι Οἱ ατα αὐ᾽ σαι α; ἀδξςηΠοη οὴι ἰὐ{- 
ας ποίζειιαι σοιίδγι ἀπ ΠῚ,δ ἐκαιολογέαι κ᾿ δικαιολογηϑέντα ἃς τ- 

πιαπιςζητα σαί ἀριά Ατηΐζοτς]. 1. ς Οαἰο:ἀεηιηὰς σδμκαώματα 
ἀϊσιηταν πὸ δύχαια αυσεσιπαι Ρτοΐίδιῖ Αἰτααῖς ἡ τ [5 ὃς σαὰ- 

ἴὰπι ἤπδαι τιοατυγ ΤΠ ον ἀπά. Πἶτο ρτγίηνο, διικωώμα τα μῶὸ οὐ πεὶ 
ἢ ῳρὸς ὑκιοῖς ἔχομϑυ ἱκαναὶ χΤ) «δὺ ἤ ἑλλίωδων νόμοις, ἴὰ (στὶς Πτοτις 

 ογος γίτα, δί ἰοσο τη σογι πη Ὠ! ΑΙ οτὴ Πρ η! Πςατγ Πα 14π| Οὐς 
᾿ ΥΒΙ δΙίρταπι ἱπταγρτοτος πος νοσαδυ]ηι ροίξεα δᾷ τοταπὶ [ς- 
σοι! θοἱ Ας ρταίδετι πὴ δὰ ἰχογοϑ γίτις γα τυ]ογυτ. 

αἰως τὸ ἴα γα. κὴ δικαίως κα σίκως 1. πειντὶ πρόσω. ΑΛ ἸΣορΡμαΌ μος 
Τιατιπὸναιο ἰπγον φυάσες τπιαγῖα ἀἰ οἴτιτ. μφέλα σιμκαίως, ἴτε ο-- 
Ῥείΐπιο. 

᾿φἰωσες κως 5), 40 {ἘΠ Π σατίο, γατίο, ἴα κα τεύκρισες, κόλασις» Γηρῳ- 
τιαπη»Ππ|. 
ταἰωτήρια νἀ οἶα. δγυχας ἦρα καὶ κόλας ὅρια, 

ες οἷν. ὁ δυὸ προαστας χξαυβείνας. 

ργο δικάζειν. ἩΠ ἐτοιοτας ΠΌγο ργῖπηο, Οὐδὲ κα τίζειν ἔτι ἤϑελε 
πότερον πρρκατίζαν ἐδίκαζε, τ᾽ ἐφη δικῶν ἔτι πσρδυΐταις 

ἐπάποάτατι πη. 
ἢΡι: γοίτίπηθητα , γε σγλης πυτγίσιιπι ἀρὰ Ρ] Δα» 

οὐ δἰ ἀἰοἰαἰ!ς, ὁ πἰρὲ ταὶ δίκας διαπρίξων, ει] 5 1πς, σαν 41- 
εἰρεσιτιις, Χο ΡΒ. ἵνα δυμενγ» ρικοὶ ἡ δ ικανίκοὶ γγύοιντο. ῬΊατο 
ἰοσὶ. ἐρώ ἢ υἱμᾶν φὸρτιχᾳ μδρ κὶ δικανεχοὶ, ἀληϑὴ 3. ντπο]οα 

ς ἀΐσαιπι ὃς τἀ! οἱ εἰτα,ἴςα ν. α.δικανικαὶ τέχναι» τα ἀ] οἱ ατῖς ἀτ- 
τἀγοῆις ἰη ΤΒεπυϊοςϊ ες δικωνεκὸς λόγ»ς ν τ! σ!α] ς οσαὰ 

τἰϊοτεῖες ΠΡτο ἀςείπιο ἔτιις. ἔοτεηῖς. Ὀιβξοττ τῷ συρι- 
ὑτικοοῖ, ΗΠ Ἰσατηαίζ, δεν ανικὶ, τς ογατοσῖα » Ρίατο ἰθγὸ τοῖ- 
«Ἀσρυθ. 
διςπυ !ἀϊσυς ὁ αἷοὶ σας δίκας διατρίζων, Ηεἰγεϊ. 

Θ. κα, ὁ κὶ ἡ, τοςρ5. 
τεῖν δ ἷς ἐγ ἐξα πὶ ἔετις » ταπὶ ἀς αἴδοτε χυαπι ἀς ἔγαξειι δρυά 
ΟΡ 1 τιάε σαμ9]. 
ἃ ὁ καὶ ἡ διξεγας, θις ἐγ ξοτιδτγαῖο, τινὲς δ᾽ αὐ κὐ δέκαρ. 

» ρον δι... ε 
ΨΡ 

τὰ 

τα διἴετα νοττῖς Οα7α. 
πε , ἐἢ μέρα [αἴτως ἀἸςς, ὁ εγδικος. Ἡ εἰν οἷν. δικαίσιμοι,, πγεηίας τὰ 

ὅτογ Παΐδας ἴασὶ ἀισιμγάο Ὀσσυραδφηταν, Η ΟΠ. 
ὃς ὥρᾳ τε πιρας ᾿πά τοῖο ρταίτταζυπι. 

ἄς ἡ Ἰα τις 1 4,}1ς ΠΟ ητγοιιογ ν᾽) ἘΡ᾿Ιστηληη. ᾿ἀἸς[Π|, 

χθον, ὁ, ααΐ νεγίτυτ ἰπ ̓αἀἰςῖο, ΖΕ] οἴγοα Ππιγὰ τοάἀάςηδα νεῖ 
(τὰ ΜΠιλή. ἀ ἐν παλάμης φορέεσι δικααδ ὅλοι, οἱ αὐρὶ τᾶς δίκας κὶ νὸ - 
μοις πολϑ μῆμοι κ᾽ αἰαςρεφόμάνοι βασιλει φοἰχά τος. 
ριον, α πὸ, οτιιο τα τς 4]. ἰμά σα πὶ σου εἴας  ἰα τ ἀν, 

ἰσομπ ταην. ἱιαρίδη. δικξςήρια ν᾿ Ῥτο ἰδπατα, ἰὰ εἰζ, ἰρίς. τ! ἀἸςιθας 
νἤιγρατ δικας ἡ ρκὸν τινὶ χαϑίζειν, οςιατε. Γ]Ό4η. ἴῃ Ὀςςοΐαπγ. Οὗ 3 
Ατρης ταῖνεινὸν ἡ γήστιτο τὸ κα ϑίται δικαςέρκον ἀυτῷ ϑεών, [ἃ οἰ 1 ἴσος 
1Π| ἄξος ἔξι το, ὃς συ πὶ ἀρια ἰςο: ἀσουίαγς, γτταηαιις ἐπ πὶ Πρη!- 
σας, Αρυὰ Ατβεαϊεηίες Ἰοοιις ἐγας ἰπ 40 Ῥορυΐις ἱρίς » πδἢ 
αὐχαὶ, ἰὰ εἶδ, πγλρ ττατας ᾿α ἀτοαίσατ., ΡΊατάτοῖιις τη δοίοπο. Ατὶ- 

 Ποτεῖ.2. ῬοΪ ταῖς σαοίαλπη [ἰςσςυίι Πἴς δοοπί , ψιὸὰ [Ὁ] αοτίς 
᾿Ατεοράριπη,δζ οπηποτη τγαάιιχογίς αὐτἢ ογίτατο πη εἰς τα δίκας - 
εἰὰ » 4 ςοηϊἴαπσ ἐκ πὸ δηΐμου. διχοιςέρμον σιωΐγειν,, ΞΟΠ] "ΠῚ 
Σηῖγς. ὐςΔη. Ῥτο ἱαάϊοϊ δος, ωρός σετὸ δικαςἥριον ἡποβλέσει. 

ἧς, οὐ ὁτυάοχ. δικας ἕω ποιεῖ ῶχ.» Γυοϊδη πα ΐςοπη ἕισεγς, ἱπάὶ- 
οἷσπη ἀςξεγγς. δια ταὶ, τοῦ τὴ σαρ᾿ τα] πτ ρεγπιμεῖ ογάπι Τα - 

"ας ΜΗΪς δὲ αυτησοητί βιοτῆς π ἰπαϊ οἱο σου λητο Γ πάτο 
Ῥεπιοίη σης πη : ἰητογά μπῇ ΟἸ]}}ς ὃς νηιις ἐγαπτιεχ Πεπιοῇίβοη. 

“οἰκὸς ὅπη ὕμων δίκης, τἀ οἰ οτιπὶ ρατίτας. ΧοΠΟΡὮ. φρατηγῷ κα 
διχαςικῶκ; πολιτικῷ ἑαυ τίυ) ὅδητρέψαι, δὲς τὸ δικατικὸν ἀιοεθατωτ 
τπεγοες οὐδ [μι ἀιοῖθιι5 ἀλθάτιις ρτο ορετὰ ἰππἀϊςαπάϊς σοητιο- 
τογῆίς ἱπηρεπία,ἰιος εἴ, ἰρογία]ο: ἰυἀιοία!ες, ἡροττυϊατία οςου- 

 πρλΒυάσας ἰὰ Δηποτατ. ροίζοτ. δικαςικὸνλαμίξαλεστ, Ἰυ ἀἰς!) πτοτ- 
ξοάσπη οἀρίππτ, Αὐηΐϊζοτοὶ] 6.Ρο].τ, δικαςικὸνῥη μα, ἰιἀιςτΑ1 γον 

Βαπι, Βιυιάπιις πη Ἐρο]. δικαςιχοὶ χεήμαται ἈΤ ΠΟΡ ἢ, 

κασικώς,ποτο ἱπά!ςἰατίον Γαςιατι- 
πτ 
κατολ ηχτίθ- ἀπ Ιοἴτοτ ἀεῆπδης: 

Δ ΟἹ 107 
Δίκειν,ἴαζετς, βάλλειν, ῥίσθειν,ν πάς δέκον ἡ δίσκον. 
Δικελις αὶ αἰςςσαθταν ἀρι ἃ [,ἀσοηας γ 4.1 σοπγίοος ἰυΐις οδίθαης, 

ζ αίνις ᾿εδγο τουτί ςαρῖτο 31,4 υαηαμδπι ΤογΙ δίτωσ ροτίις Δεύχης 
λής-α)ν δὰ δεικεςα). Η ὶ 

Δίκελλα ας. 1. σογουϊδ, ᾽άδης, ῬΒΟΟΥ 4. οἱ “ίτπις αὶ δεδοίηκε τέχγίκυ, 
σικεἰ πῆ διτὸ δ κάνη γἱὰς Σκαφεῖον. 

Δικελλίτης ἥν ἱ σουο γτιταγ,οαἸοτ. ᾿ τ 

Δικέντρωγ,αξξας σαμάἀαπὶ ἴῃ ταχΠ ]οσαπὶ ἰαο ἢς ἀΐδεας Ἠείνελ. 
Δικέρχθ. ὃς Δίκερως,κ, ὁ αὶ ὐ,ἱσοτηὶς, δὲ Δικέραίθν. [ἢ Ἐριρταιηηγατ. 

Δέρμα ἢ γἡ δικέροον ὑστὸ φ-ὀρϑυγία μετώπων Σπαστί μα Θ- κούρα ϑέτο 
παῤ ἀγξώτιδιε. 

Δικέφαλίθ., δ δισερο. 
Δίκη Φίκίω ἔτικτε κὶ βλάξη βλάξίω, ΡάγαΣ ΠΊΐ4 σοση ΠηΠἰς ἴῃ {πὶρίο- 

ΣΟΥ» Χ) δὴ Τὸ φιλοδ κων κὶ συ εἰρήνπων δίκας δίκαις. ἘΠῚ δὲ 4}1ἃ ἀς 

Πὶς 4 οὗ ΤΟΣ ΣΧΊΘ Γ ΠΟ ΣΘΏτΙ τη ἰδτι πη τῖη τησατη Ὡς οΡ- 
τεςέτατ! οπέπηαιις Τα ΠγΠΙιΑτ ΣΙ). τὁ δήκέω ὑφέξει, κἀν ὃγίθ. δάκῃ 
κιώα δ}, ἀ3ὴ τσ δὴ μακρρῖς( [σοί μικροῖς) συκοφαντουιῆμων. 
Ετ δίκης διχσιότερος Ρει πγρειυοίςην ἀτοιτην ἀς τα τ ΠἸΠγ15 ὅς (ες 

τ τ 11} Πγ15 α΄] γ νῖ ἀὐχιῖ θούτα δὶς δὲ- δίκη ὀφϑτολμὸς ἀρυὰ Ης- 

ἸΙοάοτ. ἀϊοῖταν δ ποτίας ᾿ξ ίτια; ΠΟὨτετηρτοῖος. ν ν᾿ 
Δίκα," ὐγοαυία αυαὲ ἀρυὰ ἱπάϊοοπη ἀρίτογ,, πα ϊοί τη, Γςητοητία, ΡΟ: 

πᾶ, ᾿ς, ρου θλιςα δέξο, ὰς » τἰταβ.γο5, ΟΠ ονμην, ταειτία, Οὐ ῇ: 

ξιν γδ δμώων δίκη δδὶ, Ἰὰ εἴ, γατιο δέ πτος. τὸ [ξπιθητία, Χδηος 
ΡΒοΙ. καὶ δύκην κατεψηφίώθιη, ἰςπταπτία ργοσπηςίατα οἵξ. Α ρορτις ἄς 
Πηρίταν εἰϊς πιβισιοτο πὶ γ» ἐπάς ἀϊέϊα αιὸά [ττες ὃς ςοπτοητίο- 
Πδς αἸτ]ηγατ, Πϑης νἸγσίηοπὶ στοαὶ (Ογιἷς Ῥγσο]ας, Πα πίαπλ 
ἀιςιτισαηι οοπας ἀσςοαζ οἽ7Ἐ καϑειρὸν, ἃ εξ, Ἰπτεστιπὶ ρυτάπι- 
46. Ηεβοὰ. καὶ δὲ τε παρϑέν. ὅδ) δίκη δέθ- ἐκγεγατίσγγῖτσο τ{ξ1- 

τί εἴτ ὑγοσηατα Ἰουο. Ευήϊ εν. δέκίυ ὃς ϑέμιν ιάετη οΠΤδ ρυζατ,Α τ 
τζοτεὶ, ἀς πλυπέο, τεῦ ϑεῳ ἀ εἰ ξιω ἕπεται δίκη, “ἦν  ξτολεπουῆμων πιϑ 
ϑείς γόμου τιμωρὸς, (γος αὶ γεϊπιρίο σοπλτε ἤαθ ες Πμχιτῖς ρτα- 
Πάσηι, 4 ΔΠῚ σ)έκίω πο πγιπδῦτ, ἀἰ αι η ας ̓οσσὶς νἱπά!Πςοπι, ἄγηαΐ 
νι σιυΐςαυδηι λυ ξἘἸ Πα ΠῚ Θιπς ργα του πη τιπη εἱς ἐν δίκῃ, ἰᾷ 
εἴς τῦτε δὲ τὴ εγιτὸ. Ατ΄ Πορδῃ. νεῷ ἐν διίωγ σ᾽ ἐτυτῆον, ἴατς τα 
ςαάεθαπι. Ρ]αῖο ςριτο] ἰερυνηγα, ἤλϑον κ᾽ λογον, ἐν δίκη τενᾶζς. 
Δοσο Ν τατίοπαὈ}}} τη τάδι!ς ἐς σαι, χ7᾽ δίκιω ττὸ 1] ἀξηι,δὲα- 
νεμεῖν μὴ 7) δίκίω, Ἰη τὲ ἀητιίθιετε. [τεπὶ δύκζω, "Πξατρογ ἔς 
κλειψιν τῷ αὶ, 0 ἀϊςας, σα Δ11πὰ τίτισα,, ἰπ τη άπ Π|,1η τηο- 
τοιγ. Αὐζυτο] ἀς πιμηάο, κὶ ῥέεσε πολλεΐκες ποτοειμδιύ σγίκμν γ (προ 
βυπητς Βαττ πη] πτούο. Ῥοτοίς στια τὴ νοττὶ το ζατ Βα ιμογα ΠῚ» 
νι ᾿Ρτἀεπηνἃ Βιιά. αὐγαὶ τίου γίω φέρετ χέρια ῥὲπ σγκίω, γετείταττοτ- 
τοητὶς ΤΠτὰγ στα! χωρὶς δίκος, τυἀτέξα σαυα, αδκὶ διίκίω, ρτα:- 
τοῦ τὰς, Ρ] υτατοιις ἐπ Οὐάπν ΠΟ. σου δίκη ἴατο, Η ἐγοάοι. [τε τὴ 11- 
πε ργωροιιίους ν» διἔέκῃ» ἰά εἴτ τατος, πγογιτὸ εἰυϊτὲ, Θορῃοε!, τα 
διίκίω ἀασασίαν ἐξῃπήστοτο, τ ατεῖ το] "σ  Οποπὶ 1π4|ς1} Αἰραῆδπι 
᾿τη ρο γα τ} ]ΟτάΓ ἢ δίκῃ κατεγνωσμίη,σαυία ἀιγηῃαζα, ΑΠΤΙΡΕ, 
Αὐτὴ ὃ δίκη μὴ ὀρϑώς καταιΎνω ὧδ Εἰ στε ες υρωτέρᾳ ὅδι πϑ διχαῖς, πὶ σξ α - 

ληϑούς » (ξτε πεῖ 4114 ἰμιϊτὸ γθὰς ἀατηπάτος εἴτ, διίκη δύϑεῖα; 

ςοπιγουογα γεξξδ, ἐδ ῥυώνοραὶ ἀφ ἰα εαπ[Σ ἐρήμη δίκη, ηἀτέϊα σλα 
ἢ 5 ναάδὶπιοπία πη) ἀείςττι πη). δήκη ϑεία, ἀιαϊηα Ὑ]τῖο,, ἀ 1} ΠῚ 
{ὰρρ! τοῖα πη, ΞΡ. ἀςογείαηι ἀϊαϊπιιπη., Ρ] υτάτοῇ, δίύκας ἴσας κα 
διρίας δίδωσι, Ξαα1ς5 σοηἀ! τ οηΐδας ν᾽ αἴ τ, Τ Βιογ 414. δγίκυ αἱ βλά- 
Οηφναξξιο ἀδηχηὶ ἄάτι» ηπα εἰϊ εχ Ἰεσε Ασα πα ςοῦτγα δ πὶ ἀμ 
ἀλταθαπι τυτα τι ῥλαζος ϑύκη “ἴω τετραπόδων, χξλῖο οὐ ραιροτίοπι 
ἃ αυδάτυρεάς ξιξξαπητ ματι Ἰεροπα τυ}1τ δοΐοη ἀυτῆοτς Ρ]ι- 
ττοῃο ἴῃ εἴτις νιτα. δίκη κακηγορίας δι δ᾽ ἔχη κοικη)ο ραν ἰ ΠΟΤ ΤῸ ΠῚ 
δξχίο. αἰκίας δίκη, αξειο Ἰητατί ἀγυην οὗ νοσοτα δύήκη δορὸς εὐὐᾷὺ ἔ- 
σαν Ραπὰ ἴῃ ἰρίος ἔμευτα οἵς. ΡΒιΙοἰῖγατ, δγίκη γίνεται, ἀς σου 
Ρτοπι τη οίατατ: ἀἸ οἴτιν δτῖαπη δ)ἑκζω σιω τελέσαι δι κατοί τιγίθ- τοιμτι 
Ρειερ ες αἰταυςιῃ. Τ νον ἀϊά. δικών ἐπε ύσων,, τὰ εἰζ, φιοα 1κἀτίηϊ 

ἀϊςσιης ἐπ ταη1, μἱ ὅσα δίκη, ἀ!οῖα τα μα] ΠΤ. οὐ Ππη:]ς εἰς 
ἃς ξοτταῖϊε εδάςξην κὶ αὐείδικος δίκη» 1Ἰὰ εἴτε π}}4 δί ἱγεῖτα, Απάο- 
εἰ 4. αὐρὲ μυς-πρίων, Ὑ αὶ ἢ δίκας,νὁ ταὶ διαϊτας ἐποιηίστιτε κυρίας ξἢ), ὁπό- 
σαὶ ἂν δυημοκρατου δύῃ πόλει ἐγλύοντο, ἕπσως μήτε χεεών αϑακοπτεὶ εἶεν, 

αὐτε δίκαι αἰάδεκοι γίγνοντο͵ εἰλλιεὶ “Ἶδ ἰδίων συμ(ολαίων αἱ πράξεις εἶεν, 
νυ πὸ ταῦυ]α ποσὶ ἤστγοης, ὅς τὰς τπάῖςσαῖα τείςιπάἀεγούταγ, [εᾷ 
εχ ρα οηΐδες ρχϊπατὶς δὲ Ποπιϊπίδες ἐχρογίγὶ ΠΙσεγοτ. )οτοοἵξ. 
ἀΐω δίκίω πιυῤτίων,αὐει ἣς νυ δυχοίζομιαι, αὐ δυκον ἐποίησεν, ἃ οἵδ, ἐς - 
πιο ἱπά!ςαπάαπντ ὃς ἱἀἸ οὐαὶ Βα] πὶ. 1 νεγὸ {τ ργορτίὸ οἱ 
ε ὅσα γ νἱάε πγμτῖς ἀρᾷ Ρ ΟἸ]υςοπὶ ᾿ΐδτο οξξαμο,, σαρίτε ρτῖ- 
τηΟ . ἰος «πἰπὶ δε Ισί ἀΐυς Βαά. αττιρ ἴε νἱάσταγ 1η Οοπιτηςης. 
ἐόηξιτίοςα, δίκίω Κποτίσαι, πια  τατί,ἰποίφοτς 1η ἔγαιιάς πὶ νοττῖς 
Βιά. δίκίω ὄτισας , ραεπας [αΠΠ|,1μποἴλῃ, δίκη δικριζουᾶνη, [τὶς 45 
ἔχ᾽ ο: φίκας δικοίζεσι γ ἴπι5 ἀϊξιιπτνασαπτ πα! οἴΔ., ςαυίλπι, Ηετο- 
ἄοτ. δε δήμης ἐλϑεῖν, Πιδῖτα τα εἴπ πη, Τ μα ον 14. 2) διέκίω ὀλϑῶν, 

ταάίςιο Ρτοίξοιτιιδ » 401 ἴῃ 1ᾳ5 γΟΟΑΜΠτ» ῬΙαταγομος τῇ Ολπυ]- 

1ο. ὅϑὴ δίκη διελϑεῖν, μά Ἰςῖο ἰς ςοπιπλίττετς, δύκζιυ ἕπτ χεν ἡ ἀϊς Τα 

ἤυς ραξηλ5 (αδ᾽το ἐπὶ Ρ]υτάγοιμς ἴῃ δοίοως αἷμ διίκμ ἐκ οἶδ᾽ 
γέμων ὠπέχιν, ὈεπλοΠ ἢ τη. δίκη συς στι «δεὶ τούτου, [τς μας ἀξ τὸ 
ξουηπιοῖα, Ρ]υτατοδας τη ΑἸςιδδάς. ἐκοξιδαὴ τὸ αρώτον δίκας ὃ 
ξειὲ προϑῇν νὰ ργὶ πιὰπι Τρέτεγ ργὸ τίσ πα! (ξάεπι σςρετιτ, δ- 
κας ἐξὺ αὐτιςασνότας εἤτεενλὰ σα ίλτη ἀϊσεπάατη δάἀμοτίατίος νοσα- 
μας. δίκϊω ἐφ ὕβητιϑεῖ, τῖθι ροσπαῶ ἰγγορας, Ἡέτοάοτ. δήκζω δη:-. 



λοϑ ΑΙ 

πιϑεὶ; ἑναίτῳ οῥαϑώμανϑις, Ῥαξα :πὶ να] 1: ἰγγοόσαῃς, Γπιοίδη υδὲ 

δίκίω ἐσένα κοκάζειν, ἰς τα ἀεληάτο πέπχιης ἀπηστ {ἀρρ ἰσῖι ΠΣ 
τ Ἀυςγάι ἐς δίκέω χατάςησι, ἀἰς [δ ατθητίδτη ἡ ἰιοῖΑ . αὐ παντῶν 

τὶ τίωὶ δίκιωω,χὰ ναὰ᾿ πτο τταπι ὉσοΌγΡοΥ ς δἑκίμυ μοι απ αρϑ χάν. ΓΑΙ Βὶ 
τ ἄατε ραῦπας, Βασριά, δίκίω «σαρεῖχαν ἡ δυοσλ θείας, τ ρεοτατῖς ροῦ- 

πᾶς ἱπετο. ΑΙοχτη. ἈΡ το ἀ.2. Ῥτο  φοτ, πϊκίκω διδόναι, ἄτα Ροα- 
ηας ΡΙαταγοίν. ἴα ΡΟ ιο, δίκίω μὴ δου  ῥωμαίοις. ὧν ὑξοίζεσιν, ο(6- 
αλιάζοντες στὰ ἔστοητος Ἀξοπιαηοβν εουμ) 1" Τρ 1018 Ροτταίς- 
(δηε ἱπρρίτοιαπι ποη ἱμεγς, δίκας δδευῦαὶ κα λαξεῖν δα τοῖς ἐὐϑγη- 
γῶοις, Αἐποοἑ Θαβίσατ μά Ἰσίατα ροταντεετο ν [άθαι τὰ Π ογιοὶ δὴ- 
χὰς δοιῶ αἱ κὶ δέξαδγοι! ἴσας καὶ ὁμοίας « ᾿αάισιο τππ τορι ἤαις Τι- 

οὐ Δι, δίκας ἐδεδὸσ αν τε καὶ ἐλ εἰ μιξανον παῤ αὐλιύλων , 14 εἰξ,1π {τίθει 
οάηῦ ἰητεγ ἰδ γεὶ δξζογος νοὶ τοῖς [τος ὁσαατ τὐξεῖ ς νεὶ αδξϊο- 
τα. νεὶ τὶ Ηεγοάο,δέκας δοευῦαι ἕτοιμος ἱπά!οτο ἰς οἤογεης, Τ θα 
ΟΥ̓́Δ14. δίκας διδόναι υἱ κοῖς εἶν γ νον σααίατη ἀΐσετο πο}5 ἀοίογο- 
τἰθας, ΤἈυογ τ. δώσεις δίκίω τούτων, Ατητορίιαη. δὲ Θ απιο τι. 
δέκίων διδόναι τ ἀφικο ρου τῶν᾿ δίκας διύδναι εἴς ηὐο ΟἸοοῖο ροσπᾶς 
Ῥεσάογς ἀιχιοίνος οἰδ νιη Δ ξξαπ) ρογηλἰττογενάςοτο γεα πη, ντίῃ 
οὐπὶ ἀηϊπγδάιδεταταν. δίκας ἀπαιτεῖν» [υἱα10., Ραρῦας ἐχρετετο. 

Ῥαυΐίχηϊας ἰπ ἐτίτηο, Ἡλιακών Οἱ ἡλεῖοι δίκας “ὦ φύγε, αἴ αῤγιίων 
εκ ἡτουυ, δίκίω γραφ ἂν τινὶ, αξειοη αν ἀ[ τοι Ἰητοπάοτο, τ Πτορἢ. 

γεφ. εἰ σοι γοφοιτο πέντε πώλων τὸς τις δίκῃ, (1 εἰ] ἀ! ἐζεταγ ᾿ 111, 

ἢ τιθὶ ἀϊοα Ἰηριη στ ατοτ, ῬΊαται ἢ τὰ Οαπι]ο. δίκης Ὡρργεγραμ τ 

μᾶψης ἀυτεῇ χαιμπα εἰ οἴου Ἰηἀτξξα ἀσςαίατίο: ς Τρταγρτας, εἰς δέκας 
ἄγειν, ἴὰ ἴι15 νούατο » ΧΟΠΟΡΒ. γε ἐμέ τινες εἰς δίκας ἄγουσιν, δίς. 
δίκιω ἐάν, {ἴτε σι να ογς οὐπὶ αἰ ἴαο., ΟἸοεγο Ρ] τατον ιη Ὁ - 
Ῥαΐίς, αὐοὲ ἰοργησίας͵ Αιρες οτέλυς ὃ) ἱσορεῖ Σωτύρυ «δὴ φίλοις ἐμφράξαι 
ποὶ ὦ πὸ κηρῷ δίκίω ἔχοντας. δίκίωυ ἔχαν ν (τὶς. ζεϊσαθυι τοοιρεγο. 
ΡΙατὸ τῇ εριϊτοὶ εἰ φῆς μὲηὶ εἰρηκέναι εἰρηκὼς τοι τοι ,ἐ χω δίκίωγ" ἃ εἴτ, 

ταῖν ἰατίςῃτ. δίκας ἐχάν » ῬΡτῸ ροσηας [αττς, [ἀς:». ρητζοία ἰςρτι- 
1. εἰ δὲ τι ἃ μετέπσειτοι χ οϑνον ιν τυραννὶς ἐκ ὀρϑιῖς τῇ τὶ πόλεως δωρεά: 

καταννέχφιται τούτων Φίκας τας μν ἔχει 7γ τὰς ὃ πινέτω, τὰ οἴτνϊ φα τά 

Ῥοϊῖς τυτῖπαις ἱρίᾳ πιμηοις οἰμτατίς αὐ ατοῦς ρατγδι τ» ἔσοϊο- 
τῖς αι] ἐς πὶ Γι} Ροσπατιιαι Ράττθιλ [αἰτεραττοην εσίαπι ραι(Ο] τ. 
σίω) δγίκίωυ ἐν χερσὶν ἔχει, ἴῃ τπδιτϊϑας τινά νοία τα ἰνα δ οτ, ΡΊ ατάγο }.1η 

ΤΟ δηλ ἰοχς ἀϊέϊαιοιε,, δήκίω εἰπεῖν, σαι! τ ἀτοοτον ἔάεηι τὸ ΝΝα- 
πα Χ ὁπορ ἢ, 4 ὄπομν ἐς ϑοογαιο, τί τε δίκίων πάντων αὐσρώτσων «- 
ληϑέςτα τοῦ κὶ 8 λδυϑερ εώτειτοι κὶ ΦδὌεκοι ὕτουται εἰπών. δ ἐκεί» εἰ τείγειν γ 1Π:- 

τεηάςτο «ἐμοῦ νυ τὸ τ] άτοῖο ΟΧΡΟΓΙΓΙ, , νοσαγα [π᾿ ΤΠ ΠΟ 1} Π1ν 
Ἰαάιοϊο ρεγίξηα!, Οἴσετο ργο Ομϊητῖο., 51 4 τὴ ςΟὨΓγοιοτ - 
ἢπλπινθηῦγοῖ, ἴητογ ραγίοτος Δατ {ΠΠ}Πη0 ἰπτο ὀχρογίγογιγ, 1)1- 
Οἵτιισ οὐ ία Πλ εἰγωνίζεζτε ᾿ πολιν εἰστέγειν τίν» δίκίιν, ᾿,ητῖην αἕτιοης 

᾿ τοίιτυογε Διςαοτ, σία δίκωυ ἐγίυ τι ὃς Φίκίω υὐαδέ χεόῦδαι. θαι 
ἀπ άἀιοίπν ργομητίτους, δίκας χαικβαίειν, Ππ[πῖροια σοπιγοι μοι ιᾶς. 
Ῥοπιοπβεη, αι πγοῖα βατινᾶς. δίκίω λαμζαγειν υὑπϑρ τούτων, Γἀς υγ.δ- 
κῃ κρίνει » ἰα ἀϊοῖο ἀϊξερταγε,, Ὑ αυον 41. δίκίω ἐλαΐε, ἀϊσυνης 
Ατείςι ταηὶ ἀς ἀσουίιτοτς αυὰπι ἐς τοο, 5 ̓ς Ψγρημας 4. Ζ πεὶ- 
ἄος., Ραξπα: Γπιπλῖοο κα ἔγατις τεσερι. Ετ 2. Ἰἀφαάμν Πυλῖτο ροο- 
Ὡᾶς νυ ΡυΠοίαη, το ἀοςϊ πτοοέζαμο. δίκίω ἐπείγειν, εἰζ [ττϑ πγ.νοἷ 
στ λοῦν, ψῈ] ἀϊσαΠῈ 1] ρτησοις, έπη Ιλ τς ἡ. οἰ μφμετυογικαὶ δίκας 

ἐπείγοντές μοι δίκίιω ἔγετι ϑένε τινὶ, ρΥο δεχᾳ ζ4ν,Πνα ] τατος. οὐ οΡ]ι. 
ἐαντις γονέας μὴ ϑεραπεύῃ τούτῳ δάκίμ ἡ πόλις ὅηιτίθησιν, 1ὼ κα ης 

δἰ πιαΐιιοττῖτ, δύκίυ, ὅῆιτι ϑέναι,, ρασπας ἔα γεγο. ΣΧ οπορὶ, πουΐτῳ 
Φίκίω δηπτέϑησε τὰ -[ς, δεκάζει πῶτον, ἀς ἰχος ἰα ἀἰςία πὶ ἐχοίσετ, ἃ- 
ῬαᾷῬΊατανο . πῆρὲ αἰοργησίας ντύμ) δίκίων κολαΐζειν . ἰητεγρτες,, ρΡασῃ:ς 
Τα πτογοις 4 Γαδ αιάϊγι ρυτο, κτ' δίκίω λαγχαύω ν ̓τον χητοηιο, 
αϊέχο ἰμ  Πσίσ ιν ἀρρε!!ο ἀξειοαοι ἀϊοο,ισαπ ἐπηρίησο » οὐ 
ταάδιοίι αι 8. αέξιοπ πὶ, αυοά οτίαην Πι!σείθοῦα ᾿υ ἀτοιιπ. ἐτ- 
οἴταγ, επι οί μοῦ, χτ᾽ μοδίς νἰω κοας δίκας ἔλαχον “Ἷδ πατρῴων τοῖς 

δγιτρόποις μειοχκύλλιον ὧν κοι ας, αν Ὀγίαγ πὶ τατοία ἐχρα- 
τίτι οαπὶ τατοτιδιις πχεὶς ἐσερηἴε πη ἀμ ἣς Δἀο] εἰσοηταΐας οχὶ 
ἤζεης. ἴῃ σαις οτίχηι αρίτα δι απ ἩΠἰσττ ροζυ]ατο δέ ἀσοιι τ 
τς. Α4 νεισαηι ἴοπάτ ἰοττίτὶ ᾿πἀϊοία αν δοττς οπἰπὶ σοσηοίςε- 
ἄατιπι σαυατιπι ἀϊοι σαρίοραητ.. δυέϊιοτο ϑόγαιο τη χὰ Ν 

ἐσ ]. ΔῈ ας! ἃ. δ Νες νοτὸ ἴνα πῆς ίοττο ἀλτα;, ΟἸσογο τη Ν ἐγτ. ἀξξ, 
5.ἀτοας (Ὀτείταναι πὶ εἰἰχίτ » ρτὸ (οττί τίθης. σαμ5. ΠΟ σ᾽ ἸταΓΙ 1. 
δίκίω τ ὅγττρφζυῆ ς εἰλυχοὺςνα ΕΟ. συγ οἷαΣ Ἰητουάσης, δήκαυ, φόῦ- 
γεινεοτ! λοι ἀσργοοαγι. δίκι ὠφλε μεγέλίω, τηασηα; πγμ! ἐ α: ἀα- 
ταπάτας οἵδ, δίκίυ ὠφληκα, τοὶ τα ἀτοατα: ἀςίτοτ (απ. ΑὙ Πϊορὶι. 
»ἡὐ δίκας ὠφλυκω, Οἱ αὐτοιι στο πη τι !σατατα ἄς εδατ, ΠΠ πο (0]- 

ποῖαι ἵπττα τογπυϊα πὶ τοὶ Γυἀἰσαταῦ, Π6ς Ρατίςθαταν δόμα ἤτα 
ῬοΠὶἀοτὰ, ταις οἱ τὸς οτίπι οτας σα πὶ τορι] σα., ποη ταυτὶ ἢὴ 
οὐ ογφάϊτοτ ονπησὶτ Βα. ἀςην ΑὐἸ τορι), δήκίων μένων ὀφλή 
σειν. ἕαταντις οὶ πιά σατα: ἀεἰοίτον. δποφέρειν δίκίω κ᾿ γραφία) ἃς ἐπε 
φέρειν, ἐς Ὀγγενασοιαγον ἐπώγειν » χοιτηγ)ορ εν κρίνειν ,ὄϊνϑιεω εἰν,  Ὲ[οἢ., 
7 κτησιῷ, Αποηνέχθη γὸ, ἡ ΧΙ σῶσε «ῷ ψυφίσιλατος, γραφὴ, ὅζο. δίκης ὥϑο- 
καταῤχεῦδεῃ, εἰς Πἰτοι σοητοίτατι εἴη Ραηἀοξεις Οταςῖς, λῆξις δί- 

ουκης μα Πτ,ῖτα τγαάιτ ΡΟ ]].1.8. ὅδε δέ τις κὶ λἵξις δγίκης,νκἡ δίκίων χα- 
χεῖν: ὃς (δ᾽ ηἀ6ικὶ δίκης αἷὸ λῆξις εἴ αὐ ὁ νιωῦ καλέ μῆμί- αὐπος αὖε - 
χρίνογτο ἢ ταὶ λήξεις οἱ ἀῤχοντες. 

Δικολεςα)γοὶ δμρηλέται γ τ! οτος Ί σογ. ᾿Π]Ι τάζογας. Ατἰίτοπαιις 1ῶτο 
εἰς τ Οὐἶτως Πἰῦτο ἰδχῖο, οαρῖτς 38.. σοηις. οταῖ Οοἰπα (ϊα; 

εἱά. ᾿ ἢ 

ΤΑΎΟΑ ] 
δίκηλον, γῆ σο, μέ μυμα, εἴκασμοαν μια διὴ εἴκελον., 8ζ κατα; 
ὁμοϊωμαγδαϊα, ΕἸ ΟΙγ οἷν, οἴγελ μα, αὐδ'ριαὶ, εἴδωλον, ἐκτύπτω, 

᾿ μανὄψις, Αρπά Ηοτούοι, σε θίταν δείκηλον, γάς {ὐρτα δὶ 
Δεμέδεον, ἐντὸς Ττιτίςαα » οητγοι θη οἷα » Αὐμϊορβδηος γέφ, αἰπ 

τιν το κὺ πα; κυλεΝ 
δίκλειδος,, νετίοημια οἰλι{πς., δεφυιὶς ἧς δ) α ὅτι πῷ χοίπω μ 

κλεισυῆμε αὐυΐξαη, Η!Ἰρροετ. δὴν ΑΙ 
Δικλὴς 'δος ἡ, νυ ]αα δ᾽ ἔοτις, δίϑυρος, (ὐσοπηπιξηταγ. Αὐἠπορῆαι 

4ππιθιο. ἴω ἘΡιβταμηπηάῖ. δεκλίδας ἐμφετίναξεν ἐμοὶς 
τωρφσίποις. ἰ ἢ 

Δικογραφία ας ἡ, (τὶ ρεῖο σδιιίατιτη, ΓΟογ. ΣΝ 
Δικοδὸοσὶ αγας ΝΟ: ἀἸξς᾽ ο ατθτι, δικαιολογία. οἱ ν, Οὐδ᾽ αὶ 

ὅτι κατηξίοι «δὲ ὁ γκαλοιώπας " ἀλλα κὶ ωρρσεχλϑύαζον εἶ 
εἰς δικοδοσιας Ὡρεκαλεῖτο αὐθρὲ θ᾽ γεγονότων. ὌΝ 

Δίκοκκος !οιτιιτ ἃ αι Οαμ1 κἡὶ ζεια, το ἀλιρ! οἱ σταπο ἢτ Ὁ 
Δικολέκπης (0 ἢ ἀἴσυς, ἢ Ἐρίσι, εἰμ 
Δικολογίω γα 1 Ἰαἰος ρτασορειοιος τγαο Ατηζιΐη Ἀς 
Δικολογος, 6 διοτάτοτ ἴῃ σε ἀπ! Οσατι5, ΕΝ 
Δίκολπος αν ὃ καὶ αὶ γάμος πὰς ἰχαίσσης ἐς ντογο τημ 1 ςθῖ 

σοιδηι ὃς "ΠΟ  Πλι1Π1. “Δ 
Δικόνδυλίθ.,ἄπος ποίος [να οης,Ζυὶ δ᾽ οἷς ποάϊς αὐάας 

ἀν σιτί ργατοῦ ΡΟ] ] τ᾿ πη. ᾿ 
Δικοῤῥειφεῖνιςοτιι ἢν οἱκ σαὶ (ογίσης αζείοπος ξογθηίδσι σαι 

οἰπατο γἃς ἐπ 1 οἷς σοτηροιάϊαπι Πα υσέοτς, ΑἸ Πτον ἢ 
κοῤῥαφεῖννῃου πθης σαμίας ὃς {τος σοη!μοτον δ ΐμας σὺ 
τοῖς δικαξηρίοις αἰαςρ φεῶζ. ἌΝ 

Δικοῤῥαίφίθ, αὶ ὁ τα υ]α,σοη το πάτοτν ἃ Πι Πάπας, 
Δικόρυμβίθο,ς, ὁ ἱσερο. ΐ , 
Δικόρυφοι » Πα διι5 ἀρ οχ οἱ τ σἀρίτο γοιτοχ, ἰμαδγτίσος ὁ 

ῬΊνοι [απ σαρι}]} ογιπι ἀπογιπηιὴς ὅς πααάπτξητο, ΑὙἸτο 
Ϊ 5. ἐκλήθησαν ὃ.) δυκόρυφυί τινες οἱξ κὶ μρκροξίοις νομίζεσ 

Δικότυλίθογε, ὁ, ] σφηγίηις ἀσοταίσα]ις ἰστῖο αι παῖδες ογά 
κότυλοι πόδες, Ὀτα ἴα Οἵηῖς ἀσεταίι]ογα πὶ ογάϊηι θ 115... 

Δίκουρφο,", δ κα νἱ νδζ Δικραιὶς τ καὶ αὶ δίςαρε, δικέραλίιθν, 
Δικόω, ὦ ἔτ  δυκ ώσω. τὰς ΠῚ φιοὰ δικωσωγὶὰ εἰ, {ιρρ! τοῖς 

λάζω. ἌΝ 

Δίκρα ὄψις, ΖΕ [Ὁ Π110 ἐν πεοφοῖς, οἴ διπλῆ νε ἀππόοταῖ Η εἰν οι 
Δικροὶ να δικρῖ, Χοηινορατ δἱσογηος Εὐτοᾶς ἴσα διξιγοα Πἴσυ 
Δικρα δὲς-(Θ., εἰ είν ον ξέν. δύο κλάδοις ἔχων, 
Δικρκία,σαπ [4 Ἡ τἰτοηΐδ. 
Δίκχραι (δ, ὁ δ ΠΑ λυν Οἱσοταις δ ἔτοις ΗΙΡΡ. 
Δίκραι (δ. σπτογη5)ῖη. Εριρτ. ; 
Δίκρανον "τὸ ἔμ σαν οἶς ἔν ο1114, δύκροξω, καὶ διος δὲς ξύλον: ἀα 

τϑέξ, "το ΠΠσιτάγαυς ξύλον. ᾿ἀέππηυς οἷ ἀποα διφυὲς, 

ἄστη δατάας οχ Η ΠἘοτιςο, αἴρισκόύαςτο τ γἡὐ δίκρανα ὥς“ ε 
πίω ἦϑ κεγουΐμων σκαλών ποροστεγωγία, νἸὰς Δίκρανίθυιγ πο 
χραϑοις ξύλοις, (Οὐπανοῦτ. ἃ ΓΙ Ορ νληἰς ἐπ Ραος, Ειτοα ε: 
ἀιοι εἰϊ νι πχαχιτη.: εὐῖςεγς ἀγημο ργορείίοις. Ηος Γα 

τατι ἔχον, Η οὐατίας ἘΡΠΙΟ]αγιν [εθτο ργῖπτο αὐ Εἰήξζαπ 
τατάηι ΟΧρο ας βυγσαντα πτοη νί 6 γθουσιςς Οἀτα]]μς 
Μευτα]α σουάτασ ρητη ρου πῃ αἰζομάογα σο ]όγ : ΜΈΣ, 
Ῥτας ριτοιι στο ππτι Οἴρογο δὰ Αττῖσορηζο] Πἶρτὸ ἀἱ 
το. “4 4 τ 10} ἔυτ ΟΠ ἐχεγιιάίμτυτ, Βεπἀυήτιπι ςοσὶ 

Δίκρανίδ.,κὶ ὦ ΙΗ ες ἷςορ (ΟΠπηπηοητατ, ΑσΠπορηδη ἱπὶ 
εἰ, τἰώσε μὰ δικροῖς ἐώθοιω, πἰμλ ϑεὸν κεκρόγμασι δικρρ 

ΡΟυεμι ρτὼ δικραίοις γα ΕἸ  δικραύοις ξύλοις κὶ διφυέσι' κατ 
σαὶ ἢ). τοὶ τοιιῦτοι ξιλα ἃ καλεῖ ταὶ δηίκρανα . 67) «ἣ ὠγερῖ, ὁ 
ἔχοντοι ααρεοινότοι τοῖς ξυλϑυουλύοις. ν τὰς σγίκρφευν, ὃ. Δίχρανον, 

Δικραδωαρόγιο [ἢ ἄπιας νοι τοι ξατσαπετοάάο, 
Δίκρατον, Γ[ οίνο 10 νόμισμα η) δίκρανον : Ἰη πεῖς ἐσίταγ ἤσαιῆοαι 

Τα Χτιιηλ ΟΧ ἀποίσυς ν ἐν δύο, κεκραυῖύον, ὃς ἀϊοὶ ἄς πα πηὶ 
(α θαυ τοινοὶ Πρηϊβοατς Ὀις ρει ἃ χεράῳ ἴξι! κερρίνγυν " 

ἄκρας. 

εἶ 

Ὁ 
ἡ 

Υ̓ 

ὶ 

Δικρχτεῖς, εἰπε εἶδαι ἀρυ ἃ 5 ΟΡ, ἰῃ Α ἴα. 1.οἱ διύο αὔχοντες » ἀπο 
ΘΜ σποίαας ὡς ᾿ΘΥΠλοΠΊΠΟΠ., ᾿. 

Δίκρφαι ἐϊ σαι: Θ᾽ ὁ "1 ἡ δηορόα ἑκατέρᾳ αἰ ὑςέρας, γτούαμ6 ΨΕΠ 
ΠκνΑ τι τοτ]. 6. δ οΥπα. ᾿ 

Δδίκροίθο,ε,ο᾽, ΟΠ 4:5, ἀρ  εχφ θυ ους. δικρόαν ὑςέραν νυ 4 ΠῚ 
Αὐ ἴζοτ.}. 2. ΛΠ 11}. ὃς 1.3 σδερουι υὑς ἔραι νι- τὶ σονη]ηὶ, δία 
μαιοιθάηπι ἰς στ θη, ΤὨεουῖ.},4..1ς οὐΓρ] δίκρφειν, ἢ 
1 Ηἰρροει. τὸ δῇ δίκρανον, δῶρ κα ὄχοιδὲς ὀνομ(ον ζέσις αἱ ἱ 

κρον,νίας δίκραν Ὁ». Ὁ 

Δίκρρρσίθο- «ας δ ν ντείηαος Ππιδείατυς. ΡΟ  χ Πἰστο {ερεὶ 
κρφασον τϑραξύλαιον. 

Δίκρφτον, «, τθ νη! ΟΜΥ «νδεῆ ες, ὩΔΙ ΟἿ ΠῚ 1Π ΡΥΌΓα ἅς. ΡΈΡΡΙ 
διαθογραςιην ντ ντιπασε ἀσὶ ροἤῖτ. Ὑίας οἵ πος νοὶ 
ἃς Οἵσοι. "4 Αττῖς τό Ν απ ὅς τρίς Ποπλϊτῖις Βοπα μιαδὲ 
ἀϊοτοτῖα. ἕτ Ελιγγίαν. σαρὶτ ἐχ ἐο ργα]ο ροητγοπιςηι νη, 
τοηγος ἀυας ἀιοτοτα οἐζο. μὴ 

Δίκρρτος, εἰ ρυ] ἃς μος ποπχίπο ἀριὰ πιράϊςος » ἃ ρεγοι 
ἡᾶτο ἔς ἀϊέλυς. Οὐἰδη,ἰη Πᾶσοσο ΡῈ] μι}, ἐν πο παλ 
ὧν δδὶ κ᾽ δίκρφτος σφιγμιός δὲκ οὐτοισι κιόασ ας, ΓΕ Πλ15 γΠληα 6 
τιῦαις, Εὐτιριά. “ 

ΐ. ». 

ἦν 



ΝΑ 
ἡ και υϊξαιυς δὲ Οτοιςηπς, δυκταῖοι κορυζαύτες, Οογγσαητος Ὁ)1- 

ἢ δυκταῖον αὔτρον, ΓΙσί αι), αὨτγ πὶ ἰῃ Οσγοταν : 
ἵτὰς οἷνιΘογνὶηυπι ΟΧ ἐἸέξαπηπο ςοηξεέζιπι: 

ἡ ταμον, τὸν ξξα πγιι πὶ, ετθα εἰς Οτοτοης φιιᾶπν οἵτουἀότο σοτιια; 
γα ϊασγατας ραίζα;, τίν ἀφο εἰ εητίδιις τς ῖς, ἰρίᾳ αοτὶς οἢι συῖα 
ὡς [ππιςηϑ, ας, ρα! σία ηι γείσγοης ΟΡ ἰάσις ἃ πουθα}}Π}ς γλύ- 
γαν ἀγρία, νοσατα, (ξἀπηαϊοτί δας. ἐὐπαίξαν ἰο Ῥυδείςεητθας 

ἰσϊποίο τοπΊοητο. ἢος παι] τις οἱ αττ ΓΕ πιοπ αὐ ἐλ} 1ς: [δά 
ται! τα τΠὶ Ρτδῖοηιιο5. Α ΤἈΘΟΡ γα οτίαπι καὶ δύκτομνίθ-, 
“στα οἱ οἰπ Δι ξζαπηηιις Οἰοογοηῖ, ΓΕ]. 41 γα πηπιιπι. Το ο- 

ἴὰς νἱτίδαις ὅς νι ἴῃ πιοάϊοἰηα νἱάς Τϊοίςογιά. {το τογτῖο, 
ἰωρῖτε 37.ΡΓΠ1πινἱρεπηποαιιίητο,ς, οἕζαιιο. ΑἸοχαηίί. Αρλγοα. 
Ὑ το ςπλ. [16. Ρτῖπιο, δέκταμον ὠκείωτοι καρδέᾳ,, κὶ ταύτίω ῥών- 

᾿ς γυσι χ᾽ διασάζει, ἀϊ ξξα τὰ πὶ σοτϊ ασσοιπυπιο ἀατιτι οἵδ, ἱρἤππὶ 
ἰεὐπῆτηηάης ἄζηϊις ςοπίογιιπης » ὅζο. 

' »ϑήω,ἀὐ ξξατιγαπι οχογοςο,άἀϊξατοῦ ἤμπη, 
(α. ἀϊέϊαταγα, ἜΤ ΡΣ 

τωρ, ἀϊέϊατοτ. 
πῖοπς ἔπ Ογοῖα, 

ΘοΡ σατο, γοτὶα ἰαοῖτ, 
(5 ἔογα ἴῃ Αἰτιοα, Ἡογοάοσ. 
Ῥίίζατοτ « ἀλιειζ, ἀἸοῖτιγ οἵα τῇ διυκτυύζο λῶν κα δυκτυβλκὸς, 

τχ ἰδρτίαιο. 
ἀφο, ἰαπα ςζοσποτηςῃ : δπὸ Ὑἶα᾽ δικτύων, Ηος ἴτοιπι 60 - 
αἴπο βεετόμιαῤεω, 46 ανηι ΡΟ] [πὶ Οτοζοηί5, τι ἃ χανπη 
πος δέγΟΓΟΠῚ σης ἰη ΘΙΙΟΓΟΙΙΓ 5 1{π ἔπιρλδης ἴῃ τοτία 

ἡ ο παῖς ἀοπη: {8 Ρ (οἴδιι5 [δ ργαοιρίτοιι ἀςάοτῖς. ; 
ἐς, Υ] δυκτυωτος. ᾿ ᾿ 

ν» γτὸ τοῖος ΠΠς. δίκτυα ἤχηξ πιαΐοτος τἀπτὴ πὶ Ῥίαρα : οἱ αδ΄- 
ταπΊ ἢ ὙΥ ΦΘΓΙΙΟΓΙΝῚ ἃς ΔΡΤΟΓΙΙΠῚ 59 510 ΟΥἸ ΠῚ ΤΠΪΠΟΓΕΠΠῚ 

ΔΓΌΣΊΥ οἰ τὶ τοτῖςιι|α ἰορογατγία 8ὲ οὐιπίςα]ατίαοντ αά- 
τ Βι14.1π ΟὐΟτηπι. ὃς ΗΟ ἘΠ ϊὸ δέκτυον στ δτὶ ἀπεαττι ἴῃ 
γάτα. ἀρ Χοη. ΡΒ] ΡΒις ἴσοπας ἱπτογρτοτζαταγ. 

ἰδίου, τετὶ οἰ 11 Π| 5 σοῖς αὰ ρϑπᾶτι ξεϊοπάϊι. ῬΟΠ χ [1- 
Ῥγὼ [Ὀρτίπιο. ΜΕ τ Ρ 

υὐχος, 1] τότῖα ποξτε [δι σοπηεξεϊς ΡΟ]]. 
τος ὁ. κα 77.411] τοῖα σοπῇςϊτ. Τά ΟΠ, 
λκὸς ἐ δ 4111 ταῖς χὰ ΒΕ  ἐτρ (τ άτογ τότίατης, ΡΟ], Ἰάοη, 
αἱ μι ὠσωκα τετὶ5 ξογιηδιτὶ σοπρομο απ ἔα τίσου, γπάς 
υῶμῆψον ἔργον Ορτις γοτί οι! ατιιπι. Βιιά.οχ 1|0.Ἀςρ. 

τὸς ἴῃ ΓΟ πη τοῖῖς ἀἸ ΠῚ ἢ ἔξτις - σα! ΓΟ Π τις. αἱ ϑυρίσδὲς δὲ- 
ταὶ ἕξη Ἐγς ἴῃ Βηο άπ τοτῖς Εχξι ,σαρίτο 41: ἘζοςἈῖο]. διὰ 
ὑκτυωτῷ ἐν τεῦ υὐπέρώῳ πί πεῖ, »6. σαῃς 6 1105 σοσ παςλ}1 σαῖς, οα- 
ΡΠ ΠΟ: ΠΌτο αιάγτο Ἀδρ, ϑυρὲς δὲκτυωτη, ΓΙ ΔΊ οΙΙΠῚ ςαράτε 
ἴο ἜἘΧΡΟη τιιτ ποτα σαῃςο 115. ἀπ πε}. τοὶ δικαυωτὰ, ο- 

οτά οτίαπι ἀἸοιιπτιιγ ἴη {τι ξξιιτὶς τοεϊςι]ατα, Ψίτγαιι.", (εοιιη- 
Τῆς οξϊδιιο. γιμέξιιγατιιστι ϑοποτα ἤπης μας τγότὶςιι] τῇ; 
ἵπινοῖο ΠΌτο 36.ςαρίτο υἱ]βοπιποίξοιπάο ἢς νοςατ, Ὁ 1- 
ΘΟ ΠΟ ἰ ΠαΙατον Οοσαπς γουϊ οι δία πη Πτιιξξιιγατη 4 ἔτο- 
Πιπτὸ Κ οππα: Πτιμπς, Γἰ πεῖς Ορροχτιιηα πὰ, 5.1} 4. δικτυω- 

“γκελωτος κὶ πολύπλοκος, Ν 

οἵμος σ᾿ πΊ 6} ΠΠραγα»»διδυμοτόκᾳ ὠρόζατα δι} 4, 
νΒ]ηρῖο. } ἷ 

νυ δ. ΘΙ ΠΙΟ ΠῚ ὈΓΙ 5. δύκωλον εἰχρίσδτον, [οι Ἐα, Β᾽ρεβ,ἀπρ]1οῖ σγαγο 
γίςατα, Ὠτοίς.1.2.ς.119.. ᾿ 

τα, τ ὉΠ δ ΠΠπιγΐςρ ΠΑ. Γλιοί τ ἄς αιιο Βαγβ,ἀς τὸ παῖιτ, δγκω- 
᾿ πίας ἐρέ Π εἰ ν ΓΙ ΠΟ 11 ΤΟ ΠΊυἀτ, 
᾿ ἼΓΟΙΠΟΚ αἴθ 5 Πα οη5. σκαφΘ- δέκωπον 9 Ττρ μὰ ἀποτιιπ το- 
ΘΠΟΓΊΙΤΠ, ΕἸΙΓΙΡ. 

λαξράτθοσ αιια: ἃς ὠρία,ἀἸεἰτιιγι ρατται Ἡ εἰυςἢ. 
λυ μκιζαγοιτος. τὸ {1 Θππη;τ] Δ. (γ 110 σ Πτ παῖς νι ιῖον ἸΠσΐοη 5 ὃ σδη- 

ἢ ευιπροπσ,ςοηξοποπέτη τις ἜΧρυβτεη5. (Οπιρ] οχὶο ἃ Οἴός- 
τόης ἴῃ ΒΠοτοτίεῖς ἀϊοϊειιτ,αῦ Ἡογπποόσοη. [το πιαγῖο 5 ἐς 

ἀπιιοητίοῃς, διλήμματεν,ν οςατίτ, ]ιοα αιοπιοάο ας ὃς απαη- 
40 ντοπάϊιπι;νίάς ᾿δ᾽ἀεμγ. σι]. θέλημα, τὸ δυοτωῶς χα μβανόμῆμον 
φεόνημιοι: Ἐπ᾿ δυχυὴμμοιτον, δὲ ἰχῶς νούμῆνον, 

[Ιλογη σαι ἱἄσατι αι ἃ διατολογῆσαι", ὃς 
{ιλογεῖν ταυτολογεῖν, Οἷς ᾿ἀοπι ἀἸςογο, Χοεπορῇ. 
λογία ίς Π]ΟΗΪς απιϊριῆτας. Εἰ τίμα ἤσαγὰ 5» 4π4πᾶο ἀπο ερ5 
1 οἱξ Πρπιβςατῖο ἴῃ γεγαηαῆς ράττοπι, ΑἸσοηῖις ἴῃ Ὑ ογι, 
Ἡλογρυμάνα,, νογίσα αἰ οιιπτιιτο ιιᾶ: οἴξογιιηταν δ᾽ τί ασπννε ϑεραολε- 
προ αι] ὃί ϑερμολετω ἀἰςἸτιιτ΄, ψυχοολέτρω ὃς «υχργλντώ, γιά ς 

1 Διηηολο[ω, ᾿ ; 

δἴλογο ας δ. ΕΠ Πρ ]5. Δ ρΊοχ ἴα, ἴοέπιοπε. διλόγοις ΠΙΔφοηο5 οὔτε 
 ΡΤΟΒῖΡος Αροίτο τις τ. τὰ ΤΊπιοτῇ, ξαρ.3. Ἐ' 
ἰλοῖχος, Τϊλπο; γΟΓΤαιηα; ορῖτ. γε] χά γοπαιγῖχ χυλπὶ Πτ ἀπ- 

; Ρίἴσοπη Παίταπη ἔογατ,ν οὶ ἃ ΦΆΡ οι Πππυϊης το 8 5011. 
᾿μολογων, ὁ πρφατ ταίων} γλώπῃ, Πα: Πτατοτγαὶ {δ τοποζας ἤιρΊ- 
᾿ ἤε,οβξηίτοι ἴῃ Ἰεροπάο γο] ργοπιητίαηάο: Οὐ]. 
ἱμλοχία, ας, ἡ ἀπ Ρ Ατὶς ἀοοιτία, Οαζα ἱπτογρτοτο, δι] 4. διλοχία » δυο 
,λόχοιρδς 4ι}} ̓ ς ργατογατ)δυλοχίτης, 
δἠκουχαι,οἱ οαμμτο 5» 1] ὙτγοαιοῦΡτο ἰοςΐ ΟΡ οτειιητατς, ρεάιτῖς 
δὰ ὁσυτιςππιηοτς ἐαηροθαπτιτΡ ΟΠ Πχ αν νἱάς Αἴμισσποις 

Δέον 499 
Διβέδημνον, ΗΟ γ οἷν. μέτρον χωρρειῶ δ νἷο μοδίοιο πη επί ἃ σαρίῶς ἀμος 
Δδιημερὴ ς, δ κα δ, δ ραντῖτις, δι μηοιηθυίο. (πιοάϊος. 
Διμερως δἰ ρᾳττϊτὸ, ἃ ἀπο. (Αρρίαπιπν. 
Διεμέτωπος, κα, ὁ] Ει ΟὩς » δὲ μέτωπος φἕδα σιν» ποορς πηπηιτίο, ἀρᾷ 
Δημηλάνω να τα πιοιςονφία τα ἀϊϊογαιιςο:παπι μῆλα στιά ἰαθταγο 
σαΏτα ΡΟ Ϊυχ 1.2. 

Δδέμίωθ», κε, δ πιο τὶς. τὸ δίμκζωον, Φασγα τη πχσηπιπι [ρδεΐπ), 
Δεμήτωρ, )᾽ ΟΩΥ 5 ἀἰ ἕξις οἵδ, Οἱ ον." ς. 
Δίμετρρνγυ, τὸ, Πα ηγθ ἢ Φαρίοχ, ΤΌ παῖ ταπηοὰ Ροξίας » ἀυρ!ΐες χοῦς 

νο] τα ηΐα νἱ πόζα πη. 
Δημνῶθον, ἀπαγιτη τα τ πατιπι, Αγιίζοτ, ᾧ. ΟΕ ςοη, τὸ σώμα διμνάχον πὲ- 
(ήσοιῶτη, ΠΟΥ Ρὰ 5 ἀυ δίνεις πη ἷς τάχα]. 

Διμοιρία ας γὴν 10 ἢπ (0 ταητιὶ Πλφ οἵδ ἔτει νοσαϊσυ!ιπι τ Πτατς 
Πἰσηϊηϊμμλοχέαν:οιμι15 ἀπχ ἡ αἱλοχίτης ἀἰςίτιτ, Ετ διμοιρία εἰν ἴδεςν 
στ ὕλ. κλῆρρς ας Ποτγοά τατὶς ἀιοίτιιγ » σαΐας Ρᾶτῖτας ὑμεκλήρμον (ξ-- 
ΤῊ, τρατημόριον {ΓἸ ΟΠ ςυτετειρ τηιμόρκον ααφάταης,δεμοιρία ες ἃ τρά- 
μοιρίᾳ ἀοἀτδης. δμμοιρία, γτ ἃς τετραμιριᾳ (οι αριιὰ ΧΟΠΟρὮ, Ρτο ἀϊι- 
ῬΙ οὶ ΠΠροηἀῖο. 

Διημιοιρίται τ Π τος, ἃ Υ σροτῖο Πθτοὸ (δοιπάο μιρίατος ἀϊσυπευτ,αία 
ἄυᾶς σσηίξαμοθαητυγ πποπάϑιντ Ππιρίαγος νπαπη. [οί απαδ:ἐ- 
βυρζφύτιον ἐφξουμεις τάχα διμοιρίτης ὧγ. Βυτῆις 'η Οτοποίοϊοπος: 
τοῖς πεῖσαι δευ μβύοις διιπλεἴσια πεῖντει πεμιπέδϑω" αἰ ξιον γὸ διμοιρότας ὑὴ. 
Αττγίδηιβ:κὶ ὅχὲ τούτῳ διιμφιράτίω μακέδοναγ δεκας- ἀπηρον, ἕτως ὃνο- 

μαζόμδρον δπὸ π' μιδνοφοραξ, ἰῷ τινα μείονα μϑι πῷ διμοιρίτε, πλείονα 2 
“ἿΦ ἐκ ἐν τιμὴ «-ρατευομῆμων ἔφερεν. 

Δίμοιρρν,κ, τὸ, ἀρ ]α ραγο ἄτα; τοτίμ9 ράγτες. ῬΙαταγοῖ, ἴῃ. ΤΊΒοίαν 
γαΐς κεφαλὴ ζυγοῦ κομιϑδιέντος ,ἐντεϑεῖσα,, λίτρας ἐπ]αχᾳίδεχα, κα δήμοι - 

69» εἵλκυσεν 1 [10 ταῦ ἀμ] ἀΐῃ τη γεγεὶς Αγοτίπας, ἂτ Βιά. δεεης 
{Πρ ηΙῆ σας δήμοιρρν. 

δίμοιρος, εἴς, ΝΊτγααἶ 5. 
ΔδίμορφίΘ- κ, ὁ ΒΙ[Ὀγπυὶς, δ᾽ ἔγοης. : 
δίμυξιθ- εγὁ νὴ ἡ, ἀς Ἰασεγπα ἀπογιμη οἰ Ἰγοπηϊοτιπι. δή μυξθ. χύχνϑ» 

ὁ δύο μύξας ἧτοι δύο μυύκητας ἐΐχων τοίϊο Εὐηζατ, [ἃ οἰτιάαος παρ ῶς 
ἔμπροϑ ἤπιος ἀτιο εἰ γο μη. 

Δώφυμον. τὸ Βτγοία τηοης. εὐ Ἀδλνι, 
Διγόνῳ, μα δύσω, πὶ. ϑυκαγνοττο,οπαδτῖο. Αςουΐαοιο ᾿πησ σατο δνονον 

Ἠοπλετις, ἰᾳ εἰν, κυκλόσε ἐ ςρέφοντο, ὠρχοιώτο » (αἰταϊσαυτ ΟΠ οτοαπη 
Ροτγὶτὸ ἀμσεβδητ. δινάύω χόλον ἰη ΕΡ ΤΟ τα ΠῚ ΠῚ, ὃν χορ δενάσειν» τγῖ- 
Ριυιάϊατε, ΡΟ] οη, ἀεὶ ΑΡΟ]]οπ. Πθτὸ τοτγιῖο . κ δεῖν γάρ ποτε πες 
πρὸς ἐν αδμοσιν δελέοιο δὲν σας: γδ] Ῥτο οἰγοαπηᾶσι ἀςοίρι νἱάστιγ, 
ΒΘΌΡΕΓΙς δειγδύω Ροτ εἰ (ογ] δίταγ. Ατάτας ἀἸχῖς » Παὐτοϑεν εἰδώλων 
Φυοχαίσδεχῳ, δινδῦονταινν Ογί πταγον Οἱ ΑἸ ΏτΕΓ, ᾿ 

Δινέω, μα. ἡσιων, αν. νζφι, ΕἸ ΓΟ ΠγΑ σ᾽, ΟἰΓσαΠιιΘγτο, Οἱ το, κυκλών ΠΙΟΙΙΘΟ» 
νοτγίοτ, ναγίοντογο, ἰά οἰζ,τγίταγο, ἃ σου ΓΗ ἐΠοἀ. Ροπίτιν αἰ 'ασδι- 
ἀο ἁδίο]ετὲ ργο ἱγὸ οἰγοιπηοίγοα. ΡΟ Π]Οη.2 αὐαὶ νῆσον ἐδίνεον, τᾷ 
εἴπ, ἐςρέφοντο, ρα ΠῚ πὶ ρα! αὐ δηιιτ. Ἀγηϊοτ.άς πηυπάο,, πάντα 3 ἐφ᾽ 
-ἔγα σημαίπορα δινεϊπωνουηπία [5 νπο ἀπέξοτε πιοιοπίητ. 

δίνη ης τ, Ἀμάσι γΟΥτοχρδα τα Βιέϊζαλης» σαγρος. Ηίίπς αῤγυξγδὲ- 
γης, χφυσεδίγης βα ϑυδίνης, Πα περι! πὶ ορίτμετα, Ῥ]υτάτομας τη ΡιΣ- 
Β]!1ςοἸδεῥεύᾳ πολὺ ὺ δίνας βαϑείας « πιαΐτος θιέτας δὲ Ρτοξαπάος 
ψοτιῖςος. 5 1ηῦ ΔΠτΟῚ δῆγαι, εἱ τ ὑδάτων συς, σφφαῖ. ἴτε ἀοτίᾳ τατ-- 
Βο, Ατηρ Ὦ.ἴὰ οἰ συς ροφὴ αὐέμων" δίνω φλυκτανώδ4ς γπομφόλυγες. 

Διῆ εἰς »εντος,δγνογτι οι ὼς Ρἰδπας, ΠΥ Χτις,νάτιι5, γεγο] οΥ » νη ἀ0- 
(ας. {Ππώ4.εἰ πηλοῦ γδ λυκίη ξαγϑῳ δ διγύεντα, ἱ, δίνας κἡ σὺς ϑρφαὶ ποῖα 
οἰμὗπι ἐν τῷ κοιτειφέρεοτι, γοιτίοοο, 

" Αἰνηϑιμὸς οεἶ ὁ Γδυ ΟΪ τον ὨΉΙΧτΙΟ. 
Δίνησιςγεως, "ἡ γοτίατΙ , νοτῖοχ, ᾿ 
Δινοβίας συμξάσης εἰς τὸ Καλλεκλέοις χωρίον ἀἰοἷτ  ἰ5η. πη ἀτσιπιεπὶ 

τιιπι τας. πιο πε πὶς ωεὸς Καλλιμλέα ρτὸ ἐμβολῆς ὕδατος ἐπομ- 
βείε, ντ εχ οτατοὶρίᾳ ἀρραιετ: Βυ, βοτίλη ἐρίταν δινοζίαν νοοατ δέ- 
νίω Οιαίαν νἱ ΟἸσητιι γογίϊοοπ) ἀηυα: ρ᾽ μι] ς. ̓ς ὃ χαράδραν 

Δῖν(Θ-, κ ὁ Δεγὶς ταγθο ψειτι σο, Παρ τὶν» (Ἰτατί ὁηἷς αιϑεάα πῃ [Ρεεῖςς, 
τΟΓ Πα ΥΡΟΘΙ] 1 π|.Α Ὁ Ατηορἢαπ.νεφ ὁ διγθ.» ἄκις Βπρίτατ 481 
ΡτΟ ἴους τεσηστ τουτί μ᾽ ἐλελήϑειν ο ζει ἐς ὧν, εἰλλ᾿ αἰτ' τ) δὴν Ὁ. 

- βασιλϑύων: ν 1 Ἰητεγρτ. δῆγ(δ- κ᾽ δίνησις" ἔςεγὸ κερα μεοιιὺ βαθὺν ποτή- 
δον. διῶρ ἀἴω δυρύτερον ὃν; κάτω εἰς ἐξυ λύγει, ΔίνΘυ,γοῖτοχ. ΟΟ ΠῚ, 
Ατατι»δινίθυ, κυκλοτερὴς «ῷ ὕδατος φορκί αἹ δέει, Θ- δεν. ,νοττοχ ςῖῆς- 
Τα 5» 4Ἐπὶ Αἰ Πτορίναη, Δδῖνθ' ἐτί4π| ΡΟΘμ]μπὶ εταζ ἴῃ. 4110 γᾶς 
πιεγαςι πὶ Οὗ 1411, ἰκρατοφόρος ἀ) ἔξαπι ογαῖ ὠσυϑμίω, ἔχων ἀ- 
φ-ραγαλίσνοις, ἀἰςεἴσατογ οὐ] ΠῚ ψυ γὴς καὶ ψυχτη. Ααλισπ.}} μα, Ρο]- 
Ἰυχ]ρτο ἴδχτο » Ασὐηϊορδη ἴῃ Υ σἰρίς βρωμηστέ μήμθ- αῷ σου δένᾳ, 

μέγα γἡ «-οάτιον κατέκπταρδεν. ητετρτ. διγίθ» δὲ ὄξιν ἀγγεῖον τι κεραμειον 

βάσιν ὧι ἔχον,οἰλλιεὶ ς᾿ οογγύλον κοίτω, Οὐϊάλην δῖνον νο τος οὔϊς ἐς 

ΠὰΠὶ 1 ατιηὲ ἀρια Ν γρ. δό Ρ]Δατιι Βετίαις φοπιπλυτατίοης [1- 
τεγασανΠ» ΠΟΙΏΡΟ 4. 1η {ντ ἐδρῆν ρτὸ ἴσμῆν, δ μὴ ὀσμη. ἮΝ ο5 Πηῦπὶ 
γυ]ρσὸ ἀϊοίππις βέπον. ΓΕ ἃ δινίθ- νὰς εἴ ροτοχίμ πη» 

Δινεχλεῖν,ο δτατθαγο, οἱ οἴλιπὶ ςς. , ΝΕΥ͂. 
δινέω.8: δίνω τοοϊποννειοιογηο. Ἠεῆοά. φημήφερρς ἱερὴν αἰκτζων, 

δινεμῆν," ὐλοάν,τοτογο, γίταγαγς, 
Δινώδης “(-, ὃ καὶ «ὐνοτιίςσοίις. ἥν ἥ ἢ ἐ Ε 

Δίνων, ἱπονργορτίυηι Ταγοητίηἱ ἄπο ς ῬΟτΙ τ ἱΟὉ σας ορτίς 
τη [εητεητίαπι ἴῃ τους εἴα τες τατα πγγῃαῖατη οἷς Ρτοιειθ ρ 

αὕτη κυρ Ηαο ρχαοῖρυΡ τη Ῥιοῦὶ, 



410 ἃ. 1 
αινωτὸε δ ἐν οτίατ ΤΠ ς, τοταηάις, το τ τ) τότ δας. Ηοπ,.1- 

τἀ γνὲν ϑολιάμῳ καὶ δινω τοῖσι λείχεασιγ Ἰὰ οἵζ, πεποικελμῆνοις ἢ χ7' ςρο- 
φίω τετορνδυμῆύοις. Ατσταν,διγωτοὶ κύκλοι αὐξανγίες εἱλίοσον ται: ΟΟ ΠῚ ΠῚ. 
σόριηγμᾶμοι εἰς κύκθοον. 

εἰξοϑηδιμις δέξοίθ- ἐλάτη, δ ράττίτα δ ες, ΤΠ εορΆτ.] ς.ς.2.ἰῆοτ. 
Ρίαλητ. 

διξὸς, οὐ, οτβατίας ἀρ! εχνδηςερδ. διξαὶ ἑσία οἵπα: αἰἀες. δεξὶ, ἀμΡ}1- 
εἰτοτ.Ηετγοάοι. οὗ διξὰ ἑράκλεια ἱόρυ σοί μῆνοι ἔκτύυται, αἱ δι τᾷ 

Ἑετου]ῖς τεπρία σο]ςη 44 σοηίαογιητ. διξαὶ ϑυρώματα , ΚΣ ΟΠΊΪΩΙ 
ροίτος [4ςπ1.]Οηἰςὲ αατοιη Φδιξος, ἀΙοἶτιιγ ρτο διατός. ὶ 

διὸ νἀεὸνργορτογοα» ᾿ἀςϊτοοναθαργορίοῦ,, οχ 480,1. δ 7) ΡΙαῖο ἀς 
Τιεσ. διὸ κα ἰταιτε,άταμς οί άπι,ρτοί πο, Ἰτάχιε, διὸ δ. 

διξόχητος δ, ἔα] πγτης Ἰέζας, ΡΙυτ,ΐη σγπιροῖ; 
δι ξύλ.» ἃ Ιοιις αι! πις. Επτὲρ. 
Αἰογγϑης, ὁ το οπος Ογπίςας, δ᾽ Ποροιῖς. ἀτοηι αἰϊας δτοίςιις, Βα- 

ὈΥ]οηΐιι5. 
Διοχϑυὴς, ἐ Θ΄, δ ἡ δρτῖπια ἰΙοηρσα,σαποτοῇις, δυγγυὴς, δυγλωέςατος, ὑπὲ 

διὲς ἔχων τὸ γ. 9. Ηοπι.1Ππ)ὰ «, διογβυὲς πατρῴκλεις ξαγε κου ρίω" 
διογῆυες τέκνον ϑΟΡ ἢ «ἀς Ρ4]].ἐς. δυογίοςς φώς, Εὐτίρ,. 

νΔισγκόω, μ᾿ ὠσωγτ Γ ΘΕ Ειοο. διωγκούτοντα πιεῖ ςερατ, ΡΊατ. αὐ θεὸν πγᾶ- 
1υς ὃς σταηάϊας ξιςιονοχτο ϊο. Η ογπιοσ. 5 αἰδβλιγοι σοιχείῳ τινὶ 
«πλατεῖ κὶ διογκουώῶτι χ7) πίω) πρρφοραν τὸ ςὁμανοῦς στγαπάτοτε δίς ἀπ 
Ῥεττίοις ργοπαποίδηάο. Γἀςπι, λέξις 3. σεμνὰ πστο υνῥ ἡ πλατεῖα. κὴ 
διογκοῦσει χ) ἢ ὠρρφοραὶ τὸ -ὁμαγῶς:ε ςομφάζειν. ᾿ 

Διθγκωσις ως γἠἡ νἀ τοητίος τ τοτ, ἔστερσις, ΜοτΙιο ἀϊοὶ ἵστα νοσαῦαης 
ξοτρογιπῃ ἀπ πέλιοσοτηννεὶ ἃ σοαροτγιατὶς οχοτοπγοητίς αδτᾶν 
νεῖ ἀμ αες παπιοῦῖθι:ς ἂς γεϊατί ἱπαπἀαπείδιις:νπάς δὲ ῥύσις (α-. 
ἄετς ἀἰςεθατυτ:οι! ορροηίτατ ςέγνωσιφγαρα ἃ Τα] εη. 

διόγγητος ΘΟ ηΊτας ἃ ἴοας, σεπογοίας.νο! σοσηιτις [Ομ] 5 ΏςΟρα εξ, 
τὰ εἰζ, διογόητος») ὃ γγὼ τὸς» ἡγοιῶ γνως ὃς τῷ διΐ, ΠΙΞΠ10 ἃ. διηόγνητος 

ἰόλαίΘ- δός. [τοην ἀπ χ Ετγτηγαογατη. 
᾿Διουεύσειμος, 5, ὙρΡΟΓΙας. 
Διοδεύω, μι ϑύσω αν, ϑυκα, τα τα Ρ Οντγδηοο, τγα  ἰοΐο, Αὐόυ ἴα πσίτατγ. 

διοδεύω πίω" ἐταλίαν τεῖ ἔαοϊο μετ [τ] 14 πιὸ τοστεύτζω [με διοδεύσας, 
ταητᾷ πὶ νίαπὶ ρογπιεηίας. Πςς ς.8.διώδευε κ᾽ πόλιν ἴτοῖ ςια- 

᾿ Βατρεῖ οἰπταζοπι. 
διοδοιπορέω, αἱ ΡεγΠΊΘΟ. 
Δίοδος," γ", τγαηῇτιις,α ἀϊταδ, οὐ απ. δ, όόοις δυϑείας τῷ ὕδατος ἐς τὸ πέ- 

χαγος τοέϊος ἅσιια ἐχίτας 10 ρείαρ 5,1 μυιογ ἃ. ἐκ: ἀϊσιιητογ οτιᾶ 
ἐκζσλα! εἰς δίοδον ἑλών, ἐγαηστοάιςηάας ραἰιάες, 

δίοζ. ὁ καὶ ,δίπος μαδεης ποάου. ἀρ! ὰ ΤἼςορβταίξ. ΠΝ οτ. [το 
Ρτἰπτονσαρίτα (εσαη4ο δὲ ἀεοτυχοτειτίο. δένδρα δ ήοζα τρίοζα,, χὶ 
ππεντάίοζα ἀϊσιιηταγ ἃ ποφοταιῃ (ογὶς ἀπ 1ς1ν τειρίτοι, ὃς αιμμιται- 
Ῥ Ις!, 

διοζούϑοῃ, ἀϊοίτατ φαοᾷ ἴῃ ἄμος να ατὶ τάπγος βηἀίταν δα ἀνά !- 
ταν ἀρὰ Ηἱρροςγατ. ἀευαάτιίπίαητ.. 

διόϑεν, ἃ ἴΙοὰς, ΑΡΟΙ οι: δεύϑεν γεγργῶς, ΠΟ .]5 δΠΙας,αραά Εστὶρ ἰη Ε- 

Ἰεξγα οαἰίτιις, εχ ες. 
Διοίγνυμε ἄρετ!ο. ; ᾿ ΝΡ ᾿ 
Διοΐγμὸς» εἰ αἰαταις 4 ΟΠ]. χουφορ δὲ αἰοῖνίθ- ὁ οιγμοῖσι βόσκεται κέαρ. 

Διοίγω,αρετγία. ϑορὶι ἐδὸν διοίγω γι. Ἰοΐγω, Ἀιξεῖα. Αοςα |αχο γ» ἀϊάμςο, 
Ρατεᾷείο. , ᾿ δου θσανου 

Δίοιϑα, ςο τ ηἴτα ΠῚ παδεο,ἀϊσηοίςο. Αἰ ΠΟρ᾿, γεφ ὅφις δίοιδε τόυώτε- 

δον ὁ ἐμπι δὸς. 
᾿διοιδαίνω, ὃς Διοιδέο μι, μια σομαὶ αν ἡβια! οἱ ταπηςο. [οΐδη, κ᾿ διῳδύκει 

ἐμ ἰ φαρμακοποσίας τοὶ σκέλη, τητυ πὶςίσα πὶ Χμ αυο. γΘΏςΘΩΟ οι: 
τα Τιοιη τοπταςμοτγ,μάϊσηοτ, Π εγοάιαη. οἱ μὴ τοὶ ςρατιῶται διοί- 
δαννον παὲ ψυχαὶ, δες, πλ]ὲ σοσιταρ τητν [ἀς τ» κὴ διοΐδαινον πειδῖν αἱ 

ψυχαι δίς, Οπππος ἀρ πὶ Ἔγαης χα ! σογάτίϑ: νὴ ἀριτ ἐς σοηίριτα - 
τιοὺς ἴῃ. ΜΙ αΧΊ ΠλιΠΠ. 

Διοικίω μι ἡσῶ αὐ ἡχϑι, σα σεγπ ον ηγΠἴτο, ἀ ρεη(ο οταδοτ. τγαῦο 
᾿ ἄς γα Αἰ τ]1ν (δου ἢ Ἰλαθιτο. ΠΟ οτγοἐδὲ ταπσεινὴς διώκει ἃ βίον, πο- 

ἅς σα ἢ ςοηζοπηρτὲ ν᾽ταπι ἰὨΠτίτιιτ. [ἀ, σκόκσει πως υτὸρ αὶ ἑαω- 
πὰ διῴκυκε, γἱάς αιοπτοάο {πᾶ σοντίταῖτ. ΡΊατο 1 οριξ. τεὲ πολε- 
τικοὶ διοικεῖν, ΓΟ ὈΥΡ. δ ἐΓεγς δὲ δαθεγπαγο. δυφκηκέτες αὶ ἱερωσιωέαςν 
Βυά.η ἘρΡΠΝ διωκηκὸς εἰνήσεις ἀδίας, ρΡτοργίας 58 ες Βαθεης δὲ ἐο 
το "4, ΡΊατο τὰ Τ πη. σκόπει στως υὑτὴρ “ἦν ἀυτι διῴκυν»εν ΠΟ ογ οΟ 
(γϑογα φυσιηοάο ἀς τεθυς ἴωις ἀρ οὐιυἶτ, διοικεῖν τίωὐ πόλιν, οἴα!- 
ἕλτεπι πιοάετγατί, [46 ΠΊ. διοικεῖν ὠαϑ Τ᾽ ἄλλων» [4 ςΠ1. «διοικεῖται 
ὑπὸ σοῦ, τοὶ ἱπου πη ἐς» πη οίτι, τεπὶ ἀΐσοτο. ΑἸεχαηά. Αρτ. 
πὸ ὑγρὸν μὴ διοικέμθμον, πα πτοῦ 4] ποπ ἀιρογιταγ. διρικέοῥεαι, ΡτῸ 
διοικέω. Αὐϊζοτε!.2. Ὁ οΠπόο πη. ἐμ εἶν» διιωκστιτο ἀ εβέλετο Οτα 
σοτ. χτὶ Ἰνλ.ἰη τ. Τοῖς Ὁ.“ πρρνοίας χόγρις ὑκ ἐβμιβιατεύοντας,, ἐκ «ἦν' 
ἔγαντίων πολλαίκις τὰ βελτίω διοιχευήδης, » ἴτα Δα τη} γαῆτις τὸς πὰ- 
πιαπαάφιντ οχ σοηζγατιῖς ΠΟΙ Οτα οἰἸοῖατ ἃς εὐξηγε ΕἸοιᾶτ. 

Διοίκησις εἰς ἢ ἀπ ροπτιόν»ἀἰρεηίατίο γα ἀπιϊητγατίο αἀὐάλωσις Ὁ “5η 

μοίτων διοίκησις αἱ πόλεως» οὐαϊτατίς αὐ πα! αἰ γατίο, ΜῈ [οἰλιη. διοίκη- 

σις ἰδία. ρτιιᾶτα αἀνηϊη ΠἘγατιο, Ὀ]ατο ἐς Τιςσ΄. διοίκησις σῷ δήμου, 
τιτας. στας Ρορυϊαγίς. ὁ κϑὴ ἃ διοικύστως, ὨΟπιο  ῃςη. 1 εἴτ, διοι- 

κητής. [,ατίη! σα σι στα ποτ πος νοσαῦ]ο δ (ςείες νοςάι τες, 
ἥμαι απ) 4 {1 πτΠοτὸς ργοθ τοῖα αυας ἁἰτασις 4 εἰς ριασ- 
ἕξως οἴ αἀπγίη τας ὃς ἴῃ απῖδιις τὰς ἀϊςῖτ , νηὰς ὃς ροπτιῆςιΠῈ 
διοικήσεις αριμὰ τος ητίοτοςιΟιεςνο [ἰτο τοττίον ἐρηδ, χα ἔαπη!!. 

Διολκὴ,ῆς ἡ ἀΠβγδέξιο. ; 

ἈΣΥΗ 
νῖ πὶς ΟπΊπίτ πὶ {Πάτα πὴ ἀἰ σεςεί απ αμα: εἰς Ταστυπὶ ἔμπτ ο- 
τπηϊήτπαυς ἡ]άτιι αν οἰμετατι πὶ πλὰ δ όγατις ἰεροιοβόίημς οου 
τποηιτέῦς. ᾿ ᾿Σ ᾿ Ἵ 

Διρικηδψὴ ς,ο7) ο΄, σα σοτί γι σαίζοτ, π Ραηάεξ ἀρ εηίλτοτ, 
τατοτιρτ ἐβέξας γἷε ὑαἠ]γ.ν τὰς εὐυσυδυοικοτὴὴς Πιρργαβεξτας ἃ, 
ἀϊςίτατ. ; ὃ ἤπν 

. Διοικητικος ἡ ὁ πη ἐπ Πγατίκηις (α ῃ 11]. ἀἰρεπίλτοτίς ἀταας ἃ 
(ἰταιουις οἴ ςἰο ἔιηρεης. τ 

Διοιμέζω ρ' Ἴσω,ασ χα, ἤρΑτίϊ ΠῚ ςο]]οςο, ἃς Βαδίταητος ἀϊρεισο, 

πτον ἀλη εἸ]ο, ἀνα τςΟ [Ὁ ἀ4] ἔτατε ΠΊ δὲ σοητυ θογΠΙ αΠΊΣντ οἱ λαχι 
φὔθνοι πίω ἐν αὐκαδία, μεγέλχίκυ πόλιν. διύκεσαν. ἵνα ἀ ϑυενῆὴς γϑοιτο, ᾿ 

Ἰοιεὶ  οπηο Ἀ]ιοη. εὐρὲ εἰρζμνς τω) Ὁ. ϑυξαίων πόλιν δυοιγμεῖ 
ἀἰ Πρατιτιπνςν δὲ Ειτοτγαπι εἰς Αττίσιπν. [46ηλ αὐθὶ 
ϑυβάιοι δ᾽ ἦσαν οἱ κατασ κα ττοντες οἱ διωκεδνέντες σ' αἰχίνς 
γῷ. Διοικίζω, {0 οἷο ὃς ἀϊτίηχο οοαϊαπέξίοηςπ,. Ρ]ατο 
Ροίινιωὶ 3) διὰ πίω) ἀδικίαν δγωχί ϑϑοημῆν ὑπὸ τῷ ϑεοῦ ἀϊαα Π ἴα 
σοητιεγυῖαπι πο ἔτ πὶ ἀϊτοπυρτιηι. 5. Ποί, εἰ διώχισες 
σι» {1 ἀϊι 1 {δ πὰ (εράγατῖπι [τ ρεπάο. πω 

Διρικισμὸς, οεῖ ὁ οἰθίπι πὶ ΠΟ ςἰΑτῖο Ρ] η. μαδίτατιοηῖς ἄτα! ο 
Διοικοδομέω,ὠ,εχίτιο. ΤΩ 
Διοικονομέω, ροτίξιιοτο τεσοηᾶον Ατ τον. Ἴγοὺ μῆῤε 5. τούτι π 
μετα αὐομίθι. ' 

Αιοινόῳ νῖπο τεξξεετίοἵγηάε δεωνωυῆν-,γίπο τεΐεγτας, Ρατς 
Διοινοχ ον, πη ΠΟ νἐπαπὶ ἕαπάο: Αξξίαμ αν Ατβξησεις, διοι 
ὃ οἰνόμελι. 

Δίοιξις ως ἐγρατεξιδο ὈΙξετγ. ᾿ 
Διοίσομα,ἜΧροττα ον, ϑορ μος]. ἱπ Αἴδος,, σον) δηοίσεται μόν 

φανιςὧν μὴ φίλων, ἰὰ εἴτ, κορβ δεήσεται, διδξει, βιασεται, Ἔχρι 
φἀπσαπάι:ς. 

Διοὶς δύω, μ. ϑύσω,ἰασυϊο, Ροττγδηζοο, 8 σ ταπι παΐττο ρεγης 
Διοίσω͵ Δι γδηγ: Ἑυτατιπι ν ετὶ Διαφέρω, Αγ τορι. γεῷ ἐδὲ 

χαηρεφώντος τίυ) φύσιν, 111} ἃ Οαγορμοηῖς αἰΐσηιις «τς 
Ἑατιοῆς. ' ᾿ 

Διοίχομαι, ροτοο, ρον ] 4 Παρ, 4 ταδείςο. ορβος. εἴας διοΐχετι 
φϑαρται. Ἔ , τὰ 

Διοκωχλ, κς, ͵γΑὉ Α πὶ πο Ὁ ἘΧΡΟ ΤΩΣ δρείλενψίς τὰς κἡ αἴεσις » γε ὅ 
ἀκωχή. ἊΝ 

Διολω 5 ἃς Διολέσαι » ΡεΓάοτο, ξιισῖτεγς ») Βίδτο ἴσουπάο ἀς Κ δι 
ουπὶ Αςςοιί. ᾿ 

Διολέδτη, ἀἸρετά!, ἀἰρετίτε, Ρίατο Ἐρί(τοἱα Γερτίηγα, δῦ 
κύκλε κινδιωδύδ εἰ κὶ τὸ τυραννικὸν ἅπῶν καὶ τὸ δημοτικὸν γϑοίθ- 
Οψ]α πὶ νοηΐες ὅς συγ πίοι! ΠῚ σοηι5 δέ ρορΡυΪατογῃς αὖ δος 
Ὀς ἀιίρετάατατ. [ 

Δδιολίγου ἴῃ νἱοἰπίαγίοη ἰου σὲ, ΤΉ ον ἃ. ἐν 9 δ τυῤγων δ 
γον νὴ αὐωϑεν,δζς.Εχ Ργορί παις ταγγῖθι5. : 

Διολιϑβαίνω, οἰ αθοτι ἔτι σι. διολιϑείγειν, ἰητογ  Αἰοῖ, Ἰάν αης. ἴπ 
γηκτίωυ) φύσιν “Ὁ ὑδώτων διολιϑϑεώνεσαν, πατατῚ !ε πΊ ΡΙΓΟί π᾿ παῖῦ 
4α: ρεγ 24ι15 ἰαδίτοτιδις ἀρἀ Ατἠϊοραρτο ἀ1|4δὶ  πηλπὶ 
τος ἰπγῖσα 41} Π| ατιτεέξατετγ. 

Διολιάϑιέω ὦρτο οοάςπν'ἀϊςίτὰ, ΑΥ ΤΟΡὮ. διολιοδιεῖν «δὺ 
ἐκφυγεῖν «δ δανεις τας. ἈΝ ῊΝ 

κ 

᾿ 
Ι 

᾿ 

δίολκθ τγαξεις ρεῖ ἤρατίταπι ἴητογ ἅτο [ἰτιοτα, σα ρὲγ αἱ 'φαοέ 
τεγΠΊ Θα ΠῚ» νῦ ροτ {ΠΠΉ ται ΠῚ» μα1πὶ Ὠδιιος υἱ ϑονεαλκοιῦτ 
δο Πἰδτο οδϊαιοναραά Ηείγ οἰ. Γοτ δίτα διολκὸς ὁ Στὸ Ἀέχαῖ 
κέγχεεών τόπὺς. ἶ Ἶ 

Διόλλυμι, ἀπ ρετάο, ἘπτΙρί4.1π Ἡεἰςη. ἐπὶ Αρεαΐ. Διδλλυμα! 
τοο.ῬΙατο 3.ἀς ἈΈΡΟΌ], ἐαῤ τις τινὸς «ταρή ἐργοὺ χαρρὸν διολλυτάι 
(ρετίτ, ϑορβοςῖ. διόλλυμαι “οὺς “Ὁ ὠτρειδῶν, ἰπτοτίπηος 
τι ἄΪς. ᾽ ᾿ 

Διόχε, σορίοδ, πη τοτυ πηγοπχπίπο, πη γηἰποτίι πὰ, ΤΙ ΟΡ τικ 
1.4. ςτὸ. : ; 

Διολαφεῖν, {Π16]Π|οτς Ὁ δβππαῖς, δια τίλλειν ἢ δγαστηλλαήνειν, : 
Διομαλίζω μι ίσω αν ικα Πξοτηογἀσπηα] σε νεχρίαπο σααα τε, Ρίᾶπ 

τὴς ᾿αθοο. ἣ Ὁ Ν Ἃ 
Διομαλιιων, κυ πε υχοέ ΧΡ ίδηο. σου πον. 
Δίομξρρς» ὁ καὶ η΄ ροτπιαάφηςρὶςηὲ πηράςε(ςςπ5, Ατ πὶ Ῥιοδῖς. 
Διόμανεῖς ΕΠ εἰν ςἢ. ὑπὸ διὲς ὠνα μῆνω. Ἢ 

Διόμήδεια ας ἡ ἰδητοηζια [ΟΕ 15: Ὁ 
Διοαήδειίθε ὁ Ὀἱοτας ἄσιις. δὲ ομήδιειθ: αὐαγαν, ἃς 4.1 ΥἹάς 5 

Ηείν ἢ. Ἶ ἼΛΝΝ 
Διόμνυμέιμ ἔσω αν υχοξ, ἃς Διοόμγυμανίατο, πταηάο Αἴῆτπιο, ἀεῖς 

μυύω. Γ]ατο τὰ Αροίορία, κ᾽ ταῦῆε χὶ διομώσω ὧν πῇ, αἰτιλρα φῇ, 
Ἰατοίαγαἀο αἢΊτπτο:αιιαΣ νοι δα Ππυτ, τοῖ, διομγυμήνων δ 
Ζων αὐτὸν πέντε μυριέσιν αἰ γυρία ζημιώτειν,, Ἰατεϊυταηάσ αἤϊογδη 
Ὁὰς συ} [6 Ζαΐηαις ατρθοτ πιγτίδα δας πτυ!ξξστητος, 
εἴτυς τη Τα πη} 0. δὲ μεόστατο ῥωμϑλὸν ἰδεῖν, ταγ οί ταῦ 0. ἃ 

αἷἵτ Ἀοπτα αν! 1.18 τιν απ δορὶν. ὁτὲ ςρατηλριὶ ἐστε 
μολᾶν νυ κοῖς ἀχηῶν, ἐτεσῦ διωμόδω,, τὰ εἰζ, δὶ ὡρίσω, δ ἐβὲ 

αἰϊοιίοναθας. Ἧ 

Διομολογέοῤκαι οὐὗμαι, σοηβτοοτ. Πεγπιοῦ. ἀς Ἰηθσητίοπε, οὔἴρεφο 
πτεύϑτε δυο μμολ ογήστε δε ωἰῶὸν εἐἰχάν» [τὲ πὶ σου πἰτιεγδ,, αξπγῆ 

τιλο δογογἀςςἀςτοιντ ἐχ τω δι μολογησοίμεῦτ; πο δ (ἃ ἢ 
1 “Ὁ, 

' ἦι 



ΠΡ ῸΡ ϊ 

Ὶ ἐπε} ῬΊαο τάς Β ἐρι}Ὁ]. διωμολογη στέμεϑεε τέο δὲκαιο- 
ἡ τίω Σ),"ητοῖς πος σοπαφηΐτ Τα ἘἸτιαν νίττατοηι εἰς. διω- 
ἀπ, ραξζαπι εἰξ οἰῖπη το, ἰά οἱ ραξξο ΡτΓΟανη ἴα α;, ὅς. 

Ἰὰς δγωςμολογη υὔύο,, σετταν τα 1} 1 ἀν Δι} τι ἢ σΟΌΓΟΙΟΓ 
εἰρυΐοτ, [ὰ ἰδ, σααοονραςΠζοτ, ουτοθεῖο ἃ τὸ πος ντ 

Ῥίατο ἐς Ἀδραθι το ἴδχτο Αἰλλαὶ μόνον χε γὰ " διομφλογη- 
ἔφιω ἐγὼρὸ αἰχμνήσας ὑμᾶς τὼ ἔμωρρᾶμεν ἐνϑένται, ἀἰςα ΠῚ 

πῇ Παιιὰ ΠῚ» τς ἁ νοῦις ἀϊέξα μητοντ ἰς"Π σοῦ γάτα πλὰ- 
ἴῃ σοπιτοιεγαη} τοξσγαητυγ. {Π|πῸ᾿ οὐ ἴμη δυομολος 

1 ἱρσπάση τις εἴ, (ε{Ππὴρυ]λητῖς ἡ πρρσδιοριζοιάνου. 

πυ ἴσο πτο ἀϊ σο πη πἰτυτῖο » ατηιιο ποροσϑγορεσιμὸς, ΒιΙΦα 5 
Ἰτςαι ἰρ ουον Ραξξιαν, ΑἸ τοτοὶες πδτο ποηο Ε- 

ΤΣΒΟΣ Ἰυτείυταηδο ἴα τα ἀίοῖο αβίτιπιαγο. Γν Πσεμνὸν κὶ μέγαν δ 
οἰμοστέμνος. 

Ἰευοπιίποναρρο ο, ΘαΖα ἀς πιεηῆδιις. 
αἱ τε τὶς » 9 λιςν ὃς ἀπ πχίηι 111 ἃ δεόνυσος, ὁ γιυυαικίας. κἡ 

τ διονεῖς, νοεῖς πιαΠἸς θεῖς, 
», τὰ, Βα Ο μα Πα ἴα, ι!8: ςοἰεστγαθαστογ Διθοηὶς ἀεπηδητα 
ὃς γεγο ἰποιητο, γῦ ἀηποτας ΑΥΠ ΟΡ μαηὶς ἰῃτεγρτος. αὔθα' 

᾿β'ας ἀπποταιτ Ῥοστιις. Διονύσια ὀγα τς πταί οτα ὃς πα ὶ- 
τὰ ἀσορᾶτασ ῥγι αἷς [4ες ΝΟ αΘ αὐ θτ. Τ μαογά.εὰ γο- 

κα ἰστο [ξοιιη ον, ππαϊοτᾶ νοτο ἀσοϊαηταγνεγὲ ἰηεπ- 
δατα ρεπάερ στὰς ΑἸ οπιοηΠαιτμον ἰητεγργας Ατίτ 
εἰ χερνθῦσι τἰάσπι αἷς αἴτογα διον στα λίώαια ἀρρο] τα 
λἰιμαίῳ δ᾽τε ξένοι αὶ πταρή σαν αἱ μύμσιν, 515 Θητηὶ ΑτΙ- 

δὰ ττασασά!α ὁ γάρ με κὺ νεὼ διαβάλλει Κλέων ὅτι ξένων 
᾿ τίων πόλιν χακώς χα ἐγωτουτοί γὸ ἐσ υδρὶ γ δ υὑπεὶ λἰωναίω π᾿ ἀγὼν, 
᾿ ἔρεσιν ἐτε ΟΝ φόρρι ἥκεσιν, ὅτε ἐμ τὶ πόλεως οἱ σύμμαχοι, 

ἀσοθαητιν ξιθια: τγασ σα: άτα:, σσπιοξάϊα: ἴῃ ρατμῖς 
πιαίοτγα Τ᾽ μυον ἀι νοςαῖ τοὶ εἰς καὶ διογύσται. 
σομαηα τα σεἰεθτο, Γατοϊχη Ἔτιετατὶ ᾿ῃ ἀμ] στο, οὶ οἷ- 
ὙΡατο. : 
οἶςχ Ὀ᾽οηγῇαςα, }Ἐ(οἰεἴπες διονεσισκοὶ τεχνίταιν Ατὶ- 

᾿ τοδί ςην. ἢ Πξτισπες, Οἱ οηγ Πδεὶ ἀττῖῆοες 9. Βαυάσις ἴῃ 

Ατπίζοτε] "στο ἰδχτο ΡοΪ τσ. δεονυστα κὸν ϑέατρον, ὈΟῊΥ - 
ἰνεαττιπΊ, σα οὐ ργορα Ρυγαιιπὶ ἔαις Αὐ]ιθῃἸΘο ΠΠὴν 
ἰά. Διογυστακοὶ ἀγώγες. (ει τα τη ϊηα 411: ὃς σκύμνεκοὶ κὶ μου- 

πχοὶ ἀγῶνες ἀϊσα τιν, ΡΟ] χ ΠΠδ το τοῦτο ἠε [γῖς ἐπτο!]οχὶς Ατὶτ 

: «ἴα Ασπαάγηση ἰπασίοης, Οἱ ὑπὶ λίμυαίῳ τ᾿ ἀγών, Ἰὰς ΟΟπι- 

τ ἸΟαΥ ας, ἀἸοίτιτ ἃ φα]θυΓ04π| ρίαητα ν αι; ἃς αὐ- 
Θιοίζογι δες δτο τεγτο. [τεπὶ Αἀϊεδίυς, ΒΊατο ἐς 
σιὰξ «σα! δεία. : 

λάκες αΠοπταῖοτος ἱπτραἀσητιΠιπιὶ ΤΊ οΩΥ ἢ)» 0] Ἰσὶ αἴτη 
ἘΠῚ ΤὙΣ.ς.17. 

τ τὸν ατιίες ΒΑΠΟ ΠΤ [μ]ογ . 
ατὸς σίετα ὈΙΟΌν 4,3. ςοἰ ας, Το ἴο. Π15.2.. δεον ὑσιῷ-» 

γπις ΠΟ ΠΊ6Π ΡΓΌΡΓΙΙ ΠῚ. 
ὁ ΟΥΤτα τα θογα χυα εἶτα τοπΊροτά ργουηϊηθηῖ δὲ κέρα- 
γ ΟΟΓΠῚΙ2 ἀισπητιιγ, το οταρΒογὰ τ ςφοτγπίθσετις ΔῃΙηγλῃ- 

ὑτῆοῦ ΠεΠηἶτ. ρα ἃ Ὁ αἰξιιιπα,, διονοσίσκοι εἰσὴν ὀς ὠδ]εις 
αἱ ἐγ κερτάφων γιγνουῖναι " λέγονται ἢ κέοχτα ὅπὸ ἧν κερα- 
αὐτῶν ζωῶν κεκλημῖῥα. 
8, ὁ, ΒΑςολες5, δ. Δεονυσσο; φυῇ ἃ δία, τουτές: ἃ γοιμῶ ,νυΐατων. 

Ἱπῆς Η ἐποά.[ουἷς Εἰοῖς Πἰ πὶ ὃς δειπο! ἐδ:αν οοάςπὶ ΗΠ πο ο 
μὺς ἀϊοίτατ. 

ςγάδὺςγερ τῆ ετοη ΑΡο ηἰςἷη Ερίσ. 
τρ,Ζυατο, τοίη. 
τετὲς (6. τὸ, σαῖο ἀεἰἀρίμπι, ἃ Τοιιε ἀθ! αρίτπι, Πηγυ]αςἤτυτα 

Ἰθίαπα ἀϊοίτατ,ιοά ἃ Τοὺς ἀε]αρίτπι πτραιτ ὰ σατο νεποτῖτι  - 
τοι εὮ ἐπ, ορίῆςος (πλιι! ας ἤγοτὰ πη, ηὸ πιαῖοτ οἴϊετ Πιροι (το 

Ὶ νυἱσὶ, βπσεοίραοτ ἃ οςα]ττας ἀο!αρί, πος εἰξ, οἰ διοπετί.. Ηετο- 
ἀἴαπυς ΠὍτο Ῥτίπτο, αὐτὸ οὐ ἴγαλικα διοπετες ὡς λέγουσιν Ετὶπ Α;-- 
ξὰν Αροίζοϊοτγιπη σαριτε ἀςςϊητουομο » ὁ μεγάλης αἰτέμιδος αὶ πῷ 
δεοπετοῦς, 110 Ἰοοο [ἀθαι:ἀϊτιιτ ὠγάλ ματος. Η Ομ, ἶνος σοσὈΟμςἢ 

᾿ τεῖδυιίτ τοριθυς, γε υτὶ ἃ ἴους ρτοίςἐξις. Οοπηροῦτα απτειη 41- 
' ξεῖο εἰς ἃ ζει δι πίπῆω:διοπετῶς πέλτης, 4: εἴτὶς ρΕ]τα;, ὁ σοῖο πλιῖς 
Π ἰμεία Ναπλα,ς 30] ςαϊττας ἈοπΊΔη]5 ἀσωγιῆο. σιοπετὲς 
[“πλα Ἐπτὶρ ἃ ἴους τα  Τυτι Πηλ]οἢ τη}. ἢ 

αἱ Οἴτιτ δέ Διοπήθύω, συ γα πη δέτορτοίρ Ἰοῖο, ὅγαμελ έτη νεὼς, 

᾿ τον ΘΘΠΕΣ 1ΠΔΌΓΙς. (Πείσοι. 
; Ῥυγσατῦ, ΠΕγαγὶ, δον αϑειίρεϑοι Σποτροῖπ ζεόδοι. 

σε δ 40] Πιαΐσοῖ ἀι0 βογατηΐπα Αἴβοη. ἀϊροηίλτοτ, ρτα ξέξιις, 
} τυϊείςας., Ἰτοπη, συγατοτ παι» παι Ἰηίρεέλοτ οἰηϊόίαιις ἐγαπ)ης 
] τ νεῶσ ναῦς φύχαξ. "ΒΞ (ΟΠγ ες ἴῃ Ρεγῆς Ἰηάίςατ Ἀ ερες ὃς ᾿τιηεῖρες 
ἰτοέξὲ μος ποπιίπο ἀρρο!!αγί,, αὖ ὅπϑω τὸ βλέπω. ΑΙ] ἀς ἀισυπτ 
στὸ τῷ διέπειν, οἵδ, οτάϊηαπο.11.1.1ψς.2.4.8ς.}.ς ςυα ὃς ΠῚ ις.9. 
Ἑαρας τα Ἀοπιυΐο ῬΙαταγοπιὶ νεγεῖε Ἰοσατος, ὅθης τας, διόποις βα- 

Ἁ ἰδ κὸ ἀγιλαῤχας » ρτοίεξιος Ἰεσᾶτος » ἂς γθρὶ] ρεζοσιβ πᾶσ 
Ὅς. 

ὅγα, μι δύσω,πιδυκαγγἱ ἄς ο, Προς] οτγςχρίοτο: Δοςις ΒΟΡᾺ, ᾧ σλῖ- 

ἌΡ 4[1|ρ 
ρὲς ἄτας ὡς διοπα δύων «“ἔγος, 1 σόγπογοῖ. 

Διόπης ὡς καιτύπῆης κὶ ποινο π]ης, ΑΥΗΪΌΡ, ΑςΠατη, ὦ ζεῦ διόπῆα κὶ καιτό- 
πῆα πανταχῇ. 

Διοαὴρ, ἢ ρρςγν Προ συ ατοτ, σης, κατάσκοπος γοἰκόνομος, Διοτῆ ἐρ» 
Ορτῖο , 16 εξ, ἴς φαΐ τγίριιηο γο] σοητυτίους πιοτὸ ἱπιρεάϊτο, 
ταησ πὶ ν᾽ σατῖμς ἀἀορτατις, τη ςοταπὶ σαγας πλιποτα. Ταὰ- 
εἶτ. σιο Βαϊ δία ΡιοοΌ] πὶ τε Τογαγίμπν [ρ σα] ατογδισ ὃς να 
τισι} Ορτίοος πη ἐοάςιῃ ρογάιέϊος, Ρ] τατον ΐ ἢ  ἰτἰς» Ἐν 5. τοῦ 
ποίς βετούριθ. κα Βάρζι(θ, ὁ μὴν Οῆίων͵ ὁ ὃ τεοσερα οι θ. ἥτω γδ καλῖ - 
ταὶ οἱ διαγγίλων [ διοπῆηραν υσυρεσίας τελουῶτες- 

Διόπῆρα ας, ἡ, ι18 ὃς διοηῆλρ ἀτεῖτατ αυτ]ιοτο δι! ανρτατεγησᾷ αιοΐ 
εἰ τοεα πηεπτ ΠῚ 4πὸ Οεοηϊοῖγες ἐχ πτογια}}ο ργοραφηᾶςιι- 
Ἰογαπι ταττγ πιααῖς Αἰτί τι ἀϊπόση ἀϊ πιο] οηέίαυς Ἔχρίογας » υς 
Ῥέγ φαλάγαητοι Ὁ ΘΟΠΊΟτΓΙσιΙΠῚ » Ὀασα μι πὶ Ιᾶςο» ἃς σασίοτα 1ά 
Θεσυςιοτῖαηη ΤηΠἴγα πηδητα πὶ οὐϊ ΠΠΡγαη τς Δα 9 Δοσοπηηγο ἀατῖϊ, 
δπὸ τῷ διιοτῆ φύειν ἴ, ροσυ! απο Ἐχρ]οταυἀόσυς ἀϊξειτη, στ. ]. 8.6, 
6. ἃς Ρογάπξξιοη!θι5 ὃς "ἰδ γατιου ἤσις ἀαάγαι ἰσαθξης, 1.1 
Ὀτάτιιτγ αὐτοπὴ ἀϊορτγίςγαυτ ΠΟ τὶς ἀπ άτῖῖς, ἀατ οπογόθατο, ὃς. 
ῬοΙΎ Τα, δὲ ἔσει αρωτον χα διόπῆραν ἔχέν διαυλίσκοις ἔχαταν, ςατογα 
1 ἀπ διαύλισκίθο, ᾿ς ἀΐορτιγα ντὰς Ρτοίοση. ΤἈΘου ἐπ, γος 
1 αἰϊγοίδθῖο ἀταιῖς Ρ]]η.1.».ς. 6 9.γοοαταγ Αταρ οὸ ΔΙ Γι 44ε4.ΕΠῈ 
δὲ νοχ ατιιίριςιηα Π εἰν οἷν. Ῥτοοίας [ἢ ἔρμα. διὰ διόαπρας ϑεώ- 
εἴα. Ττοπιτη Ραυάοέξ, ἢτ πιοητῖο ἀϊορῖγα: πηαο μα: μαιήϊοτια ἀΐ 
κατα ΠΙΡγατί οηῖθιις ἀααατιιπ,. ΕΓἘ δι διόςεσρα δυτ. ΘΑ οη, γεώαι- 
κων διαςολεις (ρ Θσα τὶ πηαττὶς νοσδης νυΐσ πε οἰς 4 ἡραγίςο. 
(στ τοπτα πχεητατη 410 ἀπά οἴτατγ δι ἀϊοιτυν κατωπτὰρ κὶ ἐδρο - 
διαςολεις.  Ἡης διόπτρμον ἀϊηγίπατ, Ραμ]. σἰηἰ. 6.ς.ον, τε ἐδρο- 
διχςολ εἴ, το μικρῷ διοασπρίω, λέγω διας-εἴλαι τίυΣ ἔδραν ὡς γιωαμκεῖον 
πκολπον. 

Διοπτρισμὸς, ἀρ τἀ 2Ε σἸη, πη ἀς νααα: ἀρ οἰζεηιατς ἰοπυίτατ. 
Διορφτικὸς οὐ) ἐγ ρογίρ σαχν ΟΠ γγ οἱ. 
διρρῴω, ἀρ ̓  οἱο.ρετίριοἱοναϊ ποτα Δςοςαίαε. ΠΟ στ. 44 Ν Ίσοεἷ. φεὴρ 

γικοκλέα διώρᾳ. Ὶ 

Αἰοργανωσες ἀρ Ραγατας, Ρατ τὶ α πὶ [ΠΠἘτι απ εητα [ἔπππὶ σοᾶσ ΠΊΘητΑτΙΟ ἴῃ 
σοτροτγίδεις Δ πηᾶητὶ απ.» ορ.Ιπ Ρεοοίαηι. 

Διφργίζομα), ἰταίςοτ»Ἰ Δ ΘΠ ΟΥ: 
Διοργηίθενάμας ν᾽ηᾶς [ΟὉ 15. ἢ 
Διορϑθω μ' ασω, αὐὠκα ἃς διορϑούμω), αἀϊτῖσο,, εγῖσο, τεξὲ ἀϊροπος 
τος Γοτ, ΟΓΓΙΘΟ, ΓΕΣ αξῆϊξχας εσῖσο δὲ γοθαγου διορϑοίμαι τὸ χρέος 
ἀεδίταπι γεάάο, μα γίς. Ετ διορθούῶει κὶ Ὡροσδ)ιδοσούόθει! Πα ΟΡ -- 
Ροηΐτατ ἐγκαλύκτεῶτο, εἴϊ τεξξὰ ὥςῖς νοὶ τοΐξο ναἶτα γνι ιν - 
τουταρῃιις Ἰοηίτιτ, ΑΙ Τα μ1 ἀἰςοτο, 1. ̓παδγοσαηάα ὃς ρεγἔγιξξα 
ἔγοατο ργο]οηυὶ. ΠΟ ίῃ. αἷδὲ οϑοντ. Ἐκεῖνα Ὁ. αὶ δὴ καὶ σφόδρα διὰρ- 
ϑυύιο,ποπ νεγεσι πη άἀαθατατ ἀΐσετει πο τἰπιιἀὸ ργοπτοθατ τ. [- 

ἄδιμ, Οὐκοιώ σ)εινὸν, ὦ Αἰ ϑίωνώοι, εἰ τις χ7) αὐδιρὲς πολίτου ἐχ͵ ἑαυ παν, 
ἰλλ᾿ ὑμετέρρυ (τῶτο γδ τρρσδιορϑηονμα) τολμῶ τηλιχῳύτε Κατοαν δ δὲ-- 

αι ϑες. ΡΗ αἰανὶς Τοπογο,, Καὶ πέντε τάλαντα περί κὸς γα μουυῆθης « 
«πω δὸς» μὴ μ(οῦ νὸν ὡς δωρεας δ'ιδὸρμῆμης ἡ χεέως ὀφειλόμῆνον ὑπ ἐμοῦ 

διορϑυύ μϑυ(Θ- Ρ] Διὸ ἀϊοῖτο οἴ! ἀοτεπι ργουμιττος, ἀοτθηι ΠΊΕ ΠῸΝ 
ταν ἀατο,ι4 1 ἀο ίτι πλ Ῥάττῖ τεάάεις, ἱ. ἀπ ἀαέξογ δὲ ἰησεπιὸ 
αἰητπιγαϊοιντάς ἐγκαλυπτεάπο, 

Δδιόρϑωμσνατος, τὸ, ἀϊι οξεῖο Οὐμίητ. ἀἰγοξευπι Οἷς, πης ἀο]Δ) οἰπ οη 44-- 
το, τι ρ ν. ἢ ΡοΪ τος. : ᾿ 

Διόρϑωσεις,εως, ἡ ἀιτείεϊο ἃς ἀϊγεξζαγαι  Ἰτεισογγοξεῖο ργορτῖέ αιᾶ- 
ἀο φυὶς ἰχρίαθιηηάϊι» φυ!ρριᾷ ἀρρτοἰνεηἀΐτ,ημο (8 ἐγίσοτε ροτοι, 

Διορϑωτὴς αῃαῇ ἀϊτοξξοτ, ποι ζογάτο τι πη απάατοῦ. 
Διορξιωτικὸς» αὶ οπλοηάατο δέ σοΥΓΙ σις Ροτείξ. 

Διορία ας ἀπ οτὶ α εἢ» ἀϊο5 ρει ο ρει ωδεϑεσμία. 

Διερίζιμάι. ὃὲ ἐφ αωμακ ἢ 
Διοράζω μι ίσω, αν μιν Πττησ ον ἀεβυἱονοο πέτα, ἀ στ πη πο ἣ ἐϊ- 

ι ἀο,ραγτίου: ]ατο τῇ Ῥο τ. καὶ ἦθ καπηλικων τέχνη τ δ αὐτοασωλών 

διώριςται τέχνης ,ἰ εἰφώρας α). Τὰ Ὁ) διορίζειν, δίας. ἐλλεῖν 4 διατε μνεῖν, 
χωρίζειν ρτο ἐοάςπι ᾿ππγ1τ. [ἀθπ) Ἰη ΓΕ. ὉΓΟ ἐχρίαθο, ἐχρίιςο. 
αὔτο μοι στιφιῦς διθρασον. [πὴ [15.1. ἄς Κεριιδ. διεύρασαι ποτέρως λέ - 

γεῖς,ντῖο τη ο0 ἀϊοας Χροῦα ἀϊοττὰ Ετ διοράζω ἰζατιο . ςουὲϊ- 

τα, ἄεςοτῦπο ὅς ἀπῇρυταπάο σοποί 40. ΤῊ ἐο) ΜΈ 5. ἀς Αὐτπια, 

πειρχϑαυδυ αὐτοὶ διῦρίσαι τί ὅξι ψυχή. Ρτὸ οοάςηι Ἀ[(δ 1, ἀνεγχαιον 
διορέστι ὅλοι ρώτον. Ἐπ᾿ ΑΟΥΠῈ. εὗδε ἐνεργείας διορ (σου, Ἐτ Τίοοτας δὰ- 

ῥα! τατον 2) διοράζεθϑοι αἰεὶ τούτων γιὰ οἰκ,ἀνξοι οτος, Δἰ Τορταγο, ἐηα 

εἰςαγονάι!ρατατς. τα πὶ αἰῆτπιο 9» Ηλ]1ς. διορίζεται μκθν μα αι ἀπο "Β 

πατρὺς ὠπόϑεσιν εἰς δικασήρμον γε, ΦΞα!.» ἀροιτὸ αῇτιπιατ, ςέττις 

νοτθὶς τοϊταϊαν, εχ ρτς Πὲ ἀϊοιτνπας ὃὲ διωρισωῦμον, Ἰάσπη ημοὰ «- 

φωρισ μῆμον . ςοπίτ᾽ ταῦτα πλ»Πτατατιμλν τ πίμημο διαρισωῆοον το ΩΣ 

γόμων, ΑΛ Πτοτι σεις ᾿ς σ τ πηι [οι διις ςουἤεταας. διθαιῆςας 
ετῖαπὶ ἄς σηατ 1 » εὐτταπιν ο! εὔζαπη ὃς (εἰςξξα ιν, ἄτηζοι. 4. 

Ῥοϊτῖς. διυραζομήμη ἀρὰν πυργεσατίο σοτεῖς νογθῚς ςοηφορτα, ἘΓ- 

«ἈἰπιΟα]. 2ὰ ΟἸλις. ϑυιονῦ μῆρ χὴ τ αἷν στιφως αὐτῶ διορλοις 5 βιοιὲ 

64 (ἐραταθὶς 40 ἐχοαπάείςεητιαὃς ἀπτι: συ οοὶ [ἄς πὶ]... ἐίϑελισα 

τὶ τοῖς ο φϑειλμοῖς διορίζειν χρὴ ἱ. διακρίνειν διορίζειν ἀδενὶ ἃ δούλου, πε 

ἴο τλρεῖεὶ [εγαυ τυ, Αι λοτίῃ ΡΟ] τ. διορέζω οτιᾷ ἐἢ φοηβηῖς απ} 

ὃς ςοπῆπιίμπι οὐτίηθο. Το πλη.4. Ρ γῆς αυου]ξ, ὄλθ- γὸ καὶ 

καί αὐτὸ ζοιτητέον αὐεὰ πὦ νιωῦ, ὃ διορίζει τὴ παρε Ά ϑῸν κὴ τὸ μάδδιου χιοὰ 

ἀϊπογηχίπατ,ννς ἰοφαίτατ ΡΠ, ᾿- 
Μη 



ΔΎ ΑἸΣ ; 

᾿ιορισμιόςγε, ὁ ἀἰπτη ξειο, ἀία:Π, ἀΠογίηγοι., ἀπίῃ γοτι πΊ ἜΧρ᾿!- 
εατὶο.ζαἴςη.. τιαά Οἰδαςοη ὅσα ἐν τῇ ποιότητι Σ᾿ Φιορεσμοὸν ἔ χάγτοῦ- 
τα γεχψοιάν διρρασμὸν νοσεῖ ( ἰσέτο ἀςτεύ πη] αεῖση δηλ, ς ἐν ΕἸ- 
πτΡ. Εχροι τα ἴσπταῦ ἀοτογηγίπατίοηε γογα πὶ αχροτοη γιιηγ,σας 
τατος ἴτα ἰς μυδεατ,ἀεϊποὸρς ἀοπηοηϊιληάαπι εἰς. 

διδρνυμιγεχοίτο: ὡς δεόρνυμώ Ῥτοάξο,, ρτοσεάο, ᾿Νοπαας δίορνυ μῆνον 
σγμετῆρος πνεύμαιρτο ἀΐξης ἃ ραῦτε {ρινἸτιι5 91 οἰ, ὑκ πορόὺ ὀυᾶμον. 

Αἴορρς, ΗΠ οἰν ἢν χροπ,διαςα τί ἀἰΓοπιρτοτοηι ν ἀΠϊογπχιιπάτοτο ΠΊ» 
νὶ ἄς ἐφεδιρισμός. 

Διύρρφϑ.γ ἀρ οἱ τείζο, δίς-εηος. 

Διοῤῥούόδειι,ν οἰ δτορρύ τι οτοίςετς Ῥ]Ϊπ. ἃ εἰδ, τα ἰεγιιπι αδίτγα, ἃς 11- 
ἡμποίςεγς, οι] ἰεγοίσεγε ροοτίς ντ Γπὰσγαῖ, ᾿ΓΟ (ΘγεημΠῈ ἤετΙ 
Πεςατίηας ἀοοὶρίτυτοὰ Ὀ᾿ οἴσοτ. διοράζεῦϑοι ἀϊ οἴτατ. διοῤῥούται τὸ ὦ - 
μανίλο δ αἷς ἰατοίς τη Ππἴταιγ Τὴ (γα τι, ἀθρ σπογατν Αὐπζοτε]. ἐχὰρ 
σὴ δδὲν ἰπεπῖον ὦ μα ἢ τῷ μήπω πεπέφ ϑα»" το δηωρω τε. 

Διορυχὴ ἧς ἡ, ΟΠ. 
Διορυλμανατος τὸ, ΟΠ ρεγ αἰ Τα ς πη Ἰοσι!η ἀιιέξα. 
Διορυκ ταὶ, εἔγαξξογος, τοῦ ψώρυχοι. 
Διορύήω, μιύξω,τ.υ χα, ἔσο, [οἴλς ἀυςο,ἱά εἰξίοαιιο, εβτίησο.Α- 

τἰ πο ρ ναμ, «ὺ τοίχοις δυορότηειν γ ράτίοτος ροτξοοτα " διορύτηω ταί-- 
φεφιε,άμοο ἔοΉ1 ις. ΜΑτεμισαριτο ἴοχίο » κλϑ τῆα) δυορυύίοτιισιγ, ἔἕατος 
Ῥειοάϊιητν. 

Διορχ ἐομα! ροτίαἰ τοναά ἤπεηι [αἶτο. 

Διόρωσις, ἀρ! 4 Η]ΡΡΟΟτ. οἱ οαπὶ ἰας (δγοίοίτ νεῖ ἈΡ1τ ἰη ἔσγιι πη» ἴῃ 
{δγιι πὶ πιιιτατῖο ἐν τιῦ δυορ ζετο κὶ δεοῤῥοιϊάνου {16 δὲο ρφεδδτοι (Ὁ -- 
1ςη.ἴη ὉἹοΙδ ἡ ἐς τὸ οῤῥωσες καἰ ὑδατῶδες μεταξολὴ, πχιτατιο τὴ ἴοτο- 
ἴλην δα οἴάπιιε [δ Γαρτίαη,. 

Δῆφ, εγδ σοπογοίῃο, ὀυγϑοὴς, ἀἰ τις, ϑεῖθ-, δος, ἔγσοξιΘ-, ἔντιμος, ν᾽ τὸ 
διὸς ἔχων τὸ γί Ὁ-.Ποπλοτ. κὶ δ1Θ- ἀχιλεις, ὃς ἴῃ Ποεταϊηΐηο ροίϊε- 
τίοτε Ὀγεα!, ὃς Γοηϊ οὲ δέ. οἴἴο. δέῃ τε μϑυίαανυ, ἀϊυάσιε ΜεαΙρ- 
Ρε γεΐ γὺ ΨΊΡρ"] αἰ Οατη111ἃ ἀἰχίτ. δῖα, γνῶ αμκώννρτο δεοταΐτη» "1 Ο 
πιοτ. ΠΙλά β, πς ἀϊέλα εἰἘ ὔλκηςτιςν καὶ δι} ὄνγμύειαν χἡ σω φρφσιυύϊω»" 
ΦΊΦΘ. κηριοσὸς ποταμὸς, ἰ ἃ εξ, ϑαυμας ὃς, ΗΠΙΟΙποτ. ΠΑ (,β, δῖον γύῶ- 
εὔτεμις ἰὰ οἰ, δεὸς θυγάτηρ, [ἀς πὶ ΔΙ.» παρ ιιβυμέγαςι Ατατιονκό- 
κίας δίοις -αλαγμοιὶ ᾧ ὠνῇ ἐμεμήσαιντο: ΟΟΙ ἜΧΡΟΌῚΣ μεχέλοις : ὃς 
ἰς ἀοοϊρὶς ἀρὰ Ἡοπιοτ. εἰς λα δίαν᾽ λακεδαίμονα δῖαν, τ. μεγάλίω, 
Ἰάστα ἱπ Οὐνς 

Διὸς, οὐ φ:Δογί ον πες τοὶ ἐκ διῴς ὕδα ται  α]ά] ες 4 118, ΡΊ.το ἀε 1.6 - 
᾿ σίδ. Διὸς αἴΐϑος.ν!4ε Πορφυίοιον. Διὸς ἐγκέραλθ- παρριμία ἴῃ ας 
Ἡείγοῖι. ἰω ἀλέαρχι Θ΄ ρησὴν εἰρῦ᾽ ὅϑτιι δή δὴ “Ἶ᾽ ἄγων ϑείων. 

Διοσκόρανδος ποιρφιμία 51 ΤΟ τὸ αὐτὼ χεγντων κἡ πρϑιἤοντων ὡς ὦ πίνδε- 

οῃς φησὶν. 
Διοσημεία, ἔξαι δεοσημέα ας τὴν {᾿σΌ ΠῚ οἃ τους ργοάί σοι το πηροῖζας, 

νοὶ {εηρ] τ οἰτοῖ τοπροίτας» αασπι νἰτία πὶ. οθιιοπῖτ τη αι, δὲ 
ἀυιιπὶ οἰδημπτίδης δι σιιγος θΘἢ ἀαἀ 4] σε ητίριις ἀυλθιις. Ρ]μτατο . 
ἴῃ σοθοῖς (τεπαϊηῖπο ἀιοῖτ 7 μεγοίλαι υἱὲ ὀυϑιὲ οἰξιόντι διοσημείαι πα- 
βηκολιέϑοιω, ἰ εἴν, ἐχοιιητοτη ςοητίπεὸ πᾶσα πίπλ0: [εσατι ἢ» 
[πταγργοϑ ἔς νοττίτοῖη ΒΚ οπταΐο, Γἄοπὶ ἴῃ Ῥγο  οιη. διοσημείαις 
ἐὔγλοςς καταν 9: αι νΑΠ1Π15 τοπηρο!ξατιθας ορ ρτίμηϊ Οὐ πλιηφῆτατγ. 
Αὐἰπορμαη αι Πα 4 Αοἤατη. Αὐλλ’ ἀπαγρράνω οἱ ποιεῖν ὑκκλησίαν, 
τοῖς ϑραξὶ αδεὶ μιϑϑιο" χέγω δ)᾽ υἱ μῖν, ὅτι Διοσημί θὲ. ἡ ῥαιὶς βέξλυκέ 
με-παιρεφυλαΠ οντονϊηατ,οἱ Αϑιίωατοι ταὶ τὰ δεὸς ἡ μέρας» τὸ διέλυον 
σαξ ἐκκλησίας διοση μίας γγμουΐμυς, ἃ ἀλλό τι μέλλοντες αὐύοιν, Διοσημΐα 

δὲ ὕοιν ὁ αὐϑο χαιοὺν χἀμκών,, τετη ρείτας ᾿ηταπηροίτα. 5.14. ϑεομνία, 
Ἠεἴγο ἢ Ἰναεῖ διοσημεῖον τερράς ον σημεῖον. 

διεσκερίδα,, Ὀ]οἴοοια: : ἔς ἀρρε]]ατὶ Πὴς Οαἴζοτ ὃς ΡΟΪ]μχ ἃ ΡΙμς. 
ἴῃ Τβείδο. 

Διοσκυρεῖον, τὸν το Ρ]υ πὶ Ολἰτοτῖς ὃς ΡΟ] ας 5, Π στη. 
διόσκερρι, γεὶ διόσκορφι, Οαἰζος δὲ ῬοΠ ΠΧ, ιαῇ διοὶς, ἰά εἴς, Τοιυῖς κό- 
δοι ἰὰ οἴ, Π]1)}νΑπιῦο Οδίζοτες ᾿ητεγάμπι ν οσαηταγν τη αἰτογι 
ἀπηταχαῖ ἰά ποπιίηῖς ἔιογιτ, σα] ας Πδ τὸ ἀσοϊπγο,σαρίτε αχίο, 
Αὐτίαϊτᾶς οτς ἀ ἀϊτ ἢ ος (4Πυτατας εἴα παι! σαητησαβ»Π {{π|ὰ] ὰρ 
Ῥαγεγοητ(αρράτγεητ δυτοτη ἱσηἷς ἰρεοῖς πγαΐο δ ἀπτθηϊηαὶ ἰη τ 
Πάσπτος : γοσηττὰ ἀιιγο 5,11 (τυ σαι δι (Ὁ Πϊταγ} : συ5 τοὶ τπσα- 
τίο ἔτη Αἰ. ςαρίτε νἰτίπιο. - 

Διόσκων, ΔΙ ΠΙ  δητον ρογίρ ἰοῖο » ΘογΓαΠΊΡΟ » Δηΐπγ1ο ἀοῇςοϊο, διαβλέσω 
σιωε χς τω ὅρασιν μεταξαγλων,δεαφ ϑείρω, Ἡεἰν με», 14 Πλ»τίϑεται 

δ} αξ δια φορεῖ ὅστε! τῷ σώματι ἃ α ἢ ψυχῇ. 

Διρσκώλιον» τάσαι ἰογιῖς ἀϊέλαπι εἢῆς ἱερεῖον ἐφ᾽ 5 οἱ καϑαιρόμῆνοι ἐς '- 
χεσαν τι ἀρεςερώ ποδὲ  οἱόπχοη τῷ Διὶ τεϑιυμῆσον ἱερεἶον: }}} τὸ μέγα 
κα τέλειον. 

δίοσμθ., ρα ὙΒεορἤγαίξνῖς οἱ {14 αι: οὐοτιιπὶ ΓΙ  ἤιπὶ δά οὐο- 
τάταιπι τγαπίπιὶττῖς, αὐ διώαμις πὸρ ϑιμευτικὴ ἡἿα᾽ ὀσφραντῆν. πες νο- 
τὸ οἀοτδηαὶ ᾿πἰξτα πη ητιΠῚ γὸ αἱ ϑ᾽ητήρκον εἰξ παγὶς» {Εἀ σογεθ τὶ οἱ 
μαςοειδ ὴς ϑπόϑεσις. ἡ ὄποφυσις. 

Διοαπολιτικὸν φαῤμακον, Αἱ οη.1.:.Δὦ ΟἸδας. Ὁ οίρο! τίσι πὶ γης ἀϊςα- 
τϑηταπη:ν οἱ ςοηξεξξίοης πὶ εἰς ἀσαοτ. 

Διόασυρος ΝΕΪ διόασυ ξον,ρἜηὰς οἷς Οοταῇ,ἀς 4υο ἴτὰ ΤἼ ΟΡ" γαῖ. ἀς 
Βητογ. Ρἰδηγαγ διὸ τόγτίονσαριτε ἀξοίπηοτοττίο, ἐς (ογαίο ἰὸ- 
4ιεης, Οἱ ὃ καρπὸς ἐρνϑρὸς δίμοιθ- διοασύρῳ τὸ ἥμαν τὸ ὃ μέγεθος κα - 
λίκος κύαμος πλίω) πῷ διοασύρφυ μὴ ὁ πυυρίκὼ σκληρθεντὰ ὃ κεράσου μα- 
λακόρ, οἴξ οτιατη Πιοίργιου υογδα Ἅἰο ποηλμις ἐπ ποίραγπιοι 
ἀιϊξξᾳ Ρ]1η,1,27.ς, 11, 

ΔΌΝ 
Διὀσφυρᾳ ἔταξε ἀς φαϊθ ας Ο4]. 2. ἄς αἰ ΤπτοητίςτἜδάσηγ 

διοσχσυρα ῬατΟ. ὴ ΜΝΝ 

Διόφεον» σΘιηὶπο σοηίτ4π5 οἷς. 
Διοτε ὃί 

διότι 4.|4,4:1ὸ ἀνα ηἰ απ» ἀφ, Ππἀρτορτοτ ργορῖοζδα, 
αυὸά,εὸ φιὸ δ. Ετ ἰητογγοϑ τυ), συγ ΓΙ ΟὈΓΕΠῚΣ ὰ; 
(αἱ χέγω διότι ἀφανίζεσε, Χο. ἀϊοο 4ιοά οὈτιιητ, δίς. 

Διοτξεφησι ἐ(θ. γε κὴ ἐγὰ τους ηυττίτας, Γσαὶς ΑἸ απτηας, ὄνγγωὶ 
πεθεαρμ μὲ 9-.Ἀ εσαπν Ἐρ᾿τοτιιπι, 10 ἃ. , ἐϊχθις Θυ δὲ μοι 
φεων βασιλήων, "ἃ οἰτ, ἐδ συὸς γνώμῃ τεϑρομμῆμων ἐπεὶ “' αὐτῆς, 
εἰσὶν, ὡς φησιν ἡσίοσος., ἐκ γδ τοὶ μου στάων κἡ ἑκηξόλα ϑαπόλλογθο α 

αἰοιδοὶ ὅδηὴ χθονὶ κ᾽ κιϑειρας αἱ ὧν Ὁ διὸς βασιλῆες. τ σ!] ἴῃ ΒασοιΟΙ 
τὰ ἄδαηι (Ο θ οἱ ἐς, ΠΊα σ᾽ Οι] ΠῚ ΤΟῈΪ 5 ΤΏ ΟΥ ΘΟ ΠΊΘΏΓΕ ΠΊ., ἘΠῚ 
Διοπρορειξ έως, ὁ διοτρεφυς᾽ διοτροφέων αἰζηών, Πα. ΠΟ εἰ α 

φέντων γεχμών. Ἶ 

Δινρέομιαιγοείκωι, (Ἰἱ οἵτις ἢ ο Ρ] Π. δνερ εἶ ταὶ τοὶ ὠὰ, κὶ γίνεται τὰ ἄρ! 
(λοιοίανντιηάσις ἤπυτ, ΑἸδοτοῖος {το εόγιο ἐδ ὃς 
πἰπγαΐ τ Π1. ᾿ ΟΥ̓ΜΗΝ 

Δρερηακὸς,Ψὶ ν τ] ΉΆτη τπουςηάὶ ργεδίτας: νης πεὶ δενρητι; 
τρυτα 085 ΓΙ ΠΔ1 ΟἸΘΠζ. δεκρητι αὶ διων ἔμεις, Πχοάὶ 
τίη ΠῚ οἸσητια ὈΙ οἱ σοτίἀες [στὸ τοττῖο., σαριῖς 76 
ἴδιο δεκρητικοὶ φαῤμαν αν σιιατοτ, ΟῚ μὰς ΑἸγεΠ ας παθὰ 
ὕγο ργιπο Οἰοπιδὴ.» σαρίτο αααεζο,, νει πα 14 σηὶ 
νοῦοτ. 

Διυρέζω, ἱ. διορ ζω, 4 Πτετπλίηο, ἀπίῃ σιο. 

Διοχετεύειν, 111) ΡΟῈΓ οάπαΐςς ἀξ αἰπςος ἀεγί 1 γο, 
Διοχὴς δέρρφςγ [5 1} ὃς ἰςέξῖσα ἀπιοτιθη σάραχνβ ΠΧ 1.7.0 

Διοχλέω μα ἥσω,π᾿ ἡκαντατί. ΠΟ] εἴξας {πη ὅς Τοτογρ ΕΠ] οὐ 
Αοσαξίαη σις Εἰ δὶ δχλε ἀρυά ΑΥΙ ΠΡ ἄηηβαρές. Ὁ 

Διοχλίζω,ἀιπτοιοο, Ἡο νοι, ἐχροῦ, ὃς ἀΐάμπςο οὐἱαρι δ 
ΑἸΟΧΊΡΙΝαγη,. 

Δδίοῳ ὁ, ἀπ ροπίτογ,ργαξεξεις, Ἢ 
Δίοψες, εωφοτγαη!ρ εξξις Γιογοτιρ ετίρί σΐτας, ροτίρι οἰ ςητίᾳ 

τὸ ἴῃ ΤΊ πιαο, Τὸ λέγειν αἴϑυ διόψέεας τούτων αὖ “ἴδ μιμημάπε 
σα]: αὐ εἴη πονΘ-, ΟἸςοτο,Π γογοὶς σχρ] σάτα σοσσΠΊΙΓ, 
Ροίϊτο (δ οοιιος Εἰ πηι! ας το φάτιιπι γοτιιπη» ἔγαΠἘτα. 
τὰῦ ἰαδοτ. Ηείγοἶν. δέίοψις, κατασκοα νὴ, ἡ δὲ ὅλε ὄψεις 

Διπάλαις"Θ- οὐδ᾽ ὁ, ἀποτιμν ρα! πογιιπη» δἰ ρδίπιις. Ν ἀγγοηΐ 
δ ον. ᾿διο ἡμᾶττο, σαρίτα ἀπο ἀεοίη10, τοὶ Ὁ μηΐκη ἘΠῚ 
νεται δεπαιλώςων ἐλαῆω. ΜΝ 

Δίπαλτος ἴεηςξης υἷηα τοῖα ὃς ν]θγδης, τη δ᾽ ἀσχτογ, νυ Πα 
ϑορδοο!. 1 Αἴαος,, πᾶς καὶ ςρατὸν δίπωτίΘ: αὖ με χέρξ φὸν 
ἴυτ: τρτ. δέσοιλτος φυνδύει γα μιφοτέραις ταῖς χερσὶν. δῇ «ὐειδεξίως 
γόυει γ, παντὶ ὡνέγει, ὁ φρωτός με φονόύει λαζὼν τοὶ διίποιλτα 

διίπαλτα ξίφη » Ευγιριάος εὐΐςς γιγίη ας νἱρτατί, 1 
σιριζοδ. ν τ 

Δισείλτως, νεῖ Παμς πηι δηἀο,αγηθαθιις πιδηϊθιις,τοτίς γι 1) 
Διασηχαὐκνὴ ἢ ςνἡ ἰΠτοτ ς αἰ Ππλΐ αι παν Ν ἴτγιμ.1. 1. Ϊ 
Διση χυαι θ-, κα, δἰ σα τα! τς, ᾽ο δ. 11... «ἀαοτιτη ουδίτοιιαπη, ἀΐ 

δια σαιϊιαῆς. ὶ 
Δίσηχις, δ᾽ σα ἰτα!ς Ρ]Ιη, δου χυ αι Θοιπῥδίμετρος δίατηχις , Τὶ 

κ1.1.3.ς.21. ᾿ 
Διπλαζω, μι ἄσω αι αχα σοτηϊ πο, 4 }Π]σο πηι 41] Ἔχ 5 

Το, τότοι διπλείζον ὦ γυωΐαι μεῖζον κριὸν, 1 δυσλιοιιώ. ; 
Δίπλαξ, ἸρΙοἱς,γοἶτις ἀρ] ιοατα : Ηοπι. Πα γρἱ Ὁ. μέγαν ἡ 

δίπλαχᾳ» ἃ οἰν, διπλοΐδα, ἱ ιφότιον, ὁ ἔδει χλαμάθα: ρ4!Π.πὶ γαἱ! 
τίς» δοςοπιτη αιοηυς ἃς τοςοῆϊαπη Πιυέξυιπη ἱπτογρίοζαι 
Βοςοςο “ΕΙΟΜΥ Ι τη Ρ ετίῖς. πλαγκτοῖς ἐν δικσλαίκαονιν. 

Διαλαστοΐζω, ἀρ] ῖςο ; Ἐοηάιρίίςο, σου σεμλιηον ἰτογο, ἀἴοὶ 
δικυλοΐζω. Ἶ 

Δισλασιασὶμὸ ς, οὐ ὁ ἀρ] ]1οατίο, Α 
Διαελασιολογίαι γ Υἱ γγωμολόγία, » γοΥθα ΘΟΡ ἰΑτιιπὶ εχ ΡΙατο 

Ῥηςάιτο. ἍἋ 
Διπλασιίθο,κ ὁ, ἀυ ρίας » ἀιρ]ο πηαῖοτν ἰρατίο αἴτεγῳ, τδῆτο Πὶ 

Τιαςίαη. τη ΑἸσγοης,, διασλασίαν ἔχ τίν! πβοφίκλησιν, ἀἰοἶται 
πλασίων ογίθο, τ εοάεπη. Ατηζοτεϊος ἐς πιυπάο ἐν διπλασὶ 
σῶν χρύγῳ, "]αῖο σρ ΠΟ] δρτῖ πα» ἀἰχίτ δυπλασίαν πίω πα 
χίμὴ ποιεῖν, ἀν Ρἢ σάτα ράτεγηι πῇ Ρτὶποῖράτιι 1. συμ διαυλασί 
λώφῳ,οιπῈ οἷ οἱ ρατεῖθυς ἀυλίις πλέον ἢ δικλα σίας τιμῆς ἀξιθον 
Ρ "οὶ ἰτομοσο ἀὰτ οὸ πη ρ [ας ἀΐσπιις,, ΡΙατο ἐς Τεςρ΄. διώλα! ᾿ 
ὀκτίνειν,ἀσ ρ᾽ τα 1 ταςτς, [14 πη. γ, 

Διπλασίως, Πρ}! οἸτοτ. διπλασίως ἐλ, ἀρ ο ἀηξοτίοτα, ἄυ ̓ 
ΠΌτα, Ρ]αῖο ἀς [οσὶρ. ἩΝΕ 

Διπλὴ ῃοῖα οἰ χὶ χηματισμὸς ἰπ Οοπηο ἀϊἰς ἀταις τγασσεἀἰϊφιδε. 
 ογενδιυκήα ἀἰ οἴτας ἁις οξω βλέπουστο, ἤσιιτα οἵδ ττίαποα 
{της δαθπινιίο ἘΡΒοξοηεπι ἐς τατίοης νογίσα πα. Ετ Ὁ 
Αὐ ἰτορἢ ἴη ΡΊαταπηονίάς οἤοσχῥα φίΘογκορωνίρ, ἰ 

Διασλἢ ἀρ] )ςἰτοῦ. ΡΊΆτο 1. 1. ἀς Β ΡΟΒ]. δεπλῇ ἢ οἱ ἄδλοι ὡς 
αὐταὶ ἀπ ]ο ἀτη ΡΠ ας ἐᾳ 4ιιὰπη ςατοτὶ απυρςξξαπτοτ. 

Διεπλυσίδες, γοίτος ας οτλᾷ Αττῖοῖ διζόλοις χὸ διπλαὶ γοσᾶτ, Ρ 
Διπλόη νη ἐταιιςννετίατί, ἀοςερεῖο, ἀ σεέτη, ΙΝ αζαυΖοη. καὶ πιαύσεσο 

αἰπὴ διασλόνς,, ἔτι: γοτίατία: ἤηςπι Ποη ἱπηροπες. ἀρὰ δὰ 
ἸΝΑ λη, δεωλ ζῴη κὶ βαΐϑος νομρεμν, το αἶτα ὃς πηι τὶ Ρ]1ςὰ ϑοτίρται 

ἢ ο τὶ! 
Υ 

᾽ 

ΠΟΙ 

ὃν 



ΟΡρροηταγ ἁπλοτητι, 

ς, νείζις Πγ ταν 5,1. Βι οσ.ς.24. 

«Ἑχοιόαριῖο νη σοΠπιοηθτητο,, Ματςο]}. ἠοτατ ἱπτοῦ- 
πλοιὼ ἤοἢ Πρ Πσαγε ἀπ] σα πα, ἔς ὦ Ιατυτη ὃς σταηεἰς, 

ὦ Θιοίςοτί 4. 1ΠΌτο ἰφουηἀο,, σαρῖτο 213. 4 πη πιο ιΠὶ 
ΙΡΙ εχ ἀριὰ Γι οτίηος: ντ ἄρα  Ὑ 1: 1]. η΄ Θςοτρ. Παρ] 1- 
ἀτ ἀςητα] τα ἀοτίο:ϑς ρϑυ]ὸ ρὸ, Πρ! εχ ρογ τη θος 

ὐρία . διπλότερον,, ἀρ] οίμς,, ἀρ] πάτον] φάπουθῖα- 
Ἰσρίο πγαρὶς,ἰη ΕπιαηφτοΪ. Μδιτῖι. σαρῖτο ν]σειϊητοτοστῖον 

ἐρ» νἱγ ἀπρίεχ,Ιὰ οἵδ, νογίτσας,ὃς τε έξεις, οςςαΐτας, ἀ{ 
γΕατρ! 4. Ιτεπηνεοιηάυς. διπλούς αὐόρας, ἃ 6[Π, δευτέ - 

ἱ. τὸ μέγεϑος διπλοίθ. τ χους-ῆς μελέπης » ἀμ ρ1ο πηγαῖον 
Ευρὶ, Θαζα, διπλοῖς χόγος,, ἀρ τὶς ργορόγιιο. αὔϑι- 
ὡγίδυ,ος ἀπ ρίεχ αυδ πὶ ράραιιου!ς, Τ ΒοορΠταίτας 11- 
ρῖτς ἀεσιπηο δ Πτοτ.ρ αοταγ. δυπλοιώ ὄνομα, Ο Π1- 
ὙΠ » τ ζοτε]εῖο μος. διπλο- γίνομαι, ΒοΠΉΪΠΟΥ, 
σα ἡ ματανάτο ἀϊος, ΑΡΟ] οι. 

ἀυας μαῦεης Πσασιβοατίοπος, Αὐ ΠΤοτοῖ, ὅς ίπτεγρι. ἃ - 
. ἴα ἸΝΟθ 1]. ντ αἰδεφροναῖ τὸ πξρασκοσσώ ὃς ὑτῶρφοονω,τις τὶ 
αἰ τας. : ; 
ν πτι ὡκα νἀ ΡΠ ΤΟ Ο. Κα πεν σίδοιρον κὶ δυπλούῶι,, ῬΙατ. ἴῃ 
ἠφίει ξεγγίιπν ὃς ἀρ] ςοτῖ. : 
τὸ νας εἰξ ἀπρίοχνασο εἰ ὃς εἰγγεῖον δισλουῦ,, κὶ δυπλιδίωῦ 

οἰταγ ποῦ εἴτε ἀμρ! εχ ἀϊσατὰν, σεηιί παι πι. ταπλοη ἠδ 
υὐδιις νας ςοηίξατονινο “Ἰτοτὶ τπροιῖτο Γὰδ  οέτιν πὶ 

ρα 4 πὶ σου τίποτ, ἢ 414 Π|ὶ αἰτεγῃ ΠῚ γᾶς ἸΠΙρΟΌΙταΓ, νὰ σΟη- 
π [ξουπάο, Αἰ ἐΒ ητ. Βαϊ ηειπι Μ ατια νοσαπι Ρμαγπιᾶςο- 
Ολίσηιις ἰδ γο [δρτίμγο . χ᾽) τόποις [4 ἜΧΡ] σατν νυ] Αττο- 
τηροΠτίοιος ἐπ) ναί ἀμρ] τοὶ σοι! ργοῖρις : (ΟΠ Ἰςοῖ νῖ 
ὁδί ξῆτα ζοητίῃεης ν ἴῃ [εοῖς πὴ Δη114 Ρ] 6 Πι1ΠΊ ἵπηρο- 
εἶ ῥτιιησς (δ᾽ εέζα; [τὶ Ἰναῖς ἱρῆυς ἀ"οἔῖο, διὰ διπλώμα- 
ὥσπερ ὄξιν ἐπ᾿ ἀγγεία διπλοι, καϑοίταρ οἱ μυρεψοὶ τοὺ μιύρᾳ 

πν εἰς μέγαν τινὶ χέξητα ϑεριμὸν ὕδωρ ἐγχέοντες, δεύτερον ἐν:- 
ον ἐν ἀυτο τὸ ἐψουῆυον φαῤῥιοκον, εἶ ται πυροδιωκεκαι μίμοις αὔ- 

᾿ ὑλοῖς ἀχαίτνοις υὑποχσίοντες, (Θ᾽ 10 νας τ Πρ τυ Δ4 
αρίτας Οαΐθοὶ νόγϑα μῦτο αὐτο τ τούποις. ὀμιςτα ὥνω 3 

ν ἐν ὦ ϑεριχα ἔνεται τὸ κε ίνινον, ἑτέρῳ μείζονι, ϑερμμιὸν ἱκανως ὕοωρ 
τ. Ὠοἰξογιάες ἐε οἰιγαινά τας 48} (διὸ ἰφειι 0, Ἐσειτα 

᾿ π τακεὶς, τὰ οἰτ, ροίζοα ἴῃ ἀρ ]1ςὶ ναίς ᾿Πχυςξιθα. Ουα 
τογρτος αἴϊεσητιις οἢ ρτατον ἀοξεη (οτοάγίι!γ ἢγ6- 

1. ἴτὰ ετία τη [ωτο Πσοθάμς “Ἐ σίθ στα σα πῈ ἰπαθιγ Πρ το 
ξαρῖτο 83. 4ε οὔ ς πονικτοῖς.Ταύτα 3 γίνεται αὐαδευ ϑέν τοι ὦ - 
ἐρρὺ κὶ οἴνα χὶ ἐλαίς κὶ ἐν διπλώμασι συμμέτεως «υγνυμῖῆνα. 

ἢ αυ! ἐδ πη νᾶς ἐτίδυν {Πσ ΠλΠοαιτ Οαΐεπας τη] 6 Πς ἰτ0το 3. 
Ὑπηδητῖς; αὐνυκ το 3. σκοῦνεἰζονταὶ τῶτον ἃ τρόπον. αὐαδεύσαντες σὐ- 
ἐλαϑε κὶ γέρρυ-, καὶ υἷνε βου χέως͵ ἐντιϑεασι πὸ οἰγγεῖον ὕδωρ ἐ 

“ξη, ϑερμὸν εἶ τα πτωμαΐσαντες αἴωϑεν ὕλζιυ αὐτίωΣ γ ὑποχσήεσι 
» αὐ συς ἀσεὼς μετρίας, δια. νιίς ὃς τρ [Ὁ πὶ αὐτποτεπ 4. ἐς 
τάτς τυςηάλ. δίπλωμα νετὸ ἵτὰ νοσατ τάειτι Θαἰοπος ᾿ἰδτο 

ἰργίπιο χτ' τύποις, Λάδανον 3 τῆκε γ7' ϑιπλουῶῦ ἀγγεῖον δηλονότι, (οτ- 
188] Ἰὰς Υἱν ἴα σαίτος ἀϑέξεις ὃς σα! ποτα ἐς σοπης,, φοητεη- 
κε μλίμρι Ἰῆρτο ἐςοϊπιοτεττίο,οαρίτε Γοσαπάο, διπλώμοτοι γῸ 

Ἰςαἴδε γαία ἀμ]! ςΐα, νΌ; παῖς ἀς νησιιουτὶς, 50} Ἰπί πιῖοιῖς ἰδ 
Ὅτεπὶ ἴῃ σιηδγα ςοσισπταγ ἀπρ]οίθιυις ναϊς, Τ ἀπυ ἘΠῚ 3} 

ὡ πλώμα. 
Πὐβει μδύ μα οοάίςε « ΡΙσαλθοῖς νας. ΕΠ δι δΔί- 

Ἰσλώμα, τίῃὶς ἐτίαηι ἀἸρΙοτια, 1ὰ οἱ, Πτογα; ρεϊποῖρυχη ἤσηὶς 
ὁδήρπατα 25 νυ!σὸ νοσαητ ῥαεονεες. Οἴςοτο δὰ Βα] ιιπιν» Ὀ]. 

' ̓ ὥλῆς Ἰξατίπι ποη οἷς ἀατατα, ἐς Πτοτὶς Οα τίς τητο Πῖσαν ας 
ν 5 Βαΐθιι: τοῖιτ οδατατ. διιοΐοηΐας ἵπ νῖτα Αὐὐ συ, ἀΐρ]ο- 
ππάτιθιις, 10 ΕΠ] 1ς, δὲ ἐρ το ς Πσπαπεὶς ἰηϊτίο 5ρ νίπος νίμς ἘΠ᾽ 

: 1π]Ασ Ὶ ΠΟ πάσῃ ΑἸοχαπατί, 
δ ἸΡεἀδηςις, δ ρε 4} Χο. ΟΕ οη. 

ἔχ , σας τη εητὶ σεθογα, γαῖ ἰςα!βουεαι ἀυτ Οςςυ 7] [Δπεῖ.Ῥοῖ- 
ΠΠπχ πθτὸ [ἐρτίπτο. αἱ διπόδια Κριτίας καλεῖ εἰ τε πίλϑὲς αὐτοὶ οἰητέον, 

εἰλύματοι ποδιωῖν, τοι ὅτες πέλει περ καλεῖ ἐν φοινίασ ως Αἰχύχ», 

' ; τ᾿ σιν ὄυ ϑέτοις ἐν αἰδύλος" τὰ 3 πέλυυπραν εἶδος ιἱαοδήμα- 
τος, ὥσπερ τιπύϑδισ, ταυτὸν ζῶ ταῖς εἰϊαξυρίσιν. αἱ σκελέας ἔγιοι ὀνομί- 
ζεσι. Κράτης δὴ᾽ ὧν ἑορτεεῖς ἐ φηγεὶ διπύδια τριμίτιγα. Ἂς 

παγαῖς, ἡ δ᾽ Πιὶς (τ τος Γασοη ον θιροάαϊτο , Ιραάίς τατίο, 
σΠ]χ 1.4 νιάς δισσοδία: . 
τά Θ., δἰ ροάλησας, δῖρεφαϊίς., Χο. ͵ 
α, διεϊπόλια, ἔ-[τ τα αποάάαπι Ατῇςφηΐς, τἐίτς Ἡεΐν οἷν, αὶ δὲ 1, 
ΕἸ Οας (ΑἸτατι οαἷς σοημς εἴα τταάϊτ, 

12} 

ΑἹ πίοσε Μος Δοοὶρίτυτ τ νῖ ἐν τῷ αἷδὲ φιλοηῆω χίας 5 εἰ 
οχρύπ]ων ἐπόῤῥντον κὶ θα ϑύτερον, οἵα τεὶ πονὶ αἱ αξ γοιυικοι 

ἃ διπλόης ἐκ ἐμὸν αῦτο εἰδέναι εἰλλὶ ἃ πὸ απ’ αὐταὶ ἐρδυνώντος χὴ γι- 
ϑύματος. ἵτταν ἀρ !οἰτας, ΤΊ  πγἴο ο]. τη ργίην. ἐς 

δὲ ὃ δ ὥντελε χἠων τις δυπλιοηγ») ν οἷν τις «ρώτη, αὶ ἢ δευτέ - 

ἀρ ἴοῖς σεπιῖς νοἰτὶς ν}]}5 γα όταν το ρεΐ πιο, ερὶ- 
ας ἀυρίοχ αἰ οιτιι,ΟΟπτγὰ αιιοι ἀπρειοἱ ράπηο ρατιοη 

οἄζςο. τα ῆῖσα ὃς ραΠΠ τὰ πὶ ἴῃ λογὶς ΒΊΌ]Ις ςΧρΡΟηΐταγ. 1- 

Πλούς ὦ Δ Ρ]ας. Τα Ῥ]υγΑ]} δυσλοῖ, ἃ οἴ δύο, Θορπος", 
λῆς κλύοντες ἀτρείδη" διπλοιιῦ κόκκιννον » σΟσΟἴ ΠῚ Οἷς 

δυ ῖ 4ιᾷ 
Δίπολις,κ". 1. ΘΠλ Πὰς [ς γοσασατ: [ναΐσοῖ ἐπίῃ ἐπ (δ Ηρ αι είλπι ὃς 
Μγηυδμη), Ετν πη. Ἷ 

᾿Δίπολίθ: γῆντοιγα δις ἄγαῖτο Ρτοίο Τα, τοῦτ ἡπα δὶς νογίατην ὃ ἀγά- 
τοῦ ΠΟΙ ὶριαρωϑεῖστ, ντ χρίπφλογγάιχιτς ΗΟ Π1. ἐ 

Διπὸ τοιμος γάμο» μος παθοη8. 

Διζωρόσονπος λἸ ΠΟ ρς, δ] Οας, δ ηςορο, Δα ρΓοχ. δἹυωρόσωπος, ἔμπλαςρῷ., 
Ὀιξογηγε ἐπιρ! γα), ας, μα Οἷλιις διωρόσωπος εἰκων, Ἰπγᾶσο 
ἀπο Ιριτὶς αἰ υςέγας, Γι οἸΔη. ᾿ 

Δίφρυ μίξις αὐ κὸ ὐγἀαρ σθαι ραρΡ πὶ Παΐγοης, 
Δίπῆερρς,ὀγδ, δι ροπηῖς, δ᾽ π]ς Ρἐποῖς ρα ϊτιις, οι (πὲ ἱπαῦ Ροππαΐ 

Ἰτθιι αὐ ης!}) σοηις. τα δίπερα, ἱρο ΐα. 6 
Διπῆερυξ,γος, δ, ἀρ  Ἰσος Α[ὰς Παδεηςἥπ Ἐρὶρ. 
δίπυξ, υχΘ-, ἀυρίοχ,αἄιςξξίαιιπι.Α ΡΟ] οη. ἈΠΟ ά.1.», Αγσοη, δίηο- 

χα λώπίωἱ σ᾽ πλίμὴ χλανίδα. 

Διπῆ]υχὶὶς ἐἰθ-, ὁ χὶ αὶ, σοπητητις, τὸ σγιπῦυχὸ ς, σ ὁπ ΐπα Ἱ [δ Ροττίσξην, 
Διπῆυ χίζω, ἀρ] τς. Η εἰν εἶ. 
Δδίπθυχίθ.,κ, δ ἀρ] σατας, διπλοῦς, ἀαρ]ὲχ., Θεπηΐπις : νης δίπτυχον 

γεανίω ἀπο ὑπποι δος ρα Ευτὶρί ὁπ ἀςο πάτο οὐίδπη δ πυξ υ- 

χΘΌυΔρο!ση. [στο ἰδοιιπάο Αγσουματ, δίπ)υχα λώσίω χοίξζὰ - 
λε,14 οἰὶ υϑεσπλ ζω χλανίδα, δίπῆυ χα, ἀρ] ]ςἸα, διπλά.  οτη. 1) δέν 
πῆυχα ποιήσαντες, τ. διτλώσαντες 1 ἀρ Πἰσαῦτος, τ δίγηυχα, ἀυρ το" 

τοῖν ἃ ἀπςοτ. 

Δίσυλον, οἰ γον. εἴς ταβροον οπατ τάπχδη ροτίμς, ἅπας ροῖτας δι 
Ὀεης. ὲ 

Δικ ρζωμον,ν "ἐς Κοπούρμον 5 Τί οἰτιή ἃς 

Διπύρίω(θ: μήλην. 1] πὶ ἀπ0 4 ἄϊος πιοῖξος μαθεῖ, νοΐ ἐαρίτα 4; 
ἃζ ντγίπαμς συΐρ!ἀατιιπη εἴς. ἸηΠ τι πλεπσιπι εἴς οἰ ἱτιγσί σα πα, 
{πιρ]οϊτέγαας ἐποῖτεν διπύρζωον, γΕ] ἴπ ῬΙ αταῖι, δισσύρζυα,. Οατὺ 
Ἰεηὰς ΠΡ τὸ ἰςουηέο ἀς [ξπηϊπο, μυρίως δ ἡ“ δὴ σαφώς ἐπέδειξα 

πὸ καλέμϑνα διαύρίυα, διεμξαγλόμῆνα, διοὶ ἀπεέρματικων ἀγγείων. 

146πὶ 11:0. Ποπὸ Απάξοπη. ἔς σοί τι πξίρεσικ δα δυῦμον, σιδιζῶ λεπῆὸν, 
αἱ πορόμυκες, οἷα τὸ διπύρίωα, χκῳλέμθυα Ἐτ ραυ]ὸ ροἰκν» εἰ 5 αὴ παρείη" 

αὔτο διτου ριον, ἢ σμίλζω ἢ απατομηλίω, 7) τὸ ἕτεῥρν αἷϑ ἄς ἐν ὦ ἃ «πῷ-- 

μία κυκλάυδυον ἔχασε, ν]ὰς Μ λη. ς πὰ 
Δίκυυρος αὐτος. ὁ ἐκ δευτέρρυ ὁπ]ώμυ(Θ.,ραηὶς Οἷς σοέζιις,, Ράῃὶς ἡδπτῚ- 

σας, ας ος ]] στα πη δραιταθο,, δέ νι νο]οτ ΑΓ 1411 5 τα ἄτι ΡάΠΙς 

ἀρυὰ Ρ]φιτηπ), Ἐείτας ταπη θη ράποπὶ ρατιπη σσξξιιπη Ἰυτοῦρίο- 
τλίτγ Ασιΐζοις!. τη Ῥιοῦ] 1. δέἔαευρες λα ρμίανας, τὰ εἶτ, διαλὴ, Ἁ-- 
τϊορίνα, Αὐεησιις ργο ράης ἀεἰςᾶτο οτίαπι αοοέρίτ, ᾿δτο 
τετῖιο. " 

Διρπαίαι ας, ἡ, ἀἴτσαα, ποτα ηιια ὃς κρχσία,, οἱ σοτίάος ΠΌ το τογς 
τιο,ΓαΡ.134. 

Δίρκανονιν! ἄς τη ἀἰξεοηο Δαῦκος, 
Δίρχαιϑο βάρ ΠἸαγὶς ΠΠΙ ΠΟΤ 
Δίρκη,ἴο ὃς Τ᾿ ἢ ςὉ1ς: ᾿ Ἁ 
δίρκοιατῃ. ΕἸ οχ Ραυίιηία 1,εχὶο κώνο, τῇ πίτυν καὶ οἰξανϑη κατὰ 

ὅμοια φϑεῖρσι. 
᾿ Δίῤἑυτος, ἀρ] τοῖτοῦ ἤπιος. αζαηζοη. 
ΔῚο ἱκ εἶτον απ Γψηςορα οἰἘ το δυείκες, Ετγ πιο ον. οπι Οοη το» 

Ρ]Δτ.ἴη ορη. δὺς ἡ μέρας ἐμπιπκείμημον ζίια, Ὀὶς ἀϊε ᾿τηρ] εγῖ ὃς 8 - 
τίατι. δὶς ἐπ], Οἷς ἰδρτςηλ. δὲς κόραξ, ΟῚς σοτιπ15» [ποίδη, Δὶς εἰ πτοὺ 

πληγαῖς πολύποις πιλϑ μῆνίθ’,, ἀς ᾿ς αἱ δηϊπιλήυογῇοπε σαὶ 
[ἀητο δι} 4. 69) δῆ κολάσεως ἀξίων, Ἐτ δὶς ἡ πεὶς τὸ καλόν : Ῥι ]οἢγα 
[πρίτς ροϊε τποι]σατὶ ὃς τερετί. Εἰ δὶς παῖσες » οἱ γέροντες, ἴπι (ς - 
τας ἀο]ϊαητος ἀϊξξα ματα: ΠΊΤα οκὺ Δὺς τρὸς ἃ αὐ τὸν αἷος ον «υροσιερέειν 
λίϑον, ἐς ̓ἷς 4] δ᾽5 πη Ἐπη 46 ΠῈ ΟΥΊ ΟἹ ἐπ 111 ΡΠ σι ητοδὴς διαὶ πος 
σωώνγγσοηςοητας 40] 411,4 1.11 ἀἸσατ, ̓ς ΡΟΓ Ὁ ΠΊΠΕ5,ΠΘῚρε σμογ- 
ἀας,οζῖο ηἰπηίτυτῃ. ἸΝ ΠῚ Οἰτπὶ τοτ᾿ ἄς) “πον άας της νετιις 
Βιαθυῖτ Ο6ηϊτ το ργουοτδίυτα ἐς τεθις ἴτας {Ὲ πτυΐτι τι ἐπα 
τἴθας,ἃ πὰ ῇ οἷς [ἀπυρταπγ,νίάς διαὶ τεοσάρῶν. , 

Δίσειλα, ΕἸ οἰ γ ἢ. αἰκαϑαρσία, ἱπηπλθη ἀϊτ|4,[Ογ4ος ὃς 
Δισειλείθ-, [γα ἃ τ1ϑϑῥυ ποι οφὲ, 
Διασεγγθνη τη πρτίς. 
ΔισέγγονίΘ: καὶ, ὁ, ΑτΏΘροΟς. 
Δισεγίυ τ αἷ Πάςηι ᾿Ροηΐοηε ἰδ οτο. Ἂ 
δίσεκτος, οὐ Τοχτις, Οζα ἐς πιοπίρις. τὰ ἀ οίτατ ἡ ἐμξολεμαϊα ἡ μές 
δα ̓πτογσα] τὶς ἄϊος 4] ἤησαῖς φαλάτιοπηϊῖς ἱητογραίαζατ ΡΟΙῈ 

6.«41. ΝΜ αττῖ]). 
δισεξώσελφ!δ., ξιαττὶς [οτογί πιὸ αϑηερὸς : [δχτο στα οἵδ σοσπα- 

τἴοιις. 
Δίσεφϑος͵ ὁ νὴ αἰ, ̓ ς σοΐξξας, τος ἔλι:ς. 
Διῶρανέες τὸς σοηις μογθα, ἀριιά ΝιΊοαηάγιπι, Εὐγηι. 
Διδθιανῆς. εἴθ. ὁ κα; ἡγηγοττι δ᾽ς ραΐοης, δὶ5 ΠΊΟΥΙΘΠ5. 
Δισκάζετω, Ποῖ γοἢ.εἴ διαφέρεται. 
Δεσκέλλα, ἱροτταν ασυρὶο: Ηείγοὶι. 

δίσκῳ, Διο Ια ἀο,ἀτίοαπι ἰδουΐοτ.  - 
δισκοξόλοι αἰ οι πη, 1 4 εἴπ, ]αρίάθηη τοτιμίδαπι δῦ Ροτταίαπι,γξ τησιῖς 

Ατηπτοῦνη ΤΡ] της Ἰασαΐφηῖςς: ἢ ι πς 

Δισκοειδὴς, ἐὸς γὁ καὶ ἡ, ἀ1{ςο {{ππ1}15., 40] εἴπ Ἰσητισυϊα ναῆς εδῆο ἴ8, 

Ργίπγα ἰητογργοτατιο Μάγος 10 ρίαςος, ποὴ Αἰταν πθτο “ξομάο 

Τιοίοονιά. ᾿ ἢ ᾿ : ὖ 

δίσκος»ε, ὁ ἀιίςας, πι41{4 ἔα ττὶ, σοτρις [ο]1ς »Ἰαρὶς ἐἐμρεντο νὴ 

«οηάϊ ςαμίᾳ σογροτίς αἰ απ τᾶς ἀν οἰ λι να. Ἰεχαηφέν ΑΡἈΓ, 
Ἢ} 11 



414. ΔΙ 
1τδτο εαμιάο Ῥγοδίεπιδτ. ἐλ τον υἱ σεχίωη τῷ ἡχίν τυγχάϑεστε τοῦ 

“μεγίϑει ἃ δίσκον «τ αὗτο, κρύπθειν αὶ δένει, ἰυιὰ σαν (Ο] ς πλιηοῖ ἔτ, 
εἴὰς ογθοπὶ τότ οδίσιγαγο ἤδηϊ!τ. ος τοταπάυπι 5015 Ποῦ 
Ῥιις Γατίπὶ γόταπι νοοδητ. Κα ςτοτίας, Ν2Π πόας τὰ πῇ 5019 το- 
τὰ σοὶ Πππτίης ἰάγσο. Οἴσογο τη Ατατι ςάςῃς ροττεπγοπι τᾶ- 
σίττοτα 5015. ΠΠοπιογ. 1] 4. δίσκοισιν τέρποντο ὸ αἰγανέῃς ,ἀἱ[οἰς ἔς 
ὁδ᾽εέξγαδᾶτ, Ια εἴ, ἰλέτα σταυΐο πὶ Ιαρτάε πιῖνθι ᾿πτογρτος, δίσκί. 
ὅϑι βαριὰ κίϑος ὃν ἐῤῥίηοιω οἱ γυμναζό μῆμοι: γδ σιδηρριιῦ,, σόλον πορϑ- 
σαγορθ) ἐσι «ψόφοις δίσγεων͵ κα φώτα «ουρσών νὴ Τνωμώνγων ὁσὺ σκιασμοιξ,ἀς 
διτο φοῃ! οι οι τ οἱ Ἰητογρτας, ἔγασοτες ἀιἰςοτα πη σε σα Ειοιι- 
ἰλγα πη, πη γάτίοιος σποπιουμ τη: ἀοἰηάς [δα ΐτατν 4 ογα ΠῚ 
νυ πλαοάδας εχ ρτίποῖρίο υοάλην ὅς σαι ἃ συ ἐαπι τεὶ ἢ- 
5πιπὶ οἵὲ ξλέξιιπι. δίσηενο νέφη ἐσδόχονταινίο]!ς αἰρεΐξξιιην ἀθες ἂ- 
ἀἰϊπιχιητ, δίσκοι οἰ! λτὴ σασιατιση αἰ οὶ ἈΡαυϊεῖο, νε] κύκλοι, [4 εἴ, 
οἴθες ὃς 4υλάτα. ΡΟΙΙαχ Τίδιο ἴδχτο,, το 3. εἰγγεῖα τε δὴ “μ᾽ τρρ- 
πεζῶν, κοινὴ μῆρ,τεύχν ἐρεῖς αἐγυρᾷ κἡ χευσά " καϑ' ἔχαςοον ὃ οἱξ μδρ δὲ- 
σκοῖς καλοίσιν »ἱρεῖς κύκλοις αῤγυρφος, ἢ χϑύμέτα αῤγυρᾷᾷ γ πίνακας 
κοινοῖς. 

Δισκοφόρρς͵ ε, δὶ ἡ ἀϊίσιιπι ἔστεης. 
“Ἀ,σκέρεα, ]ΠΔητι 1 6 αἷς ἰςοτ ἀϊξαπη εἰλοιιαηάο, ἱ.ὅ σον αὐ τις βάλοι 

δισκδίων Η εἴγςοϊι. 
᾿ΑΙσμούρκοι, Οἷς ἀεςτος τη 1}|6.δισφεύριοι ὁπλίται. νἱ δ᾽ πτὶ ἀτππατογῇ πη] - 

ΠΑΡ᾽ αἴάγομας ἴῃ ΟΔπ1}}} δυσμυρία ἵκπος 5.0. ΠΥ Πα Θα αἶτι} Π15 μι 
ἴδῃ. δυσμιύρια ἔτη, νἱ σ᾽ πτί ἀμ ποτιιπὶ ἢγ}] Δ. ἐχαιτέρρις δισμυρίοις». 
14 οἰ, νεγίπαις νἱοῖὲς πᾺ]]Π]ςηος. δεσμύρκοι πεζοὶ, γίοῖος. γα }]ς 
Ῥεάιτες. 

Αίασασπος,τίαμι". 

Δικ ϑεεριαίθη, ἀο ἀγδητα  !ς, (οΓαμἢρς 4411::4}}} ( τῖρ εἀαἷίς : ἠα ἀπ 
ἄκος ραΐπιος αἴτας. διασιϑαιραῖον ὀρνιϑύγαλον, [1 οἵς.1. 2.ς.17}..Ὀ]ίη, 
[επὶρο  ]1ς,4ς ογηπβοσαϊο. 

Διασίϑαιμος, ὁ νὰ ἡ γς(ἀτροάα]1ς, δἰ ποτα ςιδίτοταη, Ν᾽ αττο δ᾽ρα]- 
Ὡλὶς ἀςῖα, ]οηρ τιιάτης ἀποταπν ἀο ἀγδητιιπλ» ε4.] 15, ̓ ηος ραϊ- 
τος αἰ τιις»αἰτιτι άϊης οέζο ἀἸρΊτοτιμη: ἢς ὨΙοἴςοτγίἀἰς ἱπτεγρτ. 
ἤρτο τεγεῖο, σαρίτε 8.4, δισπίϑτιμον ϑαμνίον., ἔτυτεχ ἀποτιπ Ρ4]-- 
Σλόταπη αἰτίτα ἀης, ἔτατεχ αἰτιτι ἀπε αιαητὰπι Οἷς ράτος ἃ [ Π]- 
ΤῊΟ ΡΟ]]ΐος δὰ οχιγεπγπι πιί αἰ πλιπὶ ἀἰ σίταιη οΧρὶ ἰσίτα, Βα- 
ΠγΔη4 τ) ΔΠι1ς, Ματςε]λις ἀριὰ οί ςοτγιάςαι ἰΠρτο τοττίο σὰς 
Ρίτο τος. 

Διασοδία, ὅΘηιις (ἱτατὶ Οηΐς. 
Διαπόνδειίθ- ἀρ εχ ἱροπάτιςερος υδτιοσ Ιοησὶς (γΠ]αδὶς σοηᾶς: 

νι ἡρακλείδης. 

Διάσάκις Οἱςναριἃ ΑὙατι ΠῚ δυοσάκε φωνῇ, ΟἹ σοτηϊηα νΟΌς, 
Δινσαῤχας βασιλεῖς, ἄχος τεσ ος, ΟΡ το οΪ, ἀς ΜομποΙδο ὅς Αφαπηςπι- 

Ὡοηδ. 
Διοσόυω [ατ, ϑύσω, ἀπ ρ] εχ Ππὶ Εὐ, 
Διοσολογέω ὦ ἴα ε διηολογέω ὃς διλογέω, ΘΟ Πηΐ πάτο γεῖθο ἰοάυοτ. ἱτῷ 

Ὀϊς ἀΐςο διηἼολογουϊανα,, ἀἰσιιητιιγ στῖαπη ἥιιφ ἀιιοθιις πηοάίς οἷς 
ξεταπτιιγ. 

Διοσὸς οὐ, ὁ ἀρ] χυσεπιΐηι!ς. Θορμοοΐ. διοσοιὲ ατροίφας κτείνειν » ἄτιος 
Αττ 415 ἱπτοιβςετς. δ)ατυὶ θεοὶ ἰπιο αἰ}, Ἰη Ερτρτ, 

Διασύχλαξιίδ- ἀιιάτιιη {1} αἰατα 1. 
Διοσυμφῶν εἰν, αάταιγ εἴ σο πο ΠΔΏτΙΠΠΊ. 
Διοσύμφωνίθ-γὸ γῇ ἡγαυ!ΐ ε[Ἐ ἀπαγα πη σοηἰ ὁ παητία Π1. 
Διςαγμὸς,κ. ΠῚ τ σα τας, Φυ ἐτατῖο, ἢ Πτατίο. 
Δισάζω, μα. ἄσω αν ακᾳ ἀυἰἱτο  ἀυρ]]ςὰ ἰητο! Προ» Δα] δέσοννδο!]]ο, 

διχογοώ, ὁσοραῖ, ἐμφιζάλλω. ΜΔιτῇ, σαρίτε 14. ὀλίγο ύπιςε εἰς τί ἐδίςα - 
σας; σὰγ ἀμ δτταίτί. 

Δις-α ζϑυΐνον, ἱπσογτ αλν αι δ τατατπγἀμ δ τις 
Δις-άσιον, ρου άτγς ἀρ ]ο. 
Δίςἀσις, εως, ἡ, ἀαδίτατίο, ἀΠΠπηῆο. 
Δις"χτικὸς γο(ἷ, ἐγαμ411 ἀΠΠ ται τις" δυςατικὴ ἔγκλισις ν Πηοάιτις «ἰςγέ τίς 

ας ἴσα σοπά! τί ΟΠ 4] 1ς. Ὀἰ οἴτογ ἡ ὑποτακτικὴ ἃ Ο424 Ϊ.4. 
Διςατικὸς σε δεσμίθ- ὁ ἐαὐ, Ο λέ ἀπ ττατίιπιις. 
Διξαφέες. Οἷς (Θρυ ἰτί. 
Διςἐγία ας ηἹ,ἀο Π1 ΟῚ ]Π πὶ ἀυιας σοητί σηατίοη65 ἔξι τοξξα μαΐσεης, 
Δίςεγος, δ χὶ ἡ, α ους ἀρ] οχ τοξξα πη, ἀμιᾶ5 ̓ ιδδς ςοπε σηατίοης:» 

Βιη!ς τοέξις οροττιις. 
Δισιχίαιας ἡ γίξιι διςιχιασὶς ἡ ἀϊοίταν αἰξοέταις ραΙροδγαγαπη,, μι 

10 οτάιης Ρίϊονι αν ραὶρεθτας τά } 1, Ππι5 οὐ Ρ !Ογ πὶ Ρις- 
τοῦ πατάγατη [πσοοῆττ, Αὐτμοτ ἀοβη. πηεάϊς. 

Διςίχιονγάμο νογίι5. 
Δδίφιχίθονε, ἐγ θ᾽ηΐς νεγῆθας ςου!λη 5, ποτὰ ΠῚ ν6γΠ11 1. δύφιχοι χρε- 

ϑιὶ οτγάσαςοα: ἰρί σας οἱ πὶς σταηοιαπη νοτίας ςοηίζαητες, 
Διςοι χία ας, ἡ, οτάο δίπας, δτηα (ἔτος. ΤῊ ΘορἨγαίξας Ηἰοτ. Πδγὸ 

ατιάττο, σαμίτε ΠΟηΟ,κὐ αϑράλληλα τοὶ φύλλα κριϑοίτρ ἐν δεὲςτοι χίνς δῖ 
[ο]ϊα νους δίηα δῖε πδι οχ φάποτγίο το ροπάξητία. 

δίφοιχ ὃ, ογάϊηῖς ἀρ Τοις, δε ρτοί οἷς ὁδὸν τας ἐ χέγἀυρ] σα πὶ ἀεητίαπι 
« οἵάιησιη ἢαδες, Αγήΐζος. 
Δδέςοχος 4})}α" δις Ρερετιτ, ΝΣ ᾿ 
Δίφομο;, ὃ αἰ ἡναποςρς, ἃ εἰξεντείηαας ἀςατις νττίηήαε ἱποίάςης. δύ - 

τόμος μοί χαρανῬαυ]ς σαρίτε απάττο,αἄ Η ερτ, οἰλάϊας ντγίπαις 
ἱποίάςης,ἴας γτγίπαϊις ἀουτηφγηιο ἘΣ ΟΓΟΩΥ αγ: οὉ ΠΡ] Γι ὺς 
Ἰοοῖς γοττῖς δίςερς δ]λάϊιισι 

ΔΙ ἜΗ ἢ 
Δισύπατος»ἐγδιϊζογαπι ζοηία]. . 
Διχιδὴς» ὈιΠἀ5»Π] σας. ἜΝ... 
Διχιλιακ,ημ ΠΊστ ας οἷς αλ}}]ς σϑητίποης; τῇ 

Δδιρίκιοε, ἄμ ΤΆ] 11, βοῦς δὲσ χιλίας, ἄο θου;πῚ τΏ 1118.» ΡΙατΆγο μιν, 
᾽ὰῃ Ἐαθίο. 

δίχωκλθ. « ὁινίγοᾷμε οἰ άίσλης ρεάε, 
Διτάλαντος «αϑιμὸς, ἀι!οτι!ΠῈ τα πτογαΠΊ Ροπάο. ἌΑΡΥ. 

Ἷ 

Διτυκέθ ὠς σι ςπΊο ΠΟ ς Ῥατίο, δ᾽πα ρατίον Οαζὰ Πρ το ἔξχιο,, ἄς ἘΤΠῚ 
Απιηλα ν ἕω 

Δίτοκος ἀριιὰ Απαστεοητ. ἃ οἰξ, δὴς τεκούσει, μιά: δὶς ροροτίτ, ἀϊοίτι, 
ἃς δίς οκ.. Ἵ 

διῆαχως ἀπ] οἴτετ. 
Δι πογλωττίαν ἄυρ]εχ Ἰιησαα, ει} 

διῇ ὀγλωῆθ᾽ , ὁ καὶ ἡνάαριςις Ππαῦ, δε]ογλω Ὁ. παίδευσις ν ἀμυρ!ίς, 
ΤἸιρσας ἐγαάιϊτιον Βιιά.1π Ἐρηῖ. Ρ 

ΔιΠογονέω ὦ Ραττα ΠῚ ΘΕΠΊΪΠΟ. 

Διηολκογω ὃς διλογώ, σεπγιηατο γεγθο ἰοχαοτιντ φεφαύῳ ςεφο 
Ῥυὰ Ατηϊορδαῦ ἴτεπι οἷς ἀϊσογγοιοςο. 5ύηςΓ.ἀς αιοάαπ 
πηοτΊτογ ργθηαητίαηις σα Π.]Πᾶ., τούτοις «δ ςἔχοις δστοδίφων 
τξραπταΐων,ἐ διοσοχογῶν ὡκ ἐφις ἀυδυίθὲ ἐφ᾽ ᾧ πίω αἰαίμνησιν αϑ 
ποι οἰ εμάσφης, ποὺ (εἴς γα υσδης ν ΠΟ το ἢ ζεης ὃς Παῆται 
ΠλθΠλΟἹ1Δπῇ τες θη ἄάΠγ. 51. Οἴσεγο ργο ἀοπιο ἔμα, Ὁ 
αὐἀπγοάμηι τε ργαρυϊεγις νεγῖς, οπιηῖθις ον ςαπηϊδ τά 
ἧς ἰρίς τοιοςαηάο., ἀμ δίταηϑ » εἴγηθπς,, μα ἤταηβ ργοπμη 
(εἰρίυπὶ τειοςαπάο, ἃ εἰὰ, διηπολογων,, ἐνιοκο μόν(Θ-, αὐτὸν ἐ 
λαμξανῶν, Διῆολογρύμῆνα ῥῆῥατα γεὶ διλογού μῶνα,, νοσδης ΟΥ̓ 
πγατὶςὶ, νογθα 4ιια: δι τιαπὶ εηῃτίδηταγ,ντ τιμω κἡ τιμῶν 
ἐξοία,νε τίϑυμι χὐ τίϑεμαι. Ετ δυχογού μῆνα ετίαπα (χπτ αυα αἱ 

- τεγ (ςγιδιιητατ, Ια οἴ, δυῆῖογ ρα φέυάναγντ ψυ χργλουτώ, γε] 
πρώ, ϑερμολετεώ ὃς ϑερμολετώ, 

Διῆος, ἀρ εχ, δι ]ςιις, πηι σις. ΡΊατο ορ ο]4 (ερυ  πηα, αἱ 
ζειν αὐεδὺ χοῦ ὅτι! τοῖς γόμοις, δι ἢ ὡς 'σαις αὐάγκαις » αἰδοῖ κα φοί 

Ρ] Πςὶ σοφοί τις. Τά ετη 8. βασιλέα ς ὑσαιὃ εγ Ὡρώτον μῆ ἢ ἐμ 
χαρίτων ἕνεκα διωών, αἴ τε παῤ ἐμοῦ κὶ πὶ πα ἐμοῦ πατρὸς 
ςοηζείτιιῖτα, ρτίπηα πὶ φα! ἄς αι ΠΙΙμ τ] πγειιπὶ στάτια ἀμ} 
Πγ6ὰ δὲ ΠγΕἸ ρᾳῖγ15. ᾿ 

Διεύγραίνω, Ρεγξαπάο, πιλ οἰ, ἐχοοΐο, ἀ]υο. 
δίύχεθ., κε, ὁ μυιπηίάας, ν Πρ ῃΟ [Ὡ 5, ἸΠ ΒΓ πηι 5.Π}0 1115. 
Διύλαζομαι, ἴῃ τη ἀτογίδηι αρεο. ΡΙατο ἴῃ Τ μη κο, διεύλαξ, 

γἈύν σλυίλτα πὶ σοηοτα Υἱση πηάτογι ργράγάτῷ οὈτίποη ἷ 
Εἰσίπας. ᾿ 

Διύϑλίζω ῥ. ἰσωγπ χα, ς ςσο, Ἔχ ον ροτοο]ο, οοἷο, ἄς 460 ν ρος 
Τα π τα! οἱον οἷο τγαῃεοξμηάο, ἐχρυγσονδινϑω, ΜΑτι, αὶ 
λίζοντες τὸν κώνωπτι. ἥ 

Διύλισις εως. «ρετςοἰατίο. 
Διυλιςηρ, Πρ φς ΟἿ πὶ 45 ΠῈ ΟἹΙΠῚ υἷλ σὶρ. 
Διύπονίζω μ ίσω, κα κα, ΕΧΡεγσςξιςϊ ο,οχοῖτο, 
Διύφαϊν ὦ τέχο, ἰητοιτοχο. 

Διφαλαγγίαγίρεςίες σοτταγᾶς οτάο αι! ἀπ ἰητυςηδάς δοῖ είν, 

λαγγα 511} 18: αὐτίςομος, ἡ τις" μῆρ ἡ γειμέγας ἐχί μέσοις τε ταγυῆμοις 
Ὁ. ὁραγοιὲ εἴξω ἔχασα ὑξ ἐχατέρων ΚΠ μερῶν ἐν αϑοφιγωγαῖς τετα' γι 
οιδ' μᾶρ ἐν δεξιξ » οἱ ὃ. ἐν δυωνύμω, (ὅσ 2 ἐεαγιὶ ἐν μέσῳ τεταγ μῆδδα 

Διφασίαι ας γ᾽ ὉΠ ΕΙτια. διχαιολογία, » δικαγοσιη 5014. ΕἸ ςίγ οι. 
ὨγΟα ς εἰτοἱ, διλογίαι, ἐκ σῷ μὴ συμφωνεῖν τὰ λέγμῆμνα. 

Αὐ φασι, ὃ Αἰτογατοτ» ατιας, ἀμ ρ] οχιησορν. διφᾷ σίαι αἰπέαὶ 
γαϊγα σαυ, Ἡεγοάοτιας. [ἀφ η}. δὴφάσια τρματαγάιο γα] 
{γοἶν δίφατος, κ' δι σι. διόσώς χἐ γον Θῦ. Ὁ 

Διφάωςμ ἔσω τα «καθά ζυτώ, ψηλαφώ, ἐρξυγώ, ἀςουΓ, Ἡεῖσ 
διρῶτα καλιἰω ταπὶ αυατοης ἀομλιπη, Δ Ρυ ἃ ΤἈορΡταίξπι 
ταῦτ. σᾶρ «αἶδὲ Μικρρλογίας. διφάν τὰ καλύμματα. ψν] 

Διφέρρντοι σέγο)»«» ἀτθογές διξετα. ΤἈεορ ταις 9 τὸ δ 

διφερύντων δένδρων γ ὅμοιον τινα τρόπον δξὶ τῇ δὴ) “Ὁ περβάτων ἡ. 

μῆϑῳ. Ἷ 
Διφυτωργορος, ἱΠἀασατοτιροςτίςι πη, ρεῖπια Ὀγεμ. ὃ 
Δδιφϑέρᾳ,ας τ ρΕῚΠς ἀπά μος σαρτα ν ἴῃ 40 τοβ Πμ ΠηΔΠ185 [σι 

Ὧν] 

᾿ 

ἡ 

ψ 

ν 

᾿ 

ἀϊείτατγ Πιρίτογ. [τὸπὶ Ὀρογου πὶ [δ τὶ, πιοτηδγαηδ. Ε 4 
{τότιτῖαπν εχ ρα" δι ἱπἀαπιξητιη),]αο ἃ αυίφάπη γος ᾽ 
ΠΟΠΕΠΊν σιπῚ Ρο]]ΠΙςεππι. Ατ πορἢ Αἷι. νεφ. ὥσσερ ὁ πατὴρ δ ἤ 
φϑέραν ἐνημμῆψθ-, ρει ]διῊ,ρ ΕΠ σϑαπι ἐπάυτιις. διεφϑέρᾳ πορ ἢ 
Ρυτγρατγθαπ) τερτρέη, [ὰϊοίαπ, ρτὸ του πηςητο Πρ τὶ, ἂν δὲ ἣ 
χαλκαῖς, ἴῃ ΡΟ] σις ατεὶς » ΡΙ ατατοῇ, τα ῬγοΒ]επηατ, ϑιφϑ κ᾿ 
λέοντος, ἜΧΟΙ Πα πὶ ἰσοηἷς. ΠΣ ρεἰϊς σαπὶς,ἀςπ) ΡΙυταγοῖ. ᾿ς 
Ὀ]εμη. αἰ οἰ τε δογ δὶς Ηδιοάοτοπας βίξλοις ἀΐςετε διεφϑέρ ᾷ 
Αἰϊφυαπάο ΟΡ ρϑηυτίαπι ράρυτὶ ρο]]} δὺς ντογεῦτιγ, τὰ 
ἢἰς τὰ ΠῈ ΟἸΠ}]15. βώτας αιδαιιο διφϑέρας εἴς αιΐάλα) (τ δι 
γιάς αυοαὰϊς Ρτοιςτ ἴα, ΓΙ Ρμτβογάπη Γεγὸ Τυρίτοτ ἰηίρι 
ἈΑπιϊααίοτα ἀἰρμτἢ ογαςθ μοὶ φιρϑέρᾳ, τ ἐγαγὸς χιτών, 

Διφϑερίας ε, ὁ, 40] οἵας εἰμ] ο αἱ  Ρο]} σφ αιπτ» ἴξα ςοτίδοφαπῖ! 
οάτη [υς. ' ᾿ 

Διφϑέριον, ἀἸοἴτατ ν]σις ἦι! οὐ ἀπ ἰῃ Ηἰρρίατ. ἣ,. 
Διφϑερίτης, ἃ ὁ, 4 τπι φιοα δειφϑερίάς, νη48 Ὁ: ΠΊ. σοη δ ϑερέπον, 
Διφϑερύω, σοτίο οϑῖερο, ᾿]μιαροῦ, ἴΏ 5γτυροῦ, ργο εοάεπὶ 

ταῦδιφϑερω, ἥν 

δίφϑογ. 



δ ΑᾺ 
᾿. γ[θ'γου ὁ αὶ ἡγάσάτα πὶ νοςιπὶ ἴσπι:ς, 
ρᾶν » δἰξκτι) οἰο, δὶς ἔξιτς, διφορεῖται γ ἀυρῖεχ εἴτ, Οα2α 1Π- 
δι 3. : 

φέφροδὶς ἀππο Επξξιιπι ἔεγεης, δ᾽ ἔεγιις. σαροῖ.1,οτ δ ἀγρόν σου 
οκὶ χκταασερεῖς διφόρρνον οἱ Γιατὶπ ἀγα στα ται! ΠΟ (δτος ἀμιος 

ἰ(οἰξανίος. διφόρφῦ συκῆ ς»δξοτα ΒοὶνΑὐἠζοι, 
ἰρραν πιοταρ δ μ}0 σοηογια ροοῖας ἴῃ Ρτἰπιὶς ἀίσιησ ρτῸ δέφρρι ἃ 

οἰ δίφρϑε. 
ἰρράγες, Ηεἰγεἰν είτε [Ὠητ τινων «ρατιω κ᾽ αἶα αὐ παΐρϑοις τὰ γαί, 

ἰφοχξ, (ςΠ]αγουτγγας Ἰσξειςα, ϑρόνθ. γιυαμκεῖθ.. Η εἰν ΟΝ. 

᾿ηρεία ας, ἀατ σ᾽ ατῖο, σαγτα 5 οἰ γοι πηαρτάτιου δα ἃ. ἡ πὸ σἕματος αὖδε- 

εἰα. 
᾿ δια τὴν οὐ, ἐγαυτίρο,τεξιος Ρἰαυίϊγι. ϑορβοο, τὸν διφρϑυτίω) ἥλιον 
ωρρσενγέπω. 
φρϑϑω, ἰοτϊἀφοναυτίρ οτοπηοάςτος ΘΠΌΓΓΙΙΠῚ. 
»ρηλασία ας.) Δ ΓΙΟ 4τ]Ὸ Οεἰϊ το ζωιόχησες κὺ ἰωιεχ εία. Ρίηάαγυς ἴῃ 
Ν ΟἸγιηρ. ῥιμφαρμζοέτε διφρηλασίας, [)1οΙτΓ δι διφρεία. 
Ἧ ρηλάτης» ΔΓ σα Α δυθογπαῖοτ σαγγας., [μιςίαη. νης ἃς ψεγδιιπὶ 

ρηλατώ. ΘΟρΒος!ἶπ Αἰδοο,συὶ δ) ὦ τὸν αἰπὺ ἐρανον διφρηλα εἶμ᾽ 
δι 8ίς.ἱ αὐματηλαῦδ, ρογουτγοις,  υΠττγδης,ἀατίσιης, 
εὶς »δοἱπετογοτῖο ἤις, ἀείες, αὀγός(4.ἀ.(ς]]]άτ! 9) αἹ ἴτὰ εἰ απιὶ- 

᾿ πότις εἰξ ντ ἰοξεϊρατία (Ὁ }}4 σοιταγὶ ἰοπηροετ να ΠΗ ςίγο ἢ. 
᾿μεἰσκίδ. »,κ ὃ» συγγιςαϊαπι , Αγ Πϊορίαη, τρεῖς μναϊ διφρίσκὸν καὶ 
᾿ἰπροχοῖν. 

φογπηγίαγας» νγΘἙ Δ υ] οτιπὶ ξιδτῖςα. ; ἢ 
ορφοου, ὃ δίς ἀρυ ἃ δι. δήφρνν»δί τη ΡΙ αγα ὶ τὰ δίφρᾳ , ἴσα, (πες, 

{εἰ τα δ ἘΠ πη, σι ωείς. Επλτμῖο ἀϊοίτας ραᾶτα ἴῃ συτιι, ν ὲ 
φὰπὶ ραταδατε γεγίατυγ δυγὶ σα) αααῇ ἄιος ξξιφῆς, Δα γΙσαπὶ ὃς 

"Ρυ άτογο τ, ΓΟ οὐττιῖ ίσα ὈἿσις., Ἡοπλετ. Π|14. γν αὐεικαλλεία 
βίσετο δέφερν» ἴ.τὸ αὗμα 5 ΡεΓρυ ]ς γᾶς ἴσας σου (ζεμ αι. δίφρος ὃ 

ιταὶ ὅτι διφόρον ἐς:δύο γδ φέρει δ ὁπλίτίω"»)ὸ ἃ ἰωδΐοχον. Ῥτὸ (ε]- 
10π|.1ιἀ.γ,δύφρον ἐλζσαγδις. ΡΊΔτο [ε.1.4ἅς Κι ορ.κοιϑῖςο ὅπ 
υγίξε δας 1ὴ (ς]]Δ δέφοος ν᾽ γεμιονικὸς. (ς 1] σα} 15, ΡΊαταῖς [τῷ 

τ ἰσαπηη τ 400 σείϊαμτατ "0 ΠγπΊὶ. 
᾿Φοώ,ςαττιπη τγα οἵη Ερί στ. αὔτυγα διφρθυλχεῖ. 

(δ Εἰ ΠἸοτα πὶ ςοηξεεῖο, ΤΠεορταιῖ. μηζοτ 11.132. ἢ 
ΣΝ) 

᾿ϑαι ἐξελαύνειν» σοἴτατί (ΕΠ]14,αιτ ΤΠ -ξεῖςα ν ἢ! αςπιδάπιο- 
ἀυπὶ Ἀοτηα πιὰρ ηἴτατιις (611 σατο !. δὲ φ ροφυρθ μόμοι 5 («{Πὶς (ς- 

ἀεῦτες, Ηετοάοτιαρι!ἃ Ρετίας διφρρφορφύμῆνοι 5 1. 1ς}}15 Γαραεέτὶ, 
πιο ύτιιας ἔμετος Δι] οτιτατίς. 

οφι οἱ ἔς τςητος (5 1145 σαγυΐος, 
τὸ, ἀρ μτγσοθ,σαΐας οὐἶσο υτρίςχ. ΕἸτ εηϊπὶ ἰῃ Ογρτὸ ἘΧ 

στὸ ςυϊμίατη ἰρεςις ἀαγεϊβέϊο ργιὰς δὲ (ο]ε Πσσατο » πιὸχ ραὶ!- 
αἰ σιγοιηἀατίς τις πτὶς νιϊο. ἀἸργυϑος ἰάςο νοςατῖϊ ηυδαὰ 
τοτγγθάτυγ, ἡ διαὶ τὸ υὗτῦ ἡλίου χὴ θ᾽ φρυγάνων καί εὗϑτι ν»κα ξνε»- 

μεῖς δϑτιι»ὐὺ οἷον εἰ φρύ γεῶϑτι,. ΕἸς ἃς ἴῃ ξοτπαςιθς δ τις ἔχσες υὐπἀξ- 
Ϊ τος Τέτῦο πποῦο ἔστι τγϑάϊτιγ οχ ἰἀρῥἀς ργτῖτε σγέπηᾶτο ἴῃ (α- 
παϊπίς, ἀοηςς Ἐχοοαυατα ἴῃ γυθτίςαπ). νἱὰς [λιοίς.}}0.5.ς.120. 

1:0.37.64ρ.13. 
δ κα ἡ σαανίηιις, δΙ ξοτπτῖς, δὴρ οττῖτο ἀντί πέξας, ΒΊΗς, 

' ΝΠ πόρος ὃς ἀυρί εις παταγα. Εἰζ ὃς Θεογορὶς ἐρπδε- 
θη... 6] ργίτηιις ΠΟΠιὰ σαι ΠῚ ἰηΐτίταις Ατμξηΐς. τὸ διφυὲς. δΙ- 

Ραττίτα ςοπηραξεῖο, 42.4.46 ΑΠ]Π1. 
ὑρυΐα,αε ἡ θιΒ.4α ἀϊαϊο. Ατήζος. 10.3.46 ραττῖ. ΑὨΐπγΑ. ἐς ἀπι4- 
ἰδὲ ντηἷς ρτἰπιατὶϊς Ιοαιεης, τερίούσαι γὸ χίζονται κ᾿" ἋΣ διφυΐαν 
᾿ “ἡ κώλων, υἴτατ ὈΪΠ (ας «τυγαην ρἀγτιτιοη 5) 428. 
ἰφύλλδ. αν ὁ χὸ τ, ἷπα ἔγοηάε ξο ἰᾶτιις. 
; Ῥωγίθ.. δ. ηριας, δή γλοοσίθ., 
χα, υρ ]ςιτοτ, οἱ ραττίτὸ, δ᾽ ̓ γίαπη, ἀἰυ"ἴπν.Ο ἀγ 7. ο, δίχα δέ σφισι 
πάντα: δέδαις-αι.ἴτοπὶ Δ (χες ἴης,οῖτγα. σοηϊτίμο » Ἡεμοά. τοῖς 9 
δέχ᾽ αἰϑριέπῶν βίοτον νὸ ὁ ϑὲ ὀπτόσεις,ϑες, δορδοςὶ. ἐγὼ ὃ κὶ δίχα ἐκεί- 
νων πέποιϑα πᾶς ὅ)τασάσειν κλέθ-. ἔτο 1 εοτίιηι, (ξπιοτῖ πη. δέχα 
ϑυμὸν ὕχω.. [πὶ Δυϊ πιο διηδῖσαο,, μαθεο ἀπιηιυπι δὰ ἀϊποτί 
Ἰπισπτατη δύνα πέφυκε σῷ ἑτέρρυ,αἰτοτ ΔΌ αἴτοτο ἀἰ Πιάετ. ΤΊιαςΥ. 

᾿ δίχα ρίσαντες.. σευχίηας ἴῃ Ράττες αΌΌΓΣΩ {ξγγαα ]εητ. δύχα γι- 
γυόμδροι θ᾽ Ειτίαπι ἀρ ταητοεγάϊ!Π ἀνά]. δύχα ταὶ ὀκ τὸς, εχτε- 

ἰχσίογα ἀυρὶ ςίαν Ατὴΐζος. 1.2. ἢἰπιαὶ. ἐαὺ δίχα γγύνται διχαςηριον; 
ΟΠ Ἰααὶ ἴα αι μα τον ἴῃ ἀσο ἀἰυ!άατι» Ατιΐζοτε!.} 1.6. ]ντ. 
Οἰδέχα ψηφίζεϑτι . Χεπορβοη,δέχα ἐξηφισμένοιγο ἀϊυετία τγαῆςη - 
ἰτὸς, ΤἈμονὰ. δίχα ὄντας .ΓΕράγατος,, [ἄς πη. δίχα ποιεῖν 5 ἀϊιΠἴπὶ 
ἕνεις, Χοπορᾶι. ἵἴπ ΟΕ ςοποπ. Ροϊεροηΐτυτ ἐτίαπι 5» νῖ αἴδυ» 

[6λζ8. σώματος δήχα γίνετω 5 ἴσρατατα ἃ σοτροῖο, εχ ζόγροζε ἐ- 
τδάϊι. 
χάδε, ἴάεπι αοά δίχα. ΡΊατο ἴῃ δ Υ πὴροί. ἀς Π]Ἰεηἰς διχαΐδὲ αἰοι- 
χθέντεςοἱπ ἀπὰς ράττος ἐχραηῇ. 

ἰχαζω, μ᾿ ἀσὼςπ ακαλἀϊαϊάο ἴῃ ἀπογάϊδαςο αμα: ρτὶ ὶς Ἔγδητ σοπ- 
τυηδεανα! ἤπθοτο ξιοῖο. αοςζς Ματτΐςαρ. το. ἤλϑον γὸ δὲ χάσαι αὖ. 

Π 5ρωπον μῦ τῷ πατρὸς ἀμεῖςντ ἀΠΠΠ 4 ετς ἔς  4η}. 
ἰχλκόν, τοὶ ἀποῖρτο τηεηίατα 11... ὈἸοίςοτ.αρ.2.4ς. Εἰ οδοἱ 
ύαττα ραῖς ΡΟ] υςι [16.9. 

χάλι, νετίπηπς φαυας, δ] οι, τοὶ δύ χαλα 5) Ρεάες Βαδοητία "1" 
ἶ ἔμϊοος, Αὐ τον." .2. ΑὨλτα, ριο δύχολα. 

ἰς 

ΔΙ 4" 
Διχρση μῆς 5 61 5 ΨΟΘΛΠΓΟΓ ἥσάτιοΥ ἄφηζος Δητετίοτες ἴῃ πιοάϊ τι] Πο 

ςοηίζιτυτ!, τς ἀϊξξι ὅστο τὸ δεχάζειν, φυ δὰ οἴδιυπι ἀϊαϊάλης ςοπλ- 
πλίηυ ἀηταιον ηάς δ τορμεῖς ἀρ ρο}] δα γα κτένες κὶ γελασινοὶ, θῬο]- 
Ἰὰχ 1.2. Σ 

Διχῇ 5» ἀἸιηῖπι, δ᾽ ατίαπι,, ἀυρ]ἰοίτογ, Ὀἱροτείτὸ, ἀμαθεῖς ρᾶτα 
τιῦυς. ι 

Διχηλδύω ) νῃσυϊαέη [ς ΜἼλπ μαῦςο. σα ρ. τι. 1ἰοαΐτὶς. δυχηλόῦῳ Ἃ ὅ- 
πλίω), ἀϊαϊ ἀφης νησα δ... Ἐν ,.. 

Διχηλέῳ,ωώ, ργο εοάφῃ), φατρία κτίω 6. μι χηλοιώ ὀπλίω, ρεςὰς 
ἀϊυμίλπι Πα ες νησο Δ πη, ὃς ραυ]ὸ ρὸ  διχηλοιιώτων πεὶς ὁπλαξ, 
ἀἰα  ἀξητίππι νη ρα 15.101 ἀςπ), διχηλεῖ ὁσλιω,νπσαἰατα ἀϊμα τ, 
ἴῃ ἀμας ρᾶττος ἀν ἀἰτ νησυ απ). 

Δίχηλθ',κ, οἱ κ᾽ γα θεῆς γηςυ ]λπὶ (7 π7, 1 Πι]ςις», δ᾽ Πα. 
Διχβαὶ. Ὁ) τον} ξατία πα ἀμ] οἴτοτ, δυχώς εἰς δύο, Ο ἀγα), δ χθαὶ δὲ- 

δώατῳ ἔχατοι αὐδρών. 
Διχθαίδιθ. 7 0 ρ]Οχ, δυασος» ἀῃςορ5» ντογαι6. διχθαδίας κδφαξ», ἰᾷ 

εἴτ, δυο μοίρκς. ΗΟ απ οτιδιχθάδειον χτ' χώλον ἴῃ γίτοαας της ρτο; 
1 Ρεάς. 

Διχθας αἱ δὸς» ΡτῸ ἐοάςπΊ. διχθα δι χέρσῳ, {ΡΠ οἱ τοττα ἃς Δης ρ τὶ »δῖ- 
δά τοῦτα, Μυίζξα5. 

Διχίτων,ωγΘ-γἐ θὲ τι ηἰςς ἀπ ἰπέξιις. 
Διχογνωμέω. ὃς ι 

Διχογγωμονέω ὦ, ἀ Ππ ητῖο Δα πγο  ἀυρ Τοἰ ΠΣ πτοηεία ἀντταίοτ; Οἱς. 
ἀντ ςο Χ οπορὶ, διχογνοωικονοιῦτες ἐναντιουωῦ ταῦ; ἀνϑιοδοξεῖνν ἐτεδρ- 
δοξᾷν καὶ ἐναντία φ ρ9᾽ εἶν. [ 

Διχογνωμων, γί» Ὁ οἰρ τὶ τγαξξις [ςωτξητία, 
Διχοϑενγὰ ἀμαθιις ρατοδιι. : 
Διχόϑυμος 9 Φ0Βίιις δηϊηγΐ, 4.1 ἀπ πιὰ πὶ ἴῃ ἀμ145 ράττος {οἸΠαπὶ 

μι θεῖ. ι 
Διχοίνικον, τὸ. ΠῚ ΘΉΓαγα ςΟητίΠΘΩς ἀμᾶς (Πσπηΐς45. ΑἸἸ ἸΟΡΗ. νεῷ αὔνν 

αἰλφιταιυοιζῳ ποιρεκόπϊων δ ἐχοινίκω,]. δῖ χοίγιξι, ον 
δίχολθ. ἔχφυσις»ἱϑιοίςοτ. 10.3.6 4ρ.158. ον άιι5 Ἐχοττις»οἰξοτοῖρες 

σά! ἰςειὶν»ἀτπατὶσατὶ σάι]ις}]. 
Διχύλωτος αὐἀγκη»ἱῃ ἘΡΊστιηεςε τας ἀπ ]1Οἰς Ἰγά, ΩΣ 
Δεχομίιωα ἡ ἔα τη ςἰἘι ς τε πη ρ 5] ΘΠ Πτηΐμ τ. δι! ά. σῷ μζω ἐς τὸ ὅμες 

συχκ; διχομίκυὠἀ πεντεχα ϑδεχᾳ ταήα τοι μζω δ, ἢ τῆς σελίωύης. τ 
Διχόμίκυ(θ.7.2 [πη] ρί ἐπα αν υ πὶ ἀ πη! ἀϊο σίοθο (ρ]εηάστ ἰαηΔ. 

ΑἸεχ. ΑΡΒγοὰ. ΠΟ ΡΤΟΘ] ἂν τῷ δὲχομίωῳ χή ματι, καὶ σελϊώη ὑκὰ κὶ 
ϑερμη πῶς ὄρ! απ ᾿ηὰ σαι ρογγιοης ἀπμι1 οἰϊ, υιπη1 44 δῖ - 
Τιφυδητιιπν τα] 16. εἰς. Ὀιςίταν ὅΚᾺ ἀϊς ἐλτυὸ δεχόμίωι σελίώγ ἀρ ἃ 
Ατιι!γ,:. διχομίώῳ (οηγ. Εἰ εηΐση πγειαρ ] ίπημς. οὐ δὲ} 3) 1π- 
4υ1τ, ΕἾ ζιεταπλασμδύ πες δυϑείας δϑεζητεῖν. . 

Αἰχόμητις ψ'ρις » ςοηῖςητο ἀμπρΠ1οὶς ςΟὨ4111 ὃς ἀϊπετῇ 71. ἀπ ορ5 δὲ 
ἀυδτα. 

Αιχονϑέω, ὦ ἀΠεητϊογδυςαάζω. 
διχόνοια ας," ἀΠΠ εητῖο. ΐ ' 
Διχόρειν, Ὀομοτεας; ρος οοηῆλης εχ ἀυοῦυς ςἤοτεὶς, 1111. 

᾿Ότο 9. , ᾿ ͵ 
Διχορία ας οὐ ἀπο «᾿οτῖ,νὸ διχορκείζοιν ἐν δύο χορφῖς ἄδιριν, 
Διχοῤῥαγιὶς ἕος δ᾽ χὰ ἡϑἀυρ σε αὐ τιρταγᾶπη Βαεης. Εαγὶρ. 
διχος σία ας»! ἀἸα 10» (ραϊτίο,ἐνοτάϊα, ἀΠΠάϊαπν, ἀεηῇο,ἕι- 

εἰτουςουτοητίο, ἀϊιοτῆτας, [ςἀ το» ααοτίος ἐοϊ πάϊτον τυ ἀϊά πα 

ςοηττατῖᾳ γαΐσιις,ντ ΤΠ στ ΜΠ ΓΟ }] Δ πη θ᾽ σα ἑ τας ΡΆθ]υς αἀ Β οπι. 
ςΔ0. νἱτ, σκοπεῖν τεὺς δι χος᾿ασίας κ᾽ πὰ σκαύδαλα αὔθ τίω) διδαχίω, 
{ρεου ]ατὶ ἀπ ἀΐοτιιπη δε ίςαπάα!ογαπι δυσμοσες. α ΡΡίαπεὶη 10ε- 
τὶς, ταλίας, ἐν διχος ασίᾳ τότε μρέλιςα ὄσηξ. ) 

Διχοςατέω, μου σωγπουκαγἀηςοτάογ{ςπτιονίς ἀϊτίοπεπι ξιςϊο;ςοη- 
τεηάο,απηδίσο,υδ το. διχοςατω πρός σε, ἘΩΓΙρ. 

Διρχοτομέω, μοΐσω,π' υκανἀιΠπςο,ἵπ ἀπο (εςον ἀπ: ἀο ἴῃ ἀπ5 ράτῖος. 
ςοαΐατ. Ργοοας 1ὰ ΠΡ ολὶρ ἀς 5ρ ματα σαρὶς ριὸ ἴῃ ἄμα ρᾷτῖες 
αατας ἴξοατο, ῬΟΙΥΒ τυ ὡρρειρηιάν ἕω δυϑεῖ αν διιχοτορμίσοιντες , Χῶν 
πότνι πῇ σημεῖς τορὴς ὀρϑεὶς τῇ χαμμ! »εδὺ ἱπῆ εἰς ὠτίοις αὐτοῖς, ἐκατέ- 
ερυ πῷ φρατοπέδε πτιρεμβείνιεσι, ΝΜ] Αττῖι. (2Ρ.24.ἀς πηαὶο (ἐγ γδὲ- 
χοτομήσει αὐτὸν, δι Πσηί σαι ἀφορίσειγίς ρΑταῖτ Πεπηρε ἐοπο- 
τὰμπι ςαστα ὃς παπηοτο ἢς ἄοςεῖ ΒεΖα Η οπηογαπὶ γίατραῖς διὰ- 
ταωΐγειν αποά ἰάεπι εἴτ ἀταις διχοτομεῖνς {1124.τὼ γ᾽ ὡς βελθύσειντε 
διέπμαγον 9 ᾽ά οἴξ,, διεχωρίθθνησοιν 4ιλΠὶ Ργορτι ὲ αἰ Ἰὰς δμασρμηγειν 
ἀξείατοι τὸ διχοτομεῖν»ἱ. διισικότῆ εἰν αἱ διαιρειν, 

Διηχοτόμημοιγατοὶ, τὸ, Οἱ Ραττῖτα; ἀμ! Πρηἰς ἔτοια γε] ράττες. Τδεοπ 
τη Ατατῃ πη,» γὃ τοῦ τὸ διχ οτόμημαι ταιΐθρυ ὅδιν. ΤΉ ΡΟΝ - 

Διχοτομία » ας» ἡ» ἀπῇ [ἢ ἀμπας σαμαίες ράτῖες, δ᾽ρΡαγιῖτα [6- 

ἔζιο. ἩΣ 
διχοτόμος, 96 .ἱπ ἄπο ἀϊυ]ἄςης, χὰ - 
ἘΣ ΝῊ ἘΡΕΣΘΝΝ ἀυο ἀἰι ιν. δ᾽ ραττῖτο ἀεϊπέξυς τγάπηΐ- 

το, δε χ ὅτοιιος σελίωηγἰιηα ἀἰ πη! ἀϊο οτθς ςαία,, γε] ἀϊυϊ μα, ἰππΔ 
(επυῖρίςηδ.. ; ἡ ἩΡῚ ἽΝ ; 

Δδίχοις, τη Πίμτας Θεπιιεν Ὁ οίκοτί 4.11.3. (ΔΡ. 59: εἰς δέ χοιω γλύυχοις 

κάϑες»ἵη ἀμος πιυῆτὶ ςοησίος ἀςπηιττς, 
Διχοφυρεῖνιπ ἄπο ες! 61 ταῦτ. 
διαφενεωδν ἡ ΑΝ ο τ αἰανεοϊτοϊεἰτϊαβεἀϊεο, μξῖο. ΑΒΕ ἐς 
Διχόφρων, ἀιίςοτ5. Αὐχυλ. ζ ὅδ ϑήβαςς «ῥαίῳ α' ἐκ πατρὸς δὲ χοφρονὶ 

ποτμω. ΠΣ 
Δδίχεοιαγη αι ρ!εχ ςοἱοτ;οοἷοσ σερλληυ3» 

Μ μι] 



41 ὅ Δ Ι 

διχρονε ὠχῦ, ἀσοταπι ἴαττι τεπιρογα τη. ΟΖ {15..4. 
διέγδονοχατάληντος οἱ Ὁ ΔηΟἰριτοηι ἀο!!πεησ. 
δίχρο ϑεκέξις Διοεῖο ἀαοτιηι (ἐμροπαπΥ ΠΝ ἀξπηϑαβόορει 
Δίχφοίϑυ, δ. Ὀτοο᾽ οὐ. 
δίχεω δος, ἐπογα αὐ σο ΓΙΌ. δίχρωμος ἔμπλας».. Ὀἱσοϊοτ ἐπιρ] 4: 

γατα  Θαΐδα. 10.» 44 ΟἸδμο. 
Δέχι ψογ δ ξατί ἰ2 1. 
δίψα,ηφονὶ, τις, ἀεΠἀετίσμ δι δ οηάϊ ἡ δύ γα )πὸ ξ ξηρότντος » ἱπαιῖτ - 

Ἰς Ἰιλρβτοά, τοῦτα. θγοῦδὶ. Ιάφπι ΠὉ. 2. γίγνεται ὶ ὑ δίψα ἐν πολλῆς 

ϑερωέτητος κ᾽ ἐκ πολλῆς ξηρότητος Φιι(οσιοηστάσης τὸ "1 7 ΟΥΊτατ {π πς 
νοὶ οχ πλαΐτο σα! οτα, 6] πγαΐτα Ποοίταις ᾿ιιπιότοιι ἀθραίτα. δέ- 
εας τινα ἑαυτοῖς αἰἷορι πεδυαζουσι. ἢτίτη αλπάαπι ἢ σοπηράταητῖ, 
Ατιβοτιιρτο 7. Ετμιςιςσαρ. ὙΠΟ, σιώεχοιόρίθ.) ἅτι σοτγορτας, 
“ΠΕΡ. 

δίψα, Η εἰν εν, βλάψαι. ἁβεττ ἰάς πη 8 δέψιον ΡΓΟ ἌΡΤΝ ἰοτταῖ ἃ ΕἸ 

το ινλις δέπδω ἰάθη ραίῆοδηις ἀμ09 ἱπῆῳ 
Διψακὼς, οὐ ὃς, γοσάτατ ἃ ππεά!οῖς ΓΟΠΙ ΠῚ αἰοϊο αια πὶ, 4114 ΠῚ 
ἘΝ ΕΙΓΕ ἱπτογοαῖοία πουηι}} 1} νοσδοτν νγῖθαΣ στο θαυ τΣ ΠῚ 4}]: 
ἢς ἀϊέϊλα αιιὸ ἃ πταχηπγάηι ᾿πάπςατ {τήτη. ΑὉ Α. σιυετὰ 1δτο 3. 
ἀεβπίτατ, τειχεῖα Τ᾽ πινουήϑων διέξοδος: νη ἐς ὅς διαξήπες θαπσυΡα- 
τατινεΐοτ τγαηῆτιις. ΕῈ ετίαπι ποπηθῃ ποτδ ας, 418 π| [ματιπ}7α- 
Ὀταπι Ν ἐηοτῖς νοσδυτ, Οἰοίτατ ἀατοτη δίέψακος ̓ ὰ ἥυῆ παι ἴῃ ςἂ- 
ταῖς ἀἰαταπι Πα δι οχ τογίδιις αὶ ρίας οἱ! εξξος Πα πηογοβ 
(εγανς, Ο οίς.}10.3. πὰρ 1. 
Διψαλεῖθν, κα, δ, τ δα ἀες Πτίσυ]ο Πις: ἃς διψαλέων,οντος,) ἀρᾷ Γίοη- 

πατη, δὸς κοι διψψαλέοντι πιεῖν," 61. αν ἐ. χοντιν τη 1}. {1π|ςπτί. 
Αιψατ,νλ δ, Διρίτηϊεηρσης ἧς ἀιζτας, αυὸ 1) απο ς τηογάϊοις ἀρ- 

Ργοβοηάειίτ, ἢτὶ ἱπαι εἰσαοτ νεμεπιοητίὰς, δα ροτάπηηιςε οβον- 
πιοίοαητ,ας ᾿η46 ἱπος Πλητοῖ αιιγίςσητες, ἀΠΠΠΠ᾿λπὸ πιοχ. δίσονῃ- 

τ φᾶν οτίαπι ἀοίογθην ας πὶ Ἰηἢ ἰσὶτ Εἰ Ἰεγρβῆς; {ςοΐαῃ. ἰτΕ ΠῚ 
δεψαῤ ρτο σόπετο απο άαπὶ ἰρίητε, ΤΠ οοΡἨ ταί. τἰρδτο 4.:8ϊΠοτ. 
Ῥίαηταγ. Εἰ ΕΠ ἴτε δυψαῤ,ἰνορατίς {σαιιπὶ φυοάίμπι. Τεοτ δάιο- 
δε αὸς δε ας κορυφὰὶ. 1.1. Ατϑοη. “Ἀροϊοη, αὐτὶ πῇ ξηρα.. δι διψας 
«ποδιᾳ. 1110.1. ΠΕ Ὶ Ἐπ: ἃ δίδιυιίυς οἴη!5. Ετ δε ας ἐ χιόνα, 

ε Μίρεγα Πεσμ!οία, 115.. ἘΡΙρστ. δεψας εἰλαπένη» ΘΟΠΈ ΣΆ πα πτίσα- 
Το πη,  οηη. ' 

Αιψάω, μι. ζω, αν χα χίτῖο, Πτπι (επεῖο. [τα πὶ ὄθηϑυμώ, σοπσπρτίςο. 
τυθεῖ ἴῃ Ροτίσυι:. Ρτίοσισας Ἰηἀ! σαντα! ρτὸ δυψαίεις»δεννάει, οτι- 
ςὰὲ διψλεγδεν: δῖ ἱπβοϊτίιο δυλᾶν. Ρτο δυλιάν.Ἰ,αοἰαη τὸ μα διψῆν 

τπολὺ καλλίον πὶ πιεῖν. διψῆν ὑδώτων μεέλιςτα,. Πηαχίτηᾷ {{π| ΔΕῇςι, 
Ἡετοάοτ δεν τὸ δεν ὥτι! ποτίζει «δ᾽ πιθῖν ἐ θέλοντας 9 ἸΝΑΖ.η2.1η 
οτατ. ἄς Βαρτίην Ὀςακ(αρρ! εἴτις {αιπλνργαῖοες ροτιμη δὴ ε- 
το νο]οπτίθας. δε χαράζεδλοι 5 Τα ρίο στιτιβσατὶ ᾿ Χεπορβοῦ, 
δεψάν οι οὐ᾽ πὶ [υπλιηοροτο σαρετε, Ἀτιοιπίήος. τῇ νῷ γ διψῶν 
οὐδὲν δ ὅξι". ἡ Ἔαϑυμεῖν. ὁγηοιίαφο, πῶς οἵει με διιψιόνπο πῶς υἱ δὲς 

ταὶς ὅηπσολάςς ἐν τετυχρκένα. [ἀτιηῖ Πτίγο 1π ἐαάεπὶ Π συ Ποατιο- 
πο, Οἴςοῖο Ῥαιηρρ. ς ὃ ρτὸ ΡΙαῦοῖο . 5.τἰεητοπι (γος νίττατις 
τυ ἀείς; απ. δὶς συ πὶ δ! ὑαῖπο οοηἐεαχίς Ρίατο ᾿ἶδτο 8. ἀς 
Κορ 0. ὁ ὅτων δηγίκρατου μη πύλες ἐλδυϑερέως δε ἡστοστι) κακών οἶνο- 
χθῶν τύχῃ. ἴ 

Διψηρὸς., ἰά εἰς, τρ δῖ Πτίου!οίας » ατίάις, Ὀιουν τ. ἐς ἥτι 
οτος. ἃ 

Διψητικος, οἷ, ὁ. ἢ Εν ΠΕ ΟΣ ἢτίτη αὐ σεης. δυψετηκώτατος ἐλαφίθ, 
ον Πεθηυ Παγὰς σογιπις, Ν ΖΔ}. 
διεψία, κόνις ξνοαὶ ὙΡα!αῖς ἀγί ἄς. 
δίψιθ.ου, ὁ καὶ ἡ ατὶ πὶ ξιςΐθης: νη άς δι ψείθ, ὥρη. Πτί πῃ αἢεγεης Βούα 
“αὐἴθὰ ἘΞ Θ ΘῈ τὶ Νοποιηη. 
Δίψιον ν ἀργϑ': 'ατύσος μ᾽) τὸ αὔο δον. Αἰρίς αρχίϑ- ὃ τὸ πολυπύϑητον » δῈ 

ψαῦ γὸ τὸ ὍΈΘΟΒΣ δὲ ̓ υαδ διὸς βεξλαμρμῆμον εἶ ψαι δ τὸ ὭΜΆΤΩΙ 
Ἡεϊγοῖ. 

Διψοποιος, οὐ {τ ΠῚ Ἀρὰ ψὐο 
᾿δίψθ.οἐθυςτὸ, πεῖς. Χοπορμοη,ροφυλι εῶτο! ἢ λιμὸν κὶ δί.},Θ., 
Δἰψυχίθ-ς ουχὁ χα ἐγ] [Τοἷς ἀρ πὶ Ἰιοηχο, ἀιιἴ 15, ἤτηγο ἀρ οΧ. αὐνὴρ 

τ δέψυχίθ’ νιτ αηΐπγο ἀπρὶ Ἰοΐ ν οαρ. 1. ΡΤ. [ποθ ἢ. δια  Πλ15, νῖ 
ἀιοίτατ, ΒΗ ηρ ἱς, Αἀαπιδοτίις 1Π Βαγδβορυ. σέρνα ἢ αὐτὰ καϑ᾽ 
ἑαωταὶ τετριχωμῖμα ϑριξὶν ἀμφιλαφέσι,, ϑερμεζουλοις χαὶ δεψύχοις. 
λέγε. 

Δδιψώδηςε(Θ., ὁ καἰ, τὶ αν ποῦ οης. τὶ ΠῚ σίσηρος, ἢ Πεϊουϊοίις, θτο- 
(τον. 110.2. 4} 

Δίῳ .ΘΧΡο]]ο . Ρογίξαποτ: Ετ δίω »᾽ἄΘΩ. απο δείω . φοξούμοι. ΕΟ. 
5. το, ΠΑ. ες αὐοὶ γδ δε ποιυῆνελαών, τὰ οἷ, ἐφοζετο. αοιτῆιις εἰ 

Γδουηάις. 
Διω(όλιαν {πο ττίοητος, πιο, ατὰ ταϊαατα, 0.2. ἀρωτΩν ς. ἢς Εὰ- 

“ Βοτγἃς Ατετίπες: 
διώξολον, ἄπο Οδο]!, τος ῬΟριΐις ασππα δῷ ξοποίους πὶ νϑηογαῦ, 

ες ρἰθθαν, Π οΒοίατεπα γοςάπλις Δ ΠῚΪΠΟ ΠῚ ΠῚ ΠΙ Πγ1 Ρ ΓΕ}. Ε- 
ταίῃχ. ( Π:}114.. 

δίωγμα, δι Σποδίωγμα ΠΥ Ι σα ΠῚ πράξας {ποτα ΠΊ, ὃς ἀγοαπι,αυο ἃ 
ἴῃ Τ᾽ ποίπηοριουις [ο  αΣ πα] ΐετας οὐρίδανε, ἀϊξζυμι δοιτὲ φυὸά 
ἀτοογοης πε γίΓοδ. διώγματοι πωλιχοὶν ΠΟΥ ΠῚ ἰη(ςξγδιέομοο, . 
ουτίις. 

διωγμὸς, οὐ, ὁ ραγίςςυτίο. Οἱς, οχαρίτατίο, ἤισα. διωγμὸς πῇ πλάσμα- 
Τορ)ροτίςοιτίο αυᾶτπη ρατίτας οἰραταΐα, ΝαΖαμοὲ φέρει τὸν διωγμμν» 

' Διωδισμ εν δ ρα Πα, ἱπαργο πιο, ΡΊατατοἈ. τη . 

ΑΝ 
Ἐξ ητα ΝΣ πο ἔξετ4ς Ὀϊαθοΐο. δῇ 

διωϑ ϑέομαι,οἶμω), ὃς ἥν 

᾿ Δίὼ ϑέω, νι ἐρο ΠΟ» ρογρε]]ο, ΡΙορυΐίο, πηροῖ!ο, τοῖἸοΐο» ΡΥ 
Αδπιὸ νεῖ ρα πὲ ἀροίριτητ. διωσείυδρίθ. βίᾳ. νἱοίέτοτ, 
ΡΙατεῖῃ Ἐάθ1ο. [ἀφ πὶ ἴῃ ΡαΒ]ς. διωστί μῆνοι τὸν ὃ ὄχλον, γδῖτι 
τορα]οτίητ. διωχθεὶς, αι σατας. διωίστεόναι τοὺς ἐταγίελίας, ῬτΟΙΙ 
τες γειίσετς, Ασα Ἐ]. διωϑέω χφίτως ἀστιγθον ἀείίοιο, Ὠ δι 

Ρίο τερυάῖο, ἀε ῬτΟδΙ» Ἰεσατὶς Ἰο μι Εης, ταύΐτε ποίντει δεεωϑ 
ἡ ἐδα ἢ ῳρρΐεντο ἑαυτοιξ. ῆσ: Ρίατατο, διωσείμῆν Θ- πίω αὐχίω, 
ἀϊαης. [6 Π1, εἰ διωϑοῖτο ποὺς χείρεταις» ἵ.εἰ παραητοῖτο. 

χθι ξιφουλκίας ἐχαΐτερρι κ᾽ διω τεσ μὴ" 7 σοερεγητ νι Πα 
{τίησοτς δ ἐπε ῖξεπι ῬγΟρΟΙΠοο. χες 

διωχῴϑω, ἰάε πηι αοά διώκω, στ «μιωάϑω Ρτὸ αἰ μιωΐω, Δασυο γὸ 
ἴϊυ!ο τε ΑἸ Τουΐος οτι Πγ"ῖςς Βυ, ΟΠ. ΑἸ ΒΌΡΙ. γεφεχαί 
ξυμξουκθ, εἶτ᾽ αὐ δὺ γαφίω διωκαίϑω γραψαίυίυ Θ΄, εἰδ᾽ ὅ 
κεγντταῃι σους πὶ φος5.ίατο ἴπ ΕὐτΥρἢ. πρεσβυπίον 
χα ϑειῖν φώγνου. ἜΤ 

Διώκομα μος τοῦ αά {πρρ Ποῖα πὶ, Ρογίδοιι το οι Ῥατίοσ. 
πυγοροόμαι ΣΧ ΟΠ ΟΡ η Αροΐου,. “οογατίς,, ϑνοίσου 
ὅτε 5 σαρ τὶς γα πὶ ας το ΓΝ Ῥαῆίμαπι οἰξ. (τὰ αξειαὲ ἃ 
τιον νἱπγράταγ, Τητογάαπι σατγονμαίζατ πη ἘρΊστ, κραμπγεὶ 

μθ-. 
Διωκτεθο»,ἷ ηἰεαυφη ες, πτεηάιμις. ὃ 
Διωώκτης γδγδ γα αΠ Ρογίξοιτοτναέξος. τε ον φωτθῆς, [τς 

ἀπ Ν γλνοι 

Διωκτὸ οὐ, οχροτοπάας,αρυά δορίος. ΡΟ]] ἘΝ 9. 
Διώκω, μ ὠξωγπ᾿ ὠχαγἱπηρα ϊο; εχρο! ον σα δ᾽ σονοχὶ 

τὸ οσυτία Ἰπηρο. τονδπιοιιςο,νίσςο. Φἰξηγὶς ἔγϑεν δὲ 
εὔπρυτον πόσει. δυυλυίσιν, [τε ΠῚ Ῥοι[ἐηποτηἰςαυοτνημαγο, οο Ι 
νοίο αἴΐθαι τνείπισονάρριςμουάο (ασίουτοπι: νης 

[ο] 

Ῥέτον πιάσηο βυάιο ἀηηΐτοῦ νῦ αἰΐεαυαν. Αὐἰπϊοτῖοῖη ΡΠ 

πούτων γὸ ἀρὴν κἀκεῖνα δὲ ὠἰκέται» [Ἰὰς Οὐ σαυίας 11 ψιοα 
ταητατ. Χεποόρθοη, χροὶ πειθοῖ ὅλοι τοις τε φιλαιτίοις φόν) 

δυγνώμονας διώκειν) Πλττ65 1π!ςέξατι (σα ΠΣ 01, [το ΠῚ οὔττο, 
τι, ὡς τε διώχει»ὡς τε ποιλινόδομέει, τ Οσαγγῖς δ ΓεσυΣΓΙς, δε 
λαμορον τῆς ὀυδοξίας. ςἰ ατττατοῦι που ηἰς σοπίξέξατι. 
τιρίοὶς, ἼπσυΡοΙ ποσοτοϑ. πο ογα! ἃ, διώκω ὡκ τῆς γῆς. Εν 
ξϊο. διωχθεὶς τῷ βαπβίσματι, ΧΡ] Πας δαρτιίπιαῖς. διώκειν ἢ 
γλονιηα αυξοτε δὲ ἐχαάρίτατα, Ατηΐορῃ. διώκω τὸ Ὡρὺς 
Ρίαςοτς. {τι ήςο. αἱρεῖν διώκουσει,ντ σαρίατ Ἰη εέξδης, υὐοἱ 
σε τῆς οἰκίας. ΟΧΡΟΙ ἷο τὸ ἐοτηο. ἴτεῖη νοηοῦ ἀρὺἐ ἡμέ 
ἑτοτ,χέτου [πὰ πὴ, {τ πὶ ἰητοηδο,σσοαίο, δ τοι πΊ ἀσο Α (οὶ 
1 σἼ ΤΟΥ ΟΠ πὶ σδηϊτῖσο. ντ διώκῳ σε φόνου ἀςευίο τε 
Ροίζα]ο ἰεςε (ὔτῃο]ια ἐς {Ἰςατῖις. διώκω σε γραφίωΣ ται πίαι, 
τ οὐ πηϊπι5 ἘΠ αἴ πὸ Ἑιοῖο. διώκω σε πλυγών ἡ βλαζῆς 5», 450 
ταϊυττατα πὶ οὗ νοι δετα ὃς ἀἰλπγηὶ ἄδτι. (ἀριτατὶ οτίϑπη, Ρ 
δαυοτ. ΧοΠΟΡἢ. ἕπω πὼς διώκει συρόδικος Ἃ ὑπ᾽ αῤοτῆφ, Ἶ 
παϊδευσινοοτατιοπα Ρτοίεξααττατ δὲ εἰ σε] διτ. ΡμοοΥ . φῇ 
τὰ διώκει". ἰςαπίτυτ.  πᾶε διώκων, φοσυΐατοτ, ἐξ ου: οι] Οἱ 
τῶν φάίγων, ὃ: διωκόμβυ 9.. τευς, οἱ ξενίας διωκόμβυοι [ευ φάνη 

τοὶ ρειεστιηιτατῖς, διώκω τορανηΐδος; ΟοιΙρατα: τγγϑηηλὰὶ 
[ο. Οὐυτα ἀποῦας ἈΘΟΒ της, ΠΟ οτ. δμώκω σε ἃ δίκίω. Ἰάδε 
σε ἱεροσυλίας. διώκων τὸν φένον,αςοιιτου σωάϊς, Ατιζος. "δ᾽ 
Τιτιαζῖου σα ἀἸς. διώκω γραφύμν ται! 1 ογ  βηϊη15 Εἰςὶο, ἱπεοπα 
Ὠττοομ., πιο ἢ 

Διωλύυγιίθ,υ, ὁ τὸ ἐφρτο  ἐχυιονίπσ ὃς, 1 απ πὶ ἀἰυτ᾽ Π πὰ ΤΊ. 
λύγιον πυδῦμῳ 9 ἴῃ Ἐρίστιβατις τηάσηαϑ. διωλυγμαι περ α 

αι άπα; διωλύγιον. Ἰηηαίς ΗΟ Οἢ. ἡ χοιώ δθὴ πολὺ. μέγεν. 
. δδδν, φιοτοτοι μῆμον Ι τ 

Διωμοσία 9 ᾿υτπγοηάα σὺ ἄς σα ΠΊΠΙΔ . ὅρκος πῷ διώκοντος. 
τάτηγ: [δὰ ἃ ροτῖς τῷ φϑζγοντος ΠΡ ΡΨ τ τ ἢ οἱ ὅπθ' 
ζουΐύων γέγν ἑυῆνοι, τῶ αὐ ὀμνώτος ὅτι παϑεὼν ἐγκαλεῖ τῷ Ὁ)» 

ἐποίωσε. "01}.},0.8.. διωμοσία, ὃ παρ ἑχαιτέργυ ὅρκος. γε 
"κα “Φὡροωμοσία. ΄ 

Δίωνγωνίθ. (του. πος ποπρίης ντιιητιτ Ρ᾿ ΠΟΙ ΟρΔὶ Ῥεραὶ τ 
ΘΧΟΠΊΡ]Ισινῖ Ἰεσυ οὶ ποηγίης ΤΊτη. 

Διωγαύη,ν. αἰ ρρδέτη, δας δριιὰ Ὀισηγί, ἀς ἤτιι οἱδῖσ, ἔνθα, α 
σι διωναλλω) ἱλάσιτιν ται. 

Διωνηγὴς»)» Θ᾽οηΘ, ἀγάτοῦ Ψ ΘΠοΓΐδν ἧ. 
Διωγόμας ἀπ ηοιπιπατὶ (θητ. ἈΠ. 
Διωνοιχασ μήθ, ας ςἰρτῖςνηοπλίπατας, Ατλζοι. ΠΝ τ Μετθοῦο ὁ 

τος ὐνρἐκφστὺς. πὐοίφημμος, ἢ ᾿ Β 

Διώγυιιος νυ δ, ι ποίαν, Οἱ ποπλίηϊςεαο αδεης ποπιίηα. ὦ 
Διώνύσος,εγδ. Βα σοί τ ρτο διοόνυσος, Ἀττι σὰ οἴη ὦ φοῃμετίο, 

δϑώρα διωγυσου ποχυγηϑέίδ., ὩΣ 

Διοξινκέλ ὅυϑει κόγτρ αὐσα!σατα ν ἀλογία νΐῃ Ἐρίργαπι θα: γεῖν 
ΠΡ ρθοτ, ν απ ιν τθη τς 

Δδίώξιππος αξης. Ματε Ἔἥποα Ἤ ενς ἃς ποῇες,ἰη Ἐρίατ 
δίώξις, κ ρατίςσυτίον᾽ εἰς ξπαείον δ αυδῇ βισοῖίο, οχρα 

τιογαζεῖο, Πἰς. δύωξις κλοπή τοἵ τς βαττίναξτιο διττ, θ τατον 
εἰς, δίωξιν ποιύρᾷν οι, ιν; αεἢ [ε ταδυνάλητος, ΤὨμς να ϑιμξμε 
ἀυτύς αΘ αγῸ οἰ οι ἰςσατα, 

᾿ 



οἰδου πη, ραιτι σα! τιν. 
δοἰηςοπιις Πίσης, 41] Πλ1]15. 

ὁ» ἄπο ἰαρ της ουϊπιηαν πάθος ἀπο τα αἶατά,, θα ἄμας 
ΠατίοΠος, 

᾿ μυξ, ὁρτείφερε » ἕο ροτ πλατος ἀὰτ ἀρ σότος Δ! σοσόπάος ποτὰ 
ἰμοίξος ἐπόζα, οὐπί σα! ας, τί σας, Βα σητα ποτε ἢν ἀπυςς, αἰσςας. 
ἰμω τς αἰξαατῖα. Τασορθ τ. τότ." Ὁ. 4..ο2ρ.8. καταλείπονται» 

διώρυχες» δὲ ὧν διαπλείεσιν αὕπι δ᾽ εἰσὶ ϑαλάἥης. [ἢ δὰ ἢ - 

τίους στιαπὶ αἰ] ο ἐἰοίτιιν πλημμυείς, 
νΡευοά ἰτ, Ν 
δυϊαπιοάὶ ρει ἕο πο; βοἤϊο. 

αφοῖα ἘρίσταηΊ.1.επγοτίτας, τα ἀφ ἀοπαιμς, οὐ! αγ]αις» 4 οἴ σω- 
ξι 

Εἰδ ρογ ἱπτογίξ εἴτι νἱ ἐπυροῖ Πετα ὃς ργορο!]ογς, ὅς ἰητγα 
ΠῚ ἀϊσυποατυ πὶ νἹ ᾿ηάοτο. 
οτγα το, ργορυ  Πο. Βιυιά. ἀ: Ιατατῖο. Ατηζοτ. η ΡΓΟΘ].Η μἷὸ 

" ἥυσις δίωσίς ὕδιν. ἡ ὃ αὐοΐπγδυσις σωωναγωγή. 
, Ὑἰξνα πη ητι πα οἰνἰγαγ σις παναρυ Ραΐα πὶ ΖῈ ρίπει αρ. 

οὐΐ ἐχρουίτατ νοξείς, ρτο ̓τσηο ἴοι [πὲς ἴῃ οἴγοι]ο ΡΟ τα 
ροταηάαπὶ το ἔστάοτγῖς, διως ἡ ρας τῆς κυζωτῷ κἡ τῆς πραπέζης 

γεξϊζες ἀτο: δί ποίᾳ ξεςίτιρτο ἐοάςαι ἰδ] ἀε ΠῚ ρομιιὰγ 
οὐ εἴγε. αὐαφορόϊς. 

ἰνβσπιις γαϊςγαιοτατὰ ἀιαθ ἀυτίδας,Πος οἰδ, ἀηῆς ἀρρο]- 

ΔΟΓ, Ηεἰγοδίο. ἐργρδιώκτης. (οἃ γἱά. (οτῖδ. ροτίας 

οἰ οἷν. εἱς ρογέοάοτο. 
φέὺς αὐματος, ὁ δύο οἵ. ἔχίν, 11} (οτος δίωχίθυ, 
οἦσω, οὐκ τοὶ δοιμίφίω χτ συγκοπίαϊ, ἀοτηο, (οἰ ο.νἱηςΟ» 
οὐ ἢ Ἱδεοσ. ἑεία σ᾽ αὖ διμηϑεῖσοι κρόνῳ. Β δι ἃ ϑάταγιο 

ἔχ δί ςοπηρ: οι. ηἀς διματέα, Π εἰν οἢιο ρτο δαμαςἕα, 
ληὶ ἃς Οδγοτὶς Η]1α. ᾿ ; ᾿ 
ἡ, σόμασις. 
ἰοηλτγιχ: Οογετῖς ἐριτποτοπ, ΕτΥ Πι. 

πηιτα 5» [Ὁ δ] οξξις,(’ 4] σάτιις. 
οἴξεια, χυαί ἀοπῖῖα ἸΈγα ταῖς. Ο ἀν 0, ἀλόχῳ, ἡ ὃ δμω- 

,Ἡοτηετ. διμωας τε γεωάκα ς᾽. ουλίδας 
ἡ ἰἀ6η} αἰιοι διμωή, ἣ 

δι ἔγαις, πλ ετν Π Οὐ ογ. ὕπ᾽ αθζωαίης δμωὸ ς δίς. ἱτέκτων, 
μμωὸς, ἜτΙ].5.ν ογπασα! ας γἴη Ἐριρστ: 
Ὅς. τοῦ διμούς, ἴπ σου τί 0 ρ] γα! τα  Ἐἢ διυκώων, ντ ἀο- 

Οἰχα δτο Οδηιπιᾶῖ, Ηοπτοτ. ΟΠ: ξ, ἢ γὺ δμώων δίκη 

Ἅ 

ἴζω, μα ἴσω, ποκα τ λτα πλοῦς, Πγ4Πι της ονγδέϊο, χιξηο, 
χα]. σἹ, αὐλὴ δ) αὖ δρ᾽ ἐδνοποίλιζεν. [το ΠῚ οἴγοι πα σον οἰ ΓΟ ΠῚ Πεττο, 
ΠΊΕῚ οδυον. ἕξ, τὰ σοὶ ῥα κεν δνοπαλίξει ς»ἱ «εἐμφιέσεις, τάτας » νοὶ 

ἰςογτείατοιοςνντ τάν πα. ξίεἰγ οὗ ὅς Εὐήξατ,τητογρ. δόνηήσεις 
χἡ ἐκ τιναίξεις, Δα τα ἐς πιλαῖθιις ὃς Ἐχσατιος τὰ, νὶ οτν- 

δγοπαλίζει τ δονεῖν τύς παλάμαις ἴπς 
γογθα]6) φαοά Ετγηλ.ἁβξοττιεχροηςης πιοτιῖς δ ἐχουΓ- 

α' πυδυθις τ. 
. οδ΄, ὃ, οἉ}] σἸ ποις » ἀτοτ » μέλας 5 σκοτεινός. Οὐ, ο, νύ- 

διαὶ δυοφερίὦ ἐλαν. αὐδᾷ τὸ νέφίθε»τεοπῇ νὴ πλεονασμῳ. κα αιϑοφὶ τὸ 
γνόφίΘ- ἢ κνοφίθ' τροπὴ σῷ Ὑ ἢ τῇ κὶ εἰς δ); ΕΤΥ Π10]. δγοφερᾳὶ κόνις 5 τῇ 
᾿Ξρίσγατηπι. ν 
δρύες, θεντος. ἡ Δγοφόεοσας. το ΠΘὈτοίας»ΠοὈυ] οὔι5, Οὐ ἴσαις. 
ΔφΘη του υτ ας 411 δόνοφιθ- ἃ δονεέν ὃς γέφθ΄-. ἣ 
δ'ζω, ἀζω,ρυτο;οἸ: σου δὸζομαι ἐς} ετονςΟὈ  ίτιιο, 
δ΄ ασάτο. ὈΤ΄ δδαύστύτον {1 οἰζ, ται» σλεονασμῦ πῇ σ᾽ ΖΕ οἸἰςέ. 
; Ὀάνῇ ο,ἱ Φρρνέοντι δοίοσατο βέλτιον δ)... ἔδοξε. ΔΟΟΙΡΊΓΙΓ Οζα πα 
γτὸ ἐξελδύσατο, ἃ ροΙ]. ποιὰ, το. }:}00,3. ἐζομῆρν δι᾽ ἡ ἴπειτα δοάσ- 
σατο ῦτο ἰζαταῖτ, σοηίτίτιῖς. 

δα ατος. τὸ, ἰοσ' πη (ξητεητία, ἐἀϊ ἔπτιπ|,ἀθογετι Ώ1,Ρ [ἀοΊτα πη, (οί - 
᾿ τῖπη. πὸ τῷ δυκεΐγ»αιο 4 ΟρΊ Πατὶ {σα ἢ ἴσαν. Γι σα; (8.2. εἰξῆλϑε 
᾿ἰδῦγμα αἴδαὶ καίστερος,. εχῖϊτ εἀϊέξιπι ἃ Οαῶτς. δόγμα τῇς εἰῤῥως ας. 
ἀρρᾶτοπι ὡστοτατῖο. Ραμ]. ς Αροίο]ις ἐογὰὲ ἴῃ πγαϊα ΠΊ ραγτο ΠΊ 

9όγμα ἀοςίριτ,ρτο Ἰερ θεῖς τα: ἤθη εἰ, [εἀ πὸ πη  Π11ΠῈ ἀγ  ττῖο 
ῥταίοτ δυπτυτ. δόγμα ϑέυβ, οι, ρ] εἰσ ςίτα πη ξισιοῦτος. δόγμα ἐς 
τίατη αἴ σηἴτας καἰ ἀξίωμα. του Οοεςοις, καὶ ἢ βελίμ χτ' δόγμα αὐ- 

᾿ [πῆς ἑςίασε, (αὈάτιιτι ρτο ἀϊσηΐτατο ςοηυτα!ο ἐχοορίτ. 
Διματίζομαι»(κ.Ἰσομα»π'.ἐσμα! ἀςςοτ πο» ἀεοτοτὶς οπογοσ. ἀοσπηατί- 
ας Σηζειταοτ, ΡΙ ας τς ἐπιδιιοτ. Ῥαυλις δὰ ΘΟ]. Π Ὁ Γ ο4Ρ.2. τί ὡς 

ζεῦντες ἐν κόσμῳ δογματί ζεῖδε. Ιητεγρτος, τἰτίδιις ουογαπιίης συὸς 
ἀσσπιατα ἴϊατ ττδάιτιοπος γτ γοῦδηζ, αϑοοι δύσεις κ ἐντάλματα αὐ- 

᾿Βρώπων Ματοεὶ ς4ρ.7. ἐ 
δ᾽ ματίζω,ἀσζοτπο, ἀςογεῖα ργαίογ! 00, ἀο σπηατὰ τγλάο. Τιαεττίας 
μπνιΐα Ῥ]ατοηϊν, δογμαπέζειν, Πα τ, ὅ5ι δύγμα τι ϑέναι, ὡς τὸ νοξκοϑε 
ταῖν νόμοις τιϑέναι. ϑς τα σ Ο. 105 Τ᾽ Τουλ οὐ δὲ ἐξ θεὸν τὸ αὐϑατον . οἱ 
ἢ ὶ περτοεῖν “0 τῆ δὲ δυγματίζουσι. δεδογμάτικᾳ ὅδημελώς 57) ταῦτα 
αὶ » ἀσοτου ἀ"] σεητοῦ τῦχτα Παῖς Πετὶ Πδτο ρτῖπτο Ε!άγα, 

πτ νζ ΝΖ τη, τί σοι πλέον ὧν ἐδογμάτισεις: 1] απτρί τις Βαθος το- 
' γοζίδ τα τας τιρι ἀφογοιτν ργὸ σεστῖ5᾽ 

διῖο 417 
δογμα τικολγοὶ γα κεὶ ἔμης Ἰάοηοὶ δὰ ρεαοὶρί οι τηγάοσ πγατὶςοὶ, 1ο- 

(οουλε.} 1.7. σὰρ τ Θαἰου. (4 ΟἸδιςοπεπι νἸν, ὅτε δογματικων ἰα- 
πρων τε κ᾽ ἐμ πειεικων ἥσως ε γίγαίσκε » ἢ ς αχ ἀρ αγάτισιϑ γ᾽] 5» 
ξΟΟΧ ΘΠΊρΡΙ ΟΝ ττα (οι. δογματικοὶ χόγρε» (Σγπιοηθ5 δὰ ρτᾷ - 
Οριφηδατῃ φοπὴρΟΙϊτὶ, (λει ητι}. "2. ταρ.16. Ἴ 

Δογματις-ἢ ς5 1 Ἰεσος ὃς ἀδοτοτα ΡταΣ ογιιτ, ας ογυργωςορτοτγ, 
Δογματοποιωῖς ἀ  ΟΥ οἴ} βισιονΡ οὐ γἱν. 100... τρὲς ἢ) τὸ λοιπὸν ἐ δογματο - 

ποιῆσαν γἡ πταρίωεσαν ἑαυτοῖς οὖν υϑῤ ὁ κάξωσι καρ χηδονίων 2 τιμκωρη- 
στεέυδν οἷς δστοκ τείγειν, 

Δοδρά. ἸὩῖχτιο ὅιι πάεπὶ ἐς χυᾶ Αὐ!οιῖας, δ ὁδδα πότος κα αῤιθιμὸν, ἐ"- 
χὼ μέλιγοῖνον γἐλαιον» ΑἼρτον, ἄλλας, βοταίγίω;, ζωμόν͵ ὑ δ ρ; πέκόδι, 1)0- 
ἀνὰ ἃ ἀούταοτο εἴζειις ςοἰ]ρ 1», ἀσαανΨ Πα πὶ» 541,0] οι τη, Ρα- 
Ὡς; ΠΟ ΡΊροτ,Βοτθα,ποιοιη. τ, οάτα νοζοτ,ῆϊα; ολυίαξ πο- 
Ὁ ΠῚ ἰροοιος σογογαια: {ἀοτϑ πι5γααι αν) γνἸθ π, ΡΑμ δ  ΡςΓν 
Βεγρδ,οἱ ει πὶνία!. 

Δοϑέγτει, αι; ρος πιῖς νῖ ἢ] σοποράδηξιιγ αυὸ Εἰο ἢ] 5» φῦ 
νυ Ϊ τ οχρ ζεῖ, φὰ σοηςοα ὁδοϑέγτα γοσδηταΣ ἀυλμὶ ἄτα, τὰς 
αἴἶτα. 

Δοϑείι ἰυλ (Θ᾿ τ θ ρει υ πλ,ἔυγαπαι!ς, δυϑείωδας μαλάστει, Ρᾶπὸς ο- 
παθ τ ἴγα ηγὰς, πιταποι]ος, τοίδοι λα. ἰ Ὁ 1.ςᾶ0.184. ΜίΑγοεὶ- 
Ἰὰς 10.}.σαρ ἐς ΑἸΡ ΒΟ οἸο, ἰατογργογαταγ σδυϑνάῦας, ἰῃ ςατποῆς 
Ῥαττίθιι5 οΧ οταῖϊα τηατογιὰ τα πλιάος ἀδίςείϊαν: νοι λάποτας ἀνξ- 
ἔξει ἃ {γα τ] ἥιιας χοιρρέδες αἀἰοιτηϊτιτα πη ἃ [ατιιποα ὶς ὃς Ρᾶ- 
ηἰἷς. [οἰθτο τογσιο σάρ.97. νῦι ΒΘ ΒΙΠ Ως ὃς Βαγδατιις ἔιγαποι!ος 
ἐχροηπητῖ, Μάγος! ]: 5510 σατηοίῖς ραγτῖθις ν ΟΧχ ογα πγατοτίά 
τυ πητέος «δίς εις, αἰ νὰν αγαπση]ος Ἑχροηῖτ, Ατιήζοτεὶ, στο 
τοῦτο ΑΏ"Π14] δοϑιίων “αὶ φυμοίτων μεςὸς » νΑρα]ὶς ὃς »φῃϊς το -- 
ἔκετας. ἈΡαά ΡοΠ]αςοπι ἰΐδτο φυάττο, δυϑιὰ τέρμόϑος, φῦμα φλύς 
κταμνὰν ἔχον, 

᾿Δοϑίέωγοογίθ.) τα ΡοΓΟΙ 111, ρα Ὸ]Α, Πιγιο οα 5, Εὐηξατ, ἴῃ ιοηγ ας 
Ροοτζαπη. ΕΝ, 

Δοια ἀπ, ΡτΟ δυο τῷ 9 ἀρ] 1 οἴτοτ, ἰτοαν 4 ΠΤ πο; Δι Βιτατῖο ὧν δοιῇ 
δὲ. ἐνδις ἀγμδε, Ἡ εἰ. 

Δοιαΐζω αι". διςαζω, ἀς δ οἥῳ, 
Δοιδυκοποιὸς οὐ δ.}: ςος ςαγῖα ΕἰοΙτ. ἣ 
ϑοίδυξ, πος, ὁ ςΟΟἸ Ξατεν ΡΠ] Πα πινγα ἀἴς,ασάϑυ, ἐλεέτη, ἴνἴτσα απ 11- 

4140 {π0 σαπταγ, ΑὙἸ ΟΡ μδι65 » παῖς ἀυττ λίξηνον ϑυείδιογ πεὶ- 
βέθυκε καὶ δοίδυκαᾳ κιξώτιον. ΡΟ] ας, 1:0... ἀλοτρίξαγος, ἀξαξ,κητεῖ λη-- 
1 παπΐθοτα ταῖτις.. Ἷ 

Δοιήμασινς ξ οἰ ἢ ΕΧρΟυ ἀποφάσεσι, γνώμαις. : 
Δοιὴ γϑδδιαὶ. ἐν δι. ὉΓΟ ἐν δισαγμι, ἐν διχος ὁσίας ἴῃ ἀϊ(οεἰ πιῖη Ε. ΗΟ πη. 

{Ππ2ε.. ἐν δοι} ὃ σπκωσέμῷ καὶ ὑπολέῶευ νγας»δζς. 
Δοΐτρον. ΗΠ οἰγοὶ. πυελὸν σι, άφη. 
Δοιὸς οὐ σοΠΊ 1 πη 5.1 ἀμ πγεγο ἀπ} 1 δοίω, 10 .1114.6.. δοιωῖ 9) κυθερνῃ- 

πῆρε κατ᾽ αὐτοιί. Ἐτ π Ρ΄ατ4}1. 1Π|264. «9. δοιοῖσιν ἰρας"νέοσιν ἐφή κρῖ, 
Ηεἰῇοά. διαὶ 3 ϑέδθω) ἀξοτραγι«ἀιι0 ἀγαῖτα Ροποτς. 48, αἰμφὶ ὃ χρί- 
ροὶ σοι). 1, 4 Ο Δ] τ. 

Δοχοίζω,οὐϊἐγιον ἐχροέϊο. 

Δοχαλία, Εἰς  οἰιυκαλαγαγω ϑοι ρα] οἢγα, ΡΟ Πα. 
Δόχανα, ταὶ, [δρυΪομ γα σα σάλι νη [ιαςει ηλοιΐα  ἈρΡρΕ ]αταν αῆροὶ 

τὸ δεξαύϑαι «δ τιωδάφίσας. ἘτῪ πιο]. γιὶς Ρ]ατατο ι." . αὐδὲ φιλά-- 
᾿ σδελφίας. 

Δοχοέγαι οὗ, -αἸ4πιΐ» ΗΟ οἰ, ϑ χα» νὴ «-ἴλικες ὡς ἵσαται τὰ λίνα, καὶ χαί-- 
λαρίο. 

δοχάω, ὦ ἰάτ πὶ αυοὰ δόκάζω, οΡίξτιο, Ἔχρεέϊο : νης δέδοκημῆθδ., 
461 οὐίξγυατναιι {τἀτ τη τη] ά τὶς, ν ΟἹ αι οχο ρῖς. 

Δοκέοριαι οὗκαι, νἀ εοτ,εςηΐςου να δοκέω, ὀ 
δοκϑζω, μ. ϑύσω σπ.δυκανλο Π] ἀἸ οτνοδίογιιο, ρεξζο;ςαρτο  ὅβησηρω, ςοη- 
ποιο,ορΙ ποτ γορυτο, ηἰπιδάμποττο, ντάςο. ἀρυα Εἰ εἰοα. ς δς - 

συΐοε. [τε πη}, γί ἀεοῦ ὃς ἀρράτοο ροετγιςι ΠΊ,Ρ ΓΟ. δοκέω, 
Δοκέω,μ ἡσῶρὴ δόξω, πὸ τοῦ δδκῶ π᾿ ἡχαι, ἀρρατῖςο, γιάξογ,ρατο, ορί- 

ποτισοηίξο, ργετῖο ππεγξογ 9 ἴῃ Ρι 1015 ἰδη 40. ῬΟΙγΒ.118.9. ρτο 
φαϊνεϑαιι, ντάετῖ ὃς σςηίετὶ» ἀἸχῖς, ἐγὼ ποίλιν ἐπα) τα εἰ κ(οῦς ὁμολογεῖν 
αΐρα αὐτῆς δοκεϊδς ὅπως ἵνα γὴ πεὸ νικητήρια κομίσηται. ἃ δπὸ σὰ σογναῖν 

πτωμῖϑην δ δώσι τοῖς ἔχου σὶν αὐτίω). γ 01 νττα 8 γος δοκεῖν ὃς δὸ- 
κεϊόϑοι ν ας εἷς «οάόπη τῇ ἀπιδῖτα. Αὐἠτορ ἤδη, νεφ. ποιτέρᾳ δ᾿ ὁ 
κλάειν δοκεῖς; ράτγοπι σεηος ἤςηάι πη ἢοἢ εἰΠοὐ ν 6 δοκεῖ μοι, ὃς 
δοκῶ μοι, καὶ ἐμμοὶ δοκεῖν, αὐτὶ “ῷ φοΐνεπ αἱ μοὶ, δὲ σεττὰ πὶ οἱ πλ1Ε1, [Ὁ 
ςςηίεο,νε πλιδ] νἱάσοτ, φασι Ατἠξορμαηος ρΙεπο ἰδγηιοης ἀϊ- 
χίτ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖν δοκῶ μοι. Ὀ]ατο ἐς Κρ... δοκω μοι ἰδιιύατος ἴῃ). 

Τάσπι ἴῃ ΔΡοΐορ. ὅβπεικὴ αὖ μοὶ δοκω φεὸς πϑτοῦ λέγειν, ὈΧΘΠΟΡΙ. 
καὶ ἐἴὼ δοκωῖ μοι κίνθιωον σῷ τὸν υὐτσομεῖναι αι {Π|| νἱάφοτ Βος Ρετγίςα 
Ροίϊε [υ!ίηοις, Ρτο ὀχ ητίηγο, [ἀἜπῃ, σύ Ὁ) σαυτὸν φρόνιμόν τι δὸ-- 
χεῖς ὀράνγτυ νογὸ σεηίδς τα ρει ἀ φητῖς: Αἰ φαϊὰ ΒΡ ειο [ἀςπγ,δὺ- 
χεῖς δέ μοι γἡὴ αὐτὸς πᾶτο γινώσκειν» Ἰά τ 1Δ] οεπίογς γί ἀοτὶς. 146π» 
γωὼῶ δὲ μοὶ δοκώ εἰς ἐργιῶν ἀφορμίω ὑπομῷ εν αὐ τὸ ποίησαι, ΔῈ ταὶμῖ 

ξοτῖππι εἰ Πηήξίπεις ἃ ἤποετγς. [ςίαπ,ἀς [ΔοΓΙ ΠΟΙῚς » καὶ μοι δᾶ-- 
κεὶ ὁράν ἀὐτίο) ἐν τυ ἐρανώ τότε μόγίω » ΥὉ] ταπηςῦ Χᾳὶ μοι δοκω]εσὶ- 
τοῦς δὰ ΠῚ ΠῚ ΠῚ νίάετε ν!ζεοτ. [τη] ἀουϑα »μελα σεμνοὶ κὶ ἀ- 

ξιόπιςοἱ μοίρτυρες, ἐμοὶ δοκεῖν, ον πίογτες τὴςπυγῆς, 4 εἴτ, νὲ ἐβο,εχῖ- 

{ιητο  δοκί, ντάστας ἤος νει} ηὉ ἰο πηι ἐς Ῥτοθδῦ [ς-ἀ ε- 
τίη ἀς νεῖὸ ἀιοίτατ. Οἱς.Αςδά. Τὰ νεγὸ Ἰηαηληι γάγτο δερὲ 
πιρείτο ας ἐμ νἱαεγῖς ἀφ ταῖς οἰμθιῖς Ατητότ. Ρασ ἠμς [ἡ 



418 Ἄς ὦ 
Ἰοεῖς ἀϊοῖτ: νἱάσταν βοττοῦῖεν πστὶ ροτοιπου αὐοὰ ἀπ τος (πὰ 
ἡποά αὖ Ασαάφεπιῖοῖς αὶ α1}}} αββτιπδοδαςι. ἔανς ογαάίτας. δὸ- 
κήσιρ,ἷῃ ἔυταγοιρτο δόξω, ΑτἸτορὶι γεφ ὀυφ ρον εῖν δοπήσετε. ν᾽ ἀεθι- 

τΏϊηΙ (Ἀρότα. δοκεῖ φαίνετ οἴ ντάοταν  επορ. κεν φελλουτεσ ἶριν 

πο χρώῖμο;γώς τε χϑυκοτέραν τὲ τὴ ἐρυϑροτέραν «ἶ ὀΐγτος δοκεῖ Φ᾿ἡνεόϑτι τα 
νι αἰδίον δς ταδιοαπάϊον απὰαν τε νεγὰ εἰοτ,οϊο ντάδτοτυτ, δὸ- 
καὶ ἐοικέναι 3 εἴἴξ ντἄδτιιτ. ΧΕροΡἢ, αὶ εἰβογυτὶ σοι τοεῖς πορϑυοΐας ἔΐγηον 

ἐοιμέγα," δοχεῖν ρτο ἀρ ράγόγα [Ὁ] τ. ἈΚ ΘΏΟΡ ΙΝ. ἐκ ἐτι καλλίων ὑδὸς 
ἐπ᾿ δυδοξίο ἡ δὲ ἧς αὖ' τις οἴγα τος τε γγύοιτο, κὶ μα δοκεῖν βούλοιτο. δὸ- 
κεῖνοι πηρογίο δ ἵτοῦ σαπὰ Ἰηἤηιτ το. ΡΊατο "15.1.46 Ἐ᾿ΦΡΙ]. δὸο- 
καὶ γάρ (δι χρίιη παρ αὐ τ᾽ πίω ϑοίνείϑει, ντάετας τα ιμι ἐχ [νὶς ατι- 
ἀττς οροττγογο, ἰά οἵζ, ρυ ἷο τητο! σευ πη. δυκώ το ἐνδυξθ- γί-- 
γομαονάεον εἴα ἰἸχυά, (δ τα αἰϊχια οχὶτΙπηατίθα ργδδιτες [1 π1ν 
νὲ [ματὶοὲ σςηίςοτ νυ ουἱ ἀδοξώ ορροπιτατ. ΡΊαΓο ἴῃ Αροίοσια, 
οἵοις πρ ἐγὼ πολλοίκις ἑώρα τοὶ τινὰς ὃ τῶν κρίνοντω 9 δόμου στὲς μδμ τι ἐξ), 
ϑιαυμοίσια ἢ ἐργαζονῆνοις. Τ᾽: ἄτη, ταῦτα γδ ἐχ υἱμχθος χε ποιοῦν εξ 
δοκοιιῶ τοὺς »χὶ ὁπητιοιιῦ ἐς), ἔσο νοὸς ηαἱ νηἀεσιησις οἰ τὶ οἴζις δὲ 
οεἰεθτες,ἔλοεγε ποὴ ἀεσοτ, Επτίριά τα Ηξεςιΐλ4 » Λόγος γδ ἐκ τ᾿ 
εἰδοξοιω των ἰὼν καὶ κ “Ἷϑ δυκοιω τῶν αὐτὸς 9 οὐ ταυτὸν ὥνένει, ΑΡοἴϊο- 
ας μοὶ γδ οἱ δοκοιωῶ τες οὐ δὲν ωροσανέϑεντο, ΜΔ ὁσαπὶ οπίπι 1) Πα ὁ- 
χατιπγατίοης ργαρά τὶ εγάπτ, σοη 1 πο σοι πηι πἰσατιατν νοΐ 
4 αἰἴᾳιο ἴῃ ἤσπιογο Παϊεσλητιγνεὶ αι Αἰ αὶ οἢς ν!ἀς δ τη- 
τυτΟἴσετο. δέδοκται ἡ μτν,λητοῦ Πος σομΘα τ, δέσοκ τω μοι κατ- 
ϑιγειγοπηοτί πα 101 σοττὰ ἴζατ Γρητεητία, δεσδύχθαι τῇ βαλῇ κἡ τῷ δή- 
ψῳ 5 ἀρυαὰ Ὠςειποιϊῃοηςπι» ρορα]α πα (σα {ς΄ συγ άπηαιις σοη- 
1αἴς, δοκω φητπα δὲ ντάοο δε νάθοτ, σξηἴεο ὅς ξεπίξοι ἤρπ:Η- 
οαττ απο ἤτ να ἱπ δέξιια ὃς ρα Πσαϊβολτίοπε [ἄογη ἤση!ῇ- 
ἐεῖας. Πειποεηςς, Ἐγὼ γδ ἐάσυ τὸν τοιόται ποῖ εἰν ἐ δδικοιμ τοι 
πειφεονου μῆρ(9. τιβ ἱπλώς κ᾽ ὡς πέφυγᾳ ζῆν 7 εχ Ἐἰπηαᾶ πα. δοκώ ἐ- 
μαωυτῳς πλιἱ ν!άφοῦ, ΑὐΠΠορΉΔη. ἀρες"Θ. ἐἢ δοκεῖ, ορείπηις ἰνα- 
Ἰροτωτνοίαπις. ὡς τό φ᾽ ἐδόκει) ντ τιιπὶ αγας πο πλΊ Πα ΟρίΠ]Ο, 
«Ἐςίμες. ὧν αὖ δόξῃ πέρι, ΤΊναον ἀϊος, ἐς ααΐθις σοπίο τιῖπη 
ἔξα ἀξογοτιιπα {τ- δοκεῖ τι λέγειν γ ν᾽ ἀστιγ ΔΙ σα] ἀίσοις,, 14 οἴ, 
Ρίαα θη τοῦ Ἔχ οῖριτατν ηου σκρί οαϊταν » ποη ΦΧ θη] τα,  6- 
τ οὐ ἢ ἢ εὗν εδδιοιο μ᾽ ὁρῶν ἔτι, ΑὙἸΤΟΡ Δηη. πγο εἴτα εἰς ογαῖ 
8γὲ δάδιιο στιοῖα. γένεται τὸ δοκριυῦ φμοίνοις , τὸς 1ἰ]ογαην ατγίὶ- 
ττῖο σεγίτατ, ΡΙαταγοΐ ̓ Ὑ με πιηζοοεῖς. χ7᾽ τὸ δοκοιῶ αὐτεῖς, Ῥῖο 
ἡρίοτα διθίσγατιι. χτ' δεδυγυΐα,ἐχ ςΟΠιιδητιι, δυκούσωι καὶ ἀρετή. ορὶ- 
ὩΪΟ νἱγτατῖ 5.14 ο[τ7 δοκουυῦλη χὴ νομιζομῆῤη, [ἡτογρτος Ἵ ἤυςνἀ! ἀἰς. 
δοκουῖσοι φωνὰν οΓ ξἀϊτα νοΧ ν (424. τού μοι δοκοιεῦ πα ς 4.185 ΠΥ] νὴσ 
ἀεητατ, Ποπιοῦηοηθα. αὖρῳ τὸ δοκοιῦ ἡ μῖν, (ῃρτὰ ποίζγαπ ορῖ-: 
πίοποιη Τ ιον ἀϊ δ ς, δὺκ είν, οδ ογαλτο,σθο σοτα. Ασάτις ν δὸ- 
κέειν αὐέμείο κελδσϑοις » ΠΟΠΊΙΟΙΓΟ γϑηΓὶ τηδατις. δεσδοκη θυ. κλώς- 
παςο(ογιιατς ἔτει." ΕρΊσγαπγηγᾶτ, Αριά Η Ομ όγαπη Πιλά, 
ὁ, δεδοκὴ μὴν 9. αὐτὶ τῷ ὅθατηρήσεις ἰοσίτα,Ε ν9᾽ α ὁ γ εἰςυίκει δεδυκη-, 
μῆμ.. τὰ εἰδ, δοκεύων νε] ἐκδὲχ συῦν Ὅ-, ἜΧΟΙ σης [ἢ Παι16 ΠῚ ἸΓγιπὶ 
Ῥετς οοῦδηζος. [δ ει δεσδοκηυῖν Ὁ, το ξειτος δά δοκοίω, δεδὸ 
γιῖρον.τἄοιῃ πιο δόξαν, Οτέσοτ εἰς Ῥγενεροτγίοῖς, οἷς ἐγνομον ἰώ 

- ὁτιοιιῦ Ἔ δογμάτων ἐρωτῶ αὔδοις, ἄννο μὔρ οὐ Τὲν ὕπο ῥίνεϑει} κ τι Τπὺ - 

ϑιιγόρα πῦτ' εἴη δεδογ μῆμον, τὰ εἴ. ὅτι ἔωοξε, δύζασα ζημία, χμ ἐἰᾳ αι- 
Ὀιτγαγίαν ΡΊατο ἐς [να σὶρ. σδὸπή στίν σοι! 7 το ΠΟ το ἧς ἄδογεῖο, 
Ἐπτίρ 4. τὸ δοκοιωῦ τεκμαίρεταιοντ ντάοτηγ,ςο πἰῖςῖς. δϑζαν, αἰίο- 
1υτέ, εἴτε μαντείας γχωουΐμης 5 εἴτε ἀιπκῖ δυξαν αἴγλω ς9 6 «Ἰἴτεῖ εἰ ν τς 
1 πὶ. δοκεῖν ρτο δοξα ζειν» σοίξοττς, σοπιίσαιο, χ ΠΕ πη ατε. 50- 
ῬῇοοΪ. τη Αἴάςς, σοὶ μὴν δοκεῖν ταῦ τ δξὲν 9 ἐμοὶ σ) οἴγαν φρονεῖν «τὶ 

παϊάεηι {μα τ ἤπτ ἰναῖο τεραγατα ἰΐσοτ, Πχι]νϊ ἀυτο ΠῚ ΠῚ ΠΊ ΠῚ 
[ἐπτῖτο ὃς αχρογίγί. Μα τεῆς οαρ.3. Μὴ δύξητε χέγειν ἐν ἑαυτοῖς . Ὡς 
τερατδητος ΝΟ σι ἀϊσατίς: ναἱ σὸ πὸ εμμίσε(νο] ρομ[Ὡς) ράσο ἀ- 
το: [πτογρ.νεγείτηπο ρυτοτὶς νος ἐἸοοη 4} ἀρι!ὰ νος ἱρίος. 

Δοκὴὴ» τη Πάτα, ΟΡ δτιατονεχροξιλείο. 
Δοχησιδὲξ (Ὁ. Ορ᾽ Πίοπς ἀοιτις ἃς ἀςχτοτ. δοκησίνοις γἡὺ δυκησίσοφίδ, ἃ- 

τ θη. εἴποι τὶς αὖ ἡἾε᾽ πτάγυ δυκησιδεξίων, ἀισετ αἰ] 1ς Φοτι ἢ) αα] [- 
δὲ ἀςιιτὶ ποπγίπος νἱἀφητατ. 

Δυχησῖνοις, ο᾽ κὶ ἡγαα! ἀς [πᾶ ιδητς Ορίποποπι σδςερῖτ αἱ [Ὁ] ρτὰ- 
ἄεαης εἴϊε νιάεταν. 1]. 

δόκησις εως "καρ ρατοητί»ΟρΙπἰο, Παρ οἴ εχ ̓  εἰ πγατί οναχροἐἸατίο. 
ὙΒιιοΥ ἃ. χαλεπὸν γὸ τὸ μετείως εἰπεῖν ἐν ᾧ μόλις γἡ ν δύκησις πῆς ὠλ»- 
ϑτείας βεξαυύτοωι, «ΟΡ ΠΙΟ. ν Π46 δόκησιν παρ εχέν Εἰζ Οριπ]οηθ αι οχ- 
Ῥεξιατιοπέτησας ἐς (ς ρταίσετς, [ἀφιη, δύκησιν πορίχοντες αὐτίκα: 
ἐμξαλεῖν,υαῇ ἸαΠΎ Δ ΠῚ εἴϊεητ ᾿πυιαασί. ΡΙατάγ τη Ροαπιρεῖο, 
Κάτων αταςαξ ὴ «αἰδῳχῶὼν σδύχυσιν ὡς αὐτιλκεξοι, [τ [Ῥεσα]ατίο, ον 

Τὰ σσιιγγί προ σςα τις, ἔξ τν τὴ «δόκησις βε βαμθν,ε χρίογατιο. δύκησις αἰ- 
γυώ;ἴσηοτα Πυίρίοἱο ὅς τΠοογτ αν ΟΡ ΒΟΟΪ οὐτσνοιαονομεζό μήμον,φαν- 
παισία, σχιιεὶ χὺ ὄναρ. 

Δυκησισοφία ας εχ ροτίῃδῇους (ρου τ1 10 ΡΊατον 
Αυχησέσοφίθ. δ, φρόνιμος αἱ ἴῃ ἐραοίειι {δὲ ὰρίοης οἵδε νἱἄσταν. Α- 

τυτορ!ιαη. ἴῃ Ράςο, σ᾽ θεω τῆ αἰς λέγον νεανίας δοκησίσοφθ. . Βυάα;, 

Οοηητηδητ. ᾿ 
Αρκέσες αἱ (ϊα ἰλγι1 ΠῚ. σου τσ, δα ὦ, ν] ἀς δοκός, 
Δοκέδεογ ας, το, ἰσσα:η 4) 0 [τα] ςὼ ἀἰοίτυτ ἡ οογγοπίο. 10 ἘΡΗΪΟΪ [4- 

φοὗνι σαρ.1-το δοκίμιον τῇ ς πίςεωφοργοίατιο Βάσι. 
Δοχεραζομαι, οἷο ἴῃ ιιαοΠοηο πη ἃς ἀἸΓουΠομ πὶ, Πα πγο Π]ν θη. 

δὸοκεμοϑ Ἰςοἱβοξξαταβ,ρτοῦατι5. δυκι μοί ζεται ἀϊσαπταν αι τατοῖς 

΄ ΟΡ ΘΩΩ ΠΕΡῚ νὴ νυ 
Ὁ πποϑεν. κἡ εἰ δστοῦλων ὄξιν αὐτοῖς πτυτρωϊθ-, εἰ τοῖς γρνόῦ σιν δ᾽ 

Δ 
(μα: ρεγπιϊτισατας αδοϊεἴσθητος ., μηκέτι ὅβητροπεῦό, 
Κοιμδηὶ ἀϊσοσαστν τ] ςπὶ τοσαπη [ἀπτοτο, απο οἰἰαπὶ ἀϊοὶ 
αὐδρυυόδοι κὶ αὐ ρα γεγονέναι. ΤοιποΠδη χτ' Μειδίου, Εἰσῷ 
πῆς δόξης ὧν ὁ πατή ο μοὶ κοιτέλιπε 5 ὅν δέχῳνον (ὦ δουκιμω ῶιὲν 

σιάδι» τι στα ρέῃ άφης Ποα ρτο πηοάο ἔλοι]τάτα τη αι 
θλην, ντ 4] εἰς ἔγαπάστας οἴει ἃ τατοτίδις: δά Ρῖο ες 
τα τη ογάσ ρατγΙαἸΟὨ τ αοἀ Ἀοπλίηος ΟΡ σα σδητιι 
αὐτὶ γε ιςτο τ: Πιδητί αι ρας αγατ ἃ τατοπίθις πης 
410} 14ΠῸ 10) ΓυτοἸαΠῚ ΠΊ ΘΑ ΠῚ γΕΟΤΠς αν. Υἱοὶ δοκιμοϑνέ 
εἰς αὔρας καὶ δ ταχθέντα ες εὖ υύδας τελεῖν αὐξοί μῆνον͵ εἰς αἥδρας ἐ 
ψῖϑυν. ΕἸτ οθλιτι αἀ πιασηϊγατιιπι δά πηιττι,, ὃς πἀορτασι 
σααμε ςοἰἸςσιαπι ηο) απειη δ 5ε.. {πὰ πγοτγίας δὲ ι 
φίοδατι τ. Ὁ φεπ οὐ ᾽ν. χ᾽ Ν τωρ. πρώτον μὴν δοκειαδϑούσαὶ ΒΕ ΤΆ 
σηξίω κατ᾽ αἴδρα ἔχαςον. Ν πάς δυκεμοαδιέγτε; πιῶ δὲς, ΠΊΔΙΟΥ 

δὲ τυτεία: πτα ἐς ά τον, [Ρ φἐγατ!, εἰς αὐ δρας ἐγζοχφέντες, Βιὶ 
Δοχε (οὐ ζγμ,. εἴσω, πο ευχϑὶ γ ῬΓΟθΟ γε ἀ Πλ1 {4 Π|}ν ΠΟΠΊΡΓΟθΕ 

πιεπάοναζηγν, ρεγρουφο, ἐχριοιο,ργοθο, ἄρ ρτοθον 
ἰιμΔπσο,εχασιγο» ἀττηῖςο, ὅς νεῖατί ἐχρίογασαπν ἁρριοὺς 

αυδηίο ἰδυιο δὲ σοπηπγαηᾶο Κορ ΠΟ. τατος ἱχῳναῖς 
ἐδοκίχοζε. ΠΟ τατος, ἐοκέμαζε ἐξ φίλοις ἐμ αἰ αὐθὲ τὸν βὶ 
τά εἰκ,απιίοος οχ τοΐοτζιπιο Ρτοθα δι Ρ εγίοἱιταγόν [Ἂς 

σῆον ἐν τι πυρὶ δοκιμέ ζο μῆυ,ααταπι ἴῃ ἴσ6 ργοσ σπλαο, 

47 πράξεων εἶμ᾽ χρησίμων «ὅδ δῦ φρϑνοιιῦ τας δοκιμείζειν, ἢ 

ΡΠ συτιᾶτα εχ τοξζὸ ἔμέξις αἰξίπηαγε, ". αὐαχρίγειν, ΡΙαῖο ι 
ρὸς ὀρϑρώπων σὸκι (οἰζεϑου ρα Ἀοηγῖπες παρ οεὶ [0 ΡΥ } 
2914. δίων. δεδοκεμασιῆσε πορ᾿ ἐμοὶ κὐ ξέγον πώλαι γεγονότι 
Ῥυὰ πὶς πγασηδ ξαῖτ δυ]ποτίτατις, ἡ ᾿ 

Δοκεμσίστα ας ἡ Ὅτ Ὸ Ὁ ατίο, Οχα πυϊηδτίο, Ἔχ ρεγτίο, Ὑ ἰσγαν 
Ροτίοσγατατιὸ ὃς οχρίοτγατῖοι οἰ πε]. πα Πττόημπ 
γυάς αἱ “70 ἀρχόντων δοκιμασία » ΧΘΠοΟΡ᾿. νἱάα Ρο 
βου πγ]δη} “άπ Δ τ δοκιμασίας “ἦμ᾽ ἀῤχόνσων - τι 
«γακρίσιν νοσαῖ, τε τ. εἰ αἰϑίμώοι εἰσὶν ἐν πριγγυείας . καὶ ἡ 

ςρατεύοντο υὑτὸρ τῆς ποιτρίδος . κὶ εἰ τὸ τίμημα ὄξιν αὐτοῖς, 
ἐπαγίελειν εἰς σεηιις ἀσσυίαιϊοηΐς ἀπτ ροἰτυ]ατίουῖο, υ 
παοτη ηες τοξϊὸ οος οτάϊπε ρτοίρατιτη εἰς σοητεηάθ 
νοὶ στατία, νοὶ ἰογάτθυς » ΝΕ] οδτερτίοπε : αυαὶῖς εἱς 
ἈΓο ηὶς χτὴ τι ορ χα, Βυάαιιθιάεπ. Ψ ΕἸ δοχέμαστα 
λεῖν οἵ σεηήιτγατη εἐἰσππητιατὸ» να ἰηἀί σοι! δέ Ρτοῦτο 

εσιοπάϊιηγαυα. ροΙτ]ατο: σθηι5 οἰς ΘΠ πὶ σοηία γα δοκιμασι 
ἴτας χ' Αλικι(ιάσου,, Ἐγω τοίνεω ἀξιώ ἐ αὐ δώξωσιν οἱ χέγοντες, 
μϑροι ἱεῶρ Αἰλκιξιάδου ὡς ἐςρωτδύστιτο ἐν τοῖς ὁπλίπτως ἡ ὦ 
δυκεμασυδυ (δ, δστοψυφίστιϑτα, Εσο νοτὸ σεπίθο; ἢ 4ιτ {Π| 
οἸδταά! ἴῃ μας σαυίᾳ Δάϊυητ » ἀπτ Ζαΐ ρτο εὸ ἀδργεσα 
ασαδτίηι οἴ ἀὐς ἰη τοῦ ἢ {{ ἂύπτατιιτα; ΠΠΠἴτος {προ πά!α ΠΊ 
{δ τ Ἰητοῦ εημῖτες ροία σεηΐμπταπι ἀδοιγίατοβ ἡ υζ ἱρ ἱ 

τοητία νοίγα αὐίοἰ τὶς. Υ 
Δοκεμαςεον, Δο ἴσογα οροττοτ, Πιοίροτς ἸΊσες. 
Δοκεμασα) δ ἀπ; ἘΧα Πι]ΠατΟΓος ργοαῖούοβ, 
Δοκεῤιας 9.9 ρτοραηάμις, ἀο] Πρ οπάας, εἰ δοκιμεις ἐ(θ. δυγούχίι 

λοσοφίτν ποιρελϑεῖν, ΠΠ1ΠῚ ΕΠ τοθ ας ΤΟ Ώοι5 οἴδοῖ σοι 
δα μ]υ] οἱ Ὁρ ἴ τι δά πιϊττεγοταγ. 

Δοκειας ὶς δ αρρτοατοτο Εἰ πγαϊ οτν σα πίοτ το θάτου ΟΝ 
ἱερώσ'. οαὔλλ(Θ- ὃ τούτων κριτὴς κὴ “ἴδ ἀφανες ρων δοκιμαφῆς. ὦ 

Δοιεμοιςικη ας Ργο ρα ἢ ἀν, ΧΡ] οτατοτία ἴσο ἐχαπυιπατοῦζα 
Δοκεμιὶ, ἡ ρτοθατιο, ΧΡ οΓΙ ΠΊΘητΙ 1115 ἀο συγ ητιιπαν ἰρ οἶ πὶ 

ῬΙοτ το, τὸ δοκίμιον, ΧΡ ΘΎ ου τα. Δα] ιι5 δα ΒΟ ΠΊ.σὰρ. 5. 
μόνη δοκιμίω κατεργάζεται. ρατίοπτία ἜΧρογοητίαηι οἤΠοἶτν 

Δοικέμείθ. οὐ, ργοδιιε»ἱρεένατυς, ρα ξξα 15, 0 Πτῖς, ἸαΠσηῖς 
ἀϊάνιο, ρτοῦατιις, τὸ δοκέμιον ργοδ τον εχρίογάγῖο, (οἷ απ 
Ἰηάσαταγα. δοκίμιον ἔχω, οχρί γάτα αΐσεο, Ῥ]ιτατοἶνοῖ 
Ῥθτποσαν. Γασοη. δοκίμια τῆς γλώπης 9 φλεζία, 9 νεηαἾα Πἢ 
ΡΓΟΡαποπεπε ξαςί οτος, Ρ]αῖο ἰη Τίπισο. Πα ΕΡ το] ἸΔοδΌ 
τοὶ δοκίαιον πῇ ς πίστεως, ρΟθατίο Πέεί. ; ͵ 

Δύκεικος οὐ. ὁ, ὈΓΟΡΊΙς, χοῦ στμος τίμα θα, ργοθάτιῖς, ἀ6}} σαι μον θ0], 
δόκιμος πὼ πολέμια, τοὶ ΒΟ] σα; ρατίτας. δοκέμη κεῖμαι σφαχβεῖσα! 
ἄἀοττάςοτο πιδέϊατα, εὐ δδες οἱ τορῶτοι καὶ δοκιμώτατοι . Ατὶ 
Ῥτγίπιοτος ἃς Ἰεξει ἤϊηχι. ΘΟεθοτο ἐσσηγίπίηο ἀϊχῖς "Μ110 
ο, δύκεμον ἐξ) νομίπας σφοαγίψαι ϑεοιῖ, ρτοῦπ) [91 Πἰ σπαΠῚ 
«δόκαμιον αῤγυΐρευν.γ [οςξταταπι νἰσέξαπι, ἀτροπίμῃι» Το 
ῬΠΟΥ ΠῚ. : ᾿ 

Αςοῖρς, ἰγοη 7» ἰσέξα πν εξ» σοπαδηΐες παπιογις σα ΠῈ 
ἀοθα!. . 

Δοκέμως 9 Ἰηῇ σηἴτοῦ οἰατὰ , ἘΠΕ ν]. Ρογῆς αἴρω δοκέμως 
γόον, 

Α ΕΠ Ἵ ᾿ : 
Δοκοῖς» Ατεσο, ΡΓῸ δοποίης ρυτατας, ν᾽ ἀογεγὶς. δ᾽ 

Δοκὸς, οὐδ, η΄, τταῦ τ, τἰσύθην » να Ἔχροηῖς Νατγμσυς ΠΌ το 
- ῳ » Ὁ “ἢ 

20. {1 ςοηγρατος σι π] Ατῆεησο ἐς. πιδεϊιίηις ὑς]]Πεῖς 
Πευέτίοης πῆς χελώνης αἴϑδᾷ τὸ δέχ ει! δέχομαι. ΑὙΠΤῸΡ 

διαλεπῆ]ολογοίαι ταὶς δοκδὶς αἰκίας, (Οορῖτο 6. [το 4. ΒΕΒΡ 
᾽ ε ᾿ ᾿ ᾿ ἊΝ ᾿ 

κον σλανον 04 Π} γα Ὁ Θηγεὅζς, [τ ΠῚ καὶ δοκὸς, ὁ αγτιζα τὴς φϑῷ 

οαν; οοοχ, Αγηϊορῃ. δισηιῆσας ὅς Τα ἀίας ὃς πιο ίπαὶ 
ΕτγΊαγεδιας ὅς τῇ Με μεοτίς, δοκοὶ τγαίσοβ» ντ απηραάο 



ἌΧ Ὸ 
οἰ άος. ΡΊ1π.110.2.ςαρ.2.6. Εποίςαπτ ὃς τγᾶθες ἢ ΠΊ1]1 πιοάο, 

φιος ἄοζος νοσαητ,δές, Ετ δοκὸν, Ἡ οἰ γ οι. οχροπιτ δ ἀγχϑνώσγντ 
' ΠΠπὰ Ὑ τρ ἰπ 25 ας! 4. Ἐπ ποσὶ ἰηέοι εἷς [εχ τιὰδς πο- 

ΟΑἰκαῦ αἴτὰ.Ετ ϑοκὸς ,σκοπιὴ ὠροσδοκία. Τὰς ΠῚ Ηαγοι εδοκοιὶ αἷς εἴς 
! ( ἔθος ἐςέρων ὅγισημασίαν τινα παρεχόντων ϑεωρεῖ τι, ᾿ 

υ ἡ »δύκησις, ςΟὨΠ ἀογατίο, ἀρ Ραὶ ἐπτί ΟΡ Ι ΠΟ. : 
ἡμῶν ἐμοὶ λόγοςοἱ αῤέσκων. ϑορδιος, τευ. πένίθ- χιΐρεν τοσὸν δ) αἰνήλωσαις 
Οἰχόγον; με. δοκουιῦ π᾿ ἐμοί. δοκουιῶ τες οἷ, παρ᾿ πᾶ: ἀατ]νου τατί5, ΠΟ πλῖςτ 

᾿ἰματί πα ΡΙΓπΐο, ποιιογατί, ἱ. δυδοκεμουιώτες 5 αἱ ἜΧΕ πηατίους 

οΡιᾷ ἀϊτὶ ἤπητν γαῖ 4 αἰ ἴχυο 1π πιπγετο μαϊσοπταγ, ΡΟ πλὶ, 

ΟΙΡοϊιείαπο ἱπτεγρτοῖε. δοκουιὼ αἰοίο] τὰ, ἴ ιιαπν ν᾿ ἀφαταν ἀπ ν]- 

Οἰβεγοτοτ, ΡΊατο ἴπ ἘρΙΆ.3, ἐρακλείδιω οξέζαλες, οὔτε συϑακου σίοις 

Ἀχριῦ δεχαίως ὅτ᾽ ἐμοὶ, 1 ληϊαϊεὲ, ντ νἀςθατιγ 5 υγασυίδαὶς ἄτας 

71. ᾿ὄ 
ρας αν, ςοητὶ σηδτῖο. 
᾿ καί; Ηείγο μαςρωπός. ἱ 

ὁ ερλτοοῦ, δ, ἀο] οὐνις, ται α]ςητις. Α ἀαπιαητίας ἴῃ ΡΆΥΠορ, δυλε- 

" μα τὶ οἶς αἷς αι ἅτις δγεσ πεποικελυΐρη. ἀς οειὶς ἰο- 

χυΐτατ, 
; ρεγο σϑὲ, ὑπούλως, δϑλίας. 

είν οἰ. ὁ δοϑείωυ, Αιγαπομῆες, 
ἐπημέϊιο 

ὁ ἰζωγλάυίτετο, το. 
᾿ οὐνς»ὐνἀοἱοίο ρεἀς σταάϊεης. ἄν 

οὐοδοξκαυδυ]εῦτυς νεται ρς 5. ϑορδοςΐ. ἰὴ Αἰδος » υύκτὼρ ἐφ 
ν δδμῴταιρτο δολίως, ἀοἱοίξ. Αρυὰ Ατηϊορ ἴπ Ρίατο, 
ἩΜοτοιΙΓ1}. ῬΓῸ ποινούργος. 
ἀοίι:. 

ὁ Δι Δ] σητης, ΕΟΣῚΡ. οἰ πετεύφραν. Ἶ 
οἱοίὲ ἅσο, ΡΙΪπ|.ς.Γ)Δι14 5 ἐδολίωσαν σαῖς γλώσσαις αὐ δι, 

σις [υῖς ἀοϊοτὲ ἀσερδοσ, Ππριιῖς (ας Δ ἀοίυ πὴ νἱῖ (ἀητ : ὃς 
115 ο2Ρ.3,41ἃ Κὶ ὁπ). 

᾿ εἰγο ἢ. δόλων, αὐδᾳξιφὶς ἀοϊοηοριρίο. 
Πορατίιἰαῖτο. ι Ἶ 
δὰ ἡφἰοπσα ξοταπιῖπα Βαθεης : ὅβέϑετον τος ὅθ δοεα τίδος 

δ αὐλὸ τὲ ἐχούσης. 

οἱορθθ ὁ καὶ ἡ μαθεις Ιοηραπὶ Ἠαίζαπη. 
« φατίσπι ρίσριμπι Ἰτηρίογα., ὃς οτίας οτρεπι ρογάσετε, 

δεύειν, ΡΆ ]ο ἀς πηυπάο, δολεχ δύει τὸν οἱ φύσεως δρόμο ν) ΠαταΤαΣ 
αἰστι αι οἰγοςηίς ροταριτν 
ἡ» Θο οις, [Ὁ]. ἣ ἶ ᾿ 

οἱροΐ 0} ἸΙοη σὶς γε πτίς ἡδαΐ σας, νεῖ 40] Ῥτο χα: ηΔι}- 
πὶ (απ οἰαητ. δδλιχηρέτιιοισι νηυσί, ἱ. μεγάλαις» ὄδημηκασι, μα- 

ας» Εἰ οπγ.ἴη Ο ἀνε: 
ἀφία»ρτο ἰχῖτας (στ ρτοτιιπι, 'η ΕΡΊστ.- 
δεροϊια θεῆς ἰοησαπι ςετῃιςε πῇ, ΡτΟ Οτα ΠῚ ΘΟ] πὶ μα ὅς, 
αχηλίθ»,. : : : 
μοὶ, ἰοχίσενντ συ! ἄαπη ρυταητ, ἤδάϊιιπι ουγγίςι]ο οδἷ- 

ἐχοδρόμων αὐδρων.ῬΊΑτο ἀε 1,66}. Ἶ 
Θ'ν, ὁρίαςα!απι Ιοησαπη σαυΐοπη μαραπβνἀϊοίταν ὡς μᾶ- 

οἴδφυο δας ἐρίςιίο τ 400 ᾿σηαπι αιοά ομρ αἱ ἰηίετῖ- 
Πρ πὶ εἰἷϊ. 

πναἀπετοαπηνἀἰπ,πλαΐτο δὲ Ιου σῸ τετηροτς. 
δἰ (όαρην; ΔἸ οἴτιγ Ῥτορτὶ οῖΑ5᾽ αι! 4201] νετίου πη] παπάο νεγ ΓῺ 

Πιαιῖς ρεάυ τη πα πιογιιπη γα (Ὑ]1αΐρα Ἔχ οξ αἶτ, δὲ ςαπάδπι ἰοη- 
ἴογεση αθοῖονς εἰς 8 νοτίις. Π1α4.γ Κάστορα 9 ἱππόδειμον κὶ 

ΟΠ ξ ἀχεϑὸν πολυδϑύκεα.τα! ε5 οτῖ4πι 4110 ποτηΐπε ὑμέτεροι ἀρρεὶ- 
Ὀτατ. Ευΐατι, ἢ ᾿ ; 
ἡγὸοροὐ, ὴ, ρτο χας, Ιση σις, Βαρεης ἰληοοαπ| ἐγοξξαηι, Φολιχ οὶ 
ἀματοι,ῖα ἘΡίσταπι Τοϊβειπ, δολιχώς ἐλπέσι. δολιχ αἱ φρυμνύσια,[- 
Ἰάεηη. δολιχὸς σολίΘ-, δολιχος χεύνίΘ: . Ἰτί δ ηῃ 1 ΕΡΙΡ τ. δολιχσι 
λτῃσι, οπ σις το Πλϊ5». Α ΡΟ]. δολιχὺς σλίθ., Ηοπγεγιια αν 14 
Δ λακρόν, τ 950: ; 

ὄχι. νεὶ δολεχος,ἀσεσπτα ἴῃ ρτίπτᾶν ουτγί λα τὴ ἔρατ:] σοπτιοξ- 
ἧς ἀποάεςιπι ἰξαάτα΄ς γε] ες πάσπι δι] 4π|ν νἱ σι πτι]υατυοτῦ. 

τίας Εχῖτ ΡΊ πηι ϑζπαίοτ ἀϊαυϊο. σαι ἀς δεπεξε, δόλιχον δῇ τι- 
ἐκδρα μῶν ἐν: πὰ τέρματος αὖ δὴ τί βαχξίδα μετακαλεϊ ὅτι! γ) ΝῸΙ 
ἸςοτονΟὐαΐϊ ἐχοιγίο [ρατῖο  οαϊσε δὰ σλίσετες γευορατί. δὲ- 
τέγαι ἦς πολέμου τὸν δόλιχον, πιδῖαοτε δε} 11 οχίτα πα. πιστά ρου. 
5 Δ Ἐρίοσγατε σοπηϊοο, ἀἰοίταγ δολιχὸν τοῖς ἕτεσι πρεἰχέν ντ δί 
τί οἱ ἀϊσιυητννίταγα ἀεούγτγετε δεήσοι αν νἴτα ἤρατιπ1. "1 6 ΠῚ 
“λίχθ- Ἰεστιπαϊοῖς σεηιι5, Ρ᾿ ΑΓΕ ]ος ποπρο 80 ρ {{π| (ἐς άϊι τη 
ποίάΔπι. δι 

δἰ χέσκιίθ. ἐγ, αΐδεης Ἰοη σαπὶ νπΊ απ], δι ἰοησὰὲ ἔεης, αϑϑᾳὶ τὸ 
εἰν, ΗΟ Π1.}]1Δ.γοτροίει δολιχόσκιον ἐγχίθ-: 1. μέγα, μακραὺ πορδυομε- 

ν»ἱοη απ Πάτα αι: Ιοησίταἀίης ἴα ΙοησΆπη να: στὰ ἔιςιτ. 
"τατος. 40]]ς 1πΠῇ σις. 

δος, δ, ἀο] οἵδις (σους ρεγβ ἀπ, σατας. ἈΡΟΠ. Π|Ρ.2.Αὐσοη. 
χὰ Φίλοι φραζεόϑει! ϑεαξ δολδέοσαν αἰωγίω, αἴταταπι δα χΊ ἴα, 

δ “ἴδης, Θ΄ : ἀοΐος πηοάιτατιιτ. τῇ 
χὐτηφχογὸ τὴ ἡ) 4οἹοία;, Π2ᾳ. εἰ, τίς δ᾽, αὖ τοί βολομῦτα, ϑίς, ἢ δύλια 

ὶ 

ν αὐχνίθ- » σγφιιις ροττοξξᾳ φεταῖος {πρετρίςης » Ἑατὶ-, 

Ἀν Ὁ 419 
᾿βονχϑυδωῖυς, γετίαις, δολιόζωλν, 

Δολοριήχανθ-, ἀοἹ  πηαο]ιηάτοτ. 
Δολορ δϑω γα ἀςτη πιςἀϊτου γι Πα οτ, 
Δολοπλοκίαι,ἰταιάες, νεΥ τας πὶ νει ἴθ. 
Δολοπλόκος [00 σξξο πε» γογίμτας, 0.4. Ἐρίσταπη. Ὀνμω κἰ ὡς σε δῇ - 

δοιχοὶ δολοπλόκειὰ νοετῦο πλέκω, Ἐτ φωνὴ δολοπλιόκος, ἀρ ΝΟ“ 
πυπινο οί νοχι ἃ ποηλίης πλοκή, 

Δολοῤῥαφηὶς»ἀΟ] οἵ ις: νη’ δολοῤῥαφεία ὅζ δολοῤῥαφίηγν ΕΓ τσ Π ΠΥ - 
,ΤαΠ},}:0,7. Ἐριρτούΐφαί τα πέῖσει δολοῤῥαφίη. 

Δόχθο,κ, δ ἰο] ας, ἔζαμς, ἘΠ εἰγςΒ. δύλοι, οἱ πρῆοφε λογισμοὶ κὶ φρατηγή μφτει. 
Δολοφονέω, μα ἥσωνπ' ηκᾷγάοἷο οςοἰ ἰο,σααταπι σοσῇςσιο. Αςευΐατν 

ἀοϊοσὲ οὐτγιυσονρεν ἐπε άἀταὰς ΤΠτοΓΊ 10 ἐδολοφονῇ ϑέω; ἀοἷο ἰῃ- 
τοταπηρτιις ἔτη ἐθπνλη ἐδολοφονη ϑηγι ἡ] τς ΤῈ Ὀ]άτας εἰῖν 

Δολοφονία,αξ. ἡ ςατάος συ} ἀο]ογ οί οί περατίο, 
Δυλοφρρνέωγ μιν σὼγπ᾿ κά, Δ} τὰ ἀσ0. υὑτῆρο πὶ δύω ὠπα τέω, ἀο] ς ἀε]α-’ 

ἀο.1Ππ4.γ,δολοφρρνέεσει παιρέςτυς,! ἀ(ἰατὲ ςορίταης, ἔτη. Αοςυς 
Δολοφροσιωυύν υς. ἡγ Οἱ ςναἴζωτῖά, 
Δύλεψ χρ] ογάτοτ, πῇ ἀϊατοτγίεηο. 

Δολόω,μ.ὦσωχγπιωνκα, ἀοϊοτὲ αϑο, ἀφοὶ ρον νἴτίο, αἀυϊτοτο, ταυάς 
Ὁοτγυπηρο, Αςσιᾶς. Ατη το ρ ἢ, ἴῃ Ἑαυ τί. φοίσαι μι δολώσῃ, ἱ. μὴ 
σε δόλῳ ὑπ ύχϑη, 1, οἰτοα πη αφηΐατ, ποίϊδεὶ μου κα τοικτενούσι, σεῖς δὸ-- 
λώστιντες γάμοις 5 1ὰ οἴξ, δά ἀο᾽ πη » τιιάγιι αι πα ρτίαγα τα ποσηϊης 
οι. 
Δόλων, ωνθ-, δ. Ποΐοη,γἰγὶ ποπγεη, Το οπεπὶ οτἰαηι πιϊ πί Πλ πῇ ἐπὶ 

παι}: νο  ἢ1 νοσαιὶ τεΐοις ΡΟ Ὲακ,νε πηλχὶ ΠῚ νἀ σα τ 1 Πη,δς τοῦ - 

τίιπι αι οἱ γεῖγο ραπάϊταΓ,ερ᾽ ἀν οπΊοῃ. 5ἱς γογὸ {ἰδτο ργί πιο. ὁ 
μϑὸ μέχις νὴ γνήσι(Θ- ἱς ὃς ἀ χαίτι(θ-, ὁ ὃ κατόπιν, θη δρομος:ὁ αὶ ἐλώπων, 
δόλωγεδιις ντὰγραιῖς Γλυῖας 1.4.0 61} Μαςράοη.Ετ ἐγατ δουη- 
ἄχις Ρετςητιρ. ΕρΒοίϊπι νδτιις,ςαροίταητ β)σα πὶ (δ᾽ τὶς γαρτίπι 
ἐοϊοηίθις. Πρτάεαι 6.6. Γ)ο]οηἰοιῖς τς ξις ἀἴτιιπι ρξτογε ἰπ-- 
ται άῖτ. δόλων οτίαπι ρτο ἔα ἰΙατγοη μη, σἰλάϊοϊο, ἴξι ρυσίοπε 
οσσαυΐτο,]μο πἰΠγίγιιπι ἀοϊ οϑὲ Αἱ ἰχιιεπὶ ροτῖτητ:ς, ΡΙ αταγιιη Τὰ- 
Βετῖο, ὡς τε κἀκεῖνον ἐδενὸς εἰγᾳουάῦ τοῦ ξνζώννυ τ ξι Φείδιον ληςβικδνΣ 
δ δόλωνα καλῶσι »Ν ἐγ 1].7.2Ἐπεῖά. ΡιΪὰ πιᾶπυ; ᾿αδίχις σογαης 
ἴῃ δε 1] ἀοίοπες. νῦι 5 εταΐες αἱτ» ο]ομεπη ἤλσε!!απι εἰς, ἴη- 
τγὰ σα ας νίγσαπη ἰαῖφαῖ ρα σίο. ἷ 

δολόω ων βιτ. ὥσω, ἀο]ο ἀσὸ οιπὶ αἰ ιο ἀξοί ρῖο. [τεπὶ δάμίτογο νς 
δυχώσαντες τὸν οἶνόν; 1,κς. ἀἸσι!ητίιτ ὅς δολϑν 40} [Δηᾶ5 τίπσαπτ τος 
{τς ΡΟ] ος. 

Δόλωσις εως κα, ἀςςερτίο; Χεπορῆ. Ξ 
δόμα ατος, τὸ, ἀοπατίο, ἀοηιπι. Ὠ  οττ ἃ διδρρν:η πῇ δὲ μα, σα βολς 

ἀσηιιην Πυοοιπῆπ6 το ἀο ἀττὰ αλ:δἶρρν γεὶ ὃ σταταϊτα πη. Ματῖ. 
οαρὶτ 7. οἴδετε δὸμωται αἰγοϑεὲ διδὸν" τοῖς τέλγοις ὑμδμ,) ὕο πα ἀο πᾶ 
σου ξεγτς. Η εἰσ ἢ. δόμα, τειχίον. 

Δομάθ. λᾶας;[1ρῖς δά ἀοτημς σά! Πςΐαπι ρεττίηεης ἐπ Ἐρίστ. 
Δόυδν»ρτο δδιθαὶ. ΗΟ κα δϑυβῳ ὅσκον δῴ:Ν 1 [ηΠαἰτίσὰς ρτο [π41- 

φατίμο ρΡοηΐτα : ὃς δδωῆναι» ρτο οοάςηη, 1180}. αἴ » πειηρὶ φίλῳ δϑμὸ- 
γα! ὅζς. 

δόμεθ., δ, πῃ 4απηοφητιιπι ὃς δας πάϊῇε!). 
Δομέω, με ἡσῶ,πουχα αὐ! οο, οὐ δοῖγαο, ξευεβιοουί. 
Δομ ἡ, ππατ 5, ον πιάγαίρ εξξιςγςοΓριις, "41 ΕἸ ἢ1. 
Δόμησες, «ως »ἡγἰτγιέξατα: : 

δέμος,ε, ὁξάοπγις, οἶκός τγιιξτυτα. δὰ πριη κόντει δόβιων πλίν δου ρετ ττὶ- 
ςεἰπιιπὶ παπάς ἰατετα πὶ ογαϊη προ {γιξϊωγαπη Ἰλτόσιι πη; 
ΗἩετγοάοτιις. ᾿ 

Δογακεῖον, «. το  ἀΓ} Ὁ 41 ΠΟΤᾺ ΓΠ. 
Δονακοτούφ-,ατιηάίηος πυττίεης, Εατὶ ρ᾽ 4, 
δονακώδης,9Θ..6. ἀταπἀπδίας : γπάς δονακῶ 

ΡΟΙ]Ο ἢ!» ὅν: 
δοναξ,ακος, ὁ, πα], οα]πτὰς ρ Γξατοτὶ μβ,ατιιπάο, τ 4, αϑρᾳ τὸ ῥα ου 

δονέιϑει, Οὐ γ ΠῚ ξ, αὐ δδνακοὶς ὁ ἔλιΘ' ἴητοῦ ἀγα γ65 ὃς τι Ἰἰμο. 
σόναξ, ατι!40 εἴς ογαῖζι δὲ ἐοη σα δά ἀπιπος παίζῃ. ΠΑΡ 4- 
1ιφαΐθις ἀτιπάο Οὐρτίᾳ ἀἰείτιν, Ὀ οἴσοτ. "δ.ζ. οα εξ ἔαρ Πς δὲ 
Ἰηλπίς,ια ρἰ Γξάπτογ ἀρρευίο ἢ πγο:(ἄπαπ Θαζα πχροηῖς 116. 
4.ωρ.15».ἱνήζοτ, ρίδης. Τ ΒεορΆ τα, δόνειξ πῆίωοὶ ς,ν 4 εἴ, (σίττα, ἴῃ 
Ἐρίστγαπη Αἰ τς Πδὶ [ἰδ τιςοάςπι δόναξ ριο ςαἰλητο (ςγΊρτοτιὸ ἀςοῖτ 
ΡῬίτωγ. δύναξ ετῖάπι ἴπτεγ ογετάΠΟΓΙῚ ΠΊΘΠΠ ΠΟΓΙΙ ΠῚ Ῥβιτος, ἀἸςέτς 

ῬοΪ σε 1:..4..κ δόνακα δὲ τινα υὕσολύριον οἱ κωμἰκοὶ νὸ ἀφ ζον ὡς πτα- 

χαΐ αὐτὶ κεράτων ιὑποτιϑεμήῥων τος λύραις. γηὰς ἀἰχῖς ΒορΒοςὶ ὗφης 
ρέϑη σὸν κακαυος ὥσπερ εἰ χύρας. , “: ἢ 4, 

Δυγείκες» ρίζες (στ ἀπαθιις τοῖτις νοίυς Ἰτηδτί εἴϑιις οσητεητὶ,, 4ιος 
πχιτιΐος οὐϊοησος Ροῆις ἐπιοσί παγὶς ν σὺ ἀϊσυητατ »ηάη[οις ἱπ 

Οεολπο Νοι ἢ πιδηϊςο,Ρ] η.}1.32.ς 4. ν]τ,Ο] π, [16 0 ]ος [- 
υὲ ἀοπαχηῖις οὐγχ, ας ἀαξεγίας. ΑἸΠ 60.10.3, σωλέωες μᾶω 
πρός τινῶν καλόμϑμοι, τυρός τινῶν ἢ καὶ αὐλοὶ κα δόνακας Κ νυ χες πολὺ - 

χύλοι κὶ χαικόχυλοϊ δίς, δὰ 

Δοϑόύω ὦ Δονέω,μ, ἡσ ὦ αν. κοι) ΓΩΟἾΞΟ. τοπιπηιξον ΤΟΙΤΟ 3 ἄρτον 
τιτῦο αἰτοννί το, ᾶτιο αἶρᾳ διδόντες αὐ πα τοῖς ἘΡΡῸΡ δονεῖγ καὶ 

διασείλδί εἰν. Ετ δυνεῖν, λον εἴν. Αἱ ἡ ρ "πον γκέρ τις ἔρως μὲ δονεῖ “Ἷδ 

9) βοςρύχων. ὈΙοΩΥΡ οοτα δύο πέτρα! Αἶτ᾽ ὔμφω σειωΐασι δογδύμι- 
γα. σου σαγέμς σγεριζδητες. 

ἘΠ 3: εϊιατϊο πισξάκεζραί βρη γε δρᾷ ας, δένδρα δένημψε. 
Δογησις ως, ἡ 2 ΠΟΤ 5, ΊΓΑΤ)0. 

δὴς ποταμὸς, Σου πάο Α- 



419 ἌΝ Ὁ ( 

Δόξαν νυ. αἰοίξασ ρα δον, σ]οτία, δἰ δ οἴτας, εχ πἰηπατίο Γερτξτ, 
Ορίηῖο σοἰεὐτῖς, πηθη 5. ΡΊαιο ἴῃ Ἐρηζοϊις, ὡς ᾿ ἐμὴ δξα μοντεύε- 
σποντ ργωῦισις πλοιῖς φηΐμτηιι5. ΝΟ πη σΑτΙμῖ δόξα ροϊϊετίον (Ὑ]}- 
γὰ Ὀτοιῖς εἴς. ΡΙατο 2. ἀς Βιθρυθ]ῖο. τὶ μεγέσίω δόξαν αὐτῷ πορε- 
υεϑύακεν εἰς διχαηοσιωἑμυ ,ἐυϑειτίαΣ ἕαππάτη [0] ρερετγίτ ΓΙ σαι τ014. 
δόξαν ἐ χέτω μεγίςσ ίω ἀδικίας γορ ΟΠ τι οὈτίθοαε πηαχ 4 Π 1ῃτ 
τοιτίτία;. [Δοπὶιδτάσπι ἴῃ ρ᾽ατα ί , τὸ ἣν δοξων χέγουσι »Ῥ᾽οτία: 
Ῥταηλῖα ςοπιπιειπούδητσ, δίατο χ ἐς Κερυθ. εἰς κακας δόξας ἀπν. 

αἰεί ρτο ἰυξιπγατς. ἔτι Ὁ ζωντοος εἰς καιχοὶς δόξας «ὔγειν. δόξαν ἔχω 
ὅδε ῥώμῃ μεγίσίων τα πλοῦ πτεὶ γούσοτις νεἰισπιξης οἰ ΡΙατατοῖ. τη 
ὙΠιείςο. Εἰς εαἴτι δδξαν ἔχάν Ἔτίλπι τὸ δυζα ὅλαι, νου ζεῶπῳ, ραζατῖ. 
Ατηδηασοτας ἴῃ Αροΐορ ὐδξων ἔχον ἢ 3εοὶ, 0.1] Βα τὶ ταητ. 
Δόξα συμ εκὸχικῦς, οἱ ἔντιρ οι. οἱ ἔνδοξοι : γτ αἱ αῤχαὶ ΡΓΟ οἱ αῤίχοντες 
δόξας ἀ πρέμουτε βκασφημοιώτε:γσίοτια ργασθιοητας ποι γοτοῃ τ 
ταῖς σους Ἰησεἴϊετε, αρ.:.Ερ το].2.Ῥοιγί τς Εταίτηις, ὅς ἴῃ 
Ἐρίο]. τυ α,κυρμότητα ὃ ἀϑετᾶσι,δοξας 3 βλασφημοίσι . ἀοιπῖπα- 
τίοπε οι νογὸ [Ρ ογατητ, σ]οτίας ἀπο αι Οἱ αίρποπιδατ, ἴῃ σὶοτία 
σοἴοθτος ὃς πιαίετατο ργαάίτος, δόξαν χαμξανειν γ σἰοτίαπι τος 
Ῥοττατς, ΠΟ σγατας. Ε Γοἰἴπος, δόξαν χαμζαήωκία πη ἴα Θριπίοπε,ς- 
χιιπιοῖ,, σαρίο ορί πίοπεπι ίειι (ππτοπτιδηλ. δόξαν παρέχο τοῖς 
ὀμτὸ ς πρὶ ΠἾ ἑλλυυνικων πρᾳγμ ἕτων διφλέχθα»ΕΧΊ ΧΙ πλατα5 Ε[Ὁ Ὁ τἷ9 
4αϊ ἔογις ὀγδατ, ἕο τορας Οταςζογαπι σοι πηεητατῖν Ρ]ατατεῖν η 

ὙὝΠαεπλΠζοςῖ 6. δόξαν εἶ χον ἐκ “ν᾽ ϑεών γεγονέναι 5 Ἔχ  ἰαγατὶ ἤιητ ἃ 
ἀἰτς σοι οἴϊο,[άς πὶ τα ΤῊ εἴθο. δύξάυ ἔχε σώσεις βασικέα, νἱίας 
εἰξτοσοπι [εγαατς, [Δ6πὶ ἴῃ ΒΟ Ιο πο. γγνομάύου αὐοσὶ δόξαν τῷ σκώμι- 
ματος, σα. 1110 ργατεν ἐχρεΐζατίοποπι ἱπςιάςητε,ἄςη ἴῃ ΒαὈὶο. 
ἐπιοιγιόγομι 8᾽ οἱ ἐρᾳς-αὴ τοῖς παισὶ τῆς δόξης ἐπ᾿ ἀμφύπερᾳ » ἰάξηι ἱπ 
Τιγσαγφ. ἤςθαπε αὐτοτα ἀπιάτοτγες νηὰ ριιοτοτίι Εισηο τη απηΐα- 
π᾿ ραγτί ραν Ριο Πρ  οἴοπς, ΟΠ ΓΥ (ΟἹ, αἴοὶ ἱερωσει. τῆς οὐρᾷ τῆ 
᾿ϑξωϑεν δόξης φροντίζων, συγαπι ἃς τατί οη πὶ μα ὃς Ππρ᾽ οἱοηὶς αχ- 
τογηου αΠ1, δόξαν πίω ἐμίω ἐξ) κ4 φοξ 8.» ξοτηνῖ4ο. Ρ] το τη ἘΕΡῚΚ. μεῖ- 
ζον τὶ δόξης πέτα, πατοῦ ορίπιοης ἀς πος σοποορτα, επποίϊ. δόξα 
χρηση,". δυδοξία, [ἃ ἐῆν, ἐν δὺξῃ μανίας, χιαπιὶ γί ἀθγατιγ ἔλσογο δὲ 
τηίαπιτο, Πογπιοσεα. Ροηίταγ ρτὸ ἀχί οπΊατο, γε] ργοροιτοης 
ταταν Αα]τοτ, Π10.3. Μεταρἰ.»ἡ μ οὐ βε(ζωοτάτη δύξα πασών, τὺ μιὴ 
δὴ) ἀληθεῖς ἀκα τὰς αὐτικειμῆψας φάσεις. αἰἴοι βεξαιοτέ τέων αῤχίωὴ ἀἰ- 
Χίτον μἀς 8( κύρκαι δόξα), ἘρΡ'οατγί ἀραιὰ Οἱς.ἰ.2.4ε ΕἰΩ1Ρ. Ομὶς 
επίπι γοϊεγάτῃ πδ εὐἀτά οἷς Ε ρίςυτί κυρίοις ἀοχᾷς, ἱ. Πια ΧΙ πὸ τὰς 
τᾶς , 418 σται{Π πγο» ἤητ δά δεατὸ νλιοπάμπι , Ὀγοιήτοῦ οπιιη- 
εἴατα (φητϑητία οδεὶ τ δόξας, τα 51 4. τὸ χογικὸν χὸ γνώς κὸν μέρρς αἷ 
«ἀυχῆς διαιρεῖ ταὶ εἰς γοιιῶ »δγαϑοταν, δόξαν, καὶ υὐὸ οὐιῦ δόξα. κα ταγίνεται τὸ 
καϑῦλε ἐν τοῖς αἱ ἁδητοῖς οἶδο γὸ ὅτι τὸ λδυκὸν διακριτικὸν ὄψεως κα ὁ τι 

πῶς αὐϑρωπος δέ ποις. ἔπι γε μίω “ἶν) διανον τ οἶδεν αὐ χόγα τὰ συμ- 
κἧρ σμια τα, δῇ ὅτι κ ψυ χλ εἰ ϑούνατος. διοὶ τὶ ὃ ἐκ οἶδε, ὥςε δυξας ὦ ὅοι τὸ 
τε ἐν τοῖς αὐ ϑ)ητοῖς κῳιϑύλιυ χα αἶα) διανοῇ τὸ συμιϑράσματα " σἂν δεὶν 

εὶ δόξα: γνώσεις ἢ διὰ τὶ ἀϑώγατος ἰ ψυχν ὁ διανοίας ἔργονγὸ ἐκέτι οἷδὲν 

αὶ δήξα. 

Δοξαζό μῆνοι Ἔχ [Εἰ πγατίς ἴ. 4] ταῖες εἴα σγεδα πτηττ:δς ἔν δοζοι 9 ς εἷς - 
δύπτι. ΡοΙγθ. τως 4 ἐπ᾿ ἀρετὴ δεοξασυδϑων αὐόρον εἰκόνας ἰδεῖν. πὸ 

δοζα ζ, μον, ορίπαταπι, ΡΊατο ἱπ ΡΉΠ]Εθο. 
αὐξήζω,α ἀσω,π. ακαγορί ποτιοχητι πα ξητίο. Ρίατο 1.1. ἀς Ἀ ερ.- 

( χακώς δοξάζεις, ΟΠ πλα]ὰ σοὨΤ Οἷς, Χ ΘΠ ΟΡ. κὶ ταύτα δοξεζειν ἀλ-- 
λήλχοιςνηοη οαπάςπι ἤαδεγε ορίπίοποι. ῬΉ1]ο ἀς πλιιμ 40, τείλη- 
95 δοξάζειν, ἰς γεῦδιις νεγὸ ορί πατὶ Ρίατο χ ἄς Κορ. αἰεὶ οἶκ᾽ δικαίων 
δοξαζο υδέων ἀδίκων, γαὶ ̓οτα!τι οἵδε σςηίδπταγ ἃς πα σεάτωτ. δοξάζω 

φρενὶ γπισιις ἀσίτο. Ἠοτοάοῖ ἐδυξχώνη ἐὼ) σοφώτωτος. ΓΟ] οἰ τατι5 οἱ 
Ῥγαάθης ἐΠῆτηις δοξάζειν δὲ σλϑ'ον τι αὐτὸν, ρίεις αὐ! άςπὶ ρει [10] 
Ριορουΐτ, σον ἃ, δοξαίζω αἰϑὲ ψυχῆς ἅτως; ἴτα [εητῖο ἐς ἀπιπηο, 
ῬΙΆτο ἀς [Δ ἐσ. ορίαἰοποιῃ ἰχιθεο. δοξάζειν φιλοσοφώτερον, ἀουιὶς 
ῬἈΠα ΡΒ τι. δοξάζομαι ὠδικος, τάφον τηταΐτας, ΡΊατο ἐς Ἀ ορ.6ὸ- 
ξαζειν τὸν ϑεὸν, Ρτὸ δά 515 φα ΠΊΆ το ν σοί ογς ἀτῆσς {Ππ|{γἀι6 
κυδαίνειν,ος εἰξ, δοξολογεῖν » ἀισαης Οτε σογίις ὅς 41} [οτῖρτοτος 
Ομ χε ρος Γπισαηχ ὅς Ῥαμ]απ),ντ ποτας Βιιάσρις. ᾿ΝὰΖ.1 ο- 
τατοὐχ ἵνα δοξαϑνῃ ϑεὸς, ποη γι σίοτίο αἰ !α1. δοςεάατ Ὀςο. Ἐς 
δοξάζειν ρτο (δυτῖτο ἐς (8 πιασο!ῆςέ, ὙΠ ιιοΥ ἄ. κ μὴ σείντων ἕχα- 
ς-9: ἁλογίςως ὅγηπλέον τι ἐδόξασεν ἑαυτὸν . Ασσεάις ἢἰς οπππιθις 
αιοά ναμίαα! ἔχις Πτα τἰ εἴα δί το πη οτίτατο ἀσίτατ, ντ ρίας σασο 
ἀε ( [δητίατ. Β.11}, που οι. μη δόξαζε σεαυτον, μηδὲ μέγα τι ἐξ) νό - 
μιζε σειν τόν, ἴῃ ορι{ξ. 44 Ηοῦτ.ς.ς. ἐχ ἑαυ τοὺ ἐδόξασε γρηϑίώαι αὐ- 
χιρία,σοη ἰρίς ΠΡὶ ἀτγοσααίτ,νο] πο ΠῚ δαης ᾿ορογέχη ττῖ- 
διπτ νι ἤετος Ῥοπτίίεχ. Ετιαπι ψαήαπι εἴς Ρ ΠΟ ΟΡ] ἴσα η:.Α- 
τἰτοτο]. Ταὶ αὐτεκείωῆνα γὰ δοξέζουσιν αἰ)λοήλοις οἱ δεεψόυμβύοι, κὶ ἀλη- 

ϑϑυοντε; 

Δόξαν, ἰϑο᾽ατὸ, 4υιιαι ν ἔπι οἴτες,, ιπιπι ρίαςα  {δτιραγτίςριιιπὶ 
οἱὲ ν οὐδ ἱπιροτγίο υα]!ς, ἐδοξε. 1Ζα ἰ1.5, αταπι. [ἢ σοηντίιο ἴτῷ 
ΔὈΙΟΤα τό. ΡΊ τατον. ἴα Τίς, δόξαντος πῇ αὐδρογέω τοῦτα εἴν δύ -᾿ 
λῳ, αιθατα ἱπυαἰ α δε ορίη!ο Αηάτορειιπι ἀοίο εἰἴς [Ὁ ]ατιιην. 
πα 9δξιντα τοῖς τ᾽ νόμων -ἰξηγατώτ!. ρτα ἀτπταπι τείροηία, Η οτο- 
ἀοτ, δόξαν δέ σφι, ὁ ποίοιω τοιόνδε, εἰς νιζμπι οἴξ ἰτα εἴς Ειοϊςηυπι. 
Τάριη, δύξαν δὲ σφι ἐποίνσειν χαξυραντον,. εχ ο0 ρἰΖοῖτο ἔξοογαησ [- 
Ὀγειητ να ἢν Ἴδη τι δϑξ αν ἀυτῳ, σιὸ ὦ αἰτι ἃ οἱ ναπι οἴει, ΤΊνι ον. ᾿ 
γὴ δόξαν αὐτοῖς γαυηα χεῖνογαιιπα Ἰφοοιταη 1 σοη  ΠΠτητ, δίς. 1- 
ἐτη] χκἡ δόξαν σϑ τοῖς ἐχιύρριυ ἐς τὸ τοῖχ Θγχ ρίαοιτο σιθξρι ἁἀ4ς- ] 

Ἄ 5.0 
τιιπτ, δ πὶ. Ἰαῖο ἐπ Ῥεοσαρ,. δόξαν 5. ἡ μῖν ταῦ τοι ἐπορδυό, ΠΝ ; 

δας ἵπτεῦ πὸς 0 τποη!Π πτο σμορἢ.3 τ)λίωικῶν, δόξαντα 3 ᾿ 
τα καὶ ὥβανϑ ἔντα, τοὶ μὴ φραπϑυμο τα ἀπλλϑε, ΧοΠΟρ.. 4. ὀμαῦαις 

ξαν ὃ ταύτα, ἐιοίρυξαν ἕτῳ ποιήσω. δἷς Τιἴαϊας,, Ετης ἰδι αιὶ 
πιιποίατο αιὸ ρει ἐγεητταητὺ πὶ σοπιοζάτος ΠῊΙΠτες ΔῈ 
νἱὰ οπιπος Ἰγοητ, ΠΕΟ ἀ πΠογτὶ ἡ σ ΠΗ ΠῚ 5» 411 Οχοοὶ 
Ῥατονοπταγ, ἰδὲ τότε ἐἰξαγζελϑὲν ὅποι πορδίοιντο. 

Δοξαῤξιον,σἰοτίο ά, δυτελὲς δόγμα, ΕΡΙ ζεῖ, 

δόξασμαςαρι ἃ Ρίατου. Τὰ 4ιοά Αἰ του νίάοτυτ αεἰεπάα πὶ 
τάοπι αυοι δόγμα τρια Τμαογ ἀ, ἐδ 

Δοξας"ς. οὐ, ὁ, τοῖον μμἀοχ. , εὐῶμε, 
Δοξαςεκὸς αἰήρ, 4} νὶ ορίηαπάϊ ργαάϊτας εἴτ ,δοξαςικὸν τ ψυχῆς, 
ε9ςγ ἈΠ Ἶ πη 88 ρατα Ορὶ πατίια,, ραᾶγς ἀπὲ πιὶ ἀς  ογατίυδνΑσηΐοι. 

τίς. δδξαςοχαὶ ῥή κατα, γοτα ορί πη!» ΟαΖα [1 5.4. τος 
Δοξας-ος,οριπαρι!ςνηαι ἃς ἔνδοξίϑ. ἀϊοίταγ. ΡΊατο ἴῃ Τί πησο τὸ 

αὖ δόξῃ μετ᾽ αὐδδυήσεως ἐλόγου, δοξαςτὸν γιγνομῆνον κχὴ δπολλιυύκαμον, 
πως ἢ ἐδέπρτε ον 7) Οἵςετο, Αἰτοια πὶ του αἴξοττ ορίηϊο ᾿ 
1ξηΐας,τατίοῃ!ς οχροῖβ, 04 τοι πὶ ορίῃθ}]ς εἰν, 1ὰ οὶ 
ἃς ἰυτογίτνπος νηαιαπὶ οε νογὸ ροτοῖι. Ν᾿ 

Δοξοκᾳλία, ας ἡγορίηϊο ρυϊο τίς ἀ Τοῖς (τσ, ΡΙΑτ. ἴα Ῥ ΠΙΈΡ, 
Ἐ φίλων δοξοσοφίεν κὶ δοξοχφιλίαν, κα ὥστε νει διηλϑο μοὶ γιλοῖα ὦ 

Δοξοκομπέω, ἰς ἔιπτα ὃς σ]ογία ἰάθογο, αιπθίο. Ρ] ατατς,π Ρ 
«ἄν ἢ πὰ αδεικλέοις τἰο) σεμγότητει, δοξοικομπίαν τε καὶ τύφϑν ὑπο 

πας ζίώων παρενάλει κὶ αὐτοις “πὶ τοιξ τον σὺ ξοψομιπεῖν» ἵν ᾿ 

Ῥετίο] 5 (ξαοτίτατεπι ὃς σταιίτατεπι ο] ἴα; ορἱοἱοηΐς ὅζίη 
πὶς ποπλίης ογὶ πη ηταγοβοττατις Ζοηον γχ εἰμ πηοαΐ αὶ 
ἰη8 ιτἰοποπὶ ροῦσδης ράγαγα. Σ 
Δοξοκομπίαι ας ἡ ἰαξτατίο, δοξοκοπία, οἷάτα ΟΡ  ΠἰΟ. κενοσδοξίσιλέ, 
δημοκοπία, δα 4Ας. 5  σηὐ ατ αιιγα: ΡΟΡυ τίς σαρταγιοας 
ΡιΔη ἢ Απηΐδθα]. φχύμω δπο δοξοκομιπίας ἡρημῴθι, 

Δοξολογεῖνναριιὰ ΒΑΓ] πα, ἱ. δοξάζειν, μνεῖν» ἰμαἰθιις οαππαίατο, 
Ἰοτίοία ςοἰεδγατίοης οοϊεγεινυάς.. ἢ. 

Δοξολογία γαῖ σ] οΥΙβ σατίο)οοἸ]Δαἀἀτίο, ΒΑΙ͂]. ̓ π ἘριοΪ 
Ὀτατιοπε γέγωπι ἀϊπ: ΠΑΓΕ ΠῚ. ἣν. 

Δοξομανὴς καὶ φιλόσοφθ-,Ἰηηΐςης ποποτίς ἀπτοτς. Αταςη. Πδ. 
γὲς 3. χἡ δοξομαν εἴς καλούσι «δὺ φιλοδόξοις, κι ριϑεέωῥ ἐδ φιλογιω 
γαγκο μείνει ςοὗζς. ᾿ 

Δοξομανία ας, ἱῃίάπις ἀπλοτ σίοτί δ: Ρ τατον, 
Δοξοματαιὁσοφοι,αριά Ατμεη.}1..4.ἀἸοἄτξιΓ οἱ φιιόσοφοι; Οἱ 

ἀς (μα (ἀρίοητῖα σοποερταπι ορίπίοπεπι. 
Δοξοσοφία,ορίηἰο (οἰδητία;, ]απη ἔ1 {6 κοπιΐπος διισαράπτιι 

σοφίαν μίφόῦνον καὶ ἐλή ϑειαν απουδάταντεςκἱ. [οἱ σηεῖα: ορ᾿ πιοπέι 
Ῥτδητες, γογιτᾶτις πο σ] σεητος, σα] ση. 

Δοξόσοφοι, αἱ ἰἀρίεστος γιάεγὶ νοΐμιπτν Ρ]Ατο ἰπῃ Ρ αάγο, δύξο 
γέγονοτες αὐτὶ σοφών, " ὃν 

Δοξούόϑει νἱ ει ἴν ἔπι οἰ πατί, γατοτῆράζ (ὅλαι, 9 ανταίζεοπει. ὦ 
Δορρὶγαξ »» ΡΟ ]Π ς,σοττοχ. ΤῊ ςορμτοὰς μΠῈ. ρίαπτ. [1.9 ..ς.2. Βοὶ 

11}5.2. δπὸ 3. σὰ δέρματος ὀνόμ τοις δορρὶ δέρας εἰρὴ. δειρρίδια 
Πῖ5 ΓΟἶΠς λέοντος σδοροὶ ἀἸοίτιιν νοὶ λεοντῆ 5 νῦ Ῥαγάΐ πειρο 
αῤατῆννα]ρὶς ἀλοπεκη, ξρὶ λυκῆ ν τ} μου) σΔϊς κι. 
ἐρὰς,ςαρτα αἰγὶς) ὃς ρεοιιἀ15 κώδιον. ον ἔς 

Δοραέζω, ρᾳῃΐο, ἰκα[τἰς ριιρηο. τᾷ 
Δόραντον,α ρα ΕΗ οἰγοἢ. κέρᾳ ς ὃν ᾧ τὸν γλοιὸν φέρουσιν οἱ ζᾷ 

στῇ οἰ μφεξῃςοτηι (δα ΡΥχὶς ἴπ 404 δυγίσαΣ {0 ουττιι ἄχ 

ἄξιο ΟΣ 

ἡ 

ἔξταης. ΕΜ ὶ 
Δορατιᾷ Θ»γου,ν, 44 ἢαίξαηι ροττίποης, δδρατιάῖον μέγιϑος 9 ἢ 

δαϊταο. ᾿ ὩΣ 
Δορατίζεῶτι ἰἸ4Π εἰς Ρα σηᾶτα. Γ ΝΝ 
Δοριίτιον, το »χαἰτα,ἴασα 11. ι Υ 
Δορκτισμὸς, «694 ζατι πῃ ἀϊ πη ατίο, , 
Δορατοϑήκη, ἡγγςροῆτοτγίυτα πιαϊξατ π1..ς ς 
Δορκατοποοχ εἴ ον ΑΓ Ἀτι ἀἰηςπι μαίτας μα θεητοι, ΧοπορΆ. 
Δορατοφόρος γουχο ἰαίτατος απ] ξοτ. 
"δορὰ τωρ το δύφατι,ἠφηδιὲ σαί. ἀε Δόρυ. ᾿ 
Δορμάλωτος ἴϊαςς δορυάλωτος εχ μφόλωτος , ϑορΒοοΐ. λέχίδ᾽ δὲ 

φέρξας. "ἠ ἱ ᾿ Ν 
Δορίγαμρθ.. ἣν πιά) αἤ ἢ πίτατς ἱπῖτα οι Πμπα ραγῖς ἈΕ ΟΕ, 

πον δου γαμζρον ἀμφινεκηϑ᾽ ἐλέγαν. ᾿ ΠΝ 
Δορίσες, αἷ, σα]τεὶ αατθις γταητατ ςοσαὶ Δ ἐχοοτίαμάα ᾿ 

ΡοΙυχ 1δ.6.δί το. 
Δοραϑήρατος. γα σάρτις, Εστίρὶ 4, ' ὦ 
Δορακειὴς » ̓ξιῶοα σᾳίας. (Ε ΤΥ], χονφόρρις. δορυκματε λας 
Δορέκτητος. ὁ κα ϑ 6 ΠΠο φαρτας, ματα ἀσοτυς. ΟῸΟ τ΄ 
Δορίλ» 7, ρτιις. δορκληπῆ Θ. ἐΐ τ᾽ ἰω λοιπὴ, το τας σαρίοπι 
Δδόρωλ θυ »αριια δι. ὃς Ηεἰνο ἢ ιρυἀεηδιιη ἸηιΠ!οῦτο, τὸ 

αἰδοῖον. ἐφ᾽ ὑζρει γον Π| τεαρ Ἰοῖνντ 501 415 τγδά τ. φραδ 
10 Ἀπηις δορίαχθ: ααοά ἴῃ (οιοίοπαςι νοςαζ φορωίσιο 
δανοῖα Ρᾷςς βύοσαν. ς 

Δορεκανὴ ς»ἐξθ.γὁ καἰ, 6 ΠΠΔη ἀϊ ἀυ  ἀϊ ΠῚ πη υς, Επιτιρ᾽ ἅ., 
Δορεμής:» 2. ἀν αίτα ταδοϊνί ηαπαί 4] 114. ρέτίτα 5,06 

τίς ἐριτΠοτοῖν. ϑ ὡ 
Δοβέσε πὶ «οὐ 9, ὁ ὦ να] Ἰιατι σοοί ἀϊτοῖ, μα ῥογοπηρτας Ἐυ 
Δοξεπόγος αἰ οτιο ας τὰ ΒΟΥ] οὐ δορεπόνοις ἀσπίσι, (οττίδ, οἰ ρος ̓  



ὐένν, ἐν ε, τ ἐν 

ῬΡίάτιπι ΤἈγαςῖα: ὃς ἀροτ, 
ΟΠ ατον αὐάαχ, βοτεῖς, ἴῃ ἘρΊρυ. 
ποῦ αΐ ἀογοδα ἐς οἰ (δὶ ὁ ἀονολάς, ντ δορκοίδειοι εἰςρί- 

ριιά Ατῆςη. 
ζων σφυγμῆς » ἤρεοῖος ΡΣ ἀς αιιο ἴτὰ σαίεη, ᾿π Τπιροὺς 

ΠΠαιπι,καϑ' ἔκαςον 3 μεφρς ἐν υδρ τῷ διακεκόφϑαι σαφώς οἷξ ὧν ὄξι 

᾿δορχαδίζων. οἷς νεγὸ δος ΡΝ} {ις σοηιις ἀσἤηῖτ αὐτμον Πο- 
τιαριιαά Οαἱ. δορκαδίζων ὅδ! σφυγμὸ ς» ὅταν κ᾽ αῤτηρία δοξ-ἴστισει δεε- 

μα ταντελώς διεςαλυΐνη ἐφ᾿ ἑτέρανεἐπεπηδησεν αδρωτέρον, Ὡρὶν 
πν συφολῆς πειρέχίν, βιαιοτίρᾳ 3) καὶ δευτέρῳ γγύνται πλυϑή, 

τὸ, ἀαπηι!]α»ρατιια σαρτοα, Εἰαια. 4.13. 
τη οἶον αἰιζλ ἑπὼ. Ηςίνοἢ. 
ἴο ἤιης κόνισες ΘΠ 65. 

γπιοητὶ 86Πιι5. δ. 114. δορκαιλήδες, ὕργαν ἐγ ὅξι κολας-ικόν τι 9 
ἡ κπὸ ἱμάντων δορκαἶδαν, 
(γομ. Οτοτοηπθιις οἤο ἀἰςὶς αἰκριξως, 

ἦ 2 ζάρτοα,; ἄλτηα. αἴδαᾳ τὸ δέρκω, τὸ βλέπω: ὀξυδερκὲς ὃ τὸ 

ῬΙ ἴτε οεἰαπη δορκὰς, τας, ταν ά απ ρὶις Πα 5. τα; ΠῸ- 
ζιϑεὺ, να]. ντ Ὁδρηΐοπ ἘΕΝΙΕΕ, Ὑμαϊΐτα ἀἸεἰτιιγναιαισι 

᾿Αροίζοίας Πιοἰταιτ,ςαρ.9. Αξξοτ. Αροίζο!.ρτθ ρὰςε]- 
ἴῃ Ἐρίρτατηπι, Ἐτ ρατασπιῖα, ἀς Πα αι! νἸγῖθιις {πητ 

᾿ μὴ ὠρὸς λέοντα δορκοὶς ἄψωμαι μοὶ χης, δι. ὅ)) τῆν αἰωὶ ἐ- 

ηἰδορκέ δον, αριϊα Αοτίττι Πουρα αι πατίριι5 ΡΟΙγρῸ 
τὰ θεης ἔλοῖτ ἃς ξοστιαϊς, ον οὐοτῖς ἐπιοιμηά!τατοπι. 

δίκταμνθ-, 

᾿ ΤΟΙ 5 ἔογα αι" ἀπ. Ὀ1ο ποτὶ 4.11.2. 
:ὧν κἀν Θ. Πα ρτεα. 4 Ρ.2.(Δητῖ οὶ 50] οι, 

ἐς γ᾽ άοπι, ΑἸοχ  ΑΡἢγ. "6.1 ΓΤ ΘΙ. καὶ τὔθ' δορκών κότωρρς αὐομα- 
ἩΠῚΔΤΊΙΠῚ {τογςτ5 ἀγοχπατα τοί! οτ. 

τρια 5.11. τὸ εἶδε ὁ μῆνον τῆς οἰκίας τὸν ὀφφφόγοντ ἤιητ ο- 
γε] τγᾶθε 5, 
νΓΟΓ) ΟΠ] οιισϑίαοςτιΣ. ϑύλακος, καρυχὸς 5 Ἐπ αι. δορὸς. ἴη 
ο μα τα, δ ΑΙ ἸσυιαπἊο πολέμου,,. 5.111 5ο ρος]. Αὰ- 

τὶ οἱμωξειαν ἐν χρείᾳ δορφεγἱ. Ὁ. 110 ντρεητῖς τ οχ δύδα- 
δ. μ 

ἐω,ςααπο,Οὐγ , 6, ὀδυσειὶ κὶ στ Φ- ὑφερξὸς δορπείτίων, δὸρ- 
ἀρινὰ ΡΟΠσςπὶ [10.6. 

τοῦ βοτὰ σαςπα;, ΑΤἸ ΤΌΡΗ. δυϑες Στὸ τῷ δορπς"οὐ κέκραγϑο ἐμ- 
ΑΙ οα. ΠΡ τ τγαάῖς νοζογος τὸ δ] αἰρίςσον, δηρπος-ὃν γοσαίς, 
ῬΟΙ ες. 1.6. Ὀτιοίτιν δορπης ον, [τ δὸρπιςὸς ἀρ Ηείΐγο. 
“τι ὥρα τῷ δείπνου. Αριιά ἩοπΊοτγ. δόρπον, 44] οξ ες, οι 

ἰρεέϊας. 
ΤΙ Ππι15 ἀϊος ἔς Ἐ σα τ ίαντι ἀριιᾷ Αὐμουϊςη 5» οὐ επε- 

οσαητ: ἀἸξειις αι αι] εχ δάσια τεῖδι εἴξας, δά σα - 
ὈΠΙΙΟΠΊ ΓΟΠΓ. δυρπίη τῇ ς ἑορτή -»[ο1Ὁ1 συσπα. δορπία [οΥ δ ἴτῈΓ 
ὍΠΠΠσοπὶ ἃς ἀριιά ζει 4. δδρπεια. 
ὃς Δόρπος,α. ὁ σας ΠαγνοΠρογτιπαΣ ΦΡῚ]α5. αὐραὶ τὸ δόρυ πα φν, 

ἃ [ΟἸ]Π σοῖς απὶ ἀεροποηάο. Οὐ γῇ. ἔς δύρπον ἕλοντο, σα π4- 
᾿ἈροΙΙοη.2. Αγρόπ, σόπογο ΠΟΌΓΓΟ » μέγα δόρπον ἐ φώπλιστιν, 
ν ἐλεῦδνε,ῖτο σας παται, σα πατο, Ἠπιογ Πάν, Αραά ΡΙμ- 

ἢ. πἰοὲ ἀοργησίας γοτίις 5 Δόρπε σὴ, ὑν αὖ πὼς αἰχαείςερρν Ὅν, γέ- 
τοῦ Πιπιῖς ἀρὰ Ηοτη. 1144... ιιο δέ Οἀγῇ.Σ, ἐσέτι δαι- 
ἰδυλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ ταὶ χερείονα νικώ.. 
τος, το Πα ἴα. ΠΑ ἘἸΠο Ἰασυ υμτιρατιπα  Πσπιιπ. 6 ].Π1.ς. οαρ. 

δια δοράτων μία χ εὐϑοι) ΟΠ] Π115 ΡῈ ϑπάτο. ΟἽΥ Π. ξ δόρυ δι ἐχία- 

αν ἔκτοσε χέρὸς , Πα 1π1πὶ ὁ πιαηῖϊ αὶ ος]; τοὶ δόρατα, Παίτα; αι: ἃ 
ας! ς;ια ἐἀἰκόντια ἀϊσιιητατ, ἀἸ Πογιιητ. Κ ΘΠΟΡ . δδοὶ λων» 41} 
ἘΓΠῚ 15 σορ τ, αι νἱ οσοαραυτ. Αήρυ κηρύκειον 9 ἐς Η15 4111 Πιπ0}} 
τα ποιτδητὰτ ἃς πιϊπιταπτιτ. δι114. ὅδὴ τ᾽ ἅμα αἰδᾳκαλοιαήτων 
᾿ἐπειλοιωύτων, πὲ πειϑαναίγκάυ γΌςΔητ. ἀριιά Ηοίγ ΟΠ. ογιδίτισ 
ἀφ τα κυρυύκιν: (ε4 ἀριά ντειηστς ας ογοτα Ιερο πα. πηρυκεῖον, 

᾽ «ἀἀιϊςοιμπι. Δ όρυ, Ἰπαιῆτ, εἰν οἰ. ὑσλον»λ6γ χν» ἀκόντιον χ πῶν ζύ- 
ον Υἱ δοκός, ΐ 

υζλωτος, ὃ ὁ ἐγ σαρτιπι5. δ. 1} πάρεις ἔοι μαίτα, πιᾶπ οἰ ρίλτι. 
ὁρναλώτοις πόλεις πῳποίήκεν, ΥἹ] τούοσιτ ἐη {Ἐγιτιιτξ, Ποογατ.Ἰάςστὶ 

Π τό δυριάχωτος. 

δυδέπονα, ἔα] τος ργαᾶςιιτα;, ἰπίεττα ἱπΗ χατάτις [πραμδ. πὸ 
᾿δ(ΠΠῚ}}1 ἔοσπια πλιιτα! υμτὶ οἴ ππι. 

δυ σης δ ἐς αἴ αὐάαχ. ἴῃ Ἐρίρτ. 
ἷ ὕχη, βμάτοσγανγας ἴπ {πο 1αοια τεροπαητατ. Ηςίγ ἢ. 
ὕχλειοι, ἢ ἀ τ πη 411] φυγώδες. ῬΑ ΓΊη Ατε. 

' ὑκλυτο,ν, ἐς Πα τὰ οἰατγιις. αἰοῷὶ τὸ δόρυ ἐνσδυξθ.. ᾿ 
δ ὐχνμον, ου, τὸ » ὨΙΟἴζοτ 1 ὃς σδορυκνίδιον ΘαἸ:πο 110. Ππιρ|]ς, ἔττι- 
τεχ Οἷσαι πηροῦ ργοάςῦτι Πρ. ΠἸς παίοίτιι ἴηι Ῥειτῖς ἰοςίςιπια- 

{ΠἸῸΠ ΠῚ 5. γαπηῖς ἰπ τα ΟΠ τὶ αἷτ τιἀ ποτ, ἕο ἢ 15 ἔοτπια ςοἱοτέ- 
[41 οἱεα,Γξὰ τιϊποτίδθιις ἢγπιϊ οὐ δύ το, (σα ρτῖς αἀπιοάιιπι: 

᾿βος ΠΠ| σλη 1 ἀιι5» ΟΠ] σι! νε εἴσοτ ργοξετε [ρηΠὲ, αιτηῖς [ον 
πιΐπο τητιῖς σοητθητῖς Γεαπι  πῖδις Ἔχε πιαρηϊτιάϊης 9 ἰ5ρυ!- 

' 
διι5. Ηγπηῖς, γεγο] τ δι γαάίςὶ αἰ σἰτα!!ς οἱξ οτα Ππτιιάο. Ιο- 
ἐἴτιιάο εἰ! δ ῖτα ς. 16 [Ὁ πιπὶ ἔογιιπι οὔο ςοπίϊτατ, σορ!οἤιίαις 
Ἷ ἰεῖμαῖς, Ογαάτοιας ἀλιχοείκφίον καὶ καλέαν ν οσαυτοάοτν - 
οι γεπόημπι ἀϊξξυιτι; Ὁ οο5,α:ὸ 4 ςαρ᾽φε5 ἴηι ῥτα ες τἴα- 

"ἢ ὁ 

. 

δ ῳ 42τ 
δούοπξαΓ 1110 ρα ἤῖπὶ παίσεητς, νἱάς Πἰοίξοτιά. Προ ιαττος 
σαρῖτο 75. ΡΙ μλλπὶ ΠΡ το νροίαιο ρτίπιου σαρῖτ,5:. ἸΝΙσαπάογ 
ἴῃ. Αἰεχίρματ, Αὐλ᾽ ἀγε δὴ φοάζοιο δορύκνιον οὗτα γάλαχτι Ὡ΄πη- 
(ιν βρεῦσις τε πἱεὰ «οί τεοσιν ἐϊκται. νἱ ἄς Ἰητογρτοῖ, δορυύνχνιον , ς- 
τίαπι ἀϊοῖτιν ἄρτι διυάαιι ὃς ἀρᾷ Ἡοίγ οἷν, ἐογτιμτὸ δορύ 
βέυνιον, 

Δορυκραγογ ἀρ διγασοη Οαΐοα οχ ρο Πδιις ἔογάταπι. 
Δορυκτητος, 50 καἰ σα ΡτιΙς ἴῃ Ὁ. ]1|0. δορύκτητος γήναροῦ θΟΠ1ο ράττιις, 

ῬΙατατ. πη ΠΥ ἐιιγσοληϊαδὲς δορύκτητοι , ΑΡΟ]. δυρύκπητον ἐϑιῆπ᾽ ἐχ, 
υὐαδρεῖ δὲ, οΘΥῚΙ πὶ ν οἰξίτιισα ΠΟ η οἵδ ἀἰροτγιιατιι, 41 ὸς5 ἤια: ἀϊτὶο - 
πὶς ξεςογατ, Βιιάατις. 

Δορυλη πῆ θ.,ε ὺ κ᾽ ἐγσαρτϊπτονν πᾶς λεία δορυύχηπῆίδν, (οι δορίκατῆ Θ. κα 
ληφ9 εἴτε ὑπὸ τῇ δόρατος. Ν 

ΔορυμεῖχΘος] }Π σις. Πα ἀοςοτγῖδης. 
Δυρυμμής"ωργορος ὁ, ΡΟΤΊτΙς ΓΟ] τη! ἰτατὶς οἰ οἷ, 
Δορύξεν(δ.,ου, ὁ, Πλ οτις ἰπ Ρ. 10 ἐχ μοῆς ἔλέπυισ»οαπι πποά! ὦ] λι- 

οἰις ὃς Ὀϊοπιοάος αριιά Ηοπιογιπη, ΡΟ εχ [10.3.6 ἐμ τὐ 7) ἃ πό-- 
λέμὸν ὅηημιξίας τὶ γνῶσιν πεποινμῆύὉ.. Ττοῦτὶ ᾿ς ρᾶτιι5 ἐς τοάἸ πιοπάϊς 
Ταρτἢιῖ5. 5 }.11.6.ς,32.Ἰτοῖτὶ Παρ σῖτον πούροσγαξαϊςιςγαριά 
ΘΟΡΒοΕΙ, 

Δυρύξεον,»» τὸ ΤΟςτις νὉ1 ματα: γα αητιιγγαῖτ ΡΟ Πτπεμτ, 
δορυξόζθ,κ, ὁ. Βαίτα; ῬΟΙΊτοΥ, μαίτατιλη ἁττίξοχ » ὃς μεῖ ὕποορο 

δορυξιϑ-, ΑὙἸΠΤΟΡΗ. 
Δορυπῆ οίητος γ κὸ για τὰ Ρετοιἱ Πιδ»᾽η ἘΡῚΡτάτησι, δυρυπῇοίητα νεκριῖν 

οτια, 

Δορύπυρφος γα γα γ᾽.) σποῖπι Πα τλπ| [τα οη5 Δρὶιά Ποπιοτ, ΓΙΑ] οτν 
δυρυάδεγὴς»Θε, ὁ αὐ αν ματα Τπυξλιις πιαγῖς ροῦοηδ. 
Δορυσύν, ὡς Δορυονἐ 9". ἔοττῖς, Ὁ. ΠἸσο [59 [αίζατη νὴργαπο νεῖ μαῖα. 
τουγίτας. ΕἸ οΠο ἀ. δορυοσόω ἀμφιτούωνιτὰ νοτθο σέως Πιιο σεύω,Δο-. 

, - Ω , ᾿πὸ , ὁ ο΄ ἴ- ὁ ͵ 

ρυασογ(ησαῖς Ηοΐνς,) αὐδρέξον δυρυόρμρν» ἡ δόρχτι φο(οει ται 5 καὶ σο-- 
Φιώτα. 

Δορύοσωγα, ὑξωγπουχα, ΊΊσ πο, 46 δορύοτοντες μόχθοιγα ρι14 δορῇος. 
1ῃ. Αἰδοο,1.οἱ ΧΤ' πολέ μον οἱ πολεμικοὶ, Ὁ. }Π1ς] Ια οτοβ: ζαριά ολησ 
ἄστη, δερυύσσοντες πόνοι, 

Δερυφορέω, μοίσω, ποκα, ἰαποοάτη ἔθγου ίατο Π1τῖς πλτιητῖς οθ θυ πο 
αἴο [το το, Προ, ταεοτοεδείπω, ΑἸ οξἸοτγωορπέμπω, δορυφορρίς- 
σι τὸν βασιλέα οἰτοα τοσοῖι [το] τιῖπα σππποτο Πιπριητιγ Ης- 
τοάοτιις, δερυφορω ὺ ἐφήξοις . ΟΡ ἢ Β15 ΠῚ ράτιις ᾿ποςάο. Γτοἴλη. 
Ατῆσεη. δορυφυξού μῆν Ὁ: ὑπὸ ὙΠ δυδοκιμεῖν οὐδῷ τῷ δηΐμω δυκοιιύτων, 
τίοετατ ἄς ΤὨοίδο, τῇ σ᾽ πολι δυνοίᾳ δὸρυφορφύάμιΘΡτο τοτὶ 
Δερτγοτερογουσῖδεεπ εἰν» (ττιιπι τείλιιπι αὉ οπηηὶ ν᾿ οἰ επεῖα τη - 
τγ 44; ρα εγθ. πη οἵ κτ᾽ Τιμοκφατολήσουβυ ὡς ἔοικε μιϑηοφόρων 
ἔργον ανϑρώπων ποιοιιώτες 9 δ᾽ ἐχῴάςου τωπηρίαν τ ἅτων δορυφοροιιίῶτες, 

ἽΧεμορ. δορυφορρόσι μϑρ αἰγουίλοις αἴϑυ μιϑϑοῦ δὴ ἐὺ δούλοις, Ῥτο ἔς Γ- 

εἷο ἔρα Πιδίογαϊο, ΒΑΠΙϊιι5. πούσης κτήσεως δορυφορφύσης ἡμῖν, 
δορυφόρημα, ατὸς, τὸν (το Π τίιτι φιοε δά τατοίδην σογροτὶς ἀα]ν,- 

Βετιγτ. ἤ 
Δορυφορία ας, ἡ γςοπίτάτιις ἔτ. 1 ται πη» [το Πττῖτηπι ὅθ τὰ δορυφοράα 

ὅϑασολῆς ἐγελων»τ]άεθλητ χιιὸ αὶ ἀγπηατὶ ἔογγεης ΟΡ το ἀπι, 
Δορυφορεκὸς, ΠΑ τατοτιι5. δορυφορακη οἴκυσις, Πα Ίτατίο Βα τατογιισν 

ῬΙατο ἐπ ΤΊ πιαο. τὸ δορυφυρικὸν το {Π|πιπιτ. 

δορυφόρφο,"-) ὁρίατο 16 5741} (τε Π τῖο βιπρ τατργβτοσὶᾶπιις ΟΝ 

{ῥὶς ατοτομαίζατιις το 165. Ἡθγοάϊδη. 1.5. Σάηίστοφυ λακερ νὴ 
δορυφόρειγοις δὴ “ωραντωρκανοιὲ καλοῦσι, 

διρυφορουυῆν(Θ.. 1] ρατιϊδγοοπιῖτατιι (μοοϊπᾶϊιιδε 
δορύχνιονν ἰ{ς ϑὺρύκνιον, 
δόρων, δορρίτων. εν ΝΒ 
δὸορτο δόϑι. ΑὙ τοὶ, τδυὺ χείρα δὺς πίω δεξί αὖ, 
δόσαν το ἔδυσαν, ἀοιίετιητ. 
Δοσιείειν, ἰἰοητοῦ ἀατον ΠΡ οτα πὶ εἴϊε, δοτικώς ἔχιν Ηεΐ 

Δοσήδεκες, ὁ» ρασπαῆτι ρτῸ ἀοἰἸξξουβομπάςη8. ἵνα δοσίδεκοι εἴἐν, ΠΟΤ οἵ, 

γε τα ἀογοπτιιγ 1} 41} ἱΠ1 Πα 5 τητ ΗΠ πτηῖτα γ 1114. ν 

δόσις» εως ἡ ἀατ ογδοπατίονν [5 γοπαιποτατ ον οηῦ. ῬΙατο ἴῃ Α- 

ΡΟΪρ. εἰ εἴξα κού ρτητε σὗεὶ πίω) ϑεοῦ, δόσιν υἱωῖν, Ὡς 4Π14 δου δά - 

τα εεαεῖς ἀἀπονις παπαῖ ἃ ἀοο νοδῖς σομοςίπιτα.ς Ρτο πλι- 

πογὸ ὃς ἄδπο ΙΔςοδὶ σ4ρ.1.1τοῖπὶ ςοησίατιιμη, ΗΓ ο ἴδῃ ὅθηο- 

σις. δωρεά ΠοτΞ τ. δύσις δ᾽ ολίγι τε φίλη τε. τίρετγατιά ΝΊοοςΪ. δὲ- 

σιν ποι εἰ τ, ἀατο ταΊΙηῚ15.Χ7᾽ δόσιν αἰδακατέξαλεγεχ τοαπιςητο Ἐπὶ 

{δ ροττιόνο σοητοηά τ, ῖ.ποι ἂὉ ἰωτοίτατου [πᾷ ἰφοιηα τάρα- 

1χ5οαριια Τ|25. ὑπ σὰ νικοςρ.κλήρϑυ. 1014.,7᾽ δόσιν χευμφσῶν ἡ ἤλδῶν 

ὠμφισβητεῖν. μον οάζαι ἴδ γο} [εσατατλαμη ΡΓδτοπίοτο. [εὶ γὸ κῷ 
δὸσον τὸ τ᾽ δια ϑ ἡχοι:οαἱ ΟΡΡΟΠΊΤΙΙ χτὶ σὺ γ29-, 101.14ς πτίά πη, 

Δύσκω.ἀο. δ δωαι, ΩΤ 

Δότε ἰῶν χεκονίως ρατασπηΐα ἂς Ἰγατὶ παι] ἀυ Π ύ {ἢ.δ1]ς Ἱποϊτατὶ ἃ 

νοχποπάπιπι. 5.114. ὅ9: ὀργιζο μλύων κὶ ττεραπθιυμῖν ῶν το χορ ραν». 
Δύτειαι, ας. ἡ. ἀ4᾽:Τχ. ἢ 
Δοτέον, ἀπάτιτα εἴπ. δυτέα χεϑαᾳταγάλινδα; Ῥεζυη)δ, 

Δοτηρ. ἢ ρρς55γ8ζ . ΟΣ 

ἀδέμνα ἀαιο ΟἨ τ Τοίειδο Ῥτοοάτι πεν) ὠρρσπείμεε ς ἀλαται κ 

γαϑιῖν δοτῆρα κὴ χοραγόν, Ῥαυ 5 2.. 4 Οοτίητῃ. τ Ρ.9. ἱλαρὸν γὸ δὸ- 
πίω ἀγαπᾶ ὁ ϑεὸς, πατα Ἀἰ]ατοπὶ ἀδοτόπι ἀππρὶς Ῥοι5.. 

Δοτικὸς »ε,5, 4 ἀλγιάπτῃ ΡΓΘΏΜ5. Ατίβοις] οἱ γδ σρλὼ φιλοχφήμοσβ 
ἄλλον ἡ δὸτικαῖς 

ΤΥ ᾿ Ἷ: 



᾿ ᾿ ᾿ 

42} ὰἂὰ ο 
δοτικεφανὴ οἱ 5. το Ππ}}}15,σαζᾶ: 
δοτὸφ ον, ἀοαϊτι5. ἤατας, τ᾿ ἢ ὺ ᾿ 
διυλαγωγως ἐε.  σαγπννκϑοἶ [οταυίξυιτοπι τε ά!ρο, ἈςειΓΡΑυ]υς τἀ 

(οτιμτῆνσαρεῖο πομο, ὑσοπιάζω μου τὸ σαΐμα κὶ δουλαγρυγαῖ, 14 εἴ, 
ἐη (ἀυυέτιιτς τοάϊρο οἱ δουχλαγωγου μῆρει , ἴξιι οἱ δουλείας φϑϑγοντας. 
αὶ ἐπ [Ἐγιίτατοιτι ΑΠογθιπτιιτ 9 14 οἴδ, αὶ Πἔατιῖς σοπεγοιοτ- 
ἔαστὶ Ρατί τι : ἢς οπίπι [ματιηὸ 7) γέ ἀηποταῖ Βιιάαιιδ. ἀϊ- 
αἰϊπειτν 

Δουλαπαὶεία ἄς, κ, [Στι!ότΊμπτι {ξάνϑειο. Αγργτορ. Ατεείη, δυλαπα- 
τείας! οροτο ν  ἀοτιιγ) 1 ἀοἽττι ὃς ἔγαι!ά πὶ ν ογτῖτ. Ασιζοτε].ς. 
ΤτΠςς. δουλὰ πατείας δίκη αξ 10 (δγιι σογγιρτῖ, 

Δουλάρεον ςτὸ (γι αἶτι:, ε 
Δὐλεΐαγας, ἡ ΓΟτατιϊδοίογιιοτιιπι ταγθα. Τ μιν ἃ. 64, γῶν δουλείαεγ τι] 

ἤζατιι5 ςοπτγοιιογϊατη ρατίτιιγ, {11 γοῖις ἀς αἤοττίοης Ἰϊδειτά- 
τὶς ἀρίτιιγ, δουλείαν κρει  όνων ατέμεινον, ροΣδτΙ τ  Βῖι5 (αγιιῖτο ἢι- 
ιποθαητ, Τ Βιιὸγά, Τἄοιτ, ὅθ}: δουλείᾳ τὴ αὐδῶ, Ψψα!ἰα,ργὸ ἤπια ἐ- 
Ῥίοτιιπα (ογιήτατς. νἹάς πιιπὶ ΠρηϊΗςοῖν δα τρῆς Γογυϊςπάμπι. 
δουλείαν πατρὸς φϑύγεινγξιιρετε Ῥατγίς ἱππρογιιμπ, Ρίατο ἀκ Γερ, 
ἡ ϑεῳ δουλεία Γετετιι5»4ιϊ5 ἀφο ἜΧΕΙ δ τατΡ το ἴῃ ἘΡΠ. 

Δυλέκδελιθο, κ ς ΙΔ σιο σίνόδωννντ Ατμοη. [10.6. τ λάττ, οἽξ αὐτοπι 
σίγδρων, Ηοἰγ εἰνῖο ἐπελδύϑερος [ει δούλθ-. 

δόλειθ., ὁ κα ἡ ἰςγιΠ1ς Νο πηι, ἐλάσας δούλειον αὐάγκίω, Ῥίατο ἴῃ 
Ἐρ.8,φδύγοντες τὸν δούλειον ζυγ μὲν, (Ογ ς αι σιιπι ξαρίεηταϑ. 

Δύλόυμας [οτυῖταις δούλωσις γα] δουλοσιμη ταὶ Μξοτί πὶ, ἘπιτΙ ΡΙ 4.1 
Οτοῖῆς, ἰδοὺ τὸ δούλδυμα ἡδύ, 

Δουλόιυτεογ ἰπίετιΠςπάτιπι οἰ. 
Δουλόνω, κι ύσω,ποϑυκα, [ἀττϊο»αἀἀτλες (ματιγᾶς να! Ἂς ςοΐον ᾿πίοτ- 
“αἴθ 5 πποτοιἢ βογῸ 7 πδξοῇττατο αἰ Ἰςτιτι5 ο Γετιιατὶ οῃ 5 πὴς ἃ- 
{εγίπσουΝ οἰιτ. Πατίιο, Χοπορῃ. ταῖς ἡδονεῖς δουλδίων, [οτ ΐοης 
ὃς ἡπάπ! σοης ν οἰ πρτατίριι5. ΡΙατο Ἐρ1Π. 7. τοῖς νόμοις δουλόϑειν, 
Ἰορίδιις [ογαῖτο. δουλόύειν ϑεῳ ζώντι,, Ἰψ47 4}. τὰ καιρῷ δουλδύειν, 
ἸηΓοτιιίτο τοσιροτί. γον ΥἘΠ. κἰθὰ αὐδαρεσίβ, αἱ ςέε ἐκ εἴν. ὁ δου- 
λδύων ἐσεϑει ἐμοδν τοῖς Στὸ τῆς εἰρζώης λυσιτελούσιν εχ ὑμεῖς. Ῥτο- 
ἱπάς 1{Π6 οταῖ ςοπιπιοάα ραςῖς σαρτάταγι!ς : σοπηπηοάΐς ραςὶς 
τη(οτπήτιγιις. πος ΟΠ Ἰοη ρὲ τηαρὶς Ἰπτογογατ οἷλς ράσοπὶ σῖτα 
ἃς σξουπροηςτον φιὰπα νοἴξγα, κακώς Φουλδύω,ἀτιγατη Γοτιῖο {οτ- 
τλτιτεῖη. 

Δέόληγες ἦγ ΠΟ 111, πίω) δονλίω ὄντως ὑπόνοιανγγογὸ (αγΌ 1] τὶ σορίτα- 
τοποπι, Να ΖΑη2. 

Δύληΐη ΓΟ ται 5υρ το δελεία, ογοάοῖ, 
Δυλήέθν, ὁ, (αγα Πϑορτο δ έλειθ., 
Δουλικὸς, [Ὀτι}}}1ς δουλικώτατος Χ ἜΠΟρ μιν πᾶς δουλικώς, Γαγι  Πἰτοτρντ 

ἔσται. 
δύλιδ., δ γὸ ἡ (Ἔγα ΠΠ1οτν πάτο δ'άλιον ἡ μῳ, Ἡ σπιογο.].τῆς ἐχυαλωσίας 

ἡμέρα, ἰπτοτρ. οί οἢ οὐ ορροηις ἐλόύϑερον ἥμαρ. δὲ δύέλιθ» προ- 

φὴ, ΓουιΠς οἰ θατω5. δίσητοι δουλικὴ ΘΟ ΡΠ ΟΙ, 
Δελὶς ἱσος »ἴδγιια, : 
Δυλίχιον, τος (τ ρ μα] οηϊα:. 
δαυλιχόδειρίθε,ν, ὁ μά θοης ἰοπρῖιηι ςοἸ ΠπΠτη. 
δυλογράφιον,ἱπ Ραπάοίν,ντἄσταιγ οἱἵο αἰοστῖο ἴπ [ουιξατ επί, 
δυλοδιδώσκαλος, [ὈΛΟΥ ΤΠ ἀπ  ΠΠῸΓ οοπισε λα Ῥμοτγοογατίντῆο- 

παῖς. 
ἀυλοκρατίανο Ἐ [Ὀτιιουιτ ροτοίξας ὃς ἐπτρογίιμτι. δια, γάγΘ- βασι- 

χϑὺς δουχλοκρωτίαν νοικοϑετήσοις ἐπέτρεψε χρίτηγρβεῖν “ἴδ᾽ δεαπουῦ). εἰ τι 

αὖ εἰ δοῖεν αὐτοῖς πλυμμέλημα. 

Δουλόπολες ἣν ΓΟγαοτιιπν οἰ τα558ζ ΡΓΟΡΥΙτι Πποιηοη οἰ τατς ἕῃ 
Οτοῖα. 
Δουλοτρέπεια ας ἡ οτα ΠἸτα 59 ΠῚ} Π1ξὰ5. 
Δουλοωρεπὴ ς ἐ(Θ. ὁ κα ἐν (ς ται} }1 59. ΠΠ0 τ α[15.ἀοραπει, αὐδραπυδώδης: 

᾿ ἐμ ορροπῖτιγ ἐλδυϑέρεθ-, Χ ΕποΡ ἢ. ̓ Αἀαπιλητίις ἴῃ ῬΒγῆο- 
Ῥποιη, δουλοωρεπεῖ τ" ϑώπες "Ἷδ ἐν διωάμει,οτυλ} 65 ὃί ροτεητίο- 
τισὶ δά πἑατογος, 

αὔλθο,κ, τις, Ο ποχίμς, [Ἔτι 115. αϑρ τὸ δόλιθ: , ἡ᾽ αϑοσὶ τὸ δέω τὸ 
δεσμώ, ΦοδλΘ- χαροοθ, (τυιίοης τοιροσὶ: Ζιοά ἀϊοῖταν ὃς αὐμοηό- 
μἶνθ. καὶ μιϑαιρυσ Ἡμῖν Θ- Ὡρὸς παΐντα χρόνον οὶ δούλοι. Γοτυῖτία. Οδ- 
Ρατατίμιιπτι ξογπιᾶτ, δουλότε ῥφ6) 1.18. ἁὐξειόγοτῃ [ογιϊτυτοπι γο- 

ὁ ἠέλις, δοελΘ- ῥνμρέτων, οὐ γογθ ἐρίγίταις δάϊπιαης ὃς [ἰθοττά- 
τοπι, Βιιά, οὐχ Θ- ὧν, κέ μίω ἡ χίεγάς ἢὶς 4] ργατοτ ἀφζοτγιση {ι- 
ΡῬτγάφις σοπαϊτίοποπι Αἰ αϊά ξαςϊαητιογατ ἐπῖπη 1 σΟΠΙΙΟΓΙΙΠῚ 
ζοπιδτη αἱοῖς, ΕΠ 4, 

Δελοσοίκατα,τα,αριϊά Ροΐ,Πορίτατ Ἔχ ρο τι. σώμα τοὶ οἰκεῖα; 1ατιᾶ- 
τ οἰρία βασπιι! ἕω [ἐχαϊ, ᾿ 
φυλοσιαδη, ης "ΓΟ τ τα} 5. δουλοσιιύμω πρὸς ἱπποκρατε- πί φέυγι, ΗΙρ- 

Ροοτατίς οτιρῖς ἀοππϊπατίοποια, ἀἰ οτος οτάδτῃ δούλωσις, ΡὸΪ- 
ὙΤΩΧ 1.2. ἱ ἡδ 
Δουλοφ «νὴ »Υζθ-, ὁ καὶ ἡ» ν κέ οτιγ εἴς (ττιις,τὸ δουλοφανὲς, ἴοτπια 

{εχ ]}ς. 
ΑὐΆῤω, με, ὡσωγπ.ῶν οἰ ἡ δουλχϑεῖμαι, [1] πῖον ΠΡ» 1Ω [ἐγυϊτατεισι 

τοάϊσο, οσποχίμπι τεἀάο,δὲ ᾿ϊροτταῖς τη] εϊο. ΡΊατ. τας Κςρ. 
πόλιν φώυ αἵ οἱ Τικὸν ἔ 1). διηας Πύλεις δδεχάρ εἶν δουχξῶι ἀἰδύίλως κὶ κοὶ- 

σαδὲδουλε σινπολλαὶ 3. κὶ ὑφ᾽ ἑαυτῇ ἔχάν δουλωσαμρίω, Ιάοτα Ἐρὶ τ, 
γ.δουχοιϑτῳ σγκελίαν ὐπὸ νόαοις, δς ΠἸατπὶ Πιδί ςογο ἰο ρΊθιι5,δὸυ- 
λοι ἀπάτῃ ἐζ πολομίρις », ἀττιῃςολφίᾳ τ! Πάῖτατς Βοίξος, οἴἰτσιρν 

Δοχὸς οὐ ὁ κα κα σὰραχιςαπι Οφπίτίιο, ΤἈς ΟΡ ταίξ. 16,2, οαρ.δ:, 

ΔΟ 
πφηῖτο. ῬΙατατο ἢ ἴη ἘαΒῖο. Ῥαυΐης σαρ, 6.54 Β οπι.ἐδουλο 
τῇ διχφοσιμῃς (οΥτιὶ λέει ο[Ἐ5 1υπιτῖα» ἃς δά έτι, δδυλο 
γείοις, ἀρτοβ ἴῃ βοτοίξατοπι ὃς [τυιΐγατεπι γοαῖσογς Χεμορὶ 
ρα Ρα ἀϊα. δουλω ποίλιν, πὶ (οι τειτοιτι τοάϊρο, δουλξ μα σ 
40 τἰδι,ΡΙατο ἴῃ Ἐρῃξ.. ὑτε τοῖς δουλου μῆψως.. ὥτε τοῖς δδυ 
ἐἄμεῖνον αὐτοῖς, πιο ἀοἰπιϊ πα ητῖθιις, ποις (ογι θητίβδεις 
ἄς δουλέσται, αιπειττῖς Δ ἰσ πηι. γα] ις ΟΕ οἴτητ. δουλέω 
γνώμίω αὶ Δηΐπιο ἔγαηρί τα, ΤΟΥ ἃ, δουλβμαι σε το καϑήκον 
τε απιίηρο, ἃς [ογαῖτο φοψο Βοποίζο, δουλῶτιῳ ὕω αἴϑσῃσι, Ἡις 

τοάοτ.ὶ βεσῇς 1η [ογιιίζατοπι γοάϊοἹ, “ΟΝ 
Δελόπολις [οιὶ δούλων πόλις ἀἸξξιστι ορρίάιπι φιιοάάλτη φιιοηΐαι 

{| (ογιλι5. 5 οτίατηι ρογορτίπι5 ἰαρίάοιη οὐ ξογατπδηιι Ϊ 
8. ΠΡοῖ ἢτ. Ηςίνοἢ,οὰπι ἀ:οὶς εἰς ἴῃ Οσοτὰ νοΐ ΠΡ γλινμς 
λοπολέτης. Πλ1Π0 ΡΟ] ταητις. ΠΟ ΡΟΪ  οτίππάϊτις νοἱ μαθίταης: 
ἄς ὅτερῃ. 

Δὐλωσεις τως ἐς Πα ξΈϊο ἴηι Γοταλτιιοάτι»οαρτιιιῖτας. 
ΔξαρςΡΓΟ δόμος ᾽ι Ἐρίρ αι, ᾿ 
Δοιώ αι ᾧα'σιν» δοιώ ὦ δεῖξιγ κατά σιγίθ-, οἱξ τηππταοτο δοςσιίατῖο, 

ἐοηζτγα ἃ] αιιοιτι, ὃς οὐπὶ ἐς ξογγς. Ποπη οὐζ. δϑευλαι ἐἰφέσιν, ΑἹ 
ἰατοφ Αὐτἀ.1η Ραπατῆι ὃς ργοιιοσαγα, δδρυῦαι χαμν,οδίξαι : 
τι ῆςατὶ καἰ χἄεο φέρειν, Απάοο!ά. ἢ 
Δυπέω, μ. ἡ στο, π ηκδ οὶ ΝΜ οάϊο Ρετέβέϊο, δὲ δουπει, γορῸ; ᾧο 

αἰ» γορορίοηο σαάςμο, βέλαπι Δα [Όπιαπὶ ἃ ροοτα, Ι 
πιο, ΠΩ 4. δ]; δουίπησεν Ὁ πεσών! ΑΡΟ]].2. τατα γύι ὀνὴ χερσὶ 
σὼν δέπει,ο ἀεδαῖ (Οπίτιιτη, ὃ 

ΠῚ ἀπος εγδ [ΟΠ τιι5»ἔγαροτονιάς Εἰ εἰδαπος. 
δίέρα,τἰρηα,τγαθο59ξύχλα, Οὐγ . ἐ, αὐτὰρ ὃ τέμνετο δούρα, 1, Πρη 

τᾶπάο δόρατα, Παἴτα; ὃς ᾽ῃ ὈνΔ}1,Φ ρει Οὐν Π᾿ αἰ χὰ δύο δὲ 
ἐΐχαν, Πα Πα ἀϊιο ὅς το]. κ᾿. 

Δύραιτοι τοὶ» ΠἼ ρ πα τ ρα Πα ταϊγτγαθες. Ἧ 
Διρρετείῷ  κὺ ᾿ 
δύρειθ ἰἸρηοι. Ηΐης οππετο δύρει. Ἱπσὸς,, δὲ δουράτεθ: 

ἡ Αρο!]οηῖο, ἱρπρα τ ΓΓΙ 52. ΑὙσΟη, δυρατέη αἴ χαγϑει 
μαι Ν Ομ Π1ι5. ᾿ 

Δεριυυεκὲ ςοτο, ταπτο ἰητουια ]ο 7 αυλήτο δα πη ῬτΟΣΪοΙ 
γο] δὰ παίζω Ἰοπρίτιιάϊποπι. ἥ 

Δδυξιίληςἠ ἄστη πος δδρκαλωτος, αριά Ηοίγοἢ. 

Δδύρρτο δόρατι, 14. α΄, ἐρωνΐσει αἰῳὲ δουε, ἈΝ] 
διυρβίκλυτὸς Παίξα ἱπῆρηΐποἱ. ΒΟ Ιάτον ργαοίδγιις. Οἀν , ὦ, πεῖ 

δουρικλυτες αὐτέον ἤυδει, Γ)) Εἴτα} ὃς δουρελλειτὸς»ν ἔ ΠΠ14(,ε δουροα 
τὸς υδυέλα Θ-, Ὁ αὐοὶ τὸ δόρυ ἐγδυξίΘ-, πολεμωκοὸς , μαίτα ἱπέϊγτι 
ξοττῖς. ' 

Δουρἐλητῆ 855 κα ἢ, σαρτίμιις ὃ σαρτίπας αὔτ σα ρτιςκἱ. δ 6 
Ῥμοςΐ." δουρίληπῆον δύσμορον γύμφίω ὁρῶ. ἷ 

δαρεμηκης. 9 (Ὁ. " ἡ Ππαῆς Ἰοπρίτιἀλπειη Φ: 6114}. ὯΝ 

δαριπετή οἰ αίτα σαάςη5. ᾿ ἫΝ 
Δερετυπῆς γε (ὃ, καὶ ἐ2 Ἰσητὶτι τη ἀςης. δδυξετυπ σφύραν; ΔῈ ᾿ 

ἀμπια! }οιιπὶ δ ἰἰρ πὰ τη ἀςηάα. ᾿ 
Δερφόδδκυ,"ης ἡ] οσιις ν᾽ Ιάποοα ἰοςατηγ. 
Διροϑήκη νης η΄ ,ἀγππατίτπι ματα. » 
Δ βήκτητος κυ κὶ γα ρέμα ὃς σαρτῖα:ΡΟοτίσιμη. 
Δέ ρον» τὸ, 1] σΠΙ1ΠῚ. 
Διβρπουγηαριιϊά ΟΡρρίδ.Πρπο Πγατιις,οοητίσπατλοῆς σοι 
Δδυρθογτῶ, δουρ τῷ ΡΟ δόρυ(δ- δόρατι:ἃ δόρυ. [ 
δύσα,ἀςπὶ αιιοι δεσμόΐεσει αριιὰ ΡΟ  Πτιςοσι 110.8,ἃ δέειν, ἰς 

το] ραγς, Ὡ 
Δοχεθ ,σαραχοζάρετς ροῖςηβντ ὉΒοἱ .Νὶς πα ΤᾺΣΓΙΔς ΟΧΡΟΙ 
Δοχ εἴογ,α) τὸν Δβ)Γοςορτα ]τπι5) σοηςορταςαϊμηι, ΑἸοχ,Αρῖπι 

σραχειἃ αὐτηρία πυϑύμα τὸς δι δοχεῖον μόνου, 

Δυχ γῆ ς»ἤνσοΠ αἰ} π|ρἀϊέτυ πη αιιὸ ἀ ἀοςὶρύδητας ᾿πυΐτατ' 
ἘπάπρΓτισα. Ἐτ ργο ἐρά]ο ἀριά Ατμοπαισι 110... 

ΔοχῊ ἔρνος τὸ ΓΟΟΟΡταΟἸ ΠΓΊΡΓΟ χόον,λῃ ἘΡίρτ: 

Δοχ μαϊκὸς μέτρον, ἀἸςίταΓ πιοῖσαπι ἀος πιο ρςάς σοα 
Ηερμαπίοη. ἡ 

Δοχαλάς. γι μπ}}}15,. ΗἩς γ οἢ. ταπεινὸς χαμαίφηλθ-. ΟΝ 
Δοχ εὐ γῆς», ῬΑ Π]ττπιτι5, ασιϑεεωή,ν Τάς σπελαιςτηὶς ΡΟΪ ΠΧ [10.2, δοχῶι 

δυγκλειδρέντες οἱ τέοσαρες δείκτυλοι,κὶ δεικτυλοδόχ μη, τὸ δ᾽ 
,Παλαισυὴ ϑηλικώς νὴ παλαιςῆς αῤσενικώς, ξ 

Δόχμια, ΟὈ]Ἰαμέ, Ρ : 
Δδόχυιίθο, ες, ὁ κ» ὁ,ο ΡΠ] αυπιςγτγαη Πιοτ[ις. διαὶ δοχμίων κλντύων, 

δ] αιια8 ἀφιιοχίτατς 5» ΕἸΓῚΡ. δοχιμίαν νέλ δι γον» ριά εἰιπάφ να, 
ΠιΙς ἀιιτοῖτι δὲ χικίον ὀμφίω νοςαῖ ΡεΓρί εχᾷ ὃς ἀπιδίρινπν, Ι 
δὸχ αἰ.  ἀοοπαῖπϑ: Ρος ἴῃ αυξηαῖις {γ}1αθ 85 οχζαγσε 
τι]. Υ] 4. ἃς (5 Βο]. Ἡςρμαϊβίοῃ. ν ᾿ 

Δοχαοκόρσοι, Εἴς (γ οἢ πσλαγιοχοῦ ται; ΐ ἑοπία ἴππτ οὐ ίψια [ξ 
τιοία )α ἀἰ βξογοητίαπι ΤΚ᾽ }ϑ τοίχων. 

Δοχμολόφοιγοάοπι Ης γ ΘΗ,οἱ ἐκ πλαγίνα «δ λόφοις ζχοντεφ..ν 
Δόχωος,", 8. ΟὈ Ιου πλάγιθο, Ἱ 
Δοχαόω, μιώσω, ΟὈΠοο,Ηςοο.Νοη ἀὐχένα δὸχμὀσεϊ)τὸ, οἱ 

ἐοτιιος π.Πἀοστιραὐχέγα δοχιιώστιντες, δὲς. ΗΠ οἀ. 8 γει 
χὸν οδόντει χάωρος δὸχ μωϑεὶς, πὶ οδἰλχαισι αἔτιις δὲ ἰησα; 

ΜΝ φΑμ Ρίλης, Ης σοι οχροπ. δϑχοιβ, δοχεῖα ,λατόραρν 



᾿οἱξ ποτα», ἀς αιὰ Πϊοίξοτι 4. 115.5.ς ἀρ. 
ΠΙΠΟ δ Ματςςῖ]ο 5 ἃ Βαιρατο αταῦα νοὶ 

ὉΠπ15. ἀοπατίπὶ, ΡΓττ,ῖη ΡΕ] ς. ἕ- 
ἣ γαξτε και ων ἔτι ἢ δραγματων, τιρον ἤιοται ἐς- 
ατῖθαις ἀάθιις πιαη!ρ}}15.Η. 5 στονεχῆς δ χίρων συ- 

'ς εἰς πλῆϑος ὄβηφερρ ἦν ὡν,πίτυλ!δ- ἀϊεϊειιτ. τὸ 3 ἐν. 
πᾶς ἔρσατιιηι διραξ ἡ διρρίκος ἀἰοίτιτ ὃς διράτεῶξω 
τ. ῬΟ ΠΧ. δράγμαί(παιῖς Ηςοίν ἢ. )δσον αἰρελα μία. 

οὦ χίεὶ ὁ ϑερέζων: δράγματα δέσμαι ἡ ὁ τῷρ η' χεὶρ δρῴξηται. 
ΓΙ Ο τσ. οἱ ςοποδιιίτας σογ θεῖ, 

᾿ αν «δυκανς ΟἹ Πρ πηαηΐρι]ος. 
τοϑγδν ρ 1 οἸ ορτις ΠηαπΙ ρα] οσιιτη σο οέζοσι.ς 
τἰτιιάο {Πρ 15 δζ ραττια ρεσιηίαντ ὁθοϊογῆ, τυ. 
Ὁ Τἀς. Ετὺ πὰ ων" γτνητ ᾿ 

ἔχοεγο δδαςικώς ἔχω, ν πάς ὀλιηοϑδανεῖν, ρατιπι ρος 
αἷς είν εἰν. )πονεῖ, διιώατὼ ἐχυ ει, ἐνεργεῖ, κυλέειγγυμνάζῳ. 

ἀταζαπα;, ἄταςο ξαπαΐηα. Ατποπαροῖας ἴῃ Δροΐορ. 
᾽ αὐτοῖς γγυοιδύης. 
ἀτγασιιηςιι ρας ἰριΐζος» αι! Ππιΐ]ος. ἤτϊης στασαο ρ (οὶ, 

ἐρυθρόσανον, ΤΠ) Οἴζοτ. 
φ "πιλριοί, Δ ΊοΔ ΠΟΥ ἴῃ ΑἸΟχΊρμαγ, πῶς 3 αἴδα δρα- 
ἰχθαίρεται ἔολοψ,. ᾿ 
᾿ ἔρκειν, 

ΓΠΟΠ ΡΓΟΡΓΙΙΝΤΙ. αἴρι τὸ δδοίατω, Ἐὲν Πι. 
ἴπιιτ αὐ Ατῃθηαο 110.3. ΚΘ η115 ΟιςιιπογῚ 5, Ζαῇ ἀτα- 
ΠῚ ὃ. Γιατί πὸ ἀπ τ Ητις σμοι μη} 15 ΔἸ ἸταΓ. Ν] ατοο τις 

Οἴξογ. δρακοντίας πυρθς5 ΓΓΙΕΙστπὶ ἀγαςοητίας ρρο ]α- 
ἸΘΟΡ .110.3.ςαρ.26.ἀς ςαιης ρίαητατ: 
πὸν κέχρυπα. Αδεςοφανης, ἐπειδὴ τὸ χοίπω δράκοντος εἴχεν. 

ἴαπι πποτθιις Θ(Ἑ «πο απὶ τα ἐς τι δῖτ ΡΟΠ]τχ [ἰδ το 4. 
ἐκ “ἦν αἰοὶ κνή μος κὐ μηρφις ἑλκῶν ὀκπί πῆ ον τὶ γϑυρώσες ἐφ-- 

ὁ σατογὶς σοητίδιις μἰς πτουθι5 ἀσο τ 5 [0115 Δὲ - 
1ΠΠ|ν15. Εἰὶ δὲ ἀγασιπηουίις παῦρα παῖς ρτοίογριηα- 

ο.«ἀεἰσει δῖ: Ὀϊοίςοτ. δ,2. 4 Ρ.:96.Ὀ]1η.11}.2.4.ς, τό. 
ΤᾺ Ετἴα ΠῚ ΦΟΠῚ15 οἰ ΠΟἸ ΠΟΤῚ 8 ἀριιά Ατοη. 1.3. δζαριά 
1.3. σαπιις Υἱτῖς ργασοςῖβ. Δρακοντίας χίϑος ἀγαςοΟηΐτο 5 
απ α ἅτε ἣτ ἐ σογοῦγο ἀγδοοπιιπι, 
δὶ κ᾽ ἡγνήταςοητοιις) ὈΓρητίηι5. 
εγεθ'. ὁ γα συίσοπα. ορίτμοτοπ ὙΠΟΡαποτιιπι. 
υΞοδοϊπτογἐςέξον ἀγασοης, ΡΟ ΓΟΠ]ς ἐρΊτμοτοη, 

5.) ὁ καὶ ἢ) ἀταςοηῖθιις ἴοι απσιίθστις ροπῃς5, ΕτιῚΡ, 

ὶ 

οὐ άγαςο, Τταῖτι σοΐοτς Ῥαυτβοόσθπι. Ιτοῖὶ αἰρις οΠ5: 
ὑρκω ΤᾺ μεταίϑεσιν. δ᾽ φρίκτων ϑτελ ον... ἀγῶο πᾶν 15, ο- 
ἵς Πτζονα!ς . ὉΙοίσοτ. 10.2.ςὰρ.1ς.ΡΠ1η.11}.9.ςαρ.27. 

ἷ ων Ὀγαςουἱορίπατοτ Ατμοπίοπῇς δηῖς ΞΟ] οης. Ρ[Πα- 
ἴπ δοίης. δράκοντος αἸετῆ ς ἰτττιῖ5 Πτάσοηῖς 1ῃ ΤἬγασια: 

ἄτη αἰκραίνε ἐκ πὶ. δ'ρῳί ὧν οτΊδτη αἱ ξξες ο[Ε αιιϊάλτι Ντι- 
5 Ατῃπεηϊοπῆς ΡΙατοηὶς ργασσερτογ. δεκκοῦτες .Σ ΡοΪγἱο, 

"ἡ αὐδέχειρρι,. }1}ς βου χιονιςτῆ ρεςο το ]ς, ἀτγα }ο, ἤρττῆς- 
ἴτο, Βγας μα! τα Γ]Ἰηῖο. αι ὃς ἔρίγας ἀϊχῖτ 10.19.6 4.35. 
ἢ ἢ Ἀπιοτῖθ. δ αἶδε ταρποῖς ον βοα χίοσι διρρίκοντοεις,, ὡς ὧφε- 
τῶς αὐτὶ χευσίου δράκοντες ξ}). Τ᾿ ΟΓΓΙ ΠΙΔ 115 ἐἰς οἸ] τι ἔα: πιὶ- 
πὶ νυ] στιιγ νοσατο ἤρα μα Πιμη. ἸΝ οἰ ο9᾽ πη υ]τν απ πιά Πιις 
110 εἰγοιηάατὶ [ΟΠ τα. ἴῃ ἀατίτία σατο Παροίξοτς [ὰ- 

᾿τποασ, Ἐξ ἰλ.(ς (ογοηα τι! }πτὶς ἀγασοηταγι ἤιπηῖτ ῥτὸ πιὸ - 
ΠῚ. ἥτις ἄγ ΠΊ}}11ς 1115 σαρτ ἐχοσπᾶτίθιις. Οὐ! 4 σάρυτ ἴτγο- 
γΒἴοίο αὐ ἀγασοπτατῖο 4απηπας ἀἸα οιπιατι ἀοἐτπατιμτι, ΕΠ} ς- 
ΓΟαγτπιυπππτοπιιϊας γοσαιίς. Ὑιάς Σπαταλοω. Δοόκων 9 ἰαπιεὶ 

Υ̓ γπόαιις πουιξ αν Οτισαπο ἀείοτῖρτι δά ταϊτατι ἤιο ἰοςο πιὸ - 
ὉΠῚ ἹΠτῸγ σά. πη Δτῆ το δὲ ἀγασοηθ5 1 Σπ ΟΠΙ Πδηπετῖς 
ΠἸΓ ἢ ὙΊςΕ πη Δ ΠΕ τ ΟἱΣ ἀτιξξατί] ξα τιςαηταγιΙτόπι ἀτασοηοπὶ 
οσᾶξ ΡΒ] η. Ραϊπυΐτοιτι ἐπιογίτιμτι ρ]υτι δύ εις τπφατατιιπι αη- 

115, , 

(απ ατος. τὸ, ΓΟΪ γοργα ςπτατὶ ουαέξιι5 σοτηο: ἀϊατιιπι γε] τγας Ἐ- 
ἸΑτι πη» ἀγα πη. ἔα. ἢ σπηθητιικη. τοῖσι ξαξιυτη, αολπτισιαῦῆοα 

τὸ δραῖ τὸ ὠεργώ, ἧθ χαλών τὰ δράματα, ΠΟ ποτινι ΟΡογα Ογοροτ. 
ΒεοΪορ, δράμῳ τῆς ἀσεξείας, φέγιῖς Ἰπ ΡΊοτατῖς. 9 ἀρ επάοπι 

. ἧς Τ]ΠΔΠ0.Δοάμα τα εἰ ποιήματα, αράξις καὶ λόγος αὐεκε χων ὑσυϑε- 
ἱ τινα. " 

" ματίζω,) διὰ δα ματίζω,ασο ξαδιυιΐαπι, Γαεττ.ΐη Ῥίατοπο. 
χμθτικὸς γα ξΕ] 1115. ΡΟετΊοι!ς, δα] οἤις: νπάς δραμςτικὸν διήγη- 

᾿[μκαυτο πεπλαδ μῆῤον, ἢ ξξα ποττγατῖο. ΑΡμτμοητιις. δραματικὸς μέσος, 
ἸΡοοτῖςα ἔα]. τὸ δια  ατικὸν. Οριις γο] ῬΟοπια 9 1η 4ιο (ο]: 

Ρ ἐγίοπα: ἄριιητ ἀὈί τε Ροετα: ἰητου]οοιτίοηο, 
ολ 67.5.11} ἔλθ 1}1ς σοη ςτι δὶτ ἃς ςο σία. 

ΝΠ θὲ ἘΔΒΌΪότιιπη, πιο σπις 
ἴστο ποιοῖ, ΟΠ Ϊ Ε1ΠῚ ΟΡῚΙς 0 5 δδαματουργωῖ, ἀταυηατὶςητι ο- 

Ι Ῥὰις (Ὀτίϊο, ἢ κωμῳδίαν διδάσκω, τῇς ἡνἄοςοο ξαδιιαιτ. Ἰςετο. 
᾿ Ἐπ τος «εὶ ποιητικὴ ςγῶσπ!» Ὁ) καὶ τοὸ σπαδῴα μοίλιτα ποιητὴς Ο΄ μηξὺς 
3. ᾿ 
᾿ 

ΔΟΡ 413 
τεὶ τ κωμωδιας ο, ἥματα ωριϑτος ψα ἐδειξεν ον ψόγον, δν αἱ τὰ 

γελοίων διρρματοποιήστις, ᾿ 

Δεαιατουργέω μὰ, σίου, τ λμα απο ΠΟ τ σΟ ΠῚ ΠΥ το Ο ρας ἀτακηστίσιτι 
Του ο:νεαριά Ατβοη,ΐῃ ΡΥΪΏΟΙΡ. ὁδαικατουργεῖ 3. ἃ διάλογον καὶ ἀ- 
ϑύυαθ. ςύλῳ πλατωγικῳ 1.1}. πη {πὶ ἀγαπηατίο: προ ρογ ἀϊ4- 
Ἰοβο5. ὦ δραματουργεῖται κα πλέκεταί ϑιευμασίως, Ψαζαυ. Πα; γὸ- 
{τ Αἰ τε πα; ρα] ἀξζοτ αἱϊοπα ρογίομα ἰππιρτα το ξο τ, ὅς Ρτο 
ποδὶς ΠλϊΓ ἱπτοχὶξ : (6 ΟΒτὶο.. κα Φραμᾳτουργεῖν, ΗςΙγ ἐμ πα- 
γουβγεῖν, 

Δρακατούργη καγατος, τὸ ΠΟ ῚρΟἤτῖο; Κι σῖτα, σιυΐϑημα, 
" - 

Δεαμσατουργί ρας, ̓ν) ὉΡ 5 ἀταπιατίος [οτὶρ τι ἴῃ 10 ρογίο πα: ἴσ- 
ιοητος Ἰηἀιιούειγ.λ ἔγοντες τ΄ Ἐ ἡσαΐς δεαμα τουργίαν, γ Βὶ Τῆτοτ- 
Ῥτοϑοίτχτα Εἰαῖα ὁγαθι 8. ΝαΖαηξ: 

Δραματουρ᾽γὸς οὐ ὁ, ἐαΥϊσατοτ. 
Δραμεινσιιγγοτς. Πα ΠΗ ἰτἰ τι οἵῈ Ἐπειγὶ [ποιά], ἃ δρέμω ᾿πιιῆτα- 

το τἰιοιπιαῖο, Πογοάοτ. δραμέοντο αγώνας, ςοττατηΐπα οἰγἤτα Βαητ, 
Εὐτὶρ.δ δραμεῖν δεινοιὲ ἀγώνας, ἀττοξια ςεϊταπιίηα Πιῖτο. 

Δρρικη μα οτος, ΤΌ) ΟΠΓΠΙ5.Ογἤτατῖο. 
Δεδμικες ρᾷΠο5 ΠΙΙΟΓΙΠῚ πποατ ηἷζ ΑΥΗ ΘΠ λπ 3.δειπνοσοφ, 
Δεκνγαι ) ἕχςετς 5 ἀπαρέμφατον ὅπὸ τὸ δή μεὴὶ γὰ δαὸ πῇ δραίνω, γιάς Ἐ- 

τγπ10]. ᾿ ῖ 

Δαάνειν,ξοστοπι οἴ, ρος, ορογατί, Ετγπι. 
Δρανὴ ς»Κ0.)6 γα ϑ)α ἰΔοτγὶδ 1ῃ ἀροπάοοξοττί5, διραςικός, νης ἀδρανὴς, 

πη. ]]Π}ς. 
Δράνξ.  χξγλιιπη, οὐ σαπὶιπ, πηι]  μτιπι κατασιι δασμι) διαύαμις, 
ἴγαλμα. ΕἸ ς ἢ. 

Δεάξ,κὸς, ΡῈ ΡΠ 5. τη Δη ΡαἾ 1155 μα πτα πὶ ἴπ πιά πὶ σοπηρ το θἀ1- 
ται ΟἿ γγ οἱτο. ὐκ εἰ πενέςερος τ' δράχᾳ ἀλδύρφυ μόνον πεκτημβύη ς οἷ. 

4113 πιδη ρτ τη βαγῖπα: Παογοτ. [1,32. ΜΔ Β4Ρ. δ ορίκεσι λι(α- 
γωτῷ δαψιλέσιοντας δραγμα. 

Δραξάων, 6.) Ρι 15 1110 σομο]ιάοπ5.διραξαίϑιε πάδείας, ΕΤοἰγ ον Ἰητογρι 
ὄγιλαξεῶιε παιδείας κὶ ὅς ἡμης, , 

Δράξων, ὃ. ξατ!ροΠαΓῖμ155 αἰ αιαρεπιπι ἔγιιπιοήτα ὃς 4114 ταρίοης ὃς 
σοαπιοης. 1 ροπο5 ἰσποποπι ἴτα γούατ, δεαξων ἂρ Ηείγοϊο 
ἀϊεϊτιιν ες ἐν Σικελία ἱερὴν εἰς ὁ οἱ γεωργὶ ὄνυχας ἔπεμπον ὅϑεν κχὴ 
δραξοντες ἐκλήθησαν. 

Δρυσετεύω, μ. δύσω,π. δ κοι [15 10. ΧΘΠΟΡΗ. αξ διραπετεύειν δεσμοῖς «ἰ- 
πείργουσιχης Πιρίατ νης 15 ργοθοητο δὲς. σοτηροά θιι5 δά - 
πλιητ Πισίοπαι ἑασιτατοιπ:Α οςι.ἡπηρ.Ἰπτογάθση νε ἀρικί 5 υ- 
ποἤίνα δραπετδσω πὰ ϑυσιαςσηρα τί) Ἀφτυργίαν. 

δραπέτης κε) δ. [Ότι.115. Πισ ττιις, ισαχ. διρωπέτης κλὴ ρφφοξιραχ [Ογ59 
ϑορβος] ἴῃ Αἰδοςυτοῖς ἐραπέταις ποσί, ΑΞ ςΠῖπ. Ἐτ δεκπετὶς. ἀριά 
Οτατίπιιπι αδισῆοτο ΡΟ] Ππσς.απς 114 ἔα σίτιμα. 

Δεαπετῖνδει, τ ΡΊΙΟΓῚ]15 Πυ{π|59π0 ἀ1ΠΊΠ1}}15 Διυιὶς, “ιιοπι μνίνδαν,νο - 
ΤΔΏτ᾿ΩΆ ΠΠῚ ν Π118 ΕΧ ΡΏΟΓῖς οἷαι 5 Ος 115 εἰαιπιάτ, τηρφο, φυ)γάπ- 
τους ΓΟ ΓΖ] Εισ οητος » Πδὶ αιμαιις τς ΤΑ ΑΤΙΙ 5 σάπιοτ) 5111. 
Ἡοἰν ἢ. δ ραπετικώς, 

Δεχπετίσις δ-ς (Ὁ γι} 115. ΕΠ ΟἽ ΓΠ1115 
Δρασείω, ξχξτιτΊ 94 Πα 4 ἴάσοτς σοίτιο πιο] οτ, ἔαςσετς ἄς Πθογο; 

{ππὶ ἔλέξιττις , δράν βουύχομαι καὶ τροϑυμούῦμαι. ΟΡ Ποο! ἢ Αἰα- 

ςε, δῆλος ὅδε ὥς τι δρασ εἴων κρικὸν » ἰά οἴζ 5 δράσειν μέλλων. 10 1- 
᾿ ἄεπι., τί ποτε δρχσείης φρενί ; 414 Ῥάγας ἰαδουο ; Ρτὸ ὅηιϑυμεῖς 

δρᾷν. 
Δράσις «ως Υ, ας 1ο., 
δρασκάζω,Ἰάοτη αιιο 4 διδιρσκω, ξισῖο, [64 ἀπε εἴϊο ρυτάτιιγ, 
δράσκασις.",, π 4 

Δρασμος, οὐ ον Πι5.ἔπισά. δρασμῳῇ χε ὅδε Ε βίρετγς. Κη. δρα- 

σμὸν ἐξελάοντο, ἀξ βιρα ξιεϊοη 4 σομ τα θαηί, ιραῖι ἕλσοια 

γνοΪςθδης. 5 
Δρίοσω, α. ἔξω, πιαχα ργ Ομ ἐπἀονάρρτοποπάο. ἐπαπὶι οι ρι οραγτῖσ 

Ρίο οἰμπὶ βοη ὃς Ἰπ γοςς πιάτα διραοσεῶχ παιδείας, 
Δρασεξθςς, ΠΕ Ὁἢ.ἄ1ςοῚ1 αἰτ, τοὺς ϑεραπα νας» κὺ διωκόγοις, 

δοχςον, Ὡοιοπαππηνασοπάμπσῃ εἰς. ἘΜᾺ 
Δραςήρ', ἤρος» ὁ 5 τηϊπιῖτεν ξαιηπας Τοηϊοίπι οἹἘ δρυσὴρ 1τοτὰ 

ντῖ ὃζ Ὰ 
Δρας"νραίδ.. ὃ. ΘΠ ςαΧ, ὡρακτικώτατος, {ἘΓΘΏ1115. ἰαθοτιοι:» τηάιι- 

{Ἐὐλυιϑ.αὔρίεργος 9 5114. διραςσήραίθ- αὐὲρ» 4111 ΡΓοναρτο τόπι οχο- 
αιιτατ » οβςέϊον - νερὸ ῥοροηνὸ 4ε {αἰεὶ : γο] αἱ ἐχοομῖοι. Αὐάα- 

«πα πτῖτς τη ΓᾺΥ Πόρποιπ. μελετίμ μιαῖλον κα δοαφϑξιον δϑυλούσιν, 
Ἰιοιοῖ πο πὶ ̓ π 1 σ ΠΣ 5 4111 το πὶ ἔασογο πηράϊτοτατ ΡΟΥΙΙ5 ιαιπλ 

Ῥτοίτιτ οτίαπη δρας"ὶς. ἀριιά εἰπάεπι ἐγλέ- 
ἈΣΠΕ τ αὐτῆς 4] ἃς πελεςικὸς αὐ τρίο νοζάτατ, δρασηθιθο 

σιωλεσις» το τιιπὰ σογοηάατηπι ρει οητιὰ 5 ῬΙατατοΒ ἴα ὙΠΟ, - 

Ποεῖς. τὸ διοχε ριον, οττί τι ἀο. το θυ 5 4 ΠΊΓΠ] ταδρ ηἰτιιάοονοβς- ἡ 
οτἰτιά ον τ οῖταβ. α΄ διραςηραα τετείγζδα. ἃ 

ἰρι- ἐς ποὶ πείντα γα οἰ Πα 1π|- 

“" " 
ἕω», «τὼ Χὲ 

411} ἐΧς σιατα. 

τοι 4.4 [ἀΟτΊ ΓΘ ΤΟΠῚΡ 
γΘοποροῦῖο πηοα  ἤσατι!5. δ ρας σι 

ΙΒ Βυονἀ δρας ει, ῥπμανν οτθιῖπὶ ἀέχιιιπι. Μ: 

δραςικὸς, α δα μ᾽, ΕΠ ςαχ,αξειιοίι5»ος ἔϊογινπάς δραφικαὶ ἐπ 

τητες 4 Ἰτατο5 οῆϊς δἐτ! ἐε591.ιῖς ν τος Τὰς τπ Ῥτοδαίεσα Γ. 

«αἰτεῖν ὃς ΡΟΠΙτΙΙς τγαηπιάᾶτινε ἔυιραιϑ, σα οὐ ΠΠΊΟΓ Ἰσθ 

ταϑοντ [οτίδις ΑἸΌχ ΡΒ τιΡτ Ὁ ].132.} 1} τον πὰς δρατικως,ασὶ ἰ- 

τοι οξῃςαοίτοτ.δραφικαὶ κἥμάτα; βοἴτιι5 γα] διι5 ἘΥΥ ΤΣ 
αἰτοῦ 

υϊοζίαει ἰπέοτταγραιμθιις ἀϑομά! ρογίτα ξουπιοταγΡίδτον 
Ν ἢ 

» 

Ῥν 



αν; τ ἄψαο 
δοίςις,εῶ τοἴετῖσαπι, ον ΠΠς:ὃς αυὶ οφὴν ορέγατατ, διρας ἰού μὲ. 
διρασώοαμαν»ν ΟΪ διρᾷ σώρρικος, 'τὰ ζοῃγ 5.1 νοςαθαης ναϑ τ ηιΐο ἈΪ- 

{γτιοηιτα (αρ ρα ΧΡ Πα χ ΤΠοτοννηίς σώοχκος. 

Ἄρατος, αχοοτγίατυερ ΓΟ δωρ τὸς δίς διρα τοὶ, ΟΟυ] ν 
δρκ  ομάινρ.. ἔξομαι, π᾿ αγμα!, ρΡτςΠοη ἀο, ΓαρΊ ον σαΓΡΟ.ΡΈ Πα ΠΊ ἵπι- 

Ρίςο, Ὀεροα. Θεηϊτι ὁ διρααν ὑυῆν Ὁ: ἐδὺ σοφοιὰ ἐν τῇ πανουργίᾳ ααἰ- 
[ιν φοτηρτγοϊσπάςος ρισητος [ῃ εἰζατια τριὈτιμτι» σαρ.3 πρηῖ, 

τ. λὰ Οοτιητι. Ν ζαη, ΐ διρροσεῶτῃ τῆς χριςοὐ παιδείας. νἱ ἧς ἀρῴξ. 
δοαχαρνθῦ, ΑΙ Πορἢ Ρογ ἰοσαηι ἀϊοιτ, ὑγο δρύϊνε Αἰχαρνδῦ ταχαυταν 

εὐΐτι Αοἰπατηςηίες νῦ οἰγριοι αὶ σκληργὶ. δατὰ, το ξξιις ἀρὰ Ηείγο. 
δρυαχαρνδὺ. ἱτιἀέπηαις ἀριιὰ Ετγ στοίορ. 

δράχυκ,τος τὸν θΟττιι5, ἀξ 15, Η εἰν οἰχιι5.δράχ κατα ἰάς ΠῚ σου- 
ϑιήκας. 

Ἀρσχ ιν ςγἡ γάτα ἢ πχάνΠὺ πιΠγΐ σοπι5 (ςχ σου τίπεης ΟΡ ΟΪο 5, 4112 
Ῥάτς οἵδ πηΐπα Ατιὶσα σςητοί πηα. ΨΊ4ς ΡΠ] σςπὰ [1Ὁ. 9. Ατί-- 
(τορ ἴα ΡΊμτο, αὐγυρίου διραχμοὶς ἀἰχίτ. ΗἸΘτΟὴΥ πΊ.1η σαρ.4.Ε - 
χος ἢ .Δηποταῦ ἀτας χηλάς οέζο νηοίαπῃ 1 ατίπαπὶ ἔαςοτο: ὃς Βυά. 
Ατείςσατι πιίπαπῃ σοήτοηδς ἀγδοιπιας. Δεαχαὴ (παῖς Η-είγ ἢ. 
πὸ ἄγσαον ὅξι τῆς εἰ γζίας ἐν χαλκῷ! καὶ σιδυήρῳ ἐν ὃ χευσ ιν κα αῤγύρῳ ὁγ- 
δουκὸς ὁν ὅξιν οὐγίίας. οὕτω γὸ δυφίσκονται οἱ εἴκοσι οζολοὶ δίδραχμον ἐν 
Ἀδυητικώ, [ἀτογρτος Αγ ζορ. ιῖς ἀγα πηᾶπὶ (δχ ουοΐος σοτιηοτα. 
οἰἱδ δτίατη ρουάοτγίς ποπιοῃ. 

ἀραχυ αὶ Ὁ... ὃ, ναίεῆς ργοτίμπι ἀγα πη» μδσεης ροηάιις ἀγδςὶι- 
τᾶς, ἀγα ἢ Π12Σ Ροηά ας δα μ14Π5. 
Δραχ αὐ διον, ἄτας ᾿πγα; ρτοτὶ), ΑὙἸΠΠορ ἢ. ῬΟ ΠΧ 11.9. 
Ἄρίω,μ ἀσω,πιακαρίιοῖο, ρογρεῖγο, χοαυοτ, ἢ οἷο, σογον τγαπῇ - 

50. ΤΒυογά ὦ πως δὴ) αὐόρες γιωργοὶ ἄξιον αὖ τί δδ εν 5 4! πιο 40 
νἰγὶ ἀρτίςοϊα: ΒΕ αηὶ ἐστερσιὸ σογοτοηι ΑΠτΙ ἢ 5 οτίαπῃ ρΟπε- 
Ῥάτηγρτο ϑύειν,(Δοτισατοιντ τγαά τε Ατμοησως ΠΠ|0.14..οἱ παλαιοὶ; 
φυσὶ . πὸ ϑυ αν δρῶν ὠνόμαζον 2) δες. ἴτα [νατιηῖς ἔᾳςετς. ῬΊΔυταΣ τη 
ΑΥ]0!.Ο Πάος, λυ ΠΠ σοποιαίςπι ρἰούλαι ξαοιαγη τί δ] Πάο] 1. 
Ταῖς η4]. Ργο ρορα]ο ααητι!ΠῈ Τιᾷυ(ο]α θιθεῦατ. δῖ. ΨΊΡΙ]. 
Οπιηι ξιοίααι νίτα]α ρτο ἔτι σ θιι5ἷρίς νεπῖτο δῦ δρω σερδουο- 
βεῖο «Ἱΐηιο τε αῇῇοίο. αὐτὶ τῷ ὄνεργετώ, 5]ς κακῶς δρω ρτο χακὸ- 
“ποιοῖ, πγαὶο ἁξΠ οἷο. Ατἠτορἤάυος οαπὶ ἀποῦθις Ασοιίατιις, ἀλλα 
τ᾽ δὲ δρᾶν φυσὶν ἡ μο «γα! !άις ἴῃ ηος [δ ἀϊοῖς Ρεηςἢςΐα ἐοηξοτγε. 
Ῥίατο Ερι.7.πορνιὰ κακοὶ δρᾷν «νοις, αἸτις Ρ] αγι πυὰπι ποςετγα. 
ψμάς 47 δεδιρασιάνα, θεπεξιέζα. Τ πογά. κακώς δρώ,, πγαῖο αἢ]- 
οἷοι ϑορβος. μὴ δρᾷ ἐὺ τεϑυνκότας κακώς» Π0}1 ἀφ πποτταῖς τα δ]ὲ 
ταογοτῖ, ὀρϑώς δρων,ντ ρᾶγ ογάτοντ ἀςθείνατ. δρά σαι ἐμαρ τήμα τα κὶ 
δἰ δικήματα «ἔιςετε,, Ρ] το Ἐρηϊ. γι τὰ μεγώλα ἀμαρτη ματα ὦ ἀδικὴ 

μάτα σμικρότερον ἢ χρὴ νομίζειν κφικὸν ποίσειν ἢ διρῥσαι,1.Πΐηυς Πηᾶ- 
Τὰ πὶ χα Π πη πάιΠ1 οἰζ,ρεγρετί σγδιη1 πηᾶς ἑαταγια5 ἂρ 4[Πὶς 1]-- 
Ἰατας,υὰπι ἰηξοτιςργο ἔιςογε δέ ρεγροῖγαγς. Πευγοδῇ. Κἀν ὕτω 
τὶς δράσῃ κφιϑεερὴν διώρισεν ἢ) γ[] εἰ! Π1 ἰΠτοΓΗ οὗ τς 1 ᾿πΊρι" ὲ ροσ 
Ἰεσεπι τηῖοιῆς! ροτεῖι. Τάειπ,, Τῷ 3. διραστιντι ἐκ ἔσίω πίω) ὀργίω) 
αὐϑ' ἐκων, αὐτ᾽ ἄκων, ἔτοιξεν ὁ νόμος. το ὑσηρετω,, δειακονω,, ὑπουργω, 
Ἐιιη]οτιπιιαἶγο, Οὐνῖ!ο, ἴάτε τοῖς ἐγαϑοῖσι πτίοᾳ διρωσι χέρνες: 

Τοϊἀε τη, εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ἡ νεέα τα μυρύ ἐχοΐες, Αἴ ψα καν οὗ δρώοιμι 

μ᾽ σφίσιν ὅ,17: ϑέλομεν, ρΓῸ δικικον οίνυυ, ν η6 διρυττὴρ » ΠγΠἰ ἤτον. τὸ 
δρῶν ὦτιογ, σαι ςβϊςιοης. τὸ δώ μῆνον κ᾽ πούχον » βῆ οιεης ἂυν ρα- 
τις5. δρᾷ ται τοὶ λουτῆρἀλιαγςοἰε γα υταγ μα ρογοα! α, Ῥ] αταγοῖ 
ἘἈλοπλα]ο. διρῴ πομῶν αὐώωώυ τα αξξα ἄσεγα ἀσ σταδίου ατο ἠε [.ἐ- 
σιθ ἀξύμφορον δρωιτεςγτοιὴ ξισίξητος τυ τθ αλ ΤΊ να οΥ ἀ. δρώ χά- 
οι εποβοίαπι ςοηξογο, [ἄς πι. εἰκότως αὐ τὸ δὲ εἶσι, ἃ ξχοίδοτ πις- 
τἰτό. ΡΊατο ἀς Κρ. ]Πδ. 1 τεὶ δρώυυα ὑμὴν, ν εἰῖγι Ειξτα, αυα οἰ- 
τὶν οἴτγα σα ΠΠ 14. 1τοπὶ βυσίο, ἢ ἦα ΤΠ σ 1, δράω ἱρ πη εἰϊ ἴπ- 
αὐϊτατιπι: [δὰ νἤτατα αὖ ἐο ἔουπγατα τειηρογᾷ τι έπηαας ἀςτί - 
ὑᾶτα δὲ ςοπηροίϊτα πΠΟΏι}1|14. 

Δρέγμονες, Η οἰ οἰ Γαητ οἱ νεβ οὶ» Ἰ πη }1. 
ρέμα οῖάεπὶ οἰδ κλύμμρια! τς κλάσμα ἔγυΐζαπι φιο κά ν᾽ 4, Δ] Ασαια 

εἰϊ τῇ δρέπειν. 

Δρέμω, βιτ δ ραμως ρτστι δεδράμηκο, ρτττ. γε ά, δύδιρρυαι. σαττο, ρτα- 
(ξης τοπηρι:ς εἰ ἱπυ τάτα πλν σατεγα ψΈγο ἤπητ 1 ν - 

Δρεπείνυ,"ς γῇ» ΑἸχ. Η ἐΠοάιις οἱ ἐγ, ἐπρυγων οἴνας ) διρεπαάνας ἐν χερσὶν ἔ- 
χοντές. ὶ 

Δρεπανηφύρρεγε, ὁ, οἰ ἔετ, ξιφηφόρος, (Ι΄ σατιις5, ἜρΊτῃ Ἔτό συτταϑ ἀρὰ 
Εαείλη, δρεπανηφόρον αὐ μοι. σαγτιι5 Ει]σατας, δὶς ἀς Πατίο ἰεσὶτ 
ταιγ, 41 ἱΠ ΠΊΘΉτΙς διρεπειγηφόρρις για άτιιγ 4116: ἴῃ ἜΧογΟΙ τι ἱπ- 
ταϊττθης γ Ογάίπος ΠΉΠ τι πὶ ρογιαγθαθαῖ., ᾿σἀεθάταις οθαϊος. 
φυἃ. δρεπανηφόρα τέτριππτ. 

Δρετανὶςο δὸς, δ ναυς ρεοῖοςν αΠ οα]4 Παῖς σἰρατίαν Οαζα ἄς Αη 88]. 
ἀτερδηὶς οτίαπι ἃ ΡΙΙητο ἀϊοιταγ {{}5.1τςζ4ρΡ.47.(Λυἱ πεσαητνο- 

Ἰασγοπι ν πὶ ἤης ροά!δ.«[ἴς, σου γπηδητ ὃς ἀροάας ἰαθετς, ἃς 
οςςῃ ἃς ἀιοραηϊ πηνΐῃ οἰς ]ιδ: γαγ  ΠΠππὰὶ ἀρραγέτ, δρεπενὸς οτ12Π} 
ἀϊείτατ γηλϊτα τ. Ἐξ είν οἰ. κέγχεθν 

διε πτανϑειδ ἃς, (8... Ὁ χὺ ἡ Ἰσατας, ρεςῖες Ει εὶς. 

Αρ’ τανον, το» ίαϊχ, αὗπην (του ]τι. Η οΠοἁ. τεύΐξε μέμε δρέπανον. ΕΣ 
Ἐρισταπηηι Ρτο πιαγγανάς ξη]ος ποτιξηβητογη ργὸ οηίς ἔαϊσατο 
αι νίμς οἵδ Ρετγίςις»ἴνμαΓΡ 6. 

Δρέπαν θυ, κ, ΠΧ. 
ΓῚ νετανουργθεγοεῖ, (οἱ ἔοχ. 

Δρεπα εγοἱ νης ἰοτος, γἱη ἀοπγίφτοτος, δ επ]εῖς, Ης ἢ.) ἀφ πὶ; 

ἀὐτυσῦ, 
δρέπομια)»ία ἐψομαι»π' ἐμμα)γδὲ υ 
δρέπω,μ ἐψώωγπι εφαγάξοςτρο, ΟΠ]! σονν!πἀοιγΐονπιστο. δ ρέπομ 

αγϑέων, ᾿ξςεγρὸ ἐς βοτιδιις. ς-ἔφανον μὴ δ'ρἐπεόϑαι!, σογοηᾷ πὶ ΠῚ 
Ῥ[οιις, Αἄοσ ἀαγ. 8.61]. Πσαρῖο, Οτι χαϑεέτόο ἐρωτιχκα' τινα χγίσμα ; 

τα τοῖς ἐρᾳοτας τας λεπῆας κείνας αἰ κοί ϑεις κἡὶ φύσις τεῷ ῥόδῳ κωρρσύ 
στρκορῤς μαΐζογα πόσον τοῖς κέντροις «δ διρεποιῆοις υἱεβρϑίζουσα,ἀεςς 
Ρθυτος ἀσα! οῖς δ γγίταῆς ὃ τη Πίσης, τγδηβέογταν ὃς δὰ δῖ 
Βαΐ. σοφίας διρύπῃ καρπὸν κἡὶ διστον.. ἢ πέτα πὶ ἀεςετρῖς νοΐ ρει ι 
1η ἘΡ σ΄ 4ηγ. δρεπόμῆν (0. χαῤιταίς τε κὶ ὠνητίυ) ἀφ ρςδὲ τίωυ. αἱ», 
«ἢτο δρεπόυδοοι ἐχρ.οτίαιη ἀπολαύοντες 9 ἱτς Ὠ) λαμᾷζαίοντες, 
διρέ ψα) αἷτ τητον [18 εἴδο ἀφελεῖν αὶ Σποκόψα γηἀς ἃς δοέπα 

ἀςυιυδιαην: ΕὈΠ ΑΙ. αἷτ δρέπεινον τιον πν, ἂς δρέπεδδοι ἜΗΙ 
τίοτοι (γί ρτοτῖ εἶδος: ἀιξξάπηαας νἱἀοτί τγαάὶς αὐ! αὗ ᾿ 
ἐπειν,)1. ἐνεργεῖν. ἢ ᾿ 

ἀρήμ(αιοἀ ἃ δορὼ Πτλίου ἤτατιιπι εἰ ἴῃ Ρτρίδητί σαΐὰς ας 
Ῥοίϊτα τοιηρόγα [πη 1η γι δ υτο δ ραΐζων» ὃς δα διρωήϊω : ὃς ρα 
Χρδρὰς, διαδιαας ὠκδιρὰς, ΔΗ ΌΣταν ὃς ἀοχ.} ἀσέδραν ἃς δεν 
ἀς δπυδραάναι ἃς διαδιράνω. Ν 

Δρεπη)ὸν, τὸν" ἀσ Πγιδὶο 400 ΔΙ ἰ4ιῖ5 ἔγαίτητ, 
Δρησμιὸς ργ0 διρασμὸς, βισ4, Ἡ ετοάοτ. Ἐπ 
Δρησμιοσιυμθη9 ἐν Ὡχ1 ὉΠ ἘΟΓ πη. ἔν 
Δρήςειρα, γα ἱὰ ΠΠπῸ πλϊη γα Ποσα Οὐν Π κ, Αἰμφίπολοι δ᾽ ᾿ 

υϑὺ ἐνὶ μεγάροισι πέροντο Τέοτ αρεςγαὶ οἱ δώ κατα δ᾽ γἘΕΠΩΙ " 

Δρησ" ρες»οἱ ἔχη .}}1, Πλ Ὠ τ 1 γυὑποδιρης πῆρες» Ε ςίγς.ο.}ο ποιοὶ κα 
δεμεύρες ἀἰσιηταγ. Ετ δρηςηρες οράκτορες χἡ ϑερώπογτες. 

Δρηςτἤθκον ξργον, (γα 1}ς Οριις. ΝΟηπα5. ἢ 
Δρήσας ἀετὴ ας δρηφρ νη ἀδ ρ᾽μτ. δρησαραυοά Η-ς γ᾿. Οχ 

1] 1η} διεωατοὶ ἰς. ρῴπειν; (ὃς 514. οἰκέται) ἃ οτἴα ΠῚ δ᾽ 
Δρησοσιωήηγης δ [τι ἐπ αττας, (Σ 4] τας, ν᾽ ἐν τῇ δια κονίᾳ ἐγέργ, 
{τοτία πη. ἀγη7. ο, δ ρνις-ὁσιωΐῃ σ᾽ ἐκ αὐμωοι ἐρίσειεν ἐροτὸς αἼ 
(γ οἴ, δ ρησμοσιμνγἱ. ϑερκτεία. ᾽ 

Δρίαφρἑμτνηα νὰ Πηστα]. διρίον. 
Δδρία, ΕἸ οἢ στ δὲν δ ρϑι πόποι, καὶ γλοών εἰς, 

Δειαάειςν ἰΓὶ 415, ογ οἱιις. 

Δεμεΐκστεν, ϑοέλλεστιν, Ε] εἰν οἸν.τα παιδί ἃ δριάώ ηαοά τ ἃ δ' 
Δεῖλίυ κα, δἰ θταθγιοας ἴῃ ΕΡΊρτ.4}}) Εϑδέρνναν,ι. ἰτιιἀϊης πὶ χροὶ 

ΕἸοογαπα ᾿ΐησ 4,41} σαοιιη. “ 
Δραμεϊα ἰδηι αιιος δρεμυ της! ἂς 
Δρλμέας αςατέ. 
Δείμα!. Π εἰγοι. ψύχϑ, ἔτίρυϑ. 
Δδειμῦὶ χοτίτοτναουζιίη ϑρεμυ ἐνιδιών.τοτα ἱπταθηφ δριμύ (λέ 

οτιτοῖ ὃς τοιαὸ, ΑΛ Το ρ}}, : 
ΔριμύχΘ., κα, δ, τοτῖνς, διφαμιξ, ἀσυτι9. δρεμύλα ἔμματο.. ἀγα 5 
δριμις, ἐξθ., ὁ, οτἰνᾶσιτας 1π ἴαροτα,αἹ ἃςγι εἰς ἰροτς, φεῖ 

τος Ραμ ρξητο 1» Ε] εἰς ἢ. ὀξιὶ, συ πῆικὸς, σφοδ' δὸς. ϑερῳ 
τί δ᾽ αὐ αἰἕδνεσες ὑῶ γχυκέων κἡ διρεμέων κὶ ποίντων διαὶ τ᾿ ὁμο 
εἰ οὴὲ γκώῆα τέπτων γνώμων ἐνειργάαϑν». ἀρ τα οτίδοι ριῸ 
τι,αίμ στὸ ἃς ἀἰβῆςιν. Ὀ οιταν δείαγη οὐδ τὸ πὲς ῥίνας μύειν, Εἴς 
μοί χίων δριμεῖαν ἔϑεντο, ρυ ρα πὶ Δσου 4 ΠΏ ΠΟΙ ΠΟ ΓΙ, ὁ 
ῥέύμα, τοῦτα βυχὶογαοτς»Ὀιοίζοτ. 1.4. διραμις καπνὸς» Ατὶ ῇ 
δριμιὲ πυρετὸς αξιὶς ἔξθτίς, Θαἰςη.αα ΟἸαιις. δδημις χυλὸς ἄς 
Ροτ, δριμιὰ πόλεμός, 'η ἘΡ:Θταπγηγας Δρεμεῖα μοί χη δνδερμος 
γός ΕἸεἰγς, δριμιὶ ετίατη 2 σιιωυετὲ ὃὲ ῥγὸ Ρτιάςηις ἀγα 

πιοηγίης ἀριιά Επιτὶρτάςιη Πἀπλιτατ ντ φἀηοίδιις ΑὙ ΠΟ 
τπγατΊ σις, ἀριἀ Η ογο ἀΐδηι πη. δριμύτεροι δ᾽ ὡς τρὺς τεὶς ὁ 
ὑπὸ τί) ανατολίω αὔϑρωποι,εχρ, ἂς ἰχητ ἔστ πὶ δὰ οτίθητς τ 
ταῇος ἀος γι] ἰησομ }. ; ᾿ 

Δριμυοσωχαςτιυὰς πιογάδοϊ μυτηοτο αῃςίο, γεν Βιιά ἰπτογρτ 
Οτέρογ. ἢ 

δριμύτερον, Ἰςτίτις,ν ἢ πη ςηξῖι5. Ατἠ το. ἦη ῬΙατο, τὺ σῷ δέο 
σα δειμύτερρν γαλῆς. ἣ 

Δρεμυύπης τος Ν᾽ γα ςτιγηΟ πἰαναςγίτιἀο. Οε]ΐ. Ν στε. ασοτγι Οἱ! 
οὐιτᾶς. ΡΟΠΊΡ.Μ ο].ΑἸεχ. ΑΡΆγ. "0.2. ΓΟ Ό]. γίνεται ν᾽ 
ϑερμόσητος πλείονίθο, κὶ ξηρότητος, ἷ,ἀςτῖτασ εχ σαΐοτις ἃς {0 
ςορία ρτοάις τὰτ. ΡΙαταγουΐη ΤΑ ΠΊ ]]1ο, βίϑυς τῆς τέφρας 
εὐτητε κὶ διριμύπητι φαῦλον ὑπὸ πυδϑυμάτων κἡ καυμφίτων δὼ 
ἐλυμώνετο τὰ σώματα διὰ ηἷ αὐαπνοῆς . αἰτίτῃἀο οἰηετγὶς ρδ 

Ἰψμά!ουε δὲ αστίτιάιης νἱτ ται ρτόρτεῦ ἤδτις ὃς αἰ 
τλρτἰς, ΟΧ τοίρ᾽ γατίοης σογροόγα σογγρεθας. δρεμύτης 
μίϑότων, [ο απ ἀοτέ πιο α ὅς τηοτάδοῖτας δρημκυτης πὸ 
ἀοογθιτα5,1. ποιρρξυσμες, ΘΟ α] εη. 

Δρεμυφαγέω,ὠςαστίθις οἰδὶς γοίζοτ, 
Δρεμυφα γίοι ας, 5 ὁ Πς οἰ ογα τη ἀσγήμση, 2Ὲ σϊ πετδ,φυλαηῆο 

μυῴφαγίας κὶ προρῆς πλῆϑος. τ4}14 41} ||} παρ!,ρίροτ. Ετ οαται ᾿ 
δοιὰ. ()ιοίς. Π0.1.ς.31.. εἰς τοὺς διξαμυφαγίας αὐμόζᾳ, ἃ νοπηϊτῖο ἢ 
4υς σἴδοτυ πε αςτίτι ἀϊης αὺς ὕτωτ Δοςοπηπηοάαταγι συ : 
τίο Ε ἐφα οπειίηγα ἔμϊτ Ἐπηρίγις ἰξέξα πιράϊςὶς. ἐδ 
ΡΒαρια νάς ρυά Οα]. Αὐτεϊιαίμιγη πιςάϊςι 1. 

Δρίον. 8. τὸ, ὅς 

Δρίθ', θ΄, τὸ ΝΠ υαοἱοςυς ἀτδουῖθιις ςοπῇτις. ΟὐγΓ ὁ, ὅς τι δ 
ἐμ πολυανϑέθ- ὕλη» διρυμώδης κα συΐσκι(- τόπος. αὖ [{ἰς δρύος, 
θυττ δρῖον, Η εἰγοἶν. σύμφυτος τύπος 5 αὶ συν δεγϑὴρρς αὶ χλϑών 
9 Ω ᾿ ν “ 

οφρε»" χύρτος καὶ δρυμοςγυλὰς 



ΟΡ 
τ τς. διυΐχυνεν 

(ςγρίνιις» νγῆα δὲ ὨἸτατϊοηῖς σοημς ) Ης γοἶπι5, νἱάς 
ἜΣ ΠΡΣ ΥΝῚ 

ἀττας, (δάσο: ρτΟ δίφρος. 6 
ΟἸ αν, ν ας δ ΑἸ φάτο ΓΙ ΠΊ συ ἐλ, κὸ σκείφν, ἸΝΤοαπάοτ ἱπ 
ὄϑνοτε σ᾽ ἐν δδοΐτῃ κερίων ἐμ(ατῆςο σάρκα Αἶφια δέ τιν ϑτι- 
᾿αιογοίασσο λϑετροῖς Ἀρυ Ἡείνψε!". ἰςγι πιιτ δριτή. Ἐτ δεοί- 

πιοιτιιΐνπύελθ. ὅγὲ τεϑνεώσι λαῤναξ,"ριιἃ ΖΕ 4}. Αρὰ- 
ἼΠΟυς. ὶ 

δὲ ἡοατα γα οητος. δος οδων καμήλων, ἀρ φιγαῦ. [τῷ Πτο- 

οἱ ίδες, ἐς 4ι .Ῥ]1. 11.2.3. οριν τ. 
Οὐ η1. 
ἐκ ἡ νοἰοχνσαγίι να! ἑης, ουτίοτινε δρομῶθ» ἐλϑεῖν, οατ- 
στὸ ὃς ἘΠ σαητοτ. εἰσελόσεται διρομεῶ 9-. συτίταν ἰητγο- 
ἀχαποη, δὲ τῇ βαπῆίσ. δρρμαῖθ- ἀφῖξαι, σαν! ἀσςο ΠΠῸ, 
δ μμώον πύδει» ΑὙ ΓΈΟΡ Πια ἢ. δ᾽ ρομαϊα πήέρυξ. [ἀδπι. ὀνϑεὶ 
»πτιο σαγίςαΐο νοις. διρομώ. ἤει, οαγιείδας, 2 - 

ὍΝ 

ΘΙ 
χε 

λαγω) δ ἐν διρόμοις εἰλισκόμϑν (9. δυνά Ὁ. ὃ. ἐν κοί- 

ἡοατίοτ, ΡΊ Γοῖς, Γσοτταπη, ν᾽ ἐτωρα᾽ δρομεῖς καμήλίθ.,ς- 
ἢ] εἀατγιις:ς Ουάτῖπας. παπὰς το 7. Ὁ. 1 Μαςςά. 

αἰτάτιη ξαϊ σατο; ἡ σλάτῖ σας, ὃς σα Πηο]] ιιο5 ἀρ ρε]- 
ἐ Η Ἴλς. Ἔν 

ν 
τὸ 

ὑοατίας, τς Ι ἣ Ν᾽ 
ἀμφιδιροικια, ἔς δὲ ἡ μερν ἐπῖὰ ὅλπὸ πὶ γγυνήσεως ὧν ἡ 

-ἀζοντες αἷρὲ τὶ ἐς ἰαν γυμνοὶ πρέχκσιν. : 
τοὐο δναρτας αὰ σαί Π1», ςογιοῦ γα! οχ. διρομεκοις Τὴ αἰ σα δμῆν» 
ΠΡ ὁ. ᾿ ) 

υτῇπι. ; ; ὶ 
φραητ!] ἐχουτίοτες,αρι ὈΊΟΠ ΠῚ, ἐἰγίελιαφύρρι, ἡμερο-ὶ 

δ, δρόμημανσατ[ς5 σα γγίσυ] 1 Π1. δρόμῳ χωρωώ. ΣαΣ ΠπῚ Ρετ- 
τὶ ποιν τὸς δρόμου ϑέοντες ΟΠ] ἴΔΠ} σαΓία συτθητος, οτος 

τόμος τῆς ἡμέρας»ἷτοτ αἸο]. θίρόμοι ὄνρέες» Ἡ Οἤτοτ. δρόμον τὸν 
'χῆς τρέχειν» Βυιεὶ ἵππου δρόμον κα ταξαήνειν δγὴ ϑοώλαοσ αν» οη 1 

σπτοϊϊη. ; 
τῆοτε είς. οἱδ ράτιμις σαθσοτ, ᾿. ὁ μικρὸς χαρκιγίθ., ααΐ ἃ 

οἰε γυ]σὸ ἀἰοἴτατ, δρ ἴτιν [Ω Πηοτς αἰ τ )ῖς ΓΑ σ τα; 
τ Δα τ: {π ΠῚ Γ Ε11 ἀοσαγγί τον τάς ἡοτ ὁ ἀάθρτι 

ΟΠ ΠῚ ετἰ δι πλδπιίηῖτ Β]1η,10)0.32.σαρ.ν]τ. 
εἶν εχ ΔΕ Εν] ΔΕῖογι ρτὸ δρεπῆα. 
π. ΕἸ εἰν ΟΠ. ΟἹὉ τρυγητὸς νη εγ1α. 

οἰ άοΩ εἰξ καλαϑος, ἔοτίαπ 141 ὁ} ἐδέπονται οἱ κοιρποὶ 
τὶ ἱπιροηθητιμ. ν 

ποκα τγοτουγοτς δίρευ σο, 
Θ΄. ὁ κα ς τοί ἰ ἀυς. δ᾽ φσοζολίθ- αὴρ, τον τοίους, ΤὨΕορἢτ. 
ρ «ὙἸτὰς ολαί: Ρίαην. δ ορσοβόλοι χαραοτοιυ! ςητὶ ἀστὶν [ἀς. 

ὅλον πν δύ μαςτοΥ ἔογ νοητιῖς, 
Ὀφο ΓΟ] Θητα 5, Γοίο  ιις. ΑΡΟΙ]οπ. ; 

υπεχνν»τος5 Ῥτ ΠΟ δας ἔξι ρτιιΐθα τούς! ἀκ. δ᾽ ροσοποίχνη λέγεται υμι- 
οὗσος, ΑτΙτοτ. ἀς ππι!η 4011. ἀγοίοραςχυςςοιη ροῆτο ηὸ- 

ΙΕ εχ γοτς δέ ρτυΐπα ἀϊέζα εἰζίτος [εἰ πἰσοηοτοτυς. 
ευβ δ ψεκοίς, Ατζοτι ἀς πγαη 4. δρόσος δδὶν υ͵γζον οἷξ αἰθρίας χ7' σύ΄- 

"λα π7}ν φερῥιάμον, ἴετος εἴς τα! άατη αι" ἃ ἰστοηττατε σση- 
πη, π ἱπυτατίπηιΕ ἀο] αἰλξης. εἴτ Διτο πὶ σοπηετὶς ἔσο πη τη .1- 

ὃ διεύσος πεπηγια. νης διροσοποίχνη, τ 6 ΠῈ δ' ρέσοι; 
Ος: αἱ εἰ πυκινώς διρόσοις τεγουῆυίΘ- κόμας χυγραέ, 

γ σύδηρ,εθο γα, ἡγτοταϊκατας, 
ἐ εἰδεο ὦ, ΕἸ εἴγς φίσαι ααὰς ὃς μα δρυοίδει, αν 
Ἴ ἀζανν πὰ ΑΓ, φλυαρεῖν, δρυασαι, χατακολυμζῇ σώ. (υἰ51τ δαῖτας ὃς 
ποσὶ. 

ξ 
ἡγείκεςνειάς πα ἔτος Ἰΐσα καὶ ἃ ὐοῦ σατίηληι ΒΑ] Ϊ Δηζ. 
δα], οἱ, εγἰἀαιαρυα Οα}1ος οἱ φιλόσοφοι κὶ σεμνόϑεοι. 5:4. 

Θ΄, ὁ σΟΓ ΠῈΣ, ΓΟ ογθας Γοθυβις. [το τὶ νοπόπατις ἰστροης, 
ἀϊξτας ἃ αιφοτοιθι5. χ ἕλυ δρίθο Ν τάς 1) 1οἽς.110.7. “2.12. δρυῖνον 
ϑελιγῖῃ Ἐρίστ. 
ἵτης λίϑος, ἀτγίτος Ἰαρὶς ἴδι! σοπιπια ἃ τι ποῖς ἀιδοσιιπὶ Πἰ σοὶ 

᾿ πλοάο ἀγάςης.Ρ]1..}1}5.37.(ρ.11. 
φἴπις, εἰν εμῖο Βογα ηυαάαπι. 

ηχοίβπτοι τοὶ » ελάςῃη αι: ὃς ἀκρφάρυα.. Ἰ. οἱ τῆς σευφοφόρου «γυὴς 
χῷρποί. 

ἡΐχαρπαι τα, Οπγπος ἔτυέξαις ΕΣ ἢ 
γα εἰς Ηε(Γρτορεϊὲ ας εὔϊο αἷτ αταρεξεις: [ἃ νίατρατὶ οτίδπι 

ἴῸ σιυυνέσῃ κ᾽ «ιρρσομιλήσῃ ζοηίοτι! της ἢ δὲ ςοπιπγοτοίῃ ΠΡ - 

Δ ῸΡ 42ς 
ἱδ:οἷἀῷ ἐδυμονσειν εἰς ηοη [Ὁ] ὺ ἡ τὸ τυ πτειν ξύχοις [δ εἰ τρί χέν 

Δρυμέμς » Ἠείγο!ι. εἴϊε ἀϊςῖς ὺ χτ᾽ ἢ χώραν κακοποιοιμ τας ξοτίλη οὐ 
Τα ςο ΠΟ υο ΠῚ αι συ 111} (6) δι σοι τυ. 

Δρυμιος οὐ ὁ. γ ̓χα σου ἀπο, πγις να ίτας» Ιοσις αἱ δοτοίις, του - 
διις ἃς τας Ί οἰδιῖς ἐἰςηζας πἸοῆς οπληὶ [τίγρις ΓΝ] υοίις ΙΟςις. Α.- 
τ τοτι ἄς ἡγλιη 40; γῆ πεποίκελτοί βα ϑυξύλοις δρυμοῖς ἱὰ οἰτι οραοὶς 
ποπηοτ θιις. [υτατοῖο Ἑαθιο» λίρνας κ παιδία κὶ Φρύμιοις νεκρῶν τρα- 
τοπεδων πλήδοντας, ὅσο, ΡΠ ἀ τυ απ ρος (Δ]τὰῖς ἐχογοίτα πὶ λας 
τ ογίδδιις τ φἔδετος, δρυμοὶ χν ρφιν ἴα οἱ νίάε!, (σι Πςος ατδονίδας 1]- 
Ἰῖς, νυάο πδις δα σουβατα εἴν, [π ἘρΊρ ταπηπιατ. Αρυὰ ΠίοηΥ - 
{τι πῦ ἀο τι οὐοῖς τ σοπογο ΠΟΌΣΓΟ » δρυ μοὶ κεραννια 5 Πστιῖος 
ἃκ ἈΪτας. 

Δρυμώδυς (Θ΄, ὁ αἱ ) Ὠςπγοτοῖιο, (γ ΠΟ ἴις » Πίγρίθιις ὃς ατρουῖρι9 
σθοξειτιις. 

Δρυμων ων (9. ὁ, οτος ζα Π). 

Δρυοζαφης. (6. ὁ κα ἱγ]υογοις σοττίθο τ 115. ᾿ 
Δρυδεῖς εγτος δ. [οἰ γο ἢ), ΑΙ σττ ργὸ δρυώδης. 
Δρυοκοίτης 2 ΟΡ ΊτΒότοη οἸσα αν, ἴῃ Ερίσταμι. υαῇ ἀίςαδ ᾿η ἀετοὶ 

σα 4ης.- 8, 

Δέυονκολ οἰ πῆης ὧν ρ σις ἀτσογαγ τις . Ῥ[ βίοις, πλᾶγτίις» διιἷς ΠΟ Πισην 
ὙΡεοι μια τ στὸ πὰ πὰς δριξ κολαηειν. ἥ 

Δρυοκόποι»αιος ΓΟ οτος σοροι ΣΟ δου δοΐ; 
Δρυ ον, τς Πγι15: Π] οτοἀ. αὐαὶ δρύα βυρυύήεντα. ΟΝ 
Δρυοπαγη σὁλονγγοςας ΘΟ ρ υἿἢ ΡΉ1]1Ος, τὸν ποιοσαλον γῇ τγαάϊτ Η οἴ: 

νοὶ ροτίως οἰαἴτηι ὁ ααδγουθιις σοπηραόξαι. 
Δρυυηηερὰς. ἰδὸς ἡ, χετθα οὐκ ΠΙΤοὶ πιμη!ς, αγυϊτὸ πηίηοτο Το] οτα πῇ 

ἱποί (να, τα! οἸ5 ΤΠ σα πὶ ἐπ Ρ᾽ αχῖς εἰ γίατῖς, στα βϑας ἀς- 
οἰ παπτέασιιο δὰ ἀυ]ςςάιπεπιεν!ς εἰ σαυείοα εξ Σ Ἰάδο ΡΠ]ούδηι 
εἰξ ταάτχ ταί, πα σίξατ ἴῃ νἱξεὶς τοδοτῖθας χιπυίσοίις.ν  ἀς ]1ο-- 
(φοτ.ἰ..4. σα ρῖτς 189. ΡΙΤαΐαπι}}.27.ςαρ.9..Οαἰςπ.}}.6, 51Ππ05 
Ῥ οἶμαι ΠῚ, δμύαμιιν δ ἔχίοἰ παι, σηΠΠικίωζ 1ε σοηάππν σ᾿ Πικίωλ)εϑεν 
“ἡ πγίχας ψιχοῖ,λριιὰ Η εἰν οἷν. εἰς δρυηήερὶς. : 

Δῤυοτοιμία, ας »ἵς ξεῖο πηατοτῖ) ΡΊατο ἐς 1,εο]Ρ. 
Δρυοτοιικιὴ. αἴας πιατοτίατία, πγατοτγίϑτία ατ τα. Ρ]Ίη. Ῥίατο,, κα ὅστε 

τς δρυοτομικη κὶ κεραὶ ξύμπαντα πέμνεσω, παρε τεκτογηκη, 

Δρνοτόμος, Δρυτόμοςς [Πτ; ατΟΓ » Πἰεσηαγίας ξισςν ΟἸρεγοηΐ πιάτεῖτα- 
τις ΡΊαστο; 

Δρύοχϑ-,«9 ζατίηαν αυα᾽ ρτορτὸ [4 ἤδη μ ἐατ ααοά νιυ]σὸ Ν᾽ ἐποτῖῖς 
ςοἰααιθα ἀἰςίτιγ: ΡΟΙγ δ. [0 τ.ι. αὖϑις ἔγνωσειν ἐπ δρυόχων εἴκοσι κῳ 
διακοσίαι γα πη γεϊ ὅτι σικια φυ, ἡ. τατίας ἀςογοπογαοτ ἃ ιν απηρητις 
ἀποοητὰς ἃς ν᾽ σιητὶ παπος ασἀϊῆσατο, Ὅμ0 4 Δυτο ΠῚ εἰ Πιη ἀ4- 
ΠΊΘΌταΠῚ ἴῃ ἀοπτο ἱ. δ᾽ ρυοχίδν [ῃ παι] : ἢς ἀτέξιις αιὸ ομιηέπι 
δριωῦ ἵ. πτατογί ΠῚ ἡδυῖς σορτ σα. ΒΑΥ ἐς το παυτ, Γίατο ἴῃ 
ΤΙπιαο. καινὰ πείγωνα δή ὧν δρυόχων φτι ἔχουσα γγὴὶ ρων. ἘϊοΙπας 

νεττίτηοιος νεῖαι ἐχ ᾿σηςο ἤμ0. 41} ΠΟ ΌΤΟΧΕΙΙ τειαησα!ος 1ι4- 

Βεης. δσαττ δι 6 Π δρύοχοι, το ςηρίγματα αἰ πυγνυμῆῥης νεὼς » ἴζατα- 

παΐπα νοοῖ Οσίατ. [τθὰι διρυύοχίθι ργο δρυμὸς» ἵη Ἐρίσταμι. Εἰ 
εὐ 4 ΠῚ αἰιχααράίο ἔοταπιοι (δςατις τπ 4ιοα ΠΑ ΠΕ ΓΙΈ ΠῚ τηίοιῖ- 
ταττ Πσυαη 0 ρτοσσ ΠῚ ΠῚ. Ααἰπορὶι. ἴῃ ΤΙ ποίπηο. δρυόχοις τία 

ϑένοι δράματος ἀὐχαξ. 

δρυοψ ΠΟΥ 6 δι δ, τ Το ρΪ,. 
Δρυπετῆ νοΐ δρυποπὴς, 6 θι. ὁ κα ὐ,άτα ρα, ΡΙΙπίας ΠΡ το τς. σαρῖτο ρτίὶς- 

ΠΟ, ἀς οἱ τυϊς, Ορτιπα αὐτοιη στὰς 4 ἀδοογρεηάμηι ἰητοῖ το - 
Ῥίατη δοηϊτατέπιημο, ἱηο!ρίοπτο Ὀφοςα πἰστοίοογο. ἡΝ οἴ τ νο- 
«αὺτ ἀτιρας, Ογαςί γετὸ ἀτγροῖας. ἘτΙ στο ἀϊοάςοίπιο σαρῖτα 
27. Οἷτα δάδας αἷδα Ἔχρτοῖα. ἀοτοῦθας ΟΧ ἀν ιρα : τα νοσάτηΓ 
Ἰατα τα πῇ ςοίογοπι πππταης. Ατοησις στο β, ἔλεγον 3 τας δρυ- 
γτεπεῖς ἐλάας χὰ ἰχαῖδας κ᾽ γεργερίμοις, ὡς φησι δίδυμος. κὶ χωρὶς ἢ τοι 
φίσκειν ἐλαίας αὐ τὸ καϑ' ἑαυτὸ ἐλέγοντο μόνον δρυπεπεῖς 9 ὅζς. δρύπε- 
πεῖς δαφνίδες, Ὠϊοίς οι ἡ (ες Πἰσ αν ἀχταρα ἔδατιὶ θαςςα:. Πς ΜΜαγεο]- 
Τὰς. Τάσιν σαρίτο σο.}: τὶ οἰ υ]4 610 τὸ Ὁ δείφνενον ἔλαιον σειδυάζεται 

, διὰ γὴν φαφγίδων, ὅπειν σι διρυπεπεῖς, ὅζο, Ἰλυτίπαπι οἰθαπι ἃ θ46- 
οἰφ»ἴα πη σοί οτοτη πγαταπτιδας ἤτίιος οἰλοὸ ἀγυρὶς. Ἡ ογπιο]. πος 
ταῦ ἀτυιρας Ποη οἰςαγα πὶ πιοάὸ,, (δ α]τὰς ΠΟ υς Ὀαροας νοσᾶ- 
τὶ, φιαὲ πγυτατς σοΐοτξ Ἱποῖρ ητι δι  4ας Πιαθεῖ δρυσέτης» Ἰά εἰ, 
ὁ πέπειρος καρπὸς “ἦν δὲν δρων. δλὲ ὦ δένδρων πεπαγϑεῖστε ἐλυβά- 

ὡσαύτως καὶ ἡ ὑχκαὲ κα; ϑρύπωται. πἰω" 9᾽ εἰλίπασον δρυῆεποι. τοῦτε «-ν 

΄ 

ἐγια)αν. ἑ ΡΥ 

Δρόπεψυ πος, ὁ χὶ ἡ οἰπ αιθοτο οο ἔλα δτι Π]ΑταΓάτις ν ὅπ σὰ δέγδιρφυ 

“επτν ϑεὶξ. 

[πῆς Πρίπας διοθοης. 1 Ἀρορ ἤγαγε ΠῚ 

ὅλως ἐν μὲ τοῖς δένδ ρρις ἀκ ἔςιν ἐ- 
ει τό ταῦ ἢ ΣΟΎ ΝΗ ΡΟΝ 

ἀμασίν ἔϑιν. δῷ ἡτε αὔκορνοι,» αὶ δρυ- 

Δρυπὲς» ἀΓὙρὴ5, ἔνα τοχ ρτὸ θ Π 
Ρίπητ. ΠΡ. τ σαρ Τό φυλλείχανϑον ὁ 

δὲν, ὡνή μεῖς τσ μῆρ. ἐν Ὁ τοῖς ϑμοις υἱϑ 

πὶ ςοὐἱὴ δ κανϑος δίς. ἶ Ἰς ἜΣ 

Δρυπολέι. ΟθΕΤΓΟ 1η πιοητί δι, σαπγῖτοθς νίθΟ, ταλαμπαρώ,ὀρειζα.- 

πῶ, αἰοιποχώ δ ρη, δα ϊάο αὐ τε εἰ τὸ ξύλοις πολιορκεῖν 5) 1 5 ΓΞ 

ταραδ Πάτα) οδῇάενε : νὰ Εὐπαῦνσισαμς εχ γοτογισας εἴε 

ἄϊειτ τὸ ξύλοις ἑπλως πολιορκαῖνοὐ κοι κοη  ζεδϑπιμ. 

δούτβίω, ΕΠ εἰν οι, ϊς αἱοῖς ἀλϑτίω, 
1 π ᾿ “ με“, χὶ 

ΠΣ ΠΥ με ρα ἴδοις Ῥτα; Δοίοτς δηϊπηὶ, Ἀρο ]οη. 
Η Ἵ " Ὑσ6} Δρυπίω, κα ὑψω,π.νφαοίαροτο νοσοι 5 ς ὃ Ποπ.. 

ζ» Ατσοηιδρύψε δὲ οἱ βλέφαρον. δ, ὑπῆ εἶν γασαρπῆειν, ξέειν κῷ ται θιὴ 

ὅπ: ϑρίωκ. . 
ΘΡΗΟΣΣ Ν πῇ 



᾿ 

Ἔ 
416 ἌΓ Υ 
αρδινδς ῖς, φαοτοας αὐθοτοτό αν, οἷς οτίαηι ΤΠεορ γαίξ. πιάγ πα πὶ 

ἡυίάάαηι ροττῖς σἀσαίσους. Ῥοηίτατ ριο ἥσδαις ἀτροτς,, 56 ( δέ 
νἵτεπι ροοτας δρῶ οἰνοχίτανα ἈρΡΕ]]Δης. Ἡο ΠΟ. δουὸς ἔλυμα 5 1π 
ῬγξασΙρΙο νοτίας, αἰτδι σοττίριταν, δουὺς ἐν πετέϊλοισιν, ἀρυὰ εὐπ- 

ἄδην. δονὸς ὑφέαρρνίάς ὑφέαρ. δρις ἐναλία, πηατίη4 4αοτοιι5, ν146 
ἴῃ Οσπιπιθηταιίοίο άάιτο Ὀἱοἰζογιάις ορογ ἃς, ἅλις ἐρθοςν 

ἴλτις φυογοας, αἀλσιπι. αὐ] δου οἱ βυοσίεντα ροΓ ΠεπΊοτα (ς πγιτοία 
ἴδ ἀςηία, ΠοΠοὐις. ΑΘ μος πσηλιπα ιγιάαν Οα]]ογαπα [ασετ- 
ἄοτες ἀρρο!!ατὶ ἤτητ,ντ αυτῆοτ εἰ ΡΙΣη.}1.16.4 1 Πιαιάα ἃ Ος- 
ἢγα ἀϊσαυταγ. ὐπὸ δρυδς, ἱ. ὁ τοῦς, ἡσπηρο πάις νὰ Ὠγγαίες 
Νγιηρμα σγεάείσδηταγ. ΗΠ οπιοσιις ἐπ Οὐγ ζ. δυ γδ ἀπὸ δρυος ὅξι 
Ξωλαιφάτα ἐσ)᾽ δστὸ πέτρυς: ΑΔ συσά 4Πατ Μάτο τη ΖΕ υοἰά. Ηας 
ποτηοτα ἱπά!ρθπα Εαπηΐ Νηρ μαάυς τοπεδαητ: Θέηίσιο νῇ- 
ΤᾺΠῚ τγίϊςῖς ὃς ἄατο τοδοτο παλτὰ Οἰσοσοχὲ χο (σα ΐρτας ααττο- 
Ὅοτςε ἀοϊλτιις. 

δρύτα, ΕΛ Ἶατ, εἴ τύελθ. ξυλίνη ὡς πὸ δρυὸς ρα ΖΕΓΣ ΠΥ]. Α σΑπγ. 
Δρυτόμος 6) ὁ, ΑΙ Βοτάτοτ. Ρ] ΙΠ Ρυτάτοτιν ἱγρ πγατογίαγιαον ΡΊΔατ. ἢ - 

Θπατίιις ἔλθει. Οἱς. ὑλοτόμος, δενδροτόμος. 
Δρυφά δες, γησιες, γατηςητα, οἰ ογεςον ίςος. 
Δρύφακτος 656) τα] τ], (δρες οὐπὶ ραἰτ5 ἴα ἀρ, ΘΔ ΠΟ] Πυ5, τὸ πὰ 

επτεινόυδμον ξύλον τοῖς δια αἸςοἱ σις ἱπ 40 ας ϑεηλτογος, Χο- 
πορὶ. ΡΟ] ιχ 110.8. τῷ 3. δικασηεία μῶν, ἐφι νὰ καὶ κιγκλὶ)ς. νὁ δρύφα - 
ατηοεΐπτογρτ. Αγ τορι ἴῃ ΕΠα τιρ.νοσᾶς ταυλώματα τα “ἘΜ οἰκοδο-- 
μη μφότων εἰξύχοντα ξύλα ἡ τὰ κεέέγκελα. δ14α ξύλινοι ϑώρακες 5 πὰ 
διαφράγματα κὶ πὐξιτειχίηματαγταυλωτα. Π14{Π δ ύφρακτοι ει δρυ - 
φεμκτα αἴρα τὸ τάς ὄδυσι φελ᾿οσεῶτα τατος ξύλοις. 

᾿Ανύφειν, ραγνειν. 
Δρύφη, ϑιι4. ξέσριατα, Η εἰν εἶ. δδυφοί. ὃς δρυφὴ ἀμυχ, καταξυσμ. 
Ἀρύψαλα, Η εἰν ομῖο ἔμπης μέτελλα δδυώδη ρτο 41 Ετγαγοίοσ.. παῦοτ 

Δρύψελα͵, εἴϊε ἀἸςεπς,λέμμα τα, φλοιοιὶ "ἢ τὸν ἀπο δρυπῆομῆσο:ς φλοιὸς 
αἴ τὸ δου} α) ααοά εἰ λεπίσα ντ ἀρὰ Ῥαττῃ. Οὐδὲ πόροι! ῥίζυς 
δρύψελα ποντιάδος, (εὰ δἰοιμτιὸ δι φύλλον δρύψελον ἀΐχηϊς οὔάοιη 
Ῥαγι πευίασῃ 5} τῷ σελίγε. 

Δρυψοασῖς σοηα5. 
δΔρυιόπωδε, Η εἴν ς. εἴα ἀϊοῖτ Ὁ λαμμυρρίν: αἴ 1) νογὸ εἱπτιλόπαιδε. 
Δρυψογέροντας » Ηεἴγςξ. τοῖτε νοσδιτ «φὺ ἀτόποις πρεσβύτας κα οἰονεῖ 
Δρυω,αὈ!ςοηάο. (ἀπμοις. 

Δρυώδης.ε(9-, ὁ κὶ ἐφιοθ τους, γη ας, 
Δρθοιμι, οὐ ἰγεπηνίαςεγςην. Ο ἀν. ὁ. δρώοιμι μἴ" σφίσιν ὁ ι ϑέλοιεν, ἷ, 

ΠΟ διοικονοίζων, ζπτρετοίζω». 4 ἀΠγ] ΟΠϊγατοτη,Ρ ΓΟ διρρίοιμι, 
Δεωκτάζειν, Η εἴν εἰι.εἰὰ ἐμολέπειν, αἰρεζλέπειν ἱπίρ΄ σεῖς ἴσα ᾿η ρεέγα- 

τονιηταοτῖς 
Δρώμφω,αγγ εἰν οι. 
Δρωιυίασω,ςαγτον ει συτῆτο. 
᾿Αρωποικίζεδδι, πιῶ, ρσατον ν ἡ αθτὶ σόποτα σοτριις {ΠΠἸπίτε,νε σία- 

ται Πατὰ ρ] τς. ΜΠἀς ἀρὰς [μπςιὰ.1 Παπγοηῃαξες. Ετ ἴῃ πεήοω. 
Δρωπδκισὸς»ὥ, ὁ, ἀτοΟρΑςΙΠπιις ἀτοραςῖς ςοηίρογο, Ὀτοίς.|1.7.ς.4. 
Δδρώπης, ὁ, εττοιπο πάις, πλανήτης π]ωοχος, ΕΟ οι ἰο δρώπης. ςο- 

ἀεχ δυ ήσαν 
δεώπαξ, Ὑ ςἀϊςσαπηεῦταπι ἔα τ,νο! ταις ρ᾽ σατίο αι πο ]} ος δά νὰ ]- 

ὰ σογροσὰ εἴποίςπάα γτορ δῆτα» σου ταίσατ οχ ριος ἤςςᾶ δί ο- 
ἰδο ραυςιτιηο [ἰυατα,ν οί Αατίι5 3. αρ.190.8ς Ῥααίιις Π|0.7. 
ςαρ. 19. Ργοά ἀϊτ. 1 αττὰς ἤας νοχ {ἢ πλίτων ΡτΟ οπιηὶ ΡΠ] οτῆτο. 
ΜΜλττία] ς στο τὸ. Γςυῖς ἀγορᾶςο τι ηποτ ἀίαηο.» Η!γἤιτὶς ο- 

΄ δὸ οταγίδιις σευήίας, Ετ 1.5. ΡΙΠοτθτο ἐιοϊέτησας ἰαιιᾶς ὃς 
ὃ) ͵ 

ἄγοραςς σαἰπαπι. ἱπ (ὰ πγηγὰ πος ποηλῖμε νοτόγίδις σα ηξξα 1114 
ἰρτο  Πσαητατ, αιπθ ας τη θά]ης0 δητίαιΐτας Δά ἀςρηηάα ζοῖ- 
Ῥοτὰ γτοθατατιν τς ΤΙιἤσω [το Π ὁ κει(κρλωπισυϑυ- «γήρ 5116, 

δύ ἴηστοἤιις εἰς, (ἰδ τιριο ἔδυ, ἢ 
δυαζειν, ἀ ΠΠεητιγονμ δ᾽ γ 1  δε ς’εἔζειγ, φλυαρεῖν, 
Δυαὲ, αἱ δὸς ὁ, 1 ἀπα!τας, θΊΏΑγις. 
Δυασμὸς, οὐ, ὁ,ςοἴτας. 
δυζα, ἡ δυόω, τα Πδτὸ αἰβοίο»ἱη ςαἰαπτίτατο πη Ἰη οἰ ορὰ δυύη,ίξι δόα. 

Ἡείγοἰνφλυαρώ, ἰ λογωώ, ἶ 

Δυγνὴς»"γάνσοτ ἀνα ηγα] αο ὃς οἷν! οἰ άλιτ ἀρρο τε, 
δι ειν διειύειν τὸ διύεδλτο, Ὥ οτσ ετογἵπη πιογσοτο, οςς! ἀογοιάς (οἷς ἀεὶ 

σααχ πιὸ (ο]ςητ, Βιά. ΟΟπλπη. [ΕΥ̓ 1145, ἥγίκ δεδιυκότος. ΔῈ (ΟἸνΐα, 
πρὸ ἡλίς διώδοντος. Αὐἱτοτ.η ῬγΟ]επη. δὲ τοῖς ἄςροις δυοιῆσοις κα 
Ἰηπτένλουσι. δι ειὐγα ξεϊὰ Ρτο πηογσοῦς, {πη πΊογροτο. ὙΠεορμητ. 
πῶρεχϑύουσὶ γὸ ξύλα ἀκ ἴσω βείϑ ει πτίντοι Τὺ ογτες τὶ σαλείπης, δυεῶπι. 
τοι σι άετα. Ιἄςαὶ., ποίντων 3). τοὸ τϑὸς δ ῥίζαν ϑτεῖίον δύεται »γαϑ᾽ 
ὕδατος γἡ ὅπαινεῖ μι πλον, 4 υτνῶς ἀςο, Πππὶ νοτίας Παιταητ. 

δύερον; δυνά. ῥλαάφερθν, ὅμπλαζὲς, ἀρὰ ΗεΙ οἢ οχγτοηως Δυερὸς 
εχροίτωηχ ἤθη [Ὁ] ἡ πὴ ὄγηπον 9. ἰςἀ τί τολμηρὸς ἃ δύῃ, 

Δυζοθ. ν! 45 τετραζοθ-, 
αὐ νης» ἀο] ον, υνσγογ,ληχίοτας, λύπη, τλημδό της, πονί:. ταλώπω- 

εἰσ,» ακοπάϑεια ; καὶ εἷς ἐνδείας δυςυχία. Οἀνγῇς ΖΦ: "γάρ με δὴν ἐν χά, 

Ῥτιοτς τευ]. ἱπά! σοητιῖα, ἰηξογεια πη λσν, πλαὶα αἥεςειο. ζ α]1:-- 

τηποΐ δυΐζωυ ἀποϑὲν τ᾽ ἀλάλκοι ἰὼ οὐδεὶς ποϑέϊ. ΕΤΥ πχινηάς ἐνδιυυκὴς, 

ἃς ἐνδυκέως. 

Δυϑίλώ, ΕΠ είν οἷν. Πτητ ὃτὸ) ἀμακαταδύσοις τ ρτο δυϑιέσι, αυοἀ ἰ- 
ἀσπὶ Ἔχρουῖσ φύσεσι, καὶ πεῦροφάς » αἰηθισαιπι τοροπςηἀάγαως 
δυθϑυ σι αι δὺ ϑμμωσι, 

ΔΤ 
Δυηποι θη "ὁ χὰ ν᾽ καρτερικὸς. ΤῸ ΒυΠΈι15, ΠΙΑΙ ΟΥΙ]ΠῚ ρατίθης. 
Δυηποιϑίοι, ἀρ. ὁ ἀΟἸοτ, ΟταοἹ ἀτιθ, ἴῃ Ἐρῖσι. ' 
Δόπιροςτιςδιρτο δύειποΓα γΘΥθΟΓΙΠῚ ἴῃ αι, | 
Δυϊκδς, οὐ δ, Δ αἰ ἴδ. ͵ ᾿ 
Δύκη» ης9 δὶ ας δρυ4 Ογγοηαος διοίτυτ ρΙ!ςἷς αὶ ὅς ἐρυθριν. αἱ, 

Ατηήζοιοῖς γοσατογ, ὃζ ογυτμεῖπιι ἃ Ρ]ΙΠΐΟ . ταπηοτ πχεπάος 
{ἃ εὐ γε δισις ρα ἴπι ἴῃ Θιὰς φοάϊος Ἰεσάτητ. γἱάς ΑἸβοηαιπ, 
{τὸ ζ. ἢ 

Δύκωμος, δρ χησιςοἦς απ ΘΟ] υχ [1.4. 
Δύμωξ »(ντος «ὁ, ΟΠ] ΟΠ ΡΓΟΡΓΙΙΠ1» ΤΥ ΠῚ. 
Δυμηγήντὺς5 Αὐομαία, ΕΤΥ ΠῚ. ἷ κεν Ἢ 

Αὐδμι (ασοο ηστεάιοτγινϊάς διύομωνπάς δευῦω εἴκοτα, ἱπάποτο νο 
Πυπιουτα, ΑΡοΪ. ὅς δι δόμον, 114. γ» ρτο κοιταδιωῦαι, [δι 
δίδω τὸν ἡ λιυν»(Ο 16 πΔ οςοίάστο. ἐδύχίων γώψαν 9 ἸΏ σι ΕΠ] ἰμπξ το 
τα} ΗΠ Οπποτ, τρὶν ϑεοεῖ δ ευῦαι σέλας, αὐτο [0]1ς5 οοςαίατη. ἢ 

Διυμύαμαν, μ. ἤσομαι.π᾿υμαι ΡΟΙΤ ιπλρνα]ςο. Χ ἜΠορἢ Ὡράτῆειν δευΐαμ 
Ροιζιμη ἀσετο. [46 η}ν ἐσενὶ ἀρέσαι διυύαται, Π0}}1 Ρἰαςοτο ροις 
διωά μὔν- χέγειν, σα πάτα ρταάντας, ΖΕ οΒνη 5. αὶ δια μαι β 
τεύεινοηοη (ἰξτηςο γίπεγο, ΤἬσον. α΄ τοὶ δ υυύακϑι κιὴ γελάν,η 
ΡΘ τ ποπ τ ἀογο» Αὐτοὶ, διυνἡσεώϑοι μέλλω κολάσαι» Ὁ 
Ρυπίτο» Θμηο τ. διω αἰαῖ Θ- αὐτιλοιδορηϑ αι . ΟΌποχηι 
ΐτῖΟ » ἰη 41 6πῚ σοῃιυτιαην Ασα οα ντοῖ Π1π| τογαογ 
δώατω χαὶ αρετία) γεγννεγω καὶ μέῤειν δύλον, Βοτὶ ροτοῖς γε 

τιις αϑίψιις ἡλατογία ἢ ὃς πηδηοᾶῖ, Ρ]ατατοίνας ἐς νίττατ, πης 
τατη; (μη ἀσουίάτιιο ρτοτὶ], Ατίίτους].2. ΟΕ ςομοπι. τξέφ, 
τί δραχ μίω δύο 'διωαμβυίω δραχ μιφὸς . ἀγας ἢ Πγαπὶ αι; 

ἀϊαςῃνηις ναϊογοῦν δε άϊτ. [μπςτλη. ἐξετάσαντες εἰ διιως 
ὀκείνοις αἰ Πικὸς ὀβολός. ΑὐΠζοριαῃ ἴῃ ΡΙατο, μεῖζον, ἴδυ μ 
γαϑϑεὴ ἀἰχίτν ρτὸ Ρ εις ροίϊε, πταίογοπη Βαεγε ροτεῖντα 
τοάοι. διωΐαται μνέας ες δὸμήκοντὰ [ερτιαστητα ΠηϊΠαδ Ν' 
ΖαΠΖΘΏ αἶα τοῦ βατπῆϊσ. ἡ μιν ὃ τί σιὼ ἐκρωσιν χείσ᾿ οὐδ διωύα 
τεῦ, 1 εἰ ργαῖῖατ, Ηοπιοι. διωύαται γὸ ἁσανταγῃ Πι ΟΠῚΝ 
τοῖς. μέγα διωύα και» ροτεπτία ργασο!]ο. δευνηϑεὺς μέρεςτον, ΟΙ 
πγίτη ν᾽ υἷτ. τί δωύαται αι! ΠῚ νυ τ: Αυ μτορ 1 ΡΊατο, 
(ωνιον ὃ τί δωμαται; ὡς ἐδιμΐατο τίχιςαφντ ροταῖς οςἰ ογγῖ 
πορῖν. ὅπως ἔκαςίϑ- τὰ κράτιςα διμίαιτο Ια τη ΠῚ ΑΧΊ Πγὲ Ρι 
ἀςπι,δ αὐαῶτει δεῖ, οΡας εἰς νιτιθιις, μὴ διωνυϑ σιν μεῖζον 
τοητίοτες βεγους, Τ Ἀπογ ἃ. ὡς αὖ διώωμαι,ιοαά ροται 
διωατο,ηϑδτεθας [Ἰσαῖτ, ἢ 

Διωναμικὸς,. οὐ, ὁ) ναϊ!άας ) εἴ ςαχ. διιυαμικώτερος,, γαϊ φησ Ρ 
ταγςπας. Ἂ 

Δέαμις, εως ἡ ροτοητίανν ἰττς »ἱπηρογί αι ΠΊ, πη ἤίγατις, νς 
τᾶς. αἴδᾳ τὸ διωύμ,") διυιύεστι κὶ δὲς ῤῥ ὅσαι το αὐϊϑις ἅ μῆνον, Α΄ 
ῬΓῸ ΟΧοτοίτα δί Π0Ρ115. Ετ δεῖξαι διιύαμιν ἀπ Νς ἀϊοιῦ 
οἰ ,υοά [ματι ηἱ ἤπ45 ςορίας οἰξεοτατς δἀπετίαγιο. Π  πτο 
Οτοῖρμ.ἀς ᾿υοαυτίοης ΡΆΠΙρρΙ τεσὶς ἴῃ Οταείαπι Ιοα 
οἰ βούλεται; νὴ τινί. ἕνεκᾳ τίω» ἐλάτειαν κατείληφε, πλήσιον 
δείξας, τὸ αἰδῳτήσας τὰ ὅπλα, ἐδὲ υἣν ἰάυτῦ φίλοις, 5ρασεῖς 
ἐπᾷραι: (ὧδ σ᾽ ἐγανπιμῆσοις καταπὴ ηξα!.ἴὰς 10.34.4 νἱ 

ἀἴτα « ἰς εὐπῃ Παρεγοι!ο μαης ργοςα! αἰ Πεαπεῖς τα πη0}}} δὰ 
ἰηϊετιι ξξαπὶ αοίςπι οἰϊοηἀηἶττ, ὅς. Οαίαγ ἴτα Ἔχγα τ Πρ 
πιο ἐς ἰνε]ΐο οἴμη}1 9») Εσιτες ἂρ ἐὸ πλΠΠ Βυ  εἢ τγαηίξαι 
4αμπη ἀς τοττῖα ν᾽, Ροττοίιις ἀτήϊιε ΑἸ γαλττς σαίτγα πῸ 
(ξητγερεπις [εἰς 44 που! Πίπηαι ἀσπιϑη οἴτοηάθητ, δὲ 
ταυ]τίτα ἀΐης οἰγουπ βιὰ πιογαγὶ ἀταις ἱπιροαάΐγο ἱπο ρίξε, 
Ταῖξ. ἀς θ.}10 Τυσυττμαν Μοδὸ [δ Μ το] πποάδ Μαειο οἵ 
ἄετε. Οταςὶ ἀϊσαυτ,δεωα μοὶ δ᾿)» σα δόξει που τ, [εὰ ἀμ 
Ροἤητιντ ἰειηεὺ εἰς ηαϊάεηι Ἔχ σιμτη, διωάμει νογὸ ΠΊΔΙ 
δότγινε ἀηηοῖας Εταίπην ἐν διωάμει 0), οε, ΡΊατο ἀε Ἀ- 
ἐγὼ ἔτι ἐν διωάμει ἰῶ πῷ πορδυεῶτῃ τοῦς τὸ ἄςυ. διωί μεις 
καὶ, ΟσΌΪΟτ ΠῚ πηςάϊςατηδητα. διωιύαμιν ὀλέγίκο τῳ γομίσ 
κεγξεοῖτ ντ πυπηπηυς ράτγαπι να οτος, Ρ] αταγοῖ ἴῃ ΓΥουτα 

κεἰ; 

γαμιν ἔΐχω ὠρὸς πῦτο, [(οοτγᾶτος. εἰς διιύαμινρτο ν γη}} ραττοι ἃ 
τὴθις, ΙΝ αΖαυ. ὃς ΡΙατο ἴῃ Ἐρηξ, Οα]επιις, μέγα τὸ ποσὸν : 
σιωαρμιοϑλὲν εἰς διυυΐαμιν. εἰς διωύαμειν ττρσ: Ἴωγασο Ρτο νἱγῖθ τοὶ 
25 ἀς δεπεέζετς χτ᾿ διώαμιν καὶ ποιήσω πολ ροῖεγο ΠΟΙ ᾿ 
Τὸ διώαμν δηλούτα ροτοητία τρία ἀφοϊαγατιτ. αὐοσὶ διυδαμχί ἢ 
νιτος. πῇ διωάμει πρώτοι» οτοητὶ ΠῚ τι, ΤΉ ΟΥ 4, γνωμῃη δ ᾿ 
μειι. ἔργω,νοτθο νοὶ ξιξζο, 4: Π|. εὖ εἰ 

Δι ἀμειςφᾶττος ἃς ξισυτατος, ΑὐΠτοτοῖος ἐη Τορίοῖς, Πρ τὸ χοᾶς Ὁ ἢ 
«ιααηῃ ἐλογρι διὼ ἀμεις δία 8548 ΠῚ μ᾽ λόγνυ, [ἀ τα Πἴδτο δ. ἐν 
τρμγίῖ 95. Ἰλισιαηταγ στιατῃ αυλτιοῦ ργιπηα αι] τατος δὲ ἐμ 
Βεγρητῖας. [4 οππ ἴη ργί οἰ ρίο [τὶ ἰδοιι ἀϊ ἀς ρατείδις ἈΠΙν νι 
Ἰταπι. διωΐχμείς ὁταπὶ ἀϊσοθαητατ ἃ πιςάϊςοῖβ σοπηροίι ἢ ἴὼ 
της ἀιραπηφητοτιπγ,νῦ τεσταφἀῤμοκος διωΐαυας γε ροίτιο εὶ 
τιιοῦ πιδ σαπηεηξίς. ν [ἄς ΘαἸ ει Πθτὸ 6. Μετά. Οοτι " 
Ὺ ΠΟΤ ρτί πη ἄς ςοητροιτηδάϊ!ς, (ὃς, ]ος. ΠΡ 1 ἐς πὶ, δεόύας ᾿ 
πῆωτος, αμετείηθωτος ἢ αἰ πϑοσζατές ) σεῖτὰ σοπηροίϊτιο ὅς σά 

δυται Εισυϊτατις. . 
Διωυαμόω, κι τῷ, πιωκας ΟὨΠ ΠΣ ον τ μς ΗΟ. { 
Δυχίασις ες δ ροτς Ἐς, ΕΟ ΓΙΡ. ; 

Διυας εἰα ας, ἡ ,νς ροτεητατας, ροτθηῖ Γὰ » ΤΈΩΣ ΠῚ» Ῥοϊγδίο ἱπ᾿ 
τἴμη. διωυας εἴαν ἐἰχί τῆς δ μέτα γ ἱπηροτίατη βαθεῖ ὍΠΕΡ 

αὐτοῦ 



ἌΥ 
Νίαζαῃ. τί δὴ πὸ βήματος διωας εἰαν͵ ΠΟσγατος, αὐτποσίτατοαι ρτὸ 
ταδιιμα! ςοηοιου απ. 

ἰωάϑσώμα,ατος, τὸ ργα:ξέλιγα: 
αν τικὸς οὐδ, ο᾽,ιπΊρ ἐγ Οἱ Ὡς, τ ΓΑ Πίος. δειυα τ ὀυτικὴ ἰατρεία, το - 
ἀεϊλὰ ροτεητατα Ῥτοσςάςης » Αγ Ἰοτεῖςς ἴα Ροί τις». δεωαςὅ.- 
“πκὴ δημοκρατίανξατας ΡΟ ρυ]ατῖς ν]οἰςητιιον [ἄτη [ἰδτο ἡυατιο. 
διωαςδυτικὸς λόγος» ΕΓ ΠΊΟ οἰ Πρίαπ ργωροτοητὶς » συρίάιτατς ὅς 
γι τὸς φάτ] ἴγαι 6 σα ρ  ἐητῖς. 

“ω ἴα πὶ ργαρούθης, ἴα πὶ ργίμθαρς, ἀο ΠΥ Πποτνρς ΠῚ» ΡΟΙ ΘΟ. 
τερηοιργῶρ ΘΟ. ϑιωας δ᾽εὥτῃ πρὸς μυρίον, ῬΒΠΟΩἱ, ἰά οἴτ,ςε- 
ἀξτε ροτεπτία: γεγῸ ΠῚ ἰΠΠῸ ΠΊΘΓΔΤ 11). τίς μὲ διυνας δύσεις 4115 Π16 

᾿ βδὲ Πυδιϊοϊ οι: Ε ςοἰεπ αἴ. σαρῖτς Παΐπτου διιας- δ εὗϑεω χἕαν' τιν, 
εἰ (δ ἱπηρετίο, (αἰ τη. δλοιυας ον χτ᾿ μοναρχίαν (Ὁ 1 πηοΩατο πα, 

Ρίατο ἀς 1ιὸρσ διιωας θύω δηιωας εἰαν,1γάς πη. διωας ὅύω ῥώμης ο- 

͵ πλΐποῦ, [ἀσπ). ς ϊ ; ἢ 
Ῥμάς τ, ὃν ἀγηαί τα, πγὰσ ἐζγατιις Ὑ6] Ροιεῖδαις. βαρ σίταγ ἴῃ οσἴπι!- 

ταῖς, αΐ ρ᾽ τ νὰ Δ ΡΟ Πετνγο τὶ ̓ἱ αἱ ἔπη ἴπ ἰητροτῖο,; ορτι- 
ὨΔ ἩΡτίπιας, ργ β λυ, ργαροτοηβ. Οἰςεγι δά Ατείσ δτο [ἐσεη- 

᾿4ἀο. ἢ οἶς πεδι]ο "ἶα οἰῖπὶ 115 ἀγιηαίτις [η σγάτία, ἃς ἴω Απκ. χ. 
ῬΆΙΡ. 5ἱ ςατοτὶ τεσες Τ ειγάγομας ἀγπλίϊαζιις ἔς οἸ ΠῈτ.ῆς δι ἃ- 
ογὰ [ττίρταγα δ δινίζολον γοσδιιτ,ἀΐσοηῖς Παυϊάς ἴῃ ΡΊΔΙπ δτι ἐς 
ρούσατο πῆω χὸν ὀκ διωάς τ αὐ [ ι 
ἘΣ ᾿»Ατιτο ῃ 6.Ῥο]ιτο τῇ διωυαςίχωτώτῃ κὶ τυρκννυκωτο τὴ “ὁ - 

«τὸς οὐ, ὁ, ΟΠ 11ς, ΓΒ] οἴ ἐπ5» ἰάο ποις, ναἰςπειροτοης. οἱ διωα- 
ποὶ ρΡγΟςοΓασ ΡΟΓ ΓΙ Οτοϑ. ταὶ δ ειυα τοὺ ργο ν]ΓΙ]1. διιματὸς χρήμασι 

Ἢ ορίδυς ΡότεπςΡ]μτατ. [δ᾽ ἀε πε. διυυα ταί σε! ἐ ϑέλω εἰδέναι τινα τα τ᾽ 
πιαηαπι ἴμης εἶτα τυσὲ ροτείϊατι ρεγπὶ {1 ουρίο ςοσῃοίςοτε. 

᾿ διαυατὸς λέγεινγαςοτ τη ἀϊ σε 4» ἀ!οουάϊ ργαάϊτις ξχουΐταῖε, ΖΕ Γ- 
Πεἰίπος. κὶ γγυέῶτο, διωα τὴ αὐχὴ,, Τοστατος, ἡπηρογίατῃ χυοά εἶς 

ΡΟΠίῖτ.ἐν τοῖς δειυατοῖς ἴῃ ̓ἴς 4Ζα: ρταϊτιγο ροίϊιπι. τὸ δέωα- 
Πρ 1]ς Οιμ τη. ΤΉ ΟΡ θ γα. μηζοτ. ᾿δτο ἰδουσάο,, ςἀρὶ- 
Ουτὸ 9. εὐ δΈχο μῆυογ ὡς διειωατὸν ληπ] ἐυγυτὸ σ)ιυυατὸν ἐφ’ ἐχαίςε 

πεῖ, 0} 11} ἡ ο 6 ργα τὶ ροίϊτ σοηή ἀογα. Αὐΐξοσο!, ῃας 
ὀ ἐπτη σαμτοτοὶ διυω-ιτὸν, τὸ ἐνδεχουῆνον, κὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμᾶν οἷά εἴ, τὸ χτὶ 

σιν, ΟΠ Οτ]ς » ΠΟ τι η σι η5 ἃς αἱ δ  ΤΓΑτ πη. τε γε δια τεὶν 
ἀπὶ Εἰςσυτας ἔετοτ. αἵ μοι διιυατοὶ, αὐ α τῆ ςα: ἴσης ΕἸςαΪτατίς. 

ιυατῳ ὅδι, ἢοτί ροτεῖξ. ὡς σἹιιυα τὸν βέλτισΘ-., 418 ΠΟΡ ΓΙ ΠΊτΙς 
Ροιοβς χ επορίποη. ἕσσως γϑύονται ὡς δειυατὸν βέλτιςοι, Ὀστατ. 
1 ἀατῖιο δι ἐπ ἢ 9101 10. με φαίνε φιλοτιμουυάν Ὁ’ δὴ τοῖς τοιέτοις ἃ 

κακοῖς διατρίξα ει δεῦνα τόν ὄξει, τα πγα}} φυοαιε οτος 
Ἰηζ. τ) τὸ διιυατὸν, ]ατο, φιιολὰ ἤετι ροτοῖξ,ΟἹςετο. εἰς τὸ δὺ- 

τὸ νἱσίιις δι εἰς διυύαμιν αὐἰϑρωπίένίων,, ντ εἰς σαρτις Ποηλὶ- 
ΡΊατο ἴῃ ερ {ὡς διεωνατὸν σώζειν, Ρ] τατος ἰη Τ᾽  ἐπιηϊο- 

ΡτΟ ΓΙ (δτιιάγενντ που ΐτας οἵδ [δγιιοτο ες τὸ διεωατὸν ἵρᾷ - 
ὅα) ἃ νόμον, ἴῃ Ἰερς εγο Ἂς εἷις, συοδὰ βετὶ ρος, μαθετγε 

ο ὩΕΠῚ,[ἀΘ 1 ἴῃ δοίοης. ὁ διωυματόν “κ᾽ ϑεών͵ ποιεῖν εἰ γγύητον πὸ Ἴ- 

γνημήον,αιιοά ἐλέλιιπι εἰς τς ἃ ἀἰς ηἱάςπι τηξε ἔζιιπι ἤότὶ ρο- 
ἘΡΡΊυτ ἐκ ΤΑ διωα ἥν, ρτο ἔβουϊτατα. ; 
ἧς, βοττϊ τογοροτςπτογ, 441 ΡΟ 1] το, ἐχυρώς γγυναΐως ἀσφα- 

ἰ δια τως ἔχω Ρο ον. 
Ἰωΐγρτο διώασαι, σους κάϑη ΡΓΟ χαίϑησαι ὅπίςη ΡΤ ὄγίςασαιν μέμνῃ 
ΡΙ μέμτησαι. 

υηρϑξναριιὰ Β4Π]. 1 Ἡόχαςτη. ΡΟ]! εης, ροτεης. ᾿ 
ἀωγοος ον» οοπάοτ, πο εἀϊοτείαδοο, πΊετσο. Οὐ. διῶς χι- 
σώνα,ρτο ἐγεδ ύσειτο τά τ. ὃς ΠΠ|44.γ, ϑώρηχᾳ «δοὲ ς ὄϑεασιν ἔδωωε, 
Ῥοξιις Ἰοτῖςα ᾿πάυίτον!ἀς δηυεῖν, 
οδυζῖν,ντ ἄμφα, ἀμφοῖν. ἔπος οἴ ετία πη δύο ἐπε ς 4 1]ς δζ τα 
τιχώς δύω ΟἩτΥ οἰ ζοΠΊ.ἡ ἐν δυο χεπῆων ἐλευμοσιμη. δυοῖν πρρ- 

των» ἀξία ἀπαταπη ροσιιάαπε ρτοτία πὶ ΡΙαταγοίνας ἴα Ρ ΘΒ] Ιςο- 
χ.κ δυοῖν γγυων σιωες- ἀσης πόλεως, ντδς εχ ἀποθιις φεηοεῖθας τ 

1ϊδητς, θεαὶ τη Νυπια. δυοῖν ἡμερωνγἀποτα πὴ ἀϊετα τα. Πυἱ ἀς ΠΊ.δ ὕο 

Δύο, λὰ εἴ, δἰπὶ, ςαρίτο ἰἜχτο, Εσπη 611) Μαξοί. διυσὶ αἰλύσεσι,(2-: 
ταςπὶς ἀσαδας, Αἑζοταπὶ Αροϊτοϊογιπι σαρίτε ἀυσάεοιπιο, δὺ- 

σὶ μεΐχαις μεγάλας ἀιιο. πιασυἷς Ρτς τις 525 δυσῖν δρμεῖν, ἀπ] δας ἴη- 
ΟῚ} δἰ ἀπ οδοτίς ἴῃ Ῥόττιι, Εγαίπι. ἴῃ ΟΠ ὰ. Στὸ εθκιών διύονὰ ὉῚ- 
1 Ὡἰς Δητε πη ς, ΤΠυογ Δι 4. [ἢ ϑεπετα ξαπιΐπιπο; δ)υοῖν λακωνεχϑῖν, 
[14 οπι.1δ᾽ ἄδην, δυοῖν γαυμαχίαν δ' ὑο΄ποιοιΐσι τυ) πόλιν » ἀ᾽ αἱάπητ οἱ- 

ετατα πη, Ατ τοτεὶ.ς. οἱ τὶς. δυοῖν ϑούτερον « αἰτοταπν ἀς ἀποθιις. 

᾿ 

, 

ὶ 
, 

᾿ 

Ο Ρΐατο ἴῃ ΑΡοϊορία ϑοογατίς,, οἷς πολλὴ ελπίς ὄξιν ἀγεϑὺν αὐτὸ ξ.)" 
δυοῖν ηδ ϑείτερόν ὅδι τὸ τεϑγάναι ̓  καὶ γὰ δ΄ μηδὲν ἔξ), μησὶ αἵ ϑόσιν μὴη- 

δεαίαν μυδεγὸς ἔχέν ἃ τεϑυεώτα ἢ νδις. Οἵσετο Τα οι] ἀπάτα ασηᾶ 
τας ἔρες τεπετ τάίςος, θοῆς ΠΕ] εασηῖγς ἡοα Πλΐττατ δα ΠΟΥ 
ἔς ΠΊ. πόςοϊο εἰς οηΐπη ἤτ αἰτοτιιπι ἀς ἄυοῦθας τ να ἀατ τ ἤις ο- 
ΤηΠῖπο πλοῦς Οπτηςς δι ξοτγατ,αατ ὅς. ΤΒεοριγαίε. ταύτα 3 διαμέ- 
γει δ οἷν ϑείτερον, δ} Ἰοιωὺ ἑαυ δ, καὶ διὰ ξηρότητα, Ἰά εἰζ. χ᾽ γε] διαὶ 
δυοῖν ϑεύτεροντεἴϊς ςηἴ τα ἱπάϊσοης (πρρ]ετιοῦς ἰοςυτίο. Τυτογάτπι 
Δ]τυ ἃ σαϊρρίαπη []ραι!ἀ παι! πΊ, θττη ταπις ἢ] Δ} ρίας Πρσπὶ- 

οἰ δεεηε δας ἄιο νεῖθα χυὰπ καὶ, ἰά εἰξ, νεὶ. ὁ γηεῖ. μὴ αἴτει μεγάλα 
να δ)υοῖν ϑεύτερον ἡ μὴ συγχαΐων χυποῖ, ἡ τυγχ αὐων λυπῇ. δ)ὕο ἴῃ- 

τεγάμιπη ἀυρ]ςος Πσπιβσατ, Ατηζοτεῖος ἀς πηι πάοιδύο γὸ δ τι- 
ἰ γες ἐσ αὐτῆς αὐαϑυμίέσεις αὐαφέρονται.. 1ᾷ εἴς, ἐχμαϊατίοηιιπι σε- 

ΠΤ μοιδιοὶ γτδύν, σοτα 1» πὶ, δυοῖν δέοντοι εἴποσιγάθοἀοα!σίητί,Ἰ)ς- 

͵ 

δ Ὧ 
πγοΥἘ]}:εἰ οἶτον οὐ ΠῚ δυοῖν εἰποντα.ν Ἂς δύω. 

Δυύὸ τείχοις ἀλείφει, ρατοπηγια ἀρὰ Θταςοςντ η ἐρ {τ Οἱ ςετ. ἄυος 
Ρατιοτος ἐχ φαάςπὶ Π4ς] 14 ἀςα!δάτς.  υ}(. ὅ3) τἶϑ' ἐστεμφοτεριζον-: 
Τῶν κὴ διαὶ μέσον χωρρυυύτων ἔν μοί χαις ἢ φιλίαις, 

Δυσδεχά, ἀπιοὐδ οί. 

Δυοδεχῴμάυ 9-, Δα οὐδεοΐπι πιο ἢ η1. 

Δυοδεχαταῖίθο, ἀμ οὐ ς ἢ} ἀϊες γ6] ἀπ πος παῖας, 
νἀυοσέκατος ἀϊοίες! ηγ11:. 

δυοχαίσεχα ἐποάοςίαν Οὐ ξ. 
Δύομκαινκ) Διδμε, ἱπστοάιοτ νι ππογσοτνηγογσογηῖάο, ἀςοσίι πὴ βιι1- 

τοι ῬΏ]ο ἀεὶ πλιη ἀο, αὗται τὶ ὁ ϑειλάήης ἐδὸδ ύκεσαν, 2 πχατὶ (ω8- 
τηςτίᾳ βαογαης. [ἄς], νῆσος θεῖσα χτ' αἰ ϑειλάσσης ἠφανίϑϑνη γ μία} 4 
ἀςοτίαπι Πἀφης ἀρίοτρια εξ ἃ πνατί ἀταις ςοηάιτα τοπὶ ἰηάσο, 
Ἠοχηοτγ. "τα. γ, μφ᾽ ὥμοισιν ἐφύσατο τεύχρα, πυ πγοι Ὸς ἀγηγάς Π-- 
ἀαῖτ. δυόμθθ- ἡλιθ-, ΟἹ οςςίάοης » ΘΊαται εἰν ἴη ςοΙση. δεωῦαι χΖ' 
γϑοτεγι τη ἰαδ γον Χ ΘΠΟΡ ἢ, δε εἰς ϑείλασσαν, Πγατς (τεῆς δύσον- 
τῷ ἐγώνα, Π οπιετ. 

Αὐδος ον (δ αγις φαϊη]ας, Βυάαιις (ΤΟ Πλ πθηταγ. αὐτὶ δεύτερον δδὴ μορίων: 

εἰμι !ς τ. ἔοσ πη α: οὐχ οὐλὴ πολλοστὸν, ὀλίγος ὃν, μυρμός- ὃν ντίτωτ 5οΠοΐ: 
Ἐπτὶρὶ ἃ. ὃς τείρουάετγὶ δὰ ποςινμόρμίΘ. ἀπ ποῖαῖ: γε ἱητοτγοσαηζῖ, 
ποςημόριον τε ροπάδατιτ τὸ σγυΐος οὐ τὸ πρίτον, δζς. 

Δυοτοκέῳ, αὖ, ἀπὸ ΡᾶΓΙο. ᾿ 

Δυοχωώσαι, Η οἰ γοἢῖο οἵὰ πωμεΐσαι : αὶ ᾿τάς πὶ ἐκ Πεπηοοτῖτο δυοχεῖ 
ἴδοις ργὸ σσωμοίζη “πωματίξει,σκεπείζει,Οροτου]ατ, ἰπτεσίτ, 

Δύπης,:͵ ὁ, τ ηατοτ, ὃς δύπβα πλογσὶ αὐιδς ς θα τὸ δέωύειν ἑαυ εἰς ἃ 
ϑείλαοσαν, Ἐτν Π10]. 

Δύπω, Πγε σον ϑειύα» ας {δ εο, κολυμξώ, 
Δυρεύλεο, ΡΓῸ ὀϑδιύρεθϑεοι Δ πγεητατὶ» ΕΤΥΠΊ- ; 
Δυῤῥα χιον, τὸ ντΌς Ἐρ!τίνημα" ροῖϊοα νοςαῖα οἱξ Ἐρί ἀαΐηπιις, δεοὶ σίων 

ῥα χίαν κὶ δ' ύσορμον ἕτως ὀνόμασαν; ἘΓΥΓΩ. 

δίς,ραγεῖςι] δεῖ 4: (ο]ὰ πε ἴῃ ςοπιροπείους ᾿ημοπίτυτ, ὃς ππα- 

Ἰὰπὶ» γε] πηασπαπι ἀπ ουἸτάτεην Πση! σας, Ἰητογάμπν οτίαπι 
ῬΓΟῚΝ [μἀτίηογαγη το άϊταγ ]Π.0 4 δἰνοαμ! γείροη ἀδι τ ἀςερητί- 
κὠὶ ΑἸ Του δ᾽ γεῖο οτίαπι ορίτατίςοι εἰ ὃς ΠηΙΠοατίοηςπι ἰητξα- 
ἀπ. ΕΠ δικ οτίαπη ρασιϊοί ρίμπι ἀόρ. (ἃ δγόμι: ᾿ 

Δυστώγν(ῷ-,κ, ὁ κα δ ΠραΓο 5, ΓΓΠΡΌΓΙΙ5. 

Δυσειγρία, ας, ἧ, ρατα τη ΕΠ Πχ γεγο, 
Δυσευγρών, ἱΠ ΕΟ ΠῚ σαρταγα νίασηρτο πηαἰὲ ὃς ἰηξΕ] ἰοίτοτ ριίσαπις, ΡΙα- 

τατ.ἀς Αἠτοηΐο Αἰεχδηάτία ρισαηιε. 
Δυσαίγωγ»»5, 1 Πττα ἘαΡ}]1ς; 4] ἀιξποι!ς εἀδςίτατ, δὲυστάγωγος ἕσπος» 

401 τγαέζατῃ ἀϊ βῇς"]}ς εΠ΄. 
Δυστώερία, ητοπηρογίες ἃς σαί τπὶ ρο ΠΊ] σης. δέγαθο ἀς Ἀδισηηᾷ, καὶ 

υὑτὺ ποταμὰσ εἰσκλυ ζομῆνον τὸ βορζορώσδες πᾶν 5 ἰᾶται ὁ δυστερίαν. ὃς 
δυσοίερος ἀρὰ εἰ) ε τη. ἷ 

Δυστής. ἐξθ- ὁ κα ν᾽ στᾶυίτοῦ ἰρίγδης, ἢ Ἀπὸ σ᾽ ὕστως εἴων» ερ!τΠετοη Ζε- 
Ραγτί. Ετγηιοΐοσ. Ηοπιοτ. ΟνΠ7. , Σεω δ᾽ 87 ἐός τε νότος σ᾽ ἔπεσε 
ζεφυρές τε δυστιὴς ἸΏΤΟΓΡ. δ᾽ ύασνοις, ἢ Ἀπὸ δυσμὴ πονέων, 

Δόσαιαττειν Πὰς Κπύδόσα,ςχοεις. Ηοἤοά. ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δύσαιμν 
Δτιηα Ετίρετγε. 

Δυστείακτος, [τσ στ 5,δευδϑορίωδητος,ν Εἰ 4111 πΠοη ἔις!]ὶ Ἰυσοτ, ἀἰσυμπεὶ- 
ϑές ΕἼΌτο τοῦτο ΜδςΒὉ.αὐτὶ πικροῦ κὶ διυσαιάκτε μέξφυ : ΝΌΪ τΔ- 

Πηδη δγηυσεώκτε. 

Δυστείδϑνητος, Ἐπ ρεη 5, ἢ εἴθ ας, γ Πάς δ σεείδνητον δέρμᾳ,, ΑἸοχ, ΑΡΒτ. οὰ- 
τὶς μεδειίοτ. τὸ δυσαίοητον, πε τυ ον εθεζατιο. 

Δυσαι τ ησίανντ αὐαιϑϑιισία, ἴητογ πο τθος ροηΐτυγ ἃ ΟΑΐ, 
Δυσεείων ὁ βί(Θ., νῖτα ατυπιηοία. 
Δυστικῆς, ἐ Ὁ: ὁ καὶ ἃ σαταῦυ νοὶ ἕλπατῃ ἀΙ ἢ ςΠΠς. ; : 
Δυσειλγὴς γέθ.γ κα ἡ στὰ το] ογ Δ Πῖς » φαΐ ἀο]οτοπν ἀΙ [Π ]οπὶ 2:- 
εις Ης ςἢιο εἰξ χὰ! στὸ ἁβοίτατ ἀοίοτς αἰτεγίις. 

Δνυστίλγητος»"»0, {ΠΕ Π Ο"Π}ς δὰ ἀο] ἐπ άτπι, ἀσυριπειϑής, 
Δυσάλϑετα; Ηογοἢ ΕΧΡ δυσία το αὐ ϑερρπευτοι, 
Δυσαλϑὴς, ὁ καὶ ἡ, ποι γα τς, ἔχηάτιι αἰ ΓΉ 1115, δυσίατος » αἰϑεροπευτοι; 

νηἐς γέλα δυσελϑὲς, ΠΡΌ τὸ ργΙ ΠΊΟ ἘρΡΤΡ απ ΠΊατ, ἀϊσίτατ. θηνσαλ- 

8ῆ τὰ ὦν κνήμαις χὴἡ ῥδυμουτί καὶ, ἀερίοτατα ἐετὸ τι θίαταπι ν]σετα, ἴη- 
Φ Δ 111 ὃς ἀμ }Π]δητῖα τ δίαιτα πα νίςεγα, ν]σόγα τ ίαγι πῇ Άι}} 44» 
πες [ποἰὲ ἰπ οἰ σαιτίςεπι σοευητί, ᾿ἰδτὸ ρτίπιο, 1 οίςογίά. εῆυ - 
σαλϑὼν καὶ κα ϑυγρῶν ἑχκών, ν] σοταπα [πιο ητία πὶ ὃς 408: θοη ἔ.- 
εἰ] ᾳπαητατν σἰσαττῖο! γερι σ᾽ ηαητίῃ ΠΊ. 1Δοπὶ ᾿ΐδτο φυάτγτθ, δ - 

σειλϑεῖς νόσοι, πγοτίοἱ πάτα ἀν ἢ οἰ16ς, δΊυ στιλιϑ ὴξ αϑΐη, ἀο᾽ οὐ ἰησα- 
τα 1] 15,1 ἘΡΙσ Δ ΠῚ ΠῚ.ΡΤΟ οοάς ΠῚ δυστίλϑυτοῖ ἀριιά Νοηηύπι,1Ὁ 
εἰλϑω,ευτονᾷηο. Σ ἢ 

Δυστίλια, Πα πδιςα πὶ ΕἸοῖτ δὲ νοΠΊ τα Π1. 
Δυσαλνοίωτος πχιτατὶ σοητιπλαχ, Αἰ εχ. ἈΡ Εν 
Δυστίλυκτος,ἴπΘα τ Ὁ 1]Π15, 41: ἐβυσὶ ποαυ τ. ΝΣ τ 
Δυστέκωτος,-, ὁ 41 ΒΗ οἸ]Π1ς σάρτιι, δυλιερώς κρατού μῆρ(6- " δυσαλώτος ταῖς 

νόσοις, 4] ἀιξῆςι!ε πιουδὶς ταρτάτυγ, Πιοίσοτιί ες ἰδτο Ἱδρτίπιο, 

σΑριτοῖ. ὦ κρλϑ ΜΕ ΣΆ 
Δυστεμερίαν σφίγγαν ΑΛ ΟΡ Δ, ΠῚΡοττι Πα ΠυνΡτΟ δυσνμερίαν, Ἰηξε!- 

σοτη αἤετοητοπι ἀϊ πε ΠΊ. ς τ 

Δυσεΐμιμορος,ν, ὁ» Ὁ ξΕΙΊχ, δύσμορρς. ΑΡΟΠ. 2, Ατρ, ῥύσαίϑειι δυσεέμιμορον 
αὐέρᾳ λυΐμης. 

Δυστίμοιρος, Η ε(γοἢ, κακόμοίεος. ᾿ δι , ἐὺς 
δυταγάγω»ρς, ἀἰ βῆ οἢ] 9 Ροτίμαία, αὶ αϑτὲ ἠρθρο τ πο βιειϊὲ ες 

10} 

427 



Ἀ:8 Δ τ᾿ ἱ 
οτορ1ΠΠ1ς, δυο ερὺς, ἀσσειϑς, Ὀϊοίς, 

Δυτανάδοτος. 11 Δ ΠΠσαἶτοτ ἀϊσοτίτητ, ὁδητιδυαν δ δοτοξ. 
᾿Δυσανάκλητος γε, ὁ» ἀπ ΟἸΠ1ς πλιτί στα, 40} αὐτὸ τουο σάτα » ΖΕ 4. 

ἢοῖς σοπαδηιτ. ΝΣ ἐπῶν πίοι 
Αυσανακόμις!8:,κὉ κα ἦναι! στὰ το σάτα. : 
Δυσαγακτέω͵ αἱ, οὐρὰ ἔοτο. δυσανακτω τυρὸς τίου ϑούχασσαν ἃ τὰ ατὶ αΐνοῦ. 

τοοιΡΙυτ. τη αὶ ον Κ᾿ 

Δυτανάληπη  θ-,ὁ κα ηνσαρτα Δ  ΕλοΙ]ς. δ)υσανληπῆον υαϑησις, ἀ {ΟἹ ρ] Τῆς 
τὸς εἱξ ἀξ ςΙΠ 5 σοποορτα, ΑἸ οἰάαπιας. [το πὶ φαὶ 4 ἘΠΊ οΙ]ς τοογεας-᾿ 
τί (δα γεξος ΠΠ|ατὶ ροτείε, τῇ 

᾿Αυσανάλυτος » ὁ γὰ ἡ, [ΓΟ] 115,4 αἱ ΑΗ οΙοἱ πεσαῖτ, Ν αΣάη2. 
Δυσανάπειφίθν, δ ας ἄγχι γίχ ΔΗ] δάσεῖ ρο τοῖν, ὃς ΔΌ οριπίοπα ἀε- 

ἀιοῖ. ; ᾿ 

Δυσανείπενδι:Θ-,ε, στὰ χὰ [ρίτατί οπεπι ἀρτάτιδ Ὑτ ρατΊ ἀπ. 
Δυσαναο, ἐτέω͵ ἐλ.) σαγπιηχϑ; ΦΊΔΌΪΤΕΓ [το ηῖααο πίπτο ἐσγουδυδαγὰ -᾿ 

ΡΥ ἀν αχε φοτῳτ Η ΧΥΝ 
διετοιιῶ τὲς 5 ὴ τοῖς γεγγονυἡμοις,υποἰοἰϊ ἃ ἔεγοητος σὰ ας βιέταρογᾶτ, 
Ῥίατ αι Οαπη}1ο. οὐδὲ ϑάανώτε δυσαγασετώ , ῬΑίατ, ἴα Ἐρ . 1 βα- 
Ῥέως φέρω, δυδκόλως ἐΐχα. ἶ ἧς 

Δυσανασετίθ. ἀ ὁ Ἰητο ἐγ α 1 1, σα ςνπιοτγο ἤις, 4184 01] 15, πὸ : Ν 
Δυσαναχέτως ΡΊσι πιοτοί, Ἰα] αἰ ὃς στάθη τοῦ, π) 0] οἶδέ ἀτηπ ἢπη-. 
᾿ Ἶ ὦ ΣΉΝ , Ξ- ͵ 
Ῥατίφατοτ, ὀκγυρωσ, ὠπιειξγώς, 5.14, ὁ ἢ δυσαναο ἕτως εἶχε δεξαιϑοῃ τας 
βασιλιμοὶ δώρᾳ. 

τανε τριετῆ Θ»»8ν 4 αἰ πσ σαϊῦ οἰτογτῖ ἀπ ΡΕΓΙ πηΪ. 
Δυσαναφορακὸς ὁ, αἰ ἀιξποιίεες ἐχογοαν εἰν ίο δυσκόλως αἦαφε-᾿ 

εϑμδρ ταῦ φύσ ανοάφορρς ὕπνος Βυά, εχ Αττιοὶς αδττ ρτὸ ὁ θυσβά- 
φάκτος : ἀἀάξῃς ὁρροίταμη εἰ εἴς ἃ δὔφορον : 11) ἀρυα Βαι]πι, 
βαρέϊς ὑτνοι ἡ δυσανεί φῦρριν ἸῃτοΓργοταητιιγ δυσί πλλωκτοι [Ὁ ὨΏῚ 
σύασες ἃς νοεἰς αἷς ΠΟη Ειο]ὲ ἘΧρευσ ΟἸτιγ, ΔῸξ χα γσ τ. 

Αυσαύεατος κα, ὃ, {1 Π οἵ τς το] εγατι)δ ύσφορρς.» Χο πορῇ. 
δυσανίης» “1 ἀπσίτατ το εχί σα. ΘΑίοπο ν ὃς τις ὅδὲ τοῖς σμικροῖς αὐ - 

σαὶ τὴ δὴ τοῖς μεγάλοις μεδῖλον κἡὶ οἵ 'ϑωοι αἴϑρωποι,ἢἡ πλείω χ οόνον.. 
Αυσανιίθε νι, ὁ χὰ ἐγαηχία 5: Ππ10 [οἴτιι5, τι τὶς : ορρουῦιτας τῷ δυϑύμῳ, ἃ τ 

υἱτοτ. ἠη Ῥηγῆοσ. ἢ ἷ 
δυταύοδος, αἴςειία ἀπέ οἰ 5 ατάιις, πος 15, δλυσαϑοδος τόπος , ΙΟΟὰςὦ 

δὰ ὅπηι Π0ῃ {τ ταζιιπι ἀσος ἀοτὸ, 
Αυσανταγωνις ἧς 9 ὁ πο  οἴτιις ἀπ οΥ Αγ 1115. ς 

Δυσαὐτητοςγδ ν᾽ παπ!ρ στα ἀπογίδιν ας, ΠΟμΓΙΙ Ἰηξαιηζας, οδίξειμς, 
᾿δυασπρύσιτος. ὨΤ ΕἸταγ εὐ ἀ πὶ δυσαντῆς ἃ ΝΟΠΠΟ: δυδαύτητον ϑέαμο» 
οσοιεία ᾿η ἔιπ ἐρεξγαοι]υπι, [με οΐδηιι5, ἀιοίτων ὃς δυσαύτης. 

Αυσ αὐτητον, δυο ἐρὲ ςυδ)υσευπῶν τητον. 
Δυσαντίξλε πῆ θυ» 75, αἱρεέξα τογγι 1} 1ςν Ρ  αταγοῖι, φοζξερός. 
Δυσαντίλενιτος 6,4. νἰχ ΓΟ Αἰ 1115. 
Δυσαντιῤῥητὼς τανε γὶχ σοήτγαίοί 4π6άτ. ΡΟΪὈ. τοιαῦτω διαλεχθεὶς 

κἡ δόξας δυσαντιῤῥήτως εἰρηκέναι νκσιτέσσαυσε ἃ χόγον. 
-Αὐσαξίωτος, 71: ἀοη Εἰς Ἰὸ ὀχογατατν, Β 4. 
Δυσειπτάλλαικτος,ε ὁ .4. γί Κ ΠΡ ΘυΌ.Π1ς., αὶ ἀπ σαϊτον αδίτοἱ ροτεῆ, 

46] ποι Ειοι]ὲ ρτο ϊσατατ. ΑὐΠ.11, 7. Αηΐπη, δὺσαποιλλα κτύτεραὶ 
7 ίνονταὶ Τ᾽ ἐμίρύων,, αἰ πο ἰὶς ράττιι [δ ογαητα τ. δὲν σοιποιλλιαικπίοι, 
ΡΙατο τ Ρμπ]οδο. 

Δυσαπείτητος " αἰ ΕΠ ΟΠ ς ἀδσςρτι:. 
Δυστύπις-" ὡ, ὡς Ἰοιϊὰ ογοάο. 
Δυσαπόκρατος ὁ κ᾽ ,ἀ ΕΠ ς1Π1ς αἀ τείροπάοηά απ. 
Δυυπποκρίτως Ξ χέ ν οἱ τοίροπἄετα {πη οἷο εἴς, δ υστιποκρέτως ἐ΄ χεσιν αὐ᾿ 

βορύτε ,ςολὰ.1. ἀιξ ου]ς εἰὰ 1ΠΠ|- τεροπάετο. 
'Δυσωπολόγυτος, αν ὁ κα υἱ ν 1] ἀπ οιτον ἐς ἔς άϊταγ, ἴσα οχομίατατ. 

Ροίϊγδπις. 
Δυστέπολ ὕύτως τα νῦ ἀἸ ΒΗ σΠ] του α Ὁ 1 ὃς αὐ}! αυςατ αρυ ἃ Θαςη. 
Δυσοιπό ταις: Ὁ,» ἡ καὶ ἡ ἰέγσασας ἴῃ δ. Π10., δὲ φιὶ ἀν ]ουτον εἰς} 11- 

τίσ, ν χ (δ 44 1}1ς. 
Δυσαπο αὐττως εἰ τηλ ΠΠπγὸ, “ΕΟ Ρ. ᾿ 
Δυστεπόπ]ωτος, 11} αἰ στὰ 11 τα. δυσουπύπήωτος καρπὸς ν (Γι ξξης αι] 

Αι ποιὸ ροτοῖξ αθίο[αἱ, ΤΠιςορμγαίζιις ἐς σαιμῖς ρἰαηγατ, στο τ, 
πράριτε 12. 
Δυσταπύκπαις- Ὁ» αι] ἀ 1 ο]ὰ «αοἸΠἰτατ, 
᾿Δυσοίποαχτεις:ὡςγς στὰ. 

Δυσοιποσπαίω, ἀἰ Πϊοαΐτον σας 10. 
Δυσαποτρεπῆϑ,, ὅν ἀϊβίσαϊτεν οχοαείται αὶ αι οττί ποη ροτοῖ,,, 

αἰ ΠΠππαά ετὶ, Χ ἐπορὶν. 
Δυστέπουλίϑ» ἀἰ βῆ συτεῖ οἰσατγίςοπι σουτγαῆεδς. 
᾿Αυσυιπούλωτος͵ στὸ οἰζαττιςαπὶ τγάίνθης, Δ! ΕΠ σα] το οἰ ατγί σε πὶ οοη- 

ταῆρης. 
λυ σοίρεσκίδ.., πορτας στατία Διισα ράτοῦ. δυστίρεφ᾽ιθ., ΑΡο ἢ Ατίχθην «ὶ 

δεὶ οὐρρσιτεῖν ὄντα φυσαρεσκον σφοδρα. 
Δυσαρες-ἕω͵ ὃς δυσαρες οὐμαν ἱΠ Δ Ρ] ἀο᾽άυς Πατη γα στὰ βετο, ΟΠ ηάοτ, 

οἰξευίως ίαη, σοηβιᾶου. διυσαρεσἐμῆνίθε,., πλοτοίϊς. δυσαρεςτών, 
, τ! ετὸ Δἤέξυς, ᾿ς ΠἸοἴτον νίαδος ὁ γηοῆυς. Εὐϑαδὲ 5 ὁ μῷ ἔξιν 
υἱατελϑεῖν δὲν δρων σκιαν κὰν δυσαρες σης δὲν ἐμεῖψαι δένδρον ἐκ δὲν» 

ὅδε, ὃς ΠἼΠῚς ἐκ ἰξητφηγία. απῖηαι ἡ ἀν, ἰτοςς αα 4ἰἸαη} τγαηῇ- 
τῷ αἰἸάπγημς. Ετ δυσαρες-εῖν οὉ δυσαρέςως εἶχέν τορός τινα, οἰ γίιας, 
σ[υσωρες ἥσαντες τοὶς βασιλέως «πα)σὶν, 55) τεῦ αὴ γομίμιως αὐ αῤ χήν, 1ῃ-- 
ἔξ ογαιτ δηίπιο αἀυοτίας τασιος ΠΡ ογου, ἰά εἰχι ἐκ ὀυδυκιύίσαντες. 

Ετνοῦο ραἤηια»δυσηρεςτουῦτο τοῖς στ αὐνίξε. τορος ἤουῆμοις, 14 οἰ ζς 
«ΠΕ δΥ γ ογτο, αἰ πσυρέ ζοντο, [ἀ ὁπ) δ]υσαρεφεμῆνοι τὰ δ αἰτολων συμμφι- 

"ὯΝ 
χίᾳ, ἀςτοίζαητες Γοοἰετατοηι, Οαίδηις Πἴδτο οὥλπο,, Τῆς 

αὐραγ γέλμοιτα κοινοὶ τε υἱ γιαγόγων, γὴὰ ΦὮδ ἠδ διυσαρες:ε μαι 
4πι| ταῦ πιοτὸ σοηβιζζαστατ, γε Το ὃς Ἰοηαϊτας, 
ΡῬ᾽Ἰσεοτ ἰὴ ναὶ δεθάΐης ᾿πίζα τα πιοτῦο. ΡῈ 

Δυσαρέσησες εω ςνὐντη οτΟ τας, Τρ] σοητία δεπαοες, ΡΟΙ γδίι 
ἕτων ὅπῆνδευ κού των ϑυσαρέςησις, [πτοτρ.τα Ππυιἀτοια ἄοτε 

Δυσαῤες- 9. κεὦ ἰπηρ᾿ Ἀο  ἀις» πότος, ηῖ πιο οἴ οἰ." ογαξο 
λητικὸς ἐ σῃ μὴ δύσερις ὧγ,μυδὲ διυσαψεέτον " τὸ δυπαῤεςτο 

πηοτοῖϊταβ. τὸ δυσαξες ον “ἦδ ἀῤῥωςοιμίχων, πστοτδυτί 
τὰς γν [Ὁ Ποιηυ5.τὸ τσ πολι τ᾽ δ)υσείρες ον ἡ φιλαΐπιον, 

οἰατα πη. Ρ  αταγοίνις ᾿η ϑοίους. Εττη Οὐπμιαΐο ἐποταὶ 
δηϊπιὶ οβξηΐουε ρο τ ξγέοις εἰς ἄτεῖνποι ὦ βέον ἐμμήβει πὸὶ υσ 
σον διυσαῤες οι τοὶ ὅπὴ αἰ οἰκίας σο τὰ ξογοῆτος τοην ἀοτης ξἰοαπη, 

. ορῃτοπτῖ τα Βα πλΠ] Πατὶ, [κπςσ 0. ΝΣ 
ΔυσωρεςεόμθυΘ-, πα] ὃς πχογοίὸ ἰνασεης, Πδ] ἀν ίσςης, ἢ 
τ δεΠς,, νεϑἀποηταῦτο πγοτγίνο, ΑΙ Θρ θταρ ἃ οσαποιν, δ 
1 ἰηᾶοετ νεγιίτι 81 ἐς ναϊοτιάίης Παογτοτ. 

-Δυσαζετος, ε,δ Πστάτυϑ. 
.Α ὐσαρκαος, νοι ἢ ς1]ς οἵδ ἱπηρόγατο, ΡΙμτατ. 
-Δυσαρις(θ:γ εἰ πτγα ἐγ 115» πγοτοίις, ἰὴ 
Δυσειρεςοτονία ας, ἐπα ργοῖος ἀν βησα]τον Δοσαῆτα, νοὶ 

Ρτίπνιμι Πα ἐπε τοίτοτ οηιχα, δυςὺ χοὺς ἄρεσον τέκον 
πίω) ἀρες-εἰαν δι ύς(6-, ἣ Ὧ ἫΝ ὴ ὴ 

Δυσαρχία γα! ΕΠ σιτας ἐπ ρ Ἔγδ αἱ ; απο ἱπηρογατογί ταὶ 
οεάϊαπτν Αρρίδη, Πῦτο ἐς δ .}]ο οἰ "Πα ηι ἐς πὴ; 
τία ἐοσαϊτατηροῖι δ. ] πε ΡΝ α] σι). οὐδ 

Δυσείφετος γονῇ οἱ γ᾽ ΠτΟἸ ΘΓ 15. Α ΡΟ]].2. ΑΥο ὁδαὴ ἢ δ)», συ 
τοι λέλειπ]ο ΟὐοΥ τοτεῖ ὃὲ σται ς. ΠῚ 

Δύσαυλίθ. ἔρις, σΟΏτοΠΕῸ τη ΕἸῖχ ῥγορτοῖ τἰθῖας, ῃ Ἐρῖαε 
Δυσαυξὰς,αέτι 41 ΠποΙΠ15» Ὁ αἰοην ἱ 
Δυσαμίξητος,κ δ᾽ κὶ ἐναα ἀν ἥλοις διισ εἰξιτ, : ἮΝ, 
Δυστεφαΐρετος, Ξγ6 κ νἀ Ἰ ΠΟ ΠΠ1ς ΔΌ Ἰατα, τα] ς ντ ἀπε τγῖ ποι 
Δυσευχθες σγαιιο,"ΠτΟ  Θγα 1] α,αταύν ἀνϑδὲς βαρ υ αἰ βαςακτον. .ος 

Δυσβας αὐτὸς, εν καὶ ̓ ν Εις" Πς ροττᾶτιι., οπειοίμς. Μετ, 
ἵ Θοπηηοτογτιο, δεσμεύνσι γὸ φορτία βαρέω κὶ δυσβάςακται 

Δυσβατοποιοτῖμαι ἀν ποις πὰ αἀιτατη νοὶ τγαπ Πα τη ἀπ το 
οἷο. Χεθορ νου 5 χρὴ ἐν ποτε ὅϑηὶ «δῦ. χρείτῆοις ἐλουύγειν ὀππ 
σδιυσβωτοποιέμφυον, αι} 15 ΓΕσΟΡ τα ἀνξτοι εν ξιοσιςητοῦαλ,, 

Δύσίβατος,ὁ κα ν᾽ νη δος οἽΤιις» 1 ΠᾺ}5.. ἱπηρεγαῖις, ΘΓ ἀϊ 
τόιτιο πυράλμα πό τε εἶ χεν ὁ μικροὶ δυσβατα διοὶ Ξεγόπητα καὶ, 
πυται τ ὑδοῦ τὸ δύσβατον 561 ᾿μαςοο αἰ Π1πᾶ5. ΓὰςΠ γωξϑὶ 
χυρὸν νομίζων τὴ ἐν τῇ αὐκτολῇ ὁδιων τὸ δ) ὑσβατον τὰ ὄρρις » (δ΄ 
πχοῦτα ἰοπ "τιν Ν 

Δυσβαύκτος. ἐν κ) ἡ Π 110 1 σα Π65 ἱχ Πυϊἰπλο ἰάτγατα Ππην ῥτο 
Δύσβλαςἐω ὦ ἀνξῆςοε ΘΕΓΠΊΙΠΟ. ς ᾿ 
Δυσβλαςὴς ε(θ-νὁ κα ἡ χα ἀιΓΠςὲ σοτγπλϊπατ, αι ἢ ο]ὲ σεν 
Δυσβοήϑητος «κ' ὁ γα νἱ,ἱπη πιο ἀ! σα 15 νοι πιστὸ ΔβξΈστιιν γοῆι 
Δυσβουθίθ-, 6.δ,64α] ποτὲ ΘΙ ΓΑΓΙΓ. 

Δυσβολίθ- ἴ το ιοτις τοϊ τόσας [πὰ ἀϊ οἴτατ οαἱ το οὶ σαὶ 
Ἰξᾳ ταξτναιο ἡ δυσκυξεῖν ἀϊοίταγεντ οαἱ ἀαπγηο1 άη85 Ὁ 
ΠΟΘ γατ 1111] δ) ολίθ. χὺ ὀυκυξων,ντ 4111 γοηογοι!Πὶ Ἰδσογί τινὶ 
Ἰὰχ ε,.9. . ᾿᾿. 

Δυσβελία ἡ πη δηἀ! σου ἢ 1) 4 ἢ] συ τα, πα! σπι ἴδιαι Πυ τη πα 
Ἰπιηγ.1ποοηί]τα τειπεγῖτας, Αγ χορ ἤδη, νεφι φασὶ γὸ δὲ σβ 
3. πῇ πύλει τέοσεῖναν. ἡ ' 

Δυσβελίθ., ο ΠῚ Θγάγη5., ντ ΖΕ ῚΧ γατ! ομἷς ΠΟ ΠΠΠ10 το σατιτι 
ὨλαΌτΙας ἴῃ Ῥῃγβοραοην. Οἵσοι ὃ χκὶ ταὶ ὁφρύς ἐγείρρυσι ὸ τ 
μα αὐασποῦσι, δ υσβελοι:τατότρτος δὰ σοηβ Ια πορῖος,, πηι 
σΘοιϊοτείτ, ᾿ 

Δυσιγοργάλις-(θ., ὃς Δυσγάργαλ. ἵππος ἷᾷ οἴς δύφομος ν Οὐὴς ἄυτ 
το αξταγιιον μι θ θη αὐ τ Πα δηὰς.» νῖ Ἰοημήτιιγ ΨΊ τα Πα 
σίμῤιθο, ἴητογ νἱτία οηα] ρσηΐταγ αριιά Χ ΘΠορἤοης. δα 
γάργαλις. Η εἰν οἷν. ἸπτοΓΡΙ, δἹυ στρα ὑντος δ) σπ ρέσιτίθ.. 

Δυσηϑύεια ας κα σειοτῖς Οὐ σαττας, ἱσποῦλτας. ΡΙαταγοῖιαΣ 
δῶν εἰγυγὴς ανεξείλειπγα αἰρφκολεϑεῖ τὼ οἱ δυσγῆν εἴας ϑγείδη 
τα δ βἴον.ΡΊ]ο ἐς πλιπάο,ὠπέλεγξαι τί) ἐν τὰ ψύχη διυση 
εἰὶ κἰς σεθεσις ΔΌΪΠΪ ΠΟ Π.1ΠΙΔΠῚ ἐςίεσς. εἰς δυσγίειαν. 

ὲ 

πιγαὶ κὶ τινὶ, Οὗ ἱσποδ!]τατοπι τἰάετς νοΐ ππογάογς, ΡΒ] μτάγοι, 
δωσγηδειαν λοιδὸρρ υ μίμ(Θ- ἀυτῷ. τ 

Δυσηϑυῆς ἐ(θ.ς, ὁ ἡ ν, ἸσΘ ΟΌΠΠς, Ἰπἰ πιῖσιις, ᾿ 
Δυσγνώρας 9. Φόῖτα ἀἸ ΕΠ ΟΙΠ ς,ν οὶ αὶ ἀΠΠ οἰ]ς ᾿ηποτοίζοσο! 
ΔυσγνωςΘ., 1 ΠΠ|ς}} 15 οο σαΐτα, ον Ὁ. “ 
Δυσηρηήττυτίθ», 411 η0η ΚιοΙΪ ὰ νο] Εἰ] σς τὶς νο] πυροτγὸ Δβπο 

Ῥίατο [διὸ τοττῖο (ς ἈΘρθ)]. τω νέοις ὄντας εἰς δείματ᾽ εἰηϊα, 
μεσ ἔον αὐ εἰς ηἰ δοναὶ αὐ μεταλητέον, βασανίζοντας πολὺ μᾶνοο 

ἐν «συρὲ, εἰ διυσγον τευτίδ- " ὄναίμων ἐν πᾶσι φυ νεται. ἡ 

Δυσηρήπιςον πιρφγένα, τος 1 αιιὰ α18}] ξετὸ ῬοΙΙς Ἰμειὶ ἔχοις, τὸ 

Ἰαοτοία νεὶ ἰποι ατίυα Οἱ τίν που ποτ σα τις ΡΊ ας. ; 
Ττυοία, τ Πθαη. Βα] οὐπῶς μὴρ ὅψίσκοπος ποξᾷγμα σ)υσγριπησοα ἣὲ 
γουπίζοωιν, ο[Ε Τυοτατί. ΒΑΠ], ΓΙ θη. εἰ τὸ κερδαίνειν τὰτο γρηπηζεινς 
γεται δέοι ἀρ α Ρ]ατ. ἐτία πὶ [ἐστι τ Γ, "" 

Δυσᾷ αμμονία ᾽ς 11 οἴτας, ρτο διναπραξία ΑτἸΐζος. 

Δυσϑαίμων, Ὁ ἔς Πἰχι συ σφαΐμων τύχν, αὐἰ(ογ α,ἰα βοττι αἰ] 



Δ Ύ Α 

» 
ὅν ν᾿ ἀν δα δ ὃν ΐ 

ἀρ αήλισες Ες γ εἶν, κακου τεςνδηλη σοι λει! γὃ τ
ὸ χακώσα τα. 

“ημρενηϊο νοοαταγ δι ἐθὰς Ρ αἰ σ οτα αν ἾΝ τς η ΤΉ τοῖο γε μέν 

ἡὐσδηρι, τὸ ὃ σφηκεῖον ἔπουσι. 
ἣ 

ἀπ τὸ αἰεὶ ἐδ δαινεις αὐ, Κδὴ κρᾳίανον κατέφυγε, 

σδιαρετίθ᾽ ὁ κὶ ἐνααὶ ἀηταη οὶ Εἰς} ὲ ἀφαυϊτνάϊα αἱ ςοητιπγὰχ. 
γδεα) τησίθ.γϑ, ὃ κὶ ἐμ υβΊ ΟΠ] ς Τα ἀιοατα. ͵ 

᾿ ὁμιφον, ται Προστατι ἀι Π οι]. Η οἴγο ἢ. 
ἡ διερετίθ.» αὶ ἀἰτυἀἰςατὶ δέ ἀϊσετηΐ αἰ ΕΠ οἰ ὲ ροτοῖς ἀρὰ Α- 

μοη.Π0.14..ῦϑῦὄὅ2ὅ2 
᾿εδιανλακτίθ.γενἀ βῆ Π ς τοσοηο Πάτα, ἐπηρ 4ο Δ 1115. 

᾿  ϑιάλυτίδε,", 4 αἰστὸ ἀΠΠΤΟΙαἰταγνῖνο ρογεϊπαοὶς, φαΐ ἀ ΕΠ σα ]τοτ 
ἣ »Ιασατυτ» Ατηοτοῖος 1ῖδτο χιάᾶτῖο Ἐτβὶς, οἱ ὁ πικρρὶ, δλυσδιάλντοι;, 
[ἡ πολι χρόνον ἐργίζονταιγ ποι ἔα ο"]ὲ ἰγαπι ἀσροπιιας, δὲ ἴγὰς Τα μτ 
τοπαοὶΠἸτηὶ. Ι 

᾿ἠεδιώσνδυςΘοε οι ἰρἐτίτας Αἰ ΊοΙς ἃ σσγροτς ἀϊξατίτατ. δγυσδϑοί- 
πϑδυς Θ.οἱγΘονίπιπὶ σιοά ποτὲ τοίο] αἱτιτναυὸδὰ ἀι Ἐς ]ς ἃ σοτ- 
τρια ιοὰ αρτὲ ἀιΒἤατιτ»ἱ σαάροτγαταγ, ΠΣ] - 
το.1.5.6.14. : ν 
τ“διατύκσωτίθ. δοχίϑ,αΐ ν᾽χ τὰ Ῥοπος πιοτος ξογπγατὶ ροτεῖξ. 
τ νυ Ἰερνυκιώ λανϑοαίον» 5114. 

εδιαφόρυτος νοὶ ΠΟ ἔα οΠἰὲ ἰοςὶ ρετίρ ἰγα θη σις ἀἰ ότι παι, δὶ 
| κατα ἀρ εἡ!ιο; ἀϊρογοπαϊ νἰπὶ ἱπηροάϊεης, οα5 ΟΧοτγειηοητα 
που ἐο ]ὲ ἀἰ[τυιτίιητιῖτ. Οαἰεη. τοὶ ὃ παχ ἑα καὶ γλίχρα κὶ ψυχρὰ ,ϑυσ- 

ὁ ὅδε νίἀς ὄυδια φόρντος. 
ες ὁ, οΠΠ τς οἰζο άϊτιι- 

, τος, κὶ Ὑεἴεραγατιι ἀἰ ἔς} 5, ΘΔ2α αἰ Του ϊδἱ ἐχροηῖτ,πγῖ- 
' αἵπ (πδάμςοης ἰου!ρἀσίσιις, αὶ ἀΙ ΕΠ ουΐτεν ἐχοτγίτ,α οἱς 
ἰχἴυο αἰτειξεα αὶ ἀἰ Π οἰἸὲ ἀει εἶτ, αὶ αἰξγί ἔξ ἃς ἀαγα οἵδ αἱιιο9 

0, ΑΡ ΒΟ. Ρτοῦ]επι.90.1.1.δυσδιαχούρητα, 41: αἰαα πὶ - 
πῖ. 

Ἢ υφγο αἱ καὶ ἀσος πι 41 ΠΟΥ ΠἸς ας τγαηῆτα,, δυσέξοδος. ἴτε 
ατγοπάο γὶχ Ἐχροηὶ ροτοις αὰτ ἐχρ] ςάτὶ ἀρ σγηοῖ 

ὃς, ΟΌ 5 ΟΧΊ τας αὐστὸ τοροτγίγὶ ροτεῖξ. δυσδιέξοσος λαζύριν- 
ογτγίοι μιις ̓ΠΟΧΡ  ςαθ 111 ατηδασο δέ ρεγριοχίτατς Πημομ5» 
Πγοοη ΘΩΒ ἱἷς ὅς ἱποχτγί σα τις αγγοσ, ΥἹτΡ,. 
γητος γϑν ὃ χὐ ἢ, 41 ἘΠ 1}15 Γογασατιι. 

διήγητος 5, κὶ δ,  Πατγα 111. 
γἠλυτος,ἀ1 ΕἸ ς Ὁ το Ῥογι 1 ς. 
τος, ὁ χἹ ἡ ἀ  Ες"Πἰς δά ἀ ΡεπίαΠι1ΠΊ. 

τος ν 5:11.αἰ δεύγϑωτος »ἱησοιτγεξξις Οἱ 4, πο ατοη 4 1]1ς 

|} 

σοίθο, ὁ δας ἜΧρογ Ὡς ητι πὴ αἰ Ες1]ς., ρτόθατα ἃ! ΠΠςΠΠς. 
ἀς καὶ ἀε[ογπηῖτας. 

οὔθ. ὃ κὶ ἡ, βαδ ας τατρ5,ἀς οτπνῖς. ὈΠΒεν ΓΟ. ν' ὠρκροὶ καὶ δὺ- 
ἧς ἢ τρφγμάτων ὄψις. 
-Θ' «δι η α] σῖτον ἐχρτ εις, οπί εέξυ ἀιβῇ 15. 
ιἀτουῦτες, σα δ τὶ νεἴϊο ντξητες. 

(άτος τὴ αιοἀ δυσεέμων. ᾿ 

ὑπ ὰ γοιεϊτας, ρα μη οίμας. οἰ χέτων, δ υσείμων γα τὶ {αλλ πππρ’ μα) 
Ρῖο ἀςευγατὸ σαϊτοτίπζαϊτιις. ; 

α ας, ν, 1 ΒῆςΠ]Πς, νοὶ ππαὶα τΕΩῚ δας  ΟγαιΣ ΟΣ! Δ ΠῚ ἰη δα, 
τὸ κακώς ἐρξοσειν. 
τος, παι ῖρατι ἀν βῆς ]Π1ς. 

ἐπεκβίας".γεγ κὴ ἡ, ΔΙ Ε]ς "15 κὰ σοσεπάμπι. 
ἐτέκδοτος. Ἐν, .} ΠΟ σα 1] 1ς Τ᾽ τεητ. 
᾿ τ ϑέρμαντος, σι] ςδτὲ ἱπςα] εἰοίτιαριά Ααἴεη. πυρετὸς δυσεκ ϑέῤμαν- 
τος ἐεδτίς ἴῃ αι1 οιιΠῚ αἱ ουΐτατο σαϊοτ ἀσσεη αἾτιιΓ- 
κϑυτακτὰ ἀϊτα ἰχοτα.ϑυσέκϑυτοα σημεῖα χὴ πονηορὶ γ Ρ]ατάτ οἶπι!ς ττῖ- 
(τ. οχτᾶ. 
ἐτεκ χαίϑαρτος ,ΟΧριγσδίι ἃ ἢ ο}]15. 
ἐσεκλειπῆθ., πάει πεῦς, , 
σεκλ ὀγις δ. εγοοσηίτιι ᾿πἀἸοδτά ας ἀἸ ῇ οἸ]ς » ἱποχρυ τ 1]1ς Ὁ εἰ- 
Τι8. 5 ἃ. δυσδιάγνωςὉ-, ἄφηλθ», 
᾿ἐσέκλῦτος»"Π ΧΡ] ΓΑ 1} 1591 πα ΗΠ] Ὁ 1}15. δυο ερως λυσωάν(-, 
᾿σέκννη] 5, ὁ κα ἡ, ΔἸ Εῆ οἸΠ1ς Ἰαυιατα» "Πα }}᾿}ς ΡΊαυτ, Ρ]ατο ἀς κΘ- 
Ρυ8).».,ἀ" αὖ τηλικούτί- ὧν ἐν ταῖς δόξαις. δυσέκνιπῆα καὶ εἰ μετοίς ατα φι- 

ἰχεῖ γίγνεάποι γαστἰ ὰδ εὰ ᾿ηαγεῦτ ἃς ἀν ἢ οἰ Πὰς εἰ ααητατ, 
σεκαἧβαντος. ὃ κἡ ἡγουι5 Πηῖς ὃς οχίτιις σγαυῖς οἴτ, 
(σέκπλιωτὸς ὃς δυσέκπλυτος αἱ πη ἕο" Εἰ] ροτοίς, 0 ἀς]ς 0115» 
ὙΠ 10 ]1ς ΡΊατο. 

ἐσεκασυντος, ὁ καὶ ἡ αρρυτγάξα ἀ: ἔς] 1ς,Ο 2]. κά Οἷς. 
ἰσέλεγκτος, ἵ. δύ σκρατος σο πη ρεττα ὃς ἐμά ϊσατα ἀἸ ἔς 1115. 
σέκτῶν, 5] ἃ. δυσγνώμων. 

σελέγα, πη Ειυ τὰ ΗΠ οἴεπα Εὐτίρ. 
σέλικτος ςἰγοι πηαέξιι ἀ ]ς}}}ς ΝΑ Ζαπ. δυσέλικτος λαξύρινϑος εἰ Υ- 
τίητῆας οἰτοιπηδέξιι ἃ! ΕΠ οΠ]ς. 

᾿ἐσελκὴς ἐ(Θ.,ὁνουΐες 41 ΠΟ τεῦ σγαπτιίγ γα πᾶγα ; οὶ οι γα ΠῚ 
᾿διλκὴς ΗἸρροῦτγ. 

᾿ἰσελπία, ἢ, ἀξ ρετατίο, το πη ΠῚ. 1 ἀεητὶᾶ. 
σελπῖς ἰδὸς, ας ξϊα ἰρεὶ,ἀοίρογαης, ἐς! ροπάσης ἀηἰ πιὰ ΠῚ : ἴτε ΠῚ 
πρεπι πο οδάςης[Ὀογάτα «1 Ἐς] ῖς. Ἀτηζοιοος ᾿δτο τογτῖο 

ΙΕπιϊοοδυύσελσις δὴ τίς ὁ δειλὸς" ὅζα, 
] 

1 διάϑετον, πο ( α στὸ ΠΟ ΩΣ Ῥοπίτατ, ΡΙατιΐη Οὐδέ ὡς ἐμ δυδδιάϑετον, 

Δ τ 419 

Δυσελρήξι ἕω δ οδη δςης ἤροϊο ργορτί ἃ ἀοίρογο, ΡΟΙ ίμς ΠΡτὸ ἴς. 
οσαθο ἃν 5. 

Δυδέλπι; (6... 1{Π| σης, ἰη ΡἘγατας. 
Δυσελπίς"ὡς ἔχέν γ Δοϊ Π πὶ ἀείρουάοις αἰξόξα δὲ Ἡ λέϊδ ᾧε εἴς 

Β.ΠΙ. 
Δυσέμξατος, ρτορτίὲ 4} ἱπαπηδι]ατί ἴξυ ἴῃ αι ἰησοάὶ «στὸ ροτεῖξ, 

Πείν εἰν. αι τέγί ρα! δι5 ὃς σα] ςατὶ Ὠσααιϑαίροτ,α  1ἰς ἱπαςοοως 
ἸΏΌΠΙδν Ἰϑιοηγίιας ἐς {τι οτϊο» Βἰλίβατος τα χινοῖσι δυσέμζατ- 
ὉΙΩΥΟῚσΊ, 

Δυσέμζολξ.,κ, ὦ κχὶ ἡ ἀΙ ΠΟΙ] ς ἀςος Πιι,, δυσεπτα εἰρητος. ΑτἰΠτοτο!.ἵπ 7. 
Ῥο] τ, χε τίω) χώραν υδὺ τοῖς πολεμίοις ὃ) ϑυσέμζολον, αὐτοῖς δ᾽ διὰ ξο- 
δδγεΐα αυαται εἰ] 1]1ς 1τ ἀσος ἢ} ΒοΙτιθιις, 1, δυσέμιβατογιςοηττα- 
τί. ὄνέμ(ολ Θ-, αἰ ὄνωρεσοδϑος. 

Δυσεμετεῖν αστὲ γοπγογον Ατοιἢ ἰῃ ΑΡοκςαϊνρί: 
Δυσεριὴς. εἴθ. ὁ κὶ ὐ να ὡρτὲ γοηγίτ, τοίςοιιάος ἰδ το ἄπαγτο, ἰἀοτα 

4 Οἱ δυσέμωτὸς, ΟὈτΙατ δυεμὴς ΗΕ Ἰρροοτ. ς 
Δυσέμφμτίθ-, ηναὶα ΠραϊΠοατιοηἰς. ΠλΑπγαίσοη. ἐξνειδυ) δυσέμφατόν Κῷ 

τὸ τῆς κοικίας ὄνομα, δύο συ μαῖνον, ῥγίἤγοτο Πσαίβολτα δάμοῖ- 
(χπάιιπι. : : 

Δυσεντερία, , αρ, ἢ, ἀγίξατογία ΟοΠς ΠΡ το 4ιϊάττο , ξαρίτε ἀςοίπιο- 
μ1η 10 » τη τοῦ 1ητς ἈἸ ποτα ΠῚ ἠγ412 τοσηγΐη εἰϊς σοη[ιςισγα τ 
δυσεντερία Θταςὲ γοσατιιγοίἰητὶις ἰητοί 4 ἜΧῸΪςογδηζηγ, Ἐχ ἢὶς 
ὁτιοῦν πιᾶηατ:Πιις πιοὸ οἰπὶ Ἰζογσογς αἰΐαμο [οπηροτ ᾿ἴφαΐ- 
ο; πχοάὸ συτη 40) υΐλην αιαῇ ἠτυίζοίς ἘΧΘδγηίτωγ » ἰπτοτ4 
{λπι}} συ εάαιη σαι ηοίὰ ἀεἰςεἀπητ,ϑίς. Αὐτῆ ον ἀςβηϊτίοπ. α- 
Ρυὰ Οαϊου. δυσεντερία ὄρὶν ἕλκωσες ἐντέρων μῖ' φλεγμάνῆς κἡ ἐποχρέστως 
αἱματωδών αὶ πρυγωδιώνγ, ἡ 3. χαὶ ὀστολυμ ρθε τῶν μῦ αἢ δευκνεύϑτοι, χαὶ αἷδι- 
γεῖν πίω κοιλίαν. καὶ τοὶ ἔντεεα, Αἕζογι τὴ ΑἸ οιοιμαι σαρίτο 28, 
ἔγηύετο 3. ὃ πατέρα φῇ ποῖπλίς σσυρετοῖς χαὶ δυσεντερίᾳ διιυε χομῆνὸν 
χαταχαι τῆ. 

Δυσεντερικὸς οὐ, ̓ ητΕ τ ΠΟτι πὶ 41 ΒΠσυϊταῖς Δ θόγαης, οἰνὶ Αἴας ρ- 
ΡΓοΠ ἃ 81] τε άϊτοντ νέες Θαζὰ ἀρυά Α]εχαηάτ. ΑριγοάΡτος- 

ΘΙ πγατ 93. 1δτο ργίπτο , ἀγϊξητοτῖοιις, αἱ ἰητοπόταπη τοῦ πὶ 
πἴθυς ἰαϑοτγατ)εχ]οογατιὶς ᾿ητε πη» ὈΤοίζογιάςς στο Ρτίπιο; 

᾿ διυσεντεραχοὶ πόθον ἢ σσγα ἢ τη υτδος νεγιῖς Οἴσετο. Πιοΐτας δὺς 
σεντερικὸς, ἃ οἰ, ἀγ(ερτογίοι5 ΡΙΪη Το, ὃς Φυσέγτεῤρος. ἸΝΙσΔηάοΓ ἴῃ 

ΑἸΟΧΙΡΒαγπΊας ἢ. πίω εσμῳ δ᾽ ἀσεί τε δυσέγτείρος ὠχθομῆνδ- φώς. 
Δυσέντευκτίθ-,κ ὁ χαὶ ὁ ῬοΙγθιυς Πἰδτο ἠαίητο, 4αι [π] ςοημεπιοπάϊ 

φοριᾶπι πο.) ξιοἴατνηο ΠΑ 1115 ὙἼγρΊ]ἶο, δυσορήλητίθο, αἰτας ἀ- 
ρόσύγρρος ζοηττΓα: ὃντευκτικὸς ὃ. δυωρρσῆγορος. 

Δυσεξαγωγος͵ ὁ χαὶ ἡ, αἱ ἀἸξΠςο"]ὲ «ἀυςιτυν, αι! νὶχ σἀαςὶ Ῥοτεῖ, 
Δυσεξαλειπῆ» αι! ἀιξηουϊτος ΟὈΠΙτογατιγ, πη ς]ς 1115. Η γοάίαπας 
10 το ἰξειι 40 γὲν ρώτῃ δημηγορίᾳ αὑρτίνακος, ταὶ μῆρ δεινοὶ οἿΨ ἔργων 
αἰεὶ μνημονδυὰ ταὶ τῇ γδ λυκυῦσαν δυσεξάλειπῆιν" ϑστὸ ἀπ χείονω, 

Δυσεξαλλαλτὸς αστὲ γα τ 1 Π1ς ἔξ ὰ σΟγ ΠῚ ατΑ1]1ς, 40} γὶχ ἴῃ αἰ ἰαπὰ 
απ ΠῚ γθγτι ροτοίξ. 

Δυσεξανίλωτος ἐ,γαι ἀιξΠ ΟἹ ὲ σου Πηΐτατ, 
Δυσεξαπτίτηπος, Ἰἀοτὴ 400 ἃ δ σοισώτητος. 
Δυσέξαπῆος ὁ καὶ ἡ αὶ στὸ ἀσςοπάϊτας. ὃ. Ἢ 
Δυσεξέλικτος, 4: ΕΠ 1115 ΟΧΡ σατανᾶς ἐαοί ατα, ΕΗ αἰἸσάτη, ἄς ΤΉμΠΟΥ 415 

ἄς, τεί τε σκολιε καὶ πολύπλοκφι καὶ δ υσεξέλμιται, 

Δυσεξϑύρετος «, ὦ, ΑἸ ἢ ςΙ]1ς ἐππισῦτια. 
Δυσφξηρερος κε, ὁ, 4] ῆ ςΠ]}ς αὰ οἰσιτγαπάστη: ΟΝ 
Δυσεξίωίυτος,ε, δ χαὶ ἡ, νὶχ ἐποάα δι} 15, πο ΟΡ 1] ῖς Οἱς, ϑδυσεξίωντἝς 

δεσμὸς, Ππεχὰς ἜΧρ  ζατα ἀν! ςΠ]Π1ς. Επτίρ. 

Δυσεξίτηλὸς, ὃ χαὶ ἡ, φα! ἀπ ομ]τοτ αο στα, 4κἱ σρτὲ ἀι] Δ ἴτατ, 
Πϊοίς.1.7. ᾿ 

Δυσεξίτητος γαστὰ ρους γνοΐ τγαξξ 1115. 
Δδυσέξιπος,[Οσὰ}5 ᾿πτρογαΐίαης Τ οΐτο, τόπος ἀδγόδευτοξ, 514. 
Δυσέξοσος, Ἔχίτα ἀΠξπ οΠἸεοῖ πα τας. 
Δυσέξοις οἱ, ε]ατὰι γε] Ἰητογρο Πάτα ἀ 1 ]}ς΄, διυστκκόμεςος, Φυστρ οιβ- 

γόυτος. ἕ 

Δυσεπέλτατος 4] 4" ΠἸοιτετ ἐχτεπάϊτυτ. : 
Δυσεκ ςζολὸς,ςοηϊοοὶμι ἀ ἔς 5.54, ἐθαυμάζετο 581 φιλομαϑίᾳ χα 

Σπορκῶν φερσβυλπᾷ(!εν τροσβολϑ )δυσεαηθόλων 'τὸ δυσεπηζολέν. ατοά 

Δτυΐ ἀιῆϊει!ε. ι ᾿ ἐ 
Δυσεπιβέλουπος,, «αἱ ποη ἃς" ΒαηὲἰηΠάϊᾳ, οἱ ἀν πο ὰὲ ἱπιροηΐ- 

τῦτ, ΧΕΠΟΡἢ. : ͵ ΐ 
Δυσεπικὸ ὑρητὸς, ὃ χαὶ τ Γαΐ νὴχ Δ ΧΊ] Συ τα βοειτὶ ροτεῖ!. δυσεπικουρησὸξ 

Κπορίανποῃ ἕο" ς [πρρεάϊξα ρεδατί4;Α ᾿ς! ἀαπτας. 
Δυσεπίκρατὸς ὃ καὶ ἡ "0 4] σάτα ἀν ς 15» ΑΡΟ]]οη. 
Δυσεπινόητος, 601] ΟΧΟΟ ΟΊ Γατὶ ΔΙ Πσυϊτοῖ ροτοῖϊ, αΐ ζορ ἰτατίοης γεὶῖ 

πιφυτς σοπηργε οπα! ῚΣ ροτοῖς Βυιά. ἴῃ ορ!εϊ. 
Δυσεπίαεξος αἱμοῤῥαγία, 4 α: σοΟ δ ογὶ ΠΕ ΕΠ, Φαΐςη. ᾿ 

Δυσεπιχ είρυπος, ὁ καὶ ἤν 48] ποη ᾿ιοΠὲ ΟΔΡΙΓΟΓ, ἱποχρυσηαθη]ίς ᾿ 1πΠῈῸ 
ηἴτας, πτγαξξυ Β1116» Ὦ ατἕαΓιι ΠῚ Ρεσίςαυςηῖς Πηλις, Ετ ϑυσεπιζεῖ- 

βητος σα ΟρρΟηΐτιτ δυςπηχείρητος ΑἹ ἡοτε]: 8. Τορίςογυγη, Θυν 
κὐιὼ χανϑιάδει ὅταν δυσεπιχείρητὸς ἢ η) ϑέσις. ΝΕ ΑΤῚ δυσεπιχ εἰρητα τ, - 

βλήμα ταν λας αστὲ οἷτ ἃ! δ᾽ οουῆςὶ ΡΟ Ταητινίας δυεπιχ είρητορ. 
Δυσεπούλωτος ; [ἐς ΠῚ ἃς δ ὑστιπούλωτοςν γτ δυσυπούλωτει Κὶ λκὴ» ΩΣ: 

48: οἱσαττιος ΠῚ αἰστὰ ΓοΙρηητ 
Αυσέργα τος, ὁ καὶ ἡ, 4α!] ςοπβείταν ἀ ΕΠ ΟΙ]ς, 
δὺσεργὴς, (ὸφγὁ χϑληγηοτο»τογροίξεης: 



439 ΔΕΒ 
Δυσεργία, ας ἡ δι β  ουἴτος, κακὴ Σποτυχία ἡ ὀνεργείας ξοῃτΓᾶτ. 
δύσεργρεγα ὁ γὰ ἡ ἀν ΕΠ οἰ] 5 κά ορ 5. δ ύσεργος ὕλη, ΓΒΕσρΒτ.]. ς 1Π Ῥτὶ- 

10 ττ λέζατη. ἃ, ΠΟ] 15 ὰ βιρτίςαπινάαι Τρότῖς, τη 1111, δύσερ- 
᾿ ον ϑυχερὸς δύσκολον. 

Αυσερδίνητος»υ, ὁ ᾿ ὸ ἈΠ ΑΕ  ΒΕ τν ἀι πος ἱπτεγργέτατα. 
ἀύσερημος, ἃ υ ἡ ἀείόττας, ἀοίοίατας. ᾿ ΩΣ 
Δύσόξας δὸς δ καὶ Πεῖσι 'οίας,ἰαγράτον, φη ὀνείκος. Τίσοτγατ. ἑμυλυτικὸς ἔ- 

σλ μη" διύσερας ὧν ἀησὲ δυδοβες (Θ.,ϑις. δύσερις φιλονεικίσ,» Βαήστας 

π᾿ ἐρ τοῖς ριοσιθις. [τοπὶ ταγ θα] ητας., Γοτ ΠῚ ΠΟΙ ΑΓΙΙΠῚ 
{τα ἀτσίης, 

Δυσέϑις Θγ6,6) ἠγοθηη ηπ0 ἀ ΕΠ σαΐτοῦ σοπτεηάίτατ. 
Δυσερμύμσυτος «αν κὸ ἡ, ΔἸ ΕΠ ΟῚ 1 τοτογρύετδτι. δυσερμίμϊδυτος χέγειν, Χο 

Ρ Ππατα ἀν ΕΠ ς "15, θα]. ς.ς 4 ΕἸΕθΓ. Ξ 
Δυσερμία εξ, ἡ το ουτα πίη. χακὴ ὶ ὕγιτύ χίαν ΠΟ 

Αὐσερμδς,η ΕΟ χ δύσελπις. 514. : 
Δύσερως,ωτος, ὁ ὁ καἰ Δ ἘΠ Η ς ἴῃ ἈΠΊΟΓΟΠΊΙ Ἰηξο! ες αἰηουὶς οῬετγάιτὲ 

ΔΌΥΑΔ5. 1 Ὁ ς 1 ἢ )ηςρέφονπαι γριιῦ εἰς τόπίσω ὥσπερ οἵ δυσέρωτες ν Τὰ 
εἴ, Ἱιὶ ἀρ ἀπηοτγίδις αὐτο ἀφαπειιης, οςα]όίαας ἁιοττογο. ΒΔΠ], 
λυοσώδεις ὅθ: μ] αἱ," ὁρμαὶ δυσχείϑεκτοι ἔρωτές τινές δυσέρωτες 
ἐιυταοξοσ θσιν. [4 ΠῚ Ευδαϊμίο, Αλλ᾽ ἅτω δύσερως ὡς ἔων ὅψη: εἶ -- 
σεις βαδίζειν, νίχι!ε «ἀεὸ πτοίεἴϊο ἀπτοτὸ ταὶ τεπόθαγ. δ ύσερως δὴ 
δύαποτμος ἔρως» πγα]α ἃς 1 ξαυτα οσυρίάϊτας, ἐν [ὸ ἴῃ Ρόγι- 
Τα νε ἐν ως οὶ Ρογά τη Πτηΐ, ΒΑ]. 1π «ΡΠ. δύσερως 
χέλις, ΟΠ 5 ἀπ οτος ἱπίληο ρεγάίτα ὃς πη [ἔγα. δυσέρωτες ἐφε- 
ισίων: ρετ ἀἴτο ἃπηοτξ ταὶ νοπογεαῦ σαρτὶ » Χεσορλιοη. ἀϊειτατ 

. δὺσερως καὶ δυσέρωτικὸς, δυσεβωτεων͵ ἐρωπτομιανὼν καὶ ὁ ἃ ἐρωτομανὴν,ΡοΪ- 

Ἰαχ]ν.6. ὄϊς 0 
Δυσερώτως, ΠγοΓΟ[ὲ [Π ἀπταπάο. δυσερώτιος διὰ χεϊάγο! πχοτούα ἀπηᾶγα, 

Ἀθουίο συρί ἀΐης ἀπι γε, ΒυιΔα ας 1ῃ ἐρηο Ροτεγίοτθα5, [α- 
οἴδη ἐκ ὀλίηρις μι) ἣν ὦ ἅτω σὰ δυσέρωπας ὄντας, ΠΟῚ Ρᾶιςος ἱρίοσγα μη 
ἴτα τὸ βεγαπτὸ ἀῃγαητος, ἴτὰ Γι} ρογάιτος ἀπηατότος , τὰ τὸ πιοτὸ 
ἀεροτγθιητοςυ δίς, ᾿ 

Αυσέσβολίθ. κα ἱπάσοο ας, Αττῖςὲ Ρῖο Φυσείσβολθ». μ" 

Δυτετηρία, ἀφ ἢ “πεν τας τη. ᾿ 
δύσετο,οςο! ἀςατνεὶς δείλίιω ἐπε ἔπετο. Οὐ: 4, δ ύσετο δ᾽ δὐδιο.: ̓ὰ 

Εστατο δύσομω), 4υοά τῇ το πῆρις ρα ίξις ὑὐδιροξειτατ, παῖς Ἐ- 
ὙΠ}. Γσρί δυταν ὃς δυΐατετο, ΡΕΥ αν. 

Δυσετυμολόγητον ὕγοιιε, αἰ ς ετγπιοϊοσία νἱχ το ἐκύει 
Δυσάνκάϑαρτος. 5, κα {Π 1 61}:ς,ΡΊλυς, 
Δυσέφικτος ὁ καὶ κανσάρτι ἀἸ ΕΠ ο1Π|ς, δυσχατάλητπῆ ὃ... ἸΠλσος Ππς ἀά ττιν 41Ὲ 

ἢς Ἰοενηάο δυσεφικτότεροςΝ ὑΖαυ. ρει αι ΠΟΙ ΠΟΥ, οπα τ μοα- 
Τὰ ἀν ΕΠ οι Π ς. δυσνόητος ΝῚΧ ἁἰΠεσιιεηάιιο., 

Δυσῥύρετος, ΤΠ. ΟΠ ἃ! ΠΟΙ] 15. δυσδύρετον χρῆμα, τος [ππ]Θητιι ἀιξῆοιϊς 
Ἰυς, Γοίπη. 

Δυσζηλίθοικ , (α(ρ᾽ εἰ συς, Ἰησ ἀίο ας, φϑονερώτατος᾽ πὸ δυσζολον ἃ ἐσο- 

ον φΗϊςέγατίο. ῬΊωται ς πολυ τὸ δύσζηλον ἔχασα φύσις, ἴῃ ἀεσεῦε- 
τϑῦν Δη44Π| αἰοἐγατίοπετι ἀερταματα πάταγα. Βυ,4ς οο 48] 
ἰδῆ Βοπα αἰἀηγίγατιιτν ἃς ἴτα; ἔοττιιπα Πισσεηίετ. 

Δυσζυλία,ρτο Φο]οτγρία, Αα]ιοπ. 1ῃ πη  ἀΠῚ ραττε πὶ ἀπ αγμ]ατο. 
Δδυτζόήτητος ὦ ὁ κα καὶ φασί Τπγρουιο [Εἰ ας. 
Δύσζωθ- βί.,1η Ερτσταυήμηατ. γίτα αἰ ῇςη!ς, νῖτα οἰιπν 41 Π ουτὰ- 

τὸ δέϊδ.: 

Δυσήζοχο-, Η-εἰ Ὑ εἶν, δυσαύετος. 
Αὐυσηκης, ΠΟ Ό ΓΑΒ] ς. 

Δυσηκοία ας ἦγ στα τας ΔἸ Δ ΤΕ15.. ΔΓ 1111] στα τας ΠΤ ΠῚ τατγάἶτας. 
᾿δυσηκοίαςς βονϑεῖ,, τη οάοτας δάση! οἰ σα]τατί,, ΤΙοίσοσῖάες 
Τῖδγο Ιδσαηάο. ΕΠ δεῖν δυσηκοΐα, οὐ χίπατιο ἀηϊπιὶ Οἱσοτ, κὶ 
δυηκοΐας, 1 ἃ εἴτ, οὐ ἀἸς ατία: Οἱσογ, σοπτγαγι θη αἰπείϑεια. ἘΠ τς 
ἐν τῷ εἰ πρεσβυτ.πολιτευτ, μηδὲ μελοτίωὶ ἐμποιοιῖσοι κὶ συυἡϑεῖαν ἐἰκσει- 
ϑείας κὶ δυσηκοΐας. 

Δυσήκοίδο,ν, βίδα τοῦ δυιάίθυς, ἀ1 ΠΠο]Πὲ αὐτά! ης. 
Δυσικοοιῦ τες ἀπ Γι] ΤΟΥ σαἀισητες. 
Δυσύλατο ςγ κ᾽ ἦν ΥἸΧ δαῖτ ὈΠ]Πς » ἱποααϊτα 119 Οαγτ. σ)υσηλατώτερον 

πεδῦον,ς ἅτῦρεῖς ΘΑ ται ἀϊξηο"του. 
Δυσυλεγὰς ἐξ. δὶ καὶ ἡ γστᾶυβ) Πλο τ τις. κακόν χιΘοχαλεπὸς, δυσαίτος ἢ 

δυσλεχηὴς χκἡ Κακόκοίμητος.Θρ ΙΓ πηοττῖς: ἡγα ςἀΐοιις [,αίσατ. ΕΧρΟ-- 
1γτνια δυσλεγής. “510 4] ἀδάπσδητ ἃ νοεγθὸ ἀλέγω ν 1. σαΓῸν 

αυὸή πιο ]είζαπι οὐτᾶην αἰξογατι δυσηλεγίες ασυγάσες 1 κακίω φροντί- 
σὲ πιϑεῖσαι κὶ δυσμέραμνυν. 

Δυσήλι (δε κιοῦγοης [οΪς "ΟΡδῦι5. 

δΔυ συμερέω, ὦ [πὶ τη [ΕἸ 1χ. Ατΐιοη. εδιναήδρῳ τῷ ποιητῇ δυσυμερήσαντι χαὶ 
εἰσελϑοντι εἰς ΓΝ οὐμέαν» υκέρᾳ γάλα σπαρεχοίλει ῥοφῆσα,, δίς. υσηῖ- 

, ἤρατε σιάξτιν ντέξο Τη σοιταπητης, νεῖ ὀχαέζο ἐχ υἰλισδῖγο. ἈΠΕ 
ιν μερεῖν ἀϊχογατγάο ὅθοηοτγασίςοο [ΟΠ π6η5. 

αὐπογῆτας. 

Ὁ δ καὶ ἡ γνἱάσπν φυοά δυσεμὴς. ἴτ6 ΠΊ 
Δυσημέω ὡ,Ἰὰε τὴ γυοὰ δυσεμέω,αστὲ νοηγο ΗΐΡροῦ. 
Δυσώωεμος, κνδ ἡ ἦν, στλαὶ νευτο ἀρίτατα ἐ ἈΠ ]ααη 40. δταμίτον οσ 

ἰσῃβ ὃς ἔχστεης. δυσίμεμος χθών »Τοσίο νοπτῖς νοχαταν [9] οηΥ 46 
ἤτα οὐδῖς. Γ 

Δυσίιῤιθ..κ δ κὶ ἡ, 6 ΕΠ αθατας ΟΊςοτ. ϑυαπειϑυλφναλυπότεικτος δυσείγω - 
γς, λΪϊτηο ὁ ἡ μὴ δυκόλως αὐτώμν 0., ἐς 3 ὃ. κὶ ὁ δυοχαλίνωτος, ἢ ὁ δυ- 
σκολώταωτος. 

τυ κτοσος ας, ἡ, 

Δυσημιὶς. “Ὁ 

ἱ δυσίωιόχητῶ-. δυδογηατα: ΔΕ] οΙ]1ς.. - ἰ 

"ΔΕ ΤᾺ 

Δυχίωίως, ΗΠ παλιξ,Οἴσεῖ,, τ 06: » , 
Δυσίωδυτος, εν ΠΟ χε}: 64 ϑυσίωλυκτοςγδυσκατόρδωτος. 
Δυσύρης νοῦς [ ἑνπλο ἴτας; δυσχερής." ἫΝ 
Δυσήρρτοςγκ ὁ καὶ ἡ ,ατᾶτα ἀνβίνουις.. ΚΟΥ ρνοΝ 
Δυσίτωμ, της, δ. ' 1 ἢ ὶ 
Δυσηχ γε θν ὁ ᾿ εκ ἡνπταϊὲ Ἰδυβιὶ κακόηχίϑ-, ἘΠ ή δ ν. ΠΣΝΝ Η 

μος} οὐζφικὸν ἦχον ἀστοτενιύν, Ὁ 6] ἴῃ Μιουτιίοαιιπη, Πα ά:β..ς ̓ 
δυύσυχ, Θ ἀΠῸ πὰς, ΗΠ εγεηοσεηεβ.. 
Δυδαληρνῖ οἰ Ἰσῖτοῦ δας ἰογὸ ϑεγηγίηδης, ΠΣΡΗΣ. ἢ; 
Δυδϑιαλαηςγέος, ὁ »» ἡ Εἰσί ἀμ; ηα] νχ σαἰεῆι. εὐ 
δυϑοανωτέω, με ἥσω παι ηκᾷ, στο ἴΟΓ πιοτιεηάο, δηχιὰ ΠΊΟΤΙΟΥΙ 

ἀς νιταγβιαίως ἃ βίον καταςρέφω, Ρ]ατο ἀε Ηετγοάϊςο Ἰοαμει 
που θιτη ΒΓ τοτὰπ γεταπὶ δά (επεέξατοιι γίμιις. ΡΟΓΔαΣ 
Οὐγᾷ πχοά ΠΟΥ ΠῚ νἱαφητναοά τρίς ἘΕΡΡΟ δ τς ΝΝ νυ γι 
᾿αὐτῦῦ σοφίας εἰς: ιγήδας ἀφίκετο. 

Δυώναΐατος ,Ὁ καὶ ἡ, ΠΙΟττὶ ἔτ, δ ὥνχγατον δένδθον ̓ ΡΘΗ πη 
ΤΠςορ ἘπΗῚ 3.8 1 ρίητις το. 

Ἀετα αι ὁ καὶ ἦγἸ0 61} οἴτοτ πιουτια5, πχα ὃ Ῥοτήσηνιυς 5.Ν 
Αυϑ' γῶν, ΠΊοτταλις τποτῖς ἀιξῇ ο]}1, Ὁ τῶλνυ τιν 
Δυιϑοίατος.ε, καὶ 4, Ἰυ Πὰς. Πὸπὶ ν᾽ ἔς, Πουγ 1}}ς αίροθει. 

ὧ ̓λο πα τον δ᾽ ὄμμα, ἀϊτα πὶ {ρεδαου]ηι. ΠΣ ἦνς 
δυῶδνεος,τ, ὁ κο ἡ, Οὐ!οίας ϑεο, ἀσεξης. τ ἐὯ ἢ 
Δυδδιερώπευτος,ν, ὁ καὶ δἰ Τ πα Θ 41 οἰ »ἀορ]ογΆτις Ὁ ἀιδίωι 

ἀισαθ}}15.. [τὰ ἀρ δορίιοοί εν νοφαταν Α ἴαχε ψυὸ αο ΕΠ 
Ἰ Ῥοτετατ. ἃ ἰδητοητία Ἷ ςοηζοίςςηήα πρὶ πλοσῖς » καί ἃ 
σάπευτος αἴας ξύνες: ιν ε φέσρος γἹ. δυσίατος. 

Δυδδεοης, ἐος τὸ χαὶ ἡ, ςα}ξ ὰ ξξυ 1 61}15. 
ἈΞ Ε ( πγ, [δι αηΐ πλῸ {πὶ υπα]ὰ ΗΣ 

ΠΆτ0, ἃς ρα δυϑιετεόμαι ρτο ἐσ επη,αρμ ἃ 5014. ἣ 
Δὺυ ὥνετιέοβυος. 41 ΠΊΪ Δ Χ Ἀπ,ΡοΓΡ Έχιιο. ῬοΪγ". ἴῃ τρ ἔσεῖ 

δυώνετα μῆνος ἰὐαγκοίτϑοι λάϑρᾳ νυκτὸς δηνποιν στιάλο πὶ 
“γωγίω)ς ἘΠ 

Δυδδιεαρηϊοςν εν ε γα “νἀ ΕΠ σΠΠς σοητοπηρἔστανν {Πππ εἰϊεηειο 
ἴαειδὲ οοπταίτα ἀηβη οι. 

Δυδήρατος, ΕΠ οἰ Ἰς νεπατα ὃς σαρτα, ἔορνε αναύτῃ, χαλεπον δῇ καὶ 
Θατον ἱστορίᾳ τεἰληϑὲς, Ρογα Βοος να] έπυς Ἰασοιτούϊμαι 
δ το γα νογίτατε πὴ Τρία πὶ ςου θα μΡ] τατος τη Ρογίο 
ΑἸ ΕΠ οΠἰς Ἰοτο οι, 8461], ἀς Ρατγαίο], ϑα!οαιομῖς Ἰοψυς 
δάσος ὁ ἰ λέξεως ταύτης ὁ νοῦς, 

Δύώδηροςκ, ὃ καὶ κ' ουϊ Ῥᾶγιιι (σοεάϊτ γεηαζίο. 

Δυώρησαύρεςος, ὁ καρπὸς 4] ἀπ Πρυϊτοῦ Αἰ Τοτυατατ, ἔσαν. ἤ 

Δυδδινησκω, Πλα] ὃ πηοτῖοτ ὃς τησ]οτίς, Εὐπτὶριά, νηᾷο δυό 
ΠΥΊΟΓΓᾺΙ 15. Ν 

Δύδϑραυφος,ε καὶ καὶ ἡ 41] ποη ΕΟ ὲ ξιαησίτυτ, αστὸ ὑηρι ἢ 
Ῥογα σαχ, ἰςητιις,Ε ἀυσθητι σΟΠτιπΊαχ. ᾿ 

Δυάδυμεῖν γα ἢ ΠῚ 11 ἀείρουάετο, εἰϑυμεῖν" μὴ ὶ δυϑιυμεὶν τρῖπι ) 
[Ἐογυοτίς. δυάδυ αοιΐμκα! [πὶ ἀπ τιιο στο, ΕΘ ΓΙΡ. 

Δυάϑιυ μα αφγή.ττἸ ||, ποσοῦ ἀπιστι πη χιοτατὶ ΟΕ] ὀυθυμία. ΟΡ 

τον αὖ σι, τα ΠΝ ᾿ 
Δυνυμος, κε ὁ τα ες, πγΑ}] σοΌΠΠ]» πὶ οἴ ληΐηιο εἰλησιιοίδεπι 

κέξελος δύώνυμος ἃς δύσελπις αὐ Ατιτοτεῖ. ἴῃ ΡΓΟὈ]ς πη, Ρ 
ἄδην ἔσγτος ρουμ ήταν, αἱ ἀπ χ τς ὃς αι ΕΠ ἀὅς ξοττιπκνε 
τοῖς ρἰσπασνῖ ἄϑυμος του Πις, χφκόνες Δ] Π1Ὸ ἐορίῖρ! [πᾶ 

δυ δουμον, ΕἾ ΠῚ] τπϊααίτας, Βαιάαας. 
Δυώνύμως, ἰληρ! "4, 
Δυσὶ οἴσεις, δυοῖν: ἀς Δύο, 

Δυσίατος,". ὃ χαὶ ἡ πο γα 1 1ς, ΓΕ ΘΙ ΓΑΤῚ ΙΕ] ΟΠ ς , ἀἰβίουϊεεῦ 
θη1:ς. Θαίδηας δά Οἰδαςοι. εἰς αὐίασον ἢ καὶ δ᾽εἰνῶς ϑυσίαι 
ζαύτες νόσημα. 

Δύσιδιρρεγϑ, ἡ. σα ΔἸ συ τοῖ ΟΠ εἴταν (πάοτ, 4] αστὸ {παῖ τ. 
ΤΠΘΟΡἢ οὐδὲ ἐδρώσων, Τάιδες 40) αὐ δρων μ(οῦ Ἄλον δυσιδρωτες., 

Δυσιερέω μοΐσω, πο, πα ]ὸ (ἀου σονΡ] τατος ἰῃ ΡΠ οοίοπα 
σις ρφικῦ τες, αἶα ς ἰογ ἢ οἷά ἀΐγα ρουτοηάμητ, ἡ 

Δυσιϑεέλαοσον, Πγᾶτο {ΠΡ ] Θασ:Γετὶς σριτῃοτοη. 
Δυσίμερρς κα καὶ γν ρχαταιν,ἰπμιαι!ς. 
Δύσιππος,κ ὁ καὶ καὶ, “αι ίτατι Πγΐπιις ἸΔΟποις, ΧΌΠΟρΪι. Ν, 
Δύσις. εὡς οἱ, οςοαίῃς, Ἰηρτοίπιις. ΕἸ αὐτο πὶ ττίρ]οχ οςςαίιιον τ τα, 

Ατ ζοτο!, ἀς πηι ον μλὺ ϑερινηὴ δυσις ἡ 3 ἰσημερδὴ ἡ ὃ Ἢ 
14 οἴ αἱ τας οσσαῆις (ΟΠ ιτ4}}ς, ΑΓ τος ααυ!θοξξιαΠῖς, αἸπας ᾿ 
Ἰς. Ασατιςν μίσγονται δύσιες τε καὶ αἰαπολαὶ οἶνον ἥλῃσι, ΟἸσετΟ) 

νὈὶ ἀτχηο οὐἴτιις ράττο ΠῚ ΠῚ ΠΟ ΘΠτΩΓ 1 νΩΔΠῚ. 
Δυσίχνόυτος α ὁ καὶ ἡ,ἰυτιο πίρατα ἀ! ΕΠ οΙΠ ς, 
Δυσκαϑειΐρετος, αἰ 461 1ο ΘΠ άτ! πὴ οἰοτι ἐπ ἀύπγαις ἀ ΕΠ ΟΠ], 

Ἀ ϑυ]υπη(ριοριοτ Ροιφητιατη ) ΕΠ ς ἀἴοῖς ΡΊΤη:7.1π ορὶ 
Δυσκαίΐϑτερτος, ὁ ρεγο] οἱ οἔμς, ἸΠΊ ΠΛ. ἢ ἀπ. . ΡΟ] στὰς, 
Δυσκάϑεκτος κα, ὁ ΠΟΏΓΘΏΓΙ δι γοῖφητα ἀ1 ΠΟΙ] ς »δυσκβατητος 

λως ἐπεχό μῆνος εἰ ΠΟ Ὠλ1τες,ἰπίοἴ ας »οἈτοπατας, αὶ σουτίπι 
Ροιο τεπλεγαγίις, ργσοςρς. δυσκάϑεκτα χαὶ δυσαξετα πλ 

ἤαηες δ ἸΒϊοΠέϊας παι εἰτιάί πος, ΡΙυταγοῖ ἴῃ ΝΝυΠ1Α ὁ 

κτοι ἵπποι, ΘΟ] ἐττοαα!ο τί, Νασαραςη. δὶ τα πιο δυσχαϑ 
Βίτατ. δυσ; κάϑεκτοι ὁρμαὶ, ἱπἀοηλἰτὶ ἐπηρδῖας,, ΒΑΠΠ τις πιὸ 
Ἰις,δυσκοίϑεκτον 514. δυσυόητον, ἀκοτώληπῆον, 



ΔΆΝ ἢ 
κχαστς ὁ καὶ ἡ ιπιοίις. δ ύσκαανα ξύλα ἀριιά ΤἸεορἢτ. ἀς [0]. 
οἰ ατ,θ.ς. οαρίτο Υἱτίπιο. δύσχαπνος, ἔπααῖτ Ἡς γςΝη. ὁ φοῖνιξ, ὑωὸὶ 

τϑῇ ἕρατος,ν, ὁ χαὶ ἠγἰπτο  ἐγα 1] ις.. ἧ ᾿ (ϑεορράς. 

, χαταγώνιςος εὀχρίρπατα ἀϊῆςι!ς. δυσκλαταὶ ἀνιςος αὖ ϑεραπεία, 
αι ποη ξιοιὰ σατα ἘΧριρθαταν. 
τκατάκλαςος ἔγαξὶαι ἀϊξη οι. 
κάπικτος, ἀνθ] ο"Πς αξξα ἀρι Ὀ οίσ. : 

χατώνλακτος υ,ὁ καὶ ἐγ ΕΠ οι] ς τοσοηο  Πἰατι» 41 ἢ οἰ 15. Πλα τατὶι. 
εἰ χατοίλυτος ἐΠΟΧΡΌ Πα]. 
χαταμοϑησος,κγὁ χαὶ κα, ἀι  οἹΠἸς κά ἀΠσεηάιι πη. 
«μσϑήτως ἐ χέν»ὶπτο! ἐς ει ἀἰ βῆ ςΙ]ε οἴϊς, ΠΟ οτατ. 

τχάϊανόντος εγ δ γα} ἰπρςἢ1) μοπτο ἀνξῆςππις τητο!]εξξα, 
δ κατώπαυςος γεγὸ χαὶ ἡγαυ πράτ Γξάλτὶ, ἱπιρ δςΑ01}15, Ἰηηυΐος, 

ὀἰγγημίστιις, Ευτὶριάς5. Αἀαπιαπτίας ἴῃ ΡΙΥΥ Πορθοπι. χαλεκσῶς 
ἰαμμ οἱνδυσκᾷτάααυςοι, στὰ ἰμοὶρίσοτος, ὅς σαπὶ ἀϊξπςμίίαις 
μμείξεπτες ἃς ἀεζεητες. 

ὁ χατώποτοι, νἶχ Ῥοταδ ες. 
ὁ χατάποτορϊ ερρὴ, οἴδυς φαΐ ἀϊξάςσυϊτον δαϊ τηο] οὲ ἀοιιοτγάτατ, ἢ - 

ον ᾿ς ἬΝ 
ἢ τις 8.,ἰπ ΗἸΡΡίΔτγ. ὅσοι 3. δυσκα τείρτιςτοι ἐν τὴ δϑπξαἷσει ἢ νῳ - 

ὴ -νίάστις ἴσηιῆσατς οος αι] ςοῃσερτιπὶ Ποη Ρειβοῖμητ, 

Ϊ τος,οπιςηάατα ἀπ ΟἹ  ς ν (ξάστι ἀἸ ΕΠ ο1] 15. δυσκοιτάςατος 
χὰν τα πμ τις αυΐ αστὲ (ξάλτατ,, Χοπορ βοὴ ἰἰργο αιμητο 

ΡῬαάια. 
Βι-: 

τῳ ἴω 

ἿΝ γτος, Νγδ κὶ ἡ σΟητορυ 1:ς. 
᾿χατέργας θ.γε, ὁ κα αὶ ν Θοηῇςοἱ ςουτιμιαχ ν ΔΙ ΒΊο]ις δὰ ρετβοϊεὴ- 
᾿ πὶ. αἰ Πῆς"Π15 σοη είν. δυσκατέρ γὰς οι αἰξεωδιιυΐα! τλΟἱ ο{{] ἀ6- 

ἰογε ίπάοπιίτα; ἀο᾽ ογαη νοχατιο ἐς» Ὁιοίτοσιάες ᾿ἴδτο οἕξα- 
! ονσαρίτα αιττο. ΡΒ] ζάτοθις Οραίς. αδοὶ ἀδργησίας , λίϑος δυσχα- 
τας Θ.,αρὶς ἰπ ορεγο αἰ Πα πῃ ξαοιὸ οπάϊτυτ. 

7. »οδίσατιις. Ηοἰγ οι δυὃ' εὥρητος. 
4 ατόρϑωτος, ΓΟττΙρὶ εοητιπιαχ, αι αἰ Ε]ουΐτοτ αἰτεσυατίς. Οα- 
ἢ “ὦ Οἰααςρηδπι, ἔς 3 ἡ συμμετρία πὸ ἐψήσεως ἀμτεῖ δυσί κοι- 

ἢ 
ὃς» στὸ οἰσαττίςοπι ἀυσοῆς, Τ]οίσοτι ες ἰἰδτο τογτῖο 

87. 
γα, ὁ καὶ καὶ τα] ἃς ρτδυίτος (Ὅπαης, κἀκόηχιθ. μερκόφων(θ., γᾶν 
ς Ηεἤοάιι.δυδκέλαδος ζηλῶ». 
τ, ὁ καὶ ἐναθοηϑ στάσες οἰιτας.ΟΧρσῃ. δί δυσφύλακτος ΑὉ 

ἴταϊτυς, παν [ρ  οάταῖςὸ 
α, αἰ π οαἶτας ππουιοπαί, τοτροσνίερ ηἰτίες. 
νΒγὸ κα ἡ, 41 ἢ οἢ]Πς πιοτι,ρίσοτ, τουροης . δή πιοτιῖπη τάτ- 
ρας οἰμείλικτος γδυσμε ϑετος δυσκίνητος ἅδὴς. 1 ἘΡΙΘτ. 
τον λόγω δὲγμανϊναζαΖ. αιο ἃ οτατίους ξας"]ὲ ςοπας 1 

οτοῖς. 
ας» »ἱ ΕΑ πη ἱαικάκηὶ φήμην οάδοις. 
δ τὸ δ ἠπειπιϊογἴσ πο 115, αἰϑυξίθ. ἄτιμος α τρεποὶς κοϊκόδοξΘ.. 

ες ὅς δύσκλυτος. [Ππ|ᾶΔ.6 δυσκλέα αἴγος ἱκέϑϑοι, ρτο δυσκλέξα, 

πιαϊὲ οπιϊπατας ἱποπηίπατιις ΕἸοτατ ἰπηῖγς ἕλμηας δὺ 

᾿ 

Ὁ» 

ὦμ ἥσω. αν κολνῖη [οτταπάτις {π|:, 

᾿ ἂν α ας ἡ ἱποτταπυ Π1. 
ἔ 

. Ἰλυξρενηαοπὶ ἀἰ βῆ ΠῚς (τς βγη το πέοτταπατας. 
ἀύνλυτος «ὁ, ἰάοτῃ ἀς δυσκλεῆς. ΗΠ οἴ γ οἷ. ἕτιμος αἰ σοξίθ-, 
᾿ «λυδώγις-ογ»ϑυϊἀα δυσεκξατον. 

᾿εΠπιοι!ξοιπάο. ' 
δι ωἰτέω,αριὰ Ηρροςτ. αστὲ οδο,πηο εἰπὲ ἰασςο. 

ωοἰτία ας οὐ, ἀΙ Βῃσοἶτας σα ὈΔηἀϊ. 
δε εὐλαήνω μ. αγδδια. ΚανσΓΑΌΪτοτ [ετονϊηδισηοτ, ἀγανακτῶ φεργτίζων, 

Ἰυσφορῶ, [αςοςηΐςο, πο] εἴτία ἃς ἀιβιζυΐτατε ἰτηρ]τοἴτις ᾿απηινα- 
ς τὸ δυδκολαϊνον, πιοὶς πα. ΧΟΠοΟΡΟΙ ν τῇ φωνῇ ὦ τοῖς ἔργεις 

υσκολάώνον. Ατ ΤΟΡΉΔο, τί δυτκολα νειςΣ 114 σοπαμεγογιε:δύσκο- 
αἰνεῖν νετἸδ πῇ ἀἰ οἶτον αὐτῆοτς 5114, ὃ μὴ διαὶ τυρρσηκουσῶν δποχεί- 

πων φϑείρων αὶ κωλύων γάνε τι) συλλογισμόν. δυσκολαίνειν μ δοτικής. 
λετ, ἤϑικ,συμποσ. ταὶ μὴρ ἐπεδέξατο ἅ δ᾽ ἐδυσκόλαγε. 
υλία ας « κακά! ἔπ συῖτας, πγοτοίτας,πιοὶ οἴτια,, οἴξςηἢο ν {1 ἡγεΐτας, 
Ἐα τ! 4) ψόγ Θ. οὐδᾷ ἐν ἀγεϑον, ὃς Του πάϊη τι Α τ τοτε]ς πὶ » ὑἐπό- 
(σις αἰοὶ ταὶ διαλεκτικαὶ δστοχρίσεις͵ συν. ογισμιοιῦῖ Φϑ'αρτικε. 
υὔλλητος δ αὶ ἡ ααΐ ἀιξῆ τατον οοαἱείοίτ, Οα]. δὰ αἸδυς. ἱποο δ - 

᾿ς ΘΕ]! ἐπί οἰ 1Πς Ρ]η. 
Αι λόχαμπῆθ-νν, ὁ υὸ καὶ ἄεχα ἀἰ ἐῆ οἰ Πς, Ατ τορὶ. 46 σάπια π10 1} ὃς 

᾿δχο, νοῦ ἔξι εγο βοχὰ νοοὶς, ντίτιγ. Ὁ 
δι οὐλόκοίτος ΒΚ αὶ ἡ ἱποο πητηοάὲ φαῦδης (ει! οὐδ τε ἤπεπς: διῖτας 
οἰ τποτου. Αὐ Ἰορἢ.νεφιδνεκέν Ὑ γυχῆς φεῦξας δυσκολοκοίτε τὶ μέ- 

᾿ ἰκγῆς, ΠΠΓαΣ ΔΠΧὶ 25, " 
ὐμλίθυ ἀ, ὁ ΔΙ βῆ οἰ Πς,πιογοῆις, αὶ ΘιοἱΠὲ απ οἴξατ ταάϊο., ἐγριθοι 
υρβρης δύσκολ Θ- ἜΑΡΙ ΟΥ̓ ως ἐπ Ἑλθῖο. δύσκολθ- βίθ:. νἶτα 
᾿ἰπηογδ ας, ἀν ΕΠ ς Πς ἀταις ἀζοι 4, ΑΥΠτορίιδη. δίσκο. τἰὰ 
ἰσῖν, πιοτοίας, Ἑ ΓΟδ η, Τοίερί νας στέλι ρτὸ ἱηΒ οἴφίταιι 8 4α 
Χιγαποιπι ΠΟῃ Δάπηιττῖς, ἐς δραττατῖς ἰοαυςῆς Οὗ ξενυλασίαν, 

Βιγίοίξοπνπ σεποτς ἐσ ρλϊπίπο,, ϑύσκολος φυλακὴ δύσκολον 

Ν᾽ οἰλιθοε, δνουΐ ἀἴυιις οἰ αἰπτ! ξε τ; Οα]ας Πρτο (εχιονοάρ τε Υἱ-. 
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Βρέμμανϑ ὑσκολὸν κτῆμρῃ ῬΊΔτο ἀξ Ῥερ; δύσκολος ψυχὴ, ρογιοτίᾳ ἃ- 
1} ἃν ΡΟΓμΟΓτς. ἀφίῃ Αὐηΐζοι ο].4, τῆς, ορρουιι δύσκολον τῷ 
σρίσκαυ, οι 4] ἀξάςτς ἴς αἰ τὶς πους Τητογ αἰ Πςτεπάμ πὶ ὅς ᾿ηποη- 
ὑπέζα. Α τβιση ας [1  γκόλον γδ καὶ τὠρφὴ, ὅϑεν καὶ ὁ βυκόλοςνκαὶ ὁ δύ - 

σκόλος͵ ὃς ὅδιν δὺυδαῤεκτος καὶ σι χός. (τς Ὠγίσοίις ΑρΡοΟΙ]ϊοηΐας ἀϊ 
ἕξας εἴἴ,η.. δὰ ἀν Πτοιῖι ρῃταμῖ νίις {, 

Δυσκόλως,λοτοί ἃ, ἀξ] ου]τετ, δυσκόλως πεφύκασιγπατατα [πε ἀσρτας- 
ἀιαταν ΠΟογατ, ἢ Ευὰρ,. δυσκόλως ἔχω ῳρής σεν Ἰ)ε πιο ἢ. δυσκόλως 
διατίϑεμά) ποεὴς ν ὅς, ΠΟ στατοί ἢ} τη βου ἀριὸ ἕστο γποη οιὰ 
ΡίοΡο. 

Δυσκόδις-ος πότμος, δορὶ. ἴῃ Αητίοη, ἀφόρητος ἴοι Φυσφόρητος ᾽ αὐτὰ 
τοὶ γα Ὁ}] 15. 

Δυσκρασίοι ας ἢ ἰητοτηΡ ετ᾿ δος: αἀψογίᾷ ςοη(ἰτυτίο ἴξι Βαδίτιἀο, ας 
[ὰ τὰ πῃρετί ος:ῆς ΟαΖα νετιῖῖ, , 

Δυύσκρατος,κ ὃ καὶ ν ἱπτοπηρογάτας, ἐπηπιοάἰςὲ τεπιβεγαῖας. τὸ δύ - 
σκεατα ἴῃ αιἶδας νῆα γε ἀμ ἀυα]ιτάτες ᾿πγ}} οχος Ὡς. 

Δύσκρατος,κ, ὃ καὶ ἡνΠ Γπ οι] ς σά τσατα. 

Δυσκχρίτως ΕΟ] ἰαἀ]οῖο. δυσχρίτως ἔχῷ, Δ ςἰρ τὶς τα πὰ ἱμα ς!],Α.- 
τ τορἤφηςς. 

Δύσκτητος, ΝἿΧ ΡΤ Πἰςραγατα ἀ{ 1 ο1]Ἰς., ῬΟΙγθίυς, 4 ὑσκτατὸς καὶ 
Φύσγνωςος, 

Δυσκυξεῖν, “αἱ ορροπίξιιτ δυκυζεῖν, νεται πη εἰξ ταἰδτ!} Παἀ 1, σαπὶ ταῖς 
(γα αἰσάτογι πο γεϊροηάει ν {ξἀ της] οἱ ςαίυ δε ταέξᾳ εχὶτ 4-- 
Ἰεα,ντ οὐ πῈ ἰδοί απτηγ σαῃ 65 ἀιπηοιὶ 5 4 δ 0] οἵδ το Πχ. δύ. 
σβολὸν, οὗ ἰά γοςαπὲ οὐ] ἰταο ἰΟτβ οδτίρετίτγε ἀὔζολον,ααΐ γεπο- 
τοι ΠῈ ἸοσογίτΥ [ῴς ΡΟ] αςαιη 1.9. ΐ 

Δυσκωφος,κγδ [τἀ ΑἸξεν, ΔΌΣ Δπς δατίυπὶ στα ίτατα. 
Δύσλυπῆος, ΠΟ ΠΊΡτΈἤ {ΠΡ ἢ] Ἰς σαρτι! ἀις ες. Γιὰ οἰλῃ ἀκατανδητορι 

᾿ καὶ ἐδόκει σοὶ βεοαχϑ καὶ διϑσληπῆογ ὑπσὺλειότητος γη ΑΠΑςΠ αι. 
Δυσλόγιςὁς»}ΠῈΡΓΟ Ξ γ 4 ΄σατα ἀ1 ἘΠ", σααΊτις τατίο ἀν βηιςαἶτον ἴσ 

πἴτατ. δορβοσὶ. καὶ πρὸς τὶ δυσλόγιςον ὧδ᾽ ἥξιν χίέχ,ἰὰ εἴ, δυσκά- 
ταγοητον, ασ κδτον. ὶ ᾿ ε, Υ ᾿ 

Δυσλοφον,αρυὰ “ἘΠΕ ἢ ΟροΓο τη, δύσκολον, δυκερὲς, ἡ τὸ χαλεπώς φε- 
εὐυϑρογ απο λοι ἡ, τραβονλοὶ. ; 

Δύσλυτὸς αν καὶ ἡ ,ἰπΟ] Ὁ 1]15,(οἴατα ἀ ΒΊο]1ς. 
Δυσλύταως ἱπίο] α:}1} ποχα. ᾿ Ἶ ᾿ 

Δυσμαϑιὶς,ἔθς,αΐ ποη Εις Πὲ αἀ 4 (τ, μεἴσες, τι αἷς, ΡΙατο ἐξοιιπάο ὡς 
ἈΘρα].λλ᾽ ἐγὼ τῆς, ὡς ἔοικενδυσμαϑὴς,, τατά 5. δυσμαϑῆς ἀδεῖνγγῖς 
(ὰ ἀἸ ῇ οα]τς,1.δυσεπίγνωςος, ἘΠΓΙρ1. ΠΡ ἢ 

Δυσμαξδία, Ἰπν;Φη]} τατ τας, μοθετατῖο ἀπὶ πη], ῬΊΑτο ἴῃ ερ τ ϑυσμα- 
ϑίαν τίκτέστε, - : ; ὙΡΗ 

Δύσμαιγα!» Η εἴγε μοΐσητ αὐ ἐν Σσαῤτὴ χωράτιδες Βακχαι. 
Δυσμανῇ ὕφάταγααια: τατοξέξα ἀιβῖςι!ες, ΤἈεορ γαίκ. 1.7. οᾶρ.ς. 

Μη, ρίδπε. 
Δυσμαχέίνρτο ποτὲ τερυσηᾶτο, ἰάρόγαγο ἴῃ Ρυ η Δ» ρυβπὰ σοη- 

β δα. ΡΙαταιςο μας ἴπ 4. 5 ΠΊροί, ποϊότητες ὑζἐναγτιώσ εἰς ἔχεσαιν 
Ἀαὶ δϑυσμάχοιδσαινφϑείβρνται φεότε ον ωὐφραπί π]εσαι. ἢ 

Δυσμεΐχητος «, ὁ καὶ η',ἰ)ς ΧΡ σα Ὀ 15» [πα] έξιις. ὶ Ἢ 
Δυσμαχος ὁ καὶ ἡ, ἀν αἸτοῦ ἜΧρασΠΔθ}}1ς πὰ ξξιις, ἸΠΔοπαίτας,᾿ δν 

σκὰ ταγώγιςος, ρταεέγαξειις. 
Δυσμείλικτος, κε, ὃ χαὶ ἡ» ΠΕ ΧΟΓΔΌ Πς. Ἶ Ἶ 

δυσυβναίνω μιανώ, Ἰηϊ πιίςοτ Οἱςοτ. δεέχορδυ πολέ μι Ν  αττ.  ατ ὗλυ- 
πούμδμος καὶ φέγων καὶ δυσ μῆν αἰνὰν δὴ τοῖς κοργοῖς οἴκει λαϑῆστο αϑεὶ 

ςεφαν, ς 

δυσιήμεια ας ἡ, ἰπἰ Ὴ! οἰτία, οἀ τα πτ,Ἰοα 414, πα  επτῖα, ἩοΙΈΠ τας 
δεηες, δυσυδυέων, δυσ μϑρέονσος Π πιυίτατες σεγοπς νΕΐ ὀχδιζοης.. 

Δυσ μῆϑὰς οἱηξεαίας, Βοίτις, ἐχθοὺς μντίπτελος ϑυσυδυεᾳ 4υἱάληι ρτορτῖς 
ϑο! υητ εἴϊε εἰιηὴ 41} οχογοος Π] Πυ οἰτίας οα ὩῚ 60 4] ρτῖιις πιὶς 
ἁπηΐσυς, μοίδις ςχ ἀπηίοο ξιέτιιο; 1 ἀπ στατίλπι τξάϊσς πόα 
νυ τ, ε ; 
Δυσωβυως ἰοϊ πιο, ΠΟΙ ἘΠΙτετ Τὰ ἀρυιὰ ΡΟ] αςέπι 13. 
ΔυσμμεποίἝλητος γ 8) ὃ) Αἱ ἐστὲ πταταταῦ ὃς ςοασθίταγ ἴῃ γεπεγίςιΐο;- 

πτατάτιι ἀν Β1ς 15. “ἢ ἀ 
Δυσμετάδοπὸς, ἀν [ἢ ς"ΠῚς ΕἸ τ σίτανυ πριὲ ἱπ᾽ρξιτίτατ. 
Δυσμέταϑετος ὁ καὶ ἡνἰπσροτητπιτα ἢν, ΠΥ ΘίΠ- 
Δυσμετακίνητος γὃ καὶ ἡ, ἸΠΊ ΠΟ 1] }ς. ἵ Ἂ ΣΝ 
Δυσμεταχ εἰρις'ος, 5, καὶ 4», ΑἸ ΒΗ ς Πς ἐχρασπαζυ παδέείϊα, μα] γῖκ 

ςοηττγοέξατὶ Ροξοίξ, πεχρυσπαθ ]15. προ νανοκ μας ἐν ξχνης 
Δυσμέγρυτος» ἱπιαῖφηζας, με πὶ πγοτισὶ ποη ἐξ ΕιζΙς, ΡΠ Ωχ ΠῸ 

ἩΚΓΕΠΕΗΣ ' : ἷ ἡ ἐν δ ὦ σαλὲ Δ - 

δυσμὴ, ᾽ς, κ᾽, οςοαίτις; οοΐςας [ΟΠ], γείρετα. πιξέαρῥἧν. δυσμὴ βίς, Πηὶς 

νῖτα. Ω ᾿ : 

Αὐσμίω, ὁ Δαϊτη τοις: τ μρνμεν ἘΣ ΖΝ ἂν μον παρ κῚ 
δύσμίωις, αὶ ἐπι ρας αὈ Π τετ Ὑλείε: ἰγαξείταν, δύσμίωις χόλορ, Ια Ε- 

ΡΞ ταπηπη. δ ὑσμίωις βαρύϑυμος,μνησικάκος, ρος. ἢ 

ΑὐσαπελοΚθη αἰ, ΔΑ πγαιςγ Οὐ ΠΤ ἐϊεήτλςθας 14 Ῥοπείορεη, 

αμην ἱρία ποη [τὶς Ἀβποίοοτει ὙΠῸ ΠῚ, μον τεῤ ιἤπο ΦΟΡΡΊΘΑΙ ΘῈ 

δἰωέα ϑυμὸν ἔχασε. Πςξ 1 Π|αάς Ηεέξϊοτ Ἀ Ῥατιὰε πὶ, δύαπειριν ὲ 

Δύσμωτις, ἀο] τς, πΊά [ΔΓ] ΠῚ ἀττίατη, κάκοτεχνος κακόβελος. 
δυσμικὸς οὐ ὁ, οςο! ἀεπταίίς ρα Ῥτ δ] απ. ς ᾿ , Τ 
ἀύσωιτοςν δκὰ ἡ ςοπτονξα ἀν ἢ] }ς »δάτατα ἀϊαετίας 7 ΦΟΤΏΠΙ1" 

ἀϊοηι τερυφσηδης, πο ΟἹ 1115 Οεἰἐπίσς 881}ς ΡΙΠΊΩ,ΡΙάτο ἿΣ Τιρ 
τλῶο; »τίω ϑατέρυ φύσιν δύ εμικτον σαν εἴφ ταω τὸ ξιωαῤμϑῆον βίᾳ, 



435 ΔΑ 
Οἴκογο παταγάσσ σις αἰτοτῖτις ν οἷ οἰμτν σαδογι σομί πα χῖς Βα - 
δθητοπι ὅς οὗτι5 οριιατιομῖς αἰϊοπαπ, 

Δυσμήμητος, δ κὶ η' οπαῖτατι ἀϊ ΗΟ ΠΊ5. 
δυσμέσντος»"»ΟΧΟ [πς γα αύυ ἐπέχθαν ὁ μῆωΘ.-. 
ἀντμοιροτοὶ [11 χά ύσμορος, πα ἃ πχοτγι ἢ 521} ἘΣΤΙ λάτιῖ5. 
Δυσμορία ας, ἡφυλοτϑ ᾿π οΠχοίη ἘρΊρταπηηατ. 
λυτμορος "55 κὶ ἐγὶ ας ΠΧ δυσυχ ὴς κσικοϑ'αύατος, Τ Ὸς απ, ἄϑλιον ἅπο- 

καλεῖς κὶ δύσμορον.. Υ 

Δυσμερφία ας ἡ, ἀς ξου Πηϊτᾶς. 
δύσμορφίθονν, δ κὶ ἡγἀοξογηγ!σούδημος, δυςσυχής, 
δύσνιῆθο,υὶ νἱχ οἱ Ροτοῖτ 1110 1}15 ΡΙΔατονἀριιὰ σορμοοίοπι 

ἴῃ Τταςὶ. δ ύσνιπῦϑ- γοκφὲκοτίρτιγα πιά]. Ὁ1}15 Οὐ] 4.4: νχ 
ῬΕχραηρὶ δὲ ΟΡ] Ἰτογατί ροτοῖῃ, δυσαπαίλειηῆ 8». 
Δδυσγοέω, ὦ Πηα] οἱ οἠτία ρτοίςοτ, πη ἢις ἔπη, 
Δυσνύητος αἴ ητς }} οέξιν ἀἰ ξῆς1115.2.Ῥοτγί σαρῖτς νἱτίπι. 
Δυσνοιία ας, ἐγπγαατιπτι [οριπα ἐπίξίτιιτ]ο. 
Δύσνος 9- νός( Θ᾽, ΓΟ α τι}: ἀτρογ 8ς στα! 5) ΕΠ ΓΙ ΡΊ 4, ει 
Δύσνοιες᾿π ἔσῃ [ς.ἱΠ τιῖςιι5. ἐχθρός. δι] ἃ, ὁ ὃ ὦ δύσνοις τῷ βάστλει καὶ 

ἑωμαίοις. τ δυ σνοια,κακοξελία) Ηείγςοἢ. 
Δυσνύμφόυτος χθών, ΓΕΥΤ ἰ σΓΔΙ115 ΠΙΙρτ 1514 οἴ [ροπῇς. 
Αύσνυμφθο, ὁ κὶ ναι ἱπατιρισατας ἔδοῖτ μι ρτί45. ΕἸιγΙ Ρ]ά. 
Δυσξήραντος δ᾽ κ᾽ ἡ, αι] ἀϊβῆςιε οχίσοδειιτ, 
Δυσξύμζοχϑ',κ, ὁ κὶ κα, δυσγόητος)δ υσεπίγνως" Ὁ» 9 τχοτοῆις ἴπ Ομ - 

ἐξι»οιη πιο πες ας ]ὸ πςς ςοπιπιοάὸ Ραἕγα ἱπειιητιγ. Χος, 
ΠΟΡΒ: πφλλων χρημοέτων δπιϑυμεῖ, κ᾽ διὰ πῶτο δυσξυ μίζολὸς ὅθι" δυσ- 
ξύμῥολοι γέρρντες,ΟΔ478 ὁχ ΟἸσεγοης, {Ἐς 1} ςς5 δ πος. 

Δυσξιωετος. τ ρ τι άθης»νο Ἰητο Π] οὗλα ἀξ ῆς 1115, 41 ΒΗ ου]τογ ἴητο]- 
Τίσοης, Θοηϊτ δυσξιωύετα διαγράμματα πὶ γεωμετρίας » ΧἝΛΟΡἤοη, 

Δυχογκος, 5.5) ΟΠΕΠΕς. ὃς 
Δυσοδέω, ας στὸ ἱτονξισιοτίει πια ἃ ὅζ 41 ΕΗ ΟἸ] πὶ ν1ἃ παϑιτις ἤηπ]. 
Δυσοδιία ἀξ" ἡ. 1τΟΥ ἐπῈ 0], πο ρα νἹα χφκὴ δὺς, 
δύσοδος γα ρον, ἀτ ἔῃ οἸΠ]ς ἃς τηλιῖας 9 ἀΥ ΕΗ 1115 χά τγαηίειιπάλι πη. - 

δὸς τρωχέία, δυκχ ρα δια θατιν ἐχασα.ἀἸοάτετ ὃ. δυσόφης, 

Δυσοσδοειῶ τες. στὰ ἔπος Πτο5 ἱτογ. Ἶ 
Δυσοίζειν Πα τσ πατΙ» ΠΠρῖ σα γῖ ΕἸ πιο σρνοεῖν, δυο ερ εἴ γ. 
Δυσοίκητος, μα λἴτατιι ἀἰ Εῆς Πσοτορωοάμτη ᾿αΠ4 δ τα 1115. θη. 

ἘΣ η,δὲ 
Αυσοικον ἐμητος 1 Προ πίει «1 ΕΠ οἸΠ15.[τοτη οἴσι1ς δὺ σοικογ ὅμητος ἄϊςϊ- 

ταγ Ρτοὸ ἀϊροίδι 41 ξῆς1]15 ἀραα Ατἤοπ, τὸ τοτγυῖο. ' 
4 ὑσοικτος. 1 ΠΠΠ] [Ἐ ΓΙ ΠΟ 55 δ υσϑρίωητος. ἯΝΣ 
Δύσοιμος,ἱπξαιἘὸ νοπἰο Π5.:ὲ κακῷ ἤχουσοι,δ ύσοδος, 
Δυσοινθ- ρα ΡΟ] τς αι Πσπιῆςαγς ν] ογεΓ 5 πιά] πὶ νἱπῦ ρτο- 

ἀιισοισιν οΪ ράγιπν ἔόταχ ντηΐ. 
Αυΐσσοις Ὁ- κ, ὁ τοϊοταῖτι 41 Ἐς} 15.1ητο τα δ) Π 5, δυσυπομόνυτος 9 δ)υ-- ᾽ : 

σφύρητος. 
Δυσοιτῶν ἐς- (θ᾿ ἔα τ[Ἐϊ οσσυ ι57 1 παν ἤρ τ σατ ἀπ σα], ᾿ 
δύσεκνιΘ- 4] πὸ ἙοΙ]ὸ αἰ Τα ὦ ἀρρὶ οαΙτατοίςα {ὈΠΊΡΟΥ «ὔθατιγ. 
Ανυσόκνω ΟΥΑΙ ἰ π᾿ ἀ στ, ΑἸ ΓΗ ΟῚ]. δ υσώκγως τε καὶ δ)υστιποσαφως Κα- 

ταλιπόντες ταὶ τέκνα κ' τς γιωώκαξ. ς 

Δυσολεϑρίθ-. ὁ κὶ ἡγε στὸ “ΠΟΥ ΘΠ 5 δὲ ταδίσοπς, ΚΤ πεορηταβειις Πθτο 
τογτῖο. Ηὶ [οτ.ρ᾽ δητατιοαρίτς οἐταιιο, τέ κοκυμυλίαν,Ἰὰ ΟΠ ΡΙΙΞ 
ΠΝ ΠΊ, βαϑύβῥιζον κὶ δ υσόλεϑ' ον, ἀἸχῖτ, ἴα οἰ ποτὶ σοπτειμπιαςοἠ]ν 
τα νπιαχ οἰτ, ὃς 4 ΕΠ οἰ Πτοῖ Ἰητογίττοχ Τ ΒΟδΡΒγαἤ ςαρῖτο ἀς- 
οἰπαοβοπο,ἑγο τογέϊο, ΒΠΠ στ ποχτιγραδί! πὶ νογεῖς ΡΠμ1.11- 
ὕτο ἀςοϊπιοαιίπτοςςαρῖτο νἱροῆπιο. 

Αὐσοιιλ(θ- οὐγις 41 ἐΠΕ1Π1ς οἷς σοπἤιοταἊο, δυσωρῤσοσος, 
 Αυσόμιοι θυ, να, ὁ ἡ πα» τα 115. αὐόμονθο, 
Δυσύγειρφς οἱ" ΓΟ πλΠ1ΟΙς. (ατ, ταιπνεἱτιοἵὰ ΓΟπλη]ὰ σΊρηςΠ5.» ἴπ- 1 

᾿Ιοδιηϊᾶ ρτα ὅς ἵππαρίποία ὃς πιά αν σται ὃζ τπυ τι οἱ 1ὰ- 
ἰοτηπία ρατις 5. δυσύγειξ;ς ὕτίθ-, Ὀτημιις ΓΟ πλη 15 ἰμτογρεῖ!α- 
τι 5 ἢ το Ζι  οτι5,..Ὁ΄ ἀντ "ἍΥ 

Αὐσοπαίω, ἸΠξΟττιιπᾶζιι5 ΠΠιπ)δυσύχέα:» 
Δύσοπος. (οἰϊοτιιςοἶτα σα πη 5» 1πέλι τις.) ύυσφημος) δ σόργντνς., 
Δυσόρᾳτος, κ, οἱ κὶ δ, Π ΗΓ 1} ς νι Πι, δυσύοα τοι δίκτυα, Χεπορἢ.Ἰ Ῥα- 

ἀϊα. είς". ὠσεζὴς αστὰωής, δυσόρᾳτος,οιὰς αἰ οέξιπι νἱχ ἢι- 
{παπαῖ Αρρίφηιις ἴὰ Τροτιάς ἸΝυπμαητίη15. δυσορκν τε καὶ ἀλ- 
λοίκότοι πείμασαν ὁφθ᾽κώ αἱ, Ἶ ν δ 

Αὐσοργος (ὁ ἡ δ ἰγασιαπάιι5 »ὐξυ χολίδ- πάνυ ἐλ 8-. ϑορῃόεῖ. τοιαυ τ᾽ 

ΤΠ αὐὸδρ δύσοργος ὧν γήρᾳ βαριὶ ἐρεῖ, ὅς ἘΤΟΙ ἐἢι. χακϑεργός. ΤΙ ΟἴταιΓ 6- 
Εἴτε, δυσόργητοςον Οἱ δὲς πα] ρ αἰτατοπι ἵτα ποταῦνο] ἀϊξβοιτα- 

τέμη ἴῃ ἰξάαπο. ἘΣ ΗΝ 
Δυσύρ,σ.9.. καὶ ἢ, ΔἸ ΠΟ ΙΠς ἀεβη τιν υσόρεσαν 4υΠδιι5 ΟΡ ΡΟΛΉΏΤΕΥ 

δυόρες α9ἱά ς, ςτὸ ἐροξίςηη ἀοοὶρὶςητᾶ » γατιοπέπιαιις ἔοτ- 
τπα ]οππτς ἐν το μετοεζάλλ ον χΤ φύσιν᾽ καὶ γὸ μουφὴ τῷ τὸ εἰδὸς αἰτόντων ἐν 

τ σοῖς δρρις, ΑΥἸΙτοτοΙ. 4. ΜΙ οτςοτ. τὸ μὲρ υὑγοθν δυοριςον, τὸ ὃ ξυρὸν, δὺυ- 
" σόφιςογ, νἶ] δυσύξιςτον γοραῖ σὺ χαλετσῶς συγχρανομῆρον τντ δυόρες ον 

70 δισιωϑετογ κ" ῥαδίως σιωεςοεοξας ]κ ξόης ΓΟ σοη5 ὃς ςοὐἤίξεης. 
Δύσορκος, ρος ας κἰ ἐΠ φτοῦ ἢτ ππροτιῖς νῸ] τγαπῇτιις δ ὁτιι- 

Ῥτίο:αἰοίτατ Ιοοῖις ἀϊ ΕΠ ςΠς Ππαεὶοπῖσ»ν δὲ ἡαιῖος Πατίοης αι δὰ 
θοῖς ΠΘαιΙοιητ: δ᾽ ύσορωος αἰγιαλὸς. Ρ᾿ ΓΑ τ ΟἶλαιΣ ἴῃ Ἑαυῖο, 4 ΠΟΙ 

- ἴπς πη ροττιοίιπι ἃς ἰηποίριτα! ς ΡΊΠ, εἰ 
Αυσφρνις, οἰγ δ ενλη βο ΠΧ αὐισασίαπι.» Εὐγὶρ 4. ΡτῸ ἰαβαιτο ὅς τε], 

ῬΤαταγοίναν, δυσόρνεϑες Ὁ ὑσα των αὐκγνρόύσ ες Δ ΟΣ Π; Δα ρ ἰοἰὶς 

᾿Αὐσονφνης. Ὠ] 

δ 
τοπθητῖατὶ σοπῆιϊος. ) : 

Βοτοοδίσαγις, νπᾶὰς Ἡςείν οἢ δυσύρφνεα, μέλανα, 
“9 ΒΗ λῶν 

ϑιανοθίσιιτα, τες τις δος αἰ Ἰσποία, 
Δυσοσμία, στΑι18 Οὐοτ. δυσωδία, ἔζετοτ, ὶ 
Δύσοσμος, δ, τη. 1 ο60 τῖσ δυσώδης, ἐπα 501 448. δῖς ταπηξ 

[πότὸ φιΐητο. ὄζει ταὶ ἴχνη ἀϊςὔτίιγηιις ὀδϑσια καὶ δύσοσμι 
ὄυα)όϑνητει,}" δ ῳ στείϑνητεα πνϑόμοιτα τ᾽ ἰχνών, ΠΟῊ ΔΙ τΟΣΤῚ ταὶ 
ἡ ἡἰδυ δστοσπνεογται, ἱ 

Δυσουρέω,[αἴοτο ἀϊ ΕΠ ολτατς ντ παν γα στὸ ντὶ πᾶ τοάά 
ντῖπα; ἀν ΕΠ οι τατοα στὸ Ιοτίππι γοάο, Δ ῆς Η]ὲ πλοῖο. 

Δυσουρία ας») νΤΊπαΣ ΔἸ Πού τας ἰτγαπισιινα 5 ΑἸρτπ: ἴδτος 
διυσουρία καὶ ςραγγρυρία, ΔἸ Πουυτας ἃς ΠῚΠῚςἸ ἀ 1 ν τίσ 
ἀπο ι αἰϊάεπι ππς σα ΓΕ} 15 ὃς Ἰη Ἠδεησπατίοης Ροτεῖ: ( 
μος (ατο Πρηῆςατ οἵιπὶ αἰτοιιδιις. α: στὸ Ἰοτ τ ἴτ, 
Ἐρ πο ατιιπι 7. 4}Π05.Ἐρ οιιγιιπι ταλιηι ὅτοῖςὶ πιαὶὰ ἀρ 
4ιῖα ἀϊςατ » διυσερικοὶ καὶ δυσεντεριχαὶ πάϑη» ΠΟΪ ππο  ο[Εα οἱ 
ἀοτῖμπι αἰ του ππρηποσ μι οἀὐαοϊτατῖς οὔϊε ρυταητ,αῖ 
τιατη τ Ρ] οτὶς ΤητοΙῚΡ ὁταητλα;, Ο] ἢ ἢ φορίηγουρία ἀ {ΠῚ 
δυσερία (οἸα πε φυκέρεια τῷ ἐρεῖν: ςραγίερία νογὸ ΧΤὶ φραϊγὰ 

Δυσουριζω, ὦ Ἰοττιπι αἰ στὸ τοάΔο. δὺυσουρώ, δυσεριώντες, 1] ΟἹ 
τῖ πα ἀ ΕΠ ΟΙ]ὸ τγαπῆτ. ]οἰςοτί φος ᾿ἰδτο ργϊππουςαρε 

Δυσούρις (Θ.γκ. ὁ καὶ ἐπ Έο ΠΧ, αὶ γοητο ΤΠ σα 4ο ποι Ῥτοῖ 
δ ἐΐφιος,ἱα οἴννεπτιις [σι η115. 

Δ ύσουρφε, 41 ΕΠ ο1]1ς οἰπτοάϊειι. μ". 
Δνυαπάϑεια, ας, ἢ κακὸ πείϑ ει ΟΡ Ἰὸ δυασαϑεῖα εἰἘ ἴς ΒΟ ΒΊΩΙ 

ἢτ ντ 4ιιῖς ποῦ [ΟἹ] αἰ ται πι }] , ἀαυτιαϊ [δι] ἐπτα γα, 
ταιγ. τότ Πρ] ]οῖτοτ Ἀστηῖτας ἃς τοθιιγ. ΡΙ τη Το ιποτι 
Ἰεχαδηά τοῖα Πρηϊῆςατ δρτίτυάο ἀθοξλι5. Πα] λΐἃ ΔΩ χ 
Ἰοχαηπ. ΑΡὮγ. Εδτο ρτίπιο Ῥγοῦ]οῖτ. Ρτὸ γοριρηαητία, 
πέφυκεν ὅπλον Ὡρὸς δυαπάϑειαν καὶ σευυή θεῖα ἷ( οἴξ,ἴαπαζ αἱ 

τὐπη πὶ δά το Πϊοπάιέπη σοη Πιοτιιάο, σι δὸς διαϊταπι 
εἰξ αἀποτῆις αθοέλας ἃς ἱπέττῖας. 4 
Δυαπα ϑεω χα ῬΓΟΡγΙ ὁ ποὺ Κιο ΙΓ ὲ ρατίοτ.. ἴξι αἰῆςίοτ Ὁ 

τοπη, τοι τρτὸ ἔογο, δυασα σρεώτες κορὸς τοὶ γινουᾶνα , ΟΠ 
φῃὸ ξουθητος, ]τατΟἢ ἴη ῬΕτΙς]. δυσσαϑων 59) ταῖς συμφὲ 
σαϊαπίτατος αρτὸ ἔογο δυασαϑεῖν, -εστὸ ἀἔῇςϊ ἀοίοτο 
το ἤος οἴ καρτερεῖν, ΝάΖαη, 

Αυσπαϑης,εος. 11} ΠΟη ἔαο ὃ ἁΡΗςἸτιτ, 0} ἄτιγιις οἢ σοι 
ἀϊσαταοηταἷϊηοἴξοηἤις,ν ττ115 πο ΟὈΠΟΧίτς ἀπτ ἢ 1} : 
τοῦ πηοάπμι αἰξοέζιι5.} Ππτατο ἢ Ορροπὶς τῷ ἀπαϑεῖ, Αἰ Πα 
4] αἰστὸ ἔοττ, δνασα ϑέςερᾳ "αἱ καρτεράτερᾳ τὰ σώματα οἵ 
ἱποβοηία. ' ἃ 

Δυαπαϊπαλος, γ᾽ καὶ η ,α ἤροΥ 2 ΠἸ ΕΗ ςΠ]1ς αἰζοπῆι. τραχιὸ, δύσζα 
λιος, 

Δυαπαλαιςοςγκγ ὁ» ροτγάτιι {1 ΕΠ }Π}ς, δὺασλαιςος τυΐχν, 41 
οΠπέϊαθ}}15 ἔοττιιπα, 4 οὐδ, πο ἔλα 5115, Εατρ 4. δυσκαπι 
τος" δυσπαίΐλαιςον πράγμα ἀραὶ ΛΕ (ΟΒΥ]. οριις ἀγάιεσι 
ἀπ ποι]ς, “ὦ 

δυαφάλαμος, οἷο [5.1] ἀτεῖς κρκόΤεχνος, δολερὰ δὺ, 
Δυσπαλὴ ς, ἔος9Ὁ χἡ ἡ) 41 ΠΠ|ς 1] 5, ἀπγι 1591 πε χ δυκ ερὴς. δυσκ 
δυσαὐρφλυτοςοἱ ΠΟ ρα δα{15γϑαυμαςοος, Ῥ] αταγοἢ, τὸ κοίλλι 

δυταβολη τον ἐο) δ ἐκπλύξαι ἐξὺ ἰδόντας, Ἢ 

Δυσιαβοᾳ δεκτος »δ καὶ ἡ ΔἸ ΕΠ ατοῦ ρογσορτιις οι απ ΠΌφις 
Δυσωβδαίπητος γα. ὃ καὶ ηἰ ,ἰποχ οἰ 0}}15.δυασπαρκίτητος ϑυμδον 

σα Ὀ1]ὶς ἴσα. Ταταγολιις τη Ἐκ ῖο. ᾿ 
Δυσαϑοᾳκολέϑητος, ΟΡ σιγιις γι ητ],4.συοαν ἀἰ ΓΕ τυ] τοῦ 4 
᾿Τεαι ροτεῖι, δυσιβδακολύϑητον αρᾷγμα 7 65. αἰατη ἤν 
Ἰὸ αἰδαιατὶς.. Ἐαθὴμς. ΡΟΠΙς ἰπτοῦ ϑοηογὰ σα ίατα 
ρακχολάϑυητον. ὁ ἘΜ. : " 

Δυασαρακόμις-ος, γαπῇτιι τταϊρέτύιις ἀ{ ΕΠ ΟῚ 115. ῬΟΪγ δ σλοδὲ 
᾿ καὶ δυσσαρακόαις ὃς, ΠΑ ϊρατο ἰσηρα ἀταιῖς 4Ι ΕΗ ΟΙΠ]ς. 
Δυασαραμυύίϑητος, ὁ καὶ ἡ ,ἱ 701. 1155 4 νεγθῖς ΗςῶῚ ἢ 

«1 Βοττασηοηγα ποὴ δά πητεις ἃς ΠπιαΠποπές, Ρίατο ἢ 
ϑυμόν τε δυσσαρμμύϑητον, 9 Ἀπίδοι τ᾿ δυαϑοργωγον, ἠδϑοήσ ει, ἴα ῇ 
δΓὲ Ρ]αςα"]οπηννὴχ ἀϊέξο αὐ!άϊοητοπι . νο] ἀδρτὲ λει ᾿ 
ψηάο ἀτα ραμυϑυτως»Πάοπὶ ἀς Τορθ.ς. ταὶ δ᾽ ἀκρρίτως Α 
μυϑήτως πλημμελεῖ καὶ κακῷ ἐφιέναι δεῖ πίω) ὁργίω, ἐγαίτι ἃ 
ξογο Οροττοῦ ἴῃ οαμστὶ 411] αὶ πηα]ο γοϊοσατὶ οτάσιοηθ πῦ Ρέ 

ΔυσσαρηγόρητΘ. 41 ΕΠ ΟἸΠ 5 ςοπ Οἱ] τιιἱποοη ΟΡ 1115 ΟἸΠ8, ἴπ, 
ΒΊΠ τον ἀοΙςης Ηογαῖ, Ἷ ἱ ἜΝΙ 
Δυσπ αν ϑενος, ὃ καὶ ἡνν Ἰγρὸ ὨλΠ τα ἴπ ἘΡῚ σΓαπΊπηᾶτ: 
Διυαπαριγίῃ οτος ἴον ες Ῥατὶ. ΗΠ οσι. 125 4.γ,δ ὑσπαξέ, εἶ δὲς 
ΓΈ, κα κὲ περι, ὅ35 κἀκῳῷ ὠνοασ μῆσε πείοι᾽ διὰ ς ΠΤ ὉΠ ΘΓ τ 
ςοπιυπηοεξτατοιη ἱΠέογθης 5 οαπὶ Ργορτί τς Ποπι Πί διθα Ἵ 
Ῥομίτατγιϑὶς δυσεχένη ἐς ἩοΙςηα. ἘπτΙρ 1, αἰνύπαριν, δ 
νοσαζῖ. ᾿ 

Δυασύρετον χιρζον, ἀρ 4 ΧΕ πορδοητ]οςιις τγαηῆτιι αἸ ΓΗ 
αὐυρόυ τον, ἀξατον. ς΄. ἈΠΉΜΩΝ 

Δυασειϑ'ὴς, ος ἡ καὶ ἡ) ζἹ αστὰ δον ΠΙ Δ ἀοτὶ ρ οτο ον τα 
οδίπαςης φοηςς. ἀἰβεῖτ ΔὉ ἐσειϑυς. ΧΟΠΟΡΗ, ἐς ζάπὶ 
Πατοττῖς πα ὃ τα (εἰτατ 5, ΠΟΙ Ρατοπῖ νεβατοτῖ. Ηἰπς ὃ 
σπείϑεια : διυασείϑτις δὲ διπιϑεῖς γόμων ΡΙατο ΠΤ χὶς ᾿ 
Δυασειϑωρ ἰαςτο 1 ἴτοτ. δϑαδοι δι ἐχά πρὸς πιότα, ὦ ἢ Ἧς 

ΠΗ 



ἐς βου ἃ 
"ας εἢιΡΙτατοδιῖς ἴῃ Οαϊβαςνεῖ ροτίιις αἰρτὸ οὐίεαμίτιιν. 

ον δ κα ἐν ΔἸ ἘΠ ΟΠ] ]ς ρογἤιαἤι. 
Θ',», Ὁ καὶ να τοπιροϊειο ἢις, δυςώρα χΘ',δυσχείαὐῥίθ'. στυ- 

[ες Θ΄. παυιὶρατίο 15 δέ πλατὶς ἐρ᾿τμοτοη, ιιὸ κα οἶτγα ροτῖςιι- 
πτταηππϊττὶ ποη ΡΟΙΠτ. δἹυασέμφελίθ. ἃ ροξεὶς ἀἰοῖτιιτ ὁ πόν- 

γ αὶ ϑοίλασσα,οη απ δε αὐτὴ δυσχερῶς καὶ ναῦς πέμπεται. Ηὸ- 

γἀ ναυτιλίης δυασεμφῆλα ἵμερῖθν, δίς ἢ, ἀἸ ΕΠ ΟΠ ς. Τητογάτη σ)υ- 
σαξες- Ὁ... “]υασρόσιτος, ἵΠΥρ [ας ἀτι5» πιοτὸ ἔς. [461] ἐιηδὲ πολυξείνε 

τὸς δυασε μφελ. ἔῃ. 1ά εἴτ. πς ἢς πόσοις σομἧ}} σαπΐα, 
ἀππϊςὶ πλυϊτί ἀρραγοητ,ἀοήι ἴῃ ΤΉρορ. οἱ γλαωκἀ δυσσέμ 

ν ἐργάζονται. 
Ὡ, δν ἐδ οππιοητου Π|σοοφοτίαμι ἱπ [ξξι ςοπβϊἕζοτ, ΓΙ, 

ϑὴς»41}} ργατοῦ πιοάϊιπι Προ, Π]ατατ, 
ἀρ α ἀπ θα ὰ ζοποοάιο. Δυσσεπήοιῦ τεςγα στὸ εἰδιιαι τοι - 

οητος. δ υαοιπλεμδυίθ., αι 41 ἢ οΠὸ σοηςο αι ίτιγ » Πϊοίς.}]. 
ἅς ἃς δυσανασ χετεῖν, ἡ ππιρατεϊ σοι. δῖς ΠΟ σοσίογον Πιγραης 
ΠΣ ΡΙῸ ποι ἔεγτο ὃς ρατὶ. Γἰαιις 1.4. ντος Οοπά. ντ αι 
τουϑῖη ΠΟ ΓΟΘΙΙΟΤΟ οἰ ατας νΊΧ ΡΟΙοτ,τεροαι ξεγῖος. δ1ς 
Οἰςοτ.κρίστς ι18}}} Ποάοτιις π σοποοαιοθατ, ἕω δυσσε- 
πωρμτεῖτο. : 
97 καὶ ἀν Δ] ΠΟ ΠΠς σοησοῶι, Πἰοίσοτ. ".1.ς.182. δυασε πίων 
γπικὸς» ΠΡ ΡΊΓΑτΙ ΟΠ 5 ἀΠ ἘΠ οἸ}ος, ὃς ιια στὰ πιατιιγαπτιι 
Θης, δ ύσπεπῆα ἀστος ὅκα τα . α᾿ίςο Ππς ςοποοέξλϊουϊ τρις 
ὁ5.1ἀοπ 1.4. δύίαπεπῆα φύματα 9 τυιδότγοι!! τποτοίᾳ: Πιρ- 

ἰδορϑῃὶ ἀϊξης]ὲ Πιρρατγαρτός, 11 υτὸ αἱ ςὐςοξιιο- 
ἢ ΡΟΓΔΙΟΙΙΠΓΙΙΓ. 

αὐων,πτας «μ185 αἰ βς τον τγδη πο τα ΕΠ ῚΡ. γδ] ἃς ἰο- 
δυσσέεας Ὁ", 

“φϑαίρετος ἱΠΟΧ ΤΙ} 15. ΤῊ ΟΡ Βγὰ τις ἀς ἈΠ οτ. Ρ] αητατ. 
αἰ ΠτΟΣ σα ρΊτο ΡυΙ πιο, φλοιὸς σῆυσιαἰξεικφιϑεείρετος, Ρ] 1 Η 1115 [1-- 

Θοϊ πιο Θχτουσαρῖτε 39. σΟῖτοχ ΠΟ ΧτγΙςαθ1]Π1ς ἐ Ὁα] ἀρια 
οἴῃ Οταοιιτη Δ ἤτοι ΟΡ ΡΟ ἑ τα ὀνεδδιαρετος - 564 Ιοςο 

τὸ Ἰποπάοίε ἰορίτην δυσαϊξικαίϑαρτος. 
λητῆος οἱ κἰ ἐγςὶτ σα άατι ἀἸ Γῆς 1159 ΠσομΥργ μη ΠΌ1}15:4 1: 
αἶτογ σαρίτειν 8: τοποτιιγ. 
ὑκτος ΨΠ ΥῚΧ ΡΟΓΕΓΙ ρογατὶ Ροτοῖξ. ἀἰ ῆσιίτον Ῥοτγέτίρο- 
Ἰοῦς," τ. συν αἰδίψυκτον τὸ σώμα φυλάσσει, ΤΙΙΟΤᾺΤ ζΟΓΡιΙς 
1ὲ ρει τιροίςατ νεῖ ἃ ρον τ Ιοπίβιις τιιετιιν. 

ἀγάτος Τὸν" ΓΟΥΤΙΙΏΠΠΙΠῚ »δστοτύχριχα, 
αὐτὸς ΠῚ ΕΣ πια]ὸ σαάιιητ ἀἀπογῆς οαῇθιις ἅσοτ διι14, ᾿ς 

στοῦ ὃς αἰστὸ ξογο, Ογ 1]. 
ἡμᾳ ατος. τὸ, 1 11» τιγα ἀπο τ τα. 
[γε 9.6 κ 7 ,πχ]ὸ ςχάἀοῃς,αἀιιοτ[ϊ5. Ιτοπὶ ἀἸξΠο 1115. δλυσχε- 
ΟΡΒΟΟΙ. ὁρω, μαθεῖν γὸ ἐγὲ ὧν, αὶ δυασετὰς 5 Σοραῖτα ποη οἵδ 

15. 
ἀξ νἀ Γῆς 1115 σοποοέϊτὶο,τηαἷα ςοποοίξϊο. 

ἐθ..᾽ ἡ. ΓΟν ϊ ἀπ, εῤῥν που 8. ἐυπαρές" παν, ομἵτι οτος 
τἂτ. Ατἰ το ρἢ. Αςβανη. αλλ κὶ πὸ δυασινὴ 9έλεις πεπλώματα. 
οοὐδυσε δ)υσπιτεῖς ςολας, 

δ. εοἸπογοά!εις, ἔπξο τχ. Πρ ογ το ισ:ἴτοῦτι ογοάττιι 41 - 
δεισιδαίμων, δ) υσεξῆς σης Ὁ». 

ατος, 6} τορτὸ ΟΡ Πρ εἰδῖτ. ὁ ύασλυκτος Συτὸ φόξων. 
ος,ἸπῚ ΡΊ οτιι ἀἸ ΕΗ Π]1ς [ει ρο γξεξειι. 

τις βρυά δ144πὸ ἰορίτων πὰς οχροπτείοπε ογί ρτὸ δηυ- 
ς πέλει στ. 

Ὑ1Π|ε]: οἶτον παυῖρο,ἰαέξον ἴῃ πιατῖ, 
ο΄ 41 Πς1]15 παυΐ ματα, 

σγέω, ὦ Πρ τῖτιις Πρ 115 Ἰασοτο. συ σπγοιώτες, Πα Ποἰ τι οἤ, Ὀτοίς. 
αρτὸ [ρίτδητος. ᾿ 

δ σνοιοι ας ἡ Πρ Ίγα πα] 41 ΕΠ ουτα 554 που] (ρΊτίτιις » ἀγίρησεα ὃς 
(ΐρεγίατα ῬΠΙηΐοςν τ ὡόϑι να, ἀμ ἰατῖο. (ο]ἢις [1|5.4.ςαρῖτς 4. 

ἸΕΩ εεἴαπη εἶτεα ἔλιιςος τη] πιο] πο ἀριια Ογασος αἰ τα ατα; 
Ἱπιᾷ ποπιοῃ μοδεῖςρτοιις [ὁ ἱπτοπάϊτ. Οαιης ἴπ ἀἸ Ηςιτατς 

Α' Ῥίγαπ αὶ ςοηΠῇίτ, {4 ᾿ιςς ἄτιπὶ πιο άϊςα εἤίποσας ἐχ τοῖο {γᾶ 
Βα τ, δ ύαεγοια ἀρ ΡΟ Π5τιῖτγ. ζ πη νοβοπιοπεῖοτ οἴτοντ ἢ Ῥίτατο α-- 
γῆς [Ὁῆο δί ἀῃβοϊατίοης πο ροίπτ, ζῶμα. Οἵ αςςοῖπι 14 
Ω ποαιις;πς ΠΥ τϑέϊὰ, (ρ τίτιις γα ματιιτὀρϑύπνοια, 

οἴπός, οὐδ, ο, ΠλΓρΙτλοῆις ὃς ἁγίρποίςιις ΓΠΙπῖο. 
᾿ τον οἱ... ὃς διύσενοις αι] δοτὸ {ριγατ,ριγαπά!» ει τορι ταὶ ἀξ η- 
ἰσαΐτατε ἰασόοταης, ΗΊρροςτ. 

λέξαντος,» ὁ κὶ γ ἸΠΟΧΡΠΡΠΔΌΙ]Πς. 
λιόρχητος)ν ̓χ ΟΧΡῚΙ ΒΗ 1115. ΠΟΧΡῸ σ Π4 1115. 
νης,» ἐ(Θ΄, ὁ κὶ ἡ Δ ΧΊι5.1. χαλεπὸν πόνον ξιφέρων. 

δι 9... ὁ κα κα ἰπαοητιι ἀἸ ΗςΠΠ1ς, δυσεύρετος, ΡΟὨΊΤΙΓ ρτὸ 41- 
Τἰς Πέπρ!Ἰοἴτοτ, τὸ δὺασόρες ον, βεπαιγΙα ο παι πτιι ΔἸ ξῃς!]ο. 

δράαι, {] Π οὐατας τταηἤτιις ἃς ν]ας, Χοπόρμοη. 
ρξρφ ὁ χὶ αἰ ἀἸ ΕΠ ΠΠἸς τγαπἤτιι νο] ἀςςς δ ύσσορρς ἐ δὲς, πας- 

Ὑ]α. ΓΟ σις. υύσβατος, χαλεπός. 

ποτ μέω, δι υςυχώ, ἸηΈο]1οῖτον ἀρο. ΡΟΪνΒ. ἐς πόδᾳπλησίαν διάϑεσιν 
Ἄϑτν τοῖς ἐν τεεῖς πολύχεογίαις εἰβῥωος ἰα!ς δ υαπδὶ μούσι, ἐπ ἔς οὶ ἕατὸ αἕ- 

ἯὋ. 5 ἄς, ᾿ ΑἸ ΔΝ Ὰ 

ἐπὸτμία ας. ἡ, ἵπ βο ΠΙοῖτας, σ᾽ υςυχία, 
παοτμο 5. γ0᾽ κ ἡ) 1} ἔς ΠΧ πὶ Γοτ, αἰ απατῸ Πι5, ἔϑλιΘ., σἹυϑναίατος. 

ΔΎ 433 
δυσυχ τ᾽ δύασοτμος χλιδιὴ, ΟΡ ]!,1, αὐόσι(θ. πρυφή, δι Ρουίαπάα, νὶ- 
ἐς βαρῶ πύότμῳ. 

Δυσπεικγέωγμε, ἥστω, αν κο, ΛΠ (Ο ΠΧ ἤμπι. Ἀ οὐτ,α (Ο]. κακώς ορῴω, χα. 
χκυῖς ἔχω, δυςυχως Ρ᾽ τατος. Τὸ 8 ναυτικὸν ἐν σαν τὶ δυσπρκηριώ αὖ- 
δὲς ἀν ἄγκασε ἃ Αν τωνιον τῷ πεζικῳ ὠροσέχειν, 

Δυσαραγία ας Ν Ἰ ΠΕΟ  οἴταϑοροτγτιιηΐτας, 
Δυσιορᾳγμετευτος, κἰἸἘΠ οι] τον ἐγαέλα ΡΙΠ1ς:Γδιὶ οἰπαι αι τοῖσι Β2ῦς- 

το ἀπ ῆς1]ς οἰ: ἀεόσιις ἀϊ Ἐῇς1}1ς»πιοτοῆις ἀρὰ ΡΙας, 
Αὐσιωρᾳκτος ὁ κὸ ἡφξαξειι ας} 15. 

Δυσαρᾳξία, ας, 1 ἔς Πἰοῖτας ΡΓΟρ τὶ ἀλὴ τοις σογοπά ς, τς δίροτγα, 
ΑΡΡίαπιις ἐν ἐζηράχα, ΟΡ ἢ ἰη ΑἸαςςο, πίπῆειν βαρείαις τρὸς ϑεών δυσ- 
πραξίαφοϊη ζα]ατηΐτατος ἰποίάοτο. δυσασρᾳξίᾳ ληφϑεὶς » 1ῃ λα] ῖς 
ἤτιις. ᾿ 

Δυσιαρεστῆ ΤΡ ἰ5ἱΠάἀοοΟτΙΙδ. δ ὑσμορφθ-, 
Δυασρις Ὁ. [ςέλα ἀϊξῇς!Π]ς, ᾿ 
Δυσσεὐπήωτος αἰ ἔῃ σα τον ἰασοηα ὃς σαάδης, Οαἰθηϊς. 

Δυσαρόδεκ τος, δ χὶ ἐγ ἀ ἢ οιἶτογ Δ πυϊττίτιιγ. Ἐτ ἀραά ΡΙ τ, δυστν 
φοεόσεκ τον» στάτωμη ἃς ταο] ε[πὔ οἱ ̓ ημῖτι δάση ἐττίπητις » ἀπὰς 
ἀμ πηιις. 

Δυάπξφσ 7» ρος ΠῸ ἢ ΔΗ ΆΡΙΠς, ϑὺσσρόσιτος, δυσξύμξολ δ. μἰσοωροσ γοτὶ 
εὐθ δυσέντευκτος»δύσμικτος. οι} σΟΏΓΓΑΓ. ὄνωξ»σηγορος » δυτρόσοσὸς, 
Πϊης ὃς ἀφιονθ. ϑυαπερσηγόρωςον 4 ὁ ΡΟ] οπὶ ἰτ 

Δυασρόσιτος ὃς σιυαπρόσοδος, αἀῖτιι {1 ΕΠ 1]15»ἔοτοΧ, Πιροτθιις. ἵπας- 
ςοἴπις.Αρρίαη π Ἰδοτιάς δεϊρίοπς; Ἐἴϑεζεν 5. κἰ ἐς αἰϑω κα φόξον, 
διυαπεύσιτος ὧν 5 κὶ δυσχερὴς ἐς ταὶς χάριτας. οἰκία δυαπρόσοδος πελά-- 

σαι» ἀοτμιι5 ἀ ἔῃ ΟἸ]1ς5 ας ς οὔτι. ῬΊατο τ Ῥιδ]. τὸ δυασιρόσοδον, αιιοά 
δὲ στὸ τοάάϊτιιτ αἰ οχῖτ, ΑσΠδ.1.7. ΡΟ τ δυαπρόσοσον χώραν τοῖς πο-- 
λεμέοις γκὶ διυσεμ(ζολον, το δούοιτι ἀλςῖτ, τ δάιιοτί. δυασερσίτως α- 
Ρια Ρο  ας.1.ς. 

Δυαπρραπέλαςος. [Οςτις γα ἢ] άτις, ἀςοςῆπι ἃς οδίςοὔιι ἀνῇ ς1}15. ΓΪττὸ 
Δυσπηρφσοπῆθ- κ, ὦ ἐγ] ΕΠ Ο1115 νἹ Πινπια ι αὐρεέξιις. 
Δυσσρόσαπος. ἰ ΕΟΤΠ1}5. 
Δυασπύυτος γ᾽ αὶ δ» ἀρ ρυταται 41 ΕΠ ς}} 15. Θά] π. 4 ΟἸαπςο. 
Δυσρᾳγὴς ε(θ-»νἱ κὶ ἡ γῖιρται 4 ἘΠ ΟΠ} 15. δυσιρργέσερρ σκύτι; 6165 γι τσ 

ΡῚ σοητιπηδοίο 5. [πιοίαπ. 
Δύσρητος, 4111 στὸ ἀϊοὶ ροτοῖονε] 4 ΕΠοιίτετ ἀϊςεπάιιςγποη ἔαεῖ- 

Ἰὸ Διςεμάτις λοπηος. ῬΠαΙοτ. ῥστὸ αἰ ΕΗ ς Π15 ὁπαιποίδτα ἔριι Ρτὸ- 
Ἰατὰι ρα ΘΑ], φάτιν ἀἸοῖς δύσρητοι φωναὶ, αι. 165 ἤχης ςράγξ» 
σφρίγξ, 

Δυσβάγις ἐ(θ-» ὁ κὶ ἰ ΑἸ οι5᾽. νΕ] ἃ στα ἔγίροτε 1ΠΠ4τ|15 5 γτ σιπιπε 
ΑὐήζορΆ. (ομο!. ἐἰςεὶς ραίξοτοϑ ντὶ ξεύσοτα Βαπίαπο αὐϑατρί- 
ξυντας τὴ φυσβιγεῖ ἠέ τράγων παρ μῷ ἐπειδ'ια) οἱ τρζγρι ψυγμῳ αδει-. 
πέσωσι, 

Δυσρηρ εκ) δ. 4] Ροτροτιὸ ἐγιροῖ, πο 50 τί ρους ἱπιρατίοης,Οα 
24. ῬΟΙ]χ 1.4. δ᾽ α εἰ μιηρωῦχας οἱ παλαιοὶ ῥιγσιβίοις ἔλεγον 5. οἷξ οὗ . 
γαύ δυσράγρις. Ατηζοτ. ἄς Δἤπο ; δυσριγώτατον γέρ ὅδι πῦτο τὸ ζώον, 
( 5}.1.13.ς.37.1το σῇ ΧΡ ονἰ τ ἔτι σ118 ν Ομ οιπςητοῦ (δητ  Θῃ55Ὁ - 
δεπσητεγα δὲ ἀρ Αὐηζοτη Ῥγοθ]οπι. ςέξ. ς- αι ἀἸΕπουτοτ 
τσοτς ἈβΗ ρει: λαστῖτ ΘΗ πιο τί οἱ ἀϑλυταὶ δύσρηρῳ ἐἴχον- 
τεςῖν δ1 ἁτα ] ὁτατατα μα ἰτιμτιἱ ίξιν, οἶς α παϑεςἀτίω αν τῷ «ἕ-- 
εος αἷτ, δυσρεγώτερος, ἔτσι ἀοττιὶ5 Τξ το 55 πη Αὐπζοτε!, ἴῃ 
Ἐτοδ] δυάς ἀφεμκωδέςατος, 

δυσεζέω, ἔα ρο Ἱπιρ 
Δυασε (λεχδι,ατοςοἰπρΊ τας. 
Δυοσεζ ὶς. ἐ(Θ- ὁ καὶ ἡ ἸΠ ρ 15εἰ σεζης, 5 
Δυατεξίη, 1. δ]υσέξεια. ΝΟΠΏΙΙΣ. εἰγεχο δυοσέξίης. 

δύσσαις ΘΑϊηςΟΠοιΗΪις, δυσχερώῖς σξιό μάν Θ. 
δυσσεο ηδις ΠΟ, εἶλλ᾿ γε σγύσσευ τεύχε αὐηϊα. ᾿ 
Δυστετο,οςοἰάοθατ. Οὐ. ὅ, ϑγύοτετο δι, ἥλιθονε ἐξίασετοραρυά ὁππ- 

ἀοπγ. Προ γ ἃ δ) ύσομκαι" νον ὀῤήμ(δ::ΟοςἸά6η5 ἀρ ΗεΠΟ ἀ. ἀες- 
τοῖο ὃ δυυοσουῆν αν, ᾿ 

Δύωοθ., ἥπεπι ἀἸβῆςαϊτεν ρογίθαε! ΡΟ ιπλτς ιν νἱχ ἀρὶρὶ Ρο- 
τοῖς Ὑπεσογτοηι απ ἀἸ ΕΠ οα]ξον ἐεγιαεαγ ἰἀοόδας κακοδαίμων 
δριυά ουηέορῃ ΤῊςοοτ: τα 

Ανασιαϑακτον, τον πιο 4 ΠΗ ςιιῖτοτ οΟ ἢ] ἐρὶ Ῥοτείε.. 
δύξαπτος, ὃ κὶ οὐ ΔἸ πατι! ἀἸ βῆ 150 ῬΊατο ἀξ ΕςρῚΡ. 8. Ηείγολι. κα- 
Χοδώκρυτος, κ᾽ Κοϊότακτος.Ἰτοτιμτν ἃ τα γα] τοΓΌτη ἃ ςαζω» αοά 

εἰτητογάιπι [δ τυ τηας Ἑππ 409 [Δ τ Πιῖς ΠΠ|ρ. ΡΜ, 
δΔυξώχας νὶ ὁ ἐδαοτ ἐπι ΠΊδιις ἔαυῖς  βάτας, Ἐσαιίπιδὺς λα) τω 
[γὰρ ἢ. ὦ δὺς ἔλαινα. ἘΠ αν 

Δυςαλέως, [Οτα Τά ὁ, ῥύπταεῶς. ὌΝ 
ἘΜ ΘΟ χὰ ἐν 41 Εῆς 1115 σοπϊοξξι, δυσκατάληπῆίθος 
Δυςεχνία. "ΟΥ̓ ΘΊτας. ὉΠ 815: 
Δυς ἁωία. Ἡςΐν οἰ. μοχβηρλα γταλασωρία. ᾿ - 
ΣΤ ΕΣ ̓  ἡ ἀ ΠΕ Π χρτ  τυταλοἠπωρος οἰ ϑλιίθν δυσυχὺς ᾽ ἴσῳ 

δαίμων, ποτῖρα φαδά ποιτιὶπε Πα ρίτοτον ΟἹ πῆραὶ τὸ ττἕώαι» ὍῈ ε' 
ποὸπ βαδοατνθὶ ἴατο ροίπτ. δ ύςίυα λογάρια οτατ ηουλες παῖς 
τα Πεπι οί βοῖ. 50 ΡΒ. ἰὼ παὶ δυςαιοτώτης ἠλέκτρα μητρὸς γἱ. ῬΈΓσ 
Ἐπ ΡΟ ΣΡ "κέρ ἔξει νιιῦ ζω οἴκτανροῆτιιπι. ἐν 

δι τννίτον, τὸ, ςοπτιιπιαχ » αι! α ἀτρτὸ Σεά δ 5. ὃς αἰτεγαμέο ςο] τς. 
φιοίσιτ. ἊΝ σέο δα πο αι 

δυστήρητος» "ἡ ὦ ἡ »(στιάτιι ΔΙ ΕΠοΙλις: ῬΡΒοςγ 4. 

δὺς ἰζῴτος » ἱαβαρυιατίοιί παῖς ἱπάλκ της δϊπὰϑς ΔΕΙΣ ΠΥ ΤΤῚ 



45λ ΔΎ 
εἶς ἴῃ φανιίϊς πφτιιγα δ ιις, {ς νοπάτίοης Ἰοαιιοη8. 

Αὐφλυτος. ὁ κὶ δγτο  οτατιι ἀϊ ἘΠ ο1115 9 πη ἘΡΊΡΥ. 
Δυςσοκεῖν, ἘΠ ουτοῖ Ῥάγειιπι οάσγς, Ατ ΠποΡ μη. Δη.τγδηΠατὸ ρο- 

[υῖτ, αὶ πόλις γδ δυς-οκεῖ κοικοῖς ἡνία {ν. δ)υςοκαῖ καὶ πόλις, Το πιιαξο- 
ΤἸῖσος ράττιις οαάς, ΔἸ σα τον ραγῖτ, 

Δυςοχία, ας ἡ, 4] [Ποττας ράσο η 1, 41 ἘΠ ΟἿ} Ῥάττιις, 
Αὐςομας, 55 ΓῊ ἡςοαἴα ἀϊξπο. τς. Ἰτοιῃ δυύς ομος γϑις ἘΔΕ τααχ  ἶα τὴα- 

ἴι οΥἱ 591 ἘΡΙρ. 
δύςογί(θ.. κήδεα δ)ύς ενα.Αἰχύλ. ζ, ὅ)η ϑύήζας, πχαΐα στααίτοῦ ροσιθη- 

44 1514. ραυ]ὸ ληξοτιιις δλύξονα κακαὶ, 
Αυς ὑπταςοςονκ κὶ ἡ, ἀἸ ΕΠ ΟῚ Π15 σοηϊς λυ» ποη ἔαοἸϊὸ σοπίθξξι- 

τὰ ρος αἴεσιι. αὐοῷ τὸ τοπάζω, ἀλη. 5014. κα κούπονοητος; 16- 
(γ εἰν. δυσκατελη η΄, δυσυπονοητος δυσείκφις (Θ-, 

δυύΐςοπος, ΔΙ ῆς 1} 15»α ὈΠγάϊις. δυρ ερὴς»δι14. 
Δυσοχας Θ΄, ὁ κα ἡγααϊ ΠΟη ἔα 1} σοηἰς ξλιιγα οΟ ΠΡ τιιτι 
Αὐυςραπελία ας ἡ ΠλΟΓΟ Πταϑ» Γι Ὁ} τα 5. 
ϑυςράπελιθ-.». 6 κα δ ΕΠ ΟἹ} 5 πχοτιι ἀπιγιις,Γ σ άτις75111 ἃ, δυσπένητος» 

ἀμετώτες πῆ 9-. διυσμιετείϑετος. ἐτραίπελ Ὁ. τὸ δυσράπελον “ἷ γύσεχϊ κα- 
κοή 9 εἰα ΟΠ γγίοίς, 

Δυςραπέλως , ἱπιρίαοί δ, σομτιπιαοῖτον » ἱποοηρί πὸ» τις ὸ, 
τπογοίδ, 

Δυςβοπία » ἀριιὰ ΡΟΙ]Ππσοπὶ ΠΡ το αιιϊπτογπδὶ τσ ἶτας 5 ΠΙΟτΟ Γᾶ55 
πιουτιπὰ ροτ ογἤτα55 κακοη ϑίτα, μη δὺς όπως άλοΥΡ. ὅς ἀριιά 
διι4. δυς ρρπία,ϊά οἰδ, κακότροπος γνώμη; ΕΠ] οἰ οἢ κακοτροπίας δυ 
φροποςυπια] ἃ πηογάζιις. 

ἐδύςροπος, 5 καὶ ἡ ἀἸΕῆς 1115 οἱ πο χοτα 1115. 5.14, ἀΐχρυις! Ὁ. μαργιρέτης» 
κἡ σκολιὸς κὶ δυσαῤες: Ὁ-, 

δύφριθ-χεγό, Ματγτῖις Μοηῇς ἀριιά Μαδςοοάρης. 
ἀύςρρφίθ-,9Ὁ καὶ ἐντὶ ἀπ οἰ παττγίςατατ. 
δυςρύτυτος,τογοῦγατι 4 [ἢ ς1}15. 1 ΒοΟρ τις ΕΠ. Ρ]απιατ,ῦτο 5. 

(αΡ.ὃ. 
δυσυχέω, μ.ἤσωγα' ηζας Π ΕΟ ΠΙοἴτου ἀσοναάιιογία ἔοστιιηα ντοτοῖπίο- 

ΤΙχ ἔπι, τος παῖ} {ἴλης αἀιιογία", ἸΝοασγια ίο]. Τπτογάιμτι. οἰμπὶ 
Ασοι Γπιςίαῃ. βέλομαι εἰπεῖν ἐ χ ϑἷσα αἰοὶ ἔρωτας ἐδὺυς ὕχησε, 
ἀϊςετε νοὶο ποι ιδοιηηις τα ]τ ἴῃς ἀπποτῖθιις ἱπξοττιηια. 

- πὸ δυςυχηϑένπα,αἀτοτία. ΡΠ ατάγομιις τὼ Εὶ οπλ]ουδυςυχήςας αὐτὶ 
,σίω κοί χω γα} πια ὃ ριισπαιέτοϊάςπι ἀπ ΟΔηλ1}10. δὺς χων πίω) 
γι ἀκάγιΠές χ ἴπ ν χογουῖη ΕΡΙ σταπηπιατ, Πογτποροηδυςυχώ 
ἀπαιδίαν " δυςυ χω αἰρᾳ τίω) ἀξίαν. ᾿πιάϊρπαιτι ξοτγταχας Ἰμ] Γᾶ ΔῈ 
Ῥατιοτιδυςυχω ἐν τοῖς ςρωτικοῖς.ΓΛΙοΊατς 

Δυςυχημφοατος. τὸ, ΠΈΟ ΤΓΙ ΠῚ ||. 
δυσυχὴςγέϊθογὐ κα ἧς ἐπι Γοττιμά τι 5, Πα] [τ σα [ιπγῖτο πο 5. αὐ ποτίαπι 

μα πις ξογτιι μα πι, ΑΕ ]έλιι5. 
δυφυχία, ας, 1 [6] οἰ τά. 4 [ατπτὰ 5» ο[ ςς5, 4 ΕΠ] ζ1ο Οἷς. δυςυχία 

σπόϑοις, ἀτιοτἤι5 τοὶ επςαζιιβ. 
Δυσύπατος.᾿ἷ5 οοπίι, ὑοῦ 
Δυσυωνέωχω στὸ ἀοταπιίον ίατο ἱ. 6. ἐς Το ρῚΡ. 
Δύσυπνίθ',εγδ κ᾿ γημι ἀΠξῆςτοτ (οαπιαἴτπ ἐαρῖς » ἀστῷ οὐράοι- 

ταϊίσεης. ὰ 
Δδὺσυποβίζας:Θ-. ἰάιιδιιι ἀιβῇ οἰΠς οἰδτις : δυσυποζίζας. Ὁ. «Ἰἰςίτιν 

ψιῖ αρτὸ Ρογαϊπαιπι Πιδάκιοὶ ροτείς. 
Δυσύποις (9.9.1 Πτο ]οτα 1115. δυσυποχώρητοςοδεοτὰ σοάςης. 
Δυσυπύστατος 9 Ὁ 5 ὁ 5 1 ΠἸροΓΑ 1115 ᾽ν συλτις ἐπιροξιις νἰχ Πιζίης- 
Δυστφρανὴς. (Ὁ, κ᾽ ἡνοδίοιπτις. (α Ῥοτσοῖε. 
Δύσφατος,τἀσοπα τις. ποίαμπάιις. ἣ 
δυσφημέομαιομι. ἡσομα,»ποῆσμῖαι!» [ππτιι ἀπ ξατπιῖς. 
δυσφημέω,μκ.ἡσωγπονκ απ] οἀῖςοΣ, ἱπέλπιο Οἰςςού. ξαπλάχη ἔρατρο, 

πια]ὰ οὐ που ΚΠ ομαϊποίς Ιοαιιοτον οὶ οὐϊοίο, ἡπέαπαὶ ἀρ- 
Ῥε!]ατῖο ης πότο. τί δυσφημεῖς φρφίυμα μοι χῳκοὶ 5 αὐτὶ τῷ ἐλεεινολο- 

«οὐ γεῖσς Επσὶ ρ 4. 1π Ηφοιιδ. οαγαπαῖς ομλίπαγὶδ 15 ΟΧΟΙΩ115.} ΟἿΓ 
ἰοτπιοπιπὶ Ἔχογάϊα τπθοιμτι ἄἶτο {ππ]5 ἂρ Ομ! ποὺ 

Δυσφυμεῖγ»ιιαῇ βλασφυμεῖν,ασοὶρῖς ΟΕ οι τπςη.Ἰ π᾿ ἔϊα Δροῖζτο, ἄς 
Οαϊαξα,εὺμπα Ομ. πες [ρ ΕΠ πὶ οἱ ἀϊχ οτ » δια κηκοαγώς τε κὶ 
λέγων ὅτι ἐδυσφήμησε , πίω) ἐϑνῆ τα αὐοκέῤῥηξε, ὃς δύσφημα, τοὶ. 101- 
ἄοιη ρτὸ δ᾽ αἰρμεμιὶα δοςιρίτ. 

Δυσφηῤία ας, ἡ ,ἱῃ [ὰ παῖ» πα Θά! σου. σοπηϊτλιιπι.. Ετ αριά δι. 
χακὴ ὠγγελίαγυχαἑιις πιητιις. Οἱ ὃ σρωτηγὸς ϑεώωρων, τίω) σ)ὴ τὸ ςρατό- 
πεδὸν δυσφημίαν ἐπεραήετο, ΗΟ ἰν ΟΠ νκακοφη μία, ΠῚ ΠἘγᾺ ἕχπλα. ς 

Δύσφημῳς δ, ὁ ταδὶ οἀ ἴοι.) ποσγοπάμἰηξαπάπ97ξπης ἤτον πο δύ- 
σῴνμος τάφθ-. ΠεΠοίο. 

Δύσφϑειρτος ὁ κἡ ἡ. ἀἸΕΠ  1]Π1ς σοτγιρτι» ἀο]οσὶ σοπτιπιαχ, 
Δυσφόρας8-, ἀριια δά, ὀχροη. δυσκόλως ἐλεγ χουήνίθ-.,. 4111 41Ὲ- 

Βοιιΐτοτ ἀςργο οι ἀίτιτ ο ὃ ἀτραίτιγ, ᾿τοπὶ Αξμαὸ, ὁ κακῶς ὑ- 
φορώμϑυ Θ- κα υὑωυνοῶν, 
Δὐσφυρέομαι»μμ, ἤσομεαι, ασ,»μα! Δ (τοὶ οτοα ΠρΟτ» ΘΡοη, ἱπιαιὸ ξο- 

το. ΧοΠορΡΗ φῇ 2. παιδ᾽. Ο᾽ ἔτι αὐτὸ λοιπὸν ἰωῦ τῷ ἐμζι πῆεῶδει, τὸ τό 
ἡσῶς ἀἰὺ πὰ ἐκπεπλῆχθαι κὸ θργίζεϑιι τῇ αὐχῃ διυσφορουυῆν(Θ- ανέπρε- 
ψεΙάοπη μαι ὸ ρὸἢ, Ἐπεὶ 9 αὐεῦν ὁ λοχαγὸς ανὲχώρεζεν ἐδυσφορῦν- 
το, καὶ ἔλεγον. ἢ 

Δυσφορέω, μι ΐσω,τοικα οἱ εἰξὰ ἕστο, πιρ]ςο! ἀὸ «βίο ἔξι5 ἤιπι,, βαΞ 
ριυλομαι γπεχραήνομαι. δι νος ἐραίνω, Μη ς σα]: πὸ δὺσφορροιῦ τεςοῦῦ στο - 
τὶ ΠΡ] οἰ ἀϊ ὃί ᾿πιῖςτὶ : αι] Βιις ὉΡΡΟπΙς «ὅν ὄυφόρως ἔχοντας» 
Ἡςἴο ἃ ϑυσφορέων δ)πληϑετα ιτιοῦτοιϑ ΟὈΠἰα (οίτιιτ, δυσφορεῖ αὐρὰ 

ΔΚ 
πίω κυύη στγν ΕΠυ1γι γτοσιιτη βογτοαιρτοίςίτ, Αι οτοῖ. 1.4.4 
ποῖ. Αμίπη 1.4 110 Ἰοςο. δυσφορεῖ Ὡρὸς τέων κύησιν, Ὀ] ατατο 
1ΠΗ δ υσφορεῖς πενίᾳ παρούσῃ γ ἸΔΟΡΙΑΠῚ ἄραι ἔογτο ΔΗΪπηΟ 
αἴμδ τ τ ᾿ ἥν, 

Δυσφορὴς,6 Θ΄, ἑ κὶ τς ο,διι15,ΠτΟ ] ογα 1 Πἴςς 
Δυσφόρητος»ἱ ΠτΟΪ] ΘΓ 1115. δυσβείς απ τος Φυσφόρητος ὄγκος τυνποτ,, 

μοη ξιςιΠὸ το ταγ, αἱςπ.αἀ ΟΙαας,].2. ᾿ - 
Δυσφορκα ας ΤΟ] οταηάϊ ἀπ ουΪτας. ᾿ 
Δ ὑσφορρς»ε ΠΟ] οτειδ, σται!ς ροτγίατιν αἱ ΗςἸ}15, χαλεπός, ΟΡ σοι, 

Αἴαςς, δυσφόρφις γνώμας λέγειγτας κακῶς φερρυῆνας, αὔρμφόρρ, ΩΝ 

Ἰμοϊηαητος ὃς ογοπεᾶς Ορὶμϊοπο5γδζ γεσοσίος πιοηζοϑ, 
Δυσφύρως»ἸΠ4 110 ἀηΐπιο. 
Δύσφρας οἱ χ᾽ ἱ Υχ ΟΧΡΙ ΓΑΒ 1115. ν 
Δυσῷ ξονέω, ἀὨ Πι1πὶ ἀΡ τς στὰ βογο. ἩοΠοά. αν ὅγε δυσῴρνι 

ἔπιλήϑετω, 

Δυσφερσυιύν, ἡ Δ ΡΟ ας τίσι ο » ΗςΠοά. καὶ ἐλύσειτο δι υσῷροσι 
1ρογδεῖς [ο]1οἰτι ἀπ ηῖθιις. , 

Δυσφρων, ονίξ:- ὁ χὶ ἡφοτὶ τη η 9 πια[ὸ (δ Πδίσοτ, απ Χ 5, τΓ Π]ς, 
Ττοτὰ ταὶ πἰσίατη ἀβοτγοποιντ δ ὕσφρονίθ- ἐρεδὸς, ἀριιά Εἰιτί μὴ 
Απάτοπιδομ. , ὌΝ 

'Δυσφυης » ἐΘ.,ὁ κα ἡ ρτούοπτι 41 ΕΠ ς 1115 7 4 ἘΠ οἰ παίσοηκ. 
σφυὲς, πα! σοηι ἀϊ Πουΐτας, ᾿ 

Δυσφυΐα,ας, ἡ ΤΟΙ ΟΙ  ομμΐ  ἀ ΙΗ ουἾτας. ορρομίτιγ τῇ ταχυΐ 
ὙΠεορβταίν. ᾿ν 

Δυσφύλακτος,ν ἴτατιι {1 ΕΠ οἸ115,φόσκτος, 4] ΕΗ 115 Γογιιατι, αὶ ἃ 
οἰϊὸ σαιιετιτ. δυσφύλακτος μέ ϑησις,ΑἸοΙ ἀλτηας. δυσφύλακτι 
ϑυμίας ὑπο, ϊα οἰτ τοι ΑΙ ΕΗ στον αὐ ἐγασά τα ἐς εηα! ροῖς 

Δύσφυσις νη) ἰπισοΠίτιηη ἀαρτΟΡ τη ργαια πατηγα Ἀφκη, φύσις: 

Δυσφωνία α ρογῖτας νος]5. ας οταττοπί ρ]ογιησις πηαρηϊῇ 
τίαπι σο πο Π1ατοντ ἀριιὰ Η ΟΠ}. αἴαξ δ᾽ ὁ μέγας αὐδν ἐφ᾽ ἕκτορε 
Ἀεκορυς" οἷς ἀριιά ὙΊΓΡΙ]. ἔγοπιοῦ Βουυῖάτι5 ΟΓο σγιισητο, ς 

Δύσρωνί(δ.. κἡ ἡ ΠΗ] οιις. τὸ δυσφωνον.ἱΠσοΙΠπιοά τὰς νοςῖσος 

Δυσφώρατος ὁ. 41 ΕΠ 1115 ἀερ το οι ἢ, δ σκόλως ἐλεγχουβι(θυ μόλ 
οαϑίω αι διωάμα,(Θ., : 

Δυχαλὴ ς» "πο ὙΠ] 5γ ἄκρατος. ἴτοῖτὶ ἰἰτι ρτοίιις, πιο οἴξιις, 
Δυριαίρας (Ὁ Ἰηρτατιις »ὐχ εἴρισο-. : 
Δυρ εἰμερ.,κ)δ κα ἡρτεπιροίποίις. δυα εἴσερθ' χώραν ἈΡῸΥ Εε 

ἴῃ τγαΐξι! ρογ ρῖ4ο Πεῖ5. Ομ οτι5 ΠΠ144,|6.οἱ αὖθι δω δ ων 
αείμερον, ἰκ οἵδ, χιικὸν χήμωνα ἔχε σανεἴτοιη ἢ Ίρ τις ὃς αἰ σοι 
Ῥατςηδιντ σα :α ΟΧροΟμΪς. γ 

Δυΐειμος δ κα νγϊάςπι 4ιοά δυκ εἰμερίθ-. Ἑυτὶρὶά. : 
Δυχιείρωτος,6) ἐγ) 41 ἘΠ 1115 σάρτιι ἴδει τγαζξι, ἔστι δὲ ἀχυπαη 

τητγαξια 115. πιο ῖτ. , ὴ 
Δυοιἐραίνομα! ὃς Δυᾳερκίνω, μοι, σταϊ!ο το  Πά ἰσ ποτ. ΠΡ ΓΟθο 

τατον. ὃς αρτὸ βογονϊπαίτας ξαςϊονα ἀιιογίον. Γαιςίαπιις. " 
ον βίε μετείς ααιν κ᾿ δυο ἐρανε. ΠΟΤ ΟΠ ἢ ΟΧ νατᾷ Τα γᾶΓΘ, 
ξουτοῖ ΡΙατο δοιπάο ἐς ἈΘΡῚ]. μὴ διυχεραίνει πὸ α δεκεῖη 
ΔὈΠουτοῖ Ρ ἰηἰμττα Πἄοτα ορ τοΪα (ρτιπια 5 ἃ δὲ πάντα 8 
ἐδυσχόρανα 5 4ιια: αι οπὶ οπτηΐα, Ἰητιιοῃς. στα! ἀαΐσιο 
ῬΙατο η Θρ το]. ἰὼ οι πονιἃ γγνόμδυα, αἱ τις αὖ δυσχερα ἰεε, 

4ιιῖς ππρτοατοτ ίτοσι πο σπαθιά ὲ ἀηάϊο. ῬΙΜτασο ἢ, 
ςετ. τῷ ὃ ἐπωνεῖν εἰεὶ, καὶ μεγαλείνειν αὐτὸς ἑαυ τὸν ιἱαὺ πολλῶν δυσ' 
νόμβυ 2... ΝΌΙ ραΠπιὸ ἀἰχττ, πα Π αι] το τὸ αθ Ποπλ  ΠἸ δεῖς 
ἀϊεθατιτ. ἃς ἰπιη ἤις ἐγατ, ΕΠῚ οείαπα αἰ άαθῖτο 9. Βεῆτο 9] 
Αι ]ςπι εἴτε ςςπίςο, Αὐϊίξος. εἶθ᾽ μσ φυσ. Οεπῖς. σοι 
Ατεϊςὸ, [ςἀ ςοπηπιιηίτος Παῖῖαο ὃς αϑιιὸ Αςομίατ, ὁ 
διυσιχεραίνεσι., ραιισοτίιπι ρτϊποῖρατες ἤτης ἱμ ἔθη Π,Ρ ταὶ 
ἴῃ ὙΠοπιΠῈ. δηυσχεραίνοντες τῇ τρκξῆ πλοτα Ῥοττδ , Ρ] Πταὶ 
ἴῃ Ῥ γί οῖς, δυσιχεραίνεις κα 9 ἡμδμ,ε5 ΠΟΡῚς Ἰπβσ πῇς, Γιο 
σχεραίνω δὲ τράξει,ευρστὸ ἔοτο ἐλέλιπι ΟΠ. Ααλΐτοσ. 3. Ετμῖσα 
σχερχίνει παῖδες κοιγωνείνγξας τ ντ ριιςτὶ ἁὈ Βογγοᾶς, ΡΊΙατο ἴῃ 
εἰπὶ Δοσηίαι. δυσ χερᾳίνεσιν οἱ γοσοιώτες ὲ βρωμοίπων τὰ ᾿ 

τατεφοἰστιητστοτί οἶδο5 ρατιΠΠπιο5, ΡΠ τατος ἐς γῇ ' 
ἃς ντεϊο, ρ)υσχεραίνειν ϑεύλπος κα τλστὶ σταιιῖτετ ἔογγε, οὶ 
σχερᾳίνω τὸ ἀδικεῖν 9 ΡΙατο. δυσχερωνοιάρε πῷ ἢ μονα; χίας γόμ 

ἀτιτα ἐπ Πιπὶ οἰ ττ ν Πλιις5 Ρτληο  ρατιις ΠΟεη Π2  Ππτα 
ῬιιθΙῖς, μὴ σλυσχφαύητε » ἣς ρτδαΐτοτ ξογατλ9. ἐδυσχέρανες, 
συμπλέοντας, τιςϊΔηι15,σ]υσιχερμίνω τὸ πρῴλμα, ΟΊ ΟΝ Πδσ.ς 
αχεραινόμδυ (δ... οὐϊοἤις»ἸπυΠ] ἀτοἤις, Δυσχὲραίνω , οἵδ οτίαπι ας 
διτος πα πεο;γογη Δ ἘΠ  Ποπὶ οἰ σεηίδο. Αὐξοτοῖ. 1η 10. 
τοὶ φυσικαὶ, Οἱ μὴ οὐ πάσαν αν οἰἴξαρχὰς οἷν υυῆνοι τ μεδύδου 
της» ἐν φάσκοντες ἐξῇ) τὸ υττοκεί μῆμδν, ἐδὲν ἐν υσιχέραναν ἑαυτοῖςν 
ἀιεΠςυϊτατῖς ἰΏ φα σοπιπηεητατίοης Πδὶ οχοϊταπογια 
τοῖῃ Ρἰλπαπι τγαῃ πη δγιιπτοῖος οΠἘ, δὲν διαπορρει τες ἐΐτ' 

Δυσχέρασμα τος τὸ, (ἀοὰτι 4ιιοιὶ δυσχέρεια,, ΓΙλτιη ῬΒΙΙΟΡΟῚ 
Ἀςηάιτ ΡΟ]]χ. 1.5. ᾿ 

Δυσ χίρεια ας, ἐπ] 1 ΟΠ Ἐ1α941 ΕΠ ου]τᾶς»ταν ἀϊππι,αττοοῖτας 9 ἴῃ 
τἰο»ἹΠςΟἸΒΊ Οὐἶτας. ΤΠ ΟΡ Βτ ΐη ΟΒματ. ἔς. 3 δυσχέρεια, ϑ 
δία σωμοιτος. λύπης «ἰδ σκόυαςτικ τ τε ττι δυσχέρεια ἀϊοῦτατ ὁ 

ματα, ἀτραταυ] πο 8,8ζ αὐπιχογίαι, ΑαἹΠ . 1 ΜΙ ετάρ . Διὸ δεῖ 
σχερείω τεϑοωρηκ ἐγαι πάδας πρότερον, διαὶ τὸ «ὅν ζηξντοις αἴδὺ 
ρήσω τρώτον, ὁ μοίες ἐ) τοῖς ποι εἴ δεῖ ζαδίζέν αἰ Ινοῦσι. τἀ, ἔσο “Ὁ 

δυωρις μῆθα τὸς τα λογικαὲ δυχερείας, ἱ, οὈϊαξεισηφ9 δὲ ἍΓ 
πέρ 



Ὑ Δ 
εχβίδεητες ἀι ογοπεῖδιις. 

τα ρρνο τ (Εἰ πιο ] οἰ ιῖς. 
ὁ κὶ ἐν ἘΠ οἰ Πς»ανάτιις» πιο] οἱ τί ογτοῖοῦ ». στϑις 5 ἔου- 

σκόλως τὺ ΤΠ χέρον κατεργαζουάυίθεδυχερές τι ποιεῖ τῷ ϑει- 
ἱΡΡίαπι ἱπργάτιηι ἀςξιμέϊο ἔλιεϊτ. τοὶ δυοερη» πιο οἰ Ἐῖαν 

τατος, Ασ ξοτοῖ. το ΝΜ] οταρ ἢ. εἰ αὧὸ ἐν λλῳ διάφοροι αἱ μονά- 
οὐ ὅτῳ συμζηίνει τὸ δυρχαρῆ της ἰς αι οτῖς δηία ἀγρατίατατα 

πἀοϊ ὃς οὐ οξεϊομιμασι ἰο οἐσατιπη Χ ὁπορ .δὺχερες ποιούμαι» 
δ ἰπαϊ σπὲ ἔογτουδυχερεῖς λόγο, Παπιοίϊβοπο5. 
᾿ σγαυιτο δἰ ἔῆς αἰτοτιδυχδρως ἔχω, πις ῃςἸΐςπὶ πιο] 
Ῥοο; Ποιπ μοι. »: 

ἐτις δ. 1 ἀἸ ΕΠ οιιῖτοτ ἕο ππατιιτ, 
ὦ αν (ΟΠ ΠῸ ἀἸ ΕΠ 1115. 
(μα Π 4 γο[εὶς ὅς Ῥαπμοία 5 ΕυγΙΡΙά. δυδ χλαρία τ᾽ εἷ- 

ὁ κ" ἢ, ἩςΙγοἢλ ϑὺυσ χερηὴτοδυσχρινης» αὐχρνρὶφοῖπαιτ! Ἰ5»ἔαιια 

ΤΙ αἱὸ εἰπέ. 

ἠό μαι» εἶμαι "ὺ δυσ χρησέω εἶν πα τοὶ σα τ Πρία πη οἸδηοσ, Α- 
ἴδιο τογεῖο. δυσιχρηςαῖοον οὐ τῇ βρώσει 9 καὶ  σαυιέν πε πἰα) 

᾽ ἴω πραχύτητος. εἰπεῖν» ὦ φάγημα μιαρῶν, Ιτεπὶ ᾿πΠσΟὨΙΠΊΟ- 

δας ἱπιροάιτὸ γεγο τ, ἱποχυγιςαθ}}} ἀϊ Ποιΐτατο ορρτίσμοτ. 
᾿ σιωεχ μῆμαν 3 τω λιμώ τσ καρχηδογίων» δυσαςυς ἐυᾶῦνΟ- ἡ δὴ 

δας τοῖς ποράγμέασι 5 διεπέμπετο, δίς, ΛΙΠοη σις, ἰώ δι μαῤκελθο 
ὠμῶν. ὑπὸ Μ᾽ ἀρχιρή δοις κατασκδυασμώπῳν. Ἰά εἴπ, νεχα- 

ξιαττι5.ἱπυροάιτιις. ΡΟΙΪν οἷς, ἐδ σ χρη σοι πὸ “ἦα᾽ αντι- 
φυ» ἈΠ τις αὰς ἀν ἘΠΕ ]1ς ογαης ν ἤισ. 

,νατος γπὸν ἸΠΟΟ πα τιπι.ΟἿςετο Πθτο τογεῖο, ἄς Ειη1Ρ. 
πποάα(παιτῖτ)δς σομπηπηοἀχ({  οηὐπη ὄυχους ἡ μφτα ὃς δυ- 

ἐτοὶ ἀρ ῬοἾ [Ο)ςΟπτππιπῖα οὔϊς γοϊπογιηζ. 
-ἰα, οὔἴοπίτο ὃς ἱποοπιπιο ἴτας 1π νι αἴας τγαξξατίοπο. 1- 

γα; ἱαοϊο πάσα: ἀξ ςιἶτας Οἱςοτ, αὐ Αττίοιμπ ἀσοῖπιο- 
ἀγιῆοα οηἰπὶ εἷς δυσαχρυςία Ῥτορτογ δ [ἢ ΔΥΠΊΟΓΙΝ. 

ΟΡ κεχετίαι ἀοτίπστα, Βιιάστια ̓ δ᾽ 46 πὶ, δ σηϊῆςατ ο- 
ἀχὶοτάτοτι ὃς ἀϊ ἐποιήτατετι ᾿ποχεγίσα δ: ! δι, ῬοΪν Ὁ, τα 
εὐ πολλ ζω) δπορίεν «παρεῖχε κὶ δυσχρης αν αὐτοῖς. Τάτ πη ορ- 
δϑυσχειςία»ἱά οπ.ἸΠοοπηπτο ἀττατὶ, τίω δυ χουισίαν; τὰ εἴν 

ππιοά!τάτοση 8. ξΑ 1} 6 πὶ νι π|. 
Θ. 5.9 αὶ ὐοϊηθτ1115. ν ϊι αάϊσάτις,ῖπ ν ἣι ἀατηπατῖις, ὅς οἰ 
ιδ ας τγαξξατίο 4 ξῆς 1115 οἴξον τ ΠΟ ογατ, τίυὶ εἰξε σίαν δύ χ»- 

ΡΟ ]2ε. 111 Ῥάιιςὶ ἱπρογῖο ὃς ἀοεπίπατιι γοξξὸ ντιητιΓ. 
ςος ἵτοπος ΘΠ Π1115 γοο 1159 ὃς διύσ χρης Θ- 014, χοικόμαντις, 
ς»ἡ,ἀεςο]ογαῖὶο Οἱςοτ. 

- δὲ δύσχεις, Πα ]ὸ ςοἱ τάσις, δυο ορύςερ δ, πυηὺς σοΐοτα- 
σὶς ἀεοοίου γε] ἀςςοίοτγατι!α. 
ῬΟΓῚ5 ῬΓΑΙΙτα 5.61} σΟπτγάτγίιητι δυχυλία, Τ ΒΕΟΡΠταίξιις 

; Ρίαπτ. θτο ίοχτο, σαρῖτς ἀθοϊποπΌπο. 
ἡ κα ἡ ΔΙ ΕΠ ΟῚ] ὃς πιο! εἴτο [Ὡροτονίαρ οτᾶς ἵπστατὶ. δυχυς 
αἀοτοτίον ἄροτγου ΓΈ Θορἢ.1.5.δς σαι ρίαητ, 

τ δ» η ΠΡ 4115. Πια]ὸ (Δ ΡΊά 5. 
δ. οἷαι! σης. 
οὐ ἀΙ ΕΠ ΟΪ τας γορὶοηῖς ατιῖ ἰοσοτι τι. σἐνοχθρία, αἱ δυ- 

Α]ΕΡ τα; ὃς ἰοςα σοπέτασοί ἀρια Αὐγίδηη ὅν 
δ. {|| ἀ1 ΕΠ οΙ ὸ (δραγατιιτ. 

Νηρ είθυ, ὁ κα ἠγρυτγι ἀπ, σταῖς Οἱ σης 7 υἾτιῖς τα ρΊ Θἢ5 5 ΡΌΣΗ]- 
5 5 Κατ άτις,ν ἴτιις οἷς πο, σεάτιτη τοά άοπ5 οάοτοπι. δυσώ- 
τος, Δι το γ ἔα τὶ ἀϊ Βα] τίς τατιία. δυσωσεές τι κὶ καπνωδέςερον 
[ὑγοντες σγ αι ΟἹ οηζοτη ἃς ἀστοῖσι [Πρ γιτιτη ταξίαπτος. 

ιά ας κα) τηα]}115 οὐ οτοξα τον ρταιςοϊςητία Βα τιι59 1 Ππιοάοτ 

ἀσγάτι! 5. σταῖς Πα τις. έ ᾿ 
᾿ εἰν. ΠΊΟΓΟ πὶ οἴ ἴῃ ὁπιοηάο, ὃς ΠΟΙ 16 ταπτιμπι ἄατο αιᾶς 
πῇ Ροτίτιτ: (ξὰ δὰ αἰϊος νεπάϊπιοτος Πιδιμάς [Ε σοηξοττο 5 γζ 

" ἃς ἐππατατ ίη Ερίβ. 
ἐμ ξομανοὐνμαιρ το Πα Γ τοῦ τπογοοσ ΠΡ ογα ! αἀϊεξεϊοπο ργετ!].Α- 
δ 6η...8.ὺ ὅτε οἱ καταζαντες ἐκ ἐς πόλεως δι)υσωνοῖντο τί Ὁ πωλεμῆμωνς 

ἴτς ἀὼ τοῖς «τωλοίΐσε χε Γέν. ὅτι ρ(οέ λον αὖ τρρέλοιντο τελες ἀγρῷ δ΄ανα). 
ἡς, δ. ΑἸ [ΗΓ ]1ς ἙπρτοτΡ ΙΧ 1.3, 

ἀνγυμιος δ᾽ χὶ υἰ ἰποταϊπατζιις Εογατ στα τςοἱη (ΔἸ 115 5 ᾿πί τη 155) 
τ" Ποπη ηἰς5, Ἔχ ογαπάις, ἀστοί }11ς.1 4.7, δυσώνυμοι ὅες ἐ- 
“ὖνοἱ κακώνυμμοι, ΟΡ οοΪ κεῖται δυςράπελθ-, δ᾽ διυσώνυμος αἴας.» Ἰά 

ἐποδυσφημον ὀγομς ἔχων' δυσώνυμος οτίατη, ΟΧΡΟΠΙΓΙΓ ὁ τὸ ονῦρμο 
᾿Τοχθώς οἱ αἴσρωπο; δέχοντα διαὶ τὸ μέσος ὅτσερ ἔχεσι πυρὸς αἱ τόν" κοι- 
᾿ἠχέγεται δυσώνυμος ὦ ἱκλανόςς ἥ 

ὁ πέομμει, με, ἡ σομαν. α.» μας ριιάοτα γοΠποσιθπεοῦ αἰβοϊου. ἐντοέπο-. 
ἡ »Ρυάογο εοηξιῆις [την ογεοσ » [πὶ ζα[ριοεἴοῖϊι5, πε ριι- 
ἐτοαογ Οτογοῖῖςῖο;, ἔπτη αἰτοῦ ας 5» ΡταΣ γθγθοιη 418 ΟΟΊ] 5. 8- 
ἡ ττοοίδιι ἀττο!]ογς ποῃ αἰιάθουφοξούμαιτεριιάϊο, μαῦγοο 5 πι- 
σου» Το Ο. ΓΘ ογο πε α ΠῚ παρ οουτΓρίτου ππογιιονν σγοοης 

"410 ἱγαίςοτ ἀπ πος γαῖτα οἰξϑη ἀίπηιισ» αι} ν οΠατὶ Γροςι ἢ 
᾿ ἔτ ψέτογες ρτὸ Πιίρίςετς ταησύμη ν Πιγραρδηῖ. ἤσιις 
Ἢ το μη Ῥμαάτο.ΒαΠΙΙας Ἐπὶ ἃ Ὡρεσβύτειτον ἔχλϑω ; αὐλοὶ δυτω- 

μαι βιτε τοὸ φρεσίβειαι,14 Εἰδ, αἰοκευδομο. Ῥγὸ ριιάοτς νοβοπιοη- 
ν "Αξῇοὶ το διπρεπειδοιι ἡ ῬΙΠταγοῃτδοὶ δυσωπίαςς ὑπξρβολὴ γὸ πῇ αἱ- 
᾿ϑεῶτῃ τὸ δυσωπεϊόλω Ποπποῖς, ΄αᾶττο τῆν χῦ' φιλία, Καὶ (δ᾽ εἰς 

μ᾿. 

; 

, 
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πθϑ᾽ υν ἄγογτας ὑμώς ἐρων, ἐκ ὁῤῥωδῳ, αλλ δυσωποιῖμαι,ἴοὰ Ριάο- 
το ΓΟ ΓΗ ς {ἴμτι. τὸ ν ἱΠιπι ρογπεϊηρότς ἡ ΡΠ μταγοῖν. δυσωκνκ- 
μος πὶ δ ψέως τρρε τίω χαμιωρότητα. Ὀϊοΐτιιν οξΐδηι δυσωνποιῖμαι αἰτὴ 

τὸ ὑφορώμαι. τ ρτο ματοο,ἤι Πρ  σογογοτἰτο, ΧΘπορη. ἴῃ 2. ὅσι τ' 
βάνημ.Κὶ αἱ “Ἶ0᾽ ζώων διήπον τοὶ μὲ γχιςρὶ δελεαζο μῆνα» κὶ μοῖλα ἔνια δυσω- 

που μῆνα. ὅμως αἣ ὄγηϑυμίᾳ πὰ φαγεῖν οἰγ᾽ μῆμα ωρὸς τὸ δέλεω, λίσκε-- 
σαι ΟΠ γγ [οἰζοση. Οἱ ὃ καὶ μειόνον ἐδὺσωπεῖτο τοῖς ῥήμασι τούτοις» ἀν ἃ κὴ 
πλιέον ἐνέκητο τοὶ αὐ τοὶ αἰπταν ἡ τὸ ωρότερογιν οἱ δυσωπούμαι ς(ϊ οχ- 

ὍΤΟΥ δὲ αἰΐπιο βοέτοτι Οομϊτγιίτιν εἰτηιὶ αοςυίατίπιο. διὰ τοεωΐοτ 
μα: δυσωπεῖται πίω» μοναρχίαν γ ΟὉ ποιποη ρογβογγοίοις τυ γαππῖτ 
ἀν, ΡΠ ατατοδιις ἴῃ δοίοιις, τὸ δυσωπούμαον,ν σοι πάα,Ρο "Πι- 
Εἰ 5.δυσωπείαντι,. τὸ ιξτσυτῇ δύειν τὶ ἰδόντα. 

Δυσωπέωγμα, ὑ σωχ αν," ΧΟ ΓΟ Ρ]αςο, τιτὸ Ἰοαιιου, ἥςξο . Ρογῆια- 
ἀςου ιιοά ὃς καταδυσωπώ αἰοίτιιγι δ γ ηοἢι!5» πρὸς ταύτα ἄν χων δεῖ 
τἶα σώ. ὃυχων χέγω “Ὁ ἐϑώδων τῷ δυσωπεῖν ἃ ϑεόν, ΒΑΠΙ ας τορος 
τίου Καὶ τούτου ἕνεκα ὠπέςφλα ἃ ἀγαστητὸν δυς ἄθεον αἰδῳκαλέσαι ἡμδ᾽ 
πίω σεμινοτώρε' αν ειαν, κὶ δυσωπίσα)» πᾶσι τοῖς υἱῷ 4} ἐκκχηστῶν καμοῦ- 

τοῖς οἱ ἢ πα οτ τα Κὴνϑεῖναι. ΟΥα ΤΊ πη Πλ ἡ Ππλες ἃς ἘΧογαζιμτι νὸποσ 

ταηάαπὶ Υοἴζγαπι σταπίτατοπι, Τα Πάτα εἴν Πραϊῆςατίο καὶ πιο 5 
τς δοτιιπὶ αι ρμΔοΥ ς ἐπιροιτιπτιι αιιοπιΐηιι πόρος οί 
τοραπταν το οτίαμη αὐτὶ πὰ ἐντο σσὼ ΡΌΜΙΓΙΙΓ 9 κ᾽ χαταιοιαύω, 
ῬΌσοτο “Εβςῖο. ΡΙατάτο νι ἴῃ Ἡοσπογο, Οἱ 5 διομδης σιωδτῆς ἀἰ-- 
ξιώσας τὸ τὐδᾷὶ τὰ βασιλέως ὄνειδες. τὸ το οὐ; πλύσδει τῷ ἀγεμέμνονε. ὡς 

υὗτὸ αὐανδρίας συμ(όλϑύοντι φϑύγειν. κὶ αὐτὸν δ)υσωπεὶγσυγχιωρῶν ἀυταῇ 
εἰ βόλεται ἀππέναι, ΤΟΊ οἴτασ οείαλῃ δυσωσπὼ ρΡγο Βατθο ἃς Βοῆτα- 
δθιιπάὸ αἰρίςϊο. Χοποόρβοη ἴῃ τογτῖο ὅπομννμ. Ὡρὸς ϑεῶν ἔφη μιὰ 
ποίνευυ Σστοχι ὐψη)γεὐλλ᾽ εἶπον ἡ μῖν ἐν, πίν(θ- αβξῃ πίω) πόλιν ὀυεργετεῖν " ἐπεὶ 
ὃ. ὁ γλαύκων ἐδυσιύαησεν, ὡς αὐ τότε σκοπῶν ὁπόϑεν αβχοιτο. ῬΟΠΙΤΙΓ 8“ 
Ῥτο Πιίριςου ὃζ νεγοσοντ δλυσωποοῖκαι. Ε]4]1ςατπα εις ἴῃ γίτα 
γῆ 9 Ε αὴ 9. μηδεμίαν καὶ δονίωὴ μυδὲ ἐφ ορδί πίων ὁ λέξεως χαρακτὴρ 
ἔχη, δυσωπὼ αὶ εὗτοπῇ δύω μά ποτ᾿ αὶ Λυσίας ὃ λόγος, Εἴς ἃς γσίπιπι Ρτατ- 

Πίηρο 5 Βουγθ!} ἐρςοῖς τεγτεο, πα] ὲ ἱπίριςτουσταιῆτον τη ρῖ5 
οἷο, γι [Εἰτία πη ν Ὁ] τις ρ τα μας ἕστο. δυσωπῶν ἃ ϑεον, ὨοΙΠῚ οΧ τ 
Οὐϑ 85 Βα ΠῚ ἴπ5. Ῥἑατατομι5 ἴῃ ΓΥςτγσο, ὕσδωτα δ)υσω ποειύτα τίν) 
ὄψιν κὴὶ αἰαγχαίως πινϑιήνα ἴα οἴ, ααιιαΣ ἃ ψαΐδιις νι 15 ἀρ Ποττοῖ, 
Τάςπι ᾿π αἱ ουκενήμοιτω τ συμμάχων ἡ πίως ὁμιλῶν καὶ «ρεως αἰείρα 

γει καὶ δ)υτωπεῖ, ἀοξς ξΕ ΟΠ 65 ντθίμτι οἰ πιοητισιι5 ςο ΠΟ ας [6- 
ἄλης ὃς (Ὁρ᾿ςη5.τὸ δυσωποιι, ριίος, 

Δυσώσσησις: ες, 0] Δοᾶτίο: ᾽ 
Δυσωπίαχ δον Ἰτῖο 5 ριοτοϊπιπιοάϊζα γογοσιηάλοῖ 1} ς δζ ροΓκ 

ὨΙοΙοἤισΣ Πἰςπεῖιιπη πλέταρχ. ὡς γὸ τίω) κατήφειαν ὁρίζονται λυσίω 

κάτω βκέπλειν ποιούσαν ἕτω πίω αἱχεωτοηλίαν μέχρι τῷ μηδὲ αὐτι(λε!- 

πεῖν τοῖς “το μδίοις υὑπείκουσαν δυσώπίαν ὠνόμασαν, ΤΙ ΟἾΓΕΓ οὐἴαιτη 

ἀτξβ ουτας 41} φι! σοττὸ σοιπιρτομοηάξϊ, γοσιγγεηῖο [Ὀπιροῦ 
ἀἀάιιοιτατίοηο,, ντ οὐοηλτ 1π τεθιις ἀπ άϊ5. ΡΠ]]ο ἐς ππιπάσ, 
σαὶ “ιυσωπίας οι εἴ τις ὐτοδεὲ ρα σικειν βέλοιτο τας ἐν τοῖς δια ἰορηϑεῖσις, 

λεγίτω, δός, 14 οἢ πα ῇ ἢ οἷ! εἤτιιροτε ργοροτιπ οἱξ τάς πεῖ 8 
τεσιίχητος δι ἴπ15 φη τ Π] Ομ 54 ΕΠ ομ τατος ἀϊατοδίς. Ργο γομον 

᾿ μηδητὶ οτῖς σοηηποπο. Ρ]πτανοι. οἷς )δ τίυ) κατηφειαν ἐράζονται 
χύωϊω κᾷτω βλύπειν ποιοῦσαν . ὅπω σἰω αἰο᾿αὐπηλίαν μέχρα “ὦ μηδὲ 

αὐτιβλέπειν τοῖς διεουδύοις ὑπ εἰκεσαν, δυσωπίων ὠνομοιδαν, 

Δυσωπικὸς οὐ, ὁ Ο ΔΙ] 554 Ο ΟΠ 15. Δ ΠΙΓῚΙ5. Ἰ νν ἭΝ 
αυσωπικῶς ΓΑΙ τοΓ  πγὸ,αςοτθὸ, ΑἸ ΠΌΡ. Ῥτὸ {ιρι εἰοί Εἴας 

Οοτατηφητοῖα ΡΙ το, ἴῃ {Ππ|π| ν ογίϊτιπι ν Οὐ γε μὲ τυπ]ύπεις σε- 
φανὸν ἔχονται γοϊη χα το ἔπαιξε 5 ὥμᾳ χαρμέντως κὶ Φυσωπικὼς, 

Δυσωρέω, μη σω, τινα) 41 ἘΠ ου τοῦ οὐτο 410 5 ἀπιγαπ πο ξζοηι ἀ6 09 
ἱπίοσνπεπι ποξξειη ας [Ο]ΠἸοἰταπι ἀσουν εἶ τα απι ποτάμι 5509 
κακοποιϑῦ φυλχα ἥων, σ)υσωρήσοντωι «ἰδὲ αὐλαγιιοξζαγηαπα ἃς ἰαδ0 - 
τὶ οἴλπη ἀσοητ οὐμιππι οἰ το Ἰλητ.ν Ἰὰς Ωρ ἕω, 

Δυσωχ εἶν ἱπα Πρ ηατὶ. δίνας ἐρωνήν.. : ΠῸΥ 
Αὐτηςντιατοτ»πατατοτ ὕφυ δρίθ τ. ν εἰ βύϑεθ. κολυμξυτῆς, Βιι (ὅπη; 

Ἡξετγοάοτιη Ντατα,δ᾽ ὕύσης εἶσ τότε αὐϑρώσαν ἶρις Θ΄. 

δυτικὸς δύ, ὁ, οςοἸἀδητα ἡδοντοὶ δυτικὸς ὁρίζων» ἀρι4 ΑἸοχ ΚΑρἢτ, Ατ 
τζοτον οοας δἹυτιχο ζῶα ιια» ἀοπηογρ ἢ ἀπ] πα πὶ [οἰοας. 

Δυτρβε»οὐ, ἐς ΠΟΧΊιΙς. ὙΠ ΠΗ ΜΛΗΣ ἔν, 
Δύω, Ατεϊοὸ ρτὸ δΦύοχἀαο.Η ΠΟ. εἰσὶ δύω μῆλα δο σι σε Δα τοτὲ 
Αὕω, ἃς εἰσϑ' ύω,δὲ δύμι μα. ύσω,ἀάρ, β, ἐδώ, ποτ ΔἸ Υ »ἀοπττο 5 ἀε- 

τπογρο)ο σΟ ΟἰτοιΠ60.1τοπὶ οςοι 40, ΕἸ ποά. αὐταὶ ἐπείκε δύμ, 

Υἱϊ οζεϊἀογίτοίο] ν] 4 ε]ςει. σον δύσουσι τὸ φεγγὸς αὐτὴ, ἴεῖ- 
[χ: σαξογοης ἰππποπ ἤπισ»οα}.2.106] Ρτορ οςοίάογο τας!εηζ. 
ἐδυ πίω ἐν ἕπλοις»αττπα ἐπάπιογιιητ» ΠΙοτα, δύῃς πόλεμον» 1. ὕσεσελ-. 
ϑηυκατεέλϑῃς. 1 ΔΟ1η. 

Δυωδεχα. ποάςονπὶ ΗΟΣΠΕΓ. 
ἘΝ δ: ποῖ ΡΊΊΟΥ ἀιιοάςοϊ πὶ πιοηπιμη. ἩςΠοά. Ἐρὶ Ξ 

Δυωδεχάπαις.α! δι.» κὶ ἧς 41} Βαθεῖ ἀποάςοίπι Β]1ο51π ἘΡΊρταια, 
δυωφεχάπηχιε,εθ- ἀπο επίμπι σ᾿ τογάπι. 

ἥ ΠΥ το ΟΣ ξ 
δΔυωδεκφραϑιμος, ἀπο οοἰπλιι5. ΙΝ ΟΠ ΠΙ15. “αὐ νὴ 

δυωδεκαὶ, εἰ δδς. 1} ΠΊΟΓΙΙ5 ἀιποάοπατγιας Διαῖ, τίς αἴ διευλὲσι δῶ, εκφίϑὶ, 

δὸς κύκλοιο, 
, ἕ 

δυωδεχαταῖθ-«ἱά οἴ, φυωδειφι ἔτη “ἀγνο, ΕΠ ἀπ5; ποῖδα δνωδεκα 

τπαϊογοὗζα. 
δυωδέκατος, ἀπο ο οἰ πλ5. ΕΠ] ΟΠΆςΓ, 

δῶν Ῥὸγ ΑΡοζοροι» ῬΓῸ δῖ» ἀοιπειᾶν Οὐνγο, ὑψηρεφὲς δα 
οὔ 
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δί Ῥιο δώματα, Ἡςῆο ἀ. ναΐει χεύσει δώ, χαλκοζατὲς δώ, 1ὰ οἴξ,α- 
τεὰ ἀοιη!5. 

λώδεκα, ἀιιοδεοίπι, Οὐν Π ξ,δώδεκ᾽ ἐν κἡπείρῳ ἀγέλα), 5ῖς ΑὙΙ ποτα ἐς 
- τλπάο, δηηρημῆρ. εἰς δαδκᾳ ζωδίων χ ὥρας, ' 

δωϑδεχαζοι 9, δ γἀαοάςοῖπι δοιμτν ρτοτιππι ναῖςι. 
δωδεὲκὸΤώκτυλον» τὸ, Ἰατε τίπιπὶ τατιατι οχ ργΐογο ὀχοστιπι, αιοά 

(αϊοη.ετίαιι ἔκφυσιν νοοάτ,δὲ δαδεχα άκτυχον ἔκφυσιν . Ηοτο- 
ΡἰΜ] ργορτιὲ ἰοπατ ἀιιοάεςϊπι ἀἰ οτος μαίδοης. 

δωδεχαδάρχυεγεγ ιν ἀποάοοίμη, ρτδοεςξξις οἱϊ 7) ἀπιοάοπατῖι5 ρτς- 
[εᾶτιις. 

δαδεχαίφαρχοι,άνιο οπατὶ)» αὶ ἀιιο ἀεοίπα ργατπης, ΚοποΡἢ, 
Δυδεχοδες ϑυσία»Γλοτ Ποῖα . αιιαΣ ἀπιοοοίαν απλπιαΐιθιις ἐοη!α- 

Ῥαητ. ποι τρεῆ δα μα: τγῖθιι5. Η εἰν ἢ, ᾿ 
Δώδεκα ὠρρνοἷτι Ἐμέρσταπαπηατ, Δ! οἀςοΐτη ρα Ϊπτογίιπι τδώρον ΟΠ 

᾿άοαπι χιιοά παλαιοί ἴς ἀριιά Ηοσπογιπὶ 114,4. τὰ κέξα ἐν, κε- 
φαλῆς ἐκκαιδεκάδωρα πεφύγει. 

δώδεκα εδρίϑ..᾽η. ἀϊιοάςπος ἤτιις (6 ΠΠ|1-0 ῬΡΙατατομιις ἐς ΡΙΔοίτ,ὸν τῇ 
δωδεχμέδομ)αὶτ Ῥγτπαροτγαπα ΓςπΠ ϊς πασάμπι ξιέξιιπι. 

Δωδεχδις τοὺς οὐδ, ὁ, ἀιιοἀοςοτπι ἀππ05 πάτι!5. 
Δωδεχαετία ἡ ἀιιοἀοςῖπι ἀπποτιπη [ρατίιπι. [η Μοπιποιῖς ΕοΪο- 

15. δωδεκαᾳετίας δὲ τίυ πξαρεδδίων δια μετρ σης. ΤΙΤᾺΓ ὃς ΟἸεοιιῖς- 

ος ΠΡγο Ρτίπιο. 
Δωϑεκοϑεθο: ποῖα ἃ ἀιιοάςοϊπι ἀ115 πιαίοτιδιις ἀϊέϊζα, 
Δωσδεχαϑεῦν » Πηδ ἀξ απ ΘΠ ΤΙΠῚ 5 Οὐ π15 πποπηῖηῖς Αἱ σίη, ἰητοῦ ἅπΠτ 

τἰφοτα. ςοπιροίτιαι οχ ἀιιοάςοϊπι τεθὶς : Αριά Αοτῆμ ἀτ|- 
τον ὃς αἷλος δωδεχα3εθ- ἄλς ἀς (]ς αι οάαιτ διπλαϊτις ἔροςῖε - 
διις5 σοπιροῆτο ; εἰξ ὃς Βεῦβα: πούποη ΠΦάρρο!]ατς φιιοά οπα- 
πἰμαπι ἀφοτιπι πιαὶ εἰξατε σοπηςπάετ. 

Δαδεκαϑεοὶ » 41) τπαΐοτοϑ ἀϊςσιιπτιγ) ΠΟπΊρα ΠΙΡΙτΟΥ) Παπ ΟΝ Ἔρτα- 
Πλ5. (οτος 5 Μογοῦγη5.9 να] σαηῖ5.5» Μίπογια » ΑρΟΪ ον 
Πϊαπα ἡ Ν εἴτα » Μαγ5) Ν φ1155. 411] ὃς 41) ταδιοτιιπη σοητίιμπι 
γοσάητιΓ. 

Δωδεκάκις, πο άεοίες. 
Δωϑεκφίκεοιι θυ,» δ᾽ κα ἡ, μα εης ἀπο οοιτι Π τη ]Ας ὃς (τατατίρτπε5. 

Ατβοηϊοηίος ἔοπτοπι ἐο ποσαῖης ἀρρο Δητ,αιὶξ δί ἐνεν ἄκρρφίυον 
ἀἴχοτγε, ὅς κφιλλυιῤῥοίω. (αππιις. 

δωδεχομμυθ:., ἀϊιοάςςἐπι τηεπίιπι, δοδεχοίμίμωίθ- χεῦγ3.-. 14 οἵ, 
Δώδεκα αὐχανθογεκὸ κα ἡγάφιιοἀοοίαη ατεϊτιπγον ογίπτιις, δωδεκεμήχα- 

γί- πόρννοντ ἀϊέϊα εἰς Ογγοης ξιπιοεπι [ζογτιπι διὰ τὸ τοσαύτα 
«ύματα ἐν τῷ σιυυυάστα, ποιεῖν, 5111. δα δέκα οὐ χαγον ἀϊξξιμ αἰτ τον Ὁ 
πσαντυδανποῖεγχὶ ποικίχοις ἤϑεσι χεεμλίων. 

ἀωδεκ αἱ μδιρροοῖη ἀιιοάεςῖπι ραττος ἀ1} {1591 ἘΡῚ σΓΑΤΠΠΠῚ, 
Δωσδεκφ πον χιο)γεϑγἀπο ἀφοῖπη Ομ ἱτοτιπι, Ὑ ἈΟΟρἢγ. 
Δωδεχοΐποις» ἀπο οαῖπι ρο άπ τη. δωδεχα ποδὸς γοτο ἐλλειπηικως σοι- 

χείε ἡ σκίας ἀϊσοθαπε, ὅσω γδν τιν Ης γον. σιωετίϑεντο 69: δεῖς 
πανὸν ἥξειν τὸ ςοιχείε ὄγτος δωδεκαποσδὺς . ὡς νιυῦ πρὸς ὥρας φασὶ, ΟΥΑΙ 
ταπιϑη γνοίης μονα ργα ἴτιτα σα η1"ς, δεκοίποις σκιαὶ, ντ Δάποτατ 
δι. ὃς τος ΑὙἸΠΠΟΡἤδαη. π΄ Οοποϊοπαῖτ. ᾿ῃ ΕΠ 6Π55 Σοὶ Ὁ, μελή- 
σει) ταν ᾿ δοιῴποις τὸ φοιχεῖον γ λιπαρῶς χωρεῖν ἡ δεῖχσνον. ΤΆΤ 

νοζογος νι γῖς ποταῦαης μογαὰς ἀϊτο Γλιοίλη. Οὐ 14 τη Ολ110 ἀϊ 
χίτοΣωνεχ ἐς ὅδισπκοςυων ὁποστέποιι τὸ ς-οἱχ εἴον εἴη. 

δωδεναίσκυτος σφῶρᾳ » ΡΙατο ἴῃ ΡΙεάτονοχ ἀποφοςῖπι σοτὶϊς σοη- 
εξ. 

Δω δέκα τεῖῷ.- ϑεῤηγετα!, ἀἰς Ὁ Ἰητογῖτα ἀιιοοοίτπο [Ὁ ροΠ τ τ Ρ]ατο 
ἐς Κοραδὶ. 

Δωϑὲκοίτη, ἔοτπὶ αι στα ΑἸ]  ἶσ. ]ιιοά ὃς χόας νοσαραητ. 
δυδεκατηιμόραθν αγτὸ αι Δ δ οἰετᾶ ράτδ. δωφέκα τομόξιον τῷ ὁλερτο γῃ- 

οἴαΡ το ἀθ Γορίθτιο, 
Δωδέχα τος) 410 οῖπηι15.1144.α, 
δωδεκάφυνι Θ-. πο ςοίτη οἰ ̓ ογιι. δωδεχφυλλα ῥοδὼ, ΤΟΣ 48}. 

ἀποάςηα 0] 1 Ἰαῆμλτ. 
Δωδὲκαφυλον,ν ) τὸ) ἀπιοάοςῖπὶ τγῖθιις 5 σαρῖτο νἱροπιποίοχτο 5 Δ- 

ξζογιιση Αροϊτοϊοσιπι. 
Δωδεκέτης ἀπο οΟττι ἀΠ ΠΟΙῚΙΠῚ. 
Δωδὲχεις, ΠΟΙ ἢ, εξ χοειὲ, ςοηρί5, 
Δοδεκηὶς, ἰδὸς. ἡ. ον Ποῖυτι εχ ἀρ ἀεξητι δῃϊμμα αδιις, 
Δωδωναῖθ- » ο. Τιιρίτοτ π οάοης τορίοπο ΗΙΡογθογοοσιπι οι] - 

τιις. διωδωγαίας δε νὸς λυρύμαται, ἸΝΔΖΔ ΠΖΟΠ,, δωδώγαιον χαλβεῖον 5 585 
Τοοάοποιιαι. δ14.29} τϑ᾽' μικρολογουμύτων, ΡΟΪ χ ἰἰδτο [Ἔχτο, τὸ 
ἐπ δων ἄγης χαλκεῖον τπ ἰοαιιασας γῆιγρατ. ιιΐ 1τὰ Πγορογὶ γντ 
Ἴοτ ραγίτογ ρείος 5 τοῦ τἰπειπααἷα στοᾶς ρα] Ἄγὶ οντ ἀἰχὶς 
Τα αἶτς. ; 

Δωΐ ὠνης»ς ἡ, )οἀοπα ἵν 114. ἘΡΙγ., ὃς ντος. Ηοπιοσιις 1114. β, οἱ 
αὗξα δωδνίωυ δ)νος εἴμερφν. ὅζς. νδὶ [πτοτργῶ5 διωδ' νη χωρίον δαὶ 

ἐν υὑαδεξορέῳ “ ϑεασρωτίας ἱερὸν διὸς, ἔγϑτι τὸ ἐκ ὁ δευὸς μαντεῖον τῷ δω- 
διανίς δὸς, 

Δωδωνίέες ἴρων ἑε»  οάοπαα [λεεγάοτος, ἢ ἐγοάοσ. 
Δώμςρτο δῳ, ἀσάετῖς, Οὐγ ΠΣ, οἱ σ᾽ δὶ γαίης οἰϊλοτείης βωώσιν . καί σφὶν 

ζ6)ς κυΐδα δώ. Ἡ ςἴτοά: ὅγε κα μέγε δ ἐη, χαίρει τῷ δώρῳ, Ἐτ δώνσι 

Ρτὸ ςοάςιι. ΠἸΔά.α, εἰδὲ κε αν δώσ, ἢ ποῃ ἀςἀογιτ, σώ, αὐδααη. 
Λῴζως, το δδίειυ ἀλτοτηΡοΓ εξξαη. 
Δώκας το ἐδωχᾳ, σΌΡΠΟςΪ. διώρηυφ κεΐνῳ δοῦκεν ἀλκμίωης γόνος. 
Δωλο Ὡμας ΠΟΙ Όἢ, οἱ τογβϑεῖς Ὑφεμα γἰφοτας ρᾳτα ἴφχα (πὰ Β- 

Ἄν Ὁ) 
πτιἢ1 ἀοπιςίεῖο! Πονῖςε ρτο δ᾽ ολοδομεῖρ. “᾿ς 

Δωλωρονΐα 8. Δωλώνεια, ητι]ιὁ2 ο΄ αποι τι. ἃς ποέξαγπα Τατάς 
᾿Δωμῳ ατὸ ςγτὸ, ἰΟτπτιις ἰττιιξξιιγα οι δ Ίοι.] τη «το τ τνρτο, δ᾽ 

τοέξιηιν Ρἰαπιιπηντ ἴηι Ρα]α τα. Ματτῆ. το. Ῥτα ἀἸςαΐο 
τοῖϊα 5 55ὴ δωμῴτων. Ἀ οἸησηῖς [Ὁ]5τῖα ἃς πτοπίαπα τοΐζα Ὁ 
ἀνειιηταγοποη οὐϊπιίπατα . 4ια; τγαμ πιο τ ἤ8 τγαδί δι τῆι 
ταητατ. ΠΙ ογο ΠΥ Ππλ5 ἀπηότας δώμα οἵϊο ατιοὰ Τατὶπὸ 
ἀἰοιτιιν, 14 οἴτ7 χοοἹ τς. ἃς Πποτοτι ἰοσιις 9 σαρῖτο νὶ 
Ῥγοιιοτθ. ϑοϊουποηῖς 9» Μεΐτις οἱ (ράοῖο η α πραΐο ἀδαια, 
ἀιιὰπι οἰμπὶ πλυ ἴοτς Πτισίο ιν ἴῃ ἀοπιο σΟτμτπιΙηὶ, ἀρ 
πο 5 Αἕζοτιπι ΑΡΟΪ το] οσιιπὶ . ὅ): τὸ δώμα αὐέζυ, αἴσοη 
Γιρογίογα ἀοιπιιϑ : αἰἸᾶς οχροηῖς τοέτὶ [Ο]αγίνμα, ἃς τὰ 
Ῥη. δώματα, πη Π2αν οἱ τοΐξα, πιο (οἰ ατία. ἾΝ 

Δωμόέτιον, Αγ τ τ ΠΑ] τιι ΟΠ] ΟΠ Τι11π|. εἰ! δἰ » Ἰψάζασζε 
ΕΡ᾿ΟΙ] υὐτνκορεςτικρίς , 

Δωμῴω, μοήσω, ΟχτΙιιο»αἀϊῆςο, Γ1δτο τοττῖο ἘρΊ σγαιππιαῖ, 
ἀχα)οὶ δώμησαν. ὃ ᾿ἰδτο [φοιιπάο φογιμιολιλονλον αὐδακαῖνι 
᾿μήταϑει  ςοπέοτς ὃς {Ἐτιιε το. ἢ 

Δώμησις ἀΣ ἀ1 ςἰτιππη; οἰρκοθδὸ μὴ οἱ κοδδιμησα, 
Δωαήτωρ, ορῃς αἰ Πσατογ. 
Δωμητιὸ ἡγα ρραγατιι5, κα τασκάσή, 
Δδώομδυν.ἀ4επιι1531114.η.διώρᾳ δ᾽ ἀγ αγλίχοισε πϑρεκλν τὰ διαΐο 
Δώραξ, (ρ] εη. ΜΙ ασεοπίδιις. : 
᾿Δωρεοὶ αξ ἡ ἀΟΗλμπὶ στατ! 4,4 ο59]ατοίτίο. βασιλέως δωρεαὶ πῇ 

τετρακισμυρίοις πυρῶν μεϑὶ μγριε. ΦΒΙΜῊ τοχ γα [Ποῖ αιιας 

"πα πιςάϊπηποτια. ἔγιπιεητὶ, ΡΠ ἰτατοὶν. ΝαΖάπζςη, ἢ 
Χ7) δωρεαὶ ἀρέσεω: ταύ τίωυ ὅπαμελεί α σιὼ τήρησον 5 4 δι} Ει 
ταὶ Ποποπὶ σοπίδοιιτιις οπγοάπα Πρ οπτὶα σοηζεγια, αὐϑὰ 
ἡ] ισμ. ἐς τίω) δωρεαὶ ,ἀοπο.ΜΆττῃ. ςαρῖτο ἀσοῖπηο . δ' 
τεγδωρε αὐ δότενάφηο ἀσςερ Πἰς,ράοπο ἄτα. οἷαν δώσεις, 
ΤοπιοπΒοπ τάοια, ἔδωκαν δωρεαὶ το χυτρί' δωρεαὶ ἔραν 
Τάουτι, στατὶς παδοο ςοΠς απ. δωρεαὶ ὅβιδο:ὲ μεγαλοφ οὐνᾶι 
Ῥίι Πππτο ἀοπατίμο φο8 ργοίξοιτις:. Ηογοάιαη, δαρεαὺς θΓ 
ἄοπο ρτατμῖτος ἔτι γα Ασλίτοις!. ΟΈσοποιι, τρί μίω 
κέαν, διὼ;ς αὴ αὐτοῖς διδόναι. 

Δωρέομα), μοσομωςπουμα) ,ἀοπο, αὐ ρίοτ; οἰυσίοτ, χαρίζομαι γ 
ΠΕΙῸ 5 ἤπιε πιπογοτφάοηο ἀο. Πατίπονο Ασςσα[λιη οἰται 
ὃς Αὐἴπια ἀϊχὶς Ηςποί. δῶρον ἐδώρησαν, ἀοπαπι ἄς 
ϑωρήϑιω,Δοπατιις ἤππηιορ μος. ἴῃ Αἰᾶδε ν ᾧ διὰ πᾷ σῇ 
στίορ ζωςῆςξι πρεϑοεὶςγᾶζο, ἰαΐτοο ἀπεγιέχιι 5 αιιοὶῃ ΔὉ δα 

π΄ σθρετατ, ΡΙατο ἴπ οριζο]. μετρίως κεχρῆ ὅτῇ τε αὐτοῖς αὴ 
δοχεῖον ἰἀοτῖς Βυπηαπὸ Τρ 5 οἵϊε νἤμις 9 45 πιμῃουῖθιι5 Ρ' 
ταις, ἴα πον ἐδωρήσατο, ἐηλπιπι ἀςάϊτ » ῬΙ ατάγολιϑ ἴῃ ΒΑδὴ 
ἴῃ Οτβοπο,δωρη τοί μῆν Θ: ἔτσαντας καπ᾽ ἀϊόρα χιλίαις ὅρα 

ἰατρίτίοπςε ἴῃ οὐπποϑ Υ [5 γἰγῖ τ πὶ πιιπλμπιῖς ΤΉ 1}}ς, δὼρ 
αέτοισι 5 μας τ᾽ ἄοηο ἀο.., Ἡογοάοτ, ὃς ΡαΠιμὸ. ἐφδωρϑ 
σηρι αὖδα σου δ ρἢοο].ἤΠιπὶ ἀοματιις ὃς ἀςς ΟΡ 1» ἐδεξώ 
μαΐ σε πῇ δὲ, Εἰιγὶρι(. δωρφυυῦται χευσεοισιφάοπαῃῖ Δ ΓΕΙΘ 9 

δταιηπηατ, Πΐατο ἴῃ Τ ππιατο, ἷξ ὧν ἐπορι στέμεϑει φιλοσοφίας᾽ 
ἦ μεῖζον ἀγαϑὸν ἐπ᾽ ὅλϑεν, ἔτ᾽ ἥξει: ποτὲ τῷ ϑνητώ γἤϑει διωρηϑὲν κ 
αἴςετο; Ὁ διῖς οχ γοδιῖς Ρ 1] ΟΡ ἴαπὶ δάςρεὶ {παι 
Ῥοπο πα ]ιππ ορταθ ]πι5 5 αυΐ πὶ γα ξαμτϑὰς ποαὰς ἀν 
Ε[Ἐ πιοστα τιπὶ ρόποῦὶ ἀςοτιντι σομοοῖῆιι ἄτας παι ποτ 
4ις ἀαδίειιγ, , 

Δωρη"αγατος τὸ, ἀοπιπι. ΑὙΠΈΟΡ Δ. νεφ οὐρανίοις τε ϑεοῖς δι 
Απζοτοϊ. αὶ δυδαμμονία ϑεῶν δώρημα, Ι 

Δαρηματικὸς..:).0ῦ ΠἸ ΠῚ Η σις. 
Δωρη τὸς γοὐδ ὁ τι: Ππογῖθιις ΡΙ ας 1} 15 ἴθι σογγαρτιιβ. 
Δωρμίζειν » πιχήατί : ἀιιἐξι ΠΏ ἃ Θρατταηὶς Ριιο}11ς.,). αἰιαν ΧΕ 

τατοπῖ ἀπ ἜΧΟΓΟΟΓΘΉΓΙΓ » οἵδε ΡΟ Πςίἀα τεροθαητατῦν 
τὸ τοτῖιπι σοτριις τγαπίρατγοτγος . διοὶ τὸ ὧν δῴριξς χελῶναι: 
Δωριακὸς, οὐ, ὁ, ΠοτΙΑςιι5,)οτἸ ιίς, Τ Βα ογά. ᾿ 
δωφεεις, ἐ..5., Ποτιο πῇς. 
Δωρίζειν, Γγοτῖςο πχοάο σάποσς. δὰ 
Δωρεκη ΑΓΙΠΔΓΙΡΩΣ σΘΠῈ5: ᾿ 
Δώξκον,ε τὸ, Γλοτϊπι » σφητά! πα δὰ γἰστάτοπι 1ποίταηϑ, Ἰταῖ 

Πιοη Οἰττατιθ. ᾿ ἢ 
Δώριον. Γοτίοιις. διώρμίδ αἰ μονία, Τλοτῖςα Βατπιοπὶ :οἶιις γί 

οἵκ, τὸ σεμν ἐν, Γλιοίαπ. δώριον μέχίθ-, ἴῃ ἘΡΊρταπππηᾶς, δώρι 
γϑ οσίτς το μμ 5, ΡΙατατοθις ἀς Μαῇςα. δ ώρι 9.) τοι! 
ἀϊις » Παυπηοηΐας ρος τοιτιρεγαζατη. ζειἱά, τί ὃ προρίω ̓ 
ρώσατο μετρίαν τινά κ᾽ ἴϑρυπῆον ὅτε πσκεργρῦσαν διαὶ πενίαν 

σλούτον βλαχεύεσαν ἀλλὰ μέσίω κὶ μκσικίω ἃ διώρκον σεύτον' 

αἰλυϑώς ἡρμοσ μῆμϊων, ὃς Ῥᾶτα σπεϊα, στὸ σ᾽ ρίς δ) φρύγιον. 
Δωρ έτος, Ἴ ρΓΟΡΎ τὶ πονῃς ἢ ἔροστιλπαν νά ς Ἐτνπιοίορ, 
Δωρὶς, ίδίο. ἡ οτὴς τορὶο. δωρίς οτίάτα ἀἰϊςίτατ ρίδιιάοαποδι τ 

ας δοβίοπρντ απτῃ, Ῥ]ΠῚπ. στο τἱροππιοίςομπάο» ἵ 1 
δεπταο. ας οςβίοα ἤὰς Αἰςἰ δι αβίοη ν εἶ αἰοἰ ἴοι οἴίαι ΕΣ 
μοῖα γοςογὶ τγϑ 1 διαρίδα ) αιιῸ ἀποάο ἰεσοπάϊιπι ρυὰ 
[ποτα Πρτο αααγτο » σαρῖτς ἐς ἘςΒίο;ν δι ΜΠ {οτίρτιιτς 
σαν, ΓλοΥΊςτι5 ἀροτοϊηραα Γοτῖςα. ΕΥ̓͂ δὲ Ἡγταρπο; ποπιοπ;" 
Οὐ ξαπὶ ὃὲ νχογὶς ἸΝογο, ΗΠ εΠοὰ ἴῃ ΤΒεορ, σὠεὶς; αὔτ αἰκ 
ὅτι “ιεδιώρηται ἐν γαγ ἰών πλῶν κὶ γαρ φαίνειν Φωρὶς ἐϑυλρυθῖτι5 ΒΡ" 
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ΑΥ- ὦ 
οἷς ὀλπὼ, Τοτίςα ργχὶς. ΤἈΘοοτίτις, Ἐτ' δωρὲ:» 
οτοηϊονομίτον ἀοτῖςιις οα! Γσογαπάἰς ἐχοουίαμαι 
᾿φροοταπιοίιις, ΕυγΙ ρ 4. 1 Εἰς γα »᾽ Οἱ δὲ ὄνκ ρότη- 

δι αὐπάσας χεροῖν. 
οτςὰ, ἡ δφωραςὶ σἡμονία. Γλοτῖςα πατπγοπὶ αν ΑὐΠποτς}. δι Ρὸ- 
οἰφὶ ζίω, οτὶςὸ ν᾽ ποτόν ρτο ΓΟ Βυιὸ ΡΊατο ορ το 14 [ορτὶς- 

ἢ ἴπ [ἀοπρτο,ύ αὐ ποὺ χτ᾿ ἃ σὸν λόγον δωριςὶ ἡρμὸσ μεϑτε 
αὶ συ ὦ Λάχης" τὰ γδ ἐἴργα αὶ συμρανεἶ τἷμᾶν τοὺς λόγοις) Ποτίςα 
πἰα » σοηςοτς οἱ ὃὲ τοπηροτγατα ἴητοῦ Εγάϊιπι ἃς ΡΒτγ- 
αοάιιπι, γ14ς δώρεθο, δωριςὶ ργο δωρφόοκιςί, ΑΥἸΠΤΟΡΉ Δ. 
τὸ μιόνξωυ αῤμιονίτιν αὐμιότῆε ὅτι ϑὼ μοὶ τίω) χὐ ραν, ζλλίω δι᾿ ἐκ ἐ- 
αζαν.Ν 3 ΑΥἸ ΟΡ Βαηος ἴῃ ἘΔ τι Ἰοςσατιγ ἴῃ ΟἸοο- 
αιιὸ πιμ}!ππὶ αἰ ἴαστι πὶ α ΠῚ ἀϊίξοτς ρβοζιιογῖς αιιὰ πὶ 

οΥἹάο σοῖς αἰ Πιάςης δά ποτὶ Πτπηας Παγπιοηϊαγί ἴρος 
Ποτί ςαιπ. ΤΥ ἀἴαπι 5 ΡΠΓυ σἴαιτ 5 ὃς Βαπου]ςαπὶ : ἴῃ 40 ἢ - 
γῖ' δωροφόκον ταχατ λας ρ5,ζδ εὶ διιύαται μαϑεῖν η) μιὴ δω- 

οἴζεθατ αιιζοπι ἀΐςογς δωρρόοκεςὶ 9 [δ ὠρὸς δωροδοκίαν» 
πιιάες πιιπογίπιαιις σογγρυϊο πο. ν1άἀς δωρφδοκεϊάνοι. 
ὃ ϑωρικὴ μούσοι,ἀς ταιππογιιτη ἀπ 415. 

φέροι, ὁνἀοπἰ τ Οτιιϑορτίπος ρα σογπιρτὰ 141 ςαπ 5, ΠΟ Ποίιις. 
φηὴν οτίππιοπ ἐπ Ἰοϊ ὕπιαιις οὗ Γοτάος αλιπογίπισιις σοτ- 
ἢν 9 ἴῃ 605 ΤΕ [Ὁ ἰαγρίτίοπο σουτιπιρί Ππεραπς ἴῃ αὐ- 
τίοπα τοὶ ριιθ! ταν, ἀἸσοθατιιγ ὃς διυροδοκία, δεκαάσμος κὶ 

δώκησις, Ὑ Βα οΥ α.κὸ δώρων γραφή. γἀς δι} 4. 
ΠΠΠ ΓΙ θιις ΔΙ ΠΠΟΙΟΓ » σοτγιπηρογ ἰαΓρ τ οπίριις, 1- 

ἰζομω, αοςὶρῖο πιηογα σογγιπηρθητία ὃς (ον ά144. Π)6- 
ῃ. «ἰδὲ τὶ αἰδῳτρεσβ, Οὗτοι καὶ χεήμο τα ἐ΄ χεσε Τὴ τούτοις κ᾽ μέ- 

ἦμερον ἡ μέρας δίκίω καὶ δεδώκασιν " ὅτι ὃ τειῖϑ᾽ ἑἑπλωῖς δὲ δωρο- 
ας χὶ τιμὴ ἔχασιν εἰ πτίντ ὧν τούτων τοι. πολλα χοϑεν μὴ) ἐγώ γ᾽ 

δῆλον υὑμῖν ἐΠ) ποίλω, Ἐπ ΤΙΠατοθιις οοηττγα Ποπι οἰ ΒεμοΣη» 
δυκουυῆνον ν οςαἵ, χιοά (τι Ἰἀὸ ἀσσερτιιπη οἴ. δωρρδοκεῖ ἐπαὺ 

πηδηϊἐεπὸ ἀςρτομοπαϊταγ σοτγιρτας. οὔς.. οι ἤἢ. 
δια 'π Ραηάοί!. δωερδεκού μῆνοι κὶ παταιχρραζόυδυοι πολλαὶ τ 
γ. 14 εἴξ, πιαΐτα (τά ἀὸ ἃς ατπδίτιοἱὸ αἀηηϊη!ταπτοϑ. ταὶ 

, ϑέντα σοι, 118: ΤΉ ΠΟΤῚ 8115 σΟΓΓΙΡτῚΙς ἔς 1» ΚΕ τΒλης5. 
ὑχοτωύτων χα ὁταφϑειρο μων 53) χεήμασι. Το] πη .14 εἴ, 

ΟἸΡῚ ΘΉΓλ Στ Ταιπογαοᾶζο, ἐδ ροδόκησε σέγύριον πολὺ 5 τα τσ 

ἴδ: ρεῦ σογτιιρτείαπι ἄοπο ἀσσορ ᾽ς. Πογοάοτιης ΔΕ ὉΠ] - 
δὶ δωροδοκὼ αὐδὰ σού Τλοπιο ΠΠΠ] οι. δὲδ᾽ ὠρφόδκύωται τειῦτα 

[τάς σοττιρτὶ ἐπιιπουΐθιις5 ξεσογιιητο Γἄοχπ. 
γδύκέω, μ. ἡσω, αν. κα, [ {Ὁ ρ10 ὃς 40 ἐπι ποτα 1 σΟΓΓΙΡΤΙΟΠΟΙΠ» 
ο ΤᾺΠΊΡΟ παιποτῖριι5. δ ξφδοκώ ΡΤ δῦσα λα μξιύω, Τλοπηο [Π, 
5 τᾶτ. πὐξὲ ασἰδατρεσβ, Οἱ διωρρδοκονιῶ τες κὶ χελτώτει λαμ ανοντες 

κου Ρ το δεχαίζω, ἡιτο( ὃζ κα τειδιω ρρδυκωΐ (ἀἸς ἴση 9 τ οἵδ σου- 
ΠΡ οἰκός ταὰπεγίθιι5.1 πογεῖτς τη Χ οῃηοοτγατοδο υλὸ γὸ κ- 
γέ δύκησεν ὃ φίλικσπος. ἐμὲ ἢ μηδενὶ λύγῳ ἐπηγάγετο" διεὶ ταὶ δώω- 

ας ἐδιωροδόκησαν., ῬῸΓ ἰἀΥσΊ ΓΙ ΟΠος ΙΕ] 115 ΘΟΥΓΕΡΟΓΙητ 

᾿ 

ἐρφρλαξω, κερδαίνω  αϑϑναργώ, 
; ὕχη ἀγατος, το, Ποττιρτιουἰοτ 65) [Ὁ τά! άτητι πλΠΠῚ15 5 ΠΊΟΓΟΟ5. 
ἃ γοις δωροδόκημα. Ποπ Οὐ ΤΠ οηῖς σογγαρτοῖα 5 14 ΟΠ . πτὰ- 
᾿Τοτάϊάιιπι ρογ φιιοά ἱρίς σογγιιρτιιν ογαῖν ΑΕ Ίτμῖη. Ἐτ Ὠῖ- 

Ἰάτοττις ςοηῖγα ὈοΠηυν οσδὶ εδώ φφδυκημῆυον χευσίον 5 ῬΟΥ ΠΟΓΓΙΙ 
τίοποπῚ ἀσσερτῃηη. 
γδοκίᾳ. ας. ἡ, τατον οἰξ παι πογτατι ἀσσερτῖο 5 Ζυιὶπι τρία Ιατρῖτῖο 
Ἢ σοτγιρτιοποπὶ {4115 9. τοῖτς Αὐππηοη!ο. [τοὶ ἀςςπίατιθ 
ὍΠττα ΠΟΥΓΊΡτΟΣ Π1Δ ΟῚ [Ἐγατιι59 τ σοί 16 ΠυΙ πη ΠΑ ΤΊ Ο5 ὅς (οσ 
ΠἸάος . ἀρυι4 7 Παπι.δὶς Ψ]ριαπιις 5 51 ΡῈΓ σταζίασῃ ἀπτ (ονάες 

παρ᾿ τατιις ἰπς ποη ἄχ οτγῖξ. ΑΞ (ΟΠ 165 5, τί) ἐν τῇ πολιτείᾳ, δω- 
 -ρδοκέαν' δὼ ρρδοκίαι πϑρὶ συμμεχαν, ῬΙΙτατομις τη Οτμοης. της 
Ο ΓΈΓΡΓΕΚ γοΓς 75 σΟΥΓρΟ 1165. ΓΟοἸοτιαν ΡΟΟυ Πα: ΤΠτΟΓΡτΟῸς 
 ΓΒΙογἀἸ ἀϊς απποῖαῖ ΟΡ ἀογοάοοϊαπι ἢ 4115 ἀςρτγοβοηῆις ΠΗ 

᾿ [οτο πα! ἔζατιωτι διηΠς, 
δρφδοχκιςὶ νἱ 46 δωριςί. 
᾿ἀνωδόχος κα, δ. αιια ἔτι} ἃς πηι πε γί τς ἸΠΠ].Π50 ΠΟΥΓΙΠΊΡ ΕΠ 5 δ ΠΟΥ 
[ΠΡ τας πη ποσί ιις,ΓΟτάϊάτις. δ ροδόκοις συρῴγμασι., ὨΙΗΥΝΠΑΓΙ 5 
Ἴγεθιις ὃς (τά 415. Ατ  τορμαπ. Οἱςοτιογατοῖπ Γ, ῬΗΌπεπι. εἴϊ- 
1π|5. ΠΊΘης ὈΡρτοῖα εἴτ ργαπηῖο 9 ἰἴηρῖα αἢτιέζα πιεγοοάς. 
Ἀρρκοπεῖ», Ἔχ ΡΟ ἴσα σα ρῖτο 33.Εςο Πα Ίςΐ . ππιποτα Ῥρσάῖα οἵς- 
ἔοῦγς. δεδωρφκοςυυμίμοις εἰς μηχ αὐ) πὶ ἐκφυγῆς5 ΠἸΌτΟ τοττῖο Μ4- 

Πιαθ. τ πιπγοτί δτις σογγιρτὶ πιο Πςπ4α: ἔπρα; ρτατία. 
ὀορλ ἡ πη. 7 Ἰπιιποιιπι Πισορτοτζαιαγιισ. 

ἘΕΡΣ 

ΑΞΙΓὨίπ. Ττοπι,δωροδοκώ οχ Ροη το εϑτοφορώς χρημαιτί ζο μι. 

' 

ΔΩ ; 437 
Δέρνχε, τὸ, ἄσπιμτι. ῬΊατο τοττῖο Ροἱῖτ. δεν ϑεοιὶ πεζϑει κὶ αἰδοίοις 

βασιλγαριϑὶς Οπϊά, Μυπογα(ογοάς πα! Βἰ)οαρίπητ μοπιίπέίαχιε 
ἀοόίαιιε : ῬΙασατιν ἀοιὶς ΠΙρΡΙ ΤΟΥ ἱρίς ἀκτὶς. Ετ Επτὶρίά, 'π 
Μοάοα, πείθειν» δῶρα κὶ ϑεοιὲ χό γος ́χευσὲς 3 κρεέασων μυρίων λό ων ζρρ- 
τοῖς. Ττο ΠῚ ἀριϊ νοῖογος ραΐηπιις πΐποῦ 4111 ὃς ἀιιατογηύπη ἀ- 
Εἰτοχιμτ»ἷα οἴϊ 5) παλοςή, πᾶς δεκαδώρῳ εἰ μαξη. ἀριιά ΗςΠἤοά. 
ΡΓΟ στγτῖ ἀσσοπν Ῥα λοσασι Ν ἰςαπάονιῃ Ὑ ποτ ίς ΒαΠΠ ΣΟ. 
δγὴ πρία δώρα φέρων αὐκᾶς τε καὶ ἰϑω, Ψιτγιπαῖας Πργὸ [δοιηάο 
ξαριῖο τουτιο Πιιηζ Διιτο η] ἰατογιδη σοποτὰ γα : γι 4ιοά 
Οτγαοὸ διδωῖρον Δρ ΟΠ ]ατατ 9 14 οἱδ . αιιο πο[εὶ νΓΌΠΓΕΓ οἷοηρῦ 
Ῥοάς 9 [ατιιηι Γοπιϊρεὰς : ςατοτγὶς ἀποθιις Οτασογιπιὶ πάσα 
{πγιυαητατ. Ἐχ [εἷῖβ νῃσπὶ Ροπταάδογοι, αἰτογιμη τοτπάογομῃ 
αἰςἴτιιγ. όχι ατιζοῖτι Οταροὶ ΔΡΡ ΟΠ] αητ ρα] πιαπι » 4ιιὸ 4 πλιῖ- 
πουιπὶ «ατῖο Οτιςὲ δωῖρον ἈΡΡΟΙΪάταγ : τα Διτεπὶ ΟΠΡΟΓ ρο- 
ΤΙΤΗΓ ΡΟΤ ΠῚ Π 115 ρα  ΠΊλιΠ 5 δίς, Ῥ]πῖϊ!5 Πρ το 3ς. οαρῖτο ἀοςΐ- 
γΠΟΖΙΙᾶττο » ἐς ἰατοιῖθιις οι ης » Οὐπογα ΘΟσιιπὶ τι. Ὀ14ο- 
ΤΟΙ 110 γτἰπλι τ. ΟΠ ριμπὶ (ο αι ροάς , ἰατιπὶ ῥοάς, αἰτογαπὶ 
τοιγαάοτηηγ. Τ᾽ γε τη ρεητδάοτιιτι. ΟΥα Οἱ ΘΗΙΠῚ Δητία 1 ἀο- 
το Ραἰπιί νοςαθαητ, ὅζί4θο ἀοτγα ππιιποῖα, ιία πιᾶπιι ἄατοπ- 
τι1τ, ἘΓΡῸ ἃ ΠιΔτιιοΥ δ Πι] 4116 ΡΑΪμτιῖ5 5 ρτοιισ Πτητ, ποιηῖ-- 
ὨΔΏΓΙΙΓ.ΙΓΘ μη ταὶ ἴῃ ΠΟΥΠΙθΕΙ15 σΟΓΓΟΓΙΜΠῚ δώρᾳ ἀϊοιιπταγ,να- 

Βιὸ «πβοκίϊίονς.. Ἡης ἀρια Ἡοεποτγιιπι 1184..4.. αὖ κέρᾳ ἐκ κε- 
φαλὴς δἰ κκαι δεχείδωρα πεφύκειν τάς δἰποφυαξ', δώρων δίωξις, ΑΘ1ο ἀπὶ 
Βῖτιις » ῬΙατάτοι5 ἴῃ Ρὲτ ἰοἰς, σδέδωμι δώρα, ΤΙ μον 414. ἀδωρα 
δώρᾳ Ξορ]ιος. 

Δωρρξενία ο[Ἐ αυλτππι 41115 Ῥογοστϊ ηἰτα εὶς ἀσσι!ἄτις, ὃς ἄοπα οβε- 

τΘῺ 9 ΠΑ [τ }}185 ἀουτατ ὃς οἤισίτ, ΑὙΠτοτο], ἀς Ατβοηϊεηῇ τοσ 
ῬΟδΒΙῖςα ἸΙοαιῖςη5. εἰσὶ ἢ γραφαὶ τρὸς αὐτξὺ ὧν πίδάςασις τίϑεται ξε-- 
νίας, χἡ διω ρρξενίας, αὖ τὶς διώφᾳ δοιὶ δποφύγοι συκοφαντίαν. πά6 Οτὶα ΠῚ 
δωροξενίας γοαφυ)ς ὃς δίκη, ΤΟΙ χ ΠΡ το τογτῖο, "Τ᾽ αὶ ΤᾺ παρεγε- 
“αμμῖῥων ξενίας γραφὴ τὴ δωροξενίας, αὐ διαφϑείρωσι «ξὸ δικοίζοντας, 

ἘτλῚ. οεϊδιιο. Δωροξενίας 3), εἴ τις ξενίας κρανομδυίθν, διωρᾳ δοις ὄστο 
φύγοειγιάς Ἠάγροοτ, 

Δωροφαγος..) ὑγά ΠῚ ΠΟΥΤΙ5. ΤτΘ ΠῚ Ρα ΠῚ ἀεσοξζοτ. Ἐριτῆοζοη γερὶς 
δριιά Ηςποί.14 εἰ 5 ᾿π1ς 15: κυδαήνω βασιλῆας δωῳροφαΐγοις. ἢοε- 
ΠἰΠῚ τότες 50]1π| νοσαΡαπταγ. ντ ἰηαιῖς Ργος τς ἱπτογρτ. ᾿ 

Δωρ;φυρεῖ » [ΓΟ ΓΙ οι σΟἢ Ογτο ΙΝ αζαηζθη, δωρρφόρησον χρυσὸν 
κἡ σιυύρναν, ὡς, βασιλεῖ νὰ ὡς ϑεώ, κἡ ὡς δὲ αἱ σὲ γεκραῖ, Γ 

Δωρφοφυρία ας. ἡ νιπιιμηοσιαπι οὐ ατῖο. 
Δωρεφῦρφι ν οσατὶ πτης ΝΜ αυπάγη], αὖρα ἦἶσ' ἡδακλεω ἣν ἀραιφρευύταγ 

τὸ πικρὸν “ΦΚ οἷν: ὠροσνηρρίας, γιάς Ατῆεῃ. 11. ς-, 

Δωρυ πόμα, Γγοτὶ οὐ ρτὸ δωρρόμωςἄοπο. 
Δ ς»ν, ἀατῖρ, 405. Εἰ σατοπη ᾿πάςς πα 1] ς 9 ντ [γι δὶς σοπῆδητι 

Τ1αίςατ. ἩοΠοά. δὼς ὠχιϑη,αὗπαξ ὃ κακὶ ϑανείτοιο δότειρᾳ. 

Δύσι το δ, οι, ποτ "14,6 το τίσουβυ αἱ κέ ποϑι ζεις, δώσει πόλιν) 
τά εἴτ, οὐ χη» οίοτῖε. 

Δωσταῤη, ἸΠ αι Έξα, κα οἱ δε δοείστε, τα ΓΟΤΉ 11 ἴδ ἀἸγογιπη ἀατγ ῖχ. 
Δωσίσηκοςς ΣααΪ τα τῈ155 4} {|τ Ραμα:  εχιι5» ἔκδοτος τῇ δΥκῊ 7 σε. 

γε} 41: ἡπάϊοῖο [Ὲ ρογπιῖττῖς, 
Δώσων, ΟΡ Ποπηΐπατι5 ξιιῖτ Αητίοςἢι155) Ἔχ Μασοάοπιιπι τορίθιις 
υΐάλιαι 5 αι 4 ἐλι!τα ρτοπηϊττρτοτ, ρᾶιςά ἱπιρίογος  αιαῇ 
ἀδ΄αγιις. 
Δωτῆς Η ον οἰ. τερδυ τή. 
Δωτης»εγὐγάατοτ, ΗΕ. Πο (4. διώτης υἷό τις ἐ'δωκέν,ργῸ σδ)οτὴὴρ 5 Αττὶοὸ ντ 

1π6 τ ἸΠτΌΓΡΥΟς.Ετ σι)ωπτιὴρ Ῥτο δὸ τή. 1 ς ΠῚ Ηεἤοάις ἴῃ ΤΒεο- 

δοιϊα. ϑεοὶ δωτῆρες ἑαΐων,Ἰατοίτογες ΒΟΠοτιΠΊ. 
Δωπνάζω, οπα ἀσοϊρ᾽ ο» Πεγοάοτι ρα Ἡςίν Ο]ν,. )ωτινίζων, οἱ διώρᾳ 

φροσδεχουᾶρίδ., 

Δωτίνη, ἡ» ὁ) ΠΎΠΠ115. ὅς Ρτορτὶὰὲ σι σοπΠιμμ τ 5 ὅς ποπ ἰοπσο 
τοιπρότο [Ὀγιατιγοντ νἰπιισπινν ο{Ἐ15. ἔσλωκε δωτίνίυ 0 η 0 ἀοάτ, 
ὙΠοσοτίτ. 

Δώπον πεδίον, Γοτῖ τς σατπρὶι5)α ρα φαοπι Απίλοος μα ταταπεν  α 
τατολιις ᾿π Ργο σα. 

Δωχεῖον, ΓΟ ρ δ οι" 1110.) ὡθίον δεκτικὸν. ΕΤ εἰν ΟΝ. 
Δώφ, το σἹα, ἃ ἢ, ἀφ άΠοπι, ροοτίςὲ ἀἸοῖτιιΓ 5 νὰ σήφςρτο σω, ὃς 

ϑείω,ρτο ϑώ οδζα ἰἶτὸ [ποιιπάο Οταπιπιαῖ. 

Δωπιὲ, ὑἱξϑο, ,ἧς οἱ δι15. τροφή. 
Δώτωριορος, ὁ ,ἰστοτ, τηινηἱ ἤςιι5. ΕἸ οπιογι Ογ 7,9᾽ ἐρμεία υνὸς εἰς δια- 

κτυρε δ)ωῖτορ ἐπ ων" ἡ βώτωρ. δ1114. 

Δίωσι. ΡΓΟ σ)ώσε Τ11..4.α. εἰ δέλε αὴ Φώωσιν » ἰὰ εἴς. αἴέχασι, ἀεν 

ἄἀεηης. 

Ὀοτ 



ΕῚ 

ΔΑΣΥΝΟΜΈΜΝΜΟΝ δὲ δεζίτηα- 
Ὁ {π1π| 5 Ῥγοποιηεη εἰξ τεττῖα: ρογίομπα 
αὐτὸν 9 14 οἵδ » Ἰρίιπι Πρηϊἤολης : ἐρ- 
ϑοτονεμανον γοτὸ κ'αυτὸν»ἱα ἢ, (ΟΣ ρ απ. 
ἘποΙ τίσι εἴς ὅς τεῖδιις ρεγίοηϊς 
ἀείεγαϊε. αςςιαείαιις οἴξ, ὃ οἵ οἱ, δνο- 
αἷπι ἀϊοϊτυγοπιοάόσις πης τοοίρτοσ 

Ἰ σας. {ππιΐτιιγ 9 πιοάὸ τοοϊργοςὲ, πὲ- 
οεμεῖνα! ἐ 2. (ε οχροΐζατε ς Ρίατο ἀς 

᾿ 9 Ἶ πῶς ν- Κεραθ!. ᾽ 

Ἐγ: ἀΟ]οπεῖ5, Εἰ τὶ ρι ἀν πᾶς ἔλεγος, ΔΕ (πη Ῥτούιοτῆςο , δϊυδδαμό- 
νων ὅ) τίνες οἷ ἱ ἐν οὐ ἐγοὶ, μιογρεἷσιγς ν δ] ὅϑηῤρημα οιἐτλιαςικὸν ὙὉ1.2- 

εἰπὲ ἢς Βοιι, ὃς ξογὸ Πσμ]]ς ΟΝ ΟΝ Ομραριια Ρίαμιτ. ὃς ἀριιὰ ΕΓ 
ἙἈγ 1 014. ώ μοι, ὃ ὦ ὃ ἐς 

Ἐα,αΠ,Βοιπι ἐμ πληκχτικὸν ζηήῥῥημᾳ ν Πππιρου!5 Αὐπογδίθπι ὅτις Ἰπτοτ- 
ἰείζιοιντ σαρῖτε Ρσῖπιο 9 Εἰιαπροὶ. Ματοὶ, ἔα, τί καὶ μὴν καῇ σοι 5 [νῦ, 
αι] πο [5 τοοιιπη} ΑΒ Πππρογατίτο ἕα, 14 εἴξ. πε ἃς ἀϊπιῖττε. 
ὙΠΟ Δη νεφ, δι, ἐ ἰ μοι κοι, τε. δα τίς ἕτοσί ποτ᾿ ἐῶν ὁ ϑρίωώῶν.. 14 
εἴῖν1}. ΑΞ Ογ].Ἰῃ Ῥγοπαουῃ ζατα ϑειθ- δεσμοῖσε πειοσαλϑυτὸς ὧν, 
ἀ ἃ, ἔα ξα ἢ ἀΠ. ΡΙΔυτοϊπτογρτος αἷς οἵϊς ἐκπλήξεως ἐπυῤῥήματει, 
Βα μαι. ἢ 4}. 

Ἑἰα,αρυα Ἡοπιοτ. Π144.3.Ργὸ ἰῶ Τοπϊςὸντ ὕδειν ἐδεα,ἀἸσιιητ οτἴδητι 
Ἰοηος ἣ αὐΑττοὶ ἐῶ, ροεῖα: ἔζω καὶ ἔσκον, εἴξ,οταπὶ Οὐγ τ ξ, τοῖος 
ἔα ἐν πολέμῳ, 

Ἐσγὰ νοῖθο ἐαω,!α οἵδ, συγχώρει, πη ς, ροτπιῖττο. Ἡσπιοτ. 1 1Δ4.β.Ὑ οι 
δ᾽ ἔα φϑινύϑην ἕνα, κ᾽ δυο, 

κα ἰά οἵ, γα θεὸ, Βοπα. Ἡοπιοτις Οἀγηϊ. 3. ἐρμεία διὲς υἱὲ διάκτορε 
δώτορ ἑάων, ὃς ΑἸΧΌῚ, ϑτοὶ δοτῆρες “ἴων, ΠῊ}ΠῚ15 Υ ΟΟ15 ΠΟΙπ Δ Ο ̓ΠΜΚῚ 
Ππριυίατοπι {πατιμιητ σ απιππιατὶςὶ ἐὸν ἤπππὶ αο οα 41 Βομα 
{ππτ ΠΡ ες ἤτα ἕαςετς ὃς ΠΡῚ αἰοιίςοτε σοποτιγοος οἴδ,  διος 
ποιεῖ ὅτι ντ ἱρῇ Ἰοχιιητιτ) ὃς ἐὰ, 14 οἴ. ργορτῖα ὃς Ροοι ]Ἰατῖα; 
(μα. Π| Τρ Πιϊ5υ τοὶ ἑαυτῶ, Γἀοάπι, ἑαὶ τοὺς δώμθ᾽ ἕχας"Θ- Καλά, 

Ἑάσυρτο ἐᾷοροτ ρΙξοηαίπηιιπι ν]τἠπιΐ αγντ ὅρρία ὃς βοαα, Ρτὸ ἐμᾷ ὃς 
βοᾳ. 

Ἐλγα, Ῥτὸ γα, ἔγαξξιις (πὶ τε] ατίοπο ἰοπρα γοςα]ᾷς ἴη ἀι145 
τοῖος : 40 ἄγω, ἤϊιο γννμι, ἩςοΠοά.ὅ τ᾿ 53) γώτα ἔαγενἱὰ οὔ, 5π- 
κεέκλαςαὶ. 

Εαγιηυ, [γαύλιις Πατ.Ὀ ἀπ οίτιγ Δατατι αὖ αἴγω, 4 οἵδ κλω, σιωτεῖς- 
ζω,ν οἱ ἀοσω;αιιι5 Βαταγιι πη ἄξω, ὃς ἃ ἐρ, β. γον. ΤΠ Ῥα ἤπια νοςς» 
ἠϊγίω, , γος. β΄ γοτκὰ διαλύσει πῷ ἡ ἴῃ ε ὃζ αρέἐγίω, Ἡοπιοτιις 144. 
γοχείρεου᾽ ἐαγα ξίφΘ-. 14 οἵδ, κατεάγη. ἐαγη ϑυμὸν γ) ἀπῖτπο ἔγαξεις 

εἰπεῖ ἘρΊρύαιημ. 
ταϑα, ρ]αου ἀοπλ!Π:4 0 ὅδω, 14 εἴς, αὐέσκω., ὃς ἴῃ Γγατοτῖτο πιο- 
ἀϊο,ἧσα, ὅσας, ἅδε, ἃς το ὉΠ τ] οης. ἕαδα, δας, δὲ, ν πὰς ἐαδιὲς, ὁτος» 
Ρ᾽αςϊ 4ιι52 5 ατιι5.Π|46.γπῶσιν ἐαδότα μεΐγον ἔειπε. ἐαδα αἰιτα ἐϊιππ 
ἤρτηται το πὶ { τἰδιθατοντ ἄοσοῦ σαζὰ ᾿ῖδτο τοῦτο Οτγαϊπέηατ, 

Εἰα δήγρτο ἄγε δὺναρια Ροεῖας, 
Ἐαδῶευ τος 9 αὶ ΡΙαςιῖς : νὲ ἐαδος μέϑος. ῬαττὶοΙΡίιπι δατοπὶ οἵ 

Ῥτατογηοά, αν ἄδω,ν πᾶς δα νο] ἕαδα, 
Ἐακεν ΕἸ ἢ. οχροηΐτ ἀλγεῖ, ο] τ: αβογοῃ 5 δὲ ἑακότες ρσὸ ἀλγᾶν- 

τες ἀοίςητος 5» πόσποη ἑακὼς ὑΓῸ χακώς ἐχων, ανειωῆνως ἀλγων, δῖ 
ἑακότες ατο Θχροηιιηῖ αἰαπεασαι μήῥοιγπαργιτηκῆθοι εἴ ῦ ἑαω, ἢ- 

᾿ σηϊποαητο Ππο,ἀπτιϊτεο»ἱπτογηίττο. 
Ἑαλος πο  οἴπιις, ἔγα ξιιο,λυσηρὸς ,λυτήρε», 
Εἰ ἀλυ»οχροπὶ τιτοσωυήχθῃοσιωες εἴληγσευφςράφη, ἀς 40 ἴῃ ἀποιπα- 

115. Ηοσποτις Ππ144.υ,ἑάλη τε χανὼν γ ἀφ ἀργὸ “ιὶ ἃ νοπατοσ!θι5 
Ῥταπυίσαγ ὃς 1144.» ἐς πῇ δ᾽ ὕπο πᾶς ἑάλη: ἐς Ῥλοτηθάς ςοη- 
τγαΐῆοητς (δ (6 οἰγρεῖπι [πάς ραγτὶςὶρίμ πὶ ἑαλεὶς, Ηςίγ ΟΠ συ- 
φαλεὶς, συςραφεὶς» 1 [δ ςΟπιγαχὶτ ) δα ςομτογἤιγαιοά ε ζοη- 
τγὰ τόσ απ τετιπυϊτιἀοθορατοπδ ἀἸςὶ «λεὶς. 

Εἰώλωχα, Αττϊςὸ ροτ διαλυσιν»ὰ Ὁ ὕλωκα, Ῥτατογῖτο νοὶ ἁλίσκω, Δα 5 
τηπατις τι» ΠΑΡ τι 5 ἔπ. Τ οππι ἘΠ η, φείνεται δὲ ζῷξ πεῖντα τὠ- 

γαντία τοῖς νόμοις πετρεσβ 1, κως" ἐκοιυῦ ἑαλωκέναι προσήκει αρῆοσ, γε γῆν 
ἔχασε δικας 9 Ὅτατο ἀατηπατγὶ μιης φοηιιςηἷς ἀιπταχας ἀριά 
μιαῖσος ρειφρητῖα ργαάίτος. ΓΙΆτο 1π Αροϊορία » ἔσως μὲοϊεῶνε 
Σπορία κόγωνἑαλωκέναιγϑζο. πὶς τοῦ ρεγξξαπι οἰἴς, νας Ραγτὶς!- 
ἴθτι ἑαλωκὼς σαρτις;,4απηηατιις ἑαλωκὼς δίκίω ἐλδυϑερίαν, πιι}- 

ὥχαπι ΠΙΡογάίοπι αὶ (δ τ. ΡῬΙαταγοίιι5 'η ΠΥσιγσο. ἑαλωκὼς 
πϑδανοίας,πιοητο σᾶρτιις, ΑΞ οἰ πὸς. ΡΙατάν ομι8 ἵπ απ 10, συ- 
δύ αἵνι2- πόλιν ἑαλώ κέν: τοὺ τυῤῥίωυ ὧν. Διάίςης γτθεπὶ ἃ ΤΎιγμο- 
τἷς σαρταιη γ πο  ἑαλωκιίας πόλεως γι ἡ κα) ἴροοίος ντοὶς σαρτα: 
ἃς ἕτως ἑαλώκειν τῇ παίγοις,ῇς αἰξοξειις ἐὐδιτι ὅς ὀάρτιῖς ἢος αβε- 
ὅλα: Βος οἴ ἕτως ἐκέκοα πἰ μίω 5 ὅτως ὅτων ἐγινόμίω" ἑαλωκότες πεῖς 
ϑε πΠογθῸ ςοτγορτί ἱο σου ες Τῖστο {δρεϊϊπο. ἑάλωκς ἔγπζἐ- 
χϑύων (μοι, τα] Εἰ ἐπ Ππάλατὶ ἀςρτγεϊιςηἤι: οἴ, Ἡεγοάοσ, 

Ἑάλων, αὐρ,(, Ατεϊοὸ ρτὸ ἥλων, αὐ ὡλίσκωςςαρτι!ς Πα]. ΡίΑτο ἴῃ ΑΡοΪο- 
οἷΔ, ὗν τῇ βεκχσιυτὲ οφυ ἐοΐχων, ἃ τατάϊοτὶ ζαρτως ἴω. ἑάλω κλέ- 

“Ἴων, ὃς ἑάλω κλοαῇ ογδζ ἑάλω ὧν χεροῖν ἔχων φώρια ἱα οἴξ , αὐτόφ, 
εος εἴλητῆω , ἐκρϑ τή." ἑεἴλω “ἦ ωρρδοσίας, ας ςοτῆτιις εἴς Ρσοαϊειι 
ΠἰσΡΊατατεῆιις ἐπ Ἀοπμΐο.. ἑάλιν ἀςρατείας , Γλοτηοίποπ, ο΄ 
{ογτα; πλ πτῖα ἀαεηηατας οἵ, ; 

Ἑ αν, αὐ, Π,Ζαστη.διι δ απέτημο σαιιάοτ : ἀϊχὴτ ταπῖςῃ Ἠεπποροης 
Ρετ Ορτατίμχπη, ἐ αὴ υἱὲ τὸ πτρφ μα πειῤ ἡ μδιδ εἴν γεγονὸς, ὅζς, ὃς 
αὐ (ἰς ἃς ἐπ το ἕω ροπίτιγ, επιοςη, σϑδὲ σεφαῖν, οἷς ψαὴ 
χερός τις εἴποι τοὶ Ὡροσύνϑ᾽ ἑαωτῷ, κὶ δ ἢ ταῦϑ' ὅτως ἔχοντα, αιαῇν 
τὸ {Πἰ αιιῖς Ῥτῖον οςςιιραῇ!ετ 5 αἰτετὶ οὐ ςογενδίς, ὃ ἑαὶ, ῥτο ὃ Ι 
ὃ ἐαὶ ἐργάσῃ, αυυϊσαιν! 4 ΟΡοταΓῖ 551). ΤοΔ μι, 65 ΟΡ το] τογτίᾶ, αὶ 
Αξτοτιιτι ΡΟ πο] οσιητ ) τὰρῖτο [δοιιπάο 5) ὃς ἐαὺ δμμχάλέση, 
τὲ ὄνομα πὶ κυρίε 5 αιϊσπηαιις ἱπιϊοςαιοτις ποπιρῃ Ποιηίηϊ,, 
που ἑαὴ «τῇ χῇ 5 Πποσιπαις ἀΡίοτὶς », αρῖτε οὗλιιο Ἐμδησι, 
ΜΜαττῆ. ναὶ οιιαι Πιδτιμέγλιιο ὃς ραττὶςῖριο σουμετιξειίτη, 
τι οἕοη. ἐ αὐ τις ἡδικυκῶς τι τυγχανῃ τίωλ πόλιν " ἑαὶ μὴ.» ΡΥ 
εαρῖτς ἀφεῖπιο οἰπίοπι Επληρε!. ἐδείς Ἐρινὺς ἀφῆκε οἰκία 
γον ἐ μοι ἐ αὐ αὐ χάξη,σηο εἰ αὶ το! χαοτὶς ἀοπιῖ και πὶς 
φαίη τροὶρίδτηϑζο, ἃς ἐαὺ μὴ Ῥτο πἰΠ. Ατιζοτο!, ἀς Ληϊπια θυ 
ὅν αὴ τύχη τεθηλακὼς ὁ ὄγίθ- ἵππον» πὶ Πτ αἴτῃμ5 απ οδ. 
ξγαιιογῖτ. Ξτὸ μὴ ργο ον εἰ, (ο 4. αιοά ἃς πτἢ ἀεί τιτ, γᾶς 
ξαὐ τεςπιιο, Τ Πιιον ἃ 4. ἐαύ τε κρατήσωσι πολέμιοι 9 εὐ τε) δίς, 
ποῖδος νἱοογίπτοίπις δὲς, ἐαὐ τενε ΓΙ ΡΠ Ιξατα πη αριά ΡΙάτοηι 
Το σΊθ.Πρτο ποῆο ; [τἀ ἰη ν]εῖπιο εἰϊ,ἐ αὖτε οὐμῦ, φιοά αἷϊ 
ξο μεπηῖπατατγ, Ρίατο ορλ πο α Γπρεῖπηα . ἐ αὐ τ᾽ ἐν ὠχρώ, ἑαδ 
ϑεύσε, Πὰς τιιγι πιο εἷς, ΠηλΜΠτοτ οτίατῃ ἐαὺ τὲ σοσαϊπατυια Π 
εἴτε αρι οἰπηάςπὶ 9 6. ἔοριιπι; τότε πηγαῖα ὑ δωιταλχὲ αὐ τεῆσται 
πιτοϑαν τε κρίωνη ἡ κοσ μοιιῦ τες φυτεύμασι, ΤΙΟΙΓᾺΓ ὃς ῬΓΟς ἰς 
ἐαν τε οαῦ, ἰά οἴτνπις Τάς τα [ἰῦτο γπάοουτιο εἀγαπέοσῃ ἵ 
ζυμέαν ἐκτινόντων, ὁ αὐ π᾿ οὖ δούλον, ἐαν τ᾽ οἰὦ ἐλδύϑερον αὐοιωραὶ 
δῦ πσυρέλκει γτ 1ὴ εἴτ᾽ οεμ "  αἡ υἱὸ . δὲ ἐαὶ δὴ αἴα, οτΟΙἸῃςπ, 
ὃ Ῥτὸ εἰ δ᾽ ρα. Τάοτη, ϑεέῤῥει νὴ δία φήσειέ τις αὐ κ γὸ ἔτ᾽ καὶ 
ὥυσῃ " ἐαν 3) τότε, ὀργεεῖ ἅδε νιωῦ ἀφέντες αΓ ομῖτη ἀἴοοῖ αἷϊᾳ 

Πάο. ἴάπι ΓΟ οιιτιι5 οἴ ΠπῚ}}15 ᾿ππιγία:.  ΟὐΠ4 ἰσίταγ, 
ἤτογιη δἀπγιττάτ 2 της πὸ ἱτᾷ νοίγαπι ε χογός τς 
αιϊειπ γο5 ππης ἱππριηγὸ ἀθῖτς Πιιοτ εἰϑὲ Βιχάαιιο ἐδ άοπι 
μὴφηι αἱ το, ]Π]}Ο41. ΑΥ ΠΟΡΗΔΠ. γεφ,ἐαὺ ὃ δὴ, Π νοτὸ, 

Ἑαὐἰδανὲ, ΡΙλοοθαῖ : ἃ γοῖθο αὐδάγω. Ἡοτοάοε, ἐαὐδοινέ οἱ τά 
παῖς φοτάϊ εγαητ, οἱ Ρτοραβατιιγιαιιοα ἀἰξξιμτι οἰξ φὰ ἔς 
4114 ἔχδα ἃς ἐάγίω. ΕῚ 

Ἑανηφόρρε»αριια ΑΠτΙ πιά Βιμ ἀἸοἴτατ ἡ ἐώςραπιτότο, τοίξς ἰοῦ 
ξογίται χιοά ἔεγας τοηιοτη ὃς [Ὀ] ἐπ άϊάλπι ν οἴεται, ὦ 

Ἑανὸς οἱ δον Ε[Ἐς [Ὁ] οη 1447. 11}15..δὲ τι} Π1οὈ ΓΙ. ΡοΡ 5. 
1ΠΠπ4.γ9νεκ ταρέον ἐανού ἐτίναξε λαζυεἶσα,1 ἃ εἴξ, χεπ)οι ἑματίαι 
νῶτα. ῬΟΠ ΠΧ Πδγο τογτῖο . τὸ δ΄ ὅδήξλνυᾳ “ἡ γιωαμκὸςγ 
καλυύπῆρα Τάοπι ἰἰδτο [δρεῖτπο 9 Οἱ σ᾽᾽ ἐνὸς 9 αὔτιχρις ὅδι αρι 
δοκεῖ σ᾽ ὁ αὐτὸς ὃ) τῷ πέπλω πέπλον υμδρ κατεχόύεν ἐανὸν πατὶ 
ἔθει" ἔνιοι δέ φοσι τοὲ μϑὼὸ αὐδυ ποικιλμοίτων ἐϑιήυο παι, ἐανοιὶ χϑ 

τῶ 3. σύυω ποικίχμασι » πέπλοις. ζατιτιοη 106 οἶτας εἱς ἀραὶ 
τλετ. Πα. ἐςν δὲ ἑαιο κα, αἀϊοξηίμιπι οἙ. ἐχροπίταιις ἸΏτοΙ 
ἐκυρριὰ ἢ πρυφερφιζ, Ὁ αἸ115 (τι δῖταν ἑανο ς, αϑρσὶ τὸ ἕω 7 14 
δύω, Ὁ αἰτῖ5 ΟΧροπίτιιγ λαμωρὸ λιτὸς, Ἀεπῆ ὃς. ποικίλ 6. ἀρ 
{του ἐανὸς, 14 εἴς, ΠΛ ΠΠ1ς ἃς ἀοΠ σάτα. εἹξ οτίαπα ορῖς 
κᾳοσιτέρφυ,ἱὰ οἴ π. ΠΤἀπηὶ ἴτα γτ ἀϊςατιιγ χαοσίχτερος ἑανὸς : αἱ 
γὰς μος οἴ, ὄῦρυτος κὶ ῥᾳδίως χυτὸς;4}1} ριιτα ητ Ἀπὸ τὰ ἑανοῦ 
δου νοςοπὶ μαῃς ά γοῖζϊος τγαηῆατατη: γζ ἀϊσαῖαγ πέπσλθ 
14 εἰς δι ᾿πῆαγ Πληπηὶ. 

Ἑαὐαόρ, ΠἸφοτουαη διιδιπέϊιιο ἀριιά ΡΙ τόποι, 
ἙΓαντα»ίςἀεητ, ἣ 
Εαξα,Ὁτο ἥξα, ἔγοσὶ τ 40 ἄγω νπάς ξιωέαξα,ςοητερὶ, ΑΡοΪΐσπ. 

διαΐδιχ, ἕαξε, ἔαξε κύματα, Ἐ]οπιοτιῖπ ΟΠ ΡΙασαιῖς βπιδεας 
ΕΠαρ, ρος, τον οι :ῬΟοτὶ οὲ πρ.» χΤὶ τὸ ἐΐαρ ἰσημερἑαγ ΑΘ Π115, ΟΓ ΒΠΙ, 

αυϊποξξημπι. τεὸς ἔαρ ἤδη τελϑυτώντος τῇ χέμω, Θ-, οχτγοπιό ΠῚ 
παῖς ἰάπι γΟΓσΟΠτΙ5 ἴῃ ὙΟΥΤ ἈιιοΥ 414, πρὸς τὸ ἔαρ, ΠᾺΡ γοτ: “ 
ὄαρ δὴ «αρρότοητῖο νοῦθ. ΤἈαογάϊ4, ἕαρ οτῖαπι μα ἀἰεῖη 
αὐά νοτς ἰλησιὶς αξῆματ, 114. πιοτάρῃ. Θοιπιαάες δρυά τ, 

παλπὶ ΠἰΡτὸ ἀοοϊπποτοστῖο.» ἐὺ ἐφήβοις ἀἰςῖτ εἴτε ἔα» ἡ τ 
Ἰτοῖπὶ Ρἰασιιοάίης πὶ Πρπὶῆς,αρια ἸΝΊςλη. ἐπ ΑἸ εχὶ ρπαγιπαι 
πρηᾳδίης ἡ ὀρχα δὸς εἶάρ ἐλαίας. ὧν 

Ἑαρί ες Οαητβατιάςς. Ηςίν οἰ. 
Ἑαρίζω, νοτὶς τοπιροΓο δἰ ̓ σδὶ ἄερο, τά! ντ ϑερέσαι κ ἐν 

σαης Οταςὶ. ἰὰ οἴξ, αἰίματο ΡΠ πῖον οὶ {6 ἴῃ παι σοπῖ 
ΤΟ : ὃς χἱ ε(ρόσαι κὶ ἐγχή κοί δαὶ 5 14 εἴτ. γθεγβατε δὲ ᾿γοσῖα 
τις 1η ἢ Βογηὶς σοιππόζατι [τ οπέπησια ΠΑΡ ν ἐα 
ἐνραρίσαι. δ Ἰἀς ῬΟΙ]αςοια ἰἶδτο ρτίπιο.σηϊῆςατ οτίασι γογη 
14 οἴιν ἐσπαπι τοπιροτίετπ ἴδια ἀπο: πίτατοπῇ τεΐογο. 

Ἑαφανὸ;. δ δ ἐν ογηιὶς., ἐὰρανὴ ὥραν ογπιμτι τοπιρι:ς. ἐαρο αὶ μῆλα γέ 
ἢὰ Ῥοπια, ΓΙ οἰςοτῖ ες ἀθτο ργτιο,οαρίϊς 1ό 4, ἢ; Ϊ 

οἱ 

! 

ν ΦΨέΨἔΕἔΨἔΨνἍἘοὁΠΘΟέἔἁΖΟεΨΕΗυς ΒΒ 

νυν πὰς ὐΠ ««αὐὐ 4“΄΄΄ὐ “τὸ ὦ “- ΄ὧ΄ὧὐὦ, ὅς. νυν τα. ’΄ὰ. ας. ὅ5. τ. ὰ τὸ τῷ “ἃ. 



ἘΠῚ 
ἀριονγτὸνν ΣΡ Πυιπτι,Γοία, ΩΝ ᾿ 
ΜῈ οἰ ἱα, ον ΟΝ, αρὸνολυπηραγωρέχοιιν, ὕγῇ ᾽ 

ἰασαροίατιιπι τοῦ ἀι ἀὶ ΠῚ τοιτὸ τῷ δ, ἧσαις κα διαιρέσει, Ἐτγτη, ᾿ 
ασι,Γοπἰ σου ρτο εἰσὶ ἤαπτ, ἀν ].ο,οὐ μοι ἐσ, 41 κτλ] ιὰ δάξιητ, υ- 
πάρχουσι. ὯΝ ᾿ ᾿ 

᾿Πσκε, Αἰ πιϊττοδατ μΓῸ εχ ἵσεωε χώρει: Πουσήοτ, ἢ ν᾽ 
αταιοἱςἀοητορτο ἰὠται»Τοηϊςὲ, ἰ κα ϑέζοντα, ΗΠ Π1.11114.γγ0] δι γε 

ἕαται συγ. 
ἰτέον» οὐπἰττρπάαπι οἱς ὃς ἀἸπιϊττοηἰπὶ) Πηδγα οροσῖοτ : ΔὉ 

ἑάω. { ΡΥ ΎΣ 
ἈΠῚ ἱρίιι. ἑαυτῳ ΠΡ Ὶ Τρ ΙΠ ὃς ἑαυτὸν ἔς ἱρισι,σπλοτ. Ῥέοπο- 

πιὸπ οοτῃροίτιμπι ἂν δα εἶνε, ἃς ὑπ ραζα ςατοῖ Νοπῇ- 
ἶ πᾶτίπιο. Τῆς αἰταγ οτίασπι πὶ Γςουπάα ρογίοπα, Τοοτγατ, ἑαυτῷ ἢ 

᾿ σιωυειδε σεις, 1. σεαιυτεῖ, εἰ Οἱ σοπίσίτις ἐτῖς. Τά οιτι, αἰ τοῖς παισὶ τοῖς ἐ- 
αὐτῇ συμβουλϑὺσ εἰας τούτοις ἐ μῆψειν εἰξίε, ἑαυτοῖς φϑονεῖν πλμτιὰ ἴπ- 

οἰ εἰάα βαρτατο ΧΈΠΟΡΙΝ. φϑονοιωτες ἑαυτοῖς μισούσιν ἀλλήλοις, 6, 

| ὀκεῖναι σε ὁρώσαι ἀχθόμϑνον ἐφ᾽ ἑαυταῖς..}1α: τὸ νἸάφητος ρτόρτοτ (δ 
παίει οἴϊο:ν δὶ ἀϊοὶ ροτοτγατ, ἰχθό μῆνον δῆ! αὐτῶς. ἸΝατη ἰάοπη 
ραμ!ὸ ρόϊ μος πιοάο (τγθῖτ, ἐκεῖναι δὲ σε ἀγαπή σουσιν, α)δϑ ὁ μῆσαι 
᾿χφοντει σε αὐτώ» [επτίοητος δέ Ἰητο Πἴσθητος το ἱρῇς οὐ] οξϊα- 

᾿ 5 ἐπ, ἀν νύν Α 
ἰοὶ οἰ ρῆ, ΔΕ Ομ ης5 ζῇ ϑεοιὲ νύκτωρ φησὶν ἑα) τοὺ διαλέγεδδαι. ἐν 

ἴητγα [δἰ ἑαυ τ αὔρεςτα κ ἐγών, πῖο [15 αυιὼπη ν πα] απη αἰ Ἰὰς 
ΑΙ Ετο πο; ΡΠ] οἴγας. ἑαυτῆς ἀΐρεκα ὀκείνη, 1114. {εἰρίλπι ὀχάπιϊα 
Τβοπίτατο νἱοῖτ. ἑαυτῆς μιοίλιςας [δ ππαχὶ πιὸ Πιρογαπεῖο. 1π Ρ] ι- 

ἴ ἑαυ, ἑαυτοῖς, ἑαυτοιέ, ἐφ᾽ ἑαυ τῆς ἥσοιν,τεἰξογιιητ [10.2. Μα- 
0.10. ὅσον ἑαυτοῖς» “ιιαπτιμπι ἴῃ (6 βαΐτ, Αγ ζοτ, ἴῃ ΡΟ] τ. 

αὐ ὁπλίταις χιλίαις γΓ}}}ς ἀγπιατῖς Πιοτγιντι ρορα αι, ΤῊ ιι- 
οὐαί, ι! σοτροτῖ5.οχ [π15. ᾿ς ρεῖπια ρεγίο πα οτίαπι ἀἰοἶτιιτ, 

ἑαυτξὺ ὅπης δύομϑν π᾿ ὦ δοις, ὅζς. πο5 ἱρίος σγοάθθαπυις ΠΪ1ος, δίς. 
πτάτο ἢ. πὶ ̓ὶ οπιι1]0. ἑαυτοῖς φωτίσωρῆν φαῖς γνώσεως» ΠΟὈ 5 ἱρῇς 

πἰπόπιις ἰαπιοη [οἰσητῖα ΝΑ Ζαπ. ταῦτα μὴ ὡρὸς ἑαυτὸν λέ - 
οἴας 405 το ςοηῖτγα πις ἀϊέξα Πιητο ἰςΐαη,Ο Ρίογιαη- 

εγὸ ςοπιροῖτα ργοποπιῖπα ρχγὸ Ππιρ οϊδιις, ὃς παρ 1] - 
ἴα Ρτὸ σοτηροίτις ἴπρε φδοοϊρίοντ αριὰ Πλοχπ ΙἘἢ. ὡς ὁτεοι ἐς 
ἑαυτῳ πονεϊγ»ταπηιιᾶ πη ΠΌΤ ΡΠ «υϊοαιά 118 οτ3}Πςοάτιν δὲ ρτὸ 

ΟὨϊτιτ στοροτ ρων οἰκῶ πίυὶ πῷ δήμου κίνησιν ἐπ᾿ αὐτὸν; δρα- 
υλόύεται ΗἸς ἃ ἀϊποτίο το  ατίϊματη ρτὸ τοςίργοςο ροἤιϊτ, 
Οτ. 10. Ετἢϊςοτ. ὠροτρέποντα «δ ξευυΐεντεῖς ξὴν κωτ᾽ αὐτξὺν (ς- 
ἰἀαπὶ (δ. Ρτο καϑ' ἑαυτοῖς, ΠΟ πιοίξ. ἐδεὶς οἴσεται ἃ ἑαυτῷ κεχα- 

μσμῆψον ὑμδιύ, ποιὸ [οιτισιις οἰκ,ιις νοίξτιιπι ΠΟῚ στατιᾷ σοι- 

[ἢ 

᾿ αἴσοτς ἀταιο οὈ δαί. Γάοπι 4111 ἀἸχῖς ἱπστατος ὙΒοθαηος 
π5(δὺ μὲ ἑαυ «δὺ ἀγαϑον τι ποιοιιύ εις, μήτε τιμδύτες, μήτε ϑτευ- 

ιάζοντες, δὶς ὃς ΓιΑτίπὶ ἰοαιιπτιιτ. Οἴσοτο ἴῃ άτοη, Ηἰς ΤΊτο 
τάῖγε ἤιο Οίοτο, αὶ ργοχίπιις ἀητὸ τὴς ἤιοτατ, οἰαρῆις εἴτ, 
"Βὲ ἤιο ἀἰχῖτ ργο οἷτις. Ετ δά Γιοητ. Ψίγημτι οηἰπὶ Ἔχος Ποητοπι 
Πκτῖδὶ ἀειιπέξιιπι ποπηιηι] (ὔρισαητοπι Ῥσόρτοσ ]Πιιοτιιπι 
Ρἰπίοηοιη ἤπα: ορ ἀϊτατῖς » τὸ ἂδς [δ ἁ]τοπαταπη θεαὶ πα {Ἐν 

δῈ Βαπτις Οὐδ δτιιατὶ οπῖς ἐπ ντγάσιις [Ποία ΟΧΟΠΊρ]α ἤχητοντ 
Ἰτοΐια Ογαπιπηβτίσογιτι ργασερτίο ἀς γοςϊργοςῖς ἃς 

ἰα]ς πα] ῃἱ ν᾽ ἀοατιιγιϑεά ὃς ἀς ἢϊ5 4[τὸ ἰοςο. 
᾿ " φοηϊαπέξιιπι οἴ: ἀπλομαι. ἐέφϑε, Ηςίγ οἱ, ἐκρέμφ 9.) ἐ- 
᾿λάξν, Ι 
ἡ αομιάσω, ἀόρ.α, εἴαστι,π αν, ἤπιος. Ρατί τ) συγχωραῖ, ραγΠηΐττο. 
᾿δλέγειν,οππττο. Οὐγ τ. ξ, ϑτὸς ἢ. τὸ μὰ δώσει, τὸ α΄ ἐάσει. 1ά εἴ, 

αἰ ΠῸπὶ ξαςϊετ, ΑἸ χιιαπάο Πσπίῆςαςι περ] φέξη! Παδοτρ, ρτα- 
πππίττετε. τςοοτγατ, ἥ τε ἃ ὄχλον ὑζρέζειν ἐὦ ς, αὐτε ὑξρεζόμϑμον πε- 
ἰμᾷς.Ἰά εἴ, ποάιῖς Ρορυτατι ᾿πτιΓῖα πὶ ξισοτρ, ποαιις 1πτατία 

ξῆ οἱ Ππαϑ5. ἐξν χαίρειν, ἀἸτοίττοτς. ΡΙατο συ ἐς Βοραθ]. ἐώ σὲ δεύ- 
ρον, τε [εοιπάο Ιοςο μαθοο: Ρ]ατο ἀς Τ,ερὶ. ἔασον ἐέναι. οὐλῖῖ- 
ε Ἰτε δτοάος. ἑώ κωλύειν, 1. ἰφίημι, ἐω σοι τόπον εἰς δευτερεῖον; 1. 
ἰδὶ Ῥοίῖ πις Γδουπάνπι τοϊ!παιιο ἰοσιιπι. ἐώσιν εἰς ϑείλδασαν, 
πατὶ ἔξ ςοπιυπιϊττιιητ.ςαΡ.27.Αἕζοτ. Αροῖτοὶ. ἀκ ἐω, Δ Πιιλάοο, 
Ἔδοτῖοσ. ἐκ ἐω ποιεῖν, ΧεΠοΡΗ. ΤΊ που 4. 118τ.1. χαμαῦ τῷ παρόν- 
ος ἐκ ἐωγτος ὀργίζεῶτ » ἘΠΤΙρΙ ἃ, 1π ΤΡ σοι. ἐν Αὐλίδι, ὰκ ἐω τ-αζειν 
χρὺ, ͵ 

ἐν δ, Ὁ ἐὰ ἸΤΟπαϊ πάτο] τι δοποτιτι δωτῆρες ἐάων, Ρ τ Ποτιίπα 
ἰφοσιμπι. ἔγειιεης. οσπογινάς ἑά, 
(αὐτὶ τῷ ἐΐανίπε : ἢς οηΐ πὶ Ταςοπες ὃς συ τΑοιΠ] βὶ Χτ᾽ πλεύνασμον 
τεγροπιιητ, ΕΤΥ ΠΟ] 1τεπὶ ἔξα Ρτο ἐζι»οαπι Ασομ Ατὴ πορ ἢ. 

 χεέθ. ἕξα με: κατέλαζέ με. 

Εἰ ῬΓο ἐϊζηστιν. Οπι.11144..γ,ὸν, δ᾽ ἦξαν αὐτοὶ, ὰ εἴξ, ξῆλϑον ,'οχὶ- 

τας. Ἐν 
Ε (τον ; αὐτὶ τοῦ ἔασον; πλεονασμώ τοῦ β. λακαγικως κ᾽ σνυξαμουσίως ) Ε- 

πηοίΐοσ. 
(ται αὐτὶ αῦ ἔατα νἱὰς ἘτΥ ΠῚ. 

Ἐδιίω, εἰπέξιις Πιπι:ὰ βατῆω, 
Ἐξ. ὁ ἑόδομος, (ορτίπηδπὶις 5 Γερτίπιο ἀϊς αἀἀιιοπάοης. νὲ τρις 
οἰ... τοιτῖο. ἐδ μώθ- ἧκε, {ερτίπιο ἀϊε νοπῖτ. ἐδδὺμαῖα ἔτεκε, 

᾿ Ιρεἰπιο ἐϊς ρορεγῖτ. ἐξϑομαίοις ἰδεῖν αὐκῶδ . ἐο5 (πρτίπιο ἐϊε 
᾿ἀΠἔς, Γαιοίδη, ἐσδομιῶ!θ- πὺρετὸς» [ερτίτια πὰ ἔς τὶς, 1π ΡτΟδ]. 

᾿ς ἰεχαπά. 
Ἐς κε δὸς ἡ Γράτάιιπι, Γορέοτη ἀϊοτ, ὃς πιμπιοτις ἰσρτοπάτὶς, 

αἰεγίτιν δ᾽ ῥτο ἀντῷ, ΑἸ το ιιπ ἑαυτῳ χαρίζει ον πιο ἀπίπιο ἰη- ὦ 

ΕΓ "439 
ο ἀἶἴγειν ἐζδομώσε, (ΡΒ δ ἀεὶ ἄγοι ςοίςθσατς, 0.2, Μας μα. 
Ἐζδὸκατικὸς οὐδ, ὃς ἰςρτοπαγ 59 (Ὀρυϊ πια 5.  αζαη2. 
Ἑζδύματος,υ, ὃς Γορτΐπηιις, Οὐγ ,ξ,ἐΟδυκούτη σὴ αἰάζαντε, 
ΕἸ δὴ μιήκον ται» Γερτιϊαοἴητα, ᾿ 
Ἐσὺ μικονταῖκες: [δρειαρίς5, 

ΕΟ δομηκὸν τα ύ τὴς. κὶ 

ΕἰΦδὸμηκοντου της [ὈρΡτΙα σοπατὶισ, ὃς ἐζδομηκοντῶτις γιωὴ, Ὀ] ἢ Οος - 
ςειι5. 

Ἐφ δομυκος ὃς, δ ἰ  ρτια σοπηις. 
ΕἸσομος γε. [ἐρτάτηιις. ἐζδεμον ἡ αἰτώλαντον, ταΐ ητα ΓῸχ ὃ, {Ὡιηἰ 9 Βιά. 

ἀς ΑἰΤειέςσδόμῃ ἡμέρᾳοἵερτί πιά ἀξ ο»αἴια; οτας Ὡςτα» ΑΡΟΠ]οη - 
δόμος μίως,Σ ρταπιῦον απο [ς, ΡΙΠτατοῖπ ἸΝαμπα. τῇ ἑζσέμῃ, 1ιἀϊρ 
{δρτίπιο ροῖὲ πάτιιπὶ ριιογιπη,οὶ ἀοιπιοι ἱπιροπορατιγοντ δά - 

 οτατ Τητοῖρ. ΑὙἸ ΠοΡἢ. 

Ἐφένη, Ἐθ ηιις ἀγθοτ.  ἔξενιδ., Τ ἈΘΟΡΗτ. μἰτοτ. "1.4. (ΔΡ.5. ἀς [ὰ- 
᾿ ἀϊα Ἰουοπ5,ἔδεον 3. κα ἡ ἐδέγη τῆς χώρας ταῦτας. 
Εδενινίθ., κε, ἐς οθοηληι5. 

Ἐξενθ, κ, ὴ ἔζελιθο, 14, οἴσθπιις Πιὶο οθοπιμπι τοῖξς σοταϊο Μαυ- 
ΤΟΥ οἷ ντ οτίαπι (ογι δίτιιγ μοθ Π15 ὃς πο οηιιῖι, ἀγθοσ οἱ [Ὁ- 
{ππ|5 Ππ τα γε νοεῖς Ψιγρ.: Οςοτρ ΤΠ αυςη5)50 14 Τη 1 ηἰργᾶ 
Ἐοττ ςΡοπιῖπι:ϑ 4 Ἡεγούοι, απ Στ] Ορίδ: ἱπτο Πρὶ πηα] αἷς, 
ἃ χιιο ποη ἀϊςοάϊε ΨΊγρΙ τ5»οσπποῖτι Αὐτμϊ ρίας Ῥίαραπιτηα- 
ἄϊα: πόπλῖηο σοτηρ]οχιις, Γαιςαπὶς {ΠΡ.τος Ἰηαμίςης, Ἡςθέηιις 
Μαγθοτῖςα ναίξος Νοη ὁροτγὶς ροῖτο5,οτίαπι Αἰ ργρτίαπι νἱά4ε-- 
τὰν οἴτεπα ς, Πἱοἴςογιἀςς ΔΕ τη ορίςαπι πίρταπι αθίαιις νο- 
πατὶιπ αἰ {οὩγΠθ 115. ΟἿ τὶ σοτηιι5 ἰωιιογο, ἀπ πι;ππογάςητὶς 
Τιραξτίηροπτιίσιιο ριξι5., ὃς ἀτπα Πιξῆτιισ οἀογαταπι ἡςαις 
Βαπιοίαπις θοπίτατο ργατα!τ τπάϊςα. Ηοθεῦιις σατίοπη νοτιῖς- 
Πατέπισιε πο [δητίτοντὶ πος σιρτοῖπις, ος τις» ἰοτος, χ» 
ταχ 91 ΠΠΙΡΟΘΓΏ 5.0] ςαἴζοσ ἃς οἷα. ϑρὶ{π|ἴπια ἐχ οσηηὶ πιαῖου 
τὶς 59 1άςο δὲ ρτδιιῇ Πηπηὰ τ Ἰςάτιιγ οθΈπι155 ὃς ὈΙΓΧΙΙ5» Πιατιμτη 
ΠΟΙσγα 1Π 4619 Ηϊιΐτατ, Β οὐπια οαπὶ ΡΟσΊροῖις ἴπ τΓΠΙΣΊΡ ΒΟ 
Μιτβγίάατῖςο οἰξοπάϊτ, ντ απτμοσ Ρ]ίη. δριιά αἰϊεῖη Ἑαθίδηιις 
ᾶτη ἀοςοπάϊ ποραη σον τὶ ταπηθη Οάοτο ἱποιιη405 ΠὨΙοίσοι! ἀϊς 
Δυτβοτίτατο ἔαΠ1Ππ| οὶ ραγῖς, σοπυίηο τι ὁ δέ, φηστουρόσφατος διαὶ 
Ἃ λ)παρίαν αὐείπηειξαι πυρὲ πορρστιφϑεῖσει. 1 ἐρς ἢ ρίαςες Ὠ]οίςου!ά. 
Τιδ τις 130. Δ] η.1η 5ταρ].Ρ]1η.110.15.ςΡ.4.δοτὰ, ἴῃ 2. Θ6- 
οτρ ὃς Τ θοογῖς. Εάν].1ς. 

Ἐξενότριχον ) 41] ἃ ι!θι!4πιὶ τὸ ἀϑδύαντον ; τεΐεττ σόοστμς. ἐΚ 
Ῥϊοίςουά, 

Ἐζάσετον ργο ἔξαινε, ᾿πτρογέε ἃ δατίιγο ροετὶ ςὲ ῥα ειπι, αιο ρα[- 
ἤπὶ ντίταν Ἡοίποτ. Ιτεῖπ Ηςοἤοάτ5 ἐς δίφρον ἐξ έσετο 5 ςυστυμτι 
ςοηίζεπάϊε. ] 
Ἑδίσα Θ΄. Οα]ρηο, ὃς Τί ςοτιάϊ ἰξίσκ-, Ρ᾽Ιηῖο ΕΙΡΙίσιμτι; χα ὅς 
ἀλϑέα 14 εἴ 41τῆεα ν σσλταγ ὅς ἀτι τα τῆςα, ΑὉ οχ ος ΠΠςητῖς ἐἔς- 
ξκέξα : ολάοπὶ ὃς αἰλβία ϑαλαχῃ » φαΐ ξο]14 γε ογοϊαπιίπο οὐ - 
σΠ]ατα ἰαππιρί ποία ταπιοη 9 Ε65 τοίποριιο, Βιςα δ 1τα 15 4115. 
ταάίχαιις ἰφητὰ Ἰητγογῆις αἰ δα. αὶ 1οίςουϊά. το τογυϊουσα- 
Ριζο 163. 

Εζρχἴζω, οηϊιοτρίιιο νῖπο πποῖς Ης γαοσίιπη. 
Ἑφρᾳϊκὸς, εἶ ο΄. ΗΕ ταϊου5. 
Εζρῶ Θ.,ου, ὁ. Ηξθταιις. 
Εζρκὶς διαίλεκτος, Ε]οΡταῖςα ἰϊηρτια, 
Εφραΐτ, Ἠερταϊςέ. 
Εζραχον, (Οη11,1Π144.], δεινὸν δ᾽ ἔζοαχε χαλκὸς, 1ὰ οἵξ, ἤχησεν, ΑΡοἱ 

Ἰοπ. Αὐροη. αἰεὶ σ᾽ εἴπετον ἔξραχεν ὕδωρ Τάςτι ἰἰθτὸ 2. Ρτὸς4- 
πιδι. ἔζρα χε δ᾽ αὐτὸς τί φις ἐρεοσέ μῆνα) 914 οἱξ, Βοτταῖαῖς εἴ τ ἃ 
γογθο βράχω. ! 

Εἰἕρος, ἘΡΤῚΙ5.θτ 5 Τταςϊάν, ἐ ΒΠοάορο τποῆτο οστιι5. 
Ἐγανώϑίων. σΔ11 {115 δα] τὰ νετθὸ γάνυμαι, Ατ τορεῖπ Αςἤάτη. 
Ἐγάγις χίϑος; ᾳ 015 41] δύ γεγτις ἀϊοίταιτ 5 414 1π Οληρὸ τορξτὶ - 

τας ἀρ 1υνειαπι πᾶ σΠι18 εἴξ ὃζ νἸγλἀ 5, ῖρπε ποη δοςοπαϊταγ» 
(ςἀ εχρὶγαξίοποιι δἰτιιπιϊηοίλτη ἐχ Βαῖατ, ΝἸοληήοτ τη ὙΒεγς 
νοτε σ᾽ ἀ ζαλεϊων καίων ἐγζείγίιδει πέπτίω. Το ςοτ 419 ράραιξ εἴς 
τααϊὶὸ γε τ ἀϊτ 1 οπϊςοτις. τάς δομοἑία ἸΝΙςαπαάτὶ. 

Εἴθ, ,ς κὶ κἰ, 40] ἴῃ τοτγὰ οὔ, αὶ πη ἱρίο (οἷο εἴξ. ΕἼγα!Θ', ὁ ἐγ- 
χώριθ. ἰχύχισως:γᾶ σ᾽ ἀέξει τὸν ἐγζαΐαν δζαν:έγανον «τίλτη οἰ) 
4ιιοί ἴῃ τεγγα ἀςξοῇιισι ἰατετ. 

Ἐγίαλακτόομ εἰ, Ὡμαϊ. 46 πὶ αιοά γαλαχτὰ μαι. Ν 

Ἐ’γάλον πρό (άτον., τὸ. οἱ 8 ἰας μάδοηϑ. ΡΓῸ ἐγίάλακτον ἀρᾷ Ἠς- 
{γοβῆιπι. Ξ : 

Εἰγαμίζω, μιΐσω,ποικατπαρταὶ τγαάο; ἀοίροπάςο. γεμῆσαι φηπι οξ 
γιωαἴκᾳ λάζαῖν. γαμέσαι εἴς γιωάϊκα δοιιύα:ᾳαοί Γοςςπτλοτγα8 ἐν - 

γαυΐίσαἀϊχοτιης. 
Ἐγενᾶπαι,  ιέφϑαρτα; Ἡ εἴ οἢ: ᾿ ᾿ 
Ἐγίαςριμοίχώραν, ἀρρο [αττ ΕἸ ΡΡΟπαχ ΗΙ!ρροκιξάοητοχη αιςξη- 

ἄκιτι νογητοιη οὐ χτ' κόσμον. ς ἔΣ 
Εγαςρίαυϑος, κε; ὁ. ἐγαςρίμαντις » αατῆοτο δι: 44 » 40 ΠΊ 41] πύϑωνα,. 

ΔρΡεϊίδης 5 ὃς ϑορβοξϊ. τερνήμαντιν 5 γοητγ ΠΟ ιιτ5 ἴῃ ἀεοτοτῖς 
Οτατιαπὶ ἀϊεϊτίιγ. Ηος δειτξ ποιηΐης Πρπι Ποατατ, ΠΕ] ἃ ΡΟ] 
γε] εχ αἰΐο θοπογε ναῇςὭνατίζιηῖα ςαρ τ, γάςρυ οηΐτι ΚΟ ΠΙΙς γᾶ- 
ἢς οἴτιαυτ ςοττὸ, 4Ε1 1π νεπῖγο ἀξ πιο ποπη μαδοῖ; τε Ῥοπίᾷ ἴπ- 

τοτγοραπτθας ἀλητεση: Οςίϊως ΠΡ ΕΠ ἘΠ ΕΘα ἡςῃ- 
111) 



τιϑ]ουὶ οεἴαπν ἀϊςεθαμτιτ ἐγίαςρῖται ̓κ ἐπὸ δυρυκλέσις ἐγζιοριμύ- 
δου, ἀεὶ οτέααν της υρυκλεΐται, γ14ς (οπηπιοητ, ΑΗ ἘΟΡ ΗΔ. 1: 

Ὧος νεγῆις ἴῃ ΝΘ ρ155 Αἰ δικεἴεθτει γώρ φησιν 5 πρότερος πόλλ᾽ αὐςδὺ 85 
σεποινκώς. Τὰ μὴ αὶ φανερως δὴη δἠηκουρών κρύξ δίωω ἑτέρφισε ποιητάς» 
Μιμησεί μῆν(9- τίω) δυρυκλέοις μαντγείαν χὰ δὲαδοιαν, Ἑἰς ϑμοτρίας γαεςές 
εἰς ὀνδιὰ, κωμω διηοὶ πονλοὶ χιέα ὅδε. ΟαἸ απ οἱ οἵῆς ΗἸρΡροοτγ. ἐγ- 
γαςρίψυϑοι; οἱ κεκλήσ με αὖ ςὅματος φϑεγίο μῆμοι. διεὶ τὸ δοκεῖν ἐν: τῆς 
γαφρὸς φϑέγζειν. 1. ΒΙΌΠ115,εδὺ ἐγαςριμύϑοις χἡ «ὺ γνώσας, οχροηῦς 
τπαρο5 ὅς ἁτίο]ο5 5 ὃζ 05 αι Ῥγτῆοπος μοροραητς ἴῃ γοπῖγο. 
ἐγαςρίμυϑος γυμνὴ, τα Πον παθοης Ρυτποηοπι. ἃς δ] άοπι, μοίν- 
τευσώ μοι ἂν τιῷ ὁ γίκεριμυ ϑῳ, ἀτιῖηα τ 1ῃΐ ἴα Ῥγυεβοης. ἐγίαςρίψυ- 
οι χὸ ἐπιιο δὴ πα ΡῚ ἀζ ἀΓ ΤΟ Ἰν Π οατἰς] σὰ ρ.19. 

Ἐγαςρίτω,γνιάς ἐγίαςρίμυϑος. 
Ἐγίαυρϑς. ΠυυπῚϊ 1159 ΕΘ ἢ 591: ΠῚ ΤΙΙΓΊΙ5. 
Ἐγίέγαα, Ρτατογίσιμη ἀπάτη Δ ἐγίνομαι ἱ ΠΑτΙΙς ἔπι. 
Ἐγεγυμνασυΐω (Θ' , χογοῖτατι δ ρτοατιις. 
Ἐγζείξατα, τοὺ πλογι]α: ὃς οηρίθατα, ἀς σοποτο ἤιπτ ἢν ἀγαιιϊατιηπι 

ἀιιοτιιπα 115 χυυϊάοην γος ράπτι νοσος ΒιιΠη Δ Πάτα ᾿Πηΐτα - 
ττῖσο5οϑζ σαητιῖς δἰπιιπν οΠ  ξγίοςς: 5 ααζοπι πιο θαπτιτ ἃ- 
αὐπου!αίνε [οααῖταν διοτοη.) ταπατιάπιν τ πογθητ ΨΊσγιπι. 110. 
το.ς4Ρ.12. ἵΝος τάπιοη Πα [Ὁ] γατῖο (το Πθ 1) ξογτιγ ὀχ φαῃ- 
τὰ 9 ἰοἀ εὐἰαπὶ Ρ]ττος 8ζ νατὶῖς σοπογίδιις αἰ τα: 9 4185 Ὁ 60 11- 
4ιογο ρτοιοπίθιις σοδέϊο 5 (ρίτίτι εἴϊεττς ἃ πάταγα πππτιια- 
τος οἰοξξιις οἴου ἀτιπειιγεντὶ πτουι!τιιπι) 1αΣ πλοῖα νΟσο5 ὃς 
ἄτιατ, ἀταις θη σίθατα 9 αι: δι οπτῖα ταηἄοπι πποιιοης Πρ1]1ἃ 
ςατειάσιςο 4: ἐς! οδατιοηίριις οσι]οτιιπι ὃς ἀιιτ ταὶ (ὉΠ ἢι5 
Θδ]απάππσιτ, 

᾿γχαάνωδαρ ΕΙοίγ ΟΝ οχροη ἐγίεινήσωσιν, Ἰησοποτοητ. ; 
κεἰ... 69 τογγοπι15. ἔγίει(θ. φόςίΘ.. πηοτιῖς {1 Ητ ἴῃ τοΥγὰ 9 σις 
ϑιαλάοσ θη, μι} 1πππατὶ, ΑὙ ΠῚ 4. τοὶ ἔἴγίεια, Οαζα ἐχροη τυ Ρ]λητοΣ 
110.2.ςαρ.7.Πἴοτ.Ρίαπτ. ΤὙΠΕοΡ γα. ἐγείοις πογοὶς ἔχων, ΤρΊ ἴῃ 
{010 ἔοητες παοησ.ἤἤγίειον, ϑι}.165 οἰἘ οὐίατη ἐσφαλές, 

Ἐγίειότοκος. 411 ἴῃ ἐρία τοῦτα πα ςταγ. Ατῆςη. 
Ἐγίειόφυννίθ-, κ, δ, Βιπιΐ Βαδεης [ογροηεία ἔο]1α, Τ Βοορἢγ ἄς Π|Π 

Ρίαμτ, 1.6.ςαρ.6. 
Ἐγλών, ἰστιάοσς, ἐγζελ υἦ σοι ΕἸ] τη αἶτο. τς ἱγστῖθο. 
Ἐγγυῆς, ἐΘ. δ αὶ ἡ σου Γχηριίποιι59᾽πηατιις»Πσο ας ἐπα Ὁ} 1ηπ|5:ς ἴ- 

τις Ὡρὸς ϑεών “Ἶ ἐγγήοων, ϑορμοοί.ροῦ δος ροματοβ » ΡῈ ἀ605 
δϑμτι το 5." 

Ἐγήραα ατος, τὸ, ὰ οὶ ἐπίςηείσἐμλισ. ΡΙτ, 
Ἐγίηράσκω,ἰηἰδηςίςο. 
Ἐγηράω, "ἀφοῦ. 
Ἔγιζω, μιίσω, ποι σα ΡΡτΟΡΙ Παϊιο. 1 {τ 07.4.4{πππ0Ν ουττ. γατ το τ 

οι Ασοαξατ ὃς ργαροπείοης Ὡρός, Οςθ ες ὙΈΟΡ. ἐγίίζογτες κυεὸς 
τἰμὶ ἀλυϑινίυ «παιδείαν, τορι 5 ἀοσεάφητζος. 

Ἐγίίνομα!, Ἰπηα σον. ἴα πλ, Ἰηγιῖς σοποῦοτ. Ποροη. Τατῖιο. χρόνων 
ἐγγοομήδων, ἰητοτις ἐεϊ5 τοπηροτιριις. ΑΣΓς μῖπ, γίνεται ἐχθΘ-. ο- 
ἄϊιπι οχοίτατιιτ, δὼ αἰμεις μείζοις ἐγνο μῆνα. Τ Ἀιιον ἀ. ν γος ἀὰ- 
δοίςοητοϑ ἐγγίνεται κύσαι. ΠἸσοτοΡογσ τεῖτιιτ, ΑὙ ΠἜοτο] ἀντ μηδὲ 
ποτε πὰ γέλα ἰδ πλησίον ἐ γεγονέναι ΡΠ πτιπηλαπὶ ΠΙσοτο ργορα 
Θαΐθαιη ἔτατς, ᾽πταγολιι τὰ σα θα. ὡς ἐγγγόνται τῷ αὐδοὶ συμ(ῇ - 
γαιντ νγ ραξεϊοης πὶ ἵπῖγς ΡΟ τε 9 Τάς ἴῃ ΑἸ ἱαάς, ἵνα μη- 
σπεὶς χρόν(δ- ἐγγῆώνται πράγμασι, ΓΟ πγο ἘΠ π. ντ π᾿ Πτιππ τοπηρο- 
τὶς Γρατίτιην τοῖα Ἰητου Π σοτοταγ. ἐγγίνεται ἐδενὶ ἀγωνίζεῶτι.1}}-- 
ΤΊ σοττατο ρεγηλἐττίτιτ. ἐγγίνεται ἐδενὶ δειλῳ". ᾽ῃ ᾿σπαιιπτι σά τ, 
ἐγγλυδωῆνον ἀυτώ αξχεινγϑίς. ΠΟ ον. ΘΠΟΡ. ὅρω τ᾽ δισδισεαλικων λό - 
γῶν τοῖς ἀμελῦσι λη ϑίω ἐγίινομβν ἑν ν Ἰάςο 1105 41 Ῥτγασ ρτουι πὰ 
δάπιοπιτοηος Πορ]Πσιιητοΐη οατιμτι νοπῖγο ΘΟ] πο ποπι. τὸ 
δοοίάοτο ἃς οὐΤεηῖτο.  ]ατο τνς Ε ορ ἵνα μιὴ αὖθις ἡ οἷν τοιοῦτον ἐ)- 
υβύντω . διόρεσαι ποτέρως λέγεις. ἐγγίνομω αἴππι ἐν ργωροίτίοης ἃς 
Ῥατῖιο, Ρ]ατο τάς Ἀ φριιῦ. ἐν ἐλδυϑέρρις κ᾿ δούλοις ἐγγινουῆύη ηἱ ἐ- 
δυκία μισεῖν ποιεῖ ϑηήλοις, ὅζο, ἵ.Π ἴα Πτ ΠΡ οΥ 15. ὃς [Οταῖς. Τάοιη ἴῃ 
ἘρΠῚ, ὅταν ἐν τοιύτοις καιρρῖς αὐὴρ καλὸς τε νὰ ἀγαϑὸς ἐγγγύηται μεγέ- 
λίω δευύαιν ἔχων. τιιπι ἵπ τα δ ι15. τοπιροότιδιις νἱν δοπιις ἃς 
[αὐ 4 1115 οχτιτογιτοιπαρηα Ῥταράϊτιις ατῃοτίτατς, ἐγγινόμῇυ Θ-. 
ἰησοη τι5οἸ Προ ίτιις. 

ΕἸ ὝΣΟνῬΓΟΡ 15." γ[ύτερον, ΑὙἸτοτι ἄς πππιη 40. χτὶ τὸ ἐἴγίιον κὶ ποῤῥώτε- 
69. ϑεῖ, 1 ΡΤῸ 60 “ΙΙΑΠΓς5 ΠΙΙΔΠτΙ15 δζαςοοίϊις δά Ποιιπνοῖ αΡ- 
[ςοἴπις δ οο.ἔγγεον κνήμὸς γένυ,βὁπιι [ἀγα Ργορ μι, 

ἘγΠσα, ργοχίηιό, 
Ἐγίσωμα, πὶ ΓΟτη49ο τ αἴτια 1ξειι91π᾿ 410 οἰ η ΠῚ ος αὐ ἴπτο- 

τίοτοπι σους τὶ πη πη τάπαπῃ ἀοἰσεπάοτις : ἤπς ἀϊζγιπι αιιος 
Δ110 το Ἰο Ἰητοῦ οσ σαϊτια; ἃς σογοτὶ πιο πη σγαπατῃ [ρατ|ο9 
ἄτιο 11 ςοτρότα ΠῚ Ἰπυῖσοπι Ργορ᾽ πα, Ματοο]. τ. 4.0 10 
{το τ.Πσιιτη ἶτα ν ογὸ αὐτίνον ἐς Πμιτι ρα Οἱ ο. Ἐ γγίσω μοι ἐ- 
«'ν ος οὐ διακοπὴ μῆλ τῷ τὸ διακείμϑνον εἰς τὸ βεῖϑος ὑποκεχωρηκενσι» καὶ 
ὅδιλυλυ ϑέγαι τῳῷῇ ἐπα ϑεῖ ὀς-ᾧ, 5ῖς οτίαπι [οτ ταν ἀριιά ᾿ρῆιη Οὰ- 
Ἰεη, ΤΠ οταρ.Π1.6, 

᾿Ἐγλαυκόω, ἴῃ [ρἰεῖο. .- 
Ἐγίλιγι 6βςγοδ, ὁ, αἸ ατῖπο ἤις,[οπειιοον ἴσοι, 
Ἔγίλυκος οἵν Θ΄, γἸητιπὶ ἄτι] ςς. Ὀϊοίςοτ! 4. Π1|0.ς. 
Ἐγίλύσει. ΠΟΙ, ἢ. Ἔχροη. ἐγγλυκοίξζει ργοοιάἀιιδῖο γούρὶςϊοης δὰ 

βμης ἰοςιιπὶ Ἡογοίοτὶ {10.1.«ἥς Ἰοτο, ἔς Ὁ. ὦ κὶ ῥίζα τῷ λωτὰ τί- 

ἐὐπο τ} 
σ- ἐδωδίμη καὶ ἐγγλύοσει δῃπεικέως Ξὸν ςρογγύλον, μέγαθος χ᾽ 
Ἐγίλύφω, τ σα] ρου ΧΟΙρο. Ν ᾿ ΤῊΣ 
Εγλωοτοτυπεῖν πιις ἐγγλῶ Ποτυπεῖν, εἴν σ᾽] ογἱοσὲ ργαά σατο. 

Ττρογ πάδοτο αιιαάαπη βιοίηοτα. τίω γλώοσαν τυ πεῖν ΠῚ 
σαὶ κατορ 9 ματοι,σεμγολογεῖν τοὶ ἐμιείγων κὶ ἀ εἰ ὕὴτ γλώῆης ἐ ̓χν 

Πορ ΐπ ἘΦαΐτ. νικήσεις, ἡμῖν μεέγάκως ἐγγλωΠοτυπεῖν παρέδων 

ἘΎΎλω τ] ογάςτ}. 6111 Π᾿πστιᾶπι μαῖα νυ ομα πὶ δέ ΡΓῸ σοη ἢ 
αὐτιῆςῖο νἱξξίτας 9 ςαπΠάϊοιια. ςα ἤριγα ἀἸέξητη, αι ἐγ 
σωρ. ΑὙἸτορ μ. 1 ΑἸΠΡ. Εἰς σ᾽ ἐν φανεῶσι, πρὸς πὰ Κλεψυδρα 
γρν ἐγγλωπογας ὁρῶν γ00:, Οἱ ϑερέζουσίν τε κὶ απείρουσα χ᾽ πρυ 

ν, γλώπιησι,συκέζουσι τέ. ἐν 
Εγζομφωσις,(ΟΥΡ ἀρ Θ5)Ο ΣΉ ΓΑΙ Πππιγα, Οαἤοηιι5 ἀς ἀδητῖδσς ἢ 

1ἴθτο ς. χὔ' τύποις χαλαρωτέρας ἐγγομφώσεως γπροιῆνης οὶ Ι 
σούπρασς απαπι ἀφητος Βασεης συμ ἢ15. Ἰοςι] απιρητίϑ, 
τι ὃς γύμφωσις τὸ γομφίασις, 1] οίςοτί 4.11.2. διακλυζό μῆμο 

γρᾷ γμφιάσεις, ΟΠ Ππτιιην ἀςητίιει σοπηρασίηςς. δλλτί 
(ΟΥπαῦῖιι5. τῇ 

Ἐγονεῖν, ἐνεργεῖν σατϑῦ δειν, ἵ 
Ἐγνηγης»ὐνπορεῖς, ᾿ 

Ἐν Θ-. εν δ, πο ΡΟ55Οτ ἐπ η ἀ115)} Οἴξοτιι, Ἴων ὃς, ΗΠ Ἶπ15. Ρίατι:. 
ῬΌΡ]. βίδλον ὁ μαδὸν πειρέχονται μουσαΐα καὶ ὀρφέως σελίμώης 
σων ἐγγόνων ὡς φασι, ἰὰ [Ὁ . [1 πα: ὃς πιαίατιατι ΕΠ Τοσα 
εἴπας : νοὶ οτπ πη ἀοτιμτι κα [1η.. ὃς ΠλιΗ15, ἔγγονον, τὸς 
τιιγα. 

Ἐγόργων, δρα Προίλαι τρις! τ πσ! ομξιις, τὰ 
Εγϊοάμματος ὁ καὶ ἡγ(οτὶρτιιϑ. ἰτογατιις.ἐγγορμματος φωνή, 
Εγοαπῆ Θ..ε.5 κὶ ἡγσοι [οτΊρτιις. 
Εγίραυλις [Ὁ 15 οΧχ ΔΡ ΠΥ οσασῃ σαπογο)}] δύ ἀφρὸς ΟΟΠῊπ 

τη τορ ιν ἴπ Ἐσαῖτ, " 
Ἐγοαφὴ το ἡ Ἰη τι ρτίοιν Ἂς Ἐγγοέφω, 
Ἐγίδαφεδϑοι, ἀἰσιιητιη 4111 ΡῈ] 1οὃ πλ1}] ΦΔι στ 9 ἷ. οἱ ὄφλ' 
πιο, ὠτιός μοι γγυύ μῆνος ἐγγοαφίω α) τὸ διπλιοιιῶ πιῷ δημοσί 
αἴτογο τάῆτο πλμ] ζξατιις πὰ ΟΡ σπ! ρᾶπι τ (οἶτιτα; ἴῃ 
Ῥοοιηϊαγαιαηι γοῖρ. ἄορ ραπὶ οχ σοπάπιξιοηο. ἐγγον 
αὐόῥας,ο[Ἑ αιοΐ Κὶ ἀπιδηΐ νοσαπε νἱτ]οπὶ τοραπη ἤΠιπὶ 
τατ. ἴῃ ΡῈ ]1ς, τὺ δ), ἐγγεαφέντας σ᾽ ἀυτῶ χέγουσιν ἐκάατο 
τὰ νὰ τέσσαρας γεγγυῦδ ὅτι. χιὶ ν οτὸ δ οο αἀίςγιρεὶ ἤπητν 
[εχαρίητα αὔατιιον ΠΠΠς τγαάιιητοἱ ἃ οἴ, ἴῃ δάϊεέζος ἢν 
τιιτι Δ] Τοτιση [ΟἸ]Π1ςοῖ (πατοσισῃ. Ἐγγοάφω, οκ Ἰηττᾶ 
[ςἀτατοῦ Οεοπιοῖγας ἐγγοαφόμᾶμον κῦμα ἀϊοίτατ φυσᾷ 
τα σομαρτοποηἤιπι οἵδ. ντταυιθη ἀπ] ς ΤἸρ δι σοι Ι 
ποπάοητομι Πτίηρσατιντ τὸ δυϑύγραμμον ἵπεγα οἰ γοι 1Π| 
φείῶτα ἀἸοῖτιι ὅταν ἐχαί ςν γωνία ἀυτώ ἀπηηται τὶ αὐδιφερείας 
σα ν αγὸ οχεγα οἰ γοι πὶ ῬγοΠΎ Π τ εἶτα Δη ρα] ] τὰ ἀς 
αἰειγραφουῆνον, ἀἸςἸτιγἱ1 οἷτις ἰΙατογα οπιηΐα ἀττίπυδηζ 
οἷις ᾿ἰηφατη οἰγ οι ποι γγθητοπη, ἐγγεγοκμυΐδοι, ἀἸοιπ τα Γ 
δικοι νὰ ἐ ζναἱωυδν οἱ. Ἰπαθῖς ῬΟΠ ΠΧ, ἐγγεγραμυῆσοι ϑεοὶ. ἀΠ 

ΤΙΠῚῚ Θ᾽ ΘΏΓΠΠ ΠῚ. 141 ἰαιηὶ ᾿η ἄς αὐ ᾿ητῖο ἴῃ ἀφογιάη αἶθο 
Παπχογατί. ἐγγεγραμμῆθοι ἐν ἀκροπύλει; ἴῃ ἀτοςπὶ το ατὶν γὲ 
τισι ποπηῖπα ΑἸ οἶδ ἴῃ ἄγος τ γοίατα 9 ἀμορα ας ι 
της 1η ὡτατῖα γο ατί Βιι, ̓η Απποτ. ὃς Οουαπηοηζ. ΕἸ 

ὅτι εἰς αἴόρας. Ἀὶ Οὐδ] οἵπτ ἀϊςοθαητ 5 Ζιΐ νἸγ]ολη τὸ 
τηεθατιῆος δ: αὐ δρούδϑει ἀϊςοαταν. Αὐξοτ.το. τὶς ὐχὶ 
γέοιε ὄγτεις ὅπημελείας αυχεῖν ὀρθῆς.» ὁμοὶ κὶ αὐδρωϑϑέντεις ἔ 
αὐτεὶ, ἀἸ οἴτιιτ ὃς δυκιμοίζεϑτι 80) αὐ δρα. ΤΥ Γ ὑςτερον γδ χεθνό 
αἰδρ ἢ) ἐδοκεμοί το, νά ς δοκιριούζεδϑεο » ἱπά4ς παρεγγραφ 
Ἰηΐσνῖθο . γο! αὐ ίογῖρο ὅς Πιρφο]ὸ Ἰητουίεσο. ἃ ἰητογρα 
παρεέγγεχφίθ: Δα [οτὶρυΙ 5» ΠῸπ ΒΟΥΠΊΔΠΙΙ5.ΡΟττ. δ 

ΕἼ οκφίθ- ες ὁ κα ἡφίςρτας. ἔγγεαφθ᾽ κὶ τοῦ πνδύματος ϑ:6 της» 
Ῥύαγα σε οστῖς δρηγίτις ἀοῖτας Ν αζαῃ. ἐγγρφαφίθ: νόμος, ἷς 
Ρ΄α, ΡΙττατς ἴῃ ΤΥ οτιγρ. ἐγγροίφοις αὐάγχαις, Ἰπ οΥὶ Ρτὶ5 ἢ 
τίθριις. 9 ΤΌΤ άοππ, ἔγγραφίθ- αὐαλγησία 5 ΤῸσ΄ ΔΠ115 9 [ΟΠ ρΡτΟῚ 
{το ἀϊτας. ἶ 

Εγίοάφω, Ἰ (τ 0.110 ν το σαπτατγ ἴῃ ΠἸθογο τίη ργο εἤιοη 
4ποῖ ςηΐπι οχ Ποιο  . ἐγγραφίω ΑμΠΠς Ρτοίοποηοπ ὃ 
Ῥβτγαάτοτας ὃ ἀριχὰ ροριίαγος : δίς δηΐμη ἴῃ Οὔταῖ. τὶ 
Ηἰ δεξαυϑόη, αὶ μόνον ασὕτον, δι εἰ νὰ δὶ αἰδελφον τὸν ἕτερον πρὸς πὰ 
μόστιτο ἐκ πῷ παποὲς δι) πῶ « μοῦ, ὡς ἢ πὔτ᾽ ἐπόρισεν, εἰσάγειν εἰ 
πορας ἰωῦ αγάγκν.Ἐτ ραι]ὸ ρὸ ἢ, ἵνα τεὶν μέσῳ σιιωωτέμῳ, ἐγγὶ 
ἀπαταρώος τουτονὶ υδὲ Βοιωτὸν. ὅζς. δ᾽ σηϊῆςας οὔΐακι τὸ 

ἀνα [γι θονα άονντ ἀριιά Πλολη οἵδ. ἐγγορφει πῦτο εἰς τὸ 
ῬΓΟ ϑπογράφειν, "ἡ κοταγρρίφειν, κὶ κῳταλέγειν, ἢος οἵδ, ἷπ 
ΤΠ τατον ΤΟ ογγοϑατς ἴπτοῦ οἷα ἤπαγίος. [ΟΠ πρὸς Β 
δ᾽ οἱ φρατηγοὶ τρόπον ἐγγρρί ψουσι. αὐ εἰς συμμορίαν ἐγγεοφα 

Αςοίρίτατ οὐδ η ΡΓῸ ζηιμεοιιῦ γι] τα ἀαιηηαν] ΟΠ ΠΣ 
ἐγγοαφεδει. Ἐτ ρσοὸ 1τηςοτγάο.14 οἵδ, ται πςο, ἰμύδ 
110. ςπλίὼ ὑπὸ τὸν φλοιὸν υτσοδυδ μῆνοι σκὀληχες πη πολλή 7} 

σιν. Ηηος (ατι] 1 σοπ (γι 1 Π|γὸ νοσαῖ. 1πππ|πὰ τ 
Παρ ο}]ὰ σοί σγ ΙΒ: Πςητ, ἐγγοαφεῶτω εἰς «δῦ λελειτουργηκό 
Αὐλζοσ, 1.2. Ο σοποιπ.οοτῖιπι ΠπΊοτο αὐ ίο ει , μὲ ΠΥ 
ῬαΒΙ σα οδεἴδητ. εἰς αὔρας ἐγγροίφεῶϑοι κ τελεῖν καὶ ταχθὶ 
ΤῊ] τοραπη ἤπεπογο, Ετ ἐγγράφειν» ταύῆειν, κα τὰ λε γεν, 
τοιγαιρριυῦ αὐτὸς εἰς «δὺ πόλωι σιυνἡ ὅδεις 5 τὸν αἴτδδαι ὀγέγρα ψηνν 

{ΠῚ 



ΕΥ̓ Τ' : 
᾿ 

μ4π)οτὰ ὃ ἀρ ὅπις σαι ρϑνοθθ ας πὸ ψήφισμα, Π οπτοῖϊ, ἐγγεκφεῶχο αἰδρόποις» μονα] πίδιις ἐμ ογὶ δὲ 
ἃς οὐαϊοίξοτο. Χοπορὶ. ἐγγερέψας εἰς βιλίον, ΠΡ το σοσηρ]οχιις. 
ἡγ γράφω εἰς πολιτείαν οἰ αἴτατο «ἰοποφοἰιϊτατὶ αἰσγιθο, 

οἰ ράφως, Αἀμογθ1α].οιιπὶ (ογῖρτίς. 
δε ϑαι ὀχ οαιας Οδῖγο πγουτὰ 5. ἐναγίζω ποῖς τετολ αν τηκόστ, 
ισμὸς» Ηοἰγ ΟΝ. εἴς παρρξυσμός. Ὁ 
ταν λάοπι [αςοηῖθιις οὔτε ἀἰϊςῖτ ὠψωνίαν, 

γυαλίζω, μιϊξωγτταο ἴῃ πγαιν5. ἰπ το» Ῥύαθοο; ΠρῸ ἴπ πποῖι- 
ἢ Ἠσπιοτ. ΠἸ.4.β,5 διὴ ϑεὺς ἐγγυαλίξει,Ἱ. εἰγχάρνίσει, δῶτει» χα- 

ται παρέξει; ἃς τ 4. αὐ τηκίω αἷρ μοι ὁ φελλνεν λυ μπιθ: ἐγγυαλί- 

Ἰοπογοπὶ αι ταὶ ταὶ ἀςθεδας ἄατο. [ ; 

. ἀοίροπέοο, ὃς ἀς ρατγο ἀϊεῖτιν Π]1ο ἴον χογοῖῃ 
{ερυϊάτογμος οἴ, μνησιδυο μήμου, μο ἃ δὲ ἐγγυ ἀν» ἀἸςίτατ. δὶς Το- 
τοῆτίῃ Απάγῖλ.9 ἸΝαπι [11 Οἱ ρΡάτοῦ ἀείρμοπάςτγας. ἐγγυά αι 

οἰ μκωώχα, ετίατῃ οἷξ ἀοἰροπίμπι ἀςοίρογς ὃς ἀπςογο, Π πιο τ. 
ἐγγυῖται ὁ πατὴρ τίω μυτέξᾳ τίν) ἐμίωὐ αϑνα τῷ ἀδελφᾷ αὐτῆς» τοξοτ- 

᾿τὰγ δία 44 αἰ τα,ντ ἐγγυά ὅτε δίκίω, ναὐϊπλοπίτμτι Ῥγοπιῖττο- 
τονάς ]ιο ἱπέτα:Ετ ΡΙυτατοι ἴα συ πιροο, καἰ τὸ γῆδας ἂν. αξιότα- 
᾿ἰςοὺ ἐγγνήστιοϑει πίμ) αὐαξολ ωὸ τῷ χὐγουγίοποχ πόοπλο ποι [τὶς ἰο- 

: [ροηίογ οἵδ σε τη βατιιῖπὶ τοι ἰοϊοηάα: : 4ι18 πποττὶ 
ἐΓ Οδιιας οἴξ. ΓΟ πχοίτ ἢ. χτ τιροκρ οἶδ Τὴ τοὶ μι ϑϑυώμᾳ τὰ υα- 
᾿ὡνγ ἰὴ Τὴν ἐγγυὼ μέμων τεὺς ὠρῴξεις αι Γροπάφητ ρογὲς ἔξιμπι 
Ὁ τϑἀοπιρτοτος σοπάιιχοτγιης ἕαοϊο 44, δὶς ἐγγυωμα σοὶ 

“ἄτονγν οἱ «οῦρ σεν άἀοϊιθοο,πς ναάοπὶ ργθεο ΡγῸ 60 δριιά το. 
Τρίατο ἰπ Ῥμσάγου ἐγγυη σοιῶτω οἰῶ μὲ ποὺς Κρίτωνα ἔφη, τίο) ἐγαν- 
Ἵ σἱᾶν ἐγγύίω ἡ ἰὼ ξξα ὠρὸς δικὰ ταὶ ἠγγυᾶτο, ὃς ἐγγυεῖμαι τὸ μένλων ΣΑ͂ 

ὙΡτα το οὐιομτιιπη; γος ρῖο ἴπ πὶς μος ἔατισιπη. 9 πιο ίζ, 
φεφαίου, τῶτε τοίγιιυ ἐποίησε τῷ κήρυκος ἐρωτῶντος Αἐοχίνη τς αγο- 
βέλετω, οὐ τίς αὐτιάσεδϑει αἷοὶ “δ ποιρελυλυδύτων 9 ἐδὲ τις ἐγ- 
ταὶ μέγλοντα ἔσεϑιι. ΑἸ ΠΤΟΡΕ. μι Ρίας. εἰγ᾽ ἐγγυξς συ μοι 
μέϊνον ὡς ἐ μ᾽ οἴσω τοὺς χύτρας τ τλϊ 1 ργοιαϊτεῖς ν ἐπτα Γι πὶ 

ἐ10ΠῚ αἁ πιὸ; ξετᾶπη οἶΐας. αὕτη υδὸ ἐγγυάταί σε «ἄνειν ἐν τι 

Ὡν ΡΙ τατος ἀπ Ἑαδτουτς ἴῃ τα τὶς ΟἿ  ἐπιδηΠισῦ Πατς 
δεῖ Ιπτογργος νογεϊτοϊατογοθάττ, αὐηρρ οἱ φρῶν φητκροτεῖ κὶ ὅγπ-- 
ἑαυτῳ ὡς ἐγγυὼ μήν (9. ἃ ἑαυτῷ φίχον » Πυτιῖ5 Ἀοπτο Ρ]αιιάϊς 

Ἰϊδι15. 4 πὶ ἤρορ δήςτῖτ ρτο ἀπιῖςο Πιο,δα]ούβοη ἴῃ Ρτο- 
τὸ. Τρ άοιτι. ἐαὺ ἐγγυήσῃ τὸν φίλον γ ἢ ἰροροπάοτγὶς ργοὸ διτιᾷςο, 

πίων δίκίω ἐγγυκ ὅλαι! ἀρ Πεπιοίϊ.ῦ τίω δικίω αἰαδεχεῶτ, 

ριι4 ΡΙαταγο . ἐγγύώων αἰαδέχετι, οἵϊ τα ἰςίππι τοςίροτς ὃς 
! Ῥοπίοτιιπι Βάς ρτοιηϊτγογουναἀἐπποηίμτη ργοπχίττογς. Ηοπι. 
ἀν 11... Δειλα τοι δειλών γε αὶ ἐγγύαι ἐγγυ“αὥτ ον ̓Δ8 (οταποπς 
᾿γγυώμαι,νοὐὸ γατὶὰ αἰιρατοητιγῃ {πππιῖτ : πιιὶς Θηλετι χρονικως, 
ἡ γγυάτο,ιιπο συλλαζικώφοντ ἐγγεγύηκε. οἷς Γ[ατατς ὀνεγγύησε 

Ἰἰχῖτ, 8. Π οπχοίς, ἐνεγγυνστέμίω 4Π11,εγ γύησε, ἱςσἴταν δι ἡ γγνάτο 
Ριτ τξιιπι. Ες παρεγγύυσε πης διρτπςητος ἀρ δ ποῖ, πιςη- 

Ἰϊοσὸ ξοιταῖϊς, Ν14ς ϑεοσεγγνά τι. ᾿ 
Ἵ υάα,μ.ἄσω,πιακα, ἀο βάεμη, ργοσαίττο ροπάςοννδάϊ πιο Πλιτη 

ναὸ αἰτοτίπι. τ ὙΠ Βα] οτίς ΜΙΙοΠῚ ἀϊέξυιπι; γγύα, αἷρα 
7 Ζτα, Αἰηοη 5» ϑροπάθ,ποχα τιδὶ ρτα το εἴτ. Τάεπι, ΜΗ] οτὰ 
ΠΠΙΡΙΠς ὙΒαΪος ναί πιοη α ἀΠπιπιις. ἐγγυω τίου κόρίυ, ἀξίρου- 
ΤΊοο ΕΒ] άππ,ν οἰ οτίατι ἀεί ρου πὶ τγαάο. ἐγγυώ ᾿ὰ πάδεώ σοὶ. τ δὶ 
ΠΠΙάπι ἀείροπάςο, Ἠογοάοτ, ἐνεγγύησεν ϑυγετέρρ ὀχριδἕογι, ΓΟ]1ο- 
 πλυΐς Πἰταπὶ Οοτιάϊοηι; ΡΙαταῖςὶι. 
Ὲ οὐδιον, ρτορίπαιιιπι. 

λ 

᾿ 

Ἔ μας Ἄς. 

τιῴῃα...... 

ΓῚ 

Ἐγύνης» ἡ» Πα οἰ απο» γοσ {Π|5.Ν] 4 η}}. Ργοσαὶ ἤτητι» ἀς ρου ἤισι 
:οππιίαπι, Οατιΐ. Ποπ (114. ἐγγυύίω ὁμολογεῖν, νϑάλπη Ώ πὶ 

᾿ χοπηίττεγςυ το οταπη ἀϊοῖτιιτο δίκίκυ ἐγγυά ὅθι κὶ αὐα δέχεῦεῳ. 
ἐγγύας παρέχάν» (τ Γᾶτο, οβεγγς (τὶ Πατίοπςπι : ἢς ΤΒςορμΙΙ. 
ἵπ Τηπττ. ἐγγυν, ι14, ἀσφαλὲς αὐτιποίησις ἡ ς“ατηρβὰ, ἢ πέρὲ τινος α - 

γαδὸχὴ, ροπ ΠΟ, οχ ργοπι Πο»Βιιάαο. ΡΟΪγ 115) ποὺς ὃ ἐγγυίω 
ΓΟ πεποίηται πίω) ἀπαιγωγίω αῷ Λεοντίου Ῥτορτεῖ ᾿ροπποποῃ. Ν]άς. 

οἰ γγυώμαι. , 
ἐγύχσις εως, ἢ ἀς  αΠ1ο,, ν ΔἸ πιοπίμπη. ἐγγυύσεις συγκείμῆσα!, νὰ- 
ἀἸπηοηῖα σςοηξίτῃτα.. 

Ἐἰγνητῆς χοῦ, ὶ αὶ ἡ, ΒἀοἸΗΠΤΟτο ἀεἰροπίοτο ἀττ.ἐγγυντὸς κατα τ σα, 
Παομηοτος ἄατο. 1τὸ ἐγγυν τὶς γν δ. ργοσα οτ, οδίς55 41 [0]- 
πο πάλπι ρεσιιπἰ πὶ ΡτῸ 4110 γος ρὶτ. ΡΙατατς λη ΑἸο ϑιλάς, ἐγ- 
᾿γυητὴς χουμάτων, {Ὁ ογατ. ἐγ γουτὰς τῇ ς πορῴσεως ἀπαιτεῖν, ΟγΥ [ΟἹῈ, 

ἱερωσ. ἐγγυυτίυ) παρέχένγἠατς ΒάἀςἸ ΠΟ τοι. ΓΙατο 9. ἄς ᾿ς 10. 
ὄγησκητῆο μῆμ6-. ἕμᾳ τὸν ὦ αὐ σπιοκήπηητοι κατεγγνάτω, Ο᾽ 3 πει- 

᾿ εχέτω «δὴ ἐγ γυντεὶς ἀξιόχρεως. 5 αιιτοτη αιιὶ νδά!θυς οὈετιπρὶ-' 
τ παγ 4 ἀοςιιίλπτο,γδάος ἀςς ΙοςρΊ εἴτε. 

Εγύντρίθ, τάδ Βιιά, ᾧ 
»τὴ (ροπία, ἀςῇ Ῥοπίατανμνης ἡ, ντ Ηοπλ ἀϊχὶτ γηρ' ἀλοχον μνη- 

' ζω ἰ μεμνης θυμήνίω, 9 ἐγγνητίμ) γιυυώχα. ΡΣ οςΟΡίο. 
"τος οὐ, ὁ Ρτομ {15 Ῥοηποηΐς ἑητοτοοίδίοηο. 

, γύϑεν, Ῥσορ ς Οπλ]πι15» ἐρτορίησιηο,ὲ Ῥγοχίπηο; ὃ υἱοῖπο, Ο- 
γῆ], ὁ 3 σφίσιν ἐγγύθεν ἐλϑιὸν δεξιὸς ἥξει, λὰ ἐο5 ρτορὲ ἀέςο- 

᾿ς Ιάξης. ΒΥ 
 "- Εγύϑετος, 501. ὁ φροσεορδύων τύπος. 

ἐγυϑήκην εἶ ἐγγυοδ χη, ἀἸςῖτιτ ἃ Γαοίαπο {στ πτιπι, ἴπ αιονο- 
᾿ [μτῖ τὰ ἡβέϊυθποπε ἀεροαίπιις πὔππιος ἃς Ῥτουοίλαν ἔρΡς!- 

Υ 

ὧν αὐτῇ» Ταιιον μας ἴῃ δα ογλης Δ γίρτα, ἐγγρέφω εἰς ἡ 

ἘΞ 44: 
Ἰφξε]οπι, Τέοιτι ἄγοι ἔξιι γὰς ἡ ᾽η ιο Γςτυάπτὰγ ᾿πητιμηςηξα 
γε] ΑΥΙΤΊ1 Ἐτγ πὶ. 14. ἐγγυϑιήκν, σκόνίθ- τὶ ὡοὸς τὸ κρατῆρας λέ - 
ζητας δἴτι τοι ἔτον ὡς ϑιροτριον ἔπηκεϊῶτω ὅγυτέδειον ἐϊ),.γἱάς ἀριιά Α - 
τβεη. 11. ἐν δὶ ρτο τοροΐτοτιο Ρλίη. καὶ αὐ τὶ ΤΨΦ λείπων ὕποϑη 
μάτος καὶ τῷ κυπένλα ϑηκης, Ἂ 

ΕΥ υϑιγροοτςς Ρῖο ἐγγιὸρτορὸ, ει Ορεαϊτ, 

Ἐγγυμνάζω » Θχοτςοο ἐγίεγυμνασ μῆρθ' αὐ πειγάῖς γ τὰρ᾽ πᾶς ΟΧΟΓΓΕΓα 
{ιοτιις, ἐγίε υμνάώσμεϑτε χέξρυρκῳ μέρει τῆς μουσικῆς, Π05 οἱ τπιῇ - 

Πορὶ ρᾶττίὶ ἰπαάτυμτι ἱπιροηάτπιιι5» 118 τοϊϊπογς ας οξῆςῖο πιᾶ- 
ἀαιμῃ αἰ Ο]υΐταγ, ᾿ξαταγςὶι, ἴῃ Ὁ Ραίςα]. αὶ ἀοργισίας οὐ τεὸς 
δι40. μεφζγδον ὅδιν ἐγγυμι οἰστε ὅϑοι τοῖς οἱ κέταις. ν᾽ τορὸς τὸν ϑυυδν, ΙΒ] 

αἰϊα ἃ οἰ ἴῃ αι 1. [δγιιλς μῸ5 Ὀχογοςασπις » απ ἀάιιοτ 5 
ἐγαση. ΟἸςοετο τη Τα ίζοι! ς οὶ Γλᾶτιἀἰχ λύσασα σαὶ [8 σχοσςς- 
διτοιτιρίοτατο. 

Ἐγγνοντυτιιτη ἀσφαλές, ἼΑΝ 
Εγγυϊθ-,κ,ἑἱροηίοτναὐάσδοχίθ-. ΠάςΠΌτ. ΝΝοπαιις, μόϑον ὑπτκλέ-- 

πῆοντες ἔσῳ φρὶγὸς ἔγγυον αὖ δῆ ςοἴοτιοπεῖτ Πα πιϊττοητεβ ὅς σο- 
Βιθεητος 1 πιδητεσι Ῥτγοιῃ! ]!ογοπὶ γος!5;» ὅζο. Ατζος,2. ΟΕ - 
ςομοπι. καϑιςιαναι «ὅν ἐγίύοις εἰ κασι ταλμίτων ) Ῥχαὰςς ἄατς 20.14- 

Ἰξητοτιῖπι 1.2. ας Α, ὀνημερίας ἔγγυον ὃ δῆ: τὸν κύρκον χριταφυγίωὶ, 
14 οἴξ. [ροπίογοπλ ρτοίρεγιτατῖς ἀοπαΐηιιπι μαθοητες, ἔγγυθο 
πνεὸς πέτς 9.5 ἴῃ Ἐρίρταμα. ἔγγυα δαγείσματα αἰϊὰ [ατῖ5 ἀσοςρτο 
ςτοάϊταᾳ ἤπητ. σις ὑσέγγνα ἃς ὑσεγίύως δεδαγεισωῆνα ἀἸς ἸΏ ΤΕΓ. 
ἔγγυθ- ἐσία ὃς ἔγγυα κτηωρτα ἢ χωρίαγοπα ργα 45 Ποιπ ΙΒ. 
υτὴρ φορμίων Θ᾽ ,κ, μὴ γὸ ἰῶ ἔγίυίθ. ἐσία Τιασίωγι ταλαύτων εἴκοσιν, Ἐξ 

φαΐάεπι θοηα 4: ΡαΠοπὶ ορριρπεγαϊα ξιογαητ,νί θ᾽ ατὶ ταἹο- 
τὶ5 Ἔγαηττίταητὶ αἰ τἰπιαῖα, ἐσίει, οτία τη κα ταίχοεως κὶ καταδάγειθο 
»ἡ ὑπύχεεως ἀϊοϊτατ ]αα; τσ ΟὉ πλπτιιπι αβὲ ἐϊα οἴς, 

Εγγιὼ,ρτορέριῃ ρτορίπαιο, ἐγγις τύτων, ἀἔῆης Βἰ5. ἐγ γιὰ καϑιέρας 
ὅδ: σοηβηϊς ο(ἢ ἐπηριεςατ)οη). ἐγγιὲ σὰ δέ χα, αιαῇ ΒΙβατίασα»Α τ 
οτεῖςς ἴηι ΡγΟΘ ἢ. ἔτη ἐγγις πριακῦσια 5 ἀΠΠΟ5 Ργορὸ τγεσοητοβρ 
ΤΟΥ ἃ. ἐγγιξ τῷ ἐῦ ἔγεοί εἰσιν ρτο μὲ αρίιητ γε πης πλασί, Οζα. 
ἐγγύς ὅξι τῇ κοιλίᾳ, γξττὶ ἴῃ ργορίπαμο τπαποῖ) Ασηϊτοτῖῃ Ρσο- 
ὈΙειχι. δ᾽ ἐγγιὲ δστούσης πυλέῶς γε βοημμοι, 

Ἐγγυςανκ Ἐγγύτα ται») : : 
Ἐγγυ πέτῳ, ργοχλπζ ζ οπορβοη, ἐγγυτάτω πὸ χρατίσυ; »τοχΙ πὲ ἰὰ 
«οι ορτείπιαπι οἴξ. Ρίατο ἱπν Αροΐορ. πονηρρὶ ἀ εἰ κοικόν τι εργά- 
ζονται εξὺ ἀεὶ ἐγγυτεώτω αὐτῶ ὄντας, ἸΠΊΡΤΟΡῚ Γ᾿ πιρογ ποσρητ νιοῖ- 
πὶ [ας 5» τἄοπι ἘρΡ’11.7. ἐγγύτειτει τᾷ πέμπαυ νοις πεπλησίακε » ἃ 
«ιλητιτη ργοχἠπιὲ ἃςςς ἢπτ. οἱ ἐγγυτάτω θύει ὀγτες» δὲς οἱ ἐγγύτατα. 
γόοις, χαΐ ργοχίπιο σγάδα σοπτίηριητ ἀςβιπέξατα 1. οἱ ἐγχις 
φἄλεντες καὶ οἱ ἄγχιςα τὰ γίώοις ὄντες. Τ) οι ΟΥἶἢ. τουτου! σὰ πα, δὸς κ᾽ 
μιόπυρ γἠϑεὶ ἦσαι ἐγγυτώτω Αἰ γνίᾳ τῷ υξοΐς, ὑπεδικοίστετο τῷ ελυίρου χοὶ 
ἐξὸ νόμιοις 9 ἩτιτιΣ ριιεγὶ τηᾶτοτ, οἱ Ργοχἑπαῇ ρτβατι5 ΘορτΙ τας 
ξὰπη Ηαρηΐα Εχατα Η]1ο ἱητοσοεάοθατοίερε ἐβῖτ Ἰὰ ο5 ἢςτε- 
ἀϊτατειῃ. ἐγγύτατα τῆς πύλεως» ΧΟΠΟΡΉΟΠ 110.5.Ῥα 16: ἐγίυτε-- 
ἄω τοῦ ἐμοί ργοχὐπιὸ δῃτὸ της; Οαζα ἄς ϑρποί. ὅτι ἐγγύτατα γε- 
γδωβυοι τῇ γνώμῃ πὰ παΐχεινραπῖπιο ιλτη Ρτοχιπιὲ ἀςσσάςητες βὰ 
δα αιῖα: Ῥα Πέτὶ ογατῖβ. ΤΉιις 14. ὅτι ἐγίύτειτα τούτων ἐγλύετο μ(φ - 
"5 ῬΓσΙ ἴα πὶ ἴῃ Ιοσο ἱρῇς γ᾽ οἰηἤηπιο βοίϊα τη ὁ. ἐγγύτατα 

πούτου διανοηϑέγτες ) Δηλτπο α 14 ρτοχί πιὰ Δοςοάςητϊεδ τπι- 
εγάιάςο. ᾿ ὴ 

Εἰ γυυτερφν» Πλ1 115 ΡΓΟΡΊΙ5.., ἸΞΤΙΝ ΔΕ ὴ 
Ἐγίύτεξος, ρτοριπαιοτ, πα] ΠἸοτ.. ἐγγύτεδος λόγυ) Τεπιο τὶ. σαὶ 

Ἰαΐσι!απιταῦοηῖς μαδοῖο νβάσγιγ. ἈΚ Θπορ ἢ. παι δ'. 8. ὀννοηστιτα 
ἢ; ἔφη ὅτι ἐγγύτερον μὰ τῷ αὐφρω τίγῷ ϑεινάπῳ βείὲν ὅξιν ὕπνε, Εἴςοτο 

ἄς ϑοποέϊ λα γογὸ νἱάοιὶς Ὠἰ 1] πο ῖτὶ οἷϊο ταπὶ παλ]ς απὰιπι 
᾿ς [ὈπΠιπιιΠΊ. ΠΕ ΠΠ ΝΣ να τὸ θς : 
Ἐγγυτέρω, ρΓΌΡ 9. Θεπίτπησίτηγ : νης ταὶ ἐγγυτερῶι οντα » ἀρὰ 

Χοπορ να ρτορί παμῖογᾷ (μμτ, Ρίαϊο χ.ἀς Ἀρραυῦ. ἐγγυτερῶ 

ὧν “Ἷ) ἔΐκει,}}115 ἔστη ρτοριπαμαηνραι 114 ἀαττι ΡΓΟΡΊΕ5 ἀροςάςς. 

Οὐπὶ Πατῖμο »1άἀθτα τὰ ἈΡΟΪοβῖΑ» ὅσῳ μι ἘΥγυτεβε ἐτε 95) 
4ιαητο σαϊτὶ σοπἰιηξιίογες. οἱτ15.. εγγυτέρῶ τὴς πόλεως,» Ῥτο- 
Ρἰας ντροπι, ΤᾺμογ 414. ει ΈἘ πολὺ γὸ τ δειγων, εἰσιν ἐγγν- 
πέρωςπνιϊτὸ ρτορίοτες ἤτω τορὶις ἀμοτᾷς. ἐγγυτέρω τὴς φιλίας; 
Ιάετη. Σ ᾿ : 

Εὐγύτης, υτος, ἢ, ρτορίπαιίτας, ΑἸοχαηὰ ΑΡΒΓ 
ν  ΘΊΒΣΑΣ: ῇ “ ; ἢ ἣ ᾿ Ϊ ῇ ῬΙΙπ.) 

Ἐγγωνιθ-., ΑΔ, ἀπισαίατιις Οἷς, (ντ γρνοειδιις) ΔΠΡΆΠῸ ὅλῃ τὴ 
Οἷἱ ορροπίτῃγ ἀγώνιθ.. ΤΉΘο ΡΒ. ἰτοτ. Π16.1.ς ἀρ, δ, ΕΣ ΕῚ 
ταννέν μὲν ὄντος ἐγγωνιώτεεα οἴϊς ἔο114. 146 δί φαποτατ.ποίζγαιτι 

ἴῃ σαρ.ν Ἰτ.110.3. . 
Ἐγδούπησε., ὀῤτὶ πῇ ἐδούπησε,πλεονασμῴ «ὦ γΕιγτις ἘΤΠΌΣΡΕ. 

Ἐγεινεμίω β πα: ΡῈ ἐγ πο άιι5. γάα ὃ τὸ φρώτον μᾶν να ἐπ 

ἑαυτὰ ἡ δε νπδοῖδς ἡβεξα πατρὸς γὺςσ ἐγήνατο ) ΑἿΣ τε δὲ 
πέγαμῖτ, ἜΝ " ἐμὲ 

Ἐγείρε μαι. μεούμως ιν σον, ΓΕ ΣΡ Ο,1Ὲ ΟἸζΟΥ. “ἂν ὩΦΟΣΣ 

Ἐν βοα  δ δὐρανέγεμξανπαερλκηοχοῖεο,οχροτφεβιςιοραείτο τας 
«ζάο,οτίρονντυεο,οχείτο. Οὐγ 1.6 οἷ ἡσεθ' ὑπνος ἐγμρελ. ΟΡ 
πο εχοϊταιήτ. ἔγειραι ὁ ἡαϑεύδων,:χρογϑαίςοτς αι ἀοηπη δ. ἐγερ ̓ 

τὸν πόλεμον. Ὑ ΒΙΙΟΥ ομρέῖλον εὙηγ}} μάμμη στῖν ιη εὐνεε νά] ον 

τὸς «Ηρ εῖ ἔπητ δα ργομίδεπάιμτι, ΤΆΘΟΥ 4, ἐγείρειν οεμγύυμϑο 
ἐχοίταις πἀιποίμδι; Βα ἦπ Ἐρ:ἴο], 

416. Ρτοδίοκιατ: 



ω: 

441 Ἐν 
ν "νι 8. Ἐγγυτσιρτο  ἐγήϑετο, ἣ Ὁ ΠΤῊΝ 
Ἐἰγοργεῖ, ΠΟΙ οἰ. οἱὰ γρηγρρεῖ,οΧΡοΥρῚΓοἴτιιγ γαῖ οὐ ρας, 
Ἐγερσιξθητος ἀλέκτωρ, 15 πὰ νος ΟΧΟΙ ΓΔ Π59ΝΌΠπη. 
Ἐγέρστμος υἰπνίδο»[Οπηηιι5 ΟΧοΙτΑ Ὁ} 159. Ν ΟΠ πιι5. 
Ἐγερσίνοδ τ οητοπι ΟΧΟΙτα 59 Ν ΟΠ. 
Ἐτγερσιφγεω ς ἡ γΕΧ οἰτατ! Οσσοποίτατῖο; το[ιγγοξε! ονεχτιιέτίο, ἀριιὰ 

Μδετῖν.σαρ.27.αντὶ τῷ αὐγάς ασες»τοΠαγτοξεῖο. 
Ἐγερσιφανης πέτρίθ-. [ἀρ 5 Τρῃατίτιϑοῖη ἘΡΊργαπι. 
Ἐγερτὲ νἱ σα ]Δητο τ Ετιγῖρ. 
Ἐγερτικός, ΟΧΟἸτατίαιι5) τυρραλητικὲς, νἵπι παθοπς οἰ Ἰοϊοηα!, ἐγερτικὸς 

ϑυμιού, χιιῖ γῖπι δηϊπιὶ ἱποῖτατ, ἐγερτικὸς μανίας »ἱῃ ἕαΓογο πὶ σοη- 
εἰταπϑοῖηαπῖατὶ ργοιπούδῃς. 

Ἐπ γες αν! Ππππι. ὃς πιιτ αἱ πηθητιτη ος ἴῃ 6110 αρι Δ πθιι5.ἰΠστῖσ.. 
δὲ ρυΐιογς σοπροίξ]5 ἜΧΟΙ ταταγ 9 411) ΡΊ ΠτοῸ5 9 411) πλιςζι]ο 5 
νογίαητ. 5.114, ἐΐγοστα, πολεμικὸν μὴ χ αὐημαι ἐν, λίϑεων κὸ ξύλων νὰ χ οἱ 
ἐγειρόμρον. τῶτο ὃ οἱ ἐργαζὸ μήσοι τροχοίνυμμα τι ϑέασι, 

Ἐγήγαρτος, ὃς ἐγήγαρχίθν, 514. Ἀ11ατἰ59Γατιι5,ὄθαχαρυς, Ηο γ οἢοἴς δέ 

ὄψίχαρσις, 
Ἐγιγερυῆσθ-, Πιγροη5) δεανιςιυάυίθυ, ὲ 
Ἐγιμαχδεχὶ νυ χογοπη. ἐπ ἀεβ μι, ρε πηιιτη αὶ γαμέα), ΑΤ ΉΤΟ ΙΝ αἰ δελφι- 

διωὶ ἔγημα μεγαιλέοις. 

Ἐγκαγχιάζειν,ΠΠπ  Θγο οΔ Ομ Πα], 
Ἐγκαϑ εἰργνυμι, ἰπο! α4ο.ςοοτοςὺ, ἵπμῖσεο. Ῥ᾿ ατατο,ἰπ Ορις,πε- 

οὲ ἐἰοργισίας »(θίᾳ, αἴ πνϑλκοτος τὸ ῥαγδεῆον ἐγχρ ϑεῖρξες 
Ἐγκχαϑελεῖν,σαρετουάοιίςοτο. ἶ 
Ἐγκοίϑετος, να, ὁ ἸΠΠαἸατοτ. δόλιθν, κατάσκοπος. ΟἸᾺ] Πατίτις ΟἸ ΠΟΥΟΏ]. 

ΤαιςᾶΣ Παρ. 20. ἀπέστειλαν ἐγκᾳ ϑέτοις “ὑποχρινουῆσοις ἑαυτόν δικαίοις 
ἄναι. 

Ἐγκχοϑεύδω,ουδο, 1 πἀοτγπιϊο, ἱποιιπιρο. ἐγχοϑεύσει τοῖς τοῖχεσιγαᾷ 
παπτος ἀουπιῖτ, ΡΙ τατος, ἴῃ ΑΡΟΡ τ, 

Ἐγκαϑεψόιάν Θ΄, 9] Ἰπσοααήτιτ. Ι 
Ἐγκαϑηξάω, ὠς, ρυιθοίσουν οἱ ρυιρείσο 1η. Ριθεττατοπὶ σοπῆ Ἰμπο ἀπ 

Επτὶρὶᾳ. ὡς ἐγχαϑηξν πολλ᾽ ἔϊχίς δυδώμιονα αιιαττι ταῦτα μαΐος 
1π {Πθιις ρυϊδογγατοπι φατὲ τγαπῆροτγς Ποῖ. 

Ἐγκαϑυμω,ϊαΠάφοοίτοτη οδίεγιοοϊαπάϊοτ. Δὲ Ομ οσττὰ Οτοπρἢ. 
ἐγκαϑυήμῆνοι , καὶ ἐνεδρόδοντες ἐν πὶ εἰκροοσει εἰσελαυμέτε αὐτὸν εἰς ἐδ: 
πρῴγματος λόγοις αττοητὸ οτΠὶ αἰ! Ἰοπτος δζί πἰζαηξος Πα οχ- 
ττὰ πηατευϊαπη ἀἰσογγαπογιτιὰ δ 144 αι! πος ἐγκάϑυται οχροπῖ- 

ται ἐγκεκρύμμῆνθ. ὅδε. χα οπίαπη ( ἡπαχιῖτ ) οἱ κρυπῆκυῆναι υὑποχο- 
ϑίωται, 

Ἐγταϑεόδύω, μούσω,πουκοι, ἱπιροΠ 5: Ο]]οσους ἀΠςο. ἐγκαϑεδδυμῴος, 
[ξάοιπι Βαθοπς. Δειτοτι ἄς πτμημάο, ἀκροτεώτῃ κύρυφῇ πὰ συμποιντος 
ἐγχαϑιδρυμθθΘ. ἐρανξ, 1υἴῃα ἴαπαπιο σα] σα! πλίμς ἤαιμπι πα σθης 
ἀοπηϊοι τνπι Πειιτι ἄς σοἱ Το σατιιηι. 
Ἐγπαϑίζω απ άοο, αἤτάςο ἀϊσοηϊ στατία το πὶ {πλῖττθ. σαρ.30. 

11.3.5. 6ρυπι, ἐγκαϑεζόμῆναι ῥίζαι κα ταμῥώια ἄγουσι, ὈϊοίΤοτ. 110. 
3.14 οὔ,νυαάῖςος. ἱπίοίποιο πιοηίξιιια ρο Ππηΐ. ἐγκαδιζομήνΘεες 
ϑρόνον» 1 [ΓΙ 14 }} [δ ἄοη5.ἐγκοϑίσατο, Ἐπιτῖρ ἰπΠετυϊτοροίτ, 

Βιηάλατ. 
Ἐγκαϑίημι, ἀἰπυΐττο, πηπαϊττου πισυπίττο, 
Ἐγκαϑίσματοι, Σντὸ πὮ ἐγαοι ϑζεύϑο! 9 ἃ το Ἰςῖς ἀἸοιισττν ἐπί δἸο πο 5 

νο  Πη[ὉΠπ|5. Πτηταμτοιι ἀεσοίξα ἐχ πογθἰσογα {το διιοοαταις 14 
σθηιι5 πλε Ἰσαμλοητί 5241. 1 Πάοτιιγοῦτ ἔοτυοίς 415 Ργος!άςη- 
τίροντ Ἰοααίτιτ. ῬΊΤηνν ΟἹ ργοοίάιια οοι ργοοϊ φησὶ ναίας ἤπο- 
αιγγατιιτ,α Π  Γις πα] ς ν τ τοητιπι; οΟ] τον οἤ τας, Παρ Ίςητ δᾺ1- 
Ποοτιιπη νἸσομλ»οιπὶ μας ἀοἴμητ, αἰ οππ ῬτὰΣ ἱπι θ ΟἹ Πττατο 
ἀσογ Ποσι πὶ νίμπι ἔστγς ποη ροτοῖς. Ὀϊοίσοιν. 1.1. εἰς ἐγκαδί- 
σμβατα τὰ πἰρὰ μήτραν κα κύςιν αὐιόζει,Ἰτι ατι ΠἸοΌ τος τη οἤτις αἀά!- 
τὰ ντῖτια; ὃς νοἤςαΣ νἱτ15 σουιεπῖς 9 αἡ, ἸπΠάοπάιϊιην γα] τα: 
νοΠοαάμπο νἰτ 5 σοπποαῖτ θαι [15.2. εἰς ἐγϑεέϑισμα δ υσεντερε- 
χοῖς αῥμόζει, ἀγἰςητοτιοῖς ργο δος ἢ ἴῃ ἀοπάοητίμπι ἔοτιιβ Δ6111- 
οἴατιιν. ποιεῖ τρὸς ἐγκαϑέίσματα τὸ ὁπόζεμα δες. ἀοςοΐξιπι ααΐθιις 
ἀπήάοτο οχρθάϊτ,οἴβοαχ οἴ ΠΔοπὶ 110.1.ἐγχαϑισμα ὅξι ντι]ς οἷς 
αἰοιΤυϊ 1π Τα ο ἥτις αι Πϊοἰτιτοἰη οἰδῖο οἴ, ἀεἰείδιο οἰ. εἰς εἴκο- 
ϑίσματα δυσεντερικὼν αὐ μόζει, ἀγ(ςητοτὶοἰς τη Πάοτιιγοῖα Πα ξτίδις 
σομῖγα ἱπτο τ ποτιιπὶ του πιῖ πα ργοάεῖτ,αἀ ἀο(οΠς ἀγίδητοτι- 
φοτιμτ γε} ἰς οἴ, α4 ἀο[οἰδίομος δοπιιοηὶτ, ὃςς, ΠΟ] ΔοΠ1. 

Ἐγκαϑίές γι, Ἰητου Πιτη οομΠτιιο, ἱπτογροπουϊ τ οοἴηάιςο. ἐγ- 
καϑες:ὡς, Ἰητογροἤτιις. τύραννον ἐών ἐγχκαϑιςιαναι πόλει 5 ῬΑΓΙΣΤΜΝΙΤ 
τΥγαπηιιπ σοπ Ἐἰταῖὶ ἐπ οἰπτατο, τ υύραννον ἐγκοι ϑέσησεν; ΓλοιΟἹ, 
σοπ τευ τ, οὔϊος δ, φοφυσαὶν ἐγκαιϑες αὐαι ρους Πι Ππιτὶ ΠΟ ]οσατο νο] 
ππιρόποῖο [1π|ο. [η Μοιπποηὶς Ἑορϊορὶς 5 φερυερὲς τὰς πύλεσιν 
ἐγκαῖδιςα).). ἷ 

Ἐγ"αϑορμίζομαι, Παοο ρογζιιηι. 
Ἐγκαῤνια ων, πεῖν ἀοἀί σατο, οὐ σιιη τις Γοῖνν οἱ ἔς ππιπὶ 9 110 τὸς 
ια  σιιηιις Ἱππουατιτο σα ἢἰα μα ἀἰςαϑ»ἸπΊτία]Π1α: ἃ χα)- 
νδνοπουπιηλ: σοῦ ἀρ Πιάᾷατος ἀἴο5 οὐ πιοπλο τί αι ἸηΠαιιγατί 
του ΡΠ ροίς ἀϊατίπαπι ἴα Ρου Πὰς σαρτίυτατε Ἱπτὸ ρος αι 
Ργοΐξαπατιτα ΕΠος ἀΡ Απείοομο Ερίρπαμς σγεῖς τοθς ςο]1ο- 
ςατο ἴῃ οο ἰάοίο «μιοὰ 1Πς δαῖτ ἀπο 5 τγοβγϑζ πιοη δος [Ἐχον τά. 
ρα ΜΑςς μα. ςαρ.4..ἐλϑεῖν εἰς ἐγκαίνια τὴς εἰκόνγιθεγν οηἴτο αα ἀς- 
αϊςατι οποῦτι ἱπλαρ τ ]5οοαρ. 4. ιῖο ς. Δρυά Ουίης, ἐγκφίνια, 
«μια τγτοοϊ εἴ, ἧΝος ρτὸ οπςαηϊο, ἀπ σομἀ ἔφοίιις ρτἰ πηιίη, 

ἘΠῚ 
Εἰγχα)νίδες αὶ. ἸΠἸσὴα ιια πὶ ἴῃ παιιλνιάς 514. 
Ἐγχαρήζο, μείσωςπ ἰκα,ἱρλοῖῖ, ρα ορ;ςΑρ.5:ἘΡΑΣΟῚ τὶ ΗῸ 

χωρίς ὥσοτος ἐγκεκαήνισται 7 ἀοἀτςατιιηλἑ ἔτ, ὀνοχαήτισε τὸν οὗ 
Εἴου ὁ βασιλειὲ 7 ἀφ Ἰςαληῖτ το ΠᾺΡ λιππ Πλοτηϊηὶ τοχοςαρῖς 
3. ριπη. ἃ 

Εἰγκαινισμιὸς γοῦν, ὁ) ἐς ἀἸςατῖο. Ἰπποιιατῖο. ςαρ.4. ΤΑ Π]οΪ 5. 
χώνια. 

Ἐγκαιν δώ, πη διιο ἰἰτοάςάϊοο, ᾿ Ἐπ 
Εγκαίω,ϊπτουίτοιν οχαγοονηάς ἀριν Ὁ], οἱ ἐγκαν ϑέντες ἃ [ο] 

χα αιΐ αἰπιιαγιιπττίτοπι οποαιξίςα, οἰπσοιῆς ἐγχέχανμ 
1 {π|591ππῖοης ἃς οποαι ρὲ ξζιι5. ΝΣ 

ΕΎΧσΙοος ΟΡ ΟττιΙΠ1 15. τοπιροῆτιιι5, ἐγαιξζιιοπις 5 ποη Δ 

ΡΙατο ἀς Γι ρ δ. ἐγκαιεία, ορροττιιπιταβ5 ΟΡ ροηΐτατ ἀρ 
ἄδτη ᾿π- ΡΟ τὶς τῇ ὠχαιρία, τ ΔΝ 

Ἐγκαίρως ΟΡ οττιιηέ, 
Ἐγκαλέω, μ.έσω;π.ἐΓκέκληκα,οο ΠΟ πη] οης ΡοτΟ. 1: [115 γοὶ 

πχοῃ ἱπτότο, ΡΙατὸ ἴῃ Αροϊορία, μὶ τῦτο ὅξι ὃ μοι ἐγχαλεῖς, 

τ] Οὐ Ιςἰ5.ΕΠῚ οτίατα αἰϊαιια π4ο οχτγα ἔοτηιαι αμομ ἦς [Π0 
οΧροπιίαγο, ουἐ ΠῊ Πα] ΟΠ ΙΟΓΙ»ν το γογζοσο, Εν} Ἃ 
φιαῇ ΠῚ αιοά ἐϑελοχακεῖν, ν Ὁ] ἀδ Ῥυιαῖο τἀ ]Ἰοῖο, 

οαππὶ ἄατίιιο ἃς ἀσοιίδτιτιο ᾿πππεγιμπι. λουλο τ, ταυτὶ παῖ 
ἐγκέκλυκεν εἰ μοὶ γωρότερον δίς. ΤΠΟοτατ. ἴῃ Ἴ ταροΖ. δὲ δ 
σεριακοσίας δραχ μοὺς ἐγεχοίλεσεν, ἐμοὶ χαριζο μὴν Θ’ν ΟΥ̓́ . 

ξκῆτιμα, χιὸς 14 τορατιις ἃ πὶς ἔοςῖτ » τ τγοσθηταϑ αἱ 
τὰς Ῥοτογοιζποιαρε γε ἱπορία: Πάοπι ἔασογοιι. Τητοτὰ 
δοπίτιπο ἰοςο αοςιίατιπ!. Το ΠΗ. ἐἰχεὶ μῆμ οεωῦ του 
πώς ἔγνες. ἀυταῇ ἐγκαλεῖν αἰϑοώσεως. Τητογάπτη ἐγκαλεῖν 

ιιὰπι δεχοΐζε δου ἃς [οι1115. Το, 1}. ϑὸς Αἰπαιτούρ, 
στιδλτι. ἀν. ἐσ) ἐγκϑυηιέσαι μοι ἐτόλμησε, ἢ ἀρΕ το ξ: 
ὧᾷ ἄοτο οι πιοίο δίς οἴτοποάτιηι πχθοιιπι χ' 
τοῦι ἐγκαλεῖν, ΟΠ Οὐ Ἰσοτθυν το νογτοσς, Α γι τος. 4 Ἐπ 

νὰ 

ἐγκαλεῖται αὴ τύχῃ ὅτι οἱ μόλιφα ἀξιοιἥκιτα πλουαῦσι. ἘΠ 

ἐγκαλεῖν ιιου5στοίο Ἔχρροίευίαγο, Ασῆζτος. 8. Ἐπ ίςοτ, 
δι᾿ αὖ φαήνοιτο οἱ ἐϊχαλων “Ἶ0᾽ μὴ! τέρποντι φίγνν.9. οἶξον μὴ σευ μεθ 
Τλουηῦ οεῖατηι ἐγκϑλεῖν, Ἰπηργοθασο ὃς τοργοποηάογο, 
τούτοις νει ἐγκφλων ὧν ὧν εἶχες εἰπεῖν βελτί ωὐνπάς ἐγκαλεῖά 

{πὸνρτο ἴῃ ἐπε Ἰοῖτναι ν οςατὶ, αξξίομε σομι ἢ ΓΙ οπιοῖ 
φορμ. ἐπ᾿ ἐγχαλοιώτες, ὁ π᾿ ἐγκαλέυδνοι ὑφ᾽ ἑτέρων, Ἰτοῖι ἱποῖ 
ΟΡΡτοδγίιιπι ματι. Οτορσοτ. ἐγκαλεῖ τοῖς ἀθέων αΐοις σοι τ 
πους. Β]ταγο,ΐη Ῥουῖο] ροοίοσίαν ξγε κοίλου» ἀμπτί, οὐ 
τιοιῖϑ σοι βαητοίη Τυσαγρου τα ΑἸοϊο᾽λάς. ἐτύγχαν 
λων τι τοῖς τελώναις ἴσον 9 οἱ οἴπὶ ΡῈ σα η5 ρει ματα; Πὶ 
Ἰητογοοάοραης. ἐγκαλώ σοι τῆς ἀγνωρίοσιυύης, ΒΔ, 1η ἘΡΠΈΙΡΟΙ 
τἱρτ ἐγκαλώ σοι πλυγ ων ν᾽ διώκω σε πλυγων)ι σο το σιΠΠῈ [ΠΕ 
ἐγκαλείτωστιν δ ἥλοις, σςιι[οηζ ᾿π]σ ΟΣ οαρ.19. ΑΙ ΚΟΥ Α, 
ἐἰδικίαν ἐγκαλεῖ τοῖς λυκούρτου νόμοις, ἔπ|Ὲ{{ΠῸῚ αη ΟΥ̓ 
Τγοιγεῖ ἰορῚ δ. Ρ]ατατς ἴῃ Τυοιγσο. ἐγχεκλήσομως ραν 
Βατατιλ9ἱα οἰΤ ΟΣ Ἰλτηὶ ταϊ αὶ ἀα δ ειιγ.Βιυι4 1 ἘρτΠι ἐγκαλα 
τῇ τύχῃ »αςςυπτηγ ξοστιιπα, ΠὍστατος ἴῃ ΤΊΩΡΟΖ, εἰ ὃ δόξω, 
προσηκόντως τοσαῦτα χεήμστα ἐγκαλ εἴδει γ δια) υϑεί ζω αὖ τὸν ἀπε 

χρόνον: Ὁ] Ρύο τγκαλεῖν, ἐγχαλώ σοι μοιχοίας » ἩΟΓ πιο σοποξ 
κάλει ὅϑει! τίω) κρίσιν, ρσοιο σατο ἀπ Ἰσἰπν,ὰ [᾿πτοητῖα ἀρ] 
ἐγκαλϑέωζ Θ. ἵντοιις, φόν γων, διωκόμϑυδυ, Ἐγγ καλέω Ἰπτογ αι 
Ῥίταιν Ργὸ ὄβεχαλέομαι, ΑΡΟΙ] ΟΠ. δ το 1. κωτέφα δὴ δ μίω πολὶ 
τνϑαν εἰὙ Κθλ Ἐοντες, ΝΞ 

Ἐγκαλινδέω μή σωςποηκϑι, ἰιΟ το Ορετῖο. τερο, οδιιοίιιδ, ὁ 
καλινδ μῆθη ποόνυ εἰκραζώς.. οσαἷτα ἤππτο {ππάϊο. ΟἸιυγίοιτο Ἴ. 
ξιωτικεῖς ἡδέως ἐγκαλιτδειῶτη . ᾿ὰοπτοῦ 1 τοις μπαῖπς 
νεται, 

Ἐνγκαλλωπίζομμει,μμ.ἴσομα!, πε, ισμια) σ᾽ οὐ Του αγγο σοι: ρίας 
τατοι.. ἴῃ Δητοηΐο, ἀγαθὸς ὧν ἐγηφλλωπίστεθτοι τοῖς αἱ χα ρ919) 
θιις ταγρίθιις ΠΡῚ ρ᾽ασογοιας [εἴδ οἴζομτατο, Τάοιη, Αν 
βελτιευζήῳ τὸ ἤἦϑος, οὐ δενος ἐΐως ἐμφύετω μάγον, ἠ κφιλοῖς Χὴ 

αὖ δρείσιν ἐγ κοιλιωπί σι, 1 ἰητοῦ θοπος ἃ Θύαιιες (ρεξιαηά 
ῬΓα δου, Τ4οπη Ργοροπιοάιϊιηι ΡΕῚ ὡρκίζομαι, ΠρΠΠολτιι, 
(οπηπιοητζ. ὅ 

Ἐγαρνλώπισμοι, τὸ, ΟΥ̓ΑΊ ΟΠΓΙΠΠῚν ΤΊΝις, ἐγκανιώπισμα πλότε,ὰ 
πλᾶτος ᾧ ἐγκρλλωπεζο μεϑτ, ; 

Ἐγκούκον οὐυ γ τὸ 9 1 Γγι πη δήζιπι δά σΟΠΠΠραπάος [Ομείπσι Ρ 
εἴρριι5. 

Εγκαλοσκελεῖς, ιΐ Πιαΐδοιιῖ τοὶ σκέλη ἐν τοῖς κοίλοις, «{| οὐ 
ἰπο]ία Πἰ σταῖς ἴδει πυιλο Π1ς, Ἡςίγ οἰι. 

ἘἸγκαλύμυΘητοιις. 

Ἐγχαλυμιαρον οαἰγοητιιτα. Τ ἴτ᾽ οἰαπιοη, τσ. 
Ἐγκαλυπῆῇ ει ν ογοοιπάϊα σου πο ποπ 115. ᾿ 
Ἐγκφλυπήήξια, ταὶς νἸάςατιιν ἀϊοι χιι8; ἀπησιις χπαῖπι ραιΟ 

ἰαᾶτὰ ποῖ τς νἱφουῖ, χιοα (ἀπὸ σοι στιν ἐς βου, ΟΠ 18: 
(αρ.6ο. ' 

Ἐγκαλύπηομτα, μου ψομκαι πουμίμαι, οσοαΐτο ἰπτί τη ὡς νο]οτ, Ὅ9 8 
Ρια ΡυϊΔοτγο,πιαπίμπι οΥΣ αὶ πη ΟἹ! δος ρταΣ ριιάοτο ἀτιοτο 
ἄοτς δέβεοῖοσ. Δ (Πἴπ., αἰδὲ αϑοχτρ ἐφ᾽ οἷς οἱ συμωρέσβεις δα 
ἡ τντο, ἱὰ εἰ νκεϑϑυστενίοι! σοητγατ. διορϑυώϑο) Ο 4118 
Ριιάοτο αἰρεϊνι ἔχοτ, ϑιμαιρταπα Ὁ 115) ιιος αιπιῖι ριμίοὶ 



ἐξ τ᾿ ι 
τὸ ΠΊΔΏΙΙ 7 ν 6} ρογέγίσατο ἔγοβτοση (οἵοις, 14 ἁποά 

ἰος νοτίιπι ρα σατονο Ρ]μτ. Ἂς Ροπιροῖο πιογίςη- 
: ἢ μηδὲν, θη ἐγκαλυϑ ὦ μῆυίθ', παρέδωκεν ἑαυτὸν. Βιι4, Οὐοτη. 
ΠΠΟΡ  νεΦ. ἐκ ἐγκλὺψαί μῶν Θ- ταχέως τὶ φροντίζεις, 'Ποη νόσος 
εἰαπς Πτατίπι αι ρ ρίαν απίπιο νογίᾷς. Ηοίν οἰ. ἐγκκλύσῆε- 

- ἐπεόϑει ας μι εάδοι! σιυχρυ πῆ εϑτερ, ΄ 
ω,ἱπτορο»οθιιο]ο,ἐγχαλυπῆς μα). 
»εως ὐαιαῇ γοίατιο. 

οκἰπῆςξξο. Δ]. 1 Ποχ. ΗἸρΡρος.ἐγκεκφμυίθοι ἘΧΡ. ὀνηρεικός- 
υποὶ,ἀο νη ΡῈ Ριις ἀἸςὶ αηποΐλης. 

γάϑεμ, οὑπὶ σας ἴπηο ᾿πίοπαγο, ἴδιι σας ἢληπος οπλίστογο 
τ ἀριια Ἴ Ποος Τάγ].9.Μ Ομ σας κόχλω ΠΑΡ μπὰς ΠΡὶ ἀο- 
γχαναχήσατο ΡΙΓῸ τὸν κόχλονλαζαὶν ἐπ᾿ ἀντ ἡδέως ὀγίλασεν, 

ἜΧΡΟΠΟν Οἱ οὐ ἴαστι ῬταΣ ἰο τίτια ᾿ηΓΟηλτ, ἰαστιια Ἰμἤαιτ 
πατὸ [οοϊτ, 
οἰλβαπάς, ΑὙΠπορ ΙΝ Ἐφῃπι]θ. ἴϑε νεώ ἄκρατον ἐγχαναξον 
τωὶ ἐγσεισον,ταρρσέγεγκεγἶγ χεον» ἕλκυσον, γ οἷ ὀκρόφησον, ἔκππε. 
ΡΙῸ5 »᾽ γκένωσον, λέγεται Ὁ 67) τι" ἀθρόως πινόντων, Ἄνοι δ], δὲ 
ταήουσι πῦτο, οἶδα τίω χαναχίμλ ντ πτ μὔλ ψόφου ἔγχεον! 

οἶδὸς, οκ αιτπὶ πιαϊοτὶς ἀα ρα] ἴσιι φάτ ἐατιηοιι εχ - 
ἴζο ἀπιρ!ἰὺς ὅς αὐ πατός ργοταθογατ, ἃ αιιοι ρταοῖ- 

ΑΓλΙΠτιιΓ οἱ ϑαλασσεργοί. ῬαΏΪς Π100.2. Οα] οη, 4. κατ σύποις, 
πὶ οὐ] λπΠὶ ἐγχανϑίδας, στ ἤογιιπι γα Ἰοο 5. 1 οτίατ ὅ2:-- 

Οατεγύτι αιΐ ργορο παίτπι αἀϊασοηῖ  τῆαηζοτος γο- 
πυπιοτῖς ἰα ρου ποηοίαιε πηγαὶ, 1] τυ ππάτιιπι ἔοα- 
χπὶ, τὰ νεὼ τγαάῖς Πα ἰπς ΡΟ] ΠΧ Οποσμα τοὶ 5.2. 

ν οἷ βλεφάρων αἴκρα; κανϑοί, ὧν αἱ ῥίζαι ἐγκανϑίσες, κα 

5 

δάοποτο, ΑὐΠτορ ἢ. 
ΠΟ τιιπλ» ΘΙ συ τις. ΠΟ πιοτιι 5.114... πίω δέ μιν ἐγ- 
να] άς σοπτοπιπο. σις Ροά  οαἾ τις) αι ἐογοστα σοι- 

ατΟΝ πη Αὐμεπίοηίδς οπληῖπο αὐ οῸ ΔΟΓΙποητορτα- 
(1110. Α11] Ἰοστιπτ ἐγκαρος ὃς χαρὰ 5 φιιοηιιε ροάἸοτίυτι 

Ἰπτραιις κῆρας 7ριιω ϑτύγατον, (50 [1015 ΠΡ γὸ 2.ςαρὶτ.2.4.π|ο- 
ἐπτησιιοτο ντ [τ ἐν χορὸς αἴσῃ, ἀρη ἃ ΓΥ ΟΡ. ἔγκαρΘ. 

γΓ111}}. ει 

πο ταράτιαι ἴῃ Πἰσηὶς οἴ, ὃς φιαῇ τας 41} 14. ΤΠοορ. 
ΠᾺΡ.12. ΡΙ ΠΟΤΕ τη ἔσοσλῖπαν πίω αγιδα ἐγ] τ 9 αίται!ς. 

τ ἐ γχοίρσιον αὐ τῇς, 1 τ. τη Θἀτ1 14} ἱπτο ππατα πιο 1π- 
ΟΤΟΙΠῚ. ἐ γκοίρσυον τῷ τρθμιγε, πη 6111} σατιέϊοῖς . ὈΙοίροτ. 1. 
ἸΓΟΥΣ ἤπιο πιο} |π τγιιπ οὶ; ταθάθ1 14 Ππις σογοθγιμι Π14 

ὦ τουτίθαπι ἃ σογτῖςο ἴῃ ἁποάτο ἰπο Ἐς γοίατ ἴῃ οἴπθιις 
ὑπο Δ} «ΠΤ 115 τη ο αι 15. ἍΠΠς σοσ ππϊοιιράτιιν. 

ἔνταις, ΕἸο γε]. οΧ ρόοῃ. ἐγκριϑεν τα ς ὸν τιν, χ ὄντες. 
[ογαχοϊκαςιπάιις. 
οὐ κα ἡ ξγιιξειο πις, θαςςὶ το κα ςιπάιις. Ττθηὶ Ρτασηᾶς, 

ἰ. φεἰᾳ, ἐγκυθοντ Οἱ δὲ φίλιππος αὐσινόῃ ἑιιλήσας εἶ τοι οἷξ αὐτῷ 

ν ἔγκαρπον, Αριια ΝΙεγιαιίίαπι ἰθτο 4. σαρίτε ρΡτῖπιο, 
Ο5 ἰητογ Τοηΐος ΠΟ] πιπα: ογπαϊποητα [Θρίτηιις. ΒαΠ,Ἰ- 
ἰταῖπι Πρ ρο ΠἸογιιης ρτὸ ζαΐςθο 9 σαρί το νοἱπτας. ντὶ 
Ἰξτο ςοποτίίρατος οἴμοι Πο5 ργοροπάσπξος ἀοχῦνγα ἃς 

ἐτὰ ΠΟ] ΟςΔιιοτιιητ 5 ὃς ογεπιατ᾽ 5 ὃζ ἘΠοατΡ Ϊ5 ΡΤῸ σγίὨ τς 
οἤτῖς ἔτοητζες ουπαιιογιμητιν ει] ὁ Κιβονς τσ’ σα ίαηάεεινάς 

Θ΄, ὁ κ΄» πὶ ΟΡ] αι ρογγθένιι5. ΟὈ ΠΤ ΖιΠ15. τγαπιιογῆιδ. 
ἀγιθ., ΑτἸ ποτ. ἐς πληάο. ὧν μέσος ο ζωοφόρρς κύκλϑ- ἐγκάρσιος, 
:η Κα πα τῖπο ἀϊχῖς ΡΒΙ]Ὸ ἐς ππιπάὸ 2 οἷ νὰ ἐγχάρσιοι σει- 

λοιγϑές, προς ΟὈ]  Ζιια; ὃς ΡαΓα]1ο]α:.ἐγκαίρσιοι ἐμέξολαῖ, ὁΌ- 
᾿ ἀἸπιροτιο ΡΒ! οἴξτατ αὶ Ἡοτγοῖοϊς. 
γὐτερέω, Ρατίξητον. ξετο; πε σοηῃἤλητοπι το  ογαπτέσησις ργα"- 

«ἔοττι δηΐπιο ξεγουτοίογος ρογέοτο. ΧΈΠΟΡΝ.. τοῖς “ἴα ὡραίων 
ἐ ρρδισίοις ἡλωμῆμοι ἐγκαρτερεῖν διιανπαι. ἰά ον ἰς σοπτίπογο ἃς 

οἱ τοσιρογατς. ἐγκορτερείς ϑείνατον, ΕτιΓῚΡ] 4. ππᾶπο5 πιοσγτοιή;, 
τχροξϊας, ἐγκόρτερεῖν αἷς αὐαίγχδις , Ατὶίτος 1.Β Βοτοτῖς. ἔδττο 
᾿ςοἤϊτατοϑ. ἐγκαρτερω τῶς αἰλγηδύσιν, ξοττὶ πηΐπιο ἀο]ὥτοπα Ρεῖς 
του Χεπορη. 

Ὕρτα , Ηοίγοἢ. Ἔἐχροη, ᾧὸ μακουρδυμῆσοις σίτοις. ἀοτοηζα ἔγι- 
ἰῶτα, 

ἤν Ὑ]π49.Α11) ἐγκεὺς αἀτιογθίιιηι Γοτίριιητ . αὐτὶ αὖ ἐν βαΐϑει, 
ἀριιά ΗΙρροοτ. εχροπῖς σαϊθη πη Οἱ οἤῆο. 

᾿ τοῖγῶν, τον Τ(ς ογα ΟΧτα Ἰπτογηοα, Ἰητοίξιηα. Γκιςέδη. ἐπ (δι. 
παῖς αὖ ἐπές"γσέ σοι τοὶ ἔγχωτα εἶξαιρήσονταις, ΕΠ ΕΠΟά τις, στίρκα τε κὶ 

οἱ ἔντεεα σαλαγ χνα ατ ἔγχασι, Ἐτγτποίορ. Υἱς συχκεκό- 
λα! ἐκ σῷ ἐγκάτοισι γὶ φυρόξασιν ΟΧ προζοτοισι. ᾿ 

ταριώναι ΥἹΧ ΗΪς. ἐγ χατα ζιώστος, Ἰητιις αὰ ΟΧΕΓΟΓΊμΙτ γἱμθη5. νῖ 
ΔΠΠῚ15 ἴῃ ἀγοο. ΡΙ ταγοῇ. ἱ 

ἐγ 2 {ΠΡ 2 Ῥ]ατο ἴῃ ΡΠ ἃ. ἐς ἀηϊαπα Ἰοαιιςῃϑ κ λύπως πά- 
ὁ ἑαυτῆι ἐγκαταδεῖ. : 
πγελας Ὁ. γἱ ἀϊςα 15. ΔΕ (ΣΠϊπος. 

ἐγ» τιγηράσκωςςΟηοποΐσο ἴῃ Βιιδ,οχ Γίπαγολο.ς 
γὴ τιδοιυῦ αι, ἰπιΐττοτο. 
ἡ δὲ οἰπρτοάίοτ. ἐγκατέδεω ὑϑασι, ἴῃ Ἐρίργσπι. 

γὴ αζάγω, μι ξω,πιχσίίασσο; ἀςοσπιοίο; δαὐϊυησο,αάλρτο, Α- 

᾿ 

Εὐβιν" ὺ 
διλιι.Ἁ οι ϑορδος.γέας βουλαὶ νέοισιν ἐγχρταζθίξας σρόποις, 1. ἐ- 
φαραόσας, σμωϑείς, - 

Ἐγκατα ϑυίηειγ»ἱπτὶὶς [Ὁ ροἱ ἰτο, Ατμοπαρογὰς ῃ ΑροϊΪορ α αὐτὸς ἐγ- 
κατέϑαψεν αὐτῷ, ἐπτγα [ιν  ξετα σοπα τ}, ,ἀοἰιοχαιῖτ,, αιοὰ 
οὐαπὶ ΟΧτα τ ΡῈ ἕαυτον παρέχίν χώφυν, ᾿ 

Ἐγκαταάκειμα,» ἀσουτηθο, ἰασοο; ἀοσιμηθο, ΑΜ ἘΟΡ]ν ἶπ ΡΙας, οἱ ἐγ 
εὐκάτακεί μῆνου παρ᾿ ἀυττάν 11] Δαϊαςοθαηῖ οὶ. 

Ἐγκατακλείω,ητογο τ 40, ΠοποΙάο. Αὐτιοσ, [1}5.αἰεὲὶ ϑανμασ, ἐκα- 
σρμοίτων, ἐγκ ατακλειδιῆέν ἐντὸς πὰ ϑερμοῦ, ᾿ 

Ἐγκατακλίνομαι, ΓΟ Ἰη ΟΣ Γοστσι οὐ χορ. ἰα ΝΝΗΈΒΪ. αλλ ἐγκάτοι- 
χλινῇ δευρέ, λῃι Αἰ, Ωἴ σπερ σισύραν ἐγκὰ τεικλιϑίώαι μαλϑεικίω, 

Ἐγκατοικλίνου μι γωδ πτμκα ίης  Ἰηο. 
Ἐγκιετακρίά ΡΠ Ὁ, ποιοο, Αὐἰ ΠοΡΕ., 
Εγκαταλαμίαίω ἡ οἰτοιη ΠΟ, σοΠοΐτἀο 5 σοητίποο ἡ ἔρτογοῖας 

(ἀο. ἱητοτοίρῖο, ἱγυογῖο 5 ἀοργοιμοηάο 9 τοποο, ἐϊξελέγχω, αἰρωῶ, 
ἐγκαταλαμἝανω κατ᾿ αναϊγκίων ὅρκοις γ ἀὰ ἀιΠπγαπάτιπι ἀἀὶ δο; 
Του 414, ἐγκαταλημοῆμοὶ ἐντὸς τείχεωξ 5 Ἰηῖγα πιατηΐα σοι Ἐ» 
Ἡετοάοι. ᾿ 

ΕἸ γκαταλέγιυ, μι ξω,πιχαγτοάτιςο ἐπ ΠΣ πιο γι πιγᾷοςοηςο; τοίογο [ἢ 
αἰδιαμπης αἀΈσγῖθο πϊιπηοτο, ὃς Ὀν Ἰηἰ οιμπὶ ἀἀτῖι, ὅς ἀοοι, ἐϊκα-- 
ταλέγειν τοῖς πολλοῖς, ἐγκχρίνειν τοῖς τυχοιῖσι, η. οΥἀἸποη σΌΡοΓΟ »ἷ, 
Ἰδτοῦ Ρ]θθοῖοσ ἀηπιιπιονατο, ἴῃ οτάϊηοπη γοάΐρογο 7 Βιιά.Ἰη Ε- 
ΡΠ Π15. γκατελέγησαιν λίϑοι, ϑιιϊ ἃ, ΡΥῸ ἐγκατῳκοδὸμήϑησεγ:γτ ΗΟ“. 
ῬηοΓ αἱμασιαξ τε λέγων. 

Ἐγκαταάλειμμια, τὸς ΓΟ 0105 ΠπἸ ΟΠ ΠῚ ΟΠ ΓυμΠλ μμνημό σίου ον, 
Ἐγκαταλελοίμμῆδον Ρτο ἀοστο!ϊέϊο Βαδίτυκη, 
Ἐγγκατοίληψες ΟΟΙα τ μοηΠο)Μοἰςῇ. 

Ἐγκατολείπω, κα, εὐψω,πιειφα, ὅζ ἊΣ 
Ἐγγκατεὶλ μιποίγω, ΓΟ] αττοοΐη ἀἰςτἰπαίης ἀοΙοτο ἀογο παπο:Αςοιὰ 

[χτ.ἐγκατουλείπω φῤφυροὶνς Τ Πιιὸγ ἀ.τ χώρας 'α ἐπανυμέαν ἐγκατελε- 
ποςορηοπΊοῃ γοσϊοπά το Ἰααῖτ. ὙΒπογά. 

Ἐγκαται μῆνω, ρογΠηηΘΟυἴπάηο0 1ΠοΐαΠαςο, 
Ἐγκαταμίγνυμι, ἃς κ 

Ἐγκατουιγνύω, είξω,π' εχ α»ταϊίσεο ἐπιττυ [τ Θο. ἐγκατειμμειμλμιέγον τοῖς 
πόνοις. ἀπ χ τατα ἰασου θιι52[«οϊδι, πη ΑΠασθατῇ. ἡὐρη κλῳν. 

Ἐγκαταπήγνυμι, ἢ σο»ςοπῆνονργ ἤροινπάς ὁ ἐγκαταπήξαρ» 111 1πν 
Εχις. 

Ἐγκαταπλέχω,Ἰηἴοτο. 

Ἐγκατασβεδδ) οχτὶ πριιατιιγ ΔΌ ἐγκατεισβέγνυ ὅτι. ἢ ἩΑΙΤῚ 
Ἐγκάτασκδυείζω, ἵπτιῖς σοηβςἰο ὃς ςοπάο ὃς ρεγῆςϊο. ΤἈεπιξ. ἴα 

2.ῬοΙ οτναπα  γτῖσονοις Ὁ ὁ τρωώτος. κὶ ὑπὸ πῆς φύσεως εγχατασκόυα- 
ζομῆν Θ- πιβλογικῳ ζωω, ΠΠδῚ νοσς ρα πα νἤι5 οἰ ἴα αξάμα ῃ- 
ΒαΪΠολτίομο ὅτι νοις δὲν ὁ τὰς καϑύλου ὁ ἀ μέσοις «ορρτάσεις ἐγκα- 
ταύσγο διε ζ0 ψῆν(Θ-. αὶ ἐδὲμία’ θη)» διιύα μας δῆλον κἀντεύϑεν,, ᾿ 

Εγκατοίσκδι(Ό-. ὁ κὶ ἡ οποῖπηιϑ9 ΓΟ ΟΡ  ο5.,ἩἘτιιξξυι5»ἐγκατάσιδυθν 
φιλοσοφία, ΑἸ ΓΟἸτιξὰ ἡπαρ 4 πὴ ὃς οὐ Ὠΐ θ15 [15 Ὠιμπλ τ 5 τηῆσται- 
ἔτα δὲ σοηξοττα ΡΒ] οἱ ΟΡ ϊὰ» ἀςομ ματα ἃ. ογματα, Βιιάαιις 
ἴῃ ἘρΗΠΟΙ, ρυϊοτ. ἐγκατασκδυον εἰ δὸς διηγυσείθ’ γ ΒΘ ΩῚ8 πάτταῖλο - 
ἢῖς οἰπὶ ταϊάοης (ὍΪππὶ . Τταροζιητ. νἱάς Ἠογπιόρεη. μρτο 
[του4ο. ἐγκατάσκὀυ(- κόγοεγοτατίο σομοϊπηά δὲ οοχηροῇταρος 
ορίῆς!) ἈΠοτοσῖςὶ ρίεπα ᾿ς ΟΕ σογταῖῃ «μπαπάσπι Πτιζεα- 
τὰπι μα θεης » Ρογο ἐστε οἰγοιηίςηϊρτα : ου1 ΟρΡΡομῖτατ ἀκας 
ποἰσιιϑυΘ.,, ὑπ δι Ρ 

Εγκαιτεισκ ἡπῆειν » σταῖπατὶ 9 Ἰησιμτθετο 7 μπροπάογα, γνἱάς ἐγκατεί- 
σκηνψις, γὴν ' ᾿ς "ἰ 

Ἐγκαταίσκυνψις; εὡργὗγρτά το. Ῥ] 1. ἐγκαιτοσκν ψις πὸ παϑοις 5 ἐρκόνε 
ἀσοτοῆπο ὃς ἐπιιαΠο 5 αλι1πὶ ᾿πουπαθῖς  ΜΑ ὑ Ὁ 2 
Ῥιοίξοσὶ 4.11.7. ο4}.4. δεῖ ὃ γινώσκειν τι ἡ σῷ ὑ δδοφοξικοῦ παῖσοις 
ἐγκατείσκνψις»ἐδὲ ὠρισ μϑϑϊου ἔχ ποροϑεσμίαν 3 ποις ςοοηιοηὶξ Ε Ράᾶ- 

᾿οτο πὴ 4711: πο ἥατο ἀοπηϊτόσιιε τοπιροτς ἰποασιθους 
ἀσρτοάϊ, Ηος επὶπιὶ Πρηλπζας ἐγκαταισκῇ ψαι » Τβιογά ἴη.2. ἀξ 

ποτρο Ρεἤιΐξογο. λεγυῆνον κὶ πεϑτερον πολλαχοῖε ΟΡ ΟΝ 

γὉ, αἴδὶ χὔμνον ς κ ἐν ὄνυῖς χωρίοις 5 μὴ τοι τοσοῦτος γε λοιμεςς ὙἹάδ 

κατοισγοή ψωι, ἘΣ 
Ἐνγκατααδείρω, μ. εῤώ, ἀἰ ἤρετρου στο. Βιιά. ἐπτογργεῦαϊ ἰοπις Π 41] 

. ἸΝΣ : Ἷ Ἰοςο. Ρίπις, ἀὸ ὁ ϑεὸς ἐγκασεσπερερ συλ τοῦ ἰπθόπογο ἐπ πος ι ἀλτε ΦΕ ἸΠΕΈΝΙΝν. 
ἐφ᾽ ἑαυτῇ αἢ ὕλῃ κὶ κατέμιξε. ΛΥ Ἡδοτοάϊδη. ἀϊοὶτς Φυμ ἯΙ ς 

δηεῖραι ὅτι δυὴ αἰφίμδίως τετελδυτήκοι 5 ΥὈΠΠιΟ ΓΟΤῚ ἀϊοταῖηδτε ἐπὶ 

νχδος, ἡ 
Ἐγκατεις οἰχείόω, μα ἄσω;π.ὦκαν πῇρο οἱ τὰ 

εἰρ π|.ἐγκαταςορχέωυῆνα τοῖς ἡ σεσι πολ 710) 
᾿ς απ »Ρ] ατάτο ἢ ἴῃ Εγοιγρο.. ᾿ 
Ἐγχαταχ ὁ ζομαι. (τατιᾷιοο : Γοάϊο.ἐ γκατάσάζω 
Τϊοίσοτ. 5.8, π4Ρ.15. 

Εγκατατίϑνμμ σοὨ το ΓΟΡῸ 

νηδιυ Ἰὰ εἴτ, ἴῃ ἢ ἀπὸ οο 
ἕω ἐσκαϑέτω νηδιώ, ; ΟΣ Η 

Ἐγκατέϑως, ἀριιᾳ Ὠϊοάοτ. δῖοι}. ἀς τοδιι
ς βο!π5 ΡΆΙΠΡΡΙ, 1.δολέωε» 

ἰ νς Η Θ. ἵερ.ἐγ- 
τοξαϊοσὸ ἃς ἐγαμάίεητοτ. Ἐν Ἡοἰγοβ. ἐγκοίϑετος» δι ἵερ.ἐγ 

καϑετως. : , ΒΓ 

ἷ ᾿τ Ρ ]] δῦ μα ἐγκατειλήϑη τὴς γης ΚδΙλΟ ρα 
Ἐγκατειλέώ,ϊπυιοῖιου ΣΡ] 1ς ο«πνδῦμ

α ἐγκατειλή ἽΗ 

σιγοχττϊπίδοι!5 νεητιις [6 Ἰηπητιαῖῖῦ 1 τΟΥΓα σαι ΟΠ 85: 

: : ζξὰ Ὶ νεγμῆν ἘΠκα τ λεγμίν- ἱ τεταγμένθ' Αττῖξὸ Ρτὸ ἐκατανελεγμένθον, 

πη οΏτιπ1. 4 ΡΓΙΠΊΟ Ρτῃ - 

ἰπίδετα αὐ οσίριις οἷ- 

τὸ ἑοάοτα ἀριιὰ 

πο. Ηςποάα ΤΒρορ. ἴω ἐγκαίϑετο 

παιάν δὲ ταῖς οτίδπι ἰθρίτατν 



444 ἐὐο 
Ἐγχατειλημμῆθο εἴσαγιστυσ σομο ας ὅς σὔτοητιι:αὉ ἐγκα ταλαμ- 

ζαϑομε;. 
Ἐγτατειλέωχε,ἰππ! ΟΠ 1:0. ἱ πηρ 1 σο, 
Ἐγκα τ᾽ εἰν ροτίοαιι!. Το πίδθιις. 
Ἐγκατέχεν,ἱη Πίτοτο,ἄπςοτο, 
Ἐγκαπιλχωλψα ἐτγ ἀογο ΠΡ πάτο Ης γ ἢ. ἐγκαταμυκτηράσαι. 
Ἐγκατοικέω,ὠ,Ἰη Βα τον Εἰ ἐπ, "ποθ. ἐγκατοικιῶν ἐν αὐ τοῖς ἸΉτοτ 1]- 

[ἴθ 5 δια δ ἰταηθ.Σ.ΡΟΓΓ οαρ.2. Ἂ 
Ἐγκατοικίζεινοἰηττοάμπςοτς, ἐγχατοικέζειν ἑαυ τὸν, [δ ᾿πΠ πιάτο  Βλά. 

ἴῃ ἘΡΗΠ. ἐγκοτοικι εὶς φύλαξ, ἀοπηοίίςιις οἰμζοσ. 
Ἑγχοιτοικοδογλέον, με σωχπιπ κα. 1 Πτιῖς ἀπιτο ἀς Πῆςο. Α δεῖ. Ασοαίατ. 

1τοπὶ τοόζο τὴς ἱποίιίο. ἐγκατοικοδομου μη ἔυπορία « ΟΡ 5 4118: 
ἀουιὶ σομο!πἀιητιιγ. Ρ τάττον. 1η Γγοιγρ. 

Εγκατος, 9 δ κὶ 5.1 ΠτοτγΙΟΥ. 
Ἐγκαυλεῖν, ΘΕ σαυ!οίςεῦς, νὰ ἡποκαυλούῶει. ἀοσαιοίξοτο. ΡΠ πο. 

ΤἈξορ γαῖ, 4ς ΠΠ.110.1.ςἀρ.3. ὅταν γδ ασερμοφορεῖν μέλνωσι τοτε 
ἐγκαλοῦσι, β 

Ξγκαύωκτα, το ος»ΡυΠυΐα ἰσοτία ἀγρεητί. 
Ἐγκαωυσις,εως ἡ, Εἴει15) αἰτιατῖο, ἔογιοτ, ἀγάοτ, ἔγκαυσες τὶ κεφαλή -» 

ἀγάοταβ σαρέτί 59 Ὀϊοίςογι ἀος ἰἰῦγο αυϊπτο οαρίτο 23. σογῖβ ο- 
1{πὸ ρίαρσεθαητίν πάς κηρργραφία,ἀἸξξα εἴξονε αἷς (αΠΊχόπιι α- 
Ῥυ Ατμοη. Πρ. ς.)ντ οχ Ν Ἰσγιθιῖο τητος Π σίταγ μα] 110.4. ςαρ.2. 
τη αίητ. ΠΝ Ῥτιαοϊποηος ἴῃ ἔγοητς Ἀχογιηῖ ὃς οα5 σογα, 
ςαταϊοα ἀςρίαχογαπειςαπι ρ᾽ ἐπιγατῃ ἱπιιγοῦδητ ρ᾽ἐτοτῦ σαι- 
τοῦ ἱφ(ἀς αι}. Ματτίαη, ἱπΡαηἀς ξξῖς [10.20.. Δς ἔιπάο ἰπίξτι- 
ἑξτο)βίπεαις ἔγκαυ σις, ἀέγα ἃς ἐγκαυφοὸν,ἱ. ἐποαιξιιπι Μαγτὶα 1» 
ΟΡιις ἴταὰ Ρ᾽ξιιπι» νο! πιάτοτία ᾿πιηῖα αἀ μᾶς ριέζαγαπι ΓΠΠη10. 
᾿ατια: ποη ἴΟ πὶ ὅι) σογὰ ἤοθατ, [δὰ οτίαπν ἴῃ ἐθογονςοῆτο, ον ἐ- 
τισι] ο(ν εἴ ντ Ιορο ἀριιά ΡΠ Τ.ν ογισι!ο)ν πάς ἐγκαυτικη » ἵνοα- 
᾿φαυτῖςς Αρυ]οο, δε! ππι τοι! αὐς ἀϊξτα: αἴης ὃς σποαιηζον ΝΊττ, 
Ῥτὸ Ἐποαιξίος Πισςοῆηε τα τάτῖο » 4ιιαπι νυ] σὸ ἀϊςίηλιις [- 
γραφί:ν πὰς εβηπαιϊεν: Ἐπ απ ντοηάο ἢτ ρίπιρο τη νὰῇ5 Πρ] Τη15: 
νος νυ σὸ ῥίον». γ υὰγη γε αίηον. σπλα  τιιαι ἀϊοῖς Ο3]πι5. νά ς 
Κυρργραφία, ὃς Καύσις. 

Ἐγκαύςς κε) δορτέξοτο συ] ρτοτ. πιοτφςησαι 5. ΜΊςτγ. 
Ἑγκαυς κῆπο αυ Ἐς ρ᾽ ἔξιγα, ΡΠ Ἰη. 
Ἐγκαυς ον, σολιις ρ᾽ ἔτιιγα: ἀϊέχιιπι αὐ ντεηάο, α]τι5 Π.4.6ἀ.31. 

ςἰσαι Ἐπ. ]1η.11}.36. 
Ἐγκαύτη ες» Ρ᾽ξειγα ἱπι} παν ΡῈ ἡ. Π τ 35 σαριτοΡΙιιγα ἤις ἐπ- 

(πτῖρῇτ οποαιτοη. 11) Ποσιιας ἐποαιίδη, 
Ἐγκαυχ ἰώ, μοὐσω, πους) ογοσ: ασίιο. 
Ἐγκαφθ-, ΠΟ ]0152 γι ἘΠπ| το οὐο ἀοςἰρ τυττὰ κοίπ]ω, ἔγκαφθ', 

νοτγὸ δια, τὸ ἐλά χισον ΠΡΟ 5500 γδ λέλειπῆ αι οἵδ ἐμὴν οὐδὲ ἐτ- 

καφθ', 

Εγκομα ἱποιπηδο; Πτιῖφ ἤμτι ἃς ᾿οσατιι οἰ πη ροπον. [το πὶ ἱπηρ. 6 - 
ἀουἱπργθ ποι Ρ᾽ σον γσοο το, δῖςις Τ᾽ είοης. ΠῚς ταῖτας 
πέλτη. πᾶς ὁ ἐγκείων Θ΄. αγο] οἴτιις. πιο  οὐπῖα αἴΠείσης. Ατι- 
Ποτεῖος ἀς ταιη4ο. πέντε --οἱχ εἴα ταῦτα ἐν πέντε χύραις σφαιθικώς 

ἐγκεῖ μῆνα δζς. ἩοΠοά. ὀφθαλμὸς ἐνέκειτο μετώπῳ; ἴῃ ἔγοητο ογας 
ἐγκεί μϑυΘ- καρποὺς ἐν ἐξιώδεσιν δῤ γεσι » [πο π ἤοος5. αι: δι} {|πὶ 
1πΠο ]ατι παν, Ὠτοίς. 115... βελών πὲ ποῖς τροι χα σιν ἐγκει μίώων» το} 15 
1Ἰῃ Πσγοητίι15 νῈ πο Υ 15. ΡΙ ατάτοῖ. τὰ Ἐαδῖο. ἐγκεί μῆνα ἡμέραι» 
ςοπ τὶ ἀϊο5. Ἡγοάος. ἐγκείσεται ἐν τοῖς σ-ἐργοῖς . ῬΡτα ΟΕ 115 
τη Πάοθιτ, ἔγκειται τοῖς πολεωίοις, πα ἀοη 415 ΠΟΙ ΊΡιις ἀπ γι Ὡν 

.ι {οτῖπι αὐπςῖο ΡΛιτατο .Ἶ Ἐαθίο. ἐνέκειτο τῷ δήμῳ πολιὲ, αἡ ρ»-- 
ἐγ δεό μῆνΘ- τὸν μινύκιον, ἔγοσιιοης ἀριιά ρορι πα ̓Ππαθατ, ες 

- Μίπαε ἀ]Τατοπι ργο ςογοητ, Τδ᾽ ἄςηι. ἔγκειμαι φϑύγων, βία 
Πιρα ἔογου, Τ μπςγα. ἔγκειμαι κραυγμ οἰαπιοτὶ ἱποιμαχο, ὀκίαλ- 
λειν τοὶ ἐγκ εἰ μῆνα. Αὐ σ᾽ ποτα, πιο  οἴτα ἀορο!οτο. 

᾿ Ἐγκεκαμμνοι,αριιά ΗἸρΡΡοοτ.ἰπἰτοπτο5, ἱηΗοχὶς ργορτῖὸ ἐς γη- 
δι ΠΡ.0Δ].1η ΟἹοἤΠς. 

Ἐγκριαυ μῆμ!Θ.,ἀορ λει5.ἐπιιξιις. 
Ἐγκέκλεμω., ὁ, Πιττορτιις. ὁ 
ἘγκεκοισυρωμῆβΘ.,υὑπδρηφανδυο μᾶνΘ’, πϑεκοσωῖςς κεκοσμηυῆσιθ, αἰαῖς αο- 

τς οιμτατὰ οΥπατιις ἃς ἀο] σατιις, πο τῆς κοισύρας»αιαάμαι ἀϊῖτο, ὃς 
πιαχὶ πιὸ πη ἢ ΠΠτοτ νίπιοητς ΑἸσπιαοηὶς γΧοτγο, 

Ἐγιακορδυχιμῆμίθ., Ἰπιιο ατι 15» σΟΠτΟττΙΙ 5.0] σὶα σοπἤπτας. ΑΛ ΠΤ ρ. 
γεφ, πέντε σισύρως ἐγκεκορδυλιμῆνθ-. ΖΕ] ΠΟ ἢταρι!ῖς ἱπτοέξις. 
ἀ κορδύλη. χιιοά Ογρτγὶς τοριπηθητιιπι Παρ τὶς ἰοπαζ 9 οἰποίη- 
πτῖπι. ἸΝΟΠ αν Ἰδισοηι ταις τ ΠΟΥ ΟἽ ΠτΟΥΡ ΤΟΙ ΓΙ τ 

δα], 
Ἐγχκεκυφότες. ΟὈ ΠΡΟ ςαρ᾽ τοτὰ κύπῆω; 
Ἐγκέλαδὲςγαρι ΑὐἠΠτορἢ ἴα ΙΝ οι115. οἵτ ἄς σοποὺς ᾿ς ξξουιηι 

αια: Οταςὸ βομξύκεα κα ἐντόμια καλεῖται, ζωΐδια εἱ διὰ πῷ ςγϑοις τίυ) 
φωνγίμυ" τροΐεπαι; ἃς φυῇ!  ἤρῖηα Γοξξα ἃς ἀϊαϊα εἰ γε οἰςα 15. ἴσα- 
τα 5. ορῖς ὃς 14 σδηιι5. ἴτα ἀἸσιιητα, ὅτι ἐν αὐτοῖς κέλαδὸν ἐ- 
χῆσι; (ζοπιπιρητ. Πραϊῆσας ἃζ νοςαΐοα δά αιοα αἰ νά τς νττρ, 

. 4. δ ποῖά, ἧς ἔιπτα Τοεμιεη". 
Ἐγκέλαδα πεὸὶ ζώχ, αὨἰπγα Πα ἐς Θοηοτς γη!ςοτιιπ, Αὐιζος. 

Ἐγκέλ αι μα ατος, τὸ Δ Πποττατίο. Ὡοτταιιοητιιπι. 
Ἐγνέχ ᾧςϑον, ὁ ἸαΠι5, Χοπορα. ὡ- 
᾿ γκελφύω, χογτοτ, Ἰη οἴτο, Χ ΘΠΟΡΙΝ. ἐν κεωηγ ὧν ὃ τέτῳ ἐγκελόειν ταῖς 

κυσιρκὶ χε ὅτε τοῖς ἀκοντίοις. Τά ΠῚ 5 ὅθηλυσαντα τεὺς κυυλας) Κα ὅζακε- 

ἘΠ Γ 
χδλσαντοι,  οἸταν ἐγχολ δεῦτε οτίαττι νοςς ραῆταα Ῥίαϊα 
δ ο. ἐγνεκά,σα μϑρη ταῖς Ὅν) » Πὰς αὐ ποτίαα.. 

Ἐγκώλω, ἱηΠΙτο91Ποιμπθ.Ηΐρρος. "Ν 
Εγκενίσες ΟΠ αιιαΣ ται. [8, ἐν 
Ἐγκεντεῖν, εἴς ἐμζαγνειν φυτῷ τινι κλα δύσι ον ϑιμοία φυτῇ,, 
Εγκεντρίζω,μίσω γπαικαν Ἰχίοτο ἀτίρογος.» Γι οῖταν οτἸαπὶ ἐμ 

ἐμφυτεύεινγἐμφυλλίζειν, 8 ἐτοφϑειλμίζειν. Αςοι [ΤΉ ΟΡΗΓ, 
Ρίαπι. Π.2.σρ.3. χείρων ὃ ἡ ὧν ἐγδείλν, κὶ χυλῳ χὴ πῷ σε 
λακῆς. διὸ κὶ αὐξηϑεῖσαιν ἐγκαντρίζειν κελ δὺ «σιν, εἰ 5. μιῇ τὸ 
ταφυτεύειν πολλάκις, ΤταιιΠατὸ ἄχτι Ῥαιΐς Ταραταά 
ἀγριέγω 9- ὧν ἐγεκεντοίαρης ἐν αὐτοῖς, Δυιῆτι5 65. 

Εγκεντοὶς ἱδὸς, ἡ, ΓΕ Ἰπλ 1115 9 α στ! οι15. σα] σατν του ηασαΐτιπη, 

Ἐγκέντρισις»εως ἡ, ἴπ Πτῖο, (οἰ τιπιο], 
Ἐγκεντριθο, ας Θατι5. 
Ἐγκεντρόω, ὠγαςι!} οππὴ ἱπῆρο. ᾿ 
ἘΕἰγκεντρώϑεις, Η οἱγ οἷν. ὃζ 5111.ἰστραλιϑνεὶς, 
Εἰ γκερράννυμι 5 ΔΙ ΟΠΊΡΟΓΟ 5 ἹΠΊΠΆΪΙΟΘΟ 5. σοπηι πο, Φοῃ. 

Αὐίζοτςο!. ἀς παιπάο, “σ᾽ ςοιχείων ἐγκεκραμυΐμων Φήλ ; 

ἢ, οἰοπηοητίς ἴπτον [8 πηῖχτὶς. Τάσαα 014, χεωμρίτων ἐην 
εδϑν φύσεις ζωγραφία γἱὰ οἴς, ςο] οτος αττοπιμογαης »ἱ 
ἕατα. 

Ἐγκερτομέω,αἹ 40 Π]ς ἐπ 052ΠΠππ|340. Ἐπτὶρ. 
Ἐγκέφαλίθεγα, ὦ σοΥ θ ΠῚ, ὄργανον τῷ φρρνοιώῶ τες, ἀἸςΐ ταῖν αἱ 

Αρβγοά. [0.2 Ῥγο] οι. Αὐ το Ρ ἢ ἱη Κ αηϊς » ̓ Αλλ 
ἐγκεφάλου ϑρίω δύω, οὶς οηἶχτι σογοτὶ τηξηνηρας γοσαῦ 

ταμπι ἤςιις Ππλ1Πτιιάίης, Ἐγκέφαλίθο, ν οστοχ οὔίαπι ἃς ἤὰ 
ῬΑΊστα ἴτὰ ἀϊοιτιτ. ΓἸ Π1τι5 σογοθγιιπι νος αμτ. Ομΐςα, 
τηρητῖν, ἐώϑυΐουσι σίμ) κορυφίω πῷ φείνικος 7 ἴω ϑνορζᾳ ζουσι ἐγ 
ἀπε Ὑ ΠΟΟΡ] ΙΓ. ἦς ραϊπια ἸΟ ιοη5.ν ον θευῦ Συτὸ αἴθ κ, 
τοιαύτη τὶς ἡ δ᾽ ἐπ᾿ ἐυτῴτ ταν ἀφέλωσι πὸ αἤω ἐν ᾧπτῶρ ὁ 

Χεπορ 110. χ.αναβασ,ἐνταύῦῖϑο αὶ ἃ ἐγκέφαλον πῇ φοίνιψος ὁ 
φ γον οἱ φρατιῶται, ὃςς ἸΜ1σαλίογ τὰ Οθοτρ.Α ριιά Αὐἤοπ, 
ΣΟ “ἡ φοίνικος παἰοῳφυαδας λκκοπηοντες ἐγκέφαλον φΦύρέυσι ᾿ὴ 

σεν ἔσεσμα.νἱς ΡΊατα {1.1 θουτ ἀπὸ τὸ ἐγκαρδὶα χ μο 
ῬΙοίςοτ. 1. σαρτςι. 

Ἐγκέχρια,Ξι}4.αβέοτε ῥτὸ ἐγκεχείρικα. 
Εγκηρρι, Ηοἰν οἢ. ἤπητ οἱ ϑυντοὶ πιοτταί οὖς Ορποχι) νά." 

ἔξει ππουτὶ ἢς ἄτη} ἔΐγγκυρος μοίρα αβτοττ ῬΎΟ ἐνύτιν αἷσι 
Ἐγκέχοδα, ςασαν Ρτατον. πηςά το τὰ χζω, "Ἧ 
Εγκεώποαρια ΡῬΠιταγοιν ἀοτιιγ ἀϊέξιο ἐξα οἦς οχ μὲς 

᾿ κείω τίς, Αριᾷ (δος ατσοὴι πλος ἔτ, ντ 411 πὰ 
᾿πίγοητ, ρα τι οχ ΒΙ θογοηξ Ρορυο. Ομ ἃ ἢ χυάηας 
οἸΤοης τπαρηἔγατιις » ἀϊος ἰητοτ [οἰ ἀϊπειοιιοαης ς ἰτὰν 
ΟΟΟμγγοητο5 ΓΟ σά χη 5 4115 ἀϊος Ὁ τὰ γοχ ροίξοα ἴπν 
οὐππὶ σοἤϊε. ἢ 

Εγκηρῴω, ΗΙρροοτιΐποογο Τυλιο πα], ' 
Ἐγκιλικίζομαι. πχογοίϊις ἤτπι 5. πχόσῖθιις ΟΕ Ἰςστιπι ντο 

ϑτύομα). 

ΕἸγκελικέςρια γεύδια γνίςρια, εἰν ςΒ. 

ΕἼγιαλλον, ὃς Ἐγκέγλα φον, οἴ οι, ΗΠ ον ςἢ. οΠἘ σαϊιάα, 
Ἐγκιν ὠυν Θ΄. προ άτοης. ᾿ 

Ἐγοσαἰὡςςοίτινῃ ὃς σοπσορταιτ ἀρ ροτο, σάτα 10. σκυζα 
30.εἰ γκιοσιῦσι τοὶ πυρόζατα εἰς τοὺς ῥαξδοις,ς σοὶ ρογοηζ ΟἿΟϑ 

Τρεέϊα νίγραγαπη. δ᾽ 46 πῃ. ἐνεκέοσων ταὶ πρῤύα τα ἂν γχεςρὶ 
τα. δ τά πι, τῷ ἐγκιοτή σαὶ τοὶ πωρέζατει χτ' τας ῥάζσοις, ΤῊ 
Ἔχροόπεης ΠΠ|4 γο ρα. Πϊσιη σις ἰρίοῖτ παι ΠἸΘγοσπν 
ΟἹ ἔσατ, δίς Μας.ς.ν.28.αἴτν τοτιιπι ατιτοην {Ππ|4 Ογα 
ἀϊςσιιης ἐγκιοσάν ὃς ἐποφϑελμιάν, ἐς Πἰδ᾽ ἀἸποΙὉ φοΥιμτ 
ἀιιοσιη ΡῈ. 1’ πόρναι πη, ΠΟ κόρα). Ὶ 

Ἐγκιοσόδύε ὧπτω γε λί ἢ εὗϑει» τ ταν Ποάογα σοπιο [εἰ ταις πρὶ] 
ἀριιά Ηἱρροογ.ὃς Θαϊοη, θεός ων, 

Ἐγκάσσησις.ς ΟἸτιι5»ΠΟΠΟΟρΡτΙΟ  οατα το. ΡΙ1η. 
Ἐγκλαςρίδια. τεῦ σοηι15 ΘΥ Πα πη Θητὶ πο τὶς. 
Ἐγκλείω, μ, εἰσῳ, π΄ εἰκα, Ἰης τά. Ασοιϑορμος. ἑρκέων ἐγ 

ἀἰϊχῖτ,ορεῖς ἡπς 1.1. ἐντὸς “ἴδ᾽ ἑρκέων, ἐγ κεκὰ εἴτι εἰς αἱ 
ἡποίιϊ. Τοῖς. 1}... δορβος] τῇ Αἴαςς, ἑρκέων ποϑ 
κλεισυῖύας.ἱ, ἐντὸς σῷ τείχες χρχλεισ μδύοις, ἐγκλεισοί μηδ α 7 

αἴτιντι ἀὐσοητιτι μαθοης. 
Ἐγελεπὲὴς οὐ ἀοΠἀογιτιη. Η εἰν ο].. 
Ἐγκλεφες, οἰάοιη οἷν ἄττϑυρητικόν, 

Ἐγκλέφων.. σοητοητίο πςοταδι!α. 
Ἐγπληϑεὶς σου Ἀτιις:ὰ γοτθο ἐγκαλέω, 
Ἐγκλημάχατος, τὸ, οἰ] ρα» Οὐ. Π. ἀτΥοχ ἰπψ γα, ΟὉ μαι 

1ῃ τι ν οσατὶ ρο Πιτ συ μπϊπατὶ ογα οι εῖο»α ξΕΙουΡοῦ 
κασία κὶ δια δίκασμα, ἰδ. Πὰν αὐδο τίν, , τοὶ ἐγκεκληυήνα 
ας τἀ Ἰς!ατῖα ρογίδοιτιο ἀϊοίταν, Ψηάς ἐν ἐγκλή καθ 
Εἴτιιγοντ ἐν αὐτίαις ὧδ). ᾿νοΥ ἡπιῖπα ἃς σοατγοιου ἤας Ῥατῖν 
Ετπὶ. Οὗτοι εὐ οὖ ὧν ἔλαζον μεῶνον. ον πο οἱ τεῦ» εἰκέτως 

μασίν εἰσί ἀς {Ὁ} 1Ππὶς ἸΙοχιτιιγ 11] τοργαοπτατὶ Πδ 
ἃ ἀϊ(οιρι!ς. χιδεθαπτ, δναλύεϑαι τὰ ἐγκλήματα 

ἡ 



ιν 

τειν ἔγκλημοι τῆς δειλίας, ἴγι Πα ρἰ οἰ οπ τι 
ἐΠ} ΔἸτατὶς νη "Ο, αὐα στ εὔϑου τὸ ἔγκλυρα 

αν ἐρσέχειϑεο. 1. 1 (δ σγΙΊοη τος ρογονουῖς- 
Πογτθ» ἀσποίςογο το πὶ Ρογροτγαταπι ὃ [δ πιαπάατο- 
ἵν Το πιο ίξ, ὅδὲ τοῦ ϑηπεικεῖ τε χὶ τῷ χαλῳ τόδε τὸ ἔγκλημα 

ὅζοιΐῃ θόπιιπὶ ὃς Ποποίπιμη ἔοι τη ἀυτιαν ὅχθο- 
οἱροσοσατ Βα, Ἰη ἘΡΙΠῈ ἐν ἐγκλύήμασὶ γίνομαι, ἂς- 
1.9. Ἐτϊςοτ. ἐγ κλίμα τα ποιούκαιγοτὶ αυῖπα οὗ] - 

ἐγκλήματα ἔχω ἀο οτἰ αν ηἱ.Γἀοι. Ιτοπὺ Βάθοο οτὶ- 
κοτ , - ΄ ῈῚ ΟΥ̓ΒΕ ͵ 

οἱ Ἰοίαιι. τύ ξυμμμο χων ἐγκλή κοτα τὰ εἰς εδὺ αϑιέωυαίες, 
πὶ αιιογο ας αἀπογίις ΑτΠποπϊοη ας, Τ᾽ μον (. «ὐαιρεῖν τὸ 

ἐπὶ ιοα δταγραν αόϑαι τέων κατογορέεν, Ἐτ ἐΐξεσμῆψον ἔγ,- 
οἴτιιτ Υ να γεγραικαΐθη δύκη, καὶ αὐηρημάμη δίωξις. Ἰητοι Πἴτα [15΄ 

τ χατεξυσιῦσον ἃς αἰ παληλιμυῦίον ἔγκλημα,» οὈΠξογατα 
ἱπαἸοῖτιπν ΟΠ Ἰτογατιιτη 8ζ οἰτοιπάιέλιιηι. 
ἡ ν Κις ττς Ρ 
Ὁ» ΦΠΙΟΓῚ 1155 ΘΧρΟ τα Ϊάτοτ, [τὶ σἱοῇις. Αττξοτςο!. 

[ἢ διὰ τὸ χριήσεμον φιλία ἐγκληματική ὅξι, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ γὸ 
μέμφονται. ἐγαλοματικ ὄθπςτολυὶ, ΟρΙΠΠ014 οδίαγρατο- 
ἘριΠΕ ἐγκληματικχη φιλία, ἀπιϊοϊτῖα ἴῃ 4τια Ιοσιμτι Πα- 

γα ἰττιοητὶς (ἡ Ταοίξοτς, Τ ΟΡ μαι. 116. 3.ςαρ.Σονάς 
ἡ γκλυρφιτέστι εἰ μιπτελίθ: 9. Υἱτὶ5 ἐγοη οἱ. σαρῖτο το. 

ἶ ἰτατῖτς ἀϊτος, ἐΐγκληρος δυνὴὶ, Ιοῶις δἰπις αιιας μ4- 

στα οἴ ριταπι. Ετιγῖρ. 
τοὐνοχ ΡΥ] ατιο, ἔγκλημω, 
Ῥιομποπήοης ἀϊρηιι5,6 ὄψήμεμπῆθ: δηπληπῆθυ, 

ΕἼελητοι δίχαι. ἀϊσο θα ητιιν [ἶτο5 ἐς αυΐδιις οἵ- ργοιιοςατῖο, 
τουοςατῦ οἰ γε ἃς ἐρέσιμιοι, ἃς ἔγκλητον διχαςήξιον λὰ αιιοά 

ρατιιτ διά. 
πα οἰατσίοτ, ϑΆτΙ ἢ. 
δ τ βολειομταθειν, δγοειυν,ιῦ πάν ἔγκλιμα δ σι- 

τασιν  χεσι 7 ἴῃ Οπηηὶ Ρίασα οαπάοηι ογιδητ πτούοαρο- 
1 Ἰτοστι ἰοὶς ἸΏ ΠΔτλ γ0Ὲ}] ΤΠ ΓΙ ται Γ ΘΠ ογπάτογ. ΡΟΙπχ 
3 κατακλίνυται ὁ κυξερνήτης, ἐΐγκλιια, 

ἐν, ποκα. Ἰης Ππο,ἄος πον. Ατιζοι... ΟΕ ομο αὐτοῖς τοὶ 
ἀτα ἐγκλίνα, 4 ἐο5 Κ ΟΙῊΡ.Ἰπο πάτο. ἐγκεκλιμῆσοι τοῖς σκίμ 
δ ο ΠἸς ἐπ ηἰχ τς ῬΙατ, ἴῃ Οαση 1}. τα ἐγκλινό μῆνα, 4ια τη- 
ΓΙ . Ὅαζα [18.4. ὕμαι πόνί- ἐγκέκλιπαιον Οδἷο ̓ ποίππδῖτ, 

15 ἀτιις οἴ ὃς ἀπο! Ἰηατι5. ΗΟ πὶ. ἐγκεκλι μον, ροη- 
᾿ θιιοχιι5. Τ᾽ ΠΘΟΡΒταῖτιις 1τ11.3.ἈΠΠποτιςαρ ἐς Οογοῖάς, 

( τὸ φυλλον ἐκ ὀρϑυνοαλλα ἐγπέκλιμῆμον, 1. ἔΟ Γ᾿ τπ Ρεπάμ] τι. 

ἱπῆςχυπι. το ΠΊ ἐγκλίνω Δθίο!τὸ ροπτῇ Πρηϊῆσατ Ρτο- 
{Πιπὶ ἃς ἱποϊπατο ἀπίπιο. ΡΪτιτ. κα ϑνετο εδὺ πολλοιὲ ἐγκέκλι- 
Πυ ὐδοία ἔιρασα Ἰπ ΟΠ ποιἀριά Χορο. ΡΟΪγ. ὅς ΓΙα- 

ΕἸΡᾺ 
ὡξ, ἡ. 1Π ΟΠ ΠἸΠπατῖο, 8: γΠι1πὶ ΟΧ ν οΥδῚ ἀοοι ἀφητῖδι5. πο 1- 
:ἸΠΟ ἢ παπηοηζιπι. ΘΟ. ΠἸο.ἀριι4 514. ἔγκλεσις, αἴτῳτρο- 

λισις πόλι, ΡΟΪΪ 1π ΟΠ] Πστὶ Ογο 1] σοητγαγ. ἔπαρσις Πιις ἔπαρ- 
- Ὀξα; μα, Ξτταθουϊ. 

ν αν ΔΠΠ1σ0. ρτορτιὲ τοῖς κλοιοῖς ἐγαλοίωσαι τῷ τραχήλῳ, εἶτ- 
ζΟΠ]ο τιιο.ςαΡ.6. Ῥγοιοτῦ. 
Ἰγῆςστε ἰπδιπάο,1η40 1η ΑἸ Πλ1π|.Ἰπηπιογσ 0. Ρτο]ιο ἷα- 
, ἐγκλύζουσι «δ ἰχιαδικοιὲ., δὲς. {τ πϊαάτοῖς οἰγίζετε 1π- 

μα τος, τὸ, 1ΠΠΠ{ς νο! ἵπιο. ΡΠΠ. φιοά τη βιπά ταις ροῖ 
ἕετηα ἴῃ αἰτ, τὸ ἐγκλὺ ζο μρον καὶ τὸ ἀνμε μῆνον, ΕἸ γτοτ. 1.1.0 10- 

ς, ἐἰκλύσμιι δυσεντερίας ὅξι τὸ ἐιψημο, ἀςςοέξξιιπι ντῖ]ς οἱ ἀγίση - 

εἰ οἷς ᾿π δ] ΠΟ πο, ἸΠΠΕΠΠατὰν ἀν (οπτογὶ οἰ οἰ βιπάϊταγ οἰν τοτγο. 
μ [ἢ 11,3. ὁδὸν ταλγέαις διάκλυσμα. ἐϊκλὺσ κα τε δ υσεντεξακοῖς βουηϑεῖ, 
Ἰὰ ἀδείτητν ἀο] τς ν τη] τοῦ σο  αἰτιιτοάν (Ε πτογῖ εἰς τα βιη ἀδτητ. 

ἘῚ ἡϑω, νεῖ ἐνικνήϑα, Τητογονζτα 840 πἰπηϊγιτ)νηριις να] ταάι- 
[4 σαΓρτιπὶ ἴπτογο. 
Ε ὑγισμα τος, τὸ ἘΠΟηϊ ἤπια : ῃς ἀϊεῖτατ ἀρ Αὐβῖμο5 σᾶτῸ αἰαῖ 
Ι οςο Βογάοὶ ἃ [ἀοογάοτς ἈΡΟΙΠπῖς Δοςορτᾶση ςοποοαμιηῖ; 
ΠῚ ἘἈπΗΠάτος ἅτ ζΌσπατος [προ ηΌ, Ῥ]ετ. ἴῃ ΡΤΌΘΙ]. 

Ε ρακίσα!. Η οἰ γ Οἢ. εἴς ἐγχνίαι χάϑρα οἴαπι ἱπέππάους. 
Σ ἐοιλαρώ, (1105 ΧΊ ΠΔη]Οἵπςαιο, Οἱ τιον πὰς ἐϊκοίλωσιργοεχοα- 
Πατίο. ϑεπες, ' 
Ε τοΐλια τὸ ἐγκατω, ἔἐντεραοἰητοῖεέ πα, ̓πτοτάπεα. Ρ]1π. νἱίρεγα, Ροὶ- 
] ιχ 2.ὀγιδδυυῆψα, τῶς πλδυρώς σσκοΐγχνα ἐγκόιλια καλεῖ τα ΔΠιΩτ ὁ - 
' ἐγκοίλια, Παυιῖιτη οοἴτα;, ΤῊςορτ. 6 μ10|.11}0.4. τὰρ.3. Ἂς 

Οἶπα πίβτα,ν" Ὁ μέλαινα ἐχυρυτέρα τε οὶ ὠσητῆθ: 5 διὸ γὴ ἂν τάς ναυ- 
γα ὀχεάνται πορὸς τοὶ ἐγκόιλια ἀὐὐπῆς ΡΊῚ..οχ πος ἰοςο [105.13:ςα. 

οὐ πλΐηιϊὶς ἤρίπα ςοἸοθγάτιγ 'π οαιῴεπη 'σεητο ἀπηταχατῖ ηἱ- 
υαιι οἶα πὶ ἱποογγιρτα ὁσία τη δαιιὶς ἀλιγατνο Ὁ 14 γε! {Π|- 
ΠΑΙΠ ΠῚ ΠΟ τ]ς. ῬΟΙ ΠΧ 15.2. ἐντερκονίσα 3, τὼ καλουυῖνα ἐγ- 

ἐδ νεών, Αἰριςοφανης ὠνόμασον. ΤΟΙ οτΙπτιισ οὐ αττι νομεῖς, ἀτι- 
ΗΕ ὉΠ ομΐις σοάοχ ἐποπάοῆις ἐγκύλια μαθεῖ αὐηὶ πῷ ἐῖ- 

5 ΠΓΓΟΥΙΙ 5. σαιπι5ν ἄραι Ατῆςη. Π}.11. ἔγκοιλον ποποήριον 
ἢ ΗΊΡΡος. ὀφϑιελμιοὶ ἔγκοιλοι ἐδιυρωῖς γγοόμῆνοι Οομ}1 φαὶ γεμο- 
τον Πα οάοτιης, ἐσ δὰ 

ὙΕΙ͂ 
Εὐκοιλόω, ὦ ἰάοηγ αι] οὐ ἐγκοιλαγῳ νης 
Ἐγκοίλωσις, ΟΧΟαιιατῖο. 
ΕἸ γκοιβκοίομαιγνα, ἀογαηΐο, 
Ἐγκοισυρέω, μιώσω,πιωκα απ δἰτ οσὸ οτπο. τι, ΑΗ ορὶν νεφισε- 

! μνώυγτρουφώσαν, ἐγχεκοισυρωμλῥζων. ν᾽ ἀς Κοισυρῥον, 
Εγκόλαμμαφ ατος »τὸ ἔσι  ρτιιγας ἤτις (τα]ρτιιγα, 
Ἐγκολαπῆος., οὐδ, ος σα] Ατιιδ. (σα ρτιις. 
Ἐγκολαί πῆω, μι αἰψω, πτιαφα, που! ροςἰποῖά4ο, ΡΙ τας ἴῃ Ῥοτγὶ οἷς ρος 

μ(θέντειαν εἰς τὸ μέτωπον αἴ χαιλποιγύκου ἐγκολείηῆει, ρτί μας ἱπ σοπ- 
Τα] πο οτάςιι]ο ράγτοβ ἐπ ἔγοητς ςτοὶ ᾿πρὶ Ἰποί αλτι ἐγκεκολαμε- 
μῖν Θ. ἐν πέτρῃσι, 1. Ροττῖς ποῖ 5. ἩΠογοάοτ. τὸν ἐγκεκολαμυῆδον,ο- 
ταὶ Ἔχ ρα ρτιμπτς ΤΆΘΟΡΙ. μ18,110.3.(ἀρ.ἀς Αὐθιτο. 

Ἐγγκολεήστιτο, Ε]ο Γ᾿ ὃς δι, εἰς τὸν κολεὸν κατέθετο, [δ τὸ ξίφ Ὁ. πο ΠῚ 
ἴῃ ναρὶπαΠὶ ΓορΡΟἤιΐτ, 

Ἐγκολλαζίζῳ, ἸΠ Ἐὰν κολλίξου ἰς οἸιιτῖο, ἴοι [ἢ ο5 ἴπροσο, Εἰηζατῃ, 
ἘΕγκολπίζω, ῃΠηῖιο, ἔδιι σοπτίοο, ΡΒ] ἀς πλιηθο . πλῆϑος αὐλαν 

σωμοΐτων ὡς οἰκεῖα ἐγικεκόλπης" αἱ μέρνγ 1. ΔἰἸΟΥ ζοΓρΟτ τ σ01}- 
Ἢ ΒΌΓΙΕ ΠῚ ἴπ ιο Πημ»ταπαιαπι ρτορτῖας ράττος δοτίτ. 

Ἐ γκολπτα) αν ΟΠΤῚ (1 ἃ πλαγὶ νοπαητ ΡῈ Ππιϊ59ἷεντ (ογ δἷτ Αὐἰ, 
ἄς πιιιπάο - οἱ ἐκ κόλπων διεξαίπηοντες 9 αι ὁ ΠΩϊθιι5 ρτοΠΙ ητν 

. απ ΠηιιαΪς5. ς 
Ἐγκολπόω, ἸὩΠηϊιο) Αὐ Πτοτ ἧς τυ ο; αρώτον μὴ οὐ χέγεδ αι ἐγκεκολ-- 

; πωδει εἰς ταὶ καλὲ μῆλα σύρτεις ,ἀς τπατὶ Νἰοἀτοτγαηθο. 

Ἐνγκομέδογμαι» οὐἶκαι. κα, ὥσομαν,α]} 115 51 ἀἸςαϑ.}πο(10.(α, 5. ΡΤΊ πα: 
ἘριᾺΓοττὶ Αρο το]. ἐγκομίω σα. τίω) τα πεινοφρρσεωίων,1. υματιῖ - 
Ππτατοπὶ Δῃϊτιΐ νΟθὶς Ἰηἤχαπι μαθοτς, ΝΠ] σάτα Τπτογρ. μαθεῖ, 
Ἰηἤημοῖο, νπάς ἐγκομέωϑ εἰς, Τιρατιι521ΠΠσατιι5,.. 11] πιο 118 οχ-- 
Ῥοπιιητ, Μο εἴτα ἴητιις Πεὶς οσπατὶ. οἱϊ ἐπ ΠῚ 

Ἐγκόμζωμα, τος, τὸ, “6 ΠῚ15 ν ΟἰἘ5.4 1}. (τι! ντοαμτιτ, ᾧ δεσμὸς “δ 
“ἰράδων. ΑἸΠοπἰ θη δος ὄχθοιζον νοσφητ, 11) κοσυ μείω. ἡ πὰς ὅς ἐγ- 
πομ(ὠσειδϑει!.ς-ολίστεϑει. ΓΟ] ΠΧ 110..4. τῇ 3. “ἦ δούλων υξωμίδι, καὶ 
ἐματί διὸν τι πορφσκειται χόϊυκὸν,ο᾽ ἐγκόμζωμφι (πάν 1δ1 ςοτγτιιρε ἐγ- 
κοζωμα)λεγεται γὴδηπίλημα, 
γκομμας οθοπ Πο, πρόσκομμα. 
Ἐγκονέω μα, ἡσω, πιν αν ας! το ἐπ ἄθο, απ δίδω, ἐγεργωώς ΡΤ οτος ἱπὴ- 

Ρίδογ. 1πάς Πιπιρτιπι .» αι ργορόγαητοβ ρυίιογς ἱπῆςίπης 
ῬεάοΝ οετι θί0]. Ατἰ πορ  ὸν ἐγκόνει,1 4 οἴ αοόλοε, Τά θη πὶ 
Αὐθιις 5ου ϑεῦηῆον ἐγιοονήσεις. ΘοΡΠοςΪ. χωρώμάν , ἐγκονώμν, οὐχ, 

ἔύρας ἀκ, 1 εἴς. δαιπιιις ΡΓΟΡΘΓΟΠΊΙ5. 5 ποι οἱ [ςἀςηάι 
ἴοΓΡ 5, ν 
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᾿Ἐγκονητις οιμπὶ ἰάθότα, 
ΕὙ“ονίδες. ἔπ ι!α τὐπο τῷ κονώ τὸ ἐνεργώ, ν]άς Αἰγκοντίδες, 

"Ἐγεύνηθε, ὁ καὶ ἐφρυ άογειις. ἐγκόνιοι γράμμα)» ἀο(οτίρτα ᾽α ΡαΪμοτό 
᾿τποα;. 

; ͵ - - ΄ ΧΙ , 

Ἐγκόνως, [ο{πἰπδητοτ.  οΓ εγίτογ. τάχέως , ἐσπδιμῆμας. Ἡςίνο, 
᾿Ἐγκοπϑ)ς. ἐδ. ὁ οςἶτο5, [ξα]ρο ππὶ, σα τπα, ἰππταπηρηταπι ἴῃς - 

ἀοπάϊς τεδτι5 ἀσσομηπιοείατιπη ςτὸ τὸ κοπήως 
Ἐγκοπὸὴ ἢ ον» δῖποῖπο.Οοἴπσα, ἐπ οϊέτιγα ν εἰ της 5. ΡΠ ΤΠ. ἔνεδρον, ἐ με 

πόσιον ἡ πτοτγι ρον βοπΠο, οἴ οπάϊουιπην Ἰὰς Πρρφκοπή, 
Ἐ᾽γκόπυσες, εως. ἦγ οἴεηπο. ΗΙοτοπ.η Οἰδαιη δάποτατ, οαπὴ ΠΟΘ ἴ- 

τἀσιιη αστ ν οἰ πποπιονῖατηι ἀο] οΥὶς [ατὶπὸ ρος ἀϊςοτο. 
Εγκοποξ,ν. δ χὸ ἡν Ια ουίοιυδυκερ 1 ΕΠ ς 115,4 Εβιδτας, ἔγκοπον ἔ- 

χεθονοιρίαπι ξοΠππι.1η ἘρΊρταπι. 
Ἐγκόπ]ω, μ όψω, πιοφα . ἱπτρε 10. τοττα ΠΟ οδίτο, ἰηΔουἴπτογρο!]!ο 

Ἰοσιοπσεπιν {ιιο ἃς ἱπτοῦξατὶ ἀἸοἶτιις : ἸΠτογγιιση ΡΟ γοῖτὶ ζοῦ- 
Ῥῖαπι. Ρα1]}..« Βοπηδη."ς.ἐνεκοπῆα μίω πὰ πολλαὶ τυ ἐλϑεῖν κυφὸς υἱ- 

κώ-» 14 εἴτ,ρταροάϊτιις ἔμπ ἴρο αι! ΟΠλ1 ΠῚ ν Θηΐτο ΠῚ δὰ γοϑβ. 
Αἰἴοτιπι Αροίξοί. ςαρῖτο 2.4ἵνα Ὁ μὴ ὅυπλ ἴον σε ἐγηόπηω.» πα- 
εαχαλώ ἀκούσει σε ἡμδμβ σιωτόμως τῇ σῇ δητεικεία «ας ἀὐτξ τὸ ἄτι 

τίτις ἱπτοτρο  ]οὰπ 5 Βος οἵ 40 ΔΠις αὐόηῖθιις αιιοςοῖπ» ἵνα 
μη ὅγε πολευ) χεῦνον πιμρενοχλω συγ χριμοιτιουμῖτι, Ογοβοτ. ἡ Κάκιας 
εἐἰπκοπῆομῆθες, καὶ αξετῆς ὁδυποιαιύνης.ν 1 ὁδοποιῦ μαι. ἐγκόπλω πώταλον, 
Ῥαΐππι ᾿πῆ ρος» οιμποιιηη ἱπρίμρον Τ Βοορ Βα 11.2.81 Ρίαπτ, 
ςἀρ.1ο. - 

᾿ Ἐγκορδυλέω,μιήσω, ποκα ἐπι Οἢ πον Αςςις, 
Ἐγκορυπῆα, οδατίοτο, τοῖς κέρασι πλήπω. 

Σ - ᾿ " τ χα ᾿ ἘγκοσμέωοΥπος τἀ πο ν᾽ ροηο ἴῃ. ἀν ΠΠο,ἐγκοσμείτε τεῦχε ἐτάϊ 
᾿ 

φρινρὶ ἢ ἐν χείξει ποιεῖ τεοὶῃ ηαπ6 ἀἸΠΡομὶτς.. 

Ἐγκόσμι(θ., δ καἰ) 11} ςἴς τα πιιπάο:πεις ὑώρκοσμι 

ΝΑ Ζδη2. ἃ ϑὰς δι : 

Ἐγκοσμογβοεῖς, Ηεΐνο. εἴς ἀϊοῖϊ δὺ ἅμα τῷ κοσμῶ ἐγκρίϑεντας, 

Ἐγκόσμως οτγάϊπατογἀςορητο, ἀΠπτπξτὸ δὲ ς οπιροἤτο Ναζαη, 

Ἐγκοτέω, μιήσωχπ.η κα, πλοῖο ἶιι5 {ιμη;ρταιάτ
οσ ἱγαίςοῖν Νοι.)4- 

τπ|ο. ᾿ ἘΠῚ εἰρ δν 

Ἐγκότημα» ΓΑ Δ 14. δργηγμανία. | 

τ Ακτοι κ ὃ μυλπηιου ἰταοιιπάμ, ἔγκοτον ἔχοντες, Ἰηξςηῇ. οὐπὶ ἀι- 

τἰπο,οάϊιπι ςοποὶρίθητο5. Ηετοάος. ἐγκοτοὶ σφι ἀμφοτέρων ἔ- 

χόντες, Οὗ Πας ἀπηθῸ ἱρῆς Ἰῃ ἔφη. Πἀοπη1»: κότος φϑθη
6᾽ » Βιταιιῖς 

ἐπι άϊα ἴῃ ἘΡΊσταμη. Α ἀἀπηάπτηιΣ 11 Ρμγπορηοπιἐ ΠΗ εἰσιν 

αὶ μίωιν ἀγρίαν κχἡ αἰμείλικτον ἔχεσιν, [τασιιηα! Ππητν ὅς ἡγάτῃ Σοξᾶπι 

ἃς ἱπηΡ]Δσα 1] ὁ πὰ Βαθοηξ. ͵ 

Ἐγκότως, ἰτατὸ τας απὸ ὀργίλως ΤΟΙ οἢν 

Ἐγκοτιλν, [αἴας μοσιφη οἰξγ αι γ Εν υἱξζογιτα Ἐξοὶ πἐπλημντα 

Θοίαρτα πιιηδ 
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εχεῖρίεπτος σαυίτατς σοϊαθᾶτ, ΑἸ πομπαῖς ΠΟ ἐγκοτὺ λὴ δὲ τις 
αοηδιαὶ καλεῖται, ἐν ἦ κοιλάϑαντες τοὺς χείρᾳ ς δέχονται τοὶ γνατὰ “ἴδ νε- 
γίκηκότων οἱ γδνικημῆμοι. ἡ βας’ ἀ ζασιν αὐτοιὶιγ]άς κοτύλη, 

Ἐγκουράδε;. εἰςαττῖςος ἕλοῖοῖ, Ηοἰν (ἢ, τοὶ ἐν τῳ τρρσώπῳ ςίγματα. κὶ οὗ 
ἐγ πάςς ἐφοφῶς γρα φικοὶ πορσώπων πίνακες ΕἸ οἰγ οἰ, Ἡλῖτι κουρϑὲς εἰς υ' 

κορυφηὶ ἡ καὶ γραπῆὸς πίγαξ, δὲ ἐγκέρας ἀριιὰ ΑΞ ἴς Πγ Τὰ να ὁ γεγραμμῆδος 
Ῥίέκιι. 

Ἐγχραγτες οἱ, ἐπ οἰ 2 πιδητοσ. αἷ" μοχέλης βοῆς αἰ πειλέήσειντες, 

Κγκράζω,μ, ἄξω, πα χα Ἰποΐ απο οοἸ Γογοτοἰἀπτορπείτγιη, [)4- 
τῖιιο. 
Ἐγκρασίχολ 5. 111 οἶπιϑ9 ἔγαςιιπτ5.1τοπὶ ῥ ςὶτιπι σοπιι5. ΠΡ. 6.Α- 
πἰπιαὶ.σαρ τς. Ατποη.Π1.ζ, τ αὐτῇ τ"3 ταύτης τῆς αφύης ὑπτογζονών- 
ταὶ ἕτεραι» ᾧ τινες ἐγκρασίχολοι κριλοιώ τας 

ἘΓφάτεια ας »γκὴ ἐγκρατες τὸ ςο πεῖ ποτῖ 4. το ρογδητία, πιοάογάτιο. 
Χοπορ "16. 1οὐπομν. ἐγκράτειαν αῤΨ πῆς ,) κρηπῖδα ἀοἶτ, ἱ. γἵγτιιν 
εἶς ἔμ η Δα πιοηταση, ΠΌογας. τούτων ἐγκράτειαν αἴ σβει πετῶν ὑφ ὧν 
χρατεῖ ὡς ὁ ψυ χίιὼ οὐχ οὐν,ἱ. ᾿ς ΟΠ 1}. Δ Ἐπἰπο,ῃςς οπιπία γορτὶ- 
τὴς δζ σοητίης τε αν Πῖ5.Ργοὸ ἀϊείοης ὅς ἱπιρογίο τίσι Παπιῖ-- 
τιιγοὐ ἐγκράτεια, αἷς [ητογργος. Ασ οτοί.. Β Βεϊοτ δά Τιςοάςἐξ. 
“εὸς τίυ) σωφοφσιυϑίω, ὁδὲς, ὥς τε κρεϊ ον ηἱ σωφρρδιωυλη, ἐγκράτειαν ψ"- 
σκει κέρδοις τοι ΡΕγαητῖασι Ἔχεγος, ΠΓΟογάῖοβ. 

ἤνγκρα τϑ) εὐ το πυρογδηζοπι οἢδεςτοί ογατο, ἐγκρατόϑομω ΧΡ οπταγ 
Ἧηι ΒΙΡΊ ΤΠ 5»πς σοπτίποοφπίπασι γοοῖρίο, δὲ φιοάαπι ἴῃ ἴοςο 
πεςοῆτϊτατς ςοσπρο! ]οτῳΡαιι]. τα 4 Οοτοςαρ.9.ἐγκρατάζεται πάντα, 
ἴῃ οπηῖθιι5 τοπηρεγᾶπς εἰζοῖη οπιηίθιι5 ΡΠπποης οἰξ, 

Ἐγκχρατέω,λλο σωγπὶ κι γοΟὨτίηεο9 ᾿.σοητίποης ἤππη. ἸΝοατγιπη, ἐγ- 
χρατῳ τὴ ππγία»ἱῃ Ραπροτζατς ρογίςι γον τάτ,άς ἔοστιιπα. 

Ἐγλφατὴς εἰ Θ', ὁ κχἡ ἡ, ὅς ἐγκρατιὴς οὐδ᾽ ΒαΠιροτεη 5» 4 της π5,ςοπτί 8, 
ΠΟΠΊΡΟΒ. ἐγκρατὴς ἀφρφδισίων,τεἰ ν οποτοβς Δ τ ποης» ΧΟΠΟΡἢ. 
δὲ γαφρὸς ἐγκχρατιὴς» (Ὁ ὈΥ 594 ρυτά οἰμχἀςΠ|ν 1.4 τ ν οητγο πὶ σοοΓ- 
φοἵ δὲ γφρτι πηΐτ, ὃς ἐγκρατὴς ὕπνου. αιὶ (Ὄπιπο Εἰ Ππρουϊοτσαιῖ 
ἴοππιπο πο {σοι τη] ἱτοα ρει εἰπάςπι. ἐγαρα τὴς αὐτὸς αὐτῷ, Π] 
σοιΊΡΟ5.ΡΪατο ἴῃ ἘρΠο]. ἐγκρατὴς “κ΄ ἰωιών,, τεπεης πα Πα5. 
ΤουςΔη. ἐγκρατοῦς ἐρανον λυ δυᾶνΘ-, “2 τππὶ γοσοπς,Ῥ]ατο, Ρίμζαν. 
ἴῃ ἸΝ ΠΊ 8,6 Γκρα τὴ ς ὴ υἱῷ δέξι(ο. αἰ κακίας αῤετη νἱέξιγιχ Πιρειότ- 
Ὁ νἱτῖο νἶττι!8. ἐγχρατιὶς γνό μῆν(Θ.. οαἱ ΟΡΙατα οἱξ ροιπιηάὶ 
ἀααυτήραι ἴῃ δοίοης, νὉὶ ἃς ἐγχρατιὶς γχοουβυΘ- “κ᾽ ρᾳγμά-- 
σων»ἱς ΡΟτῖτι15 του απ. ὡς μήλου κὸ κοτίνου ἐγκρατεῖς γήϑοιντο γικη στιν- 
τεργντ πλα]0 ἃς οἱ οαἶγο ροτίαητιιγ ν᾿δογοβ. Γιοίδτι5 ἴῃ Αμα- 
σματῇ. ἐγκρατὴς ϑυμού αι ἴγαπν σοΒίθοτ, Ατιζοι, 1.7. τ ς. 
ἐγκρατὴς νέμω» γοτίηρης ἰοσοι,ΡΙατο, ἐγχρατοὶς οἴγου, γ᾽ ΑΡΠ1- 
Ὡοη 5. ΚΟΠΟΡ ἢ, 

Ἐγκρατιὗς κρατεδικώ;, ἐγχρωτώς αὔχήν,Ἰτιροτιοϑὲ ἀοτηϊπαγὶ. ΤΒμογ. 
ἀιλχυρώς, ἐγαρατωῖς ἐπέρχομαι, Δα ογτὶ πιὸ τοπάο αάιιοεῖ 5, 14 οι, 
καρτερῶς, Φ νερώσον οἱ ὅϑηφανως, κὶ μεγάλως, Τπτεγρτες Τ᾽ μογ 41 ἀϊ5, 

ἐγκρατῶς αὐτιλαμανεὗϑτι, τοπαςῖτοτ, τοπογος Γσδηῖις, ἐγκρατῶς 
πρρσύχέν, 4111 σοητοῦ αττοηάδυς, ῬΙμτατς, οὐδὲ ἀσργ. 

Ἐγαρο ζρίζω, κ. ἄσω, ΠἸἤρεπάο. 
Ἔγκρικοιδία, ἐπ ΈοΥ (Άτιιπη στιά πιπιτι ΠΏΡΙοχτις ὃς ςοπποχίο, Ηείγς, 

σμωαφὴ χάρων εἰς τοὐυπίσῳ, [οτίλῃ 4ιιῖμηι πηλητις ἴῃ Δ Πι1}0 ἔσσγοο 
Ἰηίοττα; ἃ τοῦρὸ νἱποίπμηζιτ. 

Ἐγκρίκια, ΠΠσηα νἱτ, είν}, 
Ἐ γκρικος,ςαιμ15)} Δ 15. 
Ἑγγχρίνομιαι ἀρ ρτοθάτιις αΠισπιοτ, οἰἱροτοίερτοσου, ἀϊτίεποτ ἃ σα- 

τιι ΑΙ Ἰ]ιιο ΟΡ οπίτιιγ τῷ σμωνέμομαι. Ατ ἤτοτ, ἴῃ 6.ἀς ΗΠ} πίη. 
ὅλως ὃ τὰ ἄγρια πάντα ἡ τὰ πλεῖςα αὶ σιωνέμονται τοῖς θηλείαις πορὸ αἰ 
ὥρας πῇ ὀχϑύειν,, δ ἐγκρίνονται ὁ ταν εἰς ἡλικίαν ἔχ ϑωσιν, ἐγκρίνεσθειι 
εἰς βουλίιὸ,ςοορτατὶ, 

Ἐγκρίνω, μι νων π κοι, αρρτ δ. Π]Πςρο,αἀπιίττον ργα ἔογονργοθο, ἴη- 
(οτο,ϊπίοτο,  εοιισιο,αάορτο ἐν τούτω ὸ χοιτειλέγω, ΟΡ ῬΟΠί τα τῷ 
ὐποκρίνω, ῬΊατο 2. ἀς Ἀδρ οὖν μὴ καλὸν μεῖϑον ποινσωσιν, ἐγκριτέον. ὅν 

ὃ). αὖ μὴ, ἐποκριτέον, λἀπιϊτεοτο οροτίοτ. Αὐ 14, εἰχλαὶ χἡ ἐὺ ἐπιίλυ- 
“ὰς ὅτοιὶ οἷὸ “ἴ ἄλλων ἐνέκριναν, Τ)οπχοῃοπ, ἐπφδάν τις εἰς τίω) χᾳ - 
Ἀου μάψίκυ γερφυσίαν ἐγκριϑῆ 9 δὲαπότης δεξὶ “0 πορλωών. ἐγκρίνειν τοῖς 

πογλοῖς, ἔξει! τοῖς σὺ χοὐσι, σΌσοΓο ἴῃ οτάϊηοπι 9 14 ο[Ἐ,, ἴπτοῦ 
ῬΙεθοῖος λππίπιογαῖς, Βιιά.1π ἘΡῚΟ 155 ἐγκριϑεὶς εἰς ἐδὺ πρίακο- 
σίοις . ἴῃ πη οτιιτι τγεσοητοτίῖπι οἰ βέξιι5, Ρ]Πτάγο ἢ, 1] γολγ- 
80.τῷ ἐράν ἐγκεχριμβύου πειρ᾽ αὐτοῖς τι1πὶ ἀριιά οος [ἰσογοῖ απηα- 
ΤΟΣ πὶ ἍΤ ΟΥ ριι οο5 νἱρογε»ἀεπὶ ἰδ ἀοτη, ἐκ ἐγκρίνω,ἐπγ- 
Ῥτοδο. 

Ἐγχρὶο ἱδὸς ἡ, ΒΟ] Πατῖτιπινοχ οἷθο πῆς. δά πιχτο ἘΧοά σαρ.16.4ς 
πιδητα ἰε 3. τὸ μαΐν ὡσεὶ σδέρωφ κορίᾳ λϑυκὸν γ, τὸ ὃ γεδσα ἀμυτε ὡς ἐγ- 

χρὶς ἐν μέλιτιγν ΒῚ Τιατὶ πὸ οἰ Μαππα ογᾶς χιαῇ [διποπ σογ μά τὶ 
Αἰ δυιπὰ συ χιιο εἶτις Ζιιαίι Πα: Δ: εἴμιτι το !]ς, ὅς Νιιπηρτοτ. 
παρ. πα πὸ ὦ ἡδυγὴ σῷ μαννα ὡσεὶ γεύκατο ἐγκεὶς ὃν ἐχαΐω, ΟΣ ρον 
πιλππαῦ αἸ14Π Ραπὶς ΟἹ Θατί. δια". ἐγχρὶ»»γλύχασμα ὧδ ἐχώα ὑσα- 
νὲς, ΑἸ ΒοΠαης ΠΠ|γ,ιδ᾽ ἐγχρίσες περι μά τιον ὁ ψϑυῖνον ἐν ἐλαίῳ, χὺ μῦλ αῦτο 
μλρλιπῆ εἰ μῆνον, 

Ἐΐγκρισις, ἑως "ἱ, Α ἀπ πο ἃς εο (θηπιὶ 10 αἰταιϊᾷ ἀϊοῖτωγ Δάπιϊξτι 
Ὰ 8ζ ἀρργοβαγί τοιτι δάἄορτατίο ὃς ἀδοιτίατίο. Ν 

᾿ κα τος ἵῃ οτάϊποιη πα πηοτύπηαιο τε αξειι»ἤτις ζοέξιις : ἔκχρε- 
τος γογὸ οἹ ἔξ,  ἀρργοθατιις, ργατοῖ ρυισ,οχ ἱπηῖτι8. ῬΓΙΓΊΑΓΙΙΣ, 

δ κρτοι, ἰὰ οἵδ, ὀνταταν μδιοιγεγκύκλιοι οἰ γῇ ραγοϑραὶς Βυἀσῃς 

- ΜΕΝ ΤῸ 
ἴα Ῥαηάςξν, οἰτοιατο5, γ1]ο5 ὃς αὈϊς ϑΕ", γε ᾿πηαῖς Ρ 
πο σοηίτξατ τάτπςῃ ΠΣ Βιιάκειις αι ἀλιιον Παπὶ ἴτας 
Οοαι. ἔγκρτος, ὁ ἐντεταγιῖν (0. τοῖς κεχρινῆσοις ἢ τοι ὀκλίκτοῖ 
ἴῃ ογάπισπι γε ξπι]βογηιι ὀγηα τίσ: χροΐ ται οείατη 
ἀρ Οτέροσ. ἴῃ ἐρίταρ. ἴῃ ρατγοιπ » διῃεὶ κὴ τᾶτο ὅψέδηκον, 

τὸ δος “πασι νὴ τῷ λαϑ μάλιςα πιῇ ἐγκρίτῳ τε καιϑαρωτ "ες 
Ἐγκροτέω, 2} 1140, ἐγκροτούοῆναι πυγμαὶ, Ριισηὶ ὃς ΠΟΙ αΡ. 

1Ππ|Π.Επτὶρ. ᾿ 
Ἐγκρέω λα πιιτηοτος ἱποςάο,α]το :ἴτοιπ ἱπιρο ]Πο.αἀἶρο. 

"ΤῊ ΤΒαγαέζογιςαρ. αἱεὶ εἰγροικίας. εἰς τοὶ ὑποδήματα ἥλοις 

ἐγκρφυ ὀνήμοι 1 αιιῖςτί, θ. Ξλιιαητο5, σοηἢϊέγάπτου, ΑὙ ΠΈΡΙ 
ἴῃ Ἀηὶς χώρει δὰ γιώ πῶς αὐδρέίως Εἰς «δὺ δυανϑεῖς κόλποις} ἶ 

Ἐγκρυπῆ 9. Ης γ ἢ. οἵ πέμματος εἶδος. 
Ἰἐγχρύπ]ω,ἱητοροςτοροοῖη ΟὈ] ιιο δίσομο. τῇ, αρ, 

ἰῷ καξῶσει γιωὴ ἐνέκροψεν εἰς ἀλδύρα στιτα πρία. δ 
Ἐγκρυφιάζειν,ΑὈ ςοπάογο. ΑΥἸΠΌΡΒ. ἴὰ Ἐφεεῖδιιβ. πονλοῦ: 

με γρόνον ἡ γιωῦ ἐλελήϑεις ἐγκρυφιάζαν 5 ΤητοΓρ. εμφωλόδων 
κρυηῆων, ϊ μι 

Ἐγκρυφίας ον, δ, Ῥαη]5 Πιδοϊποτήτῖιις5, Οα] ΠΡ τοῖς. αρ.7.ς 
Ἀδρίας αρ.17.Εζες Ἀῖ οἱ. ἐἀρ.4.ἐγκρυφίαν κρίϑινον φείγε 
οἸπογίσινῃ ογάἀοαέοιπι σοπιράο5. ὃς Τα πόγοτισαρῖες 
πποίοιυ) αὐτὸ ἐγκρυφίας, ἐχ 60 τοττι]15 ἔχοϊοθδης. ἐγκρυφί 
[κιςῖᾶπ, 

Εἰ γεταὶ, οἱ, Ρ]τΌτες. 
ΕὙκτημα, ατοςγτὸ, ροΙΤε[δῖο. 
ΕὝκτησες εως ἡ γαςαιμΠιῖο, ς 
Ἐγκτητορο γα σα Πτι15»ΓΟπράτδτι! 5: ΡΟΙ οι. Τιουιῖξ. ον 21, 

σηται ψνχίω ἔἴγκτητον αἰγυρίον » ἢ αιιςηὶ διιτοπὶ αξοσίος 8 
[ὰο πιο ἄς. ' 

Ἐἰγκτίζω,σοπάο ἱπηντ αιαλιΐῃ Π16ι115 τερϊοηὶ ἀἤῖοα! εἰ] 
ζειν πόλιν, , 

ΕἼγχτισις τως γα ΠΟΙ, εἴα ἀϊοῖτοτ τὸ εἰς χρώτει κοχρέρϑεαι ΡχῸ 
(αρταὰ ἀτειίογας. Ἐγκιξ Ἰπξγὰ Εγκυτίς 

Ἐγκυ 3υν, τὸ, “οἰ στο, ατατα. 
Εγαυειν ρτα  βῃαητοῖτ εἴς. : ἶ Ἢ 
Ἐγκυκάω, ΟἸατα δου ἰμυτα [το »ρεγμ πον ἐοπβιπάο δ 
Ἐγκυκλέω 9 οἰτοιαποἶμο 7 ΡΟΪ εις εἰς ἐγκυκλεῖν οἰγοιημο 

ιοά ἀἰοῖτιγ ἐγκύκλημι ἐραέταπτίθιις οτοπάοτς αἰ: ἴῃ 
ἐϊα ἴμητιτη μος ατιτοπὶ ἰοςο. εἰ μη κολίω «χές κατελϑ ἐν 
ϑτι)διιϊ 4, ΟΧ ρΟπ, συσράφηϑι, Ατ ΣΟ ΠοΪ. Ασλ Το Ρ αῃ ἴα μοι 
Ἰοςο.ὐκ οἶφ᾽ ὅποι ἐγκεκύκλησαι ΟΧΡΌΠ, μετοιζέδλησαι. Ι 

Ἐγκύκλημα , Ραρμηλτῖβ ἤρφοῖες ογᾶῖ [αδὶςέεις τοτῖς » 40 
. οὐμπα ἐξο 5 414: ἴμτις αἕϊα ΒΠμΠςης » ροξϊατογίριι οὔτ 
Ῥδητιγ. νἱάς ὀἐκκύκλυμᾳ ἱπξοτγίι5. ΑἸττοῦ Αὐτότείος [δ 
ΟΕ οποπι. τεόσοσος καὶ ἀπὸ Τ᾽ ὁλων ἐγκυκλη (ρέτων γ71ἀ 6 
τιοπει!ς5 ααΐ ἃ ἀοπιοίεςα ραγβπιοηῖα ὃς ἰαοτς ὃς 15 ιᾶ ἃ 
ταὶ ΔΙ πιητ11Γ9 ῬΤΟΙΟμΪΕ : αιιας πὸ ἐγκύκλια γ Ἰδ᾽οπα ἐπίδῃ 
ΕἰιητιΓ, 

Ἐγκύκλιθ' ν ἱη οτδέ ξλέλιϑ8,οἰγοι] αν 591 οτγάϊπεπι τε 
ΦρτοΡ μιδγάτιτ ΟΧ ἸΠ 0152 Ρ ]οδολιϑϑν {15,68}. Π1.1.ςαρ 8, 
ἐγκύκλιει αῤχρὶ γ ΔἸ σιιηται παρ {τγατιι5» αι] (οττϊεὸ ἀςξοι 
τιιτ» αιιδῇ τη οὐθοπι γοάφιητο8, νο] αααῇ γι !ραγοβ, ἐγκν 
ποιεῖν ἴῃ οτάληοιη γεαίρετγε ἴξιν ςοροτε οἱ ἐγκύκλιοι κὦ μὲ 
χοντεςομὶ ἤχητ ἴῃ οτθεπιὶ (δι οτάϊπεπη σολέϊε. ἰᾷ οἰϊτοττῖαι 
Βιιά. 1 ἘρΟ]. ἐγκύκλιοι διακονία!» ἔα ματι ἀπολ [τον {πῃ 
θοπὶ τοάοιητος ὃς φιοτὶ ἀϊδηϊ 9 (ογιι1 165, ἐγκύκλια πώδὲ 
οτρῖς ἀπο ἰρ!λπάτιπι. ὁ «ὐθὰ τὰ ἐγκύκλια παιδευτὴς) [Δ 
αττίτπι ρσσορτου. ἐγκύκο (δ. παιδεία, ἔπος ἐγκυκλοπα) δεῖ 
οτθίσιιατα ἀπς1Ρ]ἰηατιιπι Γαγίεϑρν ο] τὶ ἀπέξιις 4υ14ΑΠ| 
τίδε οχ πυρἰτὶᾳ ἀ 111 1π|5 σοηίρττιις ὃς ἜΡΈΡΟΝΙ ΣΝ 1: 
ἀπ(εἰρίτπα:. Οὐητλ} το τιςαρίτο 16. τ οἐΠοίατιι οτ 
ἀοξεγιπα αιοπὶ Οταοὶ ἐγκυκλοπαιδείαν ν οσδητ, ΟἸΘΟΓ,Ο 
ται σοπίςη[άπηαιιε ἀο γι πα τὶπῈ οπιηλιπι; ἀἰχ τ, [τῷ ΟΥ̓ 
ἀ1{πἸρΠπατιπι:ῖτοπι» 4ο ξεγίπαχτι οαλποπη ᾿πρ ΟΠ ΔΓΗΠῚ 
πιαπατιπι ἀττίατη γη0 Ζαοάῃι [οἰ οτατίς νἴποιο οὐπ 
πεὶ ἐγκύκλιά » αὐψε ρἰεγιησις νονίλπτιιγ ἰπ νἶτα », δὲ ὙΠ ἀο 
ἤπιτο Τιλτὶπὸ ἀϊςὶ ροίπιης οδυΐα, τγαπΠατῖτία, τγλυ1α [1 αι 
ἀϊανια οἰτιφεῖῃ Γοσασγοητία) γα] ραγὶα, γυρὸ Βετὶ (Ὸ 
ἐγκυκλίοις ἐνταχθεὶς»Ἰη οτάϊηεπι απ  ηἰ{ἘοΥ] Οτ τι τοις 
{ἐγ ] ται ἐοαέζις. Ατιοτεῖ Ζ. ΡΟ τίςοσ. χρησένιου δ οὐ 
ϑῥασυύσπητος ωρὸς οὐ δὲν “Ἷ ἐγκυκλίων, θην εἴα πρὸς τὸν πόλει (ο 

ὃ Ροϊ τίςοτ., Ἐκεῖ γὸ λαμ(αύων τὶς αἰδοιὸν ἐδίσεισκε τὼ ὁ 

δικκογήματα «ξὸ «“ὥσας110...ἐγκυκλίοις διακονίας ἀἰϊχῖτ,}. νἹ 

ΟΡοτας ἃς οδιιίας. Αὐβξοτς], λη ργιδιό Μοτγεοτοίορ. 
Ραιιῖτ, ἔτι 9. αἷδὲ κεραιω ων π]ωσεως, ἡ τυφώγων, χὺ Ὡρησ- ρῶν» Ἶ 
λῶν ἴδ ἐγκυκλίων, ὅστε διοὶ στῇ ξιν συμβώγει ποίϑη ΤΥ αὐἱὴ σι 

ν᾿ αὐύτων, ἐς ςατοτὶς αι ρα ἤπτη ἀςοίάιιητ φβξς δ ι15, αὶ 
λρίᾳ φογρογὰ ἀομίλητων ὃς φοηοτρίςματ, Οιοά ἀεὰ 

ι 

ἑ 

ἩῊΝ 



πὶτοιγα ΠῚ ται » εοτήπισιις ἀαθοδειιιπι αιυιὶ σατιίας 
ταδάϊτας, ὅς ταγιὴς ἀςςἰ ἀπιητ, ρας μος ἴῃ Ἰοςί5. Εὶλ ἴῃ 2. 

ΟἿ χοῦλτῆς ὉΠ προς οἰ πυγομίας Χραιπέςη “Ὁ φεφσοδοὸς ὑπὸ ἣν 

ΠΛ ΔΛ. τι, λυ ϑυδκὶ ἐμσιοαῦ, ὃ δ᾽ ἀγώων (ες. 
γ᾽ ὡγων) ἦτα καὶ ἀπὸ “ὶ ἐγκυκλίων, Πος οἵδ αὶ ἀοπιοίτἰςα ρατ- 
ἃς Ἰαδογουγδς 115 αι ἐοηλὶ αἰ πιητιιν. Τ᾽ ἀοπ γογὸ ρτῸ 

Πιδιιπρὶε, δευτέρα 5, καὶ ἀπὸ ἦσθ νον ἐγκυκλημαά των, Π(Ὁοτ. 
ἰφοοἷς» Οὐ μόνον ὃ ἐν τοῖς ἐγκυκχλίδι:. κὺ τοῖς χοὶϑ᾽ ἡμέραν γιγνο- 

ἤϑοις αἱ μμοναρ χίαι διαφέρουσιν. ϑμμὰ τεὶς ἐν πολέμω πλιὀνεξίας πείστες 
χειλήφασι, τ ἀς Ραςο, τίω πλίω τούτων ἥδ᾽ ἐγκυκλίων ταφαξς ποιεῖ - 

αϑ' ἕκαςον ἐνιαυτὸν, 4 οἴ, τ τυχόντων αὐϑρώπων, ΡΙ ἰτατοῇ. 
ἄκου εἰν, ξιιεῖνα υὐδὸ γδ ἤδη αὶ πρὸς «δὺ ὅλως ἄτοτυγ χαίοντεις, ὦ- 

τ ἐγκύκλια κὶ κοιγαὶ ποίσης εἰκροασεως. γι] ρατία, τγι 1 Π1α. Ατὶ- 
᾿ ἀε Οαΐο . καϑεΐτῷ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις; φιλυσος ἥκασι κἰρὲ 

πολλ ἀκὶς ὠρρφαίνεται τοῖς λόγοις 9 ὅτι τὸ ϑεῖον αἰμετοίζλητον αἰ - 
δῷ πᾶν, ὅς. Ετ 3.Ἐτβσοτ. καὶ αἰοὲ μὰ τὸύτων εἶλις. ἱκανῶς γδ 

γκυκλίοις λόγοις εἴρηται. ἴπ ΙΌΧτΟ ἀτιτοπὴ ἤς (στ ῖτ, τις δ7ο- 
ὃ αἰεὶ αὐτὴ ἐν τοῖς ἰξωτεεικοῖς χόγοις, 1ὰ οἴξ, ἀἰριιτατϊ πίθοις 
Τιδτῖς φαΐ ἀἰογιιης τ ἀκροα κατικών, ἐγκύκλιον αἰιτοππι πα,- 

ῬΡεἰἰλπτ ἐπ νο! ρα ἀϊαπι ὃς ΠΡ ογα ες ἀγτεϑ. Ν Ἰτγιιαῖιις 
τάπι ἐπογ οἰἸόπαιϊις ἀοεἸτίπατιπι οπηπίϊιπι ἀ{{1ρ1- 

ἀἰχίτ 'π ργαίατ. 6. δὲ σης] οα ἀπ] ρ]Τ1πατὴ Ππιρ ἰςϊτοῖ, 
πο {Π 5, Αὐτῆς παν. ΠΡτο πιάτο 9 Ἑ κλειπούσης ἤδη τῆς ἐγκυ- 

ἂς » διὰ τὰς “Ἰυομζμας σιιωεχεὶς κινήσεις » ὅζς. ΠΙΟΧ. ἐγὲ- 

᾿ἀνέωσες πτίλιν παιδείας οἱ πάτης, ΟΥ̓ΟΘΌΓΙΙΙ5 ἐγκύκλιον παΐ- 

τὸ νος αια ἀαπι παι  Ἰοτῖς. ΡΟ ΠΧ Π}.7. 
δ δ ἡρίάοπι αιιο ἐγκύκλιθ., ἢ 
νἡμι,ὥσω ΟἸΓΟυ πη α 90. ἐγκυκλίμϑυ Πα [υι5. 

ζω Ἰπιιο πιο, ἐπ Ρ Ἰςο.ἐγκυλίζω εἰς ἔρωτας, Χοη. 
οἰάειη χιιοά ἐγκχυλίω,ἐγκυλίζομαι ἃς ἐγκυλινδέομαἸπιιο]- 

Ρ]Ἰσοτον Οἰιτοτ. Ογτι!. ὅς ἐγκύλισμα. ΑΥ ΠΟ ΡΒ Κδηὶς. 
ἕως. ας ν ΟΙττασῖο. Οἰς. ΡΙατατ.ΐη Οτῆο. 

οἴηιιοἰ πιο ἐπα ρΠ σον» ἀοιο ιο. Χ Οπορμοα, εἰς ἐΐρωτες ἐγκυ- 
το ἴῃ ἀπ οτος ἐς! αρῇ. νο] ρότῖις ἐπ ἀπτοῦίδιις ν οἰ μτατί. 

ἰοἴπιπὶ πο σαππι ἀἰοῖ αἷς ΤἈΘορΗγαίε. μττοτ. 116.1. οαρ.χ]}. 
ἃ Ρογάϊςος ἴπ οα νοἰτοητιγράταιο ἱρίασπ δγιᾶτταῖς Ἔηὶπιν 

ταὶ Ὁ) τόρ κίον, δὲ οἱ πὸ ἐδὺ αὖρ διχας ἐγκυλίξϑει ἡ δρυ τιν, ΟΟΕον 
21.08.17. ᾿ 

υμκοΐ σον, που» ὈτΟΣ ΡΠ ΔηΣ ἤππι,ἔοτο ντογιι πη. οι. 
νγδγ(Θ., ὁ χἡ δ ΒΓΑΊΠ ΝΣ. Ρ ΘΠ. ΡΤα ΘΠ ΠΣ, σ ΓΑΙ 115. ΝΝΟΏΠΙΙ59 

ἀκίης ἐγκύμονα κόσμον ἐλέγχων ροσςάτο Ῥταιιςαι δὲ γοξοττῆ, 
Ὑ], μυδε τις ἢ ἀλόχῳ ἐγκύμονι χεῖρῳ βάληται, ἰά ς(Ἐ, διαιμάας 

ὙΧΌΓΙ πηᾶητις ΠΜΠ]05 Ἰη11οἴατ, ἐγκύμων Θοιξ, δος πογάα ἔδιι 
ΠΙοίσογ. τδ.1. ἐγκύμονα δ περ κούπων Ν ἴῃ Γεηλί πθιι5 

ἰλ. ἐγκύμονα γαςέρᾳ διυΐων, σταλ! ἀτιη} γτογατπι {185 

οὐ, ὁ χἡ ἥ- ΓΑ 5, ΔΠ 59 ΤΟΙΊΠῚ ἔογοπσιντ κύων ἔγκυίθι, σ ται 4 
1 ἘρΊστ ὃς αἰτδὲ Πθτιοοάςπι . εἰσισε πωλον δυύπλου δανκων 
ἡσυχίης, Ρ᾽ απιιπ,. 

"πω ἱης δ 0..ππὶ ργόπιις ὃς ἱποιιτιΠϑον οτσο, ἀπ πα Ππις ἤϊπι, 
ΠἰδΠ4ο, τείρ οἰο,ςοπίρίςῖο. ἐγκεκυφότες, ΟὈ ΕἾ ρο ςαρῖτο ρχομὶ» 

ΐ ἃ 
κ ͵ - . . πὸ ᾿ 

Ξάσαι. Ἐτοτ. ἴῃ ἤιο Γοχὶς, ΗἸ ΡΡΟοτ ΧΡ. ἐπουλωϑείη, κοατελωϑείη 
Ἰ οἰςαττίςετη ρογάϊισατιιτ. - 
πα δρσαχιηςϊάοςοδιιξο. ΗΠ άτις, θαρύϑει 

αν ομὐ τῆς ἐγκύρσας ἀτῃσιν; ἴπι ᾿ῃ ξοττιιηῖα ἱποίάοῃς. Ἡογούου. 
πκύρυσε ἀλογίης 5 φοπτοπιρτυΐ μα ιιῖτ. Τάς πη 5 ἐνέκυρστιν τοῖς ἐ- 
νοις .1ΠΠ05 οἰοπάοτγιιην.. 1 οἰτ. ἱπιισηθγιηῖ . ἱποϊδογπητ ἰῃ 
ἴον. Νὰ 
ρτιθο οἰ δθυις σοπιιοχιῖς. ἐγκύρτια δίπλα, δΙδ δ᾽ σοπηϊηΐ 9 {πα 

Ραϊιοχίτατες, οπλιεχα, δι} 4, ἐγκύρτια οἢϊε ἀϊοῖτ τοὶ ἐν τοῖς κύρ- 
ἰς φυφάσματο, Ὁ 

ἢ τος Ἷ ΠΟΊΓΙΠΙ5. 

Ξ σις ες, ΡΩΤΤΙ]5. - 
ἘΊ σίχωλ Ὁ». ΗΟ νοἢ. οἴ αἴωϑεν σὺ τῷ κύσε χωλός ντ Ετγ. αοαις 
ὐπὸ σῇ εὐ σὰ χωλὸς τὴ ὑπὸ τῆς κοτύλης. 
ἧ ὍΟΠΙζΟ ΓΟ ΠῚ1591Π΄ σατοον Οἱ χὰ ρτορς οἰιζοιῖτι, ἂν χραῖ, οἶδα τὸ κύ- 

εν 

ς 4ιιοή ὃς σκύτος ἀϊείτιτ, ὦ, Ἷ 
ον» Ἰάςπι. Ἡςίν.ἢ. Γἀςοηΐδις εἴτε ἀ1ςοῖς ἔΐγκατον ἱητοίείητπι 

Η ̓ τογάπειιπι, πο νἱᾷ εἢ ὼ τῷ κύτει τῷ σώματος. 
ΣῚ ̓ωΣ 146 ΠῚ 4ιοά κύω:νπάς ἐγκύεσει ἀριιά Ατζος. χις διἔγκυθ., 
τ ΠΣ τ π μιαλκυδο, μυδῖδυς οβξετο, ποπογο:εχογηου 

ἐπι, Ασαια τ. ΡΙατο ᾽.(ς ΚΕ Θριτιρ. τοιαῦται ἐϊκωμιοσουσε διχαιοσυΐ- 
τως ῃαςς ταῖ τᾷ 1π{π|τίαπι [απιάδιις Ἔχτο! ππε. ἐγκωμιάζουσω δὲ 
.} ἧς τίω) αῤετίω! νἰττιιτῖς ῬΓαοοπῖα σοποϊηρηζος 9 Ρ] πταγοἤι5 

Γγοῦτρο αἰδοῦς αῤετία) ἀιαὶ χόγων ἐγκωμιζειν. νἱτι νἱττατοπι 
͵ [5ποης Ἰαιιάατο » ΠΟ ογατὸς ἰπ Ἐπαρ. ἐγκωιιαῶ ες ἐπ᾿ αὐ δραγα- 
᾿αρηϊαυάατιις ρτοδιτατίς Ποπηίης, [Δ ογαν ΡΙατατ ἴῃ Γγζαγν. ἐγ- 
“ἢ κωμίακᾳ τἰυ) δημικρατί αν» ΠΟςτ. 
Ἐγλμμαςν οὐ, δ Ἰλυάατοτ. 
ἱα φ πὸ ς οὐ, δ. [ΔῈ 4811 015.ἐγκωμιας ικὴ Ἰδέᾳ, φοηῖις ἀεπιοηἶτα- 

᾽ ἀμπι; Ἠοίσηος,. ὶ ς 
Ω 

᾿ 
. 
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Ἐγγκαύειον, οὐ, γον 1155 ρταο Πἰιι πὶ, Εἰ ορ αι ΠῚ : ἃς ἀἰβὰττ αὉ ὕπαρνθ.. 

ΝΝαπὶ ἰὸς το πχο 1 Πρμηϊῆοατ ἃ Πηραϊατὶ γίγτιτο νοὶ 
αιιν Αὐ πε ί οπὶ ΠΗ σορχποιηοητο ἀφοογαπίιϑ: ἐγκώμιον γς- 
τὸ οχ γἱγτιτιθιις ζοιηρἰΠρῖτγ οὐπηΐθι5, ἤς εὐίάμη ᾿απάατὶσ 
ἀἰοΐτατ. ', ὁτατίό ἀἰὰτ οἀτίποη ἐς [αι διι5. ΑΥ ΠΟ Ρ]Ν. νεφ. οἰς ἐ- 
μαυτον κὶ τὸν υἷὸν τουτονὶ ἐπ᾿ ὄυτυ χἑάμσιν ἐς ἐον μοι του γκώμιον, ἵν, ΠΥ: μὲ 
ςαμομάϊιηι οἵδ σαγπαςη ἐς πιοὶς δί ΕΠ1) Ιαπά σιι5, ὥϑλὸν ἐγκὼυ 
δἰ, ρυαςοηήτηι [δι 4159Βι14,1 ἘΡΊΠΟ]. διασώζωτω χόγος, ὃν εἶπεν 
ἐν τοῦ δήμῳ τῷ πωσδὸς ἀυτε εἶθ᾽ ὑπτὰ τείαν ϑποϑανόντος ἐγκώμιον. Ἔχῖαῖ 

ογατίο ἰϑιιἀάγίπα 5 φιααὶ ἀρὶὶ4 ρορι]τπὶ ἴῃ Ἀιποτς ΑΠ1]} ροίξ 
ςοη[ιϊατιιπὶ μα θυ τ, ΡΊιτατς, ἰη Ἑαυῖο » ἐγκώμια ϑεών, ἀοογιντι 
Ἰαιιάος 9 ῬΙΔέο ἐς 1,ορΊΡ. ἐγκώμια ποιώ, [αἴ 5 [δ᾽ 4ςπ, ἐγκώμια 
καϑ' ἡμὰδ ἔδειξαν, ΤοτηοΠἢν. Ἐποοπλῖα (ντ ἀπποταιῖς Ἐγαηςοϊ ον 
Ῥοστιιβ ) ρτορτὶκ ἤιης σρουιπὶ γε Γαδ τί ητίὶ ργγαπιάτιπιν 
Μαιο]οι σο οὐδὲ. Πατιλατιμπι, ὃς ̓τοπὶ Γογ ΠῚ βοαγαμηοντ οιιπὶ 
Ἐμέδα νἱγοσιιπὶ ξογτίπιπι Ἔχτο Ππητατ ) ὃς Πρ οπάοτο ὅτατίοηὶϑ 
ἘΧΟτΏΔητΙΙς ἀπὸ τ κω μων, ἃ νςῖς Υ Οἱ ΟἹ ἵπι γεξξὸ ργαόαις ἐὰ- 
ἐξα ργα ἀϊςαθδητιγ ὃς σαποαητιῖτ. νπίς οὔίαμτι σουπα! ἀϊα πο- 
πλρη ἱπιιοηΐτ, ὃς ΑὐἸίεοτ κὶ ποτοτ,α, ὅθι δ ἔσταν. λόγος ἐμφανίζων 
μέγεθος αρε τῇς: δεῖ οὐω πὰς πράξεις ἐπα δεικνιαΐαι, τὸ σ᾽ ἐγκώμιον ἿΨ ἔρ- 
γῶν ἔξιν, οχ Ηὶς ΘΠ ο τι Ἰατι 8 οἶα νἰγτατὶς πσοιπίῃ [χο- 
τιιπη»βοηόοτγοπι ἰοποῇ ς ) ἀἰειη] 5. ϑεῖον γδ ἐγ ϑὸν κὶ τιμή ῬΟΠ τι: 
τας η ἱητογάτιπη σεμεγα τοῦ ργὸ ἰαυιάςο,γτ οχ ΟΧοσΙΡΠ15 ἤιρτα 
ΔἰἸατίὶς Παιιοῖ. 

Εγκωπὶ ΗΟ γ ΟΠ. ἐμπόδιον. 

Εγκωπον, τὸ ἢ ΡᾶΓ5 παιι] 55 .1 ἡ διτὶ Πιὴς ςΟ]]οςατί, ΒΑγ ἤιις. 
Εγμα, Ἡοίγεἢ. ὀχύρωμα, ὐλῷ,, 

Εγμεν, Ἡςίν ἢ, οἶς ἀϊοὶτ ἐΐχέν Ιοπἰεα ἰγπέσρε ρτὸ ἐχ ων. 
Εγξέω,ϊητιι5 γα οοἴτοπι Ἰπίςσι!ρο ἴσιι ἱπίσαϊρο. 
Ἐγεοκύδοιωος, ου, ὁ καὶ δ γτιιπλαἸτίιπι οχ οἰξα ο) ΟΡ τοῖοι ΜΙ πογαα; ἂ- 

Ῥιά Ηεποάιμητι. 
Εγρεμάχιθ.,Ἰηοταης δα ριρηαπη. ἐγερστμοίχίθο, 
ΕἼρεο, Ππτροιοηΐς, γπσοριρτο ἐγείρευ, 
Ἐγρεσίκωμος, ερ'τποτοι Βαςς Ϊ.1η ΕΡΊρταπι. [ μὰν; 
Ἐγργορᾳ » ὙἹρι]ο 9 Μεάίμμη ροιἐςέϊιπι ἃ γρηρέω: νπάς ἐεγέρειν, 

ΡΙμ Παπιρεγξειιπι, Αὐ τορι ἴα ΡΙπτ, ἃ νυχθ᾽ δλίω ἐγρηγοῦσιν 
τοτασὶ πὸ ἕϊοπη ἀπιχογιηξ ἡ ΟπηΠΟιτ. 

Ἐγρήγορϑα. Ρτγατορίταση πιο .40 ἐγείρων, Πιοίται!. ' πδενϑ 
Ἐγρηγρρικὸς ἀἰοίτιιτ ποιμίω ἃ ΒΑΠ].ν 11} ἔσιι Ροτιιρ.] ἀριά Ασιῖου. 

ἐγουγρρικαὶ πρῴξεις ἀἰσιητιιγ «ς Πιιητ ἃ ἀοτ μι μτῖριι5 τάτιαπα 
ὙἹρῚ]δητίθιι5. 

Ἐγρηγρρό τ ς»ν]ρ Ἱ]Δητοτ᾿ Βιι4.1η ἘρῚΠπ ρτιού, 
ἘλΠ ΘΙ Παύει Δτόθηβ,ν 1 Θ1 Πὰς οἰτα ποι : 
Ἐλθ γορσις,εως, 7 ν ρα ητΊ Δ ν ο ῚΠ12.οΧ οι ἰτιῖ5. ΗἾτε, οχσυθίαοχ- 
εἰτατῖο ἃ ἰοτηπο. Βοςποπηῖπε ντίτιγ Οασα ἵπ νογποης ἐς δ56- 
ποέγασς, ἐγφηγρρσις, ὕπνου λύσις » ἸΝ4 242. οὐ! β. ατῖο οἱἷ [οπηπὶ 
ΤΟΊ τί. ἐγρήγορσις Δυτβοσὶ ἀθξρυ Θαϊοη.δξὶν ἔντασις ψυχὰς εἰσ 
πὸ πἰ αῤχῆς εἰς ποίντοι ταὶ μέρη ἢ τα μέξια πῇ σώματο. ἱ 

Ε)ρη)ρρτιν σὰ Δ ητοτ. Οὐ. ν᾽ ἐχρυγορ τὶ σιμὴ πϑυ χέσιν εἰατο πῶντες 

Ἰητογρ.ἐγρηγόρως. Α ποτ τς 

Ἐγρη)ρρωῦ ν]ΡῚ]Ο)ΟΧροτρ τ ςοτ» χρογροῆο, μοτοη. αὖ ἐγείρα γερά 
Ρτᾶτογ σηοί. ἤγεραγϑς Αττϊοὸ ἐγήγεεαι ὃς πιμτατΊΟ Ο « 1Π. ὁ ὃς Ὀἰε- 
Οηδίπιο ρ»ἐγρήγρρα, ἃ 40 τ ἐχρηγορέω ἡσώνντ ἃ πεέποιὅτε, τ πε- 
ποιϑώ, ἡσω:αὐδῳκείμ, οἴ ἐγρνγθρυκαγτιο ά. ἐγρύγρ θα. δριά Ἠοσπιοτ. 

1Π1|461..)}. Καὶ φυλακῆς μινησοιεϑτι 9» ἐγρηγ»ρϑὲ ἔκαςΘ' ) ν 01 ἐγ, λ 7) ρ8ὲ 
αἰχῖς ρσο γηγρρξ τε, δρψο φημογῷ 

Ἐν τ γπο πκον δα Ἐρατ ὀνείρατα ϑεῖα ὅδησ'αντει ἐλ6- 
γϑοόσιχτιιϊπα Ἰπ!οπιηΐα νἱρ᾽δητίδιις Τα ροτιοπιοπεία, βρη) εν) σὲ 
κύρτοις νὶ δ δουσι; Δ [Π5 ἀἸπτηὶς ὃς ποξλιι τ μΊσΡΙατο ἀς ΓΟ ρ 16. 

Ἐγρηγόρως, Αἀιογυνάς ἐγρυγρτί, 
Ἐλρησις, ν σΊ Πα, ἐγρήγορσις, αρὶ4 ἩΠΡΡΟοταῖ. 
Εγρήσσω, ῬᾺ ἥξω, π΄. »χα9 ἴδιο »γηΡ έω 7 ΙΝ εὐ σγυτα ) ἈΡο]ΐοπ.2, 

Ατροη. Ἧ Ρ 
Εἰ χομα γπόορα αὐ ἐχέρομω [ἄν σοιΟ ἀν [Ποπγρευ γεσράδη) [ἀγροι 

ὃ. 1Π114.Ὁ, ἔγρετο σ᾽ οἷξ ὕπνου. δα οσι τυραν. τὰ 
Ἐγφῆτα, ΗοΙγοΒ.οχροαίτ οὐρακαταξολίω καὶ δίκης ἢ κείσεος. 
Ἐγευπνέωγγίσίϊο. 
Ἐγχαϑὲς. Ηςίγεἢ. ἐΠ νέον, ἄκρατον. ; 
Ἐγχαλινόω, ἰηΐταηο. ἔγκεχαλίνωμᾶμο 

: Ὀεηζςο5. ὅ 
Εἴγχαλκος.»,) δ) Ε 15. . ᾿ . 
δ ἀρ ερε ἢ ορετίεης. ΑὐΠἸΟΡΒ ἐγχανὰν ἘΣ ΕΠ 

ΠΥ : τῶν ἄρον ὁ 
τὸ πιουῖογίβ. [ἄτη ἴῃ ΚΝ εἰ 15 » Κὐκ εὙχ, ΑμΣ : ὅπ ἘΠ ΟΣ 
ἈΘ Τητοτρ.ύκ ἐγίελαΐσει σοι» ΠΟΠ τὸ ἀγγι4ςθῖς. τ 'ᾷ ἱ δ ἄμε 

γ5 ἡ μὴ! γε ξρατιγγών ἐγχινείται τὴ πόλϑι: [ΏΓΕΓΡΓ. ΟΙυ ΘΕ σ Εν 2 
σή ύσειεν. ῃ ἢ 

γγρχξις.εως. ἡ πίςὐ ρτιΓά. ᾿ : Ἂ 
εὐχυείηαμ αξοντι γα λοίεη!νο ἠησιδομίεαπϊῆςο, αφοίπταο ἐς 

χαλκδιιῦ λύκον χτ Ἶ πλόδυρὰν ἀνε χαῤαζεν θέτε βρεα Σὴ ΣΝ 

ΟἸ]Ὶ ραγτοϑ ἴῃ Ππρὶ ὡταὶ ἄοχῖγο ἴατετς ἱποί τ. ΡΊατατα. : 

τὶς] ἢ. αὐτίυὶ ἐγκεχαροίχβωσαν εἰκόνα. γ 8ζς. φΔά (πὶ Ἰσπιᾶ βρης ἹΠΊΡ Σὰν 
δπτατοϊηίς ] ρδητιιγ. ΝΖ Δη2. ἐν 

ἘΡΕΣΩΣ πο ΠΡ ΣσΩΣ »οοπραίητας εβοξὶα τοττεητῖ5 πηρεῖφο 
τῳ 

ε τὰ ςοίματα  ἔγαπατδ ογά ἢ: 
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χαράδομοκοίκωμα φαρα δες, ῬΟν Οἱι5,(δὺ γδ Καὶ δ ὁρῶν χέ κα ῥ- 
δοις καταφερρυᾶνες τοστιύ τοῦ φησ ποιεῖ ἐγχαρργματα(ταξ ἀοϑὲ ΘΠΪΠὶ 

461 Ἰοσίτιιν ἐγχνρήγματα ) χΥ' τὸ πεδίον ὥς ε χὴ “ἦδ' ἴσων χτ' τίω φυ- 
“γὼ σιαφϑαρίῶαι λέ γοῦσι «δὲ πλ είςτοις ἐν τοῖς τοιούτοις κοιλώμωσι, Τῃ- 
τογρτ. νοττῖς τα] ὃ ρα άες. ξοεας ἀΐξοτς ἀςδιιῖτ . νο ἐχργοῖ- 
βὰς τοῖτα Ππυοίας ΠΙποηος Οὐάπει!. Οαγῆιι5. τοτγοατόίαις 
ἀταιίς οτος ἴτοῦ αἰογαίσαηταγ. [Δςπὶ 5. ἃ αἰτοτα ρᾳτῖς γοτὰς 
δῖμος οἰ αιΠέίαιις ρυάγιιρτος ἤχπτ.. 

ἘὙχαροβολιις ςοϊ γί Πισατοτ!)ν 14ς ἄγχυσοι, ἢ 
Ἐγχοἰσκειν»ἱἰατο,γιγγίφοτςο, ἐγχάσκειν σοὶς 1, χφιταγελν σοὺ τα ἀδτὶ- 

ἀοτγο. Ατπζος. 
Ἐγχέζω,ςαςο,οχοοτῆο, ὅς ἐγχῥ χοδα ρτατοτγ. πιά, αριιά ΑἸ τορΪν. 

ἴῃ βΔη15. 
Ἐγχεία,ας, ἐ Πα [γ.1144.γ. μακρὺς ἐγ εἶησι ἐφυχὴ σονται» οἱ Ρ 5 το} 15 δὲ 

Βιαϊειωρδέρασε. Τά οπι 1144. β. ἐγχείη δὲ ὑκέκριςο παινέχλιυας, 1ὰ εἴς, 
τῇ διὰ δόρατος μάχη  Ἰασυιατίοης τοῦ! ἔδιι {οἰσητία, Παίταμα ἰὰ- 
οἰ η 41. 

Εἰ γχίγάςωρ, ὁ, 1 δ 610 ὃς μαίτα ντυῖτ. ἶ 
Ἐγχέμαζω. Ὠγθςιπο 9 γόοιο 5 Ποπτίηςο πὶς ἵπ Βγογηΐν, Υἱάς 

ἑαρίζειν. 
ἔγχείμαργοονκ δ, Ἐὰ βατοη 5. δ 6] ἀτοσ. 
Ἐγχήρέω, μυΐσω, τσ. ηκοὶ, πλλ πῇ πο οοτγαξξον ἀσστοάϊοτ, ἜΧΡΟΥΙΟΥ, 
ἱἸηςϊρΙουτὸ πτχέρω Χ ΘΠΟΡΗ. ἐγχέρ εἴ χῃ ῶτα, ντὶ ἀσσγοάίτιιτ. 1- 
ἀξ, πεότερος ἐγχίρω ὅηημελει ὥνα ρυΐοτ ἰη οί ρὶο οἰγαγα, ἐγχέρω μοὶ- 
χεῶτηστοητο ριρπάμι, ΤΠ ιιογ ἃ. ἐγχέρ ὦ τοσούτον ὄψπξαλλο μάν (Θ- ἔρ- 
2ρνοτάπτιιπι Οριι5 ἀσογθάϊογ. ΡΙατο ἰπ ΤΊπηδο 5 ἀἡτε φῦ οἰ εῶμε 
δεῖν ἐμὲ λέγειν, οὔτ᾽ αντὸς αὐ πείϑειν ἐμαυτὸν εἴζωω διωυατὸς, ὡς ὁρ 9 ἷς 
ἐϊχίορῖμ. α τοσοῦτον ὅγπζανλόυῆνος ἔργον. τ ἐγχερείννρτο ὄ)εχέρεῖν.Α.- 
Ὑἱοτ.ῖπ 5.Ρ0]. κ᾽ ὅτοι τοῖς μοναῤχοις ἐγχέροισιν, καὶ κτηίστιτο βουλό-- 
μῆροι μοναρχίαν. ὁιγαὶ δόξαν. Ἐξ ἐγχέρρυ μῆμον ἔργον τὸ ὅδιχέρφυ μῆρον. 
δγποί, οὔπω 4ὲ τότε φόγίΘ- ἐγεκεχείρητο. 

Ἐγχείρυμφγατος» τὸν στο ίδλο, Οἷς, Ομτι 5. Αυ{π|5.1{Ὁὁ ογ΄ τό γε ἐγχεί-- 
ρμο: καλώς ἐἰχέγοοπατιις ἰἀπάαηάιις οἴς ΑΡΡίάπιις ᾿ῃ Αμη10. εἰ κὴ 
αύχοι πῆαήσεις, τότε ἐγχείρυμα οἴσειν μεγάλίωω αὐτῷ δόξαν. Βιιας οο- 
πιατιιπὶ ΡΠ [λυ ϊς ρ τγίμχιναι ἢ αειιτα οὐΤς, οτίατα [Π πλίηιις τος 
Πιςςοάοτοτ. 

Ἐγχείρησις. οπατιι5.τγα τατῖο νο] τγαξζατῃς Ναζαη. ὀχ οσατῖο, ΡΙ!, 
ἐγχείρησις αἰατομικὶ 7 τελξϊατο ἀπατοιηΐςα ἴσα ἀπο τομαῖς, α- 
Ἰσηῖι5. ι 

Ἐγχέρυτὸς γον, ὁ) 411 ΔΠ 1 υ14 ἀρ στοά ίτιτ ἴοι πλ ΟΠ Πτιιτ,) ὀχ Θ  ΠΙτΟΥ, 
διιοῖ, Αγτορῃ. 

Ἐγχέρητικθς» [Ὅ]οΥς ἰπ τοῦιι5)ν οἱ ποιη τι ἀρ στοάιοπ 19. Χοπο- 
Ῥθοη ἰμῦ 3) ξεῖν δχαρι οἱ ανη ρ ἀχ ὅ ον Θύμέρωνί(θ-, μάλλον Ὁ σιώτετα- 
γμῖθθ., ἡ ἐχιχέρητικώτερρς «ρατηγὸςγ 1.πολύζουλίθ- χὺ πολύτροπος. ὅγη- 
χιρημώτικός, 

Ἐγχάρέδιον,"ο τὸ, 91. 41 011155 οὐτ Ππ|55 Ριιρῖο 9 σἰαάτις αι] Δαάίαφος 
πῇ, ἤρα. ττὸ πὰ [1061] σολθτις Ὀγοιϊοτις, 404 ἃς Γιατιπὶ ομολὶ- 
τί οι νοσαπτ. δὲ οαπῃς 1ΠΠἘγιπππ ητηεῃ 4104 ππαηιι το πο ιιιγ. 
ῬΙτατο ἴα Νιιπια, ἐγχέραδίοις Ὁ) μικροῖς τὰ ὅπλα κρέοντες» οἰ ις 
νοτγὸ δγοιθιι ἀγητα ρα Πἀπτος. Γἀοπι 1π (απ1}}, τεὺς οὔῦ Ὅνμας υἰ- 
φελέῶτω τὰ ἐχφοίδια “ν᾽ πολεμίων, οὐτοτας αιπίοπι ποίει σ]α- 
ἄϊο5 Πιρι χ ς, 1, οπ ος αιοίσιμπαιις, ἐγχέ οέδεον μικρὸν ριιρίιιι- 
οὐ 5. τοῖν σα ρα} 159 Πυ. 1 πη Βᾶγ ἤμας ἀς παι θιι5, Ὁ] Δαῖπις 
110.13.ς4Ρ..17. ἐγχέολδια ἀρτ ΤΠεορ γαῖ μΠτοτ.110. ἃς σαρ.4. 
ΟΧΡΟ τ σα] το] οσιιαι σαριΐος. ΡΟ] ΠΧ Π|0.10 τ ποῦ οἱδ τομαὶ 
ταδηιθγίιιπη ἐγχάράδιον ἀἸς], νὰ πιοάϊιι γοσατιιν ἐθαίκος, ὃς οχ - 
τγοηῖτα 5914 εἰν ραϊπλι 4. ΊγρΥ!. τ]ερρ ἡ ταῤσὸς, 
Ἐγχάθάζομω ,ὄγιτε ἐπομα ἀπ  ἔγοοὴπ ππά πε [πον Ο ΟΠ] Π ΠΠΠ| πὶ 

Βαθοο. Οτοβοσ!5 5 τὴ μέρος ὑκ ὀλίγον ἐγχάρίζετωι τὴς οἰκθυυῆϑης. 

Ῥατο ποὴ σοῃτοπιηοηάα ΟΥ͵οῖβ τοΥΓ ΓΙ} 1115. ἀσι Ρογίο ὀγθάϊ- 
τιισ. Ἡτγοάϊαη. τίω γυκτερανίυ) φρφυραν ὧν τὐδεόδου ἐγκεχρισυΐ -. 
Τιιιοΐαπιις ἐπ Ργοπηςτῆςοο, τὐυλνομίω Ἐ χεεών ἐΓχερεϑνεὶς ἱά οἴτ,41- 
{υϊδυτίοποιη σαγπὶς σοσπι Π]αιπὶ ἃς ἀεπιὰ πἠατᾷ μαϊροης. ἐγκε- 
χείρεται δὲ οἰκουμϑύϊω, [τι σιγὰ; σοι πα Π|ατπὶ μα ῖ τογγάηι. ἐγ- 
“ἰθίζομαι «ρατόπεδει, ῥοῦ πὶ Ἔχογοῖτί 1155 ΠῚ} Π] σοπημα 105 μα- 
θεὸ Ἔχουοῖτι5. [πο] Πι15. γιχήράζομκαι εἶν κιν δευοις. αάοο ρΡοτίςι- 
1, ΤἈιιογ ἀϊ 4, νέων προς ασίαν ἐγιχέρκἑδυψὦ αἱ ἐξιών, ἐπιιοπῖθιις Ρια- 
βοὶ ἀϊσηιισιτε ἐγκεχήρισ μῆύα, ἀουπα πάτα τηϊιηΐα. 

Ἐγχέρίζω, μ ἴσως κα, ροιτὶσοςὶπ τπᾶπι9 ἀο »1π χηαηχι5 τγαδοράςο 
ντ Βοίϊος νὶξεϊ.ἀοτηαηουτγαἀοφςοπογοάο: Αἐξαιμπι, Α σοιατ. 
ἃζ Ῥλατῖτιο. ΠΟ οτ. αὐτοῖς χρήματα κἡ δόξαν κὶ φίλια 5 ἐγεχείρεσε, ἱ, ΡΓα- 

θυιῖτ. ΡΙατατ μι Ἑα δ᾽ ουἐνεχείρισεν ἀυτώ ὁ γιυνάϊκᾳ. εἰ πιο τῷ τγὰ- 
αἰ αἀϊτ,ἐνεχείξεσεν ἐνὶ, 1 ν Πὶτι5 πηι Ρογγοχῖς. Ἠογοάος. Πε- 
πτοίξ. ἐγχήρίζειν σπτὸς πόλεις. ἐγ χέρίστος τούτοις ἐμαυτὸν » Εἰς νὉΪ τη ς- 
τποῦ ἀοσεπάπιπι τι] Δ Π]Πς π᾿. 

Εγχέράϑετος ἢ ροτοίζατοπη το αίξι5. 
Ἐγχέρφεσμο ς οὐ ὁ, σοπητηϊῆτο, ΤἬΞΟΡΙ. Ἶη ΤῊ [Ἐς οἸ1}Π1δι15. 
Ἰγχέφετὴςαρι Αἀαχηαητ.ϊη ΡΠ γΠορ ἱάττι φιος ἐγχήρητὴς, 
Ἐγχίρῥγάςὡρ,ορρὲ 1 πα ητπιπτι ἰασοσς ν ΔΕ, 
Ἐγχέρρτον ἕω," Ἰητεῦ Αἰῖος ογφο. ΡΟ]. 
Ἑ γχέθρυργέω ὦ 14 οὶ αιιοά χερεργέω, τον. 

Ἐγχέλεια, ρτὸ εγχέλεια χρέα, ϊ.Ἐ) χέλειςγαηριηλς, Αγιτορ ἴα Αρδατ: 
ἢ Φηῖάτε τὰ ἐγχίλεια, | 

ΝΡ 
Ἐγχελεοτρόφοι»ν ΕἸ ἐγχελυοτρόφοι, ΑἸΒοη.11. 2, ἀπρὰ ἰατίίς νυ 

τἰϊς ἄλῃς ορογαμι. ἔν 
Ἐγχελεων ων θη. Ρ᾽ (οἰ πανν ἐπα τῖμιπι Δ ΡΠ ]αγ τ. Ἢ 
Ἐγχελις,υΐθ- δὲ εωτοὗς ἔγχελις, Ατ Πτοτι ἀπ ΡΊΠ114. ΑτΠτοΡ νεφ. ταὶς ε 

κοις 7 ἐγχέλεων τοὺς ἐαὺς μημού μῆμοι. Γαιςῖα ὥσπερ οἱ ἐγχέλνες 

ἦϑ χίμῶδν διολ ιϑιαήνογτες:ν Ε1 Κα ποΓῖ5 οἰξ ππα σα] Ἰηϊ, αἰτο ἰός. 
ἐγχέλυσιν εἴκαζες τέ τεὺς ἐϊχέλυας,αριιά οαπάςπι. Αρι Ατήτο, 
ἐγχίλεις. ὃζ 1ὴῃ. ΑΠΒάτη Σκέψαςθνε παῖ δὲς δὲ αῤί σίου ἐγχέλεων ὉΠ 
τογρτιηοτας Αττὶςὸ ἐγχέλιω ἀἰς]» αι Βοροεῖ] ἀϊσαιτ ΐγχελι, 
τετου τλανομῆμη ἔγχελις, ΠΡ. Π1α οὐμππὶ δοτὶς οο ξξ4, ν εἰ ἐν τεύσλ. 
λοχδυομβϑη,101.Ε γγχέλεις ϑηροἰυᾷυ(θ. ἀἰςῖτιιτ σαρϑιμιακώς, 46 0 α, 
Ρυΐσατὶ σοπιροη 1) οαα ἃ ταπλμ τις ἐχοίτατ. τατρατα δπΐτης 
ἁατια ξιοἢ]ὲ σαρλπητιισ Δ ΡῚ 11. ΑὙἸΠΌΡΕ. ἴα Ἐσεῖς, Οἷς 
τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμδυοι πέπονϑεις, ΟἽ πεῖν μὴ η λίμνη καταις ἢ λα ὦ 
σιν ἐδὲν, δ δ) «ἴω τε κὶ κάτω ἃ βόρξορφν κυκώσιν, Αἴρρυσι οὐ σὺ} 

βαγεις, ἰωὼ τὲ πολιν τειροίαῆῃς, 514. νΠιγραῖ οτίαται ὅγε τἶν διὰ χέρι 
ἴδιον ταραχαξ ποιονώτων. “Ἂ ἥν 

Ἐγχελυωπος, ὁ Ὁ να ρΊΜ]Πα αἰροθυσι μαδεης. ' 
Ἐγχεσίμαργος,ἐγχείμαργ»ς.Ἡςγςἢ. δ 
Εγχεσίμορος κγὁ κα ἄν ΠΠἸςο 5,41 σχογοίτατιι5. Ηοπη 1144 

«ἰεἰ τὸ ἔγχεα μεμορηκῶς κ᾽ ἡχολημῆβιΘ-)πολεμικό;, ν οἷ ὁ ἐγχ! 

Βος εξ φφ»ντίσα, ἔχὼν. ατ ῖπ Ερ1ρ.116.2. ιιϊάαπι ἰοροϑὲ ὦ 
δύω Θεοσαλοὶ ἐγχεσίμωρρι, ἀοάιιοῦς ἃ μωρὸς το ἃ {π}|τιῖ 

. βοατ,δζ τὰ νοσαη9 ριισπατοτγος τατος ἴσιι Ειτιο5. 
Ἐγχέαπαλίδ. ὁ κὶ π᾿, μα τἀπὶ νίβταης. 144. ἐγχξἕασπαλοι αἴδὲ 

Τ.οἱ πεὶ ὄγχν ποίλλογτες κ τῶ δόρᾳτοι κινοικώτες, Ε. 
Ἐγχέω, μιἐγχϑύσω, πο να εἰ όρ, αι νέχεα ἃς ἐνέ χϑυᾶ; βῇ οΟἸἱςὸ.. Ιπ 

Προ. Αὐλζοι.:, ΟἿ ς.κελάύσας ἐγχέαι ΑὙΤῸ ἴῃ ΡΙυτοῦ 
νεχέεις» ἱπξιιηάοας Τα νίπιιπι, Αἱ (ἢ. ἐγχ ται τὸ ὑδῶ 
τηγόρῳ. ἐγ χεοί μϑμ. ἐγ χέας, τὰ ιπάοης, Χ οη, ἐγ χέω σορ πίει; 

ΕὙΧΥΧ ΘΟ  οἢ. ἰατρικὸς, ἤγήδεσμθ., - 
Εγχθον (θ- ὑτεγγομδ»τοπαςοι5,1η ΕΡΊΡΓε 
Ἐγχίδιον, ρΓΟΡ 1115. 
Ἐγχλίω,αχυνῖον ἴῃ ΠΟΙ οἢ.. 
Εγχλοξϑαι»εἸάοπι οἰς ἐμφεοῦαι. ἔν 
Εγχλωρρς,454}1 οἹῈ να] σΟ] ΓΟ. Ῥιορὲ γιυϊάϊς » ΝΙσαηάς 

(ςῶϑ,νε θος πιοίρι τε ἴγχλορον αὔϑος ἐξ) ἔοτταγ ἃ ΤῊ, μη 
Εγχνοίθ-»ἴπις ΕὟ χνοις [περ Ί ΠΟ ἤι5. Ν 
Ἐγχονδιρρς,σαγτὶϊαο ἰπουιϑοΡ το [ιι5.ἔγχον δισος χίξανθητδιος 

Ἰασὶποιιτη νογεῖταν Ἡοτιπο]Δ0 5 ἯΝ Μαχςεεῖίο ποι 
ἀν ΤΙοίσοτ.μτο! ρας δΓΠΠΊΟ 1ν τ}. 1.1. ἯΙ 

Εγχονδείζειν, Εἴς χ ον δ ρὸν ἕηηπα εν, αιιῖ χα ταιπλ οἱ εἰν. οοπά ἴΟ, 
Αἰϊςα Ρογίρογρογουαῖις ᾿ρίλπη σαταρ!α[πγατίς πιοίο ἱππροῖι 
ΨΕΙ ἐγχονδρίζειν ο[Ἐ ὃ χόνδορον ἐναριιόζειν)ςαττὶ ἀρ πιο ΠΠ σοᾶρε 
Ατοπιροηοβ ἀριά Οαΐςη. 118.3. χὐ' τόπες. ἐγχονδιρίσας ἄἢ 
ἀγκπηρίασον,αττι]ασὶπς Ργοί σὲ σοάρταάτα βθι1.5 ἱπιροη 

Εγχορόνω, (τος [οι τυ!ριιάϊο 1η. ; 
ΕγχΘ’.... τὸ, πα ταντο πὶ. [πος τγάριϊα, Οὐ. ο5 εἵλ 

χῖμον ἔγχ 9.51 ρῃλῆ σας ἃς αἸαάτιμ,1, τὸ ξύφθ-. ϑορῇος 
λαξων "ὁ μαίετ᾽ ἐγχθ-) δίς. πᾶν Ὁ ἀἰμιωτήριον ἢ δῦρυ ἔγχ Θ᾽ 
οἱ γεώτερφι, ἀοτ Φροντί τὺς ἐγχίθ-οἱ. βούίϑεια, Ἷ 

ΕὝχαστι, ἔιςι5..Ατεῖοὺ ἀἸοἴτιιτ ΡΓῸ κ᾽ ἀγχασαγαιολιία Πογθα “ἰ 
ἐγχεῖν τὸ ἐν πὰ ῥίζῃ ἐρυϑρὸν, ϊ 

Εγχουσιζεῶτη ξιις ο ΠΟ]οτατγί. 
Εγχόω,τοττα ἀσροίζανὶ ηρίςο. ΑΡ. 
Εγχφαύω,Πιις Ἐγχεάω, Ηὶροοἰπιριησο»ἰηξγῖπρΟ, ; 
Ἐἰγχοέμπηομω τη ριιο οχΊογοο πη [πιςϊλη. Ν᾿. 
ΕὙ χεεμμαχατος τὸν ἀἸ ἴτας ]αταπι αἰ Ἰσυιὶ Ἰιἤρυατι59 τα ἴπ τ 
ἐχίογοασιις ΡΊατ, ἐγχοέμμα τα κὶ φϑύγες γκὺ χρικοηϑείαρ, ΝΩ͂Ι 

ἐγχείμπηομω ατγοουἤιην ςοητίριις.10.11114..,ἐγχειμφϑεῖ 
συτο αἰχιιὴ ὀτέῳ,1.ἐμπαγεῖσοι, ἐμπελα ϑιεῖ στε. Ἐτ 1114. τας 
χκιμῳϑεὶς 1 ορράσιλα διεὶς, ἐγβσαις, Ἑατ ΙΔ θὲ γχείμοτδομς 
ἐλάφοις ,σληο5 σοτιῖς Πγοητο5» ἃ τεγρὸ ΠΊΟΧ [ςαποητεϑ 
Τα οατὶ5, Ὁ υἱὲ ἐγὼν ἐγ χοίμπηομαι» μας 4146 Π|; μοτθα Υἱὸ 
τπὸ γΠΡῸ ὃκ ἱπέτιοο. ᾿ 
ἘΕγχείμτηως μυψω, πο φα,ορραπελα ζω,ἐγίζω, λάπιοιιςο, τά ΟΣ ΠΙΣ 

Ὡροςρίξω, τρί ογοα[διις ἐπιρ σον Ριιπρο. Δάϊ προ» το 
Ῥιορί παιιοπελαζω, δορβείη ΕἸ εξ, μή πε πὲς ἡμιν ΠΌΝΟ 
βε» "1 πλυσιάζῃ. ΑΡΟΪ.2.Ατριἕως μυχετῃ ἐνεχφίμνψητε μι 1 
ἀφίκου δεοναςςοἸοὐ τὶς ἐγχείμπ]γτῷ ϑυήκεϊ,αἀπτοιιοῖ Καὶ τς 
τοι ΠΡ ἴταγ ὃς Αςς,ἐγχείμψαντες βαῤιν τῇ γγγιλθλσι ἀρροιν 

Ἐγχεισις ἕως 2 ΠΙΠ  Ἐ 102 .ΠΠπ|π|ο, δ: 
Ἐγχειςσ Θ᾽ αὐ κ ΠΠτιι5»ἱπυπξειιοετοὸὶ ἔγχριφα, Ἰααῖάα παρα 

τανάτια: 1ΠΠ1Ππιιητιιτοαρια σα] οπὶπι. ἫΝ 

Ἐγχείψαι » ΑἸ το Ὸ δὲ ἰσγῖρειιτι γοροτσίτιγ ργο ἐγχφίμυψωι, 8 
φιαγο ηςίάοτς, ΜΝ 

Ἐγχςίω,ἰἱ ἰἰπο, ἱπιιηρο.αρ.3.ΑΡοςΔἰ. ΠΟ Αποκολλυ θέον ἐγχίν 
ϑειλρμοιδ, ΟΠ γτῖο Ἰηπ ΘΟ] 5. ἐγχείω ΕΓ Ά ξευῖο, Ριϊπρ 
ἢς νοίρα αὐ ἰσογρίπις αειΐςο ποχμΐποστι ρει οατλοια ἀ 
τοῖῖς Αἴο!ο Τϊοην ἴο, ν ; 

Εγχεογίζω, μι, ἰσίω, πε. ἐχοὶ τυατι ΤΟΥ 1 παποο: ργογόϑοννοιι ἐ 
τἰπονςαρίτοτ οτίατη Ρτὸ ἀπετο ὃς ργόγορο. ἱοιταγ διε7λ᾽ 

ζεϑαι αριιᾷ ΤἈφορμτ μονὰς Οάοτῖθ, 



: 

ἿὙ χφωννυμι»ν ΟἿ ἘΎ χξωννύω ςο]οΥὸ ἱπθτιο ἀτο πὶ 
ἶ Ἂ πάϑος ἐπιεχεωσμένον τῷ βίῳ αρὶκὶ Αὐλτοτ, 
ΝΜ ; 

ὉΓΑτΊΙΣ . 
ΕὟ , Ὧν Ὁ Ἀ ᾿ 

τ5.4 νττιιπ. Τυτογ ἢ ργορὼ βγὸ ἐν χξως χε αιιζο πη 

ἀρεῖ δυιτοροτ Ἀπυκοπίωώ, " 
τη ὀΧργιπιο ἵη Πιςοιιηι το σο. 
οἢιςοιι5»οχ ρτοῆτις. ἴο 
ἀρῃ, ως τ ἕτε 

τὰς. ΤἈΕΟρΗτ. ΜΠ δ τ. 118.3.ςρ. 8: δένδρον ἐχυ θότε- 
ὅτεξον ἀἰχ τοῖς ἐν δείογοπι ὅς Πιςςοίϊογοπι. 

Πα  ἀτιε.Ρ]ασοητα. ἐγχύματα, πιο ἐζχυ τας πιο ἀἸἰσάστςῃ- 
Ἰἰυῖδα αιια Π}Πατῖπε ϑατζατίπιαιις ἴῃ ἀο]ςηζος ΔΠΓῸ 5) 
πατγόϊνς ἱπ 1 Παπταγ: Πισοὶ ας ᾿ἡιιοτος αιιοτῖιπι ἴηει- 
Τα ΠΙ αὐ οης 9 ντ Το χιῖτι ΡΙΪπἾ1155 τ] δι ΓἬαιτι ἀτϑτῖς 
ΠΙςοαγτίτπιι5.αριι Θα]οη. δε δυπορίςων.ἱ,ἐς ραταδὶ- 
ἸΡοΥὶος. ἐγχύ μά τα εἰς τοὶ ὥτα, ἃς Τὶ 4, ἔγχυτον εἰς τος ῥί- 
τατηοηία ἴπ ράττοπὶ αἰοέϊα τ οῖ ἐγχυμα τίζειν; ἐγ- 
εἰν Δα ΓΕ Πατς,αταις ἱπξιηάοτο, ἐΓχυμα ἐς ρΙασοη- 

ἀξὔγχντι. 
πος ἸΔ{11110. ἐγχομό τι διεὶς ἐπ᾿ ὁφϑτρλριν, ΘΟ} 15 

[ς.115.2.1646πὶ 110.1.᾿γχυματίζεται τοὺς μελασμοὺς πρι- 
τ δὰ σα ριΠ} πἰβτιτι αν» ̓ ΠΠΠατυιτ δίςον Πιγρατὰγ 

ἴδ αιια; ρὲτ οἰ γίτονοπι ᾿ηΠιπάτιητιιτ ἀτάτιο ἐπ 11 ολιμ- 
ἰππιτα. Ὁ ̓ οίσοτ. 1.2. δνπορες ὧν σα Ρ.56. 

ΡΊ ἀιι5.{πποει!οητιις»ἤιςοὶ Ρ] ΘΠ. Επ]άτ5. 
Εἰ Ὲ αιιαηάο οαῆι ἀἸἸηϊτο απ ροπάογε φατὸ ἔγαξθα (ϑα- 

τι αἴτογῖτ. 
ἡ ἐγχύμωμα, υιπτοτῖς ἴῃ ναί ἃ ΕΠ ΧῚΙ5 δὲ ᾿πβαΠο. αι 

Ὁ ΡΙοπίοτος το άτιητατ 9 σοτρύ ατις σο]ογατίις. οπαάϊτ. 
ΙΔοπυίὸῃ 5 ὄβθυτοδενειν ὀξυϑυμίμω ἐμποιέειν "ὁ χρώμαι- 

ληψι(Θ. ἕνεκα, κ᾿ ἐγχυμώστως 15, σλοῖτι Ἰοσιιπὴ οτίατν 60 
ἰ ἜΧΡ τ. 04}.11...ς ἤριτα πα] ἀπ που τατος οητγατέιατι 

μα νὰ ὀκιχύμωστςιν Ἰάς ἴιιο Ιοςο. 
μιάσω,πιακα, ΟΡ ίβπογο; ἃζ ρίρῃοτγα σαρῖο » ῬΊΒΒοτο. 
δου ςτὸ ἐγκοχιροίσ μῆλον ἀἸοίτηΓ καὶ ὑποϑήΐχν τοίτο Βυιάςο. 
ΕΠ τὸ ἐκφέρειν, ΟΠ ΟΙ Π ἢΪ5 ἑυσταζειν , χὐ πεὶ ῥύσια χαμ- 

Οἰἷςογ ρἱ βπογατὶ ὃς ρΊβπογα αι ξοῦγο » νοὶ ρὶρποτγαγς Ππι- 
{ρ ἢ .ἀς Δητίσαῖτι αὐ ἢ) αϑαϊοχιιυτσι πἰδὲ δ Ἔσοδωσιν. αὴ τρὸς 

[αν βαδίστιντες ἐγχνοιάζειν τρὶν καὶ δίκη πδοὲ τούτων γῆθηται. ἀρὶιά 
Ις ποθ σαι ΟΡΡΙΞμογατηΠτ. 

γ5 πο το ΡἸ ΒΗ ΙδΉΡτΟ ἐγέχνεον. 
οηἵππιΠπο. 

ἰπδιπδεηάιπη. 
τις. ἐγχύτων πλακοιυύτων Πτπηουτῖο ἀρινά ΑἸ ΠΘμ πη 

ίνεἢ. Ἑλτιιοῖ ὁ ρογίπγοητιιηι κρηπίς. ἩΠΟΙγ οἢ. λέγεται νὸν τὸ 
ϑειχαὶ ΤὮ ἐγχύτων πλακοιωύτων. Π)Ίοίτον δεέγχυμα νυϊσὸ ραβέὰ 

[ἐτεραηάες ΑὉ ἱπειοπο νη ]η15 ἀϊέγηι. 
»υἷη γΥπαῖη ςοπάονοοοϊἀο,φηνδύω. ΑΥΠΕΟΡ᾿. ἵπὶ ψείρὶς, ὃν 

αἰχιευυεῖς, ἐγχυτριεῖ τ. 1ΠτΟΓΡΓ φονδύσεις.ν Ἰὰς καταχυτοίσαι, 
σικος.α, δ ἀἰσοίσατιιτ."" τὰ Θρ έφοις ἔκθεσις, ΒΠ 4, 

τείσριαι αὐ ὃς ἘγχύτριαιΡτα ἢ ςα:.14 οἰπ,λ Π] σου: λα: ἴπ Εὶ- 
Ἰοῖο σοπάμιέγα: ρἰοταηῖ. ὃς Ἔχεηιῖας [ἘρΡα]σἤτ5 5 ἀσιιαπι τὶς 

πποπὶ βιπάοητον ρεγα ρΊΠτ, ΓΙατο ΜΊπ. ἤλητ ἴσοι ὃς Ζιια: 
Ππέαπτος ἡ πάϊς ἐχροπιης. ὃς Ατορῆ. (οιηπιρηζ. ἵῃ Ν ΟΡ 5. 
Ἰἰγχυτείας Ω) χέγεδϑλα! φησι, κὴ ὅσαι ὺ ἐναγεῖς κοιϑιαίρουσιν ὧσᾳ ὄπεχέε- 

" ερεία » καὶ τὰς ϑρίωμητείας. ἔτι γε μμὴ κ᾽ ποὺς μα]ας πεὶς ὀκτιϑείστις ἐν 

Π Επτον» ἡ 
ὕσω, ἱπέιιπάο. ΑΡΟΪ. ἐγκέχυται σὺ μα ἂρ βοίζιηι εἴν [ε- 

Πς για οχ ἀρ ροῖτα πιιπιο θαυμα εἴ. 
χα μρίσαι ἘγχωνὑωγὰσΘοίϊα τογγα ἵπη ΡΙεοςἐγχοω. 
Ἐχωρέω,μ ἡσώ,π᾿λφι, σοη τε 8, Δἀπιῖττο, ται πὶ ἰοςοιπὶ ἀκ ης. 
Ὀϊοίσοτίος [ἰδ τὸ 9. εἰ ὁ τόπος ἐγχωροί». ἢ ἰοσιις ρατίατιιτ. Βιιά. 

πῃ Ἐρ ΠΟΙ Ις 9 ἐπειδαν τάχιςα ἐγ χωρῇ κνὶ ὥρα τοῦτο ποιεῖν 5 Πιλ}}οτ- 
᾿'ητι8 το πηριις 14 ἔλσοτο Ροτπηϊ θεῖς, Τάς πι,ἐγχώρουσης ὄυϑις ἀφορ.- 
ἱμιης, παι ἀτηιις Ὁσοαῇο τυ]οτῖτ. ὅσον ἐνε χώρεε ἡ δεχ τη, Δ αιοά 
Ταοϊοπαιιαν Πιξῆςογος ἀςοίτπα, Ἠογοάοτιις. ἐγχὼρεῖ 9 Ῥο ἤΠΡ1]ς 

[ς τοπιριις Πιροτοῖς, Τοσις εἰς οαραχ. εἰ ἐγχωρεῖ »(ἱ ΤΙοοιπὶ ἰνα- 
, ὅταν τάχις-α ἐγχωρεϊ ρτίπιο 4ιο πιο το ΠΊροτα, Ρτίηνα 4ια- 
ις ἀἰε ρτίστια ιδαιο οςςαποπο.ϊά οἴξ, χτὶ τὸν ἐνδὲχὀμῆνεν και- 
ἐπ᾿ εἰ δεῶν υὶ πορώτη ἐγ χιορῇ αἰφοραλ 9 Βιιάατις 1π ἘΡΗΚΟΪ]ς. ὅπη αὐ 
ὠρρίη»γτοιιπισιις [το τ] γος ματοπιις ΠΊσογον, ὡς ἰδὲ Ἄνναν 

ἐγχωερεώ. εἰ μὴ οὕτω γεγγύηκε 9 ταπατιαπὶ ποὴ {τ ῬΟ ΠΠ01]ς σοπο- 
ἃ τὰ ἦτα σοπεῖτ, ὧκ ονε χώρει μήῤεινοαοη ᾿Ἰσοδατς πιαποιοχ ο- 
Ἂς Ῥίιο. καϑόσον ἐγχωρεῖ,αυιαπταπι ἤετί βροτοί. ΑὙ 14. α᾽' τὸ ἐγ- 

ρριθ αι!οϑ ἃ εἶτ ΠοτῚ ροτοῖτ, Πεγπιοσοπ. γέ ψαι νι πτισων 
χωρες. ΟΊ εη. δἀ Οἴλιις. ἰοε δε ἀς οπιπίδιις ὃς ΠησαΠς 

ἱΠπὶ ΠΟ Ὴ οἴξοίοιι ποι ναςατ. ἐκ ἐγχρ εἰ ποῤῥω πῷ γήρως ἐδ) )ὰ [ς- 

ὑστι 

δὰ ἡ Γασζο 55 Πιςοὸ ᾿αόξείξοπς νο] πηαάοίςοη5, ἢις- 

ΕΔ 449 
Ἐγχώριδν,ι, τὸ ΡῚ  ὐτδεν Ππγαγτόκος ,δεγειον, ΓἸ ον ἢ, 
Ἐγχώραίθ., οὐ, ὁ κ᾿ ἥγοχ Ἰοσοοἱ πάρ οπα, ἱπςο]α Ιοςΐ» ἔπηχώριδ-. νηάς 

χεῆμα ἐγχύθκονγἀοιπιο [σι ποροτίιμι ἀρὰ ΗοΠοά. ἐγχώρε. 

πα φρικεαοιιγἴα νἰζὶ [δτι ρα 1, Οαποης 17. ςοης 111) ΟἹ" οἀσπέ- 
Π5.Ποιη ἐγ χωρζη ἐδρῆς, ἱὰ ΘΙ. ΜΠ Ππλις Ἰοςὶ νος, ἐγχώριοι ϑεοὶ, ἀϊ] 

ὃ ἱπάϊσεηο, Τὸν. Ἷ 
Ἐγχώρος,ἐγχώρε(θ-. ρατγίτις: νοίμοις ἕπεῦῶει τοῖσιν ἐγχαίρρις καλόγ,ὃς ἀ- 
ἥ ΡᾺ ΠγσοΡ εν. παι] ηλισον οἱ ἐγχώριος Ν 
Ἐγχῶσις,ἜΧασσοτατίογςιπὶ οδάιπιέϊο {πιὸ Ππττ ηἷς αἴτιειις σοτι- 

Ῥ᾽ ετιγγαις Ἰοςὶ σατιῖτας τοῦγα ἂρ σο 14. τῷ κοιλώματος ἐκπλήρωσιν 
τεύχώσις; [ΟΕ Ρ[χο, ὅς τρρο μα, Δὲ [οἸνν}. ΡΟ] ν  :φα μὴν δι χιὠννυῶϊ 
"ὃ πεῦλα! γῇ νεϑῦ τὸν τόπον χρόνῳ γε μείω ὅλου, ἐροῖς ἐγχωδρη σεται 5 Τῇ α)- 

᾿ πίων πῆς ἐγχώσεως ἔγεργ0 μυύσων κζ' τὸ σιωυεχές, 
Ἐγὼ, ὁσ0., ῬτΟΠΟΠΊΟΣ ΡΥ Πγα; ΡΟΓΙΌ Πα. δηλοῖ ὅτι ταῦ τὰ ἐγὼ πε- 
ποίν κα ἀἰςῖτ τὰς ἔς ΠΠς, Πλοι ΟΠ}. ἔγωγε, οσὸ χυλάξ, ἐην ἀφιτς 
εϑο νογό. ΧΌΠΟρΗ, ἴῃ τεροπΠοῆς ντίτιγ ροΙὉ ἱπτοτγορατίο- 
ποι. ἔγωγενέφη, ἴα οὔτ,να  Τητογάϊιπι ν ἐπὶ Βαΐδεῖ ἀἰυαἰ αἰϊοτο μι, 
νε ὅδζα 11}... Οὐ αἸπππιοτ, ἔγωγέ τοι ΟΠ 4 Ο1τ|; ΑὙΠΤΟΡΉ, ἐγωγέτοε 
διαὶ μικρὸν αὐγυράδτον δοῦλίΘ» γεγγύνμοα. ἐγώ το Ὁ ΓΟ ἔγωγε» 146 Π|. 

ΧΕπορηδ, ὦ σώνρατες, ἐγω τοι τοὶ μὴ «ἔεἔκα]ον νομίζω, ὅζς. ἐγώ «,ερο 

 4υοαιὶο, 
Ἐγώγυον, γΟΣΕΠΕ μπ. ἀρὰ αἱ ονοὠγυΐγεον, 
Ἐγωσαν ρεγ ορεέξα πη δὲ γα Πηρ ΤῸ ἐγὼ οἷσι, . 
Ἐγωώμα). ἐγὼ οἰμμα ,ορίποτοάϊχῖς ΧἜΠΟΡ 1,2 πομν, ὃς ῬΙάτο [1 .1: 

ἀς Ἀεριθ.. 
Ἐγανγ αὐτὸς ἐγὼορο ἱρίε, Ποτιςέ. Πα 4.Ὁ, τοιγὸρ ἐγὼν ἐρέω, 
Εγώνη, Π)ογί οὐ, ἐσ :ΝῈ τιωύς Ρ τῸ συ συ, 
Ἐσαίω, ἀορ. 6. ἃ δαλω, ἀἸ]ς] σορσηοιι, ποὶιῖ. [σα ἰατο [οὶ σοτεῖοῦ 
ἔμ ἐκέξας, ἐἰκαϑον, ἔγνων, σαυῆκᾳ. 

ἘΠ ραικον. πο πιο 1 1 Αοτλτ.2.ἃ δώκνω νοἱ δυίκω, ὲ 
Εσαρμον, ἀοπαιι, ὃς ἐδάαίων . ἀοχαΐτιις Πα, ἴῃ Αοτὶίε.βινηάς δαμεῖς: 
Ἡοπτοῖ. 11 4.β,ὐδιρὶ δαμεὶς κρατέρῳ 14 οἴ, τὸ τὰ αἰδιρός:ὰ νοῦ 
δωμάω. ᾿ 

Εσανὸς. οὐ. 9. ἀτι}ςἴ5. Γπατιςο  οπ559 [618 εὔροὶ τὸ ὁ δῳ, τὸ δυφραίνομαι γ Ε- 
τνπι.ἐ δαγὰ ἐδώδιμα, βρώσιμο. βὲ [(ῃγ]. 

Η εύπε λον ου, τὸς ρτο δώπεσδον» [Ὁ [1411 1] ΠΟ Πτιμττ. 
Εσαρ,αρίδ:, τὸν οἶδι15» ξογ σα τι, εἴςα, ἔδεσμα, ἄἰδωο οτῖαπη ἀϊο τα, 

βρωώμα. 
Εσαρϑον, ἀοτσαϊαῖ. ΑΟτΙ[.2.ἃ δαρϑοίνω, 
Ἐσούρμον. ποθ γαπα ἴῃ το Ἐς} 15. 
Εσετοποπηθη Μετοιι) ρα Θοτγινηῖοϑ : ἴοι τὸ ἑὰ ἑώων ἐῇ δωτή- 

δα νὴ πλιονασμι πὰ δ᾽ τυ; 
Ἐσεύτειντο. ἐμερίσαντο, ἶ 
Ἐδαΐσειτο. κἀτέφαγηο, ἀφ ΙΟτ 1, ἶ 

Εσοφίζω, μ ἴσω, π᾿ κα το ογη 958 40 τοτγα ίοῖο αάστηϊ!ο. οοπΊ- 
Εαπορραιῖο ρατίπηθητο » Αςοι, ὙΠεορμγιὰς εαιις ᾿ἰΌτο 4. 
καρ. 5. κοιϑιά οὖν ἐδ φι ζομῆϑης τῆς γήεγραιτο [Ὁ]0. Γαῖα; (4Ρ.19. καὶ 
ἐδαφιᾶσι σεις [Ὁ] οἷ άπ χιαδιιπε. ὃς σγηοί,6Ρ.57: μακάξαθε ὃς ἐ- 
δεφιοῖ πεὶ νήπια οἱ δ᾽ πορὸς τυ» πέτραν, 

ἔσαφθ. ἐΘ-, τὸ, ΟἿ πη, ρατι πιοητιπι. ἔδαφθ: πῆς νέ ως, [πἀπιπῈ Ππα-- 
τς. ΡΙΌτατο ἢ. ἴ Τ᾽ μείξοναίποις, Αὐτός. 10. 4. Αμίσπαὶ, ωρὸς 
πὸ ἐδάφει τὸς ϑαλείοσης ποιοιώ ταὶ τεὶς διαγωγὰς 5 10. σΈΓΡΊ Γι τ15 ν ΟΣ - 
τὶ [ΟἹ ομτ τού αφ- καταςρωννεώ αἱ ῥόδοις» ΘΑΙ οὨτ1551.ΓΟ]πιηι Ττοτ 
ποτὸ τοῇϑ. 

Εὐέατε θη, ἐς ται ζατοτ» ρτοα ςξτις οἰ οτισι τὴϊλποσῖο ὅς ἀρ- 
Ῥατατα. [τὰ γοσαῖ δοχτ. Ῥοπιροῖας : πᾶ ἀπ πουλῖπο εἰκείετεθ: 

ἀϊείτατ. (α1.Π1. 12. σαρ. 44. ϑυυϊά αν τρογευσος τὺ ὄψις ἄπης αἰ ὅλης 

διακονίας κὶ αἰδωσκϑυῆ ς: πη μελυτὸὴς δείπινε, εἴν οἰ. 

Ἐδδεισε, ἀδρ. Ῥτὸ ἐδεισε 9 ἀτΡ]]ςὶ 88. Δείδω,ειπιιῖς. Π|α4. ἃ. ἐδ'- 

δεισεν δ], ὁ γίρων» 14 εἴτ. ἐφοῦνίϑυ. ψηάς ὃς ἐδοδίει, ΡΙυΐηια τὴς 

Ῥεγξεξγεπι, ὑτὸ νῃρεγίξεϊο τὐτηοῆμτ. ὃς ἁριὰ Ἡπιογ. ἐδεδε-- 

σχετο, ἰὰ οἴ ἀξεφόζει, ὃς ἐδεδίεσειν ρτὸ ἐφοξη ϑεσοιν, δὲ καὶ δεδέξατο τὸ 

ἐφοξζήϑη. : ΤΑ 

Εσέδιμητο, ἀρρατατιιπὶ οἵ, δ Ἰ Πολτιιση ο[Ἐ5 ΟΧΌΓΙ δα εἴν, οἴροὶ τὸ 
δίμω, κυ ἐδεδέμητος Ἐτγπι.1.ὠκοδόμητο αι ΕἼ οπι. 

Ἐδεδοίκειν. τί πιο απι:ὰ δέδοικα ΤΟ τἰππι60. 
Ἐ δὲν 9 ων ἱπἀ  Ρτι Ροτοθαπι. ἱ ἩΡΕλτΝν τῦν 
Εδόισε, ΑἸ Εαϊτο ΟΡ“ ξυ]τ ὡς ὀλίγου ἐδέησεν αὐλεῖν τἶιῦ πόλὶν ον τ ράτιι, 

ὈΠΙοτί το πη δι 410 σαϊηϊὶδ οππΠτὰ5 Πιδιυιοττεσοῦιτ. ᾿ 

Ἐσεϑλον, ὅς Ἐσέϑαιον; Ὁ] πα, ἐειφίθ- ἴα ο5,ἔϑιοασμανροοτΊς.ὈλΟ ΠΥ, 
Ῥοοτα(ῇ γετα οτίρταγα)Β οπιασι αἰχὶτ ἰφνειον ἐδλϑον,, 

Εφει οροστοθαῖ, Πσαβάτιαταιιο ἔδει αὐτὴ τῇ διά ῬΟΠΙΓΌΙΥΥ ἐχείω ὃς 

ἰῷ Ῥτὸ χεὴ. ὃς ὡροσίκεν ὉΓῸ Ὡρρσὴχ ες ᾿ ᾿ 

ὙΡ οὐ βεν α Νθ ιν ψάρι, πύρα ἃ δύμω. 1. κατασκδυείξα 5 δὲ οἴδος 
δομώ. 

Ἐδειμοί τοιυςτοττο Ειοίοδαητιντ ἐδειρισίτοιω «ὃ 
τιπη οὐξεφόζοιιω, εἰς ποίαν γον» δέθυ. 

Ἑ Ζεῖς, οἱ. Γχςοτάοτοδ. ἐκ δ ΝΕ 
ἔδεκτο, πιδορίτορτο ἐδέφειτο, ἈΡΟΙ]. 2. νεὸς δέκτο οὐνγαὴς ἐπεγαρ φῦ 

εὐπὶ αοςορὶς ποίρι το. 
ἔσεκον,», τὸ, [οεσν τάς ἐσεϑλον, ᾿ 

Ἐσεημα άτος; τὸ εἀ Π1τππιν ἔς γο υμτι οἴδιμ, 
πσὲς ἐον,οομπηοἀοπάιμηι αἴξ, ; ΜΕ ᾿ 

ἴωνας,αριὰ Ἡοτοάο- 



450 τ 
Ἐἰσεσοὶς οὐ, ὁ, πα ἢ ςοπιοίτοτ. ἐδεςια κρεῶν ὠμδό,ἐἀτὰ ἴθιις επιάϊς νο- 

[τεητες. ε 
Ἑφδισμαιοϑήκν, τη Πγπαισηςητιπνν οἷ ἰοοιὶς ἐπ ἀιιο οἰ δὲ αΠτογιισητιιτ, 
ΝΕ Ρεπασίανε! Ῥεμαγῖα Ψατγγοιῖ,»ἴ,ῖπ αι Ρεπιιπὶ πως Ροηι5 
τοςοπάϊτατγ. κυμίοϑεήκη ςτίδιτι ἀἸο ΓΕ ἃς κυμίωοδὸχ Θ5)νΕ] κυ- 
μἰωοδόχηνἱάς ΡΟΙΠασοι {10.10. 

Ἐδεςος, ὃ. νοἴοιϊς,ἀο Πσατιῖς, ἐδες' ἃ, ΟΕ 4011, κρέατοι ταὶ τρωγϑιάνα, ὃς ἐ- 
δὲς, Θρφτή. 

Ἐδετίων, ονίΘ., (Ὁ ας. 
Ἐδηδοκα,ςοπιςά :1Ὁ ἐδέω, ἐδσωχδδεκα ὃς Αττὶοὸ, ἐδήσθοχαιἐδηδοκως, 

αὶ ἐοτηςάϊτ, 
Εϑηδον, ἡνετρΊ σουρμαροάστηα ἔς ἀϊξλα ΑὉ ὀχοάοπάα σᾶγπο. 
Ἐδυτιὰ, ύθ., ἡ οἴςα,οἴδθιις, Οὐγξ, πόσιθ- κυ ἐδητυθ. εἷξ ἔρον ἕντο. Βρώ- 

σις, τροφή. ὶ 
Ἐσίδοιω, ἐδίϑδου,ε δὲ δοις,αρτιὰ Απάοςί ἀργὸ ἐδίδων, ἐδίφως, ἐδίδω, ἀὰ- 

δαπι; ὅζουγπάς υξεδέδοιω αριιά Ποπιοὔν. 1. Ιοσαθαπι, ὃς αἰπεδί- 
δοις, αὐεσίδοις αρτι4 ΤΠιιογ 4. δὲ ἐπεδίδου ὃς υξεσίδου ἀριιά Γιιςίαη. 
διδοῖ στίατπι ῥτὸ δίδωσι Τ ΠΞΟΡΒΓ 4 «(6 ΠῚ}. ᾿ 

πἰδετια, ταὶ, ΡΊ τ. πυιογο σοπιυίαα ρα δ 1ςα, ὃς συονήτια ἃ Τγοατροὸ 
δραττα 1π{πἰτιιτα 5 αι: φιδίτια ποι ΠΑ ΔΉ ΣΙΓ γε] αιιδί φιλίτιαι 
ὡς φιλίας ὁ φιλοφρφσίωδης ὑιαῤχοντας γΕ] αιιαῇ φειδέτια εἰς πρὸς ὄυ- 
τέλειαν κὸ φειδὼ σιυυεϑίζογτοι, ΒΡ] ατοῖη Εγσαγρ. (οτῖθις ἐδύτια οτίαπι 
ἀρρε!]αγὶ ρος αὐϑοὶ τίο δύ τειν κἡ τίυ) ἐδωδίω. 

Ἐδιΐναι, ρτο ἐδίωβωαι»ἔϊδειν,ςοπιοάογς δῦ ἔδω, Οὐ. ξ διμοισιν ὃ σύας 
σιάλχοις ἀτιτάλλω ἐδυβραι. 

Ἐδγα, τὶ, ἀἸσιαταγ πιιποτᾷ χιια ἱροηίξ ἀληταγ ἃ ἰροπίο. [ατὶπὸ 
“Π βοπα ἰροηίλ] τα ια αὉ Οὐιϊάΐο ἀοπα ἰπρα 114 ἀϊσιιπτιιγ. Εδνα 

(ἀπαιῖτς Ηοίγ οἰ. )φερνὴ -ποὸὶ ὑπ Τ᾽ μνης ἤρων πάϊς μνης“ϑυομήψως διὲ- 
δόμδρα, μείλια ὃ τὼ πο “ἦν γονέων τως γαιιουμῆμαις. ἔδγα ἘτΥΤΊΟΪοΡ. 
ὃς Ἐπήϊατῇ, αϑρᾳὶ τὸ ἤδὼ ἀϊςὶ ν οΙππτι μια ἅδανα, αι 115 ἐχῃι- 
Ἰατοταγ ἃς σοπο οτιγ ἤροηί ἱροπίο νοὶ οἷα τὸ ἕζω, αιλῇ ἕ- 
δρανα ἃς τηρίγματα πὰ γάμου, 

Ἐϑγαϊα, δια. κα ϑέδρατηϊπιίγιαι ἂν Εζειν, 
Ἐγνένειν. ΗΕ Ομ, εχρ.ἐνεχυφάζειν, 

ἘδυιΘ΄ [Ροπί 15» ππιρτια 15. 
Ἐ διον, οὐ, τὸ, οἰ πὶ Ἴπ| (ριτῖτιι, ργορτὶὲ φιιοά ἃ πιατίτο ἀουηάταγ. 

ἔδινα γάρ εἰσι τὰ τοὶ τ᾽ γώμιων ὗτῦ τῷ γυμιφίου διδὸ μῆνα δώρᾳ πῇ νύμ- 
φ. ἀοπαϊπρα! Πα Οὐ] ἀϊο ἀἸσιιητιιγ, ρτο εἰς αιιὰ: ἡροηἤις ἀατ 
[ροηζε: Δοταϊία πιιμπογα. ἔφνα γέμων ἔῤῥιπῆες. ἴῃ, Ἐρίργασπι. 1π.11- 
τὶς βασιλικών Πιγ  ςοΠ ΑαΪτὶ τὰ ἕδνα ἐχροπιητ; ἀοματί ΠΟ] 
Ῥτορτοῦ πιιρτίαςποι ἀοτεαι. 

Ἐδυγόομαι, οἶμαι. ὥσομαι, ἀοτεπι ἀο ν Χόγεπῃ τγδάρης, τίς ἐδγώσατο 
γιωάϊκα γἷη ΕΡΊρτ. 

Ἐφιηοπάλιζεν ἃ δγοπαλίζω, [Ως τρτ. ον οἷ,, αὐέρει) ἀὐέτρεπιν, ἐφ όγδυσεν 
ἐσκύχδιεν,ἐκακοποίει, ἐτίγκοσεν» εἴλνον, 

Ἐδυωτη ς»π ϑ (Οςογ. Ηςν οἢ, ἐδνω τίου), ἐγζάμις γυμφίῳ, 
Ἐσομω, οἀαπι;οοπιοάαιῃ ΡΙατο χ ἄς Κ ορ. δεήσει 3. καὶ ἴδ δῶν βοσκη- 

μώτων, εἴ τις αὐὐτεὶ ἔδεται Πὶ αιτῖ5 μῖσος νοἴσατιιτ. ΑὙ ΠΟ Ρ. ἐκ αβε 
δ ἐρλθέθει, σιοη ἀς ππεὶς ςοτπράςϑ. οἐμβοσίαν ἔδῃ κα νέκταρ 
πίμὈΊατο ἀς Κσεριδ. 

Ἐ δον το ἔδυσαν, ΠΟ .1π ΤΠ οορ. χαΐ μοὶ σικη πῇ οον ἐδὸν, 1άὰ οἴ, ἀς- 
ἀεπιητ. 

Ἐσοξεοντπιπι οἵ. 
Ἐ δὸς, εΘ., τὸ, [εἀΘ5»Ραυ ἐπ οπτυ τ Ὁ πιπι»το ΠΥ ρ τ1πῈν πιτιι}] οἤγινντιν 

τος δὰ φάϊοι!α Ψιτγι (αι: ὃς [οΠππιοηάιπι ἀϊχις πη Ργατξατ. 1.17.) 
ἄγαλυς κα αἱ τόπος ἂν ᾧ Ἰδρυται. 1114 ἃ. γαὐέςαν εἰξ ἐ δέων, 1Ἰὰ εἴϊζ, ἐκ οἶδ᾽ 
παϑεόνωών, Ὁ Ἡοποάο ἴῃ ὙΠοοροπ. ἀϊοῖτιτ » ποίγτων ἕδος εἰ- 
σφαλὲς αἰεί γῴα 9. [εάος ἔδπιροτ τιιτα. ΡΙΠταγομιις ἴη 5010- 
που ὐὐξάψαντες σὰ ἔσοις κρόκίω, πιο τὶ ν οἴτοπὶ ΠΟῚ ἀποξοη- 
τες. ὁ 3) φεοιδίας εἰργάστετο τῆς ϑεοι τὸ χρυσοιω ὁ δὸς, Ὀἢ1 1115 ἔες τ ἀιι- 
τειμτι ἀοας Πσηυμτ, τὰ ἐζο ϑεων δ, ἀςοταμτι [φάος ὃς ἀομρταν- 
{οετᾶτες. 

Ἐσὲ ς δ νοταχ, ἐδω,ςοπιοάο, 
τλύμα, ἐδη, ἐδῆ ταις ρτο καϑεδοίμαι ,ἴξάςθο, 
Χὶ δδα ας ἡ, ἔς ος,θαῇς, ΠΡ ο Πυπι, [Ὁ 114 πιὰ ρ Π γατιις, ἢοπου Ἱτοῖτι 

πυγὴ, Ῥοάοχ,δακ τύλιθ, σφιγ τὴροΠι159 4,15 οτλαπι [δάος ἃ ΡΙἸηὶο 
ἀϊςίτατ. ττοῖτὶ {ΡΠ ἴτας ὃς Ἀτιτεῖτας Οἰςοτ ῖτεπι ἕδρη ργο ἕδραν 
Ἡεϊοά τι ΤΠ εορ. ἕύρω γαύλοχοι; ἀριιά ΒΟΡΒΟΟΪ 1 ἀχδιλιμτι [{4- 
τίοπος. ἐφ᾽ ἕδρης ἐὺ σρατιῇ μὴ ἔργ»ν, Ηςγοάοτιις, 1 οἴξ,ποη Οριις 
εἴ οχογοίσιιϊ σοπἤίξετο, ἕδρα οτίατα ἀρὰ 4 Οαἰθηιτη ἀς σαιι- 
Ποαποσθογισι 1δ.2.146πὶ 4αοά ἐγκοπῆ ἤιιε διακοπὴ, Ἰά ο[τ,1π- 
εἶδπο νοὶ ἱποὶ πιγα»ν αἱ πύίαιις ἴῃ σαρλτῖ5 οἰξιδιιο»αιιο ά ἀςιιτι 4- 
1ΐσυμας ὃς (εἰπάοπτὶς σαία Ἰπβ]ρίτατ Πρηιῆσατ ἵτειτιὶ σσ ΟΠ] ιλπὶ 
ΟὐγΠ, γιῖζον δ᾽ ἐς πνλίων αὐδδών εἴγυρίν τε νὴ ὁ ὅρας,Ἰὰ εἰξ,σωωέδρια, 
τοι [οἤοποῖα [οἰ Ππτατιοποῖπ » οἰ ξξατίοηςπι δὲ πιογαπι. 50- 
ῬΗυχωρώμν ἐγκονωμν οὐχ ἕδρας ἀκμὴ δὲ Ατμθ.Ἰ1.14. οὐχ ὃ όρας ἔρ- 

γον, ἐδ' ἐμζολαξ δὶς ὃς ἀριιά Τ᾽ Ἀιογἀ. 116. 5. ὑϊῦ στρατιω τῆ ἀχθουῆνων 
τῇ ἔδρα [680]. ἐχροπίτ. φροσμονὴ, διατρι(ῇ ἐργᾷ, 

Ἐδοζω, ΞοἸ]οςο,ἔαπάο, ἥττρο, Ἐ401}10. Ατμοπαροτας 1ὰ ΑΡΟΪορ. 
-ς πίυῦ γι κίντρε δύκίω ἡδιρασε,τεττατα ςοητγὶ ἀη!τὰτ σοπ τα λλτ, 
Ἐδραϑον ἀοτιλι, ΑοΓ 2. ἃ δαιρϑοέγω ΤΟ εἰ δερϑον, 
Ἐδδαζα, 2 Β1]1ς. ὁ δραῖα ζώα, ΠΑ Ί] οῖτι νἱταῖπι ἀρ οητίδοαμῖθιι5 ΟΡΡΟ- 

Ὡμητατ γομαδηκο μα πφοοιῖς μαθές ραριατίανς ἀρ ο5, ΤΏ ΘΟ, 

ΕΚ 
ἘδΩθ᾽,ν, Ὁ, βγπαιις σα ϑηξὸε,οὶ σεέλδυτος οὐκλόγητος, ἔιιυιάατιις 

τἰτ!59[ ΠΠ|15.41} νίτα πη οὐ ολπι ἃς (ἘΠ υ]τίαπι ἀορίτ, ἢ ὁ 
τ τ155 [4 01115. ἐρεῖν Θ. βίῳ. Πα 1]οπὶ νἵταπη ἀροπϑ. ἐσ 
[εἀςητατία να. δίω εἰυᾶμον ἑδραῖον ζῇ), ἴπι οαοπι (δάς » 
Ῥοτρηβο στο 2. ΟΕ ςοποηι. ἐδραία φιλοπονία, [πάτα πι 
τἰ τ» Βιι. 1 ἘΡΜΕ, ροίζοτ ἐδραίοις. γάττο Τρετας (μὰ 

᾿ γορατο τα: ἰςἀθπάο οχογσεησιτγ, Πογπιο  ἰῃ ΡΊΙ 
Ἐδραίωμαγατος, τὸ, ΕΠ 4ἀχτηοητιπι; ἔμ] οἰ πιοα ν φήριγμα 

εἰληϑτίας, Δ]. 1.44 ΤΙ πιοτβ.ς1Ρ,3.14 οἴ, γοτίτατίς {δὲ 
ἢ γεὶ ΠαθηΠτπῖςη, ᾿ ἀβνριξι, 
ἘἙ δρακὸν, ν Ἰά αρτο ἔδαρκοντὰ δέρπω,ττα η ροῇτίς ΠἸτοτῖσ. 
ΕΦραιον, αὶ ὁρ. ΟΣ απὸ πῇ δρέμω, σὐιξαττὶ, ᾿ 
Εδρανον,κγτὸ, ἐδαιφίθ-, Ἀγ πιατηεπτιμπι, ἔπἰς πιδητιμπι, ϑρώ 

πηλη(ογίξοιιπα Ὀγαιιῖ; ΟΡ μος]. θη αὐαξ ἐδρανων ὅπου 
φὙΕἰζη χολή «ὃς ἴῃ ἘΡΊΡΤατη,νηων ἐ δρανον ἀσαϑέων ἄγκυθ 
σμά.αὉ ἔζω ἢτ ἕδαγον κα ἔδρᾳανον, 

Εἰ δρασρια,ατος, τὸ (ςἀ 65, ϑρον Θ, 
Εδρόύω, μι θύσω,ποδυκα, [οἀςογῃίτο. 

Ἐδρήεις, ἘΔ 1115, ΓΕ 151115,(ςἀοητατῖις, ἐδρήτοσα, Ἐσεπαὶ 
[οτἹὰ. ᾿ 

Εδειαομαι, ἔσομαι, πασμαι» (εἰς, Ηοο(.1π ὙΤΒδορ- 
ρυκαύπῳ ἐδριοονται οἷ. ς ἀοπὶ μαδοητ. - 
Ἐδρικαὶ ἕλκη ἀἸσιιητι ΑΡ Αἱ στη, χα: [ςἀ] φἀπαίσιιπτ 
Ἐδριον,ςοηΓοἴΠπις, σιιυέδριυν,. ὁ 
Ἐδρῖται 5 οἱ 9 ἱκέται 9 [ἀρ Ποος» οἰκέται ὐπὸ τοῦ χρίτοιφ δύ γεῖν 

φίαν, διι14. ἡ 
Εἰδιρφδιας-ολ δὺς. ἐἴΘ.. Ἰη[Ἐγιιπηοπτιτη οἱξ πιο άτς πα ̓ ς Παρ 

4110 σοπηρτοῖϊιις Π115 5 ἴςάς αἰ Ἰιαπάο τα ἰηῆαπη 
δυζατα . ντ ρεῖ ἱρίλπη ποὴ τυδη!βηλτταητασ Αἰ τοῦ 
αἰάαςϊειτ. ἢς ἐπίπι ν οσαταν αὶ Θαἴοηο ὃί 40 Ηρρος 
Π74ρ.5 ντ τη ατυῖοῖς ργαο Ὡροντ γοσδητ. Προσα μπι) Ὁ 
Τϊ πατεῖν διόπῆρα, 1. γιωωκοῖν διαςολδὺς, ᾿ 

Εἰδίω, [1]. ἐπεισ ήλϑον, 154. μελέαγρον ἔδυ χόλος.ἱἱατέλ, ᾿ 

{τ τοι ρτο οςοϊάϊ, Οὐγ Πγυἠθλιϑ. ποίρ᾽ ἔδυ, ττοπι ἤδιω 
δυσαν,ἐγεδ' ὑστιντο, πιοτὸ ΒΕοτὶςο. 14.9.51 δ᾽ αὖτις χτὸ σ᾿ 
Ἰπάπογαπτ. Ἐ 

Εδω,μισωχπ. ἤχα,ν οἷ ἤδυκανορεητποῇ ἐδηδυκᾳ οὐ Ν ΘΕΤΙ 
Οὐ  ξ, σύας μνηςῆρες ἔδεσι, ἔδιω ϑυμὸν,τοάο ΔηλΠΊΙΠῚ, 

Ἐδαγαϑν, εἰν οἢ. τροφυὶ σὲ δι15. 6 4118. 
Εδωδὴ ἧς, κἡὶ «οἰ δυι5»πατγ γοπτι πη» ρωσις τροφή. Οὐνγ 7. ἐν 

που ἐδωδῆς. ῬΊατο 1.1.1. ἐς Κεριιδ. ἐν τῇ “δωδῇ ἡ πόσει 
πεῖν» αι οἶθο ὃς ροτιι Ρἰτι5 μαίροτο. Ο4]. 4 ΟἸδας. κὶ εἴθ ἐχι 
δωδὴ, οἴϊις νἹρογάγιμτι, ᾿ςφιαι σἀπιηταγ γῇ ροταῦ, «δώ δῃ 
ΡΙατο ἀς Ἀερα. ἢ 

Εδώφιμος,κ οἰ ς Ὠ] εητιῖς, θρώσνμος,ν οἴσιις, τ ὠχτηςοἷῃ οἰ 09 σι 
εἴα ἄρτι. ἐδωσήμη ῥίζα ταάτχ εἰσαϊςητα 7 Πὶοίς, ΠΡ.5.Ο! 
Οαρίτετατηςη 66.41ςεὶτ ῥίζα ἐδώδιμος, ἐδώδιμον ἔτι αὐτὸν! 
Γαοΐδη. ᾿ 

Ἐδωσὸς, ςἀλχ. Ηῖρρος, . ἶ 
Εἰδώλιον,κ, τὸ, τταπίἔγαπι» ο[4 {159 παι] οἰτιτι, δας Πελετιῖς δ 

Τὰρροῆτα πε ταηρας τογγαπη:ἔοτὶ παιιῖ5 ἃ ψα114. ᾿το πὶ Β 
ταοᾶττ, ΡΟ ΠΧ "6... ὅξὲ δὲ τι ἐδώλιον ρωρᾳτικὸν, ἐφ᾽ ὧ χάϑ 
ἃς {1.4.4 τἈεατγοφγοςοηίος αὐαξαϑμοις κ᾽ βάϑρα, τὸ ἔδρα 
δώχια,οιήοος γοσδητ ατίηΐ, Ασιοτεῖ, ν᾽ μηχανικων Οἱ 
Ὡς 7.διὰ τί ἔσω αὖ ἡ κεραα αὐωτέρᾳ ἢν ϑεῖῆον πλεῖ τεὶ πλεῖα τῶ 

ςίῳ καὶ τῷ ἀυτῳ πνυδύματι; ὁ διότι γίνεται ὁ μὴρ ἱστὸς μοχλὸς, υπι 
ἢ τὸ ἐδώλιον, ἐν ᾧ ἐμπέπηγϑο; νπάς Γαπιρίττ Ὑ τγα ἰπααῖ 
το.ςαρ.8ιν οἷα συμπι Πητ ρογ αἰτιτιιάίποιτ της άϊαττι πη 
τἰλ, ποὴ ροτοῖ μβαδοτα παις ςοίογοππ ομγίτπι, Διμαπι 
ἴῃ ἤιπιῖηο σαοιπιῖπς ἀητοηπα [δ άπέϊα ἤιπτ, ταῖς 
πιοητιογὶ ργοσγοάϊτηγ ἱπιροτιι φιοά ποῃ Ρτγοχὶ πιὸ 
πια]] αιιος οἵ οςο ςξττ ἱρά ἴῃ Ππταπιο Ἰοποτὺ,δς ἂρ 60} 
δτοίζα τοσῖριιπε ἴῃ [δ ν εἶα γεπτυιπι:ν δὶ ςαΐσοπι πα}! νοι 
4ιοά Ατιίξοτο]. ἐδώλιον, δι] 4. ἐδώλια οΧ ΡΟ Ϊτ, ταὶ σαν 
πλοίων ἐφ᾽ ὧν γαῦται κα ϑέζονται. κα ϑέδρας γἐδρέσματα. ἴπ 
Ῥῇος.αἐχαιόπλετε πασρὸς ἐδώχια ἱ αἰχαγα οἰκήματα, 146 Π|; ν᾿ 
ἦδὴ γαυτικοῖς ἐδωλίοις πυρὸς φλέγοντος, ὃζ 1|δτιαρυά Ἡδετσοάοτι, 

ἐδωλίοισι,]. ὑποςρώμασι νηὸς. αἷο ἔζω ἢτ ἐζώλιον, ὃς Πλοτὶος ε΄ 
ἱπαοπιτίγαιις ἐδωλίαι,] νηὸς ζυγεὶ δα πίῖτα. ᾿ 
Εδωλιάζειν,σοηΠίοτο ἴῃ τῃοατγο,συγχαϑίζειν ΡΟ]. Π16.4... 
ἘΦώχιΘ. αἰιῖς ἔρεςῖο5, οἰ δώχείθο ετίαπι ΑἸὐ ΟΡ μδηὶς ςφοπιπῖς 
οἴῃ Αἰδυρατατιγ ἐαάοπι οἷϊε ἀκα: ἐρώθιθο, ᾿ 

Ἐδωλὸς , ἀϊςοθατατ αλλ λέχίΘ- 1,λοςἀπεπι οὨ ΤΆΤ ταὶ 
 [γοβῖο. " 

Ἐδωνὴ ολάςιτι Ἡοΐν ἢ, ἤτπτ ζυγὰ χ᾽ ζώάυᾳ νεός: ας Πιρτα 
Ἐδωνταιςοιπιοήαητ,φαγωσι, Ἰτοῖπὶ ργο δάλητατ, ῬΒοογὶ. 

ϑῆρες ἔδωνται ἃ ξοτὶς ἔοτα; ςοτπσάδηταγ: Ὑ δὶ ἔδονται 5 
᾿ ᾿τυ τ οἀσητιτγ. ᾿ 
Ἑ ὁι᾿Αἀιὸγθίθιτ ἐχοϊατηδη δ ;νἡ φέσλιαφ εκόν, 
Ἐτ»Θατι»ἦρ [μπι. : 
Ἐεδγα, ὧν, τὰ ,ἀοτος,ἱροπίϊϊᾷ. ἱ 
Ἐεϑυόομαι, ἦμαι, τελάο γχοόσοπὶ ἀοέςπὶ χοςϊρίοπάο, ἀραιὰ Ἑ 

Οἱ, ἐχαρίου ως κ᾿ αὐ τὲς ἐοδγώσατο ϑυύγατρα τοτοτρ. ἔδνα ὅ 

ΠΗ͂ 



ΕΖ 
ἀοταῖ χαταλεντ κως [μα πιῖ: ἡλ πη ἦδγα γοργὸ ἤρομ Ὧ" πλι- 

{πε ὰ πιαγῖτο ςοἱ οτα, δ εδνώσαιτο ἐρ ἔτι αὐτὴ τῷ χήροιτα ὅ3:- 
δ τους ἡ 
οὐδ ὁ, ἐϑνωτὴς»ἱοςετ»α ἢ ἢ κ» οϑρίκος ὃς, πένϑερός. 

ροξτὶςὸ ρἱοπαίπιο ἀἰοϊτιιτ ρτο εἰδὼ, οἴδομαι,α ΠΤΟΛ οὐ. νἱτ 
εείδετο μῆτιν ἐλίοσεινγν Ἰἀορατιιγ» μι ἘΡ᾿στάπιπι. 
οιαγίαοτιΠ οἷα γ ἰσὶητὶ δουλτπι. εεὐκοσεέζοια ἔδωκεν, Ἡο Ὁ ἀ, 

ἰς ῬτΟ εἴκοσι, ν᾽ ἰ παῖ: νης ξωανεείκοσι, 
τε ἸσΊ ΤΙ ΦΙΠΠΑΙΙΟν 
εἰοον ΙΡ ΘΠ Πη5. 
ΠΠ1]1ς Εἴς, ὡμοίωται. 
ο εἴκω, ; 
ἅπεν ἀρ, α:αὉ ἔϊσω,ομπι ἀπο ις Ἀεουζαάάϊτα Ρτῶρο- 

ἐενε Οὐγτ,. ὁ, καί μιν ὡρὸς μιόϑον ἔειπε, οἰπτὰ εἰἘ 4}10- 

," 
ῬΌΟΙ 

ΝΣ ΞΞ  Υ  Ξ ον 

᾿ ΤῊΝ 

ΚῪ 

ἄκολιν ταις, ΗΟ ἀ. ὀρϑοιλριὸς ἕξεις. 
Ὁ ἧς, Ηογοάοτ. εἰ μι ἔεις» ΠἹΠ οἴΐος. 
Ἰοσιιο,ψιιοά Ηοίν οἢ Ἔχ ρομ. ὥρμησαν, ἐπῆλθον 9 Ρ'ςο- 

ἴπῸὸ τῇ ε ἀϊόισιιτ ρΓῸ εἰστέόθηζωυ, , ντ δί ε εἰστέτίωυ ῥ ΓΟ εἰ στώτζω ἴῃ 
τιὰ τμοπη, ἴω Ἐο να ἀο. [τ ἀέπιηιις ἐ εστοτο ὃς εειστίμνίθ, ΡγῸ 

ἃς εἰσοέ μδυΘ- Ὁ εἴδω, 
βυ..Α[Πυπλ Πατιις:αὉ εἴδω, εἴσω, εἶσον εἰ στέμίω οἱ ἐει- 

ων Ἡοτποτιις 1184) β, τῷ μὲ ἐφσείμηνθ- «ευσεφώνεε, 14 οἴξ, - 

Ρἷο, ὅβυϑυμωῖ εατουρτο ἔλσομαι: Θεπῖτ. Οὐγ. ξ, κῶν. 
που ἐδώδης. δίς. ἃζ οὐ τπῆηῖτι Οὐ 1. ἐ,ϑυμὸς ἐἐλσὲ- 
Ἱκεϑαρὶ ἀθπϑυμᾶ, σι Αςου Οὐγ ἢ: ας") ἐὸν ἀυτι χοεῖος 

το νά γἀοτιπ»δμϑύμημα,βόλημᾳ. ἩΟπΊοτ, 1144. τὸ 
ἰωον ἐν λδωρ.ἰὰ οἵδ, ϑπϑυίύμημοι καὶ ϑέλημα, ἴππιο καὶ βυϑυμία. ἃ 

Οἱοτα (σι δίτιιΓ οἰιπὶ ἀςηίο ρίγῖταν ττοῖὶ ἀοηλαι ἔοτ- 
ἼΡΤΟ ἕλδω», Ετγτη. 
ἴςο Ῥίοοπα ἴπιο στὸ ε ἀϊοῖτιιτ οτίϑτη 1ρῆμτι ΡτῸ ἔλσαι. 

Οὐςοπο μβογοον οἱ ἐτίαπη σοσιρο ]ογοιν οἴμπιητ οπίπι ἔλ- 
εἴτε ργὸ εἰλῆσαι ὃς σιω)εῖρξαι 411) Ῥτο ἐλάσαι ρεῖ ἴγποο- 

Ἐπὶ. "134. Φ. τρὶν κατ᾽ Τλιόφιν κλὺ τοὶ τείχεα λαὸν εὐλσαι πρωΐ- 
το αι πὶ ἱητγα 111] πιιγος Ροραΐτπι Τ τοϊάπιπι σΟΠΊριΙ- 
δὰ σοπο δγῖ5 5. γπάς ργατ ρα ἔτλμαι ὃς 
Ἀ5ΟἰλΠ {ππτηϊιστν πᾶς ἐελμήύον, συγκεκλεῖσ μῆψον, τρρευῖ πῇ ρ5 Ε- 

ἴζατ. Πῥροτατιιτι ἐχροίιῖτ π Ἐριρταπμσατ, ἐελρῆν- πεν 
μφασίης 9 ἀοστοητις 5 τγα γι ργοΐμπάο ΠΙοητίο γί Ε- 

“" 

ἄμ ρτῸ ἔλπομαι, ριιτο» ρετο. 
δ οἰ, ςραγαιι, ἐπέκοψα. ἐχ'ύδεσοι, Δ ἐργάϑω, ' 

ΕΣ οἴερτιις, Πρ τ ατιι5. ΑΡΟΙ]ΟΠ.2. ΑΥΡΟΙΔῚΙ. απιλάδεασιν ἐερ- 

ἃ νΟΓΌῸ εἴργαυγτ ποταῖ ἱπτογργοϑ. ἐεργμῆμαι γέφυραι, αὐξιπες 
αἱ ἤσφαλιτ μάῤαι ἢ, εἰργμῆψα)» Ροπτςος σοισατεπατὶ ὃς σοητα- 
Ρτα τιν! ρτασιπτιτητί. 
Ὁ Ἰρεουςοπείποο, ξτηροινπάθ σιωεέργῳ 9 ἀτόϊοςςοητὶσ 

ΗεΠοά. δύκίω πόλες ἐντὸς ἐέργει 9 ἴῃ [6 σοιη οὐ λίτιιγ ὃς μα- 
[ἀπ συ τ μρ πτίμτναν ἔεργ᾽ ἀεσίφρονα ϑυμὸν. 1ά οἵδ, κώλυς, 
Ὁ 45 Πϊς ἀπ᾿ πηι, ἐντὸς ἐέργει, ἔσω ϑεν ἀυτῷ κατέχᾳ,, ᾿πττᾶ [δ 

οητίπος, ΗΟ πεν. ἷ 
ΡΓΟ ἔρση ης ον, ΓΟ5. αϑοφὶ τὸ ἐρσαι τὸ ποτίσαι " ποτίζει γὸ τὰ ρυτά" 

ἰσος,ψεκαΐ, 
εἰ εεντος δ ΤΟΥ Οἰ 4015. ρα] οΠιοτ: 

Ἢ »ἰερῖπι Οἀνῇ! ὁ, χεύσευν ὅρμον ἔχων δ᾽ ἐλεκφρρῖσιν ἕερτο ̓  τά 

ΤῸ πο ηῖ]ς Βαθθηϑ αὐ γον ΠῚ 5 ῬΟΙπιπῖ5. Δυζοστι σοΠΟ]εαμπι ο΄ 
᾿ [τᾶξ ὅζ ἜΧΟΓΠΆΤΙΠΤΙ 5 συ ὄλειπῆο, σιωυεκέκλεις ο,σιμωεπέπλεκτο ) εἰργα- 
᾽ν μῆμ. (20 εἴρω,ρτο εἶρτο. 
ΟΞ ατο; ἴῃ ἀ τ, ἐγεδ ὑσατοντϑεκεξάλετο. Οὐ Π᾽ ξ, ἐμφὶ ἢ χλαῖναν ἑέοτα- 

ο ον οἴξταίς. Αςοῖρίτιιτ δ ΡτῸ ὑμαίϑισεν, ἐνεξίξασε, οΟἸ  οσαχῖς, Θά. 
ἰρἐς λεξυζω ΜῈ γηὸς ἐέογατο, τη ρομαϊτ (τις ἴῃ παιοπὶ ργοἢοϊςοη- 
το ἰπ ΑΡΒτίςαπη. 
Ἐλχατο,ρτὸ ἔρχατο, οί Δυτοπὶ Τοπϊ οὰ Ῥτο οἱργ μῆοι σαν, οπο Ια 
᾿ ταῃτ, ΒΡ ἐέργγυμι ει ὁ ἐργώ, Ἡοτηοτ. Οὐ γ ικ, ὡς οἱ μὴν κλώοντες 
᾿᾿έρχατο:ηλῖτι εος Οἰτῶς Τ'αύδῳ πεπληγιῆα μ᾽ δυφεοῖσιν ἐέργνυ. 
ἡ ; ἰηδάτας ογάτοίεάοτς ΚκεῖτταΡ ἑῶ, 1. ἐνδύομαι, αχοά ἴῃ Ρτατετ. 
᾿ῬΕΓΕΡΑΙΤ. ἤσμαι ξιοῖτ: 8ὲ 1η ΡΙαΓμΔτηροΣ Ε ἥσμίω γε] ἕσμίω, ἔσο, 
τἰβο δι ΡΙεοπαῆπο Ἰρίτις ἐρξεςο, 

ὃ οὐ] ὲ, ἀυ χερώς δυκενήτως. 
᾿4ιιοα Ηοίν οἷ. ἐΧροη. σωυεχουΐδη Παρ ος Ῥτίτημπι ρὶςὃ- 

Ἵπηιηπι τῷ ε.ἀοἰπάς ἱγποορόη Ρτὸ ἐχομῆδη; 
᾿ "]Οη]οὲ Ρτο ξζάχνίιθςθατ ορμ οὶ ἐξ ἢ αὐ ἔζν,Ἰά οἵδ Εἰς αὐτοπι 
᾿ππδγοστα ζοΐω Τπηρογξεέξαπι ἔζίω, Ποπιο ἢ, δ᾽ αὐ ἐζίω., ἣς νἱ- 
ἸΕΓΟΙῚ αἰ ἀθεη. αὐρ, ἀ, ὔζηστεο, γ χῖ. 

Ἑωσφυΐῆνοι ἱσποπιίηϊα ποτατὶ,κατακρετοί, 
ΔΗ ἀνιαβεῖε ῬτῸ νέων κὶ ἀκμαίων Ἰυιεηὐμτι. 

ἐπε δοῖμαι. (Σ 460: ΣΡ η. Ὡ (Ὁ}. κα ϑέζομαι. 
ἐ σώ αν, αἱ όρ α, εἶστι, [ςάςτο ξλς] ουἱοςο,»ἵ.ροηφ. 

πα 4σι 
(ἘΠ ζῶον, γΠοδαητ Ἠοτοάος, ργο ἔζων, 
Ἐ᾿ζωσωζον,Οχλτὶ. 

Εἰ ἤιαινάς Ε΄ ὅς. 
ΕἾχα, αἰὐριρτΟ ἡ χανΠλ  Π ταῦ ἵνμκι, 
Ἑ ἀώδανες »]αςιι τ, ρ]ασοθατ: Ὁ αἰδάνω. 
ἘΝ ΘΟ αν Ργορ 1}. Εχρομπίταν ουίαιη δοηϊ,τηδη ποτὶ, 1Π|λ4. δ οὐδέ 

“(ἴο «σαϊδὸς ἐὴ(Θ- τωὐτὶ τὰ σοδ' ἢ σ᾽ ἀγεϑοῦ, οροσίωυονς, ἡ ἰδίο, γε ςχρο- 
εἶτ Ἰητογρτοράτοπι Ποιποι Οὐ ν ΠῚ ξ, οι ἔτητε καὶ αἰδοῖ φωτὸς ἑή Ὁ.) 
πὐπα τοὶ ἐρ γίτιν: ὃς Οἀγ [70 παῖδε: γδ αὐδοὸς ἐἢ Θ- ἐνὶ μεγάρφις αἰ -- 
πιτάλλας Π πιπν νἰγὶ δοηὶ ὡς ἀλυτς ἀϊο. Αροϊοη. ἈΒοά. 1. Ασρ. 
ῬΙΓῸ {π] ἀσοορῖτ, μβνέαινεν εἴας" Θ- ἐφ ϑίμου πελίαο 5 δϑμωοις ἐν) πευτιρὸς 
ἐγ μιμνάζειν . οὶ [ρ᾿γτι αἴροτο τ ν δὲ ταπιοπ ετίάση ἑοῖο ἰς τ 
φίταγ, : 

ἘΓηδϑια οτας ο5) ὐαταῤας ἡ ὅνα γἱπι (οι 4α ρογίοπα ἀηρ τες, Ης- 
Ποά, δαΐμονι διοἶίθ- ἐκῶνα, ὅς.) οὐ πςαηαιις ἧς σομάϊτιουὰς ἴδ 
ΘσῖΡτΟ ρτγαίςητι τοπιροτο. 

ΕἜς Ρτο ἃς [οι ἢ να ογ ας. Ἠοτοάοῖ, 
ΕἾΉ σα Πτοργο 5, Οὐ ν {6 Δὔερ)ρς ἔωσι, 
Εὐπης, ἀγαϑύπης.οΠίταδ, 
Ἐ ϑειγγυλος ΔἸ ρομαγὴγχ ώριθ. γἐντόπιθ' ρτὸ 4ιιο ἱπῖτα Τϑεογθοηρὶ 
Ἐ ϑαύιον, σα ηιι5 ΡΟΟι]., ΠΑ τιας ᾿ 
Εϑαὲ αἱδὸς, ὁ κα δα δτιις5 ἀττιϊ εις, συ 9 ης,φίλίΘ. ήϑισμῆνθ., Ρ] ταν - 

ςλιις ᾿ῃ Οτβομο,τῦ κάμνειν ἐθείδες ὄντος» αἩΠιςτὶ ΙΔ οτίθι5. εἐἰϑτέ- 
δὲς πολλῶν ογώγων φατιυ]τὶς ῥτα 115 ἀΠπιιοτὶ ΤᾺοιη) ΘΑ θη. κεν ὥσεως 
ἐϑεῖδες εἰσὶ, νασιατι οηλδιις ἤτητ ΑΠετὶ. ἐθεέδες μιας διαίτης γ ν πὰ 
νλμθηα] τατίομὶ αἰπιιετὶ. ε ϑείδες τῆς σοφίας » αΠποτὶ ΡΗΙ οἰ Ρμῖς. 

Εἰ ϑ ει» ρος, ἡ, ἃς ᾿ 
Ἐἴϑειρα;ας,η »οοα Πα 4 Ρ1]1π|5 σοσΉΡτΙ5. αἰ αὶ τὸ οἷ ἔϑοις σηνμελείας ἐπ 

ξικυύμη, νἱάς Ἐτγτποίορ. ἐϑείρης βόςρυχιΘ-»ἷπ ἘΡ᾿ ρτατηπηατ. 14 
ἄς τι 15 ἐαι1.1 01 ἀοἐη: πλόκαμος ἐϑείρης. πεν. 114,9. ὑα᾽ ὄχε-- 
σφι τιτύσκετο χολκόποθ᾽ ἵπεσω. ἰκυπέτα χευσέῃσιν ἐϑείρησιν κομόωνγτε, 

ῬΟΙμιχ Πρτο (δοιπ40. τρί χε το ρίχωσεις, προ χωμαομόμην χαίτη γλώς- 

χονοφόξαι, ἔϑειρου κὐ σμα  ραγγέο κ) ἕλικες. 
Ἐ᾿ϑειρώζω, μι ίσὼ, αι ανο οοιιάτη ςοπιρταπὶ παρθο. Τ ἢςξοοτίτι σα ὁ 

οἱ αὐ δδες καλὸν ἐϑειράξοντες, ΟἸπδΏτο5, Ὡτοῦργικόμίκα πφέφοντες, 2, 

ἐϑειράζειν, Ἰάοπη οἵϊ ηιιοά κομᾶν, 
ΕἸ ϑειραὲ ἐϑος, αἰ τὶ 5οςοπιδ.ῖη ἘΡΊΡτΑΝΤΙΠΊ. 
Εἰ ϑείξομω,ςοπιᾶπη σὈπιρτασι Βάθεο. ἡὐν 
Ἐ  ϑείρω, ἐχ ςοη ποτ άἴης οἰιγο σα ρλ]]}05 8: ΠΟΙ 4 πη: πῆρ σὶ τὸ ἔϑος) Ε΄- 

τΥ πιο ορ. Εἰ ϑείρη Ηοοἢ.οχροπ, δβημελείας ἀξιώσῃ ἀἰξεγεης ὃς 
ἐϑειρόμῆνον ῬΓο κοσιμουμῆνον ἰγαῖδ ὁ μῆμον, ᾿ ᾿ ; 

Ἐἰ ϑέλεχθρίθ, ερόναυτάις Ἔχογοοηάα; Παγα]ταιῖ5, πὰ νοῦς Τεῖηο- 
ΠΉρη. ἐν τῷ πυρὸς Βοιωτὸν . Μὲ ἔχε ὅτω πρὶ μὰς ἐϑελέχθρω ς»Ὧς τ 

ςρ 4 ποίεγας ἐπι πιϊοὐτῖας αρροῖαϑ, : ᾿ ἐν 
Εἰ ϑέλημιος»εγδον ΟΙ αηταγ θυ ὑγο ποις δεήδς,φερϑυμος » 4] Οτι5)ῃ -. 

συχϑ..ΑΡο]].2.Ατριμυτέρι σιρυναλεσκαν ἐϑέλυμος, αὐ ςη5. ΗΠοβΠοά; ΜΝ 

οἱ δ᾽ ἐ ϑέλημοι ἡ συχ οι ἔργε νέμοντος : 

Ρ᾽ ϑελήμωςο ρτοχηρτὼν Οἰπητατι ὁ ρρϑύμως. 6. 
Ἐ᾿Ξεληώνα,ν 6[15.1}144..6. ὄψεαι ἰὼ ἐ ϑέληλας τ "αν βέλῃ. 
Ἐἰ ϑελοδουλία,ας, ἡνν Οἰτιπτάτία ΓΕΥ τι. Γ]ατο 1Π ΒΥ ΤΠΡ. 
Εἰ ϑελόδελ θυ, οὐδ δον ΟΠ αΠτατῖτ5 [οτα15. Ἶ 
Ἐ᾿ ϑελιϑρησκεία ας, ἡ, Πιρετ τὶ ο: ἐϑελοσέξειαςν ΟἸμιτατῖτι5 ΟΠΡΒΕΙΝΝ 

4ιιῖς Βηρσιτίαπέθ πιοηΐαπι» ἸΕΉΤΕῚ το Προ. Ὀιξῖο ἡΗΣ 4141} 
ἤροπταποα το! ρίο : χασπι ααὶς ν]τγὸ ΠΌῚ Βηρίὶς τε ἜΠΕΡ τΣ 
πᾶς ἐϑελοδρησχεῖν » ποιαπη ἤηρετγς το! !βΊοποαι ἔλο ἀτθϊτγατιι, 

Ῥαυ τις σαρῖτο ἰςςαπάο αὰ (οἱοἹ. τινά ὅξι ὙΤΑ Ἡ ν ἀδὴ 
φίας ἐν ἐθελοθρησιεία μα: Προοίοπι αυϊά ἐπι μαῦφης ἐριοητια 1π 
νοἰπηταγῖο σαι{π1]. Β΄: τρί 

Ἐ΄ϑελοκακία; (δ ἐθελοχαηησιὸ, ἀ ΟΣ ΠῚ ταὶ τος Ἱπιρδτγατοσὶ 1η- 

ξοηΠ,νίποῦζο ποίτιπτ οὐ ἱπάϊοηατιοπρπὶ γαῖ Ρτοάιτλοπεπιρχσ 
καργία, καικοτορφγιϊοστωδη, 

Ἐ᾿ ϑελόκακον, ἐπι οἰ! Ἵ τιῖτι. ΠΕ λυμΝ : Ἢ 
Ἐ᾿ ϑελοκακώ, ἔροητο πιδῖτις [πὶ ςοπίηϊτα ᾿ρηδιῖα ἔξ 7 γα τ 

ἅφοιΟυοά νογδιπὶ ἐς ταὶ Πἡτίριις ρτορτίς. ἀϊοίτατ. 311 30 τ 

Κατειγνόντες ἐϑελοχακη δι σφας ἐν ταῦ πολεβιεῦ τοῦτος με χχΒ 5 
Ὕ Ἶ ᾿ : 5 ἄϊλη. εἰὠϑυτων 

ποά νἱηεὶ [δ ἱσπαιήέον ποη νοὶ ῇεηῖ. Ἡετγοάιϊ Η 
Εἰρὸ ΔΑ πειχί σας, ἃ ἃ ἐϑελοχακεῖν» «απὶ θΑτθΑτὶ [ο- 
ἀεὶ ἥδ βαρξαῤων ἑᾷςα Σποκαίμνειν ν᾽ εὐπελο Κα ΕΟ πιά ςῖς, Α- 
{ππ|:[πιροῖ Ππτ ξατιίσετο [ἈολΠππιόῦϑε ααῖα ΒΟΤῚ ἘΡΡΑ τς πα Σ 

Ἰιφιαηἀο οτίαπι Πρηϊῆςατ ίροητε ἀετοτιοσα 
ςοη Ἑ ΠΡΥΞΑ 

Μψ»5 ἣ ἐπ ᾿Ὦ ὑπὸ πενίας ἐϑελοχᾷάκει ϑυϑεῖς τ 
Ρείκογς. [τιςίλη. εἴ τις αὐ πε ες. ὰ εἷξ, πιαϊ ὲ 
Σποκλίνεί, Ραιλη.Θτῖαττι ΡΤ ΚΑΒ. Ἀν τὰ μου ἦπ ἐε ας ΤΣ Ρο 

εορίτάτε δί ταῖρι πια]α πλο τι» σκβιβιβει διτὰ ϑΟ ΚΡ ΚΟΤΕ 
Ιγ0.Π1είτηιις εἴλϑπὶ ἐϑελοκακεῖν δίκιω)γῆ δὲ καισηγ μάν» ΡΤ ΕΠΑΓᾺ- 

ζατὶ» Βιιά, (ὐοτηττι. 

Ἑ ϑελοχακως, ἀξ ἰηάιηετία Ρετρεγα
ση 

5 γί κὶ ἐ ἄρον. : ἘΣ Ρ ν 

᾿Πἰποζταβίο ἐμαί ρδυτε Ὡ Ῥετῖςα }15 ρθε ιτ
εϑην τὰ ΤΘα 

τάτὸ Ροι[ιαητοριἀφόσιις τουποσατ (5, ΧΙ ΠΟΙ, 

σις κὶ ῥεψοκίγνδκυθ-: ἁρυά ΡοΪ]. 

Ἐ ϑελοκωφῶ, οδαιάϊοζποι Πρθηῦ
 

φυάϊτγο, τ ΗΝ - Ἰάς Ατπεη.1δ..8, 
Εἴ - "λις-αὶ. φανλοφο  ᾷς αυϊθὰς νἱᾶς ἧ Ἐ ϑέλογξες, ΑΕ] δέ δικυλιφα, φα. ἐμακατδν τὸν Τ υογά!α οἰ θα», 

δεὶ βμδυϊτοξ. ΑΡΡΊδτ, ἐϑελο
χοέτ 

ἐγ διίάϊο. ἐϑελοκαφώνποῃ γοϊεης Ὶ 

Σ᾿ ϑελοντηδδν, ὃς ἐϑελόντίω «νὼ ἢ 



ο᾽" 

δἰ Ἑ9Θ ; 
ἐκ πραντὸς ἐπέλεξε τῷ κρατεύμστος ἐϑελοντίωυ) ἐδ αρίφ'δις, 

Ἐ ϑελοντιήργῇ ο9ς5 ὃς : 
Ἐ ϑελον τὴ φ»ου δον Οἱ τρια  σΡΡΓΟρο ἔπ Ὡρόϑυμος, ΧΟΠΟΡ δ η.ἐϑε- 

κὸν τὴς «ἄὐ᾽ πόνοις υὑπομῆψω,ν Πεγὸ Ιαθοτας ρογξεγο. ἐ ϑελονταὶ τῇ οἰξόδῳ 
ἐνέμειναν ἱπ ἰδητεπεία Ἔχϑαπάϊ ρογπιδηίοιιπε. εὐτεποιγγέλτοις ἐ- 
ϑελονταὲ, ΓΟ πη οἘ πο Π. ΕἸ ϑελονταὶ αρτια δι] ἄτη (Ἔτι αα Οαππας 
αἱ ρτο σ᾽. ἀοηηίηῖς νΟ Ππτα τὸ ἀπ! σατιιηζ, ᾿ 

Ἐἶϑελοντὶ, ΑἀΔποτ 1. Γροπτὸνθο ντίτιιγ ΡΙατ, ἴα ῬΟΣΊΣΙν Ἰτγό, Τ μαογ- 
ἀϊά.ταὴιοπίτιιν οείατη ἐθελοντὶ ργο βεοάεπι, 

Ἐϑελοντὸς οὐ- δον Οἶτιπταῦὶ 15.5 ϑελοντίυ) αὐτίκ Ἐογοάοτ, νοἱ πτατιᾶ 
ἱρίαπι. ΟΊ οἴσιγ ὃς ἐϑελόντείθ., 5.114. ἡ 

Ἐϑελύξενίδ- αι ν᾽ ΟἸπατατ ὸ ρου στίπατιτ Σ νὲ 41 ΤΙορατίοης ἰἴδο-, 
τῷ οἸἵπὶ ἀρι Ἀοππᾶπος τορίοπος Ὄχτογας ἐπι !οθδης 7 αροα 
ΤΊμπιογ ἀϊ4. 

Εἰϑελόπονίθ-. δ οΓῖς οἱ ρίάτι5, 46 οξβοἸ οἵ τα! ]ἶτο ἃς ἱπιρῖρτο; Χο- 
πορίποη. μὴν, 

Ἐ ϑελόπορνίθ-."γδ αἱ ἤροητο ἤπα σοΓρὰς ἥπατα Ῥγοίείτιιξ 5 δέ αι1α- 
{πὶ μαϊρεσ. ᾿ 

Ἐ᾿ ϑελοωρόξενίΘ..ε,γν Οἰαπταγίτις πΠοίρε5 » σαὶ νἱετὸ πο ἐαπις μο- 
{ρῖτες ἐχοῖρῖτ. πρόξενοι επὶτι ἤπητ, ΖΕ ὃ τορ. 4 πος πλιιηιι δά- 
τὐϊαἰ πγαπάιιῃ ἤἥϊην ἀςπ πατί,ν τάς ἴῃ ἀϊ ξξ, ὠρόξενθ-, ὃς ῬΟΙ]α- 
σοι [10.2, : : ὃ 

Ῥ᾽ ϑελύτρε πῆ.) ουΠ{π15 ν οἰ τα πτὰς ππτ401Π|ς οἵδ, Τραπιαίς, 
Ἐ᾿ ϑελυρηρς οὐ, ὁ κα ηοἴροητο ἴπα ξιεϊοπ59 [Δ θοτγαμ5 1ἰδοατον ΡΆΠο ἄς. 

τΏΤΠΠ0 5 αὔϑρωπος ἐϑελεργρώ κὶ αὐτοκελόύς"α γγῶμυς λαχὼν » ΠΟΠΊΟ ἢ 
τυθητο πὶ ατττ} Πιϊ ργαγορατίπα ὃς {πα ἤροπτς ρτς ἀἸταπη, οσ-ς 
τἴτιις, δ οπΦρῆοπ ἴα [αιιάς αὶ ρσηΐτ. 

Ἔ ϑελόσεζθο,ν δ ν Οἱ πηταγ 5. ἐϑελέσι(υ ἕπόμαιον ἰττὸ ὃς ν οἱξς δ ιιοτν 
ἈΚ ΘΠ τὸ Βα δὶ τ ἢ 

ΕἾ ϑελ πσίως»ν στὸ. ΠΡ ἐπτοτ,ροητο,γἐχεσίως, Ἷ 
Ἐ ϑελυμνος, ἀςη ἢις5, πυκνὸς, ' 
Ἐ᾽ϑέλω, μεύήσω, ϑέχω,γ οἷο. ἄατιιο, Ομ το, ἀοίππουὐρεγομώ,. βέλο- 

μα!» ὅγαϑυμα, γλίχομοι, ἐφίςμα), ποϑ ὦ, ΑΣΓΟ πος: ἔβυχέρησειν ἐϑελή- 

σεις. τος ἀσοτοά! οι ρῖος ἱποι ρεγο. ΡΙατοη ΤΊπιδο . εἰ ἀ- 
τ μὰ δυμπίπῆ εν» ϑελησείτίω», ἢ νὰ σΟηςαττογο οι Π]ςητ. καὶ ϑέλω αὑ- 

χεϑειοἱ θη ράγοο, Γάοπι ἐς Γ σ|5.: ϑέλω όσα χ εἶν, ἐθέλω πείστε- 
ὥειιν9 ϑέλω αἰαλῶσαι, ΠοΠπο  Πςηος, ἐ ϑέλω, διωΐα μαι ἐπικως »ἀριά 
Ἡοπιοτιοΐῃ ΟΠ]. ἐσγ᾽ ἔδελε πεορέειν, Ἐπ ΑΥ̓ΠΈΘΡΠΙ ἐκ ἐθελήσει μοι- 
ϑεῖνο ΓΟ κ΄ διωυϑῆ. ᾽ 

ἜΠ5εν: ΠῚ], ΠἰτοΛττίςις ἄποι]. ἃ Ργοποπλίης δ᾽ ϑ οῖ ἐς Οαρίταν ο- 
τίαιτι ΡΓῸ ἀμτι [οι αὐτήζοντ {Π1π4.«ἱ ἐχ ὅϑεν ὅδ᾽ χερείων ἱά εἰζ, αὐτῆς, 
δα ΠΟῊ οἱ Ἰπξοσιου δ14.11}.ζ, ὅΦ᾽ χα ὅϑεν ὠΐσειτο ἀρὰς ἃ ἴς ἀφ ρι!- 
11ν ἃς τεϊςοῖς πηαπαι. ϑεν εἴνέκᾳ, Π σαι ία. 

Εἶϑεν εἰ οἰ οχρ ἕκας, αἴωθεν, 
ἘΓϑυ. τοὶ Τα ττατα ρ του ςΐα. ΡΟΪ᾿τίαπο Ἰπτογργοῖο, 
Ἐ ϑηειώτο, η [Ρ]οἸ εσαῆτ, ἐθηῆτο πόντον. ρομτίιστι ος.Π1ς Πα δ᾽ οἱ εθὰτ. ἐ- 

ϑνή σαντο ρδχογι τα ρι 4 Ἡογοάοτ,ρτο Κ᾽ ϑεώντονἐϑεά το δι ἐ- 
ϑεάώσαντο: ἃ ϑεαομαι. 
Ἐ᾿ϑυμοσευδη : ΟΠ ΠἸοτ 40 αὐπιετιιάο Τ 119, σιωηϑεία 7 ἐδισμὸς, ὦ 

ΠΣ ΔΈ ΕΙ χ τὺ : 

Ἐ ϑήμων, ογ(Θ.. κα κα) Πιιοττ 5.0] 1τπ5.]Ν ΟΠ ΠῚ15. 
Ἔ ϑίζω, μιίσω, α΄ χα, ας ξαοῖος απ το. ἘΠῚ νηιιπν Ἔχ νου ῖς. αια 

Αἰπυπιπτ ἐ, ὃς ἱποτοπχοπέστῃ ἔλοίτιητ ρογ εἰ ἀϊρμεποησιτη. Α- 
Ἰεχαπά. Ἀρῃγοα. ᾿δτο ρτίπιο Ργοδίοπι. ἀδίο τὸ ἀϊχὶς ρτὸ 
ἁἰπαςίζο. εἴϑισε γὸ ἡ ὀ ψίς ἀεὶ τῷ ἀέρα τὠροσοιμὰ εἴν, ἔα οῖος. ἀοτὶβ {π11|- 
τατιοπῖθιις αὐπιθαῖτ ἄσπι το [δσαπ 40, τὸ ττυκνότε σον τῷ γίγνε- 
ὅδ ἐϑδιζόυῆρον, αὶ τοσούτον λυπεῖ τίω) φύσιν, ατειπι αι ον εἰις Πο- 
τὶ (ΟἹ οτος, Τ4φηη. ἐϑίσαντες ἀντ ἐκ ἔτι αἱ ϑιανόμενει αὐτὸ ϑερωὸν, 
αἰϊαςίξρητος οἱ πο ςαἰάτιην (ςπεῖτλαι5. ΡΊατο ἴῃ ΑΡοΪοσ. ὡς εἴς 
ϑῖσμαι ἐμαυτὸν αξιοιιῦ κακοῦ ἐδενὸς . ποη [Ό]6ο. πο πα]ο αἰ αιιο 
ἀϊσπατι. ἐθίζων ἔκτανΘ- ταῖς κακίαις ὡς αῥεταῖφ᾽. τπιντι ν τα γἶστιι- 
ταμπι πο πα πἰθιι5 ἰαιἀαητιτ. ΡΙ αταγο ἢ, τὸς ἐδὺ πόνοις τοὸ σώματα 
εϑίζοντές. αἰςϊαη. 1 ΑΠδοΠατικακώς ἐθτῶ εἰς. πα ὸ Δ ΠΠιοτιις. ἐϑίζω 
πρωὶ αγίς:α δεῖ 9 41 τοι ἤιγσοῦο αΤιοξιςῖο, Χοπόρμοι [το 
Ῥτίπιο Ρα Δ ΠΡ ̓  46 Π|. σευ τοιέπῳ ἔϑει ἐϑεϑιέντες, τα ἱ τηοτο ἀἤίιο- 
λει. ἐϑίζω σε ἐν, Ππιοξιςῖο τὸ πηου! 5. ῬΊατο ἐς Τρ. ἐϑέδνης 
ἡδεῶτι. [Ο]6ς Ἰατατὶ. ΑΥ πο ρμαα. εἰϑεσ μῆρίθ. ἀπὸ πολέμου βιοτεύφν, 
ΑἰΠιοειις ἐχ δ 110 ντηςτου Χο πορ .3.Ραα. ἐθίζομαι στο, ΡΙατο ἐς 
Τιερσίρ 1 Πος της αἰπιςίαοϊο. τῷ ἐδίζήν ορ ροῃΐπιν ξενίζειν, 

Εἰ ϑιωος., να. ἐς ΠΟ πἤιρει)5. 
ΕἾ ϑιμοσιωδη,ης. ὃ. ὃς 
Ἐἤϑισμ αι, ατος. τὸν (ΠΟΤ 40. 1] τ. Πγ ΓΟ ΟΡΤΙ πλοτος. ΓΙατο ἄς 

ἴορίρ, 
Εἰ θεσμός, οὐδ ὁ, Ομ Πιοτιάο,, ῬΙΠτατολις ἵπ ΟΡιοα]. πε ἀφργησέας 

παγσων ἢ τ᾽ παϑων κθισμοιῦ δεουλυ ων οτιπν Ομγιλο5 αἰτοέξι5 ὀροααζ 
αἰιιοτιάΐης. 

Ἐ ϑιςέον, ΠΟ ςοτς ὁροστοῖ Χ ὁπ τῇ γνώμῃ υἱπηρετεῖν ἐδιςέον τὸ σὰ. ὦ 
, μα, οτριις αἰιο ποϊοπάϊμιι οξ ἀπίπτο νὲ ἰοτιιίατ, 

Ε σισὸς αΠΙΙοτα5. 4] αἰΠιιοτιἀτηὶ ἀςαιγὶ Ροτοι 5 ἔδιι οὐ αἰϊιφυϊ- 
, ΤΠ ν 6 Σεουΐηϑες. ἱ 

Ἐϑλιὴ ἡ, ΟΧΒΑΪ το ναροσ ἐτμδον οἷ ἀταὶὶ, χαωνὸς λεηῖὸς, Ἡςΐ εἰ 
Ὁ δ δεον το αν, ΗΟ ΟΝ. ἐϑιιοὴ δεσμοὶ, πλύκαμοι, 

“ναρχία, ἥτε τραρχία, 

ΕΣ 
» ͵ )ε . . ͵ ᾿ ᾿ - ἢ Εἰ ϑναῤχηε»μ δ βο πεῖς Ῥταξς τι. ἐϑναύχης ΦΠθἰκϑαίων, ἰγγοην, 
Μαςβαῦξοτν. ἐϑναῤχ αν Ῥτο ΑΠρο] 5 ἀριά Ατρορασ. ἐϑ 
τὐατν ἀπ σιπτατ. Υ Δ ΝΕΝΜΕ ΜΉΝΝΝ 

Εἰ ϑυικὸς αν δ ΟΩΓΠ1 590 νη οῖισ, σΘΠΣ ΠἸτῖτις. ἐϑειχαὶ οἵόκατα, 
πατιοη σις αι θα! τις ξιπι! ΠἸατία.. Οὐ πτι!, ἐϑιυμκηὶ χέ 
πιοῦσα ἢ. πον 

Εἰ ϑυικώς, σοιτίοο οτος Οογη Τοῖς. ἀκ ν 1... 
Ε΄ϑυιςὴς οὐ, ὁ, σοΏτΙ 1556 πὶ [4 ςπὶ σοητίς. Ετ ἐϑυῤτης δι]. Ὁ 
Εἰϑνίϑ'.εΘτὸς σοη 5» Δ το, Α ΠΟΙ ριτι Ρτὸ οτάτις 8ζ [Ὁ οἰςτα 

πεῖς ποιιίπισπι. Ασ οτς ες τῸ  ]σταρην Γς ἐκεῖ γδ ἐφεέϑη 
τὸ “ἴΦ ἱερέων ὄϑνϑ... 1Π|- Θαΐπι Παῖς Γιςογ ότι ΠδΕΙ 
τί, ΡῬίατο ἴπ Θοῖρ. ὅταν αὐδὲ ἰατοὼν αἱρέσεως ἦ τῇ πὸ 
λογρς ἡ αὐδὶ ἄλλν τινὸς δμιμργικου ἔϑγαις, 51ς (ἴσογο ΡΥ 
Οὐ Π ΤΠ οἐβοἸο ἢ Πππια. πατῖο ςαπα!ἀατοτιησι ὈδΕ 
᾿αἴτὸ 7) ἔϑνα, Ποτούάοτι πατίοπατίπι γ 11 νογτῖτ . ΡΟΣ τὸ 
ἔϑνο. ἀς Ροτςϊσο Οὐγ ξ,ὅϑι ἔϑνεα ἔρχαι τὸ χοίρων. Ἐτ Ι 

Ηὐτεξϑνεο εἶσι μελιοσ.ίων ἀδινάων. Ἐτ 1014. Ηυτε με ων 
ϑένεα πολλαῖς δὶς ἀρῃα Τἀτῖποϑ σοπϑ ν Πιγρατιγιο ] 
ΠΟΠΟ 5 σαρῖτο ποπῸ ἐς ἀρίθιι5., Τητοῖπο Βο 1] τοῖα 
φοπ μα πτιιγι  ἸΓΡῚ], 4 Οςοτρ 4ο ρα [ο10.Οὐπιπὶ Ῥτο 

- ἤποτα ροτοης ὁ βπέμίθιι5 απῖγα Πᾶϊ 5. οἵμπι γΑΠῚ οἴτοπι 
Βυιπιῖάα ροητΙ δζς,Π}}. ΡΟ ΠΧ [10..9..αἱ μϑὺ πολλαὶ πόλάς, 
᾿χελοῦσαι 9 ἔϑυνΘ'. Ατήϊιε ντ (ἴςογο πατίομοιη ἀἰοῖξ ς, ἢ 
ΤΊΠ.. ΡῈ] σα ποτ τη ΟΡτ πιατίιπ),14 οἵ, τὸ ἔϑγΘ,, δὶς ὁ 
Τρ όσιῖηι ΠῚ] 1 πὶ, τι ἴῃ ΕἸ ΠΟ εἰς Ασζοτο 5 γ᾽ 
«ξαπήτ Δ Πὶ ἃς εἰ 9 (δ. αὐτὴ τῷ γχύθ-. ροίιῖτ ΧΌΠΟΡΗ, ἰῇ 
ὡς τε ὑκ αὖ ἔχοις διελεῖν πύτερα τὸ ἔϑίϑ- τὸ θῆλυ, καὶ τὸ εἶδ 

πλεογεκτεῖ, τ ἔϑυιι: Ξι 14’ ν ἘΠ 15» Πιμπιοτιις, τὸ πλῆ: 
Ρτγοι ποίαν πάς ὑπηρεσία ἐϑγἠκη 5 ῬΓοι ποῖα] ΠΠΠΠΕ 

Ἐς} Οταεῖς. ὉΨΗΝ 
Ἐ ϑ0ς, ΕΘ. τὸ, πιο: ΓΟυ Πιοτιι4ο, ΤΠ ἢ ̓ τιτιιτ, αΠΠποτιιδοαῦῦτὸε 

ςοπἤιετιιάϊηο, ὃ ἔδει ἐρνϊῆτηοτο οἴἶο. ὙΠαιον ἀἰά, ἐν ἔν 
υᾶνΘ- ὁ δ{οωτ ἴπίιοτις αὐροξειη ἔθος καϑέςσηχε τοῖς τυ δένει 

εἷξ τυταπηῖ55 ΠΟογατ, ἔϑος ἔχεσιν αΠΟ] οητ, ἐΐϑος δι 1α. σὴ 
μος εἔγοαφθ.. 

Εἰ ϑύωστν. ας: ἐρ,οὝπς. δυἾτ15 ρυ τη! τη πο οἵ ταν ἤΠι, 
Ἐ ϑρέφϑιίω,ηπετῖτα Τὰ πὰ. ΕΓ ΟΠ τῷ δ᾽ ἔν, κέρη ἐϑρέφϑη μὲ 

αἄἀιισατα οἴ, , 
Ἐἶϑρεψα,Ἰυ ἡ τρέφω, ὃς ἐθρεψ με, ρτο σοάδοπιιγπάς ὑξεϑηα 

ἐπαγγὶε] ἀριιά Ἡομηογιηιν ' : ἷ 
Ἐ᾿ϑρὶς. δ, ΟΥΙΟΧ, τομίαξ, 
Εἴϑω, αι εἴωϑει, οομΠιςίοο,οχ σοι Πιοτιιάτπο ἔα οῖὸ. ὧδ 
Εἰ, ἢν ντιπαιτ. ΑοΙρίτιγ οὐῖπὶ Ῥ το δεότι 8ὲ ὅτι, τοῦτ ΡΟ 

ΔΠΦΠΙΠ4 1149 πότερον εἰς Ματτὶ. σαρῖτο ἀπποάοςϊπιο . 
πυσὰν αὐτὸν λέγοντες 9 εἰ ἐΐξεςι. 1ὰ οἰ. Πσέτμες Εἰ Ρίο μδϑ 

ἀο ρουλειτγ,ηϊιος 1 ἀτιπὶ Ἰτηϊταητιν ἴα Πι δ᾽ οέτίοης τὰν 
ἀριά Τότοητ, νἱΐαπι ἢ ἀσπὶς εἤ.. (οι Πρετατ αὐτὸ 
ΤΠ Ἰρατίτιο. υτόδιειξιν διδοιὲ εἰ μτ᾽ χόγου κολάζει, ἀοοὶι 

Βοις 1 τοξγὸ ρυιηΐτοῖ 9 ΡΙατατολιις ἴῃ ΤΥ σαγρ. Τἀοσα 
τη] τος ὁ, εἰ διαλυ ϑησοντοι χΤ᾽ πόλεις βαῤέως φέρων) σΥΔΌΠ ΓΙ 

Π ροῖ οἰπάτατος ἀ1Πο]παητιιτ. εἰ καλώς κεί μῆμοι νόμοι συγ 
ῥώτησεςτ Βα! τ 4η ῬυΠο τὸ ἰατα: Ἰερσο5 ΟἸοητ. ΡΙατατοῖι 
σατρο. ἐπηρώτα εἰ ἐλεξεναι ἀἰχιΠοτοιπτογγοραβατ, ΧΙ ἼΟΙ 
καάλη ἐδοξας, 995 φϑονίθ: οἴει γεγονέναι» ἢ ΡαΙςμγα νὴ ε55 1] 

ἐπυϊἀϊοἴλαν ΠνλΤ16ΡΓ τιςίαπ. πειρᾷ μου εἰ μέμινα,τοητᾶς 
(Διϊαμα, Γτιςίαῃ. φόζξῳ εἴ τις αγϑυν σεται» πλοῖα! πς 4115 ἀν 
τρί 4. Οταοὶ δ οϑρῳ τατικὸν τ ὁρασικῆ τον ΟἹ αἰ 14 τοπηρῖς 
σιιυδέσμῳ χη σιητνίς ργατογῖτο ἰοχιοητοϑ : τὐσιαις, 
Ῥεῖ ορτατίην,ν οἱ ὁρτατί σογτὸ ἰοςσο ρομΐταιτ ἡ οὐΠ|ά 
κὺν αἀἀϊτιγι Οὐο ρον Εἰ υϑὲ οἱμὖ ἐμείναυθυ διὸ ὃ μῆνγἐ γγοόι 
ἐκ δι, Ηΐς πο αὐδῳτατικῳ [Ὡς αορέςῳ ν ἢ! οἴ χα 
Τεπιο Ἐπεη. τι τι ἀϑικημοίτων αὖ ἐμέμνητο “0 ἑαυτῇ 
γέγραφε. Ηΐς υὑρσιωωτελικῳΐ, ν 5 οἰ σεωὴ τῷ πήδακει ᾿ 

γπι [κυ θοῖ αὖ εὗδῳτατικοῦ, δῖς Οὐ] ΠΕ ΠΠ4η. ἴπ αι πὶ 
ΠΔτιγαᾶτν ἰητι απ ΠΟΙΊΟ ΠΟὴ νἶν ἡραάοης ξογπηοῆι 
«ῖς τατη διιοτ ὰ ν πημαπι ν] Δ δ ίτιτ αν ορογς ἤιο ῥτὶ 
ντ ἀςθ: τὰς ἴητοῦ ορτίπια ἱπιιοητα ἤτοπος 14 ἔοστο ἴθι 
Ποτὶ ραταῦο » χιιο ἢ πα! ογοτατ.» πιομίξγιμτι ογαῖοθ 
γετο 9 τέρας αὐ ἐῶ, ςτα ἴα ἰΌχτου ρα ες, ἀοξοπάϊ πὶ 
τας τν αἰηοτα ΠῚ, εἰ οὐδὸ γδ μόνον ἔτυψας, ἐκ αὖ δὕρω ἃ σευμεδ 
εἰ δοὺς αὖ' σοι σιωυειπεῖν νδιιυη ϑη. Τἀογὰ ἴῃ οὐξαιιο. Οἱδά 

Βοτοῖ νῖ [Ὀπιρογ ορείπγὶς ντογοησιτ » ἀδομπηϊηδηάα Γαδ 
ἡ βοΠςῖτας ογατ ἰ οἴ, μα ἔοτ. (πὶ Ορτάτιιο,, ΡΙδΕ 
Ἀοπλι]ο.. δυξά μῶν Θ᾽ εἰ καταβαλλοι τῳ δεὴ φέρων αἰαϑυ 
ὅπλα τῷ ανδρὲς. δίς. νοτῖς πποιρατίβ. ἢ μοίξοπι Πιάοὶ 
ἦτις ἀσύτα βογοητοιι ΤΟΙ ἀο  ἀτιιγιιπη. εἰ γγύοιτο, ν εἰμ 
ΧΟΠΟΡ,, εἰ τινὰ λ ἀἴβοιαν αἰπέκ τοινον 9 {1 “το π ΠΟΙ ΟΓΟ 
οἰάογιηῖ» ΤἈπον Δ 1.ν δὲ Τπτογρτος. αντὶ τῷ ἔλαθον" εἰ ἢ 
αξχοιτο, ΠΠ αὐν πο τορσογοτατ. ογοάος. εἰ θελήσανμει αὐ 
κοτεωρκαῖ, Γαις! ΔῈ. ν οἱ ππὶ τγαμογονος Πρ  ἐπιος σαὶ 
νομίω. εἰ φανρι ἴω μιμούυδν 8... γοτίτιις ἐἴοσι, ἢ γιάογα 
Ῥομίτηγ οὐΐα πῃ ργὸ ὅτι ἃς διότα, ΓΟ ΠΟ ἡ.. οἷδὲ αῆραν 
Αἰρκαιδας ὑμῖν α το )ίειλεν γ ὡς ἔχαιορν εἰ ποροσέχᾳ τοῖς απρό 

Ἶ 



ΠΙΚ1 
τἶῶ Αἰ ϑιωαίων πόλμ. ἀν, Οὐδ᾽ ἐδάκρυσεν δδὴ ταύταις Αἰχίνης τίω) 

Ἑλλαδαεὲ αἴδᾳ τοῖς συμμοῦ χοις ὑπὸ ἦν τρεσβέων ὑβρίζενται. 5γπςῖ. 
Ο ὕχλαρν ὡς εἰ τεϑυηξοίμίω ἀλλ᾽ εἰ ὁ ϑρά ξ ἀτοςερίσοι τὸ δὴ χρυμούτων. τ 

ταν Ῥοῖτὶ οαρλῖς Ρτϊπιο» εἰ δέον ὄξι, το ἰδ πη εἐχρεάϊι, Τἀυιῖτις τα, 

Ἢ, οἶδιϊτ ἴ ἰδοιιπάο ἂν ντθε σου. οἴαταιτι τοπὶ οτάϊης ζοη- 

ἰἤοτο πο [ἰσιῖτ, φἀοὸ τυπια!τιιοτδ ὀχοορταί οἵς οἰαπχοτῖδιις 

᾿γμβίσιιο ὃς ἱπαϊοπατέοιις τί πιιπι : Π αιο ἱπιρογῖο ςοπἤμ]α- 
ἱ ὀχοιιο πα τπὶ οἰϊοτρι αι ἀΐαπι οἶτι5 σομἤι 65 αὐ [Ὁ πατιινη ὋΞ 

σογόηζ, Οὐπὶ κιιδιυέζιιιο Η εἴ τις ἐπ αὐτὸν ἴῃ βοηδληίσων. κι- 

ταῖποϑ. εἰ ψίύωμαι σίμων;ντίπαπη {πὶ 11} δίπτοη, ΡΙΠτάγολις τη 
Μοὶ αἱ. εἰπῆς γεγο, Τ ππον ἀϊὰ. εἰ μδὸ συρακούσιοι τῶτε γυλίκυ- 
ἰτου. καὶ τὸ ἐριμοκροέτοις » κὶ εἴ τοῦ ἄλλε πσειϑοιώύταν ἁρμίωται,ἷὰ εἴτ δ γ 
τοι] φυΐάοπι ΟὙ]ρρὶ Ηοτπιοογαζὶς 5 ἃς π᾿ σαμπ|5 αἰτογῖις οχ - 
᾿ οττατιουῖθιις ἱπάπιξεϊ, [Ὁ ἀοςπροθαητ. εἶ ἴῃ αὐἰπτατίοηοΡαι- 

᾿ 

Ἶ 

Ὶ 

τι ζαρίτα τοττῖο δ Ηςθταοϑ . ὡς ὦμοσοι ἐν τῇ ὀργῇ (μου; εἰ ἐχό- 
εἰς τίωὶ κα τοίπταυσίν μου γίπουιτ ἐπιγατιὶ 1Π ἵγᾶ ΠιοΔ 5 Πίηρτοί- 

απ ἔμπης ἐπ γοσυίοπι πιρᾶπι. 1 ἀτίηϊ ἀἀάιι τ, ἐπι ουῖαγ ίξιι ἀϊρς 
ολΠῚ » ἀὰζ ΠιΏ1]ς αι ρ ίαπι : χιαῇ ἀΐςας πιγαι! σὸς. ποα ἰῃ- 
στοίπιτος ἱπ γοαλ οι τηθάτ, εἰ δέ αἢνουατι Ἰμα!σατίπο, ῬΙατο 

“κα Δροϊορία «εἰ ἐγὼ ποίλα) ἐπεχείρησου πυρί εἰν τοὺ πολιτικαὶ πάλαι 
᾿  αωλώλειν; [᾿ ΟἹ πτι γο πη ρι5].τγα ξζα Π οὰπὶ » ἰαπηρτιάςπι ροτ 1 
ἴξαι. εἰ ἐσωφρρνεῖτε νδ᾽ αὐ ὠνο μ(9ι ζετο τοι μα πῷ δήμου, βΊΟΠ ἢ. 
ἢ σαπι Ορτατῖιου ὅς αν οἰπτὶ ᾿πάϊσατίιο. ΑὙΠ ΟΡ ΒΔη. ἐπ ΓΙατο. 
ἐλυπουμήμίω γ᾽ αἰ ιοιτό με,νιτοίρκον αὖ κ᾽ βώτιον ὑπτεκορίζετο, ἢ ττὰ τ 
εἰ ἴε [ἘπΠηοτ. Ν Ἰτασίτιπι ὃς Βατίτιτι ΡΟ ὈΙαπάϊτίας ἀρροῖ- 
τ ἜΠΟΡΗ. Πἶδτο ρτίπιο, ἀτομν εἰ δὲ τι δόξειεν ἀστῷ συημαίνε-- 
αὔρα ϑεών,, ἥ ον αὖ ἐπείϑϑνη αὗθρὶ τοὶ σημαιγόμῆναι ποιῆσ. αὖ οἵ 
τατιπιο, ἰτἔοπι εἰ. ΡΙατατοθιις τη Β Οπιμ]0. μ(φέλιςτα δ᾽ αὖ τις 

αἷοι πῇ εἰκότος . εἰ νομίζοι ἃ ἑωμύχον ἕτως ὀνομάσαι. Ππ|4 Ῥγοθα- 
τι νἹ Δα τιιτ » ἢ αιιῖς ΟΡ᾿ποτὰγ ΒἈοπιΐνα ἢς ποτα! ηας, 

ἔρᾳ» ἢ ξοττὸ, εἰ βέκλειϊ2. αὐς ἢ πιαιιΐ5οάταιις δάἀςὸςπιὸ νογὸ. 
ῬτῸ εἴϑε γδοντίπαπὶ επΐτα, ΟὐγΠϊ. γν εἰ γδ ἐμοὶ πύοσίω ὃ) ϑξοὶ 
ὧν αὐδαϑεῖεν,ϑζο, Ταϊοίλπιιϑ τη Τατις. εἰ γδ γψύοιτο ταύταν - 

πὶ Πα:ς ἤσητ. εἰ τύχοι. γοΥΒὶ στατία. εἴγε» ἢ. σι ϊά οι 5 4υππππὶ 
᾿υΐάοπι 5 νείσιις. εἰ, δ᾽ ἀξξις ἴῃ Κοιπεΐο . εἴγε μὴ πέπλα- 
᾿α ΠΐΠ ἴατ Πέξιιτη οἴξ, εἰἴγε κὶ . Π τάπης. εἴγε μή πολλὰ δὲν θύω αι 
ταῖς ὃς πὶ πιᾶσποροτο {ΠΠπ|πὶ ΠΠΠ|οτ ἀςργθοατιις. εἴγε ὀκεῖγο εἰσιν 
υΐάοπι 11 ΠπητοΓαιοϊ απ. εἰγριω, ἢ (αἴτοπι. εἰ δ᾽ ἔγεραρια ἄτι, 
δε Αττὶςὸ ἀἰοίτιι χτὶ ἔλλειψιν», σάτα Ππηροτατίιο. Ηοσποτιις 

144, α΄. εἰδ᾽ ἦγε μίω πείρησοι . αὐτὶ τῷ ἀγς διὴ εἰ βέλει, πειρρίϑητι, 
᾿μιδά ἔ γἱ5 5 νεὶ χψιὸά ἢ ποη οτος ϊ5.. ἔλσ ΡογΙ ΟΠ] πὶ. δέ σμπὶ 
Πα τα "144... εἰδ᾽ ἴγε πειρηστιῶνε ϑεοὶ, ὅζς, φιιὸ {᾿ γν ο15 Πάετη 
ἰατὶ Ὁ τἰ5»ΟΧΡογ πα. Ετ οἰμπὶ ἔπταγο Τπἀ]σατῖμ!, 144, «. 

ἰδὲ γε τοὶ κεφαλῇ κοιτωνδύσομα!»4 οἴ, φιιδ 4 Π᾿ Ποῖ στοάς 5» ρον 
τῇ ΤΙ] σαρῖτο ἀππιιδ πὶ. Ἰτοῖτ στπιὶ δι ἰλιπξϊζιο. ΑΡΌ]]οη. 2. 
᾿ φίλα»εἰδ᾽ ἄγε διὴ υδμοεικία δῶρα πόρωμῆν αἱ δδασι. ἀσοάτητι ῥγα:- 
"δάπτιι5, ΓΙ οἴ τιιΓ ὃζ Ργο δοζοιη 9 εἰδ᾽ οἰγετενντ ΠΌγο ργίππο Ε- 
ἰρταπιπιατ, ἰδ᾽ ἄγετε ξεϑειὶ σιμξλυΐδες ἄκοι μέλιοτιι φέρξεώλε,εἰδὲ, 

ἰπδὔτοτη, Ματτ ,σαριτο ἀιιοεςίπιο. εἰδὲ μη γε»  Πο αιι]9Ππ νο- 
| ὁ πιίπιιο» Πα {δολι5. εἰ δὺς αι! ἄοπι ι]η γα! ἀοπα. ἢ πιοάἀὸ, ἢ 
“τη, ΑΡΟ]Ιοη. 2. Αγρόπαιιτ. ἐδ ὀθνεῖος ἀλαλκυίσουσιν ἐόντες, εἰ δὴ 

γῶν ὁ τρίν ποτ᾽ ὅπίκλυτος αἰδιεζσι φινειξ,δίς. εἰ δ] τινα 9 [1 4116 ΠΡ 1. 
Ἰυτατοῖαις ᾿π Εγοῦτρο: εἰ δν΄ τῳ, Ποι]. εἰ δ, οἰ, ΡΙάτο ἐριο]α 

Ἐρταπιὰ δά Πίοπὶς ργορί πα ι105 5 εἰδὺ οὐ πειόῦῖτα μὴ ὑὕςερα γύοιτ᾽ 
᾿γχατεπείγουσι δ᾽ ὑμᾶς αἱ “Κ᾽ ς ἄσεων πονλὼ διαφοραὶ, ἢ ᾿σίτιιγ ἴτα 
ἰλξειιγὶ οἴε15. ἰδ αι]. ας ροϊξοτίοτα Πδητο δίς, εἰδ᾽ ομιῶ ἀλλὰ με, 
ἴΐπ πιϊηιὶ5. (Αἰτεῖι πο. Ναζαηζοη, εἰ δὴ ποτε,εὶ πώποτε 7 ΕΠ ΟΙΠΊΟτ. εἰ 
Ῥφιαπαῖε. εἰ κὶ μὴ Ππ’ παληνι59 ποι. Ατἰοτε!. ἀς πλιιηάο . εἰ 

ἢ μὴ δὲ ἀκριβείας. ἀλλ᾽ οκὦ ὡς εἰς τυπώδε μθίϑησιν. 14 ε[Ἐ 9 ἢ ταϊπιις 

οδιιτατὲ, ας ςογτὲ ἔοτγπιι4 ἀοέϊγιπα: ογα ποτὶ. εἴκεν» ντίαις οἵ 
δδιππέξίιο.Ο ἀν Π. ξ, εἰ μὲν κεν νος ἡσῃ αἴαξ,ἀϊςῖτ ὃς ρογ εἶκε "θ1-- 
οαῇ πΊοχ εἰ δέ κε μι ἔλϑηστ,δζε. εἴπου, οι 1..Α γᾶτιὶς 9 εἰδέκεν ἐ- 
πρερέης ἐδ) οἱλὸς κενταύξρυ ἐπείη τὴ μος. Οἴτοτο. 510 Βιυιπηογοβπο- 
Ἴ1ο ἴῃ «αἷο Οδηταστιις Παρ εθὲτ, Ρίατο [πὰ ΑΡΟΪορ.. δοόγας. εἰ) 
ἰ δ δποδυμῆσαί ὄξιν ὁ ϑεύνατος, Οἴςοτο 9.1. Τουϊΐουίαηατ. Π γεγα 
᾿ππτ 4115 ἀϊσιηταγ ΤΑΊ στα οποῖ εἴϊε πιογζοπι. εἰ μῆύτοι ΒΟ: 

[πἰπαζαπι οἰπὶ 1πἀἸσατηιο. αριι Χ ἐπορ᾿. ΠΌ. [ςοιπάο. πομν, 
Πμοσιιτι ΡΤΙ 5 ΡῸγ Ποίεοιπάϊμτι ρον ἤν Ἔχρόπετς ΡΟ Π5.εἰ μὴ; 
ΠΟΙ), Δ ἢ ΠΟΠ᾽ Εἰ ΧΘΠΟρΡἢ. ΠΡ. ῬΤΙΠΊΟ : Κπομν. ὧς αὐ τορφέ- 

ἰεγγρνε μὴ ὅλης ὅνεν ἀληϑεύσειν, 1Π ογοάοτος (δὰ οτ δα! 4Πἴει (ὸ νο- 
[Δ ἀϊξεαγιπι, Τά 6 1 14 οηη, ἐδὲν ὄΐφελίθ- δνοις ἐδ), εἰ αὴ κὶ ὠφελεῖν 
μὐή σονται. Ρ] τατοβιις πὶ ΡΟ τς], εἰ μι πες όεταὶ πάντα Ὡεάτ-- 
εν ἔγεκα ὃ παιτείδες κ' βελῆς ἀπές: 5 ΠῚΠ Ρογίπαἤππι ΕἸ Ποῖ οἰμπι 
ταηί ραττία ὅμ ἕχσοτο 9 [ε ἴἜπατι αράϊοιῇετ. τί 9. εἰ μὴ; 

Ομ αἸπιά αἰπιΧοηδρῇ. κα πώς ἔφίω ἐγὼ διέτειξας αὐτῇ ; τί 3 εἰ 
ἰὴ τ οἰκίας πίω) διυΐαμιν ἔσδοξε' μοι σηιδεῖξωι αὐ αν τά οππι Τί ὃ) εἰ μὴ υ- 

πονεῖ το γε ἔδημελήσεῶτο ς- Οὐ 4 αἰ τ τα πάτα ΠΠΠ [δ ἀσσιγα- 
ἀπαπὶ ΡΟ] ςερατιιτ» 5ΐς Οἱςότγο 'π ΤΊ Πρα]. Ἰ τ αι] ἃ] 4 

δι πγὰ5 οπμτὶ ΔὉ οπιπὶ πόροςῖο [εἰ] οσάπηι15 Δηἰ Πλι1π|» Ὠ1Π Δ ἢ- 
᾿ πιιπὶ αα [ςἸρῆιπι νοςαίτι!) εἰ μήτε χέγειν ἀλυϑὲς εἶχον αὐθὶ αὐ δα, 
᾿Δοιβι ααιῖπε ταπιοπ πἰ Β}} ροίϊοπι ν ετὶ ἀΐςοτς » Ποογατος. εἰ μιὴ 
᾿ ἴἔδωχε δέκίωυ,ὐαι ἀγικᾷ » ΑΕ ομῖπ. ποι εἰς σοητοηζιι5 απ! ποπ 

τ ἰἰράϊς ροσμαβ, ωρϑδῆλον ἰωῦ ἐσόμῆνονγεί μὴ ὑμεῖς κωλιυφετε » ὨΠΠ γος 

ΕΙ 453 
Ρτο δι ΠΤ οτῖς. Π{6 πὶ, εἰ μὴ ἀλ ἐξαν ον. μίω ,δεογγύης αὐ ἤμέω »τὐῇ 
Αἰοχαηάοῦ οςπι;ἱοροπος οἱἴο νος Πς πὶ, εἰ μὴ «πωύσεται ἡπείλη- 
σαι 5 πιϊηᾶζιις {γπὰ ὩΠΠ ςοΠἀγοτ,ϑζο, οαρῖτο νἱροππιοτοτεῖο Ες- 
οἰ εἴτα τοὶ, ϑελήσεις εἰ μη ἐγγυύϑης,» γοἰϊιοτὶβ ποι οἷο πατιις, μηδὲν 
ἄτλο εἰ μὴ ἐῶνε » ΓΟ] τι ςουποο 7 Δἰ Δ} ΑΙ Πα ἀρᾶ5.» αἰ} 4 
αιάπι σοπιοάς, ΑΥ̓ΤΟ ρἤδη, 1 ατὶ πὶ μηδὲν οἴνο εἰ μὴ 7 ἀϊςσίιας αἱ- 
ΜΠ αἰτιᾷ αἰ. ΟἸσογο» ἔσο ἀοαηιῖς ἢος τοπιροτς 181} αἰ πιὰ 4- 
ΒΟΓΟΙῚ 5 ΗΠ οὐτῃ 411 ἀσουίατις οἤες ἀοξοπάοτοιι, ( οἰἤις . 1- 
τασαο 181] ΠἰΠ σομτιποη αι ς[ζ ατροτ.  λπ|1155 ᾿τάαιῖς {114 πο- 
ἔϊς 8181} αἸτιι ρτατογαιασι νὴ Ἰ]ατιιτη οἰτι ἀτανι,ο] ΠΠς δά 1π- 
(]ααι ἴς τοσερῖτ 5 Ἀ18}} Ἰτ αιιὰτν ἀοροριατο ποίϊλμτι 4- 
δτο.εἰ μήγοιατι Ορτατπιο :[δαϊιςητο αὐ οιτπ ςοάοαι ποίου οπ. 
ὑμεῖς γεγεὶ μὴ ἐγὼ ὡροφυχἰήοιμι ἡ μῶς 5 ἐσὺ αὐ νέμεῶτι διωδαιῶνε, ἰἢ 
γ05 δρῸ οἰ το Γο πὶ 5 ποαιι αιατη ρα [οἱ αιίτοτῖς, ἐδὲν ὑῦ μέσον 
εἰ μὴ Ὡροσ δέξωτο, ἃς βὲ [Οπιο 5.1 Δ σα η1115;, εἰ μὴ σοι οὐδ λιοιο, ὑδταἤ-- 
5ρι|Θ- διαιχάμοίσων ᾽ν Ερ᾿ῚΠ Θαχα ἐς δεποέϊατο . εἰ μιὶ μηδὲν ορῴτ- 
πεῖν ἱκανὸς εἴη. 7 4.Ἶπι Δ1}}1] ἕαςοτς ροίϊοτ.πτογάναπι ἴητοτ εἰ ἃς μὴ 
Ῥοηϊτιν ἀϊξξῖο, Ἀσϊτοτοῖ. ἐς τπιιηάο ; αἰαϑυμιάσεις ἀόρατοι «ἴτε 
μὴ ντ' ταὶ ἑώας ὄρι, ΜΠ αιτοιὶ Ποτῖς υπατυτῖηις ἀρ ράγοῖ 9 ὅζο, ἐκτὸς 
αἰ βηνρτο αἱ ἢ νεγὸ. Γαι ὐλη,ς {πέξιι, ἐντὸς εἰ μὴ τί ἀποδὸν γ᾽ μιφὸς 
σιτεϊ τε πεπς- δύχατε " εἰ μὴ ροΟΙΎ νογθιμπὶ δυκώ, ῬΊατο ἐς Ἀοριδ, 
᾿ῦτο ργιπιο, καί μοι δοκωῦ, εἰ μὴ πρότερος ἑωρχκάν αὐτὸν η) ὑκεῖγίΘ» 
ἐμὲ, ἀφωνίθ- αν γλωε δύ! » ἂς ταὶ ν᾽ άθου 9 ΔΛ ρτῖου εὰπὶ νἱά1{- 
{ξτὰ 5. ππιῖγιῖς ΕμΠΠῆς Ειττιστιοὶ γ ὶ ποταηάυτ ραγτιςι! πὶ αὖ ρο- 
Ὠἱ οἰ Τη Ππίτιιο ργοςάρητο εἰ μή, Τά οι ἰδιάοτη ργαοράοη- 
το εἰ μη γὸ δὴ οἵε, εἰ υἷρ χευσίον ἐζησωυῆν,. ἐκ αὐ ποτε ἡμιῶς ὑποκῴτα-: 
κλίνεδϑεῃ ἀγιήλοις ἐν τῇ ζυτήσει. πάις ποη Ριιτο5 αι ἢ ΔΕ γα πὰ 
αι γογοηλιϑοίροητο ᾿πυίσοιτι ἴπ ἡπαλΠτίοπς σοάογοηια5, εἢ 
μῆγρτο [ξἀ,ν1άς ἀπποταῖ. Ὑ μεοάογΒοζα ἴῃ Ματτῇ. ςαρίτς 12. 
γεγῆς. φιαττφ. ὃς 64],2.16.εἰ ὃ μὴ ἢ ταϊπιὶς»αΠ οαί, Το πη ἢ. 
αἰθὲ εἰδαναρεσβ. γράψας μὴ ἄγειν ἐν τῳ πολέμῳ φῳεὸς φίλια: πον ὅπλα , εξ 
ὃ. αὐγϑανάτῳ ζημιοίῶκι. Ηος ἴοςο εἰ ὃ μὴ Πρπιῆςατ, εἰ ὃ μὴ Φει-- 
ϑαρχήσειγ αιὸς Π᾿ ποι ράτγοατ, ἀρια Οτοροτ. Ἀτ' Εὐνοιμωνῶν, πτί- 
στὸς οἱ ὁδευτέον ἡ τινὰς 27) ὁ δ ὧν πούτων " εἰ οἷ οἵοντεν δ αὐτὸν πείσας" 

εἰ ὃ μὴ, ὅτι σλεῖςιας 5 ἥῃ ΠΥ] ηἰὶς5 Πιιατ ρ Πγῖπια5. ῬΙΘηιις 6{Ὁ [ὸτ- 
τὸ ἀριιὰ Αὐἰΐζοτε]. 8. ΡοΠ τὶς, κἡ αὶ φύσις ὁμοίως . εἰ γδ μὴ ἕτως γέ-- 
γϑεταιρδές. σιοα ΑΠ16] εἰ 3. μηλνδες,ιιο ΠΗ νογιπὶ οἴδ,νο] φιοά 
ἢ ποροπλ5.Εἰ δὲ μη γεν ταϊπι5οαριά Ματζτισαρῖτε [Ὀχτουἱογῖ- 
Ῥταπι νηΐοα ἀϊξδηοιις σαρῖτο ποπο»ε 3. μήγεγεὶ μη αὐεέγε) ΠΙΠ γα- 
τὸ ΑὐΠΟρ ἰαηινεφ. φρο ύν. αὖ γγύοιτο, φει. πώς: εἰ μη αἰ γ᾽ ἅμα αὐτὴ γί- 
γοιτο γραῦς τε κὶ νέα γωυὴ,1ἃ οἵτ. ΕἿΠ οττὸ 9 να] πὶΠ ταπιοπ. Χοη, 
ἴῃ ΟΕροποπι. οἶμαι μὴν καὶ τὸ ἐλαχίς-ε ἀ ξιαι. εἰ μὴ αἴγε κὶ ἢ ἐν πῷ 
σμιώει ἡγεμὼν μέλυῆα ἐπ᾿ ἐλαχίςα ἀξίοις ἔργοις ἐφέςηκέ, εἰ μίω) στα 

ψοῦθοὸ ᾿πγαπά!. [16. Ταάϊτῃ. ὥμοσε 7 ἀϑ ϑρόνε, εἰ μίω ἐκδικήσειν 
ὐτὲν πταῦτοι ταὶ ἕρμα ὃ κιλικέας 9 τιτᾶλτ ΡῈ τῃτγοπῖτα ἔς ν Ἰταγιιπα 
ἀς οπτυλδιις Παϊδιις ΟἸΠςΐα. εἰ μόνον » ἢ πιοάὸ. εἰ 9 ἢ φοττὸν Ἢ 
φιαηάοφηίάομι, βέλομαι εἴωβ λέγεις» νο]ο»ἢ 4145») Α ὙΠΟ ΡΠ δης 
εἴτῶρ ἄρα. αιυιϊάςιτι, νἱάς Ἐὐεῦ ἤτο οτγάϊης.Εἰ βέλει ὅγαιτ ἢ επα- 
τἴϑοάταιο αἀεοοίπηπιο νογὸ, 4 πν Απιριξιἐς ΡΗΪα4 5 δῇ αὶ τὸν 
τῇ ἐρυγά φασιν αὐτὸν, κὶ πίω) μέλ υῆαν εἰ ἢ βέλει κὶ πίω) μῷαν ἔῃ. Ηο- 
τηοτιις ὅπ γεγο ρτγοσι]τ.}} 1 4.9. Εἰ δ)σὺ μὴ μευ ἀκουσον' ἐγὼ ἢ 
καὶ τοι καταλέξω, Εἰ ὅτω τύχοι. Ὑδοεῖτιι5. 1 ἴτᾷ ἔογγοτ, εἴση, ΠΟΙ - 
δ᾽; Παβα, πιο. εἴποϑινοἤιιο οχ ἰοςο εἰποὶ, Π αἰϊχιὸ. εἴποτε. ἢ 
Δἰϊαυδηάο, νη ηιαπι. εἴποτε γαλία᾽η εἴην Π 4πα πο τγά παι} ΠΠἴτας 
Ἐιοττο αιςίαπ. εἴπου, ΠΟ 1. εἴπω» αι τατίοπα 5 ἢ αι πιοάο. 
εἴσοι ψ διον. ΠῚ τα τιιαλι15, ἶσον φίλον, πχο  οἴτπιπη πο οἵ, εἴτε, δ. 
εἴτε ἤκουσε, εἴτε μι. αῇ αὐιἀ τ τοηκς πο. εἴτι, ΠΊΠ. εἶπ᾽ δηὴ τούτοις. 
ἀείηάς. εἴ τις οὔγΘ.. ἢ 4ιῖ5 αἰπι5. ΑὙ ΠΟ Ρμαπ. πὶ ῬΙατ. ἀγοντες 
αἴδρα,εἴ τιν᾽ ἄλλον μοκβέριον . αἀάτισοητος νἱγιῖπὶ ἢ 4116 Πὶ ΔΙ ἰππὶ 
Βεατιιπι, 14 οἵ, ἢ αιιῖς [{π|5.εἴ του, σςαΐτι5. εἶ τω, ἢ Οὐ, εἰ ὠρελόν, 
ὁ Ποντί παιπορτο εἶϑὲ ὠφελον, Ρίατο 4.4ς κδρ- 

Εἰ μὴν τοιφαττατηοη. Π9 ΙΓ ΟὉ 2.6 {ξ. Ξ : 
Εἶ Ἰητοτάτιπι ΠρηΙῆς. πορδύκ : Ἰητογάτιπι υσταῤχές » τοίτς Ηείγ ἢ. - 

14 αὖ εἴμιξναάο; ΘΟ Πος 40 εἰμὲν ἔπι» Ρτο 480 ὅζ εἷς ἀϊοῖτατ: 
δε Εἰ, διι4 οὔο ἀϊοὶς δυκτικὸν, ὃς κατ᾽ ἐπέκτασιν ἀ1ς] οτία τη εἴϑοντ 
ἀρυὰ ῬΙΠάεπι εἴ γὸ αὐ τὸ εὑσίδος ἔσβεςο ὅῤασες. ἧς ΗείγοΒ. εἴ γδ 

Αἴϊοττ ργοὸ εἶϑε γὸς 
Ἐϊα, ἂς. ἡ» ΠΟΥ θα) ρταπηοη. ΕΥσο ' 
Εἴα,οἱς γογθυιτη τόττια; ρογ πησ. Ῥγατ, ἱΠῚΡ. ΡΓΟ σαϑέχωρει ἃ τπο- 

πάτα ἐάω,ῆμο., Βα, εἴα, αὔρανκελδυτικὸν δδη ῥομαγα τιον. Βοττδης 

4]. Αγ Πξορ δι. ΡΙ τ. ἀλλ᾽ εἶ ἀποιξαίααντες εἷς ἑνὸς λογρυ ὀρχαίῶν». 
νηός Ἑλάζων ΠΠση]Πολπς εἴα ϑβακελιϑύων Ἡεἴγ «ἢ. ἐχ ΕπτῚρ. ΟΒεγ- 

ἤρρο-: 
Ἐἰα), Ηοἴγομῖο ἀγγελοιοκὴ ἄλεσωα,, 

, ΒΜΠΠΠῚ Ρυγϑαπηξητᾶ. ΓΕ ᾿ 

Εἰαυβυκ ἢ «οὐ οἱοοιις μυιπιὶ ἄτιϑοραίιϊιι5» ΡΥΑτΙΙΠῚ » ΓΟ πσπαττιρ απ, 

Βετθοῆιση. νἱγεζιιπι ἀπ] ΠΙΙΠΊ, ΑΡΟ]]οπ, ̓ - βαϑυῤῥείοντος ὑφ, 
εἰαμβμεῆς ἀσίοιο, Ἡοαποτ.1 134... χαμαὶ πέσεν αἱ γείξος ὡς. Η ξάτ'᾽ ἐν 

εἰαιόνῃ ἐλεδ- μεγάλοιο πεφύκει» 1πι ὙΠΡΊ ΠΟΙ δέ Βοιροίο Ἰοςο. 

Τητοτρ.ἐν καϑυδοῳ κα βοτανώδει πόπῳ.Ἐτ 110...1Π14.λέων ὀλοόφρων 
βεσὴν ἐπελθών; Αἱ ῥάτ᾽ ἐν εἰα μῆμν ἕλε. μεμέλοιο γέμονται. ᾿ 

Εἰανὸς, ὁ ἑανὸς» το πιι1598 πι4 0} 157 τ ράσιλι5.Ιτοπι ΡΕρ υπι. Πρμϊῆς. 

ἐτίλαι ἀμ. Ἡσίγ ἢ, Ὡυδιώχντον [Π]ενντ αυμπι οἱξ ἐριτποτοῦ πῇ 

Τ᾽ ῥαπρίων ταὶ ἐπυκαϑαῤμοτο ἱεριι- 



454 ΕΥῚ 
καοσιτεδους δύο Μ Ἦ ΟΣ 

Ἐϊαρ εἴ ρίθ- τόν ρτο ἔαρος ταφογογ: ἕω, ἃ εἰ ξμπέμπω. τότε 5 ξαιπέμ- 
πϑν ταὶ οἵ καρποί, οἰξ οτίαπν ἴχπριιῖ5. προ τὸ εἴω τὸ πορδχομα!» Ετγτλο- 
Ἰορ.ΝΊοαλάον 1 ΑἸΟχὶ ῬΒαταπ. μος πιλνοὶ μῆμον ςέρνοις κρυςσ-αγνεται 
“2 Χ Πα τν ἢ ἜΡΙΣ ΠΑ - ν 
εἴαρον Ὀἱ Ττογρτ. εξαρ 2. τὸ μα) αὔο τὸ ἐν ἐαρα πλημμυρεῖν 5 κὶ πλιεο- 
ναΐζειν, Τάσπι ἀπτῆοτ ἴπ οοάοπι Οροτς εἶαρ» Ργο Ρἱπριυϊτιιάϊης 
{ἀπιρῇ τονε πε τἄοπι αιιο ἃ λῖπος 9 ᾿ππιΐεης, αὶ ὄρχάδος εἶαρ ἐλαίης.» 
νὴ Τπέεγρυ. εἶσρ ὑπὸ Τ᾽ νεωτέρων τὸ ἦκα" τὴ Καλλίμαχίϑ- ἐλαίας τὸ 
ὧνα τὸ δαύλον εἴ πε᾿ πολλοί σ᾽ ἐκ λέχνα πῖον ἐΐχηξαν εἴαρ, οἰ οἢ εἶα 
οτίαπι δα] Π18. 

Ἑἰαρινὸς, οὐδ ὐγν οτατ5. ΗΠ ΠΟ 4. -έφον αὐϑεσιν εἰαρανοῖσι, Ηοτῖθιις νου τ 
αἷς σογοηαάητ Γ4οτὰ ἀλλ. σ᾽ εἰαρανὸς πέλεται πλιά, 

Εἰαρίτης λίϑος,ἰάοπὶ αιοί αἱματίτης γε ἸΝΊοαπά, [Ο]λο]. ἀοςοῖ. 
Εἰαρόμας 9.) 6 καὶ “γνςτηλητίθιις ππαπηετιῖς ρΓαΡ ΑἸ τιι591η ἘΡῚσ. 
Βιαρφπότης,ό, [χη στιροτα, αἱ κοπότης ψυ χοπὸ της} ΗΠ οἰ οἢ, 
Ἑἴασκον, Πποΐσαηι. 
Εἵαται Ρ το κα ϑέζονται. 1144. εἴα ται ἐν μεγώρφις,ρτο ἰὥται. χιεδὸν εἴα- 
σα ομλοτ ἢ. ἐγ εἰστ, ὃς ἀραα Τκιοϊαη,εἴαται τοὶ ἔδει ροῆτας ἔχης 
φαϊςεια:. 

Ἀἱατο,(πἀοἰσατ, ἑκα ϑυτο, Ποπλ.11114.γ΄,εἴατο δημιογέροντες» 14 οἴ όκα- 
ϑέζοντο, το ἰωτο. 

Βἰάω,ρτο ἐχω,ἰά οἴ συγχωρῶ, πη; οτοτ, 
Εἴζιμος,ε ὁ κὶ ἡ. Π Ατι τις» ΠῚ ΠΔης Ευήατῆ, 
πἴζω, το λείζω, ΠΟ, ρογειπάο:νηάς εἴζομαι, 4 βΆ πιο. ἀι 1110 7. [4- 

ἙἈγυπιοτοροϊΐοπ.Σ. Αγροπαιτ, ἄσπετος ἱδραὶς εἴξεται ἐκ λαγόνων. 
Ἡεἰο τὸ ϑλεφαῤων ἔρως εἴζοτο . ΠΟΥ εχ ΟὐοΙ]19 θυοῦατ, δά- 
κρύον εἶξε, Ηοθατ, ΗΠ οτ.1π Οὐγῇ, 

Εἴγμα, ατος τὸ ἱΠγα ΟΠ. 1|τ||40. 
ΕἾδ) ἀγε μων, σε γοτόγαρο τποάὸ,ἀροῇς, γε δυὴ, εἴγε μίωλ βέλει, ο- 

πτοτ. ΠΤ. α΄, οἴ δ᾽ γε μι πείρησω ας ἢ νὶδ Ρεγ σα πὶ ἜΧΡογαγο " 
Βιοάο,νωῦ οὔγε διὰ αὔτε πειοίῴϑητι, 

Εἰ δαίνομ). ἕο αυνα ΠῚ τοῖ ἢ σις ἀοςΐ Ρίου Ππλ1}}ς πο; νπάς ἀριι ΝῚ 
σαιά, μολίξ δον εἰδίμλωτο χροιζιώ, 
Εἰδείλιμος»»9 ὁ. ΠροςίοΠις, ἀμορφίθ. υτρεαίς, 
Εἰδιλὴς, ι118 ποιποη ἄς 404 Ηοίγ οἢ.. 
Εἰ δάλλεταμραρρατοτ,  Ἰἀδτιιγοφαίτεται. 
Εἴσαρ,ατος το, οἴσα, το δ αρ, ἐσεσμα, βρώμαγτεοφὴς ρα υ]τμη. Οἀνῇ. 

αἱ, εἴδωτα πολν᾿ ἐπι εἴστος ἱ, βοτοιι!α,ορτ] 5 γἀαρες. Ορώρᾳ, σιτίον, ὄφε- 
ἈΘΟΉο οἰ. 

ἘἸ δα. ρτιι4ςπ5,1ο ἔγις,λόγείθν, 
Ἑὐσδύα, βουτιδ. Προοὶ ρα] συϊτιιάο, ἄτα, ΟΣ τι5 ἰέρτο ἀςοῖπιο- 

4υϊητονοαρ τρτο ἰδέα, ἅ 
Εἰδείϊυ. νἸἀογοπχιν τάς Εἰδω, ὃς Οἵδα. 
Ἐξ δένα!. ΠΟΙ ς:ρογ Δ᾽ ποοροπιρτο εἰδηκέγος 
Εἰδεχβέςατος,» 5» δα χητις ἀςβουπη]5. 
Εἰδεχθὴς, ἐ8.. ὁ κς δ ταιτΡ 5. 4ς οτηι]5.δυσείδης. 
Εἰ ίω, ν ἡσω, (οἰο.111 2.6. Κππέλπεο μύϑοις εἰδὴσ ιν, Ἰά εἰ, κα ϑιίσεῶτι» 

ἢς ἔροτγος το σορῃϊταγαπῇ, τ Π10.2.Π| εέϑου 9 ἐγὼ χαή τοι εἰδέω χείριν 
ἡμάτα «εὐτας 11 στατίλπιν μας Ο9᾽Πτοτρ. γνώσομαι καὶ τρρσομολο- 
γήσω σοι χάριν. {Ὀςτ.αἀ Γλοπτοπὶοιμπι.» Ν᾽ οὐδ δ᾽ τότων χρείαν ῥᾳδίως 
εἰδήσῃσοδζο, σορποίςας. ἥ ᾿ 

εἰδὴ, ῥτὸ ἐσειδέ, 1114... αδιᾳὶ ὁμοῦ πύλεμός τε δαμᾷ κὶ λοιμὸς εἰ-- 
χρροιξ, 

ΕἾδ.. ΕἸοΙ ἢ. Ἰάεπι χιιο εἶδος. καιῖοι. χρῶμαι» σι μα, δι ψις, τορέσώπον, 
Τάσιι εἴδη παντοία αἰξοττ Ῥτο ὅλν τραντοία : λἀάφης, ΑΞ 0]ς5 δζ ἴο- 
πο5 εἴσδας γοσᾶτα ταὶ υἷλας, 

Εἰδυϑιυιθςσοπτογπο, ἔριν σοπια Πο»συς δοφὴ φυγή, 
Ἐἰ σ᾽ ἡ μων, ονΘ-, δ οι ομσρογίτιις. ΗΠ Ὁ γνωςικὸς : γηάς. εἰδημόνως» 

[τἰοητογ » Ῥεγι τὸ, πτσημόνως. ροοτοὲ ἀἰολταν ἔδιμων. ΡΟ ΠΧ 11.9. 
Βαπενόςοπι τοίριίτ, 

Εἰφιυώατο,αΠγ}}1ς ογατ, ἔοινον » ὠμοιόϑη ΝΙσαπ π ΑἸΟΧΊρΡἢ. γάλα 
κτι πάντοθεν ἀφράζογτι, νδίων εἰδίμματο χρφιίων, Ἐπ 4110]. αὐ τοῖρ πον μο- 

"χίβδῳ εἰ δίωϊατο χεριίω, 
ἘἸδυσις σΟρΠΙ ΓΙ Ο ἱο οπτὶ αν ΡεΓ τα γνώσις, 
Εἰ δικὸεγου.. [ρος Α Π]ς, ἔοτττα 15. εἰδικὸν ἐἰτιον Δι ἐΟΥΠΊα 15. 
Ἐἰδυκαῖς, ἤρεο 4 Πτογ.ἤρεςἰατίμη. 
ἙἸδιζ.. Πιι πη  ἀτ15. 
Εἰδίω, Πιάο.απχίιις ἔπι, ἱδρώς, ὠγωνιώ, 
Εἰδυγραφία, Ἰψαζαηχοῃ, ἐς ξιισατῖς λα ΠἸογῖθιι9 ἀἰχ τ 9 ταιῦτ᾽ εἰδυγρα- 

φίης κενσυχέδι, 
πὶ δοὶ Γ{τις,ποπτοη ΟἹΈ 1 ατίπιιπι. εἰδοῖς σεπῖεμ βρίως. 1415 Θερτοπι- 

ΓΙ ΡΡΙατατοβιις ᾿α ΡΒ] Ισο]α μάθουν ἐπ απ}, ὀλήγαις μέραις 

ὑς ἐρον κυὶν τιλλίων εἰδων, ραιςὶς ἀϊοίστις ΡΟΙῈ [145 1άτ|5 5 αἰοὶ ταὶ 
φαρουερίας, χὰ Ἐφ γιιατῖας [ἄἀτι5.10146πὶ. Ἷ ε 

Εἴσὸμα!»ν ᾿ ς το ρραγοοτα ΠΠτ ]ΠογΠ ΡΟ. Αγτιῖ55 Τοῖοι δἠμέβαλν 
υὑσοκκί μῆνοι; ἰγλαοὶ ὦμοι εἴδοντω»αρραγθητ. Ἡοπιοτ, ΠΠ144, τὸ δὲ 
τοὶ κῆρ εἴνετωι δι), 14 οἴ, δοκεῖ, φαίνοτω). ὃς 111α. 6, εἰδουῆϑη κηρυκρτῷ- 
σΟΠ] {π}}115. ὁμοιωθεῖσα, 

ἘΣδομαλίδυης, ἀἸοίταν ὁ κριλλωπίζων το μᾶλα ὁ ὄψεως ντ Ἐπ ΆΤΗ, τοίοττ 
᾿ς ΟΧ νοτογθις. 

Ἐδον 141. πουΐ, ΑΟΥ ΠΕ. 2. ἃ γεγθο εἶφω,. ΧοΠΟΡΆ.. τυ ὐπομνομυἐδεὶς 
σωκράτοις ἐσὲν αἰσεζὲς ἔτε φρο! ἤοντ.- εἶδεν, ὅτε λέγοντος ἤκουσε. πο- 

Ἅ1Ὸ δοσγατοπι πος Υἰάϊτ ἢος ἀαάἀμιῖς αμϊσαιιαηχ ἱπιρίαπι ξ.- 

ἘΒΕῚ 
εἰσητοπννὈἱ εἶδε οτππι Οςμΐτιροιϊτιγοπιοα αι ΐάςην ἴοι 
ἀὈίο!ατο αττὶ πος νογθιμπι ΑἸ τοι τερὶς Αςςαίατιὶ 
ἂς εἶσομῆν,νταϊπλιιδ»ηιιοἀ οτία πη ̓πιιφηΐταγ ἴῃ ΘῈ δ μη, 
αἱοὸ, αντὶ τῷ εἰ δωρῆν, μοίϑωο μῆν. ΠΟ πα.1144..α, ξαύσα, μὴ 
ἵνα εἴσδουήυ ὠγφω,. 

Εἰδοποιέω, οΥ πο. ΝΑ Ζαηζεη. οπἰείτιιο (ρεεῖ πα, ΡΙΣ]ορ, ΔΡ 
υὑτούςιασιν εἰ δοποιευύ ἕωω ν οσᾶτ 4118: ἴῃ βογτηαιπι ὃς ἰρεοῖς 
Δ ὄντων ρτοάιιέϊα εἴν : ἐα δυτοπη αι: φερητικοὶ ΠΩΣ 7 Π 
εἰδοποιώ, β' ἡ ἤ 

Εἰσοποιὸςοἤροοὶςΐ ςΕῆ οἱ οηςο ρος! ἤσιιπι νογτῖς Ασουτορι 
Εἶδος, εΘ.. τὸ ίρ ες! ςϑομορφὴ, ἕλος] 655 ἔοΥπια,γος.» Πατιγα . ΒΑ 

. σπάα αα Οοτίητῃ. σαρῖτα ἡλίητο 5, Διο πίστεως γδ αἴριπατου 
διὰ εἰ δοις,λὰ ςἴτ.πὸ αὐροέξιι, ὑκ αὐτο εἰ, νἱἀςπηιις. ΟΠ ἢ 
ααϊρταατο : της αὐτοσῃ ἔιοἰς αὐ ξιοϊοπι,ντ ρτσπα δὰ Ὁ 
ςαρῖτῷ ἐςοϊπηοτοττῖο, ΡΙας. αἰ! αιαηἀο ρτὸ ἰδέα ροηΐξι 
Ἐππῥῥώνασε ὁ" 2.8: σειωὶ ἑτέρῳ τινὶ εἴδει, τπὶ το αἰτα αυαάαπη. 
Ψυχῆς» Δηΐπιϑ» ἔογτπα, εἴσοις ῥώμη οΥΡο τὶς τόθ» ΡΕΪ 

ἴῃ Ηοτγοϊοὶ 5. τῷ εἴδει ἐκυρὸς ςοτροτα το δυτι5, σα οχὶ 
ἐν δργάνε εἶδοι ταῖς τέχγαις πυρέτης ὅ),1η. ἀττίθιις Ἰος ἴῃ 
πλϊηῖτοτ οντίπες » Αὐηζοσοι ΡΟ] τὶν εἰ δὲσε συλιαξῆς ἁσεῖ 
αἱ (γ1Παδα: Ἰοοῖπη νἱσέπχαιις τοποῖ, ΡΊΑτο τὴ ΤΊΠΊατΟ, ὁ 

ἔαρᾳξαν; 410 ρᾳέῖο ξξοοτιιητ, Τ μον 414. ἐἶσνουρτο {πα 
Ποά.ἴὰ Ὑοορ, ἰκιὸ χρατεριὶ μεγάχω δὶ εἴδει. ἴῃ ἱπρο τ 
Τιιςίαιι. ὅσαν ἐϊῳ τὸ μέγεϑος τῷ κόσμε υἱπϑρο χω πρὸς τὸ σω 
δὸς » Δα [πατιιταπι. Ἡςίν ΟΠ. εἶδος, καδασ, συγκα, χρώμρ,, Ἐὶ 
Τ1ιαἀ.ν, ἀἸα!παπάϊ αποαιιε ρογὶ εἴα πι 8. ργαίασἸτίοης 
φάτο οἴϊεμάϊτ,νημάθ πολύεισδος, οἱ σοφὸς δ μαντεία. Ἐτ ἀρυά 

ταμτὶ υἱάσι ἀοςῖρὶ ρΓΟ σαιατείηϊς σοΥτΟ 4ποσιις ροπα 
αὐτποάιπα Οὐς ἀριιά Ηοτας, Ηΐης οτίαιτι υξσοκορεςικως εἰ 
Ῥοειπαείημη ἀρρο!!ατπτ ΤΠροοτ, ΕΠ ὃς εἶσδος»ασοτιπη, 
6.τὸ ἢ ἐξ. κγἡ εἰδὸς ἐκάλοιω, 

Εἰσδότως»ἵσιοητον ἃ (ἀεμἰτιο εἰδότων, ἀπ᾿ 
Εἰδοφορίω, τορι ἰρπτοογοξοτο, 
Εἰδυλὴς»ΓοἸ ΟΠβ᾽ ΡΟ τες. Ἐτγπνατ δι. πο 6ε Εἰδυλίσας 
Εἰδύλλ μον τλ᾿λαν ΕΠ πιππλνρατ αι Ῥοσπησνοαΐα ππιο δὶ Πὰπὸ ἀραὶ 

οΥἰτιὰ τροπλῖης εἶδος. ντ ἐπυλλιον, ἃ ποπιίης ἔπος, 
Εἰδύω, καϑεύδω, ἀοττηϊο, 

Εἴδω, μ. εἴσω, μέσος, π.οϊδα,ιδόρσιιοτιξδειν ΡτῸ εἴδειν»ῖῃ Ἱπιρεῖ 
Ἰϑοινῖνι Ορτατ, εἰ δείζω, ὃς δι δττηχξν, εἰδώς Οάγ . ξ, ἔφρ, οἷ εἰ 
ςοττὸ [οἰ απλοσορποίςατη ἰητο Πραγπον τ ἀοαπιν τάς Οὖδαι 
ΡΙῸ ὁβάωῳ ν νἱθο 57 νου θυμη Δητὶ τα τΙ1η}.5 Ο1}1}158. ΤΟΠΊΡΟΙ 
φιδηίοτγιητ. ᾿ 

Εἰδὼς, ρτιιἀοητία. αἴ ξξιιαΡΓΟ εἰδὸϑέαγγτ ποταῖ ᾿ητογρτ, ΑΠὶ 
Ἡεοῖν οἰγ.φ φήνηστς ὄψις, ἢ 

Εἰδωλ ἐϊον,  γτὸν τοι Ρ πὶ ἸΔο] οσιμσι»σαρῖτα ρτίσηιο Ἑ έ γα ας 
[ὰ ἴῃ χα σξάτηοϑ ἴλογαΣ ργορ πο Ραπτιγ. ἐν εἰδωολ εἶ κατα 
ἴῃ ΘΡΊ]ο Πχπι]Ας γοσιι ἀσοιμο, οτίητἢ.α, ο 
γοτοτες Ἰθο οσιση ἔχου ἢς 15. Ἰηττὰ τοπιρ αστι (ΟΠ ηΐα σοΠὶ 
ςοἰεργαβαύτιντ πάθος ἀρια Αὐ Πτορ απιίη ῬΠιτο, ΕΙότοα 
ἴῃ. ΟἽ᾽ο ἴπ Βίτοιπὶς ἃς ΟἸςο δ. εἰτοτῖα, Η 

Εἰδώλιον,κ, τὸ ΟΕ οἷος 14ο]],5 14,4 441: αὐτοῖτ Πρη ἤσαγο οὗ 
ζυγὸν π' γυὸς 106 {Πρ τὰ ἐδ ώλεον πο ἀϊρπτποηρο. ἀἸοιιητῖι 
{τς εἴδωλα ἔογπηλα; ἂς ἰροςῖρα τοὶ ἴῃ Δηΐπιο 'σοποορ Γᾶ: 
Ἡοτποτ. ὃς Ρ᾿τς, ἀριά ἘσοΙεΠα[ῖςος (οτῖρτογες εἶδ 
οτίαπι ἰ4ο0]α ρου πα τὶ Πρ πὶ βσατίοης ψοσδητιγ ἤπιιι 
τῆφῃ αἰἸ οι γοργαςπιαητί)]ιοά ποποτο δὲ οαἶτι ΔΗ 

Εἰδωλόϑυτον»". τὸ, ΙΔοΟΙοτμγτοη ἴαογατιιπι 4015, 
Εἰδ᾽ωλολαπρεία αφον, Ἰ4ο] ο] αττῖα οἱ ἀο Τοσιμτ σα τιῖδν 
Εἰδωλολἰπρηςοϊ Ὁ] Ο]αττα ἱ Ἰἀο  οὐιιπι ουτοτ. 
Εἰδωλεν»». τὸ Πιλα}ς ΠγιιπΆ. ΓΡ Θέξγγιιη.. ΕΠ ρ ο5οἴπηλᾶσο ΨῚ 
τποτι Οὐ γ Πλ. Η τί μοι εἴδωλον τόδ᾽ ἀγαυνὴ Τιερσεφύνεια, Ω" 
τοΓρ. τίω) εἰς τὸ εἰδεῖν μόνον εἰκόνα κ μῦο τοι κὶ εἰς ἀϊκλίω αἴδθησιν 
ετίαπῃ ἰΔο ει ἀϊχῖτ,α Οαἤτιμηι, Ἐχροπιηῖ εἴδωλα. τὰ 
να ἐν τῷ ἀέρε φαιτάσματα. πῇ μα τῷ φανμῶαι ἀφανίζονται 5 ἀςι 
ὄντα κὺ ἀξέξαα., ἀς γπῖρτα Ἡοτγοι 5 ἀραα ἱπξεγος ἀἴχάε] 
τις. Ηοίν ἢ, εἴδωλον, ἡ μοίωμα, οἰκῶν, σημεῖον» χαρακτήρκον, σὰ 

Εἰδωλοποι ἕα, Πα ς τὶ Πέξῖο 9 ἱπια σ᾽ ηιιπὶ τορτγρξητατῖο 
οἰ αυιμα ἰητγοάιοίταν ρογίοπα ποτα πτοία » ἃ αι 
4 ἀεἤποτγῖτ, διςιςαριά Επτὶρί 4. 1π Ἡοςιρ. ῬοΟΙν Δ γε ῖπ 
ἀπιοῖταν Ιἀοῖαπι. Ῥτοίδηιις » ΕἸ ργατογοα Πππ] 
(ιδιν Οὐαὶ εἰδωλοποιίαν νοςαυτ) άπ 40 ΤΟ τα15 νογ θᾶ. 

ΤῊΣ 5 4ι1ο 4 Εἰςὶς Οἴσετο ρτὸ (α 1» νεῦρα ἀλη5 Αρρίο. 
ςοπττγα ΟἸοάϊαιι. Γ ἢ 

Εἰδωλοφανεῖς, οἷ, Πταιἀοἢγὶ ἴρο οἴοιπ μαδοπῖος. Ἢ 
Εἰδὼς, [οἴοης 40 ἐλι5:ητο  1ρ 6 π5»4ιαπιοάο ΟἸσογο αἵτοῦ 

τοῦ ἀο ἔξει, ὃς ἰητο Πρ οπενῆν ἢ οἷσα, Ταπρ. ἱπτογάιιπι δ 
1ΠΠΔ4.β, τόξων δῇ εἰδ ὡς, Ἰὰ εἴν. τοξικῆς ἐμαειροςς ΘΠΑΤΙΙ5 5 Ρὶ 
ΡΓο ὃ τοξδίειγοντ ποῖας Οζα. μεί χης δ εἰδότε πείτης. κά οἴ, Ι 

μονες, εἰδιίῃσι τορᾳπίδεοσι. ΠΟΏγοτ. Π{1π4.ώ.14 ο{Ὲ, ἐμπείρρις" ὅδης 
μοσιγ' εἰδ' ἃς αὐἶσιμο λυΐξα σορ τας οἷα οτοϊ τις Ἡοαποτ. ἐσ 
λά 9 ΔΙΆΪΟΟ δί ςοάςηι Δηΐπιο ρταάϊτὶ,, Τά εαπ. εἰδὼς φερσχλὺνϑ 

[ζιεης ἃς ρσιιάοης ἴδ τοξτὸ ἀταιῖς ογάϊπο ἴῃ ἴτπι5 νοσατηπι δ 
Βιιάαις οχ Τραπο  ιςη, εἰδιὺς σιωευζν»τασοηα! σπάγι!5. ἐμ εἶδ ᾿ 



ΒΉ. 
τὰς, δ οάταις δείδεη εἰδυὶς, ροτίτυις, 40 γι15, ἔμπειρος ν ὅβης - 

ΕἸελ Θ᾿ Ης νοὶ. εἴλγθονν ογεὶρο ίειι νοστοχ. 
᾿ {τ ἰτα Δπὲναρο,ῃς Βατ:ΛΔιογθίμτη ςοποςοητίς ὅς Ρετ- 
ητἰ5,ὅς λᾷ αἰϊα ῥγοροτγαπεῖβοἱα οἰξνας ρογράπιις , ΡογρῈ 

ὁ, Ρίατο τις Κεριθὶὶς. εγὼ δὲ σοι ὥσσερ πταῖς γραυ σὲ «ὧν μύ-- 
“ρύσωςν εἶεν ἐρω. κὶ κα τανδυσομαι καὶ αὐανδύσεμιι 7 1α οἴϊρῆτ 1- 
ἀϊςαπι. Αγ Πτορμαη. εἶεν, τί οειῶ πρὸς τάλφιτα ἐπτιλαμήσοι- 

τ ἀοι,")ενοπτίρει μ᾽ ἐν τειῖϑεν ἐς ταὶ τ φύσεως αὐείγκας, [4 εἴ μος Π- 
παππισοτγδηΐδο ἀἰῃο,ϑζς,ΡίΑτο ἱπ ϑΥπυροῇο, εἶεν δη), ὦ ξέγν,κα- 

᾿ ὡς χέγεις" τοιούτος ὧν ὁ ἔρως τίνα χρείαν ἔχές, νἱ ἀς φέρε δῆ. δεδρρ 

" δή, ἢς [,Ατὶπὶ ντιιπτὰγ γοῦθο οτο Οἱςοτν ς.1η ΨΈγγ. ἘΠοΣ 
᾿αἰϊπι ἀς 4115 μαδιιῖτ ορ᾽ πἰοποπη»πιάίαπι ἀς ν οδ 5: ν οπππὶ τὰ- 
ἐπε {πὶ ἐς δος πιαΐς πιογογοζιιγοοῖιος Βιοαπι.. σοἰ τς . Π 5 
ἰμάμ τγεοτγικῃ νοἰτιηϊατὶ ὃς στατῖα ἀςάϊτιις βιγ, Τογοη. ἘΠο: 
τ οοιτὲ οοποοάας αἰπὺ αὐ δοτιισι οτο αἰ αιιαπειΐρετ, 

᾿ »,οατη ποράύοιτο, γεν ά τις εἴη εἰπεῖν» δίς, Ετ ΡΓΟ γϑόοιτο, 

ἥ 

ν 

᾿ τοι μί, αὔϊιηι τὶ, κολ εϑῆσαι, ὁ μοιόδει. 

Ἐ »νροοτιοιιαι, τατίπη, "1.9, εἴϑειρ 3. δορεχ οὐ. 9» αὐτετόρησε.. 1. ὅυ- 
, ἕως κα πἰδαχοῦμα διέτρησε. ΠΣ ᾿ ἔ Ὰ 

ντἴηαιτι. ΧΟΠΟΡ:Ομπὶ 1πάϊοας. ἔιϑέ σοι τότε σιωεγυομίω.. ὅτε 

᾿ενότατος σαυτῷ ταῦτα ἢ να » ντί πατῃ τοσιιπὶ ταττι γογίατιις οΓς 
ἐπι ϑζς, ΑΛ ΟΡ απ. Γαοίδῃ.κὴ εἴϑεγε καν ὀμείγο ἐς κόρον ἰῶ πιεῖν 

οἰ πεονείπδαι [Ἰουςτὶ ΡΙΏτα τοις ἵπ Βτιιτο » τῷ μᾷ γὸ αἰδριαύτι 
οἰ ευπάπορος Βρϑύτου ἐπέγραφον, ἔιϑε γι ἧς Βρφυτος 5), καὶ ὠφελε, ζῆν 
Τ ρρύτος. “15. ὄφελ᾽ αὶ φεομνής οἱ ἐπολϑῶοι κακῶς " ἐἰιϑέ με «(ὦ «σαρεῖ- 

᾿ ες  γτίπαπι πἰς σοητοιι ΠΗ ς, ΟΠ τυ (Οἰτοτα εἴϑε μὴν οι μέχρι 
ἥσυς Ἰσατο, ἔ 9’ οἰξεκόπίω, ΑὙ ΠτοΡ ΒΔ. ἰά εἴς, ὄφελον ἐκκεκόφϑαι, 

εϑέ γε υὐἁ Βαης ἀρογοῦιτοιτοπι στιπὶ Ορτασ, τιοίαη, ξιϑε κὶ γαμάς 
υὐτὸν ἐμοί ἐγ εχ αν τ πάτα ἀπιχ {65 τρήππι νχουὶς ἰοςο. Ρ[α- 

εὐγοκῶ γζωναῖ 9... εἰΐϑε γράψειεν ὡς χρὶ δένητι μνλον καὶ πλα- 
φρεσβυτέρω 9 ν τί πάπιὶ (σγιθοτοης ράπιροτί πα σὶς ιιὰπι ἀϊ- 
αἱ σοπάϊιπι. ὃς ῬΒΟΟΥ]. εἴδϑε ὃ. μὴ χρήζοι,ν τί παιτὶ πόοροας. 
ἔιϑ᾽ ὡς ἡξώοιμι, γτίηαπι τα βογογοπὶ αΐατα. [τοῖὰ οἰπὶ 

τἸἀ6Π|. εἰ ϑὲ σε μη ϑνητοῖσι γγυέϑει πῆ ὑφ ποϑεινον, γτὶ Πα 
εἴϊες πιοττα! τρις πηαἰτιπὶ οργαῦι!ς, ἐτϑεμον πλάζεοι 9 ἴῃ 

τίπατη ΟΡῸ ογγϑϊοπι. 
αν ας,π Ἰα ΕΠ 185 δυχαιοσυμν ΠΟ Ιγ ἢ, 

Β. ᾿ν»καϑεῖν, 1 {ς οὐ, οθεά το. 
μαι γοοη ιοι] (ΟἹ ο:αῦ ἐϑίζω, Αγ οτ. καλῶν εἰϑίσμεϑει,αοά 
᾿οὗᾶτε (οἸαπιι5.[α Ῥγυτβασοτά: σατπιῖπε Διτοο ἐμϑέζομαι ς αἰς! - 
γρτο ἐϑίζομαι" κραϑεῖν δ᾽ ἐιϑίζεο ἦσσε. ᾿γχας ςο οτος αἰϊποίςο. 
άς ἐϊϑισυῆνίθ- 4 {{π|οτιι5ον τι! σάτα. 

ολΘ., (ΔἸ αχ ἰαἰοἰτι5, ἀσελγὴς, ΩΡ: 115 ΠΡγΟ αιίαττο,, σαρῖτο 
τοιιποίδχτο Ηςί οἰ. ἐνθυύραλλων . τποτηδτίμτι ατγῖροη5 ἃς [4- 
Ἵ σγᾶπ5 τοπτὶ ρίπο. τὸ ἐντεταυῖνον αἰδοῖον. ἦτ οἰ νοέξαητιγ ἐαγιηϊ- 
χὰ ἴπ Ρηαριιπι, [1] Ἰσοῖ ὅδη το σα μήψω φαλλῳ «ἰ δόμῆναι, Γ)οιΠ ΟΠΗ. 
2 οἴδματι Ἰαιτοπςς ἰαίσιιος ὃς ἰδ] ἀϊηοίος,ἐϑυφάλλοις ΥὙΟΟΔΕ τ; 

Τ εἴ, ἀσελγεῖς. 
ἴω, ἱπηροτι βεγοτ, ἄς γάοτο, 

᾿ δερ χης»ν Ἰσίπτὶ νἸγότγιιπι ογάϊη)ς ργαέςξιις. 
᾿διθυ,ποπηοὴ ργορυληπι Ετγπη. 
ἱ δες αὐ οἱ Ἐρίοιιτεὶ ἀ1 6} Πιητ,ι!οπίαπι εἰκάσας, Πος οἰξ νΊσοπ- 
εὐ ἀϊξ οὐ υς πιοηί5 οοΪἐγεμῖναιιο πάτὰς ἘΡίςιγιις σγοτ 
[- τι 5:].}.π.ς.3:. 
Ἰ ζω, αὔτη]; οπιρατο ἐοπέίοτο 5 ἤπηῖ]ς οὔτε ἀϊςο; ἱπταρίποτ, 
᾿ἰασογοοπίοέξο, [αρίςοτν, Πρατατὸ ἰοαποΥ 5» υἱπαπὶ ξογπιαπὶ 
᾿τρτίπιο 5 τερταίδητο. ἀυ ο ΡΠ. νεφικενταύρρις εἴκασων αὐταὶ, 
Ἰππιϊϊατιιης [δ σθηταὶιτῖσι εἰχαζω πιϑεινωτέραν αἰτίαν. Δβῖοτο 

τα ἴᾶπι ργο ρα. Πτοτοῦτι, Ρ᾿ τατος 'π  Οπλι]ο. τοὶ εἰχαζόμνα, 
8: σοπξοσιπτιιγ ἱπγα οῚ πο5. Ναζαηζεῃ. ἐδὲ γδ εἴη ὃν τε ἥκω εἰκοι- 

 βμῆθων ἐδὲν πρὸς πάσαν οἰξικτεῖ ὥτει κοϑαρώς πίω) ἀλυϑειαν 9 ΠΘ]Ὲ6 
τ αἴπι νἱ]α ἱπιαρο ταπὶ ρετίς γα. 41: ρῈΓ οπιπία νογάπι {Π|4π| 

ΡΥ τησπῚ τοὶ Γογπιδπὴ τεξεγατ. εἰκαΐζων Ὡρὸς τίωὶ δι ψιν ἃ χρϑνον; 
: Οἰλμεεπρῳ γεν τοπΊριις . ΡΙαταγοίιις ἴῃ Ἀ ΟΠ. Τ4οππὶ 
᾿ πΟαΐθα, εἴχοζε τυ μακεδόνων ς:οατιαὶ πῷ ὑκτετυφλωυΐνω τῷ κυ- 

λωπ ἔπετλ ἰ πὶ οἵδε ἀϊςεθαῖ ἐχεγούτιπι Μαςεάοπιιπι ἐχοάοαῖο 
ὙοἱορΊ. εἰχαίζειν ὡς εἶχε τοῖς κυρᾳχϑεῖσι., [ἰσοὶ σοηϊϊέοτο εχ 115 

πα: φέϊα Πιης. αοπηοάο ταϑ [ς μαθδιιογίτ 9 ΡΙπτατο μὰς 'π Ριι- 
᾿ς. εἰχασμῆῤν γεφῇ εἰκῶν , ἐπηᾶφο 5 ρἰξξιιτα αἀιεπιίσγαῖα, εἰκα- 

εἰς τῇ ὁπλήσει 9 ἀπιίτατιις ἀγα, εἰκασυΐ- ἐς ἀκριξέςατον, εχ - 
᾿ τοῖδιις δά νἱτιὰπι ξογπιᾶπι αἰδίοἑ ατι Πῆπηο αγτιῆςϊο. εἰκασιώμθ- 

αφάις ὑπὸ “7 σαλα ὦν, ἀἀτιπηθτγατιις ριἐτιτὶς Ρτ ςοτιπι. εἰκα- 
ὁ αὗτο εἰς ἐξὸ δούλοις, ςομϊοξλιγάπι ᾿τα τη δά ἔοτιιος γοΐογο,Ρ α- 
ἴῃ ορἢἴΟ]. ἐρ εἰκοεζων, αλλ ὡς εἰδὼς σαφώς, ὅζς. οη ντ σοη]]- 

ἰἐπσρῃοη γτ ςοπιςἐξιγάση [λοϊθης. ΠΟΠΠΙΙΠΘ ΙΑ οὐ πὶ ὡς εἰσ 

ἴσαι γεῖ ὅσον εἰχαίσαιρτο νὲ σοηίϊςετς ἰἸφοτ,αιτ Πξορατ,ν οἱ 11- 
Ε εἰτοϑγπο ἘΠ ἃς Ηεἰγ οἢσκώπϊω, 
ϑώνργο ἔτκω, Εἀο,ρᾶτοο. Πατίιιο ὃς Οεπέτιθτο ργῖτιο . Ατ- 

ΠΡΠΡΑΡΟΙΪ. ὁ μὴ κρόνῳ εὔἶκαϑε τιμῆς. ἱρίς φυϊάειπ Ποποτς ςεῖς- 
᾿ ϑάταγηο, 
» ἘὈΔΠῚ, 

οὐχῷ ἐμνήδοις : ργοπιοτ μι ὡς Η15 αιὰ ἀς ἱτηρτουϊίο ἰητοτ- 
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ἀφ της (οὐπιδηὶ ὅς ἀς ἔς ἰρῇς φρο! οαιιίο, δι δὴ ΔῊ ὧν κἢ μνη- 
ἐν τὴς, τ ὄυϑιὶ «ὔο γιγομβύων, Σὶρ ἀριιὰ Ηοιηοτ. Π1λ4.κ, οὗν πᾶν 
εἰρητὸ ἐπος ὁ αὐ ἡλυδον αὐὐτοΐ, [ α ἴῃ δεῖοιιο » Αταις φροιστι 
τῇδ] Παρ 155 1ὰ (ογηλοης ρτατίςης οἰικίςης αἀοιϊ, Οἱςοτο δά Ατ- 
τῆς ἰἴθγο ἀοοϊπιοτογτῖο, τὴς γάγγοης Ἰοαιιοναππιιτο πέρας ἴῃ ἔι- 
δι α. Ν᾽ ξηΐς ὀπλπὶ λ ἐπος ἀιιοα {ππιρίογατ εχ Τογοπτῖο ἴα Ἀ- 
ἄορ ες Οἱςεγοὶ 

Εἰχαμοζελία γας ον ἀηὰ σΟὨ ΓΙ] τατῖο, ΠτΟἢ 4 ας: κα ταορρφσεωΐη, 
Εἰκαψομὺυ ϑέω, τιπα γα ΠΟ αιλι5 ἴα, γαμᾶ Ἰοκιιοσ ὙἸγρ τ τὲ ὃς ἰπς- 

Ριὸ Ιοχιοτ, δίατοτο. 

Εὶχαθμυϑια ας, κα ἰοιιςηεἰὶ τοαπου τᾶς. ν απ ἱ ΠΟ ιΙ τί α 1. οτατῖο: 
5 νἀῖτας (ἱς, φλυαρία εἰχαιοῤῥ νμιοσιωύη, μα ταιολογία, 

Εὐχαιοβῥ᾽μονέω μὰ, στα υκοα» εἰχα ομύ ϑέω, 

Εὐχαιοῤῥηιαοσιιίμΐη ης. ἡ εἰκαιομυϑία, 

Εἰχαλίθυ,ε δν ΔΠῚΙ5, κοίτα. 5 αἰωφεληὴς, ζοτημλιιηϊ οἷ οιιΐς, ππε Ῥτα 
τορβατίμα 5 ν] σατἰ5γὁ τὺ χῶν 4 Πιθεῖ 9 ἴῃ ογάϊπειι ςοξεμάιισᾷ 

τρηγογα 155 {ΠὩ}]τιι5,, οἱ εἰ καί. αἰαύγνως ἧς, Γοξξοτ 40 Ποῖ. 14 εν 
γα βατῖς δὲ ττλιι14}15 ἀο ξἸτηο»: εἰκαίη ὁδὸς » ἴῃ Ἐρὶργαδηησηᾶζ, εἰς 
χαγα σημεῖα 5 (Λυ] ΠτἸ]Π πιις ΠΡ το 4αΐητο 9 δαρίτο ποηο 5 ΑΠΔά 
ἔπη ἔρμα ποθὴ ποροῆαγία., 4ιι:ν εἰχάνα Οταςὶ γαοδητ, οἰ χάϊα. κός- 
μὺς σκυλ οιτά, τοπηοτὸ ἀϊοεγρτά: ςοπια; 5 ἐπ Ἐρὶρτγαπιπι, τὸ ἐἰ- 
χαῖον το Γι τάϑονδηϊτα5, 

Εἰ χα σιμη νης» ἡ) ΑτῚ ΠἸτα σον αηΐταϑ. 
Εἰκαγϑτης,ητος ἢ οἱ ἀοζη. ; : 
Εἰκαὶ, αἰ δδὸς.5) ΠῚ ΟΤΊΙ5 νἰσο πα Ππ νἱορηάγι σον Ἰροίπηα ἀϊες πᾶ - 

ἤς. ΑὐΠτορ απ ἐἢ ΝΒ 15. ὅρων ἄγουσαν πίω) σελίμῥ  ἐϊκοίδας,ν δὶ 
εἰχοίσεις γα «ἀἴο5 Υἱροίεποϑ ἰητο ΠΠρὶς τοττίαπη τηδῇς ἀςολάα; αἰ!ας 
οἵἷ ἃ νἱβοίπιο ἀἸς δὰ τγιρβοίτηιι. οἵξ οτίαπη ποιιρῇ ξοΠὶ Α΄ 
ΡΟΙΠηΪς, Ετγηι. 

Εἰκάσία ας γἷ, Ππ.1}ἰτιἀο:τορτα [ςηταῖιο ὃς αἤτρλ]ατῖο Ῥ] πη. οοιτι- 
Ῥατατὶουςοηϊεέξιτα: ΝΑ ΖδηΖοι. ὁμοιότης, ΕἸ εἰν ἢ, ΠΠπ{Ἰγάτιῖδς 
Εἶδες αὐ ὅτι κὶ ςερεὸς ὧν εἰς τίω) τῷ ϑέλείιθ: εἰκῷᾷσίαν ἐμαλάήετο : ΗΟ 
ταῦ. τ πη ο]]ος ἐπίταξιν ἄγε ςαρ᾿]Π]ο5.Αὐοηϊεας, Εχέμάςπξ αὐ- 
1) {ριγαητία πλο Ἐπ. ἀγα, 

Εὕχασμα, «τος» τὸ σοπϊοἔζιγα; πε] σἤτιιπι; ΘΠ ο 65. 
Εὐκασυΐώθ., ππᾺ}}1ς. Ξ 

Εἰἐκφισμὸς οὐδ τς Οπἰο πυγὰς ει ξητιϑοεοπλοξζάτιο Ρ] [πὸ 
Εἰικρις ἢ ς»νεἱ, ὁ ςοπϊοέζοτ. 
Ἑῤκας ικὸς, οὐδ, ὁ, ςοηϊοόϊιγα Βι [15,4 ταξιαυξὶν μάς εἰκριςικοὺ Αἀπεβα 

1491 εἰ, ἀπδίταπαὶ , Ἶσας.» ἃς ἤτα ΠΟ 424 στο ιᾶττο εἶχα 
ςιχαὶ τέχναι » ἀττος Πυλ. πῖπὶ εἰς γτῖςος ἴδει γερ γα ητάτηιου ἂγ 
τες αιυιθιι5 Ππλ}}14 Ἐξἢπιρτιητιιτ.] τὸ πολι. 6. τέαρα ταῦτα πα- 
ϑήκατα ἐν τῇ ψυχῇ Ἠγν᾽ῶρνα, κάζε; νόησιν μὴ 53η τῷ αἰωτάτω . διαΐ-- 

γειαν ὃ. δψεὲὶ τῷ δευτέρῳ " τῷ πείτῳ ἢ πίω) πῖσεν ὑστόόος κα πἰβ τελουταίῳ εἰ-- 
χασίαν, δε ρο τεπιὸ ἱππαρὶπατιοπέπι 5 Ὑτ ἰοχαίτατ ΡΠ. ΟΠ 1ϊ4- 
τιατΊ αἱ, εἰκαςοικὴ τέχνη. ῬΊατο ἀε Τρ. εἰκας ἰκοὶ χὄγρι.5 τατίοπος 
νοΓΙΠπλ 1165 ἀταιῖς Ορίμδ 1]ες δά οχῶρίαγ εἴπθα,Βυά. (οπιτη. 
εἰκαςικὴ τέχνη(αιια: Ρᾶτ5 τὴ μιμητικῆς )Ὀ] 1Πῖτις {τάτυατῖα. Ρίατο ἴῃ 
ϑορΡ ἢ 14. μίαν μὴ τίου) εἰκαςικίω ἀρώ ἐν αὐτῇ τεχνίω " ἔς! δι αὐπὴ 
μάλις σι» ἑπόταν χ7) ταὶ πῷ οὐδῷ δείγματος συμμετζίας τὶς ἐν μήκει κὸ 
βάϑει τὴ πλάτει, κ) ὡρὸς τούτοις ἔτι χρώματα δστοδιδοιὲ τοὶ πωρρσήκον τοὶ 
ἐχκάςοις, ἢ σῷ μιμήματος γγύεσιν ἀπόργάζητι. 

Εἴχατι, οτος ργὸ εἴκοσι, νἱρίητί: εΈ πὰ εἴκατι; οὐ οτατῖδ. [ἴοι 
εἴκατι καρλιόφνης, ὅς 1. ΔΙ]Πορος Βεηεβοῖο; 

Εἶχον] ἀοταγ,ἀδοοῖ, ἐ ὠκει;  ὠρέπειχαϑῆκει Ὁ 
Εἰκεῖίθος ε, ὁ, ἀδοδης, 
Εἰκελόνειρρε55 969 ΓΟ ΠΊΠῸ ΠΙπ1 15.ν 4 0115. ' 
Εἴκελ θ᾽, κε, κὶ ἡ, Ππα]1ς.«ἀἹςτιιν ὃς ἔκελ,Θ-, 1 ξᾶτ. εὔκολον αὐδίω τ 

δρομέῃ, δὸς. Οοποῖς ξκεπηϊῃιγόοςοσα Βιμηληα: πη] ἐπι. 
Εἴκενοἔι γεἰχιις αὐσως, ἈΝ 
ΕἸ μα ἰποοπία]τὸ,τοιποτὸ; πη γα: πο σαι 9 ἱπτοπηρο δυὸ οἀΐα 

ξοττιῖτο δὲ πῆς ςοηἤ]τοοοαὶ ἐς σαπία: ἐκ εἰκήνηοι αὃς τόρηοπὶ 
ἀπιπτορίτὸ, σοθος5 ΤΒοθδη. πλανεῖνται εὐκη 9 πιο ὃς {|π|ς ναραῃ- 
τιιτ. ΑὙἸπορμαη. ᾿π ΡΙπτο Ρτὸ μἰρό τύω κ᾽ ὡς ἔτυχεν ; ἰκαύρως " εἰς 
κῇ ἢ καταδαρϑέντα ποῦ, ζιυπτι ἀοτατιϊοητοιπ. λίαν εἰκπ 5 ναϊ4ὲ τε- 
ππογὰὼ, ΠὈσταζ, τὸ εἰκῆ 5 τα ΠΙΟΓα ΓΙ ΠῚ 7. τε εΥ  ΓᾺ5 5 ΓΟΓΓΠΣΤΕΣΤΙ2 

ταις, ς - 
Εἰκλεῖ, Ἠείγ οἰ. ἢ δειωνεῖ ἐαπατ: αἰξοτοπεί δὲ εἶκελογ ρτο δώπγον 

ἐαππαταῖ εἰλνεῖται,αοάεπι Διτμοτο οἱὲ ἄλλ Θ- αὐτὸν εἰσφέρει. 6 
Εἰικοβολεῖν » αΠΠΠπλ] τε υτερτγαωίςητανς, Αὐἠπορμαπ. ἐϊκοβολροώτες Ὁ 

πλάϊ ποντες, Ατεϊοιιπι οἴ, Ετγ σι ]ορ. Πιπλίτιι οτῖαπὶ εἰκοβολεῖν ΡΓῸ 

ἐιχάζειν, ὃς ῬΙο ἐϊκῇ ὡς μία πίω» βάλλειν. ΟἿ γ Ὀὴα9 »ϑώς ἑαυτοῖς παρα 

σκεδύαζον ἐς τὸ μότε σφ ἰγνεὅγοι ομήπ᾽ εἰκοζολεῖν, ΤΑΣ. 

ΕἸικονίζὼ, εἴπη σο.Ἔχργπηο. ΑρΡΒιβοη 5» 679ς φόδὴς, ἐμκοίζαν ἐς 
λήϑειαν 1 χαρακτηρίζων. ῥα 

᾽ἰκονικῦς, τ, ὁ παι 12 ἰπιαρ αάτιιι  ρταρβίςὰ ῥ᾽ 5 δὲ εξβθιυς πε 
ἜΧχρτοῖιιςοἱςοπὶςιι5. διστοητις πη ἀΠιρι115. ἡπια]αςΆγιιπι ἢὰ 
Βαζ ἴῃ τοπιρῖο ἀπγοιπι; ᾿σοηξιπι, ἄπαις θατατας φιοτιάϊς 

γε πο μα} ἱρίς γτογοσασι ΡΠ μ Πθτο 37. ςαρῖτε οέϊαθο. Αἀοο 
ἴχπι ΞΟ] οσίσι νῆις ἱπογοῦπογας ; ἀἀούόσιιε ἂτβ Ῥεγξεξξα ΤγάτοΥτ. 
ἐπ εὸ ργα  ἴο ἱξοπῖοος ἄτιςος Ρἰπχηῖς τγαάατιγ » ὅς. Ετ ᾿ργο 
Ὑ]ροππιοαηατγτο. Εοτιμτι γνοτὸ αιῇ τοῦ τ (ἀροτγαιμμὶςητ 5 ἱπλᾶν 

βίης ἐχ πιοέπθτις Ρίογυσι (μισιτιφἰρεἷςχρτο λα; 425 ἰσομᾶθ 
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νοσλητν 1 ἴοσ Ἰ οη ςα5. 

Ἑὐκόνιον,οχ ἵστα [πατυιαοραγαιητι Πρ ηληπι, ΡΙ ατάτομα9 ἴῃ ὙΠονλΠτὸ- 
εἴς, Ὑταπαα τις Ἰῃ Νόγοης Θοιποιη] Αι 5 ν οἱ νύ 411] {ετῖθαιας 
ἐσαπουίαπι ἀἰχὶτ τ ργο Πιεπιπιουἴ πα μ1τ 5 πυσαῖης ἐγ δύμαιις ἴα 
ἀἰὶς (λοτὶ εἰ τς σοΙοτς ρογίθιιογααῖς ὀοιιπ αἰαῖ ρας Π]ατοστ, 

Εἰκονιτιμὸς οὐ, ΕΗ σ᾽ οςοῖπηασο. (ὐοτηπηοητατ. ἃ γατῖ. ἃ εἰκανισιμὸν «ὦ 
ἕωπου δὔσημον ποιοῦσι. Ε{Ὲ οτίαπι ἤσιιγα αἴϊα; οἴ ξτ1ο ἀπεβοτὶ 
ἈΠετοΥ. δά Εογεπ. οὐμπὶ οἐΠ πρίσιν ὃς ἐχ ρυϊπιήτιγ νου 'α] - 
αἰμῖτις ἔοτια αἴτοαᾷ ᾿πτο ΠἸσομάϊμι ἔατὶς Ππτ. Ποπιοτιις Οάνγ 
σονκαὶ τόν τοὶ μυϑῆσομαι οἵ (Ὁ. ἐΐω κὖρ, Γὺ ξὸς ἐν ὥμοισι , μέλαν χορ(95 ἐ- 

χοκοῤίιωίθοιν ΕῚ ἸΠτΟΡρυτοόπον εἰρεον τὸν οἴ αὖτ. ἀν ο 
Εἰκονο μα χία ἐπι σὶ ΠΕΠπὶ Ορ ῖιρσ πατίο 5 4145 41] ἐτοπηρ] 15 ἀοταγ- 

θαητ δι ἀστισθαυάλς σοιίοης οἰκονομαχοι ἀἸσιπτιτ. 
Βίκθς οὐ ή ἴσα σο, εἰκὼν, ΑὙἸΠτο Ρ ἢ. ἣ ᾿ 
Εἰκὸς ότος, τὸ, Ῥατ ἄς σοι» ΟΠ Δ ΘΙΠΠΊΣν ΕΟ ΡγΟ ΧΊΠΊπι, τρόπον 
ν᾿ ἀπόλεϑον, δὔλογον, πώχοι, οἰ ραττὶο ρτα πὶ ποι: Σπὸ πὰ εἴκω; ΚΟ- 

τότες στ 4πὶ αὐτὴ τῷ τώ χα, [οτίαη ἐοὶϊ οἰτὸ νείητιγ Ἐτγαιο]ός. 
εὸς εἰ πος» ΠΟ ΠῚ ΪΓΙΙΠῚ» ν ογ Ππι}]ς οἵζ ἡ. νῈ ἐοη οἱ ο οἷς τὸ εἰκὸς. 14 
ἀπο ἀρράγοῦ σντ ρᾶτ ο[ξ, 7 τὸ εἰκὸς. 14 εἰς, οι δ. ῬτΟ Εἰς 
τοῖτι πη άχῖς Ατἰζοτε ἄς πειιπάος χτ' τὸ εἰκὸς αἱ τῇδ᾽ παϑών ὅμοι- 
ὅτητες σεωυίσανταν" αἰ τὸ εἰκὸς » {πρτὰ χιὰπι ραν ἤτ. ΡΙΌτατοῖ, 
1π Ἀοπηΐο, αϑορὶ τὸ εἰκὸς τ φύσεως » {πρτα πατιιταση ἤπια ΠῚ, ἐπ τὰ 
εἰκότος. πηογϊ τὸ, ντ Πάος οἰἵ. γτ ογοάογο ορόττοσ. ἐς ἔςιν εἰκό- 
σά ΡτῸ ςοάοιη. ἐκ “Ἶμ εἰκότων» πιογϊτὸ ἴτε ορτίππο. δ οπι  Ν. 
Ῥτοθαθη] τατίοης, Οίσεγο 1π Ῥαγεῖτ. ταὶ εὐκότοι, νογ  ΠπῚ}}18 νο- 
τατ, ΡΙατο ἴῃ Τ πιο, ἀδεωύατον οειῦ, ϑεών αὐ αἱσὶν ἀπες-εῖν, γαἠτῶρ αὐ δ 
ἐὲ εἰκότων ὦ αὐαγημίων δστοδεέξεων κε γουσιν, Οἴςζοτο; ας {1 1ΠΠπτ 
Ειδθει οΠ νὰ ἀτς οὐτῖς ἤάοπι ποιὰ μαθεγος σαπαθαᾶπε πος ἀγσιι- 
ΤΠ Θ τὶς 7) ΠΟ ΓατΙ ΟΠ 115 σΟΥΓΙ5 » ΒΟΥ ΟΥ̓ΑτΙΟ ΠΟΠΗΓΠΊαΤΙΙΓ. 
ῬΙατο ἴῃ Ρησ4οπε, Οδὸ μὺ γάρ μοι γέγογεν αἴόν δσοδείξεως, υἷ᾽ εἰκός 
τος τινὸς, κὶ ουτορεπιέας, '9Ὲν κὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ αὐσρωποὶς "ἐγὼ Ὁ. τοῖς 
διαὶ ΠΟ εἰκότων ταὶ χσοϑείξειᾳ ποιὸ μδγοις γ. τρις. ξευλοιδα, ξσιν εἰχαζόσιν, 

τ ἄκος Τάσαν [σιπἀσ ἐς ΚΘΡΊ5].» ἐγ9ὲ γδ αὖ ἐκ τῆν εἰκότων ὠρθς ἑαυ- 
τὸν, ἀἸχοτίτ δαί [οοιμτι γτ σους ΦἸδ11ς ὁΠ' ὡς εἰκός ὅθι. γτ Ὁ σόη- 
{δταποιπις ΡΙ ατατο μας τα καθ} 10,6 9. κα μιλνίϑν ἐϑριαμἭώσέν, 
ὡς εἰκὸς μὴ ἃ ὁπολωλιίας «ωτῇοχ πωτείος γγυόυδυον, ΟΔΙΜΊ]]τ5 τεῖᾶ-- 
Ῥβαιῖτ. ντ ρᾶγ ὁγᾶξ ρατεία απ 14: [ογιιατογοπι, πᾶν εἰκὸς ἐἢ), τῷ 
πολέμῳ 5 οπτηΐα Πζοτε Ὀς!Πο, Τα ον ἀ1 4. τῷ εἰκότι ποίσης ἐν α 619: 
αὐ ξομῆν. τοτῖτις Ογαςςῖαε . ντ ἐγ ό 101} ς οὔτ, ἱπιρογίπηι παποῖίσος- 
ΤλΠτ, Τ᾽ ον ἀϊ4. τοὺ εἰκότα πόλεις ἀφελῶ 5 ΕΠ τἀτίθιις Ῥστὸ σα 
πο πηογῖτο Ῥγο ἤηη1 5. ΤΉΡΟΥ 414. ἐν εἰκός μοι τρφῆειν δ) α ὅλαι! 
ποη ΡΟ διπι ἀροτο »( Θαζα ἐς δοηοέξ, τὸ εἰκὸς τῇ δηινοία, πυερστέ- 
πῆων « αττὸ ποροτίιπι γοδάςης ργο θα θ1 1115. εἰκότου ἐλπίζων, αλὰ 
αὐῆιγία ἔρογάης. δι} τα εἰ κό τοι. πὸ ἐστοχασουῆύα εἰκὸς, ἀσαιιμπὶ δο- 
πιπα.. Πτοῖν αιιοά ἀπ τ οσῖθε5 σφ ἶτ, ὃς τα ιιαπὶ Ράγοῖ 5 εἴκω ο- 
ΠΙΠῚ αἴρῳ χωρω σοάο. 

Εἰκοσείξοιον. τὸ, αι! δοιιτη νἱρίητὶ ργοτίινη ναοῦ, 
Εἰ κοσοίεδιρρν»ν ἴσοπῖς σοπήξαης ρα ΠΡ. Πιιο {πε δι, Πιρεγβοιοδύα; 

ΟΧ ατα ἔογπηα Ργιπαροτας ξλέϊαπι ἀπάτῃ ςομίε ρας, ΡΙ τασοῖ. 
ἐς ῬΙας!τ 15. 

Ἑἰκοστιε τῆς» ν ἸΡ. τὶ ΔΠΠΟΓΆΤΗ 5 Πάτιῖς ν ἼΘΙ ΠΤΙ ἀπποϑ,εἰκοσπετὴς ἐπ α]- 
δἶαι,ν ἰσίθτι ἀμ ΠΟΤῚ τη τ οἴ τα, εἰκοστευτὴς χ οόνίΘ. τορι νἸρη- 
τὶ ἀμ ΠΟτΊΠη. Εἰκασείετίο ν ἸΘΟΠΠΠΙΠῚ γυτ δεχαετία ἀεοο πη 1. 

Βιι. 1 ἜΡῚ ΚΓ Ατίη τἀ Ἐγαίπι. 
Ἑϊκοσείκις.. νἱεὶο5. 
Εἰὐκοστέκωπος.εἰκοσιὴρε τρμοςς 

Ἑλκοσεί αἴ Θ..1η ἘΡῚρ.ν το πτὶ πιοη ἢ Π|. 
Εἰκοστώτρωτοιον ἱσ.Πτι ΡΥ Ι τ Βι .1η Απποῦ. 
Εἰκοσείφυχλα ῥόδαξ τοί: αιήθιις ἰππης νἱσοηα οἷ.» Τ Βοορ γαῖ, 

1ργο ίοχτο. 
ἘΠ κυσέτης, ὁ 1 οὔτ ἰρίητι ἀπ Οὐ 1. 
ἘΠκοσήρετμος ναῦς» παιιῖς Πα ἢς ΥἹΡΊΩτΙ ΓΟΠΊΟΒ. 
ΕἼἸκοσ ρη ἐν ἸΡΊ τὶ τἀ μμπι μα 115. 
Ἑΐκοσιον Ἰσίπει. 
ἘΡΙκοσίζοι(δο, ς αἰ ατὶς ργοτῖο νἱρίητὶ θοιμπι. 
Ἐ κόστετὶς, δ... ἡ ατιαΣ ον ἸρίητΙ ἀπποτιιη, ΤῊ ἘΡΟῚ 
Εὐκόσιμγ(θ,ν ἸρῚ ΠΕ ταἱ πάτα ΠῈ. ΠΥ Πὰς »τετύχηται 6δὰ μοι κὸ εἰχοσεμγίθ. 

ἑξανδ. Πς αριυὰ Ἡδτγοάοσ. .ς.πεν τά δι μνίθ. 9 αι! Πα τς. ΚΠ] ΠΔΤΙΙΠῚ, 

γε (ῃγ159 ἡ μέμναιδ, ἀϊςοίτιιτ. ᾿ δ 
Εἰ ἱκοσινήρατος." κὸ νκ(ἷς 40 υἱρίητὶ ἱπῖοῦ [δ σοητοηάλητ ΠΠ1 4. χοὐσὶ 

εἴκεν δεχοίκις καὶ οἰκοσινή ρατ᾽ ἀΐποινα Στήσωσ᾽, ἴ. τοϑὸς εἰ κοσιν ἐρις ἀγνοἷ 

εἰκοσοίκις ἐρίζοντα κὶ υξιστίζοντα γε ΕἸ ται ΠΧ. 
Ἑ᾿κοσιοκτῶὼν ἰρ᾽ητὶ οέΐο. ὶ 
ΕἸικοσιπέντενν ᾿σ᾽τΙ ]υ Π1109 ὃς εἰκοσιὲ Ξ»νἸ σ᾽ πτὶ (εχ. 
ΕἸΙκοσίατυχις ες, 1] ἢ ν᾽ ἰητὶ οσὐιτοτι, 

Ἑ᾽ἰκοσιπίοσαρες, ΟΊ Πτὶ ἀιιατιιοτ. ἐν 

ΕἸ κόσορφς αξὶ ἀατι πηι ιιοά ν σίητὶ ΓΟ ΠῚ 5 δδεβθατιτοεικοσακώπος. 
ἘΞ κοσαι (8..ε, ὃς νἸσοιχο ἀϊς ργοιιοπ ἐπ. ρει Ξ 
ΕἸ κοροχόγος, αι] γἱσοπαναπι ρατοῖι Βοποτιῖηι ςΟ Πρ τ ἃ Πιρα!- 
τ »ΤΠΟΤῸ τγταπηΐςο. Ῥγοθγοῆι ἰά μαδοδαταγι: νης Αὐτὸς 
Ρβαῃ. ΒΔ, Ὁ ὡρυκέων ὡν, ἐμκοςολόγρεγκακοδαίμν 5 1. ταὶ εἰκός" οὐ τὴ 

κρίσει σιωμαἰγων,αἷτ ἰπτογρτ. υἱϑοἤτηπαπν Ῥαττεῖι Ριυμχέζογιτη 1π 
ἀμάϊοῖο γοξογοῃς, 

ἘΓ ἐκ τίν», ὐγιο; ὦ θησαν Πλ] Πος ογαπτ. ΠΟπτοσιις Π|π4. αἱ ὅασς 2 ὁ 

Ἷ ἘΠἴκτος, Ππ11}15. , { ἱ 

Εἴκω, μιξωγπς γα ΠγΠΠοΥ, Αὐ ΠΟ Ρμαπινεφ. τοῖς ἑαυ ποκρίάτι 

ἘΨῸΣ 
ΕἸκοσῆς»οὐ ὁ νλδοπητιις, λ 
Εἰ ἱκοσὠρυγοις τοῖν το Ὁ γα ]ος πα θοητί. 
Ἑ᾿,κοτολόγη σα 5 ο( σοῃϊοξλιγ5 ἀΐςοτα, ἐστ χασ αῆθας εἰ 

. τι ἢ  ἴτεπὶ Ῥτο υἱτὸ δὲ τοξξὲ ἀρτά Ταιοίαπ, ἡ 
αὐ εικότως πος ααναι ἰαγουἱπάςσεητοτ. χα μοίλα ἐὰ 

οὐ ἀπρλαγια τἀ σι ξήττΕ ορτιπηο,εἐϊκότως ἔπεσε, ΠΟῚ 

εἰ τι. ΟΡ ἫΝ 

λαμπετοώντι ἐϊκτίυ. Ης ΠΟ. ἢἰς νου δὶς τοτι θη ντίτας ἐ 
ΘΙ εἰκ τέων» ργο πη"! αηταγ σαρίτατ:αῦ ἔνδον, δισω, ξικς 
ῬΓαΓαταροτίς ἐξ. εἰκεινεν πάς τοττῖα. ρογίοπα ἀπα]. οἰκ 
ἔγαςορα εἰκτίω, αἰνῇ νογὸ,ε ἰχτίω, ᾿ ᾿ 

ἘΠ ἵκτουν Κεἰ οσο τατος θνο ζετο, δόκει, ΑΡΟ]]ΟΥ1.2. γαίης ἐῇ) ἐΐ τὸ πε; 
κας, Πσπῖῆοατ οὐἴατπη ΠΙπ1Π1ς οτατοιπι ἀοίσμοιην ἼΝ " 
βαλίω σκεπῆομῆμῳ ἔτος ; 

ξεις, ΕΠ Ρροοτατῖς Π[τἰς ξπτιιτιις 65 Ππη}ἰ5.1τξ σοπυεπὶ 
σοπιρηϊο εϑοῳχωρώ, ἐς ος οοιτη ἀοο 1. θέλω, Ρὶ 
Θοηίτι ἃς (ατο εἴκειν ἢ γέρουσιν ἕ δδης»αοάοτε [ράς [πηι τί δα 
ὁδοῦ. σοίίο νὶα. ἃς σαππ ἄατ, εἴκω σοι] σοάο. Ηεγϑάοε, 
ζηυίαις, ἀοτειτποητὶς {8 Πιρυπίττογς. εἴξω. ΠΡ Π15 στους 
θοτον! ἀεον, ΑὙ Πρ η, Εὺι τ ρ] 4,εἴξαστε ϑυμῳ, Οὐ ν 
στισαι. ΑἸ τὰς εἴξας ᾧ ϑυρ ᾧ, οχ ροπΠίτιιγ 5 γεκηϑεὶς ὑτὺ ἰδίας ὅδῃ 
ςοάσφης τὰν [παρ εἴκων ἐκνᾷ Νά ον σανεών οἱ ρ τ ἰτία ἀστθηπη 
ϑιῃαιίανῃ 14 ἀσοη5.14εἴ ἩΟσποΥ, εἴκων βίμ.14 εἴν νικώβ 
βίας, Οὐν {{.-ππρότοης νἸο] εητία;, Οὐ. ξ, ὃς πενίῃ εἶκδ 
χια βάζεις, ραιιροττατς νἱξξιις 7 Ραμ ρογτάτὶ ἐφάθης ὃς 
Βεη5. ὑζρει εἴκειν, 1 Δς Πγ.Π ἐπ ΓΟ ἴσητοῦ ἀρογα)ᾷθ 1ηῖ 

τα ἱπρο]ΠΠ, ὑπὸ πἰ ὑἱξρεως νικώ το. 3} τῶν 
Εἰκομαν ρα Π }}Πἰς ἄμ, Ἡ Οπτοτιχ ἐπορ ἢ. στο ςῃ, Βα 
“πο, ὄοκοεο Ἰθιάεια Ῥτὸ ΠηλΠῈς παν ἀρυιά οοἴδοπι., 1 

ἄθοῦ ΑὐἸπορίναη, ὡς ἔοικας, νῈ ν Φεγίς. ὃς εἰἴπι ΠΗ ην 
ἐ Ἑορίθιις, ἔοινα τὺ χευ  γἹἄοοτ πη! σου σείει τιδ, ἐἰοικ ἢ! 

πα τοῦ {Πρ ρτιμηννν ἀοταγοντ ὡς ἔοικεν τ ν ἐστιν ΡΊατ, 
(ξρτάμειμη οἶδ, ραν εἤ σαι ΟΠ, 55, ἐσ ἐἴοικε τ 
αῤνήστιε ἀτοτα ἀοςοῖ οσιπὶ ἀατ. ΕἸ ατιἰς Γι ρτ.9. ἔοικε δ᾽ 
πὶ ὑπὸ γέροντος πλτηγύ τι ῥα ϑυίμως ὀργἰιὼ ὅπαφέρειν, 

ἘΪκωὼν, ἐγος, ἐ πια σον ΠΗ ευ0.Πτἀτιια, ππλ! ΠασἈτυτη, ΕΗ, 
ἰοηα: Ρτὸ ἀγριτπίοητο ὃς σοηπϊοέζητα » ΑΙοχαπά, ΑΡὴἢΣ 
Ῥτοῦ]ςπι. εἰκόνα λώμ βανε “ΠΝ αὐλῶν ταὶ ὀασαξ 9 εχ τ ἱτια 
τα Π ΒΡῚ15 ἀΓΘῚΙ ΠΠΟΠΓΙΠῚ ἀσο ΡΟ. ΓΠ ΘΠ Ϊτατ εἰκ ρτῸ εἰς 
κοιῖς ργῸ εἰκόνας, ΑὙΤΌ ΡΒαη.νεφ. πα εἰκούς “Ἷ ἐγχέλεων 

μιμού μῆροι" εἰκόνας χαλκαὶ δυο, ἀτοας ἱπηαοῖπος ἀτι45. 
πη ΝΝΌΠλα, εἰκόνας ἔστησαν. δὲ [ς ΒΤ. εἰκὼν μαρμαρέη 9 ἴῃ ἘΡῚΡ 
Ἰπιασοχίειι γος ἀρράγεηδ. γεγοα μυγίω εἰκέν᾽ ἐς αλαὶ λαξύ : 
μαγ ν οἰ ἀςριέξαπι ᾿ππα σίποιτ ἴζατο 5 Δα πο ΡΒαη, εἰχοὶ 
1πι|5 ςαρῖτο ἀοοῖπιο κα Ηεῦταοϑ ἀσοῖρῖς ρτὸ νοτα ὃς δ 
ἡππλρῖηο 5» ἄιια τῶ τοταάπι ντ οἱϊ σορχαίοηταῦ ἔν πᾶς δὲ 
{πιση ἱππα ρίποιι Ποῖ γοςατ, ἘΠῚ οτίαην εἰκων, ἢ ριιγα, ΟΥ̓ 
Σσοποουμτι ἔργ πα; δα βοσπιάτη οἰνπὶ αιιαίαπι Πιη τα 
ΘΟ] ]ατῖο 5 Αι [αὐταὶς αυ ν τ ρογατίουῖς σαι: γὲ οὐπὶ 
ἔξοτο ᾿ηηις ΗἩομποτιις 1Π144.3.Γοργρς ὄμμας ἔχων, δεν 
γρδ Αἴρυ.. νἱάε ἴπ ΕΠ ποτοσγὶοῖς σπτῆοσςπὶ δά Ηοτγοπῆ 
Οὐ πε! Π απ. ΠΡ γο αι!ητοςςαρῖτο νη ἀοοίδηο, νοὶ δά πιθα 
Τῖτς οἵΐς ἴῃ ὁγατίοπο {Ππ4 δοηι5 αιοά εἰπκόγα Οταςὶ ψῸ 
4110 ὀχρτἐ πηἑτιιγ τουιμι ἀπ Ρογίοπατιητι ἱπιασο. Εἶκαὶ 
Οὐ  Ἰςη5.ειϑο δυο, ᾿ 

Εἰκὼς ,ἄτος, Πιμ}}15..ἀοοςη 5. ΠΟ πα Θητά ποις. αϑρφὶ τὸ εἴκω γ, τὸ 
πρέπσω [το πὰ ῬγΟ ΡΒ. 15» ν ΟΥῚ Πα 152 ΡΊ τ, ἴηι ἈΟΠΊῚ] ἢ 
Τὶ ἃ εἰκότα λόγρν,γτ γογῖτάς ὃς τατίο ἀϊξξαν, τὸ εἰκὸς ἀοαι 
ἐς ἤιο Ισςο. πε ς ΠΕ 

Εἴχα, Πορτιπι θη; ΕΆ]δγη115:σσριον» χαλαΐμη, ΤΟ ΟΒ.., υοῇ 
Εἰλασὲὸν-ἴπ ΟὙ ΤΕ  ΠΠῪ] 5 ν αἱ ποτα 5 γ᾽ συςρρφίὼ 5 ἀϑόν 

ἰλαδὸν, "πῇ ᾿ 

Εἱλαμίδες αἵ, ρα Π ΙΓ ΕΠ ἴῃ αι διι5 σοπτΙ ΠΟΤΕ σα ΓΗ͂» ΙΝ 
Πιηῖ 9 ὃζ αἴτο ποπγίπς μἰμγγες ΔρΡ ΟΠ Δητιγ. ΡΟ αχ ἃ 
οὐ) ἀο. {6 ςογοίδῖο Το ιθη5. σἘκειλέφασι ἢ αὐτὸν μέν 
υῇὸ ἔνδοϑεν ἐρυϑ'οοτέρα, ἡ ἢ Ὄξωϑεν ςερεωτέρᾳ᾽ καλοιώ παι ὃ εἰ; 

δες. δὶ ὁτι αἰεὶ μυϑλὸν εἰχοιῦ ται, 

ΕἸλαπινάζω, μισῶ ασ αἰαῖ, ἤνω γούμαι, 5 {ππππὶ 111 ΘΟ ΠΕ] 1110 5. Οἱ 
τηαση!ῆς, Ηοπτοτις ΟὐνΠι β. Βούς ἱερδύσαντες τὸ ἫΝ 
γας Ἐτλαπινοί ζασι, τὰ οἰ ὲν ἰϑ'ροίσματι δυωχοιώ ται καὶ ἐὀρπά 
Ιχαταῖγ, ὃς Π|αα, ξ, τῳ κεν ὅπτοοίης λιπαφοις πόδας ἐιλαπνάζανος 

Ἐ᾿λαπανας-ἢ ς»ο, ὃς ΟΠ ια. δυωχντὴ»συμπότης, ΟΠ ΟΠΆΓΟΥ εὖ 

ἘΓΙλαπίνη5"ςγ7ὀνω χα» σου ΐπτ πιασηϊποὺ ἰηΠγιιξτιπιγῶ 
ςοιπροτατίο. {1π4.κ. ἘΠ ου ποτ. Αὐτεΐ δ᾿ ὧν δαίτῃσι κὶ εἰλα! 
φως ΓΠτΟΓΡΓ, ἑορταῖς. ὁ τι χ᾽ ἴλας πίνωσιν " εἴρυτα ἢ κὶ αὐρὰ τ 

ἀζεϑοι (ὃ διωχοιω τας, ὃ ἔξι ταρκοτεῶτι,ὃς Οὐγ εἰ ΕἸλαπίν α᾿ 
“μος ἐπεὶ ἀρ ἔρανίθι ἢ, ταὶ γ ὅδιν. Ν Ϊ ἀτιας σομυψείοτιμπι ΓΡΘΟΙΟΣ 
Ρ᾽ςἔζιτην;: εἰλαπίνέω ομῖπι γ᾿ τὸ ᾧ αὐ ἡ] οπάοτοπδὶ μλαβηῖῆς 

τι δι. 

᾿ 

ἡ. 



ἘΠ. Γ᾿ : 
τ ἀρραγαξιιπι, ἀρ ρΌ Παἰσδηὲ αητίιι» οἸάϊμις ἕο η- 

ὶ αὐϑοὶ τὸ εἰλεῖϊάναι εἰς τὸ στο δειπονον οἷ μοιῦ πὰ εἰονας., 
ἃ οἴδοταγιια ἃς πένειν τα ἢ ροῖ τανσπιας αἰ Πυιπ εἰ δ1- 
{πποάϊ σομυ ας αια ἤπιπὶ οορὶοἤοτο σομυπιατίῖ 
ἰπᾶτοτο ἃ] αιιο ἀΐα το ργαιδοπτο: κ οὐρα τὸ λεώς 

τοά Πρχιγῖγο Πσηϊ σοῦ 5 ὃς σοπέοημοτγο» κ᾽ καὶ 
γογα ζει. Ετγ πΊ. ἔρανον νοτὸ αὐ ΄ιοα Ρ] ΓΙ ΠῚ] 5 [ο 4 
Ἰδιρτι σοπηοπίππτ. Ατποπαῖις ἰἴἰδτο ὑφ ἃς Ος 6}1- 

εἴπη οσιαττουαρῖτε 57. εἰλαπίνησι χορείας 9 σοπιιῖια Πίδιις 

ορίϑιν., ὑάαα 
δ Ρτοριισηδου ά,, εὐπ0614..ἀςἔσηπο, ἔρισμα, φύλαγμια, 
"ανκώχυμα,φυλακή " αἶα τὸ εἰγιὠ, τῷ συγκλεῖω . ἘδΥΠΊΟΪΟρ.. 

᾿ ις Οὐγ. ἔ, κύματος εἶλαρ αὶ μὔν. 1ὰ εἴτ, ἀλέξημα, βοηϑυμῳ, 
ογάϊπινα τα οι! ἰάοιπι χιὶ Τλαῤχαι. 

πο τλασκὼ. τ ΠΣ ρα α 
᾿ ΝΠ; Οἀγῇ. ὃ. ἔςτον δ᾽ εἰλ τινὸν ς- σαν} 
Ης γε ἐϑλία, χαλινοὶ, δεσμοὶ, φιμοὶ, δέρεα, 

ἐχεγμωτὰ κέγω, Αττὶςὸ, 
Ἰπου Ππ|ν δεσμὸς διη ἀν 

ὉΠ. 11} (Οἱ δης ν οὔατα ἐοπη 1135. αὐ} ὃς νοξατοῦος 
Εἰ ἰχητιῖτ. ὃς οἰ θαγῖο ρα ει ταϊ ηΠἘοτῖο, Οὐ ἔϊι5 [10. 

{ε δεικυνοκλήτορες. αϑοι ἃ εἰλεὸν» τὸ μαγειρεκὸν πραπέζιον, 
τἰοϊῃα ἄς Ῥαττιγ οπτῖδιις ργορίσῖα, ΗΠ Πιποηὶς 

γῦ [γῖις Ἡεποί. Παπο Γεῖπα ἀϊέϊτιτ ἃ Τ᾽ γεητίο. 
πο ετίατη ΝΝατῖο. Ατητορμαη. ἐῃ Οὐποίοῃ. ἢ πότνὲ εἰ- 
με τἰδεΐδυς. ἩΟπιοτιις ἴῃ ρ᾽πγα}} ἀϊχ τ, Π|44.λ, τς δ᾽ ὅ- 
ὄχῃ βέλθ. ἐξυ γιωώκα Δειμὺ, τέ, τε Ὡερϊεῖ σι μογος ὁκοι 

τρις ϑυγατέρες πιχραὲ ἀδένας ἐ΄ χεσαιν ΒΓ Ἰπτογρυοσ θεαὶ Ὁ 
ἡ ἔφορρι.ν ΟσΔΌτιιτ οὐ 4π| εἰλείθυ α(πιΠ ἐποπἀα ΤῊςοΡἢτ. 
Ἑ {δ ο[{} τὰ ἐκ ΤὯ] ξύλων ἐκφὺ ὁ μῆνα κἡ μα λιςα ἐλατίνων, 

δὼ ΠΟ 6116 νοσατιγ ἀφὰ [πσῖπα , γπάς ἱπ ἘρΊρτατηπη. 
δούς ἐκφυγες : ἀϊσίτιτ ατιτοπι ντγοηιις ποπηῖης ἂρ ἐ- 

εἰξ,νοπιου ιιὸ 4 πππιοςθειιτ ντ ἐσεξαϑίν οπϊατ 1π [πος πη. 
ΘΠ Πσατὶ ὃς Οσ οἶα] 9 ντ ταγγὰ οἰγοα ἀχοηι τπτιη 4]. 

1 ἃς εἰλίατεϑε ονε Ατ τος. ἔντερον εἰλεγωζύον, ΑἸ οἰτοϊ πιο τ|-- 
ΠῈΟΪ τιμπι, εἰλεἴάϑον ψιλδωνον, Ἰη ἀτέξιιτη σορὶ»ςενοχω- 

.Ηετοάος. εἰλευιῦ ται κῦρες ἀμφὶ οἴτοιπα ἔλτα ἔου ΠΏ ΓΕΓ, ΡΓῸ 
α]. Ἰτοπὶ νογίατὶ Ἡογοά, Ετιτεν. ἐς αἰτογα τὶς ἔροοὶς “Ὁ 

σὴν μ(ϑ Λιὸν εἰλιδυμῆῤων τοῖσι αὐϑρώποισι φ2τυσηι γεγο αιια: Βο- 
15 τπα σὴς Οδιογίλησασ, 
Ῥἰτρ εἰ πταχῖτον οἶς. 

δ. εἰλώμηυΘ. ,αοα ἔτιι5»ἐοπ τ ὅτις 5 σοπηραΐξις 5» σοποία- 
ἐχ Ρίατοπο ὀχροπῖς Οαϊςπν Ἰὰς Εἰλέω. 
γΕ] Ποος ΡΙΪΩϊοννπάς ΠςοΙ͂ 4 ἐρίο ἀϊσιιητιιτ, 4ιιΐ εο 
τοί πὶ πλοτίσο σταῖιὶ Πππιο ἰασοτγαητ,ο[Ε Δπτοπὶ εἰλεὸς 

ἰς ἱπτο Ἰ ποταπι τη 41:0 ἥδτιις ΕυΙ σ 4.5 ἴηι Ἰητοίεί πα 1πῆ- 
155 Π66 ΡΟΓ ΙρΟΓΟγᾶ 9 πος ΡῈγ ἱπέοσίοτα ὄρτοαὶ ροτείξ, 

᾿δηηπολὺ ἑλιοτάυδυον ἐν ὀλίγησι “ἥν αἴω εἰλιίξεσι του εκο κα 
»» ὕλήκλησιν ἔχεν εἰλεὸν ντ ἀοςσοῦ Ἀτγῖβπιι5.. Πιοςΐος (α- 
ἘΟΠΈ]ΟΓῚ5 ἰπτο 1 ΠΊΟΥΟΙΠῚ χόρδαψον » ΡΙεπϊοτῖς ἐλεὸν 

πἰηδιιῖτ. ἃ Ρ᾽ τις νἹάςο ππιπς ΠΠ πὶ ρυίογοσι εἰλεὸν» 
Ἰς κωλικὸν πογηϊπατὶ. Ψ14ς Οαΐεπ. ΑΡ μου πη. 6, (Οτηπιθητ. 

ἧς Ἰοεὶς αἰοίτῖς ΠΌγο [Έχτο, σαριτο ρυίπο, οι! δου πὶ. 
ΔΕ} ΠΌ τὸ ἐεξτεϊουζαρίτς 44. 1οἵς. 110. τεττῖο 9 ποτίζεται Ὡρὸς 
πυϑυμετώσεις τὸ εἰλεοιδ αὐτο ἢ ᾿πατίοπας ὃς 1{6ὶ ΤΟΥ ΠΊΪΠ8. 

:| τοτῇοπες ἱπτοιπογῇ 115ο5 γοσᾶτας νοττῖς Βατρατις: ἤαγ- 
Πὰς, ἱ το ο 9 ρότιι ἀδειγοϑζς,ν]άς χόρλεψθ.. Εἰλεὸς,, τησηία 
ὙΦαϊ πατῖα Ρτὸ ἐλεύς. το» εἰλεοὶ, κα χέαὶς (ος εις . [τοῦτα ἔογα- 
ῃίο ρσγορτιὸ ΔΕ ΘΙ ΠΡ Π]τχ ΠΠ ἴο αυπτο 5» ἀριιά 4116 πὶ 

᾿εὐσοτηεπία [σοπίςα ΠΡ το συίαττο. ἘΠῚ δὲ νἱτὶς ἐρεεῖες 5 Ζιαπὶ 
Πρρίας ἈΠερίπιις βιδλίαν ποπηιπατὶ τγδάϊτ ἀρι Ατῆςη. Πἰδτὸ 

᾿ ππῖο,8ς Ἰχεὸς ᾿Δξ ιιοά εἰλεὸς ἴσα νὲ Ἡοίν εἢ. ἐχρϑηῖ ὁ  ὼ- 
ρῶν ἀσαραγμὸς ἔξει γι: ἔροοῖος 40:5 45π| οἰἀεπὶ Ἡςοίγςῃ. 
ς)5 “ἴα Ποα σιιδ, λα σφνιμος, Ηείψοἢ. 

Σἰῆρυ με ισῶ, π᾿ ἩΚαυ  ΟΤΤΟΣΥ Ο το. τὐξεςρέφω: τ Ρ] 1 το. ] ΠΗ πιιο, ἃ οἱ- 
᾿ «Ἰτοσι, ἱπάτογτορο, ο] αι ὁ. συγκλεί ὡ.Αοξα νης ἀξλλα, 

γεν ΟἸΠῪ το 1 πὶ ἀηΡΊ ἤυπὶ σοβο. ὃς ἴπατέξιπι τορος ενοχῶ- 
᾿ πὶ. Πα 4.2. σι νηὶ πολυζυγω, ἰὡ τῷ ἄτι Χειμέρανι εἰλιέωσιν, 

᾿ἰμνορδνόν τε ϑείλασσα δ τὸ ζοπστερό,ασσετο 5 δὲ γιιᾶς γε] οἱ: 
ΟΧΡτίπ1ο. ΕἰΠ}.1Π144.ν., 
ἧς Ε{Θ.. ὁ κὶ ἧς Π|60 σγᾶ ΠΟΥ ς ἱητο πὶ τποῦρὸ ἰαδοταπς.ἷ- 
[ὰ5 ἀἸοτιιτ ἃ ΡΙ1η:1.20.ςᾶρ. Αὐτὰ εἰχκεαδη, τογῆοηος ἐπιοίει αὶ 

ΔΟΙ ΠἸοσῖβοΠς] στιιςατῖις.] οοί.᾿ 
ἣν [115 Γρ] ποτ, ατξ ξα]οτ. ὁ πϑ ὐκία αὐγή, καὶ ϑερμοσία, ΑτΙ ΠΟΡἢ. 

κα γείνω ὑξέχῃ τἴλη κατ᾽ δρϑ εν ἡχιάσει πρῤὸς ἡχίονι νας πορόσει- 
5» νῶόος εἰχίω τετραμυνθυ, τ - ν 

Ἴ ῬΙ ΠΕ τοι], οτάοπλι εἰτιιίουοο ΝΟ τδςτιιττηα » Χεποὺὴ ὀπεὴ, 
ὑγαπηοπιεἶλαι ἑωπέων, ΟΥ ἀπο 5 ΘΟ. ΠΕιιπι» Ὁ], κτ) εἴλας, 1, ἐγέλα, 
ἐρατίση, ογοάοτ, ἐπε πη. Ὁ 8. 

μὴ μβνυύαν οὔτε δξιῖο ἀϊεϊειτ. οπτοϊ, εἰλνγμήμης ἤδη ἡ δίκης, ἃ 
᾿ 

"41 Πσπϊῆς. νἤιτρ λαχεῖν λύξιν σῷ κλήρρυ μιατοάιτατις 
ττίοης οΧροτίσ! Ὑἱάς Βι4. τῶν Ὄ- ἘΙΣΟς ὉΜΠΟῚ ι 

ἘΞΓῚ : 457 
Εἰλυδὸν. 51; 4. σ μυεςρα μμῆμως, Εἱλνϑερεῖν, δ 

Εἰληϑερεϊῶτο ἀρ τὶ σατΊ, αϑοοὶ τὸ ϑέρεόιτη, ἐν τ ἡλίῳ, Οαΐςπ, 8. ΤΠ γα- 
Ῥοιιτ, εἴρξαυῆν ἢ κὶ ἃ εἰληϑερφιώ τα χαϑ' ἐκόςίω ἡμέραν. κ᾿ ἢ “ἢ κόγες 

χραυῆνον, Δτἢοπιαυτοπι νεϊτατ νοςς Ρα να 5. ΟΥαΠ ΡΓΟ ἡλιάζομαι 
κ᾽ πρὸς πίω) εἵλίω ϑέρρμω " εἰληϑερείϑνω [οὐῖρτυπι ἀριά Ηἰρροοτ; 

αιιοι (αΐςη. ἐχροιῖς Ῥεῖ ἡλικῶν, τ εἰληϑερέςοροτ, τὸ ὡς ἀπὸ η΄ - 
λίδ ϑερριὸν. 1 οἰπ 21 Ὁ] τα πλοντ ξιληϑερεῖνοἰπ!οἴαγο ρει ΘΟ ἐν, 
πᾶπι ἃς Ἰη Ὁ ἰατίοπετη ἀἰϊχὶς Ρ]]η. 

Εἴλνϑι, Ποίγ ον. οχροηῖτ ἵλεως γγύε, τος ἴῃ ἔγα ἵληθ ροῦν ΠΡ Χ 
ἃζ δώσεως, 

.Εἰλήζον, το ῖη (οἷς οα] Εἰ λιιπι. ἐν ἑλίω ϑερμανϑὲν αὖ εἴλ». 
Εἰλύλεδει, Ῥογβ πιεά. αν ἐλόύϑω ομϊςὸ ὑτὸ ἐλήλυδα,γοὐϊ, ΟὝΥΠ, 6. 

ὧκ πυίλε εἰλήλεϑας, 

Εἴλυμα ἸΠΠΟ τ ἐγ τστη. ἵπταστι πιο πτεστι, αὐἰξίξλημα οἐνείλυμο σκ ἔπασικας, 
Ἀροὶ. τ] ᾽ δοιυῦαι ὅσον 3 εἴλημα αὗρὰ χορὲς 3 ςοτροσὶς τος: 

δπιςη, 

Ἐῤλημυῆν(θ.) σοπαϊἐξι155 ἀορτοποπῆις » σαρτιιϑ:ὰ νουθο λαμιβαίομαρ 
ΑὙἸ ΠορμαπιΡΊ το, α᾽ αὐτοφόρῳ δεινοὶ δρεύνα᾽ εἰλημκμήψῳ, 1ά εἴξ, ἴπ' 

Ἰρ[Ὁ δέξαι ἀορτγθμοηῇ Ἰηρηὰ ἐπεΐεητος. το μ].σςορτι5)οοΠ 
δορτιιϑ, εἰλημυῆλα γόγῳ εἷξ ἑτέρου ὀργιϑος»σοπσορτα οχ [οπχΐης πια- 
τὶς ἀϊππογ. ΟαΖα. 

Εἰληπῆαςοποοίπιπι οὔξιὰ λαμέανομα,. 
Εἴλης, ργορ ταις. Εἴλυς εἰ εἰν ἐμιαοτε ῥσο ἵλεως ργοριτίις 65. 
Βἴλησεις Εὔας» ΠΟΠΙΟ ΠῚ ον» πποτίο: Ο] τ, σοφά, ΡΙατο ἰἰγο (δοπη- 

ἀο ἀς Ἀορυδ! τοπι αἴτια. ἐκκαωσις: ῬΊατο ἐς ΚΘΡΙδ]. Πρ τὸ {8- 
εἰϊπήο ; χ πεῖν φυτὸν τξωὺ εἰλὴ σεῶν τε χἡὸ αἰέρλων κὶ δ τοιέτων παϑη- 
μάτων ἀγλοιοῦται,.αὉ αἴτιον ογτῖξ Ἐϊοΐηϊι5 ὃς Βα ά. 

Εἷλν τὸς, οὐ, ὁ » ΠΟΠΊΙΟΪ τα5. 5 να] σοπη [1155 ντ φαιπὶ Αὐὴῖο- 
Ρβδη. (Ὡ Βο τ}, ἀἸςῖτ. τ εἵλησες ὦ τῆσδ᾽ ἡγτέρων, ἄξι χορδυὴ ἀὸ εἰχητίυδ 
καλου. 

Εἱλητικὸς, δ. τγα ξἘ}}15. ἥς ἀϊσιητογ ἀπί αὶ ἴα.) ιιάτ ττα ἔτη δατιίριι- 
ἴλας, ἰ4 οἵδ, χια [εξ γοϊιιητ, ὅς τγαβιιης ἴητον ἱποοάοπάμππι, 

Εἵληφα,αςςερ»Ρογέςξ, Αττίςσαπη ἃ λαμξαίω, Αα Πρ μαπ. τάλαντα τοὶ 
“πολλὰ εἰληφε, 

Εἴλυχα, [οττίτεις Ππτη»οδεϊπθο: Ατείςιμτι ροτίς ἃ λαγχ αἴω [οι λή- 
χω; δορβοεῖ. ὦ δ᾽ δ᾽ εἴλυχεν τύχίω 9 ιιαπα Εἰς ξοττυπατη [οττὶ- 
τιῖς οἴ: νπάς εἰληχὼς » Γοτεί τι. Βυιά σεις ἴῃ ἜΡ ΧΟ]. κὶ ἔγωγε ἐν τε - 
τῷ Ὡρότερίϑ: τρρῖεναι εἰληχες, ὅζς. ΠοΠτοΟίξ, δεκσοντες εἰλιίχ τε, 111- 
ἄϊοος οἰτὶ5 ἀοπσπατι. Α 

Εἰλιγγιάω, ]ιιο 4 ἃς ἐλιγγω οτητΟΙ ὙΟΓΓΙΡΊ Πς πὸ τευγνιωῦμαι γ ὑπὸ τή ὸ 
γαςρὸς σιωέχομα). πος ϑγταςὶΠ) εἴλεον νοςαηῖ. ᾿παις Οοσησ 
πιςηταγ. ΑὐΠτορμαπ' ἴῃ 1Π|4 Ασβάγη, υαὸ σῷ δέοις γὸ ὧν οἷ ὅ- 
σλὼν ἰλιγγιώ" ὅταν δέ, φησι, αἷοὶ τίν) καρδίαν σ᾿ ρόφίθ: γγύνται. ἐποικολου - 

ϑεῖ σκότος ὃς ἅπης αβεξλιπι νοςαητ ἔλιγγον, (ογϊῖταγ ὃς εἴλιγ- 
γος ἀριιὰ Ν]ςαπά. ᾿πη ΑἸοχτ ρΒαγσίαοι. ὑτὸ τογπηίπς ἰητεππο- 
ταμπη. Πνεύαα δ᾽ αξειλίοσοντα κατ ὀμφάλιον βρομέησι οἵα εἰλί- 

Ὑ7ρῖο δ) υσεικ ϑέίδυ, ἕς τε δα μείζει αἴγσιρας ἀτροσφώτοισιν ἐμιπληήστων -- 
διυῃσι, Ὑιὰς ἰλιγγῶ, Ἐτ' ἴγλιγῦ: 9 1υσκοτο δινία σις, 

Εἴλιγίίθο, ὁ, σκόπωσες, ες ρόφ(Θ-»ναττισοονάς Πιρτὰν 
Εἵλιγμα, πιο τίου Ν ἰσγααι συςροφὴ πιο ἱπσταπι. 
Εἰλιγμαπώδες, τοττιιοίι5. Βοχιιοῖμς » οἰαυῖς]5» ὃς ἐαργεοϊὶ Ἰηΐδατ 

σΟΠιΙΟΪτὶ15, ἐλικοαδονρ, 
Εἱλιεγμῆριθ.»ε αι! Ηθχιιοῆς οτδῖδιις εἰ ςοπ τς. 
Εἰλιδὸν . χιιαῇ Ρ]οχίτη 5 γε ἱπιρ]ἰςατὶπι »ἵπ ἘΡΊῚ βταταπιατ,βοχιο- 

{ὲ ῬΙη. ἼΩΝ 
Εἰλιϑιότης, ΗΟ γ «ἢ, καὶ παντελώς ξπόγνωσις. Ἰπέτα ἀἸτοτα ἠλιϑεύτης » ο[Ὲ 

ἀεπιεητῖα, ' 
Εἱλικοειδιὴς, ΠΟΧΊΟ Πι5. απ γα τι5. 
Εἰλικρίνεια αἰς ἡ, (γ πςογί τας κϑιϑα οτης; 

Ξ - Υ ΄ 

᾿ Εἰλικρινέω, [γποοτιαήν τἀ ὁ. Αὐπτοτα ς πηι π4ο 5)». 2). αἰειανεομβοηῷ 
αὔραις. τοί τε ὑπ᾽ αὐτίω τὴ τδεϑλ αὐτίω) εἰλικραεἶται»᾽.ἩΠΠπὶ ΔμΙΓΙ5 το }:- 
[ὰ5 Ρεγίριγατιτ δα [γποογίοσεπι ἤατιιση τα σοη Ἐἰταιταπτι {π- 
Ρεγ ἀρτέγήμε γεάιμιξητ. ἐκικνχ ἘΣΗΣ 

Εἰλικρανὴς ἐ(θ.5ὁ κὶ ἡ, ΤΥ Πσοττι5 5 καϑειρὸς μιγὴ «οὐ δολ θ. ελοι θη φανὲτ' 

δὲς ἡ νοτιι5.ποη Ηζλι155 ρΕΓΙΡΙ Ο115 5 ΡΌΓΙΙΣ 5 πλδπ! ἔοίτιι5. υαίε 

τ ἀἴςας τῇ εἴχῃ κρὰν (υβνΘ- 5 4ιιοπιαπα αἀ {ρ!επάογοπι [οἹὶς . 14 οὔ, 

πίω εἴχίω., τὰ μεμιγυδμὰ κὶ τὰ φἔιαιγὴ Εαςϊ ὰὲ δειακρένε ται. Χορο- 

Ρβοη; εἰλιπρινῆς τις αὐ ἐἰδιπία ἡ ἀχαρισία »λοτα ὃς ἰπϑιυιδίτατᾷ 

1π1 {ἘΠ πῖᾳ, Ἴ : 

Εἰρινεδύμα), πιο Ὁ, εὐλενεϊομαι ἀρ Ηἱϊρρούτιιοά αἰλεδούμαι κυ- 

λινδοίμω. κὶ κυλίομαϊ»ν οΥΓΟτρ ΠΟ] ΠΟΤ ονειλούαι ἐναλιν δ μαι 2 

κυλίομαν,»καλινδούμοι, 

ΩΝ νὰ πο. 
Εἴλιον. οἰ αὔρψφερτον, ᾧ 

ἘΣ Δ. Ὸ νὐπϑ ρει γεὶ Πεχγα (οἰ απηςοῖ]α», νἱάς 

εἰς δλιξ, ἐκ 

ΠΣ Εμ δὲ Ῥοετας, δες αὶ ἀιι5 ΤΌγοτοβ ἀϊιχεγιηζ 7 ἐμδα 

γαμβορὶ, σὐγγαμζερι;σ υγϑηδὲς αὶ, ῬΟἸ]Χ 1.3. : Σ 

Εἰλήποις, ὁδὸς, ὁ χαὶ ἡφν ΕΥ̓ ΤΟΙ15 ὅς σαγδ 5 ΡΘἀδς ἸΏΓΟΣ ομπάτιπι» Βοῦ 

ερίτμοτιπι. ΗἩοΠοί. εἰλίποδας εἴλικας βοῦς, Ἠοπλετις ηΠ4ος 

ὥ, βασὶν ἐπ᾿ εἰλιπόξεοσι. ΤΩΤΟΓΡΙΟΣ 5 εἰλίποδας) δδιϑετικεῖς λέγει τας 

βοῦς, ὅτι, ἑλίοσεσι ἐδὺ πόδας κ᾽" πω) πορείαν. Ἐτ εἰλίποδες γιωάγκας, 

Ραιυίδαΐα τοῖς φρο ἘπροΙ ἃ ἀϊσιμητκτ διὰ σίωΣ ἔν δεσιν τρυγῶν 



458 ἘΠῚ 
4ιιοά ἐ(οἱεπεῦγοντ Ιοαυττιις Βραττίαῃιν οἱ Εα(οϊοὶ ς ξεπίογα τη 
ῬΠσοητ,δογιι, σγάπησι. ὁπάττᾶης {Πππ|4 ΨΊΓρῚ 1}. Ετγαθιιπάα Βο- 
τὶς γοίε ρα, 4 Ἔχροῆητ, ἰηαυτ» αποά γποὸ νοῦ Ἡοτη.αἵτ, 
εἱλέποδας βοος,1,Ηοχὶς ροάριι5 ᾿ποφάξητες. 

Ἑϊλισκότωσις»ν οΓ ΓΙ ΡΟ γε λιγγρε ν ΕἸ ἴλεγγο ο,ρερύφί(Θ:»σκότασις. ν εἰ σκοτο-- 
διγίασις) Ἡςεἰγ οἰ. 

Εἱλίοσώ, μιίξωγαν χα, Πσοςν οἱ ποοἰ πιο το εἰ λέως ΟΠ 160 5ρ- 
φ᾽οπιοτο τη Αροολὶ. ςαρίτς [εχὲο, κ᾽ ἐρανὸς ἀπεχωρέθιη ὡς βιθλίον 
εἱλιοσοιῆμον δὲ ςαἾτιπὶ τοςοίπτ,ντ [Π|061}π|5 χυᾷ σομπο]αΐτιιγ. εἰσ 
λίηεται τοὶ σμίκη, Αὐἰ τοῖο! ΠΌ το χιΐητο ἀδ ἀρίθιι5.» σαρῖτο τῶν 
Οαξανεττῖς νἱπάσπηίφηταγ αἴτιος! Ἡογοάος. εἰλέχατο μέτρησιν] -- 
ττὶς ἤμῦ το ἐπι τὶ, εἰλέατεόθει εἱλεῖ το 9 οἰτοαπγιιογτὶ ὃς σοπιιοἱ- 
αἱρᾶς Αὐλίζοσο]. ἔντερον εἱλεγμῆνον, ἀἸοὶς ᾿παο αταπι ὃς φοπαοὶις- 
τιιπην ἰάς ἑλίοσω, 

Εἰρατεγὴς Ε(Θ-, δ κα ἢ 5 σοππο πιτιῖς αὶ ν οἱ ατατῖπι 1Ππ αἰἴτιιπι οχτοπ- 
ἀϊτιγ Τ Πθοοτγ 4γ1].15. 

Εἰλκτὶς. ΗΟ οἱ. αὔτ, 
Εἱλκωμδύθ-, Ἔχ αἱ σογατιιϑ. : 
Εἴνλο, ργο θεο, ἴργω,κωλύω, ΑΤἸΠ ΟΡ μάποδ ἴῃ ἸΝ Εθ.1159,μὴ νεωῦ αἰεὶ 

σαυτὸνεἶνλε τίη! γνώμίω ἀεὶ, ἰὰ εἴς, ἐπόκλειενν εἰ ἔφελκειγπάς εἰλάσ- 
σειν, ὃς ἴῃ σοπιροῇτϊοπο ἐνξέλλειν αριιᾷ Ὑ Ππιιογ ἀϊάσπηςνλάς ἱπξο- 
τι εἵλω, ἀριι 5.114, εἴλλω (στίρτιπι. Ὶ 

Εἷλονγαόρ., ΠΟ Πα]ς1) τοῦ ρογερι ταν αἱρέω. Ατὶ το ΡῈ. νεφικλέωνα ὃ χά- 
δον δώρων ἑλόντες κὶ κλοπῆς» αττί τοι πὶ ρογάσοητος ἃς σοηάοπι- 
παητοϑ, εἰλόμζω δύρπον.ν Ἰὰς Εἱχόμίω " εἷλ ἐμίων ἀοντα, το! τμτι ἃς- 
ςορὶ Οὐ, εἵλετο δ᾽ ὁξω ἄκοντα, 

ἘΕἰλόπεοδον, ΠἈΠΊΡ 5 ΔΡΓΙΓΙΙ5. [ ᾿ροβγμὰν λαν 
Εἴλίδ-, εΘ., τὸ Ἡςίνοἢῖο, «ταῦ τὸ ὅλιπέπῆον βαρίθο καὶ τὸ ἐν ταῖς σώγαις ἔπη- 

πίπῆον ξύλον. 
Εἵλοχα,]ερὶ:ἃ λέγωιν πάς σεωνείλυχα, ΟΠ] ΘρΊ. 
ΕἰλτήρεςοἱηαπΓοΟπ ἐνώτια, 
Εἰλυϑιωὸς, οὐ, ὁ [ἐς οἴπις ἱπτοτιοτοίροϊττποα  ἰοιτείδυσις,εἰλνός, ΕΟ ίγς. 

ἕλχθ., τρόμος. 

Εἰλύϊ δι. ϑυρίον Συτὸ φρυγαήων σκωλυκοφδὲ ςοὦ χρῶνται πρὸς δέλεα;, είς. 
Εἵλυμα ατος, τὸν οὔτις, ἱ κιϑέ τιον, ἐγδυμα εἶ κα) ν οἰαπηςα 9 ητοσιτηςητ 

τυμτι: αἰ, τὸ εἷλως, 
Εἰλυδε, οὐ. ἸΔτ] Βα πη, φωλεὺς. [ΠΠἘττιπη, καὶ κατάδυσις “δ᾽ ϑυρών, 
Εἰλιὲ, νΘ., ἡ, Πἰπαυ5. σα: παππ. μέλας ἰλιὲ τέλμα. ᾿ 
"Ἑλυσπά τη 4 πηοάτιπι Γογροητῖβ 1 γ ΟγΠῚ15 ΠΟἸΙΟΤῚ) συστα λει)» 

Ὑτδέλα (δ σοΠΠἸρὶς ἀπρτ 5, γρ!! ΡΟ ΠΧ [στο ἔεχτο τοροπὶτ 
ἴητεῦ ας νεῦρα συςβέψαι τὸ σώμα, αὐαγαγεῖν 5 σιιωελκύσαι 5 σεωαγες 

γεἶν,σιωναϑιορῖσαιγσυς εἴλα), συαπειοᾷ σα! » συαπείρρ ει! γ συγ κοίμψαις 
ααυΐδιις ορροιῖτ ἐντεῖναι τὸ σωγκοιγωδοτεῖνοι τὰ κώλα ἑπλωσαι γ) χα- 
λσαι» δια χε α)γᾶζο. 

Εἱλυύστωγοιπι ἀςηίο ἰριγίταςντ (συ αητ ΟΠ γν Γοἱογας ὃς Οαζανργθ 
τορουν οἷπο, πη ρ]ἰςο, ᾿ 

Εἱλυφάζω, μιάσω το αμα, δ: Εἷλυφάω;τοτα160 5 οἰ ΤΟΙ ΠΊΠΟἾΙΟ 9 τῶν 
φλδγα συςρέφω. ΠοΠοἀ ἀπ Ὑ Βοόροπία ἱερίμὸ φλόγα εἰχυφόωντες, εἰς 
λυφάζω γτο χάμπω,τηϊςο ρ]επάςο. ΠΠΕΠο άπ ὅοατο Ἡογοι τς. 
τῆλε δ᾽ ἰα αἰϑουῆνων δαΐδων σέλας εἰλύφαζε, 

Εἰλυφη ει, Πςίγοἢ. οἱ᾿ τινάσσει τίω φλόγαιιτοτη ςρέφει,ζητεῖ, Ατ Ἑὐλυ- 

φόων,ροοτῖσο ἃς Τοηῖςο ΡΙςοπαίπιο τὰ οὐ εἰ διαλύσει σὺ ὡς ἀϊοῖ- 
τιιγ ΡΓὸ εὐλυφῶδῃ εἰλυφράω. 

Εἰλύω, [σι εἴχυμι,ξιτ, ὕσω,ν ἐγίοςν οἴποοντ εἴλυε βίζλον ἐπ ἘρΊΕΤαΠῚ, 
νοις Πδτιιτ ἔς. ᾿εροη 40. Ἐὐλύΐομαι ν Οἱ ΠΟΥΓΟΡΓΟ 5 ἄς Βοιπίης 
411 χίισ ἡποδάογο ποαιτοτορίτοντ ριά ϑορίιος Ρμη οξϊετοβ 
ἄϊςεῖς αὐτὸς αὖ πύλας Εἰλυόμυν φυςίω- ξέλκων πόδα τρὸς αὔτ 
αὐ διά. ἕρπει γδ ἄλλοτ ἄλλῳ τότ᾽ αὖ εἰλυϑυῆνθ., παῖς ἄτερ εἰς φίλας 
πιϑίωας ἔτοτη εἰλύω Πρηαϊβς. ἀδίςοπάοςἱπ πιο ἱπιιοϊμο : νης 

τ εἰλυυῆθ..1Π146..ὁ νεφέλῃ εἰλυ μῆλο ὠμοῖς ά εἴπ, ὐραξεθληυβῥΘ., κε- 

καλυμμῖβθ., οτατυν δε σαηάσητες πππιοτος ἀπ! ἐϊτιοτδς Οὐ, 
ξ, ψαοίϑω εἰλυμῆῥα πολ. ΟΠ ΡΥ ΓΟ] οτᾶς εἰλύω {ογ δἷτ οιιπι ἀοπίο 
ζρίγίτι, εἰλυμῆΘ- κόπρῳ. ἤππιο ἱπιιοίτιτιι5, ΡΒ] οὐτγατ. ΠΉ ογοῖς 5. 

Εἵλων ἐγξο, οἰ γοιπια σον οο πιο το; ΠΟΠτΌΓΑΙΙΘΟ 9 σιυναξερφίζω, ἴῃ 
ΔηΡαΠΕιπὶ σοσο. Ἠοπιετ. 11λ4.9)Πλῆῦϑεν ὀμως ὕπππῶν τες κὴ αὐόρωῶν 
εἰσπις ων Εἷλομῆϑων' εἵλει Ὁ ϑυῷ ἀτάλαντος Αἰῥηὶ Ε'χτωρ, ΑὙἸΠΟΡΗΔη. 
γεφ,αὐοὶ σαυτὸν εἴλε τίω! γνωμίω ἀεὶ, 14 εἰτ,νοἷλια δέ ἀρίτα πηθητοιι. 
γπάε εἵλομαι, ςοςΟ:ΓΟΠλ αὶ σφοτ.ΟπιιογΟσ ΟΠ] το Γ,συςρέ:- 
φομαι»τυγκλ είοκαι. [οτἰ ότι ὃς εἴλλω,ϑς εἴλω,δς εἰχωώνν1ἀς 5114.8ς 
(ομλπι, Αγ πο Ρἢ πο πἰἤοαε αισαιις ἀτοςουΡτ ΒΙΒοουνπάο εἰλ 

λόμδυο Ηοίγε") ἐχροπίξ εἰργϑοῦνον οχ ΑΞ ΟΑΥ]Ὶ ΒαΠ]ατὶς ὃς εἴλλν 
ἀριυιά φιιηάοπὶ εἰργηγκωλ ύῃ, - 

Ἑἰλὼτεία,Ἰάοπι 4ιιοα εἰλα της, δουλεία, ΡΙατο ἅε Γ,δρ 1. εἱλωτεία γ᾽ χα - 
κεδιαμμονέων, Ἀφ] οτία, ογτίτιας»ἤδαι (δ γι} }ς τατ θα. [ςγυἶτ! 7) πγδη: 
εἰρ 4 (εν; 

Εἴλωτε ὕύω,[ετιιῖο. ΤΟ οτᾶτ. τῇ μὸ αὐ» πόχει ἐξ ὁμόροις εἱλωτεύειν αὐα[- 

κάζουσι, 

Εἵλως ὠτος, ὁφἤπς Εἱλώτης,ν,ὁ, Πε]ος Πτις μεῖοτα, ἴτὰ ἀρ Γἀοςάα- 
πιοηῖος ἀἸ ςΒάτιγ ΓἜγαιι!5, πεῖ πὶ τοῦ φαοπίαιτι τοτιιπι ξοτὰ (δτ- 
ἈΠ τίπι {110 ντορᾶτιισ ογαῖ οχ σαρτὶς πη δ 6110 φἀδογῆις Ηεΐο- 
145 ν]οῖπος 115 σἰπιὶ δ 6110 ἀμ ἀπτιλσατιπτ, 411} 414 1115 ἐπι 
ΕἸΡΙα; ἢς 4Ὁ 15 ἀρρϑ!]ατα ν οἱμητ ἰπ σοπταππο πὶ Ἡοἱοτατῦ; 
«αῖδιις οἰιπὶ [Ὡππρὸγ εἰς ετϑμῖ ὑς 1} ὃς ΔΗ. {ξἀ ἸΏΣΩΣ οἱ 

ΕΓ 
ορίπῖο ρτϊογ,ῃδπι ᾿θοίπιις ἀριιά Ατῆρη,] ς. 1 Ἄορσοι 
ὙΒοΙΐα]ος5 καὶ τασχ δυο στεξϑετε! τίω) δουκείαν ἐπ ἴΦ Ἐ,λζώων αἵ 
ΤἿ0 ὠρότερον τύ χιόραν. 111 0556 χ Αςἰις 15,805 ἐχ Ῥοιγ 
σποῇίς,ας 1109 εδὺ καταδουλω ϑέντας ἀρρο δῆς εἵλωτας ἢ 

τοῦ πενέςτας, Ῥογγο οἱ Εἵλωτες ( Ἰηηαῖς ΡΙΠτατοπιι ἱπ 
αὐταῖς εἰργάζοντο τίυ) γίωῦ. δστοφοραν τί) εἰ ρυυβυΐω πελοιιὺπ 

ΤῸ 1π ἀρ τι5. [ΟΠ ἐπὶ σο] πάϊς εο5 οοςιραθαητ, [δ οἱ 
τὰ ξοτῖμα 1 δ 6} }1ς γτοθαπτιγ » ας ἢ ἤγεπαος (δ Ρ 
πα πυτἸττοράητοντ ἀϊ οἰ πιο οχ ΤΊ τον ἀ.1..4. οτάῃ 
λωτες τηράϊα ατα: (3: Ποτηϊη ξοττειηα, ἃς σοπάϊτῖο αν 
σράφπιοη!ο5 5 νὰ τοϊξατιγ οτίαιτ 11.011. {π|ότο τογτῖο. 
οξἔζαιιο 5» ᾿μεταξὺ 3. ἐλδω ϑέρων, κ᾽ δουΐγων οἱ λαχεδαγμόνιει, 
ϑεηαλών πενές αν κὶ κρηνἶ᾽ κλ αρώται κα μνωΐται,κἡ μαρκανδιω 
Ἐριγκὶ ἀῤγείων γυμνήτες ἡ σικυωγίων κοριιυηφόρφε: «ν᾽ υἱῥ τοι, 
οἰαν ἀφειιῆσοις εἶν εἰλιώτων οἱ χα κεδιαιμόνιοι νεοδαμώδεις 
Εἰλῶτας »υτος ἡ, ἕλε Ἰτῖτι πὶ δ ρατταποτίιπη. ΟΥΩΝ 
Εἱλωτικὸςγα ἃ ἢο] τὰς ρογεϊποης, (γι 115. οὑλοτικὸν πλῆϑυς, ἐπὶ 

ἀο Πο]οταγιμτι, ἰά οἴ, (ςγιι συμ, ΡΠ] αξατομιι ἴῃ ϑοίοπς 
τὶς Τασεάαπιοηϊῖς. τὸ εὐλωτικὸν ἀφισ᾿αὕτες, (έτος αὰ ΠΕ 

ται νοσδητας, εἰλωτικὸς πόλεμος.» [ὉΓῈ}} 6 δ. Πππὶ . ΡΙ 
πλεΐτοτγ. ᾿ ᾿ 

Ἑἱλωτὶς ἰδὸς ἡ. [οττια, 
Εἱμα,ατος» τὸν ο[Ἐ15..αππιϊ ουιΐπμτι, ἔνδυμα σεπεταῖς ποπΊοη 

Εἴτις τοι χλώῶναϊ τε χιτωγώ χε εἵἴτιατα δίῃ 14 οἵ . ἱπάπ 

γοίπιρηζα, 
Ἐλε(οέσες»αὐνοα 5.1 συγ] υποιυήνων οἰκία) ΕΟ γολι. 

Εἶμαι ̓ πάτιγιις Παπιττοια ΠΟ]! οσάτιις ἤππι. ᾿ 
Εἵμαρμαμιὰ μείρομαι»ἕχτο ἀοΠπϊπατιις: Αττὶοὸ ρτὸ μέμορμαι, ἢ 
μαρυψ9-, ἕχτα τ5. 1 ἀτο ἴῃ ΤΠ πη8:0. εἰμαρ μῆμοι γόμιοε . Ἰεροβ! 
Οἴςοτο ἀς ψαιιογίτ, αἰϑ εἰμκαρμῆον ἅμῖν 5 τουτέσπι 
διεγνωσμῆψον ὑπὸ τὴς ὠξονοίας πῆς ἐν ὑρανῷ ,Βιιά. δά 
ἔταττοιῃ, 

Εἰμαρυῆδμηυς ς δτι τη, ΓΟΥ5 5 ἕατα!ς στῆς. Οἱ σοτ. Πἴδτο ἀς ν 
ἀςότιιπι 5 ρεῖππο : Ηΐης νοθις οχτίεῖς ρεαπιύτη 11 ἕατᾶ 
ςοἴϊηιτας, 1. Πὴ εἰν αρυὰϑ ων ἀἸεϊτίονντ φαϊεα 1 ἀςοἰἀαξ ΔΕ 
πᾷ νοτίτατο σαπίατίιπιαια ςοπτϊηπατίοης Πιιχτῆς ἃ 
ἐς Ὠηπΐη, το ργῖσπο. ἕαζιιπι ἀρρεο!!ο,αοά Οταεὶ εἷμα 

14 εἢ,οτάϊπεπι [ογέμπησιιο ςαιιίατιμπι » ιμαῖτι οατη σαι 
Χὰ το πὶ ΕΧ ἴς σίσηαι, ΟςΠ] 5 116. (εχτοροαρίτε [δσαπάρ, 
εἰ μαρ μῆρη αἡτία εἴσ᾽ ὅλων εἰ ρρμῆμν»") χόγὸς καϑ' ὃν αὶ κόσμιΘ- 
ἢ) εἰρωός τις καἰ ὅξισδεσμίθ- ἀ οἰδάξατος, δὲ ὠἠτί αν αὐαπόδρας 
γαμις κινητικὴ ἢ ὕλης" ἡμεῖς 5 Χρις ὃν ϑεὸν ομολογούυῆν δεοικαῖν 
ταὶ πόίαιις ξατιας ΡΠ] ΟἰΟΡΒοτιπὶ [δητομτίας ἐς ἰ 
ξχτο τοι ριυιϊηλις ὅς πιιῖς ρία: ἰδητοηξῖδ » οταηΐᾶ καὶ τοι ( 
[γιάτοτο ποῖγο στογπόσις Ποο ρα θογματὶ 5 Πιδ οτ 
Εἱμω μη ἀς ἕλτο σηοτγτέαιις παταγα ας γἸοἰ φηῖς ΡΥ 
πατύταιτι ἃς ξατιιπὶ ορροπίτι 5 νὰ ὃς ἕατιπι ἀριιὰ 
Ροηΐτιγ Ατης 4.4.0 Πποπλ ΙΝ Ἅτ χαΐα πος [ατο, δίς, ΑΙ 
ἄογ Αρβγ. Λείπεται αξα πίω) εἰ μαρ μίω μηδὲν ἀΐννο, ἃ αἰωὶ οἷ 
φύσιν ἑκείς «. το Γι 111 στὴ γδ εἰ μαρμήύη τε κὶ φύσις καὶ αὐ τῇ 1ά 
1ρ᾽ταγίνε ἱρς το πατειτ) τὸ χτ' φύσιν χ᾽ τὸ καϑ' εἰ μκαρυδμίω δ 
Αἰνοὶ, φανερώτοιτοι 3 Θεόφοας (Ὁ. δείκνυσι ταὐτὸν ὃν χαϑ' 
τιν᾽ φύσιν. ἐν τῷ Καλλιώνένει. Οἰέοτο ἴῃ τ. ΡΒ ρΡΡ. ν 
ςΟὨϊιχὶς Ρασ πατιγάτῃ ἄζαις ἔλτατη νπῖισὶ ἐἀέμη 6, 
«Δῃ5. Μυΐτα ἀπτεπηὶπαλτ,ῖτηραπάεγε ν᾽ άοητιτ ῥτᾶι 
ταῦη ργατόγαις ξατυτη, τ πῃ οσάτιρτο σα] 7 Νο 
ἀπ ἄὰης ἰάπη παζιιγα ἰρία οοολάσητεπι 5), νος τα 
οχτίποι γυΐποῖς νοἴξτο» αιιᾶστι ἤιο ἕατο. Πιο ἱπ ἈΠῸ 
καὶ δστοϑ'ανεῖν αἱ ἰγκχὴ σοὶ γχύηται» μὴ τίυ) εἰ μεαρυδό ἕω αὐα μεῖναι; 

πέρευχοντι ϑανάτῳ χρῆ ὥτι. ᾿ 

Εἵμαρταί μοι ξλτιμπι οἱἢ πῳ μὶ Οἱ, Ἂς Ἑδτο, 51 ἕαταπα οἢ ΠΡὶ πὸ 
τα] οἴζοτε. το. ἥ 

Εἵμαρτο, το ἀςότεξιπι ετας. οΠοᾶ, ἐκ γδ ἡ εἴμαρτο, τδείφι 
οπυέϑαι:ἃ νετθο μεΐρόμαι "τἴμαρτος χιρφνί., ἔλτΑ  ς τοιῃριιϑ; 
ΑἸΙεχαπά. ᾿ Ἷ 

Εἰμείρυμαι»ουρίοον ἰάς ἡμείρομαι, τὴ 

Εἰμέρ, το ἐσμῆρ, (ἰίπνις. οπιογὰς 1114. ϑεοὶ τοσληότες ε 
λῶν ἐότητι, Ετ εἴμῆν ργο ὑπιαῤχοιμήν ΤΙ οπὶ Οὐγ, ὁ , ἀφ 
λικες εἴων. ᾿ 

Εἰ μήθ, ὁ Ἰπάττας, ἱπιϊο τις: λτὸ αὖ ἕω, εἶμαι Ο ἀν {6 νέοι 
εἰ μῆροι, 1. ἐνεῖεδ ᾧ μβύοι, νη αι μοι, ἢ 

Εἰμὴ, μιἔσομα;, [ὰπιςγ οτ!Ὅτυῖτεπα ἤμτι ἰπ ν τα, Εγὶρ]ά. ἔς σ' 
πῆπιτε δῦ, 14 οἴ οΠο, αιιο ἀ αἰ αυαηᾷο ]ἰσοτε Πρηϊῆραῖι 
διοὶ τὸ μη ἐὴ) “ὃ ἀληϑείας αἴλλως ὅπετυχ εἰν, εἰ ιὴ Ὡρὲς τὸ αὐχέ 

ποντὰς , (μου απι πο αἰίτον ἱρίαπι νογίζατςην αὔεαὶ 
υάσῃ ἢ χά ρτάπλίιτε οχ ει ρ τ ἀπτιιοαστιτ. δὲς Ο 
επὶπὶ ἀορτοςατὶ οἰ ες, ππι οππποϑ οἰφηΐ [Οτα 
ἴῃ Οχσάτιρτο δοχτρος ΟςἶΠ5 ἔργο ἀμοάεςϊ πιὸ 5 Εἰ τᾷ 
τοπίτο ποηπαζ μασι ἴτα [ογιρΠΠς αιιοίαιτι ποπ. ἢ 
Ὥξες, ἔγεςσι, ἐγγίνεται Τιστετ ΕἸ φιοσις γτὶ ροίπε τῇ 
ϑοίδις ἀγεμα Ἐπέϊεδιις ἀάπεγῇς ορείατε οὐπία σοπεγᾶ, 
αἰεὶ οὐδῷ πρεσβείας, κὶ γδ ϑὸς αὐτὸν ἃ φίλικνπον, ὡς μῷ ὑςεῷ 

υξεγγίϑὴ Υὶ ἐϊῥ ἐσαγγιλίων ὑπέρ (ον γα Ροῖρα δαὶ 

ἴρ ἃ 



ΕΊῚ 
" υὐΐχας Ῥότοτατ. γδὶ ἐ,1ά οἴ, Ξεῖναιν τιμιὶ ὦ, Βό- 
τ. Τπιογ ἀϊά, Οιῖπὶ σοαίτιο. Αὐἠτορ αι. ἀπ Ρίατο, 

πὸ τεόπου «τως εἰμ᾽ ἀεί: αιϊοιπιοο ἤιπὶ Βοτιιπὶ χπποτι πὴ 
οἱ ἸΙοφαςπάῖ» Ργο ἤππι Πἰς πιοτῖδιις Ρταρά τιιθον 1 τηα- 

Οἴὴ ἑαυτὸ. [αὶ ἐπτὶς 6.14 οἵδ, αὐτεξέσιον ἐϊ). Βα11].4ἃ Εἰτ- 
ἡμᾶς σε αἰδῳχαλούδιῶυ, εἴτι ἕω ἐδραμέ σού ἃ γοιώ,, ἀπελαΐ- 

τς τὶ διανοίας » σεαυτῇ γγυεἰϑτι! πτόλιν ΓΙΙΓ ΠῚ πὰ ἴῃ πηρητῖς τις 
τοπὶ τοάϊτο. ως Διτοπὶ ἰοαιτῖο ἤριιγαῖα οἵ, ντ {8 
Βοητῖς ἴῃ ιιᾶττο ἑλλίωικ, η 3), πόλις ἐπέήδη ἐγησιλαίς παῖς ἔ- 
φόϑημὸν τὸ γλύοις ὄντα κὶ «τοθδεκὸν πῇ κα αἰδὸς ν΄ γε ὅλοι τῇ φρα- 
δυσε, Ατἰτοάοπηιμτι ασπατιιπι δέ ΡΙΙΟΓῚ τιτο το ΠῚ. ἐσιάν 

τως» Πάςπι ροτιιο Πλ.15.Ρ4Ὲ}. το, σα ρ. 44 ΗςΌταος. Ατὶ- 
χη. εἰ γὸ τῇδ᾽ φίλων . ἀς ὨυΠΊΘ ΓΟ 65 Δ: ΠΟΓΙΙΠῚ » ἔξιι νπιιϑ. 

Σ ΤᾺ πονηρων:ν δὲ εἷς» εἴς νπιιποῖπτο ΠΠριτιιτ.ν πάσης ἔτ- 
πόλεως ὑσοδέξαιϑαι » ΠΟ πὶ ογῖς τοῖα ντγὸς σαρᾶχ; ΤἈμογα!ά. 

το δ) ὅξὶν ὑβοίζειγ, Αὐἰ πο ραὴ τιν ὁ πόλεμος ὅπλων» ζοηἑταῖ 
τἰπὶ ΟΡ ο ἀΓΠΊΟΓΙΙΠῚν Τὰς ἀ14. εἰμὴτιμῆς, ΠΟΏγοΓ ἐκέτ᾽ ὁμως 

οἱ οἶδ, τιμηϑησῃ, ἡ τίμεξ. ἔσῃ. Οὐαὶ ἀαΐτιιο, εἰμὴ φύσει, 
ἃ ςοηίζο ὅς οΧ το. ἔσονταί τοιςταὶ Ἔτιιητ ) Ηοτοάος. εἰμὴ χτὶ 

εἴαν ταῖς μοί χαις 5 μαι ἴδοις ατις Αὐ πος ἴπ Ρισηΐδ νετ- 
ΡΒ] ΠΟΥ η Ἡοτοὶςῖς. Αἰ ιιαπάο οεἱξ Πἰλππὶ εἴς. τδειι5, 

εἰδοι ἢ) ϑεοασυμάχε νικοςρώτε » αἴπητ ρΡαῖτοσι παθιμ[ς 
ἰγπιαελιιπι. Ῥοετας οτίαππι δοςιατίιππι δάδιηῖ.» ντ Α- 

“Ἀυείω ἔσαν αξεθ-, Π]1α ΜΑττὶς εγαητ. Αππάζοηας [οῖ- 
ἘΔ ΠῚ ῬΓΟ γεγονέναι ΡΟΠίτιιτοντ πεισέωνίθ- ὦν» ατι5 νΟ] Ε- 

ριιὰ ῬοπιοΉοη. ἃς δδυλόύειν. τἀ οατονικαρέτης ἰῶς καὶ ἡ κολτ 
ἰδγιπις ἐγατ ἸΝΊςατοτα δ) νεγὸ ργορτίς ἀϊοίτιις τὸ ἀεὶ 

αοὐΐχων" ζῇ πεὸς λόγρις τοῖς δικανικοῖς γα ρι ΓΟ αη.ἰε οἴ, 
σροταπῃ ζαϊς ἔογεπήρβιιβοναςατο ὃς Ἰπτεητιτη οἵδειμηδα- 

ἢ ΠΌΠ]Π0 πυιπιεγο εἰϊδ, Χ οπορῃ.ὅτω διέϑηκε «δὺ ἑαυτῳ συ- 
μηδαμοῦ ποι αὐτοῖς «ζὺ εἴλλινις ξῇ) πρὸς ἑαυτὸν ἶτα ἢο5 ἀτ- 
ἀβοοῖτ » ντ ργαΣ ἐο π1}}} ἀριϊά ἱρίος πιιπιογο αἰἴαιο 

δηΓΓ. ντ ἀρι 1 ἀτῖπος πῆ πίτίτι πχοάϊ νοΓὈΙ {ιδῇςη- 
εἰς εοπῆτιξιο»ἴροτγο τἰδὶ οἶα θοπιις ἀπιίειις » ἤρετο 
εἷϊε Βοπιιπη ἀπηΐσιπι νεῖ ετίασι ν δὶ οαπι5 ἀητοςο σης 

ΩΣ ἴ λά δ (ςσυισητοπε : υτ ἀρᾷ Οαᾷτοπι; Τ  ηιοπΙ {ε- 
πιΐπιὶ Ργδράαπι αΠδιι5 Πςοτ ες ξοστιμηατιἤητπος. ίςετο .4 

ἘΠῚ ΝΟ 5 ἐπάξητες αι ἐγ πηι5} Πα πιοάϊοϑ εἴϊε Ὁ 11- 
ἦτ. Οὐιττύτι5. ΑΔ νοἴξγας ΠΊάπιις ἐο ΕΠ ρΊΟ 9 ἱπυῖτῖς ν οὐ ς (41 - 
ῃ εἰ: ὁ ποῖο, Ετρεῖ ἀδτίπιπι. Οἰςογιρτο Ἑλοζο 9 1΄σεαζ [15 
Παῖς (Ἀ]τια εἴτε νοἸπιεγιης., 1ρῆς οἵα (ξιι15., δῖ. ἐδ ἀρυιά 
05 ζοπίϊτιιλτιιΓ τος πιο 5, ὃς ργατεγοα οὐπὶ ροηίτιιο, 
ἴηι Ἀροϊορία δοογαζὶς,, ἐντεῦθεν ἐπ εἴλλον δία δῆ ὀμείνα δὸ- 

ὧν σοφωτέρων ἐξ). Τάτοαπ γ καὶ μα ἐἀδάμίω αὐ τ διὰ πίω) ποίησιν 
πὶ τῶνλα σοφωτώτων ὃ) αὐτρώπων:ΑἸ Ἰοτιμτι Οχ ο παρ 14 σαι 

τι ἹΠοτς! ἴπ Ἐτηϊς ἐσὲ γὸ τοῖς βασιλεύσειν ἀξιοῦσιν ε1) φίλοι οἱ 

χεῖται δεύςερφι . ΠΟΠῈΟ οηΐτι ἀϊρμιπι σοη σης γοριριις εἰς 
᾿πιῖοὶ. Τάεπι τόγτῖο ΡΟ ἰτϊςογυρὸς ἐδὺ κατ᾿ ἀρετίω ἀξιοιωτας κυ- 
᾿ίοῖς ἐξ) τῷ πολιτευ τατος, ἔχοιεν αὖ χέγειν πξτο:οδτοτα Ρ4ἢΠΠΠι σοι - 
αἰπητι Υἱἀς οὐἱάπι ρ]ετὰ Ἰπβσγίτι5. εἰμὴ Δ] Ἰαιαπἀο ΡοΠίτιιγ οἰπὶ 
ματα ρίο ἤιο ἰπ σδάςπι (ξητοητῖα. Χ Ἔπορ. φανερὸς ἰῶ καὶ δ)υ- 
᾿στικὸς κὐ φιλιάήδρωπος ὧν, εἴϊε νἱἀοδατατ,δζο. Ομ ργαροίτιο- 

πρός" εἰμὶ πρὸς τούτῳ » Παῖς πὸ τεῖ ἀεάο , Ατίίξο το ἴπ ῬτΟθ]. 
εὺς τῷ λείμματι. φιαίζι! {γι ο. Παποπεη. Ετ οιπὶ ἃς" 

τατον Ρίατο ἴῃ ΤιορῚΡ. πρὸς πόλειιόν ἔξι τειύτα, ας δὰ ΠΥ ΠΤ 
Ὁ ἰοπάιισιιητ. ἔςι νόμος τρὸς τὸ σεᾷγμα,]οχ ρτο το οἷς, Ασ τοτε].1Π 

εἴοτ. Οἰπὶ ργατροπτίοπε ἐν. ΠΟΡΗ. ὦ πολλῇ γί εἰμι δπορίᾳ. 
ΓΡογ ἀϊά. ἐν τούτῳ εἰμὶ αὔρα πκδυῆς . ἴῃ πος ἔπι ΟςςιρατΙ ἢ 5: 

᾿ς 411. ἐν εἰσευγγελίᾳ δῇ), ἀς ἔουτί. Ὁ ἐπι ίτἢ. εἰ αἱ ἐν τεῦ α ετοῦ 5 ΠΙΠῚ 
ἰοτῇις ἴπ Δα] ασπ5 1 υἰςίαπιις ἐς Τοῖς. εἰμὲ ἐν τοῖς κακοῖς 5 νοτίου 

Ι πηα] 5. Ποοτατος. εἰμὶ ἐν πολέμῳ » νετίοτ ἴῃ θ 6 1ο. εἰμὲ ὃν ἐμοὶ, 
ἰαπὶ πα: πηοητίς, ἔσπι (Ὁ ΓΙλ15 9 Πππη πιθητὶς σοι ροβοΓςίαη. 

᾽ απ ἔθη, ΡΊατατοθιις ̓ π Ὑπεπιϊζοοϊς, 53) ταῖς μεγίφταις δυσὶ 6: 
τος {εσιν ἔςται τὸ σεωνέδρϊον, αὐ ἀτι45 πηαχίπτας οἰτίτατος ἐς ἔσττιισ σοη- 

1πῖαπι, ἐξ σὴ τούτῳ, Βυιῖς ργαεῖϊο. Χο πορμομ. εἰμὴ δὲ τούτεις, 
τῖτὶ ἴῃ φογῖτη αἰτίης, ΠὈςτατος» ἔπτη ἰπ ἐοτιιπὶ Ροτεῆατςο. εἰμὴ 

[1 μαύτεσι» [τὰ νατίριις οὈποχ ις. Χεπορῆ. εἰμὲ τοῖς πραγμάσι, 
᾿επιοίξῃςη. νᾶςο γοδις ἱρῇς. (πὶ «ἰδὲ ὃς ἀςοιιίατίιο, ΟΡ δτο 
ἢ Αροϊορία, πολλὴ γὸ αὖ τις δυδαιμογνία εἴν πϑοὶ ἐξὸ νέοικνπγαϊτα Πτ α- 
ὼ οἱ ε(σοπτίδιις ξοΠ Ποῖα. οὐ μὲ αὐοὲ τί) φιλοσοφίαν. Τοςταῖο. εἰαὶ 

ἐπὶ αἰ ἀδενειαν τὶ ςραγγουείας, Ίατο,Ιπ ἜΡΠτο]. πιοτθο Πγαηριτία: 
προάϊοτ, Οτπι ξαδ' εἰμὴ ἕω σού εἶδ ΠΙ  Ιοϊοτ 5 ἐπ τιιδοῖ ροτο- 
ΠΑ ὩΣ τρά!ροτ. Τ ιιογ 1 ἀῖς ἵπτεγρτος δἷτ εἴϊε Ατεϊςαίη ἰοςιιτ 
᾿ἴοπεπι. ιμπὶ κ΄. εἰ μὲ μ΄ σοδ. τ] αἀίαπι ὃς ἔλυιςο, Ατἰ Πορἤαη, 
ΡΙμα πὸ α μφισβυτουῦτος , Ατ ζοτ. τπ ἈΠες. οἴ το δἀπιογίαγιο. 

τ [πὶ εἰς. ΡΑιΐ ΑροΙ,. ἔσονται οἱ δύο εἰς σαῤκαᾳ μέαν.1ἀ οἴ, τοάϊρξ- 
ΠΓ ἅπιο ἴπ ζάγποῖτι νη, ἤδς ὁ ἀπο νοἷπις νηιι5 ἤοτηο, 
᾿ς πατέρᾳ ὑμὴν ἔσομαι 5 ΟΥῸ νΟὗ 5 ρατγὶς Ιοςο , ἔξει! νῖςς Ῥατγίς: 
Ὶ τοάιις Ἰοφιοπάϊ ἩοΡ ταῖς ἔατα! Π! τὶς. δ) Ἰητοτ ρατὸς σαῇις. ὦυ- 
᾿ἰἐμάροις ἐξ) ἐλ, ϑέφφις, 1 ΠΡ οτὶ εἴτε νος θαπι, Ἡςγοάοι διὸ ς. 
᾿ ἢ δοκοιιύτων αὐελπῆς-ὡν. ΤΓΟοτατ. Τά οἰτι, ὅβπεικεῖς 50) φάσκοντα!» 11} (ς 

τοΡος ἀἴςτιπτ, Ατεὶςο ποτε Πα η40 παρέλκει, ΡΙατ. ἴῃ ΑΡΟΪ. 

ἢ 

, ἔσεισμαι ἐγὼ ἐκον 72) μηδένα ἀδικησαρὶά ςπρρετίαδίαπι οἵ τ δὶ 

ἘΠῚ] 449 
ΠΟΙ ΠΣ [ΠΤ γί στη υ [τι ὁ πης ἔς οα 7 , νἹάς ἑκών, ἧς Χοπορὴ. 1π 
Ὑγταηηο. ἦτε συγἔτε αλλ. μὴν δὴ ἐδεὶς πώποτε εἰ κῶν ἐξ) τυραννίδι. 

ἀφεῖτο, ὃζ 2. παιϑει,ἐδὲ μίω φίλοις γε ἐδὲ ξένοις ἑκὼν ὁ) γέλωτα «τρέτ 

χές. τὸ ὃ. γι ἔβη ρυαίξητια νογὸ. πᾶς νοτὸ τὶ ἰώ ἐξ), 14 τος οἴτ' 
1οτ,Θα χα. Ασι τιῖη Τὸρ ὔϊςι αὶ ὅρρς μδὸ λόγος, ὁ, τὸ τὶ ἰώ ἐξ) σημισίνανε 
νδὶ ΑἸεχαπά, τὸ τὶ ἰω ἐξ οχροπὶξ τί ὅδι τὸ ἐξ), απι ἃς ἰώ [υταϊτιιτ 
Ρτὸ ὄφί, ΑΛ το ρ ἢ, ὅσοις δηχαίοις ὅσιν ἐκ ἰῷ ἄλφιτα, ποπ οἷξ αιιοά 
ὁπέρητ, Τάοιη ἴῃ Ἀ 015, τουτὶ τί ἰωῦ τὸ αρᾷγμα.., εἰλλ᾿ καὶ δείος, ὅζς» 
Οὐ ἀπά ο[ἜΡΙατο. ἴῃ σΥπιροο, τὸ ἢ) αἵρν, ὡς ἔοικεν. ὶ πῦτο ἴω 
τὸ καλώς ἐκπαγνεῖν ὁτιοιωῦ 5, εἰλλα τὸ ὡς μέγιςα αἰατι ϑέγαι τῷ πρῴγμματιν 
καὶ ὡς καίλλιςα 9 αὐ τε ὶ ὅτας ἔχον τοι, ἐ αὖ τε μη" εἰ 2 ψυ δῆ, δὲν ἀρχίω 
φρφ)μαν 1 Ἀ}} εἰς ἱπσοιηπλο αἱ ὃ αι ἱ ο ἰαςιν δὶ ἀ ργο δδὶ δὶς Ροὸ 
{αΐτοῖη Ἐπδηρ. Τοδηςςαρῖτο ρσὶ πιο, ρα ἐμ ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρπ 
χόμϑυϊθ. ἔμτε»,ϑνέν μου γέγονεν» ὶς οἴ φιιοπι ἀϊχίννο] ἀς ]ιο ἀϊ-' 
χίιδὶς αριιά Ηουλογ. 144.12.ὃς χ2. ἔπλετο ργὸ υὑπταῤχέ 5 ὃς ἔπλεο 
ΓΟ υσταῤχές. ἢ ΑἸΙα]θαπάο ργὸ ΠΙΠῈς σαρίτετ, ῬΊατο νιν ορητο], 
ἀς ϑοοτιὃν ἐγωὶ αι εὐδὸν ἐκ αὐ αἰοι εὐὐοΐμίω εἰπὼν δεχαιό τειτον ἢ “ἶδ᾽ τότε, 
Ζιιοστι ΠΟῚ νΟΓΟΓΟΓ ΟΠΊΠΙ 1 αι τιιπο Θγαησ Π0}{Ὁ|ΠΠἸπλιπὶ ἔα - 
1 ἀϊξοτς, μα ἀπ οτρικαλώς ἔξαι γ θοης Πιοσοάοτ., ΑΥ̓ΠἸοΡΗ. 
ψξω ἑαυτῇ ἔῇ. τάξητο δἰἰοπατιπι εἴς, ομιο. ἢς ἀἰχὶτς ξω δ᾽ αἰἷ- 
τῆς ἔστερτο πιθητς Δ Ἰοπατα δζ νοἶτιτ ἑαυτός υξιςαυβύν, δ), Πρπίβ- 
ςατνοτιιπι οἱΐα ἀμεύλ, τρομηϑεῖ,οιξ γὰ νιῶ αἰκήκφας χύγοις ἐξ) δόκεε 
ατὶ μήσ, ἐπτων πρφοίμια ξϊ))γοτίαπη Πρπίῆςας ἤοτοτγε ξοστιιπα. ὄυρε- 
πίσὶ.ὁ κα(η, Καὶ γὼ γδ ἰῶ ποτ᾽ ἀλγλοὶ νι (κι εἶμ; ἔτι, Σ ποίντα σ᾽ ὄλζον ὃ- 

μαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο, δὶς Ψοτν. αἰ χὶτ βαίπιις Ὑτος5. Πὲς Πέπιετι» δὲ 
ληροπ5 β]οτία ϑατγάδηϊάϊιπα,ςτοτα Ἀυίιις νοὶ νἱὰς ἢιϊ5 υῖ- 

αὈαίσις Ἰοεῖς. 
Ἑϑώρθο ἃς ἴδο. εἴς κα εἴῶνα, ὶς ὃς 1615. αῇδαὶ τὸ εἴω, τὸ πορδύομαι Ἡοαλετὸ 

1Π|14.«΄, κ; τῦτ᾽ ἐπσειτά τοι εἶμι διὸς ποτὶ χαλκεξζατὲς δώ ἰὰ εἴ, πορδ,-- 

σομα;. ῬΊΑτο ερ ο].7. ἐδεὶς ὅγ) διυύαιλιν ἑκοὶν εἶσιν ἀλιπηριώδ ἡ. ὄζοι 

πόσπο ἀσοιάϊτ 44. δὴ ἐς τίω κύωρρν 9» οπγίπηπτι τόπος ἴῃ ΟΥ̓ Ρτυτη» 
Ἠετοάοσ. 

Ἐὶ μὴ δ) ώαιο βοιωῦ ἔλαυνε δ᾽ γον ρατουτηλδνντ ἀπε δι: 4. 9η) οἴ δ χὰ 
διυύαμιν ἔχεσι ράᾷν παραινοιυτων, ν]ἀς Ἐταίπι, πῃ ΟἈΙΠ14 4,51 δῸ 
τοῖσι πΟη ΡΟΙΠ]ς ΔΠΠιτη ἃ σα. Εἰ ει πα τη ἡ ὥνα : Ῥαγαριτία ΡοΥ ἃ- 
Ῥοςορεῃ Θππηοίατα, ΟΧ γνογῆι βορῇοο 5 ἐπ Απτὶρομο»εί μὴ πα- 
πὴρ ἢ ὥνα εἶπον αὖ σε ὑκ ὄυφρρνεῖν. ἀἸοίτιι οὑπὶ δἰ Ἰαἰιοσιιαι αατιο- 
εαἰτατο πποπο πηγῆς [οτὸ ἀϊσαϊμιις αιιοά σοηττγὰ πο ἷ9 γ146- 
τατον άς 51:4 ὃς Εταίπη. πὶ ΑἀδρΊ ΟΝ ραῖοτ ρα 5, 

Ἐλμν» Ηοἰν οἰ". «βξεττ ρτο ἑαυτὸν; [Ὁ] Ρ απ. 
Εἰμορφς πεωρωυδιΘ-,ἔαταϊ 5. 
Εἰν ργὸ ὀνοροετιοὰ, Οὐν Π, ὁ, οἷν ἀΐδαο δόμοισι, ἐπ Ρἰυιτοιλῖς αά ξσι15, εἶν 
᾿ ἐνὴ Πρ]. ΝΟ ΠΠιΙ5. 

Εἶν ρτὸ ἀδ,οτατη, [τοπι»εἶν εἷς, εἰ Ἰθαπλιν μᾶς ἴῃ Ἰππρογασ, εἴ )δς σοσα- 
Ροί Ὀξει,ῖ ὐξελϑετητοῦρ. Αὐτό ΡΒ. 

Βἰναετὲς, ποιοῖη ἀπηϊσ: Αἀτιογ. Οὐ Π ξ, εἰναετὲς πολεμίζομῆνν ρει ὅῸ 
ποτὶ ἀππο5 ΒΟ! ]ππὰ ρογοϑέτι5. 

Εἴναι οιιπι ἐρίγῖτιι ἀση[ο9οπιττοτο, [ἀταγατί. 
Εἰναί κεφ, ἐγνάκις» ΠΟΊ]6 5.1 Οὐγ π᾿ εἰνάκις αὐδράσιν ἤρξε.. 
Εἰναΐλιίϑο, το ἐνάλι(θ.,κγ δ τπ ΑΓ  Πιϊ5» ΡΟ Πτῖςιι5. αν ΤΠ. ὁ, εἰ ναλύνη κηξ, εἶπ 

γείλιοι φαρες»ρίγατα ἶπ ΕΡΊΡ ΓΑΙ. εἰ γαλίαὶ κορωγαιγἱ ϑοιλάσσια ΠΟ ΠῚ. 

ἴῃ Οὐγί. - 
Εἰναλίφοιτος ῬΕΓ ἥπατα γαρδηϑ, εἰναλίφοιτοι λένα; τοτίᾶ πιᾶτίιαρα γ1Π 

Ἐριργαπηηι. 
ΕἰνωΐύυχεςγΑἀϊιετθ. ΡεΓ ποιιαπι ποέζος, 
Εἰναὶ, αἷσὸς, ἡ, ποπα.οἱ. ἐναΐτη;ΠΟμα ἀ 659 ]οΠοά, 
Εἰναάτηρςρφς γήγν ΕἸ εἰνείτειραι ἔγαττ! αἱ ἀ οἴτρν χοτ ἐγάτυϊδζηαπι ἔγδεγ! 3 

εἴῖ νχοσ ἐγατγσράπσιπτ Ἐοίξιι5» ὃς ἔγατγια οἱ ]ῖς ΝΟΠΠΕ5» νοσ 
σληταν ἔγαγγιιπιν ἰητοτ ἴξ νχογα5.) ποις οππὶ Ρίος. οἰξ αιιεπα 
ἀριι4 Ἡοιπογ. γέλως ὃς εἰνώπηρ ρτο ἀϊιογῆς ἱπιισηέαητιγ, Πΐο- 
ΠΥ Τιν οσαζ εἰνώτηρας, Πιι8 αἰτοῦ (γί καρ μας ἀϊοαπτασ, μος οἵ» 
ςοπίροπία ἀιιοδιις 5 νεῖ ρἰ αγίδιις πιιρτα: ἔγατγι δι » ἤςιιτ δ] 
ἀϊειιητιτν οἱ οτίατιι δος Παῖδες ἄτι: πιιρίοτίητ (οτοτος, ας 
110.ις. σαρῖτε 24. [ογιδίτην ὃς ΗςΠ} 1π ΔΏΤΙ 1115 πιατηπογίθι15» 

1ᾷ οἵ, ἀέλιοι κὶ αἰέλιοι ΡΗδιοτῖπο: δὲ εἰλίονες ῬΟΙ ΤΟ» οὐμλεις μας 
ἀϊδιο, το 3. ἡ ἢ τῷ αὐδ'ρὸς ἀδελφὴ, τῇ ἐκείνε γαυαικὲ γ γέλως"ὁ τῷ 

γήμαντος ἀδελφὸς, δαήρ. αἱ 2 ἀδελφοῖς δύυ σωνοικοιΐσαι, εἰναάτηρες "οἱ ὃ 

ἀδεχφαὶ γήμαντες, ὁμόγαμξερι,η σύγγεμιθρρι ἢ ἐρξῦλον συγκηδεὲς αἱ" 

ἡ αἰδαὶ τοῖς ποιυταῖς, εἰλίονες. ἀρ Ἡοτηοτ. 11. ζ, τὰ [σγίρταπι, Ηε- 
«ση ἐς γαλόων καὶ εἰνατέρων εὐπέπλων. ΤὨτοΓΡΓ. εἰνάτερες καλοιῶ ταὶ αἡ “κ᾽ 
ἀδεχφων γωνώκες τὠρὸς ἀννήλας, δῇ ἐγιέγη πυρὸς αὐδρομα χίως 

Εἴνατος.") 5) ΡΓΟ ἔννατος»Ποηι15. 116, β, : τ : 
Εἰνεκα,οπὶοὸ το ἕνεχφ. Οὐν {᾿ξ ἐχεμέμνονθ. εἴνεκφ της 5 Ποποτίς 

εαπίλ. κὶ σοῦ γε εἵνεκα ἀδεῶς ἔχω αἰοὶ το δεραιιοι αἄτο ἀττιοτ» ἀς 

Βοος πὶ 81} εἰπυθοΒιά. 1 ερ . ἀϊοῖτατ ΡΓο φοαεπὶ εἴγεκεν»ἱ οι 

ἴὰς ἕνεκα. ΑἸΙχιιάμάο ρον] 4 οἴ, ωεύς. ΑΡΟΙ]οπ.Σ. Ατρομᾶιξ. 
σις 

πῆς εἵνεκεν ἥρης λίσσομαι ΡΒ ΟΟΥ ]. ἐκ τῷ αἰρρλλ νον! Ὠ 5 λυχῆης χαπὶ 

Ἐαν εἵνεκᾳ φεργήφ-. 
Ἑζΐνεςον δυρὰ 

Εἐνεσέαι, ἰτογα,ερ το α:, 
ἐνῆν 9.1}. 

ἐπε μετα οὐδε σιοτ ΐη νἱα Ροἢτι9.» γε! πη υἱὰ λιαθίτδῃς. 
εἰνοδία ἀϊοίταν Ὀιαπάραα δά υἱοῖς ργαιατρϑς ἴῃ τείας ςοἸλτατ ,ἱα, 

Ω ἢ 



466 ἙΕ͵Ι 
Ἐρίρτγαπυπιατ, Ατάτιιὸ » Οἱ αρώτοι κακοθργὸν  χαλκεύσ ανῦο μούχαιραν 
Εἰνοδίζων ἸΑτΟΥῚ ΠῚ πίξπυ: ὠμνοὶ εἰνοδιοι παίζωσινγα πο ]}]1 1.1: 

τίποτις [άλητοἱά οἰ, ἐν ταῖς τρκούδιφ 1 ΓΓΠΠ|115. 
τινὸς, οὐδ ὁ ΤΟΙ οὦς δεινός, 
Ἑἰνοσίγαι (ὃ «, ὁν ΕποίραἼις γ πιοιιοη5 ΓΟΓΓΑ͂ΠῚ 5 ἸΝΟΡτΙΙΗΙ ερὶτβε- 

τοη. 
Ἑζνοσις, ΠΟΥ κάνησις, 
Εἰνοσίφυλλ 8.56 ὁ κα γα τυιδον οπτῖς ἃ ἔβλτιισισοηῇτιι9 αΥου διιἔγό- 

ἀοίι5.1144. νὴ νήφατον εἰνοσίφυνλον, Ἰά οἵδ 9 γικησιρυλλον κὶ πολύσεγ- 
διρρν εἰς ὃ κοιτίωδεμον, κ᾽ ὑψηλον, ἔγοσες γδ καὶ κίνησις, 

Ἐἴνω,τορο. ὅς εἰνύω αν εἴω Ππιραϊβοαητο καλύπω τ γπάς σοπιροί. καὶ 
ταείγυον, ἴῃ 1144, ἘυΐτΔτῃ, 

Εἴξασι, το ἐοίκσιστοί πὶ] ες (πηι: ἐκ τῷ εἴκω τὸ δμοιώ, ἤπι 1} 65 Πρ) 4- 
τἰιιο. ΑὙΠ ΟΡ ,νεφ. ϑνηταῖς εἴξασι γιυωξί, ΕἸΓΙρ. μνης θύω γάμοις ἐπε 
ὄντας ὡς εἴξασι,ςοης 10 ἔα] Πὰς πιιρτίασνντνὶάδτιιτ, 

Εἶο τὶ τῷ ἐμοῦ, τεῖ. Α ΡΟ }]1.2. Ατρ. εἶο μὲν ἐσὶ᾿ ἠξαμὸν ἀτύζομαι - Ρτὸ ἐ- 
μαυτὰ, δὲ τυχρύῖσειν ποιοίκαι φοφντίδα 9 ἀς πὶς 181] Παπὶ ΓΟ] ςίτιισ: 

᾿ ἢ τὴν αν 
πρίτον πυρόσωπον αὐτὶ Ὡρώτες 

Εἶοι, ὀςρέων τὸ χοιϑ'αίστα, Ηςἰγ οΚ οὐ ἤαργα εἰαὶ βού αητ 170 ὁασρίων ταὶ 
Ὑἀποχαιϑαῤματαν ριιγσατηςητα ᾿Ορ Πλιηι1Ππὶ γ τ {ὰμτ ρ υντιᾶς δέ ἀ- 
ςεγαγδί εἰλαὶ ρτο ξοάοστη. 

κἷτα,αὐρια, 8: εἶπον, αόρ.(. αὖ ἔσω, ἀἰχὶ. Χοπορβοη οὐπι ἄτι ιι5 
Αεοιιίλτ. ἐδὲ πώποτε αὐ τίου ἔτ᾽ εἶπα, ἔτ᾽ ἐποίηστι δὲν ἐφ᾽ ᾧ γα υυϑη,, 
ΔΙΕῚΣ οἱ ἀϊχὶ ργοθγοίπιπι, 8ςς.Ππιρογάτιις εἰπὲγά ἴσον ΘὨ]. 1 π| 
Ῥγγατίιιο ἀσιμιητιιγ εἰπε, ἐλ ϑέ,δύρέ ὃς λαζέ, Ατεϊὸὸ, Ατἰπορμαη. 
εἰπί μοι, φιλεῖς ἐμές Γι Ηπλτίις εἰπεῖν, ἀἴσοῖς 7 Παυγάγς 5 σοπαῖπο- 
τποτατο Χοπορ ΐ εἰπεῖν αοὺς δεασὸ πίω 5 ἀοπαῖπο Αἰ ΧῚΠς, εἶπον σε 
κακὸν ῥἐδὲν, πα 10 ππιαϊοἀϊέξο τὸ αθᾶτιις ἤιπιν Τάοπι. χαλώς ὑμῶς 
εἴπωσιν ο5 ἰδιιἀατιοτιπτ,σαρῖτε ἴσχεο Επαπροὶ, Ταῖς». ἐνὶ ὃ ἔσει 
σαντα συλλαζοντα εἰπεῖν, νταιις ἴῃ Παπηπια σΟ] Ππρᾶπιὶ 9 Ἡεγσάος. 
κ᾽ τὸ συματαν εἰπεῖν. ἀςηΐαιε ντ ραυιοῖς οπληῖα αἰ πα πιν ΤΆ ιι- 
οΥ «14. δίκδω εἰπεῖν» ο[Ἐ σατιίαππι ἀϊσογουα γνογριπι. ΧοπΟρΗ. 4. 
ὑπομνημ. ἐς δοόγατο.. τέων καὶ διίκίω «ααὐτων αὐσρώτσων ἀληϑέςαται “ἡ 
φλόυϑεξιώτοι τοὶ κὶ διχα)ὁ τώ τα εἰ ατῶν γ, κὶ τίμὐ χα τούγνωσιν τῷ ϑιανάτου 

πραύτατα ἐνέγκας πᾶν ὡς εἰπεῖν ελλιζω κὸν ἐκιν ἐϑυφοτηπῖς ργορὸ οσς 
εἰα ςὅπιοτα οἴ, 46. κ᾽ ἐς τοάκριζες εἰπεῖν »ἱ, ὡς ἀλη ἷς εἰ πεῖν, [46 ἅτα; 
ντ ἰηροηιὸ Ἰοπιιατ, ὡς ἔπος εἰπεῖν» Γςίαποντ τὰ ἀϊχοτίπ, διατέ- 
λοις ὡς εἰπεῖν» (οι ροτ ξογὸ, Οα2α. ὡς σλέπαν εἰπεῖν, ἀἸχ οΥπα ἴῃ ν ἢ]τ-α [ς 
τοῦ πα» [ἀοτ οἰς εἶσνα,. ΗΠ ογοά τις 5 ὡς εἶσται «δὲν μέρος π' «-οατιῆς 
εὔγωνγαμ! ]απὶ ρι Οροτποάιϊμτι ρατοπι σορίατιμηι ἀμπσοπ5.εἠπολυ; 
Ὁ εἰπεῖν » ντ Ῥαιεῖς ΓΟ 4π|. ὡς εἰπεῖν λόγῳ » νὲ ἢς ἀϊςα πη)» Ργο- 
Ῥὸ ἀϊχογίπη. τό 3 σύμασαν εἰπεῖν » ὃς ντ [Ἔσο ἀϊςαπὶ 5» ργορεπιο- 
ἄπιπι. συωελόντι 3) εἰπεῖν ὃς σιωνελόντι 8. φαγνει., ἃς Ἐνὶ 2 λόγῳ εἰπεῖν»ντ 
ν πὸ νοῦθο εἰϊέαιη. Τογοητν ο] ΔΘ Ο]παπι.ιο οτίαιῃ ἤπς νοῦς 
Βὸ οβζογειτ : Οσορογιις5 ΒΑΠ]Ιο . σ᾽ ϑεών Ὀἰξηγυτιῆς 7 ἦσ᾽ πρακτέων 
χαϑυηγητῆς, ὃς τ ρυδις οπιμπογατα Πρ ά1τ. ἐνὶ λόγῳ τοσούτος 
εἰς ἄνοιαν ὥσος εἰς ἔχβοαν τοτρὶν ἐνομίζετο" σ,εδὸν ὡς εἰπεῖν πᾶσαι 5 1) - 

το ἤ]ιοη. εἰπὼν ἔφη. ἀϊχῖτ, αἷς ν οτος [οςσιτιις οἴζ, εἰπηὸν σφοδ α)- 
τερον. 411 ν ΟΠ οπιςητιὶς ἀϊσςηάο ἰαδογαις εἰπέ μοι σοάοω» 

. Ἑζο,ςογτὸ, ἑ αὐ, ὡς, Π, Πχυϊάσπη, ΠΟ πτον. 1114. ὦ,εἰ τ γάρ ϑε χόλονγε» 
δίς το ἐαγωΐ γδΠ ςαττὸνν ο  »οτΠ σογτὸ, [τοὶ ΡγῸ οτίπ, Τάοπι 1- 
1ϊα4.γ, κϑ,λὰ γάρ τε χατεώλίει, εἰ τωρ αὖ αὐ τὸν σεύωνται ) οἰ ἢ Ἰρίμπι 

ἀρίξοηζ. ἀλλ᾽ εἰτῶρ τὸ συμφέρρν» Αὐτζοτο!, Ετμῖς. ΠΌτο πο 9 4 
εἰν, αἱ ντ]ς, ἀλλ᾽ εἰ τῷ βλάτῆεται μόνον. (οἀ σοττὸ ἰαάϊεις (Ὁ - 
᾿ϊμπὶ » Αττοτοῖ, φαΐπτο Ετμϊ σον. Τ Ποοργαίξις (δοιιηάο 5 αὐδὰ 
φυτῆ, τίω) σ᾽ ἄμπελον ἄ φασι δεῖν κἡὶ ιἱωυκονίειν . ἡ ὅλως ἀπ] αὗρκαί- 

ζοντος τῷ βότου(Θ-. ἀλλ᾿ εἰ τῶ , ὅταν ὁπομελανϑϑ. οὐ ἢ αιιαπάο ἱ4 
ξχοϊοηάτι Πτ 9 ται σογτὸ ἀοπλιπι οὐ αἰστα ἴαπὶ ντα π6- 
τὶς. Ἐτη [Ἔχῖο ἐς Οδιιῇς., ὅκως υἱὲ γὸ καὶ ἐδὲν κὶ βεαχύτι πάμ- 
παν δδὴν ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις. τὸ τίυ) δυωδίαν δηῶκον αὐτῆς χείραν. ἀλλ᾽ 
εἰ ρ ν᾽ συμ(εζυκὸς 9 ὧν καὶ περφὰ τοιαύτη ς ιιοι ἢ ιιοάήαπι οἵδ α- 
πίσπα! μυιϊαΐππο 41 ἀρροῖοης 5 14 ρογ ἀροϊάοης οἰ ποη μετ δ: 
Ατὐηζοτο!, ἥπ (ςοάπάο Ρο] εὶς. χρησίμου δι᾽ σης ὁ ϑρασύτητος, 
μωρὸς ἐδὲν τἷσ ἐγκυκλίων, ἀλλ᾿ εἴρ τρὶς ἃ πόλεμον  ὨΙΠ ξοττὸ. εἰ μή 
που ἀλλ᾿ ἤδ, εἰτῶρ ἡ μὴ , πἰΠ. εἴ χ᾽ οἱ ὠρρφυχλαξόμβυός τις ωρρπείσε- 
τα)» αιιῖ5 ΠῚ ργαοαιοτῖς,, ρτίοσ ρατίοταγ. ἀλλ᾿ εἴωρ δι ιᾶς 
4ιιαπι;αττα πιο. 414 Π 4034 ιαη 0 αι! ἤοπι, εἴαῷ ποτὲ, ν πα τι8 τὴ 
Αἰτλ5. εἰ τῷ γὶ παι οπη, εἴων αὐ, καὶ, τ, ΠἸςος. Ἠουποτις ΠΠ|π4.εἴ- 
αὖ ρα. Πα οιπι. σάλπιγγος ἀκούων, εἴτῷ ὥρᾳ ς τιιαπι αιιἀ οη9. 
Πιποάὸ αἰάλοτῖς. δυηοῆτις 9 τῦτο μῆρ ουι ἐν ἔςτιν ὄλως φιλίαν ἐς 
αποιπεῖν σα λλ᾿ ἐχθορὲν αὐειπεῖν' ἤρκει γὸ εἰπὸρ αὔα, τὸ μη σιωανι τη. Π- 
αιϊάοπι 1ὰ ογατ ξιοϊοπάνιαι, ΑὐἸΠΠοτοος ἰξοιπ4ο ἀς (410, 
47) τίν ἰδίαν διαφέφρυσιν ἀλλ᾿ εἰν αδα ἐν πῇ ὕλῃ. [ς 4 πηατοῦία ται- 
τιῖτι. ΠοιποΥτῃοη. αἰ τοτ τ᾿ Ὑγωοχρ, ἄξιον ἢ εἰ ὖρ αὐδὰ τῷ κἡ ἄλλου, 
γὺ ἀεὶ πὰ δε διελϑεῖν » ἢ ἀς 4ιιοαιαπι 4110 5 ὅς. ἀς ποῦ φῃοαιις ἀ1- 
ςεπάϊμη. δὲς ὥγεροτ, χρέθ- 2 εἰ α)λὸ τι τοῖς ἀγαϑοῖς, τοῦ τε εἰχλὰ 
"ἡ «οὶ ἃ λόγον ὁ χύγος 9. γτ ἢ αι] αἰτ|. Ετ εὐ ρτο ἐπσειδυνῖ, 
ιαηοσιίάοπη, Ατιτοτο!, δ. Ῥο] τ. ὧν ὃ τὸ ζῆν ὡς βέλεταί τις’ 
ἅδτο γδ τῆς «λδυϑερίας ἔρηον ἐξ) φασι. εἰ τῶρ τῷ διέλν ὄντος τὸ ζῆν μὴ ὡς 
βάλετο" εἰωρ τὴς ργο ὡς ὑος εἴν. τίς, ΘΟ ρΡ}ν. ἴὰ Αἴασος, ἐλδυϑέρφο υδὸ 
οξέφιω πατρὸς εἰ ῶρ τιγίδ- ϑιέγοντος ἐν πλώτω, φρυγών.1,Π 4115 οἴ 4- 

ἃ ΠῚ Ῥμγγυριιη. 

Ἐισεσκε ἀἰκιτορτο περ {Ππλ4.γ, ὅδε δύέτις εἕπεσκς, 

ἘΠΕ ΤΙ 
Εἴπηϑνα, ΝΞ ΟἸΤοὸᾷ, ρτὸ εἴπης ἀϊχοτῖς, Εἰπόμίω, (οαοἴρατ, δ, 
Εἶπον, ἀϊς.[πιρογασίιιο τα εἶπα Ρτίου Αογηΐο. εἶπον ἁπτοιη ας 
Αὐτή στη [ηάὶςατ, μ πτ. 
Εἵπος.} 1 τιει15,ποιγὶς τῶν βαῤιθ-,αἷρ ἴτῆω, [40 α τις Πστο οέϊ 

ἕᾶριτε 8. 
Εἰ «τ ϑτοίϊ αι] πιοάο,Π βοττὸ ΟΠ. ξ, εἰ κως οἱ ὀκδ ιὲ χλώναι 

ῬΙατ ἴσως εἰς ὅϑυμίεν ἔκϑοι τῇς φιλοσύφε ζωῆς, ἢ ξοττὸ αὐ 
Τορδλςις νῖτα: Πππάλιπι ρεγάπιςογοσιτ. ἡ 

Εἴρνργοςς 4. ΒΊ] ροτ. δι, εἸρ,λαίλαψ,λαμαυδών, ; 
Εἰραφιώτης δ) λοιγ ἤιι5. αϑοσὶ τὸ ὀξῥοιφ ϑαι ἐν τῳ μευρῳ πᾷ διός, ἘῚ 
᾿ς ἴοη ΒΑΟΟΗῚ αἰϊατίτιας. 
Ἐὐργόέϑω,ρτομίδεο, ιεϊο ἀπ πλάι. Ἰἠτογοςάο. ὃ 
Εἰργασμῆν 9-. Αςου τίτιο. Χ ΟΠΟρΙΝ. αἰδειαύτας κρρλως εἰργασμῆμο 

41 ἔξατιας τοίξὲ εβεσετὶς ἴοι μη χεγίτ. εἰργεσ μύη γῆ, τοτι 
τὰ Ῥαιιίληϊας τα 1. ἘΠαςοπ,ζώα τε ἐπ᾽ ἀυτε γραφῇ μεμιμηυῆναι 
ίλματά ὄὅξιν εἰργεσ μα, Αθαῦτε βιξξα Οἱς,αττὶβςϊοίὲ σα 
ἀς ἐργέζομαι. οἱ 

Εἰργμάμοι οἷ, νἸπέτὶ ὃὲ Ἐτραίξι]ατ} Γοτιι] οτ σα ει} οτῖαπι ἤι 
ἰδητιγντ σι ἀϊ8 οἱ ἐν τῇ φυλακῇ 9 κα οἱ φυλακῖται » γτ ἴῃ Γαὶ 
ξξῖς Ἰορῖτιτ. ΧΌΠΟΡΗ. ἂν ᾧ αἰχμσίλωτοι οἱ συρακούσιρι ς εἰ γι 
πειρας ἐν χιϑοτομίαις. ΟΝ 

Εἱργιμὸς γδ, δ .ν Ἰαςα] τι μώλυσις δεσμὸς » σειυέχεσις, ΓΑΥΟΟΓΆΡΓ, 
τιοναάαϊτοτ! ἀςρτγο θη ἀςτεητίο,ια ἰοος Ἰἰςῖτα ογατρηΐ 

ἀθ5 τρίς. ἀάτοι. “. 
Εἵργνυμι, κε εἴρξὼ,π.εῖρχαγίάεπὶ φιοα εἴργω, σοοτοςο, ἐάγοοῖο ὦ 

τίηθο. 

Εἴργομα; λςοἴο.Αθεο,(ππιοιῖεο. εἰ γεῶτα πυεὺς κἡ ὕδατος ἡ 
ἀε ργοίογιρεις ἀϊςοθαήτ.) 1ὰ ἐἤνααια ὃς ἱραὶ ὃς τοέϊο 1 
εἰ. Ὀμτατς, ψυφέζεται ὅπως «τυρὸς κὶ ὕδατος κα -εἐργας εἴργητα 
ἈΘ- » ντασια δ σὴ Μειο]]ο ἰπτογάϊοογοῦητ . δ ης αι 
ἄοπιο τεέξϊόιις ἐχεϊροτοτ, ΠΌογατο5, τοῖς Βειρδαῤοις εἰργεῶ 
ῥῦν ὠφραγρράνεσι » Ῥταςοηΐο φἀϊσιητ.» νὰ θαγρατ ἃ (ἀογὶϑ 
ἴχατ. Ῥλοιιηῦ χιοαιις εἴργεόϑαι τ΄ αγεραξ, ἡ “ν᾽ ἱερῶν, (το ΥἹ 
ΤΠ α9)δς εἴἰργεάδοι ταφῆρν ΡΓῸ εοάςφηι, ΤΏ ἀΠΓΟῸ σΑυά μη] 
δοτα" εἴργν β6» ἦν 7 αὐλτης οὐιι}115.εἰργήμῆμοε ὦ ϑαλάοτνο, 
ἐγάϊἀο55 πιατὶ ποη γτοῃτος  εἰρν μαι “ ὕζροως γαὈ προ 
ταπις [1.. εἰ γεώϑτο γιλώ των ὰ τα Δ τίποσο; ΡΙτο ἀς ΓοΡ 
τεῦ νἱάς Ἰῃ ργοχίπιο νεῖθο. ὶ 

Εἵργω, ἀςηίο [ρττα, ἴῃ σατόογεπι ςοη οἷο 9 οατο ον οἱ 
τταάο, αὐρικυκλήω, Οογσρονοαιάο 9 ἀοτίπεῦ ἑάτοογο, ΡΠ τα 
καὶ γὸ εἶρξαι κὶ τῷ δικ τάτωρι ῳρὸ δίκης." ϑιανατώσω ξεςιν ἀϊέ τ 

᾿παϊξια σαι ρτεμεπάοτς 1τι5 οἴ) ἴῃ σἀτοογόσηιις ΠΟΥ 
πιοῖῖς χαμἰέζατς, ΑΞ (τ Πἰπος , ϑτοτεσοίτω ἐν ἔνδεκοι ἡ μέραις Μῆ 
δικίωυ ἕως ὃ) αὖ ὑτοτίσωι εἰοχθήτω 9. ἴπτοῦ οἰΠποἀ]4ς5 ἢτ ὅς. ἐπ Νὶ 
ἀοτίποατιν. οπιοτἢςη. κ᾿ Νεαίρας 9 ἐαὐ τις ἀδίκως εἴρξῃ μὲ 
ρα φεῶσι τρὸς ἐξ ϑεσμοϑέτας ὠδίκως εἰρχθέιϑαι. (Ἰμπὶ το η 

Εἴργω,ν οτος κώχυω, ΠΡ οἰ τοτοᾶς ργο θεὸ τγϑητιιπη. 
τἰτι5. Οἷς τὺ ἡμιόνων ποτὲ λα(εῶταῃ πὰ αὐδιρὺς ἰδιαν ὁδὸν ὁ δευ! 
εἴργειν τὸ τρότω, Χ ΘΠΟΡΗ(ὔὺ τ ες οἱ πατέρες εἴργρῦ σι ἀπὸ αἷ 
αὐδρώτξων 9 ἰἸἰ τὸς ἀτοοητ αν Ἰπηργοθοσιιτι “οΏτΙ θοῦ 
{οτοῖο5 ἐς ππιιμάο . αῤφϑυρᾳ συχνοῖς εἰργό μῆνα σ΄αδέοις 
χήλων ἰὰ οἴῃ, νοἴ δι. ππμ]τοταπι Παδίοτιιπι ἤρατίο πὶ 
ἀἴτοπηρτα. Οα]θηὶις 9 εἴρξαμᾷν ὃ ἃ εἰληϑερριῶτα καϑ' ἐκ 
πῇ κόνει ᾿ χεώμῆνον, Ἐπιπὶ συ αιιοτίαϊο ἀρτίςαγὶ ᾿η Ἐειογὰῦ 
τα ]οτῖςο πούς ρυΐμποτο αὐρογρὶ 5 νἹττὰ 18 ἀροτγε ν οτατηα 
Π ἀϊςετες , Ὁ 2. ἐλιαζο μῆνόν τε κὶ κονιώμῆνον καϑ' ἐκαίτζω ἐὶ 

μᾶν, (τὰ Πιρουίοτα ροιτίποι εὔργιῶτο “ἴθ νομίμων ,. κ «ἤδγοα 
Αμγρῆσπ, Οἱ γδ νόμος ὕπως ἔχε ̓ ἐπτφιδ'αὐ τις ὑπογφαφῇ φοῦε, 
κίω εἰργεῦδπαι “ἦν νομίμων, Τιοχ οπὶπι ἰη μας νοῦ σοπΟΩΡ 
ἤπια! ἄτας «μι ρίαϊη ΟὉ σαάοττι δάμη! απ τοῖὶς 
νεῖ Ἀοπιαῃοτιιτι τποτο 5 οπὶ ρτὶ πιὰ πὶ ἰορς Οοσπὸ 
οατὶϊς Ροεατιις οἵξ, ατοοτὶ οχση ὃς ρυλματὶ χ'ς ας δά Τὰ 
Ῥατεποηζ 514 οἰ. εἰργεῶτῳ ὁ πόλεως 5, ἱερῶν , ϑυσνών 5 ἃ 
φυσὶ. μέγιςα καὶ παλαιότατα τοῖς αὐδρώποις " εἴργειν ὁπὸ “Ὁ χὰ 
αἰταιξίαν 9. ἃ Ζοπηιδὶϊ5. ἀτοόγο ἱποοπεϊποητῖαπι 9 Ρ᾿ ατα γα 
Τγσιγρο. εἴργω “ ϑειλαΐσσης 9 ἃ τιατὶ ἅτοθο 5 Ἰάδιῃ ἴῃ (λῃ Ι 
εἴργειν οἴνε» ἃ γίπο ἀτοοῦο., Οαΐοπιις Πἶδτο ῥγίσιο, 4 
“οποῖτ : εἰργότω μὴ κοινῶν εἶν » ῬΊίατο ἐς 1. Ἔσῖθιι5 9 σιπ 
Ἀἰθεατι μα ἀϊποῦιις Αςςαίατ. ΑὐἸΠ ΟΡ ἐς 9 εἶργω σὶ 
ἃ ταῦϊδιις τὸ ἁἀτόςο, ψιμάς σοιηροίτα »). καϑείργνυμι 5 ὁ 
Τείργνυμι. ᾿ ν᾿ 

Εἰρέα, ΧΡ. σοΠοῖο. οβτι5) αριά ἩοΠοί, 'π Ὑ]εοσοπ.. 
Εἰρεβάσε, Ἠοίγομίοχροιι. εἰς ἐρεβίθ.. μαρος διτοτι ροοῦῖ 

ρεπτμοίμη αθι. ᾿. 
Ἐἰρεϑυΐρηγοατάο ᾿απιισ ἰρσυϑύρᾳ, ξ ρρφειξ, ͵ 
Εἐρεναιῤχνς,αγα α ΠἘγᾶταιθοῖπ [ον μι ἐς σατο. ὃς ςΧ}δ]. τον 1 

πατοὶας Ἰπαιῖς Ν]ρί πη πὶ Τα ποσὶ Εξ ἀς πιιπογῖδα 

ποτ. ἤπης αὶ αἰ (οἰ Ρ παν ΡῈ ῖςα: ὃς σουτρ απ 18 πιοτῖθ5 
Ποπιπτιιγ. 

ΕἸρεοἸητογγορα τ ΟΠ ἐλϑὲ νὴ εἴρεο νέφορανρετε καὶ ΝοίτοΣ 
ΘΛΓῸΓ οτίατν ρΓῸ ἀπτοιγοσαῖι. 

Εἰ Ἰρευν»Ἰητογγο μα δασηταὶν εἰρέών το ἐρέω ροετῖς, 
Ἐπμεον ογτὸ, ὃς εἰρρρηνχίς Γαϊτι δ, αρταμλτα 5} εἴ οἈ, 

" 



ΝΗ ἐρβεῖο οτοπεϊβίμσι,, Τάοτι Πρηϊῆοατο ὃς εἴρεξον ας 
δῖς. ἐν ἢ 

ατίο Οἷσον. ΨΊΡρΙΪ. τοσπιὶρ τπι. κωσηλασία. Α- 
2. Αὐροπαιῦ, ϑελήμονα ποι σαντο εἰρεσίίωω, 1ὰ οἰποτοπιὶρα- 
ἂν ἔχοντες» Πα 116 Π} ἐπ οἀογαητοβ  Βιιογ 414, ἐἰρεσία αἶα 

τοπιὶ σἴτιτη ΔΙ αγιιμλ 2 ποϊαη. εἰρεσίᾳ πέτεχ,νἴάς ΟΟπιΏ..Α - 
ἴῃ Ἐφαϊεῖ: ἣν [ 
οτάταιις Οἱ οαδίΠι5 [απ οἰ ]Οἱττιις » ἀτδοτιπι ἔτα- 

ὉπάοπτΙθ 155 αὶ Δητο ᾿δηιῖας δράτιπι [προ ηα 
δ δέετα ἈροΠΠηἰς »α4 ξχπλοιη ἀτοοπάαιν οΧ 

ργφοορτο, ΑἸ ΤΟΡ ἴῃ ΡΓας. ἐαὺ γδ' αὐτί) εἷς μιόνιδ- ασιν- 
Ὧ Ωἰσπερ πειλα αν ἐἰρεσνάγν καύσετιι Ἐτ ́ῃ Ἐσιιτῖ. τίω εἰρε- 

) υ χατεσ' εἶδα ἕατε. Ἐεῖῃ ψείριπ,υ ταῖσι φυλλι αἷσι ποίϊε, Ἠ 
ἡμαήαν αἰακρεσηται πληγεὶς τειῖς ἐϊρέστώγως, ΝἸ4ε Οοαηήιοιτ. 
ἃς ῬΓατατοδαπε ἰῃ Τ μοίςο. Ητις ατίϊτγοτ ρογτί ποῖον 
: Τοσγεπίαπι ἰερατὶς λυ αἷτ 9 αΐ 1 νοἸαπχοητὶς 

ἢ Γάπλος οἰςαπιογα Οταέουιπι Ῥουτβςητος  Οὰ 

γοσίογατίοπς διμπὶ ὑῥγοσιθιιογιητ. 
Ἡοτγοάοτοττοπὶ ἱπτεῖγορο. Ἡοίγ οἰ, Τάοπι εἴρεις αΗοτς 

ἴγεις [πο ςας, [γα πρα]α5. 
οεοίεἤα,ςοπςοῖο. Αρι  ΗςΠοά. 1η ΤΗροροη Ἰορἰτυτοῦθ- 
αἱ αὐϑες ἐιρέας αϑηαν ἰτών, το εἰραῖς» ἀμί οτιιγ ἴῃ σοποῖο- 
ἵ ἰπααῖς Ἡείνοἢ,,) ὀνκληστωών αὖοαὶ τὸ εἴρειν ἐν αὐταῖς κὶ 

ἄτειις αἰ. ΠἘ15.Ἐτ εἴρη, ἐρώτησις φημη; κλυϑων, ΠΟ τα. 
Ἂς εἴρη μα!» 4] ἔξιις ἔτι. 

6 ἀτατ 5» ΡΈΟΓ 1 ἴαπη ἔτ ροτοῖς, αὐρα τὸ εἴρειν, 
ῬΙυτάτοβιις ἴῃ Γγσιγσο . εἴρενας 5. καλοῦσι οὖν ἔτος ἤδη 
,σσαδὼν γεγνότακ" μελείρενας ἢ) “ἶα᾽ παι δεν πρεσβυτάτοις, ἕξ; 

οίω εἴκοσιν ἐἴτη γέγονας αὐχά » ὅζς. Ιγοῃὰς γοςζαητ 605 9 αι 
πὶ ἴάται ποιπάϊητι ἃ ριιοτῖς Ἔχ φοίΐοσς : ΜοΠγθηο5. ἀτι- 
ΓΙ στα πιά οτος ἰῆτοτ ΡΈΘΓΟΚ5,51ς β τα Τγοῃ ν Ὁ] ἀπ ΠιΠῚ 

11 ΠῚ ατεϊ σογίτοδζςς ρα ογί5 δραττα πογιβη. ὦ 
οὐᾶς Ε ρἰωικὸς, ρυχά ΤΓΟοταϊτο πη» ραοὶς {710 ἤις 5 ραςὶ 
Οἰπὶ ΤλΑτὶ τ!» 41} ςῚ15 Ρας ΟΡ ΟὨΊΓΙΓ ταῦ πολεμμιπ" σα 

ἀοϊ Ποὺ, ΡΙαοϊ ὁ, αιοτὲ, 5ι1.4.φιλ ἐκώς, 
ὑσω να. ὄυκας ρᾷςΟ 5 Ῥάζοπη Βαροο,ΐπ ρᾶσο σοητίηπςθο ἐἸ- 

᾿ὦϑτι! τορὸς «δὺ κρείἤονας, ΑὙτίτοι. 
γώδαγαιια: δο 110 ποη ἱπέοίξατα οἴ, 4ια: ἃ ΟΠ τγδη- 

δπη Πα οῦΡΟΪγ Ὁ.1.ς. ἐιρίω δυο μήν Τταλίαν, ὃς πολεμουμέ- 
Ὠτγάτὶα ἀϊχὶς Αρρίδη. 
ῬΑΧ, Πα] σ5: οι πὶ Οοπΐτιο. Ῥίατο [16.1.6 Ἀ ΘΡ. ἦι γε τοῖ- 
ρα, πολλὴ ἐἰρίυϑη γίνεται καὶ ἐλ δυϑερία αἰ ΒλμΠπχοιὶ τς- 

ἐπδέξαζο πγιΐτα ραχ εἴδ ὃς ἰδ οττας. ΕἸ ρίης ϑεὸς, Ῥαηάα 
ἀρια ΟοΠΠτππὶ : ν᾽ ςοτγιιρεὰ Ῥγαηάδ. ἐν ἐἰρίωγ.. ῬὸΓ 
τὸ, ὅρι ἐν εἰρύῃ τῷ πιρᾷγμαγρτο ἔεξτὸ ποθὴ {πεῖς τἰῖτα τος 
᾿τέτων » αὐ κἰ5 ράχ,Ῥ]ατο ἐς ἈΘριδ]. κατ᾽ εἰ  ἀὕγηνηο- 
ὁ, εἶττα ῬΌΡΘΠΑΓη. εἰρζι ζω ποιεῖν αῤυθυΐοις κὶ χαλδαίοις, ὈᾺ 

ΠΟΓΟ ἱπζογ ᾶζς. ΧΟ ΠΟΡΗ. εἰρῥω ἕω ποιήσοκδδει!, δὲ [ςἈ]η 5. εἰς: 
ἔγω, ρα ςἸ σον ράσοπι ΡΟ. 1} Ρᾷςς {ππ|. εἰρἑκυΐω ἕρϑᾳ «δὺ νό-- 

» Ῥάςοπι οἰμπὰ ἰερίθιις ρον Ῥ]ττατ. ἴῃ ΔΡΟΡΕτΠπορτηατ. 
φεφἤειν. Ῥάςοῖτ ἱπίτο, Πόπιο ΠΠοη. εἰρίαίων ἄγαν» ἐσὺ χίαν 

᾿ς π|. εἰρίίγω «-ἄσεως γγυέδϑαι » Ῥίατο, ρασοιπ εχ ἰραϊτίοπο 
ῇ τ «εἰριώϊω ἄγω Ὡρός σεν τἀ ει. ΑὙἸΠΈΟΡ α.1 ἘΦα τ. τίω εἰς 

ἡ υξεσκέδασᾶς, ρα ονι τιν θα ΠῚ. 1. διε πέροξας, 
ἡ δε ουδ, ὁ Ρα οἰ Ηςιι5. ρασατιιςτοι] ΟΡΡΟΙΙΣΙΓ πολεμικὸς. Δρπ41- 

Τογάτιαα ἸΝΊσΟοΙ οπη, εἰράωικὸς χόγος»οτατῖο ἀο ρος. 6. Τὴ σαη, 
ΠΟ ΠΟΙΠ) ΑπεϊοςΠιςπί, αὐ εἰρῥων κεν δέχ ἐὅϑοιπῃς Πτετὶς ραοιῇ- 

ὁ ἈμαΊρος. ΔΙ βογοητῖα ἴητον βόλια εἰρῥιω καὶ ὃς συςατικοὶς 
μέ Φ  λήτο ΟΙοβοάοι ν εἰρίκυικῳ ἡ μοῖτι» ρα σατογιμηι 

ἤσης πα . 
Ἴ μας αὶ ἢ, οἴτύς Ρίιρ πα πΊ. 
ἐϑρδίχαιροἱ, ἔςοἴα!ος Μογτιητιγ ἃ ΠΙοπΥ ΠΟ. 
ἡ ποιέω ὡς ρας σον ραςο: Αςοιι ΒΑΠΙ ἵνα εἰρίωμυποιήσῃ τοὶ ὅπ γῆς. 
ἐἰ σοηγγαγ. πολεμοποίω Χο η. : 

" ἀν ,. ον . - Εις ΕΕ ΡΝ . . ἣν : 
πο οϑον δ ΡΑΟΙΠΟΙΙϑοΡαοῖς σοποΙΠΙατοτ, ἔς ο14}15. Χ ΘποΡἢ. 11- 

ο [εχ το ὐλλίω «Οὗταν ὃ ἡσυχίας δγαϑυμεῖ, εἰρίω οποιοιὶ ἡ μές ἐκπέμ 

νεῖται ὃς Ματτῃ, σαρίτο ααΐπτο; εείδιι ρτο οο οί οἢ ρα- 
“ἰοάτοτοντ Ιοσιμτιν Οἷς. 

φύλαξ, αικος, δ, ρας ἰβατοτ, ΚΞ []υἸποσ:νθὶ τοίογι ᾿οπιοῆα. ἃ 
᾿ ΡΕ1]10 εἰρωυοφύλακα χέξοτονηϑἀῶα!. Ὁ 
᾿ ὙΠ ἔλΡΡβιὸ ἴῃ ορ .7. ἀϊέτισ πὸ ἐς σοπ ΠΟ», ἤπὶ5 πε 

᾿ }" 

ἀΉΕ15... 

δ. [Ιαπα, Ἡοσποσιις ΠΠ144.... ἤσκει εἴρια, 14 οἷς, ἤξια,, συ 4. 

ΓΟ Ὀατε ροπεξδοβινον εἰρκτέον τε δ᾽ ζδλν, ας Πιηῖ νο- 
Ἰ4Α,Γορτ πιο. 
ἡ φοήγοιητι ἄς π [Ὁ ΓρΊ τ τιι;σαγοοτ, φυλακὴ οι το 14, οοτις σἴαιι 
ΘΠΟΡ ἢ σσαιδ',5, ὰ ἐνόμιζεν ἑαυτῷ ἐχντὰ χωρία δποκεϊόγα ταῦ. 

Ι. 

π᾿ ποτ : ἀν Ἢ 

ΒΕ 46ι 
τα εἰρατειὶ τῳ ἔχαϑε ὠροκατασκ δἰ σας. οἱ ΠΡῚ ᾿τιρτιιάοης σὰν Ὁ 
ΤΟΊ ὃς οἰ αιΠἔγα ρταραγαιιτοροποῖγα!ς », σοποίλας. Ῥτὸ ργπα- 
σου ΠΟρΙι οἱ μοιχοὶ εἰσέρχονται εἷς ταὶ εἷρκταὶ, Ἰπνες δα ὥγϑιυ 

γί. τῇ μοιχένοντι “ εἰς πίω εἷρκτύω) ἐνέξαλε ἃ μιφέλλιον 2. (λλ οα  σοτο πὶ 
ΜΜαμΐπιπι ἀοτγιπε, Ῥ τσ. ατμ 11}. ' 

Ἑἑρκτικὸς αγοῖτις Το 5ςα].1 ἔτ, 
Ἑλρμος οὐ, ὃς [ογἸοσ: οὐδῷ τὸ εἴρω, τὸ συμπλέκω, 
Ἑἱρμοφύλαξ, οιτο5 σατοογί 5. Κοη. ᾽ 
Εἰ ρρκόμο ςγϑὸ καὶ ἐγαλατη ἐγ ξζδησ να ογηαπο,ἐριεργὸς, εἰρηπόνίυ, [4- 

πατῖτς ΡΙΔιτον ἃς σα] ἰαηϊποῖαπι σιιτὶ ΟΠ πιο], νοὶ ᾿δπϊ είτε 
εἰγᾶς οἴζνοαπι ΨΊΓΡΙ], ὃς Μαγτδῃς ἰληϊῆςας ἰογογες ἀἰχῖτ, ἷν εἰς 
ερκόροις. ἘΤΟπ .11.γν(ς Κα πλῖπα. 

Εἴρομαι»μ. εἰρη σομα)»Ἰπτοττοσο, ἐρφτώ Οὐγ [{- ὁ, εἰπέ μοι εἰρουήδω νημε!- 
τέα το ραητὶ ΔἸ] ἀἰς νοτα ὃς ΠΠ|4 4.66, λήϊω σε ποέρρς ψ τ᾿ εἴρομω ὅ- 

τε μεταλλιδ" εἴρρμαι πῶτο,Ἱ, αὐθὶ τύτα, ΑὙΠΠΟΡἢ ΠΤ) ροπιΛοςιατ, - 
Εἰρό μὴν θυ...» ΠΟΧΊΙ5)4 Ὁ εἴρομαι οὐλλι5 αἰεί. ΟἿ εἴρω ποέξο, εἰρρυῆϑη κέ 

Ζιφ ΡοΓρόταα οσγαῖιον Α αι1111 Ἀ Οπλδηιι5. 

Εἰερπόκος ἐγ κ᾽ ἡ) Πα θοΠς γοΠ]ογὰ ἰημο χαοἱ πὶ ρεγ, ΕἸ: Πο ἅ. εἰρρπύκοι 
δ᾽ δϊεςοἱ αν σεταν, ἐιν υϑρφινληλν ΛΝ μὰ ἐΐρκον ὃς πόκοςοἰαηα ἀ] οἴτι110 
νο] τὐοσὶ τὸ πεκειν ὁ ὅξι ξαίνειν, κείρειν, 

Εἰ ροπόν(Θ-5»εγδο [Δ η 1 τγα ξϊα Π5)εἰρρκόμος »ἐρανργύφ. 
Εἶρρς. ε(θ., το, [Δ ηΔ  θεον πόκος. σοΥτπρτὸ αρι Η ον οἢ. πωχος, 
Εἰρύατω,. ΤΟΠ]οὸ ΡΓῸ εἴρεωταιοὐΠἘοά ἐπ πτταδ εἴρυμω,, Π|Δὰ, ἐς ϑέμισαρ 

τωδὲς διὸς εἰρυατας ρτῸ φυλατεσι, ῥύονται. 
Εἰρυομαιοἰ το άϊο 1: 24,ώ, ἔπος εἰρ υἱσειόϑει οἱ φυλοίξ αν ΕΥΡΕΙΠῚ δὲ πὶὸ 

αἴτιπὶ σοηίογαατο.ἱά οορατετς, 
Ἑϊρυσοι, εἵλκυσα, τταχὶ ἂὉ ἐρύω. 
Ἑϊρυῶϑτα. οτιια γοοιτο ἀ τε, τγαῖτν μᾶς κατείρυδητη νγα 7 παῖιοιῃ ἐδ 

ἄτιοι ᾿πηπιατον 
Εἴρυτος τι θατιιτ, ἀοβοπάοσαν. ΠΟΠοά. ἐν ὠσσίδε, τ᾽ εἴρυτο καῤη ἡρα- 

κλῦίθ. ϑείοιογαιμαΣ σαρτς ΗΠ ες} 18 ργοτοροῦαῖ. 

Εἰρύωγρτο ἐρύω,ροετῖςε:ν πάς εἰρύμῆναι νῆα, ἀριιὰ ἘΠΕ ἄτη 5 παι 
τγαδογο,εἴρνοαν πλίνϑοις, [ἀτοτος ΟΥ ΟΠ ΓΑ Χ ογατ, εἰρύσας τὸ τό- 
ξον,ατοιιπὶ τοπάξηβ. ᾿ αν 

Εἰρχθεὶς, ἴῃ σατοογοιτι σοπί οὗλα. ΡΠ ταν ἰάςτ αιιο εἷργωβυθ-ον ἴπν- 
ἔξιιϑοντ [Ἔγι ἐγρα τι] ΥἹ] ΣΧ εη. 

Εἱρχθίϑαι»ἱπῖον οἰ ξοαἴας τεποτὶ. ΚΕ ς Πῖ πη. χ7᾽ σιροκριοχ νετρ ς Ἰορ 5 
ἀτοτεστώτω ὧν ἔγδεχα ἡ μέραις μτ᾽ τὲ δήκίω ἐ αὶ μὴ αὐ χοῦ μα δευύητα ὡς 

ποτίγειν»ἔως 5) τῷ δσιοτίσα εἰρχθήπο. 
Εἴρω,τοπε Γρ γί είι» κ. ἐρω, αν. εἴρηκα, ἀἸ ο αἵρω,ἀοη [Ὁ [ρ ΓΙ τι] 7 ποξξο, 

ἰμψαῖς Ετγτη,  οΠοά ἴῃ ΤΆΘοΡ, εἰρεῦσαι τείτ᾽ ἐόντα τοί τ᾿ ἐατύμῆνα, 
τᾷ εἢιπιοπιοταηζοβ ρτϑίξητία ὃς ἔπταγα. 

Ἑἴρων;ογίΘ..Υ, σαν Π]ατοτρποη νόσα ἀϊσθπβ.» Αἰ Πηπλ] τότ, δοσγαῖος 
ἀἰξειις εἰὶ εἰρων»14 οἵδ, ἀροηβ ἱπιρογίτιιπι, δὲ ἀμ ῖΓατοΓ αἰϊογᾶ 
ταήιιαπη [ἀρ εμτίτπι 9 ᾿πααῖς ΟΠ ητ| Πἴαπ. Προ ποηΟ 5» σαρῖτ 
το [δειμάο. Οἰςογο ΟΕβείοτσιπι τ. ᾿ς, Οταοῖς ἀιισοηι ἀπ] σοσα 
ἃς ξπςοτυτα,ἐοΠ λιΐσιις [δυπλοπῖδ ) ἀταις ἴῃ οπιπὶ οτάτίοπο ἢ - 
παιϊατογοπη( 4" 16 πὶ εἴρωνα Οταοὶ ΠΟΙΠΙ Πα ΕΓ τ) ΟοΓατεπῚ ἃς- 
σορίτηιις, νά ς 1 βεγ ὶς [η εἰρωνεία, ῬΟΙΪαχ Πἴτο ἴδχτο 5 Ο᾽ ὃ κό- 
λαξ κὶ βωμολόχ 9- αὐ χέγριτο, κὶ εἴρωνοδες. ΑΤ ΤΟ ΡΠ ἴῃ ἸΝΟδα].Μ6- 
Φοληςγεϊρων,αἰλαζων, [ΠτοΓρ πάντα παίζων, ὑποκρετὴς γ σέ ρωγ δυό μέίθο: 
Ηεἰν ἢ. Ὡροαποιντός. 

Εἰρωνεία, ας." , 41 Πππηι]Ατ οἱ τοπῖα ἴγγῖ πο, ΠπΠο Οὐ πε ΠΙαπτιϑ ἢ - 
Ὀγο ποπο,οδρίτς ἱξουπίος εἰρωνείαν 5 Ἰπτιο πὶ 411] «ἰΠπυ]δέῖο- 
ΠῸΠῚ νΟΟαΓοη5 4110 πΟπΊλης αἰι14 Ρατινῃ τοτῖλς ᾿πιῖπι5 Πραταν 
γἱάρητιτ γῖγος οὐϊοηάϊ 9 αἰπιίτιιπι ἤσατ τη Ρἰογιίας γάτα ο- 
Τἰπλι15 ἀρροΠατίοσο σοπτοητί, δίς. Ἐπ ΊΡτο ἔσχτο » σαρῖτε ρτῖ- 
πιο εἰρωνεία 5 41; ἀΠππον πὶ οἱ αιιο ἀἸςοῖτ5 ἱπτο  σέξιιπι ροτῖς, 
Οἴςοτο ἰδοιηάο ἐς Οτὐάτοσ. ψυθαπα ετίαα αἰ Πππιι]ατίο εἰϊ, 
4αλπι Ἰττοῖ ἰξητῖα5 ἃς ἰος ἰάτα. 1 μος ροπογο ἔδημπίεσ τα Δἢ- 
μα] τσιι5 ἤπς Α γισάπεπι πης ΔΕ μα Πἰαηιισι ἀτοῖς ἔΠΠΠῸ 5 δὲ ε 
Οταςο γοῖθο ἀρρεῖ]ατ εἴρωνα. [4 ντὶ ἕσγαητ αὶ πιο  ὶς ἂςς ἢ 
τιητ ϑοογάτοιη Ορίμοτ ἴῃ μᾶς εἰρωνεία ἀ{{Ππππιι]απτίδαηο Ἰοηρὸ 
Ἰδροτς δὲ Βιιπηαπίτατο οσιμῖθιις ργὰ τ Πς, νιάς ὃς ’π Αρα- 
ἀοιη. αν το 1ξειιη4ο98ς ἴῃ Βετο, ἘρῸ (ἰμαιῖτ) ἱτοῃίδτι 
1Π| πὰ ιαπη ἀπ ϑοστατο ἀϊσαης Βαη}ς 5 ια 1Π1: 1 1 ἰατοῃῖϑ ὃς 
ΧοΠορμοπτίς ἃς ΑἹ (οἰ πὶς ΠΟ τὴ ντίταν ξαςοτασι, δὲ οἰς αητοπι 
ῬαυτουοἽ οηπι δὲ τη! πιστὸ ᾿πορτὶ ΠΟ ΠΉΙΠΐ5 5 ὃς οἰίίοπι οὔίαπι 
Ἑιςοτῖ. σπὶ ἀς [ρίζαι ἀπσορτοτιν μαας ΠῚ ἀρίΣ ἄετγα 
Βοτο, οἷς τγιδιιογς {Ππ4εητοπηαῖ οάπα δὲ ἀτγοξαητοντ ἀρτία 
Ῥ]ατοόποπι. δοογατος ἴπ σα! ατῃ οἴοτε ἰχυνάποι5. το ταρῸ ΓΑΙ» 

ΗΠΙΡΡ αι» Ργοάίοιμη (ογρ τα» τοο 5, [ε ἀττο Π ΤοΓΌ σι Ομι- 

πἰαση ἀηΤοἰπὶ βηρῖτ ὅς τά εεη : ἄόοος μος ποίςϊο αιιοπιοίο 

1Πππππος Ἐρίςσατο αι 14 τοργομοη τ, ας μεῖον. ξυϊάα, εἰρω- 
νεία, χλδυη» υταύκρασις : ΟἸλ 15 ΡαγτοΝ μυχτηρισμος ) σεφκᾳσμιος οι 
σμός. ἩεΙνς«κωλακία,ψόῖ δολογίαοἐπάτη. Εἰρωνεία ὄξι κου γος ὧν τῷ ἐνανν 

πικτὸ ἐναντίον δυλων μ᾽ τιγίΘ- χεαυκρίσεως, 

Ἐ᾽ φωνδϑομα)» αν. θύσορκα τ, θυμαι. 41 {Πππτιι!] ον οαι.1 10 τ» χὰ δυάζω,καϑυπο- 
χρίνομαι » “Ὡρραποιοίῖμα!. Ὁ] το ̓ ΑΡΟΪΟς." πείσεδον μοί ὡς εἰρωνόνομέ-- 

γῳ » Ποη ογοάοεῖς πα! ὶ τὰ πατιᾶαῃ ἀ1 ΠΠπατνλ}]απτίροιπα Αςοιίατ, ᾧε 
ρταροί τεὸς Πρηϊῆςας εοπτοιηπορἰάἀϊῆςο Βα[ὶ, 

Ἐ᾿ ρωνικὸς δ᾽, σἄ ΡΤ [55 Ππλι]ατι}5.. 
ΕἸρωγικώςγβξὶὼ (χη ατὸ, ἀληχηνιήτοτ, 

Ομ! 



4δΣ ἘΠῚ 
Ἐἰβώταον, δἐρώταων, ΠῚ ρογΕ, αὐ ἐρωτοίω, ὗς ρτΟ ὑρώτων, Οἀγῇ, ὁ τὶ βῶτε: οἷ; 

ἠΐπειτα, τὶς εἴηνρτο ἐπαυϑ'αΐετο. 

Ἑἰρωτεώμροι. οἱ, ̓τοττορατί ἀρὰ Ἡογοάοῦ, 
Ἑϊρωτεών τες» ἱπτοσγο σα η τος αΡυΝ οὐ τε, ᾿ ᾿ 
Φ οἴη» 4, οδΌΡοτΡτο ῬερΟ ἀν Π, ξ, μεῖνα τελεσφῦρον εἰς ὡταρτὸνουλῖ ἢ 

Ῥογτοῦθαι ἀπηθι. Β᾽ 6 πη. ἐλδ)σεῶτα εἰς ὁπάρίω 5 Ῥτ αἰιτιπηπῆ, 
εἰς ἕκτίω κα μέραν πυρᾳχβήσεται ) ἱπῖτα (οχταπα ἀϊοπιὶ ἤστ. ΑΞ (ο]ΐη. 
Ατσατιϑ 5 πτίγτας αἰ μείξετωι εἰς ἐνιαυτὸν ἢ ἐλίθο. οὔηες (οἱ ἄπο 
Ῥογηχοᾶτ. εἰς ἑασέραν ἥκω, νοἴρεταπι οο. Αὐ ἢ Πτορ δ τα εἰς νύ- 
ἀταςτος ποξξαγπα" ἱά οἴτνηοξει ἀσοπάα, ΧΟΡ εἰς πῶτον ἃ χοό- 
ον ΡΟΥ 14 το ΠῚ ρ 1594 6 πὶ, εἰς τίνα ἡμέραν: 1π αι οι ἀϊοτΣ Ατἶο- 
ῬΒδῃ. εἰς τὸ διχωεχὲςοροτροτ!ὸ, Ῥαυ]ι5 σαρῖτο ἀεοίπιο «4 Ηδ- 
Ὁταδοϑ5 οἐμεϑεσεν εἰς τὸ διζωεκίς, Ττοπη νίσιις αἀ, Ἡοπιογ. πάντοϑεν 
οὐχόμμ(θ. μελεών εἰς πίονα δυμόνιττοπι Δα. Ηςποάμ5. ἵκετο δ᾽ εἰς. 
κροῤογσεε»ίς σοητα ς Δα Οτγεοηΐα, Ατἀορβαη, νεφ. αὔειμε δὴ π᾿ ἐν- 
στεῦϑεν εἰς τίω γλώη νγτοιοττον δ Παριιαήλ, ΘΟΡΒοοΐ. ποῖ γδ μο- 
λεῖν μοι διευνα τὸν εἰς ποίοις βρρτοιξς χὰ αϊιοὺὶ τ ΟττΑ [68 εἰς λὔγρις ἤλ- 
8) ὀκείνοις 5 1η ΠΟ] ΠΟ αυίμπι ΠΠΠοτιῖπὶ γοπῖτ » ΡΙ ατατομας ἴπ ΡῚ- 
Β]1ςο]Α. εἰς ἐδ ὕλλύωας χρυσὸν ἐκόμισε, Οταςο3 Διγιιπι ππροτ- 
ταῦτ, εἰς ἐμὲ ἥκεις, δά ετὶς νοηΐτ δι ρογιιοπίτ, ΑΥ ΠΟ ρ μδη. εἰς φεί- 
«ἔώλον εἰσέρχομαι, ἴῃ Ῥατοὶ ἀοιπιπὶ ἱπστοάιοτ, ἀεεπι. εἰς ἀδδυ πεί-- 
βειγαὰ ᾿ηξογοτιϊπὶ., ἐϊηκει ἀοιπιπι ἴδιι ἰοςσιιι ἀςος ΠῚ 5 [κι- 
οἷδιι!, εἰς τὸ βυλέυτήριον αὐαύῥηϑίωσαι; τι ἴδπατα ργοπιιητίατὶ » ΚΑπ [- 
σβῖπος. εἰς σἡλίω γράφειν, ἰὰ εξ ἴῃ ἐἰῤῥο [᾿τίροτς »Ἱάοπ. ΤΠ ο- 
πιο ίτ 1 3. ΡΠ. γοώμμοιτα “ἴι προγόνων “ἴδ ἡμετέραν δεικνύων 
εἰ ἐκεῖνοι κατέϑεντο, εἰς ς-ἡλίμω χαλκίῷ γράψαντες εἰς ἀκρόπολιν" εἰς ἐ΄- 

βειον παγον ἐγορέψατο δημοτελῆ, ἰάοιπι ΑΞ ςΠἰ πος. εἰς τίωὐ ὀκκλησίαν 
καϑέζομαι» ἴῃ ςοηοΐοπο ἴξάεο, ΑΞ ΙΗ ϊποσ. ἐτεηπθης διζοιχι ε- 
ΠΑ ]Α ρος οξ σῦ εἰς ρτο ἐν αριά Επιληρο τ{τᾶς ργπίογτῖπη, γε ἀριϊᾷ 
Μαγοῖῖ ραρῖτε ργι που εγῆς, ΠΟΠΟ, κ ἐξα πῇ νη, ὅσο Τωαὖνε εἰς ἃ 
Ἰορδαϊίῳ. ἢς ἀριιᾷ οσο ἘΠ η. τἷϑὲ ςεφ αὐ, τοσούτῳ ἀμείνων πολίτης 

γέγονα εἰς αὐτὰ πειεῖτα αἱ λέγω, ΓΟ ἐν αὐτοῖς τούτοις 9 1ά οἴ, ταπτο ἐπ 
Τῆς τοθὶις ας ἐἴςο ρτα Παπτῖου οἰτς Κι]. εἰς ἐαωπῷ τάξιν χαϑι- 
σ΄ αγαι τιγοὶ πριασιώτερφν» ἰοσο [π| (αἰ Πίτιιοτγς » Γοσιρ! στ ονοτα, εἰς 
εἴξεσίαν καϑίς-αὗτὴνλάς [πο Ἰοθο. ἔσοντω οἱ ὁ υἱ εἰς σαξκα μίαν, ε- 
τιιηξ {π|0 ἴῃ οάτηοιη γηατη9 14 οἴ οχ ἄποθιις ποπιπίθιι5 νηι15 
ἢςητ, 4 οἴ ογιιης ἱπ  Π ] 0111 ποάο ςοπειηέι]. ΕΠ διιτόπι μὶς 
ἴστταο Ἡςθ γα ὶς ἔα πι]Π1ατὶ5 5 Ετὶτ πα Βὶ ἴῃ ράτγοπι » [4 οἵδ 5 οτὲτ 
ταϊμ] ρατοτ, γοἱ νος ρατυῖ5. εἰς κοφαλίω γωνίας γγόμβυ Θ-, ξαξξι5 
Πάρι ἀπο 8}1) σαρῖτε αιαττο Αξζογιιη Αρο ΠΟ] οσιιπ εἰς θεὸν 
ἐπείνοις ὄσομμαι.1}15 Ἔγο Ποὰς» ῬΑυΐας σαρῖτο ἰρτῖπτο δά Ηςθτ. 
εἰς αὔτο εἰξελήλυϑα,, αὰ πος οΧῚ] » ἥτις μας! στάτια, Ματοὶ Επᾶρ.Ο. 
Ῥτὶπιο εἰς ἐδ ἀτίμοις αὐτὸν γράφει ἸῊ ξαττιϊα οἴππ ποταῖ, ΓΙμταΓ- 
ΟἸι5 ἴῃ Τ᾽ Βαπιπΐοοῖϊςο. εἰς ἃ δῆμον χοικὸς, σοητγα Ῥοριΐιαι, [πη - 
Ῥσγόθιις ὃξ ποςοης, ΔἸ (ΠΒϊης5. εἰς ἐν ἐλϑεῖν,ο σοπαοηίτον σοη- 
1 πεῖτο, δμονδεῖν, ἀρ ΗΟτΊςετ. εἰς δύο ἄγειν ἃ χόχον,τηαὨ ρα πὶ 
ΕΓ ΒΙπο9 ἄρόγο ὃς ἀπσοτς ΣΧ ΌΠΟΡΗ. αἰς τέοταρας ἔρχεται ὁ χό- 
χίϑ-  Τάςπι.ια εἢ, σταάϊειιτ ρὲγ ΦΖιάτογηος τππαπίρὶ]ο5. εἰς ἕγα 

ππορδ ἐπα νυ τείξις, ΧΟΠΟΡΗ. 2. Ραά. Πρι ]ατίπα [δι Πηρο!ατῖπι 
Ῥτοβοι(οταγ. εἰς ὑμᾷς αἰ: ων Κα [πἰῖπος. εἰ ς (ὐ μυρίϑις., χὰ ἀσόοιη 

ΤῊ1Π1Δ. “ἦα εἰς δυαγθραν πολ αἱ υὐὸ οἴομαι αϑοσιλιπεῖνντηι τα ριιτο το 1- 
φις.. ιια ἀς Επαρογα πιοτπογαγὶ αιίγοητ. ΠὈσγατ, ᾿π Επ|α- 
δου. Εἰς ΡΓῸ ἕνεχαγτρὸς, Ργορτο ΟΡ» Ατμβοπαροτγας 'ῃ Αροΐο- 
δἰ, εἰς στεφίμδειαν πεῖ δημιώδ εἰ ὀνόματα πορρσεχρήστετο.ἀ οἴ) στεφύμείας 

χαῤιν,εχρ  ἀπατίοηῖς στατῖα. εἰς δυσηζύειαν λοι δερεῖν τιγεὶ τινὶ) ΟΝ τ 
ΒΟ τατοπι ἱγγϊάογε 9 νο τηογάογο, ΡΙυτατςῇ. εἰς δυσγβώειαν 
ἀυτῷ λοιδορουύιῆν(Θ- . αιιοά αἰ ἸσαοΒ  ἱτατοιη ἐρέτας . νος ροττῖς- 
Ἠοττ οἱ Ππηῖὶς εἷς Οὐν 1, Οὐ μὴ γαίρ τι κακώ εἰς ὦπα ἐῴκει, Ρο- 
ἰγὺ.ἴη ς. καὶ σκόπα κὶ δοριυσΐχω παῤ ἕχᾳςον εἰς ἀσέβειαν κὶ αὐδανομίαν 

ὠνεί δεζε, Ῥ] ατάτολιις ἰὰ Παπιοῖτ, ἃς Απτοηΐο, ἐν ράγμασι μεγά- 
λοις γεγονότες ὄζηφανεἷς εἰς κακίαν. Εἰς βασίλειον λέγειν » ἴῃ [αι Ἐπὶ 

ΒΑΠ].ΠὈγἰ ογο,Οτορ. εἰς πόλεμον παρέ χάν χρήματα. {Ὁ ς. εἰς αριι4. εἰς 
[ελπίονας μννϑυϊωῦα, ἀριιὰ πο τοτος τποπτίοποῖι Βαθοῖς» ΤΉι- 
ογ ΔΙ 4. αι πῖδς, δια βεζληωῖθ- εἰς «ὃ μακεδόναρ,αριιὰ Μαςεάο- 
πᾶς ἐπΕαιτιί σον ςΪ ἰαογαης ᾿π μα. Γάοπι ν ἐς ὥποαντας γνώρεμον, 
ὅπ γΈ] σις ποτυύηνἱάς ἐς, εἰς Ρτο οἰγοίτοῦοντ Γατὶπὼ, εἰς τρκακο- 
σίοις ἐγγύώοντο σιιυωμόται γα ἃ ττοσοητος σομἰπγάτίοποπι βδσοτιηῖ; 
Τά ΘΠ, εἰς δεκαμοσιυλίω ἐἰπταγνεῖ τα. Οὗ ̓απἸτίαιαι ἰλαάλτιιτ, Αὐἰἶο- 
τοῖο 5 Πρ τὸ ἀιιάττο 9 τὸ εἰς ἐμὰ, χιοά τἀ σις ἀττῖποῖ 7 [Ὸγ8 ἐπε. 
Ἐππριά. ΑἸΙα Ἰοχιοπάὶ Βοποτγᾷ ἤιπς νυ εἰς Ῥτὸ ᾿η Γᾶ 9 1η. 
“ρὸς γντ ἀριι ΓΟΙΨΌ. κ᾽ μόλις ἀπεσώϑησαν εἰς «ρατοσεσδον. ΤΙ 115. 
ἑαλορμῇ, εἰς «δὸ πολεμίοις, ᾿τὸ ἑαλωκότες εἰσκομίσμηϑτι εἰς τίω) Ἔ πολε- 
μἰων. Τχοττιις πὶ ῬΙατοης, γράψας σϑυςολίω κωρὸς δεόγυσον, αὐαρητή - 
σατο, κἡ διέσωσεν εἰς εἰϑ μας" εἰς ἕγα βάκχον μισγόμαϑει, σιιπὶ (οἷο 
Βαςςίο σοιπεη  οπλΉτ, ἴῃ ἘρΊρτα πιπηᾶτ, εἰς αὐοίγκίκ κέμαμςο - 
ΒΟΥ Ἐυτὶρ! 4, εἰς ἀεὶ, (πιπιρο ἀεὶ εἰς αἰεί, σε ἀεὶ τγῖδιις τεπιρο- 
τίσις ᾿Πα ΠΈγοητοτ ΠπηρἸτιγ: εἰς ἀκὴν οτὸ βαειγο (ο] ὑσὶ, Ὀ]ςὶ- 
τὰτ δὲ ρα εἰς αὐέν. ΑΡΟ]]Οη.2. ἐπάμοσαν αὐλξᾷν ἀλλύλοισίν εἰς αἱ γ,οἰς 
απαξ, εἰ σεέπειξ, [ςπιοὶ, Το πιο μςη. εἰς μὴρ οἵ παξ ἡ βραχιω χού- 
γον εἰς αὐίς, ἴα ο[ξ . εἰστιόϑες, ροίξ, ΤΆΙΙογ 414. εἰς αὖϑις αἰαδαλώ- 
ἐἰεϑα 1 ΑἸ τετιριις 4 ἤξεγάιπιις, εἰς αὔρκον,ογϑ,1η σΓα [Εἰ πίιτη. 
τς ξάϑος ρτοβιῃις, εἰς δέον,τοιιροτε πεοςἤαγῖο, ἐὲς δεωύαμιν, ὃς 
ἐν διμραγον, Ργον ἰτιϊριιςοφιλαι μοτις τηάχλεηφ, ΡΙλτο ᾽ ορ δὶς 

᾽ 

ἘΠΜΕῚ 
η. Ἰες σεῦ τηϊναγδτι ϑίλις" εἰς διμΐαμιν αἰδρωπίνί τιδης οὔτοπάος 

ιᾶτη ἀςοττγί πιόνντ οἵδ σαρτιις ὃς Ροκοῖϊας Μιουηίπιιηι, Τδίάο 
μανϑάλειν εἰς αλήϑειαν ἀρετῆς εἰς τὸ δ᾽ωυνατὸνοἱα οἴξ,α110 αὐ μας 
τὶ ροτοίϊ εἰς μὲν [τὶς Ἰη ατάτοπὶ πιοδην. ΡῬαπίλη, καὶ εἰς ἐμὼὴ 
δὰν οἶκοι, Δ ἀτάτοση ν ἤιε στιοᾶπὶ Ἔγᾶνιτ ΟΠ. εἰς ἐγ» ἐπ γπὶ 
Ππλι}]. ΑΡΟΠ]οη.2. Ατρόπαας. εἰς ἔπτειτα» ἐαίηάςο, ταὶ ἐξ ἔπει 
Βιειιτα. εἰς ἔθποῦσαν»Ἰὴ ΡΟ οτατη.εἰς ἔτι, α Πὰς, εἰς ἔωα 
ΔΙΓΟΓΑΠῚ. εἰς καιρὸν», ὉΡΡοστσῃπὸ, εἰς κοιν ον 7 σΟΣΠ ΓΙ ΓΕ. 
χραλ 7 ΓΌΟΝ]. 41. ἕο εἰς μρικραν, το, ΟΣ ΙΒ η, εἰς αξλιαὶ 
τνας γ ΔάΔρ πὶ ἐς 115 4111 ἀπ! ]41πὶ σοπαϊτίοποσι τοοιροχαι. 
ΥΟ] δά ρυπτηιι Ππάτιῖπη τοάειϊιητταησιιαιη Δα πια Πα μι: 
τὰ ργαίερία. διι14.} ὅ)) Ὦ ἀστολαύσεώς τινίΘ- ἐκπεσοιώτων Ἔ ἘΞ, 

εἰς αὐ τυ ἐπαινελ ϑύγτων, Ρ] λιταῖς ᾿θ τοι], τουσοπτο δὶ 
πετὶ βοτιιῖτ ξογγοου υΐη γεσίρογοῦ ἔς ̓ ς ς ἤιπι αὐ Ρ᾽ 
[ματι εἰς μέγαγνα! ας, Οχος ΠΠςητογ, ποίνυ, μεγάλως οἰς νέωτα» 
τερδοΐπ βιταγιιτι » ἴπ (δφαςητοιι ἀηπιιπης ἤπις ἤοιο ἀπ 
ΔΠὴ0, εἰς ὁπίδ » το τΓΟΓ εἰς ὅσον, φαληάῖι. εἰς ὅτε) γα 
'ἀοπος, ἄτι. τὸς ταὶ μοίλις α» πηαχ πιὸ, ΡΥ ας Γτῖπη » ΡΟυ 
ΡΙΔταγο 8. ̓ῃ Οαἰθ4. εἰς τοὶ γωῦ, ἐπιρτγαςπτίατγιτη, εἰς τὼ 
οἴκασι, εἰς τοὶ τρωτα ῖη ΡτΙΠΊς, εἰς ταῦτα, Πας, εἰς πεύχίδ} 
ςο]ογίμξ. εἰς τέλίΘ.., οχῃπῖηο. εἰς τεταῤτίωυ,ἀϊς ιᾶττο. εἰ 
μ᾽ οτιγτεὺς τὸ διιυατννρτο γιγί δ115)ΡΊατο, ὃς εἰς δύναμι 
Πετὶ ροτοῖτοα ρα οὐπάθηι ἔξερ πι5οὶς τὸ ἀκριξέςατον » εἰ 
αἰων Τὶς τ. τη τη ὸ, εἰς τὸ ἐϊχατὸν, Ἀά {ιζητπιιπι αἰ οτῖπι 
τὸ ἔπτειτει. ὃς εἰσέπειτα,ἴη ΡοΙξεγιιπλ,1η Ειτιιγα πη. εἰς τὸ 
Ρταίςως 9 Ρίατο ἴπ' ἐρ 00]. τὸ μρ οὐ εἰς τὸ παρὴν ἔχᾳ 
4ιϊάςπι ἴῃ ργα της θοης (δ Βαδεητ,ὶά οἰξ » ππης πὶ 
ΟἸοτ. ἃς ἴῃ ρτα πεῖ, ον τῷ σαιρόντε, παπη εἰς ΡΓῸ ἐν ΡΌΠΝ 
«Ἰοῖτιι τατη ἀξ τοπῆρογς ιο ἰο αι πιιτραιᾶντι ἐς ἅ[ιο 
ἀϊ. Λπάοςϊά. κτ' Αἰλκιζ, δα, αϑεὶ υἱὲ γο νῶν τού πων ὧν οἶδ᾽ 
κρήτερον λέγειν πάντως" ἐδὲν γδ πλεῖον εἰς τὸ παρὸν ποιῇ συμῆν, 1) 6 
“ὶ εἰς τὸ παρὸν τιμῆς σοχαζουήνοι" εἰς τὸ αὐραγχεῆ μα, Ῥίατο ἀϊχίς ἱ 
ἀετιοριθσιι5.δῖς αἀἰςοίτιν εἰς δέον ὃς ἐν δέοντι, ΓΙ ατατοΐῃ. τό 
χὲν τοῖς Συρακουσίοις εἰς δέον καὶ ἰϑορσκδυὴ,Ἰὰ εἴτ50 ῬΡοταιηα 

ὉρΡοχστιιης ἀςοίἴτ, 51{3}}6 οἱὲ εἰς κῴλὸν ) φμοα ἃς ἐν χϑ 
τιιγ σοπιπηοάὸ ὅς αυίρτέατὸ. Χ ἐΠορ ἢ δγπιροίς εις 
σιωτετυχυκαιόειῖν μένλῶ Αὐτόλυκον [Πὰς ἕὶς ταὶ μ(φέλις ἀγεὶ 

ταιντ ἐν τοῖς μάλις-α, ες τοὶ ἔχαται 5 Πιπηπιὸ, Χ ἜΠΟΡὮ, τῶτ 
μέζω, κὶ ἐς τὸ ἔχ «τα μ(ῴλα σοφὸν ἡγρόμω. Τυωποίϊ οη, ἠὲ 
λιξὰ πλόσιοι , Πιπιπγὰ ἀἰαῖτο5. τὰς ἐὺς δῖος ΤιΑτίηϊ νειης 
Ροί: τποντ Οἰςοτγιη ἀϊα!οροκοἷη ΓοοἸοτατοιη, πη 41 ΕΠ ηὶ 
1π|ρ 25 ἔλθυι]ας ἱποίθοτς ἀὐχῖτ : ὅς πα ἄογοαι εἰ ἐς αἱ 
Τα]ιαπ, Γαγιίς, Οἴσοτ. ἴῃ ρα δ] σία ργο ροποσο; ἱπ ταδα 
[πὐῖθοῖε . ὃς ἴῃ πιοητοτη οἰς ὃς ἴῃ Ροτρῆατοπι οἴονν ἃ 
Ος Πτι5.ῬΊατο. ἐις τὸ πυρφόϑνεν' ἐὶς τὸ ὐμπαλιν,ῃ σομγγασί 
ὀἐκεῖον μέρρς»Ρτ ὙἾΓΠ], εἰς τοσούτον 5 ἴῃ τἀ πτίιπι»Εο ν 09: 
εἰ 5. ἐς τοσούτον πλϑον»ώς τε κὐ χερφῖν κουλεων ἐρυσταὶ διεπῦραῃ 
φυγοὺ γοπογιιητονε ν3 9115 σά πιξἘϊ ππτ β]αάϊ). ἑἰς τῶτϑ. 
ἐὶς τὸ φανερθν, ἀρογτῶνἱῃ ἢ σαπη, ἑἰς τόδε χρόνε; ἴῃ ΠΣ ΠΟ 
τοθμφηνες ) ἴῃ Ργοραταλιμσι, ἐς τουω δεχ ὁμῆν ον, ρτὸ ὙἸΓῚΡ 
σηόϑοενγτοῖγο. εἰς ὥρας, αἰ πηατιγίτατοιη, ἐἰς ὥγορ αὐ υφαὶ 
ἩΜΜοπαηάτιντ τοῖς. 51} 4.1. ες τυ εἰγορ αὐ ἐκφέρειν τοὶ φαιν 

Εἴενένος, δνν πὰ ΑΙ συάπάο {πρρτιπιΐτιτ Αττῖσο ποτα. 
πριακόγπων ὥν,ϑζς, ψΠῚι5 ΕΧ τε ρίητα, εἷς ἔχαςιΘ, , γἢ 
λαζωρᾶν αὐὴρ εἷς δοκὸν αἱανγαςο! ριΖΠΊις ΠΠρῸ] ν παισὶ 
αἶϑ' ἑνὸς ποιῶν, αἷτρῦ αἰτοῦῖιβ ἰοσο σράφης 5 Ργοπιίς 
ταῖως νι. Ποίςογί ἀος Πἰδγο τοτιϊο. εἷς γένεται ν Δἰταγ, 
Ριυιὰ ΑτλΠ]ἄοπι,οο πιοάο αι ΟΠ] ἱςὲ ἀἸ οἴπιις » τς ἔ 
ἂς ΕὟ ἃς Εἰνὶ, εἷς αὐὴρ» ἰδεὶς αὐὴρ, [Ὁ] νἱγγποιτιο, ποιῤ ὅσον 
5.14. υἱφ᾽ ἐνὸς δὲν κατορθοῦται, ἰά γοϊεῖς Ἑυτγὶρ!ά. 101 0! 

Ἡογαςϊ μας γδ χοὸς ἐἰδδιενὺὴς μφέχη. ὃς εἰς αὐὴρ καὶ πανϑ᾽ οἷα Δ 
ςαρῖτς ἀεςϊπιοαιᾶττο, εἷς κοιϑ' εἷς ἘΧροι Παρ ατίπη,ἀριδ! 

τατοῆ. ἕν σαῤ ἕνροχρρηὶς  Πππι, ὑφ᾽ ἕν ἀριιά Τϊοίζογ τὰ 
Πρλ Πατῖπι ἃ σταπηπιατὶςῖβ. γΟγῸ ἀἸοιιηταγ εἶ φ᾽ ἕν εὐαγινάσα, ᾿ 
αι νοἰας ν ἰπιηταγ ἰῃ Ρσοπιποϊαγίοης Ζιπι αἰϊοαι 

ΕΞ ΑἹ δι χὰ .αὐ αν΄ κα -«Ὁ- Ἀ- 

-- τ α ἘΕ ἢ - 

Πητ. ἴῃ ποῖιο τοατποπτο. αἰϊαιαπάο ΡΟμ τα εἷς Ρτο τὴ ᾳ 
αι. οὐμπὶ ον ηἶηθ μίας ἱπτοτάτι νατὶα δ ξδητίπα [Ὁ ( 

ἀϊαπτατ. νὲ ΠΙλά. βο μίαν βελζύειν Πα. βελίώ Ατηξορδαῃ, 
κάσαντες [πἰν.δκί, ἀρὰ σας οἰιπάοατι μίαν γαυμοχήσωντε! 
γαυμαχίαν δὲ Πγλ ΠΑ. ᾿ 

Εἷς, νοηΐ5γαὉ εἶμι, Ομ. ξ, τὶς πόϑεν εἧς αὐδοώςς γηάε σοπεαπι 
ἰτοῖα γεηὶςς. ςΠοάιις,τῇ δ᾽, εἷς ἢ σ᾽ αἵ ἔγω,, γεηῖος οὁ φις 
τς τς ἀρ δ. , Ὁ 

ΕἼ Ρτο εἴρονης 1 αἰρατν Δῇ Ἐρ ρταπηπιᾶς, σαὶ ἢ χαταχφώδαι οἷ 
γε φύξας,ν Οἱ οτίατη οὐχῃ τόπα! ἔρλγιτα Γογι δῖτα. τὸ 

Εἶσαι, οἱ οςαι! (οτος ἰα τ. Οὐν , ὁ, πὰρ 9. οἱ ἀυτω εἷσε 
1ὰ εἴπ, ἐκαϑισε:ᾶς Π|χ40γ. χοίδδ᾽ εἶσ᾽ ἐν ϑειλάμῳ, 14 εἰρ καθ 
Ἰοσααῖτάη ςιδίςιϊο. Ἡοτγοάος. εἶσε ἄγων ἐς ϑ'εὐνόν ἴῃ 10 
Ρογδαχὶτ. ἶσαν λόχον, Ἡοτπιοτ. 14 εἴπ ὀκαΐϑισαν λέληϑύτως, ὦ 

Ἐϊστεγγιλειὰς ἐ(Θ. δ αι ἡ ὅτλατ ἀἀτιοητιιπι ἢ Ἰσυαλ τις) Θοα ἴατίτι 
οἴτιιγ ἐς ὧο αιὶ ἀριᾷ Γοροπαδπτ ρτὶποῖρεπι μος πιμποα 
βἰτησ ποτίσῃ ὃς αἰ ἰσυας δά ποπτιπι » δὲ ΠΠΠυτὰ δὰ οὐ 
τηϊτιφο αὶ Βυάα, λάπι Ποπαίοτα γοοας Ἠφτοάρτ, ἢ 

κι σαγγ' 
᾽ 



ἘΉ͵Ὶ 

αρίνλοιὶ, ἐξ ὐρἀε!ατοτγασοιιβον Ὧη [ὁπασὶὶ. ὁ οἴ δαμοσίὼν κὶ με- 

οἰ γάλων μέιυυτῆς. Ὁ ; 
ων ἰα ας ἱ πὐιηοατῖο, Οἰςοτ. ΠῸΠε τη. γο} πιιηζῖιι5. ἀοϊατίο, 

αἰατιονασοιίατίο ΡαΡΠςα,οτίιπιοη [α[: πιαϊοίζατίβ. ν πα - 
ΠΧ 110.3..εἰστεγζέλία, τέτακται ὅπη ὙἿδ' εἰγράφων δημοσίων αδιὲ-- 

ΐ ὑπων, 7) τὸν νόμων τοὺ εἰστιγ[ελτικόν.γἱὰς Ρ]μίὰ » Ποῖ. Ἡείγο, 
᾿ γατογρείαγθμῳανισμὺς μκἰκύυσις «εἰστεγζελίαν ἀἸοιιας ἐς τοῦιις Ῥατρε- 
᾿γασὶ ἐμ εῖο γραφίω, ἐς Ιορίθιις ροΓΡογα πὶ ατῖς. ταις, Οὐτε γὸ ἐ- 
᾿ πητίμιον τῶς «ρὸς σὸν αὔχοντει εἰσειγβελίαις ἕνες ιν, εἰσὶ εὁμ ἐδεμῖαν δ 

ἀήφων οἱ εἰ σειγζείλαντες μεταλείζωσιν, Ἐἰσαγζλίᾳ ( ντ ἀηποταιμῖ 
ἐιΡοτέιιϑ) δημοσίας τινος δίκης  γοχκαν Ὠ.Π1115 ἐγῖὰ ογαηῖ σοηο- 
ντ γοίοιτ Ἡαγροογατίδη ) νῃῖιπὶ ἴῃ ΘῸ5 411] πιασηα αἰϊαια 
ἴα τοπηριιδ, αθος Πςητνααὶ [5 ΠΗΠογ πιο! οἴζατοπι; πος ἀὰ- 

ἢ ΠΟΖΙΟ τοπιροσὶς ἀπ]ατίοποπι Ῥατίοβατιγ ποαιὶς σοτταβ ἰο- 
πρὸ σετῖος μαθοβατ ἐπι ϊσο55 ἀριά φιιος ἐα ἀς τὸ ἀρϑάτιι 

{εἀ4 ἐοπτίπιιο νοὶ] δά (πατιιπη» γο] δά ρορυΐτιπι ογίπηςπ 
οδατατν ὃς ἢ ἀαπιηάτιις ξἰῇἴεττειι5» οχτγοπιῖς αξῆοῖοθα- 

τ ἘΠ πεῖ ἀςοιίλτοτ πἰ ἢ ααΐηταπι Πιβταρίοτιι ράττοιτι 
Ὑδτίπα δι π!Ποπῖς ἄτας μπιῖ5 ππα [τα ατιτ(τὸ Ὁ πειλαιὸν ἱμάς 

δι ὅτοι μειζόνως ἐκολείζοντο. ΑἸτοτιπὶ σΘΠιι5 οτᾶζ ἴῃ Ε05 «πὶ 
αᾶτιιπι αἰ ααεπι ᾿πίτιγία αἰξο Ποῖ τ μος Διζοηι ρεπις αά 
ογτα ἀοξοτέθατιιν ἃς ἀσςιιίατοι τιῖπι οτίαπι ἢ αιιητᾶπη ρατ- 
ἵ Ἰρίογιιπι πο Οθτἰπιμίζος, πλ}}14 ἁ ΕΗ οἰορατιιγ ππιῖτα: 

πὶ δι]ρ οἰ γεππιπι ογασ ἴῃ ἀτρίτγος 41 ροΓΡογάπι ἔητεπ- 
π τα ΠΠεητ, χυιὶ ἢ ἀαπηηα ητιγοἰπξλπηΐα ποτατὶ ἰτιγα ἀπηῖτ- 

ας ρΙ ΡΠ τα, : 
ἔχω, π᾿. ελχαραπηπητίο, ΟἸσοτ Ρ 1. ἀοξοτοναςοιιίο α]1- 

ταῖρι δ᾽ ἴσα: οαιιία, εἰστιγζεένλω σε, Εἴθ] ἀἰςαπα πη ρί ΠΡ 5 τὸ 
. ΚΕ (ΟΠ. εἰσοιγίένιω εἰς τίω) βουλίυ), πυιητί 91 ογ. Ποπιοῖ, 

ἰου, Οὐκ οἰκῶ ἐν μᾶρ οἷς δὲ σηγίεκλο μόρίμ ὅτε ἀπεψυηφίζε ὥνέ με, 
"} φίζε δϑνε ταὶ αξισ᾿ά με πορᾷειν, Ρ] πτατοῖ. αἰεὶ ὧν εἰσ γζέλϑη ὸ 

πρὸς τίολ συγκλητον. γπάς οἱ εἰστιγίείλαντες , ἀςἰατογῶ5. 

: 

ὐτοςοὐοἱητγοάτιοοης. 
δοιἱ Αἰτ]ατὶ οἱ ΠΠπιι]ατὶ. 
ἃς Εἰστέγωνμιξω, π᾿ χαοϊητγοάιςο ΡΟ Υ δ. [1012.ὄ εἰς τεὺς οἷ-- 

χίαε ἰδίας εἰσειγμῆνοι 9 οὐ δὲν ἀπέλιπον τῆς χτ' ϑερίλων φιλοφρφσιυης. 
πος. ὅμα μίω εἰσοίλονταί γε ἐφ᾽ ἑαυ (ἄρ οἱ ἰατροὶ κρίμτοντες «δὺ εἴλ- 

λοις ἑαπρουΐ,α(ς [ςππτοαςςοτ τ τ. ΠΊτιιο πάποουντ εἰσούγω λέ- 
χοδϊσσπτοπι ἔλςῖο, ΑἸ ταᾶάο ἀοξεζο, ἰπξεγοςίηιιεο. Προ οτ. 

ΝΙοοοΐοπι, εἶν᾽ σοὶ διωώῖρᾳ εἰσοίγοντεις, ἃζς. τι δὶ ἀτιιιποτα αἀάτι- 
τος, εἰστίγειν τοὺς δωρεας Πλιι ΠΟ Γᾶ ἀἰζογγ [4 απ. εἰ σεύγειν εἰς διὲ-- 
Τεμαν. Ῥ] το η1.1.Δἀἀτισογα ἴῃ ἐππἀἸςλιπι. Ἀ οἔοτταγ ατιτ ταπι 

ἰ δξτοτειτι {ιιᾶπτι αἱ ἐπ ΐσοπι. Ετ ὁ εἰστώγων, 4] σΟΡΡατῚΙΓ 55 οι - 
ἐς εα το ποτίο ἐγας. Αὐἐτορὴυνεφ. ἐδεὶς κοὶτ᾽ ἐμοῦ τεϑυγεώτος εἰ- 
δέκ ἰκυγποππιο πγοστιιαι πὶς ἴῃ ἐπι οἴττι ν οοαῖτ,ΡΙατο ἴῃ 

Ἀροΐορ. ἐμὲ εἰσεέγεις τουτουσὶ κὶ κα ταγρρεϊ τα Πο5 ἀπ ἐπι ϊςος αἄ- 
δέ τειιπὶ ἀςξοτς. εἰστέγειν τίωὶ δύκίωη γροφίω, πος εἴτοϊατ- 
Βυΐα5 τοὶ σολίπίταογοννς Οἴσοτο ἰοααίτιιτ 5 ὅς τοὶ αξεῖο - 

᾿ἄλτο. Ετ εἰστίγειν δ ὑπδύϑιουον. Γι ο ἢ. δεῦρ ἐφ αν, Νὴ δία, 
Ϊ ς ἦρξα. τα παρὼν ὅτ᾽ ἐμὲ εἰσ᾿γγον οἱ λογις αἱ 9 τί ἐ κατηγόρεις; 
ἂζ 6ΠῚΠῚ ἐρῸ Ροτρογατη ἐπα 91 {Ἐγάτι] ξἀπέλις ἤμπα : τᾷ πὸ νογὸ 
ἰσασα τυτο δά οἶος 9. ποα τ ΠΕ] στ πλῖπα ΟΊ οΟΙἘ1. σογαπι τᾶτιο- 
᾿πιιπ ργοεξεις ἃ 4ι1θιι5 γατίοιτοπι ροίες αὐτπτηΠἸτατιοηῖσ το- 
' ροίσεθατνε! Οὐἱπ ἰρῖτατ οὐσπι ται δάοῖες, 1} σγίπυϊπα ουε- 
ὈΠῈῸ χτ᾿ Ολυμπτοδ ρους τὴ μ᾽) ταῦτα ὁ αἴ χων αἰέκρινε πᾶσιν ἡμῖν, κὺ 
᾿ λαχρίνας εἰ σύγαγζο εἰς τὸ δυκοιςπ ρεον,σδιιίαττι ἁπιάλτο σοερῖτ, Βϊς ἐς 
ἰππάϊες ἀϊχῖς.. αἰϊδὶ ἀς ἀαςσσυίλτοτε ἴῃ φαάοπὶ 5 Αλλ' ἐδ' χη 
ἰφϑύνου δύκίκω εἰ σείγων 5 δι ἀἰδικηματος ἐδεγὸς. Ὡς 41 το ππης ριιάοῖ 

᾿[ἀἸοίτατι σπτιῖεὶ ἀϊέζατο ἀτῴις σομἤείτιιογο 5 ποη σγ  ΠΊ1 15 αἰ ἱ - 
ἰευϊαπ,[οα Ἰϊπιοτῖς ὃς ἐπι! 415. Απάοοὶ 4. αἴ ἴθ᾽ μυςηείων» Ε γὼ ἐγ 

ὑμῖν ἀσιαχνοῦμαι, ἡ παύειν τέτως ταῦτει ποιοιιῶ τας βελτίες παρέξήν, 
᾿ ΙΝ εἰς ἡμᾶς εἰσαγιυγὼν,κολ σειν ἐξὺ ἀ δικοιώτας αὐτῇ, ἀςἰἀτιιγῦ ΡΟ] - 
ἰ Ἰσξοτοδς γτ Ριϊηίατιτ οἰιγατιτεπι:ν Οἱ ἐπιάἸοιμτι ραττοϑοντ Πιητ 

εἰστέγειν ὃζ πολ εἰζειν΄. ΠὈὶ ἀοςινίατοτι αὐτιῖτ . ἐο πηοάο {οἰ]ςος 
110 ἀξξοτ ἀατηπατς τοῖιπὶ ἀἸοίτιτ. ΡΊ1η.1η ἘΡΠ. εἰ σεύψειν, ἐπάιι- 
ογε [Ατϊηὸ προ ἀϊχῆτονε 0.5. Τηἀιιέξιις εἰς ποπηίπατιις : ἐρὶς 

᾿ἢρίξ ργὸ [δςπυῖϊο ἀοςυίπηξς, δ. 115.6, Τοττῖο ἀϊς ἱπάιιέϊα ςο- 
᾿ἰρηΐτιο οἱ 111} Τ Ὑτου 5. δζς, εἰ σώγειν εἰς ἐδὺ φράτορας. ρτοῇτοτὶ 
᾿ Ἰἴδεγος. εἰστέγειν εἰς «δὺ γγοντεὶς, ρτοῆτοτ! σοητῖ!ο5, εἰσούγειν πάλιν 

ἰπϑὺ δίκίω., αξείοποπη το ἰτιογο; Ππιι5 ὃς Πειποἵξ [ππὸ4ς5 Εἰαπ- 
ἰβεῖ.ςαρ.2. ἐν τιῷῇ εἰστεγαγεῖν «δὺ γνεῖς τὸ παιδίον Τησοιω. δί σἴιτη ἰπ- 
το άτιςεγεπξ ριιογιι Τοἤπιπι ράτοητος. τοῖς κοίμνασιν ἰατροις εἰ-- 
᾿σάγειν, ἀὐχὶτ ΧΟΠΟΡΠΟΡτΟ σρτοταητίδιις δάβίθοτο πποάϊοος. 
 Εἰσεέγειν;αριιά Ἡότης.Ρτο εἰς ἐν αὐγήν 1 νπιτη δἀάιισετε ντ οχ- 
 Ῥοπῖς Εἰ τατι, η μος ἰοςο.Ηοτη:Ἡ144, μοποτα μὸν! μήύΘ' εἰσαχέ- 
ἤρντες ΤᾺ Ἐππ ἐστόγοιν( ροἴπτιιττν ΡΤ εἰσεύγειν) φοοῖΡὶ αἷτ ρσὸ εἰ στέναι 
οἱ ὑπάγειν ἴπ μος νοτί. Π|4ά.π, Λαοδίκγω ἐσοέτεστι δ υγωτεων εἶ δὸς 

Ὶ ἰόω, ῬΙῸ αἴγρυσᾷ ἐς Λαοδίκίω ργοβοϊίςοης 341 2οάτοοῖη,παπὶ 
ὦ ὃς Βγαιαῖιπη {Ὡμο] υτῆοτ μαϊδοξ ὡρὸς Δαοδέκίων πορϑυουβύη, 

Ἐξ αγωγεῖς, ε0., δ, α αξξίοποπι τεῖ ἄάτο ροτοῖ, ὃς Ιόρε άσεγς ἴπ- 
" ΕΑΝ αὶ Ἰπητγὸ αἀτηϊττῖτ, Π πιο. Οἱ 9 νόμοι κὶ πέτων διδύασι 
᾿Ρβαγεαφαὶ αἰτιλαγχαίειν αἴοὲ ὧν ἀκ εἰσιν εἰστεγωγεῖς.» 1ιερ τ ντιτοῖι 

1; 

' 
] 
Ι 

ἵ 

ΕἸῚ 406, 

οΧοορτίοηος ἀἄτιγφοασι!πι γοτιιπΊ; φιάγιπι αξπίοπος ἀριά ἠμ- 
Φῖζος ργοάϊτα ποθὴ {πητ.Π(οπι αἰ], ὐκ θίντων εἰστιγωγίων οἴ ϑε- 
σμο ϑε Κι υξῶρ ὧν λα χ αὐείγςιπὶ ΤῊ ς ποτ μβοτάγαπι σορσηλτίο ποῖ 
Πε οατγιϊπι τοι, ιάτιμτι ποιηΐῃο ἰὶς ᾿μἸςίμπι ἱπτομάϊς, εἰς 
στιγωγεῖς “ κρίωων,ἀμέγιις οπτίμηπ. 

Εἰσαγωγίω,ἱπἠτιςο,ν απὶ ἀοῦος. ; 

Εἰσταγωγη »ς,δϊτΓοἀιιέϊλο, Οἰςογοιὶ, οἰ ς ὅς τγαάἑτῖο; τυιἀιπηοητᾶ; 
ῬΓΙΠΟΙΡζληπι 5 γὺ αλλ γος ἃ ΡΥ πιῖς ληἶτλϊς ἃς τἀ πιφητίς τγαν 
αἴτιιτ, Γιατί μα] οσπιοητα ἀϊοιιήτ, εἰσαγωγαὶ ἴδ᾽ ἄκων, γ οσατίοπος 
10 {15 Ατλίζοσς!.8, ῬοΠεῖσυτ. εἰ στεγωνναὶ αὐτι ϑύσεῤς » σο πίτταν 
το 5. ᾿ 

Εἰστεγωγικδγ »τὸ, ςΟα ΠΤ 11, , 
Εἰστογωγικὸς οὐ, ὁ) ιιἀΐ Ἰηττο ἀι!έγοτΊιι5. τὸ εὐ στεγὠγικον, ἰά αιοά ἀλ- 

ΤῊΣ ΡΓῸ Ἱπηρογζατίοηθ, εἰστεγωγικὴ, ἀοςοηά! γατῖο {Ἰτπιατῖα» 
ἔξαι ΕἸ οπηθηζαγ 535 οἰ τος δγοιῖτοτ ἃς Πιπχπιατάτη ταπτὰπὶ ἢ- 
ἘΘΡΟΙ σαρίτα τγα ιιπτιν.. Ξ 
Εἰσαγώγιμος. ΜῊ ΡΟττατι5ἱπηροτταηίμ, Ατίτος,. ΟΕ ςοη. τὲ εἶ - 

στγἀγιμογτς5 ᾿πηροτταπίᾳ;, εἰσει᾽γώγιμος δύνῃ ἀϊοίτιιτ, σοητγα αἱ - 
115 ἘΧογά πὶ Ργα τ ρεῖο ἰπγε οδι οἱ ποη ροτοῖξ, εἰσουγώγεμαι 
αἱ δίκαι γ «ΔἸ ίςε ἥιια: ἀρ τα ΠτΙΙΓ 9 ὃς 4πιας ἰητοηάοτς ἰἰσοῖ ρον ἴο- 
Βιοϑοίσιι ἰερο ἀϑεγουϊ αιοίαπ. ) οπιοίϊ, ὑαὴρ φορμίωνίθ. εἰξ ὧν 4 οἶδ᾽ 
ὅτι ἥτε αὐσε συκοφαντία, φανερᾳὶ γούσεται 5. τὺ ὡς ἐκ εἰστιγώγιμος καὶ δίκη» 

γνώσεῶν ἄμα ταῦπ᾿ ἀκούσειντες, ΤΠ ΟΓ. ἢ ἢ ῬΑγάρτΆΡ ΙΝ, Ὡερσβαλλομέ- 
νου δ᾽ ἐμοί μαῤπυρὰς ὡς ἐκ εἰσουγώγιμος κὶ δίκη, δια της γεγζωημῆρυς 9 ἐ- 

κείνη ὑκ ἐπεξῆλϑε. Ι πάτο ἢ σοητγα Ποπιοίτἢ, πολλοὶ, ᾧ αὐ όδες. πολ-- 
λοὶ τῶ πολιὴν ϑεωρφώσιν υἱ μοί ς»ατως τῶτον διχάσετε τὸν οἰγώνα, καὶ πός 
πέρον εἰσαγωγίμοις ποὺς δ θμηων δωρρσυκίας ποιηίσετε, καὶ ὐέδίω υἱξές αἱ 

δώεα λαμξαλειν καϑ' υἱμὴλύ,1. Π᾿ ΡῈ νοὐ ἴερο ἀρεῖς [ἰςεδὶς αάπιετ- 
Τὰς (ογάος πιδρ Ἐγδτιμισι, ἢ ἰητοπάοτε ογιπηΐηα Πςεδῖς αάπιρτ- 
ἔις (οτάϊ4ος ππαριγατιις, εἰσαγώγιμος τέχνν»ατϑ ἀπο π]εῖα.1.οχ- 
τογηΡΊατο 1 1.6 ]}}. εἰσαγώγιμος προφῆγ ΥἸξτι15 411 αἰλτας ἱππὶ- 
Ῥοττατιτ στ ζοτοῖη ΒΠες. ΜῈ 

Εἰσω ει, [Ἐπυρογ. Ἑαταγὸ ταπεὰτα ἱππσϊτατοντ ποτατ 6424 [16.4. ΑΞ -’ 
(οἰ ποοτασπιεη οἰῖπὶ ραττῖς! ρῖο ργαίδητὶ ἱπηχῖς, Ὑπάς ὁ εἰσαεὶ, 
{δια τογπιβοϑορΒος!, ἡ τὸν εἰσαεὶ λεηλατήσει χρόνον ; 8Π [ει ρος 
Ῥγα διττὴ 3 

Εἰσωμίων, δυκοίω. ἘΤΟπλ. 111. β, ϑν,, ὅτι οἱ εἰ σατο δίς, αυσά εἰ γὴδιπὶ 

εἴετ ὃς ρΙαςιῆοτ, Ὁ ᾿ ᾿ 
Εἰσαίοσωχμ,ξω, ἰγτιιο. ΑὙἸ ἘοΡ.νεφοἐδι᾿ εἰσηξε δάδεις ἔχουσα γ ποσὰ 

1ηΠΠΠτοϊπηρε τι βξοῖτινἰς Αἴασω. ᾿ 
Εἰσώω,αιμάϊο. 1.1. Ατρ. ΑΡΟ]. ἀσσαςὸν ἔπος γγύετ᾽ εἰσ αἰονττι τῇ ΑΟ- 

εὐτ.}1}0.4ἘρΊρτατππη. τεβίγων εἰσαίοντα μέλίΘ’,οὐματι Οεπηίξιμο; 
1ἰδτο τι γσοη ἄρο]] οι. εἰ σαίων κριοῦ, ὅζς. ἸΝΟΠπη 5 9 φϑογίῆς σε-: 
σα ηογτοι, 

Εἰσοικοντίζω, ἴοι} 1ς ἐς οΠ70.|} {5111 ἴπσεγο. ὲ 
Εἰστικόψω, μι ὠσὼ, πουκαοϊπαιά1ο,Οἴξοτ.οχ διά]. Οξηίτ,ϑορβοςϊ. τ 

δ᾽ εἰστίκους ταῖν δὲς, 1 ἄνους, δίς. εἰσεικου ϑνεὶς ΟΧΑΙΙΔ τΙΙ5. ὁ εἰστεκουΐων 
κυρίου, Ποταΐπο Ομ οάίτ;ςαρ. 3.ἘςοΙ Παῖς» ἀϊξῖο δυιάϊεης» 
4 ἱπτρογατα ξιςΐτ, 

Εἰστάλλ ομκα)»μ. μα πΠ| το. Ροπ. . Ἶ : 
Εἰς ἄμιρλαν παιδιαὶ, ἰι!{π5 ἄς 4ιιο τα Γαΐ τις ΡΟ ΠΧ [στοποπο. Οἱ 

υἱὸ οὐἱὦ κύκλου πὐριγφαφέντος ς ἀφιέντες εἰφρώγαλον ἐςοχαάζογτο πὰ μέα 

γὰ τὸν βληϑέντοι ἐν τῷ κύκλῳ, ταὺ τίυ» εἰς μινλαν πίω παιδιαλ ὠγο- 

μαζων. ͵ : 
Εἷσείν ἃ τιοιπαῦο ἱπαῇτατο ξι ἴδάςο; [σάοτε ἔλςϊο» καϑέζομαι» κα- 

ϑίζω. Εἶσεν 5). Ὁρόγον. δριιὰ Ἡοπι Ετ 1{144..}. ΑΨ αὐερχουδύῳ πυκνοῦ 
λόζοον εἶστεν ἀγοντες»ἱ. ἐγέσῥαν κά ϑευστεν,ἱπΠἀλατὶ ἤπμτῖ, Ες 0.ζ. ἐστ 

λόχοναρροίιτ ἰηΠάϊα5. δα τ ρο τς 
Εἰσειαζαίνω,Ἰπίςοπ4ο,αἴξεπᾷο, Αςομί, Ἡοτποτ, ἐμὸν λέ χ Θ᾽ εἰστιγα 

ζώνει. ἐ ᾿ 

Εἰσειναγγάζω, το αἰαγκά ζω» Ἐϊε Ὡρβετεταγκαίζω, Ὁ ἐγ ἔυστις 
Εἰσαινέχως Δ Παγρο, ΕΧΏγρΟ: ΠΊΟΩν Πιι5 Ῥοεῖ. 52) ῥιπ αὶ ζεφυ 6» εἷ-- 

σταγεχά. : ὁ Σ 
Εἰσεινιῶν» ὄντος» ,αἰςεπάοης. Πς πο. ἔραν ὃν εἰ σταγιον, 

Εἰσαάπειν; »τογίιις: ῬΠ1]Ὸ ἀοιπιίπἀο, εἰσεέπτιν ἑκαίτερν., ς΄, 
Εἰσεώτοιξ, πη Ρ Ἰοΐτοτ, οσπιηΣΠῸ» (πιο Πιια ὃς [οπιεὶ, οἰσεέπειξ κε- 

γοιῦ, ΘΑ] 6.1. ἀθρόως, ἡ εἰ σοί ποιξ οεϑεσις»τυπτὶ ολάοπι οπιλἤπονταστι 
ἀϊυοτίᾳ, ΟΔζᾶ. ᾿ ᾿ ςς τ Ο ὙΡΡΕ  ντῖς εἴ ὡμοιώϑη, νι (5 οἴδναρράτιμτ π ΒΟ τΆλ, Οἁ. 

ν»εἴσουτο ὃ χθών. ΤΠ} ΡΊ ΓΤ δί Ο11Π| τηβηῖτ, πού πα ΤἈΕΘΕΊΝΡΝΝ 

τὸ δ᾽ αὔτα ὀφϑειλμοῖσιν ἐδεῖν, 1 ςΟὨ ΟΣ οοι]Πς τι άοτε,λ αυάίαιις π- 

1 νἱάετε γιῆις φἴς. πἰρληὶ: 
Εἰσεύδειν. εἰσελϑε νοι στοά! ἴηπίιγε,,, ἘΝ ας ΕΝ 
ἘΣ ύδις ὃς εἰσευύτες ἰτοταμτι, Α15»α πρ [50 φονιις ἐπ ΠΡαδν 

ΒοραΡ, μα σῦτο γῇ δὴ μῆ) εἰσειῦδι; σε δθα., ϑοῖφαι ΣΝ ΗΣ 
ππας Ρ] τατομ ἴπ Βιοιπι10 ἡ εἰσοθῦϑις ὀυνοίας πηγ »ξιτατας δεηος 

: ὄγων τῆ οἰχουῖν ων κἡ “ἦν εἰστεοϑις. Ἰαοτυαι Ρτα- ἀοἱ σητὶς ἔο 5. τόν η ἀήρ : 
ἐρητοταπη ὃς δαταγοσαπ Βιιά.η ἘΡΙΙΝ. ὁ εἰσεεύϑης) ΑἸ ΕΘ ΠΙΘΕ, 
δἰσπῦσες ποτε} ροϊετιίπη, ἀεῖποςΡ5.

 Ὰ ἢ 

Εἰσείρασμακγἱαςοτατῖο εἰ αϑημσοῦσο πὰ εἰσα φιέναμν εἰ «τρια γμα) ἁρυά 

ΔΙ μιν} τη Ῥτγοπι. 
Εἰσαφίημ"»ἱηττοάμςο. ΧΕΠΟΡΗ- 

Εἰσαφικοίνω;λφεο»ἐςοςἀο»τοάρο, Ἡεβο
ᾷ. ἐὸν δόμον εἰσαφίχρνι γβο΄ 

Ω "1". 



4644 Β. 1 
ταῦ [δ τεοορ τ, εἰστιφίκοινε πόλιν, ἴῃ ντΡ οπι ἀρ ΡΠ [ας οἰ, 

Εἰσαφικνἔομιαγ. μ.ἰξομαι»π.ιγμα αςοοἀοναάιποπῖο : ἀς Ῥαγορτίηῖς ἀι- 
εἰτιιτ. Οὐγ . Ὁ, συξω πίω εἰστεφικοθοι ατιΐοιιπι αάϊτο, 
Εἰσαχϑίμ ἡ. ἀσοιι[τὶ οἴτατῖ. Ὁ 
Εἰσβώνω,πστοάϊοτ. 
Εἰσβάγλω, μιαλώς ποκϑι γα  οοἱπστεάϊοτ, ἀσστοάϊοτ, ἀδοτίου, τ - 

το, ργοάθο ἴῃ ἐχροάϊ τ οπ δΠῚ.Ἰποιγγονάγηια ἤτηλο αἀιιογἤι5 
φῖο τἀσφάοτς ὃς ἀρ ότοάϊ, ὁ πα ροξυώειν, Οαἰοπ 10. Τ᾿ ΆΟΓΑρ. εἰ υδὸ 
εἰμ μῦ τοιαύτης ς εγγώσεως οἷ ἐφύμερφι εἰσβεἔγλοιεν, ἀπυχήσαντες μῷ' 
ἀατειῦνν αἴξιπί πῇ ουσι τιγι “σ᾽ σεξόν τῶν τὸν δια τριτον, Ἐπ αὐ ΟἸατϊοοι. 
Καὶ εἰ κεφαλή ςγἱ τινίθ. Ὅν μέφφις ἄλγημα σιω εἰσέξανλενο δίς. Ῥτὸ ἐμ- 
ξαϊλειν»πτγοϊ γε γίηστοα! ΤἬΟΡρτ.9. εἰσβάλνοντι 3. εἰς τόπον ὄυϑιὶ 
ἢ ὀσμὴ τρρσβάλλει. εἰσβάννειν ἐτίατι ἀϊσιμητατ Ηϊτι11} ἐπ ΗΠ οητοσοντ 
ὀκξαγλειν. ΡΟΪν Βῖιις Ἰῃ 4.τῇ γδ ἴσρου πλείοσι ς-ομοισι ἄστο τῆς δυρώπης 
εἰς ἢ πόντον εἰσίβεΐλλοντος. ὅζς. εἰσβ ἀννειν εἰς ϑοΐλααν -ν».οἰσβαΐκλειν τὸ ῥέ ε-: 

ϑρον οι ττοτο Ηπππιοη. Ηογοάοτ ἄς ςοηῆποητο. εἰσβάνιω εἰς πἰυὶ 
οἱ πικίωδ Ὑ λον ἃ. βοιξ πόντον ἐισεξαινλομῆν.. ἴῃ πιάτο δοιιοσαπῖττο- 
Ῥαπτιι5, ἀπισοο θα πηι5. ΕΠ ρ 4. 

Ἑἰσβασις,εως ἡ, αἰςοπ [59 ἴπστο η15. 
Ἑϊσβατον, τὸ, ιιο αἀϊτί ροτοίξ. 
Ἐῤσβυσας,α ξξϊυιὸ, πηροποη5» ΑΡΟΪ.2.ΑΥροπ. ληΐδο τ᾽ ἐἰσβήσεντες ὅ- 

σίω χοεὼ ἦεν ἀγεάδερ ἷη παιιο πὶ ἱπιροποηζος, 
Ἑῤλσβιαΐζομαι » νἱ τηστοάϊογ 9 νἱοίθητοῖ αἰ ἰπι14 ἔλοϊο 9 νἱπιὶ ἰηΐεγο. 

ἐισβιάξονται εἰς «ὧδ᾽ οἴκοις, ἄοπιος Οσοιραηξ 5» ῬΙΠτάτομι5 ἴῃ 
Ναπηα. 

Ξἰσβιξάζω, μ,ἀσω,πιαχαγιροπογαίςρηάογς ξιοϊο.ΠὈοταῖ, ἐἰσεζίζα - 
ζον «ὧὺ δούλοις γαώταξ, 

Ν᾽ σβοηϑέω, δ, αι ΧΊ]ἰοτ. 
Ἐ σβολὴ, ἡγε ροάἸτῖο. ἐμορατεία 9 ΠΊΠΠἸτατῖς ρεγο στ! πάτο: ἐπ ροΓ115, 

φοποιινι59,1πΠ]τιϊσοϊποιγίο ϑς ἱπ σιγῆς, ΡΠ ἀροτοῆτο.Οἱς, 
Ἰοςιις αἀ ἰηυιδίοπάιιι ορροτειπιι5. ΗἩ ογοάοε. ᾿τοην ἀροτβο- 
φ» ΠΟΙ ΠΙΘΑΓΙΙ5.αἹ δεσβολ αἱ τἦκ᾽ πυρ εἴθ, αςοςἤποηος ἔς Ὀτίπιτη, Οα- 
Ἰδπόρτο ἱπστοῖῆπι δὲ οἴ οΥΡΟΙγθἴτι5..Ἴ᾽ δ᾽ ἐλα πόνων τὸ πρῴως ῥε- 
ὄντων, ταρ᾿ αὐταὶς τεὶς εἰ σβολ αὶ οἱ ϑίνες στωΐς’ ἀνταῦ. Τά 6. τὸ γὸ τὰ τυ- 
χόντει τὸ τε “ν᾽ ῥείθρων ἐπειδῶν ὅ)ηκρατήσωσι τῷ κύματος χ7᾽ τίω) ἐισβα-- 
λἰχω ὠρφωδυύσε τὸν χοιιῦ «ἐς ϑεέλαῆαν. ρτο ΠΟΙ ἑηστο , κἰ αὐτὶ 
πῆς ἐμῥολὴς οτίαπη Πιπαίτι!γ. Ὀ] οἰτύγηιις ἐσβολὴ τὸ πυρετῷ, ἡ αὐοίο- 
δὸς. πειρρξυσμιός, ῬΥΟ τταηῇτι! κ᾽ αὐτὶ τῆς ὅπεζολῆς, ΡΟΪΥ Ὁ. 3 τῦῦ 
εἰσβολία) χατεςρατοπεδεύσοι τ᾽ σ᾿ αὐτί) πίμ ποιρώρειαν “Ἷ ἀλπέων. 
Ῥοῖ τγαηΠειπα ἤιις ἀο σεπήτηπι, Πα τά τς ἴῃ ταάῖςῖθ. ΑἸρίτιπι 
λόγων εἰσβολ αὐ, »γοσοπιία. Πιοην α]ΠἸσατηα ΤΥ Πα, φυαὶ δὰ 
πάντων οἰεξιώτει τον ὃ ἢ τὸν ῥήτορα 7 τες εἰσβολαὲ ΠἿ λόγων . ἡ χαρκέ- 

τάτον 5 ὅζς. δῖς Ομ] πτι}.ἐϊχὶς ἱπστοτιπη ΟΡΟΓΙ 5.511, εἰσβολαὶς 
Ἔχροηΐξ εξὸ' τόποις δΥ ὧν εἰσβαΐλλουσιν εἰς πίω) πολεμίαν. καὶ τὰς δ) 
“1. πολενίων χώραν ἐφόδοις : χαὶ εἰσβολαὶ ἀγχιφίπων 5. τοὺ σιτοφυλαίκια. 
Χτοϑήκας. ᾽ 

πὶ σδέρχω Ἰητιοοτοίἤρίοο, ἡ 
Ἐἰσφεχομαι 5 μα, ἐξομιαι 5. τι, εγμα 5 αἀυλῖττο. Ασοιιίις, Ὡροσαγω πα- 

ράνιι. : 

Ἑ!τσδοχὴ, Πα σε ρτὶ ο» 44 π}}Π10. Α]οχαι, ΑΡΒγοά. 
ΕἸσόρυμὴ ποτ 59 ἰαπρ το πο. 
Ἐτπσδιευΐω, [δ οο»ἰπσγοάϊοτορεηοῖτο. ΑἸοχ. ΑΡ ΓΟ, εἰσδιωΐοντα ἐὺ 

πόρρις,ϑς. εἰσέδυ ἐ σφισι δεινόν τι » ςοη Πἀοταγιης τόση εἰς ᾿π41- 
Θηπαλη Ἡογοάοσ. 

Ἑϊσϑυσις » ἸΠτΓΟ τις » ἱπρτοῖτι5.» ο5 ἤροίπιπςα 5 Αὐὴτοτοϊ. ἀε Α- 
σα Ὴ 111]. καὶ 9 νεοη]ο πέπλεκται ὥσπερ σφιθκ λινῆ 5. ἔἴχουστι εἴσδυσιν 
μικροῖς νη 

ἙἘτπσδυύομαι.ὃζ Εἰσδύω,μιύσω,πουχα,ἰπιστοάϊοτοίιδοο ἐισδυ ἐνῆν. ν- 

αἴννυος Γ᾿ θη ςπαρείσδύομαι. 
Εἰ σεγείρω,ἱποϊτουίδιι ἑποἰταηο σοχηρο 110 ἰαῖγο, 
Ἑΐϊσε,ν τάς εἴστεν. 
Ἐϊσειμι,τμττο,αἀ Πππγ, σα ρίτιγ οεῖαπι ρτὸ ἔπτατο, ΑἸ το ρΡ ἢ. ν᾽ εἴ- 

σεῖμι, σοὶ δ᾽ ἃ φροντιω, ά 10. εἴσεισι; ᾿ποτ φάττα δ Ίτ, εἰσιέναι τί) 
φραφίω, ςατιίληι ἀϊσοτο,κρίνεσϑει. 1 ἀπς ν οσατ. Δὲ ολη, ν]άς Εἰ- 
στέγαι εἰσιοὺν, Ἰτισ το 15. ὠς ἐἰστῶν ἐς σπσονδον: Γοἤριιοη 5 ἔασἄοτα. ἐιστῶν 
εἰς «δὴ ὀργες»ἸαστοῖπΠις δά ατιο5 9 ιιίτιπι ριιρ 5. Ομ οἴῃςη, 
ἐισέει μοι ἄλγος, ἀοῖ οΥ τας ἱποοίπε . Εἰιγὶρ. ἐσηίω τὸ πρῴ γμᾶτει, 
Τοϑ Δα]. 4 τος ἀροη 45 πὶς ἀρ] σαι οτος, 

ἰσελας κὸν, αρτιά Ρ] Ἰη.44 Τ ταίαη, ὃς ἐγαὶν εἰσελαςικὸς το ἀϊς ἀ1- 
ΟἸετα: οἰγηγρίοηΐςα αι ϊογοηῖςα: ραυγίατη (Ο]οππὶ ροπιρα ἰη- 
δτοάιοραητιτιν δὶ ΡΠ μαἰι5.ἸΤοσπίης ἴτάαιιο σοτιιτη νομοπιοη- 
τοῦ φἀΔιοίτεπ), απ Πτ ροτίις. 14 τοι ρι15 4110 ἐσ ἡλαστν»Ἰπτιοη- 
ἀτιπι. Το πι. {61 Ππἰσιιπὶ της ρει πλῖΠὶ ν Ἰάἀοταγ ἱποί ροτς 
ἀεθοτὶ. ει 415 ἴῃ οἰπήτατοπι [υ ἰρίς ἀσήλασεν, Ὑ1ἀς Ψ τ. ᾿ῃ 
φταξατ. τὶ 9.ν 01 ςου ἤτπιαϊ. οοτῖῖπι ποτ ὃς σογταγαϊητιπη 
γἱξξοτος ἐΥ σα ρ ΒΑ ΠῚ Ῥοπαρα ἱπιιοῃ] ἴῃ ρατγία πὶ ς ὁ τόαιις Ρὰ- 
ΟΙϊοα ρογρόσαα νίγα σοηἤπίτεσῖς. νοξεΊ σα! δ, ἔγα! σοι Πιοιμο,. 
518115. μέγας γὸὴ ἀγὼν ἐσελαςικὸς ἔςαμ τ αιιαάτίρ!ς ᾿ππ ΘΠ] οἴ εἰ- 
σελαίνειν, αὐ αι. πὶ τΠΟΓΘ τ. ἤς ΠΠπ|Πτ ΤΠ Έηιι5 ΜίΑτοτ 5 Καὶ οἱ 
μι εἰσελ αἰστεντες εἰς τίυὶ ἡ γωπημῆν ἕω πόλιν τῷ πατρὸς, γέρας οἰἴδιον με- 
παλήψονται. 

Ἐἰσελαύγω, ὃς Εἰσελάίω, ἀπιςουἱπἰοαϊιογοϊ πο αιῖτο, Ττοτα ἸΠρτοάϊου ὅς 
ἤιθςο. ΑΡο]], 2 Αὐροπιλιμῇν εἰσελίστιγτες) ὃς [10 .6. ἘΡΊρταηιπι. 

΄ Ὁ 

Ε 
ἐϊσελόαν ἐΐδίω [αθῖτο ἱπέογοσ. ρτο ἱπρτοάίου οι νοΐ οἱῃ 
τπποιιον. ΡΙστατο, Οἱ 3 πομπηξθμ ἄπω πάνυ γγρειος εἰπέ 
πἰω) πύλιν ϑριαμοδύων, Ἡ Οτοά!. Οἱ 3 αντωνῖν. εἰκωλύπως εἰ 
εἰς πίων παρϑυαήων γίζγοτιπι ἐχοτοῖτι ὃς Θαιήτᾶτιι Ἰπρτοῖα 
λάσοις τεϑρίππῳ, ἵΠΠ1ς ἔγι1ς ΟΓΓῚ αιαά τι προ ΡΠ Πτατοῃ πα ἢ 

ὉΣ 

ἃ- 
ὃς ἰπ ἈοπλαΪ  βισηήλαυνον πεϑρίπ' ποις 31. τα ἀγ1 ΠΠ9Ὸ σαιγτ ἐπ|ϊας 
Πιητ. ἐἰσελαυγει δια στρ δέων οἱ πσσά τ ροῖ δατά ες ΡΙΠτατ, 
ΠΛ , σελ ἴσους δεεὶ τής κολλήνης πύλης. ἸΠ ΤΟΙ» ΡῸΓ ροττα ( 
ματη. ἐισήλασε μέσον “ἿΠ πολεμίων. ἴηΠΙτς ἰπ τηοάϊος πο 
λαύγειν, οτίατη Ο[Ἐ ἸΓΓΕΠΊΡΟΓΕ, ἸΓΓΊΟΓΟ. φιοσπησῃς πιοάὸ 

ἐπι ματιγ, ῬΊαζατς, τη ῬΠοοίοπο, ὠρῶτος εἰσελάστοις τῇ πε 
βιαζόυδυ(θ. πρὸς τίυὶ ὅπάξασιν. Ἢ 

Εἰ σελϑεῖν δίκίαυ 9 τοιμστι αρὶν ν οἱ Πιοηι Ἰποίροτο. Ἐξ ἐϊσελϑεῖν 
φ'αδ, Δ τἀ Ἰοτιπι νοηῖγο. ΠΟ πηοἵς, τὸν ἀγώνα τώτων αἴανι 
σῆλϑον κὴ ἐπέρυγρονγἱπρτοίδι ἤπης σεχτάπηοη ὙἹοϊτατίππ 
1ισφα πὶ ἀϊχογιιητ, νος ΕἸσέρχομαι. 1 Ἃ 

Εἰσεμαπορδυςὁϑτει. 11 οσταπιίαγι πὶ ππογοίππι σαι [δ σοπῇς 
40. ςΐ Ομ, ἐχροπηίς τ εἰς πολέμοις ἐμιπορίας χαῤιν ἀτπέγο 

Εἰσενεχαίτω, ηττο ἐογατ ΑὙ ΠΤΟΡ ἴῃ ΡΙΆτοἕ Δ ἐσώύεγια, 
ἀς Εἰσφεέρω,. : 

Ἑιτσεγεγχεῖν οἱ πάπιοογο. Ν 
Εἰσεπιδημ, αἀπςηϊο ἄτοπα {ππ} ἴῃ αἰτοπα ντθς, ΡῬίατο δὶ 

ἄς ῇερ. ᾿ ἀν 
Ἑισέρ χομα!»μ.ἐισελ δύσομαι, ο ρ. β, ἐσῆλθον » Τα στοάϊοτ Πιδς ο. 
1.1 ἄς Κ ἐρ. ἐισέρχεται ἀυτ φόξιθ-, Ἰηςοἤτϊτ οἰαπη τἰππου. ἢ 
8.ἀς Τοσ ἐισήλϑε δέ με δῇ ἐικὸς, φοξ, 9 ἰδ αι, ξειωνουσειντα τί τις 
σαὶ τῇ τοιού τῃ πόλει πσοίΠτ αυλἐ πα πὶ Πιοιιπὶ Ἐἰπιο Γ) ΓΟΡῚ 
αι ἤετ εὐ πηοάϊ εἰπίτατο. πιο ἢ, ἀατίιιο ἐν τοῦ αὔδὲ 
δῦλον γδ ὅτι ταῦ μὴ! υ δικηκότι 9 συγᾷν υξήρκει. τῷ ὃ μηδὲν αὐτῷ 
ότι δεινὸν ἐισίει., εἰ πογηρών γὺ δειγών ἔργων δόξει κοινιογεῖν πιῇ 
σαν ΟἿ ΟΠ ἢ ὃς ἀσοῦ πποτ Ἰποοίητ. τς ΠΙοητίο πα] 
{ςο] οἴτα: σοηίοιοπεῖα: νἱἀογοῦιτ. δὶς [ατἰ πὶ ἀϊσιιπτ ἴῃς 
δέ παῖ]. εἰσέρχεται βουλευτὴς εἰς τὸ βουχϑυτήξιον, ἀρ ξα 
ταίπι. Γοπατοῦ οἰ ἐρίειιτο Δὲ Γο μ1ι, εἰσῆλϑε αὐ Ὀξῆλϑε ἐφ᾽ ἡ, 
οἰ υρογροτιιαπα νἴτα: σου [ποτ ποπι οστε πο σιμπη: " 
ΒΑ] ἤσιιγα ἀϊέξιιπι ἃ Ταῖςα σαρ.1. ΑΘ, ΑροΙο]. (Οπατυ 
ἃζ οχίιπς δά πος, Ρ]ατατο πη Οα θα πυϑυμήϑοις σῶτο, δ εἰνοὶ 
3ε υἷσος τ ἄγριον πρὸς αὐτὸν, νἾγὶ μας 1Π| αὐ ητ, σγδα πα 
οὗτο ἱππαπιαηίιιο Πλὴν ἀσσςη, εἰσέρχομαι εἰς «πονδεὺς ἔα 
ταῖτα μαδοο, αἀπηῖττο Καάεγα εἰσηλϑέ με ἔρως, τη ςοἴτ τη 
Ἰιητας. ΟΠ τυ Γν ἐσερχεῶτι γραφαξ, ἀσουτὶ σογαπι πιά ῖς 
ἐἰσῆλϑε εἰς ὑμά ς,γαριι γο5 σαυίατη ἀϊχῖς, Ὀοπιοί. ἐισέρ χοῦ 
χίξροτονίαν»1. εἰ σεέγω, ΡοΥτ 9 Ρογίς ψιοσ τά !ςῖο, Τά ΘΠ μὲ 
χέται. πο ἃ ΠΝ] 1 πιοητοαῃ ν ομἦτ 5 ΕπτῚρ. ἐϊσελϑεῖν α 

νίω. Π Ἰἀϊποι ἱππα πῆς, Ἡογοάοτίτα ἐισιόντει, ΑὙ ποτα 
ἃς Ροτιιπὶ γοσαῖ ἴῃ 4.ἀς σο ποτ. ΠΏ... ποιοὶ δ ἡ πεοφὴ γένετ 
λισα κ ἡ πῷ σώματος διωώϑεσις 5 δια τε πίω) κρᾶσιν τῷ πδρλεςτος 

19 τῇδ εἰσιόντων, ΕῚ σιέγαι τὸν Δία, Π ΠῚ Πσατ υδπποκρίν εοϑτε, {δὶ 
Τοματι Του 59 ὃς ΤΟιιο πὶ ἀροῦς, ΠοΠΊΟ ΕΠ. πῆθὲ αῆοφτορ, 
που τῦϑ᾽. ὅτι ἐν πώσι τοῖς δέάμασι τοῖς τραγικοῖς οἰξαήρετὸν ὅ8γ 
γέρας τὶ τοῖς τρί ταιγ ὠνις- αἦ ἃ. χἡ εξδ᾿ τυράννοις καὶ «δὺ τὰ σκῆτῆρα ὃ 
εἰσιέναι. Μιάς ἐισιέγαι. Ἶ ᾿ 

ΕἸσεγεκτέον,Ἰη ογοη πιγη.ἸΝ ΔΖ 40. εἰσενεκτέον υὑὑτὴρ τούσυ πτῶσιν ἀδῖὶ 
ἴῃὰ κος οπιηῖς ἀ1Προπτία ἀπ θοπάα οἴ, " 

ΕἸσένϑωμες,ἱΠρῪς ἀἸ ατηλιτοοτίσόνρτο ἐϊσέλϑωμῆν, ͵ 
Ἑ᾿ ,σέπειταικ»ἷη) ῬΟΥξογιμτι:ν Πάς τοὶ ἐισέπειταχὶ, Γρηπςητία δὲ δ 
Ρυ δορ νος]. ἴῃ Αἰασοινε τὰ σώρος,ἱ, ρταιτογάτα. 

ΕἸσεῤῥυν ἴῃ Ητχ τ. ἐἰσεῤῥυη νέμισμα ἐτς πἰυὺ ἀπαῤαῖων, ἰτβιιχὶς ΠΕΠῚῚ 
ἴῃ ϑραγυδη} Π]πτατιΐη Γγοτιτσ. Τάς πὶ ἴῃ ἸΝ ΙΠΊᾶ 5 ἐἰισεῤῥυη 

πόϑος ἐἰρίωδης, ἴῃ Οἴππος ἀς(γ4ογῖιπι ράςῖς ἰηθιιχῖς, 
Εἰσέπι,ά]ιις, ὠγωῦ, ππης,ἰητοτγάιιπι ἀἸςίταγ ρτὸ φάδις ἴῃ ΡΟΠι 

ΡΙατιη ΑΡορ τῇ, εἰ γὸ τήμερον ἔφη τέϑνηκε χι εὐὔρμον ἔφαν Ὶ 
τεϑινηκώς. 

ΕἸσεφίημι, ητγοπηίζτοιν πάς ἀσεφῆκε, αἀπηϊπτ. 
Εἰσέχν 5) ΡΓῸ ἐισέρχεῶζ, ἱηρτοά!, Ἡδγοίον. ἐἰσέχῳ εἰς τὸν οἷ 

[0] ἴῃ αάες ἱπυηγίποῦ. ἐϊσεχόντων κόλπων ὑπὸ τῆς οὶ 
ΑΥΠΕΙᾺ4, Πηλπιπη αν οχσουιοσ! Οὐοδηο ἴῃ ἐπ αἰ τουγδη 
ΤᾺ ΡΟ ΠΕ Ά1Π1. 

Εἰσηγζειλεν: αὐ ἐϊσεεγγένι, ἀοτ τ, α  πἰπηηΐατιις εἴ, ψ 
ΕἸσηγέομαι ἅμα, Ἰοττοτ,πιοῃ ον οσοο,ατΠ ον Πππὶ ὃς ἢ], 

συῖτις τοὶ ΠΟΙ, οἀ πη 116 ̓πδτοδαςον ρθουν ΕΘΝ 
νεϑετώ, Χ ΟΠΟΡ ἢ, εν δκνει τοῦτοι ἐἰισηγεϊάνει αὐτάς οἷος ἸΡΗ51 
τὸ δέ σοηἤιη!ογο πο ἀπ ῖτος. ΠΟ οΥ σὸς διημιόνεκον, τοῖς νεατι 
σηγριῦ ταὶ μὴ δε ὧν αἰωὶ δεινέπητα ἴω) ἐν ποῖς λόγοις ἀσκήσου! 
4αϊ αὐ ο] οσοπτῖθιις ργασηοηεγαπτ, ποι αμῖδιις νοἶο 
ἴῃ ἀϊσοηάο αἰοαιιαηζαγ, ἐισηγιίσευτο ἐδὺ ῥωριαήοις δδιώ αὶ 
ἰδ Ρογ πα ντ ἀατοπτνΡΓταγ ἢ ἦπ ῬΌΡ]ις Τάοιη ἐπ 
ὧν τοῖς εἰμφιπαυογικοῖς σιωεδρίοις “0 χακαδ᾿αμμονίων ἐισηγου͵ 

εἰπείρ γονταὶ τῆς οἰμφικαυογίας, αἡ μὴ συμιμαχ στεσαι ν7, «ὦ μή 
δίς ἴῃ ΛηΙρ  γουϑςοὶς σομΠΠ τὶς πιαἀοηεῖθιις Γασο 
ντ οἰ τατος 5 πα" ΓΟοἰοτάτοιη αὐτου ις Μοάιηι τοὶ ἡ 
“ὁ ποηοτε ρυϊπαγξτιγοᾶζο, 14’ οἵξ, ἐς οα τὸ τοβογοπτι 
ἄτα ἀἸςαμη»ἰη παρά τπ ροποιτίθιῖθ, ἐἰσηγου μῆόυν γα 



ΕἾ 
ἐατάιαι ἀϊσοτγοῖ, ΓΙΠταγς τ Ρογῖοϊς. ΤΠ έ άοιτι, εἰσηγήστετο λυ- 

ϑ κα) τὸν «αἰεὶ ἦρ νόϑιων νόμον, αἰιτίλοτ βλὶτ ἰορὶς ἀς ποτῆϊς αδτο- 
σαπάα;, εἰσ γοεῖμαι πόλεμον» ἴπτν δ. 111 ἀατηοτ, Πα άςο . Γοπτ ΠἘ]. 
᾿ εἰπηγρύμῆμ(θ. χἱ ὁ γρώφωτγ χα οτ Ἰορὶς ὃς ἰατοτῦ τορμασοη!ς. Γκιοὶ, 
ἴῃ Τἰπιομο,εἰσηγήστετο τὸν γοίρονι 

ἐγησες εως ἦν ἀοξετίπα » Δἀπιοττατῖο, ἤιαῆο , δδασκαλία,, παρα- 

πον, ΟΠ ΠῚ ΟΠ] Οτα Πα ι1π1ν ΠἸδιἰςη άτισι. 
»ἰη ἀρ ῚΠγάτιιβ)ν οἱ [λςεγάοτί) ἐχ ογ άπ. 
διδείσκαλ Θ΄, [πα γ᾽ ὃς αὐτῆ 9 4ι} αἰ χα ποὺ ἵπεγο- 

τ. ἀοποπατοτ,παραινέτης, εἰστεκ πὴς δύ μξιλ», χαϑυγεμών, εἰ- 
ὴς ὄγετυσευι αἰτῶν ἀφελίμων, ἱπηξίτατοτ ν τὰ Πτπὶ ΠιιἀἸοσιιπι, 
ΔΠῚ15 ἰῃ ΑΘΓ ΠοΓ, εἰσηγητὴς νόμου 9 Πιὰ τ ἰορὶς5 Οαζα ἐς 

" ρρία: ας δ, ἀςςυ [τὶ οὐκατηγροία γε πηγρεία μάννες, χο)δορία, 
ἡειρῖπ τιρ πιογαπὶ γορ ορατ, Πρ  ατοϊηςοεθαι, ας. 

ϑίζω,νοἱ ἐσνϑίζω; ρον ἐοΐ τισι τα  Πο,νοΪ σοΐαπάο ᾿παιμλάο, 
᾿ δγοάίοτινμάς εἰσ ξεγαριιά ΑἸ ορ. 1 Ἰ μενος. 
᾿ αρ' αὐτὸν ΡΊατο ἱπ Ἐρη,1,4 41) δά εἰιπι, 
ν»γ τὸ γοξεῖ ρα] ρτο ἱπεγοῖτιι 9 τίμημα εἰσύδου, καὶ τέχ8-. Ης- 

πτι ἴητγο τι !. ΑΛ ΞΟΡ ἴῃ ΡΙΌτο, «το τὸ κρεάδιον εἰ- 
πω λαξωνγ, ἵπῖγοΟ ἀπξοταῖ, 

εν ἰάε ΕἸσαίασω, 
εἰγήγετο » ΑΥἸ ΠΡ Δη. ἴῃ Ἀδηΐς» χ' Τὶ τροίπεζ εἰσή- 

πν) ΡΓῸ εἰσεφϑεέρη, ΑὙἸΠΠΟΡΗ. ἐφ᾽ ἐὶ γὸ εἰσηῤῥηνσεν εἰς τω οὐ κίαν, 
Ἰτγείσἤλϑεν, εἰσεπήδησεν. 
γο 1615.» Ρτὸ εἷς» Ατεϊςὰ, 1114. το. ἔνα ϑυαὲ δ νῆας 

ΥΥ̓́τ εἰδδιεσις αῷ δραίματος ὃς εἰάλεσις χορῷ ρΥἱης ρίμπι σποτὶ 
σοη τἰτατὶο»Ἰῃ Ρ τοις ἰητοτΡ.Ασ πορ 
Π|10. 
Ἱτρπορόϑεταικἔρ χεται ἰδ ̓ τονο  νεηϊος Ἀροἱ.2.Ατρο. δγφαρ, 

ῷ υξ ἁλὸς ἕσι. 

᾿ἤιης αιι191.Πιητ αἰϊ αὶ ΣΧ ΘΠΟΡΗ. εἰσὶν ἐνϑεΐδε οἱ πτίγυ αὖ φιλο- 
φίλῳ σοι χελόϑτι. ᾿ 

ἱπ στο ἀπ! Πτιιγ, 
Ἰλπιις 1. αἰτατὶς. εἴσισε τέχνίω, 

αἰγοιντ εἰσιέγαι εἰς τοὺς αὐ χαξ, ἰηῖτο ππιὰ οὶ ἴγάτιις, ΠΌΟΓατο8. 
οτ]ἀτη Πιδῖτο, ἣος ςεἢ, εἰς γοιιῦ ἐρχεόϑει Τ Πιιογ ἡ. εἰσήει πεὸὶ ὅ εἰ-- 

τῶν. ΟΠ Ππ||}.Οδιιοπῖγο, ΟἹ σογο οςςιγγοῖς 14 νοςαῖ; ἰπςοῖς 
ἔα. ῬΙΟτΑΓΟΝ, ὁλογισμος αἱ) τὸν εἰσ ει τῆς Σοτορίας, Πα ῖτ τερὶι- 
οἰ οὐΐαπι εἰσ εἰστέναι ἀἰςἰ τιιτ. ει σιέγαι εἰς τὸν αἴϑρωπον,ςοα- 
Ὁ οἰμπὶ ἀοεηΣ, ΓΥΤ, Ττοπ ιν ΤυιἀἸς τπ ν Ἔπέτο ὃς ΟΧΡΟΓ τὶ 
Παιο. οπιο εΡ το ςσοτοηῃ. ὅτε γὸ τ ἐργίω), ὅτε ἢ ἔχθραν, ὅτε 
ε τοιότων τὸν καλὸν χα γαϑὸν πολίτίω εἐξὺ ὑεῖρ εἶθ᾽ κοινων εἰσελη- 

τες διχᾳςαὲ ἀξιοιωῦ ἀυττό (εζαιουῦ Β ἐδ τ τούτων εἰς ὑμᾶς εἰ- 

ἕνα, εἰστέγαι αἰεὶ γιαφᾶς; οἿὉ Ρο[κι]ατί ἃς σαιιίλαι ἀΐσοτο » αιοά 
ἶ ᾿ ἀϊοϊτιιτ, εἰσιέναι τὸν οἰγώνα κὶ τίυν γραφίκώ ΤΥ ΠΊΟΙΚ, αἴεὲ αἴϑα- 

τ ς αρῤτέεας ἐκείνης Ὡρεσβείας ἧς ἐδεὶς κατη)ρει)δοιὶ χὅγον ὑκ 

ἰὕλετο αὖϑις εἰσιέναι «ἰδὲ ταύτης ἧς γι εἰσάρ χὲτα. νΟἱ Πιθαι 41 τὸ 
καςήριον ΠοοτατιΝ ὦ ἢ αὐάγκη αἰεὶ πἰ νόμου Ὡρωϊτον εἰπεῖν, χα 9. ὃν 

πεληλυϑααῖν , πιης πεςεῖϊε εἰ ἀς ἴερς ἀΐςογε 9» {πιὰ Ἰερούια!- 
πὶ πους σοπίξίτιισιμπι οὐδ. Ἐτ ρον ἀςόι τ, ΠΟ πι ΟΙΈ. οὐδὲ ςε- 

εἰς χἡ γραφεὶς ἃ ἀγώνα πῦτον αἰδανόμων εἰς ὑ μές εἰσῆλϑον, κ ἀπέφυ- 

ἸΡῈτ ΡΟ Ε]ατιι5. ςαιίαπι Βαης τορατίομϊς ροΓρογΆ πη ἰατα 4- 
πάνοχ ἀἰχὶς ὅς ταηάοπι ἀθ(Ο Ππτιῖς ἤμπη. ΑΙθΣ, Καὶ μοι λέγε τὸ 
Ἰΐφισμα,, καϑ' ὃ εἰσῖλϑον τὲ γραφίων , το σατΙ ΟΠοεη ΡΓΟΡΙΟΥ αι4πὶ 

ΡΥ αΪατες Πππη, Οτιπη Γδξιιι. διαὶ τὸ αἴροαγο φίων ἔξ), νὴ οἱὴ δυϑυδι- 
τ εἰσιέναι » Ῥγορτογοα σι Πιρον ργα τι ρτίοης ἐάϊοίιμη ὁ- 
“τ οΘ ΙΕ τατιπη; Ποα Πὰρογ ςαριῖο, Ὑ1ἀς εἰσέρχομαι. 
ἴση ΡτΟ εἴσελϑε,ἴπρτοάοτο, 

Εἰρν Ηρ ἱ ὨΓΓΟΙτΙΙς, εἴσοδος -ενὴ, ΗΠ οἴγς. σι 14, οἿἘ ῥύ μα, 
ἘΠ ΟΜ Ψ (5, , ἵῳ νᾷ { 

Εἰσι τα τοὶ οἰ δι15 ὃς Ροτίις ἀϊσιϊητατ, Αὐἰποτ.110.4.Δς σεπογατ. Α- 
πηγαὶ. 

ξισήρια» Δ] οη ἀκα: ἸΔΠΌΑΓΑ])νΟ] ρτίπιτς ἀπ ηὶ ἀϊος,ιο τοτιῖς τηᾶ- 
ἔζγατιις ἀρράγοθατ, γεν 

Εἰσίριθ- λόγος. ογάτίο ηιας μαδδοταγ ἴῃ αἰ σαῖς ἱπρτοῦιι ὃς αι 
ἥ Θνο]ττ ὀχ οῖρίτιγ ἤει (]ατατυζντ ὑξιτήραθ. χα μαδοτιιγ ἴῃ 

Ἢ 
δα ιλὰ διιῖ4α Ἔχ ροηίτιιτ ὁ εἰσύσχθ. λόγος, ἂτ εἰσττέοια, ἀϊος ε- 
εξ ἴῃ 41 πηαρ ἔγάταις οπιπος ἀσοφάιϊιητ, ντ (οτος ἰάατι 
.8 1] τοξεῖις πεο ἐπ ςῖο.) ἔαοτα ξα ἴς τγλάπιπς πα: τοι 

Βετοηῖ αιπιπὶ ΤΕπάτοχος ἱμά!οίμπι εἴϊοης ἱπογοπατι. ὁ 
διθ. χόγ»ς. 51} 4, ἢ; 

"τέο, Ἰπσ τ οἀ] οπάτιτι. 

ἶ ᾿ ϑογαίιις»ιιοἀ Οὐ. ποι ἀσς ΟΠ πη, πορόυτός Δ  ἀΖᾶπ. μηκέτι 
Ἶ υμφῶν αὐτίς εἰσιτητος ἢ, .3 

τυ ἴπο τε! απηιτ. ΑΥΠΣΟΡΗ.ἵπ ΡΙατο. 
οττία μαίδοῖ το ρόγά,ρτο βιτιτο ἀριυᾷ Βοσπιοῖι, κτὸ Τέμοχρ, 
᾿ εὐ μῆρ γὺ ἡγρόμαι δεῖν ἃ εἰς ἱερὰ εἰσιόντα, ὁ χερνίζων κα κανών αἰ φέμε- 

υτὸς οὐδ ας ο (ςἸ Λ.]ΠΊσοντ ἴτα ἀἸςαη, Πᾶπη δὶ παςςοῆηοιίοσ ἀτ-Ὸ 

ΕΙ 46ς 
νον ὅς Πς μκετιωνγὰ ρα ΡΙατατς. ΩἸς αὐτίκ, ματίογτες αῤχαξςροτῖτα- 
τἰγαιη δ τ, ᾿ 

Εἰσκαλω,ϊῃτγὸ γοσο»αΔιιοςο,αἀπιϊττο; ἰημιτο, εἰσκαλε σοί, (δ., 4ιλ 
ἴηττο νοςαιτ, Α ςςίατ, 

Εἴσκει μαι» [πτὶ ἱπιρο ἤτιις, ἐμφαΐνλομαι. 
Εισκεκοισυρὼ μῆῤίθ-, ἀτΓΟ Ραῃ8,1 ΠΟ 15, ἃ Ὡλοτίθιὶς βααπιίηα: τυϊα 48, 

οἰ ποίποῃ κοισύρη. 
Ἑ σκελλοιιο ον ̓άς Σκένιω, 
Εἰσκηρύ Πεόϑαι ΠΟΛ] Πᾶν» ΔῸΣ ν ΟΟΑΓΙ καὶ ργάοης, 
Εἰσκομιδο πα ἐγ], Οἱςοτ,νο] Ἰηιιςξιις. ΡΙΠΙπιςαἱ ςοπίγαγοχροσ- 

τατῖ ο εἰστεγωγή. Τ᾿ ιογ 4. “Ὁ σθητηδείων εἰσκομιδὴ, τεςορτῖο ςοπι- 
ΠΊΘΑΓΙ5 ας ΓΟΤΙΙη ἡ ς Ἀγ αΓ ΠῚ. 

Εἰ σκομέζομαι . ἱτροιτο; Τα ν ἀϊά, ουὰ ΟΡΡοη ιν ἐκκὸμέζρμα,, 
ΕἸ σκομέζω, ΤΠ ρΡΟΥτΟ, 

ΕἸσκρένομα,ἷπρστοάίοτ, ἐπῇπμο. ΡΗΔο ἀς πιιιπἀορψυχών τάς μρ εἰ- 
σκράγεόϑτι λόγος ἐἶχέ σώμασι ϑγητοῖς»α Πάτα αἰ λας αιΐάςιῃ οοτ- 
Ροτὰ [ὐττο πιογταϊ τα ογιητι στοροτοκ τάύτῳ τῷ τρόπῳ ὠρρτιμο- 
τεραν δοτοδ'εἰκνυουσι αἰ ψυχὴ ς δὲ στίρχὸς τ ἔπεισκρανουῆύης τίοὐ ὠρρσδια- 

πεπλαισμ ἐνίων, σΑτης πὰ Πιδειιητῖς αητο [Ὁ ξογπιάτοτ, Ηπὶς ορρο- 
ΠΙΤῺΓ τὸ ἐκ ρίγεώϑεο. , 

Εἰσκρέι ὦ, εἰσοικίζω, ἱηρτοὰ ξαοἱο;ἰπτσοχπῖττο. Βιιᾷ, Οοπηπιοπ, συ] 4, 

Ἑἰσκρίσεις. αἷ,Ἰη ΠηπΑτΙοΠδδ. ι 
Εἰσκυκλ γα ἀιο ιοτοΣ ἀπεγαάογα; ἱπρο]!οτς » κυκλοεδώς ἠρίξεϑει. 

Ψπάς ὃς ῥτγο ἱπέδγγε ροπί τι υἠζορ απ, Νοὔρ. Νὲὴ ἃ Διόνυσον 
Χπορα γε ἡμῖν πρᾷγμαται διαΐιων τὲς εἰσκυκληκᾶν εἰς πίων οἰκί αν, αὐτὶ πὰ 

εἰσίωεγκε. Τ 105... ΑοοΒαΌ. ταρ.2. ἰσκυκλεϊῶϑτει τοῖς τὖ ἐφορίας διη- 
γήμασι ϑέλοντες» ἀϑετοαῖ γοίθητοϑ πανγατίομες ἈλτΟ τᾶ 1:1)» 1. 
νοΙοητζος ἱέροτο ἃς νεγίατὶ ἰη ἈΠ ζοσις, 

Εἰσα ὑχλημφον 1άς ἐκξυκλημαι 

ΕἸσκυπήω. ἰΠΓΘΟΓ. ἐπί 
Εἴσκω,αίς τ}, σοτράτο; ὅς ἐΐσκω, ΟΠ. ϑεῆς εἰς ὦπα ἐΐσκειν παρ- 

ϑενικαῖς καλὸν εἶδος ὕΓῸ ἀἰπεικοίζειν κὶ ὀμοιοιω: γ δὶ χτὸ Πα διά λτιιτ» 
γι Πτ κατ᾽ εἶδος. ἨοπιοΙ. 1144. γραξνειῳ μιν ἔγωγε ἐΐσκων 1.σοτηρ4- 
ΤΟ αἴσῃ ἀτίετο, 

Εἰσκωώμο ζω, ἐσελγώς εἰσέρμομαι; 6.1 κακῷ εἰσέρχομαι; ΠΟὕης ἀρυιπάὲ δὲ 

τοπη ςητοῦ πιὸ ἱπξογο, τβοπα ἴδτο ἰοχτο. Συληϑέντος γραῦ πᾷ 
πυϑικοί ἱερρεῖ ὑπὸ ΤᾺ φωνικῶν τυράννων; ἐπέλαμψε ἀϑορὶ τοῖς ἔγλησιν οὗ 

χρυσός, εἰσεκώμασε ὃ) κα ὁ αἵγυ δος ἰτιχύσι οτίαπι ἀἄτιςητα ἤπο ἀττιι- 
11τ ἀγσοητιμπι 4ιιοά ἐπ Προ} ]ς ξΈ πὶ ἀστορῆτ.  Ιη. 110.33.Ρατ- 
τέγαιις [χυτὰ πατα οἵτ 9 δὲ. Οἀτέπαρο [Ὡ]Ατὰ οἱ. α γὸ ἐφϑπὴ 
Καρχυδών κα ϑαιρὲ ϑεῖστε, ἡ εἰσεκώασεν κα πρυφῆ τε χὰ ἀἰκολασια. νἱάς 
ἐπεισκω φέζω, ἢ 

Εἰσλαμπὼ, 1]Πποο » ἀε [0]ς ἰγγαάίλητε , ΤΑ Θορ γάίεις ἴῃ ᾿. ἀς 
σαιιπς, 

Εἰσμοίοδως οἱ ἑσμαατω, ἱπυρτιτιο ἘρΡῚνρ.Τπτα5 ταπρῸ νοὶ ἴηττο τῇ - 
δο.εἰκα σσομαι Ρτὸ φοάοίῃ. {Π1π4.ρ..μζφύλα γὰρ με ϑειγῶν εσερίφν σσατο 

ϑυμόν. 

ΕἸσμίγνυωι, τι] ίσεο δά ΡΙαξ. 

Εἰσνέω, κάματον ππατουσοτησηθο. 
Εἰἰσνοέω, ὦ, χηϊπηαάπδτῖο. ἐκίο κις, τττΈ τος, τ Κ 
Εἰ σύδι(δ.. γε ἐΐξεδιθ- δὲ ἐἰξοδεκός, ἸΨΔΖΔΠ 2. εἰς ἀϑάνασιον ) νος εἰσυ-- 

διον 805 υἱ [ρατρίταιν ἱπρτοάίςητί. εἰσόδε(θ- λόγος 5 ὁ εἰσιτηθκος 
διι14, 

Εἰ σόδια, τα  τιι5 ΠΙπιρτιι5,,ωρόσοδοιςἰαλώματα. Ὁ ὅτ: 
Εἰ, σοδιαζϑυῆνον αῤγύΐξιον 5 Ῥεδιμηἶ4.» 4114 ἸΠΕΟΣΤῸΓ ἃ τιδη(ςαπησῖριι5. 

ἔργο 4υαττο, Ἀορ ςαρῖτο ἀιιοάεςίπιο; γηᾶς εὐ] πὰ Ῥατδηρ."- 
Βτὸ ζιζαρίτοις, εδοδγα ϑὲγ αὐγύφκον εἰς οἶκον κυείου, ρασιιηζα 111ατὰ πὶ 
τοΠΊΡ]Πππ. ἽΝ ΕΣ : 

Βϊσοδες, οὐδ, ἡ, Ἰηττοῖϊειις ἱπρτοῖα, εἰσφοερὶ, δὲ πεοπυλαμν τοιΡ γε- 
{ΙΒ απ, αἀϊτι5» εχ ροάϊτο: Δ σιαηάο τουαϊτιιθον εξτρα]} ντ π 

ςαποη.15.σοΠῇ1) Απογταηϊ»δί ἀριιά Ῥοϊγθ.ἀε Ἀερ. ἈΟτλ.1. ες 

σφοραὶ το τ15ΡεῆΠο. 
Εἰ σοικειϑῶ, ὦ Δ Ἰτιη σΟ)σΟ ΠΟ 1 ο»σοη ἢ τη Ο. μὴ 
Εἰσοικέζομαι. εἰστικεστέυῆν ε: χώραν κὰ καταλαζοντες» 411] 

τιιηῖ ἃς ΡΟ Πἀεητονῖς εἰσοικέζω. ἐπε αι όδβς 5. Ὲ 
Εἰσοικίζω,ἀοτηιπη ἐπτγοάτςο, ὃς ἐπ ὑγθοτι βαρ ίτατιπὶ πιϊέτο. Ἢ 

ἸνΒ.ἴη ς.γγυόωῖν- 3 κύριθ- Τ[  ϑηζών, εν μῷ ὑπάρχον τοῖς παῖς Σὲ 
εἰξίω δραποδίστιτο, μα κκείένας δ᾽ εἰσοικίσα ςγφαλίτπον τίω» πολίν ἀντὶ Φὴ- 

(ων χατωνόμασε. ιιῖς ςοπττγατ.ἰξοικίζω,λὰ εἴἶτ,άοιπο ἐχρεῖ]οΡ Ὡν 

ξοάςοπη οτλαπι ἀἸοίτετ εἰσοιγείζομαι. ΒΑ[].10| 2. ὔξὲ γης εἴας τούσδε 
γ᾽ ώκᾳ σεμνίμὶ νέοις γαιμκοῖς ε ποῤγεόϑεει κρίκον ἡμέ μεν ἐαῇ 

εας Ὡρρλάξὼν εἰσοικίζεται. ΟΥ̓ ΡΟΥ. αἷθε αἰϑρώπου 5 κα αασΒ ΠΒΗ ἰδίᾳ 
ϑυς ἐφιατωρ, ὁ πορὸ τῆς αϑρσσκδυῆς “δ ἐδ δεμῶν, τον ἡ υρτξ πα 
κίζεται,αιιο ἐπε, ἐφέςιον ποιεῖται τὸν δ ἘΡΟΜΡΑΣΟῸΕ "Εν ΞΆ 
γεγὸ νοςς ροἤιῖτ Ἰάοιι ΒΑΠ]. ΠΠτογ πῃ Ἄρην αὐ Ππιδτ ὕπδτ 

ἐοἰιτιπιδῖς Ἰοιιεης ,Ὡρὸς 5. τὰς ὄυπνοκσοις τ 4) Ἀσιστ αὶ ΞΉΉΌΝῚ ἘΣΡῚ 
τε κα εἰσοικίζονται, Πα δ δ αὐμπηταιν ὑπα δὲ τξέλυαι οὐνόττεο ἐς 

χονδαι ΝΆ ΖΆΠ. εἰδοικίστο τες ἑαυτοῖς ὅλον τὸν χεΙα ΟΥ̓ ΓΟΤΙΣ ὉΏΓΙ ἊΣ 

Ἰὴ ἔπαπι φοτηὶϊπι τες ρίοητεβ,α ἀπιτεθη τος δὲ 4116 ΠΡΟ Τὶ 
εἰσοϊκιϑϑυέγτα φοὶ δὰ τ χαξιτος, Γ ΒΥ τισι πὶ τὸ ΡΥ ρτάτιβτη, ᾿- 

τδῃζοτη, , 
Εἰσοιςἐθ-, ἰηράις θηάιιο σους ἑ Φ' νόμος, ἷςχ ἐεχοιἀλ,επιοίξε 

ἄσταπι ἰηϊιαίε- 



4“ὅς ΚΥς ἐριτη 

εἰσόκεν,ἀοποςον [αὐϊοαὰοὸ, ἀϊιπι, ὃς εἰσόκε, ὄφρα. ἕως αὖ, (υπὴ σὉ- 
{πές Ο ἀγ 7. ὁ, εἰ σόκε φύνωσι ϑεοὶ,ϑες, συμ πιά ϊοατ, Π10.1. Αὐσόοη. 
ἈΡΟΙΪ].Εἰσόκε πὶς ϑεὸς ἄμμιν ῥαβζιον ἐμίαχε ϑτέρσος, 

Ἑϊσομαινγνώσομαιρμμαι ϑήσομαι,ἴπτο ΠΊσαπη, [οἰ αι, ορποίξαιτι,οοτεῖοτ 
βαπιιὉ εἰἴδιω, ΟΡ ιοΟΪ. εἰσόμεϑτα μέρ ϑεοῖς εἴκειν. Ῥίατο ἘρΠῈ,6. ὃν 
εἱὐ ὄντως φιλοσοφιύμῆ γεἰ σύ μεῦνι πτίγτες στεφωῖς γδζς. ῬΊατ πα ΑΡΟΡΙτ. 
εἴσῃ τὶ ὠνῇ «41 ο5. 4} 4 ΕἸ οτῖς.Χ Ἔποροα, εἴσομ σοι χαῤιν. ἐκ 
εἴσεται τίωΣ πη σε ὴ το ̓ γαπΊ.ΡΊλτο ἐς Ιμορ. 

Ἐϊσομώ,ρτο πορδύσομα!, Οὐγ {. 6, αὐ τὸς καλέων δεδρ᾽ εἴσετα, πὰς αἀς- 
τὶς νοςη5. 1ά εἴτ, μὰς νοπῖεῖ γε γοςοῖ 5 ίδιι αὐ νοςαπάϊπι: ἃ 
νεῖθο εἴω ἱ, πορδϑομαι, εἴσομαι, ἴνο, 1Π1π40ν}τ, δ ἅτοι υδν ἐγὼ πείλιν 
εἴσομαι. 

Ἑΐσομαι,ρτο σοπάαη, Πξατιιαπυ: ατίιιο ὃς Αςοιίατ, ΑΡΟΙ]Ο. εἴσομαι 
ἱφρον ὠπύς το ἱσρύσω, γα ϑήσω, γπάς ἱπ ΑΟτλ. εἰσεέμίω. ῬΙατ. 
ὙΑρμλ το οἷς. εἰ σοί μϑυθ- ἱερὸν τἰ αῤτέαι δος, 4] απο: τοπτρ τιπὶ 
«ἀςαιοαυῖτ, Ζ11 ΠΟ] οσαιιῖτ, 1] ἔλπιικηι ἈΜῚ 

ΕΥῚ " 
οἰδιλμῖ τ τέχνης ἐμαὺτὸν εἰσεποίησει, πχοὶρ ἤπητι ἀττῖς απχ  ἴο 
πυαιμ.Μ Ί1άς ὀκποίεεν. πκεν 

Ἑταποίησις»ἑως ἡγαἀορτίο διαλἀορτατίο. Ος]. ξατοίησες ἰῷ πῷ ὧλι 
Αἰεχαηάογ δοςεγίερατιιν. ϑϑσις, Αρρίδη. τ] 

Ἑ ασοιητὸς, «δ αἰςἸτΊτλιι5,α ἀορτίτίιις» Ρίαιις, αφορτίαιις Ος!], αἀ 
Ρτατιιϑ»υ όϑετος. ϑε πίς, ς ἐὰ 

Επασομπηὶ "9 ΓΤ ΟΙ1 Πρ. 

Ἑτασορδιομωςἱιστοά᾽οτοιησςἄο,ςθ 9 ὙΠΟ ΔΏμΝ, 
ΕἸ ασορίζω, [ρρεάϊτο. 
Εἰαπορίκτωργορος »ὐνοΧαξτοτοέσαιτης. 

Εἴαπραξιτ»εως.ἡ,οχαΐξτίο,ν το αἰ πώτησις. 
Ἑ παπροέήϊομωι ὃς εἰσσρίἤω, μ. ἄξω, πιαχας οι ἀπο ἀ σοι Ατ, οχ 

αὐ ἀΠΤο]τιοποπι σορο εἰασρρέτῆειν τιν αἱ υὑτορηϊμερφννς σὸς 
αι ἀσοτσον πος οἴδ, πικρώς εἰατρᾳ ἥςται, εἰαπερρξω ὃς εἰ 
ἐγύϊω,,αριν ΤΠ) απλοίξι το ἐχίρο ἤροππομομη. εἰ πο 
χρίκατα,οχῖρο ΡΘοιπ Δ ὰ τε: ι0 4 οὐῖδηι Γἀτίηἱ αι 

ΟἹ! 

Ἐἰσόπομαι ἴξιι ἐσύπῆ μαι υνἤρὶ οἷο. Ετιτῖρ. 
Ἑἴσοπῆθ- αὶ ̓π ροέξιις οἶτον οἱ Ἰη ρ1οἱ ροτοῖ.ΡοΪ, 
ἘΤσοπῆρον, «9 τὸ, Πρ ΘΟ. τη, 
Εἰσοράω,ἰῃ ΡΊςἸο αἰριςῖο, Οἀγ. ὁ, ἴσοι ϑεῳ ἐϑουκήίστοι εἰσορῥωσι ) ῬγῸ 

Πιριοἴτιης ἃς λάἀπηέγαητιιγ. 
Εἰ σοροόω γμο α΄ σω, ΑΒ ΘΟ. ποιιγγονἰπιροτιησι ἔλεῖο. 

δ τὸ ρεοιιπιαπι, ρα πειὸ οτίαπι ροηΐτις Οτεροτ, Οἱ πὶ 
ἀδικίας ἡ τῆς δυλαζείας φϑορδὺς ταύτίω» εἰσσρκἥεται πίων δίκίω 
πανδήμου ἔργον γχυό μβυϑ Πδης Ρασπάπι ἱρίς ροηάεγε ςο, 
σπραχθεϊσαι δίχα! οχαοἸτατος, ΟαΖὰ εἰαπρρη]ομώ σε φόρφυ, τὶ 
ἃ τύλθιτο. εἰαπιροίτῆομμαι αὐγυΐθίον.ο ΧΊΟΥ ἀΓΡΘὨζΙμΤ 1 
ταγείορο Οςο Πλιῖτ [1|}0,15.0ἀρ.14.. 

Εἷἶσο;. ὃς ἀἰαἱγΠι, ἔϊσος,α,δ ΠΟ ΠρΤ 5) 4 ιια 1590; ἴσου ποῦσι μεριζόμε- 
νΘ,.Οὐγῆ. ὁ, ἀπώσω ννος ἐΐσης» Ἰά οἴξ, ἰσοτοίχου, ὃς ΠΠ1π4.«, ἐδεύετο 
δωτὸς εἰτηςοἱά οἴ, ἰσομοίρου, ἴσης, πᾶσιν ὁμοίως μεραςὅς. ας ὅς ἐΐ- 
σω) φρένες οδυκρατεῖς, ἰγα ὃ. α),ΔὨΐ Πγ115 πλο ἐς γατι δος π ξὰ Π5»ΠΟ,11Ὲ 

ΕἸαύϊα μας ν οἷο ἰη» Ατι ορὶ, 
Εἰαολύω,Ἰ πίριιο. 
Εἰ, σρεῖν. 1 Ἠιιογο ητουΐαδι, ε 
Εἴσρφίϑ- ὃς Εἰσρφιοἰηβιχις ΑὐἸδτοτιάς πλπάο, ἐν στρ, σ᾽ 

{ππριἀὸ ἀρὶ οξξις, σις οβόοτις, Οὐγ, ξ Τοῦ δέ τις ἀϑανάτων 
βλαψε φρένας γον ἐϊσοίτ οἱ σας, αιια δ᾽ 16 5)ν οἱ ταχείας: αϑρα τὸ ἐέ-- 
ναι. ὃς ΠΠ|2(1..8,ὔγο τρ εἷς γῆ ας ἐὐστωςοἱ ἱσοτοίχοις, μαθοητοϑ Ράτο5 ἴη- 
τος ἴδ ρατγίοτορ. 

Εἰσύτενν [μοι άοπος, 
Ἐίσοχην ΟΡῬΟΗ τα τῇ υξοχο Ν λσαη. ὥσσερ ὧν σώματι τὰς τἴζοχας τε κὶ 

εἰσοχας, μεγέϑη τε κ᾿ σμικρόπτητας κὶ γῆς ἐπαιγας ἄσεις τε ᾧ ὑφίσεις γος 
ὧν τὸ καῖν» Ὁ». 

Εταπσωω,ἱπρτοίά! οτ»ἰαΠΠ1ο εἰσέρχομαι. 
Εἰ σπέμπωςαςςργίο Πρ ροπο, Ἰτπτηἰττουϊπάμπςοοἰτιροτῖο. 
Ἑιασερίω,άςο. Ἡεἤο. χαλκίψα π᾿ εἰσεαῖβησα, δος. ἧ 
ἙΤπαπετείω, τοι] ουγοάςο, Ασλίζοτ. Πρ, 5.Αὶπι, εἰαπετα δῇ εἰς σμίω 6.) 

ἴῃ ἁἰτιοιτη τοι ογατ,ίς ρα. 
Ἑτπασέτομα ἱπιιο ον οἷο. 
Ειαπυδάω, ἸΠΠ|1ο, ἱπτγοΠ ἴο, ἔστιτου ἔτει ρ, εἰασηδ στις πυρός μὲ 

Τοππο [ζ. ἰγγιιπυροη591ΠΠ|1Θῃ 591 Πηρ Θτιμπι ἔα οἰ ἢ5. 
Ἐπαπίπ]ω, ἰττ 1 Ο9Ἰ Γι τιρ οἱ ΠΙοτοτ, Οἵ ἔς ΠἸπατίοης ἱπρτοάιοτ σα- 
«ἀο.Ηϊιο, θοο. εἰαπίπω εἰς τέων εἰρκ τέων, ἴῃ ςτοοτοστι σΟΠ Οἱ ΟΥ̓. 
ὙΠΒεογ ἃ, εἰασίπζω εἰς τύυλ πόλ!ν» ̓ ΓΓΙΙΠΉΡΟ 9 Ἰγγιιο 5 ἱπιρο τισι 40, 
Ἡροτοάοσ. 

Ἐτπαπλέω, μι θύσω, ποδυκαγ στὸ τῷ πλέω, αἀπαυσουηηατο ἱπιγο, ἃ πττο- 
τὸ [Ὁ] ο: Αςοι Αὐππτοτιάς παιπάο, λέγεται ἐγκεκολπ βάλοι ἐν δὲ- 
ξιᾷ εἰσπλέοντι τεὶς ἡ ρα κλείοις “ὅλας, ἀϊςίταν ἴὴ Παλάτι ἀδχιγογῆις 

4 7 ἐκηνερε ρόθε Ὑρέην ἜΗΝ 
Ὁ Ἡ τοι] ς σοἰ πγηῖς ᾿αττὸ ἡσυ  σλητι. εἰσέπλει εἰς τὸν λεμῆσα ἴῃ 
Ῥογτιππ ἐπι ἢ θατιιτ Ι αταυο ἢ ἴῃ Πγοιγρο, ᾿ 

Ἑϊασλοίθ-. νη ρατίο, παιίμπι ἀσοοῆιι5, αι ἰτιι59]ο οι Ροῖ ας 
Ἰπτγοσιιηῦ Παι165 1: ῬΟττ ΠΤ μςγά. ὑνπυς 

Βἰαπνόω, ῃ ἤρῖτΟ 5 [ριγίτατα ἄτποο »ἀττγαῃο [ρ᾽τιταπ1.ο εἰ σανεὐμῆν 9. 

ἀλρ»ἀετ απ ατιτα Εἰτιιτοαριά ΑἸοχαμά. Αρί τοι]. Ρτὸ ἀβῆο οινπ 
Ασοιη ΑὐΠἶορ.ἴπ Ἀ Δηϊ556 «δῶν γέ με αὖρα τι εἰ τέπνδυσε, τα] ἀΕ- 
Βαῖτιν πάς εἰαανεἴνγαιτιατο, τρια Τιαςοης5» απὸ ἰπ[ρίγοτιτ - 
τοτ. Ετγτη. τὰ 

Εἰ σανήχης ἀγα ρυκ (Δ πιά ἢ ὐπὸ τῇ εἰ σασνέιν, ἐρῶν, ὁ ἐ ρώυνϑ., ᾧὶ ὑπὸ 
α ἔρωτος εἰσπνεό μὴν Θ-,αὐιάτοτ ἀρὰ Τιασς ἀα:πχοπϊοσ:ποις ἀρὰ 
ΤΙ οΙΆ1ος ἀΐτης, απιαπιις, ΤΠ ςοοτς. ΕΔγΥ].12. ἀἰςίτιιτ ἃς εἰΐσσν»-ς 
ἈΘο,υ, ἃς εἴαανιλδ., ἡ 

ΕἸασνοὴ, ἱῃ[ρἰτατίο. 
ΕἸαποιέω, μα ήσω,π. "κοι α [οἰ [ςο.ἀσσοτίο, ας ιῖγο. ὃς ΡτΟ κωλλωπήζω, 

δ14.λἀορτο,αοοὶρίο ἴῃ δἀορτϊοποπιοςοαγέϊο» Ασοι Ιατατο. 
τη Νιιπια, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς μίώας Δομετιανὸς εἰσεποίησε τεῆς αὐτῷ ἐπω- 
νυμέαις, το ΊΖος5 ἄπτοπα ἀοίποορ5 πιςπίος Ἰ)ομἰΓίαη15 {εὶς Ποῖ 
ςορποπιοητὶς αἰοιαϊνῆς: ἀἀορταγο Βογραπι αἰχίτ, ΡΙΙπιρτο ἀς 
ἤιο ποιυΐης παποιιρατς, Γ1|0.35.Π4ρ.7. Τπιιοηῖς ὃς ΤΥ Πππάςθι5 
ΒοΓΡαπνὶ ν Ππλα Β 4 ΠῚ 5» {ιιας ἃ ἐο ποπιξῃ Γοτῖ ποῖ. Μιμίετγος 
4ιοσιις μαὴς ο]οτίαπι αβοέξζαιιογο : ἸΏ 1. Αττοα πα νυ χοῦ 
Μαι ἡ, αἀορτατα μογθανιια απτϑα ραγτί 15 ν ΟσαΑΓΠΓΙΡΙΟ 
ἀδορίατὸ εἰαποιεῖν «ἰοίτιιν ἃς εἰασοιῶτα πῶδαγ ἀρι ΠΟ οτιιοά 
γαῖ δ ποιεῖ ὅλου. Γο πιο ξ. ὃς πιώδει ϑέϑει ]πτατς. εἰσποιεῖν, οτα πὶ 
ΕΠ οἰκειοιῶ, ὃς αἰοι τοῦς. ΡΙατατς δὲ τοιχν αβ᾽ Συΐλα τελδὺ τηΐστάντος.» 
Αἔπιδος εἰσεποίει ἑαυτὸν εἰς πίω) διυυΐαμιν ἀυπῷ, Γοπχοτὶ ρ ππτι αἰοιας 
ἃς ἀἀορταινίη οἰπι5 ἰοσιμπι ὡς ροτοητίαπι. Τἰπατγοθις σοιτγα 
ΤῬεπιο ιν. κὴ “ἴδ ρα βομῆων εἰ σεποίει κοιγωνὸν αὑτόν. 51ς Ρ]1Ω.118.1:. 
504 αι [δ ροτοηζία; Οὐ[ατὶς Πἰρογτῖς ἀδορταοι, ἤραάο ΤᾺς(- 
ΤᾺ] σιιδ. γα ἀϊιϊοϑιΡ αι τη. πὶ Μεϊεη. Μεασζωιον γὸ ἐκ εἰ ασιοιῖσεν αρι- 

᾿ « “ “ ΡῚ Ν “ ᾿ - 7 ε " 
τ᾿ ομϑοίω τ ρακλεῖ πα ία κὴὶ δι, ὥαπσερ ἐλεξανεδεν,  αἴμμωνι οἱ μακάδονες. ὦ 
εἰαπτοιοι πων ἑαυτά τῇ πύλει. ΑὙἸΠ, εἰαποιω πο μοῦ ἐς ὁ μοιότητοι,. 

τῆρα σουιραγαπάα Διισογπιρα ἰπ σοιηραν ἀτίοποπι ἀσςοτίο, αι- 

ΕἸσρυίμῦ αι» Ηππιχ ον πάς εἰσρυεὶς» Ἰα στο τς, ὅσοι ἦσαν εἰσ 

Ἑἴσρυσις,εως. 91 Δ ΠΊΙΧ 8. 
ε ͵ " Εἰς ἥκειν 7 {ποτογατη 5 ἔφα Πὰθαπῃ :4 ἔςηχα, ΗςΠοά. «ἢ 

Εἰς ϑηυ ἱατεὸ σοηάον Ραμα. ΑΙ ΠΑγη. αὐ αὐσίω ὁ ἀλε 

ΕἸςρέπομαι ἐντὸς, ΟΓΤΟΥ ἴῃ τὶ ΤΏΓΓΑ γ ΥΟΥΤΟ ΠῚς ἰΏΓΓα ἡ ΣΘΟΙΣ 

Π΄ςρυποὼ, δ τοτοθτο ἱπτγο,τογοργαηάο ροποτγουῖτοπι ἡπΠπὶ 

Εἰσφέρομω ἷη τποάϊιτι αογου ἱπίγοάειςο, ἰατγὸ αὐφηχίττο, 

Εἰσφέρω, τΓὶ διιται ΒΕΙδαπρη ασμον ΡΙΠπ. ἢ ῬαΠΟΡΥΙ 

εΤἰῳ, Ομεν (ὉΠ. εἰσφέρειν πίω! γνωμέω ἐν τῇ βουλῇ 9 οἴ Εἶπ, 

. πο {ὉΠ αἷρὶ στεφ, εἰσφέρειν, πον γόμον, οἴἘ Ἰοροπι ἔδγτο ὃς 

ϑιώλασσαν ποιεῖται» Η τ ἢ τις ἀϊτογγα ΟῚ πὶ πλαγον 

πίω) πόλιν »αϊοιη 1 ἱπο το Π γτρος Πιογαησ, 

εἰσύκει, γὰς χαϑεισήκειν οα πὰ ςΟὨ ἰτατιῖς τες ψῖο νὴδε 
Ἰοςο. “ἢ 

νΘ- ἑμοῦ τιβ παιδες λαῤνακα, ἃ φίησιν ἐς ϑτλαοσ αν, ΑΡΡΊ4Π, 
τὸ ΒοΠοσιῖιπι οἰ Πτυατὶ, ες φοβέίον ἐ ὧὲ ευἶονι τὸν κικέρωναι 
ϑείλασσαν ἢ γρνοϊεἰοητος ἴῃ ν ΘΒ Ἰςα[ππ|. τ 

ἰγγα ἔοι 1πτιι5. Αὐἰΐζος. Πδ.9..Α άπ. 

οἴαπι πὶς ἰπρογο, διά. ' 

πχράτιμη αβετο, ἰητγοάιιοο, Ἡ αἰ σατμϑ,ἀς ΤΥ Πα» τίγες 
χαρακτῆρελθγων "ἡ τίνας αῤε τοὺς εἰσενίωύεκται 5 ἢ δὴ πειρφέσο 
ῬτΙῸ εἰσσέχομαι ὃς ᾿ηττὸ δάτηϊττο, Αὐττοτοῖ αἶα ὕπεου, 
Ἄχιυ) ὃ ποιεῖ κ τῷ πνδύ ματος καύϑεξισ, τοῖς μϑρ εἰ σφερφμροις ἡ 
Ιάσαι ἰ10.4.(ς ΘΕ ΠΟΥ Α Ὠ1ΠῚ. διαὶ δ τὸ ὕζωτος τροφίων, πἴτο 

σον εἰσφέξρνται,νὺ ἐν πε σιν ὅδε πῦτο πρυφη [λυ Γ 1} τ. αὐ φοθόσε 
Τάοιη 3.16 ρατγτίθιις ἀπ ππα], ρτὸ ἴησογοῖς. ἀδιυατεῖ ἢ π 
ϑερμότης δια τὸ πλὴ ϑος χὺ πῦρ ξολίωὴ πῆς εἰσφερφυῆμης πεοφῆ οἱ “ 

μοι πξοφεις πλείονας» Ἡετο ἀλη, ἤτοι οἴ θαπι σα ρ ἐπ 

σοτιπα τποῦς ἱπίογρο τυλδαζιπι αἰχῖςν ΡΙστατοῖι, ὥς ε μὲ 
ΦΊ μον εἰσενεγκεῖν, χτὰ ντ ρΡοριίος ρομέογς εὐ θατιμη ἀοῇα 
σφέξειν λατρείαν τῳ ϑεῳῇ Ο  δαμτατη ὃς οὐτιπι ἀςο Ργαῖ 
Χς ΝΑ 2. Πιοίτιαγ ὃς ἐς ρτίιατα δοπί σηίτατο 5 ὃὲ ἐς ἀπηὶ 
παρα ἔγιῖς ρυ πατῖς Ποιυλ πἰθι15 σΟ Πατὶ 5. τοὶ πρὸς πόλεμο 
μᾶνα,πιρ ἐπίἃ» δ. 11 ΡΤ] αταυο ἴῃ Ῥογίοϊς, εἰσενάυοχ έναι δ 
αἰαὶ ἐσίαν πᾶσανχοιιηέξας ξαουτατος (Οἱποπά ς τγιριιτίς 6 
ΡΠΙΪς Αὐτός. ΡΟ εἰσοτ.ΡΙατο ρτο ἤρομάογε, ρα, 468 
Ῥεῖ Πιτιγιιπὶ ἀἰχΊτ, ποίντες ἡμεῖς σωκά τει εἰσοίσομϑυ., ᾿ΥῸ 
τορος θίπλιι5.ΕΠ᾿ οτίαπι οἰδιιπι ἤπιος ἤσιιτ ἤπια 
Δτὶ τος. 1Ρ.4.ἀς Ραγτδ. Απὶτηα. ἀδιωυατ 3 πέσσειν καὶ ϑὲ 
τὸ πλυδος κα υτϑρ(ολυω τῆς εἰσφερφυδνης τροφῆς. ᾿ῖς ομΐια [6] 
οἰθυμη Πιπηρτιιπι. Ττοιη οθοτγο 9 ἱπάπςο. δά ρορυ πι ξατο 
παράϊιμ αἰάπιςο ἰηροτο,οτουητγοάιισοςἰμτγὸ ρογῖο 
τουΡΙατ ῖη ΡῈ] 1ς. ἐδει χρήματα εἰς τὸν πόλεμον εἰσενεγκεῖν 
ὅστων «δὺ πολίτας. Οριις ογατ αὐ ὃς ΠΠ Ῥοσιμῖα5 Ρτὸ ἢ 
οἴτιο5 σοηξοτγο, εἰσενίωόχς τοῖς βαρξαέοις ααυχίας ἡ αττα 
τις ̓ πξοττιηἰα»Γάσαν ἰι Οαπλ 110. εἰσφέρω πολ ίω αὐδὲ ταῦ 

αβοττο ἰφητοητίατηγραϊὰπι σςηίοτο ἁ]ηυ14 Βοϊεηὰ 
τίιογοιτ εἴς αἰ συλ (δητοητία;. Νατα γνώμζων ζποφι 
{ξατοηείατηι ἀίςετο φιιοσιο πποίο, ΤἈιιον ἃ. εἰσενεγν 
ἐς τὸν δημον » τορατιοηςπι αἰ Ρορι]απὶ ἔοτγγς, εἰσῷ, 
ἔοτγτο ἀθογοζιμα. ΑἹ (ςΠν], εἰσφέρειν εἰς «δὺ νομοφύλακας» ΓΕ 
Ἰοριμῃ οἰ τος 5, Ὀ]ατ, Ἂς ΓΟρῚΡ. εἰσοίσομῆν σωκράσειγας 5 
ΤΟ ΟΓΌΠ.115. εἰσζωεγκε νόμον εἰς πὸ τρίηθαρχικὸν αὐτὶ πορϑ' 

Ῥορυεΐυμαι ἔογγουοιιηι ΡΟΡΙ]Ὸ ἀρογθΒιι ἐδ 4. ορὶ 
πον μδὸ ἐφ᾽ ὑμῖν τ᾽ ποίυσεαν οἱ νόμοι διαιχφρφτονίαν » πότερρν εἰσοι 
νομὸς καινὸς") δοκοιῖσεν αἰκεῖν οἱ καί μῆνοι,, ἃς ῬτΙΠΊι ΠῚ σαὶ Ἷ 

πα θττ}} γοίειὶ οἵδο γοἰπιουιπτςγτγὰπι ἱρχ ποι ζοὴ πία ΠῚ 

΄ 



ΕΣ "ΠῚ 
τα ας Πιξβείλητ, 

»οιῖπι σοττα ρογποὶς ἰτγορο. πὶς ἰηἤηιιο ὅς ἰητγοάιι- 
οἵδ, Οτορ 4 Ατἰναπ. ἀφ᾽ οὗ ὃ αὶ αὐτέϑετος γλώσσα, ὡασείρ 

" ὁ χαικόηϑες γ τὰς ἐκκλησίαις καὶ μὴν εἰσεφϑεῖρν 9 χαὶ 

᾿ παίδευσις ἔδοξε . εἰς οὐδὲν ἄνιο δυκαιοοδοῖν καὶ λέγειν τι ἀ- 
γοἷ οὐ σογτα Ρογηϊοὶς ἱγγορῆτ ἃς Ἰητγοάιιξϊα εἴξτιντ 

αρη»τὸ δηὴ κακῷ οἰξίλϑει τάς πταρεισῳϑείρφμαι. 
δ ἰτοναδνίερο αάεο: ΕΓ Ια, 

κατ, τὶ δυατιιπα, Εἰ ροπαϊιπι» ρον ξεῖμα!, ρεπῆτατίο; 
Πυτατοῖπ Ραδ]. αὐεϑείσης τς εἰσφοράς ὀρφανοῖς παισὶ, τα - 

ἐτίδιιτο ογρ μαηΐϑ ριιοτὶ5» 1.ἔλϑϊὰ νατατίοης ἃ (ο]τιομο. 
ρυρών κα τεεβολαὶ «οἵη Ροηά θη ἀἰς τυ  θειτὶς, ΒΥ ΟΠ. 

τελων,τσὶ διιτοτιπὶ ρε πο 5 Ασ οτ, ς.Ρο] τὶς, ϑωήλων 
ἐς εἰξετάζουσι 9 ἴητοῖ [δ αιιάπτιιπὶ αι ίαιις ροίπτ σοι- 

Ῥοπάιιπτν Τ μιιον ἀ.16π|,εἰσενεγκόγτες εἰσφορρὲν διακόσια, 
Ὁ τάπτος, οι, αὐρὶ φεφαΐου χορηγεῖν γτξιηραρχ εἴν 

τλοτιμίας αὐτε ἰδίας μήτε δημοσίας δὑπολεί πεόϑοι οἴη ρα16}- 
τὸ πηοάο ςοηἤις σοπέογγο, ἀριὰ τρππι ἀϊοίτιιγ ὃς ἐς 
δοηϊρπίτατο, ὃς ἄς ἀπηιιῖ5 ἅττ ΠΡ ΠΠ γ15. Ραῖπατὶς Πο- 
15 ΓΟἸ Ἰατίσοντ ἐρῆππι ν ογδιιπὶ ν Πππρας αἴξε σεφαύου, τῷ πώ- 

ἰωαίων εἰσίω εγγώς ; αὶ τίνει δῦ πεποίηκας ; Τά οι. εἰσφο- 
. εἰ σφυρὶ νόμου 5 ῬτΟμλΪ σατο ἰορῖς. εἰσφορρὶς χοῦ- 
τ 5 Ῥοσηἶα5 οχαξϊζϊοης σοησεγοῦς, Ῥγὸ οὐϊατίο- 

ξογατα το ἴῃ ΒΊ 115 αςοὶρίτιν Εχοάϊ σα. 30. τὸ ἡ μὲ- 
χώου εἰσφοριὰ τῷ κυρίῳ 5 πιοάϊα ρατβ Πι]1 οβεγοηθα 

ΡΣ ΥΩ, Ὡς 

ΠΣ ἢ 

φοίροτο, αἀπηίττογα, 
φρήσω, ῬΟΓ ἵγΠΟΟΡοη ἀπὸ αὖ φέρῳ πατιιπὶ οϊὲ ντάθαιτ. 
ΔἸΟΠῚ ἱγΓΙΙΠΊΡΟ 5 ἱπηροτιπν ἑαοῖο, Γαἰσατ, καύσος εἰ- 

μυ χω σων λίασ᾽ ἐκ ρεϑέωνι "ΤΟ εἰσ δέχυμαι» «Δὐτηϊττον θε- 
,οὸς ΛεΊ]1ν. κ᾿ εἰσέφρριιυ τὸ «ρώτευ μαι, γὺ διέσωστεν καὶ ἡμάς καὶ 
ἰάχοις, Δα Γδτιιητ, [σα ρουιιητ, εἰσεδέξαντο, ΑΤ ΠτοΡ]ν. 1 

ἢ τις ϑυρασιν ἡλιαις-ὃς εἰσίτω ὡς ἰαλ κ᾽ αὐ χέγωσιν 9 ὅπ εἰστρρή- 
ἢ Οὐπιὶ σατο ογατὶ σοορταΣ ἔπ υλοζ 9 'ᾶ ΠῚ ΠΟ ΠλιΠΟ ΠῚ 

ἀππίτοιπι15 ἱπττό. Γἀοτγς. ἴῃ Απασμαγπάς 5 ὁ 5 κα πιπλαγ εὶς τί 
τεγεἰσέφρυκν αὐτὸν» χὴ μέγιςτον φίλον ἐποιῴσατο, ὨοΙπ ΟΠ. 

τᾶ νοος αἀἰχίτ, εἶδε ΑΚ ἐν χεῤῥονν τὼ 9 δαὶ νὴ εἶ τισι μάννον εἰππ-- 
πον τς Β 9 , ε πὶ ἿΥ π Ν Ὁ εο 
αὐὰμγ. κἡ τοῦ τοῖς εἰσ ρσεάδτιι μον ὀπκείνῳ αϑρᾳ δ᾽ὼσ εἰν τἰωὺ πο- 

φϑιώσῃ λαῶν αὐτοιέ; ἃ ΕΟ 5 ΡΟΙΊΙς ἀπ Ππιγο 5 ἴῃ ντ- 
ἢ ΒΥΖαΠΕΪΟ5 ἜΣ ΠΕ ΠΊατὶ5 5 Δὺῖτ 111 νΥθοππ τυδάϊτιτος " Ατὶ- 
ἰδ ς ΑἸ ἴτοσ αἰδὲ τῆ θυ κασι α κουσμίσ, φασὶ τὺ πολεκώνας ταὶς ἐν 

μιοὶς γγοομῆγας κόγχας ἐρύτήοντεις κατεῶϑνίειν. ἐΐπειτα ὅταν πλῆ- 

σφρηήσωσεν αὐ τα, εἶξε μεῖν, οὐλυυι τπυΐτας ἀοιοταϊογίηῖ, Ροῖεα 
1. ἐπειδοὶν πυροσενἐκονπ αι: .ο( ἃ] 1 εἰσφέρεῶτ ἀἰχίτ,νπ- 

ἡμιγὃς Εἴσφρειοντ ἀφες»ϊη Ἱπηροτατίτιο. 
τῦαάο ἴπ Γηλητ5»σοτητηΐττο. 
“ὐσω,ποδυκα, πα ξαηάο, ΑΘ Αςοιΐ, 
ὑΡτοςδάο ἱπεγοςροποῖγο ἰηττο. εἰφορεν εἰς ἐζϑος, ροῆιπι 

ὄνρτο ἐΐσω,Ἰπτετϊας ἱπτοτίοτὶ ράττοἸπτγοτῇις, ]οπ}.11}. 
φάμον ἀΐσος εἴσω, ϊὰ οἴν ἔσω πὸ ὧδε, ἴηττα οτοῖ. ἐἴσω κα- 

ἢ ἱητογίοσγόστι ράττοπῃ ἀϊποττο. συςείλαντες εἴσω σῇ χ οί- 
Ξαὺυ ἐὺ ἴηττα να ] τπν [ς σης α ητο 5. ΠΤ πταγοη Οαπιι}- 

) Ἢ μετ᾽ ἐμοῦ δειδρ᾽ εἴσεϑι, ΑτἿ ΠΟ μαηνϊπττὸ πχθοιιπι ἢὰς ἴπ- 
ἄτι 1 ἰπτγοστθάογο. ὁ εἴσω, ΠτΟΥΙΟΤΟΡΟΠΊΓΙοτ. εἴσω πέντε τα- 
αἰ πέΓΑ αι Πα ιῈ ταἰεητα, Πογπιοσςπος. εἴσω τριάκοντα με- 
πττα ἀἰο5 τσ ρί πτα 5 [Ὰ6Π| . τόραμωϑέντες δ λέμνίω ἐς τὸ εἴσω, 

ΜΠ4 ρα] πᾶς ἱπτγορυς η, εἰς τὸ εἴσω πὸ ς-ομίου,ἰητγά ἔρεοιις 
᾿ἅτα εἰς τὸ εἴσω τῆς χίρθς. ὈΙατο τ ἀς Κοριι. τρὶν εἴσω βέλοις ἐλ- 

Τ δ ΠΕ [ιισ:απτοαμιατα οἰεης τπτγα το}! ἰδ ἐγ. τ ρτὸ εἰτοσιισα 
Ἰοςιιίατ. ἀν ΠΟ, τὸν δ᾽ ὀτρεωΐω) πόλιν εἴσω, ἴῃ γτθοπι; ἱ. εἰς δ πόλιν, 
Πα α,ἴλιον ἄσω,ρτο εἰς πίω ἔχιον, ἐγκο ταλαμίανειν εἴσω, ἀϊχὶς 

ἼΠ0 ἀφ ππμπάο, 1. 1ητιὶς ςο ίθοσο, εἰς τὸ ἔσω, Ἰητουίαϑ γῸ  ἀπ- 
ὁ Ιχιςίαηιις,. ἀν ς ᾿ ᾿ 

ἡ ϑέω, μι ώσω, πιωχα Ἰηττιιάο, 
ἡ ίαγας, ἦν εξ] ρα] αοἀ Ἰηξοτεατ ἃς ροπάϊτοτ πιογοϊ τα] ποτῆϊ- 
Ὁ ΡΟΙαχ Πἶδτο 7. τὰ 9 καταξζανιουῆνα ὑτὸρ Τἶδ πετορᾳσκορμῆῥων τέ- 
ΤυἘπώνια λέγουσι, τῆς 9. εἰσωγίας 5 Λυσίας εἴρηκεν ἐν τῷ αἰεὶ ἀἰασονύδε-- 

οὐ να αἰραξξιιπι σοηττγατ!] 4 ἰπτιις ν φοητιιτ, αὐτίωοῤσώποι, 
᾿5εἰζωποὶ δ᾽ ἐγγύοντο νεών, τος εἴξ,απτο ςοπίρεέλιιπη ἤπιπὶ παῖιου 

Ἔθαπτ. ΡΟ ]οἤ.2. εἰσωποὶ αὐέμοιο νέον λήγοντος ἐἰ κέλσειν 51. ἀ- 
τῇ ῬΡΙΠοτιΙατ, Οδιιο τ, εἰσωπὸὺς, ρᾶτ αἰροέξιι. ΑΥ̓Ατιις, κενοί γε 

ὈΠΠΠῚ, 
οἵζοα, πόδες, ἀοϊηάς; ἀοίποορο, (5 Βαο;πιοχ αν Ἰητοτὶπι. 
5 Ραττίσι!α Βος πιοο οἴδ δἀιοτθ ει πὶ ογαϊηἰς. Γοπποῖῖ τ, 

γῆς. τὸ τρῶτον ἀμφίπολιν λαξῶν εἴ ταύτα πύδναν. πάλιν ποτί- 

οορημα αὐ ξας εἶτα ϑεήαλίας ἐπέζν, ,Τ᾽ ταῦτα, δες. ἀε ἱπότε: 
᾿εητῖ: ΡΒΠΙρρὲ Ἰοχιΐτιγ : πιοάο οἷς ςομλππῖο ςοριίδης δὲ 
᾿μοτ!άοπι ταις δὲ ΠΟΙ ΠΤ ΠΗ, τ᾽ ὑκ αἱο υὐεῶνε, εἰ μὴ δ᾽ ἃ παϑοιτ᾽ 
ἡ ἰ ἰ δυυΐαχτ᾽ ἐμέϊγίξμ , τα ύτα ποιῆσαι κω ον ἔχοντες οὐ πολριήσεσε. ἢς 

ὀμζων σελίώῃ εἰτ ὡποὶ τελέϑοιεν; 1ὰ οἵδ, ἴσοι χΤ' τί χαμαεέ- ᾿ 

ΕΚ 467 
ἀριιά Γατίμοϑ τ φαϊπιᾶτη πιο Πιποηὶς Δάοτοῖ,ῆς Χοπο- 
Ρ]ιοΠ εἶτ᾽ ὑκ ὁὐάνα ότι, ὃς ς ἡτάτις Ἰρπογαϑθδς ς.1.4 ᾿ρᾳοτΑ5᾽ ἃς 
ΠΟΙ ἰ(ἰδὲ τητογάλιμη μα οῖ βαρύτητα, οπιοίξ, «δὶ σ-εφαύε; ἐἶτα. 

τᾶτο υδὸ κχὶ λέγει τὸ ψηφισμαν δ᾽ αὐοιγινώσκ ειγεἰ ἢ βαλόνων ἐγὼ, τρο- 
στέγειν (σ ἀρέσβις, ὥμίω δεῖν πὰ τό μου δηκξάγλει, ἃς ἀεὶ συμῳκριων, ἅ- 

ϑ᾽ ὃν καὶ τυΐχη; καὶ τὸ δ μμμιόγιον φίλον μὴν ἀλυσιτελῆ, συμφέρρντα δ᾽ ἐχθρὸν 

ἐμφανίζει στον ἡμεῖς φυζούμεϑει, εἶτα ἐξῆς,, ἀοίησορε.» ἀοῖπάς. 
Ἰῃτογάϊπι νάσατ, Ἐπίϊατα. τοῖς 5), ντ ἄ σοι μηδὲν μετὸν ἔτ᾽ ὠπε- 
χθαΐη, 

Εἴτε ππιοον τι πλ προς  ΘΠΟΡΗ. εἴτε τυροσέλϑοιεν οι ἢ φῆι ν- 
δ εἴτε θοαὶ ϑοπλίπατιιγ. Αὐ ΠΟ Ρ νεῷ. καί μοι γγοοῦ ξυύμζεχθ-, εἶτ᾽ 

αὐτὸν γραφίω διωκέϑω γῥαψοει μὴν Ὁ. εἰ 8. ὁντι σϑι δοκεῖ, ἃ οἰτργτγαιτι 
ἀσοιδιι 6055 4} αιοε τἰδὶ ν]άοτιατ, εἴτε ὃ. ρα ΤΒαςν ἄςρτο 
ψιὸά [εἴτε χὴ πτίνυ ἔῤῥωνται» ΘΥΠ] ρτα ροτοητος [πατρί άς πὶ ὙΒιις, 
ἔἶτε γδιηατη ἢ. εἴτε ἀῤκεϊ κὶ εἰ μὴ ἀῃ [λτῖς ἢτ πόσης, Ρ]ατο λη ἘρίΠ- 
Τῖοιτιιγ δέ εἰτενὸς ἰὴ ΡΟΙΓογ οὐ τ αλΌτΟ εἴτε κὺ μή εἶτ᾽ οαὐ,ἤας. 
ῬΊατο ἴῃ Αροϊορ,. ψαγμόνμα φής με ἡ γομίζειν ἡ δι δεβσγκειν 5 εἴτ᾽ οι 
καιναὶ εἴτε ποιλεμαὶ, Πὰς ποιιαγἤιις νοζογα. Τάςπι ἐλάτη, εἴτ᾽ οὐ, 

ἀληϑὲς, εἶτ᾽ οὐ ψόῦ δὸς, Πιῖο νογιτα ἤπιος Δ] ἔμπα Πτ 424 πο τρισὲ 
μβθυν πὰς ἰδιότητας εἴτ᾽ οι ὑπὸς α σεις εἴ τιν! φίλον καλεῖν, εἶτε «ρο΄: 
σωπα ὶς Ττἰπίτατοιν οἱ οἰ, πειρέλκει, 

Εἶτε οι ἐἰγοιπῆςχο,οίξς, Πα, 
Εἴτω, ρα, ππατιιτ. 
Εἴω, ὃς ἐΐω, μιεἴσω,π. ἄχος πάς,ηϊαγύζοσιωτ᾽, ἤεινγνλάο. 

Εϊωϑεοςοη Πιοι .Ν 164. Ρεγέςέϊ, Ὁ ἔϑωινικίε εἐωϑῶς [ΟΠ 1τπς ὃς ΑΓ - 
{ἀοτιις. τὸ εἰωϑὸς “ιαιρα το » του οῖη τι οτὶ 5 ἰςῖς Γ]ατο τάς 
ἈΘροχτ τὸ εἰωϑος παύχῳρνττηος εἰς Ῥαυίοςντ [οἱ ἴτας οἱς ῬΑ]; 
ῬΓΟ ἐοηἤιοταάϊης ῬΑ], αϑοαὶ πὸ ἐἰω ϑτὶς Ρτατοτ [ΟΠ τιση. εἰωϑῆα 
πενία, ἀΠπτιιγηα ΡῈ ΟγτΑ5, οἱ εἰορϑύτες, εἰθισιυδο οἱγοὶ σιωυήϑεις» ΠΟΤῚ» 
ςσοηζιοτι, απο τὶς 

Ελωϑοτως ἦς ΠιοΙο; 3 

Εἴων, Ρεγηλϊττς θ4π1; ἔοι Ρ4π|ν ΡογιηὶΠ. τ}}1; Ππιροτξεέλαπι γετθὶ 
εαω; 

Ἑΐως. ὃς Ἑἴω σκεςν Γχιςαιο ἕως, ἄοπες, ΟὐγΓ ὁ εἴως ἐν προΐῃ πολεμίζο- 
μὴν 5 ἀτπιπν θο πὶ σογεθαμηιι5. ὃς 1{14.4.γ εἴω σκε τέλθν πολέμοιο 
κιχείω, ιοαα ἤποπι ΒΘΠῚ Ἰπτιοπογο, Ης ΠΟ. οὐ Γαδίπη ἐξ, ἕως 
πεδίον δ᾽ ἀἰφίκων τα!» αιο δ ἰη ζάπιρὶιπι ν οπογίητ. 

Ἐλωσι, ογῸ ἑώσι. Πηητ, 
ἘΧ2ΟΧΟΡΓΡΟΠτο οαάοστ αἰϊα ὃς εἶδ: [5 ἃ 1114 γτίπιαῦ σοηίοπδητθα 

Τιαοητονμας γὙορα Π :ϑντγάσις Οφαϊτολιρἑτατο ὁποριλαμ- 

βανουᾷω 3. ὅτε ἐκ τῆς γῆς ἐσὲγ; ἅτε ὁπὸ τῆ οἰ κεώγ» 1}}} σας οχ τοῦς 
τα 116 αἰ ἀρ τρις ρεγοὶ ρ ππμϑὲν Ὀὲ ἐκ ἃ ὑπο Ἰάτ ΠῚ ΠΡῚ γνο[ξ, 
δἷς Ατάτιις ἰηϊτίο ορογὶς ἀϊχὶς ἐμ δεὸς αῤχόμεόθνα: Ν ἸΓΡῚ].ᾶ ἴοις 
Ρυηορίπτ, ΨΪ ἐκ αὐτὶ τῷ δστὸ 1411. (ομπηφηῖ. Ἐςοπττγᾶτῖορ 

νιάς τη ἀπὸ, Σπὸ αὐτὶ τῷ ἐκ γε] υἷξιὸκ δικαίου ἃ βίον κεκπημϑύοι. Ατὰ- 
{το ρ.1.1{πέ ἐκ μετοίκων, ἐκ απηοτο 1Π 40 ΠΟ τιιτη, ΡΙαταυς ἢ. 
ἐκ τάν τῶν ποσρτι μζϑὲ τα.1.ὑτῦρ πείντας. Ἢ ΉὰΙοΥ (ἐκ λακεδ' αἱ μον. παυ- 
σανίας, αν (χης Τιασοάἀφπι ο1115, Γάςπη, εἰξ εἰρίωύης πολιεμεῖν» Ρᾶ- 
ςοῖα 6710 ταπταγον6πι.ὸκ πολέμιον ποιδυκαοίδν πίω ερἰώΐι , [)6- 
πο ράσο ΒΟ Ππππὶ πταταῃϑ. τοὶ ἐκ σὲ μέλιτος ἀηλεῖν πλαία πὴῖ9}{ 
σουάῖτα, ὈΙοίζον. δ.1.ς4}.161. οἱ ἐκ δγογυσίων κρέται 5 Ῥιοαγῆο- 
τισι ἃς Γλογότιπε οοτταπιίπεπι πα ῖςος9, ΗςΠΔποᾶϊος» ΛΕ ΙΌΒ. 
ὧν κονίας απ ἐγίιον ὅῆστι ϑένα!» εχ Πχθτο ἡροήρίαπι ἱπιροπέγςο, σἃ- 
Ἰοπιις δα ΟἸαιοοη.θι. οἥω ἰδίων χοῦ μ(οῦ τῶν ἈυωνοΧ ΠΊΟΙ5 ῬΟΘΆΠ1185. 
Το ιπ οἵ, ἐκ εἶθ σε αὔχομαιοὶ βασιλδύομαι ὑπ᾽ αὐ εἶθ, τούτοις ὑτοστες - 
τομα, ΒΟΡΒΟΟΪ. οἱ ἐκ τῷ αἰριπούτου,οτ ρατοῖὶς!. Γπςϊαπ ὀκοροτ)θο- 
ΡΙιοςΪ, εἰ πανταχοῦ φανέ ἶθ᾽ ὧκ τεὔκρου καλδὶ, 1 Ῥοτ Ὑ Θποτιιπι. ΠΟ - 

οτατος ὸκ ταύτης τῆς δπημελείας ταὶς τῆς φύστως εἰ μαῤτίας ὅδικρατεῖν; 

ἦνπας Πρ οητία πάτιῖγα νἱτία ἤιρετατς. ἐκ βασιλέως 2 το 15 ΠΟα, 
παΐης, Ἡετοάοτ.ὸκ πρηξάασεως ποροδεδδῶτο γὰ ΡτοΧαίρο εἰς Ρτος- 

ἀϊτιμτι, ἐκ φυσεῶς δοϑεὶς:ἃ παζιτα ἀατιις. ἐκ ΤἿ] ὅπλων τοξρόντες , Υἱ 

ΔΙ ΟΥΙΠΠΡΟΓ ἁττηα, ΓΤ Βπογά. ἐκ σαραγνέσεως 5 αἸλαπα φἀπιοηῖ- 

τίοπο οριιβ οἴδννθι Δἀπηοπογα Ἰατοηάμιητ Αρβεβοη, ὁκ 
πἴδνο- 

ῥων,ἰεσιιπι Ργα οτὶρτὶ5. ομποΕ. κ χέ θὴρ ἀπώλετθ; ἘΠΆΡΙΝΣ. 

τὸς, ΑὙ ΟΡ. ὧν τού ἀἸπἰπο πυσῖης» ΕἸΣῚ 14. ἐκ ϑυμοὺ φί- 
λῶν, εχ απῖπηο ἀπιατα, Ηοπλοὸκ ψυχύςς δικαίας γινἐτα!9 ἀΠαΠ0 18 
το ἔτ, Ποπι οί. ἐκ γειτόνων, ὁ ῬτΟΧ ΠΟ» 1 ΡΓΟΧΊΠΙΟ σα 3 δὴ 

τούτου, ἀοἸηἀς ἐκ δεξιων, ἃ ἀεχττΊ5. ἐκ δευτέρου» ὙΠΕΠΘΤΙΣ φοιπάα- 

Τό ἐκ καιροί, οχ τεπιροσο, ὧκ γέας» κ ἐν βῥειραικίθ οἰ γεο σης, Οὐ τος 
παιδὸς, τὶ ἐκ νέουγὰ Ῥτίτηα γΕ] 4 ἱποπηῖς αἀο] εἰςοπεἰανὰ Ῥύετοῦ 
4Ὁ Ἰηϊτίο ἐπι οπτατῖς. συ ποῖ, αρετίο) ἐκ νέας α σκεί ἐκ, γμπτοῦ ΠΌΒΣΣ 
του ράταμϊο. αἱ ἐΐι νεότητος ασουϑδαὶ, πιά ϊα ἰάμξατιτίαεα νέας ἐν 

λῶτω,ἀ ταποητιτο ἀ1Π ρ᾽τιγρατα ἐς δοηοέτ, ἐκ σάμδὸς τ χε 

πῷ σύματοςςταγπυίοτ ἃ Ε]1ο91π ἘΡΊατάπι. Ἡετοάος. 
μὸν: ἐκ γέης 

ἐπ᾿ ϑηήλοισιν ἐφασίασοῖν 9 ΤΙΙΓΙι5 ἰΠτΟΥ [ς [ξἀϊτίοπος δ ἠτερτᾶς 

Ταητιὸκ παιδων, ἃ μι οΥἸτ! Αγ το ΠοΓ15 ΔΩ ΠΝ ΟΝ, πῦλαι» χάρος Ὁ 

11ὸ.Ηδης νοςοια χείρας ΡΕΥΥ ἰδ ιν γόνον ἐπ πριν 
οΟἸτπη, νεῖ, ἐτάσοι ὧκ παλαιοῦ γγονοτες, δέ ἀρὰ τὰ ΒῸ} τῇ (ο- 

τἰητἢ ἐκ παλωοτώτου ἰδαιἄϊτιιγ ἀιιτὸπὶ χεύνου»Βυιά, Οοπηπτεηζ, 

ἐκ παντὸς τρόποὺ, οππη! ΠΟυΟΙΠΙΪ τατ] Οῃ Θ» ΟΠ ΠῚ ΠΌΣΟ τ 

Ῥογο,ΠῸς. ὃς Ρτο εοάςπι Παπρ Ἰοῖτον ἐὐίνυδειγα  ὑτὺ ΡΩ 
1Ισατηδίτ, ἀε πο οτγατε, ὁ γὸ αὐὴρ ὅδ ἐκ παντὸς διώκει πίων τλρηρη 

ἀἰραγέλματος, ΟΧ Ῥτοροῆτο. ἐκ αβδᾳκλησεως 5 ΟΣ, ςογάροσιτο, 

φ 



"ἢ 

468 τιν ὑχο 

αὐἰδρρυλου, κατ αἰαδίπλωσιν» οἷς σΕΥΠΙ ΠΑΤΙΟ ΠΕ. 4 Ο.Ϊ πὴ Π 111} 
ἄτιο νοτῦα ᾿άςην ἤρα Ποᾶτεα τπσιιητατοῦις αϑοφλλήλε ροῇτα ἀϊ- 
σἰιπτατο ιά ἢ (οι σοπιίπατο 9» ἀραά Ηοη; βάσκ᾽ ἴϑε, ἐκ αἰδῳ- 
λόγουγεχ υὐὔρογάτο, ἐμ αῆρῳ τεύξεως γικάνοἱ αὐξγινέζα ἀοὶς ΡΟΙΎ 1115. 
ἐκ παρέργου εχ ἀἸποττί οι]. Εχτγᾷ ργοροὔτιμπι. ἐκ πἰελουσίας 9 εχ 
σορίανΕχ αὐιπήάδητίά»οΧ ἀθιιπ αητ], (τ πτ|]. Το πιο ἹΈ, αἴθε ςεφ. 
ἕξ δὲ ἐκ πϑοιουσίας μα κατηγορεῖ “Ἷ{{] ταπτιιὴν οἵτ οτι]ονὲ εχ αθπιη- 
ἐδητὶ ναςεῖ οἱ πλὸ ΟΥ ΠυΙΠΩΓΙ, ἐμ αἴρκωπῆς ὁρᾷν, ΠΠΤη15 ΟΟ.15 ν]- 
ἄοτοὸν πλαγίου ἃ ἴλτοτο ΟΧ τγαπἤιογίο, Ίγσιτγαη Πιουϑὰ οχ οὔ- 
Πιφιιο: ΡΠ ΤΠ, θις ποδων, Ργοςαΐ : ἢς οχοιηρίατγια απτίαια βογὸ Πὰ- 
Ῥοὴτ Ῥτὸ ὀνν ποδῶν, ἐκ πολλοί ἸΔυυλ11ι. ἐν, πολλουῦ δνε τα. 15 πἰω) πόλιν, 
γαπάτι οἰ! τατοίι [Ὁ] 1οἸταί σαι, ΡΠ τατος }εη ϑοΐοπο. ἠδ ἐκ πολ- 
χοῦ Ἰαπιάϊι.. (σα Ζα, ἐμ, πολλιουῖ ἤδη. Ἰαπηρτίἀσππη, ἐμ ποχλοιῖ πλείονίθ..1, 
ὧνν πολλοιῦ χρόνου, ἐν, πυρραιρέσεως 7 σοΏ ΠιΪτὸ; ἐμ πρρμηϑοίας, μ, πυρο- 
νοίας, ἀοάἴτα Ορογα  τυρρκρίτως. ἐκ τρώτης ἡλικίας, ἃ ̓ πποητατο; αὉ 
αἰἀοϊοίσομπεια, Πτοίτιισ οτίατη ἐκ παίων ὃς ἐμ νηπίου ὠμ ῥίζης, αὐ τα- 
τος," Τηϊτίο ὧν τόϑεν, οἱ οα, Ὁ τωῦτε, ΑΡΟΙ]Οπ.2. Ασσοη ἢ 
πόϑεν, ὅζο ὧκ τότεγεχ 60 τοπιροτγο ἤδης νοσοπιτοίρυϊς ΡΗγγηῖ- 
«ἶτι5, ἐκ τότε, γ 40Π1 517) μηδένα τρόπον εἴπῃς. εἰς ὀμείγου, 46 7.1- 
εἴδπιις αἴτιας ῬΓῸ 60 ἀἰσοηάιι ἐκ αἴρυσι, Αττίτος. ταπηση [15.3. 
Απίπια], ν᾽ ἐκ τότε ποϑνήσκει. ἐκ αἴ, φιι  ργορτογοα αι ά. ἐκ 
τῷ οἶφ νοις, οχ ̓ πιρτ οι [Ὁ .ὧκ τῷ αὐρφτυ χ ὄντος λέγειν» ΟΧ τοπΊΡοτς 
ἀϊςοιε.ἐκ σὰ αὐορ χοῦ μα 56 Χ τοΠΊΡΟΓΕ. ἐπ τῷ ποερεληλυϑότος χρόνου; 
ΔητοΠας,ΟΧ τοπιροσα δητὸ αζξο, ΟΠ ο ἢ ὐκ τῷ δ]ὲ ϑείτερᾳ ωρο- 
σίει τῷ τείχίγνττῖηαιαο τπτιγιιπὶ Πιδιρατ, Τ Ἀιιογ ἃ. ἐκ τῷ 5} σλεῖ- 
ςν5 ἰοηθ0 αιιο, ΟΠ πιὸ τοπηροτο 5 Γἀφιη, ἐν 0) παρόν των, 
Ρτὸ ρῥγαίςητὶ σορία. ἐκ τοσούτου οχ 1{10 τοπηρογοΡίατο ἐς 1,ς- 
δῖ ἐκ σῷ τεοφανοιξ, εχ Ρτο οο. ἐκ χὰ τεθτιῤῥνκότος. σοπΗ ἀσητετ. 
ἐν. σὰ τορρϑνὲν,ἰΟ Ῥτοχίηγο, ἐκ τῷ τρόπου ἐς ἀποτο. Δ (ΟΠ ηο5.ἐν τῇ 
φανερφο,αροττό, ἐκ αἴρετροπηδ ὃς ἀρτά ΡΟ]Υ ἢ. κ αἰδεύδου, ἴῃ οὐδοῦ, 
ΒΔΠ1. Ἡ ΟοτΉ1].8. πως μὐὸ αἱ γέοονοι τοὺς ἐν γυκτι φυλαι χοὸς ἐκ αἴδετρυπῦς 
υὑποτέχονται. Γι. Οὐἱπι ργίοτοβ ἄςοςπὶ Υἱτὶ Γογπα Ποπτ, γεν πιις 
ξαίςος μαθετοῖ, ἃς μος ἱπῆσης τορίμππι τη οὐοτι πάτα σα. 
ἀπο νἱσοπι ΡοΓ Οπλπο5 ἴγοῖ,θιν πυρραιρέσεως υἱζρέζειν, ὃς χ᾽ τρριΐρε- 
σιν» τὸ ἐκ, πυονοΐας, τι} ΠῚ 1 ̓Οαι6 πὶ ἀριιά Τλοποῖξ. Οοπιϊτὸ, 
οΧ ἀε[ίπατο, ϑαοτιοχ ργοροῆτο, δόμος, οΧ ἱπά ππ]1ὰ. 1 1, ἐκ 
“«ϑρσαγωγῆς αἰ 1411 ΠΟΤῚ ἀἰοίτατ 5 αὐτὶ ἀσσοίδιοης ἢτ [οπῇπὶ 
οτγοίσεητο, ΑὙΤῸ ΡΟ τος. ἐκ Ὡρρστιγωγῆ ς χ; ΧΤ᾽ μικρὸν γινουῆύης τῆς με- 
παξολῆς νὰ λανϑεινέσης. Γἀ οΠΊ η 7.παΐντοι γὸ οὐστο δίων ατὸν ἐδίζειν, δυ- 
ϑιὲ αὐ χομήῥῳ βέχτιον μϑὺ ἐθίζειν, ἐκ. τοροστιγωγῆ ς δ) ἐδίζειν,ν τὰς τρρ- 
στεγωγή ἀϊοίτιτ ὃς ἐκ πορϑοΐσεως. ἀριχα ΑὙΤΈ, ἐκ οὐρμσκόυῆς,. 50-- 
Ῥβος.εχ φοπιροῆτο,ὃζ σοιπροίτεὸς Ἐν 1] ἐκ τῷ ἀπαντικρυ), ὁ τος 
Ἰοπαὶὸν τύτος ἀοίποςρ55 ροίϊτοα, ἀοὶπάς, εχ πος τοιηροτγα. ἐκ 

αὐτωνοἀοϊηάς, ρος. εχ εὸ τεπιροτγο 9 ΧΟΠοΟρ ἢ, καὶ ἐν πάτων 
αὐδιο σιέσιν αχ ἐδημιον, Χ ΘΠ ΟΡ ἢ.2.Σπομν ἐκ Ὁ τούτου ὅς ἦῥρκρίτων- 
φίλων ἰωῦ : γνὈϊταπηοη Βοίατίο,» ῃἰς ἄς σαις Οτίτοπὶς απιῖςο- 
τὰμι γ 118 ογατ, ΓΤ οἴ τι! ἃς ἐμ τούτου τῇ χρόνου 9 οΙἀΘΠ|. ἐκ τύχης. 
ἔοττς ξοστιιπα. ἐκ τἥο᾽ διυνα τᾷ. φιιοαι Πτοῖ, ιιοδά ἤσεγὶ βροτοῖς, 
ὙΜαον ἡ. ἐκ χειρὸς βουϑεῖ,τοτῖς ν 1 1155 ΟΠ Π σΟΉΔΤΗ, ἐκ χαρὸς 
κατεναρέζειν, ἀϊχῖς ϑορ!ιος. ἴῃ ΑἸαος.᾽ἀ οἴ. ταπι οσοϊἀοτο ὸς μὴ 
ὧν, νΕ] ἐκ γδ ὧν, ῥτο εἰξ ὧν, γεῖ ἀφ᾽ ὧν. Ἡοτοάίαη, ἐκ γὸ ὧν αὐτοῖς 
διάκειμαι) τὸς ὑμώς,ἀμοιζωμαν δὔγοιαν εἰκόπως Ἀλόπρα, ΘΠ ΠῚ Οχ αξ- 

ξρέξα πλεο ογσα νοβοῖτα νῖ ραγ οἱὲ ἃ νοδὶς ἀπιουῖβ γ]ς  ΠΠτιῖ1- 
πεῖ Ἔἐχροέϊαι!, ἐκ τῷ τρρῦπῆου, ΤοίΟ ἢ ἀς Λητὶ σεῖς. ἀρεστὰ, ἐκ 
ἄρόττο 9 [π|. Τητογάϊιπι ἀριὰ Ροοῖας ἀθιμλάατ: ντ οἷξ οὐρανόϑεν 
ῬΓΟ ὄρανόϑεν: 1π ζοπιροπτίοης ἱπτογάτμηι νοαε γε ἴῃ Ὀἰξεφίεμοι 
τἰξαπατέω. 1 ἸπιΔη 0 ογηπαάτιπι ὃ γοἰοππθητίαι αἀάϊε, νὰ πὶ 
ἐπιδπῤῥέω [προ Πσπίβοαίίς χεγαιντ ἰη ἔκδικος ἐικαλέως 

πἰχατργοτ,εγ ὁ τὸ ΚΡ τος] ἀτσοιθον οἱ ὃ Ἰοησίησιιο ορογαπς. αἷρ τὸ 
ἔκαιεν εἴργειν, κὶ αὔρα τὸ ἕκαϑεν ἐργώζεάθαι : ορ᾿τἰοτοη ΑρΡΟ Πἰηἷ5. 
Ἡτ. "144... φρ᾽ ἡμῖν ἐχοίεργον ἱλάστεσι. 

Τὶ χαμον» ἃς Εἰχαιμόμίμω, [αἰνοταιιῖ ἐόρ,2. χαΐμνω, 
“Ἐπρὸς «ῬτοΟΟΙ ἃ : ἴδ τὸ εἴκω., τὸ ὑποχωρώ, ἩΟΠΊοτ. Οὐγϊ. σ . νηῶν 

ἐχοὺς ἤλϑομῆν 9 Ἰοηρὸ ἃ παιιῖθιι5. ἑκαὶς ὄντες . Ἰοη σἹ λαμ] 5 Ὑμι- 
ογ ἀ14. οὐχ ἑκαὶς χρόνου ποίρεστωι ἐσβαλὼν 5 ποη ἀϊιι ποτοῦ ἴηοτε- 
ἀϊ, Ἠετγοάοτιις. χωρίον οὐχ ἐχοὶς τῆς ἀσίας, Ἰοςι5 ΠΟΠ. Ιοηρὸ αἰ- 
Πεις αὖ ΑΠὰ. 

Ἑχας τω, [ΟΠ Ὶ [5᾽ πιὸ, ποῤῥωτοίτω 5 ἑχας τῶ τῆς λιζϑης 9 ἴῃ ΑἸ Γίσατη 
Ἰοηρτῆηπιο, ογοάοσ. 
Ἐχαςαχβ. ΡΓΟΟΙΙΪ ΟΝ σἱι1 591} ΠΏ ΡῈ 15 ΡατΈΙθτις παν τειχοῦ, 
Ἐχασαχόϑεν, ν ΠάἸαιιο5 ἃ ΠΠρῚ}15 Ρττῖδιι5.. Ὁ 
Ἐχαφαχόσε, ]ΠΙΟΟΙΠ ΠΟ» ΠΟ 1Ὸ γογίππι»α4 Πηρὶ]α Ιοςα) δά Πη- 

δι}45 ραγτοβ, " 
Ἐκασαχέϑι, ρα Πππ]ον Οἵ αιιο σοητίι τη, ΠΟ. 
Ἐχαςαχοδιν ὉΠ Π οτον ὈΊ Ζιο. ΤΩΣ 
Ἑκαςσέρω, ν Ἰτοτῖτς. ΑΡοΪ.2. ἐστ οἱ ἦεν μοῖρ᾽ ἔτι ναυτίχλεῦϑοι ἐχφτερω, ἐ- 

χαςέρω “ἧσ'᾽ πόρσων, ᾿ΟὩ σ15 ἁΤωῆς. 

Ἐ χα ς δι», ἐχοίσοτεον Ὁ1Π11Ο, ὙΔ ΗΝ] 
Ἐγασθο ας Εκας ον ηυ [ας μι} Ποῖ, πεῖς ἐχαςίθ. αὐτὸς ἔχα- 

σ΄Θ. Πηρι]],δὶς ἃς πᾶς τις,ρτο νποσιοαιις, [ἰθαπῖμς ἀριά Ὠες- 
ΠΊΟ Τ. νἐρέϑηστν αὐόρες δέκα φυλῆς ἐχφςης.0Χ ΟΠτηὶ τγίθιι νΊΓΙ ἀε- 

φοπι ἤπης ἀοἰςνι, ἑχαίςῳ δίδομα,. νἰτγιτίτι 4πγίθιιο. ἐν ἐκόττῳ 
τορος υγχ ίργτες, ἴῃ οληὶ το ἰητοτοοάζητοσ , Ὑ πυιογ 4ιαριά  κῖια- 

ΕΡΌΚῚ 

ἄσπι ὡς ἕκα σοι 9 1 οἵξ, γε συ ϊραἴσιις σοπιτποάιιπη ς 
4υ1 αἰτὰς νογτῖτ 5 ξογὸ οπίμος : ν 1 ταπγοπ Πρηΐῇ 
Ῥτο ἤπὰ συϊ 116 φΟΡἑλιδεανεμμέίν ωρὸς πὸ προσ ἢ κα 
Ῥτο ἀϊρῃίτατατο σα! αΐαιις. Τά ειπη, τέ 5 καὶ ἀξίαν ἔν 
κολάζειν, ὡς ἕκαςοι ἔτυχον. ντ ὍΓ5 τα τ. ὡς ἔχαις: 
Ῥαίδἐτπ εὐγαιμοτι! τ, Τ ΒιιοῪ ἃ οἱ κοι ἕχω ον, ἤηρ, 11. 
ἡφσον, Οτοσοτ: Αὐ Πτοτο] πῃ ποιῖτο σοπογε,τὸ χαϑ' ἕχο 
κειϑ' ἕκας ον, ὃς τεὶ αὐ αὶ καϑ' ἔχασα, Πηρ Π]Α: το ὃς χαϑ' ἐ 
ΡΙο τῶ καϑ' ἕχαςα, τῶ ἐν μέρει: ὃζ ῬΓΟ ἕχᾳφοις οἱ χρῆν ἐἰ .] 

Ἐαπιϊπῖπο σέποτγε οὐ καϑ' ἑκάςίω, ΓΙττατς, πεὶς χαϑ᾽ 
τάς. Τοοτατες δα ἸΝΙ ΠΟΙ πὶ; κα τὶ δεῖ χα ϑ᾽ ἕκαςεον λέγ 

(ειν; ὃς 4.114 ἀτεῖπος γεοεη θη 5 Πη σιὶῖς Ἱπητπογατὶ ὃχ 
σοῖς ΠΡ. ΠΠΔΟ] αν ραγεῖςυ ατῖπι. οἱ καϑ' ἐκοίςτοις, ρΟΓ [Ὁ τὰ 
καϑ' ἕκας α, Πηρσ  ανία καθ᾽ ἑχα σίω,ιοτίἀϊς, Θαζα ἀς 
τεικαϑ' ἐν ἔκαςον υξε πάζειν,Ἰὰ ον, ΠΠρα]α, πιο ὃ 
πῶς ἔκως Θ’ν αι (ατς.Β4Π]. ΠΤ) οπιοτίαπο; ἐπεὶ 
σις ολίμ) χὰ πεῖν ϑ' ἕκας- ἃ ἐπεξῆλθον. γελάσαι ἐτοι ἐκεῆλϑε, 
ΠΤ οδυοὶ τὸ βέλεῶτο πάν. ἕκας α μανϑείνειν αἴοί σου, Τὶ 

τὸς ἕχας (9.91, ΠΠ σα ΠΟ ν πι Ὁ 1{Ὁ|6.αὐὐτὸς ξκαςοος ἐὶ 
7 γήστατο; Γ)ετλ οἱ. εἷθὲ συριμοενών. Τ Βτιογ 4. 1π| 2. μέχρι 
ποὶ οἱ ἔπαινοι πἶρὶ ἑτέρων λεγδιήσοι, εἰς ὅσον αὖ ἡ αὐτὸς ἕχας: 

καινὸς ἐξ) δρσαι τι ὧν ἤκουσε, »ΓΌ γΠΟΔΙΙΟΠιΙς ΘυἰαΠῚ πὶ 
ταγ ἃν 1] σοι ἰν 

Εἰ χασοσε, φιοτί ἀϊο, Ἐπηροτν Βίαιιο, Ζιοτα πη 59 Ογο τι 
Ἐ καίς οτες ἔγθομιοπτογον Ὀ1]ΠΠΡοτ. ρα ΠΠππνν μά αιιο. νδίαιις 

τἰπι; Ηογοήοτιις. ὅθατοίασων τῇσι πόλεσι, ἵνα ἑ κοςτοτο ἐλαμν 
ἱπίπιπθΘῺ5. Οἰπ τα τι ι15.». Ὑτ ἴῃ ἀπάπαιια γοηϊοίθατ ἡ Κ᾿ 
τοηζῖ. : 

Εκάςω, ΟΠ 9] (51  ποῤῥωτεύτας Ρτὸ ἐχατιάτω, Ποτοί, εδὺ ἑαὶ 
φὼ οἰκημϑύοις, ρτοςι! ἃ ἔς παδίταητος. ᾿ ἢ 

Εἶχα τά] ον» ον, το  ΓΟΓΤΊ ΓΕ 01Π|.ΓΟΥΤΟΓ ΟΧ [ατιιῖ55 ΟαΠΠπ|5 Π1|5.6 
τἰ το ρμαηΐς ἱρτογρτος ἴῃ οἴρις ἴῃ 1{Ππ40 ὥσσερ ὁχατε 
χηδρὸ Τἶδ ϑυρον; 1 τογρτοζατιν ἱεφὸν ἐχώτηςγνῸ!} ἐκαίαης 
γε} ἐχατήσιον αἰτοιὶ ἃς ἑκατεῖον ἀἰςίτητ. τῇ 

Εἰχατεράκις, αἰ τοττσγα [οτι γεγο νἱσς οἷς. ᾿ 
Εἰχα τερϑενοργο ἐχατέρωϑεν, γττΠηἸιο)ΟΧ ντγάσιιδ Ῥαγίο, ΟΝ 

ἀριιά Ἡογοά, Ηοιπ. 11 4.γυὑκώτερϑεν ὁμίλε ϑωρηχθηστων,ὶ, 
τέρρυ πλήϑοις; “Ἶδ δύ μερων. οἴ εἰ. Ἶ 

Ἐἰκατεράσὲς οἷ, σι οητι5 (ὩΪτατὶ ΟὨ 551 4114 πα 115 αἰ του πατίε 
τα αὐϊαοίςεθαης. ΡΟΙπαχ Πἰδτὸ ἥϊπιαττο 9 ἐκατερίδες χα 
δὲς 5) ἔντονα ορχήματοι, τὸ μὴ) χέρων κίνησιν εἰσ ουμῦ, ἡ ὃ 30 
δητικόγ, ᾿ 

Εχατερομοίχαλίθ. χιτὼν, ἡ αὐ μφικοόοαλθ: : σα Ὁ 
χαλθον Ἰάς Πιρτὰ, ὅς ἀρ ΡΟ] τσοῖτι [10.2. 

Ἐἰχφίτερ ςγϑγδ ον τΟΓ τς) 4 τογπτοτ, εἰς ἑχάτερον μέδοτονττοσιι 
παρ᾿ ἑκώτερον χαϑίζειν αὐτεςραμμᾷοις . Βιι. 1 ἘρτΠ 1. 
ἁῇοοτος αἀ]εδογο ἐφ᾽ ἑκώτεραςνττίηατιο, ἀφ᾽ ἐχατέρα 
ἄςπι οτίατῃ ἀξοῖτιν, ΕΠ αὐῖζοπι αἰἰις ἐγ, ἐχοίτερρς, ἐχα τέ ρι 
Εονγᾶτιο ἡ ἃς δ: ρι]ατίγον ὃς ΡΠ γα τοῦ ρσο ξουταγ, ΒΑ 
69 ὁμοίως αβνουιῦ ταὶ τὸν ἐγεϑον, ΑὙ1π,6, τ ἴς,αῤε τοὺς 5. οὐσα 
εὰς ἑκατέρφυ μορίου. πϑ εἰς ἑκάτεραι δστος" σεις ΤΥΑ γυῖα ἱ 

14 }140 Ὁ]ατο ἴῃ ΤΊ μι. ἑκατέρῳ διδὸ μῆν οἱ, Ἰπττῖς πὶ ἄαητοϑ. 
“ἑκατέρων ἑκέδϑωι τὸ λυσιτελέςερον . ΡΗα]ατὶς, ΟΧ Ὑττ 

δοτο φοα ἢτ Θουηπιο 5. ἑκατέροις δ υσμευρίοις, ντΥΛηα] 
μι 1Ποηο5.ἑζα τερος (Δπποταιῖτ Ροττιισ ) ντεγαις : Οὐαὶ 
Ρταςιρίμπητ ἐκοτερον Πσηιῆσατο οχ ἀπ θιις. γΈΓΙΠΠ 
Ῥγατογοα, [4 [οἰσπῴιμτι οἱϊ πος ἰητοροῖς ἰπτοτ ἐχών 
φότερρς»ιιοά ἑκοΐτερος ἀἸοίτιιν ρτορτιὸ ἀς [1554] ἀἰὰ 
ὁ ἀϊιιοτγίο τοπιροτο αἰϊαια ἀριητ, ὠμφότορος ἐς ἴΐς αἱ 
Ἰοςο ὃς οοίίοπη τεπιροῦο ἀσίιητ. Θχοιπρ. σταῖ, ἐχροέτερ 
στιν τίω) δηππολίμδ, ν τυῖηπς ετί! πη φοίίοπι τοι ρογο:Ροτι 
ἀϊοῖ ποπ ἐοίςπὶ ἰοοοτ:αἰμφώτεροι ςοητ α αἰμφότερρι πρό 

Εἰχατέρω, ἴῃ ντταπηαις ρατεομης Οαἰοπ. ἑκατέρω αῷ μεγάρρυ 
τογὰ Ρᾶττο σα ῦπαοι !. Ἡογοάοτ. εἴ ὶ 

Εἰκωτέρωϑεν, τι] 4116 ΔἸ οἴταιῦ δ παρ᾿ ἑκάτερα Ριο ςοάοπι 
Ἑκατέρωϑι, γΓΓΟΠ11Ο γΟΓΠῚ 5, ; χὰ 
Ἑκατέρως,γττο δἰ Φευντγοσια πιοάο. ΠΣ 
Ἑκατέρωσε, Ἰη ΑΙ τογΙτγασῃ ῬαγτοπΊοἷη ντγάπησιις ρατγτοσῆ,, 
Ἑκάτη» "4. κὶ, Ησοατὸ, ΗΑ Αἰζουία: ὃς Ῥεγίοι., Ηεῆ 

ὙΠεοροη, ἑκατη πριγλαντίνη» νἱάς Ατοπσιιπα Πσ τοι 
«ῖο ἐχώτη, ξύλον ἐν τρῖς ρυλάκίοις ᾧ «δὲ χαπούρησις φῳερσσὶ 
ἐμαςσίγιῳ. ῃ 

Ἐχαιτηξεκέπης» ᾽ἱοηρὸ ΔΕ Ἰοη5,1 συ λῃδ ῬγΘ οι ρτοίηραι 
τΟΙ,ΡΟΓΙΓ15 ἰαοι η1, αἴδα τὸ ἐχαὶ ον τὸ βέλίδ., ὶ πλῖν 
συλλαζῆς. Πτα Δ , μάζιν ἐπένιωνΘ- ἐκατοηζεχέταω αἴο 
ϑεν βάγλοντος δ᾽ σοχου, τοξότου. ΤΟΠΠΙΠΠῚ 4 ἐχατον,ἱ,ς 
ἑχώτον βέλεσι τὸν δδα κοντα τὸν ἐν πυϑοῖ αὐῶλε. 57 ΤΠ 

Εἶχα τηξελείτης, οὐ, δέ ἐδ ΙΝ 

Ἐχατηζόλ δ. κὶ Ιοπρὲ ᾿ποιι]λπι5.Θρίτηοτοη ΑρΟ  πίσιῦς 
Εαατήστα, [γον Ἰ οἰ ΗΘοατο ΡΟ ΠΧ Π|6,4. ἐχοι τσεον, ὁ 

., τοηρυίη Ν' εὐρὶ5»ἐχούταιον, ἡ ἑχατης ἄγαλμα δ τ ὦ 
Ἐχρισι, ἔκητι, οαι λΟΡΓΟΡτοτοστατία, ἕκατι γάμων τ Ἰώσονδ. 

Ἀιρτίαϑ Τα ἢ 5» Επιγρ πῃ Μιοιζα αγὶ, ἔγεκμ Ρυό Ῥτοριν 

᾿ 
51: 
ἊΝ 

ΡΡομίταΓγῚ 



15." 

Πα ν ΠΣ, ς 
μἰσΐτων κτεϊνετέ με,ης σῖτα [οὐποτῖς γετ δὶς (οὶ 
ογβοῖτο πιοηῆς μιιτο ἐχρομοπάϊμη. 

ΟΝ ΡΤ 
ἐρ ὁ σομ τι ΔηιιΣ : Δὲ ροΟΠΐς νο] Βγίαγοὶ ὀρ τ οτοη; 

ΤῸ ἐχοιτοντοίχειρος, 
ὁ οῖτα ὃς σοτταπηῖπα ἀρ μἀ Οτάᾶτος ΟἼἸηι. 
δον Αἰ της σοπτιιττ θοιιοβ, Ἐτατ αιιτοπ βοιξ, πιοποῖς 
ἰ Ατμοπι ον ς5, ἃ δοιιῖς οξῆ ρὶς, ιιϑπι ἴῃ δὰ Ἰηςῖάς- 

αἰείδατ ἀϊια5 ὃς [ςρτυαρίητα (]᾿ 85, της ἀριιά 
"ζατοπιθοσα ὃς ΘΠ ποαΡαξα ἀτπια, 

γ 0... ΑΡΥΠ 5. Αττῖςα Ππριια, ρυόρτοῦ ΛΡΟΙΠΠῖς [α- 
τὶς χρονίων, τις κρόνι(θ. μίω ργόρτει δδτιγηὶ ίαογα ἀ1- 

πιοῖοσ. Οα 5. Πἶρτο το ςαρ.6. Ηἰς πιοηῇς Δ 4{1|5 
ποϑρομιίθ,ντ οἷς ἀριιά ΡΓατ πὶ τι}. Οζα, Πὰμῖι15 

ἀριν! Ατἰίτοσ. 1,5. Απΐπ, σαρ. πνᾶς ΠΡ, 6.ςαρ.17.8ς ἃ- 
ΘΡ ιτισαρ. 2.11.4, 81} |Δης. ΡΊΙαταν, ἱσαυήνου μίωὸς ἑ - 

δν,ὃγ μακεδόνες λον καλοιῖσε » ἔκτη 9 ΤὩτΟΓρΓὸ 5. νογτίτ, 
Ααριῆι, - 

ἐν μοςατοπῖθο; [οἴοηπος ποτα, ἰπογι οίτπι (οἴ οπης 
δουπι." πολυτελὴς γ᾽ τελεία ϑυσία, 18... δυχωλῆς ὅδεμεμ - 
ἐχατόμξυς.᾽ἃ οἵδ, τελείας ϑυσίας. ἥτοι ϑστὸ  ἑχατοὶ βοων, 
Ὁ 9 » , “΄“.} - Ὅτ ᾿ νγὐ ὅδιν Ἐξ εἴκοσι πέντε ζώων, Ἰηαυπτ ἸπτογρΓΟ 5, ΝΟ ἃ σόη- 
15» γα] ἃ σοπτιιπὶ ροάϊθιις . πος οδ γἃ νἱρίητὶ αατη- 

ν τὸ ΠῚ Ο ΠΟΙ» ΘΌΠῚ5. 
σοητιμπι θοιιηῖ ρτοτίο ἀΐσηι15. ἅτ ΟΘΠΕΙΙΠῚ ΔΈΓοΟ- 
πιὰπι. ἐκατύμζοια τόὐχεα.}. χα τὸν βοών ἀξίας 1νιάττηα οὔ- 

:ὅτιάττι δ οὐνιι5 αἰτίτηᾶτα, Α πεῖ 4] Θη ἐπὶ παι τ|5 ἐο σατι- 
ὁΠῚ Ποπογὸ ἀξ οί οητοϑ 5 ἴῃ παπηπιὶ αἰτογα ράγτο Βοιιῖς 
γαἴτοτα τορὶς τηρεῖ πηςρδητ. ΗΠ πὶ. 1λά.β, ἑκατομέοιθ. 
Ξ 
τὸ τοταρ τι Αὐμεπῖς» αὐ οὐππὶ ἰατοτς σοηταπι ρο- 

15 το ἃ ὅς ἃ ΠΟΠΠΙΠ}ς παρϑενοὼν ν οςατι!Γ. ΡΙΠτάγοῃ. ἴῃ 
εἶς ἢ γὸ ἐκατόμπεδον παρϑενώ: ἃ κανϊκραίτης κῤ γέζετο γὴ ἔκτινος, 
ὦ εηἰπινοςῖπτ ΗἩςςδτοπηρεάτιπι Ρατεποημόπα, (Δ ΠἸσγατὸς 

δξίμιι5. ΕΠ δί Ποπηθη τορὶ Ομ 5» Γι Πις [10.10. πἀρ.6. 
μἴυς ἐχξτονπεσὸν ἀϊοὶς οἴε τὸ ϑέατρον, αὶ ἑκα τὸν ποδων, 

Τῶν ον (9. ἤ ΟΠ ΘΠτΕΡ [1150 ΘΠ Ισατι!5. 
λιςρεως ὐἦν χὰ ΟΠ 5 σΘητιΙΠῚ ΟἸμταῖος 7) ΟτοῖαΣ ᾿π[ιξα ορὶ- 

οὐδὸς οὗ τὺ ἡ γΟΘὨτΙρος. 
ὑπυλίθ- ὁ αὶ ἐν Βα θεὴς σοητιμδη ροττας. 
:οΠτΙΙΠῚ: αἰραὶ τὸ ἔχω τὸ ἐπέχω. [ππαῖτατγ οτἶαπι ἱπβηἰτὸ ρτὸ 
δι ταιΐτο. Ηοοὐ. ἑκατὸν δὲ τε δούρατ ἀ κοίξης. 

ἡρ6»γὸ κὶ ἐγ ΟΕ ὨΤΊ ΓΟ] 5. ΟΟΠΤΙΙΠῚ ΓΓΑ ΠΥ ΓΟΤΙΙΠΙ. 
μΎοΥ ΤΠ. [Π111Π|5 ΠῚ 6 Π1}117}.. 11 Ἐπὶ 5 ΕἸ ον εἶν. οἴδ πολὺ ὃς 

πιέτης ΟΠ ΓΙΗΤΙ 4 ΠΠΟΤΙΙ ΠῚ; ΘΠ ΤΟΠΆΓ 5. Κρὰν 
εξ τονται ἀλας;ςοητιισα ςαρίτα μαδοης» ὙΠ ΟΡΙΝ.νεφ. πλοχάμου 9 
Ἰκάπυτακεφάλα τυφιῦ.:δζς, Οοηῖτ, οἷς Ποτίςιις τς ἀρὰ Ηοχαῖ. 

γα Πα σςπτῖςερ5. 
᾿ ΦΟΟΠτΙΟς. ὃ 

“(δ σφητιιπι ἰοξγῖς ᾿ππτιέξιις. ΑἸ πη. ᾿ 
ἴα ας, αρι ῬΟΪ]ιις, [1|0,9:νε δεχρτουλαντία, ὃ πὸνφηκοντει- 

ἰαρὰρ ὦ Ὀοπλοίς, ᾿ 
βγ Ὁ... ὁ τὴ ἡ σοπτιμτι σα :τούτιτ, 

ταιπλ οἰσιίθ- οὐ, ὁ," ᾿ : 

7 ᾿ασίδον, ὅθ. ὁ, ΠοΠτιρἰτις᾿, ν οἷ σοπταρ εχ ῬΙδυτο. δῆ. 
3.19. ἑχατονπλασίονα λόψεται. Ὑ ΤΑ ἀλμτλν 
ἀὐντάπυλθ- . ςοπτιπι Ρογταγιπτι, ἔχον τεύπυλ. ϑύξη,, 1η Ἐρὶ- 
τἀτη παῖ, “ ᾿ 

Εἰ τονταξχης ον 
ὑγτας χίθ., κοδ σαηταγΙ οοττ  διιπιις. ἑκατόνταρχοι Ὁ ἱππέων, σητι1“ 

ἴοπας Θαυίτιπι, Χο πορὶ. ᾽ 
ἙἘὴπ ΕΣ ΝΣ ΠΣ ἐθκάετυς σοπτιση σοητίηοΠ5. ἔχρατον τεί - 

ἃς ἔκχαίσεχα ΓΑ ΠΟ (ὈΧ ΟΕ. ἑκάτον ταίδες δυο, ἀτιος τὶ. ἐχατοντού- 
ὦ ϑηρίαν,ςοπίλσα Ὀρἰτας. 

Εἡτον ταύφυλλίθ.. ὁ χαὶ ἡ 9 σοητιιτη ἔο 14. Βαροης: ἐχάτον τοίφυνλα ῥό- 
αυΓοίδε σεπει ο]1α:. ΤΑΡοργαίξιις Πδτο ἴοχτο; ολρ.6. ἈΠῈ. 
ἥ Δμτατ; ἐν 
ἔχοντά χει ρτορσὶὲ Πρπίξσιστη ςεητοῆπιο ξιπάςης,14 εἤ᾽οεη- 

65 ἀιχέξιιπη [εἰς τη Ἠοτγοιιπὶ το πιπάςης, ΤΟ. ποτ, απ, 
ὑ.8,ἀς ἔτιιπιεητῖς αἰ ΠῚ {τς [Επηϊ θαι 5. γίνεται 3. μὴ καλως ἐργε- 
μῆροις πεν τυϊεογπτέχοα τοῖς δὴ δβημελώς ἐχατοντάίχοα,ἢς ΡΠ] ηἰτι5.οἵ 
Ξητο πιο αι ἀςπι ὃς Τςο τι 5111: σαπιρὶ Βιηάπης. 

᾿ ον χείρρς ου» ΠΘΠΓΙΓΠΔ}115.}12ἀ.4., ΑΞ ΟἸτοὸ ρτο ἐκατοντάχερ. Ἀ- 
μα Ἡοτατ, 3γπι, 1.2. Νες ἢ τείαγρας ςεητίπιάηιις ον μ685;1. 

; ΠΑΤρΙΙ5, πν Υ 
ἡπτς»ου, ὁ. ΑΡΟἾ]Ο; τοξικὸς» ὁ μάκροϑεν βαιῶν, 1124. αἰ, ἀγύρθυε ϑτο- 

τ ρρπίας ἐχάτοιδ, 11} ἰΙοπσὸ [ἀσίττας ᾿πουη ἀτιιγταρ ἐκούς, ἔστη. ἐκοί- 
ΡΟ ΐαπα ροηϊτιγ:ντ φοιζίθ. δὲ φείζη ἀἸοἰτιῖτ. 

(υς ϑύνσει κριὸν ΟεὨτι ΡΠ 1ξότίιπι ποτάςιιπη, 
δὰ νς ἦα, αρ ἡ ἐς Ὠτα τ δ» Ιαταυς ἢ πη Ἀόσπμ]ο. 

Ρ' 

γὼ. 

ΕΥῸ Κ 469 
Εἰ κατος ὃς, οὐ δ σοΠτ ΟΠ ΠῚ1157σΘ ὨᾺ τι5, ἐπ᾿ ἐχρτοξ αὐ σοητοα , ἅ- 
ςΟμτΙΡ απ)» Εογοὐἰότ, να ἐκρίτος ὶ ςοητοῆπηαν ΠιτὰνΒιιά, ἄς Α118, 

ΑὐΠορἨ πη, Ὗ εἰρὶβ. καίξω τούτου τοὶ τέλη Ζαρὶς Κι ποὶς πονας ᾿ἐ- 
χρτόςας Τωτογργοῖ. δραχ κζφες ψξτὸρ ποῦ τέλοις χρρηγρυμῆψας δυτὸ ΔἾδ' 

πύλεῶγ. ἡ 

Ἑκατοςιὶ υθο ὐξοτάο σσητοηις,ςξητηγία, 
Ἐκέξαξάξαι σομλπιοι ΠΠς,οχοιτουο, ὀκστολ φῦσα δορΒοοΪ. 
Εἰκζαήνω, μι. ἢ σομκαι, οἱ ἀρ. (. ὑξέξιαυ, εἰς ογοϊαδοτ,εχοο,ά ςοο, οι - 

ἀο,εχοοδο,ορτοάϊοτορτγατογοο. [16 δἰ 3. χὐ σὰ τοὶ βα!,ον δ} ῥη-- 
γμῖνι ϑαλάοσης ἴῃ {ἰττιις ἐστοάϊςαητιγι Οαπὶ Οςῖτ, [δ᾽άςπη, ιν 
ἢ χευσηὶς νης βἤ,ἀς πᾶμς οχὶσ, ᾿γυ(οἵτουτῆς τέχνης δπυρουμῆρης 

Ὁ ἐδεμιαν εχάσης μαχανϊμς δι ἃ παυτελῶς ὀκζεζκυΐμης, ὃς. ὀκίας ἐς 
γέαςοπίςσοη!α ἡδις. μηδένα ὀνβξ μῶαι ὧν τῆς νεὼς Ξ ὙΠρὸνἀ. ὀν(ανες 

τὸς φύσεως ὰ πατιγα ἀἰ (πο ἀν :ὀκφεζηκιίας τῆς κυύσης τῆς γῇ «»ΠΊο 

τοπηρογίοπι [Ὀπτίοητς ἂς ἰητυσπηοίσοητο , Οατᾷ οχ [10.3.1 Βεο- 
Ργαιε, ἀς σαι! ΡΊΔητ. ἐμεζαίνω ἐκ τῆς γομοϑεσίας , ἃ ξεν οηἀἰς ἱτρὶς 
δι15 πὶς νἱπάϊςο,οια 0. 4εβιπρσοτοϊοοτοὰ Ε]ατοης, ἐμζανω, τ 
ἀςΠ|10 ὃς ἀοίςεπάο οχ Ἔιο. Ποσηςτ. Πα. γν ἐκ σ᾽ ἔζαν αὐτοί, 
Ῥγὸ τγαπίστοι οσῬΙατο ἐς Κοριδ].Π1|0.1ιοινπν Αἐςεατ, τὸν πῦτο 
ὀκξαήνογτει κολἴζουσι 9 1η Εἴ 4111 ΠῸς ἴπ|5 νἱοΐαῖ . απἰτηδάϊιοῦ- 
ταητ, ς πὶ ζ.(ς Κοριθυτς ἑάωτῷ ἡ δίας ὀκξγειν ἀϊχίτορτο ἀξ ἔτ 
ἴρεεϊς οχίτο, ἤπαπι ογγηαιπι το παποτο»ἱά οὔ, εἰξίςιαἰϑει, τῆ ς αὐ- 
τὸ ἰδέας Ττεπὶ οχίτιιπι μα σςο οι] ο ἴτοιπι εἰιᾶ 40 Πλοτη. Οἰγητ- 
1υὩρὸς γὸ τὸ τελϑυταῖον ἐκ αὐ. Πτεπὸ οάϊιςο ᾳ.ἀςρτςά; ἴαςῖο, Οὐγ. 
ὡς οἱ δ΄ ἐκ(ηστάντες ἐΐξηστιν. 

Ἐχξακ δύομαι, μα. ϑύσομει, ποᾶυμαι ἄς ΒΔΓ ΒΟτο Ροστογγοίαςῖο, ςοῖςθτο 
ξεῆπιπι ἱπάςοοτό. δ ϑνωὴ : 

Ἐχξακχόνω,Ἰποίτο γαρῖο; Ρίατατ.οιπὶ Αςξιιίιτ, κτεριίρσω, ἀσέμνας 
ἑορταί ζω, Ηοἴγοἢ. : 

Ἐκέξαγλομαι, Ἰαξξιιγαιτι ᾿Ιοπαπάας πστιῖς σαί ἔαςῖο.1π Αὶς Αροῖς 
ὀκζωνιδυβμοι σῖτον. ΒΑΠΙ 5. νοςς αὥπιᾷ ν Ὡς οεἰϊ; ἔτε οἱ πλέοντες 
ἑκουσίως ὀκξάγλουσι τεὶ ἀγώγιμαγ δ ὥςε διαφυγεῖν τὰ ναυάγια, δ᾽ σηῖς 

βοατ οτίαπι Ἔρτοάϊοντ ἴῃ 110 τ]ιοογοπτατο ος δ πτοτγῖςΟ, τοὺς ἐπ᾽ 
ἐλαόνων δύ ορ ων ὀκ(μλλουῆθας συμπίπῆ ιν, Αὐτίτοτ. τ. ἀς Οσ]ο; 
πειρψι ἔσον ταὶ γὺ αἱ δστὸ τῷ μέσου φικκ( αν ἐμῆναι. 11 πᾶς ἃ σοητίο ἐρτας 

ἄἀϊοφητος δά σα] αἰμ δ ταζη ἴτοπ τἰάθοτ, ὀκζαλέῶϑει ταν “Ἶ0 ἦμε- 
τέρων, ἜΧΡΙ οὐ! ἰγτι ἀοτι ἃ ποίιτῖ5. ὃ 
ἘΕχύάνω,μ.αχα π. βέζληκο ρτοίογογοάιςο,οηλϊτεονοἄο; Ἔχ ρίοσπορ 

ΔὈΪΟσΟ Εἰ οἸ ον ΧΡ. ΠΟ. ΓΊΑτο Ἐρ1.7. αὐ τοὶ ἐτολμῆσεν εἰς αἰαρμο-- 
ςίαν κι εἰτορέπειαν ὀκξάγλειν 9 ῃδος τεπποτὸ εἀθπάο δυιῆις αν: - 
ταῦὶ ὃζ ἀΠσγοραητία; Πιριϊςονο. Ἐτ ἢ φυδηάο 1π οΧΊ πὶ οχ- 
ΡΕΙ]ο. ΠυολοἤΙι. ὀκξαάλλω ἐν τῆς παπρίδος, [Ὁ ογατ, ὀκξαλλω ἐκ, τῆς 
«ἰχῆς» ᾿τηρουῖο ἀστιιγῖγο. ΤῈ0 ΠῚ ΟΥ̓ ΠΊΡΟ. ΟΧΟΟ ονὲ ἐκξαγλει πος: 
παμὸς εἷς τίμ) ϑείλαον αν, Ῥτο ἐμιπίπγει κὶ ὀιοπί πῇ εἰγἱα οἴ, ἐν δίδωσι, ο-- 
ἰγῦ.110.4 εἰς τὰ πρρειρυμῆθαι κοιλιώμαται “ππολο ὧν κὶ μεγάλ έαν πποτεὶ μὴ ἐκ. 

πῆς ἀσίας ἐκ αλλόντωνγ. Τάτνι ραττιστι αδέ σοναθονζιμτι ρατὶ 2} ]π|- 
τατοῇ. πᾶσαι γὸ οἱ τότε γιω ἀϊκες εἰξέξζαλον αἰοίπηξα 7 ΡΓΟ ἔτεκον δὺε - 

φϑαρμῆμα πα δύα υὐὺ οἷξ ἐμίλωστιν. Ἢ ΠςοΡ Ἀγ. 10.9.46 Πτιςς ἴτα ἤιπα- 
Ρῆτ. Τατὶπὶς φιοηιῖς εἰΐσοτς ἑἀοιη ἀϊοίτεγ. Ψ)ρίδη. 51 τπΈ το 
Ρίισπο 5 γο σιμὰ ᾿ξξα ἃ τε ρεγουῆὰ εἰεςοσῖτ, ὀκξαϑλειν εἰς πίων 
μείχίων ιη ἀοίοιι οἀπςοτς,π ἀτσιιπηθητο [1}.5. 1154. ὀκξαλλειν 
ΡΙῸ τοίϊσογο δὲ τορι ΔΙ ατω ΡΙΆτο 2.4ς ἈΘρ. ὧν 3 νεωῦ λέγουσι μεῤ- 
ϑιὼν «δ ποχισιὲ ἐκ ληπτέον, οὶ σογε οροστοτ.ἐβξεξλη μέμω πόλεις, γΥ-- 

ες ἀξίοττα,ἱά οἵ, αγάς τοιςνπάς οἡζιος οἰςξὮ Πιητ.ΡΊατο ΡΠ. 
γιὀκξαλεἴνοϊπαὴτ 5.114, ἐδήως χέγρυσι τὸ κιδόσοι ταῖς γαυσίν. ἐκ(αλεῖν 
σῷ χειςοῦ αὶ τῆς μόνὴς ἐλπίδος ,αριια Ἰ Ζα. αἰοίο τὸ [ἰπιίτιιτ ρτὸ 
δχοίΐάετγε ἃ Ομγιῆο. 

Ἐκβαρβαρώσω, νὼ βωρξαρῶξαι, δατθατιμτι τοάάοτς ὅς εξῇςοτο. Το ογά- 
τε ἢπ ἘπάρΟΥ. τίω) 3 πίλιν εἰξεξα,ζαῤασε. Ατθβοη. ἐπειδὴ τὰ ϑέατρα 

ὀκξεξαρξαίωται. ἡ πάς ὀκ(αρξαρδθεοι, Ῥαἰδἰὸ ἀρι 5τγαρ. δαγθα- 
τίοτος ἤογ,ΡΊάτο Ερτῆ. 8. κίνδεωθ. ἐἥνετο στκελία, τῇ τ ἐκλίμων 
ὑπὸ καοχηδονίων Αγαί ςτὸν ὅλίω ἐκξαρξαρωθεῖσαν γπυεῶχοὐξιζαρξαῤασα 
πίω! πόλιν» οἰτϊτατοπι οἴσεις Βαγθατγαπι» ΠςΟογατος [ἢ Ἐμάρο- 
τᾶ, 10146πὶ Ἰερῖσις ἐκξεζαρξαρωμίθ.., 14 εἴ, ) δατδάτιις ςξ- 
ξεδ5. ΕΗ ὲ Ἶ 

Ἑκόασις, τως 5) ῬΓΟΙΙΟΏΤΙΙ55 ΘΙ! ΘΠΤΙ15) ερτοίδίο» οχίτας» οςθαῇς,{ϊ- 

(τεἴϊαις, ΑΡο].:.ῥκ ἔλπομαι ἰοιὲ τύοσοῦ ἐπαρκέσσειν εἰς ε κέασιν »νἀ δπ 
πιαάεηάιιπι, αὐ 14 νε οὐαἀαπηιις, ΕἸ ον εχ ξασις, αἴας ΠΕ ἐλέτοϑές 

στως ,ἡ ἐκ λάφησις.Πν Ἐρι το 1.24 Ηδεθτιςαρίτε νἷτ. ανασεωβραωτες 

πἰωὶ ἔκδασιν πῆς αὐκερόφῆ ς . ςοηΠ ἀσταητος. ΟΧΊτα πὶ σΟὨλιΟΥΙ 110 - 

Ὡϊς. ἘΠ ὀτίαπα ἔκξασις ἤσιιγα 4115 Δυῖμοσς ϑοτλῖο ἴῃ το. Ατμεὶ. 

ΑΙ Αοπὶς δχοιγῆις ἀϊοίτατ, αἰττος δοςερίξ ΟἸΠΠῈΠ|, Πα Έ16 8) 
1|ρτὸ ς.οαρ.ἀς Ατρακιρητὶα ξ Ουάαπὶ μας μια: γε] ἐχ τ μβὸο 

νοΐ οχ οἰπειφητῖδιις ἀἰχί πτα5»4Ποπο᾽ ΠΟΠηΣΠς νΟΟΑΙΣ οι ἀσάς. 

1ὰ οἴϊιεχίτσιι. 
. ; 

βκοάσιθ᾽, ροΐίο ἐοπίδεταξιις 45 Ατροπαυτὶς «ὦ Ογεὶςπι
.ἈΡοἱ; 

[10..:. ὃ : 
“4" Ἀν (. 

Ἐκξεζωέω,ςοπῆτγπιο;οὨ Δ Ι ΠΟ, ΕΟ, 

Ἐκοΐηω,Ἔχριοχταῇιο ἀριιὰ Οδίεη. ν μὰ 

ἘΣ ΑΩΣ ἀρ νἀ ὐθ υἱπὶ βεῖο » ςοξηροϊἑο, νἱοἷο; νἱ ρεσ- 

τιιπιρουν γεΐ᾽ο] ο»ἘΧτΟ ΒΦ ΟΣΥ, ἘΧρυίπιο» ]αροτοΟΧΡυπιο, 

γπήε ὁ ὀμζια ὥνεὶς, ρα Ππ ον τοϊςυςτδς ἐκξιαζουήνου.νἱ ΟΡ Ρτς ἢ 

ἐεβιαζεθει»οΧ ΤἈςοΡμγαίς Ἀπμτοτ 1.1. Π4Ρ.13. Ὑἱάστας ἐχρο- 

ΓῚ 



470 ΕΚ 
(Ηἶε,ΡΊ τα." 16. οἀρ.5ἸΡοτ σπαϊείσξετς, 
Ἐκζιζζω, μ. ταν, πιακαγοίτισο ὃς ἐπιϊττο,οχῖτο ἔλοῖο. Ἀσουίατὀκξι- 

ζαζοντες ἐκ “ἦν νεών, Ὑιιογ ἀϊά, Ἐκχζιξαζειν τὸ πρόφαημα, Βιιά.1η 
Ῥαπά,σχρουῖς οχοα}. ὶ 

Ἑκοιζας ς» οὐ, ὃ. ἐχαξίοτ τεὶ ᾿πιἀίοατα:) Ἔχεοῖτον [ςπτοητια:. Βιιά, 
ἴῃ Ῥαπάςξξ, ἴπ ἔγασπιεητὶς Ῥαπάςεέτγατιιπι ᾿πιιεπὶ τοὺς σίω εϑείας 
ἀρρατγίτοτγίδιις ἀλτῖ [οἱ οτογτοῖς ὀκζιζαςως, σαλπαιιαπι τὸ ὀκζιξα- 
φ κὸν, ν ΟΟΟΤΕΓ ΘΟΓΙΙΠῚ ΠΊΟΓΟΟΣ. ι 

Ἑκ(ιούζειν,ν [υ]ατς; ϑρίω εἴν μ᾽ κραυγῆς. 
Ἑκῥλαςαὔω, ἢ 

Ἐκύλας ἐω ὠς σοτταϊ πο. Ν ιπηςτ.σαρ.7. ὀκόλας ἥσει ἑά ἔσδος, σοτπλῖπα - 
δι Υὐγρα.ὀκ ςξλάς κεν τῆς σαρκός) χ ζάτπα ΒογΠΊΠδιατ, 

Ἐκόλαςημα ατος, τὸ, ΘΟΥΠΊΟΠ, 
Σκζλαςησες ες ἡ (γα 115) σα πιϊ πατῖο. ἐκθλοίσησις ορὠτὴ 5 ΡΥ ΠΊα 

Βαογπηίῖς οτιιρτ ονρτίπια σογπιίπασίο Ἰο σοττ.11|0.1. ὅς 1014, 
ὀκέλαςτησις “κ᾽ φύνλων, ̓ τίτλιι5 ΕΟ ἸΟΥΕΙΠῚ Ρᾶγτα5 9 ρτῖπια ἔο]ἴο- 
ΓᾺΠῚ σογιλϊπατίο. 

Ἑἰχόλητος,οἰφέξίεῖπις. βρέφθ- ἔκόλητον, ᾿πέλης οχροῆτις νεἰ Ἄχροῇ- 
αἰείπισοντ οχ ροἢτίτῖαπι ριιο ἅπὶ ἀἰχῖς Ρ] αιτιι5. ὅς ἔκόλητον, τὸ αἰ - 
φέδλητον. τῆς ϑιλάίοτης ἔχόλντα, ἰά εἴς, ὀκόράσματα. πιατίς εἰςέξα- 
τποπτλ ογη. Τλοίτιϊπ ΕΡ᾿ στγαπινεκύες κοωριων ὀκ ζλητότερφι) το- 
Ἰςδχίοτες. : 

ἕκολίζω,οἸΔ4ο.εχρτείπιο, 
Ἐχῶλις ἐθ.. ἐκϑλιπήεφ- γριά Ηςἰνεἧ, 
ἙἘκχύλυζω, Εβτιπάο,επιαπο.ἱσατιιτιονγεάιιπάοφαδιμάο. 
Ἐκζοκίω, ὦν ρτοςίαπιο. νπάς ὀκξεξοημᾶμθ-, ἐς] οΡΓῖ55 ἀϊι]ρατιις, ία - 

ἐτιο ἔἴι5. ὀκζοήστεντες ὧκ τ μεγαίρων .. εἰιπι γος ξεγατίοπο ρτὸ- 
σατγοηζοβ. 

Ἐἰχζοηϑεια, τἀ πιοπτιμπις, αἀτατογίιτι. Οὐ πτ}}. 
Ἐκξονϑέω ὦ, Πα Παά τισι ἔεγουασςιγγο,αιχίοτ, δά ν πὶ ἀὐοοπ 1 ΠῈ 

Ρτοςάτγγο. ἐκβοηϑεῖ ὡρὸς τὰ ὅρια, Τμιιογ ἃ, 
Ἐἰκζύησις ἐῶ ςγ"γοχοίαπηατίοσιγηςΓ, 
Ἀἰκζολαὶ, α'δὸς, αΡΟττιις. Ἰτοτη Ριιτ ραιτ στα ἢ ἀτρεητι αριά ζταρο- 

ποπη.Ττοστ τυ πηι τιις. 
Ἐκξολοίσωι ταάϊοῖτιις » ὅς σιιπὶ δι δο εἰς Π[οτς 9 ἐκ ῥιζων αὐαασασ αι» 

Ηείγςεπ. Ατ πορ μὴ Ραςς αὐτὸς ὑξαπουὴκ ὀκξολξιὼ, 
κεολὴ, τς, εἰεξειο.Ἰς, Ἔχ ρα Πο, ἰδέλιι5, ̓ αέταταγρταάα, ἐμζολίυλ 

ἐκποιῶ, ἰλέταγαπι ἔαοἰτ. ὈἸσιιησαγ οτίαιτι ὀμζολεὴ τ᾽ ποτα μή, οἴτια 
᾿ βυπηΐπιπι, Ατἰξοτ ἀς πτιπίο, πηγῶν αὐαζλϑίσεις Χὺ πο τα μι" ἐκ- 
ζολαϊ. δίς. ἐκξολαὶ τῦ νέλου, ΝΜ 111 ἔλιισο5. Τταπὶ ρτατοῦ Ἔχίτιιπι ἢιι- 
πλ 155 οτίατι αιοπιοιπαις ἐχίταπι Πσηΐῃ ας ρογ ’οσα Δαρις- 
δὰ Ἂς ἱπτούσορτα,ντ ΡΠ ιτατιῖη Πλοπιοτ, μα 3) τὸς εἰς συρίαν ἀπε- 
πείχιζεν ἐκξολας Ττοίς. Π10.3.ςαρ.1.9.ὀκολὴ αῷ καυλοῦ, ἔπι. σατι- 
11ς»ογιιρτῖο σαι} ῖς, αὔδα σίτου ὀκζολίω) 5 Αἰ ξιισιςητα ἸΔΠῈοχ- 
ταητ ἴῃ [ρὶ εἰς, Τ Ἀιιογ ἀν 1 Τατετρ. σίτου ἐνξολίω) τἰυὶ εἶτ αἰσα χύαν 
ἐκ Τ᾽ καλύλνον γηϑεσίν φυσι. ὀκ(ολὰ τῷ λό γα. ογατίοηἶβ ἀἰρτο το, 
ΡῬμιϊοίγας. Τπαονά. ἐκ(ολίωὴ τῷ λόγου ἐποιητείμίιω . Δ ᾿ηΠπῖτατο 
{ογηγοις ἤππὶ Ἔρτοῖας, ἱ τίυὴ ὀιοτρ οπίμ, αἰρ θασιν, μετοίζασιν, 

Ἐἰκζόχιυος,κ δ, Ἔχ ΟΠ ρτΙ 5,α ᾽ς εις» οἸ ἔτι 5. ΕἸ ζεῖ τ τς γα δογτίπι5. 
να ἐκθόλιμῳ αὶ, οἰ ΘξΕΙτῖΔ οὐχ. Ασἰΐτοτ.5,ὡς ραγυῖδ. Δ ηἱΠ14}. Φαΐνε- 
ταὶ γδ ἐν υἱὸ τοῖς ὠοῖς πριταίοις ὅσι ςιγμῆς ἔχοντα μέγεθο ςυπούμμεεαρει ὃ 

κὰν ἐν τοῖς ὀκ ζολίωοις ΤὙ] ἐμέρύωνι Οἱ ορροπίτιιν ἐμέξίλεμος, Ετ ΡΠ]. 
Λέσγρειις οςθοΠ πταπι Ππαδοῖ ναπὶ ἀδογτίιιος ἔποϊσητοπη, ὠκ- 
ζύλιμον ἔμῶρυον» ράττιις Δ Οστῖιις. 

Ἐκξόλιον, πὸ, τη Θ Ἰσδιπι ητιιπὶ 9 410 τις ϊοϊ νταπτιγ αὈ σε πά 5 ἰπ- 
ξαπτίθιις ἴηι ντοτο οποξτὶς5, οὐ ὅς φθόρον ἀϊεϊτατ. το ίς.}10.2. 
φρ.8ο.ὀκζόλιον εἶδ ἐμζρνων τεϑυνκότων,αδοττας οἰ οἰεπεγοϊοξξίο- 
Πὲς Ἔχ παι ϊοης. Τάοτῃ [1.4.ςἅ..80. ἐκ(ολίοις χοώυδναι»ἱ, γεπςῇ- 
εἰϊα ντϑῳτοσοαίδιις ἀδογγιῃη ἐχοίδης, Ηΐης ὅς ὀκξόλιν- οἶνΘ-, 
νἴπιιπι 4110 Ρᾶττιις οἰϊοἴτιιτ, 

Ἐ κζολΘ- πόντου, ἘπτῚρ.1.ὀκζολή εἰς ουντ ὃς Ροστιι5. 4110 παῖς ο- 
τἰοίμητατ ἃς οὐλιττιιητιγιάτοπη ἔκθολ θυ ὁ ὕἴξω βεόλημΘ.,, ρτο- 
ἢιὶρατιις,εἰςέιις. 

Ἐκζοσκεάϑοι, 4 ρα[οἱ, δὺνὀθιΐειν,σοη Πιπηοτο ὀκζιζρ ὥσκειν. 
Ἐκζόσκω,ςοπἤιπιο. ΑἸοχ. ΑρΡΗγοά. ἐκ πολλῆς ξηρότητος ἐκζοσκη σείσας 

ταὶ υὑγραὶ γίνεται ἢ δίψα. 1ἀοΠι, ὑγρότητα ὀκζοσκ ὁμῆν Θ- ὅλιΘ.,ὅζο. ᾿- 
πιογοπῖ ΟΧΗΔιγίθης. 

Ἐκώράζω, μ. ἄζω,π και εἰτυϊττο οἰ οἰ ονεδ1 110. δ. ΠΠ1ὴς ἕαςϊο, Εἴάτ. 
118.2.ςαρ.ν]τ ὐξέραστε αἱ τὸν ἐπ᾽ ἐμοῦ, μιραιιὶ ἃ πης. 

Ἑκέραζομαι,ςὈ.}Π105οἤεγυο. πιοταρ μι ΟΠ γῪ ΓΙ, εἰς τὸν ἔρωτα τοῦτον 
ἐἰξεξοφόδησων. 

Ἑνόρχσμα, τὸ, παι γα σ τ πν το  αυῖῖαΣ πᾶυῆς 1 Ππττὰς τε, ϑαλαίσ- 
σὴς ἐκζράσματα,τπατὶς οἰςέζωποητα, Ὑαοῖτ, ἔκόλητα ττοπι οθ11}- 
{Πτϊονοϊεῶτο, Ὠιοίς, Π.ς. σὐτομάτως γίνεται οἱογεὴ ἐχόδασμα ὃν ἰν- 

δικιν καλόίμων . ἤροητς παίοϊτιιν τἄιιαιη ἔριιπια ρεγπυϊηδιῖοπε 
εχ Ιπάϊοῖς ἀτιιπ τ πῖθιις οχῖοπς, ἔρουτς παίοίτιιν ἴῃ ἀτιιηἀϊπὶ - 
διις ἔριιπγα πηοίο ΟΥΙΠΊΡ Θἢ5. ἐκροίσματα 5 οτίατη Θαΐςπο ἃς 
Ῥαμΐο αρίποτ,ατάςητες ραρυϊα; γι γρ]ο 5 ἐκ ζέσμιατα, Ἔτῖάτα 
ἀϊξμ, 

Ἐκῥρασμε ς»φι, ὃ. οἴ} 1 τἰ ο,εὐστυ τις. ἔκ ζεσις,τάρα χη, ϑόρυ.. ταιθκ- 
2μὸς. Ἡϊοτομ ἴῃ ςαρ.2. ΝΜ Αιμπν, ὠκξρασμοῦς» Εδ.ΠΠτῖο. αιια: ἤμηϊ- 
Προλπτῖιις ἴῃ Οτατο ἀϊςίτιιγ. δ᾽ ιι ἀοπὶ ἐκζοασμος ἴῃ {{πΠπ||πποἀ 
τόθιις Ροπίταγ αι αν σας ἰατοθας ἰπτγιπίδοιις ) ογαπιρῖς ἴῃ 

Ἑ Κ 

ἐλεϊετι : νπάθ Ρἀρυΐα ἀοαμε» 4ια: ΡΟΙ πρτοζατίοπι 
{εὐιπτιισ ἴπ [αθ115 νοσάπτιν ἐκζράσμαντα, Ἶ 

Ἐκξράοσω, εχ πἰταο2 θα} 10. Εχρο ΠΟ ὀκζραοσεται χὶ τες ἡ τόνα 
1η [ἀττ|ῖ5 ΟΧ ΡΟ ΙΓ) εσι τρὶς 1π ἴττοτα, Ὀϊοίροσ. Ὁ 
ΟΒεγ(Ο. νεκχροιὶ ὧν εἰς (δὴ αἰγιαλοιὲ ὀκι(οχοσονῆδοις,, εἰφέϊο 

Η!ρροοτατὀκξρησει α! οηνζαλλει,ἐκίραοτει, ΡΙμτατίη Ου 
πἰεὶ ἀϑργησίας. ἃ 2 ὁ ϑυμὸς ἐκξράστει αἰ ψυχῆς πδριτρ νι μῆύας ὁ 
φα κα πικραὶ γα τας γ ΟΓῸ ἡγᾶςιπ 15 οχαζειληάο ἐρογῖτ, 

Εἰχξρυχείομαι,γκα!»τιισίο. ᾿ 
Εἰκέρωμα; το, γοργὰ εὐ] 1 πλ» φιιοἀ ςἀϊτιιγ ποτα ρἤοσ, ἴς 

[τοβε5.τὲ τρίσμα νὼ βρώμᾳ, ΟΡ Βοος]. πη ΤΉγας, τρίονθ. 
αἱ βλέψειας ἐν τομὴ ξύλυ, Η, 

Ἐκζωλαῤοτογγα ὁροῖτα γς] ἀρροίτα, γῇ χωσότηαπὶ ἀσσοίζιιπι 
οτίαπα ἀϊχῖς Ἰ πότος. Ηο γ ἢ. βοττ ϊορ ὀκζελαὶ, 

Ἐκγαλακτούμαι,ἰαξϊοίζο. 

Εκγαλακτύω, ἴῃ ἰὰς τεάϊσο, 
Ἐχγεμυϑίυα ΕὨλ δε ς»δι4. ὅταν εἰς ἕτερον γύθ- ἐκ δου ϑῦ παρϑὲ 

γεὶ τοῖς μη πρρσήκουσι, τῦτο ἐκ γα μεϊῶτι λέγεται. 
Ἐχγεμίζω,Ἰ ΟςΟ ΠιΙρτιι ΠῚ. ὀνγαμίζεκθειοο! οςατὶ,Ὠμρτιμπι γοῖ ἢ 

ἀατίγοαρ.: 2. Ἐπδησ. ΜΑττἢ ὀκγαμέζειν ἱνάλτο παρτα])ά ίος 
ἃζ [Οστιις Ρογτίπεῖ, δ" 

Εχγεμίσκογπω»ἀλητιιγ Πρ τα οΡ. 15. Επαηρ. Ματς, Τὰς, 20 
Ἐκγευρϑομα)»ὅμαι» ἴαξξο  ὀκγαυρρόμαι τ᾽ ἀξίωμα τ᾽ αὐδρὸς γ ἀἱρ 

νἱτὶ ἐχα σσογο, ΕἰιΓιρ]ά, ἢ 
Ἐχγεγάμϑυ, ΕΠ ς οττιι οἴϊς, Ηοπι. δ χεται ὀκγεγά μῆν, ρτο 

γεΓθῸ γω, γήσω, γέγημι, ὃς ἐπ ἢ ΠὲΓ, γεγάναι , ἃς Πγοτὶοὼ γεγάμ 
Ξένα. τι ϑέμα, 

Ἐκγεγαιὼς, ρτορςα Ἰτας. Οςηῖς, ΑΡο].2. μακάρων α εδὸν ἐκγεγαώτ 
ἐκηγεγεῦ χα. Ης ΠΟ. διὸς ἐκ γεγαανοΥῖς Η]1α, 1. χἱ ἐν, οὐ δεὸς γον 
στα. ἐκ γεγαώς ϑή Οης ἐκ γεγάτίωυ πατὶ Ππητ, Α ΡΟ, ὀκγεγαώς «ῇ ὃ 
Το βοηίτιις. οἱ ἐκγεγαώτες, ΟΚΏΑΓΙ. 

Ἐκγελω, οβιιξὸ τ ἀςονατγιἀθο. ΗΙρροςογ.δυμαγήτωςκὶ ὃ Δημό 
κούων; τοὶ υἷι, τ μειδία. τοὶ ἢ εἰξεγέλα, 

Εχγιλως,γίλως ἄσβες.Θ-. ΠΟ πιογο»γλις εβδιῆι" σλατις γίλως 
Ῥο]Πς.110.8. Ά 

Ἐκ λυ ἑ τὴς μ δ ΟΥΤΙ 5) ΟΥ ΠΠἀτι5. ἐκ γγουΐται λακε δ αἰ μονθ. Πα τὶ 1νὰςοά, 
πηοπο, Ἐατρ. " 

Ἐχριγαρτίζω, Οχ 'τη0 νἰπάσοα. ἐκγιγαῤτίζω τυ ς-αφίδει. γα» ρΔΠ 
πιο νἱηαςοα, οχ ατο ππς]ςος, Πιοῖς.11.1.6 4.14.8, ἣν 
γηγαρτισιᾶναι σαφίδες για ραῖῆα αῖριι5 οχοπιρτα ἤιπτ υἱπ 
γαῖα ρα πα ἀοϊηἰς Πιὶς ριιγσατᾶς. ΗΕ 

Ἐἰκγένομαι.παΐσοτ Ἔχοσπαίσου; οἷ γῆς εἰξεγήύοντο. ἐκ γένεται υἱ εἷν πὶ 
την οἴξεςι, οἴξεσία γίνεται, ἴςοτ, ΔΕ τη. Ἡετγοάος. ἐκγγρέά 
ἀϑίω ζοις τίστεδϑει.σοπτίηρας καῖ ΐ ντ ΑἸ μος πΙ επίος ν] οί, 
ὧν υἰξεγλύετο δικαιοτοίτῳ αὐδρών βκαλμίῥῳ γγρέῶχο απ ΠΊππο νἶγο 

γοΪεητὶ οἵε ποὴ ἰςαῖτ, ἐκγήύηταί σοι ποτος Εἰ ἀοτιιν ὃς [ἴσο 
Αὐηἴορῃ. μὴ 

Ἐκγρυτεύω, μ, θύσω, π΄, δικα., οἰτοιπαοπῖο γε 5. ργα τὶ ἐς {Πὰς 
Αςςι, ἣ: 

Ἐκχγρνον»ν, τὸ, (Ὁ ΒΟ] ος»Ρτο ρθη ο5, ἤσεται5, ΕΠ 115. [ἀπι9 1. 
,, Ναιφώς τὸ τῇ πικρούπυρς ἔκγνον, [πππῖοῃ ΔπηατΙ Ἰρηἷς ἔα 
Ἐκχγγίθο,ν, ὁ κὶ ἐν 1155 Π]Π 12, Πποροϑβο ὅς πορτὶϑοδτόγονίθ., τα [6 

τιι οἀϊτιις. Οὐν Π᾿ ὁ, γγοείω γε μελείμποδεος ἔκγον!Θ- ἥ εν, οἷαι 
ἄς οτἶτιπάιι5. ΡΊατο ζ.ἀς Κὶ ερ. γηραιοὶ τελδυτώντες δηων τοιῦτον ἢ 
τοῖς ἐκγόνοις φῆρᾳ δώσουσι, 1 οΓὶς τγαάςητ ἔσει ροίζογί5, [Δ6Πὶ ε 
7..κ ἄμεινον αὐτοῖς κὶ παισὶ πώδιων τε ἐκγόνοις γ ποι ΟΧροας ἐρῇν 
ΠΠ1ὶς ἃς Π]Ἰοτιιπὶ πατίδ. ΠἊΟογαῖος ἴῃ Εὐαρογα, αἰακὸς ὁ ὁ δ 
70 06-. Λέλςι5Ίοις [ἀτιι59 14 εἴς, Π ἐεις. ἔκγρονθ- ὁ ἡ ρακλέοις, ΟΤἹ 
ποπὶ αὐ Πόγοι!ς ἀποςης, Ὅοτατ. ἔκγονοι μουσῶν, ταυίαταπι 
Ἰαππι ὑΡ]ατο ἀεΤερ, ἔκγνοι χώρας τραχείας 5 ἴῃ τορίοπε ἀρ 
πιατὶ,Γἀοπ,ἔχγονίθν δειλίας αῤγία ἱρηαιια ρατῖς ᾿πογτ ΠῚ 5 [Δς 
ἔκγονίθ- παιδειῶν, 1 {τ ΡΠ πὶς ἡπιθιτιι5.[Δ4οπὶ ῬΊατο ἀς Τιορ οὶ 
0517 Ἰάστη ἴῃ Ὑ Ἰη8:0 5 πεῖς ἐον ἢ τοῖς εἰρηκόσιν ὃ μιτορφεϑην ἐκ) 
μὲ ϑεῶν οὖσι ὡς ἔφασαν, Οἰςετο, Οτεάφοπάτιπι πέπιίγιπὶ οἵδ᾽ 
τογίθιις ὃς ρυλ(οἰσοντ ἀπ ητον ἐγ 5.411 [8 ρτο σοπίοηι ἀςοτί 
ἀϊσεραητ, ΠΡ 46π|, καἰ πάντες ὅσοις ἴσμεν πτίντας ἀἰδελφοιξ ΧΙ)» 
αὐ τῆν, ἔτι τὸ «δὺ τότων μας ἐκγόνας ἴοι Οἰςοτγο, Ἀεϊσιοι 4ι 

ἔτατγος ἰητογ ἔς ἀσπατόζαιις νἤιγραγε ἀταις ἀρρο! γε ίο 
της 8ζ ΘΟΙΙΗΤΊ» ν τ Ὑ ΤΑ ΠΙῈΡ νοτοτ γογρουργοία ρίαπι, 

Ἐλγραφίθ' κε σα πιοιεγαζ φιίθιις ἀγριιηγσητὶς ἄατο οἰγοιΐο 
δὲ ρτατία ) ̓ππρογατιμι τιΙροπιμη 5 νοὶ] φιϊα αἰ τυὰ ροίϊιπ! 
ςοπιιοπίσητοτ αἰγι θογο, ροΐ. ἢ 

Ἑχγχαάφω, μιψως οχίοτειθο, 
Ἐκγρυσδύω, [Ὀγιιτοτ. οί οἷν. ἰξερϑύνω, 
Ἐκδαχρυον, ἐγ τὸ, [ΟΠ γγ πιὰ {1 || Π55 στιττα ἄἀιμπη σα ϊτ, 
Ἐἰκδακχρυύω γα, ὕσω, Πὰς ἢτ γαιοτ. ' 
Εχϑν εἴζω, ασποτγο,πγιτιο, Ασ τον, ΟΈ Ομ. τῇ πύλει εἰς ἐ 

χρίματαρ,ντ οἰυϊτατὶ ροσιιπίαπν ροήϊοπτ ργίπατί ογοάογο, Ἐχι 
(ὰρ.2:.χν ἐχδαγείσῃς αῤγύθκον τιῇ ἀδελφωῖ, ΠῚ ΡοοιΙη πὶ ΠῚ : 

ἐς ἀοτῖς ἔγασγῖ,ςαρ.22. διτοτ, ἑ αὐ ἐκδανείσῃς» πα ον τη 
εἴ οἱ [ωπουαθὶς 5 αἰΐοπο βασπογαθὶς » ἴσα δά γἤιγασι φΟΠΊΠ' 
ἀαβὶς. Ἦν 

τἰκϑοπαιοίφ, δ ρα πιο; οχροηάο, ἽΝ Ἂ 



ι ΦΙΠϊορατοσὲ νἰλοη5.» 411 ογάϊπατο υἱζει ποι ν - 

αἰ Ἰανη!ἃ ἀοοῖῖ, ἰπιρου ἐς ἔξ, ΔΜ [Ων 
ορίΔο!πτογργός, ΤΉ ιογ ά. ἔκδιεια ἑκούσιον, ἔνδεια εἰκού.- 
δειαι ὧι ἔν δειαι, τουτέςοιν, ἄπολ εἰ ψ ες, τέλειαι, 5111|.εκ- 

Ξεωσημῆμη λοιπαῖς. ἔκδεια γίρ ὅξι, τὸ μέροΐ καταζαλῶν ὧν ὁ- 
τγδὲ αὐ κιὴ πεΐντει 5 Ποη 1 (ΟἰἸάτιπι ρΙοπαχιιᾳ (Οἰμπτίο, [ς 4 

εἰ. το Πατουα ΠῚ πγοτο, ἐγδεια 3. τὸ μηδὲν ὅλως κατει- 

ἀπὸ σις (ΟΠ συ 40 ποι εἴς. καὶ ἔκδεια οἷν ὅν το ἔχοντα μὴ 
ἂν » απ ἀοἰίτοτ πταΐα: Πάοϊ στο Πτόγοπὶ ποι ἁίο ]- 

«ἢ τὸ μηδὲν ἔχειν, ὡς ἐξ) τὸ μὴν ἑκούσιον, τὸ 3 ἀκούσιον, 
μιγοίοη ἄο. 
ἐκ. ἰδ αγπιω κα »τοτΓοΟυτίπιοτο ρογςο]1ο. ἐκφοζω, Αςοις 
ἐς ΚΘρ. μυδὲ μὶτέρες τεῦ παιδία ἐκδειματούτωσαν 5 ποητις 

ς τογγίτοητ τηατγός. 
οοχοορτῖο. Ἡογοίος, ἔκδεξις βασιληΐης,τοσὶ Πιςος πο, Η!ρ- 

«δεξί. 4]. Σποδοχη ἀςσοορτῖο, 
ἐς, οΧοορτοτίιις. Υ Πρίαη. 
μιερυῖπ. ἀρχϑν ΡΟ Ποῖτὶ ἀοτγα ἢ ουν ἵγρὶς σα ἀο,εχοοτῖο. ΝΊτρ. 
οτὰ αἰ  ρίτιπτ σο Εἴς. [πα ἔγαίεγα ἰασογαπτος ν Ππγρατατ. Α- 

ἐδεδαρ μῖρον σδέρᾳ, 511. δθὶ τ᾽ μά τίωυ πονοιω των, ἐκ δέρειν 11. ἀτ- 

ἀε!θταγς, ἀδςοττίσατο, ΡΙΊη. Τ ΠΘορ τ. με ξοτ. "1. 
ι, δέγδρον λεπιζέυδιον ἕτως ἐκ δέρεται» αὐτοῦ φαιιπὶ ἀοαια- 
οἰ θγάτιτ. 

μαι γπ, ἐγ μαι Χοὶρ᾽ο,᾽. Πσος ἀσςργο δ οο, γερο ]ο. 
ἀεροπιαςοι, ἱππηρ. τούτου ἐκ 9έξα ὅτε πίω) βασιλγΐϊαν, 
5Πο {ἀςςοίςἴς . Ἡεγοάος. ἐμ δέχεται κινοιῶτι κινών, 

γιοῦ τοῦ κινεῖν εἰήρ, Ῥατίχη. ἴμ Γιάσομ.. ζόυξιδάμου 3) ὁ πὰς 
ἔχεται τίμὴ ἀῤχ'ι, ῬΟΪΥ δ. 1η τ. εὖ 3 τες διαλύσεις ταύτας ἴδιον τι 

ἴσιον ἀμφοτέροις σιωέζη παϑεῖν, εἰξεδοίξατο γδ πόλεμος ἐμ- 

υῥκωλας υἦν ὃ τρὸς, ὅςς. Πς Ἔχοίρετς νἤιγραάτιιτ. ΓΝ ες 
ἴοτ ποχ ἀἴοπὶ τ4π| ἐκ ὲ ἃξξιπὶ χορ τ. δι. ἐκεϊέχε- 

ἰἰ γειν,κωλυ εν, ἐκ δέχομκαι; οὐδ πὶ γε αι ἄδην ο]ιιηῖ Ππρηῖ- 
ΚΑ φιϊάς εχροζξο,οιρ[4ὲ οχοῖρίο. 
γώ γ εἶ ἔσω,4}Π1ρο.Γαΐροπάο, Προ. 
γὁ αἱ ἡ πα ῃ ΕΟ τι15. {Προ το πυϊ πΘπ 5,9 νερῥς ιξαδρέ χων, ἔκδε- 
Ὑἶτα 1Π 0 τὶς ρα ἐξα θ 115, σοηίρίςιια. ἔχ δαλὸν 9 ὅκα) Ἰῃ 

ῬΙ γάτη. - 

οἰ εχ το, τεά4ο σοπίρίςιπιπι. 
γγέομα γος Ρα ἤπια, ὃς 
ἐωγάτιςο ΡΟρυΪ πη, ροΡυΪτίτου νίηςο, 

Μ, σω; π΄. γχθε γ ῬΕΓΟΘΤΙΠΟΤ » ἕοτί5 ἀρ. (οπη] πο ἤιπ|. 
τατ. οἷϊ τῷ ἐνδυμέω. πειιτγ.α ΟἹ. εἰξεδύίμησε ἐς αἷω) ἐχλείδα, τι 

Δι ρορυατιτοῖς πα 1 ρορα αι (Ὀτιιῖτο ρογρο]ο, Βιιά. 
ἴοπ Μαιγί!.. ὅταν δέ τις δουχωσοί κυ ῶ- ἐκδυμοκοπήσῃ 

ὠϑέντας. καν ἀὐαιρεϑ τα ἕως» πολλαὶ ὅμως ἐγχφ ταλείπει τυ- 
ΒΟΡττ, ; 4 

ἡ Ὁ] ΟΠ Ὶ ΠΉ 115. ΡΟ ΓΟ στί Πιι5)ΟΧτοΥΠιισ» οἰ ςορεγορτὰ 
χδυμος. Τἰξοδος. 1 πῦρ ὁ6ε(6- . ἐχτοτπα ρσοξοξιίο, Τπιογ . 
ἔρως, ΧτΌΓΠΙΙ5 ἀσπογγα δ ἀιιέξιισ, Επττρι 4. ἔκδημος πόλε- 
ἜΓΠΙμτὶ ὃς Ἰοήρίηιμιπη ΒΕ Πμ ἐκδιμος φυγὴ Γἀ6ηι,ἔκκ- 

κίκος ξεν 9. αἰ] ρογερτὸ ἀοἴτι τσ Οφηΐτ. ἔκ διιμος ὧν δὼ μφέτων, 
Τὰ Ργόοσιι] ἃ ρεπατίϊι5 ἔστ 15 ἀρ τ) 46 π|.ἔκδημος τῆς Ὁ, χθονὸς21- 
ἐπὶ Εἰιτὶρ. 

ἡιμόσεξι., ῬΟΪ πχ [1.8..σιυϑυικωτιαίοις 8), σ-οφαύοις εἴρηκεν ἀρισοφά.-. 
" κδὺ » ργρλαζω μῆψοιε, οἱὲ οἱ γε ἐκδιημοσίοις λέγυσι. 

αδεὲ χὺ ἧς," (ςςοἴπο. 
ἘΝ, πώ ττιαὲ αὐ!" Ἔγο. [αχιιτ! οϑὸ ντπο. ΑΡρίΔη,οτάίπατο νἱ- 

ι ποθὴ ντοτοϊγαηίστεάϊοι, Οςηΐτ. 
Ἰώ τῆσις » ῬΓΟΡΤΙΕ εἰν ἀϊ ο το ἃ ἀϊαττα. πγιγατῖο τηΠπτυτὶ νῖτα 
Π ΡΟΙτς5 ἀριά ΡΠ] ὡκδεαίτησεις οἷ πατρίων, ἀεξοξγϊο ἃ ἀι(οῖριηπα 

ματγίοΐτοπι νἴτα 10 [ππέχυμτι οβῖι (ἃ τρυφὴ κἡ μαλακιὶ δίατα, 
ΕἸἰτεέςρα, [ἘΔτ ΘΠ: ΡΠ Ππιπ|»κλώσμα. ἡμῶν. 
Εὐσδάσ κω Θἀοςςο, απὸ ἀοοςο. ΑΥΠΠΟΡΗ ἵνα μ᾽ ἐκδιδαάξῃς. ὀκδιδώ.- 

᾿κομὰι ἀ1{π0.. ἐκ δοδάσκοικαι τίμ) ἐγλοίδα, γλύηαν, [τῆσια Οτατσὰ ἴπ|- 
ῬΈΟΓ, ἐκδιοεσκ εὐϑτο πα, δας σοφοῖ. οχ ἱπυϊὸ ὃς Πητιῖς Δηχ τὸ ΗΠΤος 

{Ἰγο ίσιι σαγατο ςἀσοοπάος, ΕΠ. 
μαρίοςο, εἴοςος ἱπ τηατγί πιο πτπη σΟΙ]Ιοοο. ἐἰξέσοτο τον ἀμ- 
(να τοῖς γεωργοῖς. [οσ απ νποάπη ἀρτὶςο }15.1η Ἐπ ἢ δ. διῇ. 

3Ρ.21. ἐκδὸ μδυ(. πονλ αἰ 9 υγατέρως τοῖς αρίςτοις.. αι! Π] τας τ τὰς 
τίδιις “πὶ πηατγι πη ομἑτιτη ἰοσαιπς Ρ πταγ  Τ ποίδουἶκ- 

υγατέρῳ τλαττἸ πιο πο ἢ ]ΠΠαπὶοςὰ. 

ὦ. ὃ Ἰοηϊςὸ » Ἐχδιδρήσκω » ῬΓΟΒΙΡΊΟ 5 οἰἂπι Επσάιτι 

ινἱὰ, ἄσω, π ὦκα, Ἰοςο.εἶοςο, ΟΡοταπ αἰτοτῖτις σοπάτιςο, 
εάο.τγαάο.40.640.14 οἰδερατοίαςῖο, ρα ]ςο. Ποπιογ. 144.» 
᾿ ἔμ ἢ ἀμ αὐτῇ ἐϊκδοτε, 1 οἵν, Σπόσοτε,τ οὐ ἀϊτο.ἐκ δίδωμι χόγον τὸν 

ἰῥιλυχοιΐργου. Τγοιτρί τος βοίϊτας Π του ππαπη ον Ῥ[ ταῖς ἢ, Ἰπ 
τὰ 

] 

ΒΚ 47ι 
Τλείδο. ἔδιον δὲ τινα «δορὶ τούτων ̓ ξέδωχε κόγον 5) ἀς [εἰς ΡΓοργίιιηι 
αιυϊάάατη Πτογὶς ργοάιαϊε, Τάοπι ἴῃ ΤἈοίςο. γράψας τὸν λόγον ἐ- 
ξέδωκο ἤστίρτατι ὁτατίοποῦι ρα ] σαι τρ!άοπι ἴα Ἑαδίο τη Κὸ- 
ΥΌ]Ο. :ἰξέδω,ο πρῶτος εἰς ἐδὺ ἔγλψωνας, ρτίπυιις Οτγατοῖς Πτογὶς {ΠῚ π- 
{γαχῖτ. Τ᾽ά οι. ἐκσοουῦ αι δὸς εἶ ῥώμης κτίσιν, ρτίσηιις υἱάσι αν 
ντος σοπάϊτα ΒΗ Τουΐασι οὐ ἀΠΠῆςτ. ἐκδδεδαι Δ χξανων αὐαγραφίω), 
οὐ ἀπο τοπηροσιιπι ἀο[ςγῖρείοποιη 5 Τάς πὶ ἴῃ Ναππα. θμκδοιώ αι 
βίξλον, οἄστο, Αὐμοπα 5. ἐκδίδωσι σἰωὶ διωύαμιν . νῖτος ΟΧί θοῖν 

νἱπι Βα υ, ΟἹ οἰσογῖἀ.1.1.ςἀρ.73. ἐκδίδωσι τὸν καρπὸν, ἔγιιξξιτι 
οἀϊτορτοξοιτ, Τάςπι Πρ.ς. ἐκ δεσδὲ εἶσι τὸ 2 λέκτρον αἱ αἰγειρρι 2 δάκῃ 

ἔσαν οἀνείττιμητ οἰ ςξἔ τ ἢν ΒΌΡΊ ἀτδογθϑ. Γπολαη ἐς ἐκδίδωσι πω 
τῆς προφῆς λειτουργίαν «ἢ «ματος. οΥἷ5 οἰοῖο αιιοά οἶρο ςοπῇ- 

οἱοπάο τ! δι τυτοσαγοτ, Ασ τος. 16.3,(ς ραγτῖστις Α αἰ πα ἔπτη, 
Ῥτο ἀξάο: Ρ] τατος ἴῃ Τοίςο, ἐκ δεσδὸνο) δ αἰδαλον ἀυταῖ κα) ϑίων ἄς- 
ἄστε Πὺϊ Πα α] τι ̓οη5. ἐκδιδόναι ἐδ αὐτόχειρας ςτἀπς ἴα- 
του [εέτογος. Τάςπι ἵπ Κοπημ]ο . ργο ργοάο ἀτῆϊς μοῆὶ Ρέτ- 
εηΐττο. το Ιοςο. Ρ] πταγο ἢ. 1 ΡῈ] ις. οξέδωχεν αὔμα χτ᾽ κοουφίω) 
ποδνεῶ ὅλες ἢ σαὶ κεοαμεοιιῶ δημιυργοῖς τισι; Π σ.1}}15 Ζυ υΠΓἀ τὴ οὐτ- 
τατη ΠξΈ] πὶ Ππσοπάμπι τπσηάἀαγατοαιπῖπι ΠΠροῦ τοηρ]] ρίπ- 
πασα]ηὰ {τἀτιιοτοτ. Βιιά.1η ἘΡ ΤΠ. τὸ οἰκοϑομηϑησύ μῆνον ἔργον ἐνκδε-- 
δωκὸς,Ἰὰ εἴξ, ἰοςαπς. Αριιά οὐηάοπι. ἐκδεδωμι πἰυτογρα ψαι, 'οςο 
ἀς[ςτἰ δ επάιιπι. Πτοιη ἐκδύδωμαι, ἰγτιιπηρ ον Π! ασοτ,ϊητγο ςβιιον 
ἴαδεο ἱπ.ὸκδυδοῖὲς ὅλεα,, ἴηι ρα μ[6ς ςιο ἠτιιγοαιις πα ά τ, ἐκσε- 
δοὶ ἐς χείσμα . σοπάϊταγ ἴῃ νογαρίπομη, ΕἸογοάοτιις. ἐκδιδοῖ 
ἐς ἕτερον ποταμὸν. ἱπΗ͂ τς 1. 414. Πιμτιοη 7 Γάοι ῬΔαί ἢ ἰπ α- 
ἘΠΙαςόπ, ἑλίσσων γδ ἐρχουῆνος ἐμδύδιωσιν ἐς τὸν ἀλφειὸν, ἴς(ς οχοης- 

τας ἃς {ΠΠ4δήτιιν ἠη ΑἸἹΡΒειιπι, ἔξεισι κὶ ἐν πέπηει, συ ποῖ, πυγαὶ ἢ ἐπ᾿ 

οὐτίω) ἐκ δεδὸ σι τυ γἱάνα καϑειρφ( νὴ 'δίςου νάματος. Ρτο οοἸΐοςο 
1η πιατυϊπηοπίιτη. ΡΙατο χ ἐς ΒΘ ρΡ. γεμεῖν ὁπόϑεν αὐ βέλυται,ἐκ-- 
διδόναι εἰς ὃς αὖ βύλυται ἵνα 15 γ οἰ τ ΠΠ1α5 ςο]]οςατο. Ῥγὸ αἴτο- 
του ΑΥΤΟΡ.1η ΡΙμξ, ϑῳ, ὀκδότω τις δείῖος δάφος,Ἰυς Εαίζο5 ιπ 1. 
Ρίατη αἰοτατ,ὀκδιυδοῖ ἐς ὕψι Ἰπ αἴτια ἤπγσατ, 

Ἐκ δεηγεϊάστι ΚΟ τυΙΠῚ ΠαΥΓΑΓΘ.ΟΠαγγαγο. 
Ἐκδευκᾳ ζω, ἸπάἸοια ΟΧογοςοςν [οτ!Ποτοανίδυκον ἐκ αρᾳῆω, Το, ἐκδι- 

καϑϑεισων  δικ εν οἱς ροταξτῖς τις 115. ἐκ δὲκαὶ ζομκαι, τοῖσι ΡοτασῸ» 
Τηϊξιιπη οἵα οἴτοπάο τἀ Ἰςιθιι5.α ρα ΠΌοτ, 

Ἐκπικέο μαι» οὗμα, ρασπαπι ἢ 0. Οτεροτ. Καὶν μὴμ ἐκιδικού μὴν 6. ἐπῆά- 
κιςυτουτές-ι δίκας εἰσσραπουῖυ- τῆς ἀδελφοκτονίας, 

Ἐκδικέως μιησω,πουκας ἄς ςπάο, ν᾿ μά Ἰςο. ν]οἱ σον ἴῃ ἀἰΠΠσυῖι5 στα- 
τίάτηντ ὑκδυκω σεῖς ὃς ἴσοις ν οἱ ἰσατ. ὃς ἐνκδεκων σοι} 1 ΓΊα τη τῖ-- 

1 1Π|Άταπι ν] οἰ σογ: το ἃ οεΐατν διεκ δικεῖν, ἀἰοἴτιιτ. ἐκ δικώ ἐμαυ-- 
πον, τοῦ πτς δὲ ᾿ηὐτιγία πα πα] 1Π|ατατπὶ νἱοιίσον. ΟΒγγίοις. 
Δα Κοπιᾶμος 3. ὅταν γὸὲ ἑαυτὸ ἐκδικώμδν,, ὃ ϑεὸς ἡμῖν ὧκ ἐμίεις 
ὅταν 3) ἀυτῇ αὐδαᾳ χωρώυνυ , πλέϊον κ πυροσυκοῖμδο γίνεται. Ταισὰς τα- 
τθη σαρῖτε ἀξοιηο οἕξαιιο Ἐπιληρεὶ. ἀϊχῖι, ἐκδύκησον μεῦστο πᾷ 

αὐτπιδικου μου» νἱηἀ σα πιὸ ἐς διιογίαγίο πῆςο :ῆς νοττῖς Ἐταί- 
τις. Το πῇ οἰ ρτΡροἤείοπς. ἴτο 1. Κορ πη, σαρῖτο 18. ἐκδε-- 
κῦσαι εἰς ἐχθρριὲ τῷ βασιλέως, ἀς τορὶς 1ΠΊ Πλϊ ΟῚ ν]σοΠοπι ἔεπς- 
τοιδὃς σαρῖτο 3.{|011 οἰπι οππ. ἐκ δικὼ σϑν τον οἶκον ἀωτεὶς Πγά]ςο ἀο-- 
ΤΠ] πὶ Ο1|5. Χο σα ρῖτο 21. δε. ἐκδικήσεται, [ποτα ἐς 0 πιρ- 
Ρ Ἰοϊπμπι. Πτοπι ἐκ δικ ἄν, 4 εἴτ ρεγίς τ άσογο ὅδεχ ροσιτὶ δα ἴπι5 
ἴχαπι οθτϊπεπάτιπν. Ιτεὶ ΠΟ ἀτίορατο » σάποη,2Ο. ΠΟΏΠΠ) 
Ξαγα!]σοηῇ. ἐκϑδικεῖν ἑαυτιῦ ὅγπσν που ὄνομα [οἱ ορτίςορὶ ποηιοπ. 

γοηαίσατγο. ἡ το ἴδια ἐκ διχούσει ἀγωγὴ, εἰ ν Ομ Ἰοδείο»η Ραπάςξϊ, 
ἔφράις. Ἷ 

Ἐκϑύκησες. τς ἡ ν το. αὐταπόδοσις.ν ἱπἀτέϊα.4 ἐπ] σμὶς Ρογίοςτιεῖο. εἰκ- 
δίκησίν σοι ποιῶν ἴσοτη τιιατα ν]οϊσοτ. αΡ.7.Δ ἐ} Αροῖϊ. 

Ἐκδεκητὴς οὐ, ον ἰτοτ. ΡΟΓΙδοτιτοτ, οἸ1115 πλλιπτι5 [δ ἡπιάτοἷο οχρο- 
ΤΊΓΙ σοηζγα 60 5541} Δ Γιατ ο] ἀγϑοπτιπη»ν εἶ ῬΕοιμ ΠῚ ΓΟΙΡ. 
ἀςθεητ. Βα. Οπη. ὅς Αηποτιροῖϊ. ον 

Ἐκδικία, ας ἡ ν Ἶτίο. Ἐ κδυκία, ἠτῖς ας πο. τοπη δι ἄρδει. Ῥίοι ἴα 
Ταίτο . (δὺ δ) ἱππέας τὸ πριτομορίου σφίσι ἥδ τελων ἃ ἐμεμί ϑνωντο 

ἀφείς. πάσαι γὸ τελωνίαι δὲ αὐ τ ἐγίνοντο. κὺ πο) αἰκις πὶ βελῆς γϑω- 

τες ὅπως ἐκδιχκίας τινί: τυΐχωσιν ἐκ ϑύφαντο 9 ῬᾺὈ 5 τα η]5 πιογοσάϊιπι 
τ ῖοητοιη τοπη "τ. Παπὴ ἴῃ Ογη ΠἰππῈ ν εξ σα πππ|ὶ Ποϊτατίοπα 
ἀϊρίειιπι Πηπ]ογαπς το οπιρτογεσοίερ᾽ ἔσειε ἃ δοπατη το πα Γ-. 
Ποποπὶ αἰ σιιλαν Ροτίεγαητ ἡιᾶπι ΠῸπ Θγάπς σΟΠΙΓΟΗΕΙ. Ξὶς 
δινοτίη νῖτα σα ίγιϑ. Ρυδ  ἴσαπος τοπλποποπὶ βοτοητοβ ξεγ- 
τία ππεγοσάμπη ράττο το! οιαιητ ας πο ἱπ Ἰορατίοῃς ὨΟΙΟΓΕΠῚ 
νοξο ρα απι ἱπηπιοάογατίιις Ποιταγζτιγ ρτορϑια πὶ άἀηιοπιῖε. 
Πᾶς ἐκδικία ςοποοάοθαγιγ ἰπ ας. ςαἰατλῖτατο ἃς ΥἹ ΠΠΔΙΘΓΟ)» 

ν οτπὶ Ψ]ρίαπο Το ιτιιτ.ΡΙ τα. τάς Δρρίαπ. "Ρ.5.ἱς Καί. Η 

Ἐκδικον, ἢ ἡ] ΠΙΠΙ ΠῚ. οἴξω πὰ δεχαήα, ἄδικον, ἔκνομον. [ΠΑ ἢ τέτολμηταὶ νμ 

ἄἀυτῳ τὸ ἔκδικον ἐκεῖνο κ αὔρφνοιλον ἔργ». ν Ξ 

Ἐ κδικος εγ)6. 1] τιι5.. δεκος, ἐκνομος; ΟΡ ΠΟΙ : Ὑἱτοτ; γἱπάςεχ »(ο- 

ξεαίοσοίη ἰοντ ρογΕ, (.ἀς ἀηπα]! οχοορτ, Εἴςογο. Ἰη Ἐριῆ. [ον 

ξλῖος αιπἰϊο τος οἴϊο,ίεα ἀπα]ο οςά!ςοσοντ αἰλαιυὰ σοπῆςξ 
Ροίπι, δζο. ᾿ Ἀγ ᾿ 

Ἐκφιόϑεν,οχ Τουο»ἀ  αἰπίτιι5. ΕΒ ο. ἤματα δι ἐκδεοϑεν πεφυλαγμε- 
νΘ., Αρο ]οη.: ἤλυθον ἐκδεόϑεν ποία ὅζα. Πρ τς 

Ἐκδίκως, Ἰα  αἰξὸ, πὶ φιιὸ» ΑΞ ΒΥ]. 1η Ργοπιοτῇ, παϑόντες δὺ γκακοῦσι με 

ἐκδύκως; ᾿ ἘΝ ΤΝ νος 
Ἐχδυφρδύωχὰ οὐστα ἀστασθο ὰ οἰγχα ΟἸςλο) 6 (011ὰ ἐὐδν 



475 ἘΚ 
Ἐκδιϑ ἀω ὦ Πτῖο. 
Ἐκδιωκτέον, ργοριι τε ορότῖεῖ.. 
Ἐχδιαίχω, μι ὠξω,πιωχ αν Χο ]οφρπϊ οςρογίς ιιογνεχρόστο; ἱ. πηῖτ- 

το ἱπ οχη πὶ, Δοςα, 
Ἐκσίωξιτ, εἰς ξτατί ον» Χραΐπο. 
Ἐκδορρὶ, ας, αν υὅ ἢ οχοουϊατι νοι! που τρὸς ὀρ δορθὲν λετρῶν,ἀ εἰς] - 

Ἰεπάας ἰεργας»αά σχτογοπάας Ἰεργὰ5. Π]οίς, 0.5. αρ.129. 
Ἐχδόρια, τὰ, ἀο(αυαπηπιατοτίδοἤιις ον οσία γεν οσαητοποάϊξαπηξ- 

τᾶ. ἥτια: ΟΌ {15 σοητίπυΐτατομι [Ὁ τππητ7 ν το ΔΊ 4ιις νἱ ὅζ ροῖο- 
ἴζατο οὐιτῖς οἴ115 ἀπά πι ράγτοπη Δαξουιητ, Ὀἱοίσοτ. 1.3.σᾶρ. 
γο. μίγνυται τοῖς διὰ κοκνϑειρἑοόὸς ἐν δοράοις τοῦς τὸ αὐτιποίας εἰν ταῖς ἐ- 

πιγινομῆῥαις διυσουραις. ταὶς οτιγ ἀςαγοητίθεις σλητμαγίάππὶ πηε- 
ἀϊςαπιρητί 5, ας: οσάοτία νοσδῆτ, ντ ἱπάς οΧοττίς ντῖπα: 41 ἘΠ- 
οὐτατίθιις τοπῆαι, ἢς πιο ἢ τὰς, ίατςς]}], ἀιττοπι, παιίσοτην ὃς 
2155 7115 ὰ ἀοί[χιιατιαπάο Οταεὶ οξάοτῖα ξαπεματγιάιθιις ἔλέξα 
ἀρροϊίδπτ. ντ νγίηα: ἀϊ ἘΠ ςα]τατίϊιις. ιαΣ ἐχ {ΠΟσιμπὶ νἤὶ Πι- 

Ῥετγαςςοἀπιητ,αΔπιογΓοτιιγ.ὰ γνοῦθο ἐμδέρω,1.οχξοτίονάτξξα {τητν 
φιὸξ οχιιςογαταπι σττοπὶ αιιξεγαητ, 

Ἐκϑοσεης, εἰς») ΟΓΟσατ!ο,ΕΧΡοπία, οἀἸτίο. [ο σατο, τγϑάϊτῖο ἴῃ ππὰ- 
ττἰπιοπὶ ἀο ςτιρεῖο, τγαάϊτιο. ἔκ δοσις οἰκο ὸ μήματος. οἱ οέδτίο; 
Βιι4.1η Ἐρ ΠΟ] ἐκσύσεις παρϑύνων » νἱγρίπιιπι ε οςἀτίοηςϑ 9 [π|- 
«ἰδ ἔκδοσιν ὃ υγατέρων ποιεί τι! » ΠΠ145 ςοἸ ] οοατε 5 Ρίατο ἀς 1,ο- 
σῖριις. Πλοπιοίζιοπος φοηῖγα ΑρΒοοη. ἐΐχύοσιν νοσαι τὸ δεάνειον 
γαυτικδν, ἔσρ τις παισὶ ςιιπλ,(ἐς αιο εἴτα]. ῬΡαπάςές, 6.2. 2.ΡΔιι- 
Ἰὰς ἀρ Ρε]]1ατ ν πιγας ππαγίτίπιας, Μοάοξίηις ρεζιιηίδτη τγαῖς- 
δειτααπλ. Γάοπὶ τἰταΐ τ εἴς τη Οοά. 1.4. Ἐτἀριά πιγὶΓἐοηΠι]- 
τὸς νίατα: παιτίςα: ἀϊςιιητιγ ςεπτοίπια πιάσπααις. Αταις 
μος βόπιις ποσουϊατίοης αιιοά ἢς νεγιίσιις ΡΟ σι] αἰμφοτε- 
εὐπλοιὼ ἀϊςϊτιτ. 

Ἐχδοτέον, Εἰ] σαπάϊτιπι, 
Ἐκιδτος, κα, κἡ ἡ, ἀφ άττιις, ἀς ἀἸτῖ τῖι15, Γλατίπιο. ἐκσδότϑις ποιῇ μὴ τοῖς βαρ- 

ξιζοις,ἀςἄο Βατγθαι 5. Ὁὐγατροδεδουῆθ., 
Ἐχσδότως ἐκωτον πες’ σαι γο] ὄθατο αι. ἴῃ Πάςπι ἔς ρογπηίτιογς, Βι4, 

1 Οοπιήχοηζ, 
Ἐχδὸχ εἴον» τὸν ργ οι ρτιιάτ μππὶ) ΟΠ Ἐοτηα, τοςερτασιι πη. Το Ρἢι.5. 

ΤἿ φι δοχείαν πληϑϑοέντων σξ ὑδότες)ΟἸΠΠτογηῚς ληιὰ ΟΡΡ]ςτῖ5. 51}, 
πομεῖον. 

Ἐχδυχὰ οχσορτο οχροξατιοοίμςςο ις.[]Ὀορτιο δ ίουτϊονίς - 
41ιο]λ,ακολεϑίαγωροσδοκία. 

Ἐκδϑαμῶν, ΟΧ ΟἰΙΓΓΟ 5) ΟΓΠΠΊΡΘΏΚ. ξἰοδραμεὸν δόλεχ ὀν 7] [ρατίτπι 469 
οἰγγιτρίρατιο ἀδοιγίο, σαζα ἐς δεποέξατ, ἐκ δραμεῖν; Χοιγγογο, 
ἐκόδρκιαρδμαι . ἐχοιιγγάπι Ὁ ΑΟΤΙ, 2. γογθ] ὀκήνδράσιιν 9 ἐξέ- 
δδαμον. 

Ἐκδρας ΟβτισΊΟπ556]αρ ἤι5:.Ὁ εἰ Γάοιπ Αοτ. τ ἰξέσρα, 
Ἐχόρα χυονοΐοχ ἀταοϊιπηάτιιπι;: 2 ὐραχ μον, 
Ἐκορέπομαφοςογρο. 
Ἐκ δδο μη." ς»γ͵» ὃς 
Ἐἰκόρομος,α. γα Χοιγο ὅς οχ οι γἤις, τα πὶ ἐκ ὕδομοςς ΡοΓα Π5,ΟΧΟαΓ- 

(οτ.Ο]ς. 
Ἑλιδυμο, ατὸς τὸς ΧΊ ΕΠΠῚ,ΟΧΊΠΙα, 
ἘκδιιομαἜΧιιο, Π]Ομη. 14 4.τεύχεα τ᾽ τἰξεδιύεντο, ᾿,ἀπεδύοντο, ὄκδυ- 

στέ μῦν. ςολίω Παθιτιι Ροῆτο. 

Εἰ κδυσις ες ἡ ΟΥΠΟΓΙΟ, τοΓρ Πογατι Ὁ. 
Ἐκδυσωπέομωμ.ήσομαιγπ.ημα)»ἷη! ςοηττατίατα ἀΗΠπλάςοτι 
Ἐκδιωΐω, ὃς ὀνκδύομαι. ὃς 
Εἰχδύω,οχιιο,οΧοιτίονοχοο. ΡΙαταγο ἴω Ροεπρ. Καὶ ϑέηρία διαίτης 

κοιγωνοιιῦ τοὶ ὀκδίύεται τὸ ἀγφίον ἡ χαλεπὸν » Βος οἵ ἢ 9 ̓ ξημερριωῶται,, 

Τάςπι, εἶ μηδέποτε παύσομαι ςρατευομῆμ9.) μὴ ἢ τὸν φϑόνον τούτον ὧκ- 
Φιξ ἐν ἀγρῳ δὲα τή σομαι μ7" γιωναμκὲς, Ῥτο ὀχοιτογο ἃ ἔς, Ατιζοτεὶ. 
“δ ὃ φωλοιώτοων ἔνιοι τὸ χαλουῆνον γῆρας ὀκδύουσε, [ς αἰ τμπι νοΥΠᾶ- 

τἱοπέπηαιις οχιπιητ, ὃς πη οέζαιιο Εἰ ΠΤοΥατ, πισταὶ, ὀκδυδυσι 5 
τὸ γῆ ερὲς μ(ϑ! λισιἃ παντων οἱ ὄφεις 5 ΟΠΙρΓἰετιῖς ἀηριες [84]! ςη- 
το5 ἀππο5 ΟΧ σις ἀεροπιιητ. ΟὐγΠ; ξ, ὧκ μὴν με χλωναν ἕ- 
δύστεν,ν εἴξοπὶς ἔρο Ἰάτιιπτ. δέκαιΘ- ὧκ ϑήίρας ἐκδειώει. Ἰιειὶς ἀς 
πριτῖα ΠΠδογατιι » δαΐοπιοπ Ργοιογθίοσγιιπι τι. ὑξέδυσαν αὖ- 
τῷ πίω! χλαμύδα, Ἔχιιοτιπέ οἰππὶ ΟΕ] ασαγάς 7 σαρῖτς 27. Εἰδηρ, 
Μδττβ. ἐκ διιυῦαι κακών» στη ατσοτῖο ἃ πηα] 159 ΕὈγ μ᾽ 4. ὀκδυυύαι ὅλε- 
ϑρουοΧΊΟΓο Ρογηϊ οἰ πὶ» οβτιρογα. ὀκδεδυκὸς το δεσμεῖ, γ χη ΠΏ ]1ς 
ΦΧΈΙΙς. 

κα αΠ|ς, δ᾽. Αἀιοτοίαπι οὔ τοπήκὸν αἰαφορικόν αἀ αιιο ἃ αὐτεποδεο.- 
Ταιγένϑιι Ετ κά ποι ἐρωτηματικὸν . τοίρομάοτατ ἐκεῖ: γε λά ὁκε, εἴς 
αὐταποδοτικὸν ἔγϑαι, ΡΊΑτο εἰσὶ γὸ ὀκέῖ, Πιητ οπίπι 1δ]. στοά ργο 
ὙΠ |ις.1116..ἐκ εἴ ἡμαςς ἐψεϑει ΠΠΠπ|ς πος Γδσιτιγος, ΟἈγΥ Οἴξοχαη οἱ 
ἐκέν, 41 οαπὶ ἱποοίπτ ραγτοπη,πςο 4. 

Ἐχε, ΡγῸ ἐχοὶς» κακραῦ » πόῤῥω. ἀριιά Ἡςίγο ἈΚ, βΑΠΓὸ οαπιὶ τοπαὶ ἐρὶ- 
τῖτιι. 
Ἐκάϑαν, ΜΠπο, πης, πα Οτατοὶ σάτοπτ πᾶς ργορτίοτδτς Αάπογ- 

Βιοτιιπι, αι; οἱἘ ἀρ ΓΑτῖη 5. ντ Βίης Αι Ῥ Ιπιάπι Ρεγίοπαπι 
τε ξογαάτιιγμος εἴπ, ]οαιιοητίς της αἀ (οι πάλη! ]]λης δὲ 1πΞ 

᾿ ἀς,λά τουτί. εἶ. ἐκεῖϑεν, ̓ ΐησ, 
κεῖθι, ΠΠΠπς,]οςὶ 1Ππ||5. 
Ἐκείνν, ἸΠΠς. ει οἱ κέ ἐκείνῃ, Π ΠῚς Βαθίτατεῖ, ἢ Πὰς ςοπιϊρταῖςξ, | β 

Β Ἡρτούος. 

. 

χα Ἡ 

᾿ Ἵἢ 

ἸΒΉ ῷ 1 
4. τῷ .ν Υ Φε Ἐ , Β ἐὴς Ϊ 
Ἐχείνινον» τὸ οἷξ ἐκείνου πεποίημῆμον : ἤςιις Οἴςεγο ἀϊχῖς Τ, Θμτα ται ἡ 

δ( Αρρίσιατεπι, δι. Πατατίγου το οὸ αιιοά οἵδ ρτὸ (ηϊρτυπῖι ! 
Αὐήζοτ. 8. τὔῦ μῦ τοὶ φυσι αὶ ἔοικε ὃ. ὃ χεέγνιϑυν, δῇ) εἰ τόδε ἘΝ ἀμί ] 

δῇ τὸ μιξώτιον,υ ξύλον, θνμαὶ ξύλινον. ΤᾺ 6π|,εἰ δέ τι ὅδ! Ὧρ τον, ὃ μηκιἢ 
κατ᾿ ϑμ)ο λέγεται ἐμείνιγογ, πῶτο ρώτη ὕλη. δι: 

Ἐκείν δ... ΠΣ ὃὲ κείνθο, ΑΙ οἱ ἱοὰ, ὃς ὀκεινοσὴ τ γηάς Δριιὰ Απορ 
γεῷ, ὁ τουτονὶ γρειὦ οἶδ᾽ ἐγ καὶκεινονί,υὐχβὸ κείνων Ἄμοις κιγδιρ άζειν. 
ξιζσι,ρτο ἔμα Πθεσταῖς ῬοΙΕαΪΔητον θὲ ὀκείνων ῬΟπέτιγ ργοτο ο 
Ρτοςο, ΤΒιον ἀϊ465. ὀκείγῳ φοήνοιπ᾽ αὖ τῷ τιϑερήψω, 11] δαὶ ρου 
ἴσαι ἔλςῖτ ἃς ραταῖ; Ῥ]ατο ἀς Τιοροτῇ ὀκείνου συμξουλῇ αἰ Ἐ ! 
ςοὨΠ] Το ἴ4οτη. ΑὐἸ ΠΟ ρΠαποσ ἴα ΝΘ]. Αἰ εὔσιϑ' ἵνα μὴ 
εἦμιν ὅτε τύχῃ 7 ΥὉ1 ἰητογρτ. οἰξοπάϊτ μας Ῥγοποπιίπα ἐκεν 
αὐτὸς. ἈΟΥΠΙ ΠΊΣΩ γὴςς γΠπγρατὶ. παπὶ ὃς ἀριιά Ηοππογ. ΤΉοὶ 
αἷτ᾿ 5) τί πῆς μ᾽ ἐκ εἰνίθ. αἴονγε μέγας ϑεός. Ἐτ Ῥγτβαροτ)εῖς αὐτὸς ἐφ 
Βος εξ» ὁ πυϑωγόρας, δὶς ἀρι4 ΑΥ  ΟΡΆΔη. ὁκέν(θ. δὲ αὐτὸς, 
σωκραάπὴς, ἢ 

Ἐκεινοσὶ, ὀκειγον ρσὸ ὀκεῖτθ. ὃς ὀκεϊνογγΑττισὲ, ΑἸ πο Ρ ἢ. ἵ 
Ἐκείνως, 11} ο τη ο.Χ7) τῶτον τὸν τῷ ὅπον, ἮΝ ἢ 
Ἑκέισε, ΠΠΠπ|ς91}}0. δορὸς]. μ᾽ ὀκεῖσ᾽ ὅποι πορδυτέον,οὸ νϑάο αιὸι 
οὐπάιι. ΑἸ ἸαιιΔη4ο οτἴαπι ργὸ {ΠΠ|ς. τοῖς τῆς ὀκεῖσε πολιχείαι 
ξιῳμϑύοις . ᾽ἷς αι σα: ]ο{1 1114 τορι]. ἀϊρηὶ ΒΑΡ τὶ ἤἥχης 
Ζάηο. Ἡεγοίοτ.δκ εἶσε λόγου αὔειμι,τῇ μοι πρότερον ἐἰξέλ 
δά 2118πὶ παγτατὶοποιης νπάς πη] ἀ1|ςεἤπισι εἴδ, κε 

᾿ Χείρεσ,  οτηο {{. δειδο κἀκεῖσε, τὸ οἰττόαιιο. 
Ἑκέκαςοι ἃ γεῦθο χάζω,Ἰὰ οἴς, Ἰηταέξις ογατ, Πα ρεγαθα Ι 

Ῥατ, ὡς αὐὲ ποίνταις ἐνμέχοις 5611 ΟΠΠΠ65 ΠΠροταρατ, Α ΡΟ  ἰοπιὺ 
τάτοις ὀκέχαςο ὄμμασι, ρτισάϊτιι8 ἐγατ. Η τη ον. 144. ἐ Οὐδὲ ἐο 

᾿ (Ὀλίαι σι τὸ τορίνγ᾽ ὀκέκας6, ΠΠτΟΓΡ. ὀπεκόσμητο, ἐνίχοι, ἐ δοξ, 
Ἐκέκλετο, τὸ ὀκέλετο,πλεογασμῳ τῷ κι Οάγ [ξ, ἑπείρρισιν ὀκέ 

ρεκελδύετονερατ: εὔθᾳ τὸ κέλω, 
Ἑκκερστευτοτοη 1,1 η 0} 41τὰ κείρω, ΑΡΟΙ]οἢ.5..ἴγας ἕκερσε, 
Ἐκεχέρλαι ας, γα)οχ» αὐάπτευσις αῤγία φιλία σι ϑήκη πολ μουν αὖ 

αἴεσις ἔνοσις:Ἰτλάτιςῖα:9 Ὀ6 1} ξογίαγνασατῖο, ἤρατίτιπι τοηὶ 
το πὶ Πτο τα Ὁ ἀρ πολῖ5 πιλαῖθιις ἀϊέϊα., ΟΕ  λις Πστο αν 
25. ὁλὺμπτα κε ἐκεχέοία, ΟἸ γι ρίαςο; ἔογ  α Ι αταγομιις ἴῃ 
80. ἐκεχέρίαν ἐνιαιύστον εἐ ποιήστιντο, Διχητιας ἰηἀ 10145 ἔςσοτο, 
ΟΥ̓ «14. ὀνεχέρία, αἷς Ττογρτοϑ ,νἡ Ὡρὸς ὀλίγον χρόνον τῷ πολέ μοῦ 
λὴ ἡ ἡσυχία: «Ὅλ τὸ εἰ χέν τας χεῖρας οἱονεὶ ἐκεχέρία, ἐκεί " 

Ἰηάιιςίας ἀρ ο»ὈΠΙπςόσιις ἃ Β6 110. ὀκεχέράαν ὠγω πϑὸς σὲ [Λὶ 
τι5 Αγ ΟΡ ΠΔη 65 τοῖς πρυταίνεσι . 4111 τη ΑΘ. Πἴγατις ογαπτ ΑΓ 
ὨΪ59 Τογάες ἡ διωρφδοκίαν ἘΧΡΎΟΌΤΔΠ5 5 μα ἢ νὰ αὐεδὺ σκώ 

ὅῆοις λήμματος, τῆς ὀκεχάρίας γοςεπὶ φος τ ἐκ αὐτὲ τῆς αἱ 
αιιαῇι Ργὸ ἔευ!]ς ἱπάιοϊ ας δος ρίοπά! πλιηογα 5 Ὡϑρφτ 
χέν ταὶς χεῖρας ὅ)ι τῷ λα εἰν, αἰαζανλονται γδ ἐν δὲν δὲ δόντων, 
ἡρίε ἐν τῇ εἰρίω, Αλλ᾽ ἐκ αὖ εἴτι τοροῖχᾳ πορρστιγαγεῖν σ᾿ ἔδει; 
ὃν αὐ σ᾽ ἱπσέχοντα τί) ὀκεχίρξαν, ΕΠ γνετὸ ργορτιὸ, ὀκεχέρ 
απ πολέμου, οὐκ τὸ ἐπέχέν ταὶ γεῖρας,ντ ἰπα τ ΟΟΥηπΊΘη 
ῬΠιις, ὥσπερ τοῖς ὅπλοις συμπεφυκότες, ἐδέποτε τῆς ἀσκήσεως 
γουσιν ἐμεχέρίαν. : 

Εἰκέχέρον, αὐ σοητιμη, ΗΠ οἰγ οὶ, 
Ἐκεχειρφφ ρος9ε. ὁ. ἔς ς1.]λ5. 

Εἰκζεμαν ἃς 
Ἐκζεσμα, τὸ, ἔοτα 42 οτιιρτῖο, ἐκ ζέσμα τ 5 ραριυιΐατιῖπι ἐγαρτὶ 

ξουιμάα: ΘΓ ΠΡΟ ΟΠΕσοΡγα τ σίπος 9 Ὀλοίς. 0.2. Εκζέσ 
Οὐα]ς, Ε1.1οχτ᾽ τόποις ςαρ.8.ξοτυ4α: Ῥαριιϊα;, ιιδ οτίαπὶ 401 
Οαϊοπο, Αοτίοας Γαιΐο ὀκξρασματα. ; 

Ἐκζεσες»οτιιρτίο  ἑκέρασις, ἔκζεσις ἕλκων, ν σον πΠῚ οταρτῖο, 
Ἐκζέω,εβοτιιςξο, ἔοτιιθο, ἴτεπὶ ρτο ἴσατθο ; ἔστ ζέῳ Πιργὰ δίς 

δυκέωγον ατιαῖθιι5 σοπιρατγἶς, Πογοάο, 4. φασὶ 3 
σὶν ἐκ ζέσιαι. 

Ἐκζυτέω, ὦ, αι ΟΣ ΧΟ το, γα υῖτο, ψΆ ΖΑ Ώ2. ἐκζητεῖ ὅϑδη τὰ ζυῆη 
τοῖς γεχροῖς, ΟΧ ΤΑἸΑ οἷον ἱΠοητῖα ἸΏτΟΥ σπογτιιοβ ἱπαμῖνί.ς 

Ἐκζωδομα;, οὐμω απ πα] ἢο. ΤἈεορΡἢτςαρ. 9.11.4.46 οα 
ἀς οἰςετε, ἀπόλλυται γἡ φκζωῦται, Ο42α γεττίτρρεγῖς ἄτας γε 
ἐυΐάτατ. ἿΝ 

Ἐξωπυρέωοχοϊέο. ξωπυρῆ σαι συγίέγειαν, τοποῦατα ποξείδιταά 
ΡῬΙυτατς πη ΚΕ οτηυΐο. “᾿ 

Ἐξωπύρησις εως.,οχιυοϊτατῖο ἔδυ αεςοπῆο, ἀιεςεπῆο : νταϊϑμ 
ὀκζωπύρησις Δρ᾿Ι4 οἰηάδπὶ Ρ]ατ. δε ἢ 

ἔκηα,ρτο ἔχαίυστο. 1144. α΄, χΤὸ πίονα μυρῖ ἔλγα, αἀοῖςι!. ὅδ) Ἰ βὼμ 

ἔκαυστε, τατέςειν ἐξ αῤπώστο, γ πὰς ἡ ὧρ κραινασξοηάοτς ἴδῃ "ὦ 
ων" 

Ι 

ὥεις ἀς 401 Βὰς ἰη τά. , 
Ἐκχ(ολία, ας. ν᾽, ἸΔου το, δὔςοχίθ- τοξία. Ηοπι.Ἶϊ24. ΩΝ 
γη χράϊσμ᾽ αὗτεμις ἰοχέαιρα, Οὐδὲ ἑκηζολίαι ἦσι τὸ αρίν Γ ὁ 
τοτγρ. δὺς οχίαι. ι “ 

Ἐχηζύλι θυ, δ ΡτΟ ΓῺ] Ἰαςτοῃ5.ἀρίττατλις, ΕρΊτμοτοὴ ΑροΙμη 
ταάϊοτγωτη (Ὁ ἢ ς5 ἴῃ τοσγαὰς ἱεηζαϊίοπα. 11λ4.«,ἐκηθόλο 
γΘ- 1, ἐχάϑεν, ὃ ὅδε πόῤῥωθεν βγλοντος, δὲ, “χουν ποξότου, ἐπαζθλ!. 
ἈΘ.)α ᾿οηρὲ ξοτίοπϑ, ΡΟ ]οη.ἐχνξόλθ. ὼς» ΝΟΣ 
Κύλὸν ὅπλον, 1 ΛΙςίαπ. ἐκηζόλαι κρέχω ἀρ ποτ 
τίοπες 1η αιτδιι5 Οσηῖπιι5 ΡαΡ ΠΑτΩΓ 2 ὅτα ἐρ οξερι φὴς 

, ἀρπγγτ Δ ΟΡρΡὰ ρῃᾶτιους τΏτΊσς ἣ 

βηλαγαιϊςτέ. 



Ὶ τγαξγατίο,ριλοτησία ἰδ ωΐη, ἱ 
ιὶ εἰ ἴδοισιια, ρας σις »οτῖο ις, Κδυχίθ. γαρᾷ Θ., Ο: 

ἴκηλοὶ κτή ία το δαρδείπ]ουσι, 
ῶ, γοϊιηταῖς, ἕνεκα, χαίραν, τῇ βουλήσει, τῇ βελ. ΗΠ Ποά. 
οιο ἔκηπι Ποπιογ. Οὐ ὅ, ἄκουσον ἐρμείαο ἡ κοτὶ ; ϑτατία 

οὐ ρογ Μοτοιαγίνμαι, Ῥοπέτιιτ ΑἸ ἰχαπάο ΡΓῸ ἤης, 1. χὼ- 
κὰν Ῥγοςα] ἅ. Υ 

δέω, μ. ἤτω, ποηνα) ΟὈ Πρ οο . ΝΟ ττιαΡ(]. Μαγοὶ ἐὰρ.14.καὶ 
αμμᾷ εἴ ὅτι! αὐ «ἰδημον εἰνγςα᾽ ρίταιις οχραιιοίςονο, ὃς ρτα- 

ΤΘΩΝΗΝ ἀητίτατίοπς ΡΈΓΌ 15. Αξτοτ.σάρ.3: 
ννραριιὶ ΑΞ ΟΠ Πιιπὶ, οχτίγρατα. ΐ 

ὅομα! οὐ, τὶ ἔγατίςο πὶ τε πίςο, ἔγυσίξζοτ. Οἰς, ἔτι σοίσο, 
: 

Ὑν ΠΟΥ] οὐ ποϑεινεῖν, ΟἼΟΥ, Ὁ 
αν ίειι ὀκϑειρσέω, ΟΠ ἢγπιοῖ, πάις τα ντοτ, αἰϊάςο; σοπῆο, 

τοῦ ἀϑῸ ἐν τεϑτιῤῥηκότες τοῖς ὠρφγμαστνοΐατὶ τοθιις ΓὈσιη- 
ατατς ῖπ ΚΟΠΊΠ]Ο. ἐμ τεστιῤῥηκοτες το ἀυτεὶ βεξωίως, χα θιις 

{Ὁ τη εἰατ Πἀιιέϊατη»Γἀοπ ἴῃ Θαὐθα. πᾶς ἐκϑαρσή- 
ἰὰ φηϊπτιατιις. 4111 οἵα ἔουτὶ Ππτο χηίπιο. 
ΕἸ ο τατον ΡΙΙ δ] Πσᾶγο, γα ἀπσογο οι] σατο, ῬΟΪΎ 1115. 

Ι ἢ πὰ πότου κα πειται γινομήύυς ἀχαιοίας νὴ πολυποσίας, αὐα- 
; συμιτέξιφερεῦϑοι!» τοι χέως εἶξε ϑεεύτρισταν αἰΐτοιξ, ἀρτι 5116. 
ἐγχεῖν» ντ» οἱ γδ πολλοὶ ταὶ μὴ) ἔργα “0 δυτυχριωύπων, ἐὶ πει- 

Ἰόϑτοι. τοὶ 2 πάρεργε ζηλοιώτες ἐκϑεαπρίζουσι δ ἑω ἐκ ἀκρι- 
ΧΡΙοάοτο, οἰ ςοΥο ὀιυπομπεύ εἰν κφαυλίζειν. 

Ἢ γο  ἰσἱομποπ τγαΐο 5 4 ἀϊαϊμάτατς Ἰπα Ἰο τι τγαῃου 
παπὶ οἵἷο οχ ἐπ πτο, ΔἸ ἰτατς Δτσ τ ΘηΓ πὶ ρυτο, ἘΙΟγο- 

καὶ τὸ πάν ἔργον εἰξεϑειαίεϑυννν Πάς τος τοτὰ ἴῃ γε σ᾽οποηι 
εἰς. ΕΠ οτίατη ἐοπίςογο. ὃς Π6ο ἀϊςο, 4115 ἐπιριιτο, ἴΏτΟΥ 
ΓΟ δ πον, ντ ἔϑος ὅδε ἑώ μαίοις ἐκ δ᾽ ειείζειν ἐν βασιλέας. 

Δπ. ἐν εἰ αζουσε τίμα) πιμύω ἐς τὸν πατέρκ . 46: 14 οἴ, Ρα- 
ἘΠῚ οπίςογαητ. ἐἰξεϑεια δ. ἀ1]ς ἐπηριζατιις οἱα : γο] ἴητοῦ 

5 γοίατιις εἴτ, τ] η15 αςέτας οὔ Ποποσιθιι5, ἭΠϊηΐτατο 4ο- 
ς Εἰ ΡΙατάτο ἴα Αἰοχαηέγο, τρὸς υἦὸ ἐξὸ βαρζαῤροις σοζαρος 

᾿δρα πεπεισ μῆ,(9- αἷδὲ τ' γβυέσεως ἐκ ϑεοιδ)ὰ τεκνώσεως ὅμοιος, 
Ἴλησι μετρίως γὺ ποφεισδϑθυῆν Ὁ. ἑαυτὸν εἰξεϑείασεν . ΠατΙΙΓαΣΙ 
παπὶ τα ιοθατς ὃς αἴεγεθας Πιδιιογοοιηάό, Αρρίλη. 
φυλίων, Οἱ Ὁ. υπὸρ τίω) σφετέραν εἰ ξίωσιν αἱ δοκή τε π' χαῤριτος αὐ- 

μϑϑης εὐξεϑείαζον αὐ τὸν. 1ά εἴς. ντάοιμτι ςο]θαης ὃς οὗ- 

αἵ, μι «σωςςοπίοογος τ Πειλπὶ το]... ῬΉ1ο ἄς παιιηάοκό- 
ὅλοις :ἰξεϑείωσαν. ,Πλιπάος τοτος νοἷτις ἀςος ςοπίςογαγῆτ, 

φῶ σαι» ϑεοποιῆσαι. 
τα 155 ἰη τὶ ρτίο, ταδιΐα μι δ Ἰοὸ ργοροῆτα., ργοίεέιτι- 
Οὐ δα] πι, ὀχ ροίτῖο. ἤλης νοσοπη γοιῖςῖς Γ ΠΥ πε 15. 
(Ἰπαι1Ὁ),βαρίαρον, συ 5 χέγε αρόγραμμᾳ. 

εἰπέο, οι οξῆςοϊο, ἐκ ϑεξ τῳ ἀςηπι βοτῖ. 
εχ ἀεο. Ηοποά. ἴῃ ΤΠςορ. 
ὕω, οΟ]0 .οΟης Π1ο. ὀξίνιον ἐἰξεθεράπευσε δώροις, ΤΠ ΠΟΥΙΒῚΙς 

ΟΠ ΟῚ ΠἸπλ1τ. ΓΙ ατατ.η Οἱ θα ττοπα απο. αἰςη, ἴτοῖα Ρτο- 
γ το αἴδα φύσιν ἐπϑεραπόνειν ποτα, Οαΐ θη, 

οἴ, Πεπ ἤἘΠ. 
βαΐνομαι χε το. ἱπςα ςοίςο. 

γωμ, ἀγω, οχ ΓΑ] ἔλςο. 
Εἰεσις ας. ἡ ΟΧΡΟΠΙΙΟ Ἔχ Ρ σατο» ἀοΠρπατῖο. ΑἸοχλάογ Αρτοά. 

ἦν χαὶ πίω) ἔχϑεσιν ποιησόμεϑτι 5 “τι ΟΧΡΙἰςαὐίπιις. ἐΐκϑεσις που 
ἡγώματος ὁ κὶ ὕϑήλογος καλεῖται» ΑὙΞΈΟΡ μαπὶς Ἰητογρτος. Ετ κξε- 
σφ 6 110 Αἰ Ἰσιλῖς ἀοσπιατί5. Τ πεοάοζγοτειιϑ τη 2.1] ποτ. Εςεῖς. 
οἴπιου ἐπειδ καὶ τοὶ τῆς πίςεως διακριϑίμ ει βούλῃ βασεχες, ὁ ὃυς. ἀϑιθ- 

φυγδεᾳ τοὺς χτ τὰ μονογζοοις βλασφημίας σο δυδοξία πετολμνυΐθας, νὴ 
Ἵ }ε" συλ ἣν κῷ 4 Η͂ "Ἢ ᾿ ῷ «- 
θ᾽ λέγὰν ἐπέδωκεν ἔχϑεσιν. ἢ Ὡρὸς ποῖς οἴγλοις δυοσεξέσι. ἢ) ταῦτα 

ΨΨΣ 4. ὧὉ ΄ - 5 
ἜΧΕΙΤΕΣ ἔΐκϑεσιν ἀρρο!]ατ » ἘαἸττιπη ὃς ργοπησατιιτι ἀορστηα 
Ἱπισητπηι οί, ἔξχϑεσης, ὀφειλῆ, πιιλαιὰ γομοϑεσία. »τορόςαξις. 

ἃ μα, 

Ε τομίθ. δ χὴ ἐν Ποξαπάτις, ηἸιιι5. πο βατῖπ5. ῬΗΣ]ο ἀς πππιηάο, τὸ 
 ἔςιν ἔκϑυσμον νὰ ἰσέξημαᾳ ἢ δὴ διπλιοιῶς 

Ἑ ἐσφατον,υ, τὸ, (ο] επτία ἀϊυπα. 
ετικὸς, ΧΡ ΟΠ ΓΙ Π5»ΕΧΡτοίδίμιν5. 

δ ετος υ εκ, ἡ ΟΧΡοἤτιις. ἐἰκϑϑτος γόνίθ., [15 Ἔχροῆτιις, ΕυτΊρ. τὰ 
«τα οκρεπϊοιῆνα, ἔκϑετα βρέφν,ἱπξληΐες ἐχροῆτ» Αζξ,ςαρ.7. 

᾿ξω ΕΧΟΠΓΓΟΣΡτΌΡοΓΟ, 
γλάζω,οχισο. 

᾿οξκαι»ἴμτη οβοςπιΐπατιις, 
"ων ΟἿ Πς πὶ ἔλοϊο. συ πο,οποτιο; 
ὙΘΠΟτ2Γαρτο. Ὁ. «ἰθὲ ϑεευ μι, ἰκεσμάτων, 

ΟΠ οτο οχαίροτο, 
(δὼ, ὡς οο ΓΟ, 5. ᾿ 
οίζω,ςοῃἀο. ῬμαΙατῆς ἴπ ἘΡΠΈ. ; 

οἵδ τὸ λῶμα τῷ χιτών, Ππιδτία τιιηῖος ἤει οτγα ο ἀά- 
ἰδ αποίαπὶ [οτισοτς ἔκϑροείθ. ἰῃ γα ὀλθοιεθι ρτο εοάςπι, 
ε λιῦηὴ, ς ΔΕΒ ΖΕ. τ  διυι]ατίο, παῖ Ῥοτῖις ΟἢΠο. 
; ἀψο π φα) ΧΡ Πλο)ο Δ ,ςχοϊμἀογοχταπάο:γηάς ὀκτε- 

ΕΤΕΙ 473 ΣΑΣ 
ϑλιμμῆῤθιγσαν,5τ. Του τὶ οἰ, οὶ ςειϊο οἰἘ τς ΠΊ αΠΠ,ιιόπι οΡ- 
ξουγὶ Τομῖῖηο, Μοίδς νοτατ, Αττοῦο 5 οπλῖττο ργοπιςπάο ; εχ τ - 
τη ον οχτγἀο,ο]ϊοΐο; 

ἘΓϑλιψιρ,εως»ὐνΠΠοτῆρατα εἴ. ν δὶ ξοπίοπαπο αἰ τα ἵπτογ ρτὰς- 
 ΠΛΑΤῚ ὃς ν [τίχτι γι [ν Παρ άηι οἰ Τά τιιγοντ σκή ον, ρτο σκῖπῆρργ,. 6΄. 

Ἐκ θη σκω ΟΠ ΟΥἸΟτ, ἩοΥπλορ ἀὐβεϑινεν καὶ μήτηρ, 
Ἐχϑορέω,ΟΧΊ]1ο5 ἢ ιρτο 9 ργοσὶρῖο πιογοροητὸ αἴσθο, ὀνπηδω ἐκ. 
σδαμωώ, ΕἸ ΟΠΟ ἃ ἐξέϑορε χρυ στίωρ . ργοπηϊοιτῖς ΟΠγγίαοσ. σῷ λέχτροὺ 
τ-ὀκϑορωών»ΟΧ 1}] 659 Β11.1π ἘΡΠΠῈ. ὀκ θορεῖν ὑπὸ τῇ ὕπνου, ἃ [ότηπο ὁ: 

ΧΙ ΓΟ Γιοίλη. 
Ἐκϑρομζοω, δ 11 σα γιιπιος ΠΟ σονσοημο]ο ὃς σοπόγοίζοτς ἔιοῖο. ἡ 
Ἐκϑρομξωσις ,εως ἡ ςΟ ποτοτίο. ὀκϑρόμζωσις αἵμάτος» [ληριι5 γῃ σγιι9 

᾿ ππο5 ΠΟ στετι 5. Οἱ οἴσοτ, δ... ; 
Ἐχϑρώσκω, 46} οἵδ αιίοα ὀνϑορέῳ, Αἀατηαητῖις ἴῃ ΓΕΥ ΠΟ σποσι. ὅξ 

ὅοι ἢ ὥσπεῤ ὀκϑρώσκοντες πώνοονται, ἀς οι ὶς Ἰοάφυίτιν 4] γνεῖας 

᾿ ΟΧΠΠδητος ραϊρίτδηζ, 
ἘΕλϑύζω, οἰ "το: εἰνοπτοοκζω, ἐϊξεμωῖ ΕΟ γοἢ,. 
Ἐχϑυματαγαρια ΗΊρρος. Ερ᾿άςπι. "1.5 Πχητ ϑἰξωνϑήματα, ἀϊιᾶς ρύ- 

{τις Ἰητογργοζες ν οολητυΡ] ηἶτις ραρυ] ας» δρ τυῖτα; ἐγαρτῖο- 
τς5. ἀἸσιιπτιγ νογὸ ὀϊϑύματα αϑρφὶ τὸ ὀκϑύειν, αιὸ ἤροπτο ἤπὰ 
Ῥεγ σιιζεπι Ὀγὶς πηραπτ,δζ αι 1ῃ τα οἴ ογοδης ὑξανϑήματει, γ1- 
ἦε υξανϑήματα, 

Εκϑύυβνθ΄ Ἡείγ. εἴ λώμα, κοί μζιΘε(αὸ ἃ ραυο ἀπτς ἔκϑιξιθ.) ἱτοπα 
τα χιὲ ςο]οτον εἰ οχ. 

Ἐχϑυμίαγαρ ἡ ρτοπιρεϊτἀογωροϑυμία, ὰ Ὗ 
Ἐκϑυμιαω,ωώ, Πιξῇτιι ἐσογο, Ππ Πο»ασςοπάουντο ὀϊϑυξμώμίνα, ΟἿςο - 
τράβα ἐπ ναρότοιπι ΘΧ Βα αητ, 

Εἰκϑύυμος: ου δ᾽ χὸ τ ΓΟ ρτι5)4 [Δ οΥἹδοϊπτοητι15) ᾿γατιῖ5) Δηῖπο οχὶ 
φίρεγατιισ. ἦν 

Εχϑύμως,ΕΧ ΔαΐΠΊο ᾿αοΓἰτοτοργοιηρτὸ αυ ἀὸ ρρϑύμως, Δηϊπιοϑὸ» 

ἀριά Αρρίδπεϊη Ἀμμ! ὀνϑύμως ἐγωνιζομήνων ἑκατέρων. 
Εκϑυόμω, ςοπο  Π οτουξικάσκομω, [λοτὶ Π οἱ} 5 οδίδτιιονοχρῖο. ᾿ 

Ἐκϑύσιμος, κα. ὁ, ἜΕΧΡΙΑΠάΙΙς, Ἀ 
Ἐκϑυω,οΒοταςο,εχοϊάο, ἰλοτ!βςο ἐκ ζέω, ὀκπίπῆω: 
Ἐκέαϑον. 1]. ἧ 

Ἐκεϑὸν, Αἀπ ον δ απιοτγοπατίπι. ΤἈσορδτγαῇ. 6.3. 1Ὸ| ΡΊαπτατ. αὗϑιὰ ε, 
πέφυκε ἢ) ὁ φλοιὸς οὔτε ὀρθοφυήφοοῦτε κυκλῷ χατ' ἴσον, δ, ὀκιδὸν πα- 
εμείληφε κάτωδεν αὔω τροσείγων» '. ςοττοχ ποίιιο τγοέζο τηθατι 4: 
Τοεπάττγποηις ΘΎΤΟ ῬΑΤΙΓΟΓ οδάιιοῖτ ςἀ πισγοπατπι απ δὶῦ» 
δίς. Οαζα, [τ ἀκιδὸν ἱερεμάιιπὶ οἴ. 

Ἑκμον, ἴα], ἐπορδυόμίων. Ἡοτα. Οὐ γ {{υ, δν 3. μετ᾽ ἀτρείδης ἔκιε, ἅ, αά τς, υὐϑὲ 
ἩοΠοα γείτονες ζως οι ἔκεον»ν ΟπμογΠἴχ ιν ΘΠ Βτετοααι ρϑῶν ἐ’- 
κὸν ὈΓΩΣΙ θα ητ. 

Ἐκχαγχείζω, ἐπι Πῖπ τἰ ἀςσ,ὀκγινῶ, Χ ΟπΟΡ ἢ ἴη ΘντηρΟΙΟ; κριτύξου-: 
ἈΘ. ὃ καὶ εἰξεχαγχασεν.ν τάς χαγχαλόω, Ὑλ τ 

Ἐλκοϑεαίρω, ΘΟ Χ ΡῈΙΓΡΟΓΟΡΈΓΡΟ. 18. βγἐρριέ σ οἰξεκάϑαιρον, Γίατο 2. 
ἄε Κορ. ὡς εῤῥωυήνως ἑκάτερον ὥσπερ αὐόδιαῦτα εἰς δὲ κρίσιν ἐγικαὶ δ᾽ αἹ-- 

ρει αἰ Ποατῖ5 ὃς ΕΧΡΡΙ 115. θιοθ ον αὐρεῖν τὸν β,ον ἃ γῖτα το] οτος. 
Εἰκχαιδεκα. [εξ ἀςςϊίη. ᾧ 
Εἰκκαιδεκαδωρφς [δά οεἶπι ραΐπιος ἰοη τις. ΠΟ πα. 14 ἀ.δ, Τού κέεα ἐκ 

κεφαλῆς ἐκχαιδεχα δωρᾳ πεφύκει. ΙΏτοΓΡ, ἐκχαδεχᾳ ποιλα)ςων, νἸάς 
διίρον, ὃς ῬΟΙ]ις.110.2. 

Ἐκχαιδεκαετήρας "δὸς ἡ[ςἀςοῖπι ἀπογιπα οἰγΟ 5 ντ νέα χαιδεκαε 
τήρες ἀδοςπὶ ὃ ΠΟΙΙΕΠῚ ΔΠΠΟΤΙῚΙ ΠῚ. ; 

Ἐἰκχαιδεχαέτης, «96 ἀφ οῖπη Δα ποσιιπ. Ὀ οἴτιιγ δὲ ἐκκαδεκέτης, 

Εἰχχαιδεκύίρης [ὐιναῦ εν» πατιῖ5 (Εχἀοςῖπι οὐ ΠΏ}, 6 

Ἐκχαιεφε»ἰῃτοτη ρο τιι115. τὸ ἐκ ρφν οΧ Οἱ οὐ» ἘΡΊΡ.ς 

Εκχχαίω, ὃς Εκχάω, Αττὶςἐ)μιαύσωγπ,άυκαν ΕΧΊΙΓΟΣ ἱποοπάο, ᾿πῆλαι- 

πιοςςοπηθιῖγο : Ασοιῖ, ΡΙατο χ5.(ς Κ ρυΡ. ὀκκαυ θήσεται πρὸφ- 
ϑαλμῳ, ος ΕΠ] οἱ ογαθητειτ, ἐνικαίομα Ἔχατάςίσο, Ῥ[ιτάτ, θὲ ἀορ- 
γυσίας δια λόγαν ποκλωών ὀκκαϑυᾶρ γα ἀγάπη ἐχαγάοίσοπο, ἐξεκαιύς- 
95 πύλεμος, Β. ἢ Πππὶ οχαγῆτ,ϊσώωεις ἥκει. ἸΝαπι ὀκχαηειν πολέμίον τ 
σεωνις  αα! 5 Ῥτο εοὐεπι ροπίτιγ ἃ ΡΟΪΥΒ. 1102. "ὁ σασιάσεεντες οἱ 

αιϑοφόρρι φρὸς (ὺ καρ χυδογίοις 5 τὸν τρφστιγορθυϑεν τα τὸν λιθυκὸν πο: 

λέψμον οἷξέχαυστον. ὃ 
Ἑκκᾷ κεῖν για }15 Πιεοϊμηθεγε; ΠΙΠΊΟ ἐοποϊἀογο» πα] 5 ἐςἄςγοΡο: 

1γ}.ἀςβςοτο, ὀρ κούμνειν, ΡΑι].44 ἘΡΙλοΙ. μὴ ὀωχακεῖν τς ἐνλίγε- 
σιν. Ἐτ τιαὰ Ὑποῖοαρ.ν τ. μὴ ὀκκακήσητε καλοποιουυν τεῦ, ΤῈ θεπε- 
Ειοίοπάο (σπείξατια,ν!άς αδεικοικαῖν δί ὅσο χοίκειν: πε 

Ἐκκαλα μ(οὐ ὅλοι; ΟΧΡΙ [τατί,Θχτγα μετ ρο ιατς βοντα 5. ἈΤ] ορ.ΐπ 

Ψψείρικ,,) πα τσοὶ. σ᾽ ἁμα"τῇ γλώπήῃ τριωξολὸν ἐκχφλαμα ται» 
ἱῃτοτς 

Σπϑαπᾷ ὅσο “ἤσ διὰ καᾳλαίμου «δὺ ἰχϑήας ἀγζϑυόντων. 1 φαοπὶ ζο- 

παι ϊα,ζητεῖτον μ᾽ ὀκκαλαμῷ δὲ κεῖνα σπαςον ποιεῖν: ΓΏτΕΡΡ. 
αγασακ- 

σα)γδυτο ἦσ κακαΐμίω Δ) ἀπορας ΡΝ αὐ Το 5 ἡγεκά φέγης ἥδ 

οἰκη (οί των!ν οἷ αὐιμᾳνγως οἱ «δὺ ἔχθυας ̓ κδροξι 
Ἐκχαλάξανεἶα Πιπυπαίττογοκλῖναι τ ἱσ τιν, ΗΟ ἢ: ν ΟΝ 

 κκαλέο μωςὡρρκαλ ἐυμαιγδὃξ ΣΝ οἷ ᾿Ξ ὃ 

ἐπι ἐρῈν τε ταν “τ. οδιιοςου ΡΟ] Ρτοιοςο ἁά οοιταῖῃξ. 
ὀκκαλετῶει πἰωὶ κρίσιν, ἀρ ρο!λατε ὁ μαι ἐγ πῤθος, ἐτν τ φεὸς 

πὸ τείχη ἐδδ πολεμίοις.» αὐ πππγος Βοίξος οιοζᾶτ» ᾿ ἘΣ Βὴ Ἢ 
Ολύα]]ο. ὀκκαᾳ λεϊῶτο 5 ῬΙΌΒΟΘΒΙΟ ὃ ΡΟΠ]Π οτος, Ῥο ὙΟΤΗΣ, ἐν 
τίπιο » ὁ 9 κεκέλιϑ- ϑεωρών αὐτὸν καὶ τατεδαῤρηκότα 25 που 

ὀκχαλξδδωι τίω ὀρμμίω) ἀμπϑ 5 σιωνεῖχα ΘΈΣΙ πυλώῃῃ ὃ 

.“»» 

Φ 



ἀ7ν.. ἘΚ 
Τάἄοιη. ᾧϑείροντος ὃ “Ὁ καρποιὲ ἀυτεῦ μόχει τῆς πόχεως, ἐ μῆμεν δὴ. τῆς ὕ- 
ποκειμῆθης “γνώμης ὁ κοκέλ εἴθε ἕως αὖ τὴν εἰξεκώλεσοῦτο διχξι ἡ δ πρὸς 
πῆς πόλεως ποτα μόν. ἐπωυ(ολείαεξᾳ τί απ Ῥγὸ ὅπεκαλελϑει, 1 ρτοιιο - 

ξατο, ἃς Πιρεγίουοπη ἀρ ΡΟ Πατουαρροίίατο πγὰ ο ΠἘγάτιιηι : ὃς ἔκ- 
χλητος 5 αὶ ἀρρο! ]ατιιγ ὃζ 4.:} φιιοπα ρτοιιοατιτ, ρα ΡΙμτατ. 
41 οτίατη ἐλμκἀλειοϑοῃ τῶ δίκίιυ ἀὐχ τ, Ῥτο ἐφιέναι. Πτοπὶ αἰ ν πὸ 
λιάϊος αὰ αἰταπα τγδα !έογτο : ἴτε, Πρπίῆοατ οἰΐσοτο 9 ἐγγίτατο, 
ΑΣ [ΟΠυτίω υἱμετέρῳν οργίω ὀκχωλέσαϑει βεξζάληται. 

Ἐκχαλύπομα αοῖοπι ἀοτορο. ΡΙατο, κὸ ἐκχῳλυνυῆν Ὁ’ (ἐνευννοχσόλυ πο 
γδ)ειπεῖν ὃ διὴ τὸ τελϑυτάον ἐφϑέγξατο. 

Ἐκχχαλύπω,ἄετοσο αοϊοι φανερφπϑιωῖ, Εις ΟΠ γΑΥ ΠΠῚ οἵζ ἐγκά- 

λύπ]ω,ἀς αιιο ἀἰ χίπηι5.ϑο βῆος, ͵ϑ᾽ ὀκχαλυνψον ὡς ἴδω τὸ πᾶν κα- 
κόννασς ἀοηπ4α,άετορο, 

Ἐτ:χκοίμναν, ἀοΗ οτος. τι σοτο: ἀοστι ἐρχακεῖνοςοἰφύς ἰαθ τ]; 
Ρετίαςοίϊονο. Οτοροτ. εἰ ων ὀκικα μού μων ἐν τῶςς ϑλίψεσι, ῬΙΌτΑΓΟΙ.. 
γἡ σίδηρος οἰξέχωμε πληγαῖς, 

Ἐπκαγάξαι ΟΠ εχ {1.10 «τοὶ μῆρ κοέναςρα,, φελλώδεις τινὲς πινακέσιεοι δῷ) 
δοκοῦσιν αἰφ᾽ ὧν καὶ πὸ ὑγοκενώσαιγὴ ἐκπιεῖν, κανἰξα) γιἐγρυσε κὶ ἐκκχανάξαις 
ἃς εἴτατ αιιτμοτγοπι ΕΠΡΌΪΙπ|. ἴτὰ ντ ὀνυκαιν αἶζαὶ Πραϊ, ἐιαοιατς 
δὲ ἐδΊθοτγςε. 

Ἐκκαπηλόζειν, ἀοο! ροΥο, δόλου αἀιτογαγο σδιιρομτπὶ πος: 
Ἐκκαρπίζειν [! σπῖξι ἀφοετροτο ἐτιιέξλιις. Βιι δ, 
Ἐκκαρπίζομαι ἀςἔτιιρογάο τι ροτ. ὀκκαρπίζε ταὶ τοὶ ἐδάφη, οσίαπιϊς (0-- 
απ, υτιασογᾶτ, ΤΠ ΕΟρ ιν ὀνκαρπιζόμν Θ- γάςξτιιρατις. 18 αιιοι! 
δγικερπίζομω ὃς καρπέζομω). 

Ἐϊχχαρποιῖμαι » ἔτι ξτι5 ὃς ργοιοπτιι5 δος ρ᾽ο» ντοΥ δί ἔγιιοτ, σοτ- 
ταοάπηὶ ςοπίεαιιογ:ν πάς ἐκκαρπωστέ μῆμοι76 1] τοῦ ἀπ ρ τα γιϊτ, 
Τον 4 Ναζαη ἐκκαρπου μῇ(Ὁ- τίω) αὔοιαν αὐ ἥΜτοχ δαιγῖο ὃ. οχ-- 

τόπατο ἔδουίτατος αἰ Ἰσυ115.Ποτλ ΠπΠ. τ᾽ πιμοχροίτ. ἵνα εἶθ᾽ πόλι 
χρόνον ὑ μϑὸς τιγὲς ἐμικαρπου μων 9 Χἡ πολλα “Ἶδ υἱ μετέρων διηρπακό των, 
μνδ)" ἀ κλέπῆοντες Φανερώς ἐγλήφϑηστενγκαταϑίδσιιδῖς Οτοροτ. τὺ εἷ- 

γιον ἐπικαρποιλῶτη μέγα ἐ τίϑετο 7 αιαίξιι! Βαθοτο τος ἴποτος ας ἀ1- 
υἴπα5. 

᾿Ἐχκαῤπωσις 9 ἔγι!“Ἐπππιπὶ ἃς σοπιπ οοτιητι ρογοορτίο 5 δ νἤιι5 τοὶ 
ξπιδιιοίις, Βιι4 Οοτμηπηςητ, σήτκαρπία, 

Ἐκκρυταιγζέλλω, ἀοπιιπτῖο, ἰπάἰςο, 15. ὀκκατοιγζεέλας ἀγώνα, 4. [405 
14 χῖτ ΡΙ αταγο πῃ Καὶ οὐπιιίο, 

Ἐκκατοιλείσπω τς ἢ Π 6110. 

Ἑκχαταρα,εχτιατογοαπιπιοιςο. ΑἸΙοχαηά, Αρμγοά, ΑςςιΓ δ. 
«τ Ρτο δ] εἶ. 

Ἐἰχχσιτείτί, μι αξω. π.α χα αἀ [οτῖο. ἀπά ϊςο. 
Ἐκκαυλέοι, ὦ, παι] οἰ ο»ΘγαΠΊρο ἴῃ σαι! οπι. ΤΉςορΙι. οἱ ὃς σομῖγα- 

τῖα Πρῃϊποατιοηίσοντ ΡΟΠ ΠΧ ἐπάϊοατ Π|0.6.ἀϊοὔτιιν, ΟὨ ἐπ ἐνο- 
καυλᾶν 4αοτιπι σαι 65 ππαγοοίοηπτ, 

Ἑχκανλνμαγο αι] ῖς οΠλἱ ἤτο, ὀκκαύλημα τῇ πρῴσου) ΤΆτοΓρτ. ΑὙἸ ΠΠΟΡἢ. 
[ταριὶς2 σαι} }9. ; 

Ἐκκχαύλησις)(41}}15 ΘΗ Πτο. 
Ἐἰκκιωλίζω . σαι] οπὶ ἐπαῖττο, ογοίςο, ἴτεπὶ ἔγαησο. ἐκκαυλίζων καύ- 

λοις σατο 5 ἀοἔτιησοη5. ΑΓ ΠΌΡΕ. ἴα Ἐσιίτ. ὁ τεν χσμ 5 γὺ (ὅδ᾽ 
κχυλοιὲ ἧσ᾽ δυϑειωυών ἐμκαυλίζων. ΓΠτΕΓΡΥΟδυτὸ ἴω, λάχανα ἀποκλώντων 

πῇ μεταφορά ἐχρήσατο, δῇ «γα απο χἡὺ αγαιρώϊ. 

Ἐ'κκαμλκοι ατος τον ΘΟ χα ΕΟ ̓ πΠ10. 
Ἐκκαυσις, ατάοτ,οχυίεῖο,ἐκκάωσες ἡ λίου, ἕδττιοσ [0]155 ΑἸοχ, Αρηγο. 
μΡΡΓ θ ]. 

Ἑκκαχούω,ρταπα Ἔχῖπιο Θχοιιτ ογσοητοτο, Ηοἰγ οἢ ἐκκαχούσωἐιτι- 
γα ξω, ἑκκοκίσω, ἡ σιωπρίψω, 

εὐκκεδεκήρηςοἴοχάεοίαι ογάϊηιμτι ματι 5οα ρα ΒΑγ Πϊιπι. 
Ἐἰκκειμαιγὶη τι ἀϊο ΡΟΠΟΥ πιις ἘΧΡΟΜΟΙΣΟΡΡΟΓΓΙΠΙΙΝ ΟΧΡΌΠΟΥ δέ 
Ρτοίουϊ οι στοαὶ οχτίτο. Ργοοῖιις 5 τὸ πλόϑος αὖ θ᾽ ἐκοκεϊαάϑου, ἐο- 
τιμπτι πιμπογαμη εἴς. Ετοιιπι ατίιιου ἔρογου ντέκκειμω σοι, 1ὰ 
οἴξνρομάοο ἃ τοι ἐκκείμθυ Θ΄ οΧΡ ΟΠ τιις. Ρτοο Τες. ἐκείν (5: παῖς» 
Ριιοῦ ὀχροίτιις, Ἡγοάοτ, ἀἰο τιν ὃς ἴσοριις ἐκκέτάϑεα, Ἔχ ΡΟ ΠΠτιΙ5 

τ ΟΠ σους φοΙ πιά πεῖ» ντ αά οαπὶ τομάδητ ΡΙατιν πάο τπο- 
ταροτἀϊοΐτιιν αἰ αιι15 ἐκκεϊῶτα γεθιις ἀποτῆ, ἰκοχροῖτιις οἷς 
εἰς διαναῇ οσποχΊισ.γμο ιὀκκείῶι ἱπτογάιηπι οχροίτιιπη οἴ 
(8 ἀκ βάτους ἴδοι 5γη. δατίνον [ἃ ὃς ἀιτιῖς!ς. ἐκκείὥτε ἀἰ παι 
τεῖάοπι ρτο Ἐχροῆτὶ οϊς δὲ ργοπιρτὶ εἰσιν Εἰς ἀἸοῖς Πάξ ἔμαπιὶ 
αἸϊοαὶ ργοιιρταίῃ ἐχροἤιάπιαις ργθογο. Ἐτ ὀμκείυβυοι φαιγο- 
μένοι, μος εἴξ, τεὶ, 4ιιΐ ρεηάρητος καὶ Γιατὶ πις ἀρρε] ]σηταγιΒιιάα. 
Οοτππιοη. οπιο ἰη Οτατικῖλ Μειδίου, ἀ 8’ δέ ἐδενὸς ἕνεκα αὐτὸν 
ἐμιϑιώστετο, πλ ι Ἵνα ὀκκαίοιτο τωρ τῇ ἐπὼν ὑμων ὦ πάντες ορατγ Εὐ- 
κτήμων Λουσιδὺς ἐγρέψατο δυμοϑνένίυ πυανέα λειποταξίου. γ] ἐν - 

κέοιτο, οχροῆτιπι εἶεν ὃς ρτοίτιρτιιη,δῖς Ρεμάδτς Γατίηϊς. 
ῬΙϊπ. ἴα ορῖζε, ἀς Πιπῖο Βα 9 ἀςοιιίλειις εἰς παρ Ψοίραπαπο ἃ 
Ρυϊπαξις ἀμοίνιι5ταἀ [οπάτιμῖι τοι 15 ἀτι ρερομάϊτ: τα οιη 
ΒΟ] τις, Ἰπἀϊοατύαιις εἴτ. Τγάπα}}.1π Τλομαϊτίαπο, Ἀςο5 
4 ἀητὸ αι! παιοηπάμπι ργοχήπι!πι ἀριιᾷ ἀγαγίτπτι ρορθη- 
ἀπ οητ,νπιπογίος ἀἰ(διτπῖπο ΠΠσογαυῖτ, δίς, Οἱςογο οτίαπι. ᾿ς - 
τος τῇ ταδὶ ὶς ΡῈ] οἷς Γοιι5 ὃς δεςυατοτ,ἀϊχῖτ ργο ΟἸπιδτῖο, 

Ἐκικικαυληκὸς, πὸ, ιοά ἀοβοτιῖτ, ΡΟΠ ΠΧ [ἴδτὸ ἕσχτο » χαὶ πτῶν ὃ τὸ 
τυὐτδροξίνυϑεκος. ὁ πῆρ ἐνοκοοκαυληκὸς καλούσιν , ὃρμῆνον ὠγόυαζον, Ὑιάς 

, δρυΐ. 

Ἐκκεκληρκω μῆμη, [σετληαι ἱπιρος δπῖπλὶ ὃς ςοχηπιοτα τηςητὶς 7) ἐκπε- 

, ἡ εχ ἂν, “ ᾿ ' ,ὰ , πληγ" δύ» ὕξω τῆς ἀυχὰς γεγονήα, ἩΟΙ ᾿Ονϊάς Κηριούίθτι. 
Ἑκκεκομ μῆϑίθ. ου ον 4111 ἴΏτοΓ αἰςας θόοπα πὰ ργοβιαϊε, «ιοῦιν 

δατῖς Ἰϊπρθα ἐκκεκοηῆσμῆύον νοραζ. 7), ὁποκεχωρασιυΐύον, ΠΟΥ 
Ῥαττίς ρει οἱξ γνοτδὶ ἐ Ἀκοπη μα) τὰ οἴ .4Ὁ [οἰμφον,οχείγροτιν 
ἐκκεκοιλ μη ἃ ἐφϑιιλιιόν Οςι}]ο ςαρτα αἰτοτο. [64 ὃς ρι 5, 
ἀἰοιτιιγ αἴ σοιτοῴων ἐκκοπεὶς ἰδ ο τ 5 ρατογηὶς ἜΧΟΙ [ας γοΣ 
{5 ἰσοῃῖς οπημιθιις. ᾿ ΜΝ 

Ἑκικυκογίάϑοι 5 τε αξλιμπι εἰς ἴπ σἰπογασον οἱ εἰς κονίαν αὐαλελυ 
Ἐκκεκώφητα) ΟὟ Ππγάτιτ. ᾿ ἡ 

Εκκέλδυϑος ἀοα11152 1 Ὑ ΟΡ Γ, ἔ ς 
Ἐκκέλδυς" Θυγαρα δι] ἀαπὶ ἰορίτιγ ἤπο ὀχροἢτίοπο,ταηζιπι αα 

Ἰιὸς ἘχοπΊρ]ιιπὶ οχ συ ποῖ ἀε[ππιρειμπι. κὐ κατήγορος ἐκκέλ 
ΑΝ οὐ πῃ ΑἸ ΜῊΝ ες - «α Ὡξ 
ὃν δ ἂν ἡ γε ψηπαι αἰδου ὀμων, ἑάλωκεν. ἴχμτ 4111 Ἰπτογρτει ΟΠ 

τς 1πιπτι15»4}} ΠΡ οτηστιις, ᾿ΘΗ 
Ἐκκελλνείζω 5 οἴιοςο 7 ΕΟ γ εΝ. πὶ ἐκκεκολήδικεν αἀἔογε ρτο, 

κληκονς λα 
Π ͵ ῃ ἢ » ; ΄ - Η Μ΄ 
Ἐκκενόω, μι, ώσω,π. ὠχας ΟΧ ἩΔ ΓΟ ἐκχρίνω, οχί παπῖο. Αςςα ἐὶ 

μαχαιεανοπιαο εη ζει; ἘΖες 1ς]. σάρ.5. ὌΠ ἢ 
Ἐκιεντώω, μοί σώ, ποκα) ἃς ἐκκεντίζω, μι ἰσω,ποιλα, Ῥαπρο 

ςοπηριιπρουτγαπίηοο αι ΑΡΟσΑΙΥΡῇ Ιολη. σα}, κα ο 
πὸν εἰξεκέντησαν. ἜΗΝ 

Ἐκχκέγωσειςγεως»") ΕδοΠΠἸο»οχίπδηϊτίο. ᾿ Ψ 
Ἐκκεραΐζω ἀϊγιρ᾽ οςΡοριυΐογ ΐη Ἐρίσταμτ, ν᾽ 
Εκκεχυ μῆῤως, ΘΒ ὶιοὸ, ἤρατῆπι, ρα ΠΠπις ρτοξαςὸ, ΡΙατο ᾿πὈ! αἰ σα 

ὁσίς, ἐγὼ ὃ φηξύμο,, αὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας Φὸκ εἶ αὐτοῖς ὃ. τι αἷρ ἢ 
κεχυυΐδως παντὴ αὐδῥὶ λείγειν. ἢ 

Εκκηρυκτος μεν ὁ Χὺ ἡ ΡΓΟΡ ΓΙ ὃ γοσο ϑτασοπίς ἘΧτΟ ΠΗ ΑτῊ5) 
πἴσνοος ΡΟ] ςὲ Ἔχρι!ῆις ἃς ἐχαέξιις {8.4 πλοῖαρῃ, Ππρ 
τοΓ ῥΓΟ Θχρι  5ςοἸοἐγμς, Σλϑόλητος. ; 
Ἐκκυρυ τω, μι, ύξωγπουκα, ρ6]1ο.1η οχὶ ΠΠ πιϊττο,εἀτέτο οχῖρου 

οἰαπιαηο οΧρο! ον ]ςρσο, [εραγο,εχοοπιαγμηῖςο " 
οἰπὶ Ῥγαροίτίοης ὑξεκηρυξαν ἐκ τῆς πόλεως, Ὀγαρ ΟΠ19 γΟὶ 
ςοταητῖ, ΔΕ ςμ πθο. Ἱῇ 

Εχκλϑίω, μ. εἰσω,πιειχαγίες[ 40. ΑςύεΓἐκκλείω σε πῇ οἰκέμῳτος, Χο 
ἀο τε ἃ ἀοεπίς!]ο. ε ἊἋ 

Ἑκαλέπ]ω, (γι ρ᾽ ουέτιντο Πιθάπςο.ο] πη τοῖο. οπιῖπ Δροΐ,ϑ 
Δ ἑτάρων ἐκκλέψω βελομῆμων αὐτὸν ἐκ ἐφείπετο, ΡΙ ατατο πῃ Ρ 
ἐκκλεπῶν αὐτοῖς «ἐὺ ὁ μιΐθρις, ΟἿ Π465 ο15 ιπιπι δ γτίιτι Πιδὲ 

Ἐκαληΐζω,οχο]ι4ο, οἰϊςῖο; Ηογοίος, ἐκκληὶζ ὀμῆνοι τῇ ὥρῃ γ6 
τορογα. ἀ 

Ἑκαλησια ας»: ΠΟ6Έ1159 ΦΟῺ ΓΟ 1π|π|.οοηςῖο, σοηστερατῖο; ΠΟΙ 
σι οδδος συμ αγῶ γηγποιν"γυριξ κυρία, Ατ επί η 65 Το ν Οζα 
ὉΠΟ Πτιμῖτι Οὐ 1110]. σου οδὸν “Ἶο᾽ χΤ᾽ δὲ πόλιν. ἸΝαπὶ ἡποτίο 
πα: Δα 1"5 τοῦ Πρεξϊασι πὶ πομπὸς εχ ἄρτο δοζογέ 
δεηζκλησιν ΔρῬο Δ αητ.συγκλησις ατιτοπι ἄς ἐοη[α] ἴθι ἀϊδὲ 
τισι Ροπίτιιν οτίαπι Ῥσὸ ἴοςο ἱρίο 11 “πιο πη σοπιιοπίταγο, 
χῳ διαςῃώσογτα δὲ ἐκκλησίαν, νὈἱ σμτ ασπὶ 1ῃ 411 σΟῺ [Πἶτα 
«ας Πτάτποτγο, Εἰ αὐτοιτὶ ἐκκλησία αῷ δήμου, ντ βουλδιπήρκον! 
λῆφοντ Πα ἴσατ αἰλοι 81.) πιο, ἐκκλησίαν ποιεῖν» σΟΠοΙ ΟΠΟΙ 
πιοσατοσίειι σορσοτον τἰζοτ. ΣΟ Εσοηοσῃ. ἐκκλησίαν πο 
σεν ἑωοχ κέναι ἃ δήμητρα» ὅζο.ἐ κκλησίαν σιωεΐγει, Αὐ ΠΌΡΕ 

τογέκκλησιοι δ᾽ ἐχὶ διαὶ πῶτον γίγεται!» ΠΟ ΓΟ ΠΟΙ ῬΓΟΡΤΟΙ 
ἐκκλησίαν συλλέγυγαήποζο σοποίοποιι Τ Ἀιιογ ἃ, ἐκληι 
υϑύνο,ςοαξξα σοπτίοπςο, ΤΟΥ οὐπτοϑεδοιῦ ἀὶ τὶ ἐκκλησέαν}0 
σΟποΙΟη6 5 ἀἀιοεαγϑ, εἰς ἐκκλησίαν αὐα(ίωδ αι . ςοπτ α {Π| 
1π ςοποίοποπι ἀἰςοπάοις .Τ]Οοτγαξ, ἐκκλησίαν ποι ξἰ θοῦ, Ὁ 
ποτὶ ἀάἀπιοσατον Πουπο ἢ. ἀἸχὶς οὐαὶ ἐκκλησίαν ποιεῖ, πρῖ 
κληστα τε ὶ πιιηἀληττι » Πρ ΟΠ, 14οπ|»τῇ ἐκκλησία πῇ ἡ 
πη Ὁ ΒΓ απογιμπι (ογῖρτῖς Πρηϊῆςας σαταπι Ὑπλμογπιπ 
ΥἱτΑ πὶ φτογη κα οἸΙΟσΑΤΙΙΠΊ 411 νόγατῃ ΟΒΓΙ τε]! ρίοπί 
Ἀττι: ἴτοιῃ ρατγτι σι !αγος σοστιια 5 1Π 4ιος {Π|Ὸ νηῖμο 
 Πεγιδυτιγτι οτίητ.α, τοι γι πρίτετ ὃς δα αιατηρίαπι ΕἸΠ’ 
αι ΟΒγταπι ργοῆτοταγναις δά οὸς 4 1π 114. ΟΒτῖ 
Πτοπτιιγ. Βομν.. 16. το πρίτων ἃς δά ἱγποάτιἶπι [αὶ 
του ΠῚ 51. [ὁ πίοτειπη ςοἸ Πα σῖμπι, ΝΜ Αὐτῃ, 18. ταηάοαι, 
Ῥατὶ ςαρὶς ἀς ἰοςο ἱπ 4ιο σορίτογ. ΒΝ 

Ἐχχλησιιζω.. μι. εἴσω. π΄ ἀχᾷ γΟΟΠΟΙΟΠΟΓ» σΟΠΘηΤΙΠΠ Ὁ 

δα ςοποϊοπεπίνοςο 5 Νεῖτγ. παθεο σοποϊοπ ΘΙ» ΠΟΠι 
ἀϊ ππιιπηιῖς οδδο; ἰπ σοποϊομδπι φάιοςο. τονώτα ἐν 
κλησιξογτες 9 ἴτα [δ ατιιτιιὸ ἴῃ σοποΐοης αἰ οαιιοπτο5, ΤΠΠῸ 
414. ἐκκλησιοίστετε ἐογ λαόν» ΡΟΡΆΠα 1π ὑπ ατῃ σΟΠΡΤῸΡ 
20, το γ. 

Ἐκκληστας ἡριὸν. ΠῚ Π ΓΟ πα τὶ ταδδεγιτι. ϑεα τοίδιον. ΔΌΣΒΟΤΙ ν 

ποι εν. "15.7.ςρ.2. Ὑ τα  πριις σὔτπ Α ρᾶτατῖτς Αἰαθαῖ 
Ἰορδητὶ τπαπὰ Παχ εν [ποπατα πῃ πα! ]ο ταραῖγο 
ἐκκλησιας᾿ ἡ 6εὺν Αρτἀ ον οοἰτάτιιγοδίς. Ν 
Ἐκχληστας ἡ γ0, ὁ, ςΟποϊ οπατοτ, 1 Ἰουίτιιγ δά Ροραλιπι 

ἴῃ ἸΝοογουν ἰἀγραυῖτ ργο οο σι αὐ άϊτ σοποϊοηοαι, ἈΠ 
τ Βόγον, αἰἴτον αξςορίτ, ὁ δ εκ κλησιας-ὶς κα δεχρες ἧς ἡ΄ 
θέντων κὶ εἰφωρισυῆῥων κρίνεσι, ; 

Ἐκκληστα τος, ἀὰ ςομ δ ΟΠ ἐπὶ Ροττ πε η5οοπΟΙΉΠ8}15, ἃ 
τὶς, οςο] οἤΠα[πτςιις,ἐκκλησιας ικὸς μεΐδϑνος, τη σῦς ς5 ΠΟΠΟΙΟΠἾ5) 
Οἰλῃ ἐκηλησιοιςη ρὲ χρῊ ὑετοῖς τοὶ ἐκ λησιας κὸν ἱυτὰ πριαζολον 5.61] 

φία: 
Ἶ 

Ι 



ἰς Ζυΐ σοποϊοηὶ ἱητογ Ποηι. 
᾿ ὅπ οὐ οιοσατιοςΡΓΟιοζϑτιο, ᾿ 
πὐειν»γ σατο ἴῃ ἴμς. εἰς κρίσιν ὔγειν, ὃς ὑκκλητευεῦλοι ἀἸο ταις, 

ἱπποηΐται ἀσηιητίατατ. Βιι4. (ΟΠῚΠῚ, 

ἱππὶ ἀοπιιπτίαθαητ. Οἴοηι οροττοθατ ροίϊξ ἀοσηιιητίατῖο- 
1 το  Πςατὶ νοὶ οἴτγατο τοι πἰπιοιϊαπη,ῃος οἱ ἡ ἱπγοῖιι- 

οἰματο Ζιάργορτον το ἤςατὶ ποη ροτογαῖ: αἰϊοαιὶ 
αὖ ΠῚ} 16 ἀγα σπιατιιπη : οὐ ὶὶς οἰἀτατίο ἰξωμοσία ἀὲςε- 
γογδ εἰξόμνυῶχ, ἰ,Ἰτοίαιγᾶάο αἰ ται ᾿πῆςίαγῖςντ αὐ- 
οτιιπι » δὲ Πιπη]1α, Οὐΐδιις αὐτοπὶ ἀοπιιητιασλτιγοἱ] 

νὰ ἐκκλητεύεῶτο ἀϊ σου ητιιτ, ΑΞ ςΠ ἢ κτ τι μαρ. ἑαλ οι 
γὸ " μισγόλας δειορ ππερελϑὼν, π᾿ ἀλυϑὰ μαρτυρεῖν, ὑμεῖς τὸ ὅν 
οἱ σετε.Ε αὐ Ὁ ὩρΡαιρὴ τα] ἐκκλητευ ϑίω αἱ μάλλον οὐ π᾿ ἀληϑὴ βαρ 

οὐμεῖς τὸ ὅλον ορᾷγμα σεωΐδετε, 
κὸςγαἀιοςαη αἱ γἱ ρταςα τι. ὀνεκλητικὸς ὀρέξεως, ἀρ ΡοτοητΙΑ πὶ 
λης, Ὀϊοῖς.1.5. Π 

οὐδ ὁ χὸ νἰ,ἱσ ἀλοῖταισ αι] ἀρ Ρο Ιαταγ.. αα ιοπι Ργοοςα - 
το ι, ἀϑίωαΐων φρὲὸς αὐτὸν πἶδὶ ὧν εἶχον Ὡρὸς ἀλλίλοις ἐκ- 

νγτίω) εἶδ) ἐεεγαρέων πόχιν ἐκκλητὸν λαμίξανόντον.» ὦ Με- 
ἢ οἰ ἴτατοιι ργοιιοσαητος 9 δά [ἴτος ᾿ΠΔἸ]σαη4ας Μο- 
ἢ σἰπίτατοπι ἀοορίςητος ἡ ᾽ῃ ΑΡΟΡΒτμορπη. νης ἃς 
σλίς ἰσρίτιιγ ἀριια ΑἹ Ομ ΐα. Ἴτοπι πιαρηξγάτιις. 4ι1- 

ὶ οὔῖαστι ἀἸστιητιτ. ΧΡΠορΒοι Πἰρτὸ ἐδοιπάο Ο- 
«ἀκούσαντες ὃ «σαὐτῶν αὐὴῃ[ οἱ ἐφορρι κὶ οἱ ἐκκλητοὶ εἰς ἐπεμῷ ἂν 

ἡ δέχα αἴδρας. 
5 Ἐϊγιποί οσ. οχροη. αἰρϑγειν ὃ διαςρέρειν: Πάτα κλί- 

ΠΏ τιπι οἿἘ, 40 τουτογος ἃ (οητίθιις νογιιπι οχ - 

Σ᾿ γ χα ἡγά ες [τπ|5 γο} ρτος]αἷ5. ἄτοπι ργοραηῇιϑ. 
ποικα,άθο πο. εξ ο»ατενοτρ οβοέϊο,νθγονρτε- 
9 Ἡογοάοσ. ὑξέκλινεν δπὸ σφών 9 ΔὉ 1ρῇ8 ἀςοί πάθας. 
αἰ φόνγουσι, ΧΟΛΟΡΙ, ΠΠΌγο ρυῖπιο Ρααϊα: ἱης Ἰἡατὰ ἃ- 

τὰγ ἴῃ Πισαπι, εἰξἐκλιίναν κα τοῦτοις, 05 ποι [αἰίπιιο- 
Ὁ ΧΈπΠΟΡΗ. . 
προ, ςςΠἐπατίοτοι ΘΡΡοπέτι ὁραν, ἔκκλισις τῷ κακοῦ, γῖτα 
1. ΒΑΠΙ τας ἴῃ ἐρ το] ῖς. Εχ μὰς ἀοΠηϊτίοπε δτοϊςοσιίηι, 

5 δὔλογος ἔκελισις, ἀἰχῖς Οἴσοτο Ταΐσι].4.ὰ πη4 115 ηα- 
ἀεο  ἐπασπιισ : αι ἀςοἰ ἐπατῖο [ἢ οἰμπὶ τατίοης ἤοῖν ςαι- 
ΡΡΟΙδτιιν, 

ἀν μϑ ὕσωγπουκ 26 1076 Βπιη 409 ππτοτο οἢπιο: ἀδ τ 5 γερτί- 
επλύζω στῇ κονία εἶτ Πχῖτῖο . ΟαΙςητις αἀ Οἰαιιςοη. ὃ ὅπ 

᾿ ῥύπον ἐκ κλύζειν ἀπῖππα: [οτος εἴτιογς Ταιοίαη, Ασιζοσ. ἐκ- 
εἰς πὸ ξηρὸν ὑπὸ γ᾽ κυμώπων., βιιξεῖθιις ἰαξξατις ἐπ ατὶ- 

Ἰάϊτιιτ. 
ΧΊΡ ]ατς οχρ! οάογο:οϊ οπἱπὶ κλωγμὸς, {γορίτιις ὃς ἢ- 
15. 
ιἴοβο] ΤΉ Θος Τά ςοιτ ἰγ].τς Ἔχροη. διαλέγουσι, 

τι αἰ κνάω;ταάονντ ἐχροπ. 11. 
᾿ ἀο» ΧΡ ΡΟ, ΈΧΟΟΓΡΟ, Θς 110. Ατσηοτεὶ. ποτ. Α- 

5 .7. Ἢ 

“εόϑοι ΕἸ ΓΟ ΠΡ ΗΣΓΕ ο Αίξιισὲ βιγαῦὶ . ΑὙ ΟΡ μαπος Ε- 

Ἡέίυς. [πῆς ςἰφανοι μεγάλοι ἀδρρὶ,[ε4 ρτὸ οο Εἰ μαθος 
ἰσιοι [οτὶ ΒΟ άτπη ἴταιιο ἐκκυλιςοί, 

Κομμα,. μ ἴσο μια! Εἰ ΟΙατῖ0 .ἰκκοικωνϑεὶς: ΓΤ. ΠῸ Ὁ Χο ταῖιις 9 αὶ 
ΠΑ τ ΡΙατο. 

αὐπες οἱ ἔχοι δητῖο5. 
ἀπίω, ἐχοϊπάο,4ο] οφογαζο.ϊπίςι]ροοχο]άο . ἀς οἷς Α- 

πζος.}.9, Απίτα. 
ὀλάψεις “ἿΦ ὠών,εχ οἴ τΠο ΟἸμοτιιπι. ἐκκόλα ψις αὖ νεο πο, ΡᾺΠῚ οχ- 
απο, Ατὶ ἢ. 6. Απῖμι, 

Ρ κρλυμξέω, ὃς Ἑ᾿κκολυμξάω, μ.ἡσως πάτο. 

᾿ ομιδιὴ,ῆς, τὶ Ἐκ ροττατίο, εις ἐἘ]ο.οατίο»ίρες ας. εἴατῖο ἔππο- 
ΠΣ ἐπφορα, ΟΥΈΘΟΥ. κα γέτεται πανήγυξις μὲ ποΐϑοις κυ φκικομεδ καὶ αἴ 

ὠμῴφτος, 

Ἵ οαἰζομα»εἴξ οΧροστοῦντ εἰσχομίζο μαι, πιροττο. Τ Βιιογ 4. πλὰ- 
᾿ ὠέῖς ὃ παῖδας ὦ γιωμάχκας κὴ «δὺ πρεσβυτάτοις πρότερον ἐπκεκομισ- 

ἥσων εἰς ταὶ αϑίωζας, δὲ ὀπκομί ζεῶεη εἴς εβουτλ ἃς {εροϊετὶ, 
Φέρεδγει τὸ κηδιϑ᾽εόϑου. ῬΙατατο πα ἰῃ ΤΊ πποίοοης καὶ “ἷϑ μῷ 
ὅϑι καλῶν εἰ πίων ἀῤχαϊεν ἑγχάϑα χατέοε πυροκεκοιϑϑοεὶς αὐᾳίματος 

Εὐξοαητς εἴδτιις δί [δ ριΠτι15. ιιοιτι πλοῪς δπτυ τις ΠΟ Χ σα 
ἰτατῖθιι5 Πιδάιιχίτ. 
ν»μεἴσω,αν πα ΧΡ ΟΥτο, Ἱ Πιογ 41 ἃ, οχτρο,ορογοῤπις γορῖ- 

εἰ σγεοξμζομα!. Ἰτηροστο. [το πὰ οβοτο τποστιπΊ» κομίζω, ἐκ - 
κηδεύω" ἐκκομίζεται νεκρὸς 9 σά αιιοῦ Οβοττιτν ΡΙυτάγομιις ἴῃ 
Ὁ]0.Ηοτγοίοσ, ἐκκομίσαι ὠσ)ευΐατον εἴ, αἰσρώτσῳ αἴϑρωπον ἐξ 

ἰελλοντος γίνειϑεω, πρήγμοιτος . Ῥτα τατε ΠῸπ Ῥοτοῖ Βοπῖο. νὰ 
οττπτι. Βοπιίπομι ἱπηροπάςητε το δτγιρίατ. τἀ οτη όκκομί- 

τὰς ἐμαυτὸν 9 χρίκατα, τη οῖρ ἤππι τος ρίοπο ὃς ροοιιηΐας. 
Ἐωμισμιὸς οὐ ὁ ἐΧΡοττατίο, δεταῦο, διπλασιάζεται τοὶ δυτυχήματα 
᾿ "ἘΝ ἐιικομισμι 5 5 Θπη]παητιιν Βα; σοξῃπιοαίτητος Ἐχροστα: 
Ἰᾶοης. 

Ὄ 

ἊΣ οι μὴ μαρτυρῆσαι βελόμϑωον, ὀκκλήγευον,ἰά οἴ, το[τι- 

ΒΡ 475 
Ἐ χκομιστίζω, εβοτοΥ, ἰπίο]οίςο: ϑορμοοὶ, ' 
Εἰ χκονίεὐϑει» [πὶ ρα Πι οὐ οτ τοάϊρὶ. ὶ 
Ἑ κκοπειὲ, ἐ(θ- δ ρια ΑΣ σιηοτ,ο σμιλωτὸς σα ρον ΟΧΟΙΓΟτῖτι9, Ος 

νιυρὸ εἰγέκη. 
Ἑ᾿κκοσ κὶ ἢ τ» ὐ ΧΟ πο οχο το, Οἵσοτ. ἀπηρεἀ!πηοητιιπι ; ςα] δ; ἀ1- 
πὸ εἴτ ῖπ αυὰ οἴοι ἤλιη ος ἀλταρταπι Πιοτγῖτ, 

Εἰχκόπος, [ς ἤπις. 
Ἐ κκόπζω, ἐχοιἀο, το ἔτι ρονἱπτονοὶ ᾽ν ρα λάτιι5 οχτίγρο » ργοτῆις 

ἀὐτορο, ςραγο,οχοϊον Θαἴςη. το. ΝΜ] τ μ αὶ, ὥρα γε ἃ πυρετὸν ὅδε 
μόνων ἱατέον, « μελοιώτα τ ἡτίας ν᾽ αἰαὶ οὐ τίαν ἐκκολῆζον, ἀμελοιὼ τὰ τῷ 
«υρετῇ, ΑΥ ΠΟρΡ]Ιαη. εἴ. ἐϊξεκόσνίω, πρότερον ἃ ἐφϑαλμὸν λίϑῳ,γτ- 
ΠΑτὰ ΟΟΌ] τς ΡΥ ας ταὶ ογπτιις Πα Ποῖ Ια ρος ἃς οχοι{Ὁ15. ἐκσ 
κοπεὶς ἐμμοίτων ϑεύτερρν, τοῖο Οοιιΐο οὐρατιις. ΡΙατατολεις 'ῃ Ρὰ 
Ὀ]Π]ςΟἹ. τί) φωνίω εἶξε κοπῆον, τιολαμαι!5.ἐνικόηειν ἕν ὐὴδ τίωΣ οἴησιν 5 ἃ 
πος ορπἴοποιῃ αδίοιμογς, ὀμκόπῆειν ρτορτὶὸ οἵα ὀχοϊάοτου 
νι ἐκτώμνειν Χο Πα ογοι ΜΝ αττἢ σαρῖτο Φαϊητο; Καὶ ἢ δεξιά σὸν χείρ 
σχανδειλίζει σε, ἔκκοψον αὐ τίω, 

Ἐ᾿κκορᾳκίζειν διῇ 43: οἱϊ αδίροτς 5 4115 οἰϊσογοῦ ὃς ἸΏΒ το βαοοίΐοτο; 
εἰς κόρακας. { 

Εἰκκορέω » ὦν σπατγο οΧοτῖο. ΟΥΠΟ. σΟΥΓΆΤΙΡΟ, ἐκκορεῖν, οὐ] ἃ ΡΓΟ 
κορει νυ τὸ κδιλλιιιθειν κὴ σαρεῖν πὸ ὃ δειφίθ: κὐ κου ϑεκίρειν. ΟΠ Οσ ΓΟΓΟ ΟΧΟᾺ 

, ἴστς, δγποῖς εἰ ἐκκορησειας κἡὐ ϑυμιάσειας. ΑἸοΙρΏτοΠ » βουϑή- 
ἐατίϑ- δεόμεϑει . ὁ δ πολιυμὸ ἀυτὰ τύφον 5, εἰν οὐμῦ κα πίω) κραπειλίω 
ἐκκορήσειεν, ν 

Ἐ᾿χχορυφοώ, μκ. ὡσ ὦ, ΧΡ] ονἐκτελω;, Πιτιπιατίση ἄς. ἃ ρεϊποὶρῖο 
᾿ς ΟΧρομΟ.ΗοΠοί. ἕτερόν τοιἐγω χόγον ὀρκορυφώσώ, 
Ἐ κκόσμιησις ως ἡ, πο πο Παππιθητιιῃ. 
Ἐ᾿χκουφίζω, Ἔχτο [09 οἤοτγο. 
Εἰ κκοχ ὑζειν ἐπκοιτίζειν. ἘΠ οί οι. 

Ἐ χκραγεῖνοοϊάθην Ηςοίν ἢ. οἴ οχοίαππιατε. Σ ι 
Εἰ καρεμοίζω, ροπἀςονάοροπάςο, ἐκχρεμάζω ἐκ κὰ λαρυγίίδ. Ατἰϊξορίι: 

Ἐἰχχρέμαμως Ροῃ 60 9 ἐπκρέμε ται ἐλπὶ δὸς . ἴπ Ἐρ᾿ρταμησηαῦ. ἐχρειμας 

μᾶνοι τῷ σώματος»ἀς ζοτρότο ροπάρφητζεβ. ἐκκρε μίο μῆμοι τείνει 
τος ἀ βιταγο ἀεροπάφητου, Γαἰςό ἑἀρῖτο ἀξοϊπιοποῃο Ὁ λαὸς γδ 
εἵπτας υἱξεκρείκατο ἀυτύί, τοτα5 ἐπῖτι Ρορηΐας ρεπάςθατ 4Ὁ ἰρίο. 

Ἐἰ κκρεμαίνυμαις Ροπἀςονἀερεπάςο,αρια ὙΠιιογά. 
᾽ ᾿ ᾿ ΠΡ : ΄ ᾽ Ν , 

Ἑ΄ ἀκρε μιῆς ε(Θ- χ᾽ κα ἐφ ρεηάειἽτς.ἀορ οι 6:15 5 ΡΘΩΠ]Υ5. ἐκκρεμης σΉρας.ς 
Ροτα αἱ» Βυισπετῖς [ρθη ρεμάι]λγγαςερες ὑκκροιεῖς, Ααἀλπιαητ, 
ἴῃ Ρῃγπορβοιηςνεητγος ὑτορεπάφηζεβ. 

Εἰ χχρεπτολω, ΓΑ ΡῚΪ]ΟΓο ΧΔΤΌΓΟΙ. ἱ τς 
ἘΓ κχρίνομια)»ς στοσοτνα τίπιοτ ἃ σοετὶι ]Ίαπ0. ΟΡΡΟΠΙΕῖΙΓ αυῖτοπι 
τῷ σμωνέμομω;. ΑὐἸίζοτεῖ. ἐς Απϊπιαὶ. 6. ἀλλ᾽ ἐκκρνονται ὅταν εἰς 

ἑλὶκίαν ἔλϑωσιν. Τάοτι ἀἸοίτατ ἀς νοπαίτιι ὃς Θχογ οι ητς 41π|]ν 
ιιοπηδάππηοάιαη ὀχφογηοτο [ἀτιπῖς. ΘΟ ΘῈ. ὃ ὅδερια τοῖς υἱὲ 

δὲ ἕδρας ἐκπριϑἡσεόϑοη μέροκσιν. πο ἢ μελικροίτου γῇ σεπαράϊοιτατ 

(οσϊαπη ἀτοχείνεοϑτο,. Η οἰ οἷν. ἐνικείν εὐϑύω ὐκβεεῖν» ἐνιριπ]εῶδω ἐάκρινό - 

εὔνΘ..οχοτοῖι5. ᾿ τὰ 

Ἐἰ κχρίνω; μκ νεῖ, ἐκα αΡΡΥΟθουοηρῸ τοπιροτο ἄπιδῖτο ̓  ἰναγοο ἷτ 

ΘΧΡΟΙο, οχεγι: 4οοίεςογποοίορατου [ἔρτερο. Ατηίζουο! ὀκκρνεσε 

9). Τ᾽ καμήλων ἐνιαώστον δ ἔκγονον, ΑὈ[Ἐτατητ᾽ αΒ]αὐτδητ ζει οὐ τ 

ἀἴης πποποο,ππιοτόςιε οχῖπιου Ἐχρθηθο. Χέπορμ. ἴθτο 

Ρτίπιο παρ. κα ἰωῦ τις “ν᾽ ἐφήξων ἐγλίτσῃ τι τ γομίμων» Φάνεσι υἱὸ 

φύλ αρχοι,κὶ “Ἷ0 ἄν ων ὁ βαλὸμῆμ Θ-" οἱ ὃ γερχίτερφι ἀκούσαντες νΚΧφΙΓ 

γασιν, ὁ ἢ) ὠμικριϑεὶς »εὔτιμος δ λοιπὸν βίον δισπέλεῖ, [τὸ πὶ δποδοκεμαίζω: 

γε δποχρίνω,ορτοοςγοίοἱο,νκὶ ἐ ὠροσδέχομαι.. Ἰτο ΠΟΘ ΌΤΟ, ἐχ-τ 

ξετποζοχβαιγίο,ϑς οχίπιο. ΤΉ ΟΡ]. 6. ἀςες διῇ. δια τ δτρεκῃ 

πέτεδδοι κα σιωνεκκρίνεδθει τὸ πικρὴν ἕτῦ τῷ ἑλίε, Τ4οπηιἕαν ἢ πϑεῖς 

μούπεψις ἡβυομῆρη, τῶ μὴρ ἐκκρίνει κὶ διατμίζει 9 τὸ ἢ ποιχυυεὶ καὶ σὺ- 

γίςησι, γυχάς φισαν ἐμκρίγειγγα μιά ΑἸεΧαπά. Αρἱιγοά. Ἰά εἢ Α 8- 

ται γ ΘητΓῖ5 οχτγιάεγο, σαίοπας δά Οἰκποοι: ὅσα διαὶ γαςοὺς 
ἐκκρίνεται 9 ΧΟΟΓΠΙΩΙ  Ραγραηταγ, ὀκαρίνει ἱδρῶτα» {υάοτοπὶ 

τηοιιοῖ. ΡΉΝΝ 

Εἰκκρισις. εως 5)» (δοτοτϊοΟἱςετιἀοϊοξιτο, οἰ Πορς πο, ῬΙΙηςορο- 

{ι5»ϑεπος, Βιιάαο οΧ μαι ἸοΣ ἐχουουϊουοχιιξεῖο. ὙΒοορμ ταῖς. 

ἄτε πῆς ἐκκρίσεως ἀεὶ καγαρωτερας οἡπρομβύηςγντροτς απ8π| ἰξηῇαι 

ἢιςςις οχιιέξίου τηαταγοίσεηο ἤατ, ὉΘΑΙςπ, ἐκπθεσιν οἰ μίφῖτος Κα, 

Ὑ δινων τί αἱ μιοῤῥα γίαν ν οὐαῖ, 7] κάτω ἔκκρισις 5 ἐροίτο 4118: [1 

ἐγ αἰααπιι απ. ἔκκεισιν λαζεῖν δυαται ΟΥ̓ ΣΆ ΡΕῚς Ῥοτοῖν. ᾿- 

τοῖα (ΕἸ το, Οἱςοτ. ἔκκεισεε οτίλτη οἱὲ ἀταὶς νὴ ἐγέδρίας ΕΧ 

44 Πιιής ὃς βεπογδηττ θα 411: ἂν τῷ μετεωρῳςοποτς ΘΝ ΩΣ » ὃς 

μετεωρρλογικε ν ΟςΔητιιΓ, ὃς ἴῃ τοῦγὰ Τα ἐπὶ ΤάτιοΩς τλα ταὶ 

τώτε ὀρυκτεὶ κὶ τά μεταλλιδυττὸ 5. Υτ Ασιζοτεῖος ἴῃ πε 3. Τὴ μὰ 

“εωρφλ. Ἰὰ 

Ἐ κκρατικὸς. ΟΧΟΟΓΠΟΠ 55 ΧΟΓΟΓΟΓΒ. 

ἘΓΧκράτος, ρα ρα 5»Ορτορ 59 [εις ἐποκοιασε ΠΡ ΆΣ ἂ 
σον 3 νεῶ δώρημα κείνῳ διῦῖκεν ἀλκμύμθης γϑνίθε ΠῚ ὀχύτπλιπι ἀν 

τΐις ἴασαι ἀςάττ Ησουςι1ς5. ἔκκρετον ἐερείον 5 ΟΧΊΤΑΙΑ γὴξδῖπλα:} Ὁ- 

τατοῆιις τη δοοποιέκκρατοι ἔς ἡ Ἰςο5 δὲ Ρτα ΟΡ.) ἀπόλε- 

ἀτοι. κὶ ἐκλεκτοί, Ῥίατο ἀς1.Ἐρ 16. κεάνε τω 5. ὧν πῷ ΩΣ ΠΑ 

κασυηρίῳ. οτσιῖπι ποησοητὶ οτᾶπῦ. αἀ οἰἠξοάίεπάα {αι Ἰαρῖο- 

ταπῃ [οῖτα ἴῃ σΟΙτ115: ῃυμτιογο ἘΧΈΣΊΡΟΙ ἀϊςαστηγ Οὐτητι- 

ἰίαπο. Ηἰἷς ορροπιιητιιτ ὀντετανγιῶρ οι 5 ἔγκριτοιγιᾷ εἰοίη οτῴϊπε 

πυτποτίμιηϊις τε ἀαξγ1,41105 ὃς ἐγκυκλίες ἀϊσαητοῖά εἴ, οἰδοὺ- 

Ὶ ἈΚ 1.) 
ι 

ἀπόκρατος. ΞΟΡΒΟςΪ ἐκκρι- 

« 



λγ7γ6 ΕΚ 
ἴατος ν]]ος, ὃς να σᾶγοσ. το ἔκκρατες 9, 4] μΙπίιισ ἄιαᾶς ἀϊζᾶτα Πιπῖ» 
ν ἐχίστα ὃς ἐστορια δ ὑξαϊρετα, Βυιᾷ, Οὐτλιπ, τὰ ἔκκρίτα οτῖλτν 
οχοίοτα (ο[ιπιεῖ, ἢ ᾿ 

Ἐἰκκρούω, ἔσω γα εκθ»ἤιρο 20 [1409 [156 γο, τα  ΠῸ πα ἔλεῖοςοχΡ. 110. 
οὐϊοϊο,εχουτίο, Αςοιιατ, ἐκκρέω τὸ πράγμα. Εχίατιο τοΠΊριι5 τοῖ 
ζοπῇοεϊοπάα, Βιιάαις ἐπ οΡΙ οἱ. ἐκκρέει Σ σύλωνα “ἦ ωρφαιρέστως. 
ἀϊπιοιιοῖ ϑοΐοποπι ἐς (δητοηυα, ΡΙ αταγοῆιις τα δοϊοποιὀκκσφῦς- 
σας εἰς τίμ) ὑς:ερσίαν, οχττιιάςη5 ἴῃ ἀἴοπι Γοαοητοπι, απο ἢ}, 
ἐπκρρύω ἃ χαιοϑν, το ΠῚ ΡΣ τεγο. ὑκκρρύτω πῇ παρόντος ἐμαυτὸν» πὶς 

ἃ ργα(ρητὶ ἀβάιτιςαπι, οι ἢ οη. Εἰ κκρφύειν ἃ ᾧϑόνον, ἸΠαϊ ἀἸα ΠῚ 
ἀεροίξοτο , Ἔχείπσιιογς ἀϊοῖς (ἴσο ὅς ἃ [δ τοπγοῖοτο Οὐ, 
Τῃ Μοπηπο δ ΣΕ Ἰπηε »Ἱ ὅπη τῷ πλέτῳ ᾧ ϑύνον ἐκκρφύων. 

ἘΓχκυξόήω, ρετὶοΠ τοτ,αΐ θα: τὶς σοπιιαίττο ῥιπ]ω ἐμαυτὸν εἰς κίνδυνον, 
ῬοΪνῬ. οἰσεέμῆν(Θ-. χτ' δὶ ποιοτίυ) δόλον ἐξ) ἐδαμιως ἔκρινεν ἐπκυζοῦ εἰν 
εσδὲ ωὖδας αγλεῶπτῃ τοῖς ὅλοις. ἥγε δὴ πἰμ) ἡσυχίαν δὴ πῷ χάρακι. δ 

ὙπΡίι5 ν ἔδοξε τοῖς καρ χηδονίο:ς ἐκκυζόύεν καὶ αϑοραλλεῶτη. Ὑιάς 
κυζῷ, 

Ἐ᾿ κκυζ,ςαὠ, ὠς Ῥτασορ5 ἰπ σαρις ἀοΠ το Ἐτιτίρ. 
Ἐ᾿ χχύειν, [τὶ σατο έρεϑίζειν, ὅπη σείειν, ΕΘ γ ΟΠ, 
Ἑ᾿ χκυκλέω, ΓοπΟἰ 05 ΕΠ οἷν ἐμ ὐκκολύπ]ω. 
Ἐκκυλημα, τὸ τιϑ πᾶ Ἰῖρποα ἴῃ τῆςατγο ) τα εἰγοππιαξα οὔό- 

ἀεθατιιν ἰρεϑατοτίδιις φιϊοαι!α (δογοτι ὁπ ἴσεπα ἀρογοτιιγ, 
ῬοΙ εχ Πἶδτο αιᾶττο 9 κ τὸ μὴν ἐκκύκλημαι » ὅγὶ ξύλων ὑψηλὸν βεί- 
ϑρην, ᾧ ὅδηκειται ϑιρένίδ., δείκνυσι ὃ Χἡ τοὶ ὑπὸ τίω) σκίωυ ζωὼ ἐν τειῖς οἱ - 
χίαις Ὑστοῤῥντει ποραχβένται. καὶ τὸ ῥῆμα πὰ ἔργου καλεῖται 5 ἐγκυκλ εἴν" 

ἐρ᾿ ζ3 εἰσάγεται τὸ ἐγκύκληαι » εἰσκιύκλυμα ἀϊοῖτιιτ, ιιατπι ἃς οἴξω- 
«ραν τγλάϊε νοσατγί ρια Εἰατ|ι, ἴῃ 1144. ἐγκυκλυϑιρον. νἱάς ἢι- 
Ῥγᾷ εγκυκλημφ, 

Σ κκυκλον. Εἰ ΔΤ, οχ Γαι ηϊᾳ αἷς εἴϊο γι αρνεῖον φόρημσι » ἰ4ο τι 
4ιοά ἔγκυκλογ, " 

Ἐ κκυλίζω, ὃς Ἑ᾿ κκυλίνδω, ὃζ Ἐ᾿κκυλίω, μ. ἰσω γα, ικᾳ9 ΟἸΙΟἾΊΙΟ 5 ΘἸΙΟττΟ. 
Ρτοίζογπο απο Ἰοτφγειιοίιιο 5 Α οὶ τ. 144, ἐκ δίρρφιο, αὐ 
αρῦχϑν υἰξεκυλίδθνη. 5 σε  ἀἸτορταοῖρίτατιις εἴτ, 

Υ κκυλίσιοι ς ἔφανοι Ἰάσαι 4ι10 ἃ κυλὶς οἱ τοΥτ]ος σοτγο α: ει ἴῃ οτ- 

Βοη,. Εὐξατἰχ.οχ ΝΝῚς Νίκων δρῶ. 5. ἐκκυλίσιοι φησὶ ς ἐφανοι» "ἡ μείλι- 
ςα οἱ ἐκ ἑόδων, εἶεν δ᾽ αν ἴσως ὅτοι οἱ διεὶ μέγεϑι- ἡ ἀδιρότητα οἷοί τε 

ὄντες κυλίεοϑει! τρεφϑυάνοι.νἸάς ἔργα ἐκκοιλισὸς εχ Ηςγςἢ. 
Β᾿ κκυμαίνω μα, ἀνωῖ τ’, αὙ ΚΦ) ΟΧῸΠἀὉ 9 ΝΥ ομτν. Ὁ]. ποῖα, ἀϊοίταν 

ἀοῖοϑ ὀπκχυμοίνειν θυ πάτα Χ οΏΟΡΙΝ. 
Ἑ κκύματα. ΟΧΔΩΓΗ μη τα, εἰξανϑήμα τα, ΠΕ ἐδι 
Ἐ χκεωοι, Ἡ οἰ οἰῖο τοῆς εἴ νόσημα τι κεωών 5 πιοτίρις5 αυ!άλον {ει 

γε τιπι σα πυάτι: ΟαΠ111|5 ΧΟΠΟΡ. πιο ηἶς ῃ Ογη. Πῖδ ν οΓ 15 αἱ 
ἐν κόσμῳ ἁ εἰ το ζηπασα»τεχϑυτώσ᾽α γίνονται ἐκκίουοι, πονηρὴν μ( ϑημαι. 

Ἐχκύπηωγ μοψω, ασιφα, το ρ᾽σξ να ρΡ βατοος ρτορτοάίοτ. 
Ἐ᾿κκω κα ζω, ργοςαχ οχοο 2 Επιτῖρ 14. 
Σ᾿ κκωφάω,[ς"] Ε χκωφόω, οχατ ἀο9 Ε’οτατ. ΓΙ τη. Πιγήάτιτα γο4ο. ἐκκε- 
κώφωται, τ άτις ἔλέλιις οἷκ, δἷς ὀχυγάατι ΓαΠηὼὸ ἀἸχῖς Ν αἰ οτος 
Νῆοχ. ἐκκωφώτως οδταπάοτς ὃς οὐ Πιτἀοίςοτοαρι Ἐπτὶρὶ άπ 
Οτοεῖϊς πιοῖδρῃ. ἐν εἰστεκούεσιν,ω τάλαιν᾽ ἐγὼ χαχῶν αἱ εἰς τὸ κολλ Ὁ. 
ἐκκοιώφωτοι ξίφη. ἴτν ἥιιοιπι Τοοιμτὰ ἴτα ἀπ ποταθῖῖ {πιο ].ἐαὶ ἢ ἐκ- 
κεκώφηται αὐ δ πῷ γι δδὴν ὁ κόγος ἀξα μὴ χὺ το ξίφη τ ἐκένης αγαεῶδνέντο 

πὸ κοίλλΘ. αὐεπαίϑϑνντα κὶ αὐενέργυτα γεγόνασιν, ἔαν σ᾽ Ὁ ἐκκεκώφίωται 
μΣ τῷ ν ὅ)ὴ τῆ «ἱδὰ ὁρέςίων ἀἰκους-ἔονγαϑα μινὶ διε τὸ χαίν Ὁ. αἴ ἑλένης εἷ- 

γεπαίζρητοι ἔμειναν "ἡ εἴασων τὰ ξίφ». 

Β΄ χλαζεῖ ϑεναυτῖς οσιΐος μαρογενας πιοίιογο, 

Ἑ᾿λαγχ αήω, [Ογτίοτ. ὀκλείχοι, 5 Ρ ἢ. ΓΟγτίατασ, 
Ξ᾽ κλακτίζειγ, ἢ οχοα οἸτγαγονοαῖςος ἴῃ ΠΙΡ]τπις ᾿αξγατονντ ἴῃ (] 

τατίοπίδιις τγασὶςῖς. 411α: ὀνλακτίσιμα τα ἀἸςιιητιτ. ΑὙἸΠΤΟΡΠαη. 
ἀπ Ν οίρ15,σκέλίθ. ἐρανιόν γ᾽ ἐκλαντίζων , οΥιι5 ἰπ σα την οἰφέγτας, 
ὃς 1δ1. ῥέπῆε σκέλ(δ- ἐράνιον:ν δὲ χι μια τι ᾿πτς ΠΠ σίτιιν τ πραγῳσε- 
κῆς ὀρχήσεως. [τοι τοϊϊσοτο σα] οἴδιις ᾿ππροτθηίο, 

Ἐκλάκτισμα, τος, τὸ κἡ Ἐ᾿κλακτισμὸς οὔ, δ, σοπιις (Αἰ τατ]οηἷς σαι (. 
ἴῃ ψαα νἶτγα Βυππιογιιτι οχοα]οίτγατο οροόττερατ, ΡΟΠΌΧ Πδτὸ 
ιᾶττο . τὸ 3 ἐκλαχτίσματει,γιω αἰκιῖν ἰαῦ ὀρχήματα, ἔδει ἢ ὑπὸ Σ 

ὦμον ἐκλακτί σω.ἐκλακτισμὸς, Η εἰν οἢ, 

κ᾽ χλαλέω, ὦ οβ τ ο.εβεγο ει ρο. 
Εἰ κλαμδανειν, τος! ρος, ἐπολαμύαίην, οχοῖρογο,ἱ ἃ οἴπυπλατιιατι, ΡΆΠ]Ὸ 

ἄς πυυηο, οἱ παῤ ἑκατέρων ἐκλαζόντες, αὐ ντεῖ[α; πηπιτιατῖ, ἐκλαρ- 
ζω δὴ πίων ἑγλαίϑω ἐργα. ἩΠοτοάοτ, παῖ ποροτῖα τη Οταοῖα οχ- 
Αἰδοητατῖτοπι ὀχ εϊροτουά οπυιπις Ἰσαπηοητα σοητιίο αἰΐσιιο 
διυιπτοῦς αἵ]ττα σοΠ ροτς »αϑαλαμζανειν. (Οο] [5 {το αμΐπτο. 
Ἧς οχοϊριπητιῖτ ςοταῖο ἃ τοί ἔιέζο. Ῥϊοίςου "4 ἐς Ρἶπα ἴο- 

“ααοηδ55" δ᾽ :ἰξ αὐτῆι χενιὲ καλο μων ἐκλαμξανέται φρὺς μέλανθ- σἴπη 
φικοί χατασκόιϊώ, ἐκλαμζαίω, ρογοΙ ρ᾽ ΟΠ Ὅσγατ. ἐλπιζασι ἢ ὅσον ἐ- 
γαϑόν ὅδιν ἐν αὐτοῖς 9 τῶτο μὴν ἐκλήψεθϑι ἐκλαμξαίω, χοἰ ρὶοοἱ εἴπ, 
Ἰπτογργοζοτ. Ἰῃτο Προ Οτορ, ὥασερ ἐρανὸν κὸ γώ κακῶς τινὲς εἶξ4- 

χήφασιν. αντὶ ϑεοι τεὶ τῷ ϑεούσέζοντες. Γλυτπα ςοη. εἰ 3, ὦ ταὶ ἐπ] ζώ- 
γας ἐπῆ ὦ ἐρανοιὲ ἐκλαζεῖν ϑελήσειας. ἐσδὲν τῷ λόγῳ αἴ ἐληϑείας λυμαί- 

νεται. Ετἠϊατῃνοςς Ραΐτια οχτυΐτ. Οδυσσέα υἱὲ εἰς φιλοσοφον 5 οἱ 
παλαιοὶ μετειλαμιζαϑονται. τέο) ὃ, εἰσ ἀυτῳᾷ διωκο δίων Πίιωελόαίω εἰς 

φιλοσοφίαν ὀκλαμ(βανόντα: ῬΓῸ υὑπολογή σονται ἐκδέχονται, Ὠϊοηγ τ, 
Ατοοραρίτα, το ἐμοιοτή των ἐβλαιμΟανομήψων 5, ΟΧοςρτίς ὃς ἴῃτο }}6- 
ϑάσιντ ὀχοίροτο ὃς ἀςο!ρογο,  ἀπτουρ οτασι νἀ τ] ηἴϑο 

Ἐ κλαμαρεμΐομαι, 8 ]οτίοτ. ἐκλαμιωριμύομαὶ ὀπεσι » νογΠθιις σ 

᾿ς Β ΚΝ 
ἘΓκλαρβιαρίθο ὁ κὸ ἡ Ποῖ ἀτι5, ΕΠ] σ ας. ] ι κ᾿ 

Οαζα ἀς δοποξξ, ἐκλαμαριω εὔϑα. εἴτ οτἸα πη ἐκφωτιδϑιίοῦαι. 
τατῖ. ἢς ἐπῖπι Το χιαΐτιτ Ν ἴτγιμι. ΠΡ σο ρτῖπιο. ςαρῖτς ἴδ 

χιὸά (ἃ ἐκ} τορὶο ποαίις ἜΧΟΙ αγαγηγ πσαις οδίσι 
ἰϊς σαγπι. 

Ἐἰχλαβιαρυνω,οχοίατο, ἢ Ππἶγο. ΄ ἐπα εῚ 
Ἐχλαμασω,μοψωγπιαμφας το] σοοφοἰ πὲς, σεο, ἱΠπιπηῖπο 

ἀςοϊπποτοτγτίο τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψεσιν εἰς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βαὰ 
πατρὸς αὐτὴ. {ῸῚ εβι!σερῦς να [0] ἵνα τὸ τὶ φριδέδος ἐκ 
λαμωρρτέρρις, ΙΝαζαηνῖ Ὑ τηϊτατῖς Πππηςπ ἀΠπΠπει τὶ 9 

ξιφατ. ἐκλαμανω μ τοῖς αἴλλοις , ΝΑΖαΠ ΖΘ, ς Ππισοῖπιὶ Ῥι ̓ 
τη15. Ασοαατίπλιτι αἰ ἀ1τ αἰἸᾶὰς, ἐκλώμιαει τρ ὠτζων πίω! 
πούτον διυλαμιν» ργοΐοττ ρείπιασι Παλις [ΠΣ ΠΊ δ νάπη.ς 

Ἐκλαμψεςγεωος, "2 ΠπΙσοτ. ΜΉΝ 
Ἐχλαν δ ανομαὶ 9 μ᾽. ἥσομαι! 9 τα, ἡσμιαὶ 9 ΟΠ τοτ. Ῥεροπεοη ' 

οαίατίιο. ν ὍΝ 
Ἐἰχλανϑιαγω, ΟὈ ΠἸΠΠςΟοτ. οσογι Π144.8,. - αὐταὶ αἰοιδ ω Θεσι 

ἀφέλοντο, κα) ἐκλέλαϑον κι ϑαριςἰμ),14 ο[Ἐ ὅβηλαϑέϑει ἐπο 

ΓΙ ἐοσογιιητναττο οἰτΠαγ  ζαπάϊ ργϊπαγιης. ἐκλέλαϑ 
ΡΠΙσατίομπς Ιοπῖςο ἀἸ ξξητη οδ ρτὸ τἰξέλαϑον, ντ ἀρι 
ἐκλελιαίϑοιτο Ρ͵Ὸ ἐκλύϑοντο, ἡ ὅπλα ϑτιτο, ᾿ 

Εἰ χλαξόθω, με. δίσως ΕΧΡΟΪΙΟ 5 Οχοιίρο (τα!ροπάο γἱᾷ 
πῖοτς ἰαριοἰφαγιιπη, υἰξελοίξδσα πλείκας λιθίνας » ἀο] αὶ 
Ἰαριάς 5. ςττ, τ το, ὯἯ 

Ἐ χλαπον, ηγάτιις ἤιπ19 [πο πίττα χιὰ κλέσηω:ν πᾶς ἐκλαῖὶ 
τὸ {ράἀπέξις ἔπ. ἔ 

Εἰκλαπῆω, Δπλοπο οδῖθο ἔοι ἐχοτίσοο 5 [απυεπάο οχὶ 
γῦ σᾶπε5 ὅζ Δηϊπια 1 ἴσγγατος ἄςητες μα θεπτια, ΑΥΤΟΝ 
Ρᾶρς ἢ ζωμὸν αὐπῇ ς ὠρραπεσωὼν, ἐκλαψεται. ΠΑΝ 

Ἐκχλατομέωγώ, μι σω,ἰαρίάος ἐχοϊάο. ἰξελατόμησας χείκκοις 
ΠΑ ΕΥ Πα 7 οαρῖτο οχτο Πεμπσογοηοπι. ὃς ςἀρῖτο γἱροῆ 

πιο. ΝιιπγοΓ. ὠρυξαν τὸ φρέαρ κὴὶ ϑξελατόμησαν, Ρυιτοιπι ἔς 
ὅς ραϊαπεγιητ,ὶ, ἰαρὶἀθιι5 σοι γα χ οσίιαξ, 

Εἰκλαχαβι,οβοάϊο. 
Εἰ κλαχανίζω,ἀοςοῦρο οἷεις Τ ἈςΟΡὮτ.Ο. τιν 
Εἰκλεαήνω, [προ 5 0] ἐπι] ςο ΟΟΠ Γςοπιρίαμο Οδτοηΐ, το. 

τογου [φμ]ο Πα τ ρο το ο 110. Υ 
Ἐ᾽χλέγμαιομμ. ἔξομαι,π.εγμα!, εἰσ ο αεραρίνον, τυοφτιμκεῦ, ΣΧ οΠΟῚ 

ἐγδοξοτεύτων ποιηϊ ἐκλεγϑυᾶνοι τὰ πονηρήτατα, ὅζς,ΕΧ ΡΟ 5, 
ΠΠπλ]5 εἰ σοπεος ἰςπτοητίας ροπιηας. Γἀοπηγαῦ τι ἐγώμω 
ἐχλεγόμεϑαι, ἢ 4α14 γ᾽ ἀοαπλι5 δ0Π1» ἀσσογρίπλ15. Πτοσπς 
γώσκω, ΡαιΙλ ἢ. ἴα (οτΙη τ ὅς τις πὸ ΟἿ κήρρυ μη ποὺ ἔργΥ, 
πο, Ῥα[Πιιὸ οτίαπι ροηίτιιγ. ὈὨϊοίςογιἀςς ἰἴδτο [Ὀσιιπάο, 
μῆῥων Κὶ ἐςέων, (ε]οξεῖς οἵοις, ἀοττα τὶς οΠΠρ τς. ἐκλενν 
48: ἀἀποταητιι ὃς γοσοτητιτγιύμάς ἐκλεκτοί νἹάς ἢ 

Εἰ χλεέίγω, ἔξω, π᾿ εχ αἰ ἸσῸ. ΟΠ Ἰσο.ΠΌοτας. ἐκλέγειν 1) 
ποιυ τ σαὶ χαλομῆύας Τνώμας α Ῥοοτὶς Ἔχ της [ἘΠΊ το ἃ 
Ἄλητ [δητοηγίας, νης ὃς ρτο ἀπηότατο 5 ἥτις ΠΟ] σοῦ 
τατ, ΑὙΠτοτε!, εἰ δέ τις τε ἰδεῳ ἑ κοίς“α οἷα θηρίων ἐκλέξειεν ἴ 
τατοτ ὁ ἸοοτςΟποϊοποτ. οπιο ἘΆ ςπ. Ιτοατι» τὸ ὦ Φόρ 
πέλθ. εἰσατώ κὶ εἰασράπωκηιοά σοαέζοτὶς5 ΟΕΠοίτηι 
ἀϊπιοῦις Αςςπῖ, ςοπγιίτατ, Αϑ ομλη, κα ταὶ τέλη «ὅν 
τας εἰξέλεγον, ἃ Ργατογοιητίθιι5 παι ρ 15 νοξε ρα Πα ΟΧὶ 
ΑΥΠΙ 4, ουπ Ρεαροπεϊοιο ἐκλέγειν φῴορις ἀπὸ ἃ αλλοτρῖ 
ἄς παρεκλέγειν αρι!α Ποποπμοη, τὰ οἰξρβαττίπι οχίροτδ 
ἐκλέγειν, ἴῃ αὐτο ἀἰοίτιγ ἰαρ᾽ 465 Ἔχίπιογο » ἄρσις εἰ 
ΤΠ Τπῖο ἐκλιϑολογεῖν, ἸΠοορΡἨτάϊτο, ᾿άοπι ἀς ςαλ.1.3. 
γε σι λίϑοι δ᾽ τοιαύταις ἐκ ἐκλεκτέοι, Ἃ 

Ἐἰκλειλμαθο] δλαον ο] ἐο!ορτηᾶ Ἔτι πῃ ῬΙΙΗΙο αττογί τα σοῖ 

Πεῖο αιια: ΠΠπέξιι ἀ  Πιπαϊτιιγοσι γνογάμάο. ντ σαταροτία, γα, 
αἰοξξιιανῖα νοσδηῦ. ταὶ ἐκλείγματακαιια; οΥἱ ἱπιροῆτα [ἘΠΠΩῚ 

 ἀιοβιηξιας ἀφίηάς ἀερ ατἰιεητειτ:ἃ λείχφνοἱ.Π Ἰπροπάο, 
Ε χλεικτὸν, οὐ αιο ἀοΠἸπριτιγΟς [Ὁ: αιιοά παρ Πησαα 

ἐν ἐκλεικτοῖς κὶ σοτήμασι λαμ αύεται » ᾿ἰπέϊα Ῥοτύσιις ἤιη 
Ῥϊοίς.1.:. ᾽ γῃ 

Ἐ᾿κλφοτριζνω, ως τοῦθ ἐαἰ πε ΠΠ πὸ, τοτο οοητεγοιν 46 ἐκλε 
ϑεὶς, ττίτιις, ἢ 

Ἐκλαπίαςν οηϊα,σοτςο ΠΟ ιασοχώρησις, ἐκλειπία αἴ δίκης» 15 
ΓΟ. ἀπο. ἐκλειπία ἡ πίςεως. Πάεὶ νἱοἰατίο., ἀεξεῶ 
ἂς Αητβιῖς. εἴ δεκον ἡ) γεῖτο τίω) ἐκλειῆαν τὶ πίςεως. 1Π10| 

ταρας Πάρε ἔγαπροτς, ἐκλειπία τ ὠφελείας, ντἰ τα τῖ5 ἃ 
ΟἸςετ, 

Ἐ  χλείπομαι» το ΠΤ 115 ἢ, τοῖξο, 
Εὐχλειπος. οΟ] στη ιιοά Ἰτησοπάο αἰσιπλίτιτν 
Ἐἰκλειπῆικὸς οὐ, ὁ, ἀς βο ιςον πάς οἱ ἐκλειπηλικοὶ συμ δοσμοι δ 

Αρ]ιγοά Πθγο ργίπιο, οίτις ἱά ΟΠ αυιῖην ἵτα Ρ] ποτα 
γταἶτοῦ Οὐ συιγοταγ.σευοσος ἐκλειπῆικι σελίμδης τορὸς ἢ ἈιΟΥ 
ἀςΠοίοης οχ σοπρτοῖπι [Ὁ]]ς» ΡΙαταγοίτις [ὰ Β ὀπημῖο, τὰν 
λει πῆι οὶ, ῬΙΓπΐας ᾿ιῦτο [δου 9 σάρῖτο ἀςοϊπιοίεχεο γ᾽ 
{{0115. Ππατῖο μος ἴα πιράτἰς ἰατιτιιἀτηιιπι ἀτεὶςι 5.» 485 Υ 
ολητ ἙΟ]ρτί σας ᾿ ν 

Ἐ κλείῳ ογμοεί ψωγπ,εεφα, ἐς βςῖο, Χρηορῆ, Οςεοησπι, μοὶ 

νη; 

. 

Ε΄ Ρ' 

μῶν ὦν Ὡ»-ὉἘρ’ “Σ -- 

Φ ἘΦ εὖ 



ὶ οἱ ὦ για αι δκδη πολὺ διεσκεμκυύζως μιφ λιςτα τὸ ζεῦγος πδτο 
ϑεικέναι » ὁ καλέῖται ϑόλυ κἡ εἴῤῥεν» ὅπως ὅτι ὠφελιμώτατον ὗ 
 σἰολ κοινωνίαν, ΟἸσοτο ἀρι (οἸιμῊς]]. 110. ἀπο οοιπιο, 
ἘΡτίπιο. Ματΐταϊς σοηἰρίιπι πς φοτηρατατιιηι οἰ πὰτ 
υὐτ ποη [οἰ ἐπὶ σι ΠἸπι. ν οτιλπτοζίαση ντί ΠΠτιπιὰ νἱ- 
Ὀεϊοτας ἰη γοτατι Τςαυΐτατ» “«ρῶτον υαὐὸ γὸ τα μὴ ἐκλιπεῖν ζωῶν 
το τὸ ζεύγος κεῖται μετ᾽ ἀλλήλων τεκνοποιέ μῆνον , ὃζ ΠῸ 8δηι5 

πιπιαπιιπι τοπιροτὶς ἰοπρηιΐτατο οςοἰἀογοῖ » ργόρτου πος 
αι ξααπιίπα οἱξ ςοηλιιπέϊζιις. ὃς ἐκλείασω, γςΐττο πη ροί- 

πιρϊπρροάίτατο πεαιςο 9 το Πἢπαιιο 5 ἱπτεγαχίττο, κλήσεις δεί- 
ν ὑὐξέλιπε, το Ἰαλς σας πάτιμσι ἐπα Πτάτίοπος » ΡΙΌταγς ἔς ἴῃ 

16. τίωὶ τίξιν ἐκλοίσων, ογάϊηοπι ἀοογοποοῖη ἘΔ ο, τὸ ἐλπό- 
ἔον ἐκλιπεῖν» ἴροιτι το! αιετος ἴῃ Οαἰδα, ϑἰξύλιπε ἢ βίον, ,. νἱτατη 
το  φυῖτ » Ἰάεπι ἵπ ΑΡΟΡ είς βπι. ἐτλείανω τι ἐἴδ νομήμων, ἀο]π- 
0 μι Ρίαπι αἀπογῆις ἱεροῦ, ΧΟ ΠΟΡΕΟνΙ χυΐάαιτ ἰοσιητ, 

εἰσιν, Ατ ΠἘΟΡ ἤδη οΝ στὰ ἰών δ᾽ εἰξέλιπε ταὶ ὁδοιὲ, γἱας τεϊ τ υἱτ. 
Ὅπορῖι. ἑαυτῳ μὴ) πολλὰ ὧν βέλεται ἐκλείαειν, ἰᾷ οἴξ., ἀοίδτγοις 
1 οπηίττεγε. Ῥοπίτατ ἃς Δ Ο]υτὸ ργο ἀοηο, ἀοἤιτη,ἄςοτε- 

ποίςο,Ἔχοϊ εἴς: ΟΡ ἀτεγοτ ἀθΗςϊο.νομοϑέταις ἐκλείπου- 
δ᾽ ἴγνοιαν » ἰΣρῚ ΠΣ] Ατοτίθιι5 ᾿σπογαπτῖα αΠ] 4114 οπαϊττοητῖ- 

Ο]υτατοθιις 1η ἸΝτιπγα, ἐχλελοισσοὺς ἐς τέ πολιν ἡ 4.1 ἰὴ ντθῷ 
ΟΗογοδοτ:ἐκλιπόν τῶν εἶθ᾽ βαρξαῤον, Το νἀ 4, 14 εἰ, ἰ- 
ν 5 ἀΠ]αρῃς Ῥατβατίς. ἐξέλιπεν ὁ ἡ λι(δ. ,ἀς Π συιίτιπι (ο] 

εἰ Ἠετπιοροη, ἐκλιπόντες τρραιρ εἴ δου 9 ἴῃ ἀδπτοτταὶ [ο- 
Ἰεϊρογο Αἰ ΤΠ παι» Ρίατο ἴῃ Το δ. ἐκλιπόντων κρηρονόμος, (6- 

ταστιτι Παῦγοϑ 5 161 4ςπι, ἐκλελοιπὸς ἐκ τῷ βίε » ὁ γῖτα Πιδ- ᾿ 

, ἀεἰϊπρο,ἀειοτο,ἀπιθουΐα ξοἴερσηιαῖο πιπτο. νπάς ἐ»- 
οἷπ εοἴερτηατς Πμπρτιις, (ΟΠ πέξιν. πη Πἰπέξινπι ἄάτιις. 
ὡς ἡ ἀοἐο ἐξ ο2 6 ΠΡ 9.4 ςς ἔξιι5: ν πΠάς αἱ σελίω μα αὶ κὶ ἐτ- 
ἐκλεέψεις ἰπᾶ: ὃς [Ὁ]1ς ἀςξεέξας : Οὐ π1ΠἸα. οδίδιτα- 
ἀρΡε]]ατ. ἡλίς ἔκλειψις, Τ πιρυ ἀϊ 4, οΠὴ οτίατν ἴπτον ἢ- 

χλειψις, ΟΠ ΠἸδηῖις ̓ ἰδτο οεξαιιο 5 οαρίτε ΤἜχτοῖνοῦ- 
ἵπι εχ νοῦρο 1πτοΠ Πρ τιιγ» φαοά ἰητοτ νἱτία ἔκλειψις 

ὦ 

φαρογί ΘΠ άπ τη» ΟΠ Πσεηάιιπι,ο  Ἰσοπάϊιπι οἴξ. 
Χοὶ, ῬΗΠΟ ΟΡ φαϊαπὶ ἴτα ἀέξει χης ἤαϊ ἀτθὶτγ!) ὃς Ηο- 

τος 'ερεητος ρ ἈΠ] οἱορμῖα: {δ έξατισι. Γάοτε. ἔτι 9 Ὡρὸ ὀλίγον 
σύς τις εἰσήχθη ὑπὸ πὸ τοίμκωνίθ- τῷ ἀλεξανδρέως ἐκλεξαμζόνι υἷ ἐ- 

της δ εἠρέσεων πτὸ φέσαγτα, ἀξ] οὔἱδι αὐαλογητικοὶ γγ146 1 ΔΘ Σ, 
͵ΓΟ Ῥτιο, 

εγϑο ὁ, 4] οἔξι15, 11] οτία πὶ Σπόλεκτος ἀἰς τα, κὸ ἔκκριτος Οχὶς- 
Ὡΐ5. ὄθήλεκτος » κὺ Ξἰξαίρετος, ντιὰς ἐκλειτοὶ διχᾶς αἱ αριι4 ΡΙατοπξ 

Γερσιχι, πρὸ ἐϑϑνω 3. ἐν τι τῇ ἐχλεκ ἦῦ δικαςηρίω, ὃς ΠΌτο ἀτιο- 
ΠΟ » ἡ τις δ᾽ αὖ “δ᾽ αῤχων μὴ ὁ μὐλογὴ κεχρίῶτῳ διχαίως γ, εἰς ἐδὺ 
(δ δυκας αὲ εἰστιγίτω ἐξὸ δυϑιυύδοις, Ἢ 

αὶ, ΟΧοογρτά. ἤς ἱεσὶ ἀςθος ἴῃ Ἐρ το] τς Ρ] 11}, νδὲ νἱ- 
᾿ἀὐσηςιι} (τγὶρίτ : νὉΣ ταπιοῃ μά ότατ, ΕἸ σέξοτα πὶ σοσι- 

105. 

᾿κιϑτιρὶς δ). 1 ὅπλα ϑέδϑει! ἐποίησαν. 1, β. οἰτματαἀϊος το 
Ἰοηῖς ΘΟ] τυτίς! ἐςοογιπῖ. 

υἱ Θ΄, ἔκκρετος, στο σης. 

οἰκτῶς, 41 ἀςξοοῖτ, εἰϊαπιλῖτ, 411} ἀθογοι το πτοιτη {Π|5, 
Εἰ λυ μβύως, ΤΕ ΠῚ} 16, (Ο] τὸ, ΟἸσοτ. 
ἐπησερ, ΡῈ] Π]οτιιπι ΦΧΟΪαΠΟΨΡ.Π]Ατῖο, ΘΟ τ}: 

; ἐπω,εχοϊΔο,ἀροτο άετοσο. ἐκλέπει τὰ ὠὰ οὐμα Ἔχ οἰ πάϊτ. Α- 
᾿πζοτε! ἄς Απίπια]. Πἶδτο αιιϊητο.ἐκλέπεται τὰ ὠὰ, οἵα Ἔχοῖα- 
Ἰυπτισ, ὀκλεπέζω ὑτο εοάςπι ἀριιά ΒΑΠ]. ἐκλέπειν,ἀσπιρτο σοτ- 
᾿ ἴος σχροϊ τε λεπίζειν, 
Εἰ χόυκος, κα, σΑ πιά τάτις ,Ἰπτεη(ὸ αἸδυς. Ατ τοτο! ἀς ππιιπάο.. ἐργέ- 
᾿ὅεται καὶ κοπὶ τὸ ἀφρωδὲς κα ἐκλδυκον, εἴῆςϊτ ςοπτιο ἔραπια: ἴρε- 

ἴςπὶ σχαξζίησις ςαπάοτοσι. 5ῖς Ἔχα δι άνιπν νἱπιιπι ν οσδιιῖς 
δ] 1η,ολάεπι αιια Οταςὶ ςοπὶροίτίοπς; [Σὰ Πρηϊβσατίοης ἀϊ- 
Ἰεγίαντ ἴῃ ἐχα! δοίςοτς, Ἰά εἴτ, ΡΑΠΠοτς : παπὶ οχ, 1δ1 ἢ βηϊῆςα- 
Ἴοποπι ποη δαρεῖ, [εἀ πιϊπευιίτο σπΠ ες ταπιοπ ἀπιοτίμπι ἀς- 

ὑτοβοπάϊτιιτ ἀο ΘΠ. Βυιά. πη Οοταπιοης. ὙΒεορπγαίε. Ηἰ τον. 
ἘΡΤΕΙΒΟΣ ἄς ςοΥγὶ πιιοίθας » τὸ καρυον ἐκλδυκότερρν “Ἷ ἡ- 
ρῶν, 

ΕἸ ἡγω, ἀε πο 40,5 ρ. 
ΕἸ... αὔξειν, ΟΡ ΠΟ Ποτα ἱπάδιςοτδ. 

ἡ] ον, αὈΠτςηάτπι οἴ. 
Εἴ σης. Ο Β] το. 
Ε με τας," ΕΧοςρτίο.ζο ΠΕ ξεῖο. Πα ςορεῖο. 

ζω ἰαρίάς ξετῖο. ἐκλιϑειϑῇ λίθον εἰς τὸ δένδρον  ἰαρί οι ατ- 
ὉΤῚ ἱποι]ςατῖτ . ΤΗσορἢγδῖξιις στο φαϊητο, μΠζογ. ρ᾽δηταγ. 
Ῥῖτο τοττίο. ; 
ϑολογέω, ὥς ἰΔρ!ἀἐς 'σρο, ΤῊ ΟΡ γαίης ΠΡγο ἐογείο, ἄς οϑὰ- 

δὰ 5 Ῥίδητατ. Ἔ ΐ 
Ἐ νϑυλογεῖν,οἴς [Ια ρί4ος ἰερογε, ὃς ργορτίὸ ἐχ ἀρτίσροιπη ἰαρῖ4ο- 

πὶ [ΟἸτππὶ [ἀρ ὶ ἀἰδις ριιγρα τατραιιο 1 ἀτί πὶ ἀϊσιιπε εἰαρί4- 
᾿ τ ΤῊΞΟΡΒγαίτις ἄς σαυῆς ΡΙαητατ. ἴσο τοστῖο. οαρῖτο γῖρε- 
Η τηοαυΐητο. δα ἐπα ϑέ τις ἀνελϑιὼν εἰς συρίκο σας ἐκ κοράνϑου . 

πὰ- 

᾿ΠΙγεσιαν πίω) ὀντεῦθεν μότοαφ ρων »κἡ δρᾶ τὸ χιωρίον τὸ δοκοιώ σ᾽ γα γὲν ἐ- 

ΕΚ 477 
κλιϑυλογήσας διέφϑορεν, ἰξεαγίγετο γριῷ ἃ σῖτος, ὑκ ἔχων ἐδεμίαν ωρ»- 

Χυλίω), ἐἰξορε ϑέντων μ᾽ χίϑων (ἤἢς οηίαι τοετεπάιϊις εἰς ἰοςιις 
ἀεργαιιάτιις ) Ηος ἴτὰ Ῥ] πὰ 5. τόσα τ στο ἀοεϊπιοίέρτιπιο; 
σαρῖτο πάγον Αἴ ἴῃ δγγασυ απο ἄρτο φάιιοπα ουΐτοτ οἰαρίάα- 
το ἰΙοςο; [Ὁ]ς ρεγάϊ ας ἔτιιρος » ἀοπες γοροῖηο ἰαρίάος ( τα ε- 
τίαιτι Ἐπιαοι]απάτις σοι τ χ δι ΤμοομΡτο ἐχλιφυλογεῖν ἀϊτ 
χὶς ].3.4ς ςαὰ[ο.7.λίϑοις ἐκλέγειν, 

Ε κλιμίφ ον οπεῖϊο. 

Εἰκλιμία, ἡ ἐχορτασίαγςλ.28. Ποιτογοπ, ἔνδειαν κὶ ἐκλιμίαν, ἔπ πὶ ὅς 
εἰπιτίοιι. ἿΝ 

Εἰ κλιμίδ ργαϊοϊ τις» Θχιςςις, ὙΤΠεορ αῆιις ἀς οαιηῆς ρΙαπτατ. 
Πῖρσο ἱξοιηάο,ςαρίτε ἴοχτο 9 τὰ γὰ φυΐσει λιιωἶοσ' πποτέρας πρρφῖς 
σδζονται 5 κ ΟἦἿΔ αἰδρόπων ἐδὸ ἐλλίμοις χαίρειν μ(φίλισα σαύπῃ κέγουσι, 

Εἰχλειναν, ἴης ἢἸπατὶ [ππτοῖογρα ἀσάοτιπτ, 
Ἐ χλινΐσαν 5 εξ ρου οΆ τη ἘβΙρογοντ Ρ [σου [τηα 5 1, λίγα ὃς τοτῖα: 

Ὅρα Εἰμϊ.1η 3.114. ποιρριμιακως ΡΟΠΣΤΕΓ, Α 
Ἐ΄ κλιπτείγω, (σ᾽ ΠΟ: ρ᾽ Πρ τ οἔας 2 ]Ππινηάς ἐκλιααιϑίι ὦ δὲ ἐκλιπωῖ- 

γεῶτρΙπριείςοτα. : 
Ἐ᾿ κλικσαρέω, μι σω,πονκαγἀσρτοζοτ ήεηροη[ὸ τορο,ο τοίου εἰ, 

Αςοι ἃ δβηκλέα κιϑεεριςἰω ἐκλισαρεῖ μελττάν παῤ ἀντ, ἘρΊςἰ ἐπὶ 
οἰτπαγαξίτεη τορᾶτ» γτ ἀτῖςπὶ ἀρὰ [ς ἐχογοεαῖ» ΡΙατάτοθας 
1Ὰ ὙΒοπιτοοὶ ἀριά εὐπάοια δατμουθειι ἀἰσοῦας (ατο 5) πιᾶ- 
δ Ἔγατιμα δὺς ἐπ ςοτη μηδὲ υὑτρ τῆν δικαίων λιεσαρεῖ ἅδε. μήτε ϑεϑῦ 
“ἷϑ ἀδίκων ἐκλικαρ εἰ ὅχτι!Υ Ὀὶ ἐκλίιφσαρ ἐω,Πεπιῆς, ςχοτο, ἐκλιααροῦς 

μαι! γετὸ Ἔἐχοζοσ. 
Εἰ κλιπσεῖν, ΠΟΤῚ, 

Ἑ᾿ κλιαῆς, ἐζ., ὁ κα ἰ, ἀφ οἱ ςηδ. τὸ ἐκλιπὲς ργξτοσταπιπι, απο ἀεεῖ. 
ἐχλιπὲς ἐῶ ἅπασι, αὐ οπτιηϊθιῖς ἐτατ ἀςγε ΠΠἔγιμαι; ρσατογ παι ίττι 
εἴαῖ ΟἸΠ ΠΡ. 1 μαοΥ ἃ. τὸ ἐκλιπὲς τὸ ἤλίκ, [Ὁ] 15 ἀςἐςεξιο. 

Εἰ κλιχάζει; ξορμ αὖ ποιεῖ, ἐκσοζεῖ. 

Ἐ κλογοὶς, ἀσδὸς ἡ ιιο ἃ οχ πλμἶτισ [οἰ σζζατη οἰξ ἤεα σχξεγρτιιηι, 
Ἐἰχλεγεῖν»(οΠρεγς, 
Εἰ χλογεύμανν τάς ἴῃ ἐκλογρίῖμαι, 
Ἐ᾿ κλογεῖον, ἡ ἐκλυχές. ε ᾿ 

Εἰ χλογειὲ χὴ φορρλόγί., σολέζοτ ς 411 τελρατιπι ἐχίριτ. Βιιάαιι5 
(ΟπΠιτηςηΐλγ. ᾿ 

Ἐ᾿χλυγῆ ΟΕ, 46] εδλιις,Γδρατατίουίςοτοτίο» εχ ρ δπάτ! Δ ηποτα- 
το. ἐκλογῆς σκεδ-,εἰεέξισι γ45 ἴδει οὐ ραηλιπη; ἀρ τς ποῃοργᾶ- 
ἔϊοτ. Αροῖζο!. καῖ ἐκλυγίω λαμίανω, []1σουίξοοτγπο. ὃς τἀ ξ φιοά 
διαχογὴ ἀἸπιιπιογατίο οἰπὶ ἀεἰοέξα, Ατήτοτεῖ. πὶ Ρλγ πο ῃοση. 
οἱ αὶ ἐκ “Ὁ ϑυρίων φυσιογνομοιεῦ τες γϑν ἐν ὃ ὃς τοὺ ἐκλογίω ἣὰ σημείων 
ποιοιύτα ἰά εἴτ, ποτατίοπεπι, Αἰσχαηᾷ, Αρμγοαι. δῖ 2. ἐκλον 
ἴω ποιεῖ ϑει ς μιὴ πεφυρυῆνὼς ἀλλα χ᾽" διαγζαφαί ) ςοΟἸ εξ ]ΟὨεπὶ δ 
αὐδηοτατίοποιι ἰοσοταπι ἃς αὐτ μογίτατηην, ἐκλογὴ ἦΠ φόρωνγγε - 
ἔπιρα!πιπι οχαξξο. ἡ νενν Ἵ 

Ἐκλογίζοκαι τατος ΠΟΥ. ΠΕ ΠΊΘΓΟ τάραιτο. ἐκλολεϑνεὶς ἴῃ τατίοπος ἀὰ 
ἔχϊαιποἱἴδτο φιαττο Ἀςριςαρῖτε γιρξηπιοίςοπηαο, αι οξελογίζον- 
το αὐτοῖς τὸ αἰ γύξιον,ΠΟὴ Πιρραταῦαπε 615 ἀγβεπτιιπιἱά οἴποπ 
οχίροθδητ οσορτᾶ ΡοΟιηλαΣ τατίοποπι. [το πὶ ιράιέτις τάτῖος 

μἰῖδιις ὀχρθηφορογρεπαο,οοηάογο,α Ἐἰπιο. Τ μαογά. εἰσω- 

φρόνως τιὲ ἃ πόλεμον ἐκλογίζοιτο, ῆς δί ἀριιά Τειποίίβεη. σοπτγᾶ 

Μιδτοτι ςοππίμπι τοι ἀσοπάα 'π6Ὸ δριιά Ὑμυογάϊά. μἰδτὸ 

Ῥτίπιο. : 
Εἰ χλογισμὸς οὐ, ὁ,τατογοὐσἰταῖίο. Ἶ : 

Ἐκλογισμὸὲς, οτἱαίῃ ΕΧτγοηλά οχαξθο,ΟἸςογοη δ οἱ ἐχιγότηις οχᾶς- 

ὅλαις, Οὐ πα! ΠἸαπιοχαξζα γατι οἱ αδάἀπιέξιαιιο ἐπ πηιια νἀ ππιπι- 

ται ν ἰχὰς ᾿πῖτα ὃς Πιράιιξγα τάτῖο φχαΠειΠππιὸ, δἰ κΘν πῆραν 
κα) ἀξία, ΡΙ ατάτοδιις τη (Αῖοπα ψιςοη, ἘΟΉΣΥΡΣ ΧΑ ταιΣ ες τ 

χρᾶν τιμιζων κἡ τυφρστάνειν ἃ ἔχατον ἐκλογισιωὸν» δὰ (ἀτηπηᾶττ ἱηάϊ- 

Ο φαταταπι ἃς οχτγοιηαπι [Ἰοἰτατί ΟΠ εῖπὶ τε πὶ ρογισάμογο, 

Ἐ᾿ κλογιςία ας, ἢ, ΠΕ ΠΊΟΓΑτΤΙΟ, αῤίϑιμησις. 
Εἰ χλογον, τὸ μεταζυ λόίων. Σὴς ᾿ 

 ἈΈΔΙΣΥ ΗῚ ΑΓΕ] Δα βαἰατα 15. Πττατ᾽ Οὐ ΓΘΟΊΤΩΤΙΟ, ΔΗ 
Διτμοτ Ηςί ΟΠ λι5.» ἀρὰ αιιασι ἔχλθ)ρν εἰς εἴασα τὸ ον μεῖς 
λοΎΡοΥ. Ν Η 

ἘΣ ΡΤΗΣ Ἔχοιίο, ουἰ πιοπ ἀἰ]πιο,ὐπολογοόῖμαι» ἈΡΡΑΔΌΣΣ ὌΜΗΣ 
4 ἐμφυλίων. Ο 2 Κώσω σευ φίλοις ".6ὴ ἔρις τσ τη ἐς Πϑῖ 

ἦλϑεν ὀντυχεῖν βελϑυῆν(θ- νὴ πίω) μέμψιν ἐκλογήστιάγαι » αἱ ἜΣ ΞΔ 
πιςπ.Ιἀςπι.0᾽ ὃ Κσω ταῖς πόλεσιν ἀἰξελογεῖτο ππν Ατ Εις ΜΗ ΜΠ: 
κοιὼ ἐδ) ὡς αῤκέσεινγοχοιίαρατ ποροίπτατοσι. τάδε τη ας 

ἄλτξ, ὁ 3 ἐλϑὼν ἐξελογεῖτο αὐξὶ τ γεγρνοτῶν. 
Εἰκλέω, Δ] οἷο εἶτο. 
Εἰ χλϑχόϑω; ΡΑΤΤΙΙ οἀο,:πίτου; ΟΠ]. ἜΞΩ αἰ ριάδων, εἰεδιὰς ε 

Ε Ἀλοχίζω, 6 εοβοτῖς [εἸρο εκλελοχι Η :η ςοβοιῖζοφ ἀϊζηθαο. 

τα! Ππδιι5.ς. 5. (4ητί. 50 οπι.ΟΧΡ  τλὰπὶ ἴπ ἀπ ΣΙ ο 

Εἰκλογμούτω . (γΠπιοίςιτ. ΤΗςοΡ χαίτας ἀς ἐδυῆο ἰῦσο χἱ 
κλοχμούτα 5 1γ 3 

ἧτο [σιπάο. Ἷ δ ΘΑ 

βαλόντα ον τες Τρ το ας υαις μι δυϊα Κῷ ἦν τατον ρα τοοίρίταις φιοί Ρτο ἀφ Ε  ΟΓ Αμαν ΤῸ τς ἀνΠ 
ἘΡΕΡΒΙ ΣΝ τὶ ἐρῶ Ἔ1 Ἀπ ὑοῖνε τὰ λύκου κα  γέεα- 

. Ϊ -νο αἰ κ ΟΥΘΡΤΙΙΝ )- 

ἘΚΠΟΒΟΝΕῚ ἘΣ ἢν νἀ] ῖμο . (οἰ πο» οηοτ- 

ἤρέσνν ἀπ πα Ὁ Ξορβος! ἀξιτμὸν φοζοῖφί γ᾽ αὐτὸν «ξε- 
ποτ. ΡΙῸ ἰἰθοτο δί ἴοτυο; 



478 ἘΡ Κ: 
λυσοῤμίων. ἰᾷ οἵϊ.. ἐξεγαγον δύ σοιάϑωι ϑέλεσει,, Εἰ]ΠΊ οἄτιχῚ ἔσγθιδτο 
νοΐοη5. 14 εἴ, ῥἀλόυ ϑέρωστ. ἔκρυψα οσῖρι!:. ῬΊΑτο Τοριιπι 12. πολ- 

χα ξιωμαπος ερρόσι χε μοτο κἢ μεγώλων σῷαξ ἐκλύονται χ7᾽ πολλὰ ζη- 
μιών ἃ ται Πξπι5 ὃς ποχις οο5 Ἐχροάϊηπτ ὃς οχοϊιπιητ. ἐκλύομαι 
ψυχῆ ἀπιπιο ἀεβεῖοτ 5 ἐχαπὶπιοτοαηῖπιο σοηίτογπογ. ἀςί- 
τἰσοτονίγίθιις ἐς ἢοἰοτνξα σ᾽ ογοδοϊἀο ητηνο. ἐκλελυμῆν 9. ὠρὸς 
ἃ πόλεμον, ἰτῖδιις ἀς ἔεέγιι-. ΓΟ] ατιῖς., ἀι ΠΟ] ταῖς. ἐκλυό μῆνΘ- 
λαμπηδὸν Θ.ἱρ!οηάοτς ἀϊ τις, πο Βιυάσις. Ματτε.ς.9,. ἐκλελυμέ- 
νοι ὐα ἐὀῥιμι θύοι, 41 {π|ρατὶ ὃς ἀϊ οέ!ι. 

Εἰ κλυρὸν»μ»ν τ ἐς [γι πηϊά τ πη χλωρὸν, ὑγρὸν, αν κ μον, ΕΟ οἷν. 
ἙΓκλυσις τως, ἡ 41 10 [το . σα δος! 1ΠΠ1τα5. (ΟἹ ατι ον ἀιςαῆτο , τοίοἑι- 

το. τεὸς ἔκλυσιν 11 ἀφροδισίων . χὰ ἀϊίςετιοη ἄστη νοπογοῖι 5 14 
οἱ, ἀοθιΠταπάατη ὃς ἐπογισηάστη.. Πιοίσογι ες ἴθτοὸ τογιῖον 
ἔκλυσις “ἦ᾽ δεσμεῖν 9 ΤΟ] το νἸπου  οτιῖπὶ , ΝΑ ΖαηΖοπι5. λειπο- 
ϑιυμία καὶ ἔκλυσις. Ἔχαπὶπτατίο,, Οαΐοπο. ἀπῖπιὶ ἀοἰ Ια μππιπὶ ὃς 
νἰγίθτῃ ἀοξο ἐξ  οζίξιι αππιὶ ἰάπρτιον ὃς ἀςρομῆο. 

ἘΓκλυοσάω τ᾽ ἀο ἱπιραζι βεγοτογαῖς ΔΡογ. 
Εἰ κλυτήρμον, κα τὸ. (Ο] το, 
Μ'χλυτος 6.6 χὶ η ,ΥἸγίιις γα έξιις, ἰαπρ ἀπ. το  Πιι5. ἔκλυτοι κα τε- 

ϑρυμμᾶμαι ἐν πῇ εὃϑῆτι ῳρϑοδοι, ΓΟ] ἴῃ γ εἰχίθιι5. ἃς ἔγα ει Ἰηςοίς- 
{ὰ:Πς ἴῃ απο. τἰπ σης) Θαπρτοηῇς, ὃς ἀρια Ηςίν οι. 
πο ΠΠτ59 ἔν δοξιΘ., τίμιθυ, 

ἘΓκλυτρῥω.Ἰάεετι φιοά λυτρόω. 
Ἐ κλύτρωσις εως ἡ, Ρ]ΪΠ ΤΠ Ἰ οὐ »γοἀοπηρτῖο 2 ΝυπἸογοσαπι σαρῖτς 

τοττίο. 
Ἐχλύτως, (ὉΠιτὸ, ἐχροἀἰτὸ, ΡΙατατοίνας ἐπ Τ γειιγρο. σώματθ- ἐκ- 

χύ τως, κὐ ῥᾳδίως δθηϑιδόντίθ., οχ ροάἸτὸ, ἐλο]ἔσιις ςογροῦῖς ογο- 
[ςερτῖς. 

Ἐχλύω, ἰἰδογο, ΦΠΠοἷμο . ἀοθεῖῖτο 9 Ποβοτο,, αήιϊπιο, γοτιπάο; 
τοιηϊτεονο Χο] ο ᾶς ἃ 642α, ἰΔη σαι γοἀἀο.ἐκλύειν - μα. ο5 
ΔρογΙγον ογρα ἕάςοτο, δορποοὶ. δῆλ(Θ. δέ μοι τὶ σκαιὸν» ὀκλύσω 
φόρα, ϊά οἵζ. κακοιὲ χόηοις ἰφύσω, ρος ΤΒοθαπιι5. ἐξ ὧν ὶ σγύ- 

νάτι ἐκλόται ξαμεδδ. 4115 ΐς ΠΟηΙοιΙης οΧροάϊτς. ἐκλυῆσι κοι- 

λίαν. τοίο[ απιπτ νεπιγοπὶ » Το σογίάος [το θατῖο 5 σαρῖτς 
266. Οαἰςηιις 44 Οἰαιισοποπι, ἐκλύων ὄξει διριμυτάτῳ «Τὰ ς[ἴ, 
ΤηλςσογΑΠ5 ΔΠ61Ὸ ὅς ἀἸΠππεη5. Τὴ ΒΙ [1ἰς σοὶ ράτιτ ρτο ἀπο 40. 
ΜΜδεμπαδοοσιμα το [δοιιηέο, ἐξέλυσαν ὄνημερφιώτες . τοςοῆς- 
τΊΠ Ὁ 7 ΓΟ ΠῚ ΟΠ Ἰοἴτοῦ σογοητοβ Ττοῦῃ δ ίο]ιο (ες! ἀο  πολύω,ἐκ-" 
χύω σε κακῇ» Ό]ιΟ τὸ πα τ]. ΕΘ Τ ΡΥ. 

Ἐ χλωπήζωςν οτος Οχιιογλωποόδυτωῖ το οχοοτίο, ἐκδόρω, δυο Ιῃ 

οὰ Πρη!ῆς, βοτίμη (ςτι δοπάϊιπι οἴϊος ἐκλεπίζο.. ἐκλωπίζετω Α- 
οἰναις ἡ Οὐ άριν ἤιγρᾶτ ργο ἐξανθίζετα,, ΠΟΙ οἢ. 

ἃ κυφγεῖον, ας τὸ, ἔοτῖνια ἱπιρτοια ἴσια σο » ΟΧρτοΠαπὶ Πιπιι!αςοπτῇ. 
ἐκμαγεῖον σσανπὶ κεῖτ γοπγηὶ Πξτί τὶ Πιδιϊοίτατ., Ρίατοτια Τὶ- 
τσ ἸΝαζαηζοη. ἄς Ομ το, ἐεμαγοῖον σῷ αὐχετύπου. Οτοσοτοίς 
ἀτιοθιις Δ πα }15)εἰπὲ τί μὴ αὖ σιδήρου, τί 3) τὰ χευσοδ τὸ ἐχσῷ54γι- 
σιαις ἰ εἴτ, ἐκ χοαγεῖον:κ) ἐκτ ύσσωμα. ν᾽ ᾿ἀοέκυα)μα ἐκμσγεῖον.. εἴς 

οτίαπι τηαητηῖς, ΡΟ] ΠΧ Πἰὅδτο ἰθχεο, ἀτονί μα ὅτωι 2... τὸ μτ' αἰμὴ τ ρρ- 
φίω). ὅπου δ᾽ ὅξιν, στο μ(ούξα ὅγωι ἔναπο (οὐ ξαόϑει οδστο νη σοιζϑοι τὸ Ὁ ἐκ- 
μριγειον, Αὐ χάου μαχτρρν. 

Εἰ χασγειόω, ΟΧΡΥΪΠΊΟ Οξἤηρο. ᾿ 
ἘΠκισημα,ατος, τὸ, ΓΔ 9 Π1α, ἔσσος ἃς τι σσιοπτα Ὑπρισατοτῖ. Ἡϊρ- 

Ῥοοταξ, αἷδὲ φόρων, ἴριν δυώδεα κόψας. κὶ διασέσας χωρὰς, κυπέρου πὸ 
ἴσον 5 Χ) ἐκμαγμα ὅσον μαγίϑεα οἴνω αὐϑοσμίῃ δι εῖναι! δ ὙὉ] (ΟΥ̓ ΑΓ 5 

στοςοπιασπια το ταϊτ, Ητ᾽ αυτοῖ στοσουηασεια Π]οίςοτια, 
Πῖρτο μυϊπιουςαρίτο νἸσοπιποίοχιοοχ σγοοῖηο νησιοητο,α- 
τουατ!θ. ΟΧΡτο ΠΩ ὃς τῃ ἔογηγας ἀἸσο τς. ΑἸ]ὰς ἐκασ)μαφμλα 
ἴδιαν ςοαξξαπὶ Πρηϊῆςατ. ἃ νοτδο ὐκιμοίξαι, τὸ αἰαπλάσαι ». νοἷτζ 
Οαἴεπὶς ἱπ Ρ] οἰ οππατίιις σχ ρουῖς : ἃς μαγίδα, Ἰ4οπη μείγμα τὸ 
φυύρχισ,κὶ τίω χἀροπλυϑὴ μα γδαλίαν. ἀϊςῖτιγ οτίαντι Ἐχρτοίϊιηι 
αἰϊσπῖτις Πιπιυ!]σ ἢ γιιπι ἐκμαγμα, κὶ τύπος 5 καὶ μέμυμα., καὶ ἐκτύπω- 
μαγ ὁ τύπωμα.κὶ ἐκμαγεῖον, ἐκμεμογμῆρον .υ ντ νοσαιτ Οσατίηις 
ἀριι ΡΟΙ]. Αὐόρμαη. ἴῃ Το Ππόρμοτσ. λέτσι γέγονεν αὐτὸ ἐχ- 
μαγμας Ρομίτιγ, ὙΒΟΟΡρΒταίτις ἐς σας Ρίαπτατγιιι ἢ γο ὃς 
σαρῖτο νἰτίπιο 5 ἀλλὰ δεῖ κριϑεέιρ ὅστομ(φίγμοτα “ἦα δακπυλίων, 14 

οἰτοπιασίπατα ὃς ΠῚ σπλοητα ρα ΠΟΥ ματι δακτύλιοι ἀριὶ 
Ἡ]ΡΡοετατ. τὐρὲ εἰφόρων, πη τγος 1] ὃς ρα Ε}}1}} ν 6] ἀππιι]ο - 
τιν ΟΧΡτοΙ[α Πιπι] στα, ἱά οὔ ὐχσφραγίσματει, Θά Διιτο μὴ 
νογτῖς πηῖππς θοης ἃς ΓἸπὸ ποη Γατιηαδογοπιρητα ἀϊρίτο- 
τῖιπη. ν τάς Ῥ᾿] ΠΣ ΊΡιι5 τι Ἀπόμσγμα, 

Ἐἰ κῳαϑυτέον»α ἀπ η {πΠ| οἴ, 
Ἐἰχμαίνομια;, οι» Θρο. αἰ (Ο] νης ἐκμανεῖςον οἴαηιισοἱηίλπεις. 
Ἐ᾿κμαίνωςἱἰληῖτο ἔποϊ οἴ κυϊο,Ἰ Ἀιτογοιῃ ἀρο. ὑἰξέμίωεν εἰς εἰδω- 

λολατα εἶεν 9 1η Ἰ4ο ΓΟ] ατγίαυ ἱπυρυ ἴτρας ν [πὶ τγαὴ ἤιςτ [5 τὰ- 
Ῥυπτ ΒΑΠΙ. ἐκμανίωϑαι αἷεὲ ἃ «{ὁν. ΕἸ τὰ πὰ ἀσρους. 

Ἐἰχμαχαρίζα, γςατιιτι ργαάϊςο. 
Ἑ᾿κμαλόηω, ΠΊΟΠ]Πτο. 
Ἐ᾿κμολϑεικώσαι ΠΊΟ!Πυγν ὃς ἔα: πυϊπατιπι τοάάοτο, 
Εἰκμανὴς ἐζθυ, ὁ κὴ τἷ, Ειπίο ἤτον οἴληιις ὁ ἐκσατικὸς, κα ἐξεσνκώς. Ὁ 
Ἐ᾿κμαγϑαίω, ρογά το. οἀΠπο. ρους ρ᾽ ΟΣ σΟΠΊΡΟΥ]Ο. σορποίςο, “χα 

μιανϑαίω σουγοχ τὸ ζΟρ ΠΟΙ σον ΘΌΡΠΟΟΪ 5. ἐκμανϑιανειν πἰυ γλώτ- 
σαν πσιιατι ἀτίσοτο, Ἡογοάοτιις. ἃς ἐκμάνϑ' νειν» 4  γηριι το- 
πογο,ἐκραζωώς ἐξεπίς αὐλοι Ὁ Ἰατογμεγίςη Ὁ φυλακὴ τὸ μὴ γράφειν), 

Ἐἰ κμέτρωοπέρα πῷ ἱκανοῦ, Βιιά,1π ΟΡ. ᾿ 
Εἰχμηκιύω, ]οπροςίῃ ἸΙοηραπι οχιοηάο. ᾿". 

᾿ Ἐἰχμζωίω, πα ἴσποτ. 

ΒΚ 
ἐκμανϑιαύεῖν, δὴ 

Ἐἰκμαξις,οχτογΠποναριιᾷ Αττζοτ, δεξὶ ἐγυπνίαν, ᾿ 
Ἐἰκμαρᾳίνωςπηατοςίςοτο ἔλοϊο ἷπ ΕρΊρ.. 
Ἐκχμαραυράν»το[πἱπιοπῖο ἤπο ργοάοτς 8ὲ οβογγο ρα] διπ τ 

δζ ἴὰ ΡΒ] σαι, οἴογτγο, ΤΣ Πΐη. εἰς πολλοις ἐκμαρτυρῇ σαι. Βὶ 
ἐκμαρτυρέω ἀϊοῖταγ οτῖαπι ἐς το ςατίοπε αὐ δητίς ἃ ἢ 
Ρτο αίξης τοίτοτοῖτα Βιι4,αοῖρῖτ αρηα ΑἸ ρίη.}.32.. 

Ἐἰ χμαρτυσέα, ἧτο Ππηοπ πιπὶ αἰ ςητὶς ἃ ππάϊοϊο , ἀριά} 1 
μαρὶυρία τ με τυρίας διαφέρει ταις Εἰαγροσγατίοη;, 
)δ ΠΟ παρόντων ὅν. καὶ Ὁ ἐκμεφτυρία Ὁ δσοντων. ῇς Ηεΐγελ, 

ΤΠΟῺ ΔΠΤΟ ΠῚ; ἐκμαρτυρ ἐν, Χτογοτιαπι το ἘἰΠῚ ΟΠ ΠῚ οἵϊο 
πὶ ἐκμαρι ὑριας το σατιοποςοῖῃ Γαμάεξις. 

Εἰκμοίοσω, μα, ἄξω, κυ α χαςτογσουΠςςο,οχιοΓρΟ, αδ[πογρο Ατάϊο, 
Ππρτο ἤομο Ἀπ πιΠΠ πὶ ἀς ἀρῖβιις ἰασθητίθιις ἥοσι Ἡ ἑκα 
τουσι, τροϑϑίοις πύδας εἰς μέσοις, Ῥ6465 ΡΓΙΟΓας ἴῃ πιράϊος ἀρ 
διητ. Ττοπι» πη 0: ΟΧρε πιο,  σοπι Πσιγάπιαι!οςς 
νης ἐκμαγεῖον, ἃ οοιαίατ, ἐκμεμούχθαι εἰκόνα, οΧχργοῆλπι οε 
Β᾽ ποπι» σία πας. (ΔΙ οη εκ μα αι αριια Ηρ ρΟοταῦ, αὐα 
εἰλλι ομεῦσαι 1. .αϑοὶ εἰ φύρων, δακτύλῳ ἐκμαΐξαι.148 ὡς ἃ κυκλίσκον ἃ 
σαιγὃς Ρτὸ ἐκθλέψαι 1 το αὶ νόσων, Ν Ίς, ἴῃ ΤᾺ. γϑυ εἰμ ἐκ μία 
σπου. [ΠτοΓρτ, ἐκτυποῖ ἐκφαίνει. ΤΙ ΘΠ, ἴπ (ξοιπάο ἐς ΑΠ 

ἀνν᾽ ἐκμοίῆετοι υἱὲ αγϑνησις τοὶ εἰδὴ “ἥδ᾽ αἰοϑνητῆθ᾽ κὶ ἐδ χό) 
αὶ ὕλης, ὥασερ κηρος τὸ εἶδος τ χρυσῆς σφραγίσος , αὐδὺ πῷ 

ῬΙΟ 60. οὔἴασῃ αἰ ΟἸ ΤΠ δυτο στη μοείνεύϑοι 9 ἐκτυ ποι κἰ ἐκσφρ 
κὴ αὐα κοὐ ξα ϑτι κ᾽ ὁσπτοιμὀργνυάϑαι. Η 

Εἰχρφ τοι ιδομμαι, ἐκ μια ταιοιἧκαι» ἘΓΙΠΈΓΟΤ 5 ναΠι15 ἃς Πιρογιασαπο 
ἘΓκματεϊδλοα Ὁ Χ αΙ ΓΕΓ ΕΠ ρρος, αὐαζωτεῖν, Δ] ςη, 

Ἐ᾿κμεϑυσκω, ΠΟ το» πτοτς γοάιηχάαπεὶ νἱτῖο ἃς σοτγῆ 
ΡΒγαΙν Ἰῃ ς ἄς σας, αλλ τὸ ὕδωρ ἐνίοτε τῷ πλυίϑει διαφ 
πον ταὲ ῥίζας χἡ λίαν ἐκμεϑύσκον, ΑτἸίτος, Οἴμοιίθ- γ5 δ᾽ αἰαὶ 
ταχιὴ μεϑυσκομῆμοις καὶ ὑπὸ θλίγρυ οἴγᾳ, 

Ἐ᾿ χμειλίοσοικαι μ.ἴξομα;ν αν, ἐγμαμγτϊτῖρο, ν 
Ἐἰχμελεταίῳ, αἰ πο ἀἸτοτο σα [ςο. Ἔχ ὀγοσου πο, οὐ το. ἐκ 

Σ λόγογ ὠρὸς (ἦν ςρατιάτος εἰπεῖν, οι Ἰτατιῖς ἔποταῦ ογατίοπς 
θτς δά τ Πτος ἡ ΡΙ αταγομας ἴῃ Οαΐθα. ὀχοῖσοο ἀπξῖρα 
ῬΙατο ἴῃ Η:ρρίδη. ἵνα ὅτι μάλιςτα με ἐκμελετήσεις. πολιζε 
αρίφίων ἐκμελετισ αμμι.7. ΤΟΤΩΡῚΙ ]Ἰσαπι ορτίπιᾶιη ἀπο ἀ τα 
οἴδῃι5. 

Εἰ κμελὴὴς (8. δ χὐ δ ἸΠΟΟΠΟΙ ΠΠῚΙ5 9 αναόμοςτΘν. ἀΐτακτος, αὐα! 
ΔὈΓΟητι5. Δ Π!}Πτοραπς. ΑτἰΠιάος . δ χα ἐκ ὥμευσον καὶ σ΄ ἐ 
ἔξω πὸ καϑήκοντος κὶ κύσχις ἡ μέλοιε, αὶ ῥυθιοῖ, ΑὙἸ ΙΔ ος ἴῃ 

τλϊο νΠδὶς Ἀ Οπηα» μεῖς 9. δυχίμὴ ταύτίωυ αὶ ποίη συέμεδϑτι ἐκ ἃ 
ἐσὶ ἐκμελῆ, οὴ᾽ ἀπὸ πέχνης. Ττοι. ἐκμελὲς ὄνομα, Πογποα αὶ 
ΠΣ Πα τοίρ πᾶς, ΡΓῸ συϑαὶ στα μη ὃς Ιμστᾶῖο ΔΟΟΥΡΊΓαΓΟ 
μεληυλυίθ. ΠΠΠ ΟΠ ιττδοίο σου 59 ̓ ΠοΥς. ον ποίπς ἐς Πραμα 
πράφεις ὃ ἐκμελὴς κὶ αὐάγωγος » φιλόσοφον κὶ λακωνικίμ ὄθπι 
ἰώεγκε. ἐκμελὲς οτίατι αϑροὶ μέλί(ῷ- γεγονὸς ἀϊοίται. Ψ 
μέχῷ.. , 

Εἰ κμελίτης, πη ΠΊσ α, ΡΙΔιῖτο. νογθοτγο, μυςιγίας “ἀρὰ ΑἹ 
Ἀδηιδος εἐρίτποτομ Ηετςι}} τ! διιϊτιιτορτο ὠλεξίκφκος, 

Μεῖττα τὰ ᾿πάίσοταητ Ηογοι]ο ΠῚ. ) 
Εἰχμελίθο οἴη ἢ ι5γα διυμΐαμος, Ηςείγς ἢ. 
Εἰκμετρέω μα, ἥσω, ποκα ἰππετοτ» Ασςιῖ ἐν μετρῦσαι ς- ὅλον Α, 

τι ἸσοΓΟ ΕΓ Ρ, ἣ 
Ἐ κμετοίθ, ὁ κὶ ἐνπιο ά τι ὁχοράξης, ἀρ Γαςίαη, ἴῃ ἱπιασί 

ΤοηΠοπο, ἔκμετρα κα ψεὸρ ὃ πόδας ΠΟΥ πΐα 9 τη απ} μα 
οχοράοητία, ἦ 

" 

Ι 

᾿ 
ῃ 

οἰ ᾷ 

ἥ 

Εἰ κμίμ ὕω, ἰςσ» ΘΙ ῃ το. : ἢ 
Εἰχμίωθ. 9» ΓοΠγοΙἔγο, Πρατίιι πη, ΡΟΪγ δ πι5. 7) διυΐο γδ σφαξ αὐ 

λάντες αὶ μέρος ὃ ἐκμίμωκ, Ὁ δίμιίωυον ἐΐχεσι, ᾿ 

Ἐ χμηρύομαι 5 ΟΧΡΠ ΓΟ. ΘἸΙΟ]ιι0 » δι114.. ἐκμηρυσοίωβυΘ. οχροπίτ, 
ελκύσας. ἐπεχτείν ας, αἰάοης ΟἿ δ τ ςταρΠοσαΠῚ δπὸ τἴ μηρυμας 

Βόσαιις οΧοιαρ τ πὶ αἀξοττ,ο δ᾽ ἐκμυρυσοί μῆυ (Ὁ. σίωὶ διυαμ 
δυκορίων κατεςροπέδευσε, ὃς ἢος ἐκμηρυσοίμϑυδ- τῷ πλῴ Ὁ 

ῬΤῸ δγαπλ ούσας, ΘπΊΘη ἤις ἴτοῖτὶ ὃς Ποςς δυσεριῦς ἐκ μυρυομῆρ 
κρως τας δυχωρέας,γιοά ἘΧΡΟΙΪΣ αέαλεγρ μίμοις, Ἵ 

Ἐ᾿ μια νεῶν! 5 ΡΟ], ἀποσσερμα τίζειν ἄϊαπερ οἱ ὀνειρώήοντες λὶ 

βατραχ. ΝΣ 
Εἰ καιμέομμαι οἶμαι, ἱ τ ΓΟ τ, ΟΧ ρσΐ πιο. 

Εἴχαιξις, ἑως, ἡ ΠλΙ Χτίο. 

Εἶχμεϑι(θ-»Ε)δ, ΠΊΟΓΟ ο 415 ΟΧΡΟΓΘ, ΠΕ] Ρ Ομ ἄ1ο ργπιατιῖς. 
Ἐἰκμιώνο ὦ, “ιώσω,[οςῸ ππογοοάο,νομ40. Πογπιοσ. ἐκμεῶα 

βαυτὰ γιωακα, ὅζς. ᾿ 

Ἐἰκμεάδωσις εωξοὐνσοηάιιουἱοςατίο. 
Εἰ κμολενοχ ϊατ, αὐ ἐκμολέω, 
Εἰ χμόργνυμαιγοχρτίμιο, ἐκμείτα, ἐκσφρργίζομαι»ἐκτυκσω αὶ 

ΡΙίατο Πρτὸ ἴσχεο εἰς Το στθιι5.ἀς τοπλι!οητὶ μοσπι 

θῖτιι Ἰοαιιςη5,εἰς ταὶ Ἔ γζονω μβύων ψυχαὶ καὶ σώμοτα αὐαγὰθ 
βόργνυ μϑύων ἐκτυποιύιϑτι 5. κειὶ τίκτειν τσ αὕτοι φαυλότερα 10 
τ] Ὠτῖας γίσλαπι ἰῃ δι πᾷ θιι5 ἱηξαπτίμπι οχρτῖπις 

Ε 
τα 



ἘΠ ῊῚΣ 
επἴοπι 5 δίσπογς ἀοζογίογοβ. 
ΧΡ απ ογς, ἐκμορφιύσαι χαὶ δια τυαναῖσαι, Ὀ[ ατατο τις. 148, 
τίωὺ μὰν τὸ σώματι. κακίαν 5 πολυμερως χαὶ οἰ κοδευνυΐυας 
6... Ὁ 

ὀχαπτῖο, ἐκμεμόχθίω ταὶ δεσμοῖς» 1ῃ νἱποι}}ς ὩΒογαγῦτ, 
τὶ ἤιης. 

᾿ω ΕΧ οὐ ΟγοΧΟΙΓΡΟ. ΘΠΊΟΙΙΘΟ 9 οογτου γοϊϊςῖο » ἀςεπία- 
ορτιὰ γοξείδιις ὁπιουςοςνοῖ οχοιτῖο. 
πιο ἐκμυζέω, κιίσω, αν "καγίιρο, βσώλω, μύζω οχιισονέχ- 
ἀρδτογρο ΑἸ σχαπάοτ ΑρΡΠγοάτίειις [1δ. (ξειιπάο Ῥτγο- 
σίφωνα ἐκμυζοιῦτες ἕλκομῆν δ οἵγονοδές. ἰὰ οὔτονίητατι ροτ 
ἢ ἐχισοηάο ἀτιγ Δἴ πγιις, ΓιτΙοἀπιις ᾿π ΤἸΠΊΟῊς, εἴ τις κὶ 
ὦ ἐκμυζάσαντες κὶ πσὔτον. Ἡοπηετιις ΠΙΔ4ο5 δ. ἐς Ν)α- 

᾿: Αἷμ' ἐκμυζάσας . ἰὰ οἴϊ, ἐχπτεέσας,ἐκϑλίψας, νἱἀς ἐκμυ- 
γ ᾿ 

'π τος ὐ οχτιξεῖ ον Πιέτο, πέλας, ΡΠ πῖο. Τϊοίςουί4ος, πρὸς 
πλυγίωλ Ἰοζολε αἐμοζει κ' δγαὶ τῷ σ᾿ ὁμάτος ἐκμὺυζησες. δεῖ ὃ μὴ εἴ - 

ἐῇ ἃ ἐκμυζιῆτα, 
ζω, μ.ίσαχα κα, ἀςτἀςο. παίο Πιροπάο, 4] εις ᾿ποςῖ- 
τηρεῖ. βδελύοσεται 511) 445. ΓΛιςζα ς.16... ὁ ξεμυκτήφαζον ωὐ- 

πΠῖς5 ΟΧ ΟΡ Εθαητ οἰ!πι»Πτεγρ. 
ἱτηθισμὸς γού δ σα. }}} 0 ῬΊΔατ, Ππα,ΡοΥΓ, 

απο μδυιίξιι ἃς [ρίγῖτι! οδίθοτο. ΡῬΊατο Οοπιῖσις ἀρυὰ 
γἐΐσειτ᾽ ἄκρατον κ᾿ ἐτεταρίανώυδοον ἔπινε κέ ξεμύς σειντάο Ἐπ 
ῃ ΠΙλά.χ» [δ ντάοτιγ ρος ὀχροηὶ ετίαπι ὀχ τσ }14- 
τὶ αἰ Ἰσίια Ππτιπὶ σοπιρτγο τς ἜἐΡ1δὶτ οἰμτὶ ποπ ἀϊςατ ἐξα- 
{ξὰ ἐκμυς ἑζειν, χιιοά οἵδ ροτίνι5. μεμυκόσι χείλεσιν ἐα- 

οτε τϑίο πτογιιπὶ ὃς τί σοητίμττι πιξθογιιπὶ τοσρθο. 
ὠγπαιΐο ἀσσορῖο Ἔχρόοτῖο ἱπιρτορτὶὸ αἰ Ἰαεὶς ἀἸοἴτηγ 

τις ἐκγαιεϑυλούέϑοι ἀρι ΓΥςΟΡ ἢ λέγεια δ), εἰς τέρειναν ἐπ- 

ἀϊς2ς ᾿υλις Π Πτεσ ἐχογοίςο. [κ|ς. ἀπόρρν ασυρρ κατ᾽ 
ογτα, ἱπ δ γα 1] απ γε ποι  ] ςεη. 

ΓΑΤΌΡΙΟ ἐνεγκάτω, ὙΠοΟοΙς, ξ 
τὴ ας ραίς] σΟΠ ππιογο ὀκνεμηϑ σι Πης ἀεραίεῖ.. ἐκνεμα,ἐ- 

εἰς. ἀπιςος. ΟΡ μΟΟΪ πη Αἰδεο . ἐκ ὀμτὸς» ἕο αἀψοῤῥον ἐκνεμή πὸ - 

νῦ Πτ πποῖαρἢ ἃ ρτορο 5 411 ραίξιπὶ εἀποίταγ ὃς ἀρ Ης- 
γενέ μμηται ες ας ἤκται- ; 

μμ.ἴσω, αν. χα ΟΠογιιο. ἐκϑηλεω: ὃζ ΡοΥ πιοῖδροτακτι ἐκτ 
γ5 (δ Πα 1 το Π]οτς ἃς ρεοιμίας αι: ἤλητ ἦν πραγμάτων 
ΠοπιοίἘμοη ὀκνενδυρασ μῆδοι;1ὴ αὐειηρημῆροι χεήματα κὶ δνμμοί- 

κ᾿ λθ΄, κα, ὁ καὶ ἡ στα [σα Ὁ] 5, λα. ᾿ τ ἢ 
' “προ τῶ νἰταητῖς. Ρ[ατο ἕκνδι σις ὁ δ ὠν) Δ] - 
πγτῖςια νἱατιιπι. 14 εἴπ ἐκτροπαὶ, ἀςοχη5. Ττοπὶ ΠΙτΙ]5. 

σα, του κα,οπλϊ πε: Ργοροπάοο; ργολοέτις {τπν. ἐοη- 
οἴπιιο 5 ἐπᾶτο. ῬΓΟ σππτατο (ξητο τ] ΠῈ 5 Ειγιρίάος ἰπ 

᾿ σΣΙΓ, αὐὰὴν ὁ δ᾽ ἐκ τ᾽ αὐτος ἐκνδ᾽ει πάλιν. 1 46πι; εἰς ϑαίατον ἐμ- 

ντεντποττῖς ν ἰςϊ πὶ. [4 οπὶ ἰη ΤΡ Ηΐρ. Τυτῖςα, ξενθυσ᾽ πος και 
᾿ ππιτα ἐπΠτε ρτοςιι! α᾿Πίζογς . ρτο ἀςοίτπο ετίαπι ἀριιά 
[Ἔπορῆ. σαρίτε ἀςοϊπατο οἢπιρὶο , Ἰτοῖτι Διογίου Ὁ ἀοτείδοτ. 
'ἀοστ τη Ζέποπουὐκνδδειν γδ τὰ πολ ϑτοιὶ εἱμαρτή μαιταῖ. Ε κνεύσαι» 

! ὀκνέω,οπάτατο. Εἰγίριάος ἰπ Η]Ρροίΐγτο φόγοῃ. εἰς ὃ τίω σύς- 
͵ ὦ Πεσοιϊσ᾽ , ἐσίω σὺ «πῦϊς αὐ ἐκνεῦσαι δοκεῖς δὶ τγϑαατὲ Ροηὶ- 
ΠΓΡΓΟ εχ το {1 ΕΠ." (α ἐχρεάϊτο Ἄτηϊις ἐχρ! σατο. [οάπη. Ἐ- 
ΟἈΠρΕ {τ τὰ Ρἱτὲ χιΐητο . Οἱ 9 Τυσοῦς οἰξέγουσεν ὀ χλύ ἐν τῷ τόπῳ» 

ἴυς ἴς ἐχροάϊοταῖ αιαπάιις οπιογίογατ ὁ τιγθα 7 δίς. Ἰητοῖ- 
τοσομαίογατ, δὶς ὃς ππΊρ εχ ροπίτιγ, Ρίατο 'δτο αιΐπτο ἀς 
᾿ ερ ὐκοκῦ χὶ ἐμὴν γδυς ἐον χα πειρατέον σώζεδϑτη ὑκ τῷ κόγου, δ1ς (Ἱ- 

"τι ισηρῆε ἐπαταγα Τυΐοιι]απατγιιπι 1]. ς. το αι] [δ μαθετο νἱ- 
ΠΟ ἰοΏΤΌΓ ΔΠΡΊ ΕΙΣ, ἐπαταηῖ τα πιοη δίς. 
ἘἸ φιλί. ὁ πιιΐὸς ῬΓοτιιπιροποοἐμνέφελ. ἤλιθ- διαπολλυσι, [Ὁ] εχ 

αἰδε ἱπτονιηγῖς, ΤΠ σορἨταίξιις ΠΡ γὸ τογτὶου ἰ τοτῖα ρΙΔητα- 
»Ἄάρῖτε ἀςοῖπιο. Ρ  Ἰηῖις Πρ το ἀς οἰτποοέξαιο»οαρίτς 17. 

οἱ ὁ πυδε, ἄς. ᾿ 
ἔαρ, ρτος ΟΠ ΠΔυνοπτιις Ῥτοςο οὐ σον οητιις ἃ παρε ογιιτι- 
τς, ἐκνεφίαι αὔεμοι. ΑὙΠτοτεῖ. ἀθ πιιηά. οἱ χ᾽ ῥπξιν νέφοις γινόμε- 

τ αὕειμοι 9 καὶ αἰάλυσιν πῷ πάχοις τρὲς ἑαυεδὺ ποιέμδνοι 5 ἐκνεφίαι κφι- 
οεῦται κά οἴϊ, 4111 11. ἔγα ξξιγα ηἰοὶς τοί Οαοπἀάσαε εἰτις σταῖς 
τάῖπε ΠΟ 11] ἀτιητιιγ ἴητοτ [Ὁ 5 φιιαῇ χυϊ ότι πιιδὶ σοηδ: 5 ὀκνε- 
ἰαν ἀἰςτιπτιιγ. ΡΙ  μτιις ΠΡ τὸ ἰξοιιπάο.. «αρίτε 48. 4ε τεροητὶ- 
ἰς Βατῖδιι5» Μαΐοτς νογὸ 1{13τ ροπάοτε ἱπειιγίμσας 5 [1 ἰατὲ 
(ΟΑΠῚ τι ρευῖητ πθοεη 5 ργοςο [πὶ δίρμιιης 4118: ἃ Οταοὶς 
ΟΟΔΓΙΙΓ ΘΟΠΟρΡ ϊας.ὀκνεφίας ὄμζρος, ΗΙρροοτατ. Οαΐςηιι5, δ μΣ 
ἰα γγούμῃθ. . ἐκνεφίας «πυρετος. ΗΠ ρΡροογατ, αἴ θη, ὁ ὑγρὸς ἅμα 
᾿ “υραδης, ὥασιῃ καὶ ἥλιε. ἐκνεφίας, 

δ φευμοήψω, αν, Φας οι] ΟἽ Οὐ γο Πρ (το. ἐἰξένννψεν Στὸ τῷ οἴνα, ντπτιπὶ 
4 Ἰροῆις . ΠΡ το ρτϊπιου  οριπι,ςαρῖτο νἱροππηοαιίητο. Ρατι- 
Ι δ ΤΙ πλα δά Οουπτῆΐος 9 οαρῖτο ἀςςϊπηοαιίηζο; ἐκνηψατε δὲ- ᾿ἰβίως καὶ μὴ αἵ μαρταἴετεςα ΟΥΓΟτΙ 5 φιια τις ᾿ρῃπογάπτία: ερτὶς- 

3το τεπρι(οἶτο. ΑἸ1]. (δ τὶ) οἴτοτο ὃς Ἔχρογρ [τα πηϊηὶ. 
Ἐ ἰχομαιςμοήξζομαι, αν πγμαϊγεπάτο, Προ πουσ. Δ τοτιφς τππηήο; 

5 

ΒΗ: 479 
εἰς πίω) ἑαυτῶ δίαγταν ἐκνέξυται, «ὁ “πατα δ᾽ ν δὶ ἐοπιπιοάλιπι εξ 
εἰ νίπογο, 

Εἴχνηψις γεως ὐ  ρῚ ΠΑ το υῖος, τ μὴ δῷ ἔκνηψιν, χυΐα ποη εἴϊες τὸ- 
4ι11655ς,3.ΤἈΓοΠ,Ιεσςπι, 

Ἐ᾿ χνικοίῳ, ΟὈτί πο, ἐπι] οἰςογευΐποο. Αςοιίι, ἐκνικῆ σαὶ σασι, Ἰᾷ 
[πο τελείας ὄπηκεατήσα!»ο Ὀτίποτο, ΤΙ εγάϊάδς, Τάοεη » ἐκνικῆσαι 
ὕδὴ μυϑασες,, ἐπ ἔλθ] απ ργο ες ς. ̓τοπὶ ἐκνικῆσαιταπάςσαι ὁ- 
πεηῖγο ἀριι Ραιπηίδιτι. Τἀοπὶ ἴῃ ΝΜ οΠςοηεὶς ἀς δ. Π|ο Ὑτοία- 
πο,χληϑίαι πρωϊκὸν κὐ ἐχ ἐλλζωικὸν υξενίκησε, ἀρρεϊμτίοης οὔ- 
τἰπυΐτοῖτα ᾿ππα τ ντ ἀϊσογοτιιγ, δὶς ἰάοπι ἴῃ 1 ασοηίςοϊ5. ὕςε- 
δον δωφκεύσι μεροϊωνίοις ὄντας ὀνομαϑυῶ αἱ κὶ τούτοις οἰξενίκησεν εἵχω.- 
τάς, γὶὰς κρατῶ, 

Ἐ᾿ κνίκηστς εἰ] το, ἵπ Ραηά, 
Εἰ χνίκημα,ἱ αιιοά νἱποοπάο σοπιράγατιγ Ν Αζαη ἐμὸς ὁ πόλεος ἔς. 

φῶ σον τὸ ἐμκγίκημᾳ. 

Εἰ κνήπῆω, ΕἸ Ιοϑριιγρονοχρῖο. Ρίας, ορ το] οὗἴαια, Ταῦτα γὸ αἴα- 
παι, κα ἀκ α΄ ποτί τις αὖ τὰ «κνίψειενῃος Θὰ ν [1115 Ἔχριιγραιο τίς ς΄ 
«ποτε ηο, ἐδέποτ᾽ ὑκνίψη συὶ τἀκεῖ πεωρᾳγυῆνα σαυτῷ, πιηαιᾶπι 
ἀπ]τες φι5ΠΠς ἔς "ΠΕ. 

Εἰ χγετράω » ὡς ἰαιιο πἰτγορηἶττο ροτγίτι ο.οἱ ἐκγισρω θέντες Πίτγο ροτσ 
ἔα, 

Εἰχγιψις εως ἡ ΑΒ] το, ΜΔογο ᾽ς χριγρατῖο 9 ΡΙαατο 7 ὃς αιαίξ 
ΑὐΠογῆο, ἐπόσμυξις,καάϑαρσις, 

Β΄ χνοια ας, ἡντα Θητὶὰ [ὰ ρ Πιδγάς ἢ τί τιτι, 
Εἰ χνομίως.γο] ὀκνόμως»υὐτδρφυως ἑαῷρζαλλόντως, μεγάλφς τ τηλσποροτὲ, 

Ἰπιιπτατο, ΠΟΥ ΠΊΪΤΟΓ Ἐτγτλο ον. ῬΙΙη.Αὐπτορμαη, Ρ]μτο, τ γδ 
ἐκνγομίως μ᾽ νοι ἐὠΐετο, Ἰᾷ οἴτητης [ππηπιόροτο γοιιογοθατιγ. δι ὁκ- 
γομιώτειτοι»ν ἘΠ ΟΠ ΩΓ Πππὸ, Πιρτα πὸ ἀυστι» ἰπη ροτοητι ΠΠπιὸ, Γ- 
Βιάεπι, λέγεις ἐρώντ᾽ αὔϑρωπον ὀμγομιώτατπε 9 τηδπηοτας ποσιίπεπι 
Διπιλῃτο Ροτγα τ Πετηὸ, 
Ἐἰκνομος, οχ εχ, οἷο ἐγέμος ἴτοσι ἴσο] οπιις, ποία πάις. 
Ἐχγοδ, ἐχοοῦς» ἀοπης 5. Ἵταΐτιις » ἔκνοθ' ὄυπαϑίης. απίπιο [ἀιιξξιι9 

αὖ αβεξείοπε. 
Ἐλνεσηλδύω,ομτοοιπις ἀςοτοἐκϑεραπεύω, ορ τισι 41 Προπτὶ σιιγα.» ὃς 

οδίςιις πος ]ατὶῖς ἃ τποῖρο αὐ ρυηπίπατι να]ουιάϊηεπι 
τοάιϊιςο, 

Εἰ χνοσφίζω, ΑἸ Ἰε πο; Γοῖ ἴοῖο. ; 
Εἰινυξεν,αρρι Ηἱρροοτγατεπι ἐγεροθατ, τι ἀςθατ, ἐψορή νου Ραπὶ 

Πέχυπι οἰϊ ἀτὸ ψόφε, 
Εἰανύσυν»ἀριιά ΗἸΡΡ.Ρτὸ ἴξηπλωμίφη. 
Εἰ κξνλούίϑειν ὃς ξυλούθϑειοἱ Ἰρηιιπὶ Ηοτ 9 'π Πρ ποτα πτιτατὶ. ΤΆςος 

ΡῬβγαίξιις » «ἰδὲ φυτῆδ, δῇ ἐν τοῖς φοίνιξε κὶ γαξϑενξι 5 κα εἴτι ἄλλο ὠκξω- 
λούται. 

Εἰ χολώα, ΡΟΓΓΓ αι τ» ἐϑορύβει, ἐντὸ ΤἿὉ κολοικῦν, ᾿ 
Ἐ’ κομπολεἰκριιυ,τηασηϊῇςα ὃς Πιροῦθα νεῦρα οτοραθαπη»Αὐ Πτορ ἢ, 

Ἀλδῃϊ5. 
Ἐἰ χοντὶ, Γροητὰ,νἸττὸ, ἑκουσίως. ῬΈΟΟΥ 1165. μήτ᾽ ὅγπορκήσῃς μήτ᾽ εἰ- 

γνὼς» μήτε ἑκοντὶ Ἰ4 οὔτ, ἐθελοντὶ, ν ΟΙυιπτατι ὸ, σείαν ἀἰςίτιτ ὅς ἐπ 
κοντίω, Αὐτὶαηις»τίμὶ μέσίω “4 ποτα μδμ' γίω ἑκον τίυ) ἐνδιδόντων “ἴδ᾽ 
ἐποιεώτων κατέο εν, 

Εἰχευσιάζομαι.ἤροητε οἰξογο,τερόφέρω, τορϑα! οϑόμμει, 
Εἰ κουσιασμὸς οὐδ ΟὈΪατῖο γοἰτιητατια. 
Εἰ κούσιθο,κ ὃ κὶ ἧς γοϊαπτατῖις. ΡΠ] ἀς πιππάο .» αϑρα ϑεοῦ τίω) 

ἑκούσιον κίνησιν εἰληφὼς. ὅζς.14 οἴ 4ι1 ἀἸπϊ πῖτιι5 πτοτιπὶ ἀσοορίτ 
ψοΪπταγί τ πη. τὸ ἐκόύστον 9 ἰἰδογαστι ἀγ ̓ ττάτιπι ἀρ ΡῈ τ ΡΒ] Ο 
ἀε πυιηάο. ἡκουσία οτἴαπι ἴῃ ξασπαϊ πῖπο 5 δρι Π]οίςσογίάοιι 
1ῖδτο ἴδχτο 5 σαρῖτο ρεῖπιος ἐκουσίᾳ γνώμῃ ωρρσφέρεται » ἴπαρτς 
ἔροητο Πιπλῖτ. τε ἑκούσια, 114 ἤροητο ἀρτπτιγοις ίροπτς πο- 
{ἴγὰ σοατιραγαπτιγ. αὐ τὸ ἑκούσιον, ἸΠἶτ15 1115. ἐκούσιίδ- συμμα-- 

χία, ΑτἸπιάςς. ὃς Τ Βιιογ ἀϊάς5.ἐκούσιοι σύμμαχοι. Ρίατο ἀς [ε- 

δίθιις, ἐκούσιθ- φυγή, Ἔχ  Πυστι ν ΟΠ] Ιπτάτ δ. ΠῈΣ ἀδικήματα» 

ροητς ἐβέϊας: ἱπιιγα.ΡΊατο νόμ,8., ἑκούσιοι φόνοι, {Οοτ. ἐκεύσιθ» 

ἀπέϑανε,ροπτς ΟὈλτ, Τ μπογά. ἢ Ζ 
Εἰ κυσίως,νἰττὸ [ροητο, ρεῖπια ῬοτγῚ φαρῖτο αΐητο 9 ὅθηδ'κοπομυτας 

αὴ φαγκας ὗς, ἰλν ἑκουσίως ίοά νοϊμπτατιἐ αίατ., ὉΝΣ 
ἘΧπαγλαῦρτο ἐμπάγλωφον οἰο πη Ππιτιὸ, Ομ ογ. "14. γονεῦ ἐκ 

παγλ ἐφίλησα, ἐκπλυκτικώς ἐξόχως. ἀνλτ ΝΣ ᾿ 

Ἐ χπαγλίθουρτο ἐχπλαγνςοἱά εἴν, ὀκπληκτικδςγφεζερνς» ἡ ὐξοχ Θ΄.114- 
ἄος «,,γ,ὲ σὺ «τηλείδη αϑαὕτων ἐκπαγλότατ αὐδρων, τά εἤεροπηςας 

εἰΠΠπης ἡ Δι ν δἰιοπιςητι ἥμπιο ἀπῖπιο ρα ϊτε » ῬΑ ΟΡ ΟΩῈς 
διτοτγο πατὸ. ΐ 

Ἐ’χπα γλοιδμαι, ὀμπλ Πομα)»ἴτιρεουτογγςο τ, ἃ ἀση]τ ; : 
γλέμδμοι , ϑαυμόζοντες,ἐκπλνῆ ὁ μῆυοι 5 {ξαροητος Ξ ἀπδυτιοισές 

Ἐχπαγλωςργο ὠκπλάγως Ἂ ἐκπληκτικώς 9 Ἐξ ΧΙΜΟ ἼΆΛῸ το ἔπται ἐν 

ἔξοχα, [ετοοῖτετ, ἱφιυρώςγφοζερως,ορ τς 1» πΏχΓιπος. 
ἀρὰς τὶ 

ἀκπείγλως δπύλεσσαν ΡΓῸ ΧΤὶ κράτος, ΠἸλ ἀν ἐμοπιοητοτγδς Οἀγί. 

ὁ, ἐκποίγλως ἐδύρεδϑει ἀἰχ τ, παίτιμπι ἐπ πιο τι} » (ἄρτὰ πιοάμσαι 

Ἰαπηοητατ!. ἡ ΡΝ 
Ἐἰ κπαϑὴς ἐϊθ-» ὁ καὶ ὐ ΠΠπΠι5»ἴαπιις δ Ἰμοο υππιϊσοκὶ ἐκτὸς πάϑοις [- 

τοτι,ἱπιποά!ςὸ αβεέϊτις. ΑἸ ΡμτιΜὲ ὃ καλλιγλϑειαν κατέχει ἐὸν 
Μ ἕναν δδε,ἐκπαϑὺς ὐπὸ καὶ δόνας γγυομυη. τῆς Ἷ 

Εἰχπαϑδεύα, “ἀοςςο»οΓ ΔΤ ο9δ( ἐς 6415 ἀἰεἶταν ὀκπαιδεδσαρρτο δε. 

μἰϑ ται λεύσαιγπωλοθομν ιν) ἡμερώσαιγντ αὐα διδάξα ὅτ, 

ἁτίοπὶ ἤππ|. ὀμππενν 



μ᾽ 

,“δο Ε Κ 

Ἐἰκπωφάσσω,ϊπίαπ!ον στο ον ϑασιω αῆοφ φρονωδ, ἰνλοφοἰοσῶ . ΗΙρροετ, 
αϑουφίοτὼ, ἩΟπι.111Δ 4. ἐνπολεμίζειν ἐκ οἴασικον, Ο ὑ σ᾽ ἕκασται ἐδσ εἰν. 

ΤΏτΕΓΡΙ. ἐνϑουστάν. " . Ὶ 
Ἐκπαίώνρτο ξεγῖο. Ποῖπιος Ττὶίππορ ἀριιά Τιαξξαητ. ἴδτο ν]τῖπιου 

1ππίτατ, σαρῖτς ἀοοίπιοο ἑϊαιιου κν Ἀοιμοὶς ὀκταίδ᾽ας ποτ 5 ρα 
{ΕΙοητῖθιις ξογίςης υνὲ ἰοροπάιιηι ἀρινᾷ Αριοίμσιν εἶτις ἰα- 
τεγργοῖ. 

ἘΠ κπαλαιουἱάς 1 Ἐἶχ,ἤϊο ογάϊης. 
τι κπαλώειν ργατοΓ Ύπα ΠΑ τ ας προς ἀρογεο  ιξγατί. 
Ἐἰ κπείλαις: (ΘΟ Γαι 59 Ππροτίστιδ5, αὔανόρος, 1τξ ἐνυποίλαὐςτα δ'εβνα, ὑτόρυφα- 

να) ΓΔ Πα) Πρ γΡα. Ἡ οίγο]. 
Εἰ ἀπαλὲςγέξαρϑρον. οτίλη συ οπτοτιιπι ὁ φοπιραρο ἤιὰ οὐρὰ τὸ ἐκ- 

πτῶλ εὐϑαὴ το ἃ {πτ ἐκκιν εἰ ὅτι. Η οἴγ οἢ. 
Ἐ κπτιλιν κοτεῖνοο οάοπὶ τεῖϊε οἰξ ἐνωτιολογεῖν, 
ἘΓ κπείλιον; Ἰ4επὶ ΟΧΡ αἰκλήρωτον, ηλτὶ ποίλθ- ο[Ἐ κα ρϑεὶ 
Ἐ᾿κσαλλακίδηοις ΠριιΓι]γΠα τὶ να ὧν ποιλλακέδος, 
Ἐ κσείλτιεν Ἡ οί ἢ. οἵαε ἀἰςοῖς ἔξανοον ἐχ ὅμοιον, 
Ἐ χσαντὸς. ΟΙΆΠΙ ΠΟ: ΡΓογἤι55διύλν, 5114, ἶ 
Ἐ᾿ κποιππουϑει ἴῃ Ῥᾶρ ρος αθίγοινπάς ὁ ἐκται πού μῆνΘο ρΑρροτιὶπι 

ἰδιιιρίποπὶ σπυΐττοπ5.ΐη ΡάρΡΡοΚ δπαποίσοπβ. Ὀ]ϊο(ςοτίἀς5 [1- 
το τοττῖο9 σαρῖτο 133, αὔϑος ὑμποιανπούυϑοον 5 ὃ κϑιλούσιν ὄγιοι αὐ- 
ϑήλίω,Ηο5 41 1π ράρρος [Ὁ] εἸτυιτγειια ὃς τη Ιαιρ! πϑ»ῖη ρὰρ 
Ῥύπι δίς. ἐνποιπιποδῶτω ὃ καρπὸν» Ἱ ΠΘΟΡ γαίξτιις [το τοιτίο, 
᾿πξογῖω ΡΙδητάτιιπι Θαζὰ ν οστῖτ 5 ἔγιιξξινπι ἰἀπιιρίς ρᾶρρο 
ἀϊέϊα ρετγάγο. ὃς Πδτο ίεχτο. οκ προ πούται τὸ αἴϑος.1.8:ο5 ἴῃ ράρ- 

τς ΦῬΕΠῚ ΠΟΠΙΟΓΓΙΤΕΓ, ῬΑ͂ΡΡΟ Υἱτίατιτ. 
Εἰ χπαρίςημι, τορὲ φάϊξεο,[το.ἐκ οἴθᾳσίω αὶ ἀυτῷ ἐν τῇ γνώμη, α- 

πἰπητ πη οἷτις Πιδίτο. επιοῖ, 
Ἐ χπτιτάοσω, [ἘΓΟΡΙΓΕ Δ Γο5 Αἰ Ἰσυΐτι5 ΡΈγοο 110 : ἰτοῖα αττοηϊ τ τοά- 

ἀν ρογτου το μοῖο. ἔκσει τάσσομαι αττοιμῖτης γοάάογ. Οὐγῇ.σ,εκ- 
πεπαιτευγυῆθ. φρένας αι] πποπῖο πο σομίϊατ. 

Εἰἐπατεῖνγοια ρατ! πατηι]ατο, ἤρατίατὶ, ΓΑ τη ἘρλποπΙάς, 
Ἑ ποίου, Εἰ οἰ ν οἢ, οἴ] τοῖς ὶ ἔξω του ἀςιαπη. 
Ἐ κπτώτρεον,» 1 {{πη1}} 9110 ῬατΟΓΠῚ1ΠῚ. 
Εἰ κααυμα, αι] 5ρα!αίσαυμᾳ, 
Ἐἰχπαύομαι αι] οίξα. ᾿ 
Ἐχπαχευλὼ, στα ἤπιτη ἔλοῖο. (χριςῦν. 
Ἐ᾿χωειράζω . τοηἴο 5 ἰάοιη αιοι διαπεοιρήζω μηδὲ ἐκατειραζωυλν τὸν 
Ἐἰχπείξομαι ΟΧΡΟΓΙΟτ, τοητοςΐαςο Ρογισα αι. ἐξεσειρϑίω τέ- 

γῶν ΟΧΡοττιις ἤμτη Η]1ο5. 
ἘΥ χπεκτέω, ρεέξουν ο 10. Ηςίγς ἢ. Ἑ ἀπέλεἠ, ἔξες- ΕΟ ΟΠ Πςοτ, 
Ἐἰ χπελόσει, Ἡ δίν οἰ, ἐξωϑεῖ,εχεγι ἀϊτοεχ ρος τς, 
Ὃ χπελεκέζω, [οςιιτὶ ἀσγαμο,νο] ἐχοιτίο,ἀςάοϊο. 
Ἐ χπελμᾳτώσω ἀρὰ διι Ατηρ Ίαητατο ΟἸσονναῦτ ρ΄ χητας ρα ς 

Δττογογο, 
Ἐἰκπσέλω,οχτο, ΗΟ τις. 
Ε πέμπω, μι ψω, ττεμιφα. οὐτηῖττο; αἰ] ορῸ . ὃς ἀππαπάο,, πος ἔλλω, 

ἐχξαάλλω,, δποδιώκω, οἰ ἰοΙ Ογτο ορὸ πὶ ΟΧῚ 1111» ΓΟριι 410. ἀϊιμ]- 
ϑο.Αςειίατιιιο.1 τιοΐαητι5 » (ὧν πονηροιὶ ἐς ἃ αἴ ἀσεζων χων ἐκ- 
πέμπουσι » οπϊ ττιητ ἱροῦ Ὸ5 ἴῃ ἱπηρ  Οὐτμπ Ἰοςιπι. ἐκπέματω 

ναῦς, Πατιο5 ΟΠ τος ΤΕ Πτιον ἀϊά4ος. ἐκ πέμισω αἴ χον ταν ἀπ οζη πλῖτ- 
το ἐκ πέμω ἀποικίας, ΓΟ] οπίας ἀδάϊιςο. Τάοπι Τ Μιογ ἀϊά. ἐκ πέμ- 
σειν ἐδὺ ς-ραπιώπας . ΟΠ ττοΓΌ ἐῃ ΟΧΡοἀ τὶ ο πεῖ ταὶ τος. ὀκπέμ- 
πεῖν πρεσβείαν. ΓΑϊτζοτο Ἰερἀτιοποπι; Τάοιη ὙΠιισγάϊάος. ἐππέμ- 
σειν ὃὲ ἀποπέμπειν ἃς ἐκζαλλειν τίυλ γενῆ κα ΡΥ τερ Δ γωαριά 
Ταποῆπεη, : 
Ἐἰχπεμψις,εως. 7 2οταὶ Ππο.. 41 1} {πο πιϊ Π1ο δυτοςολή, 
Κὶ «πεμπαϊνιο,γλατιιΓ ΟΣ Ρογσο το, τηάτιιγίτατοτη ρογάμοο ΤΒοο- 

ΡἈγαῆιις. , 
Ἐ χπεπληγ υἶ(Θ- ἀττο π᾿ ει15) Πῖππιο ΡΟγΟΙ {πι5οϊπίλητι5. ΑΥ ΠΤορ μη. 

γεφιν ας φπληήπω, 
Ξ᾽ ἡπεηῆα μήύως, «βδ,οχ ΡΠ ςτὸ Ἔχ ραηα, 
Ἐ  κπεπῆω, Δ πιατιγϊζάτοιπ Ρογάπςο;εχοοαιο. ΓΤ ορΗτ.}.2, ἐμπές- 

πῆειν ἃ καρπόν. 

Ἐ χεβαζνω,μ,ανώ, ς ἕῇ ςἱο»ςΟπο 40. ΟΟσαργομεπάο. Ῥίατο ἐρ πο] 
ΤΕ ρτίπηα, ἵνα δὶ ἐκτύραίω μὴν ὑκ ὀλίγα πορβίγματα ἐν ὀλίγῳ χρόνω »ντ 
Δυτοπι τπι|τὰς τος ῬΤΙ [Ἐ τπ115 ΡΟ τΟΠΊΡΟΓο. 

Ἐ᾿κεύραζω, μι, οἰσω,τταπίςο,τταάπςο ΙΝ πιοτοτῦ, νπἀοοϊπγουιίξεσέρα- 
σεν ορτυγρμήτραν ἐπὺ ὁ ϑαλάσσης το πυγεῦα. γΟΠτὶς ἀΡΓΟρτας γᾶς 
τηαῖς σοιμγπῖςος ἀςτα τ ὀκπερώ βίον αι πὶ τγαη πῖττο, ΕἸΓῚΡ, 
«ἴδ κφίτων ἐκπτρα οχῖς αὖ αἀϊδιις»[ἄςπι. 

Ἐ χείρ δικὴ σαὶ. ὃς ἐν τόρδεκί σ᾽ ὦ ]α] αἰξατὸ, ὃς ροτ! σα τὰ ἀςοἰἴπατο. 
Τα ΐζιμα ἃ ρατά! οἰ σεις 5 4ιις πηῖγα; σα ἘΠ Ἰτατῖϑ εἢτο, γεσηδηιις 
ἀυισιιριμαὶ οι σίαητ » [στ ιῖτ ΡῬΙΆΓΑ ΓΟ 5.. Οα 5 ργο ἀςςῖ- 
πιοίοχτο 5 ςαρῖτε υἱσοππιοίδχτο, ἃς Ἐγαῆττις ΟὨΠΠ 44. Ατὶ- 
Ττορμαπὶς (οππηπποητατῖις ἐπ {ΠΠπ|4 ΑἸΐθιις » ἧς πο ἡμῖν ἐσὲν 

᾿ αἱχ, οὖν ὅξιν ἐκῴρδικίσαι.14 οἵδ, διολιῶοῦ σα) καὶ δια δραύαι. εἰν ἢ. 

Ἑ κορ ϑὼ,μισω,ἀοα τιον ἀερορι!οτγ,ἀϊτιριο. ἀοιιαίτο, 1}13 4. αἐκ- 
αἶσα πριάμοιο πύλιν,1 ἐμ πορϑῆ σαι, Κοιτεερἐνξει. 

Ἑ καδδείρ χομαι, οἰτοιιπο.εἴηρο,ν πὰς ὃζ 
Ἐ καύξιγεναι ἀπ Υτο, ὃς ν[χιϊςυααις οἰτοιπάδτο, Ἡ το Ἰλπιις [- 

δτο ἔξχτο, ἐ πυροσϑοκοιιῦτος πῷ τ ραπῶ ἐκ τῆρ τ ϑιὼν κὴ ὥσιοῆρ σοί γίωδι- 
σαργβανταχόϑεν τε τοξ ὅγων; διε φ9'ειρὲ τίο) σγυμίαμιν “Ἷ Ῥωμαίων, Χο- 

δ πῷ ; - ἘΣ μπὲ ἀρ παν δον 
, Ἐ κπίεστς γεως5} ΟΧΡΤΟΙΠο. Ρ] τη. ἐκπίεσμα πρὸς ταὶ ἐκππιέσεις 

ΟΡ οπ ἄς νοπάτους ἱπηρ]Ποἶτα ὃς Ῥογρίοχα ἱεροτίς ΤΣ 
Ῥοτίςαιοντο, ἐπειδ αὐ 5. ταὶ ἔβνη ωρὸς τοιαῦ τοι φέρῃ, μιὴ πυρσι 
μνὶ ᾧποκινῃ, αὐλοὶ κύκλῳ ὀκτόδεϊέναι, Μὴν 
Ἐἰκαδελαμᾷ αὐω οἰ οι ρ! ςἔζογον μι. σοι ρτοποπάο. 

ἴῃ Ἡοχαοπ). οαΉ11α φυαττα, κ δ αὐὴρ δεύρννται μὴν κα γ᾽ αἱ 
ἀὐϑοέως αὶ ἃ αϑείγειογ ἐνκπἰοιείληφε τόπον. ν 

Ἐ᾿ καϑοιπλέω, οἰγοιιπηαπῖσο, Αττίαηϊις Προ ἔδχτο ἐκτὶ 

κόλιτον ἃ κἴϑσικόν, ΟἸςοτησάςς ἐς ππατὶ ἰοαιιςη5, κυΐκλῳ : 
«ἑριπλεύσαι, ᾿ 

Ἐ᾿ κπτϑριεστας,γ οἱ ΡῈΓ ςοσηροῆτιαριιά δυΐάαπι 5 οἰξαριά, 
Ἰςπιγαιιοα οχ ἀριιπάαητί,γτ ᾿οιΐτατ (Οὐ πτῚ Δ δηι15. τὸ 
σϑιδ ἐὴ, πολλοῦ πὰ πέδαόντος ἐκ πλη ϑοις ἐκ σα υϑρέχοντος, Εζι 

“ξ αὐαγ καήκςῖ. Ἔχ ποςοἤιταϊεργτ νλπογο, καὶ τὸ φ)᾿ ἐκ πέθιασι; 
ΠΟΥ ΙΟΓΟ, ὥ ἢ 

Ἐ καΐξενος ὧν ρογάρτο,  γ ποῖ αὐεμέσητον ἢ) ἐκ αἴθενος-εῖν κα Ὁ ἐδν 
Ἐ᾿ καίδιασασμὸς 5, ῬΊτι5 ΟἰἘ αιάπτι αἰξλσπα σις, ἸΝΔΠῚ αέδεσπασι 

λιῖμπι πα] τος τα πτοιιοηταγ ἀπ] ]ςὶ ἤοχοςντ οοτῇ οτὰ 
τοῖη ροτοίιοτγῷ [ρεξξοητ : ἐκ πξιασασμὸς γοτὸ οἹδ ῥ᾽ οπὶο 
ἈΟΓΙ͂Ο 9 τΓΊΡ οἱ ἤπχίοης ὁδηϊδηο : φιοά ἢτ χιτιι Ῥοί 
σπασικὸν ΓΙ [15 1 μα ίταιτι ΠΟ ΠΙΙΟΓ ΓΙ ΠταΙΣ 9 ἢφιιίάεπι ἐπ 
ὙΠ ΟΙΟΓῚ ΡΥΪΠΙ ΠῚ ςαρογιπτίαιζ ἢ ἰφἸ 4 πὶ 5 {1 ςτιογἤιτη ἃ 

ἰςσιτιιπι Πιΐτ ρτίπια τα Ηοχ το Βιιά, Οοπηηιοχ ΔΕ Πα πο 
Ἐ κπέοσω,τηατ ΓΟ» οοποσαιοιν ἄς Εἰχπεήω. “ἢ 
Ε ̓ πετείζω, δζ Ἐ᾿κπεταύνυμι,α χτοη 405 ΟΧΡ Ιςο»ἀροτγῖο, 
Ἑ κσέτελα: κέρατα τἶ( ἀδοων “Ἷθ πεταλών, Ατμδη. [τοῖτὶ νοι 

Ῥοςια αιιατάαπη ἰατίογα, πέταλα οὨΐπη ἔΟ]1α ΡΟΓΑΠῚΡ 
δὴ τ Θ51:} τρί ἰδ. 

Ἐἰ χσέταμα» οἷο. 
Ἐἰχπετανγύω,οχραπάο, ποῖ. π.1π Ρτοιποῖῃ; 
Ἐὐ κπετήσηλος 5 ὁ. Ο] ΠΟ ΓΙ ον Οἱ ατὴ 5. 
Ε᾽ «πτυσομει.οἱκουσομιω αι! ἀαπη:ν δὶ ηἱ ἐκοσόιο ός, ΟΡ ἤι. ϑωναῖσε 

πείσος ἐκπεύ σῃ αν ϊος Πτοττὶ ρᾷτ πηα τη. ΒΕ 
ΕἸ ε)εφυμότες, οἱ Οηατὶ. Γ 
Εἰ χπεφυλλοφερη μῖμ..... ὁ ΟΠ οπηηαῖη5. εἐπεψηφισ μι: κα 

εὶς. 01}. (τσ τῷ τουτίοςθ ἐκφυλλοφορώ, 4ιιο ἐ ̓ ς ΓΡΤΕ 
Τεπατιι νοὶ] οτάϊης αἰἰηιοπι πιοιθονᾶς οἰοϊονίσι οὔτορῦ 
ταῖθιι νο] ἃ ροριΐο οἰϊςῖο ἀϊέξιχη κα ξο] 115 ἔοὰ ἐγομά δι 
Βιις Πβταρτουιτη [οςο γτοραπειιτ. } 

Εἰκωήγνυμι, ἀφ ηΐο, σομροίο. ἐκπσννυμαςοπογεξίςο. “ 

Εἰ χατηδεΐω; μα. σι. αν, ηκφν ΕΧῚ] Ο» ΡΤ ΟΠ το ἀςΠΙ10; Ἡογοάοε, ἐκ 
εἰς Ἃ ϑεέλασταν. ᾿ ν 

Εἰχαηδησις κως Νἷ, [Αἶτιι5, ᾿ 
Ἑ κωνκτικὸς, ςΟΠρ οἰ ἀΠρον τι μάδοῃς ἀοηίαηάϊ!. , 
Εἰκαυϊωίζειν, Ἰαπιοη ἀφάπςοτο, Π]τπι ἀτιςοτς 9 -ἰξάγειν τὸ γδίς 

Ρύεδθυ, αὐ τὸ αὐἰωυίον ἐφέλκειν» γε δουτ γ οο5 [Ογισιιτι τ 
4ιι6 πθητ,ν ΟἹ] τοϊαιτι αὐασοῆποα, ξατατγίιπι οἱ ἐκσαίιίσω, 
ςἐν ἐκαίω αἷ, ὃς [ατατιιπη τας ἀἸλαιι ἐκ τοί, ΑὙΠΈΟΡ, 
Ἀδηϊ5»αλλ᾽ εἶμ᾽ ὅ2] ἃ κλέων »ὃς ἀυτύ τήμερον ἐκασίμω εἴ ταὶ 
σκακέμϑυ Θ-: Τητογρτ. ἃ ἐφαγϑο ἡμδύ ἀφελνκύσοι το τ 
μορνοιήων εἰς «αἰωνία, ρτο 4ιιο Ἡοπιοτ, ἀἰχάτ, πίωία εἶξε 
ἐἰς (οοπηπ]. ἵ 

Ἐἰχπηξιφφεως νἱ ςΟπροίατῖο ΡῚΙπισοποτγοτῖο, : 
Εἰ χπηχιοίοχ συδιτοσιι, ῃς ἀϊσοπάϊιπι πο τἰξείσηχις ἰσος 

ΠΟ ΠΝ 
Εἰκπίαρορἱη σις. λισα ρὸν Η εἴν οἷ, ἷ 
Ἐ κπιέζω, μι ἐδὼ, ας χα, ΕΧΡΥΪ ΠΟ» ἄορ ῖηΟ 5 Δοςαί. ἐπιρτοῖ 

Βαοϊο,αριά ΡοΙΪγ". ἫΝ 

Ἢ 

Ἵ 

πιοηάιμηη. Ἀν ς τὺ ἐκπέεσις. ΠΟΙ ΡΥ ποπἤΠο, ὅς ξοιηρτοί 
{του τόδ μορίων 4. 

Ἑ ἉπιεσμὸςἘΧρτοΠιο. Ασπτοτις πηιιηάο; ὀμῦρος γένεται χαὶ 
σιμὸν γέφοιε,ιταθοῦ ἣς χργείποης πιιρῖβ. ἶ ΄. 

Εἰ χππες- αἱ ξύχα, ΠἸσῃοἱ οἰη οἱ, Οαὰ οΧχ ΑὙἸ.1π Ριοδὶ. 
Ἐἰχπίεσιαγατος, τὸ ἔγαξίαγα ς]ταΣ ἢπ ἐπἶτας ρᾶγτα5.), ἢ δ 

Βιπάτις οἵα ἀοίςοπάουιπτ,υτ σους τὶ πιο γδηδτη [ὰ 
τάξει ργομιαῖ,ίη Πρ ῆηῖτ, γεγὸ ἀριᾷ Οαἰ φησι ἴτα 1 
πίεσμε ὅδιν ἐς οὐ πολυμφῆς διακοπ (7 πῷ ϑλάσιν δρᾶν ΠἿ ὁ 
βάϑυς ὑπυκεχωρβηκέγαι χ᾽ ϑλίβειν πίων μίκώιγγα. Ἐ᾿ κπίεσμα ΔΙΕΙ 
ὅπεσμα κὴ ὑσόϑλιμμαςτασι οτίαπι οἱς ἐχρτοῖπο 5 ἤπιος {ἀσοῖι 
Ρτο  βοτινη πιά ρηγα Πιὶς ἔοχ ὃς τοτγιπιδησιατι » το 16 
τοὶ Ἐχρυο αι, ρτὸ γοτγιπηοητὶς, Ὀἰ οἰσουιάος πθτὸ ἃ 
Ρίτο 251.τὸ δ' ἐκκοπείσος ἡ ἐκθλιξζείσης ἐκπίεσμα μίγνυται ΑΝ 
ταις ἀτῖτοιη ὃς ἐχργοῖῆα γθογειπθητιμτι, 14 οἰξ, φαοά 
ἐχρτγοιίϊαςις Πιροῦς τ, Ρτο ἤιςςο, Πδτο ἔδει ηΔο χτ σ 
φνίδων ἐκήτεσμα, το ψιο Τἱοίςοτι ἀδς δβιαῦες πίεσμά, 

οἷς [ἀπσῖν 145 Σσοϑλιμμα: ἠ 
Ἐ χππεστήρκον ΡΥ ΟΠ πςτοσ οι ἶαν ἴῃ αἴιο 4| 1411 ΟΧΡτΊιοΣ 

ΠῚ119.0}}.1.το: 
Ἐ᾿ χπικραίνω, χα ςοΙΟφοχαίροτο. 
ἘΝ ασικρίθο, ν οἢςπιρητον ἀσπατ 5γἐκππκξον υὑπσύχωρ,α [ἘΠ 

οοὐττ,Θ42.εχ Ργοθ]. ΑἸςχαπάτσι. , 
Δ κπηκρέωγμι, ὠσωγαπτιατιπι το ζο. ἐχαςογρο απ άτατη ΕΠ 

χρρεμιαι ατιάτιις ὅ0 ) ἀτπατοίςο 9 ΡΠ μά, ἀριϊά ΗΙΡ 
τ ἊΝ 

5. 



κ᾿, 
χροίαδνον, ος ἀτηάγοίςοηδ5. 
ἜΧρίςο.. ; 

τι οκαν οδ᾽ δον Ἔχ μαυνὶο,εδίδοπάο σοπήιπιο. Ατὶ- 
οὶ Ἃ ψυχίω ἐκ τί εσι, Ὅτ οπὶ αὐ πηιπῚ. 
ὅμαι τ. ἐκ πέπηωκα κἀς οἰ (ο5.οχοϊάο . οἰαον Ηότποτιις 
ἔμπεσε χε οῤεγὸ πιὰ παι ΟΧΟ τ, ἐκπίπειν {ἰχὶς ἘΠΟΟΡθτ. 
αρῖτς [ρεῖπιο ἐς ΑΓ 56: ἔο 115 ἐπ πλατῖς Πιπ4ο,. ιππὶ 
ταάιςογϑς ἃ ςείρῖτε ὀχοίάιιητ. [τὲ ΠῚ 5 ΡΓῸ μεέτεπέπθω, 
ΦοβόποΓΟ 7 ἀε([οτίςο ὁ ρτιπἴπο Ἰαείτιιτο. 8. ππυτοτ. 

ς ἀλλότριον εἰ δὸς κτ' «πολιτείας ἐκ πίπτει, [ἄς αὶ ἴοχτο ἐς πὶ ο- 
πρότσον τινὶ τῷ ἐκ πεσεῖν ἐκ τῇ ὀφιτηδεύματος 9» ἀοἰοῖ- 

ἵτιτου πὰς ἐκπίπζω τῷ λόγου, ἀςῆςι: τὴς οτγατὶο, 
αἴδοο Υἱτγὰ χιιοι ἀἰςαιη 5 ἀοἰδίτιοῦ πιοπιοσὶ τ. ἰδὲ 
) μικρὸν προαγα γῶν αἴω τἶδ πραγμάτων, :Ἰξαΐφνοης ἐσίγισε κὴ 

τελϑυ ἢ Ὁ ἐκπίπῆει ἐκ τῷ χόγου, Δὲ [Ὁ Πϊπ. Τύοι 9 ἐπια- 
ο, ὃς Ῥγοάεο ξογας, ὃς δ γυΐριις ἐπιαπο, Ρ]ατοΐη ορ ς. 
ὙΥ ι λα βοιδ οὔθ᾽ το μήποτε ἐκπέσῃ ταῦ πε εἰς ανϑρώτοις οἰς 

πεσεῖν φωνίμ εξ ζχσοις,οχ ἰπςο νοςσοπι οὐἀίτατη ἘΠ. 
51ἢ ΡΕΡ] ἴσο, εἰς ἔργον ἐξέπεσε, ἴῃ Ορτις ογαρ το ἰδ πὶ 
ἐξέπεσε “ ἀγορῷς δρόμῳ «γι! ἃ ἔοτο εἰαρίις εἴ, 

Τγειιγρο. ἐκπέπῆει ὖ πόλεως εχ ντθο αθ τοῖα ΟατΆ 10. 
ουσίοις «-ἀσις ἐς φιλίαν ὀξεπεπηώκει, (οἀτῖο 1ΠΠ0 ργορῖογ 
1ος ἴη στατίαπι γοάττ., Τ ιιογάγ 4. ἐκπεπγωκὼς ἐκ οἦδ 

ὶς δοηῖς ἀοἰαρ(ις. ἐκπίπ)ω ἐκ τὶ δόξης. Τίοοτατος. 
ἶ εἰ το ΧΑ ΙΕ τΟρο5. ἐχπεσῶν ποιῤ μὴ]. ἃ ποῦὶς ρα- 
7 ΤΟΙ ἐσατισο Ὅογατ, Ἐχ Ἐρίςιιγὶ [ΕἸ ξεῖς (τπτοπ- 

ὡς πλούτος κὶ ὦρες.αι κα δυπόρις“ος ὅδιν, ὁ 3 τ᾽ κενων δεξων, 
τὸν ἐκ πίπῆει» Ἰσοτο ἐς ΕἸπΐδι5 ρυίσηο 9 Τρία πατιιγα ἀ1- 

ἢ5 σοητοηζα οἰϊ, ὃς ράτα 1165 ὃς τογπιϊποῖας Παθεῖ: 
ἀατοπι οἰ ΡΙ ἀἸτάτιιπη ἤος πιοάτις ν᾿] . πος Ποὶς [η- 

Ῥοτοίν. [τοῖτὶ οπηδηο αν] σις, 14 οἴς, ἔκφορος κὶ ἔχπις. Ὁ’ 
ἴατο ᾿ϊοην Γ δυλα ζου ἣν τοι μή στοτε ἐκπέσῃ ταῦτα εἰς αὐ)- 
᾿αμδεύτοις, 1 ΠῚ μεγέςτη ἢ φυλακὴ τὸ αἱ Γραφεῖν, ἰλλ᾿ ἐκμαν- 

Ὁ ὅξι τοὶ γοαφέτται μὴ ὧκ ἐκπεσεῖν, [τεῖπ ἐκζαδλομαι. οἷ - 
Ἰοτοᾶς ὀχρ!οάοτ,νε ἐξέπεσεν τσ Α ϑιυείων:ρυ]ἤις ἐς 

ΡΙατατοῖ. τη σορἤος], οἴϑει πῆς, ἐκπέσοι χϑὸν ὀςοὺ τοττα ἐ- 
ἔ ΓοπιοΠοη τε σφ αὐ ἐτριταγωνίςεις, ἐγὼ δ᾽ ἐϑεωρφιω. 

εγἐγῶ σἹ ἐσύ ατῆῖον, Ἔχ ] οἐἱο δατῖς. δὶς ἐτίατη ςοπησ: τα αὶ 
4ιια: τατο Ποπ Ροτιιῖς ἀϊοῖτιιν ἐκπίπειν, σηαηΔο οχὶ- 

ῬΙοἀιτύγαιςε ἃ ὑροατουιθιιο:ςοπεγὰ Ἰσαιδε απο 
ποι ἀιτιοάτιπι 1,ἀτιηἶς. Αὐ του, πἰδὶ ποιητικῆς, τὸ γὸ ὅ- 

ἡξρειῶ γἐκπίπῆειν ποιεῖ ταὶ τεαγῳδίαεῖ, 1( ον, (χτϊετας 
γι οχισδηζιιτ. αἰτοῖ. βχπητῇ ἐσι ἢ κακῶς ἀγωνίζονται. 

ῖ ἀο οχμαιγίο. τ μη. 
δὶ ἡ ΠΟτΤ 5115. προ πα τις φοζερὸς, γε ποπτεης. αλῖγα- 

ιξγας ὀμπληκτικὸς. ῬΟΟτΙσΙΙΠῚ . νης ἐκπλώγως ἃς ἔκπλαγα, 
ατιχώς, μεγάλως εἶξγ γως, αττουῦἑ τὸ, Ὀ] τη. νοι οτςητοτο 
κράτος: νοῦρο ἐκπλήήω, Ατατας Μὰ ὃ ἄδίω ἔκπλα- 

ἡδὲ χ ἔν κορες-ἰκῶς κὶ ἰξόύχως, διατί ῖτιγ ἃς ἐκταγλα το- 
Ἰοΐταιν ὃς ἔκπαγλίθμον πιοτατῃοίτ,, ἀριιᾷ ον οἢ, 

ἴτας ἐκπλαγαῖς, 

5 τ ροτοπα σηϊτιίο. 
᾿ὥτα αἀπηϊ γαγὶ ΓΕ Ροτο. 
εἰν. βθηιις αιιοἀάσπι οχεγοϊτατιοπῖς οδίτο  ότιο ἴῃ 

ὈΓΙΡῖα τοῦγα ἀϊπποηἤοης σοηζιπι Ρεάιπι: ἃ πλέπρονναιοά 
Πἤιγὰ σοητυτη ροίέτιπι . ὃς ἴοχτα ρατς [πάτον] Ἰασοτῇ. 

Ὁϊ|5 ἐς {χηΐτατο [πΠγὸ (δςιιη:1ο. τὸ δ᾽ ἐκπλεϑρίζειν ὕξὲν»: πεῖς 
τις ἐν πλέξριν πρόσω τε μα γχἡὐ ὑπίοσω διαϑέων ἂν μέρει πολλάκις 
ἐχώτ εὰ χωρὶς καματῆς φανεῖ πῷ μήκοις ἑχοίςοτε βεαχὺ κα τελϑὺ- 

Τ εἰς ἐν καταςῦ (μα, Ὶ 
Ἴ ̓εϑιρον δεϑβ μέτρον, ιϑρξωνον πλέϑρε μέτρον. Εὺιτ1Ρ. 
ΕἾ λεογαζω, οάιιηάο. 

' "ονοἴεχ Ἰατογιιπηιῆς ἀϊςὶ ναΐτ Ῥἢγγ ηἴςμιι5. ποι τἰξαπλδυρον. 
ς ἕω μιδύσω πο δυκα,οπαυϊσο,ὸ Ῥόστιι ἀΠςοάο.ϑορῃοο]ο5)θκ αὐ- 

' ὃς ὑξέπλζνσεν ὡς αὐτῷ κραῆδς πη πς ἱρίδ νεἶα ἔδοῖεὶ οἰξέπλοὺυσεν 
«- αὐεξΛ,αἠυιοτῇις, ςο5 οἰαἤςπὶ ἀιιχῖτ » ΡΙΠτατοδιις ἔπ ῬογΊοῖο, 

{ἤσλεῖν ὅθ «δὺ πέλας, νἱςΐπος σοτηπηοατο, Τ οΥ 414. ὀμπλεώς 
αι ἐς τίω) ὄνρυ χωεΐαν ταὶ “ἶῇ πολεμίων ναῦς βυλόμυοι, ΠΟΙ] οἰ αΓ- 
6 10 ΦΡΟΓΓΆΙῚ πάτο γίτατο γοϊοηϊοσ. 4 οἴ, ἐκπλδίσουτες δια- 
φυγεῖν. Τὰς τὴ Οὐπὶ ῬΑ, τοῖς ἐν πόλει τε πλδυσεν.. τὶς σῃϊ ἀριιά 
ΤΓΌΘΙΣ ἐγάθζ, ΘΧ ογαηξ 2ΕΧΊΠΟ ἐκπλ εἴ πεὶ πλοῖα, παιιος αδοῦτ, 
310 περ ΠΠ{0]15:ρι1 5ι114, ἐκπλἐύσαντες τὰ φρενων ἐπὶ Εἴαρ ποτ. 

ΠΤΙΙΓ ππςητο Δ] Παεὶ 5 δ ΔΡ εὰ ορτοίῃ ταματὰ τη ὦ ΡΌΤΤΙΙ ἀπ Ππἀτίοπο δ] ἴσια. ς 
ἐωο Ρ] ΟΠ, συ πλι τὶ Πα ὰ,. 
“δ “ἢ ἈὙΟΧΡΙ Θτς οσἰππιατὸ, ΠΟ ἢ ΘΠΪΠῚ Ῥίσπιτι Πσπιῆσαῖ, 
ῬΙΘτιιπη, Χ οπὸ Βοπ Πθτο ἔεχτο: σραδείας, κα ταὶ ἀΐμαται τὰ 
γφορᾳ ἔκπλεω ἤδὴ ἐῶ σιττιῖς νομοηἀ]ς ἑαἰςίδιις ἀσςουη- 

Ὁ 6Ἱ 1Δ ΠῚ τι} πη ΟΧΡΙοτὶ ἐγαητ. Αριά εἰπε ἔχπλεω 2. πάντα 
Ὅν Ὁ μῆν οὐ» ΡΓῸ σιππγα] τῷ, ἔκπλεω αταΐται υἰπτσέχειν,οαπηῖα αδ- 
ΠΡΡετογς, αρια ΓςΠἸΟΥ Ποιιοι)» σοκτπιοατι ασπηάοτο, ἔμ 
γπα δ ιηἀαπεῖα, ςοτηρίοτα, πλύρν. Δ Τταπιιςἐδϑοεῆπας 5. καὶ τὰ 
τὰ ἤχπλεα παρεῖχεν, 4 δ αυταῤκυ, Τἀου, οἱ 5. κατάραντες εἰς 

Ἵν 

ἔχοι 

Π 
ΨΥ, 

ἕὰ 

ΕΚ: 48ι 
αὐτὸν κὶ φιλοφρρσίμνὴς ἐκπλέὰς ὑπολιΐσαντες, νὮϊ ἐκαλέα [απιϊηῖς 
ππ1Π| οἴ. ' 

Εἰκπλιίγδιωςαττοηϊτὸ, ΡΙΪΠϊο. ἐκαληκτικώς, 
Ἐ κασληγνυ δου ἀρ τ δι}1{.οπ ἐκπλύ τη ότι, ρογοο ΠῚ Οχτογγογὶ » οΡ- 

{προ που! ρια Ηςίγ οἰ καληγνύεῶτο ᾿ο σῖτον ἜΧΡ οἤτιιπι ἐκ- 
πληπεάγω! φόβῳ. 

Ἐ χπληϑθν μι. σώ, αν. κας ΠΡ ΘΟ ΟΧΡΙ ου ἐκασλήσαι δ νόμον, Ἰερι  - 
τι σον ο. Εογοοτιις  κένδουνον ἐκπλυΐσας. Ῥεαη ἔξιις Ροτγίσι ον 

Επτιρια ξϊξέπλησε τίμ) εἰμαρτείδα, ατπχοὴ [τις ΕΠ] ογοάοειι5, 
Ἐ᾿ κασληκτικὸς. αὐ, δ τογτῚ 1159 Ποττ 1145. 
Εἰχαληκτικῴς οὐ πιροτογατεοηϊτὸ, Ὀ]1η, ὡς ἐκπληκτικώτουτα αιᾶὰπι 

ταισια! το ΠΠΠπνὸ. Βιιή, 
ΕἾ χπληκτοςυν ΟσΟΥσ»ὗ ΟἴΔΠ115 5 ΘΟΡΠΟΟΙ, τοιοί δὲ μήτοι φιῦτες ἔκπλυκτοι 

βροτοῖς. Ν 

ΕἸ κασλημμυρέω, δ τε ὀχ πάο,γεαρηπο, 
ἘΓχπληξις ες, Παρ ΟΥΡαι ον ίγ ἀογατὶ ουσορ τας! ομῖς ΠΠΡΟΓ οΧ 

Τοροπτῖπα σοῃἠϊογηατιόης σχτυϊη ἰδοιις αὐτο πος) ΟΠ ογΠα 
τι ουτογγοτ ἀηγίγατίο. ἐς ἔκπληξιν χαϑίςημα ροιτογγοουά οἴ; εἰς 
φύξον ἐμζαλλω, ἔκπληξιν παρέχω 9 πιοτιμτι ᾿ποιτῖο 5 ἔκατληξιν ἔχω, 
Πιρη τοῦγοτο Ρογοα {π|5. ἔκαυληξις πὸ βαραῤε, ΑΥἸΠΙάος. τἰπιοτ 
Βατθατ!: αξελεὸ, 14 εἴτ 9 ιεηι Βαγθατιις ᾿πςατῖτ, ἔκσσληξιν ποιῶν 
τοῖς εἰκούεσι, γοττὶ 1115» του γογο πη ̓ποιτίοπς δι 4  οπτῖθιι5. Πτο πὰ 
ἐκαληξις, ἀριια ΤἼἨςορ γαίξιπι μυοτνῖα το φυΐητο; ςαρίτα 
ἀςοϊπιοίερειπτουὃς Ρ]Ιαἴυμὴ Πἰρτο ἀοοἰπιοτοντίονοαρίτο νῖρος 
Πηποαιαττοςταῖδος ἀτίοτιιπι ο᾽ 4ειπι Πτίγρος ἐχαγαίσιιητ 5 60 
τποῦο 0 Ποσμῖπες ὥοτὶ ἰοηρα ταὺς ἀοίς ει : αἰτοτὶ Ὁ ςοῆ- 
πιίτίομμπι ἀριι (αἰ οπιιτπι, ἔμντληξις, ἔξει διανοίας ἔκςασις διά τινα 
παραυχίμ) οἰφν ἐδιον ᾿εἴξωϑεν. Αττίτοτ, 4.7 ορῖς, δυκεῖ ὃ ἡ ἔκπληξις θαω- 
μασιότης ἐξ) υὑτϑρξανιεσαι, 

ΕἾ χπληρόω, μιώσω, ποκα, ΧΡ  ΘοςοΠΠλΠ7ο. σο Πρ ςο. σοι, Αὐἰϊ 4. 
ἐκπεπληρωντοι ἀκταὶ πὐρῴλιοι πόλεσι. Ἐ᾿καληρφιιῦ πίυΣ χρείαν, νἰππι 

Ρταθετου προσευχίως Ῥτοςος πιπάοτο. 
Ἐ κπληρωσιφοεως) ΟΧΡΊ οτΙΟ» ΠΡ] οπισηταιπι, σΟΠῚΡ οπΙΘητΙ1Π}- 
Εἰ χασλϑασομαι»μκοήξομαι»π. μα). Ἐπ ροογοιαη {Προτα δ πηΐγοσραττο - 

πἶτις ΠΟ οΡοποης, Αςοιίατπιο. Ατἰοτοῖος. ἐς τατιπάο; ταὶ 
τυχόντα ἐκπεπληγμῆσίθ- δις.14 εἴπ, τα5 ψιιαΠίθδεῖ δὲ νυρὸ οχρο- 
ἤτας. Πππηπλα αὐπηϊγδτίοπο ρτοίςοιτι5. ΑΓ] τὸ ΡΙατο ργῖπιο 
ἀς Κορυθ]ῖςα, ἐγὼ αἰκούσας εἰξεπτλαίγίω κὶ αροσβχέκτων αὐτὸν ἐφο-- 
ἐέμιω, ΟὈΠραΙ. ἐκαλήπομαι «υεὸς πίω ὄψιν ῇρενηι οὔ ἤτπιρεο» 
ΡΙυτασςῃι. η ΤΗςΐεο. ἐκπεασληγ μῆθοι πρὸς τοσούτο «ολυϑυς. αὐ ταη- 
τὰπΊ πλΠτἰτ αἴ ποπι ρα το Π.1η (ανη111γἐκπεανλνγ μάμίθ. ἕαῦ πὸ 
συμφιρας.14 εἴπ. αἱ ατηϊτατο ρογοι ις, ἐκπυλυγγύτα οἰένδρα το -ἰ 
Τα5 αια ταθιιοτο, Τ Βεορ τγαίτιις πη ογῖος ΠΌτῸ ἡπαττο. ἐκπλάτ 
τομαὶ 565: πᾷ κοίγλιει » 1ῃ “τ ρόοτοπὶ αρεο ργορτογ ἔομπμάπι, Χε- 
ΠΟΡΉΘη ἐκπεπεληγ μήθ. ὄμμα σις ΟΥηοὕπ5 Ο01}}15,14 εἴ. δα- 
θεῆς οοι]ο5 σοπηπηοῖος. ἁπιογου Χ οπορΠοη. ἐκπλαγεῖστι ϑυμὸν 
ἔΐωτι σοπίξογπατα δηϊσπιιπι ἀπο γα. τί λαμιτορότητα αἰ ἄρας ἐκτ 
πεαλυγ μῆθοι, (ρ]απάοτοπι Ἔχὶπιϊάζηαις ρα οἈγ τἀ ποπη δάπη- 
τατὶ. ΡΠ ατατοίνιις ᾿η ΑἸ οἰ δίας ΟΡ μος ο5,τα δ) ἐκπέσλνγμαι» ἃ- 
1τὰ απτοπὶ Πιιροὴς πηι φἀπηήγάτιις. ἐκεσλαγεὶς ΕΟ αὐ ςόμα νεῶν τὸ 
“λήϑος, ρογτογγτιις τα] τἸ τ 41Π|Ὸ Πα ΠῚ 9 4116: ἢπ ἔγοητο ὁ- 
ταητοῖη Τ οι  σο[6.ἐκπεαεληγ μῖμθ- ἃ κίνσγμυνον 9 ῬΟΓΙσαΠ π|6- 
τι Ρογοι! {ις. ἐκασλαγῇ τόλμαν, αἰιφασίατη γοξογηι ες, Τ ον - 
ἀϊάος5.Γἀ6πὶ οὐππὶ Πλάτιιιο ἐκασλήτηομαι τῷ τ» λήϑει ν 1. ἀπυττυατς 

ποῖτὶ ἜΧραιςΐσο, ν 
Εἰκαλήοσω, μι. ζω, ατοχαν Ογτοττο ἔλοἷο 5 1η {πρόγονοι ρτα ἀἀπηῖγᾶ- 

τίοης γοάϊσο 9 πιροξιςῖο. ΝΕ [Ὁ]! πο 597) Τημαῤχα 9 δαὶ κρίλλ ει χ' 
ὥρα διενεγκόντες ἐχασλ ζωσι τινας πὶ αὗξι μοὶ χῆτοι ἷξ ἔρωτος γλύωνταω., 

τούτοις εἰτιμώσετε 5 4111 ἤπια ἤρες!ς ὃς ἔογπια Ποιηΐπο5 ἴπ Ππροτᾶ 
ἀσυητρ ὃς σογτάπηοη ἀτηατο ΠΠΠΊ. δί ἐκπλήσεεινοἸζτι ΓΘ οι Γὶ5 ἐχ - 
εὔτογο, Τ Ποορ τὸν ἢ τῇ Ασίᾳ φασὶν, ἐηι ἐκαυλύήποντες πίω; δῷ δα εἰλλ᾽ 
ἐπ᾿ ἀστῷ τῷ δὲνόξω προσ αΐειν»δες. ΤΠ ον 414. ὧν καθημέραν καὶ τέρψις 

σὸ λυπηρθν ἐκασλιοσει,Ε χοιτῖτ, Ασα ας. ΑὐΠζορ απ. ΓΙ το, ἀλ- 
χά με ἀϑαῤξὰς χύτρα πὶς εἶξε πυληθενρτο Ἔχοϊταθας. ΑΠΓΙΒὶ ἁρυά 

ΒΕ τ μϊπιαςεῖρίτιτ ῥσο Πππροτο ᾿πιπληο ΡογΠιδάθο ἐκπέαλιη- 
γιγαπιπο ἤππῚ Ροτταγθοτο. Ρ μα. ἐκαλήω δ φϑυνον, πότοι 6- 

ὉΠ ΠσΟ» ΠᾺ τα ἐπι: ά 1: Ιοσιμτι το πιο. 
Εἰ χπλινϑεύειν, ΠΟ πες ἰατουοϑ ίατετος ἀσπογοαρηα Πβοππηἐκτ 

πλινϑεύσας,1.διαλύσας Ὁ τίξελων σας πλίνϑοις, ἀριά δι ςσοτγιρτὲ 

[ςεῖρταπι ἐκπλιϑεύσας. ἦν ψ᾿ 

Εἰ χπλοίθ., 9655») ἔκαν λοις ΤΠ ΠΡΈΪΟ ΠΑΛΝ ΠῚ Ο Ῥοττῇ; 6ΠῚῚ {{ εἰαῇϊς» 

αὐιτὶ ον επαι! σατο» ρτοίπο, ουηεηοατ! Ο»ΓΠρ το ἐκ α) θεω πο !- 

εἴται ἐξαπινώως, το ροητίηα Θγρτίοπς παι! ρᾶζ. εὐ πλομὰ ποις ται 

οπαιίσοῖ, ΤῊ: Ἰογἀϊά, ὅσ ὧν ἔκατλοι ἥο νεών, ΕἾατ, ἢ ορη το]. καλαῖς 

μηδενὶ συγχορείπα;, ΠΟ ΤΉ Ω] ἣτ ροτοῖϊας παυι!ραπά!. 
Εἰκαλεώω. μ. ὠμῶς απ’. υχρῖ. Οἶπιο 5 ἀΡ τ 5 εἶλιο 5 Ρίαθτο: Α- 

ἐξιιτιπὶ ἈΑεςπίατηιο Ε' ἐκπσλυϑὴ τὸ ὅριον εἰς “κίλα, Β αἰίατα ΠΠ 15: 

πα ἰχέϊο, Ατηϊζοτεῖ. τοστῖο ΠΡ. Απσπια τη. ἐκσταλυμῖθ- σπόϊ- 

7555 ΘΑ] πιι5. ᾿ ἐ ΧᾺ 
Ἐἰκαλυσις,εας ἡ γα ] ας. Μαςτοδίοςο 1 65) Ρ]Ίη, ὃς ἰοξαγα ἱοτῖο. 

Εἰ καλυτος οὐ, ὁ, εἐξήτιλ δ )αιαῇ [απ Ὁ1}155»ποη τοτίποης ςοἰΟΥοτη)ε- 

[αττῖς νο] οἱοτιις, Οοἰπιπις]. ἔκπλυτος γίνομαι» αὈ ΚΟΥΡΟΥΣ οιμοτο 

Ῥίατο γύμ,ϑι, 

δ 

. 

ἐς 

“Ἢ 



485 ΕΚ 
Ἐκπλώσαι»Ἔπαιι ρας, εἶαρἤιπι ςΠευπιοταρῃον. ἐκπλώσαντες ὑκ τοι 

νόε,πιθητὸ σαρτ! ]ογοάοτ. - 
Ἐκανδυματόω, ἰὴ (ριτἴτιιπι ν οστου ᾿η. Ηατιπὶ σοπιιογῖο. ὑνανόυ- 

μαπῶμαι» ἵπ ἔριπνατι ἐχοτείςο»μῆοτ. ὀκαγδυματεμῆνη ϑόλαοσα; 
ἔτοτα [ρ᾽γαητία ΨΊΓΡΊ]. ᾿ 

ἘΠ κανδυσες,εως ἡ ΟΧΡΙτατίο 5 Ζαππὶ δογοπὶ γε άίπιις γούριγάπάο. 
Ἡμς ἐοπτγατία οἵδ ατα τυνδυσις, ἔκτνδυσις κὺ αὐάτονδυσις τα  ργοςα- 
τῖο [ρἱ πέτα! Ἰη, 

Ἐ᾿χπνδίω, μ. δὕσωχα κα, ΟΧΡΊ το. Ἔχ Βα ΓΟ, δηϊ πηάτη ἄπο. Ατ]Πτοτ ἄς 
πιιηάο, ἐκ τού τε πάντα ἐκιανεῖ τε καὶ ψυ χίω ἴσχει τὰ ζώα,ϊὰ οἴ, (ρτ- 
τίσι ἀπιοιιης ὃζ ΔηΪ πιά, το πὶ ΤΠ ΟΣ ΟΝ οὐ τ. ΘοΡμοοἱ. ἐφ᾽ ὃ 
φονέως ἐῤ ξέσονδυσας 9 34 οἵἙ 4ιο οπίς οος! 5 65: ΘΟΡΆ, ἐκαγόύ- 
σας μέγας χέμών. : 

Ἐἰκπγον, Ἔχ ρίτατίο, ἤατις.ΟΧΒαΪατῖο, Ατ ποτιάς ππππάο,αΐρας χά- 
χούαθυ ταὶ εἰξ ὑγροῦ φερομῆῥας ἐκανοσὶ . δπγας ἀϊοίπιις ἐχρίτατίο- 

πο ΟΧ Βιπηοτο ργοάοιιητοϑ. 
Ἐ᾿ κποσὺς, [ξατί πὴ,11ποοτ,α ξιτιππ» εν ΟΠ Ί ρΊο ἐκποσδὸς ἕπεόγα), Ὀ1ΟῺγ , 
Ηαἱϊςατη. εχ ροάϊτὸ [Ἐαϊ, 

Ἐ κποδῶν, που τ ον ες βῆμεν Ἀ3η. οὐ ποίγε σεαυ- 
τὸν ἐκποδὼν, εἰ σωφρρνεῖς. ΟΡ ΠΟΙ. ἐκποδὼν υδὺ ὧν ὑπεςέγαζογ, Ῥτο- 
(Ὁ (ὅπιοτις σ πα ςο δαιτὶ. ἐκποδὼν ἔςω ὁ κιο το το ΠΘτατ.ΡΙα- 
τάτοθιις ἴη ΠΥ οιιγρο. ἐδὲν ἰωδ ἐκποδὼν φιλίππῳ, ἈὙΜΕΙ4 ὀκποδωὼν ἐδ) 
νέοις» ᾿πποπιτῃ ἀθ ες σοη ρει ΡΙμτάγοινας ἴα ΟΡ}. ἐκ- 
“ποδ ὧν ξδ) βελομρΘ΄.ΠΠης πλῖρτατα ζαΡΊεη5. ἀντί ἐκποδὼν ἡρουέ. 
γε.60 ὁ πχεάϊο Πιδίατο,ϊη Ρεγῖοὶς, ἐκποδὼν γεγζύντω ἐμὶν τὸ δόξει 
ΤΟ ἀλλοτρίων ἀδίκως ἐφίεῶτι» ΚΟΠΟΡΒομοΙοησὲ αὐὐμμπις αὉ οὸ 
ντ γ᾽ ἀφαπηιγοᾶζς, Ραἄϊ4ς 3. βελομῆν- τὸ ὄγτοι ὀκποδ'ὡν ποιεῖ ὅτι,» 
Πιάσης τὸς πᾶς απποιεῖς, ἐκποδ' ὧν πὶ εἰ ὅτε πγ 1τ]αΠπΟἸΟ τα 
ποι οὐοίζεῦ: ἐνιποδ' ὧν πῦιη στί μῆν(Θ- πίω πλεονεξίαν. Ῥ[αταγσῃις 
ἴῃ ΝωπιΔ. Παθοπά! οἰριἀΐτατεπι Ὁ ἴς διπχοιιοης. ἐκποδὼν ποιεῖς 
ὥζορτο Ἔχροσταῖς ἀϊχῖτ Χοπορμόη ἐπ ΟΕςοποπι, Τάςπι ΡΠα- 
τάυςπτις ᾿ῃ Οτβοης,ἔλαϑε δὲ ἑτέρων ϑυρών ἐκποδὼν ποιήσας ἑαω- 
τον, οἸάιτι ρογ ἀ[τας ἕοτος ὁ πιοάϊο {ς στ Π1τιἐκενοδῶν ποιεῖν, ἀλ1- 
ξουγο Πίοην ΓΔ σαγμα, οογατ,ῖη Επαροτα 9 ἐκεῖνον ἐνποδν 
ποιήσσειε, ΠΠ τὶ ὁ πη ά1ο το! Πογοτϑῖὰ οἰ, οςοιἀογοτ. ἐκποδὼν ἐχά- 
ξια κειυῆϑα, ΧΟΠΟΡΠοη π ΟΕ ςοΠ ΟΠ ΠΠρ}15 ἀ ΕἸ πΕ}15 ἤιο ἴο- 
ς0.Επτὶρ 1 465.γεραμᾷ δ᾽ ἐκποδὼν χωρέσομαι ἐχαξῃ,αηῖι Ὁ Ἡςεςιθα 
Ῥαμ πη «δ σοάαπη,ἤς Ἐγαἤπι. χωρωμῆν ἐκποδ' ὧν ρτοςι] Φθοα- 
25. ΔΥ ΠΟ ΡΉ Δ  ἐκποδ ἐν Ἰσταίθει δ ἐδὲώ τίων » ἃ πηραΐο το} ρτὶ- 
τπιατιιπν Ποτηΐποπι Ρ᾽ ατάτομιι ἴῃ Οα}04.ἐκποδ'ὼν ἀπεὰ ϑεῖν»! οι- 
δὲ αθῖτς ἴῃ δοίοης. ὀκποδων οἴχετω τος! αθῖς . ΝΑ ΖΑ ῃΖΕΠΙΙ5. 
ἐμποσ) ὧν «ἰώ ἀμφοτέρρις , Τ ΒιΙοΥ ἃ ὀκποδ' ὧν εἰ ταλλάοσονται. ]]ΠἸης 
«θειιητ,αἰοαάιιητ, ἐκποδὼν ὀπαλλαχθήτω τοὶ πὰ δίωνίΘ-. ἄς πιςήϊο 
το Ιδπτιιγ τὸς Ὀ᾿οη 59. ΊΪατο ὅπ ορτ[Ὁ, ΟΧΘΙ Πρ γία πιαλῖὶ [στὶς 
Ῥῖα μαρεηξ ἀν ποδων, πὶ ΟεηϊείιουΧ Θῃ. 5. Ῥα: ἃ. τιύτων ἐϊποδὼν 
ἢ μϑυ,ΑὉ μὶς Ἰοηρὸ αδοταπιας. ὃς ρατοστηία, αὐδιρὸς κακως «ρῴατον- 
τος ὑκποδιὼν φίλοι, διι14. ΑἸ ΠΤΟΡ Ια η, ἃ τὸς ὅδιν οὖν ζητδυίυ, ογλιοὶ δείορ 
πᾶς διποδών, ρυά ὈΙΟηΥ ΤΙ Ἰοάτηα 1, ἐκποδών ἐδ). ΟὈἸαοιιο 
οἴϊο ἰθτὸ ποπο. 

Ἐἤχποϑεν,]Ἰσιιπάς,οιιπὶ Οοηλτῖιο. ΑΡΟ]].2, Ατρ, ἐκποϑεν ἀφροίςτοιο 
καταϊοσέστιι ολεῦρε. 

Ἐ  χπτοιεϊότι. ΑἸ Ἰσηατς 94 εἴτ νοπάεγο,ν οἱ ἀοηατγος η Ραπάοξῃ, ε- 
τηαηοῖραγο, 

Ἐἰχποιέω,ἱη αἀορτίοποῖτ 40. στιν 14ς ἐκποίητος, Ττεῖη Πιξῆςο. 
{ἀρρεάϊτο, εἰξαρκώ, ΤΠ ΟΡ γα, πεὸς κύησιν, ἐῃποιώσης ἔτι “ἷ ὥρας, 
τοιιροτο αππὶ αάμας ΠιΠέϊοητο 5 πος «ἢ; Ρατίθηα [ρατίτπι 
Ῥγαρεητο, Ατμςη. 11.4.5 ἡ πίνω χῖον οἶνον 9 κὶ σῶλλα αῤκοιώπως πε- 
φασιιδυεζομει, ἐδ ἰδίων μου ποροσύδων εἰς πειύῦτω ἐκποιάσών, [τότ αἰ16- 

πόθος οἵδ, εἰπαποῖρο Ττοπὶ ο Π ς᾽. Ἐξ β προ: Ργοσγοο ἄς ἰοτηξ 
εἰχϊττοναρι ΗἩοτοάοι. ἐκποιω μὲ σῷ ψεκφςηθίς 9 πιράϊπιεο πὸ ἃ 

τυάτολο. ΡΗΙΠοἴξγατ, ἐκ ποιεῖ, (ἀρροτίτοῖπιρογὉπα]ῖτον 9 [δογτῖις 
ἴῃ ΤἈςορἈταῖ, ῬοΙΪνΡ. «δὲ μὴμ οὐμῦ που τῶν ἐν τοῖς οἴξῆς στωφεσερον 

ἐκποιήσει χα τανοεῖν:οχ (Ὁ ΩΣ Ὶθ. [σε διτ ἀροτγτῖτς σορποίζογο. 
Ἐ᾿κποίωσις, τως, ᾿Ρ(ἃ φξξῖο. ἀλη αὶ αΙἸατιοίη τ Δἀορτὶ οΠο ΠῚ , ᾿το ΠῚ 

ΙΤεπατίο, οσπαπερατὶο ὅς ἀριά Ἠογοάοτζ. [πητηῖ5 ὁπ] Πτο. 
Ἐἰκποίυτος.γ0.1παἀορτίοπεπι ἀΔ1}ς 9 ἀἀορτίμις νοὶ] δάορίατιι5. 

δοϑεὶς εἰς υἰοϑεσίαν, ἃ ἔχετ! 1 Πτὰ αἰ Ἰοπατιισ, ὅς ἴῃ αἀορτίοποιη ἃ- 
1ΐοπας ἔχ Π.11145 ἄατιις : ἄτας νδὶ 14 [λέζατῃ εἰζετ, εἰαποίητος, ἰαιτὶ 
ἀϊσοθατιιγ εἴτις [τα 1 11:91 π᾿ σιιαπα αἰίτιις ἐγας. Γι.) τοῖς λό- 

᾿ γρις χρώνσαι τοιάτοις, ὡς αὐτοῖς ὅλε πὰ κλήρου λυκτέον. ὅτι Θρασύζαλίδ- 
ἐπποίητίϑ- εἰς ἃ οἶκον ἃ Ταπολοχίδου γέγονε, {1 ξεΙτάπεαιις ἴη τοτιϊηὶ 
αἰΐοτη μαγοδιτατίϑ σοῖς ἴς ἀςθογο,ν οἱ θοπουιῖ ροοίποπξτο 
τῖι!5 να τοάητατις σποίςοτα. 4, μυτεὺς ὃ ἐδείς ὅδιν ὀκ ποίητο ἰλλ᾽ 
ἐμοίως ὑπ ῤχᾷ πίω ἀὐτίω) ζῇ μητέροι 5 καν ἂν τῷ πατρώῳ μῆύοι τὴς οἵ- 

κῳ, καὶν ἐιιποινϑείη ἃ τλάττο ἀιιτοπὶ ΠΕ Ππς ΡῈ φἀορτεϊοιοηι αἰ το - 
μὰς οὔτε ροτοῖ ποαιιε ππατγοπὶ Βαδογο ροτοίξ πη ρτορτγίαμι, 
(τὸ ἴῃ ρει ξτατο κπαηφατοίτπις ᾿μς τπαῖρτοτ, ὈΊο αν οτἴδῃι εἰόϑε 
πος, εἷος, αὐ σιϑέναι τὸ πομεῖν» φῇ ἢ] τς ἔα τιτις. Ὀ1Βοττ απζοῦι 
σῷ ὑποκηρ ὑκτου παν ἴς ἀἸοτετ 4] οὗ ἔσο ίογα ἔα πη] Π1ὰ τεϊςξξις 
οἹἘ ἃ ρατύς ΓΑτίηὶ αἰδάϊςατιιτι ἀρ ΡΟ Πα ̓ τ, ἐνυποίητον γϑυέζϑει,) αάο- 

᾿ Ῥτατ! 1.ἀΑτὶ τη ἀἀορτίοποιη, Δϑ ςἈῖμος χρὶ Κατησιφώντος, 
ἘΞ κπογτίζω,τγιατο τγαϊϊςῖο. “ 
Ἐ καρκίζω,νο 110 ογ]ῃ65γ)8ς Ε᾿ κποχκιώς ταὶ σρίχιας ἐιασάφω, Αχἰτο ραν 

ν᾿ - 

ἘΚ 
ἐκποκιωῷ σα ταὶ “σοκαδας., 1. ἐκτιχώ, ὶ 

Ἐ᾿ καολεμέω. μ. ἡσωυ τα υκαγνϊησο,άς 1 1020 6110 Ροτίεψαο. ι 
Ἐ᾿ χασολεμιόο, μ᾽. σώ, αν, αν. τοἀ40 ἰηϊμηϊ οι» Α ςοιιίατ, ἐκπε 

μϑύοι πϑὸς αὐτδὺ Ἱρῇς ἔλξν] ΠΟΙ Ἐς. Ρ] τάτοθιις ἐπ Ροτὶςϊς, 
λεμώϑησαν πορβς ἐδὺ ςρατιῶτας.. τα  Πἶτο5 ἴῃ ΠΙΤΓΟΧΟΤΙΠΤ, 
σοητγα μαι Πἴτος σοηςῖτατὶ Πιοτιιης. ἐκσολεμώσαι, τὸ πολέ 
ἤ σαι. ὅ)ὲ πόλεμον παι φρξευύαι. -- 

Εἰ κπολέμωσις εως.ἡγάςος]]4τ]ο. μλα" 
Ἐὐκπολίζω,ν τοιτι οχίγιο, γγθ6π ἐξ οἷο Αὐππ4. 
Ἐἰ κπολιορκέωγμα, σώ, π᾿ νΚα ΡΟ ΟΡ Πάϊοποπὶ ςαριο. Αι, Ἀξξι 

ἼΧεπο.ἐκπολμορκηϑείη 2 πότερ αἵ ϑὼ ον . ντεγ νοτγὸ οἰτίας. 

ὙΒιιογ ἀτ. πολιορκῆσαι ΟΧΡΟΙΪζ 5 τελέως καταζαλεῖν 
εἰσελ ϑεῖν . οὐ Πάἀϊοης οογγογορο πάεπάο ΠΑΡΕτα 56 
οδἤπάϊοης οσογο, τῇ πολιορκίᾳ ἐκβαλεῖν, 

Εἰκηομα,ν οἱ Εἴχεσωμα, τι ὡρατοςο τὸς ΡΟΟΙ Γι πι φιάλνο πο τή 
Εἰ κπομπεύω, μ.85 σω, π᾿ δ κα ραάο [πογρτα)οηιίτίοτ, 

εἴπ ξαΐτι ἰησς4ο, 5] ουοτ. τοίη, ἐκ πομπεύει τι κοίλλι 
[ρεςϊοιπι τηϊγατιγιάε ραιοης. ἡ 

Ἐ πομπὴ, Γεριι ἰυιυτν το ρατίο ἴῃ ΟΧΊ τπιπ|. ἀπόλειψις,ο 
οατίμς. ἃς Ηοίν ἢ. ὐποςολή, ἔκπο μπειὶ λης ὖν , Ἰαττοπι 
Ποπες, ΤΊ ον ἃ. ἐκπομπὲὴ Ἀποικιωνγἀοάτπιξξιο ςοἰδηΐ 
ἄς Πορρ.ἐκπομαὶ εἰσπσομασ ἡ ΟΒΡΟΠΙΙΠτιιΓγ, ὐ. 

Ἐ κπονεο μα!» οὐμκαι- Κὴ ᾿ 
Εἰ κπονέω, μ ὑστω, ατοκα, ἰαΒοτο,ίαθοτε αιιατο; ἰαδογαᾶπάι 

αοἷονςοἱ ον χοοϊο,οχογοςο,ράϊτοσι ἔκπογηϑεὶς ντος,ς 
οἰ σογατιις. ἐκπεπονημῆλοι (δὲ πόδας, αι] Ροάθιις ἴτοῦ ἐπὶ 
{ισιπογιιῃτο οπορ . 110. ῥτίπιο Ῥαἀϊα;. ἐχκιὲ ἐμτρρά 
γηυδών,νἰγο5 ἰασοτς ςοἱ]οέξα: 9 Βιιά 1 οΡΉΣ, τίω ὕχίω 
τέχναι Πλατοῦ Ια ΟΧΟΓσΘητΟ5 ἀτῦοβ » ΡΙ Πταγο] 5 “π᾿ Ῥοῦ 
πονεῖν απεδίω 7 Ἔχότοοτο ΠυΔίμππη, Βιμβαρι5 ἵπ ἜρΗτοΪ ἐν 
πρρφίω, θοτο οεἴθιιπὶ σσπῆςϊο : (ἴσοτο ἀϊςῖτ 9 οἷν 
Τοῖς αιηδυαείοπο. Ατλζοσεῖ, ΡῬγοθίοτη [οξξ, 4. δαὶ 
«ροίετοι) σῆμ 7 ζωων καὶ αὔϑρωκθ.: [ ὅτι ὅκεςα ἐπποὶ 

φίω τἀοπρ τὴ 9.ἠς Ηἰ{π. ἀς Εἰχυιηά το 9 πρὶ ὃ) τίμα τ 
κνὼν ἐχηονεῖται. ν Ὁ] ἐκπονεξ γα, 14 οἴ, [αθότγαγο 5 ἴλτασοι 
νεῖ ει. Χοπορῖι. Οὐχ ὡς μα χάυδυοι μηδέποτε παύσονται», 

γοιῦται » δος πιράϊταητιγ ἃς Ἔχοτοςητ, 46πὶ 3.Ρα:α, ἐὗῥα 
εἵποντο, διαὶ τὸ ἐκτεπογὴ ὅδαι τὰ σώματα » Ῥγορτάξ σοῦρο 
αἰιε πέϊα "ἀοπι, Μαρτυρία ὃ “ μετρίας διαί της αὐ ἥδ, κὸν 
πονεῖ ὅγοι τί δέ γταν, ὰ οἹτ  χιιοά ου]τιιπι νοὶ πιο ογατίις 
ξδπιις τοπολης ἃς ἰαθοτο οχϑέοίτατιπι. ϑγποῖτις, ἂν 
ὀκπογεῖ, δὶς Τοίδρἢιις σοπετα Αρρίοῃ. χώραν 2 ἀγαϑ' 
παύτίο» ἐκπονοίυβν, ἐκπονω ταγαϑοὲ . ΧΟΠΟΡΗ. 5. ῬαράϊαΣ δ 
ςοπίςαιο4α Ιαθοτο : ὠκπονέοιντο νειοὶ 5 ΠΟΌα]65 οἰ Άθ 0) 
ὙἸΒοοοτείτ, ἐκπονῆσας ποιιδευτικὸν  μιασικῆς τρόπον» 411] Τρ 
ἀπ οΙρ τη; πιιηοα: επταπὶ φάθ ιῖτ, ὀκπονε μῆνος ταῖς 
τὶς ἀςίατί σατο» Ρίατ,α. Οτβοης. ὅσοι δυδοισκαίλων ὁ 
μα: ἢ τπαρὶ τὶς ΘΧ ογσο παι 5) Ρ]άτο ἴῃ Το ρῖθιιϑ, 

Ἐ᾿ χπογυρ δύω, ρταιμινι ὃς νἱτι οὔτις τοφάο,νἑτῖο 5 γ πεῖ τὸ ὁ 
γήρδυσας, ᾿. 

Ἐ᾿χπορδομμει,μ. δύσομιαιγ τσ. δυμα! 5 ἜΧΟΥ Ορτο τοσάδε 9 ΡΓΟὶ 
Ῥτοοςο. ἀϊπηα πον ρτοάοο, αρίες ἀεεϊπιοσιπτο; ΕΠ 
ἐπωπορδι) ἐμῆνον πνεύρις αὐ τῷ πεισιρὸςς 111 Ῥτο οι (Οἴτατ ἃ ἱ 
τίτιις αὶ Ῥτοςοάϊτ, ΡΟ εἴς 5. δ προχέριῶ ὄντων ἐκποῦ 
ἐκ σῷ χιῴακος ἤδη, ὅζς, ἐρτοῖπι5 ςαἰετῖ5. Μάττῃ. τᾶν 
το. τότε ἐπορόζετο κυρὸς αὐτὸν ἱερρσόλυμοι » Οχίμς δα οἱ 

οχίρας. ᾿᾿. 
Ἐἰ χπόύρδυσις ες »ἦ ὈΓῸ ἔξ ΕΟ Ργορτο Πιϊορρτοςοῖπις. Ν' 

ἋΣ ἐκπορόυσιν πὸ πδύϊμοιτος. ; ἡ 
Ἐἰ κπορδυτὸς. ρΡτοσςἄςη5. ΤΗΝ 
Εἰχπορδιυκυ ὡς ταρρϊέναι , Ῥτο ἤο [οἱ ἀς,ρτοσςάοτς ΝΜ αζαπζο 

᾿ Βρ τἰτιινἐκπορδυτως αν ρρὸν ἐκ πετρϑοορτοςοάςης οχ ΡῬατΓὲ 
Ἐἰκπορϑέω, ὦ, ἀορΡΟΡΙΪΟτοσαρ]ουἄπςΟ σὰ ρτῖτ09) ΧΡΌΡΠΟν 

πόλεις ἐκπσορϑεῖν» ν τες ἀοιιαίτατο, λεηλατεῖν. Ἢ 
Ἐ᾿χπορϑήτωρ, ορφς»δνἀοροΟΡαΐατοτ; οογίογ . ἙυτΙρ ΙΔ, ἐκσορϑ 

πόλεως. 

Ἐ᾿ κπορία ας ἡ ποσοτλατ! 9 ]ιιροῖτι5, 
Εἰ χποράζομαι. ὃς Ἑ᾿ κπορέζω, μιΐσω,αν. ἱκὰ 9 [τα ϊ ΗΠ το 5. ἢιρ 

ῬΙμτάτοῖι. ὅπως ἀσφαίλειαν ἐκασοράζη, [ἐστ᾽ τατοῖη, ργΩ Καὶ 
Τ|δγο ρείπιο ἐς ἈΘΡῚΒΙ, κὶ τέχν» δὲ τῷ τὸ ξυμφέρον ἐχθὲς 
κ᾽ ἐκαορίζειν πέφυκενατα αὐ πος σοπηράγατα οἵδ ἡ ντ οιπαἵ 
γεῖ]ε οἵδ αιιαῦτατ ἃς Πιρσογατιτάοπι ἴῃ σοτρῖα ραπταὲ Υἱ 
χὶ αὐτοὶ ἐχπορίζεῶι καὶ δεωάμδυοι ταῖς ἡδονώςς πλήρωσιν, ἰς 

Ῥαπορυτ. τοῖς υἱὲ γὸ ἱκανίω) χιῶραν οἴκοι κῳτέλπον. τοῖς Ὁ 
στίσιν διὐτοῖς πλείω “ ὑπ αρχέσης ἐπύρισαν - Πιρρεάιτατμης 

Ρατατγιπς, Ατἡήζοτοϊ αι. Ῥο τίς. κα γὸ χτ τίο ϑξαρχῆς ὙΡ 
σιωεκτίκτει Ἶ ζώων πυσαὐ τίωυ πρρφίω) . εἰς ἱκανωὴ ἐδ αὐτὸ ὦ 

εἰἶζειν τὸ γγυν»ϑὲν, ΠῚ νἰέξιπι φιατεγο. Ρίατο ργίσιο ἀδ 
τα γε αὐτῆς, ὥστε ζῇ) ζελτίςη ἱκανῶς δύ αε ἐκπεπόριςα) Οἱ ΠΝ 
φιορλγίπιις ἢξ σρεῖπηα. δι}. ἐκπορέζοιν, ἐἰξ δ ρέσκκειν δ᾽ ννν 
(γον, ἐχασορίσα; ἐκξαλ εἰν» ἐξανύσαι, ᾽ 

Ἐ κπορνϑν, γα θύσῳγταρτο,ἰπαιιβροτ, ΟὨ ΩΡτοτρίςοττοσ: Ι 

Ἶ 

εν 

ἔ 



ΠΥ: κζ 
᾿ ἐκπορνάίειν εἰς αἰωὺ γυυυάκα ῬαΠ]. 

κπορῇ Ὁ], Πθ.}α Πυδαςέζοιν μς ἐκπεπορ ατημά- 
11 Ὁ 1] ηἴο. Γ 

ΠῚ ̓ ς Υ μδις βδθιη]ας, 
κἂν « οὐδ σ 

υτέομαι, Ἰάττι οἰιπη ἐκπέταρμαι νο ἐκπένομαιονταα- 
ΟΡ ΄ 

εἰ ξοτον τἰοπῷ οχῖσο, απο ρα πάς. Πογοί. ἐκωρα- 
ὡς τορος ἐκείνων φόνον, ν ἰτοπο πὶ ποῦὶς Ποτῖς ἐς 1115 
εἰάοτη ἀϊοίτιιγ » ἐκωρὴ ἥομαι ἃ δωρκέως φόνον, ν]- 

Ἰσποος Ῥουΐαπα οχίρϑ. ᾿ γνῶ 
Ἰοϊο, πο ο»Οροτοτϑορμοςΐ. πὶ ΑἸἰασοκαν ἐξέωρα- 

σ᾽ ἐγὼ, ὃς ροτ ςς ΠΤ τ, πορ! οΧ Ποπι, Ἰοηῖςς» ἐα- 
τοὶ οχῖσο. ἐκυρφζω χρήματα» ΧΊΡΟ Ροσιη1α5, ἘΠηογ- 
οὐὐ τω μητςιϑον φόνον, χΊσο {πρ0] 1 πὶ ἀς ἐατιἰς τηαττγῖς, 

Εἰὶιτίρὶ ἃ. ϑυχετρὺς ἐκιρᾷξοι φόνον», ΠἰἸαπν ςοτάς ἐπιπιο λ- 
τι 5) αφονόύω, ΟΡ τος καὶ ἐξέ ρα" σα οπὶ ρογροῖγα δε: 

᾿Ἰοριιητοεξεαρῴξατο. Τητοτῖπτο. 5σοΡ ἴῃ ΟΕαρ. 
᾿ ταυτὸν ὅτε παυρφύρος ϑεοι[κεραυνὸς ἐξέ ραξεν 

“ὐγκαντηΔη Πιο Πιοϊον σοι, ἰοπϊον ἄοΠηϊ να] ]- 
πὶ γοάάο»Ὀ]ςο. 
Ῥεμνίζειν,οΧ τὶ ΓΡαγονγα ΔἸ οἴτιις οι ογς. νἱάς Ἐ- 

; αι ἢν οἱ Θσαησ πῇ ρ 5, δλίσηυος δια δυλίδ:» σοι ἤρΙτ- 
ἐκπρεπὲ ἐν πολλοῖς. ἐκτωρεπέσι αἰ χαλλίςτοις αἰαϑὲ μασιν 

τοίη δοϊοπο, δὶ κόσμον ἐκώρεπες αἱ πὲδετ ον] Οὐ 
1πῇ ὅζ ὀχος!]οη5. εἶ δὸς ἐκτρεπες τὴ» [ρεοϊοπῇι- 

επὸς ψει; (ρϑοῖς ἸῃΠρηπίσοοστορία ἰροςῖς. Ἀτ- 
Ὁ ἱπάοοοης ὃς ἰηά! σης. ἐκτρεπὲς,αριι Τ ισογ ἀἰ, 
τῷ πολέμω καὶ δὲν ἐκ τρεπέςτερεν ὑπὸ υὑμλν εἴτε ἐπείϑετε, 

1 [τ 80]. ἐχροη. ἔξω τὰ πρείποντος » 411} ἐπηπηα- 
ΟΓΓᾺΠΊΠ1ς. 
"ς τὲ ἐκδήλως, 
ΟἿΠΠΊ αὐατρήϑω, ᾿ 
ἐονϊπσοηΠο.ΟἹς, ἐκανύρωσις, 
ςὲ ρτο ἐπρῴηομαι.ν τάς Ἐ᾿χωρφήομαι, 
ανοτα, μα; ΧΊ ΠῚ Ο.ΓΥ Πὰς ἐὺ κεν διωύοις ἐξεαρίαντο, ἀ- 

᾿ εἰς στ πυϊηῖθτις ΟχΊ ποθ ητ: ΕΧΡ. ὃς ρϑοιηἴὰ σοτ- 
; το οαπάεπι ἐκατειαίυϑναι «δῦ χατνγθεφις μηδὲν ἐ δοξαν ἐς 

» ὦ Υ 

σε ἀπτεςο,οχοςο,οχοϊπάο, 

ογῦ, 54] ποι γοδιπιο . ὃς ἀρᾷ ΟΠτγί ἤοτη. 
εἰὐο μἥσων μν φεί συ»τοάἀίπγοτς οτοῖος ης ςοἴϊες. δι ἃ- 
κορίκ, ἀγόρασον Σσύλυσον, τα’ αι ἀκ ἤιμῖ ἃ νογθὸ 

φυτιις ἐκ παλαιοῦ, εἰν εἶ. ὶ 
τῇ πιοσὰ ον εγθυση εἰς τη Ῥβάἀεῶις Οτςοὶς ἱά οὔ, 

τῇ ΟΠ ἤτρ τα ἀϊεπὶ ρ γα Πἰτυιτιι1»ιξπῆρ μέρος ἡ ἐκώρρϑε- 
χεχεεωσυδνωνῖ. ἀεδίτοτο τἀ. 1 σρτ.ρτίοτ, 

χείννοηἶγο γἱσγα ἀΐεπὶ ργα χιτι ςοπά! ἐξίτην ο. 
ἴπις ἀἴος ὃζ τε ΠΊρτις ργατογη τοι 10 τὸ προς ἃ- 

ΠΡΟ ἘΠ ας» ὃς 411 ἀητὸ Ποτὶ ἀοθῖτ, νπάς ἐκονρόϑεσιμον 
μετανοεῖν » [ο τὰ ΠΊ ρα: πἰτοητίαπι ἀσογὸν Γεγὸ ραξιίΐτογα, 
Ὁ πὸ ὀφλόματος ἢ ὑποσχέσεως, ἀμὶ δὰ ἀτεπὶ ΡΓα ςγρτα 
1ε ἀςἰοέτιισι» αιπτ ποῖ ἐπιρῖοτ τιον Ῥτο πη ενιόρη με- 

ψι Ἴ4] 1ῃ τποτγὰ οἴξ. Οἱ σἹ᾽ ὑγανάκτει, Ἀεηων τὐαῆρημερον ἐ)» 
οΟ. 

ἵν. " Η Φ 
'τῶν γίγομμαι.Ἶτις Ποτιμτι οχοςάο. 

᾿ 8ὲ, ΣΧ ΆΡΣ ἃ δι ΕἸ - - 
ϑέσμδς, ΠΟη 4 ἀΐοαη σοη [τἰτειτιτπι. ΒΕ 4.1 ἜρῚΠ΄. 

ρων» ΘΙ Δ ἢ 5 Οχῖγα σάες. 
ῃ Ἐὐπ, Ἃ Η Ρ » , "6. εἰστω, ΕἸ ΠΉ ΠΟ ̓ς Ῥμοςν 4, μητέφα δ᾽ ἐκτρολίπῃς. πλαττο πη 

ἕω, μι δύσω,εἴαηάο. 
ομοΐσω, ο]ο. 

καρ 

ΟΥ̓ . ᾿ . Ἃ - "᾿ ΄ - εὐ τίω, ὁπόταν ἐκ πεταίστεσει πρὸς δ ἥλιον ἐκτ]ερύοσηται, ὃς 41}- 
ΔΙ πιιπι Ἰηΐατ νατίεσαζα εἶς. ἢ {115 ἀΥτΘηΓ 15 ̓π ΘΔ ΠῚ 

ἐς Χριιουγοίριιο, ΑΘ Βογγοο,οιιπι Αςςι 
, 4 ᾿“ ᾿ ͵ . » 

ἡ υματει. ταὶ, ὃζ ὀκπήώσεις, υτοἷαρ Ποπο5. τ χατίομοσ, Ὀἰξαρορώτεις κὴ 

ἢκι5. ἀϊοῖταγ ὃς τὐαϑραεῤϑεσιμοτ σι ςοπτίαγ. ἐκτρέϑεσμος. ἐκ- 
ϑεσμια φιλοτιμία τοι 9 {.11014Π.1, τς ἐχοςάσῃτσια. ἐκ ρόϑεσμος 

΄' ᾿ 

»»ικίζωχάοτο, ἴξι! ἄοτς ἀγα οἴοςο. 
ὑρκοιλέομαι,οὗμαι ας ςοτίο. Ἡοπι.:. Οὐ γ. ἐκτοσοχαλεσα μῆβη με- 

εἰφἐῥῥέω, Ἔβῆϊιο, εβιιη4ο. 
- φανούῖς. μ]}Π|. Ἢ 
᾿ 

ὁσω, ἶλ5 ΠΊΟΤΟ ἃς νΕγΡογίτονε τητίςα ἴῃ (Ὁ]ς, Γαιςίαη, ἴῃ 
10 παι σατο μέμὶ δεν ϑιςαι χτ᾿ ἐξὲ τανε: εἴ τις ἀτενὲς βχέ- 
» , ε 

ὐ ᾿ 5 -ῷ 5 ᾿ - π' 
ὑγμβ. σῶς, ΟΧΤΟΤΓΘΟ. ἐκ πή οει ὥτεν, ὀμπλή Π εῶτει, ΟΡ οἤ οτὶ 9 οἴϊς 
ὉΤΕΠῚ ΔΠΪ ΠῚ: 5411 ροπάόγο. 

Ῥοίτάοπε ταπηρη αδίσιις Γγαξτυνα τάταιις ἀττῖσα!! χα 
πολι τος ψὰ 

ῥϑεσμον τῷ ὀφλήματος, ν τγὰ σοπαϊέϊι πη ἀτοιη ἄς δεῖ. 1κ1- 

: σῶν, ΡΓΟΣῚΙΠΊρΡο ΠΣ Ἠείγε οἱ ρωήσας. 

! {Πλτα ἐβεϊας. 

ἠασρμ αἶα ΠΟ ΟΊ ὃς ν οἱ ον, χοιτῖο, Ῥοππᾶς. 

ἀεῆσοτ, υατι ἐχραῃῆς αὐ [Ὁ] οτη αἱ τς (είς νεγροιῖτατ, 

ἐπα ρομέίρες Οαϊ ἐπ. οἤτιπι τγᾷπ βυνιτατίο πος ΟΧ ῬΓΟΡ τα 

ἜΘΟΣ 483 
{υῖς (οάϊδεις ὀχεϊψιητ, 

. Ἐ᾿ κηθωσις, εως, ἡ, [χρ[ι5,σα Πι5.ςα! απυέτας, (οξς Τμοράπι!ς, ἐνπ)ώ- 
σεῖς δ μεγάλαι χὴ σκληραὶ γύγνογτα. ϑῖγαθο 1.το. εἶ τις ἔκπωσις ωοὺς 

τὸ χεῖρον γϑώνται καὶ μουσικῆς, Παιδὶ πιιίῖςα ἀἰδιιταπτιτ ὃς ἐπ ἀς- 
τογίογοπι ν ππὶ σομμοτίσητ,τοπὶ ᾿πστοΠνρογαρτίο ὃς Ἰυχα- 

,τῖο ἀριὶ4 σαίοπν ᾿ 
Εἰ απζωτος, Τὴ ἐα!ν. ΑἸἸυαηἄο οπίπη ἐκ ρυϊπατίοηῖς Πρπιπι, ὃς 

ΡΓΟΟΙάτ115.) ῬγΟΪαρ ΠΙ5. ΟτορΌτ. κὶ ΤΥ) Ὡρρκειυήδων ἐκπλῶτοι καὶ ἀλ- 
λότριο αὐ ̓πίλίτιιτο ρυ ΟΡ ΠΝ δζάπζοη. ἔκπθωτοι τῆν ροκφυλύων, 
ἃ ῥτοροῇείς τοςςάξητος ἃ ργοροῆτὶς ὁχοίάφητος: δ 

Εἰχασυξως μι. ἡσω, αὰ {Πἰρριιγατίοποὴι ρογάτιςο. 
Εἰ κασυύνμα τὸν ΠΙΠΟΓΠ ραιγῖς ΟΠ ]ο ΕΟ, τυθιοτο αἰΐαιο «αὶ ρτφῖοῦ 

πατιΐγαπι οἱ σοποο ἕζο, ἔ 
Εἰ καύησεις «ως». ΓΠρΡιΙγαξῖο; 
Ἐ καυητικὸς οὐ.) 0115 πιοίϊθης 5) 4111 34 Πιρρυταξίοποσι ρεγάμςογα 
Ῥοτοίς Οα]ςη. ἐνυτὸυ τιον ἀΐλουρον ατύφανον, 

Εἰχαυΐσκω, τἀ {πρριτατίοποπὶ Ρεγάποο, ιρρεγοςρὶις πτοιιοο. 
Ἐ χανιυϑ'αὔομιωι μι. δύ σο μαι απ δυμα), ἸΠτΟΓΓΟσΟυΡεγοῖ ΡΟ 7 ἃιι410; εχ Ξ 

Ρίογο. ἐπσυϑύ μάμ(Θ- ὄνομει, ρογοοητζατιὶς ΠΟπΊοη. 
Εἰκαυύφ,ριις πτοιιοο, Π:οίς.Ϊ.2..ὀντσυοῖ δυϑιίωας,, [αγτιπουΐοσς σοπ Ὁ 

ΤΟ 2 Ἰττ τα Πιπαίτ, 
Εἰ χαυρμωυΐζω πιο! 65 χτγαθο, ο 4. Αἰοχ, Αρῖτ, ", τι Ργ δ] οπιατ: 

τὸ ἐν ἀυπμ λεηῆομερέςερον ὑγρὸν ἡ ἀὴρ ἐιϑλίζεται κὶ ὀκαυρἰωΐζεται; 
ἘΧΡτΙ λίπ ὃς οὐἀπίτιιγ: αιαπηηαιι ΡΟ] ταις ΡΓῸ ὀκατυρίω - 
ζεται ἱσποίοιτ, ὃς Θαζα οι πο οῖτ,ν ἐγγσηι ον οπὶπι ἃ πιοίοον 
4111 πυρί ἀἸ οἴτιιγ πιοταρμοτά. 

Ἐ᾿ κατυρῴομμαι, μι ὥσομαι, ἀχαταςο,τοςαϊ οἴςο,ἀτἀεογοχαγάεῖςο 5 ἔοτσ 
ποίςο. Ποροπ,ἐκπυρρύμβυ 65. 0 8].1π Βα ϊηιπατιιϑι 

Εἰκατυρίῷ-. ἐς ὃ. ἔοτ τ] ἀπ|5,αἴππο Ππ5,ατάςης. ᾿ 
Εἰκαυρόω, μιώσω,πιωκα ΠΟ η 40 9 ἀσοοηο 5 1ΠΗΔΠΊΠΊΟ » ἐπ ̓ σηοπὶ 

ςοπίιογτο, οσιοΐδοϊο, 
Ἐἰκσυρσεύω, 5 πὶ Ισοο οχ αἰ! ἰοςο. Α 
Ἐ πύρωσις ες ἐ ΟΧΙ ΕΟ, ΠΟΛ Αργατὶ οαγοΥ 9 2 15. Ῥτοςίας 'π 

ῬΙατοπῖς Ὑππιαπ|, δεῖ 5 υὐττοκεἸόϑτοι γὴ τίμα) ἐκπύρωσιν γεδρνέναι. 1.5 
δια. ἐδὸν ϑαυμα ςτὸν κὶ φλέξασων ἐνιπύρωσιν ἐργέστι τοι τοιομή πίων. 

Εἰχευς θη  ἀἸτι155 ΘΟ ΣΤ ΟΡοΓΟορτας,ἀλι1} 5 ατι15» τα π  ξο Ἐπ|8. 
ἔχαευς Θ. ταραχῆὴἱ. φανεροὶ ΒΕ4 πη ΟΡ ΤῈ. τὸ ἐκπυςτον, χιιοα τᾷ οἷα 
τυθσι δὲ Πα] σάτιιπὶ εἰζφοχτγα διαάϊτιισι ἀτάτο ξαυπιατη ἐκ πὺτ 
«ον γχυεθϑναι, ἕλπιαιτι Ῥ ταιιοστοτς 5» ΤΒπογ ἀ1465. Ῥ]υτατςοθιις πὶ 
(απ ΠΠο, ὡςε κα κείνοις ἔκπυςον γμοέϑει, τὸ αὐρὶ πἰμὴ χίμανίω πάϑθ5 
ντ 1Π|ς φιοαιις φιιαά ρα 61 ἀςοϊάογατο πάη! ἕο τὸ ὁοβπΐτιιπι 
ἢτι ἐκπυςα τοῖς πο)ν-οῖς τοὶ γεγεσιμυῦθα γυυε ὅλαι. αλ1ας [οτῖρτα εἴτις 
ἃ πιι!τἰτυιάϊης αὐιάϊτὶ. ἔκπυςοι γινόμεϑει, ρα] πῇ Ετ αιιοπισάπιο - 
ἄμ ἀριιά πος ἀσατιιτο Πιιογ 4.14 ςπ|ς τρὶν ὀνατύφοις γγυθάνπῳ ὡς 
σπερ ἔχομϑ, τὰ ξμσυςα, ἰξάκουξα,ἔκφαντα αὐάτους αναιιά τα» ἀε- 

σϑητατα ὃς Ποιπι ηππηῖ Γογπιοὴς Ρετιαρατα. ΠΠογω αι ὡς αὖν διει.-- 
ϑέισα ἡ γνώμη, ἔχτους α κ᾽ φανεροὶ 'ποιλ τὰ ἐν, “ἶ γνώμους δηλὺ μῆμαι, 

Εἰ καταγων;οι δατίθα ὉΧογου το αγθατι8, 
Εἰ χασωλεῖνον ἐπάετγο. 

Εἰκμπωμαγατος, τὸ. ρΟΟ τη, ογατῆιις, 
Ἐ’κεσω τείομκαι.] ἀςπη 4110 ἡ ἐκποτειν μα), 
Ἐἰκραγιὶ ἴςοη Τά οτη αιοά ἔκρηξις. 
Ἐ  κραγεὴς» 411} οταρῖτον Ἰὰς Εἰ κρήγνυμι,,ς 
Εἴχρα)ον,ο απιαι}. 1πάς  δοιπάμηι ἃ κοφίζω, 
Ἐἰκεασωνῆσα, Η ον οἢ ἀυχερῦ Ἀσποφύνσαι. 
Εἰ χρέα, ἀςοἸ 45 πο, ρτοῆιιο οὐ ο]οίςο»ἀοἤιείοο. ᾿ 
ΕἼρηίμει, (Το τας ρτα σε ρ5 [οσιις ὃς ἀθΓιΙρτλ.Ττοιηι ἜτΊΊρτιο ἃ 1145 

τιιτη 1 ἀπασηῖς ἱτη τι εις. ΗΊΡΡος.ἐκριγμαν 4] ἢ ὐἰσύο σα μα 
κοῖς, δ.11,ἐχρη ματα; τὰ ἐπ “ἦα αἰμαῤῥων γὴν ύμϑνα δι παῖς πεσίοις χρῖχα- 

ματα. ΗΟ τη. χαρο ὅρα, ΤᾺ ΘΟΡτ.1.1.46 οαις 5 ἐπι δὲ οἱ ποταμοί Χ) 
αἱ συβξοοὶ χὰ ἐκρήγματει “ἢ ὑδάτων πο}} αχὅϑεν ἐπάγουσι σ᾿ ὡρ μα") δεν- 

ἐδων κ' ὑλημώπων. -- ὍΝ 
ΕἸ χράγνυμαι Ἔτηπαρο. Γυτινότος ἐκραγεὶς εἴπις Θ. ἼΔ ΠΕ Θ. ΠΟ Εν τ 

ἡπογοά 101} πλα σαἰτιἀἴπε σοΌγΓιι5. κνηστεμϑρων πας ρίγας αἰαὶ 4- 
κρήγνυπαι» [ΔΏΡΊ15 ΘΓ ΠΊΡΊς ἃς Ρτοδιυητ, 41.1.54 ΟἸδας. Ηοτο- 
ἀοτιΐη Εταᾶτο 9 ἀἰχίς ργο Ἴχοαηδοίζογο δ. π ἴταπὶ ΡΓαΟΙΡΊΓΟσΙ 
ΟΥΠΠΠΡΟΥΟ, ὀρ χεῦ μῆμε ἀιπεϊ ἄς Ηἱρροςπάς ) κατεῖχε 

ἑωύτον, ὁ βου- 

χόμμμθ- ἐκραγίωα ἐς αὐτὸν, ὅς. ΟΥεροτοῖς Πα] 4 πὸ πθπεν ΤᾺ 
ιςη5» απ 1 ἱπηρ ἴάτη ν ἐχατίοποπ ΡΑΓΓΕΓΊΟΙΤς » δὲ ταπα ἐπὶ 

Γ 

εἄοπτο, ἐπεὶ ἡ ὠδὶς ἐκράτει. κὶ οἷ διωγωὸς τἰξεῤῥιίγν
υτο.ἄοπι ἀς Ῥαττα 

ΨΊγρΊ] τεχ ϑὲν αρσεν καἰ ἐκραγγὰ ἴα δετμὴδ τι ἀρϑενεκωὴ Μμυητρικωὼν εν 

πολλὴ ̓ ἰξεσία, ΡΙμς ἀς πἴατι δογὶς ἰΟ 165 5 ὅς ΟΠ ΤῈ σα τὶ ἀι(- 

ςεἴητοκὶ ἀέρος ἀποῤῥογγότος ἐφαύη φλογειδὲς σώμα. Ατ
ἡτοτιρτο εἴξαν- 

ϑεῖν,ἀε «ποτθὶς νοτογ ποσί [ΟΠ σης, χαλεπώτερον 9 δηγμα 

μυγάλης» αὶ κύεστε δείχῃ ἐκρήχγειυται γὃ 4 Φλυκταιναι. 
ὦ 

Εἰ κρηγγύω μκοήξωγπιυχα σι πἀ 051 πρτοΉ πο ἐπ [δοῖο. Αξλοοι ᾿Ν 

ΡῬΙο τ ΠΡΟ. ΟΡ ἢ οἷπ Αἰδοευκαϑ ἡμᾷς δ ὄποτ ἐχρήξει ἐφλσν 

ποτῆις ΠῸ5 ΠΙΙΠῚ ΠΔΠῚ ΟΓΙΙΠΊΡ ΟΕ ΡΌΘΠΑ ἐπραγες δεσμήμ,νληςι} 15 

Ἐγαπηροη5. ζᾶ. ἐκραγίωῦ αι ἐς αὐτὸν. 10, ΟἸΠπ ἐγιιμτιρογο, ΤΊνα- 

ογά ἐκραγεῖσει φεοντὶ -» ΕΓ ΠῚ ΡΕὲΠ5 ἘΟΡΊΡΤΗΝ ΠΣ ἐπ 

Ἐ χρήηνενο ΓΟ ἔκρηνεν» τ ρ οὐ τεὰ κρκίγω, ἐχρύγνεν κελδῺρ ) ἹΠΙΡΊΟΙΜ 

ἀς[άοτγιιπη. 
Υ (ἐκραγι- 

᾿ Ἐἰκρηξιεγεως, ἦν ΟἹ ἔετατ ορεβγαξξαγα » Ῥαιὶ. τατδοπί, ἀϊγαρτῖο, 

5 ἢ 

} 

ἰ 

Ι 

Εν τ 

ΓΕ Σι 
Υ 



φἔρυὴν 

τ 

δα Ἐς ἔπε 
ἘΝπριζυω, μιώσωςογδἀϊςογτα ζτοῖτιι5 ας 0. οχἄγροι Δα. Ἀροϊοΐ. 

ἐπ ΟΡ Ί [0]. δένδοα ἐκράζω ϑέν τα ατίϑονο5 ογαάτοατα;, Νιοταρὶν, οα- 

ἰτς ἀεεϊπιοτογτῖο, ἐκρέζώσητε ἄμα αὑτοῖς ἢ σῖτον", 6 Ἔγα ἀἸςετῖδ. 

ἘΓκριζωτὴςγ4 1:1 οταάίςατ ὅς εχττρατ,)ιαδῇ οχτίγρατογίνε Ἐκρίζωσις, 
ἘΧτίγρατίο ΟοἸμπι Πα: ρτοῆ!ρατοτγ. οί ρ μας ᾿ῃ Μδο θα ςἰ55 
ἡγεμόνα νοι διαὶ “ἤ ἔν δὸν α) ϑυησηρίων ἐν ς 8 ρῤ ησε, αὶ γδ ἐκριζωτὴς “δ᾽ 
παϑῶν ἐλογισμές ὅξιν ἀδι' αὐταιγωνιςςγηοη οηΐπὶ ὀρέξεις, ἐχτῖτ- 
Ῥατ τατὶουἵἽά σιμτὶ δὶς σο ἢ πιέζατιιν. ᾿ 

ΕἸ χριμμασατος, τὸς ΕΓ σαντο τισι ἱ  αιιοἱα εἰ Ἰοίτιιτο ν οἱ οἱοξτ Οἷδ 
ἘΓκρενἐζω, μυκτηρίζω, ΑοἸΔη. τ! ἀσοςπαίο Πιροπάο. 
Ἐκριπηέω, ρτο οἰ ον 1 Πιςϊο. Νά ζαη. ' 
Εἰκριπίζω, Ἰσηοπ {πσῖτο 5 ἕο ΠΡ 1:5 ἀὐοοπάο, Πίοίςοτιἀος ἰἰρτὸ 

φιυιϊητος [5 Θπαῖττο, ΡΙ ατάτοβιις ἴῃ Οτἢοής, γεῦμα τρρεσεσον 
κἴφνω τίωθ ππαρεσμϑυασυβυίω ὕλίω δὴ «ὁ πολεμίοις ἐξ πεσε, 11 ἤις 

νοητιῖς (Ἀ δτὸ ραγάταπι πηατογὶα ἴπ ποίτος ἐπηπλἸττερατ, βίο. ἐς 
Ἰπσοηάϊο ροητῖϑ σα ι4η}, ἐκριπίζειν πόλημαν γ ΟΠ πὶ ἀοοοη- 
ἀετὸν Αρρίδη. 1 

ἘΓκραψις»οἰςέεϊο ὃς ἐχφέξίο, ΟἸξοτιντ ὃ ϑάλάανης ἐκύλήματα καὶ ἐκθε- 
σῆώματα, ταατὶς εἰεξταπηοητα ἀἰχὶς Τασίτιις. Τ᾿ ΒοΟρΡΗγαίτις ἐς 
δ!ρδιῖο ᾿ἰδτὸ ἴεχτο Ἰνποτισαρίτα τοττϊουϊ παῖς 5 ὅτι ὄυϑις ᾧνε- 
σαὶ μὲδ πίωὐ ἔκρυψιν, 1ὰ οἴ, Πυπυ!άταας ἴα ΤΌ]ιπὶ οἰεξξιιην ὃς ἀς- 
οὐιιπι ργοιιοηίγς, αιῖο ἰοσο δγαῤῥίπγεῶχ νογθο ν τις εἴτα οἰ» 
ἀειίςοτς ὃς ἀςοιτογεείς ἴτα ταπηοπ ἴῃ οἷας σοάϊος παςπάοία 
Ἰορίτατ. τούτου δ᾽ ἐρ(!εροηά. τῦτο δ᾽ ἐρ)σβμα" Ὁ ὅτάν γότος λαμ- 
ρος πνόὐσῃ μ᾽ κύγα διαῤ ῥπεται(Ἰερ ἐπα. διαῤῥίπ]εόϑοι )) ἐξ ὥγ(ἰερςά, 
ἐξ ξ)φύετι τὸ σίλφιον. 

Ἐἰ κρρὴ ἧς», βιισητιιπι,α] αδιι5υπηθατιΣ; ο ΗΕ α ππι: ἐπ Τατιπι; 
Οἰςετ.ςοαιιτηβ: Βα Οσίμτα: ῬΑ Ια ἀῖο [στο ρτϊπιοσσαρῖτο 37. 14 
εῇ, τὰ μαγειρείε ἐκρρή. ποταμδῃ ἐκρραὶ , Βιυιυιοτιμι ἰαρ 5 δί οιιγ- 
{ι5»Αὐλζοτ, 4ς πιιηάο, ἐκρραὶ τ᾽ αἴδι ἤἥωμώτων,ν οσας ΑἸοχαη: 
ΑΡβγοά. ἴῃ Ῥγοθ] οι, φάτις ὃς σαμα]ος νἀσΔ 15. ΠΊΔΓΕΓΊΩΣ {ς- 
ςοἴϊιῖ ἀδριυτατος:ῥῆνα κ᾽ τ μα, κὸ οφϑτρλμοιξγῃα τος) ο0558: ΟΟΙ]0 5. 
Ἀρι  Ηειν εἰν. ἐκρρίη Γογ τιν) εἰ, ἔχρυσις. Το ηἸςὲ ἀπτοπὶ οἵδ 
ῬΙῸ ἔκρφια, 

Ἐ κερζυυυἡ ἔΐκρρις,ς ἔβιιχιις, Ἡεγοάοτ, ἐκερον ἐχεσι ἐς ϑοίλασσαν., οιια- 
ἄπητ ἴῃ πάτα. 

Ἐἰκροφάω,γε] 
ἘΠροφέω,οΧοτθ οι, 
Ἐ χρυέω, ΟΕ ἤμιο. ΡΙμτατοΐι. ἴῃ Τ ΠΟ πλΠτοοΪς, ἐξεῤῥύησαν οἱ ϑεμισόκλοις 

λόγοι "ἦα ἐλλύωων , Ὑ]ιοΠλ Ἔος [15 πποιῖτα ἐχοϊάογιης ἃ γαοῖδβν 
ἐκρυεὶς, Οἴτα Πι5,ἐκρυέντες αὔθ ὅπλων,αθο αττηῖ5 ἀε]αρῇ,, ἀεβιιςητο5; 

ἀρηα ΗΟ. ἐκρυίωσαι ΟΧΡΟ . «σαύστιαϑει γαἶρφι τὸ ὕδωρ τὸ ἐχρέον. 
Ἐἴχρυσις, ες ἡ»  ϊιχίο, οἤϊιχιις) ΡΓΟἨιμΐπ 5 ργοδιῆο, Ατιΐζο- 

τοῖος Π᾿ το {δρείπιο 9 ἀς μηζον. Αὐλπιαὶ τγαάις ν οςατὶ ταὶ ἐκ- 
ρύδεις, πος οἴζ, 645 σΟΠοΟρτι5 ΦΟΥΓΙρ ΟΠ 65» 4118 τητγᾶ [ἐρτὶ- 

τπιπὴ ἀτοαι ἤτιηε : αἰογιίομο5 νου τκτρώσιοις γίαιις κα αια- 
ἀγασαοίππηιπη ν οὐϊτασι, 

Εἰχρυφας ργὸ κέκρυφαγοςο]ται]5 1 ΕΡΊΙΡΤ. 
Εἰ κσαγίμωδθω, ὶ [λσεηα ἴειι τοτὶ Ἔχ ρ]ςο. ᾿Ἶμτ. 
Ἑ᾿«σαρίί ζω, οΧ στ Ω ΠΟΟ σάγπεῖη [Θραγο, ΕΖΟΟΠ.ς.29.ἐκσεσαρκισ μέ 

γί: ἀπὸ “ἐσ ὧν Γαρατγᾶτιι5 στ πο5 αὐ οἤηθιι5, 
Ἐ᾽ κσαρκόω ὦ, ΤΉ οΙτι ἱΠΡΌΠΟΓΟΙ ; 
Ἐἰχδαῤκωμοιγατος, τὸν ριιά Τούς, ὃς ἀρτιᾷ Οάΐ. ὑαϑσαῤκωσις κὐ υἶπϑρ- 

σαῤκωμᾳγοῖε ᾿υχυιγιδητῖς σὰΓπῖς Πιρογῆιτας, πιο ἐχογς σοι] 5 
οραγῊ5 ν ἸτΠππη:αιο ἴῃ οἤπιι5 Φαιμτι οπιεηῖς ΡοΙδ ἐταξξαγαιη 
{παταπι, ἀϊοίτοτ ιξαῦραώρωσις, αι}. Αἱ ρίη. 

Εἰ χσαιώζω, ΓΙ ρ] οοἴετιιο. ΑΡ0}].2.δὴ γδ σφέας εἰξεστίωσε, 
Ἐ κσείω, κα, εἴσω τα. εἰκ α» Ο ΠΟΙ ογοΧομτἰὸς, 
Ἐ᾿χσημαίνω, μι αν ἀφο] ἀγογα ρογίος, 
Ἐἰκσήπω, μυψω,ρυττοίεϊο, 
Ἐ᾿ κσιφωνίζα ρΡεῖ Πρμοηοπι οἰαοῖ!ο. 10 ὁΔ.5. ὑμσιφωνιοϑνείη αὐὐοὴῖ αὶ ἐπ 

αιὶοὶ δια σκορπιϑϑοείη, 1 ΠΊροτιιτ. 
Εἰ χσχεδεΐζω,μι.ἰσω, 41 ΠροΥ σου διαταραήω, 
Ἐ"κσκδια, Η εἰν (ἢ. τοὶ παρεπέμῆνα ὠρέσωποει δὴ σκίωυῆς. 

Εἰ κοκδυάζομωοχροττο,ἐκφορώ, ῖγαρο [ἴδχὸ ἀος πολ] πο; πού το 
9) τὼ ἐν Περσίδι χρήματα ἰυἷξεσγιδυστιτο εἰς ταὶ Σούστι) ταῦ τα ϑησαυ- 
μῶν αἰ κατασεϑυῆς μες ὦ, 

Ἐλχσ καίω οχίογρο Ἡογοάοι, 
Ἐπ’ κστξέω, ὦ, οΧροΙ]ο»α ῖρο ἔογᾶϑ. 
Ἐ᾿ κσυξίζω, αι χις ἀἰοϊ τατος οηΐατι δ[δ ράτγτϊοίρίιπὶ ὀκσεσοξισμέ- 

" γοιαιιοε Ηςίνγ οἷν. ΧΡ. ἑβτεταρα γυῦῆσοι 
Ἑ᾿ κασοίω, μιαΐσω, τ. ἀκα, Ει 16 110, Α ςοιμβτ, 
Ἐ κασερματίζω, (οτποη οτπϊττο,οαΡ.5.Νιη,ἴη ΒΙΡ]1115.» ὁκασερματιεῖ 

σκΐρμα ἡ γιωνὴ ται} 18γ ἔλοῖου Πρ ογοσ. 
ΒΞ κσώριματούδοι (ἃ (οτςη ρεζαςπιγορίοσοη τεάάοτγς, ὀκσαδματῶς 

σα!» ἴωαπτιεη τοάάϊτ. 
Ἐ κασογ δὸς ε5ο κα τ ἜΧΟΙ αἤις ἃ ξασάοτὸ νο] ἃ Γδιετατο, ἔα ἀϊἔγαρ αι; 

ἃ ἐμ άοεὶς (οςίοετατς τολοξξι5, αἱ Π.}}}0 ξοξάετε τορετυτ. 
τ κς δε. ὁ καὶ ἡ, {Ἔχ Παδίοτιμα. 
Ἑ χες, αὐτες, 41 πο ἀοπονοστοῆπις, γ]άς ΕἸξίσναι, 
Ἐ κρασις,εως, ἡ το ητὶς ςοπιπιοτίο, ΟἸσοτ. Πα ροτ » ταξητὶϑ α]ῖςη- 

ὅτ (Χ Ραϊιους αἰϊθαο γοροητίηο, θυ ἀκ ἔκςάσις) ϑαυμασμὸς » 
ἀἰγλοίωσις, εἰς ἔχςασιν πρκιωϊοῦαι, ΑἸοχαπᾷ, Αρμτοάι το ἀΡχφϑὶ; 

Ἐ καατικὸς οἷ, ὁφτησητο ΠΟΘΙ ΟΤΙ5 7) Ρ]Ίη. 41 πγδηῖς ἐπα 

Εἰκφατικώς, ΡΪ το Ὀϊοπο,ἐκς ατικώς ἤχων κὶ δεδοικὼς χἵ 

Εἰκςέλλω, κιἐλω, πιαλκα, ὃ χτιὰ καὐττοσςου, ΤῊΝ 
Εἰς έφω,Ἰάδτη αοά ἐτοσέφω, ΡαΔη. ΕΣ ΡΟ, οτίαπι ἱπᾶπῖν 

ΒΕ 
πλοηῖς οΧοΐάοτς, ἐν ὑμιςούστι εἶ δον τάρτι!ς ΟΧτΓα πιο, Ὁ 
ἐμὰς τη δοϊσῃς, ϑοκήψατο μὲν ἔκσιασιν τ λογισιμδῆδ, βιτοτος εὐ 
Ἰανιῖτ. ἐἴασασις φρενών, Τὰ εἴ, αὐρασληξία αἴωα ̓' Οἰεγίοῃι Ἵ 
πὶ ἔκτασις ᾿πίαπῖα, Αατίτοτε!. εἰς ἔκασιν τραπεὶς» ἡ ἢ 
εἴς ἀοπιτ. ἔκσασις φύστως ἃ πατατγα ἀεξοξειο, ΤΉ οοΡ, 
Βτο τουτί ουάς σαϊῆς ρίαητ, 40 ἐοάοιη οτίαια ἀϊςίτατ 
νἱάς Πιρτὰ τ ἔκςασες»απίπηα: ςοπηπηοτα; αἰ δ πιο: ἤδηι 
ψα}11,4 1 μαϊσοτ,Γ τιηὸ ἀϊοίτηγ πιθητς σαρταδβοποη ἃ 
ἄς ἰῃίλπο ἰο αι Πλιι: [δ αιια 15 οἴτ 11}ς ἀρ Οὐ πεὶ 
ἀπ] αὐ ᾿πίρονέτυπι ἀπυῖοὶ Πιδιτύπιαιις σοη!ροέτιπι ἀϊς 
{πετη{Πὸ πιθῦτο σαρτιις. ΟΥ̓ Πμ5 ἢς γοςας ἀπἰπιὶ ςοποὶ 
ΟΠ γαξει πλοτιῖπὶ ἀ σϑητοιπρίαπάα ςαἰ εἶτα, αι α 
γωγὴ ἀϊοίτιτ. Οὐ άαπι ἀςἤητιητ, ποι ἀπ Ροτίσιον ηἴ 
Τὰπίατα. Α]1] σοηττὰ, ἰπίαπίαπι ρεγοπποιη, ἵτοπὶ ἔκξιασιν 
τῶτο γααρέκξασις, ΠἸΠ1 ΠῚ 4114 ἘΠΊ ΟἸΙΘΤΕΓ ἀἴαας ἃ ΡΓΟΡ 
τὰ ἀορεηπογατινε ἐς ΡΟπγι5 ἀϊχῖς ΨΊγρΙ! Παρεπογαητῇ 
ΒΠτα ρεϊοτοϑταιιοί ἢ ρογ ἔκοασιν, ΤἈςορΙ γα. 11.3.4 
ῬΙδηταγαι, ᾧ σοροὲ δὲ τις καὶ ἔ Ἀσάσις, σΟΠΟΓΙ5 ΔΙΙΓΕΠῚ ΠΊΝΤΑ 
τιρτῖο αιια ἰλπὶ οἰξιν δὲ ἀρίτατ ἐς τγαηπτι ἐρεςίεῖ ἴῃ 
ἐκσασες οἶγα, ἀἸοῖταγ ἐς γῖπῸ αιιοά ἀεροπογαγα αἴχις, 
ΡΪ ̓ ς ριτ: ἀρ οποτγατίοποπὶ νοσας Βιιζαι!5: ιιοῖι ἤπι 
Δατβογῖτατο ποη αἰθίθο ἱπηϊτατ. Ηος ῥτγαξογοα ποπαὶ 
Τουπηιμσινπῖις τογγΌγοῖη ἀϊοὶ αηἰσηδάϊοττας. ἐπῆλϑε 
κυρίες ὅλη ἃ χαὺν,ἰαιαπτ τἰπιοῦ Ποπιίηϊ Ροριυιτη» ΟΡ. 
Ἀοριιπι ἐπ ΒΒ 115.ν ΕἸ [προσ ὃς Ἰησεης ἀὐφαιίγατίο  ν 
Ἡοιπογιίη Αὐξ, ΑΡ οἵ. καὶ ἐκπληδδησιαν, ϑείμέοις κὶ ἐπιςεείσει 
συμ(εξηκότι. ἔκτασις ἃ αι 44πὶ ἀἰοϊτατ πιοητὶς αἰαὶ 
Βιιάαο ρους! 5 πιρητῖς ὁπιουῖ οἱ [τ η}5 ἵτα Τιλτίης 
ταγὸ Κπιγίτπς Αὐζουιμα ςυτούν ογεῖταν πιο τὶς οχσεῖτι 
τη 024 [1158 ἐποπεὶς [ςος Πτο ἔχςασις Πρπίβσας οτίαπη, 
τοῦθ ςο Τπιπι ὃς ἀπ φοΐδιπι . ΡΙατ,ἀς ρτίσπιο ξηρ 40. ὁ 
εδὺ κατα γύξεις, ἐδεμίας πα οφυσία, γίνονται δου ἐμεὼς κῊν ἐπταα 
μότητος. ἐς Ἑ ξίςα τι. ) 

τ υιοτατ αττΟὨἰ τις »ἑ πᾶ τι ου!59ἐνϑνις ) πα ἴῃς ἀξβστας 
4] ἀπ ξιίγογοπι ἀφ τιιγος οἰξις τα ὃ εἰξεφηκως, ὁ ἐκμωνεὶς,θ 
ΘΡΡομίτιαν τῷ ἐμ μαρετικῷ, Ατἰξοτε]. 1.7. Ετβϊςοῖη τοδὶ 
ϑορ ἐς Αἴαςς, ὁ μρ ὀκσατικὸς εἰ γέύετο «των τέλώς, Τἀο ἢ. 
κἡ οἱ καίωροι θυμώδ οἷς κἡ ἐκσατικοί, [ΠΟΙ ΤΠ ἈΡΉΝ ἢ 
εἰρίτατ αὶ ἃ πιοπτς ἀπο ῆητ 5 γε Οἴζοτο ᾿ο απ γ οι! 
1ισηατιις εἰξιπισητοιντ ΡΠ μεἰπ5 ὃς ΑἰἸαιαπάο Ειτ]οῆιδ) 
γεὶςιν τάς Βιιάα.ΡΙμταύς. ἐς Π16.οἅτις. μειρρέκεον ἐνεστατι 
ἐαφρϑνοιιώ Ριιοτιππὶ τπςηῖςο 4] Ἰοματιπε ὃς ἀς Πρ ητοῦι. 
ῥήματα Οταιπντηατιςὶ νοσαπτ νεῦρα οπποιοπάϊ. Οαζα 
1το ΠῚ ὀιις ατικὸς, τη ουτοῖῃ ὁπιοιιςῃ 558 4 Ἰηληταπη ἀσοι 
ξαεϊφη5. ὀκεατικὸς χυμὸς, ΓιροΥ ἱπίαπίαπη ραν η5)1 ΠΟΌ 
διἀς απ ρ] απτατ. Π οηΥ Πιι5) ἔτι διὴ ὀκοτατικὸς αὶ ϑεῖίθες 
(ων ἑαυ Δ τὴ «δ ἐρας᾿ ας. εἰγλ αἱ ἥδ᾽ ἐρωμήῥων. τάςιπι; δὲδ κὶ πᾶῦὶ 

μέγας ἐν χατοχὴ «ὦ ϑείκ γεγγοὺς ἐΐρωτος κὴ ὶ ἐκς ατικῆς ἀυτ 
μετειληφὼς ἐν ϑείῳ σόμστι, ζώτ γώ, φησὶν, ἐκ ἐΐτι ζῇ ἢ ὃν ἐμὸ 

Ὑδ1 ἐκςατικὸς ἔρως, ἃς ἐκφατικὺὴ σγευύαμις,Ἰὰ οἴ, αἴιοῦ 
᾿Βοπιῖΐηεπι σοπηποιιοηῖ, αἰ ταμιιης ὃς οχτιτι [ς τϑρὶν 
τικὴ μετα ῳιὴ 9 τηπιτατίο 1: Ειοὶτ γε ἁἰ ται! ἃ ἃ ἤια. 
{οἰ [τατ, ὃς ἀοροποτγοῖ, Ὑ μοπα τ, 4. ῬΗγ ἢς, μεταζολιὶ γὸ 
ἐκφατικόν. κὴ γὸ υ κίγησις χἡ τὐ μεταξολ ὶ , καθ᾽ αὐτίω) μῆρ᾽ ὁ 
φρρὺ πτίρχοντος" ἐκς-ατικὸς οτἸαπὶ ἀἸοἸΓΓ 4111 ΡΓΟΠῚΣ εἰ α 
ἄϊαπι Βυσιδιιηάσιτι, ἃς αι} ἕο "ὲ δά ἱπηροτοητίαπι ἀπὶ 
Ρῖτ. ὅζ τὴ ζᾳοος ἃς ργαοῖρίτος Πππροτ159 414} 65 ἔμητ αὶ 

ζετο εβταπατος ἀρρεϊ!αυϊτιΑσποτ,» ἀπ ῬΑτεῖΡ. ταὶ 
χοντοι κὶ ποιχ εἰας ἶνας. ϑυμώδε τὸ ἥϑος ᾧ ἐπι ἀτικα" ἐκσατί 

γισμιοῦδ, πχθητίὶς τατὶ οη [τις ἱπηρο5, 4ιιὶ τατί Οηῖς Βης 
Ιάεπὶ ΕτΗϊς.7. κ; ὁ αὐτὸς ἐγκρατὴς χὰ ἐμυβυετικὸς τω λογισμᾷ 
κρμτὴς κὶ ἐπις᾿ ατικὸς πὸ λογισμοί [το πὶ ἐκςιατικὸς, αἰ το παπ 
4116 πιφητοπι ΥἼΓΡ 1]. ἔλοϊςῃϑ ντ φαῖς πο ἢτ ἤια: πιοπί 
φαΐτωτ ΟἸσοτο)αιιοα ἀοπιοητατο ἀϊχῖτ Αρα εἶπα. ΤΠοι 
Πρτο ποηο, γίνονται δὲ τινες 7 γλυκειων, αἱ οὐ ἐκς-ατικαὶ, 
εἰξὲ τεγίαν ᾿, ἰω κὶ αἰδιρμαντοποιὸς φαγὼν ἐργαζουβυθ.- ἐν τῷ 
14 εἢιοπιοιιοητος πλεπτοηις, 110.2.σπα τι ΟἿ τρ 
εχ ροτοίϊατο ἀϊσιητιτ Ἰάςῖγοο ἀϊσιιητιτ,αϊα πο ἰ 
τείϊατε πιρηξίς : οι τορηιιπὶ τοτῖτις ἀηἰ τη] ἃ πάτα ττῖθι 
εἴ, ἃς αἰ "δ᾿ Ἱτα σας ἴγατος ργορτιὸ ἀἰοίστεις Ἔχ Ης ἃ 
τε οἷά εἴδ,ἀς ςοπἤ]ο, ἐς τατιοης,ἀδ ππξηῖς » Βοσα 
τεῖπᾶς ἴῃ τότ απίπλπι ες ἀεθοτ : δἰδ Δυτεπὶ ἤιη 
Βεπάϊοἷῃ 4ιιο5 ἐπηρετιμτι σομάπίαγ ἕιςότς ἐμαὶ {εἰ 
αυϊᾷ οΠ Διτοτα {εἸρίππι ςο] ]Προτε πῇ ἀϊΠηραταϑάπ 
τοϑ Γαγίις ἴῃ ἤματι ἰοσιτι σοσογο Ηἰπς Αἀιογθ, 

Τα] 5»αταιις ΧΑ ἰΠΊΑτῚΙς ΠΟΙ. ᾿ 
ἝΨ 

ουο ἐκςέφαι οηΐττι ὃς ὅθης ἐψαι, δὶ Θρροπιηταγ: μοῦ οἱ 
ςέψαι Πρηϊβοαῖ σλυρώσαι ποτ, 1114 αἰιτοιτὶ ἐκσεναι ΠΟΥ 
υῷρα ἐχγηαοὶτο) εθασιατο » φορίοτο : 40 χρζογρησμι 



ἘΠ Ἰ 
ΜΕ  Ε ΗΝ ἐμειένας λόγαν γυμνάσας, ἐχιμνώτας, ΤΙ ΠῚ 

οτπουίδιι δεηογαὶ. σΧοῦπο 9 ντ ἀραὶ δόρβοςε!. τίνας 

τας δὲ μοὶ ὅοα ζετε ἵκτυρίοις κλὰ δεοσιν ἐξεσεμμῆμοι, [Ὁ ΠΟ], 
ηνϑύοι. ν ͵ 

γοχξοῖο., ΠΙΠατίπι Ἔχ μαυσῖο . ἘΧΠΠΠο ᾽άοηι φιιοά 

᾿ 

οὐ ρτο [110 ταὶ ΠἸτατῖ δ. οχ ροάϊτῖο, ἐκορατευσις, ΟΥορ. 
τείαν ἀῤϑείς,ἡ 

ἱ Ῥτοάιιςο ΧΟ ΟἰτιΙπγοἱ αἰἔττιο αοϊοπιγοάιςο οχοτοὶς- 
ἘΧΘΟ [1] ΟΣ ΡΟ ΓΙ ΟΠ οπ.,[Πετὶ τὰ ΧΟΓγοιτιι 9 πὶ ἐχροάιτιο- 
ὁ ἀἀιϊογίιι5 μοί 5. ΟΧογοί τι οάτιςο 5 Χοη, ἐπ Ποίξιιπι 
ι ἰσγιιο ὃς ἰάςκῃ αιο  ἐκφῥατεύω, 

ὡς. ΟΧ ροάϊτιο ΠΉ}Π τα τ 5.» ὃς ροτοστίπατιο » ὑγοίο- 
Ὁ ΤῊ  ἰτα 1ς, εἰσβολνὶ, ἐπέλουσις ἐκοιρατεία, 

ἱπξςίζο Ἔχογοίτι οχθο ὃς ᾿ππιλάο. το ἄθο οἰιτῃ Ἔχοτ- 
ο ἢ ΟΧΡΟ ΔΙ οποσα, Βικζαι5 (ριηπιθητζαγ. Ατἰίζοτς!. [Ὁ- 

ΟΕ οοποπι. ἐκ ξατεύειν ἐκ τ χώρας.»͵4 εἴτ οχτγα Πηος ἀτι- 
τρίτα πη, ῬΟΙΥΘῖιις ἴπ φαΐητος οἰξεςρατευκότων γὃ “ἢ αἰ- 
δίς, ἜΧτγα Ῥαττγίααι ἵπ ἐχροδιτίοης ἀροητίιηι. Οτόροτ. 

ἴῃ ΟοῃῇΠαμπείπιιτι Ἰαἤιγρθητς . ὁ 3. ἐπ᾿ αὐ τὸν ἐκς σας 
ἣ ὕσεως ἐπωνίςαται. Τ᾿ ϊιογ ἀ. ἐκερατεύονται ἐπ᾿ αὐγος τρι- 

λίτεις. ἰ 
Τψκαι» μα, δσο λει π΄. δυ μαι ςαἰετα ἰοςο. Προ. εἰξεφιθατοπε- 

ὦ τὶ πόλεως 5] λόφε καρτερφ οχτγα ντῦςπι οα γα Παθοῃ 
ΟΠ Θπὶ τασττ. Τ Ἀιογά. 
Φοπι.εφαυ ΤΠ τ Οσἱιιοττο τ αἰταπι ΒιαΡῖτιμαι ςοπιηλ- [" 

τ εχςεφω τὸ ἐκ(ού τίον : αντὶ τῷ τὸ τρρς ἔσω μέρος με- 

τορι. ἰπ ῬΙατο. κατέπλασεν ἀυτῷ ταὶ βλέφαρ᾽ ἐκςρέ- 
«το μ(99 λλ ον. 14 εἴπ σοι] 5 οἴπις ἱππιογίος Π|οιῖτ. 1ἸΔ6 

155 ἐκορεψον ὡς πέχιςα (ὅδ σαυτῷ τρόποιειαντὶ τῷ μετείξαλ- 
κξον "ἀπὸ μεταφορᾷς τ ῥυπουυγύων ἱυια των αἱ ἐκςρεφομῆνων, 

τά 415 νοἰτιθιις αιια: ἱπιιογτιιητιιτ. 
ἰάς Τερηδὦν, 

λϑευ αριια ΠῚ Ρροσγατ, οἴ χιιπι οἴσιια ναίοτι!πι δέ ςα- 
τοίογαητητ ὃς ἐς 1 [τττηξ, ἀνα ςτομούδϑει ἐκσυςιγγόω, Ῥτο- 
Πἰς, ἀρογῖου ὃς Ρουιεπι τοάάο γοϊμεὶ Ἀἰιατη οἰπῖιι5 
τοίδγατα ἔπης. 

ΟΧΙΡΊ]ο οχ ρίοάο, οποῖ,. 
δου πὰς ὠἰξεσὺ 9, Εἴ Ομ. ἱ ἐἰξέρμησε, δηῆλϑε, 
οἰασι τ Πιπ λ,ῖτοπι Ππππάϊτοτγὶς πιογο οἰάσι ον. ΒΑ- 

ἐπτειδοιν πτοῖσ᾽αν λοιδορίεν διαὶ ἡ γχωώτηης ἐκισφοενδὸν ἔσωστ, 
ἰζεὔϑτο ΟΧ ΠΡ το Δι. ΟΧρΥΪ πιθοῦ. ΟΓΗ τ οΓ Ο ἐνσημαίνεοι Ν 
εἰν χὴ ἐκ ἐτοϑ Ἢ εὐτοι οἶστο οι 1] εὐϑτι,, ἐκ τα ποτμ. 

ας ἰπιᾶρ 5 οἴ ἢ ρ᾽ο5, ἐκεισγεῖον, ἐκτύπωμα, Οταροτοίς ἄπο- 
ἴ Δα ς, εἰπὲ πὶ μὲ πὸ σιδη ρου 5 πὶ ἢ, τὰ χευσοῦ τὸ ἐκσφραγσμαι» 

οἰ οΓαοὶος ἐχρυοῖα. ᾿ 
οἰηο. Ατπζοτοῖ, ἀς ππιῃηο, ποταίιὸς εἰξεχίϑη.,. Ππτιῖτις 

οἰδγιιο τ σοτο οι! ἱποΟ τη πη. ΞοφΡποςεϊ. ἰπ Αἰα- 
δ ἐκσώζει μὲ5 ἄειτις πὶς σοηίξτιιαϊ, ἐκσύζω ἐδ κακὼν ἐδ 

ἀοπιείτςος οχ σαἰαπιίτατο ἔμ]πο5 τάφο, 
ῬΓΟ ἐκτανεν οςο] ἀττ. 

- υαῇ Ῥοτγοξεῖπι. ἐκ τάδ ἐκείμζω, Βυιπιὶ Ρογγοξξιπι [γα 

Ππ|5 ἅπις ροττοξτο ἃς ἐχτοι!Ὁ σογροῖς, ; 
δὲ σ οθ ΟΧτΘ Ια 5» ΧΡΟγΓο 15,6] ἴπ ἰοπριιπι ίς οχτοπάϊε. 
ῬΡ' ας γοηαζ. Στεινηὶ τ᾿ ἐκςτα δ): σε πέλει χὐ νῶτοι κὶ ἐρίω Δηιστιτα 

'ΝΚ Ἰοηρα. δὲ ἀοτίο ὃς σαινάδ. Ἰτοτη ἀπιρίτις 411 Ἰοησὲ ἰατέαχιιε 
ἀπξομαὶ ἃς ΧΡ Ἰσατί. ἔοι! οχραπεῖϊ ροτοῖϊ, γε ἀρτιά Ἐἕοιποῖ.1- 
ἰ4. ἀυοὶ σ᾽ αξ΄α χλώναν αϑρονιίστετο φοινικόεοσαν, Διπλίιῶ ἐκ τα δίϊω 

ἡπιοα ἐμταδέ ζω Ηςίγοἢ. ὀχ ρουὶτ μεγάλίω ὡς: διπλῇ χοῆάϑαι. 
ι γαμαα οχτοηίε, ἐχ ρΠ ἰςατὸ, ἐκτετα μϑύως αἱ πλωμήνως. 

τ ϑεὶς ΟΧτςητΙΙ5: ψοθο ἐκτείνῳ. τ 

᾿ ααϑενς ΤῸ εχ ταεϑησιν ΡΓΟΙἘγατὶ ἤτηῖ ΑΡΟΪ].ἃ κτείνω, γε] ρτὸ ἶξε- 
ὔϑησιαν, Ὁ ἐκτείνω, 

ΠΟΘ δ με, τος 
ΤΘ. [οχτιιδ, ἕκτος, δι]. ἐκταῖθ. βλαςαὐει, ἀϊς ἴδχτο δοτγπιῖπας 

ἸἘχτγαπι5. 
Β, τ᾽ ἐντος ἰἰαυς  ατυς:ὰ γψογῦο ἐκ τήκω. ἐκταχεὶς τοῖς δάχρυσιν,ἰα- 

Βγγ πιῖς ςΟἸΠἸ ιιοξαξξα5. αὶ ἱπτάδιμητ ἰασμγγιμαηάο. 
τικτος. ΕΧΊΥΔΟΓΑ]ΠΩΓ11155 ΔῈ [ΠΔπ||5. 

Ὡς τος) 611 Οσοἰἀϊτ:ὰ νογθο κτείνω, 
᾿αγατος το ΟΧτςΠ ΠΟ, ρτοάϊιξΈῖο. 
γώ αχ οὶ 40. ΠΟ Π}.1118..γ,0 νον ἐκτείμνσιγ, 

[Ὁ ἐχτείγαν, οσοἰ ἀογιιητ. ΠΟτηςΓ. 
πτογεςῖ, Αοτίἢ, Ο, τῷ κείνῳ, 
μμούσωςατυχας ρτοάπςουἱά οΠ ]οπρὲ ἐχτοπάο σοι, 
φογἀο,ογά πάτο, Ρ] ΤΠ, ἴη Πγπζ 10 φοϊοῖ, τείξις,σουώταξις, παι- 
ξις ὈἹούοσιις, ὁ ὃ Δαρεῖίθ. »τ᾽ ταὶ τἶ ἐϑνων «ἰδιοχειὶ τίωὶ ἐκ τα- 

᾿ πεποιρυῆν 8. οχατά τε δ Αἰλέξανδιρον τεταγυΐ, Ὁ». προδγῆω δὶ (ὺ 
᾿Ὀλερίοις, ΡΟ Ϊγ 1115. πτῤ αὐ τέω; τω» ὄχθων πῷ πο ται μοῦ ποιιστέυῆν Ὁ. α 

νυἷπι τ ρα ΒΠιιπη ηῖς ᾿πΠτιιξξις ςορ 15. 
εἰνόω, εἰς ἀρ ΓΙ ΠῚ, Πυιτπ]Π πὰ ἕαςῖο.. αὐϊοξζο; Βυπη Πτατὶ οὉ - 

Ἶ ΟΧΤαπὰ Ἐξῆ οἵο, (Οτταϊτιιτὶ αἰτίη ρος. 
; “σϑξιο ὡς ")οΟΙτηΟτίο, 

Ν] 

Εαπὰ οὖ ἀτπηον 
ἘΓ χτεεραηζα οἰστι δ » ΠΊΟ]οἤ 5 Πιπη»οοηταγθο, ἐκταραυδεὶς τρρὲ ἃ 
δ πληγῶν φέζον,ὰςίαη, 

, Εἰκταρέξω, οχτίηχοίςο ; Θχραιιοίοο νοὶ οχτογγοο, οχραιςαςϊὸ 
ε ἬΡοΙ, 
Εἴἰχταξργο ἐκτείνας, ἱπτογξςς {Π|, Ἐπὶ ρ. 
Ἐὐχτασιςο ρονγοζεϊο, 4 Ὁ ΟΠ πςφτγαπῆτιις.» Ἔχτοπῆο ΧΡ] σατο ἔκ- 

ταῖσι γίγεταὶ εἰς ἀμφω, λυ γττιιηηις ἀΠΠςοαίτιιτ, ΑΥ ΠῈ1.4.46 δέῃ. 
Απίμλα]. [τοὶ ργοιιιέϊιο 9 ἤσιιγα αιιαιάο [γ Παρὰ θγειῖς ἐχ- 
τοπάϊειῖτ. 

Ἐ Κτετο ς9 5) ΟΧΡΟγτοέξι 5. 

Εἰτάπω, ρΥο ἔογο. ΡΙμτατο 159 ἐκτάηει ταὲ συμόνλίας ἀτόποις, αἷ- 
ἤπγάα. αια τἀπὶ ρτοβουτ σομΠ]1α.Ἰτοπὶ τὸ αϑὕρα τέτζω,» ἰη!ἔτιιο α- 
ΟἹΟ ΠῚ. ̓  σιω τα αι, 14 οἰ σοτροηο οτάϊηος δὲ ἀρύμοῃ, κἰ ἐν τῇ 
αἷϑα τεύξει καϑέσημι, ΓΟ ΟΓΕ55 χοιτειςρατοπεδεύσας Ὁ. κὔξι πὸ Κμθι-- 
λα γταξ διιυάμεις ἐνταεῖϑτε κα ϑ᾽ ἡμέραν εἰξε τε ἢ, κὶ τῇ σωωέχέϊ δια- 

τέξει κὶ μελέπῃ κατεσκδϑίαζεν δυτεειϑεῖς, Τάοπι, σ 5), Αλέξενσριθ. ὁτ 
ρῶν ὠροσιούσαν μεγίλίω διιύχαιν ἐχτεταγυδοίμυ πολειμκυὶς » τοῖς στιλ- 

πικτοιῖς ταρέκελέύσατο συμαίνειν τὸ πολεμικόν. ἐκταγείσης «ρα τειας, ΟΧ»- 
οτοῖτι οτγάϊπατο,͵.2. ας Πα, 

Ἐἰκταφρδύω, ΟΠ οἀἰο. Ἡοίνςἢ, 

Ἐκτεϑυεῶς, αριια ΡΙΑτ.1.2,46 Τιεσον! ἀοτίιτ ἀ1 1 ἱπτογπιογξιμιβ. δια-- 
φέρει γὸ σΒ ντως τεθνηκότος. 

Ὲ χσείνω, μα ἐγ, αν. ακας ργοάτιςο.ΟΧτοπἀο9ΟπΓΟ»ρογγ σο)ργοῦγαπο, 
ΡτοΙ οὐ που άτιςο. ετοτοοχεγαμο αρῖτο ἐςοί πιο {ἰδ δαρίοη- 
τία;, εἰξ ἔτεινεν αὐτὸν ἐκ εὐδατηώματος, οατιχὶς οἴμτι ἃ ἀςΠξτο.ἐκτα- 
ϑεὶς εἰς πλείοις ἡ μέρα οἰπιιοτοτατισ»Οαΐςπιις αα Οἰδιιςοπεπι. ἐκ- 
τείνειν ἾΣ ἴωπον Ὡροϑύμως, Χ ῃ.5.Ρα: 4. ΔΙ Δοτῖτοῦ Ἔαιιπι ἀϊτῖρο- 
ΤΌ. ἐκτέταται χρόνίθ- πολι» ΞΟΡΠΟςΪ 65. 

Ἐ κσειχίζειν, ΟΧΤΓΙΟΓ ΘΟ. ΤΠ τῖς οἰ ΠΘΌΓΟ, ΠΟΤῚ ΠΉΠΠΙΓῈ ΠΊΠΓΟ, 
Ἐ κτεκῶν ὄντος. 11} ροροτῖτ:, ἐκτίκτω. 
Ἐ᾿κτελειόω, μ. σώ ρογ ΠΟΙ ρογξοεέτιαι το ο, Ομ Πιπιήλου, 
ἘΓκτελέω,οτῖαπη ἀἸοἴτιτ ργο οοάοι. 
ἘΓκτελέω,ρογβεϊο αἰ ίο πο. 14 οἴ, τελειόω, πληρέω, ἀν ΤΠ, ξ, [τι ἀοη1» 

μίώες καὶ ἡμέραι ἐκτελ εἰ τω ἀϊσιιπτατ᾽νε Γιατὶ πὸ ἀϊείτιτ τα πιρι5 
ΕΧῚβ ὃς τοσηριις Ἔχδέξιιπη:αιτ ογῖαπι δίῃ] Ἔχα τι, αριιά Γαιςῖα 
μῈπὶ {ΠΠ|{ ἡ ξετελ εἶτο πἰμὴ κα τα δίκίμυ, ΓΘ τυ {πἀ σαταπη ξοοἰτο σαὶ - 
ἤσατς ν  ἀοταγ ΡΠ ογ [14 φόνον εἰξετέλεοσαςοςα ἄοτι ἔσο {. ἐχτε- 

λέσει γείιμον σοι. τὶ αὐδετοἷη ΕΡΙρ απημηατ, ἐκτελεῖν πίω) δίκίως 
Ραπᾶβ ρεπάοτςο, , 

Εἰχτελής ἐ(8.,0 κὶ ἡφρογξοξεης. ΠςΠοά, ἐκτελέα βείϑειν. 

Ἐ᾿ κτέμικται; τοὺ ΡΠ π]ατιιπν ογαρτίοιιος ἤιης ἴπ οαρῖτο, 
Εἰ χτέμνα,μιεκτρήσω, ἐκ τέτμηκα οχοῖἋο,14 οἰ ςαἰτγοοίπο4ο, οΧ -ἰ 

Ἔςο.Αςοιιίατ. ποῖ. ὃ υἱὲ κρότίθ- υἰξέτεμε δ πατέρᾳ ἃ Ἐρανὸν 9 δῖ, 
ἕκτεσ ρον μϑυθ- δ γχώπαν, ΠἸπσιαπτι μαΐσοπϑ Αἰ ΟΠ π|. 

Εἰ κτέγεια, ας, Υγα ΠΠΔιεϊτα 5. σιωἐχέα, ρου Γοἰϊογπειανοχτοπίο. Αςοῖρὶ- 
τι ΡυῸ ςορία ἃς αδιιηάδητθα ἐν ἐκτενεία,ἱΠτλητοτφαογίτοτ, αἰ11- 
ἀτιθιαρυα Ἡςείν ἢ. ἐν τερία, 1, ἄπλασις, 

Ἐ  χτενῆς, εἰΘ-. ὁ κὴ ἐς ΡΓΟΙΠΧῈ5οἰ πε ητι 5, Π πὶ ποη ἀΠΡΕΕΙ 7 Προτγὰ- 
115 δα ψιλὴ ς γρφετικὸς, ἡ ΟΠ ΠΊΘΠ5 » ΡΓΟΡΟῊ[115. ὀκτετης φροσευχὴν 
ῬτοΙΪΊχα ργοσατῖο,ς.2.Α ἐν. Αροῖ αριιά δι. συύμἝολίθη κα σεως 
γωνις-ἧς ἐκτενέςαιος. 

ἘΧτενισιμῆλίδ. ἃς δεεέκτενισ μῆμ., ΡΕΧας», ςοπηρία5., ΓΟ] τχ {ἴρτο 
{ποιπάο. 

Ἐἰχτενως . ὁλοψύχως, ρρϑ'ύμω Οὐ ἴθι ν γι δι ἀπιροη[ὃ , ν6Πο- 
ΠΊΘΠΓΟΓ υ τοῖο ἀπὶ πἸοΡΓο χὰ. 1 εἴς, αἀπιοίτιμι ΠθογΑ τογ. 
ΟἼσεῖο ρῥτὸ Εἰδςςο; [τά πο [ο] ἡπν ξεοίε 9 [δ οτίαπι Ῥγο χὰ 
αἰμι]ατέφιιο Κι οἰτ,Ἰά εἴς, ἐκτενώς, ἐκτενώς ποίων Θμουπθητοῦ ἂς 
δ. ἐχτενως οἰγεπν, ταροηϑὲ ἀρπατονρσίπια ΡοΓΓΙ σαρῖτο ΡΤΊΠῚΟ» 
ῬἈγναῖσβις ἤδης νοοςῖτ τοι τοἴτ, ὃς ῬτῸ ἐκτενως γιιῖς ἀτοὶ δαψε- 

λως. Γ]εῖνε ἢ. ἐκτενεῖς, ἑατεταιᾶνας, 
Εἰτέον, Πα σε μάπιπὶ οἰ λυ π]έον. ἐκτέον χύγον ὑγιείας, Πα οη4Α τατον 

Ἰετιιάτηῖς οἴ, Θ4Ζα ἐς ϑεποῶ. εκτέον ἐλα φρώς, ᾿ομῖτον ξογξάιιπι: 

ἃ γοῦθο ἔχω. 
Εἰ κτετειμήω;. ΟΧ ΡΠ ςατὸ, (πλωμίύως ἐκτασύν.. ς 
Ἐ χτετμημῆθοιεἷ ςαἰεγατι ἡραάοηοσ:ὰ γοῦθο ἐκτέμνω. ΩΝ 
Ἐχτετραμμῤθ- Ἔἀπςατιις. ΡΟΪΥ δῖις [ΠΡ τὸ Ρ τίμιο «ἐν ἀν σιδείαις χἡ γοτ 

μοις καὶ πολιτικοῖς ἔϑεσιν ἐκτετεαμμψθ-.Ἡοτο ἀλη. ἀἰχὶτ εἐκτεθραρες 
αὔζον, ντ Βιιάανις ποῖας ἴῃ ἢπ5 ΟΡ Πτορταρ σιν τὰς ἐκτρέπομαι. 

Ἐἰκτεις, εἴθ.) ὁ ΓΓ Το πς ίσχτατιτς)ος αὐτοπι οὗξο ΘΠοσπιομπ 5 Ὁ ἐο 
ἀϊξγι» αι Πτ (Ἐχτασῖτ5 πο πηη15 πος ἐ[δ, τπ06}» Βιιὦ, ἐφ 
Αἤτ δ: (οπιπι. ΑὙΠτορ ἢ οἱῶν" ο(ὦ δσιολαλέκηα πυρῶν ἐκτέα, τουτ 
τές ιπτριώζυλον, ν ; 

Ἐ᾿χτεῴρῥω, μι ὠσω, ἢ ΟἸ ΠΕΓΟΠῚ τοάϊσο. ΑἸοχ. ΑρΒτ,ἐκτεφρρῦται οἴ ποτ 
τοίςιτοῖπ οἰπογοῖι ν ΟΓΓΙΓΠΓ. 

Εἰ χτεχυουμαι μων,  ΟἸΥ ΠῚ ΓΓΟΓ. Ι 

πα τ ΡΝ ΠΕΡ Πρ θεία ἃ ῬΘΓΠατίοπεο Πιης. Ἡςίγοδ: 

Ἐ «τήκομαι!» (ΟΠ αιτοίςο. ΟΠ] πιο αἰ ἰιρποτοἱταοίςο. γεν: 

Ἐλκτίκω»υγξω,ποχανἰ πο ταροίας!ο,πιὰςο το» το Ο] 1, ἘΧρτίπιο., 

Αροιιας. ἐπιπρ τιν, ἐκ τοικέντες τοῖς δείχ; υσι; ἰϊ σις βαξι! ἸΝαζαηζεη. 

ἐχτέτνζοι ργατουλ τισι πιοαλιΠ1.}.ΟΧ τα Ὁ.11.ε κφότακῶς ὕτῦ φρόντιτι 

δων;ΟἸ1715 ἜἘΧΤΟΠΙΙΖΤΙΙ5. ἐν ς Ἀδφδὶ 

Ἐ Χτημαι ΡΓΟ κάκ τηρα! ἃ Ὁ μὰ Ἡοτοάος. τοοιρογδα) δεῖμα ἐκτίωτ 

σὰ ἱρὸνγτεμιρίαμι οὐτίποης ) τοι μαι ἐομιμέρθς φυηάεπα,, 
ΠΗ 
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τισαι ἐν τί ται ὅτομανποπιοη ν [ἀγράτιιητ, ἐκτῆόϑεο, Πα θογενρατα- 
το. ἐχυηιᾶρίθ., ἀοιγιῖηι5. ἐκτημῆνοι χύποις, Ποττος ροίπάςητος. ἐκ- 
Ἰῆῶαι τῶτο αὐ φυδὲς ἐνόμισεγ πος νογιπι ες οχιπιρθααϊτ. Ης- 
τοάοειις. Ἶ 

Ἑ χτημόριοι, σι αηταγ ΑτΠςπῖς Ρί οδ εἰ) φιιὸὰ (οχτὰπι ἐγιιέτειλι 
ἅγγαπιὶ ἀϊϊτάθιις Τοἰαογθηῖ» 4] ὃς Αἰ ἴο πομλίης ϑῆτες ἀἸςο- 

ἐλανιηνας ΤΕ τε 18. ϑοΙοης: (ΤΊ δ ἰταῖγ ὃς ἐκ τήμορφι αιιαΠ ΡῈΓ 
ἴγμσορεη ἀριά Ης γΈΠ, οἱ ἕκτῳ μέρει πίω) ὦ γιωγγρεώτες. 

Ἐἰχτημόριον, ε. τὸ οχταπ 5» ἴοχτα ραγς.ΡΟ]].1,.4. ἐπ τυμεόρμον ὃ. 9 οἱ παλὰγ- 
«αὶ αἴρσ' τοῖς ἀΠικεῖς, 

Εἰχτίϑεμαι εχ ροπο,οἀο,ἐκηΐϑημι, ἃ ἐξότιιπι ἐαρίῖτς ν]τίπτο, οἷς ἐξε- 
τίϑετο δια μιαρτ οὐ μὴν Θ- τίω) βασιλείαν πὰ ϑεού, αὐϊθιι5 εἴπ το ἢ - 
σατίοης Ἐχροποθβαῖτγορηιῖμη ΠΟ]. Πὐπϊηιις τὰ Ῥαγαποτῖς, ἂς Ατ 
τί τοτο!. σωύτομόν τινα τ' ἑαυτῷ φιλοσοφίας ἐκτι ϑζωδυ(θ. ὅρον, δζς. 1- 
τἰςπι, Μωύσῆς μῦ' σείσης ἀξιοπίφα παῤ ὑμῖν μαρτυρίας ἐκϑεμᾶῆν-. τά 
εἴ, εἰϑὰ δοιὲ, ἡ ἐκδεδωκώς, ὃς ἀς ΡῬ[ατοης, τὸ 3 καλώως εἰρημήψων ὑωὸ τῷ 

»Μουύσέως, ἐχ οἰς παῤ ἐκείνε μαθὼν αἰγλ ὡς ἑουαν ἐκτιϑέμῆν Θ- δόξαν δες 
Ἐ᾿ κτιδενω,οπιττιοφοάϊιςο, 
Ἐ᾿ χτίϑημι; ΕΧΡΟΠΌ γοῖασ ριιογιιπι. Γυοϊὰ ἡ. ζει ἐς τίω κρήγίω» ἐκτε- 

ϑεὶςγδίς. ἴῃ Οτγοῖαπι οχροίτιις, ΑὐΠπόορηλη. καγω παῤϑέν- γὸ 
τι ωδ, κα ἐκ ὁξιῶ μοι πα τίέκειν., υξέϑηκᾳ παῖσ] γ ἑτέρᾳ τις λαζοίσει, 
«Ἰείγιετονεχροῆτιιπι ΠΗ] τ: ΡΓΟ ἐχροπὸτς 1 τογγαιἱά εἴ ὲ 
παι οἄνιςοτς ἴῃ {{ττιῖ5,. 5 γ ποῖ, τὸ πεμρϑέντα δὲ ,ἐν Αλεξαν δρείᾳ ἢ 
ἐκτεϑέγτα δια; δ δυςυχέςατον ἐπόπλνοιου. τοι, ἀεροπΠου Ο]]οςο. 
ἀεῆρφηο. ἐκτίϑημι αἰτίαν, ἜΧΡΟΠΟ οαιαπι, σατιλπι ἀϊςο, ἀσελο- 
γόμω. ΑὙΠΠΟΡΉ. ἐκτεϑεὶς υἱπὸ μητρὸς εἰς Ὁ ὁδὸν; [οτ. 

ἐς πἰχτιϑίω δ ω,επιττγίο. 
Ἐ᾿χτικὺς ν οἱ ἐκτικὸς «υρε τὸς ἔοτὶς ροπὶὶς εἴτοντ ἐγά τς σα οηιι5.» ἀς 

ἀἸβογοης ἔεδτ. οὐπὶ ἴπ [ΟΠ] 415 σογροτῖς ρατγτίδιι5 ςαΐοῦ ῥτα- 
τεῖ ῃαταγδιπὶ ἀσσεμαἴτιγ : μας οὐκαι τοτὶιπὴ ςογριις ΟὈ ἘΠεγῖτ, 
ἴτα ντ (ΟἸ!4ὰς ραττες,14 οἵξ,, τὰ «-ερεαὶ μέρν,, ςοἸ Ποῖ δὲ αδι- 
παμιῖ»τατι μιαρασιος ἀἸξἴτατ, ἐκτκὴ νοτγὸ ἀϊέγα οΠυηιιοά τοτιῖπὶ 
ςοτροσῖς μαθίτιμτι ἐογγ ρίας. ἃς ὁ ἐκτικὸς πυρετὸς. τὶ οτ ἢ ς(Ἐ - 
τα ἐς τίς,εχ μαδίτας γηγταῖς ποπιίματα, ἃ Οα2α γοΥτιτιΓ ἃ- 
Ριιὰ ΑἸεχαηά,Αρλγ. 

Ἐὐχτικὸς, 1 Πα ζΕ]ςὰ ἔερτς ἰασογατ, α] ἰκτικὸς, δι: 4. χετικός, ὃς ἐκτ 
τικὸςοἱ, κετικώς, χα ἕξιν. 

Ἐκτίκτω, ο(ο ἴῃ ἐππιοοπιγάοροπο ραγτισηοια οὐ οἰ 409 σετιιπι 6- 
ἀο.ΓΪατο τη Τ μεατοῖο; καὶ ομὦ ἔτι κνοιδαῦο τι κὶ ὠδὶγομῆν, ὦ φίλε, αἷδὲ 
ὄγηςημυ:»ὴ πεντα ἐκτετόχκυῆυ. ΤΠΟΟΡ ἢ. Δ 1{Ὲ.1.4.ς.13.ἐχτίχιει κα ϑεώ- 

ωκ, 

Ἐἱχτικύς, τὸ Παθιτη ἀπο, τη πιοάιιη αβοέζιις. ἐκτικως πρὸς αῥετίω) 
διώκει μαι 9 αἀ Πα Ί τι ΠῚ νίψις ἰπ γίττιτε ργοξοςὶ , ΒΑΠΠ1ι5 ἰη 
Ἐρῖο]]ς. 

ἘΓ χτίλλω, εις ΠΠ 2 Ε ΧΡ]. 
χἰκπλούϑα Πρηὶῆθατ ρας] }4πὶ ἀοπγιςοτο,άτηις ἴτὰ ἀεπιὴ πὶ οὅ- 

ΟΠ ατονντ υχότοπὶ ἀιι5: ἃ καίλθ:., αιιοά ἀτίοτοπι ἤρηϊῆσατ 
ταΐτοι ας ἀηαηἤπιοτιιη. ΕΠ γοάοσ, ἐκτιλώσαντος ταὶ λοι ΤῊ] ἐς 
μϑζλνων. Ἡΐης ἐκπιλωμᾷθ- γ, Ῥαυίλη, αὶ συ ρίαττι απ! παγὶς 
εἰ [λόλιις. 

Ἐ κτιμάῶτα, ἰἰσοτῖ Γοά Ρτορτὶὲ πιάρηο χά οἰξ,υτώρτιμς ὅθε. ΑὙἸΠτοτ. 
2.ΟἘ΄ςοποτη τος εἰλας δὲ τινα πὶ ἀγοράσμιατι, αἱ ὅϑνοιμβυίθ- ὅτι ῥυώ- 
γων ὄγιτετύχνκαν, ἀντι 3 μέλλει ἐχτετιμηυῦα Ἀογίζετω ργοἰ σὲ ἴητο!- 

Ἰροης αι ξὰ 4ηα: ν}]1 ἐππεταῖ, ρογπιᾶρηο ογας ἱπηριτατι- 
τιιδ ττοῖη ἐχτι μού ταν] ἀς Ποπογδτιτ, Βυι, Οπὶπη, 

Ἀχπμαίω, ὦ, Οἱ ο»ΟΧου πο, ΟΠ τπ ον Ίατο ορ το [4 [δ ρτιπια, τάλαντα 
γάρ ὅδιν ἐκ ἐλαῆον, αν ἐκτιμᾷ τις ἐρϑως, ἐκᾳτὸν καὶ δίων Θ- ἐσία,ἱ, ἢ 4115 
τεξϊὸ αἤίπιοῖ. 

Ἐἰκτιμος, ὁ κὶ ἦν ΕΧΡΟΓς Βοποσῖβ, ὁ οκ τὸς τιμῆι 
Ἐἰ χτινα γιὸς οὐ, ἐς ο ποι πο, Θχειπο. 
Εἰ χτιναΐοσω, μιαξω, ατυχαν Ἔχουτίο, ἀπ]  ΤΟΤ. ΟΧτγα ΒΟ) ΧρΕ 1, ἐκτι- 
γαξε μῆν δ. ταὶ ἱ (φίτια, 4] ν οἰπ᾽ πιξητα ἐχοιιης. ΕρῚξγοτιις, ἐκτινα- 
χθησογταί σοι αἱ 9 ύρα!, ἕοτος τ δὲ Ἔχοιιτίοητιγ,, 14 οἱ“ 5 ρατοθιιητ, 
δι. ςΑρῖτς ἀςοϊπχο, ἐκτιναΐξατε ἃ κόγιορ τὸν τ ποδὼν υὑμδμ᾽, εχ- 
οἰτῖτο ρα] ΠογοπῚ: ᾿ 

Ἁἰχτονυύΐώ, ὃς Εἰ τίν, με, ἰδὰγαν ἐκ ρτο 40,Γοτγί ΡΟ; το άπιο 9 γορθη- 
ἀο , ὁχοΐτιο 5 τοίίτιο,, ρα σπας ἐο δὲ ρεπάο, Αὐοιιίατ, χάριν 
ὀκτίγειν» τοἔοτγο στατίαπι » ΡΊατο ἐς Ἀπ ριιθ]1ς, Πθτο ρτίπιο , 14 
εἴ, χάριν ὅσοι δὲνά!. ἐλτίνειν ἐχα τὸν διραγμ δὲ εἰς τὸ δυμόσιον, ΥΑΓΙΟ 

φεητιμα ἀγας ἢ πιὰ 5 ΓΟ τ το, ΒΡ] πταγολιις ἴῃ δοϊοης ἰδξετίστετο τί- 
σιν ἀυτίώ, οἱ ρατῃᾶς Ρορππάϊε, ἐκ τίνω δυέργεσίας ) στατίαεηι τοξοτο; 
ἐκτίνειν δίκίωυ.. τάττῃ ῬὈΙ]ατοὶπ Τερς. ἐκτίνειν ἃ τρρφίω) 7 ἐπι ρεπά τη 
αἰ ϊιοῆτοσιιπι [ΟΠ Ετο, 

Ἐ κτίσει ὅντα!» Ροπηᾶς οχίρογονοῖ ἤπτοτς, ἐκτίστιεϑεοι ὑ ραν, σΟμτιπιο- 
᾿αταπι Ραεπά5 Ἔχίρογο ΟΠ ΟΟ].1π Αἴαςς, ὅσίω κατ᾽ αὐηἶῶ ὕξριν 
ἐκτίσαμτ᾽ Ἰῶν, δητας ἐς 1ρ[9 ρμαπα9 ἤπηρῆος. Ετρτο ρα-- 
ΠΆΤη ἰμεῖς. γεὶ ρασπᾶς ἄαγε, Ἠεγοάοσ. ἐμοὶ 3. δοκέει τίσιν τ αύ- 

Ἷ τω ὁ Ἀλεομήψης Δημερτήτῳ ἐκτὶ στιῦδτο. 

Ἐ χτισις, ἜΧΟΪ το, ἰο] τί, γο ταυτὶ ο;γορατγαάτίο, Ατιτοτεῖ. 2. ΟΕ- 
ΞΟΠΟΠΠ, ἐκ ἐδὴς αὐτοῖς ἐκτίσεως, Πυτι ἱρΠ (Οἱ θη 4 ποι οἰΓΞητ, 
ῬΙΆτατο ιις ἴῃ Οἴπιοης , πεντήκοντα τάλαύτῶν » ὄφλων δίκίω 9. αὶ 
κοϑὸς πίω) ἔκτισιν εἰρχθεὶς » ἐτελδύτυσεν ἐν τῷ δεσμωτηρι Πα 8α- 

διητα τα] οατὶς τη α]τάτι9, γε ᾿μ4λοατιιπη ἐσ οτος ἴῃ οατοάϊαπι 

Ἑ Κοε 
τγαἀττυιοοῖπ σάγσοῦς ἀΐοτπι ἤπαπι Οδ1ϊτ, ἀἰ εἶταν ὃς ἔκπσμα, 

Ἐ Κτισμα, γι  ἔγα, ἐπ Ἰσατιιπ, ἔκτισις, Π  οηγ ἤιις ΕΔ] Ἰτατπα τοις, 
ὕτο ἀςοίπιο; ἀφίημι “ἦν ἐκτισμιοὗτων ὅ}) τῇ δίῃ ἱαἀἸξατιτη τοπη 
το ἃ ςομάοηο. ᾺΝ 

Ἐ᾿ κτις 9.411 (Ο]υ]τοίτοπι Ἔχαΐζου.. ΒΑΓ] 1115..7. δ ὀργιζουδψων Ἢ 
νἱπά!έϊα Ἰοαιιοπ9 5 μηδὲ πογη ξρεῖ δ) ν είν πονηρὰς ἐκιπς-ῆς» Υἱῆ 

Ἐἰχτιπτρώσκω μα. ἐκτιτοώσω, τα, οχοι, ΡΤ ἀθοττιιπη, ἕαςῖο ἀθο 
δθοστιον Ν ουττ,αὈ [Ὁ]. αὅτο κὶ βρέφη ἐκτιτρώσκει, 4 ἀθοστι 
εἴτ. ιοίς.1.ς. πη Ὁ 

Ἐἰχτίω, μιΐτω, π᾿ (φυτεάἀο, γᾷ ἀο; ΡΟ ποντοροπάο τοπι σοπάον, 
ἐχτγγιο Αςοπίατ, ὑξέτισαν τ δυεργεστων ταὶ ἃ μοιβαὸ, ΟΠ τυ (Οἴο 
τλι15. υξέτισε τίσιν » ῬΡοΞπας5 γοροπάϊτ, ἐκτίειν ζημίαν, πα μ] δΐατα μος 
οἰ η1 4. ΓΙᾶτο γόμ. 9.) ἐκτίνειν ζημίαν ἱεγάλίω  Τ[Οογλτ. ἀπά ση ΠΗ 

ἔζυγαπι ἀΗΤοϊτιεγο: γοίατςῖτο αιϊάαιπ σχροπητ, Ὁ 
ἘΓκτμησις τως ἡ οζαγατίο. “ 
Ἐ κτμήματα, τ γηςοἵερ πιοητανζοπα Ατ ποτε], πη Μοῖςοσ. 
Ἐἴχτοϑεν. οχτιϊη[ςοι5»Εχιτα. Οθηῖτ, ἡ σΊταΓ Ρτο ἔκτοσ ϑεγ, αΓΙῚ 

ςαυία: ον ἔπιϑεν ργο ὄπιῶεν. ᾿Ὰ 
Ἐχοϑιφοχτγὰγ οηΐτ, ΝΠΟΠΙΙΚ5 »λάζαρον ἔκτοϑι τυ μζε Ἰησοῦς καὶ 

ἔκτοϑὲ σου, αθίσιις τς») ΑΡΟΙ]. ὙΠῸ, 
Ἐκ τοῖο, Πιἰσαιι, χρόνε εχ ἐο τεπιρότξ, ὑ ἐκείνε πὦ χρόνε, Ηο; 

Π|Δά.«. ὶ ἐν 
Ἐ᾿κτυκίζω, ἔσεπογου οπτογοποπη,ςαρῖτε νυ οΠπιοτοττίο 5 γὴν 

ἀϊξμίοης Τόκος, 
Εἰ κτολυπεύσαι»Οαοτατο: ρεγἤςοτγο, πληρώσαι, ἐργέζειϑει. ΗςΠοάας 

χαλεπὸν πόνον ἐκτολυπέυ σας ,ἔπασηο ἰαδούς ἀςξιπέξης, 
ι ἈΝΕ ΝΣ ὩΣ : 

Εἰχτομεις, Ὁ... (Π]ρτοτ,οχ οἰ Οτ τομειὶ, τ μητής. 
Εἰχτομὴ»ὔε»ἡνοχο πο, εχεξεο,"ά οἴ, αἰξγατίο. ἐκ τοικφὸς χώτα 

Τῶν ἐν πταιῖς τριήῤῥέσιν) ὅπου μαλακώτερον ἐγκαϑευόεοι, τ το Π 

ΑἸοΙδιλάς. ταδι! τὰ παῖς Ιοπρὸ ξογαπηίης ἐχοῖία (οι 
Ῥὶοίςοτί ες το ἀι!ητογσαρῖτε 77. ἀοοὶ ρίτ ρτο βοηο τ 
ξοτγασλίης, ἡ ἀϑεραπεντου ψυχῆς καὶ ἐκτο ιὴ,ἰ ποι Ὀλ}1ς ἀπίπης ΟΧ 
εἰπο, Νά Ζάπ. : τῇ 

Εἰχτομίας, κ δ, οχοέξι!ς, αἰ Ἐτατιιςοδυνούχί-, ἐκτοῤίίαὶ παῖδε;, ῬΈΟΓΙ σα 
{γατὶ, ραίοπος. εγοάον. πατέρα ἐκτομίαν πεποίηκρι, ρατγδιπ Εχ 
εἰμ. εἰ οἰ. ἐκτομοὶς αὐ άδιων, ἡ 

Εἰκτομὴς, ἀϊοῖταγ ἐς να] 14 ΡουοοΓΠπΊ»ιᾶπη [κάτι 1 οἰ ἐξα τἰάς 
οδητ,ιήτελ ἐκξολας, γγάς Ατἢςπ.1.3, ᾽ 

Εἰ κτομὶς ἱδὸς.[ςἔγτιχ. 
ΕἾχτομος,ν ΟἹ Εἰκτομον, ν Ἔτατγι τη ἢ ΕΠ Ρογιπὶ Πιρταπη; ρα 

Ῥοοτδς, τϑδὲ γαυωκείων [ἴδτο Ρτίπιο « ν ὲ δά μῖθεξ εἶτ ταάῖσς 
πρὸς τὸ ἐκζόλιογν, γ᾽48 ΟΔ] ςη.1η ν] οἵ, ἀριιά ον ἐμ. [αγῖδῖς 
ἐκτοιμὸν, 14 οἵ. εὐλέβορζ, καὶ ὠτμητίδ- λιβανωτός, ἴτοῖπι 
ςαἰεγατιις. ᾿ 

Ἐἰχτοξδνω, μ. ϑύσω. αν. τ, εχ μα το. ΑΥ ΠΠΟρ Δη. ἤδη γο μέζων ἐχπες 
ξεδῶει βίον ἰὰ ον ἐδοκεκεν δόϑαι» νἴτατη ἐχ Βαιξαπι οὔτε 
ἔζατα ἃς οχαξζαιι. δατηρτιιπι οἱὲ ν οἱ ἃ Ρμαγοτῖγα (ρὶτ 
Βαιτα., νεῖ δ 1τ ψια ἔα αἰτεῖς σοηξεέϊα ρογοιιατ, Ασα 
τοάοτ.τὰ βελ γὑὐξοτοξάνετο, λεία: Ητ ΘΕ τ τ 

Ἑ᾿κτοπίζω γεχῖσο Ῥτοςι , [Ρπχοιιοοςεγδηβξογο; μετειβ άῦλο 
πτπτο, Τ ἈΞΟΡ Ὠγαίτιις Β ποτ ἑτογο ὃς σαρῖτο χιᾶγτο; αἰνο 
τα μὴρ ἀδυλον, εἰ ἐκτοπίζει πουπιο μῆνα, 1ῃ, Δἰἴιιο επί στεπ 
κοάλης, ἐξετύπιζον ἑαυ, {6 ΠΡτγα με θαητ, ἐκτοπήζω μακραὶ; 
Ρεῖο ἰοηρίπηια» ρβεγερτὸ ργοῇεϊςοτ, πιῖρτο, Ατἰτοτεῖ, ἐκ 
πίζω Σὺ τ οἰκίας, ἀοπιο αίιπι. Τά οι ς ΡΟ] τὶς. ἐκ τοσήζω 
«(πὶ αἰ χιιοπι ροῖο. ἐκτοπέζω,, 5ι1144ς, πόῤῥω διαΐγω, ἃ πὸ 
ἐχτοπίζων ἐν ἀκαδημίᾳ διέτριξεν. ὃς ἐκτοπί σαι» μαχραὴ κα τας 

Εἰ χτόπιίθ-,ε2}.) ρογερτίηι5,4 [Ἰγάτι5, ΟΡ ΒΟ]. ἰὼ ὕστοτε ἐκ τοππὶ 
γα πήματοςἱ. ξενίων. ἀλλόκοτον 5 1.ἀτ ο Πἰτὶ ο11158 βλιπιπιᾶτα 
Βίης ῥγοςῃ!. 

Ἐκτοπισιμὸς, οἱ ο, ἀιςοὔδις, ΓΕ ἀϊς γε] Ἰοοὶ πιιτατῖο. ϑτγαδο 
4ιιάττο. τϑδὶ 3. τ ϑούλος τὶ μᾶλλον ἀστιφὴς ἡ ἱσορία διαὶ δ ἐκτοπί 
ἀυϊα Πιρπιοτὶ ἤιητ ππαρὶς ἀὸ Βοιπίπιστι σοσηπιθγοῖος 
οατ ἐπὶτῃ ἰοςοτῇ ὃς ποιαϊπιμτι πλιζάτλοηοῖσ : οὶ συμ 
Ροηὶ ροτεῖξ. Ε 

Ἐἰ κτοπὶςικὸς οὐ, ὁ. 411 ἰοζα ππιτατς (οἱ οτ, Ατητοῦ, ᾿ 
Εἴχτοπος. Ἰτστι η Πι5ςρ τα πιά 15. μέγας, παρηλ αγυῆθ-,, βίαι, ἃ 

πόῤῥω διαγωγή, ΤἈΘΟΡτγιάς σΔιι{{].6. 40.2.8, χέων ἔκτοπορὶ 
γοΒοπιοηϑ. ᾿ Ἢ 

Ἑ᾿ Αϊδεσως,ἱπἀοσοητοτοῖπορτὰς ρταυ το 5) ἤιρτὰ σιοάτιπι; ἐπὶ 
αἰτρεατις ὑπ ξρζαλλόγτας. μεγάλως, παῤνλλαγ μῆϑως »φορητῶς, 

Ἐἰκτορες, ΗΠ Ι ἢ: πάσσαλοι ἐν ῥυμῷ 1 το πη Οἢ 15 [381]. 

Ἐ᾿κτορμιεῖν,ε Χοτγγοτο ρυαε τ ρταπι το Πυ  ΠῚΠπ|; ψ Αὕτη: 
Ἑκτον ϑ, ἴοχειις. ἕκτος μίω, [ΈΧτΙ ας πιθη 5941) ὃς αὔγους 65) 

ἀϊοίτιιτ. ΡΙᾺ τατο ιΐα τη, ἕκτον τῇ μρεσ μιν ὀκτὼ χοίνις 
ἡ αἰζκτου, 

Ἐχτὸς,οχιτὰ, Ππουρτγατοσ,ξοτᾶς ἔδιι ἔοτὶσ,οχιγιπ σοι} 5 
δίχα, Οὐν τ ξ, σα εοιὶ δ᾽ ἐκτὸς ἔλασε,τιςίαπις ἀς [πέξ 
μὴ τίω) αὐοδὸν ἡ μᾶς συτεϊῶτει πεῆις κατέ, πἰ ἢ ἑοττὸ ποϑ Οἴπογ 
γοίσὶ ρεγίυαίμπα μάθετίς: πῇ ν ογὸ. ἐκτὸς γίγνομαι»  πῖπεο; Ἷ 
ριιᾷ ΡΙατοπὲπι ἐπ ΟΡ Πξ, ἐκτὸς αὐ γίγνοιτο “ «δεὶ ἐμὲ "ὶ ᾿ 
ὧυλῆς αὐνπίποτος οπιπὰ ἐς τὴς 5 τοδύϊαις τοῖς ςομἤ]Ιο.: 
ἀἰδίνονν τεξετα! » ἤπα ἀοϊοτεδας ρατὶςτ; Ὀ]οἐσοτιάος 16. συ! 

ΓΟ Π' 



ἀκτὴ οἱ ἐντὸς, Πτογατὶ ἃς ρεγῖτὰ, ῬΙατατ,ίη Ησ. τῶ 2 πολιτικο λόγου 
εταῖ νὰ αὶ τῇδ νόμων ὅτ μη, χἡ οὐδὲ ταύτης ἑκτος τὸν ὄμμηρρν δῦ οφι- 

ὴ “ νιοὺτίς. οἱ ἐμ τος, Ἔχτου. τοὶ δὲς τὸ ἐκτὸς μόριάγραττος οχτο- 
; το. ὀκτὸς αἰτίας » ΟΧττα σι ραλτι ΡΟΠτις 9 οα]ράπι ἀσιητάης. 

κα διεραικωδύμ, ΑἹ Π ̓ητογργοζοτας. χώρει ἐκτὸς » Ετο αὶ ἕο - 
αἰγὶ ρ. ἐκ τὸς πηλοῦ τόϑας ἔχεν » Ἔχίτα σοςῃιϊ αὶ Ροάος μάθετε: 
ἐς δ15 φαΐ οχτγα ρογισιπι ρΌΠτὶ ἤτης, δια. δὴ σᾺΓ Ἰίξω 

ἱ ἰαϑὸ οὐ καϑεσ των, 
σενόχττα, στα, Οὐν  ξ, δόρυ δ᾽ ἐμζαλον ἐΐκτοσυ χειρὸς »  πηᾶπιι 

γτων γἱ οὐγοα οπιη α ἱποογηπιρεία ϑζ οχττα. ᾿ 
Ῥοτῆις ἐκ τότε. Χ της: οὔ εχ ἐο τοπιροτε Αὐίζοτς. 
ἐπι. 11.3.ἐκ τότε ἀποϑυήσκεν, Βυιζφιὶς (γῖδις ἔΐκτοτε σολι- 
ἃς ρΡγοραγοχγυτοῦως οχ Ατβοπαο: : 

μπτιλιν; ΕΟ γ οἱ. ΘΧΡΟ ἐν σῶ ἐγαντίν» οχ ςοπτγάτίο τ ἀέπιαιις 
᾿ 

᾿ 

ἐσώνινκα, ὃς Ἑλτραγῳθίζω , ττάσὶοὶ Αἰ Ἰατ1ἃ πᾶγτον 
εἴτ, οαπὶ ἀπτρ  Ποοτίοης ἃς οὐ πιπιϊ[δγατίοπε αι σθο 7 ΡΓῸ 
Ἰβεὸ ὃς Βγρετθο τοὺ [οτῖθο,ν οὶ παττο. Ἐς ἰάσιη αι ἐ- 
»δεῖν, Ῥοΐγ δῖιις ἐς το] στοιῖθιις αὶ οπιαποτίιπι [οτος 

πϑδαιμονίαν νοςαῖ, ὅβπτοσούτον γὸ ἐκτραγῳ δεῖται γ. πταρει- 
τὸ μέρρς παρ᾿ αὐτοῖς εἷς τε ὁ χατ᾿ ἰδέαν βίοιε » τὸ πε κοιναὶ 

υς ὥςτε μη χρ ταλιπεῖν υὑτὸρξολίω) 1. 1η δἀπιϊγατίοη ἐπι ὅζτοτ- 
γείσατοϑς πιϊ πὲ σοπηπιομπηοτατιιγ αὖ ἰἰς 411 οὰ ττὰ- 
' τ τας 44 σιιίτιπι ὃ σοΓο ΠῚ ΟμΪας ἀξοσγιιπι ἀτείποηζ, 

Ἢ ἐκτραγῳ δεῖν, δυτοιμώζειν ,δστοσρίω εἶν, 
ος»ϑ ὁ κὶ ἡγεχττα πιθη 2πὶ σΟὨ[Ίτατι155 4 πιόπίᾳ πῦ 1π:- 

τπς.ἀς Ῥγιμαάροτα ἡ δις- ον μοι γριυῦ ὄψον ὀκτράπεζον δσοφ α)- 

ἑμοις,λ.ἱπτοτάἸσοης τὶ ἕιὺς εὔ!γαιιας 8] ἰητογ ἐς Ξ 
πῖα οἵξ ᾿τατὶ Πίπηα. 
πιοηΐεγιο 5. σκληρὸς ἐπα δευτος, ἐποόλητος, αἰώσαλ 9, 
Ἰορῖ. νἀ ΗἩοηπιος. αἷρὶ πτολυτινου λόγου) ιματι ἀς ἢ- 

ς Ῥοοτὶς!ξ ἀρὶτ. συυϑε τε τινα ζιία.κ, ᾿κτράπελα ») δή πηγασοὶ 

πὶ κέν ταυρρι Ὁ σειρίωες. ΡῬΓ. 10.γ.ἐαρ.16.4ς πιομίϊτο- 
ΓΟΤΊΓη ἸποΓοπιοητις ἰοαϊιοης 5 Εὐγάρεϊος (41 ) Οτγαςὶ 

ἢ οοσ5; ἴῃ Γατῖπο πο παθοπτ πότοι. ἰτοῖμ Βουτοπάιις. 
ἄτις γε αριχά δι]. το εἰδει ἐκτράπελθ- καὶ τῷ αν μίῤ'τι ὀμόκο- 

ἐπὶ αξελιὸ ποτγοηβοατογίλης,α ρα εὐπάσηη δι14, 
"λίφω,μ ἴσω, π᾿ κα Χο ον γφοῖριτο, ςογι σοι ἔγαησο,Ας- 
ὀκτρα χυλεἕϑιω πεσ ὧν ἰαρίτις τα] Π] σογαϊοοπι ἔγερογο 9 Ατὶ- 
γεφιἄς Ἔαιιο οχουτίοητς ἀς {ΠΠόγοεπι τογηθητο. ΡΙ ταῖς. 

ππὸς ἐκτρα χηλίζει «δὺ αἱ διυνα υϑέοις ἃ χ εἰ ὅσαι 5 ἰᾷ εἢ, ὀκτρέπει 

ταὶ αὐχένα ὕππχρέμψας «δὴ ἀπείρως ἔχοντες ὅδιζάτας πρὸς 
,ἴτοπὶ ἐκτραχηλίζειν, ργο οβεγγχτοι]οῦς, 1 οἴ, ἴῃ {ὰ- 

᾿βγθῆαπη γεὶ αἷτος ἰξη ἢ. ογπιοπέπιαις εἰατιπι ἀσςγο» ἀριιά 
πΟΡ εἶθὲ σεμνότητος, ἐς (ὉΡ τ τατιιπὶ οτάτιοης ταιτιλήα ἰο- 

ς ἱπίΟ βητοῖ ἤριιγατα, Ης ν οἰ, ὀκτραχολιόθνκῶαι Ἔχοῖο- 
τσᾶγιγιάς Τεχχηλίζω, 

Ὡ, Οχαΐρεγο, εχαςοτθ ΣΡ τάν, ᾿ 
'ποβα;, Ὁξω τῆς ὁδοὺ ἵσταμαι » ἀϊιιεττο, αάθοο ἃ γ14,ἀ]ρτοάϊοτ» 
Ι ̓ἤεξξο ἱγογγὰ γα τα! Πγατὶ ὃς Ρ] αι γάτα ἀϊρτοάϊοτ. Ρίμταςἢ. 
ἐσηϊαϊπῖο “0 ἐπα. ἐξαδύζο μὴν οὖ ἐκπσραπόμδυοι δια “ἦν χωφίων 
᾿ 8 ἡσυχίαν, ῬΟΠΙΤΙΓ ΡΓο υἱτογάος πο, διιογίον ἃς πιρῖο ντ α- 

τη ΠΔΠάτι γα, [Ἰοΐλπ. κ᾽, ἐκτρέπεῶτω διυσαάνπητον κὦτο ϑέαμα. ἐκ- 

 ἐπεῶτι ἐδὺ ἀπαντώντας . σοῃ ροζγμπι Οςσιγγθηγίαπι ἔπρογο, 
Ἵ ΤΥ ΟΠ. ὀκτραπήσομκαν, Ἐπτιιτἀς ἢ οέϊαπι »αἰτὸ στὸ σοπιιουταιτ» 

οἴδη ὀκτο πεόϑοι τίω ὁδὸν. εχ σοάοτς ἐς γ147Βι4.1Π ἘΡΉΟΙτοΠὶ 
Ξοράο νἱδ)ποη ταπιρῃ ποποτὶς σαι ίλννε φαιμπι αἰ σι! οςςιτ- 
τς ΠΟΙ πιι5. το ὃς οἰξίς αϑϑοι ἀἸςίταν δὲ υὑτ εξίςαϑϑτο. επτο. 

5 ὀκτρ ἐπεταῖ με γιῦ ἀπαντων,1. 1 οὐτιΐατι πα! Π] ἔξει οἷ σφη- 
πιὸ αιοττῖτιιτ 4116, ΑὙἸΠ ΟΡ ν.1π ῬΊατ. οἱ δ᾽ οἴξε τ ἐποντο κόυκ ἐ- 
ἐμ ὅραγ μ᾽ ἔπι, 1}}1 αὐτοτὴ ἀςβείξεθδητ ἐς νἱα, μος νἱάεραη- 

τ νϊάοτο πις»]. Ππροθαης ἔς τὶς πο νυἱάοτγς : γεἱ οὐ 5 αἰ τὸ 
Ῥαπεγῇς τγδη πτϊτιθθαητ τας Ραυ ἐπὶ νῖα ἀςςςάἀςξητεσιρτγο νἱ- 
το ὃς ξηρσοτο,νἤις εἴς Γἴατο ἴῃ ΡΆΙοθο.5ὶς ὃς Οασίατν Οἶδας 

αἰπτοτάτξειση οἰ, 15 οτχπος ἀδοεάνιητ, αἀϊτισι ἴεσπιο πέπι- 

“μέ ἀεξειρίιητ, τούτοις πάντες Ἰξετρπηστιν. 6 Π| σπιιτιιοτ; οξίσα- 
ἰα καὶ μεταζαγιωχ, ὃς ἀοσξποτο. εἰς ὀλεγωράαν ἐκτρέ πονται, ΟΠ τΥ (Οἵ. 
ἰτεσραμκ μη πολιτεία, το. πλιταταιν Οἱ ἀς πηαταῖα ἴπ πῚς ἢ το ρ. 

ΟἸ4ιἶτιιτ. ὀκτρύ πομαι Τα ἐντὸς ἐκτὸς ,οοπὶο ἔογας πτρα ἱπτοιϊοτᾶ, 
Οπ.11.9.Α:ϊπ|. 
οὕπω, μοί. πιαφα, ςοπιιοτῖο; ἀδτογαιιοο, ἡπιιοττο; ἀδάτιςο ἃ 
᾿φἀοβοέξο,αιοττοϑόρΠος, τρὸς ποίμνας ὀκτεέπω,, ἀιιοτῖο 5 δά 
᾿ [ερες οὐήμπι; Α ἐξ, Α ςοιιίᾶτ, Απείρ μοι, Οὐδὲν ἔτερρν ἡμδι! δεῖ- 
᾿ [ τίω ἀμτε μιαρίαν εἰς "μ: αὐόν ἐπιτρέψαι. ὀντε λτῳ τὸν οδοιπατρεν- 

Πρ ἵςπορεχχλίνω,γτ ἱπΊρ ΓΟ δὶ νίατογες ἴΏτοσ [δ οζειιγγότος:αιοά 
 Ἰλπὶ παρόν ϑίωω ἀἸ οἰτίιγοίος οἰξ, ἐκ ἑω βαδὶ ζειν τίω τ δὲν ἀυτύ. 50- 
᾿ οΌ].ἰπ Αἴδος, χερσὶν παρδυϑιωοντες ργο ἐκτοέπο"τές,οςᾶογε πο- 
ἣ 512 ἑοσοητος. Ιάοπ τη Οςάϊροάς. Κα’ ἀγα τὸν ὀντρέποντε τοῦ 
᾿ Πρχηλα πίων παλω δ᾽ ὀργὴ γα] τη ὃ να {υσαπιοιιῖτ, ιιΔ{Π ἰδ - 
Ἂ γιζόμῆν Ἰαταᾶν, ἐς Ηοπιοτο;Οὐ μένον 9 τὰ τιρῴγματοι μετενρί- 

δε 

] 

ΒῈ- χόγων ὄντες; Πουιΐηος 1ΠΠ|τογατὶ ὃς ἐπι ρου: οπγὰ ἀπτο- Ι ἕξει ὼ ἐκηρέπ εἰ πῆς σιυνὴ ϑ ἀαο,ὀνηδὶ τ εἶν λὀγριεγϑφς, δὲ ἴῃ Οἀίατς, τά 
᾿ς ἐν ἔλν ὀκτρέψας, ἀςΗςἐϊοηΣ,γίαἷς ἀοάιιςοης, 
Ἐκχαρεφώ, μυξω, πο φαγςημτγιο, Α ἐξ Η ςΠοα, φυτὰ δ᾽ ὀκϑρέ ψα ὅτι αὐίση, 

Ἐπὶ Ρἰαητας αἰομάας, Αγ τορι, νιυῦ τοὺ δέου σον τὸν ὀκϑρέψψαν πί με, 

Ττάςπι εἴ σοι τὶς οἷος ὅξιν ξκτιϑραμ μήν θ.. 14 εἴν, ΠἸλιις λάϊίτας ἴδε ας 
[ ἀοϊοίσζομς, 

Ἐκτρῦχω, ας οὴ δραμοδμαι πὼς δεδρείμηκα οχοιι το, Αὐὶ τοτιἀς αᾶάον, 
ὁ δ᾽ ἵππόυς δδὲ κέρας γὁ 5. ψιλος εἰς δ ἰδγ.ν ἐκτρ  χα χώραν,  αϊιος "4 
ΠΟΥ ΠτΙ5ν οἷος Ἀ4 Ἰζατίοηςπὶ ἤιπὴι ἐς πατ. 

Ἐχσριαινόω, μι ὦσῳ, ττιἰεηές ξυ]ο, ΓαιοϊαὮ. ἐκτλανώσωι πίω ὡλάσα; 
. Ογαοίαιῃ τγϊάρητς ηξοίξατο, 
Ἐχτρι(ὴ ςράγατο, ἀποχοθισμὲς,ὠρέφασις. ΠΝ ΑΜΉΩΝ 
Εκτρίξω, μιψω, πο φα, ὀχτ γον σοηξ Γι οφ τυ πο, Ομ Πιπτο,τογοπἀο 

δὲ ταηάομάο οἰιςῖος ντ Ἰρηςπι εχ ΠΠςς. ἐκτείξειν πὸ ἐχοιτοτὸ 
᾿ς Ἰρηοπη, Χ ΟΠΟΡΗ, ἐκτόέψαι βίονταἰΠιπιοτγς νἰταπι,δορθος. 
Ἐκτριμια,, ἀτος » τὸ ἀττγίξις,, ἃς πιδητιῖς χα θόμακτον,, Ἀτῆςης 

{|Ότο . 
Ἐκτρ φϑεὶς, ΟἸΠ}} {1595 [59 ὑάπια ϑιεὶς, ἐκφϑερ είς, ΐ 
Ἐκτριψιςγεως ἡ ἀο] το, Τας:],ΟὈ] τε τατῖο, ΡΠ τι. Ἐτ ἀριιά ΗΙρροςὶ 
ἔκτρεψις ἡ ἐς τὰ ασλαΐγχνα ὅσαι οὐδαγλαξις ΟΔὶ, ἢ 

Ἐκτρρπῆ, ἢ ςγη) Δ στοῖπο, “ποτ εἸσι πη, παίρρδὸς» τρί ζ-. πρόφασις, 
χωεισμὸς , Ηεΐγεῖι. ἴσογ ἀσιμιπι, ἔκζασις, παρέκζαοις, ΑὙἸΠΟΡΒ. 
βατο. αἱ ἐκτεοπω Τα λύγων ατοίσας 65 γεγδοσγιμῖα, ΑΞ (ὉΠῖπ, σοητγα 
(τε Πρ οπτεπὶ 5 εἰσελαύγετε αὐτὸν εἰς «δὺ τῷ ωρῴγματὸς Ἀγ»: κὶ τὰξ 
ἐκτροπὰς βμπώ “ἦν λύγων ὕϑατηρ εἴτε. ΡΙ τατος Ἡοπιοτο. Οὐ μόνον 
ἢ. τὰ ὠρόγματα μεττωράζει κὶ ἐκτρέπει τῆς σιωνηϑειας » διρὰ νὰ τσ λέ - 
γοις, κὶ ἡ αὖ λεξέων ἐκσροπνν πρϑπος καλέϊται. ἡ ἢ πῆς σιν εἰας, 

αὐ άς.Ετἐχτροπή αὐτὶ τῷ πείρφὺς, ἀμ οστιπ αἰ στοίδίον τ τοΡ ἢ. 
βατραχ.πόρνεὶ, αὐαπαιΐλας, εκ τρρπείς. ὃς τα! ἤτιιπι ἀἸρτοίδιο δά ἀϊ- 
τὶριοηἀΑ5 νΉΠΠ18ς 9 αἱ μᾷῳ ἐν πῶς ὁδοιπορίαις ἐκτ ογπυΐ, ἐκτρρπίω τὰ 
φήμῃ αὖρα χ εν. Ἰοςιιπι ἔα] ἀςάς, ΓΙατ ίη Ε οππτιῖο. ἐκσρο- 
παὶ «ἶ ὑ δατος εὐπλ ἡ Πατ12 ἔειι οἰ οτος Δ61125 ἀῸΣ Ηϊμτιλη 1556 1185 
Ηετγοάοτις ὕματα ἀἐοτιπτιιτ.ἱ 4 οἴ, οἴτια, ἐκτρρσταὶ λαῦφο δι, ε ἃ, 
τ τγι δον Ὁ] ν τα: σοφιιητ, Εὐσὶρ. ἐκτρρπαὶ, ἰτίηοτα ἀςιίαιορ δ 

Αττ,Π0.14.νε Τ γε θόηλες ᾿τ]πογῖθις ἀοιῖς ργοΗς σογοτὰσ ἴα 
Ῥτοιμησ!αΠ1.Πτατῃ ἕκς ασὶς καὶ δηοίωσις, τπτατὶ ο» ΘΙ γΠο, ἐκτρρ- 
πὴ τῆς κρρέσεως) ΒΑ τις ἀδρταιιάτίο,α οἵδ, δυσκρκοία, ΑἸ εχαπά. 
Αρβιγοά. σδίςπεαξι Μειμοιὶ, κτ᾿ μικρρὶ τίω εἰς τὸ αἴϑκὶ φύσιν ἐπαι-- 
γορϑοοίοει. 

Ἐκχτροπία πχοτδεῖ55 Πα πάο ρα ρορτγα ἀξογήίμπι ςοπιιογίν ἤιητ..ς 
Ἐχτροπίας, ὃὲ τροπίας, ΥΔΡῬΑ 5» ὙΙΠ1Πὶ σιοα ἀξζοτγιας ἐλέξιπι εἰξ ὃς 

γαρροίσιτ. ὃ αὔρᾳτραπ εἰς κα ὀδίνης. ΑἸοΙ ΡΠ γοη, ἐκτρυπέαν Ὁ ἡμεῖς γὼ 
οξίνίω πίνο μἴυ,ν ἀρ ρᾶπὶ δὲ γ]ηπιπὶ αιοα ἀοιῖτ. ; 

Ἐκτρόσιον, οὐυἦ: ΥἸειπι, Οοἶ ἥις Π10.7.ς4Ρ.7. Νὰ Πιρογιοτὶς δυτοιτὶ 
Ῥαϊροῦτα νττίιμπι εξ. φιιοά ράταπι ἀοίςοπ τ (λαφωγθαλμον 
Οταεϊ ἀρ ρο! λητ) Ἰἀοόφαςε οὐσυΐιετι ποα σοητορίτοῆς Ἰπξοτγῖο- 
τἰδοσιιοά ρᾶτγιπι [ατίιτι ἀττο Π ταν. [δ 4 ροηάοῖγϑς παῖ, πραις 
Ῥοτοεῖς εὐμπὶ Πιρογίοτα σοσπιπαϊτεὶ. Αταας ἰά αἰιοαις ἐμιοηῖς γκι- 

τογάτιπι οχ Ππ1]} νἰτῖο σιγάτλομ 5, πτογάμπι οὐαί Γεπδξτατε; 
ἐχτρόπιον Οταζὶ γοσδητ: ε 

Εἰ κτρηποῖ, γααἰ ἃ πχοτγάτιι5,» 4] πτάποιις, ἔκτερπος αδιονίας,, ἀϊ ΠπΠάοης. 
ἃ ἐδῃτα, 3 

Ἐκτρῤφ, ἡ οὐ» ςἀιςατίο; πιιτγι ξάτῖος πμττιπηοητατη ᾧ ἐππτσιοη δ 
ΡύΟΙ 5 τάῖῖο. 

ἙΕκτρρχαίζω,οΧ ΟἸΙΓΓΟ:ῬΕΓΟΙΓΓΟ. ᾿ η 
Ἐκτρυποίω, ὦ, τοτο γάμο ορότο; Ἰξετῃ νοἰατὶ τὸγεθταπάο οἴπμτΡ ΟΣ 

νπάς ἐκτρυςῖ σα αρια είν ςἢ:οἰξελϑεῖν λελήϑετως; τρυπῇ σαι 9 τὸ 
παρελϑ εἶν, 

Εἰκτευπὴμα; τὸοτογοταπηοπέι πη; ΟΖ 4, Γαιτιοπξα ἃϊϊα: τογορτα οδὰ- 
εἰς. ΤΞοΡἘτ.[15.5.(αρ.8. τι 3 δυςρυπητότερα λίαν χλωξα, β6 δέως 
γ5 αἰαφέρεται τοὶ ἐκτρυπ᾿ήματα»οἱ.τατὲ ἴσο 5 ἐσ οείτατιϑοοῦ πὶ ἐ- 
πἶπι ρτὸ Βὶ5 αίια Ἔχτογοδγάμάο οἀποιιητις Γπτηρῆτ (ΟἽ τι. 
Ναπι ἀητὶ δοίης, [1..4.ς.29. τογε τας αιιαῖτι [ο]απὶ γετογος 

ποιιογάης ἀρτίςοί, ἰσοθοσι ἔπεϊ ες. ἴῃ Πρμοτιπι ἰρίταγτε- 
τεδτατίοποντ ἰάςπι ἰοαυϊτιτοίςοδ5 οἱϊ ἐκτρυπημά, «ιοά ἔλξῖο 

- γοσάρθιιΐο τογουγαπιοητιιι γογτὶξ (424, νοτιίπι ὅς Ὡρίσμα εχ 

ΤΒεορμγαῖτο Π|0. Ε1Π||ς.οἀρ.8.ΡΠ1π.110.16.ς..43. φειᾶσαι (ςοὈεπὶ 
ςοπαρττιζ, ᾿ 

Ἐκτρυχϑώ,μ. ὡσα),οχτοπιιο:Γοηβοϊο»ἀττόγορα ; πτοδνς 
τἰδονοχογέκτρυχιύσαιἜΧτοητᾶτο) ΟΡ ἰπογο) ἀςοίάοτς αἴξιτῃ αγα 

[1 ςοι ἃ Ολ πη ἐν οἱ - 

[δε ἱἸρογάοιτιο,Ἔχβαιι- 

καταναλίσκω, του χω ὐτοκναϊω τὐξικόπήω, 

(ξοτιῖπι τοϑ, 1, ἐκτετευχωμῆναι, Βιι  “Ο ΟΤΉ]Π. 
Ἑκιγύχωώ,εχτοτγο, ἐκτρίξω, ΑΡρΙΔη Δ Απηΐῦ. 

γω,άῖτογο ΓΕ ΠΊΡΟΓΙ5 πογὰ.- ἔχον 

ΕἈτρώμα,ατος» τὸ γα οττιιθ, Εἶος ΑτΤΙ͂ΟΙ ἀϊς 

Βις ΡἈγιηΐῖςι5. Ηςίνο. τὸ παιδίον γεκ οὴν ἴω 6»ν» “ 

Τυῖ ἐγαδηῇατὸ αἰχῖς τἀ 4 Οοτι πὲ. οᾷρ.}ς."χάτον ὃ 
ποτῶν ϑοασαρ τώ 

ἐβπρώματε, ἀφ ϑυ Χά μοῖ, ται μὶ ντ ἀδόστλῖιο. 
Ἐκτρωματιαι δ». γ6 4 ὈΟΥΤΙΠ 15. 
Ἐκτρώσις»ΔὈΟΥΤΙΙ5. ΐ 

Εχτρωσμὸς»αδοττῖο, Ατητος. 1.7. Δ ηϊπὶ, 

Ἐκτυπέομαι,[ὉπΟ;ΟτΕΡΟ. κτυπέομαι. 

πἰκτυπηγδφοδ ἴςαϊρταγα, γἱ Ἂς ἐκσυπος, 

. τ γ 
ἐχτρύχαν αὐνίζαν τῳ χεο-- 

ἐϊπτ,ϑξαμολώμα »Υἵ (οτῖ- 

ἐκζολη γαναγκές, ὈΔα- 



488. ἘΡΡΕ 
Ἐἰκτυπὸν δ Πτεριάμε: ἕοπαυ» ἈΡΟΙ ΠΟ .2. ἔκτυπε δι ἀϑήρ. ἩοΠοά. 

γχθθνα δ᾽ ἔχ τυπον ὠκέες ἵπποι Νύσσοντες χρλῆσι. [ιν ΑΟΥλΐτο, 5. ὰ 
πτυπέω. 

Ἐκτυηυτ,"υνὐ χη» ἐπξουιλίδ πίον ἡχάτιις, ΗοΙν οἷν. ὀντυπώτερθν Ἦν 
Ῥοπίτιφανερωχερον,κυρεώτερν. «τὸ ἔκτυ πον» ἀεΠππρατῖο» Ἔχ οπαρ απ, 
ὀμπτυποις διδώσι, “ΕἸ ΠῚ ΘΊ ΠῚ ΟΧΟΠΊΡ 15 ἀοςει, αζαη, Τὰ ἔκτυ-, 

πσατὶῃ Ρ[αΠτῖσα σατι5 ἀττιῆςος ρίας Πέτογέῃ ἴχις ἀσιιπτατρυῖ- ἢ 
τπλὰτι Πησιτηταγ Γογιπὶ {{Π|1{Ππ|ι4 τος ἀτίμις παρ πος ΕΧ ἅτ-- 
Πα, ογ ΡΟ, δέ 14 ροπιιΞίαέσις Πα ο ἤιπτ οἱ τύποι; 1 ΓΙΙΠῚ Π 18: 
ῬυΪπλα ρωτύτυ σας τογα πὶ Π μη γάτα τη οἰ Πέϊατιιπι ἐχοιηρία- }, 
τίδτοχ ἀρργοῆης ἐνρὶς διιτοπν ἤπης “κτύπα, ιχα [πητ τν ρογτι. 
σοποορτάσα!α,, ἔοτετια" Ρ] ηϊο » Πτις ἴῃ (τα!ρίμτα εὔγρα [ςαἱ-. 
Ῥτιιγαῦ, δ]ς δέ 4ε Πσηῖς ἐξ στεπὶ ὀΧρυίπιοτο ἀπιιθητιι ΠῚ ἄτας 
οἔπέλα ὃς ἐχργοα Πητ] ον αἱ. ἀπειχαίσματανντ δί ἀς πσπατο - 
ΤΙΣ ἀππαΠ ς ὃς φξγΡῖς σοιηπηῖς ἘΧΠσηΔηταΓ ἘΣ ΒΝ 
ἐκμαγεῖα ν᾽ ὀκ (φόγματα ἀϊςἘ4. Ῥ]1η.Πθ τὸ . 95.6.15. ἀς Ὀδαταβς, 
Ῥυπαίαις ΡΟΓΙΟ λᾶς τορταγιιπι ὀχεγοπης ἱπιθτὶοίδαις ἱπιρο- 
{τρια ἴατογ ᾿πῖτιὰ ΡΓΟΙΥ ρα νοςλυέ βοίζοα ἰάςπι οἐΐγρα ξε-. 
εἰτ,ὃζς. 146 π|37.ςἀρ.100ν 1 σο πῆ πὶ σο πη Πάτα πὶ ἐχφαυἰτίιννμς, 
{ππτ δι 6 ΠΊ 8521}. 1Γ» 11; δά οἔἐγρας (ταϊρταγας ἀρταητιτ. 6, 
πος ἐς Βεποῆοῖιϑ ΠΠ} .4. ῬΑ] 1591 1ἴτ5. ργαττοτ ιῖς ἴῃ ςοπιῖς- 
αἷο “πο απὶ ΤΊΡοΥ!) (τς παδθης ᾿πτασίποπι εἔξγρα δ ο- 
τλϊηθητς σΟΠΊΠΊΔ, 

Ἐκτυπόω, δ ΠΗ], ΧΡ πιονοἐβηρονβογηιο. ἐμτυπὰ εἰς καρὸνοἴη ξε- 
ταῦι ΟΧργίπιο. Βα. εχ ΡΙαταῦς, ἐς ΡΙαοΙτ ΙΝ Ζαπ. ἐκ τυπου τώστεν 
κηρϑν ΟΟΥΑ ΠῚ ᾿π Υπι τ οΓα ἱπυρτίπιαηξ, ἐκ τυπούγκαι ̓ ςἴῆηρο, 
Ἰηξοτπιο:ἐιοτυπώ, ἐϊιτέτυπο μῆβθ. τῶ εἰκόνα » ἱπιασὶπα Ρότοι 5. 
ἐκτυπώ, ἰξομοιώ,α πεικοαίζω, ἐν κα εῖν τὴ ὀκμο Πεἶλο,» πο κο ἡ εῶτη Τὴ 
ξεσῷρ βαγίζε στε! .. ὅστομόργυυ δι ΡΟ ὀκτυποιυῦ ἀἸοίτιγ. 

Ἐκτύπωμα»το ΘΠ ρ ς5»εχρτςίδϊο ὁ δ μοίωμοι ἐκτύπωμα τὶ αἰσπίδος, ὈΠΗ͂Σ 
Ῥεὶ ἐχργοῇιον., 

Ἐχτύπως,ΟχΧρτοίδὲ νης ὀκτυσπτατερον, ΟΧΡΓΟ Πι155 ροΓ ΓΕ ΈΠς 9 αρὶ 
Οτεροτ, 

Ἐκτυφλόω,μ. ὦσω,π. ὠνο ΧΟ ΟΣΕΓΙΙΟ ἘΠΕ, ὀκτετυφλω μῆμη τύ χυ» 

ἐχοσιίατα ξοττιπα, Αρα], 
Ἐκτυφλῳσις,)εὡς Ἵν ΟΟΠ] ΟΥΙῚ ΠῚ ὀγορτίο. 
Ἐχτυφομαι Ἰἢ Ἐν οπαποίςο, Ὠἱοίροτ. "0.0. 
Ἐκτυφόομαι οὐκ οαποίςο. Ρ ΜΠΙΣ εἰ: καιπν ὃν, ἸῺ βισαιπὶ οΧοΙ- 

πιῖτιτ , ιοΙσοτγί 4, στο τ. ΗςοίσοΝι. ἐκ τυφίώω ἜΧΡΟΙ,. ἐκτύφω- 
ϑυδα.. 

Ἐκτυχ αν, Ποοιτιισ:ὰ φυγχαίω. Νίαζαιζ. ᾿ππχὶς οαπῃ Δοςπίατ, ϑτὸς 
εἑπλιοιιῦ κα εἰσι ιδικφίτον ἐκ φύσεως ἐκτυχὡν, Τ)οτ5 ἃ παΐιιγα ΟΡτίποης 
στ πης σοΓροτο. ν ἀοπάιειν τάσις ἢς «πλοιώ ὃ: ἀσώματον 
ΠΟΠΊΙΠαΤΙΠΙ ΡΟτῖι5 σα ἤτι5 Πητ, ὃς ἐκ τυγχαίω ἂς οἰ ρΊαταγ ρυῸ ἤππ| 
ἃς οχῖίο. 

Εἰ κυφρῦνας, ἡ, [Ὁ ΟΥΠ15. πενϑεροῖ, 
Ἑκυρὸτ,.:},ὃ, ΓΟ οτ» πεν θεός. ΠΟ τ οΓ. "14, γ α)δεῖος τε μοὶ ἐσσὶ φίλε ἔχυ- 

ρὲ δεινός τε, ἱ. πενϑερέ, ἐπυρὸς ἢ ἐκαλεῖτο κα αὐοῦὶ τοῖς ἀὐχνοις ὁὶ πῇ αὐ- 
δδὸς πατήρ. 

Ἐκράδίω »ἵπαη ξο τὸν φανερῶς, 
Ἐχφωνομαι»μι. ανοιίΐμια)." π᾿ αμμω οἷποςο. Ῥερϑή. 

Ἐκρφαϊνω,μ.αγα πιὰ γκφν ΧΟΓΟυ Ῥατοίιςἴο, δηλωώς Φη"εροποῖ ῬΤΟΠΊΟ, 

«ον οςομ ται Ῥγοίίο. Ογοροτ. «δὲ ἰγίου πνϑυ; ἡφτος ΚΟ ςφωῶτι- 
σμοις ΧΤ᾽ μάφος ἠαῖν ἐνοίμπον τας ὃ ταίξιν ϑεολογίοις. μὰ χὰ υἱ μιοῦ ς τ ρεῖν 

εἴ μεῖνον, αἡτε εἰϑροως ὁ υφώγοῦτας. ἡτε εἴς τέχθ. χρυ Τῆ ον τοῖς ΟΠ ΔΥΓαἢ- 

δὲ 5 πρεζο ἃζ εβλητος ταν τοί, ὀμφαίνειν νίκίω, Ῥΐο βοιῖθη- 
ΡΣ ΤΑἸ ΤΙ Ἠοἤος. Ϊπ ὙΒοορ. ἐκ δέ τε πῶστιν φώνε βίίω. νἼτὰ 
τοταιτι αχεγοοῦατζ, φαίνω τὸν χύγρν, ἴστο. [ςιτθη τ 1. ὍΠΟΥ οἱ ἐκφὴ- 

γα] ἐς υἱ βιξας γαρια νῸ5 οβουτο,Ιάοια. Ἐχφ ἀνε ΡΓῸ οἰξ εφ αὐηστιν,αρ- 
Ῥατγιουιιατ, 

Ἐκ᾽ ἐν ρει νὸ ὁ τὸ αὶ οἰ πΠρη 1 ΠΠΠπ| 155 ΠῚ μρ Γοίξιις, λαμωρὸς, φανερός, 
ῬοΙγὉ. το ὁ γὃ κϑλίσα λυπουῦ αεἰ 1 ἐν χ’ϑσὶν ὄντων ἐΐιφανες ἴτας ἐ “Μ 

τὰς χαραξ, ὀρφανὴ " φύνια ἀρυα ΤΆςορ τ. δ᾿ τον. Π1Ὁ. τιτΡ. 16. ἔο- 
Τα ναι Ῥατςητῖα. αἰχύλ, φρσως. ὁοώς ὃ πάντες ἤσαν ἐκφφυέϊς 

ἰδεῖν, 

Ἐκφανίζω, Ἰπά!ςος μίυϑω, 
Ἐκφάυόω γι, οτος Π0.Η-ςἰγς. οηἰπὶ ὧν πεφαΐωται ἜΧΡυὐτύπληκτος γέ- 

ρνεν. ὃἃζ ΘΜ Θο Απόπληκτος, 

ἘΠ κφανσις. ξαγδυσις ἀπόδειξις» πατγγατῖο, Ἔχ ἈΙδῖτ1ο. ἢ Πρ βολεῖ οἷς 
14 πὶ αιιοά ἐμφντορία ἀριι Ὁϊοηγ Ατοορ. 

Ἐχφαντικον, χα τὶ ἔς τα γ,οαι οἰ τι, ἐπ ἀἸσατα, τ ἐ ἐκραντεκος Ἰἄουν 
4 ἐκρ μτοευιὸς ἀραιὰ Ὀϊοηγί. ἄς σα ἴοι ᾿ἰογάγοὶν. εἰ μὴ τὸ δὺς 
σειδὲς καὶ (ρῶς οξετώραξεν τῆς. δα γέλων ὀμφ:ντικῆς ἀναπλάσεως, 

Ἐκφανπκεῖος ΧρυοΠὸ, ΠραΙ Πσαητοτ, 
Εἰχρωντοι, Δ ΟΪτΙ. ὀεφαντὸν» φανερόν ὃς ἐΐκφαντοι, πολλά, 
Ἐκφαντώρ, ὦ ὀμφαντορες ᾽ ἀριιά ΑΥΘΟΡ. δὲ ἜΠ ΜΡ ἢ ἀϊείταν ἢ ΖΓ « 

ῬΓΟΞ. ΟΠΔΥΓΑΤΟΥ τὸς ὀκφ᾽ «ντορακοὶ, τἰποφητιχαὶ τοίξ ἕξεις ἀϊσιι τι ἀηθο- 

ἰογιηη ΟΥ̓Δ᾽ Π05 5 4 ἀταΐπα ἱπτογργοσαηάὶ τπιιποῦς Διηρ ἄταν» 
τα: ἀοίηςορ5 ἰαἤΠηγῖς οὐάἀϊπδιις. αι ΡῸΓ πιαμις τα δ πηῖ, 
Βιυά. Οοπτμιςητ. Τάς “τὰ Ῥίοηγ ταν ῬοΪγ ατρ, αἴρεῆον οἱυῦ δὶ τῆς 
ἀληϑείας ἐκφ εἴτορ; οὺ τορὲς τούτοις ἡ ἐἰκείνοις δια ον χ΄ ὅτ. 

Ἐκραντορειὸ (ὧν »ΠραϊΠοατίιαπι: τνὸ ἤιας τυΐποι 1 [Δογ]5 Πἰτοτγίς, τξ ἐὰ- 

τικόν Ἐς ἐκ φαντορι; κόρυς πυιτλ τ ππ5 ϑοηςς ὃς ΠΡ το σαπῃ- 

ἱ 

Ἐκφαντορέαναρν καὶ, ὧο ξἐτίηα τόγαπν τεοόπαϊταῦ εἴτι γῆίαα 

; Ἐλφάσις, εας25). αἰ τ σι ρανεῖ ριυσις, 

ἱ εκδαυλιφινμι σώ, π᾿ τκοιγδιις ἘΣ ἐκφλαυράζω, ἀρὰ Ῥιατατὸ, ἢ ἂ Ἶ 

᾿ Ἐκφέρομαιγέοτο; Δα ἔοτο, ̓  τα πβοτοουτοροττο, ἐκκρμίζο « 

ἘΚ 
τἰατυ Οὐ υλητ!ῖ οβτνῖχνΒυά, «ιοά πομππὶ ἴς οἱ. 
ἄς ραῖγε Ἰοσιςης,λύγρὺ γβρουτωργα δια λόγου ὠρρξυλδὺς ἐν 
πὶ "δύμᾷτος οἷ «επιοτὸ ὃ πνϑὺ κα πὸ ἔγιον. μφντοραβὴ αᾷ κρυᾷ ουτ 

ὅτητος διυύαμὶς κα τρτούς «Ὀἰουγ ΠῚ δίαρμα, Ἀν Ὥρὸς ΤΩΝ 
"ἢ κίων αὐ Ὁ ὁμοίωσιν. ὡς ἐφικτὸν αὐτρώποις 9 ἀλατεινὀμῆνον 5 

εἰαττισο τη ΘΟΓΗ ΠῚ Ὄρος νι οἵ ΒΡ τν ὑττΣ 
[ατιιπ]. 

,ΪατογρΓοδ ὃς ΘὨΙμλΟΙατγΧ. ἰοηνί, Ἄτοορα εἰξξῆς 81 
᾿ἱεραρχἕίας ὑμνῆσαι, χτὶ πίω αἰ τὍ[ ἐν ποῖ; λϑγίοις ὀκφιυτοριῶνς, 

᾿ Ἐχφανών ρα ὲ πὶ, το 

Ἐρφατυίσμα τιγτὰν ρα Γ απιρηζω 4116: ἀθιϊοϊππξατ, τοὶ ἐκξαν 
ταν καὶ ϑαίρωσι ταὶ φάτγας » ΕἸοίγ οἰι. σὐῖτις τα πτοη τα πἀοἶις 
ἀοχ παδοῖ ἐκραντέσματα, ΑκΙχοη.}1. ς΄ » ϑςοορῖς Ρτὸ τοὶ 
ΠΡΌ »{{ππ5 ὀχ σατιαητος ΟΣ » ἢ “μα «τραφεὶς τεὸς τὸν ὃ 
χϑῦκε ἔφη, καν ἐκφατνίομ ὁ τὰ τινὰ αἤτων ἔχηε) δὸς τοῖς κυ 
νά ο]ςοῖ ῬἈΠΟΙΟρμ. ; ἢ 

Βκφατο μύϑον . αἱ ἰχὶς “ΑΡόΙ ΤΌ πι- ἈΠοά. γηδος ἐκφτῶτο οἱ, 
“ΟΠ σαζὸ. ἡ “ἢ 

Ἐ ἘΡΤΝ οὀυτελίζω, ὴ 

μαι, Ῥοπιοίτοη. δὶ συμμοριῶν » αἶα ὃ φραγμάτων ὄξήχε 
λέγειν. αὐτοὶ μ αἷς σδολιεῖν ὃ λέγειν δέξων ἐ ἐκφέεονται. ἐκφέρει οὶ 

αὐτὶ πῷ ἐκφέῤειν ἀἸοίτατοντ Ὁ: ἐρεῶχτω “νηὶ τῇ Ὁ δηπφέρειν. Χ ἢ 
᾿Ὡ ςὲ υἱ τούτοις ὁμογνώμονες ΞΙξεφέροντο πεὶ ὅπλα, εἰς ἀγορῶν 

πίω φοϑντίσα, {πάτο τορίταμαι οἰ ογουοςορῖσο »ἔιοίαι ῃ. 
μαι γνώμων γτ τ' αὐ ὁ, λυ δητίον. ἐκφέρομωι πίω α πέχϑειο 
Ἴγδροττο 9 ΠοΠΊοἤ]ιοη. Ἐτ ἀπά η4ο ρα ἰδ ιὸ γον 

τγαη πογιπιὶ ἀροτ. ντ {1 Δινξειθιὶς. ἃς, νμα!ς Εσιτ 
οσιαητιαν, ΑὙΊΈοτο]. ἐκφερθυβωίθ. εἴτ ἀυτω αὖ πεάηματος 5 
ἐρία τραη ἤπιον 5 ἀσίτιιν. ἐχφερϑιάοοι μετ᾽ ὀργῆς εἰς αἱμὴ μά 
ἐμ άοίδοητος ξόγαι τιν ἀπ Ρ σθαι» Ῥίπτανς ιις ἴῃ Ὁ 
ἐκφερϑαῦυθ: ὀργῆς σλεῖτον, πάρ πατιούς ἀπιξϑιιο Τ᾽ πιιογς 
δοιαὶ τεὸς ὀργῶς τταίξου, ΟΡ. ἐκφέρρμιαι σπουδῇ 5 6 
ἄϊο. ἐκφέρομω τωρὸς φυγίως δὰ Ειραπὶ οΥι ΠΡ Ὸ. ἄξίορα 
εὐ μῆνα ἀἰοιιητιι 5 64 τα: 1ῃ. γι σιια ἐβογυμηαγ »τ 
ΓΠμῖ5. 

Ἐχφερμυϑώ, οἴοτο, ρτοδογρογιίρο. ΒΑΠΙ: εἰς πἰ μων 
ἐς ΡΠ πεῖρίος Εἶπ ἘπαΠΡΟΠ] ]οαιιςης. ̓ κλέπῆας, ὃ ᾧὶ δὶ 
τὰ ἡμέτερα ἐκφερομυ ϑῶν πρὸς ἐδὺ ἑαυτῷ ξατφήταϊ ὦ " 

Ἐκφέρω, μ.οἰξοίσω, π΄. εἰξενμώοχα, Θά» ΡΓΟΓΟτΟ; ὀχροτῖο, 
Ργοάηςο, ἐἢ οὐπηϊτοιντ ἐκφέρειν ἐδ καρποιὲ, ἔγιιέξιις οὶ οι 

Ρυ ΟΠεν οῇ,. ̓ ΑἠΠορθ. ἔκφερε γραμαατεῖον 5 ἄορτοιαι 
ἃ Ρύδξον. ἐκφέρειν τοῦ αρηξεβουλά, μῆψα 5» ΕΓ“ δὰ αια ἴητ 
οὐπλατη οομ  εἰτάτα ἥττης ὃς ἀδούοτα Ῥτοιπιρατο, δι 4 
ΛΌΤαΣν τόραγοννε ῖπ Οὐατιν" αὐεροπίωνίδο νομίζω ὃ ἡ ὑμ 
Ἢ αὐξὲ τούτων τεὶ ποροξουχϑύμλο τὰ ἐκφέρειν αῦδὰ ὧν κελϑ)ουσι 
ἐκφέρειν ἀργύριον εἰς αἰμὶ ὀρχῆςρὸν » ἴῃ οτομοίτι ἀπ ἀγροη 
Ῥοτταῦς, ἐκφέρειν εἷς τὸν πόκεμον, οἀιιςοτὸ κα ΒεΙΠπς ΕἸ 
1 οἴοτο ἔηις »Αητίρ σῇ 3. τρίτῃ ἡμέρα ἣ οἰξέφέρετο ὁ πὰ 
πῇ ταρεσμϑυα ζοντο αἰτιὰ ὅτι! "ὴ τρραγϑρδγειν εἴργεῦγωι δ γομίμ 

Ιὸ ρὸῇ [σα πτ,τῇ δ᾽ ὑςεραίᾳ ἢ ἐδώπετο, του] πατγουοοπὶ 
τον Ρ]αταγον, ττόπι τοξοιο αὐ [δματιετι γΕ] σοι ο Πα 
ρὼ.ἐκφέρω λυ ΘΕ τες [πεςητιαπη ἐκφέρειν συμζουλίδν 
ἴπιπι ρτοξουγοστατ,τοην ργοίο. ἄς ἔογονατοαηι 
δι ἔογας οἤετο. η γΠ σις οβογο. ΡΙ΄α. καταγνρϑ!ω,ἀῖαα Ὶ 
Το ῖη.ἐκφέρω Ὡρὸς αὐτὸννοἱ Πση] ΗΟ. Ρ[ττατιἴη. Ὑ ΠΟΠῚ 
σικὸν λόγον διεοὶ ποιή σατος ᾿Μξενεγκαῖν εἰς (ὧν ἕγλίινας. Ατίαπι 

τοποῖῃ ταῖς ν ογπδιι5 ΟΧΡΥΙΠΊΟΓΟ, Τάςηι ἴῃ ϑοΙοπδ 
δένα ἀὺ λόγοις υξιώεγκα, ΠΟΠΆΙΗΙ τοι αι φΟ ΟΠ] α, ὦ 
Πτοςἰς «ἐκφέρων ὅηὴ γέλωτι τῶς οἴκοι διατριζας ἀυτεῖ, οἰ τὰς ς 

Πιάϊα αὐ ΓΙ Ἱποποσπν οθοτςης. Γἄςηι ἴῃ Ροτίοϊς, ἐκφεὶ 

σαγπῖοη ἰοτισογο, ΡΒαΪατῖς. ἐκφέρειν, οτϊάτη οἱ ὁ σατοουῖθα 
[οτυμτι οχῖτο ἃζ φαγῆιπι απ (ριοατί, ΤΠ 4. ν. Τοῖσε δ᾽ 
πτετο Φρόμος, ὥχᾳ 4.) ἤπειτει Εχφερ᾽ ὀϊλιαίδηξ δ ὅγε δ᾽ ὄρνυτο ά δ 

σειξον δὶ ἐἴ κρέβεν ΤῸ ἀαχι ρει πτ ἃς στρ Ρο Πηΐτοις ἐκ τ αἱ 
ξλϑον τοι ἐκφέρειν ἀἸοἸ τα οὶ ἀδνσα [εΠουςπι σολτ 
ἀπιογυ, πος ΘηΪ ΠῚ Χομορμοη σἶρὶ “ἶϑ ἑτερογνάϑων ἵπ' 
μος εἢ;, 4} ἴῃ αἰτοτγιιπι ἐαητιὶπι [ατι5 ΟΕ ΠΕΙΓΡΙ ] 
σρητατηαοίαηι, ΕΟ πιὸ, {Ππι4. ρα δ᾽ ἵπποισι τα ϑὴ 
δ᾽ ἔπειτα Αἱ ̓ Φυρντιοίσαο ποδώχεις ἔκφε τῶν ἵπποι: Ταὶ δ ᾳ μετεζ! 

“λοιαὐδείθ- αἤσενες ἥντποι: ἀπ ΓΊ σα] ρ γα ΤΊ ρ τι γα ρ ΟΠ 
ΤΠ] σοτταμηίης : ἀπο Ψ να. ΠραΙΠοαιτ, ρτι ἤγο Θθοτ 
νον εις :ντ οὐἰην σατοογίθιις [οἰ οβλιάοτο ιαάτβι 
{δ τὴ ἰραξία : ὃς [επτὰ τουτί πασιιία ἐοπάοης Ἐδιτατε 
53.) πὸς αὐ τ οτσιῖς Βαδοῃαϑ. ΟΧ 40 ἀΠ4 ϑαῖγτο 
τγι ἀἴ4. Ἐξ 461 ΡΟΓ ἐγαιιᾶςος ῬαΣΓΙ σΠΟΠΪα ςοπάιιρ! οα 

δογτατο πη: τούας οδιταϊς παϊσόμας στ Ἰσα]ο, αι οπ ῃ 
Πιδπίχοτο ποίοις, Ἐχ τς σοητοπιρτο ταρ τα. Ἐκρέρειν 
οὐ τς ᾿πρτιμῖη, ΓΙατοῚ 1 Ῥαμιπξηϊάς » χά τις τὸ γράμμα : 
ὄντος ἐμοῦ ζκλὸ! ε" ̓χαφὶν. ὡςεἐμὲ ἐδὸ βουλδϊ σαϑαι, Ὁ 



Γ 

᾿οὐαθοο 
ΓΕ τὸ φως, εἶ τε μὐ. Ποπιοῖ, αἰὶ αὐδαώρισβιρτο οἄοῖο 

ἰς ΓῈ [ρθοϊαιοη ὀάοηζο. ἐμφέρειν κ᾽ τελειοτοκεῖν,οτίασι Εσοιη- 
τ ἀρια Αὐἰίῖος. 10.7.46 πατιιγα Απίτη, ιια: ντοῦίμαι 
πιεηίδς Ρογξογιητ, εἰστ ἢ. κὺ ὔθ᾽ γιωμαμκὼν τινὲς. ὦ μιό- 

υὐλαμξαύεσιν. ἐαὺ 5 συλλοίζωσιν, ἐκφέρωσι, [ηάς ὙΠ ΡΙι- 
ἢ Ῥεπιοῖγῖο τ Αὐγδρών ἐϑέλιςα δὴ τῴπλάται: μαρτυρησαν- 
χανίας μεγάλας ὦσπσερ αὐε τὰς αἱ μεγάλωι φύσεις ὀκφέρρυσι, ἰ, 

δὲ ρατγίιητ ἐκφέρειν γεαφ"ο, ροίξαίατς δἰ ατις πη, δι ἀςπὶ 
ϑὰ ὑποφέρειν γχαφίω, ἐκ φέρειν τὸν πολερωόν»ἸΠέογτο Ὀο ΠΠπὰ 9 ΠΟΤ, 

εἰν τὸν ποὺς βασιλέα πόλεμον, τοϑὶ 0. Π]Π Δι ἰη ξοτις 5 Γἰςίαπ, 
λειιον ἐϊοφ ἔρειν τρϑὸς ἐδὺ θεοῖς, ἐκφέρειν δεῖγαν. ΠΟοτγατ, δεῖγμα 3. τὸς 

ὕσεως γεν οἰξενωνό χαμί. ἐκφέρειν τίυ) ὅδδειξιν. οἄοτς 

᾿ς πο» Γιςίαπ. 
ὀκφδυξοιμαι.π'. ἄυχοι ο ΠΡ] οἱ αροτιςιπι Αςοιίατ, ΡΙατο 
ΟΡ. τὸ δυποϑτινεῖν ὁ 2ον αὐ τις ὀκφυ γι. Ὀιοίςοτια.110.6.ἐκφυ- 
τρια πῆς ἐνεργείας τοὺ φαῤμωχᾷ ἡ νΘπαπα 41: ργαίοπ- 

γἱπι ρεγάϊἀοτγιιης. ὀκπεφυ ὼς ϑεύγατον 5 ὲ σας Ο]αρἤι5. 
"εἶπ Οριίς, αὐθὲ εἰοργησίας, αὐςδὺ Ὁ. ἡμως ἐα ποννώκις ὀκφό- 
εἶσαι πλημμελύστων ται δοδλον,πόπης ποϑ ἱρίο5 ξιρῖς ρα 
γ] οἰ σοπάϊ (Θγυλιητν 4] ἀ{οΠ 1411} φάγον ὀκφϑΐγω, Ει- 
πάουΕιισα οἰα 40. ὀνρυγωῶν νόσον οχ πχοτθο σοηια]ς- 

οἰπὶ Θεηΐτ, ΗΠ (. τοὶ μῆρ ἐκ ἐτώσια ἔκφόυγε χειρὸς. 
ἐγυπτὴ ὁ πιάτα εἰαρία ἤϊητ. 
ΠΟ: νοῦ ὠκφαϊνὼ, ΑΟΥΠῈ.1. 
ἤγ15,0 ὅψὲ κακῷ οἰξελϑων, 

αἰριςατὸ, ὃς ἴῃ Ρογπιοϊοπι δέ ἴῃ τπαἰληι τοπὶ οχοο. 
1.1. 63ὲ κακῳ ξῆχϑον πους 
ὦ, ἀεἴξγιιο. 
Ἰεπ ἴῃ ἴδο Γοχ. ΗῚΡΡ.εχρ. ϑξορμῷ ργο ιιο ἀριπ 1Ρ- 
ος, [στίρτιιπι οἵ ὀκφλεωδανει γτ ἴῃ ἰδ το τις πὶ τὐδὲ 
ὧν» Ἰαοτῖρῆτ. κα ἕλκεα ἐκφλίω δαίνει δυτο τῆς οσφυθ: ὃς 

[Ὁ Ροίϊ ονίοτε 3 γὰ ἐμ Τῇ σιεελέων παὶ ἕλκεα ἐκφλω, δανει. 

ἐπὶ Πυηἰῆς. 406 ἐκφαυλίζω, ὃς μος ἰάοπι αιοά φαυ 
᾿ιεῖο, ν1Π} ροπάον ὅσο νι Βαθςο. 
τι» ἷπ Ῥ  Θ πιάτα σοΠοντὶ Πρρος εἷς νἱξξι ἴῃ πιοτ- 
πὸ μὲ γὸ πικραὶ διαλύεται Χ) ἐμφλεηματούται. 

πάο:εο Αὐἰπορ ιοντίτατ., 
βλπιπιο, βαπιπιαπι οἰαςι] τ. ὀκφλογου μῆν Θ΄ ΤΠ Ηαιτι- 

ἀστᾶς ΓΡτο κδδὲ ϑειυμοισ. εἰκεσ μοί των ἐπ ειθαν ἢ ἔλαιον ὅηπ:-- 

αὐτί ἐν, φλογρύται. 
γε. 

ΝῊ 
ἐν ΑΡΟΙ Ομ. Ποά. 

ἥσω, π᾿ηκα,ΟΧτοτγοο. ὦ εἶν ἷὸ πολλοιὶ ἐκφοξει, ΘΔ] ὁΠιροτ- 
οϊτμητ, ἐκ φοξοεγμαι εἰππςο, Ἐτ ὀκπεφος δέοι δὲ δ 4ριουτωβέλοι ἐκ - 

μυεςἄλϑω. ἢ ΕΣ 
ἜΓΓΙ ο ἀπηοητατη ἡ οζξτιιπι. 
ΟΧτογγ τις εχ ραιιοίξεης. [η ἐρ τ 0]. Ηςθτ.ςαρ.12. 
αὐ ἔντρομος ἜΧΡαῖις λέξεις ἤμτη ας τες θυπάιι5, 
Ἰφητος γα ἔμ οἱ Εἰ 1ρ. ᾿ ! 
σώ γπι ἡκα 5 Ῥτοσίο 5 ἐστοάϊοτ. αἴρα τῆς Ὑυάρεος 

χογρι γογθα ἃ τι] οτος οθογεθαπτιιγ, ᾿Πιτατς. ἴῃ Εγ- 

. ὑὐξεροίται κ πῆς ἐχροπόλεως,οχ ἀτος Ῥτοργ ἀπε ρατιγρτο- 

ΠΟ Ρτοπιιποϊατὶ οὐοπιποίατίο. [το πὶ εἶλτῖο [ἀποτῖ5 ὄκκο- 

ἹΠορμαπ. τ ΡΊιτο,, ἐπ᾿ ἐκφορὰν ἐξ άδιζε » ἐδαι τὰ ξιπιι5. 
ἴῃ δοϊοπο.νεδυΐσκου τινὸς ἰῶ ἡ ἐκφοξα; εἴδτιισι εἰϊ α- 

οαϊα απὶ ἔππιις. πος (Οἵ αστ ἀς Πυμογῖθιι5 ἐκφορρὲ 

ἰταιγοίςα δὲ κύδὲ σκδυων. ΤΉ ιοΥ 4.11}.2.ἐπειδῶν Ὁ ἡ ἐκφοεὰ λολαῤ- 
ας κυπδριοσίνας ἀγρῦσιν τ μαξα. τ ὀκφοερε ἀἸοῖτατ αιιαίι Ῥουμα]- 

πῖον πᾶς 11 Ῥείη άτι, λόγων ἐποῤῥνίτων ἐκφορρὰν (ιὴ ποιοί ατ- 

ΠΑ ΠΟ ἐπ γυΐσιις εθῖογας. ὀκφοροὶ ετἰαιτι οἰδ ΣπΊρετα5 Θ61] (οἴ- 

τε πὶ Δι ογοητὶς, ὃς ἔγασπιιπι ςοταπιοτάςητίς. Χορ οι «δὲ 
ἐτεργγνάϑων ἵππων, Ἦος οἴ". αι] 1π ΑΙταγατη ταητιῖστι ἴατι5 

᾿' ξξαπτατ ῬΓΟΡτοΥ οτῖς ςοπτιμτιδοὶδετι, πολλοὶ γὸ ὅκ ἐγχειεθύσιν 

ἡφέρειν 9 ἑωὴ μι ὥμᾳ συμξ; ὅτε ἄδικος γναῖοος κα ἡ πρὸς οἷκον ει φορά, 

ἘΠῚ ἘΧρτοῆτο, οχ Βογτατῖο. ἐκφορι νόμου 5 «αἱ ΟΡ ΡΟΙΐτΕΓ λύσις 

ὑπ Τπτοτρτοῖ, ΑΡ τΙχοπ Ἰτοπὶ ἐκφορα, η σΟἸτιπ1π15 ρτοϊοξζα- 

ΤῊ τε, ΠΡ.3.ςαρ.3. Ργοὶςξξιτάπηαιις ηιιαττι Οταοὶ ὀκροραν γος 

ἐαητ, μαδοάπταιιε φιιαάταπτοιι, Ἐς [10.6.ς4ρ.2.Οιοσπαάπιο - 

Ἐπὶ ΟἴλΑ ΠῚ ἴῃ ἰζοπὶς Ρἰελῖ5. ν]Δοπτατ ςΟ]ππηπατιῖπὶ Ῥτοῖςο- 
Πᾶς 5 τη τ Ὅτι ἐς ρ ιογα".ἷα οἱ νυΠρὸ [μος ἀε προ ιἰἰοηδὶ 
ὥνδ, 

Ρτοϊςξξιγα {ιητ {πηλὸς ἀο προμίμγες γ (σ' ἀ᾿ μένος εἰρο[δ5 εἰν : ἩΠ: 

εἴν: σγασω, και οΠοτουἐκφέρω,ἀσροττο. ἐχροσῖο, σοίηριϊο. 
το ῃ. ταὶ μδρ ὀκφορη σειντες ταὶ ὃ Κατατωρησειντες, χιςὶλ Σιυὶ ὃ Χ 
“ΧΘ’ ὀκφορησον αὐτὸν τὸν πλοῦτον ἐκ τῆς οἰκίας. Ἐκφορη σοι, ὡς 

Ἰέτα. Γ᾿ οπιο τ Ποπο5 ΡΓῸ ΡΊΘΠΟΓΑΤΙ : ὃς ὀκπεφορηυῆψα ρΊ σΠΟΓΑ 
τ ἀἰχῖτ, σε οι τῆς ϑιγὴς οἰκίας οἰξεφορήστεντο σκ δ». ἀπτιγρρδ,, σης 

Ἧ ἤρα μὴ ἀπῆεῦται αὐτῆ, Ἐτ' ἐμκφορ εἰ ὅτ ῬΥῸ ὀκφορεῖν ἀρὰ 5γ- 
οὐ μφορῇ ἐμὸν ταςτοξ ἀοπὶ ςρίρτ, ΑἸ Ἐορ ̓ς 

τον ἢις Ἐ ᾽ γἡ πῦτο τὸ δεῖγμα Ὀϊξενίωυοχότος οἷδε ἑὰ τῷ, ὃς ὦ 

Ε Κ 489 
Ἐχφόρημα,ατος, το, ἃς 
Ἐἰκφορία,ας. ἡ, ὃς ἱ 

Ἐκφ» ϑιογγου το γαλο ὦ Ῥγο {οἷο Ροπίτατιιτ, ἔτι ξξιις, ἡ ὑπὸ γῆς ωεύσον 
δὸς ςΟμ 55. Ὡερσφορα, Ατὶίτος,2. ΟἹ ς,1}}.2, αὐὐαῖο ὃ τάτωγυωρώτη 
"ὁ κρατήση ηἹ ὑπο τὴ ς γῆ ςγ αὐτὰ δὲ ὄδιν ὑιώ οἱ υἱῷ ὀκφόρεον, οἱ ἢ δεχκα πίω» 
τερστιγν θύουσι. ( ἀρ ὶτο τιΑρ μοὶ Ῥτορ Βοται ὀνφόρια τῆς γῆς, »τὰ- 
πλΐηα ἔδιι Εγινέλιις τοῦγα;. : 

Ἐκχφορρς ουχὸ νὰ ν᾽ ,αἰνογγαις, οὐοσ'φορρςοπηρος απἰπιῖ, [τοπὶ οχροιτᾶ- 
ἀπιπον ] σατιιδ 5 Ρεγαμ ραηάμ5, Ἰτοῖιι ρύώτον πιοάτιπι σοηοῖτα- 
τ 5) ΡΟΓΟῖτιιδ. δΥ ΛΟ. ωὐ ὡναύομαι γ γνόμδν Ὁ. ἕωο πῇ παϑοις ἐκφορρς. 

Βος εἰϊιαὔδαφορς. ΑΥ ΟΡ ΒΔ. ἴὴ ΡΙατορ είς ςάτης δέ Ῥάης ἀϊχίῳ 
δν᾿ ὡς ἔκφορᾳ 5 αἴ πο ἤπης οχροτταηίία. μηδὲ ἔκ φορᾳ τοῖς τἴξω ταὶ 
“πολλοὶ “Ἷ ἡμετέρων βνςηρίων, ΝΑ ΖΑ η2.[ἀςππὶ «ὐθὶ οὖ βαηῆισμιξ, ἔχεις 
πῇ μυςρίε ταὶ ἐκφοραν μος 5 4118: οχ τὴν [ἴογῖο ργοίοις ἰἰςοῖ, [4 
ἀεὶ ῥιπῆεῖν εἰς βεῦγλας ἀκοαὶ πεὶ κιὴ ἔχφοοκ που ργοάοηαα, ταὶ 
μυςικα μη ὕξακεςα, μὐ ἔκφόμτας κυὴὶ ἐκπυςαγαϊάπυςα, ἔκφορος συμτ: 

φορὰ, Γα [ἀπ ϊτὰϑ αιϊα: ν ὉΠ] σατὶ ΡΟ Πτ, ΕπτῚρ 14. ἐκφοροι κοΐλον, οἱ ἔ- 
χατοι, ϑρίοι» ἔιμλος ΠαλὶςῚ αι ραῖ πὶ Γπίστα τοπηρείϊξατο ἀς ρτο- 

ΤᾺ [αχαπταγ: ητογρτ, ΑΥ ΠΙΈΡ. 1η Ἐφ τ, 
Ἐχφορφυυᾶνοτ,εχὶΠαηἰτὶ. ὀκκάνου νον, αἱ, ; 
Ἐκφορτίζειϑειι» ο[Ἑ Ἔχ ΟΠ ογατὶ : (ποτα μοτὶςὸ σαρὶτγίρτο ργοάξ 
ὃς ἐχροπὶ Πιοπηΐμμπι ἔγανϊ, Επτὶρί 4.1π Απείροη, Ὡἰξημπολημαὴ 
κακπεῷ ὄρτισμαι πολαι 5 τα Υ Θηάἰτιτη οἰΪς ἴξητιο οἱἰπὶ 5. ὃς ῥτο- 
ἀλιιπι, 

Ἐκφραάζω,μ. α'σω,ἀς ἐς το: οχρεῖπιο, εἰοσιοτ. 
Ἐκφρακτικῷ, πη ἀἸσαχηεηζα ἀριϊά Θά] ςη, ια: ἕαγέτος οδτιξτό(4; 

τηοᾶτι5 οχ ρα άλιιητοαιια; δί ἐκχαϑεερτιχοὶ πόβων. Ὁ θιις οοηῖτα- 
τἰαγέμπλας ἃ Ππι ἐμπλαςτικοὶ κὶ ἐμφοακτι καὶ, ; 
Εχῷοασις, εως ἡ κἀς στρ, οΠατγατῖο, ἔδει εχ ρΠ σατο. Ηςίνς, λόγν 
ἐγαργϑν!. ΘΠ] ἀοητοα (ογπχοποῖα ἱπτογργόγασαγι (α Π]ὴς Π1.7.68. 
40. ογπηορξη,η Ρταξατ, αἰτ ρυγαση Πρπιῆζατο πιφραπηαὰς 6- 
παϊτατί πο η. 

Ἐχρρας:υκὸν τὸ, Ο] ΟσμΓΙΟ9] ὨτΟΓΡΓΈγατΟ, ΣΝ; Ἷ 
Ἐκφρκω, ρου! οίτεπι οὐ γαεϊοπος απποιςο. Ὀἱοίς115.3.ΘΟρρο- 

ὨΪτΕΓ τῷ εμφραηειν. 
Ἐκφρεῖν ὃς φρέῖν μετ [γ ποορδιη Στὸ σῷ φέρω, ΑΤἸΠΟΡΗ. ἴῃ ψείρ!ς» τῇ 

δράσεται; ὧι ἐκφρήσετε; ΠΟῺ ΟἸπλττου 5514 οἵδ, οὐ ωρρήσεῶνε : ἸΝ Αι 
φρώ κα, φρυμὶ τὸ φρρίεμα, τά τα Ατϊορμαη.θκ ἔτ᾽ αὐτὸν υἱξεφρ εἰουάν, 

ἀντι του ἐἰξεφε ρριῆν, ας εἰσφρω, ὠκφρη διεὶς» οἰσξξιι5 5 ὀκδληϑεὶς; 
δι, , ᾿ ᾿ 

Ἑαρρον τί ζω, εχοορ το» ρ! οἷο, ΑὙΔΙΈοΡ Βαῃ. ἐκφεντισόν τι “ἥδ᾽ σεαυπᾷ 
πορᾳχμά τῶν, Ἰῃςτιπιίος ἐπ σ ΓΑ τα αἰ Το α{π15 τογιιπα ΤΠ ΑΓ αὖτ αἷῷ 
σκέψω οὐ διδμούϑητι πρὶ οἵδ ἰδίᾳ σοῖσυμῷεοόντων πρφγμάτων, Ἰτοῖὰ 

ὀκφοϑν ζω, 1) ὕξω φροντίδος τίϑεμαι!» ΠΟῊ ΟἸΙΓΟ. 
Ἐκφρόνως»αὐοήπως. οἰτγα τα ητοχη  ἔτιϊτέ, ἷ } " 
ἔκφρων.» ονίθ:, ὃ χαὶ ἡ »ἄτη ῃ5 5 τἰδεςυκωῶς » ἸΠΔΠῈ5.» ΟΧΟΓ5 5» φῆρῳ- 

παμῶν, 

Ἑκρφυας, δὸς. ἡ Δ ΡΡΟμάΪχ. 
Ἐκφυγὴ, ἧς, ἡ οβξιιρ ται; ἐσ οἰ ἠτατίο; Οὐ ητΝ. 
Ἐκφυης»ἐ(Θ-, ὁ κα ἡνρταίαης ἱπροηῖο.. . ἕ 
Ἐκφυν οφορζα αὐ τοςποτιοπος»εἰθέϊϊοπος ὁ τγῖδιι ἃ Ρομριι!ο, ὁ ἔσμα - 

τι!» αυιᾶΣ ἔγομά αι {Ὡέταρ.ῖ5 ΠςὈΔητ, Ετγτῃ. ἼΣ 
Ἐκφυλλοφορῶ, {δπατίι ΑἸ ας πὶ νοὶ ογάϊηο πλοιθῸ ὃς ΦΠ1ς10» οὔτε- 

Ρτίσαπη ὁ πείθει νοὶ] ροριιΐο εἰϊςῖο. ἸὈϊξταπια ἐτομάλθιιο,481- 

διις [ιβταρίοτιιηι ἰοοο ντεδαητατ. Αἰ Το ιλπ.χτ πεμαρχουε αν μὲρ 
γ βουλὴ χα ταγνυκίστο τουτονὶ εἰ δικεῖν 5 κἡ ἐὀνκιφυν)ιοφορηίστιστο δεχς θίῳ 

αϑϑᾳ ϑώ, δοτε πίω δ᾽ωρεαν αὐτοῖς. ΓΘ πη μἷὰ γαύτει ὡς ἐπόμηλϑεν καὶ βου- 

χὴ εἰς τὸ βουλευπήφιον, εἰξεφυγλοφόρησεν αὐτὸν γ 14 οἵδ. ὁ (φηᾶτιι πος 

τπιεπάτιπι οἰ οἰοπαύπιαιις σοι πιῖς ὃς ἰάϊσαιιῖτ, φυΐδλοις γὸ ἐψυρίς 
ζοντο οἱ «7 δήμοις δικοίζοντες . οἷς ἐπτλφζαφον εἴ“ τις ὡς παρέγεκπῖθ᾽ 
ὀκρένετο 9 αὶ τὸ κφ τειν να ὁκαλέτο ὀκφυνλοφορὴ σαὶ ὙὙτΙΏΘ ΕΠ) Ῥο!- 

ΤᾺΣ Πδτο οέζαμο 5 μος οἵδ» νεοδσορετίμτι ἃὶ τγῖθιι γο ρορὰ- 

Ιο εἰΐςογε. ΝΣ 
Ἐχφυλίθ.. οὐ, ὁὶ καὶ , ἀϊποτίι σοπρτῖβ.» Αἰ 6 ΠῈ5 » Ῥατθάσιι5. δρόφω- 

χΘ ξέν. παρηκλαγμῆῥθ.. Κα πὰς » πόλεμος ὁ ἔχφυλθ' εὔετο. 

Ἐκφυμα;ατος. τὸ, ἰξ αὐϑυμᾳ. 
Ἐκφυϊομαοιαίξοτο α]Π]υ]»οχταδετονοοαὶ οίζο, 

Ἐκφυρμα,Γδοτοιη ητατη, σεύξαλον, μότρέον ΝΊΓἅ πὶ 

φύρμα. ' τὶ η 
Ἐκφυστοίω. μιύσω,πιυκα, ΓΕ 0;Ἐ ΧΡΙΓΟ; μα ΣῈ 
ἀπ οπον ἐτς: Ἐπ δ τς ἀἰχίτιῃ ῬΑ ΘΈΡΣΕλαι ἈΠΠΕΜῈΣ 
μικρὸν μεγαθεκοι ψηφίσματος 5 υξεφύσησε γὃ τοσούτον ΤΡ ἜΣ τὶ 
καπνῷ Τί αἶτας ἕλλζωας ακρθσαι»ὶ. ὈςῚ Τιππὶ ΦΧ ΟΣ Δ 10 Ξεκέγησεν» ε-- 

πάραξεν. : ᾿ΠΔῊΣ ἐν 
Ἐκφύσημα. ἀτὸς 5 τὸν εἰ ῆκλτῖο 7 γεητι ΠΡῚ 

ῬοΠαςΙ. 
Ἐκφύσησις,αρά Οαΐεη.}1Ρ.5. σα 

ΠΊΘΩς οχρίγαϊιο, βίαι (Θ’ τ μεγάλη οἰυπενοῦ. ΕΣ - Α τῆς ἐ 

Εἰκφυσις»εῶς ἡ» δοτΠΥ πατίο ἂρ μΑτΙΟ»ΟΤταΙΞ ΟΤΕΡΓΙΟ) γΞ τ ῳ ὃ 

ἀεχαιπάο; δένδρων ὀκφὺ σεῖς; 3ὰ οἱ, διδόγαπι τΆΒ τς ἜΣ 
ετοαρητα, Ὀιοίςοτι Π1δτο 4- ὀκφυ σεῖς πολιάς ἐχθυσῶ, ἰρπττανς 
ταυῖτῖς σα. ΠΠΔπι ητὶ5 βΡτοτα ἔκφυσις

 οὐἴαπι Ῥχοςγοιτίο, ΟἸςοΓ. 

Βεπργατιο νὴ ̓βλάςνσι ΤἈΦΟΡ αν λίτοχ, Πῦρ. 8. ΓΑ νεῖ! ασέρμρετα 

ἀτι 5. μοι ας γιάς 

(ΟΙδιῖς γολτ]ο.Αδεῖι. Αὐοα- 

ἄς εαὐυξῆς 5γτηρτοπὶτηᾶσπᾶ ὃς γε πε- 

[ὰς: δὲ ἰμβατῖο; πλοσθιιδ». 

΄ 



ἘΚ 
εξισια ποοὺς ἔχφυσεν κα σπορὶ «᾿ τ λρυν ἐρίαπαι ροπίτιιγ ἂς σογρλϊηῖς 
Ὅχοστιι ΠῸ.2. 0 Ποτισαρ.8. ἔκφυσις αὐτὶ πὰ ὅποφυσις, '. Ῥτοςο ας 
Ὁ] Ὅνμος εἴδιρᾶτο Ρτοςοίοας ὃς δηατὰ Ὁ αἰϊδιτάττι ὙΠ ςορὶν. 
Ἡϊζοτ. 4.ςλΡ.7.. ἐκφύσεις “ἥδ ῥάξδ αν Ἐπ ταοχ ἀἰεῖτ, οἶδ 3 ῥάζδον 
αὶ ΤἿδ ὑπτορύσεων τότων. ἔκφυσις οτίαται σαΐοπο ἐς ν[α ρατεῖσπι εἴς Ἵ 
Θχόσταϑ ᾿ητο Ἐἰποτινπη; 16 πὶ οχ ΡΥ Ίοτο Ἰπτο[ πιιηι οχοΙρίτι ἐς 
ἐκφυσιν δ δεχοδά “τυλὸν γοσλαζ, 51. πεσπάστωτν ΕΠ εἰν οἢ), ἔγσερον 
νέοις πυλωρῥφ: ͵ ς ᾿ 

Ἐχρφυτάνω, ἰηίογο. ἐμκφυσόνω εἰς συκίώ ἴῃ ἤσιμπὶ ᾿πίογος Αγ μξοτεῖ 
Ρτγοδίςσιῃς- 

Ἐχφυκ,ρτοάιςο, σογι! συ Ἀςςπία, Αττξοτι ἦς σγυηάο ον γῆ Τ᾽ καὶ- 
655 ἔκφύει πάντας οπληϊα ἤτο τοπηροτο οἀττ. Ὀ]οίς, 1.2. ἐκπέφυ- 
καν ὅπὸ κλωνίωνςε ΧῚς ἃ Τα Σ}}1ς. ἐκπεφυ χέναι μοτρὸτς Ἑατί ρΙ465, ΟΧ 
ταῦτ πατπὶ εἴϊο. 

Ἐλκφωνέω με, σώ πον α, ΤΟΙ ΠτΙ Ος Ργσπλιΐσος Ἀξοιίατ, τεπὶ ρσο- 
πθηυαγο, [4 ἐς, ρτο]ὲ δεποπυίπατῖπι ργαν Ἰσοτο, το γι ]το 
Ὅθμα Πὰς ἰη τοδιις σοπτγαποπά!ς, Ιτοπ ποπλῖης ἄοπο; πιι:1- 
ΓΙῸ. φωναὶ ἐκφωγεῖγ, γος οΣ Πυῖττοτο; ἀὐχὶς σδίομις 1π ἔθ. 110 
ἄς Ἰυᾶάο ρ1]5.. 

᾿Ἔκφιόνησης ἕω οὐ ρτοπιις ἸΔτιο οαποϊατῖο, Ἔχ οϊαπιατῖο. Μδογοῦ. 
1πὸ. 4.ς},5. ἘχοΙαπχατῖο; 418: Δρι 4 Οταςος ἐκφώνησες ἀἸΟἾτα» 
μάθοι ραῖμος. 

Ἐκχαλεέζω, ίςιι ἐκ χαλάω ἀοιττττο, ἄς! Ἰοῖο. 
Ἐκχαραδοδω, αν οχ  αΠ0 ἴῃ τογγοητὶς αἰ θα, σα πογποίαπι ὅς (ϊς- 

δτοίεπο ἐράάο.ΡοΪν!.11}.4. ω 
Ἐκχχαυνο, αἶ, σΣ οἷ Το. 

Ἐκχειλούῶϑει πο ρ Ἰσοτεραταϊροηδογο, δυτελίζειν,ορυιἃ Ραιιίλη. νἱά. 
ἐκχιλοδῶτης ͵ 

Ἐπκχείρκ αι απάα ον τόλμη, 
Ἐκκχέορυργεῖν, Ελδυίξατο. πατη χέρθυργίαν ἀριιὰ ΓΙ τοι η Ῥο]ττῖσο.ο- 

Ῥέποιιπι. ἴδω ἀτοιοίτν. πιά ηιις. Γἄφηπι ἐπ Ατἰαπεῖςο 9 οὐ δι 
-πδλλαὶ μὰ ἱεριᾳ καὶ πονιὼν ϑεών.. πολλοὶ 3 κῆποι 9 καὶ ποιὰ γυμνοί σια 

ἐκεχειρούργητο : νὴ ἰμπὸ πλπτα ἔαπα σοι ΡΠ αυῖτεη) ἀσοτσιηιν 
χα υΪτίαιιο ΒΟΥΤΙ 5 ὃζ πλαἶτὰ ον πληα τα δα] ἤζατα 9 νο] τίςατα 
ογαητ. 

Ἐκχέω, μα, φσω,πι δα) [απ ἀο᾽οΧ δαιτὶ , ἀπ άονν σου Αςςαΐ. 
ὙΠ μόγου αἴ δέρματος ἐκ εἴ ταις ΡΟΓ (ΟἸ απ σατοπὶ ἀ πη άϊττιιν, Οα- 
1.24 ΟΙαιςοιλ,Ιτοῖῃ Ἔχ ]]ὰτος Αγ τόρ δ. 

Ἐκχιλόω, μιώσω πὰς ῬΑ {{πἰλππτπ ἐκχιλούϑοι, δχ αῖὶο ργατιρογέροτ- 
τς! Ρ. ὀκκεχιλωμῆμ!9- ἀο(οἴατιις ν οτ5 ν οἴ τι ἴῃ ἰός ἵπ απὸ 
Β 1] ΑἸτα ἃ αυάτη χελθοῃος εἰξ ραδυ γι ̓ππηοητζοτιῖιν πα [ο]- 
ταιτ, ἐκκεχιλω σης εὐψυγ μϑης οἰξημελω ἀδη,κεχτρσωνἀρηγε πεὶ ὶ χιλὴς ἐν 
χέρσῳ φύεται πὡτὸ 4Ὲ ἔςιι χορτος, 

Ἐπχρίζω, ἔο ἀἰ ουσκα πω. δυμγ πὶ ὄρσεο, 
Εχχολϑ ει. 11 ς ἐπι ρ] ογὶ, ὃ. τη ΒΊ]οπν σοπαογεῖ:ντ αριὰ Οα]ς. Π6. 

ς. ἐς ΑἸ πηοπτὶ δ: ῥαδίως ἐν γολούται χτὶ τοὶ ϑτοιο σώμοτει. ΠΊΟΪ ἴῃ σα-- 
ππάτς σογροτῖθ.Ειςῖ]ὸ ππατατι ἴα Οἱ! μα, Ρ 8]. 110,7. τὸ δ᾽ ἐδώσι- 
ῦν ἀσπτ ἐλαγώσδες ονοὐ «δίας ἐκχολούτα, 

Ἐκχρῖλα ἐζοβαι ρα ἤομαι αὐγύθκεν, οκῖρο Ροςιιαϊατα, παν 4.11.8, 
ἐιυχον μα τίσα]το ἀφεὶς. 

Ἐχλκα [ΕΠ οίτιντ ἀρὰ Ἡοτοάοτ.ἰκ -ξέχρησό σφι καὶ ἡμέρηγποη [ιῆὸ - 
οἷζ οἷς ἀ1ς5.ἀςξοοῖς οος ἀΐος. το τὴ 

Ἐκχεύσει, ν ΕἸ]. οτὲς Ἠεγοάος, ἐμ χρὰ σεὶ πὐδευξρἐῶτῃ τοῦδε, ΟΧ ν [Ἢ οΥΙτ 
μαης ᾿αἰπσ στα ᾿πτι τς 

Ἐκχυγήζογε αἹ.ἸἸατιαπς Βιιπιογθιη. 
Ἐχχυλίζω,οχιιαο ἐκπεέζω, οἰ. 

Ἐκχνμέζω,οΠαροΓο ΘΟ Χ σον ἀρογῖδιι5 ΡΟΓἐγΠΟΥ. 
Ἐἰχχυμοιῶτι εἴς Βιιπλοτοιι οχτγα ναί οι], ΠΙΡΡΟοταῦ. «οὶ ἀγ- 

μδϑ, φλεῦία 4 ὀκχυμόύων ταῦ. 
Ἔχ χυμώμᾳ ὃζ ἐκχύμωσες ἀριᾷ Οαἱοπινηι 11.ς.χ7) τύποις - οἷν δ χυ- 

μὴ ἔκχυσις, πος εἴς, παπχούιπι οι Πο πιρ ςοπτιῆμτι Ἰοςιιπι. 
ἔτ διισοηι σοπτιηέοης ὃς τιρτίοης 5 Πα πάο οτίατι πιχτα ο- 
{ου]οτιιηι ἀρογτί οποπι,]. αὐ ς ὄμωσιν: δ ροΥ δια πήδησινγντ 4. Ν1ς- 
τῇ οάϊ Οαΐοπιις οἰξοηάϊε, ἃς [{0..5. ἦ᾽ τόποις, ν Οἱ πιαϊὸ [ογῖρτιαι 

ν᾿ ἐγχυμώσεων, ὕτῸ ἐμκχυμώσεων. ἘΠῚ σιιτοπὴ ἐκχύ μωρία κα ἐπι χυύμωσις 
ςομτγατγίιμν ἐγχυμώματος τ ἐγχυμώσεως, νἱάς ἤιο ἰοςο. ἘΠ 
ἐοτίρταγα οτίαπι ἱπηρὸ Πιῖς Βιιίατο 1 [5 (ὐοπηπηςητατ 15. 5 1ῃ 
χρίτοατίοις παῖς γος. 

Ἐκ χυρώ ματα, αἱ ποιώδεις φυχλογαὶ, σοὔρ᾽τος ν οἷ σοἸ]οοπος ποῖρα- 
τιλτιι. ἴσα ἀρ Ηοίγοἢ. [δ ἀ βοσταμ. (ογιθουά. ἐκ χυμώμοτα ὃς 

. πυώδαες, 

Ἐκχχυσι: εως ἢ, 6 ΒΟ, τι χαις, γε ὉΤατὶος ργοξα πο. αζαη ἢ ὃ λαμ- 
φᾷ: πόλεως φ΄κχυσιν, ΟΠ οἰτιϊτατῖς πιο] εἰσι! ἀπο. 
Ἐκχύτης,α, δ. ΘΒ αὈτορ το α ονν ΟἹ ρυὸ αι» οβθηνίας. 1 πισϊαη,ἰη ἀιι- 

ἄλίοσις νἸτατιιη. 
Ἐπ χυτον, τὸ, σοητις Ῥοτϊοηὶς ἔοι οἄμ11) Π1αιι]ἀϊ, τὰ Ἐρῖρτ. 
Ἐίκχυτος, αὶ κα ἡ γοβιιῆις, ἔξ χντον πόριμι, ἴα Ἐρίστ. 
Ἐκχυτρίζω ργορ,οχ οἱ]α οθιιη4ο γε] ἐχίτηο:νοϊ ΠαιρΊις, ἐθτιηάο. 
ΕΟ ὀμχύτρεζε, ἔκζαλλε. 

ἀκχύω, οἰτοιη ιη4ο.1ο ὩρΡΕ. 11.2.. τὸ ἐουδαϊκὸν πᾶν υἷε χύϑυ πρὸς 
ϑέων ἀντι τι ἀποτιγη τα εἴτιιίο οἰγσαπ θα ργορογαας νἱθη- 
4ϊ δἶτις Ππιπ ἴο. ΡΤ ατατο ἴα αι ]110., ἑδρώτεις ἀγώλ μούτων ἔκχυ- 

ϑδταρ, Πίάοτος Πλταῖς οαο5: ρτατογοα ὅτι ἀπιοτο σαρτις οἰ 

Ὡ ᾿ 7 4929 

το Τάθοο τὸ ποηλ ηἱ νἶτγο ἔσο {ε ̓πιατίαπι : νὈὶ τὸ ἢ π 

δ᾽ϊουΐας τοὶ ἐκχυΐεόϑε ἀἰοἸτοῖτ » ν οἱ ὅι: Ππτιτια [απτίτία 
νοἰατί στ ἰπιπι ἐθτιπάϊε, Ἀσττουν ς Ῥ. ἐπερζούνίω καὶ Ὁ, 
ἐήκεχυ μῆῤνς 1 τῆς πόλεως, ν τος ἀσσοίξι! τογγα: ΠΡ] ἐπ 
ἀοτιθκκεχυνῆζας παικάμας , πλαθπς ΤΟἸ τᾶς, ΟΠ πὰς » ἰαης 
Ἀροϊίοη. ; Ἶ Ὁ 

Ἐκχωρέτ μισω, ποι ςοίο, 1 εἰξίσα μαι, Γοραάτοτ, ἀπιοιιοῸ 
ἀο, Τλατίιο.ϑο ΡΠ οοΪ. χήμώνες ὀκχωρρόσιν δυκοίρπῳ ϑέρει, ἢ 

φοάμηε βογαςὶ φοΠἘατ] ἐκχωρ τ τ τόπου; πλῖ στο (οἴ θιις,Ρ] 
Αρορβεὶα; ἐμαωρηϑεὶς τεὺς μγεογὰς ὁ εγζυητος χαταξάγιων, (ἢ 
{πὸ αἰἰϊοποςοὶπ Ραπήςξε. ὶ 

Ἐκχωρίζω, ν. ἰσνγ 6 ΧΟΟΓΠΟ. ὗ 
Ἐχψύχω,». ὑξω,πουχαγοχρίτο,αηῖπηο ἀςῇοϊο, λειποϑιν μἤῳ 
τΛΟΥ ΓΘ τι σογοτο ιν οαττ. ΑΒ Ὁ], ἔξοττιση σαρίτ, ἔπεσε 
μα αϑοσὶ «ὃ ποδεὸς ἀυσεὶ, κ᾿ ὑξέψυξεν . ΠΠΙςο νογὸ ςθοϊαϊέ 
δἶπις σχαπίπηιλζα. ε 

Ἐ κῶν, ὄντος» Υ ΟἹ τι Πτατῖ 5. ΘΟ ΠΙ] ται σ.ΥἸτγοπουις ἰζίοης Ρται 
τι ἑκὼν κατορϑώ, ἵν σοτῖο Ῥτοροῆτο τοτὲ ἀδο,1,ἐκωϑρνο 
τὸ ἴω Αροϊορ πέπεισμαι ἐγὼ ἐκὼν ἐῃ μηδένα α δικῆσαι» Ρετ 

ἽΧεπορι ῖη ΤΎτση, ἐπε συὶ, ὄτει θα Ὁ. υἱὺ δὴ ἰδεὶς π ὠώποτεὶ 
αυρχϑνίσος εἰφεῖτο. ὅζ΄ 1Π. 2. σταιδεέας. οὐδὲ μἱω φίλοις γε υδὲ 
ἔῃ γέλωτι παρέχεις. αοα ὅξ ἴῃ ΡΙΌταΙΙ ἀϊςοῖτιτ [ἄς πὶ ἐπ᾿ 
εἰδικεῖν αὐ ϑέλοιεν. οὐ τεναν ἡ δύ δοιντο ἑκόντες 27), ὑκόντος ἐμιοῦ, ἃ 
ἴδητε. ορ]ιος].1π Αἴαςο 5 ἐπογίελ σιν ὀκπεφϑυγότες, ἔμο 
κόντος,τς αυίίοπν Ἰηθσῖξο, ἑκόντων ἡ σὺμ μού χων, Ἰαθ δ 
εἰς, Βυςγ 4. ἐχ ἑκὼν ἐκων, ποΙςης σο]οη5 7) ἢς ϑέλείδν, ὃ 
ἀϊχῖτ ΔΕ 1]. Ποπι ῆῃ. ἐκ ὼν ρρϑυμῶς ποιιῖ ἐκουσος πῆς 
ψοΐδητο οἰπΐτατο» Ρίατο ἴῃ Ἐρ ΠΕ, ἕκων ἐὴ στω πὰ ἥεται 
μορία ἢ ἐρωταυκτικοῦ Τ ΒΟΥ. ἀκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκών δι) τίμα ναι 

ποιή στ και. ϊ 
ἘΔ Κὶ Δ, αε ἢ ἔταξας οἵοιδ, ἐλαΐα γοτὸ ατθοσ Πἴατο ἐς ΒΘρὶ 

ϑξουσεν ὅλες τ δυυλονοτι χὰ ἐλαίας σωρόν, πη 
Ελῶαν ῥτὸ ἐλαΐ ροξεϊοὺ 
Ἐλάδιον, ρατιιπὶ ΟἿ οἱ, ΕρΙζ στ, ξιεχ εἴ ταὶ τὸ ἐλ άδνον, 
Ἐλαζω,σταάίοΓ. 
Ἐλαϑεὶς, ἐντος,χΔΠΦΠΧΊΙς. 
Ἐλαϑερς, σας [λέξις ἃ ΤΟΙ. οτιοὲ ῬΙῸ ἐληϑερῆς, ὑλιοῦταλ ἧς ἣ 

Ἐλαϑρρ. ΗΟ 0}. ἐλαφδαον οἱ ἐν ἐλαίω ἐφϑτὲ, ΡΝ 

Ἑλώα, ας ἡνοἷτια οτοτοἤιις οἱεατϑὅζιη ΡΙαγαὶῚ ἐλαῖαι, δ ρος ΝΑ 
πιοης Οἰ πα τιπ. ἐλ αη ἡμέρη, οἷςα ποι Οἱ ρα τ. Ηογοι 
ηϊουίάατη ἀσοςητιι ΠΌταταγ ἀσιζο, ἐλαία. ἐλόγα ξανθὴ, 
οἶα ἀποθτοτναυσα ξ01] ΡΟ ἘογῖοΥ ρᾶτς ροτγάςοὶ σο]ογίς 
Ὅοπι. Ἀπ τα ιν" ἴπ {ΠΠπ|4 τη Ρετῆς 5 Ξανϑής ἐλαίης χανπὸς 
ποότα.Ν ἸγϑῚ] πη Δὲ ποι. Εἰδυάσιις σαρτις ποέϊεπτιιγ οἰ 

Ἐλαγάγριον, μ τος Οἱ τιῖππὶ ἀστοίζε,ϑδιϊα. Ἢ 
Ἐλανγ ερεντος, ὁ, οἱ σοὔισ»οἱφαςοιις, δορίιος ἰ{ςπὶ αιιὸ  ἐκαιήε 

ἀεοτα νυδιὲ αρτιά ΟΡ ΠΟ οἷ. Ἰη γΙνΙ. εἰκανϑοπλῦῆγι εἰς ἀπὸ 
λιηϑο αὶ ἡ τοί χομρέεοσαγ ἐντὶ Ἃ σι αἰ αἱ αἰγρία κἡὶ ἀπὸ τῷ λεϊζεῶτη πὰ 

ζομῆμη κὺ κατεϑοίασα, ΕἸ (γ᾽ οἢ.. ΤῊ 

Ἐλεήαγν Θ΄. δ, ΟΙ οασητις. Ρίαητα 1η ἴασαι Οτοβοπιοηῖο πα ίξοι 
ΟἿ: ἁππουπαράιο [ροοίοπι ρταβσττ ΤΠ ΟΟΡ τα ΠΣ 
ΜὨαχςοῖ]ες φάποτατ ἤδης Ρ]λπταπι οἷο νἱεῖςδπι, ἱ. ὧγ 
γρν,ἀς αι Γι οἴσογίος Π|5.1.({Πςίαιιο ἐλαία γνον αι  ε ο, 
φοταῖ, Ἶ 

Ἐλαιαλογεῦν, ΟἸἑπατα πὴ ἔγιινης ΠΟ]  σ γα, Ποπτοσ. τα Ρ.2 
ἀτᾶτο, 504 ἐλαολογεῖν ἰοσ Πα, ΡΟΤ 5 9 ντἐλαολόγς, ἀἰςίτα 
4λεοιως 

Εἰλωέω,οχ οἴτο. ει. ς 
Ελαιεμπορρς 11 ΟἹοατίαπν Πηοσσατιγαπὶ ΟΧογοοῖς 
Ἐλασες, αἱ. Οἱ δά; ἀτθοτας» οἰ τα. Ὅς 
Ἐλώζειγ, οδας ΠΟ] ογα. Ετγιμο], εἶγοα οἷοας ἰαθότατς, ἐλαὶ 

ςοΐἷοτο οἷςα ἐλαιοχροις, 
Ἐλαμηρὴ δδόσος.1. ΟἹ οἰιτη 1 ἘΡίστ, 

Ἐλαμνείῷν, ὃς ἐλαϊνὸς,ΟΙταρίηις οχ οἷτα ατθοτο ἔλέξιις. Ι 
Ἑλαιδέροχ θ, «, ὁ νὴ ἡ, οἷοο τἰ πές. ἔστι ἐπιθεῖσα» οἷοο ἡγεῖ 

Ατβοη. 
Ἑλαιόδευτος.». ὃ. ΟἿΘΟ 1ΤῚΊρΆτιΙ5, 
Ἐλαιοσδόκος. «5 ὃν ν ΕἸ ἐλαιοδοχίθ., οἷοαπι σοπτίποης. 
Ἐλαιοκομεῖν, ΟἹ οας ΟΙΙΓΑΓΟ. 
Ἐλαιοκόμοι οἱ, οἱ τόσ 5 ΟΙ οατι 1. 
Ελαιολόλος, ΟἸ σατιιηῖ σοἢ οέζον. τὴ τορι ῃ Μοεῤρί ον δ᾽ 

λϑιολ όγρις χωρεῖ 9. ὦμο τῷ τὸν αἱῶνεν ἐχοντι Ῥ[ ΤΠ. ἐλασλόγρις ἢ 

τος γοςατ,ϑὶς [ογἸδἰειιτ αριιά δι] Δ, ποι ἐλαολόγος,, 
Βλαιόμελι, ΟΕ] σοπας]ν οἴ ΡαΠετιγτῖς 5 υ υἷας οχ ἀΥσΟ ΓΙ 

ιϊοάληης πιο ]ς γα ππς οἱπιιπι ροητο ππαηαῖ, [ΡΟ 
Τῖοίς, 110.1. ΚΝ 

Ἐλαιον, οὐ, τὸ ΟἹ οὐτη οἰ τπατιπχ, ἔλαρον αἴαλον, ΟΙδιιπι μι αἐ ΠΙΙ 
Ολ]οι, Τ᾽ τύποις. 0.1. Ἐπ ατιαπποτας, οἰποτ. ἔλαια νοὶ 
διιοηταςντ ΟὐνΠβ ἀνωσες ἔλαιον, οο ἄστη Ἐπήατῃ, ἕοίτς 
φοητίοσίθες Ατεὶοῖς φἸφεαταγ Ἰσσιῖς σοαιις ἀπ 40 ΟἹ 
νοπάοβατιν ἤοιτ ἰχθύες ἴσοις ν δὲ ρος ἀριιά ΗΙΡΡΌΟ, 

Οἷς ΡΓῸ ὕεον «ἐὐρραάορο ΠΠΠΠΣ νὲ ἀπποτατ, Ἔγοῖν . 
Ἐλαιοπτώλ μονα) τον Οἱ Οἷς τι. ν οπά τισι ΔἸ ἴτας ὃς ἑλαατῶ) 



τ ΔΘ ΑΥ 
ἰἴοι!α ὃς ἀρτο ξἰς ΟἸτυιανα ρα ΤΟπος γε ἀαποτας ἘπΠατῆ. 
πα ίσθης γα ποηιμνφαρχακειὲ ρα ΒΒο 105, Ηςίν οι. 
απ» ντ ἱπαμῖτ ΑΒ π.ΠΡτο (3. αἰιῖς ἐς Ποφάιηλτιπι ρο- 

τοι απ ντ ΑἸθχαηάοτ ΜΊγηάϊις ργο δ ἀἴτ, ἅτερος “Ὧ0 αἰγιϑωλ- 
ὧν μὴ ἐλαιὸς καλεῖται ιξαὸ δὲ τιγῶν πιρίας,συχαλὶς δ᾽ ὅταν ἀκ- 

ζη τὰ σύχανδϑες,νἱάς Συκαλίς, ΐ 
᾿αρια ΗςείγοΝ, ὀχροη. ἐλαιοξαϑεῖν ἔον ρτο ἐλαιωτῳ ὃς ἐλαιο- 

νυν ὶ οἱοιμτι σοπβοίτιτ, 
ἔοχ οἱ οἰ δηλ τγοα, αμόργυγαριιά Ης οἰ ςοττιρτὸ ἰςρὶ- 

λα δσρωγον. 
αγοΐςας οοηξς ἐγ1ο. 
οὐἱῖς ἐπ ΟΥ̓ΡΓΟ ςοσποπιοπίιιπι; οί ἢ, 
γγϑγτὸνοσιης γ45 ΟἸ Θαγ τ ΠῚ. 

οϑς»"γὁ γὴ ἡ ἔεγοης Οἱ οα5. οἱ ἐπ ἔογ . Οἱ 4, Ματι. ἐλαιοφόρης 
ἴο ξεττ 15 οἱ εἰς, ΤΉ ΟΡΑ.11}5.2.ἀς σαι ΡΊΔητιςν 

γρτῦν ΟἸΠποται ΠΟΙ πο]. οἰ ὄτιιπι, ψαττο. 
ἱ τὰς ΠΟΠ Πἰσο. δέ πομοι τὸν τῇ ς ἐλαίας κώρπον. ΡΟΪ.νπάς ἐλοιω- 
απ 41} ΟἸ τας σΟΠΠ ρῖτ, [84 ἀριια Ηείνο. εξ. ἐλαγούῖται 

ἧς πρωΐλω, αρίς᾽ερ χυς, ῥυπούνοται, βέλτιον ὃ καμτριωεται», 
μιι5 ἐπτεγρτοτ, ΓΟτάοἴοιε (δ 4 ργα’ίτας γοἀἀογοναΐτεῖ, 
ὑοἷςα» ΑὐΠτορ ἢ. ον ἢ, ὠγίλωψ,. 
ἱπρι1155 Οσοίτις οὐῖάπι ἃ Θαζα νογεῖτι : Οἱ σα οί πιΙ5 5. - 
οὐμπὶ ἔογθης. ἐλαώσες φύνλον, Οἷα: ἔοΠἰ111|. 

ΟΕ 1 Οἱ οαγῖα. Οἰτποτιτη, Ἐχοάὶ 23. ἢς οτίαπι πιοης 
Ρ' Ρὲ Ηἰοτι[οπι. Ὁ ' 

γΟἷθο Ρεπιπέξιις ν Ὁ] ̓ πη θαιτι15» 
ἔγξατο, ίδιι ἐψόφησεν, 

δἰ) ΕἸ] ΠΎτα:. Ῥάυτ], 
ὁ δὸς; οἴ οἰ. 

χ ἀριιὰ Αὐβοη. ΠΡ ς. " 
Ταῖς, ἔκτιν. Ηεγ ἢ» 

ὁ ἥγρτο ςέξιι5. 
ΠΡ. τ ςοπτυτθαιῖτ, Αςοιίαξ, 
λαύγω, σχροαϊτίοποπι αβξέϊο δέ πιο ον ἀρρατόσιις, 

Βα Πταγο δι ἱποιιγγογα. Γπςϊαπ.ΐη ΟΠαγοητο, καὶ νι ἐλα- 
ἢ λυδύαν ἐΐοικαν 5 ὅς πυης ποῖ τὶ οχρεάιτίοη πὶ ν᾽άδτιιγ 
Ἅτη ν Ὶ ἐλασείω,!. ἐλαύνειν ὅθπϑυμώ, γε δρασεέω; δρῶν βύλο- 

δἰ πιρ τ πο δέζυξις, ΟΧΡῸΪ ΠΟ, Ρογίςςιιεῖο. [τε πὶ ν οέξατῖο, 
ϊ ο.Βιιά, (Ομ. Χ οΠΟΡ Εἶμ ΗΙΡραγ. οἵ τινες δηλώσουσι τοῖς 

χρὴ τίω) ἐχασίαν ποι εἰ λει. 
7) οὺ 5 ὁ» ΤΟΏΙΓΓΙΙ ἈρΊΓα ΕΙΣ »ΠΠΟΥς τοι ϊτγιις ἱπῚΡ.}{π|5) 
σις, ἐλασίξρονται ἔπη 5 ΑΤἸΠΤΟΡΉΔη. ὥσπερ ιπσϑ βερντῆς ἐ- 

ζα., 
ἱα σα, τΓΑ τ} |510. Ὁ ΧΡ] ΑΕ] ΟΣ πυρὰ [Πον»αἰατί οναπιοτίονο- 

ὈΓΙ βΆτΊο. Χ ἐΠΟΡἢ.8. πα. ἕτω δὴ ἡ τότε υἱπτὶ κύρρυ κα- 
ασις»ὅ τῶ χὰ γεκῦ δὲα μδύ ει καὶ ἐασιλέως. Ἐτελασις; Ἔχ Ροα - 

ἢἰῖς ΠΡ,6. ἐδέοντο ἃ ὅλ: βαξυλών. ἔλασιν, ἔλασις βοσκη- 

Εἰ Τυππιςπτανα θα ΐζα ροσοτγα. Σ ἔλασιν εἰξηγέεται, αι: ὦ 
Ὁ πάτιπὶ Ροτείηοητ Ἔχροπῖτ. Πογοάοσ. ἔλασις “ἦν ἐγών. 

ΟΤΏ τη Ργοςιιγάτιο ἃς Πι ]ατίο » Τ μον 414, ἔλασις ἵππων, 

Ἰατηῖπα; ἀιι Ὡ Π55αιιας Ἡοπιοτιις 4ς ΑΘΒΠΠῚῈς ἀτπιῖς [ο- 
112 4.σ τύχας νοςαῖ. ἐλαάσματα τὸ πέταλα μολυζ δὸυ,} 4 τ11- 

ΠΕ τς τ ἐπ θις ἐλαδα χουσέν,ςαΡ.2..Π͵αΡάσις Ργορῖε- 
γἀχιξεῖο ἀαιγ!, Ης ν οΠ. λασμα, ξαῦρ πυρὸν. 

΄ς γ οὐ. δ, Ἰλτηΐ πη 5 ἔγιμξιμπι. 5.114. εἰς ἐλασμοιὲ μολυύζῥων γρα- 

γσόωχου ἐλαῆόῳ, ἀἰ πιίπιιο. 
Ἐγοσώ κα γάτος ν, τὸ ) 4] ΠῚ] ΠΙΙΓΙΟ 5 ἀσσορτα οἷαάοϑ 9 νΙτίτι1}5 ἀοττ]- 

ΠΘΏ ΓΙ. 

οστωγγογίθεγνὶ νὰ εἰ ΤΠ: Δα πυμπιοτιιτι ΔΙ 140 το δγτιγυραιι- 
Ἰογη ΒΕ ΠῚ Π] οτοἀοτοτϊοτνϊη ξοτῖοτ, Δετὶοὲ ἐλαίήων. δι ἐλάοσονθ,, 
Ῥτορίπαυίοτς [ρατίο,ρεῖ ἐγαθ!!!οτοπὶ ράττοπι. Τ τιον ἡ ἰκ ἔ- 
αοσον Ξ χα ΠΟῊ ΤΠΪΠιΙς νας, ἐκ ἐλοΐσσοις ἑπ]ἀκισιχίων, ὨΟῊ Ἰη ἔγα 
ΤΆ} ΠΠ|Δ. ὕλαοσον οἴπωϑεν, ργορῖιις. Τ ιιον «ἐλοίατον, γίφεπαι» ΓΛΙΠΙ5 

 ἰηρῖτ, ἐλαίασονες πλή ϑει πολλῳ πλιϊτο ἐπ γος Πα ΠΊοΓΟ. 
στον, ογ(θν τὸς ΠῚ 111115. ὄλασσον μηδὲν τιϑιύμῆν δ υοῖν ψυχῶν, ποη ρδιι- 
ἴοτες ἄποδιις ῬΟΠΔΏ.Π5. ΡΊατο ἄς Το στρ. 
σον, ε, πιϊπιιο» [τὶ Τη οι οτ,απηττο:ελαήσω, ἐλαασύμδμοι πολέ- 
ΒΟΠΟ ἱπιρᾶτος » ΤΒιογά, ἐλαστοίκαι τῆς τιμῆς» Βομοτ ταϊ πὶ 

ὭΠΗΣ ΠΤ] τι ἀΘπὶ, 

ΠΡ] ΓΟτ α σ᾽ τατου. ΤΥ πη. 
αἶΡτο ἐλατῷ, ἀρο. Ρεἶΐο; Ηετοάοτ, ἐλαςρεόιωῆναι ὁμοῦ νέες» 

1165 4118: ῬΑΤΙΤΟΙ ἀστταητιιτ, [ἀςπηγέλαςρέο μῆψας τριηρέαξ»ἴτῖτγε- 
ϑ 45.5λαςρηϑεὶς γέντος. ἃ ΘΟ ἾτατΙΙ5. 

ὅ 4110 ἱπιρο ἢ] τιιγοίτις αιιοα ἱπιρο τ. Ετγ. 
ἀν τΌς ΡΒ ΘΟ ἴς,, 
ὈΧΡΙΪ τ ΙΧ, διώκτριο ἑπελαςικὴ, Βυά (οπι. 

Ἴπε ὅ. 6111 εἱς οχ ΕἸΔτθαγηόσηςπ ρομτ!ς. Ετγπι. 
: Προς φοίνικος ἐλατη, Ῥαϊπια: σΟΥΤΟΧ 5 «βῖετα εἰατοα ἀϊ- 
ὕ Ί ἊΣ τ Ρδ]πηας Αἰ οδγα λυις γεστῖτ, ἘΠ᾿ ν τὸ ἐλάτη ςοτγτίςο πα 

ἢ 

τς 

: ΕΛ 491 
4ηο ἕη ἤιπιπηα ραϊ πηι! οπαίοἸτιτ,οἀ ὃς σσάϑε ἀἰοϊτατ ὃς 
3 Ῥοίξοτίς φοίνικος κδεεκάλωμαα , Θαΐοηο 8.51 ΠΡ 1ς, ἀμφίεσμιᾳ, 
ἃς δῦ Ασομ βρης ἀριϊα ἐρ [πε 1100.5..Χ7᾽ τόποις, φοίνικος σεζένιον, δ. 
ποῃ [οΙὰπα Ἰηὴς Πιπηίπιιις σοττοχ ρα πλμ]α; ἐλώτη ἀἰςἰτατ» ρα ὃς 
᾿ Ῥῆμπι δάοὸ τοζξης Ῥαϊπλα αν Εγιχέτιις σοταποης γτ Θαἰ φςηχιδ τ, 
ὁ ἢ κχαλοίσιν ἐλάτίω τὸ “παλὸν ἐκέλαςωμα τῇ φοίνικος. Τϊοἴζοτ. ὁ 
«εις χομῆυΘ’ ὃ ἐπ᾽ αὐ πῖς καρπὸς ἐλείτη καλεῖται, σοητοητιι ἴπ ἱρίο 
φοστιςο ἔττιέξεις τά οι εἷατο ἀλοϊτιιτιδι Πιοίςσοτ. 1.2 Ματγζοῖ- 
ἰὰς ἀάποτας Βαὴς ἀϊξεϊομποπι {ξοιμηάτιπ γεῖοτος Οταπππατὶ- 
(05 ττῖα Προ  Πσαγο:αίοτοση: ἱτο πὴ οχτγοπιατη ὃς ἰατίοτ μη σο- 
ΤᾺ Ῥάττοπι ἴῃ Παλι} 1 Ο» αι» ὃς ρα Ϊπιιι!α ἀἰοϊταν, πη ἃ ρα πιά 
Τα τι55ΐς ἡ ἃ ρα ]᾿γ8. ἀΥθοτὶς Ῥαγτοίτογτῖο ποιιὶ ἃς ἰπετι-ἰαση πᾶ- 
Τςεητῖς ἐπ ραϊπτα ἐγαέξιις ἱπιιο!πστιιπὶ ἃς ΓΟ ΠἸοα]τν Ιἀοπι 
Ῥῖοίς.1Π0.1. σαρ.οτςι.φοίνιξ, ἰὼ ἔνιοι ἐλώπίω κα σοάϑιω χαᾳλούσι, πε -- 
χρέλυμ (ο ὅξι τὰ καρποῦ “0 φοινίκὼν αἰκμιίω αὐδοιώπων : Ἡοττοἶδιιό 
γοττΙτΡΑ πγλ, ιΙιτι τιοάὸ οἰδτοηγιποάὸ [ρασβοη νοσδητ; ἰῃ-- 
Ὁ [τιστιιπι οἱἙ Ἐγινέξιις ὁ ρα πιὰ παίσεπτις οιιπὶ ἤτατιι ἑητοστο» 
ὄζον ΟΣ ΜαυςοΠ τις ποταῖ οἸστθη οἱ σοττίςοίιπι ρα! π|α: δάδας 
βογοπτΙΣ ΟΡΟΓ πιο Πευ ΠΊ» 1 οπῚ ρα πια: σοτιϊοοπὶ νοσατ, ΟἿ α-- 
το]. Αρυ 4 ΑρΡΟ]] Ομ ππι ργὸ τόπο :ϑς ραἰτηι]α Ὑγρ Πο.Ηο- 
ποτ. "148,9, ἐπ ιὼ κεκάμωσιν εἐὐξέςης ἐλάτῃσι 1]. πῶς ἀώπαις [τῷ Ῥτο 

ματα. ἐλάτη δίχωπος, το σγταθα ἀριὰ Ἐπτίριάονη. ΕἸ οτἱᾶ Ρίδη- 
ταῦ ἐπ: ΐφαπι πλατγίτιπια: ἤρος 554 116: ροιτῖς Δαπαίξίτιτ; αϑρᾳ τὸ 
ἐλάω, Ετγητν τάς ἐλοτινον. 

Ἐλατρ ἡ φρο, δ) ἈΠΤΊ Δ ΓΟ πιο Χ ἰῃ Ἐρίρτοέλατηρ λύρης, μὰ [τον ἰγυς: 
1τοῖὴ εχ ΡΟΠ τ: ἐλότειρα» ΧΡ ΓΙΧ δηώκπριοι νὴ ἀπελας κη΄ ὅς ἐ- 

λατῆρο 5 Π115 ΡΙασοητας ἰάτα ἄς {1α ΑΥ̓ΠΤΟΡΒΔη πῃ Αςματ, ἃς Ε- 
Δα τ τη εαπτηῖτ, : 

Ἐλατηήρκον, ἀρ Πρ Ροογάτιποη [Ὁ] πὶ οἰξ εἰατογίτιηι ἀς χιο ἱποῖς 
Γαδιππραμηςἀ ἃς απτίοτο σάοπο ἴῃ β] οὔ 5: εἢ οἵπης πιράϊ-- 
ΠατηΘΉτιΙ πῇ ΔΓ 11Πὶ ΡΈΓΘΔΠ5 ΡῸΓ οΓμα5 ραττος. ΑΠοαπΐη ΡοΪ-- 
[ποῖ [10.ς. ἐλατιήρια Φαῤμαχοι τὰ διεοὶ κενώσεως ἀὐαι σφι τα, ντ ἀΠΟὨΣ- 
ταιπ.»ῃοΠΠς οτιιπη. ἐλατόρκον, ο] ατοτίτατι. Γ]1η.110.2.0. σαρ.1. (Ἱ- 
στη {γ Πποίξτοπι οἴο ἀϊχίπηιις. πατιίτο ᾿π γα τη α σπίτι ἀτποῦτι 
[Ἀτῖτιῖ εχ οο τ πιραϊ ςαμηξτι πη» ιιο νορατηγ εἰάτογάμ, ς- 
(0 ἘΧρτοῖϊο δὃὲ [πππίης. νὈ] οχ Επυέξα ἀΐςογο ἀοθυῖτ, παπταῖι- 
τῇοῖς Πϊοίξογίής [5.4.πἀρο1ς. τὸ ὃ λεγόμῆνον ἐλατήρεον, ἐκ αἢ καρ-- 
ποῦ “τῶ σικύων σκόυειζεται.ν Ἰὰς 1δ᾽ ἀςπὶ ραταπάϊ αὐτὶ βςάϊιπι: δὲ εχ - 
Ῥεπάς αιοά αἷς Π]οίσογι 55 τὸ μϑρ ποροσουχθὲν λύχγω δυκαές. ΥΆ 
ὅκ δυκαΐςον ΕἸ δυσκαὲς Ια σ ΘΠ 4.410 οα1πὶ Ἵ πε ρἢγ. δ.9, Ὠἰοτ. 

ςᾶρ.14. ἄχρι πεντηΐκοντει εἶμ᾽ σβέγνυσιν “αροστὲγὺ μῆμον «ὅν αὐχμοις, ὃς 
εχ 60 Ρ]1η.οἴτατο ἰοςο.Ετν ἔχις δά αυϊηηιαροίπιιπι ἀππιτε 
Ἰπσογπατιπι Ππππηϊη Ἔχε π σις Νος ν] πὶ οΧχ ἀποάἸςαπιρητὶς 
Ἰοηρίογς αι ἀτίγατ. πιο ἰπς τιον οτυ 1115, 14 οἵδ ΤΠ ςορἤγα- 
71ο. πάντων 3 ὅλως “ἶ( φορμαίκων πλεῖςτον διαυΐύει χεόνον, τὸ ἐλατρκους 

γἡ, τὸ παλαιότειτον, αἴ Ἴσον Πα] ὰς ἴστη ἀτισξτς5 Δ η5 ἰογατησηνς 
δατθοτ οὐδ ἸΙάοπι Τ᾽ ΠΘΟΡΒγαίξιι5. πιθηλπῖς οτίαηι οἷατογῖ; Ατὶ- 
Ποῖ ΡΟ] ΘΑ] οη. δἰ παρ]. ΠΡ το Σικυν ἀγρίαν» ὁ αὮ καρποι χυ- 
λὸς ον ἐλὰ τήριὸν ὀνομ(ού ζεσι, ἅζς. ᾿ 

ἙΕλάτας "ὃ. ΝΟΡτΙΠῈ5 ἀἸσοθαταν ἀρυά Ατβοπίφηΐος Πἴοπὶ δχῖγε- 
πιὰ ἃς ἰατῖον Ρᾷγ5 γοπιὶ ἴῃ παι! ον ση! βοατίοης ἃ ραϊηηὸ ἂὲ- 
Βοτῖς ραιτΐίς ρου 5 Ππὰπι ἃ ραΐπια ππιαπιῖς ἀπέϊζα. ῬΑΙπλμ πὶ 
1 ατιαὶ νούδητιν ηάς Μίατο 9. ἐς ἰατιας ἤτίπρας ἄπο ραίπναα 
ἐΑιιτο5. [το πὶ, Ποιπὰς δέ ἐφίη- ᾽ἀπὶ παίςοης ἴῃ μασι ἔπαέγι5. ν1- 
ἄς ἐλάτη ὃς ἐλάτινον, 

Ἐλατικοςο Υ ΘΠ ΔΓΟΤΙΙ 9, 
Ελατίϑυοἷατίης Βοτδα. ΕΟ 114 μαδες Ἡοχίπα: . πιΐπογα αι ἀξιπι ὃς 

τοτιιπάίοταν ΡΊ] οἵα. ἀοάγαπτα δι γάτη }1ς 481 Π15 1ξητγ6 ὰ 
ταάϊος {τὶ πὶ ξο]οἤς. στη ἀςεγρα οἵδ; πα[ςἰτύγαιιε ἴῃ [δ ροτῖ- 
διις ὅς ουΠτἰς. {6 οἷτ5 νἸγίθιις ᾿π πιοάϊοϊηα, νἱάς Ὀϊοίσο.ἰ..4. 
(ς8Ρ.40.Ρ]Π1η.110.27.ςἀρ.9. ΐ 

Ἐλάτινον μύ ερν, ἢ ἔλαιον, οἰ ατίπιιπι ν πρτιοπτιῖπι Ππς δ᾽ οπι,μοά [πὸ 
ἐκ τῆς ἐλώτης. ἃ νδτὸ Πτ ἐλαΐτη. οἸτοπά τ Ῥϊοΐςοτιά. ΠΡτο 
ῬυΪπιουσ4ρ.151.1παιςη5οφοίνιξ ἰωὐ ἔνιοι ἐλάτίω ἡ σπαάϑίω καλοίσι, 

αὐοιχάλυμ οί ὅξι αῷ κα ποὺ αἴθ φοινίκων ἰκρίων αὐδοιύαων. χξώνται 
3) ἀὐτῷῇ οἱ μυρεψοὶ εἰς τες τ μύρων «ὐψεις»"4 εἴτ, Ρα]πια, ἀπᾶπη ἐ- 
Ἰατεη ας ἔρατμςη Αἰ τὶ νοσδηζυ Επαΐᾶιις Ραἰπιάγιιπὶ δάβὰς 
Βοτεητίμπη» ἱππιομπστιιπι εἰς ὅς ᾿ητορ π ητΠ Πα, 4110 1Π ῃ 
[Ἀταοηΐα νη ριοητατ!) ντιητατ, ΕΠΣῈΣ οἱεἰ σουηροἤτιοῆοι 
ἄοςοῖ 'άεπι Ὀϊοίξογιάες Πδγο ργιπιο » σαρῖτο 55. νἱάς ετί απ 
ῬΙΪη. "το 12. σαρίτο νἱτ. Ὑθὶ ἱπαιῖτ» ΕἰῈ ργατογοα ατθοτ αἀ 
ελάςεπι νπρίιοητα ροιτίποῃς » 4 απὴ 41] εἰδτθῃ γοσαητ» ψιοά 
πος ἀρίετοπ 5 411] Ρὰ [πιρτη 5311] ἐρατποη, Οἱ οη. δι ραρ! Πθτο 

ἡ ,ὁ ὃ καλοῦσιν ἐλαἰ τίω τὸ ἀπτιλὸν ὀκθλαίσὑμα τοῦ φοίνικος» δζς, γἱὰς 

ἐλαΐτη, 
Ἐλάτιν(θ'.κ, ὁ ΑΡ Θ᾿ ΠΙ5. ὅς Ῥοοτίςὲ Εἰλείτινθ-. ᾿ 
Ἐλατος.οἵἷ ὁ, ἀν} ξς. να ἐλὰτα γούμείτει » [οπίπις πιςῆτε τγαξιδηάὶ δῖ 

ςαροϊεπά!, ΟΠ ςετλ ᾽α Ἐρ στάσι. ΔῸΣ 

Εἰλατρα, οί ο ἢ. ἤἴτητ πέμματα Φεὸς ϑυσίαν,δί πλάου ὁ μῆνα. 
Ἐλάτρδυον, δ( ἐλαρᾶνον Ἰάετα ἜΧΡΟΙ ἐδίωκον. ὃ νὸς ἐ 
Εἰλατεδὶς, εοάεπι τεῖϊς Ὡραα ποτ Πςο5 ἀἰοῖταΣ ὁ σεἰτίῳ πύρωσιν ἔτ 

χῶν σε σιδήρφυ, 

Ἐλατρον,ἱπάπιπιοπένμα {αςοξηξιυπη;ἔνδ' υμαχμειταίζωσῥία. 



4921 Πῖσαν γν 
Β΄ λα ον τη πιις. ΓΙατο ἘΡἢΠ,7.τούλαντω γὸ ἔσως δοὶν ὑπ ἐ΄χατῆον, αὐ ἐκτι- 

μᾶ τις ὀρϑώως, ἐκαι τὸν ἡδίωνίΘ- ἐσία. 1ὰ εἴϊ, ρατειπιοπιῦ οηΐμι Ὁ 1ο- 
Ηϊ5 ΠΟΙ ῬαΙΙΟΙΟΥΈΓΠΙ «ιὰπι σοητιΙπη ταὶ επτουῖηι ̓  ἢ ιιῖς τε ξτὲ 
αἰχιππιοτυςοι  διτιιγομιὶ ἔλατον ἡ πέντε. Π0ῃ Ῥαμποίογος 5 411ὰπὶ 
«πη αιο ΓΊατο ἐς ΤΠ ρίθ. ἐτν᾽ γεγονὼς αὐ ἔλαπῖον κἱ ποντήκοντα. 1- 
ἀοππο "δ: ἀοπι,ο ἔλαῆον δέκα ὁ τὴ γε7»ν5 τες» «ἢ, ποη Ραποίοτος 
αιιάεη ἄξοοσι ΔηΠῸ5 Πατὶ. μη ἐλατῆον τρί ἔχονται ἔτοις Ἰθίάσιη. ἐ- 
λατῆον ὶ πεντήήκον τὰ γεγονὸς ἐπϊα Ῥαιοίοτος ἄπ πο 5 ἀυὰσι απ, 
αυαρίητα ἤατιις. τ θην Ἰὰς Ελα ων, 

Ἐλαπονάκις ΠΠ 5, ΓαΥ 115. 

Ἑλαπονέω, μ.ύσω,κσπονκοι, πλϊ 110. ταϊποσοῦι τοἄἰο, ἀπαϊπιιο,ἄοτα- 
τον Αςσσιιίατ, ἐλα πονεῖν οὐ! 11 ΟΡ ΡΟΠΊΤΙΙΓ πλεογαζειν: ϑεπαΐηιις μα- 
δεῖς Πραϊβσατ, Ῥαμΐις ᾿..ὦ (ον. αρ.8. ὁ τὸ πολυ). ἐπ ἐπλεό- 
νασε, κὶ οἱ τὸ ϑλίγονοὐς ἠλαήονησε. Οὐ] πλυ]τιιπι» ΠΟἢ ξεδτῆ: ἂπι- 
ΡΠ: ὃς 411 Ῥιυ αι αοπ Βαδιμτ παΐπιις,. 

Ἐλαπόνως, ΓΟ πι15. ὈΙατο. 
Ελαήόομαι,οἶγκαι, πυπαϊππιτις που οτγίπποπτιπι ἕαςοῖο ἔσει ἀςοἰρίο, 

ῬΑΙΡΟΥΪΟΥ ἘΠ ΣΙ τσ (τα. Θεπίς. ἐλαύνει χρυ μοάτων, 
Ῥεοιπῖα: πιῖμι ἀοἤτητ, ἐλαήωϑ εὶς τοῦ διοκη 0:ς) Τϊοτποάς τηξε- 
το ΡΒ οὔτ ταῦ, ἐλαωνΐμοις ποιντὶ ὶ πῇ βίῳ» Τίρογας, τοῖα νίτα νἱ- 

Τοτοσράθτοῦ ἴοτος. Ποπιομοπο5 9 νι σὴ εἰς ἀϑίωαοις, εἰσεληλυ- 
ϑότες . ἐκ αἀξιοιμν ἐλαΠωϑίζαι ὑπὸ “δ κοῖς τ ἡ μοὺς ἠδικη - 
κόπων, οἰ σοηττγαγ. πλεονεκτεῖν : ἃς ἸάοπΊ ἴπ νοσς ἃς Πρπίῆοα- 
τίοπο Ραἤτια πλεονεκ τῶτῳ αιιοά ἐλαηνδῶτῳ. Υἱάς ἤτο Ἰοσο 1π 
πλτονεκ πϑμος 

Ἑλαήσω, μιώσω, πιωχοι . ἸταΠΠΟΥἱπ ουίοτειη οἰο, ἄςζογο 7 Δ, 
Αςοιίατ, ἐλαπ]οι τίυὶ πόλιν οἰτ1τατὶς σοΙπιγΟ 15 ἀοτγα οτος, 
Τίοετγατ. 

Ἑλάπωμα,ατος. τὸ, νἹτιτπ1..ε ἔς οἱ γα ΟΣ ΠΠπτας. ΟΠγγοοτι. τὸ 
πῆς φύσεως ἐλ οι α5ηατιιτα ἱποοιπιηοάῃπι,Ξλαῆομώτω “8 πο- 
χέμων, ΑὙἸΠ4. τοὸ πὸ κακίας ἐλα]ώματα 9 νττῖα ἃ τα Πτῖα ρα Πι- 
Ἰχητία,  αζαιν. ὃς ἐλώήωμα ἀριιά ΡΟΙν Ὁ.» ἡ “ας 1 Γογίοσγος ρατγ- 
τος ἱπ σαπ(,Οαιπία ἐπ ουοταν μειονέκπημα 5 οἱ σοητγαγ. ἥλεο- 
γέκτημα. 

“Ἔλα ἥων, φονπιραγα τ τιλτπι» ὰ αιχρὸς » ΠΟΤ, Ραποῖοτ. αἰδὶ ἐλάτην. 
ποιεῖν, Ρο ροποτο. λα ἤονφέρομαι, Ῥοϊξοτίογες Ῥατίοϑ ἔογο,α ἰς 
εςάο, ἐϊλατῆον ἔχω, νἱησοῦ δὲ Πρ αγοσ [ἢ [π60 νο] [τα τον Ροῖτι5 
ὩΠΘΟΙτη ἃ ο ΓΠτ  ἰοτογίογο ἐομαίξίοπε Ὑἱ μοι αὐϑὶ ἐλαίηηον θυ πονεῖν, 
Αἰ ρογ πα ρατιίξασοτο : οἰ Πυλ1]ς. αἶδὰ ὀλίγου, νε σοητῖγαγ. αἴθε 
πλείον Ὁ. χὶ «ξὶ πλείςου. οπιο ἢ: τίου ἑαυτῷ συκοφαντίαν ἀξιοῖ αἰοὲ 

πλείον. ποιήσοιδνει ἣἥἶδν ἡμων, Ρ[τιτῖς αυιὰπὸ Ἰερος ἄϊτιςοτς ὃς ᾷςς- 
τον ὙΠ|45.. κ᾿ τὸν νόμον αἰδαξώνων, ὃγ σὺ αἰοὶ ἐλάπον- “ἶ) ἡ δονων ἐ- 

σποίηστες. ῬΓα γοΪπρτατρ. ςσητοιπρταί αι ει. Ποοτατοὺ κα αἱοὶ ἐ- 
λα ἤν φιήνομιαι “ποιοῦ ̓εὅνΘ- αἰ) ψυχίωλ. τοῦ παρ᾿ ἱαῖν ἡ δεκηῆι. 

ῆς ἀϊεῖταν πρὶ ππογηοὐδ, ἔχαῆον φέοθμη 5 Ῥοϊποτίογος ἔσγο. ὅτο- 
ΒΩ: ἐχ, ὅτι καὶ τούτοις ἐ χατίον τιν ἰμ ἐγκχφτο 5 ἡποά ὁπ! πϑ;η 

ἀὴ ᾿ἱίος γοῦιις ςοἤδοτῖτ. Πς ἐ ἔλα ῆον ἔχιν» «ἢ νοὶ ὃζ [ἀρετ: ὑσὶ ἴῃ 
το αἰίσαα, Ὁ ΟΠ Ο ΕἾ. πρὸς Δεπῆιν, Υ ν᾽ εἰς Ἷ «ἕξ τῆσδ ὄγπων ἐ χάςου γά-- 

μεθ, ψ9ὴ δὲ ἡ ἐξὺ ἐδιώτεας αὐτὸ τῇ τὸ ταρί 1} γἡ ποιὰ “Κ᾽ ὦ σα-τας εἰδότων 

(δ νόμοις. ἔλατίον ἔχάν » τς πε πος ἴπ φασί γε ἀπηρογσγὶ δὲ Ρο- 
ῬΪατος ᾿τοπαῖπος ἀοτοτίογο σοηάϊτίοης νἱπαπῦ» «μτὰπι οτὰ- 
τοτοδ 4] Ἰδρατα οπλητασπι ροσί παισὶ πα ογίησ. φοπτγιπλεονεα- 
τεῖν καὶ πλέον ἔχειν. τ(ϑοτ.ῃ Βιιπτιάς, ἐλατήω νομίσεος τίν αἰ χίωὺ, 

ἡ Τὴ πίω) ἀυσῳῷ φυ σιν, ᾿ς Ογστ αιιὰπι ῬΙῸ ἔπιο ἱπσοηῖο ὙΠῸ ἐν 
πίπῖο. -ἐλαῆαν χριμώτων,τηϊμοτῚ ἴδιαι ᾿πξουτῖου Ροριιηἰ 5.1 οἵ, οτ- 
ἀϊάτις. ἐλ τοις πεὶς βοίξ ποιέϊν. Χοπορῃ. 0.105 λϊπίιοῦο δύ Ῥαιι- 
Εἴοτγος τοᾷάετε. ἐ ἐπ᾿ ἔλαῆον αὐτιλαμ( αὐείδτιι τῆς αὐϑούσεως . ΥΑΊΠΙΙς 
{εμεῖγο 5 ἐπ᾿ ἐλάτη ἐχει τὰ πῇερύγια » Ῥίππας Βαίσοῖ ῥοῦ ἀϊπνίμα- 
τίοπος πα α] ος αΖα ΟΧ Απ ποιοῖς 1π1ὸ.4..Λητηλα!. ὁ ὃ. οἰῤῥίω 
ἐλαἤω τὸ ἐκ ἐπ᾿ ἐχτήονα πῆερύγια ἔχει, πὰς Ρίηπας Παθοῖ σλϊηο- 
τος. ὃζ απιίαιιαπι Ροῖ ἀϊπηϊηπτίοης πὰ ἀ {δἰ τ Ώ 1165. ΡΊατο ἴπ Ἐρη. 
ὑκέλαπω πειοῖκον τεῖ ἐπα ἀκ κος. Ὁ ΠΆΠ115 “πάη ΤΣ Ἰσϊητα ΔΠΠΟ5 

αὐάϊτον ἤμπτ. 
Ἑλατῆωσις, ες. η2 1 ΠΛ Ππαιτῖο, Οἷς, ἀο οσις, ἀουγι πηξτινπι» Ἔχ τοπτια- 

τι ο»οἰειιατιο, ἀἰπιίπιιτῖο : οι σοησγαγίι51ν ἀσογοτῖο, Οἷς, σμε- 
κρόσησις, 

Ἐλαπωτικὸ οἱ αὶ ἀιηγπτποη τἴρίδιισ, 
Ἐλαμύνεάϑει. ἀϊοῖτατ Θαιπι59 14 οἴ ομχιττῖ, αἀ συγ τιηι ᾿πηρο ΠῚ τντ 

λαύνεινἱ. οι τα ο, Εαιιο5 ἀἰοιτιιτ. Χ οπορ ποι] ἴῃ Ηἴρρατς. τὸ σει- 
χία υὐτϑρώρειν ἐπ᾽ ὄχθοι ς αὐτλλοε λοι.) ἀφ᾿ ὀψυλών ἀσφαλῶς καᾳϑιέναι» 

χἡ τοὶ κατάντη ταχὺ ἐλαννεῦϑτο εἰσεσυῆθοι,, οὗτοι δ᾽ αὖ τοσοεῖτο δικφέ- 

6ρ!Ὲν αἱ Τἶ ἀμελε τήτων τοιῦται, ὅσον αῷρ τῇ νὸς πεζων. ἐλαύνεδδτε!. τ Ἰ Δ 1 
ὐςο ἃς αοςιιτι. Ηογαοῖΐττ. ἡσάκλειτος ἐλαύνετω εἰσεζείας. ΕΙΟΓα- 
οἰϊτιατος ἤιτογ ἱπιριοταιῖς. Οἴσογο ρτὸ ΕἸαςςος νὰ μιιας πος ἰτι- 
ἀϊςοῖο ἁτοοίϊογοτ. 

Βλαύνως μι ἀσίν, π᾿ ταν ἵπηρο]ο, ρου ϊηῇιρος ἴῃ αἰ ΠΟΥ» νοχουηίο- 
ἔχοι, αὐδα τὸ ἔλω, ἐλύω,ἐλευω,ὼ τ πλεινασμῳ αἰ αἰ ΕτΥ τη ἐλωύγω, οἵ 
Πιὶς σοτηροπεῖς αὐγίιια νόος ταπτιϊτι ργο ξογταγτα αϑθλια αι- 
ἄοπι Πσπιβοατίοης, ἀπητα χατ ἴῃ οτατ, οἰ τιτα. Ἰ αντι Ῥορια: 1- 
ΠΟΏτΟΓ ντγάσῃς νογδοτιτη νόος ντηαγηγεντ 14 4.λ. ῥύσι ἐλαυ- 
νουάυ Ὁ), αὐ τὶ τῷ επελαυνων, ἐλαύνειν ρτῸ {πηι ατὸ ὃς ἱποίτατο, Ηε- 
τοάίδῃ, υὑαὸ τε τῆς σιωέσεως “Ἷ ἔργων ἐλαυγέων θ᾽. {ιιιίδεις ἃ 
φοπίοἸοητῖα (ζεογαπι, Ἐς Ραιιιη,ἰη Τιάσοη, τὸ γὃ χρεῶν ψ' δὴ ὧδ) 

Βιλ 
μερτίωίοις ἤν αὐτεν βοταπι ἰὰπὶ Ἔχαρίταῖγας ἃς ὀχουοοῖαι 
πος, ἐλάώνῳ σε Κακοῖς ὙΠ ΠΣ Ὶ τὸ ἀἰπόχο, πυρὶ 1 ἰὰ ὦ ρα 
γῶν ὕξοιν ἐλαωνὀυβυ δον Β1 χ᾽ [υιθατιάλταιτ οἵ 1. ἴῃ σοηζεειν 
ΖΌΤΓΙ ἀττι ΠΟΥΟΠ ΤΙ ΤῚ οχαρίτατιις ὃς νοχᾶτιιβ. ἐλαύνειν 
“ματα, 5 ΧΑΡΊΤΩΥ ΘΠ ομτοίεμ., ἐ ἐλάστος 23 ὈΛ ΑΔ ἔστι 
«ψαςοκόψας. Ομ. δὶς ἐν αὐνει Ἀοιριὸς πΐιυ πολιν » ξατίσατ 

Ταπσίτιιγ οὐδ τ σαπὶ Τ᾿ Πηλτί πιο. Χ ΘΠΟΡΙΝ. τἐχβύγε απ 
ἘΣ φέρεδεει. Ἰπτον ἀτιπὶ τοπαι  ογκωπηλασι. ΧΈΠΟΡΒ, εἰ 
δέοι 7) μέρος ἐὺ ναυτας αγέπαυεν. ἃς Οὐνη, ὁ, ὥςυ σ᾽ ἐ 

1ῃ νυθεῶι παισὶ ἀτιςὶτο ἃζ ἔτη! θεῖ τε. ΡΟ. οὐ λαχνὸν 
τουλῖς ἐπσιμ! σοθδηξ, ΜΜατγοῖ σαρ.6. εἶεν αὐ εδὺ βαστενεζο 
ἐλαύνειν, [ιαιι{ϊ τὸ πλοῖον, Ῥγοιιοβοτο ἀϊςῖτ ΡΊΤπῖπις, 
ἀρῖτο σαγγτ. κἴης αὐματηλατεῖν, τὸ ὑδιοχόει.ΡΟΙ ΡΟ 

λάτος ὁδὸς, ιταδοηΐονε ἱππ ἡλατος» ΑΤῚΠΤΟΡ. δ ὅτειν σὺ ̓" 
ἐλαΐνης τὴς πύλιν. ἔς. Γιοϊαη.ἦλιο μὴ ἐλασῃς τήμερον, ἢ 
ἢ φίβ. "ὦ δεῖμος ἐὐτεοχον «ξαα [Ὁ ἵπποις: λασεεν . χά οἱ 

χαῦιης. Αὐη το ρἢ. ἐΐχλαυγε τὸν στουτα δδημον 5 386 (τα 
ἵρπας οὐτ πλάσαι στα ἀποῦτι5. Αςοιίατ, ἐμὲ μδ 
ἐλώνεις δρόμοι οι α “πιὸ σα ἤθιις σίταϑ, ἴτοῖπὶ ἐλ ᾿ 

δος ἐλ σεκέϑαι λεέ λυ, Οτοσ 8 ΠῚ ἀθορα το, ΡΙ τατο ἴῃ 0 
τεγάπτι ὀχροιητίοποπι ρο. τεἰσβάγλω; Τμιςίλπ. ἐλαῖσι 
γιυωκείῳ «ρατῶ, Ῥατιίχη.. τατον ἱκετ ϑζει ςρατιὸ μείζονι 631 τἰρ 
λειθρ ἐλ ἔσταν τοῦ, τιμιωρες ἔτι. αντὶ τῷ, τὸ Δγεαλεία, ὅπςραπδυσα 
τίσις ἴῃ 6. ἐλαύνοντι 5. ὅπη Βαζυλώνθο ἐγτυγχαύοεσι Χὸ 
λόγιοι. χἡ ἀπαλοντες ὄστὸ τσ ἐπαϊρων γε δέοντο τί δπὶ Βαζυχανᾷ 
φλάτω εἰς ὐγυπῆον, οχ σαστιςο ἴπ δέργρειπι, ἨἩοτοδοῦ 
ῬδθΣΣ ἐεειῖϊς εχρςἀϊείοπεπι.ἔλασεν ἐγχῶ" ἶχα εἢ μαξ 
ΘΠ τυ ΡΟ οτγβες ἐ πούγη.ἐλιαιύνω τίν) ὁδὸν »Ὀϊοηγί, Τητοτο 
ΡΟ]. Οἶνν [οἴοσμ. κ᾽ δαίμονάς ἐλαύνων, Εἰ ἰοῖοη5 ἀχηλοῦ 
ξενηλατεῖν,εχτογποϑ οἰ Ἰςογοναϊίαπος Δ ΐροτο, ΡΙΠτάτοΝ 
Ροῇ. [τ ἢ ἄορτα σάατι αὐ ἰδεγοσῖπῖο αἰγάπςοτς, οὶ 
ἄς: μοὺς βοιῖ ἤχα σαν» αἰοσογιιης δοιιες τῆςαβ. Ιητοτά 
ἀπ οποτοςργοστοά!, ὁπαίοῦς ; νῈ φεθς οἴχρον ὄυπο, ΠΡ, Ξ 

πουφῆς, ΟἸεγτοῦ ἐς ὠλπῖτς Επιαηρ. δὶς εἰς εἴκρον τὴς πα 
λακοέροῦ ὅτο οὐ ἀιτιῖς ἘΤΉΤΟ ῬΙατα οι θἴας ἴη Θοτρο ὡς ἐὟ 
ἔχειν, νὰ (δ δν οἷς «ὧδ πόῤῥω ἀεὶ Φ,». οσυφίας εἰλαλγοντας 166 
τοηῦ; πύρίω 7 γῶν τείτττε σιν ἡλιμέας ε ̓ ληλακων, ἃ σταῖς Ἰαπὶ ῬΙΟ 

.Πγα.5) ΒΞεγοάίδῃ. Αὐντανῖνθ- νὮ ουἦ εἰς ἐκτον ἔτος ἐλαάστις 

χείας ἕτως ἅμα τῇ μητεὶ κατέςρε εψ ει ΠῈ ἸΠΊ ΡΟΣ ἢ ἀπ ΠΙΜΤ 
τε ο ΠΠοτ.ν ἠλαστν τξὸς εἰῤῥως ἰας,ἱῃ πτοῦθος ἱποὶἐοτιμηῦ 
ε π ες κακότη ταί, 1η Ηα σ᾽ Πτιπν Ρτοίαρίαπι οἷϊς, ἥλασα 

γ γῆρας, ΟὨτΥ ΓοΥ  ἰπτοσάϊιπι ἐσιήτατ Ουἵη Δςῖο ποεῖ, 
τ γε διτῶς ἘΠ ἀς ςφηίτο: σας εἰλαύνεϑεο ἐς 66ιιο; τ 
ἨΙρρατοῦ. Τητογάϊ:ι οχοίτζαγονντ {Π|π|.6 “53 3 δεοῖσι πολι 
γετον.ἱ διεγείρε τον» ΠΟ ΕΟτΙ5 τασπ αἰ ται. ελαύγω πρός σ 
τς.τ χαόνῳ 53: δεΐῃ κὸ εαιήτο. Τητέγάιιπι ἁτοοϊϊογο, ὃς : 
νῖ ἐλαύνετω ἀσεζείαι, αν οἰ ἴτε ἱπρίςτατίϑ. Ἰπτογάμι 
αἱ ὁ85 ΤῸ5 {1145 Ῥτοάμσοῖς [οἱουηιιοοντ οἷ ξεσγῆ Πὶ 
ε ̓ λσύνειν ἀϊςίτατ. 1. ἀποογονοριιΣ ἀπέιῖς ἔαλςοτο, ὅϑεν ; 
καὶ σφυρίίλατος. ΠΠ144.12. Αὐτίκα δ᾽ ἐασίδα μ᾽ πορσῶν «ὶ αι! 
Ἰσίω. Καλύω οχευσείίω, εἰξήλατον, ἰὼ ἀρχ χαλνειὲ, Ηλασεν,ῖ, Ὁ 
ΠΕ ξοοϊτ. τοίςοχ. Π1γ.5.εἰλαύνεται πέτολα χευσο,. ΔΈ ΓΟΩΙ 
ἀιισιπταν πιο ἐχεοηάιπταν ΡΙ τατον, Οατὶ ἩΠ| συ δΝ 
λαμῆδον σίδηρον Χ, μαλαμὸν, ξουταπι τοηπῖτοῦ χα [πῆ ὁ 

ἢς εἰλαύνειν τέχθο, ἀπισοτο τπητιντι. 5ις Οααν ἐς Ὁ 
τ. Μαιστιηι ἰπ αἰ οἰτιιἀϊποπν ροάιιπι Γοχάοοι πα ἔοί 
ἀτιοῖτ. ἐλυλαυΐύα τεῤχεαγργοάιιξειϊ πτηγὶ ᾿παρα! Εσατὶ, ἔληλ 
χέων χιτώνες τγλατῖς πχδυ γα; Ιου σα Ἡογοίο, ἤλασεν 
χοίπασ ξοίζανν. ΕΟ. ΠῚ. «Ρτὸ βσοτς, ὃς άϊσοτς ἱπ τοῦ 
ἕξ, σαύρρις ὁ ὁ ἐμτὸς ἔχασε, δίς. ῬΙῸ Ροτοπτῖο. Ηο.Οά. Σ 
ζειδε᾽ λαίσοι οἱ πλήξας, [το π ελαύνω οι! ο χαλκεύω, Τεο! 
εἰλωύνωνοτἸ ΠῚ πραυμοπίζω νυΐποτο Πρηϊῆςας. ΠοΠού 
δὐν»τγαῖςοι ξαπγιτ . τγαης Ηχὶ. Ἰτοῖ ὀχρίο Ἠογπιορ, ᾿ 
ἄγος ἐκ κἡϑέληστον ἐλασαι 5 (ςοἶτις οχρίατς Ογ Ἰοηῖτπη πῸ 
ααοά ὃς Ργοσιγατο ἀἰοΐτατ. εἰλωύνειν μίωιμα δαμμογίου 5 
ΤΆΪΗΪ5 οΧρ το ΙΠτατο ἢ, ἢ ἰπ Κοπλιο, ἐλαύνειν ἄγ» ςγζοὶ 
σα αιπη, ΤΊ ογ ἀ. δ ε ̓ καύνειν 5 πιο ά αἰ οαιιῖῃ Πρηίῆς, 
πλήσσειν, ΕἸ ον οἷν. τοὶ ϑερέζειν ὀγωον, ὰ 

Ἐλαφεῖν, ἔιροτο ΤΊΟΓΟ σΟΓΙΪν 
Ελείφείον, ΤΟ ΟΥΡΊΙν οἱ σατο ΠΟΤΕ, 
Ελα Φφηθν, ὁ Ἐλέφηθ' αὐ Θτα ΡΟ δειλός, φογατηῖις ὁ 8 

Ἰοίιις.ἐλάφειθ. μυελῷ. οτιῖπα παρά]. αἱ]. ν΄ 
Εἰλαφηζόλια. ἔς τὰ ογαπτ Ἰίαας. Τυτατ ἄς νἰττατίρας πα 

ορτόυὺ ὴ ὧν πασῶν μερίς ἕω πὸ εἰ χαφηζόλια μέχρι νει, τῇ, 
νίκης ὧν εΐνης ἐὶ εἰσμπόλιδι πελοκίσι, κ᾿ 

Ἐλαφηζολία, ας. ἧςν ςηατῖο ΦΟτ ΠΟΤ ΠΣ ΘΟΡΒΟς ἴῃ ΛΙδοῦ: 

ἙἘλαφηζολιών. ὡν(Θ- ὃ, Γοσοιη θοῦ: ἃ σους ἀϊέτιισ»αμΐ, ἴσο 
ας πη Π ϑδαρτατ. Ἐοδτιαγίιτι Οαζα νοντὴς ἢν 
ἴἴου. ΟΡ ΙΤ «ὅς ς.30. 

τανψνε τς ἀ ΟΣ ΟΠ ΔΓΟΥ ΘΟΓΙΙΟΓΊΗΤΙ 761 δε ιν Ω 

Θ ὃς βανλω:δοά Βοποσα τοῦ δρᾷ Ἡοπὶς ἃς; ΠΓΡ 
νεῖ νοπαΐογουῦ χιωρηγός, 

Ἐλάφιαμςογοχίμ τα 15} ἐςργολοι, οι ΟΣ δὲ 

. 

Ἷ 
"ἢ 

Ἵ 



οὐ αἰ πα αἰ τιογνεξείς, 
ον. οἰδρῃοβοίζοι 5 Βοῦρα ιιαπι ἐογιὶαρ σπου εγαιογο. 

ἃ οἵξ, πος ραδὶι!ο σογιιος γοπίξους Γδγροησίδιι5. 
ἢ σαι! ῖς εἰς ἔδυ ασοιις » βασιιίςι]ο αἰ γοῦὶ πιαγῖμιο ΠΠ11]15. 

Ἰατιις : ξο 5 ἀπαύτι ἀϊστοτιιπι [τι τιιάης [τὶς ΟΡ  οα- 
ἐγο τ πτ αὶ ̓ πίτατ,οἰγοιμλ να ξεῖς,4 1 τιαπτιτῖι αἰροτγῖδ. σαι} 15 

παΐτα παδοῖ δάπατα αιῖθιις νας Πα: ἀποῖῃὶ, ῆος Πιδὰ- 
ὃὲ [Ὀπιςη αια]ς οἱα ἀποτθο, γαάῖχ τογηΐηι οἱὲ ἀϊ δἰτοσιπι 

τι ηἰς»ογαίοἰτιἀ] ἰς ν Πἰτι5»οα πα 447,41} εἰς ἃς νοίςα. Νὰ 
τρία σαι} ῖς ἀτιπὶ τοπογ οἰ, εἴτις οἱ ογῖς πλοίου Ν 146 ὨΙοἕ].3. 

π.1.22.ς.22.(ἱ ΕἸΑρΡΠΟΡΟίζοη εείδι ξογιαςοιπι εἴν 
αἰ σιι!ατιιτι, (τ ἃ ἀτρ ἴτῖ πιὰ σηἸ τι της. (Ἐπιΐης σογυπιθὶς ἀς- 

ἐπάοπτίθιι5 Ππ11}1 ΓΗ οἷο, δα πο ἀπλατῖς, ἔο Πς οἱ εἈττὶ : ἃς 
τίσι ἐπ ὉΣ δ στδςς, ἀἸςίταισ ὃς ἐλα φοξοσκος, ΕΠ οἴ οἢ. 

τὰ σοΓ 5» σοτιια 44 Π ἐλαφρός; αϑοσὶ τὸ ἐλ εῖν τὸ ἀναιρεῖν 
δ᾽ τήρωννη πὸ ἕλκειν «δ ὀφεις.ν ες Ετγαι, ΗΟ ΠΊς, κραδιύω 

ιο ἐἰ χων τετε ς ιν» δειλὰ ὡς ἔλαφυ, 

γ δον σοηιι5 4|117.6ς αιιο Τ1οίς. {δ τ.2ιοαρ, τ8ς, ἀἰοίτιγ ὁ- 

ἰευιἶτας ἃς {π}{τἰτί 4. ἃ στο ἀϊέξα νοχ, οὗ οἰ ογίτατεσπι 
ἀϊς ΟΠΠ 1),5111.4,ν) ὀλιγότης, που φέτης μωρία, ΕΗ οἴνς, ΡΑι τις 

4 Ἰπτβ, σα ρ μή τί ἀρὰ πῇ ἐλαφείᾳ ἐχοησάμίω; παπαμ! ]6- 
1ς. 111} « 

πο, δι} 4, αὐασηκώ, 118.1. ἘΡΊσταίπση, ἐλαφρίζων δστὸ γαίης 

Οἰ115» 4 1 15» Δ ο}]15 Ροττατι, κούφίθ. λυζάςαντος. ΡΊατο, 
δέησις... ἔχ ]ἰς ὃς [ου115.Ροτίτιο, ἐλαφρν πύρ. [ϑητιῖς ἴ- 
τερον. ὈΙ]οίσοτί 4.11.2.ἐν ἐλαφρῳ ποιησοί μϑυίθο, τ] πὶ - 

ἴδῃς, ἑαο!Πὸ ἔςτεης. Ογετοπῆριις οείαπι Πιρίτοῦ ἢς ἀϊςε- 
Ρ̓φ. ΡΑΥ 15» ἀ1οιΙ590λίγος, Ατατιις. Αλλ᾽ ἔμαης χαὶ- 
ε) 8 γδ ἐλαφρα!. 

Ῥ͵Ὸ πιαη [ποτ δ᾽ πιο νοτογοβ ἀ χογπητ, Ετγτη, 
ΟΠ 5γἔα 115. 
εἰὐπνυγίοι, ΑἸ] ειιο. Δοςι 
οτος ΗΠ ΟΠ. 

ΠηΙπἰπτέ, ἐκ ἐλαί χις αἱ ΠῚ ΡΥ Πγϊ5. 
δ δ αι ΠῚ ΠῚ ΙΞ. ΡΔΙΙΟῚ [Πππιτ15» στο] Ππεπλι155 ροἢτοσηι5)6- 
πη οΓΟ ἱ πβτηι5. τὸ ἐλείχισον, Πλϊ ΠΙ Πηῖ. τη] Πἰ πηέ. τὸ δ 

"06 106 πιϊΠΠ11πὶ οἵτ, ἐλάχιτον αὐ γγυδιῆνον. Το 4.»- 
δὲ ἐλαχίστου χαιρφιῖ γγυησόνῆνον, ὡς ἐν ἐλα χίςω δηλώσω 9 νῖ 
οἴ πιὸ ἀο πιο πη Ἐγοῖτι ὧν ἐλαχίςτοις δυσὶν εγίίνεται » ἵπ ἀπο ιι5 
ΟὨ Πολτιιγ. ἐν ἐλαχίστοις τεήαρσι.. αι ὨΥΪΠΊΤΉΙΙΠῚ ἴῃ 4.Ατὶ- 
ΚἙτΗὶς, δε δδρν τοι, δε ἐλαχίστης βελῆς κράτις (Ὁ. 

4 Πιδῖτος σῆς σοπΠ|1) ρτροίξα τὶ ΠΊπιῖ, Τ Βιιςν ἀ. εἰς ἐ- 
ὃν ὄξι, ΓΟ πη πιο οἵ. ῬΑ], αὰ (Οτίπτη. 1. σἀρ. 4. ἐμοὶ ὃ εἰς 

ὅδιν ἵγα ὑφ᾽ ὑμδι" αγακριϑω, Τητοτρ. Μὰ νεγὸ Ρσὸ κηΐμῖ- 
δά ἃ νοδὶς ἀἸπιιάϊοοτ, ἐπ᾿ ἐλεΐχιςτον αἰα πίπῆαστον εἷ τλὶ- 
αἰπιο σοπίϊογπαητιιγ. ΤἈιογ ἅ, 
ἹπΗπιϊοτ. ἰπῆπλιι5. οἴ γοιπιι5. Ε 

χὰ ἡνταϊποτον ΠΟΤ. Ρα ΡΟ ΓΙ ΟΥ. ΕΓΥ ΠΊ0]. 
τείας Πιτη» πο ἤπ, τι πιιιπι, ἡ γογθο λαγ χαύω, 

ἀϑ, ΡΑΓΠΙΙ5. ΡΔΙΙροτ: αϑοσὶ τὸ ἑλώ, τὸ ἐφαιρω, Ἐτγ το], ἐλα χυ' 
ἴῃ ἘΡΊστ. τοις (σα ρ]ια. 

ὑϑτερρς ὁ Ἰ]ΠἸΟτοΠπἸ ΠΟΤ. ΡαΙΙΡοΥΪΟτ) ΕΤΥ ΤΠ. 
μια σῶν π,αχα, [ἀτιγο τ τη ΐβο ἔς 109 [ΠΡ 6}10; Ρτοάιιςο; ὅζς. 
πτελαύγω, Οὐν 1, ὁ, πως ὕξὶν ἐπειγομῆψοις αἷῷ ὁδοῖο . Νύκτα διεὶ 
οφερίω ἐλώαν,] Γττιιττι ῬΟΓ νἸΔ πὶ ἀρίτατε. Τάς πὶ 1θιφοιη, ἔλασεν 

ἴπριχας ἵπστες, Ἔα 105 ταςίταιτ, ΑΥ ΠΟ ΡΗΔη. πύσοις δρόμοις ἐλᾷ 
πολεμις ἡ βία, Ποῖ σαγῆι ἀρττ ροΪ τη τον α. Α ος ρίτιιγ οτίαπη 
Ὁ ἀδίρετγο ὃζ ἀθάιιςεγο. Ρ᾽ 4 απ») ἔλασε βοῖ ἐριρύκοις, Ῥτὸ α- 

ἢ 80.ΑΡ0].2,Ατροῃ δἠνέλη δύω ἐλάζοντες. [το ΡτῸ ἀοἰΐσοτο. κ᾿ ξ 
διάοπι, χαμάδις ὃ οἱ ἤλασ᾽ ὀδόντας» ἀδητες πυιῖηὶ ἔπάττ ὃς ἀςῖο- 
Ξ-Ηοπι Πα. αἰ ἔλσαι,ρτο ἐλάσωι ἀἰχίτι το ρογοιτογς, 144. 6, 

ν σοήπῆργω ἐλάσοασκεν,] ἔπληξε τετο ῬΙῸ νὴ οσαττα. ΑΓ ορΠδη. 
᾿|Φιϑκ λᾶς ὦ στιμφόρρ,], ἄγεις, 4515. ταῖς, ἐλᾷν ἀτοπὶ ΤΩ Πηἰτῖ- 

ΠΟΙ ῬΓῸ ἐλαύνειν, ρτο ἐλάτσειν, ΤΟΠΙ1ΠῚ ΠΙΟΓΟ ΐη ξαταγὶ 
Ἰβςατίοης νἤιγρατυτ ἄς 4ιο Βιιά,οὐπ. 
ν»οντίθ-, δ, ἸΙ αιΙθη5. 
νην ίΘ-. δ. ΟΠ ποτ παρ το ἐλαιῶν. 

ἌΜα ΟΡ] Ο»ομγο ὄησϑυμώ: νηάς ἐέλδωρ, Ἐτηζατη. πος γουδυσι 
ὉΤῚ δίς ἂρ ἕλω 4 ἃ οἴ οἱρέω Ἰάςόᾳιιο δασιωύςεϑτι. 

δ υύω, (Ρ]εη ἀϊἀππὶ ὃς ἀπιαθ]ς τοάάο,οιρίο. 
5) Ερ6, τὸ, ἀς(γἀοτίμπι, σαϑυμία, 
Ἐν τον, ΕἸ ρα γτθς Ττα τα. ῬΒορεπῆιιπι ΠΟ] οπἰα» Ζεποηΐς ῬΔΕΓΙΔ. 
μὶ Εἰεατες ἀϊέλιις οἵ. 

ἘΔ ρώνμε,αιρεᾧ, π΄. χα» ΤΠ] ΓΟ τς Οτοἐλεωδ, οἰκτείρω, ἈΝ οὐτττιπι, Αςοιίατ, Ἐτ 
᾿ Θεαῇι εὐίαπι Ῥοπίτιιτ. Πἴλ 4.7 ν᾽ αἶγε νι ἐλέωρε, δες, Οὐγ 
ϑιμαὶ αἴαοτ᾽ ἐλέωρε,. 
αυιῖς ἀριιὰ ΑἸ Πορ ν.ῖπ Αἰ δ. 14ς Ἐλείας, ᾿ 

“ταις ἘΠ Ατᾶ: ἱπσοα: Γαςοπϊςὶ ορρ!άϊ φιοά ΕΘ, οἱ᾽πὶ γοςα- 
ὙΠ ὃς ΡοΙξ ππιοάτιπι ἴῃ ετυήτιτοπι Επὶτ το τινι ἃ 5ρατ- 
λΠ|5 δι: ἀᾶς ταιτιοπ ἰηπιιὶς Ελεόίτος ἀλέας ξαΠῆς πόλεις ἱδου- 

ΕΛ 493 
μδίας ἐφ᾿ ἕλεσι, 

Ἐλφατηρες;Ο] πιαητος, Ρ] π, ἐλαμλόγουαιι {εγίπριπς οἶςαῳΡο ]].11.7. 

τὸ μὴν δηὴ δρύπειϑτη τὸν τῆς ἐλαίας καρπὸν, ἐλεοιωῦ ἔλεγον, "ἡ ἐὺ πβτὸ 
. πριοίυτεις ἐλεέατήξας, ΡΟΙΙ15 ἀϊςοη, ἐλαιωτῆρες, 
ΕλέατρΘηα:ςομοπιία: τοτῖιι8 ρτα Ἐς δδπς)νιρὸ πναῤξίτς 4" Ῥοτίεὶ. ὁ. 

λὰς διακονίας ὅδης τὴς» Ατ]λεη.11}0,4.. ἀρυιὶ ἤιιοπι οτίαπα ἐλέατεοὶ 
γΟςΔητΕΓ,οὶ δ᾽ ὃ βασιηλικίω καλοιῶ τες τράπεζαν αἰδοὶ τὸν ἐλεύν ΑΓ - 

τοι! 4ΟΓ 55 διειπγοκλήτορα τ», Υ ΟςατΟΙῸ 5 ΔΡΡοΙΙαιῖς, νιάς ἐλείαᾳ- 
τρΘιλραὰ Ἠοίνς. πηεπάοσὲ ορσίτιν ἐλέατος, 

Ἐλεγαύνειν 26 Ἐλεγείρειν , ἀοῇροτς » ἰητπρογαητοτ ροτο, αἴρᾷ- 
φρρνεῖν, 

Ἐλεγεινὲς» δ) ΠΟ ε{ξι15} Πρ θεῖο. 
Ἐλογεῖονου τὸ. ΕἸ οσία, οἹορίαςιιπι σατεμ οη; ΠΊσ: 111 ΡοεπΊα, ὄθητα- 

ΟΟ Θίον ποίν μα. τοὶ ἐλέγεια οἷ οο] γευΠι59 ΕἸ σίαςα ξατ πιϊπλ. 
Ἐλεγετοποιὸς. ν5Ὁ, ΣΟΠΗ ξτοτ εἰ ορίατιιπι. 
Ἐλεγεῖζθ., πη δον ογ 5 ας πιοο τι πιὰ ἐλέω,ν οἱ αἱ ἑ ὁ φιοί ἴα [ὰ- 

[ὅτ] ἰς! (οἱ οτ, ὃς λείγω : γοῖ δῇ 47 δε χέγω, ιὸά πιοιτιὶς υοας 
ΡΥΘσαΥῚ [Ο] φάτ, 

Ἐλεγινοι οἷ οἱ ΟΡ Ἰη]»Ρ τος στερα! 5. ΑὙΠξοτ. ΠΡ. 9, Απηΐπι. 
Ἐλεγκτικὸς, αὶ τοάατσυῖς ὃζ τοίατατ, εἰλεγκτικη τις τὺ δὲ᾽ ἐγαντιυλογίαῷ 

εἰς ἀπορίαν κατακλ εἴασε οἶξις τς τις σεται γοργοβοπἀοηάι,γοιίη- 
ζοπάΐεμις, δὲ ἐλεγκτικὸν, τὸ αὐτιχογικὸν:εὐνοτατικόγ, εἰλεγκτικοὶ λόγι; 

ὶ ἰξγπιομος αα σοαγριιξάος 4 σοηττα ἀϊίριιτᾶτ, Οὐ}π.1.2.ς. τό, 
Ἐλεγκτὸς οὐ, ΓαργομοαΠοπὸ ἀἰσηιις. 
Ἐλεγμὸς» β δ, ΓαΠιτατίο, μέμψις, αἰτιμία, 
Βλε)ρς»"505|ξξιι55 πη ξητατῖο. ΑΡΟ]. 2. οἰκτίςτοις εἰλέγρισιν ὀδυΐρεταιὶ 

ΑὙΠ ΟΡ. ἴῃ ΑἸ]. φοῖςιΘ. ὠκούων τοῖς σοῖς εἰλέγρις αὐτιψαλλων ν 1. 
ποῖς ϑρίωώοις γδοτὸ αὶ κ᾽ ἐ χέγειν 2 Ἰπ4μἽτ ΤητοΓΡ. τοῖς σ᾽ εἰ λέγοις ἐν τοῖς 

, ὅιταφίοις τχφωώντο οἱ παλαχοί, εἴλεγρς 1 ϑρίυ (Θ., στο αὶ ἐ τ λέγειν, 

Ἐλεγξιςεως,η,.ε λέγμός, εἐλεγγξιν εἰχ ε,τοαγρττας ΟΠ Ροτγιις ΑΡοΙτο]; 
(40.2.6 Ρ 1.2. 

Ελεγχ εἰα ας ἡ ἱπογορατί ουδγεισδος ὀνείδισες ὕζρες, 
Ἐλεγχ εἰ »ἡ» Δ ΘΟ. 5. ΡΓΟ τ πη ΟΡ ργο γίτπι Οὐ Π:ξ, καὶ κέν μοι εἷ- 

λεγχοίϊων κατέχ ϑυας ΤῊ 1Ε] στάπιοῃ ππιρο {0 5, τα εἰ ποτάτῃ ἴπ-- 
Β χΉ765,πὶς γοργςβο πα: ς. 

Ελεγ χὴν ἰτι!ρογαηά15,: πονείδις 2.» ἐπ ξ σοτὶι5» τορυθ μοι ἀοηάιις: 
Ηοπι.1114..γ» Αἰργεῖοι ἐδμιωρρι εἰ λεγχέες, νυ σευεῶνε. 

Ελέγχις Θ',», Ὁ τιαχἑ πὸ τοἀαγριιοπάιις,ε φυδρες 9.  πογεί δες". ΟΧ Ξ 
τγο πᾷ ΠΟΤΆΓΙ5 ἐν ποιτ ηἴα.Π|44.6, Αἰτρείδη νεώ δ σε αὔαξ, ϑέ- 
λϑσιν Αἰ χαιοὶ, ΠῚ σιν ελέγχισον ϑεμῆναι μερήπεοσι βε»τοῖσις 

Ἐλεγχομα!»αΥριιο. λέγ χωυτοργοβοπάο. 
ΕἰλεΙχΘ.,ε,9 Θξατατίο τ ργςμοπῆο τοι ἀΥρΊμ τι ἐπΓα ΠῚ; ῬΓΟΡΆτΙΟ; 

ΘΧΑΤΊΘΏ,ΡτΟ 0 40 νυ]σὸ ταἰϊυι! τὴ γοσάητ, ἱπάοχ . ἀερτο- 
Βοηῆο. Τίος. 53) τὸ ἡμολογούυδνον εἰλϑόντε λαμξαγειν τῇδ ἀμφισβητε-: 
μᾶψων τὸν εἴλεχγον 9 αἀ 14 αιιο ἃ φοτζιιγη εἰ ἀσορήοτςο 5 δέ 44 οἶπις 
τατίοποΠῚ δα ἐς φυδιις ἀπ ίτατιγ Ἔχρίογατγο. ἐλεγχον εἴδυσαιν αἱ 

αὐ τἶ ἀῤέπῆς, {πος νἱττιιτὲς ἀτριιπιοπταιη ἀοάοτιιπξ 51. οξοπάον 
ταῖς ΠΟοτατ. ἐλέγχων ἀπαίπησις » ἩοΥΠΊΟσ. 1, Ρογζογιπι ἄΓρΡῚ- 
πιεητόσιπι ὃς ἀεπιοπίπγατίοπιιπι ἔδει ταίξίι πη Ροτίτῖο. δεδόγαι 
ἔλεγχον τοῦ βίου, τατῖο πεῖ τεάάογο γἱτα" 9 ΡΪατο ἔῃ Αροίορ, εἰς 
ἔλεγχον λόγοις διδόναι αρυά εἰπέ οπι ἴῃ ἘΡΠ. 1 ἀοπιοηίεγατς ατ- 
δυπηςητί5. ΡΙατατο πη ΡΌΘ]1ς. χτείγαντει φύνε κριϑτιρὸν εἰ ποίηστιγ» 
εἰ αἰδάχοιτο τῷ ἀδικήματος «ὅὺ ἐχέγχοριςβροτοιΠοτοπη οτπλίης ος- 
ἀϊς ἐχρίατιινη ν οἱ τὐτ,Π Ργορατίοπεδ Ἰαϊασί ας ἀτει ΠΠΠ|πτὰ ΡΊατατ. 
ἴῃ Ῥιι]. κατέστησεν εἰς ἐλεγχοτοτοΥ πη ητὶς Ζσγοτο ἤατιῖς, Ρ᾿ττα. 
1η Κοπιιο, ἔλεγχον ποιοῦμαι τδε, τος σοάτριο. λεγχ Θ΄ γίνεται 
πῆς εἐποιδευσίαςἱσποταητίαπι ἀτραῖτ, ΓΛιοϊδη. λεγχον ἐχςοατ- 
δα τ Τ Βαογ ἃ. εἰς ἐλεγχον»αά σαιι{44Π| ἀϊςεπάλιη,» Ἠοτοάο εἴλεῦ - 
χὸν τότε λαζειν,1. Ἔχ πα ΠατοΡΙατ,ὶμ ΕΡΠΗΤ. ἔλεγχοιγπις εἰς γ πο 
δείξεις, ξ, ἐγαι εἰς ἔλεγχον. ΟΡ ος, ΡΊΜ].νεώ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἐϊξιῶν, ὁρῳ 

ἐερτοῖς. Ἂ “-“» 

Ἐλέγχίθ:εΘ- τὸ, ὀγειδος; ρτοΡτιιπι, ἀςάςοιι59 Ηοτη. "114... ὦ πέπο- 
νες χρικ ἐλέγχεαγδές.ἱ. κοχοὶ ογείδιη. ν ν 

Ἐλέγχω, μι ἔγξω. πο εγκά, ἀὐστιο 9 ἀτσιμπι τ 15 ΠΟΠΈΞΠΟΘ » ΣΕΒΙΠΟΟ»; 

Ἐπ Ε  ΒῚ ΤᾺΝ ἘΠΕ 5 δ ῥτοθο ἱπαο σου 
ἄσργοβεπάο; σοάγριιο, σοοτοθο. Ἔχρίοτο γα! τεῖη - Αρσουίατ. 
Ῥτὸ τοργεμβοπάο. Χοπορ ἑῷ ὧν ἡ ρίδερτανον εἰλεγχαμῆνοι ἄχθοντο, 
ἄς ογγατὶς Πιῖς τοργεμοηΠ. Π1ο  οἰϊὸ ξογεῦδητο «ἵν τράαγριοτοη- 

ταν ὃς ἱπογο ραΓΘΠΓΡΓΟ σΟΠΊΡΕΤΙΙΟ. Χεπορὶι, ὄυϑις ἐλεγχέησε- 
σὰ γελοῖθ. ὠν,ἱπιιοπίοτιτ τἀ] 1115. 1τε πὶ ΡΓΟΠΊΟ» ΑἸοχ Αρῆγο. 
πὸ συΐμα πιῇ οἰκείω βαβει ἐλεγχόμῆνον κοί τοιπίτῇ εἰ. τὰ εἰλνίιιο Ροπάοις 

ΡῬτοῆτπιπι ὃς νἱϑιπὶ Ιαδιγαγι Βγγ(ΟἹ οι ερστυ χῆ ἐν τύρεϑις 
γαιιν ἐλεγδε,ῖ. ἀορτγοοατῖο νὶπι 1515 τοργοίπτ δέ ἘΟΡΙ οαλτιϑ λϑνν 

χω σε «οὶ τούτου ἧς ἢος το τοιιίποο» ΑΥΠτορ 1 ἰυτισύγ λές 
ξαι μ᾽ ὕπω δυώασαι «ἰεὶ τούτου, δζ ἐλέγχειν» ῬΓΟ ΠΟΠΙΙΙΓΙΑΓῚ, κρίκσς- 

λογεῖν,α ρα σιμά. νυκτι δ᾽ ὅλῃ βασιλα ας « λέγχομίω. ὃ ἘΠ (Ὀτιιταγὰ 
ὃς (οἰεϊτατῖ. Ατγίδπ, πῃ εχ ρεάιτίοπε ΑἸεχ. θροχώξρις ΒλΕΎΧΩΥ » Ε΄ 
δή πινα εἰδεῖεν ϑθατομωτέραν ὁδὸν, [οἰ [οἰτατιῖς οἰδ δὲ οχαυπιῖτοηο - 

{τεπτ-ῆς νἱαπὶ ςοπιρεπάϊοἠοτοπι. ΡΓῸ ἀΥ ΒΆΤΟΣ οἴϊτομάογο,ντ 

ἐΐργα ἢ χεῖρας ἐλέγχειϑα!α ἐλεΓχ ϑὲν ἔργφυγτς ἀφῳποπίγατα Ῥίας. 

4ΕΤ ορ. ἐλεγχθὲὶς ὅτι ἐδύδομαιοβο σοπιιϊξϊις τηςηάαςί, Χοπο. 
Ἐλεδανὸς»ἰπῃΡ]ϊςὶ Ἀ Γοςαμάθολ δι άπ, 1, ε )λεδαγος. ὁ δέσμιος γκι- 

φυϊαπι, τ 



494 ΕΑ 
Ἀλεδεμγωὴ βοιὶ,οἴαητον ἔπ σοπς ὃς ἔο νι 144 1}1ς5, αι ὁ ἰςῶτο οὐσαπ- 

τος ἐχοῖτατ, ΑΞ (Ὁ 101}. ζ. ὅθ ϑύξαις: ἐλεσιὲ μγαφ πεδιοπλόκ τυπός τ᾽ ἐγ- 
χείπηεται βοαὶ, ὶ 

Ἐλεδιώνη,»"ςγ" Πο!οἄοπα, ροΪγρὶ ἤρεοῖθς, νπαιτὶ παθοης κοτύληδῦνα, 
δζ ἰρτοιῖ ροάοδνντ δι ἀας ἐχ ΑΞ Παποὸ γαῖ ὃς Ατῆθη, οχ Α- 
τί τοτ. 0.4. Απὶπι. ΑτΠιθη. Π15.ζ, (τι δίτιιν ὃς ρογ ὁ, (ριγίτα [ϑηὶ, 

Ἑλέειν 5» ῬΓῸ ἑλεῖν» ἀρ ς ἐπί σὰ ροτς, οι. ἵπποις ἐκχέειν, 4 εἴ, 
λαύειν. 

Ἐλεειν οἱ Ὠ1 (Ὁ γα 1 }1Ὸ ογν ΟἹ τ Π!}ἀγαπεςῦ ΟοΪ. ὁ 
Ἐλεεινολογέομαι» ΞΟΠ ΠΙΙΟΓΟΥ» ΟΓΔΤΙΟἣς ντΟΥ ᾿πστιϑτι, Ηςέτο, ἕαρὶό 

«αὐ ογισογάἑ, σοι 11 [Ὀγατίοποπι ἴῃ οριίορο εἴςο. Ηοτπιο ἐς 
Θρ ἰοσῸ ἰοαιιοη9»" λεείνολογου μῆψαν τε κὺ πώϑι κινοιωύτων, [46Π|; κα 
ἕῳ ἐχεεινολογήσεται δηλαδὴ πενίαν πυρραλλο αἱυίθ:, ὅςς. 

ξλεεινολο γίαγας»"). [Πα τὶς ογατ] ο»οταῖίο πὶ (ογα 1115, Πς Οὐ ητ}}, 
σοπιηι(ογατῖον 

Ἐλλεειν ὃς. 5γ25 11 {Ὁτα 1} 1ςτν πάς Ρ]αΐο ἱπ Ἀροϊοσία, ἐλεεινὰ δράμα- 
σπγξαίσιια: πει ογα 1165. ἡλεεινὸς ἐγγόετο τῆς σὐρεπλανίσεως » «αἱ. 
ταπάιις οὔγο Ἑαέξιις εἴτ ΝαζαηΖ ἄς Βαρτοτὸ ἐλεεῖν δν τα [οτ]α»αλὶ-- 
Φογαθιῖς. 

Ἐλεεινωῖ οἱ κτρωῦς, τῊ] [ἐγ Πτοτ ἰϑλίως, ἐχεεινως διάκειται, ὈΟτ οἴ ΈἩ. 
Ἐλεξΐω, μκ. ἡσω,π' καρ το [ἜΖιΣΟΥ πὶ τὶ σοτγά τ, πα; [Ὁγοίς ο, τ} [Ἔσο οτ. 
ΔοςοιΟὐγΠ. ξ νὴ μ᾽ οἰλύησο, πιεῖ εἰν ποϊετγις, ελφούααι» «τ (δτὶ- 
σοτγάίαπι σοπίσααοτ. ἐλεούῖμαι τὺ σοῦ, πτοῖ ταὶ ἐγογῖς, ταϊίουῖ- 
φογά πὶ σοη (Ὁ αιιοτοὐλεημῆση ταπείνωσις, α7 4 7. 

λενγιιοσιηνης ἧς τι [(οτὶσοτγάϊ4. ΟΗγγ (Ὁ. τὰ χρήματα ἀφωρεϑεὶς, ἃ- 
λϑησ Θ΄ γίνομαι ὠρὸς τέων ἐλευημοσιμδίω ν Ἰπερτιις 0 4 ραυροτῖδιις 
«τορδηάιιπι, «ἰοῖτιγ ὃς ἀς οπτηὶ θεπεῆς!) σόποῖς {0 ςαἷα- 
ταϊτο Ὃς ρτο αι πημγι Ματε.6.(44ιις ργορτί ἐς οηΐμι αἀἰςίτατ 

τς ἀιοά ἐἰλεεινοῖς ἃς πη[ΕγῚ5 τ] Βυιαταγ, 
Ἐλεήριων,"ν,Φ ἐν ο Ί σου 5. Ο ΓΟ πιο 55 Ζαΐ σΟΠΙτη  Γοτατίοης αἰῆοἰ- 
ταῦτ. Αὐ ΠΟ ]Ν. Ἰπ Ραςς, Οὐμ᾽ ὡς εἰχεήμων εἰ μ᾽ ἀεὶ ΤΠ χουσίδων.Ελευ- 
εόγως» τη [ογἸ σογάϊτοῦ 1 ἔγβητ. πάτιτ. Π10.6.ςαρ.18. 

Ἐλεντεπὸς Βυά. 10. ἐρττ0].. 4 πη δ σοτά τα Ῥτορδ[ι5. πιιἘτίςοτς. 
Σλεητις υδυ ἐς τη [οτισογά α ἔλεος αολικώς, ΟἿγ Π]. ξ, ἐκ ὄπιδα φρονέον-- 

τες ἐνὶ φρεσὶν ἀδ᾽ ἐλεητευ), 
Ελεϑαινουδο᾽η, Ἡςγ ἢ. οχροηὶς ὐκολας αἰνέσει » [αΓοἸτς πο» ἱποοητὶ- 
ποτ 5» ἃς Ῥοτι [Δητῖτις [α σεγοης: 10 Πρ τῆσατι {πργὰ εἰλεγαῖ 
νεῖν» τυ ΠΟ]. σηΪ ΠῚ αιμηπι τ λεγαίνειν εἴς αἰχ ον τὸ πτερχ φθονεῖν, 
(δεππρσῖς γετθγιχα ιοίδαπι ἱτα νοςαῖϊε τὸ ὅπως δ ποτε ἀκο- 
λαςώνεῖν, ὶ 

Ἐλειϑερὴς» σα ΠΕ τ1591 Ὁ [αττ15.60 8. Αρτῖ οι. 
Ελεία, ὃς ἔλα, (Ὀ] ἐπ οτ, ας σαϊοτ [ΟἿ 5. αρυά Ητοίν οΝι. εἰλεία. Ἰάοπι 

φιδᾷ τλη» Πτιο εἴλη, [δ αὐ], καὶ πόμα," ὕδωρ λας ἐΐχογ 5 νὰ εἰς τι 
μέλοι Ρτότογοα ἢς πορη Ἰπατὶ τγα τ ἱποροῖῃ ἑη Ογργο,ῃᾳς Π)]- 
πατι ἀριὶ Μεβοπίος. 

Ἐλ εἴας, Δὶς Δρι ΟΔΠ πηι μιαριιᾷ Αὐπορ απ. η Αἰ εἐἰλεαξ, νά, 
ἰπτογρτοῖ, 

Εἰλει τῆς, 11] ΡΟΓ ρα]ιἄος σταιτηγ. .} 14, 
Ἐλεν, ΠΟΘ λ1 σοπιοο, Αοτ. ροίξεγουῖς Τα Πη τα λον, ἑλεῖν ἐ- 

ρἥμίω δίκιυ,ςαὰίᾳ, ᾿ξ ἀλίππατε. οσλοΠἢ. δίκίω ὃ τέτωχα- 
χιὸν ὕσερον τῆς κακηγορίας ἄλλον εἰ ρύμίω.. σὰτη αὐιτοιπι 1 τσ! ΓΙ ΠῚ 
ΟΠΠ1Π| Ὁ ΟΡ πηι] ςἀἸξγ2 ἐχροστιις οἰἴδαι . ἱπάϊέϊα οατία ἀαπηπα- 
ταῖν πος οἵδ, στα 111 αὐ τα οΐτατι ποι αἰ {οτ. ἐλεῖν εἶπ᾽ αὐτοφό- 
ρφυτη ας ξὸ τοηοτρ ἴῃ πο χα» Ρ]Διτις. 

Ἐλείνυ εν, ΕΤο (γ οἢ Ἔχ ρΟπ. ραν δ εὥτει. 
Ἐλειογθυὶς, ἐ(Θ-. ὁ χὴ ἱ,ἴπι ρα Ππγίριις [οςῖς πατιι5 τὸ ἑλειογγοὲς » ΟΥγ - 
Ζ8. ΗΠ οι. 

Ἑλειὸς, αὖ ΠΟΙ οι ἀἸοίτιτ ἡροοίςς ἀςοὶρίττί5. 
Ἐ λειον, γ τὸς ΒΟ ΠΤ» σοπιὶς μογθα: ρα] εν! 5. 1 Ἀςορ αν. 11.4.6 Ρ.9. 

ΒΜ Ποτγ. ρίας. 
Ἐλειόγουος, 11] Ἰη ρα ΓΙ ἀ διις δι ἴῃ Τοςἷς ραΓαἰτγίδιις ρα(οἴτατ. δι. 
Ἐλειονόμιος ὁ γὴ ἡγῖη ῬαΪυἀὲ ἀροπς, ΑΡΟΪ. 2. νύμφαι ἑχειονόμρι, ἰὸν 

ποῖς ἕλεσι διατοίζασα ῬΑ ἰτΠττος, ἔοι ἰασιιγες. 
ἔλαθ. ν, ἡ ρα υΠεγῖς. Αὐ τ ρ  ἴα Αἰμδ.ἐλείας παρ᾿ αὐλώγας. Ἰητοτρ, 

ἑλώδεις τόποις, «“ἐγοις »ἕ λει. βάτραχθ-, Ῥαϊιπετῖς τάμα. ἕλει. ἐ- 

σπώρᾳγος, αἴρατασιις παίσοης ἴῃ νἱἱρί ποῖ [οοῖς » γε ἀΠπίπραα- 
τὰγ δ πογιοηῇ ὅζ [111,1 οί, 115.2,ν1άς Ελεθο ἕλεν ὁ βίθο, 
νἶτα ρα τὶ 5. Ασηζοσ. ν 

Ἐλειοσέλιγον, τὸ, ρα ἀρ τι πη,1.ἀρῖτιπὴ ρα Πα Ὦγς, 
Ἐλειρτροφίθ. Ἰἀοιη ἂς ἐλεύθρεπη θυ, , 
Ἐλειόχουσος δ. αι ΓΟ Πα, Ηρα ἀστοῖς, μοτσο: Βεηιϊθγάς πα ΤΆςορΙ. 

110..4. 1 ρίαπς. 
Ἐλειπτεσριὰς οὔ, ὃ, Ἰορ Ἰταῖτ ΤΠ ςυδ] ἀρτιά Γαιςίαη, νὴ Ρατο Ιοροπ 

ελλιπασαδε ἱ, ὰρὶπατῖο, ἃ λιπσάνω» ΡΊ Πρ ιις ἔλοῖο. ΓΑ, ἐγλειστισμόο, 

, ΤΠ ΛΟ Π απ ἱορῖς. 
Ἐλεκοὶ, τῷ τ ἀμπέλων κλήματει, ᾿ ἀν ον 
Ἐλεχτο; ΠΟ ΠΟ ΙΒΙΙΟΓΑΤΡΓΟ ἐλέλεπτο ἡ ἴῃ Γ[αἰσυιαπὶ ρογέοέτο, ἃ λέχοξ 
μα ΗΟ, ἕλεκτο σεν αἰδοίη πθοφόκοιτι, ἀου γαῖα οι!πν ν ΧΟΤΟ, ' 

Ἐλελ δὴ, δρῃηφώνηνα Πιοίντ 5111415) ὄθήφϑεγμα πολεμικὸν, ἀοςΔαιατῖο 
Ὀο] σα, τα ἴῃ ρτορογατίοης ἃς δο]ΠἸοἷς ρα σαμῖθιις γτὶ [Ὁ] ςητ, 
ῬΙσταν τη Το σι :ἴταὰ οἶταν Αὐΐτορ.ῖη Αἰμ οι» ἐλελόδ, χώρη. 
ἴάϑες τὸ ῥύγχ 9. ὅ μένειν ε χείω, 561 Ἰρίιι5 ΑΥΠΈοΡΗ. ςοάῖος σοτ- 
τοξξίους ἴτὰ τοἰτιιομάιις μἰς ἰοςιις»ὐλελελάῦ, χαρειγνρέϑες τὸ ἐυ- 

᾿ ἕ οἰτι 
| Εἰλευϑεριύ ζω, ̓ οτὸ ἀρὸ » ἰλδοιτάτοπι ἤχπιο ἴοι γίιγρο, 

- 

ΕΓΔ 
᾿ 

χϑου μόλειν ἐχρίω, Αρυὰ ΑΞ ἢν] τα ῬΡυοπηοσῆοο, ἐλε 
Ιαπιοητατιοηῖς ἃς Σρυυδες ὅπ φϑεχαα, ἢ Ὥ 

Εἰλελίζω, μ. ἴσω,π κα, οἰατηο ἴῃ 6110. λαλαζωῳ, Χ απο, αναῦ, α ὁ 
ἐλελίζησι, ὃς εἰλελίζομκωι ρτῸ ϑρίωω, [απιοπτοτν Αγορῃ, 
πολύ δακριω» ἔτιω ἐλελιζομῆση διεροῖς μέλεσι, τογὰ ἐλολίξ 
Ῥτὸ ἐλελίασωκἵῃ Εὺτ. ἐλελίξω Ν ΟΠη. ἐλελίζεται αἴϑοπι γώ 

Ἐλελισφακίτης οἴνίθε)ν ̓ πτιπὶ (ΑΠἸΑτιιπ, οί, [5.5 
Ἐλελίσφακον,ου, τὸ, Κὸ ἱ 

ἘΕλελίσφακος. κ- ἐς (αἰ πα. 14 Ὠϊοίςοτίἄοπ ΤΠπὅτο 3. παρ, 
γοςς Σφαελθο, ἌΝ ἱκιλα 

Ἐλελίηω, μ, ξω,ποιχ αν αὐτο σοπιιο [109 πιρ 2 6. ΟἹ Γοιμταρ 
καγοδ, συςρέφω.1]14.ς. οὗ δ᾽ ἐλελίχβηστιν χὰ ἐναντίοι ὁ ξ'αν ἀχό 
ξ. 16 ἐλελίχθη πῶ σενγτοτα τι πιοξιέϊα οξ ἃς ςοποιηα, ὃ 
μέγαν δ᾽ ἐκέχλιξεν ὄλυμπον,τοπιοίοοιτ. Ο4Ζα [1.2.ὙΑΠῚ 
λέλιξα ἀϊεῖτ ξπέξιιαν οἵδε "7 αὐαδιπλασιασμὸν, ἘΠ]Ίης εἰ 
σεισμὸς ταρ δες πτότιις ὃς οοηοιυίδιο δι ςοη μια 
λεχβων ονίθν. (11 τοῦγαιτι γαρῖάο ποτὶ σοποατῖ τ. ἃς ΠΟΙ 
ἐνοσίχθων, ΟΡ Ποεϊ. ᾿ ΟΝ 

Εϊλέν»»οτία πῇ γὰ5 ἐς {πο τα ΡΟΪΠχ ΠΡ. το. ὅς 5. ἡ ἐλέη 
γεῖον, απ αῤτιγον, τοὶ χι εἶλο οἱ σύ νον, ἐν ᾧ φείρφυσι ἱερρ ἴῤῥωτα τ 
Εἰοις. Αρυα Ἡ εἰν οἰ, ἐλένη,λαμποὶς δετηὴ, [ϑ Ιοσεηά. 
δετὴ, Μ χάς ἐλαύν. - ᾿ 1 

Ἑλένιον, ΠΟΙ οἴ ΠῚ φιοά ὁ [αο ιν γτηῖς Ἡοίοηα ἀϊοίεατ. 
δα χυάοιη οἰ ἃ Τιατίηἷ5 Τηι114 νοσατα. ἀπρίεχ αὐτοππι 
ναϊρὸ σορηίτιτη ξοΠτῖς νογθαίοὶ ἀηριιξτοτιῖσ ἕο 1] τ 
ΒΥ ΡτΙασιιπι γα τι} }15 ΡῈΥ τοτγάῖτι (ΟΡ 1 πιοάο (οἴδ 
ταθιις, [)ε φαῖθιις νί 4 Ὠϊοίς, ΠΡ. τις ρ.27..ὃς 28. ΡΙπ. 
τος γοηΐδιι5 αυϊτὲ αἰιχ Πλτιιγο νὰ Γουιἷς ΑΙΟχ. ΑΡΗτοα, 
πιᾶτα ν]τῖτηο [10.1.τὰ Βλέύνα τοῖτε ΗοΙν ἀϊςςθαζαγ ἐοΠῦ 
πούοῃ Ἠοοηα, ἀγρυῖοον χοῦ λακόνων, ; 

Ελενοὶ, οί οΠἶο κλήματα “Ψ ἀμπέλων. 

Ἐλεοφύτης, 5.6. πο ἢ [ἃ» Πλ  ἰΠἘετ» δηλιῶν» ΑἸ η.1,4, 
λεοκόποις, ΤΥ {145 ἀἰχῚτ ἐδὺ ὅλη κόπζοντας. Βα, 
Ἐλεδ το εη]ΈΘ.. υ, ὁ κ᾿ ἐν πατγῖτας ἴῃ Ρα] 4 ς.1π4.β,εἰλεῦτο 

γον,}.. ἐν ἕλει τεῦραμμῆρνον, ὃ ὅδι φυο μήν ον»ἱ «μος πα [οἰτιιγᾶ 
ῬΑΠΙ σὰ» ἃς Ιοοῖς μι πη. 5,4} ὅλ 8. Πσον ποι ἢν 
15 τοὶ σα ίχττι ἀϊεσιιηϊοαιῖα ταγῖϊα (γΠ|108 οἷ καϑα 
πλο]οοἷαπι ταπεὴτηνποι ἀογιπατίοηοπι οἵα νοΐ απτι, 

Ἐλεον απο σοαιυπατίαοντ οἵ ΓΠηἶο [οαιιαγ, μαγειρικη τ 
Ἡδεζη ἕκριον κανξ, Ῥο]].11.6. δ ἡνέα ἀρδ της βηκόποινον χαλᾷ 

αὐτὸ αὐ τοῖς πτελαιοῖς»εἰχεόν, νἹάς ἐλτὸς, ὃς δθηξίωον, ΑΥ̓͂! 
4ιΐτ, ἦι δι χοίϑελ᾽ ἀμτε τέλεόγον Οἱ ΤητοΓΡ. τὸ πραπέξιον, 

Ἐλεῦνρτο ἐλφειγως, ΤῊ] ΓΟγΔ ΒΠἰτοτντἠίογέ, ΗΟΠο «4. μύΐρετο ὁ 

Ἰχπλοηταθ1}} σονηρ]ογατίοῃς Ππροθαῖν : 
Ελεθνεθν, τὸ, ἐλεηιμοσευη, ἃς “ 
Εἰλεϑ.,ου, δ ΠἩ]ΠΟυἸσοτά 1» σΟτη τ, ογα το Ἰτοπὶ ρτο Πῖρον ἢ 

εἴλεον χρή ζοντι πῆδα χυ οροητί ΠΊροπὶ ογορα, ΡΙτατοῖῃ 
πολλοὶ διαὶ γῃ ορις ἄστολι παν μῆνοι ἔλεον εἶχον. ἄϊρηὶ τη] 
οτδηξι λέω συγχ αὐωχν οπίατν πιροῦῖγο, Π πιο τ, εὔλεῦν μι 
γα ον Ὀ1}ς ἔστι τ} ΓΘ γα ΟΠ τεῦ [προ θατ, ἩοΠοά Ρίατο ἃ 
τῆς ὀρφϑυίας αυΐχη τοῖς γχοουζύοις ὀρφανοῖς ὡς ἡκίς-α ἔλεον ἔχί πῆι 

φορῶς 5 Ρεϊαατὶ ραγεητίθιι5 αυιὰ πὶ τη] πτὸ τ: Ογα δ} σὰ 
ταῖς ῬΓΘΠΜΙΏΤΙΙΓ, 

Ἐλεάς»»ὐδ. 115 ΡΓΟΡ ΣΙ ΠΊ,8ς οτίαπη Η{π111}» Ροπΐειγ Ἰητογᾶι 
πιοηΐα σοαιπατίανν τ Ηοπι,νὴ εἶν ἐλ εοῖσιν ἔχόυαν, ὃς Οὐ 
λον δ᾽ εἰν ἐλεοῖσιν. Το. αὐταὶρ ἐπεὶ ὁ ὠπῆησε καὶ εἰ νἐλεοῖσιν ϑη 
ἄς ἐλεὸν, ἃ. ΑἸ Βοη. [1.4. Ὶ 

Ἐλεοσέλιγυν,α ρίπ. ΡαΪ το ΒοΙ οοίο Πἰπιιπι, τα πιοτῇ φοτῖ 
ῬΙμλίαν [ογίρτιμπι πτ ΠΟ ΟΥ̓ Ά]11π1, χιοά [1|5.19..σὰρ 
Ῥα ιιάϊθιις ἐροπτὸ μα [οί ἡ, γν πὸ ἔο ΠΟ πος Ἀγ απ ΠῚ, 
Ἰια 4. ἐλεοσΥλινον ἐἰχῖτ ἐλεύϑρεπῆον τε σέλενον, Ὑ1ς Ὀ]οΐ 
(0.75. 

Ἑλεοιω, οἷοας {γί προγδ,ἐλαολογεῖν: ΟἸτιλητος, ετῖατι ΕἸΧ, 
ἐλεαπῆρας ὸ ἐλαολόγοιο ΡΟ], [1.7.τὸ μὲ τῶ ψρόπεϑει Σ τὶ ἕλε 
σὸν. εἰλεοιιῦ εἰλεγον, κὴ πᾶτο ποισιιῦ τας ελεατήρας, [φ νΟΓΟῚ 
Ῥογρογαῖα ἰοτίρταμπι ἤτ ρτὸ ἐἰλαμέν» φιιοά [ιατὶηἱ αὐ νοτθα 
ετητ οἶφατο. 

Εἰλέπολις, τας ηα ΟἾΠ ἀ οπαἑ τοναδ οαογεοη ἐς σαρὶς πὰ 
δίδιις πο ἀϊέζατοιπις Πυιιέχυτασι νἸά, ἀριιά ΑἸ πη δ 
1.13.8. ἀς οαάοηι ἀριι ΨΊτν, Π το, τ, 22, Ἴπτοῦ λιβοξολερ, 
τα ἃ Το, δ 1ς].Π1 2 ΤΟΙ ρ ἢ. ἄς Απεὶαι ποι ρτὸ μα 
Ρίο γαβαττῖος πιαςμῖ πα Πιπιρῆτ ἐκ τῇ ετούμου. ΨΊΔο 

Εἰλέ πηολις,εω »ὐοντθῖϑ να ΠΑτγχόδοηπος, Επγρ. εἰ λέπ]ολιςὶ 
Τρμίροηῖα ἀϊτιιοπ ας 11} πισσπῖδιις ἀοἰτίματα νὴ δι 

Εἤλεῤῥα εἴ ργαν 5014, ρονμα, χαλεποὶ, κακοί, 
Β΄ λέϑου σα ρου σα ρου. ΟΠ  , κακότητα νὴ ἰλαδὸν ὄξιν “λι 

αἱρέομωδορ νη Ππιροτ.ἕλεῶν ἐμ᾽ οἰκήτορα αςοὶρίτο ΠΊΟ 

τοτγοπη.ἐλέῶτῳ οὐ σγ ϑέλειν. τοροχρίν αην ν 
Εἰλεασίδες, αἱ. [οοὶ ρα τ τόσ»ατις ροτῖτι ροῖγσῇ, τη. ς 
Εἰλετῆς, οὐ, ὁ, αὶ σαρὶ ροτο [ἢ αἷρετός, Ἢ 
Εἰλευϑερέα, ας, ἡ Πρ οτταϑ. ΠΡ οτα τας, Οατὶ Ππι5 ν᾽ πα οῖαϑ δ 

ἐλευ ϑερκάν, 

. 

, ̓ 

: ἢ 



ὈΦΗ : 

ΕΠ ΔΛ 
Ποτὲ Ἰοσιιοτο!δοτταῖς ἔτιίον. στᾶτος Το ρϑηΐ » δπὸ 
του ἦδν ἐλδυϑεριοίζομάν, νὶ ἢ δύ ξᾷ ἡ μοὺς οὐδέπω ἔτι ἡ γιῶ 
Ν νυ ἐν, πον ᾿ -- ἢ ᾿ ᾿ 

δουλείας» ἃ ἀἸετὶῖς αι! άοπὶ πο δὶς σοπίξας Πδοντα5. 
απὸ ἃ ρ]ογία: οἰ!ρίάιτατο, εἰλό, ϑερεάζειν οτίαπι ἀϊ- 
Πο5. ἃς δ ἰτἰτι 5 δτπεν δα τρίξωσι κἡὐ πλανωώῦνται » Βιιά, 

ἘΠ 

ἰδεῖ Ιοαιοὴς ἴσια ἀρδης, 
,δοἰ Ἰδόγοοο ΡΙατ, ἄς Τιορινείτατι 
δα ἐς] εγα]ῖς, Πετο ᾿οτυίης ἀ σαῖς, ρόπετο ἤι5) 
Χοπορ ἢ γιωὴ ἐλευϑύρ (δε φύσεις Ὠ.Π1ογ ΠΡ ογαΠ ἴπϑο- 
δουλοαρεπέςεροι ἔγεχα τούτου δν, ἐλόν ϑερκώτερφι. ῬΊατ, 
ϑέρεον κἥμῶ τῆς πολιτείας γ Ο(αζ 5 ἰδ ΟΓΑΠῚ ἔΟΓΠΊΔ ΠῚ 
οἱ δια τριξα) πιάτα ΠΡ σα Δ. ΡΙυτατο ἐπ Ε ὁπ}. χα- 

[ριίθ. 1] οτα 5 στατὶα. τέω ἐλευϑερέεν ἑαλωκὼς δίκέω, αὶ 
αἰοη Ὑ Ρογίο τὶς σπιρ] ξζαπι, ἱ.ἀς τὸ ΠΠδουαἱ! ἀείπρεπιο ἰο- 

σΠ 2] πἰτα τοῦ ἴπ Τινοιτ Τά πη ἴῃ Οατ1]. λευ ϑέρε(θ..1η 
διμαΐσας πος ἐν ὥρα. κ(οὐλίς-α τὰ τοὺς ὄψεσιν εἰλευϑεξέοις ,αης 1 ]- 
τς β ογοητί, ὃς Πἰθογαὶ ἔλεὶς. ἐλευϑέρείθ. βί., νῖτα Πἰθογά- 

πορὰ.ε λευϑέρια καϑη κατε, Βιιά. ελευϑές (Θ- πότμος, ΠἸθοτα 
ἘρΊρταπι, ἐλέυϑέρ Θ΄ σοῖς μέλεσι » πιο πιθτῖ5 [1 ογα]}ς ἃς 

ατοϊη Τγσατρ. ζεις εἰλευϑερεΐθο, Τα ρίτον ἀίϊουτου ἔδει 
ὁ τῆς ἐλευϑερίας ἔφορῃς ϑεύς, τὸ ελευ ϑέρκον 5 πηαρηὶῃ- 
Ὠἰτάφ. [ΠΡ Έγα ἴτα5. 
»ο 9 ΠΡ ογα ἴτας. 

ἰδ ογα Πτοτ » ἱπροπιιέ. νηάς ἀριιά ΧοΠΟΡΗ. ἐλευϑερίως 
"Ὁ Ἱπροπιιὸ φαιτιςατιι5. 11 θογα  Πτον σιιάϊτιις. 
7481 οτος γοάηϊτ. , 

τορτὶὲ οἱ Η11] της [ἰδ ογῖ, ὃς ρου σοηίδαιιεης αι] ἀ- 
ὐλευϑερόπαις δῆμος, ον ροριίις τὴ ἘΡΊρτ. 
, να οτὸς ΠΡ ογοτίνων νομάϊτῖο. νης ἐλευϑεροκορα σία δἱ-- 
ς ἴῃ εἰππὶ ἰη{εῖτιιε δατιιγ χα] ΠΠροτιση ν οἱ οτῖαπι ίοτ- 

ἵππν ν ἐπα! 417 στ. οτϊπηοη Ρ]α61}.}Ρ011.11}.3.ῳ) δίκη 9. χτ 
ὧν, ἐλευϑερῥκορᾳσιε, 
ἐς, δ κ ἡ νη  οιι5. 1 τας, 

φοἰδοταίτοῖ, γε ἀοοοῖ πομπιίηοπι ΠΡοτατα ὃς ἰπσε- 

δῖ τι σοπῖις, 11 δεν. [1 θογα!!ς » Ἐσσπα, ρέποτο ἸΝΌΠηιια 
τού λδύϑερον ἴαχε φωνίω, Θαποτο ἔσσπυϊπίηο 5. ἐλδϑερωι δια-- 

Πδεγα ες ἐχοτοϊσατ  οπο ΡΙατ.η ὙΠοπλ τ. ἐλό, ϑέρα πω- 
ιὰ ῬΡλτοποπι ἘΡ Π.7.1 10 γα ]1ς ἀοεγτῖηα. ἐλδύϑερα διώκην 

8. νταο πα! Πἰδοττάτθιι (ςέξατι. εἰλϑύϑεραι ὧγες αἰρότρων, 
ἸΠΊ πο 5 ἀταττῖ. ργοιοτδ, 514. δὲ τσ βαίοις τινὸς ἡ κα- 
γμῆμων.ἐλδύίϑεροι τῇ δικαιοσίωᾳ ἥτε, θαι}. 4 Ἀ οπλ.Πδς- 

εἴα Ἔτατῖβ. ἐλευθέρα ἀγρροὶ 9 ἔοτιιπι ἴῃ Ὑ ΒΘ Πα}. [τπῖιι5 
Ατἡτοτ.ῖπ ΡΟ ττρἐλδύϑερος τουρρέννων ἃ τγταπηῖβ ἰδ εγα- 
δον ποιεῖν Στὸ βαρξοξων, ΡΊατο Ἐρ:Π.γ.ἃ θαγατῖς Πδογᾶ 

οἐλδίϑερος φοζου, πγοτιι [Πογάταις [αὶ Ἰυπιπιιῖ5.}9.Θ. εἰ- 
πιοτγος σοπογο, ΓΙατο ἄς] 6. ἐλδύϑερος κρατιΐ, 1.εἰλευ- 
τὸ Ῥαττια αὖ οὐ ποις Πθοτατα. οπιον. δὰ. ζ,- τσ) 
οσϑ εἶθ᾽ αὐ κέ ποῦ ζει . Α ὧὐ ἐκ ἐρανίοισι ϑεοῖς αἸει} ἔτησιν 

φηστοῦτιι ἐλδύϑερον ἐν μεγάροισιν. ε᾽λδύϑερον 5 ἸΠΠ] ΤΠ [ΠτΕΓΡ. 
τῷ τὶ ὑπὸ ἐλευϑερίας ἰσιαγαι κρατῇ οι οἱ «δὴ πολεμίας ὠπώ- 

ει. ἐλθύϑερον ἤμαρυρτο ἐχόυϑερζα. 1{14{{..Κ.. ἐλδύϑερον ἅμαρ ὅσου -- 
αἰ ἀρτιά οἰιπείθαι ςοπτγαγιτηπι δουύλέον Πιις αὐαγκχοῖον ἥμαρ, 
9! ἀπ᾿ ὀνγήλων, 1 οτὶ ἴῶτοῦ [ο, 

ϑεξρφομία ας, ἡ. ΠΡ οττας Το ιιοπά!. 
δρσομεὶ, Ποτὲ Ἰοαιιοτο ποῤῥησιαίζομαι. ὶ 

οἱμιώσω, πιωκα. ἰδ οτο.ὶ. ΠἸ Βογιιπι ἕαςϊο αὐΐοτο, ΠΡ ογ γοά- 
οἱπ Τδοττατέ νοπάϊςο, ὁ ἐιγοας ταδυςῖρίο νοπάϊοο ἴῃ ᾿ἰθου- 

«απ (οττίο οχίπιο, ΠΒουιιπη Ῥιδίτο.α ρί]ςιπι νοςο. τπὰ- 
Ἱπιῖξτο.ε λευϑερω σε τῷ δα πόνου, ΓΙ ρΙ ος.Ρίατο ἘΡΗΠ. 8 πὸ βερ- 
ἔων ἤλδυϑέρωσε τἰιὴ πόλιν, ἃ δατδατὶς ντθοπι ΠΡοταιῖτ. ΧΌΠΟΡ. 

᾿ ΦΕΛΟΟΝ ἐλευϑερραῦ ΡΒ1]1ο ἀε πιιιη . δεσποίνης χαλεπ ἧἣς ἐλόυϑερω- 

Ἰοόργαι ἀοπλῖπα ἱπ ΠΡ οττατεπι τἱηάϊςατιι5. ΧοΠοΡ. Ραά. 
“ Τρ σμσεθλε ἄλλοτ ἐγώτερον μὴ τῷ αἰϑρω πίνῳ ϑεινάτῳ οὐ δὲν ὅξιν ὕ΄- 

᾿ Ἰῃ 9 τὦ αὐϑρώπου ψυχὴ τῦτε δήπου 5 ειοτοί τη κοταφαίνετοὺ τότε 

Ιῴ Μελλοντῶν τρρορα, πότε γδ., ὡς ἔοικε, (οἱ λίςα ελευϑερφῦται. (Ἰς. 

ὁ δεπούϊ, πὶ νογὸ νἰ ἀθτῖς Ὠἰὶ] πιοττὶ εἰϊς τατι Πυηη]ς πιὰ πὰ 
 Πηηι1η. ΑτΩ 1] ἀοτση οπείτιπι ἀπϊτιὶ τπαχἱπτὸ ἀος]αγαης ἀ1- 
Ἰμίτατοπι Πιαπα,Μ ι]τὰ οπῖπτ αι το παι ἃς 1Πσοτὶ Πιπτοξμτιι- 
ΤΡ τοίρίοίϊιπτ, ! ᾿ 

λό ως, [Πρ οτα Πτοτοἰποοπιιέ, ἐλευϑέρως χεκοσμνυδίη. σαἶτα ΠΡ οτα 
[πάτα οδος ΤῊΟΡ. 
Ν ῥῶσις. ΠΠΡογατίο,τεδοπηρτῖο. 

( Ῥω τῆς.8) δι ϑεριωτὴς.Ἱ τις ελόδ) ϑερωτής εἰμὲ τἴδ αἰϑρώπων ποιπιῖηε5 
γεἴῸ5 ξιεῖο. ΐ 
φῶ» Παοῖμα., ἃ νεπίςπἋο ἤς ἀϊέϊα. ιὸά ἱπιιοσοτατ να Ριιεν 
δ γεηϊδτ ἴῃ ἰῃσοπΊ. πὶ Ἐρίρεγαπηηχατ, μόχθον ελευϑοιζ ἔκ- 

ων μιἐλδύσομαι, μεσιπιῆλυϑει, ὃς Ατεϊοὸ ἐλήλυϑει, ἐδρ, β, ἤλυθον ὃς 
ὑρναιοα πα ρὶς οἰς ἴῃ ὙΠ: ν οηϊο» αἰρα γίνομαι, Ὑ πᾶς ἐλθὲ [πὰ- 

Ἷ ΕἘΠΞᾺ 495 
Ῥογατιν οΠἱς ὅς εἐλϑέν, μιν οηῖτον νῖ εἰλϑέδν εἰς χάᾶρρς Δ πας 

ΟΠ ΔΠ5 νΘΠΪΓΟΙΡΙΓΡΆΓΟ. 
Ἐλόύσεα, Ὀγγ ΟὨ Δ, ̓ς Αγ βρυωνίν, ΗΟ Οἢ. 
Ἐλδυσίγι(θ-, ὁ, ΕἸοιΗΠηλιις,οἱ ἐλευ σίνιοι , ἥς ἀἸξῈϊ ἤτης νοτίας χα! ἀλη, 

, ἴξαι οριις ΚΣ αν} ΡΙατατ ΐη Τ Ἀοίςο, 
Ἐλευσινια. ποὺ, χοτα Οογογὶς φιγοητ5 ΠΠ4πὶ Ῥγο[ογρίπαιπι » αιιᾶ; 
ΟΑτΠοηϊοπίος πλαρἢἷβ σογο πιο Π1}5 ας ίχις ςεἰςδταῦδητ, 

Ἐλᾷυσιι θεν» οχ ΕἸοιτης. 
Ἑλδυσις εως ἡ ,α ἀπο Ὠτιις.,οἰ φίξις, 

Ἐλδυσις, Ἰνίδ.. ὁ, ἘΤοΙΠς. ν τ 5. Αὐἱ θ]άςς, ὡς δ] ὅσταιν ἐλευσινε ν γὉ] ἔιο- 
τιιητ ἀριιὰ Εἰειήτη. 
Ελδύσομω,ν οηΐατη, Οὐ. ξ,ἐλέύσεται ἐν ϑείδ᾽ ὁδυοσεις. Ἠοτοάοτ, ἐλδ', 

σονται πτέντες δεοὶ μ(οκ΄ χυς)ΟΓΏ Ὠ1110 ῬτΤΑ 10 ἀδοογποηζ, 
Ελδυσος»Υἱςι15 Αττὶοιι5ον Οἱ ἔλεγα Οογουῖς οο οσγαραητιιτ » λα; γος: 

ΠΑ  Δητιιγ ἐλευσίνια, 
Ἐλευς ἐθν. ΕἸ τητι. 
Ἐλεφαίρω,ίρς {τυ τοτοἄος! ρΙουἐπατο, ποςςο, αβῇς1ο ἐστι, Ης- 

Ποά ἴῃ ὙΒεορ, δ᾽ αὐ γ᾽ οἰκείων ἐλεφώμετο φιλ᾽ αἰσρώπων,], ἔζλα-: 
“ἢ: Ἡείνς. ἐλεφημοαμῆνΘ- ἐΧρόπις ποη (ο] πὶ δια ψευσο μῆν Ὁ. [τὰ 
ετίαπη βλάψας. 

Ἐλεφανταγωγὸς »οὐ. ὁ. 60} οἷερναητοπὶ ΔρΊτ ΓΟ 11.10.1. 
Ἐλεφανταιρχῆςν ὕ2 ΠΧ ΘΟΓΙΠῚ 611} ριρηαητ οχ εἴερῆαπτς, οἱ ἐλεφαν- 

τείρχαἹ 9 ΟἸςρμαπτότιπι ρτα εξ . αιῖ (εχάοοιπι ργαίσπι οἰε- 
ῬΠαητΙς. ΡΟ ]1.11}.1. 

Ἐλεφινταρχία ας, . Ρτρ σέξιγα εἰορΠδητὶ; ἱπηρογίπιηι ἴῃ ΒΟ {85 
Τετγοητῖ. 

Ἐλεφαύτειθ-,ν, ὁ. Οἱ οΡ μαπείπιι5, ΐ 
Ελεφαντίασις» τως» ἡ 5 535: Π|15 [ςρ τᾶ" 5 48 ομτὶς αἤρογα 8ς εἴ ορ ματα 

εοτῖο ἢπλ}}15 ἘΠ οττατ. Ὀῖοῖταν ἃ ΠΟ Π1}115 στέατι λεοντίασις, δ 
ἐλεφαντία. ΟςΠ Πις [18.3. σα ρ.2 5. Ἰρπότιῖς ρεπὸ ἴῃ [τἀ ΠΠ4,ἔτοημοα- 
τιπηταιις ᾿ὴ αι θυ ἀπ τερ οι 115 ππότθιις οἢ»τιοση ἐλέφαν- 
πίαν Οταςὶ νοσαητοίίαμο ἰοησὶς ἀπ Πα πη γάτιγ. Τ Οτα ΠῚ ΠΟΓΡΙΙΣ 
ἰποίτιιγ ἵτα ντ ΟἿδὰ αιιοαῖις γιτῖατί ἀἸσαητιιτ, Πιπηπηα ρὰτς σοΥ - 
Ῥοτῖς σγοργας πιο} α8.5 ογοδγόϊηιο τιιπιοτος μαροῖ. Ἀυθοτ 
δάταπι ρδυ]ατιπὶ 1ῃ ἀττι πὶ ΠΟΙ ΟΓ ΠῚ ἘΟὨΙΟΤ ΓΕ. δ Γη πη (τι- 
τίς ἱποαμ τοῖν ογαη]α. το ημ]5.ἀτπιτα 5 πο  ΠΠστια πα ἢ [χυατηῖα 
φιδυίίατη ἐχα ρογατατοσογριις οπηαοτοίς!ξ, ὁ55. ἤιγας » Ροθος 
Σηταξηοίσιηξ » ὅςς. ῬΙτη τις νοςξαῦ εἰορμαητίαππτο ρμδητοπι. 
Ταιςτ. Π0.6.ΕΠῚ εἰ ορ μαϑεμοτθις (11 ρτόρτοῖ ἢπιπιῖπα ΝΠ ΟἹ - 
δηίτατ » ΑἸ ργρτὶ 1 κηθάϊο:ποαιιο ργατογοα γίσιιαπη, δ ().86- 
ΤἘΘΠῚΙΣ Θα ΠΟ Ὠ ΟῚ15 9. ΕἸ οἰ ΡΒ α5 ἐπ εστ5 ἐγ 1 ΠῚ σπόαιις ποπηῖης 
ἀϊτιις.Ν ὃ (ΟἹ τι τγράῃϑ 1ΠξλΠα415 οΥᾶς ραρ ἢ 15. ς ἃ οἴτα ργα’- 
εἰρίταης πιπεῖτο τα νεηςηο. ἐλέφας ἴτα ἀροϊρίτατ ἃ Ὀτίσοτ! ἀ. 
115.2.(ῇποάοτιις » οἰτῖς οἰ ρ Πάει ἀηλπηα 15 ν]σοτοῆς γα! τρις 
εχατατιιτ 9 ἃ 411 τγαπροτταμεοτσιμ ποίδηψα ΡΠΠο. ποηχοῖι 
ἀδοςορίτ.  Ἰάς Σατυρέωσις, 

Ελεφαντιίω, ὠς ΕἸ ΟΡ δητία ἰαροτο. Ὀΐοί [1|0.1.ο] ερμαπτίςιις ἤιπι, ἐ- 
λεφαντιων τα ἕλκη» Εἰ ὁρ μαητίσα ν]ςοῦα , νυ ἱσογα απ αα οἸορμαι- 
τίατα ἀοσοάπητοάςτ [16.2. 

Ἐλεφαντίνης ὐγντος συ ρτι. 
Ἐλεφαήτινίθ...» ὁ. οδμτηοι155 σα! {115 ΟΡ ότει!5. ΟΥμΠηξ. ἐλεφυῦτινον 

τάφιχϑ' (ς χο νἱάς ἀριι4 ΑὐἸΠπορ ν.ἰπ ϑεσμορορ. ὃς Ατδη.2. 
Ἐλεφαντις-ἢ 989, τε έτοΥ οἰερἢλητι. Αγηῖοσς,}. Απῖπι. 
Ἐλεφαντύδοτος.» 50 κὶ ἡ οθοτο τοι πόλις. ἐλεφαντοδετων σδμκων, κ ἀϊτιτι 

ἐθαγπεῖς τϑέξῖς πιρεγθατιιπη,εθοτγς οἰσἀιιέτατιιση; ἘΠΣῚΡ. 
Ἐλεφαντύκωπος «,ὁ κἰ ἦγντ ἐλεφαντόκωπον ξίφΘ.,) εδτιγποιιαι σαραλιαι 

Βαθοη5. 
Ἐλεφαντόπεδεις πραπέζας, ἀϊχὶς ΑἸδοη.ἢΠ.1πγοπ 5 οἀϊδιις εριγ- 
ποῖϑ.ποπὶ, ΠΠ 61]. εἰν ἐλεφαντόποις, 

Ἐλέφας, αντος, ὁ οἴ Ερ μας απ πιαὶ ὃς εδλιτ. Γιοίαπ. ὅτε τὸν ἷξ Ὑνδων ἐ-- 
χέφαντα ἔτι οἴονται ἐράνοϊ ΤπἀἸοιπι οδην. ὃς ἐλέφας, σοηιις Ροςὰ 
ἀς ψιο Ατῃθη. "δ. μά Ττοπη οἰ Θρἢας «ποτὶ σοητι5, Ὀ]οίσορ,". 
ζ2.ν 146 ἐλεφαντίασις ρα ΑτἸϊοτεῖΐ. ῥτὸ Εἰερῆαητς ἔα πηῖπα [ε- 
δῖτιγ μοπογὶ5 ἔοσ πη] 1 π|9 1.5. Αἱ πιαὶ ἴα ἘρΙΕτατηπιατικερέων 
αὶ δὲ ἐλέφαντος ἔφις, ΠΟ 65 ΠΑΤΙΙ5 ΡΟΓ Πογητια εἰςρμαητί 5,14 εἶ, 
ἐπι Π{π|ς5 ρογ ροτταπι ἐριιγηςαπι, ἐλέφαντα ἐκ μιίας ποιεῖν» ΕΧ 111) - 

ἴζα οἸερμαπτιιπι ἕαςοτγε. Γαιςῖαη.1ῃ τλτίςς ἐπσοεη] Οὐ πολλὰ δὶ “γε 

τι ἔχων εἰπεῖν, καταπειύσω δ λον με δύξῳ, χΤ᾽ Ὁ παροιμίαν, ἐλέφαιτα 
ἐκ μύας ποιᾶν 51 ΠῸ ν]άσατ ΓΕ ΠῚ ΕΧΑΘΘΕΓΑΓΟ 5 ἅτατις νογΡοτιιπι 

τπιλσηϊῇορητία ἤιρτα πιοάϊιπι ἀττοϊΐοτο. δι14, 555 ἧρ σεὶ ἐλαῖχι- 
ςαὰ ἐπαιρόντων τιᾷ κόγῳ,".ἡ μεγέλα ποιοιύύτων, 

Ελέχθζω, Απηιιπγοτάτιις ἔμππι.11144.γ5μ' τοῖσιν 
συγκατηραϑ μήϑίμ ἃ λέγομαι. Αι 

Ἐλεῶν, Βαοιία γγρ5, πτατοχ ὃς ἀτυιξιιπι » (ΓΡΕΏ5 4] 5 σκῳταῖλφ' 
ἠϊᾶα. 

Ἐλεώτερον ΤῸ ἐλεεινύίτερνν. ΗΠ εἴνο. ὃ 
βλέωτειςορ εἰσ» αο Ατβεη.}1.ζ, Σ ; ᾿ 
Εἰλη» ὅς εἴληγηςὐ(ντγαπ 6110 ΟΠῚΠῚ δριιᾷ νότεγοϑ. 1ἢ νἕι [ς- τι: 

ἄτι Εὐίατιοχ Ιεχὶς. γμογοσὶς. ραΐοῦ εχ [0] ς Ῥγοάίοης εαἱοῦ 

{οἱαγῖς. ἴτεπὶ [Ὁ] ]ς5 Πρ] σμάου ΑἹ πτορἢι. ἴῃ Ν εἰρ ἰώ τἰζύχη Εἵλη 

κρτ᾿ ὄρϑχον ἡλιοίσει πυρὸς ἡ λιογ. τ κὸ ἰ 

Ἐλήγερις. ἡ, Οογογὶς ΟρίτΠοτο ), ὅλ τὸ ἡπσὸ τῆς ἡλίου ἔλης γηρώ. 
γιά. Εὐατα, [ 

ἐλέχβίω, ἰἱ. κατετάγίω, 

1} 



Ἵ ᾿ : 

ἀὸδ Ἰβτοναι 
Ἐἰληϑερέωγῶ ἰηἰοίου ἠλιάζομαι, 

Ἐληϑερή:, Θα  ΟΧΡΟη Σπὸ ἡλίου ϑερμὸς. ἘΣ 

Ἑλήλακαν Αττΐσισσι ργατογίορτο ἡλακχο αῦ ἐλαύνω. Ἷ 
Ἐλήλαμαι, ἀϊιέξις (ΡΆ, ἐτατ τις ἀμπιταῦ ἐχαύνω, ΕΠ ἀτ|5. τὸν «δεὶ 

χοίλκεον ἕρκος ἐλήλδται γα δ Ἰτατατ. ἐληλαμῆλος. σα {π|59»νεχαλκευμῆρίθν. 
Ξορβος. λύπῃ πεῖς ἐλήλαται Κρλη» πηστοτς χξπείτατ. ἈΡΟ]]υη.:. 
Αὐροηδας, οὐσ εἰ οἱ ἰφάμαντος ἐλυλαυδόου κέαρ εἴη.) στ εχ 4(4- 
πιάπτο ἀπιέξατη ἤτ ἃς οἰἴπι. ἐλυλα μὴν 9. χιτώνας 7 ἰοτίςατι5. 
Ἡετγοίοι. 

Ἐχύλυϑορ ον οη! πο, Ρογίθέμαπι Ατείσιι, δ᾽ ἐλδύϑω,νοσθο δα- 
τίαιιο, Αὐτ το ρἢεῖνα μ᾽ ἐκδιδάξῃς ὧν «ἷ ὅγεκ ἐλήλυϑα, 

Ἐλϑεῖνον οπῖγοον Εἱ νοη"ἶο,αὖ ἦλθον. ΧΟΠοΡ. κέλδυσον ἐλϑεῖν ὡς ἐμὲ, 
τὰδο αά τα νεηΐτο, ἔλϑεῖν διὰ μα χυς Τοῖς πολεμίοις οἸτ οἰ τΊδι15 
ρτατιατῃ Ταῖ το Τ Βιιογ ἀ. νἱάς ΕἸ χομα,έκϑῶν εἰς διωΐαυν, ροτο- 
{ξατόπι πα ἐζα,Ρ]ατο χ.ιἦς Κὶ ΘΡ ΟΝ οἰπεγινὴ τὸ ἐλ ϑόν, ΑὙ ὙΠ0|.ἡ σό- 
χεςοτόγ, εἰς ἀνδρώποις ἐλϑον τὸ τ᾽ ὅψιπλεξςον αἰτίας “ὯΔ δστοζαύτων φώνε- 

παν υσητιτῃ αα Πομηηςο5 ἰροξϊας. 
Ἐλϑετώς αὐτὶ πῇ ελϑὲ στελα μίνιο!, 
Ἐλιαΐϑοι ἐκλίϑι, ἐςραφη,ἔφυ γγυρ»ώλετο, ἔπεσεν» ἀἰπεχωρίδϑ, Ἡ οἴγο. 
Ἐλιζότριςγοϊάοιη οἱξ ν τ σιιαεάατη στα, 
Ἐλυγζες ἡ αριᾷ ρο ετὰϑ ἀἸσιπειιτ Πποδ δ τιιρα: χυσάαπι τη Ραΐρε- 

Ὀτῖςυγραμμώ, οἷον ῥυτίδες ἐν βλεφαῤοις. ΟΠ πχ [10.1. 
Ελίγδίω Ὁ [αὐτί πιο πιι ἢ τή πη»ν Οἱ αἰ ] τον, ΑΞ (Οἢγ}]}.1π Ῥγουηςτῖι, 
Ἐλιμα ἤπιος εἴλεγμαςν οΙατατίο, ΟἸσογιν ἐγ που Ἰτγασ!ο σοηπογο» 

ἐλυγυδτοσυςροφή, ὃς ἐλίγμωτα τιον] τα ψέγλια, ΗΠ οἰγ οἢ. 
Ἡλιγιλδς θεν ΟΥΤΟΧΟΟΟΠΙΘΥΠΟΣΘΎ ΓΕ) ΟΡ 1σατλ. τορτο 15) δηΐτα- 

ξξιιϑονεγπος ἴτε. 
Ἐλιγοθσνιιπηϊ τις. 
Ελυκεςοοἱνοῖ ποι ἢ] ΓΙ πιύπ ἈΠΉΜΪ 1 ΜΑυεα τ: οἰγγῖ. ΡΟ χ ἰἰδτο 2, 

παῖς 5. 
Ἑἰλιεὴ, Κς ἡ, αὉ Ατοσά θαι (ΠΤ ἀτ οἴτιιν αϑορὶ τὸ ἑλλασεόϑοι 5 οἵὉ ομ ἐπι 

τοῦτ] 15 ὃς ῬΊοΧΙΠ15 ΤἈΘΟΡΒ.Βιποτ. ρίας. 1.3.ςαρ.13. 
Ἑ λίκηρης»ἱ, ΙΕ τος, Α Πα]αΣ τ βοτοντας πιοτιι ΠἸὈ]ατα. Ἱτεπὶ ἴπτοῦ 

αἰϊγα,τηαῖον ντία. ἸΝατη ἀτ ἐξ ατιος ἤπητ: ἑλίκη » ΠΟ σε πιο ντία 
πιαϊοτοῦς πίω ὁσουρα, το ντία τηϊποτ. ἑλίκη ἀϊέτα αϑρᾷ τὸ ἑλίοσε- 
διαι»"ἡ φρέφεῦϑαι πῆϑα τὸν πόλον τοι ἄξονα. λισαπιις [1..2. Ῥαττἢαῇς 
οὈἰίιιος Ποῖος ἀιίιηπὶ γοττογοῦ αχος. Ολ}4.3. Βα τ, ΕΠδο ἀϊιας 
Ατίζοϑ 5 Φιάγιη Ογποίμτα ρετατιντ δι 4 1155) ΕΤεΠπσοη σὰ ἴὰ 
φατῖπα ποταῦ, Ψίτγιαι.1.9.σ(αρ..6. Ῥγατηαιις ϑορτοητγίο αιιοιῃ 
Οτα-εὶ ποπλῖπαηζ αἦκτον Ππ|ς ἐλίκίω 7 μαῖσοτ ροΙδ (ς ςο]!οσατιιπη 
εὐὐοάοσπιιντάς Αταάτιπι. Βαίδι (ὐοπππλ.1ὴ ΘΓ ΠΟ νεγίοη, 
Ηρ ηττα ἩςΠοα. ἃς 1ῃ ἀϊξξιοηο αξκτος, Ῥάς γι λογ τς ἐν τέρλε- 
“ουΐϑοις εἰς φιλοασοφί Ο)]Πὡς αὐτιπο ϑεί([ο σοηα. συμποϑεῖ) καγύτις τιῇ 

πῆς ἐλίκης ὦςρῳ. 

Ἑλικηδὲν,ν ΟΙ ατατίσα ΡΙαυτιῖπ οὐδοπι Ν οπηῖ55 Αρια ΤΠεορΠΟτγε- 

(εἴταν 2. πΠ|ποτ. Πρ .σαροχι,ἐλικηδὸν πἰξκειλείπωγν ΟἸτατίσι οἰγοιτη- 
αοἰαϊτιγιπῃς σαργεοϊοτιει πιοο ἐλικοει δεῖς, 

Ἐ κικηδὼν, ΕΙΟΙν οἰ κυκλϑειδης συςρεφὴ, 

Εἰλέμίαι, κεοφειωοὶ λέγονται, οἱ γρσμμοειδώς φέρόμδρυοι » ἴησις Αὐπτοτι ἄς 

σπππα.. ΕἸ Π εἴα ἀσαπτιτί Πποαγὶ ἤροοις Γα]σιῖπα ἤματ σοη- 
ξογαιατα, ἢς ἐχροαῖς Βιά, 

Ἐχιιοῦλεφαρθυ,ῦ ἡ ἡγοα ρα! ροῦτα: ἴαπτ ν ΟἹ Ρ11ες ἀτὶτ ξοσι} !ο55απς 
αἰρτα.νΝ ἐποτίς ἐρ!τποῖοη. ΐ 

Ἑλικοειδεὴ ς)6.8-, ὁ κα ἡ, Ο]αυΠ οι] τς. ΓΟτιμΠἀτ15) ει Ο] Ὁ 115. οἸτοῖιημο- 
Τατιις τοῶλιι5. ἐλικοειδὴς γρα μι νἰζηςα τοστιιο ἃς τογε]15, ΡΙατατ. 
10 Νύυμπλαθς Τκῖπα ἀϊεϊτιτ.ιιὸ 4 ΟΠ] Ίιιο ἐποσάας σαι. 

Εἰλικδοειδώς 1140] εἰαυιςι!ατὶ πη, ἀρτεοίογιιπι τη060, γΟἸπιτατῖιτ» 
ῬΙαυτ,κυκλοειδιώς, ΓΙ οί ΟΠ}, ΟἹ οο παρά: Π.1.ἐλικοειδώς ἐν ἀυτῷ κινέ- 

μᾷμοι, το ρ. ΟΠ ὸ, ἰῷ ᾿ ᾿ 
Ἑλικὸς »οὐ δνν ΟἸ ΙΠσ,τοττιιο ι5 τοστλ]1ς,ν οὐτίοο τι5.η ρον, ας 

{6.7.0 4.2.9. ἐλικοὶ οἰσφόδελοι, ΤοΙγοΒ. ἶ 
Ἐλικχ τῆρες,»οἱ,ἰπαΠΓοπ»ἐνοτια ἐλλόξια. ΡΟ] ΙΧ 11|.2. 

Ἐλικτος. οὔ, ὁ, γο01115, ἴδ νοἰτιοη5» αὶ [Ὲ ἡ] οπιογατ, ἸΏσοστι!ς, 
τηιιοίπσιι5, ΤἈΘΟΡ τ. ἰίτοτ.3.σαρῖτον τ. 1}5.3.ερ. σαρ.6. ἐλι 
καὶ αἰάξασις εἰς τὸ μέσον» 1.Ατἱπὸ οἰτς ΡΟΣ σοςμίοδιῃ αἰσοηάϊταγ ἴῃ 
πιεάϊιιπι. 

Ἐλικων, ων... ἱπ{τιτασηταπι πα ῇοιαπι » ἐννεοί χορ δον» ἀριά ῬΡτο]ς- 
τασῦσα ἴῃ πα οῖς.ν τάς οὐίατῃ Ῥγοσ] πὶ ἴῃ ΗεΠοά. Ηϊως ἐλι- 
κωνιἐδεςνποιιόπι παι. Ηοἰγἢ. ἑλίκαν, δυτὸ χοὸς νῆμα τὸ φερφυῦμον 
ἐγ πῇ ἐτοοίκτῳ 58) "ὲ γώ ἃ, Πα πὶ χιιο  πιαπ ἐ ςοἷο ἀτιοίτι μι- 
(ὅχιο τοττιπι ὃς εἰτοιμτια ἔξιιπι ἴῃ τογγαπα ἀσίοττιτ. 

Ἐ χικωνιοίδες μούδα! 5 ΓΟ ςοπίδά ες ποι. ἢς ἀϊέϊα αν Ἡο]ςοης 
«ποηῖς Βασοτίαιντάς Ργος απι πα Ἡοποά. 

Ἑλικωώπες» "δὲς ἡ γαα [ες Ἀοταϊπαπι ν εγῖεη5 Θςα]οσν ΟἿ πἰ στὶς οςιι- 
Τὶς ἀοξογα,ἂς Ῥεῦ δος βογαιοία. Ποσι. Πα. ἀ,ἑλικώπλδει κούρίω, 
Ἰωμελανόφϑαλιιον ἀφ᾽ ὃ διρεπλ' ἐλικῶν γδ τὸ μέλ ἀνο! λα} ΤΏτοΓρ. 

Ελίκωψ,ωπος. στὶς Οςα}15 Ρτααϊτιι5,}. καλὸς οἰ Γοιιη ρα ξθις. Ηος 
“ποιπίης ὃς Ογαῖ ἀρρε ἰαθαπτατρα δά (ντ τυ ά!αϊτ ΤΆφοπ ἰὴ 
Διυλτβεῖςςη ντίαπι Ἰητοῖ παι! σάπάαπι οἰδίδγιατοπξ. ΝῸ] ἀπὸ 
πῷ ἑλίοσειν τεὸς κωτσαε, ὶ ἃ τοταὶς οἰτουεηα σαπά δεν Εἱ αιιαἹῇ αξιοϑέα- 
δι ϑτ ααΐ σι] ποπαϊπαμα τα [ς σοπθοττεγσητ,διιης απ δὰ ο- 
οὐϊοτιῖτη τος ταητ σο] αγϊτατειη, 11 ἔΓαιιοπτοῦ; ῬγΟ τ ποσοῖς 

ξὰςτλτ» μὰς ΔΤ ς σοπιογτβητιιτ, Ποπαςτ. Πλλα, οὐ ἑλίκωτσες αἰ χ αμοὶρ 

Ἐλινϑϑειν, 5111 4. ςραγίδύειν, ᾽ν 

Ελίνυ ἃ Τιασοηίθας ἀἰοίτατ καὶ μελίνν, ον, 
Ελινθογάτητ5υ κλάδος, σα οῦ ̓η ΑἸ ΟΧΊρΠατ. ῥυστελέϊω, 

Ἐλοϑηαριᾷ Ατβοη, "0... καὶ ὠδεὴ Τ᾽ ἱσουργρυωτων, ὡς Τ᾽, 

: ἢ 
Ἑλινύω,ν ο] ἐλιννύω:ο(ολάζω,λυΐγω, ὀκγωῖ αὐασπ’αύομαι, δταπρίζα, Ι 

Ἐλιξ,κος»ν) οἰτοι πιο τιον απ ξταξξιι5,απείρα ἴριγα,ν οἱ 

Ελιθοσοπιις αιοάάαπι πιυΠοαγιιπι» ἃ ραἰτἀ ἴθιι5, τις 

Ελιξόκερως»ωτος, ὁ ἡ ἡτοττιοία Πις γετοστά ἐογπμα δι 

Ἑ'λισκότωσις»εως »ἢ 

Ἑλισμὸς»οδφοττοτιῆς ἀρὰ Ρ]υτάτ.π ΤΠοίςο. οχροπίπι 

Ἑλίσσωνμ, ἰξων»ασ χανν οστονν ΠΟ τΟσ 160. «ἰσεςιέφω; σὶ 

Ε'λύχευσος,ιοα ὃς ἐλίχουσον,ν ΕἾ οαππὶ αὐρίτατίοπο, ὃς αἸΡΙ 

ΣΕ Δ 
δίς, ἃ. μελανόφϑαλμοι αὶ ἐλικοοιϑι ως ἐξ ὦπα ς κινοιιυῦτες ), Ὁ Ι 
ὀφϑαλμοις δυειδεῖς, λα ταἶτ ΤΠτΟΓΡ. 

ψέϑωις ἐλίνοιο, 

ζυλῶ-, Σ 

ἤπε ἴφηΐα ἤιπι ἴτοτη τάτάτι5 Ππιη τογροίσορηοτοτ, [ἴὸ 
οίζο. πγετὶ ἀϊοτοῖ. ΓΟ πημιιτη πιογ  ἀϊαπτιτη σα ρῖο.ΡΙ 
τῇα ἐλιγνύειν κελόογτες κα, τὰ ἐἰ ργὰ καταπαύοντες, Πα] οί ΘΓ 

Ρεγῖθιις ἀείτζετο ταδεητες. Ἡογοο, ἐλεννύστες οὐδένα 
ἰτυπι τοπεριις Ἰητογπυΐτσοπ5. Τά ει 4]10 Ιοςο. ἐλίνυον ἐδὲ 
απἴ10 τοπυροτὶς πιοίηςητο ἱπτογπηϊτγοίσαητ, [ΟἹ Πἴσδς 
τουητμ ἰτο,ορατόϑω, ΗΠ οἴγε δα] 4. συχάζω, θρα δια 

δογολτοιπαοίατα ἱπιρίεχάσιις [πε8. Εἰλικες σερηπ' 
τοττιιοία Αἰ ἢν] σεομ. ἴῃ ἤπο, Τοίτιιν ἃς ἀο ςαρτ 
αὶ γε νιγοση πάτιγᾷ ςαάιςαπι οτίρδης ὅς τομοδῃῖν 
ςἀρίοηάϊιπι ἐογρίμης, αιας Οἴσοῖ, ὅς Ρ]ϊηῖο, οἰδαῖς 
τορῶς νῖτες νοἰιταις πιαπῖθας ὑτιιητατ. κυκέννοις ἘΓ 
σδιιῖτ, ΤΠ ΟΡ Βτ. ΒΗ τοτ. 11.2.6 Δρ.9. ὃς ἴκλον γοσαιμτ, 
φορικώς λιν Πτιΐλος αἴροντα Εἰίξοτ.11|0.3. σὰ ρον Ἷτ. νθὶ] 
τὸς. Ὀϊσαπτιιν ἃς βοςρυ χα ἕλικες ἐμπέλων δηὶ “0 πυρεηδ 
ας ἐμιψυΐχειν γὸ τονοι ἰπαιὴς ΑΡμγο Ὀλούσοτγ. 0..4.ς, 
τάς ου ἕλικες μικραὶ πεφυχασι, ἀμ σγοπτ οχιρ αἱ ρατηρὶ 
οἰ] 5:9. νἱεϊουί . ἢς Ιητούρτεῖςβ. Μάγος τς ποτατᾶς 
᾿Ῥαπιρίπο 5», 105 Ῥϊοίςογιάες ἕλεχος νοσαῖ ἴῃ νῖτο, 5110 

νἱεϊσιξατιιτα τὰ. Ρἰδητίς Οχτγο παρ ράντο5.9 ἴῃ {ΕΠ ΡΟ 
{πητ ἃς ἔο Πα αιδιις ἀδιιοί ας ὃς ᾿πρ]ςδπς [δ 
ῬΙδιτίς. Ἱοίςουι ἀ σοηοῦς πὰ ΓΟ] πὸ αἸςοὶτ οἱ δλεκεςς 
180. δέ τποχ τοῖς ἐλιζί 4185 Βοοτηϊπΐηο. 1 άοπι σα. 
ἃς {0.50 “4.2.ἀρμιπέλο τεὶ φυγν ᾳ γι αἱ ἕλεκεςδζς.1 [ 
Ῥτοο]ντάς Στρύχιον. ἕλικας ἴῃ ἀεο ἰτοέξαγα ἤπης ἰῃ ὃ 

ΤΠ Παρίσι }1ς ὃς ααςῖ5 ΟΥ̓ΠαΠΊΘητΑ. 18: ν Οὔτ: δίς 
οὔτις ἃ Πυ!ΠἸτιάϊηε οἰδιμοατιιι δὲ σαρτῴο οσιμ. 14 
Πσαϊοτηπι νἸτοογθση Ἰπτουτογῇ νῖ σἸΟ  ΠΠ11 59 ΠΤΟΓΡῚ 
τοις "1 .1,48 τὸ απο 4 ἈςΠσος ποιϊπαηζας δπὸ ἐλ 
Βος οἴ ,ὰ εἰγευτη πο! ἐπ άο.Ν ττγ.}1.4.ς.1.σΔ} Πα} σα 
θές αἰτι τιν ἀϊποιπ ὁ 4115 ἕο Ἰὰ παίσαητατ ργοϊθδῇ 
θαςσιιπι ὀχ οἰ ρίδητ: ατιὰΣ Ἔχ σα] ]ΟἸ] οσιμτη ἔξ [τς παὶ 
ταητ δά ἐχιγοπιοβ ἀπριο5 νοἱιτα » πιϊποτόίαιις ἢν 
τ υιϑ(α] ᾿ηττᾳ πηάλπι ΕΓ οπεῖιπ δδαξὶ ἤιητ ) δ 
Ῥαπταγιν σὺ τυοἰ μι εο γυΥεο5γἱΐηρναςθ5 (0' ΠΟΉ ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΗ 
αἷό εαγτοεῖγος. ἐλεξ οτίατῃ οἱκ ρᾳ]α ἀπ] ἀρ Τοίερα. 
φιχίτον" σφενδόνην σφοχ γι» πυελίθ' ἡ στραγεδοφυλχοίνον, γ ἢ 

τοῦ ἀε ̓ ἰ κπγιοάμ. ἕλικες ΟΥΙΔ ΠῚ ΒΟ πη οεγῖ5 ἔχης {ριγα: ἢ 
δεῖς γραμμαὶ ἡ κύκλοι» [ἴπες Πὰς οἰγο 1 τουτὶ 15 ρα πη] ΡΙ 
εἰγοιμἀπξτί,πος ἴῃ [οἴ τράςιμτςς. ἢς ἑλικοειδιαῖς ΠΟΙ͂ 
τά εης, ὅς ἴῃ ἤρίτατη ἀταιῖς οτίσες {ε σο ΠἸρῖτ ἀπριῖδ., 
τεσοα οτἰαπ 41|015 οἰ τουιπια ἔτι.) ντ νεγθο ΓΠ1η1) γταῦ 
(αν κὺ πεῖστεν αὐρδιαγωγ ων κὶ ἴδιο χ ἰωὶ φοι ὠτὸς ἰἰσὸ τὸ περ 
Ῥατξ ορροῆτα αὐϑύλιξ ἀἸοἴτιτ, ν Ἰὰς ἐτίατη ἕλικες, ἃς ΡῈ 
οὐίαπα ποιηςη τοττὶς ἤροςῖςῖ Ἡςάοτατατη ἄς χα Ὁ 
κιασῦς, ἔλιξ οτίατῃ δάϊεξεὲ σαρίτιιγ ῥγο ἰηζοστο ὅς ἰΣ 
1|δτὸ τ. Ἐρὶσγανηγηατ, πλόκοκιος γδ ἕχ εξ ὅδε σϑουβῆν ὦμοι 
τοζοστιι5. ἕλιξ χεύνίδ-, ἃ ΝΟΏπο ἀϊοῖτιγ» νο 116 τῇ 
Ποά, ἕλικας βοιξ,χῖτ, ἴν μέλανας υ ἐλικοειδοὴ πεὶ κέρατα ἢ 
εἴτι σογηῖια τοῖοττα Πα οητοδιηδηι ἑλικὸς, μέλας, Πρ 
δῖ: Ἡοπηοτὶ Ἱπεογρτ ΐῃ 1Π|4.1Π1λ4..π|Θηρὲ μοι χεῶτα ὕ 
εἰμφὶ Φον σῖν, Ὗ 

δ ῃ χαΐδιις οδιιογίδηταν ἀϊ ξαιη»Ος].}1.3.ς,49... 

ἃ Ἡείνςἢ. 
ῃ 
Οὐ οττῖρο τοπορτὶςοία, 

πὸ λαξυράνϑου»οατοτος ΓΑ τί πτ 1, ν πᾶς ὅς δυσέλικτο 
ἀϊοείτατ. 

οὐμπα ρου οἰ τοι οΠΠΟ»τοτο ἐπιιο πο] πιρ Ἰσουσοπηρὶ, 
{ετιηρο οἰγοιπβςξτοςειοίογΑςς, ΑΡ0].2. Ατρο ' 
σαὶ εἰς ἁχατοιοἸ αἱτασ ἴῃ ππάγοϑοροοἱ. ἑλίσσων πλά 
ἐχαύνων,αρίτα 5 ΤΟ ΠῚ ΠΏ, ΑὙΑΤΕΙ5 5, μέλισσε» Αἰλλ᾽ ἀιτεῖ 
ἔργων εἰλχίοσονται 1. ΟροΓΙ 5 Οςοιρᾶτιτ, αἰαςρέφονται ἑλίοι 
μέλιτος κα “ἴδ ἐΐρ ων φροντίσματει, ᾿ ἜῚ 

Ρἢ 
ἕλει 'χεύσος, ΤΈΘΟΡΕ. ἢ Ρ.9.48 {δι ΡΙδπτς ἀρ. 21. δυδυξεὶ 
τος ἐλειο γεύσου τῷ αὐϑϑει ς-υφαρούτωι » μύ ρὼ ῥαϊίων ἐκ χευδ 

ἔχει δὲ καὶ ἑλιόχούσος » τὸ μῆρ αἴϑος χευσοειδὲς φυλλον 9 μα λ. 
ἰορίτιιν χεύλοον ) ,ὸ τὸν καυλὸν ( Υἱειοϑ (ογλθάτατ ἀαγπὸν) ὃ ̓ 

ἢ, σοφόν, ΟλΖᾷ δης Ρ]απῖδπὶ ἱπερτὸ τεραίποῖην φυτοὶ 



ΠΡΕΛ 
οχ ΤΠοΟρΡΒγα το ὀχ ρούμι τ αι] 4 οἴου ΒΟ ΠΟ γν 5, 
ἡλι. ΒΟ ΠΟ τυ ος ἤογῷ Παΐσοῦ αἰγο πη! οι, ἕο πππὶ 
ἩΝΤΩΝ 4ποαιις γᾶς! Ποπγν Γο ἀτιγιπνῆος σοτοπᾶτ 
{ δὲ νησιοητα Πιπι ΠΣΕΙΓ ΟΧ ΓΟ 5 ιοά ἀρυτοι» αὐ 

πὶ ας δὲ νἶτα σ]οτίαπι Ρεγέϊποτο αὐἰοίσγαητιγ. Π1ο- 
Ὁτὶ οἷς 110.4. ςαρ.57. [δ νοσεῖ ἐλίχευσιν 9 ἃς τγαάϊτ χου- 
νὴ ἀ καίραντον; αἱ» αἰ τὶς οΥἸἀπν ἀρρο ἢ ]ατῖ, ΝΝαην ἃς Οαςη, 

Ἐβεν να ει! τγαῖτο (δ ἀπιάγαπτο τγὶ δι τ τα: ΤΠ οίςζοτ. 
γίο. ΤῊ οοΥἶτομματός ἐλιχούσῳ κεκον σι μῆρ..Τητογρ. εἶδος φυ- 
ν αὔϑος ὁμοίον κρήκῳ 5» )γὴ δ χρυσοει δὲς, Ὅνοι ἢ βοταινίω λέγουσι 

ΔῊ γὺ σχὺ σ᾽ ζαστεν( [ο ρουἪλιπὶ χρυσίζεστιν ) Ἰοίοτα βοπι ὁς 
ἰλίχευσον νοσατ διι]ἀας. 

ον ΟΝ. Ππητ τραύματα, Ὁ] ποτα. 
ἀοπὶ αἰξεττ ῥτὸ ἑλκομῆόν [οιι ἑλχοποιν μβύη. 
χδο,νοὃς Εἰλχεχίτων. ον» κὸν δνν εἴζοπι τγα πο η 5. 1. Παΐσοπς 
πὶ γοἰτο ΠῚ, αἰ οἰ πέξιισον οἴζεηι ἤτιχαιη Βαροης ἀρυὰ Ηο- 
οἰ [οἰ πιέ, 

ὙΟΪ υσωνττα πον σι ἔαειονργίπο, ατίρίο, 
ἴπι» τα μῃοπάο. Ἡςἤοάϊιις. οἱ δ᾽ ἐκιοί χὸντο πυΐξ τε νὴ ἐλ- 

Φ δ τγα το. [Δπἰδτῖο. ΗΟ π1.1}1π4. ζ. Αἰγλά με τεϑνειωῖτα χυ- 
χερλύ τη οι. ΤΠρίν σἹ᾽ ἔτι σὴς τε βιῆς.. συ13᾽ ἑλκυϑιμοῖο πυ ϑέ- 
σμφίνἱάς ἑλχυϑμός, ἡ Σ 

στο τγα Πα ὑιιΓὶ5 ἀγα ΓΙ Ἱ ΠεΟΡὨγαίξ. ἐς μ1Π|.Ρ]Δπτατιιπι 5. 

ἰ.οὐ λιϑεύργυρος, 
"ς»Παὶιῖς {εἰσ ἀιιέτα, ἀρι1ὰ ΗΟ ποτιιπι ἐγ κορᾶϑας νη. σα] 

᾿ κα ϑείσεις ϑύγατρὰς 9 πλίω ὅσον ἐκεῖνο μὲὴρ «ἴδιασω μῆδης ὅδ 
ΔΠῚ ἑλκι, ἑλκήσω, 4 εἰπετὸ βεαζομω» νης τ ἐλκυϑμός, 
λητα γδ εἴλκησε, νἱ ἕλκω βεξαρυτόγηται. 1τα αι εἰ ἐκ 

᾿λυνόψων. δ᾽ 4 πΊ ἀοπ ἕλκῳ πὸ [Ὁ] πὶ βαρυτόνΘ: ἐπιιη- 
7 [4 οὐἴαπὶ αἰϑισπωμήύως νὰ ὅθπμέλομαι χαὶ ὅπημελούῦῖμαι.. ἃς 
αἱ Πούμα!, ἴητογ 418: οτίατη ες ξηρρύμα. ΓΙοῖταιγ Θη πὶ 

ἜἬΡΕΙΥ 5 ὃς ξηρεδδτι τὸν πώγωνα : ἀς Π]ς ἀρὰ Ατποπαισι ἐν 

ΟΧυ]σογο ἑλκω), 

ὁ κὸ δ νΠ]  Εοιις,ν τ] πὶῖς ̓πξογοης, ἑλκοποιὸν, Ἡςς ες 
5 σι σαι ἘἸ]σα νἱ ρτς ἀἶτα οἱϊ ὃς οχτ!οῦτατ τοῖϊο ΓΠ1η. 
τὸν ἰΟἸΙ5ΌΡΑριι α.ν ΟΠλἰς Δ. 6τ, αϑροὶ τὸ διειλκυόϑοι ἢ σαρ-- 
)ς αὐίατον. ἰΘτἢ δ᾽ ὁ να πι15. ΡΙατο ἐς Τερτθ.Ιτέπηαις Ηοαι. 
«ξλκος σ᾽ ἰυτηὴρ ὅλεμο ατεται»ἱ πραῦαα. : 

μιώσωγπιοκανν ἰσοτο, εχιίσετο, σοι ἡλκω μή δον Ισεσο ἤ] 5. 
ΟΓΑΤΙΙ52}Ρ ἀττιςῚ ρΊ ττι ρα ἤἴτιμστι ργατοτγῖ τὶ το πη ρ οΥ 5.40 ἑλκέ- 

ὙΕ]Πι15 ἀσοἸΡΙΟ Ἔχ τ] οτοτ. ἡλκώθο γγύεσιν»ἱπ πταῖτίςς αππτ 
Ἴοὰς σοητγαχ τη ἘΡΊστατη. 

᾿ἀτγα Ἐ Π1115.0ν 1π| Πα θοης ατιγα ἢ! πήϊ!. ἐλκτικη διυμαυς» 
τεγαόξτιχ,αρι ΜΝ ςἀ πος. ἀριιή Πτοίσοτ. ἢΡ.1, σαρ.184. 
ὀρίτιν Ῥτο ἑλκωτικος, γ᾽ ἄς Οπός. ἑλκτιχοὶ ὄργανα; τγαξϊο- 

Ἴπαο. τ. 

οπ δον ἰσα (τα τππὶ. Ασ ΠτοΡΠ δ. Ἐσυεῖδ. ἑλκυ δια «ῥδιαλεί- 
᾿ Ἑλκυ δοια. ρα (σα! οη.1}}0.1. Τ᾽ τόποις. ρα Ἐπ] ἀτιιτη σ 6 Π}15. 

Οὐ τα Ῥαι]5 ΠΠ το 3.ςαρὶτο τογτῖο ἀο ου ᾽το τυρὸς τοὶ ἐν τῇ κες- 
. ἑλκυ δϑια πυκναὶ χαὶ ἐρυϑραὶ μικρῶς αἰθᾳπλησια ϑυλώς ἐφ᾽ ὧν - 

ἵρες δτοτήκον ται Ὡρρξυξέστες τίω) κεφαλίω, ἅς Ρυ τυ 8: Δα Ρ4Ρ1114- 
ἢ Ππ|:Ππ ἀπ οπι; ἀοηζ ἃς τιιθγα:» ἃ 4αῖθιι5 (Δ η165 οἰ Πα 15- 
ἯΣ Οεἰπις [ἴδ τὸ αυΐητο, πο πηι Π αι α τη πα! Οτο 5. Ρα τι}: 

8 πτ ρα Π14α’. ατιτ πῖρτα". αὐϊτ αΠττοῦ πατηγα ! σοΐους Πγ1- 
ιτο,Πιδέϊαις Πῖς Βιιπιοτν δὶ ῃς ἤιπς ΓΕΡ τα 5 τπῖτα 4.6 ο- 
Ὁ] σοτατα σᾶτο ἀρρατοῖ, ἑλκύδρια σταςὁ ΠΟΠΙΪΠΔΏΓΙΓ. 51 ς ΘΗΪ Πα 

' -βοπά,ποι ἑλκώδες. οχ ροη, ὃς ΔὉ Ἐτὺ πιοίορο. ὁ καίδος ὅτι αὐέλ- 
Εἰ τὸ ὑδὼρ τοροτίταγ ὃς ἑλκύδεον, της ριντ ἀριιά ΡῬΙμτατο. ἐπ ας - 
ἸΙοΠ.Οὐαβοδῃ, ἐκ τῷ τὺχ ὄντος ἐλκυδὲν νοσήστις, 

Ἷ ϑιμδεοδ, ὁ στα ΘΕ] .]αφογατῖο, ἑλκυσμὸς. αἰδραποδισμιός.ν άς ἕλχη- 
᾿ “μές ΕΣ νογὸ ἐλκυϑμὸρ,νῖς,ν ἸοΙοπτία, ν᾽ βία ξίταιις ἀπὸ τῦ ἑλκύω, 
λχύσα, 10 γογθο νῇις εἴ Ροετα 'η Οὐ, λητὰ γὸ ἕλκυσεν πο- 

3 ΠΎΠ|πὶ Δἰιτο ΠῚ Ποη (Οἱ ἐπὶ ἕλκω γἡ ἑλκύω ἀἸοϊον οὐ πππτοτίασῃ ἐλ- 
εἰ πξιαπωυῆυως, Ξ 

ΒΕ υσις, τγαξξιις ῬΙ]Πἴο. αττγαξεῖο νο] ατιγαίις γαγγοηὶ. ΤΠοο- 
᾿βγαίξιις ἄς (μιῆς 110. ςαρ.6.Οἱ 9. χύτραν ποροσβαάγλευσιν (ἰορὸ- 

Ὶ ἘΠῚ αὐδαίζαλλ ἔσιν) ὕδατος. ὥς ε χτ᾽ μιχρὸν δγηῤῥεῖν. αναξηρανεται γὰ αὖ 

ἘΖ᾽ μὴ ἔχον ὑγρότητα, διὰ τὸ μέγίϑος ἑλκώσεω. ( Ιερεπάιιπι) ἐλ- 
σεως, 

σμαν ετἾΔ πὶ Υ̓ΘΟΠτΙ ποσί αναῤγύρου σκωρία, ἔγκαυμο. Ὠἱοἴξοτί- 
ες ἴδτοὸ Ζιΐητο σαρῖτο τοτοῇ 2 τῷ ἀῤγύρφυ σκωρία καλεῖται ἕχκυ- 

μᾶ ἢ ἔγχαυμα, δές, ΡΙΊΠτπς Π τί τγιςο Πηχίτοστι) ςαρῖτε ἴοχτο, 
Κ ταυτὶ ἱῃ ἄγσξητο Οταοὶ γοσδηῖ πο! ογίπια. Οαΐοπις ἴοχτο 
᾿ἸΠΊΡΠ ΠΟΙ ΠῚ 9 τέω ὃ τοῦ αῤγυξίου σκωρίαν ἰδίως περοστιγορδύουσιν ἕλ- 
᾿ υσμαγδίς. ᾽ 

ἶ ἢ υσμιὲς. οὐ, ὁ τταξειις,ατιταϊο. 
“ἢ "σάζω,μ, ἴσω,πιακα,τταῆο ᾿πσεταπάο. Αςοιίατ. ἑλκυς εἰζειν. {τα 5 
πάθας ἀομξεϊοπος, ἐκ σῷ ἕλκω,νπάς ἑλκύω,ὰ 4110 ἑλκυσώ, δι της 
᾿λκυςαἴζω, τατίςι ἕλκον κὶ οὐδασύρω, 

ΕΥ̓ 497 
Ελνυς τ » ἦδος 9 ο'9 ἀαρὶ Πτιῖπὶ » τγαξζογ . παι το 5. νἱάς ἐμώρυο- 

ϑλαάςης. 

Εἱλκυςικὸς οὐἷ, ἐγνιν μα σοης τγα ἢ η]»τγλέξοτιις. Ψ τ. 
Ἑλκυς Ἴνεῖαι . [1] σοηιις. οὐλήτις ΡαΓς οτας τὸ σκαῦῶσσαν ἕλκεῖν, ν]ς 

Επίατι!, 
Ἑϊλκυίο, μιυσαγαν, ὑκφττ ΠΟ ΓΙ ΟςΡΓοσγα πογργοάιςοννοχο, χ νοτ- 

ἰδ 115 οἴδ, ιιαΣ τὰ ργα του τὶς ΡΟ εἰ ἀρ τ Ποηροι Αἰ! σΘητιΙτ. {{- 
αἰ ἑλκύζω, ἑλκύει πλεῖον, τα ροη ογοι Αττοση Ροἰπεὶς. ἵν᾿ ἐλ- 
κύσῃς πνεύμα, [ρΊγ τινι Παλτ 4 9 Δ Ζοη. ελκυσαι σπλίγϑοιςοατογος 
ἀμιςοτο, ογοάοτ, ἐλκ ύστεντες λίϑον δυγαίγς Ὡς ἤοτα ἰαρίάςαι τγα- 

,, ᾿ιρητος. Α ΡΟ] οηΐιι5, 
Ἑλκώρμξω, πυχα )τγαῆο, νπάς ἃς ἕλκειν το ξίφίΘ. , Ἔχοτοῖς οἰ αἀπιπὶ 

ἀϊσιιης 5 δύ ΡῸΓ νογθιιπὶ πιο πιπὶ » ΠΠ|Δ4ος ἐν ϑλκετο δ΄ ἐκ κολευῖο 
μέγα ξίφΘ-.1 οἢ γδλκεν»ροφυςσοθας, ττοσ ἀἸοίτιν οὐἴδπν ἐς Ροη- 
ἀοτῖδιις. τα: ὈΊ]Δπος πα 1η αἰτογαπι Ῥάττοιη ἢπα σταιίτατς τγα- 
Ἰμιης 4ιοά ροηάοτο Βα. Ἰητογρτοτ, νηάς δι ὅλκη ἀου πᾶτε νῦ 
Ροηαάςο Ροπάλις. Ῥ]ατο τὰ πλεῖον ἐ λκοντα βαρύτερα γομέζε ται. κ- 

χεάδπο ΑΙ» Ατάτο ἀἸςίτην Αὐσοὸ ἤάιι5 σα οἴτο αιιοὰ Οςοτο ἰητοτ- 
ῬΓΟνουτί ἵτοσι ργα δ 1: ἕλκεῶσω ἐν τιγίθο, Ταῖς τευπήσεις πῇ ϑτού πίω 
γλωπῆαν ἀκραν,εἰξ ἐκείνης εἰλκομῆμοις αὐ εδὴ ἐποίησε,α οἴ, Βυιά. Ἰτογρ. 

Ρογτια ἀφο ᾿ἰπσιια » αἰ Πρατος οα πομπλῖπο ἀμιξειτανὶ ὧδ οἶτα 
᾿ ἴππιπιο βηχίε. 
Ελκεόντω πανταχ ἐσενἀϊςτιιτ 1] 411} γε Ἔχ ρἰοτοηταγ πιοάο δὶς πιο- 

40 1ΠΠπις τγαάπιοιιητιιγ ῬΊατο Π6.1τ.4ς Ε Θριι.ἐλκό μῆρον δόρυ, Ί,",.- 
παωρούυδεον, να χα Ραμ οχ νι πεῖς. ΗΟ Πιοτις. Ἱπογοίπθη- 
τιιπῇ ἔλοῖτ ρεγ εἰς Ῥσὸ ν]σογονΑἰοχ. ΑΡμγοα. Πα ΡΟ] οπππατῇ, 
ὄγτιϑένῆνα τῷ Ζέρματι ἕλκουσιν αὐτο. το Οαἷοπ. δά Οἰαιςοποπι, 
ἕλκεόθοι, Τ᾿ ΠΘΟΡ γα τ. 4ς Η1ΠΠΟτ.ΡΙΔητατ. Π10.5.παρ.6. της δι:- 
Χιιπι ὃς αθλοτοπι [ἸσΏΟΓΙΙ πῇ ΟΠ] ἡ πη πη πὸ εἰλχεόδοι » ἐσ 3 
αἷτ τὸ ελκεῶτη τὸ συμαϊοιῖς αὅϑοι κιγουυήνης τῆς μήτρας, ζη γδ ὡς ἐοι- 
καν ὅ5}) χεύγον πολει, 8ζ ραυ]ὸ Ρ Οής, διαςρέφει 3. ἑλκομήη τοὶ ξύλα»ν1-- 
ἄξειν Προ σατο τουαμοτῖ, στιν ἐπὶ Πισςῦ δττγαινατ πιά] 1} 
Εχ οἰγοιαΠαπεῖβιις Ρ ἀττίθιις Ἔἐχιροπάο 5 οχύτοπια ἁἀ Διοῖτ, ὃς 
τα τηατοῦία τη ρου πογτῖτ, Οὐ 14 1618 1 4}11Ὁ» ὅτι ἐν μὲ τοῖς ξύλοις, 
«οῖς φρογζύλοις ἀΐλυπος μήτρα καὶ οἰκέγητος» ἐν 5. τοῖς αἰδακινηϑεῖσιν, εἰολ 

μὴ ὅλως εἴξαιρεϑ »κινέϊ νὰ ς«ρέφει. ὃ: ς.7.1.ς. ἩΠῈ, σῶστε μήτρα ἑλκεταὶ: 

1π 4110 εἰ Ἀκεάϑοει, κεν ει ἀδοι γἱῷ «5 φεδλα ἱάοπι Πρηἰῆσατο ν] ἀθητατ, 
αιοά νυ]ρὸ ἀἸςὶ πιατ,οὶπι τπάτουια ἀϊγοΐζα ποπ τοπιᾶποῖν πος 
1ετῖιας τὶ ρ!ἀἸτατοπιοίςἀ ἀπ οττιγ ταις σοπτοταιιοτιιγίο ἐοὸν 

, Ο Πὲ χαμοβῖν,Ἱ.οτίατη συμαδειί τα ὐϑες 
Ἑλκώδες, εἰ. δ κυ, ΟΧῈ ᾿σουΑτι 5 ΟΧ ΟΠ] σΟΓΟΠΙ5. Ὁ 
Ελκωμαᾳ οτος. τὸν ̓ σογατΊ ον ΕΠ} Π115) χα σογατῖο, Γ] Π. 
Ἑλκωμστικὸς, οὐ, ὁ, ΟΧῸΪΠΟΓΔΠ 5. ὙἹ ΟΧ ΤΙ] σογάπα Ῥυδρα τιιδε 
Ἑλκωσις, ἐς ἡ ΠΟΙ οι ΠΟ »Ἔ ΧΙ] ςογατὶ ον αἰ πιο αχατῖο. 
Ἑλκωτικὸς» ΟΧΤΪσΟγαη5. ν ̓ πὶ Πα σεπ5 ὀχ αἰ ςογαπα!. ὈΙοὐογὶ ἃ, Π δεῖ 

ῬΓΙπηΐ σ4Ρ.18.4.ελκωτικὸς σωμάπωνγγ τι Πα ης σΟΥρΡΟΓα ὀχαῖςε- 
ταπάϊ.ν δ] ταπιθη εἰλκτικὸς ἰςρίτατ, ν 1 ς Οπός, εἰλκωτιχαὶ δίμω εἰμεις τ 
Εχι]ςογατογία ππο ἰςάγηεητα, Ὀτοίςουι 4.1. 1ιςαροτϑς.ν τ ΡΙΤπ. 
Θχαϊςετατοσίμπηι πιοά!ςαπηφητιιπι ἀἰΧῖτ: ὃς ἜΧῸ ΙΓ οΥα ΙΧ Υ]5 5. 
εἱλκωτικὴ διωυΐαμις, 

Ε'λλεὶνας ν᾽, (6 Πα. κα ϑέδρα. Ης (γεἢι. ὃς διὸς ἱερϑν ἐν Δωφόνῃ, ἘΣ ΡΨ 
Ἑλλαμᾷαΐημαι, ςοτρΡ] ςἕζου. ὈΙοίσου! ἀ.11}».4..ἐλλαμξανομῆον πῶς ἕλι- 

ξι, ἀρρυοῃθηάοης οἰ αιιςι}}15. Τάοηι 5 ἐλλαμῥαΐε ταὶ Ὁ Ὁ αὐ πὴ ΩΝ 
δὲν ὅρων τῶς ἕχιξι, σαρτΘο]]ς ἀτθογος σοτηρτοδοπάϊς. δὸ ελλὰμ- 
(αύομαι οἵξ Τοηϊς. αταταση πιο εἐλλύμψεϑοι» αριι4 Ηοτο . τ 
δη τοι ἡ ἐπέιχε εἐλλείμι εῶτιι αὐτὸς χιιο δοτρίς Ογττῖς ορργοῆιμτι 
ὃς σδργοβοηίίση [δ τὶ νογοθατιισ ἀς οημίτατηι ΟΥοςΠ: ΠΟ πί σιπι 
εἴ ῥσο ελλη'ψεῶκω ντ 110] χαταλαμφϑεὶς ΡΓῸ καταληφϑεὶς. (ΑΓΠῚ. 
αἷτ εἰς ἃ τθοπι, λώ μηγεῶς αιιο 4 Το μιι5. Πρμέῇςοῖ το δέχ εὅϑοι 
δοσίροτο. ᾿ Ν᾿ : 

Ἑλλαμωριμθομαῖ, ἱρ]οπάοίςο, εἰατοο, ποςοοἱρ] οπάςο, ἀλαζονδι ομια!» 
λαμιτρεμίομα! τη σα] Πσοητιατη οἰζομτο.} μα ατῖϑ, βρ ἐχω τὸς οἰς 
εἰλλαμτοριωμε ζ' χαρισι, Ἐοτυπλο υ. διὸ ἡ πεποινγήσει λεγῶνγε λ) ἀ(- 

ριμΐεται πῷ χόγῳ,1.τῇ λαμιωρόπητι χε ταις οἵ Πρίιγα ΟΓΑΓΙΟΙσ. 
Ἑλλα μη] ικώς. 1 ΠππτηἸηα τὸς ΟἸΠΟΓ, 
Ἑλλαΐμπω,Π πγο.1}Πππυϊπο,ἐλλαΐμπομαι 5 1ΠΠππιΐοτ . ἅς Δοςοοτ: 

νοιθιπὶ οἵδ Ὑ Προ] ορίσιιη). ΟΠ τισι σιπη Πλατέμο. ὙΜΒκαι- 
{ῆὰις τεττῖο ἐς Απἰπια.άε ᾿πτο! ]ςἐτι ςοπΊροῆτο Ἰοαιιθης ἐχα- 

ἔλα ὅς ροτεπεῖα 9 Οὗτος τοίνεω ὁ δι άμει τοις ὅταν Δτολάβῃ τίω, οἷ- 
κείαν μορφίιὺ, ἐλλάμψαντος ἀυττὸ πὰ ποιντικοῦ, τρώτον γοεῖ σεὲ αἴπλαι Χὴ 
ἀδιαίρετα σημαμο υῦνα ὅσα ἐν τῶς χοσνηρθλαις διώριςαι. Ἰἀοιη»η ο τ 

ἐλλεμπων. εἰς. οἱ 3 εἰχλλαμπύμϑνοι πλεἰοιία λλαμιπορῆνοι τὴ πρια δι Γτὶ 

αἴτατο ΠΠπητατι Ἐν οἰπὶ Αςοιατ. του ὙΠ ΘΟ]οβειδὸ ὡς ἰ-- 

σώματοι να εἰύλοι νοοιιῦ ται ὡς γόες υὐα κοσμίως νοὰ σι Ἢ ὧν 1 ὄντων ; 
οἰκείως εἰ χλεί μποῦν χόγα οἱ. ἀΠ] ὨἾται5 σαι 5 ΓΟΣΙ ΡΟΓΟΙΡΙΙζ, ὅς 
Ῥτορτὶὲ ςοπρτομοπάμιητ ΠΠυΠϊτατῖοη ς ἡμιεο πο νὰ 5 ΟΥΠΡΊΝΝΝ 
αιιαν Πππτ φαὐίας ὃς γατίοῃο5. ὅς Ογέβογμιϑ ς ἸΧῚΣ νοέρρες "τῇ 
ψεῖς ἡ γύας αἱεὶ τὸ Ὡριῦτον αἡτιοὺ ἀεἰ χορ στες γέκεί ϑὲν ἐλλαμπομί)ας 

καϑαρωτοί τί ἐλ λάμψιν, ἐ Α : Η. . 
Ελλαμψις» ἀἹοίταγ ἀπ ηα ἀοξετῖμα ὅς ἰηἤρίγατα ἩΠῸΠγατῖο »αἰατι- 

ταβ,(ρ]οπάοτιφώτισμός. ΠΑ, αῃ. ἔλλαμψις διε μὴψν..ὦ Ἶ 
Ἐλλαιμός, Οτάειι5 ἤτις Ογαςαπίςιι » Γἐσαπάα δτοι νης ἐλλαν- 

καὶ σπουδαὶ ]αθο Τιαἰςατὶ Οὐςοαγᾶ [ἰττογασιιπι Πιυάϊα, 1τὲ Ης!]-. 
1 ἃ] 



ἀοὃ ΕΛ 

[χπί σις: ργορτίαι ποσὶ ἈΠτοτΊ οἵ ουτις πποηλτηῖτ ῬΊ αταγϊ, 
ἴῃ Τβείςο. ᾿ 

Ἑλλανὶς χθών, τοτνα Ογαςα ἱά οἱΈ Οταοϊδοδορ μος, ἰῃ Αἴαςο. 
Εὑλανοδί καὶ» ρύα: οέτὶ αὐ τιάϊξος ἰῃ ΟἸ γπηρίασο σοτταππϊποαόγο- 

τατι ςογταπτί παι πὶ ἐπ ἴσος, ὐγωνο ϑέται. Ραμα. 4. 
Ἑλλανοδεκαῖνοἰιἀτοοιη οἴ΄ς Τλογοτγιπι σογταπν πὶ. Ραμ απ... Εἰ1ας. 

ὁποῖα ὃ τοῖς ἐλλ᾿ανοδικούσιν ἠλείων δρν καὶ ϑέςηκαν. 
Ἑἱλλας, δὸς, ἡ, Οτα οἷα νΠπγράταγ αἰ Ἰφυαπάο Αἀ τε ξθιυπιπὶ, γε ὑγλάσα 

φωνίώ. Αριι ΠΟ ποτ. ἑλλαὶ ̓ὸ φϑία πόλεις τῆς Θεοσαλίας, 144..γὅλ- 

λαξχόνα, Οτα τοῖα, ογοάοι, 1.1. 
Εὐλώσαι,ΟΠΟ 4 γοργό μιθογς, Ηςίν οι. 
Ἐλλαχον ΡΟ ἔλαχον» ΓΟὐτῖτι15 Πιτ)Ροοτῖο. ; 
Ἐλλεζορκᾷν, ἃ: Ἐλλεξοράζειν,Ἰα χη το») ογοίιπι εἴϊε, Ρίαιιτο, 11ς- 

δοτο ἱπέϊ σοῖο, νΊάς ρσοιοτθ. Βῖδς ΟΠ! θοτγιι; πα ϑ' ἐκλεξορϑν) 
ἀριιᾷ Λυμξορ αι. ἴῃ Ὗ οἴρ 5. δογιθίγατ οτίαπι σαπὶ αὐρῖγα.- 
τίοπο. 

Ἑλλεζορίζως ραγρο ΕΠ]Πεθοτο. 
Ἐλλεῤοράνν, μετθα ἀς ψια Ὀϊοίξοτιϊτα [16.4.04 Ρ.109.ὅῃῃ πακτίς. οἱ δὲ 

ἐγλεζορίνίω, ϑαμνίσι 9. μικρὸ »ἐλάχιςτα φυχκαρια ἐχῶν. τϑὸς τοὶ ϑτεγαύ-. 

στρα ἢ πίνεται ὺ τρὸς ταὶ ἐν ἥπατι πάϑη. ἈΠ Ίη. [10.27...9. Ἐριοαέες 
([ἐρομάιϊμη ορὶ ρα είς: παπι ερ᾿ραξεὶς ἔτατοχ ἐς ἀπο Π|0.13,ςαρ. 
20.})40 αἰ τς ΟΠ θογίης νοσάτιιτο ράτιια μοῦθα 5 οχίριι 5 ἔ01115. 
Ἰοςσϊποτὶϑ ν ἰτιῖς νει ΠΠΠπ|α,ὃς σοητγα γοηέπα ροῖα. 

Ἐλλεῦορεσμοὶς, ἅ δ νΡαγρατῖο ιια ν οὐάτγο ἢ. ΠΠοἰρογί ἤπλιισ. 
Ἑλλεζορέτης οἶγίΘ.. ΕΘ θοτίτος νἀπιιπι 5 14 οἰἘ 9 οχ οΠ]Ποθοτο ςοη- 

ἐετιμα. 
Ἐλλέζορφς, ἤιιο ἑλλέδορον, να οαππὶ τοη Πρ τί ται, ἢ ἢ Ἐς Βογιιπι, ν ογα- 

ττιιπη, ἀρ] οχ ἀιῖτοπι οἱτ 9. αἰδιιπὶ αιοα ἔο] 18 μάθοι ρΙχηταρ!- 
οἰσοῆῃς Βοτα (γ Ππο Ἐγισταϊταγιμσι αἰ σσιιπι ξοΠΠ15 ρίαταπι πηϊπο- 
τὶ θιι5» 410 μελαραπόδεον ἀἰοῖτιτ αἱ» ᾿ππρητοτο, δέ ἀριά ΗΊΡΡΟ. 
ὄκτοιον, τα πιοτῇ ἀρ Πϊο ίς, (ογι βάτιιν ρογρογαπι ἔκετομον:οῖ- 
ταῖν ἃς πολυῤῥιζον. Χιάς Τϊοίςοτ. 1.4. ςαρ 51. ] 1.35 ,οαρ.5.ππὸ- 
ταϊηῖς ἐτίατη ΑΙοχ, Αρῃγοά, τα ργα ξατ. 10... ῬγΟθ] οπι. Ηείγοιι. 
ἐγλέξορρς οἵα ποη [Ὁ] ἡ ΠῚ ζοτείνη» ἴο κόσ(Θ- γέω ακεῖθ: χρυσοῖς, 

Ἑλλεδαγος οὐ, δ. ἔα [οἸ 5. χοάτις» ν᾽ πολ πα πλ. ΠΟ ΠΟ α οἱ δγ᾿ αὖ ἐν ἐλλεδανοῖσα 
δέον, }1] πιαπῖριος [ἰραίσαητ ἔειι πχογρίγοϑιν ὉΣ Τπτογρια5, ἔλλες 
ϑανοὸς. ὁ δέσμιος τδστὴ πῷ ἕλω, τὸ κρα τῶ, καὶ τῇ δέω τὸ δεσμώ. 

Ελλειμμαγατος, τὸ, ἄς ο]1ο,ἀοΠ τι πα. ογγατεστι. ἐλλείμματα τα 411. 
πος οἴ, φιιοί το! Ἰχύιιαι ες ρει Ποη 5. πὸπ Ρογ[Ο] τα". συ ποί: 
Τπυλσιμῆλει, Νεώ ἀϑρόας ἐκπέμπω ὅϑπςτολαξ, ας νὴ αὶ μόνον ὥσπερ φόγων 

ἐλλεἰμμκώται ὅστο δι δοις, μαχρηγορώ, δοὶ κἡ Ὡρρσενεγκαῖν [β ἄλομια!» ', ταῦι- 
απιαπι τα δυιτόσγιμαι το  ιια, ἣ 

Ἐλλειστὴς. ὁ κὶ ἡ μαι τἹ Ππ59ο ποι (ατὶς εἴς, ἸΝαΖαηΖ. ὑκ ἐγλειπὴς ϑεὸὶς, 
ποι Ποιΐς ὀρθης οἰζ,ἐλλ εἰπέςερος» ἰοϊπηϊού. ΡΟΪν. ἐλλειπέτερον 
πῆς ἀληθείας εἰρνυυέναι γ πλϊπτις αιιὰπι ἔσγατ ἀρ [ἃ νους 5 ΤᾺ 1115 
αυλπὶ ῬτῸ ταὶ νογίτατς, ἐλλ επεῖς τῆς γνώμης 5 4110 9 ἴῃ ΘΟ Π ΠῚ 

ἴοι πιοηχοτία ἀοἤςσιτ, ΤΊ νιον ἃ, ἐγλλειπεῖς ὠσρϑυμμας ἀστένγς]ς ἦθο- 
ταῦ αἰ αογίταΓ4οτπ. τὸ ελλφπες,στέρησες ἐς ἔς ἐτιις ἰπορία, Τ μον, 
οἷς τὸ οἱὴ σλεχάρφυ υῦμον ἀεὶ ἐνλειπὲς ἰὼ πῆςς δὸκ ἡσεώς τι φρῴξεῖν 9. αὶ 
«μοτίος Πα! πο α ἀσϑτο ἰοδαπτιγιοῦ ἸΔ ποὴ ἀσρτοά!οθαη- 
τισι αιὸ  ἰἀ ΠΡ ὁ οέχατι ποι νἀ δαητιτοῖις 41]. 

τλλαάπομμαι πολ εἰ πόμα α Πα τιΐ πο πο οἔΠοογο Ποα Ροῖϊμπι. Χε- 
ΠΟΡἢ «οὐρὰ ἱππικῦ ο) Πολλοὶ γδ οὐ διεὶ τὸ (ὴ διυα ὅλο, θυλὰ διαὶ πὸ εἰπά- 

ἐρι ἐϊ) τ άτων ἐλλείπονται. ΟΊΤαυτι [ΟἹ ΠἸσοτ. Ρογιϊτατς πραιδιιης ἃς 
ἀπ ταιστπτι!ος αἰ ΠΠΊγοναυῖα ἐπα !Παότὶ. ττοιι σφ 4ο, ὃς ρατία ἔαςοῖς 
ποῇ ΡΟΙΤιπα, ἀςἤτπι. ΧοΠΟΡΆ, φιλόνεικος εἰς τὸ μὴ ἐλλείπτῶτε 5 80) 

Ὁ ποιῶν ἐδὺ᾽ ὄυνεργετοιιώ τοὺς ἑαυτὸν οἰ] ]τιατη σοάας ἐς ἴς θεπετηο- 
τοημτάμτη σοητοπάϊτ. σαΐοπιις ἐς ραάτιια Ρ11α., ἐδενὶ Τὶ πεέντων κατ᾽ 
ἐδὲν ἐκλείπεται 5 ΠῚ Β1] οὐσίας οχ οὐπηῖθιις ὁοάϊε : ν δὲ Γλατῖμο 
ΤΠ  ΘΊΓΕΙΤ. ι ὃ ἶ ᾿ 

Βλλεῖπον, εντος, τὸ, Ῥαττῖς ρ τιπὶ πουττγιστι ργδίςητίς το ροτὶς αὉ 
λείπω, ἀςἢςϊξς, ρτο ἀϑϑένεια ἀςςἰρίτιιτ. τὸ ἐλλέιπον τῆς ὅηπς ἡμης. 
Ῥογτία; ἐεξεξξις, Τ ἤπιον ἀ. 

Βλλείπω, μιψω, π.ειφαν τὸ εἐλλείπομκα! "ἡ “ἐράσκ μαι Μ᾽ πραγμάτων, ἄς ἢ - 

εἴοοντ αὐδρείας ἐλλείπειν, ἀοῇ οἱ νίγτιτο, Γἄςαι Ἰπάἀῖσοο ὁ ντ ἀλλ εἰς 
πω βιζλίων, αὐτὶ αὖ ἐνδεὴς εἰμὴ ὦ δστορώ, Πς οαὶπι ν τις οἱἘ ΣΧ οΠορΡΗ. 
ΑΙἸἸχααπάο νἱςος ἱπιρίετε ποχιθο,ποη ἐχαξϊὲ ξαοῖο. ΠΟογάτο 
ἴπ ΝΙςοοΙο, φηαὶ 3). πρῴπειν ἕκαςον ὑμδδεφ᾽ οἷς ἐφέςσηκεν δγημελώς, 
κϑιϑ' ὁπότερον γὸ αὐ ἐγλοίενητέ τι τύάτων., αὐάγκη ταύτῃ κακώς ἔ χήν τεὶς 
σορᾷδεις, ἀριιά ΑὐἸποτοίοπι νθιαιις τὸ ἐλλείπειν ΟΡ ΡΟΠΊτΙΓ τῷ 
τὐαδο αλλ εν, ἃς ἔν ειψις τῇ υὑτῤρεολῦ, ΑἸ σα πο ΡοηΙτηΣ Ρτὸ ἀδεί- 
(ς ὐπολείπειν.. Σπυδεῖν, ΠΟ οτ. ὁ δ᾽ ὕϑαχαιρέκχοικος τοσούτον ἐλλ εἰπεῖ πῷ 
Χυπεῖάνει, ὥςτε κὶ χαύρειν, ΑἸ ιια πο Ῥτὸ αϑρφλείσεειν το Πα ιΙογο,γτ 
ἐλλείπειν δ βίον,αχοςξάοτγε νῖτα, ΓαιςΊδη τὸ εἰγλεϊπονγαιιο ἃ {πῦ ν τι α- 
τιιτα, Αι ξοτ, τ Οςοη ἵνα μἰ χανϑεένη τὸ σὼ ζόυῆνον κὶ τὸ «᾿,λέϊπον,Ἰ, 
4ιιοά Πτ τηςοίαπις ἃς σαοά Πτ νἱτίατιπι, ΡΙατο 2. ἀς Ἀςρι]. 
συ εἴτι δὲ εἰγλοί ποι, επώμιως, ἢ αι] Πὶς το! πιιτ, ἀταιια, ἐδὲν 
τἰλνοίψο μῦν. ΘἸΣΟΠΊΠΓ.» ΠἰΜ1] ργατογιπϊτγωτιιις. ὧς: ἐλ εἰ ψομῆν 

πορρᾶϑυ μίας οὐ δέν ΡΤῸ ὙΊΓΙθ115 Ἔχ αιιοπηιιτ» ΡΙατο ἴῃ ΤΊ πιάτο. ἐλ- 
λείπω τἼ ἔργων, ΓΟ πτιο ορογᾶν Ατιοτοῖῃ Ῥο]ιεῖς. «τ λλείπω τῆς 
Ὑυμναςικῆ ς τα ΗΕ Ππσ οτος τγαξξαηάα σγεαιμαῇίςα, Ρίατο ἀς [ο- 
818. Ἵλ εἶπες κοι αἴ Ἀυέσεως, ΠῊΕὶ ἀοίμπητς Πδογί δ᾽ άθιη. Απάο- 
τἸἀοφοςιπι ρςηἰτῖμο ρτὸ ἀοβοϊοτγχαίτοι γι αὐδρείας κὶ τρρϑυ μίας 

ΕΑ 
ἀδὲν εὐλείπων . “ΠΔπηταπι πος νἾγτιτο πος ΡΓΟΙΠΡτανο 
ἀεῇοοτοτιν, Χοπορμουαρρϑυμέας ἐδὲν εἰ λλείμουδο, αἱ μ1}. 
ποῦς ἔαοϊοπλις ὰ {τη πταῖη Ῥτοιπρτιτιιάποτη, Ἐξ οἰμπτι 
χτῖπιο ργὸ ὄθελ οἴπειν, ἐς βσοτο, οἰ ,1η ς.. ὅταν ελ 
Ρηγὴ τὰς ἐκφέτων δπηζοκαξ, 

Ἐλλεέχέν, [Πρ ὁΓογε μφορεῖ θεω, ΠἸηροπάο αἰϊαπιοζε. 
Ἐλλειψεςγεως ἡ γἀς ΒΟξΕΪΟ ἱπο ρα» ἴπι ρο ἀἸ πηοπτιιπην 
πιϊίςιο. οχπ ίδο, 

ΕἸλερα  τεὶ τὶ πιῖςα, ἐπέ απ, Πο γ, τα 4. Εἰ Ἔλτῇ.. 
Ἑλλεσα, τα ἐν χέρη ὃν τα αρι ΕἸογοίο. 1ιτιν σάτα, ρα Πτπι, 

εγπιο πἰθιῖ5. : εὐ 
Ελλίω, ἴω Θ-, ὁ, Ογατοιι5. ϑορῆος. αὔρας υἱὲ σεῦ ἕγησε πᾶσι 

Οτωοῖς οπληῖριι5. Οςητί}1ς ἃ ποηπ}}}}15 ν ογτίτιιγ: ἀρεῖμδ 9 
Ἰὸς ἀϊειιητιις εἰϑνικοί, γνἹάς Ἑλαϊωΐζω, β 

Ἐγυμυΐζομω σταςὲ ᾿οπιιοτ,ὃς ρεηὸ ἰάοπι μοί εἰνιμυΐζω. ΤῊ 
2.»ὴ ἀνλίυ ϑνσταν δ γλω αν τότε τριῦτον Στὸ “ἦθ᾽ Αἰ μωρακεῶ 
κυτάντων» ἰοαμὶ Οταςς ὃ ςοσρογιης ἃς ἀϊἀϊσογιπε. νὴάς εἰνιδν 

Ἑλλίωίζω, μ.ἰσώχποιζαο, παὶ ΤΠ ελλίωω φρονώ, γε λακωγίζω, φιλιππ 
[φητῖο οτιπὶ Οτα οἷς ἅς {Π|ς ἔλιιοο , δά Οταςογιιπι {ἢ 
τγαμίξογο, ὃς Οταοὶ ἰσχίον. ΑἸ (τ μΐη. ελλίκυίζω πῇ φῶν 
Οτάσιις ἤχπι, εἰλλίμμέζω τῷ λόγῳ πρὸς αὔρα, Οταῖοο ἔδτπη 
τοι Βιά.1π Ερ 1 το] 15, Οτγαςα ᾿ΐπσπα γτοτ, ὃς ἐλλμωίζω, 
ἀξγχιὼ ἀοςἰρλτισνρτο αὐ Ονασοσιπι γἰ τι ἔογπιο, γο ἃ 
ϑιαῃν οἱοραητίάπιαιςο Οταοογιι ἄοοςο : νηάς εἰλλὰ 
Αππρ ΠΟ οἷος Τ᾿ μιιον 414, ἀϊχῖτ. νιὰς ὑξελλίωίζειν. 
ΤΗροϊορῖς 6[Ἐ5 νεῖογς ὃς τι άίοι!α ατατσοτιιπὶ ρογΠιαῆ 
τὶς μα υτιιπὰ οἴο, οὐ χεισιανίζαν ΟΡΡοπιμτ, δοογαγοϑ αὶ 
ἐλίων τοίγε ιἱωοϑέσ εἰς χριςΤανίζουσι μὴν τῇ φωνῇ 9 τοῖς ἢ σδ' 
λἰωΐζεσι, ναάς ἕλλίω, ρτὸ οὐπϊσοςτάθαι [16.3..(“λλίω ὧν πὶ 
σκεί εν, 8ζ νόμος εἰλλλυικος, Υτιις οΓ μΠίςις ἀριά ΘΟ ΖΟΠΊΟΠΙΙ 
ας οτίαμη ελλίωας, κὶ «δ υξωϑεν σεητ]ος γοοδηζ , καὶ ἐν τ 
ἀγηϑείας,ἶθι15 ΟΡ ΡΟπιιπε ὀρϑοσῦξες κὸ ἐὐὺ ἡ μετέρρις πιο 
ποιὰ νῖ ὃς (ὺ᾽ ̓“ξωϑεν λόγοις καὶ ἢ υὔἴξωθεν παιδείαν γὴ τὸν «'λλίμμιο 

ΟΡΡομιιηῦ τῇ ὀναγίελικ διδασκαλίᾳ, ποτα τε αγοπία 
δ. Πατίπι [εὶς ἰος 5. ἥξῳ ᾿ 
ἙΕλλίωικὸς. , ὁ. Ογα δ ηϊοιΙ99ελλίωικὸς κύαμος, [λ. Οταοδ,1. 

τίϑοντ αὉ Αλργρτία ἀπΠπιαριατιτ. Ὀϊοίςο. Π}0.2.οᾶρ. 130. 
ἴῃ ἸΝ πα. ἐλλίμμικώτερος νομ(οῦ τοἵϊο ἜΧΡΟΙ τυ Ρτ οητῖοῦ 
τησηϊοῦ ἸΝιμπηα, ελλίμυικὶ πα δεία, Οτατσαπῖςας [ἰτογᾶ"» [|ς 
ἑλλυωικὸγγνὶα Οτγασανν δὲ ἔϑυιϑ- Γαρατιάϊτιιτ, Το γ 4, δυρὶ 
νικῳς Πα τα στα σληῖςα. ΕἸΣῚ. ἶ 

Εἰλλίωικώ ς,ς ἀγα ςαπιςέ. Ε 
Ελλίώιθ., σΘητΠ1 5 ΟΠ Πι15. ἑλλζωϊα τέκνα διδεώξῃ, σοᾺ ΣΙ ΠΠΠῚ 

τοβ ἀοσοατ Οταοι5. Ονατοαηἱοιι5.ἐλλίμμον τέυϑυ Θ-. ἔχ λμπα: 
σιατη:Πς ἀν ξξιιπη εἰξ τόσα τμπ 1ῃ. Αὲ σγρτο 9 Ἡόγοίοσ, Ἧ 
ἑλλίωμον, Ογασσαπι ΠΟ πιο. Γο 5 ΟἸσσοΥ τη. ' 

Ἑλλίω)ς δος... Οταῖσα. ἑλλίυίσες πόλεις , γυρο5 Οταοαπίσαν, Τ 
ογάϊάος. ὶ 

Ελλίωισμος, αὐτὶ πὰ ὕξωϑεν παιδεία, ὁ γ πο ροπίτιιγ : χα ἐδ 
νοςάπτογ στ] 65.516 οαῖτη ἰπαιῖς (ει θοη5 τῇ φιλοσόφα, Ε 
ἢ) αὐεξὴ τὸ. ταῦτα ἀπουδεϑϑυίκα αι διαφερόντως ὗσο νεανίσκων 
ἑλλίωισμοῦ τε νὴ χαῤιτος ἐἰμελλε, καί τινὰ τἦν᾽ ὧκ ποιητικῆς. [το ῖ 
σοτιμπι ν ογδογιάτι ργοργὶετα 5) Αρδτβοη, ἐς νἰγτιεῖθι5: 
τι 5: Γῖτις γα οαηϊοις) γαοογια νογσοσαπι οἰ ἔς, 

Ἑλλίω ις:ς οὐ ὁ Ογα οι ιις γοχ ξαξείοπ ας Οτασοτιιπι, [εξξατοῦ 
ςοτιιπι, Ζι1 Οτατσὸς (δέξατιιγ, Ογασοταπὶ ἱπηϊτάτοσ, ἐλὰ 
γρ)]υσμιος ΟΕ σΟτΊμπιὶ ΠλΠΠΓ ΓΑ ἐξοσγιιπὶ σαΡ.6, 
Ελλύυιςὶ τατος, Οτατοαηΐσο ΓΙτΙ- 
Ἑλλίω οδέ αι! ἐλλανοδύκαι ταὶ ρταπάος. Πογοάοτζ, 
Ελλίμωοτα μέαι οἱ γηαρ Πἔγατι5 4υϊάαπι; αιιαίζογες Οταοϊα ἃ 

Ῥτα οι, ριι ΤἬϊοΥ 4. Ἰπτογρ. ἑλλίωοτα αἰοι, ἰπααὶς, οὗ δέκ 
νοι (ὅδ᾽ φύρρις υυτὸ “Ἷσ᾽ ἑχλίωων, ἡ φυλάσσοντες αὐεξὴ., ἐκαλοιιῶ τὸ, 

Τὰοὶ [16.. 8. ἑλλίωνται μίαι οἱ ἐδὺ φόρφις ὀκλέγοντες χἡ ὅδὲ νήσων 
δὶ τἶμ᾽ νηστω τἶκ εἰασοα ἥοντες κὶ τοὺς πολιτείας αὐτῆ ἐ φορώντεξ,. Ὁ 

Εἰλληξα, ροοτιςο,ρτο ἔλυξα,ςς αι], 46Π). . 
Ἑλληασοντίας »ου δ ̓ς ΠοΡΟητΙα9, ν οπτιι5 48] ἀπ Ατεῖςα Ρ᾿ΜΠΙ 

εἶτα, Αὐἡοτ, ἴῃ ΡτΟ]. Πεξ},2.6. τα: ῇ.58. πιοιπιῖπῖτ. ΡΠΐα 
ς.47.  αςἰαπι»ἴη αιιῖς αἰ αι νοσαης ΠΟ ε ροητίδη, 

Ἑλλέζω,ν ]]ο.τίλλω, 
Ἑλλικτηρ. ροςῖος ᾿Πα!Γὶ 5951. 
Ελλιμϑυίζω, [πὰ ἴῃ Ροττιιγιίοῖςο ἀπ Ροττι, 
Ελλιυϑυίζω, κι. ἱσω,ἐνοραίζω, ἀρΡΙΙσον ροστιιτι σα ἕο; [6 5} 

γἡ δέον ἡμῷς ελλιμυίζειν, ᾧσ ἐλελήϑιειυῶν αὖϑες αὐαδεδραμηκότι 
τὸ πέλαγος. ἃζ ἐχῖρο ροτγτογίτπιμι, ΑὙ ΠΟ ΡΗ. ἀριιά ΡοΙΠας, Π᾽ 
ελλιμϑυίζεις καὶ δὲκφιτάσεις, ἘΥ1} 

Εἰλλι βου ογ ετὸ ν Θέτι σα] » σιοά Ρτο Ροστῖι ροπάϊτιιτ», ΡΟΓ 
Αὐιίζοτοὶ. 2. ΟΕςοποιηΐοο. πώλου μῆνου πού εἰλλεμάνίου 

λαύτων, ςς ΤΟΪ ̓ ς ΡΟΙΠιχ Οποπιαίζιοὶ ΠΡΌ τγοὸ 8.τέλη δι, 
εἰ τοῖς πεν τηκος ολογροις ἡ ολλιμνις ἄς, τοιοῦτοι σ), καλεῖ το, ἔλλι 

ἡ ἐἰμποριχαῖ. ἘΠΡΟΙΪ ς ἀριια οὐ ἀοπι,ἐλλιμήδιον,ν δουυῦαι πρὸ 
γα! σε δεῖ, 

Ἑλλιυῆνις ἧς, αὶ ὁ, οχαξζοτ Ῥοττοτὶ). ς 
Ἑλλιμνάζω, σῃο, ΒΑΠ], 

ῃ] 

ἃ 



" ἙΕἙ Λ 

ὅσο, ἱμνο ἀρι ἃ διά. 
᾿αὶς ἐ(θ-, ὁ να ἡνποη ἱπτορ οτοἰ πιρ ον ἔρέξι!ς, γηάς ΕἰΝυπῶς 5 ΠΟ 
πὸ ἐλλισεὶς σῇ διωώμει,ἀς ἔςέξιις ν γι δι Φ 9 Ρ]ατο. 

ν»ε τὸ Οὐ πα πα οητιισι αὉ ἀατο ἀοροπάςης,διαὶ τὸ ὧν λόβοις “Ἀ 
ν ἐἶ οἰπαιγ 59 ὁ λικτιὶ ἐνώτιον, Ρ 

ἐρανϑὴ.»Βοτοπὰ ἦπ ΠΙ χα οἄσης. 
8. καρπὸς {16 ιατι59 10. ΕΟ στ] 1ς σοποορτιις ἔτιιέξι ἐπ ΠῚ - 
ἰτοπι ἀγροῦ ΠΙΊ]ια, ΤᾺ ορΙν. ὁ ὃ καρατὸς ἔνροξίθν καὶ θεώ 

ΠΠΙ ιιάτιιϑ γτ ᾿σριι τ  Π1ΠῚ. 
«ταις τὰ, ἡτια; ἴστιοη ΠΙΊΖυα παδοητ ἰπο[πἤιτη. 

ταὶ Αἰ: (}1 τα ητιτ. ΠΠ τ τιατα ν οἱ ΠΙ 1 ιιᾶς ξεγεητία. ΤῊοΟ 
ἀθ ἈΠτοτ, ΡΙαπτατ. Πἰδγὸ οέζαιιο 9.» γὸ αὔϑησις δ μῷ 

ὧν αϑρία “ἦν “1 ἐλλοβωδ)ων καὶ χεδὶ ορασων᾿ πσανταν κατα 

γε ζια κα λογεχα, ορροπῖς ΑὙΠτοτ. τοῖς ἐλ ὦρις, ; 
᾿ Ἱπιριιτατο, εχ ρθη ἔτι ξεγγς. αι]. μὰ ἜρΠἘ0].αἀ Ῥ ΊΙοτι, 

Ἰ δίκησέ σε ἡ ὁφείλες » τῶτο ἐμοὶ ἐλλόγει γος π.1}1 ἱππριτας 
ἀάϊτ, ἐγὼ Χποτίσω, 

ἐγὸ κ ἡ»οχλπλίτς,, οἰ ατιισοῖ Πρ Ϊ5 5 εἰερϑης » Οοατιςη 8» 
βυιοςοτάδτιις, ρτα ἴλης ρτοτῖο ἀϊρπιι5. νης Ὁλόλιμιθ: ἐς- 

Ἰαυιά 1115 ὃς ἔρεξα Ὀ1]159ν 1: Ῥτοτι} πιαριϊν ἐλλόγιμος ῥὴτ 

ἰατῖῃ ΡΒ ἐγ. 
οἱ οἴμπὶ τοπιιὶ [ρ τ τυ ὰ Ροοτῖς ρ σας νοσδηγιγ διὰ τὸ οἴ- 

ο τς ἐλλοπαὶ, δε τὸ εἴργεῶτι φωνῆ γα δ Ἰλλεὥτη ὃς ὄψινο]} 
πες, 1] εἴπ, λεπηδιωτοὶν [ιιαπιατί Ατβοα. Πθγο ζ. γις 

21} αὐτὶ, Γαταπτατ αἱ φωνο!λεπισ)ωτοί, ; 

(εἰν ΡΙ [στ  ἐχθυά δι. ΤΠιοοοτῖτ. (Δ1Π{πιαοτι5,.ξλλοπεις, ΡῚΤ 

εἰν δ τγά τς οἵϊο νοςοπὶ αιια: ἀριά Ογατίπιιπὶ ἰορατ 
αὔοοὶ (δὺ λοις ; κοινῶς αἰιτοπα ἔτα γνοσατὶ τὺ νεζ σρυὶ αὐ 

υϑοιὲ ὃ νεαττοιὲ ὄφεως χιτὸ τῷ ἀλλεόϑει. ΕτΥ πλοίοσ. παῦοτ ἐλ- 

ὑβτατιοία, ἀοσοτα, ὀυόφϑειλμος, χαερπά, 
ἰοπὶ ΟΧΡ, αγεϑ ἐμ, ὈΟὨΔη1. 
δοσότιις, Ποπιογιις Οὐνγῇ. τ. τκύων ἔχε ποικίλον ἐχλὸν ΑἸ 
τὸ λαΐων, ΠΓΟΓΡΤΙ.ν ἐὐΎνΟΥ ἐΐχαφον. Ττεπὶ ἐλλὸς, τη Πἴι15. 50- 
᾿ ἐφῆκεν ἑλλοῖς ἰχθύσιν δια φϑορρὶν,].αἰφινοις ἡ ἴῃ Αἰδος Μδ[- 

"νΑΥΠςπ.1.ζ. 
(δι, Ἰαπα,4 Ὁ οὐοἱ ἀπά ϊ5 σοτιῖ5. ἅν 
οἰ ἸηΠαϊοτ, ἐς το ῖσο ΡΒΙ]Ο ἀπ ππιιπάο, αὔϑεκξ μὴ οἐὦ ὅρὶ 

ἐν γεώδει, ὃν τρόπον εἴξεως αανόυματικῦς πεφώλδυκε χ ἐλλοχα δ 
ἧς ὅζς. 1ά οἴτοταπαιάπι ἢ (ρεοα]ατοτ ἃς αιιαί! ἰοσιιπι 1ηΠ- 

π| νιμοαίιααιιο » ὅζς. Αὐσοιιίλτιιο ἐππη δ ὕτιτ ὃς ἀξείπιμτι εἴς 
τοἰηπάϊοτ, ΡΙατο ἴῃ συροῦ. ὦ Η βέκλεις του τὶ τί ἐκ, Σωκοᾳτης 

"ας ἐλλοχων αὖ με ἐντειυῖϑει χατέκεισο, ὅς, Ὀ οῖτατ οτίαιτι ἐλλοχώς 

ΑἸσΙρμγοη, πη ἐράΠ, Μοπαπατί, ὁ ὃ Νεῖλιθ- ἕξ καϊωρ ὧν κα- 
Ἰνο αλλ Σποτεϑηρίωτωι; τὸ ὅκ ἔν, ὠρρσελϑεῖν ἀυτώ πεοῖς ἼΕ ὀγλιοχω- 

δε τοσούτοις κακοῖς»14 εἴτ, 1η ιο τοῦ πιοηίιγα ἱππάϊο ἃ [πμτνὰ 

ἡ ψοοσος, δορὶ ςἰς:οὐ χιὸά πτατὶ Πητ Ρ [ςος:παιτι Ογοτοηίος ἴλ- 
ὀτας τηιιτος γοσδητ : γα] ἄπο τὲ ἐλλεύδοι τίυ) δ ποι 7 αιιὸ 4 νοςς 
᾿ππδητασιν οὶ ὑπὸ πὰ ἐλλείπειν τίω) πα. ΗςΠοά. δελφίνες ἐϑυίνων 

λοποῖς ἐχθές, ἔλλοψ οτῖαπι ρος ΠἸάτῖτοτ ῥ᾽ 1556 11] ἃς ἱερὸς ἰχθιὲ ἀϊ 
Ἰἰταγ, ὃς αὐϑθίας κὴ κοΐνλιχθις αἱ καλλμώνυμος » ντ Του: ΑΒ ΘΠ δρι5 
ἴγ.ζ. τθιάειτι Αρρίοπ Ογανπηατιοιι5» ὃ ἔλλοποι κοιλϑμαυον αἰκκιτ 
ἴνσερα εἰς αἰτ: τι σοητγαάίςοῖς νἱάετιγ οχ Οὐ]41) [τητοη- 
οἰ ΡΙΪπῖμς Πἶδτο 32.ςαρίῖτο νἰτἰπιο πιο ης » ἩΠΟΙΟροπ 4104; 

εἰς ες ποίετῖς ἱποοσπίτιιπι νη ἰ5:οχ 410 ἀρράτοῖ ἘΠ] 605, 
μἰ ουπάςπι ἀςοϊροπίεγοπι οχ᾿ ΠΕ πιάτίιης. μοῖρ ραΐαγαπι - 
Ὁπῖα ἰητοτ Ρ1 [πες ἐπατὶ ἀοάοτς. Τδ᾽4οπι (α! Ποπυπλιπι νο- 
τ γγαποίςζοριιτη. ἔα νἸτιοία (ςτίρτιιγα δά Οὐςσαιι οτῖρ ποῖτι 
ζετο σοστὶρ ἐπα οἴζοντ τ εἰ ΠΟ Ρ5.νο] μος Π]Πορ5.1ἀς λλοπες, 

 λυσιν ΡΓῸ ἔκλυσιν ἀΐςετο Οτετοπίος, απ". Ηείνοἢ. 
Ἐν χγιασιῶψθ- λύχνίδ-, Π]οίς. Πςοτπα αςςδία,Πιιε αιια εἰ γομηϊῇ 

ἀδοατ,ι65 ξαηῖςι ο ἐμπγαέζα τ. 
ὑχνιον, κ50 [γα τπ 5 ΡΊ πη. ξιιηϊ σις 1116 ραργγάςοιι » πιις 
᾿[ἀγτοιιβοσα αὐ [να άπ Παρ ροιις, 4 ΠΔης 1 οἷο ρογιιγι- 
ἸΓαΪασογηαΣ ΒιπΊ σα] 115. ῬΟΙΠΧ [ἴδτο ἀοςίππιο; τὸ ὶ ἐντι ϑένάνον 
λύχνῳ. ϑρυαλλὶς»εχλύ χντονυ φλόγα. Ἰερεπά. φλό μος. Ἐ λλυχνιον 

ΠΟ συκόν» ΟΠ Πγ ΟΠ Π τιπὶ αιιοά οχ Ταγίο αέβογοθατιιγ, Προποία νἱ- 
πι ρταδης ἰη {Ππαππποητίς ἐς 4ιιο Θα]εη. 14. Μεοῖποά, ταὴς 
᾿ς ΠΡΌΓΕΠΙ 1ΠΠ4| σοπτι5 4110 γτίτηιιγ ἴῃ ἸρῃταΓ115. 
ἀ λιχγιωτὸς μιοτὸς. 114 ΠἸΘΉΤΙΙΠῚ ΟΧ ΕἸγομπίο ἄς αιιο ΟἈ]επ. ἱπ1’ 
Οἰρ. νίἀς μότος, 
ἘλΡΈΧΡΟη. ἵλλο κατέχω, Ἡ ἴνοἢ. 

ἤν ςΟΠΠ πη ἘΣ ]ο, τα] τι 5 ὁμίλημο., ἐγείλημα,σωνίδῳ μα; Ης- 
ἰἐβῖας. 
ᾧ νϑτα, τοὶ. “τ Ὀσῖ σα], 
ἘΞ "ϑιίομαρ ἰυιπτιτῖςος Ῥατίοτον εστπί που, ΝοσΪΟ. Αὐλτ, 9. Αμὴ- 

41. ὅταν ἐλμιγϑιωσιν, πὶ [ππττιγὶ οἷς 1η εἰ τλητιιγ. 
'"ϑώδυς ε(θ-, ὁ κα ἢ ἱαπιρδτῖςο Πτη1}15. 

Δ σ ϑιΘ᾿ δ Ππμπιστὰςιις:ν οτίηος Πιὶς Πιμτι ντὶςῖ 4αλ 1π Βοιηϊη- 

ΕΔ 499 
δὺς δὴ οὐϊαπι Ῥροι θιι5 σ᾽ σπιιητιγ,ν οὐδυταν ἐλαινϑὲς κὶ «σκα- 
αἰσδεὲς, Αἴ εἰσκαρίδες ἤιης ἐν τῷ χίτω κλις"α αὦ παλχίως ἐντέφρυ μέ-- 

δεῖ 5 γυωυῆμαι ἕλμινϑες λεπῆσὶ : πγαχ᾽πιὸ ἴῃ ντοσίηῖς σογαιιητιιν, 
τὰὴτ ὃς ἔλμινϑες σξργγύλαι » [πιο τὶςὶ τογξτον » Ὑ ομστθ5 ἴῃ [ὰρε- 
τλοτγῖθας ἰτο[ἘἸη!55,:ορὸ αά γοηττγί σι! πὶ Ρουτίηροητοβ.» ταῖος 
λῃ ΒιΠΟΓΙ5. δΌητ ὅς ἔλμινϑες πλατεῖαι, ἰὰ οἰτ, ἰατὶ γ χιιὶ Ιοη ρ᾽ ΠΊπαίὶ 
δὲ [ΣΡ ΡΟΣ Τπλη]α Ἰητο ξίυα ςχτοητὶ : γίάς Οα].1π ΑΡΠΟΥ ἴα, 
26.110 Γτο τογτῖο. ΑἸοχαρα, ΑρΡμγοά {Πρ το (σισμάο Ῥγοῦ οπι. 
ἂν τοῖς “ἥδ ἐντέρων αἰειπώυασιν ἕλμινϑες τίκτοντα! » ιλ ΟΧΟΓΟπιρητὶς 
Δητο ΠἘπο σιμὴ ἰππλδτἰσὶ οἱ ραιιητατ, ἔλμινϑες,, [χτὰ Παππδ τοὶ; 
Τὶοίςονιάος ᾿θτὸ ΡΙπιο,ςαρὶτς 153.ξλμάνϑες στ ρργΎγ ύλαι 5 τἱηοδὲ 
τοτιι δα». Ια]16 5 σἴσηϊς σγιτἰσιιτη ἴω οἰ ο οὐτάμαι, [ἄσπὶ Ὠϊο- 
τοτῖάςς Πἰδτο τοι ο γοαρῖτο ττ0.1 ἀσοαπτίτο ΡΙ ατ4}} ἕλ- 

μῦϑοας ὃς ἕλαιν, Ὁϊοίς.1.2.ς, ο3.ἕλμνς σρρ γύλας ἐμτιγάσσειγτοτα- 
τε γοητγὶς θυ ῖσος εἐχρῶῖι. 

Εἰλξίνη; ΠΟΙ χίης μογρα ςορποιηςηζο κιοσέμπεν Ὁ’, αριιᾷ Οαἱ, 5ῖπ|- 
ΡΊἰς. [10.5΄. Πιςα]τατλς αἰ οι Τουτὶ, ἕο ϊα παρ οῖ μοάογα [ἃ στὰ 
ΠΟΥΔιγαΠλ11}15 Δάπηοτα σοπυρὶ οξείταν. παης ἀοίοτηῖτ Ὀτοίςο- 
τι. Πἰρτο αιαγτου σαρῖτα Υἱρεπηλοποπο. Εἰδ δὲ 411 μογρα εἷλ- 
ξίνη ἀϊξξα οτίαστι παρ ϑὲν μον χὴ σιδηρέτης κα ἡ δκκλεία,, Οαἴοπο τοῖξς 
1δῖάςπι. ρεγάϊοϊιπη 8. πιιγαἰ πὶ ἃ (ΟΠ Ὁ αατῆοσο ΡΙΔπῖο, ἃ 
4110 ἃς νγοθο]αγὶς νοολτιγ. ἃ Οα]ο Αἰιγο αη. πηοάϊοο Πἰδτό 
1εσιιπάο ΟΒγομιοόῃ 5 σα]γ οι] τὶς δέ σα! ἀάτῖα . νιρὸ ἀρρο τὲς 
τοίγογ γιΔ ἢ ματι οταγ α)ἔ 11 Παίσοῖ σπογοιιγια 15. οαα]Ποα!οΚ (δ - 
τι οητοϑον οτησιις [οπιῖπα δά πογοίσιιησ,, ἀςίογιις Π1ο ἰσογὶ- 
ἀς5 ΠΡ τὸ αιάτγῖο,ςαρ.86. ΡΠΙπῖτι5 ποπηὶπᾶ σομξμαις ἀλιοτ- 
τσ μου θαγιιτη. 

Εἰλξις»ε(θ- ἡ ντγα ἐπ π5)ἀττγα μουν οἱ ἀτεταδξιισ» γαττ. ΑἸοΣ, ἈρΡμγοά. 
11|0.2.Ρ.ΟΌ]ςπι. ἐκ αὶ ἕλξις “Ἷ χίλων δϑπαπᾶται τὸ ὑγρὴν» ποη 1Ζ- 

δίοτιιπι ατεγδέξιι μα πηοτ οἰξοττιγ,ἱά ἐπιιοη [4115 ατιγα αἴ πττις 
ἈυπηοΓγοτηςὅζς, 

Εἰλοίμίω.. ἄ νογδο;αὐρέομα;ΟἿγ 7, ξ, δέρπον ἕλοντο, σοεπατι ππτρίς- 
᾿ Ταιητ ἴξιι σσσπάτιιητ. Α ΡῸ]].5:κῦ δὸς ἕλοντο; ἀο]ογοπι Δοςερεσγιητζ: 

Εἰ λολμι,ῖη Γποαπάφ Αὐτγζο πιοάϊ Ορτατίμ., ΘΟ ρ ὡς λοι δορὶ ῖ, ἵνὰ 
ανέλοι,γτ οςοἰάογετιν άς αἱρέω. 

᾿ “͵ “ ἊΣ ΄ σ τ - 

Εἰ λον έλες ἔλενργο ἕλον Ἡριποά.α εὗτας ἕλεν δέ Θ᾿, οἴη 65 πιοτιις 1π- 
οοἴπε ὃς ἰππιαῆτ. ; 

ΕἰχΘ΄, ε(Θ., τὸ ρα ]τ5.σύμφυτος τύτθ.,, ἢ χεῖλι Θ- ποτα μού κὶ ὁ τελματώ- 
δὺς τοπίϑ-:τοὶ ἕλη ἀἸσαπτιγ {ἰγρίθιις σομξογτα Ιοςαγγῖ [ςρο55Η:ι 
αϊοσιιπὶ ΓΙ ρα ρα! Ἐγ65 ὃ ἀκ ἜΤ Ἰοςὶν [ἴδτὸ (ςοηάο [)1ο- 
Τζοτῖ ἃ. γπάς ὅκ ἕλειοι» φαΐ οα ἰοῦσα ἱποοίμμητ; ἀϊσιιητατ, ἐν ἐλὲσε 
κα λιμγώς. ΕΊατο ἀς 1.6.1 ρα] τθιι5 δὲ Παρη]5. 

Ἐὐ λοδμϑυ, [ατιαΐσαυτιιι5. τ [4 τ] 5) ρτὸ ἐλέου» ρὲ ἰγ ΠΠΟΡ ΕΠ » Α- 
τη ορ.1π ΓΙατο. 

ἘΠλοψ, οαίθ-.ἡ,αςοϊροηίετ, ΤἈςοδογο:ριίοῖς οἷς ἈΠοάϊις ἀο]ϊςα- 
τὴ ππιιις. Οε]].1.7.ς τδιντάς ἔλλοψ, 

Εἰ λπίζω, μιΐσω, γε ἐλπιώ, Αττιςὸςπ' ικὰ, ἤροετογίρε σοπβταπιοτοῖη ἤν 
άἀάπιςοτ. απ σΊτατ σιπὶ Εἰτιῖγο Τα Πη τι. ῬΙαταγομιῖς 1π Ρὰ- 
ΒΙ]ςοἰα, ἐλπίζω σιωυπατεύσειν, ἤρατο της σςο]] βασι ἰῃ σΟπιἰατιὶ 
στράτα ἐτὶ. ἐλπίζει δέξειν» ΚΞ (ΟΠἰπ τι ΑΠ115 το ροτΊθι5 οὐἱᾷ 
τορ οαΐτατ, ΑἸ ἰς Πϊπε5, ἐλπίζω φεοειρῆ ὅτι 5. δ αἰϊο Ἰοςου»ἐλπέζει ω 
δῆμον ἀμνυμαν εἰν 9 αὐ Πα γεγὸ διαλελυμῆμως ῬΟΠΊΤΙΙ ἐλπίζω 3 ντ 

τωθοσ δοκῶ, κὶ πτιρωχκχυΐθῳ στιωτάςσε ται» κὶ μέλχλοντι.. ὙΒιργάϊάος 1:- 
Βτὸ ἰδοιπιἀο.ν" ἐς ἃ ἔπειτει χρόνον ἐλπίδι. πὶ εἶχον κου φης μηδ᾽ αὖ 
σ᾽ ἄλλε γεσύματός ποτε ἔτι διιφϑυρίῴαι » ἐς ἸπΠρηὶ ρεῖϊε 1ο- 
4ιιςη5. τη υΐητο 9 ἐλπὶς γδ μ(φύλιστα αὐςδὺ ὅτῳ φοζυδγάυα!.1)6- 
ποτ μοπ. ἴῃ Ῥτίπι ΡΕΠΙρρὶς.ἐπείτοιγε εἰ σείνϑ᾽ ἀ περσηκε αεαα- 
τοντῶν ἕπως ἔχεν. ἐδ αὐ ἐλπὶς ἰῷ αὐτὼ βελτίω γος ὅτωι τοὶ Ὡρόγμα- 
τα. ἐλπίσας πὴ τύχῃ!» ξοττιιπα ἔγοτιι5, Ἐτ αἰιαυάπάο ἴῃ πιρ]αττι 
Ῥαττοσ. εγοάϊαπιις δτο οξϊαιιο» αὐτιπτέλοις Ω ἅξειν ἤλπιζα, 
εἴ, ἐφοζοιυῦτο, ΟΡ μος]. τίσ ἐν οἰξοόὸν ὀλεϑρίας αὐ αντος ἐλπίζει φέ- 

μειν,1α οἴπντίπιοῦ πο δοςιρίατ δὲ ἔετατ, δὶς δί ἀριιὰ Μιτρ λασιΣ 

Ηϊιης ορο {Π ροτιιὶ τάπτιιπα ἔρεγασς ἀοϊοτοπι. τ[οογατι ἔλπηζε γὸ 
αὐτὸν κα «ἦξί σε γγοέδϑει τοιοῦτον, οἶτθ- κα «ὐδὶ ὀκεΐνοις γίγνερϊ.ΟΧῚ Πἰπηλ» 

εχρεξϊα. ΐ μ ς ΤῈΣ 
Εἰπὲ ἰδος, ἡ, Πρ 65» πιετις»οχ ρε ζγατὶ ο; Διο ανοτοάιι τά ϑεοσ ἯΣ 

δι ἐλσωρὴ, ροετἰςὁ, Ὑ ΒΊΟΥ ἀλά. φιοὲ τὸ ὅρπῦρον ἐλπίδος τινι 
λέως μιδϑοδη σύχαζε , αβα!ρσοητε Πίρομ!) ἃ τὸς [ἀρρεάῖταπ ὶ 

{ρε υϊοίσεθατ, ἐλπίδες ὑμέτεραι ῬΑ ΙΠας 2 ὉὈ65 ἀς Ὑρ εβῆξες 

Ρια. Τ μον ἀ34, ὧν ἐλπίδι βραχϑία εἰμι » ἂς πὸ Ρατια Ρὸ5 οὉ Ἢ 
δοπι. ἐλπίδα ὑποτίϑυμι,ἴρ6τὶ ργοροπῸ ἴσαι οἴϊεπάο, άπ. ἐλ 

πίδας ἐμποιεῖν. ἴῃ ἤρεια φάάιοοτο, ἐλπίδα Ἶ ἀφεν ἈΠῸ 

Ρίαθετγς ρειπναρθά Χέπορβμ. ἔχ ἐλπίδα ἈΡΡΡΗΣΙ ῬοπΊ» ἘΝ 

ἔχές τινε ἐλπίδει μὴ αὖ σαυτὸν δστολ ἐστ᾽ 1ά εῇ, ῬΟΣΑ5, ἴοῖς ἽΧ ξ 

πο Ρεγάαϑὲ Ομεγίο ἴοπι. ἐλπίδει ἌΠΕΗΡΗ ὧν ταὶς ἐπ᾿ τ2. 

δυχώς. ἤρεπι [1 τίν ᾿π (χπξνας Ρτοςῖθιις οοΠοσαης. ἐλπί ΤΕ 

εἰγαϑιω, Ἀγ Πτορμαπ ἐλπίδας πολλας ἐχωνγοτταιτι ἅΓας εὐἴαπι ἴρε- 

τατς ξοτοριπαίτασι ἤρεϊ μαθόης. Ρίατο ἴῃ Αροϊορία ΒΟΟΓδΓΙ55 
νδὶ ἀοτποσῖς; ἐς πολλὴ ἐλπίς ὅν ἐγεϑὺν αὐτὸ τ ταεες τα 

[1η. πιᾶρπὰ πὶς ἵρος τομοτ» πιά τς ας ἡ θεῆς τη] οὐοπίγο 110 

Ταΐτῖατ δά τηοττεση ἐλπίδα ἔχων ἐσεόϑω. ΧΕπορ βου. λπῆδαι ἐδὲ δ 

ἐλαχίείω εἶχον, μήποτε γαῦς “0 ἐκ εἴνων αϑοφζαλεί ὍΏΟΒ. τἰστορλοῖ» 
πο,ᾶζς, το οχρεξιατίοης )1ἀςτε ΘΡΥΕΙΟΕ; ἘΠῸΝ τ μας 

“ 



ζοο ΣΥΝ ποιαῖς 
εἰ“: ἐλπὶς καὶ τρρτήγαγε τῷῇ δικαίῳ ἃ αἴσρωπον . νἱτ᾽ οηἷς οχροξτατίο, 
δίς ἐλπίδα ὑποφοήνειν. 1) εὐπ ΟἸ ἘΠ οἢ, εἰς ἐλπίσω ἄγω, ΠΟπλοτ. ἤρεται 
βαςῖο.ἐς ἐκπίρο ἦλϑον τῇ ἐλεῖν »ἵπ ἤροτη νοπογιιητ σαρίοπά!, ΤΉμ- 
ογ ἀϊ4. ἐλπίδα κα ταλ ύσαι»ἤρετη ογίρ του Γἄσπι παῤ ἐλπίσα, ἤρα ἔτιι 
{γαηζςο. ταὲ ἐλπίδας πῆγα ς ῆσαιγρος οοπάοτςο, απο Ποη. ταὶ 
ἀγαθαὶ ἐλπίδας ἴδια οιεῖν . Τάςπν. « λπίδα φερξαλλεῶτι. Πογπιορ, 
ἐλπίϑα τιν λα μξανω τι στεδὲ τιμωρίας ὐ τινί. τυ χεῖν, ἤρογο παῖδὶ 
βοτε νὲ ΠΗ) ν]τίοηςιη αΠοηιαν, Χ οπορῃ. ἐλπίδες καλαὶ, Ἐπτὶ 
Ρἰά, ἐλπὴς πεῖστε, ἴρες στα χῖ πα, ΡΪΔτ, ἐπ Ἔρ ἘΟ]1ς. ἐλπὲς χρυςοὶ, Α- 
τ Πορμδης5, ἐλπίδας μεγέλας, ΠἼατο. ἐλπίδας μείζονας αὐατείνειν, χα 
πορΒοπ τϑρδεόγα) ταὶ ἐλπίδας, ΕΔ] ]ογο ἤροπι, Αὐπορμαπος, ἐλ- 
πί δα. Ἔποτεὶ εἶν, ἤρ ἐπὶ ἱπιρίογς, ΡΙατο ἐρτ(το]ὰ (Ἔρτίπια, νιαῦ ἐλπὶς 
παῖσεὶ δσιυτελεὐλυήσεται τῷ «δὺ αὐτδὺ φιλοσόφοις τε ἡ πόλεων αφχοντας 
μεγάλων ξυμζικῦαι γγνομβμοις, πτιης ἤρος Πιπυπια, ἱπιρ  εδίτιιγ θοῦ 
4οπὴ ξοτο, δίς ΡτῸ ορίπίοπμε δι πλεῖ, ΓΊατο 1π ΕΡ᾿ ΤΟ] Ἰς, πολλή 
ὅξιν ἐλπὲὴς αὐαιρε ϑέγτος δεογυσίκ διαφϑιαρίιῶ αι τὰ πορῴγμάτα » πλαΐτα 
οἱ Πιίρίοῖο δὲ ορίπῖο τος ρουῖζιιγας οἰἴρυπησειις οἹἘ τη σις ἢς 
το 5 Πα αητιιτ: ἀἸοίτιντ ὃς κρκὴ ἐλπὶς κὶ πονηριὰ ἐλπὶς : ἐλπὶς οτὶᾶ 
αὐτὶ σὰ δεαύοια τὴ φρείνες.ντ ΔἸΓΠΟΥ ᾿πτογρτ. ΡΙ πάατὶ ἴπ {ΠΠπ|4 ἴῃ Ρν. 
τῇ ϑεὸς αἶταν "5η ἐλπίδδοσι τέκμαρ αὐύεται. νἱάς ἐλπίζω. [ 

Εἰ λπις"ον,..) τὸ, ιιο ἤρο Ρτα Πιπιὶ ροτοίξ, 
Εἰλαομα ἤρετο, οχ Πἰππο. Η οπιοτγιις 1864, γνε᾽ πόμῆνοι πταύσεδϑει. 1 

οἴπ, ἐλπίζοντες. ρογάτο ἔιοῖο. ΑἸ Ἰιιαπάο τἴπιθο. ἐλπόμυ-. 1, δὲ 
ἐλπίδος οἰγόυβυίΘ-. ΗΠ. 

Ἐἰλαθ.,εξδ τὸ, οἴ οἰμπη. ΡΊ στο ἔλαιον, ἑαρ,υϑ ωΐα, Εςγ ἢ. 
Εἰλατέοντες ΡΟοτ οὐ Γρογαητοσ. 
Εἰλπωκίρεγαπο ξιοῖου ἴρεγο. 
Εἰλπωρη Γσοήνρ οοτςὲ [ρ65.Η τοῖα, ἐλπὶς» δύκησις» ΠΟΙ γ οἰ, 
ΕἸἼἌσαι» ΡτῸ εἰλεί σα, 1186. αἱ κὐ ἀμφ᾽ λα ἔΐλσαι ἀ χαιοιὲ,1ἃ εἴς, σιωελεί. 

, σα} σ υγκλ εἰ σα! σΟτηρΕ  ]6γο:21] αὐ ἕλλειν ἀςάἀιιξδισι ρυταητ, 
Ἐ᾽λυγιὴ ἡ ογ52 [ρτὰ ελιξ, 

Ἐ"λυμοι ατος, πιο ἀΠπ1ΠῚ ἀτατγῖ ἡ ν Οἱ οἴαιμις οτα τον ἀοηταῖς σοππο- 
δεῖ συμ τειηοπο, ΡΟ ΠΧ Π τὸ (θοιηάο, ᾧ 2. ὁ ζυγὸς, ὀννήριοςτ αι» 
ἔλυμα, νἱάς πιιπὶ θιιτῖς ἃ ΨΊγρηο ἀϊςατιν. ΗοΠοάιι5. ἐν ἐλυ- 
μάτι πήξας Τόμφοισιν πελάσας ἀαῤφσαρήρεται ἱςτοζοῦ Ὁ. Ιτοῖ 1π- 
ἀπιπλοπτιιπη, σκέποισμα, Η εἰν ΠΟ τὸ τῷ ἰρότρα «ῥδίον,νυΐοσα τὸ ἷ- 
μϑέτιον, κὶ ἡὶ ἀΐων, 

Ἐ λυμαῖοιγαριιά ΡΟΙΠμσοτι ἤιητ ἴορογες σι άαπι νι} διις βετὸ πό 
ῬλΪπΟΥρ ὅς πἰρτίςαητος,ςοτρόγε οδοηρσο, αἰ δίσαητς μας]. 

ἡ Ῥέορο Πιτπππαπα σαιάαπι [αγρίοτς. 
5 λυμον,θγτὸ ἡ ῬΔΠΙΟΙΜΤΙ. 
Ἑἰλυυος, 76.114 ἃ ΒιιχονΈποσα οἴτματα;. ΡΟ ΠΧ. Π τὸ χιαττο,Ης 

{νοι τοι, σετωσες σ οὗρμα 9 Γορτιτηϊηἷς δεηὶι 110 γείςε σα πταΓ 
ΤΑςόπος. διι4. ἀριιά Ὀϊσίςουὶ ά. Πεδτὸ [Ἐοιιπάο - σαρίτε 122. 
ἅτ σου πἶποὸ βόμπογο ΡΓΟ Ραηΐσο ἀἸοΙτα 5 “τιαπι μελίνίω αἰ) 
δϊςιιητ. 

Εἰλυσσα,γ οἷτουν ἧς ᾿ 
Ε΄ λυ δ» εἰ ς. ἐντο οἵ ΠΟ {π115.Ὁς τις. 
Ελυςρον,ν οἱ Εἰλυτρον, ποτὸν ΘΙ λπ]οΠ. ᾿πτο στ ΘΙ 5 1ΔΠΟ] ΠΟ. 

σκέπασιμοιγκαάλυμιμαφαρι ἘΠ ΡΡΟΟΓ. ἐκ πέτεισμα » ΓΟςΟΡτΑΟΙ [1111 
ῬαταΠΊθ. αΥ ΠῚ ἀΠΊ ΘΉΚΗ]. ντγΊ σαι Ππ|5.7 ἀρὶ4 Ὀ]οΙςογιᾧ. ἸΝαπὶ 
4ιιΌ 5: νττΊσ]ος ΡΠῚΠ. νοςατ . ἔλυτρα Ὠϊοίσοτι 4. Πἰυτο {δσιιη- 
40 . σαρίτο 114. ἀϊσιιητιτ, 4 εἴτ, Γἀπαΐπιιτι ἴῃ Ἐγαρίθιις ἡπιῖο- 
Τισγα ὃ ΟΡογ ΠΊοητα 9 “τα εγῖτα ὃς ογῖστο ἐχοιϊα οἰ] τπλας ἔστι 
σις ἀϊσαηταγ. ἄστη Πἰρτὸ {πᾶττο 9 σαριῖο 263. ἐλύτροις ἥιειο- 
γρνυθνα, πο πΊ τδηῖς ἀπ πἰπέλα.. νυγίςιιΠς ἀποτοτα, δὶς ᾿τῷ ογη- 
Τξαπα νοσᾶητ ΡοπηΪς ΠιρογιιηἸοητο ΠῚ 5 414} ναρίηα ἱπο 5. 
ντ τη ἰσαγαθοῖ5., πᾶς αὐέχυτρᾳ τα: ἀοτοέζας πα οητ ρθηηα5. 
ντ ρος. ΑὙ Πότε], 4. Αἰ πηα] ἔλυτρᾳ τοῖς π]εροῖς ἔχ. σΟ πηα5 οττι- 
ἢ οβτεξξας σογιιης. αἰτο Ἰοςο. ἔλυτρον τοῖς τῆεροῖς ἔτχί, ρομηας 
στυτα Πιρεπιιοηίοπτο, Φια ἢ ναρῖπα ἴῃς Γι σοῖς. ὃς ἔλυτρα, 
Ῥαττος ἃ αυυΐθιις ρα ροθυα: οὐπιητιν. ΡΟ 1]. ΠΌτο [ποπ ο, ὧν ὃ 
μερῶν αἱ βλεφαρίδες ἐκκπεφ ύκασι κοιλοι ταὶ ἔλυτρα γ"γ ἐντριχώμαται, 
χἡ ὀρχοὶ, κἡ ταρσοί, 

Ἐ λυτρώσαι. ΟὈτΙΟΠΙογογοθτορογε Βιιά, 
Εἰλύω, Πιις Εἱλυύω, Ἰπιιο  αο9]πιρ ἰςο,γτ ἐλυοβιεὶς ΠΙΔ 4, ὠ,Ττοπι ἴμτο- 

80 καλυπ]ω,αριά Οταπηπι.. 
Εἰλφίδ. ΟὙρυ οἰ ατντιιτι, βιώπυρον, ΗΟ οἰ, 
Ἐἵλω, ἴῃ ΑΟΥ το [ξοιιάο διιδιιιη τε}, αὐ εἶλον. ΑΥἸΠΌΡ Πα, νεφ. 

πεότερον οιϑοφγοίας αὐτὸν εἰστιγωγιὸν ἕλω, νεται ΠἸτεπη ἀς ]ΠἸγατί μα 
᾿πτοη ἀφ 5.611} ΡΟΓασαΠῚ ΓΟῚΓΠῚν [ΟΠ ΠΟ ΠῚ Π 0 4Π1. 

Ἑἰλώδης εἴθο, δ κὶ ἡ ΡΑ ΠῚ [τῖδ: Πιιπυϊά τις. ἐλώδω σώματα, ΡΙοπα ἱτηριι- 
τάσιις σογρογα, τ τοσ ἰη Ργοῦ]. 

Εἰλωμαά!γρτο ὠφέλωμα» αι! ογαι»ἴη Α Οὐ. 2. διε δια λλε1. αὐ ἐλό- 
μίω, ΟΠ... 1144... ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι. 

τ΄ λῶν, 11 σοπυήοἷτ ν οἱ ἀαπηηατιῖτ, αν εἷλον, 2. ΑΟΥΠ, Ττοπὶ λαζῶν, 
ΔΕ σορῖτ. Πα 4. εἰ, ἀΐξω ἑλῶν. 

Ἐ΄λωρ,ορφς ὃς Ε'λώριον, το, ἰΔυ ατι5γ ὃς ἰασοτατο, ΟἹ σοι Ρτα αν ἕλκυ- 
σμα σπτεἐραγμα αὐ παγμοι γααίρε μοι » ῬταἊα οχροῆτα ἰαοοτατιοηΐ» 
οἴδιις ἀἰσογρτιις. Ἡοσπογιις Π15 405 αἰ. αὐεδὺ σ᾽ ἑλώρια τεύχε κύ- 
γεασι ἡ ν᾽ Ἀ νηὶ Παθοῖ ἀπρ|1ςὶς σοπί οι ητί55 ντ ἴῃ ποπΊϊπο μέ- 
ἌΘ'ΑΠΠ) ἑλώρια Ιεσιιατ, ΡΟ] ομῖι ἐξοιιπάο Αγροόπαιτ. σοτ- 
ΤΙΡΊτολοίώϑοιον αὐπιησιν ἐλώρμον, ϑορμοο! ἴῃ Αἴαςς; μῷϑῳ κυσὶ φοῖ- 

ΕἸ μοί εινον τάς ἐμ μοί ἥξειν, δ 
Ἐ μα διον, κε τὸ, ἐμίας, αοπιι5 σας οατηοητὶ γγαρὶςῖ. ΟΠ] στο [δ 

3 {πὶ 

Ἐἰμέαδον, το ἡ ὃς χωρίον ἀΐχοτς σεοσπηοῦγι αν, ΓΡ ατίτιση οοματοι 

Εἰμέαδὲνερεάος, ρα ἀοτεητίιη, βαίδίω, καὶ πέζῃ. Ἡδύπονις ΠΑ δ 

' 
Εἰμέαϑιωυος » [ἀρίςης : ἃ ξοσίτατίοπιιπι ὃς σοη ἢ οσπση, ΡῚ 

ΕΜ 
βλητος οἰωνοῖς 8. ὅλωρ, ΒΟΥ]. Μηδὲ τεκούσει κυσὶ ῥίψῃ κὶ γύ! 
δχοἱ.απϊατις, 8. ρτα 41η1. ἘΝ 
Ε΄λώρ»» Η οἰ ο]ι. ὑπιπιδηῖς πελώρη, 
Ε'λώριον, αν τὸ, Ἰάοαγν σιοά ἕλωρ. 1Π1λ4.6, ΝΕ 
Ε'λώρε(- εἰγων, ον ἢ τοῖςς ἀϊοίτην ὁ τελέων. 9ὴ Εἰλώρρυ ὦ ὅγε 
Εἷλωπες, οἰἄςπι ΗςΙν οἢ,.Ππτ μεϑϑνωτοὶ ἐν πιῇ ἕλει ἐργεζο μῆνοι 

ταῖῦπις (τ δοηάήϊιπι Πιογῖς Εἵλωτες γε ᾿π4ς Πηξ οἱ Εἵλωτες, 
ΕΓΜΑῪΥ Ὑ ΟΥ͂ 5 πιοιρῆιι55 σοντρ οἤτιται αὐ ἐμὲ, ὃς αὐτὸς» ὮΟΣ 

ἥ ΩΣ ι τ ὐτος Η τὰ 
πατῖιιο σαγοτν ὃς ΠΠσΊ ἀτῖτογ ταητιτι ἀφο ΠΠατῊΓ, μ 

ν 
τῆς ἐμξασες, δυτελὲς μὴ ζαύδημα, ϑρῴέκεον Ὁ τὸ δύρημω " τίω! 3 
κοϑορνοίς τειπτεινοῖς εἐἴοίκα. ὃζ ἰἴδτοὸ αιιαγτο,κὺ πὸ ὑποδύήμᾳ 

γο: μὴ τὰ πραγιηοὶ ἐμξάδες. ἐμξαται δὲ τὰ κωμικφ, ΑΥΠ οὶ 

νεῖ, Αἴγε νωῦ χποδύν σαὶ καταιράτοις ἐμξαδας. Ροϊνθἱμ: 

{ρατίμππη αιαάτγατιηι, 410 οζ οἴτοα Πρηιιπ αιοά ΡΟ 
δ] σα γα πιοταταγὶ ογαπι, ΑσΠτορμαη, τ ΡΊατ, ργο, 
ταὶ σι ἐμξίδια, 

ὶ 

ἤρηγα ντ τρεγώνε ὀρϑογωνία ῬγτΠαροτίοἴ οι. 115 ν ΠΠ ΠῚ 
εἰαάςσης ἀπ ρα]ιπι γοξειιαι ροάιιηι 3. ὅς αἴτογιμηπι 4. μος [αἢ 
Βερὶτ τογτίτπι τὸ υξτητεινέ σης τίμ) ὁρ ϑίμὺ ς. ὃς σαρίος ἀποάες 
δῖτ νηῖθ ἐς ἱπο! πἀ4οητί Βι15 ἀπσιἽπι γοέξιπι [ατουδι 
ς. αἰτογαπι 12. οτὶς τὸ τ ὑποτεινέσης 13. ἃς τὸ ἔμιβαδὸν 30, 8 
ἴἰθτο ρτίπιο Μοιποά!, ἐς γὸ κακεῖ γελοῖθ. οἱ φάσκων ὀρθογ 
μὰ ἑτέρας “ν᾽ αἰεὶ τίω) ὁρϑϑ μὴ γωνίαν πεντείποδος. εἰ ἔτως ἐΐτύχε 
χάσης τὶ σ᾽ ἑτέρας, δωδενοί ποδ'(Θ.,κ τριάκοντα ποδὼν γγνεῶ 

βαδον( [οτἰ δίτιιν ἐμίαδὸν)εἰλλ ὰ τεήϊαράκοντει. 01. υμαξ αν 
χόμῆμον χωρίον. υἱαῦ τε “ὃ πεντώποσον, ὅζς, νἰάο Ιοσιαπι πὶ ̓  
Περς οτίαπι Οὐΐητι], ΠὍτο ρτϊπηοροαρίτς ἀςοϊπηοοξὶ 
4ιιοτιμγι ἰοσοτι ἐχτγοπηῶ ἰίηοαΣ οαπἀοπὶ ταρη 
Τριιατοϑες. ᾿ 

βαδὸν Ἱξεῖγωι ἰώ πατρίδα γαῖαν ἕκας" 9: ντ ροά!δι15 τοῖοι 
Ῥαττγίαπι αι ας ἤιαπη, δ. 4. ἐμζα σὸν, δυεὶ τὸ εἰς ναῦν ἐμέ 
ἄςπι, η) τὸ ἐμζ(αϑδὸν ιὑσονοοιιῦτες χρυσῆ ή ρα," «ξρεφον (δὺ οἴκοις 
ἀαδὲν ἐπ ροπιιηῦ δὶ λεγύμῆυον ἐμιατήριον ξυϑιμόν, Ἐ᾿μξατιίρκα 
ἀϊσεθαπτιγ ἄσματα ἤιις αὐλύματα , αἀ 4 ὁκαλώς μ 

βώζνοντες ςοταπλϊττοτο ρυο παι [Ὁ] δητ.. ὙΠιογάϊάος 
αιήητζο. , 

ἀϊτατε, Ν, 
ΕἸ μξώνω. μιὲμΟ ήσομ αι)». ἐμξέξηκο,ἸΠΊΥΟΘΟ 5 ΠΟ ΠΓΙΠ5Ὸ 2 (ΟΠ 

ἐμξαίνειν εἰς ταὶ αριεήρεις,σΟὨ ςοπάογο ἐγ ΓοΠΊος.), ΡΠ ΠτΑΓ 
ὙΠΟ τος ]ο. εἰς αἰγοραὺ ἐμξυήνω.. φάςφο (ςηατιιπη.ἐμξαίνε 
αὖ τὸν κίνδιωνον.ἱἀοΠῈ ῬοτΙ συ] υπὶ Π σῖτος Κ οη,ς.Ρα ά1α:, ὁ 
φροντίσει. [ΟἿ Τοῖτιιπι το άιάττ. Ποτοάου. "ἢ 

Εἰμέάνλω, μιαλώ, α΄. ἐμξέζληκα. ἱπστοάίοτοῖ δ 40, εἰσβαλω ς 
ΡΟΟΡΙατατοίνις ἴῃ Απτοιῖο 5 ὡς εἰς τέων εἴγοραν ἐν ζαλιογλὴ 
ἄντῳ διέ», ΡοΙταιιαπὶ σοάφητο τιιγίσα ἴῃ ξοτιιτα σταὶς 
τί ρμοη, αἰ οὸν 2) νομίσας αἴτον σδξιοραόϑει εἰς τίω) αἰγοραλεὶ 
δίς. ἵτὰ οτίαλη ΡΟΏΙΓΕΓ αἰἸσυαηάο ῥτὸ ἀπιρ τιμὴ [χεῖο 
το, οἤτηο 5 οἱπὶ ἱπιροτι τηοἰ 4  τρρσβαΐλλω,ντ ἵωποι 
δοιὰ ἐμιζαλλοντες, ΡΊατο ἀς ἈοΡαδ].8, Ετ ρτο ροριιαθαπι 
σατγ ον ΠΟ ΠΠ τοῦ ἱπστοάϊοτ, ὅς ̓πΕσίτο οχοτγοίτιι ἱγγιμηρο: 
φρατεύω,Ἰα εἴς, μετ᾽ ἐφόδου καἰ λείας ἐῶ χυμω,. ΑὨτΙρΡΗοη ἐμ 
σὼν 7 πολεμίων εἰς τίω) Α΄ ἡικίω, ΟΊ τατοθιις ᾿π ΓΌ ]1Ο, 

σῶν εἰς πίω) χώραν » ἀἸΠοπγ Ποηΐδιι5 ἀρστιιῖτι να τα ητΙ δ 1591 Π| 
τίθιις ἄρτι ἀστιπι ΠΡ Οὔ ει Ἐπεϊοιτιθιις. ἐμξαλλι 
ταισα ἔποϊοοϊποιγγο, οβρηάο, ΡΙατο ἰρτοὸ οἴαιο ἄς 
κχἡ δηὶ νὰ ἵπεποι χλ σαὶ οὐδοιὶ ἐμζάλλοντες τεῷ αἰκρανπώντι, ἐαὴ , 
σα! » ηἰπ ςοϊενῖτ οσοιγγθηεῖθιι5. ᾿άοιτ ἐπι ΠρΏΙΗΟ, 
ῳροσβεάλλω. ϑγγοἤιι9 » κὴ ταξά μῆνοι αἰὐδκέμῆνον . ἧς ἰωῦ ἐμξα) 
ἀμιέμδμοι, Τά οι. εἰλλ᾽ οἶμαι ταὶ κοπίδας ἐῤῥωυβυέςερον ἐμξε! 

τοῖς ΤῊ αὐτιτεταγυδθων σώμασι, ν αἰ Ϊἀ 115 ὃς Πσπλῖιι5 Ἰποιπὶθ 
᾿πηρετι! πιαῖοτο ἱηοίάοτο, ἐνέξαλε νηὶ, ἱππρορὶτ 1 ΠΑΙΙΟΠῚ ἢ 

τοάος. ἐμζαλλω σῇ ἑόδῳ,οοςαγτο τοί. ΑΡΒτοη, Αἰ απ 
δαϊῇσατ ἱητογίεγο, πτογοα οἰ πτογροποινηάς ἐμξόλιμο 
ἄϊος ᾿πτεγοα τοῦ. κὐ ἐμζολιμαῖθν μίων καὶ ἔμόλημα. ΑἸΪᾺ 
Ἰπυπἶττο. ΧΟΠοΟΡΗ. ΟΕ σοποπι, ἐὺ ὃ δὶ σκαλέας ἔφίω ἐγὼ, 
δ. ὅμκαχε, τίνι. ἕνεκα ἐμζαίλλετε τᾷ σίτῳ : ψια ἀς κατ ὁ ΡοΙ 

{υγίοηᾶς ἔδσοτος ἐπηῃλ τι τῖδὲ Τά απ τῦδὲ ἱππικῆς ταῦτ 
κις΄ αὐ χανϑοΐοι. εἰ οἱρώντος πὰ ἀνευῆσε ἐμζλλοιτο ὁ χαλινοῖς 

τιις Οὐν. ξ, ἐμζαλε νηὶ κεραωνον . ἴῃ παιιοπὶ ἔα πο 1 
ἐπι ΡΙυτατγομας ᾿η δοίης, ἐμξαλεῖν τοῖς γεγοκμμῆροις ὁ πὶ 
᾿ ἀφωρεῖν,ἴςτῖρεῖς ἀἀάογο αἰ Τα ἀτις ἐοτγαίογο, Ἐξ Ίπ|6Π 
Βοτοπη, ἐγκενσρίζω, ἐμφυλλίζω,ενοφϑελμίζω, ον πο ἘΠ οΠεῦσ 
φὺ τοὶ οἰκρορύων γψονώα ἐμξεδλη μῆλα, κὶ τας αἰενδράδας ἐξέ ᾿ 
εμζαίχλειν πίω δεξιαὐ, ΠΟΙΠ ΟΠ αν οἱ χερὶ χεῖρας, 50 ][0Π|, 
{γα ΠῚ Ρουγίσογο » ἀοχεναμη ἀσχεγδ "ΓΘ γοτο ΑὙΠΟΡΗ 
ἐμβεΐλλει πίω) χεῖλ ἀἐποαλίαὶ “7 δυιιοσίων κεκλυφῆαν, Ἐτἢ 

γιὸς οἢοἰπομτιοοἰα ρίγοιντ ἐμξαλλειν ἔρωτας ΡΟΪγ θ1115 ἐ 
λεῖν ὅγε ϑυμίαν τῷ τ-Θχτεύεθϑοι 7 ΧΟΠΟΡ, ςπι,1ἢ Ρυ 4 νι 

᾿ 

πῆς πἤ '΄. ΞΜ ὸἢΘΠΠΞΠΤΡΡ ΘΟ ό168Βὄ6ἂΙΔΙΙΝ 

ἰω Ἶ 



ἢ ἘΜ 
᾿λοκυραγικοσευ νυ ται αἴιυ εἰ μέαλ εῖν φιλίαισῷ, ῖς Οἰζοτ. ἀἰχ ̓ς ρτῸ 

.. πιοητοπι ἐΠ1ΊΠΟΓΟ ὃς ἐπΠζοῦο ἀπο λτίαπι ρυὸ ἐμῦχλ- 
οτατια Τ᾽ ΑΠΠῈρΡ. ἐμποιεῖν ἔννοιαν ροίιῖτ, ντ πηοητοια ἄατο 

ταὶ! ςογονοτίασι Οἴσογο ργο Μάϊοπο, Εν ἐμξάλλω πλυγιὶ ἑ, 
τ Ρίαραπιρναίηιις ἰηβ!ρο,ἠέξξιιπι χάρο; 14 οἴ 5 ἐντείνω. 

δὶς ’ῃ κατε. Βροῦτος ἀυτο μίαν ξιξζαλε πλυηγίω εἰς ἃ (ἐ- 

αὐἰπιιβ ἐπ βΙΧ τ 5 Ἰέζιιτη αἀορῖτ, Ιάεηνἰῃ Οριΐς: «ἰδὲ ἀορ- 
90 ὃ ξέρξιι ἱἡ τὰ ϑαλατῆῃ «ἴγματα καὶ πλιίγας ἐνέξαλε»εῖρατια- 
Ῥίαρας ἱποις. ΑἸϊαιαπάο Πρ αΙ σας ἱπιροῖ]ο 9 Ἰλλοῖο, 
β τὴν σρήπτων αῤετὴ τηλικούτον ὀυοϊοξίας χαρακτῆρα τοῖς ἐ΄ρ- 

ἐξαλεν, ὅζο, α!οτσιμσι γοθι15 σο [τὶς ταπτιτι ἰαιἀἰς ἱππρης 
οἰτοίδιι Πρπιμι ἱπιρτοῆίι, ἐνέξαλον εἰς υπποψίαν ἃ Θεμιςοκλέα 

«τοί τινά 5 αἰια ἄαπὶ ορΙ[Ἐο]α: ἴπ ΠιΠριοἰοποσι ὙΒοπιηϊο- 
ἀάιιχογυητοῖς Δὲ Ὀἤϊη. ἐμξάλλω σε εἰς ὠτυχίαν, ἐμξάλ- 

ταὶ δίκτυα . ΧεΠοΟΡΗ. ὃς Αὐἰπορίιαη. ἐκβάλλω σε εἰς τὸ 
ῬΙαταγοθεις ἐπ Οδιη }}ο ἐνέβαλε λόγον εἰς ἐδὺ νέοις, 110 - 
ἰπιοπος. ἐμβαλλειν οοοϑυμίαν τρατιώταις» ᾿μϊίςοτο αἷδ- 
ΠΟ 5. ΚΟΠΟΡΗ. ἐμβιλλειν αἰγυύριδν, ΘΟ. μη ἰάσοτο ὃς 
τοάοτ." μἝαλλω οὐὐρ, Τ μιιον ἀϊ4: ἐμθοίλλω σοι πῦτο» πος 
Ἰογίπισ σοτο ϊπιγαῖττο . Ποπιο ΠΉ ἢ. ἐμίαλλειν οτῖα μα 

Ἰητισ διιταῖπα ἴῃ ἀπάτονγε ἐυβάλλειν, ΠΟ πιο ἴῃ εη. κἱ δὴ) χΤὶ 
ὡρίον γγυουάύης ἐπομβρίας σιιωεΐξη τὸ ὕδωρ ἐμβάλλειν. δὶς 

οἑ γὸ παναὶς εἰς πίω) μαιώτιδα ἐμβάλλειν φασί, ἐμβάλλειν ψῆ- 
᾿βτασία ταΐττοτγο. ἐμξαλλειν λόγονον 6] βελίω εἰς Σ᾿ δῆμον, 

'ἀ ρορλαπι γοξογγουγεαι σοη[] πάλι ριοροπογουχο- 
ἢ ἔμβαλε αἰεὶ τούτου, τοξοττο ἀς μος» οἴφροπε η οοπῇμ]- 

ὁποή, ἐμβαλέειν κώτρῃσι » ἀϊχῖτ ΑΡΟ]]οη. Τοοιπάο Ατροη. 
ἀπισοτε τοιτιῖς. ἤαπὶ ἐμβάλλειν 6{Ὁ τὸ χροῦΐσαι πίω) γαῶν 
Ο ἀνῇ το. αἶψα δὲ ἐμοῖς ἐ πώρφισιν ἐποπρευύας ἐπέ χδυστε ἘἾμ- 

ὑσῃ σ᾽ ἵν᾿ ὑπεκχακότητα φύγοι μῖυ, ἐμξαλλειν λόγον. Ῥίατο 

ἈΘΡΕΡΙ, ἰοτπιοποπι 1ηϊσοτο 9 14 οἵδ ἴῃ πηοάϊιπι αἵς- 
ἔλλειν ψῆφον 9 14 εἴτ, διδόναι ψῆφον. πος οἴ. ἴῃ Πιβτα- 
του Χ ΟΠΟΡΗ.. καιρὸς οὐ ἐδόκει ἐ}) δεῖν ἐμξείλλειν αὐρὲ τού- 
Ἐ᾿μβαλλω,ετῖαιτ ᾿πηρΡ 6 ]} 09. 1η1Π]οἷο. ὈΙΠαγ. 7) φίλοκλ, 

χτείνετε ὦ Α᾿ ϑίω ἄγοι αὗτες δμοϑυμαδὲν » Σ εἰς τοσαύ πίω» ὡς 
ὃ ἀδικίαν πολλοιὲ ἐμξεξζληκότα. Γ)}ς ΤῈ} φιοιο νοος ΡαΓ- 

ἐμξάλλομαι εἰς γοιιῦ 7 ΡΓῸ ἴῃ ΔΠ ΠΤ ΠῚ ἱπή τσ ΓΟ» ἀπίπιο 
ΙΡΕΓΟ . Ῥεσπιοῇῆῃεη. ΓΙ φΞεφανα, Ως τῆς “ἣσ ἐλλίωων αῤχῆς 

᾿αἴσαι»"κἡ τῶτ᾽ εἰς νοίμ ἐμ βαλέζϑει δὶς ΒΙατατο. εἰς νουῦ ἐμβα- 
πηλικούτον Κοικον, ὃς οἰιπη Γλατίιο 9 ἐξιών αὐξξὺ ἐμβείκχεῦοι 
μέαν ταῖς ψυχώ ς»Ὀ]ΟτΑτοι5 ἴῃ Το]. ὃ, ἐἰμιβάλλομιαι κα εἰ- 

ἄλλομαι, ΘΙ ΒΟΤΟ »τοροσῷε ρρίμαι»»οὲ το πίνω 5 εἰ μφορρίῆγμαι » ΒΑΠ], 
ον ὧδ υῷ σητίων τοὶ βλωβεριὲ διωϑεϊόδει. ΤἿ ὃ μαϑημοίτων δ᾽ 

ψυχίω ἐμ τρείφει.. μηδένα χόγον εἰ χάν» εἶλλ᾽ ὥαπερ χάμφίῤῥοιυ 
ὑξοντας ἄτσαν τὸ ὠροςυχον εἰμζἀλλεόϑαρεμβαάκλομαι οτίαπι 

ἥδ : ἥ τ Ξ 
ΠΟ ἐντί ϑεκκαι» ἴ το 4 Πι15 ἔθ τὸ δοι!ἤο. εἶξε ὠληϑοιῖς ἱσορέας, 

᾿αὖν εἰ πεσικδι εἰ ζουάν. ὕδωρ τε ὅτι πὐλεῖςτον εἰ μ(αλλόυ οἱ κὶ τῶλ 
ἡδεῖα, τἄοιτι ̓ ἰΌτο ῬΥΪΠιΟ τούτου γέ τοῖ ποΐ μιπολλαι σιτία, ἐνε- 

μέ . ἱκανὸν ἢ χἡ ὕδωρ ἐνεϑέμίω, εἰνβάλλομαι μαρτυρίαν. τα- 
ἵστη ργοίογο. οη. εἰμ βάλλεται μαρτυρίαν ψδιδῇ 7. κὶ ἔππ- 

α] μὸ ῥπύρας αὐσρώποις οἵν ἐσ), υμᾷς ἀγνοήσειν οἴομαι ν Ῥτοξοτε 

Ἢ το Ἐπ π τινι 5 τε τέίχιιο ἰατάατ σιοτιμτι το Εἰπτοηΐο 
εἴτ, Ιάςπι Πεῖπο ΠἬςη.χτ᾽ Αἰ ροβν, μαρτυρίαν δ᾽ ἐνεξάλετο τοι- 
,»τὐξὶ ἧς πσειρασεταί τι χέγειν, Τάςτη; κὶ μαρτυρίαν μὴ μηδεμίαν 

ἰάλετο ὁ ποιότ᾽ εἰπεῖν αξιώσαε. εἰμβάλλεῶνε ἴδ λαγώων. ἀσοταάϊ- 
πὶ Ιεροτγος, ἡ εἴπ ςατπος Ἰοροτις. ΑττορΡ μ3η.δί εἰμ βάλλεδϑοι 
ὙΡΓῸ εἰμβάλλειν, ἕτω δὴ σιωυεδύκει » τοῖς ὃ) πῇ σκζωΐ. εἐμξαλέ- 

ωϑαι αὐξὲ τούτων λόγον. ἐς δοτιιπὶ (δητοητῖα αι αἄοτγαητ. νυ ΠατᾺ 
] εῇ τοίη μοῦ ἀπ ιΠτὶ οποπὶ ἐχαριταηάδπι» ντ ἀςοτγοτιπι ἀς 
οπτηῖθτη ἰξητςητὶῖς ἤογεῖ, ὃς εἰμβεβλημ Θ΄ ργὸ ἐἰμβεβλυκώς, 
Ἀρὰν ἢ τὴ Δημοῦϑο, ἃ εἰς ταὶ διεινοτόίτας ὠτυ χίας ε μβεβλυρμῆδον πίω 

χέει 

μαγάπος. τὸ ρττ Ρα Πηστ2. Οοἰιμπε}]. ῬΊ μη. Πἰφαδπηοη, ἱπτία- 
δι, φυᾶπάο ἰητὶ πο λα ν οἱ ῬΑποπὶ νοἷ ορίοηλιση ἴῃ ναίσιι- 
ἴα τε ἰϊσυιΐάα χπιρίοτα » Ἰατι!οπτιιπι ἡιιοά 4α Ἰητίπέξιις ρατα- 
τιιτ ἔς ΒΑτθαγιις Πστο Τςοπάο Ὀϊοίζοτι 4, Οαΐοη. Πθγο Ρτὶ- 
ἴπο χ᾽ τόποις. ' ἥ 

᾿ βεηηίζω, μ. ίσω,ανικα, ὃς Ἐ᾿μβάπηω:μν.(ψω, αναφα. ἰατίη 505 ἱπ|- 
οἸπιοῦρο» Ασοαίατ, Αὐἰϊτορῆδῃ. νεφ. ἐνείξαψεν εἰς ἃ κηρὸν αὐτῆς τῶ 
᾿[ποδὲ,τῃ ςογάπη ἱπηιπιοτίτ οἶτ9 ροάος. ἀἸ οἰ τιιγ ὅς Εἰ μβαΐπζομαι ΡΙΟ 
οἰ ςοάεμ. 

ιβάρθ. ,υ, δ. ΠΠ0]τ|ι5..ΠοΠ 415. ηλίθεθν, μωρὸς» ἢ νενεχὴς» ΜοπαηάοΥ 
ἀρυα Ηείγολ.δυϊ4ας 4ιοαιις ἐμβαρός εἰμι. αιπμιπι οχρο Πι εξ 

εχλὴς δεύνεμος (δ ππρὶτ ἐπ ἤπιε Ῥτοιιου δι αἰῖτον ἀιοὶ ὅδὴ οἷ 
; αἱ ὄντων κ᾽ μεμηνόπῶν αὉ Ἐπιθᾶγο χιο απ 481 νυ Μαπιςῖς 

ττασα 45 Τἀσογἀοτίτισι ροίξοτὶς [5 ἀσχυΐτοτοτ ΗΠ τατπ Πιαττὶ 
ἀπ ῖγατα: (λοτ βςαυίτο αι ἀε το ρίαγα δριιὰ εἰϊπάςιμ. 

ἐὐσδὸς ἡ, [Ὁ] 0.2. .α] Οοις»ογερί 44. οτβ τι πιις, ςφαἸσελτη ητ ΠῚ 
" 4 ΘἸοΙΙπη, ΑὙ ΣΟ λῃ. νεφ, ῥρρύδη σ᾽ ἔμιβας , ςαἴσοιις ατιτίτιῖο, 
ἰαρδιιάϊ, ροτῖτ. 

᾿ 

[ 

Ἵ ᾿ 
Ἵ  ΡΡΌΟΙΙ 8ξπι!5 5 ριι4 ΑἸ μοπ.]}.ια, οὐρα τὸ ἐμ βώνειν εἰς 
᾿ ὃ πίνονπας, ν ἐξ 

. ω ΠῚ Φ΄᾿Ὰ4, ΑΓ 4 Ἵ βασιλθψω,τοσεατι 250; Πατῖίιο; Ηοπιογις Οὐνγ ὁ, ἐμβάσίλόνες 
Π } ἢ "1: 

ὶ 

ἘΝ: 
τῇσι ἰῇ ΠΠ]ὶς τορπάβας, ΕΘΠΟ ἀι9υὐραν οἰ μιδασίλδον. 

Εἰ μβασιθ- Ἀπόλλων, ΑΡΟΠ]Ο σορπΌϊπφητο ἘπλραΠιις,.ὰ [τους ζὅ- 
Το ςγαταιδγη μι] σΟ] οτοτιγραθ 115 αι παιιοῖαι ςομίςεπάογοας. Α- 
ΡΟΠΆΠοὰ. ᾿ 

ΕἾΔ βασιςγεῶς τ, Ἰπττο εις Σἰα στο Ππ152] δ τιιαι» (Ὁ ἰιμτι 2 14 οἵδ, γα 
{τιο ἴῃ Βαΐποο δα ἰαιυιαιάιιπι Ὑτιιηταγ» Αἰοχασάογ Ἀρμσοα! 
Ῥϊοίςοτίάος Πἰ το [Ὀχτοςςαρίτο ἀοςϊπποαιίητο ; τὸ σώμα λέειν 

 χαϑεέντας εἰς ἔμβασιν . σοτριιδ 'π [ὉΠ Ππππὰ ἐς σοπάςητος ἰλιάτε, 
Εἴμβατα, [οςοἰ; α] σοαληοητα τοπηῖσα,γ]άς Εἰ μβάσες, 
Εἰ μβαταὶ, το κωμικοὶ ὑποδήματα ῬοἾ ΠΧ. Βιιά, ἐμέώτας, ἀϊχὶς ΒΕΠῸ 

ςα]οςο5 ργάαἶτοβ, 
ΕἸ μβατεύω, μι. ὀυσὼ,π. ὀυκὸ) ἰηςο»ἷπττονϊηςοάο, 14 οἢ ατι αιοάαπι 
Ἰῃηρτοάιοτοἰ γγιιο» γα προ» παπα θυ] ο ασςοάο. ἐμβατεύειν εἰς δὰ 
Ἀληρρνοιίαν 5 κα εἰς πίω) ἐσίαν, Πρηϊ σας σογποῖς ὃς Δαῖτο αγοάῖ- 
τατοτην οἱ ἱπηιηϊίσοτς {δ παν ἀττατὶ ὃς Βοηὶ5, ἴγο ἰη μοι ]οῆϊο- 
ποῖ δοποχιηι ει οἤοηος τοὺς Δεέωχαρίω,. τῷ δ τὐρρειλνϑ ἔναὶ 
κω “δ πραγμώτων ὀκι τῷ αὔωϑεν χρόνε 9 κ; τῷ ἐμβεβατευκέναι εἰς πίω 
ἔσταν 9 τούτοις τεκμηρίοις χεώμϑυοι, φήσουσι κληρονομεῖν, Τά εν κἡ ἐγέτ 

βάτευσιν ἕτως εἰς τίυ ἔσταν. ὡς αν ὀκείνκ ζώντος ὀτι εἰσποιυϑείς, ὃς 

Ῥτὸ ἐτο ἴῃ ροοΠϊοηοιη θοποσιμη, Ἰάοπι τοὺς Αἰ πατούριον 7 οἱ 

Ὁ χεῖται κατήπειγον αὐτὸν εἰ δυκοιυῦ τες 9 ἐγεβοίτεινον εἰς τίυὶ ναῦν εἰλιη-- 

φότες τὴ υἱϑρημερία,ογοἀϊτοτος αἰιτοπὶ μοπηϊποῖτι ἸηἸ φιιὸ γτρα- 
Ῥαητο ἴῃ Ροήεἤομεπι παιιᾶς οἰητος οὗ πλόγαισι ἀ 1] το πάϊ, 
Ἐγδηζ ἀπζοτη ογοάίτοτος ρ᾽σηοτγατ τι] αι διῖς ΗΠ πδιιοπι σπτα, 
πιογοῖθιις ορρί σπογδιιθγαῖ, 14 οἷν, ἔτυχεν αὐτὸς ὀφείλων ν᾽ πῇ 
νηΐ τοις. ἐμοῦ 3), Σποδημοιώῶ τος ἐγεβάτευσεν εἰς τὸ χωρκῦν; 14 οξ 9 ἐπ 
καραταστετο, ρο Πάτα Ρτο ἴπο τρίς. Ραύ τς Δα Οο] οἵ ςαρίτε 
{πριιηάο, δ μὴ ἑώρακεν ἐμζατεύων. εἰκῆ φυστέυδν. υὑπὺ τῇ νοὸς τῆς 

σαρκὸς ἀιτώ ἴῃ Ἔοττμαι αι ποι Υἰάϊτ ρος ποποιτι ἱπρτεάϊξς» 
γε] ροάεπη ροποησ: ἴῃ τα τῶ: ποη νάϊτ ς ἰησεγοηβ, ατορο- 
Τἰτιδ ἕτω Σολομῶν δ σοφιστίυδυ(θ- «ὑριοτὰ 9 ὅσω πλέον ἐμβάτεύει τοῖς 
βάϑεσιςτοσούϊτο πλέον ἰλιγγιᾷ » Οτιο παρ ὶβ ἴῃ αἸτιιπι ροάσπι Ρὸ- 
Ὠΐτυοο, Πηασὶϑ γογτισίης ἰαθοτγαῖ, δὲ αἰζαατιάοιῃ ἴῃ ΠῚ 4 Π. τοῖς 

Ὁ) “ὃ ωρογοίας λόγοις ὧς ἐμβατεύοντες . ἐν: Τ᾽ ἐναντίων πολλάκις τὰ βελ- 
πίω διοικου μϑύης» ΠΟ ΡΕΠοῖγαητοβ ἵπ φοηΠ] 1 Ῥτοιπάεητὶς. ΟΠ Υ 
(οἴζοηι. ἐμβατεύειν εἰς ψυχά » ἴῃ αηΐπιοϑ ᾿ΓΓΙ ΓΟ 65 ἔασοτς.1- 
ἀοιλι ποδὶ “τξοσευχὴς,ἐμβάτευειν εἰς παξ ψυχαὶ τῆῖς δοίμιοσιν. 351 - 

ηἴθιις ςοπορέοτς ἱγγυρτιοποπὶ ἴῃ ἀηλῃ)αδ, ΙΝ ΑΖΔΠΖΕΠ115 5 ὁ ταὶ 
εἰπταύτων ἐμβατεύων χάριτας, 

Ἑ᾿μβατη) ἔμβασις. [Ὁ ]λχιττι. τ ὑελίθν, 
Εἰ μβατήρ ον, τὸ, σοπτις σα τὶς φαἀτιδίαϊη. νά ἐμβαδὸν, Ττεῖῃ ἰη- 

ϑιοῖμις τ γε αριι ΡΗΙ οίϊγας. ἐμίβα τήφκα τῷ λόγρυ ; ἱηστοῖϊαι ο- 
ζΤατίοηΐδ. ᾿ ᾿ 

Εἰ μβατιίρι(θ..ε ὁ, ααί ἰῃστοίτμι5.Πποη (ΑΪταης. ἐμβωτιριδι ῥνθμοὶ; 
(ξηῇπι ργοσοάξητες πυισηογὶ » ΡΙστάτομι 'π Γγσιγρο, ὅς 101: 
ἀεπι, ἐμ βάτυρίν ἀσαμίδ. ὑξῆρχε, ςαποτε ϊηςὶρίςρας Γσᾶπα ἔςσησ 
ἢπὰ ργοσοάεητοπι. οἰμπιοα! ντοράπτιτ 1ῃ τγιριιάτ15. ἐμβατίς 
βίοι αὐλοὶ, οἱ γβεὴ τοῖς ποροσοδίοις. 0 11.1.4. Ατμςπ.1..δ πολεμικοὶ δ᾽ εἰ- 
σὶν οἱ λάκωνε ἘΞ ὧν "ἡ τοὶ τεὶ ἐμξζατήριὰ μέλη αἰαλάμῷ αἰεσιῦ, ὡὰρ κα ἐγό- 

πλία καλεῖται). 

Εἰμβάτης,κ,ὃ, (ΕΠΠοτ,Θηυϊτάτοτ; πηι ]ος ο] αΠτατϊι5» τπόδα]ας 9 ὙἹ- 
ταθιιῖο ἰητογργοῖς τς ἐηΐπὶ ΠΡ τὸ φμιαττουςαρῖτο τεττῖον οχ δὶς 

Ῥάτϑ νηϑ ετῖς τποάπ]ας, 1 Οταςὲ ἐμβατης αἰ οἰτιιγ, σα πσπιο - 
ἀι11 ςοπηίτατίοπς τατιοπίδιις Ἐξβοϊμιπτιιγ Οπιη15 ΟΡ οτῖβ ἀ1- 
Πυδυιτίοπος. Ἐἰμβατὴρ γετὸ 4 εἰς, οπιδατοτ,αἸλα εἰϊξοποτηρ ό 
Βαἱ πῆς ξοζάνπεη» 10 4 ὃς κὐβύτρντον 4] οἸτιιτοῖ Ρίο αατβοτο, στο 
Ρτἰπηουςαρίτς [ἐςιιπάο. Ηείνςλ. ἐμζατὸρ αἴϑα τοῖς αῤχιτέκτουσε 
τόπος, ἰεσοπα οσή. τεπὶ ςα]ςοιι5. ἐμξάται χευσοί,ΘΌΓΕΙ «αἸοςΐ»ςο- 
ταιιγηϊ, πιοίαπιιρτο [ξοτς, Εὐυτρι ἀο5ἐμξοτης οὐ μαστῶν, ν ἰάς 
Εἰμίαδες. 

Εἰ μβατὸς, οὐ. ὁφ ροτιι5»4σςοἤι5.. ὁ ὡς ΡΉΜΕ, , 
Ἐ᾿μβαφία),αἱλόποίδες βαϑεῖωι δπὸ πῇ βαπῆειν ἐν βαϑειγίπαυις Ἠείγοι. ς 

Εἰ μβαφίον,κ. τὸ, ας τα δι τστ. ΡΟ] ΠΧ ἐμιβαφια 5.» καλάθια τ λεκανὰς 
καὶ πευβλια, κὶ ὀξύβαφα: ἀγγεῖα ἐν οἷς τοὶ καὶ ὃ ὑσμιαιτοιν Ὁ βρώματα. ἀριιὰ 

ἩΗϊρροοτ. ἐμ βάφιον:Οα]οη. ἐξυβάφιον ΘΧΡΟΙΓ, 

Εἰ νβάφιϑ-.ὈΙ θα]. ᾿ ν 

Εἰμβεβωδω «ὠς ὃς Εἰ μβεβαιδομαι»οὐγκαι:ςΟὨΠΕ ΑΒ ΠΟ; ςοπῆνπιο. ἐμβι- 

βωιἀσαδϑαι! πὸ γίκημα » σομῆτιπατς γιξξογίᾶπι» ῬΓατατομις 1π 

Τγειτρο. ; Ξ ; 
ὙΡΡΣ ἀόπιρ δ ἐνέβεβύκεισαν,ἰπστοῦι τᾶς. Ἡοπλοτιις Ππ44. β,6- 

ρέται δὶ, ἐν ἐκάση πεντήκοντα ἐμβεβάσαν, ῬΓῸ ὠεβεβη κξεισεννῃς Α 

Εἰμβεβαὼς,ρτο ἐμβεβυθεὼς, Πρ τοις: Γλατίιιο:}.3.Ἐ Ρ1Β τ. πίφῳ λαϊγῷ 

ἐμβεβαὼς, Γερυ]οΠτιῖπι ᾿πστοῖθις. κα ἀμ ΤΑΔΕ 
Ἐ᾽ μβεβρφοντηωῆιθ: αττοπἰτιιϑοἴταρο ἐλιι8γαὐανϑῆτος, ἐμβώντητος. Ἂ 

Ἐἰμβελὲς διείς μα » Ἰατοτοα ρα ὅς ἤρατίμτα Ἰηττα το! ἰαξξαπη.ΡῸ 
Ιγδίιις » Οἱ 3 αὐχιμύδης αὔρα σαβυάστυτο ὄργανα Ὡῳρῖς ἄσσων ἐμβελὲφς 

διάσημο. Σ "Ἂ ᾿ ᾿ ἢ 

Εἰ μβιβάζω, μ.ἀδὼ αν ἀκοχγίπάιιςο 5 Ἰηβτοά! [αξῖο: πεεπὶ ἐπνον τν 

ππροπουἱηοϊο, ποίαπηο;ἐμβοάὼ »ἀρηα ΗΙΡΡομα Ρε δ γῇ 
πλοῖον. Ὀἰοίζογιάες Πῦτὸ (δουπάο,καρῖτε 189. ἐμβιβαζέ ΜΙ 

βαλείῳ,, ἀείςομάατιν τὰ δαΪπειπι, Οαϊοηῦς δὰ Οἰαιμκοποιν, 

1ἰδτο ρείπιο » ἐμβιβαάζω σε τῷ ὑδὼπι5. τε τη ἀῃθπαι πλῷ 
ἐμβιβάζω κε εἰς πλοῖον ; τε ζοηϊἸςῖο Δ πδυϊξίυτι; Ρ]ᾶτο λὴ ερ τ, 
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(ΟΣ ΕΜ ὶ 

ΕἸ μβιύω,μ. ἐσῶ,παν μαᾳγαίςολάετς [αοῖο. 
Ἐ" μβιθον δ ἀπο! {{||554 1} ΠῚ Δ 115. Απερμοη,  μβιον τι ψυχῆς πε- 

δος ἐνεέςαξε μοι κομά τεστο, Ττοι.5 [Ὁ] 1415. τοῦ! ιι5. σοπιιαῖ ο[οδ5. 
νἱπαχ,άμι νἰμπςη5, ἐμβιωτερφοον πᾶςίοτ. 

Εἰ μβιόω,μιώσωςν Ἰογοομμα οἰζοναἀο]ςίξο, ἐμ βιώσομαι τῇ γλοἱπ τοῦ 
τᾷ υἱππ|, ἀἸπτγπίτατοπὶ το πη ροσὶδ ἢ Πρπίῆςατ Ἔχ νὶ Ῥταροῦ τ- 
τ]οηϊς ἐν, ὙΠ ΟΡ Βγαίξιις δον, πδτο τοττῖο Ὁ ςαρίτς Τξρεῖπιο:. 
ὀνδέχεται γδοῦταν ἐμβιώση, πόύβῳ καϑπέναι τας ῥίζας. Ὁ] ἀτπιτῖιιο γἱ- 
ΧΟΓΙΗΓ. ᾽ 

Ἑ᾿μβίωσιςςεως ον ταν ν Τἔ 15. 
Ἐἰμβλέσαςμ.ἐ ψω, ατ.ἐφα [οἱ ςἸοοἰπτιιοοτ, Ὠδτῖιιο. Ρίατο. εριτοΐα 

{ερτίπια, ἐμβλέψας μοι καὶ κ(ϑέλα τυραννικώτοι πταΐτι5 τὴς. ΤΥ ΓΑ ΠΉΪ" 
, 9 ΠΕΣ ΝΣ 
᾿μβκημάγατος, τὸ αὐ ἐμβώννην. Πραϊβσατ ἔνϑεμαγ!πΠπειι πὶ, Ὁ Πππ|οΐ. 

4α 1 ὃς ᾿ηἤτιιπι ἱπιππέξίιπιαιις. Ψψπάε ρτο ἱππιίοπε 
ΔὨΪ τους Παγσῖ! (ἢ {γ]αοίγοπι » Ῥομίτιτ. ᾿τοῖὶ ογπαπιθητα 
γα(οτιιεπ, ἀἸ ξξα οτο τῷ ἐπερβλὴ οι, 4 4 νας ἀπ σΟΓοητΙΙΣ 9 δέ 
τϑιο  ΠΠογοησιιτ φύσι ΠΡ ἰτιιην ἐγατ. ἘΠ χοἰ αιιο χιιο ἤτηῖ, 
4118: ἴπ Ρατίετῖθτις γογπλϊσαατα» ὅτις πιιιίξατα ἀϊσιιπεαχτῖη 11- 
8 5 [ρπιοητατα,, ὃζ ἴπ Ραιισθητίϑ τοις Π]ατὰ,Ος].},6.ς.19. ὃς 
Βιιᾶ, 1. Αμποτ.Ρ ῖοτ. 

Ἑ᾿ ἀβλνυτεῦν, Το! Θπάτηπι οἵδ, 
Ἐ᾿μβοζωςἱποίαπιο. [κοίλη ἀς [ϑλυ, μεῖφον ἐμξοίν αὖ ς-ἐντομθ. 9 τηᾶ- 

Ἰοσῦῖ νοςς οἴδηιαγο ιιὰτι ϑτοητον [Ὁ] ορας, 
Εἰ μβοηϑέω, ὦν ῬΙΟΟιΙγγο ποι γΓο»αιΧ  τπστι ὃζ ορθπι αἴοτο. 

Ἐὴ»βοϑρίθ.,) ξοιισαπὶ μα ΒΟ η5264 111 οἰ ἴῃ ἔοτιοα, 
Εἰ μβολκαξ, αὐτοῦ Ἰη τὰ ανια: Ροσπα ἔογε ἱπἤτίπια . νε ῬΥτα 1ηΠεῖμα. 

ἀἰϊχῖς Ἡοτγας., ἸηΠτῖτῖα, τ Αὐ ΘΡΆ. ΠΑ ΝΣ ἀπίοις,ι ἐγκάκεν- 
πρασυῆνας κὴ ἐμβεβχημῆμας. 

Φμβολειξ, ἐωτγὐγαθαῇ, Ἰαρρτοῖτον ἃζ ἱπυιαίοτ, ἱ ἐπ Ἐρίργαπυπιατ, ἐμ- 
βολία κράμβης πάσσαλον, ῬΑ ΓΤ ἴριι ΠΙρίτουη. δοιτιιπηι Ὀταῇιςας 
ἀοραξϊοταπ9ῖ. 4110 Ρτίμ5 τοῦτᾶιαι ἀρογίφηζε » αέξο ξοταιηΐης 
Ὀγαῆτσα ἀθρουϊτιιτ ἃς Ῥαμρίτιιτ, 

Βα βολὴ,ς, ἡ, Ὁ ἐμιβάλλω, αν στο Ἰτο ἃ σσοίϊιι5 5 ἐπηρΘτι15. 9 Ἰηϊ Θέ 10. 
φαϊεέϊιο οἰδουτίιν, ποιμτῖῖο, Ἰέξιις » τη σἢϊπαναάπιοηίτ5. ἐμιθο- 
λῆ οτἰαπ,.» 04 δι ἔμβοχθ: καὶ ἔμβολον ἀἰοίτιιτ, εἶ τοίζγιπν ηᾶ- 

1155. ΧΟ ΠΟΡΒΟΩ 4. εἰλίω, ἐμβολαὶ ἐχύσῃ τῇ στεήρει» πλπ] τοίετατα, 
πο τῆς το ἐρτῖπιο, κἿ ἐμβολὼν αὐ αἴρᾳσκδυῇ αὐεῤῥήγνυ- 

σαν τὰς ἶ ἀϑίωαϊων γαῦς δπηπολυὶ ἡ “παρεξειρεστας, το Πγοτατη 4Ρ- 

Ῥατασίοηο ἴπιχτα τοπι! 5145 πᾶϊιος ΑτΠοηοητιιπη Ροττιιη ἐς μᾶς, 
ἐμβολὴ πὰ ςρατῶς ΠΟ ΕΠ ̓ς ἱπια πο ὃς σσηβιίζιις ἀστοὶ ἰτέα, 
ἡθιρκοΠῖο ἐπ ποίτος ἐαέϊα, Αὐττοτοῖος [δου ἀο ΡΟ] τ, ἐδήλωσαν 
σι ὅσ᾽ Θηβαίων ἐμβολῇ ς. θόρυβον ὙΣ «παρεῖχον πλείω εἶδ πολεμίων. 

ἐμβολὴ “δ νηων,ὰ εἴ συμβεχ, σύῤῥαξις σου Ηϊ ἔλιις οἷα Πὶς,αρηά 
ῬΙΌΤαγ Γι, ΡΟΙ. θ᾽ις Πθγὸ Ῥτίπιο, τὸ ἢ λοιπὸν πλῆϑος τ καρχηδο- 
γίων ἐποιεῖτο ἃ ὅδίπλοιι ὡς ΕΠ ἴω Τάοιτι, σις ϑλοντες ἢ το ἘΡΕΙ͂ 

τεῖν» οἱ μὴ ὁ ὧκ πλαγίων οἱ ἢ Κ᾽ τρύμναν ἐμ πἰδεπλέοντε , ἀσφαλώς ἡ η΄λ- 

πῖον ποιήσω δ! πα ἐμβολας. ἐμβολὴ ἔχοντος ἀρρτὸ {π {ππΌΡΠ- 

τατοῖιι5 τῃ (ΔΉ 110. ἐμεβολνὶ οἷ ποτα μῆς ἐποιτίπις. Ειμιϊοτιιηι, 

ΑΥὙἸΠῚ4. οἴπίλονε ἀριια Ὑ Ποορτα τον. ΠὍτο 4ιαττο . «αρῖ- 
τε ἀποάςςϊπιο»ἐμβολὴ πὸ κηφισοῦ, ἀτηηῖς ΟΡ ῖΠ οἴπειπ|.1.ςό- 

"μα ἐμβολὴ “ἦν ἄρθρων 9 αττὶ σι οὐστιπα ᾿ϊ οἔξῖο ἔριν τεροῇεῖο. ὁ ἐμ- 
Ῥολὴ χαλάζι» ΑΤΙΤΕα. ἘΠῚ ετίαστι σαριιῖ αὐτοῖς πιο ῖμαγ). ἘΠὰ 
ΟΥ̓ ἀϊα. κ ὃ δοκὸς ῥύμη ἐμπιπῆεσοι, ἀπεκαύλιζε τὸ τρρέχον τ ἐμβολῆς, 
Ττοῦι ΟΥτιι1πὶ Βτμγ} πῖϑοντ ἐκζολη, 

Ἐ μζολίδες. ΠΟ Ιν «ἢ. «οἱ τὐούϑετοι,α οἰτ τα ρροΠτιτῖα:. 
Ἐ᾿μβολιευ αἰ, Ἰητογὶς Ἴ1 1159] πτογοα αγῖδ. 
ΞῚΜβ ὀλιμιος εἰ αίογτιισ»πτογ ρα [ἀτιις, Τατογοα το 5 ἴπρῖπις ἱπσ [ςα- 

τιι 5. ΠΙΡροσγας. ἱπυροτέςξιις. ἐμβύλιμα ἐπὴ» ποτλα τοϊςξζά σις 
ΠΆΛΠΛΙΠ 491 ητογοαϊατα ἃς νοἴτῦ τΠετῖα. στ: ἴῃ ΝΝιμλια, 
ἐπήγαγε πὲρι ἐνιαῃ τὸν δὶ ταῦ φεβ ερυαρίῳ μἱωὶ δ ἐμζοχιμον ψαὸ ῥω- 

μαίων μεμκιδῆνον κφλϑυῆνον, εἴκοσι κὶ φυ οἷν ἡ μερῶν ἔντα.1 ἃ εἴπ, αἀϊεςῖς 

αὐ δηπιπὶ ἴῃ τπθηΐε ΒΟ σγθατῖο ΡΟ] πποπὶ 5» 14 οἰϊοϊητοτοα- 
ἰάγοππ 5 “16 πὶ πιογσςάϊπιπὶ Ἀ οπταπὶ νοσαηζ5 481 ογὰς γὲ- 
σ᾽πτ ἀτιοτιιπι ἀϊουιιπι. ἀριτά Μλογοθ.. δατιτ. Πἰγσ ρτίμλο, ςα- 
Ρίτο ἀςοϊπτοτογτῖο, ἔα] [Ὁ Το ρίτιιν ἐμιβολισμοιξ, αἰεὶ ΠΟ5' πιθη 65. 
Ῥτο ἐμβολίμοις, ἈΑΣΠΕΙΣΙ: δ. Απΐπι. ἐς ἔσετιι, ἐμβόλευόν ὅδι, αὐ- 
οτείθπι οἵς, Ἐξ ἐμβολιμα ἀϊέλα ἤπητ ρατ5 αιιαάατη τια ρα" ἀϊα, 
ςαυπαῖηα παρ άδπι γΟ] σαπτῖςα ἴπτοῦ «αἰ ατῖα.Α ΒΑτμοηΐς ἢ {πιι6η-- 
τίσ, Αττ του, πἰἷϑὲ ποιητικῆς » διὸ ἐμβοόλιμα) ἀδουσι,ωρωτου αὐ ἤξαντ.- 

αγέϑων. τὰ ποιήτου. καίτοι διαφέρει ἡ ἡ ἐμβόλεμᾳ καὶ δ ιν» ῥσιν εἷξ κ(ἴλ- 

λὺ εἰς ἄλλο αῤμοήειν, ἢ σθαθόστον ὅλον. γὲ βουταῆςο » ἴθι Βι4. ἀ- 
φιιά Οἱσογοποῖῃ ΡΓῸ ϑοχιῖο ἰοσοηάι πὲ. ΝΝΟη (δἸύκα ἴρε- 
ἔζατοτ 9 [π φέϊογ ἃς ἀοῖ' ϑαπια πα οπηηΐα (οσουὶς ἐμ οἰ ̓ πηα 
ποις. Ἐξ ΕΠ Οὐ η11]. ἔπατγοπι; [10.3. ΟΡ  τίτααις ταϊτ  ἴσιιῃὺ 
ἐμβόκεμον οορϑῖτο. 

π᾿ μβολιίον, οἰστογροῆταπι. Οἰςον. 4 Ατεῖσιαι Ἐν] ΤΟἢ (πη 11) 
οορῖτο 5 ἀιὰπ 1 ἀγραιπιοητατη δὲ Ἰαρτοῆτιαν ιοπάαιῃ [ςομϊςῦ. 
ἐμβόλια, τουῖα, ΡΟ Πχ [15. 4 τἴητο 5 ταῦτα Ὁ) τεὺ μικροὶ δίκτυα αῖ- 
ἄληι νος ϑατοτου νοςζαητζιντ ἀπ Πεῖτϊα» κὴ πσμρεμβαλλο μῆνα ΟἽ Ἐπορ- 

πέρων φυΐσει, 

Ἐπ μβολίσματα, ἀϊιοτῇ ραπηὶ ἴπο ἱπάς σομἤιτί. ΠΙογοηγτη, αππο- 
τὰς χὰ σαρ, ἀςοιηοίοχτο ἘΖοςβὶο]ἰς» Δα 1[.πὶ ὃς Τπςοἀοτίρ- 

ὍΠΕΝΗΙ 
ποπὶ τυαπίτ{{{{- ἐμβολίοι ΠΕΣ Ὑ Ῥτο σοπἤιτίς ἃς ΕΠ 
ὃς οχςο!ς Πτις 14 155 αιιοα Π Πρηίῆςας ἀϊιεγίος ραππος ἢ 

“ ἡπάς σοῃΐτιτοϑ 5 δίς ᾿αΠτὰτ ΠΗ [αέζυπι Ἰἀο πᾳ 
λυῤῥοιφον ν ΟΠ π ΟΠ τΕΙΠῚ, . ᾽ 

Ἑ ̓ μβολισμδε,οῦ, ὁροσαρο 1 Πππιι5,Ἰπτογςαίατίο. 
Εἰ μβολοσδέ ΞΥ ΟΥ, 166 ῈἙ ἰμβολθ.. 

Ῥ᾿ μβολφτειδὴ «ονἱάς ΕἼμιβολ-, 
Ἐἤ βόλον. τὸ, νοι οργερα ρα πη οιηξο ἀϊα, Δρυὰ ΤΙ ΝΙ 

τῆλις ἀηοίιοτα τΟΡΟΏΙΤαΓ εμβέλα ὕτόρϑε, απ τταϊσοῖ ἰ Τ 
ταητιιγ σι πςητοὴ ἴῃ ΤΟ ὮΙ 5» 7 τας ἀπομοταπι {ΠῚ ΠΟΙ 
δι Επτιριᾷιῖπ ΡΠ: ΠΙΠΊς ροττανιπι χαλκόδετο, ἔμβολι 
γεξίος τοι! ΠΕ} γεν εἰ τγαο5 αγατα:. 15 (Ο]Ε τς πὶ 
το ροττας ἀοπλ στὰ. Ττοπὶ πιθητια. Ασορ ἤδη, ἱῃ 
Ρβοσ. Ιτοπὶ ςοπῆιϊιοης5. ΗἩςτοάοειις ἰἰδτο μιαῖτον 
χώρης μεταξὺ εἶθ ποτα λύ, το ἰητετοδ ρα ϊηἰς οἰ, τοὶ ὁ 
χα ἀς δοποίγ ἀϊχις τοῖτνα ἧς Ουτὶς τοῦτ. ῬΙυτατοῆι 
τοῃϊο, τοῖς ἐμβόλοις τόπον κοσμήσας. ν Ἰὰς ἐμβολθο, δ 

τη εγιιπποηζιπτι γι τ οι γτ ρα τί πιιπη;ν οὶ ράχη τς 48] 
πᾶ ἀεραπριυητατν ὙΠΟορΡ γαίτάς ᾿τοτοϊθτο ΠΡ 
ἀιϊητο φακοιὶ, ὦ 'φε α ὅροις γινεῶχ, φυτεύυσιν ἐμζόλω, ὅ10Ὲ ἢ 

αὐτμοτὶς σοάοχ εὐπδοια πάϊις5. 
ΕἸμῥολίθ νῦν, τοίξειιπι παιιῖς. ΡΟΪν 115. πρὸς ἐδ ον 

λοις ἐν τῇ ἀγοράς Δά Ιοσιιαν 4] τοίϊγα ἀἰοίεισ ἴπ ἔοτο. 
τοῖα ἴοςιις ςοποϊοηῖς αα Ῥοριΐαπι, ποι τοῖγα Τιατῖ 
Βὲι5. ΕΠ οεἴαηι ἔμβολῷ, ἀρᾷ ΔΕ Ίταη. ἀοῖοβ σποαὶ 

τοξζα ταπι ρα άοιτιιπι αυιὰπι ςαθο Ἐγί τ πὰ ΟΡ ατιιπηε 
λαὸν μβαήνειν, ΕτΥ τποΐορ. Ῥο]γίρτις [το ̓ Ῥυπιο μεΠο 
ταν ἀοίςτθεης τεροηαίῃ δ σαιπραταπι,"; ἡ σωμαρ μοῦ 
σχὼν χὰ εἰρνμῆμον τρύπον. τὸ μὴ) ὅλον αἰ πετελέ νη χὐμα τι 
βολ., ὃ τὸ μῷρ δὴὴ τίυυ) κορυφίωὐ μέρος οἷο κοῖλον, πὸ ἢ ωρὸς 
δ: τὸ ἢ σύμααιν ἐγεργὸὴν γὰὴ πρακτικόν, Ἰάςπι , ἐκσειδ' αὐ 

τῷ δεύτερον ὅλον ἑπλως εἰς ἔμβολον ἔταξαν . ΑΝ 
μϑαν ναῦν τὸ τρίτον ς- ρα τύπον. Μ ηἧς ἐμίβολοειδ ὃς σεροσίθολ: 
Ῥτεῖπο ἀρτλίηῖδ ᾽πὶ σα π οι] αππτ τοίζγιμτι σΟπβογπιαεῖ 
Ρατ5 πιας νη μια πο] πα ΤΠ στιῖς. ἐμβόχῳ τούτῳ, 
πολὺ ἄλλυς φάλαγίϑε χρυσάμιμιθ- » ̓ος γος ΓΟ το ἀπ 
41ι4πὶ ἀςί οι ριότεπίο γ ἤις εἴτ ΡΙατατομιις ἴῃ ἘΑΡῖο, 
σαιχ ἐσιγοταίς το ν5, Τ Ιου ἀἸά65 ΕἾΜ βολθ- οτίατα 
λίθ. κἡ αὐδῳξονείθ.. 1. συΓττι ράγ5 114 ἀἸςίτιιτ 4α: ΑΧὶ ἸΠίοτΙ 
τάτη ςουτίποι πὸ ὁχοϊΔατ,οἰύαιις Ὑἰποι τι ἐμιβολοδὲ 
τα ΠΧ Πτο ρυῖπιο. Ἠδγπιοίαιις Βα σατι ἴῃ ΡΙϊη: 1. 
πόας ΠΡιυιΐαηι γοτάτιμτι αχῖθιι5 Πγπηαηἀῖς 1πιπηῖτεῖ 
απὰπι ταν το οἰ αι σι απ ἀρρο ἢ ἀπτ. Οταςὲ ποαῆςῃ ὦ 
ἐαβόλιον ττα]άϊτ:ίς πος Πης ἀπτθοτο. παῖ ἔμβολον ἀϊδ 
{πατ, ὃς ἐμβόλιονα! τι οὔθ. τοι ἔμ βολθο ἴῃ Οτοπθὶςεΐσ: 
τὶς ἀτα; 14 σομιι5)οξ ΘΠ] οἷ τις. τα συ] τις ἀἰδιις,αῖα α ΠἼ 
Ἰο5. μαϊτιρτοΠισπῖθσιις ἀαιαπι ροῦ Βἰπι]ατιπι πατοβ. 
Ἰερο Ψιγτιμι.1.12.6.10, ᾿ 

ΕἸνβομβέωχτςίο πο ἧς Βοσπῖρος οἄο ἴῃ ϑυποῦ, ἐμβομβεῖ μοι 
κοαὶς καὶ ἘΣ 70 σων χόγων ἡ χώ, ᾿ 

Ἐ᾿μβ βαδιυΐω, μι. ὦ ἀπ ΠἸογοτσονῖ ἐμβραδιωειν σῇ σαγδιᾷ. " 

Ξ᾿ μβεαυάμν, ἡ, ἔατιιτπη,"ἱ εἰμι μῆῥη,, υὐτϑρϑέσει πῇ ρ,γὴ νιοὶ τίου) ἀστὰ 
πλεογασμιῷ απ βιαρυά ϑορβγοηοιη Εἴ. δι Ταἀςοης8 ἤ 
Ἐτγεηοον. Ηοίγοὶ. ἔμβούτωι ΕΧΡ. νεἴμαρται. 

Εἰμβραχυ, του τοτοσιωτόμως, ἐν βραχεῖ εἱπλώς ,ἐν ΡΝ ͵ 
Εἰ μβρεγμοαι τος, τὸ, ΠΠΘΙΙΟΤ, Ἰηΐρουο » Πιεςιι5»ᾶ ρογΠο 5 [ι 

ιιοάςιπαιις ἰῃ ΓρογΘΊ τα 5 ἴδιαι Βα πη ἄτην αιοά ζοΥ ρς 
Ῥ  Ἰσαταιγ Προ 5 ας ἰαπα Πιίρρίίψας ἐχοθρταπι.. 

Ἑ᾿μβρέμομαι.. ἔτοπιο. ' 
ΕἾμβρεθ., ΠΕ] τῖῖς. λλι115. 
Ἐ᾿μβρέχως ρογξαπήο, ἀοιποῦρο νης, μη ηιογρο. 
Ἐ᾿ μέρέϑεια ας", σ αλ1τ45. 
ΕἸμβριϑὲο τὸ, ΠΡ ταπιοητιατι το αἀϊοξειὲ το αι τε, Ρὶ 
ἑδν, σι βαρέν. ὅστὸ πὰ ν᾿ ὅγ:βαρεῖν. Ετν Πι. 

Εἰ μβειϑὺς, ἐϊδ-, ὁ καὶ κα, “οὐ ΔῊ 59[Ὁ]14 159 ταῖς ομμῆ ας 
τπο] οἴτιι5. πογτιάιις. ἐμβδιϑὴς ἡχικία,ο ταὶ διϑυϊοτςζοηί ἶ 
αἴας πος ἦδος φύσει ἐμβειϑὲς, ἸΟΥ 5 παταγᾷ 
τὸ Φρ το] ἱξρτίπια. ῬΙστάτοδιις ἰπ Ἀοππο, ἐμβειϑής, 
χλώδης αἰχϑυκίωσις., οπατα ἀτατῖς σα πρίποία οθαρΟΥᾺ 
ἀοιη ἴῃ Ῥοτγίο ]ο.φεύνημα, ἐμβριϑεσερον,μταυϊῖοτ οἰατῖου 
ἔσο καὶ φραῦς, ὡς γε τὰ τρφγματ᾽ ἀπατεῖ., ἢς Ραμα ὦ 
νοσεῖς, ΟΠ: ΔῊ ς ἃς [οπ] 55 ὅς, 

Ἑ ̓ μβοιϑώς, Δυτ!τοτοξοτοοίτοτ,α ροτὸ, 
Εμβοιεμφ ὁμκαι εἶμ ο, νὰ Ἐ’ ̓ μβρεμρίμω 5 τὐϊμαΟἸΓΟ Γ πλλη 0 9 δι 

γοἱες τας πη ὸ ςοτητιίποτῦ ἃς οὐμπὶ αὐπτονίτατο. ΜΔ 
9:ἐνεβρεμήσατο αὐτοῖςς σγαυιῖτοῦ ἰα το πΠΊ Πάτα} οἵ εἰς: 
αιιάεγι ὅθητεμεαν, Γι Ἑμαηρεὶ. Τοδηη. ςαρῖτο γηάςοίπιο; 
σιέτο τι τονϑύνα τε, κὺ ἐτώξνξεν ἑαυδ. 1 Π Γοσλ τς (ριτίτιδὲ 
ταν σαῖς, ἐνερ μδθτο οὐπη»ἱη ἔγοπιιογιιας δά πιογίις ὃ 
τἀλέμβριμώμθ. ἐν ἑαυτ 1 [οῖρίο Ἐτοπἀοης;Οα πη. 
ἐμξρεμώ υλυίθο, μετ᾿ αἰπειλῆς ἐντελλὸ μῆν Ὁ», 

Ἑ ̓ μθρικ(οίω, ὃς Ἑ ̓ μβριμέω ϊλξι Ο1ηο. ἐμβειυϑϑτηρμῖὶ αὐσνεῦτο 
τιμᾷν, ἐμβοιιί ται, μετ᾿ ὀργῆς λαλῆσαι), Ἑ ̓ μβριμήσω ὍΡΙΑ ι 

ω “χε-- -ἰ--. ἐπ΄ ΑΤ δῶτε δὲ, Ε2 “Ὁ 



ΕἾΜ 
φάξω ἴθ᾽ ἡσυχίας, ΠΟΙ͂ΟΝ. ς 

τὸ ΠΟ ΠΊΠλἰ μα τῖο οἰπππ αἰτίτογίτατο, πηι ἰξι5οἰ πη 1 - 
τ τὸ μὲ ᾿ὀργηῆξ λαΐλνεα, 
: εἴνοῖν. ϑεῖον, ΕἸ μύριαι “5014. εἰς βαϑος δηϊκν μῆνα; ῥίζαι. 
“ως ἀττοπίτιπι γε 4ο. ἐμβεβροντῆ δα! 5 ἀττοπίτιπι οἵο, 

οῃ. 
αγας γἢ ἵταρο τ» ο ΠΓτιττιομωνΐα  φρενόβλαβία, ϑτέμβθ., 
τίϑ'»κ)δαττοπί τι ας ἐξντι δα τι Πῖ5. 5. ἀπτ πιογθὸ ἀ1ςὶ- 
ἐμβεβορντνυῖθ.: Ἰχιοϊα παι ἴῃ ἸσαγοΠΊοηῖρΡΟ: εἰς ἥκειν ὃ 
γαλῆς 9 ὦ ὑπὸ τ μεγαλοφωγίας ἐμβεβροντομᾷῤ,2», Ππιρ14ι1π|ν 
ηϊπιὶ ἱπιροτοητοιη ΡΙογίιπιψιις. Πρηϊῇςατ. Μοίςοριι- 
 ἐμβεβροντημῆθ 9. ὁ ζω φρενων, ον Τα ὅηὴ ἃ τυφωνα κατα- 

ὅν σκυπγων. Του το Χο πιρ το σογοηπ ἐμβ ρόνπητε 5 εἶτα νεῖ 
ριιά Εἰασοιπι 20 πῃς οἰγοιπητοπιῖς σαι άσηβ ΒΟΙΠοηα 

ἰ5»ἱ 4 οἵδ, ἐμ εὐναυτός ὄὅξδιν , Ἰπίτηιις ὃς ξιγῖο ἢ. 1 χίταις 
ς ἴπ Μεταιηογρμοῦ, Ετ Πυιπιάπας πιοῦιγα τοηίττια 
νδὶοχ Ράττο [θαυ νἱάστιιγ Ργτμαρογροτιιπὶ [ππεςη- 
χπὶ ΑὙἸτοτοῖες τόσα τ Απαϊγτι ροἱξοτ.Π}ν.2, 
«οὐ οἴη πιο. ἵστατο ἰπίροτπου. 

"οἰ ΠΠΠΔ τοι τὶ Παρ Ὶ » 4] ρον ἰη Πάτα νογϑοσιπι ςαρτὶ 
ΠΓΙΙΓ. ; 
τὺς. ποις εξ πιο! οἴ πα]15 ὃς ΓΡΙ συυτῃ ἀα εἀπσοη- 

εἰς τποτίιος ρι αι ουτῖπι. ἀς οἷτις νι ἀτάϊιο 1 {το 109 
στῆς], ΟοἸΠιπὶ [ἴδ το Γρεϊπιουςαρῖτς [ςοιπάο δ Ηἰρ- 

τ. ἐς Πιρογίατατίοης οτίαπι ἀἸοϊτητ ὄνυξ, ὃς αὐδὶ γοωυναικείων 
ἰὸά Θαἰςη. ἐχροηἰτἐμβρυοϑλάςηρ:ν οςτίγαιις ἰχθύν» 

χυςὴρ κὶ ἐμβρυκλκός, γἱἀς οπτη! [5 ἰος 15. Τ ττα 114- 
ο ἐς Απίπια, Εἰ οὐἴαση σποῖιπι ἰρ᾽οα]απι αιιο Πισ]- 
ἀἰτὶ ρίτιιγ σαῖςο ἰατγοοΐηϊο ἐριβρυυ πα τί ΔΡΡε]πτί]ο- 
βρυοϑλείς ω ) ἐς ̓ ηξιητίς 41} οΕβεῖο ντίαιις νἱτιοητῖς 
Ἐγοπιρτογίεπι. μος ὅς ΗἸρροογατος Ἰὰς ὃς Α- 
» ὃς Ἐταπῆτατιι5, ππαϊοτιτη σιοαας ὑτοίςεέϊογ Ηε- 

᾿οπηδτν ἡ ἱηξδης ἴῃ ντογο στε! 9 ῬΆτΕΙς ἱἸτηροτίοσ 
τρια τὸ ἔσω βρύειν, ἡ ἐντὸς ὁ γες ρς αὐξεῶτω. βρύω,οηὶπι ΡῈ}]}- 
ἘγΠΊΪΠΟ ὅς [Ὀατιιγῖο Πρπιῆςας, αἴ οη, συμπῆωμι. δ), κύνμιφ) 

τας ἔσατιπὶ αὐδιις ᾿τ δε ΠΠοπὶ. νὰ δ᾽ πιο ίτγοην: ἐἰμέρυον Δτι- 
πὶ να! ΙἸοτοπι. ΡΠΟςῚΠἀς5. Μῆτε γαυὴ φϑείρῃ βρέφθ- ἔμ- 

γέγσδοϑι γάς εῤς. ἸΝοταῦ Ματοςο Ππ5 1ῃ ἔχατιγα ποπαϊπὶς ἔμ- 
εἰἰς ἀἸςὶ χιιοα ἃ ργασπαιτο Π ὙΕΓΟ ΘΘΓΙΓΙΙΙ 9 δὲ αιιαηάλι ἴῃ 
τι. τεϑυηκότα ἔμβρυα. ἀθοττιΙ5» Ὀϊο σον! άος Προ (ἐ- 

ἰονσαρίτε 80. [{6πὶ Πρ το ρτίπιου σαρῖτο τος. ἔμβρυα κατα- 
ΣΠΊΟΓΓΙΙΟΝ5 ΡΟΓΙΙῚς ἀθτγα τ 5 ΡΑΥΤΙΝ ἸΏ γτοτο οἰςέϊος οχ- 

ἰαβιυα ἄγειν, ἔσετιις τγάῃογο. Τάοτη Πδτο τογτῖο, ἔμβρυον. 
κάλλει, ῬΑΤΤΠΠῚ Οπιοττιτι πη Οἱ το] άοσι.. ἔμβρυα 
ἐπὶ ΠΌτΟ ιαττος ράττιῖς πορατ. Γ)ς ἔροτιι ἀπ᾿ πιά Πτίιιτι 
τίθης σαγοητίατα ἀἸςϊτατ. Ατι τοις]. 4. αὐοὲ γμυέσεας, ἐ- 

ἂν ἐΐμβρυον ἡλίκον μόσχον εἴα αἷτ,1ά εἴς, άσταση εἴορμαπτο- 
ΤΙ ππαρηϊτι ϊπο. ΠΠοτηογας Οὐγ τ. ε. ἔμιβρνον ἀρ ε!]α 

ἢ αι ἃ ρατιοὶς ἀἸοθιις οχ γτογο ργο δεῖς, ζόμῆνθ.- δῆ, ἡμολ- 
ἡ δς καὶ μυχάδας ὧγας. ταύ τα ἈΤ᾽ μοῖραν. κὺ π᾿ ἔμβρυον ἧκεν ἐχώςῃ. 

ὙΦ ΡΈΠ)Ο 54}11πᾶ’. Αγ τοτοϊ. ἰοχτο Απἰπιαὶ. σαρῖτο τοττῖου ᾿ς 
Ἰδ᾽ ἀοτισαρίτε νἱσεππηοποπο, δς ἐς Δυῖθιις ἰεϊάςηι ρα 
τίαση ΟΧΟ]α{15... ἔμβρυον ἀτελὲς 9 Ῥάττι5 ἴαιτι Ἰησῃοᾶτιις. 
ΡΒταίτιις ἀς σαυῇς ρίχητατ. [τὸ αυΐητο 9 σαρῖτο αιᾶγ- 
ὅμα ἐμίβρυον ἐν δένδρω . [οτοη νοσαῖ Παρ ἤππι δὲ σοπςοο- 

᾿ ι ἢ ἵπῖγα ἀτθογοηι 5 “οὐ πος σοποορίῆςσιο ταπημλπη Υ- 
' ἼγΟ το ΟςρτΙΙΠῚ, ὅς Ροΐϊοα νοροταῖς τοάάϊειιπι ἔσει ῆςατ, ὃς ἐᾷ 
ἢ βοπογῖς Ρίσηταπ φά οἱ εἴςιτ . πο αἰΐτοι αιιᾶπι Π 1ῃ τογγᾶ 
ορδέξισι ΠΙΠΤος, ἀτσοτο τογγα νἱσοπι Πιδεῦτς, Ἐπ ἔμβρων ἴη- 
ΟΥΑΤΑΓΓΙ γοςάθιι4, ΡΟΪ]τιχ Πἰἶστο ρυίπιο ἄς {π|σα]1 ἰοτο ἰο- 
[αςῃς αἰιο ἐχέβοιον, ὃ μεσύβοιον ἀἸο]ττιτ χα ταλαμβ αϑεσι 5 αὐτὸ ὁ΄- 
ἂν πϑδλειλ ὦσιν εἰς τὸ πἷ; ζυγριῖ τρύπυμα. κεκρίδω ξυλένίω ἐμ βαλόντες ἡ 
χλεῖπαι ἔμβρυον, καὶ ἔγδρυον Ὁ 

βρυίθ., αἀϊοέξ. ἴῃ ςοποορτάοιο σομτποπϑ 5 Ν᾿ εἴτ. Ῥταρπδπο: 
εἰ ἴπ φοποερταου!ο, ]ιιαΠάιις ἰοςὶς σοπτοηζιις ὃς ΦΟΠΟΟΡτΙΙ55 
Ἐξῖτα 15. ὙΒΕΟΡΒταίξιις ἦε σαιπς ΡΙΔπτατ. Πρ το ςαρίτς ρτι- 
ο; «εὶ γὲ τὸ μέλλον βχας αὐειν,ἔχέν τε δεῖ τίω) ἔμβρυον ὑγεύτητα 9. κἡ 

αὐτέων δευύαόϑει πυρεῖν 9 ἴπττα (Ὲ σοποορτιισι ΒυΠοτο πὶ ΒάΡ ες 
ἘΠΊΡΟΓ σοπιιϑηϊτ αι! αι] 4 σοτηιοη οἱϊ εἀϊτιγιιπη: ΒΕ 4. νοστὶς 
πποτοπὶ ΡΓΟ  βοτιπι » υ οἷ σύμφυτον, ἐπι σοηϊτιιπι νογτῖς ΟαΖᾶ. 
᾿ ἐπὶ ὙΠΟορ γαίς. Π|6.οἱπίάοπι σαρίτο φίαττο 9 κὶ γὸ ἐχ ταῦ τί 

χανησιν ὄἄνϑιὲ ῥίζας ἐκ “δ βχαςων. ὥσπερ ὁ κυῆός,, ζέα γὸ δὶ 
γ'λιαδν ὅλως ἔμβρυίθι, κὶ εἰσδυόυῆυ!θ. εἰς αὐταὶ τὶ δένδιρα, κε ἐν τῇ γῇ 

᾿ Ῥυπ]ουῆνθ. .. αιιεπγαἀητοάτπι μοάενα. μας ομϊ πὶ στη ρτ τη ]5 
[π|Π| Εχ ρᾶστς βϑηῖτοῖ ἐς οἵδ, Ἰγ3πινε ἄοςος Ρ᾽ Ἰηῖπι5. πεάογα, 

 Ἰετιαδιις » οχ [ες παίσίτιιγ ᾿τοτιπι » (οἰ ρίαπιά; ἴα ξοεοϊ ἀἴτατε 
' Ὀραρατ οῇ ἴτασιιο μος 'οσο ἔμβρυϊθ., σι εηῖτα!ς ἔσεςιηάα : πὸ 

τ ΕγῸ νπιάχοντ ΡοΓΡογαΠῚ τγαητπἰτ|. 42α. 
 ὑῥυοτοιαίαι ας, ἡ. Ρι14 ῬΟΪΠισοπὶ ἰτῦγο παττο 9 ΟΠ ὀμφαλοτομία, 
᾿" ΤΒΠΠςὶ ξξεῖο δξειόσιο “ὶ ὀμφαλοτύμου κὶ μαιδυπρίας . ἡ «δὺ ὁμ- 

λοις εἶν ἐμβρύων κὶ “ἴ9: βρεφων Ξποτέμνει:1ὐΠπτεισπιοητο αυίάς πα 
πο ὀμφαλις ρ ἀἸοίτιιτν, 

ΕΜ 503 
ΕΥαβρ υἱσαι ἐνθεῖναι. ἵΠὴ ΡόΠοΓο; ΕΓΥΠΊ, 

ΕἸμβρωυαγατος» τὸ, ΓΟ, ἐμβρώματα δόντων ςαιια ἀοητίμετ, Ὀἱοἵζο- 
τῇ 4. ἄφῃτοϑ σαὶ ὃς σοτγοῇ, Ἐτέϊμβρωμα αὐ, Εἰ. Π144.2. οἱὲ 
Ἰοηταοι 1. τὸ Ὡρωὶνὸν ἀΐραςτον, 

Εἰ υβρωματίζω, οἴδασι «ἀο,ἱάςπι ιιοΐ βρωματίζω, 
Εἰμβύϑιθ', ργοβιπαιιο»ἰπιπιογῇις ἐμβύϑεθ. πέτρον » Ῥοῖτα ἴι τ 

ἀ15.1π Ερὶξ. οι 

Εἰμβύλλα, Ἡ οὐ οἰ. γνὴ ἡ μέραγρϑς ἰπιρτὶς γῆς ἔντερα, 
Εἰ μέυω,Ἰάςτη αιοά βύω, 
Εἰ μέϑεν, Αττϊ σὰ ρτο ἐμοῦ, αἱ ἐγώ. 1{184, οἱ, τῦτο γὰ :ἱ ἐμέϑεν, 
Ε᾽ μέο,ρτο ἐμοῦ. 14... εἴνεκ᾽ ἐμοῖο μῆψειν.ἴ, πιοα σαι, 
Εἰμελλαν, βατιγιῖς ογαπλ. Αττῖςὶ οἰππὶ Ῥγω οητί,ατις Ἑπτιτο σοη- 

{πγιπιηξ 5 ὃς σιμπ παι 110 Α] το τοπιρογῶτνε ἔμελλον γράφειν, καὶ γρᾷ- 
Η ει, Εἰμολε δριϊά ΠΏ, Ρτο ἐῴκει, 

Ἑ μβρΡοποτοαῦ ἵημι, 

ΕἾάυ,, ὃι ἔμῖνα.Τοπἰοὼ Ῥσὸ ἑϑοἴϊο, 
Ἐ᾿᾽ μέρ, ρΓῸ ἐμουῖ πγοῖ, 
Ἐ᾿ μεσίαις νοπηΐτι5 ΕΠρΡοστατ, 
Εἰ μετήρκα, τεὶ, οὰ 411α: 4 γ ΟἰΠ ἘΠῚ οἰ οάτη Ἰπάπιησι, ρμάτιαςά 

νοιπ]τοτία, Ρ]1Π. 
Εἰ μεπάω, ὦ, οἰιο πιο. ἐμκετιῶν ποιεῖν ΡΓΟΙΙΟΓΑΣ Ὑ ΟΠ ΤΠ, 
Εἰ μετικὸς, οὐ, ὁ. ν ΟΠ ἰτΟΥΙΙ5.5 ΠΠπ. νοπλϊτιοποσι πποιιοηδ. ἐμετικὸν 
φαῤμοικον, Υ ὈΚἰτοΥ τη πιο Ἰοδεηςητιιτη. 1ο σου 4ς5, ̓ τεσ δὰ 
ΟΠ τιιπη ΡΓΟρΡοΠί5. 

Ἐ  μετὸς, ον οπχΐειι οἷς ξϊιι5. 
Ἑ μετοποι ὃς. οὐδ δ. ΟΥΑΙ ΤΙ ΟΠ 5 ἹΠΟΙΙΘ ΠΟΥ ΟΥΆΊΓΟΙΊΙ5, 
Ε΄ μετος. "9 ἐν ΟΠ τι150ν ΟΣ τι οὐ ΡΙἸῃ. 
Εἰμεῦ, Ποτίςὲ ΡΓῸ ἐμοῦ, αὐ ἐγώ. 1184. αἱ. ἐμεδ' πείρος ἔκλυες: “ 
Εἰμεω, μιέσω, αν ἐκα, ν οὐ: ΟἸθιιι ὃς Ροτιπὶ γε 40 ἹΝ σπτγι1, Α τον 

οὐδεῖιο. 
Ἐ᾿μησειτο, αὐἴοοὶ τῷ μὐδομκα τιν φαΐπιο νοἰπιοδαῦ. Π1 4. ζ, ὠτοὶ οἱ ρρῖ- 

τος καίκ᾽ ἐμήσατο ϑυμῷ, 14 οἵδ» ἐβελδύστετο, εἰργάστιτο, ἐτεκτίωατο, 

Εἰ μια αριια Ηἱρροοτγ.Δειϊοὲ ριὸ ἔμετοιν οὐηῖτιις. ἴα ἐοτί (οτ4, 
ι 

ἕμεσται, 

Ἐ μὲν, Ποτὲ ρτο ἐμοὶ τα! ἢ]. ἔγοσιςης ἀριιά ΡΙπἄαγιιπ 5 ας ἰτ- 
τἰάθης Αὐ τορπαη. ἴῃ ΑἸήθιι5 δωρεάξων ᾿πηλῖ Δὸς ἐμὴν ὅτι αἰ 
Τεᾷ κεφαλὴ ϑέλῃς Πούφρων δέυβο ε αἱν τεΐν, 

Ἐἰμρφεν,ρτο ἐμίχθησαν, ΕΟ πα. 114.4.γυπηῖχτὶ Πιητ, 
Ἐμμα, Δ: οἱἱςὲ ρτο ὥμσ,ν εἰῖ5. Ης γ ΟΒ, ἑκα τιον, κοιϑειπῆ ὀρῆνον, ἢ οἰ.- 

πομαοσάμβυὺγ. 
ΕἸ μμαΐγομαοἱπίληϊο.ἐμέκαιν ὀμῆν- αὐτοῖς » ᾿πληΐοη5 1 ΘΟ 5:00. 2ὅ- 

ΑξειΑροῖ. 
ΕἸ μμαλάξαι, Η ἰν Οἢ. Εἴς αν χοὶ δηλαξεῶτι. 
ΕἸ μμανέςατοι ἐρων τες» ἀερογειιητοβ ἉΠΊΟΤΟ, Ἢ 
Εἰ μμωνός ἐ(.. ὁ καὶ ἡ βατο 5. ΠιΓΙ δι πάτι59 ταδὶς ἀρίτατις, 
Εἰμμανώς, Βασι δα ἐς ιγοητοτ ὐργΐλ ὡς ἐκθύμως. 
Ἑμμαπέως,ρτοπιρτὸ, [ει 1 οὐδ, Ῥοοτῖςα πιοτατιιοῆς ρτο ὡρεπέως, ́- 

γριω ἔπει τὸ λύγωγάμα τῷ ἔσει. Οὐ γ 1. ξ,ὁ σι αξέμμαπέως ὑπταίκου- 

σε. ἀϊέζο εἰτῖτις αὐιάτυτοτειχέως, ἑτοίμως γωροϑύμω ς ἐγεργωῖς. ἀποὺ - 
δαίως, α σσιδῦς. ἁπιάς Ε᾽ μμαπέειν ἀϊξζο εἰτῖιι5 4114 Γασοτε.ΝῚ 

οαηᾷ. ὙΠοτίλς. ς ἄς ἀρ, Κέντρον γὸ πληγὴ πϑεικθίλλιπεν ἐμιμαπέεσοι, 
Ὁ] {0 Π0].ὈΧρ. ἐνεργρόστις 

Εμμασαι, ἔα] εἶτα. ἐνερεῖσαι 
Ἑ᾽μμοτάζω, (τ1τὰ Ὀ]ατοτο μα ταιολογωῖ. ῃς [οτῖρτισν ἀρυά δι. [4 

ἀριιὰ Ηείγοπινοτῖον ᾿ςξτῖο ἐμματαιίζω, 

Εἰ μματέω,ατιτο το. ΡαΙ ρου ψυλαφω, ΓἸΧ οΥς ΟΠΟΙ το φελονεικως ὁρμάς να 

ςαηάογΐη ΑἸΟΧΊΡΒασπιδο!. Ἑμματέων, ἔτ᾽ αἴπεηῆα πεύκη μεμιασμέ- 
γα δύρποι.ν ΕἱΪ νας ροετα νὰ πη ση ΠΠ|5 ἴῃ ο5 αἰ σ τίς ν οπλατιτ. Νά 
ἐνματεῖνντ Ἰῃαιτ ἸΏΓΕΓΡΓ. τὸ καϑιέναι (δ δωκτύλοις εἰς ἃ κοῖλον 

τόπον. ΑἸΡῚ ἀϊχῖτ, χεῖρα κατεμμαπέων(οροῦ. κατεμματέων) ἐρυ- 
κοῖς χωβήτορᾳ κᾷ ρχ.1.:αϑεὶς δὴ πὸ ἐμέσαι. 

τ᾽ μμέϑυσος, αττι Πολοίις. ΡΠ1]ο ἐς πθπιπάο; λογικὴ φύσει τὸ ἐμ μέϑος 

δὸν οὐκεϊονγαιιοα ἀττὶῆςῖο σομΉτατογάτ᾽ 41) πατιῖγαὶ εοἴϊ δεσοπι- 
πιοάατιπ1. Εἰ μμεϑόδως» αὐτῆς α τοῦ, πποσ μος; ΟἸςοπιοά. 

1|θτο 2. ᾿ 
Εἰμμεϑύσχομω τὰς ἔπτη. ἐμμεϑυσαόμΘ- τοῖς εἰγίοις ΕἸ ταις ἰπτοῦ 

(ληέϊὰ. Ἷ 
Εἰ μμειδιῶσα;.[θτίάογο. Σ 
Ἐ᾿μμέλεια ας," "ἡ ἐμμελίαϊὰ οἰτιλυρυϑ μία, πτοάι]ατίο, τοηοΙΠΠῖτα9, 

ιοάάαπὶ [ςἄατιιπιὶ σΈηι5 (αἰτατιοη δ "ἃ ςοηρτια ἃς ἀοςεητί 

τποϊίοπο ςοτροτὶς ἀρρο ]ἀτιπῃ 9 ἰ( οἵδ, ύρχνσις οἿδ μιεπείων ἐντῶν 
πρός ταὶ ἡδογαξ, ῬΊατο ἰὐτὸ τογτῖο ἄς Το οῖδ. ἐἐρῥανιρὸν ἐμ μέλειαιῳ 

Βοποῆαπι Βδης (Ἰτατίοποπι νοςαᾶς ὃς ρασαταπι. ΡΠ ΙΧ ΠΕ 

ἀπιαττο αἷτ οἢϊε τγαρ σου Πι. φυοπηϑάπιοάμμτι κόρδειξ ςοττῖςο - 
τυιπι,ὃς (τυ τἰ σοτιιπη στχκιννὶς,ν Ἰὰς Ατῇςη.} χ ὃς τάνδς (οι, -- 

τ πορἢ. ἱπ ΝΡ]. 
Ἐ᾽μμελετάω, εἰ μκ, ὐσωνγ αἴ τ , ᾿ 

Εἰ μμελέτομα,ατος. τὺ, Πγς ἀἸτατΊ Ο»ΟΧΟΓΟΙΤατΙΟ, ' ' 

Ἐ᾿μμελέως»ςοποϊηπὸ, ἐμμελέως Κδεινγαρια ΑΡΟ]]} ἈΒο  Βαγπιοπὶ- 

οὐ ξάποτο δὲ ἡρμοσυήνως. 
Εἰ μμεληφοξυ,ὁ καὶ ἡ» “ΟΠ Ο Λα 5) ΟΠ ΓΣΠΠΙ15) ΔΤ ΡΊΓΙΙς 2 ΠΔΠΟΥΙ5) -- 

4ιαδὶ 1ἰ5οςοπμ θη! οηϑράξοφῃδ, δέ ἐμμουὴς γ σίώετος. Βοηιις »ἀ1- 

Θοη5, ΠΑ Ϊτῖ5. ἐμιμολιὴς ὁμολογία, Ῥδοιβρατῖο ὅς ςοπηροῖτα ξαάς-- 



τος ΕΝ 

τα. ΛΕ Πἰλητις. Ὁ ἱ 5. ὁμολογίας ἐμμελεῖς ποιησοί ρει; τρς «ὧδ αὐχάδας 
τὺ οὐχ “σλώτοις ἐκομίσαντο. τὸ τ μμελ ἐς, ποι] ατῖο ἀ: 1140 1}15.ςα 
ποτα νοχ νοτγτείτιγ ἃ ΟΠα] οἰ ἀϊο.πιοά ς πτιπηοτίίας ςοιηροῦ- 
ἴα, ἐμμελέςα τιϑ’ ἀρὴρον!γ Ἔχ ας  Πτπτιις. ΡῬ]εἰτ πη ΤΥ οιγσ ἐμμάλε- 
ςἐρᾳ σύλις ἄλλων, Αττος. 7. τς. ἱ 

Ἐ᾿μμελώς ἐριμελέως Υἀ οἰπ (οἱτ, ΟΠ ροΠτὸ,ἀρτὸ μα ]ΠἸτογϑηιο -- 
«ἀοτατὸ, σμυετως δυρύϑιμυς. Ρ]ατατοθις ᾿η ΡΟ] τ οἷα. ἐμμελως 
ωροστέγων ἄμαχον αὐ δα. 5 νἱττιπι ἀπυ τα πὶ Ρασαπ».ἐμαελώς ἔχέ 
σοι» ΠΟ ΠΟλΠη : οτος ]ὸ, οΙοσαητοῦ : σα ΟΡ ομίτιιγ πλημμελώς, 
ἐμμελῶς οτίατι αὐτὶ τὰ σοφώς, πλάτων δπολογί, κὶ ἐγὼ ὯἘ δὐΐωνον ἐμα- 
κάρεσοι εἰ ὡς ἀληϑως ἔχοι ταῦ πίω» τίυὶ τέχνίω κὶ ἕπως ἐμμελώς διδα- 
σκοι ὡς φιλοσοφίας ἄσης μεγίςης μουσικῆς. 

Ἐ᾿μμεμαεὺς, ΘΠ Π το π55 οι ρίοη 5. ΠςΠοί. ἡὶ δὲ τε ἡ χὰ ἔρχεται ἐμμεμσῆα, 
ἔγασοτ διιτοτη γοηὶτ δ}1ἰςοπ5,8ς νἸτογίτι5 ροῦρογο σαρὶοη5,[ξε- 
Ῥίπι5 Πα πΙ σας γᾷ ἀσσοη Πισοἰγασιιπάο ἱπηροτι σοποίτατιις. 1 αν 
τνῦταρ Αἰ χυλιεις ΕἸ μμεμοιὼς ἐπόρεσε, ΑΡΟΙΙΟη. Ατρόπαιτ. [δ τὸ 
Τεσμηἀο,ἔνϑορε μέοσῳ Ἐ᾽μμεμαὺς Βέβρυξι., ἴτα σοποίτατιις αάπιοτ- 
ἴὰς Βεδγγσαβ,ας ἴηι οος ᾿πηροτιιη ἕασοτο οί οη5. 

ἘΠΑμεμετρηυδυδο τας. Οα110.ἐαμετρθ., πτοάπιαιν [Ἔα 5. πιο! οοτῖς 
Εἰ. χοαί 5. »ἡ ὑπνϑυμίαις φυσικρεῖς ἐμιμεμοτρη ῖμίϑ»..,. νῖτα πατιιτα ας 
διις σα ρΙ ἀϊτατίθιι558ς νΠδιις οἰγοιπηίογιρτα, 

Εἰμρῆσαμ ρτο ξ}. Ἡοιποτ. τίνες ἔμ μῆναι δυχετόωντο. 
Ἐ μυλνὲς, τὸ, ΟΠ τχητί4. τ Αἀπουθυρτο ἐμμμέωςγοοηαμτοτ, Ατὰ- 

τιις, σημαίνεται ἐμυβυὲς αἰεί, 

Ἐ᾿μυϑνετέα,»ῬοΓΙοπογαπάπιπι οἰ ἰηΠτοπάτιπε οἴ, 
Ἐ μμῆμετικος) τ τὰ πο) ρεγίειπογαης. ἐμμῆνετικὸς τιβ χογισμιῳ 1 τατῖο - 

ἢ ΡουΠΙοη5»Ατιζος. 7. Ἐτηΐς. 
ΕἸ μυῦνἐως, σοπΙ λητοτ,Ἰαοτίτοτ. ἩοΠοά. ἐμμήνίως ἐρφέχοντο, ὄθημό- 

γως συννεχιῖς, ἀδιαλείπηως, 

Εἰ μυῆνης»ἐ(θ-, ὁ καὶ ἡ ροτεπαποπς. 
ΕἸμμῆϑω, μι ενώ, ἡπιπχότου ἡ ἱπ!τ. [το 5 Ρετο, ρογπτο, δαιοτ, αῦ- 

αι ο Ὁ, τοπιρογου πάς ἐμκμήδειν τοῖς λελεγ μάροις ,ἴξατο αἰξι15» 
πιαποῖς ἀϊξξϊ5, Ἔτιαγο αια» 4115 ἀϊχ οτῖτ, Ετ τοῖς αὐϑρωπίγοις πεί- 
ὅϑεσιν ἐμυΐειν, Γαιςο πη. εἰς. αυαγαπὶς αάιις ας ιθιι5. πιοιις- 
τί. ΠΌοτατ. τοῖς ὅρκοις ἐμιμῆδωνοἵμΠιιγαπάτιπι ποπ ν1ο Δ 5.1το ΠῚ 
{ὰΠίποο, τιςο; ἐμ μίμνειν τοῖς νόμοις ἱορίθιις ᾿ηΠίτετο. ἐμμήψω ταῖς 
σιυϑήχαις»ἵξο ραζεϊοπίδιι5. Ταμογ ἢ 4. ἐμ μῆω τοῖς ὅρκοις. τΠιι- 
γαπάτιηι [Ἔστιν ΓΘ πη. ἐμυΐων ἐν τῇ ταίξεις ρεΓἀπγλης ἴῃ οτγάϊη 6. 
Ῥίϑτο ἐς Γορὶβ.ἐμμήρειν τεῖς κραϑεῖσιν, Ἰὰ ο[Ἐ, στέργειν τοῖς ὠρεσυόοις 
υἑαὸ τὸ δικοίζοντος., τοῖς γνωδϑεῖσιν ἐφησυ χ αἰζειν» τοῖς χεκρεωδοις ἐγα-- 
πουβι εἰνγτοῖς δε δ γ μῆοις ἐνοιπνα εόϑει. ας αι] οἴσοετς τοις λιι Πςατὰθ) 
δέτο τ !σατανντ Οίσοτο ἰσαιτιῖς οἴ, 

ἘΠμμεσίϑιγα, ὁ κα ἡ ,Ἰπτογιπο άπ. 
Ἐἤμμες Θ,Ρ οπμς. Θοπῖτ. Ια. Ἔρ το {Ἐρτῖπτα 5 λοι αϑρακουσμαι- 

σῶν τινών ἐμμεςοι “δ ἍΝ φιλοσοφίαν. 411] αι Ῥμιγῖπλα 1ῃ ΡΙμ]οίω- 

ῬΒῖα αὐ! πογιιητ, 
Ἐμμεται, αϊτας, Πείγ οι. 

ἘΠ μετείθο,ν, ὁ καὶ ἡ πλοττ οὐ ι5)Πηο 41 οι155 πιοήτο ΟΓ 5 ΠΟ ΟΓΑ ΤΙ 2110 
ἄϊτιπι [Θγιιαης. 

Ἑ᾿ μμέτρως λέγεινγοαττηϊηἶδις [οι], ; 
Ἐ᾿μμηλάδας, ΗΟ ΟΠ Ἰοὶ [ογιοἷσ ὦγας 1 ατ' Δ᾽ ὠροβαίπων γρομῆψας, 

14 εἴπ, σαρτας πατας οὐππὶ Οὐ διις ἴοι πᾶτας ἤΠτοΥ ΟἿἹΟ5. ᾿ 
Ἐ μαϊω θα, ὁ κα ἡ, ὃς Εἰμμίω Θ-. θα Ἐτιι5.ἔμμίκυον ἔργρνγορις πιᾶ- 

{τγιαιιπα, ΡΊατο ἀϊοάοοίπιο ἀς 1, ἐστι» φίμὴ Ὁ αν σλέον ἔργον Πι- 
ναικὸς μιαξ ἐϊμμίωυν,ἴςοτο Τδοιιπάο ἀς [6 ρ. ΤΈΧτΙΪο» πε ορο- 
τΌΠΙΙς Ζιιάττι πη} Ἰοσὶς ΟΡ 5 ΠΥΘ ΠΗ ΕΓΊΠῚ ΠῚ. τοὶ ἐμ μίυναγπιςἤττιια, 
Θὰ ἢ [Ὁ 5201 σατίοπο5 ἔοοτἸ πάτιιηι. ὁ άοπη το ἐμμίωια ἀϊσιπ- 
ται» Ὀἰο ςῳγῖ 45 Πγο χιίητο,ς μμίωίοις ἔληο εϑεῖσε 5 τη ηῇθιις 
τοταγάατὶς, Οα] οπ, ἐϊμμίωνα κινεῖν αὐταῖς γ γηρηίος ᾿ρῆ5 πη ]Π1οΥ]- 
Βιις πιοιιογο, [46πὶ ιοᾷ ἐμμίωα,ἔμμέωοι κοι ϑ'αῤσεις οἱ ἃ οἴ κατ 
ταιμίωύια. , ὃς ΗΙρΡροοτατος, τοὺ γευναικεῖα. ἃ αἰ τις. ἀπτου απ 
ἑοῦς γι κεῖθεν 46 ἤιο ἰοςο. ἐμμίωα ἱερὰ, ἴλοτα τς ηήτιια 5 14 
οὔατα: ρὸγ Ππρι]ος πηοδίος, ΘΟ ρ Βοος]. θμμίωο, δίχαιναριι ΡΟ] 
Ἰὰς. ὃς δι}. αἱ τε ἐμπορεκαὶ κὶ ἐρανιχῴ, 

Ἐ μηροὶ, ΟὈ Πα ο5,οἱ ἐν ὀμοηρείᾳ ὄντες Ηοἴγοἢ. 
ΕἸ μητοίθυ,  κὶ ἡ νου ἱποῖς πιοάι} ἃ. Θαζα εχ ΤἼ οργαίε. [τοτ. 

Ἰῖδτο ργιπιοφοαρίτο ποπὸ 5 ἔμμητρᾳ ξύλα 9 Πἰσηα τα: νἱάπιατα 
ποῦ ἔπητ τπβάμ] δ. νοὶ 4ια: ποῃ ἔμπας οπιοάμ! τα. νὰ ΡΠῚπ, 
Ἰοαιξιιτ, 

Ἐμμίγνυμι, με τξω ; Ἰπιπα σοο : νπάς ἐμμεμιγμῆθθ 9 σοι παῖ Χειι59 
ςοπογοτις. ! 

Ἑ μαιλτίδυ,ν, ᾧ κα ἐν ἔπσατις ταδὶ σα γα διῖσα σοΐοτς τιροη5. Ὁ 1ο- 
{τοτιά.1.ς. 

ΕἸ νμιῶνθο,ε, ὁ. ςοηἀιχέδις τηογοεάς, αὶ Πἰρεμά ιπι ἀςς!ρΡίτν {ιὶ- 
στιν αοϊοησιντ ἐ μιν. χόγος . οτατῖο πιογζεπαγία, Ῥ]μταν- 
οδιις ἵπ Ρουῖοο, ἔμ όθνον ποιεῖ τίν) πόλιν 5 «τιογοσάσπι αἰξοτε ςἱ- 
τἴτατι, 

Εἰ μιόνναι, αἱ» ἕαἀοτα, ρᾳξθα,σμυϑῆχῳ, Η-ςνγς, αὐϑοὶ τὸ ἐμ μήσειν ιθιις 
γίγάσιις Ρ4 15 ἐμοΐϑαι, 

ΕἸ μμον- «οὐ, Π1401}15») ΡΟ μ6Π5 » ἀϊυ τι Γηι155 Ρουοιογδης»ῖο- 
Ἰογαης, 

Εἰ μωορα,]γατ ἃ μορέω, μέμορα κἰοττίτιις Ππστὶ τ ν 6] ροσίτι5 ἃ μείρω, μέ- 
μόρα, ὃς Ροτ ΠἸτογαχιιπι τγδη ΠροΠειομποτη, ἐμμοθα, ΕἸς το ἀ. ἔμιμο- 

ΕΝ 
ρε τί τιμϑ ποποτςιι εἴ (οτεῖτιις. ΗΠ Οτλ. 1114, ὁ μοίης ὦ 
771] οἷά οἴτ, ἐλαχενρ»ἔτυχε, - ὺ 

Εἰ μμοόραγπγηλος Ἡςίγ οἰ, οχροπ, τετεύχασι, ἀοτίοιισ οἴξς ͵ 
μόρᾳσιν. 

Ἑ᾿μμορχδω αι οηα.οΟ] οηϊ, 
ΕἼμωορον. «, τὸ, ἔχτιιη, χ᾽ 

ἘΓμμορρεογαγδ κὶ ἰν ραγτῖςορ5. ἀξϑν.ς 
Εἰμμορφί- ὁ κὴ ἡ» ἔοτπια: ἐρεοίοιη Βαΐσοπϑ. ἔμμορφὸν ἄγαλμα 

σἈτιμτι σοτρ τοι). ᾿ 
ΕἼαμο ταν] Θ Ἰοαπηρητα ἤιης [1454 τι: Πτητοο 5 ςοηροριΐ 

ΕἸΡ᾿πητιγ 5 ητγάσις ν]σογα σοπίιιηζιιτ, Π]ηαπηιθητα, ὙΡεα 
1ινσαίοη. κα οἶδ᾽ ἐμαότων φαρμοίκων τοὺ διατσυΐσκον τα δὲ Ὡρῶϊ 
αὐαχοιϑαίροντα ϑετέον, 1 οἰ σοτί(. πταρη)ορεῖ ὃ τὰ πρὶ δεικπύ 
πὸ μέρη κοικούϑη ἔμμοτίθ» λεῖ(θ- σιω) γώκακτι, νἱάε μοτός.ἐἼ 
οἰ ίποσα [πα πλοῆτα, ΘΔ] ον] σὸ εἰναγρίο, ρἰμηνασεάηκ,υ 

ΕἼμμοτος, ΓΕ] (μοχοὶ ὅς Ῥοηΐς.ΠΠ1 ἀπά ἰτὶ Πππτο τραυματίας, γαἱπι 
Τϊπαιηεητο ἱπιροῇτιις. ᾿ 

Εἰ μωουσος, ὁ. πηι Ποιι5. τὸ ἐμεμια σον ΟΧ, ΣηιΗἶςα ςοπιροΠτιπη. 
ΕἾ μοχθίθο, ὦ κὶ ἡ φασγι ΠΊηο ἢι5, Εἰτὶρ. ὍΝ 
Ἐ᾿ μμμύχων,ὠγίθο, ὁ, πλο 4 ΝΜ τιπγιςαρίτο νηάεοῖπλο 99 ἡ λει 

εμμύλωνι, ᾿ 

Ἑ μοὶ ΠΆ]}}1. ἐμοὶ δοκεῖννν τ πα] Εϊ νἸἀοτιιτοίη θα ορ᾽ πίοηδ 
ὧφς ΝΟ] ΠΠλ1]ς αι ρΡίαιαι ἔμοιγερατι! ἢ] αι! ἄοατι,αὉ ἔγω 
Τα ΠῚΔ (1. α, ποι ἐἴμυοιγε καὶ ἄλλοι, ρει πιο ἃς 411]. τὸ ἐν 
πηθὰ ΥἶγῚ Π1 ραγταφιιαηγιιπι 'π τπὸ Εἰ τ τὸ κουτ᾽ ἐμαυπῷ 
ἐμὸν, του μὸν, ὅ σον ἐξὶν εἰ φ᾽ αἱἱ τῷ, τὸ ἐφ᾽ αἱ τὸν ἧκον μέρρε»τὸ εἰς ε 
εἰς ὅσον ἥκω σ)ιυυάμεως͵ ᾿ 

Εἰ μρίνη, οσι οὐν τ]. 
Ε᾽ μοῖο, [Ο]οὸ αὐ ἐμὸς, ρτο ἐμοδ, 
ΕἾ μορ τευ} ΠΟ ν ον. οὐπέϑανεν, ; 

Εἰ μὸς οὐ ὑγτηοιι5. τόγ' ἐμὸν, ἀπε διὰ τὶς αττίποξ » Πα 
πης οἴτι ϑγ μοῆι5. Κα γώ τόγ ἐμὸν εἴασ᾽ αἢ χαίρειν αὐτὸν » ὁο 
δὰ τὰς ρογεϊποῦ)ναϊοῦς οὐαὶ Πιὶ ΠΙῸ τ. ΓΊατο ἴῃ ΤΊ πᾶ 
οἱ ἐμὸν. ἐδὲν ϑαυμας ὃν, αλλαὶ τυ αὐ τἰυὶ φοξαν εἴληφα κὶ 

λα! γεγρνότων κἡ “ἦν γειῦ ὄντων ποιητῇ, ὃς φιιάεπι αιοά δά πις 
τ πο τϑ Π1 81} εηέτιιπι οἱἙ μος πὶς οἔῆςοτο πο ρον ά 
μὸν μέρος. Τάστη τὸ ἐμὸν σορξγμαι 5» Ῥτὸ οοίομι εἰχὶς ἢ} 
οἴατ, πηαϊοτουφαῦλον γδ αὐ εἴν τὸ ἐμὸν κορᾷγμα καἰ ἰδγωτικδν, 6 
ἱπορειις οἴη, {πη} 1{ἀι|ς Ἰ4ϊοτα;. Ἐτ ἀριιά Επιγι ρ  ἀοπιῖπ 
τοῖϊς, ἐλδυϑερωσας τοὐμὸν, στολίποιμί σε, αὐτὶ πῷ ἐμωω τὸν, ἣι 
μὸν μέρος. Τἀμοὶ,το5 πιοα πηρα γατῖο. ϑγποῆιι5, Αἴ κουε, ; 
ἔϊχι τὠμα', Ἐτ τὸ ἐμὸν ἀἸοἴτατ αὐτὴ τῷ ἐγώνντ τὸ κα μέτερρν.» 
ΗἩοσπιογιις 1141. γδ ἐμὸν ποιλιναγρετον» ἐδ), αἰ ποιτηλ ὃν. 
λδύπητον γ᾽ ὅγτι κέν πεφαλὴ κατανδύσω αὐτὶ πῇ ὁ ηδ ἐγὼ ἄμε 
τὰ ὠπατυλός, Ῥίατο ἀδΤ ςρ. τοὺ μῆρ τοέγεω ἡμέτερα ἐκούευ ὡ 
ἕτοιμα, αὐ εἰν. τὶ δ᾽ ἐμοὺς βέχεῦϑει υἱὸν, ἕτοιμα. δια ὥτο ὁ 
διαγνὸ5 αἰ] ἄςηι 1ρίτιιγ αάίγοοντ ΠΡ ΘΝ 
ἰἸς φιυϊάοπι ργοπιρτιο:ς ποη ρογπάς ρΟἹς ἔς! 15.. 
τουμὸν κ" τὸ σὸν. δ᾽σ σας σοιππιοάτιτι πποιιπὶ ἃς ταὶ 
ῬΒοο α ΕἸ εἔῖγα, Εἰ γὼ μὴ) ὦ ποιῖ,κὶ τὸ σὺν απάύδουσ᾽ εἴμα " 
εὐὐτῇ ςοδλίονοἱά εἴπ, τὸ συμφέρον σοι κὶ ἐμοὶ; σαυιΈἃ τιϊα πιά σις 
δῖον 16 ἡμέτερον, ἐμούς ἕνεκα ἱἀοπὶ 5 οί 1ατῖμὶ ἀϊ 
πὶς ας πι, ὃς ποη Οὐ το 4110 κπΐηιι5. ΡΊδιιτατ τιι ΡΥ 
νὶς ροῖ της ιψφοπηρατατοπι : ἐμέγε ἕγεκα νόσει ὅλον ἃ βίο 
“ μύσγαπποτΙο πιο. Χ η. ' 

Εἰμδαςταπιοη. ταις ]ς Ἐΐμασαρ, 

Ἐ᾿ μποείζομαι.μ. εἴσομαι. το, ἀσμαὶ ὃς Ἐ᾿ μποίζω,μμ. οἰ σεν αν, αα) ΓΙ 
πόπιὶ μα εο, ἐμπείζομιαι ϑερτροπίης οἱ ο[Ὁ, αὐτιποιοομαι, πιο 
τἰοίηϊο, Ἡοπιογιις Οὐγ Π᾿ ἐντρ ἐπομα!» αὐαξάλλομαι,ἔνϑυμῶι 
ςαηάογ 'π ΑἸ ΟχΊρ ατίπαςι, ἴχνεσι ὃ σφάλερρί τε κα ἐμπαὶ 
γηῶς, Τάςτα Τί ἀοιη, τὸ ὃ) οἱ ἐμπάζετωι ἧτορ Δυοσνϑεὶς ΙΓ ἅτ 
πἰπαίαιις φηχῖιις οὔ Ης ν οἢ, ἐμιπα ζεὥτη ὄγηιςροφίων πο 
(εῶϑπο» Φρον τί ζειν, 

Εἰμπάϑεια Αἰ οιι5.ςοτππηοτίο; βο1ο. ὶ 
Εἰ μπαϑνὶς»ἦθ., ὁ καὶ η,Α Ἐς γι, στότι5;4 Βπδξπι Ρογο 15,98 
«ἰοἀϊτιιο παι] σοπο5»[η φαςτὶ φάτ αβςξξοης5,ας ξ16 
ποχῖιιϑ. ᾿ 

Εἰμπαϑωώς, σοῖσι αβοέξῃ ἐμπεϑως ἔχω; Ποτπιορεη, βΠ οἰοτ,ᾶβε 
Ριι9 πιτοῖιοοσ. ᾿ 

Εἰ μπωγμαατος, τὸ. πο 7(Ἰς, ἀοτι ἀϊςι π|, Τἀςὶτ. 
Εἰ μα αἹγ νὴ ἡ ς γα 41 υλιιπη, ἀοτ  [5. Οὐ] ητ1}.11Ππ|π 0. 
Εἰμπωγριὸς, οὐἷ, ὁ Ἰ4ςπι.1π ἐρῚ 4 ΗςΌ. σαρίτο νηάοοῖππο 

γμδν καὶ μα Ξἴγων πεῖραν ἐλαξογ, ΠΡ τῖα ὃς Ηασε! 14. ἢΠιπὶ 
Εἰ μπαίζω, μ,αἰξω, “τ. χα, ΜΠΠππἀο, ἱτεϊάςο 9 ἱπάϊθτιο μαρθο 

υὗσῦ ἦδ᾽ κρίγων ΠΠιῆις οἵ ἃ Μαρὶβ. ἐνέσναιξεν αὐτοῖς σα ρΊτΕ αι! 
του Πἴδτο ργῖπιο Κρ. Ἐχροπίτατρογοιτ ςο5. Ἐτ ΕΧοῦΝ 
Ῥίτο ἀοςίπιο,ν ΒῚ ἱπααῖς ΤΠ οἐτιλπι5 ὅκως διηγή σηδδε εἰς τῷ αἱ 
τέκνων νὴ . καὶ τοῖς τέκνοις “δ τέκνων ὑμὴδ᾽ ὅσα ἐμπέπαχα τ 

τῆ ίοις, Πς (γος ἢ ἐνέκαιξα, ἐχλόασα, ᾿ Κ' 
Εἰ «παίκτης»υ, ὁ, 4οΥ  [ΟτΡΠΙη. Ἡοτατ μωμιο οἰτιοτ. ἴῃ 2.ΘΡ ον 

ς.3. ἐμπαῖκται ὃς ἴῃ ΟρΡΗ , 142, ῥ᾽ 

ΕἾᾺμ ται. ας, δ ΡΟΥ ΓΠ5)ΟΧΡΟγτι5. ἐμιατειρρ, δι άς εὐν 
Ἐἰ πως δος, στ άα, ρτσ σηδη5) ἐγκύμων, ᾿ Ἐμ ̓ 

τὶ 



πο ἴδει Ὁ Ποχρεευῖα ἱππρτίπιο. ΕἸΗ, 
γἂτο ἜΧοιιδοη αὶ [δι ἱπιρτίπισπαϊ ἀρτα Ατπςπ, 11- 

4 Ἂ 

σοποτγία,οχ αὐτιοτίο, [δοιςγοῖγο,ὸ ἀϊπιογίο,το- 
ογ εἰς τοὐπίσω, οἷ ἐναντίας, 63) τοὶ ἕτερα, ἔμπαλιν ἑαυτῷ 

οὐ σαγγογο. Πογοά. τὸ ἔμπαλιν, ὃς ἀζμπαλιν;ρτο οο- 

τγὰ γδζέΐμπαλιν, ΠΟ Που Εἰμταλιν δατοῖσι κτυρὲ λα που; οἷσι 
πτγὰ ἱπτιιοη5.ἐς τού μποιλὲν υἱεβρέβαρον, ἀἰππότία χιιὰπι 

Τξομάογαητ ρατῖο, ἔμπαλιν εἴλλ οἷς α τον χαιὰτ 411}. 81 6- 
ὁπ δευύαμιν ἔἰχέ ὁ νεῖλΘ- ταὶ ἔμπαλιν πεφυκέναι τσ ἄλλων 

Ῥεῖ ΝΊΪς παταγα ἀϊιονίαηι ἃ σατοτὶς βιμῖ- 

πον ὰ. Οἱ ὃ ἐμπαλαοσύ μῆνοι χωτέδῥεον ἐς τοὶ ὅπ) ϑεί- 
μοῦ [ςἢλο].ΟΧ Ρ. συμαυλεκόρῆνοι κατέπιπῆον τισι ΠῚ 
ἐς Ατποπιοπίϊαπι ἀρπηης Ργοροϊδηϊοι ττηῆτο 

ΟΣ ὐρε, 

ὡ σοπτοητιι οὐ ΠῸ,Ρ] τη Ἑαδὶο . ἐμπτανηγυρίζει κὶ πό-- 
πὰ ΡΕ]1ςἷς σομοητίδιις Ἐχογηᾶτ, ον 
ἀτοτοτιςοῦ. ΟΡ ΠΟςὶ. τεὸὺκ ρον ἀμφὶ σοὶ λείψω τροφῆς 

ἰᾷ οἵδ πυρί τιμαὶ ἀπ σατογοπη Φρόντις ἐὺ, αὐροὶ τὸ 

ἀρραγατιιο»δυτοεα ἢ οὐδασκδυασυῆνθ..ΒΑΠΙ. ἴῃ Εοπι: 
δ(0- ἥχεις ἀκρράτης 5 κὴἡ τρέπων τῷ πληρώματι πῷ σεμνοῦ 
ἡαρίν ϑεάπρα, Ἶ Ν 

ΟΥ̓ σετιπη ἔς Ῥγθογς. Γλιοίδη νυ πηρο  ἐ 3 αὐ ἐμ- 
τὸν τοιἔτῳ, ΟΥΙ Γζ.2..ν οὐ ΟἹ ἐμμπτερέχω, Ὑ ππιογ ἀγ4. ἐμ- 

ες στ εριεν δ ευεὖσαι τίν) πόλιν , γα Ροτίοιι!ο ἐχροηξτς5. 
ἔτα ἔξιις, 46 Π|τατι:5. Ογοροτ ΙΝ ξαηζοη. 1 ττάσου- 
᾿ἐμπαρει μη το Ὅ]ατα ράττιις ἀο  οὐῖθιις, 

τα Ὀ ΟΡ τσ ἱττουςοηςοίο. ᾿ 
μοϊσω,π᾿νκο αι ἤα]το. 4: γῖο παρ θο . ρου νἱπαπὶ ὃς 

Ξῃεϊατα ἃ Ἰαλιοιπι ἐπὶ τγῖα ἃς ργοῦτο αξῆςῖο. ἸΝ ει. Τλατὶ- 
οἰΓ. Βιιἃ (Οὐτηπα.ΓΟἰ ΟΡ Ν. ὕτως ἐμσορρινούῦσει τοῖς πρόγμα- 
»ἔζεσε, 

οἷά εἰἘ . σοπειπιοῖ α ὃς Ῥτοῦτο αβοέλις οἵ ῥοῦ ν]- 
ΟτἸΔητι τη ἐνυβριςα! γ ἐνησέλγιπαι. τὰ ἐμπεπαρῳγημῆμει, 
ἘΠΡΗ Ῥτοῦτα ἧς ροταΐσητεν δάπμα, 

οὗοπάς ἀΐσηιις το 815. ον εἶ". 
πιϑορΡ ,.οἰλλ᾽ αὐτὸν ἕμασας ὑΐντ᾿ ἐγὼ τοιδνοῦ, ἐμοὶ ἄκοιιυ εἰτι-. 

ἰῷ ἰρίπιπι ταισιοπ δίς, τ εκοὶ ἔμπας φασὶ κ» ἔμποι, ἴωνες 
νῦ ποτας 5ορἢ.. ΤητοῦΡ. 

ν.ἴξι! ω, μ.ἀσω.Ἰπίροτσο. Οαΐει.}.5...4 ΟἹ αισοη, ἐμ πηω 
ἀδ εἰρη μήψων φαρ (ϑέκων « ΔΙΤΊ Ποῖ οχ ἴαπὶ ἀτέῃς πηράϊςα-, 

τΊῸ ΠῚ τη ρογῥο. ὃς ργὸ ηπάςο, εἰθικαϑίζω, ΝΊσα πο ΕἾπ 
ἸΓΠΊ.Ο ἢ}. 46 ςετι. ἐφρὺς ἔθαςύφων ἐμιπύοσεται»ἰτϑ»ρίης 
ΧΟ χε ΠΠριῖς ρ᾽ ἐζατις ἀοἰς εἴθ. ἘΤουποτ Πα 4.3.4. Ης 
Ὑτοϊαπὶ ΒΟ 111 οπσισπι ἀτριτιθητιιηι ἱπητοχορατ, ιν ὃ 

φα)νε Δίπλακῳ 5 μαρμαρείωι. πολέας δ᾽ νέπασσεν εἰέϑλοις 
ἃ εἴτ, ἐποίκελεν,ν πάς ποικίλα αὐριπετάσιμαι πο, πως οἱ 1-- 

εἶ ἐω, μιήσω,νἴηςο ςοπιρ οἀϊδαΞοῆτεπος ρος, αἰετίησο. 
1(δοτ. Τητογάτιτι ἄοσεο. Α οςα[τιιπς τιτν. ϑεοῦ τί) βασι- 

λεὶ ὯΝ ὕὅτος ἀντ, ἄςο εἰ τοσητπι ΟΠ Πγπια πῖον Ἰτατ, 1η 
ψιππ|ὰ. Ροτοῖς ἕαῖτιοη γε ουτὶ δὰ ἐντεδύω, 

νέοις ἔχθεα ἐς ἀπετιιγπα σταιίσιις Πιπυΐτατε ἀϊςίταγ. Γγ- 
ω δ᾽ ἔγωγ: τοιαύπῃ φιλία σειυη:μύάγου ὥς ε μϑ οι ὁ δ ἐμπεδὸ- 

ὁ μὐποδ ὧν ἡ ν γίνε οι. ϑυϊὰ δὲ τ ὅγημόνως ἐχθροόουα-- 

γΘοτοταριΙς 410 ἃ ἴπι οὐδ οπν Πγπλῖτοτ ὃς ἱΠΡΊτΟΥ 
Ἐκ ᾿ 

τς αγάγκη, Πσςσοίπτας (ΟΠ 141 σοΉΠΠ1}. 
ΘΟΡογροτιὸ παϊίον ὃς ἰαουῖο [59 ϑυἱωεκωῆς μόχβηρος, ΓῚΠ 

ἀλτιῃ ΟΙν. Ῥιξιχέδ᾽ ἀπτίλα μον βίον αἴτον, ἐμπεδόμοχθον. 

᾿μπεδόμυϑος, 4υ1 ἤτεηὶ εἰς [γπιοηῖς, ΝΌπη. 
δῶν, Πγπ δ, σΟπίτληξοτ, [ὉΠ δ. 1}1..6, ὡς δαναοὶ σρωας υἶῥον ἐἰμι- 

Ἵ πεδὸν. ον, ἀσφαλώς Ὀ1ςῖταν εἴἴαπι ἐμπεόο. ΝΙσα πάο νη ἘΠι6- 

τίας. ἐμπεδα, φωνήσαιμι1. ἀσφαλοῖς κα ἀπρεξώς δενγηοτιίμιν. ϑι14, 6- 
τἀπὶ ἐμπέδως, ᾿ δ νη ΠΝ ας 

ματα το, ἤγπιο. ὶ ᾿ 
ὑρκεῖν, ἴτε ραξεῖς ἰνΠιιγαπάτηην ἴστιστο, ἐμπέϑως τηρεῖν τὸ 
»δυορκεῖν. ΕἸ ὁτοάοτ.Ἰπ Μοΐρομν. κοιτεῤῥνξαν 2 τῦδε ἕνεχο δὶ ἐ- 

γέφυραν, ἵνα ἐμπεδερκέοιεν, ἢ ἔσεάετα (οἰ ποτοπτ, Οχρομιιπῦ. 
»Ξοδὶ χὸ ἧς ἥτταις, [ΕΔ δ1}15.ττιϊοοὐφυρὸς. ἀσφαλὴς» Θ 6 Οονθ., ἀ- 
ακτος, γηκὶς βίη ἔϊμπεσος, Οὐγ ΠΠ. ξ, ἤνπια: νἱτος, ἔμπεο- γδ 
αἱ ὁ ἐν τῷ πεδίῳ δὲ ἰχιωὴ ἑςὼς βεξαίως : οἴιὶ Ορρομίταν ἡπε- 

ὑφ ρων, ρυιι ο πα Βα ατῖς 1π ορ. 
Ρυλ Θ΄. δ Ρογροσιο νἴγοης ἔγοπά!δι}5. ῬαΓ πλα; ΘρΊτἤςτοι. 
γμεώσωγτ, ας ΟΠΠΓπΙΟ» ΠΟ Παπτοτφοίοτιιο, ἀσφαλίζω, 

᾿ δὲδείσγεω, πτις-οὐγλα. γόμοις ἐμπεδ᾿ ὠσεινοῖα 565 ταῖας οἴ!ε μα ]- 
ὍΡΙμτα, δοϊοῃξ, ταὶ Φὸς αἰορώποις ὁ μιολογίεις ἐμπεόο! ϑεὸς» 

Ἶ 

ΕΜ 5ος 
οἸἾΝΔζχ.1 ραξὰὰ ςτπὶ Βοπιηΐθδιις σου ἤγαγας Τοιις, Ετιγὶρ.Ἰπ Τρ ΐ- 
8όηΐα Τυγίςα ἢ δ᾽ ὅρκον, ὃν καπώμοσ᾽, ἐμπεδὠσονδν, ἰιΠιιγαά πηι 
Ἡλι) γατίμτιι1ο ρα Πα] ἰπιὶς. ; λ 

Ἐ μπείρᾳμος ΡΥῸ ἐμπειροοοΧροιτα5»ἱη ΕΡῚΡ. δέ ἵπ ἔσοπι. ποίλης ἐμ 
πείρω μος, αριϊὰ ΤγΥσορἢγ. ε 

Ἐἰ μπειρέω,οχ ρόγτιις Πα). πεπφραυδίως ἐἤχω, δι 4, φύσας γεγονέναι πλείω 
Χρόνον ἐν τὸ Σαρδεσι «ἡ τἶυ τύπων ἐμπειρεῖν, ᾿ 

Εἰμπειρέω ας, ὦ Ἔχ ροτί πε αο ρου τα, Προ πιοπ,ν ἤις, ποτίτία, αςι!- 
τ» (ΟἹ ΟΠ ΙΔὉΥ [115 ΓΟΥ ΠΤ, ἐμισσειρζα! Ἵν᾽ λόγων, οὐ τἀ τῖο,, ΑΠ ΣΙ η. 
ἐμπειρία ναυτικη 011 {πἰΡ]1Πα παιισίσα, ΕΓατατς, ἴ Ῥουῖς  ο, ἡ ἐκ πολ-- 
λοιδε μκιοιρία, Ὑ Πυιογ ἦς νοτργαθα ΟΧΟΓοϊτατῖο, ΓΟ οἰ παι τὥροτῖς 
νἤις ἃς ρου] τατῖο, Οἷς, 

Ἐἰμαειρικὴ οἱ ολτι ΡῚ ΤΊ σο» πιά ςοτισι [ςἔγα, 
Εἰ μπειρακὸς, οἱ δ τα οαἰςιις 41 ΡῸΓ ΟΧΡΟΓΙ οπείαπι πο Ἰοίπασι ἐγά:- 

ξχατοα τ Ἔχ ρου σησία ταιειλπι νεῖται, 
ΕἸμπειρος, 99 κα ἦν ΟΧ ρΟΥτιιδ)ν ΠΙΠΊ οα ΠΠομονν Πὶ Ῥου τα 5, ῬοΥ τι55 ΡΤ 

ἄφης. ὄμισειρος πολέμουαιι σα [ας ὈΟΠΠτπη, Τ Πιιον (. 
ΕἸ μππείρω, ΠΗ ΡΟ, τγαιοῖο. ΑἸοχ. ΑΡ γυτὼ ἐν πῃ βαϑει ἐμπεαναρμῆϊα κα- 

νούδστ, “τα; ᾿πλὶς Πιητ ἢ ΧΑ οιιο Πτμιτ. 11,0 ασλάώγχρα δ᾽ αὐ ἐμ, 
“είραντες, 

Εἰ μπείρω ς» ργιἀοητοτ. ἐμπείρως ἐ χων, οχροττιις, Οομΐτ. σοδος. ΤῊς- 
θαππι5 ,χοδ τε καλώς κὶ ἐμιπείρω ε»το τὸ ὃς αρτὸ γε], [οἰτὸ, ἐμπεί- 
ρω φομρογιτὸ, δηςιαὐίσως. 

Εἰ μαελαθὸν » ργορὸ, ΕΠ οὐ ἐμ ελαδὸν αἰραφαίνειν, Ἐτ ἐμανελα δίων, 
4ιαῇ ἐμπελας πώς κ᾽ δρμηπικως πα τς δοίο τα τ, Ν Ἰσαπ 4, ἴα 4|- 
ἰυά ἴῃ ὙΠοτΙδοῖς 9 Δυϑεόκι δ᾽ ἀχουμάνθ. βοία τις ἐμπελάδίω φώς, 

Εἰμωελάζω, ρρτορίπαηιϊοςῆς Δάπιοιιοο. Αὐλϊοτιἄς πυπηάο, ἐσσει-- 
δαὶ ἐμιελάσῃ πὸ ἀκοῇ 9]. πΠπὶ ατιτί δια ἀρ ΡαΠΠ πὶ ἐιιου τοαιιαπι 
δὰ αυτὸς ἀοοϊάἀοτῖτ. Α]ΠἸ]ια πο σοπιπεῖττο ςοηρτοάϊ μοῖο.Ης 
Ποά δήφρρις ἐμιπσελα σαντες ΟἸΙΓΓΙΙΣ ἀ πχοιςητος ΤΟΣ ἴδ, 

Ἐ᾿μπέλανα, Η-οἰν ον πέω ἀνα, ΄ 

Εἰ μαελότειρα ἡ πλοτοτγιχ ἢς ἀϊέξα 9 φι!Φοοτριιο σοτροσὶ αὐτηο- 
τιρατοίσιι αιϊοά οπηηῖθιις ρρυορΊ παῖε, Ετνπλιοχ ΟΠ] πη. 

Εἰ πεέλι(ῶ.,ε, ὁ Πα] {π}5. ΝΊοαπείοῦ, 
Ἐ᾿μπέλωρρ»»εἱγορανόμος, Γαςοη. Ἡςίγ ἢ. 

Ἐ᾿ μπέπ᾽ας, οἱαςεητα: σοπιι5.ἐς ηια ΑἸ ΕΘ η.}1}5..6]. 
Ἐ μπεραμος ον οἕξοτο ἐμπορος. ΟΔ]]1τ.νεων ἐμασεράμωοις ἀἰχὶτ, 
ΕἸ μαερομως»ἐμαυείρως ΡΟΓΙ τὸ, ΟΠ πηαοῇ, 

Εἰ μαίδιάγω, οἰτοιηο. τ΄’ 
Εἰ μεῤδέζολ(θ- λογρςοντ ἐγκοι τεύσκ ὄυ δ. ἐνδιε σκόυζθ. οτατῖο οἱ οραηβ,ΟΥς 

πᾶτα δί αὐτὶ Ποϊοί, ογπιορ. δαύαται ἢ χἱ αὐξεοῦτη ἔκαςα πέπων,,, 
αὶ μιθέ νιον ποιεῖν ἐ μαύράβολον. 

Εἰ μαἰδιγράφω, (ςεῖρτο σοτηργομοπάο. ἵ 
Ἐ᾿ μαδεκεκτικὸς. σομ τ Πρηϑ οΑραΧοἱ μαίθεεκτικ ὕτερα τὺ κυρεώτερα 5 1185 

Ρίτιγα σοπιρ᾿ οξειιητιιγ, ὃς ἤιης πιαρὶς ργορυῖα ΝΖ 
Ἐὐμαΐξεέχον, τὸ, ἱπτο σι πη εηταστι. ΠΟ ἢ στιν: [απ πῖθις ἰσαηᾶς 

ὙΒΘΟΡ γα ἸΝΠτοτ.]} τισαυῖτς 18. πλείω 5 τέτων πεὸ ἐμαΐοιέχον- 
τας ἀς αἰδικωῤπεον. ; ; 

Εἰ μτξιέχω, Ἰητ5 ςοπεϊποοφοϊτοση δος ίπτις σοΒΙ δ6ο. Ατπζοτο] 48 
ταηάο. Κ᾽ γε μέ ἐμαδειεχουϑϑ ων οἰ ρων, τοὺ μὴν ἀπλανῆ δζςο, ζΟἸςῸ 

ΠΟ (65 τὸ Ε μιεΐδλεχο μῆϑαςςΟὐτοιτα, : 
Ἐἰμαΐδιλαμβαίω,ςοπιρ]οἐτοτοσοπείηςο, σοτρτομοπάο , ἐχοῖρῖο, 
Αττος.; Μ οτοον μῷ οὐῶ ἐκκοινομῆρη θερμότης εἰς ἃ αὔω δὺο σπ εί-- 

ρέται τόπον. ὅση δ), ἐμτέδαλαμιξαίεται “ὁ ξηρας αἰαϑυμιάσεως., ἐν τῇ με- 
ταζολὰ ψυχουίόε τῷ ἀεὶ ξος,αὕπη σιυυιόντων (δ νεφῶν ἐιοκρίνεται. Τάτ 
ἄς Αι] συτο Ἰοσιιςη 5. Και τοι τινὲς λέγουσιν ὅτι ἐν τοῖς νέφεσιν ἐγγίνε - 
ταὶ πίρ. τῶτο δ) ἐματεδοκλῆς μὴμ φησιν 1) τὸ ἐμμαϊδελαμξανσιῖνον ΤΠ 

ἡλίκ ὠκτίγαν. Ὀ] ταν ἴα Οριυΐς. «δὲ ἀοργησίας γπολλίω) πἴω τἰξεσίαν ἐμ-- 

αὐδιλα μξαϑειν παρᾳύπητι 9 τα] ταστι ἰτσοπξιαιαι οἰτριπίορίτο πηδπ- 
{Πιετινήτης, 

ΕἸμτϑδίληψις ΟΣ ΠΡ ΓΟΧῚΙ5 4110 ἁἸΤατῖ ᾿ηῖτα ΠῸ5 σΟΠΓΙΒΟΙΊΙ5. Α- 
τ τοτ. ἄλογος ὃ ἡ αὶ σινρὸς εμαύξεληψις, Ροίτοα ντίτιγ ΡΓῸ οα ἀϊξὲ, 

Ἐ᾿ μαδξαποιϑεῖνοἸπἰτουτιασΠατὶ. πο] ους, ( ἀπλήψεως γοςο. 
Ἐ᾿μαδξεπατέω. ἸΠΔτ συ] 091 ποοάο, 
Εἰ μαερξονατεὶςγἀἸρί οἵπον οἴτὶς ἀπ ρ] 1σατα. 
Εἰ μώβοναω. μ, ἤσω, τα καο 1114 ἰπῆσο. ς 
ΕἸ μαεταλὶς, ἀπ] τππὶ οχ σα ΐδο Ρατατιπ, οί το. πς ἀιξειπι ρατασ 

τιιγ φιιοηίατῃ 0 1115 ον ἀϊιέϊηπι σοαιι] [οἱερας, 
ΕἸμανετανν ζω, κι σω, ποκαγοχτοθ ο»οΧΡ Ἰσο,αρροπάο σογῦπαῦ».Ὰ - 

ἔξει. Αςοιί, τὰν; Ἶ 
Εἰ ματετίυνι(δ΄ ΟΧΡαΠ 556 ΧΡ ἰσάτιι9. ἃ πετομα!» γο] γρμἀτ Δ υτ ων ἾΝαΖ. 

ΕἼμπετρον. 7 ΟΠ ΡΟΙΤΟΙ 5 ξοπις Βοτδα᾽ τς ἃς φαποειδες ἀἸοΊτατο 

Τιοίςοτιἀθς το ιαττονοα, 181, δ νῖ μιαδοῖ Οαϊοη ἴῃ δ ΠΊρὶ, 

τρᾳσοειδές, τα οἴτιιν ἡπ τπ ΟΠ 1115... δζ ΠΊαΓΙ ΓΙ Πδὶ ῃς οαίτη ἷς- 

ϑοηά ἀριιὰ ΡΙ πι πο η πτοηζῖδθιις πταν τσ 5. πα οῦ οὐΐαι Ὠϊοίς, 

ἂν αδαΐοις κὶ ὀρεινοῖς (Ὁ σι πτι 4 410 Ῥγορίπις τοστοπο ἔπο- 
ΤἸτοαπηαγάτις ἰσητΙ 1.1, Τϊοίςσοσι αι. τὸ 3 Φρεγήοτερ ον, πικρὸ Τεθον᾽ 

πος ταπιῷ ἵτα ὀχταϊις ΡΙΪη.ἀϊιο ῬτΟ ρα τῃαγὶ Ππ1Ὸ αλλ πηι (1- 
[ εἢ (δε Ῥαιις]ς τητου 9) 4ιὸ ἰοηρῖ5 ταις τεγγεηδλ 

ἀαιατί ογοίηειεισοτγα εῖτ Ὀ1Π6.Ρἰταῖτα τὴ ὃὲ ἀαεᾶπι ΟΧ ἰμάτοπις 
Τῖτο απτ το ροῖα. Ὑ᾽άς ᾿ρίθχη Ῥϊοἰςογῖλοπι 1πῦτο 4.ςαρῖτς 

τ81.ὃς ῬΠΙπάστα [1}}0.27.:ςαΡ. 9. 1] Ἑλτιηῖς ἔμαετρον «αἱς ταρᾶ 
ταῖς ἀρ ΡΟ Π]ατιγαίταις ἀς Πιορ ΡΠ ἀεσοξζιπι ςαϊοι!ος ἔτ» 

ΝΜ 

. 
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δέου ες τάπτοὴ ῬΊΤα. οπαροῖγοπ ξοιρΕιηάττ εἴπ ἘΤΩ͂Ν 
ντ γι πεῖμάτιν Ματηϊοΐις δοποηῇς τη ΠΙοίσοτι 4, [ε4 ἀϊ(ογεὶς 
γοτθὶς ἀπ πἰπριτ 2 110.52.ς Δ Στ παυΐεης ἰαχιέγαρυι δάϊαπτῖ 

ν δέπας οχηίϊοτο. 
Ἐ μπευκηςγἘ(Θ.γ0 Χν ἢ) ΑΙ ΔΤΊΙΣ. ἣ 

Ἐ᾿μπέφυα, πη δτιῖ5 Πιπνπματοοῖν πᾶς ἐμπεφυὼς ἃς ἐμπεφυήα. Ηο- 
πον. 1.6. αἱ ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυ αἱ, ἀπηρ οχα, ἐμαπλέξαστι ταὶ χεῖ- 
ας ἰοιυρώς κρατή στέστε, 

ΕἸ αὐ γνυμις μιήξω,το, χα προ, ῇ ρο.σο]ουοοποτοίςοτγο ἔαοίορεο 
50..ἐματηγνυμαι ποτ οἰ ςο Ωρ» βοῖιι ςοπόγοίςο 5» Βαγθον 
ςοπῆροτ. 

Ἐ᾿μπυδοίως 10. ἔγΓΟ. 
Ἐ᾿μπήκτης, τι} ξογεηΐος Ἰορα] ἐἤις ταδιι]ας ἃ Ἰορ!Πατοτο ἀςοῖρ᾽το ὃς 

ἀπ ΠΡ. 11ὸ5 σοπιριπρὶτ, ΕἸοΙγ οἢ, ὁ τοὶ δια τεκοὶ γραμματί δια, αἴοα, 
“ὦ ϑεσμοφόρρυ λαμ(ανων υὑατηρέτης 9 κἡ ἀτήσσων εἰς τί κανονίσα. 

Ἐ᾿μυαίωυο ςγο:}, ὁ. οἴατιι15.5λ.9.. Ηςίγ ἢ. 
μα ξιςγεῶ ἡ» α ἢ ἱπΗχίο. ; 
Ἐ"μαηρρς»558 χὺ ἡατεατ Πς πιτατὰ [ἀτιι5 πιο αἰ τιιοίις » ποι ἃ- 

Ἰΐαιιο Φαρτιιϑ»οδ (ες, ἔμιπηρα,πεσηρω μῆϑα.διι14.α] ὃ γιωάθ. ἔτικτον 
Ἐμπηρι κἡ τέρᾳ ται: ἀριχ Ηοἰγ οβίιιπι ἐμαση οφις, Δημήτραίθενὲν σικε- 
χίᾳ λακεδιαμμόνιοι εἴθ ἡμδμ" τὸ τείχη κοιτέβαλον κὶ ταὶ πρεήρεις ἔλαβον 

ὅτσως μηκέτι ϑτιλα τοκρατοῖντο πτελοτσονγήστοι. ἕ μανήρρι οἱυ οἱ ἐν ὁμοβείᾳ 
ὄντες, «δ γὃ ὅπη συμβεὶφει διδὸμάψοις ὡσῶρ ἐνέχυρᾳ Τ᾽ ὡμοχογημῆῥων 
ἐγϑεν ὁμήρρις κέ γεάϑεῦ. 

ἘΜπης»οἹοπιος δ μκως, ται οη Οὐγ {Πξ, ἀλλ᾽ ἔμπης, ὅς, [δ ταταοη ἃ- 
1σισηάο ἀοηοταῦ, αι αὕτως, ΒΡ] 4ο πὶ, ἀκ ἐφαίμίω ῥεγωσέυδω ἔμασης» τὰ 
οἴξρρτογῆις. ΑΠφιϑη δος κὶ πῇ. Τϊοιμας διιτοπὶ Ιοπες ἔμπης 5 ὃς 
Αττϊοὲ ἔμπας δέ ἐμπαχίπαιιτ ΙΠτογρτος ϑορμος 15. ἐκ αἰδα)λήλε 
ἀϊχῖς δορῃοοϊ τη Αἰαος,εαοικτείρω δὲ γιν δι ς-ἰωονέμπης καϊρ ὃν- 

τα δυσίν" Πα τιαππ 1ηἐππι] οτππ. ἔΐμασης σαση ρατείσυἷα μάλα, 
Οὐν Πα, μώλα γὸ κεχολώσεται ἔμετος γ 1. ΡΟΓΙΟΒοΙηδητοῦ ἵγαίςο- 
ταν, Οὐ σόρ, ΤΠ ἐᾳοπι, κείνη ἐ θυ ἀἰχϑεστί τὖρ ἔμπης, τα η ιατη στὰ 
ἘΠῚΟΣ ΓΟ Π 5. 

Ἐυπιχῶνεν γάλα)ςοἱ οἴτγιιπι,]1οίς.1].2. 
Ἐ᾿ μπιχραίνω; οχαςοτῦο, οβοπάο, ἐμπεκρανορκαι » Ἰηΐςηἤις ἤιπὶ,, ΠΔ- 

τῖτπιο. 
Ἐ᾿μπικρές ὁ κα ἡ ,αια τι οητιι5»α ΠΑ 115. ΠΡ ΠΊάτις. 
Ἐ᾿μπικέω, ὦ μι. ἤσω,ςΟὨ ΡΟ οοπάοπίο,οοπίϊηπρο. 
Ἐ μπίμελ(θ: ὁ Ἐρ  ΡΟΥΡΊ σι 5) Πρ 115. 
Ἐ ψπίμπλαμω "παρ ]οοτοίατιοτ. Οδηίτηιιο. πληρρόμαι. χορ τοίζομοι. 
Ἐπμπιμπλημε, δ Ἐ, μπί λοι, ἃς Ἐ᾿μπιμπλάω, μι. ἀσω αν ακο ) ἱταρ ̓ ς. 

Οροηίτιπο ὃς Ασοιίαε, φαάζμν ἐρς ἐνεπίμπλασαν αἱ κλοπαὶ, ἘΔ ΠῚ 
ποπ ΟΧΡΙομογάπτ ἜΧρ απο πος ΡΙατοῖα Οτμοπς, ΑὙ π]4ος,ἐμ- 
πιπλαύτες φυγῆς πίω) ϑαλαοσαν. δ 
Ἐ᾿μπίνω, Ἰτ ἱο, ΘΟ 0. ἐμ πίνει τῷ αἵματος. (ἀπριπεπὶ ροταῖ. Ης- 

τοφοτ.ὡς αὖ ἐμιπτώμιεϑτειν τ ὈΙ αιτι 5. ΑΥΠΟΡἢ, 4 ! 
ἘΠ Μπισονν το πύτισον,ἄᾳ ἴῃ Ῥότα. τ αρια ἸΝΊοαπά. πὶ Αἰοχίρμβατγαι. 

Κορπεῖς εὐἰγδίω 2) βαλὼν ἐμπίσεο μύρτοις. Ετ αἰ1δ].Οἶει δ) ὁ μπίσαι. 
πϑ δ᾽ ἀϑρόον ὑδῶτι μίξας: ΤητοΓΡΓ. αὐτὶ τξ βρέξον, ἡ δὸς πιεῖν. ΑἸΙ δὶ») 

ἁλὸς εἰ χνίω ἐμ πί σας Πητεγρτ. ἐμμίξαις, 
Ἐ μπίασλη, Αττςὰ ρτο ἐμπήπλαϑι,τοττῖα ρογο πα τῷ οἶρστοιτικούς αὐτὴ 

τς ρος ἀπκτικοί, 5114. ἢ 

Ἐμηπασνεω, 1 ὙῚ1Ο γἐ μι πίπ)ω ΟΡ Η πσοη4οτ, ασσεπᾶοτ, ᾿Πβάγητποτ. 
Ἐμπίωρημι,μ. σα, ἡκαςϊηςοιάο.  αίω, ΑὙἸ ΠἘῸΡ ἢ. νεφ. ἐμ πησνράναι πίων 

οἱ κί ανροοπιθιιγοῖς σιἄες: ὃς ἐμπίωρᾳ μα ἱμοοπάοΥγκαίομαι » ἐμαυ- 

φίζομω). 
Ἐ᾿ΜπῚ πω, μιὲμπε σοίμμα! στ ἐ μιπέτηωκᾳ κεἰέρ, β, ἐνέπεσον πιιαάο 5 ᾿ΤΓῚΙΟ5 

“ποοσίβοίννω, ἐπῦρ χομώ» ὅπιτίϑεμαι δὴ κακῷ τινι) εἰς ράγματα καλιν- 
δοιμα!, οἰ τπι Πογάῃ 4] 14πι πὶ ἱποιἀος ργα οἰ ρίτου, ΠΟΥ. 'π- 
οἰ οτοΐητογ ἀθου᾽ἠηγογσηλο. ῬΙάτο ργῖπιο ἐς ΒΚ Θρι 8] ἐμπε- 
σύντος αὖ ὕςερον λόγου, ὅτι λυσιτελεςερον αὶ ἀδικία “ὃ δικαμυσιυθης, ΑΞ 

τἰορἤδη.νεφ, εἰς ανλήλας ἐμιπίτῆεστ,Ἰπ [ς πιιετιιὸ ἀποισγιητ, Ρ]α- 
τὸ ἐρί{το] Τορτίτπα , ἀλιτήρεὀς τις ἐμπεσὼν αὐομία.. Βοπιο ἴᾳςογ 
ααϊίρίαιπι ἴα ληϊχιίτατοιπ ἀο]αρἤι5. οὗ ἐνέπεσον πορός κα βασιλέα, 
41 τιληςβιρογιης δα γοροπῃν Εἰ τὶ 4. καρ. οαρῖτο νἱροῆπιο- 
ἀπιαττο, δ᾽ ἀοττ, ἐδὺ ἐμέπεπγωκότεις, "ὰ οἴἘ, τγαμσ ἔμ σα5.ν ἔπεσεν ἀθυ- 
μία τοῖς ἑωμαίοις»αϊτηὶ αὶ οαιαπογιπι σοποϊάογιιηῖ 9 ΡΊατατ, ’ῃ 
Ῥιιθ]. ἐμπεσεῖν εἰς σαλα μἵναςλη 4 ]αταῖπα ἀοἰατιπη εἴϊο, Ι4οπὰ ἴῃ 
ὙΒοπλϊοοὶς, ἐμπήπηει διαφοροὲ εἰς ἐδὺ δικαςαὲ. το εττιιγ ςοηῖτο - 

ἰπτετῇα δά ᾿υάϊςὸς » Ιἀοτῃ ̓η ϑο] πο. ἐμπήπ]ει εἰς ἐκ εἶνον ἡγεμονία, 
1}Π]| ἀοπηαηάατιτ πτιρογλιτη»Γἄςτῃ ἴῃ Τ᾽ ΒοπλλίζοςΪς. εἰς ὃ κένδυ.- 
νὸν ἐπί πῇ εἰν, Οα΄ οἡ.αἀ ΘΟ] αι όοη, ἐμπτπῆ ει ἐν τούτοις» ᾿π ας 1πο1- 

ἀἰτ, Ἡοττπόσοη. ἐμιπέπῆειν εἰς ταίφρφις,σλάογς ἰῃ ἔο1{25.5 ΧΟΠΟΡΆ. 
Τάςειτι, ἐμ πιπῆειν εἰς ταὶ ὠρόφυλακαξ, ἐμπεσούσει ὃ ρένοις. ἘΛΙΓΙΡΙ 4. ἐμὲ 

σπεσῶν αὶςτοις,σΟΠρτο δι15 στὰ ῥ γα ποτὶ Ππαιῖ9, ςοπίξγοης ἐπιὰ- 
Ὧ115 ΟΙΠ1ἢ οἷς, ἐμ πίπη]ων ς᾿ οχοισιμὸς ἱπς 46 Π5 ςοηἰςέϊιτγα, Ηοτῖηο- 
θέση. ἐμιπίπηειν εἰς χόγοις,, νο] εἰς κιόγρν ἱποῖάδτς ἴῃ {γι οηοΠ1ν 
ὃζ νῖ πῶ; τὸ ἐμιπίπῆον ας αι] Οσςιγγογας  Πς πείντα ἃ ἐμπίπῆον- 
ταζοἰσαλιτα αι ιο ἀϊχὶς Ηογοά. 

Ἐ᾿ μπὲ ἰδὸρ. οἷς ἔκαν ἐν δεμ δηϊτηαὶ ἀς σεπετς σα] Ἰςὶς. Ατὴΐζο - 
Ῥμλη τη ΝΝ ΟΡ Π ϑοογατοπιὶ ἱγγὶ ἀς, Αἰνέρεῖ αὐ τον χαιρεφών  σφύτ- 
τι: Οπότερα τί γνωμίω ἔχοι, τας ἐμπίδας Καταὶ τὸ ς “δ: ἐδ ειν 5 ἡ 

κῷ του ῤῥοευγιον, ἃς ς [Ὠτογρτ. μσίδιας 3.γοιὲ μι κανῷ πως κρόλούυῆος 

ἘΜ 
οἱ 9. εἶ δὸς κώνωπος αϑοᾳποτοίμιον ζώγίω ἢ ̓χοντίϑ. Τάθτη Ατἰδορ 

ΑἸ]. ταὶ ὀξυςόμοις εμπίδας Καύμπῆεϑ', ἀἸχιτιν οἱ ἸΏΓΟΓΡΤΙΟΣ 
ζῶον ὕψασι γινό μῆμον ὅμοιον τῳ πκώγωππ, μεῖζον 3 τὰ αἴδιοχῇ, κ) 

σον λδυκῳ πὗριε ζωσ μϑύον, ΗΕ γ ομῖο, ἐμπὶς βότυπος. 
Εἰ μπις:δύομκα!» στ οάϊτιμπι Παρ ο 5 ἤάοπι χά μίθεο. Βα, ΟΣ 

Οαϊεπ.Αἰλν᾿ ἔτερϑε μὴν ἐγεπες ϑύογτο τίω) ϑεραπείαν, ὅϑεν μεῖς τῷ 
σιωαν 4 ν5.}}} ςοποτοαίτα ὃς ἀςεπιαπάατα οτας σατατίοὦ 

Ἐἰαπιςὅνω,ογοἀο, Οτητλῖττο. ΑἸΟΧ. ΑΒ. ΠΣ ΡΓΟΒ]. ταύτας 
γάμεις κἡὶ φυσις ἐνεπίφ'δυσε κατοικεῖν ἐν τοῖς φερεοῖς, ἴα ΟΠ 

ςαιῖτ. Ράτα 1ρ.11}.2.ς.8. ἐμπτουδύσειτε ἐν κυρίῳ ϑει ἡμδ, αὶ ἐμ 
ϑήσεωῶνε, στοά το ἰπ ἀοαηῖπο Πςο ποῇτον ὃς δρατὶ δες 
τ ουϑεὶς τίων κυϊωρρν στ οἀϊταιτι ΠΡῚ Ογρτιμαι μασοης, ΠῚ, ΣΝ 
ςΑρῖτε ἀςοίσπο. ἡ ῆΝ 

Εἰ μπιτνέω ῃγο ἐμπίπω, ΟΡ πὶ Αἰδοογίγγιιο, ΑΠ4παπάο ἔν Ρ 
Ῥγαροίιτίο. Τάςπι ἰδ 14 ον ποῤμναισε πα τνων, ργὸ ἐμπια' 

Εἰ μπιτυάζω,σοα 10. ἐμιπιτυαϑνὲν γάλα, [ας ςυιὶ αἀπιῖχτ 
δ ]απ,.Ὀ1ο ς.1.3.{π Ἰεροπάμιπι Εἰ μπυτιάζω, ὃς ἐμαυτ 

Εἰμωλαί ζομαι; γΑΡΌΓ, 

Ἑ᾿ μπλαουόυβοοι ὰ οἴ, ἐπεμξοίνοντε ς»συῤῥηγνύσθνοι, ΑΞ ΤΙΔη. το 

οἰκείοις ἐμκατλ αοσουδροι, ἀπέσφαϊτον αὐςδὺ ας πολεμίοις, Ἐτ ἐμαν 

μλροιγτυρρσκ ρρύοντες ,ασροασελάζοντες. 5:11. οἱ ὃ κεφ χησδϑγιοι αἱ 
ἐμωλαοσούμῆνοι κὶ αἱδαπίπηοντες τοῖς ϑηρίοις, ἀπέθνησκον. ἣ 

Εἰ μωλαςὸς, ὃς Εἰ μασλαςικὸς Δα 1ΠπΠποπάϊιπι ἄρτι» νεΐ δά {{Π|π| 
ΠοΟΠΊρΑγατι5, σα] οη. ἡ 

Εἰ μπλαςιχαὶ φαύμῳ κα (ητ ατα5 νἱΠΊ Βαθεης ΟΡ γιθηάὶ 
Τα 5 ὃζ σογρου δ» μια τοξζοτίανδς δα 1Π|τιιπὶ ςοπιρᾷ 
πλαςιχαὶ διωαίμεις»τσατης ΟΡ Ἐγιισπτῖα πιο Ἰσαπηοηῖα, 

ἰϊδτο ἀφοϊπηοαιαττο; ΓΤ ογάροιτ, ὃ μὴρ ἀκριζω ςκαϑαρέτο 
ςικωτέρας ὠσίας ὅγῖν, τὰ 

ΕἸμαλας ὃν φεῤμακον, Πα τΠηα οι ΠῚ αἰϊοα οἰ15 τησάτιις ςομ 
δζ ορρηαπάϊοπας οἰθτιιθηάϊ ἃς οδτιιγαπάὶ νἱκα Παθοτ 
φϑὸν γοτὸ καὶ αὶ ἔμασλαςρθ',διωΐαμας κὶ σικϑυασία ὧι, εἶδ ἐμιαλ, 
ἐμφοακτικών,ἱά εἰς οπιροῆτίο εχ οπιρ α[ἘἸςῖς» ας ῥτ 
τὰ δὲ {πραέϊα ᾿υ!ςογῖδ. να πεγι δ ΐζες ἐπηροπὶ Γοΐοε, 
4πιε νῦ ὁχ ἃ επὸ ἀρρᾶτεῖ 13.Ὑ πογαρεῖτ, τὸ εἰμωλας-ὸν πὶ 
να πᾷ κηρωτοειδὸιΐς, ἐμιπλαίςτρφις ψωριχῶς » ὨΙοίςοτίἀος 
οἰμη 096 πιρ] αἱξτῖς [τα ῖεπὶ χγομιδητιθιις. ἔμκυλας ας} 
κὲ,οτηρ πέσει αι ἴῃ νἤππι σαρί τὶς εἰς 9 Τά οπη [ἴθ το 
τοῖς πορὸς τοὶ ῥῥυ ματα μαλδτικοῖς ἐμπσλείςτρρις δεῖ χρὴ ὅ3να) 9 
1ἴδτο [δοιιηάο αὶ Οἰλιιςοπ. ἐμπλας αἱ φαῤμανᾳ , τηράἰοαπι 
418: ΘΠ. Ρ [.1πὰ ἀϊσιιητιτ»ἤπις ἐμπλαςικαὶ κὶ ἐμ φεακτικοὶ, αὐ 
ςΟὨτγαγία ὑκφρακτι κε κὴ ἐκ αϑιαρτιχοὶ πθρῶν, ἐμιατλεις- οἰ ΔΓ 
τῶ ἐμπλαίτονται κὶ αϑοᾳτλοίτον τα) οΥ ΡΟ 5 Πγεατιις ΟΠ 
Τῃἀποιιητ, πιητότις. οπιηῖς ἀοτ πο ἶα; ΟΧΡΟΓΓία, ΓΟΥΓΟ 

εαταν, δὰ ρ]Δηὼ νιςοία ὃς τειχας 55 νόϊας ἈΠῚΥ τ. 00 
ἸΧΞΠοΥυ ςαΪχ Ἰοτα απο τα δὲ 14 σεηιι5) ἀς φαίδις Οά 

,ν οἰπιρ!.Πῦγο χιαττο ἃς χαίητο. Ἐχ μἷς ἥλιπτ πη ρ τα 
ἔμπλαςρον ςοτῃρΟΠ τους τατιοποι οβτίπες, ἐμπ' 
τηατοτίςα. ταπηοῖ πλμ}Ὁ1 νοσαθιία σομξαπάαῃτς 9» αας ποί 
ἀπΠπηριιοτγς. ᾿ς ἐπηρ αἰτγιςοντάς Ος1Π].ς.ς.17. , 

Ἐἰμαλαςρώδυς ἐξ. ὁ κα α)ο ΠᾺΡ αἰξγιιοτν γε ξογθῃϑ ἤει 1ἴ5 οἱ 
ἐμπλαςρώσες κα τάπολασμει γίνεται» 1ΠΠἸπῖ τιν οι η ρ Δ {Ἐτὶ πιο 
[ξουῖάες 1 ιιςα,189.ἐμαλαςρώδης σύςιασις; ΟΠΥΡ Αγ οἵ 
τιιγ. Οαΐςη. 

Εμασλαήω, μιά σω, 15 ὃς γογίαπάο πιο ]λο ἰη πηδίῖα 
1Π1π09]πξιτοϊο; εγγανηϊποςίοςιτη ΟδΠἘ το ΟΡ Ιςον ἢ 
Τριγάπτρητα Οὔ ΠπγπιΟ. Ἰτοτη σατο πὶ το έτιιο, ἰοοιση ν]ςα 
ἰητορτὸ ὅς ἴῃ Ἰπτορστιπι το[Ἰτ ουαιιοά ἱπάμποοτς πὸ5 ἀἰδ 
ΠΕ ΠΑ]1ς. ,), δοιὰ αι ἀπιιιτατὶδ Τη ἀπ οἶτιΓ 5» ἄταις βοιοῖα 
τιςάϊςαπηϊηϊθιιο. ν πές η πιράϊςϊηα δα ἀϊσιιητωτ ἐμαλας 
παρεμασλας "αὶ γ) ατιαὶ τοπαςὶα ὃς σἐ τ ποία ται] τὰ ρ] σας 

, Υἤις » γηριβπέσας ἤϊο ςοτροτὶ {{Π|π4 πηφάτιις ΟΡ οπξ δ 
Τεγιμιητ, υα]ος5 αά Προς αἰ Ἰσιιοῦ; οἱ οιιαλ, 8ς ρίατα αΠϊᾶς 
τί ἀος Πτο αιΐπτο, ἔμπλασον τὸ ψιμμίϑιον ) ᾿πίρογρῖτο 
ἐμαλάθω κυρὸν εἰς οἴκρα » ΟΧτΓΟΠΊΔ σοτὰ πιατρίηο; ΤΉΘΟ 
ἐμωλίοτω σμύρνγ»τινγγμα ἱπάτιςο; οσοάοτιρτγο {ΠΠ|πότὲ 
[ατοῖγο, Αστοτο] Ῥγο ] δππατ. [ξέλιο 29. κὶ οἱ ταὶ σύρι 
τόνδ οι εἰς Τἱωὺ ἑπτά πΐω αἴκρων ἃ κηρὸν ἐμπλάπεσι, ρτο ΟὉ 
ἀτηρίοῦς, ΤἈορμ γα Ἂς ἰδοαπάα χπατοτῖς Ἰο αθη5.911,Ὁ 
ἐς σαυς, τοὶ 5. χλωρὰ χίαν συμμύει, κὶ ἐνδέχεται ἐν τοῖς ὁδὸς 
σμάτα 9 κὶ ἐμλαπει.. ἴπτοῖ ἀθηῖοβ ἔογγα Τςοῦϑοπὶ γοτὶ 
στοπας ΟὈΠγιιμητ, [ςἐξιιγάσπιιιο πιογαητατ, ΟἈ].8, ΤΊΣΙ 
ταὶ γὸ ἐμπλάττογϊα «δὲ πέρρις, ἐπέχᾳ ταὶ δγαιανοας, νγΔ6 δια 
ασαρεμπιλαἥω. 

ἘΠ ααλειίθο κα, δ ΡΙ σησδ,ρτο ἐμσλέίθο ΡΙλτο «οάς ΚΕ ερ, δοιοὺ 
ρών, ἐμπλειοι, 

Εἰ μιαλεκτὸν, οὐδ, τὸ [Εγιαξειιτα: σειις,(ς πο Ρ]1η.11.36,6,22, 
11612. σὰρ.8, ; 

Εἰ μπλέκτρια ας κα αι: ἸητοΙ ποτ, ΕτΥ τι. ΟΧΡ. κοσμιζτρκα 5 αἰ 
ΡΊΠο5 ἔιςας. ἤπ 

Εἰμπλέκο)ί πη ογο πο] το; οητοχο, ἱππιπϊίςεο;ο πξιπ40 ν, 
ποξξο,ροιτηϊοοο. Ατἰζο. το, Ἐτβλς. κὶ διὰ πῷτο πείντες ἃ ὀύδαί, 
οἴονται γἰ διωυὶ βίον δεῖν ἐξ» κ ἐμσλερονσι πἴωῦ υἱ δογίκὺ εἰς σζωὶ ἦν 

ὯΝ 
, 

τ ἢ 

ἢ 

͵ 



Ἰ ὁ δὲ 
δι ςς 
ξεῖσης ἃς ρουπιὶ ἴξδητ. τγά γα πιοταρμοτά ἃ 
ὉΧΕΙΓὰΣ Ἑ μισὰ ἐκετο οὐ] αν πηρΠ1σαγὶ 9 [4 οὔ, 

οι ραν] δς οχτγίςατο (ξ ποιὰ μνᾶ οὔἴληι ἢλὰ 
πδογὸ ἴῃ αΠ το ά ̓ πέσρειιαν, ΡΟ χ πη τ. ΟΥ3 

ὀρείῶτες «ἄν ῥωκαίοιε ὁχοσ ερε τ ἐῤῥνέμπλεκομίϑοις εἷς τα 

ἐδ, ὑπσέλαζον βαρυτέρας τος  δεϊῶι πόδ σις 76) ἧς ἀν- 
ηδοντάι τοῖς πολεμίοις, δ πλακεὶς “σύγοις. Ἰαου σις 

ἀπ Ἰατιά  ἵςο, ὃ 

ερμεξιός. 

πιυχα οἰ  οορί τὶ ο»γοβογοῖοι 
ἐπ ἰατις,αὉ ἐμπλῷ εὐα, ΕἸ είν ο]. ἐκ ΦΟΡ᾿. 
οὐἱππατο, ἤτέτο ΡΒῖΪο ἀς πτιιηδὸς χορσος ϑαλυήω- 
δ ελὶς ναυσιν ἐμπλεῖται, τοῦτα Πιατὶ Γι ηχον αι ὅποτγα- 
ς Πλτίϊρατιτ. ἐμπλένς ΡΟ Πιιτο ἃς ἵππατο. ΑΙεχαπά, 
ὦ τῇ ὑγρᾷ τροφῖ, δες}, θονήχετοι ἐνέπλεον τῆσενοὺ- 
ἸΦΡ τι ]εγοάοι. Ὁ ἈΝ 
“πὸ Ππιάϊεῖο, πῆς πιο ττα, ἐκρίτως, δίκίω ἐμ- 

τῷ αἰτὸ ΡΠ 1. ἐμπληκτικῶς ἃς Π οί ἢ. ἀμε- 
ἴον Ὶ 1); 

δεσι τεύξαξ, ΓπτΟΥΡ. πλυριοσιές δίϑου. 
εὐςἰλξϊο  Οελϊτ. δὲ Αςείμπατ, ΡΙατο ορ οἷα ἔθρεῖ- 
ἧς κὐ χαῦνες ἐλπίδος ἐμπλῆσαι ΔἸῖϊος ἴπαη] ρς ᾿ηὰ- 
ὧν πείντει ἐμπεπλη κασι, ΟἹ ἷ ἃ ἀπια [Ἰν Ἐ ταν 

ἴα ΡΙατο, δια ῤῥαηείης μηδενὸς ἐμπεπλησ᾿αὐίθν, Π}}1} τὸ 
τᾶτο. ἴῃ Ῥετγίοϊς, ἐμπεζληκῶς τὐν) τόν ἐν χρυ μοίπαν, τῇ 

αἰὶς ἰοοιιρΓοταιῖς. ἐυπλὺ ϑομαὶ ϑνριίν ἐπι ] σοτχίσιι 
οπίδιι5. ΧΟΠΌΡΒοη. τίυλ ανωδή γναμίω ἐνέπλησεν 

1 ἀπῖπηὶ (ατιαιιῖτ, Πα πιοίϊς, ἐμσπλησον λόγων. νοΓΡῚς 
τορι. 

ἡ Δ ΠΠ] Πις. ΠΤΟΤ] ἄμμο, μκεμ τυ ὡς, κούφίθ,, δ μετείζλητος, 
οὐστρ, ΟΕ] οἵδ το ΓΆΓΙ Ὁ Ἰῆ σοη:05 ἀττο ἴτας 5 ἀη- 

} Ἔσο! Τάοιη ἴῃ ΟΥΠοὴς. ἰω ἐμπληκτα κὶ 
πολεμίων, το5 Πο[ίμπι ἤμγοτο ὃς τοπίουίτατς ασο- 

ἡκτὸς ὁραὴ σοηἰτογηατιῖς ἐπ Ρ Οξτι5784Π]. 1 ἐρητο]. 
δὲ μρ τοί φώτες ἔυπλρκτοι βρροϊθ᾽. τὰ οἵξ, 5.114, οἱ μὴ 
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Ταῤχαῖα φιλίᾳ νὴ αἰετῆ. 
μπ λύγδίω, [τ Πα ὺ, μαρω δε τομάνικῶς. 

Ῥε πλησίον, ΘΟ μ1τ. 114. - Θοίω δ σ᾽ ἐμπλίω.. ρτορὲ 
στιν δέ αι ἩΠρροοτας, θυ 4. ὅκως, Ἡςεί οἢ, χωρὲς» 

ἐς ὮΝ ἐν 

ΟΥΟ ἘΠ ΡΟΤ το ΟΥ τας ἐμανλυξία κα δολία, ΡΆΙΟΓ, 
ΚΕ στη. 

ἷ Ὁ» πῇ Ἱπιρ] ἐτῖο. ᾿ς 
ἀπ} Ἰοηάτι5,Οοοἴτίο. ΕἸΔτ.: ἄς ΒΡ. 
Ἰδοϊπρτιο. ΑΡ0}1.:. Αὐροωλευὶς ἐμτοληήξασαὶ ἐν εἴντίωι, 

ἸΠΠΓΙ ὃς Ὑπηροτι σοἸΠάουτος. Αὐᾶτα 9 ταὶ δὲ χε 
τὔξ2. δ εἰν αὐέμοιο ϑύελλα, ΕἸζοτο, δίῃ σταιῖς ἴῃ - 

ὉΠΙΡΗΔΠΊΐπο νοητιις. ΑΥ ΠοΡ Βα ἷη Ρπιτο, δ τι- 
ἡγε ἐμπέσοι γ4 σοι, ταιττὶσ ἴπ τὸ ταϊα ἃς Ἰποϊάατ, Κοηο- 
ἴων ἀ  ἐγετηρλ νη τρης ρος  υνπεσόντος. Γι πιῖης τὰ ὅα οὅ- 

5 ΝΊϊποτιια;, Ιτοπὶ οὗἤτιρ οἱ αοτο,ατεοπίειπι γε - 
Ρ᾽Π ἴπ ΑἸ ς. η᾽ κερτοικὸς με ϑεου τις ἐμ σλήοσσει χαροῖς 

π ἸπιρΗςατῖο ΟἸσογ. άς πλικῆ, 
"υυνο] 0. 

οἰ πῆ .τἰππησξιςῖο. ΑἸ Έχαη. ΑΡἢγ. ἤδτιις οχοϊτο νη λ- 
σοίρετίτας βαταίηιιο ᾿ησοποτο. 
τε, καὶ γα ἡ, θατιις πγοτιοης. 

ὡς», ΠΗ Δεῖ ἱη ρίτατῖο. 
ΠΗ Δ ΠῚ] νἱ ρταταϊτιις, ἐπ ῆσης ἀριιᾷ Ὀϊοίς, 

[ιγατῖο, Πιξῆστιο. 
ὅπ: [ρ  γῖτιι 1ΠΗαπτιιγοντ ἐγτεετα αὶῖς ἴῃ - 

οἰπητιγις αυῖδιις ἀρι ΑΒ οη.1.4. 
τ ται ΟἸα ηὐάιις. ὀΐφρων, ἀφανής. 

᾿μαγείω, δ οτί ςὸὶ μι δύσι, αν. δυκσ,ἰπίρίτο. τηαάδι - τῷ δ᾽, 

ὃν 

ὧν, 
᾿ γάυ σξέ νι, τες ἐπίρίταυτ, απϊσπθθν αὐάιδιοιρσονῖπο. ἢ]. 

ἈΘΡΏΡΙ. ἀν βου ϑεῖν ἔτι ἐμπνέεντα κ᾽ σ᾽ τἰμῆρον φ εγγιόδευ, 
᾿ Αροϊορία, ἕως τὸ αὖ ἐμπγέα καὶ μὴ πού σομαι φιλόσοφον γἀ 

ΓΙ ρ᾽4.1π ΑἸ ες ἐπουϊ δυιη δ . σικρὲν ἐμπνέθσ ἔσαν, 

ΤΟ ἀρ 4 1 ατῖπος ΡΓῸ ν ποτα. ἐμανέων ἀπειλῆς αὐ φόνου, 
πλῖπας9ς. 9. Α(ς, Αροῖ ἐμωνέ μερὶ νἐρῷ μοδνο ποϑεῖ με, 

τγν. ἰξω απο ΣΝ αζαπσζοηινἠηάς εἴν ατιλτος, 1 εἰξ, ἐρύτεσνι- 
τῇ χύτρα ἴῃ ΟἿ] ἔαγηο Ἰηε τ ΠΗ ξοςάτιις ἀρυᾷ Ατπξη, 

( : Τἰπι Πα Γ το έρέφιον ἐγτακερὸν ἐμπνικτον ν τὰς Φγικτός, 
Ιἀγας ὕγ αἴαα οὐ. οί ἢ. 

“δῦ κ᾽ ἡγῦρττδης, ἀπ ΠΟ 5. ν ἴασις. ἔμανοθ. ν,ν το 5οάτιση 
᾿ ὃς ἐρ!τἹτῆπα τις τ, ΡΊατιορτῇ.5. 

δ υγεν ἐπαινητῃ τ᾽ γένετο χἡ ἐφρόνησεν. ἘΤοΙν οἷν 
Ἷ,τοΣ 1η ΓρΊ γαῖ, ὦ [Ὁ γθάτῖτ,ανο βίωσεν, 
Ἵ αν μΐσκω, αν. Ιχ α ἰπιρ το οἰ πτογοοάο, ἵπτογρο!]ο., ἱπιρίϊξο; 
᾿απηροἀἤτῃσητο, ὅσοις ἐμποδίζει τὸ ἐραῖον 5, αυπθιις σαι! 1πη- 

τς οὐδ 

ἰςπι5. ΑἸ οχ. ΑΡρ τ ΐῃ ῬτΟῦΪ. ὑγρότητος εἰσιν ἔμπλειοι, Ἐτὶ 

ἰσαηά. ᾿π ΑἸΟχ τ Παγπηᾶςἢ. Εἰ μπλήδίω κυκεώνα 

' 

᾿ ΕΜ 107 
Ῥοδίπτοινο οἤς Ασἠ ζοτοῖος Πρ τὸ τοτεῖσ» ἐς δοποταῦίοης Α- 
Ὠἰ πη]. ἐμποδύζεσι αγλήλοις» [Ὁ Τουτιὸ ἀπ οι ΠΠΠ το! ἄσαΣ ατῖο 
ῬΟ] ες. ἐο ἐματοσδίζει φρονήσει. Ρτυάοηταπὶ Ποὴ Ἰπηροά τ. Ατῖ- 
Ποτεῖος Τορεῖπιο Ἐς  ςοτιιπι. ΑὙἸΠοΡΠαπεῖη Ἐφιτίδ. Κέχέωεν 
ὡσπῶρ ἐμαυδίζων ταὶ ἰο, ἐδας, Ὠϊαπτὶ οτὸ παῖ Ῥορυ ΟΝ ΡΠ ΟγΟ Γι 
πιο τον] Ε] Ἰααιιοο ἀρρεπίας ἤσιις ἄροιτο οὐο εχοίρίπιητ, ἐμέτα- 
δέζων, ΑὙΠἴατο ΠΟ, 1 4 οἵδ, καον ἀμήν θυ, ἐμφορού μῆνυ, ψιὰς Οοπις 
πλοηταν. ΕἸμπ οδίζειν (1 παι ΠΤ οίν οἢ.  μοοα ὥτι οἱ αὶ ἰοάσησε μαό - 
σά τι ταῖς μελίοσαις ὃ ἰῷ πα;δειας 6. δ. καὶ ϑλέβειν τοῖς πεοσὶ τα }-- 
σχάσιας, 

᾿ΕἸμπόδιεον. «, τὸ, ΟὈ παςι πὶ, ΑΙ Πότοῖος ἄς ππιηο . δκῷ ἐδαμώς 
ὄξιν ἐμπόδιον ὄτε ἐκείνη τωρὸς τὸ ὁρᾷν ὅτε ἡ μῖν πρὸς πὸ ἡτσειῖσαι. 4 
οἴδνηος ΟΡ ἴτας 1 δά ἀ δ ἐπατιϊη 7 πος ποῦὶς αὰ Πάεπι ἀςσομιο. 
τηοάαηάητη, ἥ 

ΕἸ Απόδηζθ. ὁ Ὁ κ᾿ ἡ, ὀδιηας, ὅτ οἵ ἱπηροάϊπηοῆτο. ἐρεπύδνοι τορὸς πίων 
ἀῤχωὴ Δάιιοτί τος Θλα ΘΠ γάτα]. ΑΥ̓Πτοτο], “υητο ΡΟ Ἰτίςιμαν. δ ΤΑΣ Ων γῆς ἀπ  πμ ας Ύ λα 
ταῖν ἐμποσδῦς γίνο μέλε ποιουδε, Ἰηξὸγρξ Ποτὲ μος Ὅγάςι! 6, οτος 
ἀοέ. ἐγεπόδιδ.- γίνετα, Ἰπύβο αι Ῥ]ατ ΠΤ ρ. ᾿ 

Ἑαπύδισμα , ἀτίϑ-γτὸ» “ἡ Ἐ μποσδισμὸς » οὗ. ὃ. ἰσροά  πτδλειιπι, οἷν 
{αι τ. 

Ἐ᾽ μποδιςεκὸς οὐ. ὃ. 4111 Οἰκ ᾿πηροΔἸπιδηῖο: 
Ἑ Μματοδοσποίτης ῷ 41 οἵ Ἰπιρόάδιπιςητο ὅς Ὀδῆασιϊο; δ ἐμποδίζων, 

ζ 

ξυϊά, 

Ἐἰ μπυσοείϑει, βεβιιουίϑου, ἐ σδοεϊλίζεύϑτο Ἡς ε ο ἢ ῬτΟ ἐμπεδοδῶχ, 

Ἐ μα δ ὧν, Αἰ Οἱ! πιςἱπυρ οι πίφητο. ΑἸ απ 46 πιαὰμβοϊὲ » ἐπὶ 
ΔΔ Πα Ρτοπη τὸς Εἰς Πς  πάς τα» 1 πιάτο ροῆτα Πιπτ,τὰ ἐμ- 
ποδῶν, ἡ πὶ ἐν «σὲ, ἀἸστΙ τ .Γ. δεο κἡ χαρίσων ἱερὸν ἐμποδὼν ποιτ' 
ουἱ ταὶ 9 ἵγα αὐτα πόδοσις ἢ. πῶτο γδ χαρίτος ἴδιον, 14 οἵδ. ἰπ πιοάϊᾳ 
ντος ςοπίτίτιιητ ) ὃς 1πΊοοο Ῥάτοητι: Ἐτμϊσοῦ. αὐπῖο 5 Αὐὴτ 
Τότε! Ἐτ δ ἐμιατοδιὼν τὴ" ἐν ποσὶ γζω ἐμῷ Ὁ- « οτιῖις. ἐμιασοδῶν ἔχειν», 

οἴἴοπάοτς, ἐμποδων γίνεται, τι ρ οἴ, «δ ἐμποδὼν ἐὐϑλοις μας ἰπ-- 
ἰζατοησ σογτα τη πα. ΡΙττά γος ᾿π Τ᾽ χοίξο. τούτοις ἐμποδὼν γί- 
γομαι,ἰν15 Ππν “προ ἀ πιθητο 5 Το ἴῃ Β ΟΠλΠΟ. ἐμασοδ ὡν εἶμι, 
14 οἴτι κωλύω, τοηγότοτ ΡΙ πτάγοῆας τη Τ᾽ ποπυητοεῖς ;» ἐμποσ)εὸν 
ξῇ τοῖς ἔλλυσι ὁ δια ξεως, ἐταρδόγεον αὐτοῖς κατέλιπε, ΝΛ ΟηἑτΠῚ 9 νῸ 
Οτσέος ἃ ρου ήϊοΠάο αἰτοτγογοῦ, ΓοΠ πτ. Τά θππι ἵπ (δι}}}-- 
1ο, ἐσθν ἐματοδιὼν εἰ πο οιδευῦτο ἡ ἀπεδῆς , ἀλλ ἐ χώροτω απαὶ τὶ τοί γ α- 
πιοῖο οπηὶ ἐπιροζίπηθητο πιάση οἰ εἰ Ππ πὸ σοηςοάοραητ. τὸ 
ἐμασοδὼν πᾶν ἐϑν- καταςρεφουῖν δ. οὐποΣ σοητος 9 νζ ἴῃ σιαη- 
απο ἐποίάςθας, ΠΙδτροη 9. Πογοάοτ. ἐμποδὼν ἵσταται ΟΡ ΠΙρΊτ, ἐμμ-- 

᾿ ποδῶν οἱ ἔςτησε. {ΠῚ βιῖτ ἴσι ροἀἸ πηοητο, οιιπι το πτογατιι5 ΕἸ, ἐμετ 
ποδῶν Ἱτατεή μεν, ΠΟ 15 δ[Ἐ15 ππροάίπηοητο 5 ΤἈιϊον ἀϊά. ἑμωο- 
δὰν ἑκάςτοἰς γον μϑυίθιαρυια Πησα]ος Ἰητογςάςης »Τάεππὶ ΤΠα- 
ογ ἀιᾶ. τὸ αἡ ἐμιαυδῶν, 1 Εἰξ, τὸ κυδὲν ἔχον ἐναντίον, ἐμεποδιὼν καίϑητ 
ΔΉ  ΑὐΠξορ ἤδη, τυ οδ' ὧν ἐπσοιηστέμζευ ϑεοιὶ πα τοιούτῳ λόγῳ, ἐφ»- 
βηϑιυ ἐδὸ ϑτοιε, Γ)οΣΤΙ. 

ΕἸμιωσιέω, ν.Ἴσωνττιυκφ πα πα οὶ Ετοϊο Ἰπάτςο, ᾿πίδγο, σοποῦο. Χο- 

Εἰ με ἀλωίδ, κοῦ 

Ἐμαδ» όμως ΟΠ] ΟΣ ΓΟΣΏΡαΓΟ, 

Ἑμα 

ΒΟΡΒΟμ κ ὄψιν χὶ ἀκοϊμὴ κὶ σόμα ἐνεστοίμσαν, ταάτάστιητ, Τάθπης 
ψυχῇ ϑβδισημίω ἐμποιεῖν. ΔΌϊπΊα [ςἸοΠείαπι ργαατο, 14 εἴ, 
ἐργάζεδτο {Ὁ οτατιλιϑίμ ἐμιποιῦ σοι “Ἶθ᾽ ἐκείνοις πεποργυΐϑων, ἐμπιεῖν 

φϑβον.τοτγογοπι ἱποπΐοτο. ἐματομεῖν νόσον, αἴξογγε πτου μη. Ὀ]α-- 
τὸ ρεῖπιο ἐς Κὶ Θρι]. θῖσος ἐμποιείν, οάταπι σίσποτε 9 ΠΤ] Δ επ, 
ἐνεποίησε πορὸς ἀλλήλοις δ) γοναν πο οητῖα δος. ἀπῖου [δ ἀδι1- 
χίς. οἱ ἐμίσοιά μῆσοι ἱερωσιαϑνης, αη σδητος (ἀσογάοτῖο 5 ἰἶδτο ρῥτὶ- 
τὸ Εἰάγα. ΓΙατατ οὶ τη ΒΕ οαστϊο; ἐν ποιεῖ τὸ μισεῖν τοῖς αὐχο-- 
μϑϑοις»λὰ ἀσῖεντ αιῖθιι5 ἐπι ρενατ, Ὁ 115 οὐτο Πα δολτιγ. ἐμποιεῖ 
παίδευσιν ποῖς ἀξίοις, ἸΔΤΟΥῚ ἈΠ ΟΤΡΠ παῖτὶ αἰ Κϊς νΊΓὶβ. 9 166ηὶ1π 
ΝΗ η ἀτ μαοιώ τῶν κένησινοτπ οττη οχ οἴτο, ἐραέοιω δ ἱσδρωώτοι, 10 -- 
τιοὸ Πιάογοπη, ΑὐΠΠοτο! [ἢ ῬΥΟ ΓΙ μι. ἐμ ομεῖν ελτηδιας ἡ ἸΠΊΙ στ: 
{ξρες, Χ Ἔπορποη, ἐμαξοζών ἐξ τεὶ μουστείς χουσινδν, ἸΠΤΟΥ Μαίδι ἰῸσ 
τεῦ Παης ᾿ηἰδτεης: Πογοάοτ. ἐματομεῖν στείσεις. οχείτατο ἐξάϊτῖο- 
πος, Τ δον ἀτϊος, ἦρ ετοιεῖν σευ 8 ιν π ΟΠ ἢ, ὀρ γί σοι ἐμε-- 
σποιώ,το δά ᾿ταπὶ ρζουόςος Ρ[άτο ἀε τ ορ, 

Ἑἰματεικίλχλω, μι ἐλ ες πο παονατιουϊπτογοχο. - 
ΕἼμποίμνον εἶμα, ἔνδυμα, ϑστὸ πὰ ἐκ ποινῆς, 514. Πσηἰ πζαῦ ταπιοη ΡΟ 

αἰτιϑ νοἶτῖς αὐ’ ἴῃ στορο σαἤξατητ. ἔχσφημγον ἀ το ἢ ἔοτοῖ φυσᾷ 
ἀρ Βα 

ὁχ Ρεσοσῖδιις στα ρῖς ΟΠ ΠΟΤΕ. 
δ τΎω Η Ὥς ; κ5,2}} ἌΡΉΎΣ 

Ἐἰ μα οένι μίαν ὀς ΡῈ ς ΠΠ|9 90 5) ἀἴ δι τις, ϑεεαρκος. ὅγηζυ ι(Θ-ἐμιαοί 

γερο ἔνοχίθ' προῖνν. ΘΔ: Σὰ τυρνῖν 6 ὁ ὕπατθ. πυμανυδὺ ἐπέϑετο, οἱ 

“οἴνου ῥωμοῖοι αὐαν χρ!αν ἀυττὶ πῖςιν σι» δμμωταὶ μα »
 ον. ὑφ ἄληϑεα 

«ραν αὶ χαταγαγόντες ἐδικαίωσαν δ
ανάτω ΗΒ Ἴλδ- Ἐκ ἐμμποφινμοὶς τ γυτ 

στάμϑυοι ἐπ) ὁ σιωρ πρὸς δὶ κοιγὸν ἀλοίςτορα ἐςποιῆ σαντο. ᾿ 

οἰοτοηῇς ποροτίατογ:Ν οτοιν!] ὁ τποτοη; Ατηΐος 

Ῥἰ απ. ῬΠιτουά οἰ, ραγματευτλτοοἰγορα θυ, ἡ καποὸ εἰας ρρε-- 

«ἐς Ετη ΔΟμαγη ΕἸ ἐμκευλάεοιά οἴ ἐμαορακε 5 ποαγματευτις, 
γε “΄ 

πε ζῶ . " 

ΟὐγΠ: ὦ, - βίοτον πολειὺ ἐμασολέοντο, 

Δά εἴς ὠνοιῦτο. ν 

οχάω, μοΐ σώ, ἘΠ 4Ο.ΠΠΟΓΟΥ͂ 5 ΠΟΒΌΓΙΟΤ, φΟΠΊ ΓΑΙ ΤΟ ΟΟΏΡΟΓΟ» 

εἐπιουύς»ράζω, κιρδοίνω, ππφιοφρεώ, ἢ εἰ Πρ νον εἰρῥμῃ, Αλν ἐδὲν ἡμ- 

πόληκοί πσωγοὐτ᾽ ἄλφιτ ἴτε τυρὸν» ὡς δύτολ νυν Θ΄ ΤητοΓρ οἱ ἐνεσορόυ- 

σεέμίω. 50 ΟΌΪο5 1π ΑἸάσουΡΓΟ «οτπηπλαταγε νΊσατη ΩΝ πιοΓ- 

τοῦ εαπύλυκας ὥσαξρ καὶ φῴτιρ κρατεῖ 5 [ετισιαη. ὁδὶ ὀβοκὸν ἐμπεαυς, 
Υ ἢ) 



χη κα μψους οἱδοΐτνιι ααϊάσπι [ποσὶ ἔθοί πγι5.ἐμπολη σας ςἰγματει, 
4| σοπεγαχῖς ποις, 1 ἀοπὶ ΓαΙοΊΔη, ἣ 

Ἑ᾽ μπολὲ μέω,(ορο [09 ναὸ. ἜΧΡΊΙΡΠΟ 5 ὀκπορϑώ, ἐμπολεμωσαι γογὸ, 
εἴ ἴῃ ἔοηἤιην. ἃς Ποῆτεπι το ογουπολέμιον ποιῆσαι» 623 δ πολειμόν 
τινὰ πο ροξιευλα). 

ἃ μπόλεμθ- «κ26 906 ΠΠ00 Πι5,θο 110 ἀσεοπιπιοάιις. 
Ἐ᾿μπόλεμᾳ; τα εἰς πόλεμον ὅλιτήδειο, καὶ δ᾽ χρηφ’α, δι Δ ςοάοχ σογγρτὸ 

εμπολεμια., " μ 

Εἰ μπολεις ἐῶ: , ὁραιογζατοτγίη ἘΡὶσ. 
ἘἾμπολ κα »ῇ 995, ὃς 
Ἐμπολημα. ἃ τος τὸν ποροτίατιου ποτα." μπολὴ » ἀρυϊά ΑὙἸΠΟΡ άπ. 

ἘΧΡΟΠΙΤᾺΓ 5 τὸ ὅπὸ τ τρφγματείας κέρδος : νὈ] ΡῃϊΟ ἃςς!Ρὶ Ῥτο 
πιόγος οπηρτα. Βυΐυς χοὸς γονθα πὶ ΑσΒαγηθη . ΕὝδησον ὦ βέλτι- 
τε τῷ ξέγῳ χαλως Τίω ἐμπολίμ ἕτως ὅςσως αὖ μὴ φέρων κατάξῃ.ΡΊατο 

πἰωὶ ἐμπολίι 5) τὰ ἀγοράζειν ρο[ἱτι Οοπαπι, ΑΥΠΕορ ἐν ἰπ Ῥαςς, ἐμ 
πολι ἱ πα το φορτίον» ἡ σιωυαγωγὴ τὰ κέρσοις, 

ἘΠμπολις, ως Γι ραττῖα ὃ σοττα, οἵ αἰτπεῖτας ζῃ τα Πα οῖτας : Ομ} Γἢ 
ἀλτ. Πρπίβοατ, ἀπά σαι οαἴτατοτι ἱποο]ςπ5.. ϑορ]ιοοΪ. ἱπ ΟΕ- 
ἀϊρ.(οἱοι. κὸν 

ἃ μπολιτεύομαι ον οΥίοσ ἐπ τορι ΝΑ. ἐμ πολιτεύεται ὑμῶν, ΠΟ τ τῇ 
γΕ] ἰπτοῦ πος νογίατατ μα ῖτατ που οὔ. Ττοσι τπτιαΐα τοῖρ. αά- 
καὶ του μετέχω τὶ πολιτείας 9 δ ΡΓῸ πιαπογονϊππήοτο, νογίατ!. 
ΒαΠΙ. ΗΠ οπλὶ] τ φό 6. γὸ υἱξωϑεῖ σᾶσαν αἰυὸ ἐμπολιτευουλμίω υἱμδχ! ἢ 
“Ψψυχωῶςς ἐμπαϑῆ διαϑοιαν, αὐτὶ τῷ ἐγιζαϑεσαν, 

Τ᾽ μπολιτεύω, μι. δύσως τοι ρι. τορσο, 
Ἐ᾿μπομπεύω, ροπιρατίοὲ 14 ξϊο ὃς οἴζοητο πὶς Αἰίχια το. ϑριαμδίω, 

ὅξμφάνω.ἐ μπομπεύω πῇ κεϑείρᾳ οἴζοητο, ἐμπομπεύω τὴ λατρ εἰά 5 1ῃ 
{ευυίταςο ρομηραπι ἄμοο. ἐμπομπεύει τοῖς κοετορϑώμαισι, ας οὔ τας 
ὃς ςοπιπιοπιοτγας οἷατα αοϊποτδ. επί ῃςη. ΒΑΠΙ. πτανηγυρας 
κως ἐμπομπευει τοῖς ἐγκωμίοις 2 μοικαρίων » Ἰαξίαπτ [ς τη ἰαιπάα- 

τιοηῖδιις ἀςξιμχέζοτιιπι. 
ὩΝΜπονημά,ατος.τθ οἱ α θΟΤΥΟΧΟΓΟΙτα πη ητιμη. 
ἘΠμπον-.6,0. 1 οσιιαπι ρατίοιις. 
Ἐ᾿ μπόρδυμαςατος τὸ τιον ΟΥἱατι ουραγματεία» ἐμπορία, ΕΟ ν οἢ,. 
Ἐ᾿μπορόϑομαι»μ. δύ τομια). π΄. δυμιαγπο Οὐ τ] ΟΠ ΟΣ [υἰοϊρῖο. πεγοατι- 

ταῦτα ἕποϊουποροτίοτ,α πιο γολτι ΡιοΠοϊίςογ. Οπίομ 1πις- 
ΡΠ. Αἰ ρχέπολις ὁ χη μνκϑ. ἐμπορδυόμϑυος εἰς ἃ πόντον, ἐδεηϑη μον ὀπσως 
αὐτὸν συςἡσαιμί σοι, 10 14.πεΐϑομωι Ὁ κα μέτριον ἐμιπορον ξ:). κα γδ φι- 
λοσυφήσας πορότερφν ς Εἰ τοι ἐμπορδύεται. ῬτῸ τποτοατὶ, ΑὙΠΠΟΡΠαη. 
ἦπ ΔόΠαγην ὦ ϑιῦμ, αἴδυ σκαύδικος ἐμιπορδυτέα. Ἐτ αὐτὶ τὰ πορϑ εὐλαι. 
φτοδβοῖίοί. Ἐπγιρ 4. Οἷςις γδ τεὸς τύραννον ἐμιπορόυεται, Κ εἰγε᾿ ςὶ 
δηλ -. κἀν ἐχδύϑερος αὐλῃςαρῖτς [οιπο 5. ορΠτοΪα [ςοιιηα 
Ῥοττὶ, εμμπορδύσονται ὑμάξγν ΟὟἹ5 αὐ «πα ἤτιπὶαἰδυτοητιιν, τα πὶ, 
ῬΙϊπῖμς το νἱρεπυποποπο 5 Θαρ το ΡΥΙΠΊΟ 5 ἐς πιοάϊςὶς [ο- 
πιιοποῖνος ἀτιθηιαιν οἰ, οσπχης5 ἔτος ἔπππαπη πουίτατο Δ] 1ατ]α 
Διο Ρϑητοϑ)ἀΠἾπη4 5 “ξατῖπι πο ίἔτας ποσοτίαγὶ, ΡΙατο ἴπ- Ερὶ- 
[χο[18.ὲἐμιπορδυ μῆρ(9- ἠξει ποῤκινγσιμνν ᾿ιοτο γε πηοτσαζοτ γο 1 τ, 

Ἑ᾿μπορηπικὰς. οὐ ροττίποης δά πιογοάτογος » νπάδ Ρ]Ἰπῖο ἀϊοίτιιν 
ἐπιρογοῦῖσα οἴναττα ᾿π|1}15 αὐ [Ὁτ οι τη}. ιια ν τιμτιῖτ ἤλοΓ 
σατοτοβ ἸθΟ πογ15 τπογοί τι. 

Ἐ᾿ μπορέω, μ.ἥσω,τα,να) ΠΟΥ ΟΥ ΠΡ ΟἸΤΌΤ, ΠΠΟΓΘΟΓ. 
ΕἸ μπορζαγας »ἤγα σΟτίατΊ Οὐ ΟΓΟατιιΓὰ 5 παμηάϊηαστίο, ΗἩοἤποά. θυμὸν 

ἐπ᾿ ἡ μπορίίω πρέψας, ἐμπορίαν ποιεῖ ὅδε π Οσοτίματι ΦΧΟΙΓΟΙῸ 5 8- 

Ρυα ΠςΟοτατοπι αὐ ἸΝΝΊςοο] οπι; ππουσατιγαπη ἔα σογς. ἐμπορίαν ἐμε- 
πορϑύεδγευ,α ρα ΡΊατοι. ἃς ἐμπορίαν ς ἐλλεἶν τε μεποροξοι ΡΟ εὐ αογ 
φισίξιις ΒΑΠΙ. 

κι μπορικὸς οὐ, ὁ, πΠἀἰπατῖιις ΡΊῚη, ὃς τα Γι ΠλογσατοΓ 115.) Ποροῦϊα- 
τους ΠΟ σοτῖο 5. πλογοατοῦ ν πᾶς ἐμ πορεχαὶ διχαιαριι Γ)ὸ- 
τποι]οπ΄ αθϊοπος τπουσατοτία: . Ργοσησγοαῖος, ἐμπορεχεὶ τέλη. 
Ῥο ΠΧ ἰἰδγο οἐϊαιοντέλη δ᾿ (ὦ, τὸ πϑρὰ τοῖς πεν τικος-ολ όγοις καὶ ἐλ- 
λιυῆυις ὥς. ταῦτα σ᾽ ὠκαλ εἴτο φ«λλ μὴν ιδ' τε κἡ ἐμπορκοί, Εἰ μπορικηὶ τές 
χη γα) ΓΙατο ἴῃ ΤΠρατοῖο. 

Ἐ᾿μπόριον, «τὸν [οςτς Υ δ᾽ πιοτσος ν ΟΠ ΠΕ. ΠΟΛ ατῚ 5) ξοτιιπη,ἶο - 
οἷς ν ὲ πηογοάτιις ἀσ ΓΤ ΠΟ ΠιΙςΏτΙ15 ΠΙΟΓΟΔΤΟΙΠῚ 5 πη ΔἸ πα: 
ἐξβαιρρο ΟΔΙΠὶς ἀτοϊτατο πὰς ἀριὰ Τ τιον ἀϊ4, ἐμπόριον «αρέ χήν, 
ἐπηρογίοι ἀριι [1υ.,8ς ΡΙΔστ, ΤΟ Π...2.οἶκος ἐρισσορίκ: πτογρ (ο 

᾿ πλῖῖς Ποροτὶ τ οηἶ.. Ὁ 
Ἐ᾿ μιπορέται, ον οι. μέτοικοιγδγηξ ίται, ἘΝΑΡΗΜΗΝ 
ΕΣ Ἰμποξος γδ. ΓΛ Οτσατοτ ΠΟ ροτίατοτι ΡΤ ΡΙ 15 ἀἸοῖτιγ ἔμπορος » ἃς 

τ μπορϑδεάγε 4111 σοπάτιέτα ἡ ΕΒ ϊταΓ Πϑϊ 5 4010 5 δγιζάτας ἀρρο}- 
ἰαητ,ἰὰ οἵδ, ν ἐἕξοτος υτὸ τῇ πόρου, αιιοά ἴτοῦ 14 Πρμϊῆςας φιιοά 
τπαγὶ σοι ΟἸτιτ. ΡΟΥΡ ΒΥ τις Ργίπηα πα πῖοης ἐπ ἩΟΠιοΓΙΠ1. 
Ἡοιποτ.Οάνἢ.2. Εἶαν αὐ, ἐσ) αχίν ὁδὸς ἔσσεται ἰω ἀγορϑίω Εἰ μπο- 
φ9..ἷά οὔ πὲ τὶ ἀλλοτείας γιὼς ἃ πλοιῶῦ ποιίυδυ 6.. εἰωι ηβάτης. Ἐτ 

ἔμπορος δ αγρράζων κα; ὅ1 ξένης ποιυλὼν 9 ἢ χὐπὸ τῷ αὐτοτταλε : ἢ ὑπὸ τὰ 

βαασηλε ὠν μῶν 9, οράγματευ τής ̓ τὸ πιογοατοσο Ῥ͵ατο ζιάς Ἀτ- 
ΡΩΡ]. δεῖ τῇ πόλει κὶ εὔγλων διακόνων πῦυ “Ἶ τε εἰστεξ ὅν τῶν κ᾽ υἰξαξον- 

τὼν ἕκατα, ὅτοι δὲ εἰσιν ἔμπορφ,.Ν Ἰὰς ἵπ ἡ οτθο Καὶ ἀηλίθυ, ἔμεπορθ- 
δ δον, ἰά οἴ, ἐμπορικὴ,πιογοατοτιτ 9 ἸΤοππιις. Εἰ μπορός εἶμι σκὴ- 
τῆόρμην δι, Λάαρ εἰς μἷς αι ρταν ποτα δὲ ᾿σπαιμα ΕἸ Πι ςαιίαπι 
Ριατοχιητ. ντ 411 σαϊίλητι [ς πιογραζοτος οἤονοιίπι τηϊ- 
{πτῖα ὁροχτοῦ ποπιΐηα Ῥγοῇτοτγὶ » υτβαςῖς 11 ἀρᾷ Λε ορΕ. 
ἀῃ (ολοϊοπαητοϊ σιίοης οὐπι οἰχάττη δὰ δ. Παπὶ, Αὐλ᾽ ἐκπο- 

Ἐϊμπορπαίω, ἀγοο ἈΠ προ»οοπποέϊο Ηθιια,ἱπῆθυο Ως ΓῊ 

ΕἸ μπορρυρος πη κα π) 1) ἀ τις Ριϊγριιγα ῖτοπι αιιαίϊ ρὲ 

Ἐ᾿ μιωρᾳκτικὸς, οὐ δ, ΟΕΠ οἰ οΠ5. 6 ἔΠοΑχ, αδλιιο 5. Οοτηραι 

.» ἌΝ ἥ ᾿ δ τ άν 
Ἑ μιπράκτος α) ΘΟ ΠΟΑΧ ἐμφρᾳκτότερρς ΕΠ ςΔοιοτ, Εὔα ὌΡΩ 

ν᾽ , - [-Ἴ - - ΤῊΝ 

Εἰκτρήδω, μοΐσω,ατ,νκα,ἰ πο ο.ἰπατγογΑςςιί, Αὐ ἴορία ᾿ 

Εἰμωρησις ες γᾺγ ὃς Ἐὐμτρησμὲς, οὐ, ὁ. Ἰπσοῃ ἀτιαη;, Δ βαρτ: Ἷ 

Εἰ μωρης-ὶς οὐ. ἡ. τσ ο  ἀ1α Γι. 1 οίτιδιιςῖ. ἣ 

ὭΣ λ, 

ΕΜ : 
ες ξῷ σκύψομαι» [ἄστη ΑὙ τόρ δη. ἴῃ ῬΙμτο » Γεωργὸς ἄς Ν 
χολᾷν μ᾽ ὅτως οἴεις Αὐγν ἐμιπορφςς Ναὴ σικύπῆομαίγ᾽ ὅταν τύχω 

ουΐτον ἀρτὶ εδὲ Μῴης ἢς βιτοτο ῬιυιταςἸΝ οροςίατοτν, 
ηυαιίο οἴ οριι5. δι. ὄψῃ φροφασηζομήψων ψάυ δῆ, νὰ ὁ 

τιις {ἰδ γο [ρτῖπτο 9 ἐνεπορηέατο εἵματα, νοῖϊος Ηθι] 
ὅξὰς βοαθαμτ. Αρρίδηαις 1πΊΡοΓ. ἐγεπορπήστιτο σοίγογ! 
εμεποραώ, δι114. συμβάλλω, ἐμπορπούδϑοι, Ης ν ςἢλο φιβλού 
Ἐἰμπόρπευμα. ὐφάσματος εἶδος, ΜΙ 

τρατ 
Ἶ Ῥυγασοιι5»αα ρυγριγοιιπὶ πο] ΠΔΠ5. 
μα έσα,ης ἐφ ροἐ τι, [ατιια. Ρ μφητα πιαγαιοά ἀρ Εἴς 
τῇ [Ο]ςατ ν᾽ ἀοπάιηι παῖ τίς ὃς ςα]αιπιτοῆς. δῖς ἀϊέ 
ἘύΠατβ 5. αι ὦ γπο ἱποςράας ρος: 11}, φιδᾷ 
ἄςπι παίσας δποινπι, δε τας Πρ το ΓἘχτουοαρῖζο 38 
Ρτοιιοῦρ. Ῥγόῖςο ἐπατα Β1Π σι Οοαππιοηζαν. ΑὙ ΠΕ 
14 ἴῃ βατραχ. Εἴμπτεσαι τοίγιω γ᾽ ὅφ!. πυρὶ γριιῦ λάμῖ 
πρύσωπον 5 κὶ σκέλίθ- χαλκοιῶ ἔνχά. ὃς ἴῃ Οοπεοϊοπδηξ 
Ἐξ ἄΐνατος φλύκτωναν ἡμφιεσυβύη. Ὑ οσατιιν οὔίαιτι ὅνο 

159 ἐμιωρᾳκτικ ώτερος,  Ποαεῖοτ. ἜΝΝ 

ῬΟϑ541ιὶ γοπη Εἰος!Γ . οιΐ Ορροηίΐτιι ἄσιτος, Τὰ δ 
Ἐοϊορ Β 59 ἡ τρεσβεία αὖ ἐςρεφεν ἐἰμιορακτες οἱ ορατίο ἢ 
τς ρεγαᾶξξία, ᾿ 

Ἑμωρξάκτως, οἰ Ποαοῖτον ΡΠ που γοπυὸ, ἔργῳ,τς ἱρὰ, ς 
Εἰμώρεον, οἰ γ οἰ. οχρ, ἔμπειρον, Ν 
ΕἾμαρεπίϑ- ἀφροῦ. ΠΠ11}]5,ῳςοπιιοπίοπς. ε 
τ καρέπω, τι ἀςοουγοοπμοηϊοοἴμτι ςοπίροιμις,(οῦςο 

Ααπτόρμαη. βάκχαις δελφίσιν ἐμιαρέπσων »ἴητοῦ ΒΑΟς ΠΑ 
ὃς Ῥγαταης. Ρ᾿τάγοθιις ᾿η ΑἸοἰϊ δα ἀς, τῇ φώνῇ αὶ 
τοι ἐμτρέψα λέγουσι, γοςἱ οτίαπι Βαϊ υτίςην ἐρ!οηάοι 
{πΠ-ς ἃς στατίααι ξογιιης. ἐμτρέκευσαν ἀἰλγεσι,Ἱ, πὐεαφανή ὃ 
Ῥίιος.ἐμφρέποιγπλρο γί πα τουάοςοῦ! οἴ,άόςοε, 

δπ᾿ ἐχὶ σίμων᾽ ἐνέαγησες πο) ἱποςηἀϊτ δ πιο ς πὶ 

τ Ν ͵ ἐοῆπο (ἸςογομΪ.κὶ ὦ δυο πευρὸς οἱ φαυισιιός, ᾿; 

Εἰ μωρίω, μιἴσως ίξοο [ογγα ΐτοπι [ογγατὶς ποῖ Πιτῖς ἔπι ΝΟ, 
πΐμ ἴῃ Του] ας 5, ἐμιωρίουτ᾽ ὀνογυ ρον» ἀἸ Χὶτ ΡΓῸ πρίονα 
τὰ φύλλα,Ἰἀφόηιϊις τρὰ χιυὴςντ τγαά τ [Ὁ Π|0].ἐμαρίω οὖν ὁ 
ξτςηάο ἀφμτίθιις5. διά. Οἱ ὃ ἐμτρίσωντες ἐδὺ ὀδόντας πῇ, 

ραϑνω, γεγόνασι κρείτηοις,Ἰ, συσφίγξαντες, ωρυσαρμόσαντες, 
ΕἸ μωρῤϑεσμίϑο Ἰητγα ρΓα[ογῖρτυῖ ἀΐοια αἰ ται] Εαοἰ πο οι 

ΔΪΓΙΥ ἐμιτορόϑεσμι δ: . ἡ οἵδ ᾿ῃ ππογα αὶ οἰαρίο τοῖπ 
Ρτωῖααι χιοά ἰρορομάϊτ 9 ὃς δά ἀΐοπι ποὴ ἰατίσξας 
υἱτὴριρόϑεσμος νὰ υὑπῆρημερος ἀϊοίτιιγ 9 Γλιοϊαπ. ἐψηφίσαντο ὃ 
ἐμτορο ϑέσμοις ἐιυπέμιειν ἐν, τ γύσου, τίν) ̓Ὡποῦσαν υμένον μέρ 
γωνταςς 

Εμωροϑέσρως τὶ ποιεῖν, ς [ἢ ἐντὸς “ υὑποϑεσμίας τὶ στο! εἴν, ΠΕΓΑ, 
Πιτυτισα αἰ Ἰι1 ἔισοτς, ΟΡΡ ομΐτιγ τῷ ἐκωερϑεσμεῖν 
τὰ ποτὰ οἰϊο.Βιιά, (ΟΠ μι, 

Εὐμωροϊέντα, ΗΟ Ο᾿ςνοΧ ρα τα χε, (οπας ταπιοῃ Ροτῖτι5, Ἰππν 
τοι ίσιι ἀοπιϊτεςητοπη, 

Ἐ᾿μιωροῶϑεγ,χητὸ,αητοα90}1π|,οοτὰπηοῖπ ςοηίρεξξιι "ἐπ οὔῖ 
ποροάδεν 20) οἶδ ραγμείτων, λει ποΥ ἘΠ . ἀπτοιογτοτς [61 
πῖγο τὸς ἐρ (ας, ὑ γεῖόϑαι τἷ πραγμάτων, ρτιεοςάςτς ), ΒΡ] Αι 
οἰθιισ: οἵ"! ΟΡ ΟΠ τι 5 ἀκολεϑεῖν τοῖς ἰρφ)αεισενγᾶς σε 
πορᾳγμοΐπων, ἐ μιωρρῶνεν ἐκείνων τα τῇ εἰν,}} {᾿ς ργ ΡΟ πογὸν 
ΤΠορῖρ, ἐμωροῶνεν νομοθετεῖν» 14 εἴ. πρρὶν εἰ ς τὸ μιτυθρ ἐδ εν} 

Ἰορος ροπαπιηβ.Γἀοπὶ Ἰ᾽άοπη, ἐμ περῶνεν σσοιεῖ τι 0} 
ἃς φιλῇ «σρρβείλλ ὥτει, τεὶ ἐμ ρφᾶϑοεν » τα: ἀητὸ {ιητ, 
Χοπορβου; ΑἸ ομἰ πο 5» ἔμανρφῶνεν “ἦν γομων» ἀλλ᾿ ὅσι 
τεύν, οὶ τὸ ργῶξογνς ἰοριθιιδ,ἔξὰ ἢς εἰς {ξοιπάμ5, ταὶ 
ὅδεν ἡμέρας, ἄϊος ρτίοτος, ΡΙατατομιις ᾿η Οαἴθα.[ἀσπιὶ 
ὀνο (οἱ ζεται «πολλοῖς ἔμιπερφῶδνεν ἡλικίαις πἢ αϑρὰ στώμον πτολέβ 
Πάτα σαι τὶς απτο ϑδιυτείτπι Ὁ οΠΠεπὶ [δα] ὶς. ἔμπα 
ὧι ΟΡ Ροποτουϑς ἤπια ἢ προβάννεζει Χ ἐΛΟΡἢ.4.Ε 
θὲ μὰ τοι ἐλϑύντες κατεςρατοπεδεύσοαντο, ἔμπ ρφῶδεν απο 
εὐδβῥαν οἶνος εἴτ ρΟΙΣ οἰυπιίοπι σα γα ττιοτδτί, οἱ ἔμμστον 
το ρτα σοι τιητ. ἡ μαυρρεϑιὲν πῇ πλοί! » 1π ΔΗτΟΙΙΟΓΕΙ 
εἶδ. ἐμπροῶέν σον, ςΟταπη ἴα. ἔμασ σρῶνεν χριτατριξήσετα 
τα τοιςοίοπη Αὐρυτορηϊες νόγτῖς τορος φρὸϊ τοῦ 
ἐμήσρφῶνεν τούτων ῥηϑέντει,Οιΐα: 1Ππ [ἀροτγίογίθιις ἀιϊξια, 

ἄς Κορ. εἰς τὸ ἐμπρρῶνεν ῥίπῆει.. απῖς [ὸ Ροσγγίοῖτ. εἰς τὸ 

κοίμπῆεις ΑὙἸΠῈ.5.,ΑὨῖπανν δ᾽ Οαζα,ἱη απογίμτον Ηοξεῖς 
τὶς, Πᾶς νογτίτοῖτι μείογοῦι ραττοπηνὶπ 1 απ δ᾽ ἀητοοι 
γα; εἰς αὐ μαωρρῶ εν π' ἀδλλῆς χατασκ δυῆ ς,»αὰ ν τοι ΓΟ ΠῚ 

ψυϊγοηάαπη ροΠοΠοποπι,αα ν]τογῖις αἰταυᾳ αὐτὰ 
ἄτιπη, ΡΙατιάς Το τὐραήνειν εἰς τἄμιπροίϑειν ) ρογάμποι ΤῸᾺ Ρ 
ἔτι φῃτογίογα ἡ» Γάςπι. εἰς τὥμροῶνεν πα φρέεγα! ρτῷ ἤςοτε 
ἔρμα ερῶνεν ρα ]ὸ φησ ΡΙας, ςράΠι.7, Υ 



ἘΜ 
γϑνος, ας δ, ΡΥΪΟοτοαπτουοτιν ηάς οἱ ἐμωρόιϑιιοι πόδες, ὈΙ ΠΟ πὶ ἐς 

ουροάος ργίογοδ. ἃς ταὶ ἐμιαφόδϑια ὁ κεφαλῆς 5 ΡΥΙΟΥ σαρ τὶς 
ΑἸόχαηάτο ΑρΡμγο τ οἱ ἐμιαδῥάϑιοι » ργίπιογος, ΡΟ] Πιχ 
Ῥυππο (6 σι ΤῊΝ ράττίθιις ἰΟ 4 116Π5.5, δ΄ μέση ῥεῦδος, χα- 
ἐφ ὃ δ᾽ αἰατσαύεται, μεσττιον. ἐμικορόώϑοιον, 

ϑιόχεγτρίδ- ἡ» δ. οἱ οἰῈ ἀσιΐειις [ἢ ΟἿ. 
ὅτονον. ΠΟΥ ἱ σΘηι15» 1 ΟΠ πάτο σΟἾΠ ἴῃ ἀητουίοτος ρᾶγτος 
{πητατῖα ον νος ποπτο πηι τιἸΠΊ ΓΟ ΠῚ» ἤπὶς {γι δειιταπινντ 
τὰ ὀππάδνῦ τονον 5 ΕἸ Ὁ ἐπι] απτατγία το γαξειο 0111} ον αἰ πη ϊ 
᾿αγαπ ΠΟ τι! Π, Οὐ ὉΠ. 111 ν οτος νἰτιῖς ἰαδόνάπς ἀϊοιιη- 
 μαπορούδνοτον "κοὶ. ἃς (πιο τον οὶ, 

τουίδε- ὁ χἡ δ». μοέζα5 τί σοπο: Ποιις ὀπιοϑιότονίδ- » ἴῃ ἔσαριι- 
πππτις 
ἐντι χρὲ ζαΐα, αν τα Πα οχ αἀπιοτίο τηϊησοητία. 
το δΟΡΓΟΡΙΙ ὃ (ΠΟ ΠῚ ἦπ ΟΟυ} 15 σΟΥ απι15. ἐμωρόσωπος ἄλ 

11 αΠ1}ς οἱδ Οχοσιρίο ἃς ἤρεξξδειϊο, ΡΠαἰατῖς. 
411 οἵδ 1η ργογα ἔμωρωρᾳ τοὶ σκαφν»παιιος ᾿πο ἸηαταΣ 1ῃ 
ΠΣ ΒΑΥΠιΙς. 

ἐν ΠΙΙΠΊΣΓΑΤΕΣ ἰΠτοΥ αἵματίθ- φοραὶ ταὶ διὰ ςὁματί- α- 
ὩΝΝ 

ος τὸν [Ὀ1111Π|. 
ὑσωἱηίριιο οχ ίριιο. ὅρξαν τύ τινες ἐμπῆυ οιν ἀυτε! σα: ρογᾶτ 
ΟΠ ΟΠ» ΝΜ] αγοϊ,ςαρῖτο ἀθοϊπιοαιητο.  ἰαττἢσαρὶ- 
οἴδχτο; τότε ἐγέτυσαν εἰς τὴ ὠρέσωπον ἀιτς ΤΠο 1Π- 
ἢ ξπςῖοπι οἶς. ἃς σαρῖτο γὐσοΠιποίδρείπιο , ἐμηῆύ- 

ἐς αὐτόν, νά Πιτιιγιιπι Ρα ΠΠι 1. ἐμπῦυ ϑϑονίσομαι » σοη- 
τ. ἐμπῆ ύεε μου μὲ λέγε, ἀλλαὶ καταπῆυει μου,αἷς ῬΗγγπίςλιι5. 
ἢ οὐ ίαρ 5. ς ἀ ςοργο Ια ρο ΟἸςεγ. 
υατος, τὸ ΡῈΓΙ  σητα ἜΧΟΓΘατίΟ. ΡῈΓῚ5 ΘΧ ΡΟ ον τα: ἃ πη 

τοαυοπογίαἕξο ν]σογονησαιις αα οἰσαττίσοπη ροτάτι- 
Πιρριιγατῖο: νε] Πση!ῆς. εἰξιηποποῖπι ραιγὶς ἰπτον τπο- 

ῬΕΪπτοπεπη Αἱ σης Θά] ςη. 
γεν τι ΡΕΙΓἑειντα ΟΧοτοᾶζ 5 ΡΌΓΙ ΘΗ͂Ι 5 Ρ115 ἤριιοπ5, 

Γ᾽ Ῥ ῳ 

5505} ἐμπυϊκὸς. το πα Πρ ριιτάτῖο 1πξοίζατ, απἴο  ις,νΠος- 
ὙΡΌΤΟ  ΘΠτιϊ5 ρυτιι οητα Οχογθαπϑυρ γι ςητα Ἔχτα ΠΊΘη5. 

ἰοπῖι5 ἀριιά Ηρ ρούγας. ἐμασυοις μόζξυ οΧρομὶτ ΠἸησττιοητα 
ἸΟΓΡτα δέ σοπιΙΟΪττα απ ν αἰ πογῖδιις ἐμάτιητις αἱ ριιτ- 
ἀπιπὶ [τπίοτη. 
ὑσώγασ κα ληϊοπῚ σόπογο, Νοιτ, 
γάτος τὸ ΠΟ ΠΠ0. ΠΠΠοἰ τα δ ππὶ Ν οπὶο. σ! αγ} 14. πιϊ- 

Ἢ Ἰβηὶς ΤΟΙ ταῖσι ἕο πη ητιμη. 1 α σα] 52 15 Ὁ] τἰτιπηαυ 
χπαμμα)σπέρμα ασυρὸς» 1111. ΕἸ Ὗς δ λ εξ ψ ανον, 
μεϑεσως ̓ ς ο ΠΟ ͵ σΠΟΠῚ Θχοϊτουα]οἔποϊο. ἐμαυρόνω 9ερ-- 
Ῥᾶγο ξοπηίτοτη. 

Ὁ Ἰοῖττι “τι ππ τα άτιπη,ν τὶς Σπτη.. ὅρκος ὁ δημόσιίθο γὴ 
ὁ ζοιωτοῖς. Ἠείγο!ι. ξονταῖς φιιοηΐαιι, δε ἐμασύρων 

οιξ, τας ϑν δ 1601 ἸΠ στ Ιοης. ντ ἐματυρεβήτωι τρίποδες αι λε- 
] ἐν τὴν ἸΡῺΙ δά πιο οι Ώ τι 5 ἴσαι αιδιις τσ ηἱ ἸπηροΠιῖ5 11- 

αἰοβὲ, 
εἰζω. μ.ἰσω γα χα, ἱπσοπάο, Αςου τ, 

ὑνεισμὸς ΡτῸ ἐμτρησιμος. πος πα τι, πος πῇο.ἐματυρισμὸς, ΠΟΠ 
τεῖσὸ, [δι ἐμτρησιρὸς ἀἸοἰτιιτναῖς ῬΕΥγ πΙσμιιο, 

δ ς,ε(6..ο καἰ ἰρηΐτιις. 
β υεθῖη δ, τὸς ΠΟ] Οσ αι ιτη, τὸ καρ μῆνον ἱερεῖον, ΑΡῬίαπιις 1η ΙθοΓ, 
τὸ τὸ πατρὸς ὁρκωϑίμ αἱ ὅὴῃ ἐμιαύρων, 
ϑεθτοα, ὁ αὐ 210 ΠἾτ115.1 5 Π6 1155» {110 15. ἔστι ΟΠ 5504 1415. ᾿σηξ 
Ῥοττιισρατάςης. Αριὰ ῬΙοίςογι 4.1 Ότο τοτεῖο 9 ἐαρῖτε ἐςοὶ- 
ΘΏΟΠΟ ΟΧΡΟΠΊΤΙΓ ται γ. γι ει: [δ ξοττα Πς ἰοσοπάτιπη ἔα- 
ἐξ. ἔμωυρρι δ᾽ τεχνων,αττος 4αιθιις Ἰρηὶς αἀμτθετιιγ » Ρ]- 
ἤγατινηάς σκδύυ ἔμπυρα,αριιά ΡῬΙατοποῖη 4. 1 ΟΡ δ. τὰ ἔγμαυρα 
κατα, Πρπα σα] οπτῖα,], σα] οητίτπι νἱξείππατιπι, ΑΡΟΙ]. ἤμπυ- 

᾿ Ἰεὐχθεξ, ἴῃ ἘρΊξ. αἴϊατιις ποίλις. 
μὴυφγω ων οχ ατονασσοηάο.ἐμπυρέομα»οὐμα αχτισοτφἕοτποσς ηἰτ 
ΗῚ ἴο ἐχᾶτοο. ; 
ἥ ἐξ, Βα] εἴςεης, πιρείςεη:. 

ἐμ ρωτατος,ςαπάρης,͵σΠίτιι5. 
σος γ᾽ κ᾽ ἡ, [ςοἸοἤπς. - 
πα ζω, οῃάοη οὐ ςοα το. ἐμαυτια ϑιὲν γάέχα,]ας ςοαφιαξιπον, 
οἰξογῖάος γεσοηίοε ἴητον γθυθηα. στο ΤὈχτοναριτο ν]σεῆ- 
ο [Ὀχτο, τοῖς λα βοίίσι ἐμπυτιαεδιὲν γεγχα.. ἀϑίρῥως πυλιὲ σνιγμὸς 

ται διαὶ ϑρομβοίϑει . ὃς, ἐδασι πὶ φασι γοποπλ εἰ 
Ῥγΐπηα ἰσέτὶς σοασυ]ατίοῃς οντ αἰχὶς ΡΙΊη. ΠΡτο νἱροππιο- 

ΛὍΔ1|0 5 σαρῖτς ἀςξοιπιο. 5]ς ταπτιτη τ ξοττ ἀῇ ςοπογοῖηπι αἱς- 
ἶ ἍΓΠΓ) γε] φοαρι σειν ἴῃ γοητγου]ιιο ἀ αυ!άςτι ν ΟΠ Π11Π|» 
ἐπὶ ]Π10 πιοῦο τα] Ἰπιοπτιῖπι: 46: ἴπ ταιιγίπο ἰησυίης ἐ- 
ὅπι σοηατ γατῖο. 

Εμ λέω, ἐμιφωλὴὶ ἐματώλησις. ν Ἰὰς ἴῃ Ἐ᾽υπολάω. 
ἐμ τοίτο αχιιατῆςα, Ὠχιῖς ΔΈ ΠΤΙΠ 5 [π|ς τοῦιιάο [πτατία: πο σὰ 
Ἢ οχ Αστοτ Πρὶ ὠμις ἀϊοῖτατν αὖ ἐοάςίη, 

Β γν»ςοπηοῖϊς, ν οἴει. “ 
ὼ ννόμῆνατιια; 1 ἴρεςι!ο ἀρρασοπτ,ηαῇ γορτα ἐπρτατα,πηι- 

μὶ 
ε 

- 

ὃ 

ΕΝ 09 
ἰατα Βιιάσαιις Οοπηπιοητατν. Ὀ]ατ ἴῃ ῬΙατοι. ιια Πα γδ κὶ δι αὐοία 
νοῦς ὅξιν » ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς ὥσπερ ἐν πριτύπρρις ἐμφωνομῆλαν “ἦν 

“νοηῆα, 

ΕἾ μφαίνω, μι. αν ἜΡατο Εις] ἱῃἀἸσοςργο ογο, ργοο» σοπνπὶ οπῆτο, 
τοξογο παι] ο. Ππ1Π}ς (πλς Ρτ ἔογονρτα; πὶς ἔογο 5 τὲ ΡΓαίοη- 
το» 16] αροφαΐτω Αοιατ. πᾷς ἔμφασις ἀἸξγα » 44 ταςίταηι 
νῶν Βαροατ Π]οίςοΥἹά. ἐμφεῦῖνον τ σμύρνης, τ ν τγ Πα πὶ Πιρο] ὥς, 
παν τγπαμη τοξογοπ5. ἐμφαίνει πἰραδυλων,ηάῖςσατ, 1 ἰοποροη, Ἐς 
ἐμφαίνεῖν οἴϊ ἰρεοίσιτι οἄοτο ὅς Προςυ]ατὶ τατίοης οἤοπάογοΑ- 
τἰτοτο!} 1 Μοτοοτ. Εἶτ 9. νύκτωρ ἐν ὑσίσε τε κὶ τοῖς τοιύτεις ἐνότῆ ρρις 
τὸ μὰν γάλα ἐμφώνεται ϑεωρφοὖσιν, ΓΟ Ἰγοι]τις ἰαέξοιις ποία πῃ δαῖτα 
ἃ δαϊα μοί ἔρϑοις φάτιν ἀταιις γοργαοητατιιγ, Τάτ ἰμ 
τοττῖο, διότι Τἦα ἐν πῆρων ἐν ἐνίοις μἦρ κἰ μέγον τοὶ χοώνα τας οἱλρα καὶ πὰ 
αὐ μάται ἐμφαίνετω. ἘΠῚ αὐιτοπι ἐ μφαίνοιν τι. ἀυτά φαιπεσίαν ἐμποι- 

εἶν. Ἀυμι πιο αἱ οἰδ ἀγοιις σας 15. ὃς ἀτοαν ὃς ῬΑτΓΟΙ ) τα» αὐταῖς 
νακλάσεις εἰσὶ τ ὄψεως, ΑὐἸποτο] 46 πγιιίο, φαντασίαν μήκοις ἐμ- 
φώήνειν, ΟὈ ΟΠ σαπῚ ἔουτηαμι Ππηιΐαγο. ΕἸὸς γογθιμη πιαρὶς Π- 
Βῃῖῃοατ τασῖτε ὃς ο[απιὶ ἱπάϊσατο, Ἱπτογάτιπη ἱππρογίοπαϊς οἰ, 
Οερος ὙΒοΡαη. ἐμφώνει νη) δα αρραγος ἴτα. Τάςπι ἐμφαίνει ὅτας 
ἔχέν,ἶτα εἴς νι ἀειιγ, 

Εἰ μραλκωυή οι ς αρυ 5014, Ἰορίταγ Ἔχροῆτ, αἰριπεπλεγιύμοις οἴτοιμα- 
ΡΙοχις. 

Εἰ μφανὴ ς ὁ καὶ ἐφ ροττ 5 ΘΟ ΓΤ 5 Πα] [οἢτ15. ροτίρΊσιπις. ἐμφανὴς ἐ- 
δεὶν πᾶσι,αχι ρα Δ οἴ ἴπ οπιηίτιπι σοι 15 ας ςοπίροξει. ΓΙῸ- 
ταγο δ ἴῃ ΒΟΠλ]ο ἐμφανὴς γύεσις. οτταις πιά πὶ βοίξιις 9 αυιτὶ 
415 ἀροστὸ 1π τισεπῇ ἐἀἸτιιτ. ΠΡ 4 οπη. ἐν τῳ ἐμφανεῖ. ἴῃ ςοηῆρο- 
ἑτανίη Ππσς. ΣΟΥ] αἴσαις τώς νυκτὸς ὄψις ἐμφαννὶς ὙΌΣ ἘΝ 

ον 414, ἐκ τῶ ἐμιφαιούς, εχ ρῬτοοο,οχ ἄροιτο. εἰς τὸ ἐμφανὲς, πὰς 
εἰς τουμφενὲς » ἸῺ Πισοιῃ. εἰς τὸ ἐμφανὲ; ἐόντες, ἴῃ φοπίροξξιπη 
γοηίρητος, μίξις ἐμφανὴς γ ζΟἴτιις 41] Ητ ἴῃ Ῥγοραάτοΐο.. Ης- 
τράοτιις. 

Εἰ μφανέτατα σ ὥόματα, τα: Γραξγατ πιὸ οὐ ἄοπτὶ Πηπηέαιις πατιῖς- 
τας ἔτ ἰδιηΐηδοντ ρα  πτυΐα 9 αριιά ΤῊςορ ταῖς. Βιίζοτ, [στὸ 
ῬΓΙΠΊΟ 5 σαρῖτε ἀςοϊπιοο ξξδιιο. τ σαρῖτο υἱροεππιοσιαττοςμ- 
φανες ἀτὴ διαφοροὶ, ΕἸ ἀοητι χα 4 ογοητία. 

ἘἸ ψρανίζω, μ.΄σωγαν κα ἀςοα του ρατοξις  ουοπιο ΠΟ 9 φανερρποιωῖ, 
ςοπιπιοη! του Αςσαίατ,ἐμφανίζοιαί σφιν} 1 ἀρράγοο, Ναζαη. 
ἐμφανιὀθοίε αἱ τῷ πορσώπτῳ «ὦ ϑεοῦῖ, ἀρρατογο Ἰη σοηίρεέει εἰ, 
Αξζογιη σαρῖτο γροππιοτογτῖο, ἐμφανίσατε τῷ χιλιαῤχῳ » πα - 
σατο Ὑσιθαπο.Ι 14. ταιῖτε ἐνεφαίισας τρός μεν Παῖς ὑπ|Ἐὶ ἡπάϊςα- 
{|.Ἐτ σαρίτο ν᾽ϑεπηηοαταττο, ἐγεῷ κήσαν πε ἡγεμόνι χ᾽" ὸ «-αὔλου, 
σοπρατιογιηῖ σογαπὶ Ῥγαπάς αὐ ποῦς "Δα ]η), 

Ἐ᾽μφανισιὸς οὐ, ὁ, 1 4 Ἰ ο τπη. 
Ἐἰμφανις- ον, ἀφο] γα πα ττη.α ΡοΥ ΘΠ άππ|. 

ΕἸ κφαντικὸς οἷ, ὁ, ἀρ ΟΓΕΙΙ 5, ΟΧΡΥΟΙδις ει ἀοποκίϊα πἰπσλης » Βυά,- 
δυιβοατίις οιπὶ οΡ ΠαΠ. δ. ποπιις ΤΙ ΒΘΟΡΒΙΪΟ 5 ἵνα διε τῆς 
σιωυϑες ρας τὴ πυλιτεῖα, φωνῆς 5 τίω) ἐνίων κακίαν ἐμφαντικώτερον πα- 

εχςήσαιμι, Πρ ὶ Πα ΏτῖιΙ5 οἤεπάση. Ομ ν οοσι. οπαγγαης 1}- 
14 Αροίτο]ν δ4 Ἐρ οί.2. ὑτοκτείνας τἰοὶ ἔχβοαν ἐν ἀυτῳ, Οὐδὲν, π- 
«ιιϊτοκυριώτερον τῇδ λέξεων, ἐδὲν ἐμφαντικ τερρν, οἱ ἀέμφατον οΡ- 
Ῥοπίτιιτ. 

Ἐ᾿μφαντικως, γεργαῖς, ἐγνουτικως ΟΠ ΠΘητοῖ [π|. οΕΠοαοίτογ, Ρ]τη. Γο- 
Τν δὲς, βραχέως μϑὴ ἐμφαντικώς 3. γουῖτοτ απ ίοπι . [4 ροτίρι- 
ες. Μοτατν ὃς ΡΙΌταγο ἢ. ἴῃ Ατατο. Ἐ᾿μφαντικώτερον, Ηςἰγ ο]ν.δ.- 
λωτικώτερρν. 

Ἐὐ υφανως ρ] απὸ  ροτίρ᾽ πὸ αροττὸ τς ἱρία, 
Εὐμφαρυγξα Θ΄. Ετιοίθι5 τυιπηϊπαπήτ, 1 ἀθπογαιῖς Ὀ]οίζο- 

τί ἐς 5 ΠΡγο οέϊαιονοαρίτε ἀεοϊπηοαιητο ἐς σα} Π10155ἡγφαρυ- 
ξάμλναι λίϑοις διαλύεσι . ξατιοϊ δτις ἸηΠηπατοϑ ἰα ρ᾽θς ἀΠ] οἰ πιιιητ, 
ἰαρίάος ἱπρ]ιεὶς ἤια τη ἢ τος 4] οἱ πες, ἐνμσ: χα 

Εἰμφασις τως ἡ, [ΓΡΊ οἱ ον ἤροἔ ] ον ρ γα τοχτιι85, Πρηιβοατίο 3 ἱπέῖ- 
εἰππι»οχ δ! ἴτῖο Ος]]. Πρηιβςατῖο ταςϊτα, ἀοηπο πη γατίο, εἰκαὶν, 
ὠπεικόνισια,τερταίοπτασιο οἰ Γἰπαηῖ5 τοὶ οχ ἈΙθΙτῖο 5 Πιυλ- 
ΠἈτατη οἱ οἵδ, ὑμοίωια, [ρεςίος εἀῆτα ἴθι ἱπιάμο ἔήφασις. ΤΠοο 

ΡἈγαίτος [στο ἐς 5εῃἤι, ὅρᾷν υδο γδ τὴ ἐμφασει τἰ κόρης » ΠΙΏΙῚ ἰα- 
οἄγο δὲ ἱπτα σὴπο ΡῈ1Ρ1Π1|α. ἔμφασις, Ππγυ]ατῖο» ΘΈΣΙ ΘΆσΙς: Ρο- 
ΙγὉ. Οἱ ὃ φίλιατπος αἰεχορησε δια αὐραχθεῖς 5 ποιὼν 3 ἘΦΑΡΙΝ ΘῈ τὰ 
τινα “δ ἐν πελοπονήσῳ πράξεων ἐπεσραφας, Ε“Ἐ δ, ἐνδιειξις γδννοη σις.» μα 
μέγεϑος. 15) ἔμφασιν ἕῃ). Προοΐοτη ταητζὰπι Ρτάθοι φ» ἃζ Πιδία- 

τα: Πιπα] ας τιπι. Ατηζοτο!, ἀς ππιπεῖο 5 ΤἿ0 ἐν ατει φαντασμα.- 
σῶν, τοὶ υΐν ὅδι κατ᾽ ἔμφασιν. τοὶ ἢ καϑ' ὑπύσασιν πίσα ΑἸΡΟΘΥΡΙΝ αὖρ, 

ἴριεῖες, κὶ ῥα βόοι, κα τὰ τοιαῦτα: κι᾽ ὑπ σιν 2» σΈλει τὰ Καὶ διώδοντες, 
καὶ κοωῆται νὸ ταὶ τούτεας αϑοᾳπλύσιανν Οἱ Βιιάδιις » Ἐοτιπὶ αιας ἴῃ 
ΔογῈ ἀρράλθητ. αἴτα ἤροσὶς το πε οχμητ» τ οὐἴαπι μαθοης, 
πατιιγα ΠΠΙτοπείατι. ϑροοιςη τα πτιηγ οχΒιθοηῖ, ἀΥσιὶς (δ - 

Ἰω ον τγϑα δ αἰ τας Βα ειτη ον ὅς ο, [τ πὶ ΠῚ τι οῆαδ μετεωρρλ, 
ἜΣ ΝΕ, σημείῳ Ἷς ἐνο πῆρου τὸ αὐτὸ φιώνοιτο «ἡ μέρος ἱ ͵ ἐμφάσιως » 1ῃ 

ἐοάςσπι ντίχις ρῃπέϊο ἔρεριηι ἐαάοτι Ρατ5 οὐΐτῳ παῖ πὶς 
ουπογοζαγ. εἰς ἔμφασιν «ῷ ἑμουσίεγντ οχρτοίπης ἸηἀἸςοτα μου - 

σον. Δ ΖαΠΖΘῊ.-ἐἴμφασης χορυμαλ) ΟΊ ΡΟΤῚΝ5 ἀρρο το αριά Να- 
, χαπζοπ.ῆς Τητογρτεσ. ὄμφασιν ποιεῖν. [ρεοίοπι ΡΓΔΡοτς, Ὁεθρος 

ὙΤμεβαη ἔμφασιν ἐποίη ὡς τεὸς ἀῆων τιγεχ ἔα ξτ]5 Πρηῖ5 ἘΡΡΡΙΩΜΑ 
γἱάοθατιιγ ἱπιρογατο, ΕΠῚ ὃς ἰσβιςαπα) ΤΗΝ Παρειν λὴ γειθὶς 

ὑπ} 



φίο ἘΠΜ 

τδοῖτα αυσᾷαπι Π σα ἤρατο ὃς νῖσν οἴτιτι ἢ ἀΐοας, Τα Οτοτοπῇ 
πάοηι παρε 53 ποὴ Πραιῆςαῖ Πρ ]Πςῖτον ποπηῖποπι ἰῃ Οσοῖα πὰ 
τιῖῖτι 5 (τἀ ρτὸ σϑητις 1ΠΠππ5 ἵπρεηϊο Ρογβάαπι. Οὐ πτι ἸΔπτις 
ἴϊθτο ποηο 9 σἀρίτςο [δοη4ο. ΕΠ ἐπιρμαῆς ἐτίαπι τατον ἤσιι- 
τὰ55 εἴμτι οχ ἀΠΊ]ιιο ἀϊέξο [ατοης 4Π14ι14 οτιπτιμτντ ἀριια Ὑ]γ- 
τα] πο ΠἸουτ τΒα αστιὶ Οχρογέθαι Πὴς οτίηλῖπο νταπὶ ΠΘΡοΣς 
ἀποτο ἔσται δζο, 1014. φπάτιιπι ρτῖοτν ἀπ άοτας 114πὶ Ια χμᾶ 
ἄϊχεσις παι Ποατιοοπι»ἷά οἴ ξἤμφασιν, ὃς Πιροτίατίομοπη γο- 
τιτατὶς 5 ὃζ τταἸθξξ!οπεπῚ. δίς. ΕτΊΡτο οξϊαιιονοδρῖτε τοῦτο» 
Αμιρίῖοσ νἰγτιθ' οἱ ἐΐμφασις,, αἸτίοτοπι ργασοπς ἰητο οέξιμη» 
ἀαάπι πιο γ οΥσα ΡΟΓ ἴς 1ρίᾳ ἀςοίαταης, Εἰτις ἀϊιαΣ ἤμαε ἤρος 
«ἰφοιαἰτογα,αιια ρ[τ|5 Πρηΐ Πᾶς αυιὰχῃ ἀϊοῖτ: αἴτονα αι: οτῖαμι 
14 ιιοΐ πο ἀϊεῖτ, ὅςς. 

Ἐ᾿ μφατικὸς. Πα Π5 πη ρμαπη. 
Ἐ᾿μφατικὠώτερρν, ΟΧ ΡΥ ΠΤ 5,Πρη! βοαητῖιις. 
Ἐ μνατνίσματα, ΡΟ ]]τιςὶ στο ἀεοϊπχο, αἱ σανίδες, αἱ ἀὐαιρούυδμαι ἐπ 

φιὠτνης ὡς κοιϑυκίρε ται τοὶ εὗρ αὶ, ριιτο Ἰεσοπὰ, ἐκφα τνίσμαᾳ τινάς 
Πιρογῖιις. Ἐρον 

ἤμφατον 9 τὸ. ΡῈῚ ἐπι ρμαίῃ ἀϊέξιπι. αἰνιγματοειδως εἰρη μῆψον » Ηο- 
{γομῖῖι5. 

Ἐ μφέρει σ αςγϑ» 6 ΕΠ σ1 65) Ππ||Π|τιἀογοΟσπατῖο, ἐμοιότηρ. 
Ἐ᾿μφερὴς, “Θ.. ὁ κα ἐς ΠΠῚ}115 9 ὁμιοι(θ-,  [ΠΠ11}}15..ἀΣπλ1}{115. Ῥατῖιδ.50- 

ῬἈοοΪ. ἐμφερὴς ἐμοὶ οργίω 9’ ὅμοιθ-, ἐμφερέφατος «δὺ τεόποις. Α- 
τ  ΠορΡ ΟΝ εἰρῖς, 

Ἐὐμρέρρμαι, ἀςξογοτ. ἐμμφερήμδυ Θ- ἐν πελάγει» ΡοΥ πιάτο ἀς 3τι159. ΡῈ }- 
Τοίγατϊις ὰ Ἡοτγοῖςὶς. 

Ἐ μφιλοκαλεῖν, πιο τοὶ Βοποίξα: ἱπηπιογατὶ ἃς νοτίτ! ,πάϊο Βο- 
πεῖτο ἀςάϊτιισι οι ΡΙατατ. 1 ΡΒ ορα:π.ἕοικε γὸ αὐτὸς ὦ αὐὴρ 
πϑρωτέρω αἰ αναγκης ἐμφιλοχαλᾶσαι τοῖς «ρατιωτικοῖς 9 Κὶ ἃ πόλεμον 
ὡς ποικελοτο τίω") ὑπόθεσιν πἶ ἀρετῆς ἀσποίσα τη. [Ἐιιἀϊο τοὶ ὩΔ1}1τὰ Γ5 
τἀπαιαπι Βοποίτο ἀςάϊτιπι οἴϊο, 

Ἐ᾽μφιλοπον εἰν. [αΡοσοτη [πιπἸύπηαιις ἴῃ το αἰΐχαα ροπογε. ἐμφιλοπος 
γηῖ τοῖς Καιλλίς" οἷς» Βιι(4.1. ΟΡ, 

Ἐ᾿»φιλοσοφέω,(ἷν ἴῃ το ΑἸ χια [πιάτιτη ορογάπηαιιε σο]]Ποςο : οἰιπὶ 
Ῥλατιιο. 

Ἐ᾿μφιλοσύφημα ατος) τὸν {1 Πογτατίο ρα! ΟΡ εἰς α, πιά τιπι ΡΙμ]οἱο - 
ῬΒ σι πη ΝαΖαη. 

Ἐ μφιλοχωρέω, μι ἤσω γα λοι Πα ἰδἴτον ΠΘΠΓΟΥ ΠΌΓΟΥ 5» τίω χαῖραν 
ἀγα, διοικω ΘΙ τγ. ἀ(Ὁ] ν πᾶς ὁ ἐμφιλοχωρων,ατηαῃς Ιοςὶ [τὰ 
τοριοηῖβ. 

Ἐ᾿μφλέγωρςοαιθιγο, ἰπἤλπηητο. 
Ἐἠμφλοι(θ.,ν) ὁ κὶ ἐγ σοττίςς Ῥγασάϊτις, 
Ἐ᾿μφλοιοσιίῷ ματα. 4118: (δας σοστίος οὐ άιιέξηπι παρεηζ, 
Ἐἰμφλοξ,ογος9 1 σῃλτιι59 1 ΕρΡίσ. ' ἢ 
ἘΠαφοβόομκοι οὐμκαι τἰτη Ὸ 5 πλοῖιο. ἐμφοζήσονται αἷεὰ αι ἦν᾽ ἐς [15 τὰ- 

τ θα ητ ] τη Οτποης. : 
ἘΠ μφεζϑ..εγ ὁ τουτο Ειέτιιο τογγι τι ισο [ΠΊΟΤῸ σΟΥΓΓΟΡΤΙΙ5. ΟΧΤΟΓΓΙΓΙ15) 

ἔντρομος. ἈΡος, σαρίτο νηάοοϊπιο, ἐΐμφοβοι ἐγ ύοντο. Εἰ μφορα, ΗΠ εἴ, 
ωρροβεξληυῆσα . Ἰτοῖπι αἰ γέλη τρρβαΐτων ῬΓΟ ατιῸ ξογίλη {ςγιδεπά. 

ἔμφορθας γε Πης ροσοτα 4115: αἰ! λιο 1π ’οςῸ Ραί(οιιησαγ. 

Ἐἰμφύρβιον, χιιο ἀθρα[οἰτιιτ, οι ἀρ ἤιπαῖς. ἸΝΊοαη 4.1. Ὑογῖας, 
Σωρρμβεια, ψώχοιο κακῆς ἐμφόρζια νόσου, ΓΠτΟΓΡΤ. οἱονεὶ δώ ανης Μοὶ 
“ἐγόσου. ἤγοιιω δὲ ὧν ν' χόσος ἐϊϑυίσ ται τοι ϑεραπεύεται, 

π᾿ μφορβιόω, δι ἐμφορβειόω, αρτπτο»οαρ τγιιπι ἰμλιοϊο, Ατ ΠΡ. 
νἱάς Φορζεία. 

Ἐκαφορέομαι; μοΐσομι, αο μα) »ἴατὶο οἰ τι] ΘοτυΧατιγογυχορτοίζομα)ντ 
ἐμφορεῖ ϑτὴ τῇδ ὄψων, ἱπρυγρίτζατι ΟΡ Ὁ 115.[κιςίδη τ αἰμξρρσίας 
Τμφορεῖ ὅτι» ἀτιθτο Πα γορ] γι ἰὰ οὔ, ἐμπίμπλαϑει. [άπ . τῶτο 
ἢ) ποιεῖ τὸ ἔμμετρον π' πόστως 5 καὶ Τὸ πῆρα τῷ καλώς ἔχοντος ἐμφορεῖ δου! 
“ὦ ἀἰκεύτου, ὙταπΠαξὸ ρτὸ ᾿ῃ Οἱ οητον ἃς ἱπιπηοα!ςὰὼ ντὶ ὃς οχοτ- 
τοῖο, ΓΙΟτΑγσμιις., ἡ ὠξεσίας ἄγαν ἐμφορεῖ τι. ἱπ Ο]οητοῦ ὀχοτ- 
ζοτς ἱπηρογίιητι. [το πὶ ρτὸ ἔα] ἴῃ ντγάπάτις ράτγτοιι 9 ντ ἀτο- 
λαιῳ. [] 1. ΑἸ στε ἡ μς 3. δεῖ τἰ ξα σου μουσικῆς ἐμφορρυμνῆνες 
ἠρεμεῖν. ῬΠΑΙατῖς ἰη τη 41 2πὶ βάττοτη ν ἢ οἱτ. ἐμφορεί τω χαραξ, 
δαιιάτιστι Παπιγῖ το Βιιάατιις ἴῃ ἐρ 1 [πο]. ἐμφορνϑύώωι τ ὀλεθρία ταύ- 
πὴς ὄδιϑυυΐας, ΟΠ τ (Οἰτοιτι. οὐδὲ ἱερωσ, ἐμφορρίαω πρὸς ἀφ ϑονίαν,- 
Βιυιημάὲ ροτίοτ, Ο4Ζα ἐς δοποίξ, ἐνεφορησαντο ὁλἐϑρυγιποστοιῃ [τς - 
ΓᾺΠΌΡΠΑ]αγῖσ. 

Εἰ μφορέω, ὦ, ἸΠ ΗΠ σο»ἱποιιτϊο ἐντείνω, ἸΠβΙΠ 40, [τηρ! ον κα τακορέννυμι, 
νῦ ποὺλ ας ἐγεφόρει τιῇ προσώπῳ πληγαξ, Β[ πτάτοῖι!ς. Πτο πη Ππρογτο, 
ΥἹ ὀνιφορως Οχρόγτο. [ἀοιπ 5. ἐντεεύθες τ᾽ βασιλικών ἐνεφόρει τοὶ πλεί- 

της ἄξια ἀπε ἢς. ἃς ἐμφορρύμω ραίπιυμιπι ν ογδιμπι, Οὐγ κύμα 
σιν ἐμφορέοντο,ν πά]ς ξοτοθαπτζιις, 

Ἐἰμφεχ)μα,ατος, τὸ σας ο Ππ|5 9 (ορταπι, 
Εἰμφραγυὲς. οὐ δ, Οτ γα χε με πη. ΓΙ. 
ΕἸ μφοκχκτικοὶ φαῤμφίκδι, πιο Ἰοατηςητα 4118: Ειουίτατοπι μαΐνεπὶ ΟΡ 

τιιγα πὶ σατὶ5 Πιοατι 8,4 11: δὲ ἐμπλας-α καὶ ἐμπλαςκοὶ ἀἸοι τ 
τιιγ: αι ΐζτις ΟΡ Ροπιιητοτ ἐκφρακτικοὶ ὁ ἐκ καὶϑαρτικοὶ ἶτ᾽ πόρων, μα 

ΐ [ἀπ ἀριιὶ Θαΐδηνἰάς Ἑ μπλας ώ, 
Ἐ ἀφεαξις, ως, ΟΠ γιιξτιο»ς, Ης γΕ}!. πόνίθ- των, 
ΕἼμφρα ] 9... 6. δ. [Ὁ Ρτι15. πη απ τὶς. 
Ἑ μφριηζω, μι ἴξω, τα χα, ΟΡ ᾿Γο,οδίδρί οςἰπτογίερίο᾽εϊαιάο; οὉ- 

ἤτμο, ατοὶο, ργαςίμ4ο,ορρίθο, ἵτος οδὶςς ἀἰπαιο {ῖρο ; ἃς- 

ΕΜ 
οὐ ίατίν.ἐμφεάθειν τε ̓ὸ διαῤῥίπῆειν δ χυμὸδνγϊητοτίορίτο, 
αἀ Οἰμιιςοη. Ὀἱοίσοσι . ἐμφεχοσομῆβη καὶ πόα, αὐριόζει κορὸς 
ψυκτηΐρων αἱμοῤῥαγίαςγ απ αἱ ηὶς Ῥτοῆμιμπο Πιδιςηὶτ 7 ἢ πὶ 
᾿ιογθα οὐτιιγοπτιιτοϊίοττα παγίδες. 4 

ΕἸμφερυρίω, ἴπτοῦ Ομ το άίας ἀρο, ἐμ φρρίειν φομαναρυά Ποπιοῦ 
, αἰεὶ αὔδα αρεσίβ,ο5 οὈτιιγατο, ὑ 

Ἐ᾿μφρουρξθ ὁ κα ἐς το τις. ργαΠἀ 14 τις, μφρφυρρι τι σι 
ταῦτα σοπϊο εις ΡΠαΙατῖς. πόλιν ἔμφρεεον ποιεῖν γγθθίῃ 
ἄϊο ἢτπηατο, 

Εἰμφραν,ογίϑ.. ὁ κα ὁορεθνιμος, ρει ἀςπ5)ἐ χ ἐφρων,σειωετὸς, φρόνιμος. 
τι ςοτηρΟ 9 [ Ρ 165» ΠΙΑΓΙΓΙΙ5»ΟΙΙΓΙΙΟ ΡΟΓΙΓΙΙ5. τεχήτης) 
τινὸς ὅλης πμωγγαριιά Αὐηζοτς, πὶ αὶ Βοτοτ, ρει αιιοῖπὶ ἐμ 
εν τέχνηι οἴτνατο σιτίον δὲ Πιρτ]οτ, ἔμφρων σωφρρ 
ἄδης πηοίο[ια, Τ᾿ μιιογ 414. 5οΡ μος]. ἐἴμφρων μόλις πὼς 
κριϑέφατοι» ΥἿΧ τας πὶ δά (δ σράϊτ, ΡΊατο Ἰῃ Τίππαο ; α 
εὐῦτῃ ςρεφουδύη  ϑείαν αὐχἰιὺ ἤρξατο αἰπσαιςν κὶ ζμφρονίθ. Εἰ 
ξύμπαντα χρόνον, [ςςάιις τρίς (αηλππνι5) νεγίλης, ἀϊαΐπ 
Ῥίτογπα: » ἀριοητείσιις γῖτας ἱπάτιχὶς οχογάϊιι, Ος 
ῬΊατο Ἰδίάςπι, ἃ ἢ νοῦς ὅγαςη μης ἐρχςἰὺ, αὐαγκη τας ἡ 

φύσεως αἱ τίας Ὡρῶτας μεταδιὠκεῖν :ΟἸ ΟΓΟ. Π]Π απ 4.1 τητς ΙῚρ 

[ὰρὶοητίαρηις ἴς ἀπιατογοπὶ Ῥτοῆτοταγ » ποςοῖϊς ε[κ Ἰπ 
τίς (ὰρ᾿οπτηίαιις πατηγαΣ ρυϊ πᾶς σδυ [ἃς Ποπαμΐγογα.ς 

Εἰ μφρόνως»ρτιάσητοτ, 
Ἐ)μρύλι(θυ κ δ κὶ ἡγοοπίαπραϊποις, συγϑιοικὸς, “ὃ αὐτῆς φυλὶ 
{ππι5» ΠΟ ὨτγΙΡ Πἰς.ν μὰς ἐμφύλιον ὡμαγαριιά ΑΡΟ]], Βἢ 
8115 Θο πε τῖλις, δὲ ἐμφυλιθ. σοόλεμίθοαριά ΡΊατ, οἰ 16 
δὲ ᾿ῃτο πιιπ1. 

ΕἸμφυλλίζεινοἰίδτοτο ἀΥροτο5. ἐοφδτελμίζειν, ἐμφυτεῦ οἷν, 
ἐμξώλκειν, 

Εἰμφυλθ΄, ὁ κα ἡ τγ  θ0}}15..ἰ 5  ηΓ1}15, Οὐ 7.6, αὐδιρα χα 
φυχον»ἱά εἴπ, ὁμόφυλον, ἔμφυλ Ὁ. πόλεμο, δε ακη ἵπτο ἘΕ 

ἐμφυλθ. σάσις » αρυά Πουγο πε θπι, [οἀτῖο οἱ αΙΠ15. μι 
μιωγυμία, σοητη] 1 φαφοτν ἀρρο!]ατῖο, θμα, ἴπ ορ δ. 
ΕἼμφυμι ἱΠ] ταγοο ἐμφοῦ αι τοῖς ναυσὶ, Παῖτος σομςοπάογον ΡΙΙ 

ἴῃ Τπεπιηζοοῖε. ΠΙΟμ, 144... - Θέτις ἢ ὡς ἡ ψατογ 
ἔχετ᾽ ἐνπεφυῆσ.ἱ.ἐμπλέξαστεε,ν πὰς ἐμιφιὶ,υὐτος, Ραττὶς Ρ. 
ΠΙΓΠ59Π Πα θης: ὃς ἡἱ ἐμφοΐσει, [οσ τ! ΠλΠιιΠ}- ᾿ 

Ἐἰμφύομαι ἱπ Βα τοουἱ προ πογοτοϊπηαίςοτ» αι! ςἕξον. Ρίατ 
ἌΘΡΙΡΙ. ταῖς πύλεσιν ἐμφύονται. ἐμφυουῆνων αὐτοῖς “δ 
ξος ἀπῊρ [ςξγθητῖθιις δι 1{Γ1 159 ΡΠ ατατοπιις ἵπ πα]: 
Ἑχθὶο.ἐνεφ ύοντο γδ ἀνληλοις κὺ κατεφίλοιιυ απ Ρ]ΟΧὶ ἐπι] 

δεῦαπε οἴσιια. Ε[ττ πη Οραίς. οὐπὲ αοργησίας, τὸ 2 ἐμφι 
καὶϊν»μυραυκώηες κὶ κα ὗδες, ἐπ τδτο. ᾽ 

Εἰ μφυστίτο, μι, ἡσω αν οὐκ Ἰ( ΕΗ οἱ πίριγο, ἤδξι ἡπιρο ]]1ο 9] ' 
Εο,Ήδτιι ἀδσςοηάο, ρίτιτα οτῖς 1, Τοᾶπ. σαρτΘ 
κὴ αθτο εἰτοὠν, ἐγεφύσησε, αὶ λέγει αὐτοῖς οἱ δτῖτ. ἐμφυσώμ 
μα, (ρἐγίτιις 4181 ἴῃ ριγατιιν . ΝΝαζαηζοπιι ἐς (ρὶπ τ 

Τάοπι. ἐμφυσωμῆμοι κα αὐτὲς κ᾽ τὸ πνεῦμα γιον » Ἰχῃέϊο 
αἰῆλεϊ. ᾿ 
Εἰμφύσυγ κα ατος. τὸ ἱπΗλτῖο,» ΓΗ ἀτιις ὃς Οσμ] τισι πιοτδιι 
ΤΕ] ἀρὰ Ὀτοίςογιά. ἐμφυσήματει ΕΧΡΟΠΐς ΟἸΠ65 
τιαρηοτγί δια πη} 65 ἐχογοίςεπτὶδο:αίταιις ΔἸ οτγς ἐμ 
ἐμπνδυμοίτωσιν: τὸ ἃ ἐμιπνόυμιφίτωσις {τ ἥλτιις. 1π ἸητοΓ 
414. Ρατῖς σοΠ]οϑτο: ἐμφύσημα νετὸ ποι ΠΟ Πςξειο Βα 
ἀπογομησπτιπι τἰπιοῦὶ Ππλ1} 6» 4 ποη αἰἴτετ βατ,α 
οτὶς [ρίγίτῃ ἡτρ]οτιττ αἰτιᾷ, γ τς οἶπι5 ἀπ ποτατῖ 
Τϊοίς.1.3.ς.163. Ἶ 

Ἐἰ μφύσεησις 5» εως 9 {το ΡΙΙηΐο 7 ὃς φιιαῇ ἱπ(ριγατι 
1αΓαβῆαστιο. ῇ " 

Ἐϊμφυσιοίκαι, 4 ΟΠ «ιοά ἤπαρὶεχ φυσιοῦιμαι, ἸΆΗοτ 5 τιπῖθο 
Ῥεγθῖο, ἱ 

Εἰ μφυσις»εως. δ ΟΧΌΤΤΙΙ5. ὰ 
ΕἸμφυτεία, ας γ"»ἱπῇτίο, Οἴςοτ. ΤῊοΡ γαῖ, μητοσ, ἶδτὸ 

ςαρίτο ΡτΙπιο; αἱ γὸ ἐμφυλεῖαι {{ςτῖθο ἐμφυτεῖαι ) κὶ οἱ 
σμοὶ, καϑατὸρ μίξεις τινές εἰσι, ἸηΠτῖοΠ 65 5 ὃς ἱποσιιίατίοπι 
ἐπιρ  αΠιδείοηο5 ΘΟ] π10 118. ἐμφντεία οτίλιῃ ἀἰοῖτα 
ἐγχέντρίσμος, 

Ἐἰ μφύτευσις. Ρ᾽ «πτατῖο.ἐιφυτείαιν η ἧς Ρτα᾿ἀϊα αιιαΔΠὶ 
φύτευσιν ἀϊσιϊητητοντ ἰογιδῖς Βιιά,1π Αππόταη ῬΡάπαΠ) 
μας,δ. ρεῖσπο, ν᾿ 

Εἰ μφυτεύω,μ, θύσω, «- απο »Ἰ πίε το 5 ἐμφυ)ίζω,ἐγοφϑειλμίζω 
ἐγιεν τείζω,Ἰη σεηοτγο: Α οι, Ε 

Εἰμφυτος. "5 κὶ ἡ ἸΠΠΑ ΤΙ 5. ΘΠ τιΙ5» ΠΑΤΏΓΔ 15,1 Πτι15) τ 

ἔμφυτον, 14. 
Ἐἰμφύῳ, μ, ὑσω,ἰπρ οπογουϊπἀο: γοάαςο. Χο ΠΟΡΆ, ἐμῷ 

βώτα πεκνοποιΐσς »ἐμφύῦσαν Ὁ ταῖς γεινα μας ἔρώοτες σἕ ἐμη 
ἀς ἐμπεφυκὼς, Π οττιιο»σΟὨ ττα5» 41 ἱπῆχιις ΘΟ ΠξτΕ 
κῶς ἀυττ, εἰ ἰη(δττιις, ΓαιοϊΔ ἢ. ἡτίσιν ἐμπέφυνε τόδε, ϊά ΟΓ 

 δταιη οἰξ, Εατίρ. οὐ ῊΝ 
Εἰμφωλόνω, μι, ϑύσω,π᾿ θυχα; ἸΔτίτοΥ Ν εἰς ΝΑ δ η2. μη ἐμφΡ 

ὕλαις ης ἴῃ [ν Πειἰ5 φιιατατ ἰατοθ τᾶς. 
Ἐ᾿μφωνθ.., ὁ νὴ ν,φἀποτιι5.ν ΟσΔ15. 6} 
Ἐμφωώτεῷ. ἐϑης (ριοπάϊάα γεῖι5. Ν). ὡς νεῖϊς φια [πιεῖν ε Ά 

ΠῚ Ν 

ὸ 
ι 



χυὶ δαρτίχαβατιτ : παπν Βαρεὶῆπα οτίαπι ἀἰςίτιν φωῖ- 

»ογγα τὸ οιιπὶ ΓΟ πῖτα αξξιιη). 
ὡς» δ»το τιρονάτίο, Οἷς. ὧν ) 
οὐγὸ νὰ γἰ γα Ἡἰπιατιισνν ἰα15)α Πρ ἼΓδης, ἈΠ ἰΠῖαΣ οοπιρος5 αηΐ- 

᾿ ραττίςορβ.ἔκψυχθ. λόγος. Ἡογπιορ ἰ10.2, ὁ ἐν ιάϑειος νὴ ἀλὴη- 
ἐὰν δϊ ἔμ ψυχιΘ- λόγορ»ν οἷυιτ δαϊπιατα ογατῖο, τὸ ἔμψυχον, ἀμῖ- 
τη5,απἰπηα , τοὶ ἔμψυ χαναπίτηδητο5. ΡΙατο ἴῃ ῬΠασάτο . πάν γδ 
,αγὰ μδϑὲ ἰἴξωϑεν τὸ κιγεἰὥτο ἄψυχον. ᾧ Ὁ ἔνδοϑεν αὐτὸ (ἷξ ἀμπιὶ, ἔμ.- 
γ ταύτης ὅσης φύσεως ψυ χηςοΟίσοτο Τιίσοι].1. τη ἀπὶ πεῖ 

πὶ οπτης αι ρυ ι ἀριταάταν ὀχζογηο. Διο αιτοπι ἃ - 
ἀπ οἶδ ϊά πιότιι οἴοτοτ ᾿πτογῖοτς ἃς [πο9ηὰ μας οἰϊ ῥτο- 

αὐτὰ Δηϊτ ἀταιις γἱ5.1 ἢ Τίμπηαο. δεσμοῖς ἐμψύχοις σώμα - 

ὡσω,αηΐπλονν Δ] ΠςοΚἷη ἘΡΊΟΥ. 
τρογονΑςςμ, ΑἸοχαπά. ΑΡμγοά. ἴῃ Ργοῦ οππὶ. Θαϊοη. 

τοῦ. ἐμψύχειν τε ᾿ὴ τονουωῦ δίνω αἱ μῆᾶνα.γ. ἴα το ΓΙ σογατς 
ηῖ. 

'ἴγειν χὰ ἐνδγακειμῆνως τὸ ἐνδιαϑέτως.νἱάς ὄνδεοι ϑέτως, 

Ρογοιητογ, (απ ΠλΑτῖπ0 ἀπ πΠΡΊΤΕΓ 5 ὃς Δ] Ζμαη40 οἸΠὶ 
ἰιο, Αττῖ οὶ, αιμάϊτο ταπιςη [λατίπιο. ἐν (δου, ἀρὰ ἰῃ- 

ϑαιιάϊτιιτ οἴκῳοαιις φυτά πιπ1]ς, ἐν παιδοπείξου, 1η [πΒο- 
ἐν γειτόνων» νὴ οἰ 155 Βιιάαοιις η ἘΡΊΤΟΙ. ΤΙςίτιγ οὐἱᾶ 
Ῥτωροῆτιο οτἴατη [δτιτεποτιῖ αἰ Ιοςιιπι, ΗοΠο (.1π 

σι, Καζξαλ᾽ ἐπ᾿ ἡπείρφιο πολυκλύςῳ ἐνὶ πόω, 14 εἴτ, ἀοἸςοῖς ἴα 
δὶς τατηοη Μοίς μόρας αἷδὲ κεδων [ογΙ ῖτ, ὀνίοτε καὶν 
τινι δηλοῖ" ὰὶ μᾶτοι τίυ) ἔπο τινΘ- εἰς τι. δορῇος. ρτὸ σοη- 
ἐσῃ ποτὲ 3 δειλὺς ἐὴ) μόνον ἰὼ ε μοὶ ϑρασιὲ 5 ΡΤῸ ἐν εἰμοὶν 

ἴπ πιὸ αἰιφαχη ἡ. φἰτπιογῆις πιο. Ῥγὸ ὅδὲ Βορος]ο5 ἴῃ Α-- 
. ἐν κακοῖς ὑξραζε τοῖς τ᾽ πέλας. ὁ ἐν πορφύραν ΕΓΡιιγατισ.αὔ- 

τνδύχατι ἀκα ϑεώρτῳ . Ποτηο ἰριτῖτη ἱπηιπηιιηάο οὔπο- 
Χτμδ ῖα ΕἸιδηρ. Ν[ατο 5 Παρ... ἐν αἰτίαις ἐ)ραςς τί» ραεπλ5 ροη- 
ἀς ΓΟ πο] ρΑ ΓΙ. ΑὙ ΠΟ δ 15 5 ἐν ὐτίαις ἔσονται ταῖς μεγίςταις : γοΥθᾶ 

οὐ εν] Απεϊοςῃςηὶ 2 Ν οα ἱπιριπὸ ξογοηΐοστγαι ἀηϊτηδά- 
ἴσης ΡΙ οξϊτεπτιιτ νος οἴ» αὐτί ἐν οἴσονται τύων μεγές ἰω. ΨΊας ἔτ- 

Ἐν οσπὶ Τλατίτιο ἐπ τι πιθητῖ, πη ἘΡΊ στα ἢ]. ἐν βέλει πλυ- 
Ὁ Ῥοτοιπι5. Εἰιττρ ἐν αἰγκούλῃσε χαΐξε. 1 (Δοτ 5 Πτογὶς ΡΓῸ 
ἐν εἰ ἡ μὲν ἐλάλεσες ρετ ἘΠ] πὶ ποοἱσ οἱς Τοοιτι, Πς τα- 
οἵ, Ῥτὸ ἀριιάοντοὲν τοσούτοις 9εα τοὺς ταύτει ποίας ουσινγαρυά 
δζατογος μας ρατίπητιιγ, ἘΧ οτίαπὶ ἜΧΡΟΠΊΓΕΙΤ 5 ὧν οἴνῳ 

μἱ διόδασι γ ὅζς, ΘΧ γῖπο 406] ἀαπτ : ῃς Οζα [πρὶμ5 ἀρια 
ΟΡ. Ἠογο (ἐν τῷ ὦμῳ καὶ χεῖρα ὅποταμων» λα πιιῃι ΟΧ Βιππα- 
πηριιτη5. ἐν νόμῳ καυχάσαι 5 ἀς ἰεος οἰοτίατί5» Ῥαυ]ις ΕΠ 

Πἢ.68}.2.ὃν γάλακτι χαήνων. ξξο σαυ 6591} Ἐρίβταπι. ἔν σοι 
λας τε ρεπάοπιιις. ΟΡ ΒΟΟΪ. ἐν γόνασιν » ν]άς Ἰπῖτὰ [πο οτ- 

ν χιςρὶ ἐιχίν»ἔοττο ντοτιιτη; το σηδητῶι οἵ, ἐν νῷ ἔχω, το- 
ὉΓ,ὲν ἡσονα ἐϊ).1. οτο Ρ]σοτο, ἀρέσκειν. το [ΟΡ Πι15γθκ ἥσσων ἐν ' - 

ἧς ποϑοχιόροις ἔϑνεσι;πτίντων αὐτοῖς ἐπέχθονο μῆμων, αἰϊοαιῖη ὧν 

ἢ γμέδι εἴς σοηία!τοτ ν τος λη ἄς] οτῖς οἵο ὃς ἀς[:- 
ἰσογο,γς ἀἶχτς 1 ἰαυτιι59]. ἔτουφεῖν, ἐν ὀργῇ εἰν αὐ τινι, Πρητῇ- 

οβοπάπῖς 4] ααςπι,οίσιις ᾿π01 πὶ εἶδε. να ζαπζεοη. ζῶ υὐὲ 
ον (Ὁ. ἐν ὀργὴ τοῖς αὐεϑουσίοις » ἴατα ἀ1π| ΣΡ ΑτοτβαΠ1) ππέσῃ πὶ 

λῆτ. ἐν φόξῳ εἰμὶ εἰ πχοΟ. ἐν φαρ ρ(ούκῳ ὄξὶ, ργο πιοάϊσαπησητο εἰ» 
ἐν χερσὶ πεσεῖν.11) πᾶ ητις σα ἀοτα, Ἡ Ομ. ἐν ἰϑρίαγη ἀροτ- 

Ὁ ἀϊο. ἐν ἀκαρεῖ, ᾽ς, πποπιςητό.» ἀκμῇ ἃς ἐν αὔἴϑει» 1 τ 
Ἰπ ατατῖς βοτς; ἰπ γόθοτς ατατῖσ. ἐν αὐτοῖς. ἴαττα ἔς ἐν βραχεῖ» 
βαιοῖς, 1π Πιπηπηα,λο ἀϊςῸ τοπιροτ 5 ἐπτογιια ]ο ὧν ἢ, (εἀ νἱάς 
᾿ Ὁ ἴοςο Ἐν δὲν τε. ἰπτιι5 διιτοιτι. ἐν 9) δ καὶ Κὶ τῷδε. τισὶ νογὸ οΧχ 
πος, ἐν δ᾽ ὦμα.Πιπὰ] διιτε πη, ἴηι ΕΡΊργαπη, ἐν δέοντι, ἴῃ ΤΕ ΠΊΡΟΓΟ. 
᾿Ροτγτιιπὸ, εἰς δίων. Ξγποῇιις ἐς Τ)60. νὴ τοῖς κακοῖς ἐν δέοντι χρή- 
τ πκῶϑει.. απο ἴῃ. κα τίωλ ὑμετέραν ἀΐγγνοιαν ἐν ὁ δέοντι συμ(εζηκα αν εἰ-- 

δὲν καὶ βουλή, ἱτιροττιιπὸ ἀςοὶ ἀ1ΠΠς ἐν δίκ,ν1. ἐνδίκως ἴπτο» ΑὙ ΠΤΟΡ᾿. 

ἐφ, ἐν ἦρι τῆς ὥρας, ἴῃ Ἰρίο ατατὶς Ηοσς.ἐν καιρω, ΟΡ ουτιεὸν ΡΓῸ 
Ἐπιρογο.ν καλῶς Χ σπορἢ. ὑκὲν καλῳ ἔφη σὐτοῖς ἑρμεῖν. ποι Βο- 

": εἴαπι εϊε ἀϊεεθατ,άοπι 4.Εἰλλίωωικ. οἱ μδὺ ὠς ἐν καλώ ἐδ) νομίσαν- 

τρωρὸς ἐδὺ ὁπλί πες ἱππομωχεῖν,ςρένψαντες ἀπεχιῤρφεω Βι1. ̓πσοατι- 
ποάιτη οἶς εχιιπηαητος: ἐρο νετγὸ ντ ΓΙ]Ίη. Ἰοαυήτιιτ» ἱπτιι- 

ππιαν οἵϊς Ἔχ ΠἸπηαητος ροτίυς νοττογῖπι. ἴῃ 4114 Π σηϊβςατίοπς 
ςσορίς 116.7. του γπιις ΗΑ] ἰσαγπα τ Εἰ ἐν καλώ ϑέῶει, ᾿. ἄσφα- 

 ἔζειν»ἵπι τατο ΠΟ ]!ΠΟςατς, ΡΟΙΥ  ἱπ5.ἐν καλω ϑέῶτεοι σπουδάζοντες ταὶ 
τ᾿ ἐδὺ κιλτοιί, Ἐτ ἐν καλῷ, σογηποάό, ΧοΠΟΡΉ. 6. Ελλίωκ. τίν) 3) 
ἔρκυραν κεϊῶτω ὃν καλῷ υἱὸΟὁἨδΞπῷ κορινϑιακοῦ κόλπευ κὶ “ἦσδ πόλεων αὖ δὴ 

' Ὁ) καϑύήκουσιν ἐν καλῷ ἢ τ πίω λακωγικίω) χώξαν βλάπτειν εν καλ- 
ἴσῳ Ὁ. τῇ ς αντισὸβ αν ἡπείρου 9 14 σοτη πο! πιὸ δά τγαϊ πὶ] π 

Ἢ ὈΠΤΙΠΘΉτΟΙΤι ἐν ϑαυατι ποιεῖ ὅϑει 9 δἀταῖτατι. ΓΙ τατο ἢ, ὁρών ἐὺ 
τα οοὔσαντα ς, Σστὸ πῇ ὠροσώπου κἰ πῇ χή ματος ἐν ϑιυ μίστι ποιουυΐῥοις, ἡ - 

Ἵ ετὸ αἰ τὸς δες. ἢς ἐν γίλωτι ποιει ότι, ΑἹ Γαΐ Βαετθ. ἐν διεινω ποις ὅδπι9 
ῃ "ετίσα]ο ταὶ ςεηίετο, δυποῖιις. Σχετλιαζόντων ἡμδύ.. κὺ ἐν δ᾽ ειγω 

τοιου μῆνων τοσοιΐτον ἀπῊρ τῇ ὅτι! τῆς γῆς » Τοτα οἵδε ρογὶςυ οἵλπι 41- 
: αἰταητῖθιις. Εν χεδίῳ, Ῥγοζηρτιι» [Ὁ πιᾶπιι 5» ϑιοτοπ.]ο  Ρἢ; 
ῖ ̓ ασὲρ 5 κε θίῳ πόλιες γἡ ἄγε τις Χποδείκνυτονντ 1ῃ Πιδιτατῖο ορε- 
᾿ξ ἀταθς Ἐχτοπηροσα!!, ἐν κύκλῳςοἸτοπγηοἴτοαον πάϊηιιςοἷη νηϊ- 
Ἰογ πη» 1110 Ρυσετοστη 10, ἐν χρωτὶ, ςυξδ, αὐ γἸπαπὶ ρτορέ. 

Ὶ 

Ε Ν 411 

ἐξ μέρει οἱ Ππυν γ]Δς μέρρς,ἐν ἔξει τοπιροσο. ῬΙατο ἴῃ Ερι. 
ὧν οἷς τι χείιὐ ποιεῖν ἐμὲ, λιμὴν αι} χα 1ιὶ Ειοϊοπάμαι ἔτ. ΑἸΊ- 
ιαηάο Πρυϊῆςατ ιαπάο; μι; νἱ. Τάςιπι ΣΡῚ ΤΕ, 7. ἐν οἷσι μὲ 
ο(ω μῃσῖ, εἰϑισ μῆσοι τὸ ἀλυϑὲς ζυταν ἐσ μὴν εἑωὺ πονήρρς προφῆ «οΚ κά- 

τα γέλαςοι γεγγοιθα, ἃζς, Τοἴτιαιγ ἃς Ρογ ἐν οἷς αὐ σιιπι σι δ μη ἐξ - 
1210] (οὶ τλοχ ἐν ολίγω, Πιπιπιατῖπη, ςοπτὶ πιὸ Ράμυ]ο ππο-- 
πλρητοφοῖτό ἐν ὀξείᾳ καιοοδ, ἴῃ πποπιοητο, ἴῃ Ριιπηέϊο τοπιρογίϑ. 
ἐν ὅσῳ, το γο ά 1πῃ. ὧν πα δὲ, ρα ογιτία, ἐν παιδύς, ἰοςο, ἐν αὐδῷ- 
ξύςῳ,ιῃ ΟὔΓουιγο» ἀτθητοτ. ἐν ππερόδῳ, Οδίτογ ἴῃ τγάπῆτιι. ἐν ασὰ- 
δα [οὐῖό ὧν πόξει.Ιοςο ὃς νἱσονοτάϊης,ν οὶ ἤππι. ἐν τού χί» διαὶ τεί-- 
χοιο, διὰ ταχέως τ ταχέως οἱ οπὶ Πσ ΠΗ ςαητ, ργῖπλο χιοφις τῶ - 
Ῥογοροῖτό. ἐν τὰ ἑαυτῶ ἴῃ ρατγία [πᾶ ῬΙατο ἐν τοῖς» Ἰητον 4ιιοϑ. ὧν 
τοῖς μίφολιςιγῖῃ ΡΓΙΏ115. ΓΙατο ἘΡΗ το. ἀκού δίων. ἐν τοῖς μολε- 

τὰ ἑτάϊρον ἐξ) σε. ἐν τοῖς πρότερον, ἰιν Ῥ ΓΙ Οτῖριι5. ἐν τοῦ! τοις, ρυα ἤο 5, 
ὧν τούτω, ἴπτοῦ μαοοἱπτογολον Πὰν τατογίμη. μος Ἰπτου [ρατῖοΣ 
ἀπ τηφάἴο, Τ μον ἀ. Ρατίτογοτιτη. Χ ΟΠΟΡΉ. κα, ἐν πού τῳ κἡὶ ἑτέρᾳ γυ- 
νὴ Ὡορσελϑούσει εἴπειἐν τούτω, ὦ, Θατοηιι», αιατοη 15. ἐν τούτῳ καιρῷ 
Βος τειπροτδοτιμς,ἄπιγη, ἐν πεῖ Ρτο ἐν ᾧ, Ἠεγοάίος, ἐν τῷ δπμσλα- 
τὸ τούτο, ἐν τούτω »ἕίς. απππιπὶ πος Παρ] ογογιτυϊητοτοα, ὅζς, ἐν τ 
δέοντι, ΟΡ Ροττιιη δ» ι1Π ΟΡόστοῦ. ἐν πιῇ ϑέρει ἡ ϑέροις, 14 οὔτ, τῶ- 
Ῥότα πηοί515.ὃν τω μέρει»ν οἰ τη. ἐν τῳ μεταξι;, Ἰητοτοα. ἐν τῷ πα- 
Εαυτίμοε, ὃς ἐν τῷ αὔροφιχοῆ μα, ὃς ἐν τῷ παρόντι, πιιης» ἐπιρτγα ίρητία- 
τιιπι (το ϑοτοπ] ο:ἴη ρτασίς τα. Ἰςογοηὶ, ΤΟΥ ἅ. ἐν το- 
σωδὲ χρόνῳ τλητ1}10 τειπρογί5»ταιτι Ὀτοὺ τοίη σα. ἐν ὑστέρῳ, πὶ 
Ῥοίζογιπη, ἐν χεῶ, αἰ στο Ια νίαιις, αἄ ν]υτιπιρργορέ. χξῳ διτοπὶ 
ΡΓῸ χρωτί ἀσοῖρίταΓ ΡΟΓ δτοκοσπί, ΝΊἀς Χρώς. ἐν ᾧ, ἴῃ 4ιο,ηιιΔΠ- 
4ἄ5ἀλιπι»Ἰπτουῖπι ἄττα, ΡΙατο ἴπ ΑροΪορ. ἐν ᾧ οἱ αὔχοντες αὐύουσι; 
ΑΠφαη 4 Ργο διό, Ραυΐ ςαρ.2.14 Ηοθτεοσ5, ἐν ᾧ πέπονϑεν αὐτὸς, 
οΧ δος 4ιοά ἱρῇ ἐοπτὶρίτοϊάδο αιὸά, αι ἴῃ το» Βιά.1α ΕΡΗδ: 
Ῥοίζοτιασςῖρῖτ ρτο 1ητογίπι ἀπ ἐν ᾧ γέγιϑεν απ ραπάοτετ,α- 
2ὰ εχ (ἱς.ἀς δεπε ἢ. 

Εν, ἐν ὸσοτὸνν πιστὰ, ὃν αὐ δ᾽ ἑνὸς» 14 οἴξ.. ἢ νηψπι συπι γπὸ σοῃξογα- 
τυ Ρίατο [18.1.48 Β οριιδ. να γε ἐν αὐϑ' ἑνὸς» ὑκἐλεχεςον ἔγωγὲ 
ϑείϊω αὖ εἰς αὗτο, αὐδρὶ νου ἔχοντι, πλούτον χεηστμώτειτον ἐξ) » Γεὰ ἢ γ- 
Πιμ νηὶ σοπξοττζαγοΦη ται τὰ ὸς ἀϊπισογοῦ), Αὐιοσ δ. 
ΑὨΪΠ1. πίνουσι ἢ γάλα δύο χὐ ἐγα, ἡ τρία, ἕνα τρρς ὑφὼρ κεράστιντες, 
14 οι, δίταν [ας σά γῆαιπι πηοη Πιγαπι ἀτιαίρειδ 5 αἰ τγῖριις 4- 
ἡτ: Δάπιϊχτὶς. ἐφ᾽ ἐν ἀμαρτοίνειγν ηο πιοάο Ρεςσατοίάοση 3.Ετῖ- 
ΠΟΥΓΙΠΠ.. εἰς ἐγ ρα τ ατῖσ. ΡΕΙ ΠΟΥ . χαϑ᾽ ἕν γοουβνον» . σππὶ σοα- 
ἔλιιπι. ἕν 5 σωωελῶν χέγωσαταιιο γε επιςὶ οππηΐα ἄἰςσαιτι, Τ᾿ τιογ- 
αὐ ἐν  Η1}. ἕν πτιρ᾽ ἐγ.ν τοὶ Ππτπι. Ῥ] ατατ. κἡ με πύτε σῶσε εἰκὼν ἢ ὁ τὶ 

ἡμκοὺς ἀὴργὲν παρ᾿ ἕν νἱμέϑαν τὴ γύκ τα ποιων,αταιιε ἰνατιὰ [εῖο ἀἢ μι- 
ἴπς ᾿ἱπια ρὸ [τ ΔοΓ Π05 ἀπ ᾽ οη5 5 ἀΐοτη νἹο πὶ ἀταιις ποέξοπε 
Ἀςϊςη5. Γάςπι. ἡ γὸ ἐκ αῷ ἀυτώ πηλοι διυΐαπ ἱ τις πλάτων ζώα συγ- 

χάν, καὶ πάλιν πλέειν κὶ συγχεῖν καὶ αὔτο ἐν φαρ ἐν ποιεῖν αἰ διαλείπηωὶ 

Αςελρίτα ἐτίατη Δ᾽ του τισι ῃυπτρ ἕνα χορϑυοντῶν 7 ῬΟΓ ΠΊΔΠῚΙ5 
αἰτογηλτμη γοίϊο ἀϊιξξα, παρ᾽ ἔνα τοσούτον, ν πο ἀσαπρτσ τοτάοιη, 
ἐν Ὡρὸς ἔν» Πιιτη ἢ οἰπὶ γπὸ σοηΐογας,  αἴο. ἕν καϑ' ἐν ἀφρῆσαι; 
ππριια,η ἘρΙρταύη οἱ καϑ' ἕναγτὸ καϑ' ἔκαςον, ΠΠρῚ ΠΗ. Ρ] υτατοὲ 
ἀς γἱγτυτίδιις παι τόσιιῃ,. κα ϑ' ἕνα εἶθ γαλα σ᾽ ποριστ δου σφαγα-- 
δθυῆνον.1. σι] ο5 τγαοθαῖ τητογιπιξο5,) Οἰτοά οτίαπι ἀϊἸοῖταγν 
Τ᾽ ἔγα. δι καϑ' ἕν τι, Πησι]ανϊὰς κάτ, 

Ἑγαξρευύομαι»Ρ] οὐ! ου.  Ροποηβ τίμιο: ὥρα ζομκαι ἐντρυφω, μεγαλὸ- 
φρρνιδ, σεμνυω ο μα! λα κατορυυ ομαι. 

Ἐναξρεωύω, 14οπη, αὐϑᾷ τὸ ἀξρος» ἘτΥ ΠΊ. 
Ἐναγίειοαπέρ μα τειγτοὶ 11: ἔεπτοπ μα ὅτ ἴῃ γαίςιι]ο σοητεητισπι, ας 

ἴῃ νας] ς ἔγαἸ Ποαητ, Ἱ Βοορ Μὴ τοτ.110.1.ςἀρ.18.γ 0] ὃς αἷ- 
γειοσπέρμαιται. ᾿ἰ] ατις ἴῃ ἀΥ ὈΟΥΙΙ ΠῚ σοποτο ἐναζίειοσπέρματα ΠΟΙῚ 
οἴϊοιοχεῖρε ηιῖςῖς ποι μλτδ; ἰεχρρυα μυρεψικοδ τ οτοπὶ ἱπσο- 
δηϊταπι ρτηςῖ5 (ογῖρτοτ!ῦ. -ς ἀρ χοος 

Ἐναγὲς τὸ, ΡιιΓι τη Βοποτγαπάιιπι, αἰ γνον 5 σεζασχειον, ΛΩΝ α, γος τὸ τεξῦν 
σέζας, κα τ᾽ ἐυφηυισμὸν οτῖατα ράσο] τ ταὶ μια σμούτο ἀγη ἀλούτιτ. 

νης οἱ ἐμαροὶ ἀϊσιιητιιν ἐναγεῖς» 14. ἔ 
Εναγὶὴς,ἐΘ-.ὁ ὦ ἡ εχ οοτα 115. ἀοτοίξα πάις, ἀφιιοτι5, ἔχετ »ἡμα 6». 

βέξολ 6. ποτ ἀςτακθ.»ἔγογ Θ- ἄγει γὐ μιάσματι,α χϑ ϑιώρτος, ἐγάγηςε - 

ςω τῷ ΣπόλλωνΘ’, ΑΞ (ςΠϊπ. να γέας δτλέγω, εος Ρ΄ας 1 Ἰηπλι]ο» 

Ἠετοάο. ἐναγέες αιιοπις ἀϊξτι ἤιπτ αἰϊάλπι Ατβοπίςηζιπι οΡ 

κατ ἀϊς σα ]ραπι,ἱ χα εἰΐςητ ριαζαϊο οδ τεξεϊ αρι Ἡετγοδοτᾶ. 
ψιάς Εὐαγάς. Υ τὰ ΜΝ 

Ἐναγίζω, μιίσω,π.ικοὶ, ρατεπξο,ἴλοτὶ Βςο)ΟΧΡΙΟ οἱ γος γ5 τὸ μίασμα, 1΄ 
τεπι οσοϊάο Ιτοπι σοιπηδιγο. Ετγπι, ϑνώ τοῖς κἀτοιχο μῆρϑις » χϑας 
γαὶ ἀποίργμᾶτα φέρω, κοέϑοιρμον ποϊω, κα τοικαίο γφονόσω. ομττιαςςι- 
(Δτ.ἐναγίζειν βοιώ, ἱπιπτοίαγο δοιιετα »ῬΙατατοις ἴῃ δοίοης.- 
ἄσπι ἴῃ ΝΙ τα, τοῖς φυτοῖς ὀναγέζουσν τότέ 5 ΘοτγΠΊ Πῖθ 15 ταης ρα- 

τϑητῖδητς : νοττῖς Ππτογριοῖ. της ΠΟΙΟ ἰλουβοαης δέγπλίης: 

{ἃ νἱἀογῖτ, ἥρωϊ ἐναγίζουσι ; ΠΟΓΟΙ Ραγοπταηζ 5 Ἡεοτοάοτσας ,ἱς 

ηάς Φέρουσι. Ε ᾿ - 

ΠΑΝ ΣΩῸΣ ἘΠῚ 111. [10 ἀπιΐπα αι τλαηῖδιις οἴογᾶ - 

τιτ, ὁλοκαυτώματα, ΗΠ εἰν ὉΠ. ἐδ Ϊ 

Εγαγισιιὸς δ δντο Πρ ίοον ᾿ξεϊ πη αιασμὸς; ΟΧΡΙΑΓΟ»ΕΧΕΑΙΠ85, 
Ἐγαγκαλίζομαι, κ.ἰσομαι πο ίσμαι » σοτο (ἃ Βγαςῖο, ζαρῖο ἱπ γἱπᾶς, 

Ροπὸ ἐπ νυ] πῖτοντ ΓΟ] Ἔσπιις ἐπ Δ η [10 5. Ῥερου.Αςουίατ. Ματεΐ 

(ἈΡ.9.παιδέον ἐγαγκοίλισοίμήμθ-, ἐναγκαιλίζῃ χερσὶ ᾿ Ἀ[ετΙ5 πιϑῃιιθ5 
111) 



Ὡ ΕΝ 
Θχροηϊταγ Ῥγουιου. 50 ΓοΠΊ.σαρ.6. 4 Ζαη}2. μ᾽ συύμεων ἐναγίοιλε- 
στέμεδ. ἴνν ν [5 Πιταρ Ππλιι5,ὀναγχοελιζο μὴν Ὁ’ τη ΡΙεχδης, 

Ἑναγκωνίζω, ἤςο πο» πο! πο σα ἷτο ̓ ποιιπηῦο. 
Ἐναγχίθ.» Προ, ραΠ]ὸ δητὸ, πιοάὸ »γοςοπ5. ργορὼ 9 ποὺ ὀλίηυ, 

Ὡρωΐμ γωροσῷ ἑτῶς τορϑ μικροῦ αὔτι » ΑΤΤΙΈΟΡΠνεφ. ἔναγχίθ- γίρ ποτε 
σ᾿ ἄλφίταμοι βοῦ παρεκόπίιν,, ἔγαγχίθ. 3 δὴ πῇ χούνου, ἀρὰ Πῖο- 
πγ Γ ΗΠ σάτη.Π1|0.6.πππης ἀιιτοι πα» ΠΠτοΥρ. 

Ενάγω, μιἀξω,πιαχακιηάἀιισον Πια ἀφο, οονπιοηςο, αά! ρου Γοἰτςὶ- 
του ἱπλρο ]ο.Ἰηςἰτονν γσοο φάος ντ ἐνῆγον ὅθε ϑειά ζοντες » Ῥ]ιι- 
ταὺςἰν,ναγω τὸν πόλεμον, αἀ πτοιιζάιιπι ἰσο![ππὶὸ ᾿ποιιπιρο, ΤΉιΙ- 
Τγ 1. ἐνείγω σε ὡρὸς τὸν μακάρευν βίον, ΟἸγγ (Οἴτοπι. ρτὸ ἐρεϑίζω. 
ῬΙαταῦς τη (ατη 1110 » πολλὰ οἱ Ὑἶα φει βίων κοετυγοϑεω. καὶ τῇδ ἱερέων οἱ 
καλάμροι φηπιαλεῖς ἐνηγον ὅγιϑειάζοντες. γγσορθαπτ, ᾿ποἰτα στ τοὶ 
1 το] στο πο ΠῚ ν ογγρηζοσ, ὃς ἐγώγω,αςςιι[ο.ἀοἴοτο, ΒαΠΙ ει 5»ανα- 
υόμειν πίων Σπολογίαν πῇ ἐγαγουΐμου. 

Ἑναγωγιὶ ης,η ,ἀο] το» αοοι τιον ἔγκλησις, 
Ἐναγωνίζομαι»το τα σοτροοτταπιοη ἕλοϊονσοτγονείαθοτο. 
Ἀναγωνι(θ-5 ὃ γ σοτταιπίπιιπι ργαεέξιις. Μογσατι) ορίτποτοι ἀριά 
ΑὙἸορ ἴῃ ΡΠμτο,ιιὸ [πάϊς ργαῆτς, [4 εἴς, ρα α:Πτίςιι5. ἐνα- 
γιόνι{Ὁ. εἰ μιλλα στ] ατῖο ἂς σοτταπιοη ΡΙατατιΐη 50] πο, ἐναγώς 
νια ὀργάνοαι 7 1 ΠἘτιπηθηγα {μι θιις ἐπ σο 10 ντιμηγιιτ, ΒΔ, 1η ἐρι{ε. 
Ῥοϊζον. ἐναγωνιίθ. ὁ λόγος.» 14 οἴἘ. αγωνιςἱκὸς., σοττατια, ΟΥατΙΟ. 

{Πο διυ]ρίειις νΊέον. ῬοΙΪγ δίιις » αὐρῳκελδυσμὸς υξ ἀμφοῖν ἐγαγω- 
γιθ οστατῖπτι νττίπαιις ἀἀϊογτατὶο, δ. ΠΟ 155 3. κεν ἡ κυρία νὰ οἱ 
δῆμος παρίω πείλιν ἐγς-ατὴς γὐ ἐναγώνι(.5 τοςίαπῆατο ἑητογοοάογέ- 
4115 Ράγατζιις ὅς σογτανη ηἱ ἀοοἰηδτι5»4 4 σοιταπιοῃ σΟΠΙρΟΠτιις 

, δ σοΠηράΓατι5. 

Ἐν ἀτνθ. ἀπ ηἸσα] 1591 ἄς πη αιοα ἕν. Βιι 4 (οπηπιοητ. ΓΤ ςορ τ ἐς 
δείζοτ. ρίαπε, Π0.8.. τοὺς ἔκφυσιν Ὁ. ᾧ ὁ ὅλίω απορᾷν αρισα δοκεῖ τοὶ 
ἐνοΐενα, απέρείατει ταὶ Ὁ) διέγα χ εἰρω κὶ πὼ τρίενα. 

Ἑναέρια, τὶ τα Πιητ Ἴἢ ἀογοναοτα. 
Ἑναεράζω,αριι ΗοΙν ΟΝ. μετεωρέζῳ, 1 αἔτοην Πιδιιοῖτο. 
Ἑναζω,ἴη το ΠῚρ]15 νοτα ΒαςϊουΠιρΡ σον ργεςοτ ἄομα οβοτο. Ετν. 
ὀυνάζω, ΕἸ ον οἢ..1 λάτανδύῳ ὠρὸς τοῖς ναοῖς. 

Ἐναφρεῖν, οὐ τενίζειν, Π Χὶσ σα} 15 Ἰηταο τὶ. 
Ἑ᾽αἰϑρι(θ γαν 1 οἱξ Παρ ἀϊο, ἀρτίςιι5. ὀνεύθριοι τόποι, [οςα ἢιά4α ἃς δ - 

ἀια Πα, ΤΉ ΟΡ τ. Π.ς.ἀς σας Ρίαητιςαρ.:ο. 
Ἐγαϑυροντεκοί πάσπτος πα Ηοίν ον, ατώζοντες 41] ἃς ἐναϑύρσεες» αϑίοττ 

Ῥτο ἐμπλέξας, [ο 4 βοττ.Πορ ἐμπωΐξας, 
Ἐγαμαντα οπιρ αἰ γα» ητα: στιιθ τὶς γ] που θτι5 ἐπυρ οπτιπτιιΓυτοαν.- 

ματιχαὶ ν Οσαζ οτίαπι ΡΑΜ τς, ΤΉ ΟΡ . ΠΠτοτ. Π5.4.ςαρ.8. ἀς ὁ- 
ἸοὰΣ πδτ πα» ἰ ΠΡ γ ΠΊὰ 9 ἀφίησι ἢ, χὐ δώκρυον, 15 ᾧ οἱ ἰατροὶ φαῤίσικον 
ἔναιμον σίωτι ϑέασιν, ἰᾷ εἴς. πιο Ἰσα πτοητιιπὶ αιιος οτιιοητὶς να! - 
μοείδιις ἸηΠοἰτιιγ, ΟεἸΠις Π|.ς.ς}}.19. Ἐχ οἰ ρ αἰτεῖς αὐιταῃι 
ΔΜΠΠὰ ππαϊογο πὶ ν α]η ρταἴλητ, “ιιὰπη ἐμτα: ογι ας ΡΓΟΓἑΠΙΙ5 
να πο γῖριις ᾿ηἰἸςϊαπτετ ἔναιμα Ογα οἱ νοσαητ, 

Εὔγειμος , [Ὡπρτΐπο ρταάίτις, νπιι5. ΕἸογοίίον. τοιούτοι ϑεοὶ γίγνον τα 
ἔνα μοί τε κα στερκώφεες. ἐγα μα τρυύμαᾳτανοι δῆτα ναΐποτα, Ὠϊοίς. 
{Π0.1.ἐναήσων κολλητεκὸν. (χπριιποίοητα σ πτί πα1155 στιοητα νῈ]}- 
ποτα δ᾽ιυλδηβ»Γἄο πὴ [|0..τὸ ἔγωμον, αιοι νεπονισιι5 οτπιοης 
τῖς [ ΠΟΊΓΕΗΓ, 

Ἐγαΐρω, μι αριδοσι κανΟσοἴάο, Προ ΠΟ. ἀςἤτιιο. αἴθ τὸν αὔίωυ τὸν πόλεμον: 
νο] ἃ ἤρο [τς αιια» ἔναρα ἀἸςιτητις, ΗοΠο(. Καὶ αὶ μι δεοριὸς ἐν΄- 

᾿εατο νηλεΐ χαλκῴ,1.ἐφονδυσε, Ετγαι. Ασςιίατιιο, 
Ἐν αὐσοι ὅτι. Ὁ ΟΥἸ τους οίσοτο, 
Εναγσεαία» ΟἸ Οη ται ΠῚ, Ρ ΓΟ ἰρ ιπὶ,διοσημία, 
Ενωσιος, κα, δἰ ἀοηοιι5. ἀοοςΠ5» νΕ115. Πιαιιῖ5»ν γα Χο ἴοι οης ΟΠ ΟῚ] 

καϑήκων»ἐγα δος, συμφέρων» α᾽ 1115 ἃς νογαχ. δίκα 9. φιλαληϑ (9 
ΠΟΙ ΘΙ ΟΠ598 0 1σατιις, ἔπι {πιι5:ν τίς ὄρνιϑες ἐγαύσιμοι,αῖιος ρὲς - 
Ῥεῖος ἃς ἔυπα» Οὐ γι β, ὃς ἐνσιμος αὐλὴρν 1Π144.ζ.. χ:αιατι5 γογι τη 
πε τίπηατου. ἐναΐσαιμος μεῖϑος. ΟΥΑτίο ξλιτα 5 ςοπιϊοπάθη8 ὃς γτ1}15. 
Ἄρο]οη. Φναίστμιος ὅσσα. οὔ, καϑιήκουσαι φωνὴ »Ἰάσπι, ἐνωίσι- 
“μον τὸ κα ϑἤ κον αἴσιμον, Οὐνῇ.ν. -ἠΐχοι μὴ) πᾶτο γ᾽ ἐγαήσιμον ἕπ- ἐνόησε 
Πώςς ἐν, 

Ἐναισίμω ςγκφϑυκόντως, σΟΠιπποἀό:ρτο 4110 οὔἴαμπι ἐὀγαήσημκον ({ οἴτιιτ οἷ. 
αἰσίως.τορεποντως, ΕΟ ΠΊΟΓ. 

Ἐνα)χ μάζω,ἐναι χ καίσωι, Ποίν Ομ. οἢ ἐνικαχ ἐστι δου ρτα Τἰατὶ 1ῃ. 

Ἀγαώρημο, . ατος.. τὸ. ἢς ἀϊςίτιν αὖ ΑΙοχαμπά. Ἀρβγοά, Ῥγοθίοια. 
20.11Όγο [οι . 14 φιιοά ἴπ ντῖπα Πιδ ἑπλο Πιρογηατας ἤρο- 
εἷς ἀγα πος, : 

Ἐνακρ(φίζω, αὐ οἱ οἰ σον Ἰ πα] οἰ ο, ἐρμούω, στ εἰ, 
Ἐἰ νακ μιὶς. ἐΘ.. ὁ ἡ ἐν Ἰθ6Π5. 

Ἐνακιμος, οὐ, ὁ ΓΟ ταις. 

Ἐναπολάςεαίνειν, {ππρτατο ὅς Πἰἀἴπς ςοηταπιΐπατο. Αταςη.}10.15..(ὄς 
Ῥίοην ο [οι ο 15. τοιγαρρειῦ μετ καὶ πολυ χρόνον οἱ ὑξρεϑιέντες,γυ- 
γάϊκα γὁ τέκνα ξικείνα λαξόντες ιτοχ οίρκα . ὅϊῃ τῆς ὁ δ σ᾿ ἥσοιντες ἐνηκο- 
λάςαγνον αὐτοῖς, 

Ἐνακοσιος ὁξ οὐἷ δ ΠΟ σοΠτο Π15, 
Ἐγακούν.Ἰηαιϊοναιάϊο. 

Εγαλσέω, ἸῃτγΙ [οτος απροο. ΝΊς, Δεινζωὺ βρωμμιήεγτος ἔνειλι δ ἡ στέστε κο- 
ριωίως 

; ᾿γώλειμμα ατος, τὸ αι ἩΠ πα ται {ΠῚ τ 5. ὈΊτὰ. 
ναλείφῳ 1 }Π1π0. 

Ἐναλλάγδίωςν ᾿οῚ {Πγ.1πιρ}1οἰτό, Αφατῃΐας », παρήγαγε ἢ εἶν 

ἘΦ 
Ἐγαλίγκείθο δ» ΠΠΊ1Π15: αῆραὶ τὸ εἴκω τοὶ ὁμοιω ν᾽ 46 Ἐτγηι, ΠΗ ΘΠι 

φυΐαὶ ἐναλίγκιον, ὄτε νόημαγῃσηις τπογῖδιις ππμΐς, ποαις. 
Τάςσπι οι Πλατιπτο.- ϑεοῖς ἐναλίγκεοι ἢ στῶν. ' 

Ἐναλινδέομαι, ἔρααμρ ὉΠ] ΟΠ]. ἐγελιν δεϊόϑει βαϑείᾳ οολῇ » οτίο ππι 
ἀπηρ ΠἸσατ! οἱ πιιο ΠΡ. 4.1η ἘρΗΤ. ΗἸρΡοον. ἐναλινδέον ται πὸ 
συμφορῇ σι. ΓΟ ἴτιιγ οτίατπ ἐλινοδοογκαι, νὴ εἰλιν δούμαι, ἴον ΟΥΓΌΤ, 
μων ξγειλιν ἰδεϊκοι κυλίομαι γἡ κυ λιγδοεμαι, ε 

Ἐναΐλι θη, κοὐ χα ἡνιπατημσ:ν πος ὠγώλια ζωα» ΑὙΥ ΠΠΟτο] 46 στη πὴ, 
τις η ταῖν ὃς ἐναλια ἴῃ σοηοτς βοσπλίηϊπο, [0146 πὶ.» βρύσες 
σοις τε ἐναλίαις αἱ ὀπείροις»ΚοΓΓὰ [σατο Πηαγ τ Πχῖς ΤΠ ον 
τίς ητῖθυις:Πς οπΐτα Βιιάσιις οχ ροηΐτ, ἐναύλιθ. χεώς, ΟΡ ΠῚ 
πα τὶ γογί 5. ἐν τῇ ϑπελείοσῃ διατρίζων 5 ἀριι ΘΟ ρΠοςΐ, ροριΐ 
Πιαγίητι55Ξνελιον ἔργον» ηαπαὶο Οριι59ῖ. Ῥο τα η πηατὶ, Ρ  ατατι 
ἴῃ ΤΙ Ποσλε, ἣ ΟΝ 

ἐναλλιάγδίω πὼ χέιρε, υὑστὸ ἢ ἐξιω αὐειεσφιγ μῆῥες »κφέτω ὃ πὸ 

γενδυκότοις οἱ.συμπεπλεγμίμως. ᾿ 
Ἑνναλλ. 70} γ7 ςοὐἦο Ἰυγ} Πα] ΟΠ τα ΟΣ ΡΟΓ πάτον Υ]ο {Π 

ἀππτατιοναἰτογπατίο. ςο. Ι 
Ἐν ἄλλαγμα, τος» Τὸ » ῬΡΟΓΠΊΝΓΑΤΙΟ 7 ῬΤΘΓΙΠΠι. [ἴρτο [Ἔσαπάι 

ςαρίτς 24. 
Εταλλ ἀξον τοὶ Ππ|ναἸτογπατίην Νουα ο,αἰτογηὼ Ρ τη. αἰ τοτ ἴπ,, 

τατιζατο οτάϊπουν ας νοτίαν σοπεγαγῖο, σοητγγὰὰν ΓΕ 
γεφ, ἴσχειν τῶ πύσ ἐγαλλοΐξ . ρεάο5 τοπογο νἹοῖθιις ἀπαιταῦ 
αἷς, ΑσΠΈοΡ. ἐναλλαὶξ σεϑεμγίων “ἶθ᾽ υὐποκείσεων, τῆς μρ κατ 
πῆς δ »ὕσοφατικῆς οἱ ἐγηλλνα γυάσνως Τά οπὶ ἀς ἀοητ 115» ἐνα 
πῆ εσι, αὐ ἰμΟλιμήων ται πειζ μῆνα! πρὸς Φμήλυς. ΡΙ1η. [Ὀγγατὶ Ρ 

τσ σοσιιατοπς σοηζγατῖο Οσσαγῆι ἀττογά ἩΓΕ. τὰ 

ΕἸαίρλαξιςοἴάοπι αι ἃ ἐγαλλαγηγέναλλαξις “θ᾽ φλεξωών,ν ἴσος γς 
Ρεγπηιζατα:, ΟαΖα ἀριιά Αὐτζοτ.5.4ς ραττριις, Ὑ] ἴτα, 
διεοὶ τῆς “σ᾽ φχεβων ἐνχλλαξεως σι δεῖται 1 σωμοίτων τὰ 

σοῖς ὀπιϑδνίοις, Ἵ 

. “ 

Εναλλά ἥομαιον τάς ἴῃ Διαλλ «ἤναι. Ἢ 
Εναλλ πως «ἰξωνπ. χακϊτι τλπτο.ν αὐ Ουν ἶσος αἰτοῦ 1τσν 

ὅϑημι αὶ τειξιν αἰτιςρόφως, Δοςιϑορίιος. ἐνάγναξεν ϑεὸς ἢ πξι 

προς μῆλα κὴ ποίμνας πεσεῖν... αὐτέφρεφεν, 1.απιοτστῖς Πι11115 11 
1ῃ ΡοοιἊο5. [ει σομι σεῖς, Ν 

Εναλλομαοἴθη!το, ἐμπίπηω,ἐ μπυεσία, Ὠοροη λὰξ ἐναλλόυβυ θυ, 
ἘριΠιροῦ ΕΠ νετὸ ἐναλλεῶθω, σα  οἴθιις ᾿η Ἐς 15 Δ] ΠαιιοΠῖ 
το δύ ἔοτίγο ἡ ροάίθιις σοποι!ςατοναιιοά ρτατοῦ ρα σαπι 
σοητισιο ΠΤ οἤϊιηι εἰτιῆς Οτοροι. παίων πυὶζ δημοσίᾳ κὶ λ 
λσυβυίῶ.. ᾿ ᾿ 

Εναλλίϑο,α, ὁςνασὶ απ πτοσἤι5» σοπτγατίτις, αἰ τατς ἴπ ἘΡῚΡ 
δ᾽ ἔνχλλ᾿ εἴν ἔργ᾽ ἀσεζων μερόπων; ἰχουἰπιπὶ ὈΡοΙα ἃ ΡΥ 
τοσςήπητ, ὃς Βαπς ἀπιογίὰ, 

ἙναλυύωςἱπλπγοΓοΥ. 
Ἐναμ(λιωήω, [απστϊάϊπιι τοάο ἃς ταγάιμυ οτιιπο, 
Εναμενλίθο υ, ὁ κὶ αν Ολλα{π|55 σΟΠΊρατα 1115. ΠΟ ξο οι 155. 

τατιοηοπι Πητὶρίοηδιν πο αὐἀιιουθ. ἐναίχλως, 

Εἰγαμιαί,ατος, τὸν ΠΟ Ππιπη ἔν αμμοι τ ἀγκυλης, αριιά ΡΠ] 
ἰφοι ον ε] ποάτς ἀπιθητὶ Ἰασ 0} ὶ 

Εναμοιξαϑὶςνἱοι ΠΑΡῸ]. ἈΠιοά, ἣ 
Ἐγαναπτεύορκαι ἴῃ τς 4Πτια ΠΟ πα] οἰ ἤλιτη σοπτοητιιϑγάσαπο 

ἐνπιάπαυ εὖϑει! τὰς “ἕως δια μὲσι ἡ ἴῃ χιιέ 15 νἰγγατίθοι ι 

εἰπογοΝαζαῃ, τοῖς δεδογωῆνοις ἐναναπουεάδοι, ἀσα μι] οσος 
ἀιιά!οατὶ 5. ὃς το μά! ςατα, Οἷς. ἐμυΐειν τοῖς κρεϑεϊσεν τοῖς ἢ 
ἐφησυχαἴζειν, τοῖς κεκριυῆύοις ἐγαπομήμειν»» ἐργεῖν τοῖς ὠρασμῆοις 

δικα ζοντος. 

Ἐγαιϑρωπ εῖν {116 ἐν ανϑρω πε ζειγ»ν Θγίατὶ ὃς ἀσοτο ἴπτοῦ ΠΟ 
ἐς ἐν τὐϑρώπησι ς,αριιά Ὀϊοην [ὃς Οτερσοτ. ϊξϊα οἴ ζοπι 
νἰτάσις Ποσλῖ πὶ ΠΟΙΪῚ ἰητοῦ Βοπΐ 65. 6111 ἐν αὐϑρωπῆσι 

[χῖς Τποο]ο οἷς ἀϊέλιις ἐἤνμος εἴ (ντ πάις Ἐπίς.) 
ποις πολιτ δύσει ὅδε τὰς Σιω αγσρωπεῖν. στοροτ. οὐϊαπὶ ἕνα! 
σαι ΡΓΟ Βιιπιαπαπι Πατηγαπι αβπιμηογουροίτ ἴπ ἐρ το! 
τὸ ΟἹ οἀοηι]. ϑεοῦ αὐὸ ἐνανϑρωπύσοιντος. αὐθρώπου δ ϑεω ϑέντοςς 
γος τῆς ἐγανϑρωπησεως ΟἿ 4611, : 

Εγανπ,ίη ςομίροξξι»σοτὰιη»φανερως, ἔναντοι, 
Ἐναντία αἀιοτῆις»οχ ἀἀφαουονςοηττγά: Πατίιθ, ΑροΪ. 

ἐγαντία χεῖρας ἔμιξε Ὁ 

Εναντιγνώμων ἰ οι οιιπὶ αὐτιγγώμων. οἴ οἰ. 
Ἐγανπ Θορενἐα πονίυ πϑοσοητγαγίαεῃ χα θοη5 νΊτα ΔΎ Πι 

(ιον,οοπετά Οὐν . ἕξ, οὐδὲ τις ἔτλη Μιεῖναι ἐγαντίζιον,- ἐγαντίξι 

μίζω,λ ΟΡ Ρασηο, ΠομιοΥ. ; 
Ἐναντιολογία ας, ἐγοΟπτγ (ΕΟ. 
Ἐναντεύο μαι ,οὐἴμοι, μα. ἀσομκαι πιο μα α ἀπο γ Οτ» σουοουτο Οὗ 

τἴτιο. ΡΙατο ἴπ Αρο]ορ α, ὐδενὶ πλήθει γνησίως ἐγαγνιούμ 
«να τισιν τη] τορι Πα Π5. τη ΟἵμῚ Τῦατῖιιο ὃς ΤΠ πῖτ 
ἄοιτ. δ᾽ μοι ἐγαντιούται τὰ πολιτικοὶ πορφ εἰν 9 ιοά τὰς ἀ 

Κύριε ςαροῆοπάα Π άςπν σιῖπὶ πορατίθις βοάςπι [δὴ 
γνῶ. ἰωὠντιώμίω ὑμῖν μηδὲν ποιέιν αὐορὶ «δῦ νόμοις 9 [Ὁ115 1ῃ τι 
πὸ ἤυ1 ρίατον [ορος ἕασογοτὶς. Ὀ]ἀςπὶ οὶ ῬγαροΠτοπο 
ὅρη σμικεοῖς ἐνανπιουμάμν».τι Ῥατ αἷς το ΠΙΈς 5.14 εἴπ. οὉ Ράστα αν 
ἀατν, δον ἰυλθυτιώϑοη μοι. οὐ τιτῖς ϑα1 1, ἐναντιωϑοὺς ΦΕΡ’ τ» 



ΕΓῸΝ 
Ἰαἀιιογίατιι. ΡΙυταυς ἴῃ Ροτῖςο ΓΔ πὶ ̓π απ], ἐναν- 
πρὸς αὐϑρώποις 5 ἀἀτιοΥ αγὶ ̓ ομυ ἱ διῖς. ἀωώαντεούῦτο ποΐντει 

. ὅζς, νἱχαοαιααιις ἀἀτιον ρατιῖτ » ΤΒΌοΥ 41 ἀ. ἐναντνωϑίωσαι 
χρείας τινὸς » σομῖγα 1{ΠΠ15 σοπυπτοάτιηι νομ ἶς ,. Τάοιι 
ΠΣ 5]... 

τἀ ι»ἐνώπιον,σοηττὰς Οσμλτίιο. {|π4.ὰ.- ποίρος, ἐναντίον, ἰά 
υτέον ἐμοῦ, τις ργαίδητο. ΡΙατο ἠη Ἐρ᾿Πν, καί με τούτων ἐναν- 
τησα οἱ ἴυ ότιπαν σοπίρο τιν πὶς ἱπτογιο μα ε!. ΓΙ ττατ. 

Οπουτοσούσων ἐγαντίον,τοτς ρτα Γοπε  θιι5. ἐναντίον ἔχων, Οηττγὰ 
ις «ἐγανπίον βλέπειν» ἜΣΡΗΕ αἰρίςογο, Ποπιο τ, ἐναντίον ἐ- 
τογαΠῚ 1} 015. ὈΊατο ἐς ἵιμορ δ. μλσενοὶς ἐναγτίονοποτηΐης ιῖ- 
Ἰάσπι, οὐσεὴς τοῖς Φ᾽ ἐναντίον λέγει, Ποῦ ἀΠπὶς σοπτγαάὶ- 

ατὶρὶά. ᾿ 
υν δ ΟΠτΓΑΣ 1591 πλτι οι 5. ἢ ΠΠ 15, ΧΟΠΟΡΠΟἢ οἱ γὸ ἐναντίοι 

π τ ς γ1 ὙΠ ς ἐγαγτιώτερῳς ὃς ἐγανπώτατος. [ἀ ΠῚ, πεν τὸ ἐν - 
ὅδε, ἐναντί- Ἰητογάτιπι (φμίτίιιο, Γἄοτπ, τούτων τοὸν ἀντία 
ον ἔϊιιτ Ηἰς σοπτγαγία ἐπ πιοτς μι ροῆτα. ΓΔ οι, δὶς 

τούτων, ἐγκρατὸς μή ὅδι “ἦν διὰ τῷ σώματος καὶ δονων,].ςοητγὰ 
1. Τὰ οιπι» τοιυύαντίον τῷ συμφέροντος εἴρηκάς» σου γὰ αιιὰπι 
ΚΕ ΙΧ ΠΕ  πειναντία ἡσ᾽ καλων,σοπεγατῖα πος Ἐ15,. ΑΔ ἰοΒὶη. 

χϑανει τοιυῦ ἀντίον τῳ γομιοϑέτῃ τῆς τρραιρέσεως »ντ ζοῃττγα 6- 
υλτη ἰςρ Πάτοτ γος, Αὐλτοτ.: Ρο εἰς, τοι άπ» ἅπο- 
)αντίον τῷ νουμοϑέτῃ πῇ συμφίξρντος, ἰδ σ᾽ Πατοτὶ νι νοηὶς 

εοητγὰ σαὰπι ἐοπη τι οάτιπι ο[Ἐ. τόιω ἀντίον δ σωμφίτων. αἰϊτοῦ 

Ἰὰπι σοΓροτὰ 5 Ατἰίος, ΡΙατο τ. ἀς Κ οριιθ]. τῷ 9 αὐίκῳ πάντα 
ἐναντία ὑπιαῤχέ , Ποχηϊηἱ [απο σοπτίπριιης αἰτος Πιὺς 
ἀτῖα, ΤΠτογά τὶ οιατι Γλλτῖι10. τάν ἀντία πορφ'ἤειν ἐκείνοις. 
πὶ ΘΧΟΙΡΙΟ αἰτία ἕπσοιο 7 ΠΟ. Αὐἰ Πορμαη ἰοπὶ 

ΠΟ Πἰ ΠΟ τούτῶν τοιναύτία τρφἥειν. Τάοιη ΠΓοογατος,τόυ- 
ογϑε ποῖς πολλοῖς, Γ)] ΟἵσοτΙ . Π1}5.4.. ἐναντία νυ ήλοις φύλλα, 

πταγ (δ ΕΟ Τα. ἐναντία Θηξαΐοις βονϑι, ΤἈιον ἀἰ 4 ςοπττα 
ο5 δάπι10 ἐναντία ταῖς χρείαις, Ρίατο ἐς Τιερ. Οοηγα!- 

σΠοητο , Ποπλ Τ᾿. ἐναντία καὶ ἔθει, ΑὐΠπορ μΔῃ. του αντίον 
»σήκει.:Ἰξ ἐναντίας . χ ἀποτίο, εἰς τοιυαντίον ἐλϑέν,Χε- 
πὰ ἐναντίου οχ αὐποτίο. τοὺναντία,σοπτγαυ να ιονί,ΟἹ- 

ἹΠΠτΙΙΥ. ὅπ τοῖν ἀντία χρή ὅϑθο 9 ἴπ ΠΟΏΓΓΑΓΙΑΙΠ Ῥατγτοπι ντὶν 
το ]}.1 ῬΡΟΤ τὶς. "7" τὼ ἐναντία, ςοηττγατῖό, ὈΪατο λη Τπ50; 

τάς γὃ «δ κύκλοις εἶ ςρέφουσα, ἐλίκη 9 δια τὸ δι χϑ τὶ ταὶ ἐναν-- 

προ εν 5 ΟἿσΟΓΟ » ΟΠΊΠὸ5 δα πὶ ΟΥ̓δος ΘΟΓΙΜῊ αιαῇ 
ἰηβοχίοης νοτῖορας, αιία δ᾽ ξατίατυ ςοιτγατιὸ ππιμ]} 

-οὐθητία » δίς. Τ᾽ άοπι ἀἰχὶξ . πιοιτοῦὶ Πα τ σοπτγαγιῖς ἰη- 
: ΟαΣ ΠΡ ι15 51. ΡΊατο, χτ' τον ἀντία μὰ ὁμήλοις ὡρρσέταξεν ἐξγαι 

ἐς, 

υς» ἡ ΠΟὨΓΓαΓΙ οἵας, 
ΦιονΟν ΠΟΙ ΓΑΓΙ γοςΐδ, 

εἰν» ἀϊχῖς Ατητοτεῖ. ἐς ᾿ἰς 4.1 ᾿γυτιιῖς ἰητοῦ ἔς Βοπε- 
οττάητ αἶτον αἰτογιπὶ ἀξΠςΐοητος ἠση τς γοπιιπα- 

ατος, τὸ, ἐγιντέωσις. ΤΠ ΘΟ. [1.4 5ο μι, μέγιστον ἐναντίωμα, 
γον ὅδὲ πάντων. 

ἡ "πωκατικὸς, Δ οτ τις, σΟΠΓΑΤ τς. 
ΠΟάῸ σΟητγαάγιο ἐναντίως τοῖς φϑύγουσι γώρεϊ. Βιρίοπτῖδιις 

᾿ τ Οὔ 5. Ρ] πτατο .1η Βοιπιο. ἐναντίως αἰκου εἰν» τι Δ- 
"10 δἰ! ἶτο; οι οἰ ἘΠΘη ἐναντίως ἔχε ὶ αὐα παλιν, ΠΟΥ πιο ΒΘηρ5. 

συμ Οεπϊτίιιο Αγιίξοτ. τα Ῥσοδί οῖτι, ἐναντίως αὐτο ἔχ, ςοπττὰ 
ρα μαθοι, ὖ 

] γϑως ΟΡ Ισ πα τ γα Διιογπτας. ΓΙ Ιη 5ο πὲς. ΒΟ ἢΠΙ τας, ἴπ- 
" τία »ποχα, Οἴοιηία » ᾿πηροάἸπτοπτιιπιν Ἰητογος το; οδιοίεῖο. 
Ἡορ γαῖς, ΒΙΠτοτ.11}.2.ΟΑΡ.3.δὕλογον 5). α μφοτέρως συμζώνᾳν χΤ' 
ς ἐγαντιώσεις, 

Ἑ ταιωρέομαι,μοήσομκα). πουκα»ροπάοο. 
Εἰ ὐϑγαζομω ἕλετο. αυτἰοτοςοπῆςϊο. 

ἰδὸμαι βταιο, ἰπηὶ ΟΥ̓ ἔνα τὸ εἰστε ὅτων πὶυὶ χοικίαν εἰ; «ἀν Τουδαίοις, 

ἀ εἰπιγοτοταιοτς ἱπιασιαπη ἴῃ Πα: 5.18.2. άςς ἢ. Οἰς 14 Ατ- 
᾿ς: [0.1 Ἐρο αὐτὲ ἐρῖς, 41) Βοπὶ, οπιοάο ἐνατῤβυρείσμίω»ποιιο 
Ομ άϊτοτῖ] Ροπηρεῖο. 51 γπανιαπι την δθαχέρήκατα Πιρροάϊτα- 
ΟἸογιιητ, ΠΠ10 το πιροτῶ;ο(Ἐ αιτοπι ἐγα αὐρείδομαι , ἰᾷοπι βεγὸ φιοά 
γαποσκήπηω, ἑ 
Ἑἰωρείδω, προ ἰΠΠατγοο. 

Ὑκεαριιά ΗἨοτοάοτορτο ἐναφῆκχεναῦ ἐναφίημι, 
ρξρέχω 5 πιαάοίαοῖο ; πιάσοτο. ἐναποζρέχω τι ἐλαΐυ ῥόδα, ο- 
Ὁ τοίᾷς πηάσογο.. ἐναιποξρέχειν μελικραίπῳ » ΖηΔοόταιο λημα 
πα, - 

ἕω. ἱπξοστιοξιςϊο, 
Ἐ τυϑυήσκω, ΟΠ οτ  ΟΥοἰ πηπιοτῖοτ, Ασ τος, ροίζογ. ἐγαπέϑεινε, γΙτα 
᾿πππέξιις οἵ, οσοιδιτ. Τ ποορΒτ. ἈΠ τοτ. Π1}.4.ςαρ.ς τις ἵππ0.- 
Ῥῶν ἐγαποιϑγήσκει, ΛΠ το ΥἾτΡΡΑσ11}0 ἐπα οί τγ. 
οϑωπευΐω,μ δύσω, π΄ δυκα, Ὀ] Ατιάττῖῖς ἀς ΠἸπῖο ἴῃ. 

τοχοέμνω, ἀςΗςϊο, ἃς ἔτληρου ἀμπΊο. 

τύκειψκα). 1 Πι[τηπν, ἐγαποκείωϊν ον πνεϑωᾳ ἐν τοῖς ἐντέρφις, ΓρΊτΊτιῖς ποῖ μι- 
ἃς τητοῖν ἴηῖς, ΑἸοχ  ΑΡ αν. ΠΡ τ  ]. ; 

Ἐπτοχλαζως ἴτας [δὰ Ὁ ἰητοτλοσ! ραττὸ ἀοξτίηρ ογοβσίπροιγηάς 
᾿ ᾿ποκέκλαςο, 

ΠΈΧΥ ΙΝ 
Ἑ᾿ να ποκλ είω ἸΠτιῖς ἱηοῖΔο, ΑἸοχ. Αρ!ιγοά, 
Ἐγαποκλυΐζω, ἸΠλιποΓρ Ογἀςπηογρο,ίρογσο, ΝΑ 
Ἐναποκυύω,μυγω,πουκανν μα ρατταὶ ἰππι, ΝΜ οιὶς. ἀρ (Ο], 
Ἐναπολαμέαίω,ς ΟΠ οο γα ηλἱττο.» ΑΙοχ ΑΡμγοι. Π|Ρ.α. ΡΓΌΒΙ οαι. ὧν 

τὴ τρίψει “ἴδ χρεῶν ἐναπολαμᾷαὐε τα πγεύα κριῦρον » ἀϊιπὶ σάτηος το - 
ΤΉ τατ ἀἀπαἰττίτιιν ἰουὰς Πρ γίτιις» Ασπξος, Ργοδί οι. ξεῖοι..:. 
διιοίως οι πολλῆς κινήσεως οὔσης τὸ πνεύμα ἐγουπολαμξανεταιἱ, ἐναπο- 

κλείεται ἱποϊυἀττιν τῷ σοογοεοςτοπςο; ὁσοιΡο» ἰποϊα πὶ οὐ - 
ΤἸΠΟΟΣΠΓΟΓΟΙΡιΟ. 

Εὐγαπολείποιμαι» ἀοἰἘἰτιοτ,γοιηδηπθο, ΣΝ 
Ἐγαπολεί πῶς μι ψω, γο παιιο, ' 
Ἐγαπόλειψες ΓΟ Πα], : τ 
Ἐναπύληψις ἴμτογο α0{Π 02 ςο Βἰ δίτιο. πο ιΠο. ΤΠ ΟΡ μγ.τ ἄς Ταῖς 

ἢ, ἀποξλητιχα 3. ἴθ καρπῶν τρὴν πε τεῖναι συκῇ »" ἀμυγδαλῆ, διὰ πἰωὴ 
ἢ ἐγωπόλνψψειν υγ οὐ το τὸς τιγίθ- κὶ πυδύματος, ὃ ᾿ 
Ἐγαπομαίἥομαι » ᾿πιργίπιο » χργίπιο  ΡΗϊΐο ἐς πιιηάο. ἐγαπεμό- 

ξατο τὸν οἰκεῖον χἀρακτῆρκ ποτα [παπὶ ἸσΊρυοΠητ. Βα ΠΊ δι νἀ 9 
διηόπρια υὔρει δεν εκως αόννω καὶ μῖν ἐγαπομοι ἢ ἐυῖνα τί! αἰχυύνω, τωῦ- 
πε ἀϑροίζειν ὅπη χειρφύυυ, Η ον Π λις. ἐναπο [αν δά, αἰαλαμθαγειτ, 

ΠΈΣ ἀρὰ ιϊοιπι οὔίϑιη} ἐναπο μ(φ ζο όταν τὸ τὸν τύπον αὐα-- 
λαξεῖν, ᾿ 

"5 

Εγαπομοίἥω, μιάξω, αὐΠοτρο ίτοσι Ἔχρτίπιο; 14 εἴ, δά νἱπαιπὶ οΕ- 
προ. 

Ἐναπομϑύω, μι, ἐγώ, π΄. ἐγηκα, ρον ΠΙτο, ψτιπιϊποο, ἀφο Ἰη μα ίτο ιν α- 
Ζαῃ.. ἐναπομῆϑῃς τοῖς ὁρωυΐδοις , οἰγσα αιιᾶΣ Οςιι} 15. ἤπης οχροῆτα; 
ΠΙ ΡΠ 5. ν14ς ἐναναποιυΐομαι. 

Εγαπομόργ νυμα γἀςτογρο, Βι οι. ἐγασπομιζβξοι ὅλο! ῬοΙ τὶ . τὸ πο-- 

ψυσεοῶτο ἰά οἴπιἀοτδγροτο 5 γ" τὸ ἐνώποτυσῦσαι ) 4ι10 4 οτἴ4 ΠῚ ἀΐα -ὶ 
᾿κἰϑ ἤεᾶγαι ἀἰϊςιτυτ.ἐνα πομόρ γνυμα»οτίατη γτ αὐαμόργνυμαι, ὃς ἐποιμέρ-- 
γνυμα! Πρηϊ ἤσδης ᾿πηργῖπιο; ἀΠ|ΓΟ 5 4ιαῇ τογροηάο Ῥτοπιςης 
ἀόαιις ᾿πηδιιο. συ πες ΓοΔηΠὶ 5 Οὐδὲ ἐμζαλοεμῆν σοι δεξιαν ἐδὲ 
Στὸ τῆς αὐτῆς σιτησόιξθαι,, ϑιχζαίων δ ἡ ἐναπομόρξῃ τίω) τρροροπίων 

{ἰ επΐπιὶ πὶς ταηβοτα5 ςοπτάσιοηε τοδτις πιὸ ληΠζοΓος ὅζ σο- 

τατηϊπᾶτοσ. ἔ ; ς 
Εναπόμορξις,αἰζογπο (δ φοτοσῆο ἐπ ιια γἹά, ΑΓ υ}  ἰπ αἰ τὰ ἀς 

τογρὶ τι Ὑ ΠοορΡΒτ. με τον. ΡΙ χης, "5.6. οαρ.1. χυλὸς μῷν καὶ σα ξυρρεῖ 
Χὶ γεώδοις τι ὑγρῷ ἐναποικορξις καὶ πῇ ξηρφὦ δεὰ πὸ ὑχρ οὐ διηϑησιςνν Οἱ τά 
πιο ἤπης αὶ ἰεροπάϊιπι ριιγαητ ἐγαπύμιξις. 

Ἐναπονίζεμω ΑΒ] οὐ, Ιογοάοτ, ὀναπενιζέατογα οἰ ο αητ, 
Ἑναποπλιυύω,οἶιιο. , 
Ἐγώποπγρν, ΧΡ το ἐναποπνέω ἀπϑδἢ ῖι {πι41ο πιοτίοτ, Οάχα ἧς δὲ 

πεόιτς, , ; 
Ἐναποσβέννυδϑει»ἱπτνὶς Ἔχτίπροΐ, ΑΣΒοπάροτας ἰη Αροΐορ. σιωαπόλ- 

λυῶει 2 τῷ σωματι κὸ τίλυ ψυχ θυ κα δὴ δια τ οσβέννυ ὅτι. ἰξαὶνη- : 

Εγαποσφραγίζειγοἴπτιι5 Οὐ τσ παγο. ΑἸ] οη ἀρ. ἴα Αροίορ.ὅταυ κα ὄυχν 
ἐναποσφ οα γίσυται ψδυδεῖς αἰεὶ αὐτῆς δέξας.. λπτις οἰδτσπᾶτα βιοτῖς 
ἐς ἰς ΑΠΠς οριηϊομίθιι5. ᾿ 

Ἐνγαποτελέώ » Θἔῃςοϊο» τεσ. Αἰοχαπά Ἀρβτοάὶ το Ρσζπιορ 
Ῥτγοδίςπιατ, 

Ἐναποτί ϑέμα) ἰὴ ἀεροποτο !π4πο 9 Βυιά οι. Οαἰοπ 2, οβμο- 
αἰ, αδοὶ τἶν᾽ χαρωτικών ᾿ο Π16 115. τοὶ μὴυ πλεῖ «ον ἔχοντα οἿδ' κοι ερυιύπων» 
δυδυκιμιεῖ μλὺ ἐν τῷ αὐραυτίχα μᾷνοιν 9 ἱοιυρβν ἢ νὴ δύσλυτον ἐναπυτὶ - 

ϑεται ψύξιν ἐν τῷ κοί μνοντι, 1.ἐγκαταλιμπένει, ἐναπι οὐ ϑεόϑος τῷ ται μείῳ 

τοσοπάοτς ἴῃ ςἐ ̓ πὶ ρομιατίθαι ἴῃ ΒΑΠ], δ 
Ἑναποτίω, [Ὁ] το: ὲ , ἢ 

Εναποψύχω, ςτορίτιιτι ἐφητγῖς οπλῖττο; ΟΕ. Ἔχογοπηεηξα νοτγι 
εἰϊδιοντοσοτῳς αςο; ΠΟ α, - μὴ δ᾽ ἐναποψυ έν» ὃς Ἴτεῖτι ἀπ πιο 
ἀεῇςϊο,οχρίτο: πιοιῖοσ» ἱπιπηουΐοτ, ἐνεποψύξαι δέδοκτω μμθι ΧΦ’ 

πούτοις. Βιιά, ἴῃ ἘρΡΗ ΠΕ. ἀςοτομὶ ᾿ῖς πππ ΠῚ ΟΓΙ. τ ΚΝ 

Ἐγάπηομωἱηάιιοτ:Τιςίαι ἴῃ Τ μη. ἐναν, μῆν Θ- πίω διφ ϑέραν,τἧω γί 
ἐργάζομαι. ΑὙἸΠΠΟΡ Δ η. δε φϑέραν ἐννμεμδίθ οἷά οἴν, εἰωθ- προς 

συῆθο, τβόποπς ἱπάτσιι5. Γαις]δη.») γὸ τῶν δὲφ ϑέραν ὀνηπῖαι τέων αὦ 
λέοντος. ἐνημμῆνον οὔταιτι Πρηϊῆσας ἀροο ἔμ ὃς ἀτάςητοση. Ατὶ- 
Πορ]".ν αἴζα γριῶ ἐνημι μη, ἐνοί πῇ οόϑει οἵν οτίδτι ἀπῇ εόζαι, ταηρότῷ 

ἐφάπῖς ὅτι. ΑὐἸτοτ. τῆς τοιαύτης αἰτίας ἐνημνόζοι 5 Ἰά ςἢ, «ψαμίροι Κ 
ϑιγζαγοντες, ΕἰἘ οὐ άπ ΑΙ Προτραπηςξϊοτ; τοῖα φομλπιττοΣ. »οοά- 

συπεηζογινηάς ἀρυά Ατηΐορῃ. ϑώρρπος κυτει ἐγημυδυω ΟΥ̓ 1111- 

[Ὁ ὃς ςοασπιοηταῖο. ΔΑ ἢ ἸΑΡΩ  ἐ τ 
Εναάπω, [ιροη 40. 1ΠΠρο.ἐκδεσμώ, αρυά 5114. πσφαλίζεντο 3 ἌΡΗ 'Σ 

δίας ποῖς ὁπὸ τῆς γῆς ὅλιγύοις. εἰς τὰ αὗξε τὸ χειλῶΣ σεφυκόπτε ν 

τ δδων αὐείπϑοντες πυρὸς τὸ την τὰ 

ἘναρΓἀσοπος εἷς πρίτί. ΗςοΙγ οἢ. ἀπλιφ, δέν ταν δος τ 
Ἐν δ αττηα γρόλαιλ ζφυβαοχυμα! Πρ ΟἹ α ϑλοὴ σα ἀρθη

 τ ΣΟ ΩΣ 

ἄραι πὸ αὐμοδα),ἀ ἥρμοβαι τοῖς σώμασιν» Ετγπι. Βοδοῖρα Ὑω- 

δὲ ἔναρα βροτόεντα Κα τείνας δ ἴον αὐδρα. τ 10.8.Χαλκα ἩΣΤΡ ΝΣ 

ἀρὰ βρφτύεντα φέρωμαι ἔγαρα βρφτύενται γ πα α}ῖ Ηείνομ.) ΤΟΝ 
᾿ ἜΝ 

τὸὰὼ αὐϑρώπινα, ματι μειμασ μᾶρα. ᾿ Κ ΟΝ : 

Ἐναρασήω, [ει ἐναράοσω» 1Ππ|᾿͵|ο. Ῥαιίζη. Μεῖῖδοῃ. οι χρο, 53) τὸν βώμων 

αὐτόμετει νὴ βίᾳ ταὶ κέρατα ἐναραξαντες Σποϑυήσκασι, 
Βα, 

Ἐναρωρόροο, ὁ, Προ σετοπ5;σκυλοφορθαα Ἐν 
3: δἰ ΤΚ ΗΝ " Ἐχεῖοὶ 

Ἐναῤγεια ας ἡ, 111 γατίο Οἷς. οὐ ἀφ ητ]ᾶ; ἘΧρτοῖπο ΠΕΣ ἊΝ 

Οὐϊητῖ!. ργορτὶς ἰπσπιοηὶς Ῥεγίριςυτὰρ ον Ῥυτχταριν ας δ 

8.0ΔΡ.3: 



“14 ΕἸ ἊΝ 
Ἐγαργέωσρεὐ] ἀσητοτ, νι. ἐναῤγιῦς. : ᾿ 
Ἐγαργὰς ἔθ. ὁ καὶ ἡγπιαπίς ζι55 οὐ] 460,5. ἀπυκίδιιο, ἰηδαβίως». Ῥὰ- 

τρηδηδ᾽ Τλθε,φανεολεγβέξαιθι, εἰσφανγὶ ςγαϑρᾳ τὸ ἀργὸν, τὸ λϑυκὸν γὐ ζα-᾿ 
νερόν «ἐναργὲς κ᾿, στιφ ἐς» Ὁ ΘΠ ΟΥΎ ἐναργεῖς κέξ4 οἵνσημαντικώτερ τ. πληκ- 
πικαὶ» ΠἘ125 ξοτίνι τ. Ἠέγπιορ. 

Ἑναργώς, πηαλῖ ἐς τὸ, ρα] Πη,ἐναργως ἰδεῖν, ς χα ξτὸ νἸάοτο, ΒΑΠΙΙαΝ ἴῃ 
ΠΣ ΤΉ ΟΡ. ἈΠ, 1.3. ΦΑΡ.7. ΟἹ] τὰ ἀἰοῖε ἐναργως φυτευό μῆνα ἤις 
ἊΣ οὐ! ἀδεοτ»Ἱ πα {προγἢοὶς καὶ δθεπολαιωςοἴτα γι νἱἀοτγὶ Ῥοῆιητ, 
πο αἰτὸ ἀοπιοτί. 

Ἐναρειν, οἷν οἷνοκυϊσικεει »διαλέγεδοη. | - 
Ἑναόθ αι 9 Οσοίάοτ' φρρογάογουί πα! ἄς το, εἶ. Συτϑλλιυ εἰν. φϑον εἶν. ἐρεί-- 

δειν, πολαύειν. Ἠοίγο εἴτα ποη Ππς Πιρὶςίοως της πά!. 
Ἑναῤετος).» 9 αὐ Ἄγ Ίστατα Ῥταα τις ξοΥ τίς Ῥυοατιια. : 
Ἑναρὴς9 1 [ΟΥτι15 ἢ ἀἀορτατιις, «δὺ ἐγαρεας Θον εἶα: νΟσΔΩΣ {1 γοτῆ!: 

πιτι τποτθο ἃ γοηςῖς Εἴ. ἰαθοτγαμπτ, Πεγθάοτ θτο τος 
{το 4. 

Ἐγαΐρης» ΕἸ εἰ. ὀμνρμιοσιῶν Θ.. "πὶ 
Ἑ Ἴγαρηφ ἐρφογοναρφόξφ  ΟΧῚΠα ἔοι’ οἴη Ἐρίρτγαμη, 
Ε Ὑαρδρθυ. γυγϑ' γὰ, ἡραττίςι!ατιια. ρον ς ἐπι δυαῤριος, Θ5, 
Ἐναῤθρως αἰ συ ϊατὸ, Ἔχ ἢ τὸ, χρίζῳ μήῥως, ς 
Ἐναξιες οἱ, ἈΜ} το σ»Προ ἰοτπστι ἀοτταξξονο» ρα ΗἩετοά. ἴῃ Μεῖρ. 
δου μα; ἐν πόρε ΔἸ σι Πτ ΓΤ ἡ αὐδρόγεωοι» με αΠΤογαης (ς ἃ γοποτς 
μαδθοτο γατιςι πα] πλιη115. 

Βναρίζω, μα Ἴξω, π χα, Οσσ! 40. ἀγπηῖς [ρο!!ουσκυκδήω,Α ςοιτίατ. 118. 
ϑηήλοις ἐναῤιζον ἡ, ἐφ όνδυον, ἃς 1{114..'.- σεμιοεί στον οἰξεναίραξς, νης κα- 
τεναρίζω»ττιιοϊ ἀο» ὃς συκοφαντώ, «αἰμηιπλος; ΕἸοίγοα. 

Ἐγαριϑμέω αηδυλ πο. 

Ἐγαρίϑιμητος. 8. δ᾿ Π ΠῚ ΠΊΘΓΔΓΙ]5, 

Ῥναρίϑιυος, ΠῚ ΟΥ τας ἸαΓο τ, άτῖπο [{{0.1. Αὐροη, ΑΡΟ].- -ον δ. ὑ- 
ποχθονίοις ἐνα 43 μεθ». ΗΟ πι.11184.8.-ἐν πολέμῳ ἐναρίξεμεθν, Ηςίγς. 
φίλϑ', σι ϑης, συμ ψηφιδνεὶς, χα τειο ϑιμηϑείς, 

Ἐνώροϑιμος, ΟΣ Ψ Ὁ] ΓΙ 5.481 ΔΙτηιιο ἢ ἵπ πυκηοτο Βαδοτιι, 

Ἐνχρέμέρφιος ὔγ ὁ 5 ἡ ἰητογξοέζον ἴοπ πτογ τὶν μοπηηῦ, γε ἐνὰ: 
ρίμέροτος αἰχ ἐο, 

Ἑναρκεῖ, ΠιξΕ εἴης ν οἷ ἱφοποιιπὶ εἴς βοτι ρστεῦ, ἐνδέχεται." 
Ἑναρκτϑύειν, Θσ οἰ ἀοτου φονδειν, κρίνειν. 

“Ἐναρμφζω,α]πιοιιοονασοοιηπιοίο, ἰάσποιιπι το ἄο, ἀπ ροπο,οοη- 
σῆλιο, 

Ὑγαρ μογικὸν, ἴτα ἀϊέγλιπι τποδα!ατοπιιπι ἐ σϑηι5 ἴῃ 1 πυιιΠοίσ. Μεῖο- 
,, αἴα: ομπὸ πλπῆςα: τγία Ὁ δατίσιῖς, ΠΑΡ τις Βομοτγα,ἐναραονι- 

κὸν φιοά δ ἀβιμονίαν γος ἅτ, δοεύτονον κἡ χρωυῳτικογοἔτ]6 χρωμα. ΕΟ - 
ΤΊΙΠῚ ΡΥ ΠΙ1ΠῚ υίάοπι ( (14 εἰ Βατηποηΐα πιοαιιατῖο 40 αττς 
ξοησορτα 5 ΟαΠ{π|5 οα τὸ σαπτῖὸ πιαχίσηὲ Βταμοτὶ ὃς Ορτορ πὶ 
διαδεσατ αὐτου ίτασοι ργόρτοῦ πἰπιίατι [ΠῚ ἘΠ τ ΕΞ ΠΣ 
γΠι τοςο ητι του ει πλ( 1. χρῶμα αιιοα αἰ χα (σιμά τι ξιςϊιητ, 
ΠιθτΗΠι [οἱ ογεῖα ἂς ογουγίταῖς πιά α]ογιιπι Πιαιΐοτοπι Βαθιτῖς 
ἀεϊοιατιοπομν) οἰ ᾿αΐχπις πτο Πτῖρ, Μοάϊαπι οἢ Ὀ]αϊοηοι 
ταππάαησ τηπΠςα: ἀοξεγιπὰ ΡΙατουῖς αἰστίρτιιπι. μος 5 αι 
παταγαῖς οἱκ [που τπς τὰ Ἰατογια  ]οὐιπὰ ἀπταπεῖα, 6 ἣϊς Ρτο- 
Ἰουματις ἴῃ ἐπ ΠΟ ΡΠ τατον εγα.[0.ςισαρις Μϑοτοί ἰη 5ὅ- 
ματι 5οΊ ΡΊ οπῖς ΠΠ0.2.ς 4.4. 

Ἐν ἀρμόνεξθ. »υγδ ἃ τ γοΟΠ οἰ ΠἈιΙ59 μι μελήΐςς ῬΙΐο ἀς πτιιπᾷο, ταῖξιν ἐνερ-- 
μόνιον τα τῷ κόσμων μέρη εἰ 'λυχ» 1ισοητίμιδαι ἀϊσοιίοσπομι ὃς οο- 
Πιατθητοπὶ Ῥάττος κπιιη αὶ (Οστῖτας μητ 5. ὀναρρμόνιαι μέλη) Τά] 
μα πτΟὨ Πςοης ἢ πὶ. 

Ἐγαξμος- Ὁ. ζΟΠΟΙ ΠΕΣ ΟΟ ΡΟ ἤτι15. 
Ἐγαρμόπηω ρτΟΣΠΟὨ ΡΝ ΤΙΙ σΟΠτις Πἰ ΟΣ» Πίοτο,, Τλατιιιο, ἐναριόπηει τοῖς 

πονλοῖς, Ὁ, γᾶτιις ον ἐπ πσιδμοι ΡΙμτατγοῖν, η Τποπἢ. 
ἘΠ 2585 ϑτόνατος, ΠῚΟΥ 5 ἘΠ ΕΒ ἐγαίρω. ὃς κτείνω, 
Εγαρθονν, ὁ, Ἐχοοταξιι55 ἀἴτις ἀδαοσιιν, οἔνοχ Ὁ. ὄγηικατοείρατος. 
Ἐναρρόρρς, δ Πἰσοῆινυ τὶ πὰ φέρειν τοὶ ἔγαρὰ γ ἘΤΥΠΊΟΡΟΓ ἱγΠΟΟΡΟΡτΟ 

ἐγαροφόρος, 
Ἐναῤχο, ναι ρἸσο τ ἸηοΥ ρῖο ἐναΐχ μαι δυπορεῖ ὥτη,, Βιχά 1 ἹΕΡΗ. Ειι- 
Τὶρ Ια, ἐναρχε ὥνω πὶς χαν ἃ. τἰ τὸ αὐ Πρ  σοτιιν σααϊ ἔτα, 14 οὔ, ἁἰταιιῖς 
δι ρίςοτατ το] τς ἀ σοῖδε ἔγομάοστῆς Εταΐπι!ς. ἐναῤχεῶς μέλ- 
Ἀοντος. 4πιΠη, ἀϊςοπάι ῬΓ Ἱποῖρίαπι ἀσϑτοίϊιν τς ΟΤουΡΙατατοῖι. 

1 Ου ΜΠ}, ἐναῤχεται κτήσεως. ἱπομοδς ᾿Ῥοοήϊοποιν, Ἰάοαι ἴῃ 
Οἰςεῦ οποράς ἱπάϊοῖο ΜιΠομίαηου υόλις ἐνήρξατο αἴ λόγου, κρα- 
δαινόυϑυΘ- τὸ σώτσ, κὶ πίω! φωνίωὶ ἐγιχό ὑβθο: δ Ποἤι1595) Φηνλοις δὴὴ 
φιλοσυφία συγγῆυοί εἴθα. τοῖς ἐγηγμϑοις πρέπον τῶ ἐποικοδομμουυῦτες ἐ ἐναῤ-- 

ἔα; ϑρ κύν, Ἐςο]ο [το [οὶ σαρίτς 56. ὃς 36.ἐναῤχομωι ασλόΐγχλων, ΡΠΙ- 
Ἰοΐχγαξις. 

Ἑναξ, ἃς Ἐλναρ, 1, ἐνγεαξ, 
Ἑναλ οἰ δὸς, ἡ νἩἶτασ, Ι 
Ἐγασελγώνγε λει 9 Ἰοπὶ ιο (1 σελ γα νεόϑου 9 ῬοΥ]ητοΥ ὃς Ἰαιργοϑὸ 

τγαξξανί,ρογ ροτιυ!αητίαπι ἃ αιϊορ αν ρει ἁὐιτ σδυτῖο (- 
Πεϊ. Ἐτ σομτιιπις τα: ἱρία: τοὶ ἐγησελιγ μῆύαι κ) «γασελγαινομῆραι γ αὶ ἡ - 

᾿ σελγη μῆνα ἀτοιματιιγ. οὔτ χ᾽) Μειδία, 
Ἐνασελγαίνω, [σογττοτοπορνδύω, Ηείν οἷν. 

Ἑναδδιενέω, ὦ: ̓ ἀς 1] τον, ἱη ἢ γπιμς {1Π|. 
Ἑνωδι ΠΣ «ἐν ὅποι. Φ 9 αρίω ερ γηροΐστ), 
Ἐγασκέρμαι, ἐν ρ( ολούδαω, κοσμοιῖκα!» ΟΧοΙςΟΟΥ» 

ς ὀνασκ εἰ ἀευ Τ οὶ ἁης 

) ᾿" 

μιῤυσουργίᾳ. καὶ γεωμετρίᾳ 

᾿Ενατος 9 Ποηι5. Ηεποάμδι πῶσ τ᾽ ἐνάτη τε, ὅζο. ὅτ 

Ἐνασιδυίζω, [ἰνοπτον ἀςἰἐέξτοῦ,, οἱ ςἔζο πὶς ἴῃ τς αἰ δια. 

ι 

Ι Ἔ ΕπΟ θ εν ᾿πτεϑϑιν 

Ϊ Ἐγασισιδδω;ςἰγ Ρ6Ὸ ἅττα ἀριά ΓΒαια. ΠΗ: 
Ἐνείσσατο. ΕΟ ΠΟΤ. κέσφοτος, Ὑ Ὁ δποροὶ 

᾿ ἐδ υτ Ντ ΤΕ ΤΝ ΘΙ ὶ ἙΑΤ υδὶπὲ 
Ἐναφροίτθω, μι ἀγω,π, ἀφαγϊῃῖοῦηο (ἰθμφοτοὶ ταᾶϊο. 

Εναρχολείομμαι, οοῖα!» μι." σορκαι τ. γμα!,οφοιιροσ. Π)ορου,Γ)λεὶ οὐ 

Εγατα θη. ΠΟ ΠΟ ἀἷο αἀιιδηϊοη.ποπησι ἀϊοπη ἀρθησῖε 

Ἐνατσεγήζω, μιίσω,π: καρ το ητὸ τορι οῖο. θυ ατείσαιπῇ ὶ 

Ἑναπικίζω, Αττϊσὶ Ἰοψιου 2 γῈ]: ςαπΈῖ]]1ο. ΞΘ τος [Ετὶ 

Ε ἐνγαύδοσον ἰμ]5.ν Ο Δ] 15, ὀμεπνοις, φωνήεις. ὍΝ τι 
Εγαυ ϑεντεῖν» ατιοτίϊατο ψάΐςτο, ἁυτμοτίτατοιι οδτίποτο ἧι 

Εναυλα, ΖιιαΣ ἤτητ ἴηι ν εἰπεῖ δῈ}}0. ἃς ἀπτε οσιιῖος. ἱ 
Ἑταυλημαι οἴκημοι, ἀ ΠΟ υμτὶ ἃ ὀναυλήματας ξλφίπαι εὐνθὶ 

Ἐνανλίζομαι γ.ἰσομιαινασεισμω!»τοπιἄο,ἸηπαδῖτοΣ «ὀἠβάο, ἐὲ ΠΠῚ 

. Ἑγαύλιον, τὸ ἀοανι ΟἽ Ππυτὶ, να λισμια ςνοίκισμα. 
Ἐνωύλισμαιγτὸ ΟΠ ΟΣ ππππι. δι, 
Ἐνευλισήριον αἴτρον. ΔΠΤΎΣῚ Παθεῆατς, , 1υ{πτσιυπι. 
Εὐαυλίθον, δ, {θυ ιμπν, μυχος,ασήλαιον. ο΄. Γείνατο σα 

Ἐγαυρρονν δὶ ἡ αῦιγῖς ἄγ οῦ τις. ὙΒοορ νι ίς μ1|.110.8. τ: ἷ 

Ἐγαυσρμιεὶ ατος. τὸς ἐμπύρδυτια, αἴτσε καφυμό, ἔσπις. [αχγὶ Ἰρηὶ 

Ενγαυχ εν: 9 αἰὰ ςοτιίςοπι Ραυτίποη5. ἐναῦ χίγιθν βεῤχθ᾽: 

Ενάψω 5 ἀσζοηάο 5 ἰσῃὶδ Ῥατεῖςίροιη ἕλεϊο. πυρὸς μεταδιδ 

Ἀναφαὶρε “σμω), οὐκ. ἀοτγα ΠΟΥ, 

ζναφέψω., ἃς Εναφεψέω.. 1 1ΠσΟάι0: «ἐγαφεψεστες » 41 ἵποο δ 

Ε γαρίνμιγλῃ [ΟΣ Πη Ὁ το 1 ]Ἰο1ο ἐναρεῶσι γόνον, πτπσσς 

ἝΝ 

"ἐγασυϑνίζω συμποσίοις , ΞΟΠΕ1Π11}1}5 ἀο] οξἕτοΥ 5 σαζὰ ἄς 
ἐνασμήμίζω σοιγίη τὸ ἀρ αυϊοῖδο, ἢ 1.αξοέχισι ἠ {τ ὅς οδ᾽θέϊο 
γεῦμα σριγέποιναπειομε σοι; Βα ἱπ Ππινς αἀάϊάϊτ: 

πεῖς Φ ΤῸ δπισύλαξὶ 

ΕγαςρΘ- Σ κ, ἡ, αἴτγῖσ δρΕΙειε: υγραεοθε ΤΒΕΟΡΙρ δΣ [4 αἱ 
3.ςὰρ.18, . ἐαΡτΝ 

λοεμαι ἐ ἐν τοῖς εἰσϑύμασηρδζο. Βιιά,1π Ερτοί. Ἰάσπι «ὗε, 
ἐγαφζολῇ παρ. οὶ ΠΡ τὶ ἴ 

ἄϊειη. : οἱ 

ἀννοτίτατουν Ἔχ ατὸ! φογρογο, ΒΑΓ]. 1 ἴω Ἐριπ." ἢ 

1ταά4.β. 

, αὐὐικίζεσι τιῇ χωρίῳ αἱ ἱἀνδόνεςγρτᾶτο ασοιηηῦ ΡΙΜΙοσιοΪα; 

41105. Οἴερο. ἐδίδου πῇ πολίᾳ τὸ ἐναυ ϑεγτεῖν ὡς οἰκείοις τοῖς αἱ 

εἰ αθατίος (διοϑγυῖ ἴλπη, σαῃδ, ντ ἀατ]οτίτατο πουὶ ΠΗ 
τοῦ οχΐογος διιὰπὶ 1ῃτεῦ οὐτιες ΤῊΣ γαϊεγοῦν τ τ {8 

ἊΝ 

εἰδευυίυα, “αἱ. ἱ οἱ 

ὀνδια τρίζει, ὀγοικίζ μαι 9 ΟΡΟη. Αδίοϊαζιμ. ἐνωωλιζύυδω 

βίων, ᾿οςῖς σου ἀοπεοοίξατίιια μα θοατος ὙὙιογάα 

κ 

ϑεών χαρίεντας ἐναυλοις Νυμφάων 14 οἵΈ. ητνᾷ ὃς ἔρείτι 
Πα. Ττοτὴ ἘΓΔΤΉ τς» ΓΟΓΤΘΠ 8 πἰηλον ῬοΥ ἈΠ σα απ, ἴοι 
[Δ ἀπρια τοῦ Το πΔ 55 Ρογίο μα Π5.9 φυσι τοςεης ἰη 
δ Ἐπ ΘΠ ΟΣ άτ ΠῚ οὔποτ αι ταης »Ἐτγαι. ταις αη.ἱ φωνὴ 
ὥιέντων ἐγαυλίῶ- ἔτι. ̓ ἀμλογ δ] .ν αὶ πορὸ ὁ πολλοῦ μυη μον δυο ἥ 

υχύμῆνον, ῬῚΠα. ἃ ἀεὶ γὰ ὡς ἔοικεν οἱ πἴρετ᾿ ἀσ εἰς ἐκ εν. Ἢ 
γων πόνων τίκτουσιν ὦ ἑρ(οὺς ρει ονας βουχλϑυμάπων. ἔγαυλον ἐἴ, ̓  

1ῃ. 5 6}1ο φιομπτοάο ἀἀο]είσεπεῖθι5 Ἰοροιτατ' Ροοῦα, α 
τὰ Τ πάλιν αϑϑφσι δυεἰζωμῆν ὀυϑυς οἱ αἐχῇ ς Φαὶ βναυλον, ὅτι 

υνὸδ οὐ πτένυ μέλον δ)ὴ τῆς ἀληϑείας, (Ἰσοτο αὐτὸς Ροτγίο 

8 Ὲ Ρ᾽ ΠΟΙ αὐ Τιορεααι. ΡΊΑτο 3.46 Ἀρφρυδ. πᾶσι φυς 0» τρ 

γεγόνει. Αττξοτο!] η Ῥχοθίςεπηδαε. ὡς ἔναυχον τῇ τί λάθοι , 
ατίαίτι ἐναύλο: ς ὈΧΡΟΠΙΣ ςτγοις ποπιμοιξ. διι 4158 δ 
σοτοιμοιὶ χροὶ πὶ αὐλεῖν, ΕΟ Ιν οἢ. τοὺς δὴ} οἷ᾽ χρμοίρῥων πο 
παζάσεις, 

δύ πινοιω καὶ ἔγαυρρν ἀεί, 

Βα ϊατιιΠι» 1 ἸῺ 5 πο τανηοητιμστι ̓ αιθκαθιηινο, γεὉ ἢ 
αιίτητ, Ηρτοαὶ γι. τοιοῦ τοὶ ἔχων ἐνωύσμαται εἰς βασιλείας τως 
Τάτπι. ἡ" ἡ τε αἰεὶ ἐν εἶγα απο ἢ γὰ φιλονεικία 3 ἐναυσμιατει ἔρια 

χβξας παρεῖχε. : 
ϑ 

ΡΒ ΣΟΥ ῦς, 

βορῇ. ὅς Κπτομννιογθυμ, " τῷ γείτονι βέλει σοδ αξέσκειν ἵνα 
ὅταν δέῃ, Ταιςἴ ΔῊ. τὸν κεδρεευυὴν ἐναυσαιμῇνίθν ὁ ἐν τῆς Οἴτης, 
πὸ ὡς Κὑποσβέννυται ὀνισυσεαιυῆῥα τινὸς» ἀρῃῖς ΟΠ: οχτίησι 
4ιιῖς ἴδηι οπι ἀσοοηάατ, ἐν εῶτῃ Στὰ ἑτέρου πυρὲς» ΕΧ αἴτο! 
ΔοςοπάογοΡ] τη Νιμπα, Ἡογοάοτυ, τὰ ΝΊαπια 46] 
ΡΕΡΙ σα ϑραστα ΠΌΤΙΕΙΠῚ Ἰοφιιοιιτοπαίρων, δὲ τοιοῖσῖε, ἡτί μμοτο, 
πίρ οὐδεὶς ἐἰ ἔγαυε οὔτε διελέ γετο, ἸΒ.Ο Ὁ Αρισογ. ὥς ἐκ 
φίσοιενα!. κιῆτε πῶ ἐνααίειν τάτα, μήτε συσσιτεῖν μνϑέγοις ατε 8 

γινουδύων κοιγωγεῖν. τράς Ππι4 Ἐπ 1ρ14.1 ΠῚ Οτοῖῖς Ξ Εὐλξι 

πεσε. αὐα᾿ ἡ (οὺς ςἔγαις μὴ πυρί δέχεται! μήτε ἰμωάδιὦ 

στοντονοιῦτας, Ἄ 

φνϑεὶς, σπὶ αἰῖψιιο τοΐζας» Οαἱςηνά ΟἸαπςοι, ΠδΓΟ 
αἴοϑον ἐγαφεψυμένον ἐΐγχᾳ. ἴῃ ἱρίο ἀπο  Β}1ΠῚ εοξλιπι ἢν. 1 
ἄθηι Ιοςο, αὶ εἰ ψινϑέου πορμίω) ἐναφενψων μελικραίτῳ διδόναι 
Ρυμ οὐ οπὶ ΠΡ. κιὀναφεψεῖν. ΑἸΙοδΙ ἴθ ουπάοπι Ἰο 
᾿ἀπεψη μένον, 



ὅπ ὦ Ἰωυ ᾽ 

ο(αιιο ποιηίμις ἀϊοίτιιν αὖ Ατατο, δὶ γνὶξ Ν᾽ μϑνοντεε γνίξ: 55) 
αἰλέεατι πέτηλον, κεκμηϊὸς εἴδωλον: οἴπό,ϑες εἶ δωλον τς ἀϊςιταγ οἰ 

ταῖσι [1]. Εἰγπιῖσιις ἱπσοηισιίιην ν οσατ, ΟἸι1.8, Μοταπιου- 
αὶ σοπιις ΨΊτγιι τ χα ἴπ σε πίθι15. Οἱ σοτ. αἰχιιπι, ΝΊα- 
ἰχᾶπὶ βΌΠ [ρεείοπι: ᾷς ἀϊοίταν «Ὁ Ετατοῆβοης Ηοτ- 
ι το ἤιργαὰ ἀταςοηξ, ΟΠ] οσατιις. ΑΠ}) Τπαπιγτίη οἵϊε 

ἃ πιιῆς οχοαςαταπινε {πρρ] Ἰσατι δα σοηιια ἰασοητοιτιν 
τεῖμτι οἢτο αξῆττησητ, νἱάς ἀριιὰ ΗΙρΊπιιμι, ὃς ἴῃ νος 

᾿ταάαπι μαθοπουταιάαπι ἰπ [ς δογθης, τα άα το ἔογτι!5» 
. 11} .1.ἀἄς αἰ Πιςαρ.8. 8. Π|0.3,ςαριτο. 
ἐπὶ αιιοα δαδϑω 5 [ει ἔνδιαδον το άο ) Δριιὰ οὐπάοπι, 
ΠΤ, ᾿ ᾿ 

οὸ αἱ ἐν θοΠΠσο Πιςοτττιοϊ ἤατιι5. 
οἴσομαι πη μιὰ ο ΟΠ τοτοϑ ροα, 
Υ,]ασμτγπιοῆις. 

δοἰηἀἰροπανΡαττὶνι5οἔντοπος ἐγγλυδε; ἐγχώριθ- , Ῥο] οὶ 

τίιτι 5, Εἰγ πιστά]. 
ἌΓΟΣ ΠΟ ΠΑ ΤῚραγτΙ ΓΙ ΘΟ ΠΕΠ ΙΑΓῚς, ϑορἢ ἴῃ Ὑτας τη: 

γον λέκσρον ὠγνδατου μῆν(Θ::Ππτογρτ σφοάρως λοισορρύ νᾶμος. 
τὸ σφοδρως ἐφϑυίεινι μεμφό μῆυ(θ- “ρα πε» δζαςοιιίλη5. 
λεγο μῆμων αὐαχοιλών, ἐνδειτεῖδνς γὰ τὸ μεράτοιῶχ ἡ μεταφορὰ 

γυμῆῥων, τα Πατῖο ἃ σο πα ιαητῖθιι5. 
᾿ΡΊ] οὔτις, ἀςηἤις ὑλώδης, δασιξ, ἀν 
οἰπρροάίτατει λα Ῥαηά. ἐαὴ ὅτι ἐνδενφιλδύηται ὁ χρύνίθ' οἱ 
ἄπις Πιρροτῖς τοπ ρὶις δίεπη). ὃς ὑλτς. 
Ἰρωρὸς τύτοις ὃ ,ἐν αὐτοῖς δέ, Ἡςτοάοτ. ἕω οἱ ὁμα ἀγα δτὲ μυ- 

δαγιπ7λρ χεύσείθ. »ογαηζ οἱ ααιπὶ αἰ1α Ῥοπα ᾿ηΠηϊτα. 
οἷπιὶς ατιγοδ. Γἀοπ, ὁ ὄνηα πολλὰ ἐγένετο γον ὃ ὦ Αλχαῖος» 

τὶ Πα ππλῖτα σοίξα ἤπητ τιῖπὰ 11Π|4 φιιοά Ασα» δίς, 
τοπηϊδὸ , ρατοὸ » ὑφειμήως » συγκεχώρημῆβεος, υὑπεταλ- 

δὴ, κοῖς, ἐλλείπει. Χ ὁποΡ. τίν. ἐνδεῖ; 14 ἀφο "14 οπι, 
ὃς ἐνδέοι, κἡ πᾶν τὸ ἐγαντιώτειτον εἴη 5 4αιππι τοτιιπι ἀοῇτ, 
ἀπ Ολιις, Αἰ τοτ, ὁ γὸ ἐνδεῖν τι ὠμύμ τῷ θεω 1 Ρ μία πὶ 

Ὁ Ῥυταθατη,ὅζς, ῬΙατο τ. ἀς Κορ. ταῖγε αὐτῆς ὦςτε ἐδ 
 ἱκαιγς δήπου ὀππεπορις οἱ ἕως γ᾽ αἱ μυδὲν ἐνδέῃ πῇ ποιμῆνικη 
ἈἸΜΙ] ἀςοι, πιο πο πιι5 ἤτ το ραίξογα!!ς Πιξῇςῖςης ὅς 
ἐνδεῖν τρὸς “ἦο) τότε κατοίς σιν ποιυτικχοὲς ὑποζολαᾷ λέγρυσι, 

Ἐπιροτῖς ἐζιγιιπι οο ΠΠΠς.1.1πέοτίοτος ΒμΠΠς, ΡΙαταν. 
ΠΑ. ἐναδεῖ γδ᾽ χ᾽ τοῖς ἄλλοις, ἀ ον οπὶπι 4115 ἀιοσὰς, ΤῊΘο- 

τ φύσεως, πιοςείητατο ἃς ἱπάϊσοητῖα Ὑγβεητοοηατα- 
Ἱπάτροητο ὃς ἀοπεῖοητο, ἐνδεῖς ἐδενὸς» Ὠ181] τ] ἀς- 

Ὁ]. ἐνδεῖ παντὸς γ ΠἸ [1] εἰς αιιοά οἱ ποσὶ ἀθῇτ, τὸ ἐνδέον; 

ἡ ἀςβοῖοπα, ἐλλειπὶονεοάεις, η βοτιοτοἰπάϊροηβ, ας 
Ἰοίδη. τούται ἐγδὲ ὴς γγυύυῆν, Θ.. Εϊ[ος τηάισοη5. τη Αςοιίατ. 

Ἰαἴο 110.2. ἃς ΒΕ οριιδ. ἐὶ γὸ ἐνδεᾶ γε φήσομϑμ τὸν ϑεὸν καίλ- 
τατς ἴῃ ϑοίοπο,ὀνδεῶ βίον οὐδενὸς. γίτασι Ορῖθιις οπιηῖ- 
ἘΝ ἱ . Η - ἢ Ω -“χτῶὠ, 
πάλητεπλ»Ἰητοροτγιϊπαπι, Γἀςπὶ ἴῃ Ἀπ θ]ο, νδεᾶ γίγο- 
ἀγροφάστως, ᾿ϊ5 ἀςἴςηῆο ἀεοῖ. ὀνδεέςερρς 5» ἱπά Πρ οπτῖοτ, 
γν, τ ὑπαρχύσης διωάμεως ἀδὲν ἔταξε» ὩΔ 81} ἀρρτοῖιις 

Ο ἃ {υῖς νἱτῖδιις πιῖπας ἄἀϊσηιμτι ρυϊταγο τ. ΓΙ ταῖς ἴῃ 50 - 
ς ρον τὶ δόξης Ξρατηγεῖ » πο ΡῬτῸ Ποιπίπιιπι Ορ᾿ πίους 
ἦν δἴτισ ππππογο ἡ Τἄοεη ἴπ Οτμοῃ. ὠδλά τῆς διεωαμεως 
τι 5565 Δ Δροπάτιπη [πέτα γῖγος ἀπίπιοίις,. Τ ἈμοΥ ἃ. ἐνδεᾶ, 
τὶ ἐφαίνετο, ΟΠ Δ άϊ ἰς ΟΡ εἴτε, Τὰς. ἐνδεὴς ἰώ αὐρᾳσκδυῦς» 
ρας ἀρρατάτι; ΤΠιον . 
465 Ὑγ1 Πα] σοπτῖλ, ας ἔελιις.ἱπορία. ΡίΑτο. ΡΟ τ, 9. τὸ ὅπϑυμη- 

τὴν Ὁ μήτε ἐνδείᾳ δεοιὲ, αὐτε πλησμονῇ, Οἱςοτ τι ἀς Ὀταϊπατιςάσιε 
Ῥτε δηϊπηὶ αι νοἴπρτατο Αἰ ττὶιτν πος ἱπορὶα οποέϊα, πος ἴΔ- 
ἴτε αρβαοητὶ ἔνδεια τροφῆς, μτ' πουλῆς ἐνδείας ἐντραφεὶς, οτος. 

αγτεγία, πἸωχεῖα, πείνα, ὃς αιᾶς Οταιοὶ νοσδης υὐϑρύολας νὴ ἐν- 
Ρ οὟ Ἰπτιιαῖαις ἀἰχὶς οΧχυθετγατίοπος ὃς ἀεἰοξιοπεοιπο οπὶπι 
ἐδ ΠΡ, 4. ἘΧ 115 ρτί ποῖ 15 ΔΠ πα Πτππὶ σογροσγᾷ σοιπροίτα 

Ὁ ἔελι ροτγοιρ  π11155. ὃς ἜΧπ θοτατιοπίθιις αὐ ἀεξελοπίριις εὰ 
᾿ Ξὰ τάτοΘο ΤἩΘΟΡΠτ. .1.ἧς ΒΡ] Δητάτοκαϑ᾽ υωροχίω ὸ 

ὃν 

θυ 

,ατος τὸ, ΟἿ οΠ ΠΟ: ἀΟ Ομ ΠἸοητΙΙ ΤΙ ΟΧΟΙΊΡ τι|τ, Σπόδειξις, 
ἡ »οἴτεη ὁ. πηοπῆϊγο, γοηάϊτο ἀπε, ὃς ςοπιπιοπάατο ο- 
οἰτοπτατο, Γροοίπηοπ πηοὶ ργαθεο, ΡΙδιυιίιπι οἰγοιιπιῆι- 

τθα ξαρτο: πειρενδείκγυμαι, παρεπεδείκγυμωι. Τ(οοτατος αά ΝῚ- 
Ἶ οὐνδείκνυσο «ἰεὶ τοὶ μέγιςα συεφώζων,Ἰὰ εἴ, Ῥοραίιμτι τοίτε 

ο ϊέτρ, αὐτιπὶ ἴῃ πηαχΊ πλῖς γορις γετίατις » ργοαϊ ἴῃ μι} - 
τ ρα ἀπ το Ἔχ μῖθε. ΡΙατο τις ἈΈΡΙ]. πεοϑυιού κα ἐμὴν ἐν- 
“Ηΐ ϑει5 ν 6] 15 ποθ ῖς ἱπάτςατο, ἄς πὶ ἴῃ Αροΐορ. ἐν δείκνυμαι ὅτι 

τσοφὸς, ἀςτποπῆτο ποη οἵδε (ἀρίοητοιτ. ἐνδείκνυμαΐ σοι; τὴς 
ἱ ᾿επάϊτο, ΑΞ}. ἘΠῚ οὔίδτη γογθιτ πιράισοτιμτι. Θα]ςη. 9. 
τῇ 80. δυλόγας δήπι τὰ μὴ σιωενδείκνυτω δ᾽ φλεζοτομίαν. πὰ δ᾽ 

"ς δείυται 1 Εἰπαςοτ : Οὐ ἀαπι ποττδητιι δα {Δ μρὶιλη15 
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πηλίοἱοποπί, υστάλτι ἀεμοττδητατ Τὶ τὰ ἀἰςα5,ιια:άαιτι πὸ - 
τὰ πὶ ΡΓαΣ ἰς ξεγιιητ “πριν ηἰ5 πα ΠΠοΠὶδ: ἡάπη ἔνδειξις οἰξ Ἰη4.- 
φάτο ἔδιι ἱπάϊοίιπ. ἐνδείξαῶχ, 1ιαςοιίατο» καπηγορῆσαι. ἸοίΈΡἢ. 
πολλοις γὰ διαὶ ταὶ οἰκεῖα μίση κἡ διαφοραὶς ἰδίας ἐνδεϊξαῶχ εξ αἰαιτίοις 
ἀου Πς, ὃς ἐνδείανυ ῶς ἀϊοιιητιιτγαμι ον ἰά ςαιιίαπι ἀϊοῦτ αι ά 
φἦγςα ΡῸΘ] σα ἔθοιις Αἰϊαιὶᾷ ΔαπηΣίεγαπξ. Ποτη. Πύῤῥον, ὦ αὖ δδὲς 
Αϑίωαγι,ἐνδειχθέντα δικοί ζειν ὀφείλοντα τῷ δημοσίῳ δανώτῳ ἐζημίω-: 
σαν» 1.ἀο]ατυιπη δέ σοπιιλἐξιτα : αιιὸά ἐπα ΐςατο τὰ ἀμειηυἢΤοέ, 
σαμπὶ ἸιἀἸσατιι5 εἰ7ετ ρεςιιηΐα: μι! δ] τα; νο] το Πάπιοτίίπι;οΡ 14- 
ὅς Ἰρῃοπηϊηΐα ἀβοέζιις. 
Ἐνδεΐκνυμι,ἀςξοτο, ὃς ροίτι]ο ἴῃ ἀιιάἰοἴο»ποπιθη ἀοξεγο, χαταγελν 

λῶς Φαΐνω, ὈΪατο ᾿π ΛΡΟΪ.κἡ ἐποίμων δντῶν ἐνδεικνιυα μὲ καὶ ὕσαγειν 
ῥητόρων αι ΟΥάτΟΓΟ 5 Ρατατὶ οἰΐομς τὴς γοιιπὶ φοίογγς , ὃς μὰ 
1] οτπὶ τγάβοτο, ΑἸ ΠΟρΡΒ ΐπ ΡΙπτοςοιπι Λοοιιίλτ,ἐν δ εἰκνύμε- 

γοι ἔχαις Θ- δῆγοιαν τινα, ὈΙοητδηζος δέ ρταὶ [Ὁ ἔογοητον [αᾶ αι“. 
, 4πς δοποιιοΙβητίαπι, ἴα: Βοποιιο  ομεὶα ἤροοϊπηοὶι ἀλπτοο. 
Ἐνδείκ τὴς ο]ατοτ, πα ἀτιρίατοι, (σορβαητα, ϑγμοῖς Σ δα ἤεταὶ 

γὸ ὑπὸ τ ἐνδεικ δ κακῶς ὅτῳ τατον τῇ Κυρίωδῃ, Τά οιγι . Κωλυσάτω 
αὐτανενψιὸν ἐμὸν, ἔργον γον ῶγ δυκοφαν ν, ἐνδ εἰς σ᾽, κοινῶν ἀλαςόρων 
Τῆς χώρας. 

Ἐνδιερετικὸς, οὐ, ὃ. οὐ φητάτοτ, οΠρητατουλι. ὶ ἣ 
Ἐνδιεικτικώς στ Οἰτοητατίοης, Θά] ἢ. κά Οἷαις, [1}5..2. ἐνδιεικτικώζ, πᾷ ΕΣ ἘΣ ΉΔΗ : ΠΛῊΝ 
δ εἴρηται, σαιφώς ὃ ἀδέπω 5 μὸτ ᾿πάϊοατίοποπι ἀοσιιπιις φιλά, 
(ξ ποη ἴλτῖς ρετίριςιέ. 

Ἐδειθ.,», ὁ κὶ Ἴ ΤΑ 115. 

ΕἼδειξις,ἑως, ἢ ἀοτηοπτάτιο, Πρ ΏΪΗςατῖο. ηάίςατίο , φάσις, Ἰτεπλ. 
ἀοοιίατιο, ἐς] το, ϑυίκη τ Ἐ τὰ δυμόσια πωλοιωύτων. εἰστε γίελία,1-- 
εὔπταμας ἐνδείξεις ἐνδιεικγευύαι ρτο ἀο]ατίοπες ξχξλίτατο, γε ϑραφαξ 
γεάφεῶτ, φάσεις φώνειν Ίτοτη Ἰαξξατίογν οπάττατίο. οἰτοητατῖο.ἶΑ- 
ἐξδητῖδ ) α1πτ|]. ΕΠ ετῖαπὶ ἱπάϊςατίο ταὶ ρυαμογτοηάα πιοάϊ- 
(0 ἱπηρτγιτητίσιιο δηϊ πα Δμοττοπάα.Βι. Οοπι. Ηςίνς.ἐγδ εἰξες; 
δσύδειξις, ᾿ 

Εὐδεκο,ν πάςοἸ πη. οἱ ἕγδεχα ρα Το]. τ Τιμοχρατ, ἡ  Λἀοοῖπι- 
ΠΓῚ ) ΓΔ ἢ ἔγατι!5 τοσίμτι ἀρ τα ἴπ1πὶ Ατβεηΐςνε οπηα Ὑτῖ- 
ἀμπηα τῖ, ΡΊατο ᾿π Αροϊορἰα πότερον δεσμοῦ ἐμαυτε τι μΐσομαι 5 καὶ 
τί με δεῖ ζιῶ ἐν δεσμὸτηρίῳ , δουλδύοντα τῇ α εἰ χαίϑισια μβη ἀρχῇ, τοῖς 
ἕνδεχᾳ; ᾿ 

ΕἸνδυκοίζω, ἔς ππιτη ἀϊοπι δὲ [Ὁ] απποπὶ ἀσοςξογίοτ, ἐγεορτάζω ; ἀρὰ 
Τλοπιο. κατ᾿ ϑεοχρίνο, ἐν τῳ ἀυτώ τίω) δεκοί τίων ἄγω, 

ΕὟδεχοίκις.γ Πα Θοἷ65. Ι ᾿ 
ΕὙὐσδεχοαίνλινίθο. ὁ κὰ νν πἀς ΟΠ] ]5οκεφαλιὶ ἐνδεκοίκλιν θυ» Αρτὶτ νπάθοῖος 

1πο! πάτιιπι, Τ᾽ εἰ ες 465 σοτηῖοιις ἀρια Ρ]αταγομιιπι, 
ἙΥδεχο πηχις»εὼςον πάεοῖπι οἰ ᾽το τι» ἐνδεχόπηχυ ὄγχίΘ΄ ΠΟΠΊΟΓ. 

11|44.9.. ὸ 
Εἰδεχ φὰς. αἱ δος. ἡ ΠΠΠΠΊ ΕΓΕΣ ν πἀςο  πγ15. ΤΌΝ 
Ενδεχᾳ τα θεν πἀοοίιτι ἀϊος ἀροπϑοϊητγα ἄϊες νπάςοϊηι. ἶ 
Ἑνδίχατοοον πἀεςπιις. ΗΠ οά.- ἐνδεχάτη 3. δυωδεκάτη τε, δζς, ἐνδέχί-: 

τος ἀφ᾿ ἡρχπλέςςαρ ΗΘγο ον πά ες πλι5) Ρ]Όταγ. 
ΕὙσδεκήρηςον πάοςῖπὶ ογάϊητιτη αι15.ἐνδεχύρης ἀριᾳ ΤΠΦΟΡΗ. [16.5. 

ς.9.ἀς ΕΠ ΡΙαητιὃς αριιᾷ ΡΠ] Ἰη.1.16. (ἀρ. 40,ν πἀδοΓοιη189 414- 
115. Εἰς δας Βουιδιι5» Ειῖτ μας 114 Το επιοττ!). 

Εὐδελέχία ας, ἡ, ἢ ἀυἶτα 5. βγροτ τας. Ρογοππἰτα8.Νὲ οἶδ᾽ αὐ τ᾽ ἀπου- 
ϑων ἐνδεχέχέα πύτοὶς διεγεγόγει . Β]5 Θογιιπάςπι {ππιἀιοτιτι ἀρῖτα - 
τίο Ρεγπιδηῆτ, Θαζα ἀς ϑοποξχινϊάς ὠντελέχελ. Ὁ 

Ἐνδελεχυὶς εἴθ- ὁ καὶ δ ρευοΠΠ15» ΠΟ ἸΏΓΟΓΠΊ] 115. ΠΘΠΓΙΠ1Π5, ΡΟΤ- 
Ῥοιυμς,σω»ε χης: ἐνδέχομαι, ἐνδελεχὴ γ᾽ βαριωὶ πόλεμον εἰξέκλεισε, 
Αἰ άταιισο ὃς σταῖς ΒΟ Πππὶ οχς απ. Ρ]υτατ.ῖη Ῥεγὶοῖϊς. 

Ενδελεχίζω, μύσω, ἤμπι αἰ πάμπῆς. Οαρίταγ Εἴλαπὶ Αὐϊπὸ,  4Ρ.30-Ες- 

οἰοπαίειςὶ, ὁ ἀγαπῶν ἃ εἡδν ἀυτεῖ, ἐνδελεχίζει υοίςγας ἀνπῷ. 481 4Π||- 

εἶτ Π]ταπ » σοπτιαμαῦ 111 Ηρ |]1α. ὁ ὀνδελεχίζων τε φόδη. ), αυΐ 
ταξηάαοῖα Ρογρετιο εἰπιηάίτ. ΟὙ11}. ἀπ ταν οὶ 

Ἐνδελεχισμο ς, οὐ, ὁ, ΟΠτίηιὰ πιο δ Πτας, σοπτ πιάτο» 4 5 ἴῃ ἀπῖς- 

τα ςορποίοϊτατ: Αἤτα τας ὄθαμονη ἢ σιωύήϑυς ϑυσία. ἐγδυμία μα 

ὀνδελεχισμου Ἰηςοπίττι {εππιρίτοσπιιπι ἐχροπίταν αριια Ῥαηῖς- 
Ἰεπυναρ ΗΪἜγοπγπιο ἴπρο (Αγ μι απ. ὃς Ἐχοάΐ οαρ.29.ὠνδέλε- 

χις κάρπωμα ἐνδελεχισμοῦ, : 5 ΡΝ δὶ 

Εὐδελέχιδς, ΟΟΠτΙποπτογ,σιωεχ ὡς γἐδιαλεί πλω ο,ἠλμονως. ᾿αρὶ νεστι- 

φίης, απἀπὲ,ἰτιρ τον» ἤπε ἱπτογστ! δῖοηο. Ατῖῖτος. ἀε πλιη δος 
κόσμε γανα μῆμα ἐνδελεχώς δζς.1.στιυοχαῖρ, ἐνδελελεχοῖς ῥῥωνγρεγρέῖυο 

Βιιοη5»ἱσίτοτ: ΝΣ 
Εὐδέμω, οδτιγ να {1 ῆς11ς πιππίο Λα 1 ἀρυ ἩΡΣοδοϑλ μας Υογ 

εἴτ, αὶ αἰδίοι αϊτ, τὰς διασφαγὰς “Ἱ ἀρέων ἐνδείμας ὁ βασιλδυς, Δ τα- 
ἔξιις πιοητίαπι αδίοἰπάπης:ν ογτοη στ αι ρΊτΓοτ οὗταγδῃ5,) δ 

δαἀϊβειὶς φαϊδιυἋἀπὶ {οὶ τπιῖγο «πιο. Ἐν 

ΕἼνδεμα , Ὀϊοϊςοτίἀϊ ἰΔδπὶ ψιοά αὐθίαπῆον εεἴαπιεα οοἰϊοΡ- 
δη τΠ|.  κο Ἔ ψ, 

Ἐνδίξια, ἀμπιξίφε,ὰ ἀεχιγα Ράττο Ἠσπι. 111, ,-ἐνδέξια πᾶσιν ον χόει, 

αὐτὶ τῷ πὸ ἦν δεξιων μερῶν αὐξα μῆν Θ'"ἐνδέξιαγτα ὠστια,χαλα. 

Ενδεξι δομαι»μ..ὠσομαι ἄς χτγὰ πλΠῈ ἔΠ6Ὸ 2 Ευτίρ. ἐνδεξιίώϑνῳ βώμον; 

ἄἀεχιτγα τοηθαῖ δια ΠῚ. ἐδ“ Ἢ 

Εὐδέομαι»μ.ἐ» δεήσομαι λἀ! ρἝΟγΕ σε ΓΟ αἰουτι5, 1τοπν 

Ενδέομαι»ραἤηαιπι ὙοΓΡῚ δνδύν, 1. Πλσοτ; οἴ ροτ: 

Ενδεσμαχατος τὸν Ως Ὁ] πὶ. 

ῃς ; 



: ς μ Ἂ 
Ι ) 4) ό ἘΦ Ν ὅος γε 

Ἐγδεσμέω, εἰ λθυιοἶ 91 Π| σο, σΟἸΠΊ σο, ἐγγοιτίου, ὰ 1 τ 
ΕΠ δεσμίθ. σο  Πρατ οὐ σΟ τ ρπατὶ οἰ γξτιγα, ἔα ] συ7 115. ΛἸοα : 

Ρτὸ ἱπιο στο δί ἱϊητςο, ὈἹοίςον. 5.7. ςαρ.97.1α Ῥτοιι. δοΐο. 
ἔνδεσμι ὃ. ἀῤγυρίου,(χσουίιις ροσιιη]α», 

Ἑνδϑυκὴς, ἐϊξθ-, ὁ χἡ ἡ, ΠΠ}1115..ἐμφερὴς, διρνοιίθ, 
Ἐνδεχ, ρα ρθε ἐς ΤΈΝΑΣ τ: Ἐαου εατις οἵ ποίιτα, ργοδαδιῖς οἵ, 

νὰ γεπῖτ, Χο πορ ἧι, ἐνδέχεται σωφ ρον σωντα τρρᾶνὲν αῦδις μὴ σω- 
φοθνεῖν, [Ὁ οΥ. τοῖς φαύλοις ἐνδέχεται τοὺ τυχόντα τορῴτηειν , 1, ̓ ἴσεῖ ἃς 
οὐφοῆτιπι εἰν, ὡἰς αὐ ἐνδέχηπωι μείλιςτα κρύπτοντες ἑαυέξο, ιιὰπι πια- 
χιπιὸ ποτὶ ροτοῖν, (οἰρίος οσσιοητος, Γ᾽ ατάτο ἴῃ δοίοης. 1 1ι- 
9. ΟΔΡ. 13. ὅμ ἐνδέχεται τοροφη τυ» ϑσπτολ ἄνα! 9 ποτὶ ποη ροτοίς ντ 

( Ῥτορίνεῖα ρογοαῖ. χιαῇ ἀΐσαν., Ἰρίᾳ τοῦαπι παξιγα ποσὶ ἔουτ, 
Το ο ἢ. χτ' Αἰφος, ἐκ ἐνδέχεται τρὲς τὸ αὐτὸ ὕδωρ εἰπεῖν. Ἴοττα]. 
Π|.ς.ςοπτγὰ Μαγοϊοποπι, αιιοί ἢ πο σαρὶξ 9 αἰτογηῖς πιπῖα 

Ἕ ἀοριτιτατ, 14 οἱ, εἰ ἐα ἐνδέχεται» τὸς ΠΟῚ ΡΥ Πϊτεῖσ, ἐγοέχ γα; ζ'ώς 
ἄαειισ νΠππση αὶ [ασιιτας, Αὐτίξοτ, τ, Α απ, ἤτον ἴα γοηίτ, ποτ Ρο- 
τοῖϊ νε νίπας. : 

Ενσδὲ χομα! τοςῖρίο, ὄν μῆνως δέχομαι, [Ἰ6η5 αἀπλίττο . ἰδφλαμδαίω, 
ἀκροοίο μαι, παΐϑο μα ἐν δὲ χ ομαι τίμὶ αὐ τίαν πότε, αὐτὶ τῷ αἰαδέχομα). τὸ- 

Εἰρῖο ἴῃ πὶς στ πηση ὃς σἸ]ραπὶ ρτοίξατο γοἱο, οι ἢ. πεντα 
Ὑ ἐνεδέξατο ἡ φ᾽ ἑαωτὸν τεὺὴ τρρειρυ ρῆμα. οῃχηῖα ἴῃ [εἰς γοςορίτ, [εἰς 
τοῖιπὶ οπιατατη ἔοςϊ τ» Αὐιίζοτοῖ, Ετίὶς. [10.6.. ἐν δέχονται αἱ αῤχαὶ 
Ὅμως ἔχάν , ρῬΟΙΠΙπτλ τοῦ ρυϊποῖρία (ξ Βαύοτο. ἐνδέχομαι λόγον» 
1πο0 τατίοοπι » Ηογοάοε, ἐνδὲχουδοης ἐκοίςτοις τυχεῖν μεσύτητος. 
οἴτις πιο! οοΥ τατῖς αιιᾶτη ν παι ταλις αΠΤοαιιΐ ροίπε,νἴάς Εν- 

, δεχόμίν Θ.. ἐπι 
Εὐδεχύμῳ ὥλα δ ΡΟ ΠΙΡῚΠς»οοητίπροπο, ΤἈςορ Ἂς ἰού. ρίαπῦ. 

110.8,μδν εἰ ταῦτα ὡς ἐν δὲχ ὁ μῆνα ληπῆεον διαὶ τὸ ασἁγίον , ν ΟΥᾺΠπι ᾿ιδν 
ἀιία γατὰ ΠιπτυρΓο φΟπτῖπροπεῖθιι5 ἀσοἰριοπά, Γι [1.5 τῶτο 
ὃ ὁχ ὡς ὅκ ξνδεχν μῆνον ἡ ὅμως, δ, ἴσως δι τὸ με πειρά ὅϑει! μηδένα, 
ξῦτε φυτόσειν, πη αἶα ποπ Ῥὸ Πῖτ ἃς αἰϊοιπιοάο βοτί. τὸ ἐνδὲχο- 
μᾶῆρον ἱτηροίδ 1}. ἃς πὐΣποος ΟΡΡοηΪτιγ, αιιος οἵμπὶ πος. 
ἰἀγίπισα ποι [τ5 ἢ τάτποαι ρομδξιτ ἰςιι Εν, Ἀἰ 81] Γδααΐτιτ ἴτ- 
Ῥοίδιθεϊςςντ αἷς Αὐἰτοεοΐ. ΠΡ. τ. ρυτουθτη αὐαλυτικών. σγη δ ἤτ15. 

πιμωρέας ἐκόχασων 5 1ϊ5 [ὰρΡΓ1εἰῖ5 αβοςογιιηξ 9 4αοτσιντῖ Ῥο ἐριὰ 
Ἐασι!ταάτονῃ οἷς ἄς τ, Πηπσίτιιν οεϊατη οιχπ διιροτίας, Ατίτοσ. 7. 
Ῥο τ Υ ὃ πόλις κοινωνία τις ὅδι εἶθ᾽ ὁμοίων, ἕνεκεν ὃ τῆς ζωῆς τῆς ἐνδὲ- 
χορμῆλος αξίςιης » αιιὰπι Ηοτὶ ροτοίς ορτίπια:, {τᾶ πὶ μισπαπα πὰς 
τιιγᾷ σαρῖτ Ορτίμη αν τὶ Ἃ ἐνδε χουν ἴω χκείαν.. ΡγῸ τα παῖα 9 Ῥγουζ 

: τος ἰογοτοθι 4, 1η ΕΡΠ ΠΕ, τεὶ ἐγόεχ ὁ μῆνα ξένια, τὰ {πα πούρισα τα, Ἰννο- 
μιζονῆνα,γ οἿ γιγνό μῆνα Βιι ἴῃ ἘΡῚ ΓΕ, ἐνδεχουύ Ὁ. χαιοὸς., ΡΤ παι 
αιιοάσιια τοι ρ 1594 6... ἐνδὲ χουν μκὴ κρατεῖν τῷ ἐῤῥεν-,, 4ιπιπα 
Ποῖ ροίδὶς ας αἰ!ιιαπάο ἰδπιοπ τπατὶς ἴπρεγοτ, Ατἰ τοι. 4. ἀς 
Οοπογατίοπο, ἐν τἶα᾽ ξεσδεχ ουων,ι!οα( οἷτις Ηοτὶ ροτείξ. Τ ι:- 
ογ ἀ1 4. ἐνδὲ χρῆν 9. ἐκ Τἴ0 αν αρχόντων, ν5 «μι ἀ {ἴιηξ νεῖ ροῖοπ5» 
ΑΥτοτε!. ἥδ ἔγδεχ οὐδήων υόριοι σξιςτοι. Το ρθτις ΟΡΕΪπηῖς αιιαησιιπι 
“Ποπὶ ροτοῖι, αι ατιτο ΠῚ τὸ ἐνδὲ χνυΐοον αι} ταῦ, τὰ διωατῇ, νἱάο 
ῬΙ τατον, πίρὶ οἱ λαρυβύη;.Τ σοι, δη το τ.11}.». ΠΑΡ τοτὸ ἢ ὠδεχο- 
μῆμον. ὡς Φωωατὸν ληπῆεον, ΟαΖα»  Ο τ 6 οη5 ἁιιτοπῃ Ῥγο ΡΟ ἤτ01- 
ΤΊ φοςὶρὶ τδεῖῖο εἰ, 

ΕΥδεχομίύως» πο ἀα οἦπ!ς Ροτο τ ΓΠπῖοον οἱ σιοδά εἶτις ποτὶ ροτοῆι, 
δηι βο(βι 6.7) τὸ ἐγδεχ ὁ μῆνον, νὴ ο( ἐκ 4 ἐτσε χοιήψων, ΤΠ]πογ δὰ, 
Ῥοὶγ 1.5. 2 τρροιρημῆσξθ- βασι δὺς ποὺς μὰν τὸ ποιρϑν,ὀνδεχομέ- 
νως εἰελδύσωτο. τῷ 5 μέλλοντος ἐςο χυσθν αιὰπι ἥσει ροτιτ πιο χὶ 
«τέ. ΠΟ πιο ἢ. δα ς ἐφ αγου ποιήστι ὅντε! ποὶς αἰοχας ἡ τῦθς ἐνόενν ορθρως 

ὁ δήμος βαλϑύσηπω Ἐγδης, Ῥοττισ ἰῃτογρτοΐατιιβ ο[τ0 γα ππιρτο 
αὐ ἀοΠ Πογαηάτιπν ἤρατο (Ἰατιιαν. 

Ἐνδίω, μοὐσω πη Π ΓΟ 31Π|6 ουἵτοπι ἀεί. "Πα ζος ἔτη ἐγέδησε βα- 
μείμηἱά οἰποἐνεξσλε» ἤΟΧα, ρταιιὶ ἰγγοεϊεῖε. ἃς ἐπι 10, τὸ ἐνδέον, 
αποι ἀςοίζ, ἐνδέον πτέζορναι. ροΥἹοἸτζοτο ἐνδέον χτ᾽ σικρότωτον, αὐτο - 
ἄτιπὶ ρατὰμπι ἐπ ά Ἰροπο ἐνέδει τεῦ αῤιϑιμο ἀσογατ παπηςτου Γκιοΐα, 
πὸ ἐνδεῆ σαντο ΠΉΠΠ4 ἱπορία, ἐνόεσε μθνΘ., μεηελοις ὁμηρδύμεισι. 

ἀπιυιϊηέγις τπασηῖς Οὐ Πα Π0 115. Ὀ]ατατο ἴῃ Κὶ οπλιι]ο. ἐνδέω εἰς νο- 
μονοἱποῖιιάο [οσοῳΓ]ατο (ς Τιορ δ. ἐνδεδϑώτω ἑρκέφις οἱ πγοπταπίο 
ἀεαπηδῆπι δα. 

Ἐνδεώς, ρατ πι, τ  Ππαἶτοτ, πλΐ 115. ἐλλειπωῖς, ἐνδεωῖς γνοῖναι 5, ΤᾺ ΠΊΟΤ Ὁ ΠῚ 
πουλτίατν μαογο, Τ᾽ τιον «. ἐνδεαῖς ἔχω οἵδ δυω χιών, σάτοο ἜΡ]15. 
Οὐ α. ἐνδεέστερον αιιοά ἃς ἐνδεεστέρως 9 10 βογ 0155 πτ1πι15. [ἐνγσεείτερον 
παρέχων ρατο πο ργαοο, μὴ ἐν δες, μ᾽ σ . Ῥ]ατο ἐς ΤΟ ρῚ δ. ἐνδεως 
φορῴ ων ΤΟ ἶτον ἀσοηφραιιροῦ. ἐνδεωῖς ἔχω, πα ροο; εὐλεύπομαι. 
ῬΙυτανς ἢ, ἴη Τγ συγ σον» ἐνδεως ἔχων τρὸς Φυχφιοσιωλίων 7 Ῥαυιῖτη [ἢ - 
{ιιιέξιις αα ἰυπἰτί απ, ὀνόνεσέρως τῷ πρρσκοντος νι} Πὶις αι τι (6- 
σρατ,ΓΙατο, δοκεῖς τισιν ἐνδοες ἔρως αῷ ὥροσήνοντος ϑεραπϑυτικὸς ἔῷ, 

Ἐν δηλίθο, δ, τη Δι] οΙτιι5 γος 50 ΠΟ ΓΙ 591 ΠΡ Ὴ 155 ράτοῃ 5. 
Ἐν δομέω,μ ἡ σωγπ. υκανρττ οι Πιπλ,ἰουμ ἀσονν οηϊο» ΓΠΟΓΌΓ. ἐρα 

δυμεῖν σῇ πύλει, αθοΥς ἴῃ Ὑγο: ΟΡ ΡΟ τιν ἀποδημέω, 
Ἐνδὰ μέ γα Ὁ πτ Ιλ παρφυσία, ΕΠ] οἴ ἢ, 
τ  δηος ους δ Κὸ ρα ]τοι5. γηάς ἐγδημοι αὐχὴν Τυϊριιΐ οἱ εθὶς. ὃς 

ὥϑυμοι πρόξεις, ΑΤἸίζοτ, οἴ α11ος αἀια! ἡ γατίοιοϑ. [το πλοένδο- 
(κος. οἰ 1115. ΠΟ ΠΟ. δίκας ξεινοῖσι χὸ ἐνδιυίμοισε διδοίῖσι, ἵ. τοῖς πολίτως, 

- γδημος ὁ νυμφίου, [Ῥοηῆις ει] ἀἀ4ο ΠΝ αζαη, ἔγδημοι αἰχα) οἱ ὅ):- 
Φυμοιώ χες αὔχοντες, Γ ΥἸ διαὶ ρΊο]». Τ Ἀπογά,. 

Ὁ) τὸ ὀνδεχ ὀυνον, ιιάτοπιις Ποτί [Ἰσυῖτ, ΑΠτίρ ̓ς ταῖς ἐνδθχο μαι "ΑΝ 
Ὁ μη ἘΞΒ 

ΑΝ 

Εὐδιάσσκενον οταδατιτ Ὀιόην τις Ροοζα; Ανϑρώπων ἁπέν 
μἶν: ἐγδεα στοῦ, ἡ ΩΣ ΩΝ : 

Εὐδιχ(οαλλω, στ ἸΠε ποΥ. Αὐ δεῖ, η5 τάσις 6 ααὰπι 
Ενδίαγρος ἀϊοιττιν νἱ Αὕρτεαις τοῖϊε Ηροίν οπῖο : ψποπίαπι, 

{γιτοίτγιδιις. ἰοςίς5 ἀσρὶτ : οαπάοπι Οὐ το πν ἀγροὶ 
Ροξεῖς. , 

Ἐνδιάγωγάοσουν ΟΥ[Οτ, 
ἘνδηαἐρεανἀἸστιηταν ἃ ἀἸταγταπιοίςἰς αἱ γεφέλαι» φιο 

ἀοιλίο! Πα πασοαητ τη αἔτς. ΞΙΝ 

ἀϊου Ν ουτγ. ΑἸ (ΟἹ, ἐνδιαΐζοντο ἐκεί δαὶ πίω σκίαν ϑρέμι 
τα: {ΠΠπς ΟΡ ἔτίσοτα σαρτανάα σοριιηταγ:ο [ΓΟ 
ἰῃ Κοπμΐο, ἐ 

Ἐνογείϑετος ου,κἡ τὸ ὁ ἰ ΠΟΥ ΉτΙ5».ΟΧ ἀπί πὶ [οπτοπτῖα Ῥγοία 
ἔχις, φησ σοποςρτιβοποῦς λόγος ἐν γῳῷ λαμξανὸ μὔμίθο ἢ 
δεαίϑετος λόγ5ς. [Πτογρτ. ΑΡ τ ποηὶ) πάοχ αἴοξῃι5. τὸν 
φηϊηνὶ παϊίτιις, Ενοδεϑετος Χογος , ἀἸοἴτιιτ πιοπτῖς 
αιιοά πιῖῖς ἰπτιις (οπεῖτ, ϑζίςγπιο αιιοσ ἐπ σοτάς [Ὸ 
δεοφέρει πῇ πρρφορακοι Ἀογου. Γ)ατηα σοι. λόγος ὅδιν ὁ ἐσ 
πρὶ « εἰ συμπαρὼν,ν ΟΥΟτνπι ἀ 111 Πι|} 11. δγος ποίλιν ὅδ 
ἐν καρδία λαλ ό μίυ Ὁ. νὰ πολιν λόγος δεὶν ἀγίελίΘ- γοή 
δυο κόγοι εἰσίν, ὁ μὴρ ἐν δκοΐϑετος", γενόν(δ- ἑρμοίῖ δῶρον, ὃ 4 
ρεῖ, διοίκτορος τὸ ὑργανικᾶς, ὡζ ῥαι!ὸ ρὸϊ Ἔ ὅτι καὶ πὰ ἐνδια 

κἡ πῷ τρρφορεκοι φιχία τέχίῶ» δὴ, τῷ μὲ ὠρὸς ἑαυτὸν, αἢ ἢ, 
ἘΠῚ οτῖαπι ἐνδιϑετος λόγος, ΤΟσ πιο. ΠΕ} οΧ Γρητξτῖς 
ξογτατσοδος οἴ ποι ΠΠ|αχ ὃς Ππιατα5.1.2.. Οὗ ἐμή 
ληϑυὴς ἡ δ] ἐμ - Τυχίδ- λύγος, ὃζς αππαίσομι5 ἵτα ἀδ 
ἐνδυείϑετος λο γος πένητος τ ψυχῆς» ὧν τῳ διαλθγισ κυ θα 
γῆς ὀκφωνήσεως. ϊ 

ΕΥ δια ϑέτως, 1 ἡ μπαθώς, ἐνδιακειμήλως, α᾿ἰ πος ὁ σίτη αὐτο 
ἐγδυα ϑέτως χεγειν οἰδ ὦ Γδητοητῖα αἱ Πιὶ Ἰοαμ ἢ 
τρί ρσα [δ ἐουγρούμτι ὁγάτου ἴτα Ποῖ οὁτατουία (Ο οτ 
{υιΐτοντ τα αἰσξμις απίπιο οχ πιππετασ ἃ ̓ πά τοδὶ 
Θπιιηοίατα ποπὶ ποστπατς ἃς ἐμψύχως ἀϊςοτο δζ, 
ἄνριν Εἰοτυοσοπὶ, Οἱ ὅν ἐσκεμμίψως λοιδορηστα, 

ἥν) δή υξεςυκως,, ὑπὸ πῇ πώϑοις. ἐκ ἐτε π 
τ μζυδὲ ἐὐδιαϑέτως,, μυδὲ ἐμψυίχως λέγειν, ὁ γὸ ἐνδιακειμῆμι 

σφόδρα γε ἐ συ τοὺ ρει πεπεικέναι δοκεῖ, διο γὺ πιϑτινος ὅδε, 
Ενδιαϑηκος λόγος Ἡείγει σὰς ἐγεμκτῆδ., ἕν, 

ἌΡΤΙΑ πῆειν, Πνα δεῖμα ὃς ἀ τας ἕασογονἐμδλακάειν, 
ἰγδέρ (θο, τοὶ »ξοταθηθῃ 1 παιῆνρογ αιοά ἀαιια οπηῖς 
Εν δια τοίο κα μα.» σομαι»πυνμα»διατρίζω, ταί αππι. ἰΩ Πα Οῖτι 

{ρίτον. ..: ; ῃ 
Ἐνδεαίπν κοι ατος 9 τὸ, τη ο. διατειδὴν μού 1τιιὴπι, {68 

τήριον οἴκημα, ΒΔΠῚ, ποίνιτων τ ἐν οἷν ἔσει τὴ φθορᾷ 7: 
πημᾷ. ᾿ 

Ενδυαν ἰώ,» μιξω, ἱπιυῖτίον Δ“ τον, οἷσοι ὃ παϑύμα 
ψυχ λυ μαδεὲν τὶ ἐνδιαληλοί ει στὴ συμεῖαι τεὰ ἐν τῷ σώμαπ. ς 
σιογν οἰκῶν δια αὖ εἴη τοὶ τοσϑῦ τος γγωρίσμκαι τὰ τὰ τε λχννν τ 

Εν δγα σκϑιυ(θ- νἼς ἐγιοινοῖσιο δυίθυς ἣν 
Ἐνδιασσοί»ω, ἸΠοτο, ἃς ἀαΠοπλῖηο ἴῃ τν 6 ἱμεογίοτου η 
Εν διασπαίϑομαι ῥα. Ἰπτονίεοτ, ἱπτογίρογρου, Ριατ 
διωστειρεῖ στε δγα Φορδης, δ᾽ 

Ἐνδυασεί ὦ μι. αξω, ἀρ ΓΟ ΟΥ 1Π0, -" 

Ἐνδυατρίζω, ν οὐ ΓΟτ,τοσιραις τογὸν ὃς ἱπιπιογοῦ οἰτοᾶ αἷν 
Οοδ.Ὑ οΙ0. κελ δὴν με αὐτοῖς χεύνον πιγοὶ ἐνδια τοί ψαὶ 

Αἰϊαυιαπτὶ ἤρον ἱπιπνονγατὶ, νδιατρίψψαι τῇ αδοὶ ἐδὺ βίοις 
τὰς Ππτοτὶς ππρήάστς, ΡΙμτατοῖη Ῥους], ἐνδιατρίψας πὸ 

Βιιά. 1 πη Ἐρη0,.ἐνδιατρίζειν ἃ ὄψιν ἐν τοῖς καλύϊς 9 1ΠΌΙΟῚ 
ΟΠ ΡΒ. Π δ... Ὁ ς ἃ, ἐνεδιέτειψε ἐκ ὀλέγον χρϑνον ΠΟ ΟΧ 
αἰτ τω ρο Ταῖς Ὅνῶς ἔγδιε τράψαν χρόνον «ῥοὶ αὐ 

Ἐνδυα χοίω, ΠΟ. Ἰηο. 
ΕἸ, διοίω, ὀν δὰ τίομω, πλουἸάϊοτ, μεσημξεκίζω, ἀηῇάρο 

ἔμ] ςο, 
Εν δυδεώσκα, ἀοοςος οὐ ἀϊο. ἴ [ 
Ἐνδυ δύω, μι σώ ανωνφ ἐνδίδωυιγοου δητΙ οοἱπΔυΐσεο. ἢ 

ῬΙεΐο, ἐμαυτὸν τοῖς πονηρφῖς ἐνεδί δδυω 9 τγις ἢ Ρ λ] 1π|| 
παϊτες ραπιο ἀν! σοθατη, 

Ἐνσδιδιύσκω, Ἰτίτο, Β' 
Ἐνδίδωμι, μι ἰσω, πιωκοι ἄο τΟΓ ΟΊ ΠῚ Γοπἠττονςολο 40 

ἀεάο, Αςουίατ, ΕἸ ουπιορ οὐ δυνής ταὶς εἰφορ μοὺς οὐδὲ 
ρταθογο ὁσςαΠομοα. ΡΤ] ατατοῖν, 1 ΟΜ Πα ἐνεὶ 
γῶν τοῖς πορὸς χρρὸν εἰϑισμῆροις αιχεῖνοιἰτῖα ἀἀ αὶ 

Ρορυϊατοηι αὐταπη ὁ ποι Παπάλην μἰς» αὶ ἂ δ 
ἤτω αὐἴιηοτῖ. τάθαν τα Ῥοσῖςῖς.. ἐνδυδοιὲ διαζολῆς ἃ 
αὐροῖς » ἀαὴς ΟςζαΠοποπι σα ὐτηἴα: ΤΠ π]λο 5. 
ποῖς πονηροῖς, ΑὙἸ ΤΟ ΡΪν ἐνδίδωμι πίω πορόφασιν»οαι 

οοςαποπεπι, Τ Βιιον ἀἸα, ἐνέδωκαν ἑαυφὺ. (ςἰς ἃ 
γλ ΠΠΠἐνδίδωμι ὑποψίαν, αἴετο Πρ ο᾽ πο πὶ ἍΡΙ 
ἐγδίδωμε χα ζιμὺ,(ο απίλτα, ΑΛ Ηϊορ αη ἐνδυδόντες ϑῃ, 
κοῦ χ φρονήμειτος ἀὐ γα, αὐιάαοῖα ἂς σοΠτιγαοίαδ, 
ἴῃ Κουηῖϊο . ἐνδε οιὲ πί σειν μετ᾿ ἐλπίσδὸς » ἔρεπὶ εν 8 
1 ᾽ ἄστη, ἐγδίδωμι τὰ ἐν τῇ πόλει πρῴγματα χἱα οἴξοώμελ 



ΕΝ 
. ἀσασμὸν Γραίμλιμτι οἴοιις, αὐτοῖς ἐλπίδος ὅτεικοις ἐνεδίδου 
ψ,6- ἱρίϊς ὕροπι οἰ οιπφητία; [τὶς [ἀςἈτγπιὶς αἰογοθατ, 
Ἢν ἴῃ ῬᾺΡΠΙς, πε ρΙά, ἐνδότω τίς μοι χερὸς συρώματα, 1] 

ολτοπη Ῥοττίρατ αἸϊαιιῖς πηαιμμ» 16 πὶ ἵνα σοι μηδὲν ἐνδιώην 

πὸ αιιϊά τἰδὶ πιο] τα Δβίοτγοπη, ἐνέδωκεν εἰς δ εισιδιαιμιον αν, 
ἃ ἀδοτεῖπι πιοτιμπι ἃς το Προ ποσι οἰ σοπιιοσ ἢ. ]Ππτανς . ἢ 

Μαπιλ ἐνδίδωμι οοά σ᾽ ουππὶ Γλατίτιο ἐνουδόντων τοῖς ὀρυίγμίασι, κὶ κι- 
ἀπὸ ἥϑων εἰς βάϑος ὄγειν τὸ ἐργὰγἱοςὶς ἀριιά γγθοπι Ἰος ἔοί- 

τις ἃς ρα τι οητίας ἴῃ Ῥγοβιπάμπι ορογᾶ ἀράμςϊ, 
- τῇ ποταμοῦ, Βιιῖο ἰῃ τιοητο, ἴῃ ἱπτογίογα θιοηῖς ἀπι- 

ταίοτ, ἐνδίδωμι τῇ ἡδονῇ, γ οἱ αρτατὶ ἤππὶ ἀοιταδ. ἐνδιδόναι 
πὶ ἀριιὰ Πϊοίςοτι. 1}. 7.αρ. 4.Ὀχροιϊτετρσιογθο τοτ- 

ἢ. ὀνϑιδοεὲ ἐν τῷ μαλαοτεῶοι» ἀτιπὶ πιο Εἴτα ἀϊρ τὶς σράοις ἴδα 
ἰοπο. ἐνόει οὐδὲν τορὸς τὸ πεέϑος γάο]οτς μ Πα} γοιηὶ ΠΣ 

ποὸς τὸ ἐνδιδδιω ἐν τοῖς πόνοις. τις 14. ἀποτίιις ἀπ ηνὶ ἀο- 
Ἰοπι ἴῃ ἰασοτῖθιι5. ἐνδεδοις κυφὸς ἡ δὸνἐωγν ΟἸτιρτατὶ [πςοιιτῖι 
Αὐ τοτιΣυπιαρπογιμτι Μοταί. Τ ιιςγ ἀ14. εἰ ἐνδοῖεν μάγον, 

αἰαὶ μυιπαλ τις (οπτίγοητ. ἐνδιώσουσιν ἐδὲν» 181] ἀπίπτος ἀςπιὶ- 
ἰπτ, Τὰν ἀ14,,ν αὐ ἐνδιῳ᾽ και,» ἢ τοπιριις ἀδάοτγις Ποπιο ἢ. 

τὸ μαλακὸν. ΠἸτοτ ὃς γοιὸ ἀρότς, ΑὙ πο ρΒυΐη ΓΠι- 
δὲ᾿ ἐνδώσετε μηδὲν} 81] τοιτιί τες τὶς μα δὲν ανύσετεγαη]- 
Ἐπαϊττουῖ πη }}} τη 0116 αἀχτιττοτις, ιιαίι ἀτσατ,οριις 
ἀρογς, Αστίαη, Δι. τοτῆς αἰαξαῖσ. αὐτὸς μϑρ δὲ ἀμφὶ μέ- 

“ροσῆλϑε τῷ τοί χά. ὡς ὃ οὐδὲν ἐνεδ δοτο Στὸ “Ἷ ἀγοον ωρ»-- 
χκεδόνων τί) φαλαγα. Τά ουτι 4110 15 χὸ παρ᾿ ὀλίγον ἧκεν «'- 

τς γο μὴ Αλέξανοδίθ- αὐεκοέλεσε τὸ ςρα τευμα, 5 ἔτι διασώσαι) 
τὶ ἡ ἀλικαρνασσογ εῖ τι φίλιον ἐν δοϑείη ἐν, “Ἷδ ἀλικᾳρναοσίων, ἐν - 

αἰΐη ἡ ογδιιτη ΠρΏΪΗςτ ἐνδόσιμον ΟΥ̓ ΓΙ δέ αὐ! Πρ] ςατ!.Α - 
τουτί, Ἀ Βοτοσίς. κ᾿ γὸ οἱ αὐληταὶ ὃ. τι αὖ ἔχωσιν αὐλῇ - 
υλήστντες σιιυῆψαν τῷ ἐνδοσίμω, γὺ ἐν τοῖς ὅλ δεικτικοὺς 

“ΑΙ οὕτω γεάφειν. ὃ, τι γδ αὐ βούλητω . δυϑις εἰπὸν τα, ἐν δοιω αἱ 
διρ πάντες ποιούσι͵ αὔρα δειγμα 3 Ἰσοκραΐτοις ἑλένης τορ’- 
δα. Οτε σογο εὶς πίω χεῦοκ δδευῦαι ὃς ἐνδεδόναι» το [- 

Ὁ. ΠΟΙ ΤΟΙ νῸ] οἱσπἰτὶ. συ ποῆιι5» εἰ Ὡρρὶς τὸν αἴθ σου 
δῶν, ἢ τ] ἴῃ μας ἀϊ ἤρατατίοης σοάαπγι5. ΓΔ οι, ὁ γὰ 

δόυυῦαι ϑεινατώγαί γε συκοφ ἀντῃ ὃς ἐν δε δόνα!γἱ ἀπ] σοτο, [οάα- 
ἀοάοτο, ῬΙπιτάτο αι, γδὸ Μέτεν.8.. δα ἐκ αὖ τις ὧν 85 
πο τῷ βίω κομιδὴ τωρὸςς τεὺς ἢ δανας ἐνδεδωκώς. 1 οι» θη δὶ καὶ 

ν τοῖς ἐϑεσιν ἐνδιοδὸν τῶν χἶτσο ἀ ὥνεν εἰ ας. κὶ ϑρωυν φυΐμων τὸν λο-- 
" σα Ποτικ 1] ̓πά τ] σοητι ἐν δὺδῦναι» ΡΟγΓΙ σΟΓονΡουάμΣτ- 
ὉΠάΟΠΔΓα, αΠἸςτἦτ15 τοὶ σταταπὶ αςογς, Τ ΒιΙογ ἀἸά,κ ορε- 
οἱ τῷ τρώτίϑ- ἕχᾳς Θ᾽ γίγνεῶτο. ἐτορ ποντο κα ϑ' ἡ δογας τῷ δήμω, 

τα ἐγδιδῦγα!; ὃς ῬΡΟριιΐο γογιι Πιπηίπαιτι ροτείττοι ας 
πάτο. ἐγοδειῦαι Οτ11 ΠῚ αὐτὶ τῷ αὐ έναὶ κὺ χάλν [ΠΠἼΤΕΙ 5 δ 
εἰπη σῖτα. Ογοροτῖις αἷδὲ αἰϑρώπου, οὔτε γὸ αὶ γῇ τῆς ἰδίας 

; μετατίϑεται » οὔτε ἐραγὸς ποτε τὸ σφοδρὴν ἐδ! δωσι κὶ ὑποχα.-- 
χινησεῶς,, 

πικξιςῖο ςοητοπάο; ἔοι ἀϊξορτο, ΡΟ]. 
οἱβεωσω,χυίειιπι ἕαςϊο. 
νυϑ Πατεῖ. δύκης οἰ ξι(Θ- δίκα Θ-. ἀλυϑύς δορβοοῖος, ξΩς τειύτ᾽ 

σ᾽ Ὑδιχφ, ὉΤῸ ἐνδίκως 9 καὶ δίχοίως, ἔνδικος ἡμέφα. ξαίτις 4165) 

ς, ἔνδικος ὅρκος , 1 ΑἸΤΩΟΏτΙΠῚ ἴῃ ἰἴτοιτι, ἔγδοκος κόλα- 
ἸΖαη ΖΘ: 14 Ἰς1.}15 ῬαΣΠά42]τογρτοβ ἀρ πιισι Πιρ Πολλαὶ 

γα ἰπίτασ γεγτῖς 59 αι τατἸπὶς οἰτοιπιασο, 
ἐοἰατο, πτοι τὸ τἰτὸ, ΓΕ, δικαίως, ἀξίως ,ἐλυϑώς. 
τ τά, αἰια Π ἔγδὸν “ἴα ἐγών ὄντα, Ἰητο πα. αιιὸκὶ 1Π|1πὸ πε τοτ- 

 [ἰπὰ γεηττγὶς. 

Ἐνδν, ἀπποτοσϊ απ ἀραὶ οἰ Π᾿υππι, (δ ος, Νόπη. μεξανδύμ Θ- ἔγδια 
 μλερἹ ἰπιοςπία ΟΡ ΑΙ (δι σας 11. ἔν δγον δι φροσιαύης, ἴῃ Ερὶρτ.1. 

τα ρῖτας. ἔν διον, εἰδώλων, ἰοςιις ἴῃ 4110 τποτὶ ἀϊοηδητιιγ, ᾿νάτποτ- 
τὰς Γροξετα, ἕδος, ἀοπαις»]αδτταςυ! πα, ἐς ἔνδτον, 1, μέλοι με: 

Ἀ “ρίας, ΑΡΟ]]οη. 
Σνίθε, ὁ παστι δ τις, ποτὶ ἀἴαπιις, μεσημῶρινός, Ποια. Οὐγ ἢ; δ. Εν- 

Θ’ δ δ γέρων ἦλϑ' υἕ ἁλὸς, δ ρε ἢ Φώχᾳς. ΓΠτΟΓΡ. ῥἑεσημκίραγος γτῦτε 

; ἔχεται λοιπὸν ἐνδεῖν αὶ ἔλυ, ὁ ὅδιν ὁ ἀκτὶς ἡἸλίκ. Ατατιις, αὐτὰρ ὁ ἵπ- 
᾿ἰς ἐν διίθ- εἷλεἶται ἴῃ ςαΐο νον ίἄτιισ ΓΟ τη ἐν τῷ τῷ διὸς οἴκῳ, ἢ' γρεοὼ 

᾿α ἐρανωὸν ΕἸ ὁ μεσυμιρενός Τἀοπη, ὕψατος ἐνδίοιο. ΡῬιιυΐα οξ ςις. 
᾿ξ αριά Ἠείγοβίτηι, 

γδγκαι τ οΥ ΔἸ οΙομεσημῥκαζω, 
Ἐχδ α ποῦ, Ης [γΟ]}.ἐναλίσματα. 
Ἰφιίθο, ὐ, δ, ἐπ σαστιι οἢ, ἘΠῸσ. 

φρείθη ὁ χὰ νἴητιι559 οηϊτιις γἀοστιῖ πατιὶς, 
οἰητιι5, ἔσωθεννοχ ἴθσο ἰητεγι τί γάοσπο : αἰϊψιδπίο ἀοπηὶ. 
Ἰτεὰγ δὲ ἔνσοϑε, ἔν, γεν σόν ΤῸ ἐκ τῆς ς-ἔγης » ΟΧ τοῖτο ἀϊχὶς 

ἩΝΟΙδΩ Αἰἴαοο. πὸ ἐνδυϑενγος νγθαπα: Ἱ Ὠιιογά, 
τιι5, ἀο τα], Ἰητου Τπι5. ἔσωθεν δαῖτ, Ἰητον ἀπτη ἸΠη Εἰτασρτο 

ὙΠ Τά τη, οἱ ἐγοδϑι, ἀΟ πιο τ οἱ χμ1 ἤϊπτ ἰπτιις. ΑἸ το ρ μη ΡΊατο. 
[ ἕῳ ἱπῖτα [εἰρῆιπι. Πα. α, σὺ δὲ; ἔνδοϑι ϑυμὸν ἐμύξειξς,ῆς Ο- 

ΕΥδργο ἔνδον, ἴητιις., ε 
3 ζω μιάσω,πακα, ἀιδῖτο, διταζῳ, σοθες ΤἘεθλη. ἐς ἀκριζωώς 

τ ἀδὲγ δἿΝ ἐκεῖ διλ ἐνεδοία ζε͵ [ξὰ χηλτπὶ Ρεπάφολς. Αρρίδῃις ἴῃ 

ἐγὰ 
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ὙθοΥ, διὸ κἱ μἴχες τιγὸς ἐγεφοίαζε,κὶ μφέχος ὁ κατῆρχεν, 1ιατηδίρειας 
αἰτογηαπτς ἰφατοητία, γᾶς ἐνδυικ "δι σι γατιις»ἀϊ ᾽ 5, ἐνόοια- 
ϑυώαι χόγω,οτατίοις ἀρῖτατο,ἤς γ411α:ςοηΠάοτγαγς,ἴπ ἀμδιιιπὶ 
ὙΘΠΙΓΟΤ Πυιογ εἰ. 

Ἐνσδιασιαος Δι ι15.4ησορ5»ἰποςττ5, Ὁ ᾿ 
Βνσδὲιασίμως ΡΓο ἐνδοι τ οἷς, Οὐ ΟΡ, ἀς Απυϊᾳιιῖτ,ἐνδοιασήμως ἔχεν, Ἃἱ- 

τεγηαῦθας [τητοητίασῃ, γαῖ δηλαγιὴ ἀιθιιις. 
Εγσδοΐασις, ες." ,αἀἀαἰἰτατῖο, ΗΠ οτπι. 
Ἐγυδιασμὸς, νν ἑ,ἀιοἰτατίο. » 
Ενδοιασ' ὑς ας ἰάο ΠῚ αιοά ἐνδοιά σιμως, οἰ μφίζο» Ὁ-. ἀμφί φυξ8., 
Ἐγυδιάςως,ἀτηδὶρ ὁπάο,ἀαδιζ, ἐδὲπ ἐγδοιδί ως. Π1 81] Διπίλϊμοπάο,βε Ξ 

ἕως, 

Ἐν δοιῇ .,ἐν δισαγμῳ δὲ ΠΟΙ 
Εν δοκία αριἃ ΑτΒςπ.»᾽ μύτη» Ἡοίγς. Ὁ 
Ἐνδοκος οἸάςο εἰς ἐν δα, ἰηΠάτα; αν ὠνσδέχειϑαι. 
Ενδομαατος τον Πρ ητὶα Γαι λΠτο ἰαχατῖο. 

Ἐνομῆνία, μοΙ]εἰβ1ο».λρε}}ςχ κτίσις γδυτοσν ον, ΕΟ γ ἢ, ΡΟ τι τς- 
ἸςΓΙτ. 

Ἐγοδόμησις, [ττιιέξεγα, ΑΡοοα). ςὰρ.2:. ὶ ἐνδδμοσις πῇ πείζοις, ἀριιὰ [Ὁ- 
{πρἐνδόμησες, οἿξ πιοίος 1 ἐξα δι τε άεπάϊιπι παιαὶς Ροστυο- 
{μη 30 11α ἀἸςῖτιιτ Γατιμέν τρια] δάχεᾶ ρ1[ὰ οαάϊτ, ὅζς, γοςατις 
οὐδ ὠρρκὺ μ(φύτιον ἀΡ ἀτοοη αἷς ἐταησοπατίαιις Ημο θιις », Ὑ1 
ἔχης σοτμοπο: ΒΆγη άρρποιντοὶ λιυῆϑες ἀΥ τ Πα δὲς ἃς πιληυ λετα 
Ῥοττιϑ»ῆς ν οξαητιιν ἃ δογιιῖο. 

Ἐνδόμυ χίθεφου, οἱ καὶ ᾽ν) ̓ ς παῖς » ἴητιι5 ἰατξ Π5 9 ἱΠΤΌΓΠΙΙς ») ἐπύκρυ - 
φΦΘ- , αθαϊτιις. χαάτοικος. ἐνδόμυΐχον χφ κὸν. σϑρ οι ΤΠ Δ ὑπ 9 σκο- 
τεῖνον ἃς ἐνδομυχὶ, Δ οτΡ.Οςςιι τὸ; [ςογοτό, Γλαπιαίςοπ, οὕτω 8) 
ἐνδόμυχθΘ- ἐγεγόνει κΚ) σιωπηλὸς δ) τούτοις ἃ κρύ πῇειν ἐδοκύμαζεν, ὦξε 

οὐδὲ ἐρωτώσῃ τῇ μλτρὶ λέγειν ὅπη ἀπίοιγοςοιτιις ὃς αθάϊτιις», σοη- 
ΠΙΐαση τοροης ὃς ἰατιις Οσομ τΑτ5.). Υἰ ιὸ ῥονρνηο ἔθινμεῦ: 4᾽ 
έαει. 

Εν δομυχα ἰητιι5 ἰἄτεο ΡεΠίτιῖς ἰηΠάεο, οὐκουρώ, γηάς ἐνδομυχ ὅν κα-- 
κοόγςαςιτι τη4] τη. Βιιά. ΟΟππ. 

ΕὙδὸν, Ἰητιι5γἀο χη. γἹάς ΕἸσω ΧΟΠΟΡΗ. ἤθοου ἐμὲ διὰ ψύχιθ- ἔνδον. τὰ 
ἔγδονἱηταγα, ΧΟΠΟΡΗ 1 ΟΕ ςομοιη. χαὶ τέων φυσιν φαίαι 9 ἔυϑι 
παρεσκϑύασεν ὃ ϑεὸϊς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ - τίοὶ μὴ τῆς γιωυαγκὸς » ὅπ τοὶ ἔνδον 
ἤὔγεκ ἐπιμελήμα τα γτίω) 3 πῷ αὐ δος, ὅ}: τοὶ ὕξω ἐξ γα χ ἀπιμελήμᾳτει) 

Εἰςογο ἀριιά (ο]μτπς απ ἰἰθτο 1:. σἰρῖτο ρτίπιο 5. ἃ πατιτᾷ 
σοιπράτατα οἰτ ορογά ππι]πογὶς δά ἀοιποίξίςαπι ἀπ] ροητ!λ1); 
νἰΓὶ ἀτιζοπὶ δ οχογοιτατίοποπι ξοσοηίοσαι ὃς οχτογηδτη, ἔνοον 
ὅθι, ΑὙἸ ΟΡ. ἔν δοννρ το ἴᾷτγα δ ο5 αἰ χὶς ΧόπορΆ: ΡΙυταγς ἢ, ν- 
δὸν κριτεικρυ ΠἼων ἑαυ τὸν 5 Ἰῃτιις [6 οσοὶ [τΑ 5,0 ἱ ἐγδονν το ἘΠ] Πλ. 40 - 
τηοῇις!, ᾿ 

Ἐνδοξολογεῖν» Ὁ] οτία πη ἀιισιρατί: [Δ δττῖμ9 ἴπ Ὀίορεπο γοςὰζ ῥήτο- 
ἐὰς ἐνδοξολοχρευῦ τοις» ο] σάτα ἴπ [Ἔσπιοης ΔιΠσπ ρᾷπτα9: 

ΕὙ δυξίθ. οὐ δ κι ἡέ δεξί. δξαςὸς, Ορτη4011155 ο]ατιι5» [ρ᾿ ἐπα άιι5: 
ΠΟΌ}]15. ἐγδυξοις τα φαὶ Τ᾽ ἀποϑανήντων ἕπείησε 9 ἀε[ξξς Ποπο- 
τὴ Ποεμ ει Πππιὸ ἔχπιις σταῖς οἰ επάϊμπ. Γ᾿ατάτο Β.1α Ῥεσὶ εἰς: 
ῬΒιοροηις ἀϊοῖς ἀγριιπιεησα ἀἸα]ςξχιςα ἔν δυξα καὶ πιϑτιγά, ἔνδὲ -- 
0. εἰς τοὺς πολεμικοὶ » ΧΟΠΟΡδη. τὸ ἔγσοξον ) »! τα » ἕλπια, Βο- 
πο[ίϊπι, ἀϊρηῖτας. ργο ΟΡ μα 0111. Ασητοσοῖ, Μοταρμγῆςον.2. 

- αδοὶ ὁσὼν οἱ διάχεκ τκοὶ πειρβώνται σκοπεῖν, ὡς 270 ἐνδόξων ποιοῦ μήῆνοι ἢ 
σκέψιν, 

Ἐνδέξως, Ποποτιῇςὲ, ἐνόρξότει πα, σ] τ ΟΠ διετέ: 
Ἐνδύδϑηα, ταὶ, ἸΠτο [ΕἸ αϑνἸίςογα Ἰπτίπηαιρτο ἐντύῶνα (τι δ᾽ς τγααὶς Ε- 
τγιπο ]: ὃς Ενδοϑϑιίδια Ργο εοάοιη. : δηκιν 

Εγεδόσεμον . οὐ, τὸ, Δπία.. τὸ αἐχῆς καὶ κινήσεως εὔτιον ) τὸ ποοϑ τῆς ὡδῆς 
χιϑείρισμα, ΗΣΙὙοΗῖο αὐάκληκα. ΕἸ ( ἰπαιῖς Βιι 4. (οπισηςα- 
τατ.) απ ρίςατως τα τβτηῖν οἰ πιοϊοίτα: ὃς ργαίοτγίρτασι ααοά 
ἀλέα ἂῦ ἰρίο ομπογοάμίαίςαϊο «οι ἀσοΐπεγς σβογιπι ΟΡΟσ- 
τοβδάτιιο εἀϊτο αιοπίαπη σμοτιις “πο ἰ τά θαταγ δὰ ολητὰπι; 1ά- 
εὸ ἐλέζυπα,ντ ργὸ ἱπυϊταπιξητο ὅς οσςαβοης ἀατα ρομογεταα 
Ατσηζοτο! ἐς σαιιάο 5 κ7᾽ γδ τὸ αἴώωϑεν ἐνεδστμιον υτσο σῷ φερωνύμῶς 

αἱ κορυφαίου «υρρστεγορδυϑετος κινεῖ θα μδ τοὶ αἴςρα 7 14 εἴξ 5 ἡγ,(ογ 
Ἱποιμοητοπὶ δα δὺς πυπῆςτος 405. ἄς Πιγίμπι 4υαί τη αἰῖ- 
{ρισαπάο ῥγαςϊποπάδαις ποι] τγραιιε τι κορυφαίθν» ταιπαῖ 
4ιι1Π ργαιμ]τογοπι ὃς οποσὶ πηαρ Πξγαπὶ ἀρρο το ΡοΠῖ5. οἱ 3 

κολόυς-οἡ τοῖς ἐρέταις τὸ ἐνδότημον ἐνέσδοστιν » οἱ 3) ὅ7} αν ἐνδὸσ ει ἘΣ η9. 

σι ἑοσίω ἐπηλαλάξαν:σαΐσας. κἡ ἐν δδσημον κινῆστως» Ὁ αρχῆς τιον. “3 

“ναλμιὸς οἶΘ- ἐν δόσιμιος ἐγ) πὸ ᾧ δ μίσυχι. τὸ τὴ τῆς αδὴς κεϑεέρασμα. 

ΤΥ ΠἸΔπὰ5. 44 Τα] Ἰοιιπι 5 Ῥγὸ ἰπεταπηςητο ὅς Βάυοα ἰςτὰς- 

Βοπαϊ ἀατα, ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ἡ οἷν τοῦ μένοις τὸ ἐνδόστμον μνηφ-ἔσ ας» χϑῇ 
δή ῥφῦδῳ ἑρμοί κιγεϊς καὶ διεγείρεις καϑϑύδοντας ᾽ φ'" ὅς καϑε.- 

αὖ οἵ τῷ Διονύσῳ τὸν ϑύασον κρρύστιντι, θὴρ τίω χορείαν 7, ἀλετοι φε-ς 

φόνται » οὕ τώ καὶ ἡμεῖς τῷ σώ πλντρῳ τὸ εἶχος αὐτηχ σωώιν , ὥσπερ οἱ 

σῷ χοροςἐτῃ Ὡρῆς Τὸ αἰάκλυμα τοῦ ῥυϑμοῦ σευυομμαρτονιυ τες, ()ιιϑ- 

ἄο γετὸ τὰ πορῖς ἐποεησίαιήπι «τις ]ο8 ἐχογάϊγὶς ἡ ἄ γεϊμτὲ 

Μετοιιγία! νάγρᾶ πος οἰςς ἃς ἀογπηίςητες εχρεγθοίαξὶ3 τᾶρο- 

ἄντα γε φαΐ Γθέγο τῇ γαἤιηι ρα ΠἈπτὶ δά ςβοτολ τη ᾿ ἀμόϊι- 

εἰ ξδγαητιῖγ: ἢς ὃς πὸς εἰδὶ ταύταις ρἰςέξγο Τπςοςητῖμο ἐοίροη- 

ἀοαπιὰς οοηΐεπτάπεο. Τάσῃ 5 Ἐχηξόλῳ 5 ταῦτα σοι περσπαϊζο μὴν 
ἀΦ. ὧν αὐτος γράφεις 9, τὸ ἐγδόσιμον εἰς σε Ἧς πειῤῥησίας λαμ αύοντες) 

βάιρφίαπὶ ὃς ἱποιτατηοητυσα.: Ατϊΐζοτε!. οξζλιο. Ῥο ἐτισοτιπι 
»Ἃ 



ἘΠΞῸΝ 
αϑοὶ ὃ μουσικῖς ἔνια μὲ τῷ λόγῳ νὴ πρότερον, καλιῆς δ᾽ ἔχὰ ὦ νωῦ αὐα- 
χαζόντας αἱ τεὶ πυρφαγαεγεῖν 5 ἵναι ἄαπερ ζγδέσημον ϑβώνιται τοῖς Ἀόγρις οἱ 

αὖ τις εἴποι ἔστοφ αἱνὸ μῆμ(θ- ἀεὶ σὐτῆς γε νοἶτις ὀχ ογάϊτιπη ὃς ρταϊα- 
ἄϊιπιν Περδεργοιοοατίο ἀιΠριιτατί οι 5. Αστίαπ 1δ.1.οἱ ὃ τοσούτου 
ἐδέηστιν ἐνδόσιμόν τι αἴθ εἰν ἐς ξυμξασιν, ὥςτε κ ϑέοντες ἐκ τῆς πόλεως 
οἵ τε ἱππεῖς "ἡ “ν᾽ Ψιλων ἐκ ὀλίγρι, ὃς τε ὅδ) “τὸ «ρα τόπεδὸν ἐκροζολίζον - 
πο, ταηταῃι αδἔπιτ ντ αατπογος εἰϊς νἱφογθεηταν σοποῖ Παπίας 
Ραςῖ5. ὃἃζ αηίαπι ργάθετς δά σρῃάϊτίοπες ἀοίςοηάοπά!, Ετ ἐν- 
δόσιμον ἀϊέζιιπν σατπυῖπὶς νοὶ ογατιοῃ δ 5 Πιις σαητι πὶ χοῦς 
ἀλιιπ1. ἐνδόσιμον οπΐ πὶ Αὐ τοτο]. ργοσσπλίιπι ἀρρο ᾽ατ, δεῖ ὃ. ἴη- 
αυῖτ. 7) οὐκ εῖα καὶ ξέγα ἐξ) τὰ ἐνδόσιμᾳ τῷ χόγῳ. ἘΠΕ οΠ1π| ἐνδόσιμον κὶ ἐγ-- 
εἰν ϑεῖστε πυρός τι δρ(ιήνΠΊΡῈ}} {15 ὃς Ἰηςἰτατίουν ῖς ἐπηρο 165, ἴπηρι}- 
Πο, ἄς ̓πάπιξτῖο. Βα ΠῚ ἴα Ηεχαοπι. πο πΉ1]},4. παγγσης {Π4 γεῦ- 
Βα.σωυαχθήτω τὰ ὕδωτα εἰς σιωαγα γῆν: μίαν, ὀες ϑε)2 16 1119 τῷ τρέ- 
χεν τῷ ὕδατι τὸ ἐνδόσιμον. ᾿πιὶς ἀ4τια: ἱπτροτιις δα οἰτ ται πατιῖ- 
τα] ]ϑ.ὃς βτιχα: σοὨ ἘἸταττο ῖς ἱποίτατῖο, δυποήιτι5. ἰούον ἔχον τὸ 
ἐνδόσιμον τῆς κινήσεως, ἐνδόσιμον «τὶλ τη ΡΟΠΊΓΙΙΓ ΡΓῸ ἀυριμηοητο, 
ἃς πιατογῖα ἃς διιτῃ στίτατο, Ρ᾽ τατος. π Ἡοπιογο, δὴ οἱ μὰ ςωὶ- 
κοὶ ὶ αῤετίω) αἱ τάρκη ἡ, γρεῶ ταὶ τρὸς δυδωμονίαν.. χαξοντες τὸ ἐνδόσπιμον 

ἐκ οἶκ᾽ Οἱ μπρικων τέτων, ατπογοῖι ΗΠ οπτογιιπι (εοιιτὶ ἴῃ Ηϊς γοτ- 
{ΠΡιι5»οςσαΠοποῖη ᾿πάς παξεονε τρίς Αἰ α] ἀἰχῖτ, πτορ᾿ Οἱ κήρρυ δὲ 
εἰφοῤ μἰι λαζοντες, τὸ ἐνδόσιμον δοιιῦ αι! ΟἸς. Δηΐς ἀατορτο δοχεῖο. 
Οτοϑοτ η ραττγὶς ορ᾽ ταρϊουΘεὸς μὺ οι φικδυκηΐσεων κύραίθ:εἰ γὸ 
Ὑποκλίνει διαὶ φιλανθρωπίαν ἐκ, πῇ Σστοτόμου πρὸς τὸ ἐνδόσιμον 9 ὁ ἀ 
παντῇ συγχω εἴ τοῖς εἱμαρτοίγεισιν 5 ἵνα μὴ τῇ χρηστότητι χείρονες γίνον-- 
σαμον ΒῚ ἐνδύσημιον, αὐτὶ πῷ συγχωρντικού, Ἰ τη αιιοά ὃς σοάὶτ ἐνδόση- 
μὸν ἀϊοϊττ,συγχωρντικὸν, Ο1}} ΠΟΠΙΓΑΓΙ Ὁ11Ὶ ὕπότομον . κὴ σχεληρὸν» κὶ 
αὐτίτυπον,ιιοἀ το πέξατιιγ ἃς οδηϊτίτιτιν τάς αγίκλυ κα. 

Βνδὸόσιμος γυγ κὺ ἐγ βιτατιίτιιδ. ΑΥ ΠΈΟΡ ἢ. τῇ ἐνδοσίμῳ πριακοςῇ 5 ἡλα: ἀξ 
δγατία ζΟΠ ΘΟ τιιΓ. τὸ ἐνσδὺ σιμιον, ἴῃ οἸτάγη Θητιιστ. Αὐίξοῖς Πῦτο 
δι ΟΠ τι ογ. ὥστε ἐνδόσεμον γγύηται τοῖς κύγοις , ὅκα. νεἶτις Ῥτοιιο- 
Ταγῖο ὃ ποτα πρητιμαι Οχ ογάἀ ηχαιις φογιμὶ ατὶς ἀἰςο το 4115 
οτοῖ, , 

Ἑ δεσις, ως. ΓΟ ΠῚ ΠΟ. πιά ιι! ροητία, οἰσ(ξαιιηπι τἸητογάμπι [6 πὶ 
πιο ἃ ἐνδόσιμον, Ατ τος, ἀθ πλιιημϊ πλοειὶ 9 καὶ ϑεία φύσις Σιπὺ τινὸς 
ἁπλῆς κινήσεως τὸ πρώτου τίο) διωύαυιν εἰς τὰ ποῤῥωτέρω μέ χεις αὐ διαὶ 
“ἢ παντὸς δεεξέλϑη, κινη δὲν γδὸ ἵτερον υἱφ᾽ ἑτέρευ, νὴ ἀυτῷ πόλιν ὀκίγηεσεν 
Ὅν σιυὶ κόσμω, δρώνπων μὴ πτίντων οἰκείως τώςς σφετέραις και ταισρε δι εἧς» 
ὦ τὶ αὐτῆς 2) ὃδ».) πῶσιν ἄσης, ὁναὶ διαφόρου κα; ἑτερρίας τὲ κει ἢ οἷς χὰ ἐν- 
ἀντίεις, καὶ τοι τὶ τορὦ τὴς οἷον ἐνδόσεως εἰς κίγυσιν αἷαν γϑωουήσης,} ταπιοῖ- 

ἢ ρτίπηῖις 1Π1ς νοις δά ςοπεοηζιπα ἃς φαια δι τατοπι ἁι[ρὶ- 

φιδ 

σατεῖς ΠατΊγα {τ ςΟΥΠ ράγατις δὰ νπιῖπι πιοτιμπι. ἔνδοσις ΠΟ ]1η4- 
το, ΑὐΠτοτοῖ, ἐς τπιπάο, ἐν τῶς «Ταλέσιν οἱ μέσοι χίϑοι κείμϑμοι χ᾽ ἃ 
εἰς ἐχοΐτερον μέρος ἐγδοσιν ἐν αῤμογίᾳ τα ροιῖσι καὶ ἐν τάξει τὸ πᾶν «μα πὶ 

ῥολίδος τὺ ἀκίνητον 9 ν] Βιχ. 1 Οροτῖθιις ξογηϊσατῖς ἰαριάος ἴῃ 
ποτ ΠΟ] ΠΟ ςατὶ 5 4ιια ραττο [ΟΠ] Ποῖ ντγοόαιις νογῆις {γι ξξιι- 
ΣᾺ ἁγολατα ΡΠ ἀατιτ»]ιιασίαιις Οαοτὶ σοαττ,ίη ςο ςγομτία σοη- 
τίποτ, 

Ἐνδότατος»65905 ΠΥ] ΠῚῚ15. ΡΟΠΪτΙ ΠΊπητις. 
Ἐνσδοτέρα» ΠΥ ΓΟΓΊῚ15. 
Ἐνδευπέω, ΟΠτ1πι ςἄο. ΟΥ̓. -αὐτλῳ σἹ᾽ ἐνδούπησε πεσούσει , [ιο- 

πα [αρίᾷ, 
Ἐνδοανὴς ΕΗ ςαχ, ορακτικὸς, Ξ 164, 
Εὐδέεατει . ποὶ ἐκ δερφαῖμει . οχ σοτίατα σἰατη σαρῖτο ρεάἀβίίαηις. Ηε- 

[γοῖτι5. 

Ἑνδροιὴ, ᾽ς, ἠγοστταπισπ οὔτις αιιο Ῥ]πτατο ἢ ἄς Μιιποα, ἱποιιτίι5. 
Ἰπίαϊτιις. 

Ἐνσδοιί δες, αἱνν που. Δ, 
Ἔνδρομὲτοίσδὸς. Ν. ΓΑ] οἸατγτὶ δόδιις το ντορδητὶγ σπγίογος 1π φοτ- 
ἘΠ ΤΑΙ] Π6 9 δὲ νοἴπὶς σοπιις ν ΠΠ]ο : ἃς Αἰγῆιται ἡ σαῖς πιοπυιαῖτ 
ΜΜαγτία "15. Ἰτοῦτν σπου] πα, ΨΊ4ς ΓΟ ΟΠ] ς μι [10.3. 

Ἑνδιρφνη ἡ νσοητις (Ἰτατί Ομ 5. 
ἘΊ ὄγυσος, κ, ὁ, ΓΟ Ὁ] ἀτ15,α Προγσίηο ἤις, Γογα ητιι5, 
Εγόρυον; τὸ ἐγκάρδιον, Ης  γοἢ. χαρδύα σδεένορα»»ἡ τὸ μέσον» (ΟΥ̓ ΔΥΒοτὶς ἃς 

᾿Π Πιατγῖχ. ρᾶγς Ἔτίδιῃ ἀγδτγὶ. ΡΟ ΠΧ 1.1. Ὁ) σλατιὶ ἱμοὶς, οἱ τῷ ζυ-- 
γῷ αἰοφταϑαπῆο μῆυθ.,ἐχ ἐξοιον, ἢ μεσόξοιον κὶ μεσείζοιον καλεΐπιι!. κα- 
ταλαμᾷαγοάσι ἢ αὐτὸν . ὅταν πίδεειλωῖσιν εἰς τὸ τοι ζυγοιῖ πρυύπευμφ 9 κερ- 

ς κίδα ξυλίνίω ἐμζαλόντες, ἢ καλεῖται ἐἰ μῶρνον, καὶ ἐν δξυον, πς ταΐποι 

411]. ἣ 
Ἐνδδυθ..», ὃ, τοῖο, ὅρμος: ἱστοζοειὰ, το ΠῚ, ΓΟΥ ἀΥΡοτίς. Ρ͵ΙῸ γὰ- 

τγο, ἩςΠοά.- βοων γε νῶτον ἵκηαι ΕἾ δδυον ἐλκόντων μεσοίζῳ, 
Ἐνδυάζω, ἀν ᾽τοναπα δὶ ρον μα Πτο, ΗΟ, 
Ἑνδυασμὲς, ἀιδ᾽τατῖο, εἰ μφιζολία, διτ-αγιεὺς ϑπορία, 

Ἐνδυκὲ ς, τὸ, το πηλἶτο ἰαίσοτο ποι ἀιιπὶ ΘΠ οἴτατν 4 Π ροησυτα- 
τιιπη:ὰ ΠΟΙ Ϊ πὸ διυύη, αἰθεασδδοντος πὰ κινδυκές, Ἰηηιήϊ Ης ίγοἰι. συ- 
νέχὲε, τοι ἀφελὲς, γλυκυὶ ἔνπνοι πος Ποὴ συ τὸν, ρόϑυμον, ἐμ- 
μελές, Ἰξο ΠῚ πες ὃν, αἰσφαλές. ξ 

Ενδυκέως»αςοιιγαϊὸ, ὄδεμελ είς, ἀπεδιαίως, φιλοφρήνως» τηλρπορογὸ 1 
Ῥτ τα ῖ5. ΗΠ Όστ, 114 4.ξ, - δσκεν ἔμ᾽ ἐνδυκέως ἐφίλει, 41} τπαρ πΟΡοτὸ 

᾿ πῆς ἐοσηρ  οἔογεζατσ, 
ἘΠῚ υκευν τὸς Ο Γατυ Π] ΓΠΓ11 ΠῚ» ἢ 46], ἤυτι!]ς, σου ταιη. ΠΟΙ, 
ΕἼνδυιρ, «τόςντο, ἱΠἀπ πα Θητι1Π1ν ν οἰ Εἰ π ξηγιιπν ῬΑ μαι. ἔνδυμα «ὦ - 

φϑαρσίας [Ἰςῖτειν Βα ρτὶ πα ἀριιά ἸΝαχϑηζ,ἔνϑυνᾳ ἐκ τριχιν. ἴνοὶ- 

πτςε 

Ἔνδυομαι ἱπρτοά!οτ ΡΙατατο ι. Κλέαρχ δ ἡ ποντικὸς τύρανν 

ΒᾺΝ 
ΤΙεΐτπι Οἱςοτοε Ἰςῖ πα ν οἴδίσιντ φιοά γὩρ ὁ νοσΑπηΣς άπ 
σιοὰ Εχ ΡΕΠς σστης! οσιμπι σοπβοῖταν : ταῖς ἃς φιοά νος ̓  
«υοίοιτς ἀ᾿ “Τηνο ση ΟΝ ΊΑττἢς.3, αὐτὸς ὃ Τααύνας εἶχε τὸ ἔνδυκαι 
ὑπὸ τριχ εν καιύλε, Ν : 

Ενδυυάνία. γα] ἔξι15.ν οἰ Ίταις.ΡΟΙ νΌ. τ᾽ αὶ ἐϑεῦῖτα τὸ δ ἀγλίω αι 
ΐ αἰεπισάμσιτος διαὶ τὸ ποικέχίω ἐῇ κατ ἐκείνων Ἂ ὦνδυ μίαν, ᾿ 

Εὐδυμαίτια, τοὶ ἡ Ἰοσος πλιῆςας πιης Ατρὶβ» πὰς Ατβοίίςα τοὶ ἣ 
τας γᾶς [αἰτα το, "ἢ 

Ενδιωναυιόω, ΟΠ ἤΓΠΊΟ ἐνδιευαμοίμαι 9 ςοπιια οἴςο, ἐνεδιείώμαμώϑ 
γναἱτάϊ ἔλέτι ἤπιαν. Ν 

Ἐνδιωας ὅϑω, ἀὐτῃοτίτγατο ναῖςο. ΑΞ συ]. Ῥογῆς ὅμως δ 
δωωας δ ταν ἐγθυϊιραῖῆςατ ᾿ρίταιν ἐνδιιυασ δύω, ῥταεςἰρὶ 
Γιτατῖς {ππι,ἰππρετϊοβὸ τὴς σΟΓΟΣ ΡΓΙΠΊΔ5 ράγτος Οὗ τὶ 'ξο; 

Εὐδιω ξνσιγϊπάϊιαητ. Πογοάοτιρτο ἐνδ᾽ευεσι, κυ 
Ενδιαύῳ,Ἰαἀπι 5 14 (.Φ,- μαλακὸν σῇ ἔνδιωε χιτιύγακἱ,ἐγεδευΐ σαι 
Ενδυονςο] οὐ του οογ τ5»οἰτὸ Μίοπαπάογ τείτς δι11,1 ἘΡῈ 

ρέσομα) γὸ ἔνϑυογυτο ταχέως. ᾿ 

ζωτὸν ἐνδυ συλ Θ-. ὥσπερ ὄφις ὁκαίϑευδε, ὃς ΑτἸΐοτο! ἄς Ἀπίη 
ὥσπερ ἐνδεχδιᾶμον χτ᾽ δὲ Τιυϑαγρθικοιὲ μύϑοις τίωὶ τὸ χούῦζαν ᾧ 

εἰς τὸ αυχὸν ἐνδυεῶκι σῶμα. 1ῃ 40 Πρηϊῇσατιι ἀατῖπο 
ΧΈΠορ . Τ Βοορ γ. Β1|. 11.5.6 αΡ.18,4 6 οἄογα 5 ὥσπερ ἐδ 
δένδροις κὶ τοῖς τειχίοις ἴγτο Ρίτ᾽ Πα τ. ΡΊατο ρσὸ Πιδῖγς, 
Αςειπλτιρτίιπο ἐς Πρ. ταρτῃ τὶς αὔοια ἐκ γέων ὄυϑιεἐ ἐν 
ον ἡ μὴ “ἿΜ τρρξέγων τὰ πόλει, ἢς ἐνδύεται ἡ μῶς κὶ δύγοιο 

Ῥοποιιο!οητῖα ἐπ ἀπίπιος ποῖξγος 1{Π4δ᾽τατ, Ρ]ασ. Ἐτ 
αὐτὸν» ῬΓΟ ἰπάτιοτς [ς ΙΔ ιιοἰ5 9 ν αἱ γοτῖθιις ἀϊχῖς Χ οπὶ 
δείας χις Οἰςοτο ἴῃ  ογγοσι, 5114 σοη οἤτοης ἱπάμι αἴ 
Βυ]οταν ποςοῖῖςο οἵδ, ἃς ἴῃ Ασαάοτη, ἴῃ ἐρίμση [δ ̓ πάτῖς α 
πῖορατ. Ταίαν [{.7. 0.11) ΟΔ]ΠΠΕςὶ, ἔς 1ρ ἢ δουτέ Πττῖδ 
ἀιιεῦαητ. Π161, [εἴς ΠΙπαυ]ὶς ἱπορίπδητος ἱπάπ εραπε 
ἐς πυπιηέο, ὃ ἢ ϑώρακα ἐνδύεται. ἰοτίσαπι ἢ} ἐπεί ππς, 
ἈΘραθ] το, Ρα πιὸ, πλ τῆεσσι κὶ ὀνδυεπσὶ τύπος» ΠΗ ΡΊΤΙΓ 

τὰῖσ ποτὰ ὅς οἴ Πρ 591. Πρ τ Πλ τπΓ. ᾿ 
ΕὙδυσις, ἡ, Ἰπστο 15. νοἰ πε! ατίτιπη, ν οἰξίτιιςν ἴα Ῥαηάςέξ,} 

πρὸς πἰωὶ αροφίω κὶ πόμο, κὸ ὄγ δυσιν κὶ ςεγανίαια, ΠΤ οἴ, κατά 
Εὐδυςυχέω,ὠ, Ἰπσουπηπιοάα αογο, ΓΙ ατάγο ν, τα Ἐλ:Ο, ον 

πόλει χακως βουλδυσοί αν Θε. ἀοτγίτηςητιιτ το πιαϊὸ οο 
αἱτατὶ ἀπο τ, 411} Ππιρ]Ἰοῖτον σοάάιης καῖ [ογ ὃς ἢ 
1η σἰεταῖς. 

Εὐδυ ταὶ, τοὶ, ἱητοστιπτοητα αἰδιζλήματα [η ἘΡΊρτοἐνδυτεὶ 
μάσε πλοχαέμοις, ἐγδὰ ταὶ ΡΓο ἐνδύματα. 

Ἐνδιυ τοις. ΗΠ οἴ οΠῖο οἰτ αὐλωτὸς «“αἴμινθ.. “ 
Εὐδυτὸὴρ ἰπάιςι}}.. Ῥ]ατῖτ, ἐνδυτὴρ πέπλθο ΘΟρΠοςΪ. ἴῃ Ὑτδοὶ 

Ῥἢις απο αιῖς ἐπ μ] ὃ ἀπυὶςῖτὶ Ροτοίς. 
Ἐνδύΐω, ὃς Ἐδυμι, μα. ύσω, λυλάτιο. ἐνέδυστοιν αὐτὸν τοὶ ἱμάτια 

τιμηζ οἰλ] ν οὐτἰπεητὶς []ς ΝΜ αττῃ, Ἐπλησο].ς4ρ.27. 
χιπωνίσκκοις, ἸΠ Δ] τὰ" ῖς 5. Ρ] αταγο,ῖι ἸΝτιπα, ἐνδύσεις εἶ 
ΡΕΙΠς ἐπο!ἀοη5.Ὀτοίς. 1.2. ςαρ.60. ἐν δεώτες ἐδδιῆτε 
ταλξγει. ἐνδατες τοὶ ὅπλα α 115 ᾿πά τὶ 9 Ἡογοίος, ἐνδὲ 
ΟΡροττιΣ 60. ἐνδιὶ πορφυρίδα, ρει Γριιτοαπι ν οἴτεπι ᾿η 
ῬΒοητοιη ἱπρτοά!οτοίεο, ἐδ ὕεται τὶ πότῳ κὸ πρξρ 
τατ ἴῃ δο]οποιη Βιπάϊτον συ! ἀδαγα ὅς τη ογ τισι τη ΡῈ 
ἐνδεδυκιίας ῥινὸς σιμότης, πῇ ἀορτοῆη ας ἀπ ι Πηλτ: 
γας ἔρας, ΑὙἸ ΟΡ .ἵ, Πιδί οι ὃζ ἰηρτοάϊοηβ. 

ΕΥδιωροε τι» Πτο πη ρογαι5. ΕΟ Γν Οἢ ἐνδ ρότερον ̓ ΏΓΟΥΡ 
εἰχρατέςερρν. 

Ενεαρίζω,[πι ν οτος ἀσοςνογ ΠΠ1ς τγαπῇρο, Ναζαηνϊάς Εαρὶξ 
Ενεγίνωμαι»ἱἀς ΠῚ ψιοὰ ἐγζυώμωἐνεγίυώμῳ τὸν φίλον 9 [ροῃά ς 

πηῖςο, ἃς ἐνεγίυ ἃ το αἱ τὸν, Γππτις. ὃς ἐνεγίυαστον [πε ρῖι15 τΟΡ ΟΠ, 
πιιπ αι πῈ τὴ ΡΊαγα ! ΓΟ ρίτιγ ἀριιά Το πιο τ], ἐγίνάτο,ϑ 
τὸ [πρίτις ἀριιά Πριπι. 

Εὐεγποορτορέ, ἡ 
Ενεγκοίμῆν Θ-,υΐ τα {τ} αὐοατῖ5, Καὶ κλ ἐ(δ' ἐκ πολέμων σον 

νῷν, ἐνεγνε μῆμίθ. τοὶ νοϑεῖα 9 ἔογοηϑ αια; ποτἢϊς Πιπε] 
Βιιάαιι5. ᾿. 

Ενεγκώτω., ἀθογατ. ἵπ ΠῚ Ρ ογατηιο ΑΟΥΠΤΙ τ. ΑΕ.» 
᾿ δ. ΤηΠηϊτίτπις ἀοτ Ἐς ρτίπυὶ νος. πιο. ὀνείγκαόϑαι 5 ΓΗ͂Σ 
καῦτα χεῖριν αϑροὶ ποῖν ταν, τι! {{ΠπΓειι Ἰπ]Π στατ᾿ πὶ ΟΣ 
Βιιά. ἴῃ ἘρίΠ. ΐ ᾿ 

Ἐγεγκὼν, 1 ταιϊ τ, ἐνεγ κούστο, ρα τΓ] πατεὶς κὶ κα μηπὴρ»Βυι Ὁ 
Ῥατγία. ΒΑΠΊλς εἰς μοέρτυρα γόρδεον, Οὕτω κὐ ὁδὰ ἐκ οἾδλο 
ἡμετέρας αἰαεδα μῶν, τῇ ἐνέγκου σὰ κὶ ϑρεψαμίῥην “ἶΟ᾽ οἰλά [αν 
(ίας κρρπων πἰμὴ ὕσπολώμσιν ἐχαρίστοντο, ἐνεγκὼν χολπῶς Ἴ. 

κύοης, Τ Πιιον ἀ, ἐνεγκῶν Ὁ μετειξολίως ρατίς Π5 πλμτατῖι 
χεῖν πόλεμον; ΡΟ Ππ|ππὶ Πιλίποιο, ὙΠιιονά. ιν 

Ἑνέδρα ας, ἡ ἰηΠαϊα λύχίϑο, Ἠσίπετο. ἐνέύρας ϑέμῆν Θ᾽ αὐτοῖ ᾽ 
οἷς ροίι]ου ἸηΠάτας ἡ ΓΙατατομας π΄ Ἀοπνηίο, ΠΔτπὶ 
ΒΙΙςοΙα, καθίσαντες ἔνε δρτν τοῖς αἴγουσι τὰς πάδας 5 ἀιὰ 
ἀχιξοπεῖδας ἰαΠαϊας Ἰό τα επε  δνεόραῦ τινι ποιούμκα αἰ ς 
ἀπΠαϊας. ᾿ Ἱ 

Ἐγεοοδύω, α. δύσω, πο ϑυκφ λπἀϊοτοί ΟςΟΥ 1 1π| 4115 Ασα ᾿ 

ΣῸΓ φαρα-Ἐθπδαρ ΠΤ υςα᾽ ονεόρόδοντες αὐτὸν, τομιάοητονῖ ; 

Ο 

͵ 



ἜΑ ἡ 

"ΟΝ ᾿ Ι Ν 
ἮΝ Ῥαθῖο. ἐκεῖνθ- ἐγεσδὲ ϑύων αὐτὸν υὑτοὺ τὲ πόλιν. εἱ Ἰηἢ - 
15 ντθοπι οἰ Ποσλπ55ςΡ.27. Εςς! εΠαῇ, ἐνεδρόύει ϑυΐήραν, 
γεπάτι πὶ» Χοπόρμοη. ταὶ ὃ “β ζάων ποτῷ ἐγεσρδύεται, 

ῬτληταΓ. : 
το ἰ Πάτα: ἴῃ Αξεὶς ΑΡΟΙΝ. σαρ.23.ὃι τα. ϑαρϊοητία:. Ἰτοπὶ 

᾿ τὯΡ.21.τοὶ ἐγεύνα παρ ἐμοὶ ἐφόνόυστις. δι14. ἐγεδρον, ἔγ- 
Ἂ εἰν δοα πὰς τὰς ἀριιά Ηεἰν οἷν. ἔγκευμμα, δολερὸν υποχαί- 

α. Α 
ουὰ ΘΟ ποοίοπι ἴα ΡΆΙΠο ἐἢ. αὐλαὶ ποία» ἔγεσρίθ. νωει,).ἴπ- 

ἱ ντ ἁἰ τ)» ̓Ππαι}πιι5ιἀριιά ΗἸΡΡΟοτάζοση αὐοὲ ἀέρων 5ογ- 
ἴδοι ἀϊσιιητιτον τ δθιαποι Ἡοσποτ. αι Πγυπῖτον οαιιῖ5 ἴῃ - 
Αἰ 1] τάσις Ἰοριητ δὔεόνοι. 
ον ἐγκονίοα ἐγείκω, ἐξ τὰ ἐς δὶς ἐνήειχαν ρΓῸ ἰωδεικφν. [οι 
Ηείγεμ. 

τος, πξαα[|5..{1Ππ|π|15:4 0 ἐνίεμεαι. ΤΟ! οἵσο. [100.τισαρ.81. ἐνεϑὲν 
σίτν ἱσιιπὶ Ἀοσμ ηῖ5 (Γτ4 ΑἸ ττιπη. Τά Ἐπὶ σευ ἐλαίῳ 
" 5ὲγοςπι οἷεο ἀοςοίιη ὃς ᾿πέιι ἤιμ.ἐνεϑεὶς εἶθ᾽ ὕσει-- 

Πα τιισ»ασυα τοίο τιῖσοἱς πὶ Ὀ]οίσοτ. [16.3. ὃς ΠῸ.ς. 
᾿Δατια ἀἸ]πτιπι. ᾿ 

Ἰεξπς]ο»ςοη[ιοίςο. ἐνεϑεϑβιεὶς Στολαυ εἰν. ἐνειϑισωῶν Θ».. α-- 
σττ, Πατῖιο. 

Ῥίατο , ὁμοτοιότητα ἐνεῖδὲς ἐν ἐμοὶ τοός σεοῖπ χῖς αἷς το 
ΠΠοςϊατίοποπι. 
Οἀγ ξ. ἐνϑεν ἑλὼν δι" ἔγεικε, δ ἐνείκω χιιοά Ιομϊοῖ 

ὡγπιηκο»ἰ πα ΟἾ 110. Ρ] ἴσο. Ἐξ ρα Ππιιὲ ἐνειληύα), νογίο τ, 
ΡΙμταγοῖ. ἀε ςαάς Οαίατ. διελαυν ἐμῆν Θ- ὥσπερ ϑυρίον 

ἧς πώπων χερσίν. Ὑ Πα ἐνειληϑεὶς λεοντῆν ρος ᾿ςοπῖς ἴη- 
ττοπηϊοτ.ἶπ ὀνειξοκρ, οἰ γεὶ γὸ τοὶ βρέφη καὶ ἐνειλ ἐμῆνα τεὶς 
γχαύει, ἀϊ εἴτα ὃς ἐγκυλίεϑαι. 

Γ 

τος. τὸν Οἰ τ π| 6 Π.ἰΠ. Τα τιμπι, ΤΟΙ ΡΆ. “δ᾽ βιξλίων ὃπο- 
τὲς ταὶ ἐγειλ κάτα, ΠΟ] οτὰ δέ ἱπτοριιπηοητα, 

ἰπονν οἴ στοιδυποῇ ; 
ν»ἸΠΠΟΠπιΟ. ἐνείλλοντες πολ ον σοξπιιπι {ΠὈ] σοηξοϑβ. ἱ. ἐμι- 

τη τα Πιπι. Ὀ]οῖς.11}5.2, σαρ.147. εἰς ἐνείμα τα τρὸς δ- 
΄ Γ ἢ Ξ - - 
αῤμόδιον, »το οἰ ἐγοΠοπιθιῖ5 ἰητο τἰπότιπὶ οἰγϊε- 

{πὶ ἰο σε πάτιπι ρτο ἔνεμα. 
[Ἴπν ΠἼπὶ ἱπτιι5. Χ ἐπ ορ. ὧς ἔνεςιν ἐν τῇ ἐμῇ ὅλης μῃ τὸ ποιεῖν, 

ΠΟΡΉ ἴῃ Ῥ]υτο. τ᾽ γραὸς ἔθηπολὴς ἔνεισιν αὶ χυτρο αρεῦνε- 
ηἴ Ο115:.ἐγέσομαι ἐν τούτοις ἴπτον το 5 οΓΟ. ἔγεςαι χεένος. 

τΕΠΙρΟΓΟ ΓΟΠΊριΙς ἜΧτγα Πατι 9] Οη σιπι οτῖς, Τ ιιοΥ. 
γι ΕΣ Α τ ἐς τ τν δα ὴ 
ἐγεινγάατιιπα οἰναῖδὶ ἀιοοτο, ΑΠΠορίν, ἐνῆσοιν ἐν τῷ πό- 

Ογαηζ. 

ἀρὰ δι! ἄς Ρτο ἐγεῆς, 

εἰλὶναρια ΗΠ οτ. 
5 “ . »“" -. . ᾿ 

Εἰ ΒΘ Ὁ εἰ ργω.ἐνεέργω, αὐ εἰ ργω,1 πο 40. ῬΠ ΑΙ] τσ γὲν- 
γῳ πο ἄγος ταῖῖτο. - 

Πρ ο, τταϊέςῖο, ἐμπερρν δ, ἸπΓατο ἱηπιεξξοναρτο. Ὀίοξο- 
Ὁ ζι(αρίτο 73. ἔνειρον εἰς λίνον ἑμιμνώον»ἰο ἢ ταῖτὶ πὸ τγὰ- 
Ὧν ῥ 

ἐχεν ςαι ἃ, ργορτογ. Οςπίτ ὁπορ ἢ. δένδρα πειρώνται ὃε- 
Ἴν τῷ καρποῦ ἕνεκεν» ἔγιιέξιις σαί .Ἷ. χύεαν. ἔγεκο οτία πὶ ΡΟΣ 
ὑπιβςατ, ἴοι αιιᾶτιπι ἀττῖποτ δά. δ5'ς Πασιΐταγ ἀριὶ Γαι], 

ἵπῖιςαρ.3.Ηςτοάοτιη (Π1ο.τῇ φυλοίατοντος εἴνεκαν, το 
οἷο πῆ ἀτίιποῖ, Χερορη. ὅν Ξ-ἰξέςωι ἡμῖν ἐκεῖνο ἕγεχᾳ ϑφς 

συμφέρον πεάνται τί ϑεόϑει).1. τᾶ ητιιπι αα 11Π|π| ἀττίποῖ. :- 
Οδῖς οπιηΐα ὁ το τῆφα σομίθτιοτο. Ασι τόρ ι. ἕνεκεν ψυ- 

ἴζῳ πιαπτιπη αι Δη  ΠῚΠΠῚ Ῥεγτίποτ 5 414 Πτππὶ ΡῸΓ ΔΏῚ ΠῚ] 
Ἐδῖξ, ἐμοῦ γε ἔγεχοι ἰξές αἱ σοι. ροτ πὶς τὶ δὲ Ποο τς, Βιια ας 

ἣ Ἐριΐο!. ἐιιούγε ἕνεκα νοσει ὅλον τὸν βίον» τιι ἢ νἱ59 ΡῸΓ Π1ς 41-- 
ἣ εἰ τατετη σστοτα,]. ποθ τα ΠΊΟΓΟΓ ΠΟΤ. ΠῚ ἀρτοτες πος 

ἔμ αἴὰ ἀϊσιητ Ἑατίπὶ ϑορῆος, νωῦ δ, ἔκηλο πὰ 7] πῆς σ᾽ 

σειλών βγεχ ἡ μερδύσομω, ῃς Οἷς. Τ᾽ τα ληταν Ρογ τὴς Ῥοάτθιις 
[ιπος τοῦ. 16. 7.ΟΡ1{π. Ετ.1}. ΑΞ (Ὁ Β10.δν ἐξουλ ἐμέ, αὖ πυλλὼν ἔγε- 

Ἴ κω 3 γείων πο δεῇις [αδοαης, Αὐζοι.9, Απΐπη. ἐκείνου ἕγεχα 
Ι Ἔςα ἩΡΟΥ {Πππὶ ΠΟΡίς [ἰςοδῖς. Χεμορ 3. Ραά]α:. παντὸς 
{ ἐτή ἐμῇ οππηΐαναθ οαπηἶθιι5, ) οπχοίς, ὡς σῦ σι, ἕνεκα οὐ σφαγή-- 
Ἵ τα!» ἅης συάοτη ιιοά δά τοην αττιποῖς θῇ πιαέϊα δ᾽ τατ Ἐπ- 

ΡΙα. τὸ οὗ ἕνεκα, ἰὰ σιχῖτις στατία,οἰΣπς σαι: ἤποπι Πρη σαι, 
Ὅς εἰξιέξιιπι, ΑἸϊαιαπάο Πιβατιάίτυτ,ντ τῆς αὐέ τῆς, αντὶ τῷ ἐγε- 

ὁ τὴς ἀρετῇ δ εἵνεκα, εἴνεκεν, Ἀν ζγεκα,αρυα ροοτας ἰη ν [ὰ ἔπε. 
«ΟΟΠΊτη. Ξ " ΐ 

το - πα δ Ἂ 
«τος τὸ, ΤΊ τα ΠΤ. 1η! 810. Γ] οἵου! .ςβασζουρίας παύει ἐν ἐ- 
ΣΎ ΤΙΠΔΣ {ἘΠ||ςἸ ἀἸιιπ ἰδάας Ἰπιούμιοης, στρατοὶ Ἰερεγε 

δον ν 

“ἴ ΠΟΙ τηαιι!, Αὐ]ΠἜο 
ποῦς ἱποίαιπαΠι. ΐ 

δ. 4] Πρ ατ, ἢ θι11 ἀπηοχεΐτ, ἐνέδυσε, 
ἔσει ΟΞ ῃἀοτιιητ. Πατίιιο, 
τον ΓΕ ογοΠάτιπὶ εἰ τὰ φέρω. 

Ἐν 30}. Πιιδιιδ νερὰ ΕΟ ίγ εἰς , Π τὰ 

τιϑη ῬΒαη ΡΙΠτο, τοσουτονὶ ἐνέκραγες ἡμγγῖαπ- 

ΕἸ ΝΑῚ 510 
Ἐγεμα, οἷ γον, Αὲ ρίποτο αν ἐνήνμι νε ἔνϑεμα, [4 πιο ἐπνττείτιις: 

ντεγχλυσμαγἱ. αιο α ἦη Πα ἴτιιγ ρογ τη ον πὰ 1η αἰτ. τὰ οτίαπι 
τὸ «γιέ μῆμον ἀἸοἴτιιγ, ΟοΠἢις ἃς ΓΊ μας ἱπ ἤηπὶ νοςαπε , ἱ. τὸ ἐγ-. 
κλυζουῆμον, ΟΑἰ η. πίω δια κλυς ρος κένωσιν, κὴ τὸ διε κλυςῖρος ἔγε-. 

μα ἀἴξοτο [Ὁ]οτ, ἀἸςἑτιιν δέ κλύσμα κα Ἀλυσμὲς ὃς Ηἱρρορίασ. κλυ- 
σμώπιον. ᾿ Ν 

Ἑνεμέω, ΘΟ ΠΟ, 
Ἐνεμήϑέω, ειθιιις [μη ὰ νέμω, 
Ἐγεμφύομαι»ἱη)]α ςοτοἱπροηΐτιις ἤιπι: Π)ατίτιο, 
Ἐνενηίκον τοις ῃοηαρ ητα, Πα, βιρτο ἐγγενή κοντα. 
Ἐγενηκὸν ταιετῆς. ἡ) ΠΟ ΠΑΡ ΟΠΑΓΙ5, 

Ἐγενηκος- ὃς» ΠΟΠΑΘΟΠΙΠΙΙ5. 
Ἐνένητο »ΡΟΙ [γποορξῃ ΡΓῸ ἐνενόντο αριιᾷ Ηοίγομ, ρτὸ 4110 ἱηξτα 
ὅ- εὐέγωτος 

Ἐν ἔγιαπεν ἸῃΟΓΟΡ τ, τορτο μη άῖτ, ἀἰχῖτο ροοτίσιπι, 4 εἴτιτ ὃς ἐνέ-. 
νπ7ε, 

Ἐν ένωτο ἃς ἐγενώκαστ,ἀριιά ἩογοάοτοἰἜρτιητιι Τοηῖςα ςοητγαίους 
ῬΙῸ ἐνενογτο ἃς ἐνενοή χασεντ ἐγέγωτο ςραπόνειν, ᾿τ ἀοιπ 5 ἰάοπι ἀϊςοῖς 
ἐνενώντο τοιαῦ τοι ποιήσ εἰν αἰ τα ]1α Ῥατγαη 44 δηϊηηατὶ ογδητς ἔξιι ἃ- 

Πΐπλι5 οἱβιογατ τα ϊα ἔλςογο ΡΓῸ ὀνενόίωτο αιοά οἱ ργατ, Ρ]υχμι, 
ῬαῇΠ ἃ τμοπηατο αὐλιιιο νοέω, 

Ξὲνεξουστάζομιαι. ΠΥ] Ε] Ροτείζατοίη αἴπιπιο. 

Ἑνεὸς, Πγμτι!59 [τά τι55{Ἐε]τιι5. ἐγεοὶ χα κω φοὶ γίνονται ἴπιγ4] ἤπιητς, ΑὐπΠν 
π Ρτγο ] ἐπ. 
Ἑγεότης, ἡτος "ἡ γλ{τὰ5.ΟαΖα ἐχ Αὐἰΐζοῦ, Ἶ 
Ἐγθπιδυμέω 9 εἰ, ῬΟΓΟΡΤΊΩΟΙ [Π. ἴοι γε ΡΟΓΟρτηι15 ΠΟΙ ΠΊΟΤΟΓ ἴῃς 
Ἐνεπικυ πη, ποι αι. ἐνεπικ ὑσήω τοῖς λόγοις γο ΟΡογάτα τότ: τά, 

ἴῃ Ἐρηπυρτγορτοῖποί πατο σαρίτο Ἰπτιθοτ, 
Ἐνεππορκεῖν, ΡΟ ογα το. Ατ πη. ἐς ΜΊποτιτα, ἐν αὐτῇ δπηυρκεῖν, ἔνεσπορ - 

πεῖν Διτο ΠῚ ντ ἐνεργρλαξέιν γ ογθιιπη εἰ ᾿Π1Ρ]]οἴταπι μας ηδ ἰοςῖ 
 τοίαις Πρῃϊ Πεδτίοῃοπι οἰιπὶ ἱρία δέλιοης γε] ραίποης, 
Ενεπίσκημμα, γ14ς [Ἐςμιοῃ5 γΕΓΌ ΠῚ. 
Ἐνγεππσκη πῇ εὐϑοι ἀἸςε ρᾶτιιγ σγοάίτοτοβ. 41} ΡῈ Πσατῖς θοπῖς οὐ. 
απ» ἜΧΡΟΓΙΟθάπτιιγ σοητγα ΡΟρΡια] πον τ ΒΟ] ς σοητγα Πίςιϊ. 
Δξίοης ΡΊσπογατῖτία ἴῃ ρισποτγα ποιπηοητος.Βιιά. (Ομ}.)ς- 
πιο Ὡρὸς τιμόϑεον, Πότερα γὸ αἱ οἴεὗνε ῥά ον ἐΡ τῷ πατεὶ,δυρδυϑέν- 
τῶν Τὴ αὐτιμοίχου, ἐνεπισκήςψα ὅλοι ὧν πῇ ἐσίᾳ. σΆ ὀχείγε 5 ἐνοφειλ ἑμδιον 

ἀυτῳ τῶτο τὸ ἀργύριον, εἰπῦρ αὐτιμοίχῳ ἐδενεισεν,κ"ὶ αἰα μέμειν ὁπότε αἴϑα Ν 
αὐτου κομεεῖ ὅϑει ἔμενον ὄυπορη σαντος ς ὃς αὶ πολλαὶ ἐλπίδας σωπηρίας 

αἴξι αὐαῷ ἔχεν ἐν ὀκείν ὡ τεῷ χε ὄνῳ » Ὑτιλ πὶ ΟΧῚ ΠΕ Ἰσημεῖς χε τῖι5 
Ῥαττὶ πῖοὸ ΒΠΠΠῸ οὐαὶ θοπα ΑποπΊδο ] ρα ] φατεητετ ἴῃ ογο- 
ἀἴτοτη δητοα 1Ρῇ ρεςιϊπίατη ἀρογο »᾽η δοπάσιις ᾿ρῇ ορρίρπες- 
τῶτὰ ἱποιπιθογο » Πα ἀςπὶτοιοσγα Απείπηαςμο 5 ποῃ Τίπιο- 
τῇοο ογοάϊἀογαῖ ἀπ ἐχροΐξατς ἴπ Ιοηρσάμη ἀϊοπη, οἵππὶ Ὁ το 

21 Π| Ἰοσιρίςτατο οτοάϊτιτη [οχπιατιι5 ἔοτοῖ, 6111 60 ΓΟΠΊρΡΟΙΘ 

εχίβιαπι ἔροπ (Ἀ]λιτῖς ἤτα Πα εδατ, Γἀς πη ώςτε τὶ αὖ ποτε βουλό- 
μῆν. ὁ πευτὴρ » ἐξουλετο πρέϑεον χρη σίω ἐγίξρ ας ἡμῖν καταλιπεῖν» 
ἑϊαῖῦρ μὴ ἐς εὐλε τούτο τὸ αἰηυ ρον 9. μοῦνον ἢ ἐκ “ἴδ᾽ αντιμοχου δυμευ-- 

ϑέ; πων ἐν ετι σκυψα μὔυίδ- κομίσαδγει. Ἐτ τ αΓ[15.. αἱ μίμν ἐνεπεσεηεῖμε- 

γΘ. γὲ ἐπ᾽ αὐ αἰδῳκατεζιλῆς ἠπόρησεν 5 οὔτ᾽ αὐ ἡπιςϑη υἱφ᾽ ἐμ. 

πάντες γὸ ἴστε αὐτοῦ καὶ “ἴδ δυμοστων α'δίκως δ):ϑυμουῦπει, Αταιῖ παά 

Ρ᾿ σπεγαπάα δόμα ρυ δ] σατα ἱποιιθει ΠΤετοῖῃ οὶ οπογατίτιάσπαμε 
αἰϊϊοηςοπι ἰροηἤομς ςομτοπάογο ᾿ΠΠἘἸΓΉ]οτοντ ἁἤο οι ἔοι; εὰ 
ντίαιις μεσιιηῖα ἀοῆς! ποπ ροσιτετν αι ἰροηποπεργοῖιο- 
σλητοπὶ ἀερόποτγε ὁροστεθαῖ : ποῆϊις γσ5 πο 11 ἤάεπι μὰ- 
δι Πετῖς α Ζσπι ρα Ίσογιπι ᾿πτυτὲ σιρίάτατι πο εἴς πο- 
αὐ εἴς. ΡΟ ]}]} το 8. ἐνεπισκψα τῳ 3. ἑῶ. ὁπότε τς ἐν τοῖς δημευϑεῖ- 
σιν ἑαυτω τι ὀφείλει ἡ προσ κεῖν χέγη 5 κἡ πὸ τορῴγμα. ἐγεπί σιιηκιία 

εμαλξίτο, 
᾿ 5 ἐ ἘΣ Ε 

οτος, ἃς Εὐνέπω, ἀἸσουπάττο. Ἠοιη, ΟΠ. ἀ, Α ὅρα μοι ἐν- Ενέπω, 
γεσε να: 1.λἐγενάϊς πιὰ, Πρ πίἤσατ οτῖαπι ΟΑΠμπ ΠΙΟτοχώκολο- 
20. που τοῖσι ΓΘ αι το πί ΠΟΥ. 

: τ - ΄ ’ ΜΕ 
Ἐξνεργώζορκει ΟΡ Υ Οὐ πον ῆςΙο. ΧΟΠΟΡ᾿. γλωθα τόπων γνώμαν 

ἐνει;γάξϑυν, ἕαέτα οἵ ΡΙατάτο 1 ἸΝτιπτα, ἐνερ γέζεται, ταύπίω» διαΐϑε- 

σὰν ὐσσηκόοις διτης αθοέζηχτῃ Πρ 41τ15 Ἰπίογιτ, ἐνερ γα ζεται τοῖς ὀμοὶς 

ἔπεϑυμίαν τῷ αὔχ εὔδα οριάο5 γεάαῖς οοϑουτᾶ ἴς τορὶ νεϊϊης 9 1- 

οὶ ἴη Γυσαγρο. ς 

Ενεέργειι» ας» ἡ 9 ἀξγι15. αξτῖο, εἰ οαοῖα, ἰρ δ, ν]5 ἀρ Π5» Ραβιις- 

ἐξ πη ΠΟΓΙ5.9 ΟρΡΕγα νὶδ οςουΐτα. ἀβουτ τὴς δωμμεως» ντήο- 

ςεῖ Αττοσεΐ,η οέζαιιο. Μοταρθυἤοοτ. Θβεγίοῖο Π1}5..α μή 

Χαῖον αὐϑρώπῳ διιυνϑιώαι ϑείαν ἐνεγκέιν διωλίαν 5» αὔδυ τὴς ἐνεργείας 

τοῦ πηϑυματός γ ποῃ ῥοτεῖϊ Βοπῖο ἔογτς ἐιηι 60 ςΟἸ]ο αατη, 

εἰ δάῆπτε νὶς 8. δέλιις (αηετὶ Ξρίτήτυϑ. ΝΑ ΖΔΏΖΟΠΙΙ5, «εργείᾳ, 

δὲ τοῦ γγωνήματος γέγονε ταύτα 5 ἐξα [πὶ μας. Ορόγα διε 

οἰἴτατε σοηϊτί. ΟᾶΖα Τέῦτο φίαττο » Οταπηπηᾶσ, ἐνεργεία μείζαν» 

ντ τιμδῦ σωκρε τίν τέλασσων υΝ ΤᾺ ἐγὼ πὰ δέοντα. καὶ Φέργεαν» - 

ὅχι. Εἰρτιγα ἰτοῖη εἰξ 5 ν εἰ ροτίας. οΥπαταςηταει ΟΓΑΤΙΟΏΙ5.) ἐπ 

πόγοῖά γογὸ αν αὐσεηάο ἐϊέξα.. δ στπ|5 ῬΓΟΡτια {τ ν τσ 5. ΠΟ Ὼ 

εἴς φια ἀϊειητιιτ, οὐἱοίὰ , νἱάς Οὐ τ μη. ἰδτο οξίαιοροδ- 

ττς 3. 
ΑΝ ΡΠ τὸ ἐγεργ ύνδνον,ορ5. 

Αὐήϊοτοῖ «ἄς ταυπάο, θα 9. ὄνοις ἐπεργρύμῆνα. , δα. 4118 4Ὁ ΑἸτὶς 

᾿ιέτα,ΑἸοχαθά, ΑΡαγο αι λα Ἐτγοθ ῷση ἐνεργεῖν, ξΈιΙ εἴς νουτίτ 5 

᾿) 

Ὥω.. “ὦ, Ὁ 



ἐξὸ ἘΠῸΝ 
Αὐρυτορ.οχ Ατιζοτι σπᾶν γὲ οὕτω διωωατὸν, ἐκ ἀεὶ ἐνεργεϊοιὸπι (ετα - 
Ῥογ δέλιι οὔ. ἐν ἐρεργρούσι ἃ ὅγεϑυμίαν 5 ιιοα οἰρίππτ ΠΟ Ρ ἀσιηῖ. 
ἐνεργρυυΐυη δέησις οΓΗσαχ ἀεργεολτίο 5 1 ἘρΗ ΕΠ). 1 ΟὉ . ἐνεργεῖν 
σία) ὑποταγίω , Πιδ1ς ἕξοα ἔδορτς 9 ψιαῇ [δ᾽ εέξίοποπι πιο τί, 
ἽΝαζαη. ἀπ π|,ἐνεργηϑησετω ἷος ἐνεργήσει, ἃ σ οἴ ΓΟ! ἀϑεῖ, Γἀςπ|; 
οὗδεν ὁ “Δ πρρφυ τῆ ϑεὺς 9. καὶ οἱ πὸ τοιαῦτα ἐνεργού μᾶνοι , ἀοαὶς ἱρίς 
Ῥτορβοζαγιιπη Π οις » ὃς [1 41 6ο ἀϊιιῖπὶ πιιπηϊηῖ5 αξῆστα ρτο- 
τς βυιπτιτγοένεργεῖ τῇ ὅη: τῇ κυ, (ςἰξητία πὶ οχογςοῖ, Ατίϊτος. 1.2. 
ΜΜαρπογαιτ πλοσα]. Οχ οτος (οἰ ητία, ἐνεργεῖ ταῦ πυδύατι  [ρ]- 
τὰτς μοτοῖς, Αττίζος. 1.2. ΑὨὶπι. ἐνεργεῖν δγὲ ἃ κόλπον, ςαταπά 
δῆατι ξχθοτο, ΘΑΙ θη, ἐνεργεῖν, πϊταξια ἔχσοτο, ΟΠ τ [ΟΠ . Ἰπ ΕΡΪν 
ζ.Αἡ Οογίητῃ. 
Ἐγέργα μα τὸ, εἰς ἔχις, Υἱς ὃς οἔΗςαςὶΔ . ἀςοἰρίταν ἃς ῬΓο νοχατίοπς 

ἀππιοπιιπι, γο] ρτὸ ἀξβατιοπε πιιπιρὴϊς ϑρίγίτιις ἰῃ θοπατα 
Ῥὰγγοπλν Ασοτῃ ἦτ Αροςαΐνρ.ςαρ.3. 

Ἐνεργιὴς ΕΘ. ὁ κὸ ἀνσαῖτιι5) ΘΕ σα χνοροτο [ι5, αδιατοτ, να οηςνα ! - 
«λιν ροτςι5)διιά τὲ ς,ἰρυρϑε ἐνεργες ἐρᾷ χώεα,τορὶο σαΪ τί ΟΡ μι: 
ἀρεταὶ 

Ἐνεργητεκὸςγοὐδ  κ γὰ ΞἘΠλ115. ΕΠ αχ. ὦ 
Ἐγεργές ἡ εἰς γλατοιὲ καίϑεσι; ὙἿα᾽ χέρων, ΕἸ  γ οἢ., 
Ἐνερχαῦςγίιιε Εὐερξις» ρα} οἴτατανν ἀὰς οἴ λιαας τὰ πὐοἀϊο οἰτίια γ᾽ 

νπάς σποτάα ἁΠέσατιγ, 
Ἐνεργρξατεω, ἷ, ΠΙΏτΟτ ᾿π.Οοάο ἱπ.Γλιοΐδη, 
Ἐνεργρλαδέω, ὦ, 1η αἰταίλα τα αιιπείξιιπι ἔλοϊο, ἔν τινι ἐρορλαδώ, υὐϑιοφο- 

ρῶς Ἐγεργρλαζάν, τ ἐργρλαξεζν, θο πα Αἰΐοπα δι ἀστίςο ας Δ! !οπὸ5 
ἀςξοηάοηάος Πιίζίρογς πιογοςάς σοπίτιτα. Ν οἱ. εἰ ηἴΔ.17. 
τὧν ἐτέρων βίοις ἐνεργρλαζεῖν, ΑἸ Ἰοτιαπι Βοηϑ ρατγοςίπίο ἤτο ἀθέξη 
ἄεηάα τοάίπιεγς. Εὐ ΝΟ. ΤΊΒοτι) ἀς ἀἰιληῖς ἀο πα. γεωργοιὶ ἐλ 
χοτρίης ἐγεργολαζεῖν ἢ τοροςτασίαν αὐτοῖς Χπονέ μεν Οοὰ ἱερες νε- 

ταητ ἰ.1.8ς χιιντ μοπιο δὰ ἔμπα ρατ, Παίσιν!ςν ἐς ἐργρλαζεῖν. 
Ἐνεργδο»", ὁ γὰ ἦν [Δ ογατιιο»ἱξέσπιπς»ο ἤ αχ. Χ ολορῖι. ζώα ἔμφρονα 

τε νὰ ἐνέργε, ζνερηότατος τεχνίτης» [1 Βοτγίοἤ  πλιῖς τι εχ ἡ ΡΙ πτατ, 
πη Ρεγίς ἐνεργὸς κα λει, ΟΥ Πα τῚ [δἰ Πγι15. νι νηὸς πορεία, ἀππῖος ΒΡῸς 
σις ιις»αοπτοητιτα ἱτοτούψατετει μῆϑη» σι τομὸς, ΡΟ] γν.οἱ ).:}Ζ 
τι αἵτες ἐνεργὸν ὁ ποιήσσιντο δ πορείαν κὴ ἃ ἐφούδονγ, ἐνεργὸς γ5. 7 τΕΓΓᾺ “115 
ςοΠ τιιτ. Χ οπδΡ. ἐνεργὸν γί ἐδ),(Ο]]. ἐνεργὸς ὧν, ἤ1ο απιπογο ἔπη- 
ΒΟΉ ἾΑτο ἀς 1.61. ἐνεργα χοήσστει, αιια ποία σεαύμις ρᾶ- 
{πταητος Ρεσιιηῖα' 9 Γιατὶ πὸ ἀἰςσίτιιτ ροσιηΐα ἔσσποτς οοςσιρατα. 
Το κποἱξιχτ. ἀφύζου, Καὶ ταύτοι μὴ ἐνεργὰ κατέλιπεν, "ὃς κὺ οὗτοι ἐμολο- 
ηήσασι. ὃς γ7) Διογυσιδώρου, Οἱ γὸ ἐκ τῆς αἰγ ὑπῆν δανείστεντες τύτοις «- 
χερφπλοιι τεὶργυδμον εἰς ἰϑίωας, ὡς ἀφίκοντο εἰς δὲ ῥοσὸν . τὺ τίυλ ναυὦ 

ἐξεῖσε οὗτοι κατεκδιισειν, ἐδὲν οἵ μαι διίφερεν σὐ τοῖς. ἀφειμῆοις τό - 
κων, κομισαυΐμοις τὸ δθίνειον ἐν τῇ ἑόδ᾽ῳ, πάλιν ἐνεργὸν ποι εἶν εἰς τὸν α΄ - 
γυτῆον 9 ΝΑ 4υἱ οχ Δίργρτο ρεσιιηίαπη ἐγαϊοξδιτία πη ας πογατὶ 
διουαπτ ἴῃ ν αλλτὶ τα πτιμτὶ σΟΠηπηοατιιπ1»}) γτ Β Βοάιτιπι ροτιιο- 
ΠΟΓΙΙητ. 10 {ΠῚ παιτοπὶ ἀρρυ]ογαητ 9 αἰ παήγιιστι ἢ1 81} λάμπ ἤπια 

Ζητοτοῆς ἀπσεθαητ ππλμΐ ντ Ῥεσιιηῖαππ [Ἰλυγι να Οἴτῃ ἔτεπο- 
το Ἰδίάοαι ἀσσορογαητ, πος τος χσοτγωσαιτίοης τγαϊοειτία 
ΔΓ 45 τοτγόσας ἴῃ Κὲ σγ ρτιιτη ταιγ ς ρος] πὶ οσοιρατα. 
(ἸΘμτγαγίτα αἰιζοτη οτιοία Ῥοοιι Πα ΟἹς,ηὔπηὶ νασιὶ δοαιιοα: 
λατιίςομἤεϊτο, 1. αὐγὰ χε κατα, δείνεια αῤγά. 

γεργιε)σιστι Δ σοτς ὃς ἙΕΗ σας, ΠἘγοπειὸ, ἐνεργώς μαχεῖται, ΧΟπΠΟΡ. 
{εσημὸ ὃς ν γι τοῦ ἀπηϊέαις, 

Ἐνεργου υΐμοι, ΟΡ [ΟΠ ἃ ἀπ πιοπίθιισ.ν 4ς Χειμαΐζομαι. 
Ἐνερεί δώ, Δ ΠῶτοΟ πηρίπροιν πας ἐνηρεικότε ς-ομάχῳ, ὅζ. 4185 ἢα"- 

τος ἰτοππας ἢ , ὈΊοἴσοτ. "0.13.0 Δρ. 2.6. ἐγηρ εἴστατο γαίῃ, ΡΥ τογγᾶ 
έγατιις ον Αροὶ. ; 

Ενερδύγω; μα, δύξω, ΡΥ ἐνερδύγο μαι, Ἔτιιξξο, ἐστι ζξο, ΡΙαιτιῖη Ρ(δ ἄντ 
ἀε ἴπ Αουῆπ.2. ὀνήρυγον, ΑὙ ΠΌΡΕ. ΠΥ εἰς τυρφο χοαίκιςτον αῤτίως 
τγηρυγε. Σ Χ 

Ἐνερδυϑ ἡ ςγεΘ-, νὰ ἡ τα ΒΡ τιγ διριιηάιις, ἐρυθρ ὃς δτταθο, διι14, χεώ- 
ματι γέ μῳν Ὁ. ἐγερόυϑας. 

Β΄ νερϑε, ἱπεγὰ Ἰηνγὰς Πξογλιι5)υἑποχοτωϑεν, ΠΟ πα ένερϑε, 
Ἐτνερφς, ἴη ἔοΓΙ 5. ΠΠΟΥτ 1] 59 πα ἢ ἐν ἐρῶ, 1. ἴῃ τοῦτα ροῆτιις, ΗΠ οάι5. 

Ὑρέο᾽ αἴδὴς ἐνέρρισυ χατα φσιμάῤοισιν αὐζοσων,"1.γεκροῖς γὴ ιὑπυχθογίοις, 

Ἐνερόχρωτες, Πα οητος ςο] ογοση “ιια πὶ ππογτιιΐ οὈτὶ πθητϑἠ αν], 
Ἐγεῤῥήγωστε, ἴΠ Π 10 γιχὶ, ΑΓ ἴοΡΆ. ἰπ ΡΙαν. [τ ἐνεῤῥήγ. 

Ἑνεῤῥογὸς σὁμα,ο5 τοῖς! ἤπιγα. 
Εἰ νερσις, συμπλοκὴ, [ετῚο 5, το ἢ ρατίο: ἂΌ ἐνείρω, 4ιιοα Πρηϊῆςατ ἐοη- 

[ἀγονάρτο,ντ ἰοτῖςα μαμαῖς σοπίοττα. ὃς ἐνειρόμῆνον; ΟΠ (ΕΓτΙΓη ὃ 
ἀρταπι. ΤΉ ΜΟΥ 4. 1Π1.ςΠαττα, αὶ πολιὰ χοῦν Θ- ἐπειδεὶν χιτῶνας τε λι- 
γ8 ἐπαύστιντο φεροιώτος » ὁ χευδών τετίγων ἐγέρσει χρω(ύλων αὐαύου.. 

μβοοι αἷῥ ἐν πῇ κεφαλῇ τριχῶν, αυγοατασι Π δι] ατιπε ἰογὶο οἰποίη- 
πος ΦΟΠ]Πἰσοητος,γ οἱ ἀπιγοάτατι ΠΡ αϊαγιπὶ ποχιι ςδίδγτο. εἰ 4. 
ἐνεισείρσει κὶ συμπλοκῇ. 

Ἐνέρτερος, Ὥβοτιοτ ἀοπαι Πποτ,καάτώτερφς. ὃς ἐγέρτερι οἱ τιτεῖνές. διαὶ τὸ 
τεπερταρώϑεω. Εἰ ΙΓ, 

Ὡνεσία, ας, ἡ ἸιΜ7ις. ἐπηταὶ [Πο.Θομ ἰλιπ» υοἰητας. συ μ(ουλὴ, γίάς 
ζψνεσία, 

Ἐνεσχκερωϑει ἱπογιἴαγ! ἕο] ἀατὶ, 
Ω νεϑεο»ν Ἰε α Εγεραι, 

Ἐγες᾿ σις ὉΓῸ ἐνες- χαὶσι ΡῬεγ ἔγπο. 
ἀγέρακταὶ» Π {611} ατιμτα οὔ ΟΠ ὥῴαζω, 

ανα- 

᾿ 

Ἑνέςη,οΟὈΠίζϊερας. ΕΝ 
Ἐνέστηκα πόλεμος» ΟΠ 7 πὶ οἰξ δε Πυτα, απιοῦ 8ς Τζοοτ 

Ε᾽ γεφιιν, οἴξες ιν) 6 [πΠἸσοτ,ΐ πος, ΑΥΠξορΉΔηος. ὦ γεσ σοι λέγειν, 

Ἐγές ἐθν,ν, οἱ καὶ ἡ, Δοπιοίςας, 
Ἐγεσώς, τος, ρα 5.1 πίϊαης, Οεπ.πηδίςιϊ. ὃς Τοῖς. 

ὝΡΗ,; « - 5 ͵ - 

Ἐνγέτη»"ς 776 0114) 4 Ὁ ἱπγπχϊττοηάο; ϑόν», Ηείγςδτι5.Ρ6η, 

Ἐνετηρ»" ρ9ς56.91 αἰ εγτιπτεητι πὶ οἵξ πιοάϊοϊ παῖς) το ἔνεμα. 

Ἐνετιύας, Ηςίγς ἢ. ἀεὶ [ςγι δὲς πώλοις ς-εφανηφέρρις Σὺ τῆι 

Ενετία,ας ἧς Οποτί. κ) 
Εὐεσὺς οὐ, ὁ, Ψ ποτιισ.Ππς αὐρίγατι οποαριά σι 4, 
ΕὙδυ,αςοἰαπτατῖο φιάλη. ᾿ 
Ἐγδυσδαιμονδύω ς ἔς ̓ χ γἱτιο΄. ξΕ! χαις ποτίογ. ὙΠπον ἀ  ἀε5, 

Εἰγνδυδεόων.ττα πα 1115... Ρ0].5. φαΐδτι. δ᾽ 
Ἐνδικίδλιμέω, δυσυκι ὦ ἔν πισι πράγμασι, πο] τείσο Αἰταψα ἱπὶ 

Ἐνδύφω, ᾿πἀ]ογπηίο. ἔδινα, 
Εγδυϑίω ἐομαι,αιιπάἀο,»ἐνδυϑ᾽ω ειόϑτω φυτοῖς ἃ Ήιτετς Ρ᾽Απεϊ55 

Ενδυνμέρηκε τοῖς ὕδνοις, ΕΧς οἸΤυττ ἴῃ τοάάξάα ταδογιιπη σά 
Ενδυλογέω, ΟΠ οάϊςο. 
Ἐν δύνει (9., ἃς ἔνδυνίΘ-.1ῃ. Ἰςξξο Ροἤτειι5,ἐνδύναιον δέρμα, 1, ἐγκοίτι 

Ενδίυος υμμον εν ὦ, ΘΟΕ ΉΤΟ τὴς σοΓο. ἵ 
Εὐϑυς ομεῖν, Πιλτιῖτον σα πε] ]ατο ὃς σαττῖτα ρΡογΈγερετε. ΡΒΐ 

Ἐνδυτυχέω,ὠ,λη το αιιαρίαπη [ΟΠ Ποἴτοτ ἀρὸ ὃ νο, Αὐ ΠΣ 

Ενδίχομα,, ΟΒ ξοτο» δὔχομαι, γε Γ ἐμοῦ δέτι μεταξὺ λέγην δ 

π ΚΕ ῈΥΞ δέον, ΟἿ 
ΕἸγδυωχειϑτα, ΓΟ ΠΕ] 14 γὴν ΟΠ 115 Ἰπάπ!θετο. ϑγποῖ, τὸ 9 δῶν 

Ἐνέφηνε. οἰ οπάϊτ. ᾿ " "Ν 
Εγέχθοτί, ἐνεχθείζω ἐνεχθώ, ὅς ς,αὉ ζωέχθίω, ΑΟΥο Ῥτίοτς Ραΐαο 

Ἐγέχομκαν μα. ἐξομα)ς τοι γο}, ΟΌ ΠΟ ΧΙ 

ΕΝ 

ἩΡΔ ἂν 8 ὶ «κότα πολεμοῦν (1ςπ11τ, ΡΓῸ ποπάϊμῃ βπῖτο, ἃς αάδις ἩεΙς ΠΠΡΗ ΨΥ ΤΣ 
ἀμιγαητέαιις. ἐνεςηκύα δκη,}1ς ςοητοίτατα, Βυα, Οοχη. νἱ 
μεγᾷζ ἐγίταμα). ᾿ 

οἵ εἴδὰ ἀϊςοτο, ἱπιιοπίταγ ετίατ ρογίοπαϊο. Χεπορὴ 
τῖν ἂν τὰ ἐμὰ ὅγπς ἡ βιῃ τὸ ποιεῖν, δζξ, ποη εἰς ἤτιιπι 'π πγρᾶ 
τη ορῆδα, ἴῃ Ρ]ιτο , ἀλφιτ᾽ ὑκ ἔγεςιν ἐν τῷ ϑυλάκῳ, ρα 
ἰηἤιητ πὶ ἴβοςο. ντ αυζοτη ἀιοιιπτ οἴξεςιν, ἔγεςιν, ἐγ 
Ἑασιΐτας οἴ, ἴις εἴς, ἢς αὐθίες ε, πὐδαγίνεται. ὃς ΡΓο ἐξεῖναι ἢ; 
ὑππιτατιις Οἴζοτγο ἀἰχῖτ, Ργο δοχε. οὶ οπῖπι ἄεργοι 
οὐιπὶ Οπγπο5 οἤςης (Ὀγάτἀατὶ 5 Τιογ. ΕΠ αιιοαιις γε 
τῆαραις σοηροῖίιις ἀγοπα 9 ΕἸ ξτιθις φἀπετῇς ΟΡΡὶ 
ζοηττγα. ἶ 

11) (οσιδιαης ἐνετηὴ, ἀρὰ ἐαπάςηι Ἡςίγ οἰ, Εἰς ἐνέτησεν κα 
γησεν, Ὶ 

Ρογβοϊτατοιο ἃς κλυς", 4] ἐϊτιιτ», οἰ γος. ἀτάιις Εἰς νὶ 
θη [Ὁ] πὶ τὸ ὄργανον Πρ ηἸ ἢ ςατιιτ. ἔς ἃ οτίαπη τὸ ἔγχλυσμᾳ 
ἔὰο, ΑἸοχ. ΤταΠ δη, ἔσω 2 ὁ τρόπος τῆς χεήσεως ἕτως.λα 
ἰατρικὸν ἐφαῤῥμοτον αὐτὸν πῇ χαλκευτικῇ φύσα, κ) ὅταν πῦτ 
δια ς-ἰλον αὐ τίμ ἕως ϑτάσῃ πᾶταν πληρωϑεῖσταν ασνδυμα τί 

λοιπὸν ὡς σὲ ἐγετή ρος πέμπε τὸ πνεύμᾳ συςείλας τὸν εἰσγκύν, ἢ 
ππα{ἀτ Ἰητεγρ. ὃς ἀϊξοπάαταςοῖ, αἰιᾶς ργοβεξεὸ ργαι 
εἰν ογοά τ πλι5. Ρ]π. ; 

,δϑίαν Ἐγετί δὸς γὰ ρυια οαημάστη πποχ. Εν εἥν' τελείων ) ἡ ἀπὸ 
υἱμιόνων, ν 

ασἰιπ Ὁ 5. ἐν οἷς ἐγδυδαιμωονῆσα) τε ἃ βί(- χαὶ ὀντελϑιυτῇσ' Ὶ 

πρήϑης 

ἄφην πυιεὶ νϑηάϊσο»αΠΠσι δὶ ρα [οίάπορτγο ἰϑμα δι 
“ιιοτ. Ποπιο (Ἐῇ.τεὶ φέφανου, χαὶ τοι ὅπτὼ τὰ “14 ἐνλίωων ὧν 
εἰπέκειτο, δστολωλεν αὶ μοένλον ἅτός ὅδι δύ χα (8 καὶ κα τηγρρεῖν ἐν 

πῇ, ὡς-ε διδοκι μεῖν ἐν τοῖς ἀτυχ ἡμασχ,οὐιῖτις ἱτα σοηΠίτιτα ταὶ 
ντὶα γογιπὶ ἀἀπιογίατιμαι 4115 Οταοῖς ἐπαροπάςθαης Εἰς 
ἔρειπ ἱρίς τοροῆταπι Βαίσογος. Πα ποσηίηῖς {Π πᾶσι 
Οτγοροτ. τεῆς τοιαύταις ἐνθυδοχι μεῖν το ϑέσεσιν, : 

ῬΠΟΙΠτοτρΡ. Υ 

«μα ἰπογμἴταγ ἐπ σΠΡ}}} Ηοπι. Θαγ. ξ ἀρᾷ οὐπαάδε 
Οὐν ἢ. πο χήτει ἐνδυναίων, ρτο ἱπουδαπτείμτα, Ἰὰς Επ πατῇ 

ἄς Αὐ10.]οαιιεηϑ » εἷς ἐνδὺς ομεῖν τοῖς ἄλσεσιν ἔϑος, αι: (οἱ 

πιουΐθι5 ΟὐἹ9 σοποίπηα το] οὐϊλ ρεγγερετγο. οποάϊὶ 
χιτ, Οὐ]. “. 

χάσης πὸϑ αὐτίω ἐνδυτυ χῆσαις τοῖς ἕλλησι πόλφως αὐαιρεϑείσ 
εἰς ὃ χρείαν αἰπεμνημόνδυστεν, ὃ. αι: ΑΙ Ἰατιαπάο {ε Οτδὶ 
τοηἀαπι,ῖτα ντ ἴῃ οα ξο]Ἰοῖτοτ ἀσόγςητ δὲ ὙἹπογοητ. 

αὐα δείκνυται γραμμοίτιον ἐπ μέσου τῷ πλήϑοις)ὸ ἐνδύχεταὶ τ 
αὐτὸ πτῶσιν «ἰαγνωδδυίωαι. 

ϑιώω τοῖς δὲ ᾧ τις ἠδίκησεν εἴτε χε μρισιν οί τε δ ὦ μασι, βαρυϑυβοτ 

τὸν κ δικν μον κοί ϑι σι, ΓΟὨι αἷς τοπα Ἰ Δ] σοτο, {6 
Ὠἰὶς τα σοιιραγα δ, 415 4ι15 ΡοΓ ἡπλιτίδπε ΔΘ ΙτᾺ τ, ιἱ 
ἕο ζοῦροῖς σοί ἱπιμγιαπτ ἀατα ς » στάιλις ΔξΗςτ οὔ αἱ 
1ατία αἩοέγιι5 οἵδ, ΒΗ ΠΥ 

δὶ φέρω, ἱ. ξογοφαιξογο. ἐνοχθίω αἵ μοι δα Ἀδυκίως, ΑἸ οῖμπὶ {αβταρ! 

πὶς αὐξεττο, ἢ πϑ πὶ σοπτίπρατ αὐοστς Πιβταρίμπι. ἢ 
ἐγεχθείη αὔω, Πιτγίϊματι ἔογατατ. ᾿ Ἢ 

βο; ο Πτπροτ,νίηςῖοι 
χὸς εἰμι παρ ἰςοτ, Πα αιισοτοιη μαγοορτοπθοσ. νπάς τὰν 
τοῖς νιάσμασν, αι] ΡἸα οι αἀπαιας ἐπ Τλειμπ, ἀλετηίξαθσν, 
Ἐτ ἐγεχόυζυ Ὁ. τῇ αῤὰ »αἰτὶς πιρτοοατιοπίθιις ἀειιοτισ, ἄστει ̓ 
ἄιι, ἐνέχειϑαι κλοπῆς» Πεἀτὰ ἕαττί»ο  ιπρ!»Βυ ἀπ ἘΠῚ ̓ 



᾿ " 

ΕΝ 
πίω) μητέρα γποι [πο Ἰτίππιις Ἔτας ΟΡ ππατγ τη ΡΙατατ. ῖη 

{{π ἐνεχό μὴν Θ- ταῖς πενη τὼν «ἰείγχαις ρατροταπι ΟΡ ΠΟ Χ τις 
᾿ τ. ἐμ χομωι ἐν ϑειυ ματι, αἀεῖγατῖο πὴ [δ ῖτ, ἀτορέησι ἐνέ-. 
πονλπορϑ ΘΟ μ 11) ογατ, Ἡογοάοτιις. ὀνίχομαι τῇ σεγῃ 5 ἰάαιιςο 

τϊάοαι Ηεγοάος. ἐνέχομαι τῇ αὐάγκη» ἴῃ ποςοί πτατῷ ἤιηὶ 
ἐιι5.ἷ τιςῖα.ἐνέχομαι ἐν εἰδει ΟΡ ΡΥ το Πιδβιὶιοῖογ. Ργοσο 
Τερ δ. ἐνέχεται ἐν γόμοις, [δ ρ!θιις τοις οποΙάςπι ἰρσα 8, 

«το ίεγοα το ἰσίαπ.ῖῃ σα]ρα. 
οξζοια!» πλσα ΡΊΠΟΓὰ ΠΑΡ ΠΠΏΤΙΙΓ» ῬΙβπουῖθιις σαρτῖς σοογ- 

Οἰςετν.ὃς Αὐτπιὸ, ρίσπογα σαρτουρΊ βπογου . ΑΗ ΟΡΠαη. 
691 τόκου ἐγεχυρρέστι ἅδια] φαισιν 5 ἃς 11) ν ἤιγα ποιηϊης [ς 

τὰ πιϊπαπταγ δ Δτιιγοϑ 9 Τ᾽ ἄουι , υὑπὸ γὸ τύκων χεῆστων τε 
ὧν γομαιγφέρομαι» τὸ χρήματ᾽ ἐνεχυράζομαι 5 το5 ἰπιφας 

ὐςὶρίητιτ » σγποῖ ἀϑεχυρίαςο 9 ΡΊρη τὶ Ορροτιμη 
Ἵ ἰωεχνεασιόμον, ΟΡ  βιιογατιιπη» Οἴσοτο.. ; ζω» ΡΊΒΘΓΟΥ, ΡΊΡΠΟτα Τα Ρ 10. βῥυσιαίζω, τὸ ἐγέχυ ον λαμζανώ, 

᾿ςαρ.24.Δκ ἐμεχυφασεις μύλον 7 πο ῃ ἀςοὶ Ρἱες Ιοςο Ρ᾽βποσῖς 
Ὶ ΤΡ ἀοιτι, ὀνεχυραῖσαι τὸ ἐνέχυ ερνγαιξεττο Ρὶ 8.515. 101 ἀ4ςπ|, 

σεις ἱμαίτιον χη θχτνθοη Δα ξεγος ΙοςῸ ΡΊρ ποτῖσ» νά: 
τιπι. ΕΖΕςΠιςΪ ςαρ.20.ἐνεχυρασμὸν ἰμλεχύρασε 9 ῬΊΘΉ115 
Ὁ ἐαρ.22. ἰωεχυίρασες κυ « διλφοιὲ σου 5 ΔὈΪτι τι ρὶ- 

; «Ἰδτἀομη, βου ἀϑεχύρασειν. Ὀοιιοπὶ ΡτΟ ρίσηους 
ΠἸογιιητ.ἐνεχυϑρέσαι δὲ ἰω εχυξάστι ϑει πο τη 040 ἐν χυϑα λα- 

οἰ σπατὶ δίρί ποτὰ σαροτγο,αιιοά ρυςτοῦ τιθεῖς [ΟἹ] ςτ ίρά 
γεῖγαι τι2 1. ΡΊσ ΠΟΤῚ ΟΡΡΟΠετσς ὃς Ρ  σπογάγο διοοη, ὃς 

τάγοϑεπες.. ἜΝ μϑΣ ; 
τος τὸ ΟΡ ΡΊΡ πογατίο. ἐνεχύεχσμα ὅποδ' αν. ΡΊσπι τοά- 

οἾ.(8Ρ.33. 
᾿ἀσώ πιά χα ΠΙ ΠΟ. ΡΊσΠΟΓΟ διιςζοηϊο. σπου ΡΟΠῸ 

ἍΠτΟΡ ΡΊσΠΕΓΟ ϑθπος,ἐνεχυραζω, Ρίβπογουυ ΡΙξμοσι ΔοοΙρῖο. 
οὗέγης μιώον λαύων, ἰμεχυξίαζε. ᾿ 

τρϑδ) ὃ, ζοΓΡΟΓΙΙ ΠῚ ΡΙ Βπόγατίο »ἀριά τ !σοηΠι] το 5. 
ἐπηοίϊς, αὐδδοληψιον κ᾿ αὐσδῥοληψίαν νοςατ. ἴῃ Οταοὶς σοη- 
δἰ πϊ ἴδ. ρυ ποῖ ρ5 9 πὐθὲ τῷ μήτε τροσώπου, μήτε τραί-- 

χευσίε γγυέ τι! ἐνεχυεμασμον, ἐγεχυρασμιὸς ΡΥῸ ΡΊΘΠοΙς. 
Ὁ ἐγεχυρασμοὸν ἐγεχύραζε. 

ΟΡ στὶς, ασγμαῦσο. ἑύστον, [ας] απ. (ς Γαιεϊ, πολλείκις δέ κε 
τηικάτων αὐδρὶ αἰ γυτῆίῳ ἔλυσε τὶ ἀπορίαν, ἐνγείχυρον καὶ ὦ ἀδελφὸς 

τιξτὴρ γγυό μήν Θ-. 1.ρΊσποτὶ ορροίτιι5, ορρί βπογάτιιβ, (ζεῖ, 
Ῥἢ ἴα ΡΊττο . ποῖον γὰ οὐ ϑωώρχχᾳ, , ποίαν εἰασίδα ἐκ ἐνέχυρον 

Ῥίρπετατ, ρ σποτὶ ἀλτ, ρίσποτὶ Ορροη τ, αἰτοηατ, τ 
λαμξανεοδει οὶ ποτὰ σάροτς 5 Βυιά 1 Ραηεἰεἐν, ἀπῆεόϑαι 

᾿ ἤρων πῷ ὀξπληρώστεντος τοὶ χεχριμῖμα. ἃὈ]ατὶς ρΊσποσῖθιις 
τὸ αι} 141 σατιιπι ποι ἔσσοτῖτ. ἐνέχυρον τὸν γεκτιὴ πὶ πατρὸς 

ῬαιΓΙς σα άλιιογ Ρίσπουὶ γι άθης. Ἡογοάοτ. "]ατο ἀς 
χα ϑεί κόρ ἐγείχυρᾳ λύσιμο: ἐν “τῇς θηυς πολιτείας , [γος] - 

δα τα ςοΠπαϊτίοπο 5 ντ ΓὉ]11 τὰ το ιιο ἀἸ Ὁ] Ρ 1 ηα: οἴ Π115 
: ροίδίητ,ἤς ΕἸοΙπιισ. ἐν χυρα τίϑημε τοῦτα, ρΊ σ ποτ ΟΡΡΟ - 
ὉΡ ἢ. τὸ ἐνέχυρον, τὸ πες’ ν τὸ ὅμηρον Χὺ ὁ μηρόνιμα. ΟΒΓγίο - 
] (οτίητῃ. φ ϑυλον κὶ τοῖς σφ ὅρα αὐοήτοις . ὅτι εἰ ων δαινψι- 

λοι απ β αυσειν χάξατος. τὸ ἐνέχυρα τῆς αἰας ἀστως ἔλαζον, 
ἅξαι ἡ δληχειρῆσαι, ἐν, ἐδὲ ὀνγοήσω ταῦτα ἡδιυΐωτο. Εἰς - 

χυρα εῤῥαξζωνγες. 

Ὁ ΠΠΙτο. αἀάτιςο, ἱπΠά το το πηι}} [ἴσο. τέπαχ Ππὶ ἱπττΙατ, 
σε, ᾿πβιηάο. ἐνεῖχεν ἀντ, ᾿πΠἀ τα σατιιγ ο15 ρὲ εγατίηξοῖϊα, 

..6. Ἐυλπ ΡΝ ατεὶ. Αἰ1] νοττίτας ἱπιπηΐ πο" ο. νὰ ὃς Τατςα" σάρ. 
ἤξαντο οἱ γραμματεῖς νὰ οἱ φαρισεῖοι δειναῖς ἐνέχεῖν, ν ΕἾΘ ΠΊςΠτΟΓ᾽ 

Ι πήπετρ. Ἡείνοι, ἐνέχειν ἴπτοῖ αἴ14 να} εἰς μνησικφυνεῖν, ἐγ- 

ΟΝ 
εν μαγατος τὸ ἰά οἰ ἐνεψιώηα.Ἰ. ἐμ πωζομῆν ἐψυμα,, πεύγνιον. Ν1- 
" ἄςς 1 ΑἸοχίρματ. τοϊα ῆρ ὧραι Ἑἰαριγαὶ φὸόρέασιν ἐγεψιύήμοτα 

ὕραις. 
᾿ »ὐα,μιδυξω, ποόυχα, ππρονηςέξο. 

Ἐν Ατεϊς δ τγςεππηιις ἀϊος πους. Ὠιοΐτιγ οτίαττι νέα, ΒΟ οπι. 
᾿ εποά, ΜηδΊ αὐαξαγλε τι ἐς τ αὔριον ἐς τ᾿ ἔνννφις 1. τίου) ἐσ «τί σῇ 
ἕω δ δ πριακοίδαγγτ οχ ροπίτ Τητογργο5, ΑὐΠΠΟΡΙ. ἃ ἀϊεπινο- 
“[ηξ ἔνζω κα νέαν»νοτοτοιη [ππαπὶ ὃς ποιιαπη, 1 Ἰπτοτ Πρ τε [ει 
Ἰτου πο Ἔγεση Ππππα πη» ιο ἃ οἵξ ςοπῆπτιτι ἀςῇς! εὨτὶς ἰυιηα ὃς 

Ι Ι] παίοοητῖς.14 οἰτον οτοσῖς ὃ ποῖος. ΟΩΠΙ11) ἕνίω κὶ νέαν αςοὶ- 
[πη ΡτῸ καἰ οπά 5541: ἀϊος ἀϊοίταν ετῖαπι νεμζωία. Ψατ.1.1.ἄς 

τανε. ῖος ᾿ππατος σιοαιις οί γιιαπα! 5 41 υοἀαπιτιοο 
᾿ ἰραττῖτ ιν 4 ἃ ποιὰ [πα ογείοιτ κά ρΡΙοπασι: ὅς ἐπάς τιιγῆις 

ὁ ποιιαπα [παᾶπῃ ἀςοτείςίτ, αιοδά νουσατ ἀα ἱπτογπιθηἠετιν 
Ὧο ἀἴο ἀϊοῖτιγ [πὰ οἵϊς ἐχεγοσηα ὃζ ρτῖτηα ἃ αιιο Ατἢοπὶς 

ἐπὶ ἀρρΡο ΙΔης ἕνζω καἰ νέαν τρίαχᾳ δὸς. Ἐοὸ ἀϊο σςάοθας ἔοσποτιπι 
“τἴτῖο. ἐν αἰ ρΊγατον ἀριιὰ ΑὙ ΟΡ Ε, Α1}) Γςγιδιιπτ οἴιπο τοηιῖ 

; πεῖ αἰολικαῖς, ΓΕ 4 σεπηίπατο νλοντ αἷτ Μοίοριιι5.ἑνίω, Ης- 
ἱρά, νοςατο γερζωυ (αν, τορω πίω τῷ μίω ἧς, πρῶτον ἕνη τετραξ τε τῷ ἐζ- 

βὰν δίς. ΑΒ ΑὙἸΠΟΡ.νεφ.ν εἴπιτις ἀϊες Πγ 6 Π591.Ὀγῖσο ἤτπιι5 ἀ1- 
[πατ ἕγη χα νέα ὄυϑις μδὶ που πίων ἔῶϑν ἕνη τε καὶ νέα» 1. πριαχαὶς. φιαῇ 

[Ὁ ϑ»ν Εἴς ὃς ΠΟῚα ἀοΠηΐτ 5 δι Πα νοῖα5 ὃ ποῖα ἰηοῖρίτ τε - 
ἸΓΑΤΊ, ΕἾ» καὶ παλαιαὶ δυμρῶνεν, τ᾿ Αἰοις ογείτον, τοὺς ἕνας ἀῤχας ταῖς 

Τρ ἐτεξιέω, 

Ὄ 

ἙΕ Ν 21 

ΕἸ οἷα Βδ᾽ηξειο, Ἰηῆτ, ΡΙατο τιάς Κρ τ]. αῦτο ἔργον ἀδυκίας μὲ - 
σος ἐμποιεῖν ὅπου αὖ ἐνῇ γἸοιιπ ας ἐιΙοτ τ, 

Ἐννξητήριοι, τοῦ ΓΟ 5 ἐπι] 01} 5.. ΔἸ σιητιιγ [οςα ν δὲ ἡπιοπος οὐ! η-- 
ταγοΐξυτηρες οἱ πῃ ὃς ἐθυταὶ, Πιὴς ρυοῦος. [τ σασπαςι]α, ἐνδιω- 
χλ τρία. ἡᾶπὶ Ατῆοη, ΠΡ. το, αἰ Οντήρια νοςαῖα ἀϊειτ τὸ συμπόσια, 
Ἡοτγοάοτ,Ἴὴ Εὺτογρο,ἐνηζατνίδκα ἰοςα {ππτ ἀσπστηα ὅζαρτα ἐτιῶ- 
ἀἰδ γοἹι ρτατιθιι5. Ρ]ατάτοβ, αὐτοπι ἠα Ῥοπιρ. [επιο! αἴαις ἰτο- 
τπῖπι ΡΟ [ας ἡθντνοίων ποπῖοη ααπ ἴῃ Πρ! Πςατίουις ὙΠ α τ ιστς 
411: ταπτοι 11] ἤιης ΔΠδὶ ἐπαύλεις, 

Εὐ δονφν.ν Οἱ πρτιιαν μι πη, ἀς Πςατιιεη, 
Ενηδιυμ  οὈ] έτος ν οἰϊρτατς αξῆςϊο. 
Ενηδυπαϑεῖννἴς οὈ]οξζατς ΟΠ τ ΓΟ δο. τοῖς πο ερεῖσεν ἐννδυπα ϑεῖν συροὶ- 
 Ἵμιασιν»ΐῃ τόθ ι15 ργα [ςπτίδιις Π σθητοῦ ἀσαιςίςετο, 

Ἐνμεια ας»). Πα ἢ ΠΙοτιι  ο, ρᾳόσης, 
Ενδεν ] ΘΟ ατ2 11. ὦ, - ϑυμὸς ἐγδεν:ρ ΓΟ ἐνύω, 
Εὐμὴ ςγε(Θ., ὁ χἱ ἠνρυ  ἀ ἢ 59 ΠῚ ]τἰ 5, ρρσύμηὶ  οἰγαϑὲς αν ἀιΘ. ΑΡΟ].1.ὀνν- 

εἰ: αὐδροὸς, ὅς, ΗοΠοα.-μνηστιμῆψη φιλότητος ὀννέϊθονιμς πιο ἀπιῖ- 
᾿ οἰτίας ρας! ἀα::ὰ νοῖθοὸ ἥδω, ΕΌΝΝ 

Ενῆχᾳ, Γδσιῖ. ὶ 
Ἐνήλα τα, ταὶ, ΕπγῚρ᾽ Δ. ( Πο]. εἴτε ἀἰοῖτ ταὶ ὀρϑοὺ ξύλα ἔνϑα πήγνυται κα ἐ- 

λαύνεται τὸ βάϑρ.. τῆς κλίμακος Τίρσηα γοέξα ἴῃ ια; ἀςβριιητιιτ ὃς 
φάϊριιητιγ ρτα ες [σα] α:. Ευιίτατον ἐγ ὸ ἐνήλατα ἀρρο ]ατ Ἰρί βά- 
ὅρα ἴπις βαϑμίδεις αια: ἐνελήλανται τοῖς ὀρϑυῖς ξύλοις : ΤῸ ΠΠπὶ νης 
λατα [080]. Εἰιγὶ ρ᾽ἴς ἀἰςὶ αἷς ρα Χ ]]ὸ5 ἴσαι οἰατιος υΐ αχί ἱππ 
Πριιητιι 44 τοτίπομιίλαν γοταῖῃ πὸ ὀχοατ, ἴῃ ΗΙΡΡΟΪ. ξογοη, 
σύφεγζές π’ αἴω προχμων ἐπεπηίδων ἀξόνων τ᾿ ἡνήλατα. ΗςοΙγ οἷ, ἐμίλατος 
οἵδ ραγ5 παιιῖ8. 

Ενήλικος ου ὃν ΡΠ οΥ αάΕΠτι15»ριιδείσοης, ΡΙμτατιλη Ῥογὶο] ογἐννλίκοις 
πω σὲ, Δά]τ15 ριιοτὶς. 

Εγηλλαγμϑύως,ν]ς" ΠΠπ|»ογάϊπε σοπιπητατοοοητγά. ΝΑ Ζαη Ζυπολλαὺ 
4 χεονικώς λεγο μῆβμαν ἐγηλλαγ μϑψμως Ὡρο φέρεται . τλθἶτα συς τότ - 

Ῥογα τοῦ ἀϊσιιητιιτ 5» Ρεγπιατατὶς τοι ρου θι15 Ομ ποϊ Δ ὨταΓοῖν 
Ῥογπιιζατίοπο το ρογα πὶ. 

Ἑνηλυσιος. ἀττΟὨἰτιι59 Εἰ υϊης 1Φ 115... μΟρθνητος. κεραιυυούλυτος, Γἄοῖτι 
φνηλύσια ἀἰςὶ ττδάϊτ τὸ κα τασκηφ ϑέν το χωρία [δοι!ηάτιν αἰϊος ἴτὰ 

αἰεὶ ταὶ δυκένητρι αὖρα τὶ ἐλδυσιν: [ςοιη ἀπ 4105 τεὸς ἐν τοῖς ἀζάτοις 

χωρίοις ἐἰφιόνυμῖμας γύμφας. 

Εν μα ἰαΠπάςο. 
Ενϑμαρ,ποιοπι ἀἰο5. ἐννῆμαρ, ΟΠ. 114. «, 
Ἐνυμωΐηθ..κ, ὁ Δ πτιις:αὉ ἐνεάπηομαιςντ ἐνὴμ μψ- δε ϑέραν, ΑΥ ΠἸΟΡΉ. 

δ. Τὐιοϊαη Πτοπὶ ἀσοςῃἤι5»ατάοηΣ. ΑΥ ΠΈΟΡΗ. κ᾽ χίζα γρευῦ ἐνυμμέ- 
γ. ΒΟ Οπιηι. 

Ενζωΐεον,ασσιατι] αραηῖ, 
Ἐνίκώοϑαι, ΠΟΥ. ΡΟ τποτατβο πη, 4} αὐϑτω, 
Εὐϑκμωοχας τα] τε Ρογ ς 3. Ατεῖς ἃ φέρω, 
Ἐνήρης»ε(Θ., 7 ,πανις ᾿πΠ για, ἃς ράτατα 1 461145 ΡΓ τς, ἴπ Απτοπίο, 

ἄς ψιια Βαγπιὶις ἀς τὸ πδι α]!.νήρης παμίσα α 4ιαῇ νηἰγοπη]5. Ὁ 
μέαν εἰρεσίαν ἔχεσα, παλιῖρ μι). ῬΑ ΟΠ "ΓΙ 115. εἰ μὰ ἁπλώς πλοίου 
ποίησις, ὐροσεχὲς τὸ τελίθ- εἰ ὃ χεμίαδίε συχϑν»ν ἐγήρεσ, ποῤῥω, 

ΕΑ ρυ)ο», ῬΤῸ ἠρδυξεέμίωντάε ἐνερδύγω. 

Ἐνυσελγηβδα γςΟὨτιιπις [16». γἹ ἐς, ἐνασελγαίνομαι. 
Ενήφι, εἰς πεί πίων ἱπι Ρογο μά Ἰτιπλ,᾽η ΠΟΙ Ὠἴιιπιν ἘΤού οἢι. 5114. αὖ 
πείσίυ ἘΠ οι. Μ σ᾽ αἰαξαλνεϑτι. εἰς τ᾽ αὐὐριον ἔς τ᾿ ἔννηφιν.ν 14, ἔν», 

-Ενηχέω, πο πο, ατίπιο πιπσίτα τ ΟΠγν [Ὁ {τ ἐγη χοῦν ταις οἰκοις. ΔΓ - 
δτι5 ᾿π!Όπαγο. το πη Ασομ γ (οὐκ οτῖμ.ς οὐ γδ ὑμῖν καῦτα 

χκαϑ' ἐκείςίω ἐνηχῇ μὴρ τ ἡ μέραν» ποι! σαπηιι5 ἀτιγῖθι15. ἀοςοῖπιις. 

ὙΒεοΙον Δε 5.Ραίςματο, οἱ λόγος ὀννχύήσατο σοι μάδνον ὃ κατάχε δ 
ἐνη χη στοντας ἴοστηο 1η απιγίδιι5 ταῖς Ραγίομετον οἱ Ροτίμς 481}π- 
{Ὁ πιτ οἰπτη τογίηετο. 

Ενηχθ΄, ὁ κα ἡ »ἰα ΓΟ παης, ατίτπο. ἔνηχα ὄργανα Ὁ Ποτα. ἶ 

Ἐνηίχυτος ὄρπηξ, ςοτλο ἤπ5 τα πηλι5 9 ἸΝΊσαπα, ἴῃ ὙΒετίας. [1] ἰοριης 

ὄνέχητος. Πιΐροέξιις ἰοςιις εἴξ. ἃ τὴν ὲ 

Ενδτε,ν Β1. Πα, ταης, τότε, ιαη40.11,ἰ.- τ 5: Ἅννοι μὴν πάντες» δίς.1- 

ταιπι τοι Ηἰς Οὐν ἢ. Σ, ἔνϑα 3. τ᾽ αἰπόλια ἴτοση 1Π-: 1648 ἰδιάςπι, 

«ὡς ὦ μὴ ἐνϑ᾽ Ὑπόλωλε, ΠΠ|ς Ροτὶ το ὐκετ ἔοι αὐ τόδε, ἔγϑει τ αὐτοῦι 1Ὰ 

εαάς ππτοησὶα ἐκ σὰ πὐδαλήλυ, Οὐ. 5. γϑα αἷῷ ἐπῆτε τες μῆμον αὐτό Β 

δα! ΔΠΠΕς ἔδει 101. ἔνϑα συτα πτοτι}. ἔς. Π.1114.8},.Αἱ μϑὴπ ἔνϑτε 

ἅλις πεποτύίαται αἷδέ τε ἔνδεια] 1.5 μυῖα] ἴα Πὰς γοἰαητιενϑα ρος 

ταὶ ματιιπι» πὶ ἰοςο ρυΐοσον δὶ ὃς αι} πὶ ἤρηιπςαζ 51Π ἰδοιιηθο 

ταης. ΠοΠοά. ἔνϑει κε γυμνω ϑέντα στέκοις χξυυ ϑαιδαλ ἕως Οφϑειλροῖο 

σιν ἴδῃς γκἐνϑ» ἀτώμϑυ ὀξέϊ χαλκῳνν Ὀ1 οἰμπὶ ημάαταν ἀου οἱ Οἱ εὐιαν 

Ῥέγοιτ 45. ἴνϑα ἢ ἔνϑει, 10.115. ἔνϑαι εδρ,ἔνϑα 2» ἰτοὶ χυϊάςαι, 

ΠῚ γοτό. Ρίατο ἀς Τιοσ. ἔνϑα κὶ ἔνϑεε μετατιϑενῆναι » Βος νεῖ] 110 

πιοάο ςοπηπιιτατα. ἔνϑτετε ΡΓῸ ὄγϑεο,ν ΒΊ,1π αἰῖο Ἰοςο. 
Ηρ. αά, 

-χὶ δαίρκον ἤνϑατε μούσαι Αντομάνα;»ὅζς. ᾿ ἶ 

ἀελρρνς Ἀργ πὐτην ἀτικοέζει ἄλοχον» Βῖς. Οἀνγῇῇ. εἰμἐν- 

ϑείδ' ἱκάνω, μιις νοπῖο. Ῥίατο Ἐρ᾿Έ.4.τοὸ δ᾽ ἐνθείδε αόδῳπλυσιως ἐχὲ 

χαϑοίτῷρ νυ ὑ μδὴῦ παρόντων» τοτιμτι ἔξατιις Εἰς Ροτίπάς ἰς Βαβεῖ, αἵ- 

με τ μαθεθας ἀμπὶ ργαίξητος οἤοτῖ5. ἔνθ δ' ἀιπί, ῖς δ᾽ ἀοπι; 

᾿πορδαη. ᾿ ξ 

δὲ! ΠΡ ΙΣ ΑΠΠΟΡ ι ἤλϑε μτ' νῶν νϑειδὶ μὰς γοαΐς πο ίξεστι. 

Ἐνϑείδι(θ.. ἐντόπιϑ. 

Ἐγϑακέφγω, Ἰηάςον χη 



ἘΝ {25 

Ἐνϑαΐκηστεοίςἀε59[εἴποιδορίιος. ᾿π ῬΕΙΓοξξοῦ, οὐπλὴ παξεςιν ἐνθαίκη- 
σιςοἴπτεγρτικϑϑέδρα, Τάοπὶ ἐπ ΟΕ ΑΙ. ΟἹ] οη ἐἸχ ἰτιϑείκη μα, εἴς 
διαΐκος. ' 

Ἐνϑεωλ οὐρα» ταὶς ρΙασοηταΣ ὁ ραράτοτο δ (τ πο, Ηςγο. 
Ἐνδιολα δύω, ἱἰςπὶ αι θελα δύων 
εὐϑααῖῦ,ν δ]. 
Ἐϑεώπγω, μοί ψο, πιαφα. ἴδ Ρο] το. ᾿ 
τοϑαβ ψπνει ἐεὰ αν Ἰπ 1 ὧςε ὁδὸν τε καὶ πόρον μηδα αῇ ἔτι 10 μοι 

ἐνθτιῤσεῖν, 

Ἐνϑεάζω,πιιπλίης ἁΡΗοτιν πής ἐνθεα ζογτες, ἀϊσιιητας νατε5. ἀϊιη παςιι- 
Ππρααας ἀξ Ρ ςηὶ. ν 

Ἐγϑεαςικὸς "δ, δ Ππηΐπο αβήἤαστιις, ἐνϑαστατικὲς, ἔλπατὶςιι5.» ὈΪαι, [1|0.3. 
ἀς Το ρΊθ. ἐνϑεας καὶ ποιυ ταῖς 

Ἐνϑεμα,ἀϊολτατ, ιιοα ̓ πα τίη) ἃς ἐπ δετιιπι εἰ, ἸΠτιιπη, ΤΟ Ππιπις. 
Παγοιας Τπ ττι5) ΤΣ ΠΘΟΡ᾿.1 ἄς οαυς δεῖ 3. αἰῤῥαγῆ τηρεῖν δ ὀρδιλ 
εἱὸν γἡ τὸν φλοιὸν, κὶ τὸ ἔνϑεμα,, δίς, νδὶ ἔγϑεμα γοσας ραγτοπὶ ἤιτ- 
εὐ χιια ἴῃ ΠΙΠΠ γάτα ἐπιπαϊττί αι 14 6 Π|κὴ ὅταν κίστιντες ἐγτιϑωῖσε 

᾿ς ποέγϑερκ, σφίω»ειδὲς ποιήσατες ἐλαύνωσιν ἐν σφύρα, 
Ἐν ϑέμιον "ο τὸς ὨΓΟΥΙΟΥ ΡᾶΓς ρΙΡΡΙ5.Ρο] 1.1. τὸ μέσον 8 τὶ αρύμιγηφ;, εἰ- 

στίν δεογ, ἃ τὸ ἐντὸς ,»ἐν ϑεικίογ, 

Ενϑεν, ΕἸ πορὶπάς, ἐν ϑεγδὲ, ἴῃς ΠΠΠ᾿ης, ἔνϑεν αἰ ἔνϑεν τῇς ἀχάνθης, ἱπ (ρι- 

τᾶς ἴατιια νσγιθιαις, Αγ τος, ἕν ϑεν αὐτῆς, ΑὙ ΠῚ ᾳ4, ἔνϑεν δέποϑεν ὅδε -- 
χέρω διδάσκειν, ΠοοΥ. ἔγϑεν δά οχ αἰτογα ραττς, ἐνθένδε, αὐ τόϑεν, εχ 
Βας τρί τερίοπο. 

Ἐν ϑεο, ρτο ἔνϑου, ροπας»ίςιι ἐνέϑου»Ἰπιρ οι {π|. Ἡο τα. 111. δι, - αν μοι 
πατέρας πόϑ᾽ ὁμοίη ἔνϑεο τιμδ ἴῃ σαι }1 ποῖς κοποτο πὸ ΡΟμας 
Ῥάτγος ποίϊγος. Ὶ 

Ἐνϑεθ, κ,ὁ κὸ αἰ ἀτππι15.» πυυπλΐης ἃ ἤατιις. Π εἰ δρίτίῖτα ἱπίπτπέξης, 
ἐγ3ε3. βίθι νῖτα ἀϊιμ πα, ΝΆ ΖΔηΖ, ἔγϑει. χοίλαμος ἐς ἰστίρτοτῖο 
σα]απιο»η ἘρΊρτ. 

Εὐϑερέζω, ΡοΥ αἰξατοπὶ πιοτγοτινἰάς ἑαρίζω, 
Ἐνϑεριμος μοὶ γἡ ἡ ςα ΠΠδλιο»τοροΠ5. 
Ἐνϑεσις, ες ἡ Ἰ Ὠτοτ ΡΟ Πτῖο. [τοὰῃ καὶ τεοφ ἢ Αττέ εἰς. δ ρπιῆοατ οὐ απὶ 

Ἐταίτυπι ἴῃ ος Ἰπάττειπι, 14 οἰξ, ψωμὸν ὃς κ(οέσυμα,ιιοά ριογῖς ἃ 
πατρὶ οίθιις ἀλταγ, ἰᾷ εἴἢ, πιδη [τη ντ Οσοτο νοςαῖ : ἃς αιαῇ 
τισι μα τη. ΨΊ 46 φωμὸς, 8. ψωμέζω,  υγοίλη, Κρωζυλ, ὅτε ὑῆρεμφο- 
ρῶται πὸ ὅλου ἀπειρρκοίλως, διε τρροστέπ]επαι μῇ εἴχροις τοῖς δακτύ- 

λοις, σιώστη ἢ τὰς ἐν ϑέσεις ὑκ ἐπ᾿ ἐμφοτέρας αὐοᾳύετωι τοὺς γναϑοις, ἰν 

εοπιροιτὸ Βυιςςσςξας ἰπ αἰτογαιη ταπειὶὶπι διιςσᾶπι ἱπέους!τιΡοΐ- 
κῖχ ΠΡ. 6. δᾺ) 2) ἀῤτων οἱ {ωμοὶ καλοεωῶ ται ἐνϑέσεις, ΤΠ 5 ὁ 3 μέχις 
Ψωμὸς ἐναλεῖτο ϑεαλικὴ ἐγϑεσις, ΑἸ ΠΕη. διαὶ πῦτο νὴ πίω) ϑε]αλικίω 

ἤνϑεσιν εἶπον, αὐτὶ πῇ μεγέλίω, ἐς Τ]ιο1}15 ΡΟΪν Ρμαρὶς Ἰοηιιοι1:» 
118... Ηογηιῖρριι5. Οἱ ζεις ὃ τύτων ἐδὲν ἐνθ'υμουύμυ(Θ- μύρων, ξιωε- 

πλαῆε τὶ ϑεηϊαλικίυ! ἐνϑεσιν,],ψὠυὸν κὶ οἴκολον»ἴπσοητο ΠῚ [50 [πιπ|58ς 
Ἐγυίσιμτι. ἃ δηΐπη ἔνϑεσις Πρ ηΙΠ σας. ΑΠτΙΡ μα πος 9 -θμ, ὅταν δὶ ἔτ- 
ϑέεσιν Ἐντὸς ἡ δὴ «ἴα οδόντων συγχανῃ κατεσπακιὸς, Τ τ᾽ ἐν ἀσφαλεῖ νό- 

μιζε “Ἶδ ὕπταρχ ἐν τῶν μόνον, ΑὙἸἘΟΡ ἐπ Ἐσεῖς. Εἴϑεφαύλως ὥασερ οὗ - 
ρεςγϑιι(αλοις τυ) ἐγϑεσιγ: το ὃς ργοιιοθ) [οςο ἃ διι141 οἰτατιις 
Ὅ5) “ἥδ πῆρα ὠροσ δοκίαν δυσοκιμησάντων. 

Ἐνϑεσμίθυ ὁ, ρτορτιὰ αι] ΟἹ Ἰπτγα Ιοροπι ἔδι ἰορο591.4ὶ ππαποτἰα- 
τα γα [ΟτΊρτιῖπὶ ἰορὶς ὃς ἐχ εο ἠδ Ἐρτοα τιν. ἴτοπὶ [ΘΒ εἰσι!» 
γόος οκ κϑεσμίθε γογὸ Ἰμποιοι ογόνς 

Ἐνϑεέσμως, ᾿ς στ τιν ταγο, 
Ἐγϑετος. ἸπΠτιι59 1 πΠείτιιισ, ἸηΠτΙτ τι) (αι Ἰη Ὅτ ροτοῖς Τ ορηΪ5» 

ἘἸαῚ, ἰω ποιητὸν τε κὶ ἔγϑετον αὐδρί νόημα, Οὐΐποτε -ἰξ ἀγαθοῦ ποιτρος ἐ- 
οἧντο κοικός. 

Ἐνϑεύτεν, το ἐντεώϑεν, ἀριι4 Ἡογοάος. 1. ἀρβίης, {ΠΠῚπῸ ΡΓατοΓοᾶ, 
Ροίτπιοάιητι, “εἰ ηςοροιντ ἐνθαύτα, ργῸ ἐνταύϑα,α ρα εηάοεῃ. 

Ἐνϑεώτα τα, οτ|.41|π|ΠΠπηὰ,Ν 4Ζαπ2. 
Ἐγϑῆκαι αἱσιιητατ ΤΠ πιοητα ἴῃ βιπά τ ΠΠ|4τα, οτος ρα ἀϊοτιιπι 

αἷτ Ταγ ςοη τιν ις οἱὲ οτίπετι μας γοςς Ουτλ] 5. 
Ἐνϑυλυπαϑέω, κα, στ, πηι, τη} τὶ Πριάἴης ταδοίτο νοὶ] πιμ]ῖο- 

τα ρατίοσ 1η. 
ἘΎϑυρρο, ἐογίπιις. ἔνϑηρος δδυμὸς (γ υα ξετὶς ἀδιιπά4αης » ΕἰτΙρ 14, ἐν- 

ϑήρᾳ νή δὸς. Ἰη [{]4.1π τα νεγίαησιιγ ἔογα. 
Β΄ γ8λὰσης ολυτας ἰπ σαρῖτε ἔχέϊα οχ ςοητιιποις, σα] πιις. 15.2.4. 

ςαιπῆς τπογθϑοσιισι. 
Ἐνϑλεω,ὠ, Ἰη τίηρο. 
Ἐνϑλίξω, ρα απο ἰπέτί προ γεδάϊιςο, Ἔχ ρτπιο. 
Ενϑνήσκω, {ποσί οσ. 
Ἐν θορεῖν, [ΠΠΙ Το ἰτπροτιπι ξιξοῦο, ἐνοραῆσαι, ΑΡΟΙ]οη.:, Ατροη, ἔν- 

ϑυρε μέσσω, το ΠΠ τ ἀπ τπράτητη. 
Ἐ γϑοις κὴ ἐν ϑουστα ς' ἐφ, ΠἸΠΓΠ 6 ἁξβατας, ἐνϑεθ., ἐκςατικός, 

Ἐνϑυσδία. ας. ΕΟ γ οἰ ἔκπληξις, 
Εἰ ϑουσταίζω, μα. εἴσω, π΄ αὐ ΔΗ οτ πιιπιΐης. ταρίοτυ ἱπία πο, ἔιγοτα 

ΠΟ: σΙτοτ, ἀἰπϊπὸ αἰασιῖης ἀπεοτςθαςςῃοτ, 'Ν δατγ, ὈΪατὸ ἴῃ Α- 
ν ΡῬοΐορίᾳ αἰς τ, ποιν τοὺς ἐνϑουσια ζειν. 

Ἐνϑουστα σμμὸς. οὐ ὁ ΒιτΟΥ γ 1. ἀΕῆατιο πιιπιλα]ς, ἀϊοίτιιτ ὃς ἐγθουστασις» 
Ῥίατο τη ΡΗπάτζο. Ὁ 

Ἐνθηστᾶ ικὸς. ἀΠἸη115. Δ Πΐππιος τὰρίοης ἤιις ἱποίταης, ΡΙατο 1π Ἐριΐ 
τφὺς εξ ὀνφυεῖς ϑειυμαςότερᾳ κὶ ἐνθυσιας- ἰκώτερχ, ὠνθαστας πὴ σοφία, 
[ρίοπτία {υα: πιμτιϊηἰς ΕΗ στιι σο πο  Ρ τα τ ΡΙ ατᾶτ. μι ΘΟ] Οη  ἐν- 
ἡτυστα συκὴ αρονονίαγ ΑὙ {ξ, 8ι ΡΟ Βατιπομῖα ἡ οοιτιρὶς βηΐπιφϑ, 

ν 

Ἐγϑουστάω, μι. ὕσω,π' χα) ἐγθηυσιαί ζω, Ἰπιίατιϊο, ἔαπδτῖζο ἢ 
εἰοτ. Ασοτ, ἄς πυιηάο. τοὶ εἰ ἐνοουστεῖν ποιεῖ εξὸ ἐμπ 

᾿ Βοπηῖπος Ρτορίπι ἀροξάδητος ἀϊππο ἕμτοτς 
φοττίρι ἕ 

Εὐϑουσικὸν, το ΩΓ Π σοι Οἱ οτῖς ἘΞΗΙ5) ΤΠ ΟΡγ «ἄς ΗΠ 
(8.7. Ξ, τὰ 

Ἐγϑυυστωδὴς54(Θ., ὁ κὶ 910 {ΠἸπέιις. πίαπιις, ἔμτοης, 
ΕἼϑρια, οί γεμῖο ζώδια. ατ Ενϑριαζειν οἰ (οαπὶ οἷς αῆδαβαιν 

μαντικὼν ϑρίων:γάς ὃς , 
Ενϑρίακτοςσα ρα Ξορμοςΐ, πιγεης; πιιπιῖπε ἐπξιπέζιις ὃς 

ἐγϑουσιών ἐν ϑέακτος. ἮΝ 

Ἐνϑρίζειν, Ἡ (ἘΠ. ἐνατενίζειν, γύσσειν. ᾿ 
Ἐν ϑριούγκω, οι [ποὶς ἔοΠ11ς πα ποτϑυϊάς ἢ ΕΠ τς 
Ἐνϑρονίζω; (ος σΟΙ]ΟςΟ ἐνεϑρονίώνν, (4.2... ΕΠ οτος ἴῃ ἔς 
Ἐνϑρυλλίζω ἄτι αιιο ϑρυλλήζω, ΑὙ ΠτοΡΕ, ἐπὶ 
ἼϑΡυ ον; τὸ, ἰπτυ τι πι»Ρ Ιασςητα, ΑΡΟΙ]Ο εὐῖαπι ἀρ Ατῇ 
ἔγορυπῆθ- ἀϊέτις ςἢς, ε 

Ἐνϑρυ πω, ἐπ τυ] ΠτΟ2 ΓΔ Π]Ο] Πάρον τι ἐνέϑρυψεν αῤΐτον εἰς σα 
τς ρῬαποηι 1 αἰπεοῖο, ᾿ 

ΕὙϑρυσκον, Ηςίγοἢῖο βοπιι5 οἱ ον σοῖς σοάοχ ἤς μαὉ 
καρίῳ ὅμοιον. φέρει 3 χὺ αὔϑος ὡς τε ἐξ) γὺ βρώτον καὶ «εφόμ τ 
δομά. αἴϑρυσκον ςχ ΤΒοΟρΡΒγαῖτο 51. ΓΠΤη, αμτ γιίσιι 
ταν σις. ἐν 
Ἐνϑυμῴζω, Ἰγοϊ ἀο Ἰττιιο ἐμπίπ]ω ἐνορμώ, Ὁ “Δῇ 

Ἐνϑυμέομαι» μι σομαιοπονμα! απἰτυδάπογεοοίητς Π σον, αηὶ 
Ρίο, Ποροπ.Αςοιίατ, Χο πθΡ μα. οτίατη οὶ ΘΟ πλεῖν 
χυλτο μάν, ὅσοι 3. παίντες ἡ δεστιν, δοιύ μας ον εἰ του τῶν ἐνεθευ αν 
τὯ0 (ἃ νοἰπταγιιατφάηιπλο σοποοΡογιμι ὃ ν᾽ ἀόΓιΠι 
γωΐ δὲ οἰ εἰξιον ἐνθυμουυΐνω τάτων., ὅζς. Ποοτατ, ὧν τ 

χριὶ ωροσέχ εἰν τὸν νοιυῦ δίς. ῃας τορυταηῖςαι πἴτὶ ἄος 
οὐατ, Τάοιη, ἐπειδὰν ἐνϑυμνϑιαἷσι «δὺ φόξοις νὴ ἐδ κινδεωοα 
δηΐπηο νοϊπτατίης ξοσιαϊ ἀϊπες ὅς ρογίςιι] τοὶ ς 
1 διότι τάοιι, ἐνθυ μοι διστι τοῖς υἱὸ φαύλοις ἐνδέχ ἐτι 
φὡρῴδειν, Ἰιλάποῖτο σι αδὶ οξξις Πἰσος ψια]ῖθος ἕας 
οἴμτι ρατεῖςα α ὅτι. ΡΊατο Ἐρηΐο]. 4. ἐν ϑυμοι 5. καὶ ὅτι 
ὠσεεςέρως πῇ ὠροσηκέντοσ,ϑερχπευτικὸς δ )ν 1. ἡ λανϑανε 

ΕἸ ϑύμημο,ατος τὸν οἰ τατ υ᾽ιοΠτιΙ] σΟΠοΈρτιις ΔΗ ΠΗ; 
{δη[5,ς [δα απ νόημρι, διαίοια. διανοημο δ εκλογισμιὸ 

{τι :ςοππιςηζαζῖο ἀρὶκα Ος ΠΠλππὶ 11.12.(ἀΡ.2,δὲ ἂΓ 
Ῥα εὐππέοιῃ ἰδ. 6. σ4Ρ.13. Οὐ στ οθαητιγ ατοπὶ Π66 Β 
πες νεγεςιπά., [δ ἐνθυμήματα αι: δαπη ἰερίάα δὲ 
ὅ:ς. ΕΠ ετία πη ἀγριπιοητιιπι ἃς Τοπτδητῖα οταγουία 
Τορῖς. Ἐχ μος |α Ἀ βοζοπιπὶ ἤιητ εχ σοῃιγαγί!5 

᾿ 4πα: Ἰρῇ ἐνθυμήνα τα ἀρροΙ]Δητ: ποη «ιὸά ποὴ ΟΠ 
τία Ῥτορτῖο ποιιῖπο ἐνθύμημα ἀκοατιτ: [ο4) ντ Ἡοπις 
Ρζεν ἐχοο! οητίαιπι σοπηπιιπο Ροοζλγιιπι ΠΟπΊΟ ἢ 
Οτἴᾷοος [ππιπηοῖς οἰμπὶ οπληῖς Γοπτοητία ἐνϑυμηαρ 
νἱάςτιιγ δα 4118: ΟΧ σομτγατ ς ΘΟ ΠΟΙ ατιιγγα σα {πὶ 
Ῥυὲ ποπιεπ σοταπιμης Ροίβιἀοτι Οὐ τ}. 1.5. ἐγϑυν 
ςοτηπιοητιτα πιο σοπηηοπτατ ΟΠ ΠῚ ἱΠτοΥΡΓΟΤΟΙΠΙΙ 
ἕτοῦ ποι ΡΟ Ππιιις:Ἰ4οπι, ἐνθύμημα γαν]ὸ ἀος ἐρέτας 
Ἰοξλιι,ιιο οπληΐα πιόπτο σοησορῖα Πρπὶ Πρατοαῖτο 
τεητίαπι στη γατὶ ΟἹ) το τ] 057 110 Θογτατι φιαηήαι 
τὶ ςοπο!ποποιι. Ατί δου. ἐπ ῬΓΟΘΙ, (δέξ, 18. διὰ τί τὸ 
μασι χαίρφυσιν οἱ αὐΐϑρωποι ἐν ταῖς ῥητορείαις αὐ τοῖς χι6γ» 
ἐνθυμημοίτων; ἀοτπη. τοὶ Ὁ. ἐνϑου μύμοιτα δἶπο δ εἰξίς ὅδιν ἐν ἢ 
ἃ γον ᾿συῆυ αὶ τοὶ μέρα. ᾿πιὰς ἐνϑυμηματικός, ἄς πὴ ΡΤ 
ἔς (3 ὑπόθειξις ἑητορικὴ, ἐνϑ' ὕμημα. ΑἸ δὶ, κα λω σ᾽ θυ, 
ποριπὸν συλλιογισμιὸν) αϑονί δοιγμα ἢ ὀπαιγωγίμ ῥητορκκ 
τποροη. 1.3. ὃς ἃ ΟἿ πε] 1Δη. 1. 6, σα ρ.ν τ. εητμγπι 
Ἰοσιίπαιις τμοτογίςιις ἀϊοῖταισς σἸΠΗ15 Ἔχ οΠΊΡ]πΠὶ οΧ οῦ 
τἰθιις: ΒΟπιιπὰ οἵδ νἸγτιιβ»αλια ἠοῖπο τηαϊὸ ντὶ Ῥοτοῖε ὅ 
ΡΠρΡΠδητΙΡιι5. Ἀπ᾿ Βοηιαπὶ οἹἘ Ρεςιιπία)αιια ἀπ ας βοὶ 
ἰὸ ντιραιι ἃ ἀλἘξογας ἃ (ΝΠ οριίπιο νἱάς το] άσπι, ἐνθύμι 
τβοτοσίειις ("Πρ ἴπιις φεαπι νοσατις ἂρ Αἰσχάπάν 
μονολήμματος συ)λογισμό ιν ἰάς μὐνολήμματος ὃς ἐπενϑυ 
χείρυμα ἐνθύμημα Ῥτο σοποορειι φηϊπ. 1. Το πῆϊιν παι 
οἷά. αὐοὶ “ἴ) λόγοις γραη]οις γραφόντων . εἰπεῖν μᾷ γὸ ἐκ, 
μα «δεὶ τοῦ αϑόφτυχοντθ- δἠπεικως 5 χαὶ τα χεία χεύσο 
εἰϑέπων καὶ “ἦν ἐνθυμημφτων δυπορία. καὶ τῷ καιρώ αἷς 
τε φύσεως ἁπάσης , οὔτε παιδείας τῆς πυχούσης δδί, Τὰ! 
οιιὦ αὐτορεϑδιασμοιᾷ, ὅ5η “ἴα ἐνϑυμοηροίτων δεῖ μόνίω πὲ 

χει. τοῖς ἢ ὀνόμασιν ἔνι πὸ αἴδαυτίκα δυλοειῶ, 516 ΗΔΠΕ 
ὅζ τΓδοτγάτες ἴκξρεργο ἴφια ϑιίςητοστιῖς νταπεαγρία δὴ 
γοηφοτῶν, 

Εγϑυμηματικδς, Δ ΠοΓ τὶ ἀτριποητατι οπλι15)8ς ἀτριτιϑο 
ἄς Ατιπιάς Ἰοσίπις, ὅτε ἐνϑυμηματικὸς τυγ αγει αν νῷ β 

τῇ τ ἀν ϑυμνμθτων πυκνότητι διμοδνίζει, νάς Αὐη τοι 
Ἰτοπὶ φησ γπτοιπιστς σοπο]α ι5,ἐνθυμηςτικὴ πϑρίοδοςο 
ἐνθυροκα τεχαὶ ῥητορ ἐξα), ΑὙἸῇος, τ Β Ποζοτ. ᾿ 
Ἐνϑυρμότιον, ουπτα ςπτατπςι 2, ς 1.10 .116.08}Ρ.1. 
Ενϑυμεμίτωδ εις οἱ ς Οὐ πισητατι οΠἰδι15 ρίοηϊ., 
Ἐγϑιύμησις ,, ἕως »») 5 ΠΟρΊΓΑτΙΟ 5» Ἱπ] ΘΗ ΓΌΠῚ 5 ΤΠ φηΓΙΟΣ 

Υ 
5. Καὶ ἰδῶ; φῖς πὰς ἐγϑυμὴσ εὶς ἰὴ ςοτυση σορ᾽τατιο ποῦ "» 

γ Ὁ 



ντικὸς δ)ηνοντιχὸς 9 πύρεμος αἰηρ»(ΟΟΓ 5» ἀοτὶς ςοπηπηςητατῖος 
᾿ἐχοορίταηάαπι ρτα Πάϊιπι. ᾿ 

ἰαγας ἡ ΠΟ τας] οὐ Τ Μιιογ 14. ᾽ 
οἰνϑυμέορια!» ΒΟ] χ [ἰδγο δειιηά4ο : ἀριά Ηοίνς ἢ, ἰς- 

ἐς ἐνϑυύμιζε ἜΧΡ.ἐνϑυμιοῦ, ἶ 
ὐτο ΟΡ τατι οφοατιτὸ Ἔχοο αἰτατιιπι»αἴτιτΊα 5 4010 ἀ το] - 

ποτὶ ἰπ ἀπίπιο οἷετ. ἐνθύμιον πεποίηται 5 το  ρἸοιτμηι ν ἡ ἤιει 
ἴπ το Πρτοποπὶ τα ξξησι οἵδ, Βιιά, ἴῃ ἘΡΗῈ Ἡ ογοάοτ, ἐνδυΐαιον 

ο ἐμαρήσαντι τὸ ἱρῤν οι ἔροητο ξιξῃὶ ρασηϊτιίτ. αιὸά 
πιαίϊος τοπιρ μπὶ. Τ Ἀυσγ ἀ.ἀς Γὰπα’ ἀςέςξξιι, οἱ 9 ἀϑη- 
γλείοις ὅῆητο, εἰν ἐκέλόυον , ἐνϑύαιον ποιέυδνοι, Γοπὶ Ῥτὸ Οαλὶ- 
φητο5.91, δ᾽ εισισδ' αμικον σαντες καὶ ἐκλ᾿ογιστέμβυοιΣ ἢς ΙΏτοΓΡτ- 

το Τρ! Ομ ἘΠῚ ν ογίοητοβ. 
ει σιιγα: εξ. Οὐγ Πγ. Μὲ δή τοι κεῖνός γε χίίω ἐνθύμιθ. 

4 οἴ, διαὶ φροντίσος,γ0}1 ἀς 112 πἰαλίτπι οἷς (ὁ]ςῖτις, Ετ 
ἠαιθ. Ατοὶςῖς προς οὐπαρθ-, αὶ ρ᾽ ἀσιιλιπι ἀπ ροστατ.» 411 το: 
ὁπ Οὔ ΕΓ ΠρΊτνΟθ αιιοῖπ το Προ οδοσίτιιγ. ᾿Ἀπεῖρθοη ἴπ 

᾿ς τίοπο, ἀδεέκώς σ᾽ ἀπολλυυῆρε τούτου εἶφ᾽ ὑμὴν. ἐμὴν τρρς- 67: 
᾿ ϑανῶν ἐκ στα), ὑμῖν σγ᾽ ἐνϑθ'ύμεφν. γγυήσεται, Οιιδά ἢ μᾶς 

ἀϊς σοπτγα ἴτις αἰ οἰ ποτιεῖς, Πο5 1Δπὶ (ΟΠ τὶ το! σιοπὲ 
«αάεπι Ποπλϊηἰς ἱπάπιξξαπι; ντ αι] οΕΗςῖο ρογβιης- 
Ὀδϑ ἀατο  Β(Ο] το το! ἰσέοία ριαοι τί; Βαοτῖτ, 

υ δ ἡτατιισ. ᾿ 
οἰ ροξξιις.ἐνϑουΐμιςτον πσοιη σεέμῆρον, 1. Οὐπια ματι ΠῚ 

υμοειδύς, ΑὐἸτο.7.ῬοΙ τὶς, τὸ ὃ τἧσ' Εἰ λλίωων γχύ- ἔνϑυ- 
κὴ δεανοητικὸν ὅδε, 

5 αιιΔ:ἰλπὶ Π41}15. ΗΟ ν ἢ, 
τιῆςο. 
ΠΟΙ Π.ηα: ὃζ ἀσφαλὸς ἀϊοίτα τ) Η εἴν ἢν 

εἰάςπὶ εἰϊ ἐντυγχ νει. 
ομιδύσω, αν. δυχα [ς ἀφ ο9[ατῖτο, ἐμφωλδύω . κρύπομα  Θατ. 
ΟητΙηρ τ, ἔς ιν, ἔγες ὡς ἔγι μαίλις-α «σειρᾷ ἕϑτύς ΡΤ νἼΓ1}1 πὰ 

Ὁ Τιιοϊαηι!5914 εἴπ ιιοδ αὶ οἷτι5 Ποτὶ ροτοῖς ΟΠ τγτοίζουη. 
ησὴν ἐδεκουμύτων πολλὰ ών, αἰ ἐδεκεϊάλτη τινα. ἐνε ρτὸ δξὶ,οιμπι 
ἴπο. ΑὙἸΠΠορΡμδη. ἴῃ ΡΊπιτο, ἔνι γε τις ἔνε κένδιωυ(ο- ἐν τῷ 
Εἰ Ῥογί σα [πὶ Πτις {ρε5 ἴῃ το. 

ἀρ ροοτὶοὐ,1.1η. ν]άς ἐν. 
ἡ 3. λόγῳ εἰπεῖν, γτνπο νογθο ΡΟ παπὶ. Ατιξοτοῖος ἄς 
ους ἐνίγε εἰπεῖν ἀἰχῖτ ρτὸ δοάοπι»ἱά εἰζ)ντ [Ἐπ1ο] ἀϊςσαπι: 
γῷ Γπδαϊιάίτιιτ. αΠ!Π]Ζυαηάο Πιρρτιπλῖτιιν ν ογθιμπι εἰπεῖν, 
"Ἱ Ἰὰ οὔτ διε]. Ν οπηιις. Ασ ορμαπας ἴῃ ῬΙατο . βλέψω 

πλοῦτον ὥσπερ τὸ ὠρότερον »ἐνΐ γε τρήτῷ; 1. (επλο] δὲ ργοτ- 
πιοάο. 

ἴχ: ἡμονασικὴ, 
ϑυ νοῦ, ὃς 

Σοὐγο κα ἡναππῖςυἝτι,απηϊποτ τῆι » ἀπηλ15. ΑὐΠτοτο]ος 
Ἰἀο» παν»γὕρεις ἐγταύστοι, ἰᾷ εἴτ. ἀϊος ξο 1, ἃς Πνάτογα [Ὁ - 
ἀπηϊπεττια ἩςΠοά. - ἐναύστα κεκληγιίηςγϑίσ. Δ ΠΠΙ1Δ. 

ὈΙ ΘπηΙ τογο Οὐ Πΐ 5. ΡΟΥ ΔΠΠΟ5 Πῆσα]οϑ. ἐν ταῖς ἐναυ- 
φΡαπηγαϊς. ἵπι ΦΠΏΝΙ]5 ἢ ΡΟΥ115. ΡΙ πτάτοθιις ἴῃ Ρογίο  ο ὀνραω- 
ΑΠΠΠ ποσί τίμα ἔοι πι, Ηεγοάου. ἐγιύσιί- τος φ 5. 11- 

[ΠῚ ψ 1115 ΔΠῊ]9 πιο. ἐνμαύστον ἐκεχέρ αν ἐποιῆστιντο, ἈΠΗΙΙᾶ5 

υἰσίας ἔοσογιιητ, Τ ΠιιοΥ ἀ1.ν7᾽ ταὶ ἐνιαυσίοις ὥρας5 ζοντὶς ἀΠῺΐ 
ΡΟ τῖδιις. ΤἈςορ γαῖ, ἐγιοα σιίξι- χιρόνίΘ- 5. ΤΕΠΊΡΙΙ5 ΔΙ ΠΕ» 

Ἰαὶς ἐγιλυσία φυγὴ, ΔΓ ΠῚ ΘΧΊΪ πα Πα. Ἑυτγιριά. Πογο ἴδηις π 

ΟΡ ΓΙΏΊΟ. δλναύσιον πορφύραν,ν οσάτ (οἱ οηποπὶ δ οττατιις νο- 
ὈΓηγατια σοττῖς ἀἸοθιις νεῖ τιιγ. οἱ ἐμαύστοιγαμηαΐος, Γερίτασ α- 
ἀπῇ ἀρὰ ΟἸεοπηοά. Ϊ. τιένναυ τίαν Ὁ αὐρέοδον ἐχων, 

: πίζω, ληπιπι ΕἸ ΣΟ ΤΊΣ ἀρο ἐγιαυτύν που διαπρίζω. 
"τὸς οὐ, δ. ΔΠΠΙΙ5. ποὺ ἐνιαυτὸν 9 αἰ τοΓΠὶς ἀπηῖς αθραὶ μέερς. ΜΊά4ς 

τ᾽ ὁπιαυτὸν, Πηρ οὶ ἰς ἀπτι 5» ]οταπηΐδ. οὗ ταξ τῷ ἐνιαυτῶ ) [ὲ- 
Εἰ σποταππί ἐνιαυηῇ αἰφαΐοντες ἄπσαντες τίκτουσι 5 ῬΑΤΊΊΩς ΟἵΠ]- 

[65 1πεγα ἀΠΠΊΙΠῚ, ἐνιαυτὸν ἐγγύετο, ΔΙ Πτατι Ἔρ τ» Χ ΟΠΟΡ ἢ ὡμαυςξὺ 
δ, τεπιροσα ἀπποτιπι, ΑΥ Πτορ απ. Ρίατο ἴῃ Ὑ ἱπισεο θνα τ 

᾿Εἰοσδι, (ἴςογο ἀπποτίηη φοπιιογήοπςϑ. Ε νιαω τὸς ΟΥΙΔττὶ ΡΈΠιΙς 
ἰοοΙΗ ἀπιρ Π  Πηπη  ἶτα γετὸ ἀἸοίτιτ διὰ τὸ μεγαλεῖον ἐ2) καὶ Ἔθππτε- 
Ἐςεικὸν, ΕἸΠῈ 1ΠΠ1λά. ν΄. 

ΕἸ ύω ἱπῃπιοτοτ. 
φορεῖν, ἔγιιξλιῖ πα ἀπηιμῖπη ἔοστο, απο ἔγιϊέζυτη τεάάοτς,ἤς 

ΠππΟ ΤΉ ΟΡ γαίξιις μἰξοτ στο τογτῖο, σαρῖτο 16. ὀναυτοφορ εἶν 
τ ΠΙΠΙ Ροτιιη,. 

Ε χε 5 Ὁ ἐμιαχ ΑΠΌ δ᾽. ΤῊ ορἢτ.ἀς ΟἀοτἹθ. Καὶ εἰμὴ τσωταχἕν) 
ον ᾽ ἐνιαχοῦ, ΤΩΝ 

ΕἸ Θου πο πιοπῖθτο νεῖ ροάς πιάποιις, οἰ Δι ιισ,κυλλός, 
Ἐγνδοἰη(ρ σοτο ἐπταοτὶ. ν 

γεν. ώσω αι οκὰ ἱπΠαἀο: λάτίπο.. 
π υω, καϑίζω, ΓΟ] οςο ἰπ ἐνίόῥυτωι, ἐγκοιϑέζεται»ς ἐρεούται. 

ὑμαιἱηπαοο, ἰπῆχιις ἔππι ΒαΠ. ὃξ τταπατιιὸ ἐπίοσο 9 ἱπάον 
᾿ῆρο, Νάζαῃ. : 

ἔ δ ἀπτυζτας, ἀςργεμοπάςησ, τοῖς ἱεργῖς ἐγιδ ὠνγίᾳ τι ἀπιίρεξι]ο,1. 
[ἃς [ξτούπι ἴδα (χοτὶ Βεϊοτατὴ;} πὶ Ἐρὶ ΓᾺ 

ΕΝ ς23 
Εἰνμέω, μι σωγαν, "κα λπιπιϊττο: Α τοι, 
Ἐγιζαίω,ἸΠ ἀφο: Ν οατν, Πάτιιο. 
Εἰνιζ χες, ᾿ατλξξιις» ΑΡΟΙ]ο. εἰμ : 
Εἰγίζω,ν ηἰτάτοπὶ ροποραάιπο ΓΠΪπ Ν αζάηζςη δαὶ σὰ βαπηήσμι, δεε-. 

λεῖν η᾽ μετρῆσαι τὸ φως ἐγιζουῆνογ» 1ά ς(τ, νηΐτιισι ἴδιι αἀιιηατιιπα 
Ιμπηθης Αὐ τοτο].ἴπ ρτῖπιο, Κ᾽ κατ᾽ τὰ φυσ, ΤΙ αρμβυίδης μὴρ γδ ἔοικε 
τῷ κῷ᾽ λόγον ἑνὸς “γεῶτα ΜέλιοσΘ- τὸ χτ ἃ ὑλίω, Ξενοφαθης ἢ ρώ- 
τος τὕτων ἐγγίσαι. 

Ἐνιῖλα, ΕἸ  γοἢ, εχ ρ.ικωλύσαι, ἐμποδίσαι ἐννάλλνα, 
Ἐἰνζηλ Θ΄ [τοι αὐόντος. Η εἰν οἢ, ἱ 
Ἐ γίνη» μα, (σώ π,η κα)ἰτιπαίττο  ἐμίβάλλια, ἰπξιηΔο.1η ΗἸρρίαιτα, δεῖ 

οἰῶ χρῆ τι κλνσμοῖς, δε τ ξ' ὅρας ἐγιέγτας ὑ δρέλαιογ, αἱ οπ,αἀ Οἷα - 
“οι ἔλαιον ἐνιοὶς ὥμᾳ τοῖς ἐγαφεψο μῆροις ἀντ φος μούκοις, ὅζς. ἢ εἰγ- 

εἴζοτο Ἰπβυδογὶς. Ἐτρτο ἐμποιωώ, ἐν τί ϑημι Ἰπίετο, ἱπάο, Οαἰ ἐπα 
1η.2.44 ΟἸαιιςο. κ, τόγο δεὶ χ αὐτου κέχαὺ μῆρε σμω τι ϑέ μῆνον ἡ μέτε- 
ἐϑν φαῤμαικον οἶδας μὲ πολλείκες ὀλίγον π0}} ᾧ ῥοδίγιο μιγνιυύτα, ἡ διαὶ τῷ 

τοιέτου τονελκοῦ τοῖς κόλποις ἐνιέγτοι, “Κ ΘΩΟΡΗ ΟΠ ἐνίησι γάρ τι ταὶ φα- 
λάγγια χτ᾽ τ δῆγμα, ὶῃ τποτίι τη ιηάιιηξ αιρρίατη  γης, ταί. 
τα ϑέλγιντρον ἐγ σι τοῖς αὐαγιν ἐσκαστ, γα: ἩΠΠοοογατη ἱπῆραης ]ς- 
ἑτοτίδιιβοϊ είίαιις τοϊτηχυιιητ, ἀν 1.6, - κοῦλλον ἐμοφρρσιωΐῃ- 
σιν ἐγ ἡειγπγαϊοτὰ σοποοτγάϊα ςοπιππροτοὶ ἐμζαλει, Ἠογοάοτ,νέν- 
τες πιῷ οἵη οπή 1ηΠἸςιξατος, ΟΟΥ Π,ν;- μῆθφο. πολυ αρσὲς ἐγύσας, 4-- 
Ἡλι Γογγείη 1] ]ς]ς Π5. 

ΕἸγιχούτϑεο ϑυμώ, ΗςΠο 4.18 εἴτοϊηίοτο ἀπίσπιο ὃς ἱπιροης » ἀδ ἐνικα- 
ποτὶ ϑημὶς Ν 

Ἐ’ μικλαίω, μι. σωχτῦ ἀνα, ἰΠ ΓΙ ΠΡ» ἰπυροἀἸοςτοοϊλτπο, αὐτιλέγω » ἐμ-. 

ποδίζω, ΠΤ οσποτιις 11144.8. 80} δι᾽ ἔτι τόσον νεμεσέζομαι ἐεϊὲ χολοίκαι. 
Αἰεὶ γάρ μοι ἔωϑεν ἐγίκλῴν ὁ ἥ! νοήσω, Γοτα ΡοΥ οηΐατι πη] ιΐ Γοἷοῖ τος 
Ἐρλρατὶ δί ΟὈΠΙξογονΒὶ 414 1η αηΐ πιιῖι ἡπάυχὶ : ἰάεπι οἠὲ 
αιιοά ἐγκλάω. 

ΕἸ μκλ εἰω πο 40... Ρ011.2. ΐ 
ΕἼ κμος 6.5. Πτππ|οξξιισον 4τι5 ΓΙ ριμιι5 ἰγτΊ ρμα5. μπιΠ τι, ἕγικμα τά 

χείλοι ἦδ' ποταμῆῥ,ητια: ὃς αὐδηρᾳ ἀϊοιιητιιτ. ἔγικριορ ἐἰηρ» μαπιςέϊας 
ΔΟΥ, γροσάτι5. ἕγικμθ- το Θ.. ἰοςα5 πιαάιμς 4αὶ μασος μὰ- 

ἀπ γοΠ..ν Πστπο 5. Ὑ ΒΕοργ. μ17.1.1.ς 16. 
Ἑ νικν ἐομαι»οὐκανἰπττο» δαος: ρῶποῖγο. ὶ 
Ἐνικνήϑωρνηριιο γε] τά τα σάτρτασι ἰητεγο. τ ΝΊς ἴῃ ὙΒετ. 
Εἰνικὸς, Πηρι αΓῖς. ὲ 
Ἐ᾽ γικρίνομμαι Αἰ ογοτ. ἐνικραϑίωω ὁμίλῳ, ΔΙΟΤΙὶ πὶ πυπιογ πη.» Α ΡΟ]. 

Ενικώς» ΠηρΙ]Ατίτοτ. ΝΖ. τἰυὶ μίαν ϑεότητώ τα καὶ διωύαμιν ἐν τοῖς πέε- 
σὴν δὐρισκουλύίιω ἑνικῶς, ὁ 

Εὐίλλα, σοι! οτοϊττϊ ἐθο οοΠ5,. 
Εὐωλωπωὶν οἷ ἑνονλώπω,ςοἰτοτεὸ ὃς Πταδοηὶς πιογε ἱπει ΟΣ ) (δὲ 

ὀφϑαλμοιὲ συςρέφω,διιϊ4. Η είν εἶν. ἐνιλώπῆειν, κεκλασιάνῳ τῷ ὅμματ 

ἐμ(λέπειν » καταμωχβ ὅστε. ἘῈ ἐνρλῶψας. χρετειμκωκησαάμαμΘ. νοςαηξ 

Οσΐος ἐλλοις, Σ Ἷ 
ΕἼ (ΘΟ ν, 6.4 Π1 ιι15. ἔνια Δ Παιια, Τ ΠΕΡ τ. Πρ. ς δοηῇι: 
Εἰ νίοτε, ̓πτογ τ πη»ἱπτουπ Ποῖα 5... ραν ἀλός μετ} 
Εἰγισὴ τ Πα το ργα ἢ πο 9 διὰ τῇδ λόγων αἰτιμία. κα δθηπληξις» λοιδὸ-- 

εἰα,ὁργὴψὄφι(Θ.. πληγὴ »εὐπσειλή, οι. Οἀ.ἐ, -ποσειδαωγίθ- ἐνιπταὺ 

φα γων,1. οἰκο εἰλαὶ, κολάσεις. ἀν τ οϑος 
Ενίαλειον, πεαληρώμῆβον Οὐν {1.ξ,δώκε σκύφίθ- ὦ ὧν ἐ πηνεγοῖνε ἐγίπλᾷον, 

Ροετϊςὸ ργὸ ἔμωλεθ- πὰς ἔμτλειίθο, 
ΕἸνήπλέως;ε5 δ. ΡΟ Πι15. : ἡξονα ἢ 
Ἑ υιατλήοσον, αι. ξω)ασ.πχαγοιιπη {τ ΡΌΤα τη ϊςῖο. Ηςίγ «ἢ, Ἢ γιασλήξων- 

τες ΕΧροπίποη [ο]ιπι ὄβτελήξωντες [6 οτέδπη ἐριπελ σαντες, πλὴ 
σιάσαντες, 

ΕὙνίπου, ΑἸ Ἰςι δ]. ἢ 
Εἰ γιαυπείζομιαι,ὃζ Ἐν ἱππεύω,οαλἶτο. Ἶ 

Ενιπ]άζω, μ. ἀσω, ἐνίπθω; κακολογω κ μέμφομαι ποτ Ρ ογτύπζω. 
Εἰιπλύω, ροοτιο ΡῬτὸ ἐμπήνα,λαίριιο. ἘΣ ἜΝ 
Εὐίπω, μι ψω,κ. φα ἀ]σο.Οὐγ.,, Ἔμυ ΩΣ ἔγίψω 2 γοτδαπι ἀϊς4Π1; 

ὃς ἴδτο φυΐητο Ἐριρτγασηπηαᾶτ.ν τὰ χα κοῦρον ἐ γέξεις κύπριδος.[- 
πϊῆςατ κυρίως διαὶ Ἀ5γν παλή πω, οἷ σφοδερτητος Ὁ ἀασελης λὲ- 

γο, ὐδρίζω,λοιδορω,κακολογω, πογ ΡΟ; Οἱ ατρο ὀνεδέζω. ΗΡΒΙΣΙ: 

Μὴ μὲ για; χαλεποῖσιν ὀνείδεσι συ μον ἐν, πῆ λον εἰδιζεναῦ με δῖ- 

φληἤεγῃς Τὴς ἱπογοροδ. , 
ΕἸίσω, ὅπηπλυω,ἸΠσγορο (πὶ 1ηὶ 

1ηςοἴο:αἰἸφιαηάο ἀϊςο. 
ΕἸγισάάζω, εχ αι. 
Εἰ γισκ ἑγλω,ἰητιῖς ἀτοᾷςιο. Ἶ 

ΕἸισκήπθω,Ἰάοχηι αιιοά ἐνσκίπθω,ϊουισίδο., ὁ. Δ 
Εἰ μασεῖν, εἰπεῖν,ἀίςοτο. γι]. γ»μέρν πε τὰ ἜΠ: κήδε ἐγίασεςγνς Είασες, ΡτῸ ἔνισσε)τς ξογπης ποτα, αν «ξ.τ 

ἡκὸν ΕΚ ; δ νν 

ὄβίσχες ὃς ὅϑήϑες. ἔνιαπες ἀιτεπὶ ἀ
ιχῖι, πες. Τάςπι ᾿δ᾽ἀςση;»--θ τ 

πος νηκερδὲς ἑγίασες: ὃζ ἔνιασεγ ἀἰχιῖ 1124, ,, -ἄνιθ- ἔνιασε γ Ῥτὸ 

ἧπενοἴλεξο. 

Εὐήασω,ἀϊς ΟΡ μιΓΒοτορτεμεηάο. πὰ 
ὃ : τὸς λυνα 

Ἑνγιοστε μήν τιϊηατὶ»τοττ γε ϑἠπσσλητ εν ἈθΙσορθδ τν τος 

ΕΣ; ἐνσήσομαι ΡΓΟΡΟΠῸ ἀϊξξατα:ν υδὲ πω
 Ὁ τ εύτα 

Ῥσοροηίτιτγιτοισι ἱπίσταο αυϊάιιῖ5 γε] ἱποςρῖο, 6π: ὅπ τὰ 

ὃ αἰαγκαζόμεϑα τἰω) αἀγωγίω τ ϑεραπείας . ὦ ὑξαρχῆς ἐγεσ 
τοῖς οκῦ “- : τα ΝΡ, ω ΘΕῈ 

; χᾶν:ῬΙυτασο μη Οαίλτ, ὁρῶν τί αῤχίω» 
σάμεϑει, ματαβαλεῖν; 

ἜδῸ 

ἀτία αἰ ϊφαϊᾷ ἀϊέο 5 πλαιςἀϊξῖς 

ὟἜ, 



ΡΝ ΕΝ 
Τ᾽ ρᾳγμά των, τυ ἔφοδον ὰ πολυχέρίας δεοιδυΐω, ἃς Ὀς[1ο οἰ 11] 

Ἰοαιιοις. ΗΠ ογπιοσοῃ 655 τί) κριτηγοράαν ἐγ ς΄ ἡστιόϑτιι κοι τ᾽ ἀυτώ,η ο 
ἀοσιἀτίοποιι 1πΠΠἸτ11]1ς ἐνίς αὐϑου» δε: ὀΐντο ἐπαζεύϑαι, οὔρῳ σεϑυά- 
ζεόλει;, οἱὴ διὰ μέλλειν, ντ ἐδυχ ἔρωνε τὴ πολὺ πλόον ὥρμητο πιῇ πολ ἑμῷ 
ἐνίς αὕϑει. ἐνσ' ἡστεάγτο!, δστολογίαν. ἐπ πῖτιιοτς ἀςξοποηςπ), Βιιά. πὶ 
ορ τ, ἐν σώ μάν. ἐς τυραννίδα. Ἰυαάοπο τγταπ! θη. Ἡογοάοι, 
ἐνίνα ὅτη δίκυω. ΟΕ Ἰοἴτπν ἀϊδελες, αὐξιοποπιν οἱ ογί πιο ἴη- 
τοπάοτς, Απερμοη, ἥδ ὃ δικαίως παὲ κρίσεις ἐνίσα μήψων, κὶ μὴ τυ- 
κοφαντοιωύτων ὄξὶ , ταγαντία τούτοις φαϊγεάϑαι ποιοῦ τας. Ὠςπιοίτιςπ. 
πδδὶ ἐφ αὐε ἴῃ] ρΓΟσαΠλϊΟγτούτου τίμὶ αὐτέων ὅ τός ὅδν δίκα (Θ- ἔχέν, ὁ πὸ" 
τον ἃ αγηῖνα ἐνς ηστέμῆν (8.7. (Ἰς Ν] ρίαη. ἀοσιἀτίοποιι ᾿π τε οτὸ 
αἰ χίτ, ἴσοι ἱποῖρο, 1 οἴ ίμεο. Τ]ιοοργαίξ. 9. ϑέροις ἐγισιαρῖνε, 
αἴξατο ἱποιιηῖς, ἐνεσ'αυμῆνον, γ οἱ ἐνισαἰιήυίο: χρόνίθ: . ργαίοης τε πν- 
Ριισ»ίπτες Πα ΠἸΔ ον ΕἸ Ἔχταης. Μαγυίαπιις Οαρε}] ἴῃ ἐχυρὰ [οτὶ 
Ὀὲτ τεὶρ οι α τη σαν ς Ῥταίαρια Ῥο ποτὶ, πος οἴ, ἐχταπεῖς 
ἀμ ταπεῖς ἃς ταρτί: αιαθιι5 νογρῖς ράτοῖ οχτδη9 τούηριιδ ρτα- 
Τξη5, ὃς ἐπίξαιις Βιτισιιπι ἀϊςῖ. Οὐατς » Ἰηιτ Βαρε. Ἑσπατῖις 
ἴῃ Ταϊογοσηιαν δαγραγὸ Βα] δυιτίτιητ᾽ τοξοπείοτγος ρα] οἱ ρΗὶ, 
401 ἰηλης Ργο Ρυδ οητὶ ἀϊσαπτροιμπὶ οχτᾶης ἀἸςὶ ἀ οι, [οά 
ρίξε τότο ξαῦ]ο αθογγας Ἑσπαειι!5, πατῇ ὃς ἱπξαης ρτὸ ρέπίοι- 
τὶ Πιυῖειιγι Οὐ πε ]λαιις ἰἴδτο ψαίητο, οαρῖτε ἀςοϊπιο: ρτῶτο- 
αἰτι τγ5 1 π|τα 57 Ἐπτυτιιπη, -Ὑ Δα τιι5. γα το ΓΙ τας πἰταπεῖα, Πιτιιγα 
φᾶτὶ οδ!ππΐοης ἀϊ πηι ογατ, Ετ τορασηο, ΟὈΠΙτο,γοηΐτοῖ, αὐϑι- 
σαμώΑὐΠξοτο]. 1 το. Μοταρηγ(, ἀςοιήδτειιο {πη χῖτ, χύοιτ᾽ αὐ ἢ 
τὸ λεγρμῆνον χὑπτὸ τ τοιαῦ τα ἐνιςτα μήνων. ἀἸοἾτιΓ ΟΥΙ Δ ΠῚ δεενίσαἰϑτι. 
ῬΙΌτάγΟμας τη Τγτασρο; ρὸς τίυδ αὔβησιν ὄντε νέω ἐνίςτανται αι ἢ 
ἀῃ Ἱπογεπιθητις. {ππ  ηῖ5 Πτ. πο πὰ πτιγ οἱ ἴῃ Πάϊας.. [ἀ6πὶ ἴῃ 
Ἀοχπιο, ἐνίς αὔδτι τὰ αὐξάσει, το ςοπτοιη πιο οπι ὀρ μτγίητογο. 
Τάεαν ΓΓατάγομιις ἴῃ Τοπ τος, ἐν σα  μῆρ Ὁ. ἀυτεὶ πυρὸς τίω αὖ- 
ξησιν οἶτις σγοίοςπτοπ ροτοητίαη σοι η5. Πἰοίσοτγιἀος ΠΡ τὸ 
«εςϊῃνοαιηζο ἐνέσανται ἐρυσιπέλασι γ [λοτίς ᾿σαίδιις αἀπιογίπα- 
τιιτ, Τάοσπι Πδτὸ [δρτίηιο, ἐνίςτα»ταί τι ἰώ ποι α1 1} γοποπο τοὸ- 
Πῆιιητ. Ατιζοτοῖες ρεῖπιο Ετ ἰσογιιῃη, ἐγίσαμαι ες ἐκ ὠγαϑὸν, ὃ 
«τ αύτες ἐφίενται, ΠορῸ εἴς θοπιιπι 4ιιο οπιπὸς ἀρροτῖιπε, ἐνί- 
φαρμαὶ τοῖς ποιὰ μῆμοις 7 ἀεὶ τος “11: σογιατιγ γε το: ἢς 411 οχ 
ΤΊΙμιογ ἀϊ4.. Ιτοπὶ Ἰητογοςάουντ ἐνίςαϑοι τῷ γάμῳ. ῬΙ ατάγοι, 14 
Οὔ οι ἴς ὁρρόποῖς 5 Ἰερὶ Ἰπτεγοοάοτο. Ττοῖτὶ ἱφηπΊπ 0 9 1ῃ- 
Πτο. ἐφεύρδύω, οὐ τιιο ὅς χιαῇ σαρεο. ῬΙ αταγο . ἐν ἐνεσυσόμῆσον τῇ 
φυγῇ ἀπ ἀπες ἔλκει, {16 ΠῈ ΟἿ 1 πλϊ ἰὈγατοντ ἐπι Πη ποτοῦ οὗτις Εἰ 
Ῥαῦν Ἰτοπι σοι Πῖϊο ς Αἰεχδηά, Αρμγοα τ ΠὍτο (Ὀσιιη4ο Ῥγὸ- 
Ὀἱ ςπι. ἐκεῖ ς νίςα τα). 1ΠΠ|ς τουηαλοτ. [τοτρ ἱποιμσιθο. Ἰάοτη, ρος 
ταύ τίω» Ξγίς των μαπς ἰπσασαθιτ τοπι δἀτιοίοναα ἤιπι. Ηοτ- 
ἀπο σοη05 5 ὁ χαροὸς ἐγέςἡ πἿθ᾽ μυστηρίων. ἴσος Ἰαἰτίοτιμτι αἀοτγαΐ. 
Ῥιοίξονϊάςς [δ το ἰοχτὸ ν ἐνις- οἱ μῆσον γάλα, ὅδε ταὶ τῷ σομθ χε ς ενεὶ 
τεϑρεμίωμδῆήον «ανέγει,ἷ, σοπογοτιηι ἰας [οί ἴῃ Ποπχας πὶ ἀπρα- 
Πῖδ 5 Ἰππαμαης Πγαη ρίας. 

Ἑυίσηαι, νυν φησ αν πι εἰ: ς χα, Ἰη το, ἵπῆαςς ἔχοϊο, Ποῖ ἐνίσα μα. Ὀ]α- 
τὸ ἴῃ Ῥω, ὠλλ᾿ ἔτι ἐνές κεν ὃ νι δ᾽ καὶ κίζης ἔλεγεν [(ἀ ἀπὰς σοη- 

τγουογἤιτη ἐπάποῖ, Ρ᾽ αταγ ἢ ἴηι Το τ ΕΓ. ἐκ ἐνείςη πείλιν αἰτουμέ- 
νῷ μάχεῶτι κα ϑαυτὸν . εἰλλ᾽ αφῆκεν θη γο ΕἸ τῖτον οἱ οὐ πεῖς. Το π 
ἀἰϊοίτατ αἷς Ναζαηζει). τὸ παρελθὸν ἐγέσηκε,, Ρτατογίτιιτὴ ἱπίζατ, 
ἐγςίων αι Ὡρὲς τίω) πλεονεξίαν. ᾿Ἰαίτατο αὐπιογις ἱπυπιοάίςαπι μας 
Ὀοπάϊ σαριἀϊτατοηη, ῬΓ σάτα ἴῃ ἸΝ πα, ἐνεστώσης ἔχθρας, ἱπῖτο ἢ 
οὐο δέ ἴὰπη ςοπῆστυ, εππο Βοη.Γπτογάτϊιπι ςο!!οοο. Χοπο- 
ῬΠοη, ἐν τούτοις δ ἕαιπον κὶ “7 Γχέν ἐνισ'αὐαιοἴη ἴοςο Ἰαριάς ἤγατο Ἂ- 
αιιπι σοἸ οσατο ἱπτογῖπν ἀππὴ σοι τῖσαταγ. Τητογάϊιηι ἱπτοῖ- 
Φογο, α]Π]Π σου πτογροπο. ΧΟ ΠΡ Ομ, εἰς εν ἱτποκόμοις εἰς εἰ ἱπ- 
πέας ἐγιςτὐης οἵ! ΘαΙΠ ΓΟ ος ἴητοῦ οαιιῖτος ἰηίετας,14 οἵδ, πσαρερι- 
βαΐλοις, ἐν ταί τῇ εἰς «σαρενϑείης. .ΑἸΤαιαι 0 οτίατη ἀπτητο ἐποι}- 
ογο Ὡρφσέχᾳν δὲ νου, ΑΛ ΠΠτοτοῖος Γ ρτίσιο Ἐτβίσοτιπι. Νεωῦ μὴ 
οι τῶτον ἐν αὖρα δ ρομῆ πεποιν μεϑτι ἃ χόγν, ὕςερον δ᾽ ἐντήίσαντας δεῖ 
διορίσῳ μϑῤϑνιον,ἱὰ εἴς, ὅλης ἡσαντας, ἐγέφηκεν κα δίκη. Πς σοητοίατα 

εἴπ. Τίβειι ὅτι 2 τοστεύτοί ὅαι τοὶ ἐ (οἱ σιω) τοῖς τῷ ἐκποιητῇ υἱέ... ὴ 
ψοῦ δομαρτυριων ἐνες-ἂσι δέχ πίδὲ πῇ εἰγνίκ. λαβε ταὶ μαρτυρίας, ἴ)ο- 
«πο το η πρὸς λεωχαῤ, ἡ δ] ᾧ τῷ κλήρου δια δικασίας ἐνεφνκιίας,ἱὰἀ1- 
οἷο ἴδπι σοπίξίτιιτο, ΔἸ Πςερταξῖς ρ τα Γογι ρεϊοηΐθιις {τὶς διιίρ]- 
ολτιμνι ΠΟΓΑΠ ΓΙ ι15.ἴσοτο ὑτὸ Ἀοίσϊο, τς σοητείτατα,, ἱπά- 
οἷο ἀδῃληὶ ἐπηπγία σοπίπίτιτο. Ἐξ ταγίις γοιπὶ τὸ ἰἴτοπι σοπ- 
τοίαηάαην Βαδεθας, ΡΟΪν}.11}.:. 
Εγίχιομωλένίς μας το ΠΙτο. το Ἐἰτο, ργορ θά! ποαϊιςο, ς ἴῃ σιγῆι ῃς 

τοῦ. ἐφίσαμα). ΕἸ τάτο ἢ κραδωνόωῆυ(δ- τὸ σώμᾳ, κὐ τί φωνίω ἐνιο ὁ. 

μυΘ:ςούροῦο Ῥτὰς τποῖι νι γαηῖς 5 ἃς τούς ἱπτογγιρτα : 1 

Εἰσογοης 4ς πιάῖοῖο ΜΙ οηΐαπο. ΤΟ με Πα πι5 ᾿πτογΠίξους γὸ 
φατ, ὃς ΟἸοη το, ὃς Πη στ]ταπτίιπτι πιοάο γετα σοποῖ [ἃ οἷϊοο- 
του ΟἸσογονϑδρο σοί ἀϊτοντ απ οἴτῖι5 ᾿πΠΙτοπάτπι ἤτναιτ Ἰοα- 
δῖτπις Ργοςοδοηάιμῃ. Τϊοίσογιφος [τὸ αιιαττο, ἐνίφεται τοῖς ἐς 
ματίοιςν ΟἴτΊ τις ἱπίταστο (τς. Βιμίατις ἴῃ ορ ΗΠ, ἐν οἷς αὐτὸς μέμνη- 
μοι ἔνια ὁ αν (5. κὶ κακοποι ϑεων, το Πίτδης ὃς παυοηδ. ; 

Εἰ νεχνυήψων, ΕἸ Ρ(Οἢ, αβοτῖ ρτὸ κύχρα τη μήλων αἷο ἐγιοζέω, 
Ἐ μονθ στὰς 1159 το πι]5.140 πὶ αιιοά ἐκνὸς ει λεπτὸς ΝΝΊοαη Δ, ἴῃ 
ΑΠΟΧΊΡΠανσπΑς ἢ. 

ὑηχιν εἔζορμαι ἰ, πες δύ, ἸπαἰτοΥ οἴ ἀιιςίαπι ςαυί ᾿ὰ δος ςοΙοςο, νἱ- 
ἐς ἐφιυείζομαι, 

Ἑ 

ΒΥ 
Εἰνια ὕω φιύσω,αουχα,ἱπυα! ἴσο, Αςοι, ΕΠ 8. ςοσγόθοσγο, 

χκ15.Ὁ ἀγγελίθ- ἐνιος ὕων αὐτὸν. ΜΝ 

ΕἾνήχω παρ ό τεῆς Οὐγοπποτγογογοῖίηςο, Αςοιῖ, 

Ἐνετρεφωφεπατγιο ἐν τέτροφε βύτριω, για πὴ Θπατγτοῖῃ ἘΡ 
τπαᾶτο. ' Ἧ 

ΕἸνιχείμ πων Ἰὰς ΕἸγχείμη]ω:: νι ἃ 
Εὐίψω, ἀϊσαπι. Οἀγ ]. β, - μόθον ἐνέψω.:- Σ ἱ ᾿ 
Ἐν χφέϑετος. ἔΠ οἰ ον, ἐνερ δίων σπετηριθν, Ἰτ Σὰ ἐν τόπο ρτο ᾳ ο 

ἐγκάϑετος. Ἵ ἜΥΤΤΝ ΘΟ Ἢ Πγθεἀ ἐὐηῖτοι. “ΠΑ 

ΕἾχρι πεκλιώσαντες Οἱ ἄσατ ἐνείραντες Πιρτ ἐγαν 50. 
Ενκαᾳτειχυῤφείζειν, εἰάοειι ἐνυβρέζειν, νέα α ΝΣ 
Εἰνκατασκυψασαν Ἰάουτι ὀχ ροη. ἐμπεδοισαν, ἤιρτὰ ἐγκ, 
Ενκολἀψαςτοίάοπι ἐγιχαράξας Πιρτὰ ἐγκ. ὦ ὶ 
Ἐνχομ(ωξεὶς οἰάοσιτι δεθεὶς . αἵ ἐν κομι(ώστι ὅτε. οἰ οὶ οἰἜ πο 
φολίσοι οι. [4 οτίαιτι ὅησωρθσοιίδτι Πιρτὰ ἐγκομ, ὦ 

ΕὙμδπ)ων, οἰ ἀοτπι ἐμιποδιζιον, διακοχύων Πιρτὰ ἐγκι . 
ἘὙγκτητον αἰ οην κτώμβιοντἰϊου Δι 4επὶ ρογ γα 
Εὐλατϑεέζεῶτι.οἸάςπὶ εἴς μαχέσα ὅλαι λαπίϑεαιςτἴτοια εὐϑυμ 
Ενλείπομια,, ἐς Ποϊο τ: τ δ τα δ: ἐλλοίπομκαι. . 0 
Ἐ γλεμβυίζειν, ΕἸ οἰ ὉΠ. τελωνίζειν τοὶ στὸ λεμβψων κὶ ϑαλάσσης, 

ἐχίρονς ἃ ἀο]ατίς αι ΡΟττιμη}, Πρ τὰ ἐλλς - ᾿ 
Εἰγλινδοκῖμαι.ἱ. εἰλιν δοοῖμα), Βυιά, (Ομ. 
ΕἸνλόζια, ἱπαιτ 55 νώτια ́ιια Πιρτὰ ἐλλ, (δὲ 
Εὐμαχατεύειν, ΕΤΟΙγ οἢ ον ἐγκεκλ εἴ ὅτωι πἰβαὶ γείτονε, 
ΕἸγνζετες, ΡΟ ΠΟΙΟῚ ἀππο5. ΗςΠοα.-ἐννάετες 8 ϑεων, 

οἰ ποιιεπηῖο ἃ ἀΠἸ5 γοϊορατιιγ. 
ΝΑ μν 

ΕὙναετηρ. ἢ" ρος» μα Ὀἰτατοτ, ΟἸσοτῖπθο 

Ὁ 

) 

1α, οἰκήτωρ, 0.1, Ἐρὶ 
ἐγναετόρεσγδζςιν πὰς ἠγναέτειρκ, Πα δἰτατγιχ Ἐρὶρ.1.3.Ὡχὼ 

ἐνγαέτειρᾳ γάπὴς. ᾿ 

Εὐναετηρὲτ »ἱδος. ὨΘΠ115 Δ ΠΠ115) ΠΟιο απ ππλ, Ὑ Ποορ γα ίξας ΠΠῈ 
ἰιδτο χιάττο 5 σαρίτς ἀπιοάοοίηχο, Φ ύεοτο δὲ ἐνγαεσηράδ 
πὸ “πόα Παίς. ᾿ ι 

Εἰγναέτηρος. ΠΟΘ Πη15. ἸοΠοιί, βόε δ᾽ ἐγγαετηρω, 
ΕἸ γναετιὶς, ἐ(-. δ, ΠΟΙ ΟΠ Πἷ5. ἔ 
Εὐναέτης, μα δἱτατοτοῖποοῖα. ΔΡΟΙΠΟη ἴςςιιπο Αὐροηδι 

πος ἐνναύτῃσι, Ἐτ ἐνναέτις, μα ἰταττῖχ, Τά οπι Π το ῥτήπι 
τιν φρυγίης ὅς. (ἀρίτιι Ἰπτογάγιση ΡΓῸ ΠΟΊΟπῚ ἀππΟβὶ 
Τἰδτο τουτῖο Ἐρ᾿ σταπηπηατ, - κούρίω αἰμυΐχον ἐνναέ τιν; ς΄ 
[τατ. απ ΟΧ ΡΟ Πτϊοπο πὶ α1185 (Ὁ ΖυμΙηταΓ σοΠΗ͂Γαη 

Ἐγνα το Ρ [πῃ ΟἹ πὶ ἀἸσο δατηγ οἱ. να 6. : δε τὸ ἐνναίειν 
ϑεοιὰ ὡς φησι Κλ εἰνίας, ; 

Εἰγγαίω Πα δ᾽το, Αςοι τ, ιοηγ τ Ροοτα , ἐνθάδε φοινίκα 
γι. ἐννήυσι. "δ; 

Εὐνακιρ(ίλοις ἐγνεαί χιλοι Εοίνο. - ὟΝ 
Εἰ ννακόστοι, ΠΟΠροητΙ ἐννακόσια ἔτη ΠῺΪ ΠΟΠΘΟΙΣῖ,ς ᾿ 
ΕἸ ναταῖθ'  τΙ2{1 ΠΟΙ 115)4 110 4 ὃς ἐνατοιῖίθο ἀΤοἵτιιτ, ἐγάτι 

ρετὸςγπούαπὰ ξοσεῖσ. [ὰ Μιομηποηῖς ἘοΪορ 5» ἐγναταῖν 
βιϑωυίαν ἀφικνείταιγπομο ἀϊε ρΡεπιεπῖς, ΐ 

ΕἼγνατος,ε.ηὐπιις ἔννατος μὰ ΝΟΙ ΟΠ τ. ΒΙ ατατοπινπάς. 
ποποηάταϊς (ποτ Ποιαπη»ῖπ 10 ρατοηταθαητοια οἱ, 
“ποιοιιῦ το, ΔΕ μη. ᾿ ; 

ΕἸνναυγέω,Ππαϊιξ ἔγα προ» μαι ἔγα ρ τι ἔλοῖουν 6] ρατίοΓ Ἰάς 
γαχε γέως, Ν, 

Εὐγγαυμειχ ἕω δ ριισπα ΠαῈ4}1 ἀϊπιῖοο ἴῃ, ΐ 
Ἐννέα, οπετη. ᾿ητου διε ΡΓΟ ΠΕ ΠΊΟΓΟ, ἰΠΟΟΥΓαΣ ἀπ τ! 

γέα αἤχοντες, ΝΟΙΙΟΙΜ ΙΓ]. ΑἸ Π 5. οπγο τ χτ᾽ δημοκράπ 
ἀτσιθητο αὐ ΤΠ Ορτι ποίη, 

Ε᾿ννοάζοια τεῦ χες ὙΠ» ποιοῦ ΒΟθιΙς αἰτίπηατα, Ποτῖι, 
ΕἸνεαδικὸς. ΠΟΙ Πα ΤΙι15. “" 
ΕὙνεαύζω, Δ ο] ἴσο» 440] ἰσοητίαπι ταγο ἴῃ αἰΐαιιο {πιιάϊο 

τητα διαξιβ ζειν, ἐγνεάσαι ἀρ ΗἸρΡοΟοΥ ἸπΠο ποῖ ἀρογς 
Εὐνεακαιδὲκα το θν, ἀ οί πο ποπῸ ἀἰς Ργομοπίρηβ. 
ΕὙνεαχα δέκατος. ΠΟ Πα [ἀ ΘΟ ΠΊ115. 
Εἰννεαίκεντρίῶυ, ποιιοπὶ Βαροης {πἰπλιῖος ἔοι αουΐοος Ν᾽ 
Εἰννεακρροσίϑι. ΠΟΙ ΠῚ. Η ον Οἢπολλοιὲ κεφοσοιὲ ἔχων. ᾿ 
ΕἸ ννεαίκρφεωίθο ργορτγίμπι ἔοητίς ΑΗ οΠῖΣ 5 ἰμάϊτο ΠΟΠῚ 

ΕΒ παι] ις Ειη ἀεῖθιις ααιιϑπη Ὁ 4115 δωδεχακρφεωίθι 
4 αἰ τὶς χαλλίρη. ᾿ 

Εὐνεώμέω (δ. ἷ ποιιοπι οἵα πιρηιιπιον οἰ πε Ῥάττι, 
Εἰ γνεα μυκλίϑο, ΓΟ δι} {ππ|5.1οἸ 1  ΠΔ Δ ΠΟΥ εναετη ς ἀδν 

Εἴτιν μαι Μάγνης ἔγνεα μυκλίθ, ὄγίδ-, ὺ 
Ἑνννεαΐνυ ΧΕΡῸΣ ΠΟ Οἢ] πο τος. ΕὐΠξ. ᾿ 
Εὐνεώοσος ἃ ποιιοτὴ ν]ῖς ἀϊέξα Οἰἡπι ΑΙ ΡΒ] ΡΟ ]15. Η εἴν 
Ἑ᾿νεαπλ πε. ΠΟ ΠΟ ΠαΓΟ ΠΝ ΓΟ αὐ δλτπι59 που ὴο5 τάτιιδοῦ 

τῦγειις ἀρι ΑἸ μοπ το ἐδοιιπἀο, ἀϊ οἷς πίω αἰμξρρσίαν ν ὁ 
πος κατ᾿ ὅθέτασιν ἐγνεαπλασίαν ἐἰχίν γλυκύτητα, 

Ἑ᾽ γνεαΐποις, ΠΟΙΙΟΠῚ ΡΟ πστνῈ ὁκτείποις , ΟΕ Ρ 69. παπὶ Ὁ(δΝ 

σαῃοτιι νοσαις Ομ] ἰ5. 
ΕἸνεαξ αΐσδος. ἡ, ΠΟ ΑΓ ΠΝ ΠΕ ΠΊΟΤΙΙ5. 
ΕὙνεασιμὸς. ΠΠῸΠῸ, ἔταιις»ἀο ᾽ς. Ἡ ογοἢ. ᾿ 
Ἐνεοίφωνίθν τ, ός Πα θοης ποιοίη νοςδ5. ἀριϊά ὙΒοϑογῖτ, 

νεαϊφωνίϑες Εἰχυΐα ποιοῖη νοσο5 ἀπ ραγοβ οάςῃ5.» αι: ἢ 

ΟὈΙοαιυίταγ ποιοὶ ἀλ(ογλπλῖπα νοουστιν Ε 



ΕΚῸΝ 

παιπὶ τα 1, 

Ῥαίζοτ.. 
πε ἔγγεα τωρῦ 
χὰ 

ἡσινΟἸΙΟγιητ. : 
(Θ ποιιοῖπι νἷπας [οπρτι5. ΟΥ̓ λ. 

οὐδ δ, ππιιιτιι5»ἐατιιι5 τὰ ρ οξαέλιις,ρτο ιγάο, Χοηορίιοη αὐα" 
ἡ ἀριια φιιουῆ σογγαρτιις [σοῖς ἰτα ἰοσοηά, τοῖς ὃ. «σαῖσιν ἐπ 

γέκηυσαν ὡσιαΐὸ ἐννέοις ὅτι δέοι ποιεῖν, 14 εἰδ,κωφοῖς, ργο πιιτονα- 
᾿οτοΐα Ῥγο δ] οπλατ. μ᾽ τὸ γγο ὅτο, πολι χι φόνον ἐννεοὶ ἐσυδυ εἶ ται 

τοτὲ ψελλίζουδν,ὰ Ῥτίαια οτί σης ππιπτα ἔπλιις »ἄῖαις ΥἹΧ 
τὶ δα διυιτίπιιις, Ρίατο ἱπ Ογδυγίο . αὐ ἐκ αὖ ὡσωρ γιώ οἱ ἐγ- 

᾿ δῷ αὐ σημαίνειν ταῖς χερσὶν 5 χἡ κεφαλῇ 5 κ τα ἄλλῳ σώ- 

ι 
ΟΥ̓] Ο ζα τας πο πὰρ ἐπτα ΠΟΟΠῚ Οἱ 5. (ἀρ. τϑὶ Εἰιληρ, 

Ἢ 

Ἰάϊῆςο ἐπηῖπ ἰάο πιττίο. ; 
το ἐνέσσω ) ἀϊςο; πιεπιοτγο. Ἡοἤοάιις 9 Δεύτε δηλ ὠνέἔπετε 
"ν πατέρ ὑμγείνσαι » Ασοάσπι ἀϊοῖτο νοίξγιιπι ραάτγοιη οο- 

ἐγεσία ΠΟΙ ΠΙ απ, βελὴ, ἔννοια Ούλησις, ὑσοϑηκη, ΗΟ οά, 
ἡσι, ΑΡΟΙοηῖις Β μού ΠΡτο ρτίπιο, Μοῖρα μῆνει συγε- 
φρς 5 ὅντιν ἔσοιτο Δημμόϑεν οἰοπέδιλον ἐσ ἐνγεσίῃσι δεμῃ-- 

οργὶὸ σομ[ ἰμπτὶ Πρ αἰ σαξ ἐπιπλλ Πππι αὐ ἀ]ἰαιιο 5 ὃ τ 

Ἰπ110. σαρῖτο Ρτῖπιο: Εἰιαπισο] ΓτιςαΣ 5 ἐνέγόυον τεῦ πα τοὶ, δζο. 
δι ΠΟ ΘΠ 559 ΠΑτι15 ἀππὶς Ποιιοπλ»ἐννκετής. ΕΤοπιοτ, Ο- 
γϑαατε Μίνως Εγνέωρφς βασιλδυς διὸς μεχέλε ὀαρεςιξ, ὥρρς 5 

παι ἘΕίγο ἢ, Ατ ἐννεωρὸὺς Ηεἰγς ἢ. ϑέτης. 
σελίωμἑιω καλεῖ ὅλα! 5 ν Οτοτοπη ὃζ ΠΟΌΔΙΗ [τπΠπ4Π| γοσατγὶ 
Πἰτυιῖς . εἰξίημα ράττοπι απτο σοἰταιπι Εἶτ σισν οἷς 

Θητοπὶ ἐπ ἢ δπι» ὃς αιιῶ Ππρογοῖϊος κά γεπίοητοπι ἃς 
πιοπίοπι ἰρεξζατο 9 ΡΙυτάγολιις ᾿π δοίοης, ἔννη καὶ 
ὃζ ποιιὶ Πππὶᾶ 9 ΡΠ Ληλις στο [δοιιπἀο,ςαρίτο ἀςοῖ- 

τ Πηο σέ νν» καὶ ρῶτη αὖ μίιωὸς Νἱ κὶ νεμίιυία, ἩεΠοά, -ἐς ἔγνη- 
ἀ εἴν, μέχρι ἡ τῷ μίωὸς ἔννης κὶ Ὡρώτυς ἡ τοῖ ὦ αῤχιμίωϊετὸκ τῷ ὃν 

τὸ ξνγηνὅμως διπλειστοί ζει δ κὶ ψιλοῦται ὡς αἰολικὸν:ἢς ΙητοΓρτ. 
Ἰγατατγ:ξγνη τοπυιατιιγ ποτα ΑΑὶ οἷτο, νἱάε ἕν», 
ποιιοπὶ εἰἰς δι15. Οὐ ξ, ἐννῆμαρ φερόμίω δὴ ἐννέα ἡ μέρχει 

γἼρ εν ΠΑ 115 ΑἸΙδσ ΠΟἸ ΘΕ πὶ τδιτιὶς ἀρ Ί τιιγγα ρει ΒΑγ ΠῚ. 
τὸν ἢ τοὶ 411: ἰηττα ΟΝ δ) πὰ σκάλμου, Εςίγ ἢ. 
ΝΥΝ - 5. 
ΤΠ» τὰ ΟΝ Ἰαξζιι5,ἀγκυρφζόλιον, 

Ὑμ6}5 
᾿ ἢ ᾿απ νοὶ, ΟΡ ἰτο εἐνθυμιούνλ αι, τ ΟΟυπῈ τορ του πο ΠΏ 1» 

Ὁτοσοτύοι » ρογίροϊονσομ Πάοτο. πη άϊτου 9 1ητο}}1- 
σποίςο,αηϊπηαάτιοττο: Αςοιηατ, ΡΊατο τη ΑροΪορ. Κνδεῖξαι 

τ ποτε ἐννοεῖ. 41 ἀπάτη ΠΡὶ Ὑ6]1τ, 114 Ἰηηπατν αι Πρηὶ- 
ἩΧοΠΟΡΠοα αἰίητο; παιδείας, ὥμᾳ δ᾽ ἴσως κὶ ὠκεἶγο ἐγγοεύταις 

ἡ αρὸς ἡμεῖς εἰφις᾿ ἀὐῆροι , δές. Τάοπι ἴῃ [Ὀχτου ταύτεα ἔφη ἐν- 
ἐκ ἔτι α χϑυμεῦτ, Πετοάος. ᾿ῃ ΡΟΙγ πληϊ4. ἐνενώντο αὐ αὐτοὶ 

Ι τοιαῦτα ποιεῖν. ΡῬΙῸ τεοογάοτοἱη πηοῆτοπη «τ ϊϊ νοηϊτοα- 
πὸ γ ο ττο. ΡΙατο ἐπ ΡΆΙ]Οθο . λόγων ποτὲ τινων ποίλαι ἀκούσας 

᾿γβηγρρῶς »γυυῦ ἐγνοι" αἷθί τε ἡ δον ὴς κὶ φρονήσεως. Ο]τιτ Μη δ᾽ ὅτι 
(Θ- ἐγγοών, ΟὈ] τις [ς οὔϊς Μαρηιιπι. 

τὸγὶνϑύμημας ποτ ο»Ππιοπτῖς ςοποορτιιοἴητο ᾿ςξτμ 6 [οπῆις 
ἷ γμαγσκέ μμαγαριια Αὐπῖος. 

ἤπὸν 5 'π οορίτατιοης φἀπιϊττοπάμπη οἵ. 
νι »αδο ΟΟΡ τας Ουΐπτο 1 σα πεῖα ν 6] ποτα 5 ποτῖο» Ἰητοητῖου 
 που]ατιο,απίδι ἐοποςρτῖο,λογισμοὸς δε αὐοια, 5 γόημαι, (φΠΠ5914 
ε, [ςπτεεα, τι ἀςητῖα, σορσηττὶ οοἰητο! ]ςέλιις»(οη 15. απ πιαά- 
το. Οἷςοτ. ἴῃ Τορὶς.ποτίοπαπ ἀρραε 10 χιιο Οτατοὶ τιιπὶ 
Ξοιαν, πη τρύληψιν Δρ ΡΟ  Ιαπς.. οα οἱξ ᾿πῇτα ὃς δητὸ ργωσερτά 
(Ἰαΐσιις ἔουπια: ςορπίτίο, ἐποάπτοηὶς Ἰπάἀΐσοῃ5 5 ἴταπη ᾿ηΠ- 
τ ἃ αιδῇ ςοπῆρπατα ἴῃ δηϊπηῖς γογιτη ποτιο. ἴπ Ασδάοιηῖ- 
Γ ενγοΐας ποτῖτίας σοημοττῖς, ΡΟ τάγο 5 ἴῃ αιπι}}}. μα 5. τῷ 
οὐ τῇ αἰρὲ πῇ μέννογτες ἐννοία. ἡ ἀδυλότητι τὶ φονῆς γνομῆρης, ὁ 

λ ρήτι Ὁ. ἐΐφη. Ὡροσχινήσας τῷ ϑεῳῴ, τερςίϑεῶτῃ τίω ἑαυτῶ γνώμίω, 

ταροτίς οσσαΠοποπὶ [Ὁ ιπιτιι5 1 τιστοτίιι5» ὅς ξατοτοταπη ρτς- 
᾿ΘΉΙΘΙΣ, ὅς Ἰβποτα: γοοἹ ὀχαιιἀϊτας {παιπὶ ἱριι Γςπτοπείαπι αἀ- 

ὦ ς [ς ΔἸ χῖτ. Γλυι15 ἀἰχίτ,οππιθη ἀσοίροτο τντ υὶ αἰοὶ τῷ μέλλοντος 
α ἀϊσατῃγ Ειτιγὶ Πρηὶ ἤέατῖο ὃς οπιςπ. Ῥτὸ ἴδπῆι ἤις (τη- 
τα κα αὐτὶ πὸ νοήριατος, ΠΟΣΊ ΟΡ ΘΠ 65,}, τούγυυυ γρργότης ϑεωρεῖς 
μὴ κὺ ἐν λέξει καὶ ἐν ἰθοόδῳ . ὁ ὧν τοῖς λοιποῖς σπλίωδ ἐγγοίας, εἰ μή τις 

α: τὰ ὀξέα τ᾽ γουμοίτων γρργὲ λέγρι. ν] νόνμα γὰ ἔννοιαν Ρῖο εοἀξ 
δ τ, ἀρυϊά ομιπά οπη ἔννοιαὶ κοιναὶ . “οΠΊτητΠ 65 Δ πλΐ ποιίο μα 5 
᾿δομςερείοηος ΟἸςοτ. 9. ΤΉ ς Πσγο ργίπιος πες γεγὸ βοτῖ: 

" δπποάο ρος. ντὰ Ῥαογί τοῦ γεγιιπι ἀῖαιις τα ῃτατιη 1Π- 
»»δζ ααῇ! ςοηΠοπατᾶς 1ῃ αηϊπηιὶς ποτίομπος, 4145 ὀνοίσς γο- 

δι, ΒΒ ογοππιι5, 1 ἢ ΔὨΪΠηΙΙ5 Δητα 418 ΠῈ σΟΓΡῚΙ5 ἱπτγαίίοτ, μὴ 
Τοῖσι σορηίτίοης νἸρι Ή7οτ. ἔννοιαν λαζεῖν . σοπισέξαγαπι σαρο- 
ΟΟἾγ. ἢ 1. ἔζγνοιαν λαξεῖν Στὸ μέρφις “Ἷϑ ὅλων. : 

Ἢ ῃϑ δ χἡ ἡ ϑἱδρ τὶ πυὶις, ἐαπτιις»ἴητγα ςετζαση ἰασοπὶ ὃς ρεςίοτὶ- 

Φ 

᾿ 

1) ποι πὶ ΟἽ λα. ἐγνεακεχέλινι, ἐνεαχιλοι αὔδλεφ', ποτα 

πρὶ κα ἡρποθοπι ὃποτᾷας Παϊ σους» ποιχοπη ᾿πτοητας ἢ- 

ἘῸΝ 
Ρτϊοποιη ὉΘογολτις»νεμμμορ νγενοαισ μήθ, 

Ἐδηνθ. ,"»ὁ κα, ΠἈΡΙΘΏ ον ροῖ σοητγαζ!οη ἔντοις, 
ΕὙνΘ να δ γ οτας.ΡΊατο ἐῃ Οτατυῖο ν νέον δὲ που κα ἔγνον αἱ ὅδε αὐμὲ τίωΣ 

σελία!ίω ττο τὸ φώς κύκλῳ γάρ που ἀεὶ αὐτίυ «ὐρεϊωὼν νέον εἰοὶ δηπζἀλ-- 

λείς ἔγνον 3. υτσαῤλά τὸ τῷ ωρντέρφυ μέω ἐς ; δὲ τποχ ὅτι 3 σέλας νέον τὰ 
λὴ ἔγγον ἔ᾽χέ ἀ εἰ σελαεννεοάεια μὲ δικαιότατ᾽ αὖ ἴδ ογοριούτων καλοῖτο, 
συγχεκρρτημδθον Ὁ σελ ἀνα]α χέκλησαι γὰς ἀριιά Ἡείγ οἰ ἔννο, οἱ πξρυ- 
αιγοὶ ἀὔχοντες, αὶ (ἀρογιοσὶ ἀπιιο παρ τατιιη σοίΤογιιητς ντ τὰ 
ΡΓᾺ ἔνα! ἀῤχα)»[τγητ αἱ ποερωχημῆνα), τ] ἀοιπν ἐννν χὶ να ἀἰείταιν ν]- 
τἰπηα πιο 5 παγὶς ἀϊο5ν αιοπῖδιτι ἴῃ ἐα γοτογῖς [πα » ἴσα 
τποηῇς. βηὶ5 εἴ, ἃς αἰτία πα ποιά: τα ἀς τς νἱάς Ρἔωγα ἰπ ΕἼ». 
Ἐννοσύυυ, Ης το ἢ. ἐχροη. ὅθυπλήπειν γϊάετατ ες Ῥτο ἐνόσω Ρο- 
Πεῖλιτι. 

ΕἾννεσία "οἰ ποττία, ἀ λογέα, αὐ γίεε. ν 
ΕὙγνοσίγαι (Θ-»ἐνδσίγαι8.ΪΝ ορτιιπῖ ερίτβοτ. Ῥτορῖογ τογγας ἡχοτυ τι 

αἱ ἢτ 40 ἀηι:ς. οϊοι. -ᾧ ταύρείθ- ἐννοσίγαιθ-, ΗΟ Πγ. Πα 4.» 
Αἱ δ ποσ4δώωγ γαήοχ- ὠγγοσί γα! (Θ- χἱ «ἐγγοσήχθων κ᾽ κιγων τω γι ΝΜ ἃ 
δ νοσις, Εἰς σεισμός. 

ἙΕὐνοσεύω, μι δῦ σω νιϊάϊῆςο. 
Ἐἠ Ὕγοσις, σεισμὸς κένησες.ν Ἰὰς ἕνοσις. 
ΕἼνοις, ὃ ἰπλως ἦ χων γοιγτ ἐμφραν, πησητὶς σοτηρΡος. Ψειατιιν ὃς 

δὴ σιωετῷ, ὈΙμτατοἶν, τότε 5 ἔννοις γγυσνῆν Θ΄. ταης αα πχοπτοτὰ ὃς 
Δα (Ὁ τοιιογίιις . πος εἰ, απῖποὶ ςΟΠΊρο5 ἔλέλιι5. ϑγηοίι5,εἰ μή 
τις εἴν κατεσκφυὰσυδθ- ἔγγοις τε. κὶ Ὡρὸς πᾶσαν γλυχῳυϑυμἴαν αἰεγὸ-- 

᾿ Τοφ αὐτὶ τῷ σιωμετὸς, Δ 15 δὲ οἰγοιμιΠροίξιι». 
ΕἾ γγούστε, ἐς ρα ἄςης. 
ΕἸνετίϑυιωι,ἀοςοο,οα]Ἐἰρ 5» 4 ποήτοπι ἱπιροπο᾿ 
ΕἸγνυκτερόσω ροτποέξο: ρογ ποέξοπι ψιϊείςο. 
ΕἸ γνυὸ “δε ἡ ΠΕ ΓᾺ 5. ΡΟΠ ΙΧ 1.3. 
Ἐγγυδθοροἱπάϊιοτς, ΟἿ ἢ. ξ, -ἐγθείδ), ἐνγυδϑτι οἱ. ἐνδιυ εϑοργ ηάς Ἐἰξιυ- 
γυτο, ἀ ροηοθας. 

Ἑ Ἰγνυτο, ἱηιιϊτ, ἐνεδύετο. Ετ ἐννύειν, ΕἸ ο(γ Γἢ.. ἐνδύειν, 
ΕἸὐνυχόύω τῇ γϑοῖῃ τεττὰ ροσποέξο, ΡΒ] οὔται. η Ἡστγοιεῖς. 
Εὐνύχεθ.,». ὁ. ηοξειγπας. Οὐγ.γ.ἰς 2 γέραςοι ἐγνύχιαι κφτάηρντο, Ἰᾷ 

ΟἹ γυκτεραναὶ νῆες, ΘΟΡΉ. ἐγνυχίαν τέρψιν ἰασειν, ποξταγπάιη ἀοἰ εξϊὰ 
τος ΠῚ σάρεγο, ποέξα αι! οίσογο. 

ὅ ΧΟ 

ν ᾿ 
. Εἰ ἡγυχον, ε)τὸ, ΓΟ ΡῸ ΓΕ]. πλραιιιπι Δάμιις Αἰ Ται!απτιιπα δἰἙς πος. 

δ 

ΜΜατοὶ 1.κὺ Ὡρωΐ ἔγγυχον λίαν αὐαςαδ, ὅζς, ἃς τηᾶηο ἐπεΐτα φάδις 
ποέϊς 4ππὶ [πγγοχῖος : Πάπὶ 14 ἰοπᾶτἔννυχον » ηιπππὶ ἀπο 
Αἰἱχιιαητιιπὶ οἰἙ ποξξὶς. Α11) ἀπο. οἵα νοαπτ ρτὸ ἔννυ χα, 

., 104 ἰπ 4υϊδυίάαπι ΘχοπΡ τίσις ἰορΊττ. ΠΡ παν: 
Ἐ γγυχίδ-, νυκτερ νος οὐ τονύχιίθ.. ΠΟ ἐξιΓΠῚ15. Ασατιις » Οὐδ᾽ αὖ ἔτι αρΞ 

κτοφύλαξ εἴη πολις ἐμφντέρω ϑεν, Μείων ἡ μ(ο,τι(Θ-»τὸ 4 σὴ πλ ἐὸν ἔγγυ-- 

χθ' δη, ΟἸςεγοαν νογὸ ἀγέξορναχ ποθὴ δαια ράτῖς [δςκ- 

τατ. ' απ Ὀτγει ον οἰάγα σα] ἐς ράττς υἱδοτογ, Ασηρ ϊοσ ἰηξοτ 
᾿ἢᾶς ἀςρΡῸΠΠὮς ροίπάει νπιθγα5. 

Ἑ γγυχύτερρν, πᾶ ὶς ἀς ποέξε. 
Ἐγγυωγάςα ΒΟΙΠΠςα. ΒΕ οπα, ὃς Τὐποηΐς εριτμοτοπ: 
Ἐ γνωφρίθ-,κϑ δον οτογπο [Δ θοσαπςτοτροιβ»τογρί 45: 
Ἑ γοδία ας. ἡ. Τλατα ας Ηςςατὸ. ῃ ᾿ 
Εγέδυα, τεὶ ςαἴϊοσ. δίκτυα ἐγόδιοι. ιά εἴ, τὰ ὃν τοῖς ἐδοῖς: ντ ἱσικυῦνα ἀχ: 

ΟἸΙΏΤΙΙΥ τοὶ ἐν τοῖς ὁμαλοῖς κὶ ἰσοπέδοις, ΡΟ ]ΠΙΧ 1.5. 
ΕἸνόδι(ϑ.υ, ὁ κὶ οἴη νἱα ροῆτιιό. ὃς τὸ ἐνό γον, ]αο  ἱποϊάζτ » {ει οἵ- 

ἔδστιισ ἴῃ γίαιντ οἱώγισμα ἐγόδιον 9 ἀϊι]ηατίο ἀς εο ιιοά {πὴ [τὶ - 
πετο οδίδιιιαταγ.ϑεοὶ ἐν ύσδγοις Πιοτηιγ 5 υἼϑ ο Ρίαατο. 

Ἐγοικέώ, μι, ἤσω,ανοκο),ἰπΠαὈλτο  Αςοτιίατ, 
Εγοίκησις εως ἡ ἸΠ ΠΑ τατῖο. 
Ἐγοικέζω, πὶ ἀοπτιπε ἱπτγοάιςο. στε άὶ (Ἀεῖο. ἐνοίκισον αἰ γλιότριον, 

ἄοπιο ὀχοῖρε 4] οπειπα, ΕςοΙ οἴϊ ς.1ι. 
Εὐδίκεον,γτὸς ρτοτίπι σοπαάιιέξα: 40 ΠΊ115. Το πιοήξιςοπετα ΟἾγππι- 

Ρίοἁ. διά τι σὴ ἐδέπῶ ποτέ μοι ἔλαχες ἐγοίκίε δίκίω τ οἰκίαςἣς ἔφα- 

ὅκες μιώνωώσ αἱ μοι ὡς σαυτα ὥσαν Τις. ω τὸ ἐνοίγμον αὐξτώκθα, ἢ ππογ- 

ςἐς σςοηάιιέζα ἀοπηις ἃ ποδὶς Ἔχ στιγ: Πλρτάρ μοσ. διιτοσα 
ὙΠΕορΡΒιαριιά ΡΙατ πη ργαοορτ, δηιτ. ἀἸςῖτ πολὺ σε’ ἔματι τες 
λεῖν ἐνοίκιον τί ψυχίω, ῬΟΙ]τχ ἐνοίκεον υἱἀοταγἀσοΊρεγς οτίατπι 

ΡΙῸ οα τπογοοάον|ια Βοίρ τὶ ἀγα «4 4 6πὰ ἀλιιογειπιις. ας 
εηΐτη [1{0.1.,}} υπϑὸ ὁ καταγωγῆς μιάϑιον, τὸ ἐγοκίον, ᾿ Ἰ 

Εἰ γοικισμὲς , Ῥτορτϊὸ Ἰρία τξϊῖο φο]]οσλπαϊ αἰηαιιοπὶ ἱπ πάρι; 
γε] ᾿πτγοάιιέξϊο ἐπ σιάος Ρτὸ εἰσοικισιιὸς: [σις ἐγοικέζα, ῬΓῸ ἐστις 
κίζω ρομϊτατ, οἘ ὃς ἐπα. Ππατα5. ΕΠ ογπιορΊΡτΟ τπιχαιίγατίοης 
«ἀϊβοιοτγίμτι ὃς ἐπὶ δοοιρῖτ, 

Εἰ νοικοδὸομέω, ὦ πα ἀϊῆςο. ΐ 
βαειψὴ ᾿ ὙΠαΞδΙΕΣ ἱπαιΠ[πιις5, αι πὶ ΑἸΤοπα ὅς ΟἾΣ ἢ ἀο- 

πιὸ Βαδίτατ,, ἀοπιείτςιι5ν4Οπιὶ εχ Πςπ5ρατη]ς 5» ΘΟ Ο 1 ΑΤΊι15. 

ἔγοικα πάϑη,ἀοπιοίτιοα: Ροτταγβατίομο ΒΑ ΠῚ ἴῃ ερη, 

ΕὙοικουρέώ, ἀοτππη οἰητοά]ο»ἀοπιὶ πιλῆξο..  ς Πᾶν 
Ἐνγολιδϑεύνω; Δροτγο ίδιι ἰαρίὉ 1 καὶ κεφαλὴ τοῖς αϑονδύλθις ἐγ αν ες 

Παρ πιιταπϑ Προ μαι θγοσϑᾶιι γοιτοῦγας ςο]]1. Βαί. 

ΕἸ γολμος ὁ, ἀἰαΐμπιις νατος. ΑΡΟΙ]οη. 
Ἐγομιλέω, ΟΠιιοΓίΟΓ»Α ξγτιι. Πλάτῖι. πες 
ΕὙθν, 4Πμιτὶ ᾿σοαῖορ ΓΟ ϑιωατὸν,ἐγυκταῤχον. λιοϊαῃ, ὡς ΗΣ ὦ ἘΦ 

γωόνως ϑυπορῆσαι  τάτηςῃ ποη [Ἰσςατ οἰττα ΠΟΘΙ πα ζάσι,ς εἰ 

Ῥετς. ἐνὸν ἐμῶν» ῬὸεπιοιΒοη. ἐνδν,αἰϊαπαπμᾶο αυοά ἰμςείς, Ιάςστι» 



Φ2,Ὁ Ἑ Ν) ἢ 

ἐκ ειδ οἡ εἷδ ὅτε ξκλογισιεοῦ μαδὲν δ ενένόν,ϑες. απ νοῦ ὶς ᾿ποῦς 

ΠΡΉΡΤ Ετητο! οϑ τς ΠΟΤΕ ἴ 5. τὸ ἐνόντα, ταῦ ὑπο αύχον τα τοὶ ἀγω θοαὶ, 00 
δισι ᾿πἤχατιν πς ἐκ οἴδένόγτων, Ρτο γ γι. Ραττε. ἴασις δ - 

Ῥι ς νπάςοι 10. πλίω) τοὶ ἐνόντα 9 δῆτε ἐλεημοσιυίμω. ατογὰπι ΡῬῖο 

ας ταῦῖθιι5 5 ἦ εἰϊ 5 Ρτὸ ῥτατητίρεις σοΡ 5» ἄατςε εἰςοσιος, 
ἔγματη, ΤΠτοΥΡΓο5 τατλεπ . ἄατε Ἰρίτιιγ οα χιισ: ἵπειις ἤιπτ πὶ ο- 
Ἰοςπτοίγ παι : 411: ἘΧΡΟ ΠΟ παΐμὶ ποὴ Ῥτοθαξιιτ 5, Πιρδιιάϊ- 

τ 
ΤῊΓ ἀν ὁ 

Ενο πη ον ΟΧ, ΟἸαπιοτοκραλνγιὴ φωνηὴ τι! ΠῚ. τὰς. πόλεμος »κάχνοπα- 
δὰ τὸ ἐνέσσειν »ἡ ἔξει λέγειν, Ηοπιοτ. "14 4.7 Ὑ0 Ὑρώες μὴ κλαγγίτ᾽ ἐ- 

γρασλτ' ἐσανς 

Ἑ νόπλιον»αΥ Δ] η15 ἤροο 5. σοη πο ἀποῦιις ἀλξιν 115. Τροπάωρ, 
δὲ τυιγίτς ̓ ἀλξγ 1τς ἀποθιις. Ιτοῖὰ σὸς ἐυθωρδ πρὸς ὃν ὠρχρίωῦτο 
σείοντες τοὶ ὅπλα. : ΑτΠπορδαπ. γεφ. ἐπαΐειν δὶ ΜᾺ ῥυϑιμδ δ κατ᾿ ἐνό- 

πλίον χιὸ ποῖζ- αὖ 7) δάκτυλον, ϑιιητ «{| ἱπτογρτοζοηζιγ)ενόπλιον 
εἰμφίμακρον, δε κὶ κεετικὸς χοιλ εἴτα!» 110 Ρεάς ςοΙ απεῖρις νογῇ - 
δχις ἀγπλατὶ Οατοτος ντεραητιιτ. Α 11} ῥυθμὸν εἴς ἀϊσιιας ἢ ἐν υἷ- 
μιολίω, ἡ γὃ μαικρεὴ ες ταὶ δύο βεκχείας ἴ ἴσογτ᾽ ἐχά ῥυϑιμὸν ἐκ τρ- 

“ποδίας αλασπαιςικδν ὃς δέχεται (ἶι ὥ᾽ Φυοτυλλάζοις πόδας, 
ΕἸνοπλιίϑε)κ, δ καὶ τἷς ὃς 

ΕἼ οπλί 59, αὐ πηατι!5. τ Πηῖροτ, ἐνόπλιθε ὄρχησες» [Ἀ]τατίο τα τ ἴπ 
Δτιπιϊ5»ία τατῖο ἀυπηατα ίς ΡΠ πη. ἔνοπλιθ. χορρφασία,, Βιι4, ἴπ ο- 
ΡΠ ἐνόπλια παίγνια τ] ἀτπιατοτιιπι, ΓΙατο ἀς ΤΠορῚΡἐνόπλιθ. 
ῥυϑιμὸς, ΑΥ ΠΌΡΕ. 

Ἑ  νόπομμανγἱἤριςῖο ἔοι υἱάςο 1π. 
Ἐ νυπ7, δζομκα!»Τητιιοοῦ ἴῃ Προρα τη. 
Ὲ γοπρίζω, (ραο.}}}: τῇ πιοάτιπι 1Ππ|πλΐπο, 
Ἐ νοπβφέζομαι»ἸΏτιιςοΥ γοΠατὶ τη ἤροσιο. ΟΥ 11], οἱ ῥερυπωμῆσοι ἃ νῦν 

ἐγοπήράζογται ἃ διάζολον. 

Ἐνοπῆρον..1. πρέτοπῆρ»ν» ἘπιτΊρ. 
Ε Ὑρράω, ἸητιΘοτοϊα ρὶςοῖο. «γοραῦ σοῖς ἱΠΤΙΙΘΟΥ. Ὑούθην ΡΙατατοῖι. 

ἴῃ ἈΟμλΠο. ἐνορῶν τῷ τροσύστῳ τὸ ϑαιῤῥαλ ἐον»ἱ 4 οἴτ. εχ οτὸ ἀτῆϊις 
ψΨΕΪτΙΙ Ρεγίρι οἴθης αηΐπιὶ πιασηϊτιάϊποιη, [ἄστει ἰπ Ρτ θ᾽ τς ο]1. 
δεινὸν ἐγυράν κολαζουύοις τοῖς παισὶ. [ἀρρ!ςοῖ) ΕἸτοσατι [Ὲ ργω- 
διμς {ρεξατογοπ,. ἐ ἐνεώρα τοῖς νομοϑετήμοσι τύφυν.. Ελϊτιιπι 1.- 

ταις σατηγ ἢ τη {ἘἸτιτ 15. ΡΠ τ π Γγσιγρ. ᾿ 
Ἐννορία, ΔἸ οἴτιν ντ τἰξορία. πιὰ Ν οις  ], ο ἐν πῇ βᾳσιχίδε πόλει ἧτοι 

τῇ ταύτης ἐγορία τυγχάνοντος: τἀ ΠΌΙ ἀϊςὶς τὰ παύτὴς «ἰρκαικίδε, 

Ὲ ὑγόρεθι αὐ 1 ἴητγα τογηηος ποῖῆτος οἴ, ΡΟ. 
Ἑ νόρκιον, τὸ οἱ Παταπάμιπι, γος ἢ ἴπΣ "ατα Παῖτος. 4αΐητο ἸΝῈ ΠΛ. ΓΟΥ ΠῚ. 

δώῃ σε κύραθ- ἐν ἐρά κὶ ἐνίρκιον ἐν μέσῳ πῇ λαοῦ σον. ὙὈ1 Γιατί 
εἰξ. Ῥεῖ τς Πότις ἴῃ τ ποις ἘΠ ΑρΙμαιῆας οιέτο- 
ται ἴῃ ΡΟΡΊΙΪΟ τιῖο. 

Ἑ Ὑόρκθ. λόγος. [ὈΓέγΟ τυγοῖιταηάο σΟπΗγηγατις, ΡΙπάατις. 

Ἑ γορκος »ὐ»δ. το ἀγα πο σοπιργο δε. .4Ε] φοπυργο θη 5 οἴ τὰ 
[αράοτς. ΡΙτατομιις ἐπ αὶ οσλῃ1 0.0 αἰ γιωτεύτων ἔνορκον ἱερών ὠψα- 
μᾶμον,Ἰὰ εἴ »α] {πιγάτιις οἰἢ πηαχΊ ΠΊτ πὶ (μι ξα ΠΠπλίιπιαὶις τ- 
ψυγαη ἀτπη).ἔγορκον φιλίαν ἐποιήσαντο. ᾿πγο πγαη 4 ἢγπηατιιης ἀ- 
ταὶ αἰτεῖ απη Γς πῇ ἴῃ ὙΠοίδο. ἔνορκός εἰμι. σΟηείπ ΟΥ ἔαρ ογιθι15. 
ΔΕ (ΠΒίη, ἔνορκον λαξεῖν ἃ δά μον, Ἰατατιμσι, αεἀογατιάσι. [άοππ|. ἔτ 

ΤΡ γορκὸς αὐδαὶ θέων, ΠΠΓοἰ αγαηάο ἃ ἀ15 Πγτηστις . ὃς ΡΙμτ, πὰ Τπο- 
{εξο ἔνορκον φιλίαν ἑποιήσαντο, 

Ἑ νοξκως το τα 40) ΒΟΡΗ. 
3 ὑγοραίζω, ἀρ ]ΠΊσο, Ροττιμτι τόποο ΨΠ: 81ΠἸο»Ροττιτη ςαρίο σαι. 

δυποἤιις,αναλύσας 3 φαδίοιον, πλείοις καὶ πεντήκοντα τζυὶ 3) νατω ἐνορ-- 

᾿ς μίζει χιυβυίσκῳ χαρίεντι, κ᾽ ἡ κ(οἱ ς δὶ ΤΠ δἰ τώδε γιάς ὀρμάζω, 
ἐφορμίζω ὃς πρροσορμώ, 

Ἐ γορμέ τὴς, αι ἴῃ ΡῬοττι [πατίοηομι μαδοῖ, 
Ε᾿ γορούω ἴγτιιο. 

Ἐ᾿ γόρχριτγεγδ γαῖμα αὐρίγατίοης,ν πίστι Βαθεης το πἸσυ απ, ΟὙτη]}, 
Ἑ νόρχης κ δ »ἡ ΕἼγορχίθΘ-. βο θυ πα 5.6. τοίη εις 9 νῖ πράγος ἐγόρχας. 

ΑΠΠόρμαη. ἴῃ Εφιτ. τ παῖσαι ἐγόρχίω. ἢ 1ῃ. Αὐῖδθιις. σέρφον ἐἴ ἔνορ- 
χὸν σφυγαάζειν, ̓ Ἡοτοάου. Ἑ' εατεῖ, παῖδας τε (ξὺ δνειδες- ἄτοις ὑκλεγ’- 

“ὅροι εἰξέτα νον, κὶ ἐποίφιω αὐτὶ ἐγόρχων ἢ) δυγώχοις, ΟΟἾΠτιις Πἶρτο 9. 
«ἀρίτο ποπῸ. το βοττ ΝΊΓΡΊ παν σάρτιιπι ἀϊχ {ς 7 ας ΤΠρο- 
οττ. ἐνόρχαν. “ εἢΠ,οοἰςατιιπι φρΡο αιῖτ : ἥτιιμτι ἀατη, ψαττ.ῖς 
ἀφηγιμιι Τατίπὸ σαροῦ ἀϊσατιιν 41 ἐχοαίζγατιις. 

Ἐγύρω, ἵποῖτο, προ Π0,οχοῖτο ἱ ἴπ νο] ̓πτοῦ Ἡοτπογ 44, σ, αὐτοῖσι 
ἢ φύζων ἐνώίρσας 1{144.α΄. Αἴ σίες!Θ- δ) αὐ ἐνώντο γίλως μαχάρεοει ϑεοῖ- 
σι ΧΡ ΟΥΙἍπὶ περ ης ἱπυροσιμι ἀοάϊε ἴῃ. 

Ἔ" γΘ ΓΘΙῊ Ρ 5» 8 ΠΠ15. Δ ΠΤ ΠΣ » ὁ ἐνμμαμτὸς εἰπημῖς Μοίςοριις Τη- 
τοῦρτος Ηεποί, ἴῃ ΤΒοοροη. νηάς α 595 ΔΏΠΙΠΙς τοάϊτις. 

ΤΊοον Ἀγαῆιίαττο ἐς Ῥἰλητίο, οἰφίησι ἢ ῥίζας, ὡς ἐν, αἶα νέων, 
ἔγνων 9 αἱ ἔτι Κτιλτηοτέραν »ὉΧ δημῖσυ ς ἃς Πογποτιηῖ55 Βυιά, [ἀ6, 
{10.110}. Ξ πα Ρ.23.νν τἥϑ ἕνων βλαστῶν, οχ Δῃποτιπῖς βουπηϊηίβδιις, 
Ὁαζά. 

Ἐ νοσίγαιῶν,ε, δ, ΝΝορίθηὶ οΡ τ", αὐ έγοσις, "ἃ οὔτ, κίνησις, ὃς γεῖα, αιιοΐ 
τογγατ σατίας, ΘΟ ΠΠτπς Πἶστο {ποινάς ςαρίτο γἱροπηιοοέϊα- 
το υἷα εἶεν κινων τίω) γίω.νἴάς ἸΏτοΓρ. Ῥοπιρ. Δ οὖ ἐννοσί- 

7:8: αἹοίτιιτ αν Ησοπι. ἴῃ ΟΠ. 
ἙὙ σις τως, ἡ ΠἸ Οταοςο ποι ΠΟ. ἤπεβοι Ἷ. --ἔνοσες δ᾽ ἵκανε. βαρεῖα. 
ΕἸνοσιφυλλίϑ-, 6] Πα ππουοης. 
Ἐ γοσίχβων, ον Θ΄ ἰ ἸΝ ορειμγεις ἐνοσίγο 9.2 ΠΟ ΠΟ, 14 οἵδ, ὁ τίω γί κι- 

ΕΝ 
ναδν ἔνοσις γδ ἡ κίνησις ΓΠΤΟΓΡ. Ηδποά! αἰϊαιαπιίο εἰ 
ΝΝερταηὶ, ΕΟ πι. Οἀγ Πα] !αιιαηίο Ῥτο Νέρτιπο, 

Ἑπνότης,γΑἰταδΔΡΟ].͵ ἴῃ ερ τς 
Ἐνελον τὸ »δἰπρίθαγζατο ἰητογίος οἷ πιχ 1110.1.ὅγυλ 

υμδν ταὶ ὥὔζωϑεν. 
Ε Ὑγεράνι(Θυ τὸν σα ο[Ἐ15.1π ορ!. 
Ἐ γερεῖνον ΓΙ ΠΑΙΔῚ ΠΟΙ φοῃτίποτς, Ττοίφοτιἀθς ἰἶ το τὸσ ΣΟῚ 

43. ἐνοσρίι δὸς πίνειν σφῷρ μαγδις. ΟΟμῖΓα ἐμοοβαροααΝ 
ἀὰ φοτιὶ ἴδπιρη, δίς. 

Ε Ὑνερήϑρα πρατια {τις τατος ]α.ἐρώνη, ὐμίς, ΡΟ]. Πδτο ὁ ἀεείπι 
μὶς ω Γὴ Σοροκλῆ, ς ἐν πανδιώρα,, ἐνερήϑραν καλεῖο κ᾽ αἰχύν 

δε ἱεροπά. ἐρανίωνντ ἤιο ἴοσο ἀϊςοτιατ. 
Ἐ’ νέσι(θ-, υιαι ἰδ Ἐἀμτῖα 15 5 οιπὶ οπτηῖθιις ΠΝ ν 
σοπἤΠίξοησ,[ππατιις, ἀπο οοσυμφυὶςυπολυκτμων, 

Ἐ γοφειρδυῆωον οὐ φοπτταξξα ΒΥ ρογῆοςα σοποτοάίτας πὰ εἷξ 
(οπηπηοπτ. Προ Ι τ, ροτν, ̓ ὃ ἀδελφὸς οἱ ἀῤιουύσαι ἐδ 

ἰά ἘΝ ΘΣΙΝ ΝΣ θν 1ῃ 60 Ῥίβμα5 ἐορεαμετεονάτς, (ΘΙ 
τὰ ρόσιηἴα οὐοχίτπι ̓Δπὶ Βαάθοτγοῖ, Τάοαι πες τι 
εα γὃ οἵεῶδνε δέ ον ἕρ τῷ πατρὶ ϑνεπεση, ψα ύϑεειἐν τῇ ἐσία 

φειλο νῆνον ἀυτεᾷ τὸ αὐγύρκον γῖάς Συύμῥολον, ἡ 

Ἐγοφϑαλμιίως Οσ.Π105 τοὶ αἰτσι δἀπΠοιοιίοι οσιΐος ἴΠ ἃ 
ςοῃϊίοῖο ἔγιΐ οα ἀοπάοσγαῃς. ΡΠ τα γοῖν, ἐποφϑτρλμα 
γων.ἱπυ 4 ἢ 59α᾽ πη π593 11 4115. ἃς ε ποφϑειλιμιῶν α, 
δπηϑυμεῖν τινίθ-»δς ἀριιὶ Ην Ρου14. ὀνοφϑουλμιά ϑει οἷ: 
ἄΡΡετι, 

Εἰ νόφρϑειλιμος 8562 ΟΕ} 115. αι ἴῃ σοττίσς ἀοραπρίτιιν, ᾿ 
Ἑ νοφϑειλαίζω . ἰηίοτο 9 ἐμβαλνω καὶ ἐμφυτεύω, ἐγκαντρίζο ἐ 

ἴηοςιη!ο σοπηπηδΠι ΟἸΠπ Οχίσιιο σογτῖος ἴῃ ἀε ἰδ γαι 
Υϑ ράγτοπὶ ἱπίογοῖ νοὶ ἄροιτο ἴῃ ἀτοτοπι οσιίο,. 
εἰμάο. Τ ΘΟρλτ. 1.ς.4ς σαι, αἴ σα εἴτις ἐιοφϑαλυίσει 
τἕαν πλειόνων δια φόρων, 

Ε ̓νορδαλμωισμὸς, ἱποου]ατίο; Πὰς ομγρ αἴ γατίο ΘΟ πιεῖ 
διΐσιιγ ταητοπ ἃ ΡΠα. πθτο ἀςςοϊπιοίερεϊπιοςοαρῖτε 
ταᾶτὶο Ὁ ἱποοιιίατίοις»εχ πὰ πατα γἹάοχὶ Ροτοῖτ,"} 
Ῥ᾽ αἰτγατῖο. ΤΗςορΡ ταῖς. ἴῃ [ςοιιηἀᾳ πἰζου. Ρίδητα 
πιο, » αἱ γὃ ἐμφυτείαι κα; ἐγοφϑαλμισμὸς χαϑοίτὸρ μίξεις 

κατ᾽ ἴλλον τρόπον γγοέσειςοἸπΠιίοπο9 ὃς ἱποςμίατῖο 
Ε ̓ νοχ δα οὐ ΟΡ Πρ αττονποχισοποχα, κ᾿ 
τ᾽ γοίχεον εν τὸς ΡΥΟΤΙΠῚ Ῥεπποηΐδ. ) ἢ 
ΕἸ νοχλέω, κοΐ ως αι ςα) ΠΤ ΡΟ 5 τ θ0 5 Ἰηξεῆο,ομο, 

φρῴγμαι παρέ χωγιπο ]ο πίαπι Ἔχ μῖθεο. ἐνοχλούμαι» «τ 
ἸοΠ πιπι,1πεοίζου, σΟμΗΙἕτοτ. το πλ»ἐνοχλ εἰ δε στο ἢ 
ἀδοϊηχοποιο. "τὸ τί πιο Κοριιπι. Ετε ΤΟΧΧΘΣΝ 
Ιο »ααρενοχλ ὦ κὶ ον διακόπ]ω, ΤΥ πατ οἰ. ΚΤ δυμ 
ἐ ἐγοχλάμαη ἡμῖς Σ δὶς κἰοὶ δ αὐ νὴ ἐρούμῷ. Οαίςῃη. "Ἐπὶ 

οὐ τω Ὁ κα ἡ εἰγρυανία σφοδρὰ, ὺ εἰ ἄλγημα συωύτονον ἐν 

σοι πὸ. φυλακτέιν ἀϑιρῥας τε τ πολλαὶ κινήσεις 9 δὶ 
ἄρτοτῖο. ἡ 

Εὐόχλ ἡσις,τωςγἧ τη οἷς Πα: Χμ διτῖο. ᾿ατοτταγθατῖο, 
ΕΝνοχΘ.,κ,ὁ ὍΟΡ ΠΟ ἰμισοτοιιστχςεώς νον υϑατόύϑεωθ. υὑποχεία ' 
Ῥιοη, ατύς οὐ ἐνοχίθ- αὖ εἴη τῇ γοχφίχαϊ!ο ΡΔέϊο ἀοδὰ ' 
τὶ Αὐπητους} δειιπο, ΟἘΕςοποιηϊοσιμτι πὶ Οοηΐτ 
ἱερφσυλίας ἐσεῶτι. Ῥατία. Τίοοτας, λέγω ταύτα αὶ χ᾽ 
“τοῖς εἰρνυύσοις ἐνόχων ὄντων, Ἰά εἰϊ 9 4] δὶς 48: ἀεὶ 
ΟΡ ποχΙ). ἔνοχ Ὁ. χ᾽) ὙΠ ΠΕ ΠΟΤΕ ἐπ᾿ ἀγκύρας ἐ 
ἴῃ Ἐριργαπηιατι ἈΠΟ Ποσαῃι Ροπάιις. ἀοτοητιμτι 
ΧΑΠῚ ἀπο Ποτᾶπι ἃς ἀοτοπταΠΊ: ταῖς ἀραῖς ἔνοχθ.. Ὁ 
οΧΘοτα 1] 155 ἴχςον ὃς Ἰῃτο [4115 ἔγηκατερατος 5 αὶ 
γὴν» 9ξάγι- Ὁ. ,ἐνεχόμϑυθ- τῷ αὐᾷ,ῬΊΑΙατῖ5. ὑνοχρι δῶρ 
Ρἰοηαὶς τ ποῦ τς οϑποχί). ΡΙατο ἐς Τορὶδ τι 
ἔςω,νἡτι τητο {Π» ν]ἀοαταγ, ἐὺ ἐναγεῖς καὶ παῖς ἀραῖς ἐ 
οα]ατος ἃς ἀϊτῖς ΟΡ ποχίος, ΑΞ ο᾿ῖποδ. ἔνοχοι ἦσαν δὲ 
ποχί] ογαητ [Ὀσιϊτετί,αὰ ΗςθτΓ. φαρῖτο [ξειιπάο, 
κρίσει, ΟἿ ΠΟΧΊΙς οὐ ἱπάἴοῖο. φαρίτο αιυΐητο "ΠῈ 
ῬΙΜταγοθιις ἴῃ Ῥογίοϊς, τῷ ὠγει μεντρόϑεν τὰ πϑρακλέοις 
γοχον, Ρἴας 0 ογαῦ οροχίιμητι β΄ Π115 ΠιᾶτΟΓΠΙΙΠῚ 
Βιι4.1π ἜΡῚ Π ροίϊοτ. 

Εἰ γϑώ, μα. ὠτῶς τσ. “ὠχαγα Δ ῇ τνπϊουδάϊιπο ΓΙΙη. Αςκυϊνπάς 

φοπείπιμις. ν 
Εὐνόω, μι. ὦσωγτν. ὦκα, Ια τί. Α σου σαν το πτιὲ »Οὐτη]!} ᾿ 
Ἐ᾿γράπζω, οἱ, πιαφαν ἰῃ πιο, ἰποὶ 40, ἐνεῤῥώψατο ἐς ἃ 

πῖοτο ἱπ[πτ. ΗΠ οτοίοσ. ὰ 
Ε᾿ γερβοσω,ἶττ 110, ἐπι ρτοίπομοπι ἔαεϊο, ἡ ὡρμητικες ἐφορμῶ 1 

δ 3 σαμψῶὼν ἐ ἐνραατῷ ταὶς πύλαις αὐτοιῖς καὶ φλιιὸς γὴὺ μὸν 

ἐἴγλυ πϑοὶ αὐταῖς ἰ(ὃ ξύχωσεις, δὶς Γπισαπις ἀἰϊχάξ νἱ ΡῸὸ 
Θοτο, γἸγρ. Αὐίοταῦ [ἢ ρόττας ὃς ἀπισος οὐΐος Ῥοίίοα, δ, 
ΤΠ ὙΕΣ ἔοτος σα] εῖθιις. ἢ 

Ἑ Ὑρεγεσκ νειν Ἐτοΐν οἰνρρριώ ὁ τι ρογονίοα αἱρεγς. πο μὰ ᾿ 
ΕὙρυϑικιχοὶς ταὶς αιϊα; τατίουις σοτῖα ογάίμοιη ἰογπδητο, 
ΕἼρυϑικος, ράτεῖσορ5 τμγτμμηὶ ἃς πμπιοτου αν ΡΙατο ἀ6. 

τασοι δου ϑικὸς Ἰςροπάμπιη). 

ἌΣ 



-- ἘΝ 
γεβνοὶς ,οχτίπόζης. 
ομνοίσω αν. εἰκα ΓΓΑΪγο, ἱποιιτῖου Α σδαίατ, ἐνσείω σοι φόξον»ἴηοι!- 

1ο τί δὲ τεγγογο ΠῚ, ῳ δ ' 
αἴνομαι, ἤρα] ἤςο. ἐνσνκαίνεται «δ τόποις 5 ργα ΓΙ ̓ς ξογπλιι- 

ο Ναζαηζοπ. Ρίατο δοιιηάο ἐς ἈΘρΟΡ]. τότε σλάθεται ὁ ὧν- 
εταὶ πα ὑποςγῦν αὖϑις βώληται ἐνσημκναάϑειν οἰ τ ἱπηρτίπιετς, 
ἐπ ἰοΠρυϊο,Πραϊῆςο, ἃς ἰπτο!ΠΠροπάϊμη ρταῦοο 7 Δἄἀπο- 

ρτίπιο ἰςςοηάο ν εἰ ἀἰσοιιάο. Χοπορἤοη σα δείας ὃ. διί- 
πε ἢ ἡ τούτοις οἱ ἀγα ςϑιείν ἢ ἐν φυλαχρῆ ςγ» εν ϑερα πεία!ς.}) ἐν ἧς τι- 

γοιυῦ σεάξεσιν 5 ἐνσημαινόμϑυ Θ. αὖτο 5 ὅτι ἐχὶ χανϑ'ενοιεν χαρίζεθτοι 
τόνοι, μος Πρ ϊ βσδη5 ὃς ᾿πτο Πσοπάϊιπι ρταδοης. Τ οπλῖ- 

οαπάο ἐδ ἀπ πια, Οὕτω γδ αὖ γγύοιτ᾽ αὖ ἡ μᾶν ὁρισμὸς, ἐ τὸ 

γον δυλωῖν, ὁ τὸρ οἱ πλεῖ τοι 0) ὅρων ποιούσιν, αλλ. εἰ χὺ δὲ αγτίαν ἐτση- 
μοι νάς κα πεσημαίνομαμ, 
οἰπίριιο. 
ως οπιρ [ο. Ἰπτογιιογτοκϑιϑοπλίζομαι, ῬΊατα ΡΟ ἄς 5.]- 

ἀνεσκδυασιΐμ 8. αἰχξυρίσε. ραζατιις ΠΡ Ἰραςυ ς » Τάςπι ἴα Ο- 
ἸόποιΡτο ἱπάτιϊ, ΑὙἸΠ ΟΡ μα. ἴπ Ασματηςηζ νι οὐὗ μὴ πρώ- 
ναγὶν λέγειν, ἐάστετε ἐν σι θυ ἐστε μ᾽ 1] ἀϑχλιωτατον, Πηῖτο πε ἃ- 

Ἷ ὃς ἀπιϊ εἶτ πὶ πιοάιπι Πομγ η]5 ἐρσεητὶ ΠἸπαϊν»αττ σα 4- 
1 ΡΙατο 'π Οτίτοης, Σκευζώ τινα αὖραι ϑε μῆν Ὁ», καὶ διφϑέ- 

δ οἷα διὰ εἰώϑτεσιν ἐνσκ ϑυαζεάϑει οἱ ὑποδιδιρῴσκοντες. Ἐτ ΡΓο 
Τησκδνάζείϑω, ἱά εἴτ, ςοπηρΊ] τα. ἱπτοσιογγογο, Ρ] τα ύςπς ἴπ 
' "! δἰ ]οτμεςα Ἀρε]Πςοιῖς »λέγται 3 παύτης εἰς ῥἡμίω 

οἸΤυραννίωνε δ γραμματικὸν ἐγσκδυα ζεώχτε τοὶ πόλλα, 

᾽ ἀἴσω,πιαχωῖ Π πιο, ογποναἀογπο.ὶ πάτο. Αςςιίατ, 
ῳ δὲ «ἰδρείῳ κὶ ιἐστδη μασιν ἐγ σι ϑυείζει , νἾτ1}} ἀὐλ τι! ςα]ςἰα- 
6 ἐπί τε ι τ. ΡΊατ ΠΤΥς.τιςίδη.Ἐ᾽ μέ 3, τούτοισι φείρων ἐ- 
τῷ πίλω, τῇ λέουσι »κὐ τὰ λύρα. 
αἱ 7 ὃ Ρ4ΠΠ. ΕὙσκίω οζατέομαι» οἶμαι 5 ἴῃ Ῥτοίςεπίμσι 

ἡψω, τ νφα, Ἰγτ 91 ΠΕ παουϊπιιαάο, ἱππίτοτ, ἀρ στγδιιο. 
οἰπρτιιο,ν βαρέως ἐμπίπῆω , Ἡογοάοτ, ΤῊΑ]. Τητογάιτιπι 
το. Ιάοπι ἰἰτὸ «9 χὶ τοῖσι τουτέων ἐπ γόνοισι ἐνέσκηψε ὁ 

γοΐῖσον, ΡΥΟ ἀδειιπαθο ἃς ἵγγιιον Αἰ εχαηάογ Αρπγο- 
Ἰπ Ργοδίεπιατ. πνεύμα 3 κοῦφον ἐνσκὴ ψαν εἰς ἑαυ τίων, ὅζς, ἴῃ 

Π ἀπῆρε 5. Ετ ἐνσκη πεῖ κεραυνὸς», ἐνσκη τῇ εἰ τὸ πού 2- χ’᾿ 
ιατος. : 
οι μμοι οἱ ἀς ἢ οἸῖς δ, ν πισγατη!! νῖτα ἡιτγεῖ, 

ενμείμιψω, αν μφαςἱι Π σο.]4οπὶ αιιοι ἐνσκήπ]ω,ν πάς ἐνσκίμι 
ἃ Ηείν ἢ. οχ ρουὶτ ἐνεπείγη. Ῥοοτα; ἀϊσιιητ ἐνισκήμεψαι» 
ὁπ.Β πο. Ατσοπαις. Πθτο τεγεῖο Εἰκὲν ἐνισκίμψης κύτ 

λθΘ- αἱ τ αιοίτης ἴοι ἱπῆ χογῖς. σοι οχ ρους ἐνεργή- 

υβόψς 
ἃ σκέρρν»ν ΕἿ σκιῤῥον,ἰά οἶς. [οτάες χιια σγιηξας σαίρο- 

] ᾿ραπτον πάς ἐνεσκεῤῥωᾶτοι 5 ἀἸσιιητατ ἐα ιια: ἴτὰ αὐμα- 
τὸ, ἰογάες σαΐςο : δριιά Ηοίγ ομιταπιση ἐνσκειρωϑείτης ΟΧΡ. 
1: τα τοσχείρωιο, γδ λέγεται τὸ αγίατον τάϑ 2". 

ΕὙ ,ϑεῖν} ἀϊῆ αϑο τειν, Η εἰν ο] Ἰὰτο  !ἤρογροτε. σαϑρῳ πεῖν, ΗΠ εἰν οἢ.. 
ἰἜρο Το ἐαριτιιγα τγα οἱ ὰ σορός. 
κγ δα] ςορίοἵο εἰξ ἰσπλίης 7 Ὀἱοίςου ἰς5 [το τοττῖου 

οὐ κα ἧς οἰ ποτ τῆι 5 ῬΕΠΙΙΟτιΙ  επτιι5.ἔνασοσος τῇ χοῤαγαιιὶ 
τα εἰξ οἴποτεο . Πιοίς.].1.ο.9ς. 

Ἰνδὸς νἱ ὁ τὸ ἡ, (Οςῖις ἴα Ὁ. 110. Κασἀογασιι5:ν οτοτῖθιι5») ἀπ σΒοτο᾽ 
Ἰἴο, ἰσεάετς ἱπη ξ}1,14 εἴπ, ἔν πσονδο;, σου ξοσιη1 ἀἸςεραπτιιτ. 

᾿ [ἀκα ἐνσπτονσὸς, ὁ ἀπὸ πολέμου γιγα αὔν(- φίχ Θ΄, ΑΡΡίδη λατινοι ἐντ 
᾿ἰὕγδὸι ῥωμαίοις ὄντες, ἐςρώτευον ἐπ᾿ αὐςξὺ. 
Ὁ δως, σεάοτε Ἰηΐτονπιοτο σου ας ἀογατου ΠῚ. ἐγασόγδιως ἔχειν 

᾿ ἅπαντας, Ἰητοῖ [οοῖος [ααφετατόίΐιο ἀρεης ν ὃς διατίοῖις 
᾿ 4 Ἔχτογοϑ. 

Ἐν ζω, α, ἄξω, α΄ αφα, ὃς Ἑἰνςαλαζυ, {0110 ἐνέςτακτό οἱ ἵμερος πἰυ 
“ ὑλαν,τεποβατιγ δι ἀϊπς ντσειη οςςτιραμά!, εγοάοτινη- 

Ψ.Ρ ἀιςαλαγεὶς ξυςαλαχβεὶς. δί ἐγε-αχβεὶς. ἸΠΠἘ]|λτιῖς. 
; πέλεμιος, ἸΠ{ἘἸτιιτιῖπα δ. [π|π|.ςΟ  Ηατιιπι ἐν ἄσης ἡ ὥρας γἵπ- 

, ὅπτς Βογαςνϊάς ἐνίφημι. 
στο εῶς ν᾽ οἰ ΟΥ̓ τι, ἃς ἐποσερτίο τοὶ χιια: ἴῃ Π ταΐτιιτ. υ 
"} Ἰη. οὐαὶ «ρατρεσβ, Η οἱ τοίνω εἴξας χῆς ἐγασις τῇδ ὅλων ποραγμα- 

ον ἐγήνετο καὶ δι ἐμοῦῖ, ἀλλὰ δια Δυωοϑιένοις, Πραὶ σας ετίαστι ἱπ- 
᾿Βηπεῖδιη {τὶς ἃς σαι». Τάοπι,, αἰαζησεται δ) ἐν τῇ ἡπολογίᾳ “ἢ 
᾿ατηγων τις ὃς διασυΐρειν ξηπιχέρείσ εἰ τυ! ὅλην ἔνστασιν πὸ τορφ)ματίθ-, 
ΟΤΈΡΟΥ. αἷδὲ τὸ αἰγία πτνδυμάτος . πῦτο ὶ δειχθήσεται μικρὸν ὕφερον γ ἐ- 

δαν τας ἐνς-ἀσεῖς͵ αὐ εἰς σύ αμεν διεχεγξωων. ΥΌΙ ἔνςτασες οἵς 

δπαχ σοῃτεητῖο ᾿πίδητὶς αἀπετίαγιο, οι εέτο, 1 Εςΐατῖο» 
ὃς οξ, αὐτουγώνισμεα αὐτιλ ογία αὐτίλνψις. Ἠοττηοροη. γ᾽ υἱὸ ἔγς σις 

ΟΡ σί ὄξιν, φήσει γ᾽ ακὴ υἱξ εῖγαι: ὁ ἢ ὐτιςϑρα σασις κα τασκ δαί ζειχό τ 
απ κα Ἴξες ιν . αἰλλ᾿ ἐχ᾽ ὅπως » ἐδὲ 3 πεύτοις, Ατιίζοτο πὶ Ῥηπιο 

Ψ Ὑζοτν Απαϊγτ. ἔνσασις δὲ ἔξι τυρόταισις τρρτείσ εἰ ἐναντία, Ἐν ἔγοα- 

οἰπτοηΠοηὶς ἄἀεριπο, κα αἰτίς σις. ῬΒΙΟρΡου. ἴῃ ῬΥΟΟ] ΠῚ, 

Ἧι ἐγσ σεις. ν]άς «αὔϑᾳςασις. 
της με). 41] ἴῃ να ΟὈ Εἰς . οδιιατίςατοτ Ἐοῖτο : ἱπτογςοῖϊοτ, 

᾿ ἰοαπιατοτγαάιιογ τίνι, το τομο, ἐχϑοὴ αὐ τίσαιλίΘΌΡΓΟ τις α- 

ΕὙςροξιλέω, οπῖοτο, δὶ 
ΕὝς ρρφίθ-. 4 5 Ἱ }Π15οτου 1115, ΠΟΧΊΠ]5. 
ΕὙςύφω, Τά ἐπὶ αιοι φσύφω, Ν1ςαπά.1π ΑΙοχὶρῃ. 
Ενὐσφίωυσω, οιποτιπὶ ἱποιιίσουν εἰ ἱπτγιιάο. τοπι ἀπηριῃ σον οἰ ττὶ σι 

ΕῚ “ “ .: δ ᾽ , ν᾿ - Α εὐ ΜΕΊΕῚ υ» τὸ ὃ δεικνύασι μῆρ αἱ πυεὸς αὐτὸν εἴλλων τε πιγων » κὶ Αἰρας-οτέλοις μυ- ] Εἰ γταυϑοῖ, "ἴον Πυπο» 1.1. ΡΤ! 

ΕΝ , 2.7 
τηςγζὲν ΘΠΪΠῚ ΡΓῸ αὐτὴ "ες ἀςοἰ ρ ταγ) απο γίγας ἰη λιά!ςο.50- 
Ρβοοὶ εἴη Αἰδος, ἔγωγ᾽ ὁδυοσέα ἃ ἐνς- σ᾽ πίων χέγω, 14 οἴ, ἔμιποσον σοι 
ἱσάμμον. ὁ αὐτί δηκος»ν) ὁ μὴ αὐα χωρων, ἀλλ᾽ αὐϑις ἀμῆνδ., ϑυποῆιι5, 
ἄχεν νἱ κυρία; καὶ ᾧ δῆμος τα αρί πάλιν ξυς- «τὴς καὶ [α᾽αγώνιθ. . τοςϊλ- 
τπᾶτο Ἰητογοοἀογοόϊιο ραάτατιιδ,δς ςογταπλΐτὶ ἀςοϊηξξας,αα ςοσ - 
ταιτιςῃ ςοτπροίτιις ὃς ράγατιις. ᾿ Ι Ν ἱ : 

Ἐ νσατικὸς, ΡΟΤΙ ςαΧ, ΠΟ ἢ ΠΟ άοΠ5,0 ὈΠΙζοη 5. οι] ςοητγάγ. δύδϑουιμος, 
τόθοιῖς ἀηλεπὶ ἀφ ἐς λιι5,απῖπηο οἰλπριοίςςητς, Ἐτρτὸ αοσὶ ὃς 
ἐπῆπαητὶ ἀϊἠρυτατογο, 4 αὐτιλογικὸς κὶ ἐλεγκτικός, ΑὙΠτοτοῖ. [δε 
σαηάο ἐς (10. διὸ Φεῖ ἃ μέλλοντα καλωῖς ζητήσειν, ἐνο-ατικὸν ζῇ) διαὶ 
ΤᾺ οἰκείων ἐν’ ἄσεων ἐν τῳ γϑύει; ρογΡ τρηάςοπι ΟἹς. 

ΕἸνσατικιδς. ΡΟΥ σας ῖτοΣ ἸΠ ΠΟΙ απ 05 ΠοΙσποροη. ΕἸ νγσατικώς, Πα π- 
τοῦ ὅζ Ρρπαςῖτοῦ ὉΪΠτΙΓΟΡΌΡΏΔΏΤΟΥ ἴσοι 

ἙὔἸςατος. κε. 1] πτατις πώτοοοντ ὑσοκατάς ατὸς [ΟΠΕ τιῖτιις, 
ΕὙφερυίζεόϑει, πιο ά τισι ςο παρ οξξ, ἔοιιοτο, 
ΕἸ νγα-ερνομαύτι ςγεως.")5 γγαςρίμυϑ., 

Εὐς ἢ ἰπίζαθα τ, ' 
ἘἼξηνον, τὸν Αἰ Ἰἀυμπι, αν ΔΠὶ βοίξιπι, 
ΕὙς-σμείθ-,κ οἱ χὴ ἡ) 111 1η οὖ οἴτιἐνσόμια ἕλκη, νῇςοτα οτὶ 5» Ὀ]οίςο,, 

1,ς4ρΡ.126. 

ΕὙς ἐμισιμα ἔγα πα Πη, 1 [Ὁ Ρἢιι5,»ἔωραασε ἢ τεεύτα ὁ βασιλειὶ, χρήζων ἐν. 
φόμισμια σὰ αῤετὴ Τ᾽ ἀδελφων εἰς φιλίαν κτήσει ὅγειι “Ὁ ἐκείνε σωτρα- 

πειών, ΟλΟ ἘΧΟΠΊΡ] πὶ {πο νοςἷς Ἰητογρτοτατίοης ὃς Πης Διι- 
τβοτουῖτα ἀερτγαματὸ ἀρια δι14. Ἰορίτιτ, ἔωρααε 3. ταύτα ὁ βα- 
σιλειὶ χρή ζων ξις-ομισμιάτων τὰ αὐετῇ “ἦ ἰουδαίων εἰς φιλίαν χελσαόδοι: 

ΕὙςρατοπεδευύω, ςα[ἴγὰ ΡοπΟ; αἰ γαπιοῖου. 
εὐ ΩΑ Ὑ ΘΤΡῚ ἴεττ ρτὸ ἐντρίψας, 

ποιπηνν μᾶς χυμὸς ἐνσφίωω μῆψ-,. ἀριιά τὰ ἀ πῆι ἴτοπὶ οὉ- 
{τγιιο, ὃς ̓πίρη]ο γεῖυς φάλέϊο σης Ὀϊοίςοτιά, [10.. φιΐητο, 
ς4ρ.29. ᾽ 

ΕἸγσφραγίζω,Πρηιιπὶ ἱπιργίπποποῖα ἱηΠρηΐο. 
ΕἸγσφρνγίζαω ἱηπτσηϊο η ΕΡῚρΡ. ΤΟηΪς. 
ΕἸγχέω, ΠΒϊδεο.ν ες ἐνεσέϑυσαν » Παιο5 ἢ αἴσγιηζ., Ρ]πτάτοίνις 1π 

ὙΒεπιῆοςϊο. 
Εὐσώματος ὁ κὶ ἡ) ΟΓΡΟΓΘΙΙ59 ΙΝ 42.ςΓογροτάτιις (ς, 
Εἰνταχή σωμαιοτα δοείςαιη:ἃ τήκομαι. 

5 “ 

Ἐδγταῖκτος κίνησις ΠΟΥ 15 πποάιις : 1.2, ΡΥΟΘΙ. ΑἸεχ. Αρμγ, νθὶ δὕτα- 
κτὸς δῇ 4115 [ΘσΊ ΓΙΓ. 

Εὔ πελια, τος, τὸντπδη 4 ατ 111» Τα σορτι πη. 
Ενταιμόύω, οςοηάο,ἷη τμοίλαγιπι γοΐοσο  ϑησαυρίζομαι, 
ΕὙτανύω, μιύσω,εχτοηάουη Ἐρὶρ. Ἷ 
ΕὙταξις»ἡγαιιασι ἰοι}15 ἀτππιατιιγαΣ ΤΉ τος ἐπὶ Ρβαΐδηρεπι δίἰτογηις 

1πἰςγιιητιτοισαρένταξις δι, 
ΕἾ ταισις, ἱατοητλουν ἘΠ ςπιοητία, ἀπ ητῖο, τ ροτοο βητοητίο. δ, 5Ὡ 1" 

ἤσατ ετίαπι ργοάιεϊιοηοπι : νης ἔντασις ρρσ που 9 Εἴς ἰητοπ- 
τἶο γυίτιις ἃς αὐήξογῖτας.  τγασῖας Πρ τὸ τοττῖο » παρῖτο ἰδοὰπ- 
ἀο«ἀς λάϊεξιιοης, 4ις Δάπϊοῖτατ 1ῃ τπράῖις σοἰ πλη]5»4 1185 4- 
Ριιᾷ Ογῶςος ἔγτασις ἀρ ρε [ατυτυ υἱρὸ γδηβόννομε ἀο οοἰ οι. 

ΕἾ γτατὸς» 1 ΠΙΟΠτΙΙΣ. ἐν τοι τοὶ ὄργανα 5 411 ἸπτοηΠοπε ΡΕγβΟ Ππτα » γέ 

ἐμπνόυς-ὰ αχιὰ ὑρ᾽τῖτιι 1πβαητατ. ΡΙ τατοιι5, δυηϊὴ δι᾽ θξὶν ἡ μα- 
χωσ]ία.. ἡ μῆρ 5 ἐν τῇ φωνῇ 5» δὶ ἐν οργαϑοις 9 τοῖς τε ἐ ριτγόυς οἷς γ τοῖς 
τε ἐντοιτοῖς. - 

ΕἸνπετιχοὶ φαῤμσκα ἀρὰ Ἀπ ρίπι χα: τοητὶρίπεπι εἰςητ. ἐᾶ ἀἄλητιγ 
͵ ῃ 

δ) τσ ἀπορῴκτων μορκῶν, τ λέτε ν ἢ ς ἘΓΡΣΤΗΡ, ὡς Π 
Εντάδω, τ ροηουΐη οτάϊης ςοἰ!οςοςοτγάϊπο. ἐντεέτειν τοῖς φυχούσιν» 

14 εἴ, τοῖς πολλοῖς ἐγκᾳταλέγεινἸΠτογ ρίο θοὸς δη πα πλοτάγοοῦ 

ξεῖς ἴῃ ογάϊποπΊ,Βιιά. ἴῃ (Οπηπιοητασ οἴῃ ορητ, νηάς ἀϊόππ- 

τι ὑντεταγ μῆροι, ἔγκρατοι; ἐγκύκλιοι, 1. ἴῃ οΥἀπο πὰ ΠΣ ΠΟ Πα; 

τεάλέν!,Βιι4.1 Ραπά. 
᾿ ΣΕΙ͂Σ ἽΞΩΣ ' “4. δ᾽ “ἴν 

ΕὙταύδσει, ἰς,"Π1ς ἴσα, 1 δΊ»ἠνς»οὐ ὐξέζαλον αὐτὸν ἐντειύϑα δὶ εἴιπη 

ἰςσογιητ, ΕΓ υτατοθας τη ΡΟ ]ΊςοΙα, ἐντοιύϑει ἀφικόμῆν 9. Ἰπεις 

τοξεέξας,ΡΙλτο 1ῃ ἐρ δ. ὦ ταιῦδει πϑρεςηκε τὰ τῤαήματα,; δζς. 1ὰ 

ΟὟ Πας τε ταμάοπι τοοϊἀογιητ., εὖ γος ταπάσηι «υαζεγιιητ τ 

[οοτατ. Αἰοχαπά. Αϑμγο ἀ. πλειόγων φὔρι πω μοί τῶν ΠΤ αυτα τον 

σων»ταιι τὶς ἢτις Ἔχουσι Θη 5 ἀο(ςομαςητΡΙ15. δὲς, Ἐπ ἰυϊὸ Ἂ 

Αροΐορ. ἐνταύϑει μᾷρ ἐκήἸα,μιις τα ποσὶ φοητα. Ι Ὥ ̓ ἴον: Ὁ 

ἦπ ορα ἐμὲ 9 ἀφικό μῆνον ἐντεεεῖϑτς 5. αἰχηίμν αἢ ει. μὰ ΠΤ ΞΡΝ 

ἐφ᾽ ζξῷ σὺ αϑοᾳκαλεῖς. ΟἿΠπὶ Οομέτιο 1θτο ρεσιο ἐς
 Κερυδ. 

ἐνταιῖϑει ὦ ἡ ἡλικίας ἱά εἴπη ἐα 65 τατον οι 1η ἡ{ππ|16 οι ἰδ146, 

ὅσοι ἐνταῦϑει ἦλϑον ἡλικίας ) δὸ νοπούμηῖ Ὁ ΤΑΤΙ5. Τοτοητῖης ες 

Ετοῆίτ εἰλπ] Ιοσιεπάϊ πιοίυτι ἴῃ Απάτ. (οαιπλίρταιετ δας 

"ψὶςἸ ἶα.. ἐνπεεῦϑα το ύζη διιυάμεως. ΕὉ ΡΟΤΟΠΤΙΩΣ Ρτοςο Πὲς ῬΙι- 

τατεῆις ἱπ οσλμῇο.. ἐνταιῖϑεε ὁ ὑβρεῶς ὅξιν Ποπιο τς ἐνταιύῦδα 

«ἢ λόγου, 424 ἰἰῦτο ἀμιαττο ,ἐντειοῖϑει ἢ γοεμμμπων. Βυ
άσας ΤῊ 

ἐρ το] ς μρίβαπυμἠμεγεηξε ἡπείρου ὡνταῦϑα 
δεμίζογπαιραά δῆς 

Ϊ ζ πάιμπτ. : Ἶ 

πε ῶβμα ἐκ: πτατίδομιις, ἐνταύϑα, ΤΠ ΟΡ ΔΏννεφ. 

ἐγπαυϑοῖ μῆνοι ἐγἰιῖς, πιοτάθοτ 5. Γίατο 1π Α ἐΊθ παφεῖσι ποὶ- 

λοῖς αὐ δ ἐνπιυϑοῖ τομαῖς Πρηϊῆςαῖ. ΑΥ̓ΠΈΟΡ ἢ, 1 ῬΙατο, τι μὰ 

ἐνταυθοῖ με ταπέριψαοϑευγδάδιις πτῖς Βὰς «εςἐτίςτι», 



φ) ὃ ἘΓΝ 
Ἑνταφεὶς (ερ τις: Ὁ ἐνθνέπω, ; 
ΕἸτεφιαζω, μ. ἀτίο, πιο ας ράγοατος πόσο Ασξυίατ, ΤΙοαπῃ, σαρῖτο 

ἀςοϊπποηοτο  ἦνταφι’ζοιν᾽ κυρφις τι τὸν ἐν τοιφία σον 2 ὙσἸΙΘηΓῖς εἴ 
ἀεἰτδιιτιμιι πιπογα Νασαηζοη Ἐς σεποίσδρίτο νἰτῖπι. Μάττῃ. 
ταρῖτε νἱροππιοίεχτο: πϑὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐπθίησεν , αὰ ξιης- 
ταπάππι της μὸς εοἰτ,γοξξὸ οπϊπισπόποῖ ἀο Εἰ Ππιις ΒεΖα 4- 
1πιι4 οὔτ ϑάηηειν αιιὰ τη ἐνταιφιάφεινον τ [ἀτίηἰς Γερο Ἰ γε εἰς [ςρὰ] 
Ἄεὔγο σοπάογο, πιπογαγς γογον οἱ ρο Πποογοςοαάαιιετ [ορα}- 

 οΠγοϊπιαη4αη άπ ργάτι οἰγαγονν μάς ροΠ ππέζοτςος ἃ ΠΡ τῖπα- 
τιῖς ἀπίῃ ἕξι. 

ΕἸγταφιασμὸ ςγο(᾽, δ. (ΘΡῸ}ἰτιγα, ΜΑτςὶ ς.14: 
ἘΝ ταφιας ς»πεδ ἦν ν οἴ 1Π10. ΡΟ ΠἸπέτοτγ. αοηςο, ἐαρίτε σο. Καὶ τρρσέ- 

σαξεν ἰωσὴφ τοῖς πσωσὶν ἀυτύ, τοῖς ἐνταφιας-ς , ἐνταφιάσαι τὸν πατέ- 
ξὰ ἀυτώς, 

Ξ ταΐφιον,ν, τὸ [δρτιϊτιιγα, ΤῊ ἐνταφίων ἰξελύϑης, ΝΑ Τητογρτιν ἐγεῖτν 
ἃ Βιπογα ἴθιις9 ἀ (οἴπτις 65. ᾿ 
Σταφιοπώλης, [11 τ μά τις ]ρ απ πτερεςής, 
Ἐν ταέρι(Θ- νον, ΠΙπογο 59 ποτα! ! ς ἔς γα 155 (ςριι ἢ γα] ]ς. 
ἙΠτεα, ταὶ Αγ πηα. ὑπὸ τὸ ἐντὸς οἰδεύ χήνοκὐ σκέπειν τὸ δώμᾳ, Ἡ οπιοτιὶς [- 

Πα. γνμρέλαϑθ- ἀῤύϊ(Θ- ἔντε ἔσγωυς, ἢς οτίατηι ἀϊςσιπτατ ναία » 14 
εἴν, τὸ πρὸς τι ὄνω χίαν σκ δ)» ὡς «κεῖ  μνυςήμς δ᾽ ἀπεκόσμενν ἔντεα 

δαιτος. ἀϊςίτειν ὃς ἔντηινάς Ατμςπ.Π}.,, 
Κι ντείνομαι, ΔοτίτοΥ ὃς σιιπὶ σζοπτοητίοης ἀἰξοινηάς ἐντεταυῆσδυ.. 1πη- 

τοιτας. ΠΙογοοτ ΡΙατο Πδγὸ Γρτάπιο ἐς Ἀςραδὶ. Εἰ πελαϑόμίω 
τω σι ἐγώ ὅτι ἐπαίζουῆν, κὶ μκοῖλλον ἐντφιναυῖν Θ- ἕπου. ἴά εἢ,ϑυμω- 
ϑεϊςοσοπτοητίοπιις ἀϊχι, Δπ μι π. ἐγ]εινά μδυζο- πίω) φωνίων, [Ό]ατα 
νοςς ΑΤὶ (οΡ πάηνεφ. ἐντειναυνοις τίω αὐ μονίαν,ἱπτοηάςητες σοη 

σεπτιαι ἤπιε οἰτίιοταπι, ἐντεήνομαι τόξον 7) ατοιῃ Ἰητοπάο ; Χο- 
πόροι. : 

ἘΠ υτείνωγ μιεγώ τ, ἀκα γϊατοηάο, [τα πὶ ΡῚΠ [Ὁ » ςςἀο,βεγῖο 9 κἡ πλυγαὲ 
ἑέδωμ, πτογα ςο.ἐντείνω πληγὰς ἱ ΗΠ ΊσΟ γ ετγθεγα, τισιάπ. ΡΊατο 
ἴῃ Μίπος, ἐΐση 3. ὃ ποιίσεως δημοτερπές ατον ἡ τραγωδία . ἐὺ ὃ δὺ καὶ 
ἀντείνοντες ἡμεῖς ὃ Μίνα,τιμωρφύμεϑες αὐϑ' ἂν ν (φῶς ἰω)α'γκάσε «δὴ δει- 
σμοις τελεῖν ἐπ είνοις: (10 ἡ ἀϊχὴτ ργόρτοῦ τρασῖσος αι] ςοπις 115 
ςοποιϊάςθαπε Μιποςη, αὐτὸν ὡς χαλεπὸν καἰ εἴγριον λέγοντες χακώς, 
δ ποίτις5.Οὐ γδ οἶμαι κντὸ «ὅδε σοβήσειν δαὶ “ὶ ἀγορας Τῶ αἰνίευ ἃ εἶχες 
“πίριον, ἐδὲ αὐ ὺξ ἐντελ εἴν, 7ὲ λαὶξ ἐγαλ εἴ ὁπ ν᾽ ϑῆπεικες ρων τινί, ΧοηΟ 
ῬΒοπ, νόμοις ἐπεχ εἴρησεν ἐντείνας εἰς ἔπος εἰξενεγκεῖν., ἰςρὲς οὐςτο 
γογῆδιις τοηταιιῖτ, γνώμας ἐνέτεινε φιλοσόφοις. (ππτοητῖᾶς δάϊοοις 
ῬΜΠ]ΠΟ ΟΡ ΕΙσΑς,ΡΙυταγσθιις ἴῃ δοίης. ἐντείνειν ἐν τ ποιέσει. Ρ]α- 

το ἴῃ ΡοξΙς ἰπ ρος!) ποτιιος ἰητοπάετγς, [4 εἴς, γα! 4 1π οα ς[α- 
θογατςο. 

ΕἾ» τει χίζω, μιίδω,ποικα οἴου πη 4 ΠΟ ππεγο οἰγοιπάο. 
ΕἸτείχι(ϑ. τόπος ἴοσιις οἰπέξες πιατηΐθιις, ῬΟΙ ΠΧ 9 ἱΌ. 
Ἐ᾿γτείχησις, ες) Π.ΠΓῚ ἜΧτΓΠ ΕΟ. 
ΕὐὙτεκεῖννρατογο, ΓΙ τά σὰς 1ῃ ἸΝ ΉπΆ., ὡς γιωαικὲ μὴ ἐκ ἀ δεαίατον 

πονεύμο' πληστᾶται ϑεοςῖ χα! τινας ἐντεν εἶν αὐ χαὰ γγυέσεως ΑἸ ὦ ΠῚ} 16 - 

τὶ ἀυιί οι ϑρέγισας Ποῖ ἀἀπηουογὶ ροτοίε ὃς αιατάλατ [Ὁ] 15 
ῬυποΙρΡία ἱηρίσποτς, 3 

ἘἸντελ ὦ τείω, μι ίσω, γἴτατῃ Ππϊονάεῇπο,ςοίο, ἤηϊο. 
Ἐνγτελέχία ας, ἡ Ρεγέδξϊτο, ἐνέργεια, νἱς οΧ ἔς πποιιεης ἃ σίτατῖο 5 τε- 

λειότας, λογικὴ ψυχϑ ΟΡ αγτ. Οἴσογο Ὡαητ, Ταῖς]. Οὐπ- 
τά ροηπς δά Πῖσοῦ νάσαης ποσηϊπο, ὅς {ς Τρ Παπι ἀπΊπλμπι ἐν- 
τελέχίαν Δρ ρος ποιὸ πού πο) ψιαῇ αιληάατῃ σοητὶηιαταπη 
ποιό ποι ὃς ροτοηποῦη δ πξ αὐιτοπῖ αἱ ἐνδελέχεαν, (ΟΡ νῸ 
Ἰυητ, [ς τ ἰσγίρταπι Ρ᾽ τι δυῖς ργοθασιγ., ἐς αιιο Βιιάαιις ἴῃ 
ΔΙΗΙς : ὶΐ ἀϊοὶ ρυτας ἀιιαίϊ τῷ ἐγτελοιὺς σιωυο χίωὶ, 1ὰ οἴ. ρογές Ὡῖ 
σοτροτῖς ζοση τς μεμ τοπ οι, ἔντελεκ εἴα ὧν » 4] 1π δέξαι οἢ,, Α- 
τιέοτς! ΠΠΡιο Γςσιπάο ἀς Οεπογαῖ, αἰπια]. ςαρῖτο ργίπτοσυμ- 
ζάγλεται κὶ τὸ μὴ ἐντελεχες ἢ πασιν ἢ τισι, Οηξειτ δτίαπη ἰητογεη}[- 
ἤο νς] οπιπῖβισον οἱ σογτὸ ΔΙ Ἰχυ οι. σ47α Πἴστο (δοιιπάο, ἐα- 
Ρίτς ἀεςϊπιοίδχτο, ἐς σα]; Ρ]λητ. νἸιύαμις δ᾽ ὡς ἔχε ̓ σεὺς ἐντελέ- 
χίανοἰδιβν . νοτοητία οὐ φηοηπιλάπηοάιπι δὰ δέξιπι ἴς Βα- 
Βοας. ΑΛ 1, ἀς ρατγτῖρ. Απῖπι, 

Ἐπ γπλεχῆςοῦ κ᾿ ἡ)ροΓ ς ἔξιις, 
Ἐν τελεχως ΡΙΆτο ἀς Τρ δ, ἰρττοτ, Διὸ, 
Ἐ ντολλρρέζθι, ὁ αὶ αἰ, πα 15. 4 ΓΟ] λιτις» (ΟΠ τις, ᾿ερ τί πηῖις 9 Δοπειις, 

ἐντελὴς μιὰν οφοόσρὶ ΡΟΓ(Ο] ατιμπὶ ΠῚ ρα πα Ἰλτη, : ρεγξς ξξιις. [τις ἴλη, 
ἀς (λοτιῆς, φεφανώσαντες τὸ ζῶον κὶ πολυ γε πρότερον ὑἱξετάσαντές εἰ 
ἐντελὲς εἴν, ᾿Πτορτιπι ἤτ ὃς τ{πιππ|. ἐντελῦ πᾶσαν δι υύαιμν", 28- 
[ΟἸυιτας οπτπος ἐξορίας ἃς ἰητοστας.ν πὰς Ὡρρσεντέλλ ομα!. ΧΦ Πο- 
ῬΒοπ,ἀϊσαητιιγ ὃς νἹΓ1 ἐντελεῖς ἴξιν ἢ) 41] ἴατπ ἀ4 {τὶ Πππτ. ντ 
ἀπ δος δγηὲπ) ἰοέο , οἱ μὴν ἐντελᾷς μυραΐνας αὐ καράβοις δυμεγέθεις 
«Ἰοριώντες, τὰ 3 μειράκια κωβίοις ἔστυχ εἷς αὶ ἰέλοις τ ρτατοτοα ἐντε- 
λᾶς ἜΧροῃ οὶ αὐ χοὐτες ἰτοίῃ πανοπλίας ἐὐτελεῖς ἀχροί, αῤχοντικαὶ, 
᾿αθες δριιά διι14.ιιοτὴ νἱάς: μὰς σοττὲ ρόττιπξτ νοχ ἐντέλφα 
χυαπι Ηείν οἰ ὀχ ρου:τάξις αῤχοντικὴ:ιητ ἀπτο πὰ Παῖς τοξογθη- 
ἀλλὰ τίλῶ. Πρηϊβελης τάγμα. ἐντελ ες Ρχποῖρος φιθϑαιίς ἀϊσυη 

τι ὃς ογάϊηος Πιρογίογρα. Ἶ 
Ἐ τίν ὁ αν μενοδτιαι, αν μα ηάογάᾷο πιὰ πάδειπι, ρέσοῖρῖο. τὰ ἐ»- 

ταταλυῦθα, τη αἸγά τα, Χ πο ἰιθςο, ὁ τελήση, τας β 185. ἐντέταλται 
᾿ ἥμιν, ΠΟ 5 Ρτσοορτιιπι οἵτ. ἱ : 

Ἀνγσελοιι ϑκθις κ, δ, ΤὉ] ρ οπάτη δὲ βοτγῆς ξγλτπ τη ὀσοφάθπι ἀςοῖρῖτ, 

ἘῸΝ 
᾿ς ἀγτέληϊς ἀευιῶνω μὕλιϑο, 

ΕὙτπελως, μογεο ἐξ αἰ οἰ τὸ, τελείως, 

ΕὙτέμγω, τς] Δο Ἔχ οϊἀονραγοητο,ά οἴ, ἐγα γέζω, ἐνα γίσμα τὰ φησι 
- βωγϑύω, ὙΠμ ον ἀϊψ.ν 1 Ἰητεγργὸς ἃς ΜΠ], ἀοάϊοο ἔλπαμπη,, 
οἰλπ, Θατῖμο Ργὸ ἐοάεπι Πσπίβοατο ἔἶθτο τοττίο ἐς ραῖτοὺ 
πα], ἐντεμεῖν σφείγια αἰξεφήμῳ, Ρετίρἤεππο οίείας πιαξξα 

τι ῬΙυταγομιις ἴῃ δο!σησιἐντεμόντες Ὁ) κα ἐγαγίσαντες, δίς, ὅ85 

τί οποπὶ ἄτι οχρίατίομοπ ρουορ Πςητι ΡΗΪ οἴἶγαι ΠΗ, τ 
εἰσιν πᾶς ἐντετμηυόνι.. 1 ΠΟ [π5.ἐγτετμημῆρ Ὁ. τἰω «ϑειφέρ 
(ας Ρε ογαςἷη ἀπηρίτα [εέξιις. 

Ἐντενεςοἰητοπτὸ)σιωτογὼ ον ΟΠ ΟΠ οητοτ, Α ΡΟ 1.2. 
Εντερόδειν χάβεοκχαναριιά Ατῆςη,εχοηζογαγς Ἰαριῖπὶ Ρ᾿ΐσεπ 
ΕἸὐγτερακοὶς ἰπτοίτι πα }15. 4 Ζά. ἣ 
ΕὙχεριώνη γα} |α. υελος, τῷ μέσου ξύλε καρδία καὶ μήτρα, ςοτὶ 

τιιηι ἤτις πιατγιχ οἱ πτογπα ρατϑ οἰϊαίσιιο γαῖ 9 τὸ ἀντοῖς,, 
εκώνίω σικύν. κολοκεωϑίδος ἢ σκίλλης νοςάῖ Οαΐδη, γε 
τεγηαιι ((}}1α μάττοπὶ ἀἰχΊτοῖα εἰ, τὸ ἐϊκαῤδιον κὶ ἐντερ, 
οἰίποπος ἀρ σα ςπ, ΠΡ το οέξαιιο τ τόποις ρα  πλι]ατὶ 
Πευιιπι ἔτις παῖς! οιιπὶ . 14 εξ, Τἱοίςου!ἀὶ τὸν πυρί 
κων, ἐντεριώνίων ν Ὁ ΟΔ ᾿Π4 ΕἸ οΠφοίνικοι δύχρε οἰ ἐντεριώγηι 
δηημελώς, 1τὰ δὲ Μάτος]ι5 Ἐππριτίσιις σαρῖτο 31, οἰπιαν 
ἰάπ ἀϊχίτοῖα εἴ, τ ἐλάας πυρίθα καἰ ἐντερκώνίευ, νἸἊς Τὶ 
Π|δγο τογεϊδ)οαρῖτο οέξαιο ΚΠ Πτοτ. ρΙαπταγ. ᾿τοπὶ δ Γ 
σαρῖτς γπάεεϊπιο, οἰ ἄς πὶ, 1 οἰσογι 4. ΠΠΌγο ἕογτῖο, σᾶς 
ἀς τιοάμ}!α ἀτρίαοι πογθα:. ἐντερκώνίωυ ἔχων μαλακίως γ πὶ 
το σοηίξλης, ἰδ άςπὶ ς.15. Ἅ 

Εὐντέρτω ἧς ἰσδος γ ,ἐντερόνεια, . πϑιιλατα ἰητογηα δας Ἰΐρπα ἴῃ 
ι: ἃ σατῖπα σοπῆιγστπτ, ΑΛ ΠΌρΒδη. τὲ ἐγκοίλια δ γε 
{πὰ πλιυϊατα, ΡΟ Ηχ 1.2. στα μίνες, [Δτιιπ ΠΑ. ἐν τερόνη, ἢ 

ΕὙτερφκήλη,ης»" γασηεχ ἰητοἸ πουι νἀ ςοηῇις ἀπτο Ἐπὶ 
ταπὶ πατατα; ΙοςμΠγ.ἐντερρκήλας, 1 οΓςοτὶ (τς ΠΠργο ῥα 
Ρίτο το9. Ββογηῖας ᾿πτογαποὶ Ἐοῦηοἱ, νεγτῖς : ἨαγηΣ 
ποσίιπὶ πιο [{π|ς: ταταῖςοα ἱπτο πἰποσιπι » Νάτο ἴα 
κήλας ὑσποκοατέ, ὨΙΟΙςοτιάδς Πρ το ἡιιαττοςςαρίτς ἀερίπιο 

τογοςε ας σοί οτ, το ΠΟΥ λπὶ γά πηῖσος σούγοεῖ, (τε 
{ερτυπο. σαρῖτς ἀοςίτπο οέΐαπο,, ἐς ἴόγοτο ἰοαῖοι 
Οταεῖς ὅστον 7 Ἰητογάμηι νοΐ οχ πιοῦθὸ ρτὶπιὰσι 1πῆ8) 
τιιγ, ἀςῖπάς ροίξοα ροπάοτε ἀρσυμπιρίτιγνε! ξξιὶ 2 
τἴπιις ται ρατιγ τπῖζα, φιια: ἀϊάιοογς ἂὸ ἱηξογιοσὶ δ 
διις ἱπτοῖμπα ἀοθυίτ,τάπι ροπάοτς οὖ ἀσιο ϊτιγγαι 
τὰ 5 40 οτίατη ᾿πτοίείηππη, Ατχὰς 1δὶ γορουτα ν])89 
ἀΡ Ἰποιυπίδιις ἰηξογίοτος Πιοαις ράττος ἀςπιμ]απι ἤιδ 
ΠοΙο Ἂς τιϊηΐςα 5. ἃς Οὐ 14 οἴπς τοὶ ρατίεητος ἀἰάιιοϊτείν 
κηήλίω κα σγτπλοκ λίω Οταςὶ νοςαητοαρια Πο5 ἱπάς ΘΟ ΓΙΙΠῚ 
ςοσπ ΠῚ πὸ [15 Πογηΐα ποιπιοη οἵδ: δὲ ςοἰῃροῇτα νοῦ 
πιπλοκήλη, ἀριὰ Οαὶςπ. ἱπλιςηίταγ φασι ἀοβηίιπε ται 
(στοτὶ ᾿πτοίξιπο Πχμι}] ὃς οὐπιςητο ἴῃ ἀρ [πὶ ἀοιοἰ τίς, 
τας ἐνττρρκνΐλας ςητοΓοςοΪας » ὃ τατηΐςος γουαυτ» 
κηλικοιὲν ςητογοςοἰ τος » ἃς ταιπϊςοίος, ᾿ς ΠΟΓΠΙΓΠΗΙ 
Τὴ κηλῶν, σοποτίθιις 8, νἱάς Οαἱςη.ἀς Τ ὰπιοτὶ δ ρ γε 
Αἰςεῃ.22. σαρῖτο 2. ΑοτΙ ΠῚ 56ΓΠ1.14. Παρῖτο 22. 
1ἰδτο αιιαγτουςιι ἐντεροκήλη, ὀλίῶνημοι ἐντέρρυ εἰς τὸ δι 
κον αἱρφύ μῆνον, "ἢ 

ΕὙτερρχνλικὸς 9 οἰ] Πογηΐα ἱπτο πὶ ογπιρῖς. Ὁ] οὕ οσῖ 
τις 4.1. ἀΠ{τιρτιι5, 1 νῖτῖο μογηῖα ἰα θοτατ)γαπλίξρ 9 
ςεἰῖςις Ὀ]ΐη. ἠ 

ΕἼ τερρν»εγτὸἱητο Ἐπαπι, ΑὐΠτορ απ. ἔφασκεν ἐδ) τουωῦπει 
δὸς σ-εν ἐν, . 1 ς 15 ἱπτοθίππαι {γιέζαπι εἴς ἀϊςεθᾶτ. 
τοῦγα; ἱπτοῖτίπα ἀϊοιιπταγ νουπιος τογγοηὶ » ΠΕΙ]. δέ 
Ταπιθτῖςὶ Μάτςς}}. πρτὸ Τσοιπάο , Οἱοίςοσγ ἀ. ἂρὶ 
ἀε ἴελθ.. ; 

ΕἸτερόνεια αὐ, ἡ το ἀττ ἢ ΠΠπππὶ παυιῖς»οΑΓ ἢ τὸ μεστεί τατον 
Ἐντερόνν, Ἰάςπι ΑὐητορΒαη πη ἘδιμτΙδ.Δν. πὶ τί τούτο 
ποῖς ἐντέροις. Α΄λ. ὅπ τηδες ὧδ᾽ ἔπεμψέ σοι, εἰς ταὶ τριήρεις! 
καὶ ϑεός, ἀϊςῖτιιτ ἃς μήσοα Δατῃ, (οτησποητζ. 

Εὐτερόγιοι, Ης (γ οἢι. αἱ χορδαΐ, ᾿ 
Εντεσημιής ορ δ εφςγ δ) τ πλοτιιπη ΡΕΓΙ ΓΙ οἱ ορήτιιτ δὲ Εὐτεομμ 

τατῖς 411 πα: Ροτϊτις ὅπλων ἔμπειρος, οἰ γοἢ. , 
ΕὙγτέσταργβεροδ, ὁ ἀὐπιοτιῖπι ορῖ εχ. Ἡδπιοσιις Π|4ἀ.ώ, 

στεργοιὲ γ οςατο ιγγατη τγαἤσπτοβ : αΠαῇ τοῖς ἐντεσῆν ἧτο, 
ἐργαζομζῴοις ονο] λα ορετά ἀεἰέπατοβ. Εἰπτλτα. ΠΙΣάν 
γριλ,ἰπτογρτες. ΗςΙγ οἢ «δῦ μοὶ ψιλώς γωτοφο ρρις 5. “ἰδνν 
κόντας. Ἵ 

ΕἸ τεταγυΐύοι, στορατ!] τ οὐδίποπη γοδαξεῖ, νὰ ς Ενπίην. 
Εὐτεταιῥως, οπἰίϊαπτοτοϊητο πίε, πιρ επί, δ 
ΕἸτοτῥυτλανω μη, 7 τϑύτλων ὁ ψυηϑεῖστε, ΑὙ Π ΟΡ ἢ ἡπτογρῦν 
ΕὙτετοκ κα; »γυνηϑεῖσα ἡ ἐμφωλδύνστ 5) ΑὙἸΕΟΡΠαη. ἱπτεγρῖν 

αἴια Ρερεγῖς. Ἶ 
Κττόϊ7 μα οὶ χϑρμαριᾷ αὶ ἐντυγχαίομῆν. ᾿ Ν 

Ἐ᾿γτεύϑεν͵ δίης, ἐκ τούτου,οχ οογοχ δὸ ]όςο; ἀς Βἰπέιρτορτε ὦ 
ζο ἷπ 40 6 χιὶ Ἰοχιτίιγ. Ῥγο Βῖς » ἸΝαζβῃζοπ δὲ 
{ζοση. πρὶ ἱεερσἰηᾶς ἔνϑεν, Χ ἜΠΟΡ ἢ τε Ηὶς οχ Οτορ:Βυ" 

εὐτεῦϑεν ῥσσώνῃ μετγοιώῶτες τὸ ἤυδαιμιον εἶν, Ῥ ᾿ 



ορ νη ἀιάοιη, - 
φΟπΒτοΙΤαι5,α δ τιισ. τεόσοδος ἐντυ χία.ἱ τρὸς κροῖσον ἔν- 
Ογοσίο σοηργοίϊιις ὃς σΟΠ ΠΟ αι ;ῬΠ τ, ῖη δοϊοης, 
Ἰοναῖπι αογίπιατ ἀς [αἷς ι1 πος ἰϑράτιηξ » ρτθςα- 

Ἰοτιάο. τὰς νοςς Αἰοχ. Αὐἰπι]ατογρ. ἂν διά. πο η18- 
αὐ τορὸς εὖ πολλοιὲ σύσων στας ἢ ΠΟΙ ΠΟΥ τ Ο θέτο - 

οἥιτϊαιις οιππὶ γε ὃς χυλει τἰτιἀἸης. ΠΟ οτατ, ταὶ 
υκνας ποιοι τοῖς αὐτοῖς γϑὲς. ἢ, ΠΟἸ]Ο τα πο στοθτα ἔτ 

τς οί Οἢ. ἐντευξις, ἐπσαύτησεις ἡ) δ πλημμελησαν- 

εἰπιξινδύχησιν. ΕὝτευξες ΡΟ πΠ] το. Ραι}]}.τ.α4 ΤΊπι.ςαρ.2. 
δ τὴσοἰς ,ὠρρσευχαὶ ἐντεύξεις. ἱ ἄς ργορατ Ομ 5» Ογατίο πο. 

65. Ετ|ατῖτις ΡΟΠΊ ΤΙ ς.4. αὐτὶ τοροσόυχγίς. 
σϑοΥ ΠιΓι155 σοῊ Πιοτι ἀπ πὶ μα δίταγιισ:α 5 ἐντυγχαΐω, 

ΠΟΙ ΪΟαιιῖο ἔο1}159α Βα 01}15γἐν τϑυκτικὸς ἰδύα, κα πιϑα- 
ἃ Αἰείδία ας. 

»τρασκδυάξο, ἩςίγοΝ. 
1155 ΟἸΟΓ Ϊ Θητι5. 

Πάν, αττῖθιις πη τιιζτις,, αὐτὶ ἤζλοἤις Νὰ ζαη2. 
Φ αΓΓΙ ΠΟ1415. ἕν τεχνίθ διιμαργθς» ΡΟΓΙΓΙΙσ. ΛΓ ΟΧ. 

᾿ ἃς Ργοθατίοπος ἐντεχνοι, ἤμητ αὐτὶ Ποα]ος. τὸ ἔντε- 
ΥΜΩΣ 
σας Ατεὶοὶ ἴδιά τεχμκώς, ΡΒΓΥΠἸΟΠι5,αβαδτὸ,ατ- 

ΣΑττ Πα Πτοῦ ΡΠ. 
ΠΟ .}Π|πο,ἱπιιγο, ἹΠΗ͂ϊ ̓ ο.Α σςερίτ ἐν τήκειν το ἱπηρτὶ 

ἱ Ἰπυγοτο, ἰά οἵς, πεοςρίζειν, Βι 4.1 ορῚ τ. ΡοΙς. Ἡτης ὠντες- 
ἴα πι9᾽ ΠΟ ΧΡΊ ΑΙ. ΟΡ ἴῃ ΕἸςῶγα, μῖσος τε γὸ παλαιὸν 

ἀττο πὶ ΠΟΧρΙαθ1]}} οὐϊο Ρτοίξαιον » {ιαῇ αὐέκ- 

ἰτῆχε τόϑος. Ἰ ρρασέφυνε αὐαπο απ φως. Ἐγτήκη. 1116 1100 
ξε αὐλιξσὲν πῇ κεφαλΠχιοξεοῖτ. 

ΓΟ εἰσί, 

δυϊπίς του Ατβοη. 5.10. Οὗτος 3. ἐντι ϑέωϊυ Θ- τῷ σόματι 
τς ἐ πλνε χευυῦύε οἵγε, δ ϑεν κὶ χώνη ἐπεκλήϑη, νης ἤτ 
ος γεγρο ὅῆ:5 τργφῆς νταητιγοντ ἰησιῖς ΕἰΠῈ, Ατὶο- 

δ ΕἸ πίταμαι δ αὐτὸν οἷς ψωμέζε τι. αλιχαϑσκ αἱ 

ἰζεῖς κακοῖς, μαδσυδοίδο γδ. τιν, ὀλίγον ἐντιϑεῖς. αὐτὸς δ᾽ 

πλέσιον κατέασακας. Ὑγὰς ἔνϑεσις, ΑὙἸἸΤοΡ ἢ. Τσ᾽άςπ. 
Ὑτοαγινὲ χε τοιώζολον. ἘΝνε ϑέμέμω κἱ ἐνεξαννιόμίω ἡ τρρ- 

Ἰχίτοαντι  ὀκορέάθψων, ἐντί ϑεώθτω οτίαπιν ἀἸοιητασ πο- 
ΝΠ παιι65 παρ οης πιοις 15. Γλουιοἴπ κελόοντος τῇ 

οὺ οὐ ἐντι ϑεῦθοι τὸ χρήματα. ἀφῶ. Οὐἶτε τὰ χομετει ἐγεϑε- 
ἰγαιὦ κελόυέσης τ συγγραφῆς ἐπτωΐαγ τες ἐντέϑείϑου, Τάς πη. 

ἑίατα. ΤΠΘΟΡ]Γ.λ ἢ 9. χὴ αὐτοὶ δοιψι) ὃς εἰς πεὶ πλοῖα λα- 
πὸ λιβανωτῶ κα “ὃ σμύρνης. Ἰς. Δ νοΥθιιπὶ ππροποῖο 
τσιιπι,δίσθα ποίξγα,νε (ογ δ᾽ 5» ττιπι σοπηπῖο- 
τϑον ΕἸ Τπ| ἱπιροπα5.Γἀςετι» 51 Γοητα] 1 πα τς πὸ ο- 
ἀσοῦ τ πα ρομῖτο.  ἴπ.α]τοσττη, Ροἰξι] τισι το- 

τ ἔππῖτον τ {185 παι θὲς ᾿πιρο [1 ἤοοτ, αὐ μοίζιτπὶ 
τις νἱ ρυ Ὁ] ̓ οο ρογίσιϊο οἰἴςως. Ρ]τπ. 3.ορ τ, οτατ 
γα Ό ΠῚ. ΑὙΙα πα! τος ογαρατ γε Ππλ}]} ἱπηροηογο- 

ἢ ος ἱπάοτς, Οαἱ ἐπ. αἷς ὀκέλδιον οἱ παλαιοὶ ἐδὺ ὑπὸ 
"κότας ἐν τι ϑε μένοις τῷ τιτῶιΐ τ γιωμωικὸς ἢ ϑυλίω “δὲλ- 

ΑἸοχ. Αρμτο ας ΡΟ]. ὁ δάκτυλιΘ- ἐν τῷ ς ὀμοτι ἐντιϑέ- 
ἀπτοτιὶς ἀϊ τι. ἔνϑεο τα ροπς τοὶ ὃς ἤιπια, Οὐ. 

ὑχη9ἱ. σεωρηκα:ἐντί ϑεμκαι ἷπ- ἐν» Πχαίιστη ἔτ ΡΟ ο ὃς αἰγὶ - 
Οὐὐν Π. ἐνϑέμννοι εἰς τὸ πλοῖον, Χ οηυ χόλον ἐνϑέτο θυ μῳς 
ἴγατιις οἴ. 
ἰο ἴῃ ροτγουϊη Ἰςῖο ̓ ηἀο.]πίδγο, Αὐπτοτεΐ. ἱπέογο, 
ὑωυδ ύομαι, ΑὙἸΈΟΡΗ.πτεγρτισαίοςο. ἐμπριωώ κὺὸ τὸ 

μι. δῇ ἐγτιϑημαι ἐν κηρῷ ἃ “ἢ δακτύλε τύπον. ἴτοῦιὶ ἴη- 
λη,ἀς Βαςοίο Ἰοηιιε 5» κελδιες ἐκοὶ αἰακοικέσαι οἰ- 
δα βρυον, πα μι ταὶ ον. ἡ ἐκπειδ' αὐ ἐποίηστι, διελὼν ἃ 
ϑησιν, ὡς δποτελεὺ εἰν ἐγταῦϑα. Ἑ ντίϑυυε Ἰη Δ γΉ1ΠῚ 

οἴποῖγιΟυ μίω ὑπεαΊονξε Δηνήτε, θυ, ἀλλα φί- 
βμυξιάχε ἡπῆνϑν μιϑόχας ὄνναξ, ἐνθήσω γαμβρὸν αγεσσυὶσ ἦν 

ἄμα] Ἤοση. σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνϑεο ϑυμὸν, ἵπξιις ἀπ᾽ πγ 
Βαδεῖον ἀοοὶρίτο. Π15.6..Δ ἀμόνι ο υδὸ καλὰ χόλον 

τὸ ϑυμῳ, ἢ ἀκ ἐν χαρῷ ὀργίζῃ. ΠΟ ἡ. ἐνέϑυκε ὃ χέρὲ αἰπύ. 
ἀπππὶ ἔα π πὶ ἱππροίιῖς. 

ἴπτιις Ραγι οὐ σοπογοΣατίτ. ὃς ΑσςαΓ κα στ  ἔςο, ΓΊατο ἄς ς χτω,1.ἐμιποιας νι ἘΡΙ.)υμόγις ὄψις υμίιω ἐνέτεκε. 

ἜΓΟΙΙς οἰ Δοτοποάςατο, ΑὙἸ ΠΟ». Ασμάγη. σὺ πῷ δέοις 5 
μοὶ συχνὸν οἱ λαίκὸς ἐγετίλησεν ὥσ πῆρ σηππα 

ὙΠ 1: 1}. 01}... δὲν ὁταὐ τις τροῖχκᾳ διόδοις, τι μἠσηταί 
σου δεῖ͵ Ὁ " 

ὁ γα ἤν ΠΟΠΟΓΑ ΙΠ 15. Ρτοτίο τις ,ἱ. σεμνὸς. ΠΟ οἴττ155 [5115 
τι Πιπρεης, ἔντιμος χώρᾳ, οποίτις ἰοςιι5. Κι ἐπ οἱ ἔντε- 

ΡΟΙπιατος. ἔντιμον πράγμα κὶ λαμιτρθν, ΓΟ ΟΠ πο τος Πο- 
ἢ. τεὶ ἐγτιμαντος Π1185 οΟ ΠΟΥΔΠΤΙΙΓ ἐντιμότατον ποιεῖν. Ρ[ατῚ- 
ΓΟ] Χίπιο ἴῃ Πόποτγο Βαθοσο, (αἴτ, βασιλεία ὅξην ἔγς 

δουλεία, Ποποτγατα [δγιπτιις γοσηιπι ἀἰχὶγ αι! άϑηη, 
ἶ τως, Ποποι Ηςὸ ἐντίμως βεξιωκοὺςο ἷατο ἐς ον. 

Βηχγμδεγϊποὶ 10, Ἐγπνάσε:)μοιος 

«Ὁ 

ε 

πα τ. Εἰ κ᾿ κέῳ » Ἐ᾿ μοὶ ἢ) βιζλίων κτήσεως ἐκ «ταιδα--- 

ἘΝ 429 
Εὐσμημα, ποῖ ἤιγα, 
Εντιτοςν ἱπα σαήτις. 

ΕἾ το»  ογιιητ, Οὐ ξ, εξ ἔρον ἕντο, λα οἵδ, ἀεροήιογιης, οἰξέβαλον 
ἶ ω ἔρωτα, ἐπλήρωσαν πίων ὅξαϑυυἱανταὉ φξίναι, οἸϊο᾽ο»ἀοροηο. 

Ετολιὴ φ ἡ Πα ἢ ἀἀτι1πι; ΡΓΟΡΟΘΡτιμ ΠῚ 5 ἀτιΠπ||ς, ἐντυλιὶ ΡΓῸ ἀοέζειηα, 
1 ΡΙΠ  Τολη.ς.2. 

ΕἼτομα;, τὶ Ἰπ ςέγα 14 οὔτ, πίπαιτα ὃς ἱπιρογίοια ΔηϊπιαΠαραριὰ 
Αὐπτοτεί οι, πὸὶ ἔντομα ζύα., ἀἰςὶς ΑἸεχαηάογ ἈΡβγοά το 
Ῥυΐπιο Ῥγου  ππατκὶ ἐντόμια, ἱπτογρτ ΑΓ πο ρβαη αι ΟΡ 1 π- 
τέῦρτος Ηοποάι, ἔντομα ποιουῦτες . ἸηςἸ Ποηςς ἔλοίςητος. ἔντομιρ 
μὐλων» ΡΟ] οη.1.14 εἰχγεχ ροςσιάϊθιις5 ςαἰτγατὶ πλατο 5) 61 ηξς- 
τὶς Μμδηῖθιις ἰαοτὶ βοαηταγνε ἱπβαςπάϊ. 404} ς πιητ νόσος 
(05, ἔντομα σφεα ἐποίησε, γι [ρ᾽ οἴη ἔςοῖτ, Ἡογοίοτ, Ἠείγελ. 
ἔντομα ὅρκια κὶ καϑαῤκιτω, 

Ἐν τομὴ, Ἰης Πο Οατα", ΔἸ] Πιγα. Α ὙΠΟ] να η. Ἰηοῖ ἔιγα » ἃς ποῖ ἤις 
ΤΙ. ἴτοπὶ ἱπηηποίατιο ἔδει [ογ  Ποιιιην ιιοά Τα ὰ ἔδι τη οἰ νὰ 
ξείπια ἤτ τ ν πᾶς ὀντομας ποιῇ σαι 1 ἀςη αιιοα ἐντέμνειν αρτιά ῬΊατ, 
ἐς Ηογοάοε. 
ΕἸτομίας. κα. ὁ, ΘαΠ 1Ο[π3.Ἔχοέξις (ἰς. σαἤγατις. 
ΕὙτομὴς δὸς. ΟἸΠο, ἐγχαῤαξις5]σοτατὶο σού ροτῖς χις αὉ Ετμηϊτ 

οἷϑ ἴῃ Ππέλιι Βοθατ (ςξγιο. ὀντομέλας καὶ ποιήσετε. τ ἐντομίδα;, 4] δά 
οαιπὴ ἤχοάτιπι [δ Δ! απτι ρα διι14.ἐντομί δίων ςητη ΔΏΓΟΓΡ. 
ασυἶτις ἕα οἰδς)αῖιτ οττῖς ἐποία οἱδ μυχώς ἀτς ξυσμοῖς. 

ΕἸγτομος»οχοέγις, Ἡδτοάοτιις . λαβων γδ δία «τὐδία, ἔντομα σφεα 
ἐποίησε; {Ππηρτὶς ςηΐπὶ ἀποιι5. Ριιου}ς οχοξε(αιο. ματα ρῖςι- 
Πα τη ἔροῖτ, ἔντοικος ὡρόγνωσις.ἸΝ αΖαπΖοη ρταρία σατο ρυαίοηπός 
11 οχτ[ρ οτιπι, ἀπ πάτῖο ματα ρίοιιπὶ οχ Πυτὶς ροσοτιμι μῸ 
ατύμπαις [ςέτοπο. 

Ἐ ντονία»ἱ πτοηἶῖο. ἐντονία εἶθ᾽ πλδυρών, ατοτιιπν πσπλῖταϑ. 
ἘΓ γτονξνν ον ὁ κ᾽ ἡ9ἱπτοητας, να] οΠ5. ἐοφιυρός. αὐτοῖς ἐγτονώτατος ἐχθρὸς, 1Π-- 

ξεπιυἤτπτις 1115 ΠΟΙ] ς.ΡΙατ ἴῃ Ῥιι5]. ἕν τονοι κὶ φιλοίπονοι,, ἀἸσιμ- 
ταῖν ὙἹΥΙ ἔοττεσ: ΡΟ ΡΊατοπὶ ἴῃ ΤΗςατοτο, ἔντονοι κα δ ραμεῖς» τί-- 

δαὶ ὃς ἄστεος. 
ΕἸ τύνως. ΔΟΥτοτ ΠΧ ὃ, πεοπξὸ, 
Ἐ γτοστζα, Ἰη ἴοςο ὃς [ἄς πηςα τὴς σοπτίπεο, πάσηι ποη τηϊῖου ἃ- 

Ριυια διι14, 
ΕἸὙτόπιίθ..κ 6, ἸΠ ΔἸ σε πα, ΠΠ|π|5 Το οἱ. ἐν τύπποι 1 [οςτιπι Βα δἰ ταητοῖα- 

φοἷα τπάϊροῖε5,Α ξϊις.2:. 
ΕἸτορδύω,Ἰποῖ ἀο»᾽εἰοπι {το ἃ τορόύῳ,τοτΠ Οἱ ἴσα ρο»αριά Ατβςπ. 
ΕἼ Ὑτορνίθ-. πόντου Πατιι5.γτορνίδο: κύκλ 6: ΟἸΓΟῚ 5 τογπο σοπ οετι!5 

ΡΙατο ἀξ ον. Ὶ 
ΕἸ γτῦσοἰπταις»ἦπ ἸΠΓΟΓ ΟΥ̓ 115.» Οἷ5 5 ᾿ΠτΓ ΠίδοιΝ οἀπτοτγη δ, 4114. ἴῃ 

πιράϊο, ἴῃ πτοάέιπη, 1 γὰ,ἰα βου Ί5 5 ἱπτγὰν οἰττὰ, ΚΒ ἐξεγταγ δὰ 
τοΠΊριΙ5 ὃζ Γοςιιπην ἐντὸς ὧν» Ἰητογηιιϑ»ἵπτο ΕἸ Πα σορομτοτγαρ 
Αὐἰῇξοτο! ἐντὸς ποιοεῖκαι» ἴῃ πηθά πὶ γοο ΡΊ ΟὟ μπογ ἃ, ἐντὸς ποιῶν 
1πο]π {0.46 πγ.ἐνϑὸς ἐξργον πα άος β.14 οἵ, ἔσωϑεν ἑαυσᾶ, (πὶ 
Οὐομτηιο» ΡΟ] οπῖιις ᾿ μοί. ἐντὸς ἄςείϑιοῖη ντς ἐντὸς ἡ σκόνα-- 
γωγίας οἴη (ἀτοϊπα,Βιιίατις ἴῃ ἜΡΙ0]. ροίζοτ. τὸς σὰ ποταμούς 
βθιιο τθηιιςγαῖγςα ιν μι11. ὧν ἐντὸς 1 ΠΤΙΙ5 ἀιιοῖδ » ὙΒαογ αἸά. 
Ῥτο ἰητετ. ἐντὸς πυλῶν αἰαπλεῖν, Ποταοίπεη. Οἱ ὠντὸς λόγων, ἴἰτο- 
τατὶ ἃς ρεγίτιεντ οἱ ἐκτὸς Ἀόγων, Ποτηΐπο5 Ππτογατὶ ἃς ἰπτοτάγαπα 

ἜΧροτίος. ΓΙ ατατγο 5) ο᾽ ὃ πολιτικὸς λόγος ὕθὶν ὧν αΥ ῥητορικῇ τέχν"» 

ἧς ἐντὸς Οἴμηοος ρωτος γίγονενγὡς φαίνεται. Ἐτ [10 1.πλίω εἴ τις ἔκα- 
ςα Τ7μ εἰρηνλύων ἀκριβως ὑηηλέγοιτο, φανεῖ ται πείσης ὅυσημη5 λογικῖς 
κα τέχνης ἐντὸς γγοόιάρίδγ. Ξοπιρο5 δέ ρταἀττιις.ν]Ἂς ὀκτός, ἐντὸς ξε- 
λῶν 1) ἀἰοἴτιτ αι] τητγα το} τα ἔξιιση οἴτοντ ἐκτὸς γε] ξω βελῶν. 
σοητγαγιν τάς ἕο, ἐντὸς ἐμμαυπβ,α ρα της ἐντὸς σὲ ἀκειζούς,, Ἰπττά 

Τ1{πηῖτες ἀ1Πσοιτῖα. Τ ΒαιοΥ ἀϊἀιἐντὸς τὸ ἴσος, οἷς τῇτατη ἐντὸς χεῖς- 

γαρσοττιμτι ηττα τοπυρα5. ἐντὸς τρκώῖ ε τ᾽ 5 ἰπτΓὰ ΓΓῈΣ ΔΠΏΟ 5, οντὸς 
πεμίκοντα ἐ ἐϊό γεγονὼς » Ῥίατο ἐς ἵ ερίρ. ὠτὸς τοιον βίοτον φ ΞΟ τος 
τυῖἀπτι].1ἀοι ἐδ Τ1ιεσ] ΒΝ αζαηζοη τί τελεπεονν μάνγαντας ἢ μι 
χρὸν ἐντὸς τούτου ἡ εἴθ πῦτο 5 ττσππΐ πη οχροέταητοδ» νο! Ῥαι]ὸ 
τα πιισον οἷ ραν: ]ὸ Ρ[ιι5. εἰς τὸ ἐντὸς φέρεται. ς ἱΏΓΓΟ ὙΈΓΤΊΤο ταὶ ἐντος 
τατοίειπα,Ἰπτογίογα πε πη, τὸ ἔσω καὶ ἔνδον, Ψ' ᾿ 

ΕἾγτοῴοον δ᾽ αὐλῆς, ΕΠ Οτα.Ο. ξ μετα [ορτιιπι»ἱ. ἔσωϑεν,ἀτοίτιισ δύ εὐτ 

“υῶϑε. ΗΠοΠοά. πιλοῖς ἐντοῦνε πσυκάσας, 

ΕἸ γτον, ΟΠ . δόμων ἔϊντούϑοι»ἵη αὐ ΔἸ 1159 1Π||18. 
Ἑ γτόδϑνια, τεὶ Ἰπτογαποα,πτο ἢ πα. Πτου ογο 5 Ῥάττος 

ρείώνοἱητείπίηα νἸξεπιάγιιπὶ ἐντοϑϑυίων τὸ αλγησας 9 
τοῆιπὶς ἰαβοσγαης. 2. 

Εντοστήϑτα.» νοὶ ἐντος-"ϑέδια., 41) Ροξϊοτο, δὰ 
τἶδτο [οιιπάο. τὸ 8 ὑπὸ παὲ κλειδὶ αὶ) στὴ 99 
πος τη δια, Ἶ 

Ετος ϑΐδια, ταὶ. Ἰτιτῖ γα Ρφέξοτισ.ἰ πτοτι᾿ΟΓᾶν ἵ ΠΗ Ρ 
ΕὝτεαγε. ΑΥΠΠορ]. ἴῃ Ἐσυπτιρ.ἐ γϑν, ῥύφησονοϑντεσγ. Ι ἡτογρ στῶ πὸατι 

χραπίζειν. Ν᾽ πη οτοῦλ᾽ ἐὼν ἐγτραγε ἵν.διιϊ 4, ἐντρυφεζν,ψωμίσαιγψω-- 

᾿ἐντόῶα δ εν 

Ταυςσίχη. οχ τη - 

εοπτίποηταγ. ΡΟ ΠΧ 
τούτου τεὶ ἐντὸς »δγ-- 

οτᾶι σπλάγχνα. 

μίσαδιι.Ἐτ ὠντραγούνδυοι,
 μαοσώμῆμοι. 

Εὐτραπεζίτηςοῦ» ραταἢει: ΠΈ Ώ 1 αἴϊες 
4ι1α: ἴῃ πιοηία ποίτγα αἰίτιυτν 

ΕὙτρα χιὲναίροτ. 
ΕἸντοέπομαι. μι ϑόμαιγπ.ἀμμα ΤῸ» 

τόσα (ΟΠ οἰτμά πο, φεντίζω, ὅηηςρε 

τρογθαῇ ρτὰ Ριἀογελμοιτοιθιι 

1α,8ς βασιπν ων τραπιζίτις, εδὸσν 

οὐτᾷ πάθεος, γεγίογ πη ΔΉ 488 
φυμαι. ἐγκατακύπηομω » γ6- 

Υ Ἄ 

ἀοτο βαπάοιργαθοτε διξ, 

δ. ὧδ Δ 



«- 

Ειμάοτ. Εὐτεέπομαι, Ἰἰοτα αἴιο 4 δεατε ἕπομαι» ν ΟΥΘΟΙιηΪΟΥ 9 αἰ δού- 

μὰ ὁ ἐγταλυτῆομαι γ αἱ χιύλομαι. ἐπε πομδὶ οὐππι Λαςιίδεῖιιο. ἐια- 
Ἐἰτιγοντ ἀισείίκα,, ὃς πρριῃςιΓοαογφογίοττα {πρλ Πσατίοης οΧ 60 

αιοὰ ἰ) 4105 Ῥιυιάοτ, ΟἹοδης ἔαςιοπι αὐ 1Π15 ἀθοττογο. ΠΟΤ ΠῚ 
αἰρεέγιπι ποθὴ Πιπιροηξοι Ἰατατολις ἢ ΑΡοΟρΡΒεΠοσηγας Γαςο- 
πἰςῖσονὁ ἐὺ νέοις 5) ἔτει κὶ μόνον «ὅν ἰδίοις αὐδεϊ ὅλοι! ποιτέρ ες 1. ὑπηκόοις 
αὐτοῖς ἐϊ). αὐλοὶ πίῶτας «ἐδ τρεσβυτέρφις ἐντρέπεται 9 γἡ) οδὼν ὑπόχω- 
ερυιῦ τας κὶ κε ϑέ ρας τσεξισα μββοις, ̓  ἐς ΠῚ. ὀντοεπο μων πολιν τὸ εἰ-- 

ξίωμο: ὁ γιωαμριὸς παῤῥησιαζο μὕης κ᾽ δακρυ σης. Τιιὰ θ τιν ὃς Οοη. ὃς 
Πρηϊῆςαι ὅγηςρέφομαι ὅθημελούμοι, ὑπόλογον ποιοῖ μα), αἰϊοιὶ Αττὶςὶ 
«ερτιμώ (ἀἸοῖτιτ, Οςπίτηιο ἐππῃρ Ἰτατ ΟΡ Οο]. τί βαιὸν ἕτως ἐντοί- 
ἤδη ὁ συμμοῖχυ5 4014 ἴτὰ ρατιιηι ἰΟοἰα τι! πὶ οἰιτ 5:11 οἵ ἐδε- 
γα λύγον ἔχίφοταῤ ἐδὲν ἐγ τίω) αἰμὴ συμμαχον ἐμὲ, ἡ παῤ δὲν τἰϑε- 

σω!. τί ὅτως ὀλίγον τρρτιμς μους ΧΟΠΟΡΒοΙ. Οὗςις γέ μίμ φενερῆς 
ὅδι αῷ μὴ) πλεφονεκτεῖν α εἰ δτημελιυδυ 2, τῷ 5. κἀλοιῖ κα τῇδ φίλων μηδὲν 
ἐντρεπουθυ(. τσώς του του χεύ ποτε φεί στο γος τ ἷατο ἴῃ ῬΠαράτο,Ο ὐ- 
τε κέντρων ὑμδιοχικών. θτε μιούσιηος ἔτι ἐντεέπεγαιςςαρῖτο ίεχτος [1δ. 
δαρλοπτία:. ἐγτρειςυ ἡ σονται Ὁ ον μου, γοιογεδιιπτι Πἰππὶ πιοῦν 
φαρονἰροπηπορτίπιο» Επιδηρ. Μ]αττῇ ὃς ςᾷρ. ἀποάερσίτηο Μίατ- 
Δ. ἩοπιοτιΟὐν [{.,- ἐδὲ νυ σοι αἷρ ἐντεέπεται φίλον ἦτορ (ΟΥ̓ ΓΠΠῚΠῚ 
ΠΟῺ το ΠΟ ΠΓζ πο σιγὰ. πὰς ἐνετροίσσης. ἢ ἢ ΠῚ} Π1Δτι15 65.0.22. 
1.4... ὃς ἐντερτήτωσανο οι ογοάητιιγ οὐ Πδείσαητ, ἐντεέσητε, 
τοῦς α ΠΊΙΏΪ, ἡ 

Ἐτρεηλικος κογσοριάοτο Τοργομεηἤιη δββοϊοης, ὁ ξπτιμητικὸς, ὁ 
ζβῃπληκτικὸς, ΟΠ τν Τοίτοσῃ, Δα (οτίητβ.ιι, σηάτγαῃς 1{|πν εγθαν 
ἢ καταρκύώετε εξ μὴ ἔχοντας ὗν. εἶπεν ᾿6 11) κὴ λεριοκτονεῖ τε «ὅν μἰὶ 
ἔχοντας» εἰνὰ αὶ πολὺ ἐντρε]ικ ὠτερφνυφ, ταις αὐ ετερα οί! ἀϊςοτοῖ. ἐλεγ- 

καικώτερον, ΕἾ το ἐπ] κως, ἐλεγκτικώς, 
εὐτρέσα,ριάοτο αξῆςϊοςριάοτοπι ἂς τιιδόγοπι ἱπ|]ο1 ον ΡΙτάτοῇ. 

ἴῃ Ηουηογο, ἄς ογατίοις Νοίζογὶς ἸΙοιιθὴσ5 ἴῃ τ. Ππι6.χ, πλείο- 
γι πο ῥησία, τοὸς «ἐὺ ἤδη μειλοιλαγ νοις «κεώυδυ(ο.., πεί δε ει τὸ πλὴ 90ςγ. κὶ 

πίοὶ ὠπτίαν ὁ ὀλιγωρίας εἰς ολίγοις πὰ μυθέενος εἱξίοις αὐα φέρων, «ὅδ᾽ πολτ' 

λοιὲ ἐγτρέπει » 1 οἵἘ . καὶ ἀϊ σοι 1 ἰςπτθητία ργα γιιίθουο αἰιεγεῖτ, 
“ιατρέπει,δυσωπεῖ, Ῥιΐ.1. ἀα Οογίητη. 4 Ρ... Οὐκ ἐντ᾿ ἕασων υἰ- 
μᾶς ταύτα [οῴφηγιοι μας ἰσγιθο αμὸ νὸς ριιάογο [ἱ Ἰπηἀ4π1, 
γεῖ νε νος Ριιάοατ,αιοί ς,6.ἀἸχὶς ϑὸς εντρραυ ὼ χέγειν. ΟΠγγ- 
Ὡοίξοσπι σπατγαηϑ {Ππ| 4 Ἀοπιαη.8, ἸΝ οὐιπυιι5. αι 4 οπιηὶϑ 
οτοαταγα [αι ρῖγος ὃ ραττιγιεητὶβ πλοῦ ὉΠ (ςττ ν ίσιις ἡπης: εἰ- 
δὲς ας ἐγτρῦ πτει ἃ ἀκρρατίω), μολονο ΧῚ λέγων, καὶ γόνυ κτίσεως χείρων, 

τάοηι ςαρ.9. ταὶ γδ μώ ὑφ ἢ φησὶν, ἵνα κν τῷ ἐἰξιώματι τῷ τροσώπου δ᾽ αὐ- 
σιλέγοντα ἐν το ψηοσοηζατοτ, ἰξελέγχῃ. 1 λουτίτς ἴῃ δοσιατο, ἐνέσρε- 
69. κα λαμωρρκλέα δ ἦν τῇ μητει οἱγρλαγνόυῖι ὀγορθάοτς δά γοιιο- 

τϑητίαι παῖε γοάπχιτ, ὃς αὐ ἀσογθιζατο το θσαἰζ, 
Ε ντρέφω, πππ το; ΠοΠποά. Θάσον ΓΙ ταν, 
ΒΕ τρῦ χία ας, ἡ, ἀ (ςειτίτις «ΠΠ]Π1ροπεῖα ἐχ ὅσσως ἔτυχε κἰ τί ἐν πούτοις 

ποιητεον ἐντ εχά  ὈλΟ σοττα.}}0.7.ςαρ.1. ΠΟῊ γε ραν ᾿πάπἤγια 
ἀΠἸσεητίάσας ἐπ δα τὸ ντοπα ιν Βα. ΠΠπ|5. ΒΑ ΠΠΙις ΑὐΠαηαίῖο, 
αἱοὶ ἢ «δὸ ἀΐγιο:ς αἰαγκοῖον γὴμε ὅστε τιν εἰ οἱκονοιαΐ αν πίω και κείνοις ὡρέ- 

“πουσαν.». ἃ χαὸν εἰρίωυ δε σαν.) πὴ συμ ἐσ εἰ, κ) αἰδιζονπῳ ἐγηγεχ εἰᾳ κ 

αὔαθἢ ὅῃῃ βάλ σαν, ΔἸ] σοη τα; ὃς ἡ) ἀγα, 
ἘἸντρεχέσερον,Εγτὸς [Ὁ] ΘΓ Τἰτ15.7υργότερνν» ΕἸ οἰ. ἢ}. 
Ενιξεχῆτον οἰοχιν πᾶς καάτεντρεχος 5 ἡ οὐ [πτιι5 7 ν ΟΠ 1115.5. ἱπροηϊο 

ἀςχιογ Ίατο ΡΟ] ττ,ζ, ὃς ἐνπρεχιὶς ἀἸ Πρ οη 5. ὃί ἅςοτ, Ἡογοι λη.], 
ς. γιωὴ καὶ ἄργως ὠπρεχὰς "κα τῇ βασικείῳ σὐλὴ πολλων ἐπ) ἀνδιαγτη- 

Ξεισαγᾶςς. ΒΑΠΠ τα Ῥτοι τ. δ] οι. πλαγίως ἐσωπὶ τὸ βέλημα τοῖς 
ὀντρεχεσ ἐφρῖς αὐδαϑδηκοιυῦτος,ασυτίοΥ 115 ἃς (ΟΠογεϊοσῖθιι5. Α 4α- 
πιαητιτς ἰῃ ΡᾺν ΠΟ ρπομη ἕτω τὸ κατ᾽ αὐδοχ φυσιογγωμογεῖνν ἐνρες 
χέσατον δι. Ὁ] οττὶ Πππηυτην 146 ἐντρέχων 

Εὐπρέχωγἐφαρασζω,ςσιιςπἰο, πα γος ὃς σΟΒαγΘΟ Δα Πα τεύσιῃς. ἵ- 
Ἰἰαά. το. Τιειράϑ δ΄ ζ΄ ἀυτώ ἐν ἔτ τεσι δ 8- Αἰ χιλλεις, ΒΕ} οἱ ἐφαρμόσειε 
"ἡ ἐντρέχοι ἀγλαεὶ δ ὥθχ, [ΕἸ ρπαπι αὐτοῖα ΑΌΒΜΠ1ο 5 Πι ἀγπιὶς [α]5 
ΡΓοΟΡαβατ,ςομ Πάςρταθάτηιϊιο ἀη πιοιη τὶς ἔπῖς ἀτηλα ἀσοοληπιο 
ἄατὰ οἰϊδητ,ςοτγροτγίσις [ςἀογοης. Ἐχ 4ιο ἢτντρίο ἱπ αγοιον 
τηΠάοτγέσιο ἀσςῖριδτατ. Γ οἱ σ νά. ΠΡ τὸ Ρτἰ πιο αΐξὲ κύυφεῶς. δὴ 

λοῚ ὃ ταῦτα τύ, τε ἐνὴγἐχὲς κονιορτωδες» 110 ΡῈ ΠΟ π]ςητο ἡορ 
δάθατοπτο ἀςργεϊοπαίτιγ. Γάοπιὶ ΠΠΌΓΟ ΠΊΊΙΏΤΟ 5. αἷδὲ κιολίβδεν 
κεκαν μδ}5.κιγεῖ σιδιήρω,  χιρις αὐ δστοτεφρωϑᾷ τελέώς« αἱ μηδὲν ἐγαρέ- 

χη ἀκαὲς μοχιξδώσες Ταιοϊαη ἴῃ ἀϊαοσο αι! ἔρωτες Ἰη ΟἹ έτιιτ, 
«πος οὐἱὖ φερνή σεως υδὴ γὐ δικαιδιωώης , Δ ἢ λοιατῶν αἰειῆος, ἡ τες 
χείοις αἰδιρᾷσι συγκληρὴν εἰλη χόσι τξξιν  υἰδεὶς ἔρως ἐγτρεχᾳ, τὸ σ᾽ ἐν 

στα δὶ κοί». (Θ- σξυτάτας ὁρμαὶ πὰ ϑών ἐγείρει; ἈΠ] ἁποῦ ἰπσοῆητ, 
ἃς οτιρλάϊτας οοτγιμη Δ ἰπιὶς Ἰη((οτ ὃς Δα Παρ ς στ. ἐντρεχυσα 
φήμυα ρα ΕἸ ουτλοϑοη, ἀἸοίτιν ταπιοῦ οαπ! ατι5. ὃς ᾿φέζαξιι5, 
ἐγτρέχον κονιορ τινες, "ἢ ΠΕ τ τα ρτι[α] 5. Το ς.}, τος 2 ον 

ΕὙτρέ ψαδϑει.ν οἰτ πὴ ἐπιουγοῖο, τὸ εἴσω τρέψαι τὸ ἱμοίτιον, οί ΠΟἢς 
ἘἸντραξις ἐθ-, ὁ χὰ δρςοπιιοτίατιι 9.411 0 οη 5» 1 Γτι5. ἔματειρρς 9 αἴ. 

{ὰστας: λάτηιο, ΡΊατο ἐς ἔοσηρον πισταὶ πὰ Ροη5.ΑΡΡ᾽αηὰ5 1 Απ 
ἰδ. ἡ᾽ καὶ νωῦ ἔξιν δλὴ τ ὁδών ἐν “ριβής]οθο ἐντρεβὴς ἱς ττῖτα γἱᾳ- 

τοτιμτι ἔγσαιιςπτὶ τγά θυ Πτι. 
ΕἸ γτράβομαι κακὸν, τη 1 ἱπΕσγουρίαρας ἸΏ Η190. ἐντετρεμυβον ψιμμω- 

βίῳ, ἤιςατα, Χ ἐπ. ΟΕ ΠΟΙ «ἐντετραμολον»σμυχθεῖσα, ΑὙ ΣΟ ΡἤΔη, 
ΕἸντεϊζὡ μα, ψώ, τ, ιφ ἃς Ετῖςος Ἰηξτῖσο. ζα 405 Ρ.]Π ΠΟ Ἰ Πιρίῃ ον τοΓῸ» 

αὐίϊπτο. ὡς τρέψο το ἱππονΐκῳ κὸν δυλον ; Ηιρρομῖςιιπὶ ῬιΕΒμΟ 

Ἰαρίνειμι ΠΩΡΊΠ οσς Τάςτη ἴῃ ἱπά!ςῖο ἀφατιιτη, καὶ ἑπωξ 
«σήγητε τῷ δικας ἢ αὐ γεγικημϑύσιγμυδὲ κακὸν ἐγ ἃ κόϑε τ 

ῬΙατ ίη ἈΡΟΡἈΕ ΟΡ ΠῚ Ὡροσυλ ϑων Ὁ δ᾽ δασκαλεί ει ῥα 
ἅτει. μι») διδασραλε ἀβηδὲν ἐ᾽ χάν Ο᾽ μήρρου φίσ ἀντος, ὀνπεί 

δυλεγ οὐ σλλϑε γυἀ αἴτιαι οτίατη φροςρίξω κὶ ἐντείνω. ᾿ 

ΕὙτραμιμανξιςιις. ΡΟ ]].}Σ ἐν τοῖς κοσμητικοῖς Κ) καλλωπίσμασιν ΘΗ 
τατο νας ἐντρίξομαι. γεν". 

ΕἸ Ἰρμθ᾽ δδισιν ὕ7 οἿ οἰδηλὼν πραγμαίτων ἔλεγργγεαειδη ὁ 
μᾷν Ὁ’ ἐκ οἶσε ποίᾳ, χούσυτα, ὁδ ᾧ, 

ΕἾντρτος, Τρ ΟΧ)ς.4. Εςο]ςε ἰΞο]οπιοηῖ5.. 
ΕἾ τρεχ ον γθγτὸς σοτπιᾷ ἀρ ΡΟ [τί τία, σα ουῖοα ει τς 
Ἑὔτριχ 9.969 4 0115. οἰῶρενὴ. Ηοἰγοἢ.ΡΟ]],}.. 2. νοςαξ ἢ 

δεώς ἔχονγα τρέχων 7 τ 41 ΟΡ Παρ ΠΟτιιπι Ρομα απ 
ῬΙοπάληι σοιηαηι ρα] υῖςυΓἢ,1. δ᾽ αἰ ηἠκίω ἡ Ὡρρκόμι 

Εὐπείχωμαγτὸ, ρατ5 ἃ αιια παίσιιητιιν ρα! ρεῦτγατιιτη ΡΠ 
2 ὧν 3. μερῶν αἱ βλεφαρίδες ἐμπεφύ κασι, Κϑιλουῶ ταὶ ἔλυτρᾳ 

μϑται, χορ χ οἱ κὶ τειρσοΐ, ἵν 
Εἰντραχῶσ εἰς ρα! ρευτγα αἱ βλεφαρίδες, λλ 

ΕὙτραψις, εως οὐ, ἐγ ]σατὶο, χεώμστος ἐντρψις, ΠΟ] ς Ρίβπι 
οἰ50Χ ξη. ἯΝ 

ΕἼ τρρμος, ἐγ κχἡ ἰττοπηοξα ει, ἐμφοζθο νἱάς ἔκφοβθ. 
Εἰντεοποίδ κυ ται αἰτοῖ πᾶ σοπιπιτάτ πο ἐναλλ 

χιρών, ἩοΙν οἱ. δ. 
ΕἸτοφπαλίζω, μι, ἰσωγπ. ζω, ΤΟΊ ΓΟ Θτσουγοροξξο, ἐγτρρπαλ 

τοῦ οσάτιαι σοῖγο Παριπάο γερο η μι, 1π44,6, 
ΕἾντρρτν γοι ογα ΟὙΎ1110 οἰτοιπυβοΐ τα, 
Ἐ ντροπὴ ν᾽ εἶν ἀγοσ ΔἸ) σοπίια ἔαςὶς5. δυσωπία., δὴ: 

1114 ΑΡοΙζΟἱ  ρτίπια αἰ (ογίητῃ. τς, ἐγνωσίαι γδ ϑεοῦτ 
στ. πορὸς ἐγτρρασίω ἡ μὲν λεγωράταιιο μας ἀΐςο νὲ Ριάοτς 
δά οἴβείιι γοιοσοιπ 7 ντ ριιάφητεβ ἴατπ αἱ ἜΥτοτα 
ἀἸχεγαῦ ομἐ πλρἐκνήψετε δικαίως 114 αὐ οὐ ΤΌ 5 δέ 1ϑ 
εὐ τίοτατο γοτριίετες, σαρ. 6. τρὸς ἐντροπία ὑ οἷν λέγαγα 
Ῥυάοατ:ητοτρι απ ιρτος Ριι οτῖς σαι νο δὶς ἀϊς 
4.αἰχετγαῖοθκ ἐντρέπων μος ταῦτα γράφω, ἢ 

ΕὙτρρπίος. ὄυνμετίζολίθ. ὐξίνης, ΕἸ γ ΟἈι δ] ἃ, ἐντροπίας οἷν 
ἄς ὑκτροπίας. ᾿ 

Εἰντροπίδερ αὐγοαἰ σοαυοητα. ὐωυδαμώτο, ΠΥ ς. 
ΕἼἼ τροφῷ. ὁ γὴ ἠρεἀῃσατις, ας ἔξει, Ἔπαισγιτιι5. 50} 

λαῷ μϑὴ ἔντροφΘ: ἃ μέρα, λδυκῷ ὃ. γήδα μού τηροδζς ἔντεσι 
κρδ χρόνῳ, [οἢρῸ τοπιροτο πατγιταραηποία, ἐγτροφίθ: 
οὐ5» ΡΟ ΚΒ οα. ἐγτρρφθ- οἸγιαλων, ἴῃ ἘΡῚρΡ. Επτὶ ρ 
Οσεπιτίιιο, ' 
ΕἸντρυλλήζειν» γος ογαν]. ἱπο]λπτατουπρυλλίζειν καὶ ἐμξοᾷ! 

1ῦτο 9. ν. 
ΕἸγτρυφαύίον, (οἰ ςἢ.ὁ δεύτερος οἵν Θ΄. Ιοτα, δευτὲξίας οὐ Θοῖ 

πὰιπη ἰφοι!πἀδγ τιπ|. Ι 
ΕὙτρυφείομω» δ τῖο πα ρςοσ ὃζ σοπτοσηρτα] ἐν σρυρηϑ 

ΡΟ  φέλιις. ΡΙατατοῖ πολλὰ ἐπαιρώμν Θ, χροὶ τοῖς τρῶτο 
ϑεῖσιν ὕπο βυρβαξων, κὺ διδάξασιν εὐτὸν υβράζειν, ὶ5 4 Ρ 

Ῥατθϑιῖς ρα (πητ Ἰπάϊδγῖο ὃς σοητατιρτα [ς μαθς 
ἀε Ροπιρεῖρ πἰπιίμπι Γλοπιοτγῖο Πθοττο Δ Πσ θη 
εἰνοιὲὶ χ τοῖς αἴλλοις ἦτον δ Δημήτριον ἥπῖον ὅδηφϑονον ἐποίει. 
«οὐ. ἐναρυφὼ μῆμ(8- ὑπ ὀμτεῖ, καὶ μὴ δυσκολαίνων, ΟΠ τ 

ἀιρτῖο Βαθάτιις ἃ Πθοττογηςς αρτγοίεγοῃβ, ' 
Εντρυφαίω,υς 41 ςοτ, υαΠάιις ρετ [αἰοταῖαπι οἰ 4098 

μια οοςία αἰ το, ἐς Ποῖ 15 ἔπι το χαντοία ἃς ἀςἰςατὸ 
πρυφών,νίαιις αὐ ἀςΠοἴας οὐτοητα δι ῃ ἀπ5. ΒΕ 4.1η ορΙ 
ὦ τούτοις ἐγτρυφιίν. Ἰ αζάη. Εἶος ρταατὶ Τ ἈΘΟρΡΙΏ]. ἴῃ ̓  
εχρομῖτ. τι Γλάτῖιιο σΟὨ χα ταγοντ ἐντρυφῷν τῷ 
δηϊποατ χτιγι οὐδ ας ἸΠ[Ο]ΘΏτΟΓ στ πος οὔ τρυφᾷ 
ὦν πῷ πράγματι, ΕΟΓ οἴ αΠ. βασιλικώτερον ἔγαρυ φιύντοι τὸ 
ὀνόματι, οἢ πο] οητῖι5 Οαἰατῖς ἀρ ΡΟ ]ατίοποπη ΥἹ 
υἱὸς ἐντρυφῶν τῇ μηπρὶν ἢ 115 ππαττὶς ἀ6]}1614:) Ρ] ιτατ, 1ἢ 
ἤοεῖς Γιοϊαπι5οτοιαῦ τα ἐνπρυφώστ, μϑλλον ὃ ἐνυξρέζεσι το 
σιν οἱ πλύσιοι, Πγν ΓΟἴτοιπ. ἴῃ ἜρῚΠ τ. ὦ Κ Οπὶ,ςαρίτο οὐ 
φῆς υἱῶὸΘοεἰ πάσης κὶ καὶ δονῆς κατεγίλα 9 ἐγετρύφα ὃ λημῳ κα μά! 
σμωπυρίοις, απ {Π ἐς ΠΠοὐῖς ΟὈ]ςξζαθάτιτ. Οτεροτἣμ5 56 
κρὸν ὅτι ἐντρυφᾷν τῷ δινγηματι, Ρουτα τεῖτο πα ῖμὶ αἀΠ ΠΟ 
Ρατίατὶ Ποςπτέγαιιο οὐτα σατὶ τη ᾿Π 1115. τοὶ σοπι πιο πιῦται 
Ὅτ: αὐτοση ἱτὰ ηἱ πιῖβ το άαητὶ ἱπππιοάἰςάσιις ΓοΡΙᾶ 
ιιητηγον Ὁ] ΠατγαητιιΥ τ οσι Πιρταὰ πο άπ [ογίρ τοῦθ 
1 Δα] μοη τ, ἐντρυφηϑέντα ἀϊσιπτιγ. Ετ αιιςαυά Ρτῶτεγ Πὶ 

ΑΒ ἸΠιι!δγέντρυφ ἂν τούτῳ «ΠΟ τι Ὲ}Γ, Οτορ Με τειδὸς τι δευμ 
σκίσσης. τροφὴ ςοτουτοις ἐγτνυ ρῶν καὶ ὑπ τίυλ χρείαν 9 οὐμτὶ τὰ 
βυας δὲ ρει ἡτιαιτι σοι ο 5 15. τ οτιετι ΟςηΣτι δι αιο! 
Θισμάτων ἀ εἰ ἐντρυφῶντες, 

Ἐντρυφημανο δ] οἐγαιπςπτυτη. Ν 42.Δο]1ςἴα». ΟΝ 
Εν τρώγω,οουτοἀο 15 ἸΠΡΈΤΟ ἴῃ ὑΟΩΓΓΙ ΟΠ] ΠῚ » Ὑ6] Πιηρ  ς 

παράο Ατβεηνοιχῃ Ασσιοχρ. ὃς ἰξοπηάαγιαπι σα ΠΆπ| 
ἀριιὰ οπάοιη ].14. 

Ἢ 

ῳ 

ὺ 

᾿ ΕἾτυγ χανω, μιἐντεύξομαι» ΑΟΥΤ ΒΕ , ἐνέτυχον, ασ, ὠτετ ύ χηχα 

παπολίςοτ;ςοπί πος» ΟἸ]οιιοτ 5 ροίξα!ο, ᾿πτογρολι Π 
Ἂ 



ΞῈ ἰδ 
ἴὴ ̓ χοῦ, τορρσδυιλ ἐγ9 μαι πυρόδλαλ αὐ σΟ πο ο ἀϊ ΠΠῸ Πγρατ 
᾿αὴ οἴωμαι οδυμιι5»σσαυΓΟ » κοινολ ογρελκαι ἀρ ΡΟ Π0» 

οεἰξο,αάδο, σοςο. Ψυς ἐντυχὼν 5 ΦΟΙ]ΠΟ ατι15» 
ἔπι: ἐντυγ χ νει τοῖς γράμμασι κει μῆῥοις. ᾿ππι ας 11- 

ΣΒιιδ-Ἐρ το]. ροιτετ, βεζαηῖισιμήλαρσ ἐντογχ αὐει ψυ- 
πη] Ῥεῖ Ζαῖας ἀπ ΐἴηλας Ἰηο]α ε. ἸΝαζ ΔΉ ΖΘ σοὶ τῷ βοίσιι, 

ποι ἐν σην Δι] ἱερ τ ΡΟουπᾶτα » ΤΠ] ατατ λει 5 ἴα ΤΥ οῦτθο. 
σιν ὀὐτυν χάνει ὅσον υἹιυύΐα ταῖ δϑτεικές τας οσατοπ, πὶ 

πὸ ροτοῖς ἀρ ο ]ατ ῬΊατο Πσὸ ἐς Ἐ Θριθ] ἐντετύχενα 
ς ἔχέσε χ᾽" ἀ γλοῖςςλὰ οἴδον οὐ Γιται᾽ πγῃν, ἐν τυγχάνει τῷ ϑεῷ χΤὶ 
ἡ θαυ ας σαρῖτο νη οοίαιο αἰ ἢ Θυϊάπος, Εταἤτεις,[η- 
τε ἀρυὰ Τοῦτ αι οτῆις ΓΔ ΕἸ. ἈπΊΒγο τις Ιορῖτ.. ρὸ- 
ὝΣ “νγ διώλω, αὐξοάο, Οἀϊοπιῖς ἀά Οἰκιιςοη. ἐετυγχάϊων 

τὸν δι 1 Δ] ἡ59 ΡΙΠΙΓατ Πα ἐπ ἘαΡΊο. ϑεῳὴ 9 ἐντευξύμεϑας 
δασοα αι δην ἤιης {8 Τοο ἸοαιιεμιτΝ αζλη- 

αἰὼ σοὶ δια χόγων, τούτην οΟ ]Ο τ οτ, Βυμ σεις 10} ὀρ - 
ἴ: ἐντυχεῖν ὁ μκήρῳ καὶ ὄψιν, ν 14 {{Π{ ἩἨΟπτόγασα, ΓΙατατ- 

᾿ Ὁγρο.ΡΙατο τῇ ἈΡΟΪο ρα δοογατίς, ἐπεὶ ἔμοιγε κι τα)- 
᾽ εἰν κ᾽ διατριξυλ αὐ τόϑι, ὁπότε ἐγτύχοιμι ΤΙ λαμ δ] η 
λα μεν θ᾿ εἴἴεις ἀὔλιως 7 ποιλαγων δὲ αὶ κρίσιν αἴ δικον 

τὐρλρϑεν Τιυ οι ὐαηταὰ ἀοϊοξτατίοπςο αὐτοπὶ 
τη Ραϊαπὶοαξ ἀιυληι ΑἸλούστι εἰἰπτ αἰτος ἐπ ῖοιο ἰπὶ- 

ὍΠΠΈΙΘΠτΟς ΘΟ ΠΟ ΠΥ ΓΟΠῚ . Κ ΟΠΌΡ ΠΟ ΡΥ ἱποιίο.ἐν- 
τἷρ αὐτῆθ, τὰ εἰς, αρεσβεέύει; το 1ΠΠ15 ἑπτογρο [ατιοτατ, τα 

τἴπτο 4 Ηεθτ. νἱάς Ναζαησοπ. 4 πος γοτίιμτι Ἐχ- 
ἢ ὁρῇ. οἱ τοῖς ῥείςτοις ἐντυγχάνειν αἰκοιυύτως χεώμδι 6», 41 
χἰπιὸ ρατα δ. ΠΠ 15 ντίτατ πἸοάεΓατὰ ἃς ἐπιιοητι ἔα - 
εἴρα ταὶ ἐντὺχ ὄντι κὶ λόγου τὸ ἔργου χριρῶ, νῖ (εἴ οβθτγος 

ΕἸ παγγα πα! να] ἱπιϊταη 1, Τ᾿ ΠτοΥ 4: 
ἰξῶ το, ἐχα ἱπλιο το... ΑὙἸΠ ΟΡ Πα. νεφ. Σὺ 5. ἐὺ νεώ ὀὺ- 
(οἷσι δισεσκεις ἐγτετυλίχθαι. δι ΘΟΉτΓΑΥ. γυμνοιίϑειἐνε- 

ἡ ἵππος Πηἄοιο, ςαρίτο νροΠπιοίξρτιπιο, Ε- 

οὈάιισο.ἐντετυλθυν ι, οΔ]Π]Ποἤις. 
Ρατο.αἀοτπο,άϊροποςκελόνω, ἑτοιμεί ζω, χατασκδ,- 
δ "ἐπί ζω, αττίησ,1Π Ἐρίβνάπιπι. πἤτιιο, νηά ἐπεν- 
βᾶτο. ΠΟ πο. ἐπεντιε, ἐτοίμχεζε, εἴκῳ σὰ ϑύσξε Πα 4’, σέ- 

ἔγπιωυον ἐχαίςσῳ, ρτῸ ὄντε ἐπιϑον, οὐρα σι δ σον, ρατα. τ ὠτύ- 
τὸ εοδεπι. Οὐ νη, - δεῖανον σ᾽ ὀντιωοντο ρα  ΑΡΟΪ. 

ΤΒΌ μαι, Ρα ΠΤιΙὸ οιιπι Ασα, ἐπαρτέα πταῖτ᾽ ἐτέτυκτο, 
ὄν τὰ ἴονται ἐπαρτέες ἐύδεϑι »λ ες» ιΣ σις ἀμ ΠἘγπαιπιιιγ. ἐγτυ- 

ἶ επιζῦ μἥμοι. τήθᾳ σεόυα ζουΐοτι 5 Ῥάτα τος. Ποτν, Οὐ Π. 
ἸΓΑΤῚΙΣ ΟΥΠατΙΙ5. κύσε. ΗΠ  ΌΒ. 
Τὰν τῷ ἱνχα τίῳ τί! χεῖρα ὥζὺς τρῤσωπὰ κα τειλημμῖθ. 

ἿΝ , 
Ἱπιρτο το ἐογρουῖς γοΠΊρῖο : Ε{Ἐ ἀπτοτι Δαἀπιογδίπι. Α- 
ῬΓίπο, Ἐγτυσας ἂν λεχέεσσι καλυ ἐμϑυΘ. γράασκε ΠΟΙ οΓ. 
ἱ ϑματ᾽ ἐφέρον, δ᾽ ἐν μέσσοισι γερκ τὸς Ἐ »τυπαὶ ἐν χλαινῃ κατ 

Τητεγρτ. ἅτως φησιν αὐτὸν κεχαλύφϑεαι τῇ χλανίδι ἐντε- 

ς ἡματίοις ὅλον τὸ σώσας ὥς ε μόνον ὃ ΤΠ μελῶν τύπον φαίνε- 

ταὶ δι111, ὅῃακοκαλυμιυΐοως:ἘΠς νον. ἐντετυαωμγίω ς, πενϑας 
" ΘΕῖαιτι Ἔχ ΡΟη. ἐγκεκαλυμυῆθθ. τὸ πρόσωπον πὶ ἱματίῳ, 

ΧΩΥ τῶϑϑ τὸ ρρσώπου ἡ κεκυφωςς - 

ἸΓ τι ἐδ πιιπυὶ ἔπατο. 
ἱπΠ ΤΙ πιο» ΟΥ ΠῚ ΠῚ ἜΧρΎΙ πλουἱ που πιο ϊπ σι! ρο. Ετ ἐν- 
Ν οοάοτη. Ασ τ ἔοτοῖςς ἀς πιιηέο.. φασὶ ἃ φεισδίαν τὸ 

ΤΩ ΤΌΝ ἐγ τυπ ὦ στιὅϑει οἷ. ἔς Ἰοῖτὶ παν) Ἔχ ργο πῆς, ἐντετύ- 
δλίω τῷ μηρῷ, ἔοπτοτὶ οσἰςατγίς τι πάθοι ἱπιρτο αι. 

ο οὐ Βυσπτοτὶ Δοοταθι πῖον δὲ πυιπιθσιις δυάς ο σοα- 
οτηπηϊτγίτισ. 1] ΡΟ Πιχ ̓ ἰδτὸ {ει άο. ὅσο 3 ὦμου δ΄ - 

᾿ δ ἡ ϑέωμισυποιΐα, ὅπου ὃ ἐγερείϑεται τοὺ τὶ τὸ αξ 969) 
λέάται, κα ὠμσκοτύλη. 

δἸπιρτοϊοτ, ὁ χαλκογοαφῶς, 
ὅτι, ντάππο {ἱ ςξτιιηὶ εἴς. 
εὐψῶ, αν υφα, Ἰάττν σοι τύφω, ἱπσοπἀο,βοιιοδ. ἴητις ἔο- 

Ϊ ἡχιανον πτιλιγ γγνεσίαν ἢ κόσμον λαζ εἰν μηδενος ἐντυφομῖῆψε σπῶρμῳ-" 

τῇ ἀκόγου, απ [ξανῖπα]ῖ αι} γατίοπο [ουιοατιτ. 
᾿χίαραε ν,ςοπρτοίϊις. ἱ 
αγξντευ α, ὀυτρεπέζα, ΑΡοἱ, Β μο(4.5.ἔντυν τοι ρατανίη Ἐρὶδ.1. 
δῳσκδίαξζε, Ἡοιπετ. ᾿ 
ὑοτρυφαν ἄς ]ΠΠςῖας ἔαςσογς ΡΙαατ. Η οἴγς, 

ὅν ὁ αν ς ΒΟ ΠΠἸ σις, ΝΜ] ἀσγοἴτις Πτο ρυίπιο, τα. 19. Μ|ατς 
15. ΧΟΠΟΡΗ.αὐαβάσ, αἱ ἐνυαλίῳ ἐλελίζωσι. ΑὙ τ᾽ Δητι5»ἐνυλ- 
ἀλαίξαντες ἐγαντίοι ἐφέροντο. Π Οπλοτ. 1114... ταίλαντ. ἐνυα.- 
εἰφόντῃ. ἐγυακι(θ. αὔος, Ν]ατο ΒΕ] οπι5. τι} 1 ατίηῖς κυρί- 
Ἰγίητις, ΡΠ Πτατο ἢ τη Β Οπι}].ἐνυαίλιοι εὐ όρεςοἱ ἡ οἴ, πολειις 

ὑτάτο!. 1οην (.ἀε ἤτιι οτς, ἐνυλε(θ- ϑερμώδων » [46 π1. 14 εἴ, 
᾿ [Γτῖι]5. ΟΠ ο.1η ἔσιιτο Ἡ τοις» οἰτηάοιτι ἔαςὶτ ἐνυάλιον ἃς 
ἈΝ ατη κύκνον, ατιοῖτὶ Εογοιιΐος ἱπτοτγξεςῖτν ππιης ἥ]Ππππ αἴεως, 

Ἴπς ουαλίν, ἀἸςῖτ, ΘΟΡΠ ΟΕ ος ̓π Αἰαὸς 9 διαςέγλει ἢ αὗεα δτὸ τῷ 
"αλίεγώς ἕτερον δαίμονα. Εὐυάχιθ ῖπαις Η εἰν ΟΠ" ας, ὁ τούς 
υ ἰὸς δικὶ τω) ἐγυώ, πολεμικὸς ἃ ὁ πολεμιτ ιν άς Ὀϊοηγί ἐς ἢ- 

ὃ 

Ὁ. ἐντυφο μν Θ:- ἀπ᾿» δὴν, ΟΠ τ ΓΟ ΠΝ. ἰδὲ ἱερωσι, ῬΏΙ]ο ἐς πιιπάος, 

ΠΝ 431 
τὰ οὐ δὶς ὀνυαίλιοι αἰόδεςς ᾿ εἷά 

Εὐυξρίζω, Ομ τιιπλο Πο ἤτς Πα πη, εοητιιπις Πα ἀἰῆςϊο. ΟΒεγίοίζοσα, 
αὖξε ἱερωσ' ἐνυζρ εζεσιν εἰς τοὶ ἅγια, ἢ Ἶ Ὶ οΥ 

Ἐγύβρισμα, Πυἀ ἰνγἽτιστι, οΟπειλιο Τα ρτρρραστηλακισμθςν[ο(ς ρα ἢιϊα 
Υνἱτα ον ύβρασμα τοῖς ἐχθροῖς ἐου μὴν Ὁ, ; ἫΝ ΣΑΨΗΝΝ 

ἘΓγυγφοθενρθυτηςς Ρ  ςατουν Ίατο ἀς Τρ ἄλμεις, ν 
ΕἼ)ρ ΘΒ Πηλά τι, α 1115. πγαφοη8. 
Ἑ γυυίδία ας οἱ ιιαΣ ςΟρὶαγααιᾷτῖο, ΡΊΊη, 

Ε γυσδοὶς ,ἐως ἰυττα νο] ᾿γτγὰ ψαγγοη. αἰαὶ οἢ ἐς σδποῖς δῦτι. Α- 
τ τοτο!. ΒΠτοτ, 1. ἡνοαρ, φμίητο, ἔνια 9. Τ᾽ τετξαπύδὼν κ, ἀγκίων 
ζώων “ποιεῖ δἶτει τίυὴ σε υφίμ παι χίμνας κἡ ποταρμωις, αὐξὰ ἢ τἰυὶ ϑαλαῆαν 
υὠδὲν, εἴξω φρύκης" τοιαῦτα δὲ ὅδιν ὅντε ἡαλεμθ- οίςρονὴ τὸ στε ϑέραον, 

νὴ σατυφιον,"Ὁ ἐνυ δὶς »κὴ Υὶ καλκμάμη λα ταῦ, (Ομ τσ. ΠΟ [ἀτὶς τος 
ἰροπάδητ αι: ἰτὰ {ογι οῖτ ΡΠ Ϊπ, στο 32. σαρίτο νἱτίπιο: Ἐ! διῚρ 
ιιοτλιπὶ ὃ σόποτς Ππτγὰς ἈθΓ] μαπὶ πλατὶ ἀσος ΡΊ ΠῚ ἀπογρλ τὰς 
ται} πηᾶτ]ηά ἀἸσοητοσ(ν δ] ἰορσοηά. νοητὸς.) Α σπτοτ, Πσ᾽άοπη, 
δείκνει ἢ «δὺ αὐθρώποις., τὸ κα ἔγυ δὶς καὶ κ ἀφίησιν ὡς χέγουσι, μίχρες αὐ 

ὀςοῦ ψόφον ἀκούσῃ» Ῥ]ληλιις Πἰτο, οἕζαιο» σαρὶτς 30, ΠΟ Πλ 5 
Ῥάᾶττς φριρτνείσηρι ἀητὸ συὰπι ἔγαζτα ςοπογορπουίητ οἵ-- 
[Ἀρυλο τας το(ο τ, απο ταπηθη αὖθὶ ἐνυδδίσδος αἰχὶς Ατἡζοτοῖ, 
μος ΡΠ᾿πῖτις στο Ροητῖεο αἰογίδις. ὅς ἴδτο 32. ταρίτο [ἐρτὶ- 
᾿πιορδπαγ ἀτι οἰ παῖς 5 γοσατηγ ἃ Οτα οἷς σοἱθογ ἴῃ σις νἱτ- 

τ πο η5: ὃς ΠΌ το 30.σὰρῖτο τουτί ονοηΠγ ἀτιἰοη αἷτ ες ἰογροητοπι 
πηαίσιι!ιιπι ὅς αἰ διπι. Ἡδγοίος. ΜοΙρ.. ἐν ὃ τάτῃ ἐνυδρίες αἰλί- 
σκύνται κ᾽ κοίσορες) Δ Ὠ] ΠΊΑ 1α (αογα οἵϊς Αἰ σγρτὶ) ἀτοἰτταπεαγῖα- 

"ἕτᾶς ἃ Ψα 11 οχ ροπιιητιγ. 
Εἰ γυδιρφζι(Θ- "ὁ, 1Π 6114 γἸΠΠΘῃ 594 411411}15, 
Ἐ γυδιρρϑηρδυπη ς᾽. 6, ΟΊ ΓΤάτοτ. 

Εὔγυδιρον, κε. ὁ κ φράσας. ᾿ 

ΕὟυ δρίθ- κε, ὁ κἡ ἡ αι 15. πη 4  ἀτι5, 1 ΓΓὶ οἵλι5 γιατ} 115. Χ ΟΠ οΡῆ: 
Γὰοίλη. 4 41115 ἀγτισαμσον πᾶς τε ἔγυ ὅρα ζῴα, 1. ΡΠς 5,4 γιατ 114. 
ἽΧοη νυ δδὸν φρφυδίον, εἰ συιππὶ σατο ΠΠπππ|.Ἐὔνυδρος οτίαπὶ σομπηπλα 
ἀϊοῖτατ, [οπηρογ τοτιιπτατῖς ἀ ίοἴ τα: 5 ἐπ ςζαπήοτο οἐξ [ουι]5. 
{ς 4 464 πιοτιιπὶ θιιξλιιας ἱπτιι5 ἴῃ οα ν οἶα 1η οἷς Πότ 14ς 
ΡΠ Πθτο 17. σαρίτο νπήεςοϊπιο. Ἐς Ηείν εἶν. ζωὸν ποταίμμον μ- 
φίβιον ὅμοιον κάςορα. 

Εὐυδδώϑυ, ἴῃ Πγ ἀτοροπι Ἰηοἰεϊτ, 
᾿Ἐνὺ εἰ ον» το ΠΡ λπι ΜΙ αγτῖς ὃς ΒΟ] ]Ο πα. Ὀτοη Οαρςεί!ς. 
ΕἸυλΘ»ὐλικὸὺς, 4 απδτου α 15 ᾳ ρα ἩςΙγ οἱ ἔα πιϊῃ σοη, ὀνύλαις ἐχ- 

Ῥοῃευλικαῖς. 

Εἰ γυυῆυ ὁσιτῆριμος, Πάθος (Θ πιθη τι π ΓΑΠῚ5 σΟΏτΟΙΓΙΠΊ. 
Εὐυξεν» ἔα Πτοριριιρῖι, 
ΕἾνυπτίρχω,απτοςοίο 9 1 πη, ΟΠτΙΠΈΟΓ 5 ἢππὶ ὀοηζοητις, ἃ Δ {{|π|» 

[ἀπ ἱπιΠτιι5.ἡ υπτσέχυσ΄ ὑγεὐτης»ϊΠτΟΙἘΠΕ15 ΒῸ ΠΊΟΓ. ὀνυπαῤχεν τοῖς 
ἔσι, ἸΏ ΟἿ] τείσιις, δ ὀνυπαῤχων, ρταςς ἄς ῃ5. 481 Ἰάτῃ ΤΏ Ο Ἐ. ἐνυπταῤτ 
χοντα ὡκ' ἐκ “ ὁχείας,οτια ςοποογτα σοηρτεῖῆπ. 

ΕἸ νυτγιάζομαν» μι. αἱ συμ αὐ, ασμιο!»ὃς Ἑ γυαυνεάζω, ἀΟΥΠΎ] ΓΟ ΠΊΗΪΟ 5 ἱπ- 
[πιηῖα γιάθο,ἀο!άοτ ἴῃ [Οπιπὶς. Ρ]Πτάγο 5. ταῦτει φαγρώσιν 
πολλ εἰ συμξαΐγει ἐνυκενια ζεόϑει. ΓΤ οἴτιιτ ὃς ἐγυσνιάζω, Ατζοτε]. 4: 
Απίπηα]. ἐνυκεγιαάζει “0 ζώων μκαίλιςια ὁ α᾿'σρωποςοἱά εἴτ 5 ἐνύπνια ὁρᾷ. 
Τι 445 1η ΘΡΉΤο ὅτοι ἐνυπνναζε μῆμοι, σαῤχϑι μῆρ ἐμιαήνεσι ἡ Ἐταίπι.ῖπ 
{οσπηἰῖς ἀο Ὁ}Π.ΑἸ10.5. [Ὁ Ρ τ» ἴτα ἀσοὶρτατυττἀἴςατα Ροτ 5 ἀπ- 
ἀοτηλίθητος ποίηρο [5 νἰτη5:ν τά στα ταις ῃ πεΐλγι νοπογὶς 
ἵππιὰ σ᾽ ατίοη 5 ποξγιγπας ἘΧΡγΟΌτγαγὸ σ165 ἀϊαγπατιιπη αἕδο- 
πιιὰὰ ἐπα] ςα. ἐνυπσνιο ὧν ἡ σονται τοὶ ἐνύκανια γἰοτηητα ΓΟση πα θιιητ)6. 
ζ2.Α8-. Δροῇ, ͵ 

Εἰ γυπνιας ς γοῦ, ὁ. [Ὁ πιπἸατοτοἸπΓΟπτηῖο τις Γατοηῖ, 
Εν γεν ἐ9τθ.! ΠΙΌΠΠ Π 1 Π1. ΘΠ ΠΟΥΊ 65 ΟπΙΓα ορρτοῖι Δ ΠἾΜΠ] νε] ἑοσ- 

ΡΟτίβοίις ξοττιιηας 5 414 }15 νἸΡΉ] τε πὶ Βατιραποτις τΑ]οπὶ (ς 
ποῦς ἀογῃ.]  ητὴ. ΝΟ τι5 1ῆῦτο ρτιπιοςσαριτο ἰφουπάο, 
ἐνύπανιον,ἤις ἀἸοἴτατ 1 «τοῦ 1ῃ [Ὁ πη 115 ἀρ ραγοῦ » [ΟΠ] 111)» ὃ τ 
ναρ, ΑὙἸΠΤΟρ απ. Δ σ  ρίτιτ οτίαπῃ ἀπ γθιαΠ τοτ. Ἡοχποις 1- 
114..8..- ϑεῖοις μοι ἐνύπνιον ἦεν δνειρρς » ΡῸΓ [οὐγηιμιι, πὶ [Ὀυπηῖςν 

- ΡΟΓ ιποξοπι, ὄναρ, ΧΤ᾽ ἐὺ ὕωνοις, “ἦν ϑεων συμπλάσας ἕαυτῳ ἐνύ - 

πνιον. Δὲ [ςμτης5. ν ΝΡ ΑΙΕΣ 

Εἰνυποςατος, 41 (Π ΠΊπτ τοϊιογάσιις ἵπ γευιτη ΠΑΓΠΓΆΣ ΥΥ πιδιίαα, 

αἰ, οχ Ππιτ: οι σομτγαγ. ανυπύςτατος, Ῥαππαίσεη. ἀς νοῦθο θεαὶ. 
αἰεὶ ὃ ἔχ Ὁ ἑαωπὰ κογρῦ εἶξ ἀυτεὶ γζων ὠυῆν ον τὴ Σ ἡμέτερον λον ανυ- 

ζωγτα. τε) εἰον, 

᾿ 

πόξ τὸν κὶ εἰς ἀέρα χεώυλρ ον, ἀλλ᾿ ἐνυπύς τον, ἢ 

Εὐυρήσεις ΗΠ οἰν Οἢ ϑρίωη σας» 1} διξγυρεν 
αἴτει ῖ ΡΓΟὺ τόισεν, ; Ἂ 

ΕὝυςρον, τὸ μέγα ἔντερον τ) ζώων;» κοιλίαφἰητο ἘΠ δρτΟρτΙς 1Π "Π 

πη διι5 ιια: ται πα ΠΤ, μηρυκ ὠμῆμα ἀϊσπηταγιοα ῬῈΣ ΤΙ 'Ῥ τς 

Βαθεπτ νἜπτγοπΊ» ΠΕΣ ΘΤΉΠΠΙ ΡΤῚΠΊΝΙΣ εἰν ξνυςρηνονο ἐζυς ΘΕΌΝ 

δ κεκρύφαλιθ. ἀἰςἸτιιγο τ! εἰ ΕἸ Β1Π| οσσιίτος τάσις αἰδὶβ οὐ- 

ἀϊποτογτίας σεπίδατασ. (ςοιιη {15 οἵδε χῖνιθ.. 0 αἴρει ἰτατξ 5 γεὶ 

διαὶ τὸ ἐχεῦϑτο ἐκεῖ αὶ τρερίώ ΤοΙτῖμ5 ὨΟΠΊΙΠΑΓΙΓ ἀπόοχηδατη ΟΕ 

ιις ἄς Δπτιηιίτατ,ἐῦ σὲ κι τοῖς καὶ οἰκου Βυντς δυωχίας ἐὐκα - 

μι δὰ μὴ ϑρυσκείας αὐοιγκίμυ κομίζων. ποῖ ες σινε Ἔν περὶ χες 

χκιμιυν νὴ ἃ δεξιον βεαχίονα “ἢ ϑύματος ἱννλξζπν ας
 ἱπτς ιρα δι ἂτ- 

αἰ ἰητοτροσπογαιῖ Πειϊποδτιοης Ὑττιίᾳ; γΟΟδ: τα Ὠ ΠΣ
 ε- 

αἴτια το τάττ ρεσοτγὶς ρεξζις » νδὶ Ἰορίταγ ἔνυσρον κἡὐ χελεωύιον, 

«μιοά οὐῖασι ἤο Ιοςο ὌΧΡο[ιΐπιι5. ΔΡρι Πι]. ΡΟΪ. 1.6. ἰὠυς έν 

ὅξι γαςρίδιον ἐδυσυῦῆμον 9 δὶ τώκωγας γ 40 εὐ α ςοπιΐοῳ 



ΤΣ Ὁ Ὁ 
ἀϊξειπι συ άαπι εχ ᾿ Ἰπιᾶητ, ; 

Εὐυφώνω, ἱπτοχοῖν πές γύφασ θυ, ἱπτογέοχτιις» δζ ἐϑγυφανϑεὶς» ἴπ- 
τοχτιι9. ογοάδι, ᾿ 

Ἐ νυ ὀΐθυ, ἡ» ΒΕ Ι ΠΟ Πα, ριῖρπα, ἡ πολεμικὴ ϑέός. 
Ἐγφεύω οἴ άματοτο ὅς ἴτὰ σοηϊ πρὶ» ντ ἄπο ἴπ γαθπι οολϊο- 

{παητς ντ ἢ ηις ἀϊςσατ πόλυπον ὀνφυυΐαι τῇ πέτρᾳ αἴἰις ἱπξληῖοπι 
ΘΟΪ ΤΟ πιατγῖς δ υστεπυσπάς ὡς χήν, ἕ 

Ὁ ὑχείμψας, Ἡοἰγ ἐλ, ἐμπελάσας, αβοτοη5 5 δὲ ἐν χρεμῷ ϑεῖσιαν ῬτῸ ἐμ- 
“πελαϑδιεῖσαν. εν 

ἘἸνχώριοι οἱ ἀοπι οἱ ἐκ Τὸ ἀυτυ τόπου ὄντες 401 ἤιρτα ἐγχώριϑι. 
Ενωμος,κγ δ) Υ {157 ΘΟ γθι1 5, ογι τ] 5. ἔγωμιος καρπὸς 7 Δ ΕΓ 15 

ἐτα αι. οἵα. [ες 
Εν ἰμοῖς, μαύτεις ὅταν ἀπ᾽ αὐ ΤΩ σφαγίων μαντεύωνται, δῇ οἱ ἡπώτοσικο- 

πού μῆροι, ἐν ὠμοῖς χέγονται μιαντεύ εὔϑει! κὶ ἐνονμοϑεῖν. Η ον ΟΠ. 
Ἐνωμοταῤχης 59 ὁ ΟΥ̓ ΔἸ ἰς πα Πτατὶς ἀϊιέϊον ὃς ἱπιρογατοῦ: ἀδσϑηιι5 

ἀρια ὙΒιιογ 1. ἐς, 11 ἐχρομίτι ργορτίμπι ονατ, πγαριγατιις 
ἀρι  Ταςοάατποηῖος. 

ΕἸ γωμοτία ας. ἦγ τητύπα ἐχ ΖυαταοΓ ἃς νἱρίητὶ {πΠΠτἰ διι5. Ε᾽ νοι μοτία; 
τείξις τίς διοὶ σέρα γίων ἐνώμοτος ΗείγεΒ. 

Ἑγωμοτίς,οτάο τη ΠἸτατῖς ἀρὰ 41 ἀρ μα ὐποπίοβ»ιιὸς ἰατατίητ 11 
{δ ποη ἀοίδγειιγος ογάϊηοη. . ἷ 

Εἰ γώμοτος 6.6.1 γα Π5.Ο ΠΟΧΊιΙς ̓ πταπηξητο. ϑεων ἐγωώμοτίθενάεο5 ἴπ- 
τατιις5. Ετ ΤΙ ρὰ 4. γώμοτον, ἰάοπι Ηεΐγ ςλῶτετγρ. ὀρκισωῆθον καὶ τοῖς ἐρ- 
κοῖς ἔγοχον. 

Ἑ νων, ἐγόντίΘο σΟΏτΘΏτΙΙ5.1Πῆι15. ᾿ Πα 1115. 9 ἱποῖ εἶμ αὶ της, ἃς 

ἴῃ ἔα πηίη οἱ ἐνούσει ὃς ἴῃ ποιτγο τὸ ἐνὸν. ὑΧ ΘΠορ πως αὐ δικαίως 
ὧι ἐγέσης ἀπε κοιείας αἰτίαν ἔχοιγαιιοπηοάο ἔα ΠΠΠ {τε] τὶς ἀσοιἀτὶ 
οτἰπιῖης ρος ἐγὼν ἐν τῇ ψυχῇ, ΡΊΆτο ἀς Κοριδ. ὃ ἐνόντα τρόπον» 

ἥπατι Ποῖ ροτοῖς πηαχὶπιὸς 
Ἑγγωπ ἡ γα ςἔξιις, 
Ἑννωποιδις, ΠΟΥ Δ ΠῚ. (Πποπτου. 
Ἐ᾿γωπνῇ, πη ΔἸ οί ρα πὶ 5 σοταπη»ἱπ ςοηίροίδι» ὧν ὄψει) φανερως, 
Ἑ νωπιδιίωτον Οἱ Εἰ γωπειδίως ο]ατὸ, 
Ἑ νώπιον, ἀητὸ, Γογάπη» ἴῃ σοπίρεέξιι. 
ἘΓγώπτον, πε, τὸν ρΑΤΙο5 (αχτα ν ἴαπη; [οςῚΙς ΡΓίτπιις ΟσΟΌΓΓΟΙ 1} ἐο- 

πιο. Ποσποσις Π144.3.Αἵρματα οἢ ἐκλιναν Ὡρὲς ἐνώπτα ποιμιφανόων" 
παι ητοῦρι. τὸς ἐδ ἐξ ἐναντίας “ἴα εἰσόδων τοίχοις, δὲ ἃ το φωτιζεῦλα! 
χἱαὺ ἥν ϑυρών, ῬΟ]]. τὰ ἐν τὸς τῇδ᾽ ϑυρων» ἐνώπτα, αι! ἄτη ἸΏΓοΓργασ 
ταηταγ ρατίοἔος ἀοπηιδ,αι: ἤτητ ὁ γορίοης τλπιαε » γ6} δά ν- 
τγιιπαιῖς οἷτις [ταῖς : απο ῥτατογειτίιπι οι} 15 ΧΡ ΟΙτὶ 
ΠΩ, Η εἰν ναπτοαι ὀνώπια Ἰητογρτοῖ, τοὺ χρταντικρις τᾷ ασυλών 
φινοό μῆνα μέρη αἰ κα; διεκόσμεν ἔγεκᾳ ἣΨ παριόντων. 

Ἐ᾿γ,ὠπιῶο, εχ ἀαπδτίο ροῆτιι55 41 οἰξ τη ςοπίροέξι. Εχοά. ς. 33: ἐ- 
λάλυσε κύριο» ὡρὸς μούσίὦ ἐνωπιίθ- ἐνωηίῳ, Οὐ ποἴσαταιΓ 1) ΠΣ Π1Ι5 

αἱ Νιον τη ξιεὶς δὰ τιςὶςοπὶ, 
Ἐἰγωπὶς, [χπλἷα. 
Ἐνωπώτοτηδηὶ [ο[πὸ, ἐμφανῶς, Ηον οἷν. 
Ἐν) ἔζομαι. ἐγκουλιωπίζομαι. ἐπαγλαϊ ζο μα ΗΌΠτετγο. [κιοΐαη. Πιυώρις 
ἐγωξῳ ἴζγ ἵν... 

ἘΠ γωρρ:,ΓΟΠΊρΡΟ ἤπέιιις ἴὰ νροῦο. 
“Ὲ νώρσεν, ΟΧ ΟἸται τ. Ππ|ι4.ζ. 16 ΕἸτ, διηγεῖρον, 
τ νωγτονοχοίτατας ο{{.1ΠΠ|14.4..Δσβες Ὁ. δ᾽ εἰ ὀγώῶρτο γέλως μοικοίρεσσικ], 
«ιεγείρετο. ἐγέ βαλε: ὀΐρω. 

Ἑὑγωσις  εως, ἦ» γηΐτᾶς » ΠΟ μἰ τ ΠξἘ10 » ΘΟΠΟΙΙΓ [5 ἢΠ. ὙΠΙΙΗῚ 5» μίξιρ 
συζοὶξις. 

Ἑ᾿τώτη, 1 ΔῈΓ15. 
Ἑγωτία, ΠΟ ρ ΠἸο οητὶα, οἰ μέλεια, ΤΕ οἰ. 
Ἐ᾽ γωτίζομαι, μ.ἴσομαι» αν. ἐσμια! αυιτ δ ι15 ρογοῖρῖο» ργαθοο ἀγοδ, Αξς, 

ςαρίτο [ςιιπάο, ἔνω τί σειν ταὶ ῥήματά μου, διιπηρτιπι ἐχ Ηε- 
Βταο.ἐπηϊτατίοπο. 

Εἰτωτικὸ ς οὐ νον πὶ μά ης ΦορυΪΔηάϊ. ᾿ 
Ἑ γώπιον,δυ, τὸ, Ἰπατιγ 15. ΡΟ] ας [δ το [δοιιπάο; τὰ ἐνώτια, τὸ ἐλλ ξια) 

ἐλικτηρές. 
ΕἾωτοκοῖτοι, ΟΡ τις 4υ1Ρὲι5 ἀτιτος ἴῃ τά πτιιπὶ ἐπα σῃἰ τι Δ 5 οτος 

[τὰπτοντ τοτιιπὶ σοΓΡ 5 115 σοητορατγ, 
ἘἼγω χοΘ-. ΡΠ] 5 Π55Ρ4 111 115» Θ χα! δ᾽ άιι5... ᾿ 
ΕΞ, εχ. Οοηΐτῖιο ἱπησίτατ. εἰς αὐτῆς αὐεχαρησάνοχ 60 τοςοἤϊοτγιιητ, 

Τλιιογ ἀϊά. “ΟΣ ἀρεία πάγον βελὺὴ, δὲ (ςἈϊηο5, Ασοραβίτιοιις {ε- 

πατιισ οἱ οἱξ ἐκείν, 14 οἴ οἱ ἔκγονοι, ποροτοϑο ἀεαι, οἱ ὧδ ἐκείνων, ρο- 

{τουῖ ΠΠΟτιτα. Ποπιο Πθη. εἰς ἀκροπύλεας ἰϑξαληλιμυήμοι »ΟΧ ἀτγ- 
τὸ ὀχριιπέξι,ντ Γἀτί πο» οχίπιοῦς εχ τατιῖ5. οἷ ἐρίων, νοὶ οἷ ἐ- 

εἰας πλέϊνον το ξογεητονᾶς οδίφοιπάλητε πα σατο, ἐραο δ) ρος 
μεν. φρου ερὶ αἰέμου τυγχαϑειν, κοὶ τ᾽ οὖρον φέρετ γ7:επουρεζοντος 

αἰέμου πλεῦσαι. ΑὐἸτοτιῖη Μοςμλη. δι οὶ τί ὅταν εἷξ ἐρίας βίέλωνται 

διαδιρχμεῖν, ἡ μὴ ἀρ τῷ πνϑύμφιπίθ- ὄντι. τό ωρὸς ὃ κυβερνήτίωυ πὰ 
ἰςία μέρος ς-ἑλλονπαις δ γ πο Πι]5ομεταφορικώς Σν ὃ ἐὰν τἷξ ἐρίας πλίῃς 
ἃ; ζᾷς ἡδέως, αὶ παύτα ὁ δαίμων λυπεῖ. δὶς ΟἹ Θρβοτ εὶς ἐγιον βάώπῆις- 

μας Σὺ ὃ ἕως αὐ ἐξ ρίας πλεῖς» φοβήθητι τὸ γευνεύγιον, 14 οἰοϑκ πνοῆς 

δυδεειγῆς. εἰξ ἐρέβδγρτο υξ ερέβεως» ἃ τοποῦτις ξ ώρδεξίωνγ, εχ ἘΝ 
ἄϊτο Ιοςο. οἷξ ἀριςερων,ἃ Ππηϊ[Ἐγῖς, εἰ ἐναντίας, ἃ τορτοηοὶ τἰξ θω - 
γύμου,α ΠαΙ τίς. Ὁ αὐονθ.,α στόγηο. ἰξ αὐγῆς 9 ἃ Ρτιποιρίο. οἰξ 
ψααρχῆο οὶ ιοΐ : αὐχῆς, ὐπτ᾿ αἰχῖς. Αττοτο]. 4.46 Ῥαττίθ. 

πτάλιν ΟἿ εὐρσαρ χας αὐξὶ “Ἷ0 ἐγ αἰκίων ὅψηισκατῆίον, Βατίαρ ΔὉ ἰητορτο, 

ἘΠῚΞ 
'ἄσμπιο ΔΡ ἐχοσγάϊο. ιςίδη, Καῖ τ᾽ Ξἰξ ὑπαρχῆς αἰαζεξίωκον, 
ἄσαπο τοιυἠχίτ, τἰξ ἐκείνε,οχ οο τοπιρους, εἰ ἱκανοῖς, πα 
πᾶς τοπιροτς. οἷ ὀλίγου, ρτορί παιιο»ἃ δέοι (ρ 
ἃ οἶδ, ὅτου, ὃς οἷξ ὅτου ΠΤ ς 4105 Πρ ] τ» χεύνω » 14 οἵ. 
υ τοῖο, ὃς οἷ τούπε . εχ 60 τοπιροτς, τέ ψωσγύα γιγνόωῆνα 
“τιὸ ξλέτα, ὐἱξ ὥν,ν μά ς,οχ ἡ. Χ ἜπορΡἤοη, οἰ ὧν δὴ καὶ 
σωκράτίω. ΑἸΐτον Ὑ Μιιογἀϊ4. οἷ ὧν ἐφϑθείρρντο » 4 
Ῥαμε. ἐἰξ ὡνοϊίοο αι ἀ,Ἰἀςῖτοο αιιὸ ἀ,6χ ἐο φιὸὰ. 
τοῦπο ρεἶπιο, ϑέλοντες γδ ἰστ( εἴς αὐεδὺ δστοδεῖξαι . 4 
τὼν ἐλυλέγχϑσι ἡ τεὸς “ἢ ἡμετέρων λόγων ς ὅτι εἰσὶν ἀσεβ 
ὡς ἐναγες αἶτοις δὲ ὧν κείρποις αὐῆναν ὁ γῆ. ει οΥἘΠοη αὐεὶ 
᾿ωξ ἂν ἐπείϑιντέ μὲι,εχ αιιο ντίπιιος σομἢ 115 ἐπεὶ ἀπίσα τι 
᾽ς. οἱἷξ ἐμοῦ ἐνέγη ἅτω, ἃ τὴς 9 14 εἰξ. ἃ πιεῖς ασάϊδι 
ῬΒαη, δ) εἰξ ὀνόματι: ἡμαξ ἴσασι, ης ἀς ποπιὴδ 
φΟΞΠΟιΙογ τ ΟΠ γυ ΓΟἰζότη οἷ ἡπύπῆε,οχ ἐπι ρ τοι 
δοκήτε 7 6Χ ἸπΟρί πάτο  εἰξ ὅδ ρρ μῆς » τα ρτἰττι ἔς πἰηδη 
{τηγ..:΄ξ ἐπηπολτς»ἵπ Προτγῆς!ς, ᾽π. Πιπηπιο. Πιπιπιαζῖιην 
δούς, εχ παι ΠΈγ1α. οἷ ἐρήμης ἡλωκέναι 9 ᾿πάϊέξα ςαυίᾳ ἀ1π 
ἑτοίμου ν αΙαοτίτοτ ὃς ἔλοι]ὸ, ργοπιρτὰ ἃς ἐχροάϊεὸ, ρα ̓  
τὸ νῦ Ρἴτα. ρατατι πιὸ, ἐξ ἐφ ὀδου,ρτίστο ἡππρετιι» οΧ 
Ῥοϊγ ῖιις, ἐγκρατης γην ὄμϑυΘ- οἷξ ἐφόδου τῆς ασαέτης.. γῖ 
Ρύμμι ὑκ αἰδαταξεως νικᾷν » Αεἰς ἰηετιιέζα,, εἰς ἐφ 
οἶτγα ἰαβθοτςιι, ἐξ ὑποζολῆς α ἐχ ΟΥ̓ Π6 7 ΟΧ ΓΟ 
«ιοητῖα, ἐξ ὀγυύχων ».Δ0 νπρτθι!5.» ἃ τοπο τὶς Ὑπρι 
Ζαηζοηιις. ἐξ ἀκερακία, δ χερώς 9 δυμαρώς.. οχ ἔς" 1 ΡΠΊη 
᾿γδύιις ὗτε ἐδὺ ἐξ ἀκεραίς συμιπειϑουήσοις “70 αγερων,Ὡρές" 
λεῖςν διωά ς"ας κοιχωγίαν τρᾳγμαΐτων δυϑείως τοερδότας γος 

αἰταν αΠ!4ιαπάο ρτὸ ἔξω, ὃς ρτοὸ μ Ρταροπτίοπο 
ΑροΪ"2.εξ ὑμέων ἔδυσαν τισίν, ἐκ τὶ αἱμώτίας πεσόντας ἡ 
αὐ χϑεγαιιμνν Οὐ οὐἱριη 5 Ροσσατιμτι σος ΗΠ Έπηῖι5, 
ἐξ ἑαυτῆς ἐγγύετο, οχττα ἔς ογατοςαρίτα [σπαη 4031}. 
ἐξ «ρων κεχολωμᾶμος. Οὗ ἱπιργασατί 65 ̓ΓαΓΠ5.ΠΏΤΟΓ 

1ληιι5 1 αἰσατ. ἐξ απαλων χέρών ὠσιαπὸ.. πηι πίθοις τερΡ 
νόϑεν. Ποσποτ. ας ἰτιισνν δὶ ἐξαβυπάατ, ἐξ αἰσύμηϑεν, ἶᾷ, 
συμὴςφ πολεῶς. ἐ 

ΕἾ ξ,ἴπ ςοπιροβείοης οἰμπὶ ὁγηατιι οτία πὶ Πρηϊ βςατοηοπ 
ντ ἴῃ ἐξαφαίρρομα,εξεναδ' ὑομαι ἐξανοκολυμίω, ἐξαπος ἔλλω 
σκωχεξαποροδααι,ἐξανίσα μαι, ἐξανα φόρων ξανανέφ ὡχᾶς αὶ 

ντ ἐξέρυϑρ(9. ἐζωχείθε:τ1πὶ ταπηρη ἐκ οτίαση ἱππμαῖν 
ΑἸταυαπαο εξ παρέλκει,γε τη ἐξεφίεμαις ᾿ 

Εἴ, χ. 

ΕἾξαγας Ὁ». ,λἀπιϊγαπά τις. ϑαύμας Ὁ, 
Εἰ ζαγγελίαγοπιητἰ το, ηπιητίατιο. 
Εἰ ξαγγέκλομαι, ἀπ Πιπτὶ οὐ» ὑτα άϊςο  ς Εἰ ξαγγύλλ ιν γαπιιητὶ 

ὕγο τις ἈΘριι. «τως συὶ αὐτὸ ε ξαγγίλλεις» σΠοτη 60 ἢ 
ἴοι νοὐαδετοτα ἀεπιητίο, ἐς γος γοπιιητὶ ΟΠ το 
ν᾿ εἰξαγγέλλοιεν τῷ βασιλ εἴ τοὶ «ἑρὶ τὰ ποίμνια. ἐξαγγρλε 
λοιξοῖῃ ῬΟΡ.Ϊ πὶ Ἐρπητῖο.ΡΙ  τιΐῃ Ὑ  ςΠαΠξ. ἐξα γγένν 
ἍΠΠπις πιϊητίατο Χ οπορ  ἐξηγγίλϑη ὁ ϑαϑατίθ:.) ἐς πηο 
τις ΔΠΠαττῖς εἴτ. 1π πλαΙαπὶ ρατγτοιῃ ἱπτεγάιιπ 5 ἐξαγηὸ 
πόῤῥυτακεἴϊοττο ἀτοῶπα [εἰ ἴξογεῖαν εἰ ργοάοτγο,οιία 

Ε ξώγγελίθ.,ἱηπἀοχοααὶ ἴῃ ἔθ 15 οἱ πυιητιτις, αἰ τα] ὰ ἀξ 
ξεγεησῖνε τη ΤΥ ΒΙΠΙ1Σ. ΠΠΙ ΠΟ ῖς ΠΟΙ απί γα. 

Εἰξαγγελτικϑο, οδ ἐ, Θπτιπεϊατιλ5.ἐξαγγελτικὸς τῇ σγανοίᾳ 
το Πρ ητῖαπι γοξοτγὶ ροτοιῖ, ΑὙΛ.1π ΡΓῸ Ὁ]. 

Εἰ ξαγγλτο. δχίθη, ρα δαὶ Ειξειι5.κατάδηλ6.. ΤὨιογά,, 
Ε ξαγγμζω,οιασιο ὁ γα, ΠρΡροοτιοιμα Αςοι . 
Εἰ ξάγιοννα ρα Α ξξιιασ απ, χτι α ,ἔχτα γηςῖδ᾽ ρατο,ί ον 

Ψείταν οτἴατι Ὠτοίςουι 4. ὄυποραςων ἴδτο (Ἐοιπά0 γ καὶ 
Ετ Νιοη. Ττογρτοβον δὶ σοσγιρτὸ ςτάγεον, 

Εἰ ξάγις(Θ- Ἰπηριιτα5 ἴσο ὃ Ἰητο πα }}1ς,εχεογαπάιοάχ 
μυσαρὶςγλίαν ἐναγῆ κὶ ἐπείρα τίϑ:ου] ἔνα γὴς γἡ κα ϑειρὸς Ψ᾽ 
Ροπίτωτ. λειη οἵδ᾽ Αραςογείπονίθ-, εδὺ 3. πονηρφταύ πόδι 
γίφοις ὁνομοζο μϑύοις ταὶ συμφοραὶ σωφρονίζειν χέγρυσι, 

Ε᾽ξαγκυρωῖσαι, Η οἵγ ἢ. θύραν ἐκς ρρφώσαι, ἪΝ 
Ἑ ξαγκωνιω, Αττίστιπι Βυταγιαῦ ἐξαγκωνίζω., οἸ τιατι εχ 

Ριαθςθο πιαηϊτι,ᾷμτ ᾿νίογαπι στη δηιις ἰΔτε 115.» 
πηΐηοδη 5 {τι ἴῃ σοίτι δηίτιιπι φαοηάδτη Πισηὶ 
Ὀυ]Παητοῖι γοσαιϊηῖς ΡΙαπτιις 1ῃ Ῥεχίαφι μαιιῖθπς ἔθη 

ἱπξογανράταις απιίοῖθοτ σἱογιοίς, Τὶ δά εὶς μῖς 
Βιι!ατρ Ατοίτορ ἢ ἐν ἐκκλησιαζάσαις ζω δε τοξοται Εἴλκϑι 
σεῖς ποτέ.τορ. ἐξωγκωγιώ, Ω᾽ δὴ, μέση γὸ ἐδέποτε ΧηφΦΘῊ 
«ὅῦ αγκώνας τὺ ἃ πλδυρρεῖς ποιήσω, γ᾿ 

ΕἸ άγομαι, ρα Πταιπι εἴ αῦ ἐξάγω,ιο  {ἰπιι]ο Η ςοποῖ 

πιεητέγαιο σοπηήιοιοο ἢρηἰ ρα» πα ρρξκύω. Ὁ απ 
τι στωκν ἂν ἔγνωχα νι χέγειν ἐξάγομαι ΠῚ ματ ἢ χτ᾿ Δυμδᾶ 
τάπῆουςον πῶτον καὶ σκυϑιω(ἐξάγομαι γδ)δὺ, εχ, εἷς αὐήργδ 
ἄνιιι σοποίτατιις [πὶ ἃζ τοὶ Ἰηάίρηίτατο Ροτοῖτα5. ἢ 

ἄς ποος (απ τῖς Ιοιςπ5, Αὐτὸς γδ ἀφ᾽ ἐαυπὰ φοὺς οἷ 
οἱ δῆμος, ἃς ἐξάγειν, οἴξ οἀτπςοῦς ταϊ τος Ἔχίγα γα μη, 
καϑ᾽ ὃν δὴ χκαιοὺν Μαῤκίθ- λαβὼν ἃ ὠκμαιοτειτον καϊοὺν ὁ" 
ἐξῆγε πίω) διωύΐαμν σιωεγγίσας τὰ παρεμἝολῇ ΤΥ δ κωρχὴ 
Ἐξάγως ΐ 



' ΕΞ 
» 

᾿ »“ 

"ἃ Ἑξαγροφωγμιαδω, α΄ ακα »τοάίπιο, χτιούσου, ὠτιο. 
ζει κόσμον μεγάλης Τ αἦςγ Το ΔἸ Πγῖτ πυιηάτιπιὶ ππᾶρ πο ργο- 

Ν ἐς 

σις ΣΟ ΠῚ ΠΊΟΓΑ το. ΟΠ ΕΘΠΟ 9 εἰξομολόγησις 9 ἔκφανσες ἐκ- 
ὀκλάλησις 4.12{| ΘΗ ιτίτι ο. Πα πὶ οἰξαγρρόύειν εἰς οβειτάτο, 

λεῖν, ἐκλέψειν, ἐκ φέρειν, Χὺ ἐκ φαίνειν, ἔκφορῴς ποιεῖν. νἱάς. ῬΟ]]ι- 
νν 

ὥσω, πο χα, ος οιεἶτα οπτηλθιις ργο Δ, οΕζιτίο, τοις ]ο. 
Ζητὸ νῖ ργασοηο5 ξιοϊητ. οἰξαγορόύσουσε ταὶ ὡμαρτίας αὐ τῆν, 
τοδιϊητιιτ ρΡοοςατᾶ πα. εἰ τι ρ. 26. μὴ ὠπαξιώσῃς εἰξαγ»- 
ποὺ τί) αἱκιαρτίαν,ης ἀοατρποτῖς ργοάοτο τιιιῖπὶ ροςςατιιη 

τῷ βαπῆίσμ. 
ἶ ποτα. οἰξα γειν, εἶα! θεῖν, ὰ 

αγώ, ἕετοοὶο, εοτοτ,χαίρογο. σου ΡΙατο ἀς κε- 
πῇ λόγου ἤρξατο εἰξαγρεωνεδϑοη 9 αὐ οτατίοης ςοτρὶς οχα- 

ὠσωχ.ὡχὰ βοῖὶο αἰ ἴαιιοπη ἀστοίἘςπη, Ἰγγῖτο, Ππιπιῖσς ΠῚ 
ονΑςςυίατ,εβογο, εχάςοτθο. ΤῊςορ γαῖ, μἰτοτ Πρ τὸ 3. 

ς ΕΠ τοτ.ΡΙδηταν. κεσαν τὸ υξαγριύ μῆνον, Ἔβοτάτιιπι . ες- 

᾿ἀχα,οάιςοςχροττος ργοάιςο,αθάμπςο. Η πιο: 
εὔκλεις ξαῖγε κούριω  ἰὰ ς [π᾿ οἴξω “ἷ σκίω ὃς κόμιζενρτο- 

᾿υἰξάγειν σῖτον, ΟΧΡοτγγαγο Ετμπιθηζιπι» Ποιποίζποη. 
ἐλλἰωικίω διάλεκτον :ξάγ εἰν τουαῖομα. ἴῃ, Ογαοαπι Ππριᾶ 
οάποετο.ϊ εἴτ τοΐοστς, υξάγω δγὴ Θήραν, οάτιςο αα γο- 

Ἰοπι, Χο πορὶι. οἰξαίγουσε μυστικὸν Ἰακχον, Ρ] ἰτάτολιις πῃ (α- 
ΒΓΈΓΡΓΟΣ γογεῖτ, ΟΠ τη Βα ΟΠ, (που! ἤοία ροταριιητ. οξη- 

ἐπ σοτταιη η ν οηἶτ, τἰξήχθη ὁ αἰδί βθυλίΘ- τημγιις εχ οἶσα- 
δυο γα 4. 1τοῖῃ ςορονοχῖρο, οἰ Ἰοϊο, ταρρξωΐω, {εἱπιιι- 
ΠΟΠΤΟΙ ΠΟΠηπΊΟΙΙςΌ. ΓΙ ΠάτΟ᾿. ΧΤ᾽ δυο, οἰξάγομω γδ 
ἄμπι σοποίξατιις ἤππι. ΑἸ σιιάπάο ἐχρε!]ο,ἄερε]]ο, 
Τύριος: πλίωὴ γδ δυοῖν οἰκιδίοιν ᾿οἴξω τείχοις δὲν κικομίσμε- 
αἴδῷ τούτου ϑέυδμοι κὶ περιαοῆροι, ἡμεῖς 3 ἐκ εἰξάγομυ. δεδία- 
ἐφλωμῆν δήκας, εἰξαγειν ἑαυτὸν. οἰξ νῖπι πρὶ ἀῆοττε., νοὶ 

πὶ σου (οἰ ποτ, 5. πο Πτις Απααο, ἧς ἐκσειδη μοι σιωἐπε- 
πξαλεῖν 170 παιδίων τὸ φίλτατον, κἀν ̓ξη γαγον ἐμαυτὸν, κρα τυϑεὶς 

τὰ πάϑοις, ΡΊατο ἴῃ ῬΒατἀοης, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσυλυ οἱ αἴϑρω- 
ἢ αὐεξὺ ὑκ ταύτης οἰξάγειν, ἐδὲ δστοδιδράσκεινιν πὰς Βαιπτ 

Ὁ Ἰπαιιοπς 1Π ΒΟΠΊΏΪΟ οὶ ρὶοηΪ5 » Ομαγο ὅς εἰσὶ ΡῈ], 
5 ΟἸΠΗΊθ 15 ΓοΓΙ ΟΠ ας ἀΠί Πγ115 οἵδ ἰπ οἰ ΠἘο 41 σοτροτὶσ» 
Τπ{πι εἰτις ἃ το 1Π]|ς οἵδ γοδῖς ἀατας,οχ Ποπιίπιιπι νῖ- 

Ἰρταπάτιτη οἵδ δέοι γἱ ἐς ϑξαγαγη, οἰξάγει τὸ ζῶ, νίταται Δα ϊ- 
Ἰοίξοτι ἀςς ̓ἰδτο ἀν ήπεν 76. ῬομήταΓ οὔ 4}}) ἂμε- 
ΟΡΓΟ οχϑοστγεάίου. 184. Δ, τυύμξον σ᾽ ἐμφὶ κα υρίω ἕτα 

᾿αγειγοντεςοϊα εἰ, οἰξολϑόντες, ἐνκνπορόυϑέντες. Χ απ ἑλλίω.6. 
ον ἘΠ ταχίς- ἕω ἐκ πῇ κόλποὺ, 

Θ΄ κα ἡ άτιχ οοτιιη 4111 ργο ἢ οἰ Οϊηταγ ἢ ςο] ομΐαστι 
ΠΟ α 110 ΠΟ 0 οὐ τειιπειγ. 
ἴς ἡ ΟΧΡοστατῖο. σύκων οἰξαγωγὴ Πουιῖπη Ἔχ ρογτατίο, Ρ μς. 
ἰο πο. εἰξαγω γῆ σίτου, ρΘττατῖο ἐγιιπιςητὶ, ΠΟογατ ἀϊξαγω- 
»ξτπόττοπι [0] ςοπίς [πε πα] ̓ ἀ οσςαποιντ ἠϊχὶς Οἱ 

ἀ δα}. "το ργίπιουσατο ἀἰίτοπι Πς δὶ ἃ νέτα, ντ ἐλπ- 
ποτίσῃ αἱ παέλιπι ἰδ εἴτε σλιιάοτος, ΑἸεχαπά, Αρμγοα τ, 

ἱ δυλογος υἱρ καὶ οἶξαγωγηὶ, κωλυϑείη μων 3 υἰξάγειν ἑαυεδὺ ἀπό τινθ., 
ἰς ὧν ἀϑλιθ. ὁ βίζθ-, ὃζς,ΟἿς.3.4Ἐ Εἰμ1}0. μονἑωὴ ἐν τῷ βίῳ κ᾿ υξα- 

ὁ ἸΠτΕΓρΡ οτα τ Γ τηδηΠοηοπι ἰπ νἱτα ἃς οχος πὶ ἃ γἶτα. 
Ἰγϑγμος)α.ἘΧροτια 1155. ΧΡΟττα  τι59ντ εἰ σουγόγεμος 5 4111 ππ|- 

: ττνλαῖ.1...ΟῈςοη. ᾿ 
ὦ ταν τα: Ἐχέγα σα αἈπὶ δέ σΟΠΟΟΥτάτ! ΟΠ 6 ΠῚ δά ξογι τ 

ἢ τα (ἃ ΟΥσεοῖ οΥἸ πὶ αἰτωροσ δ ὄτυστι. ΠΠΠ ΟΠ ΡΔΙΙΟΓῸ 9 4118 Δ σαι- 
πὰ ΠΟῺ ῬΟΙΕΪΠοΠτ, [ΛιςΐΔη. 

νιον δ εχαπσυίας Ρ᾿Ἰη. ὃς (ὑχαπρυίαξις 5οΠπορμοχαρο- 
ὉΪαπτεὶ. 

Θ΄. Ὁ υἷ ἃς ἐγὼν αχττα αυ ἃ πὴ οχοςάςης ΡΓΟΡΟΠτιπὶ ἀτ- 
ΤΙ ΠΤ ΠῚ. 014. τίξω τῷ ἀγονιθ:, Ατμεπᾶροτᾶς ἰπ ΑρΡδΙορ. «δίς 

Ρ οΥ ὅδη σῷ ποίξρε τος δεικγύειν, ἵνα μὴ εἰξωγωνίοις τοῖς πυροχειμῆμοις ἐατ4- 

ἄγειν δεκωμ χὔγρις. ἠδ Ἔχῖγα οτάτοπὶς ργοροίτιι εἰασατὶ 
πΙάἀσλζπιιγ.. ΜΝ 

ΕἸ γαγθ [ἀχιδης. Βιιά. ἀς ΑΠο: Οχαηρυλις, ΝΑ. 
᾿Ιδαΐτυλίθ- αι] εχ ἀἸἰρῖτος Παθοῖ, 

(0.0... ὁ, (αχ νίτιιπι ργα βοέξιιο. 
ἡ ΟΧοΔητατο, αγπηῖης ΟΡ] ρατιμτι αἰτο φατπηης ἢ θΈγατο ἃς 
ΓΟ Οἱ αὐστιισι ςζατπηῖπς ἰπατοι ομῖγατ. οἵδ τῷ ἐπαΐδειν, 

λφίθονα, δ ραττιις [1524 Αττίςῖς ποι ἀϊολτιιτοίς 4 αὐεψμὸς.. αἷτ 
᾿ἀγγηίς ἢ. -ξα δέλφυ κα ϑυγίπηρ αὖ ϑείς ἡ ἡ ϑείας, πὰ Ραπάςέγι νης 
σεξαδελφοι οἱ εοὶ 0) οἰξασέλφων,νάς Ανεψιός, ᾿ϑοὰ 

ἐ 

1. : 
εϑῷτραἀ ροτγίςζδτη γοηΐτε ϑιταράϊτατοπηοίσιι τηστετγιζατῷ, 

ΤΡΡοοΓ.ρόώϑεν ἢ τελείως ξα δριωθύζω ἃ καρπὸν, 
Ἐ δεωαπέω, Δ, οἸαπρτοο,ἀοβοῖο, ἐἰξαιϑιενώ, αἀ Ἰαπσυοτοπι νίχιε 

ὰ ΝΠ τοτ, Οἱ σάοτ, διὸ διὴ πολλοὶ 70 ςιρατιω τῆν οἰξα διλυατουώτες, ἐ- 
᾿πλείποντο 5 ργα ἀπριιοητοσυΑ τ τος, τε θαυ μαστων εἰκουσμᾶ των; 
 -ὄ-Ἔ 

μος δ πὸ ἡγα 1 (εχ ἄτας ἢ Π115 ν ὁπ πτα τ, Ασμτοτεῖ... ΟῈ- 

ΟΕΕ-: 433 
ὥςε (ὃ κιωνγροιιώ τας, Ἶδ' κιὼν κρᾷτου μήψων ὠὑπὺ τὶ ὀδ)αῆς, υξαφιωνα. 
τεῖν «δ λαγως ἰχνδεειν, ΡΙ ατάτοιι, οἰξαδιωα τὰ τώ σώματι τὺ δύσενγος 
ὧν. ῬΟΙν"}».ἰξαδιωατοιωῶτες ὦ αὐρακμκοιῦτες, ἔγα τὶ ἃς ππαϊὸ νοχατὶ, 

ΠΟΙ ΓΓαΓ τη ἀπο ϑεὶς καἰ ἀὴ ἤτοι, 

Ε ξαείρω,ἜΧτο ]ο»οἴςιο. Ηἰρρος ἐς ἔταξε, τὸ οἴδημα ὕπως ᾿ἰξᾳείρχϑί 
ἐς τὰ ἀἰχεεα: ὃς Αἰ Ἰφιιαητο, ΡΟΣ τὰ 9 οἱδέίμαται κατ᾽ ἰγνύίω ἢ κατά Ἡ 
ἄλλο οἰξαειρθ) μῆνα πο ἡ πεέξιζθ., εἰ οίοισι πολλοῖσι ῥυπαρρῖσιν δ) κάπειρ-- 
γασμῆμοις χα τα δεῖν: 10 ἃ οἰξαειρυυῆνα ΟΔ]. ἐχρ, οἰξαρῥινα. 

Ἐξαερόω, ὠς μι ὡσὰν, ἴῃ ἀΡΤοῖ ζΟΙΠΟΓΓΟ 91η ΔΟΓΟΠῚ γογτΟ ἡ σχύοηϊιο: 

᾿ὐἰξατρρύται, οχατοίοῖτ, ἰξαερώϑυ,ἴη ἀστοσι ος Πτραἰοἱς κι φογοῆι. 
οἰξαεροδδοι ευαποίσογο,ντ ἐκανγόι μα τῶι ἴα ΡτΟδ]. 

Ἐ ἕχετη ες ΧΟΠΠῚς ΡΙϊηϊο. ὑξαετὲς, Γ[χοπηϊιαι, ΗΟ Πὶ. 

Ἐ’ξαετία»ας. η' ΧΟ μη τη. 
Ἐξαετος; 1 ἴδ ἀοροπογαης ἃ τ] Οὰζα [το (στο Δηϊπιαὶ. τὰρ. 
6.τα 1 ἀἸτ. 1] ταπλοῃ ποῖ οἰξαετος., ΓΟρΟ ταν 5. νογὶπι ἀἰπείετος 
αιιοά ὃὲ Πρ ἔζιμηιν οἹδ σιπὶ ἴπ νετοτ. οὐϊτ, ΑἸ άἀϊη, ρτο οο Βα- 
Ῥοατιιγ ἀασας ἐς ΓΕΡΟΠοηάτιπι ἰτάπιις νἸάοτιιγ ἄσας 8. εχ ΡΠῚτ- 
Πίοεῖς Θμΐπι γογθα 114. ὅκα ὃ λέγται(ίς.ο᾽ ἀετὸς. ἐν το χφήνῳ τέ- 
τῷ πα ςθ. γίνε ϑτιι ϑ΄πτως μὴ αὐ ποίζῃ «δὺ “Ἵ0 ϑηρίων σκυμυφιὲ, ἢς 1η- 
τογργοτγατ. Πρ το ἀοοϊαπονοαρίτε τοῦτο 9 ἐο τοπροτς ἐρῃ5 οἰ 
ποράιτ πάτιγᾶ) ΡΓΟ ρ οὐθπ τς Ομ μπὶ ξοτάτιμι ἔσοτις τα - 
ῬοΓγεπτιγ, ; 

Ἐ ξαύμερρε»ε,δ᾽ κα ἤσίεχ ἀϊος Βα οπσεῆς «Ἰοίτιιτ οριις φιιοδίλτη ΒΔ- 
Ππ|1). ᾿ΑΡΗΝ 

Εἰ ξαϑελγιϑοής ρατιΐο Ῥ᾽ τις οἱα πιιαιτι οἱ ϑέλ γεάδει, 
Ἐ᾿ξαϑεράζω, μ.ΐσω,ἴρετπο, ἄς ρ᾽οἱο  άοπι ἡμιοά ἀϑεφίζω, 
Ἐ ξαϑυμεῖν,ἀεῇςοτε Δηΐπιο; ὁ οξαϑυμλύ εχαπίνπατιιο: 
Ἐ ζαιγειρρυδέϑεῃ τίμ) δι, κίωὺς ρ ΟΡ. ]απὶ αἱ θαπὶ ἐπὶ αἱ σταᾶῖτι ( χιιαΣ αὔγεις 

οος ἀϊοϊταγ)πλαταγῖ, Ὑ Ἰοορ Ἀγαίεῖι ἰδτο Γπειπάο , σαρ. 2ι, ἀξ 
Οαι ΡΙ λῆς. 

Ἐ ξαϑειεῖ ζω, ἡ [Ὁ] οῖτι ἘΧροηοςἱα οἷο Οο] πιεῖ λίξαιϑρει δπὲγοτοῖτι. 
δογατιπη ἤιδ ἀ10. 10 [Ὁ.1.3.ς.53. : 

Εξαμιατόω, μ. ὥσωχῖτι [λπρτίποπι νέο, ΑἸ οχΑΡΒτίπ Ργο] νης 
εἶξαι (οί τωσις [λπστπ15 σοηξοξϊο [δὶ ρεμογατί οσαριι οαπάξ. 
[Δηριηβοατίο ἃ (σαζα οτῖαπι νογτίτιν (ἀπ ραπὶς οιοσᾶτῖο. δποῦ 
συχίᾳ κα βλίξη οξαιματώσεως, ἔτ Ἐγατῖο ὃς ἴα πο ἔοι τατῖβ ΟὐΠ35 
[ληρυίποσι σοηογατοοχ 4114 σδίςυίτατ εἰξυδεύτωσες, Εν ὃς οξαρ- 
μοίτωσις ποι [ο] πὶ ἱρίἃ Βερατίς αέϊιο σαν [πὶ ἴπ ἰἀπρυιΐποπι 
ςοπγπλιταητῖς [δ οτίασῃ (γπιρτουηα ργαατεει γἹτη ὃς [ἀπριι]- 

ἦ πὶβ ΡῈΓ ἱπάςπι ἐχέγοσίουνε νἱῦγρας Ἄστῆι5. 

Εζωημαῆω, μιάξω, τ΄ςαχαγόταητο. ; 
Εξωματατικὴ διωύαμις 5 [χπουληῖς οἰ Γεξευῖχ νἱ5 ἃς ροτοητία, Αἱοχε 

Ἄρἢγ.]. 0 Ργ δ] μα Π.63. σης ; 
Ἑξαιμος» 8. ὁ γὰὺ ἢ) ΟΧΑΠρΡῚ595ι114.λεέφαι μος πλεῖ φον μα κέγωσας, 

Εξαήνυμαι αὐ βο ον Ρτο. ἀφαιορόμκαι, εἶξαι οροϊμαι,τἰξελκύω, Αριά Ἠο- 
πιο. οἰξανυτο ϑυμὸν»αἢ πιστὰ ἀ ΓΕ τ. τ ἀΡ αἴλυμαι . αιοά τὰ 
ἀσαιιοιητ ἃ πτώ τὸ φονδύω:γ πές κταίνωζντ βω βωνω) δεχαίνω αδῖο- 
ἔϊο τ τὸ κόπω εχ η110 αἰνὼ ὃς εὐνύωζ τ" πτιρα γωγίωυ ὅλ) σαλι5 πῆϑῳτ 

Ὑωγον ο[ἢ αὐνυμ ὃς ἴῃ ῬΑΠ αἴνυμαι. 5 
Ε ξαρέομαι, μι υσομαι απ ημαι, ΕἸ ΡΟΣ ΓΘΟΙΡΌΤΓΟ:ΟΓΙΒΙῸ 9 ΑἸ ΟΓῸ 5 6ΓΠ 0. 

Ἢ {πδτγαμο,ἴδτιιο 9 ςαρὶος θεὸ; τόσα. οχῖπιο » τι «ξαρω, 
υὐἱξαιρεϊ ὅλαι ΡΥ ο οἰ σοτο, ἰοσογῆογο 9 οἰξωρετον λαμᾷ ανειν ἡ πο πολ- 
λών ἐκλέγεῶτα!. Ἡοπιογιις Οὐνγ ἢ. ξ.- καὶ μοι. μεῖλα τύγχαῖς στ αὐτο, 
Τῶν εἴξαιρϑυ μίω υϑοεικέα. Χ ἜΠοΡοα 4αΐπτο, ται. ἰωέκα «ἰξμρού- 
ψμίω σοι αἰτίων, ρτατεϊριιατη τ] πιλ]Ἰοτοῖπι ἀο Πρ θασι: φιοά δέ 

Ῥετ ξαίνειν ἀἰοίτα τ, εἴπ, τὸ διαφέρον λαμβάνειν, «ἰξαρει ὅδαι ται 
εἰ εβξεττο ἃ ὀχρόπογο Ποσπομεπεχζ Διονυσοδώρευ,κι «τ υσομες 
γ(6- παὲ τιμαὶ ταὶ ἐνθαίδε α σίτε κα ϑες ηχίϊας, οἰξαιρεῖται ὃ σ σον, ον τὴ 
όδϑω, κε κεὶ Στοδίδοτα., Τάειτι» τί μὰ ναῦν εἰς ῥόδὸν κατεκόμισε 5 χὶ ἃ 

ἡδίων ἐκεῖσε εἰξελχ ὁ μβνίθ. ἀπέδοτο αϑο τίω) συγίεαφίω, οἰξαιρίίμει ἐπ 
τ|4Π| ΡΓῸ ἘΧΊΠΊο ὃς ἄδπιο ἀἸοίτιτι ὙΠ ΟοΡ γα. ἐπεὶ δ αὐ ζαρξ, 
πων τἰξαιρ εἴ ται τἰμὐ γλυκυτητει, δγαταέζον πὴ πήξει γχὴ Οξαι 69». δ ΤΩΝ 

ἀε οἰξήρημαι αὐτὶ τῷ εἰφήρνμαι καὶ ἀπε ἐρνμαιςοιιπια οσιίατι ςομίξτιιτ 
τιιτ ΕΊΑτο 1π ΤΟ 6, ιε πᾶτο ὁ θεὸς οἰξαιεού μλνίθ΄ τοῦτ νοώω 5 σου- 
τοῖς χρηᾶϑει υἱατυρέταςς κὶ χευσμω δεῖς δζο. Τάςιῃ τη σογριὰ ᾽ αιϑρῶη 

ποῖς ἀγλϑοιὲ χ διχαίοις γγυομβμοις, εἴξαγρε θεν τάς τίυ! ἀδικίαν ὑαὺ τα δὲΞ 

“ασκάλειὈςτατ,εξὺ φύβοις οἴξαι ορυ σἾΟ᾽ πολι, πλοτιι5 Ἔχις ΟΠ1- 

θυ Οςθδες Τμεβαπιις. αἱ νή εἰ τεὶ φορτία «ἰξελουάναγγλαιος ἐχοπο- 
τατα: τπογοῖθιι5. οἰξερεϑεὶς υὐσὸ κείνε 9 αὉ 1110 οἰςξξιις» Ἡοτοάος. 

υὐξαιρεϑέντα ὠὰ οὐὰ ρυταπηίης τοόϊο Ἔχογοῖα, ανρ Φταμεϑείς ὦ 
πογλοῦ. ΑὝΙΠῚ4.11114. Ἐς, -τίωΣ ἐκ λυργήσσου. οξείλετο 3 4υϊάαπι ΕἸπ 

Ροπιιης φιᾶπι αράμχὶς σαρτίιαπι, βίας εἰξελέγεοναι τ ἬΝ 

μββοις. ΔὉ Τὶ αι ΟρΡγςίϊις Ἰριλγῖα 5 Ῥτορε]ατς, Ϊ ΒΙΩ͂ΣΟ Ὁ5 
ἴῃ κοπιῖο. ἐἰξήρητο τὰ τῇ πολέμου 5 το Ὁ Πῖςας ἀθπα τ ὃς ἃ- 

τπουΐες ῬΙστατομις ἴῃ ΜΝ αιπια, ξαιρεῖ ἅναι εἰς ἐλ, ϑερκαν 5 ἀϊχὲς 
ῬΒΠ]Ὸ ἀεὶ πυιμθάονργο νοπάϊςατο [ἢ {ρετελίαῦ, ΠΒοτοα δ, ΤΊ 
Πας, ὦπον δέ τινες ΦἾ τούτῳ παρόντων 5 ὅτι εν ἀντ αδελφὸςγὸς "ξαγ- 
ρήσόδιτο αὐτὸν εἰς ἐχουϑερίαν. 14ςΠ}. ἵν εἰδείδω τὸς ἀἰρησόμδωον αμτον, 
αϊεῖτασ ἃ εἴγειν εἰς ὀλϑυϑερξεν καὶ ἐϊξωρεί ὅδαι. «ἰξαιρρυυάίη δὲαύοια Ἷν ἃ- 

πήπηὰς ἴη Πἰδοττάτοσι αἰ] οττιις, Βιιφαες ἐχ ΡΒΠοης ἀε πιιηάο, " 

Ῥίατο ερ{{}.7.τὸ 3 ἀϑίωαίων πέρι λεηῤμῆρον» ὡς αἰκ εὐὐΐω ὅτοι πὗριῖ- 

αν τῇ πόλει, εξαιρροκαι» 14 εἰξτρασμο]τοτράοῖγαβο 5 Δαΐεγου οτος 

ΡΌΓροιγΙάς ἰξαιρν, ἢ Σ 

χὰ 



μ"ῶ 

534 ΕΞ 
᾽ ξωρέσιμος, υῖτο ἢ ροτοίς, Ἡςγπτοΐδιις »᾽ἀ ςἹτ, ἘΧοτπρτ 15 9 ἰτὰ 

υξορέσημοι κα μέραι ν οσαταγ ἀἴος ) 4} οχ πηοηΐς δριιά Οταςος 
οχῖπιὶ (ο]οσαητ. γτ σοπρτιετοης οἰμπὶ [οἱ ἰς ἰππαράϊις τατῖο- 
πεν να Οἱοςτ. μι Ν εγτγιδέϊίοῃ, 4. Ατιϊοτοΐ, ἰροαμάο ; ΟΕ οο- 
ΠΟΙΊΙΘΟΓΙΙΠ,. ῖ 

Ἐξαζρεσιργεως ἡ ἴοσιις 1π Ροστα ν δὲ οπογὰ ἀερομιιπειν. Τ].ΡΟ]]. 
1ἶρτο πομπὸν οχ Ηνυρογιάς . ἐἰξαίρεσις ὅπου τὰ φορτία ϑξοιρεῖ τω, 
εἰξαίρεσις οτίατα λητο [τ πα γοάσιις ΟΠπτηϊα 41: Ἔχ οπτογάπάο οχὶ- 
πιιιπταγιΑτμοη ΠΡ. ἱνπαντα τε ἐντοῦδ (δια μ7᾽ αἰ ἀφαιρέσεως ( εἴρηται 
γδ αὶ υξώρεσις ὦ ςωμυλῆϑραι Φαγιιλεῖς) διακλύσας ὅπιμελώς οἴνῳ πολ- 
χάκες ᾿τοῖὺ ἀοτγαέϊίο » οι] Πο,ἀεἸςἔξιις. υξαιρέσεως δίκη » ἕϊο 
τα χιῖς Ἔχρουιορατατ. δάπιοτ [ας οἰππὶ σαὶ ἰσγιθιπὶ ἀράαχ τίς 

ἤχαν 1ΠἸδεγιὶπι αεγιι ον: τα ροῖερας δέϊοτ ἃ ργατοτγε: ντ νὶπ 
ἀϊξιας (δοιιηάτπι (δγαΐτατοπι ἀεσογπογοῖ, δι 4, ὁπότε τις ἀγ»ι μὴρ 
τινα ὡς δοίλον, ἄλλο δέ᾽τις αἱ τὸν ὡς ἐλδυϑερον -ἰξα)ρρῖτο ἰξιῳ Σ᾽ «ὐτι- 

ποιάμῆνον τῷ αἰδρώπον ὡς δούλε χαγχαϑειν οἰξαιρέσεως δίκίωυ γ τῷ εἰς ὃ 
ἐλδυϑεράαν αὐ τὸν οἰξωρφυυΐσῳ. ς 

Ἑ ξαιρετέον,ἜΧροΙΙοῖς ορογτοῖ, ΡΙατι ἀς Γερὶρ, 
Ἑ ξαιρετέιθ-,τ, ὁ κὶ ὁ νϑς οἰξάρετος εἰς ςΠ115) ΟΧΟΙΡΙ ἐπ άϊΙ5, 
Ἐ᾿ξαιρετικὸς, 4. ΟΧΘΕΡΓ 15. 
Ἑ ξαίρετος,κ, ὁ χ᾽ ἡ γοΧ  πιλ5: εἰς τις 76 Χο πΊρτ 15γΕχοςρτι!5) οἰ Ἰοῖςπ- 

ἀιι5» ἃς εχ πϑάιι5,5)ήλεκτος ,ρόχοκτος » πκρατος,οκ(αὶλουάνίο-, ὈἾιι- 
τάτοβιις, Κάτωνι ὃ ἐδῦϑ εἰξαίρετος ςρατηγία γ) ρτατατγα ἐχτγα ογάϊ- 
ποπῚ ἀλτα. ΧοΠοόρβοη ἀν ἐγὼ ἐὺ τοιέτοις αὐόρας γινώσκω ἐκ, τῆς 
φρωτιας εἰξαιρέτοις ξ))..14 εἴπ, εἰξαμρετέοις, εἰἷξαίρετος λίϑος»ἱαρῖ8 ἐχεπι- 
ΡΠ 5, Ηογοάοτοςερτείτίις ίεγαιις οτίαπι υΐξαιρετος ἀϊςϊτιιτ» Ζι 
ΟἰῈ (δγαιι5 παι ΠοΓ 5 ῬΓΟΡΥΙΙ5 αιια πὶ ομιπὶ Ροοιπ1 το αι. παι 
Τῖοτ τοςορῖτ» πόας ἀϊχττ ἀοτί ἵξά γοτϊηιμτ, Βιιάξειις ἰπ ἀπηο- 
τατὶ Ομ θῖι5 οτῖαπὶ ται ογ σαρτίτα Βοποτῖϑ σγάτία αἰ τσὶ τα άϊ- 
ἔλα ὃς ατεγίδιιτα ἀϊοίτιιτγ. ὑἰξαίρετον ποιεῖν, οχίπιοτο, Ατλζοτε] ὃς 
ῬΙατο Ξίξαίρετον “ποιούῖμαι. (ξροπο, ΤΟΥ ἀ.οἱ εἱξαΐρετοι, τ πλοτε5. 
υϑξαίρετον ἀυτ πυραννίψει τορναποιέμῆν(θ-» ρΡΘοι ἴάτειτι ΠΟ] τΥγάπηῖτ 
ἄςπι ςοτηραταῃ5. δὲ ἰς ΠΊη.. οἰἴξαίρετον οἶδ᾽ ἡ λές δυσμλῥ,εχεπιρτῇ ἃ 
{ο]15 οοςαίιι, Ασἰτειᾳ4. δι} 4. τἰξαίρετος, αχ  Πλϊτι5,"  ίλεκτος. Ν͵δογο- 
τι στο τογτῖο ϑατιιγη.ΟΧ ΠῚ] 5 ιιοαιις πὶ [Ἀογιῆς 15 γος 
δυΐτηπι ποτ ΡΟοσΙςΙ ΠῚ ορ᾿τβοτοη, "ς ἰἀσογάοκαϊς ποσποη οἴ. 
ψογαοῖας σηπν ἰπ ΡοπειηοΙαἰτθιις φιαπ]οπῖθιις ἄοςεῖ οχὶτ- 
ταΐας ἀἸξγα5 ΠΟ Π]55)4 1: δὰ ογιἤοιιπι ἀο τ] πατα Ἔχ  ΤΠΔΏΤΙΙΓ 
ἐβτόρουνςΪ αιιοά εχίπηία ἔρεοῖς αιαῇ οἰοτοπάα: που! πῖθιι5 
ΟΠ Πραπτιγ: πο αἷς Ν  γρ}}. Ουάτιοῦ οχλμηῖος ργααητὶ σοτ- 
Ῥοτε ταμιγοσον δἱ φιοά οὶ πημητιΓ ΟΧ τη 105 5. 410 ( οἰ Ἰρτιητογ 
Ῥτίϊαμτι σογροτο πιοῃίεγαιιτ. ἰὐξαιρετὸς νΟΓΟ ὀξυτόνως 5 εἷε- 
ἔζιι5. ἐκζαλλόυῆν., Ἐτ᾿ εἰξαιρετέθ- οἰτογτοη ἄτι5.5 ἀρ ο]οπέιι5. ὦ- 
διΘ. τ κατας ρκφίωα,ΡΟΙΥ Ὁ. ἡ καρχηδ ὼν πολλοῖς ῥωμφίων εἴξαιρετία ἐ- 
δόκει ἔῃ)... 

Ἐ ξωιρέτως, ρυαίεντί πη, πιαχὶ πιὸ, ἵπ ρτ  πλῖσ» οὐ Πππιεη. 
Εἰ ξαιρέω, μιίσω αν. ηκοε οἷόρ, 6, οἰξει λον, οἰξαρω,οΧ ΟἸΡΊΟ» ΕΠ σογοτιιοοχ- 

ΡιηρσΟ 5. ΘΙοττου ΟΧΡΌΡΠΟΣ γος] ρῖο. οχογος [αρεποιιεουϊορο. 
ἀπουτι ον ροοι Ἰατῖτογ ἀο 5» οχτογηιθονοάισοι το [Ὁ σεγ ΠΟ μὴ 
πὸ διαφέρον λαμίαϑειν. ΧΟΠΟΡΉ. 4. παιδείας, ἐς τη πιδ᾽αγιιτη ἀ1- 
υἱποης Ἰοαιιεπ5γωρώτον μὴ τοῖς Θεοῖς, εἶξαι εἴτε ὅ,τι αὖ οἱ μ(ρίγρεν- 
ξυγώνται. ἔπειτα ὃ κναξαῤει οἰξέλετε ποῖον αὖ οἴηάλε μιούλις" ἀντ χα- 

εἰζεῶτι. Τάοπι » γι μὴ δὲ εἶξαι ρρωῆν αὐδεί σε ἔφη 67 Ἰῶοιγέτε τὸ εἰς 
δὸς ἐκ εἶνε χείρονι, ἅτε τίυ) γνώμμω, ἩΟαποτιῖς ΠΗ 4.«, -ἐκ δ) ἕλον 
ἀτεείδῃ χευσυΐδα χὰ εἰξ, ὡς ἐξαίρετον ἔλαζξον αὐ ἔδωκα. ἰξαιρεῖν, Ῥτο 
οχοίρογε, ἃς ἐχίπιογο. δ ποις 5). οἰξηρηόϑνων τῷ λόγου σύας καὶ αὖ - 
διρόνικίδ., ιοα ὃς ξωρεῖν ἀϊςϊτιιτ, 

Ἑ ξαιρεῖν; οτίαται ρορυ τὶ ἂς ἀϊτὶ ρεγουπορϑεῖν, οι ΟΠ οπ. νἱίς συ- 
νεξαιρώ, ΓΙΑτο 1. ΘΡ᾿ΟΙ. ἰὼ εἰ ἡ τις υξαιρε ϑησεται δίς, ιιᾶατ ηἰς 
{ι χιιὶς Ἔτιιατ, Γαςϊδπ.π Ολυίαίο. γύπεας αὐ ἐπέφησέ σοι τα ἔγκοι- 
τῶ οἰξαιριίσοντας, 1, αχτταέλιιγος. 

Ἑ ξαγορύϑευοἵπ [ΟἹ τυτι ἀεροπογαγονίπ [ΟΠ τμτὶ τγαπῆτς, ὙΠοορῆγα- 
ζλιις ἐς σαιιῆς Ρ᾽ απτάτιιπι Πθγο ααγτο οαρῖτς ρτίπιο; πυρὸς κὸ 
κριϑὴ μόνα ξαιροδφα ἄς ν ἐἴτοπον ὃ κὶ λόχου δεδυβνον 5 εἰ κὶ τὸ λί- 
γον ἐἰξαιφούτω. μεγάλη γὸ καὶ διά ασις Δ Γἰτάτηπι αἰιτεπὶ ὅς ἐπι} - 
τα ἀϊ[ριιτατίοπὶς ἰηάϊρςης » {᾿ οτἰαπὶ 1ϊηιμπὶ ἰπ Ἰοἰλυπὶ ἄορε- 
ποτγεῖ, 

Ἑ᾿ ξαίρω, μι. αρεῦ, ατιηρκοι, γτιάς ἃς Γιατὶ πὲ Ἐχογοίδιιρεο 5.10 10 5 οάπιςο, 
εβογο,οοπις ! 2 αι] ΓΟ, Ἠεγπποροπιοχίπιο, οχιγιιἀο)οχοὶς 
τος ἀοργοιπονοχοιρῖο, σα γπο εχ Ί πη τὶ {ιπιο ὃς ἀοἸ σου Χ ο- 
ΠΟΡΉ. ᾿υξαρϑεῖστοι υἰτῶ» κεφαλῆς ααπίδες. ΑὙἸΠΕ14. οἰξώρετε ϑανεῖν, 6Ε- 
ξεττς δά πηογίςπαμπι, Εὐτιρ 4. Γἀοπι, θήρας εἰξώρει χϑονὸς κ τοτ- 
τὰ ἔοτας οχοίγατ, οἴξαῤαι ἐξ 5 ςιαἰμζοις εἰς τῶτο αὕμα » ΓΓτατολιις 
λπ Κοχπιΐο 5 τγί παρ μος αὐ πλης βογαιαῖπι οχτι! Πς. Αὐλο- 
τοὶ ἐς παιιπίο, τἰξαίρειν ἐκ γῆς, ἀξ τοῦγα το ]δτο, ἰά4 ΘΠ Οχτοί]ετς, 
ΟΡ ΟΕ. μηδὲν δ εἰνὸν εἰξαξῃς μήθ: ης γἵμη Ἰῃ βοίζατη ἰητοητα5. δε εὲ 
Ὡερςαγματος γυρίκ «παρε μιζαλοιῖσι κ᾽ διεὶ παρρο’άγματος κυρία εἷξαροιῖσ, 

Ρὸγ νεγδαια Ποπιηὶ ἤροητ τοπτοῦΙΑ 7) δί μοῦ νογθιιπὶ 1]]}1π- 
Ργοβοιςοητιιτ, σαρίτο ποπῸ ΝΝιιππογοτ. [ας σωκράτἑωσ ἐξω,- 
βὼ πὸ λ γον, δοστατειη οχίπιο ΔΡ ἢος ἰςγπιοης,14 ο[Ἐ. οχεϊρίο. 
Ορροαῖτηγ απτοπὶ τῷ ἐμ φάλλειν.υτ ἀριιά Χ οπορ  ὐϑξαιρειν τῷ ἵν 
πῷῳ ἢ χαλιγον. ἀκ οἴ,εχίιποτς ἔγοπιιπι, σοπτγὰν ἐμῥαλλειν ἢ χα-- 
λιν ὸν 1 ἰπίότοτς ἰξα ἱποσπέττς το ΡΙΑτίη Ργοτινοος Ραΐ, νίως οἷν 

"“. ἐπα ἴα τἀ ΠΥ το Ν ζ Κι... 
Ἑ ξαίσιθ-.:. ὁ κα ἐγὸ μέγας κὶ ᾿εἴξω πὰ ὠσίεγεχαρεγδης τηφάϊοοι 

ΕΞ -“ 
- ͵ 

ἀγλιὶ κα ταιγελώσι χἡ πφρυζοιῖσιν ἐἴως αὖ καὶ αὐ τὸς πος: δ 

χϑιττισυρυζηϑεὶς ἢ οἱ τοξότῳ αὐτὸν ἀφελκύσωσιν., Υ ὐξαίρων τ 
αφν τ τρυταιέων,ἀςτγαῆδητ ἃς ἱπάς διιξογαητ. οἰξαίρω ετῖδε 
τιοο ςαϊῖτα Πρηλῆςατ, ΡΟΪγΒῖιις ἰπ [ξοιιπάα ᾿ἰζοτ. αὐτο 
ξαάραντες πσάντι τῷ ςρατεύματι χα τειτεϑειῤῥικότως ὥρμητι 
πίω! πορείαν ὡς σλὴὶ τυῤῥξωίας, υὐξαονμαι,ο]οιιοτγοτί σοι» ἃς 
34 οἰ, !οὐατιιο ογαξξις, ἰξώρρμαι ἐλπίσι, ΟΡ οο]. δή, 
ἡπτιιπλαῖς , ΟΆ]οπιι5 {ΠΡ το ργίπιο δά Οἰδιιςοπ. σπὰὶ 
οἰξῆρϑη κὶ ὑποχανδρια διεφυσττο. οἷξαρϑεὶς ὑπὸ Ἵ 

οἰατιι 2 ΡΙατο ἀς Τ,ορ Ό. εἰς ὄγκον εἰξαρϑεὶς . ἴῃ ἐα{πιγΐῃ Αι 
ΡΙΘτάτοβιις ἴῃ Οδιμ1}}0. ΒΔΠ]. οἰξῆ ρται χαρεὶ κὶ δυφρρσω 
ματιμη γί Ὁ] ται οἵδ ραυάταπι. λ 

Ἰπάοςςη5,οἰδικος ὁ είξῳ πῇ καϑιέκοντος,ἀοςοτιιπι χορ 
δμετοΘ- γίο ὅλετη δ εἰ(θ-. αὐυπόρβκητος. Ατἰίζοτοῖ, ἐς ππιιηάο , βῆ 
νων 3) χέμώνων οἰξωσίων, ἰὰ αἴξ, ] ας ἀταιῖς ργοςς Πς {δι 
Ταθῖτος ἔγαροτος οἀοητίθιις:ῆς σχροπὶς Βιιά, ̓ίξα)σε 
ῬοΪγΡῖιι5 τος Δεπρ]α. ΡΙατο ορ᾿τοἷα {Ἐρτῖπηα , χέμώνων 
σὸν κὴ εἰτοοφσ ϑόκητον μέγεθος. τοι οἴζλτιιπη ᾿ηιμπτατα ἃς ἐπι 
τὰ νἱϑ. τἰξαίσια μεγέϑη αὐέμων; 1 χις άπ, εἰξαΐσιοι ὅμῦρρι, ἰτηθτος 
τοιηροῖτι , ΧΕπορβοπ ἴῃ ΟΕςομποιπ. ἐἰξαίσείδ. γότοςο 
Τά ι5. Ἡςγοάος. Ηοπιοτγιις {Π1π4.6.,. -ἴγα Θέτιδος δ], εἶξα 
Πα σαν ὄπικρίνειε, ΠΠτοΓρΥ. αβϑαὶ τὸ χαϑη κον γγμουβδίω με 
ἀγαϑίω ἱκεσίαν κὶ ἀνχίω οξώσιθ.- οἰωνὸς 01 ΟῚ. 11ΠῚ ἰμαυρίςαι 

ἀσυμφορρς 7 ἰλλοτριί., , 

Ἑ ξαΐοσω, ἰγγινο ιηστιιο, εἰξορικίω ἜΧΊ ΠΟ. ἀϊοίτιιν ὃς ὑξαίοξῳ, 
Ῥμαημη ΡΙμτο οἰξης οἰ πίων οἰμῶ δύο διρρίκοντ᾽ ἐκ πῇ γέω, 1 Ὁ 
τιιης ἐς τοπιρίο. ΝΣ 
ΕἾαιτέω ὠς, ἀοροίςο,οχροίςο αἰ τι πι δ ροσπαιη, ἀ ρυθζογ τ 

ΟἸςο γι λα, ΠΘρᾶτος ἀεῖπάς τττ αἀ ἀομοίςζοπάο δι] 
ξεξεοηῖς, ΠἊοοτατῖη Τ γαροΖ ὄθες}λ ες 3 τοῖς ἐνϑοίδε 
ὧς τῷ πόντου, τὰ χρη μᾳ τα πτιῤ ἐμοῦ αϑοᾳλαβεῖν , κὶ αἱ τὸν εἰς 
λόνειν,ἐαὴ δὲ μηδὲν τούτων ποιωῖ, παῤ υἱμῖν ἰξωτεϊνο ιὸ Ρ' 

τγαονε 1Π]Π!ςαιις παπῖρατο γοςσι τοι, ντ τῆς ἃ γοὶϑ αἱ 
{τα ]αγοητ, ἃς οἰξαιτεῖν αὶ παῖσαι, [οτιαπι δά αιαίοποπι ὃ 
ΠΟΓΟ: οι αἰϑοι σι δῦναι ἡ ἐκ δυδόνω 9 14 οὔ. βοτγο ὃς ἀφάςτοι 
ἄοτ. Γοσπο Ἐοη Ὡρὸς Αἰφοδον, ἔτι Ὁ. τὲ πρῴ μ᾽ αὐ εἰξελύ 
εἰξητυσεν αὐ με ὃ παῖδα ἃ γραφοντα ταὶ μαρτυρίας, ἵν᾿ εἰ α΄ 
μηδὲν δίκαιον λύγειν ἐδέκοιωυ,, Ἰάτη γετὸ ἢ ταὶ γογίτατοια τον 
ΟΧΡΟΙΠΙΗΤος [ἀγιπῖπὶ πὶς γτίχις ὀχβίθογς τογαμςπάϊι 
Πα] αΠ τ, αὶ τοι Πολτίοπος ἱρέας (ογὶρίεγατιντ ἢ ἀφ 
τἰτάτο ΡῈγ τογπίρητα σΟΠῚΡ ΕγῖΆ 5 ΠΟς 1115 ΟΡῸ 1Π μας 
απ αιτα ΡΟ τυ]ατα ντάθγετν μι] [ΟΠ Ἰσοῖ ψδυδομαρτυρκῶν 
τούτοις ϑιανόντας ἄλϑογ οἶξαι ἦα πόλιν, ν Ομ τ προ ΓΑΓΟΠῚ 
το ππόττιιο5 [ρε!ῖγς. ἰξα, ΟἿ ὅη) τιμωρία ρεῖοης δά ἔπ 
ἰξωπώμων ἐτὸ ςομτγατία αὐ Πρηϊβοατίοηοπι δαδεῖ» 
ΡΓΟ γεουὶπὶ ρασπασι ἐςρτεοοτῦ, ρτατία νοΐ αὐτβοτὶ 
Ῥτοςιθιι5 γουιΠ ΠΟΧχας ΟΧ Ρογίσι]0 ΟΧΙπιο, επι ποι 
δία, πναι δῖα γὰ αἴδα ς ἔσεται 5 κὶ κλαύσει. κᾧ τούτοις αὐτὸν οἷ 
Ριιογος δπῖπὶ ἰὸς ργοάμωςοι [ἀοἢγγ τπβθιὶπάιι5, ΘΟ τ 
Τετϊσογάτα {οἰρίμηι κὶ νοδὶς (γιατ, οἴ εοτύμηαι 
τὐῖς [εἰς ςοπάοπατγὶ ροϊι τ. ΝΑ] ογῖις Πἰστο ποπὸ 
ΡΕΪΟ,}ΠῸ νεγὸ πο οτίδπι τὴ ἔοτο γι θτ δί 50 ρὶ 
σοτιιπι Πιιμαι Ἰερίθιις ποχίματι 411ς ἰρίς τυ εγατ, πη Πογὶ 
ςο ἃ ἐπα! οἴδιις ἀςροίζοτο. ΓγΠας,τούτοις 3 ἀἰ φεῖ τε αὐδὲ 
υδύῳ. Λὲ (τ μῖη. οἱξαιτοιώται γραφαὶ τ᾽ αὐϑανόμων » Ροίτυ πὶ 
ἀεϊατίοπος ῥτγοσίδθιις ἤιῖς σοπάοπατὶ. υξητήστιτο πίυδά 
δεηϑεὶς “ἦσ᾽ διχα ὧν ἃ τἀ τςῖθιις ἐχοτγαιῖς Αὐρααπι, ἢ 
Ῥοτγαι τ. ΡΙ πτάγοθιις ἴῃ Ροτίοἰς υὐξητησάώμίω «ὃ κάτω δὲ 
γοηΐαιπ ἃ αἰὶς ἰπβογ 5: Πηροῦγαι!, ΕΌγιρ Ια, ἴξαιτούμδο 
ματα, ΓἀοΣτι»ΟΥΓα ΤΟΥ ΠῚ ν ΕΑ ΠῚ ἱτπ ρ οῦγαῃ5 ἴξιι ἐχρὸ 

τεϊόϑοι εἴα πὶ Πρηϊῆςατ Ἔχροίσὶ δά Πιρρ]Ἰοἰλετι, δημο 
φαν, δῆλον γδ ὅτι συ μὴ ἀλγεῖς 63) τοῖς συμβεζηκόσιν Αἰαί 
ϑηζαίοις ἐλεεῖς κτήματα ἔχων ἐν τῇ βοιωτία νὰ γιωργων τὰ 
γο 3 χαίρω, ὅς ἐυϑιὲ «ξῃτου μίω χὑατὸ τῷ ταῦτει πράξαντος, 

Ἐ' ξαύτης, αἰφαιρ ἐτης»41}} ἀμ ξοττ 8. οτὶρῖτ, 4, ογορῖοσ, 
Εἰ ξατησις, ἀορτοσατῖο ρτγοὸ γον ειποίϊ. κυ ἐτε κ᾽ συγγηνον, 

φίλων οἴξατησις ὠφέλησεν ευὐτόν, " 
Ἑξαιτος, «5. ΟΧ Ί πη ἰπ15,(ο] οὐχ, ΡΓῸ οἴξαίρετος, ; 
Ε ξαϊφνης,τερεπτὸ, γερεητίπο ΟἸςογ. οἰ απίνης» ΑΥ ΠΟΡῈ 

ταρςητῖπΟ {προτὶ ν οἷξαίφνης φύσιςγτε ρ οι ὨΔΤΙΓ 
7..1ρ.13. 

Ἑ ξαιφνί δι΄, κοὸ Γερο πτίπιις, 
Ἐἰ ξακανϑίζω, [ρ᾽πὶς ρτϊτο υἤρίπᾶς οᾺς 110. 
Ἑ᾿ ξακανϑύω, μιώσω,Ἰάςπι αιιοά ἀἰκανϑω: ἰξακανονύμαι 5. 40] 

τοο [στιῖταγ δὲ πιοταρμοτ. γε ἀρὰ ΒΑΠ].1π Ἐρ1{00]. 
ψέριψεσι δὲ τισι κὶ ἐγκλν μάσι τὰ γρανμαᾳ τα σον εἰξηκανϑώτο. ὦ 

Ἑ᾿ξακες ρι(θ..ε, δ, ἡ οΧ Ριατογῖι5. » Οχ τι 2114 ἀρ Ρο φὴς οἴοαι 
τῇοτοη, ὃς [ὰ ποηϊ5. ἐδ 

Εἰ ξακέομω, χπο,ςιιτο, ποτά ρμοσ, ἀἰοἰτατ χύλον εἰξακέσσοϑα. 
ὃς ΟἀγΠΠ  γ,ρίασατς ἰγαμ!»δί Ρτὸ [χτοῖτα Επτατβεῖπα Ὠιζατν 

ἄἀςπὶ Πρηιῆςατ, ἰὰ Ῥγτί. σαχτπ,υτο πρατίσεν δ σὺ πλάνο, 
χάφας, ἰχμρ 



ν᾽ » Ε ἀπε 
Τὴ ι, »- 

ὙΠ ὀφδαλμοῖν βολῆς ̓'τοτέμνεαι αὐγὴ, Εἰ ζα κὲς αὖ τύοσ᾽ ἡμῖν ὑπο- 
»ὦ " 

οἰοχαρίος τῊῖ}]ς «ἴα χαϑίητὰ πῊ1Π1. 
εχίς5 πὸ ΠΠ16. υἰξακιλ λίων ταιλαύτων, (εχ τα Πἴυ πὶ ταῖςη- 
Τυον ἃ ἀϊξακικιλίων αἰ δρων τάγμα. ᾿ς ρῖο, ΟἹ ΟἹ. ᾿ 

Θ΄, (Οχὶςς πο πλις. 
ν δ κι τ ίεχ ἰεξευΐος Βα ης. Ετγση. 

ζω, αὐδᾷκ μα ζωγγίροτγς ἀςπο. 
εν νοὶ αἱ ἡ γίεχ γλάϊος βαοης. 
οὐ μ ἰσα (ξΟτ2] άταιο, 
ἀοι!οτοσοητὶς ἱποϊάο, δου [5 ἔστ ον 
τος το χὶ Ε ἕακοντισμὰὸς (ἸΟΓ.ΟΠΊΣ 10 τα] ].4. εἰ οι ]ἀτῖο: 
ἀς πιιηάο, αὶ σοτὶς βοπας οἵδ ἴῃ οτος, Εἰ Ίτοπιὶ ἴζατο- 

δ Θ΄. (ἀπριιπὶς ἀμιέτις ἀριιὰ Ετιγὶρτάν ἴῃ ΤΡΒίροπι νἱὰς 
11λ4.. 

οοἱοίοχοςητί, 
[χαρετπιις. ᾿ 
(απο. Χ ἐπορ.τἰξακούσαντες αἰ φωνῆς ἐκ ἀκριζώς, πο αὐ- 
γος ἰητο ἢ ΠΠ σοητος.ΡΙυτατ.λπ ἘΔδο. 
4.404 1815 οἰ ς τὶς τοὐοίφηος, αἰδιύοητος. οἰξαίνους Ὁ. φω- 
Ὧπ ροῆητ διιάϊγὶ ΡΙμταγς. ἴῃ ΝΠ. 
πιο ρο οὐἰξακριξι, εξ, χνιαίζω, 

οἰδεῖ, διαχειξω, ἐχαξξὸ ἔαςῖο δέ Αίοἷαον οἰπιηἱ ορς δὲ 
Τἰϊσοητία «βῆ οἰ ο, ὠπερυφίζομιαι , οἰξερόνάω., ἐχαι1{ττῖτις 
οΓ ἄτήις Οδίοτιο» Ατιϊτο. τις. το. οἰξακριζώσαι Ὁ. δόξειεν 
χαϑ' ἕκατον ἰδήας τῆς δ)ηημειλείας γγωομήψης, Τητοτάϊιπι 

οχὰ ἐϊὲ τείροπάςο 9 14 οἵδ, [τατὶς ποτὶβ εἰιθηϊο 9 Τάοιη ἐς 
τι Αηἰπιαΐ. 7. καὶ μΥ͂ τόκοις 3 αἱ κα ϑείρσεις βούλονται τὸν αὐτὸν 

τ διδόναι του τῶν, οὐ μέμ οἰξακειβοιΐσί γε ποὶσαης ὁμοίως» ΠΟΙ. 
ἐχὲ τεϊορῆτηο ἀϊς πιοηϊεγια: ριιγρατίοπος γεάθιιπε 

 γεττίςςπι Ῥογτίησο, εἰξακρήζειν, ταὶ αὔκρα ὅγεπορ δόλον, ἴῃ. 
ῃ εἰδάοτς. Εὐτὶρια. 

“οἷα οὔ, [σον 5. ΙΝ ας ΠῚ, 
οἀπσςηά απ. Βιι4.1η Ἐρ . 
χαξξοτ, τσ ίζοτ, ὁ αἶπαι ἐΜ ταὶ δημόσια, Ποΐγ οι, 

ππᾶτὶ ργοπηϊποητον άς οξαλθ΄. 
Ὡγπιοχα, ἜΧΟΖΟΟ. : 

: » μιαίξω, πιάχα 5 οριΐοτ, ἐκπορϑώ, ΕΧΡΙΙΡΠΟ » καταρρε - 
πογτο εχ οἱ ἀοφοιιαςὶιο . νι Πτ απ ν τὸς ἈΠ ια ΥἹ ζαρί- 

ἐς ΘροτΓΙηταΓ θο πὰ οἰπἴπιπι, Αςσα  Ηεῇο . ἕτερος σ᾽ ἐτέρρυ 
, ϑξαλαπάξει, εἰξαλαποίξας μίαν πόλιν, ἴῃ ν παππι Ὑτθο ΠῚ τγαηίς- 
 ἰτάτίοπο πη; απ  ργαπϑ,μοτας σεις ἐδὺ ἐγοικουιῦ τας εἰς ἔτε- 

Ἐγη πο, ἐκίλας αὐ, Ἡ οἰ οἷ, 
ἰδογοροιήτατς. Ηςο.Αςςιι(ατ, δεὸς νόον πἰξαλίαϑχιΟιμτι 

ἱπ0.Ἀροὶ.2.Ατροπ. ἐἰξαλέαϑεω τίων»οχ Βῖς οἰιλάοτς κα σώ- 
κλίνει, 
τὸ, Αἰ Ααίξγιιπι,ν ας νυ πριδτατγία πη. Τοῦ.ςἀρ.21.1}.Ρο], 
ἀγίέον, ᾧ τὸ μόφρν ἐνίω), φιάλῃ πῃροσεοικὸς εἰξχειπῆρον ἐπα- 

, 5014. Ἔχροηϊτ, τίω) τῷ μυ' σρυ λύκυϑον, τὸ εἰλείζαςξον 'νἷξ οὗ ἀλείς 
ἐ- οἱ δειπνοιιώτες, ΑὙἸ ΟΡ Δη. ὕπεχ ὧδε δεδορ τοὐξαλειπῆρην ὦ 
ΩΝ 7 

εἰψω,π' εἰφα, 1 ΠΠ πον Οδ τεγος χτί σις εχριηβο; Αο- 
τοταὶς 3. “ἈΠ ασουδώων φιλίας ἐδ αν ὃ πτῶς ἀμων ξαλείψειε» 
1τ,ἰξαλείψουσε τ οἰκίων, ἀοιπιιτι ἰτο {ποι τ, δεῖς, σαΡ. 
Ὑτ, Ῥανδ!ροπι. ἰξαλειφϑίω αἱ ἐν αὐτοῖς ζὺ τείχοις, τά 11- 
Ῥάγίοας. τς ἰξαληληκυῆυον τὸ τεῖχίθ-.1 καχεισμῆμον» Ἵ Β1- 

" 13. 72 16 πλιγιις τοξοσγίο σαγθης. ἰξαληλιμυῖῆμον ὄνομα; ΠΟ - 
ἰεπ ἀοϊοτατηΒιυά. τἰξαληλιμμῆμοι, εχ ἀγαγ}ῖς ἜΧοστηρτι» [ἄςπὶ 1Π 

τ ἀηάεῶ, ΤἸτετατὶ ἀο]οτῖ. ὐξαλείφειν ϑέσφατα,οταςιι ρίλοατο. 
ΙΡ14.,. παύειν, ἰτηρίετε ὃς ρεγῆςετο. εἰξαλεἰφειν δάκρυα, [Δ ἔτ - 

γ85 Δ ἠξεγροτο,ν οἱ Ποςατο. Οἱ] 4.1 Αροωαὶ, (4.7. Καὶ οξαλείς 
πὸ ϑεὸς σεῦ δάκρυον ὑπὸ δ ὀφϑοιλ μὴ αὐτῆ. 

ἡειψις,εας ἤν ΟΡ Ἰτοτάτο, ΡΙῚπ. ἀαἰοτῖο. [τις 1}. Σπτεγποοῖο, 
οιδ. ΟΕ το 5. ΘΠρί ες, ΡΟ. Β Ποά. Ὰ 

θυ ομκα οὐπτο, ΘορΡΠοοἱ, ὡς μίωιν βαρεῖαν ξαλϑύσωμαι ϑταςγῖ, φυ- 

ξωμαιιἐκφύγω ἐκκλίνω, 

ἰεῦϑτε! ΗἸ ΡΡΟοΓ. ὀκκενούϑευ πτογρ. 4]. 
5 7,55 ΠΡΟ ΟΤ. κονιάτης. χοιτὴ ς.υ] οα] σαν οἱ Α[10 τεξζοσῖο 111- 

Π Ἔ [δ ρΕΠ]Π]ηΐτ. ᾿ 
«φαγὶ, κϑλίςρα, κὶ ἀἰλίςρα,ν οἰ ιταδτιζη  Ἰγρ.]οςιῖς νΒ1 (δ γοἹα- 

Ο ΤΟΥ͂ αἰλίσαι κὺ υξαλίσω καὶ κυλίσὼ γοτογῖπα σοπποοτιησ, νοἱα- 
Ἧ ἃ ατιτοιι Πτὶς ν οἱ υτατίοπο ὃς σι δ. ιις οΟἰοξγδηταγ ατὰ 

᾿ἰαοϊρυὸ δὺς ἐαμι!.Ψ14ε ΡΟΙ] {1.1 χα] υξαλίσαι ᾿άςπι οἵδε ττᾶ- 
“λ φαοά εἰχίσω ἤει κυλίσαι. 

ὅθ τρα ΡΟΠπήοΓΙς ΠΟΙΠ ΘΠ πῆρα σικελιώταις» 1.410 ςαἱ οΚὶ πας 6,0- 
το ΠΧ 1.4. 

Ἐξαυ, α, ἔσω, οἱ ἸςἸο ΟΧττ ΠΟ, ΠΟ το, οἤετο ς Ατἰ τορι. νέφ, παγέ 
Μ᾿ ἰπτπον υξαλίσας οἴκοίδε, Ἰὰᾳ οἰϊτιοιίο πιο πσνν οἰ ττα ἢ 59.μ κυλιάδοίεαι 

ἥσαιςις γῇις εἰ μος νοῦρο Χοπορἢ. ἵπ Οες. ὁ παῖς εἰξαλίστες 
τἰππον οἴκαδε ἀποίγει ) ὁ γ Ο]υταῦτο ἀοπιμπι ἀυςὶς Ροβέψιαιι 

ΐ ᾿ έ - . - 

ἰοσ ἰξάκις τύατα, (εχ ταπτς ράττος, Οἴςοτ, ἀριὦ ΑὙατιπῚν 

ΕΞ Ξ 535 
οὐπὶ Τρ (ς ἰη γοϊμπταθγο οὐοίποτς ἴδια οποίπογο Πεΐτ, Τάοαι ἐδὲ- 
πὶ; οξλεχρις ἐμέγε ἐν οὔθ᾽ ἐμδ᾽, τὺ δυο ἰαγ{Ἐ1 8ὲ δια γα πποὶς 
Ὀοηΐϑ. . 

Βζαλλαγής μεταιζολὴ ἱπιπλυτατῖο; Ὑστγίτιςὶ πη οἰ ἑυπι :ναγίοτας; ἀϊ- 
[ςτιπιςη. Τ᾿ ἈςΟρ τ 10... «ἀς Ολιῆς » αἰεὶ 3 5 εἰξανικγῆς σὸς ἕτερ» 
γλύθ᾽ ὥσοιρ ἐκ πὺρὼν εἰς ἴρας, αὐΐτοπον ἀυτῳ τῷ συμζιίχοντι, ἰάοπ ἕβ.-. 
ςαστς, 

Ἐξαλλαξις » «ως 55) ἀςΗοχΊο » αἰτεγηατῖο » ἀϊιιογῆτας ἂρ υἀ ϑιτγὰ- 
Ὀοποηλ. 

Ἐξαλλιτῆε ϑτω, ἀ1ΠΠςεάςοτς; ἀςβηρί, Γατίιο, ϑορμοεΐ, κακοῖσιν μηδὲν 
᾿ἰξαγλά οσἴῶδτι!,1ἃ οἰ χ πιά ἰς ποι ἀἰ το ἀογοντπα  ς ποι ἀοξιπ- 
ΕΠ τὰ ΡΓῸ δἰιάτίαγε ςὰρίτιγ, εἰξηλλάχται τι πειντὶ τῆς ἡμέαρυ» ἃ 
ἀτλπᾳ Ργογῆις ἀρ μογγος. Ὀϊοίσοσ. [1}0.5.ςρ.1.4.᾿ϑξηλλαγ μῆμον, τὸ 
παρηλλαγ μῆον, ρογοερ τὶ πι] πὶ Πτατιιπι» ὃς ἱπαιιἀἠτιιτι. Γ οάοτὶ 
πῶ ΤΕ γ΄ Η ΓΗ " ᾿ 
εἶχε ὃν χώρα ἐφεών πλήϑος» μικρῶν δὲ τοῖς μεγέϑεσι, τς ὃ ποικιλίαι 

ὑξηνλαγ δ ωνγνατίοτατο ἱπυιήτατα ὃς ἰπαιάϊτα. ΤΒΟΟρΡΒτ. ποσὶ 
4.(Δρ.5«αἰδι ἑτερα 3 1 φυομίψων, καὶ πλεῖ τον εἰξηγλα γυῆμα τορὸς τα λ- 
λα τα δοσμᾳ. τὰ πϑοὲ Αἰ φαζίαν, ἸηλΠταῖᾳ 5 ὃς αὖ ΑἸτὶς ποθὶς ποτὶς 
ἀϊμπιογ  ΠῸΌοτ. εἶθ εἰρίω, Τήσως σ᾽ αὐ ἀκουστεσιν ὑμῖν δεινὸν ἐὺ δοξειεγκὴ 
πϑρᾳπολυ τῆς τῆσδ δίων οἰξηλλαγυᾶμον διανοίας, Δ Ποττδης ὃς αἰϊοπῦς 
υὐξηλλαγ μᾶθα κὸ πολλέων ἀτοπίαν ἔχοντοι σηβεῖα.» Ῥτοάϊρια ἐχτγαηοᾶ 
ἀταὰς Πογγοπάλ]ταγ. ἴῃ Ἐδθίο. 

Ἑξα)λά πω, ἐμεϊζω, κὸ ϑιροιώ, ΑἸτετηΟ. τ λς οΥ» ττᾶπ ἴτο δά δἰ μᾷ- 
Βἰτιιπη ὅς ἀσσεποτο. Ῥοηΐτιιν οηΐσῃ ὃς ττα ππτιιὶ ὃς ἀθ ο] τὸ; 
γε ὑξαλιά πω τὸ χρώμα; ὃς τὸ χοώμᾳ εἶξαν ἀ ἤει, ςοΐον ἱρίς πιιτα- 
τὰ. ΠιΠἴΔη. ΤΔπ] ΒΓ] 1σο 5 Πρωτέα μίψτοι τὸν αἰγυτῆιόν φασι ποιμίλαιξ 
μορφώις ἑαυ τὸν υξανλ ἀἥ ειν, ἰτηγαιτατο [εἰς, ΘΑ! ἢ οὐ δ) εὔχθοιντο τι 
σιωεχεϊ τῆς δόσνως τοῦ ὀξυμέλιτιθ-, οἰξαγλαάτειν μὴρ δ τὸ μελίκρατον 

τε ςιιηάτιπη δά χηλ] πππι. Τ ΒΘΟΡ , ἴῃ 8. κϑδὶ φυ δῆθ᾽ ῥτὸ ἰπιπηῖι- 
ταῦτ] ὃς ἀδρεπογαγο ροίαϊτ ἀρ Ο] τὸ; γβύθ- δ᾿ ὅλον ϑξαναἥειν εἰς 
ἕτερον οὐ δὲν ἕτερον δὴν πέφυκε, πλίω τί φη,δζς. γδὶ ΡΓΟ μεταξζανλήν 

Πιπρίταιτ. Εξαλλα πῆ οτίατι αὐτὶ αὖ διαφέρώ,ντ διολλαήω, ΤΟΣ ΠΕ, 
ἤη τάς ἀπὶ πιδομέρφις μᾶρ γὸ μέριΘ- ΧΤ' τὸ υὑτυκεί μῆνον οἰζαλλάτει,1υ - 
γαμις Ὁ διωάμεως τῷ διάφορα ἐνεργεῖν διενίκύο χε, «ἰξαλλί Ἥ εἰν “δ ὀναν- 
τίων ὃ ἑαυτῇ γιμνὼτιν 7 πιιάλαη [1 ράττοῖη αὖ μοῆς Πι ἀτπιςογοὺ 
ὙΒαον 14. τἰξαλλα ἤω τῆς αὐ αἱας μορφή εἰ, ἃ ρτι εἶπα ἔοτγπια ἀϊ- 
(εφἀο- Αὐἠξοτο!. ΠΡτὸ 4.46 ροπογατ. ΑΠἰπιδ ἰὰ πὶ 5 οξανάηῷ 
δεδορ ὁπὸ τῆς νεὰς. ἃ πάις. πὰς αδίξοάο; μι οἴἶγατ: γ14ς ᾿ΐξηλ- 
λαγμᾷνῷ-, 

Ἑξαλιοιδω, ὦ κι ὥσω,αΐτοτο. 
Εξάγλομαι,ἜΧῚΠἸο ανασκιρτως ΡΟ η. Οςπ.μ δἰξαλοοῖμαι, Ἔχ Ί τ. Το Ξ 

{Ὡῥ} ἢ ὐκ ἀξίνς ἐδ) σωταρίας «δῦ φλεγμϑδης δὲ ἀὐεδὺ τῆς πατρίδος ὑξαλ- 
λοι, 'οις; 

Εξανλθ., κ, δα] τις ρτα τλης,οχοπηρτιὶς πυπιογογδιάρορρς»οἶξοχίθ., 
᾿δμόφυλδ., ὼ 

Ἑξανλοτριω, 4] 16 πο, ἀ οἴ, οπιαπεῖρο, νοηάο. ὅγγαθο, ἔϑος 9 ϑύλειαν, 
αἰ εἰξαγλοτριών , ἵνα μῆῤθι οἴῳ μένον αὐτοῖς τὸ γνήσιον 0 Θ- “κ΄ 

ἵππων. 

Ἑξάνλως, Αἰ τοτ, ΠΟ πιοάο, ἐπιιπτατὰ; γΤ᾽ Ὅλον πρ ἐ πον, αϑοᾳ δύξως, καϑ᾽ 

ὑπϑροχίων ΡΟΙΪΥΒ. τὸ γὸ μα τε ϑύειν κα εἰἴξιλ σι εὐϑοι τὸ ϑεῖον ὠφοσκυ-- 
γουιῦ τα κὴ λίποι ῥριμῦτα «δῦ βαμοιὲ οἷξ ἀγιὼς 5 δῖ ἔιω ϑε ορρυσίας ὁ βα- 
στλεις ποιεῖν γρνηπφτων κ' ψιυυακιζο μέν Ὁ-. δίς, 

Εξαλυαγατος 9 τὸ 9 ἱπροτιις » (Ά]τιις. ἐν ὕξαλβα τῆς λαμιώρῥπητος) νά 
{ριεπάοτὶς Ἔτιρτίο Ναζδη πήδημα. 

Εξαλυῆν -, οΧΊΠΠ 6 π5) ΘοὨἰτλμο, 2. Αὐρ.ΑροἱΪ, Ν 
Εξαλθ.,ου, ὁ καὶ ἣν πιατὶ Ἔχ οπα ρτιιβ»οχτγᾷ τηάτα ῬΟῆτιις, ̓ οξαλ δ. πλη- 

γὴννα μι Ἔἐχτγα ἀαιᾶπι ἀσσορτιη 7 ΡΟΪΥ. Δεινειβρα τὴς μὲ περὲ 
ὀκτήρη συμπεσὼν ; εἰὐτὸς μὺ -ξαλον ἔλαξε δ πλυγ μ αἰας-εἰρα αἱ νεώς 
ἄσυς » οὗζο οτάϊπμπὶ οἰαΠς σοπρτοῖϊιις » ἤιρτβ νπάᾶς ραραπι 
δεςορῖτ, 4ιιοά οἶον πδιίῖς ἐγεέϊλιςοπττατ. ὄφαλθ. δλυγὶὴ ) 8 

χαιξία πληγή Δ ἰἱρίο ἀϊς! τὰγ 5 κα κφυύϑητα πραύματα, ὃς θξαλθ-, 

Ὠλλτὶ ΟῚ] Ἰοπο»ΟΡΡίαη ἄς ρης!.ὠξαλοιάΐωυσ, ὃ 

Ἐξαλύξαι, εβπιρετο, ἰαδτογβίιροτο, ἀθυίτατε, το φὰφ ἀὐχὶτ εγίαστι 

γοςς πηράϊ ὑξαλυξαϑτω. 5 ΟΡ. ; ΠΩΣ δὰς 

Εἰ ξαλφεις, δ) οίσκεις. Η εἰν «ἢ. ἰξαλφήσεις ὀντιρη ϑησὴ μεγαλώς
 στο τὸ 

ἀἰλφανειν κὶ γῇ ἀλφυτῆς, καὶ ἔντέμος τινὲς Ὁ ἐκλάμϑφεις. Ηςίγ-ς, ἊΣ 

Ἑξαμάξω, ςοπιυιίτῖοτ», πιαϊεάϊςοτ », 4ιαΠ ἐς Ρἰλαίτο φοπαϊτιᾶ 

ξαμάο. ν 

Ἑξαναρταίω, ρε 2 Αθογγο, ηριᾶ δέ νέτρο ἴαδοσ; ἘΝ ὦ 

τατος ἔαςϊο; ργορσγιὲ ραϊλπὶ ἀο πιο. ΡΙΆτο ί. ἀς Κορ , εἴξας 

μαρτώνομᾷ ἐν τῇ “ἥδ λόγων σκέψει» ἴῃ τατὶοηλμι Υ
ΕΓΙΡΊΒΘΟΒΕΝ, 

τάπτιις. [ἀςπὶ δ᾽ άατι, ἰατρὸν καλεῖς σὺ τὸν εἴξα μαρτάνονται πῦρι 

οίμνονταις κοιτ᾽ αἱ τὸ σῶτο ὃ ψξαμαρτάνει;τπς ἀἸοὐ πὶ Ὑ
ρτε εἶτοα τῇ 

φτοτδητος Ἕγγλητοπη, 4ΠΆτΕΠΙ15 ΟΥ̓ΓΑῖ } Δρομβες ἐὐῤέεΕα ἔ 

εἰς ὑφ ὁ 9 τεῖθιι5 ἸηξοΙηΠΊΟ “5 νῸ5 ἀβεοῖς ἢ Α ς
 Ἐθαῦνς τὰ 

Ριά Οαϊεππι, 1.1. δά Οἰλιςδηέπι, χαίτοι Χὶ "Ἢ ΡΣ
 ἘΝ ἐν 

γοντες αἰ 4 ἀξ! παίϊεπτε5.1Π Αἰ ΠΠ πὶ σΥΓΟΓΕ ΠΩ ἀεῖα ἔτοϑ, κεν 

πίνει πδεὶ αὐτὸν; διπὶ ἃς Ππαυϊτ; ΠΟ οτ.ῖα ἘθΑΡΟΣΑ, εἰξαμαρτεν 

εἴς σε οπιοίϊ, 

ἐξα θῖθ ον ΠΣ ΘΟν τκτον ἾΝ: 

ἐξα υοἱ χα ανα. εἰξαιφνηςοτς ροητὸ; Ης(γ ἢ. δὰ ς 

 ἐχροἡ μομοβ αν: ΤΟΣ ἀτ ἁπαῖτος δίζαν ξημυμδῥοςγρΟΒετὴς 

τοῦς ταάϊςοπι βαρξὰς εχς ἔξαπτι ΓΞ 
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Εξαμέλίσευ. οττῖο. ΡΥ ον δοττισι ξαίοἐκτιτρώσκω, Δὲ Πἴλπ. καὶ ὃ 
“Π πιτουπόδων τέλίω εἰξαμιξλίσκειν ἔφασαν. 

Ἑζαμόλοω,μ.ώτω, τ οὐ) τά Ῥαγῖο,ὠμόλίσικω, ὠμοτοκω,, αθοτ- 

το. ΡΊΤη. ἐμ τιτοώσκωγ ΠΟ ρτιηῚ αῖ 505 ϑιοτοπιαΠαια πο οα- 
ετιτῖο. Αὐτὴ τορῖι γεφ. μετευφορακεῖς, ΚΦ οον τί ἢ οἰξαμόχωνας -ἰξδυρη- 

μῆμίων ἱνοχ οὐ 51 {Π| πα! δὲ σοπσορταπι Προσα! ατιοη πα, α. ἀνιαδοτ- 
τὰς σοησοῥτιις Πρ ητΙ50 υἰξέωστ ο»υξεζαλες» ΡΊατιίη Τ Βοαίδεο, ἐ- 
μοῦ ὃ. χα ταφρθνήσταντος ΝΥ ἐἱῷ τοὶ αν ὄνου πεὶ ϑιέντε". ἀπτῆλ ον τρωνῆτε- 

κι ; ΑΔΕ ΠΡ Σ Ἢ 
69) πὰ δέογτος. ἀπελϑύντες 3) τείτε λοιποὶ Ἐἰξη μόλωσαν διώ πονηδᾶν συ - 

νουσίον. αἱ τῶ εἴτ᾽ ἐμοῦ μι δ ϑέντοι κακι; τρέφοντες. ἐπώλεσοιν, ΤΟΥ ΓΕΙΓ 
ἄποχας ἐς νἱτίιιπα οὐ} 15 αἀππίοης εχ σα σαῖς. ΔῈ Π.η. δα ὸ 
αὗτὴ γι ἐλιπὴς τἰξ ἐμξλωτο, ἰὰ εἴς, ἀτελὴς ἐγγύετο, ΑΥἸ ΠΟ ρἤαη ν᾽ εἰς 
πε μοι τὸ πρῴ μα τοὐξημέλου μῆμον . 14 οἴ, αὐρῳπολωλὸς., καὶ διε- 

φϑτο; μῆμον. 

Ἐξαμδλύυνν 9- πὺ οὐ ςοττἰτίςιιπι οθσστιιπι ας ἀσσοηογαμς . νο] σιοά 
Δατοηαπὶ ρ᾽ σπὸ ἁἀο!οΠ Ἐπ ἃς πιατιγιΐϊος αὐτου Πιτή εἰ, 
ΤΆρορ  ἀδ σαν 11.4. σαρ.6. πυρὸς εἰς τφίω καὶ μεταξαλχει χὰ ζ4 αὐ 
᾿ξαμξλ έν», 14 Θ42α τγλαΠ| τ. 

ἙξαμἝλμϑω, Πεδοτο θη άο. ͵ 
Ἐξάμολωσιενως. ἷν ἀθοτει5. δα μύώλωμα ᾿άοπι, Αττεπλλά, αἰσογτῖο. 

Οἴειντάς αἰ μϑλωϑρίδεον, μ᾽ 
Ἑξαμελώσκω, αςὶο αογζιιπι ἔδει ἐπ έογο, Ὀϊο σου. 
Εξζαρίξοχκοῦτα, Η-οίγς. εἰς ὀκλύεται ὅπὸ τὰ ἀμ βοᾳικεύειν,ηιιο ἀ εἰξ χαρ - 

πτερεῖν, 

Ἐξαμείζω, ἰδ οο, πλιτον ΡΟΓΗΟΪΟ  Ὀἰξαμκείξομαι, τγαηδο,ριιά Ἐπτὶρ οἴη 
Ῥ[ιυππϊούτοπε τοροηἀοςγοτγῖριιο. ΑΞ ΣΕΥ].1 Ῥτουη, κακῶσε ποι- 
γῶς ταὶ «δὲ μ᾽ οἰξημείψατο, 

Ἐξαμεοιψεζγεως ἡ πχπγιτατίο. τοπι ν ΟἹ Πττιιάο γε ἀριιά ΡΓμτ ἄς ἀε- 
., ἔξξξιι ογδοι] αἱ κατ᾿ ἐρανὸν εἰξαμείψεις γὺ αἰδέοσοι εχ ρ ἐα]οῆτος νἱ- 

Εἰ πτιι πος ὃς σοπιιου ποις 5. 
Ἐξαμελέομα περ ἴσον. ΡΙατατο ἴα σα π}}110 9. τἰξημέλυτο ταὶ “ἦν ϑεών 

αὐτοῖς οἷκ πο σ] οὗγα: Πιογιιητ τος ἀβοτιιηι. δ εἴξα μεν ἀυήνιΘ..ης 5 11- 
Θοησοτογροτς ἀβοξγιτο: ἴτοπὶ 4] ΠΟΡῚΝ δἰταν, οἰξημέληται «ἴοι εἶν᾽ 
ποιάτων, τα 1ὰ ΠΟΡ ΤΙ ῚΙΠΕῚΙ Γ. 

, Ἐξαμελέω, σοπτοπλ ο; που ΠΡΌ. 
Ἐξαμελύ μὴν (θ-, 6. ὁ περ Πρ ποτογροτο αβοῶπις. 

- Ἐξάμετο Θ.. Πεχαπιοῖογ 9 γοτίας [ὸχ ραάϊμτ » Ατἰ οτος]. αἷδὲ ποιυ- 
πικὰς, 

Ἑξαμδω σς δ... ὁ, “αὶ [ὰχ πιοηος ν τις, 
Εξάμίωίθ., ἴδηις Ἐν 19. τὸ εἰς χμίμ ον, [Ἐπτοίεγο, ἐντὸς εξ μιμώους ἴητγα [Ὸ Χ 

πλΘῊ [Ὁ52ΓἼατο ἐς Τ ΟΡ Ὶ.τίοῦ οἰξα μίωμον καιϑευδουοις [ξιο 5 πλοα [ὃ 5 
σου ορ αητιτ, Ἠεγοάοε. 
Ἐξαυιίσα το, ἀοπιοτοῦς, Ρ[ατιίη Τλ πλοττ, εἰς πόντον οἴχεται τὸ χευσοιῦ 

ϑέρος εἰξα μηστέμυ Θ-. 

Ἑξαοήχ να, εἶξαι! φνηςγτοροητό, 
ἘΓξαμιλλυν, οὗγκωι, ἐλ αύνω, ο χὰ σἸΕΟΥΡΟΥ Ζοπτοητ ΟΠ ΕΠΊ;) ἐπ ποτ, γο- 

ΧΌΕΠΓΙρ.τενες πολι τῆν τοι αἱλλώνα αἱ) σε γ} 5 
Εξαμμσομα ἀοξοπάοοτιιοου, Εἰιτίρ. 

Ἐξαμυσίτω, μαι είν ροτατουῆπς τορι γατί οπο,άμυς κὸ ἀσενόυς τὶ, κὴ 
αὐϑυ ἀϑάπται εὗϑτι! πίνειν. 

Ἐξαμφοτερίζω, ἀυἰῖτο, Δι δίτιπι ας ἴτεπι ντγάηις τς ὀχοῖάο, 
Εξ υάγεῦθο 5. παθτθιις. απο ϊ, ὙΠ ιογἀϊ4 65. καὶ οἰξανάγονται ὧν πῆς 

φείας, 
Ἐξαναγι, ὠσκω» ροτίορο, ΡΙατατο 1 σάτομς ψείςεπῇ, τἰξαναγνοιὶ τὸ 

βιζλίον. 

Ἐξαναγκοίζωγοχοι του ρον Γροο,ρτομλ δ, ΧοπορὮ, πίω αῤγέαν πλη- 
γῆς υἱξ εναγκαΐζεσι, 1.1 η Πρ αηῦ, 

Ἐξανάγρμαι Δ στοά οτ. . 
Ἐξϑναδύομω, ὃς Εξαναφύω,μούσω,πιυκᾳ, ἱἀοιτὶ αιϊοι αὐαϑυύ τῶ, ξιρο- 

τογφοτγοέξατο, γοτγαόξαγο ᾶς πηιιτατο ραξξιιπι. ΡΙαταγο.ῃ ϑοττ. 
ἑ γὸ εἰ χεν υἱ Μέτελλ(θ. ὃ. τι χρη σαιτο 5 τορι υλε μη αὐδρὶ τολμητῖ πώ - 
σῆς «ἶξ εναδυουΐνῳ φανερᾷς μάχης 9 πῶστιν ἢ μετειζαλλομήύῳ μεταξολίωὶ 

δυςαλείᾳ υἱ «ρα τιαζ. ν]ὰς αὐαδ'ύτιϑεη ὁπχογ σογο ἃς ΟΧΊίζοτο, αιιοά 
ὃς υξοναϑῦ εϑτη αἰ οἰτιιτ οἷς ανακολυμξάν κἡὴ αὐακυπῆειν, 

Ἑξανακανϑίζω, ἤρίηας οὐις 10. 

Ἐξανακολυμζάω, αἵ, Θππ ρου ον: ξαναδι ὑομαι»ὐακυ πῆς γτϊλοτι 
Εξιωναχρέω,τοτγαῃο. 
Ἑξόυαλίσκω, αἰΓἀπλο»οΧ μδιγῖο. -ἰξαναλω ϑέντων ἐν πόνοις, ΟΠεγίοῖτο. 
σαὶ ἱερωσεω οἱξανηχωμῆνοι 9 ΚὙ [ςΠΐπ.. ἱ. πούντεο δεδα παγημῆδα ἔχοντες 
ἜΧΒαμΓ. 

Ἐξόϑυαλύομαι, ρ᾽ ἐιχίαις το ὌΠ το 9 ργουῇις οσηϊ τις ἀρ οο. ρ]τις ον 
αιιὰπι αὐαλύείον. ΗΠ ο ἐς πηαη(ο. λίϑων οἱ κρᾳταιότατοι α καὶ μυ- 
δώσι χ) σηπονται, κὶ ϑρυπῆουβυοι κὶ ῥέοντες εἰς λε 7 ἰιὼ τὸ τρώτον αὐαλυ- 
οΥταὶ κόνιν, εἶ ὑὕςξερον δαπανὴ ϑέντες ᾿ἰξανκλύδνται, 

Ἐξανανηφα, το Πρ ον 4 τς γοάοο. 
Ἐξαναπληρῴω, αἰ το ρ]ςονσοπιρίςο, ΤΠ ΟΡ γ. μ1{π, 1.3. οὰρ.16. τἴξα- 

ναπληρφύται πάλι, 

Ἐξανα πω ᾿ ἀρροπάο . Δηποέϊζο. ἐπωτίδων οἴξανβ πῆον ἀγκύρας 5 Ευτὶ- 

Ρίάο5. ΟΧχ ἀαγι 5 παιιὶς ἀησμοτᾶς Πιροπάουαμς » ἀρροη- 
᾿ ἄοθααι. 

Ἐξζανασε ἕω, ἀςπλ ΟΠ ἸΟτφ απο ΠΟ τ, 
Ἐξανατ᾿αὸ αὐτος, ὁ αι Πιργοχ σι! εἰξανίσεημι, 
Ἐξανας ἀσιφοὶ Ῥαυΐο ἀἰοίταν τοίιργοξτῖο,, χα ἰαξὶ αππυιηταν τὰ 

ἙῈ ἘΞ 
»"“ 

οοσαγῆται Γ᾽ οτλ πὶ ἃ τοῦτα πὶ Ροσσατογος ΓΘΙην 
εχ ἱδριοτὶς ᾿ὰ τογγαπη : ἄς τοῦτα τοὶ ἤθη ἴῃ δοτο 

Σ " Ἐρἢ Ἷ Η 
δεητοίπααὶς ὙΒεορ αν Δεν, Εξανα ςτασις» ΕἸογ Ποὺ; ἐς 

ἐξῖο. ΡοΪγ. ἴῃ τς αὐτοῦ, νυμέσαντες οὐχ δὶ ἡ γεμονείας ὁ 
μήων τρὸς αὐ δὰ ποιάστετῃ πόλεμον» δι). υτὴρ ἀλοδζερρις εἶδ. 
αὐ δ ὦ καταφορίς, ὶ ρα ΩΝ 

Εἰ ξανχτέννω, μ.εἰξ ανατολω, ΟΥΟτοργοάιισο»ΟΧουΐοΥ. ϑόρυζον Ὁ 
γατέλλ εἰ) ΔΘ Ή11Π} τὐὰαγε ον οχοῖτα ΓΙ τοῖα Ῥοτςἴσ,, 

Ἑξαναφ ενδὸν,οἷαγό. ἱ " 
Ε Ζαιναφέρω,Γοςτοοτοσοηιηαϊ οίσο, γορῖτον ἴῃ ΡΠ ΠΕΠῚ 

Πιτιιοτονίτος ὃς [ρ᾽γίτιιπη τοοῖρὶο, δοκεῖ μηδὲ αὐτὸς Ἀν 
πρὸς δ ἀδηλότητα ἃ ἡ ϑεία, ἡ μαλακότητι τοῖς αἰθὲ δειγων ὁ ὶ 

σίδοταγ οτίαπι τρίς οἱ τπι ΟὉ ἱπιρογτίατη ὃς πιο {τὶ 
ἴλην ἔσσις . πόσις Πυπίπογο ἤπ19 σΟρΊτατριι5 ΓοπῚ 
ῬΙατατς πα ΒΥ Προ ΠΟ ἐπ εἰ σοφων, Πρ έανδρδίθ. Ὁ ἔοικεν ὡς ὁ 
τι πατρώω τῇ τυφαννί δι κατειληαμῆ Ὁ -..ὁ φαύλως εἰξεναφέρ, 

γ- δυνλίαις ὑγιεινῶς ἄχει τε νυθ κ) σιωνασιας αὐσδραῖν “ὮΠ νο 

ἐπαγόμᾷμ 95. ΥΌ] εξανα φέρειν» ργο τας [οι ὸ ναΐοτο; διαὶ 
τὸ ἂς τοογοατὶ »ῥαΐζειν ἡ αἰαλαμ(ανεινς ὦ π΄ 

Εξαναχωρέω,αἰσοάο,ντ Εἰ αὶ Πττοτς (Οἠ απ ητιτογσῖι 
χωρίω δὲ «ρατιϊμὸ, πλοῖιοο σαςεγα, Πεγοάοσ. 

Ἐξαναψύχω, ΓΟ ΓΙ σογονγ ο] γθογοο δαῖτα ρ᾽το. 
Ἐξανδήρισον, Ης [γ ο]ν.ἐνιασ 4 ξασον. ν 

Ἐξανδραποδεζομ αὶ. ἐσομα), δουλα γῶγ ὦ, ἀἸ τἰαηιο. σα ΡτΊ 5 ἀλπ 
[δγαἰτατοπι Δοτιρ᾽ ον ππαηοῖ ριον» ἀἰτ!ρίο»οχριρηο, Ης 
κλειοῖ,ν [ατρατιιγ ὃς πιοταρίνουντ ἀρια ΡΙπταῖς ἴῃ Απὶ 
«ἣρ -ἰξίω ὅρα ποῦισ μῆμον κορμαϑ ἢ μυρίοις ταλαντοίςο, τη ΏΟΡΕ 

ῬοΙΠοίτάτιοπς Ῥτοϊεπιαὶ γο σα ἃς νος ἱρά μηδῃοῖρ. 
Ἑ ξόυ δραπόσισις, ἀϊγερτϊογπιδηοὶ ρατίο. 
Εἰξϑυ δϑόομα), μωἷη νἴγαπα οιιϑίο. λόχ θ᾽’ σ᾽, δόντων ὄφεως οἷ 

μὔψιΘ-,αὐηπατὶ γὐτὶ ὁ ἀφητίθιις [Ὀγρθητίς 7 Επιγρ, ὁ ἐξα 
4 νὴν ἔχέξιις οἰ» ΑὙ ΠΡ, ἀἀε]τιιβ»ν 1118 ατατῖδ..ς 

Βξανειμι,οχοο,οστοάϊοτ:ν πάς οἰξόρεων,ἐρτο τις. ΟΘπῖτ. ΑὉ 
Εξομεμοι δου 9 ἀἸσιιητιιν ΙΈροτος οὐαὶ 1Δπη χπατιιγείσθητ 

Ῥοτῆστιι οχ πη λππτιιν ὃς φιαΠ οπιδη ! Π λητιγν α10 
Ῥατβατὸ ἀϊχίτ ΘαΖα ἀριι4 ΤΠςορ γαίς. 1 δ.(ς αἴτ,8. 
Ριιά αιιοπὶ [οοῖις σοττιρτας τὰ ἰορομάας: ὐτόνλυσαι 
πνϑυμοί των. πυρὸς καὶ κριϑεὴ, ὅταν καὶ αὐϑοιωώ τα χηφία» αὶ 
κότα τὴ αἰ ϑνενή μάλλον ἢ καἰ κριϑεή, πολλάκες δ[, ἡ δὴ ἐν τῇ α 
δκίς-α δὶ ἑ αὐ αν είῖσες μεγάλοι ἡ πλείω χρόνον ὄπ βύνωι. ἕ 
αἀἰφάμαἤνει, ὃ καλοιίσε τινὲς οἰξόμεμοδῶτῳ. ΟΥ5 οχ ράττο ἅττ 
18.18.1 ρτϊποῖρίο ςαρ.7.οἰξ νεμούδοι 511 ἀ.ε παίρεῦνε 
ξηρωνεῶχτι ηἰ μετεωρχζεῦϑεη. ἃ 

Εξομέργαςος,α, ὁ ἐοϊμαἸσοίτις. ᾿ 
Εδανόύρειν,αριιἃ ΡΙατοι ἴα Τιπια ονἀορτοποηάογοι 
Ἐξουόι, οἰσεω,ς ΟΠ ρογῖο. εδἃ 
Εξϑυέχομα;, οἴ οτος ρογέονο, Ἐπ ΤΊ ΡΙ 4, αι ξανέχω οχτο ΠΙΡΕΙ 
πςο.Αροὶ Κα πού. Αὐρ. "1.1. κεῖθεν ὃ τωρϑτέρωσε μέγας ὴ 
ἀγκὼν εἶξαν τ χά γαίης οἱ, ϑΐκκειται εἰς Ὁ ϑώλαασδν οἱ πηϊεῖς [08 

Εξόδούψιιι οἱ, εχ Ῥαῖγε σοι δια], ὧν οἱ ποιτέρες δ᾿ η λῶν αὐ 

τέρες. Τὰ]. ΡΟ ]]. 11}5.3. οἱ ὃ ἐκ τῆν αὐεψια δὼν ϑινήλοις οξἀυό ψι 
εἰξάνέ.ια,. ᾿ 

Ἐξϑυϑέω, μοήσω,βΌτοσο. ἐξίω ϑησεν αὐἴϑη νὴ ἐδλάφησε χα 
Νιιπτοῖ. ν δὶ Τιλτϊπὸ οἵξ, Τ ιγσοοηείθιις ἔοΠ115 Ἔταρο 
401 ξο  Τ5. ἀπ] ατατῖς ἴῃ ἀπιγράαίας ἀδξουσιατὶ [απὸ 
ἕλκεσι, ρα ρυ} 1 [σατοης. 411 ὁχ Τ Βιιογ ἀ.ἐξίώϑθησαν 
αἰχοζιιηε ν ἰτί. Πα. 1ὼ Το, Ἰξεπὶ ἀςβοτγοῖςου 
τὸ Ἔχιιοσ χακως εξουϑεῖν,ν ΕἸ Πρίης Ἰαδογατο Ν αζᾶμι 

τἰτοπια ὰ ρα ]Π ]ατςο, ἐξὸμϑη σα, ἐκζέσαι. 
Εξουϑμα τας ρει], ἐξαύϑημα ὃ καλεῖται χϑύκη οὐτὶς Υ 

ὙἸΠΠ]Πάρὸ ἀρρο!!αταγ. ΑὐπΠτοτ.3,Α αἴτη, ὃς φιιοπίαπι 
4 ἤοτοηι μοπιπηατιιπι ἰη Ρ᾽Δητῖς πιοάο τιμπιδηζοῖς 

ξλυϑέματανς Τϊοροη.αριυά Γαοττ.1.7.ςοτομᾶς γοῦ 
πιάτα, ΠΤ. πιιης ραρι Πὰς πιιπς Ρἴτυιῖτα; ΟΥΠΙρτί ΟἹ οϑ 
πγαῖα γοςατ, Ματοεὶ. ἴῃ 1.1. Ὀὶοίο, εἤρει αὐϑήματα 
το τ ραριΐας ἴῃ ἔχοῖς. Τάοπν Ὀ]οῖς.115.4..ςαρ.2.50. 
ταπὶ ἐξόνϑησεις, νἊς ὄκζεσμα πὴ ἔκξραόμα. ἢ 
Εξόυϑέζω, ςοἷοτο, βεἰπῆω, βλαφανω, ἐξ ϑίέζασα ϑρὶξ 9 [Ὁ] ι5 

Τιουιττῖς, αι. ΤΡύάοπι πτοχ αἰοϊτιτ ἐξόν ϑύζεσοι ϑρίξ. 6 
Ἐξζόδοϑεσμλογοιΐ, ὃ. οΥΠρεῖο ΡΕΓυαγιιην τ σογᾶσο γοιοὶς δα 

τἰιαςς Βαγθαγιις, "ΠΝ 
Εξόυϑρωπῆσαι, αἰ Πιϊπταητπι σα τιιν Ὑγα δι σοῦο Ρ] ται 

ἀαιποηῖο 5 ϑαυμοζοντα σωχράτοις αὐδρὰς ἃ τὐφία καὶ ὁ 
ϑυν ριλοσοφίδυ ἐξανϑρωπήσαντος 9 χαΐ τπηααΠιοτᾷ γε 
Πατη Βιιτηαπίτατῖς Ῥ ἈΠΟ Ὀρ υἱαπι, ᾿ 

Εξϑυϑρωπι δία, οχ Ππηαπα [ουπγα τλπτατῖ» οχ μΟΠῚΪ 
τι {Π Πατ τὰ ΠῚ γ οττὶ ὃζ οχ Ποπνίπαι πὶ ΠΕ ΠΙΟΤῸ ΟῚ 

Εἰ ξενϑρωπος, 1ΠΠιἸτΠ ΠΣ 5 ἐποένορωπος » ἔοΓι155 Ατβ οι 
συμφορρὰ, (αἰ χυτίτας ποηγίπεπι το άοης Ἐβοτ 0 

δ ἱοφαίτιτ. ᾿ Ν᾽ ἡ. 
Εζομίναι, απαϊττο, αὐαπέμπα, ἐξα εὶς οργ ς 410} [γαπτὶ τοι Πι ἯΙ ς 

τὰ Πἰδογατιῖτ, ἐξά ἐσει, ἀἸ πλϊ ττοτο!άοιη. ἀριιά ἩΗΐρροςγ, ἐ ; 
πϑνοηςχο  υἱ ὃς Πρ ογατὶ Ἰλδουίθιιε,) ὃς τοὶ τε γδ ψυχά ἐξϑνυς 

᾿ 



Ἑ 
ἀἰΠοἱ υἵτιιν ἔγίριις. Νὰ» 

“ΡΟ Χαγβ ουἵατρ ον Ἶατο Π1.1.ἅς Ἀ ἐριιν. ἐξάναςνσόμνϑει αὶ 
ἧ . ἀε πιοεπία ρος σαύπαᾶπι {Ἰγσοπημδ, Ιτοστὶ ἀοιηῖρτο. 
ταμα σοι, τ δὶ αΠτιτρ ΟΣ. μοπουῖς νἸἀο! σου στατία, ΤΠ τατ,ΐῃ 
ἀτιος. ἐξάυίςατϑεο γυκτὸς ἐς πο ἐὲς ἤιτροτο, ΧοπΟρ φύσις 

ἥνη ωϑὸς τὸ χεῖ δον» Ππατιτα γ 1: αὐ 14 αιιοι ἀοτογῖιι5 ο9 
ΡΙυτ. ιν ΤΠ ΠΊΕ, 
οἰσωγπ,ηχα)βλςῖο ΟΧτιγρογοοχοῖτο; ποϊτο οτῖρ τοῖ- 
τι» ὀχ ηποῖτο, τγαπρέογο, ΠἸπτοιοο ἀοπηοΐιου 5 αὐΐ- 
Ἔγοάος τ ΑἸοχαηά Αρμγοα. 115.5.Ῥτοδίοιπας. ἐὺ μις ἐ- 

ςο] τρὸς ἄξει ἂν δ᾽ λυποιιῦ πος» ΤὨ Ιλ] ος5 Ἔχοῖυδτὶ αὐ ΠΌΧΙα 
ηἀα ὅς. Ποςτ. ἐξϑωίς ασο χορ μέϑης» Ὀχύτρο ρτὶλ τα πὶ 

ὑπι5, ἐζαιας ίστις βάθρα ἰλίευςει!ξττοης ΠῚ π|πὸὰ ἐπάατπςη- 
ξδυας ἦσαι ἐξ ηϑέων, αὶ (ξαϊδιις τγαπςἔοττο. ἐξόυας αὐτες 

ὁ [ςαἴδιις πλοτῖν οχὰξε], Βά }ε1),εξϑού ςηστον σὐτδὺ ἐκ οσ 
ἰπ τς ἐος οἰοσογαας, Πογοάος. 1.1, ἐξονέςυκα, (Ὁ - 

ἴμμι δὲ ογοίθις, ΡΟΪΎ 8.11.1, ἔς γδ ὄρος αἰείτομον, ἐξόμεςηκὸς 
μῆϑως χώρας εἰς ὕψι. ἱκανον, 

τἰΡτορυὶὸ ἐς [Ο]ς, 
» ΧΡ ςο, ΑὙ  ΠΟΡΒ ἀρετῖο. ν᾿ 
δίξογο,οχο, Ἡςίγ ἢν εχροη. ἐξαν τῆν, αὐτιοίζων τῆς κόῤῥης 
Πίζων, 

ἱ,α ἔξω τῆς ἴτης, ἱπἀεπηα 5οπζοροτ, ἴχπιις. ΑἸ] λη,ϑὺυ- 
τῷ ἐδὴ εἶθ᾽ ὀκεέγων μηχόρων τε χα δηπξουλων ἐμο ϑιὴς» ἐξαντης 

ῦ χακοδ, ΡΙατ, ᾿π Ρμασάτο. ἐξαύτης Ἀδύσω τοὐμὸν κακὸν ὁμον 

πάοπιηῖς ροξζαθο δἰ τματι πα ]α ποῖα ξογοπῖοπη. Θα- 
τὰς ἀρὰ ΗΙΡΡΟοτ. 1 γοζφοϊτοπι βιγῷϑ,Πιγογο ἀργορτιι5» 

» 
" 
ἐπα 

ες 

ταν. ξδυτλαάω τὸν Εΐον,οχῖρο νἴταῃ. 
τλαω; ΧΗ Δι Ο»Θβτιπἀσαις,ρογξογο. ἐξλυτλέν ὧν ἐ- 

ψιλώς, Παιιγῖτο ἰατρὸ εχ 1ἰς ΖιαΣ ΡΟ Ππάσπιιις, ἸΝΑζαηζ. 
ψοιοΒαυγῖτε ἀο]οτγος.1. ρα], ΕΓ ρος. 

σωγπουκας ΡΟ τ τη, ρατΠοϊο ἐκτελέω, κώτεργάζομα), Αςςι, 
ἱ τϑυτα ϑέσμι ἐξιιυυσεν, ἰ. ἐξεπλήρωσε.. ἴτιτα ἜΧρί σις. 

μι ἔπος, Ἔχ σα τ γ ΟΓθιικτ»ἱ.τελέσαμω, ΑΡΟΪ. αἴας ϑεων ϑέ- 
2  ἰούυσε, ἱ, ἐξεπλίρωσε, ΓᾺΡ] ει τ, Επιτ  ρ᾽ 4. ἐξανυέτω αἶμα, δχο- 

ΠΡῸΠοΣη9ἱ. ΟΠ ἰς το τά οὐ, ἐξόυυεσι κ᾽ καγνησίης χώρης ὅπὴ 
Ὅτατη Μαρηοίδπ τοηοης Ππρογ δερίαίςμι, Ἡογοάοι. 
ϑυυσαι»ν ἴταιι ἀςσογονςοπῆσον ον ρογάροτς, ἐξθυύω κρα- 
ὁ νζ σο ίδοαπι. ἐξάυύω ςτῖατν ἀἀἔογταγ ργο οσοῖάο 
ἰΔα.λ.ἢ ϑίω «᾽ ἐξδυύω Ὑ καὶ ὕφξερον αὐτιξζολήστις, 

εἰωροτ,αὔωϑεν, 
ςρπρίατίτιπι.» ]ο, 
ζω, νἱάς ἐξαλα πείζω. 
τ Θ΄, ὁ κα ἡγίοχ ρα! πιουῖιπι. 
ομα,» Πρ άτιεο πιο, ἀπ ςοάο. 

(αἱ ϑὲ Ἑξαπτετοίω, ρι. 'σω,π.ηκανἀςςΙρῖο5 φενακέζω, χλδυζω, 
ἩΠΠςῖο. αὐδαλογίζομαι. αἰδάτιςο 9 Ελαἔτοτ. ἔξαπα τῇ σαι ἐπ᾿ 
Ῥοσιιηΐα ἔα! Ποτς ὃς σοττιπιρογο. Αὐϊτοτ. τάςπι ἴῃ Ρτο- 

ἰῶ, 28, διε τί «αὐδῳκαταϑήκίω ἀἸδ((ὉΥ δ πος ἐρή ὁ αἱ μικραὶ, ἡ πο- 

σαίείον ; 7) ὁ τι αϑϑοκουταϑ ἡκίω) ὅγστος ἐρῶν πον υὑπολα όντα ὃ) 

εἰκῇ γέξαπαιτεῖπ εἰ. ἐμαυτὸν ἐξαπαάτω, ΧἜΠΟΡΗ,δαρο ἀἰοῖτασ 
ηἴθιις να η ]ος 1115. Ρυα Χ οπορ ᾿ν ὃς ἀς ΠλμΠἸογῖθιις ἕαςα- 
τίίχιις Ῥαγρα ΠΤ Ατὶ5,εἶ σοι μίλτῳ ἀλειφό μὴν Ὁ-. εἰ (δῦ ὀφϑαλ- 

᾿ κειφό ἀρ. αὐδρικάλῳ, ὅηπδείκνυυ τε ἐμαυτὸν. κ᾽ σιιυειίω ἐξα- 

σεν οτ θα ἤτητ γἱτὶ δὰ νυ χόγοιη. Ετ ραιι!ὸ ΡΟ, τς κεκοσμα- 
ἐξαπατώσεις 1 χιςΊΔη. ἐξαπατῶν Ἐ γόσον ἀιχίϊ, Ῥτὸ αϑᾳμυ- 
διιαστοῦα ἰξηΐππι ἀο! τὶ ἃς πὶοτδὶ. 

ὑϑεν,(ξογἤιπη εχ 411 ραττς, ἐν τῷ ἑτέρφυ. 
τι το τς ΕἸΤΟΥ » ἡΠΠπ|πο. Οἰςοτ, Ἡεποάιις ἴῃ 

ὉΡ- -μειδήματαί π᾿ ἐξαποίτας τει τοὺς ἐξασώτίων τω ἁπλουτέρων, 

ν 

ΤΩ 

Π 

ὡς ΡΟΌΤΙΡΓΟ ἐξαπατω, ΠοΠοά. 
πα ἧσο; 110. ΗοΠο ά.- ζωὸς γόον ἐξαπαφίσκων, 
τι, ἃς Ἐξαπείφω, ἀεςΊρῖο. ΑΡο]... ῥείϊω ἐξαποίφων παρελέξατο, 
ἀΒοατ (Π]ςης σοπουθιμῖτ. 

Εν εἰρὴ δου, τοπταγεν Ροσίοιι πὰ ἔλοογε. πειρ το. Ἡ οἴ ΟΝ, 
ἔλέκις, ΓΓῚ .1Π10152 61} ρτας ογοσδητιγ εχ ξαίςε5..}] ἡ Ποτῶ, 
1 σοῃ ἔμ! πὶ ἑητογργθταπειγ ΡΟ δ. πρεῖς αὐόρες τ ὑπηφόνων ὧν 
ς ἢ ὕπατον αὐχίω) εἰλυφὼς, οἱ Ὁ δύο Ὁ ἐξα πέλεκωω. ὃς Αἰ], Αδύκιθ. 3 
λιθ. ἐξαπέλεκις ὑσαῤχων. ἀριιὰ οι ἄραι πελεκυφόρρν ἰῃτοΓρ. 

ΟΥΤΙΣ αιια:ζοτοση. 
πυχεοείθυ, ὁ νὰ εἷς ἴςπα σδῖτα μαθεης ) (χ ςἰιβρίτοτγιπι ΡΏγγ τὶς: 
τις ἰτ ἀϊσεπάνη ἤποὸ ὦ, 

ι , ᾽ 

ἧς γα)ης. διμοτρίας. καὶ ξένης ἃ μανραὴ ὅσης. 

αὐ[ξατῖπι, Πρ Ἰτὸ γαροητὸ,οχτοπιρό. Μάτοῖ ΟΑΡ.9. 
3, οι, ὁ τοροπτίπιι. 
αἰωφοντάς Χελώνη; 
γνς 90 νοι ρῖο, ἐπροσδυκηίτωρτοροητὸ, οχ ἱπιρτοιτίο, ἐξαίφνης. 

λάγ ΠΣ, ἐξαπίνης δ᾽ ὀδυσδὰ ἴδον κυυίες. 
τλσιγῇς νοςαιτ Οτίροπος ςἀϊτίοπεηι ἴλογα βογι ρταγασον τ αἷς 
οἴη Θ,ΕςςΙο ταις. μμῖοτ, 

- “πυφ (ὲ 

ΟΣ Βασι ο»οβειτίριν πάρ Γιατιηἰς οχαπιίονιο ὃὲ ἐχαή- ᾿ 

ἘΠ Ξ 

ξασλασίωνγονίθ.. [ἐχοιρ!οχτ ὃς Βιιάαρο νογείτασ Τεχουρ ει υἱεχίες 
ταηζιι5. ὩἸΘΙ τῖλιο ἱπιρίτιιτ. 

Ἐξασλεϑρον, ὸχ Ἰὰν ογίιηι, 
Ἑξαηλήσι(θ-»[δχ οἰ 115, ἐξαπλασίων, ἐξαπλιίστος τῷ ΚΡΉΤΗ οροὴ [υχίοοτῖ- 

τιῖς αιιᾶμπι σγάτογι ΓΟ ὑξαπλοίσιθν, 
Βιξαπλς,[Ἐχοιρ  οχ: ὃς Εξαπλὴςαριια Αἴδορᾷρ. 
Εξαπλόω, μιὠσὼ,πι ὡκαγεχρΙαπο,εχράμάο,ς ΧΡ] σο, 
Ἑξα ποδίομαι Ρ το ἡποσιώξω, της ιατ. Ηοπι. Πα. ἐ,-αἴκεν σὔκᾳ. Δυ- 

7: πεσλυγύχα μοῖχυς εξαιποδίω κω 5 ΡΠ ἜΧΟρογου νο] [ἀπηπιο - 
τιογο. - ᾿ 

Ἐξαποδιωω,οχιο. Ἠοπιογιοῖμπι ἀςςαΐ, 
Ἐξαποίνα τι ἀεοῖροῦς, εὐραλογίζεῶτι. Η οἴ οἢ. 

Ἐξαπολλυμαρςαγοτίοτ. ἐξαστωλετο,α δ ο τις οἶδ, εξαπολό μὴν Θ-.) ροτιξς, 
βξζαπολωλ ἐγαὴΡ οΥἰ γονϑγ ποί. 
Εξαπόλωλα,ΘροΓ1).ἐξαπολώλασι, ἱπτογοϊ ἀογθῃτ, 
Ἐξαπον ἥστις κὶ δγαππονυ σε) 4] οἰ αἰθοταιητ. 
Ἑξαπονίζω,] 10.610. ΗΠ οπλνοιιαι ασοι , 
Ἑξαπορέομω, ἀοἰπἰτιιοτ, ΟΠ ἢ] το, ἱτὰ ΡΕΓΡΙΟΧο δηΐπιο {πὶ ργόρτος 

τοῦ ΔἸ ΕΠοιτατοιι 5 γε ἐχροάι οπάϊ ηλΠΠππππὶ πιοάιυνὴν ἰπιοπίαπι 
ἐξαπορεϑει » ον ρτα: ἴῃ οητί ἱπορία γογιη πος Πλτίαγιιῃν τοὶ 
[ἢ] ΟΡΡτϊπιγάταιο ἀπῖπιο σοποίάςγς, Ὁ, Ῥαλ] 5 2 Οοτη. 
4. ϑλιξομβυοι, θ᾿ αὶ «-ενοχωρρυ μβμο,νδὰ ἐκ ἐξαπορρυνθν οι, οπτοβοπῦ 

ετίλτη ὁροίξατς φΕβτέξ ιν. ποα Πισοιπιθςητος ὁρείαςι: Βαῖ- 
ταρτοϑ»ΠΟῺ Παρ γοῆτος αὐτόπι ὈΠΉ πο. Ἀπιγῆις σαρ...Ἐρ.2,4 4 
Οὐοτιμτἢ ὡς τ᾽ ἐξαπορηϑέμ αὶ ὑἱμῶςς νὸ πῇ ζιῶ, αὐτὸ ντ ἃς ἀ Υἱτᾷ δὲ 
ἕξιμτη οἵδε σγοάογεπιη: νεῖ γἶτα ἤροπι ἀςροπογοιι : ΑΠ1) ἀς Υἱτὰ 
ἀείρενγαγοπι : ἴτὰ ντ Ρογρίεχιις αηϊπητς οὐἱαπὶ να ἤροπι ἀρ λϊ- 
σργοῦ : νῦ πὲς γουϊποπάα γῖτα μλ Πππὰ πιοάτηη Ἔχ ἢ σάτα ΠῚ. 
ἐξηπορηίϑησαν Δηΐτηο ἀςξεσογαας » πα Πταγης,, ΡΙατανοι ἄη ΑἸ- 
εἰνίλάο. 

Ἐξαπορέω,μ,ἤσω, ποὐκα ἀοἰπίτιιο»αα ἰπα ἰσοπείαπι τς σονσοητατρο» 
Ρἰηὸ ἀοΐρετο, 

Βξαποςἐλλώ,μιελως πιαλχὰ 9 Ἔετηἶττο, δπλύω, ποπέμπων υϊτέρ Ὠ11- 
οἰτιπηῖςρο οἴμπὶ πιαπι ατίς: πα 14 ρτορτίὰ Πρηϊῆσας : ἰσρατος 
ταϊτσου ἰ οάοτιρτο ἐπιίτγογο οἷν Β.11.ς. μο ὃ τοῖς φυλα ἥουσιν 
αὐτὸν ἐξαπές ειλε. ἐξαπές εἶχεν εἰς αὐςεὺ ὀργίω ϑυζκοι ἀυτώ δε ἰγζέλων 

πογηρώδν» 1] 4 τι1τ υἱμνογορφίθ.» ἐπυταϊῆτ ἐῃ δὸς ἔταην ὀχοαπάσίσςη- 

τία: [πὰ ΡῈ πιιητῖος πχαΐο5)ἐξα πος λίώ αἱ τὸ φως οΓα ττὶ [υπτὶζ) 
ΝΝΑΖαπξ. 

Εξαποςολὴ, νἷς,.ἡ,οπιὶ ΠῚ» το πατ δῖο  ἐπόπεμψες, ΡΟΙγ Βίας ) τῆς ὄδηξο-- 
λῆς διασειφουσης ὅτι μέλχει κλεομῆῥης}, ἑ αὐ μὴ ποιώνιαι τίου) ἐξα πος οχίωῦ 

ἀυτεῖ, 7) τῆς αὐμοζάτης αἰρασκδυῆς ἐπεινίς αὐτή. Ει ἔξαπος-ολὴ Η ἃὈΪο- 

βατῖο. ἐλ, 
Εξέπϑις, οὐδὸς γα ἡγίοχ ροάςς Βαβοηβ. 
Ἑξαποφανωςοἰοπάο. 
Εξαπγέρυγος, ἴοχ 4115 Ρταά τι: ΝαζαηΣ. : 
Εξάπ)ομαι, μι. αἴ ψομαι»πιαμμαφοπιη!ςςο ατεγοέζο; ρα! ροτραττίηϑο, 

(ρηῖτε, διώκων ἐξηήπηετο “ἴα ὃ ας των, Ροτίςαιίοης ᾿γγαῖτ τη ροῖϊγε- 
τπιοσ9 Ρ]ατανς ἢ. ἴῃ Εαδὶο.ἐξάπἤεται το πο, ᾿ρ 5 εχ ατίτιιτ» Ασι- 
ἔτος. ἐξα πεῶτο τ ὑουιλων 7 το5 Οτα σα ἰοᾶϑ ἀρϑτοὶ δά δε] 1 

Οταεῖς ἰηξοτοπάτιπι ἴς σοπέοτγο, πισαύςῃι5 1 ὙΠουτηζοςε. 
ἐξάπ]εται ὁ χιζανὼτὸς, τ]ν15 τά τ, σφρηἸτατ οἱ ςογι 4. {1 τὸ 1: 

(αρ.82. ἐξαπῆονθν(θ- περς λύχνον, [στ πα» ἀἀπηοτιιϑ9[άειτι ἰδτο 
4.ςἀρ.6ς."ξαφϑὲν φώς, σξοηἤιηπι [πιο η2 ]ατο ἴῃ Ἐρι. εξημμέ- 
γ- υὑπὺ φιλοσοφίας ὥσπερ πυρθογαιιοτο Ρ ἈΠΟ ΟΡ 1α: Πάρτλης νε- 
Ἰὰς σης. Ετ ἐξάπηεῶτω, ἀοροπάετς, ἐξαρτὰ ὅεῳ. δ. ποΠὰς » τὸ τῇ ἢ 
σωματικῆς δι ϑέσεως ψυχικῆς αἰτίας ἐξα πῇ. δὶ ρ αἱ ποῖ οὐήαπι Βα:- 

τοτὲ γεεὶρ ἰδοδος εἴτ, νοίερ τα (δαὶ ὃς ἀἤξαιι! ΕΊατατς. 1 Ος - 
ἴατο. αἰαγκαζομῆν(δ- πονλείκις εξα πῇ εόϑτι “ἴδ πολὲ μίων; κ᾽ φιλομα χεῖν. 

ῬοΙγΎθ.1η 3. μὴ ταύτας τς ἡ μέρες δπεγυομέρης δυϑέως δ5 Ἂ ἐωδινίω 

ἣγε τίω) τωροτοποῤ εἰαν, βουλό μόν (δ- ἐξ πῆ εόϑοι αἴ πολεμῶν 5 Ἰάεπα τς 
ς. ἐξά ψαῶσι τὴ εἐοαγίας, Ὑ ποπαλίτίιις ἴη ᾿ἰδτο Ρτῖπιο ἀς Απέππηας 
πού σώματος 3. καὶ φαύλη κρᾶσις ἐκ ἐμποδίζει τοῖς ποΐϑεσιν» δ ἐγείρει 
μᾶλλον αὐτὰ χἡ ξβετείνει., ἅτε τῆς τούτου φύστω; Φερσε χες (᾽ν ἐξημ- 

υἶμα. Ἔ 
Ἐξα πὶ μ.ιἀψωνπιαφα,αρρεπάο, ἀποέϊο; Ἰη(ογο;[!ροπάο; ἱποδη- 

ἀο,ἰαβαππο:Αςοαίατ, ἢ γιώ ἐξή {ε τῆς ϑολόστηςο ἀἀ πιάτο τος 
τάτι δἀϊπηχὶς», ΡΙπταγολιις ἴῃ ὙΒοπι ἴος]ς, ἱκετυρίθν γργάσιν 
ἐξάπγω σέϑεν, ἘὺπιτῚρ α τι15 Βαμα ἢιρρίεχ φἀποίιιοτοαήσὶ ἀμ- 

φὶ κείγαις μέλανας ἐξά η, πέπλοις 5 Ὡς τοις 1145 ΡῈ 15 νοίεῖριι5» 

ἐξαΐπῆω τὸ βαξθ- ἀρροπάο ροπάϊις; Αἰοχαηάεγ Ἀρβγοάιξιῖργα: 

Ῥτοδίπιατ. ἐξάπῆει τὸν χυμὸν» ἴτιο άπ πλάτει Ά πὶ δοςεηάϊ:,ΡΙα- 

ὙΠ 7. ᾿ ᾿ 

ρθῶ νι ἯΣ ̓ ντ Ἀριυϊείτις ἀϊχις [εἴτῖρο5 σαΓΓΕ5 ΡΙΠῖη. [εῖαρες, 

Ἡοτοάίάη. 1.5: τὸ ὃ αὗμα ἥγῆν ἐξώπωλεν. ἑππων λόνκων» μεγίνιων τῷ 

"ἡ ἀαπίλων, ᾿ 
Εξ ἀξαημαὶ τα ξαιτανδειπτὴμ και ΒΡ οῦτας ᾿ 

Ἐξαραίνορίαι ατεῖςο; ΠΘρομθη5 ἀΡΙοἾ τ. κῃ: ἥ 
Ἐξαραρημῆβίθ-,οχ πυρτι55ΕΧ 1 Π1}115 μια ῖτμ. ἐξαραρθμῆρα ἁπαισι, Ὑ81- 

ποτγίοσγηπι Ρεςυ]πατῖα. Ἡξγοάοτ,κοίνα εξαραιρημῆν (Θ’ ὦπο [αγῶν πο- 

φειύξωνι ἑκικωνίῳ ἡ Τάεπα αδτο τιςοιηπηιηὶ ἀεςγοῖο Ὁ Τοπῖθιις 

Ῥεοι Ιατῖτεγ ἀϊςατις Ηε]ςοηῖο 'Νορτῖπο. Ξ ὙΥΤῈ  ἘΥΣΟΥΠΩΤΗΝ 
Εξαραομαμρν οἴ πὶ (οἹμοιδῖᾷ, ἐξαρεί στεέϑτει τὸ φινταὴε σαὶ ποις ἀράς" τοῦ 



5,8 ἘΞ ὡν 
τὸ , « 

τέςι τοὺς εὐχ οἱ φ5] τῶς ἱδρύσεσι “ἢ ναων εἰωϑτὸσι ποι τω). 

Εξαοζηω, ΡῈ] 10, ιιατίο» σοπε τ οτεβλασφημώ, ἰπσοίτο. ΑὐΠτορ α.. 
νεφ. ἰξαρρίω πολλοῖς χοικοῖς 1 αἦχ σϑῖς οἱ λοι δορώ, πλλήω αὖ τὸν πολλοῖς 
"κακοῖς Κ χρέω ϑξα ρα Πὼ οτίαττι οΒτίηρο, ι1.κὴ δὴ μῶλλον ξιπῖον- 
πο εἰ; ὀργ'υ καὶ ἡπείλου» τας ϑύξας οξαρῳ ξειν,υυϊαα Ὀαητοῦ ἴδ ἔοτος 
οβταξειγος, 1, σιωτρῆβαι νὴ κσιταξζαλ εἴτ, 

᾿ξωργέω,ὠ, μιοΐσω οτί οἿτις [προ Πάςοςτοῦροο. Ατιίτοτ. ΠΡ. ΡΟ ΠΊτ, 
διαὶ πὸ οἰξηργηκέναι τίν ἀνε διμίαμιν, αι τοτροίςετγος οἷτις νίγειις. 
Ατογίμιις ΡιῸ Ομ οι ῃς οχροηῖς, ψ4ς οἱ οἰξαργηϑεὶς» ΟὐῊἽ{|5 
πορ]ροητία. 

Ἐξαῤγματα, ταὶ, ἐκρωτηραίσματα, πχθτῚ [τα ράγτος οχτγοπτα; ἐδάαιιο- 
τὶς πουλτ εὶς 4010 ἱπεεγές ], 4110: εἴτις οο 110 ἀρρεπάεαμσην 

"ῬΔΘΙΠ σαί δας ἱπτετρτ. ΡΟ]! Αὐροη. 6.4. 1ὰ ἅπης νοτ- 
[ἀπὶ φως δὴ εἡτονίδης εἶξαίζγματα τοίμινε ϑατόντος. ἢ ͵ 

Ἐξαργυξίζω, μιίσω, ποκα, ΟΠ ῆο, τοάϊσο 1 ἀὐρέτιην ν οἱ ροοιἢ 121 
νοημη4ο. ΤἸμσγάϊἀ, αῤγυρίν πώλων οηᾷο. : 

Ἐξεργύρφφω, χα τον ἴα οἴ, ατὸ αἰπίπιο, Βιιάαιις ἀς ΑΙο,ᾶς Αππουῖ, 
Ῥοϊοιογ εχ ἰδινπῖςα ἐς Οο! ατίοης ἀσπατοσγιιπι [15.το.Οοά.ς 

τ΄ ἄπ απα ρεγρογασι άπ στο (ογῖὲ αἰ ρον ᾿ὶ 9 ἂθ ππρετγτῖς Πτη- 
τ 88 Τιατίπα;. νἱάς Ετνπιο!, :ἰξαργυρώσας 1 ἴῃ Ρεσιμἴππὶγοάε- 

Β1τ . Ἡέτοάοτιϑ, οἰξεργυρῶσαι πΟῊ ἀαῤγυδίσαι., ἱπηϊηῖς δι11.15. 
ΤΙμΜΙογ ἀτ4ο5 5... οὐσῃ᾿ ἰὼ δέῃ τεχδυτων τα τίυὐ ἑαυ ςρωμνίμλ ὕδαρ- 

᾿ Ὑυρῶτσαι. 
Ἐξαρεσκδύομαι, μι. δύσομαἹ κα. ὅν μμωι δς 
Ἔξαρεσκομαι ρίαςοι Βεπιοῆῆβοηο5. ἐαὶ ἐδὸ κυρίοις δώροις ὑξαρέσηπαι. 

Χεπορίνοι ἀλείιιο τχῖς ἰὰ ΟΕ ςοποην. Καὶ γὸ ν᾽ τροζατευτικ κὶ 
τέχνη σιωνα πῆι τῇ γεωργίᾳ, ὥς ε ἐΐχῴν χα τοῖς ϑεοῖς ξαρ ἐσκεῦδαι ϑύον- 

᾿ ταιριὶ αὐδεδὺ χεῆῶτα, 
Ἔξωρϑεὶς, ἴῃ αἰειμται εὐιοξει5) ἰδ ἐπιῖσταῦ ὑξαίρω. 
Ἐξαρθρήμοτα, χατιοπο5,[αχατα, ἐκη]ώσεις αξόρων, ν᾽ {ς προρρϑρημον 
ἡ λίγυσμα, ἶ 

Ἐ ξαῤθρησις, ΠΠυχατίο. Ζυιιππη πηοπιθτα ἢὶς (δ άτθιις οπιοτα ἤιητ, ΑἸεχ. 
Ἄρπτοά.ΠΠ1|5.1. ῬΣΟΘ]. ἀττὶοι!οσιιπι ἔγα ξ1ο, 

Ἐξυϑρθο,α, ἀφ 1 Πτατῖς πη δ τῖς ἱπυρότοι5. οξως εἰσ μθο, ἐκμε- 
λησ, Πρηϊ σας ἐὐίαττι οἴμτν οἰ] παταγα τοῦ ἀστῖοι!! οχταηῖ ἃς 

᾿Ῥχομλίηοητ. ΗΙΡ. ὃς Οα]ςη. 
Ἐξαρϑρωσαι» ἀοαττιατο ἄρα Ρ]ατιτιπιτάγειις ἴσο Πιοι ο δ, 
Ἐξαριϑμέω, ὃς 

Ἐξαριθμέομκαι» ὃς οἰξαριϑμάίομαις Βιι4. 1 ἐρὶ τ. (64 αἰ Ἰοιιδὲ Τορίτιιν ἐίξαρι- 
μα, ὐπγογοςγοσοηίοο, Ομγν Οἱ τοις, εἴ τις παΐντεις εἰξαριϑμεῖ- 
ὥση βευύλοιτο., {ἰ οατηῖαπι νοἶτε αιμσγογιστι ἰηἶτο, οἰξαριϑμηῶτῃ 
σαγόνας ὑετοῦ, σαττας Ρἰτ155. πα ππογάγο. 9. Νασδηζοηι5, [{Ὁ- 
τατος ἐδ Ρασς. ἄτολλυμῖμας τίς αὐ ᾿ἰξαριϑ αήσειε; ὙΠιο ΠῚ] Πήτις ἴῃ 
δορῃίξα 9 αὐάχεῶονς μον φεῆς χαρίτων 5). υἰξαριὸιμουμῆώου ἐπυσεά- 
γὰς, ὅζα. 

Ἐξαρί ϑικησις,εως, ἢ, ΟΠ μπηθγατίο. 
Εξερκέομα, δ 

Ἑξαρκέω, αμέτω, πιεκα, χα τἕις!ο, βῆ οἰο, ἐκ ποιοῖ, ρατ ἤιπι, Πιοςιτς 
το. ΧΟΠΟΡΠΟΙ; ταῦτα καὶ φίλ Ὁ. χορὸς ἐὺ φίλοις οἰξη;χεσεν, 'χὰς ἀπηῖ- 
οὺὶς αηχῖοἵτ αθαΔὸ Πιρροάιταιιῖτ, Γ4οπ|. εἰξαρκέσειν μοι 5θη εἰ ἰγκι-- 
δι τὰρ Τυχαὶ { ἂὺ τὴ ὅπ τ ἡ μὴ, οαοτα [οἰοητία ταὶ Εἰ (εὶς ὁγῖς δὰ 
θόπος. Γίατο σιπν ἴῃ Παῖτ. στὸ τ. ἐς Κὶ ορτιδ σα, ὐξαρκεῖ σώματι 
ἔῃ σωΐγο σοτροτὶ [τὶς οἰξ ογριις εἴς, τάθαν ᾿Πδτὸ (ςεηάο ἐς 
Ἀσριδ. αἰτοῦ Δητίρβοη . Κα ἐκ εἰξιίρκέσεν ξυταῖ τοσοῦ τα καἰ σολι-- 

καύτα τίω) πολιν εἰ Ζικῆ σα] τα τω δή, τισιν ὑπ οἰξαρκέσει, Παῖς δας 

"ἔλα ποὴ Πιξῆςῖοηι ποῖσε οἰξαρχεῖ πόσει; ΕπτῚῚρί 4. ἢςς πιατῖτο ργο- 
Ὀαμτιιτ, εἰς πορκλίαν τἰξαριοεῖ, α γατιοτατόην Ππξῆςῖς, Ὀϊοίς, "10. ς. 
ΆΡ.1ΟΤ ὧς οἰἴξιρκ εἰ μοὶ ψοΧὴ εἰς τὸ αὐτεπιτ" ἐλλεινγᾶζς, Βιι4.1η ἘρΡ᾿το- 
Τὶς ργίουῖθιις. οἰξαρκεῖ ὑμῖν, ν οὐἱς ἰὰτ ον οὐῖς ἴλτίς ἤτ, οιποῦ. 
οἰξαρκω πρός σε ταιύτω » ΧΟΠΟΡΘΩ » ὑκ οἰξη ρον εἰς αὐτιπάλων μέ- 
οφ.. ΑΥΙας 

Ἑξορχι ς ἐδ, ὁ νὴ ἡ, Πιβῆςίρης, 

Εξαρκοιώτως, (ΕΠ οἰ ητογ ΨΠρι απο, μἐτοίωςγαῤκετώς, εἰ αρκοιύτως ἔχάν, 
αδιιηάὸ οὔοι Ὁ οτγατ. ἰξαρκουυ τως δεδήλωται. 

Εξαρυα, τὸ, ἰηγρατιις. Ττοτῖ αἰτἰτιιίο ἴῃ σίοθο ροἱἱ. οἰ οατι οπ ἢ 
γοσᾶτ,Ἰ, οἰατίοποπι Γἀτὶπὸ, ιαμτι ἔπαρσιν ν οἱ ἔπαρμῳ ἀϊχὶτ Ῥτο- 
Ἰοπλοιιπ. 4 Π Π! 11 δέαρικα : οὐ σοατγαγιτι πὶ ἔγπλισις. ἵν ἸηςΠπατίο 
Παῖς ροΙ τις [ὉΠ1ςτντ πόλων ̓ ὐξαῤμα τα: νὁ ὔξαρμοι τῷ νἷλίς τὸ χ7) τὰς 
μεσουρανη σεις, 1. {015 πιου 41 .πα οἰατῖο 5 αιτιπι πιο άπ πὶ τος 
ςαπλνα ρα δεγα οπ οι. 

Ἐξρμάζω, ιΉ 10 9 ἀϊπιιηρο. οὐξαρυόται 9 Ἰ. πίω) αὐ μιονίαν κὶ συμφωνίον 
καταλύσας ὑγτορτίὸ τη Πάϊδιις ΓΟ ἴατασι πουχοτιπι σοησο τἐ ἰᾶ, 
γε [οαυίτιν (αἰ πτιΠἴαπιις » ἀΗΤΟ ποτα, Ἰατοητιοποῖα σοηςοπ- 
τύτησιις πογιιονιπι ἐχ ἀϊήρατίθιις ἑοδζαπτοηι » σοηπτδητὶς [4- 
Χατί)ς σβοτ ἰτς ρουτιγθατο ἀταὰς οοπ απ ογονι!σὸ εἰο[, ον - 
ἐἰογ 9 οἷ ἐφαριιόσαι ορροηίτιιτ. Ηΐης τυαπΠατίοπος ΡΟτιιητιιτν ν - 
{ὰςἀττὸ παι τί Το ἰνυυῖτις ν οὐδοὶ ὀχ εῖτ, δε πος 'οςο ποποή- 
ἄπιπι οἴ, ολΠπἤοτατο ορόύτογςο χιαν Πειρ Π]οἷς νοςῖς πατιιγα Πτ, 
οχ΄ αιὰ Ῥυδροϊριὸ Ρεμ ες σοπηροπεὶ τατῖο : αι Ὡρωται σημᾳ - 

“ἴα. τα [Θοιτη ἀκ: ἃς τοῦ τίας ἀτάπις ἀοίπσορο ργοῖξ νοσαῦι 
ἀσσορτίο ἰχεῖτις ἐχτυπ Πτιτοῖη αἴ] 41] κυρίως 2. ὃὲ αι μή-" 
παφορεκως ἰἸσατιιγ, ῬγΓΟροπαπι ΟΧΟΠΊΡΠ ΠῚ οὐῖτοῦ ἃς ἴῃ τγαηί- 
ΕΓ αὐ μόζειν [ςπΠἰςοῖ «ιος ἃς αὐ͵σῆωιν αἰςίτιι» παπῆςος γοςὰ- 

Ἑ Ξ 
γ-“ 

θαυ οἰ ργορτῖδ,ν πᾶς αὐ μονία:ντ ἀϊοἴτιιτ παγπποπὶ, 
Τιυάϊα ἃς Ρδτγ οἱ οἱ οἰτοὲμ μέλεια καὶ συμφωνία πιο ἴα 
εἴμπι]ιις σοποθητες ὧν ἧσ φϑυγίων τοπιρογατίοπο 
Ηῶς εἢ ρτίπις Πρυβοατίο, ὃς ργορτία - Πυΐς να 
Ἰΐμιν οἵδ ργορεῖα ἴα πτιρα τατίοης.» ἀεἰπάς, 
1π αἰ ΠΤ ἐγλαἶταν 5 Ζιαγεμσν σα  Π{ὰ Ὀγαι]ατῖο : Παιίάοπη, 
αἰδαρτα ὃς σομίοπαῃς σομιοηϊσηγια. οὐ] αῤιμογίας ΠΕ 
πιο ἁάορτατ. Ἐτὶτ τοῖσι ὃς αἰογιπη αρτα ΘΟΠΊΡαΡς 
διυπςητατῖο αὐμογιὶ καὶ αξμονία : ον ἴάαιις ἀϊξξιπι ὁ 
ἀνῇ. , ν Ἃ ᾿ 
"τέτείωεν δὲ τε πεΐντει τὴ ἥρμόσεν δ ἥλοισι. ᾿ 

Τόμφοισι σ΄ ἄρα πίων γε κὶ αὐμονίῃσιν ἀρώρεν, ῶτὶ 
Εξαρνἐομμαι, κι. σομα πον μα! στο ρο ἐκ υξαργοοῆκαι περ τῆεῖν, ἢ 

ιΐη ξιςίαπι; δε ς Βῖποϑ, ΔῊΝ 
Ἐξ αριυσις,εωτονοἰλβοϊατίο, ἡ . ΑΝ 
Ἐξαρνοτικὰς ἐπ Ὲ οἰ του αν εἰ ὅϑει διιου εἰ μῆμ θυ, Ατἰ τορ.ἵπ πα ἱ 

υδρ γ᾽ ἰδεῖν εἶ πρῶτον οἰξαρνακες, Καντιλογικός, ἜΗΝ 
Εξαρνίθι ου, δας σης, 4] τ ΠΗ 145. ὐξαργός εἰωὶ, πο Ομ πῆι 

εἴδη. τἰξαρνίθ. εἴ, μὴ εἰργάάϑαι αὐτοὶ » ὁ τς ἔες τ πορ. 
ἰῷ, ω τεϑεικέναι, ἀοσδαῖς (δ ρο ἢ Πἴς, Το πιο θη, δι 
πρυξείσπης οἶξαρνίδ: ὗς μὴ μὴμ ἀποκτεῖναι σμιέρδεν,. Ῥτοχα 
Ρογποραβατοὶ [Ὁ Εἰ Το συποτάϊπι Ἰητετδέξυτη, Ηογοάὸ 
γί: γέγομκαι ὡς ἀχ ὅτω ταιὐτει ἐ΄χέ, ΑὙἸΠΙἀο 5. Ὀὐξαρνος εἰμ 
μάτων, Οοτατο τῷ τρίτα ταλ αὐτὰ υὐξαρνίδ: γίνεται." οἴξαργός 
ταν. ΠΗ τοῦ ἀΥ λτγ 411. 461. ΣΟ 

Εξαρπεύζω, εἰ Ρ᾽ο»ογΊρ]ο. ἀΠΠ οτρ να ξεγο τρί ονοχτο 
ξαρπάσας αἰνίζα μιν έγαον, αἰ Απηϊραϊε Πεγδης ΜΙ πατεῖ 
ἴῃ Ἑαυῖο. Πα 4.γ. τόσ, οἰξηρπαιξ ἐφ οςδίπη, 1. οὐ φανν ἐ ποίησ 
τὸν τῷ δεσμωτηρία φύλαχαι τῇ ς πλάίης οἰξήρποισε, ζαγςο ΓΚ ΟΝ 
ἀΡ ογγοσγο δι ραϊζ, Ἥ ᾿ οὐ ΘΩΝ 

Εἰ ζαρσις,εως ν᾽, αἀοτηρτ! ει! πο, ἕγαρσις, οἶλτιο, εἰοξεῖο, 
τποέξτο. δι 4.9 ἢ. ϑρασύτερον ὥρρεκ ϑέων, οἰξαῤσεις τὲ ἦν π 
εἰ δε, η σεῖς ποιέμϑυ (δ: βέναι παρ ϑεὶς,γἀπέλιπε τὸν βίων. 

Εζιρτανμο)ἀεροη θοῦ, οἰξ, Πρ οη[εν Πιπὶ ὃς ροπάξο,α, 
βποροζὸ ἀθαττας ΠἸμη. υἰζα πόμα; ἐξέ χομαι, Ατμοηαὶι Ι 
Οὕτω ὃ. οξήρτίωτο τσ ἡ δυπαϑ'εἰων οἱ τότε . ὡς γὴ καλλιπυ: 

πητ ἱερὴν ἱδεύσυ λει. οἰξέρτυτα 7 ἀεροπάοῖ , ἀρρεπάῖχ ὃ 
σιιοης οἴ} 3, τούτον εἰξηρτηται. πολιν σκεψ μεϑει; Ἰὰ οὐδι ὃ 
χόμνον ὅδιν, ΑὙἸΠΔ65 ἴπ Ῥαματ. οἰξαρτήσεται τῆς ἴχυίθ-. 
γἱγιδυις 8. ΠΗ ο τα ἰταγ, Χο πόρμοη [ἴρτὸ ς.  Ραἴα; 
ταὶ πὰ ϑιποξησομῆμου . ρῬανάςης Ὁ τιιοητιι. ἐνὸς εἰδηρτησῆνε 
ματα, ἢ νῃο {Ππεητατὶ οχ ογο τας ΡΙ αταγομ, τι (δ δ, 
μαι ἐμουπὰ σατα Οεμίτηιο ἃς Τλατῖπο ΠρηΙ ἢ απ οΠΟΠῚ 
ἔξει, δῇ οἷ ἐμαυτῇ κρεμώ, ἀσιιτηςὶθ πὐ]Ἀϊ απτὶ 
ἴσοοντ αἰαρτωμαι, γ ΔοΓΟἹ. πιρΡ Το. Κ αὐ ἐφ᾽ οἷς οὐ τω γ 
τἰξηρτη τω στεὺ τὰ, Ἱ ἐ ποίηστες Ὁ 1) σοιξ. [ἀς Π|. δια φερόν τῶς ΕΙ 

γρνέας οἰξήρτυτο » τῇ τε εἰς ἔπαντε που ἢ, ταὺς ὅπηςτολᾶς ε 
ἐκ δ δωκτύκων, ΑἹ ΟΠ] πος, ἐνὸς ατύρας δόξης ἐξαρτώ, ᾿ 

τος ὁ φοτία νηΐτις ντγ» Ασα Ἐ 4 ο5.Ὀἰξιίρτηται χωρίον αται ' 
οἰι5 5 ΤΠπον “4. ῬΤαται ἢιι5 1. Απτοπ, τοὶ γδ μεγάλι 
Ἀόρων του τῶν ξηρτοται 5 ἸΏ ΡῸΠ5 ΡΊΔΏΙΟΙΟΚ [νῖ5 ΠΟΙ ΠΡῈΣ 
χαἀ]οτέταιιο, υξήραημονςΟπἰτπέϊι5 Πιπὶ9 σΟμ απ 
τατίοποπι, ΡΙατο ἐς ΓορῚΡ.ΠΡτο τι ταύτ᾽ οι πυρὸς τοὶ 
παντα εἰξύρτηται, ἰξήρτνικαι τούτα, (1 πὶ σοατι 65. Πσ 05,8 
ῬΙΘτάτοΒιις » οἰξηρτημῆδον. ὁρώντες ἀιυτεῖ τὸ πλῆϑος,. ν]6Δ 6, 
δοπι οἵϊπὶ οσἰπροητοπι ὃς σοη[είζαητοιη, Ιάοπν ἱπὶ 
Ῥοιηρεῖο . βασιλέα βασιλέων ἐποχαλοιώτες., ὡς δι 
γεμέγων τυσούπων τἶξηρ τη μων ἀϊπεῖ. κι ὅγιφοιτῶντῶν ὅδ) 
εἴς, δορυροροιωύτων, ΒΔ ΠΠΠι15.» οὐκε τ ἐκολούϑων πληϑη 
αὐαριϑιυήπων τἰξηστημῖμοι συς ἤματα. ἀς ἀὐν τος 
υἰξήρτηται ἡ χώρᾳ «ρὸς νότον, ξτ1 4.7. αὐτο Πἰτιιγ 9 αἤϊ 
Εἰς ὅδε. ' 

Εξσρτοίω, μκο σωγπ νη οἰ ΘΟ ΓΟ [ο {γι μετεωράζω, [τὸ 
40,4 Προ αἀϊπηρ ουΠιςοηρογἀηηοέξουΓο σον. οΟ, 
το ἐααυτὰ, ιιαῇ ὮΞ ἐχαυτοῦ κρεμι, οι ποῖ ΠῚ 1] ἀπυὶς 
{εἰς ο. Ἡεγοάίαη, ἐξαρτιίσους ἧς ἐπεφέρετο ζώνης τὸν τρέχῃ 
χω; τοῦ βίου αγεποιύσετο, Ια ιςο ἀο ζοηα ἔς Πιρεπαϊα 
ἐξαρπάν χευσίον ἀἸσπητατ, 1 τογαιιοτη 0110 εἰγοιπά 
ἀουποῖο, απιῖςϊτία σοι ΡΟ. κϑεϑεέπῆ]αν, Θν ΠΟΙἤΙ155 ἀμ 
ἔς φίλοι, δεῖ δὴ τὸ δλγήγιων ἱμάς ἐξηρτῆ ὅποι 9. κοιϑυύπ ειἀδὸ 
κα ϑεέπγω τοιγαροιῶ δ μεῖς διὰ πῆς ὅτας λῆς, Γοττ, τοσοῦ! 

πρτῶσι χριοἿ οἱ ποὺς δδξαν δ ἔξω ζίωΣ αἰαγκοέζοντες ν αάαι 
πος εχ τοῦ ποπυίπιτι ἐπ ϊοῖο ἔποίιης. ὦ 8) τούτων ἐξαρτι 
διηγ ματα πλαήοντες. δδικεῖ χα ταῦ δύδϑω!. Ρ᾿ ττατο , 
πππὶ ἢν (δ ἢΙ5 9 αι: γογὸ οΧ ἰνῖ5 ποθι} }Π1 σομτοχιιπς 
τατῖα πη σοητοννοα Πὰν Ἰάσητατ. ᾿ 

Εξαρτυσδὸν, ΗΟ «ῖο οὐδ μν' τὸ ἐκκρεμρόϑοι, 
Εζαῤτημα ατο ς»τὸνα ρροΠ ΧΡ ΕΓ εγπηοσθη 5. 
Εξαῤτησες, τως, ἐν, ΠΡ Ω Πο ἐξαῤτησιν ἔχφοἀςροηάεῖ, ἷΝ 
Εξαρτίζω, ροΓἤοἸ οὐ ργαραγο,ρρατο, αὐρᾳσκόυαζω, ἐτοιμέῖ 
τελειω, ἐξαρ τίσαι τας ἡμέρας κἀϊος ΟΧΡΙΟΙΠο » τιν ΘΑ Ρο 
Τἰπιοῖθιοαρ. 5.1: Ππο,ωρὸς σαν ἐἤργον ἀγαθὸν ἐξηρτισ 
ἔχυνε! ραγατιισνο! ρότῖιις Α ΓΟἰταδι 



Εν"... 
- 

ὩΡοπο; σοπά το. ππζτιιο. σο ογοτραρραᾶτο; Ρῥγοτὶ- 
το γοιποάλιπι. ἐἰξηίρτυται τοῖς ὅπλοις » Παπλὶτ αὐτὰ, 

ἃ. εἰξιρτυυῆϑθ- συτίοις οἰ σαγ1ῖ5 ᾿π|τγιέδτις » ῬΡΙΏγαγ ἢ, ἴῃ 
δῥ τοι «δὲ τὸν βίον κατα πιδυυτ:, κὺ τῷ μεγέϑει τῷ φρρνήμα- 

αι λόγον ὥσπερ ὄργανον εἰξαρτυο μᾷνΘ-, πειρέτεινε πολλαχοῦ 
»ν ἀίξαρα υὑσοι ὅτι! ποίντα καλώς, ΑὙἸτι4, ΓΤ ιιοΥ ἃ. ἀἰποισιν 
λούπῳ, ναυσὶν καἰ ὅπλοις. Α]ὶς οὐ αἰ θιις ἐηπτγιιξτὶ Πιητ. 
ὃς τὲ αὐθιϑγίελον Κ πόλεις, κὶ ποὺς τορρυ ποιρχ ἄστες εἰξηρτύ- 

υὑμαχίαν, Τά οτα, εἰξηρτύετο να τηκοὲ καὶ ἐλλαὶ γ ΟΥγαο]α γοὶ 
πιροθαῖ, 

ἐραρραγατιυ αἰ πγιιξεῖο »Υἱ οὐϑφισικϑυνί. 11} 45) πὺϑύ μῆνος 
υσιν “ἢ σηλους ᾧ ὖ 

ὑσω,ἰάσπν χιιοά ἐξαρτύομαι,ἱπταο,αρ ρατο, ογοάίαπ. 
αὖ ΝΘ. δῶν οἰξίρτυς τοὶ καϑ' ἑαυτὸν ωερμηϑέςατα ἡ ἀσφα- 

Ἂ ̓ Τἀοπη τεὸς δὴ ταῦτα ξηρσυε ὅστε σι οἷσ εῖν ἔμελεν. 

ς μδρ οἰιῶ ταιῖτ᾽ ἐϊτορᾳτῆε, κὶ ταύτας εἰξηρτυε πεὶς πέδᾳ- 
σε τίω) περᾷξιν,γοπι σοῚ ἔς ο τ ΡΙ ατάτο ιν ὶπ Ἑαδῖο, ὃς 

ἰοίν οἰ. 
Ἴσοτ. δι τιις.εἐπτέντλησες Ὁ οἰξαρυω, 

Διιτῖο ὀκκεγόω,ον ϑ'λίζω, οἰξαρυύαται ἁριιά Ηἰρροςγ.αὶε- 
αἷς δε χενὅ ται ἐκ ϑιλίζεται. ὴ 

εξ πχπποιπιοντ Τιατὶπἰς Ἰποίροτο. ΝΊΓσΊΓ. Τποὶρο 
ὁοιπι πιρα τἰ οἷα νου Πιβτατιρισατὶ δὲ Ργαϊάοτο, 
καὶ βάνεϑαι. Ἡοιποτο, ΗςΠ 115, ἐν ἀκπίδι, ϑεαὶ δ) 

᾿δῆς ὠούσαι). Ἐς δῖ ΠΟ Ποτιις νοσαζ μιούστιν αῤγ ἐσίμιολπον. 
Ἰπάατιιτη Ρτοοσπχῖα ἀϊσιιητιτ ἀρχησίχορᾳ, οα4Ὲ εἰς 
ὁ Ππιρ Ἰςὶς αὔχεινοντ ἴπ.1}10 ΤΠ Θοο τί Αὔρχ το βυ-- 

εὥσαι φίλαι» αῤίχεπ «οἰδᾶς. οὐτα ἀοσυατίιο σοη Ἐετιῖτι!τ 
τ. ΠΠ|α 4.8. βελαὶ τ᾽ οἰξαῤχων ὠγαϑτὶς πολεμόν τε κορ ὑσσῶν» ὃς 

᾿ βοοτὶς ὐπὸ “ἴδ οξορχόντων τὸν διϑυραμζον,ςιι πὰ Δσοι- 

τἴτιο» ϑορῇος!. ἡλέκτεα 9 Καὶ μέω εφίωμ᾽ εἰ δέ μ᾽ ὦ δὶ 
ϑρχεςοῦι αὐ ἡδδα λυπηρά κλύϑστε, 

᾿πἰτίο, ἀσηιιό. ῬΊίατο ΠΌγο τάς ΒΘριιδ. ὑποχρίναι ἡμῖν 
Ἰοίτιιτ ἃς εἰξ αὐχῆς. ἡ «ἰξορχῆς τάξις 5 ῬΥΙπιι155 ΟΥἹρΊπα- 

, ὑἰξαρχῆς ἀἤχομμα) 5 ΑΥἸΪΕΟρίαπος ἰΐξαρ χῦς πολιν, ἀοχη. 
ἀρχῆς λέγε» Ἰδοπιο Πποπι. τὸ ξἰξαρχῆς ὁτίαπι ρτὸ εοάοτι 

αἴ ἱη νοςς Ρα Πυα ἑαπηοῖῇ Βιάσιις ἴῃ Οουητηδηζ. 

τ τα ταπτὴ πὶ γοος ἀἰςὶ ΕΠ τρλδιιογῖ τ: Πσ πο» [ρ1- 
ὀχαςςαποτο ἱποῖρῖο, εἰξαῤξομαι πώ αὐανρσαπα σάποτς ἱποῖς- 

: ὉΡΠοα 11|0.3.Οὐη ἴοτ.ἰξαῤχυ κρινῶ, ὈΥΤΠΊ115 ἁαίριςα- 

ἀσΡτΙΠΊι5 σΟΓΟ Πα ΠῚ ἃ φαἸατῆο στρ 5 νὰ νογτῖς Εταί- 
Εἰ ΤΡ. οἰξαῤχομαι ἀεϑλδυων,Ἰποῖρῖο σοττάτο, ἴδει σογτόπξ 

Ἰοηινιάς οξαρχω, 
τς τ - ΄ 
ἸΧΟΡΙΙ ΠΟΘ ρδοΡγδΠι]του, σηξοτοκορυφῶίθ-, χορος ἰ-. 
τ ἱερων, Γιστοτιιπι ρτίποορο 5 Ῥ τατος. ἸΝτιπια, ὁ 
(Ὁ. ἀπιχ [ΟἹ] ππϊτατὶς , Ναζαηζοῃ. ἔξαρ χίθ- οτάπι 

ἤοτὸ ἃς Ῥτῖποῖρο αἸτσιτ5 γοὶ σοη Ποῖοη δ: νεἰ σου [Ε- 
ΒΑΓ. τοῖς δυα)σίιυοῖς, ἀς ἀλαπατίοης φιογιπάαπι Πτο- 
Διο 5," στῖν ἢ ἐξαρχοι ἥδ᾽ καϑελόντων αὐεδὺ δ ϑοξ.. 4ὕ-. 
τ, 1η Επιπιις.- ὃ ῬαυπΊοΠΟ . πι]5 ὁ πτοατιίι ν οἱ - 

τὶ ΟΠΊΠΙ 1 ̓ ΠῚΙ ΠΓΟΙ Οἱ ΠοορτοιςΡ ον ἔς έξου. 
τσ. ἤρχα 5 σΠΟΥς ᾿ΠΟΙΡΙΟ 5 γε] αἰτογάτις γαῖ ΔΈΓΠΟΓ 

[Π.5).- μρλπής οξαῤχοντες. δίς. 1 εἴτ, οαητιις αὐ ρῖς 65. 
1 Ὀταροηζος δὲ αἰιἰρίσαπτο5. τισί πες ἀς [πέξι, ὁ ποὶ 
αἰρχηγαρος τὸ μέλίΘ’ ἐπαμέζοντες, ν Βίσαπαιο αἰ ρῖσα- 

ἀτήείος οἰπίατι! τοήροπάεητ. οἰξαίρχων δλινικίου παιανθ-» 
ης νἱέζοτία: ρα απ, Ρ] τατος νη Β οατ]ο. ξῆρχεν ἐμζα- 
αγίδ..Ἰπο ρος θατ σά ποτο ράαπα πα ἱπιιδάοπάτιοι, [ἀφ ΠῚ 

ἐαι πὶ Ασοιίατί ΠΟ. ΟτοσοΥι5 ἸΝαζδηζεη. ὀκείνζων 
τ γ 4΄ ἱσρανὰ τοῖς ἀγγυπήίοις. εἰξαρχούσης Μαρίας 3 ἴω 

τυρίπανον. Χ οηορθοα [ἴδγο τοῦτο. πο; ἐπεὶ ὃ) πτό-- 
αὐτεπο δὲ δό μῆμον - εἰξῆρχεν αὖ διοσκού ρφις παμαγὰ 

Π; εἰξάρξωμο) οὐμα ἰωδίκ αὖ χαιρὸς “,παγανα.Τητοῖ- 
ΟΓ πη. 1184... βουλῆς ἐξήρχε νέεῶχ, 1.εχ σοπ- 

οἰξαώρχι παντὸς δόγματος 5 ΟΠΊΠΙΠΠῚ ΓΘ ητθητῖας 
εἴτ, ΡΊύτατι ι Θαἱθα. Ἂς ΝΝγταΡ 41 Ἰοαιιοηϑ » ἃ 9. καὶ 
κλήτος εἰς πιμἰμ) ἔωραῆεν ἀυτεῖ σιυυτο ἐ χουσοι καθ᾿ ἡμέραν δὴ ϑιυΐ- 

ε ἢ παντὸς ἐξωώοχίν δόγματος εἰξιούσει αὐ βεξωιοωωΐ, ἔτι αὐραιτέρω τύλ- 
ιν αὐη λυ αὐτὸν . ΔτΠοτοτη ἤοτὶ ὃς ξοπῆν πιάτογοσι [Ὁ πατι- 
αἴ ὉΤΙΠ Χ ΘΠοΡΠοη ῬΓΙΠΊΟ 9 παιδείας . Αἰλλ᾽ αἱ πῶ ἡδεῖ ἑαυ - - 

Ὶ ἤογα ὄντα, ταῦτα εξῆρχε . φάσκων ἑαυ τὸν κρέλλιίον αὐ τα ποιϑσεῖν᾽ 
(ΟΟἹ] παῖς (οἰοθατ σογταπηϊηὸ [δ ἱπέογιογομι οἱἷς »ἐο ἰοοϊος 

θατ,αΐδης ἔς Πιρογίογεπι διτισιιτι. ἐξώρχοντεο! τροπῆς; 
ὉΠδ φουη ΡΟ ]]ςητῶϑ δά ἤιραπι. Οτιπὶ Ασοιπεϊιο:θν- 

ὦ ἐξάρχων ἀγεϑεὶς χυτθοτ σοπῇ]]οτιιτι, ΗΠ οπεγ, βουλας εξ- 
"οὐ πα νῶ φορϑὶς τὸν πόλεμον; ΠοηΠ] 18 ἐχοορίτᾶς θοπὰ δά θε]- 
δ ΒΕΓ Πάιηπι, Ρ]τιτατγοῃ. ἴῃ Οραίοιυ! ἐξαίρχὦ ὅρκον, ἔπτατο ἴῃ - 

Ὁ ἴο, ΕῸτῚ Ἰὰ.Ξἰξρ γω πειότει, δες δι οἱ ςοτναῦ 15 αιιρίςοτ,Χο- 
ΠΡΠΟΘΟΡΠΟΕΙ. εἰ δέ μ᾽ ὧδ᾽ οἴξξρχες λόγοις» πιο Πια]υΠπιοάὶ γοτ- 
Ἐ ἀσρτοια Εμ!ῆες, 

δὸς, ὐν[οπατῖτις Πυιππουιῖς.. 
γέω» ὧς 4 ἱππριιοτοπὶ νέαις ἀς θ᾽ τοῦ . υἱγίθιις ἀοῇ- 

ΕΣ 439 
οἵου, ΡῬΙΗΙΟ ἀς τηληάο . ἐξα ϑιενῷ δι ἀΐγειν. ἀϊισοῖς ἈΟαα 1 6- 
τοι ἰμιβνεξαόδιενου σὴς τῆς “δ Μακεδόνων δεωνείμεως, ἰά οἰϊ,έξαϑυ.. 
γατουσὴς, ς 

Ἑξα ὡνεγίζω, μ. ίσω, π ικα, ἀςὈΠτον Αςοιιίτ, , 
Ἑξασκέω,χοτοθο, σοηήο, αἤαστοξιοῖο. ἐξασικήσοις ἕξιν δ ἐναντιολο-: 

γίας εἰς ἀπορίθυ κα τακλείουσανγο ἀΟσο 5 ΓΟ ΠῚ; ἄττα ἐχ σοπιταί!- 
ἑλίοης ἴῃ ἀπιδισαΐτατς σοηο ει ἀ τ, Ρ] αταγοὶν, ἴηι Ῥετῖςῖς, Αἰμο- 
ὩΦΌΙ5» οὕτως εἷζ ἰσκίωυτο πυρὸς τεὶρ ἡδυπαϑείας, ἢς οἰδιά τὶ ἃς οἀοξεί 
Ἄγάητ ἴῃ ΠΧ ὃς τοίστις ν ΟΠ μρτιμαν δ, Χ ΠΟ ΚΟ, ἰω τατον πεῖν- 
τὸς εἰξησκημῆῥοι σιν οἱ ἐπ᾽ πεῖς, ΊοΠἸ σας οὐ ὀχουθο,οοιπο, τλο- 
ὩΩΡ15 5 ΤΙέρσαι πεντεικόσιοι “πορφυρϊς γὰὴ μελίναις ἐ δϑυῖσιν οἰξησκνμῆώοι, 

Τάοιι » εὖὺ τω) ϑυγατέρα ἀυπὶ μνης ϑύοντας τοῖς λοὐποῖς πεῖσιν εἴξῃσκη- 
υσοις ἐλ 9 εἴν; νὴ κομώντας τὰς κεφαλὰς, δἰραϊῆοας ὃς εἴἰδθοτο, αδ- 
{Ό]ιιο 5 Ρεγρο]ο 9 αβιθτὸ ἕὰοῖο. [ιισίαηις ἐς Μαιίο]ςονμέ- 
γαν πίφογ. χαὶ ἐς κανλθ- εἶ νσγονυζον. Οτεσοτ, ἐς αἰιίπιπι αἱ ἀϊς 
αἰχ τ, ἀἰςίτιιν ἃς διασκω, ὁ οἰἶξησκη)θ- .αβαστὸ ξιᾶως 9 εἰαθο- 

Τάτ, 
Ἐξ σνονσις ες» ἡ» ΘΕΧΡΟ το, Βα ἀ.1π Ἐρι, 
Ἑξαςίας γοσας ΗἸρροογατος 5, ν 1105 ἃς Ηοςειιίος Ραπποιιπι νοΐ 

τοΧτΙ Στ, τοὶ ἐπανιςτα μῆνα ἐξ ἄκρῶν “χα ιὠνέντων ὀϑονίων λίνα» χαὶ 
Ἀπὸ Ὺ ῥάκων πεὶς κροχας» κ᾽ τὰ τορὶν ος “ἀδ ιῦ α] τυρού χονταιν Δ, α] οι ἴῃ 
β]οῆις. ἐξάςις ἀριιά Ηἱρροοι. ἀϊσιιητιιν. αἱ ἐμ φερξοῆναι τοῖς ὅθ-- 
δέσμοις χτ) τεὶς ἔλιχας κροκυ!, 1πι γ} στα οὐ ἸτΙοπίθιις ΕἸρροοτ. ὃς 
ἴῃ σοταμηρητ. 8]. [ρῖπιν ἐξεςίας, 

ἙξώςχΘ-. ὁ χαὶ κν » ἴξπῖς. σοηίϊαης νογῆθοιις γοἱ ογάἀϊηῖθῖις : νηδδ 
πεχαίιομια πογαρὶιπε ἀρὰ (οἰ τμις Π|ππὶ ἀἰςίτιν, Π16.2. τα- 

ἘΠ ῬΊΕΘΙΟΣ 
Ἐξαςράπηω, ο(Π} ΘΟ. Πιΐσὶγ εχ τὶς ταΐτῖο. Γαιςα: Ὅλρ.9. ὁ ἑᾳατισμὸς 

ἀυτῴῷ χὄυκοὸς ἐξα ςρεί πἼων, ΟΠ] Δ 115. 

Εξεςγλθ., κα, δ ἡ ἠνίοχ σο!αηχπας παθοης. Λ τα. 
Ἐξασφαλίζω. μ.ἰσῶ, ποι αογπιιη1ο. ταζιιπὶ τοάάο, ᾿ 
Ἐξατιμοίζω, 1 λπ ον ράτιι ἔαοϊο»ῆοςςῖ μοπάο, 
Εξατιμόω, μι, ὡσ γᾶς [ριοῖο. ᾿ 
Ἐξατμίζειν, γΑΡΟΓοηι δ] ζετο; Βιιά. εχ Αὐϊϊζοτ. χροπιοχαί τος, 

πῶσῃ Πιράιιςεζο, 
Ἐξατρμίζομαι,εχρίτο οπροτοτν χα ο, Ἔχπςςιι5 Πο ατοίςο»ἴη να- 

Ροτγᾷ σοπιιοστοςὶη ναρότοιη αὐ ππγο. ἐξα τρμιϑιεὶς, οπα ρογαᾶτιι. 
Αὐἰίϊος οἰ ες ἐξατμίζειν δὲ ἐξατμίζεϑωι ργο φοάοπι ροίμτ, 1.4. 
ἄς βοπογατίοπο Αμΐμη4]. Οὐσὲ γὸ τὸ πώς ϑερμώνει μάλλον ὅσῳπὴρ εὖ 
ἢ πλέον. δα, ἔςιν ὅρος τῆς ϑερμιπητίθ.:, ἧς ὑπταρχούσης ἑαὶ αὐξησὴ τις 
τὸ πῦρ, ϑερμὸν μᾷμ οὐ γίγνεται μά δον ξξατμίζει ὃ μάλλον» κὶ τέλ Ὁ. ἀφα- 

νίζεται»γἡ γίνεται ξηρόν. Τάτ ἴῃ Ῥγοδίοπιατ, [εξίοης τεῖρείιπα 
{οχταυ τοὶ μϑ γὸ ἐντὸς ὑγρὸν, δεαυύυει, τὸ δ' Ἰηππιολῆ ς. ἀπανιάπετα εξ- 

ατμιζουῆνον. Ἐτ Π1ῦγοὸ αιίητο ἀδ σοπογαιίοης Δηϊπια πὶ; 
Σκληρυμδει μῆρ ουω χαὴ τὸ ψυχρόν, ἐξαπμίζεῶτι γὸ ὠπ᾽ ἀμφοτέρων συμ- 

ξώνει. 

Εξατονεῖν, ἀςἐεει(οἱ, Τοτγεητ. ΡΠοτιη μος τος τατπὶ (ὉΠ ει ΔἸ] οἵ, 
πόαας ἀς τ! ἴζατ ν Πα Πα Πὶ ὁΡῸ ΘΧΡΟΓΙΤῚ δὲ ἄοπος τὲ 1ά αποὰ 
ρῸ ἤππὰ ΡΟΠΠοῖτας εἤεςοτο. 

Ἐξ: 7.Θ-,κο δ, πα σπιιβομπροτιιοῆις. ἀλι 
Εξώῆω, ΟΧΊΠἸο. Βυιάσιις ἴῃ ἘΡΠΈΟΙ. ἐξείσηουσιν ἐν τοῖς ὕπνοις, ἴῃ ἐοὐῃ - 

ἷ5 ὀΧοϊσαπτατ 9 ΟάΖα. ἐξασμῆθη τυπῆηρία τ᾿ μονάδες πολία!ς ϑριξὶν 
ἐμφερώς 9 Τϊ οἰσοτιά. {στο χαΐητο 5 ΠρῚΠατί τὴ ἴτν σαΡ Πα πηθητα 
φιατάαπι οςαποίςεμτία ἀςβ  τοπ5» Ἀποῖϊτας : ἀαππὴ ατςς}- 
ἴπ15 νοσεῖς, ᾿ ᾿ δ 

Εξατωρεία, οΧαιτΒογάτ οὐ πα πο ατ1}5 5 5114, ἐλδυϑερία δστὸ φρατείας, 
γΟΧ Χ]ατῖπο ἔπεϊ. 

Εἰξαυωνω,ἀτοίαςϊο.εχίοςο, Αὐἱτοτ. αἷθὲ ζωὴς ἡ ϑαιγαῖσυ, ἂς Ἰητογῖτιξ 

ἀτθοτιπὶ ἰο {110 Π5. «αἱ 5 Υὶ τὸ «δειέ χεν υὐτῦν ξαλλῃ ψυχεοτητι διὰ ὃ ὦ- 

αν, ἰυρων υουΐήων “ἥδ᾽ πάγων, ἐξαυαΐνε παι)δζς. 

Εξαυγὴς" (ρ!ςπάοησο απ ςη5), ΕΠΤῚ ρα. ἘΣ ἐδ αι 

Ἑξαυδαω, μ. υἷσω, τα.) Ε] ΟΠ Ι1ΟΥ» δἰϊοσιοότσ. 1124. εἰ, ἐξαυσα μι κεύϑέ 

νόῳ. λέξον, ἐξεῖπε,ἐκφωνέι, ὁμολογεῖ, ; ΕΥ, 

Ἑξαυλ ως ρτορτιὸ ἐχεῖδιο νης ἐξηυλημῖ9.. α.Δ. χει δίατας πια- 

τά. ἀς ἱπιτοτογατὶβ γεθιι5 ἀϊοῖτιιγ ντ ἄοοετ, Ἐτγπὶ., 

Ἐξαυλθη,οιι τ ὲα οχοπιρτά Δπς εβταίια οοφιλτῖδια (οὔιιπι 41- 

Ρ᾽ϊας ποη οαϊτ, Δ ι} ἘΘΩ͂Ν 

Εξαύξω, μιύσω,αιισοο ἱπιπιοάιςὲ οχογοίςοτς 
[μοῖο. Ῥτο ἐχοι οἴζο. 

ὙΤἈεορ γα μα.11.1.ςᾶρ.14.ὕπαντα ὃ ὧν τοῖς οἰκείοις τοποὶς εξαυς-, 

ξειδοτπηΐα Ιοςῖς ἀρτὶς δὲ ἀοδ εὶς ἘΧογΟΙ Γαι Πεν 

Ἐξαῦσαι,οχτταποτο,ἐξελν, ΡΟ  τχ ΠΡ. δον μὰς μρ : 

Εξαυς ἀρ. ὅρος, {οἱ πᾶ 9} Πρ }15 βευγθ
ιις ἀμ μάτραχ ἥτις τ ἘΕΌΜΝΣ 

{υυιπιοηζιιπι σοι πατάλιπη δα οχ τταμοῆα5 ατπεδ», 4110 

χρεοίγρα τὸ ἱρπαγιονὺ λύκος ἀιοϊτατΡοΙΤυχ 0.6, αὐὸὐδα 

Ἑξαυτῆς,σουτίπυὸ, ἰτατίπι, οἰτό»Εοπξο[εἶπι 
αὔραν τικαν ϑέώρΑΡ 

τ Αἰζοσαπιν 4, πιθαιά. ρας 411Π| ἀϊπυπέϊὸ ἴορίτωτ. 
τὸς 

Ἐξαῦτις, τυγἤις, ΡΠ. οπιιό. ΑΡοΪ.2.ἐξαώτι αν μοῖδαν ἀμ! ΡΠ τα 

δευτέρρυ, υϑέως. αϑοφυτίχα. Ἡ οπιοῦ. 
146. γ»- ἐρεῖ, Χχ ε ἢ 

Ηοῆος, ἢ΄ς φα τοῦ τόνον, ἐξαῦτις ἀἰμείδετο 
ΚΟΉ 91. ν1ολ ματι τς Ῥοη 

ἀοῦδς. 
Ἷ ᾿ “ 

προ ναν ιν ἐπα ρίοιείρα ρας οὐρετξιβο 
. Δ ορῃ. 

μου ϑοιμ(θι τιογ»ὡς ἐξα τομολώ πες ὑμφ 6. 

Εξαυ χενισμὸ εγοδ, ὁ) οχςοταίοδτιο ) ΗΙοτοα, 

γεφιδεξαῶ 

ἀπ ἐαρ.3.}18.., Νάμαπι 



μ-.. 

549 Ξ Ξ 
Ῥτορδιενατοοηεπηναςία ρογιήςαχ, " 

Ἐξαυχέω, τ, Ἰαξζο  ϑτερ σοῦ σεμαγευλο μα. 
Ἑξαυχμέω,. ἥσω, ἴς ααἷοο. 

Ἑξαω χμούται, ΟΣ ΠΟς ΤΙΣ, 
Ἐξαύω,τοττοο;α[]Πο, ὀπ]άω. Ῥίατο, ὁ 5), τὸν ἐγκέφαλον ἐξαύσως κα τῶππνή» 

ΕἸΠΤΟ ἀεὶ ἱΐρίαι φοτοῦγιιαι αἰΐατιιτα οχίοιδεῖ, 
Ἑξζαφάζων, ἐξ ἑυω τὰ γινουῖν Ὁ», ἡ αὐρεξλέπων, 
Ἐξαφαρέομαι)» αἰιέογον ἀδρεςΘ- , ἐξαφειλόμίω, ἐξαφελ: ὥτι εἰς ἐλώϑε-. 

εἰδυ,ἰι 1 Πγέττατοιη Δογουο. οιπο ἘΠ ο95.αἰδὲ τῆ χεῤῥονησι. Καὶ 
ὅλως ἐνοχλῆσαι τοῖς αὔχουσι βουλομίρμοις, "ὁ ποῖντας εἰς ἐχουϑερίεν εξα- 

φελέϑϑειι ἕτοιμοι, ἀϊρίταιν διιτοηι ἐξαφαιρεῖ αι ν οἱ εξοηρειϑτε εἰς ἐ-᾿ 
λόυ εοίεν. 

Εξαφνίζω,ἀοἷςο. 
Ἐξαρϑεὶο, ἐντοςοαςσφη ες, ΡΊατο, ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ἐζαφ )ὲν φως, Ὁ 

ἴσῃ [ππῖοὰ ἀσζοπίϊπι:ὰ νοῖθο ἐξα τ). 
Ἐξαφίνμι, οπυϊττο νἀ πλῖττο. 
Εξαφίςτα μοι » τεσςάο, αδάμπςοτ, ἐξαφίταμαι λόγων παλωων » γοἴΟ ΓΙ ἐς 

{επτοπτία ἀςάϊπιςον, Εατὶρ! 4. 
Ἐξαρόᾳρι, ΠοχαΡ ποτὶ 1 (δπὶ αἰ᾿χιιοά οπιις σοίϊλης. 
Ἐξαφορρν,ἱ οξλὶςα ἃ (Ὸχ [Ἐσεῖς φοίϊατα, Βοχαρβοτίιτι Ματεῖα 
Ἐξαφείζω,ςίριιπιο, ἐξαφρίζομω,τοάτροτ πὶ ἐρυμπιαπα.. 
Ἐξαφύω, εχ" διιτο, ἐξαντλώ, Ο ἐγ. ξ, Οἶνον ἢ δ ἜΥ ὑαβρ'ξιον ἐξα- 

φυίοντες,ἷ, ἀπευτλοειύτες»ΟΧ ΠΔυΙΓΙΟητΟ5. ὶ 
Ἐξζάχέργααὶ οχ πλληι5 παδοῖ, ἐξαχέρ αὔϑρωπος, 0 ἔεχ πιαπῖθιις 

Ῥταάττι52Ἐσίδη. 
Ἐξαχή,[οχΊςς. Ρίατο τη ΤΊ πγαρο τέο ο᾽ ἐν τὸς, ο,ΐσοις ὅλ ἢ ἰητοιδοτέ 

ἀατοπι ἥιπιττ τη ἔοχ ράγτος αἰ Π|ἴοτ, 
Εξζαχὴς.(Οχὶος ἀ 1 {|5. 
Ἐξυ χη... ἡ 

Ἐϊξαχοιε, ὃ νὴ ἡνσαραχ σοηρίοτιτη [Ὸχ 
Ξοπρίοτητ, ῬΙατατιίη ϑοίομο. 

Εξαμοςς τως» ἱΠΠλαλπατί οφἰποοηῇο, ἀτάοτ, Αρα Οἰονηοά. 10. 
2. ἐξάψαι ΤΡΡοπίξιιγ σβί σις. Αὐλζοτιἀς πε πάοσέλας ἀϑρύς πυεὺς 
ἔξαψις ἐν ἀέριοἱρ αἷς ςοΠ]οξῖο. 

Ἐξιγγρέομοι, ὅμαι, οΧρτοπαϊττο,Βια. ἴῃ Ἐρπῖ. 
Ἐξεγίοκω, ροπποης ἃς Πάοιιδίοης αἰἸαιο πὶ ἴητοῦ οἰτο ἀΐας οχὶ- 

Τέοηξοπι νοΪ Βιταγιιπα Πογο. ουα τ ῃοπος χῦ᾽ Τιμοκρύτ, αὴ ἐὴ ἢ 
διεγζύησιν σα τοῖς [51 τὸ λοιπὸν ἐξεγίυὧν μηδένα 5 ναἀαΓ] δὲ ΕΧΡΥ ο- 
ταϊττογο, ΕΥ̓ Πὰς χΤ' παγκλέωνθ., ἀς ἔοτιιο ἀμ] ἴῃ Πϊδογτάτοτη αἵ 
Τεγτιῖγ, ἃς Ἰητογίτη ἀατ [ροιίογος ἃς  ἘΧΡτΟ ΠΑ οτος «ποι 
Ῥισαμπμηοιοῖην, Ἐφ᾽ οἷς μϑὸ οι ὃ ἐξυγζυν 3. ὅτε αδελφὸς 9 ὅτε θη, 9- οὐ- 
δεὶς ἄλϑε. γι τυὴ ἢ φάσκουστο αὐτῆς αὐτὸν Ῥ φούλον., ἐμφισβητούστ τῷ 
Νιωιήδα, Τ)οπιοίξ οι θς, ἔνιοι τῆσδ᾽ ἑαλωκότων ἢ ΞΘ ΠΕΣ ὅσοι, 
ἑαυ τ) ἔφασαν βουλχεῶοι λυ στε» αι [ροπίογος ἀράογδης νὉ]}- 
ὅοτα εἰΠξοάία: ἐιϑοσει μονσας «ἀπο οτίαπι ἀς 115 ἀτοῖζαν 41} 
Ῥτο πλοϊ δα ντχενι [ἀπτρα! ἢ ναᾷες ἀφάογίης. 

Ἐξεγβύησες, ως ὐ γι Ἰυγο πίσσα, Δ τα Π1ο, ρου ῇο, 
Ἐξεγρὦ ὅν 3. οΧρτοπα ον, Πἀοἰι ον. 
Ἐξεγείξρμαι ΟχιΓρΌ; θροα. 

Ἐξεγείρω, μινερι “οχοῖτους χρεγρι σου. Αςοιίαε, ὃς ΑΥΠτορΙι. ὁ ξεγεῖραι 
ωριδτον αὐτὸν β.: ὅλο), 

Ἐξεγυν, μίω,αστιις ἔχηι εχ. Ηοποά οἵ γῆς ἐξεγγύοντο, 
γξέ, ΧΙ ΠΟ ΣΝ γοχοίτασίο ἃ [οσαο,νο] ἐχρογσιίςο πα] ὀχαοἴταη- 
εἶς αἴξῖο. 

Τζε γε ἥυ 9.,6χ τΡογγδ 5» οχοἴταξιιο. Ἀρρίαῃ. ἴῃ θεῖ. ἕνοπλ Ὁ ἐγε- 
παύετο, ἵνα ἐξιγρθυῖν Ὁ», ἀυϑις ἐς παάντα ἕτοιμος εἴη, 

Ἐξεθαρίζω 5 σΟΠΊρίαπο 9 ἴοϊο δάσαιιο. 11ιπ|5.. ρἴιοῦτο ξιηάϊειι5. 
5100]. 

Ἐξεσε δνίσητο εἶν᾽ χοιϑες τῶν νομίμων » ερὸς. ἀίμις ἐμιπίτιισα, τγδης- 
δτοῖδις οἴ, ΤΗπογά. 

Ἐξεδίχ: τοροχ [ροξγαθαταν, 
Ἐξε 'δὸμ φρέχϑάο, ἐκτρόγω, 
Ἐξ ἐσρα, ας, ἦγ σ. 11 δά ςο]]οαιιεπάμιπι 5 αὐῖς πλονὶ ΠἸΔη{πιπὶ ἐπ 4118 

ἐαιςπίος (δάος,νοἹ ἀπας! πτοία ἃς Βταδατι! οχοάτα, ψίεταν, 
Οἰϊς. τοὺς ἐξέ ὅλας Χοπορίοπ νοῦαῖ πατ δας. Οἴσοτο οτίαπι οχο- 
ἅτῖα αἰχῖετη ἐρητο αὰ Ἑαθίιηι ὃς Τιιίσιι!. 5. ἐξέ δρὸρ [ο(δ᾽ Ομ ἐπὶ 
γάσειγ ἱ ἱπτοργοτατί. 

Ἐξε ἐδρα μον) ΕΧ οι τὶ, ἐξέσραμῷ εἰς ἀγροβν,οχουγγὶς τη ἔογιιπη, Ρ]ιτατ, 
1η ῬιδΙς οἷα. 

Ἐξέδρας, κοι Παάϊατοτ. 
Ἐξεσν Ὁ., οὐ. δ καὶ ἡ. Ιοςο ἤιο οἥτοτιιδ. σα οΡΡοπ ταν ὄνε δρῶ», 

Αὐιοσοῖος ἐς πιιλάο.. πνρίχῳ ἐξερον γζωνμῆσον ἐν, “7 οἰ κτίαν 
τόπων ἢ τά οἔ, (ρί τίσις ἜΝ Ε [αϊς οὐπτηρ 6 Π5» Ἔχρα!ῆις. ἐ ἐξε- 
ὅρον χώταν ἔχνν.. “ΑΠἤορὴ πος 1 Αἰήριι5. ιαίις 1 ἀἰχτῖοι πα- 
ποτ υϑύϊω χρριαν. δίς ϑορβοοῖος» τίς ὅρνις οὗτος ἐξεόρον χώραν 
φχων, Ἰάςπὶ . ἐκ ἔξε Ὁ. δ ἔνιοπίῷ- ανὴρ . Ποῖ ΘΧτΤΟΓΉΙΙ5 5 [4 
ἰπάίσθηα, ἔξεσδοι φρενῶν Ἀόγρε , Ἑμγίρίάο5, ἐξεόροι χθενὸς, ΟΧτοτ- 

τοι, [ἄφιη. 
Ἐξέδθω, πιιξεθυδοχα,ςοπιςάο,οχοάο. 
εζέ ὅτονον, ΟΧΔΠἰ ΤΠαΓΙΙΣ ἤιπι. 
Ἐξεϑο σφν. Ὁ ΧῚΠΠ)- νιάς ΕἰχϑορΞ δ), ἐ ξέϑορον τοῦ ἐνυπνίου; Ὁ ἰπίοπιπὶο 6- 

ΧΕ]: 

Ἐξέτος,ν, ὁ Ὁ] οπηΐο, 

ἐξχοιω ἌΥΤΩΣ [ἐχ 

᾿Εξειδέναι, Γοἴτο γα αἰ πιβἀπογζοτο, 

Ψ Έ, πεν 

»»- 

Εξειρτοθολίτ, 
᾿Ἐξεθρτο ἔξιδι, Ατεϊοὶ, οχὶ, Ατἰ πορίιδη πάλιν τὸν 

ἐξζελϑερτο ἐξιεν ὃς Ροτ ππετατιοπη, ἔξειγε δύει, ρτὶ 
Ῥ͵το αἶτιϑι. Ῥόττο ἔξει ποι (οἱ ἐπὶ ἐξελδσῃ ἃς ἐξέρ 
(4 οτίαμη ἔξιδι ἃζ ἐπέξιϑι Αττεϊςό,ντ μέτει Ροτίδαμου 

Ῥοτοιιγγο, καὶ κοίτειιἀοἰςο πάϊς ὃς ἀείςεπάς.δῖς ἀΐοιτας 
ςαϑι, πίμπλη αὐτὶ πίμιπλαϑι » 45: (μαπιιητιιτ ἃ ἃ τοῦτα 
αὐρατωτικοῦ: Εξε ἃ Τιασοπίθιις Ῥτο ἐ "ζῳ Υἱατρατί 
[γεδίιι5. 

Εξειδιὴ Προς Πτιιι5ο᾽ηἀοσοης,αἴξεοτός ὀκτρεπής, 
Εξείσδεον, κα Οἰτα 5) ἀπ 1 παι ει β . Ετγπι." 
ἘξεῤποἸϊσοαι. 
Ἐξοίν»οχΊτιι5» ἔφοδος, κέρ δον, Ηςίγοἢ. 
Εξείης 9 ΡΟοτϊεὲ ῬτῸ ἑξῆς, σλεονασμαῖγ ἀοϊποόρς;», 

ἐφεξης, λ 
Ἐξεικα δεοι.Εχτγδουάίμαυ)."] ἔξω τὶ εἰ κα δὸς κὺ τάγματίθο: 
Ἐξευιαίζω, τλιώδω,οἴπηρο, ὁ ἐξεικασμθ., αἰππ ταν, 
εἴτε ἐ ἜΝ Τῇ ἘΠ πεπλασμῆθ-. 

αὐ αι, αὐ τέξετι δένει τοῖς ὑποκριτῶς γαλμα ἐξεικασμῆδον, 
ἐξα ἃς αἰδι πη] τα, ἐξωμοιωμῆμον, ᾿ εὐ 

Ἐξεικογίζω, σον Αςςιίατ, ἐξεικογεσ μϑμίθ, ἔο τπτατιις, οἔπ 
ῬΓΟΠΊΙ, μεμορφινμῆίθ., 

Εξεικὼς, ὁτος»ν ΟΥΠΠΠ}1115, 
Ἐξελεῖν ἃ βίζλον, αὐελίπηειν, ἀπ ιν, Σ 

φυκε διπλᾶ, ἡ πριπλά, ἀϊχὶτ Χοπορβοα ἄς σαπίθιις ἢ 
Εἴ ἘΧρΠοϑατίθδιις. Η ον οἰ. ἐξειλεῖν, τὸ ὀκξαλεῖν., 66 

Ἐξειλέϊσαι, ὀκφυγεῖν.» ςεβῖιρετε : τὰ ΑΙεχαπατχίπι πος ἰοι 
τποΐοσ. 

Ἐξ ξεϊλυσισ, ΟΠΤασ αμ ουατατ]οναρυά Ῥίατοποπι; Εν τι 
Ῥίμπ, πιοτιις. 

Εξ ϑείρλω, ρος Ποης οἰϊεϊο,θκδάνλω τὶ κτήσεως, Το πιοΠ 
γετον. Οὐκῦν οἱ αἱ γέμος ἐὰν τίς ἐξείγλῃ τινα τ ἐργασίας, 

ἐγὼ σι ἐχὶ ὅπως αὐτὸς ἐξείνλω σϑτον» δ, ὧν η.- ἀπες: 

κρατῇ κατέςησα, κὶ παρέδωκα 5» Εδο νετὸ ποῃ ᾿ΟΙὰπε ὶ 
εἷοςϊ, [δ νηάς αἱ 4110 εἰςέξιις ογατοῖ ρα; ἴῃ Ροίοί 
Τεϊτῖ, γιάς ἐξέλ,. Ἐτ «ξρλΦ» ΕΙεἰγ οἢ. Ὁ ὄρλειν, 1. ἐκξαν 
εἴλειν ἀογίιιας ἐξουχίω, 

Ἐξειλόμίω,ΕΧ ΟΠ, Ουρια, Ε]Ο μα, Πα ι.8,- τίωϊ ἐκ χυρνίσο ᾿ 
ὡς ἐξαίρετον ἐϊχαζε, ὶ 

Εζάλον, οιοτῖ, ἐξεῖλον τὸ χωρέογοἰ οοιεπὶ δυοττοταιπα, ΡΙὰ 
Τβείδο, τ - ΩΝ “ 

Εξεωμῆνθο, ρον πα τις. ν 
ζει, οχ οουρυσάοο, ἔπος 
Ἐζεῖναι ΠἸςοτο» ἔς οἵα. 
Εζεί πα, ο] οσμτις Πισα, ἀ1χ]. ἐξεξπούς με πολλοὶ τυρὸς πολλὸν ἐν 

τὰ ἀριᾷ τατος ἀἰχ Πη, ΞοΡΗρεὶ. 
Ἐξειπεῖν, οἰοΥγο,φανερρποιεινογοοατο, οἄϊοογα, “απ 
ΕΣ Ἐν γα τος τ ἬΡΘΗ 3 

(, αήτις ποτὶ δώ γέροντι Ἐλϑαὶ ἐξείπη 9 πὸ «15 τ 

στῶν τὸ ὄστοῤῥητον , ἴῃ πιθάλιιηι οἤοσοης. οσοιτιη 
Ασδζις ἐς Πρηὶς ἀϊχὴς δυοχαδεκα μοῖραι Αἴρκίαι ἐξει 
Πεϊοπτια Ἰμάϊσατο, Ἢ 

ἘΕ ξειρα ὁ σκορτηθ- ἐχθις, ἴξοτρῖο Ρ᾽ο15. Ἡςἰγοἷ, ἵ 
Ἐξειργασμῖμθ., Ρογεε ταῦ ἐξεργάζομαι. “ἡ 
ξείργω,μ.είρξω, π᾿ εἰρχα Ομ θοο, ἀΠἘπγ ο. Αι ατίιιο Ὁ} 
ἀτορο,οχολιάο, σοπιρο]]0, ἐξείργομαι δίχης νομοῦ 
ΤΙΔΤΙΙῚ ΡΟΣ Πα Γι ἀοΠΊτιιο τ πτατ. ἴῃ Κοπιιΐο.. 

Εξείρημαι ἀϊξξας ἤππι, ἐξείρητό σοι ταῦτα 5 μας ας τὸ αἰῶ 
ϑορΡΒοεὶ. 

ἑξωρμωρελρείοθτυ ἔνοι. τ ΤΡΡΣῚ Αρο]!οη. ἐ 
Ηοπῖοτγ. Ἢ 

Ἐξειρύω, μούσων Ρτο, ἐξφύω Ἰαίοττο ε ἐξείρω, Πετοάοτ. ὶ 
Ἐξεῖρψεν ἢ γὴ βατράχοις, ἀϊάϊτ τοῦτα ταμᾶς, ΡίαΙ πιο 07). 
Ἐξείρω,ΘΧΟΤΟ » νῇ ΟΧΟΤΟ Πτπριιδηι. ἐξ ξείοαντες πίω) χεῖρι 

ταλπιιπυ. ΑΓ ἩΠπορ ἐπ πεύσιν, Εἶτ᾽ ἐν δοϑεν γλώηαν ἐξ 
σκε μεν 87 κανδρικωώς κεχίμοτος τὸν τρωκτον εἰ ». 

νοσΡὶς ἀοίοτιθῖς Πρ οςῖςπὶ ὈΧΡΙοσγαηεῖτιπι ἔτος νοη 
δα οπϊπὶ ἀσηο[οἶταν ἀη ἴητιις δι ἀπο Πητ,ϑεά 
κωμικίμὴ τὸν πρωκτὸν αὐτὲ πῇ ς ὁμᾳ ἀϊχ]ῖτ. ἷ ς 

Ἐξεχανετοιατάς ας. 
Ἐξέκωμινον, ἀοἤοὶς σα τη εὐπηγόρ δον, ᾿ 

Εξεκ κλησιείζω, ΟΠ οΙ Ππτα παρ οο (δι σοηοϊοποῖι, ΑΥἸΠΙ 
ἐξοκχλησιασεις τοῖς βυλαοσεῦτιν ἔλεγγυ . Ῥγὸ ςοποίοης 
Χλυστα ὅδ πῶς ὃ λαὸς δὴ ἱερεῖ αν, σοηϑτγοσαγις οἱῖ γηῖ 

Ραπς ἀἀπογῆνις Ηΐο ΘΙΔΙΔ ΙΗ» ΟΔΡ. 26 Ἠδγοπιιῦ 
Ἑξέκλειον λόγου τυγχαν εν, το δητ ἃ ἃ σοῃςίομο. " 

Ἐξεκλή, γ͵σαννρῦ Ὁ εξέκλεισαν. Πογοάοτν ἐξεκλη ἐστον μετοχῇ 

Ῥάτιοης ΟΧΟΙοχτατ, 101, 



΄ Ε ῬΝ 

»-ὶ 

ἰάϊτ,οχριηχῖς, εξ έκοψεν, Ηογοάος. δελτίον δύπζυχον λα- 
τῶν κηρὸν ἀυτε οἰξέκνισεν, 

ταγτοίάο. : ες 
“νὔπη οἰεῖμτι γεῖτο. ΤΉ ν. Πδ.6.ςαρ.9. ἐς σαυ ρίδητ, 

ποὸὶ χοίρυα, ΟΑ2α νοττίτοπιισες οἰδάπτιμ, ἐ Ὁ 
οὐρα πα δ᾽ οσργο ρα πο; χρυ δον, ργοξεξεῖο, ἀιίςο Πι5. 

σιν ποιούμα! εἶτα Ρέγβο. 

ΧροΙοηάιις, 
«τω,πιαγῳ, ὃς 

Τογον ΧΡ Ο ον πῖττο ἐπ ΟΧῚ ΠΠ1Π|ν Ἔτι πι ΡΟ πιο. οπλῖττο 
πὸ Χοπορ νοάμοο οχ 9 Οὐγ Π'σ,ἐκ σ᾽ ἔλασαν τροϑυροιο, ἃ 
αἰο ἐρογιιπτνοάι χογητ, Ἐτυξελάαν ρτο ἐξελάσαι κ᾿ ἀπο- 
(δου {146,9 Εἰ ξελαίαν ἐν ϑένδε κιωΐας κυρεοσιφορήτοιε, οχῖρογς 

ρα Ποτο. Ηοἤο ἡ. οὗ τε μὲν ἰξελείουσι, υιὶ οαπιὶ οΧ ρο Πα, τίξε- 
πύλεμον ἐν τ' χώρας» ΚΕ οΠιη, Ατὶ ἰἸοΡΠινεφ. δὴ οξελώ σ᾽ ἐς 
(ες ἐκ τὶ οἰκίας ρτὸ ἐκζαλω" κἰ διώξω, οἰϊςἴαπη το ἀοπιο. ἐξελεῖν 

(το ΠΊ Πατου ΓΔ οση ἵππον ἔχων εἰξήλασεν αὐτί Ὁ. αὐδρὶ μεγάλῳ, 
Πάοπο» [ἸἸτὶς οα] σατ!θιι5. ἔγγαὶς αἀπογίις νίσιτι ἰῃ- 

ΠΉΡΊυτατς. ἴῃ ΟΔΏ 110. οἰξύλαυνε ἐς ὅϑτα τοὶ ἑὰν τῷ, ἴῃ ἰΔτο5 
ἸΟογοάοτ. εἰξελεέσαι ἐξ ὄγοις ἐκ τἰ ὁδοί ὁ να ἀιιχτῆς ἀ- 
ελαῶ εἰς, ἜΧαξτι!5» ΧΡ Ϊἤι5. 
ἰγξω,ςοπυποου φαάνερρπο ἐν τοφάτριιον αἰ Πιπι οἴζοη- 
οΟΧΡίοσο ναϊογοπη, πηλη! ξοπιιπι ξαοο» ΓΘ Π]Ποἱὐξε- 

δῶρα ἔχων ν Ὁοιπο ΠΠοην Ρίατο ἐπ ΑροΪορ, σιν ἄτι - 
αἴλτ. οἴονταί με ταιύτα αὐτὸν ἐξ) σοφὴν΄. ἃ αὐ᾽ϑνρν υξελέγξω, 

ἴτις φοτιμτι ἔροπτς σοά ἐτοῖν τποίτιγ. [δι 4οπη, δεῖ οἐῶ 
ἐχξα! στιφως, ὁποτέρως ποτὲ ρα (5, 14 Δοςσιιτατί[ςἸ πιὸ οχ- 

πάτιπιονῖτο ταπάςπὶ πιοίο ἰς Βαδιιογῖς. 
αι Ρίασουν οΙ ροτίτις πηι(οτἰςοτγάϊαιτι ςοπίεαιιοτ. 

κοϑ ογτιις. αΠπιις ΠΠσοττὶ, οτος: οἱ ΤᾺ) ξελφ ϑερὼ αζύων 
ὋΣ οἰξελδύϑερρι. Ψ 14. ΑἸπιπτοηῖιπα 'π γοσθο Απελόϑε- 

Ἰὰχ [10.3.6 9. τ τ δούλων ἀφοιμῦδθ- δευλίας͵ ἀπελϑύϑερος, κὴ 

ὕϑερος ἡ ἰπηλδυϑερω μῆρ!Θ-,.ριι4 Το π ΟΠΕΒ. Θτίαπτ ὑξελευϑεξέ- 
,αὐπολδυϑεε ἐκοὶ γό μοι. 
τω μοΐσι,πιικᾷ αὐἀαέζον ἰοαιιοτ. ἸΝ οττ. ἀρ ο] τᾶ: 

οϑαρσων ὑξρίζεις κἀξελδυϑερφς ομεῖ ς. ΠΡ οτὰ νοσθα ἔλοὶς. 
ἀν ἘΧΤΟΙτοο πσοταγταῦ ἐξέρχομαι, Ἐπτιιγι 1. 
ως γὴν ΟΧΊτιΙς, 
ὙΟΧτα] 1, Ατείσιαπι Ργατον, Αἰεῖαι. αὐ ξελίω, ΑΤ ΠΤΟΡΕ.»ερ, 
“ξελυλακὰς, απ} ΤΟΊ Θττὶ οἸοοἶτ, ἰξεληλα μῆα ποιή ματαάιιξτ- 
γα  Ἡογοάοι. 
πΕΧ 1. ΑὙΠΠΟΡΒ. ἴπ ῬΙΠ το, ἐγὼ γδ αὐτὸς εἰξελύαυϑει. ξεληλύ- 
Εἴ οἰδί5, ἐἰξεληλυϑέναι εχ ς Σ΄ ς σοπυρ οεινῃ εἴς, οχὶ- 
ὉΠΠῸ, οα πῆς. οἰξελυλυθύτες. ρογβιπέτι παρ Πγατι,Ατι- 

δεν δὶ ἀποτομὴ. βουληθῇ τις τοὶ κέρρτω καξης νεῖν, 
εἰξ κὶ αἰδίοσδοι. ΕἸ οἰγ οἾν.:ἰξελίγμος, κίνησις τις αἰϑσὶ τοῖς τακ - 

ἐ ὁπλιθο νερὸ ἰωηάζον. 

μείζω, π χανε! τ10.ε ΧΡδη Δ» οΧ Ρ]! ον οἱ μον οττο; Ας- 
δ... ᾿ 

Ὅτο. 
μεταγωγὴ οςον] ἡ ὁὀς ων ἐγ, τῆς δπφανείας εἰς τὸ βάϑος,αιι- 

Πηϊτιοπ.ἀριιά Οαἰςη. : 
χιγαπουοάμςο. 

χιξω γεν, χα οχτγᾶῃο. οχτγιάο, Ατ ΟΡ ̓ .νεφ.ὺ «δὸ δ ρχὲς ἐξ- 
υσι, Αἰ ἴτα ο. 1 οῖτιιγ δ Ῥτὸ οοίζειη ὑξελκομαι. ΟΥοροτ. δὲ 
ἐπου » Οἱ πολιὰ ἢ ἀτιωὸς ἐναπολὺφ ϑεὶς τῆς τῇ ἐγκεφαΐλε κοιλο τῇσι, 
7) τίο) Θαῖσιν πόρων 55) «δ ὀφϑαλμοιὲ ἰξωϑεῖσαι, τ “δ ὀφρυών 

τξελκουῆσης δὲοὶ ς-αγόνων τίω) ὑγρασίαν. καὶ ἢ «ἀγὼν δάκρυ. 

ἀϊπιςο. [ΟΠ] Ἰςῖτο.!ΠἸςῖο. αιιοά ὃ, Ἔχτγαμοτς αἰχὶτ Τὰ. 
οὶ ςᾷρ,1. ὑαὸ τῆς ἰδίας ὄγηϑυμίας οἰξελκουῆυίθ- κ, διλεα- 

ἢ ἡ 

ὡσιςοεως. ἡ, ἰχηϊατὶο: 
ἰωϊξω,λᾷ Οτασοτιιπι [ϊτογατιιγατι τταπϑέογο. σγεσοσ.άς ἔετο 
ἀομα, τὰ γὸ σατυρίου ποῖϑοις ὄγυμα «το 70) νο σαντες, τα οἴξενα- 
ὕρντες, πίμ) φώνί ιν, γΤ) πίω) πῇ ᾧ πρὸς τὸ στ γὺ πὸ κ τεὸς τὸ χ μεταποίη-- 

Ξ παΐχα πίω) ἡ μέσων τρρσηγορδυκόσιν. Ἐτ Εἰς Βασίλειον. τίς 3, γεαμ- 
τικίω ἢ γὰ ὥασαν τἰξενλίωίζει. καὶ ἱστορίαν σιωάγει 5 "ὦ μέτροις ὅ:-- 

{ππῆ, καὶ νομοϑετεῖ ποιήμασι ; 14 οἴἙ, Οτανοά λοιπά] σηιιποῖας 
 ἱππάζαμις, ἐϊξελλίιυίσαι τουυΐομα , ἃ Οτασο ποπιὸπ ἀσάϊιςοτο; 

'. ἀατθις ἴῃ 'Ναπηᾶ : γὲ] ροτίιις Ογαοιπι ἕαςογε, Ὑὶάς Ελ- 

ξεῦρτο ἐκξαλώ κα διώξω, Ἔχ ρΕ ].πὶ, ΑΠτορἢ. 
ὑμαι ἀο 1 ρα πη,εχὶ πιδττ ταῦ εἰξειλό μίω. 

ἥ ΕΓ ΡΊς ΠΣ οΙςΊςη5. ὐἰξέλοιεν, απο ΠΠτὶ φῆ. ξίξελ ἄγτες ὡκ τῆς 

οπεχ πῆι] υπιοιιθητος. 
σίρτο τἰξελάσεσι,αἰνάϊισοητ, εὐ ἐπηότ, ]ατο ἐπ Αροΐορ. ϑτοΐ με 

᾿ τὶ τἰξελώσι; τ ἐχροϊϊςης ὃς ἐδίρουτ, 
υ., ἀϊπχίττογς » Πσηϊῆσςατ ὃς τετίποτε οἰξοά!γέχιο: ἐκ αὖ ἴνμι, 

Ν᾿ υξᾶναι. ον ςἢ. ὑξαφ εἶναι. 
Ὶ γα!» ΡΓῸ εἴξειν, ἢ οἱτατιση οἵδε; ειμυύξειν, συυύοκσώσειγρευλάξειν. 

ις αἰλειση τοῖς Π]2πὶ. Τά ο πὶ ΠΕΡ {τ ἐδείς αὐτὴν ἑκὼν οξελέγ. - 

ΕΞ 441 
Ἐξεμέω, μι, ἔσω, π. ἐκαγοιοπηο,γο 4ο νοπηϊτίοης, ΑΥ ΠΟ ΡΗ. αν δηϑ᾽ 

ἱκωσδύω γ πλίωΐγ᾽ ὅτε μένλω υἱξεμεῖν, ῥῶςα γὸ αν μῷνλον υξεμέσαμιη, 

πος ψιια (Ὁ ας ἀἸχοτὶς» ΠΥ Π ιν ν οπαιταισαις ἤάτην 
Ἐξειωσηϑ. ΧΟ Πεις ἤιῖξ. 
Ἐξέμενα(εὰ : ᾿ 
Ἐξέιδν οχίτον το ἐξεῖναι, Ατ οἱ Ἰςέ. Ἡοπιοτ, ἐβάρδναι ϑεαὶ, ἔ, ἐξεῖναι; 

- ἐκγεγρνέναι. 

Ἐξιμμορα,(οττϊτιις [ὰπλ. Ἡοσπιοτ, ἐξέμμορε τιμῆς, ἰὰ οἴ, μοῖραν ἔχει 
ο πμῆς, 

Ἐξέμπαλιν,ἐπαρις ἐρὼς, 
Ἐξεμκπωλη μοι οἱ, ἀϊι πα τὶ. 
Ἐξενάγω . οάϊτιςο; Αρρίαπ.ῖη ἈἨΠΙΡ, τί ςρατιαὶ ὑω ἐξεναΐγησεν ἐν τοῖς 

Κελτίζηρσιν, ᾿ 

ΕἸξεγαίρω,ἱπτογβ οί οὐφον ὕω, ΗΠ εἤΠο ἀ.κύκνον τ᾿ ἐξιγαρεῖν,ϑές, ἴῃ Δοτῖεο 
Ῥοίζετ. 

Εξεναντίας, χἀιιε τίσι, οχ αἀιτογίο, οπὶ Οομἰτιιο. Ατἰτοτοῖος ἀδ 
πιιηάο 5. κ, μὴ ἴρας ἐξεν αντΐας φώνεσαι ἡλίου τε κὶ σελήνης » 14 οἵξ » ἃ 
τορίοηο 50]155ᾶζο. ἢς ἰατιηἱ ν Πιγραητ οχ δἀπογίνιπι Ὑ ογοητ,ἰῃ 
Ρουπιηίοη. οἰ Ιοςο οχ δάϊιογίιπι τοπίξτῖπα οτᾶς αλα ἀπ: ἰςῖ- 
τειν δι ἐξ ἐνδυτίας ΑἸ τ Πα. ἐξζ ἐναντίας τρρσιῶν, ἐχ Δα πιοτίο ργοςο- 
ἄἀεης. ἐξενάυπίας τῷ οἶα" ἀῤῥ ἔγνων, ςοπττὰ αιχὰπι ν ἸΓο τι); ἐξ ὀνόμτίας 

ος, τάφοις, ςοητγα μάτο»ἀς πὶ Αὐτος. "1.8. ἘτΒὶς. 
Ἐξεναρίζω, μ.ίξω, πο ρχριγλλτογΕ ολοϑΑτπιῖς [ῥὈῬο]1ο.1{18.δις στμοείστον ἡ-- 

᾿ γαρηξε,.ἐφόγῥυσε, 
Ἐξενεγκά μὴν Θ-. 4] τγαπίροστδιτ. ἷ ' 
Εξενείγχας, αντος» ΕΟ Γο 5’ 411 ΟΧτι τ. Χ ΟΠοΡἐ. ἢ .1. ὕπομν, τὸ σώμρι 

ἀξ οἰκείοτείτου αἰσρώπε ὃ ταχίξίω ἐξενέγκαντες ἀφατζεσιν ΠΟΥΡῚΙ5 

Βοπιίηῖς ἔα πλ} }Π ατι ἤππιὶ ςογθατ ἃς ἰςρο πη, 
Ἐξένεγκενάςρτοϊης, ΑὙ ΟΡ ἢν. ἐξίμεγκον, 
Εξενεγκεῖν; εχ ροτταῖς τ ἐξίωεγκον, ἐξενεγκεῖν εἰς ἔπος «ξὺ᾽ γέ μοι, ἰορος 

εἄοτο νου .15) Ρ] ατάτο.ῖῃ δοίομς. 
Εξενέγάωμωι κλέθ. » τεροιτάϊιογο ἡ! ογίασῃ 5 ΘΟΡΠοοΐος ὃ ἐξίωεγ- 

κὄμίω. ἢ 

Ἐξενεγξῶν, ὄντος, ἱ Ἔχ ροτταιῖτ. ΡαττὶςἸριυτ 4Ὁ ἐξ μύεγκον, ΑὙ ΤΠ ΟΡ. 
1π ΡΙπτο, μηδὲν ἐξεγεγκόντ᾽ οἴκοθεν» ἀοπιο Π18}] οἤοτθητείη, οχ - 
Ῥγοχηρητοση. ᾿ : 

Εξένεια, ΡΓΟ εξιώεγκα,τιυ],Ἔχταΐ!, ἐξένεικε σῷι5 Ῥοττοχὶξ ἐἰ5 5 Ης- 
γόάοτ.ἐξενᾶκαι»ξεγτονοχτι Ης. ἐξενείκαντες ἐς ἡολυΐφημον, αὶ ἐχ-- 
τα] γιητ αὐ ἔδαια σε εδτιτατοπ,Ιἄοιη ΗἩοτγοάοτ, ξεν εἰκαῶς σᾶτο 
πῷ ἀδελφῷ, ἃ τεδη {πὶ ἴῃ ἔγάτγοπι ππιποτὶς σγατί ἀφ [άςεπη. ἐξέ - 
νεί κρόδει χρήματα, ροοιιηῖλ5 Ἔχ ρὶ ας, 14 6πὰ. ΟΝ 

Εξενέπω, οἀΐςο; οἴοξο 5 ἰΙοςο 59 Αροίϊοῃ. ἐξεν ἐποιμι, ΕἸ οαμα τ. 1 ῳ»- 
᾿ς Ἀγ τας: ν ἐπ παν, Δ ὀρθο γα; ε 
Ἐξένευσε:ςΔρ.5.Εἰαηρ. ΤΟΔΠ 15, 3 ἐπσοις ἐξενδυσεν ὄχλα ὄντος ὦν τῳ τό- 

πῳ,τοῖιις αὐτοπὶ ἰς (δ άτιχίτο αιιὸᾳ τσ εἴτε ἴῃ 90 ἴοςοιν θὲ 

Ἐτγαίτηιις σάποτας ἱποόγτιμτι δος. ἀπ Πτ ἃ νόϑειν»αῃ ἃ ξενδύειν τα 
410 Ῥοι(ογιογὶ νεγῦο πιαρὶς ἀςάιιέτιει σοηίοτον οἴπτ ΡότορυΣ- 
πιιπὶ ἃς ἱρποῖαπι Πογὶ, Ν Ϊ ρατὶδ ΓΠτο ΡΟΝ ὙΟΓΕΙΣ» ἀεείτπαιμτ. 
Ῥοτίιις ἢτ ὑπὸ σῇ ὀκνέω.νἸάς ὀκνξύσω. ς 

Ἐξενεχθεὶς, ἀοἴατιι5, οὐιεέξας. ἐξενεχθέντίθ΄ δόγματος) ἔαξῖο ἄξοτοτο; 
ΡῬΙαταγοθις ἴῃ δό!οης, εξενεχθείς υὑτὸ ᾧ ϑονου»ἱΠ111 ἀ18. Τπηρα [5 
ῬΙμτατοΐπ Ἑαρὶο. ἐξενεχθεὶς εἰς ἃ γιώ,Αα τογγάτα ἀρΡαἱ ἤι5. Ἢ 

Εξενεχυρρίζω, ρἱ 5 πογοτορίσποτα ςαρίο, ἐνεχυσάζω 5 κατενεχυξα ὴ 
Ῥίορεη. 1,λετγτῖιιβ ἴῃ ΜΙΟΠΙΡΡΟ 5. φησι δι, ἔρωππθ. ἀξέεελς ἀνεῖται 
αὐτὸν γεγνέναι 5 γὁ χάλειδεὶ!. τὺ γὸ ναυτικῇ τῦκῳῷ δανείζειν ᾧ Ὀξεγεχυς- 

διάξει. ΚΕ ΒΕ Ὰ 
Εξενίωο χα» εχ 11) Πηι]17 ρτοτι]!. ἐξονίω οχὼς φερε αὐκῶν πολέξίον; 

αὶ Ὀο ἢ πὶ εἰς πα τς, Ρ μτατ ἴῃ ΝΝιπλα, ἢ ν ΚΑῚ 

Ἐξόννυμαι,Ἔχιο, ἄεροπρ. ΟὐγΠ]. ὁ -ὀνὶ ορύμνν οἴξόνυτο ἐερίην τοῦ ΝΣ 
δα λὰμ Ραρροπὶ οχροποθατ ἔδιι ἀορομόβας. σιιάπατιΆ πη ὃς δὰ 

Αἰ1) Ἰαρίιητ οξαῤνυτό, Ὁ ΤΟΝ 
Ἐξεντερίζωνοχοπτοτο, οχ ἱπῖο ̓ ητοίεί πα, πιά 1] ; 

ζεται ἐκλέζορος»ν οταττίιτι οπς Δ} ΠἀτιιΓγῖ.ΕΧ Φ0 ΟΧῚ 

14. 1οίς.110.4.ς4Ρ.24:2. ἰ ΠΟ ΦΥ͂ 
Ἐξεντεριδιῖμθ', Ἐπ ο  ΡΥλ᾽ ἐϊξεντερισυῆνον ἘΠΕ ὡς 

ἔχίοπε ΡαιρὮν}}. 1.7.4 ς σοτηροί, πιοάϊς, Χο τόποις 5 ν 91 ὉΡῸΣ 
ἀπιότῇ ΡΙαατις ᾿π ἀρ, ἀ{- 

πᾶτῖτς τοδάλάϊς ἐχοπτογατιιπη ἐς τ 5 ἴῃ - 

χοτῖς οχετεγατς ἐπαυ ὩΡ 1111» πιδί [απ ἐπιθ ἀ1ατῇ ἤίξοις οπὶ 

ῬΙηϊο 6 Γἡπιοηῖο σῆλτι ἱπα τ) [τ Π| ἰἁτιιι ΕἰαμξοιεπΑρε 

Ἔπιοηάατ τἀἀιοὶς οπποάμ!ατς γβρια Ἐδαξάμι τε θα σαν ἩΕΣ 

Ῥίδιυιτιις. Αριιά δου θοπλμπι 1ιαγριπη δῖ Μίαγος! Πυμτι ἔρος 

δἰαπὶ ἀϊξέντερασμᾷῥε γοχ,τεά τι ΡῈ γ Δηϊπιάτι πη παδὶ ττρν τᾷ 

τί πῇ ἢ ἰ πηατιι9 δ( ςΑΟΝΥΥ͂ ἀπίτηατ
ισα» ὅσα. ὐτ εν ἀρ ἐδ 

Βοπτ.ἀεργασατα ἰοξεοποςπαηϊπιατιιπὶ ςμλπὶ ἐρεπάιι πὰ 

γοςε οείατα νεται Οἱςεγο)δς πἰς Ιοςῖβ νΠΠΓΡΆΤΕΙΓΣ ἐτοιστας εἴ 

ἴάτο,ν εἶ εχϊπδαϊτοτοι! σομτγά 1 πὶ πηλτι, Ἐπ᾿ ταν τ 
; 

Ἂς ΡΙοηῦ εἰϊι τα δίς ἰγογτγῃῖΖα, 
Οαΐοθο θΙσθ κ: ἘΠ: 5 

αιιοά π1}}} αἰϊιά Ππρηΐβοατ αὶ ιοά ᾿Δξ ζιἀς Αὐτά. ἂν Ν 

χωρὶς τὴς ἐντερκώνης, Ἐτ Αετῖας Πἰρτ ατιξαρ αὐάπαυιο σξον, τ 

μα χωρὶς τῆς ἐντεσεώγης» 0 ἃ Αἰιδι ἀιχηῖ
ῆῖς νἹάετιγ Ολιθπὰ5 καρ 

ἐπ ν ,3 
αἴὴ ΟΧΙΠΊΘ. ξεντεξίσ 

ταϊταγ ιράΐ 

δάμωμον κεχαϑτερμῆμον. 
ΜΕΝ ΜΙ 

ζοντο, αἀεπιεγαητ; Φάγῆξος. δ» Σ ἔρο
ν ἕντο Κ «Χοπιογαηῖ ἀείν ὁ 

ἀορῖαπι: 
᾿ 
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γξεον,ρῦο “ξον,ασιῖπι ἰΐοοατ, οἰξεὺν ἀυπὸ κατοιλαθεῖν τέων μιφι χίων οιιπλ, 

ἘΣ ροῖππι Ραρηα αἀοιἶς, Πετοάοῖ, ἀπ 
Ἐξεπα δεϑευ εχ οαπτατὶ ἀπ ςοΥὶ δέ ἀοΠ Π1Π|Γ10 ΠῚ σατΊ. πρφυγεῶζ. 

δορβοοίος ἴῃ ΟΕάϊρο Οοΐοπθο 5 φίλων ἐπωδεῦς εἶξεπῳ δόντα. 
Ῥίαπάα ἀπιϊσογι ογατι ποιὰ σαπτίοις παῖδ σάπτιι ἰςηϊ- 
τας ἃς ἀοιοίοσιμητ. 

Ἐξεπαίρωνοχτο!ο. οβογονίαδιιεῖιο ἴῃ αἰτιπι. [τοπὶ οεσο ἀπίμτο, 
ΠΠ ΡΙυτιοχ ροῦτα μην’ ὄυτύχυμα μηδὲν ὧδῃ᾽ ἕπτ ὃ.σ᾽ υξεπάρῃ μεῖζον. 
Ἑ ζέπαλτονοχαίτ,, 
Ἐξ ἐσαφητ,ἐκ ψυλαφύσεως. Ης γοἢ, 
γ᾽ ξέπεσον, ἜΧΟΙ 1:αὖο ἐκπίπηω. ᾿ 
Ἐξεπιδὲύξομε, οχ σαιγτίτνρτο ῥέα Γεπτὶ ν Πις οἱ- Αὐατιις, Δεπη γὸ τῇ 

τῇ -ἰξεπεδεῦρουῆν ἀγλα, πὸ ᾿π4ς οχὶς ἰρ] πον. ΕΠ γεζὸ ἃ δρέμω 
ταππτατο Ργατογίτιιπὶ πιο, 

Ἐξεπιπολὰς ἴῃ Πιροτῆεῖς, ἴῃ Πιπηπιονανωϑεν, ΓΛιοΐαπιις ἐς Ππέξιι» τὸ 
ρότωπον -ἰξεπιπολῆς «ἐμυ οτεινγξχοίςιτι ρογ Πιπιπια ἀπάτα. 

Ἐξεπίσαμω»(οἱονορτηπιὸ ςοσποίςο, ΑΡ τποπ, ἴῃ Ῥγοργηνῃ. Μόνη 
ὃ. σορία τῇϑ ὄντων, ἐχατέρων κρατεῖν ὡς ἐνὸς εξεπίσατω 9 [οἷα ἀιτοπι 
οπιηΐαπι τοτιαη ἰαριοπτία νεγοημα τεπιροτο ργαίζαγο ςα 41- 
οἷτι Ατμοη ἐς 6415 νὸ ὅγὲ “ν᾽ ὁπιϑϑιίων ποδὼν 'ς-α μῆνοι, τοῖς φερ ϑϑΐοις 
ὠρχοιιῶ το, ξεπατοῖ (σοι αὐλή ματα, δὶς Πλοππ ἘΠ οη. αἰκρεξωῆς εἰξεπες. 
ς ἀμ Θ.,πιοπιονίτετ τεπεης. Ατ τοριϑςορ προ ρτὸ δά νηριξ 
ἴθπογα νεἰτιιγ: το 4 ἃς ὀννεθιν ϑοόγειν «ἀἰοἰ ει! τ απιστηαάτιογτο, οἶξες 

᾿ς πες ἕατο τὰ ὀγόμο τὰν ρογ ορ της ποιπϊ πα, τοάοι, 
Ἐξζεπίτησες. ὃς ἷ 

Σζεπητήσοις, ςοη [τὸ ἀα ἱπἀ Πγῖα, ἔγιἔγανοχ ποοοίπτατς, ΑὐἸορ. 
ἴῃ ΡΙπτουύκοι ϑεκφ τ αν οἷδε πίτηδες καὶ πόλις ἀρχήν κοι σίσησι» Ρ͵Ὸ τἶξα- 
γώγκης καὶ μοί τίων αῤγ ὗς, οὕτως οἱ ἀἥικαῖ, Τ ΘΟΡ ἢγιάς ΟαιΠς {τ ὃς 
ἐλρι5. ταῦ οἰξεπέτηδε; τὶ ποιεῖ ὅϑτε!, 1. ἄς ᾿πά γα ἃς « Πἰοἶτα, σιγὰ 
44 βοεῖ, ΟΡ οπίτ εἱ πο ἐν αὖ αὐτορίσύτως. “ἡ 

Ἐξίπλω: δ, οπαιραιπλιι5. ΡΟ ΠΟη, πέτρας πληγάδω: εἰξεπλωμᾷν. πως 
ὡς οἶξ, πλωστὰς “δ᾽ φρενών; 14 ποπὶ [Ἐπ ῆτς ἀλαὶ ΠΕ " ΕἸογοάοσ, εἴ 
Δοτ.ι. εἰξέπλων ΔὮ ὀνπλώ:. αιιοά ξογπιεῖ πος τΕΠΊΡῚΙ5 τα 1. 
ΔῸ ἔκπλωμ, ᾿ 

γέζετορσιλο μήν, Ἔχ Ρ σαι ΠΉι13,οἰξοπορ 9. νήσει μῆν αἱ 1Υ ΤΡ ΙΖ πλ115. 7 114... ͵ 
ἐκ πῇ πῆρ ϑω. 

πξέπη] ως εαο] αι. ΠοΠοά. ἐὐδ ϑυύΐοχζε ξέπϊη. 

Ἑξεέραα ατος» τὸ, κὸ 
Ἐξέρασμα,ατος, τὸ. ν Οὐ τι. κυ αν ὅπιςρέ μας δπὴ τὸ ἴστον οἰξ ἰοχμα. ΟΠ] 5 

τουογῆις δ Ῥγορτπιν ΟΠ τι τη 2 οττιις Αροίτοί.οαρ.2. ἘριΠ. 
ζ. {τς ἴῃ φιυϊδιιίάαιτι ςο ας Ἰι15.ἴη «Ἰτς εἰξέοκσμια : τπα τι ἰσσοτο 
οἰζερδυυα γ, αιιο νοπυῖτπὶ Πρηίῇσαι ἐκ τῆς δευτέοας σημασίας, 
Ῥτγοιογθ.ςαρ.2 6: Βαίσοταιν κύων ἐπεὶ ξτῶν ὅδη τὸν σὐ τῷ ἐμάτον. 

Ἐξευκυ οἰ ο Οὐ ρΓΟ οἱ οὐ ρτορτῖὸ ὦ τοῦτα. οξεράσαοὐηιις,),. Π1ο- 
ἴζουῖά.11}.6 πὰ Ρ.Σ0. οἴξεοκσους. 11} ργορο!] οπάο ὀχεγιπτ.. Ατῖ- 
ἴζοιςο! τὰ Ρεοδεπιατ. ΑΥ̓ΤΟ ΡμΔ πη. ἰπ ἈΠΠατποιί, ἐδὸ νωῦ μοι χΊ- 
ὅηις χύμφζε πρώτον -ἰξοροῥασατε, Δ εἴπ, ἐπ κενώ ποτε, ὀμξαγλετε, δἰποῤῥί- 
““ 2τε, ᾿ 

Ἐ Ζεργζζομκα),ν αλτπὶ Εἰδ εχ 115 γεγο Υ5 4118: {δ οαἰΐοσι νοςς Αια πὶ 
ἀΡαίπυαηι Πσπι βοατίομ πε Παίσοητονε ἐργάζομαι σε κοι τὸν »κἡ ἐρ- 
γέζομη ἐγὼ κριὸν ὑπὸ τινῶν. οι οί. ὦ τρϑὶ μέ τῷ πούντωα τὸ κα -ὶ 

εἰργεάδλοι τω) πόλιν, ὠμολή γεῖ γιγραμιοτϑυκένα. Απάοοὶ ἄ. τίω) πολιν 
ἀγα ϑον τι ἐργίζεώοι ΑἸ] 1ο ὈοηςΗςῖο οἰτῖτα το ἀβου Πς, δῖροῖ- 
ἤολτ οτϊαηλ ὀχοο] οφσοητποσοχοίξο, ΕΠ οἰ ο. ρογροτγου οΓίῸ]- 
τονοχαΐτὸ τγδέξο εχ οιογ. ΑΛ ΟΡ απ.νεφ. τοιαῦτα Ὑ ἕξ οξειρ- 
ἡατυῖ 9, ᾿ῖς τα] οχοιτιις ἀΠ{ΟἸΡ] τη 9 νο] αι Ἔχ οο εἶτ τα] οπὶ 
ἀττοηλ.-ἰξειργοισ μὴν 3. τοὶ καλλις-ὰ. 41 σοι ίςοῖς Βιοϊποτα ρυ!οιοῦ- 
τίσια. ΑὐἸ του, ἄς τπιπάο ρα ἰδἰιὸ ἀσςορίτ νῆμα 3 ἀτράκτου εἰξῳρ- 
γασμῆμον, ἢ τιπὶ ΕΠ ρογα ἔχιν. ἐἰξειργά 9 ὑπο αἰμκυλίου αὐ Αλπην - 
1ῖο χεγισόξας εἰς ΡΙ αταγοῖ, ἴπ Ν ιπια. Ὀἰξειργέσμεϑα, Ροτ  τπ115 5 
αξζιιε οἵξ ἐς πο 15. ΕΠΓΙΡ. τουξειργασυρον, ἀρ ϑορ μος, Α14- 
Ἔοῦτο τὸ γελγυυ μῆύον, οἰξεργοί ζομαι οὐππὶ ἀποῦδιις Αςοαίας, ΡΙατο ἴῃ 
εριΠ ταύτα ξυμᾷξουλ δεῖν δεῖ ἃ «δὺ πολεωίοις ὡς πλεῖτια κακοὶ ἐργάσε- 

ταλγατιᾶΣ ΠΎΠ τς Πια Πἰς ΠΟΙ ος βῆ ἰοπτ, -ξεργάζεώτῃ,ς Πεέϊα τοί - 
ἄοτο. ᾿διάομι. 

Ἐξεργισία ας» ̓ν, ἀ1Π1σοητῖα ἴῃ οΠοϊεη4ο ορεγονεχοσιεῖο, Οὐ πε}. 
οβοίειο. δ ΟΠ ατῖο, τοῖς οἰξοτωςικωτέρφις τῆς τελεωτέοας ἐζεργασίαξ, 
αὶ Πιδει 5. Ρ᾽ Δα ταις ἀἰίριιτατο σοι πλιιητ . ἸΝ αζαηζοηιιν. 
Οαἴπτι]. ΠΠ τὸ 8.:ςαρῖτο 3. φαντασία ἴῃ σοηςὶΡ πάϊς ν ἡ ΠΟ π 15: 
ἐεἴξεργα σία ἴῃ σξβοϊοπάο. νος οροῦς ρτοροίτο : σι ἃ ἀπ οἴ τὴν 
ἐπεξεργασία . τεροτί ἴο ργοδαιτίοῃὶν δἰ {6 π|ν ὅς σιμηλμ} 15 εχ α- 
διιπε αητὶ. ; ἢ 

Ἐξεργας ικὸς, οὐ, ἡ ,αἸχοςτ,αφλιιοἤις.οοέζοτ, τὸ οἶξεργαςικὸν ' πραημα- 
πείας οἴ  ζΈῖο τοὶ οαρ, 2. 0... Μ ας μα. ΄ 

Ἐξερέηγομον τας, ι 
ἘΖερεείνω, Ἰπτογγο ΡΟ» πξερδύνω Γς Γοἰτοτ,ίσγιτου, 
Ἐξερεϑέζω, ἰτγιτουῖτα δεποίο. 
Ἐξεραϑθὼ, το οτο. ᾿ 
Ἐξερείπω,τιιο. ἩοΠ οὐ, Τὰς αὐὸέρειπο μήης, τῷ “7, ὑψόϑεν οἰξεθαποντο;, 1] - 

ἴο εχ αἷτο ργογίιοητο, [469 οἱ δ] αὐχένας ἐξεραπόντες κεΐατο» αὶ 
᾿ δπτοιη ἀορτοίςὶς σοτιι!ςῖ τις ἰασοθαητ. " 

Ἐξερϑομαι,Ἰπτογγοσο, ἐτῖϑν τῷ ΟὐγΠ γυλιδὼς δι αὦ νον αὔδα γεραίτε- 

ὦ" -ξερέεῶῳ, 

μω Ἂ 

᾿ Ἐξεέρδυμαυτὸον Οταΐτιι5.ν 1ἀς ὐξέραμο,. 

᾿ Ἐξεῤῥυνκώς. ὅτος. 6 ΕΗ͂τ16 115. ἴιιἴλις, τἰξεῤῥυηκότα γράμμοτα, 

Ἑ πὶ 

Εξζερδυγριμσ),,κ.θΥξ. μα)πιϑυγμαοτινξο. Ργοσα Προ) βιη 40, 
Ἐξέρδυγμα . τὸ, νεὐθαϊς Δ χιιοιὶ τιιέτι εἰοέξαι εἰξ {0 

τιιτη οὔτ 8ζ -ἰξερόύγω ἀρτι 7, ἐπτογρτοῦ, ΡΙα πη, 43: 
τ πα. ἢ ἱ ΠΑ Υ ἣν Ἢ 

Εἰ ξερδυνείω, μον σω,πονκα, ΟΓΌΓΟΥ ΠΕ στο οχομτῖο,, 
Ἐξερδύγησες 5 εως » ἱπιιο Ἐῖσατῖο 5 οΟ παιΠτίο. Οἴσογοιν, 

ΑΡι]. : ΟΥ̓ΔῸΝ 
Ἐξερόδυνητὴ;,ο, ὁ, τι ρ! 4 ἀπἀαραάτοτ, ΓΟ] ποῖ ἤπιο 

{ςτασατοσ,δταῖ, ᾿ 
Εξερίίω 9 ἱπάλρο . τἰξερεευνώ, Οἀγ . ἔξ. πὸ ἕκας-α πὰ 

ογοιππέζαητιτ. σαρίτην ὃζ ΡΓῸ Ἰσδιηι » ἐρω λέξω 91] 
δὲ γδὸ οἰξερέω, Τ᾽ 4 οη1. ὧν ἐκ τοι ἐρέω. τσ] οἰοαμαν 

β΄ αυγαλσπιου τα τ}5,Α ΡΟΠ ΟΠ ιις ζΣ.Αὐρόμᾶισ, ϑεσμο 
ἐρέων. 

Ἐξερημόω, με. ἐτῶν πιωκα, (ο [Ὁ]. ἀοια το 3 ΡΑτο ἴῃ ἘρΗῖ, 
εἶμας πόλεις κα τοικε ζειν, ἀοΠτιιέζας ντρθ5 ἀπίταιγαγα., 

Εξερεϑευομαι 5 φιιαίι χὰ ογσοάςο ΔἸ Πἰοῖο 5 διι14α5. ΟΧΡΟΠ,: 
τότο. Ἢ 

Ἐξέρρμαιἰπτοττορο. ϑορῇος ἴῃ Αἴαος;, ἢ τοὐπετριπῖαν κίν: 
μ᾿ ὅπου; "Ν 

Ἐξερπυζω, Γερο: ΡΓοσορο, ιργορο, εἰαροτρεγορο..ς 
Εἰξέρπω, μυψω,ογοροςΡτοτορο. ΑὙἸΠΟρ μα 65. τεφέλαις 

δὸς δαίκνουσι μ᾽ Ὀξέρποντες οἱ κορίνϑιοι ἃ στάθατο ΟΤΘΡΟητΙ 

ΕἾ ξεῤῥε γαίις»οχὶ ἀς τοῦτα αὶ 1ὴ τηαΐλπν το π Ε τ  ρ. 

είς φηγαϑοήιια ν οι τατὶ σοάιπητ, ιιαῇ ἀοῆϊις ξε5. 
ὅτις 5 γ ἰετὶ {ει πο πι ϑγᾶμπας ργαρίπσιιο5. Πξοται 
Πρητ,α φόυ εδδνέντω, ) ς 

ἘΕξεῤῥυύησει, ΕΠ υχὶ. 
Ἐξέρυϑρϑ- οὐδ οἰσοης: ταν αάπιο άπ. σαΐςη, πῆς 

γμονῆς κυ" υἱὲ ὑξέρυϑρος ὅξιν. ν᾽ δ) ολίγω τινὶ τῇ Τὴ φύσιν ἐρυ 
᾿μ|0118.4.ςἀρ.7. χεῦμα ὑξέρυϑρον τε σῷ δραγνὴ φοίνικο 
ποητο ΓΙ 1 Πην ᾿ ν 

Εξέρυμαν πὰς υὑσεξέρυμαι, οΥΙΡΙΟ,Α ΡΟ] 1.2. πούτερ εἰ μδη! 
φῦγδιο. " 

Ἐξερύξασιε.ἀοτγαποθατ. 
Εξερνω,οχτναμο, ϑξέλκω, ΑΡΟΙΠΟΏ.2. τὴ τὸ μὴ ἰξεέρυσε, Ηοἤι 

69) Ξίξερυσεις, ἷ 

ἐξ ἐρχομαὶ,μ.-ἰξελ δύ σομ ἀπασοτ,τγαηΐοο, ΡτοΗ͂ Ἐξερχημα,, μα. ἰξεὰλδὺσομα)) ΕΧΘΟΣ ΒΟΓ) Ρ 
ἀςφοναἰρτοάτον Ἔα άοςοχοο τη ΟΧΡοαϊτίοποπι, Δ ῃ 
Ῥεροη. σοηἰ τ πο: ρτο στο άϊοτ» ΟΠ] Ρ ο»  ῆϊιο: ΡΤ 
αἰ τςάο. ἰξέρχονται εἰς «ὅν ἐφήβοις ἴητοῦ δά  εἰσοητοϑ δὶ 
τγλΠί ΠῺΣ 5» ΧΟΠΟΡ ἢ." Ραράτα;, τἰξλϑεν ὁ ἐνιαυτὸς, Α; 
ὅλας. Ὀ μη ΟΥΝ, οἰξέρχομα, δὲ εξ πολεμίοιες ἐχοὸ δι 
Τάοιν ΣΧ ἐπορίνοη ἀπομνημον.» «ἐς Ῥεοάίςο ΡΒΙ]οίο, 
Ἡ ρυκλέα, ἐπεὶ ἐκ παθῶν εἰς ἡ οἴω ὡρ μά τὸ (ἐν ὃ οἱ νέόι ἤδη, 
γιγυδυῦμοι,δηλοιῖσιν εἶτε πίων δι ἀρετῆς ὁδὸν πε έψονται σὴ πὸ 

ἵν. 
“ἢ 

ἶυ “ 

ὟΣ ὁδῶν τράπαυτω  ἴςοτο ΟΕΠοΙοτ ΠΝ άζηάις Ηου 
ἀἰςας ἀϊοῖς 5 υῖναν ρυμπιὺπι ρυιθοίςοτος ( αιοά τοῖ 
τίιγα αὐ ἀο! σοπάτπι {πῖπι φυπαας νἱιοηα! ντασι ἢ 
{αγιῖς » ἀατισα εἰς ) ὀχ ες τη ΓΟ Πτυάϊποπν» ἅτα 
τοῦτ ἡ ἀ{| ἴξοιιπὶ πχιΠτίϊπιηιις ἀιιταῆς,, αι ἀϊι 
νἱα55 νη 4 ΠῚ ὙΟἰΙρτατς 5 αἰ του τ ὙἼΓΓΠΓ 55 ν σγᾶσγι 
1ππς οἴου. 

Εζεστέωσοι. 1 ογατΐ. ΡΟ οτίοιμπι. 
Ἐξεῶνηω, οχοιζονοτγοάο, σοπιράοι ἐμὰ 
Εἶξεσία ας, ἡ ροτ1ο τρεσβεία 9 τοῦ 4110 4 1η [ππλίτιτ 1110 

σατίομο, πῆρα τὸ ἵημ, ΙΟπγογ.1] αἱ, ψ, εἰξεσίω δ᾽ ἐλϑύντ 
βοπῖ ΟΒοιιπτὶ νῸ] ργο ἐθέζο ἴπ. οἰξεσιη . (1πηις Ηοΐν 
πρεσβείαν οξοσὸς, ὃς ρα} ὸ ΡΟΤῈ τίξεσίδω, δημοσίαν ὀμπομῆ 

Ἂ ᾿ ψΨ' ͵ "" 

ἡρθεῖνγα πτῆσιν χε ἀφτοι, δ. 

Ἐξεσκληκὼς, Ἰπἀτιτατιις 2411 ΟΧΑΤΙτ. ἴοι! 1πἀτΓιιῖς. 
Εξ:σμίμον ἔγκλυυα ἀϊοίτιιν η᾽ διαγεγραμιμῆδη δίκη, νὶ αὐγρ, 

τουἧττα [15 ἃς Ἰπάιιγλ. Ετ κατεξυσυῆνον ὃς εἰπαληκημ μῦν 
ΟὈ]ττόγατα ἰμτοητῖο νοὶ ταάϊοιιμτι οὐ τοσάτιμαι ὃ 
ἀτπι τιιπα, ΔΝ 

Εξέσμων, ἀορτοπηηε, ΑΒ Τογσιμτ, οἰ πη, ἕσμνχον ἐξ 
Ηετγοάοτιις. ᾿ 

Ἐξεοτύ ϑιιω», τ Ρ. {5 Πα πυ,ρτο -ἰξεσυϑίω, 
Ἐξέοσυτο,οχλῖτ, ἔνε, ΠΟ μχ. 1114, β,ἐκ “ἢ ἔσσυτο καὶ» ά 

ἐἰξωρμησεν, ἰξήρχε τος δῇ 

Εξεστεμ μῆλοι, οὐαὶ, κοκόσμη ῆδοι, ἢ τὶ τ ἐφεῖν ρΓῸ κοσμ 
τῆρίοις κλά δοισιν οξες ἐμ μῆμοι. 

Εξοςνκὼς, ὅτος, ὁ. πιοητο σοτηπτοῖι5. ΑΡ τἰξίςημι πὸ ἐμῆλ 
συκῶς οἶγίδο, γπτίτη, διρίοης ἃς ἀσσοπογαη5, ξένην 
αἴτιαι τῷ πταρισαυΐζῳ. οἰξες υκῆα αἷοὲ τῆς κιζω τῇ πὰ ϑεοῦ κα 
(ΟΥ̓ ραποις ΡΓὸ ἁτόᾳ Ποπυϊη οαρι 4 Π|Ότο τι ὀρ 
φρὸσ ωπον ἡ ΤΠ τα ταις ὙΠ ΓΠ152γῈ ἐγ τρις ἀοςῖα τς ὃς πιεῖ 
πιατὶς. ΧΌΠΟΡΆ, πω δίας ςιὰριιά ΗΟ ΌΒ. Ἰορίτατ ὃ 
δέκί κοκληκότα, ὅ 

Εζερι Προ, ἃς οἵ, ἀδὲ καὶ ἔνεριι, ἐγίίνεται, δυνατὸν »ἔαουτας 



“ 
ς: «τῷ Ρἱοπῖον Πση!βοπεῖο. τοῖς αὐοὶ «ὄν χόγοις 
τι έταν, ΟΥ̓ οΥ ϊ εις ΠῚ 1] ταῖς σοπ σφ ἰτιιτ» "Ὁ οτα- 

στα, ὅπου εἶξες: ἐν υὑς-ἔρῳ ἔςαι εἰ γωνί σοιδϑεῦ,, φαιοτίος ἰ1- 
Ἰεσοττατο Τ μον ἐ(ν δὲ ἐΐται κὐρυηῖον, Πιρογἤιιιι, 
«ἐ»Ἰ»»Ατιορ νι ξεσί μόι πορϑιμεῖ γἠνέδδι!, δὲ ἰτλι- 

ν δυδυΐμιοσι γε ὅτῳ, Ὁ Θπιο ἔοι. ἕισος ὑεατίς εἰϊς, νπς 
οθατ. Χπορ λοι, εἰξίω τοῖς κρατίτοις» σάω ϑεμίδοις δδὴ τὺ 

Η «ιἱϊσοθαγ γα ουΓΠπιϊοοἱπῖτα [οςἰςστατο, σοηττα 
Ἰ 1. Ἐτ Ὡξέ σα Πος τ, Το πν. Χ ὁπορ ἢ. τς ἔσται μοι κχέ- 
υξέςοι ἀυτώ ἐς αὐὰι» Γοτ ΟΥὮ ἢ. οἱ ἴατς Πἰςοῖτν οί τ πὶ 

γίνεῶτὴ τι τινὶ διυμιοῦδ, αὶ «τ ὠφ ῖν ἵνα τοῖς ἐν ϑύζαις 
; ὑμέτερα εἷξ ἴσα γγύκται τὸ πτειῤῥηιστοζεύϑτε αὐεὰὶ τ δικαγων, 

ὃ ἀς ἴπο ἀπτρ αἸΐξορτατε ἃς [δ οτίας. 
οΧ τιφηπιογίον 

ἘΣ τῶ ὙῸΣ 
ἀπὶ α δ]ὲ ΡΟ Πτιιπὴ ρτο ξεταζω, ἀριιά Γλοπιο ΠΉ.᾽η 
᾿δαπλεύδωρον, ΔΙ ἸΟΠΉ11 οἶξε πα ζό κῆν(θ. οἰ ἐρϑυνώμῆυτο., 
ναὶ σι αρεϑι μού μῆρ9.: γἱ ἐν πράξεσι μεγίσταις εἴξεταζα.- 

ἐτῶν ποθ ΟΧ ΘΙ ΓΙ ΟΣ ΟΧ ΡΙογοςγασοηίξο, σα ἐπῆομω 5 ροτ- 
χὰ αἰτοκίσγατοτ, ἱπτογγοϑο; ΟΧαμαΪπο. σΟρΙας γοσοα- 

ἐζειν οὐδὸς ἐκείνοις ἡ αἰθᾳξαλλεῖν ἐμὰ, ΠῚ Εἴιπὶ ἀΠ1Πς σο] 1. 
πάτο ἃς Ρογρεηείετο. κρίνειν, αὐακρίνειν, δδκε (οί ζειν, βα-- 

«ταζ μῆνα φαίνεται, “ΟὨ ΠΡΙ οἰ ππειιτ, ΧΟπορ βου, ξίξετα- 
ας, ΠΟ Ρ Δ: τοσοπῇτα, Γετη οἰτἤεπος. ΡΙατο ἴπ Αροἱο- 
ἰς, ὅδ “τό σῳ σ᾽ αὖ τις ᾧ αἡόρες δικα τ᾿ οὐ, δέξαμτο οἷξε τείσωι τὸν 

ἐγεγόντα τί πολλίμ) «ρατιαὐ»» Οὐ υοτέα,ν Σίσυφον, Οἴσε- 
οαΐλη. τ. Τ᾽ οηταγοπι οΥἸ 4 Πὶ {ΠΠΠΊΣΣ ΓΟΡῚΚ » 411 πα χ᾽ ατας 
ιχὶς δὰ Ὑ το απι. δι Υ Ἰγ (δὶς δι ίγρμιαο ρυιπ ςητίατη, 
δα ξοτιιπι γεξοττασοίοιε “ιιαῖγουο ἵιατΊ πἰ55 ῬτΟ 1α- 

ἘΠῚ ἔλσοΓΟ 9 ὃζ ἰορίδιις νἐπήϊσατο, πὰς εἰξετείζειν τὸ 
τἰπίοποπι Πα ΓΟ ΓΕΠῚ αιιδγογοοῖα οἰϊς ἀοίτατο σατι- 

ἰπῖ5) ΥῈ ῬΥΩΤΟΙ 4Πλππ ἐπ ΠΟ 1π πῇ σορῖτ, δ1ὸ (ἱςοτ, ἴῃ 
Νοη ἀιπιοίταας Μέτηλτ 5, 1π ΠΤΟ. «ιιοηΐηι σου- 

ἱπ|τος.. 110 ἀϊς οαπὶ γεπὶ αιιαπειτις ποπ οἴττ, 
τείζορμα) τοῖς ξυλλογρὶς » ΤἾατο ἀς ἱ,εσὶν. τητογῆπτη ρτα- 
ἀφ ρτα οης φάίιπι. 
οὐ ἰπααϊπτῖο. ρθη Πιλεῖο. Γ[1η.οχαπτεη . οχαπηϊπατῖο, 

ΧΡ Ἰογατίο  ΟΟἾτι πιο]. αὐάκρισις. βατονισκὸς 2 ΟΟΙΠῚ Ῥατγαάτῖου 

Ἵἶτ10 Ἔχ οΓΟΙ τ"! 5 Γοσοπίο. Γποίαπ ἴῃ (δῖιο. τϑόὸς 5 ἔμελλεν 
γυουίση, δζς. εἶξέ τασιν ποιέϊ ἄγει. τεσ θη γον ἠα Πγάτο Χο 
παϊδει, εἶξε τασιν ἢ ποτὲ τῷ Κύρου πώντων πτὶν μῆϑα ἐν τοῖς 

σιωταξιν,ἴτοπα υἰξέτεισιν ἐἢ) τινίδ., δημο ὧν. τδρὰ ς-εφαῖν, ἐπ εἰδικ 
ἴφελε σιωέζη καὶ ἐκέτι συμίούλων.. θη) τὴ τοῖς ὑπεταοσο- 

ετοιω ταν, ὦ “Ἶω χτ᾽ πῆς πειτρίσδος μκὶ Ἷ᾽ ἀρ εἶν ἑτοίμων » χὶ ἐδ 

τέρϑις βάλομῆίων οἰξέταςις [, ογὰτ χοἰ οτατῖο.. ὃς τε- 
ξέπισιν ἔχω, ἐχρίογο. ἐπ᾿ εἶξε τα σιν ποιοεῖμαι 9 γεσοαίςο, 
εἰξετάσει τα τ ὅπλων σκοπεῖ, ΑἸΊ πα 40 αι Πῖο τοῦ- 
Βυ 4, ἴῃ Απποτιροιῖ Χεπορβοη ἴῃ ΟΕ σοπομ. βασι- 

«τ᾽ ἐγ τὸν εἶξε τεισιν ποιεῖ τα “δ᾽ μιιϑυοφόραν » ἀεἰοξειπ μα- 

πξέτασιν ἰένα! ΠΟ πΊοη Ῥτο ἤτοι, οἱ ΠΟ πῖοὴ ἄαγο τ Πα. 
ΕΓ ἃ ἰά ηγοπέγε. Τ[οστατος ἴπ Ατοορασίτ, ΜΓ 3. πἰδὲ 
ον οὕτω χατημελησιυδυ ὥςτε οὐ) εἰς Ἐἶξε τοὺσ εἰς γέναι τολ- 

"δ, ὃν αιϊα:τϊο. εχ απ! Πτῖο; Ἰηφαῖῇεῖο νοτῖτατῖς ἐσοιη- 
ΔΡ1ΠΙΖΠΙΙΠῚ. κρίσις. ἐρώτησες. ποιεῖ δεν; τἰ“ε τεισλεὸν τινί, εἷοὶ τα- 

ἡμετέρας ἔχθρας ἡ μῶς ἐφ᾽ εἰ μὗα αὐτῇ δίχαμον ἰῷ τὸν εἴξετα.-. 

τ να τῇ ἀνωνϊζεθδω. 
ὁ ϊπάαρατοτ, ςοπίοτ, Ποσηθῃ εἴ το [Ἐγατιῖς 1π τοριῖ- 

ἱτοτ.ἵη ΡΟ] τ. 
παρ άτοτοα ΠἸ πΊ στον ροηΠτατον σ. ΠΙουν τς τσ 
παρε ΧΟΠΟΡΠΟΙ 1.ΕΧρίουάτον, ροζδτοτοοχ- 

ς "τῆς τιι5, δ ΟΟἸΙΓΔτΙΙς. Ἔχ Εἰ Πτιὶς.τὸ εἶξε τεισυκὸν, Οχ σα πιεῖ» 
ἸΓΟΠΟΙ ΘΈΠιΙ5 τότ εἶξε τευτιπὸν. {ἰροηάίπτι αὐτὸ εἰ ἀατατ 

ἰφυπτο ΓΙ ιις: ΥῈ ςραπιωτικὸν ἀἰς ταῖν ἐποῦσος 4 ἀστα τη111- 

δὶς ὅς ἢίροπάϊιπι, 
Ἐξ εν ικως, ἀςοιιγατὸ ὃς [δά] ὸ,οχαα!τέ, 

9.» Βογηιις 7 ΠΠΊΟΙ ΕΙΣ 9 ἐπέτει 9... ὧν τούτου τοῦ ἔτοις 9 Εἴς - 

λειεῦ τος ρογῆς ἘΡ ητιιγ. 
χνϑίσειντος ΠΟΙ ΠΙΠΘΠτὶ {πητ. 

: ΕΘ οΙΕχοππίσ,αηπος [εχ πιατης. Ατ! ἴορ ἢ 1 Ν θα]. εἶα) ἐ- 
" πραμυλίστεντι πειδουάυ(θ.. 1.2 κα ἐτει, 

ιθ 110 τΕΠΊρΟΓς. ἀπ᾿ ἐν εἶνε πὸ χφονν, 
ἰδς γἴοχ ἀπήοϑ παᾶτᾶν ΡΙατο. 

ἀΘΟστητ, ποι ἐἸςὶ Αττὶοὶβ. πα οἰξυμόλωσε, ἀπηοῖατ ΡΉτΥ - 
η 

ΠῚ 
ἢ 

'σά ἴῃ [ἰοττατοπι αἰΐονγδτν, ἐκδυϑερ»ποιίσω, Π οἰ νοι. 
“ἣ ζαγίετο πο  ὀυδδαν ποιώ, ΕΟ Ι ἢ. 

ἰδέ μίαν, ἐκονισορσα!» π᾿. "βκα)σαῖιοο. ΠεΡου. Αςοιί, εἰξφχαξοιῦ τ 
τϑύχᾳν ἔραν, Ἐὰτὶρ. κζω, μ,ίσω, π΄ ἱκα, ῬᾷΤΟ . πόδα σεδυίζω. τ ην ἔς ΟἸ]οπὶ γεάο 
ἐξθυμαρίσει μοι πῦτο ὁ ϑεός. Ομγν , ΠρηΠέατ οτίατι ἔς !- 

ΕΞ 
τν 445 

ςοῖη γοάάο οτι ἀσου Ρ 110, Ι 

Ἐξ μὰν ζεόϑευ, ϑοποι οἰ τι Ποῖ, ΡΙασανῖ, πείϑεὀθεο οἶξιλ ἴσο εόϑει, 
λεοῶτω. ὶ 

Εἰζουιάνίζο, μιίσω, ργορίτίιμτι γοἀδουρίαςο. 
Εξόυνου χίζω, οἰπιιςσβιιπι ἕαςῖο. Ψηάς ἰὐξδυνουχί ζετο, οἱ σσαητὶ τς. 

ταρμοσὰ αἰ οῖπιν νἸηαπη πα η40 ΡοΓοο τι, ἰἀσοόαιις ἐταηρὶ- 
τιιτοπιιοίντ ΕἸϊηΐμν ᾿παηυτ)σαίἔγάτασ: ταῃς οπ πὶ Βομεΐπας τος 

Πιμσιμταν σαϊοτ, ΠΟ εἴτις ὃς ἐποϑηλωυ ει οἵ. Ποο πε πατῆ χοάά 
ἴῃ οσάεπι σα Ποαῦοποι 

Ἐξδπορω, τι σροτο, Προ ἴτον Ρίατο ττιίς Γορ δ. τάῦτα ὃ πάντα δύ΄. 
γᾶπαι πὰ σιν ὅγπκερίαν τάς χρείαις ἐξδυπυρέῖν, χ, ὁμαλήπητοι πεἧς ἐσιως, 

ΠΟΙΏΡΑΓτο) ΟΡ σἢῚ αἸΙ ΧΊΠατο πὶ ἔχςετο. 

Ἐξάϑρεσις . ως 9 νἷ. ᾿πι οἰ σατο » ἱπιιοητῖο » ἀσρτοιςηῇο, Οἰςε- 
τοιῖ.ς 

Εξδύρυκα, τὸς, τὸ Ἔχ ΟΟ σ  τατὶ ΟὐξΟ τ] ΠῚ ΠΕ ΠῚ: 
Ἐξϑυείσκω, μοϊσω,πονμα, πορέζω. Ἐχοορίτου ᾿πποηἴο, σοΟπΙ Π. ΠΪ ΣΟΥ. 

ςοιπροτίο. Αι ΠϑορβοοΪ. οἰξ δύρρ μὴν φητοιῶτες ἐχθέω φρυγεῖν, Θι. πὶ 
ςοπιροτγίηλιις πη ξοΠίοτοιι αὰπι ΓΉΓν σ45. ν μας οἰξέ ράν,οχοο- 
δἰτατοςϊπιιοηῖγο, οἰξυρημϑύ. ταὶ τοιμῦ τα γ [αι Ππτοάὶ ςοπιροῖτα 
Βαδοηποϊ τισῖαη, ὶ 

Εξουτελίζον, μεσ, π’ παςαττόππο. Ασου δε. ; 
Ἐξεφααὐϑίων,οτπο τῇ, ὀχ ταῦ, ΕΟ οά, ὅτι μηδέων οξεφααῦϑν) ηὸκ οΧ 

δοπίτα τδιι5 οἀϊτα οἰτον οπιις νἸάςεϊϊοςτ, 
Ἐξεφανύω, ἀρ ατι!Θπχοτῇ.].1.Ἐρ] ΘΓ. πλάσι» εἰξεφαιης.. 
Ἐξ' φίεμαι, πλατίο 9 ᾿ς 0 5 δοΡμοοΐος ἰῃ Λίδος 7 ὀκείνον εἴργειν τεῦς. 

κρίθ. οἰξεφίεται σκίουτς ὑπαυλον ) 14 οἵτ. ἐφίεται » ἐντέλλεται » ν οἱξ 
σπαρελκεῖς 

Ἐξέφιυγπάτιις Πιτινοασι Οοπῖς. Βορθο οἵ. ἐλδυ ϑέρφυ υὴὸ οἰξέφεω; πει- 
προςοιατα ἔπει ΟΧ Ῥαιγα ΠΡ ετο. ἰἀςπηομητοὸς εἰξυ φις κρη ασηςολαττα 
Οτοσεηῇ ργορηάτιις 65 οἰξέφυγε (λ ἀσυσεν. ᾿ 

Ἐξέχομαι, εἴα; τῶναι ὀιοκρέναμα!. Βαῖτοο5 ἀφροηάσο, ἴα ἤροαἤις ἤηπὰ 
ΟΧ αἰϊατια το. τ ροηάςοοϊ ἀέϊτιις ἔμπη,γτ -ἰξέχομαι τῆς φιλίας τῇ 
δεὶνίδ, αὐτὶ σὰ ἐϊμκρέμα μώ, Βιι4. ΟοτηΠὶ. 

Ἐξεχευσε,α πες πιβοοιε, ἐκ υξέ χεησέ σφι ἡ ἡμέρη 5 ἀϊε5 505 ἀεξοοῖτ, 
ΗἩοτοάοτσ, ν 

Εζέχ», μι ξω, μι  εἰξέσννς, οταϊηθος Ἔχ οο! ! οζοχτου ΟΥΟΓ» ΟΧΌΓΙ ΟΥ̓́. 
ἰαθοῖ ὃς οἰξεχίν Πση! Ποατὶ Ομ Πὶ τῷ γα ταῖλα)» αιιοα ὀχηίτοτο 6- 

ΧΟΤΙΣΙ ἴδιι οπηΐςατο Πσηιῆςατ. ΠΕ μπΊΟΥἘΠ.τρὶν ἥλιον ἰξεχίνρτί- 

αιατη [οἱ ἐχοτίγοτατ τ Πτορμι. σφνξὶν ἢ ταῦτα μὲν νιιῦ δυλόγο 

ἰὼ -ἰξέχῃ Ἐἵλη κρα᾿ ἼρθΡοΥ 9 ἡλιαΐσεις πρὸς ἦλιον )Σ ΛΙΏΙΟ γε ἀοςοῖ, 

τποχ (ο]1ς νδὶ οἶς οὐτὰ Ππιχν νου θοῦ Πῖς ἴῃ σαΐοτο [πη] 15. 

φρο ἴῃ Οταςῖς οἷ" αἰ πητο δα ἐπ Ἰςῆτην οὐ ἢ ΠῚΤα Αταςη]5 πηὰ- 

χἰπιιιπηςςο πουηῦ ἔτ ἡλιαία αι 4 ΟΧΡοἤτιμσι εἴζες (οἱ: παπὶ 
Πα ἀϊο ἀταῖς αρογτο φαῖῖο ἤογὶ σοηΐποπογατ. Εῇ ἃ Ἰιοπηη-- 

εἰνίτιπι ρσοιογρια!ς 9 απο ἐς σάπτιι ΡΟΣ] ς Πιάϊ το ΔΏΠτ, 

Ὄξεχ᾽ ὦ φίν ἡλιε,ουῖιια πποπιίηῖς ΡΟ ἰπχ τη 9 [τα ρου ἐγᾶμπα ̓ δὶ 

Ἔξ ὦ φιλήλιε, ἴτα Ἰπιηταδαητ (οἸεπι ραετὶ δὰ οπιιςαμάαπι ἢ 

4ιαηάο πεδίθιις οὐἀιςογοταγιν τὰς κωλαζίον, 
Ἐξέψα,ςοαιιο; ΟΠ ἴχο. ῬὴΣ 
Εξντδ-, Ἰαπὶ στη ]ς ὃς Δἀ τις ζῶ τὸ ἡ Ους γτριαίκοντει πέντε ἐπα, 6 
Ἐξηγυν υϑόοι,ἱρὸ Εἰστσῖτι ἀἸσιιηταΓ, Ἰονααϊπιοῦϊο οὐθτιέτι ς χιΐ 

οὗ ςτὶ πιῖηα ἴα ἱπάτοϊατη ν οςατὶ»αῦ 1 1115 ἐπιροτγαιι γι ητ. 
ψτδῦς [παγαῖς Γροπίογιην Πὰς ἀπ ττάτεν, σα Ἰόβοντ 18. ἀΐοπι 
ξεγτιπηναις αισπάοςσπηαις ᾿π 616} νἀλπχτα Πιοτῖτς δὰ 1 Ἰοίται 

Πῆαπειτ. 4. ΑἸηποτῖ. 
Εὔνγίυξῶκι»ο (Ὁ πος τπῖοάο γαάος ἄατοΒι 4, Οοσηπι. ᾿ 

Εξνγέομαι. μιυὐσομα αν μαι. Ῥτατίι 15 ρταςο. Ἡοπλοτιις ΤΠ14 4. ἢ 
τἰξογοίϑοω Ρ τὸ εἰφηγείόθιω; ἢ15 ἀπιτοπα πη ρΘκοτ,!. φεοσαπεααν, ἄχ 

Πε. Καὶ τοὺ πελοπόνγησον πειρεῖ ὥνε μι ἐλείοτῶ «ἰξηγειόθει 51 οἱ πατέρες 

᾿ὐμᾶν περε δόσαν, ρτο ρτβεῖς Γεϊοροπηςίο τοβέγε ἃς πιοάς- 

ΤΟΥ απ: Βιυϊόγι 4 ΠΡ τὸ ῥτίπιο. Ττο πὴ Θχροποράϊςο, ΠάΓΓΟ. 

τοίροπῇτο. 1601. οἰξηγου μβύου φο βίου τὰ σρχιερέως 5 Ρ'φΠάςητο 
Ἐαρῖο ἤμπηπτο ρομτιῆςς 5 ΡΙττατο τι 1η ΟαπΉΠ0. οἰξυγρόμαι ω 

χότοις . νοΥ 15 ΔἸ Πγος Ρ[ατο ἴηι Ἐρ ΤΟ]. ἐἰξυγεϊάθαυν,αριιά Λειῖτο- 

τοὶ τη Τ ΟΡ οῖσ, τὸ παυταῦουδζ ἐπαγγαγοαταις ἐχρίτοατα. ΞΕ 

“εἰὅτη ποὺς διω εἶμ εἰς αἷ'πανπων φᾶρμε κων» αἸοη.Σ Οἴαιοο. τι" 

706 9εδις, οὐὸ,ὀνόμάσε. ἘΠτΙΡΙ 4. 9 ύσας τοῖς ϑεοῖςρα, καϑαρας τίω; πο- 

λιν οἰξητου μῆμων “οἷ αἰοὶ ταῦτα δεινῶν » ἰαστι σᾶ η5 Πιροτϑ5 ὅσντς 

“Ῥοπα ΤΠ γαης ΡῸΓ ἐο5 αι τόση Βυπα πιο! οἴςης ΡΕΡΓΟΒΙμει 

τατο ἢ ἴῃ Οαμλ}}. Πτοτῃ γεῦσιν οἵξ ΡΟΓΓΙΛ ΘΠ 5 δὰ τατηϊσοπῆιϊτος 

ὃς Απε τος. ἐογεπιοηϊατίιπησια σοη ἀιτΟτΟ5. αυαηάο Ν "κῃ 

τογργοσδητιι τος δὰ Ἐπ τίπητη ΔΙ λτιπὶ ΡΟΥΓΠΘΗΤΟΣ» "" τ τς 

σθιις τείροπάοης. «ξυγεϊῶδει τὸ οῖτον ̓ ῬΤΩῚ τς ἰςθ 91». ρον Ε
Σ 

γοτδα. Αηδοοὶ(. τοὶ «(Ὧ μυξηρίων. Καὶ ὁ πϑιτὴρ ποτ ἀπ 1 πττονης 
ἐξηγήσευτο τοιεῖτα εἰϑ υναΐοις γ ἸΠτΟΓΡΤΟΒ δ ἀπά ταιτα Ξε Δεῖις- 

πἰοπῆθις» γογυαπὶ οἵ Ροητί βοιμη. [ ΠῚ, ἰτουα εξηγρόμιαι ἀπ" 

τοῦ Πιπινοξηΐδου  οΠΟΡἈ ἶτο πὶ ἸπτΟΓΡΤΟΓΟΥ φυϊά {5 Βίχιο πε 

ἁριά μιῆς ἐππέεισι. ἔξεγεϊῶτο ΠΟΘ ἀἰσο Δ ΒΤῸΓ Αξγματ]» 

πᾶέο ἀαπγηατίς δά Πιρρ!ιςῖα ττα ιν Ο Ὀ15 ἀλπατιομῖς «ἀτηῖ- 

Ἠςὶ ἀς ἰξγιρτο Ρτεῖσαητ. Βθ 4. 1η Λημοταῖς Τϑοπιο.ἵῃ ογσατ. αἷϑα 

πρεσβ.πποχρα μαμοτδύων γὸ ὕμιν ἀιππὴ ἐξηγεῖτο δ νόμον στον τῷ χρρυκι..- 

Ἐξήγνκκα» τος. τὸν Παττατὶ Ο»ΓΟχλ τς ΠτάΥ] 5560 οδίσαχλις ἀϊξτα οχ- 

Ρἰαπατῖις ΘΠ γαητατ, ᾿ 

Ζὺυ 

ἡ 
᾿ 

͵ 
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544 Ὁ ΞΕ 
ΕἸ γησι; ες ἡνεχροεῖο»οΧρίαπατῖο. ΟΑἸςοτι οι ηταυῖηι. )1- 

ξουτ ἐξέγασις ὃς εξ γημαγααοπια ἀπγοάτιηι ἃ ΡΟΟΠ Ροοπια: Πιμι- 
ἄςηὶ Ῥόσπτα ἀϊς τιιτρ ΠΡ Πα: ΑΠΒΠΠ]Π1ς ἀοίοτιρεῖο: Ροεῖς γο- 
τὸ ἱρίᾳ τοῦα Π145, ΠΉτοΓΡ. ΒΌΡΠΟΟΪ ἐξήγησις, ἀπιιύτ, ὅπη ϑείων:ἐρ- 
ἀανονε: πὴ τ. πυχντων, 

Ἐ ξηγη τὴ ςγοὐ, ὁρρταιςορτοι»οχρίαματον. ΟἸςογ. ἱπεςγργας,  ΟΠΆΠΊΘ - 
τατΟτ2 5 [0 {Ππ||ατυι5» Βιια ἐξ ἐξηγηταὶ τῆσδ νομίμων, σαι!ατιει αἕξογς5, 
Ῥιατατο ἴῃ Ἀλοπτυῖο.ἐ ἐξνγοτὴς ἦν ἐλαυμΐων πόνων. ΑὙἸΠΙὰ ἐξηγη- 
πῆς ὙνεαΕΧΡΟΙ; ἰ5.ε ξηγη ταὶ ΤἿα γομίων, ᾿ατὶ σοι τὶ, Οζα ἀς 5ὲ- 
ποίγιεξυγηται, ΑἸ πιξ [Δογόγιιιη Ἰπεογρ το β όπιο [{|ν. ςοητνα 
Ἑποισιπη ἃς Μης Πα] τ » ἐπειδι} ἐταλ δῦ τησε, ἤλϑον οἷς «ὅν ἐξηγη- 
πὰς» τα οΥτιια, 11 ἀσος Ππ δα ἱπτόγρτοτος. ΡΙατο νόμων 10. 12. αἴθὰ 
σελ δ, τή στων τα: δὴ, εἴτε τις ἀϊδίω, εἰ τε τὶς ϑλλις ἢ ΓΒ πὰ: “ἷν πἰρὰ τοὶ ϑεῖκε 

γάσιοι πἶα τε ον: "ὦ ΤΠ τῇ ὃ ὅσα τροτήκει ταλεῖ ὅσο (ὺ ἐξη- 
γηταῖς γίγσείδτα κυρίες φορίζοντας , 1. το! ρΊ Ομ, πῖογργοζος. Οἱ- 
ζοτο »,ἠε Το σις νη οαπηι5 ΡΙατοηοπι. 41 ἐξα ξαπογηηὴ 
τοι οίτ αἀ 1 ἱπτοῦρτοτος. το Π β᾽ομιιμη. αἰτοῦ Ἠετοάοι. σὺ εἰς οἶκον 
πὸν βασικέως ἐξηγητὴς γίνεαι πραγμοίτων ἀγα ϑων, κὶ ταιότοι δ ποιρωνέ-- 

εἰς ποόντα. ἀριιὶ Ῥίατοηξ ετία πο αν ΟΠ τὸ Πιπιίτιι ρτὸ ρα] το 
ασι 5 ἱπζογργοτο. 

Ἐξηγητικα ταὶ, ΠΟΙ ΡΟ τς αἴ σον οἱ ΕΠ τὶ ἀς ἴπιτς Ροπιβοῖο. 
Ἐξζυγροία, ας, ἐγασοι! το, ἐποι γίελία. 

Ἐξυηγριώϑυοογαΐιις οἴ, 
Ἐξζηγρ μι» ΟΧαΓΓΟ ΧΙ» ΧρΡογρο λέξις {ππ|ν αἰέσίω, ΡύῸ ἐξηγειρήμίω, 

ΑὐΠορμαη. 
παλμ,Πρίγο. Πιβῆειις, ϑυμιαρματοι, 
Εξάκες Φα ΠΟΥ ΓΟ Ύ 115 Ῥιοτ μταιρηκὼ: ΠΟ ὃς Ροάοχ ἀἸοίτιιτ, 1. τρω- 

«τὸς 6! γ6Ἀ. 
Ἑξῆκο; τγτὸ τώρ ἔχον. ΔἸϊλμ595) ἑώρων φοίσμαι μέγεδος ἐξῆκον πέρα» νὰ ἀ- 

γωτέρω πὰ ἱςδ, 

Ἐξηκον τες ΓΕ χασίητα. οἱ ἐξηκοντα αὖρες ποιρ᾽ εἰ δίμναγοις 7) Τατοῦρτς5 )6- 

ἀπο ποῖ. 
Ἐ ξυκοντειετῆῆς, [ΟΧΑ ΘΕ ΠΑΤΊΠΣ, 
Ἐξζηκον τυπέντεν [οχασίητα ΠΌ1ΠΆΊΙΟ, 
Εξ εοντατέονα,εονἴοχας, ἴπεᾷ ΠΔτΊΙΟΓ, 

Ἐξζυκοςτὸς. (εχαρείιο Τ' Βιιογά. 
Ἐξηχριζω μίγ 9. ἐπ ποτι 4 γά ἀπηκεζω: ἥνως, 

Ἐξήκω, ΤΠ [(οιῖο9} ΡῬτώτογοο.ἐξη: τε ἄγ «δῦ αὗρσεις 5 Ἔστοῖϊι5 οἱ ἴῃ Ῥετ- 
Γι Ηρτοάον εξ ξήκεις ὁδὲν. σαρείδὶς ψ 14 ΠῚ» δορίοοϊοο. ΧορΟΡΒ. 

ὄ δχρνθ' ἐξ φύει ρτατοῦ ες τοι δ παρών κεν, Γἀογπ,σεωῆκεν ἐξη- 
ΚΙ πῇ χουσμι 5: Ὺ φημίω. ἐξήκοντος τῷ χρῖνε δῷ ἐντὸς ἐδ ει ἐπανιεναὶ 

τεῦς τον σῴων αἴ χονίπε, οχαξῖο τειπροτὸ, 
σι γοι το τ. Το. Οἰς ΕΟ ΟἸΕς δίωξις. 

Ἑ ΣΑΣ ΕΣ ΤΕΣ Τις πὴ ἐξ ἐλασμοείτων 
τὸ πῆυ χὼν συγκ κα μον, τ 

τ ϑίλανον, στα αἴρογο ἕξ π]υύΐχας ἔχον ἐζαπῆυχον. ΕεΙγοἢ. 
Ἐξάλϑον, Ῥγοά!): αὖὸ ἐξέρχομαι). 

Ε  υλιασμῆ 5-γὰ [0]. απ πιι5.κεχαυυθ., αὐ ἐξουχιίζω, 
Ἐξογλαγ μῆθον,ΑὉ ἑξαλλἰτω, Ροτορτιπιιη ἐπη Πτατι ἀριά ὈΙοάοτ. 

ὃς ἰάοπν φιοι παρν)λαγυῆψον. ὙΒΟορμτ, Ἰμον. ΠΡ.4:ςἀρ,6.αἕξατ- 
πότερα ἢ) ἧἶθ φυομῆων, γἡ πλεῖ τον ἐξνϊλαγ νῆμα Ὡρὸς ταὶ ἜΠΡῚ οἄοτγος 
τααϊτὸ Ῥεα σαῖτογ 15 γα γι οὐ  οο: Πα σῚς ΡΟΣ ρ ΠΣ πος γΠ]Πραγα5. 

Εξόλυσις ες, ἡ» ἐς εν 
Ε νμαξωμμ 9, ,ἀ(ς σασγα ἰεϊαρίας. 
ΕΖΑμαρ, ρον [χ ἀϊος, ΟὐγΠ.ξ ξ. 
Ἐξημα; ταμῆμως, ἢ [ἈΠ Πν ΡΟ ρου πΊ)ΡΊατο ἐς Τρ}. 
τ ξημερφω, οἷ, εἰςτιτ ονπδῃ Πις ἔα ςῖο. ἐξημεροι τες κοτίγοις εἰς ἐλεαδ, ΟἿ] α- 

ἤξγονς τῇ οἷθας ΠΕΣ τιαη τογοητο. Ρ]πτατοιίη Ἐαθὶο. ἐξη- 
μέρωσεν ανὴ τὸν διὰ πτα)εδε εις ΚΟΥ ἀρ τα πὴ οἰμπὶ ΘΧοο]ττ, ΡῬίιι. 
ἀῃ ΝΝυσπα Ν1ς ἀριιά ΤΠ ΟΡ γα. 1πΠτοτ "5.1. σαρ.3. τὸ ἄγχων 
ἐξυμερε ἡτα! (γ]αεῖῖτς ταϊτοίοιτον δὶ ἐξ τποτιτπ τγα Ποίιπληιις δστὺ 
σῇ ἀγρία Ἢ Ἰεπσηατ, 

Ἐξυμίρωσνοεος, ἢ, πάη Πιετιιάο.ΟἿς. 
Ἐ; ζυμεύσαι, δἰποκιν στμ, 

Εξυμνυΐ»ϑ. ,ἐφηρηνῆδθ-, ΟΡ μος]. γγύοις ἀτεόρτίθ- ῥίζαν ἐξημημῖνθ.. Ὁ 

ἐξ ζαμάωχηυαῇ ἀεπιοίπις. 
ν᾽ ξημμμ 9-,ἐκδεδυμῆβ., ἐξαφϑεὶς,αὉ ἐξαπῆομαι. ἐξυμμμῶ. πήραν. Ρευ- 

ἀφητοσι μαθοης Ρογαπη. ΟΊ η115. 
Ἐξημοιζυς,οἐἷ ὁ 2711 σοππυττιτατιιγ7 4. ΠΤ ΤΟΤΙ5. ἐξαμοιξύς, πὰ ἐξη- 

μοισα, Ροτταατατα αἰ του πάτα αν β,ἔματ' ἐξημοιξα, 

Ἑξίῶ, ρτο ἐξε τιν ἴξρε ἃΡ αὶ ᾿]ατοποην. τὰ ̓ γὲ ρὸς πέλαγος εἐλίμῆνα 
ὅττι. ἐκ ἐξ ὅ3εν ἢ ἥρμω; μα οι ὠφελήσουσι “ξὺ ἧγσ πλττὶ ας ΡοΪαριις 

(ροῦϑ ητιποη ἤτης τα ν τάς 1Π1 Πιὶς λάος ροίδιητ, Ὑμιυςγ- 
Εξ Πρ ντόατ ον (ἀϊά. τὺ. 4. 

Ἑξίω ὅδαποδισυβυιθο τοῖς μυρίοις ταλ αὐτοῖς, ας ποτατα 5, Ομ οΟΧίμ5. 

Ε ξίωϑεσιῖο δ, βοτίσης ογηδτιις, 
γ ξώυι “ποτα: ηἰδ.αἰυπόταχτος ἔξω ζυγοῦ, 
Εξυξέτίω, νυ} ἐξαίοσω, ἴοτι ἐξαΐοσω φιοά εἱ ΡτΌΠΗο Αἰϊσπη ας» ἃ ςἅ 

πιεῖν, Ρτοάςο. ΑὐΜΕοΡἢ. τὰ ῬΙατο. ἐξηξοί τίων ὁ δύο δρείκοντε 
. πὰ νέ ξῶς 

Ε ὑξήπεφι μοερίεις αγΠ. ἐξ οὗ δὲ μ' ἐξείπειφε μυύϑῳταῖν οἰπτύφω, 
ἐλρίε 7 ΟΧΤΙ]1. Π Ὴ] 1 αὐ τ ἐξήρω, ῥξῃρε ὀλυμπιαΐδα 5 οἰγιηρίαἀα 
Ἰξαπε ΔΕΠοιοοτις, 

Ἐξ; ὑρημα! οἰ οξξας ἔπιπι, Ἔχὶ πηῖτς ἕλέξις ἄμὴ ἀδίαε 
τεϊχίϑθλαγος ἐχοίτατατ. Ἠογοάος, ἐξήρετο ταὶ 
ἀμ ἸΝ πιὰ ἸτοΓρ.το5 θ. 1 αὐ Πα ττ ὃς αὐτὸ 
Ρζις οἴ, εἰξέλιις εἴ, 

Εξηρυψκωτὸμ 9: οἶκος, ἸοἴτιΓ ἀαπηι Βαμα ἐπγη: ποτ 
τοῦῖττ, 46 ἴοχ 1114. ὁ αἤχων σπηιμελεἰζνω ἡἵδ᾽ ὀρφανῶν 
ων νὴ Δ οἴκων “Ἷ ἐξηρημωμήρων, 

Εξηρηςγεως,»") Πα1115 ἴοχ το πιουιπιβοχοταϑ ἃ [Διο αἱ 
Εἰξήρρυ,ιατογγοσαίί,ν14ε ἐξέρομαι, 
Εξὴ Ξοἀοϊποορσ,) 7, ταῦτα, ἐφεξῆς» οτάϊηςρ ΟΠ, ϑταφατίπη 

πον ΓΟ ΧΊΠΆΙΠῚ αιρησας ἰοζιιπι. ὕΪατο ἐς Τςρ,τὰ ἑ 
τεὶ χοιπτὶ. Ε]οντπο σ.[ςοητία. τῇ ἐξ το αἰεε πη τς 
Αροῦ οἱ π ἑξῆς ἔσει, δι ξαιιφητὶ ΔΠΠΟΡ] τατος, χτ᾿ 
ἀνπατιμη, ΑἸοχαηά. Ἀρβγοί. ΟΟμΙξτιῖτιτ αἰοραηζογ 
τῖιιο 5 νὰ ϑ'οήνί. τῷ σλύάτων Θ. ἑξῆς. ῬΓΟΧίπνις Ἰοσιὰ 
ΑΠΠΟΡαι. ἑξῆς πὰ πλύάτωνίΘ- ϑρόνον λαμῥαύειν, ἰά οἵ, ἐγ 
σωγθ- χα δέζεῶπι. Δητοτ, ἀς ππιπᾶο . ἢ 3 σύμπασω 

ἑξῆς αὖ εἴη τῆς ἐερίου μοίλιςα φύσεως , γηϊποτΠ μπγοσὶδ 
Ππιίτίππαμι πιογιτὸ οἶε σοηΐδας δογὶς πατιγα;, ἐξῇ 
πᾶσαν ἡμέδαν,Πι πυαἶτος «15» ιιοτἰ 41» ΡΙΠτάτο ἢ. τὸ ἑ ἐξ 
το Π ἀυμιπὴ νἱα».  αΖανΖ. Ἐτ 1111 ΓΟΠΊΡΙ5 σομτί πα 
1πτειια 10 Πσηϊ σατο γο ἰτππιι15. ν τ τοιών υἱμερών ἑξῆς, 
Ῥότιος ἀϊς5. [τοῖα οἰιπ Ῥαῦῖιιο» Αὐἰτοτιάς πιιηάο 
τι ἀἰγίσηγδζς. σαὶ ἃ Οοτο ἀοΐποορς (ρίτατ Ῥμ1ο ἃ 
οἷ ἑξῆς τῷ χαικία καλεῖται βορέας . τς 41 Οὐ οῖα: σομῖα 

Αφιῖ]ο ἀϊοεϊτιτ.ἷ. «411 Οαοἴαπι [παι οχοῖρίτ. ἑξῆς. 

τα λέγηται τοῖς Ὁ Ξ ἀείποςρς ξοποτα ἃ οέζας ἱρξις 
ῬΙατοίη ΤΊπλαο Ιἀοπὶ ΟΡ ἢ .7.ὁ 5) ἑζῆς τύτοις ποίνυ 
λει ἴὲ οὐσίαν ἀμτεί.] ΡοΙἴοαι 

Εξωσκημῆψον, ο]αδογατιμι  αιςϊα ἄς Μαυίο!ξο»μέδαν τοῖφο 
λθ΄ ἐξησκημῆμον, ἔχ το χε π. ἐξειργασμῆμον, 

Εξηταισωῖυθ.,4 Ὁ ἐξετάζω, τ εἴς Πρ οξίατα νἸτγτιζο, δεδοκα 
Ἐξουκημῆν 9.. ΟΧΟΓΙΓΙΙ ΟἾΔ ΙΔ Ὲ151 πα ῇ 1 ἀϊςα5. Ἔχει ΒΙατιισ] 

4.ἐξηυλημῆαι γχώῆαι, ἡ παλαιαὶ, ῬΥΟρΡτΙὼ ἤτης πὸ ἐξνυκημ 
λαια) γλωοσίδες τα αὐχῶν. ὃς Ῥοῖ τιδαΠατίοηοπι πάντα 
Ὁ τετριμιυῦν αι, Ετγεῃ. δι 

Ἐξωητριασμῆρον, ἀριιὶ ΠΙρροόγαι. 1 Πιῦτι!ὶ ὃς τόπαϊ Ῥάμη 
Δαϊης ΡΟΓΘΟΪατιττιγτὸ δεοὶ ἡτρία ἡ ϑημῆμον, ἸΝΑιτι τὸ ἠἡτρίὸ 
ὕφασμαγοχροης Οα] οηϊ15. 

Ἐξηχείν,τοίοπανς. 
Εξυχ εἰ ϑειρραίσιια νοςς,(οα αξεῖια βριϊβξατίρης,Ροτίοα : 

χεῖνοἐξέρχειϑαι, ἐξακουεόϑαι. Ῥαχήίτις τι Ὑ μοι] σαρεῖ, ἀφ 
ἐξήχηται ὁ λόγος τῷ κυρία, [ΘΠ] 0 ἀουαίηὶ Ῥοτγίοπαίε, ἱ 
ἄς Ῥεηξοςοξς Ἰοαιιοη8, αἱ ἄρα γὸ ὐΐκουον τῶς ἑαυ οἶα διαλε 
φσοιγος φέρε εἰπεῖν» μΐαν εἶ ἐξυχεῖ ὥπεο φωνίμ , πολλας 3 ἀ 
κτυποὺ μῆμε «ὦ ἀέρος. 

Εξιαίγλειν»οἸϊσοτο, ὀκ(αΐλλειν, 
Ἐξιίόμοσι, κι. “ἰσομιαι, ἃς ἥσοικα!» πχοάθοτο σπγο. γοίατοϊου 

δὶ εξικσοί μῆυ (δ. 411 πηςαἴσατις Ο{Ἐ το πὶ ἐξιοιστί μρΘ αα 
σαπτη Λοσιίατιπο. Ε]οτοάος. ἀρ ουμχἀοπι» ἐξειστοτο; 

Εἰξιῶ σιν, οὐϊοτιητ,οιπαϊττιησ : ἐξίασι γοΓῸ ἀσσοπτι! ἄσιιζο 5 
οχοιατ, Ἦ 

Εξιατεὺ, ΕΙΟΙ͂ν εἶνιόμ ϑυτικός, 
Ἐξιδιοίζομα), ἰδιοιίγκα ἀϊοῦτ Ατεὶς! ας ΡΠ πῖσιι55 ΡῬτορτῆ 

ἃς πὶ γοηἸςοροςσιιΡ 55: γαθο [το νἱτ ἐφ ϑυ γὸ τὸ 
λόνάνδν Τιερδέκὸν ὁ ὃ σὰ Δαγου ἘΝ λα τίου κατακομίζο τὸ 
Ουλων δ, ἡ ὀκτεεπόμδυον Ἰαύτῃ χ7) πλεονεξίαν κα ἐξιδιασμο 
Ἐξιφιαζειθευ οτῖαπι οἱξ ΠΡῚ ΜΕΝ ὁπ ἀπλϊσιπι το 
τἰπι πρὶ ξαυυ] ατοπι ξιςογο,οἰκειζόϑος, ΣΧ ΟΠΟΡΠ, 7.πὰ 
μῷ τοι νζ προ ος μεκὶ αὔρα σοι ἐκ) ἄσταις μδύειν 5 ἤδη α 
ὅτι μῖ' σου οἷἴσιτος νὰ εὐὔποτος διημέρδυον. 

Εξιδιόομαι ᾿ἄοτ Χοηο. Ραά.1.7.ἐπεί γι μ τοὶ ἐξιδγώσω 
ὀκέλδυσοις υύειν Ῥοσυ ΠΙατῷ ταδί ἔς οι ὃς ρα πατίπι [αι 

Ἐξίδεον, ΠΑ δ ἴτι15.. 4 πτι]πλιτίπιι πη, Ετγ τα, ; 
Εξιδιοποιῶμαι, τα] Β] νξάϊςο»ΟςοΡο. Ατῆςῃ. μὰν αὐτὸν 

γον ἢ μοναρχίαν, ἐπέκτένεν, 4 ότι 11}.1ς.λαζῶν 3 παρ᾿ ἐμοῦ 
πίω γνειδί ζων ἡραισίων, ἐξιδεοποινίσειτο πίω) λυ σιν» κὶ σύγίουμι 
καν ὄψεγοιψας πὐοὶ πῇ παρ᾿ αὐακρέοντι χυγίνου φεφαΐου, τὰ Πα} 

Ἰπιιδειισῃ εαϊάϊτ,ας ΠῚ Ιαιιάςπι τγίδυιτ ἴρτο φάτο; 
οἰεποιήστετος ᾿ 

Ἐξιδίω, οχιάο, ἀριιᾷ Ατὶ πορ. ἴη Αὐῖδιι. ἐξίδεσεν εἰς ὅτε 
[ἃ ἀϊείταν ρτὸ εξετίλησεν 9 ἐἰπεπτέτησεν [14λ1 τ εὐαϊπτ, 
[υτὶ Πιφογοίη. ; 

Εξιδρόω,οχαάο, ΑΙοχ, ΑΡμγοά. ὕδωρ ἐξιδροῖ, 
Εξίει, ΧΟ. 

Ἐξ εἰφορτο ἐξιών, Βυι4. ΟΟπιπιοητ. 
Ἑξιεροιῦ. ςοπίξοτατο, 
Ἐξίναι εχ ΘΟ Ρτοάοο; ὀχοδάο, ἃς ἐξίνμι» ΟἹ οἱ ο,οπῖττο» 

ἔντο ῥτὸ ἐξέζαλον, ἀς ΠάογΙ οἰοσοτιης, οχοιποταν 
λο βασαν, ποτὶ ἘΠ το Ὁ: ἃ Βορλν,ίουπ ἀερτοπι 
Αὐἰνεξίει ἐς ϑεέκα σαν, πη τπαᾶτο ουιαα τ, οχὶς τη τη άτο 
σκυξαλ ὀνοοάατ Πεετοισν ΔΙοχ. Αρβτ. ἐξιωνγᾷς Γαταγον Βα 
Ῥτιοτ, ὅσον ἐσδύπω εἰς ἔπαυλιν ἐξίογτι,ὶ, πη Πα ΔτΩ ἴῃ Ὑ11} 



δ.» 

; πιαχα, οχίϊσοο, ἀγοίσετς [οί νοχα- 
ΘὨ Γαι ΟΧΟΟαιι0, Θὰ ροτὸ, ΟΧθαΪο, Ἐἰξικρο- 

ἡματα , ἃαιιαΣ ᾿ΤῈΓ Οἰιτοῖγι ᾿απηογος δχα- 
ας Ποσάυτ, Ὀϊοίςονὶ.11}5...ςα ρα ἐξικμα- 

ὐἰβικ κα ζεόϑοι πο τὸ ἡλίου [Ο]ς οχ Ποςατὶ, ΤΠςορΕ, 
ται Ἰαπτατιιπι. Ατὶῆοτ. 8. ἈΠ Ποῖα, Σαρκοφαΐγοι 
γ1| αν χαμζανωσι φωτὸν εἶξικ μοίζοντες . χΤ' τίυ) ὑποχώ- 

: 3.(ἰς ρατο δ. δέξα τῳ τίωΣ εἰσελϑούστεν τοοφύω, χὺ δὲ 
" ἐκπέμψαι, ΟΙατο ἴῃ ΤΊ Πα Ο.. οὐσ)᾽ αὖ τπινῷ; πξαδεὲς 

ἶ ὦ τίω μὲν εἰς ἑαυτο προφίω δέξοιτο ς τίν) 5 ὠρότερον 
; δποπέμεψοι πάλιν, Οἴσοτο 5» ΝΝες νογὸ ἀςΠιϊογαίναῖ 
ζογροΣ 5, ας ἀοιγαξετοηςηι σοηίοξιι ἃ ςου- 

το πῖο, αἰ ΕἸ ΠΡῸ 5 Ροποῖγο, θροιι. τρὶν καὶ τὸ τόξευμα 
ε ἐσίττος τὰξτιπι 9 Γχιςΐαῃ. οὐδὲ τ᾽ αἰαγκαῖα υξικί.-. 

οὐ ἀϊ4.ἐχροιϊτ,αῤκεῖν, 1ὰ οἴ, πος αα ποοοίίατλα 
ἢ ὄμμα διυΐα ὅτι δ) πον ς-α διο, ἐἰξικνεϊόνοι. νἱ- 

ῬΓΟβουτὶ ἔα ἀ1α. Τάς πι, ὀφϑοιὰ μοὶ δυκοαῦτες ὕπηπλ εἴ 
; υοτιιπὶ ἀςῖος δὲ νἱ [τις ἰοπ οἱ Πτηχὲ νἸζοτιγ ρογ- 

ἐῃ. οὐδὲν γὸ οἵόντε τῆν εἰκαζομήμων οὐδὲν ωρὸς πῴστων 

ἰὴ ἀλη θείαν » Ποσιις οηΐει γ 11. Ἰητασο τάτῃ ροτοέγα 
ὁ Ἅπιηΐα γογᾶπι 11 πὶ ὃ ρτίπια αι τοῖ ογπιαπι γο- 
ἔς βύορον χὰ Βαμάπην ἀςιοηηῖς, Ηεγοάοτις. (ἢ 
Ὁ καλώντε κάγαϑων ἔργων ἐἰξικνεῖ ὅτωι 9 αὐ τος θὸ- 

ἄτας αἰσοπάοτγο, Οιιπὶ Πατάτιο. ἰξικέδθοι ἀκοῦς ας- 
ὅσον οἷοἶ τε ἐγγ ὁμεϑεν οἰκοῦ τἰξι κῥόϑτοι. ατα Πτιλ ἢ} ΠῸ5 

τὸ Ροτείπιι5» Πογοάοτις. ποῤῥωτέρω γὸ εἰξικν εἴ ται τς 
ἰὰς ἐπλπι ργογοπάτε τα ἴσος. ΓΙατατοβιις ἴπ ΘοΙΘης. 

αἴας. ΕΟ σι, Οὐγ {ν. ἐγὼ δὲ κεν θορὸν αὐτὸν μόμεων βαστλιίων 
εἴ εθο νογὸ αςςο ΠΠΠςπὶ αἱ Αἰ ταστι, δός, ν Οἱ τὰ ΠῚ Οἢ 

ας ΟΧΡΟΙ τ ΠΟ, αϑιυν Εξίκετ᾽ οὐὔλυμπόν τῷ μέ- 

πατρὸς. ἴ( ον, ἀφίκετο, ἀ11τ ΟἸ πα ραπι. Ιτοῖτ ΡτῸ 
αἴτιον γοτδῖς. ϑορβοοῖοδ ἴῃ Αἴαςς 5 καὶ τοῖχ, αν κα- 

: δὲ χακούδγς ϑθξίκοιτ᾽ ἀνὴρ, τὰ οἔξ, ὃς [ογταῦς ὁ πια- 
5 ἴσας ατια: ἡ! άοτι νἦτ ἐπιργόθιις ἀϊσοτοῦ., ἰά 
εἴποι. εἴξιχνεο μήμ(Θ. ὀχ ετος » σα μα 15 Ργοάιϊέξει5, Ηο- 

βογιιο πὶ, “Ομ Θαιππτιῖς ἤππι, 
ῬΙΟΡίτΙΟ. διιοτοη 5 Ῥίαζο » Ρββεϊῇόο., νοὶ ραςι- 

ΟἘπτατ, τἰξιλάσομωι . ἀοργοσαθοῦ ν ρίαςαθο. ὁ 
ϑει ϑυστων ἐπε τξιλασεται οἷν αρτίας ) ἘςοΙοΠαΠῖς, τὰ - 
Ὁ ἴξοιπάο . αἰεὶ Πτπιιις ἐπ πα ττυ ἀπο νἹδείπηα- 

ὶ ὁπηεττεῖ Ρέςςατα. τἰξιλάσεται ὁ ἱεοδὺς πρὶ τοῦ χαϑαρ,ζο- 

κυρίου 9 ῬΓῸ ἐὁ αιὴὶ τη αι ηῦ σοτίος. ρ αοαθις 
Γμδυῖτ. σαρῖτο 14. ὃς σαρῖτς 16. χαὶ υξιλάσετω τὸ εἴ- 

γε ν αὶ τέο σκδωϊωδ » ἐχρίαθιε ἰλπέλιιατίιπι ὃς ταῦον- 

μῚ ὩΝ 
γλι 

Οἱ αεῖο, ρδοϊ ςατὶο «ΟἹς. 
ἡῬ λσατῖο, ππτιπη5, Οδ] το, οχρίδεϊουτεςοηςῖ]τα- 
τ αὐδα κλησις γαὐτίλυτο ον. αὐακτικὸν δαῖρον. 

ὈΧΟΓΑΓΙ ΟΡ σατο, ἀορτοσατίο. ΟΧ ΡΙατΙΟ. 
ἰἸο δυσωπέω. 
ΞΠΟΠΡΙ 1. τἰξιλξοῖτο ἢ. πὸ ον’ ὶ ὐχυλ. τόρ ταὶς. 
μ ἡ ϑ,γω, ἀπείργω,κωλυω κτείνω, ἐν βαίνων Οσα δ. τιπὶ 

1τὸ Ἐςγπι ντάς Πιρτὰ οἰξείλειν, 
τί οηϊ δεῖς εἰιαοθατο. τἰξινω μάρίΘ- ρυιγρατιις, ῬοΟΠ ΠΧ πὶ 
διὰ καϑοίρσεως. κα οἰξινώσω χέγουσε, ΕΤ εἴν οἷν, οἰξινώμε- 

᾿ “Θ΄. ἐκεραγίιζο μρ Θ-. χέγεται ὃ δ) “ἥν χολίμ) κριϑ'α)-- 

υγδίζω τρίχα δίδωμι τιαξο ἰόνϑος τα δ ΡΊΓδτιιηι, 
ο γοβάτασιις ὑξιονϑίζην οτῖτ ἰόνϑοις οτηίττογς.» 1 οἰ» 

ΡΙΠοστὶ απιιρίποπι, απὸ οπΐπη ἐόνϑοις νοσαητ. 
(ΡΥ πιο. ΟΧςΟΐΟ.. ἐνπηέζο μαι . ΕἸ ) ΟΠ ιις. οἰξίπου,, ὁχ- 

πώσον ἡ ὕδωρ, Δαταπὶ ΧΡ ΠΊΪΤΟ 5 ἀπ ιαπὶ ροτ τος 
ὅξλπια ἡἰεῖεο, στο ἀμπίητο. Το ςοτὶ ἀςς. οἰξιπώστις, 

ΠῚ ΟΥΡΣΙΠΊΘΠΚ 5 ΡΟΣ ΟἾΔ ΠῚ τγαιῖς! 5. εἰξιπω ϑὲντα ῥο- 
ἃ: ὀχρτοῖϊα: » Πϊοίςογίαος [στο ρχίπιο. ΘαΪς μας ΠΡτὸ 

ἀρ οποις, πη Απάγοα; τπαϊαρηιατς 5 διώαμις ϑαυμα- 
οὔλει κοιτασρῦσα), δια) ὕ σαὶ » εἰξιπείσαι (Ἰςροηά. τἰξιπώ- 
ἯΙ ἂς γο τ οχοοίατο.,, Οοτμπαγπιδ. Τάς πὶ γο 
(οπὶ ΟΡοΥῖς. Σκίλλϑω εἰς καίμινον ἐγκευύψας, ὥσπερ κο- 

5 ὅταν μαλαλνὶ γγώνται εἰξίπωσον., (τ 11}π| τ ΤΟγπαςο νο- 
εἴ δίταπι οἴποῖς σϑτιήξο.. αιιύκηαιις ΠΟ ΠΠ1ς Ποῖ ὀχρτὶ- 

ΟἈοτία 13, σαρῖτο ἰρρρδον ἀφ ει ατῖς δά ἀοπιοτίος 
οὐκ Ὑ τὸν ἰωδὴ χυμὸν εἰδιπούσι καὶ ἐκτυλούσι τὸν Τῇ ὀδόντων 

514 οἱξ . καϑαίρουσι κ ὀϊωπιέζουσι . νους πὸ ἤππι Ππππτὸ- 
Ριι 8πητ, ας ψοΙατὶ ὀχσοίαῃς ὃς ἐχρείπιιπε. πῖης υξι- 

ἴασσα τ᾿ ἐΧΚαὶ φαρ γα: 9 της )ςαπιςπτα 4116 ντ διαφορητι-- 

ἘΡΊΕΙ ἈῚ 445 
ΤοΠΗ ΠΟ τὰ ταπιοη Πππεν πος γα] δ ας σοηξογεῖνη νῦ 1. πος 
ἱρπιμι ἐχ οηιπιηγιτ, σα] ςη. 7.7) γγθη, ϑεραπεύεται » ἰηα εις, ταυῦτεε 
διαὶ φαρ (οέκων ἀταφοροιο τῶν μὴ δηλὸνό τι τὸ πα χίω, ϑὲν ὑγρὸν, οὐ μίμω" 
ἐχυροῖς γε κὶ ἀθρόως πὸτι ποιοιμύτων, ὡς τεὶ δια φορητιν αἱ ποιουσι ῳαῤμς-- 
καρκῳλοίσι ἢ ὄγησπας καὶ τε κα εἴξιπωτιν εἰ τεὶ τοιαῦται. Αριιά Ἡείνς. 

τα ΠΕ ΒΕ λΟη, είσηιαιγασι δανλς Ει υἰξιπόμῆνθ., κα ϑα ον μῆν(8- χο- 
: λίῳ καὶ εἶξεμδ, ἡ ὀκρέων. 

Ἐξιππτέζομαι σατο οοποτρίδιι ἐηϊιο οχοο, ἢ μταγς, οἰξιπ'ποώσατο διαὶ 
“ἦἶῶ πυλών, 

Εἰξιππον. τὸς εἰιττιῖς Ἰἢ 41 ἔππτ Γὸχ φαμ, 
Εξιπωτικὰς γι16 1η Ἐξιπόω, 
Εξις ἡ ψως » ἡ 5 Βαλίτιις » σοτρουῖς σομ[ττιτῖο ἥτις ἀηἰ πὶ 5, ἤ ϑος, 

τῆοτο5 97 ἃ Πιιοειάο.. αἰπιοξ το, ΡΙατο ἴῃ Τίμητο ν», εἰς τὸ τῆς 
τρώτης αἡ αβίςης ἀφίκοιτο εἰσδὸς ἕξεως, Οἱςοτο 9 αἀ ρτίπιαπι ατηϊδ 
ορτίπιασι αἰϊοξε!ομ πὶ ἀπῖπιῖ Ρογιοποῦῖτ, Τά Τ]ατο Ἐρὶ- 
ὰ Γρεῖπια, τις φυσεωώς τε κα ξεως ἄμα καὶ τῆς διώτης ἔμπειρος γο- 
γνως. {πη λιιτη ὃς πότος ὃς γΊτάτη ργοϊ δὰ ξορποίσοῃς. τὐδπι 
γα ]οτι4ο 5 Οζα τηΐογργοῖο . πα δίτιιάο, ῬΊΉ]ο ἐς πλιπάο οτίξες 
δὲ ὕδι πνεῦμα αὐαςρέφον ἐφ᾽ ἑαυτὸ : αὔχεται υἱὸἶ δ δυτὸ “δ μέσων 58} 
Ξ πέρατα τείνει" Ψψαῦσαν 3) αἴκρας δηπφανείας . αὐαχόμτῆει πώλιν, 

εἶ χεις αὖ ὅὴτ τὸν αὐτὸν ἀφίκηται τύπον 9 ἐφ᾽ οὗ τὸ τρῶτον ὧρ μη 3. οζέως 
ὁ σιωμεχὴς δρὶ διαυλίθο. 14 εἴὉ. Βαῖτις οἱΈ ἤριτίειις [οι τοποῦ 
Γρίτῖτιια "5 ἰπ (δι ρππι τοιιογτθηβ. ᾿ποῖρῖς πο οαΐπι ἡ πης 5. Ἷπ 
ΟΧίγοπια τοπάϊτιγ : οἴιπηαιις Πιργειηασπι αττσογίς Πιρογῇ- 
αἴοτι » τοβοξλτιν ταγίις » φιιοαά οδίοιπη οςῖ ρουιοπογῖτ, νὴ: 

. 46 ρυϊπιὴπι ργοξε ξιις γαῖ σομτί πο η5. ΟΕ τις Πα σῖτιι5. Τά οτι 
1θιάςηι 9 οἶξις σ᾽ δὶ πνϑυματικὸς τύνί-. δεσμὸς ἀκ ἀῤῥηκτίῷ:. μὰ 
μόνον δ υσδιάλυτίϑ:. τά οἴξ., Βαδιτιις αιτοπι τςηοσ εἱς [ρλτίταα - 
115» νἱποα  πηις ξγαέληγα ποπ ἐπιπηπς 5 ταϊηοτῇ ὡρτὸ ον 
(οἸυς. ἀὐτβοσὶ Ὀ:βηἰτίοη. ἀρ Οαΐοη τίξις δβδὲ ανεδαα συ- 
γέχον χαὶ συγκρατοι τοὶ μέρη. ΟΑΓ ἐπ ο οὗἴαιο 9 ΜοτΠοαὶ ἕξις. τᾷ 
εἷϊ. μοθίξις ὃς ἄππια ἀθΘ ἔΈ10 5. δια ϑεσίς ὅδι χοόνιθ. καὶ δύσλυτος, 
χέσις νοὸς. δ)λυχΘ: ἢ οὐ χούνιδ.. ΑἸ τὶς ἕξις διάϑεσίς ὅδε δυσμε-" 
ϑτώτετος κ, δ᾽ υσμετακίγητος τρϑπίθε: [ἀ διάϑεσις κὶ α΄ ἔσις δι μετείξλυ.1 

τος. Ὑις Σχέσις, ἕξις ἑπλων . αὐτο ἀττηόγιμτ "ἴατο ἀς Το σΊβιι5, 
ἕξις αὐξιγινουίϑου πόματος. Πιροτα δα πάαητία ροςι]οητοτιιπι, ΡΙα- 
τὸ ἴη Τιπιαο,χαϑ᾽ ἕξινναριά ΗΠρΡροονάτομλ,1 κατ᾽ ἰσότητα, Οα- 
Ἰουν αἱ ΟἸαπςο. " ᾿ 

Εξιταζο,λἀχαιο ὃς ασυίρατο. νηός ἐξισείξοντα ΓΤ ΔΓ ΕἸ εἰς ἀϊσια- 
ται 4ιια!ῇ αφαρηπαητῖα, ἥλιο ἴητοτ ἴα γἱο πα Ῥτα ἀϊςατὶ ὃς Πιδ - 
1εξξι νίςσετπι οδτίποητς, ιαΣ ὃς αντιφρέφοντα, αὐ αὐτικα τηγρ φυτῶν α, 
ἀϊσιιητιιτ. ΡΠ] ορόομιις ἴῃ ΡΟ ον.Α πο γτν ὐπτοτςο]15,. δια τὸς τὸν 

πυχόντα δἥο ἐξισοιζόνπων ὁμοίοις ἐἰχέν πρὸς πάντες. ΑἸΊδῚ. ὅταν γδ «ξι- 

σείζι σι τὸ, τε ἱποχείαϊυ ον κὶ τὸ χα τηγορφύ μῆωον;τύτε τὸ υὑποκαείμῆμόν ὅδιν 
διὼρ νὴ τὸ χατηγορου μῆνον. Ἢ 

Ἐξίσυς αὐ ι ΠἸτοτ,οχ ὡχιο ἐξίσου, ΓΝ 
Ἑξισοτιμία. ἀςγ κα» ἀΑΜα τα5. ΠΟΠΟΓΙΜΠ 5 ἐξισότης » Ἐχααατίο, 

ἔχπο. ἡ 

Ἐξίσου. ἀ:αιια]τοΓ » ἐχ σατο 5 ταπταπάωῃ. ἐξίσου ποιξεν 5 ἰάεπι 
ἔσειε » ἐχασίατο, ΠΩ ΈΠοπο5. ἐξίσου κατεις ἡ σονται τοῖς φισ 
χ»σδφοις ἴῃ οούοπι 410 ΡΒΠΟ Ὄρ , ογάϊης μαδοιηταν 7 κὰ- 
εἰφηιις. ἐξίσου σοὶ γίνομαι, ΑὙἸ 14. οἱ οἰξίσου. αι  ο5. ΡᾶΓο55 ῬΙαῖο 

ἀς τ εριθι5. 
Εξισύω, μιώσω, ποκα ἁἀααιο,ςοηοτο  Π ραγο, Πατία, δ Α σοι, 

ϑορμοοῖοβ, μήτηρ καλεῖ ται μητεὶ Ὁ ἐδὲν ἐξισοῖ, 161} πλατγις ΠΟτη1- 
πὶ γδἠροπάοτνπες αιιϊςαιιαπηληιατιο ἀἰσαιπι ξιοίτοὐκ ἔστι φρφοᾷ 

τῷ τὶ μητοὺς ὀνομρτι, τοῖς βαρζαξος ἐξισου νοι τὸ πλὴ ᾽ς » Βατγρατῖς 

, Ῥᾶτος ΠΠπ γον ΡΙ ατατο πη Τ᾽ ς πα δ. Βιϊ4. Αξιπις ἀἰχὶτ »ἷπ 

Ἐριᾷιροῖτν. ἐξισω τοῖς ὄνοις . ΘΟ 611 4ι10 ζα του] τηοάο ξιςῖο. 
ὅπως ἐξισωϑείν,Υ ῬαΓ τοάάογδειτ. ἐξίσου μῆνοι πὸ μα χίμ γ ΠΑ Ὲ 

ΠΙΠΠΊΟΓΟ ΡῈ Πα τΟΓΊΙΠῚ. : 

Ἐξίςαμαι, μιὸκςἠσομώος νουθιμτι πσηιῆζατ γοβοιοηΐοηι αἀΠ1}- 

τάτιοποιπι, 4 ἐμ Βόοιπο Ρτα Δἀπηιγατῖῖοης 0 ἢ Πτα Ρυά (οῆυ- 

Ῥδη5 ἀάμλΊΓΟΥ. τηΐβηῖο, ἤππὶ ἀτγοηῖτιϊ5) ἜΧΤΓᾺ ΣΟ ,ΑΡΊΟΥ » ὅὲπ 

σλήπομω ἐξώ ἐμᾳυπᾷ εἰκαὶ αἴδῳ χωρώ, δια χωρἐζομαιγδχων ει ἢ δηώνια, 

ἐξίςαται ἤλοῆς [6 στ, ΠΠοπατιιγ ]οίσοτ,  ἴο ς.ΡΙατο Ἰῃ Ῥ ςά, 

ἐξις ἀυῖν9- ὃ τἶϑ αὐπρωπίνων ασυυδασμαίπων, ὦ Ὡεὸς πιῇ ϑτίῳ 
γγνθιῦνος, 

τουϑετεῖται αὐ πο “θ᾽ πολλῶν ὡς αὐουρκενεν 5 ἐνθουστάζων κι λέληϑε ὧν 

ὑπολλοιὲ. αι] ας, γΟΓΡῚς ἀο(οτιδις αῖος ὀςταπ. φοτσρτοΣ ἀϊ- 

εἰπτιις. ἐξίσα αι τοῦ γόοις. ἀεσεπογαξ οὙΒοόρμγαῆι5 
ἀξ ςλιι- 

ἢ ρἰσητατγ, εξί σα ότι τοῦ ωροαϊρέ ματος ὶς γΠΟΤο [0 ἀοξούει ὁγάο
- 

ςοάοτο πιο Ἰαείτατο 5 ἡγαζαήζοης ἐξ πιθαι τὸ ὁτῶν ὐὴδἕῶ εἰς ἐὺ 

δυσεζεῖς. Ῥίατο ἀς ιἐρῖθα5 , 1 εἶν, ἐγαμ τὲ 8 ἢιὶς υοτίθιις αἁ 

Ρίος. ἐξίςασϑτο ΡτῸ οὐ μα ΓΟ] ὅς Ῥγοτ[ιἰς ἀρ ατζατί αἰ Τοπατίατις 

ἃςςορὶς ΧοπορΠοΠ. ἐογτῶν ὃ εἰς μοἰχίω σιὼ ὅπλοὶς πολλοὶ 
χ) “ἴδ᾽ 

μαϑημάτων ἐξίςανται γ 110 ἀ!α!ςοτιιητ ΡΠ αι  συιατατ. ἐξίσα μαι 

«ἢ πωτρβς ἃ ραάττς ἀϊςοάο.1 εἰ πορ . ἐξις αἰ μήν. ἐμ φυδεωεγα πὰς 

τατα ἀοσοπογαης,ΟάΖα. ἐξίσταται εἰς τὸ τυχον»ἱὴ φιοαΠρετ ππιῖ- 

ταῖασ ἀκ τγαηπε, Ατῖοτ. 4. ἀς Οοποτατ, δορθιοοῖος
 ἴῃ Δατίρος- 

μα, -υὐδι ἃς αἵ βλαςἢ, μῴει Νοιξ τοῖς κακιύς ωραηΐουσιν γ δὴ ἐξίοτα.- 

δαὶ. ν Οἱ ἀξ φογαση ἀπ πηιετι 4111 ΟἸῚῚ ΠΊΔ]15 Του βιξξοπτιγνπο 

νεαπτοα εοἠξατο ὃ ςοηπίτοτο. [δὰ ταπταῦὶ ςοπηποτιτλαιις 

ἃ ἀπχοδογοχάοαι ἐδι᾽άςτι» καρδίας ἐν ̓ ἄθες τὸ ἐρᾷν γος 
Α 3) 

γκροοι 



» 
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446 ΒΡῚΞ 
Ῥεγροῖγατο ἀπίμπῶς τοι ρτταΐαις ἀρ Π[τ, ᾿ὐξίςτανται εἰς ἐναντίας 
πολιτείας, 1ῃ τορι]. σοητγαγῖας σΟπιμουτητιγοὶα εἴτ, τγαη οᾶτ, 
Αὐῇοσ. Π1|0.5.Ρο ττι οἶξισ αἰ μάρ(Θ- οἦγίθοον ἐηιιπι Εἰσί οη 5. οἰξιςἀ μῆμος 
οἷνιθ. γιεξσκει,ν Ἰπιιαὶ ἀοῆπιοης [ςποἰοίτ, ΤΠ ορἢγ ̓ 0.6.οαρῖτο 
τοις σα ρίλητ. ΑἸἑαιαπάο οἱξ (ξητοητίαπι ἐππτο, αἰ μά ρτο- 
φοΐταπι ἴδιον, ΤΊ νον ἃ, ἐγώ μῆρ αὐτός εἰμι, ἡ ἐκ υὐξίστα μαι. ὑμεῖς 
ὃ. μεταξάγλετε, ΑἸ χιαπίο αἰξίπεο, νἶτο 5 οάϊιοο 5 Οαἰςηιις. χτὶ 
τῶτον τὸν τρόπον κὴ αὶ μεῖς αὐτοὶ 9 καίτοι εἶξ ις- ἁμῆνοι μάλιτα χοῦ τη τοῖς 

καρωτικοῖς Φαρμαΐκοις» ἘΠ τατο οιπὶ ἀσουατιιο πη χιτ, ἀδένα κἐν- ἢ 
ὅίωυον υτὸρ δύξης οἰξείς ιν ἰταλτο Πιδτογβιρῖς. Τητογάλτη οςάο, ντ 
ξίφαμαι “ἴδ ὄντων, ὃς ἀφίσαμωΒοπὶς σοάο, Ποπιο , υτὸρ φορμέω, 
Οἱ ἢ ἐπειδὰν ἐδέησε διαλύειν οἷς ὠφειλον. εἴξές στιν πείντων 27 ὄντων. 

Ετοοάο εἰδι μας ἴῃ τον 14 εἴτ, αἴδαχωρώ σοι τούτου πὸ ωρᾳγματίθο, 
ῬΙΠταγο ἐς ργοίεγιρείοης τε ππλυγα 9 Κικέρων(θν μὴ) Ανπωνίῳ 
Κασερ οἰξέσηγτότῳ ΑΥ τανε. Αδυκίου Καίσαρίθ.  ΟἸςογοης αιμάοπὰ 
Οαίαν Απτοηΐο ςο πε, μας Πρηιβςατίοης Ἰλατίπαπι ξογὸ μὰ- 
ὕες ρογίοπα ςυϊῃ Οοηΐτ.τεῖς ντ οἰξέσαμαι ψοι τῆς τιμῆς. Ἐς σεά 0. 
ἰ4 εἢιςοποςάο, μος εἴἴφπις Πιθηλίττο. τ]1ᾶπιι5 ΤΔτ Ὁ ]100; ἐπεὶ 
ἡ Πανὶ μέλ Θ- λιγυφϑν ἡ χουιῶτι σεῖς τις ἐκ αἰ» κεὶν ΑἰριςάΘ- ὃ, οἶξί- 
«-αὗτη τῆς οἱ δοε βαδεζώσωις γιωυαιξὶ, λυ} 1εαῖ θι15 τγαπ σι πεῖθιιδ νῖα 
ἐεάεγς 9 ΓΙ ταγοι. ἴὰ ΒΚ σλι]ο 5 πιο δὲ υπεξίς αὐτο ἀἸοἴτατν 
ΟἈγγίοίζοιι. ἑτέρρις τῆς “0 καρπων ὀκο-αἠη φορᾷςγ [1ῖς ςοΠΤοτῖς ἔτιι- 
δξδααπι ργοιεητιιίξις ἀὐῆυθ. ἀυτῳ δΐτι Ὡρεσβυτέρῳ τῆς ἡγεμογικωτέ- 
εἰς τάξεως εἴγντροτς ἐξηϊοτίοἶοσο ρτίπιο σράεης » ΡΙπταγοὶ. ἴῃ 
ῬῈΡΙΠς, ξίςαϑεη χοροῖς ςοάοο, γος! αθοῆς . αδ τίποτε. Ατὶ- 
ΠορΒιϑορμοςη Αἰοςο, ἰξίςαται ὃ γυκτὸς αἱ ανῇ ςκύκλίθο τῇ χόυκο- 
σάλο φέγίθ. ἡμέρα φλέγειν,τοξλὶβ τοποῦγο (δε οἴγοι!ι5 οςάϊτ ἀϊο, 
ὅζς. οὐξίς ατο τῆς γευυακόςον Χοτο σοἀοθαῖ,14 οἢ, Αἴτοῦ, ἀα θαι, ]ὰ 
τατο ΒΝ πα, τἰξίςα ὅλοι τῇ ς αὐτὰ ἰδέας, Ρίατο ζ2.4ς ἈΘρι.41- 
εἷτ ρτο ὀχῖτε ἀς ἤπια ξογιπα,ἤροςίοπι ἤματα το ππμοτς, οἰξίςτα.- 
ὅτ. ατὶπὸ ἃ [ς ἀϊςοάοτε ἀτοίτατ: ὃς ἃ πγσητς ἀτπίσεάεγο. (ἱςο- 
τὸ 2. ἀς Ὀἰυῖπαι. 1116 ἀπιτοπι Ογαιι5 4114 πηΐτιιστι {1 πᾷ σΉτι)- 
ἄτης εἰπτοτίσοντ ρίογιηχις τ, ἃ σομ ταπτεῖα ἀταιις πιοητο ατ- 
ἀκ ἃ ἔς ἱρίς αἰδοίδις, αιοά ἃς ρτο ἀεροπογαγς τὶ Πιγραιμς ἴῃ 
Ῥτατος οί φαοάατηπιοάο εξ πιοπῖς ἃ] ̓ ς πα τίτπῖς ἀπτοπι(η- 
ας Οἱςογο) σὰπὶ Πιπια ν οἷιιπταῖς Ροποσγιιπῃ αἀΠ]ῖς οἰγί} 15 
ἐμέταν οἴτος, ποίσιο ψιοσμοίο ἀιίςοῆιι πιςο 5 ἀἸ|ςο(δῖτ ἃ (είς. 
ἸΝᾶτη παρίςαϑαι! ἀϊξυητι υιας πατιιγα πιὰ Ῥον Γςέλοπ πὶ. ὅς 
ῇροτοπὶαδορξα Πιητοαιαῇ σοπἤίτετγε ὃς δ ο τ. ΡΟΙς αἰιοπι 
{πλτιινη πὶ οἰξέραὗϑοι ἀϊοχητιις αιιαπ Ἔχ οἱ] εἴζοτς ὃς βισετο 7 ἃς 
ἃ πάτηγα [πὰ ἀοίςιίσετς πιο ἀδροπογαγς, ὙΠεορῃγδίτις 6. ἐς 

, Ολι 9 μόλις ὃ. πᾶτο δ᾽ δηλον 57) τοῦ οἴνου, κὶ γδ τα αρις εἰμ 6, χα 

εἶξ,ς-ἀυϑυΘ-, κὸ δῇ γερά σικων,ἐν ὠρασ᾽ μῆοις τισὶ μεταξλλει χυλοῖς» ετο- 
ὨΪπῚ ΡΟΓΠΟσοταμτν ας γσε 5». ἀοϊπάς ἃ [δ ἐρίο ἀςἰςιπεὩς » ἃς 
ψοίατι [οποίςςηβ 5 τῇ σογτῖς δα Γἰλπὶ [Ὡρουῖθιις πητιτατῖο- 
ποῖ [οητῖτ, Τάςπν Εἰ Πογῖς 2. δώφνίω 3. μεταφυτόυνομίμίω κα μυῤ- 
ῥίνμω διαφέρειν ποτέ φασιν, ὡς ὅγπτοπολὺ σ᾽, οἰξίς αϑϑει» κα ἀσὲ τὸ χεώμᾳ 

διὼσὠΐειν, 

ἘξΖισταὐωντηοητο αἰ Ἐπ οΥ πηοηγῖς αἰ Ἰοπατίοποπι αβοσο, 
Ἐξίςγαι, μιὐκς ἡσω,ποέςυκα,ἀοπίτοτο αςϊο,αποττο. οι ἢν ἢ 

ἐκςαὶ τῆς ορϑὴς χαὶ διχαήας ὁδοῦ, λα εἴτ. ἃ γἱά τεξξα ἀεβοέζοηδ. 
πεϑοις μέγεϑος εἰς αναλγησίαν οἷξέςησε τίωῦ ψυχίω., ςαἸαπνϊτατὶς πια- 

δηϊτιάο ἰοπῆιπι ἀοίοτὶς απῖ πιο οὶ ρἰτοῖη ΡῈ] οἷα Ῥίμτατ- 
Εἶιι5. Τ᾽ 46πὶ ν ἀῤε τῆς ὑψ6Θ. εἰς ἐπάϑειαν οἰξέςησε πίω ψυχ ων ῖτ- 
τιιτῖς ςοἸ Πτιιάο (εἀδταπι αηΐπιιμῖν ργαςδιιῖτ.. ἐκ οὐαὶ τῆς αὐχϑον 
ἀρ ἀπιροτῖο ἀποεάοτο, Τ απςγάϊά, Πδ το [τοιιπάο, ὀκςας τος αἰ- 
γγονησίας , ΛΟ ἱηροπίτας » ΝΑΖαηζοη. ἰξεςυκὼς τῆς βελτίστης τά- 
ξενε, αὉ ορτίπιο ἴτυν ἀϊρτείζιις,, Αὐἰ οτος] 1π Ῥο] τίςοτ. γνω- 

᾿ς μὴς εἰδέςίω, ππιοηῖο ογγάι 9 ἘπγΙΡΙ 4. ΠῸΌογατ. τὸς φίλιπ, μὴ διαὶ 
πὸ γῆρας οξέςηχοι τοῦ Φοφνεῖνγης ξοτγτὸ ὁ ροτοίζατο οχ τ Πςππ 5 πες 
τὐοητὶς οοπὶ σουπροϑ ρτα [τηΐο. ὀκςαὲ “7 πρᾳγμαΐτων, 41 ἃ 
τοδιις ἀρ ξιππῖ:ν, Πουο ἘΠ η "ἰκοντες ὀκσίυϑαι τῆς «ρατηγέαξ. 11π|-- 
Ῥο  καμπτις ἤροητς γεοι ΠΠς ΡΙ τατος ας, ὀκσ αὐτες τῆς ὁδο:), κἃ 
γί [εοςάεητοϑ. ἐμσίκ αὶ τῷ ςεφαϑου ἑτέρω, σογοηαζη αἰτοτὶ ἐς 46- 
το 5, ῬΗΙοἴξγατιι ἴω Ἡοτοϊοῖβ. ὀκςταὗτες πόλεως » 41 ντθς οοἴο- 

᾿ ὃ " “Ὁ, ἶπι ᾧ 
τιιπίιΡτο ὀμπλιήωγάστογγοο; 511, οὗτε δέ. τἰξίς σιν αιὐεδὺ, οὐτα 
ϑαιποίγαι»οὔτε πόν Θ-. Τπτογάτιπι ῬΓῸ σΟΥΙ ΠΡ Ουἰ ππιςονάεροης- 
ταῖς ἔλεῖο, Ατιτος. τ μίςοτ. 3. κ, ἡ οὐδ λύπη υἰξίσησι κα φϑείρει Ὁ σὰ 
ἔχοντ. φυΐσιν. καὶ ὃ κἡδονη οὐδὲν πῶτο ποιεῖ, Τάοπι , δόξειε δ᾽ αὐ οὐχ ἐ- 
μοίμος ἑκούσιον κὶ δειλεία ἐὺ τοῖς κοιϑ' ἔχαςον, αὐτὴ μὴν γὸ ἄλυπος, ταῦ-. 
ταὶ ἃ διαὶ χύσίν» εἰξίφεησιν, ὡς τε κὶ τὰ ὅπλα ῥ᾽ πῇ εἰν» Κὐ τοὶ δα οἰοζ μμον εἴν, 
ἐνδορεπογοιη δαϊπιμη γσεἀάιης ποπιίηὶς εἴπη] 41. Ετ εἰξίσημι αὐ 
τοι ὃς ἱπτογίτα πὴ Ῥετάιιζο, Ατιδοτςοΐ. 4. ΡΒ γ σοι» Φϑο- 
εἰς γὃ ὥτιθ- καϑ' αὐτὸν μᾶνον αὶ χεόνίϑ. αὐιϑιμὸς γὸ κίνησεως, νἱ Ὁ κί-- 
γησης οἰξίςυσι τὸ υὑσπέχον, εἶδες κῶς οἵνθο, γΑΡΡα. ὀξίνη, Ὑιάς οἰξεςη- 

κώς, Ἐς υἱξίςημι τὸ ὀκπλύτω νὰ εἰς ϑεεῦτα ἐνώγω » πλσητο ΠΤ ΟΊ. 
δζ αἰϊοπο. 1π ]γογοπὶ ὃς πιθηζὶ5 ΔΙ οπατίοποπη ασο. Ποπιοίξ- 
ἤσηο5 χΖ᾿ Μειδήου»τεεῦτει κεν εἴ, ταῦτα Ἐἰξίςησιν αὐἰϑρώποις εὐ δ, ἐἰήϑιεις 
ᾧντας τῇ πρρπηλακέζεϑει, ἤσος ρεγαποιιοης πουυποβ»ν εἶ) γε (Ἱ- 
φοτο ἀἰχῖς απιπιαπι ἴοςο ὃς φοττο ἐς ἔζατιι ἀϊπηοιοηζ : ΟΕ] ὅς 
οἰξεςτηκέναι εἴ ἃ Ῥοτεῖματο οχῖτο » πιοπτὶς (ΟἸ]Πεοτ 9 οἱ τορὶ- 
ἀπο τοτῖτις ἀηἑ τὶ ἃ παταγα τειδαταπι εξ, ν πᾶς ὑὐξις ἀυΐοον, ἐπι: 
ΤΩΌΤΑΓΤΠ, » αιιοᾷ Φεσεποιαις », φιοα ματαγασι ἤμδια ποι ἂς 

ἴξτας, Μαρὶς ροιτίπος πος γετιπι δα ορίταη ἄτη 
4ιιαπὶ τἰπτοτῖς. ΧΟ ΠΟρΡΗ, ὄηπτρίζει ἐὺ αἰϑρώποις χὦ, ; 
φσιο δίς. Ἐπ  τιοα (ᾶρ. ν]τίπιο 5. διμαὶ κὶ γι ἰνές τινες 
ξησαν ἐμάς γγοθμᾶναι δεϑριαι δπὴ τὸ μνημεῖον» [ἃ ἃς γαὰ]ῦ 
λα ἃ ΠΟ 5 πος δἰ Ἰοπαγιητοὶ, αἀ Παροτοπα νίχιις 
οἰξέπλαγο ὀκς-ατικώς, γε] ὀκξατικώς διε ϑεστεν ἡμᾶς, ἢ 

ν21Π0ς ἀςπιοηταῖς, ἢ Αξς Αροί, οἰξέςυσειν ἔκε: 
{τι Ῥιογιπς ἤαροτς τηδρτιο;ςΔρ.5. ΕπΔηρ. Νατοὶ, Εἰ ὀ 
ἴῃ αἀπηϊτατίοποπι τγαἀπςογε, τἠΐτοτ,ῃ Β Ποτ.3. δεῖ 
υμνέϑαι ὁ ἐκο ἡ σαρίςοτο ἴῃ Οτατοσ. ρίςπαπι οἷϊε ἵν 
ς05 411 αἰιάϊοητ 9 δά πιαΐογετη φἀτηϊτατί ΠΟ ΠῚ Ροΐῖτ, γ{ι: 
τος ΒΟΡΙΟΟ]. ἴῃ Αἴδος 5 Α3᾽ μεμζω ότ᾽ αὐόρα πῆδεφαναῖς οἴ 
οὐ «Φ ρρνοι τα γέρ νιν ἀκ αὖ οἶξείς ἴω ὄκνω, 1. ποτα σοσηροζῶ 

᾿ ΠῸΝ ΓΟΠΙΒΌΓΟΠῚ ἑη οι. 
Ξ ξίφιιον ἰπαμ{ππ|ν ἴχθις ον, ΗΟ ΙγοΝ,, 
Ἑ ξις ορεὶν 5 ΟΧΡΙΓαΥ15 ΟΧΑΠἾΓΟΓΟ 5» ΘΠΑΤΓΑΤΕ 5 [ΟΠ οἰτασῖ : 

δποίςοτς, δι144ς. τοῦτοις οἱ ἕγλίκυες τἰξιςορησαντες εἰ ἔβου 
ϑέῶτω δσὺ τῆς ξέρξου φρατιαξ Σποπέμπουσι δὲ δενάσοις, ἃ εἰ 
σαντες. ΧΝ 

Εξιχύω, μι ύτω,πουανρ οἵϊιτ, Ασςα, οὐ 
Ἑξισώτη ον ςοΠΙΟτ, ἱροςι]ατοτν αι θῖτοῦ γογαπι [λογάσιη 

διιίας, , 
Ἐξίτηλι δ. ου, ὁ καὶ ἡ, Ἔχ Δ ς. ΕἸ Ότιις, εὐδηϊάτις » ὃς δ ἐμυδν 

φος)  ἀδενὴῆς» [σΊοπδοθος εἰξφο Χο  εἴζοης, κ᾽ διεῤῥυκὼς, ἢ 
ταμπι αἰεπβ»ο μα ποίςοηῃϑ) οὐρᾷ τὸ οξιέναι τ δήλου, Ἐτγ τη 
ξίτηλα τυ  χεόνῳ γἤψηται τὰ καλαὶ 7 πὸ Βοπα τοπηροτίς ἱπ 
ΠΡΟγΌΠτΗ .Ν χα κἰξίτηλον γ8,.. γίνεται Θοπι5 ἰαδοι 
τοις πείχας ποιέῖ , Ρ1105 ΟὈ] τονασ » Ῥιϊος γοπαίςϊ πὸπ 
Τϊοίςοτγια.110...οαρ.97.1{Ὀστατος» ὡρὸς φίλιπιΩἷς τι 
εἰξιτήλοις ἐ)) τὰς συμφορβὶς τοὺς δὲ ἐκεῖνον τὸν πύλεμον ἐν τι 

γχρυμίϑαε τα ντ ης ππιης χυϊάςπι χοἰ οιιογίης, ΡΙ ΠΑΡ 
1χτο. ΟἹ κῶνοι τα χὺ “Ἷ᾽ αἰαλωμοίτων δθηλιπέντων τίμὴ διιαι 
λον γγοέϑει)οιαητάασι αθῖγο Τάς ἴῃ Γγοιιγσο; εἰξίπηλί 
γαδ' ἔων κοιγωνίαις. ᾿τ]ΟΥοοαη 415 σοι σ τοί σι 9 αν αῇ 
εἰκίςζεης. ταχέως γδ οἰξίτηλ (Θ- γίνεται» οἰτὸ οπῖπιὶ ἐχοϊ οἴςις 
πὶπι Ππᾶπὶ Βοπίτατοπι ατηϊττῖτν, Ὠ]οίςονῖ. [τὸ ς.ταρὶ 
γιατ αἰδόκεμος » Δἀτι]τογῖπιις 9 ΠΟῚ ΡΟΓΠΊΔΠΙΙδ 7 ΠΘ 
ΧΟΠΟΡΒ οί, εἰ πειρώμίω σε ξαπαπάν, δ εἰκνιᾷ αὐγύΐρμον κι ξὰ 
ὅριμοις ὡποξύλοις. κὶ πορφυβίδεις εἰξιτήλας φώϊω ἀληϑίωας 

Ἰατύνρτο ἴποττο ἃς [Ὀσοτάς, (οΠάς ἴσπαιιο, ζ(ντ απ 
ἀἰσατη)ναρρα, 411} Οτα:ςὸ τἰξεφϑειρ μ- ἡ ̓ὐξεξυκώς, 
αἰεὶ πῆς συλλογῆς 1 φαρμάκων Ἰοψιθης 1η Ρτρῖαῖ, 

φροντίζειν πῆς ἔστοϑέστως τὴ συλλογῆς ἐχοίσιου 7. ἐξ οἱ 
φερσήκει, αἴρσὶ γὸ δὴ τούτοις καὶ ἐνεργεῖ καὶ ἰξίτηλα γίνεται τὰ 
δάςο δηΐπὶ ἱπ ΠΟ] Πρ η 415 ὃς ΓοροηςΠ15 τοπηριι5 ἐπῖι 
ἰηάς νο} Πγεμιαπη ν]η] γΕ] ἐποσζοτη ἀσοϊρίφητο διά, 
τοὶ ἀφανῆ, δυτελῆ, χαῦνα. ΗςΙνοἈ. ἰξέτελθο, καϑρήφάν 5, β 
φϑειρ μή, Ἴ Ι 

Εξιτηεία,υἱξαγίελία 5 ἀϊο5 4 4ιιῖς πηαρ  ἤγατιιπι Ατίιοπὶ 
τ. 5111. ταὶ εὐαδὸ τῆς ἀξίδο παρεχομῆμα. ᾿ 

Ἐξυτήρκοι χογ»ι9 [2] υτάτίομος ἴῃ ἀτίοο πι,ν ογ θα αιια" Ππιπτ 
ἢ. οὐρα τὸ ἴημι,η) μι τὸ πορϑύομαι. Ἐτγτη οἰ ἴξιτνήρεοι ἐὺ χα ἢ 
πρὸς οἴξοδὸν ἐοεϊσιν»κὶ ποὺς ϑείγατον. 5111145. ᾿ 

Ἐξισυτέον εἰς αἰϑρώποις, τ Οὐοιπάτιπὶ 1 ΠΟΙ  ΠΙΠΠῚ ΠΟΘ ΓΙΜΠΙ, 
οὐπὶ Βοπηίαΐδι}5 οροτἕοτ. Χοπορῆ. ᾿ ΟὟ 

Ἐξίτητος, ἀτΠπς ἀφ η52π|ρ ]ς Π55Θπαη} 15, ὀνυπορέυο μϑνίθο, 
Εξιτὸν,Ἔχειπάτπι. ΠΟ Δ, ἴῃ ΤΉεορ, βεῖς ἐκ τἰξετον ὅθι, ὦ 
Εξιχνέομαι μι. ἡσομα,» πον εχοὸ οί τα πη. 
Εξι χνϑυτέον,Ἰπι1ο[τραπάιμτη ἰξι χνόυτέον τεὶ ϑηρία ἰπιιο ΑΙ 

ξογα)  ςΐδη, Ἶ 
Εξιχνόνω,ν εἰξῖρο. ρεγιοίτησο, ἐπιιοῦῖρο. ῬΙΠτάγο. πὶ 

νεῖ ταῖς σαρίοπα Ὁ ταϊπηῖςο 5 εἰξιχνόλει πεὲς εμαρτί 
᾿πιιοξισατ, 

Ἐξιχνιαίζω, μ. ἄσω,π'ακακῖπι ει σο ἰστιτοτ. 
Εξιχνιασμὼς οὐ, ὁ, Ἰπυιο ρατίο. ν 

Ἐξιχνοσκοπούμαι»Ἰαπιοἴτιρ Ο» δ τῸ Ροτ ν οἰ ρία, Θορ 
ςς » διώκων κἀξιχνοσκοπου μῆν Ὁ. 5 κατ ἔχγίΘ’ ἀκόλουϑών, 
θλῃ5. 

Ἐξι χωρίζω,εχρτὶ πιορἐκπιέζα,εχρτίζηο [ληϊεπι, δά, 
ἐκπιε ζεδδοι ὀκξαλνειν τὸν ἐχώφα, 

Εξιώμαι . Ἰάοπι αιιοά ἐώμαι 5 ἴλπο γε] βοτίι5 Ἰά4οπι 410 
ἀριὰ Ηογοάοτιιπι ταπΊρ οἰξρίσειτο [χηατιὶς ὃς εἰξιη 
(παιιῖτ. ἔτοιτι ῥτο ἰγοϊο ἀριά Ρ]ατοπειη. ᾽ 

τ ξοζλυτος, ΟΧχτουτηϊ πατιις,α ᾽ς ξξιι5,ξ όρεσίθ-, δπύθλητος, ς 
Ἐξογκόομα! 9 μ. ὠσομαι 5 πιώμα 5 ταΠηΕ0 5 ταυτροίςσο. ᾿Νευτν Ὁ 

κωταί μοι νἱ γυδιὰὲ οη{ξ4 ἔλέλλ εἴς πτῖδι αἰ πιι5 Ἡογοάοῖν 
εἰγκωτο, Πα τις οτατ, εἰξωγκννῆμδοι ποίπρη » απ 15: οἶδ 
ςοηῆάρφητος »ΙΔ4επὶ Ἠεγοάοτιϑ. ὀξογκώσεται» οτοίςοῦ 
ἐδς ἀριιά ευμάςμι, ἐξαγκωνῆνον» ἴω Ηλτί: ὃς τὸ εξωγκῶ, 
ΡΙοίρετγ, κ΄ 

Ἐξογκώ τὰ πιο ας» ΟΠ τΟ. ᾿ ἢ 
Ἐξοσεύειν» οχίτΩΡΟΙΥ δ. Π1.ψ5. ὁ Ηδ ὠχαιῶν ναύαρχ Θ ἐξοδεύσο 

Ἀνκρίαγρρτοίςξξας ΜΔΟἱγογλατςν οὶ ὀορ ῖς αάἀμξιίς 1! ; 

": 

, 

δ. 



Ἂς κα 
πο τ᾽ ἃ 

τα τα δ᾽ εἰξοσ) ν γ᾽ ἐγὼ ξεγοισι χρίματα 9 ἀϊέγαβογο, 
“- σ΄ Ἢ ἣΝ ᾿" 

πὰ τὐξωνλνᾳ ω 

Ξούδ ΟΡ το Π]ο,οχρεάϊτῖο: αΠ1ὰς [οϑίειτ ϑἰξοδεία, ΗΘ- 
ὀμςτρατεία. Ποιτογοποιη. ἀςοϊπιοίςχτο, ἵνα μνηϑν τε 

εἰξοδίας ὑμδυ᾽ ἐκ γῆς αἰγύπῆε, 

ζυτοιώ τες, ΝΖ. Ριιτο Πρ π᾿ βοάτγοιν οσρα δα οχΊΠΠ πη 
ΙΝ 

οὐ ρία αξεῖο ἐχροπάσπάϊ 9 δι ἱπιροπάςπάϊ, μἱἤοτ, 

ἡτίοιπι αιὶο ὶὶ ἴσοπα ἀϊσοάσητος σαποραητ, ἰξόσγηοι νό- 
ἰαχ πδτὸ 4ιατῖο 5 χ) μέλ δ. δέτι -ἰξόσιον γ.ὃ οξιαντες ἧσδον. 

φαποθατατ ἐν τῇ οἰξόδῳ τῷ χορρύςο πτιαρ δικὸν μέλ(Θ:.ΟἸῖπὶ 
τ ργοάϊρατ» αὶ ὦ σῇ παρόδῳ, Ἐχοαάϊμωμι», ντ ἐπαιῖτ 

ς. αἰ εἴτιιν ἤη5 5 ἃ Ὅταςο τγαξξιπι 4μαἢ εἴξω τ ὀφού, 1ὰ 
γιάτι. Ψασγὸ,οιτηι ἴπ ν ΠΟ. ] 15 ΡΠ] εἰς οΠΤοτ, δὲ Ἰαπὶ 
« ἡγείον ἱη ἐχοάϊο νῖτα:. Τάἀςπη,νῖτα σσἤισιντ ουρπο- 

; ῬΟΙοπι , δ αι: (οτιιίτιιτῖς ὃς Πδογτατὶα αν οτί βίης δά 
ἀϊαπι ἀιιέϊα:. Τἄσπι, 4ιιοἀ ςσερογας πηοάο ἴῃ να πᾶγγατοὺ 

νἀΐιπι ἄϊτιςα5. ΑΡιΓοἶτις 5 πα] πππὶ εβο εἶτ τοὶ εχο- 
πιοπίοθαιτ. ὃς οἰξῴδια Πτις ὐξωσεκοὶ μέληρεὐδᾷ τὸ ᾿οἴξῳ τίυ) 

οἴ. τα -ἰξόδια, ογαηῖ οῃΐπι ντ ἱπ 01 (ΟΤΙ ΠῚ ΠταΤΙ5 
ἢ Υ εἰρῖσ, τ᾽ χορεκών μελών, τοὺ εὐ. ἀταρῳ δικοὶ,, τοὶ ἢ 

Ὁ. Ὡδϑῳ δεχκαἱ τοὺ Ὁ μεοσῳδεχ εἰ. ταὶ ὃ ἐπτῳ διχαὶ, τὰ ἢ οἰξοδεκοὶ 
ιχοὶ ἃ τὸρ σὴ τὰ οἰξόδα τῷ δράματος ἄδεται . παὶς ο{Ὲ11- 
ὈΡβάπ.ΡΙπτο, Οὐκέτι νεώ γ᾽ εἰκὸς μέλλειν ἐσ᾽ ἡ (οἷ ς ὁν, 

εἰς τοῦ πτῶϑνεν. Γ Δαιις Γορτῖπιο αθ ντῦς . Ροίζιλπι [ε- 
θυ ατιιπι ὃ τι. ἂς ίο]ττο ἴοσο τὲϑ αἰοςαθατζιτ. ὅς 
ἀγῖοστι Ρ Αι} ατίπη νογξογαῖ. ᾿πιοπτιι5 μη] οπίθιις ἔα - 

πὶ ἀξλιι το Ἰέζο 9 1Ρ [3 ἔπτετ [δ πιοτὸ ἀπτίηιιο 5 γἰἀϊςι] 
γογήθιις ᾿αέγίτατο σοορ τ» 46 ᾿πἀς Ἔχοάϊα ροίζοι ἀρ- 
εοπίοττάσιις ἔα] Π1ς Ροτὶ Πππητπι Αττε ]απἰς Πιητ; 
ἐχοάϊα ἰπ Ατις πῖς ἔα θα {15 ἀϊπογθῖα νοςα θα ητιτ. 

Βα αϊς ἴσζεπα ἐστοῆιης ὦ γοογοαπαάιπι ἐρεξϊατογοπι ἃ 
ΟΣ Εἰτῖα {11 ς! ΡΑπτατ. Πατιο πα ἰς δατγγα ἴεχτα, τς 
ἀϊο τἰίπιπι πποιοῖ Ατο πα: Οοἤίδιις Απτοποος, 1- 

614. -ταπάέπηφις τοῖς δά ρυ!ρίτα ποτιπὶ Ἐχοάϊημη, 
τ ἴπ ΤΊθετῖο, ἡ πάς νοχ ἴῃ Αττο απῖςο οχοάϊο ργο- 

ι 15 αἰ οπἶι ππαχίπλο ὀχοερτα ρογογοδι τ, Ηἰτοισ γε 
Ῥχοῖς πάτα γα τη Πρ γῖτο. [ἢ ΒΙΡΙ]1ς οἷξ ἐδοον Δ1Π}} Αἰ ά 

βηἸΠ σάτα, ιιὸπι αιο « ἰξοδία καὶ ξοσες, ποπηρο εχ Αὐρυ- 
ροπι. 3, ἐποίησε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ογσδὸῃ εἰξόδιογ, Τγοιτοτο- 
ἱπτοίεχτο 9 τῇ σ᾽ ἡμέρᾳ τῇ ἐξδέμῃ εἰξέδιον ἐορτιὰ κυρίω 

. Τιευλεςὶ ν]ροππιοτοιτῖο . Ὡροστίξζετε ὁλοκαύτωμα τῷ 
γον ὅξι, ἸΝ ΠῚ τσ πη νἸσοΠπηοη πος τῇ ἡ μέρα τῇ 91- 

δον ἔ ταὶ υμῖν,ἰη ΗΟ τ οἱ Ὁ Αλγζοσοτῃ.. φιοά ᾿πτογργεῖες 
[Π| ὙσΟΩστορϑτὶοΠοπι; ΟἸ οἰ άπηηις τι πϑ ογητ, 
γίονσιο τ. "κοι ΕΧ οῸ ξοτγαβ, αρτοάοτ. 
ΟΡ εα το: ρτο ς ξ}1ο. ἐγ ρτο οστοῖπος:ν ἴα. οχίτιις,6- 

ΠΣ. ργοστοῖΤϊς » (ςοο 0 9 Ἔχ σαγῆις, Ρ το βι τη. υξοσον 
Ὡρὴς πριοίιαι ὁ τεσίοπο πιῖστο, Ὀἴξοσος λαμιρῷ 5 πιά  ΠΙῆςιις 
{ 5. ΠοπηοΒςη οκοα᾿ ὀχυμπιοδώρρυ, ἔχεσαν κὶ ἱμοίτια χαλεν 

ὅσοις λαριτρας, [6 π 414 ργοάοιιητοπι ἐπ ρα Ι Ἰσατα, ΤῊ ιι- 
αἰ ά. ἴῃ Ζιυιπτο, ασογέ ας ἐπ᾿ ξόδῳ ἔῃ, γτορὲ οἴσει νυ ἤπίγεη- 

' «πίω οἴξοσὸν ποιεῖ ὅϑα! . αἰ ὈςΟΠΠτιπὶ ἐδταά!, ΧΟΠορΙ. Ἡετγοάος. 
ὑῦμο πίω δγὲ θανώτῳ ε:ἴξοδον ποιδύωμοι, Πιίειρίςητος οχροάϊτιο- 

Βα ς πὶ, ϑορ πος]. ̓ εἴξοδοις ἔρτειν κεναὲ Σ ΡῸΓ Υἱὰβ ἴτε νᾶ 
ἀϑ. ᾿εἰξόδων Τὴ γυωναικείων τὸ τιμδϑ ἄμειρος, ΟΧΡΟΓς Βοδοσιιπὶ 
ὉΠ ὝΥΠΙ ΠῚ ντ ΡΟ ΠΊΡΑΓΙΙΠῚ 5 4111} ργοάειιης ἴῃ νὰ} 115. 12: 
ἐς Περι δ οξοσος, 1, αὐατολ ἡ, ἐχόττιις. Τγαι4, ὅτε υξόδων ὅτε 
ὃ διυσμιών 

γώ γα; τὶο,πρρος ἀς ἴος. ἐπ Ηοπι. τοὶ οἱ δέοντο κἰ ὑδατίῷ. ἐΐμ- 

«α ὑξήγευ μαχαῖς. 
ποι, [οἱο ἐ λανϑιαΐει μές ΟΡ. 

μοῦ σω, π᾿ υκαςτιισνο τιπτιςίσο 9» Ν οαιττ. ΡΟ γ Ὁ. ἴῃ Ἐρὶε. ἐ- 
γἘξοιδεῖ. (μᾶπν ρεγροταπι ἰδὲ [Ὀτίρτιιπι υξοικεῖ) τὮ μερων ἐδὲν 
ϑρφρρνεῖ, 

“ σκωγτατο ας, [οἷο γῇ οχτισπηοίσας - 
“. Πρ σμαὶη αν]! ατίτατοπι ἀἀάιιςο » Ποροη, 

τὸ 
» ν, “. «ἢ- 

ἐρ, ἀαπιίς Το ὃς {δάϊθιις πιοῖς ἀΠ τς ἀο; επιῖστο Ποπιοῆβςπ: 
πτγὰ ΑΡΒοῦ. 

ὡρ δ οπηΐρτατῖσ ἐχ φάτις αιιτντθο; ΡΙΑτιάς [ορ.1.8, 
ἰσωγα χα, ἀοιιο 4 (τἀ τρις ΕΧΡΕΙΪο; εἰϊσῖο ἱποοίδϑ. 

ζετο. Φίτι στα γο. Αςοιατ, εἰς ῥώμίω εἰξῴκισε, Β Οπλατα Πα- 
"Ξἅτιιπι τγΆ ΔΕ Χ τ ΡΠ αταυοθιις ἴῃ Κοαλο.Ὀτοην ἢ, ΗΔ] σάτγη. 

ζεῖν πόλεις ὅλας, νΓθο5 ναίϊτατς πιυάατέσιιο» ΠΟ] ]ς α]το μα- 
νι Γἀτὰπι Ἔχ ρα [5. ντάς ἐσοικέζω͵ 
εξ τσιςγεως κ΄» ἸπΠΟἰΑΤΙΙΠὶ εἰςέξίο; 
Υ οδομμέω, μι, ἰσω;π.νκα, ἀοίττιο. 

"ουγδ κα ἀγα] πε ἄοππο εἴ, ἐχτοτσσὶς. 
κοὐ ἰΑπιρητοτ, οἰξακον σον οἰ μώζω, ΟΡ ἴπ Αἰδος,ἐυϑιυὶ σξώμω- 

οι ΣΦ ἃς νἱταῖο ὕλποπ 13. ςοποΣΠ1} ΝΊ τη, ΕἰπῚρ. 
ἐν. 

ΕΞ 547 ͵ 

᾿ ξεν οὐμωγαὶ χυγραὶ, ρ! οτάτιις ἐἀ ἀ τ, 
ἘΓξονιθ γε, ἐν ΠΟ] οητιις, οὶ ρογροταιῖτ, ΑἸ Ποη κ ίξοινΘ.- οἵ, Ἰπατιῖς 

Ηϊογοηγ πη. Οἰξα: ςαρῖτο ἀοοίηιο» αι ντηΐ ρογάϊάϊε αρο- 
ΤΟΙ, ΡΟ 15 9 ὁ Ὁ Ὀξοινίθ, ὧν καὶ νἱμωκραίπαιλ- υὑπσὸ πῷ ὑωνε διακο- 
7. μὔρ(Θ.,θεπο ροτιιϑ: 14. τοπαι! οητι5»μεϑύων, 

ΕἼξοιῶνα, ΠΟΥ] 5 Ρ ἢ. ᾿ 
Ἐ’ξοιςρέομαι: μι ἤσυμω»ποὴμα!» 8( Ἑ᾿ ξοϊςρμέω,ἱεοτ, ὑξοις ρίω, [παϊΐο, Πι- 

τος ἀρῖτου. θορομοης ἀδίο τ, ἰξοιςρέω,ετίαῃι ἀϊοίτιιγ τγᾷι9. 
1π Πιγοτοπιᾶσο, 

Εἰ ξοίσῳ, οἰξογανη πον εἰγ ἀοξοτοτ., εἰξοίσομῆν , Ἔβ ΓΟ Πτι5.» Ἔχ ροτταοῖ- 
ΠΊϊ15. ἰξοίσειν, ρατοίαέξαγιαιν εἰς. ὑξοίσοντω, οβεγοις, δὲ γα- 
ΟἸΡΙΘΠΓ. 

Ἑ ξοιχνέω,οχοο οξειμι, ἐἰξέρχομαι, 
Εἰ ξοίχομαι»αθοΟ Χο ., Πσλοτ, 
Ε ξοχκέλλ ον, μιελώνα ρΡο 10 λῃγγοάϊσο ηγηλῖττο παιοπὶὶη Ποσισηςνα 

ἄαγυχη νὶ ἰὴ {πτιις ΘΙΠΌΙΟ ἸΠΊΡΙ ΠΡΟ ΠαιΙΟΙΤ ἴπ [ΠΟ Ρ.] 59 ΪΝ οἰττ, 
Ἀξοιήατ, βεόχοις ὑπὸ χἀλέων υἱξωκ εἰλεν αὐτὸν, Ὁ] ἀ1τ}15. Ια Ὀἱογιιπι 
Ῥοετιγάχὶϊς οὐπὶ, ἴσαι Αἰ το ἁπογτίσ . σαρῖτο [ςρτίπηο ϑοοπιοιῖσ. 
εὖν εἰς ἔχατα εἰξοκείλαντες κα καὶ ΟΠ ΥΥ ΤΟΙΣ, ϑξοκέγλειν ἐς γι οτιιπι-- 
Ῥοτς 1 τογγαπηγαζα. 

Ε ξολιγωρέω, μι. ἡσὠ, ΟΠΙΟΠΊΠΟ. 
Ἑ ξολιϑαίνω οἰ 40,οΠπριοοχοί4ο,οἰαθοτ, Ττεπὶ ἀο!αθοτ, ργοἱα- 

Βοτοιποῖάο, Ηοτγοά, ῥά τα γὸ αἱ τ( γέων ψυχαὶ εἰς κα δυγας εἰξολιῶϑτιί-- 
γέσι ΟΠ γυ ΓΟἴζοση. μὴ Ὡρὸς τίιυ Ἔ ἀλ ὄγων ζώων δυσλλύειαν ὐξολ οϑ.ή- 

στμὴν . ἀς]} ἀραπιιγ,ἀοιο παπιυτο Βα. 
Ἐ᾿ ξολκη, ἡ ς»ὐνα χιγαξεο, 
ΕἾ ξολιύω, απ τις ροηίο. 
Ἑ ξολόπρδυμα,ατος. τὸ, ἡ Β᾽ ξολόϑρδισις εως οἷ, ρῬογά το 5 Οχέοτιηπά - 

τὶ ουἱπτοιξοέτιο, 
Ἐ ξολοϑρ δ) τή ς οὐ, ὁ, 4111 ρεΠΊ τις ἀΙ 1] τ16 πὶ ρογάϊτ. ; ᾿ 
Ἑ ξολοϑρόδω. μ.δύσω, π. δυο. ΔἸ Πρεγάο οχτεισαῖπος Αςουατ, ἰξολοϑρδι- 

ϑήσομα,» 6 ΧτΟΓΩΊ ΠΑΡ ΟΓ. 
Ἐ ξολολύζο, 1109 Π οππποτ ἴῃ ρισπα Ἀλπατιιπι.ς πῇ 
Εἰ ξολωώ, ρογάσπι, ΑὐΠπορμαπ πη Ῥ] το εγὼ γ5 μας «ἰξολω καποιςι χα 

κας ἰξοχεῖν, ΔἸ Προταϊτατγιιπι ἘΠ τς ΑἸ Ππόρ απ. νεφ. ἀπολεῖν μέφυσε 
καξολεῖν,Ἰηαυῖτ [δ πλς ρεγάϊατιι τη δὲ οἰ πι πη: εξόλλ ὦ. ἴπ.- 
το Πῖτασ οτίπατι ὑϊξολεσω, Ὁ -ἰξολέα:ν πὲς ἀριϊὰ ΑὐἸ ΠΠορ απ ῖῖ 1ξι 
ῬΙὰ το; οἰ, ἃ σέ γ᾽ ὁ ζειὲ οἰξολέσειε,τε ΠΙΡΊτΟΓ ρογάατ, τἀεπ 1146» 
δὸ συκοφαύτας δξοχεῖ Κακοιὶ κακῶς. Ρετγάςε, ᾿ 

Ἐξολώλεχκα, ρογά ἀν πᾶς ̓ ἰξυλωλεκώς. ΑἸΠορμαη ἴῃ ῬΙυτο, δ 9 Ὅς 

λυ μιϑῦλλον ἐνίοις δὲν ἰξολωλεκὼς»14 οἴτοιρίξ πιυϊτὸ πηαρς απο 
ῬΓΟΒΊρ ας δὲ εἰιοστίτ. ᾿ ᾿ 

Εξομαλίζω, μιίσω,τ κα, ρΙαπαιέι [λεϊο απο» ιαῇ πΊαπτὶ ῬοτπΊμ }- 

ἐξονΑςοιίατ, δ γποῆτις ϑεοφίλῳ, ἡ γὸ τέχνος ἔξι κυ» διωάμεωςγν χείθα- 
τοὶ ϑείας»ἅτω «δὺ αἰδρώποις εἶξομοιλίσαι 5 κ καταδυμαγωγησαι τὸ πλὴ- 
ϑυς,ὥς-« ἃ χωρὶς ἀυπτύὶ βίον, ξἰώτον ἅπαισιν ἕξ), ἢς ἀειπιυίσοτο ποιαῖς 
πος» παιιἰεἰτιι ἀπέ σας στατίατη ἐπιογοτίοντ Ὁ Ξο ἅτις} ποῖ 

ῬοΠηπτ,Ν .πι,Ὀἰξομαλίζειν, τὸ κατα ψνλενοκὶ κατοικὴλ εἰν» ]Α 1 στη ἅμα 
ἀουλυΐςοτο ὃς ρα! ράτε ώς οἱ ἱασποκόσμοι ὧδὺ «ὅλοις Φύχουσιν. 

ἘἸ ξυμ βρέω, μι ίσὼ , ῬΙοιαρια Ἡείγοἢ. οεῖαπι ἰορίτατ ἐξώμῥρισενλ 
ἐχροῇτιιπιν ἐπήγασεν ὀξέως,δε ἐπσίώεγκεν » 4110 Ῥγοροιποάθπι, 
{εηῆι ; ὃς Βος ἀοεὶρ! ροτοῖ ἘςοΙ Πα ΠςΣ καρῖτς ἀςοίτπο 5 Αρ- 

χὴ ὑπδευφανίας. ἃ μαρτία γι οἱ κοα δἶδ αὐτῇ ς5 οἰξομβρίτει βδελυγμαγ8- 

ταΐττος ςορίοίδ νοἱασὶ ἰσαγοπη. 

Εἰ Σέ υῆνοι τῷ πολέμου; ΒΕ Ππττ ἐαῖτατὶ; Τ Ἀπογά.
 δ 

Εἰ ξοιιήρδυσις, ως, ἡροπάϊμιπι ἀατῖο.ΡΙατίη Ἀοπια]ο; τἶμ' γεωαικων ὑ- 

«πὠπῆ δῖον οἶξο μήρδυσιν ξ).1. (ρ᾿ τα αητιῖν πυιλίοτος Ῥτὸ ΟὈΠαΙΡ. 

τοι ποπ ας] τ, η (άτη1]. ἰ : 

ΕἸ ξομυρδίω,οοἤάες ροίζο ἃς ὀχῖρο 5 αοσδρτίηις βάοσι οδη- 

80. ΡΊρμουῖριις οδῆπηρο, Ατ ζοτο] ΡΥ ττδηΠατίομοπι γῇις 

εἴ ἄς ἤτς Ἰοχιιεης5.6εῖ 2 τὸ «δὺ δούλοις οἰξομοηρόσειν παῖς ἀ
ρ νποητ 

αἰἐοίετιι! ἤιητ ργοογοβεί5 ΠΠ115 τα τιᾶ πὶ ΤΡ Παῖριις ΟΡ] ἰραπαῖϊ: 

ψο] ν᾿ Βα. ἱπτογργθσατατοΡ᾽ ΠΟΙ οματίτατε οδτιπροπα!» 

γε ίη οἴῆεῖο ρεγπηληεδηῖ. ΚΥΣΝ ΟΣ 

Εξομιλέω, ὡς ξοπποτιάτηειι μαδοο. ἐΐξομιλ είτε ἐν ο χλῷ, 

νογίατ ΕπτῚρ. 
Ἐ᾽ξόμιλθκ,ὁ κα ἡ,4 
τοίη. ᾿ : ς- 

᾿ξομματόω, ο5 Πππιῖηο 5 ΟΧΟΖΟΟ 5 

Ἶ οὐ ἀγατος τ Πορ απ ῖη ΡΙυτο, μα άεης » Ὑ ΣΡ στε, 

ἀϊχὶτο αὐτὶ δ συφλού εἴξωμ μέ τωτα
ι»9 ἐὸν ς ἐπ ΠΣ :ἃ 

(0 οπἰ πὶ ἀρουτὶ ἤπητ οσιιἶ!. ὃς ἡΠυΙΠ γατα ΡΡ
Ι]1α.} ἣν ΡΓῈΡ ΐ 

ἢτῖο ἐξ ἐπτογάπιπι ἱπέςπάϊε Πρηϊβοατίοπ
οπι αἸ φαα δεῖμα ς 

εἰς ἃς ΑΕΔ γ τας μος νεγθὸ γ[ϊις τὴ ο
ν τὸν ἀςοἰατατὶὸ 

πίϑῃ Ῥχγοιήςτῃ." φληγωπα σηρφετοι Ὁ , ἐμ ἢ 

Εἰξοῤμιοίτωσιε τὼς, ἤ,α.Ἐχοςιιατῖο. τεφαιι αὐϊεετβο ἀΡΌο ὧν 

οὐ ἰςΡΟΠ ΙΧ τῇ Παπορ κα ἈΔΆΜ Ὁ ς ῃ 

ὑγτῶσες: ἰξομμφοτωσις νέψις ὀμμευτωνρύπου. 

ἘΠ ΠΣ Ἐ ξέμνυμὴ εὐτα ἱυτοϊυτάπάο αἰϊαυϊά ἔ
πει ὰ ες, 

ἔχο, ἅζ τοςαο 5) ἀτ4πς Ἰηβοίοτοντ αὐίαιγο ἀφ ἰταπὶ
 γἕ Ἐθ ἰϊλ. 

Ποιποῆἢςμ. ωρὲς Εὐβπλ. Καὶ ταὖτ ὑκ εὐ εἰξομόσάχο ἀντ πὸ 

οἱ εἶθ᾽ ἀυτώ μὴ ὧκ εἰδέναι, τίιι5. κα γ ἀντι οὐδ ες ὅϑν, ἃ ἀπῇ
 τ τ 

μνυῶτη 5 ΤΠ Ὁ μὴ γρομθῥων πίςινν ΘΈΛΕΙΣ ορἀτ  Ἰῆν Ἴ(ἢ, ἈΦ 

ἱπέυτθα 

Τίοητις {εἰ ἀσμουγέπο ἃ ξοπῇιοτιιάίπο: ΟΡ. 1π 

ὀχοειῖῖο ΡΙδυτ, ἀπο ορ5 

ὡμμάταισαά . 



418 ἘΠ ΈΝΕΝ 
Νεαίρ κολω σ᾽ ἐπιαταρχον ὑμῖν κὶ αὐαγκοίζω μαρτυρεῖν ἢ τἰξο μευ δέω ν7, 
ἢ νόμον νἱ κλυτεύσω αὐτὸν, ἀςπιηςίατίοης. το[τπιοη!} Οὐὐπιλησᾶ 
δὲ ἀατηπαῦο ἀριά γος. Ἐξ ῃ νόος αξεϊια, Γἄοπὶ αἷδε σεφαϑέ 5 τὸ 
ταιῖϑ' ὅτι ἀληϑὴ λέγω, ὠραῖτον μῷ ὑἷν μιρτυρήσουσι τα τούτοις πό- 
εϑντων ἰδόντες οὐ γδ -ἰξομγιύαι ἐθελήσειν αὐεξὸ οἶμαι, 8: Ρτο ἀδίμγατο 

αἴαιις ἱπῆςἐατῖ ΡΊΑτΟ Τ ερ. τ5. ον ὃ ὁπόσα -ἰξαρνηϑύντα τὺ υἴξομιοσει-- 
ἐδμῳ κέρδος μέγα φανερὸν δ) δοκεῖ [τοτὰ οἴτιτο τα ριτατιπι; ἰὸς 

᾿ εἰοτεριάῖο κἰξορμνυεδου τέ αὐχ ἰὼ τοριϊάτατο τα σἰβιαταπι, Ατὰ- 
{τοτο]. φιᾶγτο Ῥο ττὶς, αἷοὶ ὃ ταὶ αὐ χαὲ πῶτο σοφίζονται 5 μὴ οἰξεῖναι 
Ἐἰξομνυ θεω τοῖς ἔχ ἐσι τὸ πήμη μα», πιασιγδειι ἴς ασάϊοατο, δνποῖ, 
οἰξοικούμει πίω) ἱεοωσιζύμω, απο ά ὃς ϑπόμνυ οι ἀϊοίτιιτ. Ττοῖτι; τίαὶ 
ἀλη ϑειανοἴαγᾶτα τς ἘἸτπ Ομ πυ,οἰιτη ἱπγαιτιοπτο αἰῆγπιατο ἴς 
νοτίτατοπὶ πῦ πο αριια ΑἹ ΓΟ τη. αὐοὶ αὐοσ σρσβ, δὶς οξόμνυμω 
τίωὶ πρεσβείαν οἴτπιτο τ ρ τεϊοποιη, ἤος οἴ Ἰαγοίαγαπάο ἀξῆγπιο 
οὔτε τὶς ᾿δρατίοποπι ποι ρος, [01 4. ἰῤῥώςως 3 ἔχων, τίων μάρ᾽ 
φρεσβείαν ἐκ οἴξῳ μι. σεέ μείω, αἰγ  ὑπεοόμία πρεσβϑίσαν, ἐαὺ ὡδωματος, 

Τ θη. τρεσβδυτικῳ πρὸς Τυλιανον, ἐγώ 3 δυϑιὲ υἱὸ οἰξωμο σοίμίω ὦ ξα- 

σιλε, κ᾿ παν ποιη σειν ὠφότερον ἡὶ τὗτο, ἱ οἹἘ,σΟμ ο ταν οιγατο σας 
Ρὶ παῖς Ἰερατίοηῖϑ ππιμηι15. Ὀἰξοίμνυ ὅϑοι ἕτερον . οἷς τπτεϊαιγαπάο 
οχουίατα οἰμπ 4" μά ϊςῖο πο ἀδοίξ,, αὐτ οποσατιις ρταῖο 
ποη οἴ: οἰ γοῦθὸ ετῖαπι νογηάσι α Ππησιια ΔΙ πιά 5 ὀχονρλοῦ, 
τίξωμόστιτο οἰβῥως- εἰν τουτονὶ, ἰά εἰ, οχοιίαετ 9 ᾿γαπς θα πὶ αστο- 
τάγεν ο] οἰξωμόσατο πὴ τῇ ἀῤῥω-ία,  πτοπςῃ.κὺ λαβὼν Σ ἰατρὸν 

ὁ ἀδελφὸς ἀυτεῖ, ἡ τρφσελϑανγ τῇ βελῇ . οἰξωμόστιτο ἀρέως εἰν τουτονὶ, 

Ἔχοπίαιηῖς αιιοι ἀΐσογοῖ σστόταγο, [λθαη. ἃ ἰατρὸν ἔπεμψα ὧι 
"εἴξομιο ύτάρον ἐμὲ, ἀλλὰ τίωὶ αἰδῥως αν μου δηλώσοντα, ΟἸσοτΟ ἴῃ Ρτὶσ 
τὰ ορ τι ἀ Ατείσιμτι εἴμγατο πιογθιπι ἀἸχῖτ. ὃς αἰ ᾽ν οἴπτατο 
Τη] λαμ 11 Ἰ σοῖπῃ, οἰξωμιόστετο τἰωὰ αὐχιιὺ, πχαρ τ τιάτιτῖ ἀορο- 
{τ 5 ΡΙΠτάτοβας. ἰη ΟατΉ1110. υἰξομνύειν. νυ] σὺ ἀἰςίτον το- 
παητίατο, ΠΙοῖτασ ΦΕΙΔ ΠῚ Ρτο εοάεπι» αἰασ) ὑξόδτι, Βι ας ἱπ 
Ἐριπιροῖς. 

Ἑ᾿ζομο εν, ΠΠγ1]. Πα Ποῦ, 
Ἐξομοιν, ἰἸτηλ11ο. εξἤησο : νὶς ργαροίτϊοιϊς εἰς Ρογίς δ Ἰουοπὶ 

ιν Πρπϊποατοντ Πτ οἰξοιτοισιῦ ΡΙαπὸ Πηλ]οπὶ γεάάογς ἘΒεοργαίε, 
1υξοτ. Ὅτο [δου τηο δι (4. ὑπὸ φυτευτηρίων πεφυτευμῆψα . παύτα 
«δδκεὶ ἐδ καρποιὲ εἰξοιιοιοιῦ, Ῥἰαυτίς ἴχτα νἱάδηταν ρτούπις Ππιϊ- 
ἴες ἐτιιέξιις οἐπσογοινηας οἰξομοιούμον., Παυ Πτιατπ σα τοίοτο, 
οἰιξῃ Τατίμο“ῬΒ110. οἰξοριοιούίμαι, ρ το οἰξομοιω,, δο»ΒοςΪ, αὐτὲν ἐν 
νοροις πτιτρὸς δεῖ «σωλούα νεῖν καὶ ξομμοιοιΐῶκο φύσιν,ἡ.ἢ Ζομοιοιῦ αὐτὸν 

"Ὁ φύσιν.νἱάς σεωεξοιμοιώ, ὃς Ταροροιαῖ, ' 
ἘΓ ξομοίωσις»εως ",ΟΕῇ ἔτ1ο, ἤρεςίο5. τροφῆς εἰξομοίωσες, ΑἸἸπιοητὶ 1π 

σΟΥροτῖς Παπ]  επ {] πε σ τγαπϑβογπιατῖο. " 
Ἐ΄ξομολογεῖν,ἰπσοηπὸ Ἰοσιῖ. 
Ἐξομολογέομο) μι. ἡσομιιγπτ, μα σΟ ΠΗ τοοτ. ὄυχαραςὠ, Πςροποπ5.)α- 

τίπο.ἴταπὶ ρα] Δπὶ ργοῆτοοτγ. ὅς Ῥιααϊςουησεπιιὸ ργοῆτςου ἃς 
Ῥια αἴςο, Ε[Δ.45. ΙΔ Ι Ωγ. ἀςοιποο ἴδιο. τοῖα Τρομάςο, 14 οἵ, 
ἰςο πιὸ ξαξλιγιιπι, ΡΟ ΠἸσφοτ,Γατζα; 22. 

Ἑ ξομολόγη σις ἕω εν ,σοπξς ἤτο. οἰξομολόγησις εἰδδνενεἰας,. σοι βο Π10 ἡσαι 
ἡ Ῥες ΠΠΙτατὶς.» ΡῬΙΠταυ σις 1 Ροτιεὶς, δυχαραςία, ἀρύγοσις τϑ βε- 
φιωμῆμων. 

Ἐ ξομιόργνυμια!ς ΓΔ 5 οΓΟ, πη ρ πιο πῃ 00, ἰξομόρξομαι, αίξετ- 
540» Εἰιγὶρ 4. Αὐἰπορηδη. Ασἤάγη, Οὐ 7), Ὀἰξομόρξεται τρὶ πες πίω) 
δυρν τρωκτίαν σοι. 1 οἱἘ. ἐναποψήσεται » ἐναπομζούξει, 5114, τἰξουνό- 
γνίωται ») ὅπομοέττονται εἰ φισιοιίῶ ταὶ ς νἱὰς ὑκμόργνυμι ἤιρτα, πιο 
Ιοςο. 

Εἰ ξομφαλίθι, 1} ργοπλιποητί οἱ νση  1]}Π1ςο 9 οἷ] ρσοςὶ ἀϊτ να Ὁ}}1- 
(59 ]οίσοτ,Ϊ.4.ς,70. οἶξ ὀμφαλὸν πάθος» ἀπῇ Ρχοσιήποῦ γττ 
διΐτοιις. 

Ἐ Ζὸν, ἄτππ σοῖο απ Ποογοτ, πὶ ΠΙσοατ, ἐξὸν αὐτοῖς καταςρέ- 
Γ΄ ψαῶτο 9 πα} ροηο5 τος ΕμΠοτ Πιρίσοτγς., Τ᾿ αιογ 14. οἰξὸν εἰρῖ 
χβαγαιπιπὶ Πσοτοῖ αὐῖτς, Πεπι οί μοη ἐν τῷ δὲ ς-εφ αὐς λόγω, ν 
τἰξὸν ἡ σῖτα ρεγξείξο. ἀφῖχθαι, ὃς ̓πἀςἤπῖτο Ρτί πιο σώσαι, δαῖτ 
ΥΌΓΟ ἡ ρΟΓΙΌ ΠΑ Π1α, οἴξον, ἐνὸν, τρρσῆκον» παρὸν, δέον, δίς. ΤΟΙ Ρ μι. 
γειῦ ἢ ὑκσείοις ἐλπίσας δυσωκσήσειν ἐν τῷ χοικοιω οἶξὲν μὴ ϑέλοιν»,δὺυ- 
νατῷ ὀγτος, ῬοτΠΙ5 ΑΡΟΙΈΟΪ. αὔσρες εἰδελφ οἱ εἰξὸν εἰ πεῖν 7 παῤῥησίας 
ὡξροῆμός. - , 

Ἑ ξονειδίζω, οχ ρτο το ἱποΓο ΡΟ» ΟΠ οἸοτ ΠρτΟροτο αἰ ἐπι 4ιν 
Ἐ ζονειδυσμιὸ οὐ, ὁ. ΟΧρτοθτγατίο. 
Ἑ ξονδοτίζειν τινὶ, ἀςητος οαις Π]οῦς αἰ Που],ἄοατος οχοιτογορεάςητα- 

τα ΡΙαμιτ, Ῥοτίις οζοδοντ, ἢ 
Ἑ ζονειρωγμὸς,ο τ} ὁ. Το Λ.Ἰἷς ρτο βιμαπαπὰ ἵπτοῦ ἀογπιίοιαπν. ἰΐξο- 

γείρεωγιεκοὶ γένονται δζς. ςαγδη ἀογπηίοπειιι5 ργοθυῖτ, Ασ ίξον. ἴῃ 
᾿ Ῥυοθί αι. ᾿ 
Ἑ ξονειρώπειν. ΡΟ] Τὶ ἀς ποᾶς. οἷο εἰρώτεσιν αὐτοὶ ἰὰ οἴξ, εἷς ῬΕΓ [ο- 

ΔλΠλ πὶ ργῸ ἤτεῖς σοηΐτιγα. Αὐτίζοτοϊ πὶ Ῥγοῦ οι. [ξξῖο τοῦ- 
τ Δ» αι τ.35. οἶδ ΡΟΥ [Ουιῃ ππτὶ ΟΧ ΟΥ ΠῚ ΉΓΙ ΠῚ δγιιπιρῖτ, τὸ οἶξι- 

ϑειρφηλειν καιλῴυβωον, το γοσαπς ΡΟ ] εἰμ μλ7. τας ἔξ ροῖ πὸ- 
ἔζοια, Αὐἰπ.} 2.46 Οςη. Απίπι, 

Εἰ ξονειρωττικὸς, οἰ] ἴῃ (Οσλη 5 δορίτηγα ργοήϊοτς (οἷδῖ . ᾿πσουτίς 
πιρης ἰςτηϊηΐ5. [πη Ῥγοδίοπιας. ἰδώσιο αιιίητα , διοὶ τί ̓ ξονειρωτ- 
Ὧρι εἰσιν οἱ κοπιῶντες κὶ φϑεστωγτες - καὶ ὅπι ὅλως ξἰξονειρωττικοὶ οἱ 
ϑεριμοῖς 

Ἐ ξουομοζω οτο; ὃς ἀρ ο Ιαπ4 4ο γοςαθιια» τοίογο » ἑοίογο αὶ - 

᾿ Εἰ ξοπλίδ- ΔΥΠΊΔτΙ 5 ΡΟΙ Ρ. ὦκα ὃ λαμῥανειν, οἰξόπλοις οῦϑ' 

ἜΠΕΥ - »-« 

Ἰοφιιοσ. Ἑατὶ ρὶ 4. Ποστογ. 14. ἔπο [ἀρὰ ει τὸβήν ἀνϑ ῷ κόμν διξρλδε, ἐπφμμε: 
ἔχο ξες ἢ Τβλ κα δ μονντο 

Ἐ᾿ ξονομαϊνωρποταϊπατία ηάῖςο. οτα. 1], γραῖθρα πι 
γηοοἱ εξ ὀνόματος εἴτα ς. ἀπ ον, Ξ δγ. 

Ἑ ξονο;κοκλή δι. ποτα πατῖτη. ΗΟ πΊοτιις Οἀνγῇ,4. 
δίων Δαναῶν ὀνήμαζες ἀράςοις, ἴῃ ἘΡΊΡταχοτῃ, Οὐ τι 

δ᾽ πατιοποσφαμοά γοβοστασ αρ Ατηθπαο ἡ Πθτο { 
᾿οπάττιτ, ορρχφελεῖ ἐἶτοι τἰξογομακλήδίω,. ὃ ρο πεῖν ἐδ 

πατί πὶ ῬΓΟι σα  οσαὶ Ῥτορέπατασιις ἢ5. 
Ἐ᾿Ζονομοίσ. ΠΟΠΆΙΠαΓΟ, ᾿ 
Ἐἰξονυχίζειν ὃς ὀνυχίζει» νπριιος τα οι ἀοτοςν Πρ 

τειχιιο ὀχππριίατο ἀϊχις ΡΙλις, νηάς ἀρι Ο. 
“αρίμποτιῶν υχισ μῆμα ὃς ἴξωνυχισωμα ῥσδα, τοῖα αἰ 

νυχεςοἱα οΠποοχιγοπιίτατος γῃσιιόίαϊις τοίξεμ ἤι 
ζεινοπονυ χίζειν ἀϊχῖς ΑὙΠΈορΗΔη. 1ῃ συ τῖθιις 
ζειν, σις! ]ο. νηριθα ριγραγδ» νὰ ἀϊχίς Ηονατὶν 
γτ ἃς αὐτὶ τῷ εἰ κρκ(ως «ἶξε τάζειν Πιπιαειιν ἱά οἵν, χά" 

οὐον Αὐτορ! ἀογηδ ἴθτο ηπαγτο, μικροὶ μὲ κἰ εἰ ποι 
τιδὸς ὅμως ἢ ὕξπιζητουμῆψα ὑπὸ “Ὁ ὀνυχιζόντων παύτα. 
τπο,οαρίτο ἀςφοϊ πιο δρτίπιο, βλαζίω τινὰ νομέζο μῆυ κ 
χὶ αὖρα ἑκες ἀκριξοιων κς τἰξονυχίζειν. ιοά ἃκ δ ὄνι 

ζω καὶ ἀπκρεβοιιῦ ἀλεῖτι!Γ,λεπῆολογεῖν κὺ ἀκρκξολογεϊάλεις. 
τοιτῖο, αὐ ὁ Καωελκίθ ὀργεῦδ εἰς, γέςρων ἔφη καὶ κοιλι 

ἀδὲν ἀλλο σὺ οἷῶνας ὑ χύγοις διεξοδικοιὲ εἰ πεῖν, ἐχ ἱστορίας 
κὶ α΄ ἐν λόγοις χάριτος ἐἰπάρξα ὅτι! ποτε 5. ἐἰλλ ἃ δ λόγον δπ' 
ταύτοι κατετρίζης ζη δ, κεῖται κα κεῖται, εἴρηται ὧς εἴρηται, εἶξρ, 
αν αν τοὶ τοὶ ωρραπίπηοντει τοῖς σειυδιριλεγουδοοις, τας ἐκ αν 

Βιιάσιις τὰ τγαα τ} }1τ σαι ΠΠαητοτ., ὃς ΤΟρΡΑΙΠιοὸ γοΓ 
4.14 ἃ φιιοπιιατη ἀἸ οἴ τιιγοδς 1Π Ὺ ΠΙΠΠῚ ποάαιις νογδαι 

{εγεητε ργοΐδειιπη ᾿παλτῖς σαι ΗΠ οἵα {ρε}ΠΠτατοτο, 
ἀιΡυτατίοποηι γοιιορας ὃς νοις δά νὨΡΊΟΙ νῖ5. ΟΠ 
οχαέζα ἴητοῦ Ἰοαιιοη τη» ν τὴς [οεϊρτιεισ φιϊάςῃ 
πρῦτ, ᾿ 

Ἐ ξοξιωδεμοι,αςεἴςζο, ΟὙΝ 
Ἑ ξόπιϑεν; οἿἿ τογρα: ὄπιϑίεν, ἃ τογσο. τ" 
Ἑ ξσπιῶνεν,ἃ τογρῸ, ΓΙμτ,ιη Τινοιιτσ. γοττὸ, ἴῃ ΡΟ  ογιπι» 

ἐΐξοπιϑέν μου, ΑΥ̓ΤΟ Ρ]". τὸ τἰξ οὐ πιόϑνεν τὶ κεφαλή κἱης!ρ Ἷ 
τὸ εἰξόπιδμεν,ἃ τετσο. ,» ΝΣ 

Εἰ ξοπίσω, ροΙποϑογοτγον πσῃ. ἩςΠοά, αλλ ἐποπέριπειν εἶδ 
Ἐ ξοπλίζα, μι, ἴσω, αν. κα. βοΠῖτιι5 ἀγα ῖς ΤΠ ΓΈΓῸ : ἀΤΊΠῸ ὁ ἵτ 
πιο. ΑΡΡίδῃ. Ξἰξωσλισυδίη σφύρα, πα] οἷς Βοπς ἱπῆταξ 
Ρᾶτγατιι5,[ῖς Βιιά. ἐχ ΑὙἸΠ ΡΒ, ἢ 

Ἑ ζοπλισια ας. ἡ Αταλγα τι Γ ΑΓ Πλατι15.[.111.8ς 4 αγΠλ110, ὧν π 
στα ἴῃ Ῥτοσιπέξι» Χ οἡ 1 1.θκβασ, ΝΕ 

Ἐ᾿ξυσλισις τως ἡ αγπαοτιτ ἀπ γτιξτο. Εἰ ἰτοῖη παπαῖ ἴα 
τιιπι ἴῃ Ῥαπά. ὅσλισες, στέγη, σιεδιυν πολερικι, Ἢ 

Εἰ ξοπλισιιὸς, ατιτιαττγα, οἰξιπλισμὸς πῇ εἰγρος καὶ οἴκους ΡΥ 

Ἃ Ἰδὲ ὡσ μακεσέόνας ἐἰ φοδὸν. 

Ἐ᾽ ζοπ]ίω, μ.ἡσω,οχοοηιο, πσοηάο;αο, ΑΥἸ ΠΟ ρἢν 
Εἰ ξοτῆθ., ν. ὁ κὶ αὶ πα ατιις αἴ. ; 
Ἑ ξοργείζειν)οξ δά ογρῖα Ἰπτταγς 5 ΘΟΠΊΡΟΠοΓΟ ΠΣ ΠΊΠΠΗ ἃ 
ἀπ! Π5 την τποάτατίοποσ, 46 ἴλογα Ρογάσοη 8 Ρ 
ἄστο,ἑερρῖς τοῖς :ἰξοργεοίζεσιν πίω «ψυχ ωὺ χρώντα, ΑὙἸΠτΟ 
το Ῥοϊττῖς, σαρῖτο [ρτῖπο 9 (ἀογῖϑ ν τι μτατ ἃ ΠΙΓῸΣ 

᾿ ἘΧΡΙΑπτίριι. Τάςηι ῬοΙπτ, 8. ἐν ὃ εἦδ ἱερῶν μελῶν δρώμδν, 
σὰν χρήσωνται τοῖς εἰξοργεοί ζεσι τίσ! ψυ χίω) μέλεσι, ας αὐ 
λατρείας τυχόντας καὶ καϑαῤστως. ; , 

Ἐ ξεργέζω, Ἰποῖτο σ« ἰγαπιορτοιιοςο ἃς Ἱγττο εἰς ὀργίαλέμβ 
πΟΡ ἢ δύ 4. ταῦῖτε 5 ἐἤμιαρᾳξεν ὃ χώϊσαρ ἐχ ὅτι καιταπλῆξε 
ὅτι ἐξ γεεῖν κοῖκ τούτου τοσόφασιν τ πολέμου λυ ψεῷοι. ἝΝ 

Ἐ ξερδυγμία, "εγέον ΟἹ Εἰ Ζορεγμία, ἕο ΠοὉν εἰ οι ετα,4. οβῖ 
διά. ππὸ αὐσποτο. ὗς 

Εἰ ξορϑης» οτοξ 159. ]Θπτ15. 8 ΡΟΓΓΌΪ]ατι!5. Ἢ 
Ἐξερθύω, αι ὥσω, ΔἸ τίσ 05. ΒΑ ΠΕ} ορ ΠΟ] σοστι σον αττο ]ς 

Απτὶρ. ἢ σὸν οἴξορϑον βίον»τιιαπὶ γίζαπι οτῖρο, 1. 481] 
πῖᾶ. αἰορϑοι ἘΔ γαΓΘ, ᾿ 

Ἑξορία,αε9 ἡ ΟΧ απ. 1π Οτς Παὲ ῬευΠοὶς 5. πέντε δγαπρ 
βία, ἔτη. ἐ ἮΝ 

Εἰ ζορίζω,μ.ἰσω. τσ, ικα, ΟΧ του] 6,4 ]οσο 1πὶ ΟΧ᾿ ΠΠπππηνοῖ 
τριάο. Ατπ. Αςοιΐς ΟΣ δ 

Ε ξορεσιμὸς οἷ ὁ, οΧ ὙΠ πτς ΤΉΤΟΤῚ 

ἢ 
" 

ἀἰδιο Βηϊπαι τὰ. τς 
Εἰ ξόρις"Θ-,κ, ὁ ἡ ἡ ΟΧῈ], ἘΧ ΤΟ ῤ Ἰβοφυγας οἰξόριςον αὐγρησθαῖθ 
Ἐἰ ξυρκέω, ὃς Ἑ᾿ ξορκίζω, μι ἰστος ἄν, υζος αἱ το» ἡ αΠιιγαπὰ ΠῚ Ο 

φάϊρο [Ἰογάπιοητο ἴσαι Ἰαγο ταπέο, ῬτΟ ργὸ εἶ 

Ταγη πατα θά! ὁ ἔγη ρου] οἴδο ποτα το ἢ ρἱοπῖς ξοΠΊΕΙ 
«οἰ ]ο: χιιοά ὃς το σσῖ5 πάρ ογς ἀϊοίειν, Ῥγίοσι. 
ἄου. ἃς Τ μον αἰά, Ραἰξοτῖις αογῖς Πτουῖς νιγρᾶξ 
ευγὸς ὑδωρ,λάΐρεης δά ᾿πΠυταπάϊιπι ροῦ ἀαίσπι δι 
αν Δ πιγαῦ ΟΠ Πγνἰ γε ιγάπ ο ἀἤυτηρῖς, Ἡογοδοσ ΑΡΙΣ 
Πηγοίοχτο Ἐπδησο] δ ατεῖν, μξορκέζω σε χτὶ πᾷ ϑεούα ζ 
ἸατῸ τὸ ρου Τοῦτα νἰποτοῃλ, οἰξορκεῖν οἴάδτη ρτὸ το ΠΡ 

᾽ ὟΝ 



»--« 

αι αῇ ἀτπυτατῖο. μὴ δηιτῆτης τἰξορκισμεύῖ ϑεραπείαν, 
γοῖ Πιλὶ «πλουο ] πη. ἵνα. τοδὲ ἀθ ζαπῆίσμι. 
ἀταγατοτοοχοσοι τα. 
ἀζητο αι 509 1πγοϊγαπμάο δ ττίηρο: 
δορἈ οὶ ἀκ οἴκων ἔνϑες οἶξο; μώμήνδ, ὅς. εχ αάϊ- 

ζω ΠΟ ΕΠ τον ἱηστοάϊοτοἐκτρέχω, ἐκαυδω, ἵγγιιος 1η- 
ταῖς ἰοο αυλτσαι ἰγγαιῖς ἢ νοηστουοπιναις Α] απ ἔογαμη. 

πῆειν ταιτι15, ὃς ἀρ ΟΓ συῤῥιίγνυόϑοι. [τοῦτ Ογι προ. ἔξαῖοο. 
ΟΕςοποι,. ΑἸϊ]ιαμείοον απ ἱπ ον ργο βοΙσοτοα- 
οὐπορμν,2. εἰξορμιῶν οἴκοϑεν, το οἱ (ο] 5 ΑΞ (ἰη. αδὲ 

Ἰτοῖῖ οΧοϊ το ποῦ 5 προ }]10 5 Ἔχαςιιο, ἱπάτιςο. 
Ἰοαιις ἀϊοῖτιιγ Θσιος σα Ισστιθ.15 σα ΠῈ οἰφηδ: ὃς ο- 
Τ ὀρῥλάν.» ΠΈΠΠῚῚ ἀεὶ σαν ΠΠππὶ οἴοταΓ, ας ΡγΟΠΙΐτ το- 

ἢ οἴξορμαῖν» [Ὁ] Ποτουβόσγτα ὀχοθάοτς, Εὸιγιρ! ἃ. εἰξόρ- 
Ἰάοπι 5 ΟΧὶ ἴσιι ργοάοας οχ ἰδρεῖϑ. οἰξορμᾶς ἐν ἡ πό- 

δε σμίη. ἐχ να ργοποιςοτίς. οἰξέρχη, αὐοίγῃ εχῖς, παΐλιν 
γοιὸν ἔγοηα γεβοέξος, Εἰτιρια, ξἰξορμωντες ναι] 
»ὙΜαογα, ἢ 

εβλαςαἵεῖν κα εἰξανϑεῖν, ΡΠ τ πἸοἶι. ΡΟ οὶ ΠΡτο (οχ- 
τῷ γγυέϑει»εἰξορ ϑυίσαι: εἴτα ιις ἰνξοριᾳνίζειν,ἀςθο- 

ἉΠΟπῚ ἀπαϊτγογοον τάς ἴῃ νόος δ ριῖνΘ-, 
᾿ξορ μευ, οὐ τὶ σῷ αγαΐγω κἢ αὐ γομκωι. νὰ οἰξορυίζειν Ὁ ναι, 

ὃ (Ἰτέο το. οἰξορμίσαι δ ναιιῶ ἐκ τῷ χειρί. ἀςάιιςοτς ὁ ροτ- 
Οἱ . ῬΟΠ αὶ 1.1τὸ ὠρνεκπὰ δυστεί ποι, -ἰξορμεῖν,») Ὡρϑορ-- 

ὁ ἢατίοης (Ὁ]ετ, 6 οἴξω τῷ ὅρμου ἐν το αἰχπλείσαι γε- 
ἍΤ ΟΧΡΟΠ τ: οἴξορμον κ᾽ γεωϑες ἐν τῳ σώματι, ῬτΟςΓαΧ 

ΠῚ 10. σογροτοαΖα ἀρ Ααιοτ. δ..4.ἀς ραττιῦιις 
ἀτάϊι. Ὶ 
Ἰςϊτο»ἱ ποϊτουπαρορμωώ Ηοίγςἢ. 

:ἰξύρι(ο. ξαβρόραιθ., 
ΠΟ ..1114.γ. παρε: 3. ϑοωῖς ἐκ κλῆρος ὑρρυσε, ΓΟ ἶξε- 

κλῆρϑς, 

Ἰυξὲὶς ἐχοοΐασς » νοἱ ἔδγιμαι ἃ σαίσο Ἔχ ρυϊσπογο, 
συρρώ. Ηεἰγοὶ.. 

"4. εβοῇϊο. 

[ὡ αὐ χα 5 ὁ ΤΟ, ρεν  ο ἐϊο 9 εἰς ]Πο. Ματοὶ σαρῖτο 
ἡπες ἐγασαν πίω ς-εγίκ ἡ «ἰξορύξαντες χαλοῦσι ἃ χραζξα- 

πανχα ρογ ΕΠ ςητ. ὕτο οβοάετς Πρὸ ὡδὶ ϑαυμασ.αἰ- 
ΣΝ 

Ἰσπὶ Πρατοοχαΐἶτανς ἴδια ΠΠΠπάοτς τ δ’ οι. οηΐπι ΟΧρ. 
μα! χλδυάζω,υ βρίζω αριιὰ ΑἸ ττάτο ι. οἰξορχ όσα ϑει τίν) ἀλύ- 
γοτῖτατο ἀεἰιϊτανς  ἴτοσα, ἐπιιηγίαγο ταςοηα., ργοάογο 
ἸαξηιΔ{Π οχτγα ἰαἴτατο συ (αἸτατίοπος ἰπ ἰοτῖς τἰ τίσις 

τὰς ἕοτας εἴξεγγα. " οση.Ε κεῖνο ὃ παῦτες εἰκούεσιν, τὶ 
ὄὐσας τοὶ κυςη ρια, οἶος χ εἰόχαι! λέγουσιν οἱ πολλοί, 146 Πὶ 

"Ὁ ἀἰλιειὲ ἐκοιώ ἴω τινὰ κα; ἴδ μεμυνμήύων ἰδών -ἰξαγρρδυον- 
δὴν ταὶ ὑστύῤῥητοι »ὦ -ἰ ξορχευῖυον, ἀγανακτήσω τὸ διελέ γξω.. ἐμὲ 

τὸ ἐγησείνε ἔξ)5 ἐγ ποίτιις ΕἸου σα] πῸ 5 ἐπεὶ γραῦ γίγονέ 
ὃν ἰξωρχυσάώμίω τὰ τέως αἰέκπυφα . κὶ “ἶ σοφῆς αῷ ΤΠῚρο- 
ἴω τέχνης 5 ἐγὼ ϑεὸν ἡ γειιόνα τῷ φῇρᾳ δδξαε λογίζομαι» 

τἴτατ τς Εἰς αι! 44πλγ56 11 ἜρῸ Ῥτο τ οα αιῖς ῥτίιις 
τἰάττα, δὲ ἐπηυτιογηοῦ ἐρῸ ἔτ] Ρτινήεητσις αττὶς ᾿γοτεῖ, 

ΕΓ ταητα τη οἴει οἰ τις νεγία σατητοηῦ ντ σοπλποΓ- 

ἀν 
1) 

: ὨΏ1,14 εἰξοῖσ ποτὶ [ογιιτη ἰνασοτονᾶς ρογρατιια νἱτ 
4 ἰξτιιατε, ο 

Ὁ εἴζω, ἜΧΟΙ, οἵα οχίπιο, χοὸς οἵα τις ἐχιο. ἔγμε : 
Ἰάοτη. 
“Ὸς Πιροτγιιαςαποιμτι νί4ς Τιαρχφυομοι. 

, ΡΣ εἰ γμεΐσω, αν. ἐκαγπαῖττο ἴπ εχ ὶππι. ἀραῖς ν ογεῖτοτο πΑττπὶ 

ῃ ἽΣ Βἷο αἰυτατς οἰοῖο. θΐξοςοακισιήρθ. ὑπὸ πὰ Φημου ὰ Ῥοριι- 
εν ἼΠ5 1Π ΟΧῚ ΠΠπΠΠῈ. φοί κεν (Ὁ. οἶξος- οὐ χεδϑυϊω α;» ΟΊτιτ. τἰπηεης ὃ- 

ι ν]άο ῬοΊ]Πις.}.8ιντάς Οςεακισωός, 
΄ «ὐῸ ΚΒ ᾿ “1: ᾽ - - 

τγϑῦ, ὃ, ΕΧΊΠ πη. ἰξορισμός. ΕΠ ῥτορτῖὸ το οσατῖο τοπι- 
4 1π Ἰοςτῖπι σογειισι, σι δο πα ποὺ δεάτπηὶς. Κ᾽ τα οιι5 

ὙΠΟ Εἷς Ἐχοίτας! ἴπιπτι ποι ξις κόλασιν, δηϊιπιαά - 
5 π|. πὰ ΠΑ τ σατο ΠΟΠῚ 1πιι τ ἴα 4185 νοϊίος οχίπηῖος 

ὈΤΙ ΠΊοΓο, ὃς 1π ᾿σπ οι] Δ ΠῚ σοττι οἄτιπη εξῆστο : ὅς 
τὶς ο ἄοςετς . οχιϊπητι οἰπ πος! ἀεσοπη!) Ὃς: βαΠΠς Ἰερὶς 

οτγῖρτο, Ρ] τατος ᾿η Τ πεταϊοςὶε ς ἃ οἶξοςοκκισμὲν ἐποι- 
ΗΝ ν τ α τρῖν Α 

κατ᾽ ἀυνν, «οἰτυατιτπν Πιβγασῖο οἴιπι ὁ οἰπάτατο οἱερογᾶτ, 

Ἑ Ξ 
' “- 539 

᾿ς νἱῆς Ὀφσρχκσωός, 

Εἰ ζότε,οῖξ ὅγε Χ φιο,οΧ 400 τςπγροτς.].}, Ερίρ. 
Ε ξύτε 75 κ; τῶτον ὄνον χαλεπὸς χοόν- ἐΐκι ες 
Εἰ ξύτου,οΧ 4ιι0. Αγ ΟΡ ἢ νεῷ, ὃς υὐἰξότου αἶγαριια Χοηιργο ξοάςπυ, 

δι αρι Αγ ορ.. ΐ 
ΕἸ ξοτριμωγοχαςιιο, Το γ 4. Ἔχ μοσῖοσ Εατίρ, 
Εἰ ξυδενέω, 8. ς Ε 
Εἰ ξεϑενέω μι ἶσω, ποκα ἴηι αἰ μι Πὰ πὶ τού! ρος ρογπο,ρτο εἰ μα- 

ὑθοναΣ 1} Ῥεμάο Τογοη, 1} ἔχοϊο γ]αατ. ἐδὲνὸς λογίζομαι. ΕΠ: 
ΟὨΪπ ΝΟΧ ἐχ ΠΊΜ1]] “οπηροίτα : Αροιι κἰξε δενήσεις μὲ» ἔρεγιιες 

ΠΙΘ Ἐς ΟΙ Πα τίς, ς.34.. εἶξε ϑεγηνν 6. σΟὨτοπυρτιι5, ΑἸ Π1}1 πα δίτας, 
Β ζε δένησεςγεως, νγΟΟἸ ΟΠ Ρτιι5)α ἤρου τατί ον 1} αἰ ἰππατῖο, 
Ε΄ ξο δενὴ πὴ δ δ ΟΟὨΓΟΔΡΤΟΙ, 
Ε ξαδεγόω, μιν ὠστυ στα αν  1ι Βιοϊο,αιϊςῖο. Μάτεὶ τὰρ. ποπο,;;ἵνα 

πολ εἰ πόϑοῃ κα οἶξ δενωϑ,ρτο αἰ μϊϊο μόδεάτατ. 
Εἰ ξαδεγὼσιςοεως ἡ ΟΟὨΓΟΙΊρταδ. 

Ε ξυϑένημα,ατος, τὺ, Αἰ οὔ το. 
Ἐ ξεϑενίζω, Η οσοϊξαςϊο» ἴα ὨΙ μλΠυππὶ τοάϊςο. , 
Ἐ’Ζυϑεγισμὸς οἷ, ὁ. ΟΧτοπαατὶ ον αἰ τς ΕἸΓΠ ΔΙ 1 ἤριτ οἷ αι πὰ 

το ΠῚ Δ Πα ττατι ΟΠ το ρταπ ΕἸ οἰ άπηι15. ᾿ 
Εἰ ξελέω, μι ήσω, αινκα, ΧΡ Ε ]ο. 

Ἑ ξόλη, ἡ οἱ ςἔξιο. οἰξέλης δέκυ,Ἰητογάϊ πππὶ νη νἱ» ὃς ἱπἀἸσίιπι ἐς 
Ὑ]. Ετατ ὁΠ11 οἰξέλνυ, 1411 γἱβ ΡᾺ ΒΡ] σα: ̓ υἀϊοίαπι: πο φαὸὰ 
ΡΒ] σιιπι ρογ ἴδ ουϊπιοα εἰζοτ, Γοα αινὸ ἃ τιν} ὅ:α τὰ ΡῈ δ Ἰσιιαὶ 
ΞΟΠΊΠΊΪττς ὈΔΤΙΓ : ΠΑ ΠῚ ῬΕσιΠΐα» ἀαίηηατο τοπλριις τοὶ ᾿πάϊςα- 
τας ξαοϊοπάα ρτς Πἰτιιοσατιιτ: αι οἰδρ Ὁ 2 ἐι ἰςατιῖπι ποη ἔὰ- 
οἰοίθοτ 159 :δοιπάτππὶ αιοπι ἐπα Ἰςατιτπν ἔπογατ,ιη ΡΟ ΠοΠ]οποπὶ 
Βοποτιιπι ἀλπηηατὶ παϊττοθατιιτ : Οἱ ἢ ἱπάς νὶ ΟΧρο!]ογοτατ; 
ἀυἀἸοττιτη ἰᾷπη Ποπ ρτ Πάξιιπὶ 9 [σε μι] Ἰσιιτα οἴτε Ἰηςὶ ρίοθατ, 
πος οἵδ, ἰξώλης δίκη» 418: 4ξἘϊο Ἔγαῦ ρα πα] ις. οἰξέλης λαχ εἶν τινι 
οἰ αἰΐαιο ἄς νἱ ἄσοτο, Π δαποίτιιτ Διιτο πὶ ΔὉ εἰξείγλλω, ιοά 

ἀς ρο[εοίϊποης εἰϊοῖο Πρπιῆςατ, Ἡςν ςἢ. εἰξάν, ὦ. Τοπη ἘΠ οη. Τὺ 
Μειδία, Τί γδ δη ποτε αὖ τις ὄφλων δἧκίωω μὴ ἐν τί σῃ ἕο, ἐποίησεν τὲ οἶξέ- 
λὴς δικίων ἐδλων, αἱ νιοὶ ποροτιμάν ἐπέταξε τῷ δημοσίῳ; (Οὐ ΠΑΠῚ ΕΠἰ ΠῚ 
ἄς σαι ἢ ηιιῖς ἐς ῖτοτ εἰς οὐ ταῖν ἡ σατο η1» ὃς ποη ἰοΐις- 
τῖτο εχ τά ϊοίτεαι ἐς νὶ πὸπ ἴδηι ρτίπιδτιιπι οἱ ν οἱ εἶτ, [δὰ 1π 
ΘΕΠΠῚ ἃ πα τοττοηάτπ οἴδο πι ἔλα τὰ τ ἴῃ. Ρα ΟΠ σιμὰ ςο 
ἤιγα : ΒΑΠΙ ταις ἴῃ ΟΙνιπρίο Οἵα ποιεῖς. ὦ ϑαυμεΐσειε,τίω) φίλίω ὅ- 

υἷν πενίαν κα φιλοσοφίας αρεφὸγ, τ ἐκ ατιαξ ἀπελαύνων, οἶμαι γδ αὖ σε κὶ 
εἰξέλης γραφίωὶ ὑπ᾽ αὐτής ᾳϑιγειν»εἰ τις αὐτῇ Ὡρογζύοιτο λόγος, Ατὶ- 
Πιάλη Ῥαης ΘυΥ. πιοτρ μους γῆι: οἵδ. Οὐκοιύ οἰξέλυς γε μόνοιὲ 
ἡ οἷν, εἰ οἵόν τε δεν εἰπεῖν, ἐδ) αὖ εἰς λάχοι τ γῆς οὶ ἀσλλον γε αὶ ἡ μη- 
σούς τιν Ρτοἰ πες ν αἷς πο ὶς μος σοηεὶ στ) ντ ἴπγο ποῖπο Τρ 5 
ἱπτοπάογο ἐπιά οι ΠῚ γπάς νἱ ρο ἤπτοπῦ πηαρὶς 4ιὰ ΠΊ σα ΡΙἀπὶ 
οὐ ἰά φιὸα ἴῃ ροοῆτοιο πηατγῖς ἤπια: Πτοὶα οἱζ οὔτοτὶ πιοττα- 
1ες ἰτα ντβες ἤϊας ὃς ἄστος αὖ ἔξ ἀδῃοιπίπατος ροΠτάεητ,νε τὰ 
πῖρη 1Π ἀρτιμτι 4] ἸΘη11π| Ὁ] πὶ γεποτι τοὶ" ἀέηιο, ἀητἸ Ζ]οΓὸς 
ΡοΟΙ οτος εἰοσεγίης : Αὐπεηϊοη ες [Ὁ] ντ ὐτόχβονες ὃ 1η61- 

Βόμα ἷτα [Ὁ] [10 1ποιιπηθινητοντ ντογο πηατδγη 0.411 διιίςσιματι 
ὨΕΙΊΟ ἀιηδίσοτγο ἐς ἱρίο (οἷο ροτοῖτ,σιαίς ᾿πτατία οσσιραμς- 
τὶ πἴτποη ντ Ἰάοιη σοπαογὶ ΡΟ ἤΠΠτ, ιιοσπιιιῖ5 πΟὈΙ ἤππιο ντο- 
τὸ οὐϊτιιπι; ργι πλιπι σάτη ἰοττοπι οσοιρα εν τάς ΡΟ] ις. 1.8. 
δὲ δι14., 

Εἰξερα πρυπα, Οπηϊοητία, εἰς τ-εγὸν σεωνγιάία,. ΕἸ Ρ ῬΟΟτ, μύωπι 
γοςαῖ Οαίεη. Α 

Ἐ ξερέω, με ύΐσω,ντίπατη τοάάςηάο οἰ οσαχοοῖπο : νπάς εἶξε ενοϑαν 
λίθοι οα συ 05 οἴχπὶ [οτῖο ΡΕΙΠῚ. Ὁιοίςοτγὶἀος ᾿ἶτο (θοπάο, 

εαρῖτε 8. εἶξερεῖ τίω) γον 2 τει!ςῖς [απο ῃ;οτητΩ τς Βομἰταγάπι; 
Ατήϊοσι ἄς ἀΠηϊς. 

Εξερίας ἤιις ϑξεαρίων, ῥτο υξερίας, {1}. πνοῆςονοῖ ἷξ ἐρίων {Ποτὲ 

πανοωΐν, ᾿ : 
Ἐ ξωρέσαντα ὠάψαρι4 ΑἸ εχ. Αρἢτ. 11... ῬτοΒ] ομα νοητοία, [ρἰτῖτιι 

τερίεγαςντ ἤϊητ 4118: ἴαττι ῬατΓα Ομ, οἰ φανιάθεν τοι οὐτῖπα οὐδ, 

ἡγγίταιν τάς ἤρινα, ΤῈ 
Ἐ ξασία, ας, ἡ ροτοῖἘ45. ΠΡ ογταβ.Π σοητία, ἔα αἶτ455 Ῥοτβηζία, ν᾽ γοϑ5 

Δατ βου τας. 15» ἀατι 511] ἀοοζα ΟἹ οητία (το ΘΓΟἸς 15... λέυϑε- 
δία δεὶν -ἰξεσια αὐτοκυρᾳγίας γ (ἸΠΟΓΟῺΪ 1Π Ῥατδάο χα δογτας 3 «ΞΕ 

Ῥοτοίζας ντιοπαϊ ντ νο] 15, ΜΜδτεῖν, Γςρτίπιο 5 ἄώ γὸ δ, δοέσκων ὡς 
ϑξωσίαν ἔχων, ετατ οὨἶπι νο πὶ ἀπτὸ ἴμο ἀοςεην. ΧΈΠΟΡΝ. οἱ τι- 
ἐς ϑϑμπέν ἀρχῇ δ3:ϑυμοεώ τες, ἵνα «ἴξεσιαν ἔχωσι χρύματει κλέπῆειν 

τὴ αὐσρώποις βιαάζεξϑενν νὰ εἴς ντ Ροῖηητ Ρεσμηΐᾶπ ᾿ΠτΟΓ Ιου τογα, 

Τάοεη, αὶ δέ μοι υἴξωσίαιν δ ις χεγειν » ἢ τι] ἀσάοτις Ροτοϊζατεπι 

ἀϊσοηά!; ναὶ ξοςεγίς. ϑξεσίαν δὲ δίς (οἱ ἐς 

Ῥογπγῖττο ἔρεετο, ὑξεσία ἀφιέναι, ροτείξας ἀἰπαϊττοηά], Ατήζοτο- 

ἴες Πδτο οἴζαιιο ΕτΗὶς, οἰξασίεν κταρέχεν μα χ'ϑεμεροτοίζατοπι Ρῳᾷ 

δηαπαϊ ξἈροτο ΧοΠορΒοα , ὑξεσία δ αὐαγσίαν, πος ατιατᾶ 

τοῖσι ςορίαϑΡίατιάς Τιερ ὕξεσία πλύτου; Ταιονἀ
!ά.τὰ ἑ ὠυδῃ 

ϑξεσία, ραςῖς ΡογΠΙ ΠΟ ΠΟ 5 481Π| ἰῖσος ΡΕΓ Ῥᾶς ΠΣ » Ῥοπιαίς - 

εἰξωσία ὅδι.Ἰιςοτ; ἔλοι]ὸ οἴ. ἢ ὡξεσίας διυδαμις γα ῬΊατ, τἰύμισοῦῖς 

Ποίατοντιανς κακὸν δὲν μέϊζον δον ς πλεύτυς τε " ἡ ἄλλης ἐσ 

σίας δυυίαμις» 10 Ὠ1Π] ΡογηΊοΊΟΠα5 ΒΊ ΩΣ ἢ ταν ἡ ὦ: νῆ 

1Ἰσεητία: ροτοίτας 5 Πιιε αἰϊις ἀοπιη!). κα ταῶτι εἰς Ξεσίων. 

νἱάς χαϑίςαϑοι ἀἸοίτας πος ὃς μετ ὅ57, Ηετοάιϊδι, π᾿ 1υποιηστές 

δὼμι ποιεῖν, ὅς. Ρίατοιἐς Κορ. ὦ 

᾿ 



450 4: ας τς 

μος σε αὐ τὸν ἀγα οὐδ υ δα, τ Ἐξζεῖδ 

ἀριιά Οἱσούνο ϑαΪηαι εἰπε πιο εαῖσι τς ἐθνα φόρον, ἰξεσξαν διθὸ- 
να)» Λε [ολπ.ἕλοοτο νοὶ ἀαῦς ροτοατοσιηπη αἰίαγῃ ραττῷ . [0 )..- 
πιο η. γαῦ 3. γίλως, ἀδεῖα  ο] εὐ, εἰ μὴ τἰμι ὄγ αν ταῦ το. οἷξῳ 

: σετε ὑμεῖς ας Εἰ ἀτποτη ἀτάμς Ἰπτοτα ροὔλασιασι, Οἱ 
νσίας ἀρ οΟ Δητας Παρ [ἔγάτιις. τ δὲ ἐσ. σι ξιώσεωτοἰἸςιι- 

ταν οὔατα σοι ΟΥτιῖ!, οἱ ἐπ᾽ τἰξεστων, οἱ οἰἴξεσίεν ἔχοντες» 4αΐ ρὸ- 
τοηεῖα δὐξξοτίγατο ὅς νἰτγισιις να θηξι 

Ἑ ζοσιοίζω, μυύσω, το, ἀκα, Πα οο ροτοίατοιι, ἀοπιΐηου , ἴῃ ροτοῦλ- 
τοῦ γοῖσο, ἰπ5 λα ςσ, Ῥαι οι. Δα (ον! τη σαρίες ἴοχτο ἰὸς 
θη 5 αὐρὶ τῇδ αἰδιαφ ὅρων, τῦ στοῦ μυοι οἶξεςτῖν ἀλλ᾿ ἐκ ἐγ εξεστα δ ἦσο- 

[2 . Α - 

ἰδεσίν ἐπεβεκδυε τ 

μι ὅσο τινθν, ουλαΐα τ ϊ [ἴσης 9 αὐ ορο ποθὴ τράϊοαν πιθν]- 
1{π|5 ταὶ Ῥοτοίζατοσῃ, οἱ τίξωστα ζεσιν αὐ δ᾽. ἡ ροτοίζατεια. μα- 
όπε ἤιροῦ οατγσαρίτο ν᾽ σοπιποίδσιηο ἘΠ 4.5. }.1, 15» 1η Ἐς 
εἰεῆαξεο ϑοϊουι, αὶ τίξαστα σεν αὐ τὸν δ φαγεῖν, ξοηςοῆηπε οἱ νὰ γοΐσο- 
τοτατοϊά ἢ ποτείξατειι οἱ τι αἶτ, [δ σαρὶςξς [οχθο το ο- 
ἀπ ραι,ς πος εἰζογτιττοίξεσίασεν ἐτῳ ἡ )εὸς τῷ φαγεῖν ἀαν᾿ αὐ εἶν, 
παπὶ ἄς εἰ ᾿ς ροτοίζατοσι γε οοπηθάοτγος οΧ οἷ, οἰἴξεσια ζω 
σοι, (0 Ροτοίξατοηι τ 1. ΕςοΙςῖ, - 

Ἑ ξυσιαστκος, [το αὶ ατῃοτίγατα γα ἤοτ, ρτ πο! ρα ]]5. εἰξωσταςικὸς 
λόγος οἷά οἴ, δεσσοτικὸς» Ῥιι4. -ἰξέσια φι τοὶ δι κατε Πτητ, αὐ χω γκνρκόύω, 
βαπιλόνω ὃς 1 σφηιι5.ἴξεσια κἰκώτερον, [Ἰσοητῖις, ΡΟ]γ Ὁ. σε ἔβαν: 
ἃ Αἰπειλί πεποιη ὅτι τἰυ) ἐν χαιλικὶ δὲ δια τραξίλ. ἐξεσιαςικ τερον πᾶ 
χαϑήκοντί: ἀυτῴ, 

Ἑ᾿ξεστασικως ἰπηρουο ΡΟ ΟΪΎΡ. 
Ἑ’ξεσια-"ὃς οὐ. δ, Τυθταίητι5.ς6. 6. [15 
Ἐξοφέλω υμαελω, αι σοο αὔξωγαδατρ 605 οιπιι] ον Οὐγ [νξ, ἐξωφεῦν εν 

φεοῆνα. 

Ἑ ξόρϑαλ ρος. 1} Οςι}15 εἰς Ργοπληοπτιδυ1σ: οπτγατγίτπη κοιλοφϑωλ., 
μοςγοοησανος ἢ θη ς οσι05. ΧοΠορμοη ἀς ἔοτγιμα 64}: [ὁ - 
4116 1155. κὶ μαἱω) τὸ ἐξ οἰ φῦτελμον ἐξ) ἐγ0ν)» 695 μοῦνον φαίνετο πὰ κοιλο- 
φϑώλιιου ἐξ φϑαάλαος οτίατα ἱπσοηάοτγατιι5. ΡΟ ν 1115... ῥωμαῖοι 
Ὁ) πολίω) υἱὸ χρόνον ἡπόρησ αν “ιοὶ τὸ δοκεῖν ἐξόφϑαλμον τίωΣ αὐαλογέαν 
“ἡ βουϑείας, Ἰχος [105.1..4τέλιιη1;.}}} χὰ οὐπάφατίαιι ἐγάΠατιτι οἱς 
νοΐ πη τ. ΤΎΙΝ 

ΚΒ ξοφρυόο μανγοδίκαι, Παρ ΘτοΣ Ἰτιπι το [0 ἔοι 4] οι. δι, 
ἘΠξοχαν πηι Ἔρτορί εν ΡΓΟ ἐξόχως ἘΠΟ ΠΊΠΤΕΙ 5 ὑτὸρβαλ ὀντως, 

Τ|14 6. ἐ ἔξοχα γάρ μῖω ἐφίλατο ποιρκαξ, Γἄσ᾽τιν Πρ ον !ατῖιο. 144. 
ἡ, πὰ “παρε χουν ἔξοχ, ρας ας ]ου σὲ ορτίπλισ) Ργο ἤπρτα ππού 
ὃς πἰνῖδ. Οὐγ ὁ, ὅσκ᾽ ἔξοχα υἱν φίλησε ἔξοχα δ᾽ ἐχθαίρησε. (υττὶ 

ν Οεηίτοργο Παρὰ, ΡΟ ΙΒ ἢ  4.}.τοὐξοχα δ᾽ ἄνιων ἀϑανάτων, δες, 
14 οἵξ, ῥτὰ ἐατονῖς. 

Ἐζοχα τες αρᾷ Δὲ σἰπεταπινίιηξ [οάϊς τιπιογος αῃαΠότις Ἔχογοίς 
σφητία»,ἀπὶ ο χει γαάτίοις5 Ρ] πὶ, 

Ἐξοχετευδ μῆνα ἀογίιατα, ὀκρέοντα, δι}. ΕἸς ὗν ΟΠ. Ν᾽ ἐκτὸς ἐΐχοντα εδὺ υἰ- 
δρυ) τέ," ἰ 

Ἐζο χη ἡ οχος Πςητία, αοῖος, οχυογδητὶα, ΟΧτγοπηῖτας. 9 ΕΠ  σῖπηπι: 
αὉ ἐξέ χαν, ἰὰ οἵ, ει! ποτ ορουλϊοαγο, τὰς αἰεὶ Νά καύλιον ἐξοχαςγεχ- 
το ίσοηνὶ. ᾽ οἴ δου ἀο5 ΠΡ το τουτίο ἀρᾷ Θα] πη. κτ᾽ τόποις, υ- 

ἴδον ἐξοχ νου δταπατιτη Ἔχτερογατίοποϑοντ σαγη ΡΠ Ωἷο ἀϊ 
4, φλυ!εταιν ὧν ἐφσανας σεις, ΕΠ 1} } τι]. ἤὰπς Ραρυ τα πὶ ὁτὰ- 

. Ρυϊοη ον. κατ εξυχίω)ν, Πλΐτιι αι 1π' ὩΟ}1Ππ|»ορτορ ὁ. 
Ἐζοχ Ὅν, αν κα αἰ οηχίηοης,» Οχοο]]οπς, ἔνδοξΘ.,. ἐνάρεςΘ.. κρέας, 

Ψιπι Βαθοῖ Πιρογίατιπὶ σαιῃ Θοη.}, ασαγ ποτὶ κλείθ. ἔξοχον ἀλ- 
χων ἰηἐ 6 αἰ τὶς ρτα Παηείογοσι, ΗΟ ΠΊοΓα5 1 Δο 5. γοσιμτι Ος- 
πἶσ. ὃς Δοοιίας. ἔξοχίθ. αῤγείων κεφαλίω . τὰ εἴτ 5 ἐξοχότωτ:- κἱ 

ΑΣδρέχων 5 σαρῖτς Αὐρίιοϑς Πιρογαηϑ. ἐξοχρὸ τατίθ..» 1υῥαδ τατθο, 
Ἑ ξοχυροδϑει ἷα τῆξο φΟ] Ποςυτί. ο' πολιορκίας κω τεφρόνοιυ. οἱ ἐαλόρμον 

τῷ πτανταχ όϑεν ἐξωχυρώθει πις λοντες 9 ΟὈΠπάϊοηςπι ἐοητὶπε- 
Ῥαητῖ. χιιὸά (Ὲ νπέϊηις πιιηῖτος σοηῇεγοης 5 Ρ] τατος ιι5 

οἴῃ (ΔΙΠ1110. 
Ἐξῴχος, ὀρτέρτο, ἔργα βἀοπηΠϊγὸ υὑαϑριβαλλόγτως, ἐξοχ ὥτερρνορτς- 

᾿ ἘαΒΉΠΠ1πὶ5. 
Ἑ ξυβείζω, Βα οὶ τίν πῇ φοπλπλΐττο, οὔοτου Πιρογθία,, Ια οιηῖο 5 Ππ- 

χαυγῖο. ἐξυξρέζω εἰς ἡ κούς πῦτο, ποῖα. ἐξυβρίζειν ἴτεπὶ ρτὸ οἰταπ 
δαὶ ροτα! αήτοῦ ἡ νὰ ΓΟἴφης ΗΠ πλῖπα εχτέα αἰπσος. ογιππροη- 
τία. ἐξυ βοΐζειν τίω) ϑεέχλα ἥαν Ηοτο Δ, ἐς δαςοίιατι. ἐξυβρίζειν ἀϊςῦ- 
ταν [Ἔσοτος νο] Πῆγρος συππὶ αἰτία Πιςοὶ νθογτατς [ἃ Οἰπ πη 

,, Τορ ν Ἂς σαι Ρίδης, 
Ἑ ἐυξρισις, Γι (ὐ59}πχιτία ἰπ [ἀσοεῖριις. 
Ἑ ξυγιαίνο, ἔχη, [χυιῖτατὶ το[είτιιο, ΗΟ ΡΌςτ, τι μὴ ἔνιοι ἐξυγεαίνονται 
470 ϑεοχπευουθ)ων πὸ ἐητρακὶ ς56 μολογέεται, 

Ἐξ γεαίνο, ανόνα, πιὰ ἀοίας]ο » ἰἀπστίάτιπα το ο, ἐξυγρανϑεὶς., ἰν- 
ὐπομλι15. Ἢ 
Ἐξυύμρόω, μι ώσω, ἴῃ Πιαπι σόπιοττο, ΑΙοχαπά, Αρμγοάι Πεαδοξα- 

οἷο, ἐξυυδαρωϑίω ὦ τὸ ὑγροὶ, χιιπλ! ἀϊτατος τασοτο 8ὲ ᾿πῆατο 9. ἢς 
ο Θατὰ. ἐξυαρού μδυ Θ..1π φατιατη αδιοπθοἷῃ ἀ.ΠῈ σομοτίϊι. ᾿ 

Ἑ ξυδὰ τοιῖϑαι.7. ἀηιιείςογοπληταγὶ ἴῃ Δ 611. ΠῚ,ἐξυδατούται [ΠἸημοἴοῖς 
ἴῃ ἀαιιαῖι 5 ἃς [εἰς 5. ΔἸ] αἱτιιτ» ΤΙ οἱσουϊἄος Ὅτο, Ργίηιο ςὰ- 
Ῥιῖτς 88, 

ἘΣυλέτωσες, νἀ ς ἐξανυιαίτωσις τ ἐξυδώτωσις ας ὅματθ:. σοττιρτῖο 
ἰϑαριηὶς ἴῃ Γι ΠΕ αητίλ:} ἀπ α τη. 

Ἐ ξυ δρίαι ὔευοι κέγονται, οἱ (ἴϑ᾽ υϑα τίΘ: ἐπραγλότες αϑρίως χτὶ ἐλξιν νέ- 

φῦῖε γευσεδνοςἴησιθς Ασὐτ πότο! οἷς πυπη δον 
αὖτις ἀφιιίς στ αὨ ΤΗΣ ἡ ἐσῦροτα ὃς Φοη οττι 
τλῆ Δηπατογος ἀϊοιητιΓ, ᾿ 

Ε᾿ ξυϑδ'ορπεοῖν,", αατιᾶ Τηξοτοιτο Τα] οταθ 5: ξυδιροτπ μ 
εδὲδ φϑείξονται οἱ μύωπες, αι! ἀλπὶ (ΠῚ ὦ Ἰοραστ εξ 

Ἰά οὔτοι τπτοῦ ατα οὐ] οσατη οχ σασσατὶ πιὸ 
Ποτεῖος Π. απο, Αμίσπα] σα ρῖτΘ Υὴ οἤπηθοι 
Ἰητοτῖτα Ομ οη 9. ΜῊΝ 

Εἰ ξυλακτέω, [αττατατη ἐπυτεοον οἱ τὴ [ατγατιπι ὁταρ 
ἘΓξυλωμῆμιϑ. ἵἵσιο Πτατη 5. πάτον τα 1199 Ἐχοοϊοὶ, 

κεδρῳ σρωα, σοητίσπατα σρῦτο σοσηδοι σα βο 
ἀοσ Ἡϊετοπι. Σ 

Ἑ ξυυψίζω, εχ ετιο ποι σγαηῃ αι, πιοτηγαηας ἀς 
να! τὸ ς“ἐαρ. τη τ ργάπας ἜΧΊΤΩ αὉ Δ Τρεῦν οη45 Ο᾽ 
1.2.ςὉ. 80. ᾿ ᾿ 

ΕἸξυμίμιςτην, ἢ εοςγὐγουΐτοῖ [5 ιῖο τα ΔΗ ςἑλίοπο πιο 
τα! τατον ες ὁ ον ἐ[ζον δ οεν. αν τς. ΤΥ σίποτα ἰπρτο 
τὸ 37.τϑεὲ ανήράσματ'θι, αὐοιδέρρντες 53) δὲ ἐξυυάνιφηρῶν 
φοντες ,γυμνώσο μῆν δ᾽ εἰρτηρίαν, 

Εἰξυμνέω, ὦ ἐγ πληῖς Ρτοίςποτςοϊοῦτο. 
Ἑ ξυπαλυξις ἀρὰ Οτρδοιιηι ἐκφυγη ἤρα Ο θα σ τισι, 
Ἑ ξυπονέςυίαντοχὶτο ρου οθαγιτ. ἤ 
Ἑ ξυτσαρχῆς ἃ ρτίποῖρ!ο. θη ΟΧ ἰΠτΕΡΤΓΟ 5 ἃ ΡΙΙΠῚΟ 

τι, Γαιοϊδη. αδαλαξων, ἐξυπταίχης βόα. ἄγ 

Εἰ Ζυσνοετέο μα» "ὐἱ εἰ το. ἐξυπνρετώ, Ο ποτ οὐ ο[ον 
πῊ]. οἷα ποχασατοτ.  ξαγαγέτω καὶ γῆ ψυχίι ζῶσαν, 
“ἢ γ τὸ τοοόσαγμαι 5 κα καὶ σαύε το! ἐξυηρετου! “9 τῷ" 
ἰἀσυρετα,, ΚΝΩ 

Ἑ ξυφνίζω, μιίσω, ποκα εχ ρογρείεῖο, Ασοαίτι το ἐξ 
ἀϊσις ἐφυσνίζω,αϊο ῬΗγγαἰοίιι5. Ἐπαηροϊ. φαρίτο, 
σα! οὗ). :ἐ πορόύομμαὶ ἵγα ἐξυσανί ζω αὐ τὸν. γε ρῆμα ίοι 

ΕἾξυ τνθ',",6 καὶ ἡ, ὀχρογβοξαξζιι » ὀχ ροττοξει ΔΕ 
εξ ᾿ὐσογυ ὁ 7 ἼΠ ΡΕΥΕΧ το ΡΟΓΟ.ΕΧ τοσοητ» ἐξενοίμιου ἐκ 

αἰαύρισ κε τῇ ὧν: ὑπόγυον γὰ τὸ πὲ σφα τον ἡ ἐγχύτατον, οὐ 
Ἑ᾿ ξυπῆιάζω, γο  ΡΊ ποτ ίπριχὸ ἀοΠοατέαας τὶς Πα 

τοῦ το ϊιρίητις Πιτη τὶς το ρ ΠΟ. ΠΑ ΠῚ ὑπλιάζα αὐτὶ 
ἃς Πιαλίλτου ἐ ζυπ] μείζω. Ατλίχοτο] [ποιὸ [το τ. 
Ἰοαχιιοπο, τὼ ὶ κέρατα ὁ ξυπῆ ιἦζον τα ἔχεσι κῶλον ίαν 

ἢις εἴτ, ὁ σεμνως Ὡροβοήνων. κὶ ἐξυπῆιαἰζων ἑαωτόν, νἱάο 
ἤοτο! ἴὰ Ῥτο ] οπι. οἱ μεϑυ ϑέντες οἴνῳ 6) πρόσωπον 
χρίϑινον πετσοπότες ἐ Ξυπῆ  αντ αι πίω) κεφαλίω, 9 ξυ πῆ 

ἐτυμολογεῖν χουν, σὴ) ϑήβως. Αςοῖτ5 1 ΑΠτΙΡ, ΟἿΣ 

Μματγς. Οὐ! Αοδὴ ρουταν δας ΓΟ ΠῚ ΟΠΊΠΟΠῚ ἃς τοῖα 
Εἰ ξυρημννΘ-, μ1 4.3 κόμιω» ἀποξαχὸν, το Π15. Σ 
Ἐ᾿ ξυφαίνω α᾿ Οἷτιο το [.σδεοχ ογῖοχοὸ .᾿ϑξυφήνωσι, τε: 

ΡΙας. οππιού ἡ ρισπα ταπατιπσέπλον μου κριτέπρῶ αν; 
καυρῦσε, 

Εἴξω,οχτυὰ [οτὶς ἔοτας. ἔξω αὐτὰ ἔροσιδητς δ οπατας 
αὐτῆς ἔσει αἰχῖς Γοπιο ΠΠςηιρτο ποητς αἰ σπατα δξ 
τείατο οχιμίτονοίης ἐσυτῆς ἐξ ισα μθρυ, Ἰπιροσς ἀΠΙΠ]: 
κει όων, ρτῶτεγ Τειη ἐξω τ τειχοῖν μοῦ Λιῦν 5 Ἰοηρίι 

ἐξ λόγου, ΟΥςθότ, ΠΟῚ Δ05 τὸ 5 Π0η ΟΧτα ῬΤΟΡΟΙ 
βελών,οχττὰ το ] ἰαϑειπι: πος ἃς ἐκτὸς βελωὼν ἀἸς 
αἰτιιτ ἐντὸς βεχων, ἴητγα τοι ἰαξειιπι [λυ ποΡΠΟδΣ 
δείας,, ἕως δ᾽ ἔτι Ἰξω βελῶν ἢ σων, παρηγγύα κόρος σ' 
σύμωᾳχίθο, «ἴξω τῷ πάχειν κακώςοαχτγα σαἰαπηϊταῖος 
πρῴγματός εἰμιγτο5 αὐ τὰς πο Ροιτίποητο τἀπὶ οὐ 
ξεζαλον, ἃ γἵπεα οἰσσοιιητ'» Εγα τη, σαρῖτο νδὸ 
ἴξω ἢ τούτων; ἴὰ οἴ ρτατουοα, χωρὶς ὃ τούτων. τἰξῳ 
ἐπιϊτεοτο, ἰξω δεα τρίξειν»ἔοτς ἀσογο Αὐ Πορμαῃ 
ταῖς θα [οτιηίξοιις οἱἘ ΟΧτου οὐ  ΧτΟΓΠΊΙ σον τοὶ Ὁ ξω 
τογηᾶ δόμα, ἃς οἱ "εἴξω σοφοὶ αρτ Πλαπιαῖς, ἐς Ρτοίδπι Ἢ 
ἐἰς ποῖ. ΕἾξωνμαθοθο. "ἡ 

Εἰξωϑεν, ἔοτ!5»εχτεϊπ οι 5,4 Ὁ ἜΧτΟΥΠ 5. παν δ᾽ξωϑεν Χι 
ἴῃ Τίπηαο 9 οὐλης αιχοιί ρα Πι ασίτατιιγ ὀχτογῃ 
οἴξωϑεν ἐργα γἡ ὕβεμελάματα, ΧεΠΟΡἢ.οχογοϊτατιο βο 

τγαηοαγἴςοτο. οἱ τἰξωϑεν χύγοι ἀϊσπητατ [τπάϊα οχτι 
τα αἰ ἰ ΡΠ] πατότιο πἰ 81} αὐ [οτὶριαΕπαη σοί σα ΡῈ 
Προυυϊατος ἀρ ΡΟ απταῖγ ὃς Θχοτίςητ μα Ή βιωτεχϑὲ κ 
ἡ τἰἴξωϑεν στο  δεία αταιις οἱ τξωϑεν φιλόσοφοι 5 ΘΟ οι 
ταν ΠΟ ρ τη ππιηὐαηα αἱ ΕπΔησο το ΔΠοΠᾶ 
οΧτογπάση 11|4}} τ τα πν πατιγα!τπατι αἰ οι Ρ πῇ 
ΟΠτν [ΟΠ οτν. πᾶσαν τέο ἡλικίαν ἐν αὖ Τὴ οἰξωϑεν λό 
χαταγαλώσσς, Οτοσοτι αὐ ΒΑΠΙ, Οἶμαι ὃ πᾶσιν αἱ ὁ 
γοιῦ ἐχἐντων, δα παὶ ἡ αἷἵν ἀγα ϑῖν δὴ) τὸ τρρώτον. ἐσ 

δυγγυες ἔϑον κα καὶ μετέραν»ἱ εἴς, Εὐιαπρ οἰ ἸσαπνοΥ παν 
ον χκἡ φιλύτιγλον τι μιο' ζαστε . μόνης ἔχετω πὶ δωτήρλας 

“ἴδ νον μὔϑαν. ἀλλὰ κα πἰοὶ Ὡξώϑεν, ἰὼ πολ οἱ Χρις νῶν 
ἀγήβελον καὶ σφαλεραδ, κχἡ ϑεοῦ ποῤῥω βίγλασαν 5 κακί 
Τπις Τιοάοτγο, Εἰ κεῖνο αὶ πάντως σεωεῖ δέ σου κὰ ἡ ἀγχί 

ξωϑεν φιλοσόφων οἱ ἐὧὐ διαλόγρις συγγράψαντες Αθα 

φεας ΘΟ. δὸς, Οτερου. ἢ 2. ΥΠ Τυλεανε εν ἡμετύξρ: 
ἀοχίϑ αἰχὶς» δὲ ὦν οζωθεν Ῥγὸ σοητ θιι5.) 110 



ἵ τς μμωα "Ὗ 

ΠΆΕΙ Τα οι γι οὶ Ὰ Υ 

ἀϊχὶς ἐκείνοις ἢ. τοῖς εἴξωϑεν ἐν αἴδῳ (ολοῆς τοὶ σγ αν τὸ 

ταν ἃν οἱ οἴξω σοφοὶ αἷν Αροῆτο!ο. Πς ατιτουὶ ἀῶ 
ἀἰληϑείας εἰσί, ΒΑΠΙ ἴῃ ποχαςσιοῦ χομ}]. 
ἕ ͵ - “ιν κτ . 

Ἐν τοῖς ζω χφταλιηπὸν τες. μεῖς 6] κ᾽ ἐκκλησιαςιικῆν 

ὀγον,ἀοαν ἴῃ Επιαυ σοὶ Τοδη,ἐν αὐχὰ υ οἱ χόγος, ταῦτα 
ἡ ἴδ οζω τ ἀλυηϑείας μέγα φρουδϊω τῶν ὅθῃ σοφίᾳ κοσμε-- 

κέσαντο "9 ἀὶ τοῖς ἑαυ ΠἾἈ] σοι τούγικα σιν ἐγ Κοὶ ταλεξαι τολ μήτ 
Ἢ δά τ ἀοςετ, ΟΒγγίοιϊοπι.αἀ Οο] οἵ; νἱτἰπι. 
ΠΝ τοφία «ἰοιπτατεῖτε περὲς «ξὺ τίξω, ὁ ὕξωϑεν λόγος, 

τος ὁ ἐν δὸν λόγος ἔστ πιο ἱητογίοτοὶ, ἐποητὶς σοι- 
οὐσχίξιν τάς λόγος. ᾿ 

οὐ οἰ ο ΕἸογοχριο.ὠϑυσες, ΑΙοχαπάτο ἰπ τιρτοθίοηι. 
ἐνπῆικὸν γῇ τῇ δόξει διεγεῖρον πὶ ἔντερα καὶ (ὃ μύς ὡρὸς 

ὡ κα ἐἰξορίζω. 

»" χα, ὃς 

ὡγπιωχοε τ Ῥτοία ογατίοης ἄϊοῖτιγ ἴῃ ργασίοητὶ οξω- 
Ὁ τἰξωσω 5 ΕΧρο [05 ἀοιγα πο οχέγα πο. ὀχοιτῖο, 

γν ὄχεγιίο 9 ἸπηρίπρῸ., ἔπηρ 6110 9 [ὰ οΧΊ Πα οἰϊοῖο, 
᾿Πιπιςητα . ϑορποοὶ. 1ῃ Αἴας . δίκη νικῶντας ἐπ 

οἵδ, ποπεέμψουῆν. οἰξωϑου αἶνον, “9 ὑγαπέδων. φιὶ ἃ 

Τπητὰγ 9. ΡῚ αταγο 5 τι Κ οσλα]ο. Ατιξοτζοῖος ἴῃ 
αἰ 3 πτωμκαοϑι ἐγτίδ- αὃ αὐλ ον μὴ συῤῥεῖν τὸ ὕδωρ. αὗτιον 
ὃν εἰς τίω κλεψύσοομ 9 ἰξωϑεὶ βίᾳ ἃ ἀέρα .ἰξ αὐτῆς. Ἐτ 
ποαταττο ἐς τοίρίτατίοης Ἰοαιιο 5. Διός οἰξωϑού- 
πὸ στγόσματος:ἰ ΟσΊτιΙΓ ΘΥ]Άιτι οἰξω ϑεῖόϑου ρ Ὸ ὀκ(άλλειν 
ἀπ ϑεὶ σοι εἰζωϑιιῦ αὶ ῬΙῸ εἰξωοϑιώζα; ΪΝαζ. 

οἶα οσέαπιμσι ορτοίτιπι ἔς. Ὁ 
οὐ δ. ἴη οσοάπι} ἐστοῆπο.. 
Ἰγαῖῖσα. το πὶ ο4 1115 Ὡοη ἤγατιις ΠΡ ΒΙρρίο. 

πῆοη εἰ Ρ ἔοῖς ἀριιά ΑἸ Πάπα ὃς Ατπεησιμη. ἀϊ- 
ῃ ἀδώνις, ΟΧοὥσστι5 ἀρῈ 4 ΓΪ τη. αι φίζω κοι τπεζομε- 
Ομΐας 5 ἢς ἀϊοίτιγ αιιοί ἴῃ Ποοιιπὶ ΤΟπιῃὶ οαιία 

ὉΓΠΟΟΙ͂Ο {11 ΕΓ’ Ο] Ο 55 ΟΧΊ ται; 1 τοΥ τι 5 ρογά - 
αγτναιολεϑρία, αγαντελὴς εἰσ ώλεια, 
ΠΥ ΗΑ ΠΙσαγη ΠΡ το ἔρροῖτιο 5 πὸ ἐντερα 7 οχῖαν 

ν᾽ 

ΠΠΙοπεῖυις» Ρογηϊοἱοίιις. 
ἡ  Θγη οἱ οἵας, Παρ εῖο 5. ΡῈ ΠῚ οτ, φϑωρτὸς Πιη41- 
δ ΟΧΊτῖΟ ἀἸριι5. ΑὙΠΟρ ναι. ἴῃ ῬΠ το, ἐδὲν πέφυκε 

ὁλἔστερθν. οἰξώλης ἐρωτοληψία , ρεγἀἸτὰ Πἰδ᾽4ο. οἰξώλης ἐπό- 
γεν 15 Ἰητογοας, ΑΥΠτορϑη. υὐἰξώλυ ποιεῖν » ἀπ! ρογάοτο, 

ἼςΠ. τἰξευλης δστολοίραίον {Πρ ογ απ, Ἰάσηι, πόλιν οἰξώλη ποι 
ἢ ορί το]. οἰξωλεις κ' ωροώλεις ποιήσετε, [Αςἶτο νῖ Ρε- 

οἰ σξοτοδητ. Χοηορὴ. ΑἸ τορἤση, οἰξώλεες γίνονται» 
Ἰοπδπι ἀσιιοποτγιητ, Κ᾿ Πα παῖδ. συ οδεί τινες εἰς αὐ- 

υὑμφοιτήσεις ἰκολο φ΄Ὡν αὐορών αἱ γιειναχών εἰ σελγ ὧν. κὶ 
ω βίον τορουρυυνῆνων, ἀἰςἴτιιτ οἰξώλης κὶ ττεφώλης χἡ πεὶ- 

Ν ὑμῆμ(θ»,κιωΐανδος, 

ΓΤ 159 11. (ΟΟπιπι. ἴῃ Γαιοϊαηῖςα αἰιξξοης νὶτατῆ. οἴ 
ΠΘΓῖΣ. αἰτισ, 
. ΒθΠιογῖς τεπας πυιατὰς 9 14 εἴν. ἀΐχοι τ᾽ ὦμον 
τ τορἤαῃ, ἴπ (οηοΐοι.. ὑἰξωμμστίσοις ἃ ἕτερον βρα- 
Ἐ450.} νι: 

7. ΠἸροΥ υππιοτα ΤΠ ς. 
ἰχγα οὐ ΟΧ Ομ  ἀ]ς σοπίεοδϊο. Χ η. 

ὈΧΟ ΠΕ 5» ΤΠ Π1Γα (δ πε έϊα ἃς Ὀτειιῖβ οἰττα ᾿ιπλοτος 
Πα 111 ΟΕ [ἰϊϊς Π το Γθρείπιο 5 σαρῖτο ἀτιοάοςίππιο» 

ἸυαΠ ροπιι]α ὃς [Γοσια1}15 τι! πιςσα 5 4115 ὃς ἐμφι- 
“Χ ΘΠΟΡΒυχιτρειυΐσιοι Χ᾿ χλαμύδες χἡ εἰξωμίσες, Ἐ6- 

᾿ ὉΤῊΪ οἷ ν οἰ τιῖδ Ἔχ ουεῖα διιπτοτῖ5. ῬΟΠΠς] ο- 
Αἱ οοχωμικὴ ὃ ἐϑοἧς ἕ Ξίξωμι «ὅδ ὃ χιτῶν λδυκὸς 2 δ - 

ἐἰρισεοὰν πλδι» εἰ ῥαφίωυλίοι ἔχων, Οοτηπιοητζαγ. Α- 
181), 1Π᾿ υὐξωμίσες. ἱμότια δούχικοὶ γ, χαὶ ἐτεέροιοῦ- 

ἐμ ΡΝ ; 
δ ΟΧΡ ΘΟ τι15» Ἔχ ογτα5,αςοὶπιι5»α Πππγάτιῖς. Ἡσείν οἰ. χις- 

ΠΕ Εν τ᾽ 
χγάς ἡ αἰ Ππγατίο. Ἔχοιἀτῖο οινπι ἐπσοϊπσαπᾷο. οἰζωμοσία 

ἴῃ σαποπῖδιι5 Οταςῖ 5. (ἀσταπηθητιιηι. οἰξωμοσία οἵξ 

ὄνησις (θ᾽ ὅρκου, Βιιίαιις (ΟΠ ΠτΑΓ. Ατιπορπαη. 
Ὀὐἰξωμοσία ὃ) αβγυσις σευ ὅρκῳ, ὡς ἀδιωνατοιιῦτος ον αἴραὶ κατ 

ἐυπτῇ πὰ λεισουργεῖν, 001]. ΠὈγὸ οέξαιιο . υξωμοσία 3) ὅταν 
ἤ Κων τῆς αἰρεϑϑ ἡέπ᾽ ἄνω τινε δυμιοσίαν ὑδασυρεσίαν » ἀῤῥω- 
ἄρα: ἡμιυατεῖν φεσκων τθξομν ύμται αὐτὸς ἡ δὲ ἑτέρου, ΑτἸΠτορλη, 

οὐλησιαζ, εἰξωμοσία σγ᾽ ἐν ἔν ἐ γὸ δεῖ ςυυφῆ ςοἱ ἔνορκίθ. αἰρᾳίτη- 
δον αἹτίαν, Π1}1 18 ἀοττοξξατίο ἄτας ἐπγοιπταπάο οχοιι- 

ἰἀπητείτιιτ. 66 
4) οὕσομαι κα εὠνημα!»το ἀἴγπο. Α οοιιἃ1το ΠῚ τἰξχγορέζω ἰἰοὶ- 

ἴοταῖ. Γεςιπάο ΟΕ ςομοπι. κὶ χευρβία τῶν τἰξεωνουῦτο «ὅὺ 
᾿λημαμῆίοις , ῬΦΟιΙΠῚΪς σάρτίιος τοάϊπιοῦαητ. τἰξωνεζϑοι τὸν 

' ἡ Νὰ εἰξἀϊβοτοηάο τοπηριῖ5 τοὶ θοπὸ ροτεπάς ος- 
ΝΣ 

πὶ αὐτῷ πος ντἀοτιιν οΧχ σὺ φιοά Οεῖιις Ματγοὶ Ὁ 

Ὦ Ξ ; 
Ξ κεἰ 

ξαΠόποαι οχροΐζατς Νὰ. 
Εξώνυ χουν, βοπι Πουσα, τα: ὃς λιϑύστμον, Ὀ:οξουι4ς5 ΠΌτο τοῦ - 

110. (4.158, ᾿ 
Ἐ᾿ξώπι(θ-γκγὁ Ὁ ἐγοχττα σομ Προ όξιιπι ροἤτιις ἐκτοπος, ξίξωπίοις δια, 

τῶν ζεγωῖνας ἱα ΟἹ Ἐν 4ι!ογ Ὁ 5 ἃ ἀοσπισιι5.οχτγα αἰροίγιμαι ἀοπιο- 
τιιτ Επιγ μ᾽. πο ςοτποῆτος σίος, Γοτη ἴῃ διιρρ] ςῖθιι5 . ἡ δό- 
Μῶν οἰξωπιίθ, βεζοννε πνδησειστι, καὶ ςο Προίξιι. ἰάοιτι ἴῃ ΑἸςοίεο,,- 
γοὼ σὺ Ὁ] Ὁ δωμάτων τἰξωπίοις, ἀτις ῬῈΓ ΡοΠίςοιιπ,. 

Ἑ ζωτροικφν ρα ρμογηα δοηα ἴῃ Ραπάςν, ἐπ ταὶ ὐξώπρριχακῖ Γιυυνα)-" 
κὸς αἰνρ δατσανήσῃ, Πια:ς οτίατι ὄδεμείλια ἀϊοιιπειν αν Ηοπιοτο 
1 1Ππ|ῶ4. 

Ἐξωρᾳϊσωβϑ(θ, 1 κεχοιλλισεσ μήθ κεκοσμημῆμὉ- Ηοί οὐ. 
Εἰ ξωρος,ν.ὁ κα αὶ, Ἰητοπιρο της» 41 νοταίίατς ὁχοϊοιίς 4. σδτς 

ἐχαξῖα οἱδ αὐτὰς, Ππατιὶ συλπάου ἡὴπντ ἀπηαγὶ ἢτ ἡδόοποιι59 
ΘΧΌΪΟτιι5. οἰξωρος,χαιρος»ε χΤ' τίωὺ ὥραν γινθυῆνθ.. ἜΧΡΟηΐτ 50Ρ}. 
ΤΑΓΟΓΡΙΟ 5 ἔσταγι ΠῸπι ΠΟηλοΠ]δη5. Γαιοίαη, ἐς (χότιῆς, γραῦς μὴὴ 
ἐδὴ χ᾽ "οἰξωρρς ὥσα δες. νοτια οχοίοτα, τξωρα Μειράώκια. αἄἀο]ο- 
[ςοητος πᾶτι στη ἀἸοτγοβ,ιὰπη ντ Πηξ αὐ ογίδιις ἰἀοηοὶ ἡ 46, 
Οὐμπ) (φηϊτ. οἰξωρος τὸ ἡδεδ., πάτα στΑῃ ἴοτ ἥιιὰπὶ γε νοΐιρτα- 
τί Πειάοποιις,. Γμιςίαη. ὩξώρΘ- δ᾽ ἐρωτικῶν » 41} ΟΧ ἀΠΊα ΟΠ 
τῖατο 1Δπὶ οΧςοἤητ, οἰξωρδ- ἡ] ἃς υτόρύμερος 5 οἰ οΧοο τ ατας" 
ὉΧ αἰΐαιο {τυιάτο : ντ ἀϊχτς ΡΙαμτ. ἰατα παῖ πὶ ὀχοοίηε τᾶς ὲ 

Τα Ρ ΕΓ άτιι τιιο ἤἼδυνμοι "οξωρίθ. καὶ ἡλικία ὃ υἱξεσίας σϑςοἵ τισί η, 
Ἐπγνὶ (Ομ εἰξώρων κ᾿ καρτερών. ΟΡ ΟςΪ ἴῃ ΕἸοεϊτα εἰξωρᾳ προσ 
σῶ Προ εἰτοὶ φροσηκοντει. ἔξω ρος. διυι1.Ὁ γιγιεακὼς, ἰὔχαιρος. Ἐτ ΠΕΣ 

οΔὐκικία κἡ ἄωρος. 

ἘΞ ρτο, εχ εἰταατατιαθ ὅρω,ἐξώρτο γέεδιο σοῖς ἴγο. ΑΡΟ]!. 
Ὲ Τππωμλύυυαλςαευεα, το πιϊεοτατα, ΤΉ ὁ αὐτῶ ἐξϑσιου δός τι κὺυ- 

6! ταΐτοις Κὶ ἀγιω τείτοις Ἶ᾽ ἱδρών ὀντω. 

Εἴξωσμα, ατος. τὸς ΟΧΡΕΪΠΟ. 
Ε ξώς αὐ ρτοϊο πο πος, πηρηϊαηα λυτὸ τῷ ἐξω ϑεῖῶτο), Ἐχροΐίοτο δὲ ὕτο- 

ἰΐςσοτο, ντάς (οηἀπτίπιιπι συδοιπι ἰῦτο (ςουπάο Ἐρίτοηι- 
αἰσιόσε ἐξώςτα, ὃς τίτ. αἴξ ἡλικκοῦ ἧτο εξώςτυ, ὃς ἢς Ἰοφοηάϊιπι 'π 

Ἰςσε πιοηῖαπα.ς. ἐς πάτῆς ρτίατ, 
Ἑξως εἰσ μῖψθ-. Πχατιι5.ε ξυρϑρωμῆ Θ᾽) νο] οχ οϊατιι Γαιςτ. 
Ἐ’ξως ηρ.} Θρογ νὴ 
Εἰξωςηςγοδ, ὁ ΕΧΡΌΠΟτ. ἐξως ὶς αὐεμος τραχιὰ 9 ὙΘΠτις αίροΣ δι νίο- 

Ἰρητιιβοῖη ΡΠ. ΤΑ (Ο] νη. ὠς οον.ν Ὁ σῶς οον Ἀὐτὸ τῷ φοά απο ΡῸΓ 
τἰσινηι,ογηϊςο πη, το τ Ἰπόπηαιις Πραϊῆσατ, 

Εἰ ζάφρα ας, το ϊηα απα:44πὶ 1η [Ποπα Ζιια: αἰτο πΠοσηῖπο ὀπκύ- 
πλημα ἈρΡο Ἰατατ. Ηςίγ ἢ. ΟΠ] χ Πρτο φιαττο, τίαὺ 5. ἐξώςραν, 
ταυτὸν τῷ ἐγκυκλήματι γοιίζεσι, ((((65. οτας οπηποης {προγίηι- 
Ῥοῖῆτα γγαθιθιιοὶ οχ μας ἱρεξίατουῖριι5 οἰποπἀοθαπτιγ ἀγοαπα, 
4118: 1η [ξοπαὶ ΡῬοποτγα δι Γεογοτὸ ραγγαθαπτιγ : οὐ 14 ἀϊχὶς 
ῬοΙν τι. τ τύχης ὡσκἧρ ὅθ τηδεὲς θη τίν) ὃ ξώςραν αταξι (αζέσως αἰαὶ 

υἱμετέρυν ἀἴγνοιαν ἡ ἔοττιηα νους σομ [αι τὸ 1Π οχοιἔταπι ργοάιι- 
τ ορηῖς δὲ οἰ σαηζτα νεἰγατη 1ηΓοἰτίατην ἐς ἐκευκλημα, 

Ὲ ξώτατος,εχτί ται τα ἔξωςν πᾶς ἐφώτερ᾽ ΟΠ ράΓΔτΊμ115. 
ἘΞωτώτω, Οχτὶ τ πα χι πὸ Ἐχιγᾶ. 
Ἐ ξωτερεκὸς, οὐδ ὃ, ΟΧΤΟΓΗΙγ 5. ΓΙ] 59 ρογιασατόταποι νηάε ἐξωτερες 

κὰ [τγῖρτα ιιατάληϊ νοσδιιογπηῖ 5 φιφάατε εἰκροακατιχοὶ 9 ἐδ 
αυίδιις Οἰςογο πὶ φαΐητο ἀς Εἰπίδιις » Ὡς {πππηπιο αὐζοπὶ δος 
πος πα ἄϊο σοποτὰ [ἰδγοτιμνι Πιητ: νητῖπὶ ΡΟΡαΪατῖτοῦ {(τῖ- 
ΡῬταμπη, ιιος ἐξωτεδικὸν ἀρ ρα! !αθαητ : αἴτοτιιαν ΠἸ πη ατῖ15 5 4ιιοά 
1 σου πη μτα ΓΙ 5 ΓΟ απ Ἔγης. Ασ τοτοῖςς ρτῖππο Ῥο τις αλλ 
ταῦτα μὴρ ἴσως ἐξωτερικωτέρας ὅδι σκί  εως σιν οτίῖτα, {πὰ ξοτταῖίς 
ῬεγααρατΙΟΥἢ5 ἴχητ ςαπιπιθητατίοι5. ας} ἢππ|5 το νἱβοππιο; 

φαρίτε ιαττος ὃς Βιμίκειις (ΟΊ τα. Ξξατερικοὶ εἰγεϑεὲ, οηα, 

ΘΥτογηδ δὲ ἔογειιῖτα, 7. ΡΟ τὶς. Αὐἠτοτ, ἐξωτερεκὴ αὐχήν 5 ΟΧτοΥ τ 
παῖς Ρτίποῖρατιι5. Τάοστ τογτῖο Ῥο] τῆς. ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις 
διορεζηιεῖθα αὐδὲ αὐ,οἶο᾽ πολλεΐκις . ἐπι ἀτίρητατι οἰ δι15 ΟΧτΟΓ Ως. ἃς 
ὁπτηΐδτις οδυϊὶς 9 ἃ Ζαϊδιι5 πα Ππππὶ ἀγσστηι5. ἀϊσιιητιν ἐτίαπι 
οἱ ὄξωϑενλύγοι ἃ ΤΙ Βοπα ΠΟ, ὅς 4Β τρίο ΑΥὐττα ἄς οα]ο ἐγκύκλια 
φιλοσοφύμοταςν οἱ ἐγκύκλιοιλόγοι, ἘτΗΙΟ.γ.}) αδεὶ υἱ τούτων ἅλες ἷ- 

ξ κανώς ὃ ὦ τοῖς ἐγκυκλίοις λόγρες εἴρν ταῦ. 

Ἐ᾿ ξώτεξος, υ»δ, Οχτοιϊοι  ἐξώτερον σκότος» σα ρῖτο ΟὗἴδιΟ.» Επαηβοὶ, 
Ματι ἀάποταῖ Εγα πη. Οταος Γαθῖπάε ν πγραγὸ φοπηρατατις 
τος νῖος [ρον ]ατιπογα την Ἂς ΠῸ5 ὙΟΓΕΙΠΊΠ5.» ἔπαμ1τ, τόπο - 
τας οχίγομηδς. 

Ε᾿ ἕξωτέρω,οχτετίιδον [γος ηῖτ. Ὁ Ὡ 
Ἑ ξωτικὸς, οὐδ ΘΟ ΧΟΥ Ο ΟΣ ρΟΓΟΡ ΤΙ ΠΕ 5) ΟΧΤΡΑ ΠΟΙ 556} οτρεῖθοου ϑνειίθι, 

ἘΧτογηιιϑθν πάς γησισητα ἐξώτικαὶ» ΕΙΑτιτΟ 5 48: (ςογο ἀἰαῖς 
ἴπ 1]. 4 οταάτοτε 9 Αι ποπείτια. ἐξωτικαὶ δ] ίχε!» εΙγοΝ. π| ευν τς 

Εἰ ζωφρυωυθθιθ-. {ἸροτΟἸΠ1Ο Π1556 [ατττ5. ὑπο μῆν Ἀσγυύκα Φαντ. ἡ 
Εἰζωλεθ-.4. ρτα ρα! ]ςπ59᾽πτεητὸ ΡαΠΠάιις, ΓΤ Ἀςορ τ. μη}, ἀλλτρ εκ. 

αὶ ποίεε, ἐσὲ ἐξωχορν. : 
ΕἼ ΡτΟ ἘΥ ΠΥ ὦ ἀν Οὐγίς. ξ5 ἕο κήδετο λίμω ἐπ τὐτοῖς 

γαϊάς σογοῦας. ΠΟΙ (ἢ, ξο, ἑοῖο, ϑεν, ταύῦπι, ἐσοδιώυα με! Ὑ Ὁ τοροντο 
γέμα; δηλοῖ ἑαυ ἡ ἑαυτῆς. 9 ὙΚΛΙν διόμα δ ἀνπώ, αμπηφ. τ 

Ἐγμὸς, κοιϑ᾽ σιωδέπετω ὁ πραχνλ Θ. » δ ατίη. φἀάςης Ὁ ἔχω “Π 

ΡΥ μαι ἐ χιϑο ἰπἀε ἐογμὸς ἰδ ἰοτταιῖς [ςτϊδέπάαπι Ῥοτῖις 

τοχμὲς νεἸσειυεοχριὸς 1 ΘΠτΠ αρυά ἩΟΙΆΞΈΣΡΘΠΙΘΙΣῚ ἘΝ 
Εἰ ρτο εἱοἰρἢ ἀυταῖ, ὃς Ρτὸ σάυτι, Αροϊίοι, ἐν ἐοτ΄ ἀντοίτηῃ ΣεΊρῖον 

Ξ΄“». 



5 ΕΝ Ω 

χῆτο Περβύοιντο, ἘΤΟ τ οτ. εἴ ιἕα αῤχ δὲς Ὑ ΜΝ ὲ 
Ἐ οἰγμῖμ» Ῥτο Ἑοίκφυβνν ρον (νπςοροη ὃς σοηϊιο  Ποποπι τῷ κ᾿ ᾿π γυῖ. 

φαινὸ εἶδα. ΟΠ. 115 ΟΡ ἢ. ἴηι ΑἸάος. 
Ἐοικάνρτο οἴκω, Ατεῖςὼ ΝΜ οἀταπι ρογξοξιπι 4 εὔκω, απ Τλατίιο. 

Πραῖϊῆςατ ἔππι ΠεμΠ|5»οοπαοηϊο, ἰπᾶρί ποι γθξογο, πῃ σοπ- 
Ῥαγαπάτις,Ροτ ἔοικῷ ἀρ Οταοος πιοάϊι εἰς ἰΙοιο μα ργο [4 
ΤΙ ἷ5 ΠΟΠΊ ΠΣ θιις ἴῃ ιιμΖιι5, ἔοικα ἀἰλαζονόυομ ίῳ , μἱ ογἰ αἰδιιηάτις 
{ππι. Βιιάδιις ῃ ἜΡΙΟ]. ὁ 3. βασιλειὶ ὁ ἡ μέτερρς ἔοικε μὴ (ἡ αὐτοὺς 
ταῖς σιὐϑήκαις ἐῤιυδν εἶν πρφηρηυῆνῳ, ἐοικωὸς αὔϑινοσυτώ ας ρα ἀΡιμπά 115. 
Ογγαβιμ τις. [χπ1}15 αεγγαητῖ. Γςπι Π1 4. ἔοικε χαλώς χέγοντε, ἢ - 
τη ]]ς εἰς γοξξὲ ἀἸςοπτῖ, νγάογιγ τοξξὸ ἀΐςεγς. Ρίατο ἐς ΓοσὶΡ. 
γειῦ γδ λεγο μῆβροις ἔοικε κατά τι σκότοςγπιιης οηῖπὶ οὐ ςεγίιις. ἀϊέζα 
νἱἀφοπτιγ,ίς Εἰοῖπιις ἔοικεν ἡπορρωῦ τι; ἐλαφροτέρφις ἔοικε, ΑὙἸἴτο - 
τοῦ. ρσίσιο Ετδῖς. ἸΝΊσομι, αιιοά δῖγοθ. νογτῖς φυλῇ ᾿οἰιοτε5. 
ξλοιϊοτέίιις ὃς χά τς, ΠΠπ|4 ἐΐοικαν ἑομηρατας ᾿ς τατο πὶ Οἱπὶ 
Ῥοπάοτγο: ργορζογοα δά] 4]. ιιδίϊ,ντ φαπὰ γοάάθγοπι σοτηρα- 
τατίοποπη, [ἀειη ἔτοικας κείνῳ ὄμματα, Ἰὰ οἴ, ὄμοιθ- εἰ, Ηοπιετ. 
ϑεώς εἰς ὦτα ἔοικε, Πτη1Π15 οἰ, ὅμοι ( ὄξεν, ἀπ πν.Χ σποΡ ἢ, οιπι [η- 
Πηϊτπο. ἡμὴ ἔοικας βασιλειὶ ἐξ). ἐοίχοασιιωρρε δρϑύειν,ν τὰ πτιγ Ρτῶς- 

«εἴν, Γιοϊαη ἔοικα τυχεῖν ,ΥἽΠας ἤπχπὶ παῖ 1 οαΤς σοηίδοιτι- 
τα Ρίατο ἀοΤιορ. ΑὙἸΠορΒ απ, δόλον ὅτε “ἶδ᾽ χρρσων τις ὡς ἔοικας 
εἴ ςοττὸ εχ ΡγοΌ τὶς υ ἤρι απ οϑον τ Ὑ ]ἀογίσ)ν οὶ ντ ργαξους. Α- 
τ πορμαπ ἴα ΡΊα. ἐοικέναι δοκεῖ, εἴς ν᾽ Δ οτιιτ Χ ΘΠ]. δυκεῖ σοι 
τόδε τρρνοίας ἔργον φοικένω“οικενάςςοτ » νἱάστιγ, ςοηπίδπταποιαὶ 
ΟΠ ΑΡΟ]]οτ.110. Τςσαμ ὁ. Ασροηδιιτ. ἐδιῆναι ἡμῖν ἔοικε, γος ἀο- 
(εε ἰοἰγο, ἔοικέ τοι, οὔτ, πρέπον σοί ὅδιν, Η ΟΣ οΓ. ἔοικεν δυεργεσία κοῦ 
{εηταηοῦμα οἱἙ Βοη οι οπτί σογοίροπάοι, ΠΟ πιο ἘΠ οη ἧς ἔοικε, 
ντ ςοηίζατ: 8, οἴ ΔβΗγπιδητίςντ πιο αἷς Βυιά.νἸἀο]Ἰςοτ,ςοττὸ, 
να ξοσταγι ηἰ πεῖ τισι [τ]. Δηκοῶν, πῆρα σ-εφαν, μέλλων 3. τῶτε ἰδύε βίᾳ 
«σαντὸς ὡς ἔοικε Ἀθγ0ν «ιδὸγ αι τήμερον, ὁ “ἦν κοινῇ πέπολιτευ μῆψων 9 [2:- 
Ῥενασας ἴῃ ογαγίοης, ἐοικὼς οτος, ΠΠ1}} 15, Γο ἤροπ θη 5, οὔρια! Π5) 
ἐοπίεηταηοιις, Εσ: ΠῚΪΠ. ἐοικύ αγας, Ποιπογ, Οὐγ ἕξ, πὰρ ὃ κώώες 
ϑήρεστιν ἐοικότες. ἔοΥῚς ΠΛ 65, ἐοικὼς ἐδενὶ φόβιθ-., τηςτιις ογαῖο ντ 
ΠΟΙΠΙΠῚ ταπτιις 7 Τ Βυιογ ἀν. εοικότες ἀλλήλοις » ἴπτοῦ (Ὁ σοπιιο- 
Αἰοητοσ. μύϑοις ξοικότες τίω ἀτοπίαν λόγο: αἰ [γα ϊ τιιπλογοσ ὃς ἔὰ- 
1.115 ιιατῃ π}1} ἱπ.}. Ρ]τιγατο ν ΙΝ στα. ἐοικοὶς ὄλεϑρίθ΄ τΠοτὶ- 
τὰ πιοῖς. Ἡοπιοτις Οὐγ ].α΄ Καὶ λίζω κεῖν(Θ- γε ἐοικότι κεῖται ογ.έ- 
5ρῳ.ἸΝ οὐττ, τὸ ἐοικὸς. Π:γ} 16 ΣΟ  Θτα οι Π|, ρέπον, δοκοιυῦτν πά6 τοὶ 
ἐοικότες. 1185 σΟΆΡτιοΓς δ ΠΟΠΙΙΘΠΊΓς γἹἀςητιΓ, 

ἘΓοικότως Ομ 1}Ἰτογ,ςοήςσιῃ πηοάο. 
Ἐ οἵ, ἰλι1,ἀμτω ἡ ἑαυτὰ, ΑΡΟΙΊοη, ᾿ 
Ἀ ὄλλυται, ΗΠ Οἰγ ΟΠ. τετώρακται, ἐπ] ται, ὠδιαύηται ,γτ ἃς Ἐτγαλο! ορ νό- 

λητο ΕΧΡΟΙοὐκεχίνοτο, κ ἐτετάρακτο αἰξογοπο πος οχ Αρο Ποπιμο- 
ΧΑΠΊΘΓΓΙΠῚ καὶ μ᾽ αὐ ὡς ἐδλητο νότν μελεδ ἡμῶσι κούρη. [δὰ ἀηηοταῖ 

τάσιη Ετυπιοΐορ Του δ] οτἴαπι ροτ ἀρ Ἀτιοηριιπα αν. 
ἘΠῸΛ ον ν Οἱ 9 ΠΠἸΟΓΟ ΠῚ. ϑόστφρορον. χεημάτις ον, ΗΠ Ον ο]}. 
Ἐπολπα, Ῥοοτι οὐ, Ριτοτογίτι πιοάϊιτη Ρτὸ ἕλπα : ἂν ἐλσσω , Πιίρίςοτ, 

[ρεγο. Ἡοποί. αλλ καὶ τάγ᾽ ἔσω ἔολπα τελῶν δία πο η τ ἰτγοτ [ο- 
ἀχοστι ᾿αος ἔποοτγο, 

ἘΠον, ὄντος, τὸ ΡΓῸ δὺ,}4 ιιοά οἴξιτο5 νε ἔς Βαβδετ,ὡς ἐόντι, τλη πὶ 
τούοτγα οἰϊετ, Ἠδγοίοτ,ἐκ ἥδ ἐόντων ἐκπεπηωκὼς . ΒΟη ς Ρτ Εἴη 5 
ἀοίαρῇις. Ιορίτιιτ ὃὲ ἀρια εἰιπάσιη ἐόντων ργὸ ἐώντων 9, ἤπεη- 
τι: ὃς ἐόντος μτὸ ἑώντος . Πποιττίς, Π|Δ4.Ος δἶθυ, τὰ τ’ ἔοντει τεὶ τ᾿ ἐ- 
σύμῆμαι, πορότ᾽ ἐδντει»ἷ. τοὶ ἐγες τοι γκὴ τοὶ γηυησύ μῆνα »νἡ τεὶ πυρρ γεγργότα, 

ἘΠῸν, Πα τη, τὸ ἔσγον, 

ΕἼ» τανςοπίο τἰπιι5»ϑυγάτηργαε ὃς) ον οἢ. ἴτοιῖ ἀριιά οα- 
ἀοπὶ Επορες ῬΓΟ Ὡροσήκοντες, συγ εἰς Πολ ἀΠΟῚ ΠΟΙ γσορηατὶ, 

ἘΌργα. τατος οι τη ῬΓῸ ἔῤῥογαι ἃ ῥέζω, γε] ἔργω, ἔεοϊ, ςοιηρο- 
(1 .Ηοπι.111π4..6,ὀδυοσειὲ ἐῶ λα ἔοργενρτο εἰργίθϑνη, ἃς σαι ἀϊιο- 

Βιις Ασαια [δ᾽ με τρότερ)ς κακ ἔοργε ΓΟ εἰργάστετο, αι ΠΊΘΡΤΟΓ 
στα 15 αοςιτιν μᾶς ἐόργεενξοοϊταρι4 Ἡοτγοάοτιτη. 

Ἑ ὁργν»»ο» ἡ σΟς Πα γγτορειύν δ ἕργνὶ ν πιά τοριυνή σα!.14 οὔ, ἐος ἢ] Θατὶ 
πιοιιεῖ ον ἐοργὴ σαι ἀἸ οἰ τι τ ΡΟ ΠΧ ΠΡτὸ ίοχτο. Ηςίνο ἢν ογὸ ἴτα 
Βαδδοῖ, ἐοργίζε ται  τορευυά ται. ὄργες γδ' νυ τοριυ η ) ῬΥῸ 4ιιο. αἰ Ἰδὲ Βα- 
θεῖ δνεργία: 11] ἐόργίων τυιάἀϊοιι! πὶ ̓πτογργοταηταγ Ετ ἐοργήσαι ῃ- 
τις ἐοργίζείϑαι τινά οι !α σοπηπιοιιεγο 9 φιιοὰ ἃς τιιάϊσιίαγο ἀἰεῖ- 
ἔτ ἀρυ ἸΝοπίαπι ἐχ ϑάτγγοης : αιιοά ὅς. ΤΊ ηλιι5 για ἐοη- 
διτατο ἀϊχῖτ, ὑργάζειν γεγὸ 4114... αἰπλίγιιπι [τιμαὶ τιγθαγς ὃς 
Γαδίσοιο. ς 

ἘΓορτώζω, μι. εἰσιών. ππιανοι, ΠΟ] οτΟ» ΟΡ] τ, ξοίτιιπη ἀἴοπι ἀσο, ἤιπὶ ἔο- 
{ππιπὶς ἔοι [Ὁ] ο πη 1) Ἡ]ογοην Π1.1Π ΤΟ] Ργορ νοτᾷπι. ἐορ τεύσαι κχὶ 
ἐμπανηγυρίσα τίωδ πτόλιν) οἰ τατοσπι ςοἰ δ γιτατίθιις ρα] Τοἰαιις 
ςοπιισητίδις Ἔχότγηατο, Γ᾿ ατ,ῃ ἙΌ1ο. Ἐὀρταῖ-. κα, ἕοτιις. 

Εἰυρτάσιμος,κ. ἡ, ἐοοταῖίθο ἑορτάσει, Γος αὐ ξοἤτιπι ἸηΠ τι ξϊδ:. 
ἙΓορτεες-ἐον, [οτία ἀππὶ οὐζιαροπα εἰν (Ο] επηΐζας, ᾿ 
Ἐ ορτεισιπὸς, [Ὁ] οηηἶσἔοἴξιις, ἑορτει ςτυταὶ μοὶ χα!» ΓΟἸΘημ65 Ριιρ πα: ῬΙατ, 

ἀς ἢ ςρ. ἐσ ριισπα. 
Ἑἱορτὴ ἢ «ἡ 4165 ΕΟ Ἐπι5.1οἱ σοἸ οθτατίος ες ἐδ τ τας, ο τιιτ. πὐρᾷ τὸ 

ἐρῶ τὸ ὀητϑυμῶς ὃ ἐρεῖσε παύτες, ΕτΥ πο ορ. ΓΟ] ὁ πηϊς ἀἴςς Οἰτη τὶς 
Πα. Του οὼ ἑορτὴ τε πα] [ρΊγῖτιι ρ τὸ ἔο στα, ἐσρ τέων ποι, ος  οσ τις 
ταάτοσι ἀσο: Ρίατο ἐς ἈΦρ, ἀϊείτιγ ὃς ῥαυ]ὸ ΡΟ Ὲ ῥγο εοάςπι; 
εἴγω τὶ ἐορτίι,, 

Εἰ ὀρτιίοο,ν Υ βο δίαμι», ΓΟ] φαμὶ, ἐόρτιον διώβρνἀοῆμΓα [οἸοπης ὃς ἔς- 

. 

ἕάπιπι, ἸΝαζαηζεηις. ἘΓορτολόγιον ΠΟ 1 1]]ιις Ἐς ζογαπι, Δ ΠῚ, 14 οἰν δ ου ἴῃ 416 
Ἰςηπία Πρπατα [ἀητ, ᾿ 3 ὙἊὮ 

Ἑδς, υδ "δοίπιι!ς  ῃδηθ. ἑὸς δόμος, ἀοτηιῖς οἴπς» Οὐ. ὁ, ἑὸς 
χαάλυψεχεῖσε με γος σαντα, ἑὸς αὐτὶ πῇ ἐμὸς, ΑΡΟΙΠοη ἴδει 

Βοηδιτ. ἐοῖσι χελείψομαι ἐν μεγαροῖσιν, ἰά εἰξ, πχεῖς, τοι 
σφέτερος. ᾿δ] ἐς π|.χὐ πᾶσοε περαίη ϑρνικίης ἐνὶ χροὶ ἐῶ 
ἀδέϑει ̓ά οἴ, σφετέραις, Ττοῖπι αὐτὶ τῷ ἡμέτερος. Τάοτι Α 
οἰμτάο, καρ τευύαντες ἕα)ς ἐνὶ χερσὶν ἐρετιφὶ τέμνε ϑ" ἀλὲς σι 

οἴζον οἰξεῖς ππαῃ διι5.1το Π|; αὐτὴ τῷ σὸς ταις, Γάοπα ἐδὲά 
ρέως ἀγορδύσεις δῇ ἑὴς ψυχῆς ἀλέγων ὑπῇρ. Τλεο πάτας 

τ ἐδ ἐόν, ὃς Αδίαιίε ἐ ὃς» ὄν ΡΟ φοάοση, εἰς ἐὸν γέεοϑαιι 
(πλτ [δ τεειροτο, Αρο!. 

ΕἸ Ῥασητηὴρ,α τ πτοτον Ἰη ἀοχ,ΡΓΟ ἀσονυτὴρ, Κηήκουρρς. ι 
ἘΠΑΒΟΛΟ Σγοοπηροπ;έδητυ χῶν ΗΟ Ὑ ΟΠλιις. ΤῬοεὶ, 

βουλῶ-. 

ΕἾ χαγαγεῖν ψῆ φινγοςηίοτςο, δος, ορ᾽ παγίνγτ παης ἀἴσαι 
ἢοτς σαἰ οι ππποΒιι. ΑἸπος. ἱ 

Εἰ παγγακιάζων, ΠοΙγε οἱ ὄθυχαίρων, "τῶ 

Εἰ παγάλλομαρο χα το, ΟΠ ογου, ρου θ᾽ οατῖμο. Ῥμουςν!; 
οἰ ἐπαγενλεο χαρμὰ, 

Εἰ σάγαμαι.χἀπμτοτοαβξέϊο. 
Ἐ' ποιγαγακτέω, Πα σ ΠΟ τ. , 
Εἰ παγχοσαυΐυν; οἰ γοἢ, ἐλπλυγεῖσαι αν) ἐστιγάζομαι. , 

Ἐ᾿ ποιγγελία ας, ἷ, Ρ ΟΠ τοἴτατίο γο] ργοπη το Οἱςετ, ὑπο 
τἰατ! Οὐ πιιητί 5. Γοα μι. Ἔρ ἢ ΠἘ0].ςαρῖτο τίμιο 5 κὐ ἀὕτη κἡὶ 
ἰω ἀκηκόα μὴν ἀπ᾿ ἀυτύς ὃς Εἰς αιιητῖμς “ἐπὶ αὐ ἐπα πηαι 
ἐπαγγελία τε μεγαλαυ χία τορὸς αβετίω)ὐ, ῬΓ τατος ἐπὶ 
οΧΠοσταγῖο ὅς ἀπείτατίο δά νἰγταζοσηηῆς ΓΔρι15. ἐπ 
τα οταηζ ἀσσιτίοπος. ΡτῸ ΡΟ] ΠἸοϊτατιοἠ το ά οἴνρτοι 
θοτα ὃς νο!αηταγίο ἴῃ 2. ἐλρ. ἜρΠῈ, Το Πΐ5.. ὁ 
παγγιλία ἰωὶ ἐπηγγείλατο ὑμῖν,δε ιας εἰς ροΙΠοἰτατίο 
ἰϊεῖτας οἱ νοδὶς. 4 Ἡοθταος 6. μμμηταὶ ὃ, “ἶκ᾽ διοὶ πί 
χροϑυμίας κλινεξφνομομύπαν τες ἐποιγγελίας,λι} πατοΔοΣ 
Οἰταττ ἘΠῚ. Ἵ 

Ἐ᾿ παγγίλλομαι» μ.οὐκαι Ἔα φος ργοσηϊττο, ΡΟ ΠἸςςουν ἐγὸ ὁ 
ΓΟ Πον θη ἀςξογο πη ον ργοῆτεοι, εοηάῖςο 
αι] 505 ἀεπιπτϊοοϊηἀϊςονντ 4ιια ἐπα Οἱ Πιιι8.9 [Ὁ 
ἸμθοουΡοίτιι]ο. αὐετέω ἐπα γγέλλομμαι γ ἀἸκὶτ ΧεπΟΡΠΡ 

Ἢ τοῖι ργοβτοοτ, ἰα οὐδ 7) ργοπιῖτεο πῆς ροϊς νίγτατοι 
Ἡετοάοτοῖῃ Εἰτογρε » ἐποιγγέλλεῶτη ἀδειαὶ τε διδὸν 
εἕαυδεχ ἐμῆρον , Ῥγομιποϊατὶ σπγὰ ς , ἴς ἱπιριιηϊταῖοα 
σῖτα ρτοπλίττογς, τοῖς φωχεύσιν ἐαστγ γέλοιο το 7 ἀ ΠΙᾺ 
γε] ετίλπι ργοχηίττοθατιτ.» Ποπιοίζηοη. ἐξπγγένν 
Χεπορ]ν, ΡΟ Πσςοσ πὶς ἀοδηιτιπι. ἐπα [γέλλομαι ἐπα 
ζω ωὸ τίω) αἰώνιον, ραγα ἀϊςεπαῖ Αττιοαὶε ςΠ ρτοιπίττι 
Ποποίη ν οἰ 59 νυ 1τα πὶ στογπαπη ο οαρίτο ἰςοιηώο, ὑτίη 
Ἰοδπη15. ΡΟΙνδῖι5 ἰἰθτο αλιΐητο. ἐπηγγείλατο 3) πολιν 
τοῖς αὐγυρίε τείλαντα τριακόσια. 1115 ῬΟΙΠΙοἴτιις οἵζ. 

Ῥτοβτεοτ. ῬΆι 5 δά ΤΊπιοτἢ. ΡΥ Πγ8: 9 σαράτο τογτῖ 
γίυ αιξιν ἐπι γγε}). δύω ϑεοσέξειαν δὶ ἔργων αγαϑών, 16 
τοητῖρες Ρίοτατοπι, Ετ σαρῖτς Ιεχτο, ἰώ τινες ἐπαιγ' 
τοῦρτας τατηςη ᾿ς ὅς 1ΠΠ|ς ἡροπήοτς ἐχρο αῖτοτίν 
ἐπαγγθλετα» πὶ ἀγζοῖπι ργοητοταοϊ τοίη, Χεπορῆν 
ΠΟΠΟΙΗ. ἐκσηγγόλλετο ἐσὲν ἢ ον 5}} τῷ χώρας ἐνέργρις πε 

πολεμικοιὶ ἐς ρτο ἤτοθαταγιαπα σομάϊξϊα, δεῖκνον ἢ 
ΤΏ οπὶ οἸΗοη,ωρὸς Λεπῆιν,ἐδὲ γδ ἐξὸ χαζόντας ἔγωγε 

δος ΤὙ] χρημοίτων ϑαυμάσαι, αλλ αἱ πἰυὴ τρρϑυμίαν, ἡ τὸ 

γειλάυβυον ποιεῖν, ντνο μος ξος7ς, το ΡΟ ΠΠοἴτιις 
Ἀφάδεω οτίαιτ οἱδ Ροίςοτγε ν οἱ Πρηϊῆςατο ροτῖις ααΐά ἢ 
Ριι5 Πτν φιοά νίπο μαθεῖ νογοοαμάα ροτιτοηΐς. 16 
δκωρεσβ, εἰς Ὁ τίυ) ϑυσίαν παι τίωυ νὺὸ πανήγυριν παύτας ὦ 
συμ γε γῆν 5 ἐςιων σ᾽ αὐκᾷὺ κὶ ς“εφανωῖν «δ νενικηκότας ) ἦρε 
τουτονὶ ὃ κωμικὸν χτσυκρατέυ), τί δὴ μογ(δ- ἐδὲν ἐπαιγγίλλει 
1ὸ ροῇ, εἰπεῖν δὲ φασι δ Σάτυρον, ὅτι ὧν μὰ ἄλλοι δέο 
ἐν χρεία τυγχαϑει, ὦ δ᾽ αὖ αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡ δέως ,ῥᾷ τ’ 
λίπστῳ δοιωῦ αι κἱ χορίσαδδει παύτων, δὲ δοικέναι ἢ) μιὴ διαμὶ 
ἐσαγγίρλ ομαι δ)ὴ τούτῳ, ν ὁπ ἶτο πιο»σ]οτίον Χοπορῇ 
νῷϑ-, ὁ ὑσεσχημ.- αὶ ἐπαγγειλέμϑυ- . ἃ τὰ ἐπη) 

᾿ξσσσς ϑέγτα Οτορ Ὁ ὅτε πὸ ἐ πηγγελυβθαγᾶτε το ἡ τ ειληνῆνα 

ὦ ἃ πιΐησ᾽. ἢ 
Ε᾽ παγγέλλω, γα το απ ητῖο ἀπιϊπτίο»εάϊςζο, κελόϑω, 
Ἰὶσςοτςρτοβτεςοτοίαθεο, Χ ΘΠΟΡΆ, ἴπ σσανσῖ. ἡ, ποὶ 
ἐκ ἐπτιγγίλλεσιν οἱ φίλοι τοῖς ἐ ταί ρρες» (ΡῈ ἀπηῖοῖ 1ΠΥ 

τἰϊς ἤθη ἐπηρίογαητ ἀπιϊσοτιτα ΟΡ ΟΠ; γεΐ πο 
αυ14 [δὲ οριις πτ, φιοά ὃὲ γοςς Ραϊπμα αἰ οίτατ,, 
τοις οτηπιοηο. ἐπα γγίλλω πύλειμον, ΓΟ] ΟΠ επ, 1 
ῬοΙΪν Β1ι:51π αιιατγτο;εἰ μὴρ ὅτοι πρὸς αὐνοίλοις φιλίαν αν 
μιαχίαν,ὲ πόλεμον τοῖς ἀχαιοῖς ἐπήγγελον, Γλειπο Η]ιοη ον 
εδέζοις οιξ αὖ μυδεὴς αὐαιρὴ ταὶ γ ἐποεγγελλέτῳ οἰ δή μάρχίθ τοῖον 
κούσιν ἀναιρεῖν ἡ ϑείγῇ εἰνγἀοηιηςιςῖ ἃς οάϊροατ, δοκεμσισίαν 
λειν ἢ Ππγάπὶ ἀδηϊηςίατε ) ν᾿ ἡπάρημπι δ ργοϑγοῖ ' 
εἰς αύτπαιις ροβμίατς : εἰξ επὶπι ροημς οι το πὶ5 ΤΡ 

"τ 

«“ 



ἘΠ 
τ απ αἰ Ἰχυιοπη σὲ το ξεὸ ποὶ οτάϊης ρσγοβαειπὶ 

ἐπάιιπτ» [δ νο] ργατίαςν οἵ ΤΟτάἸδιῖ5. γο} οδτορτῖο- 
εἰξαξειίατ!ὁ ΑΣ ςΒἰηἰς »Τ᾽ Τιμαῤχεν αιοια οἰαπτο κα 

ς οτάτον σοηταπιίπάτιμ οἢς αἰξοϊρατ, οἴ σιο ἴῃ (δ φάτ 
τ οἱ πος ΡιΓοὲ ὁοποίοπατί 5 πος σαπὰ ροριι]ο ἄροτο 
πιοίο ΠἸσοτγοῖ : ἃ 4110 σππλπ!ποῖ Ὁ ἐπι ρυῖ πιῖς ἀγὸς ΔητιΓ 
τἰΐ ἀιιτ ρατγιπιοη ἰτπιππ τγρίσογ σομ ππιρίςγαητ, συτ 
φαΠπ ἐγαὴς. ΑΣ ςΒίη ἐπ ὁχοτάϊο σοητῖτα ΤΊ πιατοῆ. 

εὐτὸν ἔνοχον ὄντεε οἷς ὀλίγῳ Ὡρῆτερην ἠκούσατε αὐαγινώσκοντος 
ιατέα οἐτύγειλα ἀυτῷ τἰωλ δοκεμασίαν ταυτίωοϊ, ν Ἰὰς δοκέμα- 

ἔχνειν ρτὸ ἱπάίςατο ὃς ἀς αγγοίαραα Ποσιοῖς, ἐπα γ- 
ξὸ ϑεσμοϑέτας. 

τοξοῇπο,ἱα πεν ἄσπιο Ρ] ατοηῖς. τοὶ ργ ότι Πππιν 
ταιτι»ἱ ἀος Πτατιιδὶ5 ὃς ἐπ ζἰτατιῖς ΡΟ ΠἸοϊτατί ογέσὰγ- 

εἶπ Ραπάφέζ, τι ς ΡΟ ΠἸοϊτατιοηΐδιις, ᾿ 
τὸς πιητἰ 5» ἀϊοξξιντ Οὐ 4. πυητία γογθα. 
ἐρρετ Ῥγο πα! Ππουοπη. Ατἰξ.5. Ὁ Βοτοτ. ἢ ὡς Αρέςιασῶ. 

γα ἐποιγγελτιχώτερϑν τι εἰπόντα ἀτΤΟ ΔΙ 5 αι] ἀρ ᾶ πὶ 
η ἃς Ἰδξξαητοπι. 
ΠΡΤΟΡ ΟΠ]. α.9- τουύτ᾽ ἐπαγείρειν, 1, ἀϑιερίζειν , ὅσια 

Πεξεϊο:ἐοπρτοσδτιουσοαέξιιγα (ΟΠ τΠσπ.ο].ἐπτύγερσιν τὰ 
πέετὰ ΟΡ ὰς σορττγα τ. Ἠογοάοσ. 
(ἀἀτιςεγο, αἀπιοιιογο. ἐσαγινέειν σφίσι ὦγας 7 1ΡΗ5 ξαρτᾶς 

Ἡετγοάος. 
οἐπὸυ ἀγεάδο, ΕΟ [γ οἢ. 

με ἴσοιιαι,α. ἰσρα!, ΕΧΊΪτΟ, ἸΠτοιΠρογάπῖοῦ ἀρονοῇέ- 
1Η] Ῥίαςοο, ἐγκαλλωπίζοιμαι, ἐν ταϊζοριαι.ϑελλύουαι, Ηο- 

ἀς σις ἀγπηῖς Ῥατγος]ὶ ᾿οπτις 5. - τοὺ μήρ κορυϑτείολίϑ» ἕ - 
ὃς ἔχων ὥριοισιν ἃ γάχλεται. ὁ δὲ ἔφημι Δηρὸν ἐποιγλαὶ εἰ ὅλοι. 

. ἐγγύϑεν ἀυτηί. 

Ὁ ἐπαγρυῆν(Θ-. 4] τς σης ἐ πτγ μῆμη εἰ δεῖδ.οἱ, ἔοτημα 411}- 
οάοτ,}.:. Ξ 

ἰδπςο. ἐπαγδωῖνον νὰ εἶ ὔλλοις ϑτοιςς, Γαόιντι 4105 οτα ΠῚ 
Ἰπσοηζεπι, ἴτοπη αἰσι πο. Ποῖος πος εἴ, εσύρρμα). ἐπ 
Ῥεπιοῖς. Αὐ ϑαίρετον αὐ τοῖς ὃ πείγονται δουλ εἰανοἤροπτς ἤπια 

τεπι αἰοιίοιιητ. Ραιπίας τὰ Μεἰϊεπ. βασιλέα ἐπά- 
ετείπέμ πονταιν ἱττὸ ἀσοοτΠητ. ε ποΐγομα!ορετγάιϊιςο. Ρ]Α 

"11 ἑαὶ ὃ τελδυ τῶ γιωη κατοωλιπούσει παῖδας. συμ(βελδυτικὸς 
μος οἱ τιϑέμῆν (Ὁ. ἐκ αὐαγκαςικὸς γτρέφειν (ὅν ὄντας παῖδας 

ἐποιγσυνῆνον. Γλιοῖαη, ἀλλ εἰ κόσμοισον πρότερον ὡς δυωρόσω-- 
“τα! γὼ ὅτι πλείς-οἷς ἐπάξονται. [το Π| οἶτο Διιτμοτγῷ ὅς [αιι- 

πὶ, Ατλΐξι ἐς ράτγ. Α Π1π|.3. σδτο γδ λέγουσί τινες, ἐἴποιγν μῆνοι 
ν Ρίατο 2.ἠς6 Κορ. τούτοις ὃ. πᾶσι τοῖς λογρίε καῤτυρας ποι- 

τάγογτα! αἱ Πο5 οππος οτος τείξος οἴϊάης. ΧΟΠΟΡΗ. 
ο ΟΡ. δοςτατις,ρϑόνον ἐπαγυδμθ.,ἀνχῖτ 9 1. ἐπα] ἀἸδηλ 1 [ς 
᾿ΑΥΠΟΡΠ.νεφ. πύτερον σούτον ἐποίγεθϑτε! λαῶν βέλει ἃ ὃν, 

{πὰ ἀπ ςογα ἢ 11 .ἐπήγετο νύ μφίω, ΠΡοπίπι ἀτιχιτ, Ρ]α 
ἡ αὐχ κὶ ἐπειχθεὶς ἐς «δὺ πολλοιὲ, 411} ἀο πη! Πάτιση. ἴῃ 

ὃς “παι τ. Τμιον (. ἐπούγεται αὐτοῖς, Ὁ ἱρῇς ἀςσογῆτξιιγ, 
ἀγα] σὰπι εἰς δάτιςἑτιιν. Ατ τοὶ ἐπάγει ταὶ ἐφηλίδας., ο- 

Ὑἱ τα οἰιτὶς 'π ἔποῖς, σα 2α εχ ΤΗΘΟρΗΓ. ἐ πηγέγοντο συ- 
αἰοϊποτιπτ 'π σοπίοτειτε.1.ἐφειλκύσαντο 9 [κιοϊαη, δι, 

ῥετίιῦ ἱκανὸς ἐποιγεγίόνει τὸ ϑεῖον.]. αϑραυπεῖσαι. 
ἐο[προτάϊςογο ΟἹς. ἀϊξγ15 απ τξογο, ὃ ιτοά ἐηλέγειν, Πα πη 
ἰϑλι τούτῳ λέγω,ντ τ ἴῃ ἐπεὺ χυμαι. Αστῖδη.}1.6, ἀς ΑἸς- 

ῬΒείοποπι ἰπσεητε, ἐντυχεῖν 5. ἐυτο καϑ' ὁδὸν ὅχιδ'αν 
ρεσβειςκνἡ τά ϑημὰ δϑεωῦαι αὐτοῖς Αλέξανδιρον κομίζην ταὶ ἀσκλη 

τα ότι χα αἷρ ὧι ἐπεικώς κέχευταί μοι ὃ εἰσκληπιὸ ςκὲ σώ- 

Ὁ». «Ἀρβτῆ. ἴῃ Ῥγορυτῃ. Διογϑύης μειραίιον ἰδιὼν εἰτει- 
Ὑῶγον ἔπσα)σεν, ὁ ἢ εἰπ᾿ ὧν» τί γδ τοιαῦ τα αταἸδευειςς, 

α εἀτῖο, οἰ] ρα. ἐποιγορίὶυ ἔχη. ὅπη μωμός ὄξιν. εἰν ο. ΠῸ 
ἐπαγρρία ἀἰςτιγ Ῥτο ἐσνγρεία. ' 

ΟΡ Ε - - - 

ΞΘ 51 οἵδ, ἄγριίθ., ἀρτο εἰ ἔοτοχ οἵη ἘρΙρτγαμηπηατ, εβογιιϑ. 
φογάζιις.. “ 

τ τυαία βῆνν τεάάο, εἴξετο [ἀτ|.-Τ ἈΞ οΡμγ.Ἀ1Π.1.:.ς, 
π εἰξη μερρῦται «Ἶ0᾽, ἡ ἐπαγρχοκῶ ται “ἥδ ἡμέρων. εβοταητιγ [71- 

(χυις ἔϊιης, Ἧ 
ον ΘΠΑΓΟΓΙ 5. [ΠΧ ἰη νεπατίομ θι15. 

ὑπ 6], εχοιδο. 
πάλ, ΗΟ ν ο, ἐπ να χωρήσεωτε Ροξτιςα ἔγ ποορερΓΟ ἐσσανα- 
Ὁ ἐπσαναχείζομαι τεϊτγοςςἄο. 
ογπτο χα Ἰπά τς «πιο, πφέρω, ἱπιροττοςατῖγαδο. ὅπ- 

ἀΡΡΠςο δ ἀο, δὶ ηάς ἐπίογο, κα 55: Ὡρρτέρφις ἄγω, 
ταις Α[1α ἀ άοιν πὰς ἐπαγϑμῆνα . ςοπίςαιιεητία. ἐπάγοντα 

Ὁ: τολεροις, ΠΟ Ώ στο ΠῚ ΏτΙΙΓ οτιπὶ ΠΟΙ Ἐ 115. ὈΙ ατάτοθις ἴῃ Γι - 
8: ἐσαγων τι λόγῳ τὸ ἔργον, γ ΟἿ πς “118 ἀϊχογαῦ ὀχεσαὰ ΡΙ αν. 

[γεῖιγρ.. ἐπεύγειν τέ ψῆφον, Πλίτεοτ ς ἴῃ σο ΠΟΙ πὶ. ἄατο {μῈ- 
δ τιπ|. τέρω) διαοιαν ἐπτίγειν δεῖ ϑεοΐειασι, 86. Δπϊταιιττι δα [ροέξα- 

πῖοπάογα Ορόστοῖς ΡΙ ατατοθιις ᾿π Ρετίοῖς, Ὀοπιοίτμεη, 
Ψ πάγω τούτῳ ψόνδει, ΑἸϊαπιαη ἀο;τίξωϑεν εἴγειν»ἱπηροττατο, 

Ἐ᾽ παγώγιον, τὸς ΡΥ ῬιιτΊ. πη ὃς αἰηρτισμῆο 

Εἰ ταγωγϑ οὐδ) θ2 1 ΠΠΠῈ 

ΕἼῊΝΠ 553 
Δίξεγγο πιο οτος  ηάς ἐπακτὸς, ἐπάπο λίϑοιρουτο αρὶ 4ος, Ὑ 1 
αγα. ἐπείγειν, κοτηγορεϊνοκρίνειν» ὄυϑιευφν, δστοφ ἔρειν δίκίων κὶ Γρκφίω τι" 
φέρειν. ἸΝΔΠῚ ἐπάγειν γραφ ω) ἡ δύω αὶ τί μημια,ἃς ΠιμῚ 14. οἱζ ἵπι- 
Ρίπσοτγο δέ Ἰητεηήογο. Ποπιο ἢ οι κ᾿ μειδίᾳ, ς΄ ἐπωτια σῖμε- 
φὸς με φύνα, κὶ τοιοῦτο πορᾷγμα ἐπαγαγὼν, εἴασε με εἰσιτήρια ὑρ τῆς 
βελῦς ἱεροποιῦσαι. δὶς ἐπάγειν κίνδιυμον, ΟΥΟρΟΓ, τίνι ἃ αἴοὴ ψυχῆς 
ἐἰσηγάγομῷ κίνδιωον οὶ νῖτς ΡογἸ οι αγὶ ἀττι ἐπγτιδον οἱ οτοαι 
τυλιο)ντ Οἷς. Ἰοαιίτατ. ἐσσώγειν πληρατρίαρας ἱπῇ ἰβογς, ΤΊιοο- 
ἄοτοι. μιποτνοςς ! εἴς Καὶ ἐς τίου οἰκίαν ὁ πατὴρ εἰπσαγαγιὼὸν, πρῶτον 

ἀυτᾷ μι τίγρις «παμπόλλας ἐπύγαγθω, δὶς ρτο ἱπιρίημοτς ὃς 4Π|- 
ἄετς. ΑΛ ΟΡ μαηΟΝ οἰ. ὐλλ᾽ ἔσταγε τίωὶ σίω γνάϑον, μπριηρσο ἄθα 
τας το 5 πλοΐαγοβ. Αἰϊχιαηάο Πιρο,ορῆτιο, νὰ ἐπαίξαντες τῇ 
ὕλη, Ἱ ΒΘΟΡ Γαΐ Γητογάϊιπι Αἰ "οὶ οἴ προ ]οςἱποϊτοεἰγγῖτο, {π|- 
τλΐο. Ατιΐζοτε]. Ετ]νῖς. χα του αὗδὲ δημαγωγων ᾿οητιοιι5, τοὶ μά 
γδ ἰδία συκοφαντουΐτες «δὺ τἀλ ἐσίαις ἔχοντας συςρέφασιν αὐτοιξ, ταὶ ὃ. 
κοινῇ τὸ πλάϑος ἐπαγοντες, ἐπάγειν ΟἸΙΑΠῚ δισύρειν. ἀτῖτα μος ἃς 
αἄάτςοτε. ΧοΠΌΡμοα 4ς Ρ᾽αρίβ γοπάγου 5) πηγυυΐειν ἢ δεῖ ταὶ 
φιαλίθας ὑπτίας. ὅππως αὖ ἐπα οΐγρμαι ἔχῶσι τὸ σιωτονον . ἢρομαι αὐτῷ 

ἔπι νατὶ [πρὶ αἱ» ιῖθιι5 ΡΊα ρα: ἀττο Ππητιιγ 9 γε ἥυιιπη ἀτυοξϊά 
ξιοτίης ἃς δά ἀτιεϊν]. ςοητοητίοποπι γπαϊοτοσι μΒαῦεαης. ἐπάγειν 
οτίαπι οἱδ Ἠςέϊογενρεγπιαάογοοντ αἀάιςογο τ ατίπὸ, Οαν ξ,Ηἔ 
ΓΝ ἐἰτς δ - ΤΩ : 

μοῖλα τίς τοι ϑυμὸς ἐνὶ «-ϑεοσιν ἀπις" 9 Οἷον σ᾽ ἐσ) ὁμόσας πῆρ ἐστήτ-’. 

γαγον,ἐδὲ σε πείϑω. ἐπάγει κοιλίαν, ΔΙ πιπὶ οἰετ ἀοἰτοῖς » Ὀιοίςσου - 
(65 [ἰδτο χιαττοςςαρῖτο 25 ο Ττεῖι ἰητοτεα]ο, ἐπήγαγε αἷεὶ ἐτία - 
τὸν ὅ7: τῷ φεζρρυαρίω μίωνὶ ἣ ἐμξζόλιμον, ὦ ἀλλπιιπν δά ϊεοῖτ ἴῃ πιοπΞ 

{ς Ἐδθτιιαγῖο ἀπιθο  ἐπιιιτ.14 εἰ. πτοτςα]ατίοποπι, ΡΙΠταγοῃ. 
1ῃ ἸΝιιπλα. Πεγοάοτσβη Επιτοι ρο γον ὑπῆιοι 5 τριηκοντημέροις ἀγρυ- 
τες δ δυώδεκα μίῶας, ἐπ άγασιν αὐ αὐ ἔτος πέντε ἡμέρας «ταρὲξ αἴ 
ἀειϑμοῦ, τηάς ἐπτακτειὶ ἡ μέραι,Ἰῃτογοα αἴι ἀϊοσον τάς ἤιο Ιοςο.ἐ- 
“σαγειν Ρτο ἱπξουγθϊπιθμογα. Ρ]ατ, ἴῃ Τί πια συ χαταινοών ὡς π σὺ- 

γις ᾧ ταὶ σώματα ϑερ μοὶ κχὐἡ ψυ χοὶ αὶ πα αὐταὶ ὁ στι διυυυαάίμεις ἐσχυρας ὃ κί, 
αἰριϊς αἰ μβυα᾽ οἴξωϑεν, κὶ ωρραπίπῆηοντει ἀκαίρως, λύει, κὴ γο΄σοις γηονίς τε 

ἐπαγντα φϑίνειν ποιεῖ . (Ἱσετο Οπληΐ5 ΘΠἱπὶ σοαϑεηητατ10 ΠΟΥ 
ΡΟΓΙ5 5 γνο] σα]οτγεον εἰ ἔτίρογς 5 νε] αἰ τχυα ἱπιρι!ποπς νοδο- 
πιοητιὶ ἰαδοξαξξατιιν ὃὲ ἐγαηρί τατος δά πίοτθος [πε ξετέπηα; 
σοιαρο Π᾿τιγ. ΤἩ ΟΡ γαίξιις ἈΠ τοτ.Πθτο τοτεϊοοαρῖτο ἐδοιι- 
ἀο. ἔοικε 3 γἱ μλρ τἶι ποταμῶν ἐφοσ)θ- ἐππίγειν στὸρ ματα φϊπίοττο νο] 
ἀπΌμοτο [Ἐπηϊπᾶ. 

Ἐ᾽ παγωγὴ, ἢ ς»ἡ»ἴη στο πάπεγ1ο. Πιδυιοξ]οςτθοορτῖο. Τ μιιογ ἄν 
γυεπαγωγαὶ συμμαχίας αὐτοῖς ἐπορίζοντο; ἔχο "ὃ ἡ ᾿πειιπάαπι [ο- 

οἰοζάτοπι ἱπάτπιςορδητιτ, ἐπσαγωγας ποιεέϊεθτο,ἵς τοσῖροτο » ΤΒιΙ- 
ἐγά!ᾳ. διαὶ τί! κορινϑίων ἐκέτι ἐπ’ αγωγίωδ, ποῺ ἰμ ΠΑ ητίθι15 νἸτγα 
Ὡοσι με ι15.14 οἴ, διε τὸ μὴ ἐατανάγεάδθοι «δὺ κοραν βίοις Ἰ (ΟΣ, οἷ ἐ - 
ππαγωγῇς ὀχείαν ποιεῖται» [δ Πάςης ςοἰτ»Ατιίξοις]. 6, Απίπιαὶ,ςᾶ - 
Ρῖτε νἱσεππιοποηο, ἐσαγωγιὶ Ταῦ ὅτου δείων, “Οτ Ρ οττατὶ ουοοτπ- 
πράξας. ΤΉοΥ αἰ. Πτοπὶ ἐππιαῇο 5 τοπτατῖο σπζ ροσπα; ἀμ ο4- 
Ῥτιῖτα 5 ἴδῃ σαρτέοναιιτ αἰοάοιπαις {Πάτιιπὶ τηαίμμτι. δια πίω 
47 ἀϑύωανων ἐπαγωγὴν, 14 εἴ, “δια τὸ δδικεῖῶει αὐτοῖς Ὡρώτίω «ὅδ 
ἀϑίωοιε αι Θος5 Προγ Ατμεπέςη[ος ἱπιαἰδγαμῖς ὙΠαογ 14. 
1τοπὶ ρε ας ]α, ἰπηρ α ΠΠ 3.1 σε θυ Ιατο ἂς Ἀορυβίϊςο.;. ἐσαν 
γογεῖς τισι τὴ χοιτει δεσμοῖς ἐξὺ ϑεοιὲ ὡς φασι, πείϑοντες σφίσιν ὑπτηρεσ 

πεῖν, ἰὰ εν 1ΠΠ| 115: 514. ἐπταγωγὴ πειρασμὺς,ζημία αἰχμαλωσία, Ἐξ 
ἐπαγωγὴ αυοα γυ!ρ ὁ ἐπῆρ ἐονημοπιεηξ , Αἰ οτιιατῖο 1πὶ οὐπτοάϊα; 
8 ιιδἢ αθάιιξξιο ἴῃ σάγσογοπη, ΡΟΪΥ δ τις σηρος εἴλλο τι πεποίηται 
πἰωὶ ἐπαγωγὴν τῷ Λεοντίν, ΗΠ εἰν οἰ. ἐπαγωγη; συμφοροὶ, τὸ ὁπτωσοιῶ 

κακῶς ἐσαγθιᾶνον, ἘΠῚ ἃς οτάϊπιμτι [Ὀγῖες 9 ὃς τομςαιλτῖο ἀς- 
Ἰποερ5 σοητιπιιαταν γ1 1 ἜΧΘΓΟΊΤΙΙ ςοιπροῆτο ἀσίπης ρτοςξ- 
ἄφητο » ἥιπππὶ ὁγάϊπο5 ἀοῖποςρ5 411) ρο ΙΓ αἰϊος Ῥτοοφάμητενς 
ἄοοςς 5ι11445: Ὁ ἐπάγω 9 αιητη ρτὸ Πιρὶπάς 10 ΟΓΓΟ ΡΟΠΙΤΙΙΓ, 
Ἐχ ατο ὅς ἐσαγργὴν» ἀϊέϊα εἰς ΔΤ πιο ταὶ ο» (185 εχ σοηςοἤις 
Τεπῇπὶ ἰηιιςοϑ τοχῖτ,α ἀγγοῦ!ο ΠΕΣ οἴλπὶ 41} (απο! ἰς Ἰητοῦ- 
τοραπάι ργβέδυτ. εἴ ποθρ5 εηΐτῃ αἰτα 1145 Ροτειμπξϊατίο- 

πες Ἔχοίριπητ ὃς Π]|ατίοπος.Οἴςοτ. ἃς Οὐΐητ!} ἱπάιξιοπέ νο- 

ἐλητ. ΕΠ γογὸ Ατίοτεὶ. α, τοῦτ. ἐπαγωγὴ » ἡ ἀπὸ “ἦν κῳϑέκας α σδὴ 

τὰ καϑύλε ἐφοσὸς, Ἐτιὶς ἀτιο ἔπητ ροπογα ὅγε χα τ᾽ ἐγαν πίωσιν, ας 
“ ἀκολεϑίας, νάς Ατζοτ.ΐπ 2ιρτίοτ Πα ν τν δὶ ἐπαγωγὴ μδ ἐν 

ὅδι καὶ ὁ -ἶξ ἐπταγωγῆς συλλογισμὸς, τὸ διὰ πῇ ἑτέρον ϑείτερον ἀἴκρον τη 

μέσω συλλογίστε ὅδτε. ἣ ᾿ : , “ 

Εἰ σἀγωγεῖτοαρι ἃ ῬΟΠ τ οπα [.8.οἱ τας ἐμμίωοις ϑυκᾶς ἐπ δηρνταρ. Ἀσὰν 
3. ὠροιπὸς ἐρανικαὶ, ἐμιπορλκε. 

ον, ἐσαγαγία «ϑωδων ἐνηχθέντα 

αϑοφνονλ ἀγἀτίτιιρτα 1πἔλητίθιι5 ἐπ πρ1τν ται ρ τᾶ Ἰαξαητίαπι, Ραμα - 

ΤΟτα Ργατριυιγια, Ὀϊοίς.1.3.ς.55. Μάγος Πὰς αάἀποταῖ, ἐααγωγα, 

Ῥγαριιγία Πρπιῆςανο, ἀϊέϊα ιδά ἀποιιηταγ ὃς τοάιοιητογΡα 

τατταπηοη Πϊοίςου! ἀϊς μπης Ἰοοιμπι γἸΓΛΑΓΕΠῚ. Ἰάοπὶ Ὀϊοίςοτ. 

1.4.ς.2.47.χοησμϑύει πρὸς τὶ ἐπαγώγια, 5.) τ μιὴ ἐπε αὐειτομης λεῖ- 

ποδίρμῶν; να]οῖ πὰ ᾿πτεσεπληι ςο] 5 βἰαηάεπλ» 
115 Διὶ τατιγα, 

ποι οἰγοπποίποπε οαγεὶ Γμητ᾿ Ἀπ ΠΣ : πὶ Ἄγε Πᾶς »ἴδὰ ποι 

εἰγοι πο! Ποηοοργαρυτι8 ὙὉ1}18 ἐδνΜαγςοῖ ας. ἐσαγώγον Ηο- 

᾿ Ὅν, 

ἐλ σός, ΕἸ ΤῸ εἰ! δ] απάεις πιθανὸς ἰσνατηλὸς ϑελιτῆς 

εὐϑ ΔΙ Πεοο στο μ5,φιλοφ ρρνυτικὸςΎΡΕΠ]αχραρΡοἤτιις 
δὰ ρετίμα- 

ἀεμάμηι ΠΟ ἰοαφαΡΙΟΒΔΒ]μσΆ]Ιοχ » δὰ ἱπάμιοοπάμπι ἀρροίϊν 
τιν τς 



αι 8 ὩῺῊΠ 
εἴτ τ, πτϑιανέ ιὐαωγωγὰ ψϑυδ μὴ, ἱκανὰ ὃ ἐἰρτεγρτ. Τ ἈτιοΥ ἀϊά, ἔα - 
γωγὸς ἡδονὴν οἷα ρ τᾶς 11 οὐδ 11159 1, ξταμτ, δ.ν [τῖ τα. Πα πίτατισα- 
Ῥίτο νἱροπηποίςρεῖπιο. ἐσαγωγὸς ἡδονης ἱπ ἀπ σοης γοϊπρτάτειι. 

ἐσταγωγα τεττῶν, γογα αὐ ρευ Πιαάοηάτπη ἀρροῆτα ἰοσιτιι5. ἐπα - 
γωγα δήμον χρή ταγαιὶ ἀσπιι! σοιείος πα τισι η15 Δηϊπιοϑ ἀο- 
ποπιπτοιίατα Πἱτογα, ὈΙατααι Ραδ], 

Ἑ παγων,οντοςγαττ οητόςἤιις τγοοί ν᾽ 64, τα τι πιασΐηα Πμς ογαξτι 
τισηῖ ταάίςο ΠΟΙ !Ποσατα εἰ, Ν ἰτγιπαῖιις ἀτοἰτοΐγασα ἀδτο ἄἀπο- 
ἀςοϊπιον σα ρῖτε σιϊητοκῖπ γαάῖος ατιτοππι πα ο ϊηα: σΟΙ σατο 
ταγῦῖα τγοςηϊοα. Ἔλπη απτοπν Οταοὶ ἐπα ον τας ο ἘΓῚ ἀγτοπιοιξ 
ἀρΡο ας, Ἰασς ̓ ώτογανντ Ἡογπλο αἱ 1 ΡΊΤηἴμπῈ ογγατιιπὶ ἀο- 
Ῥγοπομ 4504] ἀΥΓΟΠΊΟΠΟΠῚ ΟΠ ὄγσατα ᾿πίτειπτπιθητο ὃς πηα- 
Βίπα ἐς τα πος ροἕτ ἀφ σοηβαπαϊε Ἰπαῖοη5. Εραροη νεγὸ οἷά 
οἵα, ἀγζοπῖο 5 σϑη5 οἰ τγοο θα": αιιοά ἃς Ἔγϑατα ἀϊοίταν Νι- 

ττῖμαῖο» 1Δ44ὲ νογηάσιηα παρ] 1οἸτα5 νοῦας ἀηφάνηνη, γἱάς ἐρ- 
γάτὴ, 

Ἐ᾿ πογονίζομιαι. οἵδ ΔΙτιπὶ σοττο, Ογοσ ἴτοπι [δου ἀο οςο οααίατα 
οτὸ γα! ρόγογο, “ἐπαγωνίζονται τοῖς "εἴξωϑεν τεκμηρίοις δ αὐδοκ τῷ 
αὐδοὶ σευροικειοιιῦ τες ) ΟΧΤΟΓΠΪ5 σΟΠΙ Θέτις Ομ τ πτι!Γ 481 νἱγ 
αἰτουῦ αἰτοῦὶ ἔτη! Πασθην ἔς γ οἱ πτῳΡΊ ατοῖῃ Νιιπια, ἐσταίω-- 
γιζο μήν Ὁ- τεῦ οὐνίβαςοιιπι Απαϊαὶς γοροτοης σουταπιοη. ᾿ΓΟΓΙΠῚ 
εὐππὸ Δπαϊ αἷς σογτα 52] τατο ἴῃ ΒαΡΊο.1η ορΙ. Πιάα:, σὰς 
δπκκϑελών εκσαγ τνγίζεάτοη τῇ ἀπαξ οἶδα Τοϑείσῃ τοῖς ἁγίοις πίει, ΠΟ 
ταηβοντ ἀδοοττετῖς ργὸ Πές [Δηξτὶς (Ὁ ππε} τγαάϊτα, 
Εἰπαγωνίζω, Θητοπ 03} ἼΧΟτ Ιτεῖι ἱποιπηρον»ρογίδιιογο. [τῷ ροττ 

οτο ἀριιὰ [158π.1π Ατρ. 
Εἰ σύδα, μι αἰτῶ αν κε γα ςοἸ ἢ Οοἰποαητο, Δ Πζιὶ Ῥτοίδαιοτ, σαγηαΐης 

οὐ] ρὸ. Ηιῖς σοπτγαγίμπι εἴ οἰξ ίδειν. τοι εἴτ 9 ςαγηιίης ο- 
ΘΠ σαταιη, 4110 ςατπιῖπο ΠΠθεγαγς ἃς [Ὁ] οτος, ἢ υὑυβουῦον ἐσσᾳ δου- 
σιν τοῖς γάμοις » ἘΥ πιοπαριιπι ἱπιιοσληξ ἴῃ παρεὶς. ΡΙΙτα τ Πτι5 
ἴῃ  οσημ]ο, Χοπορίνοη, ἐξ) υἷο' τινας φασὶν ἐπῳδαὶ, α οἱ ὅθπας-ούμε- 
γοι ἐπ᾿ ἰδοντες,οιὲ αὖ βέλονται, φίλοις ἑαυτοῖς ποιοιυῦται οὔτε ιιαἀλπι 
ἐαγτηΐηᾶ τγα πππτναιις 411 ΠΟΙ Θταπτοϊποα πτδητος ιοίςιιπηι6 
γ ΕΠ τ 01 τοδάτιης ἀπηίσοβ. [ἄταν ρα] ΡΠ , ἃ υὐὸ αὐ σειρίωες 
ἐαιῦ δὲν τιῇ ὁδηνοστε 9 Τγατῖτιο ὃς Ασοινατ. 1 οππ 5 ταῦ τέων τίω εασω- 
τί μαν κς τοῖς ἴλλοις αὐϑρώποις ἐπάδουσαι κατεῖχον, ϑζς, ἤος σαγπιθη ο- 
τίαπι αἰ115 Πουη τη σις ᾿ποποητος οος5 γοτϊποραπτ,ᾶζς, Ετεπα- 
θύσω μαῖα ἴηι ΤΠ οατετο » σατπηίϊηΐθιις ἰοπ!οπτος ἀοί οτος ατα; 

Δοςο]ότάητος ραγτιπι σγαι ἀατιθιη τη} ται π). ἐπα δ μαι» ἱποαη 
τοῦ, Ιάἄςπὶ πηοχ,ῶςε μὴ ἀπιέναι ἀκα αἱ τῆν εἶ ὁ πτι ϑιέντας,ντ αὐ 1- 
Ῥῆσ ποὴ ἠϊργαζίαπειιν σατπηῖπς 1ΠΠς ἐξ}, ἐσ δε εἰς ὀξὺς τὰ ἀσιι- 
ταυτὶ σα ηταη5 ἀογγατ, Ασα τοῖῃ ΡΥΟΘΙ. 

Β᾽σπαείδω,Ἰποῖηο, ἐπίδω. 
αὐτὰ εἰρω,[Ο] ἸοἸτο»ογὶ σοοίτοπι Πιρογαάττο ]ο, αττο Ποπο ἱπιροπο. 

Ἡροτοάου, ἐπείειρον αἱμαξαάίων, 1 αἰ κάξαις ἐπετίϑεσιαν, ΗΟΠῚ. ςατγὶς 
1πηροποῦτηζ, 

κ τα 3λον, εὐ τὸν ΡΤ ΟΣ ΠΎΪ. ΠῚ ΠΟΥ τα ΠῚ Ϊη15ονμοιτήθεον, βροχζεῖον, ἀοοΡΊ τα 
ῬΓΟ Ρσδπιῖο Παρ ΠΟἴτοΥ ἃς οπισ  ππιοητος 

ἘΠ ποιὰ ζω αςοῖπο [προ η 55 4] πποητον.Π]Πασμτγτπογ. Γμπιςίληις ἐς 
πιέξει, ὅποι αὐ ἐκεΐνίθ. τἰξαξ χη. ὠρὸς πὶ μέλίδ- ἐπαμίζοντες; νὈἸσιιηη; 
1116 Πτ αι ριοατιι5,α 4 πλ9]105 οἰ αἰατι τορομάφητος. 

Ἑ σαϊγίζω, ἱπηροτιοίς ἰριγο, ὕυκᾳ τασνέω, οπὶ ταγθίης ἀΕΗο ὃς ἴτ- 
ΤΙ ΟΣΤΠΓΡ »αρῖτο. Πᾶ αἰγὶ» ταγθο εἴτ νησὶ. 1]. β,-λαξρος ἐπαιγίζων 
ζέφυροςοἱ. μεγάλως τὴ σφοϑρω; «νέων, 

Ἐ ταΐγδιω,ἱῃ {ροτῆοῖς ἐαητιπλ οι] ατταξῖιι Αἱ ἴσον παψαῦσα: ἢ- 
δη! ποις ετίαπΊ οἴιπὶ ἱπιροτιοἱπηροτιιο οι 

Ἐἰ «σα δέο με. μι. ἔσομαι ογ δ οἴσονν ογεςσιιη ἀϊα ΔΕ οἱ οΥ τ παι δεωνεὶς, το - 
ἘΠ τΊΓ1}.}ΡΊ]ατο Ἂς Γορ ἔστα δὲϑιήσομα τας Ρυιο ῖτ. ΕΠτῚρ 4, 

Ἐ᾽ παίκλια, τοὶ, ὃς Ἑ᾿ σαείκνια, τοὶ, οἄ τ 1 τι» ἃ σοσηα ἀρροπιιηζιιτ, ἤπιος 
ἐα Πὴτ δ. Π]Αγῖα. 4} εὔκλον, ὃς αἴκνον, Θά τ} {ππππ|. Ἐπ τα τΠ..Π1. 4.6. ΡῸ 
ἐοξη ἴα, ΠογπλΟ]. Βατθ.αριιά Ατμοη.1.4.ἐποξκλα, Βοτίδιις ᾿δ14.κὴ 
ἀυθ ὶ εδὸ' υἱὸ δυπόροις φομιοῖ εἰς ἐπαϊκλα, ταῦτα δι ὅδ: μ᾿ δεῖπνον πεχο 
γήκζοιτει, 

Ἐ᾿ σαΐικονες, ἢ 1]. ΠοΡ οτο5. ἀπογονο ΗΟ. ἢ, 
Ἐ᾿ πωνετε (να, ὁ. ατἀαπάτις, Τα 4 1115 Οἱςοτῖ. 
Εἰπώνε τήρει, ν, 6] Δατίιτις»(Ουπε!!. 
Ἐ΄αταινέτης,», 6. αυάατοτ,  οη, ἐπωνέτης δ, ἰωῶ κα «ὦ ἔποις τούτου » ος 

φάτγπΊοη [αι ἀαΐρατ, 
Ἐ παρετικὸς, Δ ἀατοτοαά ἰαπ!ἀαπάτιπι ρτοροπῆις. 
Ἐ᾿ πιαγνετὸς, οὐδ, Ἰλικ[ατιι5»α ἀπυῖγαπάμις, [τι 4115. 9 ἰαπάς ἀϊσηιις, ἐτ᾿ 

σπαγνετὸς πῇ κα δοις, οΧ ΠΟΥ [115 [4ι144 115. τὸ ἐπτωνετοὸν ἰαπἀα 116. 

ἐσταννετὸ πὶ πρὸς ϑηνλα χέσεως» αἀτηϊγαπάα 0 α ἸΏτοΓ [Ὁ σοηιις- 
πἰΔητ Ν αΖϑηζοη. ἐποινετὸν ὦ χα 5 ἕκοιςτον ὀυφυΐας. ᾿άοππη. ἐπαινετὸς 

“πιρρι 2] αὐνἀατιιὴν ργοιιου οί» ΘαΖζα ἀς δεμοξῖ, ΟΠ ῆρ- 
Ρι5, τὸ ἀγαϑον, αἵρετον. τὸ σγ᾿ αἦρε τὸν; αὐεςον, τὸ δ᾽ αῤεςον ) ἐασαινετόν, τὸ 
“ἵν᾿ ἐφταγγε τὸν, κολον Οἴσοτο ιαττο ἀς Εἰηΐδ. Οτοα θοπιμτι οἵξ, 
14 οἵ οριασιϊο: χιιοα ορτεαδὶ!ς, 4 οἵϊε ἐχροτξα πιο οχ- 
Ῥατεηήηνιη ἰφιια οι 

ΕἸ παρ ετῶς [4 ἢ τεῦ Οἷς, ἐατανκυβως Τιοάοτ. 
Κ᾿ αν ἕω, αι, ἔσω, ὃς ἡἶσω, ποῖ κα νοὶ οῖορ, ἐπα ένεστι, [τι4 0.8 ΡῬτοθο. Ηο- 

πλοτ. Εἰ 1 (1. β,.- μύϑον ἐπαιν ἡσόωτες ν 1Δ οἵδ . συγκαταιϑέυβυοι πῇ γνώμῃ 
«ὑπο ἐπαργεένν το ἄρογο στατίας. Τ πη γ 414. ΠΠτο οξλαιιο, ὁ 5. Αλ- 
τοι ἴδης ἐπτωνύσας αὐεδδ, ΡΊΑτο ἀξ ΚορΡα9],7. (ἐπαινέσομαι βατιιγᾶ 

᾿ Ι 
᾿ 

" 

: ἘΠΕ 
: ξαοῖς [οτὸ [Ὀπιρογ. ΟΥΟΡΟΥ αρετέω 3 ἐπα θεν ἀν. 

ὅρκων χὶ σπεδιῶν σύγχυσιν ἕχι ἐαππαινεσύμεδτ, καἤλλεις" κε ασωγώς 

ἴῃ Ἀδῃϊ59ῖαπΔ0.ΕΠ} ταπηθη μεταληπῆ]ικως ἀϊέξαπι : 
γοΥθα γοπμο πεῖς, [Ὸ ἃς ὠνεῖν ν Πγρατατ, ἸοΠο ἀ. ἐν ΤῊ 
αὐνεῖν μεγάλῃ! δ], ἐνὶ φορτία ϑέξϑου,δίςαις ὙΊτρΊΠς ἴῃ αοὸ 
ἄλτο ἱπρεῦτια τατα}  χιρίμιπη οοἰἶτο, Ηογατῖιις, Ατ : 
τιιπλιι15 τοῦ [ς οοπίρσης 5 Ππραιάϊ τοίροπάοι, , Βαμα 
Ετ τα ἀρ Τ᾽ ογοητίμμ γοξξὸ τες χητῖδ. εχήθαι ο. 
σε ταύτα, 1. δεῖν το ἰΔι409Ρ]αἴο ἐς Τιορ δ. ἐπαινω πίω), 
τατον τ ΕΔΌ 10. ἐπαινώ, οἴιπι ἀποιῖς Αςειίατοϑς Π), 
οἷς 5.παγπ᾽ ἔχω σ᾽ εἰπσαγνέσαι λδγοισιο ΤῸ 7) πώνταιοἱπ. Οἱ 

ΠΡΕΓ οὐπηΐα τὸ ΡΟ διπι νοτῖς ἰαὐάατο, ἐπτωνεῖ παιὲ 
Ἰαιιατας οὐ ρα] οΠγιτυιἀ ἰποια, Γιιοίδἢ.: αταγνούδσι 
παπὶ ρα πάϊ Ρογῖτα ἰδιιάςεπ σοπίςαιιου, Β]] οὔτ. η Ης 
παννξι ὅγε τϑος ἐὺ πυρείσ, ΟΔ].Δ ΟἸαιις. ἣν 

ΕἾτσαν δ ΡογΙΘΡ πο μος ΓΟ οἶτς ἰπτοῦρ Ηοποά. Ποπιογη] 
γὴ ΤΙερσεφύνεια ἰητοτρ ὄψέφοβιθ-, δεινή, αἰνὸν γδ τὸ δειγαν, 
ἐπαινέσειεν. αὐ τέφοασις ὁ πρήπος. ἡ υὑπρβολικώς: ἰώ αἴ τας ς 
γεν “τῇ στίτο. 

Εἰ παινίθυ»εγός [ἀτι59 [απο , οτατῖο ἐς [αι !ριι5.» σΟΠΊΠ 
ΡΙμταυςῆ, ἴῃ Γγοιιγρ. ἐφηφίσουτο μὴ Θάνατον ὥσισῷρ πὲ τοῖ 
λέγεῶπῳ ἃ ἄξιον ἔτανον, Τὰ οἴπ, ἀοογοιιῖς ([Ἔ πατεῖς ) ρΟΙῈ α 
αιιοπιλάπιοι Ππὶ ῬΓῸ ΥἼΓ155 τᾷ ΡΓῸ ξασ πη! ηῖ5. ἴηι ἔαΠι 

-- τποηάατίτϊ πὶ ογείοπεπι μαθογὶ. Χοπορῇ. οἱ οὐδ γές 
σβυτέρων ἐπαίνοις χαίρρυσι,Ἰά εἴτ, ῖτπιοπας [δ ἃ ἰδπιοσὶδ 
Τὶ σαιιάφης, ἐΐσσανον ἐἰχαν, ὅσης Διά ῖγο, ἔϊασεινὸν ἐΐχω, 
ἄς Γοριθ. 

Ἐ᾽ παινὺς οὐδ, ὁ, αἰνὸς, σται}5. ΕΤΟ ΠΟ (. ἐπανῆς αἰρσεφονείης., Ὁ 
Εἰ παινα μήδως αρτα το (.51ς9] Δα ]τον Οἷς, ἐπαιναπώς 
ἙΕ ὥαογ αἰ δ)ει οἴη. [ἰττογο ἰαπιατί, ἐπ᾿ αἵ ον (6. λέεοθοι ὃς ὑγὸ ἰ9 

ΡΙΙςΝ οἴη ΑἸΟΧΊΡΙ. αἶψα δέ τιν ϑειλέοισιν ἐπε ονάαοσο λὲ 
4μἰς σα] 415 α  ππαγῖδ. 

Εἰ σαίρρμαι, ὃ: Ε παίρω, μιἀραῖγπολρκα, οΈγο, ἵστα ρο]] 0. καφί 
εἶτο αἀ Πιρεγδίαπιοίη ἐταιαήεια τηάτεςο ὃς [ΠΗὉ. ρει 
τρον ἐασγρμῆνε δὲ ἀμφοτέρων πἶο κχίρων, (οη15 ἔαχαπι ἀπιθάθες 
πλθι15 ἀττο [θη εἰ 52] Πταγο πα Βογάς οι καςοιὶ ἐν τῦκε 
ψῆρο:«»πλατητη ἄς ἃ ράττιι τΠπηρητο5, ὨΙοίσοτιή,],4.0Α, ὅ9.: 
αἰμὴ φων ζω. ΤΠ ςπτο {ἰἰτταιρε σα τὸν οτῖρε τοὶρ ἤππιν ΑὙΠΈΟΡΙ 
τγαπΠατὸ Π πιά "ἢ.ν7) Με ειδέω ἐς ἀϊπ τ 115,. νι ἐπαίρ 
ζεινγὶς αὐαπείϑιει, ποῖ τα ητγου ἐσ ΠτοΡογρο Ππ|πτρωρϑοίγείο 
᾿κίςΠ|. τοὶ πρὸ τούτων πολλοις κὶ ϑιρασεῖς ἐπαιρῥυῖυ(Θ- πὴ 
φι. Ἐτ αὐἰδὲ ςεφανο, Οὐτε ἔλπες,ὄτε φοζίδ. τε χάρις ὀτεο 
«αἰρεγίιο ρος γι οἷς λεϊπὸ, Ἐξ ἐσσῃρ μῆλοι τὸ ῥόπαλον» 
κότες Ἐτ Χο. ἐαηρυβυθ- δηὴ πλότῳ,ς]Ατὶι5 ΟὉ ΟΡα8. 
ὅτις με γη ἐπῆρε τίν σίωΣ μητέρα, αι1α» ΤᾺ 11 ἀτ ΠΟΥ 
ΠΊΔΙΓΘΠῚ Ὑ ΧΟΥΘΠῚ ἀπ ςοτοπην πᾶς αἰλρ ἐπηρυῆν Θ᾽. ἀρὶ 
γἱγ ἀτάοτο δηΐτηὶ σομποίτατιις. δ ώρρις ἐπεαιίρεδϑει! ) ΟΠ’ 
οτῖσοτγοΣ Χοπορἢ., ας, ἐπαίρομαι ἡ δυνῆ, οΥΊ σΟΥΎ ΘΙΝ 
ἐγ αν. ἐπσαιος μᾷμν(8- 1} υἱκη,ντἐξογία ξοτοχ. ἐσταιρόμῆνθ 
τι, ἀϊσςη αὶ ξασαΐτατο Πιρηΐχιις. Ἱ πον 414. οποςαῖι5 
ἐπαρϑεὶς υὑποὸ μι οὐ ποτοοάς 4} έγιι5, 1 Πυιον 414, ἐσ 
σίδι,ἴρς (ΟΠ οἰτιι5οΐρς ΠιδΙοιατιις.Γάοπν Ὑ μπογ ἀϊά,] 
ΤΊ, ῬΟΪΎΒ.1.1.ἐκ σῷ γεγονότος περτερήματος ἐπ’ αρϑένπας, [ἢ 

τοϑον Ἰάς υὐεϑραίρομ, ἵ 
Εἰ χεαϑϑναϑομαι,[δηττο»Ἰητο Προ. ΑἸΟΧ. ΑΡΒ τ. ἐλται ἀνε 

ρών,τος [δητὶς αὐιιον 25,5 ΟΡ οὐδὲν οἶδ᾽ σ᾽ ἐπ αὐδϑνωνῃ 
μεῖς Το η1, ὃ σὸν εἰς ἐπηϑιόμίω μόρφνοἱ, ἄκου σείμείων γι 
Πιοτζοιη.91.1 ΠΟΥ τ ἢ. 

Εἰ παϊϑϑυνμο» τὸ, [δ [τς.. 
Εἰ παΐασω, μ.ἱξω, εν χα ἰποϊξο, ἰγσιιοσοιαπη ἱπιροτιι Αἱ! 

ἀν Π.ξ, Ηἰ υἦό μοι μαῖλα πονλοὶ ἐπούΐοσον μελίῃσι; ἰά 5.0: 

Ῥαης ἃς Παίτὶς ροτοθαης. Ἐς Πα 4.γ, τῆν ἐπαΐξας 
1πιροειμτι ἔα οἰ 65. Ἐἐποΐοσων ξίφίθ: 5 οπίεπι Ἰηοίταῃϑ δ 
ΑΡοΙΠοηἰτις, ἔϊγχέ ἐπαΐοσων, πα ῖτα τα Ἰηϊταπϑ.ν ΕἸ ἴῃ 
ΘΟ η5. ]οστογ. ἐσα ΐξαι δηΐοισι αὐτί, αῷ δβηδιώξαι ΑΡΟ]] 

Ἐ᾿ παώϊς (9... δ, τη] ο τι150Φόυτοϑς κα τάφορος ὡς ἐ παῖς, 
εἰργασμᾶψθ', χιιοά γ)ὶ οἰμπὶ ἔοι Πς τοοτατ» Ήογο 
Ρε. ἐπεί τε ἐπτίς.Ὁ- ἐγήϑετο ὑπὸ καμβύσεω 9 Ῥοϊαιάππι 

οοπιέξιις εἴς, Ηεγοάοτιις. ἐπύϊσον γυύμῆνον κακό 
δυμαξητον,δεῖμο, ἔχλαζε, εὐμτὶ ΠᾺΡ 11Ὸ πγοτιῖς ἰαιτι τα ΠΙῸ 
Ἰεῇοι) ἴὰ ΤΠ) επτατατιιπι ἐχςορίταυ Ηοτοάοτιαραά, οἱ 
πάϊς οιἐγλύοντο, πιης ἐς ρτε θη. Ἵ 

Εἰ παι νὴ ἐξ. Ὁ χα ἐρραάοη 415,1 [4 π||5. ΐ ΤῊΣ 
Ἐφαγχ δου αι, οΥτοἰςο»Γοογοοτοριάοίςο. ἐσταικιυομᾷ 

Ἄἄτο ετιδείζο. Ηὸος νογριιῖη Αςοιυίατιιιο ἐπα ρΊταΙ 

ἔζαιιο Ματοῖ, ὅς γὸ αὐ ἐπαιχεωϑᾶ με μοταςι 8 ΠΣ ΝΣ 
τἶτ αποὶ μοι 16 πῖὸ οττιδιιογῖτο ὃς μαι] ὁ ΡΟ πα, το 
σπου ἐπταιος ὅν αἱ σετοιι αὐτὸν. ὃς ΒΠπιπὰ που 1115 ΡῬυΔοΡ 

ΠΙΙτς πουαϊηὶς στα οίσεν οπα, ΟἹς ἴῃ δαἰ αι Ν οι ἘΠ 
τὰ νοῆτα, ὙΊγρΊ πις Αἰ πεϊά, [ςεπηΔο. τά τα ἢ 

ΘῈΡΡΙΠ Εἰς οτασαἶτ, ϑορΠοο ας.» ὐσ)᾽ ἐπαιχίυῃ ἰκύν “- 
το ριιάος [οκμιῖ. ἐκ ἐπσαρχωύομαι τὸ δυαωγγίλιον » ΠΟΙ ΤΣ 
Ἐπιλησς θαυ], 4 αὶ οαπι,οδΡ.1. ἐπα χιευομιαι πῷ ὀγο στιν 

Β 

5. 

ι αὐ. 

ἝΝ 



ΕΠ 1 
οαἰβείοτ, ΗΠ ογοίος. 

ἡχϑι οπιοπάϊςο διιοτοῦ. Αςοιατ, Πα ππι]οοἰποιιίο, 
τσαὶ σαρῖτο ἀεοϊπιοᾳιίπτο, ἐστι τεῖν αἰ χώύομα»πιςη- 
ιδοίσο. ὦ 

ΠΟΠΔΊΟΙ15. 
(ο(ι, , ἡ 

Ἰοπάιοϊτας (ς. 
γα δλαυ,τερτιμήματα, [ϊς οπῖσπι ν οοδυῖς ϑοίοη απτῃο- 

1ι.8. 
μ. μι. ἰσομαι ας αμανἰπουο ἴποτορο. ἀσο(ονα ἤσγοιντ 
ἱραπι » ἀΠίρηο. ῬΙατο οριίτοὶα (ρεϊηνα ἡ ἐμφοβέμεθει μή 

νυΐνος τιρωρφῖτο,ὰ εἴτ, η6 τσ τ ποσηίλης Ρἰςέτογοτ. ἐ- 

δέκτης ἄτοτη οἰγοιίατον » ὅς ϑάυματοπϑιῆς α- 

οι ̓αφοκαν, ἰαξχιιταπι αιιοίτιις οἴϊ, Ὑ Πιιον ἀκ. ἐκαγτιώμαι 
δ πορείας. ἸτϊΠοτ]5 Ἰοη σ᾽ τά ηεγα πὰς οχ σα [Ὁ Γ]ατο 

ΟἿ», ἐσνοτιῳτ᾽ αὐ' σὲ τις ἀμνης εἰας τινὸς , Βιάαηις ἴῃ ἘρΠ, 
τἴσοῖς Ῥοτοῖς χυίρίαντι οὐ τ οπὶς ἐμ υλε]ατς. Ὀςηνο- 

δέκ, ἐπταιτιιστέμδυός με Φόνϑ 5 ΟΥΠΠῚΪ ΠαΤιΙς ΠῚ6 σα 15. 
Ῥίατο ἵπ ὕ"ματάτο ἐς Απαχασοτα ἰοηιι6 55 ἐπειδὴ 
νώσκων»ὁρ αὖ δεα τῳ υδρ νῳ δὲν χοώ νον, ἐδὲ τινίθ. αὐτ 

ἴον εἰς τοὺ δγα κοσμεῖν τοὶ «τρφγματει 5 ποαις ςαϊίας αἴ- 
5 ΠῚ ἃς αἰ ογεητοσι οτάϊηϊς δὲ σοπιροἢτιοηΐς γουι. 

κα Ραμ άτι5. ΓΟ π5.4τῆοτ . 14 οὐδ, εὐτείθο, ἐγ παῖ πο 15, 
[ατιῖς γὲν αἱ τέα γυ ὁ μάν. Ἰπςαία πάτο. ἐπ αξτθ.- αὐτῆ, αι 
ππιι τιιγο Τ διιον 41.118... ὅτοι μοι ὕαμες ἐσώποι, Α- 

Σ. Αὐσοσαιτι σα τη Οεμῖτ, αὐτὸς γδ ἐπαίτιῷ- ἐπλϑυ ἀέθλων, 
Ἢ 

Ἰουοχαιι 1. ἴπτο Προ, ἐκούω, αῤόϑιαλομσε. ΓΙατο ἴπ Θοτ- 
ἠεις ἐδὲν πἰδὶ γυμναςικῦς, Τάςπν Ἔρ᾿ τὰ ΓἘρτὶ πτα. τὐδὲ ὃ 
πα εῖν ἐδεγ ἐς το ᾿ρ (ἃ Ω1}}} ρογοίροτο, ΑἸ] σισ πο 
οἤτίοης Γάο πὶ ἠδ ΒΕ Θραδ].7.,ἄκλοτι ομῦ μῷ 4 ἐγὼ, μα’- 
γον πολειμιχε αὐ δὶ 3) σουν μοὶ ἧλον Ἵ λογίζεάϑοι τε κα ἀρα- 

; 5 πάντων 75. ἔφη μελῆτα εἰ κὶ ὑτιοιμ μέλλει. τείξεων ἐπ 
ἀτατοῆις ἴῃ Βτατο. Οἱ 3 σεωωμόται τὶ μὴ φων ἧς ὡς ἐπ οἷον- 

ματρρούυδυοι ) ἀφ᾿ ὧν ὑππενόοιυ. ΑὙἸΟρΡΠαπος σφηξὶ, Κα- 
"2 ἐκ ἐσναλεις υἷα: αὐδὲοῖν. οἱξ σὺ υογονοι τορυσκειωεῖς . ΠΣ 

πτ.Ν οα [δητὶς τὸ πη στο Βαθου!. ἐσσαίοντες σιδηράν. 
ι [ξητίοητο 5. Πεγοάοτ. ἢ ϑαλεία. ΑἸ αη ὁ αι ροίρο 

Ῥυὰ ῬΙατοποπι ἴῃ ΑΡΟΪοσ. δοστγατίς γ ὧν ἐγὼ ἐδὲν ἐτε 
“μικρὸν πέρι ἐφ αίω, αἰ] ττιττι ἐφ τογιστι πόας πλλ τ 
Γαπὶ α]σαιπι [οἴο: ἢς ΕἸοΙΠιι5.14 οἴξ. «ὐεὲ ὧν. ἐς 
ΤΙ [οῖοῖν οἱ τοὶ ρτὸ τἰκασώς, αἠταοίιπι. ΘΟΡΒΟςΪ. ἴῃ 

ι Ασαια, τὶ βαῤθαρον γδ γλιδατὰυ ἕο ἐσ αι 1. πατν δαγθα- 
πιάτα ἰτατι ᾿πτο ! ΠΠσῸ ται]. νού,, πῆ κα 
᾿σῶ, τ κα Εἰ οιϊο ἰΐρεπάο, ἱποιιπι δου προηάθο, ἴη- 
ονοβότοινπάς ἐπωπροῦμσι, ςἴστοΥ ὃὲ βοἴτίο τυζ κού- 

οὐ (ἦν (9. ἐλπίσιν, ἴ)ε τη" ογοΐξις ὃς Πιῃϊχιις.ἐπαιω- 
οἴη [πηπα Βιιῖτα πονϊππσταῃς ἰπιροηοη 9, ὅἠσκρεμαννώ- 
ὙΠ 5. εατηωρνυῦσν τοσοῦ τοῦ κινδιυΐ ες, αὐτὶ τῷ ἐποραη δα, 

ζω; ἔϊπι ἀοιι]οατιις5. ΠΡ ῚΠὶ5 Βουγοο. ὅς ἐσσακθυϑέζον, [ἘΠΊτΕΓ 
ππηντ ἀρι Ὑ Βεορμγα τ, μι τότ Πγο απαττο - σαρῖτα 
ἀεπὶ τι Τ᾽ ορ γας. ΕΠ τοτι δτο (Ὀχτουςρῖτς 3. 

μαυλων εἴκανϑαν ἔχοντι κὶ φυλλον ἐπακαιϑίζον, Ἰὰ οἵξ,. ἤρ᾽πα5 
οηκίςεπεος Παρ ητια 9 ἐο Ἰύπηαις ἐπίτιρενγ σι] εατῇ 
πὶ “1 Πσπὶ Πςατὴντ Οαρρατις Δὲ σγρτῖα, ΑἸλδι αὖρα τῶ 
ἀς Παρακανβέζων, 
ἀϊο, Οςπῖτ, ΡΟ]. 

ν] ΝΠ ἀπ χέει ζασει ἡλικία, βοτᾶς ςτ35» 
ΡῊΤτ, 

ἘΣ 
ἐο εηΠπὶ Ἱππα εἴξοπς. Οαΐεπιις, πολιοιὲ 3. ἀδχοιε σαρό-- 

ΐ 
δι, δὺ ἐν ἐπακ καςτκοιὲ τόν 5. ὁ αὐτονοις, καὶ ἀκασ ς-ἰκοιξ, 

πὺρ τὸς 5 ἔφαν δὶ ὅλης ὃ νὑ μέρχς ἐπακυσςικός, ΟΟ] [Ὡς 
ἴ ἀρ κοῦτεαι νοςαῖ ἢ ἐπσαχμαζονταιςο σοητγαῦτσα- 

»4] [ξηπι ἀςοτείσιτ ἰειϊόταιις Ητοῶς ἰἀπρι]άϊοτ. 
γλΟ ἰπτορογ, τα δηιις. ἔπακμον ἄκανθαν, άτος]]ν εσ- 

ὕπο ΡοΠίξις Ἰητοσταπι [Ρ ̓παπι)1,αστι οι πὶ : τότ πη 44πὶ δέ 
ΠΙσγοπᾶταιῃἩοτπιοὶ. 

σίολε ϑέω, (Ὁ Ἰξαιιο τα Ππάτιι!ς Πτπη, Ἰπιίτοτ, σου! αιιοτ » φιοά 
Ὑ δηΐπιο ἤξνο! οτατίοης. ἐπσακολϑ ὦ τάντι ἔργῳ ἀγαϑώ,ὰ εἴς, 
“Δ πιηὶ ρος θόπο ἔπι αἤτήιιτις,ν ο! Τα Πίτουντ Ἰοσιίτιτραιι 
; ᾿ λά ΤΊ που." ςαρίτο αμΐητο. τῇ σαρκὶ ἐπσυκολίϑυσε » ΠΥ ΠΟΙ. 
“υστιις εἴπ, ΝΑ Ζαπζοπ  δὺ αὔλλοις ἐκέχδυσεν ἐν τάξει « πακολεϑεῖν, 
ἃς Τα [τ {ιδίςαι! οτγάϊπατα αοὶς, Ρ]τατοδις παι] ο.Ρ]α 

ἈΘρΙ]. τῷ τρια ηοράρῳ ἑατακο ἐϑεῖν. τοῦ ἀσοπάα; Ἰηἴατο 
οο τί, Γάεπὶ ἴῃ Αροίος. οἱ νέοι μοι ἐπτακολεϑυαῦ τες. αἀοΓ εἴςδ- 

 πὶς ἰςαιιοηξες, Ρτο σοπίξαιιὶ ἤπιος ἁΠ αι] ἃς ἱπτο  ἰσοτς ἰά 
ἰκολυϑεῖν χα; αϑοφκολ ϑεῖν ΡΙτο ἴῃ ΓΗ στ άτο . Καὶ ἐ αὐ αὐταὶ ταὶ 
"" διέλυτεγῶς ἐγῷμαι, ἀκολνυϑυίσετε τῷ λόγῳ καϑύσον δυματον 

ἔδινα αὐϑρώπο ἐπαπκολεϑήσαι, 
ϑημαγτὸ, ΔΡΡοΠά ΙΧ. 4 

τολύϑησις εως, ἡ ΠΟΠΙ αι τ ἀγοδίςαιιςη5,ςοπίεουτλο ὃς πις- 
«ἕο Οἴςετ. 
πολεϑυτικὸς, αἱ τείροπάοτ ὃς τοξοττιιν 401 σοη ΖΕ ΓΗ το σα ΠῚ 
“(ἱ 4 ἰπυτο αιμαντο 9 τὸ ἐκσακολε ϑητικὸν ) ςοῃ (εἴα ΓΙ} 

ΕΙΠΕ . ἢ 
ΟἸόετ, 

Ἑ᾿ παίκοοι,οἱ μαῤτυρες»τοῖζος, 

Εἰ πακου( γι ἰτοτ, Η] ἐΠο ἀ. ὐγορῆς ἐπεώκουον ἔοντεε, ὅς, ᾿ 

Εἰ ποίκου ς-(ὃ.γ5γ6 κ᾽ ἤγ6] Δ Πτιιγ ἤιαΠΠ] ἀιπς αι τὰ 0.115. 
Ε πακούω, μι άσαν,π. ἐκας ΟΧϑἀ]ος αἰ] ο.ο τουροι ογοδοάϊο, Ος- 

εαἶτοᾶς Ασςυΐ, Οὐν!].ξ, διὸς βυλιω ἐπακουση,χδζς. [ἀ46πὶ, ἡἐλι ςϑ᾽ 

ὃς παντ᾽ ἐφορᾷ. κ παῦτ᾽ ἐπσακούει. ἨοἤΠοα, καί νυ δίκης ἐπάκουεναιι - 
Αἱ λυ πἸτίατ; ὃς οἱ ρατο. Ταςίδη, ἴῃ διις. ὁ ζειὶ ταῦτα ἐκνύίκουσε 
σους ἴγαΣς οχ τῷ αἰμάἀτυ1τ, ταύτης αὐ φωνῆς ἐπαπούσαντες » (Δα νος 
διιαϊςητοβ 9 ΡΙταγοίνς ἐπ ΟΠ] 1. παντων πυρὲς σὲ βελδι μάτων 
ἐπσακοῦειν ἀξιούμαι, Οὐχπῆτα σΟὨΠΙτοττιαν ταοσίμσι σοπιπια- 
ῃΐοης πη ἀϊσησγις Ἡοτοάος. 

Εἰ πακρα αἰ οἸ ητιιγ αρι! ΗἸρροογᾶτ, αιᾶ: ἴῃ ἀπραζίῖν ἄς Πηιιηῖν 
πεὶ εἰς «“εν ὃν σιυυυγυδύα κὶ πελουπον ταγαιιαν ἃ. οξυρα γορατῖ»ϊ μύοκν αν 

ζα]οπο, κὴ μύκρα αἰλὴ5. 
Εἰ πακρία ἑγτορῖο Δειοπατιπλῆς ἀϊ ἔλα ἃ Οοσγορς, Ετγπι, 
Εἰ σακρίδες, αἱνοιΐτατος Ατμ αἴ θη Πα πα ς ἀἸέϊα;, Ετγαι. 
Ε᾽ πιακρίζω, ἀἸχὶτς Ζιάατη Ργο δὰ Πιπηθηαισι ρογάιισο ὃς ἥποπα 1ηι- 

Ῥοπουνττοίατιν Ηείγ οἢ. 
Εἰ πάκρεϑ.,.,ὃ. Ἔρτίνετοη [οἱιῖ5 5 Ζιιο ἴῃ [ππππτῖς πιοητίβριις., ἃς 

ΡΓΟπΊΟΏτοΥΙ15 (Οἱ τὸς ἐγδης ἀγα: σοη τα Του]. Ἐν ΠῚ, 
Εἰ ψακρρατμαι!ς οχλιιάϊο, Αςςαίαε. Αξζογιισπι σαρῖτο ἀςοϊπηοίοχτο, 

ἐπυκρρώντο ὃ αὐὴῃδῦ[ῶῦ οἱ δέσμιοι, ὃς ἀχαιιάἀϊοθαητ οος. αὶ νἱπένϊ ἐ- 
ταητ, δῖς Ιητογρτ. ᾿ῃὰ Οοπιποηταγ, ΑὐΠτορ μὰ ἴῃ Ἀπ15. λάτ 
ον ἐπσακρρώμᾷμθ-,1. αὐοφχρούαν, Πιδαιςαΐταης, γε Οογγςαιι ἃ- 
Ἰφαῖςον τάς Παραάκούω, 

Εἰ τακρῥασις εώ «οὐ αι ςα]τατίο. ἀτιάϊτῖο, 
ΕἸἸτακρί ἴῃ ἀσατητι ἀεἤπθης. 
Εἰ σακταῖζθ. ΝΟΡταπὶ ἴπ ϑάπτο τορποσιοητιστι: αι ἃ νά, ςοἷο- 

το τον Οἱ το πιρ τπὶ μα ογος ἐπ᾽ ἀκ πῆς ἴῃ 1ἰττοῦς. Ἡ εἰν. 
ΕἸπακτὴ ὃς. "οἰπἀ δ το, ἔγαιις. : 
Ἐ᾽ πακτήρ, πρφε ὁ νν ΟΠατΟΙΡ ΓΤᾶτΟΥ .κιωηηθς) ὁ ὧὺ κωμϑας ἐπάγων κὶ δὲ - 

κτυα κὴ δόλοις, 

ΕἸ σακτικὸς,1Π|οχ, αι} ἀττγα ῖτ, αι] αἰ Ποἷτ, ἐπακτικὸς ἐν τῇ ὀσμὴ 5 αἰ 
οάοτο εἴν ἐποιπ40. ἐπσακτικ καὶ διαὶ τί ἡ δογίμιὴ τοῖς αἰπείρρις ὅξι πα- 

οαδύξως, ταΐταιτι οἃ ν οἰ τ ρτάτοπι αβογτ ᾿ποαατῖ5) ἔρηδαι {π|41}}- 
ταῖς δἶπι5 Πα σΠΟΡΟΓΟ ΓΓΑΠΙΙΉΓΙΓ. ΤὨΓΈΓΡΥ. ΤῬιοίςοτὶ ἃ. ἐπακτι- 
κὸς λόγος, ἀτριπιοητατίο ἐπάιϊέϊίοης ςοπήϊαῆς 5 08} ἂριά 
ῬΙατοπόπι νεῖται ϑοογᾶτεβ ἔδαιρογ. ΑὙἸΠΟρ άπο5 1ῃ ἀποάς- 
οἰπιο. “ἴ" μΤ' τὸ φυσικοὶ» Δύο γάρ ὅδιν τις ων ὅστοδ ῴη Σωκράτει 
δικαίως, τοις τε ἐπακτικοις λδγρις 9 κ) τὸ ὀρίζεάϑοι κριϑύχε, Τηὰς ἐπ 
«σακτικιῖς . ῬοΓ ἱπάπιδξιοηεῖι. Τάςσπι 1η 4 το» «ὅρὲ φυσικὴ ς οἰ-- 
κρράσεως., ὅτε δὴ ἐπακτικωώς σκοποῦσι δὲν ἐν ἀυτι ὁραϊμῆν κατ᾽ ἐδέ-- 

γα Δ διωρισιῆνων . τι τε λόγῳ δυλον τι οἰσηευϑατον ΠΘαῖς νεγὸ 

ἢ ΠρΙΠατῖτα αἰξιπτοτηῖις » φιϊςαιαπι νἹ ἀοθίτπιις ἴῃ [ΣΡ ίῸ ο- 
ΠΛ ΠΤΣ αι: ἀφ Ἀπ! πηταγίπθαμς τατίοης ἃς ἀοβπιτίοης ςο1}1- 
δὶ Ροτοῖν, ά 1τα ες, 

Εἰ ταπτιίθ-, κ, ὁ αὶ ἡ Πτγοσειιϑ. Πττοτα ς 9 ἴῃ [ἴττοτς νογίαπς, ἴτοπὶ 
ππᾶσηιι5»Αἶτιῖς5, αἰοέλιοτν πὰς ἐπάκτιθ. οἶκος. ὃς ἐποίκτια «σώεα., 
δῖορο5 {ἰττογαῖος : οἷος πὐχτᾷ {βττιις Ῥαΐξζεητος 5 δ ἐπάκῃδ. 
Ὑπόλλαν , ὁ ἂν τῇ ἰκτῇ τιμώυλν(Θ- .. σαὶ ἴῃ Πττοτο σοΠ ταγ 5 ἀρᾷ 
Αροϊϊομ. Ῥιείτιις ὃς ἀκτιίθ- , δ ςοάςῃι, ἐσεκτιθ. βωώμθ-» Ατ 
Ροϊϊοη. ἐμ Ξ 

Εἰ πακτικὸς.οἐἷ, ὁ κὶ ἡ, ἁἀδυεπα; οὔρο5, εἰστιγ ὠγιμος ὁ εἰς ἀλλοδαπλς» 2- 

{πο αἰοίτιις . αἀπιοξετις»τγαπΠατίτιι5. ἈὉ ἐπάγω, ρτο ππ- 
Ροττο.ἰπιιεο, νάς ὅρκος ἐπακτὸς 5 ταπυγαιπάϊιπι ἀοἰατιιπι, 1- 
Τοοταῦ. ὅρκον επτακχτὸν σερσδέχε 2 14 εἷϊ, 1Ππγαπ τισι Πησῖρε ἃ 
ΑἸτο ἱπυραξειιι » 14 εἴτ, ποι ἤροητο [υςερτιιπι. ἐπακτὸς αὐὴρ» 

νἱγ Οχτουπις. ΟΡ ΒΟΕΪ. ἐπακτὸς πγηκονὴ ἙἘπιρ ἃ, λέγεται πολέμιος 

ἐπάκτος ἐσ ὑκείνε ϑρέδϑεῃ » ἀἸοίτιιγ δοΠΠπ|πὶΡ οο σοπῆστιμ; 
ῬΙμτασςῆς ἴῃ Εαβρίο, ἐπακτὸς ὄμιβρρς » ἱπῖθογ ργοςς ]οἶτις δ πὶ 

Ῥοτιο ἤι5. ἐπακταὶ ν᾽ μέρονἴπτετγςα τὶ ἄς 5:}} ἐπάγω» Ἰπτογοαῖο. 
Εἰ σακτρεῖς οἱννοπάτου 65. ΡΠ Πατοτε5᾽οἰλιεί ρκευηγοί. τ 
ΕἸ πακτρὶςοἱδὸς,ῆ» ὃς ἀριια ἸΝΙςαηάτιισπι ἡπακτεδν»πγτὸ ᾽ παρ οἰ μι» 
παρ ΠῚ Ρ Γξατοσγίμπι. ΕἸ είν τις ςοηίοι ἐπα κτοίδας αἀἰξζας 

εἵϊε ταὶ ἰλιείδας, αιοά 115 νταπειιγ ἐπ ακτρεῖς αἸΙΟΓΗΠΗ ἀρρεϊ- 

Ἰατίομς ςοιπργοβοπάμητι ὃς ὡλιέίς,, 14 οΠΤ0 ΡΠ ςάτοτος Χεπο- 
Ρἄοπ, οἰ Ἰςπῖς τσ πίντε τριήρεσι αὶ ἑπαὶ τρί δι, χυϊάαπι ταῦ ἢ 

ἐατα κε ίδα ἸΏτΟΥΡΓΟΓΔΉΓΙΙΓ καὶ τεέφορτον ναΐγ,νοἱ φορτη)»»}» μὸς εἴ, 
ΠΔῸςΠΊ Οπογατίτη 9 ἴῃ Μεσηπο 5 Ἑοϊορίς » τρῖσιν ἐἀτακτρίσιν 
εἰς Ἐὶ ἥροακλειων ἐπ ὀμγεταις ᾿ - πλξαζα 

Ἑ᾿ “σακ τροκέλης ἡτος. δ. Πα 1} ΟῚ ΠῚ Ῥταάατοι Ἰαπι,ληςίριμον 7λοιοοῚ τς 

ἀπ. ΑΕ (πβτη. οἴς ἀιέϊατη ιοί {τ ἵπτοῦ ἐπακτρίδα δὲ κέλητα, 
Εἰ παλαζενδύομκαι τούτω, Ἱαξϊο πιὸ μας ἐς τα. 

Ἐ᾿πσαλαχαΐζω, μιάζω,α. χα. ἰαττῖς νοοίθιι5 ἐοποίλπιο : Νειτγασι 

ΔὈΙοΪατ. 
Ε᾽ παλάομαι, "γα σΟΙΡΟΥΑΡΤΟ 

χηϑεὶς Οἴκφϑε γοςησει. ὴ 4 Σ Ἷ 

Εἰσαλας εἴν, ΔΟΠ ΤΟΥ ἁξῃοϊ ρτὸ ἔκττο, ἐσαλα ςύσσιστες πὶ ογατα. ΕΟ 

πιογι ἀν ἀν τον. ᾿ ἐταλας ὕσαστι τρορσηυαι ἰκτς πτουττόν Ὅπος 
τοτρ. δ ποῖς λέχθει σιν ὡς ἀλαςοῖς αὶ δεινοῖς σε δειιοπαϑηστοσοι, 

Ἐ πίλειμυα, τος» τὸ πι!η 109. Π|π|0- ΤΩ ὅτ, ᾿ 
Ἐ παλείφω, ΠΡ οΓΙ ΠΙπουϊμῦ ξονβεαι μαθε α  τΩΕ. 

. ΝΣ 
“ΟΠ, ὁ πολλαὶ σιαϑῶν ὁ πολι ἐσα- 



“ὅ ΕΠ ΠῚ 
ἐπαλείφειν ἣμις 5 κηρὸν τοῖς ὠσὶν 5 σοΓα ΔΊΙΓΟΣ ΟὈΠ ΝΟΥ ΓΙ  οῆτ. 
1πΗσετγοςςῖδ5.ἔτοκτ ἀσιιουἱργ το Ἱ ποῖτο, ΓΟ] ΟἸτο  χ]ιοττο, οχοῖ- 
τοροχογοοο ἐλείφω κα ἐπεγείρω  ἀκογώ. Βαῇ]. κπἴδὶ νης είας. Η (οῖς 
«σεἰδεύαν νης εἰαὶς ἀλ εἰφεῖν τὸ σπαγδδτραβεῖν ἑαυ εξ ὠρὸς «δὺ ἐν τοῖς πᾷ- 
εχσμιοῖς ἀγωῖγας, ᾷ οἴ, ἐπασκ εἴν. ΤΠοοάοτοτ. αι. ΗΠ’. ἐςο]ςο , ἐπα- 
χεέφοντες ἑαωεδὸ τοῖς Ὁ ποτέρων δὲ εὶ Τ᾽ ϑείων λογίσ μὴ αὐδραγαθήμασι, 
(εἴς ἀσιισητος δ( ἀσοϊησοητος. ΑΡΡίαπιις ἴῃ τογτῖο 170 ἐμφυλίων, 
αὐαφυουϑύων 3) δ ἐχϑρων, κὶ ϑοασέας ἐς συρλϑν βιεζουδύων. κα ἦ βε- 
λῆς σοὶ δέκεμον ἐ πειλειφ σης 5 (ξπατιι Τὴ ΘΟ πτιῖτα ἴῃ τς νγροπτς ὃς 
Τα! ληῖς, Ρ οἷν . βελόμν Ὁ. αὐτὸν ἐποιλείφειν ὅπῃ) ἃ αὐτίγονον » νῸ - 
Ἰοης τρίτα οἴφαπιπι τοάάογο Απείσοηο ἡ πάς ἀλείπος οχ εὶς 
τατοτοςοπογζατογον πξξου, στοροτῖις ἀς Ογργίαπο οχυίαλοτα 
Ἀρβείςα, δ ρεγ ἥτογας Ομ πίληος χα πλαγιγ τι πη ἀπ πιαης 
το. τλείπ)ης υτῶρο ρκίθ- γίνεται. «ὅδ᾽ τοῦ τρια πῆ κοι συγγράφων, καὶ Ἀογ»- 
“φαφῶν τὸ δ)σεξειδως 

Εἰ παλεζήσωνγ, χά ̓πτιιγι5) βουϑήσων , ὄπεκουρήσων, αὉ ἐπαιλεξέω οΡοῖα 
ἔεγο. 

Ἐ᾽ παλετρόνω,ἰάεπι απο ἀλετοόύω ΑΡΟΪ ΚΕ μοά. 
Ἐ παληϑεύω,ν οΥτη γοάάο, θεζαι δ, κυρώ, νογαπὰ ἀςοίατγο. 
Εἰ παληϑεὶς, Οὐγ 1.0, πολλὰ πα ϑὼν κἡ πύνν ἐπαληϑεὶς εἰ κφϑὲ νοτ"ἤσει: α΄ 

ἐπαλείομα) ῬΟΓΙΑΟΥΡΕΥᾶ ΓΟ, 
Ἐἰ σαλϑήω, μ.ἥσω, τσ ηχα. Δ ΠΟ» ΟΙΓΟ. 
Εἰ παλλάξ, το ἐγαλλαὶξ,αριιά ΧοΠΟΡΆ. 
Ἐ παῦλαξις, Ρογπχπτατῖο, νει Πιτιιἀ ον πλιτατα: νἱςος, οἱ ᾿π 1 {Ὀγοει!5 

αὖ αἴτογο 1 αἰτογιιπη Ὑγάπῇτι5.» ἀἰτουῦ 5. νας! ΠΠτη ἃς αἰτογῖς 
παοτίο ἐπ δι(ςγοτα ἶσα γτ οσιτπὶ ἔᾺ{{ατὶ ἐπαίλλάξις θ᾽ δακτύλων, 
αἀἸρίτοτιιπη Ὠιϊσατῖο 5 4.1 [π4πι5 εἴς, ἡ ἐπαλλάξεως δακ τυλοι 41- 
δἰεὶ τηπιτατῖς νἱοῖδιις ἐπι ρ]σατί. ΑὙἸΠοτοῖος τη Ῥγο ] οππατ. ς- 
Εγῖο 31. Ω σα οὐ δυο ὁρῶν τὸ δὲς ὁρῶν οἵε ταὶ ἡ ψυχὴ, ὕιαοιον κἡ δὴ τῆ 
δοιιπύχων τ ἐπα)λείξεως, δζς, Οὐ ]σι15 ν οΥδ15 π σα σας σο]εττι πιῇ 
πχότιση ἀπιοσιιπὴ ἀτσίτοτιιπι οἰπὶ αἰξογπος το  τπλιῖς δέ ἀϊππῖτ 
τἰ πλιις, Γἀοτπι αἶθε ἐνυπνίων, Καὶ τῇ ἐπαλι ἄξει ΤΠ δακτύλων τὸ ἕν δύο 

φάγεται. Αττϊοὶ αἰςίτιτ αϑρσίλλ αξις ἐναγλαξίςς ργὸ αὐδα)λαγι ὀναλ- 
λαγὴ." ποιλλαγής 

Ἐ σειλλα ἡ εὐϑτει..) τὶ τῷ ἐπουρλύλως ἕι δέ παν υ). ἃ. ἔχεόϑει- Χεμορι. Ϊπ 

Η!ΡΡάγομ, Οὐ δὲ δόρυ το μίυ) παρέλειψε ὼς ὅλες ἂν αὐλήλοις ἐπαλ- 
λείποιτο,ης 1{Ππ| 4 αι] οπὶ ργατεγιπίττοπάιη ἀτπιχῖς.. γε νἹἀοᾶτ 
ἠξ Παῖτα ἴτὰ σοίζεητιγ νι αἱ τα [115 ἱποιιπηδαηξ. ἐπαλλατῆο μήων 
«ἦν μούταν . ΠΟΙ] χις Πραϊῆςαμάϊ τατι Ομ τσ νατιαητίδθιις. 
ΝΝαζαηζθη. 

Ἐπαλλ άήω, ν, ἀξω,αιαχα, ἐταμφοτερίζω, ροττπιτο αἰτουιη ΡτῸ 4]- 
τετο ἀοσοίρίοςν οἱ ἐρίς Ιοςο αἰτοῦῖι5 μαδοογ. Αὐτὸ επὶπὶ ὧὰ 
Ῥα[Πιιὸ ἀσοὶ ρίτιν . ποις ἐπατῖο αἰ τογηο, ἀοΠη 0.1. Ατ] πῖ5. δῖ σῃ! - 
Ἦσατ οτίλτη αἰ παηο ναΥ 1115. ΠῚΠῚ 5 ΠῸ ΘΟ ο ΠῚ τοηοτο ριὸ- 
ἐςάοννατι ὃ οΧ το. ἀπ] πτῖο. Αὐτοτοῖος ἀς σοποτγατίοης Α- 
εἰμ, 4. ὥςε συμαυύεῶπτι καὶ ἐποινλάτειν τοὶ μόρμας διαὶ γε Πγ 6 η1- 
ὕτα σοαϊςίζαπε ἀτοιια ἀ1ΠΠοαητος σοποτατίοης ΠΟ ΠΠ ΓΟ γιπῚ 
Τ᾿ οαιςης. ἐπαλλα ἤεσιν ϑηύλοις . Ἰητοῦ [δ πη σοΠαγοίσπητ. Ατὶ- 
ἴζους]. 1 Ῥγοθ] πη, ἐπόνν ἀπῆει τεῦ γχύει “Ἷ) Ἰχθύων.. ΔΕΙ͂ πὶς οἵ σς- 
ΠΟΙ Ρ᾽ΓΟΠπτῇ, Λυ τοτο], Αἰ πιδ], ΑἸφηαηο ἐναλ αἱ ξ εἰμι, ἔνα - 
λοὶξ ἐμπί πω ἐναλλ αἰ ἤωον ἰοι [τὶ ἢ ς ἀταιῖς 1110 πο ργοςςίο, 
γε ἀξητος [ογτατίναιη ροξειπατίσα (παττ ΡΠ ΙΠῖ115) σοοιητ. αἹ- 
τογἷδ ὈΓοι οτος ὃς ἰοπσ!οτοσοπε σορτγαγίο ΟςςαΓι ἀττογδη- 
τιιγ. ΑὐΠτοτο!ος ἐσ ματεῖθιις Λαΐπια!. ἐπολνιοἰ ει τοὶ καρχαρόδοντα 
«ὧδ οσδόντος «δὺ οζεῖς ὁμοῦ, ιοτίμσι ἤμην ἀςηζος [Ὀγγατῖ, (οτος ἀ- 
σατο τιμὴν ἀπ εῖτστι τχλτια Τπίογτίοπς ροξξιπατιι [6 σομὶ- 

Ῥατ,Θαχὰ Πἴδτὸ ἴσςιιηάο Απίπια!. ΑἸ]αια πο αξῆης Δ] Ἰα 14 
οὐπὶ αἴτεγο Βαθοονντ ἡ 3 φωνιὶ ὡς ἐπτέλνα ἤ ἐστ τῷ γύύει “Ἷ ἐχϑύων, 
4ιι1Π ἃ ρ᾽ οἰπιαι πάτιιγα πλαΐτιιπι Παΐσοιις, ΑὙ τοτο! 10 τιροίζοτ, 
Απαΐγτ. φόνερὸν ἢ τῶτο ἐκ ΤΟ ςοιχήων ὅτω αὐ ἐταλλα ἥνσιν αὐλή- 
λας, Οτοσοτο αὶ ἡ μὴρ μέλυῆα ποιεῖ το κηρία, ααὲ -ἰξουγώγοις τὴ αὐτιϑέ- 
τοῖς σύραγίας οἶξυφ αἱνασὸι, κὶ παὲ ὄ θείας ταῖς γωνίας ἐπανίἥνσα,, τὸ- 

ἔξας ΠἸπας ἀμ Π15 οὐ τ απδτα ὅλ 1 ΘΠ ΠῚ ἃς ρα ΠΠὲ ἀςοῖρΊτιιΣ, 
41|ὸ σῆοο Γι ατίης οιιατ γον ΓΙ. ο αἸτογηαγο ὃς ἀοἤπογο ἂς- 
εἰρὶ ροίπιητ: τ ἐσαλλ πειν οὐιετι Γλάτίτιο 5 ξογ πὸ ιιοά ἀμφότε- 
εἰζειν, Ατ᾽ τοις]. 2. η{ποτονἱ ἢ) φώχη καρ χαρόδοιω 55} πᾶσι τοῖς ὑδοιῖ-. 
σιν. ὡς ἐπτιλλα Π ἐστι τι γύει Δ ἰχθύων , ἀξ ποαι Πασειις. πατιιγαῖτι 
Βοποτὶ Ρ ΟἹ η15 ὃς Τὰ ΘΟΓΙΠΤι ΡΘΗ15 μας τατίοης τγαῃΠο 5 5 ὅς 
αἰτογπαηϑὶν οἷ ἀηοῖρ τίς πατιγα Ἔχ Ἐς ἢ 5.146 ἢ 6. ῬΟΠ του τεροῦπε 
)δ σιω δυαζουῆυα ποιέϊ ταὶ πολιτείας ἐποιλλαὶ ἥειν. ὥςτε ἀριςοκρατίας 

τε ὀλίγαρχιπαβ ὁ 0 ῥ᾽ απὸ Ἀ ΘἤλΡ]1ς, οὔτο ὃς σογπγαπας ροἱ - 
τας » [τἀ ῥ᾽ οι! πὶ ἀοπγοστατία παθοητος. Τα πρίτιγ ται 
οι ὠρὸςοντ ἀραα οιιμάσιη 4.}1.εἰπεπὶ ΟΡ ΟΣ 15» Τυραννίδος δ᾽ 

νος εἰ δὴ μδρ[ δι εἰγιο μῆν ἐν οἷς αἴδὰ βασι εἰας ἐπεσκοπούδ ῆω, δερὶ τὸ τίωὐ δια - 

μιν ἐπαλλα ἥειν πὼς αὐ ἶδι, τὸ πρὸς τοὺ βασιλείων, διαὶ το χ7λ γέμον ἐὴ 

ἀμφοτέρας τωῦτας αῤχαξον οἱ ἐπαγλάηειν πρὸς τίν) βασιλείου ἀἸχὶτ, 

ῬτΟ ἐὁ αιοά οἴη νἱοίηϊα οἵ ὃς σου πῖο, ἴτα νὰ Κ.Ο1 [15 τγαιῖ- 
ἤξιις Πτ ἃ αἰτογὶς [ον πηῖο αὐ αἰτόγας, δισηϊ σας ος) πη Αἰ τογιιαι 
τὸ αἴτογο ἀςςὶρὶ ἃς ἰοςο αἰτουῖις εἰς, Ατηῖου. τὸ ὅρα χυζιότ. 
ἢν κουτ' ἐγίας μὴ) γόσοις ἐπαλλα ει τεὶ νοσώδη αἰαὶ φύσιν σώματα τοῖς 
βραχρυβίοις, κατ᾽ ἐνίας δ᾽ ἀπὲν κωλύει γοσώφεις δ) μιεὶκ ῥρδίοις ὀΐντας, ἀῃ 
4τιοἀ χυϊάςην αὐ «ιοίάανῃ πιοῦος μογειποιγοά οπι πα Ρτο- 
ας γῖταῦ σοτροτα δὲ πιοιροΐα; ἴτα γε ἀἰτοτα αὐ Αἰτογῖς πο ἀ1- 

Εἰ πάλληλίθυ νυ, δ κς ἀγα Ἰ το ΓΗΔ, ΡΓΟΧΩΣ [Ολμπ5, ἑπτροσύτερος 

ξογαητιρογ α]τος νογὸ σπουθος ᾿ἰσοατ ᾿ποσροΐᾳ στρ 
οὔς Ἰοῃ δατυαςντ ΘΠ]ΠῚ διαλλ οί εἰν, διαφέρειν ἀϊεϊτατι 
τειν αὐτὶ πὰ ὡσαὐπῶς ἔχεν. ππεολλ ἰἥειν, αὐτὶ πῷ αἰ ανι ει 
τονατίατο, ΑὙἸτοτ, τ, ΡΟ ]Ἰτῖς, ὅτιον πταύπος τ αἰμφισβη 
"ποιεῖ «δ᾽ λόγρις ἐπαλλοίήειν. ἈοΠΊΪ ΠΙλτὴ [Οπτθηζὶαβ γα 
σαπιης ποσοπῖης {Ππ4 τος σοηίοζο. ; 

Ἐ’ παλληλία, ας, ἤγΉ1α ἢ] Αἰ τογηἴταςντ τα ἀϊσασπ. 

το ΠῚ ΟΡΡΟΠΙΙΠΓΙΓ τοῖς ὑπσσαλλήλοις, ΘΙ ητ ΟἿ ΠῚ ἐπελληλα, 

{αρογροῦτα {1πῸ ἱπτογοοίποης αατητογΠίτῖο ἃς Ἰητογς 
ης, ΠΙοίςου!ἀος Πτὸ ργῖπιθ 9 σαρῖτο 167. ἀς πα] 
Φυτὸν γεέρ ἔξι καρποφορφιώ δὲ ὅλε τῷ ἔτοις ἐπανήλως ἡ ἱᾷ εἰ 

ἐγ ΠΟΊμ5 ν οτογοαι ΘΧοὶρίαῦ. Αἰ 115 ἅτ} 6 ἁΠῖς π ἃ 
οτος ςπτῖρι!5. ἤ 

Εἰ παλλόκαρπα αρ τά ΤΠ ΘΟΡΗ. οὔς ἀϊσιητ αιῖς αἰαταπι 
ξα τα Πηξτοηταςι]ο πιῇ ἐγ βολῆς. 

Ἐ᾽ παϊλόκαυλίθο, οαἾγ15 σα 0} 15. 411) ἐππί τίσις ΤΠοΟΡΒΓ. 
Ἐ᾽ παλλυμα! 9} οηϊοῦ ρῖο ἐφαλλομαι ἱΠΠ|1ο. 
Ἐ’ πώλων, Η ἰγ ἢ, δούλΘ- κάτρας. 
Ἑ παλρϑνθ-.». ὁ. Ἰπ ΠΙΊ ἢ ς, ἸΓΓΙΙΘ 5. αὐτὶ πὰ ἐφαλλό μν Θ΄, Οἱ 

υϑνΘ- ἐγχί ὄλεσκον, ἢ 

Εἰ παλξις, εῶς "7 ῬΓΟΡΈΡΉΦΟΙ Π11)7Ρ πη Δ» ̓ ππαουἧτπη, 1 
τοτῦση ἔα {ἘΠ Ίτπη, Ἐ πείλξεις, ἀἸσιπτιιτ ἃ Ν Ἰγρ!]Π1ο πιΐπ 
Ῥαῦτο5 ΠῚ ΠΓΟΓΆΤῚ 1Π αι θιις Πιητ ῬΤΟριρπατογοβ, ἢ 

15 πα] τ ητηγ ὃς αὐτο! οσιιη οπλ1ΠΠοποαι ξοποῖϊ 
ἘΠῚ οτίαμη ὠψὶς . Πιπηηλιῃν τοῖα Τιρηιιπι» ἡ δὲ καφάθιον 
νικών, ΕτγΓη, ἐπτίλξεις τείχείθ., Ἡοτοάοτς. κα οἰκίαι ἐπείλξε 
νέσαι αὗται ιασῆ ρχον ἔρυμα γαιΐη Πα’ ᾿ρίᾳς ἀοτλιις ἀσσοΡ 
γα Ρτὸ Τα ΠτΕΈ}}15, Τ τιον ἃ. 5.11 4.ε πούλξει ς τοφμώ χειῶν 

Εἰ ταλξίτης.᾽ Δρὶς [Πρ ὰ ρίππαιι αὐ ἀοξεπάοπαιπη, ΕτΥ πὶ 
ΕἼπαλτο, ρτο ἐπάλλετο: νης αἰέπτιλτο. ᾿ 
Εἰ σαχυμήωγ, Οα]ςη.ἀρι ΗΡρος. οι ὄθεσεέοσων ἱπίρογρο 

ἐτααιτθησιι5 πλείων, 
Εἰ παλφιτόω, δ 1 Δ πὶ αιιοιὶ ὁγαλφιτόω ΑτΠοη.1.1ο. ἣ 
Ε᾽ παλώς“ς ἀρ ΧΟΡ ΙΙ τω ΟΕ ςοη,ΖῚ Βαθιι5 το ΠΕἸθ 

ἀογάτιιγοντ (στ ολῖ Βιιά, Ἢ 
ΕἸ χαρίο ἐμωςασοιμειίοιν πᾶς αὐτεήτιμωμῆύοις,ῖ, ἀσοιμτια 

Βόγδηζοϑ, Βα. 1 ὀρ. ως ΠΝ ΉΝΝΝ 
Ἐ᾿ σειρισω, ̓ ΘΠτΟΥ Πρ ογ ἢ] ςο, ἐσσι ρενστκόϑτι τέων γί, ἀσοῃ 
τοῦ» ΤΠ ΘΟΡΠτ.]. 4.6.4. 1} 18πτιεπαρμιυσείρηνίθ: γὰ 
ἘΧαορογαη 9 Ε]ογοάοτ. Χ ἐπ 1 ΟΈΠΟΗ. ἐπειμήσαιο δ' 
γι). κ στίξως αὐ δ μάλα ΓΝ τὸ φυτον. ΡΠη.1 0.17. ἔω Ἵ 

φαΐ [οςῖς ἀσοιιαλοίαης αἴτατο γα ῖςο5, Ορογιίηται 
ἀτάοσ αάτιγατ. ΠοπΟὐν [Π᾿ έ, ἰφαρ δ᾽ δυνίμδ ἐπαρήστετο χ 
σιν Ευρεί θυ, φύλλων Ὁ ἔμω χύσις ἤλιϑτο πολλ ἸΏΤΟΓΡΙ, εἶ τ 

ἐπεσώροϊ σεν. ἐπέζελλεν , 6Χ ζοπσο 15 σοασου τ (16 
"ΤΕ τινι Πσαυάτ. Ἵ 

Ἐπα μέλι δίων, 11} τογρὶπογίατοπο Ῥτοσγαῖπαπάον 
αἰαπρεδμῆν.ς ἫΝ 

Εἰ πειμβλίσκω καρποιὲ, οχςιτίο ἱτηπιαταγος ἐπιξξις, γε 
σας ξπέζες. ᾿ 

Εἰ παμείβομαι,,. εἰ ψομκον α’ςεἰμαίλα ΑἸ τοσπο,αϊ τογηὶς ας δά 

βᾷς αἰὐρα γίνομαι ν τοὶ πιπὶ σΟητὶηΡ ΘΟ λΠΠΓΟυΓοίρο, Π 
δος ρογίο]ο. : 

Εἰ παμείξω, ρογπλιτο, ἐσα μείβωυΐν τεύχεα ἀλλήλοις; ΤΊ ΠΑΤΙΝ 
ῬΟΓΠΙτΟ ΠῚ 115) ΠΟ ποῦ, 

Ἐ᾿ ποιμυΐήνδ. ἐπαμυάμοις εἰ δε. στ ὦ δας, ιιοτῸ 5 ἕοτιπα ΡΓδ 
τοάοῦ. ᾿ 

Εἰ παιοιβασὲς. κὶ 
Εἰ σαμοιβασὸν,ν ἰοὶ πππ.ἱπιρ ΠἸοἰ τὸ, ἐναλλὰξ, ὑθηπεπλεγυΐνω 
ΕἸ παυοι(δς, αἰτοῦ πιι5 ἴοι ΔΙ τογπαη5 » ΑΡΌ]].2, ὅμως δ 

αξτρεν δα, ὅζς πππτιὸ ἱτπ Ρ  Ἰσᾶτι8. ᾿ 
Ε᾽ πάμονες οἱ. ἐπόγονοι, [ς 44 σ 65. ΡΟήξοτῖ. : 
Ἑ᾿ωαμπέχω: Πιρεγπαϊιο. Σ 
Εἰ παμιεύτωβ,ορ»ςγ6. δάϊιτοῦ. 

Εἰ σπαρνυύω, μοτυώ, αιιχ ΠΠἸοτ, βπβοηϑέομαι. [ἸσΟΕΓΓΟΥΓΟῖΙ ὖ 

ἀο «Ὁ ᾿πτυτγία, ατ. Ασ λπ ΡΓΟΒ]. διοὶ τί δικαι τερον 
ποῖς τετελδυτηκόσιν καὶ τεῖς ζωσεν ἑασα μευΐειν; [τὸ πὰ ἤαπῖο γῇ 
δολίζω ἐποίμειυον,ν]οἸίςοτε 4ο]οπη.1.4ς ε4 Πιπις ΥἹΕ 
Ἐριρυαιη. 

Εἰ παμφάδυσε,ςϊτοιιη ροχΊτοπλίτάτες εἴδι ἩΟΙνΟΗ: 
Εἰπαμφέρω, ροξτῖςα νςορς ΡΤ ἑαϑυαφέγω,αοςΟΡτΙΙΠ 

τὸ ἴδει τγαποίογο 1: ]οη ρα ϊοσθη δ οττ. ΕΣ 
δειναὶ δὶ ὑμετέρίω κακέτητα Μὴ τι ϑεοῖς τούτων μέωιν ἐπά 

Ε᾿παμφιάζειν, ὃ: Ἐ᾿πσα μφιέσαι, ὃ ἐσαμφίσκειν ἱπάπιοτον, ᾿ 
Ἑ πτὸμφότερω, ΓΙ] Π 116. μ᾿ 
Ἐ᾿ ταμφοτερίζειν » οἰϊπῈ Τλατίπο σοπ γιταΓ » ὃς Πρηΐπι 

ῬΟτΓΙΠΟΓΟ 7 1 νεγάη 4116 Ραττοπι γΕΓΡΕΓΕ5 ΔΟΡῚ 
εἰρίτοπι εἴτε. ἃς πιράϊαπι πατιγαπι Πα ῈΓς 5 ἸΏΓΟΓ 

τὰ αὐϊτ ῬΊατα ἴτα ἱπτογοόφάογονντ ἴῃ ΠΙΠ Τ] δέπεγο Ρὶ τ 

Ροίπι, Διιδίταγς, (απ οὶρ τὶ οἴῆς, ἐστεμφοτερεζᾷ τένοις »δες 
« ΔΠΟΊρΙΕΙ εἷς ρςεῖς. Ατ τος. Πρ τὸ τοττὶο, ἄς ΡΑττίθιι5.: 
ἐπειμφοτερέζει χὐμὶ φύσινγιαταγα εἰξ ἀποὶριτίΓοπι 10 



᾿ ͵ " 

ΡΝ ' , ᾿ Γ 

γία) οὖσιν τοῦ αἰδρωτστο, υατιγα ἀπόϊοῖτο που ποι 1Πγ}- 
ἡτοτοὶ. 5. «ἴἄοπη, ὁ. 3 αἴξρωπος ἐπαμφοτερίζει πᾶσι 
ν᾿ ζυπις δεῖς σε που θα απυδάρ τ, δὲς Γχαΐας ἐς 

αἱ ὁ5 δηιιοίϊα: ΠαΤΙΗΤῚ ἀπΊ δὲ σι. ἔμ τοῦ Πιαγθιη ὅς 
πὶ (οχαι ἐπ βτητο τι 5 405 Απάγοσγ πος νΈΓ σις ἀρρε!- 

- ο δτγο ιΐητο ἐς Κοραῦ].κ γὸ ταῦτα ἐπαμφοτεείζειν, κὶ 
τε αὐδῥὴ ἐδὲν αὐτὸν διιωα τὸν πειγίως νὸ σα! τε αἰμφότερα, ὅτε 

εἰοπίπι ποῦς ἀπιδιρ!, ἰά οἱξ, ἀπυσίρυα οἷο ὃς σομττο- 
ἱ νττατη Ραστοὶπ πὰρ νογσαητ. ΛΥΉζοτοΪ, 4ις ραττῖ- 
5), τῆϑυκος διὰ τὸ τίν χορφίμ ἐπαμφοτερίζειν αἰ μυδετέρων τ᾽ 

τωνγᾶςς, δπηϊα γεγὸ οὉ 14 χα ἴῃ πηςάϊο ροῆτα πε 
"ὃς φιλάτιιρ ει » 4110 6} «μϊ οί, δι] βου πλάτη ατ- 
οαζ οτίδπι ντυῖσιια (ὩΣ Ποος τάδ τη 4.ἀς σοπότας, 

ἐσιν αἱ ϑυλαζο να. ἀποσβέννυται τὸ γάλα διε τὸ τίω αὐ- 
τῇ γέλακτος νὰ τ χα ταμἰμυίων ἡ ὃ φύσις καὶ διυαύατω, πο- 
; ὡς ὑταμφοτερίζειν, δῖ] ἤσατ οτίαττι αἰτογπαγο. ῬΤῊ- 

τὰ αφοτερέζων ἡεῖς λογισμοῖς. ΑΙτοτΠαπτίθιις, ἴῃ ο0 ἔξητοπ- 
Οοπἰἐγαΐτιις οἴξα τὴ οἴιπη δὲ νο] πρὸς, ντ ἐπτολλ άἥω, ΑὐἸίτοτ, 

ς. ΕἼ α γε» ὅδι δυεὶ οἴ φύσεω; ἐπακφοτερέζοντα διαὶ “Ὦ ἐϑαὺ, 

Ὑπὸν κα τὸ χαῖ φυγαὶ ρ᾽τῖα ὃς αὐ δίσαια α τπο τς ὃς αἀ 
15. βηῖβοας τα πὶ 1 Ποιγας ράγτος γα πΠτο,ητοστῇ 

Νιὰπι ρτα δυο, Ὀή τσ. Τοιὶ Ὁ Βοιωςδὸ ὁρων ἐ πδιμιφοτερέζοντας 

σ᾿ αὖ. 411» ατα πο, ΡΟ Πα π|,οὶγπὶ Ξε ἱτιπ ὅθπιοι 
ἐς ΑΡ᾿γοάτΈ. [το ρτίπιο ῬγΟθ ἐπι, ἐστ αὐ ηἱ ϑυρὲς αἴτῳ- 

ἐπάπιια ἀροττῦ ΒΙοΓί το ὃς ΟΡ οἰξαι]ά τη. ῬΠοςν 4. Εὔστι 
ἤ)»ν. ἐπὰν μοχβεῖν ἐϑέληῶια, ἐπὰν πίῃ ὑσυϑνησκει, ὙὈ1: 

οτίταγ, ΠΟ ].4.ς.82. 
τοπάος Πιρογιεηῖο ὃς Πιρογοςοπίςοπάο, Πιροτίη- 
Πρ δη. ἐσταναβας ἘΠ} το Φοοντιξτήξιον 9 [Ἰροσ ἴπβο- 
615. ἐσταναβεξηκια, κα καϑολρεὶ αἰτία νυ Πιρτοπιά ὃς Ὑ" 
σα. Ὀιοίς.1.7.ςο τ. 

οἰκα) απ Ἰοϊ το ρει πάτιο. ᾿πάτιο [π᾿ πηΌ 4 1πὶ ἀιτιῖο0}}}. 
«παναβελλεάνεγαίίουτ Ῥ͵ΓῸ αἰθδες-ολίζεῶθνε: Ἰτοῖτ ἀποτο, 

Π0. 

οἴη ΠΙρεγίοτα τοςϊρίο:Α οι, 
7. φιιαᾶῇ οἰγοιπίοξεῖσι ὃς οδμ οἱ ατίτη, ντ δὲ τούτοισι ἡ 

᾿ εἴ μάτα λόὶ οὶ ἐπσανα βχυδὸν φορέθσι, ΠΠογΟάοτιιβ ἰεῦτο 2. 

ἐ Ππρογί πάτα ἴπ τη οά τσπ αἰλι 5 οἰ τοι πη Ἰσττας ἃς 

αν. Ὑτροο,οῦρο]]ο. σορο, ἱπιρο]]ο.]αςοίο. Ατἰξορι. 
ταναγχαδλεὶς γαγατο σοδζτις. 

᾿ς, ΠΕΟΟΙε; ανώγκυνργο ποςςς Ε{Ὁ0Πιραινάϊτο νερὸ. ἐπά- 
αἶα τὰ πος οἢατὶὸ ΟΠ σἸταγ. πλίω τῆν ἐπάναγκες ταύτας ρτΤα- 

πὶ παἧς πεζείϊατὶα, σαρίτε ἀεοϊπιοφαίπτο Αέξοτιπι Α- 
ἀπ. Ρ] τατος ἐπ δοίης 5 ἐπάναγκες μὴ 70) υἱῷ πρέφειν 
περεῇς ποι οὔϊε Ε]10 ρατγοπι α]ογο. Τ)επιο τ θη, 
τῷ προσ έκοντας ἐπτίνειγκες. Ἐτ ΟΧ γΟΥΡῚς Γορὶβ.» τὺ 3 

εχξημειτίζειν ἐσυνάγκες. τὰ πὶ ἃ Πἰἱ»κελδαίξης αἴ συγγραφῆς 
τὰ τὶ χρήματ ἐπτίναγκες, “ 

γω τεατῖςο, α άτιςο. [ρα ις ο-ἀτπισοντο Ἰτιουτοτγαξζο 5 τος 
τούτο. ΡΙατο ορι το] Γερεῖπια, ἐμαυτὸν ἐστανήγαγον Ἄπο οἧ 

πιοὶρππι ΤΈΘΘΡΙ ΟΧ 1{Π15 Πγ4 ΠΠ5υπιο τοιοσαλ ἃ πιὰ 
ἐσνανάω ἐμαυτὸν 52ὴ τίω) εἰρυωίω, ὅςς. δα ΙΠΠ]π. 

τὸ φώς 9 ἴῃ [πσοπὶ οἄτισοῖς ἔοι τούπσογε,, ΡΊατο 
γάρ μια! ῬΓΟΙΙΘΠΟΥ, ἐπαναγόμῆμ(θ: » [δ εχ δάιιογίο 

ΟὈ Πάπα, Ἠετοίος. ἐπανοηϑεὶς, στο Ἶτ5. Πογοάοτ ἐπα- 
Ἰδαδυς ἐξυϑυγαν, ἴῃ αἴτιαι ΡΓοσςήσφητος πιδιπογίογαητῖ, 

 ἀιοἀροῖπιο, στο 5. Δ]. ς μα. Ἐτ ἐστανάγεθν αὐτὶ τ αγώγην; 
᾿ΣΘΟΣΟῚ Τϊάτοπι τεϊϊοοτο. Αὐποτο]. φαττο ΡΟ τς. 

ἢ τὸ αὐτικείωδυον "ν ταεῖς πολ τεί-!ς γινομῆψε δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆϑος. 
δ, ηφιζύεῆνον 3 μὴ κύριον. ν᾽ ἐπτόμα γένω πεέλιν πὶ ὧν αὔχόν- 

"),78 ταῖς πολιτείαις αὐτεςραι μα μῆλως ποιοῦσιν, [δ το ΠΟΙ ΔΏτΙΙΓ 
ὑτῆις Ρ] δ: σῖτα κά ππδοὶ [ἔγατιις 9 ντ απτῃουίτατοιν ρτατοηγ) 
ὙΠ ν᾽ ἀφαπειγιαι ρο δι (εῖτα ἐπποπάοπο; ἢ ὁ Ἐδριδ. ποι 

ἀρράτοαι το τ Ῥοίττιιστι σἰμετεεζάτως ὑτο τράγο Ἡςίγςἢ. 
ΣΧ, ἘΠ Ὁ ΜΝ Ελβξνμω, τα φιοά αἰὐτοιγοήγι ΟΧ - 

ἣν ἜΠΓΣ ὈΠΪπῚ ἃ Βιιάδρο ἃ Ροττιι οτιιπῃρο ἀπ ΠοίϊοπΊ 5 τ οἰαπῚ 
᾿ σΩ ΠΗ ξξηγιις.. ῬΟΙΪνΡ.ι. ὦ ὦ δὴ χωρεῖ “ἿΟ Κα; χυδονίανχῖ ἃ πορ- 

“γ επόρα χϑεντῶν αὐτοῖς ἢς ὃς ἀριιὰ Ἡοτγοίοσ. 
Ἰῖθο. ἥ 

γάτος τὸς ΟΡ ΠἰΙςαπλΠτιιπηναζα, Αὐλίζουο] Προ 2, 
᾿σϑυα δίπλωμα ἔχ πίω) χολίω) ἔξ] τορ!ΠΊοατασα τοπογίζι- 
Ἐξ ον τ; : ᾿ 

νν.. κε ἂν ᾿ : 

σις, Εἰ ΔΘ ΠῚ ν ογθὶ γοροτι τος σπου οἴντ λελαί χώσι, 
σις ΟΡ ΠΙρατίο ΟἸςοτ. 

ι Ἡείνς οἵ ἐσανελϑεῖνοτοιοττί, 
; ' 

ΣΚΩΩΣ 57 
Ἐ᾿ σόναϑεάομαι, μι, ἰσομαιπιαμαι ἤροέξος Ἰ)ορονΑ σοι ἢ 
Εἰ ατόναιρ ἔομκαι σα ρΡ᾽ Οςγος ἡ ρἸο»ΡοΥὶ σα αι ιολο,, ἐἰατόναιρεῖ ἔδει (ας !-- 

Ροτοζαροίίοτς, οχοίξογς. ἐπδυωρρεῖμαι τῶτον ἃ βίον χ βαης γίτασαι 
ἀοι σον ΡΒαίατὶς ἴῃ ορ 0]. ἐπϑυαμρρμαι λατρείθονν ἱττὸ {(ςγυῖτιι- 
τοηι [δἰ ριον] τοῖα. ἐπνδυαρεῖ ὅτῳ οτίααι οἱξ ἐς πποάϊο το στα 
δι ποοᾶτοι Ροἶγ.1η γ»δ εδὸ οὐ χεόντιον οἱ βασιλεις παρρξιωϑεὶς γϑτῶν 

τῆν ηὶ προέϑετο . διὰ τίωΣ τῇδ᾽ πελταςων φιλοτιμίὰμν ἐκσδμείλετο, Ιάεπι, 

πῆολεμαῖθ. ὁ κληϑεὶς Φιλοπάτωρ μεταλλαξδυτος πῇ πωτρὸς ἐκτόμελό- 
μῆνθ- ἃ ἀδελφὸν μφΐγαν ἡ «ὃν τουΐτῳ σιωεργριιῦ τας, παρέλαζι τίωδ αἱ-- 
γυπῆς δίαυας εἰὰρ. Ἐ᾿ πόυαιρεεῶτῃ αρὶὰ Ἡογοάοτιιπι ᾿οηϊςὸ ΡΙο 

ἐπόδυυρε ὅτ ΠΡΌ ςατι ρα πυιαυνττα σοης ρὲ ἀς ἔσεται ἀϊ ξξιμπην 
ἀτὰ οηἱαι ἐς ἱςροτίθιις [οαυῶϑ Γογ τ 9 κὶ τὸ μὴ δασυ ΠἿδ τέκνων 
ἐν αὐ γαςρὶ, τὸ 3. ψίλον, το 8. αὔτι ἐν τῇ σι μήτρῃσι πλασσεται τὸ δὴ ἐπα- 

γαιρέεται λοπν [οςτιη Εἰιζατ, αὔξουτ, ἐπτδναρέετα) οχ ῬΟΠοη5.98 στὸ 
γαλαμβαύεται, καὶ ὅδ τοῖς τορθὶ ἀμτώ πελεωτέρρις κυήμωσι σπόρμῳτικῶς 
συϊλαμιβανεταῖ. 

Εἰ τϑυαίρεσις,ΟςΟἸ ΠΟ» ἀς5,Ροἷγ δ᾽ι5»ἱομίσας κὶ πειϑεῖν αὖ τι ᾧ ΑΥ τίο- 
χονὲν τοῖς αἴω τόποις ιἱωὺ τ᾽ βαρβαξων,κὶ δοιυῦω καιροις ἀντ πρὸς ἐ- τ 

ααϑυαΐρεσινγπεπεισ μῆρίθ- ἑαὶ αὐέληται ἢ, αὐτίοχον, δῆττροπεύων πῇ παιδὸς, 
κύρι(. ἐσεῶτῃ ἡ αῤχῆς. ὁ, 

ΕἸ πόναΐρω,ο] οι ογαττο ΠοΣ ΤΒιογ 4 ΠΡ το ἐδρεῖπιο , ἐπόνηρατο πίω 
βακχτυρίἀνταμοκ (ὉΠ 0]. Ἔχροη. ἐπόμετείνατο πλήξων, 

Εἰ πόυακαλέω, ὡς Ἰάςιτι αιοα αἰακαλένοτοιοςο. 
Ε πδυακάμπ,ω, μι. ἀμψω,πιαμφα, τοάςο 5 τεβοέξο 9 τοῖηδο » φἀριὶ 

τερέῖο, 

Ἐ᾽ πδυσχειμα, ΓΟ ΡΟἤτας ἔπτη ΧολσορμιΡα.5.8ος ἴῃ ἴοςο τοῖς 3 καὶ. 
κοῖς τοιτσεινός τε κὶ ἀλγ εἰνὸς χὶ ἐἰίωτος καὶ αἰὼν ἐπόμακείσετα γἱ Βιιά. 
1ῃτογργοσο ΠΙΠ Πρ ΘΓ α τ ἰ οι οτςγο Ροποτιῖ. μ 

Ἐ᾿ωὀνακεφαλαιοεῖκαι 9 [τηχπατῆπι ΘΠιιπιςτο, ἴα εξ . ὃς φιιαῖ ἱπ 
(ἀπησπαιὴ ςο] Προ. ἢ 

Ἐ᾿αόρακίργαϑεο γ ται τη ἴςοτὶ ἃς ἐομἢιη 4] αττα ἀοίογίρτα ἕας- 
οσαπτ. ἘΡῚ; χ ἣ : 
Εἰωϑυακλησιξ ἕως. ἢ. ΓοΙοζτιο  ἐφοθνείχλυσιν ϑέρμης ποίει τι οἰ οτεπὶ 

τοιιοςατι Αἰ. Οἴλιις. 
Ἐ᾽πϑυακλαγγένασω, ΣΧ Θπ.1π Κυωηγετικα, ἦς γοιογποης οαπαπὶ οἷα- 

τυδητίμτπ ἀἸχίτιὃς ἀριά ῬοΙ]νιοςηι, ἐπ νακεκλογγ αι. : 
Εἰ τανάκλισις, τεττοςοίΠο951 ΟΠ Ππατῖο ἃςῖοι δᾷ ΠηΠ άπ. 
Ἐ᾽ πανακοινόω, μιώσω, ςογαπιιμιῖς 5 ΠΟ μΠἰ πὶ Βα οο: ΠΑτίϊιο, Ρί4- 

το 46 ον]. 
Ἐ᾿ πανακολεϑέω,αΠ εζζοτι 

Εἰπταγακομίζῳ, τοἔογος Ἵ ἢ 
ΕἸ ταναχρέκαμαι[α ρεη4οτοςο υροοτ»ἐοπηροίξοτ, Ατλϊτοτοὶ Ἰΐδτο 

6.Ῥοϊιτῖς. 
Ε᾽ πεινακρέγω αὐτί τῇ αὐακρίνω, το τν Γι δαὶ Γλοι ΟΡ. Νὺ εἰ ἃ αὔχοντα δὲς 

καμοιώ τε τινας καὶ κατα διχφέζον τοι παρες ἐς τῖς υἱπ᾿ ἀντ τα ἤ ομῆμων ἐπὰ 

γαχρίνειν ἐ τόλ μη σεν. ἀμφ κ᾽ τ αρχ ἐκ βαν εἰν ἔδοξε τ ροτοιιηξϊατιὶ ἃιΐ 

ἢις οἰϊετ, ἃς σαίαπη “ξατοητία: ἔμπα: τορᾶτοι 
Εἰ πατακρρύω; ΓΕ ροτοατῖο 9 τοβοέϊζο, ἀξ πᾶι!ραητὶ θὰ δ “παι στῖς 

Ῥτορης ἀἰοϊτα το Ἐτγτλοϊορ, ἰπιίδοτς, Ατητορ αι ῖπ Αἰμθ. ἃ- 
«οἰ τὸ δεῖν᾽ ἐπσαγάκρεσω πτίλιν, Το ΓΡ ἐστ ανακαμεανε,η μεταφορο ὅστο 

᾿ Ἱδ παὶ ἰαδίας αἰακρευμῆμων καὶ ταὶ ναῖξ, ατιτ ὅθηςρειον, ἐκταναίβυϑι, τιαττι 
ἐπανάκρεσις πθ ὅγτο, εἶν ὃ ἐ ὥρχομλῥίω γσῦν ἡ μενορμίσω ῥὶς ἃ ὀβίμον:, 

ἕνα μὴ τοροσελ ον ραυ δῦ. 
Ἐ σαν άκρισες το ΠΧ! ουτοτοπτο ἐπ ἈΙ  Ἰ ΕΟ 9 ὅποχ. Ρτορτῖὰ αυλπι 

μϑιιῖ5 τηαπὰ το ρο ἢταγοης ἴῃ ᾿ϊτοτῖς ΔΙ ΠΙἀατατ. 
Ἐ᾿σἀνακ τίομαι μαι, ἀτοϊονγερατοῖν τάς ἤπιρ οχ, δὲ αὐακοιλοιῦμαι, κὸ 

αἰαλαμζυνω,. 
Ἐ᾿πόμακτεον μι μικρὸν ἀΐω ἃ λόγου τεχοςσαηα τοῖα] Ράι|0 αἴτηι ο- 

τατῖο δυποί; 
Ἐ᾽ πόμακυκλέω,ὠςτοαοῖ το να] τερξέο, ς 
Εἰ πανακυκλ ἕω, ΓΟ ΡοτΟ» ΠΟΙ] ςΟ. Βυἦ.11 ερηξ, ΡΝ 

Ἐ᾿πόυακ ὑκλωσις»εωςοὀΠυ4ῇ τε ἡ εῖο. τη ΤΊ πλαῸ ΡΙατοπίβησας δ 

κυκλων πρὸς ἑαυ ςδὺ “πανακυκλώτειςο Οἴσοτιν ΓΟλιατι ζοπιιογποπδς. 

Εἰ τδυακύπ]α τοι ροξτο, αὐροέζο,ἤιροέϊο, 
Εἰ αϑμαλαζονδύο μαι» ροτθιι5 ἤππι δὲ στη πλᾶχν : 

ἘΓαόναλαμββ οὐω,ΓΟρΡΟΣΟν τ ΓΟΣΓΘΊΙΟςΟ », δὲ ἐπιοπάο. Ἐε ΤΕΛΑΡΣ, 

αΐω,ρΙ]Ορ ΠῚ ξιςϊο. υνακεφαλαιούμαιον πὰς ἐ παγαίλνψις ἤθπλογος:; ς ΌΞ ἢ ἴ ἔν κ κύν᾽ ὁ λον 
Ρ)υταγοδιις ἰὴ Ἡοσησγουὔς αταὶ Ὁ τοιϊίτεε κὶ διαὶ πολλι ὧν λέγειν » ὃ 

καλετα αὐακεφαλαίωσις ἐπ μαλα μι 
δὶ ὀκίγων ἐασόμακαμῴανειν. ὁωρ 

: 
δ ἴῃ διαδάιιηι τεροης- 

βύϑειν ἐσν τὶν ἱτι ἱπτοστιιη γα πιτιογε (Ὡς, 

τειντάς Αναλαμζαίω, 

Ε᾿ σιναλ πω, ςοπιπιιτουςοἴπιμμτίςςον, 

Ἐπαϑυύλυψις, τως ἦν Ρ οἰλτι το ππιρτῖο; 

πόυναληψις ᾿πλογος. 

Αυθ]}1λ1ρ. ἀς ἤρυτ. Ετὲ - 

Ἐ᾿ πναλίσκω ὃ( ἐπόναλοο,{Π1110: ἐμ 

Ἐ᾿ πϑυαλύω,τοαςο,ἐπόναςρέφω. ἘΠῚ δ ήκς Ἷ 

Ἐ᾽ αϑμαμῆμα,εχρεξζο,ειπέζοτ, «οὐ Ατπλορὶι, κεφ, ἐπόμάμεινον, μὲ 

ὀλίγον εἰσελϑοὶν χεύνονγεχροέϊα πὶς Ῥαα ίρετ. ᾿ ̓ 

Εἰ σόναμιμνύσκω , ἴα ΡῈ το ρ!ςΟ), ΤΟ ΠΊ1 8) [οὶ τὰς) ουοοχιπποοίας 05 

δἀτιοποο, εηῖτ,δς Αἐρυιιμηρίειτι δαυλὶ ἀνα δα δ Ὧν ὅ
τ 

γαιμιμνη σῶν υἱ μι “οἵα ΟΠ} ΥῸ5 σοπιβιοῃς ἀρ τ ἌΠ  πς 

Ἑ σανανείω, .ἀσω, ποκα, ΓΟ ποι ουἱ ται. δξεποίνκνε Ἅμα ΓΊατ.:. 

Κορ. ἐπανδυεώσομαι ὃ ϑεάσυμρέ χϑ χϑηυ;ογάτίομε
 το ϊπερρτάθος, 
Δὰ τῇ 



γα. 

448 ΜΡΆΜΝΝ ΕΠ 

Ἑ᾿ σαταγκρῖον, πος Παγίτιπιον [Δς Ππαρςχ, ἱ 
Ἐ᾿ ποιναπαύομαι σα] εἴςο. 4 6Π-ς ΟὈ]ςἔξοτογεηιο[ςὁ.ἵη τε ἀσαιίς 

{το,[ς εαἴμα ΟἸσογονρτο αβοέξαπι Πίξο ὅς οδἰ έζοτι το Ὀε- 
ἀοταγοσ!η ταῖς ΘΟ. ς νεαἰτύιαιις ἀςαιεσο. Ρτὸ 4ιιο οτίαπη ἀ1- 
εἴτι! αὐέσκομαί σοι ὃς ἐνασ μβμίζω, ἐπανααμομαί σοι 9 τ] λσαιιῖο- 
ἴςονς ἐργω,ἐφησυχιίζῳ, Βυι 4.1 Ἔρ πο}. {πιος σαρῖτε ἀςφοϊπιο,έπα- 
γὰασαυσεταὶ ἐκ αὐ τὸν ἡ εἰρίωη υἱμλμ, τεαιοίσος Πιροῦ εἂτι ραχ 
νοξγαι Ραμ] αὐ Κὶ οἴπιλη, σαρίτς [δοι140 . ἐπαναπαδῃ τῷ νομῷ» 

ες δοσιτοίοις ἴῃ ἱορςο, 
Ἐ᾽πχαγαπέμασο, δά τςο, 
Ἐ᾿ παναπηδᾶω ἀπ ἢ 110 .ἱπίετσο, ΑΥ ΠΤΌΡΠ.»εφ. 
Ἐ᾿ παναπλέω,οπτγᾷ ΠΔυ σουγαγίις ργοάςο, γα ΐσο, ϑεπιοίς, 
Ἑτωανασνέω, προ γοίριγο , ταταναωγέειν τὰ ἔπεα, Ἡογοίοτ, ο- 

ξαπάοτς νεῦρά. ἢ 
Εἰ χαγαποδίζω,γτ ἀἰαποδιζω, εἰς σαγίο ἃ οΧχΑπαῖη0 .. κα τά ταὶ πολλαίκις 

λέγω, κα ἀκρεβως εἰἴξετάζω. ΑὙἸτοτοῖ. τι πιο. αἰϑὶ γγμέσεως κἡ φϑο- 
μοξ, ὃ ὃ γκἡ τούτων διωςασουλμωνέΐχί, ϑαυ μας ίω δστορίαν, πάλιν ἐπτεγα- 
ποδες-ἔον, ἀτιῶς ὅξιν «πλὴ γύώεσις , απο Ἰρίτιιγ Εἰς 1τὰ σοηἘίτιετῖς 

᾿ δαπηίγαηάαια αἀἰρατατιοποιι σοῖο Ὑταγίτιϑ τὰ πιςάϊιπι το- 
- ποραηπάϊιπι οἵδε 

Ἐ᾿ ταγὰποκτεινν ὑω, οτίατῃ Δητογῆς}ο. 
Ἐ᾿ παναπολέω, ΓΟΡοτΟυ πιοπιογίαστι γοποιο, ας. ἄς Το. 
Ἐ᾽ ταναράσαιϑοι ἀριιὰ ῬΟΙΙας ἰΠ το αιιΐητο; τὸ ἐ αἴνῳ σαμήσοις αὐαλύειν 

τίω) ἀράν. ᾿ 
Ἐ σαγαῤῥἰ πω, ἡ πλέω, μ ὐσω αν "κακϊλτο, ἴῃ (δ ἐπις Ἰασιοτ 5 νπιιπὶ 
ΠΠΙρεῖ αἰτιπι γοϊοϊον14ς αἰαῤῥίπ]ω, 

Ἐ᾿ πανασειοϑο εἰς ᾿θτατιι5. 
Ἐ᾿ σαγάσεισις ἡ οΓΕρ᾿ τατ᾽ Ο»σΟΠΟΙΠΟ. ἐποινασεισις ὅπλων 5 ἀγΙπ ΤΊ τ 

οτοριτατίο, ΤΒιιον 4. 
Εἰ παναδείω,ςοποιιτίοςν σταπάο αάιιογἤις αἰ ιιο πα, 
Ἑ᾿ πτανας-αὲ,. γε ς ΠΠἀτις.ἐ ταναςιας ἐχεννὶ Οσοσιιραμτ. 
Ἑ σανάςασες,εως., ἡ, ἐπαινεγτρσις ΓΟ ΡΟ Π1 οἱ αι ΠΙτιις.ἸπίΟ]οητία, ἐσαινα- 
ὁ φάσις φλυκταινων,οτρτῖο Ῥυ Ἐπ] ατιιπι, Ὀ1Ο ςοῦίο5 Πἴδτο οξϊα- 
“ποχοαρῖτο [εχτο, ἐπανεὶς ασίς ὄθιν ὅταν τιν ἐς τιμιὠμᾷν οἱ καὶ μυδὲν δι- 
᾿ κού μῆνοι ςασιάσωσι γὴ ἐχϑρδύσωσι τοῖς μηδὲν οἱ δικίσασι» Ὑ Βιιον ἀϊάε5 
στο τοττῖο; ὃς εἴτις ἸὨτογρτοβ. ὃς ὄρφις ἐπτινα τάσις 5 ΟΠ ΠΘΏΓΙα 
τι ΏΓἸ8. ἐπτανασιτείσεις 3 ογνων» ἰη(πἀϊᾶ5 τορηὶ ἀϊχὶτ. δορδοεὶ, 
1. Απτὶρ. ἶ 

Ἐς πανατύλλω, ΟΡ οίσοΠΒΙΡοο,γερτίπιο, ΑὐΠτοτοῖος ἄς πιαπάο, 
εὐ γρέσεις ἐπαινας ἐγλεσι παὶ Φορος» ΠΟΠ 6 Π ἰπτογίγιιϑ, 

Ἐ παν σα, ΟΓΙρ ὶο ὅταναςτασες ἐπτνεις μοι τα ΔΡΙΙα Αὐήϊορῆιεχρο 
μαϊης δι ΠΠατὴ ὃς ραριι]ο,φλυκταίνας, 

Ἐ ταγαςρέφον [σι νογ το, Γοογσογςγοάςο,γοξογο ροάςπι, ἐπανασραφη- 
σηοτοιοστογῖ5ιρ τὸ ἐσπανα κοὐ μπῇ ειν, ΧΟΠΟΡΗ. ἐπαγαςρεφουῆδοις τοῖς 
πολεμίοις ἐμπεσῶν» ξισἸοήτιθι15» τεγρα ἀαητῖθιι5, ἐπαναφρε φειν, 
τεῦγοῦ 5 ἁροτοντοιϊοςαγου ὃς γοίατι αναποδίζειν, 

᾿πανατρεφὴ,τοπεγο ίη σοπς ΠΟ δα τά] 007 ρτὸ νῖτα δὲ ποτί- 
Βιυις.σοπποε τίθης. ἃς ἐπταναςτροφὴ το βοχῖου ὃς [οχετηα, ὅταν τὸ 
πέλ(- τῇ κυλε,ἐ τέρφυ κώχε σῤχὰ ποιῦ ταλ.οἷον, Οὐ γὸ δήπου καησιφών τα 
μ δ)ιυυΐαιτο διώκειν δὶ ἐμὲ, ἐ αὶ δὲ, εἰὧρ οξελέγχίν ἐνόάιζεν αὐ τον ὕρ αὖ 

ἐγοράψατο. ΠΠ 04 ατιτοπ) ΕΟ πιεγι αι πΊ, Τοῦ δ᾽ ἐγὼ αὐ τί(Θ- εἶμι, κἡ εἰ 
«πυρὰ χείφας ἔοικεν, Εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, δέμας δ) ὦ ων: σιδήρῳ" ἐπτι- 

γας᾽οφφλ»ΕἰῈ {1 ΠΠπῚ}}}ς ρυϊ τὶ: διότιίντ ἱπ]αϊς ΗἨογπιοσοη.) μὴ σὺλ 
λα βαὶς μὴ ἢ χἐξειγκόμματι 2 ὅλῳ ἐπανέςρεψεν. 

Ἐ πανάτασις, ἐς, ΕΧΤΘΏΠΟ. ἐτνανάτεισις τὸ σκη πῆρρυ 5 (ΠοΡτΓ ρουτς- 
ὥττο ἴδι οἰοθαγῖο, ΑὐΠ.}.5. ΡΟ] τίς. 

Ἐ πμνατείνω., κὶ 
Ἐἰπανατείνομκαι ἱητοπἀσ»εχτο ]ο 7 νῖθτο ἴπ αἰ Ἰιιοπγ, ἐπανατείνομαι 

ζακτηρίαν » Ἰητοηάο δασι]τπε {πΡ] τιν 5 Βιιά τη ορὶ, Χ οη.ἐ- 
πανετείνοντο ὃ) κὶ μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαινοί τε κὶ εἶτι ἐν τῳ δι: 
ὄντι χεόνω ἀγαὸν {) μεῖζον φαίνοιτο, ἂν φροσδοκίᾳ, ἀσων ἡ ἠΐυξεντο, ἐ: 

(γαλίώοντο. 
Ἐ πανατέλλω, μ.ελ οὐἸ τ Ν οατιαΒΙΌ] ας. 
Ἑ πάνατι ϑεμα!»ατττ! Βιιο,ασσόρτιατι γοίεγο. ΑΡ Βυ ποηΐμς ἴῃ Ῥγορυ- 
χπηλίπ. τιμᾶν ἄξιον εἶθ᾽ ὀυρῦντας τε χρήσιμα 5 οἷς ἐπορέστιντο καίλλι- 
σα, κὶ τὸ πειὸ ἐκείνων φανὲν εσανατίϑεῶχ δεχαίως τοῖς δείξασιν, 

Ἐ᾽ πανετίϑυμι, γα ΡΟ πο; ΠΡΟπο. Ὶ 
Ἐἰπανατοῦ χωντοάοο,ίη [Ὀ]πὶς σγείςο, ἄς ἀτθοτίδιισιντ αὐαπρέχω. 

ὙΊγρα.ἐιδΐςοτε ἀἸχὶς ΒΑΠΙ. πόστ τότε γμύν φυ δ᾽ ἐπτινι ὅῥαμε., 
Ἐ᾿ παινωτρυγάω, ρΟΥἱὲ γ᾽ πἀοτη  ἀπὶ 4115 Πιρουίιπτ ςοΠΠρὸ Ἶ Τιοιτὶς, 

ςαρί το ες! πιο ΠΟΠΟ» ὅκ ἐπανατρυγήσεις ἃ αἰμπελώνά σου. ἐδὲ ταὶ 
ῥάγας τῷ ἀμπελων(θ- σουῖῃ [τη οἵδ ῖπ. ντῆοα, τια γάςειπιος. ὃ 
ετᾶπα ἀοοιάξητια ΠΟἢ ξοηρτεβᾶδι5. Εῇ φεἴαπι ζαρῖτς νἱρςῖ- 
πιοηιᾶγτο ΠΕιΙΓοΓΟΏΟΙΤ. ἐ αὐ τρυγήσῃς ὃ αμπελαγα σον 5πι ἐκτόμα- 
πευγήσεις τε ὀπίσω σου, 1 νἸπ οπιϊαιιογὶβ υἱποάπι τα πιρπο (ο] 
ρος ταπηάηοητο5 τα οΙπΟ 5. : 

Εἰπσαναφέρω,οι τποα ν 6} σα ρατηρν οἱ στ π!ἷ5 σαι πη» 6] αξεῖο- 
ποτὶ τῇ αἰτατα τοι ζίο, πιο τγαησξοτο. ΑὐἸ ΟΡ Δη, μιοιχοὺὶς ἰω 
τύχης ἄλοις, τόσ" αὐτερεῖς πυρὸς αὐτὸν) ὡς ἀδὲν ἡδύκησας, εἶπ᾽ εἰς ἃ δία 
ἐφσανενεγ κεῖ, κα κεῖνο ἡ ἥων ἔρωτος ὅξι κὶ γιυσαικὼν “ΟΧαπρί αὶ [χ: 

δὶ απτβοτἐτατέπισις ἴῃ Τοιιοῖη γοιοϊοηάμπι. Ποσιο θη, 2. 
γ7᾽ Αφύβε,»0 τό τε ἦν εἰς ἀνλήλοις αὐαφέρετε,ἰα εἴπ γι ογτίφ, ἐπι: 
ὑαφέραν οτίατα τοροτοῖς ἃς ςοπάιριξατς Πραϊβζατινπαάς ἴομο- 

. 

ΠΊ 

ΕἼ 
τλᾶ ἐσαναφοοί . δὲ αὐαφέρειν » τεξοῦγο, Ἠεγπίοροη. ἐσ' 
δ}: τὸ αὐτὸ μέρος πῷ λόγου, ὅζς. ἘΠῚ οτίαπη τα βοσοντοπη 

δὲ Ὁ. πρέσβεις ἐπταγεφέρργτο ταύτα εἰς ἀϑίωδας, τ 
Εἰ ποναφοριὰ αξ, ἩΓΘΡουτίοοτς ἰατιο,γεἀυῶϊο. ΡΙυτατοὴ 

ΠλοΤΟ γε πσανοι φόρα ὅτοιν ἐν αἰ χῇ πλφογων κώχων τὸ αὐτὸ μά 

λαμβαύηταντ αριιά ΕΟ ΠΊογ. Νι ρει τὸν τεροτίτιπι ἰπ Ὁ 
γογίμϑονἀς ὄγικᾳ ταφορα, Σ 

Εἰ πανα χωρέωγμ. ἡ σον τῶ κοι ΓΟ ΌΘΓΓΟΙ ἀΟΠΊΠΠῚ 
ἀο,ιπέ γεςιρῖο. οὐ ὦ 

Εἰσσανα χώρησις ἐῶ ςγ)ΓΘΠΙΟΓἤΟ 5. τοάϊειις. ἐπαναχάρησις πῷ κυ 
τοίζαρηατῖο. ὲ 

ΕἾὩ αν δίθ-οὐ Ὁ κ" ἐγν ἸΓ1 1520 1ΓΠ]ΠἸτατοτη ρτα; ἴς ἔσγοηρ. Ρ 
ἐς Μίποτιια. διαὶ ταῦ τίωυ 5. τίν) αἰτίαν κὶ τὸ ἔπάυδρων καὶ γνὴ 
εὐατιϑέασι πολὺ ἔην. ΝΠ 

Εἰωανεγείρω,εχοϊτονεχαίοϊτο. ͵ 
Εἰ πόμε γερσις»ἱάοιη 4ιοὰ αὐαςασις, ἢ 

Εἰ σιάϑειαι, ΣΥΝ ΤΡΌΜΟΣ ουεϑοο τι. ι 
ἴετο . ἱτόγιιπὶ ςχ ΡΠ ςογάξηι ὁ ἰΐριιτο. «δε μ τουΐτω 
γειμι» ΘΑ ςπ, Γι ίτις 4] ναπι. ἵπ μα Πρηϊῇ σατίοης πο] 
ἐπεαν ένα. [ςἃ ἃς ἐπσανελϑεῖν ἀἸοἴτατ. 1 ς ἴχιι. 9 π᾿ ἐκείνοις 
νει Γοάθο οηΐπὶ δά ςο5. ῬΙατο, ἐπιανιῶν εζὸ λόγρις, αὐ 
ὅν ΓΟρ τς ϑοΓοσςη ςη5.1ητογάϊητι αίσομάο . ΡΙατο 
ὅς ΧοπορΙ, Γαά. τ, ἐνα 3. στεφές ερον δηλωϑὴ πεῖσες εὗρ 
μικρὸν ὃ παγειμι,4 11 4υαητιπη ίσοίο, ὃς το πη αἰτίιις το 
τάτοθι5 'π Γγςιγσο, ἐδὲν μετακιγεῖν, ἕως ἐπείνεισιν οπ δελῷ 
181] πχοιογογαιιοα εχ ΠΟΙ εἰς ἐρίς τοιιογτεγῖς τ ε 
αἴξιιρ αἀορτάιι5.» 4} ὁ ἔασι τα αἰολτῖτια , αᾷ λα τη 
416 γειογείσιγ. Ποπιο Πεη. τοῖς ποιηϑεῖσι ἐκ ξὸν διαϑ 
ζώντας ἐγκωτειλιπόγτας εἴὸν γνήσιον,ἐπσανεΐγαι . δίς, [ρα ναι 
ἐἈπυ]ἴατα ἔπαπὶ τράϊτο, ἢ τατηοπ ΗΠ τα ᾿ερὶεἰπλιπὶ 
τιιπι ἴῃ διἰορτίιια ξαπ]1α το παιαητ. , 

Ἐ᾿ χανε πον»άος [Δ] α1}]5.ἀΟ ΠΏ ΙΔΕ1. ἐπὰν εἶ πον αξγύριον τῷ 
τοῖποτσοάς πὶ Ργοροίιοσγιιηῖ ργσοηὶς ὕοσς οἱ 41 ρα, 
1( εἴτ, εὐπον. τουτές-, ἐπέ χον το ἡ ἐπεκη ρυξαν, ΤἨπένά, 

Εἰ πστανελϑεῖν. το ἢ Π{ς. 
Εἰ πιανέλω, το [41π|.4}} ἔστἃ π|. 
Εἰ τανέλωμαρα τοροῖ. 

Εἰ πανενεγκεῖν, οἰ ΟΠ ον τάς ἐασαάναφ ἔρως ἣν 
Ἐ πανϑρρμμαι) τα Γῆς Ἰατοῖγορο, Ἀρο]ὶ, βησδ) ἐπανέρῃ μεγπεα 

τοβο5 πιο. Ασπορῃ. 
Εἰ πανέρχομαι.γεἀςουκατέρ χομαι, Ἐτ ἐκσόρελϑεῖν γε ἐπϑοιέ 

ἀπΠεγεγο 9 ᾿γογιιαι οχ ρ]ἴσατε, Αὐἠπτοτοῖος ᾿π ρτῖππο 
φυσ. αὗεὶ υἦο οἰωῦ τούτων δεδιίλώται κα τρήτερθν . 1 στι ὃ αἷϑ 
Σστορ ἥσειεν αὖ τιςοἐ πὸμέχϑωμβυ πάλιν Α ἀεςπιὸ ἀϊίρυτοπηι 

ἐπελϑωμν. Ῥίατο ἴη Τππαο, οἷς ἐν κεφαλαίοις ποίλιν 
νοΐτς Πιπητπα τὰ αιαθατῃ τορουϊτίοης ριο δα» 
καὶ αγακεφαλα,ε σειν τὶς ἐποίνοσος, 

Εἰ πόυεςόμ, ΡΤῸ ἐπὸμέςησαν, [Ἰγγοχοτγιητ, ἣ 

Εἰ πόρμες εως. αι τοΡο[ἰΔπι]τ» 1 1 ΠΠττο Στ, ΡΓΟ ἐπάσες. κὰ ; 
ἰοτι αὐτο 5» ει πος. {τὰς ' 

Εἰπόμες οἰς,ΟΧ ΠΤ ΘΏ52{}1π|15. ᾿ 
ΕἸ πτόνέχω, ρτα Ποςἀπτεςς 10, χτο ]ο, το το. ἐσσθνέχω 651 

σιγίρο ἀττο]]οτ,ήροπι μαθςο. τὲ ἀραλιεἰςο,οοιπρ δξϊο 
ΑἸοῖρ ἢν τ ἐπσανέχω, τὸ ὑψω, ἃς Πιτἰρῖο, 14 ςἢ, αἰαιρρεῖμα! 1) 
{ξῖρετο δ. Πα πι.δε 4, Οἱ 9.5 ποὺς τας πόλεμον ὡς μ 
τα,βασδμ ἕο ετο ἱὰ εἰ, ἐστ ρελάζετο,ἐπὸν ἔχω ετῖαπη ἴΠ 
πἰτοσροοπῆ δας, Αττοπηίάοτ, ἐν τι πρώτῳ ον 
φηαὴ δεῖν οἴκοϑεν αἰϑοᾳ σκ δυἀστεδϑεικὴ οἰκείᾳ. σιωυέσει χρό 

χεέσίυ.κ. μὴ μόνον τοῖς βιβλίοις ἐπ ὀρεχιν,ἴο]Α Ρταςςρ, 

ΔΔτὶ ὃς ἀσαι!εἰςοτο,ἐ δὲν ἀφ ἑαυτὸ Ὡϑ»ς εχγοιῦτα, Ὠε 
τῷ εἰδὲ οὐδατρεσᾷ, αὐσ᾽ ὐτέχοιεν οἱ φωκεῖς ὅπ παῤ ὑμδμ 

Ὗ Ἢ δὰ τὮ 

. ὙΒΑΡ. “ἐ “ ῃ ᾿ τ 
ἐλ τίσι, ἰὰ οἴξ, ϑτεῤῥοιώτες ἐμμήψοντες 9 ἐπόμας αὐόιήοι, ὶ 

φιυραζόυλροι, ς- ἐργοντες. ἐκ ὀμέχω οτίδτη ἰΠτοΓρτοσα ΠΤ ᾿ 
Ροϊροπο,ίη μος ΡΙμτατοὶ ἰοσο νδὶ ἀς Πςπιο ἢ 
τιιγ αι οὗ ρα δ᾽ Ἰςαπε σαπάλιπι {ϊέξιπι Ε|15: ἀεροία 
οἰκεῖα πεῖϑο κ᾽ 'ὠρῴγμαται τοῖς δηικοσίοις ἐπόρμείχοντα πγρεῖν" 
ςαἰαίαις ἀοπῃ σὸς Ρα ]1ςὶς περ τα Ροϊροι Γδι 

Εἰ πτὸυήκω τος Ν οὐ, ἐασδμη χω μβυ εἰς χαρν τὴ ἡδονὴ) 1Π 8 
γοΐπρτατῖς τοάοαπιιςοαζα ἀς δοηςέϊ, 

Ἐ᾿ πανηίραντο, ἐπτανέλαξον αιϑοσὶ τὸ αδαι Η εἰν ςἢ.. ᾿ 
Ἐ᾿ σανϑέω, ΠΠροΓβοτοο,οππποο;  Ε οτγοίςο,οπιϊςορίσατει 

ζω:αἰϊᾳιιᾶηο πλεονεΐζω ὃ ἀκμοίζω, ΑὙἸΕΟρΡΔη. νεέφι τοῖς μι 
ἐπίωϑει χνοῦς, ΡΟ Πιὶ5 ἰληισο Πιρον Ποτσοίσορατ, Πγϊ6απι; 
τοὐπιχώξιον ἀτεχνῶς ἐπνανϑεῖ,1ἃ οἴξ, πλεονα ζει, εκ; ζι 

λμυγοχιάσης (Πσο, ογοάοτ. ὐς ἴδῃ, το εἰς τί 
ϑῆσαι τοῖς ἔχνησι, δες, ἔρδυϑος ἐππανϑεῖ,γισοσ χα λτοοπηισαῖ, 

τοι, αἱ. δά Οἰδας. ἯΙ 
Ἐ᾿ πτάνϑησις , ως» ἡγε. Πρ οτΗ οτόίςοητία, "ὟΝ 
Εἰ τιανϑίζω, μ.ἰσὼ, αν κα» ΓΟ ἤογοο  Ν σας. Βοτὶ ἀϊς ςοἱοτῖβα 

ΝΝάζιργο Ἔχουπαγος λιοίδῃ, οἱ δ᾽ ἔΐωριον ἐλέφαντα, νἱ 
λὼν κ ἐῤῥυ ϑιυωζον, κ᾽ ἐπί ϑιζον χευσῷ, : τ 

Β᾿ πυμνϑισιμθφ)οῦ, [Ρ1ηα. 44} ςΕΠοτοίςητῖδ. ἐαανϑίσμος πθὲ 
βος Ρυτγριγα,θλοίς,].ς, ΘΝ 

᾿ 
ν᾽ 



ἘΝ ΤΡ 
ΗΝ τ 

" 1] 

Ὁ "" " Υ 

σαν πρνκοι, τοάςο,τοπηῖττο ᾿πηροτιετι ἃς σοΠσοΠτΙ ΟΠ 0 ΠῚ; 
ἤλίττετς ὃ σοπάοηατς 7 4ιιοτη οὐό Τατὶηὶ ἀϊσιιητ, 

ἡ Ῥοπἤοποπι γεξει ρα! τππὶ 5 Ἡογήιορ. πωλοῦσι πεὸ τέκνα 
ησιώται "ἡ γράφει τις παρ᾿ εἰ ϑίκὸ αἰοὶς ἐπενεῖναι τὸν φόρον. ὃ παιγιἐγ-- 

ἧς νέοις τὰ σκληρϑτατα τῆ ς ἀγωγῆς» ΓΕ Παϊττοητος ἀΠΓ1 {ΠΠπλιττὶ 
Ὁ σόητι5 ἐρῇς ἡπιοπίδιις » ΡΙστατοθιις ἵπ Πγσιγσο. ῥτὸ το- 

το ἱπηρἜγαιτι ὃς σΟΠτΟ ΗΓ ΟΠ ΟΠῚ 5 ΧΟΠΟΡΗ. διωκέτωσάν δὲ 
καὶ ει ἐπαν εἶσαι, σεωὶ πολλῷ κλαγῇι» Ῥτοίξαπαητιιγ διιτοπὶ 

τὸ οιιπι πτυΐτο οἰαπιοῦς. πος νη] τιαῖτι τε ἰαπριοίσατ ἱπὶ- 
Ταιοίλπο Ρτο οὸ αιιος οἱξ ναἴτιις ἔγοητί ἴσας [οιιογῖτὰ - 
Πἰττογο. Μεισδιαΐστες ὁ ζειξ)λὺ μικρὸν τ παῖ εἰς τἶσ᾽ οφρύων, 

ἽὮ 
ΓΟι 
Η 

ἂν 
σϑομαι αὐεα πον ΡΙΆτο ἀς Τ ρῚΡ. 

τοασιο» ςοσπροηίο, 4 πιαιιαἰἰτατοῦ γοάῖσο. Ετ αριά 
αἰ ἐς δεπίι; ἐποινι σού ϑτα, ἀπ᾽ ατί. 
μι ,δυησομα)γπονμαι» αὶ ἀτϑοηἤιγσο, ἱπηροτᾶ (αοῖο ἱποῖιι- 
τπὶ ὀχεϊτονεῇςϊο ἀρἰπυπιϊπθουἑπσιπιθο ἰαἸτοηθ πὸ- 
Περοπ. ατίτιο. ἐσανιςαμῆθαις πομφόλυξι, Πγροητιθιις δι}}- 
πἸροπτίθιις, Ὀτοίς.1.ς.ς.77. Ματτῃςαρ. το, Καὶ ἐσανας ἡ - 
τέκνα ὅ5: γρνεί οἵα ιγσοης ΠΡ οὶ ἴῃ ρατγρητεβ. 
ας οχοῖτο; Βιι4.1η Ἐρη. 

μι τη σωγπ. Ξυκᾷ» ΟΧΟΙΓΟΣΟΤΙ͂ΘΟ. ἱπίιρο φἀιιογις,ασρτο- 
Ὶ Ῥομο, ρταξετο, τγαπβτιις σπὶ ἀατῖτιο ὅς ἀσοιατιιο 
ι πὸν λαὸν τοῖς ἱε ρδῦ σι 5 ἱπ|τιρ  ΡΟΡΆ] τι δάτπιογίας ίᾷςογ- 

᾿ΒαΠῚ. ἐπανας ἥσαι τὸ γμύΘ. εἰς τὸ φώς: Βιι4.1η ἘΡΊΠ. ἐπανέστη 

ωία,ἴὰ Ταγαιιπέιπη ἰη Πιγγεχῖς, ΡΙΠταγο ἢ. 1 ΡΊΙΌΠ1ςΟ]. 
ΣΠ Ροΐζοα (ἄγρουνῖ 144. ,οἱ σ᾽ ἐπανέςτἡστν, 411} ατιτοῦτι 

'Δς Πιγγοχογιιητ. ατανεςηκως Ἀοφ(Θ. Τ᾽ πηερων, στιὰ Ρεπμα- 

οπτῖα συαάαπι Ἔχτγιέϊα 7 Ατπτοτο].}10.2.Αυλιηα] τ 
ἐπι ῶτε ἐπτανεςτηκὸτα, ΔΠΓΟς ογθέξα, ἐπ ανας αὐτὲς θμἡ - 
Ἰτοπ σαι ἴητετ [ς ςοποίτατὶ, ΤΉπιοΥ ἀ. {10 τ. ἡ, χα αὖ ἐ- 

ας αν δηύλοις Πογοάοι. Τ Πα]18.οἱ μοίγοι εἰ σὶ τοι οἱ ἐπα - 
ὑπ ς, Μαρὶ ἤτητ 41} ἃ τὸ ἀςξοσοτιιηξ 9 ὃς 151 δ. ΠΠππὶϊηξε- 

Ν ὉΠ ΟΡ. ἑγλίω, «.ἀς ΑἸειδιλάς, ἐπάν ςας δὴ πῷ χφτειςρόμα- 

͵ χτηφοροίτοα Πιγρθηβ.ἐπαν ἐςσαν οἱ οφϑιλμοὶ ἀμπέ:οαἱρα- 

ΟΜ ὁλπ5564Ρ.4.110.1, Θριπῃ. 
φῶ Ρο ἐπανίςασο, Πτσο, ΑΛ ΠΤΟΡ Δ ΡΙτ, 
ς ὑτορτϊπιουτοῇ [ἴο. 

τέον, το οιιπ τ: Πογπιοροη. 
ἡτέον, το οἰ ἀ1|π|.Βι14.1η Ἐρ τ. 

ἡ ὧν, ὀντος: αὖ ἐπαύείμε, τευ! ογ ἢν 9 ἐπανιὼν αὐρὲ φύσεως, ἐς πατίτα 
Ποτι Ὡς ἀπ διατί ΡΙατο ἀς Τιορὶρ.ἐπώνων εἰος.. ΠΙλπς οἴ 4- 
τις 411] Ὁ ξατα!]ᾶ αἰοιτισία αὐ [ἀαπιὶ πατιιτα!έπηαις το- 

το σιάς ἐσ ανειμι, 
οὐ τοάίτας, αἰ οι ι5. γος ΠΟ: τορτο Πιις,Γεποιατίο;, αἰα- 
, προτοΡοτ τ ραγογατίο. ίασο ἴῃ ΡῬμαάτο, τὸ 5 δὴ τέχθι 

Ι ΦΟΤΆΤ μον πᾶσιν ἔοικε σιιυ δὲ δὸγ μῆόον ἐξ) γὼ τιτὲς υδὴ ἐπ᾿ ἀἸοσδὸνγα Ἀ- 

1). Ὅλο τίϑενται ὄγομα. 
δέω, ἴητ πιοίτο. ἐπανοιδεῖ τῆς στωρ τος, σαγης Ἰπταπιοίοιζ 9. Ατὶ- 
γε: το] πὶ, ΐ ᾿ 
ΤΟΥΣ ξεγάτα, εβογαιπογοξογαπη:αῦ ἐπανα φέρω. 
τ ρϑϑω, μ, ὥσω; π᾿ χα.) ἐ «τανορϑουύμα»ςογτίσουντ Τ Θγοηζ, Ὁ οά 

ἃ ποδῖς οττιιπι εἴϊ, σογγιρο : γοίδῖτιιο, τη Ἐαιιγο 5 6 - 
ἃ Υἱα ἀσάιτιςο. ΠῸΌοεταῦ. εν φιλοσορο ὦ τας ἐπαγορϑεώ, 

Ὁ Ἀοριδ. ἔτι ὃ. αν ρα σφαλῇ ,ἱκαινὸς ἐπτανορϑο θαι, [Ἰσι- 
Πτνογγατιπὶ ροτεῖς ετποηάατο: ἐπτανορϑσο!ώ «ὅδ πλησίον» 
ἘΡΓοχ πηϊ5. Ασ ξοτοΐος ἰπ αὶ Πετοτῖςῖς. ἐπανορϑ'έμδνΘ- 

ς πὸ δήμου, ῬΟΡ ΠῚ ἀἸ ἘΠ ου]τατῖθιις ρτο ρίοἰομς 5 ΡΙὰ- 
Οἰμτη ἀπιοῦιις Αοςαΐατιι155.Χ ΘΠ ΡΠ σφαλλομέ- 

λε ϑυαῦ 5 αάοητος Ρἰτιγί πιῖς Παρ οιιατ αἀπιπηοη- 
ῬΑ πεν, ὥς ἔλαπον ἔργον ἑπανορ ϑώσαι τίυὐ πελιτείαν, ἢ 
᾿ξηασμδυάζειν ϑξαρχῆς, ἰαρίαπι ἃς ἀπο! αταπι ςοπἤίταοτγε. Τίο-- 
ἐἰτἀ Πεπιοη. ἐπ ανο;ϑεώσ αι ταὶ καὶ ϑύ. Ὁ) ἐπιο Ἐν χτ᾽ Δίονυ σιοδαΐρφυ, 
-- ὀρϑοῦ μᾶνοι τὸ εὐκώσιον σύμτηωυαᾳ. ΑΚ πρΐη. τ; Τιμοκρα τοῖς, δἢ γ5 

11 ἔλξραι πολλοὶ πτόνυ ΤΥ κοινῶν ἐπ᾿ ἀνορὸ υἱὖ «αἱ » ἀσοιπλτοτος οχοῖς 
᾿ 1 Ρτίιιατα ἐπ᾿ πὶ οὐτία᾽ 9 δἀπογῆις ρεσοαητος ἰὼ Ἀσπιραῦ, δέ 

Ῥεγᾶπε ἴῃ οἰπἴτατο νοτίλητες. 
9 μα απτίθο, τὸ, οπγοπ ἀατῖο, ἀρ Ρ] οπλοητα τη οοτγεξεῖο. Ατι- 
τ, Καὶ ξἠπεικὲρ δύχαιον μῷ ϑδιν, κε Τ᾿ τὸν νοῦ μον ὃ... ὀνρὰ ἐπανόρϑῶ μα πὰ 

υ δικαία, οτηςηἀατῖο ὃς Ποττοξξῖο ἐισὶς ἰορα]1ς5, 
ἐϑώσις, ες," τ ΓΟ ξΈ]Ο, σα Ἐ]ρατ᾽ ονοπιοηπάατίο, ἢ τ 

ϑώτεθ. ςοτγῖ σα πά 5. Ρ]ατο ἀ(ς Τορὶρ. 
οϑωτῆς οὐ, ὁ ςογγαἕξοτ, σα ΕἸ ράτοτ. 
ϑωτικὲ ς. οὐ, 411] σογτίσογε ὃὲ ἐσηςηάατε οτος, 

“ελώ, ΟΧοσίοτ, ΡΓῸ ἐπανατεγλω, ΑΓΑΓΙ5.5 χαὶ οἱ ἐπταντέλλει 5 καὶ μὲν 
γὙτα διώκει οτιατηι ΟἹ σοουγιτ, 
ΕΘ'. ὁ κὶ ἡ ςἀἸτιιο αἴτιις α ΟΠ 15. ἐποίντοις ὄντος λόφου) ςοἷ]ς 

πΐποητὶ, Ηοίγ οὶ. : 
τ λεϊνἴπβαπίοτς ςδτγατί ἐπι τῷ -ἰξαντλεῖν. αριιὰ τποάϊςος ἐσαν- 

ἽΝ δίς κα πεντλεῖν, ὃς ὅλιζρέχάν ὃς κατυιον αὐ γἰπξίμά τὲ δά ἔοι ςπ- 

οἱ« Ῥ  οίσι ἱπ ῥγιιαὶς αἤατὶ , Ατὶ τόρ ιαπςος ἴῃ ' 
ΕΠ 449 

«νοὶ Ἰηξιποης ἔσιιογο (ρηῖ, ἔρον τεὸς δῆξιν δδείοντος αῤμόζει 

ἐπαντλὺυ μῆν ον καὶ τὸ κιυνὰν ὅρον ἐ πτέντλημα κιωωοφηκτοις, γΥἴη Ποιηλ- 
Πὶς ἔοι σειν γΟ τοῦ ἀτασοηὶς πιοτις:οαηΐηα ἐσιάοι ν τὶ α τᾶ - 
διάϊ ςαπὶς πιογίας Ξοιιόταν ραγὶ νυ ταῖς, Πτοίσοτ, 1.2. τα ρίτ, 
το, Εν τγαιΠατὸ, ντ ἐπόμπλ εἰν λόγον» ποις ξιμάεις 1ιατιπὶσ ΡῬτὸἃ- 

δυπάδητον Ἰοαι:Ψ Ίγρ]. Τα] Βιηάεθαι ἰαδηγγαπαηδ. Ἐς ΟἹ - 
ςςτο πεῖς νοοῦσα σποτο ροοτατιπιἀἰχῖτ: ΡΙλατιις βιμάϊτᾷ - 
Τουἡ ὄυρεσιλογεῖν, σπερμολογεῖν, κενολογεῖνγαερσλαλ εἴν. δγ μοι, Ὡρρ-- 

χίεϑτατοι δ᾽, εἰσὶ αὐξὰ πὰ ϑεοιῦ διαλεγέδοαι. οἷς αὐ ἐντύχῃς, δυϑιὶ ἀκούσῃ 
πιγαὰ κἔδα αἴ εἰσ υλλιογίςτων συλ ογετ μδ . Κ6 μὴ δεουῆμων ἐπωαντλοῦῦ, ἢ 

λόγων δξ αμῖμππὶ 14 πο πλῖ π65 ποη ροίζιητ, ἀι ριτατίομο5 ἔϊιπ.- 
ἀπιητοῖτοπι εχ μαιιγῖο, παιιγίο. ἐπίνπλημῆθθ. πῶς φορν τίσ (ΟΠ [οἱ - 
τιάτηῖδιις οχ μδυίζις 5 φιαπαηϊιαπι 4117 ᾿πτο ργοσδητατν ΡῬίφμιις 
ἀιαῇ τη ΗΠ ΠΟ σιγά τι πη. ᾿ ν 

Ἐποίντλημανατος.» τὸν ἐπτίντλησις, ἐπάγπλημα γιδρανη ὅθι χρήσιμον, ἐο [Ὁ 5 

ΟΠ τοτα βαπρυϑη απ ντ}]}ς ΟΠ] τος, 0.2.0 4.135. 
Ἐ παντλησες, 411: ἔπ ΕΠ Ὸ ἴῃ οαστὶ αι] [τα τηῖτ. Θά οι, 
Ἐ΄ ποίνω, Πρ τὰ οιιπι Οεπιτ. ἐπείνω τῷ ὀμφαλοῦ, Πιρταν αἰ ΡΠ ΠἸου τα, ΤῊ 

ΜΠ. Π|0.4..σρ.7.Οςθε5 Τ ΟΡ. ἐ πάνω ποίντων δὶ, Ππρογαᾶς οπιηϊα. 
ἐπάνω αἶσ' τοιούτων εἰ δὴ, τ διις εἰμι πη οὐ  ἡπηρεγο; ἰά εἰν Πατα ἢι-- 
Ῥαγίοσ τα] ι»νΡ]αταγοῖ. 1π ΑΡΟρεὶι. ἐποίνω πεντακοσίοις ὠΐφϑηγνι- 
ἴὰι5 εἰς ρα! ιαπὶ αι πρδηεῖς. ΡΑμ 5 σα. 17... Δα Θοτίπτῃ, αὑτὰ 
τὸς ἡμέρας ὀκεϊνης κὶ ἐπάνω, ἐο ἀϊς ὃς ἀξδίποορ5. ΑἸ) ἐπάνω φχ - 
Ρόπιιητ [γίμπι,ἴπ Πι δ τπαῖρ ὃς μος δα αἰςοπποπειῃ ΟΒγΠΕ το- 
ξστιητ, ! 

Ἐπείνωϑθεν,ἠςἤαροτ. ; 
Ἐπείνωϑι, ἤιρτὰ. Οςπἰτιππρίταγ, ἄστη ἀιϊοά ἐποίνω. ᾿ 
Επαξιέρας (Θγου, κα ἤν ἀἸσητις 41 ἀπχοῖιτ γὠξιερας 9’ ἀριιά ΡΒ οηΣ 

ἀε νυἱτὰ Ν]οῆς. ᾿ 

Ἐπάξιθ',εστοστι5, ἀέρηιις. ἐποίξιθ- γάμος, 5 ΟΡ ΒοΟΙ. 
Ἐἰποξιϑω ΟΠ] ΟυΓΟσΟ: ργεσουςϑοΡΠοοΙ. ἶ 
Ἐποιξίωςς το ἀϊ σῃϊτατο, ΝΑ ζαη, τὰ κολάζον τὸς ἐ πειξίως. ; 
Ἐπαοιδιὶ Ἰποαητατίο:ροετῖς. Αττὶοὲ ἀἸοῖτιιν ἐπῳδιὶ, ΡΠ Γυ ΠΙξΙ19» ἴη- 

εςητῖο. Οε το. ςάγπιθη δά δεποϊοπάνιμη [114 πο χίλι νεὶ 
Πιιρ ἰοῖτοσ σαττηςα, ΗΟ δι Ἰτοππα ν ἐσ τ9 ἰτο αἰ τὶς 6111 ὃς δῆ: 
μελώϑηνᾳ ἃς ὠρόασμα ἀἰείϊτατοντ ἰοτι τ (σμο]. ΤΆδος, 

εὐταοιδία. το οοάςπιςοαρῖτ.8. ΕχΟ 1» ὃς δριυ 1 ποΐλη, 1, φαρμακεία; 
ηρητεία, 

Ἑπικοισὸς οὐ δ ἰπσαπτατοτῖρτο ἐπώδος, φαραᾳκει, γύην " 
Ἐπαπειλέωαιμοησως πο ηλιοις ΠῚ ΠΟΤ ΟΥΠ ΠΟΤ) Νευτγ Πα τιπο δέ 4ο- 

εὐ .11144.«.Δ γ᾽ ἔρεδος τίω ὠρῶτον “πηποιλησ᾽ ἀχιλδίορΒο- 

ἴῃ Αἴᾶςο ἐμοὶ τοὶ δείν᾽ ἐπηπείλησ᾽ ἔπη 5 τΑλῃ] ἀσογθὶς γεΓΡ15 παῖς 
πᾶτιὶς εἴτ, 

Ἐποίπειρᾳ, Ἡ οἴνς. δυσνόντα, πολλοὶ, 
Ἐπαπίμωνοιγτιι5. εἰν οι. απο Μααν 
Ἐπαποδύομαι,ιάςπι αοά ὕβννφρέω, ΓαἰοιρΊο: ρος ἀϊοτϊη!ἰταόσια 

ἀρεῖς ἐπαποδυεῶπτι, ντ ὅποδυεόδω ρτὸ οςιη σα σρτο; φἄοτι- 

τοΡΙυτατῖπ Νίατος! δι ὥσσερ ἐφεδρείαν εἰλνφόταις (ξὺ γαλάτας» 
ὁρ- 

ϑὡς κχὶ δικαίως εὐτρεμιήστεντας μάχομδῥων ἐκείψων, οὕπω ποτε δὶ τοῖς νε- 

γικηκόσιν ἐπωποδυεῶαι. ΟΒτν ΤΟἾΤ.1π ῥσῖοσ. δὲ (ΟΟμἤπιΒ. ΒΟ πΊΙ]. 6. 

πὸ γδ ἐν ὀκεἰγωών μνήμαις σειωεχ ὡς ἀκούειν πἰωὺ κειμῆμίω κόλασιν αὐτοῖς» 

δυαῆσα δέκτον ποιεῖ τὸν ἔλεγχον.» ἐπειόοιν τοῖς οἰκείοις αὐτὴ ἁμαρτόμα-- 

σιν ἐπειποδὕητω. ΑΥ ΕΟΡΠΔΗ65 5 ὁμ ἐπαποδυώμεϑαι του τωὶ 

πρῴγματι. ) ἶ - 
Ε παποϑυήσκω, ΠΡ ῸΓ πιουίοτοἑπηπιουίο ΡΠ οἴἶγατ. 

Ἐπῶπολογίόμαι»ἰἀ πὶ απο Αἰ ποκογέομα); τ Ἐς 1105. 1] 2 ]ατατο. 

Ἐπαπύρημα, αι: [Ἐῖο. ὃς ἐπειπορεῖν γα ἀιοἱτατον φιαῆίοποῆι ργοροσ 

πογοιηάς ἐπαπορὴμοιτικὸς Χὴ ἐπαιπορητικὸς λ679ς. 

Ἐ ποιπόρυσιό. ἡ ἀπ ἱτατίο».εΠρογάτὶ ο» ἀπορία, 
Ἑπαπορσφςοητεπτιο ἀϊἱτατῖο. ' ἬΝ ΣΎ ΤΕ 

Ἐπαπος-ἐδω, ἸηΠρεῖ πλΐττο. ἐστιπος-ελλειν τὸν δια δεξόιδμον; (αος εἴ οτέ 

πλϊτγογον Εἰ οξῆςῖο αἰΤαιιεῖτι Ρτιματε, 
Επϑδᾳ,αξ ἱπιργεολτίο,καϑαρα.. ἊΝ 
πάρω, οτοχηϊς, Παγίμαιν τα [ΠΡ Ἐπ αίρωςντ ΚΑΠΕΣ ΤΡΆ 

Εταῆρᾳ ἑνίδ-. φαΐ Πιτα] τ. ἐαθοχιόνθ- βακτηρίαν» ΑΝ Δ ΟΣ 

το ςης Βαςα εἶτ. ἐιεῆδα μῆνοι»οἱ αὐϑα εἰθίξαν ὑπολλυμήμοι. ὉζΣ 

Εαβρβομα!: μι. αἱ σομαιγδς ἦσομίαι»ἜΧΕΟΤΟΙ, ΤΡ
 ΓΟΓΟΥρ ἀξερυξς Ν᾿ Ἔ 

το. αὐαὲ ἐπῆρα ὥτῷ τινὶ δ εινας κὴ φοικαδεις 3 ἌΡΡηΔηι5 Ἀτί τ ΣΝ Σ 

Ογαῆο αδεμητο ἴπ δε πὶ Ρατεβίσιιπι οι ΠΡ χρῆς Ἡενςς 
εατὶ, δ (ΡΠ τη. ἐπαρώυαν Θ- ἀυτεῤ τέ ρλθσο τα πμηφηῦσ 
σαρητεί μϑυ Θ- κὅόσησι πονλά ται τὶς νει 15 Ῥετία5 ἀσμ ΙΒ 6 5) 

τὸ ἀς 1 εσὶρ. ; Ν “ν ἸΟΝΙ 

Ἐποίρας: ρου ιαάοπϑοϊπάπισοηφ, ΟΠ ςησ. ϑϑλ δ ϑρεῦυος Κρ ον ἐλ- 

πέσεν δυεργεσιων ἐπτέοας ἀἠοσίων ἐργων αξχλες Υ 4 ποϑματα μὰ 
Ἐοὐρασιμος εχ οοτατιιοάςπι οι ἐπείρατος, ῬΒοου Σώματα μα 

Η Σλέσή εῖν. ἐσθ ασιῤοῖ δὶς Ἐν ΈΤαΙΤΝ ἵγτιιο. ϑγμαΐτς γδυοπῆίῳ 5 ἕως 
Ε᾽ὔοψοσω,ΠΠ|4091πιρῖπϑο»Ἰ ΠΟ ΠΑΘ ΘΟ. ἐν τ γὴν ὑ. ὃς ἄφνω ὡρ- 

αὔεμθ. ἐαὔρίοσει πολι, κύμα ἐλαύγαν ΚΥλλον Ὁ τέλος τς, 
ἀδετὼν 5 τὸ ἱφίον ἐμπώλιν ὥϑυσε. Ὀϊοάοτιας ἔτιρρσξαι Ρ 

ο ροάσαι. " 
ἙἘπάρατος. γ᾽ ξβρια ᾿ τ ΠΣ 

« ἐνεχοι Ἅπικαταθατο ς 7} ἰτ εν 

ΚΑ εμεθις δΑ ΤΗΝ ἐγά: ΒΕ ΕΜ ἔπι τ υμονιᾶ 
' ΓΕ ΤΙ 

ἵν ἀων Ἔ 

ἐπι! ἀϊδνιιο»οχεοταπάα5, Ως λει ξαγις Θ΄νσα ΕΙ 

οὐς. ἐπάρατον ἰιῶ μὴ οἰκαῖν,αιιοὰ 



ΕΠ 
πἰξαγις Θ᾽ ἡ ἐποίϑατος ὠνομάσ μθ., ἐροϊ ογατεις ἃς ἀϊττῖς Ῥοττι!5. 

Ἐσάργεμοτοου, ἡ» σα] οτιιαῖ νλτῖο Ἰαοτατο το αἦγεχαν πος οἰ, 
αἰθιισο ἀἰςί σα νμδοσαἰληβ γεγοῖς σα, ἐπώργεμος. ὁ ὑκοξύω - 
“ποςοτυι οςυ ας δῦ να θη δοὶς οὐυϊοτγυδτ Αγ ζοντο. Απίηι. 
ἐπάργειὸς ὅδιγκὶ πεπήρω τα ἐδ ῥῳϑάχμοις, Ῥατιισν ΘΟ 5 γα  οτται- 
δος! οπΐτα σοιΐος ὙΑη να με Θατα πδτο ςοάςτῃς ΡοΪ- 
ἴὰχ 115.2.ὔγεριος, τὸ χϑύκω μα, καὶ ὁ τοι ἔχον αἴσρωπος, είν ἢν 
ἐπα ργεμος., ὕποτεκρυμμῆν Ὁ: . οκ νοῖσος ὀφϑειλρμῆν, Ετ ἐπάργενα 'μ- 

“ματα χγιὰ οἴξ, ᾿Ἰρυσοπτατς ἰαογαητθς Ὁσυ1.τετυφλωυϑύα ὑσὶ κε- 
κωμφτων ΟΣ Πἰ Δ] 016 σἄοα ὃς οὈἴδιιτα . 1. τυφλὰ τὸ ἀφώτιτα » τὰ 

αϊειιητιγ, 
Ἐσά; γυ 9.) ρ ἤτοι5) 1 Παγροπύάξιις, Ρἢ Τὴν κλήνας ἐπαργυρρφις 5 ἀριϊὰ 

Ἡοτγοάοταπι ἀς Π εἰ ρ μος ἀοηαΓ 5, ἰςξξοσ ἀσρθῆτο σφοηεῖγα- 
τοσ. Ποίγ οἶα, ἐπαῤγυ ρος» πογοο Παυ 159 μὲ ϑνωτοίς, 

Ἐπαῤῥων ἰγτίσοινε αὐδῶ, ΑὐτΙδη ἐς ΕπρΉταςς [10.6. 
Ἐπαρέσκομαι»ιλνε σορμα)γπ εσμιαις τ ςΟ ΠΟΙ ον 
Ἐ παρυγϑγές γα το ΓΟ 5. ΡΟ] οη. 
Επαρήγω, μη ξο, πουχεγαάίαο, ὅγπφονϑώ, Αἰτια. Γλατῖτο. Εοσποτ."- 

1ϊ4α α΄. 25 τρώεοσιν αρήξαςὶ, ὕγαξοη 9: ἢ στη τοῖς τρωσέ, 
Επαρηρϑςνενηρμο ται ον. ΗΠ Οπιοτ. 
ἙἘπαρϑεὶς, ἐντες δ, ογοΐξιις απ πιο, ἐπαρϑεὶς τιμήν ποποῦῖς εἴλειις. ἐπι -- 

ϑεὶς δυδαναονίη πα Θ τι πὸ οριιτα ἰηβατιις, ἐπαρϑεὶς ἀζου λίη, ο- 
Ἰλτυς νεσοτάϊα, ἐπαρθέντες τῇ ὁ ψεῖ . νἱποπς αηΐπιοβ Πάθοητος 
Πιδίατος. ἐπαρϑεὶς τοῖς ϑωρηί κασι, ρτορῖογ πιιπογα οἷατο ἀΠ|Π|ο. 
ἐπυρϑώ 7 οἴσιιοτ, ἴῃ δι δαη ξ Πο5α Ὁ οοάοπη νοῦ. μὴ ἐπ αρ θὲς» 

οὔο, 

᾿ς [ρΊτίτιι» το ]]ας. Ἰ 
Ἐπαριτερθς . οὐ ὃς Ππ Πτον πορτιι5. Ατεὶς δ ἀϊ ἴτυν σκαθογαῖς ΡΕσγ- 

ν πίοι. ᾿ 
Εἰπαρισερότης, ΠΟ ΡΟΙ ΔΓ ΙΔ Ἶτὰς : Ππ  Ἐογ τας ῬΙ1π. ἴῃ [ρος Π10 «ο γὴγ- 
τατι χα Αὐτό, αἱοτεδίτιτ, 

Βπαριςίρῳς ΠηἸκτὼ ΗΠ γαῖ, 
Ἐπαῤκεια ας, ἡ αι  Τιῖηι, Εούϑεια. ἘπτΙρῚ ᾧ.1π Ἡ ξαδΔ . ὁ δεῖ πν᾿ ἃ- 

μῶς εἰς ἐπαῤκειαν χαιλεῖν, ῬΟΙΪγ  ὲτι5 Ἰἀςητι ἀο πὶ αὐτὴ «᾽ χορηγίας, ἃς 
ῬΓο [αρρεαϊτατίοης ὙΟΓΕΙΓ ἡ γνΕ ἴπ αιίητο 9 τὸ Ὁ μέγιστον ἀπέφαινε 
πον μόλώνα τῆς εἰς μή δειαν ἐπανόδου Πιακλιειυσθόμῆνον. "ἡ τῇς εἷξ ἐν εἰ-- 
γῶν 1 τόπων ἑταρκείας , Πιρροάιτατίοπα ἃς σοχαπιοάτα [πρρίς- 
πιοηπτόσις οχοὶ αι 111. ; ; 

Εἰπαῤκειθ ας ὁ ΧΡ ΟΓτΙ 5) ΑἸ ΧΙ ΠΙάτοΥν 
Ἐπ ρκίω, μι, όσω,π, ἐκα ἴα σσογο, ὀγοσον οἰατρίονν (πῃ οῖοτ . 14 οἢ, 

Πιπιρτιῖς ἀἀπη ΠΠΠἘγΟ, πορίζω, ἐαηρετια, 1 6 η1 0. διιχι] τον αρ- 

Ῥαδίτο, παρτιπι ορίθιις πχοῖς Πιίζοηξο 5 ΙΝ οαττγιιπι ἀατίϊ!ο ἃς 
εΔἐρσαίτιιο, Χοπορβοὴ 5 Σρλρρίτης γὸ δῆ παρ᾽ ὃ ἐγὼ αῦτον τὸν 
πλοῦτον ξιωτασοί αἴ, τ᾽ αριϑι μοῦ ὅτε ςαϑιμ ἐπήρκει μοὶ» 9). ὁπόσον ἐ- 
Φαυ καίω φέρεται. Ατίίζοι, 6. εὶς. Οἱ σ᾽ 41 ποιοί τὸς οὐ διιΐτνται 

ἐπαρκεῖν τοστειῖτα ὅσων οἱ ποόχοντες δξην τα. ἐγταρ κεῖ τῆς τροφῆς τοῖς γ»- 
γεύσει αἰ Ἰπηοητιιπι ρατοπεϊ τις ππρρεἀίτατ,9. Ἐτπίςοτ. ἐπερκυῖν, 
τὸ ἱπριοηῖο δὲ ορίθιις πιοῖς Πατοητου ΧΟΠΟΡΗ. πᾶσιν ἐφϑύ- 

νὰς β,σήρκοι ΤὮ ἐσ τὰ ἀς ἴϊο Θπηαδῃι5 αι ὸ Πρ ροαίταθατ. 1- 
τοπὶ ρο Πιπιφοιιπὶ ηΠπίτιιο. ΑΙοχαπίίοτ ΑΡγο τ, ἐκ ἐπαρκεῖ 
πέψῃ γὰςἡρρςοπεοαίοῦο νοπεγίοα 5 ποητιῖτ, ἐπαρκωῖ σε, αὐτὶ ποῦ 
ξουϑ σοι νὴ αῤήγω. Εατὶρί ες ἴῃ Οτείζο ἐδὲν αὔδχέ ϑεὶς ὀχήσω, ποι 
γδ ὧν δείξω φίλ(9., εἴ σε αὴ δ εἰν τιν ὃν τεῖ ξυμφορϊς ἐπαρκέτω, γοτθα 
{της Ρυ]χάῖς κα Οτοίξοιη, ὃς πυιπχογῖς εἴιπὶ σοἰτατιγιισι ἀϊσοη- 
τίσ. τὰ Ἡςςζαθα νογὸ Πατίπο ἱπαχὶς ρτὸ Πιρροάϊτο 5. χεὶ τὸν 67 
“ρᾷ σοντα μὴ τὐράσουσιν 85) φίλοις ἐπαρκεῖν, ὡς ἕτοιμος ἐμ ἐγ, ΑἸΙ- 
απιαπάο αὐτϊιιιαηο ἄτοοτο, Αρο ]ομξιις τ. ὑπαρκέσαι κακότητα, 
τοι πη πὴ ργορι το [ει ἀςξοηάογον οἱ Πα] οπιατο σα! απαϊτα- 
τοῦπ. ΕΟ. Πα 4.8, ἐσέ τοὶ το ἐπήρκεσε λυγρὸν ὀχεϑρον, ΠΟ 116 14 αὉ 
60 το πηοις ρογηϊίσηλνπος [4 ̓ ρίμπιη αὖ οχίτίο ἀοξοπαϊτ, ἐζού- 
ϑήσε ΓτῸ ορίτυϊοτδορ μοοΐ. σέ τοι μόνον δέδορκο; ποι μῆσων ἐπαρκέ- 

σον τα ἷ, υὕτηρε τη σονται, ΟΡ 8 ΠῚ [τα Γι1 ΠῚ, 
Ἑπαρκὺς, ἱάοποιι5. (ΓΗ ςὶ ἢ ς»αὐταρκύς. 
Ἐσαῤκιθο, Πι βῆ ςἰΘης,1 115... Ἐρίρταηι. πλούτον ἔχιν ἐϑέλω τὸν ἐσερκιον, 

ἁριιά Ηςίγομ. ἐπαῤιαοι, ἐἰμητειρρι, βοηϑοΐ, κ 
Ἑπαρκουοτωξ» {ιξῆοϊεητον. Ῥοστ. ταῖν, ἐπαρκοισως (οὶ, 1 [τὶς» 

ϑορῇοο!. 
Ἑπαριιᾳ.. ατος» τὸ, ἰατίει{ο. οἰδιατῖο, ὀχ ει δονατῖο, Θταπλι5γ σα- 

Ἰόπιις, σαφύλω κ(φί ὅδιν ἐπαρ μαι χ7ὶ τον τῆς κόρης τόπον ἐμφερὲς ῥάγεον 
“σαφυλήῆϊξ, 

᾿Ἐπαῤυΐυθο, ἀρ τιισ)αρτατι! 5» ΟΠρτιΙοπς αὐ μόδυίθν, Ἡδεπἤοΐά. πάντα βίον 

κατάϑιαι ἐπιαῤμῆσον, ϑζο. ἐπαῤμῖρον ςἐμμαφεοτοηα ἀδοοπιπιοίατα, 
1. εϑατη δ ειον. ἴα Ἐρίρταπη. 

Ὲ παρόητοι, ταύγμα αῤχα δον μα χ ἐμ τατον ον οἱ αϑροοὶ ἀρκέσει δημόσιοι φύλα-- 
χες, Ἡςίγςἢ. 

Ἐπεί ερυρφς.» ὁ χὰ 72 ΓΕ Εἰς 5 τοῦτο ἘΓῚ 5.6) ει Θ5, αστοίτι5 ας οστιι- 
ἰλπιιβ πΊογσο Πατ 5 »κυπουρὸς, ὅ,τι! ὥνιίθο, Ἡςγ ἢ. 

Ἐσοςσις, ρῶς 5 7 οἰατίο, σαυάτιιηι » ο] ουατῖο «τη νοἰιρίαεϊς ἂς- 
Πηϊτίοῃς. δον», ὄδιν ἄλογος ἔπαρσις ἐφ᾽ εἡρετῳ δεκοιῦ τι ιασ'αῤχάν. ΟἹ - 
πον 1140 νοἱ οὐρἀϊτὰς οβγαηατα, αια λά πογίὰ τατίοης ἱποῖ- 
τατα εἰς νεβοπχόπεις, [το πὶ. τα πη οὕο ὀχτιδοτγατῖο. ἔπαρσις μα- 

Δαν, οχτιιδογατίο Πυ πη Πα ΓΕ ΠῚ, 4ιιοά Γιατ πὸ ἔγασγατο ἀἸοίτατ, 
αὐτῆοτς Ἐς Το: Ὀτογίοητος δείαπι υπαπιηιας ἀἰχῖς ΡΙἰπίας. Ης- 
ἴγειι, ἐϊτορσες υβρηφανία. 

ν᾿ 

, ΕἼΤΕ 
ΕἾ πὰρ ταῖσικαιν δί “ον ᾿ Ν χ 

Επαρπίω, ἱαιροπάςο, Πιΐρεη 4ο, Κβτκρε ζούζω, ρτορΌηο» 3 
ἃς ἑπαρτώ ϑρδν,Ἰ.ἐπιωρφυυῆρον, γτ ἐπηρτημμθ- μὴ δυωθο, ἐν 

ἄσης ρουισα αν, ΕΤογο δι Ττοπι ὅηη τὸ ΠΡΟ ἀν τὰ 

φόξως ἐπήρτησα, τχοτῇ 1π1ς οἱ» τογγοτίθιιο ροτοα] 
Τὰσὺ ἱπιυπτηοτς ἀϊχὶ, 4, Οσπμπςης. ΑἹ [14 πι15, ὁ 3) εἰς τ 
γαγὰ αὐ ον κακίω δουλείαν ἐσταρ τή στὰς ἀδοοῖς. Ει ταγῆι» α 

ξαύγε τὰς ψυχοὲ αὐ τ σιὼ ϑυμβυείῳ δ, ἐπαρ τῆσαι τὸς 
μωρίες ἀϑ τοῖς ἐπαρτήσεις, 1, ὄξηκρε μού στις. Τάς πη, τὸν αὐα 
σόνδε καρτερίας ἐλ ϑεῖν, ὥςτε μεγίτων φοζων ἐπαρτωμῆλων 9. 

χορὸ τοι μέϑων ὠσεβ, ἀδὲν δ ἐποῤῥή των εἰπεῖν. ᾿ 
Ἑπαρτηΐαναρ ατγατι τ οἶδα, τοδὶ, ὅς 

Ἐπαρτι2.8 ΘΟ ΡΤ ΠΥ Ε ΥΡΕΣραΓατιισ τοιμοςγὠπορ τημήρίθο, 
τὰ ἐπόρτεας ἐἰ μυῆν᾽ ἑταίρφις, ο[{6 τὰ ργοξιηξσα ὃς ἐπ Ρτοσι 
αῤτάωναρτο." πωρτέα ποὶν τευ, ΟΥ 1114} ῬΓΟΙΠΡτΙΙ ὃς ῬαΓαῖω 
ὃς ἐπαρτέες γδες. τ 

Επαρτύω,αήαρτο. Ἵ 
Ἑ παρυςἩργὴ 6ϑεγ0 9) ι 
Ἐπαρυορὶς ἰδος, ὃς Βα συ πγυποιήσεος ἐδ λύχνοις τῆς λυχνίας ἐπῆὰ 

ἐπαρυςῆρα αὐτῆ ς ὦ τὸ πο ϑέμοι τα" (ὦ τῆς ἐὶν χρυσία χωθαρρδη 
ἱξ4Ρ.25.Εχοί!,αριι δι14. ὀπαρυςρίδες, αντλυτίσες, ΗΟ 
χύταινγαϊτλητῆρες» γαίσι]α αὐ ἱπβιηάοηάινην οἱοισπι ἐπὶ 
ἀρῖα. 

Επαρὺ τόμ θυ, οχ Παιτι γος. 
Ἐπαρχη τς οὐ ἀοοὶπια. Αἰ! απάο ἰάςηι φιιοὰ “ 
Επαρ χία,γπργϑὶ ἰνοτου] σι, γοξοέζαγα» Αἐτοτιὶπι σαροΣαε 

ἐπαρχίαγιστοῆτις ρτοιυηοίατα, ΡΙατατοῖι. Δολοξένναν ἔχρι 
ς ἐπαρχίας, σου ΐαυὶς Το] οσ ΟΠ πὶ τοροταπάατιπης, 

Ἐπαρχιώτης ποῦ ΡαΟΙ ΠΟΙ 5, ἿἋ 
Ἐσείρ χομαι,μ.ξομωγπ.γμα,ἀοςίπιας σαρῖο. τοι ἀπ Πρίσοσ, σα 
Τια 4. εἰ, -ἐπορξάωθροι δεποίεοσϊν 9 Χά 6[Ὁ 0. τὰ πίνειν αὐχύμ ποίήσαντ 
«πείστιντες τοῖς ϑεοῖς, ΟρΟ ΑὈίοΙ. ΝΠ 

Ἐπαρξα μῆρα, ΕἸ εἰν οἢισὸ εἰσευντε: ὅθτ᾽ τες, ̓ἄ τη ἐπαρξό 
ληψουῖν Θ, τῇ 

Ἐπαρχίθο νου ν ρτατίος ργουποίαορταεοτ, Ργαςοέγιϑ. εἰ 
ἀνλὴ «11 ΛΠ ]α» ρταοοΡΙαταγο ἴῃ Οα] δα, ὃς πιοχ, τὶ 
ΤΠ δορυφόρων ἐπαρχ Ὁ, αὐι]α: ὃς Γρ᾽συ]ατοταπηι ργα ΘΕ 
χρορτγωῖέζις Ρεωτοσίο. στη οπορ ]. ἐγκαλειϑεῃ δι 
χων πὲς ἐπαρχικαν [δγ αι] σοπιρ!ξξᾶταν βοπεγα, 
πιο οὐϊέξα Ρταἐςἐξξοτιιπι ργώτοσιο.. μι 

Επαῤχώ, ἱηροτίτος γε τῆς ὄυρωπας ἐπῆρχον, ΠΟοΥπ ῬΑπΟα 
ῬμΗΠΙρ.οὐ Θεηαλοιὶ υἱρ ἐδ πρότερον ἐπαῤξιτας Μακε δον 
πρὸς αὐτὸν δεακαεἸ δι πεποίηκε, το πῇ ρτας Πα πα ρτα ΗΟ] 
ἦσαν 3) ἐυτῷ ἐπαῤχοντες τ ςρατοπέδων δύο. χώρας ἐπας 

τιἶτα ἀουλί ΠΟΥ τορὶ πὶ, Χοπορλ. 1.4. Ραἀΐα:. Ἢ 
Επαρωγὴ β ἡ εκ» αι ἢ 1π|, ΡΟ]. ᾿ 
Ἐ παρωγὸτ, οὐ, ὁ αἀτατον,αιχ ἡ Πατου Οὐ 11} Οὐαί, δ, 6. 

τὸ ζωας «παρωγὸὴν, δὲς, ΑΡΟΙοη.1. Ατροπααῖ. τοῖον 
ἀέϑιλων, Πατιπο, [μα ΐτανῖς. ξείνους ἐπαρωγὸς γ δος 1Ὼ. δὲ 
τ πἴ 10. ᾿ 

Ἐσειδμανωγα πο ῖο, πυδυς ὡς 
Ετεόσιοι, Εν οἷν χα ϑήκοντες. ἼΦΑΝ 

Ετασκϑω, ςο!ό. μος οἰξ, οχογοθϑοπιοἀ! τογ θινπονώ,ν τ ΠΟΙ 
ἃ οἔῇςϊ νη. Ἀγ ΠΟ ρ ἤδη νεφ, ἡ σοφίαν ἐπα σπει; [ἀρίθπτι 
1νάας Πἰτογὶς ορόγαμι. ἐπασκέω μνήμίω: τε πχογί τα 
τποητον, Πογοάοτ. ἐπσιται τέχυω,αττὶποῖο οροΓαπι 
πασκω ἢ αρετίυ), νἸτγτιτὶ ἱποιπιθο. ἑτασκήσας παγκοότι 

ἴῃ Ῥαηογατῖο, ΕΠ ογοίίοσ, ΠΟ οἷκ.ἐ τούσπες γγσεβεανοι θ᾽ 
Ε ποισκητὴ τ Ἀ τα, ΗΟ ὠϑλητής. ν" 
Ἐπποίσκιον,δἰσιι]1ς να χώνη; Ἰη ἈΙ πα Ἰδυιιση Ηοίγοιν ὦ 
Επασμα, ατος, το Πα Ππτατποητα ΝΑ ΖΑΏΖ.Ἰτοπὶ τὰ ὁ 

ΤΠ] πα πα} 65 ῬΙΟΓΙ5 ΠιΓΙσΟ5 σα Πτ1ηῖ. ἢ 

Εἰ πιατύτερος. οὐ ὃ. ΔΟΘΙΙΙΔΤΙΙ55 ὙΠ115 ΠΠΡῸΓ ΑἸταπγ. ΓΗ 

δ Ροῦ νἷσος σομειητη5,ἀςηΠις πυκνὸς γακιυεχὴς) ἠ 
ἄτιι55 {ππρ15. Πα. αἰ, Θνἄσκον ἐπαοτύτεροιγπυκνο τερρίο θμδ 
συτέρίῳ, 3) κυλίνδων ἱμοῖ ϑυχίωγοτοθτατη Γοατίςαπι νοἶτι 
οτοῦτό. 

Ἐπαυχίζω, [ρ]επἀοίξο,ντ λαμωρωύω, δια χέζων, αἴριαι 
Επαύγαεσμα, τὸ, [ρ]οπάοτ. » 
Ἐπαυδείῳ, ΔΙ] οατιοτο ὃς ἐπα δὴ σαι ἐπειπεῖν. ᾿ 
Ἐπαυϑοι δεστί μῆρμοι, ἴῃ σα άςπι ρον εἰπᾶοία ρεπίπγαητοθ,, 
Επαύλαια, τεῦ, 411: ἃς αὐακρλυπῆίρια (ἀρτὰ, δαϊά, 

δἰ 
Ἂ 
ς 

γίζω, 

Επωυλας,α δὸς ἡ σαι}. ΟΣ 
: ; : ἵ ᾿ ἀφιο ἵ 

Ἐπαυλειῶνο, ΔΑΓΙσιις, ἐπαυλείου οὐδοῦ. Ππηϊηἷς ἃα] ας 
Ἡοπλοι. " 

Ἑὐπαυλέω, ὦ μιη τῳ, πλοάφυίοτοιποίπουν εἷ ργαοίπο:τασιοε ἶ 
Πτ ἰάουι ιιὸι} προσαυχεῖν ἰιαοοίποτς Βιιέ, Γαιοίαη, ἀο ὃ 
ἀυφυιμοιιῦ καὶ ἡμίφωνον ἤδη τῷ ϑυσίᾳ ἐπαυλοιῶς (ξπλῖρ ες 
ἀϊυῖηα" σοςίπςης. Αςοαί ἃς Πατιιπ οστ, Τὰ οίδη. 
σῷ πυϑοι γέρα, ἐπαυχᾶν ΟἘ ἱπεϊποτο, τροσαυλεῖν γοτὸ ἄσο 
σηύλοιιω γδ τοῖς πραγικοῖς τὴ τοῖς κωιμκοῖς, ἐπηύλοιω ἢ: 

τοῖς χυκλύοις χοροῖς, αἰ ν οτα Ππης ΟΠ ΠλΘΠΚΑΓ Α ̓  ὍΡ 
ἸΝΟθαΙ ς ̓χιαῖθιις φογτ στιν Βιιάαὲ Ἰαρία9 σοηδιη ἼΝΝ 



Π 
ἰἷς Οστηπιοητζατίϊς, ᾿ 
δυϊοτοίη Ππατι 5 ἤχτι, ὃ. ἢπ 'οςο ἱπιπιοτοτυ, ΤΒι- 
ἐγήετο, ἐν ἢ ἀε ἔλδπασον ἔχοντες οἱ Μιτυλίωαοι εἶτ᾽ ἐπου- 

" ὅβής: ἄστεν σφίσιν αὐτοῖς. 1 υςίαη, ΡτῸ ὄδη τι μόχῃ ἀωλί- 
Τατ. δ λει χ τ, ὀκ εἰνίων μὲ οευῦ τἰωὺ μέ ταν, ὃ νύκτα ἐπου- 

τ τῇ μ(οχη» ἴῃ 1τατῆμῖς Ὡς σοι [ΕἸ τυ στε, ὀχῦτα να Π]Π πὶ 
το ἢ Πιπηιις. Ὀ] ταγο, Γλατίτιο οτἰαπλ ίοα πο φᾶς π1ὸ- 
κητοηϊονΟὕτως ἐπη ρεν αὐκῆν ἡ νίκη, κ; τοσούτον ἕω καίων κα - 
ΝΠ {, ἢ Ὁ75 υ . ς 

ὥς τε τὴ νυκτὸς ἐπαυλίστειϑεει τῇ «ρατοπέδῳ, ντ ρογηο ζῇ - 
᾿ εαῆτα Ἀοπιαποτιιπι. Τιιον 4. 1ητογρτι χρομιτ, τὸ σλὺ- 
ἔ φταΐων γυκτος αὐλίζομκαι). 

Πα ἐἰπωυλες οἰ γροικία. Δ' [οἴη κὶ κερὰ μεῖα ἐνῳκοδομονμό- 
"αὐλια οἷ, (αθυ]α.νπαύλια νοτὸ ρ] τα τοῦ. ἰδοιπα ἐἴος 

ΠῚ], το ροτία ἃς ἡ μόρα μεϑένρτος» 410 το ἰσπα αὖ ἀπι1- 
Ἰεσο ἴα 15 παϊττοσαπτιν ἴροπ το ὅς ἤροι τυ. ἀἸοιτιτ οὐαὶ 

Ἰάοπι προ. ΑΙτηπαπάο ργὸ ἱρί ἄοτς, 
τπαρηϊἤοῖς ΠῚΠΠΟΥῚ 115 ἀσοΙΡΊΠατιγ. Αστοη ἐπαύλιαι 
πῇ ἀἸε πὶ οὔς ἀἰςῖτ, αιιο πτιρτὰ αἱ ράτοητος γραῖτο ἰο- 

ἀπιοάμνη ταὶ ὠρραύλια, ΡτΙάϊα πιιρτίαγιιπα νοσαθα - 
«], 3. ὠρραύλια ὃ ,ὁἡ ὡρὸ “7 γάμων ἡμέρα ἐπ αλια ἡ. μέν 

Ὑο ἢ. Επαυλία. η δευτέρα “ἥν “γάμων μές: οὐ τως Κφιλᾶι τὰ» 
δώδοᾳ οἱ οἱ υεῖοι τῷ γεγαμηκότι κα, πη νυμφῃ ἴσως ὅσ τῷ ε- 

τἰωλ γυύμφίων τῷ ανυρὶ αιιοά ἰροηίὰ ρογηο ἔξατῖς ἀριά 

σοτ 5. ε(σὐνόρα βοων κὸ “οροξα τῶν αἱ ας τα α΄, οι 
(λλ}} 4.101} 6 σα αν 1, αἰγροικέας ρα ριι5) νὶςι5.γ ἃ - 

ἃ Οἱτάτιο.ντ ζΔΡ. τον. ϑνϑητω ἡ ἔπαυλις ἀνπὰ ἔδυμος. 

ΠΟσππιοτάτι τα Δξῖϊο οἴς, Βα δίτατιο νοτὸ τοὶ ἢ- 
Ἰοσιιαι ἀταὶὶς αράο5. βασιλικίω ἔπαυλιν, ἀο πα : ἢ τὸ - 
ἀτοῖν.1η ΡῈΘ]1ς. τίω χωϑαν κὶ τοὺς ἐπαύλεις Τηδεδωσι τὸ 

ἢ δι ν᾽ ]Πας οἰ ἴτατι ἀοηα-Ρ᾽πτατο 1 Ῥοτγῖς!. Τάτ 
αὐ ταὶς ἐγ[ιὲ τῆ ς ϑουλά ῆης ἐπαύλεις τἰξέ κοπῆ ον. πθλεις ἐπαύ. 

᾿ς ΝαΠιοτ.  ἀτιπὸ εἰν τος 41: 1π ΟΧΌΓΟΠῚ15 ΓΟ 
φτγαητ. 

νλὸν 5 ἀρ ΤΠοορ γαῖ ἐς ἈΠ ποτ. Ια ητ.". σα ρ δι ἐς ῃς- 
Ὅσα ἐχροηῖς ἀπιρ] οχΊῖσαι]ς, τἀ 4111 οτοπάαπι. ἐπαλ- 
κόνιν ἐπαλλύχαρπον [ - σΘη.}}] ΠῚ οἴἶος ντ δι άοπι νοὶ ἰεσττιῖτ 

Γ Ῥτι ̓ ἐπαυλοκαῤπον σμίλαξ, ἐποοὐκόρα νϑτὸ ἀἸσηταΓ ἃς 
(αὐλὰς 411α’ 4|1ἀτιῖπὶ 1" [απτατιιετι ἔμτα, Οὐ οτασι] ο σαιι- 
τὸ πτ, ἐτιιέτα ες ἤτος οάτιητ, ἴῃ 4ιογιια [ςηΐι μοάος 
Πσχ ΄, 
κὰν " ῃ 5 ΠΥ 
είν εἶν. ὅν σνειίθ., ἐγοικος. χαρα ρα, ᾿άοτη ταπηθὴ [ἰοεῖτ, 

πα λεις ,μεέγέρας, - 

ἀὐΐθ-. ὁ εἰς πίω) ἔπαυλιν ἰὼν, ἱπι ἘΡΊΟΤΑΠΊ, Σ ἷ 
αρασογοίςο. 

Δ1ΠΡΠΊΘΠτΙΙΠΉΡΊατΟ ἀς Τορῖῦ. 
Δοςο Ἰουἱποτοιπιθητιη. ῸΌῸὃ 
σον τη ρ ἢ ῆςο, Γλοπγ0 [{ στ αυξῆ σαι πατρίδα, οἱ οΥΐατη 

αἰισετο, ΤΗϊιογ ἀ. Ἐχ [εητθητιῖς ἘρΊΓατΊ, ὁδσς τῷ μεγέϑο:ς 
νεῖν ἡ παντὸς τῷ αλγουῦ τὸς ὑστεζαίρεσις, Ετ α1101.0 ὑκ ἐπτανξε- 
νὴ ἐν τῇ σαρκὶ ἐπειδὰν ἁπαξ τὸ χατ' ἐγδεαν ἀλγρωῶ εἰξωρεϑῇ 

ν ποικίλεται. πὰς (Ἰςοτ. τ. ἐς Εἰπιρ. Οπτὴ] δυτοιι ρτὶΞ 
Ποτῖσ ποτ πατὶ Πιτη γα πὶ γ οἰ αρτάτοπι :ντ ροίζοα 

γΟἰπρτας ΠΕ] πστιίαιις ρο τε 5 διισ οι ἀπηρ 1 Πσάτισιις 
ἴτοταοπι ἱ το ζ.ΟΥμππιὶ οπηηΐς ἀοίον ἀσεγαξειις εἴοτ, 
Ἰδπι ἀισογὶ ν οἰ τρτατοπ. Το Τα τ 11.3. Ποη ογοίςζοτς 

ῃ ἀοίοτο ἀετγαξξο: Πιπιπηάτη σις ν οἱ αρτατοπι » ηἰ- 
ὍΝ Ν δ 

Ἢ ΟΥ οἰ παπολάμω, 
οὐ τατον ΟΙαρτας, απ ἀ Ἰπ1π|. 

Πο πόλις χακοί ανορὸς ἐσταυρεῖ ,ἱ ροεης [τ τηα ὶ 
τεσ ά τι πὶ οἵπὶ ΑἸςτοιιατ. Οὐγ τ, 9. πε τι κακὸν κὴ μεῖς 

ὙΠῸ ξοττὸ δεπιαῖιις ἀπ πηπιπὶ οαρίασ. Γἀοππ, πλεῖον τυκ- 
5 ποξξις σα ρἰτνλττ  Πρττ. ἐστορη, τύχην ἁἰϊοσιτιις 

Ὁ ΆΡΟΙΟΣ.Ασροῃ. δέκ «ὥνλοῖο κυξερνυτῆ ρος ἐπαύρῃ. 1.τύχῃ. ΑΡιά 
ἰσφηά. ἴῃ Τ οτος, ὅςτις ἐπαιρῃ»ἢ ατεγοέζος γε ἀττπσατϊη- 

Ἶ Ῥ . ἀὖ τις ἅψηται, Ἡςίγςῃ. ἐ «π-αὐϑα ει! ΟΧΡΟΙ, Ἀτολαυσαιρὅπατυ- 
4 νὄθητελ οὔθ ψαῦσαι 1τδ πὶ ἐπαμρῃνηητύχη δἠπψαση διέπαυ  ρ9ι» 

Ῥλαξου με λάζοι, Ἷ 

Φ΄ ρησεςρειαιέρεσις, [Γι το. ἐπταιρνὶσ εἰς ποιεῖ ὅδε! ἔτιιέθιις ροτοῖρο- 
ἃ ὙΒαςγ 414. εχ ροηίτεν ἐπόλαωσις κὶ Τδυπείϑεια τ Υ Οἱ 1Π 

ἰδὲς πιᾶηιι (γί ρεῖς ἱορίτιιγ ἠζσαω ρησις, 
τ). ἰσω, αν. ἐκ α.]ΟΠἾτον Πρῖγο, κὶ ἐπαυρέσκω. 
᾿οὔτιστε, πιὶς Ροίξοσο ἀϊδ, ἀἰςίτιιγ οείαπι ἡ ἐπσαύΐιον. Ρο- 

ἰδ τῇ ἐκσαύριον, ροἴξοτγο αἷς, 
μι δζ Ἑ ταύρομάι, βυινοτ ϑβατυγχ αὐ, ο]οτίοτ. σεηὶτ, ἴο. 

Ἴα αἰ ἴνα πείντες ἐπαύρρντῷ, βασιλῆ 9-γ1. ὁπελαύσωσι τῆς αἰξουχίας 
τυ τὰ οἴδοΐνα φ΄ αὐτὸν Σπύχων ταῖν τορ 5 σιιἃ [πα ητ ρος πᾶϑὲ ντ 
ες ΤᾺΝ {πυετία ἐπ αὐίρείϑει βιότοιο, ἌΡΟΙΙΟη.ἐααύρεόδευ α 

" αὶ. δ ᾿ 

"ἐφ: τοττθης. Ἠεν οἢ, 
σή σπῆω, ἴῃ σοη ρον, ο- ᾿ 
τυφάρῳς Αὐγιοτι ἐπ ἰρίῸ ἔιστο. γ πᾶς ἐπταυτοφώρῳ ολοιὸς 1 1ρίο 

δὶ 

ἘΠ ΚΗ] ζόι 
ἀξζαι ἀορυοβοη ἢ 5. πὐαπ οι», αι] ̓ πἢοἰαπάο ποη οἴ : ΓΊατο 
110.5,46 Κοριιὺν ἐπαυτοφώρῳ λαζοι μὴ αὐ τὸν δίχφιον τῷ ἀδύκῳ εἰ 
ταὶ τὸν ᾽ν ται ν ἀοριοποπάαπιις αι ξιιπι δά δου ουπη ἀπ το {δ 
ςομξογοητοπλ» ᾿ς πὶ ἴμ ΑΡΟΪοοἰα, ὡς ἐρταυῦϑεις ἡποαυτοφώρῳ κατα -- 
λυψόμαμίθ, ἐμαυτὸν μα ϑέσερρν κείνων ὄντα, τη ]ιια πιδηϊξοῖτο 
τὴς ΠΟΙ ΡΟ ΤΕ 15 ἀπ ροΥ τι οτο πὴ {ΠΠ 15 οἱ, ΑὐἸτορ ἢ, ΡΙμτος 
ἐπαμτοφώρῳ «δειναὶ δρωνγτ᾽ εἰλυμιμβύω, ἴα ἱρίο αξξι Ἰπάτρπα οὐπιῖτο 
τοητοβ ἀοργοῆοηῇ, δύση κν' γυνὴ κα τοιλη 9. ἐσναυ τι φιόρῳ μκουχϑυ-- 

μϑύν) Δ ρ.5.Ἐπιλὴρ.ΤΟαΠη15») παῖς πτυΐίος ἀορυςποηᾷ οἱ ἴῃ ἱρίο 
ἀαι τοῖο. ἐπ αὐτοφώρῳ κλέπῆαι, ΚΑ [τ Ἰνῖ πη... ἔπι τὸ ἱρίο ὃὲ πη ῖ-- 
[οίζαγῖο ἔμπγος, ἐπ᾽ αὐτυφωΐρῳ ὃ (μας Ηι (γε ὁ φανεριῖς κα- 
παιὰν φϑεὶς 9  σιω- ἡἡμοιόν(Θ- ἡ ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ κλέμμα τι δ ρεϑεὶς, 

Ὑταηβίοσταν ὃς δά αἰϊὰ Ῥΐο πχάπι ἔοίτό, ἐπα τεφωρῳ λυφϑεῖεν να - 

κουργοιυῦτες. {ὁ γΑτ. ἐαταυτοφώρῳ οἰληΐ φα εν ἀορτοῃς {τὶς ἴῃ ι'ρίο 
αὐτο, πιο νοι. ἐπ ἀυτοφώρῳ Ὀἰξελεγ χάν. Πἰοη, ᾿ Ἄτο 

Επαυχέφ» ρει Ὀιο. ΕἸουῖοτ, μεγαλοφρρνω, ἐπταυχήσας τοῖς σοῖς λόγοις, 

ΑαΠϊορῃαη. 1ά οἷν, μεγαλφφρονήσεις δὲοὶ τὴν σεν κυ γῶν., ἃζς. αγπά 
Βορῇοςὶ. ἐποαυχῷ ΡτΓο βεξαως οἶδα, ὡς κῖμ᾽ ἐπωυχώ τῆς 3 τῇ «φή- 

μὴς ἄστοσδε δου καπ᾿ ἐχθροῖς ἄτρυν ες λάμψειν ἔπι. Ἐττ Εἰ οέῖτα. ὡς ἀ᾽ 
μ᾽ ἐκσαυχωδεγτ πὰ! αὶ ΡΟ] Πςεοτοντ ἤρετο δὲ σοπῆ ο9Γπτεύρτο ας 
ϑεὸ πεποιξτε. 

Ἱ - . “ «ἡ δ ᾿ 

Ἐπαφαιρεῖν, τηΐαροῦ δα ἔπιοτο, [οι ἀετγά]οτο. Θαΐθηζη 9. ΤΠ ογᾶ- ; ἜΡΩΣ πο ρος τὴν ἐπάν αγη 
ΡΟιι. καίγιςτον ὃ κ᾽ ἐπαφαιρεῖν αὐϑες ὀλίγον αἵματος, [ἀοττι, ἐσ φαιρεῖν 
διὲς κὶ πρίς. : 

Ἐσταφ μαι εἶμαι μα. ἡ σομε. αι μκαι ἡ Επαφάω, μούσω, παινκα, σΟ Ὠττο- 

ἐτο, ἀἸ!ςογηο. μαλακῶς ἐσαφώ μῆνοι: ΓΟ] το ς. τεούλητο να - 
Ζαηζεη. ψηλαφῶὼ υἷνοι, 

Ἐκαπαφαυοίνω, ΧΠοςο ξηραννω, ΑὙἸΈΟΡΙ, ἴῃ Β Δηὶς ; ὡς᾽ ἐασαφωναὐϑίῷ 
πτανοι δ ἰωυοις γελοῖνς ᾿ 

Ἐ᾽παφηνατταςτιςοςοηττοέγατίο, οηταξξι5,. ΡΙατο πὶ ΤΊ πταρο, δεξιοὶ 
φλυταάζεται παὶ αξιϑεριὰ, ὅτι τοῖς ἐναντίοις μέρεσι π' ὄψεως αἷδὶ ταὶ ἐν εὐτία 

, ᾽ ῃ ΑΥ ων ΠΩ “ 
μήν γίγνετο) ἐαταφν αϑορὶ τὸ καϑεςος ἔθος σ' προσβολος,ΟἸσοτο ΠοΣ 
τρὰ ἀτΓ6 ΠῚ ν᾽ ἢ ΤᾺΣ 41135 ἰξιια ππμῖ. ἄϊπα ΦΟΏτΤΙ 1115 ῬΑιτιθὶις 

ΟσμΠο γιιμοοπτγατίας ραγτος ἀττί ΠΡΊΤΩΣ. 

Εἰσαφλ κοι, τα πα] Π αὖ ἐαταφίναν, εασαφῆ κε ἀυτῷ κερα μέσα οἸτταὶπτ ἴῃ οἵ 
τόσα 11, ]} πτατοΐη ΑΡΟΡ ΤΠ. Γἀσοι. 

Εἰ παφης, ἐ(Θ', ὁ χα νἱ», Πιδ ταθιις [ἐπίϊιπι ἐσ οποιταξείοηϊ ορηοχίιι. 
ΤἈΟΟρΒτ. Βέτου. Π1Ρ.1.6ρ.19. ἐμ αἰκριξηῆς, ἐσ] ἐκσαφης. 

Ετααφίβιμν μα. ασωνμα, μια ἃ ταϊττο δοῦπον ἱπηπηῖττο, ντ ἰο Ιοδτ αὶ 
ςαης5 ἴῃ Ζιοτηρίαπι ἱποίταητ, Βιχ . 1 ἘΡΗΤΟΙΪ. Πιρογειιηο,ἀ- 
ΠΉΪτΓΟ. τοὶ καλοὶ ἐστ φι ἵναιζγ ΡῚ} 85 Ἰπηγηϊττοτο Χ ΘροΡΠ.1:5..4. 
Ραάϊα. ἐκταφιάσι τὰ πρόξατεις ρεςοτα αι  Πεϊτι μη» Ὑ ΠΟΘ ΡΆ.] 1.4. 
ςαρ.7.Ἀ ποτ. Ρ]Δητ. τα σφιέναι ὑφωρ πηι {πρεγίππάονο Τ ι6- 

ΟΡ γ. ἰξοτ. 110. 4.ς4Ρ.9. ἐπα φίημι Εἷις οἷξ ατιλππι ἀθέων Ια λη. 
αὶ τείξις αγέτιοις ἀφῆκεν» ὧς ἐσταφή κεν»νΘηΐζοΚς δπχιτ, [τἀ 101 Ρίε- 

ὁ ἰαχαιῖτ ας ῥσγοϊςεῖς. 
Ἐπαφρέζω, μοίσω, πα κα, εἴριμπιο : Ἀςοιηῖ πιάα5 Ἀροβ.οίη ἘρΠ. ἐ- 

«παφρίζοντα τὰς ἑωω τῆσδ ἀχτυΐας, ἀς [ρυππα ἢτοβ ἴα ρα στα. δὶς 56: 
ποι νἤιγρατ. 

“ Επιαφρρδισίανν ΘΠ. Ἐἀφοἱ ΟΡ ΟΝ» οἱ σραηεῖα. ΑΡΡΙ 4115. κα ἢ ἐν πόσιν ἐ-- 
ππαφροδισί:ν ὑπρορων ἐσεμνολόγει αὖρα ἑωυτὸ, 

Ἐπαφουδὶ τιίϑ', οὐ, ὁ, ὃς Ἐαταφρόδιτος, ν ΘΠ ΕΠ Κις. ἹπἸστη 4615. ὅηήχαρας - ἐ- 
διζ, ἐπσαφρςδιπὠτεργε. ν ΘΟ Π Ίοτ. 55: χαριπωύτερος. 

Ἐπαάχθεια ας", οἷ π|α.ς πὰ. ( Ἐτγ οὐτ, αἰρὲ ἰερωσ. 
Επσαχθὴ ς96 95. χὰ ἐφ σται! 5 πλο Ϊ ΟΠ 5». ποτο ἔς, ΑΞ (ὉΠ τη, αὐοὶ αὔρα τρὸ 25 5500 Ὁ νυ δ ᾿ ᾿ » δ 

ΤΥ ΡΣ ΠΡ Σ Δ ἢ τ, “ . Τ 
πολις ἰῷ τοῖς ἐπαίνοις." εἰαιχθὴ (5. }ττ|5 γα τ ἰαἀαηίο. ὅς 1η6- 
Ῥτασοιηθ ἴα ΟΡ ΠΟ ΧΊι5. τοῖς συμμοίχοις ἐαταχθης 9 ρτΟΠΙ ΡΑΤΣ 
“σϊοτιιπι ἐπι ϊ 1. ΡΙτιτατ πὶ Τ νοτα: τ, 

Ἐπάχθομανἀε Αἴχβομαι ἤπαρίοχ. 
Επταχθεῖτ πιο οὐπ ἐαναχθέςερρς ἐκείνοις ἐξίω 5 ᾿πέοι [15 1115 νἱαο τ, 

ῬΊατο τη Ἐρ!. 
Ἐπὰψ,ἀψ πιο χορὸ Ποἰτεγιπι,γεῖγό. 
ἘπταὶἱΟηἸ σὰ ῬΤΟ ἐπὰν, απ» πάο, Πελαΐ ἁταιιεὶ 
Επέξαν, ρΡ το ἐπεζησειν. πητ ἐπ στο 51. ΟατΊ σμντι, : Ἶ 
Ἐπέζιω, ἰηΠιττοχὶςπέξη πλ έτσι ζήλίθ’οἵηςείδιτ ἀπ: τΙαστιπὶ Παάτιπι; 
ῬΙΘτάτο ἢ. η ΤΥσαΤ, ο.4Ὁ δητζαίνω; 

- “. ν “- ΝΟ Ν μ ᾽ ᾿ 

Ἐπεζησάμίω.Ἰπστοῖῆπις [πιπί; ἴΠ1}.ἸΝ  οπιι5; δε χὺ ὄνοροσωυῃς ἐπεξηστι - 
δ. { ὃ . 

᾿ 

το, 1. ἐχ ἰρη σα}} {τ|5 εἴς. ὠβεῖνϑ ες : 

Ἐπελίλαω, μιάσω, αν ἀχόῤνἀε πλᾺ 115 Αἰ Τηβ τῇ ἐς, ἔδεγελώς μαθοο τί- 

Πυῖοἰπίμ!το αἰτεαὶ τιάςηάο, ἐντευφοῖ, ϑορθος! πη Αἰᾶςο »τὶ δ ἦτα 

πῶσ, ἐπταγζίεγιοὲν αὐ κείτα, 1ᾷ οἵτ, ατ' αὖσε, αὐ αα ἐπήπἰτοητ εὶς 

γοῖτς απτβόγος εἴμς Ἔχ ὶ ]} αν Γλάτῖπο Ἰρι ἀ αι φιλοῦσι π "τ 

τὲς κεϊμημοις ἐπεγελάν γ (οἸεητ οὐτιη 85. ΠγΟΥΤᾺ}Σ ἀπ[αίτατο. ΑΙ - 

αιιαπάο ΡοπΊτιιτ Δϑίο!τό. ϑόΡ μος, ὀκεενοι αὶ ὑπονν νη ὀυδε- 

φαυγότες,ἰππτύλητ εἰ ρῇ, τάςπι απο Ῥ]αταγοιι, ἐπεγίελώντες ἀντ 

οἱ ἐχδροί, εὐβὲ : Ξ ϑ 

Ἐπέγυθ.,«. ὁ, Ῥτοσ [19 ἐπι Βἀοϊοίδὶο 

“γι: χέμος, ῬΟΊ ΠΧ ΠΡ... υίας Ἡ ΩΝ ὅν 

Ἐπεγείρω ἐρῶ; ἐτῖσονοχαίεῖτο, ὀχ οἰτο;οχ ρεγρδβδῖον ΑὐοαξΑτὶς 

Πορῆδα. «σῶς δῆπ᾽ ἂν διὲς’ αἱ τὸν ἐπεγείραιμι, 
ἯΝ, { ἡ 

Ἐρέγκανάξω ἐπρὰ μα ετοῦνε! [αροτξιπάοῖς, Ηςίγοἢ: ὅδηχέαι με: 

ης. ὦ ἐναντίον ἔθ. νας 

πεμσιειν, Ψ κ᾿ ἐς ΑΝ 

Ἐπογκλάξας, οςὉ}15 Σηδαφας ΕἸ οἰ ν εἢ τοῖς ὀβμα σῇ αν ὡς δλανδυστις ΟΠ 

- 



ΕΗ ὶ- 
Επεγκοίπϊω, ἰοἴτὶπ σορἱηβεέϊο;, ὃς κρῖψαι τηοτάτοιις Ῥεζοτο, ὁτὲ [ἰᾶ- 

εἰ ταροτς, Αὐτορμ.ΐη σις, ἔχε νοῦ ἐπόγκανγον λαζὼν ταδΥ αὐ τὶ 
κῳ τάφαγε. ᾿ ᾿ 

Ἐπεγκεραννυ ἦν. »ἱπηπλ [ἐς 52 Ρ]2το. καὶ σμικραὶ μὴ ἀγα θεὰ, πολλίω ὃ 5 
Τρ ἐναντίων κρᾶσιν ἐπεγκεραννυ μέν 5, 

Ἐπεγκολ ἀπῆώ μα. ἀψοπαφαχἰπίου!ρο. [ 
Ἐπεγχ αν ἐν»! ματα, ἐγγι οτος ηπατὶ αὐ ἐπεῖχ αἰνω κω ταζο ἔν, κα- 

παγελάσω. υἱ4. Οὐ μίω ὁ τιμω οὲς δίκῃ τὸν ὑζρες ων καὶ ὑροα πῆι εἴα- 
σὰν ἐπεγχ ἐνέῖν τιῇ τῷ μέλητος σαναΐ τῳ, ᾿ 

Ἐπέγχυ μαγατος»τὸ ἱάοπι αιιο ἔγχυ μα. 
Ἐπεγχυ“«τίζω, τ {11110. ἐπεγχυκατίζειν γάνλακσε ν οχ ἰδέτε 10 (ἘἸΠ|ατο. 

ἴας Πιρεγτέαπάοτγο,ἢς ΚΟ! Ππτς ὃς Μάτοε]. ἀραὶ Ὀϊοίσον. νλὰς 
απ {τ οχροποηπάμιπη ἔρον ἰασγαιιτ σπὶ [λέτε ᾿πδιιμάοτς. 

Ἐσεγ χυτὴς,ου) ὃν Ἰ46Πὶ αιιο(ὶ οὐνοχ 9. 5» ρίποοτπα. (α ἰμς ἢ το 15. 

“ἰῴλραδ, 

τόσ 

Ἵ - ἼῸ αἱ κα - 5 . Π δ 

Ἐπεδρα μον, Ἰποιττῖ, ἐπιρδειλπε ἔς οὶ» ἱποαίαιι) ἐπα Π, ἐπέδραμον σόν- 
τῳχη Εριρταῃγ,ασσιγτγὶ δὰ πλαγο, ᾿ 

Ἐπεὶ, ματι» ΡῸ [Ἐ4ττα πὶ »Ροίξοληιιαπι,παπηγάοίηάς, αιιδ  οαιάςπι, 
᾿ ἀιιοῃΐαπνον οι πγοβι πιοτὸ τῇ, ἐπεὶ οἰπι Πα ἀϊσατιιιο» ἰατογ ῇ 

οαπὶ Ορτατιο, Θαζα [10.4. Ῥίατο 'π Αροϊορία δοουβτιβ) ἐπεὶ Κ 
τούτο γέ μοι 9υκεῖ καλὸν 2), χιαπαιᾶ [4 φαοαιο ματι ρα σμτιιπη 
νἱάδτιν. ΠΌοστατος δά ΝΙςοοΪ. ἐπτὶ καὶ κεὶν ὁ μοι ρόδηλον ἰμωὴ, ὅς ς,ἱά 

εἴτιπαπι ἃς {ΠΗ 4 {οἰεδαηι. Ρίατο 2. 46 Ἀιςριιδ]. πολὺ γὸ ἀμείνων 
ἀβα ὁ τοῦ ἀδίκου καὶ ὁ πὰ δεφα« βί(δ-, ὡς χέγουσιν. ἐπεὶ ἔμοιγε ου δοκεῖ {- 

τῶς. ἐπεὶ δὲ ἔοικε, εΠ [οὐ δὲ γδ πρέπει, Ποτπεγ. Τπτογάτπι ΡΓῸ εἰ 
9 αὐραιο δ ἈΠ, αιιὸ 4 ἢ ποπ, οι, ΓΙατο ἴῃ Θοτρία, Οὐκ οἴει 
εἰξεληλέγχϑαι . ὦ Σώκρατες κὶ ὅταν τοιαῦτα λέγης ἀ οὐδεὶς αὐ φήσειεν 

αὐορώπων; ἐπεὶ ἔρφυ τινα τι των « ἢ τα 1μϊ ποὴ ογο 155 Ρογσιη- 
ἔξαγε, Τάςπι τη Ηρ ία πιίποτο, τούτο σκέψαι» ἡ σιαιμργίαν δὶ ὁτιοιω 
χιήρεις γγομάζων, δ. ἐχ ϑλοήσεις, ἃ ἐτῶρε.ου γάρ ὅξιν. ἐπεὶ, σὺ εἰπε πα 
Ποεῖ ρος ςομῇα!ς » ἃσς ἰαιη 14 ἀΐοῖτο τ ν οἱ αἰτοσαὶ τὰ ἀἸςίτο. 
σγποῖ, αὐ ξγαττεπι ἀς ἴδγιιο νἱποίο, πὰ είτῳ δεδὲ ϑμίθ- ὅὴπ οὖ χα- 
ταςρώματος, μη γὰ εἰς κοίλῳ γατώ κα ταξν. ἐπεὶ μὴ ὅν υτέτῃς εἰ συς 

χὰ τὰ καϑαμέων λα δεῖ σοι ποιήσειεν, αἰ το 17εἰ ἢ αὐ, (Οὐ ῥγου ἰι5 
βπαη]ς Ππ4 Οἰςογοπις Ργο Εἰαςςο 9 ΝΝΊΗΙ ταΐαφη ἀιρατα 0 
Ρεϊαίχιιαπι ἀϊχοτγίτιτοτιπι οηΐτι σΟΠΠΟΓΓΟΤ 5 ὃς Α[τα, Πησοτ, τ 
«(14 φιοά ἢ ἔεςογο, τοτιῖπὶ ἐρίε ἑοπιοτῖοῖ » ναὶ μοὶ φαΐμα ἢ 
εςετουνγ άς ἐπείτοι ὁπεὶ ἔώσα, ΤΠ 10. γί ἀοτγοῖ, ΧοποΡρ οι. ἐπεὶ 3, 

ηιιδάοααϊάειι νοτγό, ἐποὶ ὁ τι γενργορτοτγοα αιιὸ 4, Ἔτο πῃ] φιὸ!!, 
αιάτς απόά. ἐπεὶ σ᾽ ἀποτεϑινίκει,  οἰταίιατη οὗ ἐϊτ.} ἰατατ οἷν. πὶ 
σφέας αὐορλαμίανειν «δὺ ὑχλίω ας, [ς ροΙταλατη ἃ Οὐὰροῖβ Πιογιητ 
ἀςργεμοηῇ, Πογοάος. 1.7. ἐπεὶ αὖ, ΡΥ [γ ΠΟΟΡ ἢ ἐποὶν» ΠΙΠ}ΠῚ 
ἀπαληάο, ΡΟ ἘΠ πη.ἐπειδῶν. ἐπεὶ τούχ᾽ “αν ν οἱ ρχιτηίιηη. Κ οπορ ἢ. 
ἐπεὶ τοίνιυ» ποΐχισα τ᾽ πολ πόνο μάψων ἐπ ἐλαῦον κρεΐ ἥονες ἐγτωκ τά τει 

μι ἐπι προσ εσαν, ἐπεὶ εἰγπιιο  ΠιΟἰςογφ τὸ ἢ ταῖος πος μα- 
τατὰ σοηι {τ ἐπεὶ εἰ ἕτως κοῖς ἡ φύσις ἔφυε, Το πο ίἢ. χτ᾽ Μει- 
δέου, τὸ γδ ἐπ᾿ εἴξουσέας.»ὁ πλοέτα πονηρὴν 0) ὁ υδρετ' πεῖ χύς ὅδε πρὸς 
τὸ μηδὲν αὖ εμὐ τον ἰξ ἄπ δροιιῆς πὰ ϑεῖν, ἐπεὶ “αἴθε τρε ϑεὶς ἔθ τὰ ὄντα ἴσως 

εὖρ δε υὐ ὑδοίζοι, φιιὸά ἢ δοποτιμτ ριι] σατίοης πιι  ἐξαγοτατ. 
δίρσηιῆφαῦ οτίαπι Ζητη δζ ΡΟ μιαπι, Ατηοη ἐς Θογαῖα, Καὶ ἐ 
πεῖ τις αὐτοῦ Δρετο, τίνι δε τῇ χε μὴν Ὁ. ἕπως ἐμεμελαῖς κ᾿ ἐν αἱ ϑιήσεως 
τοσοῦτον χρόνον ζη σειεν, οὶ πώποτε; εἶπεν, ἡδονὰς ἕνεκ ραζας, ὃζ τι 
4115 Θλπ ἱητογγοσαθατ 9 ΓΙ ττατοῖι. ἐπεὶ 3 ὠφ 9. πλησίον ὃ ς΄ λίθυ, 
τη σίταιγ ὃζ σιμτπὶ ἴῃ Πα τονε ἐπειδάν 

Ἐπείγομοη μα. εἰξομα, ΟΠ οἰ το τοῖα ροΠ οὐ, Ο ΓΟ ΓρΘΟΥ, ΠΊ2ΤΙΓΟ, 
Καϊμος ρτορεγου σσδδω,ςοπτουο.σοοίογο, σπουδάζω, ΓΟ ΠΟΥ» 
κράτα πονοίάα, Ῥ ἢ 110 «(ἰς τπιιη.1ο.. ῬτῸ παράσσομα,» ΔῈ τὸ ἐπείγω, 
1 οἴτικα πεναγ κοέζω. τ[14..4,ὁπὸς γάλα χϑεεὸν ἐπειγουῖυ- σιωέπυξε, 
ἐπειιθι ἢ πῶν πρῆγμα τίκτει σφαλμα τω, ογοίοτ. Ομ 5 τα Σ Ρα- 

γτᾶδο ρατῖς ογγουος: ἐπείγεται τεὸς τὸν ἀγγώντονοατ! 1ΠΠ0 ᾿η σοηλειιπα 
εασίι Ροτγαϊοὶ βοστιαυ. ἐπείγο μα ὅπὲ τῶ τος χαϊς ορδιαηὶ ἄο 5 οοςι- 
Ῥοτοἰπἴζο. ἐπειγό υδν Ὁ. ὁ 8, Ἰτὸν ππαταγαῃς, οὐποτ, ΟὐγΠ, ἐπει- 
γρυῦθη αὐδιμοις ,αξτα ν Θητὶ» ΑΡΟΪ. ἐπείγομοι λαξεῖν,χἀαϊτον σάρογο. 
ἐπείγομμαι αὶ ταχίςτω,ταρτίτη ἀρ ςο. ἰὼ μὴ ἐπειχθὸς ναω μαχίζω ποιδύ-- 
μῷψΘ-.Π ποη ᾿η Παῖς ῬασΠᾶ᾽ π4114}1 σοιπιπιτεοηἀα: 5 Πογοάοι, 
ἐπειγϑαῆνοι ῥ πῆρα τείχ σιν. ταιιαἰτ οπο πὶ αἰ οτος ργορογαητος, 
ὙΒιιὸν 4:1, απϑ. δόντες διαπειχίσαι. 

Ἐπείγω, μ, εἰξω,π’ εἰχα,ντσοο ΟΠ ΡΟ ο,σορο, Ρτοπιοιιθουϊηςῖτο, 
ἀπ ρο Πο. δρώκω, ἔς πο 5. Αςοιίατίιιο. ΠΟοτγατι στε δ μὴ ποι ἡσταιϑει, 
ἀἰϊχῖς ρτο φοάςην. Εἰ σπυδάζειν, δι 4, 

Ἐπειγωλ γῆς, ηἷς Τεαἀί τη 5 αἰΊ άπ νοῦς ργορεγαητιϑ αἰ ἸσαΠΠ1ς τοὶ 
τηατατατῖίο: ᾿ 

Ἐππειδεὶν ρο [ἘΠ111 1, Ι 1111}. πε ειυδὲν τα χις ας, Π πη} ἀταιιο. ἐπειδοὶν πη 
νὶ ὁπόταν ἄς ΡΓα τοῦτο, ΠΟ ΕΓ οτίαπι Ορταγίαο. Ταῖς! δηῖ59ἐ- 

πειδὼν ὃ ἰούλοις παρειαὶ πυχαϑϑο»ῖσεν» οἰκονόμοι χαὶ Τἶθ᾽ α ϑἰωδησι γω 
ἴων κηϑειόνες ἐπετένλογτο, ἐπ᾿ ειδαὶν πυκαὁλώσι ἀἰχὶς ΡΟ οο αιιοά 

οἰ. ατιάπι νοι γοητιιν» ὃζ οὐάιιςογοησιιτ, [46 Π1. εἴρητο ἢ «(- 
πρὶ τ ἡ πειδεὶν ἔδωσι παλεληλυϑύτεις «δῦ πολεμίοις, παγίς αὗζο ν Ὁ ΠΙΠ111Ὶ 
ν Δ Ποης. ἘΠ φαϊπα τοῦπιο ἀς ρτατογίτο 9 [4 1 ρταίςης τος 
ἴασις, ἘΠΕ 

Ἐλὰδ ἡ, ροϊαιιαη; ἀπ 40! {θην ιν γί, Χοπορδιεια Ος- 
Ῥτασιιιο. ἐπειϑη) ὁ χολογη σατο ἔφη, ὅσια σοηΠτογοτιιν, ἀϊος - 

Ῥατγδίς,ςχ χιιονιιφ α ἐπειδὴ ἀπολώλεσοιν ρπχο ἔσω, ἐπειδὴ γὸχ 

᾿ 

ΠΟ ακοὶρὶ ρος (τεῖθις Βυά. ἀρι4 ϑγηςπαπιν ἡΦὰ μὲ τιξ ὦ 

Ῥτδ Ἔστι ἀπλιπη Ῥίατο ἄς Τιορ δ. Πογππορ. [ον δῖε, 
τισιιίατη ἔχθος κἀς τὸ ξηππρέχον τ πεἰδ' ἡ τιμητὴς ὅγηδ' 
ςοπίον δι Ποτοαζα ἐς δοηο ξεν νως ἐπειδὴ, ῥτανίει 
τοοτατονλώς τε Κι ἐπει διὰ ῥα, δεον (αι, Ῥίατο 1π ἘΡΠΕ, Ρ' 
ἀπε ξαο"]ὸ ἢὲ ξαταγαπι, ἐπεὶ οεωῦ, ἃς ἐπεί αὖ.» φιιαπάο 
αἰι1α. τυ 1ην ΟΧεμορη. ἐπέ χ εῶτε ΤΠ οἱο, οὐὧν γῇ ὁπότε ἐν. 
σειπ ἡγήσαιντο μηδὸν ϑεοὶς διαλαϑεῖν.ἐ πεῖ κόρ εἴτι "δι τοὶ 

αι αἰτια ταῖς. Αὐίοτεῖ. 0. πιαρππογινη Μοτχαὶ 
ἀπαπαρατα οἰ Γαιςΐαη. ΕῸ οτῖαπι αὐαςροφὴ αιια πη να 
εἰοσαη5»αιπιηι ἀίσιιηῖ ἐπειδ πεύχισαϑπηχι! τα 16, [πὶ 
τπο τ ἐπειδὴ τάχιςα ἐγκεατοὶς ἐγζύφτο τοῦ αῤγυρίε, Β. 
δϑαγ οὐ ϑίω ἀυτλαχεν ἐπειδὴ τάχιτα, οἰξασία ἐγήύετο. αἷς 
ἐποὶ θυϑέωτ, ΧΌΠΟΡΙ.3. Ελλίως Οὗτοι ἐπεὶ δυϑέως κ ὅδον 
“'πεχίόρησων, Ἐταριὰ ΑἸ ΟΝ πη, ὡς ὃ τάχιστα, : 515 τι 
ϑῷ πον Ἰά οἴτνσιθιαι ρτἰπνίμτ, Ν τίσιν ὃς ἐπειδὴ 3. Ησατᾷ 
εἷς 2 σαπι Τα αἰτίτο. Οτοσου. ἐπειδὴ Ὁ. τοιύται εἰπεῖν κὸ 
ὑπαρχον»") τί ἔνστασιν “αϑεῖν τῷ αὐόδδος 5 τὸν μ᾿ οἰξωπέι 

φἡ τωόλω.Ὀ[ατο [0.10 .ἐἱς Β Ἔριν. ἐπειδιὰ 5 χτ᾿ χολίω σκέψ 
πῇ εγοι το γὐ οδιυυρεῶντο τίαν αἵρεσιν, δός. ὃς ἴῃ. ϑΥπιροίο, ἐπε 
νεέῶτο ὅ1 τῇ οἰκέῳ πὰ ἀγάϑωνίθε,, ανεογυλωΐο καταλαμ αν 

ραν δὲ ἐ ποιδιὶ ζγαοςαῖτ τ αὐτὶ τῇ αὖ ὃ τὸ γρέϑαιιν ας ἐς, 1 
" “ 

τὸ ἐπειδη,σευΐδεσμίθ αὐοῳ τι ατπῆικος 5 Γαμϊτύγηιιο ὁ 
εἰξοτευ,ἴερο ἀριᾷ Τ Ἀιογ 4. Ηοτα, 14. αἰ,.- τὸ οἱὸ οὔποτε 
ὄζοις Φύσει, ἐπίδα τριῦτα τοιἑωὶ ἐν ὄρεοσι λεέλοιπεν, 18, " 

γε] ἐπειδιὰ « τοιξ, τὸ τρῶ τον χὺ τέων αὐχ'ως, ΑἸτθ:. ἐπειδὴ 
ἰότοτι δει μοί ϑυ τά οἵν, ὄυϑέω; ὑπὸ τὴς γγυέσεως ὑπὸ “Ἶμ᾽ μοι 
Βυ.ιράαγις1η {π Ἀ}γ115 ἄν ηχηῃ, 7. ἐπειδ καὶ τὸν αν κεϑα 
τεΐλου λίϑον αϑδα τις ἐπε τεψεῦ ἄμμι ϑεὸς » αιαηἀοημίάοπὶ 
ὙΔΏτΑΪΙ ἱππθυϊποητοπι σαρλτὶ αἰ Τα πο δῖς αἀπηοιες 
τίς ἀπσοιὴ πχοῦππι ἰαΠξαπεῖς ΒῸ 1}, γ 1ὰς Τανταλθ, ἐπ ειδι 

{ἀπυῖταιν αἰτιυλογικώφοα ρυ Αὐἰίΐζοτο!, 4. Τορίς. ἃς ἀριά, 
ττίπιση Πα! ογοηπι. Αατοτοῖα [5,ἀς Απξττα, ὥστε ἐδέτ 
τέρευ τυ. ἐπειό καὶ ὅ}) ἔσων λέγεται. 

Εἰ τῷ 7ὸν, ν τ]. ΛΟ τ.8.ΔὉ ἐφοράω. 

Επελρτὸ ἐπειδη, ὃς ἐπει ἐν 1 4.ο],- ἐπεὶ πολιυὶ φέρτερον ὅταις» 

ἀοαιάςπι. “δοιιηἶα Ὀτοι, ἐ 
Ἐπείη ριο ὅγεμῆμοι, του ηαηςατοίιροῦπε, 11.486, μηκέτ᾽ ὀδυς 

μοισιν ἐπείη τς πιάποας ἀρ ἴπ|5 σάρτιτ προῦ μι πιόγονι 
Επειϑ᾽ οὑτω,τιῖπι ἀοπλην, ἀφ πάς, 424. Ὡ 

Επεικοί δες. εἰ, ἀϊος ΠΟ ΔΓΕ 9 ὃς ΖῸΪ ἐπαλιρΙςατίοτος σαττοΣ 
πιαραπζιι, “ἫΝ 

Ἐπειγαζω,σουϊοέζο, σοη οἰ ο»ϑορ μος 5 ἡ δάμαρτα πίων 
ζων κυρω ἱ,ς-ογ τἰ ζομκαι. 

Ἐπείκεν» ἡ οαἴατη, Πα Ἔ πη, ιαττι, “πσπίο, ἐπειδάν Οὐ 
καν ἰών ἃ δωρατ᾽ κητῶν ἱ ΨΘΠΟΣΙ. ἱ 

Επείκτέον, οηαηάπτι οἰ ΡΊατο ἄς Τρ. 
Ἐπείκτης 5 οὐ »ὁ» ἸηΠίσατοτ 9 411 τοι (οι! νεροῦ, ὦ ἃ 

Ριἀδς ἀρυιά δι ίας, ἔπως ὑφέξῃ τοῦ; ἐπείκτοις ἀγίελοὶς 
γίπμοιὶ τ χρεών τα τόκων, ἀἸοῖταν ὃς. ἐπείμ της, ὁ τίω), (' 
παρῶσ, ἐ 

ΕἸἰπείκω,ςοηςσοήο, ἱ 
Εἰ ἀτεμα α πρπτονίπστοδίους Πρ ογιιςηῖο ὁ δῶν χρόνθηςι 

τοιαρι!5. Τπτὸ τάττῃ γοςεαίεο γνῖ τοσςη ἴον ο ΟΧΟΓΟΙ 
σοηττα σοι πυα 40» σ στοά , Ἡοπιογ. Πα, ας, τὼ 

δωγτορίν ἐεν α γ5 ας ἔσει σιν ρτΟ φρὶν τὸ γῆρας χαταλοίξῃ 
(ςποέζιις ἐαπὶ ἐπτια ἰδεῖτινδι Ρτα σης οἷ ρτὸ Ἑπτὰ 
{έγαθῖτ, ἐπελδυσεται.ἱ ΤΟ πτον. ἔπεισι μοι γι] [δῖ Β 
Ρ᾽ΓοΙ 5» ἔπεισι σα μυήμῃ ΝόζαηΣ, ἔφεισι μοι γελῶν, ἢ ̓ 

, [πιο Γαιοίαηιις ῃ Δυμοματῆ, ἐΐσεισι γὸ ἐκοώστῳ ποικίλον 
φῦλον. [αὐ ες οπῖην νπἰοιίηιις οΧ ἴπςεῖσο σοηΐος 

Ροτὶς νασίοτας, Ρ]τιτα τοῖν ἴηι σΟ] ΟΠ, 1. πλῖποτ, ἤι 
ἱπτογργοταπά πη. ποι στῶν, Πρ το 15: Πα πο Εὶ 
τὶ οὔ ργο ἐπεὶ δυσόμν 8, αριι ΑΞ (Ὁ Βῖη.. τὸν γδ προ 
ἅλιον τοῦ τὶς εἰ μιευλε ται» δ οὰ ἡῦ μὴ ὅπως ἔπεισε τροχοὶ ταλο 

αἰτι Ὀγασια οπτει) ΠΟ Ὠτοάο Ἰητπιἀφητοιι 415 
τίαντι ργβοσοιιραῖ ης Ἰμπιαάαῖ, ΤΠπιιογά. 

Εἰ κσεικως [ἢ τη}. δόρδβος!, ὑχόεν ἔπες πόντου πρϑζλημα 

κίν διρυίθι, {τ ποὺ ἰμο, Τρυπ ΓΕ]. γραύς ἔπες" αἱ 
Πόρ δ, στα ρυτῖς εχ τιν Πιροτγηέ. ἔπεισι λύ 
Τυσογηῖς, Αὐ το ρὴ, ἄπεισι δῃη ταύ τησι ἐπ]. χιλιίά 
τὰς (Ἔρτςσι πα! }}1α, Ἡογοάοι, ἐφ᾽ ᾧ πύλαι ἐΐπεισι 5 (ἵν 
Ῥοτταἱ 46 πὶ]. ὙΓ ϑς ἢ 

Ἐ πειξιςοεως, ἐς ἐο Πέπατῖον ἀσοο!ογατίονις. ΤΠ ἴῃ, 
τοῦ Θ- ἐπείξως δρέπωνται τεὺς ὡρίνοις, ἦν 

ἘΠ ἐν τόθα ᾿ ε βοτὰ Ρι ᾿ 
περὶ, ἀγξ"1 ἤτην ἘΤοΪ,αἱ Ἐροο, ἐπάν πιϊοπίς ΠΟ, ΘΟΥΙ 
εὐἀν [ἐς ὅλίδα δῖαν ὅϑι χρατέωσιν ἐποιοὶ, 1 οἱ ἡλεῖοι, Ψιάς 

το πείρε δ ειλ ὁ τερρο ουίαδ, ἃς τποτιίηῖς δαϊάν. 0, ὦ 
Ἐπεΐσοις τ} ἰη Πιρογ ἀἰχὶοον Προ τά χίς. ᾿ 
Ἐπειπλέῳ. δναὐηδιισο. τὸν ΜΔ] 
Ἐπείφτοι, στελέγω, Π ἔλιπνὶ ἀιἰ4ο αἰτεῖ ἐαέτζο, Προγάϊςο ἵν 

πεῖνοροἴζεα ἐἴσοῦς, Ν αζαηζ. ἴῃ Πυ]ἴλῃ. Ὡρὸς τοῖς εἰρημέῃ 
ἐπειπεῖϑαι, -πξειτσεν,Ε τ εισσῶν,Γαάο πο. ζεπών. ὃς οἱ 



᾿ 
" 

ὙΠ 
ἐκτύσως καὶ διυὶ ἰδὼν αὖ αἰγροῖκος ἐπείποι ταν, 
τοις. ΟἹσογι αι χαϊας, υὐστὸ 3 τῆς νίκης τὸ ἐἰ- 

ὃς αλάίκειται χευσῆ » μέδουσοιν πὴν γ»ργόνα ἔχουσαι ἐπειργα- 

- ἸΠΙΠΊροΓΟ τοηταιογιιηῦ, ΠΙολοτ, 
ηΙ ογγοσο ἐπείρρμαι. ωρὶν αν ἐπείρετα τα ιιαὰ ὀχ ρο- 

Ἰογοίοτ. ἐπτειριίσομαι ἸητογΓο σα 5 Γάσην [1|0.1. ἐπειρης 
φοπ  τιιτ 155}. 1ΠτογγΟ σάτα Γι15. 
νι. τίω) λεοντέω, ἰςοπῖς ρο Ἰοπα Πιρτγαξιοης, 

Θ΄. και Π]Δης. 
ἡ Ἐπειρωνδύω, ἀεγ! ἀφο, χλόυάζω, ἐπεγίελώ, Αρρίαη. ἴπ 
υαπὶ μαδιιῖς (α τις. «4 Αὐομοαιπὶ ἈΠοάτοτιιπὶ 

π|; τοταῦ τα υἱὸ ὁ καοσι(Θ. ἐπειρωνδυστέυλυ 9- ἀῤχ εἶλαον ἐπέλυσε, 
ι ἰλάαπι ἱτοιΐα ἃς ππνιΐατίοης ἀϊσοης, γε] ̓ γοπῖρα οτγα- 

5. 

“ντος, τὸν ἀοςο το. πρρϑνήκυ, ἐπείσοδος. Ἰλια ΠῸ. ἀσστείσϊο; 
οϑόρβοο!. πῃ Ρ)]οέζοις . δεινόν γε του πείσειγμα τοι γου- 

᾿αξω,πιαχας ρου! πάιιςου πςοϊ ἀασοασῃ Ιοσοπὶ ἔοτο .ἕ- 
εἰσεέγειν γυμιφίον τῇ τῷ πατρὸς οἰκίᾳ πῇ σου, [“οιιηάτιπι {πι- 
ςογο πιαγίτιμτι ἴπ ται] ρατγῖϑ ἀοτηιμπι, ΟΠ γν Το ο πη. ἐς 
[ξοροσιιπι. ΒΑΓ] τις ἴῃ οΡ 24 Ὀϊοάοτιιμι; ὁπα 9 αό- 

σα ἐπστάγει τοῖς διαλόγρις. τἰ μὴρ ὀνχριγείας ἕνεκεν “Ἶ0 τρᾳ- 

“ταὶ τοῖς πρρδιαλεγουνν οἷς οἱ τπιοῖτ. 
ο»ἱοτοσορτασιιξιιπι, Τ ον 14. 1πτγο ἀπιξεϊο.1) ἘΡΠ, 
ς (4.7. ἐπειστιγωγὴ ἢ προί Πονίθ- ἐχπί δος ἴα ἰοῖτα ἴρες 

γαγιμος, 9.6.6. {προσ πιά τι ξΈλ 115. ταὶ ἐπεισουγώγιμα τιοτοο5 ατς 
ῃ τα ίατο 110.2.4(ς Ἀοριθ].. ΐ ᾿ 
δ. εἰ σοη 8) ΡΟΓΟ ΤΙ ΠΙΙ5» θη, τρια τ πἀς Ἰπατιξλι155 

τἶεῖ τις. ἴο τι τῖι15, ἐπει στύκ τῳ σιτίῳ πη ροττατο αἰλιιης ἔτιι- 
τοί, 
᾿ ΑΔ (Οττι, ς ἩΡΜΟΝ 

προ Ιοῖ» ΧερορΆ. ἐπεισβαίνων τῷ ἵππω ὅὴι δ ϑείλογῆαν 
τὸν ἰώ. ἢ 
ἰπῆιρεγ αἀπιίττοτο ὃς γοςίρογς ἴπτσο. 

οἰάοπι αιιο ἐπεισελέυ δώ, ῬΓΟΓΙΠΠΡΟ 5 ᾿ππροττοτ ἴῃ - 
'ςΟ οἰπιιλάονασςοάο. Ἰπάϊιςο. ἐπεισελϑων αν, πο5 ἴπι|α- 
Ν ἀσαηζ. Ει ῬΙμταγο μα δΥπιροΠ115.:0. τότε ουμῦ, αἱ γε (ἡ-- 

ὅτ᾽ ἐπεισῆλϑον αἱ πολυτελήα! τοῖς δείπνοις. λακ.ἐποισέρ χε- 
; παντοῦ» ἱΠΠ ΡΟΓΙΔΉΤΙΙΤ, Ὑτ ἐπέξφωι ἀϊσιιηῖ τὸ 9 πέξέρχομαι 9 ἵτα 

Ια; τὸ ἐπεισέρχομαι:ν πάς ἐπεισόδιον. 
ἀρογποςςοῖςρτο. Δ ΝΑΙ 
ἔρχεται χὶ περίς αταὶ 57 νουιυ, 
ΠἸοα1] 15. ἴσια γοηττῖς ράτο ἵπ ρυιάοηάιμι ἀςΠηρης. α- 

ὍΟΡΙ (οἸλο]1αΠπ.οχροη. τὸ αἰδοῖον, 
ὦ, ὐςετίο. : 
μἱπστοάδίοτοντ ἐπήσέρχομα ΕἸ εἴν. ; Ἷ 
γο] Ἐπεισκυκλεῖν, τὸν πάσφέρειν, εἰσφέρειν 5 ὅψησειω οἷτῇ εἰν. 

εἶ Οἷπιοτε,ατεοχογοναπηοίξογοναἀβογοιαἀαρταγο, ΒΑΓ]. ἴῃ 
αἰ Ὀιοάοτ. ὅπου αὶ ἀόριτα ὠεόσωπω ἐπι πάγει τοῖς διαλύγρες. τὶ 

γείο ς ἕγεκαν δ πραγμάτων . κέχξηται τοῖς προσ δεὰλεγν μῆροις. 
ον τι ΤἿ᾽ ὡροσώπων ἐπάσκυκλ εἰ πὰς ὑπ )έσεσιν, Ὠ1}1]} 4- 
τἰοπὶς Πιπιρτιιπι ἀτγοχὶς ἀτρασηθητῖς, Κἰτς ἐπήσευ.- 

Πα σε. ᾿ 
ζω, ἱπιριιάθητοτ στὶς ὃς ν οἶτπτ τοι Ὁ φητοῦ Σηξογο, ὃζ 1πῇ- 
αἰ Τοιήιις [Οοἰετατοτη 5, νοἱ ἰπ σοΠΠς σίμιπι ὃς πατίοῃοπι: 
ἐπεισιξω μ(αΐσοις αὐτοῖς, “τι: α 4 οο5 (αἸταιῖτ. ττάπῇατιις 
πᾷς Ἐπεισκεκωμακώς, 4.1] ἱπιριάφητοΓ δὲ πητηογιτὸ 

: Ἰζοπτὶ ἐστι ρῖτ ν οἱ ἔγγορῆτ ἴῃ 4]Π16 116 πὶ οτγάίπεπι; 
»ἀς Κοριδ. Ἂδ ἢος δοάεπι γογΡο,ἐπσεκώμασεν,γτ 

ΕΠ. μῦὶ δίκζω 3 καὶ σωφρρσυμη καἰ ἐγιατεία ἐπεῖσε- 

ιὐ ἐπείσειμι, ρατς ᾿θυΐα. Αὐι του. κἴρὶ ποιυτικῆ 5 ἐπ 
ος μὴ πραγῳδίας . μέρος ὅλον πραγῳδέας τὸ τρὸ χοροιΐ ποι 

πήσόδγον 3 μέρος ἴλον τραγῳδίας τὸ μεταξυ ὅλων χρρακών μελων; 
ς, Ῥοπΐειιγ αυτοῖι ργο Ὁππιμΐ αἀιιοπτῖτιο ἀογοδπιατο 5 ππσπ- 

ῥις, ΡΙπταγοῃ, ἴῃ Ἡοπιόγ. ἔςι 3 παρ᾿ Οἱ μήρῳ ἐπᾷσύδια τινα γι- 

᾿ "τα ἐμποιοιωῦτει 5 ὡς φως Θ΄ χωλόνων τὰ οἰνοχοών:δῖς ἃς ἐς ὙΒοῖ- 

΄ ς 11.2.14. 4ιιο ἴοςο, ἰπαιῖτ ἱπτογρτος, ϑερσίτης κατ᾽ εἰσόδιον 
δλκται τυρὸς τὸ ἐκ σκυϑρω ποὺ εἰς ἱλαρότητα τὰς Φυχας αἰαναλεῖῶχ. 
[5 εδύοιτο γ αἱ πᾶτὸ οὐφαῦλον τώς εἰκοίς ἐπεισύφδιον. 14 εἴϊ..- 

Οπηᾶ, ἘΧεΓΙ πίθοις ἃς οδίτοτ αἰ Ππιπυρτιτα ὃς τη ἀιϊιέτιιπι, ΕΠῚ 
Ἢ ἐπὶ ἐπεισόδιον, ἰά Ζιιοά ααΠοἴττιν ρτσστοτ ᾿ορΊτιπαπὶ ξαρι]αητι 
; επάϊ τιϊας δταξῖα. τὸ εἰσφερφιήνον δράχατι γέλωτος χαβν 5 πἴξω πὶ 

᾿ σεώς ὃν. ἃς ἴῃ γ πὶ πογἤιπι πᾶν τὸ τἷξα γώνιον πράγμα, Ατπο- 
᾿ 10, ΡΝ Ὁ τὸν μεταγψέοις φιλοϑυ τί κατ᾽ ἐπᾷσόδιον μεταζα- 

γον 5 ὡς αἵ καννώς παροψίτε κ) πολλῶς δυωχύήσω τὸ ϑέατρον, 
ΒΡ Σ ἢ ὀξπω μφίτων υξῆς ποιουυρίθ- τὸν χόγον 1. ντ ἴΗ ἁ[ἴο Πρτο, 
᾿ Ἰαῇ ὅπ αἴτο αᾶλιι, αἰτιᾷ δόπιις ἀΠογοη ἀϊ αβογᾶνν εἰ ἁἰτιἃ ἀτ- 
᾿ς Ἱπιεπτιιτη (δγηηοηῖς ἀϊρποίο ρ ν Ππατιιπιοἱπτγο τς [τς τε- 
ἢ » αΔΠ ποιιῖς ἔογοι!ς αἰτππᾶς ἀοςεγῆτίς. δ1ς ΡΙατάγομεις 
Ἷ Ἰ Ζιδυτιροϊαςὺπ . Ἵ εἰς τοὶ δεῖπνα κα τὰ συμπόσια αὐρθισκυαζο-- ' 

ΕΥ̓ ς03 

μἥϑων, ὦ σώσνιε σεγεχέων, τοὶ μῇ) αὐαγκαΐ αν χά πιζξιν, ὥσσερ οἵν(θ. καὶ σε-- 
πιὰ χὺ οψα ὦ φρυβμνα! δηλαδιὰ χἡ τρώσεζωῶ,, πεὶ δ) ἐπι ἐσόδια γέχονεν υἱδὸ.- 

γὰς ἐγεχοογχφείας μὴ σευμα γομῆσης, ἅσπερ εἰκροϊίρμρεττα ἡ ϑεαίμα ταν κὶ γε- 
λωτοποιὸς τις. Ἐπ᾿ σύδγα οτία πη ἀρ 1 ὑποποιοιὶ ροοταΣ,ἤμητ ἀῖρτοΓ-. 
[τοπο5 ἱποαπάσοοντλη Παάς παιχτιηι ΟΠ πη ΟΓΑΓΙΟ 5 ὅς αἱ ἰὰ αϊ- 
Ῥιι5 Ηοσλόγις ροοίος οι ρας αἰ πϊωχίτ, Ασηζοτοῖπ Ῥοοεῖςα, διὸ 
καὶ ταύτῃ ϑεασέσιθ- αὖ φανεῖ ὄμνξος αἰροὶ «δῦ ἄνοις ποιητοὺς , τῷ μηδὲ 

“ πολέμου, καὶ αρ ὁ χόντος ἀρ ἰωὸ κα τέλ Ὁ. σἠεχέρη σαι ποιεῖν ὅλον, λίαν γδ 
αὐ μέγας, κα ὅπ ὄυσυαἱο πῆι. ἔμανλεν ἔσει. Ἐτ Ραυ]ὸ ρό ξ, νι 4) ἐν 
μέρος δπολαΐζῶν, ἐπήσοδέοις κέχεητῳ αὐ τ᾽ πολλοῖς 9 “ἡ νειν καταλφηγῷ» 

κ) τοῖς ὁμοῖς ἐπάσυδίοις οἷς διαλωμαὐς τυ) ποίησιν. Ῥατοῖτις αἰιτοιτι 
ἐπήσοσια ἴῃ Τα στΠς ἀοςοπάιρ ἰἀςϊεατ ἤιηι, αιατο Αὐἠζοτεῖος 
ἐπησούιωδεις Δρ ΡΟ Πα ἴῃ 4110. ἐπησύδια ἐτοσιιοητίὰ ἤπηῦ» αιΐα 

τοηότοση ἰαἰϑειΐα: πεν ΡΟ ΠΔητ. αὰ πος ομπὶ ἱπιοηζα ἤιητονξ 
ἀξζογος (στη ]ςὶ [αἰϊοίσοητες τοβοϊαητατ: αΠ σαι ρταίϊατος ἴῃ - 
οβεπίο τέπογο ἔιδιυιΐαπι ρογαρους, ΡΟ Ποῖ στὸ 4παττο. ἐπος 
σύδτον ἐν δράματι ὠρῴγμα ρα μάτι σιωματῆ ὁ μένον, 5011, τὸ εἰς τεὶ 

δδίματα εἰσιν εἶμον «7. πυρράϑνϊ κίμω τιναὶ γχἡ εὐὔξησιν πῇ δράματος, ἘΕπι- 

ΠΑΡ π55}0 τούτῳ ὧσσερ δράματι μηγλῳ Χὴ πξὰ χαῖντο χτ᾿ μονξ νιον ἐ- 
πησυδιον ἀκ ἔλαττον ὁ δαΐμαν ἐπίώεγκε,[ῃ ἘΡΊρταμη ἤρεσε γύψου χεί- 
σμιύτοι Τὴ φύκοις αὐϑυς ἐπήσυσδιον, Ἐπ ται 15. ἰγελγιϑα!» κογχναι κ᾿ ῥοιαὶ 
αἱ ςαφυλαι δα 1)οἱ οἱ νοπότοις γιςρὸς ἐπήσυδιχον, Ἐτ ἐπεισόδιᾳ. ςΥΠλ1- 

Πα 4115 σα ΠΏ ΓΕ 1ῃ ἱπυρόγατο ΓΟ Ῥυϊλπηι γΓθοῖ ἰηστο- 

ἀϊεη τε. 
Ἐπεσόδιθ-,υ.. τὸ δἠπρερμᾶνθ-ἱπτγοάτιξειις, Ἰησ τοῖς αἰϊαηάς, φύ- 

κας αὖος ἐπησύσιοιοἱῃ Ερίοτο ἕαοἱ ἤος ἀἀιιοειτῖιι5»Ἔ χτογηις»ΟΧος 
τὶς τις. ἐπάσοδι(θ- σροφὴ χὺ δὺς. ΑὙ ΛΠ ορ ἢ. ᾿ 

Επασοϑδιώδης . αἰξιιοπτίτηι5 ὅς οχῖτα ΔΓΟΠΊ ΘΠΤΙΙΠῚ ΑἰΤιιπιρτας, π- 

ἀπέξζιι5.ἀσςογτις, Ποῖ ᾿πΠ Πα γομ55 ποῃ σοηποχισ. ΑΔίζος. πόρὲ 
ποιητικῆς {1}. 2 ϑηῶν μύϑων κ, πράξεων αἱ ἐποισοδιώδει ς εἰσὶ χ εἴ - 

εἰς .λέγω 3) ἐπεισοδιωδὴ μεῖσαν. ἐν ᾧ τοὶ ἐπ εἰσύδια μετ᾽ ϑν»γ α ἐπ᾿ ἀ- 
γάγκη δὴ) »1ἃ οἴζν οὐλτις ἐπεισύδια πος γογ τ ]οπὶ πος ποροῆα- 
τῖατι σοπίςομπτοποπι μΒαῦοπε, ὃς νπᾶπὶ ΔΥβυθιοητι σοπρ8- 
δοίη ποῃ [μοϊπητ. Τάδε τι Τῇ Χ 1.μ7) σαὶ φυσικοὶ οἱ 5. λέγοντες δ΄ αῤὶ- 
ϑιμὸν ὠρώτον τὸν μα ϑημο τικον "ὺ οὐπῶς Ὀϑ)ζωυ ἐχομϑύψων οὐσίαν καὶ α᾽γ αὐ 
ἑκάςης ὀνιας, ἐπ εισοδια 3, πἰα) τοι παντὸς οὐσίτιν ποιοῦσιν, ἐπεί σοδ᾽ δὴ 

ἌΡΡΟΠ].ὲ ποθὴ σοηίογεαπι πες σοϊη ρφέξαπα πός ἀρταπὶ οχ ἴς- 
ἴς ἃς ςοπιρᾷ πη! οπὶ νηϊποτγῇ Πιδιϊαιτίαπη , γε δάπιομητίτια ρογ- 
ἰομαᾶ: ὃς ΔογοαπΊαζα γο] ἐροξζασι]α αὐἀπιοπεῖτία Ἰητοῦ ἀροπάλς 
ΒαθυΐΪας Ἰμἀπέξα, ατοπεπ πεῖς 1ρῆς5 Ποη σοπίοττα ἤϊητ 5 ἐδὰ ἀς- 
φοτῆτα. [ἀςπὶ 9 οἱ γδ᾽ ἐπεισυδιωδ εις μεῦδοι χξυτὸ τσ φαύλων ποινὴ δι᾿ 
αμεδὺ ποιοτιῶ ται. ἢ 

Εἰπήσοδιωτσαι 7 γ ΟΥ̓ 1Π| Πιιοά ἴσῃ ἤσαν ταπηλαττι ἐπεισόδιον ἱπτογῖ! " 
σατο ἀταηῖς ᾿πίογοτς. ΑὐΠζοτοΐῃ Ῥόετ. τοις τὰ ἃ 5 γρις (ὅδ πεποιιυῖνως 
δεῖ κὶ αὐτὸν ποιοιιωῦ τοι ἐκα ϑεῶτῳ καϑύλου, εἶϑ᾽ ὕτως ἐπᾳσοδιοιιώ κὶ 

παρενείρφν. Ἐπ ται 1557 3. ταῦτα ἡδὺ υὗστο ϑέντα δεῖ τοὶ ὀνόματα ἐπᾷ- 
σοδιδυιῦ δπτῶς 3. ἐΐς-αι οἰκεῖα τα ε τεφσόδια σλοπειν δεῖ, Τ᾿ οὴπ 3.8 Ποτοτ: 

ἐν 3. τοῖς σπηδεικτικοῖς σεῖ τὸν Ἀοὴν εἰπ εἰσοδιοιιῦ ἐπαίνοις, δῇ Τσοξοζτηξ 

ποιεῖ, αἰεὲ γείρ τινα εἰσα γήγϑζε. 
Ἐπεΐσοσος..5 1 πο οἰ δι ον ϑς ἀσοτο πο, ηπαῆο, 
Ἐπείσομκαι»ν αὐ ακτ: 

Ἐπειαπσαίω, Ἰτ τισι ρΟ : ἰάοτη 460 εἰσαπω,, Ο11] ΟΡ ῬΟΛΙΤΕΓ δεεκπκίως 
ῬΓοτ ΣΡτογισηρο.Γπιοίαη. ὙΠ τορθ ̓ α ΡΠῖτο. ᾿ 

Ἐπειαπεῖν, ας: γο] αἰούζατογοιι μα ρεγοςοοπχτατιῖπι εἴς, ὁ ἃ 

ἐπαικολοϑοιιῦ τοὶ ἔν. ες οΒ: ν τὰν Ὕ 
Ἐπειαπέπαμαεν, ἴττιιριτ, ΑὙΠτορ απ. ἴῃ Ῥ΄πτ. ῥαῖν γδ ἀγαθῶν σωρὸς εἰς 

πἰωὼ οἰκίαν, ἐπειαπεπαικεν οὐδὲν ἀδικηκοσιν, Τα εἴν, εἰσυπηδησεν,εἰσαλϑὲ, 

κυρίως ὃ δπὴ ςρατείας πολεμίων, 4 οἰξ ἰπιρτο Ποποπι ἔεςῖτ, Ετ ται - 
{{|5.κυκονίων δ ἰκίω ἐπεισπέ παγχον εἰ τὰ συμπύσια αἷ δ)ιαπαίω. Ἰγτίϊ-- 

Ροχἱποῖάο, ἰππροτιμπι χσϊο οιιι5 ΠΠαΡΙΟΧ ππείω, ἕου Του Ροτ Ἐγίη- 
Θο, 4140. : Ν δὶ 
Ἐπεισσηδάω. αν μὰ, ἡσω,ποῦκα, προ υ!ηΠ]1ο. Τλστῖπο. Εεγοάϊδη, ἐπει- 

απηδήσειντεὶ ζμο ποῖς ἵπποις διανή χ εῶτα! εἰδεσιύ οι: ἀπώλοντο, 
Ἐπειασίήω;ντ ἐπεισσαίων Εἰ ἐπ εἰ σκωμοιζ αι ΟΡΡΟΩΙΓΟΓ δὶεκπί- 

77, Ἰηττο ΘΟυἿΠσ ΓΙ Ο.Ἷ ΠῚ ΡΘΕ ξαοῖο, ακῖι. 
Ἐπήσανεωςντ ἐπε πνέων σο πα! ΠΑτΙ ΘΟ ἐρΊΓΙΓΕΣ ὦ 

εἰ ὑπαποπτῖς ναὶ] τοάςοητί 5. Οα]ςι 1 τὸ ἘΠ οταΡ 
Ἐπήσρέω, Πρ ογί πΗτιο. ἐπεισρέων εἰς ἅπαντα, ΡΙειτατ 1 1 ᾿ 

" πάσφέρω, ἸΠ Προ Γ τηξοτο,αά Ἰασο, ΑἸ ο οοῖπι τοάϊιςο, ε πεῖσενε [ν ΓΝ 

ἨἩεοίνοἢ. εἰσελϑ σα, ΡΗ:]ο ἐς τππάο)ο σις τὰ φανεντα ἐπε - 
σφέρεὶ πῷ γι", (δηῆις ἱπξοττ 1π πιφητοην 88. 4116 ἀρράγεηε δέν 

ἀἄςητιιτ, 
Ἐπεισφορᾳ, αξ, ἡ, ἀχαγπατῖο, κατα δίκη, δ υ14. 

Επεισῳφρήσω. 51:14.» οἵ 

Ηείνεμ. ἐπεισφρύστσιντες ἃ 

πιοη 166 πι δι}. ἐπεισῴρηστις ΟΧῚ ᾿ βϑεν τὶ ᾿ 
ϑων,αροῦ 1ητγδη5: 4110 ποπιποαῖιι ἀϊσογοταν Ῥοτιϑ ἐσ εἰστρ ρη-- 

σαάυδυιθ.. ἢς νοτὸ 8ὲ ἐπεισέφρησεν αἰοττ ῬτΓῸ ΠυΤλλῆηςξ ἕμητ αιι- 

τοῖν μας ἃ τβοπιατο ἐσείσφρῆμι ἴξιι ὅθισφρέω, ξαξξο ΡῈ Γ “γηςο- 

ὭΠρατ, ρ τίτασι 

αἴογτι ΡτῸ ἐπεισενεγκύστον πες ΓῈΓ {πὶ 14- 

γοπ.ούζαιη πϑαγγα! τον ἐπεισεὰ- 

Ρεη εχ ἐπεισ οβέω. ΐ αφῳ, ὦ : ἰς 

Ἐπειχέω,ἀϊἸοϊο,ἐπεισβάλλω,ιυπή, ἢ ἐπειχεῶ (οὐλθασ ἱρη! σαῖς 

Πιρογίπξιπάο, ᾿ε; ᾽ ; : 

Εἴπείτα, ροβᾷςᾳ, ἰατι γοτὸρ δειπάς; αὐλαῖς; ἴαπι; ἀοίηςορ
5. ἴλη έ, οἱ 

᾿ ᾽ 

ἐπεισενἐγκ 2. 1 ΠΠΡῈΓ ἴητγο τροτγο 9 νῇ ὅς 

λα". 



ταν νην ΤΥΑΕΊΜΗΙ 
ἔπειτα, οἴξετ! ΕἸοπιοτ. τὸ ἔπειτα, ροἴτοτίταϑ, ὁ ἐτειτὰ χρόνθο,Ρο- 
ϑοτιιηι τοιηρ 15. ΚΟ ΠΟΡ ΣΝ, το ἔπωτα μέλλοντα. ξιτιιγα, Τί νιον ἃ. ἔ- 
πεῖ ὅρκοισιν οὐκ πιπα τ ἀπιπι»ἀςῖπσορο ἃ ̓πγοϊαγα πο. ΕΠ οτῖαππι 
Ἰητουγοραμπεις ΟΠ τη ΔΙ σπατίοηῃς; γ εἴτα, ἡτάπο γογὸς ναὶ ἥης 
τηταττορλιίοποςίξ ἱποτορατέοης, Χ οπορῃ. ἔπειτ᾽ ἐκ οἵει φξρν- 
σίζην ὧὺ ϑτοιὰ ΔΜ" αὐορώπων Τὶ ἰρίτιν ποη ογοάτδὲ Πεποίτη, ρτὸ 
ςοτοπ.ἔπέτα ὦ κατάατε, γρακμῴώτοκυ φων. ον ΠΟΙΠΙΠ4}}4Π| πα- 

εν; πλυρωματικὸν ἃς αρίονγντ Εἰ|ξ. το Ππατιγ(αιλ οι άπιο ἀπ ἃς εἰ- 
πα) "λα ἀ.κ, «τως σ᾿ αὖ ἔπειτ᾽ ὀδιυσῦὉ- εγὼ ϑείοιο χα ϑοίμίω ἀϊοίτιις ὃς 
ἤπή τὰ ΡΓῸ ἔτοφτὰ πιοτγὶ σδιἃ εςἴη ἡ νογίο ΠΠ|16.υ, 

Εἰ αφτείχιοια, Παλι!ατα τις, Γαιοίαποντ ὄημτείχιςα. 
Β΄ πήτε γδ, παι! ἄστη. ἔτ ειτε γὰ τάχισα ἡμέρη ἐπέλαμψε. πάσηάιο ν] 

ῬτΙπχιιτὴ {ΠΠ πχ ξ, ἐππειτέ γε δα.) ΑΙτο ιιῖ 9 Γιιείαη, Ππρηϊῆςαῖ 5. ὃς 
Ῥοίαυαπι Ραμίλη. 

Ἐπείτοι, αἰ Το αι. εἰ δὲ οὶ ἐπτί, ἐπείτοιγενιιλη ἀοα ἃ ἐπὶ, Πουποξμνίη- 
τογάϊμτι ροϊζτια πη. 

Ἐ᾽πήχθί ὦ. [οπἰπαυς, ἐπ φχθωϊυν, αὐ ϑύσωμῖν Ὁ ἐπείγομαι. 

Ἐπεκρανω, ἐστοάϊοτ,ἀςσεπάο. 
Ἐπεκξου δι στο νοηϊοναά Πισξαιγγοη πὶ νοη] ὀκτφέχω εἰς βου- 

 εαν, 

Ἐποκ διδαίσκω, Θἀοςοο.  πιρἰ τις ἰοςοο ὃὲ ἀςπιοπίτο., ΡΙ πτατοῇ, ἴα 
ἢ δοίοπε δί ῬΙατο ἴῃ Ργοῖασ. ; ; ἢ 

Ἐπεκδιηγίομμαι 5 1η ΠΡ ῸΓ ΟΧΡΙσΟ 5 ἀπηρ Πύ(αιις οἀϊΠετο, Ρίατο 1π 
Ρῃςἀτ, μων 2 φράσειν αἱ τὸν 5 πότερον μῆμ 5 πότερον ἡ γὴ πλατεῖα 
ὄφιν. «ρογζύλη, ἐπειδὴ ἢ φράσειεν ἐπεκ διγ} σεάϑοι δ αὐ τίαν χὰ Ἔ αγαΐγ- 
πίω, Τἀςηγ»"ὁ εἰ ἐν μέσῳ φαίῃ ἢ). ἔπει δεννγη σεόϑοι εἰς ἀμήνον ἐωῦ αὐ τίυὶ 
ἐν μάσῳ ἔξ), 1.1πΠαροτ Ἔχ ρ! σάτουοο ἀπιρ τις ἀΠΠοτοτοριιο γεν- 
Βὲλπι τουτῖλπι ἃ Ππιπιῖς ργωροπεϊοποιι, 

Ἐ πεχ διήγησις, σεηγίηατα πατγάτῖο, ΒΑΠΙτς ᾿ῃ Ἡχαοηη. ΠΟ 11]. 4. 
κ, γ πῴογτι, παρέλκει μδ' Ἃ μαρπυμίαν πὸ ὅτι ἐγήώετο ὅπως . κἡὶ Τἴδ αὐτὴν 

πελιν ἐπεκ διήγησις, 
Ἐπεκ δου αι »ἱπΠρ ον οἰαγο τι, 
Ἐπεκϑραμεῖϊν»εχέιγγογς αὐπογήμπι, Ρ[αν.1 ἀπηλτ, παν, ἐπεκ δδεημμουω.-- 

τῶν ἢ) καὶ “ἶσ' γεῖ τόνων καὶ αὐθελκόντων:, Ῥοριιατὶ; Ῥιαάουτιπι ποτα 

Ῥοτοιγίατς αι, Λέςιίατ, 
Ἐπεκυδοιι ἢ ς.η) οΓιΙρτῖο. 
Ἐπέκεινα, ργο ὅϊδη ἐν εἴνα, ἀἀτιοΥ ῬΊλτη ὃς ἰο οἱ ὃς τεπιρουἰσ:Ἰητογάτπη 

γογο 1ΠΠὴ-ς ντ ΡΟ] τ ἡ ἀριιὶ Εογο ἀϊαη. Π10.6.τὐρώτος Αἰ ρστίκης χέ- 
Ὑῖται τὸ γῦ,, “παρϑυα Ὁ: αναπτ εἴδ᾽ «δ᾽ ἐπέκεινα βαρξαμοις πος ἰεαι. 

Μαχόδένων, ΠΠἀτιμτν τερίοπιιη Ρατθατγι οἱ ἄοιη {10.7. τὸ τε «ρατὸ- 
γεϑῶν πᾶν τὸ σὸν ἀυπὴ δ τε ἐπέκεινα πείντες αἴσρωποι ἔγνωστιν οἴη ἐξ 1] - 
Ἰΐας τορὶοηῖς πιοτγταίος 5 Ἰητογάτπι Πρηϊ ας νἰτγα, τάεπι Ης- 
τοῦ. Μ0. 4. ταὶ 9. ἐπέκεινα μὲ χοι αὐατοχῆς αἰ18Σ γεΥῸ γἶτγα 65 ραγ- 
τὸ ΟχτοθαιιηταΣ 9 νίαχιο αἀ ογίοπτοῖπι ἴῃ απ ΠραβΠοστιποὴ- 
ΘΠ δ 6 σα Πι5 αἀάϊειιτ ὅς ὕταῦρο τί ο.ι. Υἰπὶ οδτισοῖ σα] οΡ- 
Ῥοιῖξαν σὲ ταύδὲ ςἴτγα, Τέοπὶ 11}.2. οἵτε ἐπέκεινα τίχριδος κὶ Εὐφροί- 
τὸ σα] οὐ πας»ἴλττα ρας γῆς Επρῃτατοηι ΤΊ στίππαιιο μαἰίταητος 
ἀρὰ Ατι ει ἐν τοῖς ἐπέκεινα πείδης δημοχρατίας ταῦτα ἜΧΟΙ. ας 

ἤιης ἤιρτα οπτηθηη ἀειποστγατίατι. εἰς οτίαπι απο τα τοπι- 
ν Ῥουῖσ.Ποοτ. ἐν γδ τοῖς ἐπείκεινα χρόνοις ἐδένες παποτε ἐρείονες ἐμδ 

εἰς ταῦ των δὲ χώσαν εἰσέζαλλον, ἰά οἴ, Βιιά 1πτοτρ. ἀητς 1Ππ|4 τοπὶ- 
Ῥυλσναπέο υΠιι5 οἰ ἀϊς τοπιροτγανοτγοα τς τοι ρογΙδι15. 

Ἐπεκϑέω,ντ ἐπεξελαύνω, ἐ ΧοιΓΟ »ἰπιροτιπα ξαςϊο»ἱποιγίοςρτοάςο, 
σοητγὰ ΟΥΠπιρ ΟΣ Πλατίιιο, 

Ἐπέκϑεσις,ἀριὶ ᾿πτογρτος, ΑσΠξορ μυῖα ΝΩΡίθυς, 
Ἐπεκκλίψω,οια 0.4 οαττο. ἀεοἾ πο, 
ἙἘσεκλυω, οχεϊ Πρ Ο91 Δ τίη σΟ, ἀς 1] τοι 
Ἐπεχκόηηης κ ὁ, ΟὈϊπγράτοτ, 
Ἐπεκλύηγομοι, ροτοςηίς οςΡουίορο. ῬΑ. τὰ ὃ μὴ ὅτως ἔχοντα ἐπε - 
ξελέξα μὴν, ροΥ] ἐρίππιις. Εἰ τσεχλέγομαι οτίαπι ἀϊοίτιιν ντ ὄὅθηλεγομαι. 
Ῥαιυίμηϊας ἴῃ Ὁοτγίητίι, τάσδε μὴ ὥτως ἔχοντα ἐπεξελεξὰ μίω,, αὐτὶ αῷ 
διεξῆλϑον, ἐπεξ λον, ρΕγοσ πα] ρογ!ςμὶ. Ἐτὶπ Μεΐεη. Επεξελε- 
ξααίω τώς τε νοίας χφλουμῖρας, κὶ τα ἐπη τὰ ναυπτά ετια, ΔΙ᾿ ὶ ὀκλέξα.-- 

ὅλαι ρτο φοάθῃι ἀϊχίτι δι σηϊῆσατ οτίατι γοςοη γοτεςζορποίςο- 
τε, νἱάς δϑιλύγομα). 

Ἐ πέκπλοις, δ, ἜπΑ]ρΑ Ἰ ΟΣ ΘρΓΌ 5. ; 
Ἐπέκτασις ες ἡ ΡΟΥΓοξ ον ρτο ἀπξξῖο, κ᾽ ϑθηπολὺ τοίστρ, 
Εἰ πεκτείνομω οητόπάο, τοῦ. 
Ἐπτατείγω 5 μι, ενωῖ 9 α΄. ἀκᾷ 5 ΡΟΥΓΙΡῸ» ΟΧῖομ 40 5 4Π|ατος Ῥτοτοηάό, 

ἀϊίξοπάο. Λοοιιατ. εἰς μῆκος ἐκσετείνειν » π΄ ἸΙοπραπα ργοάιςο- 
τ ΑἸ εχ ΑΡΒτοί, εἰς δῆρος ἐπττκ τείνειν, ρτο οοάοπι ἀρια οτηάφην, 

Ἐσπεκτρέχω, γτἤι ᾿ππαάο. 
Ἐ πεκφοροὶ, Οἰατ οἱ Ρ τ Οπιϊπ ἰατίοι 
Ἐσεκχέω, [ρου πάο. ν 
Ἐπέλασις, ἱππι ΠΟ.ἸπΊροτιις,ΟΧΡ 4 το ἐσβολὴ, ἐκφρατεία . ταὶ τάσις 

ΡΓοξοξο,Βι4.Ἰη ΕΡΗΣ, 
Ἐἰσέλα τον, Ροτρατιμι πη. πὴ ἐπι (σα Πτλπιι ρα] ὸ τλΐηιι5. Τπξοάοτ, ἐσέ- 

λαπῆον συμζνον, τατῖτις σΟὨΓΙ ΠσοΠ5. ΟΡ ΡΟΠέτιγ ταῦ ὅαπλρί φ’ονν 
πιῇ ὕλη πολυ ἃς ὅγε συςγπχοάταπι οἱδ γεγο. Ρη 

Ἐπελαύνω,γτ διελούνω, οἱ ἐἰξελαύνω,ἰπιαἀο»ἱπξςίτο ἱπουνι ἴηι 11- 
Ζιόπ ξεγοτοδπιοητο, ὄμπςρασϑίω, ΑΡοΪ.2. ἐπελάσαι αὔνα βέξρυξι 
ῬΓΟ ἐπσα χιγεῖν, ᾿πτὰ {Π{ὸ ΒΟ πὶ, ἐπελαάύγω ἃ ςρατιαὶ , αἀπιοιῖιοο 
φορὰς [ξι! ργοπισιϊςο,, Ηογοάοτ, ΧοπορΆ, χοῦ τάχιφα θυ λθρ 

Εἰ πελαφρίζω, τἤιπι το ]05ο] πο Προπάο..ς 0 
Ἐπεέλεγχ 9 οἸοπολιὶς [πα οηβ,νῈ ὅδηπίςτωσις, Πιπξ νοτθα Ἀ ποῖο 

Ἐπελδύσας ὁπίσω,τοιοτῆις, 
Ἐπελδυστία,Δἀιιοητιοντ ἐλόυ δία, 
Ἐπελόυσις»αςος Ππ159ἱ πη ροτιι55 ΠΟ Ἐ111ς ἐχρεαἸτίο» ἕηοτο 

δ δ ᾿ ἐΑΟΑὙ ἼΝ Ἢ Πδι. 
Ἐπελδὺ ς-ικὲφ οὐδ γα άτιε ποῖ τα 1152 Πρ Θειισπῖςμς.  πάς ἐσὲ 

Εἰσελάλυ ὅτ μοι,ταΐῃὶ (δὶς, ηχοῖνι, ' 

Ἐπέλκω,τεῖγαο Ιοπιδὸ Ργὸ ἐφέλκω. 
Εἰωελαίζω, ἴῃ ἔρεπι ετῖρο, δοπα ἔρος οἷο πιθοο,π ἤροιῃ 

ἙΕπεμξασὸν,αἰσοπἀεηάοοῖη Ἐρίρτ. 
Ε ᾿ ΄ ᾿' ᾿ - ᾿ ῃ 

Ἐσεμξωίνω,γτ αὐαξαίγω,᾿πΘΟ»ἱΠοτοἀἸ οτινηὸς ὑπεμξαίνειν, 

Ἐφπεμῥαλκομω, ἀρίογο, ΒΑΠἰ Ποσπλλΐ χτυωρφζατον χά μῆθθ 

Εἰπεμέάλλω, 1η!|Ὁτὸ. δα !ϊοῖος ᾿πρεγρου ἰητγοάιιςο; ἐμ 

Εἰπεμζασις, Τπσιγῆις. 
Εἰπεμξεζαὼς, κ᾽ Επεμξιξώς ΡῬτο ἐκεμξεξχκὼς . ἱηρτοι ν ἃ[0 τι ' 

Ἐἰσεμζολη, ἤριιγα εἰ οτατοσῖα ποὺ φἀπιοάιιπι ασΠπῚ 

Επεμνη βίων οαθα ἔοοῖ ποπιουαιῖν, ᾿ 
Επεὲμπιηδω, κὶ τεφσεπεμπηδώς,ντ ὠρρσεπεμζαίνω, 1 Π|10. Π 

Ἐπεμπία, ττιοΣδΟΡἢ. ἦῃ Αἴα, τί δῆ τα ποίριναις πίων ὁ ἐπεεμπί 

ἐπελαύνειν γὰς σατγῆι ςαιιείετι Ποαιιοη5. ΑΠΠδ᾽ ωροσελαύγειν αἴτιῦ, 
σωώποις ΔΜ λϑις, ἽΝ ἱ 

ἐπ ἢ 

ῬΊατο ἴῃ Ῥ δ άτ, κἡ ἔχεγχον κὶ ἐπέλεγχον ὡς ποιητέον ἐν ; 
κ, ὁπολογία. Ν 

" 

᾿Ξ Σ ̓ 

Τιςοιαῃ, Ὶ 

τιον ἐς αια ( 5].11.1.πἀρ.46. Ὶ 
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Ἐσελϑῶν,ασοοάςης, Οὐγ , ὅ, ιἰὸς ἐατελϑὼν αἴϑρῳ κα κριμοίπω δεδμι 
γον ἅγῆω ἐς οἶκον χά οὸς αἷας ἡσοιςον ὈΪ ἐς αι1 πο Ι ταῖς ἀσὶν 
κσελϑόντο τῇ μνήμῃ γ1) ἃ γραφίω, [οτλἜ πο ἴῃ ΠΟ ΘΟΙῪ 
τἰας ΡΙΙταγο ἢ λπ Ῥετῖς!ς, τὸ ἐπελϑὸν εἰ εἶν χὺ τὸ εἰσιὸν, 
πως γὴρ ἐς χα! σφ ἈΞγεῖν 7. κὶ αὐτο ἐδιοῖζην 9 αι!ο« 1 πιςῃι 
Τυδιτόςμις ἃς οχ τοπιροτς ἀϊςογα, ὁκ τὰ παριςαμῆμου 
ελϑην οι εἰπεῖν, αἰτοι πα] μὲ νομῖς ἴῃ πηδτοιη ἀϊςο 
ἐπελϑ εν αὐτοῖς »α ς05 νοη γος ἱρῆς ἀσσθάςγο Τ ας 

εἰς ελπίϑθας ἀγω, δια. τὼ μῆρμ αὐςδὺ ἐπελπίζων ταῖς ὑποχε 
,ξαναπείρων μὐτοῖς ὀλίγα κέρδη, ἐπήλιππστές με 9 τα] Πὶ ἤροπι 
Ῥαμὶᾷ ΡΙΔΪπιο 118. μὴ ἐπελπιζέτω ὑμας ἐζεκίας ὅπ κύρια 
οἴαπι νος ττίδιιας ἘΖοο ας Ππρον Πο παληὰ Β 8 
Ἀδριπι, Τρ πὴ ΔΙᾺ (ρε αἰΤτςῖο  Γκϑιςίδη, ἐκεῖν» 47 καῖ, 
κολ εἰ αὐ τὸ ἐπελπίζει, '. κατολπιαμὸν ἐμξάννει, ΡΟΙγ Ὁ. 5 
οὐίατη Δ ο]τιτὸ, νι ἐπέλπιζε τῇ ἀγαϑύτητι πῶ ϑτοῦ, δοα 
ἐοπῇςάς ἴῃ δοηίτατο ἀοιηϊηῖ, Βα], 

ϑγοά  ἀἸχτὶ ψολληιις. δὲ ἀριὰ Του Π] θη, ἐπεμίαι 
Πάτα ἀζτο πὶ σο5, ἐπ εμζασῃ εἰς πατς αἱ ἷτι ρατιαίῃι [δ] 
ϑοΡΠος]1η Εἰςῶτα, ἐχϑοφῖσιν ἀυτι ζω; α΄ «απεμξίω ὦ ποῦν 

Ἰιοίτδιις ρεάς ἐπήπ]τοῦ ἤιο, ἀἰχῖς νογὸ ἴῃ Αἰδος ἃ γδ ϑαν 
ὡεοσεμιξίεῦαι σε χε ,ὑπεμἝώνειν τη Πατὸ, τηςσοίϊετο, ἰῃ ΠΟ. 
ἐγαυὶ πα παϊτατο, ΡΠ τατοῆ, αὐδὲ αοργησίας, α΄γαν ἔοικεν μὴ 
γειν γἡ κολ δεῖν, ΓΔ ΟΓΠΣ {πρτα πιοάτιπι πὸ 5 Ἰῃοοΐοτο. 

σογαδίρηϊῆοϑτ οτίαπι ἐφήσομα αοα ὅς πρητῆςας ἱπῖοι 
{1τὸ τὰ πποταρῃοτ, Πσηῆςατ, ὺ 

λαΐξρως πίω τροφίω ἐπεεμζάλλεται, ὥσπερ ὅγπσιτιζο μῆνον 
σῶν ἔνδειαν, Ἐτ ρὲς εὧν νέοις γ, 1ὺ γὸ αἱο Θὸν ἿΜ μδ σιπίω 

διωβεῖότω. τσ Ὁ μα ϑυμοίτων ἃ ἃ ψυχίὠ ἡμὴ πρέφει. 
ὄχίν ν᾿ ὥσπερ χά εἴοῦ ῥῥοιω αἰρῳτύρογτες παν τὸ ὠρρευχὸ 

ὅτ, ιια ἢ τροστρέρεόλαι ἀἰχΊτοκὸ χὰ τα πίνειν τὸ ἐμφορεϊοϑοιι 

ἐμξώνιως, το ἱπίσγεγο [πιςίαῃ. πολλαὶ ἡ μεῖς “Ὑ0 μετριδν 
δυφωνέας ἐποεμζανλο μῆν. το πὶ Αἰ ππῖ πὶ Παρ ογ αἰ τππ ἐπηγῖι 
1η ΤΊ πατο, Οὔτε οὐ δι τὸ στρ αἰἴκριτον χὶ οὐδέ, χοιστον 
φανὼ διϊαυρεζο μᾶμον ἐἶχι ἥτως, ἅτε ὅχὲ μήκει Ἀδγου περερ' 

ἐπεμύλητέον, Αἔαιΐ ποις ργαίσητεπι σα ΠΟΙ ο 
Χ ΙΕ πιά πηι {ιϑιη οἴσγα ἀΠορτατίομεπ 1 Δ οΠ{π| 
{ἰτιαπλιο»ντ ἴτα οἢ᾿ ἀξβυσηοπιας ὃ πος στασῆις μὲς 
«ΠΠραϊαυϊοπΐ ροτ [ε ἰουρα οἰσίτογ, ἁἰταπι ααιιὸ [ΟΣ] 
Χαιητῖς, Πσηιῆςας πείλτη ὅς ἔὰροτ αἰτιπ ἸΠρτ το Υ ἢ 
ντ βπιυίτις ἴῃ Αἔτπιπὶ Πα τ ἸηΠπιοη5.Χ οΠοΡΒιῖπῚ 
μι ποταμοὶ τορὸς μ τὼς πηγῶς οὐ μεγάλοι εἰσῖν» δνὴ ὄυδι 

δ, αὐ πόῤῥω ϑεν γγύωνται.ἐπεεμ(άγλοντες ἁτερφι ποταμοὶ 
ΤΥδ᾽ τὸ ἑδῆμα ποιοιίῖσι, ον ετίπι τὸ ὄθημετρω αιιξτατῖι 
μδῦ ὐδακέχρουσμαι δέ; καὶ μίω ἐπεμζαλώ χόιγικὰς ὑεὸρ ᾿ 
στύρας, (42 αἷθὶ μίμμων ργο Ἰητοτοα! οἱ ητογίογο; ἡτοῖὶ ΒΕΓ, 
Πρατῆρας ετἴατι ἐμφυτόω,ντ ἐμζάλλω μος οἵξ ἐγκεντρίζα,! 
λήζω. Βυιά,γ ηδς ἐκσεμζολάσες πίοι αριϊά ΑἸ, 1,αἱ ἐγκονηι 
ντ Βυδιοχρ]ϊοατ. , ̓  

1114. ἐἰὐδοοδ ἐπεμοεζα ὡς, ΑΓ ΡΟ].2. κριοῦ ἐκτεμξεζαως, ἴη ἃ 
ἀτοτῖοσν σοπίσοήάοης, ἐπεμέεξτας ῥά χιν ἐδρα!ν. ἱπΠΗ 
Το» Εὺιτὶρ. Π Ποιά, δήφρρυ ἐπεμζεξαωροἱ σατγ ἰαο το 
τιῖτι ἵστη βοΠξιι5. ἃ 

σει: ὃς γογθιιην 14 Πσ ΠῚ ἤσαης ἐαπτεμ(αλ ει, Ἡσοαιορι 
ποι ὥσιν αἱ δὲ τἰριζοχίμλ, τὸ αὐα ςρὲ φειν τοὶ πυρῴγματαει,ὴ πο 
πιὸ λέγειν κ᾽ τα ο( ἧμοτι χοήῶϑοι τῷ χατ' ἐπεμῥολίω, 

Ἰπστούίοτοντ Ηπτιῖις ἐπ ἰ χπὶ βιιιιπι ἐπι οΠ5, ΠΟΤ 
λὰξ ὑπαγλομζύοιο, 

Φιν; αὶ ἰτὰ Θπιη τ στορος ἱπυιαάίτὸ ἴα ομο5 πῆς μηροῦ 



͵ 

ΓΕ Ἢ 
ρογίου ταπῖσα, πιρογ πἀπιπιοητιι πη), ΕΠ στοη. 

οἰαρευτπαπιογδιιοῖονο] Γροτί πάπιοτ. Ῥ] υτάτοι πη ΡοΙορ. 
γδεϑυρῆψοι γιω ἀγιείας τοῖς ϑώφκξ,,Διίτις 2,»αα Οοτίητ, 

αν δ ρα ΤΠ υπτι ροπ αι αντο σα, φιὸά Περοτπ ηΔιατὰτγ, Α- 
Ππιςοπὶ 1.7. ΘΌΡΒος. πέπλοις τενή σω λινοπλιω εἴς τ᾿ ἐπτν- 

ἵ Ἱιού᾽5,ἔργω γοιζε νδυρίδας ἔχάν ἐπενδὺ τίων, ἸΝΊσΟς ἢ αΥο5. 
πιχίως χιτώνα τ᾿ ἐπενδυ τέων, δέ τάπιςη μος ν οσα θα πτ 
εἶς ΡΟ] χ. δυιλάας ργο ἱπάμΠο Πιπιρἤτ:ἐπενδύτηςη- 
τατον ἱε(φύτιον καὶ Χὺὸ ὑπὸ κατασον χέγεται.τιιῖσα σαρίτον τ. 

Ὁ Τοδηινδγτίειιγ αὖ λητίαιιο Τπτεγργοτονάα ἰπ πτοητο 
ς, ᾿γἀπὶντ Κ οὐαὶ ροΟρι]ι5 ταπίοδτιις ἀρ ρος]! ]ἀτιτ ἃ- 

ι οὐπηγαιὸ Ῥτο τορϑα τιηὲςὶβ νγοιοτιτ τ γα ν ογΠπ}}}ς 
Ξατοτίθας τα πισατη ἐ}{{πὶ Πππηπηαπιὶ νεἴξζοσ. τογθα ἤτης 
ΤΠ τα, τὸν ἐπενδυ τυ» δεεζώστι το ὦ γὸ γυμνός. γὈὶ 411) Δ Π11- 

1] ἱπάυπεμτι νοστιιης. 
(του πηπλϊττοῖπῆσο, Ον τ], 
πΐογγο οπλίττεγο, ἀσςι το) ἀλσηπατο , ἐπενεγκεῖν κρίσιν 

ἱπιρίασοτο Ποταπῃ Πα]  ξτϊ. Ετ ἐπενεγκων ργὸ κα- 
Ῥγοςορ 5» ἐπενεγκῶν τὲ ἀντ ὅτι δὴ ὡς ἥκεσα αληϑίζε ται 

»ᾳ οἰπέκοψεν, 
το Ετν. 

ο ἐπειέγκατγάντος. 401 ἔπταΠΠτ, Δα [οτισοη. ὑπενείκαντές 
ΠΟ ἀεπιοητία: ἀπητοσοα (στη οητος, ἐπὲν εἰγος στώ οἱ μα - 

πτριιάϊοἰτίατπι οἷ ἐπι ρὶπρθ5. ἐπενεχϑ εἴ στο αἱ τίν οὗἱοξτα 
οὐοτ. ἐπενείκας αἸτίϊω. 1 ἢ Ππιιΐ 1 η5. 
οἰποτγατ,ε βογοίςεδατ, ἐπίυϑ εις αἴρ τὸ ἕω τὸ ὑπταῤχω. 
ρέσει τὰ σιωϑέξ ει ἐνήϑεω. (ὐἶτι5 πποάλιη Ρογ ες ξξιιπ),ν 

χττῖςὸ, ἐνένηθνοιν ας ἐνίωοϑοο, Ἰπογάπ. α[1) Ἐχρομητ»ἐ- 
πίω ει, ἐπέκειτο, Ὁ αὐϑέω 5 νης ῬΟΓΠΊτατΙΣ Πιτοτῖσ)α- 
ἀεάπςιης ἃ νοῦρο ϑέωιντάε κῷ τανιωϑε, 

τὰ οὐιπὶ ἰὴ πιοά το ἀιξεϊοηῖς ἰτεγα ᾿ηίεγίταγ ας ἐγ ]- 
ἀκμή: "πιρογατοτοϊηδιρογάτοτ. 
τύλατῆιιο τη ΕΡΊστ. 
ΠΙττιϑο ΡΒ οὶ. ᾿ 
γοςας Ἡογπιοσοπος οἡπτι Ἐπελυ πλοπλατὶ ἐπι γπιο- 

χὐἀδήτιιτ, τ οπὶ τα ἐπαναζαύ τοις πολιν φύίσομδυ ὥσσερ ἐ- 
μὰ "οδζα. 

{τ ὀνδύρηνα ἐνθυαήοα τι προς’ θέν γο] ντ δασμοῦ Ηού- 
ἶ ᾿πενϑύμυημε ἔξι κυρίως». 6: ᾧ ϑτώνοντι ἐνθυμηματε ἕτερον 

ν ἐχϑυμηυ αν ΘΓ γ τ πα γαςο ἄρῃ ἀἰτοτο ΘηγΠγ βιε- 
ἴζοα ἐχεορίτατο ςυπιίατο. ΝΟ ΨΑΝΝ 
οἰάοια σιοή ἐποϑυμημα. ογθνος. ἡ3. ἐπενϑυμησίς ὄξιν 
Κα ἐθπφεελιῆρεν ὁ μιὴ προς εϑὲν μδρ,,α ποϑεῖπαι ρος εϑὲν 3, πῶν 

οἰάειη ηιιοι Κατειπολάνω . 5.14. 461} ς145 ἕλοῖο 9 1ΠΠπ|40 ἩακΝ ΣΡ τ θε, Ξ : 
ἔταοτ, ἴῃ ἐπα ΐδπι ραττοιπ, ατῖαο. ντάς Πρ οχ Β- 

»ἄρρᾶτου ὃς Ἐπεντιυω ασοϊῃ οἱ ἔτηο. ΟΡ ΒΟςΪ.ἤδο μ' ἐπ᾽ 
᾿ ἐπεντυύονα᾽ ἐμὺ ἴῃ ΘΟς πιά ΠῚ1ΠῚ ῬΓαΣραγ  Πτ6ΠΊ. 
σηϊ ἤσαν ῬΓορτοΠτοποιῃ ἐχογοίτιις σοι ροἵτο ἀσπι]- 
24. ἐμαφειγοῦτο ῥείζ δοις εἶ τα ἐπεξαγωγῇ ὅπ φρῴσκετο. 4110 

Ἰδιςγά, οἄπιςο ἐχογοϊτῇ, ἀϊςίτιιν ἵτεπὶ ἀς ἐΧ ογοῖτα γἱδπὰ 
᾿Οπιροίτο ἀϑπαΐπουντ Ὡρράγα, ΡΠ τς ΑΓ. Α 

ΠΟ ΕΛ ΠῚ ΡΟ: 1 ρτι!ογαἀογον, ἀσστοάϊον ἐπεξιων πὸ δὲ-- 
τίδαιϊιδης αἰτογοατίοποπι. Βη4. ἴῃ ἘΡῚΠ, ἐπεξῥεστιν ταὶς τι- 

[185 1 τοραγιιης, Τ μον ἀ. ἐπέξιτε, ΠΤ τῖτο, , 

ΒΟΙ πὶ, εσταά!, [το πὰ ἐπεξιέναι 5 11 15 ΑἰἸαιιοπι τὰ - 
τῇ αἰξζατο 9 δὲ σἰμπνοῸ ΟΧΡΕΓΙΓῚ 5 ΠΟ ται ἢ ΤᾺ} 

ἂπα τοι πὶ Ρεγαροτονᾶς σοπιίποοίογμος ο[, αἷ- 

α τα διν «ἐζεάγα!. Ὁ 1. χτ᾿ Μειδέν, κι οἷ᾽ ταῦτα ἀπαν-- 

ὅπως ἐπέξει τῇ μἱσρω τότ (ἢς εἴτι Ιοσσπά.ποα 

τῳ ὑσηνντάς νι ἡτιπι ἴςοἸς ΠῚ ἴῃ 1115 τα ρ1α558ζ οἰπὶ 
τασᾶς . πὸ Ἐὐπιπιῖττας ντ τγαπίαέτιοης [ἴτοπι Ππ1α5. 
ἐπεξει [εειιπάα ἡ ἐγίοπα ὑσα ίοητῖς ΓΟ ΠῚ ΡΟΥΤΊ5 ᾿ππηέϊα 

15. Αἰτιιτ!, ἀπὸ τὰ διαλύε δή αι] Πρτ Πσατίοησπι μά- 
ΓΔ πστς ἀυιτεπα ΠῸῚ 1η πας ( σα βοατιοπο ἀατίαῦ ρος 
σδὨ Ποτέ ταϊ πὶς 4πτ αὐ οἰ ατὸ, ας στὴ ργοροίι- 

ΜᾺ βΙζ' νῇ ἐπεξιέναι τινὶ φόνα. αὐτο ὑτῆθ Φόνκ. Ὀ]ατ, ΕΠῚ οτίαπὶ ἐ- 
ἼΡοΓο ἱπξοίτο οχογοίτιι, ἐπτιρ ήγ εἰν. ΠΟ οταῦ, αἷθὲ αὐτιδ᾽, εἰς ὲ ἐμδ 
Ἐξ μὰ ἢ Ὡ ὰ τι - Ζ ὩΣ 

ἌΣ σβάλόντας. ἐπεξελθόντες ἐνίκησεν μῳχόμῆνοι. Ηος τά ειτι ὅη - 

ἐπαρήγειν ἀϊοίτιιτ. Ττο πὰ οστοάι ΠΟΙ ΉΠτοτ 5 εἰσίβἀγλιεινῚ 
: τόύειν, Τ ιῖο γ 4. Ῥασιίαη. Γλογῖτοπ ΡοΥΓΟρσογς,ΒΑΠ]. ΕΠ δὲ 

Β ττοτογϑς Ρογοιτίατο Ρορυ]αϊδτιηἀέ. 51Ρ αἰ πολῖ οτίαπι ἄγ]ο 
ῬΊΘΘΝ σδπιοπιοτατο. ῬΑ ΓΔ. πείντα ἡμοίώς ἐπεξιόντει τεὶ ἐγλύω - 

πεξιέγαι, τὸ νἱοι(δἱ πιο ττοζη. Ἡγοάϊδη. μὴ τε τοῖς οὕτως ὡς 
" πτολ κυ μῆοις ἐν φόνῳ τοῦ βο σνλικι, ἐπεξιέναι τινεῖ, νἹάς ἐπεξέρχο- 
Μή. “πος π. Ὡρὸς χεηῖ. διεφϑεερέντος τῷ Νεκόδ μον πῇ οἰκεία ἡμὴ 

Ἶ "ὗσθ αριςαῤχη, ἐπεξη μὴν τῷ φό»" τὸν αῤίς'αὐχον. νὉϊ ἐπε- 

τ Ατεὶςὰ αὐπ τῷ ἐπεζαειυῆν, ροτ (γησοραπῃ. ἔτοπη οὔ ἄἀατ. 
' : Θγάτη μα ]οΥ οἱ εχθαμιον ἀριιά ΤΆιιογ 4. .1.τοὺς εἴμ᾽ πο- 

ἜΦΗ : 567 

᾿ λείων «ἴδιαι σγκόναξ λόγῳ χαλως μεμιρόμοι,αὐομοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι. 
Ἐπεξελϑεῖν, το ἐπεξερχεῶτι, ροτίς χα ̓» σπιισρατὶ ὃς ὀχοιγγοτς : γτ ἢς 

ἴῃ Ῥοριιατίοις ἀβτοχιῖαι, ἐπεξηλϑον τῷ πον ἃ τέμνογτες. Τ᾽ ιιογ ἀ, 
εἰσβάλλειν» ὄδηςραπόψειν, ἴτοῖὶ Ιεροῖς ἃς οΧρ] σατο, ἐπεξελϑεῖν τῷ 

λόγῳ οἶΘ- ἑκάτερον βί.ἀπαυῆρει,νὰ οἴ, νοΥθοις ολατταγς, ΡΙατ, ἢ, ἀς 
Ἀφρα ] Ιτεῖὶ νἱςἰίοὶ, ΗἨστοίαη,ἀς οασάς Ῥογτίμιας 55 μὐίτε τιγαὶ 
πολ μδύ τα ἐπτεξελ ϑεῖν τεῦ αἴθ βασιλέως ὥματι, ἐπεξελϑεῖν τὸν φονέα, γ] - 

᾿ Οΐςι Βοπιιοι(ἀπιον τάς ἐπεξέρχομαι. " 
Ἐπ ξελαύνειν, το στοαὶ ίδιι ργοιιο ιΐ οαιιο ἱπυξηΐττογο, οἱ ὀλεωύσιοι ἐ- 

πεξελαύνκσι ἐν ἱππεῖς, Χ ΘΠΟΡ ἢ ἰπ τού λίω, ἐς σσυΐτατιι ργορτα- 

᾿ ᾿ἄἴοητε ἔς ἀϊοίτατ,ντ ἐπεξάγεινγάς ροάίτατιι δἰ (οπι. 
Ἐπεξέλάσις»ν Ἰη ἀἸ ξξανν [τἰογἐαδύκησες, ρος πα, οΧΟοςυτῖο. 

Ε πεξεργίζομαιμ.α σομκαινπ ασμιαι; ΟΧΡ Ο] ΤΟ» ο]αοΥΟνρογί τη. σπσγτος 
ΕΙΠΕ]. «ἴσαις δηήτα μαι υνὲ ὡς ἐπεξειργαῦ μίμοις. ἐπιξεργάζεδϑα), 

Ρτο Δ ίΟ] οτος. ΒΑΓ τις ({ε σογιηπὶ Ἰπσαρτο Ιοχιιοης, σαὶ ςοη- 
ταηροτό πάτα Δέργρτίμαι νοΪοθδηζ συπὰ [μάϊςο,ἴπ 4 Ειν- 
τβτιπὶ πη ΓΟ γδιο τὸρ ἐπέρα ον ἃ ὅτ χ εἰρησὶν Ὡραῖτος σέσωςρις ὁ αἰγυπῆιος 

ὦ αὐ ταῦτα βουλυϑεὶς ε πεξεργάσα ὅτι δαρεῖ Θ- ὁ μῆϑος, οριις ἀΒ(ο]- 
ν ἘΟΓΟ,»ε πεξζίέναι τὼ ἐργω, 

Ἐπεξεργασία εἰ ΤΡοτὶς φοπἤιπιιπατῖο 8( ἃ ΓΟ] το, ἐΧροΙ το 5 ὃς 
Αὐλλθος λιν δϑ οὴὲ ὃν ΤαΡοτΙ το ργοροπτίοηϊς, ὅς οπχαίας 

Ἐπεξεργαςικώτερρν, ΑΔ (Ὁ [υτἸι15)ΟΧ ΔΕ 115 ἃ ρογξοξτι5. ΒΑΠΙ ἰὴ Ης- 
ἜΕΕΣ τὴς τὸ 5: μ ὦ κεράλαίῳ ἀβρᾳ δία ὧι ἐρανοῦ κα γῆς ποίησιν, 
δυτοιῖϑα ὃ ἐπεξεργας ικώτερον ὃ σ οὐπον κριϑ' ἐν ἔχϑις-ον γέγονε Ὁ ἡγαφίω! 
ἡμμεν αὐοϑε διδέναι. 

Ἐπεξέρχομώ. Ῥτοίδαιοτοϊποιτίο ἰγγιιο, ΟΠ ἥξτιιο, εἰγοἄθονγοιπα 
Ῥεγασοον οἱ ςοτῳ ῬΒαίατ. τῷ λόγῳ ἐπεξέρ χεῶτει » οτατίους Ρογίο- 
4ι1}}}1χτὸ τ. ἀς Κορ. Αουην.2. ἐπεξ ἔλϑον, ς 41 ἤιο ἰοςο. Επε- 
ξελϑεῖν αὐτί πῇ τιμωρει δε. κὶ εἰς ὄυϑευίω καὶ ἀρίσιν ἄγειννμ!εξζογον!- 

εἰ [τ ,ἀλτηπατο τοῖσι. Αὐμεπαροταᾶϑ ἴῃ ἈΡΌΪορἱα, ἐπεξέλϑετε 9 
τοῖς ἀδεχη κασι, βοτῖα ἀιτοπη γιά ϊοαῖς, τὸ (ἦν τοι ἐπεξελϑεῖν τῷ εἰς 
χίνδιωυοὗ καϑετηκότι, οἶς γειιπὶ σο πε ἱ ποογο,ᾶς φεγάσογο, ΑἸτΊΡΗ. 
ἐσεξελϑεῖν τὸν φονέα “ἢ πατρός ὙΠ ον 4.1} 3.06 γ πα ϑὼν τῳ διρρσαιντε 

ἀμέλυτέρα πῇ οργὴ ἐπεξέρχεται 9 Οδιις νεγοῖς Πρηϊῆςατ, ν τῖο- 

πἰδτηοτα ἰητογοοάθητο,ν ἰτοτιισι ἀγατὴ {πῇ πὶ ἃς ίζογο,κὶ μά- 
λακώτερον ἐκ δικεῖν τὸ ἀ δίκημα.ν᾽ας Ἐπεξελϑεῖν, 

Ἐπεζουρίσκω, αά πιιεηϊοοἰπιιοπι οὐ  Ρεσὶο. 
Ἐπεζηγησὶς εω ςοἱ ΘΕ ηάτγάτιο. ἔσιιγᾷ οττδτῃ οὔ, Ζια᾽ 146 ΠΊ νατὶἰς γογ- 

δὶς ἐχρί σας ἀὺτ ογπαπατγαις ἀπ} Ἰολάτι5 ἐΧ Ρ σα Π41 εγατίλ, 
Ἐπεξῆλϑον, ἜΧΟΓΓΙς [ατι. Εἰ1415 ρεγίξουτιις ἔτη. ἐφ᾽ ὅσον ἐπεξῆλϑεν; 

φιοιίχις ργοος τ: Τ μςγ ἀ. ἐπεξη λϑε δήκη. ΠΟστατ. ἐπεξηλϑομῆν 
ταῦτα. ἰγ:ς ῬΟΓΟΙΓ  ἤγι15) ΠΟ ΘΟΠῚ ΠῚ ΟΠ ΟΥ̓ΔΠ 4Τι115.8ζ ἐπεξελθωνν 

ἀπε! Πἰραπ συ ἐρδυνών »ῬῬγορτοῖϊις οἰ υΠἘγαπς. ΤΉ μον ἀ.ἐπεξᾶλϑον, 
τοῦπὶ ἀΑπηπαι τοι! πὶ Ρογς σὲ ἃζ σομλ οὶ. οἴ Πεη. Ὡοὸς λεσ 
σλίννν., χσί τοι καὶ σῦτο ἀκούω σε λέγειν 5 ὡς σαι τρεῖς σέπινες γφεψέμε- 
γος πυρότερφι “σε ὐκ ἐπεξὴλϑυν, Ετ ἐπεξῆλθον ργὸ διρ 1,4, κατέ- 
φυγ»». Ηςγοάοτιτ, 3 τὸν ἐπαίνῳ πύργον ἐπεξῆλθον, 

Επεξῆς,ἀεἰηἰς,ἀοἰ πος ρ5. Πογο  Τοπιςὲ ρτὸ ἐφεξῆς, 
Ἐπεζιτέον, τις ἐπ εξετυτέον ΡΟ ΐξφα επάππ). ατίπο, Βιι4.1η ἘρΙπ. 

Ἐπέξοσος ἐς, ΘΛ ρτιονοχιζης λάποτγῆις Δ] ιαιιοῖπ. ς 
Ἐπ᾿ οἶεσίας ϑγποεί. Χευ»γέσια 3) ἐκεῖνα, πεὶ ὡρὸς οἷς ἐπ᾿ εἰξουσίας ἐχεῶ μεϑτὰ 

πεΐντει ἔῤῥει. : 
Επέοικε, ἀεςοι, ρέπει, ρϑτή κόν ὅδιν, ΑἸ], πο ἱπιροτίοπαϊς οιπὶ 

ΤλΑτ. ΠΠοπλ. 1}... Σφιδὲν. υὐύ τ᾽ ἐπέοικε Ἀ7 Ὡρῶτοισιν ἔσντας Ἐς ἀν. 

ΑἸϊφυαηάο οἴππὶ Οςηὶτ ἃς Ἀςςιί, γε Οὐγ!, ξ, ἐσ ἐῶνητος διωέ-- 
σφα!, ὅτε τεῦ Ὅμ5γ) ὧν ἐπέοιχ ἱκέτίω, τα: [ΡΤ] !ςὶ σοπιοπήιητ, 1π- 
τογάππΊ σετα [πΗπ|τ. ὃς Δοσιντ 1Π114.«.Λαιὶς δ, ἐκ ἐπέοικε πα- 
χίρλόγα ταῦτ᾽ ἐπαιγείρειν. [Πτοτάτιπι εἰς νου ατ ρογί πα  ογντ Π12, 
ἄ, ὅς τις οἱ τ᾿ ἐπέοικεγδζς. Ἰάοπειις εἴς, . 

Επεοικὸς, ἀοσοτατη, Αστῖδπ. 8.6. Οὐδὲ τῳ ῥαμαΐων πολιτδύματι ἐπεοι- 
κὸς ἰιὐ γϑηως τε νὸ ἐς τοσόγδε δρτὸ τῆς οἰκίας ρεσβϑῦσαι. 

Εσεὸν, ]ιιοά ἱποῖξ. τ Ξ 
Ἐπεπείϑετο νυύϑῳ,ν οτθῸ ραγέθατ, ΝΟΠΉ15 δέ Ηοτη.114.α΄. φίλω ἐ- 

πεπείϑεϑ᾽ ἐπαίρω. , 
Ἐπεπειρέατο » εχ ροττί βιοτάησ , Ησγοάοσ, Ἰοῆϊςὲ Ρτὸ ἐπεπείρίωτο 2 

πειράομαι. Σ 

Ἐπέπιϑ'ι ιν Ῥτο ἐπεπίϑουβω, εν Πποορ οι δέ τοάιιρ Ἰςατίοποη, 124. 

β, δεξιαὶ ὃς ὑπέπιϑαζ ,4υῖδιι5 στοαί ἀπλις, ἯΜΝ 

Ἐπέπλεον ὑγρα κέλδυϑει, Οὐἀγϊ. ὄφρετ δυιπι!4α5 πιατς γ125 ξοσορδη- 

τιιγ δίς παιιίσαραητ, ἔπλεον, ι 
Ἐπέπληγον. ΡΟΓΟ ΠΡ οτοα Δ τείσιπι ΛΟ τι πηι β 

σμὸνοϊπιαιτ Οαζά; το ἔπληγν,ἃ πλὺὴήφῳ, τς: 

Ἑπέπλων,ως ὦ, ΠΑυΠ σι τὰ γεγθο πλώμι» γε ΙΑ σλωω, Εἰ βατοα 2. 
Αοτιονίάς Ἐτγπι.ΑΡο].2.ΑΥγρ. πόντον ἐπεπλωμῷ γ1. ἐπλδυσαμν. 

Ἡεῖοά. νηΐ ἐπέπλὼν ὄυρέα πύντων»ἱ. ε πλίυστι. 

Επέτρωτο ἀντ, [ἀτατιι 61 γαῖ. τς 
Ἐπέπ]ατο,ἀπιο]αι τ. ἀγ ἢ ὁ, εἰποντι ἐπε 

ας διιῖς. αὐ ὅθηπήαριαι. 
Επεπωλεῖτο,  ογί Βάτιγ, 144. ΤΣ ἦν 

Ετρατθ. ἐΡΡογα πα 1 15» οχρετοπιάμς, Αυη ΑΒ. 5, ἐξάσμιίθο. " 
Εἰὥργέζομαρ ρετρεῖγονε χογοοο ἸΝασαῃ. ἐαξργαδδνν τω τὸ τεῦν αντον 5 14ς 

οροτέτιτ ταϊξατιιπι, Ἐτ ἐπβγάζεϑι ςοἷοτέ δὲ ἀγᾶτο, Ραιιίλῃϊας 
Βὺ 

.« Ἵ ΜΕ 
κρῖ ἀνα διπλάσια - 

πῆατο δεξιὸς ὄρνις 9 εἱ ἄπο 14- 

."--. 



ζ6ς ΒΕ 
πι ῬΒοεὶοῖς » σὔτο 3 τὸ ἀγαλμα ἀμφικτὺ ἐνὼν δξὶν ὅτε φωκεύσιν ἐκῷο- 
γεζουήϑοις τῷ ϑεοῦ τυ) χ ραν, ἐπέξζαλον ζημίαν χρη μοίτων. Ρίδτο 8.4ς 
Τρ. ἐπφργίζεδα ΡΓο οο ΔοοΊΡοΥς ν᾽ άδτασ αιτοί ο[Ἐ ρίιις ςιο 
Ῥτο ἤτο ἀγαγεράς 115 Ἰοσιιοπ5, 4ι τογήπιπος πιοιιρητ, ὃ ἥπες 
ἤιος 1 πήματα Ρτοπιοιοητ, ας δὲ αἰ ἐπόργίζηται τεὶ τῷ γείτον Ὁ» υὑπῆ- 
Φώνων «δὲ δρο:ςγτὸ μϑὸ βλάξ. ὑποτινέτω. Ὁ ΑΞ (ΟΠ πο ἄμιτοπι ροπὶ 
αἷτ Βιιάσριισοργο σοΐογς να] ἰτογαπι σοί ερο 7 αἴϊοττ Ρτατογοα εχ 
Ῥαιυΐαηἴα ρτὸ [συρογο, ἔοι ἵπ Πιπυσαο ἔσιρετς, ὃς ἐπδιρφασμέ- 
νὸν Ῥγὸ αβαρτείπέζο. 

Ἐπ πργασία ἱτ5 ἀγα πα ὶ ἴατοῦ ἴξην τ ὐϑηνουία Ραίσοηά ΠΧ σηοΡ ΙΑ, 3, σταδιὶ 
σιιυετίϑεγτογϑηγαιιϊας ἢ δὴ κα ἐωργασίας, χἡ ὅπενουΐας, ὅζς, νίἀε ἔβενο- 
μία, ῬΙατο 8. Τορησα, διρ χρὴ πάντως ὀυλαξήδταᾳ γείτονα γείτονι ξπυ δὲν 
ποιεῖν διίφορον, τῆ ὃ Ἄνω οδοὶ, νὰ διὰ κὶ ἐτρργεσίας ξυμπατης σφόδρα 
δ εἰ διδυλαξε μῆνον. ὃς Ππηρ ]Ἰοἴτοτ Ρ τὸ ἁγατίοας ἴδια σα τιῖγα (ῆς: ιτ 
ἐωῤγίς ὁμκα ΡτῸ ἀτῸ ςοἱοίαρια ὙΜπογ ἃ, 110..τ ὅπ τολοιιῦτες ἐπίῷ- 
γεσίαν Μεγαρειῖσι τῆς γῆς πῆς! ἱερρὲς ΟὈὐ οἰ ότος Μιοραγθηπδιις οι!- 
τι γαῖτη αϑτὶ (Ἀοτὶ. 

Ἑτῷ εϑισμός, οὐ, ἰττἰταπτδητιΠλ. 
Ἑωβαννααρϊπαϊτοτγσοποτρτεητονοχοιιίο, οδαίτοταΠΠ ο, αι ῆο, 

βύλψιτι, Βτγαχο, δι τοπάο,ἱπουπθο, ὃς πἰτοτο κὶ ἰοζυρίζομα;. (ΘΔ: 
ΠΣ ᾧ 3. νὰ δὲ διάνοιαν ἐτὸρτιδὸμεϑες . νοῦσαι βουλυϑέντες, δὰ ιοΐ 
ΠΟ5 τπθητο ᾿ΠΟΙΡ 11 ΠΊ115 5 1Π 4110 ππσητοπὶ γε ποητοητοι ἀρρ] - 
ἐΔῃυϊ5οηςπτο Πγπλῖτοῦ Πα ΓΟ ΠΊΠ5, 

Ἑ ὠρείδω,ἤτηλο. "4 1Π10»Εα]εϊο, (τίη ο, ὃς ἐαβρείσομο. αἴτον; Ηοτ- 
τηορ.τώτῳ τῷ λόγῳ ἐπβρείσδετα),Ἰνας τατίοηο πἰτἰτιΓ. 

Ἑαβ εισεν, ἐπυίρεισεν, ἐπεσηήρεξε, ]οτμ, κατέποξε, πλροσῖτ, 
Ἐσύβεισις, ΓΗ τυηατῖο, Γππῖχιις, ΠΗ [591Π|{π|δ. ἐαΐδεισις ὀδόντων; ἄφη- 

τῆπιπα ἀρ τοι, το 1.5. σαρ. 80. ἐλέγχεται πλατεωομῆλων αὐτῆς 
ταῖς τἶσ' ὁ ϑύντων ἐπϑρείσεσι, 4απιπὶ ἀφητίιπι 1{Ππ{π| ἀπ! αταητιιγ, ἀς- 
Ῥτομοηάπτατγ. Τάοπι Οὐ μίω δὲ κ᾽ διοὶ “δ ὀδόντων ἐπόρείσεως κα - 
ταλα κζαϊομῆο, ἀπητίμτῃ ἀρρτοίϊι γο} 1Π1{| πος ̓ ἀερτοιιφάίππιις, 
ὙΠοΠ Π τς » Θέργεια γἡ τοῦ γοι καὶ τῆς αἰϑιήσεως» κὶ κὶ αὐ κατ᾽ ἐπῇβεισιν 

εἴ δοις, θεὰ (δὶ αἰαχώρησιν γενομῆσν, νὴ ἐτῶβ εἰσιν αι Π] ἱπιρτοήτομεπι 
νοσατ, .ὄγηζολίω ὃς ἀρ ]σατίοποπν ἐπτο! ςέξιις αι χιις ἱπςα- 
τιμὴν ἴῃ τοῖα ἰμτο 1 σ Ἰ δ.  οπ.. 

Ἑαβεφὴς»ἐ Ὁ. ὁ ἐνεσοορόττιις, αἰτιις. 
Ἐπϑ: φω,ἸἩτοσουῖς ἔξ ΠΠ11 ἸπΊΡΟΠο. 

Ἑπομα!. Ῥτὸ αιο ἑαΐρ ἔὐμαι ὃς ἐπείρρμῃ τα σὶς (πεῖ ἴῃ γῇι μιξαϑοή- 
σομμα! 5 ἸΏτΟΓΓΟΘΟ 7 ΧΟΠΟΡΒΟΙ» ἘΣΞΗ ΤΕ ἐπήρετο αὐτὼ. ςο5 1ῃ- 
τοττοβαιπτ. 

Ἐπεῤῥόδησαν; ἤχησαν, Στὸ μκπαροράς πῶ ἤχου ῥοϑύων καὶ “ἴδ᾽ κυμφίτων, Ετι- 
τὴρ. ἘΓοπαπογιιητ. 

Ἐπεῤῥωντο, ηΐπιο ἤππτ σου ἢγπηατί ,. διηγερ ϑηστιγ, ἐπέῤῥωντο ἐς τοὶ ἀΐχ- 
κι Ἀσοίη αἢτα Ἰπου αι ιητ, 
Ἐπελῥώϑ»,σοπ Πα Εἶτ, 
Ἐσεῤῥωοντο,επεῤῥωον τὸ ἐλάτησι, το πλ]5 Ἰῃοιπηϊνείραπτ» Ἀρο]]οη: "ιΑτ- 

ἕοη. «ἱαά οἢ ὀκωπηλαΐτοιυ, ΤΟ 46 πὶ. πλόχμοι βοτρυ ἐντες ἐπεῤῥώοντο 
κιόντι, 1] εἴ ποι! εσαπειις αὖ ὅπιῤῥώω, 1.κινώ καἰ σείω, ἐπεῤῥώσοιντο 3 
ποσσὶ. 1, ετϊριιφίδειμος Ροάήϊδιι5. 

ἘΠ ωξ τοὶ δαϊπτισν αὐ! άφογιιητ Ὁ ὀδηῤῥώνυμι. 
Ἐπεῤῥώσαιντο, ΓΟ ποι ΠῚ [ἀπτ21ΠΠ|14. Ε, χώται ἐπεῤῥώσειντο αὐακτος» 1.ἐασε- 

σεἰώρησαν:ἃὰ νεγθο ῥσω,πποιθο. ἈΡΟΠΘη, 11|0.1.δγ σ᾽ ἐῤῥώσειγτο σό- 
“δεατι, οάτθι15 ἔπ τππχὶ ἴτοπι [10.3.6] σγ, ὁκάτερϑε » χεῖρες ἐπεῤ- 
ῥώσαντο νἱνὶ []1ο]. ἰπτογρτ. ἐῤῥωμῆμως ὀκινοιεῦτο, 

Ὲ πεῤῥωόϑοηστεν,αἶπιο ἤπια σοπΗτπχατὶ, αἰ ὄθηῤῥώννυμι, 
Ερ'χομαι»Πιροτιιοηϊο,αἀιοηϊο, ἴντιιο. τπητο 1 Παθοτ, ἱππιφάορριι- 

πἴονασ δρτοαϊοτγαἀοτιοτιαςςοάο, ΟὐγΠ. ὁ, ἀγρὸν δι ἐπελδύσομω ἐ- 

δὲ βιτῆ οἰ: τις ἀοςοάλην ὃ( δά ραΐτοτοβ. Ἰτοπὶ αὐῆθο. ἅζ τεοο- 
ϑηῃοίςσο, ΠΠατο, σἀΠτοτο . τοσρηΐςο ΘΧοΙΟ τινι. οὗτχον ἐαρχό- 
μνΘο τοῦ ξιείςης. ἰεβχεταί μοι ποιέιν. Πλοπχο (ἢ ἐπελέλυϑε ποίντα. 
Τοσοη ες ἃς ἀϊχίτ. το δὲ σ᾽ ἐπῆν) ον 9 [εἷς τος! ΠῚ ΘΡῚ 5 [5 τὸ ἔππὶ 
ἀρρτο {{π|5, Επτὶρ. ἔφασαν ΞΡά Π τὸ δια) μοΥιον μεγάλῳ τινὶ κἡ καὶ- 

ἡ πετῶ γεγγρημῆμ!υν πἰρρρνοιίαν «τῦρχ ὁ μῆμον » ῬΙπτατοῖι. ἴῃ ΝΝιια, 
Ῥεατοπάοτς ἢ Πρηϊβοατόαιις ἀἸσεραητ . ντ πιάσηο ιιοάαπὶ ἃς 
ὭσιΟ πια! ον πιιπγοηγα ἄτη ]τιπὶ ἘΠ ἃς Ἰπχριοτάγοιι ν]οἱίσο- 
χοτιιτιἐπελδ,υσύιμεϑοι «ἱεὶ ὶ ῥιζών, ΑἸ Πογοπαιις ἄδν τἀ ἀἰοϊ δαϑ; Ὀϊοίςο- 
τὶά. Πδτο 3.σαρο τιἐπεξέρχομαι τῇ ὁργ  οἶτᾶτη ἜΧΟΥ Ποο, Τ πιογ τά. 
ἐϑχομη ῥτὸ ἔρχομαι, ΞΟΡΠοΟΪ. τον αὐτὸν εἰς πότον ποίας ἐκσελ- 
δῶν, δίς, Ἰά οὔ ἐχϑών. ΑἸταιαηάο ἀδίο τὸ ρομίτιγ. Οὐ ΠῚ ξ, 
νυξ σ᾽ ἀρ ̓ἐπύλϑε,ϊά οἤοϊπτογιιοηὶε δς Γαροτγιιοηῖτ, “τοπὶ Οὐ. 
ὁναἷ μῷ «ἢ ᾧὸς ἐπῆχϑε, ἜΡΓΟ οΧ ἱπορηατο νοηΐτ, ἐπῆλϑε λιξυύίω, 

Ῥότεις Γγοΐαπη, ΒΡ] τατος ἴὰ Τγσιγρο. ἐπεὶ ὑντες δ γυσ,τερίοποια 
Ῥογάβ τατος, Ὀ]οἴζοσ!. 1|0.1. 1 Ῥταξιτίοης. ἐπξόχεταί κοι γέλως. 
ΑὐἸπ 4. πρχομῶθο ἐν ἥρι,14 οἵ, αῤχοιήψω,ν οτς ἰποιητς, ΑΛ ΠΌΡΕ, 
Ἰτοσι Γοίαη, ἐνϑυμηϑέντι γ4) τοι 45 Ὁ αὖ " ἐπέλϑοι, τοςογχητ τηε- 

τις Πι ίγοῖ. ἐτῷ χεται ὁ ξένῶ. ταρέρχε ται ἃ πολίτως 9 ΑἸζ ΤΏΓΟΓΡ ΓΕ 5 

ΤἈαιονάϊά, Τα, υϑυῆρον δώτρυον, ἰασίλγγηλα ΠΣ ΠΕ Θίο. 
(τουῖ 4. το 4. παρ. 6 ς,ἐπῆλϑεν, ἴῃ πιφητοιι νοηΐτ, ἐαϑίχετα μοι 
Στοφήνειν, ΑὙἸΠἘῚ 4. 1π δα ηγιπι ταὶ {δὶς οἰξεμάοτο. ἐ ἐαόχετα 
ἅμα πῆτο εἰ πᾶν, Γἀςτα, Ν απ ὁ ρχεται Ῥτο ἰποοἤττ, μος εἴ, εἰς νοῦ 
ἔρχεται : Το πιο Έίνοια, ἐν τελετῇ, ὧν ἔγιοι διαὶ πίω ὠεὸς ἱμᾷς δὐχοιαν 
τέρρται τῆς πειτρί δ. ὧν ἐτῆδ χετα "μοὶ τορύτοις οξετάζειν ἐδ ἐκ κε- 
Οἴνϑου φυγόντας ἷτι πχοητοῦῖτι ν Ομ τ, ΟΣ ἰβιίο ἱποςῆπε, Ῥίατο ἃςςιι- 

Εἴπερ, ἐπλππι το ργα:οξ, ιροτοῖϊο Ἰςοτοίας Πρ ϑορθοο 

ΕΠ 
ἔδεῖπιο ἐπηχῖτ Ὁ. Το τῆς τὸ δὴ τὸ λοιδορήσεις ἐπῆλϑο 
φιλοσοφουζτας, δζς. απίπιο αὐτο πος ἔπιπτε ν εἶ δηΐς 
ϑυ14 εἴ να χετωοντ Ἰάεπι ῬΙατῖο [10.7.46᾿ Γερίδιι.» 
ἐν χόρα, Κὺ πόλει μηδὲ εἰς τὸν ἐ ἴχατον ἐπέλϑοι νοι , οὗ. 
πῆιωων ὃ ρας. ὠμύλθ. ἔρως, ὁ σφόδρα ἐχλφυϑέρείθ:, ἐπέ» 
ῃς ΤιΑτῖ 55) σα ρΙάο ἴηςο πε ἀρῖπτο ν οἱ δηΐππμσ, ΡΠ] 
εἰοργοσιας., ἐπὸρ χέται πσὸς τὸν ϑυμὸν εἰπεῖν {ἀὴς πὶ πλι 
νεῖ {διττὰ ἀπίπιο ἀϊσογα. 

Β αἷϑω, Ἰητοτγο οσέρωσώ, Ετ ψαρέμθι ἐμωτωμμθ θεν 

Ἑαϊρωτώα,μ. ἡσο παρ ΓΟ ἱ πτοστορο άάαο ἱπτογγορατίοι 
ἐκώρωτά διὰ στοῦ, Τλοτιπν σοι ιιϊῖτ, σαρ.τῖ.11}... ι 
πτόλιν. ΠΥ [5 ἱπτοιγοροιἑαδωτω τὸν ϑτογ. Πατιτῃ το 
οΥ̓ 414. ἐρωτᾷ Ὀτοβαγονῖ  ῬατέότοιΣ Ματιμυ αρ.16.Πε 
βώτηταν «:)} τὸν σημεῖον ἐκ πῷ ἐρανοῦ τοράτιιηῖ σατῃ γτὶ 

Εσϑρώτημμα, τὸ, ὃς Ἑαΐρω τησιφοεως. ἸΏΓΟΥ το βατΙΟο Ἐτριὶ 
ἐπρώτηυα συμειδάστως γα ϑῆς εἰς Ξε 40 δτνε δοη 

τία ὃς ἢς τοίροπάοατ αριιά Ποῖπὶ ἢς Ἐγαίπησαρ, 
ταῖν ΑἸτυοντ θο πα σοη(οοητῖα ΤΠ ομτη Ἰπτοσγο σοῦ, 
δὰ παι γατγατις σοηἤιίατ, Ε]α:ς 1116. εἀ Ιερο] ἴρεὶ Ἶ 
ται οἱἷς αεδὶ το ὃς (ογίρειπι βς ἐ ᾿πόρτυμαν!δ 

Ἐπεσβηνω. ἴῃ οΥο Ἰοτρσοηίςοπάο, ἐπεσβανὼες τίου ὃ 
ΟΥ̓ ἀ14ς5. 

Ἐπεσβαάλλω, Ἰτι ἀοπ ρτὸ ἐπεισβανιω, ἸαΠιροῦ (ει ἄρῃ 
Ἐιεῖο. Τ ογά. 

Ἐπεσβιλέω,, ὡς γετὶί οἷς Ρτο γος Παροτο. ἐπεσβυλέων ἦι 
σβοχθ-. ᾿ 

Ἐπεσβυλία,ας ἡ ἡ, 1 ξτατϊ ον πιο α. Πλδ  οἀ σοητ ςοπα τῆ 
δὰ τὸ ἐΐπεσι βάνλοιν,πποτιϊαοῖτας, ἰηοέξατίο, Ἰπίιϊτα 
Ήοηι. Οὐν 1. δ, Αὐλὰ στεόφρων δὶ, γεξιεαν ὅ ται δι ἐνὶ 8 
τὸ ἀριΐτον, εἐπεσβϑλίας αὐαφάνειν Αἴντα σέϑεν, ἰἀεοτηὴ Γι 
αἰαφηνειν, ταὶς γβοομῆμας “δ μνης ἥρων εἰς αὐτὸν φλυαρίας, ἡ 

«οὗμκκον ἀχτεῖ φλυαξίας αὐ λοιδορίας διεξεςΐνωι, καὶ φορ σωφροσι 

φερβοιτώρ χεῶτιι λόγων, ἐπσεσβηλίας οὐ νυιῦ πεὸς ΔΑ] ἐπῶν εἰς 

χας. τη Ἐρίρτγασι. φδύγων τώρξ 8: ἐπεσβυλίης, Η εἴα 
λία) λοιδορίαι οἰ Ξατοδεις Το ροηι ὐθοτιρυήσειρ ἱ ποτ ρατίοι 
λογία! Καικολόγέα. 

Ἐ΄πεσβόκλΘ..ου, ὃ. σΟΠ ΓΙ ΑΤΌΤΟλ οἰ ορρρ»πυβοτοτ, ων 
695. τὶ «5 γος 1 ἱπιροτις δῖ ἰηφοῖττ αυδῇ ἔ: ἔ 

1.4. β. κωζηπῆρᾳ ἐπεσβόλον ἔχ᾽ ἀγρρρίων, Ἰὰ οἵδ, λαό 
εἰσιν, δ ὅξι λόγοις βάλλοντας οὐ ὈῚ5 ἰαςοδητοπὶ ὃς ἱποι 
τογοη οτη. 

Ἐπεϑρίω, Πιροτοάο, ῬΙΙΗΙαΒ, Πιδπάς φοπιοδο,ἰαίαιροῖ 
14 εἀο. ἐπεϑίω μικρῷ σίπω πολὺ ὄψον» Χομορῃ; 
Ῥαης. τὰ ὁ ἐπεῶνιόμῆνα, 18: νἱεἰπιὸ φἀιιητιτ ύγηδορπίσ 
πνα ὄδιφορύμάτα, Ατἤςη, ἱ 

Εἰπεσκέσα, {Πρ α δατ Π|λ0τὶ 
Εσεσκεμρμῆδως. ΓΟ ἀογοτωσαμετώτ, 
»πεσύυ Θ΄, [πσιῖγι!9, αὐ ἐπειυι. 
Ἐπεοσόϑοντο, ἱα[ο αι! οἰ αμτιιτ σαι ἱπηρθξιι ἔευςρδαζα 
ἔχον το ἐπεσευοντο -σουτοιέίοθαης. ΟΠ Πι5ἔπεο 
ἴτογ ἀσςο] γα θδητ. τί οι οὐπεουδύοντο, ΠΡΟΣ σατο ἔν Ἶ 

Ε πέσσομα! ΡΤῸ ἐπέσομαι, [ Ροτοτο αρά Ῥοοτας. ἐπέοσε 
ἔσω. ἐπεοτύ μῆνΘος ἔμ τιισιι5 »ΟοὨΙ ΠΘῃς, ἣ 

Βπείασυ μαι» ἐ φορμιω ἸτΊ ΡΟ]]οι; ΤΠ4(. σ΄, εἴ τοὶ ϑυμὸς ἐπέατυν 
πῖπι!5 οἰ ππρΡ 15,» Ῥορμά ται, ἐπξύχε ται, ὅθηϑιυμεῖ,} ἢ 
συτα) ἐφορμα ἱηςοἰδὶτ, ἐπσεοσύω ὑΘΌΡΙΟ δθισεσυμῆλθε, 
Ἡιη. ΠΠπι44. δ᾽, ἐππεοσυμδνον δουρί, 

πες αἰϑίω, ἀ ΠΙτὶ. σΟἰτίτατιις ππτούπες ἄϑης μοι β; 
αἷτοῦ “πα σα θα. ΠῚ οἰαρτι με, Επτιρίά. 

Ἐπέραι, φά ον! 1, ΠΠπΟΓὶ Ὁ Ροῆῃας οτῖτ, ΘΌΡΒοοΙ. τίς ιν 
παρὰ γεγο ἐν ἔπειμι, 

Ἐποσεῶς, ΡΓῸ ἐπεσ ες, [{0.5. 40} αὐ Πεττῖτ, ἐπ ς εὥτες σ' 
4 πη σοηάο ἤϊμιο ργοροῦτί (ποτ, Ἠογοδος. τ 
γυτῆίων Ῥτατρο τὶ Αὲ συρτίογιιη» [Δ ο πὶ Ηροτγοάοτς. 

ἤ τύτων ργωροῆτί εἰ τάσπα. 
πέφτω, ΕτΙ, ἐπέςησαν αὐτοῖς. Παρ οτιιοἠ τας εἰς, οᾶρι 

ἐπέσιν μοι» ταὶ νΐ ἀαἀβυίτο σι, ἀρρατα τ Βια.1π Ἐρίπ 
φἡ Τἴδ νων Κανήγορϑ οἱ κατέτη, ἐπσέςτηστιν δ3 τίυ) οἷν 1: 

ἴῃ ἀατδιις,} ἴῃ Αὐλῖς Αροῖ.ἐκάδ᾽ εἰ πέτν δὶ νετὸ 
ἐπέςη ἤ εὺ πγωτ εἱ ἀἀ πἸτῖτ νο] τα πτῖτ » γὰ ΟΣ 

ςοἰατίπιις Ιητουρτ 5. ΗΟ Τοτ, 

5... 

ΠΑ. “«“ π΄ δ’ 

γ»-4- 

ἐν ὑλᾶον ἔσει “πόναν τρεζλυμῳ, νὉὶ (Ιαοίιτα οἴργοι 

μγατῖϑ.9], ὅδι, ἐἴπες ἦμοι,γ οἱ ΡΟ τι, ἴῃ πιὸ Πτῖ ὥ 
ὅδι οἱ ἔσεςι μοὶ ποιεῖν τόδε, ὁ αὐτὶ τῷ ἐνυπάριχά καὶ οἰξεσία᾽ “: 
ὅπες᾽ αὐὼ τούτω, [Ἰρογηατας, ᾿ς Χ τς (ιρογηὸ ΑἸ ον 

Ἐπέςι5.-.Τοηϊσὸ ρτο ἐφέςιθο,κ, ὁ, ἀουης  οι5, ἐλ ΠῚ ΠἸατῖϑ, 
Ἐπεςραμιίμως ἃς ϑηιςρεφώς, σουτογτὸ, οστουγον ΘΓ 
Ἐπέται.οἱ. βαπηιμ! ας εἰσ; ἀκόλουξοι,ϑεράποντες, Ποἴγς 

Ῥοάηΐοσυα. Αροίΐ. «οἷο τὸ ἕπεῶτε!. 
Ε᾽ πετειόχαρπος . ὁ καὶ ηἰν γῇ ἃππὸ πτοϑάβοιθο Τ ΡΟΣ 

ὕτο ρυίπιο, 
Εἰπιτούκαυλίθ., ὁ νὰ ὙΠ ρῚΠ15 ΔΠῺ15 ςαιιΐς τι ΤΟΥ 



4 ἘΠ : 

ἀπηϊποτίατίπι. ΤΠ ΟΡ τ. φασὶ δὲ οἱ μὴν ἐπέτειον ἐξ), οἱ ὃ. 
χείνον. ἐπέτει(δ. αὐΐσρωπος, ἰοπο Ἱποοηἤζαις δὲ πτατα- 

ὄνιμε τοέξολιΘ- ἡ ποίνυ ἐφυμέρεθο, 

ποφορξϊν, αν πιιατίπι {ται ἤσατο, 
ρρς. ὁ κὶ εἰ, ἀπηιτῖ πα ἔοι οης 5 ΠΏ ΡΤ] ἰς απηἰς Εγιιέχιιτη ἔς- 

εἰςφώρρν δένύρον, αγθου ΠΗ ΡΠ 15 ἀπιῖς γι ξτϊἤσαπ5. Οα- 
ἀρ.4.ἀς κἀν ρ᾽ απο ΤᾺ ΟΡ τ. τὰ ἐπετειοφύςν, αιια: Πη- 

ἡπῖς ἐγυιξξιιπι ξογιπτ: σοητγὰ παρενιαυτυφόρα, Αια αἸτου- 
ἔξαιαι ἔοταπε. : 
οἸταρα 5 ἀπηὶς ἕο τὰ πλπταις, Τ ΠΟΟΡ Αγ. ΐπ 7. τοὶ 5. κε- 
τὶν τὰ ἐπετειόφυ)λας 

εἰς ἄὸ πἴρσας ἵητετ Ῥογίας γοσοη σητιτ. 
να μαι ἀγα τοῖο ἀπηο. ΕΟ Π., δὺς πἰ σι, 

ἡ ιια, Αρο οι. 
τὰ ἴοπν ΔΠ1 ΓΟ ΠΊρι15. ΐ 

αὐξιις απ Ὁ ὄπιτυγχαίω, ἐπέτυχε πἰ ἐπογίελίας, Ῥτοτη 1 
ἰοαιυαῖταις οἰ ΡαιΪας κα Ηοδταος. 

λόδει, 
ἵπιο ἤππι δσιιο. 

Ἰθο, σοπίτίτιιουΓορο νο αἰπευϑώω. 
ὈΡταθΙΠ15. νοτο ἀἴρηι!5.ἐπευκτὴ ἡ μέτα, τα. 20. ἩΠετο- 

ἐὐμητή ἀυχῆς ἐξίν, 
σποιιδίηιι5.: πειωαταὶ, Ηοἰν «Πἴο ἔπι οἱ συγκοιμητοί, 

᾿πευφημίζω,οπλῖης θοπὸ Ργοίςᾳιοτοθοης ΟΠ ΠΟΙ. 

ἸΡργοθο. ἐαττιιπι ργαςοτ, [Ἁ]Πτετη ἃς ΕοΠ οἴτατοτη ρτο- 
πο οἰαπτοτς ἰαππἀο. 11144.,ώ, ἐπευφήμησων αχρυ5ὶ αδὲῖ- 
εῆα. ὅζο. 1 οἰ, πῇ ἤχητ, δὶ δυφημίας ἐξόυσεαιν, ἐπευφη- 

ἴα τῇ μῇ συμφορᾷ δεὺς κόρίω σβτεικιν, ἘΠῚ ῚΡ.θοης οαπιῖ- 
τά Π]1α: Ἰοιιῖς ρξαπα σαπῖτς ἐς πιοὰ φαἰαμηίτατο, 

ς. Πιδίητο! σὴς χτὶ. ἐπευφνήμητειν ὄν ἴσα κόρης παιά- 
' ΕἸγριάος ξαιξο ρλης Ῥτοίςαιιςαητιγ μγοςςς 
ΟΝ 

΄ 

Ῥίατο ἴῃ Πεσιργεζατῖίοςν οτοπι, 4. ἀρΡΡγοςζατίου φρ’- δ 2 3 2 

μι δυξε μαι, αν. δ γμω» γοθςος νοτὶς Ῥγοίθαιοτ αι ἀϊέτα 
βΓοςοτ, ΕἸ ογατ. τοροσδύχοραι. Ἐπ τὶ ρυΐη ἘΓο σι Βα, τοστεύῖτ᾽ ἐ- 
σ᾽ ἐπιίυξατοίςρα τὸς, ν ἐγ θα ργοσαητιν ΝΘΟΡτο ἐπι νοχου- 
ἦ 5 Ῥγοίδαιπιτιις εἴπ: δά εἴτις νοῦρα νοῦα ΘΠ ΠΕΡΙΣ 5 μ᾽ 

αὐτὸν δ δυχ μὴ ἠυξατο,ορτο»ογο: αἰ ου!οτοργεσς5 ἔπ 
ἙΡοη. αὐτὶ τῷ ἐπαρώμω Οὐνγ ΗΖ, ἡ ἐπεύχετο πᾶσι 9ε:- 

πεύχομα) μέγ: ϑράσος,Ἰχξτο πὶς αἰιάαςς ιν; ΕπτΙρ 14. 
χα μόρΞ- βαλέειν, [χτϊάπὶ ΡγαοτΊ ροΓοῦ Ρυῖον Ἰάσι ατι!5. 
͵χομκεὶ τῷ ϑεῳ, οι ἱππιοσο, Ἠοτγοίοσ. ἐπευξ αὶ μῆνοι 

ἀἄσοτι!πι Ρά στη ἐΧροίςοητςς ΡΙ ατατς.ΐη Οαμλίο. ἐ- 
ϑεοῖς ταχὺ ῥαωμαήοις μετανοῆ σαὶ . ἐςο5 ργθτατιις οἰϊ υνὲ 

Δ ποτὶ ἀπίπτος ρασαϊτοησία [ Ὀἰγοτ. Ε]ιτατ,η (ὰ- 
υχίαν ἐπτὺ χομῆνον τῷ σὐτοκράτοξι , ἔς ςϊτατεπι πιρο- 
ἸΠτῖθι15. ΡΊ ατατ πη Οαΐθα. 

τῶ ποιχοντἶοτπὶ γε 4ο νον] ]Π]Ἰ}ογοπὶ το {0.Ῥ]Πτατ πη 
ἐν ἐ ποι στιτο κέροδ: ὁ) ὁ σὸν ἐπτυωνίσαι αὶ ἀγορέν» εἰπεχον - 

δτιμεία, ν᾽ Δ ΠΟ, αΠῚ ν1]Π το) τεζφάογος, Βιά. ἴητοῖ- 
πα σαὶ Ὁ οοάεπι δοςϊρὶ ἐπευωνίζω τγαἀ! Ρτὸ ν}} 

᾿ ἐν" : 

ἀτας ρα! ἐξα ἀρ ρατοραητ, ἘΤοτο . ςἴρματα σ᾽ ὡς ἐπέφαν- 
πᾶσα} Ὁ ν τἀ Ὁ ητῊΓ, 
»τηφύγαιη, 

τον. ΕἼΧ 1. ἐπα Ἰσλυι ἰτοτὴ 15], Ἰπάτχῖ, ΗΕ ΠῸ 4, ἐπέφοασε 
Βοποτος. ν 
ΟΥ οὗπεχΞϑη τῆς ὁριῆς αἱ» ἴπξσορτο τοποσατιις. οἵ 
τοι ἀπιρ  οέτοτ πῆστοο, ΗΠ. ἐμφὶ 9. γαίη ἱμεί- 
ἐπέχετο. ν η.415; τέγγα ἵπης Πτ,14 οἰ απ ρ᾽οχιις εἴ, 
σιν ἔπεχ ὁμῆμαι ἀτοῖς ρτὸ γοτοητὶϑ ἱ.τα μὴ δκκρινόμε- 
ἐχόοῦται ἡ ὀκικρίτεις, 
το πα ραητονγσοθάητ, ἈΡΟΪ:. 
ἐκηκϑι εχ ρεέζο, ὅζ οἰϊπέϊοτ, Πιρετίςἀεου πιό- 

πογαπι ἔαοῖο. Ν οτίριινα ΡἈἰ ο ορἢτουντα οἱϊ εχ 
“ὗν, ἰάΘ πὶ ξογὸ αιιὸ 4 δισά ζω Πσο Π σα 055.» σκέπ]ο- 
οἰαπιις. ἐν τῇ τ βίων πρῴτει. Επέχὦ «ἰὶ τούτουοτο- 
Ὁ ἀΠοηποηοπι.ντνοτ Οἱςογοίςι! ἐποχὴ αῇεη- 

ὨΓΙΟ)}. ἐπέχω δ συγ ω τοί ϑεσιν αἰξὲ τούτου. ἀἸσιλεῖτ ΑἸΓΟΠῚ 
ἔχω ἢ νοιιῦ, καὶ δ γνῶ μίω» τούτῳιντ ἐπέχω πρὶ τούτου, ἢ 

αἷδὲ τούτου. Ἐλ Χτοφαίνε τη κὐ σϑγματίζειν ἀἸσιπτιιγ ΕΣ 
σΠίιπτ ἃς Πατυτιητ: 11 ἀτιτοῖτὶ πος αξῆγπηδος ἤθς πο- 
Πυροπίο ἤιητ 14 τοῖο}: ἐπέχάν εἰσιιητιιτ. Τιλογτῖτς 1Π 
σ τοίνίυ πλέων ἀδοὶ υἱὸν κατείληφεν, ἀποφαήνεται. πὰ 3 

Ἐλ᾿ Ὑχέ. αὐεὶ 3 “δ᾽ ἀδύκων ἐπέχ(. ἐπέων « χεῦνον εἰς τίει! ἀσίαν, 

Ῥσο ἀπ βοτγς. οπιοίςικ; τὸ λαξαύειν δύκίω ἐ πέος - 
ἡμέρας. μάκρον ὅθπο, ὧν. ΡαἸ Πα πὶ ᾿πχητότατιις, ΑΞ σι, 

ἂν ἡμέραν, τιιτῃ ἀΐοιπη Πιρογίς ον ιΠτο 5 ὙΠιιογά. 
Ξεὶς ανάλων. ΑἸ ΟΡ}. 1.ἐ παύσῃ, ἐπέχεται ταῦτας τὰς ἡμέξας, 

πιο δ. Ιλξογάλιην Ῥτο ητουμἰττοςδιαλείπω, ΑὙ ΟΡ, τυηῖο- 
Ἧ " 

ὁ. ἀΠΠΌΠΙ5 » ΒΟΓΠΠ5 5 ἀΠΠΕΙΠῚ ταητι ΠΠ Ῥογάιγαης, τὸ 

ΕΠ ς67 
(μα), κείπειτ᾽ ὅβξπα ὧν ὀλίγον, σπημαραυΐρομαι, εἶπ᾽ αὖϑις ἀγορῇ διαλιπὰνο 

δυνδεζομα!. Τητογάτηι οἱ ἀπότοτς ἰ ἡ σοοφγοῖτο ἀρογαζιιοιοπι 
[αΠροπάος οπιογοι, το: σα θοο, αὐέχῳ, Ηςγοΐταμιις ἀο οἷα- 
ἐς αὖ Αἰζχαπάτο ἀςοορτα ἴῃ Ρογἤιείς, μεγίση τε αὕτη συμφοραὶ ὴ 
οὐ ῥᾳδίως μνημονϑυϑεῖστε, ῥωμαοις ἐπέοι ε 9 διωἴμεως μύγίςης 4ιαφϑι - 

"ρείσης ) ὅζο, τοῦτο στ Ε οπιαποτιι Πισοοῖιπνι ἃς ἐούτιπαπι, 
ΑΠΌ ταν ΟΠ. τίς δὲ αὐ ἐπεχ ε μυριάδες ἐπῆ αὶ ἑωμαίαν; αυῖς πιοταγὶ ρὸ- 
τι Π τ ὃς ἡ] δ σὲ Ἰατὸ τη ΑΡΟΪορ. οἴείδιε ὑποκτεΐναντες αὐϑρᾶ-- 
ποις ὄλιη τσ ειν πῇ ὀνειδίζειν τιν οἱ υἱ μὲν, ριτατὶς5 ἢ πο πηῖηο5 ἰατογέοςς- 
τἰτις, Ποπη Ρ ἴαΠΊ»ΠῸ ΡΓΟθ ΤΟ νῸ5 ΕΠ Ἰςῖατ, νὸς οὔϊο γοργοιιγοι 
ῬιῸ ἐφέξειν, ἔπέχω χεί6χ5 ἵἘΡΓΙΠΙΟ ΠΊΔΠΙΙΠῚ 7 ΘΟ Ρ οἷ, ἐπέχέ τίω) 
αὖ διδασικ άγικ τούξιν»ἱ κωλύει, ὅβικίατεῖ, ἐφέξειν γρύμμασι τὰς ἀδικίας 

αὐδρώπων, Ὁ] Ὀιταγιμτι εἰς Πτοτὶς ἸἸαγῖας Βουλϊαυκῃ, ΡΠ τατον 
ἴη, δοϊομο, δηπα ὄντες δστὸ τῷ οἰκισμού, ἃ Ἰσἀεηὸ αὐεηοητο} ΕΗΠς- 

τοάοτιι5." πύχω τῆς πορεία: αὐτὶ τῷ ἐ πέχομα!» το ηοογν Πϊοτηκο- 
ὩΟΡ, 4. παιδὶ, κ᾿ οἴπου αὐ αἰαπαύωνται καὶ πέσωσι πῆς πορείας ὀινἔλόὺ-- 
σεν αὐτυὶς τυρὸς ἑαυτοῦ παρελουγειν τινας ἵνα εἶδ σι τὸ ἀ εἰ καίρκον, τις 
ὙὈϊοιηαὶῖς Πα Πτογίητ η ἰτίηούς, Ὑλιογ ἀ1 4.111, κὶ ἐνιδωεκοῦῦ 
(δὲ πολέμου ἐπέσχον νοὶ ἀϑίωνῶοι . Πιροτίςογιης ὕε 110 Οτακο- 
τὶ. δ᾽ ση] σας οτίλπη οχροέζο ὅς οιπέζοτν,πγογογοῖἐ οι, Πι{11- 
ΠΟ, ΧΟΠΟΡΪΝ: παιδείας ς, ἐγὼ γὸ ὅπιχήσῳ ἐς᾿ αἱ καλως σὺ φῇς ἐπάν, 
δῖς ἀσοὶρίταν ςρ.16.Ἁ ἕξ. Αροίς. Αρυά Χοηορβοητεπὶ ἰὴ οἶτα-. 
τὸ ἐχοπιρίο, ὅθηαχωσι τῆς πορείας. Πι αι πλιι5, ἑαυεῖν » νΕ] ζ, ὁρ- 
μίαν, ντ οὐτα ἀϊσιηι ἐπέχ σε τούτου, οδίτο ἄζνετο πὸ ἔαςϊας.Ρ τς 
ταῦο ἢ ἐπέμφϑυ ἃ Ἡραδίω ἐφέξων τῆς μεταβολῆς. Ξγποῖτι!5. τα ὦ- 
ἀπέρρεύσᾳ ὅθπχεϑὲν ἐῤῥυν. γε Ηϊπηεπ γοτεπτιεη ἃς σοΠἰδίτιιηι, 
δὰ [οτῖδατα ἰοπιιθης. Πεπιοίϊι. κἡ λέγε σηποκωῶν ἕ αὖ σε κελδύω,}ς-- 
ὃς ἃς τοἤ!τοιν οἱ Πιροτίςες γΒίσιιπαιις το πη ]ογο. ᾿τοπιφἴητοτ- 
τασιρο. ΡΊατο ἴῃ ᾿Αροΐορ. πολλαχοῦ δὴ με ὑπέσχε λέγονται μεταξυ 

ττῖς ἱπτογρο ]αΐτ, Α Πιιαμ4ο ργὸ οὔτιιγο. ΓΙμιτατοοὺ κατων σῆτ- 
«υῶν- ποτα χερσὶν» ἔφη ἔχέν ἀὐτε χιϑοϊὰ τὸν νόμον οἰκου ειγιν πάς ὃς 

ἐπέχέν τίων γλώοσαν!, ῬΥῸ 0 αιιοςὶ Γατίηὶ ἔλιιογο Πη σις ἀϊσθητ, 
ἃς Ρἰδοιάὲ αιισυίτατε; κατασιγάζειν, χφ ταστωπᾶν, ΟΥ̓ΟΘΟΥΊΙΙ5 5 Τὶ 
ἔυνομιανων . φέρε τοσούτον γρίῶ αὐαο, ἐ ἅδιωσειν.. ὅσον αὐ ἥξα χίως ἃ πὐεὰ 
τούτων δέξαδϑει λογον χα πίω) γλώοταν μικρρν ὅξετο ὄντες. αὖ αρα διωΐων. 

σαι» πίω) α κοίω ἡμῖν ὥτο ϑέτωστωιν. ΑἸ101. ηπο:ες πίω γχλώηεν,ν Ἰὰς ὅηη- 
χω. ἐπέχα ς ἐμαγος ΟὈίττιιο, ἐγκλείω. Επτρ14. ΑἸϊαιιαηάο ρτο 
ἈΡΡΠοατοναἀπποι το ἢ εγε ωροσεχένοντ ἐπεῖχε τῷ πολέμῳ πίω) 
γνόμίω, ΕἸ ατατομ,ρ ΡΠ Ἰουμτ ἀπ πηι ἃς Δα ] δυιτ. Γυἰςΐδη. ἐπέ-- 
“ἂν τὸν νοιωῦ τοῖς μεγίστοις, ἐπεῖχε μοι τὸν ὅ φϑαιλμὸν . Δ Ἰεοῖτ πλϊΠὶ ο- 
οα πση.ἱ 4 εἰξντείρεχ ιο Γοϊδη. ὑπέχοντες αἢ βασιλείας τερ πο ἴῃ - 
Παιαητοσ,αἀ τοσηιπὶ αϊπηιαηι αἀιιεγτοητος {Π} 02. ΜΔ ΠαὉ .ἐπέ- 
χίν (δῦ ὀφϑελωοις»ἱᾷ οἰραἀηϊσοτε οοι]ος : ἀϊοίτιιν ἃς αἀϊίξοτς ο- 
σα] πγ: 14 εἢοοιιρτάϊτατο Γοὶ νὴ τοπογῖ 7 Βιά, τη Ἐρ ΠΕ. ἐπέροον 
μαζὸν, ρταδιιὶ τη ατη ΠπιᾶΠ| 5 ἴη ἘΡΊΘΤ.ΠΔ ΠῚ τπέχί τὸν μαςοον ἡ πξο- 
φὸς ἀρ τατ, αἀπιοιιετ. αι λῃίας, ὅτο ἐν αὐτὰ λέγε αὶ μας 9 
φρύψα, 11α. τον Εἰχττωρ τέκον μον) τεῖδὲ χ᾽ αἤδεο, κὰ μ᾽, ἐλέησον Αὐτίως 
εἴποτε τοὶ λαϑικήδεα μαςσοὺ ἐπέσχον, ἀριιὰ ΓῚ Πά ΔΓ. ἐπέχαν σικυατ αἱ 

πόξον ἰπτοπάετγο ἴξιν ἀϊγίθοτς τη ἰζοριπὶ ἔς ὃς ἀρὰ Ἡοτγοάο- 
τιιπὶ ἐπεῖχον «δὺ τεγέντας τομάς θαης σοηττα Το ρθατας, ΤὈ1[6π|; 
ἐπεῖχύ τε ὅηη λακεδαιμογίοις τη οἰρατ ἴῃ Ταςσοάανποιῖοβ. ἐπέχω 
σοι αριϊ Η οπιεσιιπὶ Ἐχασῖτο τὸ ξασοίο τιρὶ πορότλιηι »ἀτοπὶ 
ἐπέχιν πόδας δὲ ὑποφίῳ Παῦοτς Ροάε5 Πιρον [οαῦς 110. 1ςπ|» ὡς 
ἐπέριεν ἡμέρᾳ, ντ ἀἴος {Ππ| πῆς,  Ίἀς Φωςέρ, ἐπεῖχον ςρατεύεϑοι. ντ- 
βεθαητντ σορία ἀπισοταπτι 5 Ἡογοίος. Ῥομΐτιιγ οτῖαπι ἐπέχω 
Ῥτὸ τοτίποουντ Γατίαὸ » οριϊηςος ἰὰ οἵδ, σοπίοτιϊο ὃς τοῖίηςο: 
φιιοπιδάμποάιιπι ἀριιά (Ἰσογοηοι ας ας ἤχητ (ἀπ ιῆτηιὲ 
ΟδΓδτιιατα γε Πρίοποπί Πιατ οὔὈτιποῦιητ. Ετ ἐπεχὼ.. τὸ κεατωῖ 
οδτίποο ργὸ Ῥοσοίϊατε ἃς γερῖο ἱπιροῦλο. Αὐλίζοτο!] εἰς χασπάον 
Ἰόρυτο γδ ὁ βασιλξιὲ ἐν δούσοις ἃ ἐκζατεί;οις ϑαυμᾷς ὃν ἐπέχαν βασί:- 

λεῖον οἴκον;τορίατη οὈτίποηβ. Γἀεμὶ ἸΡ τ ἘΠ} ὃ τὸν κόσμον ἐπέχων 
ϑεος, ὅζ.14 οἤνθειις 40} απιηάτπι τᾷ τίη Ῥτουῃοῖαπι οδτι- 

ποῦ ρτῸ ροτοίζατε ὃς γορῖξ 5 σαὶ Ἰπιρογῖο (ἀπισῖο οΒείποτ. δ1ς 
Οἴςοτο ργὸ Εἰαςςο; τοι ης πὶ σου Ὁ]ατί ᾿πΊρΟΓῸ Τδτίπογον 
ἐπέχον τόπον, νἱςατίλι δέ ντ νεἱρὸ ἀτοίτιι Ἰοοιμαὶ το η 95, ἰ Δ τ 
δεῖς 7ιδγμοάὶ νηπιογί 15. [τὰ αἰω) φ πόνοιαν ἐπέχεν» ΟΧΙ λα τ10 -- 
πόπὶ τοτίποῖς. ἐ πέρ τάξινφοτάϊηοπα δὲ ἰοοιμπὶ τ ποῖ. ΓΙ αταυο μι 8 

1 ΝΝΙπη1. ἔσέχέ 51 πολ ὑ ὅτι) ἀςσήτοἰατὸ πᾶτε ΟὐοΡατ» ΤΒυον- 

ἀιάος. ἐπέχέν τος κὠπάς, ΠηχίηοΥο τοπλος {ἸςέγΟ ἢ κι πάμειν τί 
κωπηλατσίαν χαὶ τίν) εἰρεσίαν. τάς κῶπάς ἀφρντας. γιάς αἰακρου τὦτα. 

Ἠδεποάας εαπὶ ατίιο ὑσὸ λμ το ὃς ᾿ΣὩΠΊΪΠΘΟ 5. Φρὶν δ] δρήλοις 

ἐπέχοντες . ἐμμήνεας ἐμοίχοντο. ΑΥΠΟΡΒαΠοκ νεφ. ΡτῸ ργῶθοο, εἰ 

εὖ γε βρεὦ εἴποις» ἐγὼ γνοις αὖ πιεῖν ἐπέχον» ἰά οἵ, ἀαθατα διδοῖς 

ἄτι ῬΟτᾺΠῚ : Πα. ΠῚ ᾿π41τ ἸΏΓΟΓΡΙΟ5» ὃν ῥμονὸν ΤΕ τὰ καλὺ ὧν 

δΔηὰ χαὶ τὸ δίδωμι. ἐπεῖνον κορανϑίοις γ ΟΥ̓ΔῸΣ (ουαμτβιῖς οχ ἁάιιοτ- 

(Ὁ. 14 οἵ. ορροίτι, Ἡογοάοτιις ἐσ ἀ μιογίο (οτίητμιογιιπὶ ο- 

ταηῖ, ἐπέχω ΡγῸ ΟΡΡτΗΠΙΟ Ροίτ Θὰ οχ (τος τοῆς, ἐπέχέν» 

ττοηάοτο,ωροσέχέν. Δι} τι5 τ. 4 ΤΊπιοτἢ.ςαρῖτο υαῖτο 5 ἐπέχα 

σεαυτεῖ χαὶ τῇ διδασκαλία» Αττοπάς τἰδὶ ΤΡ δί ἀοθιτίπα, Ἐτ 

Τ1ς4: ςαρῖτο ἀςοιϊπποαῖιοστο 5 ἐπέχων φώς χεὶς Ὡρωτοχλισίας οἶξε- 

χέζοντο » ἀττοπ τ πς φιοσπηοίο ρτῖπιοϑ ἀδοςιυίῖτας «ΠΠροτγςητ. δὶς 

δἴξατη ἐσέχέ αὐτὶ τῷ τροσέχεν αοςἸρὶ οἰ[οτιιδαῖς Ἐπίῖατ. 1π Οἀ.γ. 

ἐπέχιν οτίατα ΑΟ Ο τὸ ρομῖταν οαμα πάταγα δν ἤθει φρθύ τε 
) 



- 

6 ὃ ἙΞ6ΤΠ 

φωπὶ χύει τὸ σκότος.Χ) 8 ἐπέχουσων τότε εἰκοσμίαν χὶ ἀταξίαν. σπχηῖα 
δϑτίμθηγοιη ὃζ Ρτιαϊοητςηι. Τοπτ ἘΠ. αὐδὲ ςπεφ αι, δὲ βῆο τοί Ὁ 
᾿πάντων ἀνὸρ.πῶν τύχίω καὶ ἀνα ἐπέχ(νχαλεπίω) κὸ δεινὶω ἡγοδμο,ς 1. τα 

παΐντω κρατῶ στιν. ἦα πάνταν χκατιο ύπσαν,, ἡ ̓ιοπληηο5 ἔογιιηταν ἃς 

ἀδιιπταγ. 
Ἑπεων 9 41} ἱποἘ 5 ΡγῸ ἐπῶν. αὐ ἐπειμὶ, ἐπεῶν καρπθὺς 5 ἔγιχξξεις. 4] 

ἀποῇ.. 
Ἔπαζληφον οἔ]5. 

Ἐἰπηξολὴ ἢ.» 70] εἐξας την. ϑἌτγοη. 
Ἐπιζολίθ.,». ὁ,αὐ δϑηξαγλῶ ἀιιαί! ὅηαξολ Θ., ΦοΠῖρο5, 4. αἰϊχαϊα οἰ 

ΑἰΤεοιιτιις ὃς αὐορτιις. Οὐἀγ γ νηὸς ἐπ ζυλίθ. ἐόὶ ἦρε τέων γέ- 
νοραοἷ, ὅγπτυχ ς»εγκρατής, ὅτ τ βολὴς καὶ πῷ βέλει, ὅ ὅδι τῷ σκοποί 
τυϊχ νειγολ παῖς τάν ηλα5. Α ΡΟ οιι.2.ἐπζολ Θ- ἔσσεται ὁρμὴν 14 
εἴ, ἀσφαλι ΟΟΓΓΙΙΣ ἂν Ἵϊτιις, ὃς ἔο!χ. δορμος.ἱ : Ααεβομα; οὐδ 
ἐπήξολον φρενών,πεῦ σου ροτοπῚ πλοπτῖς, Ν ΟΠ ι155.} ὀρόφασιν υἱ ἂν 
ἐἶ ρὸν ἐπέξολεν, δες τᾷ οἵδ, σοτάτη οοσαποποπι, ἐπ ζο) αὐτέων, 

Ἰιογιμιι ὡο πὶ 05. ΠΣ προτὶ ἐπήξολοι “ἴν᾽ κολων καγαϑων οποῖτο- 
τιμῇ ὃς ἘΝ ἢ Φοπιροτῦοα. ΑὙΠΈοτοῖος [16...Ετ}ϊσοτ, ἐπάζο- 
οι Ὑἶμ᾽ ϑεων, 4115 οὈποχὶ)» Ἡςγοάονυ, ἐπηζολθ’ μεγάκων., ἀεὶ π|ὰ- 
(5πα παποὶ (οἰτιτ ἐπήζολίθ. ὑπὸ τῷ δηπξἀλλὼ τὸ ὅιτυχεὺς σοχάζομα)» 
ἧὶς ἀϊοίτιιν ἀς ἐο Διὶ οἰπὶ Πισος Πα ἴῃ ΑἸ αι ά τιςογοπὶα ἴῃ - 
ὈμΠιῖτ) ὁ οξέως τὸ δπενοητικώς δπτζαγλὼν τοῖς ὠρῴγματσιν,ῦ Τ᾽ στο χα" 

ϑιέγτων γὺ Τ᾽ ἐσκεμ μῆσων ὅγε τδυκτικὸς, Ἐπητατηῖο, ἐπηξολθ. ὁ ὅγη- 

πϑυκτικὸς, ᾧ ἐναντίον ἀζέλτερφς»" ὄθπτυχὰς, ὕστο τῷ ἔγπς ἄλλειν, ὁ πυχὼν 
ῳργματος τινίθ., Οἱ μήρῳ,αὐοβὶ ὃ τοῖς ὕςτερον ὁ σιωε τὸς. Ῥοτρβγτῖιις 
τιτετη ἴῃ Ησοιηοτ πηζολ- αὶ ὄπιτυχὴς Ὁ ἐγκρατὴς »δστὸ τῷ βάλλειν. 
ὃ σημήνει τὸ κρατεῖν τοι σκοποῦ, ἡ ἡἰ βουλὴ 2) δή βολν τις ὅν, ἘΠ ἀὰ- 
τοι ἀϊξτῖο Ατεῖζα. ΡΙατο 1ὼ Ἐυτμγάσηιο 5 ποιλοῦ αα δεῖ, ὡς ἔΐοι- 
κανο ἡμάς χηξοποίοια δεινοῖς ἐΐ ὅ ἢ τοιαύτης τινὸς ὄχισήμυης ΠΠΣ ἢ 

Ποπηροτος ὃς ΡοτΙ ται δάςσρτος. Ἐτ τη ξοιηάο ἐς Ποριθιι5. 
ΟἼσως γὸ ἐκ ἐπήζολοι γεγόνατε αἰ κἀλλίςτης ὡδῇ ς» δίς, Η οὐπηοροηος 
τατηςῃ ἱπήξογὸν τορτο πα! ἢ Ηνροτγίάς , γε νοῦρυμι (οτὰ - 
ἄϊιηι ἀτίμις ογάτοσο πάρ ημει. Εχ ιιο ἀρράτοῖ οῖτις ἰῃ τορτε- 
Βεπάοπεο τοπηογίτας. 

Ἐπυγίελ μῖμα; τεὺς ρτ Ομ! {{λ.πλϊ παρ, 
Ἐπαγίελυήν Θ., αἱ ργοτα τ) αὐτὶ πυϊπατιις οἴτ, 
Ἐπηγκεν ἡρρἰδοτο ταί ]α ὨΔΕΠῚΙ ΠῚ Ῥτοσοηί ἃ ἃ ΡΠΡΡΙ ὦ ρτογᾶ. Ἦο- 

ταογι Οὐ γί, ἐ ἐν ἴκρια 3 σὰ 'συιτοαρα ρῶν ϑυιμέσι --αμίγεοσι Ποίει αἰ ταῖρ μα- 

χρῆσιν ἐπτγκενίδεοσι ἐπεὶ θα ὉΠ ΕΙΣ αἰϊοτίθιις, ΤπτογΡ ταῖς διατε- 
ταυὶρ ας στινίδεσι, χΤ᾽ μετείϑεσιν τὰ τῷ γ5 δή ἐπενεγκίδεσι ταὶς δπηκειμλύως 
δυκοῖς. ἘΙοίγ εἰν. τας ἐτονγκενίδας ΟΧΡΟΩΗΪΣ τεὶ δείωεκὴ ὁ χεδίας ξύ- 
λοι ταν ἐὶς αἧκες καϑηλε μας σανίδως, 

Ἐπὴγρήῥως, [Ἐττὸν ἀἸΠἰροητοτ» Κρυτειαπτουδαζόγτως, [οἰ 5. ΡΟτλιις ἐπσει- 

γμῆψως, 
Χ πη)ρεία, μοι το ὃς χιιογοΐαῚς, μέμψις, Ῥίοη, ἡμῖν ὃ. δὴ τὸ μήτε 

τινὰ ἐπ γραίαν ἔχένοκἡ ἀσφαλώς ζίω ντῦ αὐξεν, 

ἙἘπηγρώ οι "ΠΟ ΠΙΙΕΓΟτ κϑιτη)ρρώ, Ηείνεδ. 
Ἐπζεινγειρ)ε! ἀγα ἐ ἔπειμι Ὁ ΠΤ οταιη οἰ ἰογαπη,αϑ στο πις {τ 9 ἸΓΓᾺΠῚ ἴῃ, 

ἐπλεσάν εδὺ τύποις (ὧν ἐν πρακν»ΟὈ]οτιας Ὑ πγας ᾶ. ΡΙτατ.λη Ροτὶ. 
ἐπήει τὸ ςράπῥμα.οχοτοίτιιπι αἀ θὰ, Τ μιιογ ἃ. ἐπιίοι ςρα τηγοιὶ δὴ 
᾿ μϑέχίω παρρξευΐων, αὐτὶ ἀϊιςο5 αὐ Ρτα απὶ ποῖα Π 9. Ρ] τάχ. λα 

ὙΠΒειηΙΠ. ἐσσί ει ἢ χρόνθι, γ ΘΠ τορι οργοςοίβ᾽τ, τε πιρὶι5 αάς- 
ταῖ, δὲ (τ μΐη. ἐσ ύΐεστον «(ὺ ϑνοις, ἴῃ ἁΙΠοστοπάοραητ, ὙΤπιογά, [τὲ 
ἱπηρογίο πα] τογιἐπφειςίασςιιτοβατ,  αιοίαη., ἡ ἐκύει αὐακάγχάσεν 
Ταςϊαπάτὶ νη] εσὰτ τη πλρητειη. ἐπσήει μοι εἰπεῖν τα εἱ ἴῃ πιθη- 
τοπὶ νοιΐτ γ: ἀϊσογοπι 9 Ρίατο ἴῃ ἘρΠῖ. ἐκίει τοῖς ἀῤρμμονξι πονεῖν; 
βουπαῖςα: ΤΠ οξίρηα Πι ἢ ἰητοηταΣ ἐγάητν ΑΡ μα οι. ἐπις εἰν μὴ ὁ ἐκ 
ἔπλει τῷ χαμίλλῳ δ τρρδοσίαν., ῬΊ ατάτο ἢ, 1 ΟαγΆ1110. ἐπύει συταῆς 
λέγειν, ἴσους 115 Πἰσεθατ, τς. Γάοπι ἴῃ Τνοιγρο. 

Ἐπηετανος, ὁ κυ ἡ δοΡογ θη π 5» πτϑη5 ἴοτο ἀπηῸ ῬΑΘΠΙΙΝ, ἀξήις,ςοη- 
εἴπιμις Ηοιῃ, Οὐ. δ), πρέχασιν ἐπηΐταν ὃν γάχα,δες. 1. πολυ »ἶφϑο- 
0. »οορίοίϊιπι, ὃ δρυά ἩεΠοά. ἐπνὲ ταιγοὶ τρίχες» 1: αἱ δασείαι κἡ οὐ 

διαλείπουσι 1] ἀεπῇ ὅς ἐοητίηι. Ἐξ κομιδὴ ἐπηετανὸς. κα «ἁπλώς 
πολλὴ, επλεταν» ἡ» ΑἀῈΟγΡ απι,ρτο ἰχυτὸ ὃς αριιπάὸ, ΑΡΟΠ]ο.:.ἐ- 
“ηετανον κομένσαρὶ. ὕγημελώς γἡ ἐμ πολλου τρέφασι, 

Ἐπηκα ρτὸ ἐφῆκα, ὁ ἐφίηιι ἀἸπλ ΠΡ ΡΟΥ ΠΑ Π. 
Ἐπύκοϑο, ες ὃ καὶ ΡΓΟΡ εἰ τι5» Ἔχ αι ἀἸοη να τά ϊτιι:. ιιαίι αὐ 4}}}}ς, ἐ- 

ἡνκοῶ- ϑεὸο Ρίητο ἀφ Τιου ἐν ἐκσηκόω ἀντῴ, ̓ν 60 αἰνάτοητο, ἐπηκοος 
βελόυ μά τῶν γίνετα, ΠΟ Π]|14 ἁιιάϊτ, ΡΓατατ ῖα Ρι]. Τφέμιο ὃς Θε- 
πἴτῖιο Πρ Ἴτιτ, ἔπψκοθ.- τόαθ’, Ἰοςὶι5 οΧ 410 ΘΧαιιάϊτγὶ νοχ 
Ῥοτοίε. Γμισϊαη, Εἰ ταῦτα οἷξ ἐπηκόε ἐμξοήταγαι αὐτοῖς θκ αὐ οει μέγα 
ὠφεληϑιῶω δ βίον; Ῥοαΐταν δύ Ῥτὸ 60 411} αὐάϊιῖτ: ῬΊατο 1. ς. τ 
πολιτείας, Ου δὲ γδ χόγον καλων τε κα ἐλδὺ ϑέρων ἱκανως εἰ τήκοοι γεγόνασι, 

Χοηορῇ. ἴῃ τ γα, κὶ κρλεστι μῆδως εδδ' ςρα τυγριἐ ες ἐπήκοον, λέγη ὧς 
“ε. τῇ ἰοσυνῃ νπάς οχαυπάιεϊ ΡοΙτοτ, δὶς Ῥαιιίμη, ἴῃ 1 ἀροη. ν οἱ 
χα τεί τινα ἐκ αγαϑὺν δαίμονα ἐδ᾽ῆλϑεν ἐς «πη κοὸν πἢσ ἐφόρων εἰπεῖν » ἐς 

βχ ἑαυτῷ νυμίζοι ἀεωτυχ ἰδίω,ἘΕτ οἱ «ιοάατα φάἀιτιοτίο πιιπιίης ἴπ 

τησητεπι γοηῖς ἀϊσογο» τα γέ Ἑρδιοτὶ νοζοιη ἐχδιαϊγοητκίς η 
.- οΧΙΠιηατο ἰιςοτγς Β!άςπὶ ὁ Βοηίτιτη εἴϊο, Εκπύκοθ- οτἱᾶ αι 

ἀπ τ ὃς ἐχαιάτε. Ρ΄ατιάς Τιοσὶρ. Μὴ δή τις ἀτιμαζομήψω μϑὲ πατρὶ 
ὥρθς παϊφων, ἐπήκοον ἐν Ἄνχής "ἡγε νῷ γίγνεῶτα δ ϑεόν;ϑες, 1ὁπὶ 6- 
ΤΙ Ἅπ| νόνκων ς-. ἐπτηκοῖοι τὸ ἐρ) "Ὁ ϑεαταὶ τύτῶν ἦα δικων, ἰιάδιτοτος ὅς 

ἰηΐρείογος 1 γαῆὶ ςαιι τ 
: 

ΕἘΠῊΠ 
Ἐσύλϑο Πα ιν Αοτιβ, ΔῸΝ ΟἿΌΣ] ἐ αὐ χομαι ἐπῆλϑε νὺξ μοί δὴ 

᾿ ρὈτῖος σὸς πΟΧ ἱπιιαῇτ, Ρ] τα πὶ (ὐαπλὶ] ἐπῆλθον σοι 

τῖδι Ἐχρτοθταμιβὶς τὰ πμὴ ἀρϑτοῖϊι5, Ἐιι1ρ. Ἐπ πιροτ 
1ἰτοτο πήλϑε; ἴῃ πισητοπι νοητ. ἐπλλϑέ κοι δὴ ἢ γνωμίμω μη 
ναὶ» ΔΕ ςδίης5,.. Ὧπ «ΠΘΠτο ΠῚ ΠῚ] γ ΟΠἾτ5 ΠΠ ΘΕ] ηἰ, ἐπή χϑὲ, 
ρῶν» εἱ Πτεγπατατῖο ςοπεῖρις., Πεγοάοι. ἐπῆλϑὲ μοι χάτο 
Πιθεῖτ πιὸ τηϊίογατῖο. ΜῊΝ 

Ἐἰπολιςρπηδοι]α ἃ [Ο]ςνοροτοιίποι οἰ πρὶ πῶμα λαξνακος. Ι 
Ἐπυλυγάζω, ἀριὰ ϑι]ἀ4. Ἰερῖτισ γοςς αὐγῖια 5 αὐτὶ τὰ Ὁ δδεκρύπηω,,» ; 

ἀπηθγο το ἰη νόος Ρλλπια ἀριιά Αὐτζοτεῖ. μΠτοσ. δ᾽ 
πεὸὶ μῷ Ἴγα ον γεο τείας. τοὶ 3). εινὴ ποτιχα᾽ ὡς ἐν γευ εἰ ας, δῇ οἵ 

αὶ οἱ ὄρτυγες δι) ἐν τῇ γῇ ἐπυλυγαζὸ μῆνα ὕχλίω, 1ιπχατοτίατα α 
Ἐπεὶ ξοπϑογοητος αὐ γεηθναιῃ σοηΠολοηἀαιη αὐ γηὸ 
οὐαὶ σοης ᾿ππσηάαση, τ ἰῇ ΠΟπΟ 5 Οἱ γὸ ὄρτυγες κα πῆϑο 
ταὶ τοιαῦτω “Ἴ0 ὀρνέων . ὅταν ποιήσωνται ἐν τᾷ λείῳ κονίορε 
“ὐπω ἐδενὶ ταν εῖς ἐπηλυγαυτώμῆμοι ἀκανϑηίν τινὰ χὰ ὑλίω πὶ 
οπκας ἕνεκα ἡ «δὺ ἀετδὸ ἀλεώρας ἐνταιῖϑει τίκτουσιν Ε πηλυ) 
Αὐϊζοτοῖος ἀἰχν σοη φοίτα ἐπατογία γπιδγδοιίια Πρ 
αι τ 1 {π|π|οὑπηπὰ ργαπήϊάσιχας λάϊιογῆις αἰιο5 Ῥταα 
ἐλύγιἱ, σοι, Ἀ οΐξιιτ ἃς Εἰσηλυγίζομαι. Γἀοαπι Αὐλίξοτο, 
λέγεται γὸ οὔυ ἐράν, ὃν μϑμ,, τὸ πόῤῥωθεν διυΐαιϑτω ὁρᾷν. 3, 
φοοοὲς ὅτι μοί λις-α τσ ὁρωμβω ων δια δνανε ὅδε. τοῦτα ὃ ὄχ, 

νει τοῖς αὐτοῖς" ὁ γδ αὐτὸς ἐασηλυγιστίέμϑυ(θ- ἢ χέϊοχ," δὲ αἰ) 
ποὺ; μὴν διαφορρὴς ἐδὲν ἥ ον ἐδὲ μιοένλον κρινέϊ “δ χοωμῷ 
πόῤῥω εν, 146 πὶ ΘΠ ΠΊ ΠΟ ΠΊΟ ΤΠ Δ 11 ΘΟ] ς Ρτς τ γα δι 
οὐϊοιρασι Πέτα ληι σογης 5» ὃς ἢ ἸΙοησίτ5 ἀπ ἃ 10] 
τηαρὶβ ν᾽ άς 1: τ πο ταπιοῃ Δι ΠΟ 1π|5 ἅς [οοιις 
ξεγοητίαπι ἀπ Ἰσαθῖτ, Οὐ" οπὶπν (ρ]οπάογεπι [Ὁ 
ἔεις ἈΘαμΙοΩτ» {τς τ ΠῚ Οαιη 15. ΒΟ εῖθιις γπὶ 
Ιςμσ. τάεπι, διὸ " ὅσον οἱ μυκτῆρες μαχροὶ, ὃ δή Δ κακῶν ον 

ὀσφραντικοαί. αἴω γὸ ὄντος πὰ ἐλρϑνντ, γεἰουγπόῤῥωθεν αἱ κινήσεις ὁ 
ταὶ» δ, ὀυϑυπορρόπιν, ὦ ὧσπερ τοῖς ἐπτηλυγιζουδίοἰς πορὸ πἷσ' 
1π πο η0 ἰμτοτ. τὸ Ὥ συμμετῃ ὁτερον αὐ χγιον, αἴωϑὲν κρ 
ρξϊ, ἐπηλυγιστίωδυον τῷ τα ρα χνΐίου ὁπίω μικραὺ. 1ἰάᾷ οἴ, ΡΓῸ γῆι 

ἰο ορᾶςὸ ξοταμιθῃ ΠῚ σοηΐοχϑης οχ ἀγάηρα {παν 5 γ8 
ἀδελφώ, δόγμα τα ὃ ἐκ εἰπσηλυγάσομαι» ἀδὲ ς-αστάσει μῶὶ (5 

ἡ ἡ ἀμ Ουδα ἀήνοτγίτατς [ξητίον ποι; σοι! γοτ βο, 
ποἱειοτ 5. Γς 4 1 ἃ θοττιμτι ΡΓΟβογάσα. Αρυᾷ Ης οὐ 
γίζεῶαι εἴς λσιειεζεῦϑωι τὸ δγηκρύ πῆ ε τω. δυῖάα ἐ ἐπηλυ γι 
φάειν σκοτάζειν, κα. ὑπῆειν, σκεπάζειν. ας νοτὸ Ργοίου 
Οἱ ἢ οι ωἰθιπλ είς ου τι! ϑέμθροι, τὰ τοῦ φοίνικος κοιλλεμύον 
κὸν ἀυτῷ κἡ ἐαπηλυγάζοντες . αἴλλως φᾳσὶ τούτο γγυεδϑαι. ς 
υϑὼ οιῶ φερεκύδης ἐτοηλυγαστίνδυ Θ- 90! μοί τιον χει δῆλον 5. 
τυλῳ τίμλ γόσον ἐδείκνυς, σα χχητιων Ὁ. μειρρέκιον , πῶς 30 
(εϑτι, 

Επηήλυϑον ῬΓΟ ἐπόλϑον, σοι, Οὐγ , ξ, ἐηίλυϑον ὥρα! ὙΟΠΟΙΙ 
τὰ ἴριι Πιρογιοπογιητ. Ἢ 

Ἐπνλις,υδὸς, δ 0 ἡνοχεγαποιι,α Διο πα, αἀιιο μι οπα, Ροτο τ ὙΠ" 
ἐποικίθ.»πάρρικΘ- ροση λυ τίθ, ἐπσηλυτθ-, 

εἰσνλυσία, σα τατον ποιεῖς, ἐφούνεγααῖτιις, Νοηπιν 
σκολι'ωὴ εἰ ἱδηλίθ. ἐσσυλυσίϊων αὐαξαίνων, ἐκσῳ δὶ φαρμρίκα 

τιν 9 ΗςεΙγ ἢ. ᾿ὴ 
Ε ̓πύίλυσιρ ἐωφγ ἤν 1 Πα] τιῖϑ. παρ οτιιδ ἴῃ Ἐρίρτ. π]ερυύγων ἐ ἐ 

φιξιςγεπέλδυσις Νς ἔεπεμιψις δὐτορο,ιλ, ἔφοδος ἐπογωγή, 

Ἐπηλυ της »κο δ, αἀποπα, ἐπύήλυτίθ-. 14ςηὶ αιιοι ἔπηλις, 
Επημοιζος, οὐ »{παῇ φΟΠΥ τα τΟΥ 5) σηλλαγυλο θυ, 

λαατό μῆν(Ὁ., αἴδάνυλθ-. Οὐγ Ἡ, ξ, ὁ γὸ πολλαὶ χλώναι 
τῶνες. ἢ τοι οἱ ; ἀμείψα δε τις διώώαται ἡ ̓μεταλαμανει ͵ 
μὼν εἴδη, Ὀνλζοσειν δώ αὐτὶ ὄνηης 9 τη ΠτΑ ΤΟΙ δὲ ται ῃ]ο 

που ο5, οτοθογ, ἀοηξαις. Αγάτιιβ » Οὐ; γάρ μὲν ὅπ 

γανόωσιν, 

Ἑωίω. ἐστιν, μα πιο μι φοπη, ῃ. Οὐγῇ.ξ, ἐσίω πόσις 
γὈὶ γἱγ Ροτί οί, Ὁ ῬΒοοΥ 4, χαιρὲν ϑωαιβθίντες ἐσ 
Χχώσιγγτ [Ἀτιατὶ ΡοΙΠητ. ἐπ ωὺ προνης δύσωσι, Ροι αι 
τὶ ητ» Πογοάος, ἐπ ωὸ ἔλθη, ροΙπολαϊάτη νοποῆτ, 

Εἰτϊύ ἱποταῖ, Δηϊιαβατοϊπιρςηάορας. Ηεῇοά, ἐδέπι 
«οἰκῶ ἀν ἐπι αὐιϑιμος, χυπποτιις ποῃ Ροΐοίε ἰπῖτὶ 
τὶ ΘγΑ ΠΥ γα: ἐς ξΕὶ οσδητῖ, 

Επείωνέμιίθν,ε, δον ἈΠ1155 οι] ἄτι5, φυἱά. ἐπίωνμιθ.- πλῦ 
μνθ.. νὰ ὁ ἀϑρῦον φανείς χἡὐ νεῶ ἐπίωέμιογ βλέπω γε, 

Ἑτωύμδιον, ΡΟ τε τορφσορμητήξκον. 
Επἰωύδω, ροτξς ἐξὰς Πιτη.ὰ ν ογδο ἐσανύὼ, Ηοβοά νέα 

γἱέϊοτ!α σοπιρίοτα ἐπ. 
Ἑτνοὶ, οἱ, ἀξ ποσοςορπατί, τα ἰοσίτατ ἀριιᾷ ΡΟ Παςοαι 

πιοηΔοτιπὶ οἰ ΡτῸ σενοὶ 
Ἐπιίορφο, [ὉΠ πτιλο. μετέωρρο, ΑΡΟΪ. χιξετήορκ διύραϑ᾽ ὕ; 
ΒσύρκοροιΠιλάεπο. εασύρεν,αὐέςεεῖσεν, 
Εἰπήρατος,», ὁ χὐ ἐν ρτα 1 Πς, ἐπη οἄτον αὔτρον; ἩοτπεΓ. 

λυ ΓΓΕΠΠῚ ἰπϊ σι ποϑιεινος, 

Ἐπηρεοίζω, μ. ἄσω, αν. ἀκα, σαι ΠΊ ΟτΠΟῦΘΟ; 1υάλῆσοτ; 
Χο ἰητηγία τ ὐ δια ιοῦ το ορρυεροι κῆρ 

φροσκ ργύω, βα σεωνὼ, διαζαδλωοτοο ρογιοα Πν ἱπβεγο; ἃ 
ἀπιρασῃου ἰαῤοδας,ουκοφοτῶ, α( ξοτοἰαΠαϊοτοιῆοι 



ΠΕ ἍΠ 
τὶ δριγοῦτο, πςῖο μα 1ἀπι,ρογίσσιοτ. Τ᾿ Βιιονι- 

Ὑπιλε αὐἰδαφυλάΐοτειν κὴ α'ὰ που αἷς δὁπὸ τῆς δγὴς «ρατείας 

αξε, αὐτοῖς αὐτὶ τὰ βλείπῆοι, Γγατῖο ὃς Α σου πε]. ταὶ 9Ὲὲ σφι 
ἐπηρεάζοντες ἡ μας οἷς ἀάπιηα αἰ οἶτο οἰϊεηταγα » ΧΟΠΟΡΒ. 

Ἧ ὧν ἐνιεῖ ἼΔοπι, ταῖς φωνάς ταύταις ἐπηρεαζημῆν, Νζαη. 
ἣὰ ν ἑαυτῳ, "ρ παι {δῖπτος ἀοτγίπηοητο ἔσσυτο ΡΠ τατ- 

πορεάζειν δὲ γα ω δγιςροφίωδ . το Γοτεὶ 3. ο πα τη 
Ἰποπδπι ἐπί σέζαντῖ. νοὶ ἡ οο ἴογο, ἐπηρείζω καὶ ὑζρίζω, 

δον ιπα ἴῃ ξο τιϊῳούοο ρογισα ταν. ἐπηρεαζομω,, ἃς- 
εἰ απ ά δι. Μ τυ] οαρ.6 νΚαὶ Ὡροσευνι ὧν: ὑπϑο τσ ἐπη- 

» ὑοῦ ε . ὁτᾶτο ΡΓῸ 15 40] γοδὶς ΠΟΙ τον μη Πιταητ, 
ς ἐπ πα υειν οὐαὶ ἐπηρεαζειν αν αἴης ἀοάπιειιπς, ντ οὔ- 

εἰ δτασυ πατὶςὶ Βο  Ιηὶ ἃς να] τὶ ΒΕ Π σιιτα 1α- 
βοϊατιαοά ροιεεαντ ὃς ἐρ [Ἐπὶ τὸ κοί χ εἴα. αα πιτο ἴα 
πὶ τγαδι ζει ἢ. Ὁ ᾿ : 

ὁ ἡ ἐπίήρεια, εχ ἀούρ᾽ οἰ οηεία γα ἢ οπίτας αἰ τογίτις Πππ- 
ἀσάϊ : τα Π [Ὁ ς πια!οινοἰοπεῖα. ροτίτς ᾿πσοπηπιο αὶ 

Ῥηπατὶ σοσηιηοα! γατ οποιὴ μαδοτ. Αὐπτοὶο!, 
Οἵ. Τεία σδιὦ δξὶν εἰδη ὀχιγορίαε, κὰ τα φρονησῖς τε, Χὺ ἐπηνεχσμος. 

ἐποιῤεαὸν: ὃς, ἐμυπο δεσμὸς ταὶς βαλήσεσιν: ἐχ ἵνα τι ἀυταᾳ, 

Εἴς Πυιάτιιπν ποξοη αὶ ὃς αατπονίαπαϊ Ὠλοΐ τις 
9 ἀἸοματ' αιιὰ τη ζα Ππγη]α. : 

δ δ ἸΠί ατ τσ, σα ΠπἸπτητο [591 βοἤτιις. 
τὰ ἀπι πο . ὌΝ ᾿ 

ΠΡΟ τας. ροτ] χη, Ῥγορτίς, ΒΟ Π σις 1 ΠΕΪτι1 5, 
πη Πο, ὁ πέλϑεια, νεχάτὶ Θ.Ἐπήρεια, βλαζη, δι] 45, κυρίως 
πᾷ τα δδο οιὴ γὸν. τῷ αῤης»αῤεως, Ὑ ΠιιοΥ 416. τοιξ τε φόυγον- 
Κατ ἐπήρδιαν ϑέχεόϑαι αὐτοῖς, ΟὮ ν (ΟἹ Το Πλιις. χαλεπίω 

ναι ἐπήρειαν, ΠΕ ποῦο αἰτόγιτις ἐπηροττιιηϊτατ, 
τιδᾶ ἐπηρεασμὸς ντ ἀϊ ἐξίῃ ἤιρτγα. Ποιπο . ρτὸ 
υἱὲ ἐπήδειαν ἐφ. νἡ ὑξραν, κὶ χοισδοράτν, κὺ πορφητηλ οι: 

"ἢ Οὐδ᾿ ἐν ἐπηρείας τοίζει τῦτο ποιεἴννηοῃ ἱπηρτοδὲ ἀ- 

: «φείλαμν, ΠΕ τοἢι 
ἃ ὑφοχροάτιις ἀἀ τοπηῖραπάτιπι " ἀὰ το] ρατίοπέ 

ἰώ Ὁ: κα ὁ ἕτοιμος ἐρέασειν. ἃς 1ῃ ΠΊαΠΙ ΤΕ Πλ 11 το- 
«Οὐν 1.2. δὴ μᾷμ τοι ἐδκνέμιδες ἐπαάρρι Εἴατ᾽ ἐπήρετο 
δέϊμδυοι ἐρμεϊκύς νυἶς νῆες ἐπήρετο, ΓΟ ΠΊΟΓΙΙ5»ΠΑΙΙΟ5 

ἰέγα;, Ἐτ ἐπ ίρετροι; τοῦηῖρος αὶ ἤπατ ἴῃ Ρτοοϊπέϊιι 
Ἰἰ5νίπς το πη]ρατὶο π΄. ᾿ 
ΠἸὸ Ὑ ΟΟΟ ΕΓ] 599 1τπ15υσυύσκιίθ-, οράςτις, ἐπεξιγασμέ- 

γ.:ἀπ τ 0. ὄδιν ὕλῃ "ὦ σε τρησιν ἐπρεφε ἐν ΓΤ] νταῦτο- 
διαὶ 112 ἃς Γχῖς. 

"Ὁ ὁ γ Ρατάτιις.Ε πῆρε, ραγΆταΠι, πὰρεσκθυὰσ μῆμον, ἔ τογον. 
ΤΟΥ ἐπῆρες (ὦ εἰς δ ἃ αἴσρωπον ἐμξάλλθὸι κὶ ἀποσλε, 

αυ]ατίοις ἀϊρπιι590} 4 πε ςοπτεόπάϊτιιτ. 
εἰατης αἷν ἐπαίρομω.Ἐτ ἐπυρυ 8-, οχροἀϊτιι5. ΡΓΟσηρτιις 

Ὡρῦ οὐσ δε ἐπ᾿ ς Τ ΠΟΥ, οὗ οαύ Ελίωες δ'πηρ μῆμοι ἡ- 
7 ὦ 8 ἰυγαωγ κακοσποραγίαν, 

ΠΡ ἐλου]τατῖς Πιϊτ. 
ήρμοσε,απὸὶ “Ὁ ἀρω Ἡολποτ. 
πτέγατος. ΠΟΥ 5 ἸΠῚΡ ΟΠ ἀοη59σ ικείων 5», 
6ΓΟ: Ἑπταγιῖπι νοὶ ἔπειων, ἐπ᾿ ισομιαὶ σοὶ αξχίν ἐκλείσος. 

Οταιοϊα: ρταεῖς, Πεγοάοτ. ρτὸ ἐφήσομ. 
ὙΠ 5 Ρτι θη τἸα»ἱ Τέλάσις, 511}. [4 πλο πα Πιῇρε “γῇ... 

Ῥυάσης, Ὡρομυηϑὴς,συγγναίμων, ΕλΟΙ ΠΤ, Ὑ15. Ὁ ΟΓΙΙ 5.115. 
ΘΠ ΡΠ. Οὐγ.μοέπήτης τ᾽ ἐσσὶ κὺ ἰγχίνοίθ- καὶ ἐχέ- 

οὐς"ὃς Φ ρόνίμεος κὶ λόγι. αἰδᾳᾷ τὸ ἔπίΘ΄ Αρυά ΑΡ6]. 
-[1|0.2.ὲ.γχ8 ὠμ ζονίδες μιοἰλ᾿ ἐπητέες: 51. ΘΠ1Πὶ πττο- 
τίρτο. ἐξώσεται ὃ καὶ λέξις ΓΙ. τοῖς παλαιοτέρρις : οἱ ἢ 

σι, Ὰ 

ΣΟΠΕΙ ΕΠ. σεως χὴ «»ἀοἢ ΠΠς, πυκνὸς, ἐποίλλυλ Θ’, τοι 
ἰς τ 11.4.6. Δίζω γὸ πολλοὶ κὶ ἐξ ητρίμοι ἡ ματα ποίν- 

[πῈ ΠῚ ν ογ ΠΙ ΠῚ οἰππ| 3. (Ὁ απ πτίθιις Οἴσογο νοιτίς 
μος γοςαθυίαι ἀϊέτιπι εἴτ νοις αἥρὶ τὶ 

ἴα 1: ἐποιλλιήλις ς-ὅμονας νἹάς Εἰηατῃ. 
ΠΠδ. 115. πεινούργος,λ γι. Ἡοΐνο. 3 

τ αἱ )ρυτΠοητία ἐλέιιη 18. σειύεσις, ἀτιτ οτίατη ἐπαί- 

ἡ Οὐν ἢ... 
ππτὰ ποπιθη νάἀδοῖμη! τηοηῇς ἀρυα ΑΑὲ σγρτῖος 5 ἴῃ 

ρου τορος ΠΙΌ που ας Τοῖς τγᾶσ. τοὺτὶ πύϑέν ἑαῖν 
ὃν ἐπηχεῖ ες δ᾿ μόν ἐδφενὸς αὐνὴρ φείδεπι. Πτο πὶ αἵϊο- 

4 ἀἱεῖς ρ᾽αησοπτίθιις αΠοπας Ἐσμο. ἐπήχι οἶδ βλα- 
ἐν, Ἐπ οϊΔη Ορρτίπις οἰάπιοσο δα ρβοιηίας. νπάς σειωεπη 
ΠΙϊΓορογο  ἐο πο] πιάτο. : 

Ῥεπάθης . κρεμοὶ μῆν (Θ΄, μετέωρος» Προ π 155 Πα} ΠῈ15. 
πριμνᾳΐ μὴ ἔϑυκεν πτλωρϑν, 

ἰοταρια (τιπη τγῖιις σα ι15 σΟΠ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝῚΙ ΤΙΝΟΣ 
᾿ὀγύχων βαδίζειν. οχτταπιὶς ροάτπι ἀἸρ τὶς ἐμ Πῖοτο δίς 

τ ἀϊχιτ σιγρ. ἄτης. Οϑηίειτῖς ᾽πὶ ἀϊρῖτος οχτόπηρ!ο 
Σ γτογαιις: Ετ αὐἀασίιηι οἷν δ) τῇδ ἀλαζόνων . ἐπ᾿ εἴκρων “ἢ 
ΟΡ ΠῸΟΪ ἶτα ἐστι τ, Εἰ πὶ σεαφεὶς αὐ μητρὺς δυγῆμοις ἄπο, τῶν 

ΕΠ ςό0 

υὐφύήλ᾽ ἐκόμσεις, κ᾽ ἀπ᾿ ἄκρων ὠσδοιπόρεις, χα ηιϊοί {Πππὲ ΑὙΠξορ ΙΝ, 
1. ΑὈΠα τυ αρώτον αὐὸ ἐος ἐφανοις, ἐπι ἄχρων σἣῦ πυγιδίων ὀκα ϑηδενίαπι 
τὰ ἴς πατίδιις ἸΠ το δατίς. ν δ] ἰλιτάϊσατηος ἱπαπίίαιιο ο]οσὶς α- 
αὐάοβ [ἃς ἀςἔγισας Ατεῖςου4ς (ομλιοης, δ ἴῃ νοι θῸ πιτυ- 
λίζειν. δὴ οὐαὶ ΤῈ Μ ΡΥ Β Πρπίβοατοντ ὅδε αβχοντος εἰ ϑέμύῃσι πὺ - 
ϑυδιαρφυκἱορτοπήςηϊς Ατὐβοπὶς Ργτποάοτγο, ὅῆη Αἰλεξαν δδυ, Α- 
Ἰεχαηάγο. ἐπ᾽ ἐμοὶ γέγονε, του βοτο πον πῖοα οῖατο ΤΠ πιο ἢν, 

᾿ ἀπὲ κεδγυ,γορηᾶτο ϑάτιγπο. δὴ χανρν Πα δ᾽ τὸ ὉΧχ τοπηροτο, ἐκ χαρ- 
εὐ, ἐκ πῇ αἰονιχοῦ μϑ. ἐπ᾿ λων, Ἰὰς. ΠτοσῚ ρτὸ Ὁ εἰντ ὅηη πόλφων λὲ-- 
γῖται ἀς νταθιις ἀἰοίτιιτ δὴν τἶθ' φονικῶν καϑεςσώτες) ἀς σατὰς ἰ6]- 
οος φοιζτίτατ!. ὅ9ὴ 3 ρθονέοται ἀς ποτον Εθπτὶρ. δὴν ὑὸς ἐπωνυμίαν 
ἔϑυκε, τς Πουποα ἔπηρῸ [Ἰτ. Ἠογοάοτιι5. τοπὶ Οὐ ΚΑΊ Α κα- 
ΟΝ τρυϑττ Ροσ αἰ χυϊά:ντ δ) πολλὼν μού ϑηι τις τὰ λεγιᾶνα, ἰά οἱ, 
ΘΜ τῆς. ν ΟἹ ροῦ πλθἶτα σοσποίσας αἰ Ἰα 5 411: ἀἸσιιηταγ, " Φ᾽ ὧν 
ρὲ, “ιιῖοιις ἸηΠΙ Πς πιο τη. ἐφ᾽ ἐαὼ τγ0 πλ εἴν, ρον [εἰρ 5 πὰ- 

τ αὐϊρατο λκαϑ' ἑδυζῦ, ΤΒιϊογ ἀ14. ἐφ᾽ ἐαύ πῶ δαισεί μϑυ(δ- γί, Ροι 
{δ ραγεῖτες ἀρτασῃ 5. ΒΡ] Πταγσῆιις ἴῃ Ἀν ]ο. ἐφ᾽ αὐτὲ μεγίλῶν 
ρεγόμῆνοι, ἐφ᾽ ἑγὸς ἐἔγειν, ΟῚ Πατῖπι ἀτισοτος Χ ΠΟΡᾺ. ἀἰοιτιιν ὃς 
εἰς ἕνα ὅλη πῦδε κχλυϑίω α,ο τἀ ἀϊς!, Ἡογοάοτιις. Ἰτοῆλν Χ Υ Ἃς: 
Ῥτονπιο,αητοῖνε Γαιοϊ μπ15. αὔρα παίων ὅγὴ τοσούτων μαρε ρων, ἀς- 
Ἰίγαης ἀριιά τοῖτοβ ταπῇ πλμ]τος. 7 τὶ ὁδοδ, αὰ νἴαπη, ὅθη ϑυρέων, 
ΡΓὸ βογίθιι. ὅδη σού δπὰλο)ο δα! ρα τὸ ἤχιι ἀϊξειτιις. ἴῃ Αξτα 
ΑΡοϊζοϊοσιμτι: Ἰτοηὶ ρτὸ ΕΚ ὁ Αἰ Μεγ οἰξοπις, ὅ)᾽ εἶσ δεομέ- 
γὼν χρηςτὃς κ τρᾷΘ-, 1 Ῥτοζαητος σοπίρηιι5, [ἄς πι; πόσζω φιλων- 
ϑρωπίαν ἐφ᾽ ἡ μδη) ὁ ϑεὸς δγηδείξετω ὃ αιιληταιιι ογρα πος ὀχ Ιθοθὶς 
Ἀιιπισηἰτάτο πη [τοι 5 Ὑ ῬῈ ΚΠ. ΑἸ ΠορΒαπο5. νεφ. 7) ξύλου κα - 

ϑεύφεις, ΠΡῸΓ Πσπππη [δάθπς ἀοτρηῖο. Τάοιη ἰπ Ρ] το τας χύ- 
πρὰς ὅπῃ τῆς κεφαλῆς φέρε 9 ἔοτ Πιρογσαριιτ. δ5ὲ χοίνικος μὴ καθ) - 
ὥει»ἴαροῦ ἐπα πῖςς ποθὴ (ςἀοηάτιηι, ΡΙ τατον ΡῈ], Ασζοτ.ς. 
Απίμηδὶ. ὧον ἐφ᾽ ὅ τὸ α, οἱ ὀφϑαλιοὶ ἐφ᾽ ὃ τὸ βγ : ΟαΖα, ἢτ α Ομ Π|. 
Εγ,οοι, ὅς. ΟὐγΓ, ξ,ἐπ' ἀγκών. κεφαλίι χέϑεν [αροῦ σιδι- 
ταπν, δι βήσατος κα ϑυται το τεῖ διιπα ! [οἀςτ,  άττῃ. Επιαπρο, 
ἐλ Ρ.27. δὴ σελυρφο, τι το ]ΠΠΓ65 1Π τογγα, 65 πτώσης ἐῶ τῆς ππλεῶς, 
τοτὶ ντθὶ ρυα εξειις Ἔτατοῖη ΑξῈ. Α ΡΟ ΓΟ] γι. δὲ κόῤῥης» ἀϊ- 
οἴτατ αυτά πα ἀ τυ οατι 1η πιαΐαπι σα ἀπ ιπ1155 Επιἤαρ 5 1 Ληποῖα. 
Ῥοίζογ. ὅ8: ξενηςοἷη ἀργὸ ὀχΐογηο. 116 ΠῚ ΡΓῸ Α Ρ91 Ν ΟΠ γΟΥ- 
θὸ πιοτιι5. ἐσ οἴκου εἰσπέγα!»ἀοππιη αὈ1}} 6. Ηογοάοτιισ. ἐπ᾿ οἵ- 
κου ἐλαύνειν, ἀοττιαατι ν οτις ασὶτα Πς,14.πὶ Ἡ γοάοτι5. ἐπ᾿ οἴκου 
ἐπεκομί ὥνησαν.. ἀουπιπι [Ὲ τοσοροιιπτ. Τ πιο ἀ1465. Οὐαγῇ. ὁ, 
σύν κεν ἄγοιμ᾽ 65) νηὸς. ἕπης Δα παιιοπὶ ἀπιχογῖπι. ἘτῚΠ Δ ο5 ἀν 
ἐπ᾿ ὑπείροιο ἔρυσσθυ. ἰὼ δ) γῆς φδύγηςοἱῃ τογγᾶτη ἢ διρίαςοία Ἐρὶ- 
ϑγαμηιηατ, ὅδι ὀκείγου ἐλ ϑεῖν, αὐ {ΠΠπιπὶ το ΑΒ Πορβᾶπος. ϑρά- 
χης οἰφικνοιώ τα), ΡΟΥΘ ππιητ τ ΤἩγάςῖαιτ. ὙΠιον ἃ. δὴ ϑράπης 
«ῥατείαν αἰδασκϑυ ἄεται» ἱῃ Ὑ ταοίδπι Ὀοπιράγαξ ΟΧογοιταη, 1- 

ἄοπι. ὅδ σαΐμου πὰ δ] σειῦτες , Δι τι οτ[ι5 δα! πι παι! σᾶητο5.» ἢ - 
βατα Ατεῖςα, άοπη. 55} συρίης ϑέρων, ἔοτοης ἴῃ δυταΠ). Πογοάο-: 
τιισιέ π᾿ ὠγύτηου ῥέειν, ΑΞ αν ρτιπι γονῆς βιιογο [46 π}.Ε πὶ οτίαπι 
ἘΟΚΑΜΙΡΙατο στο 8.4. 1 ἐρ:}.λ ἐξεὼν 8. αἷθέ δικαῖν, ὺ τροσκλὴ - 

ξ βρη: πὸ ρὰ θόρε τα εμθῆ: ΚΕ ὩΣ ΠΡ ΕΘ ΒΡΗ 
᾿ σεῶν. "ἡ Κλητύρων, εἶ τ᾿ ὅ)ὴ δυ οἷν, εἶτ᾿ ἐφ᾽ ὁπόσων δεῖ κάλει ζϑτε γ)ὰὺ ποῖν τᾶ 

ὅσα τοιοῦ τε ὄξιν, ὃς. ἀς [οτεϊτ! οπίρεις σαπασιτι : ἀξ ἴῃ ππαδνο- 
κατϊοιῖθιιϑ τάς ἴτ5 105 ἀτῖο τατὶ ορογτοτοῆιις δῖποϑ εἴς» ἤϊις 
ΡΙαΓο5 ποςοῖϊο Πτ . ἀιθῖι5 ὁοτάπι νάϊ ΠΙΠΠῚ ἀδιαιπτίατιιτ. 
δυηοῆιι55 ἐφ᾽ ὧν αἰποίγιων καὶ μο! οἱ δρφι διε δείκνευυτο, 11} Ὰ15 τλ σα πὶ 
Δα ᾽τῖς τοί σιι5.1π φιοντπὶ ργαοητῖα, Γιςίαπιπυραν τι με- 
,ἰτίω νήσας . ἐνεπύδησεν ὅπ τοσούτων μαρτυρῶν. 1 ]ΟΊΓΕ ὃ ἐς ἡπι- 

ἀϊοῖβδιις αριᾷ {τος σαι ἀρτιατιν. Τἤοπὴ Γαἰοϊλη. 20 ψόμαι σε 
αἰοανόμωὼν δὴ τοῦ ῥαᾳδα μφυνϑυίθ-, Τάειη φοροσκυρυῆε τὺ φιλόσοφοις 
ἥκειν ἐς ἀκεῦπολιν διπθλογησομῆοις ὅγὴ τῇ ς ἀρετῇ ς Χὺ φιλοσοφίας, ἀϊίςο - 
Ρταττῖςο νίτέατο ὃς ΡἈΙ]ΠΟ Ὁ δία. 5ῖς ἴῃ Αἕτ, Αροῖεσαριτς 26. 
ὅπῃ τοῦ βήματος καήσαρφς ἐς ὡς ἕΐαι, οὗ με δεῖ κρίνεϑτο , ἀα τι σαιηα ] 

νοὶ ἀριά. δ. ϑέλεις εἰς ἱερῃσόλ ὕσᾳ αἰαξαξ ὐδκέι «ἰρὶ πούπων κρίνετε 

ἐπ ἐμοῦ; ξααίλται ἀριια πιὸ ὅς, ἀπξορταῦτο της ἀΐσοτο Ὁ γος 
μα ἤπης ἘοΠῚ δα Αροίζοϊαπι. ΒΑΠῚ.Ἰὴ ἩοΠΛΠ]. τόδε φθόνου, τινά 

παῦτει ὁπολογίαν᾿ ἕξει 5] πῇ κριπὰ ἠδ καρδιων ἐμ, τ ἴῃ Ηοπι!!. πε- 

εἰ ταπενοφροσευύης»ἀς ὉΠ το Ιοαποης,,65) ἦν αὐ χιερέων ἱσ ἀυῆνος 

ἐν χ ἤματι δικαζουνθα. Οαἱεηιις ταπιθη ΓλάτΊΠ10 ΠΠ ΧῚΣ 11. ΤἈς- 

τάρειιτ. ἢ πο πιο οίς [οοἰτατ.μιὶ «δ ὁμοτέχνοις τ πατο σου, χρί- 

ποὶς καϑίσῃς 9 [τρῶν τολμνεότατε ϑέοσαλε γ νικῆσεις 5 ἐατὶ αὐτοῖς να 

χαϑ' ἱπποκρρέτοις λέ γῶν, νὉΪ ἐν ἀὐτοὶς Ἰεδὶ Ροτοῖῃ, Ἐπὶ οτίαπιο "- 

ΕἸΟΙΥ͂Μ Πρηϊξοατ ὁ τποάο {το [νεῖ η] ἀϊσιιατ ἃ (φοτγοτῖσ» 

ἘΡ᾿ ΟΠ] 5 οὅς τά σθηι5. ΡΟΙν 1115, ἐν τοῖς ὄππίτεῦποις ἀὐπης ἀπελέ- 

χείηῦο, Λεάντι(θ. δ), ὅδὲ οἶμ᾽ πέλτας ν. Μεγαλέας Ἅ, 67) τὰ γξαμιμαπτιν, 

ἃ {οτίρταγαννο] [ςγιρτιτω λα ρ [ἴοΓ. ΠΟΥ ΙΝ Αλέξανδε - δὶ ἐπ 

πὶ πῆς ϑεραπείας, Ἐπὶ, ΡΤ τ΄ ἀἭτΙοΥ [15 ἴῃιντ ἀδαρίαπι δε “δ ἐ- 

χαζόνων, ῬΙτΑτο ,. αἶθὲ εἰοργισίας, ῥαπερ οιμῇ 53] τῷ φιλίππκ α ἐν 

Τητογρτ. ταπηοη 1) ς ῬΒΙΠΡΡο. Επὶοοντα ΑΚΤῪΥ ΝΜ τὰ "ἢ 

πῷπὶ νῖ Ογέβογ 5 ἀἰχιτ, τῆς οὕτω κοιγών᾽ ὕζω ἃ ογισ μὴ (Λκιῖς Δἀεὸ 

{ο!τ4π|5ὲ 51ς δὲ λογισμδ εἰς 1ά εἴς, πιοπτις τατὶοπτ!ἡλις ςοτπ- 

ὁζοτη οἱὔο. ΒαΠΠ τις, ὅτι ἐγβού μίω κ, ἔχφρῶν ποτέ, ὅδ γὸ “ἤδλογσ- 

δ πταῤχων τ ἐμαυτῇ αὐὲν οἶδα ποιήστις τοιούτον. ττοῖῃ ὅδε Ρτὸ ἐκ 

νεῖ ὑξινε ἐπ᾿ ἐυϑείας, ἀἸτεξτὸ νε] ἀϊτεξιό. νΌΪ ἴπτο Πρ Ἶταγ γαμ- 

σῆς. ἐκε᾿ δυϑείας εροαγοξιὸ ἤατο, Ατπτοτε!. βίτᾶδο Τστο 
ρτίπτο, 

),α μίω καὶ ἡ αἰϑιοπία ἐπ᾿ δυϑείας ὅδι σὰ γύτηῳ 5» τοξεῖς [τς 15 

ΒῸὺ 1 

ΔΑ χα. Κ. 
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ορροῆτα εἴ Α σγρτο δε μέερις Πα ρα ατῖτα, πὰ δὲ μάρρις, ἢ τὸ 
ἐν μέρει, Πρ. ἀγιᾶνν αἱ ὸ ραγτλοιίατια, Ἐφ᾽ ἑγος το τοῦγ μοι, 1 61}- 
Ἰατῖπι ἰηΠτιιὶ ἃ ἔγοητο δά τογριια, δὶς Κοπόρμοη τ, Ελλωνι- 
μιν 9 οἱ Σάμιοι δέκα ταν τὴν ὅγὲ αὐτάς τε τγ μῆλο! 5 541} Διο 1Π 60 
ῬΙΓΦΙο παιιῖδιι5 ἀθοςπὶ ἱπίξγιιξξι βιθγιιητυ ἱτὰ ντ νπῖσᾶ τῇ ἔγοη- 
τό εἴτι, χιιαπὶ το 1μα ἀοίποορο [απιογοητιν ἴῃ νου πὶ ροτ- 
τοξζα;, ἄγειν ὅ)] φάλαγθ' 7 ἴῃ. Ῥμαίαπροπι σοτηροῦῆτο ἀρπηῖης 
Ἰποοάεγευ ΧΟΠΟρ Ν 1υπαδ', γτ ἀριι διιμιίοπι σὴ μετώπου ἐεναι ἀϊ- 
(τι αι: Ἔχ ρογγείζα ἔτοητς ὅς ἀϊγεέζα ἀσπχοη ργοσεαίς, ὅγὲ 
σῷ μετώπου ἐλαύνεινεἰ ἄοπ ΧοΠπορἤοπ, δίς ὅν χέρω; πορδυεῶτῃ α- 
Ριυιά ΑἹ Παηιμπι, οἵξ δὺ τι σογπιια Ρτοτεηάιιητιιγ Ἔχογοίτιι ργο- 
Ἰφοάεητο, ὄητ κέρως ἀγείν χα χΤ᾽ κέοχς. ΤΙξίτιγ οτίαπα ὅλ ἀργίας ἐῃ). 
οὐἱοίμππι ἴοι Ετ ὅγὲ δόξης ἐρ ἀγαϑῆτοεπὸ αἰεί πηατὶ (ν τ πὸϑ ναὶ 
'ϑὸ τε ἐ;» δονη γερμεαι οι) ἀριιὰ Αρρίδμνϊη ᾿δουῖσα, Ὁ ΑΤΊνΟ 
᾿ωπέα σαυί εἰ ποῖὰ 5 δ ΡΆΟΡΤΕΚ Πρηϊῆοατ» ἀπῦρτο νι 
ΧοπορΡΠοα » τὰύτα ποιεῖν ὅπὲ τῷ κέρδει. ππτο [ποτὶ σακία ἕλςοτο. 
δὴν μὴ χίλτς ἡ τέως 5 τλασπὶς ἀς σαις, ὅ3) μεῶνῳῷ, ρΡγΙῸ πιογοο ον 
Χεπορποι. δ: γγύει ὠγκω μή Θῳρτορτοῦ σοι ᾿πβατιις ὅθι αὐ. 
τῳ κά ϑηταὶ γ δικας ἧς) ΟὉ 14 ᾿άοχ [οάςτ, σὴὲ τούτῳ 3. υἱώ᾽ εξίστα μαι 
"τῆς αὐχῆὴςγὲφ᾽ ᾧ τε ἐπ᾿ ἐδενος ὑμέων αβξομαι 5 ὃς ας Ἰεσε ςεάο νο- 
δὲς ἴπ|5 ποιιπῇ ἱπηΡ ΕΓ} 5 γτ 1 ρίς Παθτι . ΠΠογοάοειις. δὅηε 
ἱμιφοῖς χήμασι, Ῥτορτοῦ βάτος φμαίξιι5) Γάοιη, ὅϑὴ σασα διχαήοις 
ποιούμεθα λόγρ ς, ὅηη τῇ κούρα γζωο ἥνας ἑλκώσεις» ΕΧτ]σογατιοηος 
τοπάςσηάϊ! οσςαἤοης [λέξας » Ὀἱοίςονι ες, ἐπὶ ἀγαϑῳ γδ ὃν ϑείσγ, 
ἐστὸν ἐδενὶ, ΔΥΙ ΠΟ ρ Πάπας πη ΡΠ ατονηοη εἰξὶς σοπὶ σαι Ηὶς οιϊ- 
αι. η. Ετ δεοϊσογιμη ἐς Πηϊτί οη. Ελεθ.. λύπη ὡς ἠὲ αναξίως κά - 
κοποισοιιῦτι, (ις, 3. Τ [ς1}]. πὶ (ογι σογήτα οἵδ πρτίτιι ο οχ ταλ[ο- 
τία αἰτευιὰς ᾿ηϊαγία Δ Βογδητῖς: Ετ φϑόνίθ-, λύπη ἐπ᾿ ὀμοτρίοις «- 
γαϑοῖς 14 ςπ|.1πιι]ἀςητὶα εἰξ στ ῖτιἊο Πιίσοερτα ργορτοτ αἰτο 
Ὑἰπι5 γος (ἐσ ἀ15. {πε π|»ζῆλΘ, 9. λύπη ὅπ τί ϑνῳ ποιρέῖναι ὧν αὐτὸς 
ὅπιϑυ μεῖ, καὶ ἐκ ἐχά, ζυλοτυπίε, ἢ... ὐκσυ ὅηὴ τῷ ϑμω παρεῖναι ὧν αὐτὸς 
ἐπεθύμησε κα ἐϊχά, ΟἸσοτο ας πηι ατῖο, ασστίτιο 9 οο αιιοά σοη- 
ΠΡ οτί τα τι15 Ῥοτίατιγοῖρίς σαγοατ, Οὐξέςξζατιο διτοπη εἰξ τα 
«ιιατὴ ἸΏτο ρὲ ζο] οτγ ρίαετ ν οἷο, συγ ο ἐχ θ0 αιιὸά αἰτοῦ 
πόσα Ροτίατιιγ οονηιιοά 116 ἱρίς σοησπριογίτ. ὅν τῷ ὀνό τι 
χρις οὐ λαλεῖν, [5 ποπαῖηο ΟἢγΗΙ Ἰοαῃῖς σαράτο φιίητο Αξϊοῦ. 
Αροῖζο!. δι τούτοις ἴητοῖ μας. Οὐ [τας5 Ροίὲ Πα-ς, μιῖ5 ρφέτίο- 
πῖθι1 5. ΡΠ] ταγο είς μας σοπάϊτίοπονν εἶ πῖ5 σοπάϊτιοπιῖθιις. ἀϊ- 
αἴτιγ ὅς ροῖ ὅδὲ τᾶτο. ΡΊατο 'π ΑΡοΪ]ορίὰ 9 αφίε μυ σε δὴ τοῦτος ἐφ᾽ 
τε μηκέτι ἐν πολ τῃ τῇ ζητήσει" διαπρίξειν, ας σοπάϊτίοης ντ ἰὴ {τὰ 
1ῃαηΠτίοης νογίατι ἀοῆπας. δι τοῖς δὲ δώσειν ἔφαισειν, ἐφ᾽ ὦ «- 
πάξουσι ἱρεὶ . πὰς ἴερε { σοῃςεῖϊιγος ἀϊχεγιητ. ἢ ίλοτγα αιξου- 
το! ΠΟΓοάοτιὶς. ἐφ᾽ ἑαυτῷ νομίζει, ὃ ὅήῃ χείρησιν ἐῃ 9 ἴς ἴιο ατθὶ- 
γάτα Ἄβριοάὶ ροῆς. ἐφ᾽ οἷς, Ρτορτογοα αι 4,0 Ὁ 4118. ΡΤ ςὉ 
πιὸ ἀν χ ὁο ιὸά, Ποπχοίϊῃοπος. ἐφ᾽ ὥνρτο ἐφ ὦτε, πιοτο Το- 
πῖςου ἰά οἴ, ἐφ᾽ ᾧ, ἐφ᾽ ὅτῳ, ἃς ἐφ᾽ ὦ, οτπτγηθιατο,Ο αλιαπε ςαι!Ἀπ|. 
Ἐτπος πιοίο οἴη Ργατογίσο σοι Ἐγαΐτιγ. ἐφ᾽ ᾧ ἐχαίρει, Οὐ} 
Ρτατία νοηῖγος, Τ μπογἀϊ4ος. ἐφ᾽ ὦγε διατελεῖν διόυτυ χὐν εἰ ἐγξ- 
γδυ 91 ς(Ἐ 9 οα Ιοσο πατιις 657 νῪ [οἰ Ἰοἴτατο ρεγροτιιὸ ἔγιιαγῖν9 
ῬΙαταγοπιι5. (πὶ νγογὸ αν οὐ ο Πρηιιῖςαξ, στη ΤΠ πίτίπιοι 
ἐφ᾿ ὦ τ σωλεῖν » νὲ νγοηήδητ, ΑὙἸἘορμαης5. ΑΥἸοτεῖος [δοτιη- 
ἀο ΟΕρςοποπι. φάσκων ἀρτρῖ διδόναι χεύ ματα ἐὺ ἑτέρφις 9 ἐν ᾧ αὖ- 
τοῖς τὸ πρέγμα τα ἐγκλῖναι 5 αξατπηαης ΠΌϊ αἰτέγος ρθοιη 
ΡΟΙΠ ον!» γοπυρα δ᾽ τσαπὶ αὐ ἱρίὉ5 ἱπο! πατο πιά! !οτ, δες, Ρ]1- 
τὸ ἴῃ Αροϊορ ἀφ᾽ εμῆῦ σε δὴ: τούτο υμῖν τοῖς :φ᾽ ὦτε μυχετι ἐν ταύτῃ τῷ 
ζητήσει διατρίξειν 7 ἀϊηγ τε πγὰς το» οα ταυποη σοπαάϊτίοπο. ντ πῃ 
ἀ{ὰ ἰηαπἰπτίοης νογίατὶ ἀοπηας. ΑὐΠτορ μη ες ἴῃ Ῥ] το, αἴμ»- 
τῶ τὸ ωρρσέγεμψεν εἱμῖν τουτονί 9 ἐφ᾽ ὦτε ὀκεῖσε μυδέποτέ μ᾽ ἐλϑεῖν, 
1ά οἴτνας {Ππ|ς ἀπ ρ τς ἰγοπι. δ᾽ 46 πιν Εἰ. ἐγώσε κανϑιαύειν ἐποί-- 
ὁιωυ ἀεί, Κα. ἐφ᾽ ᾧτε μετέχάν αὐτὸ εοντ ρα ραττίςορ5 οες, Ρτὸ ἵνα, 
ΟΠΠῚ ΕΥ̓͂ ΤΎ ὁ ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν κα κὸν ποιήσουσι 5 πὸ αι (το] τὶς αά- 
πλϊττογοητ, Τιιογάϊά4ος5, ἐφ᾽ ᾧ τηρήσονται 5 οα ἴορε γε οιἴϊτο- 
ἀϊλητ, Ιἀοπιαν μι ΡᾺ ΞΕ ΞΕΝΤΙ, ἐφ᾿ ᾧ ϑέρρς ἐφεστηκέναι αγιώ.-. 
ὅλα! 9 ἀοἴεο αἴτει νοη!ὔὮς.. Θαζα ἐς δοποίξιτςο. ἐφ᾽ ὦ πάρει; 
ά σι χάος ὃ σαρίτὸ 26, Εὐληρο!. Μαξτῃ, ἐφ᾽ ὦ μῷ ϑυΐλεια., σγὴ 
ϑατέρῳ ἢ ἀῤῥίω ἐπωάζει. ἴῃ αἰτοτο ἔασι πιὶπα Ἰπσιανοῖπ αἰζοτο 
ΠΊ45. Ατιίζοτοϊος ἴσχεο Απϊπιαὶ, νἱάς ἐφ᾽ ὦ, ἐφ᾽ ὥρα. ἴῃ αάο- 
ἰείςοητία. Ἰτοπὶ ΡΟ τ Ν» ἰά εἰ ὦ 5 Χοπορμοη ν ὅδὲ τελϑυτῇ τοῦ 
βίου γχυσῶν Ὁ, δηὴ φρεσὶ ϑῦκα, 14 οἵδ, χτ' νοῦ, Ηοπιοτγιις. ὅπὲ τύ. 
τοῖς μῆμειν . 1 Ἀἰ5 ἀςαιςίξογε . Ποπιοίβοπος. ὅβὲ νεκροῖς βεξαία 
δια ϑυΐκη, ἴῃ πποσγτιιῖς γάτιπι οἱ τοξαπτοπτισ, δ Ηεῦγατος ςα- 
Ῥίτε ποηο, ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἑαλωκεςς, τηαΠ! οΠτὸ ἀςργομοηῇις. ΤΥ - 
Πὰς, εἰ 3 ἡ» ἐπαντοφώρῳ ἐγὼ αὐτὸν ἐκ εγξω, ΤὉ τ. νἰγούμτ καὶ κείνοις 
δ)ὴ τοῖς οἰκειοτάτοις μεέλιςτα δηλωῖσαι » πεῖς ἔχουσι ὠρς «δὺ φαύλοις κὶ 

τοῖς απουδιαίοις “Ἶ᾽ αἰσρώπων., ἴῃ ξΑπαΠἸατείςπιὶς ἀεπηοη [γαῖα 
410 Πιπε αἰϊοέξιι ἴῃ τπα]ος ἃς Βοπος ποιμίηος. Αὐορμᾶης5 
ἵπ Ῥίμιτο . ὅ3: τοῖσι κουρείοισε “ἿΨ κα ϑυμλώων. ἴῃ τοι της (πάση- 
τίππι. Το πη αὐδαὶ, ἀριια Η Οὐπουιιη; αἰγρορρὲς ὠγόρθυον 671 πορμεὗμοιο 
ϑύρῃσι, δά [οτος υγαπιί, ὅ2) τς ϑυραιςγαὰ ἔογο5, ΑΛ ορ μη ος, 
ἰῷ ὅ3ὶ ποταμῷ, ρυιὰ Ηιμιμτι ἤτιις ογατοία οἰ, εϑοσὶ ποτὰ μῳ, ΤΙ ὰ- 
ογάϊος ΠΡ τὸ τογτῖο. Ἰτοῖτὶ Ε χ. ϑὴ να ἔργα γίγνεται 5» ἜΧ [ξητοη- 
τα τὸς Πισσούιητ, ΡΙατο ερίοία οἴζαια. ᾿τοπὶ ἃ Ὁ Ρίατο {8- 
απο ἐς ἈΘΡΌΙΙς, ἔς! δὲ ποὺ κὶ υἱὸ ὑπὲ σώμασι πα μδεία γυμγας!- 

ΕΠ 
κἢν ἀι (οὐ ρΠπα αυϊάςπι δὰ οχογοομἀα ςογροσα» βγπηπαίιοο 
Ἰάςπι ἐριτοΐα οέταιμα οὐμτπι Αςοιηβτίιο 9 ὃ πλοχ σιππ ΠΩ; 
οὐπὶ σοάσπι νογο; εἰ λιοντο διογιΐσιον μᾶρ ὡς νέον Κὺ πολει 
τοῦ πολίμου πράξεις ,σύμζουλον 3) χἡ πρεσβύτερφη ὅγε σωπὴ ρία, πίη 

καλίας, Δ το5 ὈΟΙΠισας5 σεγοη 45. δς Δεὶ 510 1118: σραΓετιιατὶ 
το ΡΟ ΤΕΈΒΤΑΤΕΜΌὅζΑΚΒΙΤΆ νΜ, δῆ βασιλεῖ 
υσυκόων, 14 ο[ξ ἴῃ ροτοίξατο γορὶ5 [δ ςέξοπιπι ἔμπης ἢ 
ἄτα ἰτοιπάο ἐς ΒΚ ριθ]ς. εἰ ἐπί ἐμοὶ εἴη ἢ ἴῃ τὰς ἢτὰ 
ὅπη σοι ὧν, τι] ΠἸσοτ. ὅσον ὅδη σοι, αιιαητιιπὴ δὰ τς Ροττάμοῖ, 
μι5,. ἐφ᾽ ὑμῖν ὄξὶ  (Ἰταναι οἰΓΊη ν οἴϊτο ἀγθισγίο ὅς ροζοῖδα 
πιο τ οηο5. ἐπ᾿ θγροις κεῖται τὸ σὸν ἀγαϑον» ἴῃ Αἰ ἸΟΤΊΜῚΙ αὶ 
Ῥοτοίζατο τιιπιὶ δ Οπιιπὶ ςοηίίες, Ναζαμζεπιι5.. 

Ὡρηγμάτα ἐ)κ[α 1 τος ες, Ηεγοάδειι5. ἐπ᾽ ἐμοί δ 
ΡΆ σις) Π05 της οἰδ ατἰτγῖ πὶ πηϑητις σοη ΓΟ ἀἰ Τ' ᾿ 
Ἐπ᾿ ἐμοὶ πεόσες γροηο5 τὴς οἴ, 14 οἴζ, τα ροτείτατο πὶς ἐὲὲ 

μοὶ κα τὸ κατ᾽ ἐμὲ ιιαμτιπι ἢ τὴς ἤτιχπι Πιῖτ, Ὑ ἀς μέρος, ὅδε 
γῳ παι δὲκαὶ αρχὑμὴ πεποιυμάψ9:.», αιῖ δα Πἰλιπὶ Ῥεγερηπι 
δαιτὶ ἀστι]τ 7 ΡΙΠταιο μι ̓ ῃ ΤὨςίςο. Ἐπὶ οείαιπι Ρ 
ἄφηοτας, Ποιποίτῃςηο5 αδὲ τήϑοαρ, ὦσρ οἱ ὅδη πὸ 
νοι ἡ ΠηάσηαΣ ἡ Πιτα; ΠΟΙΉΏ6, ὅδε ἴσῃ γἡ ὁμοίᾳ. 5 ἀξαιια ὁ 
ὙΠ ιογ ἀτϊάες. δύκν Ὁ χτ᾽ σιωδήκας͵ ἕτοιμοι δῇ) διαλυεῶ 

κλημάτων δὲ ἴσῃ κ᾿ ὁμοίαγια εἴς φα4}} γεγίμαιμς σοπι 
τὶς [ἢ οδτι πα]; χα τοῦ δεχαιολογειῶτε. ᾿ς Θηπτ ν οΓθὶ 
σατιιγ ὡ ΗΟ. Π τὰς σο αἰ τοῖς ἴῃ ἀΠσορταπο, [4 οπηγτε 
ζοντο φρατι αὐ. χὰ ἴικα δστουοίαν εἰς δ δ ήδειμινον ἐσοιΐρυον αν, 
διοία ἃ βουχόυϑυο) ἐέγα!. ΧΟποΡμοη [δρτίπλο. Ελλύω 
δβὴ τοῖς Ἰσοις»κ, ὁμοίοις ἃ ξυμιαχίαν 80). ἃ 415 (Ὁ ϊ 

τεηὶ Κα Μη, ἀν}. ἐ,οῦ ρον ἰωγ κατέλεικον ὅλη κτεα πε 
εὐθοάοπιττοθιις τηοὶς ρυσέςοϊ, [το πὶ ΤῈΜΡ ᾿ 5.4 
τὶ πιά 65 » τοῖς ἦν ἀΐϑλων γυμνασίοις ὧς ὠχθό μεϑι»ἐντυγχιανο 
μέράνρατο ἤς οχροποιάμπι,  ογγαπιίημτη Ὁχογοιτατίο 
ϑταιιατὸ ξουγἸ 115. ἀἰενη ἐς ἀϊς ργοάποςητξος. ὅδε κ οὶ, 
ςαπὶςιι4». ὅ35 τοῖς παρεληλν ϑόσι μεινιαναῤνηκεν ρΓαΣτΟΥ ΓΙΘῚ 
διι5. οπιοίϊ πεμες. ἐπ᾿ κάτι, ἴητγα νπιμῃ ἀϊδπὶ. ἢ 
ἀἰς: Αρο Πομἰπ59σ ονθεασαν ἐπ᾿ ἠματι νύκτα φυλείοσω, ἰΔ Ὁ 

ἁμέρᾳ νὴ διεὶ γυκτός. ταὶ τύχας ὀδύρομαι, 1ὰ οἴϊ, ἡ μέρᾷν 
ἐν λύπῃ “ιαγνῳ Ἡοππεσ. 11], «9 Νυλέα ϑυμιὸν ἔχον 
δακρύστιντεις 5 14 οἵδ) μίαν ἡμέραν πλαν στοντας » ΟσοΓ 
Εἰγπιο αμΐ πιο 5 ἃς Πιξιατα ᾳσΠγν πιῖς ἤπῖγο ἀϊαγπίϑι 
λείᾳ Τὴ αἰώνων 9 [5 σοπ πηπηατι οποῖη φοι  οσιιπη, ἴξι 
τὸ ςοπἤηπμπασίοπο, ὅδ τέλει, πουλίδιαχέ, ἐπ᾽ αὐτῇ ἴη 
νομοϑέτητο γ Βοος (Ὡςογ οτία πὶ Ἐοροτη δἐςσερογαξ. 
1τε πὶ ΡῸ 5 Τοργατογοίαργανν τγα, ὅγη χεῦστςρ Οἱὲ οππηῖ 
τοις ΡΟ ἰχαος» δ: τοῖς συμ ξεζηκέσι, ροΙϊ ειιοητα, Ποπιοίεῃ 

δὴ πᾶσι, ἀεηϊαιιον ρο γοπιὸ 5 ΓΙΌτάτο, δὲ πᾶσι 
ΟΧτγοΠΊα ἀσΊ 1} 15 ρᾶιτς τΟΙΠ]οοατι ΑΡΡίαπας 1 1Ὁ 
πινᾶτ αγτιμάχοις αὐτοῖς ἐΐτι θα ῥωμαίοιςγ τὰ εἴ, ροῖ Ἀο 

(ιδ]ατῖς ΒΚ ουπαηΐς. ἐπ᾽ αὐτοῖς να ἐν ες αἱ 5,46 
ογά. δδὲὴ τῳ σιτῷ ἐἰδὲν Ὃν ἐἰ χὴν, ρτάττεν νἱξλιιπ). ΧΈΠΟΡ, 
σιτιᾷ ἔψον ἐϑυίω, ειιτι ραπς οἰ οηΐππι εἰ. νεκρδὶ τρια 

λίοις κὶ μυρίοις,ςαἀδιότιτη ἡ πάθοϊτη Π}}}}1α ὃς τγῶς 
4η ΡΟ... Ιτεπὶ 50 ΡῈ ΚΕ δὲ κρηδι ὁ τοῖχίθ- ἐσαα 
εἴνἤιροῦ σγοριἀΐης ἔοττὶ σοι Εἶσαι πλιγιια. ΕοτποΥ 
δὴ χθονὶ δερκοιϑοιο, ρτο δὴ τῆς γῆςοίπιροτ τοτγαπι, ἢ 
Ρκ Ατντ Πα β΄, πέτονται ὑπ᾿ αἴϑεσι, ν οἷδης ἤιρτᾶ 
ἤοτες. [ἕεππ, Α Ῥ91 Ν)} Οἵπὶ γεγθο πιοζιι5. ὄδὲ σ᾿ 
δὲς ἀοἼλειις, ΓΓαταν ῖη Β οσπα!, θη σφισι χεῖρας ἃ 
πλῃῇ Τητι] οσιπτ. ΑΡΟΙΙο. ἐπ᾿ ὄυδοξίᾳ ὁδὸς» νἱα δά 
πορ θα ἐσι καλλίων ὁδὸς ἐφ᾽ δυδοξία. ϑις. ΠΟΙπ. 1148. 
τοὶ ξώνον ὅδ ῥν»γμῖνι ϑεελάοσης»]. ὅπ ἃ αἰγιαλόν, Ἰτοῖὶ α 

Β . σον ͵ Ὁ 

4τις ἸηΠάϊας 9 ὅ)) τῷ ῥύμῳ, σοηῖγᾷ ΡΟρΡυ τη. ἤλϑεν 
Ἡδιη.51ς [πἰςα: ς.τ2.δς ὅθὴ πωσρὶ Δατιοτγι5, ὅ9η αὐτὶ πθ 
ὙΒοορμτγιάς Ρίαταηο Ογοζοηῇ Ηἰξοτ, [10.1. οΆΡ. 
ἢ ὡς ὅ3ὴ ταύτῃ ἐμίγν πῇ δυρωπῃ ὁ ζδ, τοῦεῖα (δ ς ( 

σοποιδυ ς. ΡΓ1.11}6.12. ς ας Αςςιηείιμιπη νετὸ 
τ Ν Πρηϊῆσατ πποτάπησιης Δ] Ἰαιιό. ὅθ δ «ικίυλ ὦ 
ἐπ᾿ ἐκείνοις ἐπαίνειωι,αά {1105 τειιογσουΡίατο ἐπ Ἐρὶ 
αὐϑρώπων ἔϊπιμπον,λά «ἸἸ4ιιοπα ποπηϊμοῖτι παϊτῦς ὃ, 
7." τοιοῦτο ἐκ ἔρχομωγαᾷ ταῖε ΠΟ ἢ ἀςςεάο, Ἰδίάοηι 

ἐμὲ τριῤρη,τυϊγοπῖση σά τὶς πῖπτ, Αὐὐορ].ΡΙατο, 
ἐξα διζεν, χὰ Ἰασιιαιι 1 ατ.53} τὸ αὐτὸ, ἵπ γ πυπηνν εἶ 44] 
δ κέρξερον ἦλϑες. ΑΤἸΠΟΡΑ. ἀς Ηστοι!ς, ἐπ αῤισρ 
ἤμπ τ νι δὴ δεξιὰ, ἀοχτγογίιπι: ἃς δὲ ϑτέτερα γαάα! 
τοῦ. Ἐπὶ δόρυ κλίσις, κὶ ἐφ᾽ ἰωίαν κλίσις , ἔπη νοι 
δι  Πταγὶς ἀ{{Ἰρ[Ἰπηα» ΟΠ γ. ἥστεν 5. κινήσεις αἱ ὕσι ἂμ 
πεώντει χα ρὸν αὐυώξειν, ὡς ἔδει συυεϑίζεῶς τὺ ἱππεϊογαῦσαι, 
εἷν κλίσεις ἐφ᾽ ἰδίαν, ὁ πάλιν ὅδ δόρυ: πος οἴ, αν Ὁ 

ἃς ἴῃ ἀοχίγαην, μαθοπα ομΐπι Πη1Πγᾷ τη ΓΙ 5 δὲ μια 
ττα, ΦἸςἸτάταιις ἐς ἐἰαπίδα κλίσις, αὐτὶ πῇ ἐφ᾽ ἀωύΐαν» 801 
ὅδ) δόρυ ϑϑιςρέφειν, ἃς ὅη) δόρυ πἰξιαπᾷν, ὃς ἐπ᾿ ἀσοΐδα, Ἐπ 
ϑεῖάννντ ὡρὸς ορϑίω ἀϊςῖτιιτ, Δα τε ξιᾶ 1ιποαπη»ἑπυς ΠρΊ μι 
γραμμίν, ῬΟΙΥ}. τιϑέασι 3. τας του των σκίιμϑαὶ δὴ μίαν ἀνϑεῖαν. 
Ἃ ἐσίαν καϑίζεϑευ, αὐ ἀγάτῃ ἴζατς ργοόρῖογ ἴὰς Δί Πα. Τ' 

Π 



. ᾿ 

μωεκὸς ἱκέτης γγυν υδν (Θ΄. δυσχώσκεται ἐδ αὐτῆς ἃ σισαι σφών 
ξὼν χα δἰ ζεόϑαιι γπλ πίω) ἐςίαν. ΕἸορΔητοΥ οί μὴ ἀἰχ τ, πὴ μέγε- 

. ἐλϑον σσαύτων «μ᾽ κι ϑ'αέῳδ ων, Ραιίχη. Τἀοηγ, 9) μέγα σὶυ- 
τφορρελϑόντες ὃς ἐλϑυντες 57 μέγα αἰ πεχθείας, δὶς [, {1015} πὶ 
ἤμιπι αἰ εἰ τυ λει ἀοϊεοῖς, ἀΠ δὴ.) Ἰηςοττα ἔοττιπαυ: Εν ρτὶ 
θεὶς τγα πα! Ρογαδέϊζας (Βαϊ οἰάςπι: αιὰ χπῆτε- 

᾿ ἐἰηππα ν τοῖο ἔματ 5 ταγγίτι ἴσα] 15 σα ρῖτ. Ιτοπ] ΘΟΝΎΆΑ. 

ἔρον πλατο γοίιοητο5. Ποσποτ σὲ βελόυταὶ κα ϑες σιορυς- 
ἐπάν! ἔπατ ςοπβ]Ἰατὶῖς » Αὐζοτο!ος ἰἴθτὸ αιάττο ΡΟ] τὶς. ὁ σὴ 

δ χϑιτωνα βασνλέως» 411} ρταροἘ οὐδ ιο τορὶβ » ἰὼ Αξξ, Αροιὶ. 
ΤΈΜΡΥ 5, ὅδὲ χρενον ϑιἰ το ΠΊρι157 Ηοπτοτ. 1ΠΠ144,β΄. μείνοιτ᾽ ὅδ 
γονοηάτοῖο δα τοπηριι5. ἐπ᾿ ἐπῆα νύκτας αγρυτνίμσε εἴχετο, [ἐ- 

πὶ ποέϊος τγαπίε σις Ἰη πιπς5. οτοάος. δδὲ τί ἕω, [εχ - 
᾿ἀγοϊαν Τμιον ἀϊά. 658 χρόνον. αΠιια πάλι. Δα τοπιριι5. 
δή γον α] φυαη τι. 95 τὸ αὐτὸ, πούς πῃ τοπιροτον ἢ οο- 

Ἰοοο δῆ πλέον, ἀ τ 115. τ Ρ 1157 ἔσται, Αὐατυισ αὐτέλλει 
νη οὐ ὅ}) σλέογ. ἱσογο, οἤρτιις Ἔχ οσίτιγ. Τάςπι, μείων ἐτ 
Ὅν τὸ δ᾽ 57} πλιέον ἔγνυ χίθ- ἡ δὴ. ΑὙΠΡΙἰοτ Ἰμξουμαᾶς ἀορα] ἴας 

γπισγάς. Αξγοτγιιπὶ ςαρῖτο γ᾽ ο Π πηοαίιαττο 5 ἵνα ὃ. μὲ 
᾿ σὲ ἐγκόηζω,πς γογὸ το ἀπτιπ5 ἱπτογροῖ!οην. Π1οίτιιτ 

ἡπλεῖον, ἸτΟ ΠῚ ῬΓῸ ΑΡ ΡΥ ΠΙ τντεκ 9 Οὐν Π. ξ, ἅτω γδ κέν 
τ᾿ ἀξετιὶ τε εἴη ἐπ᾿ αγδρώποις, δίς. δὴ δῆμον πλαζομανας 

ΡοΡιΪος ἔξιι ρογ ρορυ τη. ἩΠ οπιογιι Οὐν ]. ξ΄, πλα ζει 
ῥῶν αὐοδρων δ᾿ λιμόν τε πολίν τε. [το Ρτὸ 5υ ΒΑ ΟὐγΠ. 

ἂν πολίων ἐπα απείργνα γαϊόυ ἶτοῦ ἕλετο ἤὰρογ τογγαπι. τῶν 
5 ΠΊΟτΙ ναὶ οἱ πιοῖιι ργο αν: Ἡεποά, κλέθ- εἴν δηὴ χϑύνα 
τείραν. ὅ᾽ ΔΙΊτΟΥ οτίαστη ῬΟΏΙΓΙΙΡ αὶ πάῤελκον οἵ ἀτηις ο- 
: ΠΑ ΠῚ ΡΓῸ ἀὐϑρώποις ἀἸΟΙΤΙΙΓ ἐπ ατϑρώποις ἤτ|ς «σ᾽ αἰϑρώ- 

15. τίτοι λέγω ὅατα πέλονται Σήμ τ᾽ ἐπ᾿ αἰπρόποις, υ]ὰ ΕΣ 

ΤῸ αιιος Πὴξ Βοπιϊη θεὶς ἱπτιςία. δ) μικοὺν» ράιΠ- 
ΡΟ τιν ὅδε πολύ, ἐφ᾽ ἃ. χα ατια:,ιιοτιιπι σι τι. ἐφ᾽ αὐὐ- 

(ει! ἐφ᾽ ἑαυ τον; ἔπε: ροτείτατίς ἕαςογςο, Αγ τοτ.:. ΟΕ- 
τότε δὴ, αἰραβόλων πολλων δεκὧν ἐφ᾽ αὐτὸν ποιέυήνίΘ-,τοῖπο- 

ῃ ἀοστε ΠΟ ἡ ει σοητγοιιογἤατγιιπι ἴῃ ἤιδην Ροτοίζατοπη 
ἢ5. εΦ ἑαυςῶν δ) υΐαμιν καϑιςταναι., δὰ [οἰ ρος ροτοητίαπι 

Ἴατο, ἱα οἴ, ἀ ἔπιπὶ ρτα Πάτατη, Αὐλτοτε!. ἔδχτο Ρο τὶς: 
εἰς οἶξε σίου κα ποιεῖν ἐπ᾽ οἶξεσιαν. τη [πᾶ ροτοῖζατε γοά!- 
ἴα: ἀἰτίοη!ς ἕάσογς, Ἡογο κά ληιι [ἰδ το ΡΥῚ ΠΟ 5 ποιη- 

“τε αὐτὸν ἔχω οξυσίαι, ἐπεβέλδιυε τῇ αῤχὶ δὴὴ ϑεέτερᾳ, ἴῃ ἀ1- 
ἴπ αἰτογαπι ραγτοηγ νης Πι15. Ὡρώτον μϑὲ ὀκέίγοι, τέων 78 
ἐρρυδαν 5 κὶ μετ᾽ ὑκείνοις ἡ μεῖς τίαὐ 5) ϑεέτερα τρχπαάρθα, 

Ρἢς [ΟἸυιτὸ ἀἰχίτ, τα θὲ ἕτερα, ρ το ὅπῃ: τὸ ἕτερον μρρς. ἘΕτ 
ἡἴπο ἀταις Πἰ πο. ΡΊατο ἴῃ Ῥγοταρ ἐκ υἦρ αῷ δδὲ ϑτέτερᾳ » ἐκ Ὁ 

πρα, Εἰ ΡοΙγθῖιι5. δὲ ϑείδε μββ»εα᾽ ἐκεῖνα δέ: ὃς δὶ 85’. 

εἰ 65} ϑεότερα 3,ργῸ εἴτγα ὃς νἶτγα. Εἰ πὶ ϑείδε ορροηῖ- 
ΡΟ γ δῖιις.ν Ἰάς Πέραν, ἐφ᾽ ἑκάτερα  [π ντπιησιις ἴατιι5. 

διαὶ πίω) ἐν ταῖς ὥραις ἐφ᾿ ἐχοίτερον ὑπὲρ β ολίω), ργΌρτοῖ σα- 
γί ρους ὀχ οοτιπι, ΡΙατο ἐπ Τίπιατο. Ε΄ φ᾽ ος ῥτο ἐφ ὦ, 
ἐφ᾽ ἐν ἀμαρταύεσι,ν πο τποάο ρεςοδητ, Ατϊξοτς] ἐφ᾽ ὅ- 

Ἰοσἀ. αυϊα πα 111: στοηιις. ἃς σογγο τί ι1ΠῈ εἶτι5. 531 τοσοῦς- 
τα οὐ ΟΥἱ απ ἐφ᾽ ὅσα ἀϊσίταγ Ατεςὸ. ἐφ᾽ ὅσον χοθνον, 

αιιδιπάπιι. ἐφ᾽ ὅσον ἐ ζη, διετέλεσε τιμὴ, αιιοα νἰχίτ. ἴῃ Βο- 
Παραῖτ, Ρ᾽ ατατοἢτι5.η σοοπο. ἐφ᾽ ὅσον τἰξικνεῖτο οἱ διωατὸς 

ἢ φϑεγξα ὧμθ- αἰεβόῴησε » πδητα πλαχίπηα ροτιτ γοος 
αἰτοϊάοσα ἐδ ἀθση. ἐφ᾽ ἡ μέφαν, ἴα ἀϊοιη ἐφ᾽ ἐμέραν σίπῳ ἐς 
ἄϊεπι γἱπερδητ, Τ μον ἀϊ4. ὅ3) πόσα, οοἤτπηι. ὅ5 πολὺ, 
ἘΠ ΊΠῚ 111}. 11}. αν ὁ λίγον. Ραλιοῖς. ὅΠη τοσούτο, τα πα ιι: δὴ τὸ 

τὰ γε] Ἰτάτοιτ. δ: πλεῖον . πγαΐοτο οχ ραττο. ΤΉςο- 
Ὁτα στο τοττὶονσαρίτε ἀθοῖπιο. Ὀ]οίτιιν ὃς ὅθηπλεῖον, 
ον. ] οι! 4116. Ὁ] τί πτιιπλ.απῚ ρ 115. ὅΠη τὸ πολὺ, ΠΊα 
Το 7) αἱαν ἑκοῖς ἑω ῥαίβϑὸν τιϑέντες, [ἐροτατίτι ρΡοποη- 
σι ΐ ας, ΗΠ ογοά. δ) ὁκτὼ τετειγυῖμον ἐῶ ςράτευμα 9 ὁ- 

αἴπιθιις ἐπ τιιέξιις ἐχ ογοῖτιις. Τμπιογ 414. Ττοπὶ Εἰ τὴ, 
ΟΠονοσηήσαντοι ὃ Ἐ5: θ αἰατονγ, ἐγ τὲ σκιμποδίω χατειστέγῳ 
ἴδυ ἐ σεκόμισε,ν [ητις Δ πτογτοῖῃ πστοτδητοῖτ. ΓΟ Π| 

ὁ εἰκόγα ἴσα, Ρ ἱππαρίης Παρατ, Ποτοάοξ. ἴτοπὶ ργὸ 
ΤΕΝ ας) .ἐφ᾽ υἱοῖς ἔππκλη ϑὲν, Πρ οΥ νος ἱππΠΟσατΠ 5 [- 
ΘΡ το]. αρίτο ρτίπιο, ζ3) τίω) θυγατέρα «ἴϑᾳ ἄμασιν πέμψας, 
ΤΠ ἔροτ ΠἸ1ὰ παῖπτ . Ἡογοάος. ὅ)) τί, αιαπιοῦ- 
ΟΡαη. το πὶ {ἀργανρυξτοτ. θη διιωδαμιν, ἔαρ τα γΊΓΘ5. 

Π ΓΘΏῚΙ5. Α Γατι!59 Στὸ χερὸς ἐπ᾿ ἐξιμ, ΟἸσοτο, ΓΛ ΟΥ ΠῚ 
πιά. ΚΠ), Ἰη ττα: Προ. Α γάτιις 9 ἴνλο σὲ πλδυροίς τε κὶ ὡπ 

" δγκα» ὁωσι. (Οἴππι. ὅθ ταῖς πλδυραῖς.[ητοτρ.ταπιθῃ ἴμ- 
Ἃ δί ΔΥΠΊΟς. 

ζᾶ Πι,ἀείιροτ. ΑρΟ  Ποπῖις (δειπάο - δ) ὃ. χόφοι ἐσσείοντο. 
μον ῬΟΓ Δι! τοι Προγηὲ νογὸνἀοἰπῆς . ἀφηϊαιις 5 ρτατογοα. 
ἢ πρλσοτοτ; τογτὶ ὁ, αρίτε ἀσεῖπιο Αἕζοσιμη Αροϊοίοτιῖπι. ὅδὲ 

ὁ ϑιμοῦ, ἤπιε! αι ἐπι. ̓π γππτ. Τ Βιιογ ἀ14. ὅ5: τε, κά Βασάιιο. 
ΟΠ Αϑλλον, τη σ!ς ροτίτι5. τσ πάο ροϊξροπίταγ ἴιο σα [αὶ 9 πλιι- 
Ἐἀσσρητιμηντ Π1Δ4.α΄ ᾧ ἔπι πολ ἐμιόγηστι, ΡΥ ΟΡτοΥγ 410 4 πηι] - 
᾿σἰλδογος Πηπιπινὶ,ἰά οἴ, ἐφ᾽ ᾧ, αὐαςιρρφὴ ὁ τεὐπὸς 5 ἠμαατ ἴη- 

Ν 

(ὡς «-αρεσκϑυάζεται Ομ τγα ν 5. μι πο η. ΠΌοτας. ὅ95 εἶν 

Επ 571 
τοΓρτοδ)ανας οοφίοὶ αι α το ράτίτιιγ » ἢ ἱπτοῦ ἀπο ποπιῖμα Ῥο- 
άτιγραῖς Θαχα Πἴσγο αιιαττο, δίρη ας στίαν τοιπαριις.» ντ 
ἦπ δδιγίγνομαι» ἰὰ οἰτρίιςςοἀο, Ἰσογοίςο,Ρ οἱὲ ἔο, Ιῃ οοπιρο- 
Πείοης Πρ μιΠςατ δι πτιρο τἰοποπι ντ δὴν τίϑεμιαι τ ἀλτ αυροτ, 

νῖ ἐαρωτώ,ἀ4ο ἰῃτογγοραυουο πὶ, ῆηκρυ πῆωταιτ ἀκολέϑησιν, ὅ)τ- 

Φυραν,εἐπταγ ὠ ιν 1 η(ἰ1σατταιτ Ροτοίζατοιη, Παπὶ ἀηϊς Ρταπηάμπιπι 

ΤΟΙΘΡ ΙΝ. ὠρρσειπεύχοῤιαι ἀϊοϊττ ρος ΡγΑπα μην, ἐπεύχομαι. δἰ ρηἸἢ- 
οἂτ δτῖαπη ἀἀαἸ το πο αι ἴῃ ρογ νςο] Πιροῖ. παπινα (αρξιδίδοτε 

Εἰςογοηϊγϑς Πὰρογράοτο Ρ]Ιἰοις ΟΥάτοῖς ὄπιχέγειν καὶ ἐπειπεῖν, 
᾿ς δὰ εἐπεώλίειν, 

Ἐπ ἰ πο τ ρα ἀο Ἐν Ροτοῖμας ὃς ατοἰτείαην οἴ, Οὐγ τ, ξ΄, ἐσ ἔπι φεί- 

δῶρο ὄπες κουύαταῤχᾳ. δι Π144. α΄, τοί ἐπι δέ 5... ποὴ οἱ εἰδὶ πἰος 
τι. ὃς 1.6, χαλεσηὴ 2. ϑεού ἔππ μικῶις, ἐπι χεῖρες, ἴαης Συαηις; Εο- 
τοάοτ. 

Ἐ᾿ πιαγαανη τὸς. ΕἸ ΥτῚ ΠΠσπιῖς. ρογητιλππὶ ομανι. ὃ 
Ἑ’πιαλὴς εἰν Πϊο τοῖς δἐφιάλτης ποὺ ΑΘοΪε5 ἐφέλω 411] ὅ.-- 

αἰλλύω ἃς ἐπωφέλίω ἀρρο!]λητ,οιάοαι ὅἠναλὲς οἰΕτερανον, Ἰποιῆ- 
ἀυπι,ἀς!ςέξαδ1|ς. ἢ 

Ἑ᾿ πταλμῆνίθ-.κ. 0. ΠΠ]|Ί τας Ῥεγ γποοροη ργὸ ὅϑπαλλ όμ-, 

Εἰπιάνλώ, “ἡηπέμητο, Ἰτιντυϊττ ΟΣ Α τ το Ρ αη ΝπδΙδ. ἃς ἀρυιά ΤΒιογ- 
ἀΙ4λῖπ ἔοξάογο φιοίαπο δὶ δὲ τι κὶ ἄλλο δοκῇ τοῖς ξυμωσ' χοις οἴκασι, 
ὅγιάλλειν ) ἀοπηιπι πλϊτγοτο α οὐζ, ἀοιηιπι τα ἢ]ς Πτογῖς Π1Π-- 

αἰτίαις Πρῃϊῆσανο, ςΒο  Ἰαδ. Ἔχ ροη λυ πέμειν,  ύλλειν [δά [τὶς 
Οἱτυιγ οτῖαπη 101 ἀπιάλλειν, 

Εἰ πιάλτυς ὁ νά 6 Ἐἰ φιολτης. υγοαύρετος, 

Εἰ πιδυδαΐει, οτρ αςοῖ, Τ οτοητ. ἡ 
Εἰ πιανέω, Ηςἰγς ἢ. ὅδητε ἔσω; ρογηλῖττο. Τοηϊοιῖη οἵ Ρτο ήταν, δ 

ζλιθυ ρα. 
Εἰ πιαστ,γπιια ἀοπτ, Χ ἐπ, Πσηϊ σας ὃς ἐπί χονται οὐ Ασοινεῖ 1) - 

τἰμ.ῖς ᾿γτι τ. : 
Εἰ πιαύω͵ ὀνδιατείξω; ΠΟπι Οὐγ {0 σι συβώτης ἐϑολοὸς ἐῶν ὅηίαυεν, α-. 

Ῥιιά ιιὰ5 Ρεγποέζαδατ,ραροῦατ. 
Εἰ πιάχω,λεοἴαπιο. Ηοπι. {Π15..},ἷς ἔφα 9᾽ οἱ σ᾽ εἶρχ ἀσατες ὅσ χον 

ὅες Αἰ χαιωών, Μύϑον εἰγκοσοῖ μῆμοι, ΄ 

ἘἸ ΠΩ ΘΠ ΕΞΣ ΩΡ Σ Ἶ ἜΠΕΣ ἜΘΤῊΣ 
Ε πιβαϑρον,ε τὸ, [ςΑ ΙΔ) πατιτΊ σα) ΡΟ 5 ΝΊΓΟΙ]. Το ρμιις ἀς Αὐτῖααῖ" 
τατ. ἡ γουώτο 3 ἃ τούτου γάμον, ὅγηβαθραν τοῖς υϑοκνομεῖν βεληστιμέ- 

γοις»σταάιπη ὃς αἰσςηἤιπι: Ρατεξιξειιι δάϊτιπι δά. Ρεσοληάῦς: 
γε ας ΟἸςογο τἀ πηδηγιπι ρεοοαηά!. Εἰ πιβαάϑρᾳ οἴῖαπὶ τη - 
εἰῖμα οἷς οὈΠάϊοπα ς.ν εἰ ντ 411] σοάϊοε5 μαοητ, ὅπ!βαϑοα τα 
οἢΠριοίδριο, ὅϑηβατήρμοι μηχαναί ἀριι Ὑ Ἰττιιαῖαπι ᾿ῖδτο ἐςοὶ- 
τουοαρῖτς ἀοοπποποπονί(νδὶ ἀσὶς ἐς ἀτίοτο πδο πα, Ἰά εἴς, 
πρὶ κριοῦ, αια: οπηπΐα αὰ νου τ γα ογῖρτα οχ μἰς Δατβοτί- 
θιν55 οχ φυῖδιις οτίσιτι ἀπ πη Πτ Ατβομαιις) Τς ὐςοῆτι »41 
ὄφίβαϑεν Οταοὸ ἀϊοείτατ : (τ Ιερεπάτιπι ἐς αἰοςιία 4] ἔιβά- 
ὅρα. [ἀροτῖτις ἐπὲπι γοσϑιῖς αἰσοηάξητοπι τι Ομ] ηπατη αια δὰ 
πλῃ σῖτα Ρίαπο Ρεάς τγαηῆτιις οἵϊς ροτοῖϊ δες, (υΐ ἀσςοίδιτι 
Ἰδριιητ; πηι πάτα ΒιπΠΠς τοτογργοταπτιτ» απο Ὁσοιΐτο ιο- 
ἀλπὶ ἀττὶ ἢςῖο ὅς ἐχράϊτῖς πιο πατ]οπίθιις ἴῃ ΠΡ] πὶς οτος 
{τογεῖ 9 ὃς ἴῃ οᾷ αἰτιτιιάτηοτα ςἀπξτα,αἰια ΟΡ οὐᾶτ τοτϊπαοιις 
Τὶς φΙπεγοταγ. το ]εηοπέπγαιίς ἀἰςΐ αριι νορεξημτι ἀτθισγαη- 
ταν ἰἊς ἔϑιβατήρκαιγε Τρ Ρ τ, ἔπηβαϑρας νοος μετα φορικεῖς 
οὐιαπιν ἤις οἱς ΡΟΪν δὲιις, ἴντα ἐαὺ πορϑ ταὶ δια βυήνειν αὖϑις εἰς τίυ) 
ἀσίαν, δπβαϑρὸυ ἔχοι πίω ἀβυδὸν. ὅπηβαϑρον οὐδ ῃν γα ον Π 41] 11Π}- 
Οἀνῇ. ὁ, Καὶ δέχκεν αὐλ᾿ ὅπξατρον ἔγων ἐϑέλεσεί τε δοΐζω, ὅζς. μιὼ ὃν 

ἃ ὁ ληβάστως “ νεὼς, ὃ ὅδι ναῦλον 9 Ἰπαιιτ Τιάντις. ὅπη βαϑρα,]. 

δβηβατριαςρ τα πα ἱπο το Ππ55ΑὉ ΟἸ οηύττοπι ὅθηβατρρν» [εἀε5ὶ 
[υρσοῆιμη. . ἡ μῦν 

Εἰ πηβαΐγω, μ.ἡδῶ,πονχα, μα 4» ςοηΐσοπο. ἀἀιιςηΐο » ᾿ποονίπετο- 
ἀϊοτινοτδο Κβηβαήνειν γταπταν Οτᾶοὶ ργο νεηϊογαιιδηο ῃ οτά 
γα [εὐτῖπ αταγα εἰς ροιὲ σοςοίϊιμη. Οομμεγαίτατ οὐπα Οςμὶ- 

πιο ὑγιβαίνω απσων»αςεπάο οΠ05, Ἡ ΟΠτοτγ. ὅβηιβανειν γαἰηρ} 1.- 
οατίατε ἀρτοςν ΠΟ ἘΠ τον ἱπσταά!. Οὐγ δ’ οὗ τ᾽ ὅ)) γαίοις αϑὸ οτξίης 
βώσι, ϑες.14 εἴπ, ϑηπζώσιν. ἐελϑύσι. ὅλας πὸ πλοίπ. παι! ΒΊιιπ, ἴῃ- 

τοῖς. [κιοϊαη. ἐπέβη ϑεηαλίας, Το ΠΟΙ Πςη. δθηβώνει τ λακώνις- 

κῖς, αὐ 1 ἀσομ σαι, ΡΓΙΠτατομας πη Εγοιγθο. ὄδιβι ἑ “Ὁ “᾽ 
411 ἰπστοας Ειδγῖς Ατεϊςαπγοὶπ ΡΕῚ ἰοῖθ. δθλβενος ἡ πέτρας, ἃ- 

χαπὶ σοπίσοπάεηζε5,14ςπὶ ἴῃ ΟΑΠΉ]1ο. δηβενει εὐὐπῆα τριί- 
δϑις » ἐπυπηίχοῖ ἐοτγιιση ΓΙ ΓΟ] οἱ ον {(μδιῖς δὲ Ἰμστοάττατ »ἡΠ 
ὙΒοπιζος 6. ὅϑηβαίνω ἐφῆο τεῆα ῥάκοντα ΡΙατο ἐς Περι. ἐπέω- 

σαν ἀφιεμῆῥων βελων.αἀ τείοτιιπὶ ἱπέϊηπι ῬΟτας Πογιι το ΕιΙ Ἰητγᾷ 

ἀἰαξεαπι; Χο πο. Ηςποά, τη ὙΠοοροηίᾶ 5» τίρμης ἃ )εέῶν δληβησε- 

μὴν ἀϊχίτορτο αἱ Ποποόγοῖι δ ἄομα αἰςοη[αγιπὶ εἴς. ποσὶ υη 

Τλατίο, Ηοπιογις 11..β, νηυσὶν ἐξ ὠκυπόρρισιν ἔβαινον» Π ΡΤ ἰςθα- 

τιισ παιιδ5914 οὔτ, ἐνέβαινον » εἰσίεσαν γ πεῖς αἸΛΛἌΩΥ γάμσιν ἔπηβωνήν 5- 

ππειρωντο » ΟΠ ὈΔΏΓΙΓ γτγίσιις 1 αἰτοπᾶιτι τγαπίθτδαϊ ΠΑΠ( ΠῚ) 

ΤΙπιςγ ἀϊά. ὅξιβας τοῖς «ρασσι;αιὶ ἰπΐςεπάϊι γα, ἀαρυάρτ 

1π ΑΡΟΡΒτμορτη ὅ71 αἰνω σοῖς ἸπυιλάουΧ ἐπβόρβοη δὅγιβαὶ " 

παρχίᾳ 5 [οὐ ΊΘη5 ῬτΟΙΠ ΠΟΙ απη, δ Αϑις Αροῆο!. Οἱπὶ ς- 

εα[ατιιο » ΑΡΟΙοπτῳς [ἐσυπάο γκολιχίδοι γὰ δδιβωπες ̓  λον 

(οἰ ἐπιςαπὶ ἸΏ στο ΠΠ ΒΟ Ρ Βοος]. πη ΑἸᾶςς 5 σέ ἀντ Ζληγν ὀήπιη. 

Ὑ δὶ τὸ ἱπιιαίογίτ, ν δὲ το ᾿ποοογς. 1άἀςπὶ» σὲ ἢ ἱκυπομανὴ λφμδ" 

ϑηπξαίτα, δες, τς Ρτατὰπὶ Τὰ στο Πάπα. Ρ ΣΟ ἘΠ »ἐφϑδαλμοὶ 
τ 

δῶν, ἐς 



372 Ἐ{2ὦῚΠ 
τοσούτον ἐπέβησαν ὡς δὸς ἐρωνὸν αὐαηρέχίν,ἰὰ εἴς. σοαϊ! οὐ νίηις 
{ἀτῆιπι το  Παμτεῖσ . ντ δ οςἼτπι Ἔχ οιγίδητ: Πὲ νοττῖς Βιιάσειις. 
ἔαβαὶ ππερέϊω. Ἰαστοῦπις ΡΙεγίδαυ, Ἠοπλου. ὅθ βαίνει σε, ΓΙΌΣ ἴῃ τ 
Ἐταϊτοϊ πα ἀπτ.ϑο ΡΟ]. Πτο πὶ Ῥγαροπτίοης ἱπτουοοάφητο, ὅ7:- 
βαὲ δδὲ τ ἵταπον,ςοπ!οοηἄξης ἐαύτιπν. ὅηωβ αὐτες 62: ταὶ ναῦς 5. πα- 
ἀπε5 τηρστοῆη, ΤΉΜΟΥ 414. ὄθυβεξηκως δὴ ὄνον, [τἀοπ5 ἤιρογ πη, 
σαρῖτε νἱρο ππορτίπηο Εἰιαῆσο!, ἈἤαττΠα:}. ὅψη βας 6) νεὼς, παι 
ξοῃίςοπάοη5. Πογοάοσ. ὅθηβαίνω εἰς λόγον, ἱησγοἀοΥ 5. Ῥίατο ἐς 
Τιερίθιις. ὅπεβαίνοντες ῥυϑιμώ ποὺς ἃ αὐλονγππιοτο δά τ δ᾽α πα ἀπ.- 
σοάφητο ὈΠ ατατοῆιις ἰὴ ΓΥσαΓΡῸ οἱ δηηξεζηκότες 5) ᾿α Πάοητο 5. 
νοΐ. - Ι 

Ἐπιβάλλομαι οἵ Ἰάσπι αιο« αῤχομα!," φίεμα, ὅἠτχφοιῦ, σας Ρ],ἸΠπΟΈΡτου 
ἀρϑίοαϊοτοαιρίςοτ;α  ςέζο γἴαπη χα 4Π14ι:14,, ὃς ᾿πΠ|το 5 ἴῃ α- 
Διπηῖπι ἰπἀπσονρτοροπο.᾽ οἰξγσοπτιπι οἱς πὶ] ἕασοτε, Α- 
ΡΠ οππ τ μοη,η αιιοάαπι ρίςρ ἰῆτιαῖς ἱτα ΤἸορ τιτοκὺ ἐὺ ὁρ- 
κοις λύειν ὀπεβαλλεται κα εἰρίωίω. Ἐπ τιν 18 5 ἐσσειδὰ ὁ φίλια πος «δ 
ϑηβαίοῖς εἰς ἀλλοτρεύτητα ὅξιβάλλετω καταις" σα» ΟΠδτιιτ ἄσρτο- 
ἀϊτιισ. ΒαΠί τις, σιὼ ϑεῳ 3, εἴων δϑηβαγλόυδυθ-, φιλο ντῖπαπὶ εῸ 
Ῥεποιοίςητςο αι ἤρίςδτιις Πηπηνόθν βαἰγλεῶτοι τὐυὴ μέϑοσδον. ΑὐἸτοτο- 
Ἰος [ξοσάο ΡοΙ᾿τῖς, οἰλλ᾿ ἕνα δγὰ τὸ αἢ κφλως ἔχεν ταύτας ταὶ νωῦ 
υαταρχ σας, διαὶ τῷτο φαῦ πίω» δοκιδιῆν ὅγε βαλεδϑει τίωὐ μέγοδον, Ἐἰπτ- 
βἀγνεῦσωι ἔργον) Ριὶς ἀσστοάϊ. ΡΙατο ἴῃ ΤΊ ΠιᾶρΟ 5 αὐτε οἱμῦ οἵεόϑοι 
δεῖν ἐμὲ χέγειν, τ᾽ αὐτὸς αὖ πείϑειν ἐμαῦ τὸν εἴϊων διωυα τῆς, ὡς ὀρϑως 

ἐγχάρθι κ᾽ ἂν τοσοῦτον ὅτι βαλλ ἐνῆν Θ- ἔργον. ἐγιχέρεῖν ὃς ὅππβ ἀγλεῶχ ρτο 
φοίςπι ἐϊχὶς μεν Ασσιιίατ, αι αγαιρεῖ ὅτι. μείζονα. δγηβείλνε ϑεὴ 
πιαϊοτγα τοηζαγο ὃζ Πι[οἰ ροτο,πιαῖας Οριῖς πιο [ΓΙ Ν ΓΘ. ΡΙατο 
το. "ιοσιφυλαίηω μῆς δὴ, ἡ ὡρ᾿σβύτας ἡ μεῖς ὄντας νεοπρεστὴς ὧν λόγος 
αϑοσπείσῃγκ) δδξωυῆν μείζονα δηηβαλλιόυῆυοι γκ) τῆν σιμινρών Ἔποτυχ εἰν. 
Ὁραἰξεαἴτιιν οτίαπι σ ΠῚ Οαηῖτο 2). Ὑτ αὔχομω. ΓαΙσϊαηῖι5 ἴπ 
Ῥεόμιοτηςο. τέων ἀϑίωαν αϑορ καλέσας σιωρεπιβαλε οι μοὶ τῷ ἔργου. 
νὰ ἃυι ριον ἀξ. θταγου σευ αῤχ οὐϑτη κὴ σευνεπεχέρεῖν, ὅηπβ ἀλλ εὔδευι 
ἐγαέων»ἤρ ΟἹ Τα ἀβέογγς. Π]α 4.6. αὐ τις νυυῦ ἐναβων ὅδηβαλλόιδμθ- μιετό- 
σιῶνε Μιμνέσὼ, αὐτὶ τῷ ὅθι ϑυμᾶνθ ἡ γχιχο μέρ. οἵδ ὅπλων. Ἐτ ῥτο 
εἴρετο ἃς αἤοδξατο ἴη τ0Ρο ἴ1τ. ΑὙ ΜῈ, ὅσοι ὃ. κ" 65 ζυύ ὄυβάγλον ται» 
τὸ Ὡρὸς τας ἀπολαύσεις ταὶ σωματικαᾷ ζυτῶσιγ, το ἃς ὅχιβάν ὦ 41-- 

οἰτιγι ιν Ἰ)λατῖ!ο ἐοποτγέγχέρω. ῬΟΙΪΥ 1115... κὸ γὸ τὸ Ὡρυχᾳ - 
λεστί μῆσον “μοὺς κὶ πσδρφραῦ σαν πρὸς τἰμὴ ὅψιβολίο αἴ ἱςστηρέας, μώλιτια 

“- 
πιο γέγονε. συλ κ πούτω καὶ μηδένα καὶ “δ κοιδν᾽ καὶ μ(ϑῖ ο9 γηβεβλὴ ὥτη τῇ 
"δ καϑύλου πραγμιώτων σι τάξει, Πι δά πσπλο ἐοπατιις τ ὃς ἀσ- 
ὑτοῆις γογιυ πὶ ν απ γι πη σοπιρο τ Ομ οὶ ἃς (δ είοιη. δὶς ὃς 

ἐπρτο απἴητος γτ) 9 καιρὸν τᾶτον ϑεύσδοτος αἰτωλικὴ μῖ), ὐν. αναϑόδῳ ἢ ἐ 

πεβέλειο τόλμῃ καὶ φεβξειγασστο μι ον Εἰςίπιις, βοων ὅγυβείγνδ «ἰ- 
χϑτλη, ἀσστοάογονσαροῖῖςς ἤπθαπι Βουπι;1 οἢ.ἀγατγιιπν, ΟΠ πὶ 
᾿Ἀσξπίτνε πεβαλεῖτο δουλ εἰν αὐϑαίρετοτ,Ἰά οὔτ, ἐλάται, πα ἔρόπτς 

{ογαὐεισοπι Πε(οἰρίου, ΤἸὲν 414, ἐπεβάλλετο τίυ) ναυπηγίαν» αηὶτ- 
ται πὶ αὐ] Πὲα πα ἰς παιιίϊϑιις αάϊοςῖς » ΡΙπτατοὶ. ἴῃ ΤΗςοίοο. ὅδ:- 
Ἐωγλεῶτη βλαςοιὶ πάλιν, το σου πα Πατουγορ. {|| το. τοάαιρίςα- 
τὶ σοτιηϊ πατίοποπι Τ᾽ Πορ γαίῃ. δι τ. ᾿θ το τοττῖος σαρῖτο ὁ, 
δῆ 2 πλλεται πάχιν ἀγλοις βλαςοιὲ ἀτσ᾿ εἰἴκρας τὶ κορυφῆς. ἀσηιιο ΟΥ- 
αϊειιν ἃς ᾿ηΠατιγατ. Ἐξ πάλιν τὸ τρίτον ὅψη ἀγλιετο! βλαςοιέ, τοῦτο 
ϑογπηίηα τοράτατ, Οἱιπὶ ᾿πἢπιτίιο. ὅητβαλλομ αι πυϑτηεινοἔισο- 
τε ἀθστοάιοτ, ΓΛιοίδηιι5. ὅβοβελλομω 9 ἀφεινοἱὰ οἴ, αξ γομα), Βιιά, 
δγ:βαλλῃ αβνεῖ ϑευ,πόσατο Ἰη ΠΕ 159 α σστοφοτὶσ » πὶ ἘΡῚΡ αι πηατ, 
δητβαλλομαι πεζὸς ὁδοιπορεῖν, μοι ἴδ τι5 ἰη στοάίοτισαζα ἐς δεηςξε, 
ΑὙΙτοτοΐ. κλυύήρφις ὅγ:βάλλεϑοι » ἔοττοπι πλίστογο. Οἀνῇ. ξ, ἡ ὅγ:- 
κλήρφις ἐξάλλοντο, τ ληϑεὶς ἵΠτςξἘι15. ὅγε β αλλ εὖτε οτῖδ η κὶ ἐπανα- 

βανλεϑει οἰκ ἁπλϊοϊ τὶ 5 π άπ. νο] Ἰμάϊιοτο, ἐμδυ εῶτῃ Αὐἰοτο], 
πλεῖ ςα “ἱματίων ὅφηζανο δαῖνοι, (ΑΊοΙ. αὐ γυμνὸς κομιζεϑνω.. εἰλλ᾽ 

δηηξεζλημθ: σινδόνα μὴ ψυ χοαὶ, αὶ ἕτερον σηπέλημα. 
Ἑπξώλω, υ αλώ τ, ὅηηξε ὄλημα, τὸ ωροσήκω, κὶ διαφέρω, νῖ ὄπηβάλλει μοὶ 

τὸ δὲ τὸ πράγμα, Ἰὰς τος αὐ της ρογτίποτ, Ποῖ δια φέρει μιοὶ πῦτο, 
ἄς αιιο απτοα. οπη οὐ ἢ. οὐδὲ ςεφανε, τὸ 2 τορρσκροὗσ αἰ. κὶ μὴ πτίνϑ᾽ 
ὡς βελδ 29) ἡμῖν συμξίω τ Ἶα᾽ ἄλλων αὐϑρώσων τύχης το ὑγηβάλ- 
λον ἐφ᾽ ἡ μι ς μέρος μετειληφέναι γομίζω τίωὴ πόλιν, Οιο(ἱ αττοπι πὸ - 
{ξγα. οἰτιότας ἀ]Π 411 ξοΠ1Χ 9 ἴηι Ραιοῖς ᾿πσαερτὶς οοπάίτοηος ο- 
πιηΐα ποδὶς οχ δαΐπιὶ (ρητοπεῖα Πιφόο Ποτιιηῖ ἡ ἴῃ οὸ θ5ο γογὸ 

ταΐαπι ααπάαπὶ Ραττοπὶ δά πόζαιιο ρογτιηοητονι τας οχὶ- 
{τίπιο σοπγιπιιηὶς ἀἰΤογυτι πτοστα πππὶ ἐουγιιηαῦιας ἢ ἀϊςσογοῖ, 
τὸ καϑῆκον μέρρς, (Ομ Εμαΐτιι οτίαπι οἰην Πλατίτιο. Ασ ΠΤΌτοος 
τοτγτῖο Ρο τὶς. Οὐ μίωὶ ἀρλ αὶ καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον σωράγει, κα ϑ᾽ ὅσον 
διβαλλει μέρος ἐκάςωῳ τὸ ζίω καλεῖς, νΟΥΙΙΠταπτοπ σΟΠΙ ΠΗ ηἰς ν- 
τ{Π|τᾶς σοσὶτ οἰαἴτατος » ΡτῸ οὰ βαῦτο ναὶ τατῖς τα αὰ γπιιτη- 
αιοιηάϊις αττῖπος αἄ σοπιητο ἀἰιὶς νἐποάπτη, ν οἱ νηιπηηιι- 
τὸ σοπτίησίτοντ [οαιΐειτ Οἴςοτο ἴῃ [Ὀπιπῖο ϑοϊρίοη, ὅθηζαλ- 
λει σκεψα ἴσοις τὸ ποιὸν 9 μάχκρὸν τίμημα τοὶ ἥ εἰν. ἀεοπτ σομπάοτγα- 
τὰ φιμαΠἴτατο 9 ππὰ σΠ}ΠῚ ςοηζαπι [Ἑατιιογο, ὅζο άοπι αἰαγτο ΡῸ 
1πτῖς. ὅ} άλλεὶ σοι κα κληρφνοιία, αὐτῆς οτδὶ ἀφίσοτιγ οπιηὶς [υὉ- 

Παμεία εἴας ἴα ΠΡ. Τ δῖα», ΕτΊμιςα ἀοοϊῃποσιίητο, πάτερ δὸς 
μι τὸ ὅπη αἰλλον μέρος "ὃ ἐσίας. ἀὰ ΛΠ] ατεϊποητοιῦι αἰ πιο ρατ- 
τε θοποτιιση:ν ο] πα 1] σοπτίῃ σοπτοΠῚ Ραγτοιτοντ (41118 Πι- 
ὙΠ σου, ταὶ δ βαϊλέσας ποὺς ταὲ ϑυσίας ὠρος-άξεις 9 ΡοΙτίποητος 

. αὐ ίδοτα Πιπαρτις » Πδτο (ΘΠ 4ο Μαςβαθ. ὄβηβάλλοντα ὅδὲ δ 
λο γον ἱά οὔ ροττίποηζία αάφᾶζο, Βιιάαιις ἴα ἐΡ ΗΟ], τ] 521 λόγον 

ἘΠῚ ΕΝ 
» μὰ 

πούτον ὅ3ηβανλιύντων»ἱὰ οἴου κοιϑυκόντων, ρογεϊ μοπέϊιητι αὦ Παης 
τοποπι. τὸ ὄπηβαγλον “δ᾽ κτημοίτων 

ἀπτολαζόντες 9 διε ἰδῆθα ς 

τρίος σοπτίηροθατ ἀοςὶρίοητος. ΗἩεγοάστις, ὅμμξαννεσί μοι ς- 
δίοις κατεχε ἰσσιόϑιε,» [τὰ 4τς 4ι155 πὸ σΟΠτΊ σόγιιηξ ἀθ ΗΠ οἤες, ἢ 
οἴοίοτγες ταὶ ἀατΊ55[πςΔη. τόγε σοι ὅηπξάλλον . Δ ΠΕΙΙΠΥ τ: 
ξυϊτ 9 νε] ἐπ, Βιιάαιις ᾿ῃ Ἐρ 0]. ὠκουώ τόγε σοὶ ὅημξαννον, 
λόϑει ἡμῆ αὶ φιλία δοκοίη αὐ ἴτασιιο ιαῦοπιϑ δα τὸ ΡΟ 
(οἹ τα οἴϊο ποίξγα αὐ! οἰτία ντάοτί ροῆτε. -Ἡιϊήσποι ἀϊΠην 
ἐς. Ζυπιτη ρ τὸ σῥ  ότίω ἤτις ἐφαραόπω Ρ ΟΠίταΓ, ἜΒΑ ΠΣ δι 
Ῥω, Εἰ τόρ ὅλως δξηβείγλει ἡμῖν διαζἄγλειν αὐπρώποις (, “Ἶ᾽ 
εἰφευῦίοις , ΠΘυπἶπο τὸς ἐρία ρΡοίοϊξ.. ὅκ' οξῆςσίο. 
πιοηῖτ ἴῃ πουπΐηος ᾿πποῃϊ 9 ὃς Ἰητοτῖπι ΟΡ 14 ἃ ρτ 
στοαί. Αὐἰοτο!. 1π ΡΟ] τ, διὸ ἃ αὔχοντει τελ αν ἔρήν δὲ 
χίωὴ αὐετίων, τὸ γδ ἔργον δξὶν εἰπλις τῷ αὐ χιτέκτον θυ, 5. 
κτῶν, θ᾽ 50} εἴγλιων ἕχαςτον ὅσον δῃπζαννει αὐτοῖς «αἰ Ἰοτεμ 
ὨΠ ΠῚ ΖΙΙΟΠΖΠς ΡτῸ 60 ἡϊιπξιιτι οἰ αιιο φ Ἀϊπδε 
αττίηοῦ . νο] χυαζεητις Πιπξϊϊ οἱ οἶτι5 σΘ σταῖς ἃς 
δὶς αὐτοιπὶ ἀϊοίτιτ ὅβηζαννω πρὸς τῶτονντ ἐφαρυόήω. 
ῥτο χιαφάγαγο. Ατἠζοτεῖ.9.Μοταρ γί: ἡ τω ὄψηφημ 
δα αρὰγμάτων Ἀ ἔγομϑυ καὶ τίω) αὐ ὥ ησιν, διὰ τὸ αὐ τὸ. τι 

αὐταῖς. ἐπεὶ μετιρριιῦ τοι μί(ϑοῖλον καὶ μετιρρόσεν. οἰγλιεὶ συμιξαλνεί ἡ 
κῷρ αὐ εἰ ἄγχι μεπιρφυυῦτος ἐγνωρίσαιμδυν ππυλίκοι ἐσμὴδ. πῷ ἢ 
ὅλη τοσούτον ἡμὴ δ άλλειν, Ἐτ [οἰοηξίαπν ἃς Γεπίμαπι, 
ΟΡ οαπέοπι σαί γογιιπι ἀϊο μι» το ρὸγ σα αὐ ἃ 
{ε ποδὶς σοπτὶηρὶτ » Ζαλιπη ἁΠ]ΟημπῚπ ΠΟΠ τἀ Πὺ ΠΟΙ ΠΣ 

τηοηίιγαπι δἀπητταπτ. δ6« (οἸ] σοῦ ποῖς Ῥε οὰ ἐτ|6 
ςϑάϊτ, ατχιιο Π| 4Π1ο0 ποη ἡποτίθητο 5 αααητὶ Πηπης ΟΣ 
ἰζογοπλις 5 πο αιοτα τηασπϊτιιάϊηἰς ΠΟ ἴγας. Ρατεῖ 
φισάγετ, ΡΟ οἰ ροτοπηιδιν 6] οχ το αἰ ςοτοπλι 5» τ 
τη σηϊτιἀἸπὶς ΠΟΙΈγα; Ράγτοπι σα ΊτΕ15 ΡοΓΓΙΠΕΥῸ 
ΡΓΐπιο ἀφ Θεπεγατ. Α πἰθηα]. τϑθὶ ὃ. “Π ἄλνων ζώων γῇυέσ 
χ᾽ ἃ δημξάνχοντα λόγον χωϑ᾽ ἔκάτον αὐτἶθ. Ρίο γτς 

τα Ποτῖτ : φιοα νοτθιμπὶ οτίαιτι γάτα πῇ ῬοΥτΙ σπο τ ἀσποῖ 
Ὅατο, ἐπίπονος ἀλθο 5 ΡΓῸ τατίοης ἰηδτο,  ε Φ[ἘῸ} 
Ῥοτγγοο.χτ᾽ ἢ σθηβαλλοντει λῦγον ἐχόςῳ, Μπά δηβών 
16 ΠῚ ΟΠ 5» ΘΟ ΠΟ ηβον τ απαξέμφατον ῥὴ μα τὸ εἰς πάντα 
χὸ παύτα τρόσωπτι ογπξλλον, τε ἔαςογς Αἰ 1 χρὶ ἃ δ 
τὰ λύγρν ἐχοίς ῳ,Ἰἃ οἰἴνρτο σαϊα σις τατ οποργοσς γᾶ 
Ρετίτ. δϑηξάλλ ἐστι ϑύσις, Οπτοπίοης Πειιδὲ δὲ ΡΥ ΡΥΤΙΣ 
ὕγο ψιάστο Οτατησπαι, ΑΠυσηάο Πσηϊβσας ἱπέιαιδο 
δτιο, Ατβοπαιις ἄς ρηΠποῖ!ς 9 ὦ δὴ ῥαγων τεύπον ἀ 
βείλλει,Ἰὰ εἴς, ἐπαλλέλως δθήκειτω. ΡΙάτο ἐπ ῬΗαράτο; πὸ 
ἀλλύλαις δηπξείλλεσαι. ἢς᾿ ΤΠοΟΡ γα τ, ἐς σατ, 3. κ ἔτιτ 
“ἡ ἀγλυίχοις δῃηζείκλοντε, Ἐτ ΗΔ] σατηαίϊειι5. δ). ἐδὲ 
μασιν ὄγπξέζλυκε τοῖς αὐτοῖς » 554 πραὶις 1 ςαν Θητῇ 
Ἰπουδιυι τ, ἐπεσκήψατο, Ἐτ ΡΙΌ σατο ι5;, καὶ αἱ σκεαὶ πολι 
τὼν Ὡρρ]ουσαι τοῖς πολεμίοις ἐπέξαλλον, δῖος Β ΟαΠΊΔΠΙ 
δἴας ρογγοέϊα ἴῃ ΒΟ το5 Ἰποιθαητος ἀοΠηοθαητν Τά 
Π.1]. τούτοις : πέραλλε τό αὐ μῶν πὸ βασιλέως, ν οὔτ ρ τς 
ιυαῇ ᾿που πη εθατ. Τάτ ἴῃ ΑὙἹ 14. ἀντί 5. οὐρφόδώ 
γυμον κελὅσε:. ὅπου “Ἴ0 ἐλλίωλαν οἱ μηδίζοντες ὅπ: ξάλλει 
ἀιῖᾶπη ράττοπι ἱποιδίταγὶ ογαπς Ογαςὶ Ροτίατιμηι ἂν 
14 οἵ, ὠρροβάλλειν, ῬοΪγδ᾽115. τούτοις αὶ τὸ οἦδ᾽ συμμδ 
λει χέρας. Οἵταν ὅῃνεπλλῃ σκέψις αἰεὶ τ' πολιτείας, ΠῚ 
1ὴ τορα] σα σοπἤἀογατῖο. ΑὐΠτοτο] ἐς. τὶ δβνβάκλοι 
ΟἰἀΔιι πε. Ια τάγο τις. δ πλ Πἶτοτ (οἱ ὅηηζαλλειν ἀ τ ῖτα 
Οτῖα ἰγγαάίαγτῖτα ἃ: ἰπηα: δηπξαλλει. ά οἶδ ϊποι δα, 
ἀρΡο "τ ὃς αὐητοιεῖ, ὙΠΟ ρ γα ίτις ἴῃ 9. ἀς Ἰοσοπαι 
Ἰοχιιεπ"υ]αὲ μῆῦ νύκτωρ, ταὶ 3 καϑημέραγγενίας ὃ) «ρὸν ἀιὺ 
(αλλειν, ρ ἢ αΓατταῖπι [Ὁ] ᾿σγαάὶοτ,ποὔϊατ Πιῖς τα 115 
Ατιΐοτο!. 8. Ἀὐΐζονυ. Απῖπια], ἐς ρ᾽ οἴριι5 Ιοα τ Θη55 ὶ 
σὶν οἱ πορόσγειοι “] πελαγίων, ὅπου γδ αὖ ὁ ἡχιΘ. ὅγιβαϊ 

πλείω, δες. Τάεπὴ . ὁ ὅλι. δρπξάλλει σῇ σελίαγ τος οἴ 
λει σι άτογα ἀἴοσς ἤπιος ἀρ ΡΟ 1 ὃς αἀπησίϊος, Ιτοπῖὶ 
Πρηιῆσατ τὸ ὅλη τυ χώς «οχάζομαι, αιιοά πιοῦτο ἀστεα 
ὃς ρογοὶρίο. ΡΙ πτάτγομιις ἀς ρατγεῖδιις πράτ οἶ πα: ἴοι 
τεῦ κα καίσῳ τούτων ὅμηρος δπεζεβλυκὰν»ἱὰ οἰ, πυτῦς χατενο 
(ωσεν τὸ π' ἰατρικὸς χαϑ᾽ ἕκαςα, ἘΠ᾽ εηἶἰτὴ δϑμξάλλειν σὸ 

τοητατίοης ποι οτο δά ἱπιο Προητίαπι τοῖ, ΒΝ 
κατ ἰδέαν ἑχοίςοις δτπδαίλλων. εἰλλὰὶ χἈ μίϑυ “ὃ αἰτίας πδεὶ 
πείνται εἰδὼς κὶ σιυυύ χων, ΡΟ ἔογπηαπι Παρ 5 τοῦ 
Βοπ5.ῃς [οἰδ ἀρρ ϊςαης 8ζ πάπτοιιεπς, ηϊιο ἃς φτεϑσβαὶ 
Ροτοῦ. ΡΒ] ΟΡ οηι!5, ὁ νούς ὅηξαλλ εἰ τοῖς κοράγμασιν 5 
τίσπο βροτοὶ ρὶς ἃς ἰποιτιὴτ, ἐρίςησεν ἐαϑρείσεται. ΒΑΠΗΙ 
αῤχίω Ὁ πτιροιμεών:επειδ ἡ καὶ ἴω μαϑυ μρέτων αράληψις, 
ταὶ 9 τὸ μι τοῖς τυχοῦσιν ἑαωτον μαϑή μασιν δηπξαλλειν ἃ 

ἡἀξων χευσημωτοί τω παιδείαν, ἐὶ μικρὸν ωδὲς σωτηρίαν 9 [είς ἂἱ 
δηϊγωτι ἀβρο! γον δὲ Αςοιηατίιι αἀάτ4ῖτ, τηξετί! 
Πὰς σαι, μή ποτε 3 κὶ ἐπὰγγελίμιν αὔτο χά 5 τίαὶ πὸ πᾶρϑ 

δὲν ϑέγ του, δε σεόδτι χοεπὸν ὅτ βαλεῖν τῇ ἀκριβείᾳ τ ϑεῦλο 

ΠΤ αι ἃζ σοητίηθετο. Ψιάς Εἰ πιβολή. δι δηιβριυτικώς, 1 
πιξαΐλλω, οἰαιἀοςορογῖο. Ατηζοτο!, ἴκ 3..ἀς Ῥαττίθιι5»άς ἃ 

δι ρἰτοιθιις Ιοσιιοης» πέφυκε ἃ τούτοις σε αἴ γεύθϑοι Ἀὶ διοί; 
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ποἧπον ἐκείνοις ὅβτβαίλλει τε καὶ αἰαπῆύοσεται , τῇ τξόθῳ σὰ 
τὸ πῇ εἰσόδῳ αὐατῆ νοτό μᾷυ,8-.τποπια πηοάτιπη {ΠΠ15 4ι18» 
μαθοητ ἃς Ριιπιοπομὶ 5 οἰ αινάττιιγ ὃς ἀρογίτασ ΡᾺ]- 
ἀπο ἃς Γοϊρίταμάο. ν]άς ὄβηβρλής, δὶρ αἸῆσοτ οτίατη 

ουἱὰ ἐπ ίρατίιι αἀἀο. Ῥ]ατάτοβιις ἰθΑρορβτῆορηι. 
 χακωγικῆς υὑποςρέψ ας ἐΐφέυγε 9 του δεκίευ, αὐ αἴ συςρα- 

ὡς θηβαλον τῇ βοιωτιᾳ χία αὖρα ἃ νόμον πέοσωρας μίυρας 9 «ὦ 
ὡσέχυνσας ἐκέλόνεν αὐα φέἱρειν εἰς ἑαωτον τί αἱ τίαν ὡς ἐκβιχ ἃ εν -- 

πο (οἱ ις ἀϊχῖτ, τατοτίογα οἵα Πιρογίουῖδιις ᾿οπῖτοῦ 
τά οἴδ, δαί κιεσι, Ἐτ δϑιξάλνειν. αἀίποτο, ΜΜατυ οὶ 9. 

. ἢ ϑδιξάχια ὄήβλημα ἑαίκοις εἰγνάφε δὅ8: ἱματίῳ πειλω ον ε πιὸ 
ἀἰταπιοητιιπι ρὰ ΠΌΙΟΙΠῚ ἐπιρ ΟΠ ΕἸ ν οἰπὶ ν οτυίζα;, υἱάς 

τὰ αυιϊάοτη Βιιάαιις : [4 αὐ ἐὸ ἀπ Ποητῖς ΤΠπεοάοτ. 
ἃς ππα εἰς γοάφάοτο ἰηα το ἃς ̓πησηϊττῖς οὐαὶ δῆτ π οο ἰοςο 

ἢτ ποῖα ἀἀ! οὐ  οηὶς δα τξαπὶ πιθη Πιγαπι, [τ Πιρρὶοπιξ- 
τις ἀφοίαγοτ εἴτις εἰ] ἀδοτγασ ΑἹ ται] : ἀδαίαιις ὃς ὅθε- 
Ἰηξὸ 1άοπὶ ναΐογο ςοπίρτ φαθά ἐμκξάγλειν. ΑἸϊσααη- 
ῬόπρΓο νοξεῖσα]. ὃς Πατιιοτο. Ατἰοῖς!. ΟΕ ςοποπι.:. 
δίπῳ ἐπέξαλε. Ε πιξαλλειν φόρον, Ἰά σατο τυ] θιιτιιπι, γο- 
Θγ πὶ ἱπάϊσατο, Ρ[υτατομιις ἰη Απτοηΐο; τέλίθ- 3 ταῖς 
ον ὅθμζιίνιοντος φόρον, ἐτόλμησεν Ἰβρέας ὑτρ “ Ασίας χο- 

τίη (ατοης, Οἵπως βαριωδυΐνοι ταῖς ὄπιξολαῖς. κ᾽ «(δὺ ὀυ- 
πὸ ὁραντες ὑπο τῆσδ ἴσων ἔλειπον τελοιωώ τας εἰς τὸ δημόσιον» 
Ἑ(τα ςαρίτς [ἀρτίπιο, ὅσως μηδεαία φορρλογία μηδὲ 

ἰξολνὶ γϑύνται τούτοις . κὶ εἶξεσίαν μη δέγα ἔχάν ὄθμξαλ εἶν τι τού- 

παϊ ἐλ οποπὶ ἱπάϊςοπαϊ ἐλοογάοτίριι9. ΑἸΙ χα ο λ5- 
στ ΓαροΙο ἰηςερτο, ὅγεχέρω, ἱττιιο.ἶ γι ΡΟ "ξοπουἤοιις 

ρά Πυϊὶπὶ σητίανιομκα,. ΟΡ] ατάτγο 5 τοῖς κοινοῖς ὅητ ἰλλειν πορα- 
, Σ πολιτείας ἅπῆεὥτι. ἘΓΟ ΟΠ τῖι5 ταπηοη νόος ραΐ- 

Πτ» νὰ ἀϊέξιιπι ΡτοΪ πη. ἴῃ Θοορταρ ἢ. στο ρεῖπιο, 
οἴει. ὁ αὐριδογὕςατος τε ἥδ καϑ' ἡμᾶς γ "ἡ μΥ παΐσης 
ξαλεῖν τῷ μέρει τούτῳ, Ππς ράττοτι τγα ξξαηήαπὶ Πιίσο- 
[Π; τῶτο 2 ἐγγύετο καὶ ῥα ϑυμία τὺ δππξαλλόνσων ταῖς ἐςο- 

σως τῷ μηδέπω τὸ τορφχάρον «“τειλή φϑαὶ ἡ μρ ϑηματικωτέ- 

χέψεως, κύματα ἐπέξαλλε εἰς το πλοῖον ς Ηϊτέτιις ἡγτιιοραπτ [η 
δηηξαλὼν ἔκλαιε ογα πη ροης βοι τίσι Πα ἱτὸ βοιτ,οαρι- 
πα παγτο Επαηρ. ΝΊατοον ὈΪ 41] ἘΧΡΟΒΊΙΩΣ 7 ΔΠΊΠλτ1Πὶ 

βουῖτ, Ἔσο ρυτο Ἀ1Π}] αΠπϊὰ Πρπιῆςατο ααὰπι ος- 
, ΕΠ ἐπὶπι Αττεῖοὶ ἤμτις ρτὸ ὁ πέξαλλε κλώειν, ποιμίλαις 
φαντασίας, γατ5 ταγ θα 5 ἱπια οἰ πίθι155 Ὀ]οίσοτγί (ες 

Ἔχτο ςαρέτο ἀπιοαοοϊητο. σφοαγίσα ἐπεζαλες ΠῚ ΠΠπππὶ ἴπι- 
τούοτ. ὄηβάλλειν χαρακ τῇ ρα ποτα ἐπι ρτίτπ γα» Α΄- 
ἢ Ῥο τὶς δηπ( ζλλειν πίω) χεῖεκοἴπιῖςοτο Γη η τι. Ατὶ- 
πβάλλειν χεῖρας 9 εἴξ παῖς ᾿ΠΊΊΟΟΓΟ 9 ΠῚ ν οπἴσατου 

α]. ῬΟΙΥ θτιι5 τη αιΐητο 9 δ δ᾽ αὐτίοχον ποερφξειωε σειωε- 
Θ’ δεῖν ὅηηβαγλειν ταὶ χεῖρας τοῖς χ7' τίω) κοίχίωω συρίθῳ 

ΥἹᾶς Χεΐρ ὄπηβώννειν κύμασι, Ηιιξιθ 5 τη οίταγο δα - 
ΟΠ] η. ΑΙφιαπάο ὩΣ ὙΝ Ατγῆοσοῖ. Ροὶι- 

Ἢ Το ἐ πιιπλϊ [πιατο χαρακτῆρα Ἀλόντων. τ 7 τὰ φυΐσ, 
᾿ μι; εν ὄδηβανλειν πῇ φιλοσοφία. γα βείλλειν αὐτοῖς τοῖς ασλάΓ 

ἀχας Ἔχτὶς ᾿ρῇ5 πηοά τα πιοητα ΠΠΠΡΟΠΟΓΟ 7 Οαΐἱ ἐπΠιις 
ππάο αὰ Οἰαισοπ, ΑΙςχαπά, ΑρΡΠμγοαϊίη Ῥγοδ] οππατ, 

Ὡς ὅητξαλλ ουῆνον λυχνιαία. φλογὶ, σβ έννυσιν αὐτίωδ, ΟἿ οι] ΠῚ 
απ πηαπη ἐπε πε. ὅπῥαίνλει δοιασυν ματα, ΠΡ οα] - 

Ι5 »Παρίτα τεγῖῖο 9 ΠὍτο ἰςομηάο ΜΔΟΒα θα ρογιῖπι. 
ἶ ποτ ιοά οἰταρια ΡΠ τατον η. ΑΡΟΡΒτΠορπιατ, ὡς 

λλῶν τῇ βοιωταρ χία δζς. νὈΪ Ρτο Ργογορατα ροῃϊτιτο]ιοά 
ἱτῃ ἀάάεγο. Εἰ σιβάνιω, τὸ αἰκολεϑα χὶ ἐΐχομαι ἡ «ταρέπο- 

ΟἿ ἰδαιιοτον οὔτ] ἐς πατοο. Ρ]υτάγομις ἴῃ Αἰ την]. 
βαῦλε πὸ αἴυα αἰ βασιλέως . αιιαῇ ᾿ποιππιδοῦατ, ΡΟΪγ- 

οὐκ πἰμὴ τα τοπορ εἰαν το εσι «δὸ ὅϑηλείκτοις, τούτοις δὲ 
ὄμβάνοοι κέρας,“ οὐτιυὸ αἴοχαῖτιγ. ΑἸΤαπαη 4 

Ἴτζογο 5 404}ς οἵϊ αριιά (ἰςοτ, ἀς δοπεέϊ. ϑδδγτ 
6, Π111ΠῚ ἀϊχὶ 5 Δ Ογα ΠῚ ΔΙΊ ρΡΙΓΑτΙΟ. 5 ΑΙ ΟΓΊΙΠῚ 
Ε ἀλήκατα δ)ηβαίνιειν . (ιρπαίττοτα ραϊπηῖτος Οο]- 
γαίξιις ἴπ φιαττονάς νῖτε (εποίσεητς . ὅτόρ 3. ὅση 
ἐρεύϑοι 5 κλήμα τοί π᾿ ὅγε α)λεὶν κα καρποιδλεει ἐνιαυτὸν, Ἐτ 

Ο ἀςε (λιῆς 9 στὸ κλύήμα τοι ὅγιβανλό μῆνα τὸ ὑπὸ κἀταρυχὰ 

ἰἀγαιοητα οἰϊοςᾶτα 5 ὃς Πιαιτα., ἴα ἀερτοι ίπυαιις 
Ποϊοξϊα, Ιτοπὶ Ἰητεύπογο {προσ ϊ σόα. ΑσΠΠΠορἤαη. 

σηπβοίχλοι εἶξ αρνακίδων γνώμίω ὅσος ερητίδει; Τάς ΠῚ νεφ. 
᾿ἴγλειςΣ ΠῚΔΠΙΙΠῚ 1Π|]ς 5. (οἰ ᾷςος τιπιπὶ αἰϊογοη:ὅῃε- 
ποι οχτοη τ ἰς δή ρογίομας » Οαχα ἰἰδγο αιιατσ 

Ὅτ. εἰς, φιιλάτατοποὶ ἀϊτ, ροττίποῖ δα ρογίοπας, Α - 
πιιϊέϊο: ντ ὄψηβαίλλοντες τὸ αῤγύρκον. πιι!ξξάητος ρο- 
θαλλω φυγίωδ ἜΧΊ]Ϊο πτιι! ἔξο 9 τιοῖδη.ἐπεβλήϑ». ζημίην, 

Ἰιπέϊὰ εἷς. Ηετοάοεις. Ἐπ δβηβολίω δληβάλλω 
1 ἔξατι ἰη ἀΐσο ηἱ ραγεάτιγ ἰσηρογιο,ζημιω, Γν Πς; 
ἄτου, Οὗτος 5. ὅτε ὀμόσω κ3ελενγότε καταλέζειν.. ἀλλ᾿ αὐ- 

Ὧν 9. ὄξηβολ ἰμὶ. δηηβάκλοντες ἡ ζηυιοτῶτες . ται] ἐξδῇι ἴτ- 
ΩΝ 1ά4οπη, δπιβανλέντων ὃ Τἶδ᾽ αῤχόντων δβιβολαὶ. κὶ εἰστι- 

τ ἐεϊ δεκως ἥρκον, ἀκ κὶ ϑέλησε αϑθαᾳ δοευδα. Τάοετι 9 ὅπαβαίγιοντες 
γύρον 5 ἀρξξα ὅλωι οὶ ἐκ ἡϑέλησαρ . -ἰξ,έσος ὃ “ὃ ἀρχῆςγγράψαν- 

Ἢ 

ΕΦῚῊ 573 
τες εἰς τὸ λόϑκωνα τοῖς τειμίαις ποερέδεσόρ 5 ι τι πηι ξξατπι πα! ιὶ 
αἰχ Πςητ,εχίροτο τὰς ΠΟ σοπατὶ ἤιυτῖ; φυίρρεαος γοξὶὸ, 
ἠος ογάϊηο ἀτγοραταπ. ΧΟΠΟρΡΠοΩ Ῥτίπιο, Εἰλλωικων, Εἰρασι- 

νήδ᾽ ὅδηβολίω δἠπβαλῶν, κα τογύρει ἐν δκαφιοίῳ,αλτπὶ ἀί ει αἰ ΧῊς 
ἴςτ . ροΐζα!ατο πριιέϊατη ἱνγοραυάτ: ηαπη μος ἰητογάϊιπι δί Δς- 
οὐματοτῖς οἶδ, Ἐ πιβάλλειν πληγὰς 5 ρίαραις ἱπῆϊρμοτς, ΧΟΠΟΡΗ. 

πὶ δῆτα εἰρ τὸ κλέπ᾽αιν ἀγα ϑὺν ἐνόμιζε, "πολλαὶ πληγὰς ἐπέβαλλε τῷ 
«ἰλισικομῆλῳ ;. συν ἰορς (Δηχῖτντ ἴῃ ἕιττο ἀοργο οη ΠιπῚ οατάοτς 
ἀα σπι]τὰς ΡΙαραϑ ν άιιο ΠἸσογοῖ » ὃς νἱγρὶς ἰασοτατοὶ Εἰ πιβάλ- 
λὼ οὐἴαπη Πσοοτ» Αὐτοτο] πὶ Ρο] τὶς, (ς Τ᾽ Βαϊ ετς, Ονοιδιζοντῶν 

γ5 ἀυτῷ διὰ πίω) πεγίδυ ὡς αὐ φελοῦς τ φΦιλοσυφίας σης, κα τόνοῆτϑω- 
τὰ φάσιν εὐτὸν ελαΐς φορ εν ἐσομήνίω ἐκ τ αἷς ρολογίας 7 ἔτι χέρδιιθ- ὅὄν- 
τος δυπορησιδι τοι χρυ ε(ϑ τῶν ὀλίγων 9 αἰξῥα βωνα δια δοιιῦ αι “ἴδ ἐλάερ- 

γίὼν τ ἐν μιλήτῳ παύτων, ὀλίγου μιν σοὶ μϑνον αὐ τ΄ ἀόδινὸς ὅπη βάγλον- 

τίϑ' ποιπΐης Ρ] τὶς Ἰίσοητο, δὶς Οἴςογο ἰπ α, ἐς Οτσάτοτο 7 4ς 

Δι 1 ρἷβ ΙΟοἷς [ΟΠ 115 Π5 57 181} φἀάο,άτισας ᾿ἰοοτ, ἐδὲν ὅθπζάλ- 
λω  ἀγεόϑαί σοι οἴξετι. ΑΔΑΡ Ἡοπιςῖο ΠΑΡ τις ῥτὸ ργατογεο δὲ 

τγαπ[πιῖττο. Οαγῇ. 6,5 φυρὰς ἐπέβαλε, Ῥ͵ΙΟ Φαργει, ὄπεβάνειν 
αἰτίανγα ριἀ ΡΙατοη πη ἴῃ ορΠτοΪα Γδρτίστια, οὐδ συ ρατη οοι- 
ξευγο οδιίσεγε ογίπηεη. ὅθιβ ἀλλειν τὰ ὥταγοβδτιτατο διιγο5 ἐς- 

ταϊττοτς 5 πεφραχθαι τὰ ὦτα . ντ ἀἸοἰταγ ἀριιὰ ΡΟ] αςοπι 2. 1. 
Ἐ᾽ πίβαλμο, [πα ΡΟ] ]ιιπι, ξαυπόδεον, ΗΟ ΟΠ. ἐλ! γ᾽ 4. ροδ5 ὅθηζαλλομῖν 

ὃς Πιρουισηρομ πηι". 
Εἰ πίβαλοι,οαὶς 65» (α] οΔιλοα;π]έρναι. δπβἄται, 
Εἰ πιβαπῆίζω, Ἰτητηογρο. 
ΕἸ πιβεπ]ω,Ἰητίησο. ' 
ἘἸ πιβαρέω, ὡς [τὰ οποτίροπογο; τυ τῖτῖα νοἱ σγάτὶ φαηηο ἁξῆςϊο; 

Ατεοραρ άτιιο. Ξ 

Ἐ᾿ πιζασίακ ας. κα Ἰηπα Πουοςοιιρατῖο τοῖ δἰ θηα, βάσις οπὶπὶἱπστοίς- 
Ποηοπι ποτας. Ην ροτγίάες αιοαιις ὅϑηβασίάυ αξιτση οὶ ἀρρεὶ- 

Ιαιτοαιτῆοσο ΡοΪ πος ἴδτο {εειιηάο; οςμἱ ὃ ὅβηβασία καὶ εἰς ἐλ- 
λότριον οἶκον αἴαρχ. εἰσέλδυσις. 

Ἐ᾿πίβασες.(Θ-,ης θα[55 ππ4απηοητιιπι,αάϊτις, ας οπἢ15. Ἰτοτ αναίζα - 
σις βάδισις. ὈΒ1]}0 ἀς τπιιη 40, ὥσις ὅψη βασιν «δὺ ἐμιορρόϑυίοις πόδ ας 
ϑεὶς,Ἰ4 οἴ, ρράςς ἀπτοτίουαβ 41] ἴσα ἔοςῖτ» ντ [σάπποη15. γ]σς πη 
ΟὈτιηεδητ άοπι 114. ρτὸ ἐπογεπιθηζο, χη μείῤῥων αὶ πλημμυ ρφευύς- 
σῶν μόνον, διὰ κὶ τὸ καιϑες ὃς προσυαϊρξαλλθναὼν ἡ ὅγιζασεως, τοττοη- 

τῖθιις ποη ΓΟ] ὑπι αἰτιοοϑ [προγρτο ] οπε δ ιι5 » {πὰ ν]τγα ουϊα τη 
τα ἰταζιπιὶ τπόγοπὶ ἱπογοιηοητὶ ΧΙ ἀπε 1155 Γι τΙΟἸ Δ τις 

1η, (λιις. 
ππιζάσκως ρτο ἐμξιβαζωφαίςομἤιπι ργαρεο 9 Ῥγοιιςῆο, Ἡοπιετιις 

1 Ἰα405.8. ὶ αἱὸ ἔοικεν Αἰρχὸν ἔοντα κακαῖν ὅδπξασικέμῆν ας ἐχαιών, 
ποι ἀςοοῖϊ,ἰπαυῖς Τ᾿ ΒουΠτος τὶ ποίροσῃ νἸγαπὶ [Πρ άῖτος ψιαῇ 
Ῥοῆτο σταάιι ὃ αἴςεπίι » ἴο ἐχοπιρίο δὰ ρεςςάπάιει Ργο- 
τππουοτο,]ὰ εἴ, ἐμβιξάζειν ἴοι ὄγηξάζειν κακόῖς. 411] ἱητογρτοτᾶς 
τιιγ ἱπάπισογο ἴῃ οχιειατη, 4} ἀἰςσας. ἱπιρόποτγο ἤιρογ οχξτεῖν 
4ιιδῇ αἰσοητιπι ἀδηάο ἀιιέξα πιετάρμιοτα ἂδ 1ἰς 4111 ἱπηροπιιπὶ 
ταῖς ἐαις. Σ : ἡ κὰ 

Ἐ πιβατεύω, μι δύσω;, αν. διὰ σα στο ἀ] το Αι Ε ΠῚ αἰξεπάο; ἴῃ ΠΑΡ] τηλ 

Ππτοςπάιειη ςαρίο. Αρυα Ἠετγοάοτιιπι ἴῃ ὙΠ ΠΑ 1α » ὅβιβατεύων 

αὮ σμέρδιθ- ἐνόματιθ-ς νεπάϊοαη8 ΠδῚ ποπποη 5πηοτ 15» ἰὸς ἀϊ- 

εἰς ἀς Μαρο; αιῇ μαδονῖ γοϊεθᾶς ργὸ ἔγαττς Οαμπργῇς. ὅῆηβα- 
πεύων πῇ ἔυϊωίε ονόματίθ-, 1ὰ οἢ»ατοά [δ ἈΠτασπι Εἰϊθη1) 5 σαλς 

ποη οἴδες, πυποιράτοῖ,άοπι Ατμοπάθογας Ἰῃ ἈΡοϊορ!α, ὀμὲ 

χα ᾧ χογω γομίζεται ἰσύειν τεὶ εἴδωλα , κα) πίνες οἱ ἐνεργρευῦ τες ὄτβαι- 

χεύοντες αὐοὴϑ᾽ τοῖς ὀνόμασιν, ἐπ᾿ ἀκριβὲς οξετίζαυϑυ ( ἔς επίπὶ 
οἰπςη40) ἐοτιπιν ἤιγρατο ποπιῖπον ἈΚ ΘΒΌΡΠΟΙ ἴῃ ϑγιπροί; 
ὅτε ἐν τῷ ἀυτῷ βιβλίῳ ἐμβατέυετέ τι, π᾿ ἀιαηο τὴ γπὸ ΠΠστὸ Ρεῖ- 

οἰιγγίτὶς αἰ τι] : γε] Ἰεξξιοηὶ 1 ΠΠΕτΊ5. ὄηηβατεύαν τούτου αὖ ἐὴ τ 

ματθ-. μεῖς νοῦ ἸηΠίπεη59146πὶ Ἡξετγοάοτσιις. Εἰ πιβατεύειν ἐ- 

τἰαπι ΟΕ ̓ πιτο, ὃς (αι ς. τγαπἤατιιση ἃ δτυτῖς ἀπλτπαητ  διιΣ αιας 

(Ἰτοπάο Κααπειῖπας ἱπειητ. Ατπορπάπος ἴῃ ἈΔη155 ὅπιβαάτευον 
κλειῶ ἐγει. νἀ (οξιηπξητατ. τ Εἰ πιβατὲύειν, ἀπαιγογον μι δίτας 

το ζητεῖν, ἀμφισβητεῖν, χίν 3 

ἐὐσρώ ΣΟ ΘΟ ΡΘΒΗΝΑ δι! ᾿ππδάεπάος πλαιτοσ» Ἰ4ο] σοῦ [ταἷς ὃς 

Τἰσηφα τιιττοβ. ΕἸ πιβατήρκα δ ργανα ἀἸοιιατατ ἃ Χοπορβιαριά ἴο- 

{ερ μι, ὅβηβατήοιοι μυχαναὶ; ἡ: Βοητος γε] το !ἐποπὲς οδβαϊο- 

παΐοσιν τάς ὄφηβαϑεον. διι14. Ἐ᾿ πιβατὴ ραν τοι δ “ἴδ σειχων μυχα- 

γήματει, ᾽ : Ἵ 

Ἐ᾿ πιβαπήριθο.5.5.Δ ΔἸ 1805 αἰςξηίαηπινἑάς ὅβηβατηρια. ΝΣ 
Ἐπιβαίτης, αὶ ἃς ἔμπορος 9 Ἡοπιοτο ὀχέμϑμθ) ἐξξαθεν , ΩΡ 

οἷα ϊατῖιις πα} 659. 6ρΊΡατα Ηἰτοῖο » δι Μττγιαῖο. Ετ πὶ Ἐπνι 

Ταπιρτίἀϊο, ὄβθηβιιτωρ ὃς ὄγεβατεύει τιν. Ετ οαος φήξαποσον 

ἴμτ, Οτξσοτ5ομηδὲ καϑειαῖ ἴαιποι ϑερρμοι δ) αν σε αο ψπ μ Ἂν 
βέπιωυ», κὐγισμὸν Σποῤῥίψαντες. ἩοΙΝοΝῖο οτίατη ὅβηβαπνςΟΑΙΧ πὰς 

αἰςαπειιπι, τὰ ποδὸς π]έρνα. Ἐτ ὁ μὴ χωηλα τὴς ὀμα πλέων μαχο- 

πής.Ε σιβα τα)» παυλιπιὶ ργορτῖς ςΟὨ ςΟΠΙΟΓοθονε ΟΣ “- 

βάτατίῃ τυ θιι5 α ἀοπε ὅϑηβται ἀϊςςβαπτιγ, αι ας πα ας 

εοπάιυϊξξα πδὰϊ ντογοηταν Πτέπισιο ςορία: παιιαϊέβ, δὲ αι ποῃ 

εἴεητ, (δοιπάϊιπι ΤΒυογάϊἀειπη, «εῤσκώποι"α ἐβΓΡΠΡΘΥΝ ἘΞ 
τ ἀργ δϑηβώταιγτροηδατα, τὸ ΠΑ ΣῈΣ: ἀρ με και γὲ ΩΝ 1819. 

κατ εἴτιιο ῬΓΟΡΙ ΡΠ ΔΠΓΙΙΠῚ. ἀεξεπίοτος γἱάξτιγ Οαΐαγ ἴῃς 

το Ποχ τς ἐὺ ζσάτας:οϊιπι το σι δι5 ἀείεπίουούαιις {ι5. 



474. ἘΠ ᾿ 
Εἰ ηβατικὸς, δ, ὁ,4. αἴδοη 1115. σα [}}ς ΡΊΤη ἴολη ἰοσίας Νιέγασῖο: 

ὃς ὅηηβατικοι ατι45 ἀρ ΡΟ Πἀητ πάρεν θήκας δὴλ δ᾽ ἐμ πορικώς πλεόν- 

σῶν» ἩΟΙ εἰν. ὅληβα τοκὸν, ΟΓΟΡΙΙΡ ΠατΟ γα 5 1. Π3}165 ἀΠΊρΡῸ ΠΕ] 5 ας 
Ρυά Αὐἰτ.ς. Ρο τ, 

Εἰ πιβατὸς οἷ, ὁναφοπο,νίατοτ)ν εξζοτ:Ρα τεο, τὸ ὅγεβα τὸν, ρεγ φιοά 
αἰσοηάϊτιτ Πογοάος ἀΐεις ρογαῖαδ,, ὅληβα τὸν ποιεῖν . Δά᾽τιιαι 
φεαδοῦς, τ ἀρια ὈΠατ, ὅγηθατον τεῖχίθ- ἀἸοίταν ἐπα Γι1554. αἴσοη- 
{115 ἔβα ἕο ἰς αἰςοπίι. 

Ἐἰπεβύα (ς ἀϊεῖταν ἀϊος αιιαττα ) ὃς Υἱτἴ πα Εο ΕῚ συατπ]απὶ ἀριιά 
Ατασηϊομίος ψιοά ἀπανούρκα νος αθαητνσιαἴτ5 ργίπηα, ἀϊέξα εἴς ἢ 
σδόρητεια, (ρα αὐ άῤῥυσις, ΓοΥτία κουρεώτις , ἩΕΙν ΟἈϊο αιιτοπν ὃς 
δ 1 ὅσ ϑσγα,. {ππτ αἱ με ϑέορτοι χ' μέρα! : που Πὶς τατίοποπι 11|Ὸ Ὁ 
βοῆς ἄξειν ἄπο τῇ ὅπεβαζεόνεὶ ταῖς ἑιρταῖς ὑκ σας οἷξ αὐτῆ. γος] 
δγα τὸ δὴν τὰ δι ετὶ τὸ ἐορπ τ γε τι αὐταὶ χ7ὴ πρθόϑνεσιν τῷ β.. διιϊ 4 ς 
αἰΐτοττι μαπο ἀρρο Πατϊοηὶς σαιίαπα εἰς αἷς διαὶ τὸ Ὡρὸς δ᾿ δειξιν 
πειῖς πιρρτέραις ' μέρως γγωέϑει δνης δὴ: βωνέσως οχ Ριηΐ, ἀυοηις 
ὕγέβθα αἰζοττιγ ρτο ρο [ει ταηα ξεσίάγατν ἀϊς, 

Ἑ πιβεβαιούσο.".ζ οὐ Πτιηαπ5. ν 
Ἐ᾿ πιβείωυἱν,αἰσςηἀαπημ5,1οηέςα διαλύσει Ηὶ ἐπι βέω μὴν οχ ἔβαβωυῆν, 
Ἐ σι βέωυβυ»ἵη στο απ: Ἡςγοάοτι το ὅθεβώα. ι 
Ἑ πιβμμοτακίρεοϊες [αἸτοτι οη]5. εἴδη χοσμκῆς ὀρ χα σεαις} ΗΠ οἰ ςἢ, 
Ἐ᾿ πιβυμῆραι αβιυϑαιοὶη στοίϊιπι ες. 
Ἐ᾿πιβήτω, ρΓο δὅβηβίωζαι ποιήση, “ηαβῖ σα), μετωβατικώς ῬτῸ αἀπιττογᾶ, 

τγαφασοῖς αἰ ρεγάτιοογς. Ηοιπογις Οὐγ Π0Ψ, αλλ᾽ ὅπευ., ὄφρα 
σφωΐν ἐὐφρρσεωλης ὄγιβῆτον Αἰ μφοτέρω φίλον ὅτορ. [ἘΠ Π6 ΓΕ 5 γΕ ἰΔπὶ 
ἀτάθο δά ἰαττίαπι δά άιιςατῖς Δηπτιμπι νὶ οἰ για. οἴζοντ οΧΗὶ 
Ἰατοτὶς δηϊκηιι πη. ΡΟ] Οτἶτι5).}0 ὅν τινα τρύμνης ἔληξη σομῆν., ἐο- 
τῆι Φουα σαπαιις ἴῃ Ρτιρρίστι ἱπιροσπόπλι5. Ἡ Πτογιις 1144. 
3.2 εὐχλείης δϑήξησον,1, δόξης ὅθε βίκώ αἱ ποίησον 5 ἕχς νὰ σ᾽ ογΐαπι αἱ 
{εαιιατιν. ΗΟ 4. ἐπέβασε κελδὺϑοὺ αὐσρώποι: 1. ὅηπβ αὶ ἐποίησε, [ο- 
οἷς νἱδῆν 1π|γο. ΤἀοπΠ1. ἔνϑει μὲ τὸ Ὡρωτον λιγυρῆς ἐπέβησὸυ, αἰοἰδῆς, ἱ, 
της σαὶ ΠΊΘῚ ἰ πγέ ἔσσοσιιης ὃζ ἀοσιογιιης. 

Ἐ᾿ πιβύτωρηοοος," γὅηβάτυς)ν εἕξοτ αι] εἰς ἐπ παι}. Πτοπ ὄθμβη τωρ, ἡ 
λαϊίτιντ ὄγηβη ταρ πάτρης, αριι ΝΟ Ί. 1. ρατγίαπη δα τς, ὃς ὅγη- 
βήτωρ,αναβάτης, ἴῃ Γσςη ΓΟ τ9 ἀρ τὶ 4. Ἡ ου..Ο 4.4. συων ὅηηβήτορᾳ 
κρέτορον. [τοῖτι ρΓῸ πη 0111 ὃς 4511}, 
Ἐπιβιβαζο, κ. ἄσωγα αχακϊλιροηο οἱ οὔτ α(τοπάους ἐποΐος το ίετο. 

ΝΝειτγατι»Α σου. ΡΙατο ορ το α (ορτίητα 5. συικρὸν εἰς πλοῖον 
ὄγιβιβώσας οἰξέβαλεν ἀτίμως « ἴηι παι!!! απ ἱπιροίτιμαι εἰοςῖτ, 

“ ΟἿ ἐῳ ΠΟ ΠΊ 11. Γαιςσα σαρίτα ἀθοῖπηο ὄγιξιβάτσας ἢ αὐτὸν δὶ 

τὸ ἔπιον κτίω 9... ὃς Τρ ππι ἱπιρ οτιιαι τι (Ππππππὶ ἰπππ|ση τι ὃς. 
Ἐ᾿ πεβιξωώ, αττο! 10, «ὐα φέρω, ΗςΙν οἢ..α} ὄβνβαάω δὲ ἔθηβίζημι, 
Ἐ πίβιον, τὸ πται δον, 110 21 {8Ρ 015. ΡΟ] ΠΧ 1.3. 
Ἐ πιβιόω, μεώσ, πιωχὸοδὲ . 

Ἐ᾿ πιβίωμι, [πὶ Πιρουίξου, τϑραγίνομαι Νέδα, ΟἸετ, ὡς αὐ ἐγω δηηβιώ, 
αιιίθιις Πρ οτιιῖτια πη. ΓΙατ,ΐη ορὶ π᾿ 

Εἰ πιβλαβὴ ς,ἐ.. ὁ, ἡ, ποςιιις. ἀαππο [59 ΠΟ ΧΊΙΙ5., 
Ἐἰπιβλάξ, ποθι ]ο  πι5»πίτιο ι5) σεωγεφὶὴς νιφετων οί οἢ.. ἀϊςοίτιν ὅς 
δηλ ξ. 

Ἐ πἰβλαταὔω,η. ΠΡ ΟΓρΟΥτΉ ΠΟ, 1 ΠΠΙΡῸΥ βογΠηΠΠοΓο γατὶςο»Οθο- 
Ἰςῖίςο. ΤΊ ρορμγαίς, απ ποτ. Πρ το τογεῖο » σαρήτο [ςρεϊπηο,ύν ὅθη- 

βλασαύε καὶ αὐξανετα οι ἸαΠαροῦ σογπιμλαῖ ὃ ἀπ! βσοτιτ. 
Ἐ᾿αἰζλαςεω!λῇιροῦ βογηγίηοι 
ἈΚ πιβλείςτησις,εως. ἡ ΣΟΥ ΠῚ 5 Πρ ουποβτας 9 [εξιιη 44 σογπηϊπατῖου 

ἁ] σοτηϊπατί ον σαΖα. 
Ἐ᾿ τουβλαςτικὸς»οδ, ὁ. 4}}} ΠῚΡ τ σου παῖ, 
ἙῈ πιβλέσω, μοί ψω,αιεφα,αὐρίοἰο, ἰη ρ᾽οϊουν᾽άςο. Αςουίατ. ςἴΔη. 

εἰ ὄγιβλέψειας τίω γί τ Οοτατταὶ ὅγὶ αἴλλων εἰτυχίας δπιβλέπειν»α- 

Ἰτοτιμῖ τοίρί σους ἐπὶ τας. ὅθνβλέπειν κα δὴ χοὶ τὸ ρόσωπον τῷ γο- 
σονῶτος, 6]. ἃ ΟἸαιις. 

Ἑ᾿σιβλήσηω,. Ἰαϊοϊς ὁ. ὅς γε τὰ ἀϊσάπι 9 ἐπ] ξξη. Α ΡΟ ΟΠ] Οπῖτις 
{πειπο Ατὐβοηαις δϑηβλήσιίον ἐλαίοντες 5 αἀισεοητοϑ. ὅς Ἰη1Ἰςϊεη- 
ἐο ςοπχαλϊττοηζος, 

Εἰ πίβληχα, τος, τὸνν οἰ πη ηζαιπι ΟΧχτογῖιι55 ἀτηῖ σα π|π|. Πγασυ]τιηι 
τἤοτγαϊς, (α Ἰφη. μὴ γυμνος κομιζεύδω,ἰλλ᾽ δπηβεβλημῖθθ- σινόδνα μιὴ 

“υχς εὐ. ἕχερον ὕπίβλημα, Τάςστ, ἐνθοίλπων ἑαυτὸν ὄπηβλη μασι. {τ 

αὖ δβηβαγλομμο, τὸ ἐνδιυύΐομαι. Πρπίβοατ οτίαπη δά !τα πιοητίμτι ὃς 
αἰιξξιια Ὑ111Π1 πορραϑνηκίκω κὶ ὠρθώθη πα, ΜίαττΙ .9. ἐδεὶς Ὁ ὅπηβα)λει 
ὄγίβλημα ῥάκοις ἀγνάφα 3 ἱματίῳ παλακῷ», ΠΟΠΊΟ ἀἰτόπι αὔτ 
αἀάϊταπηοηζι Ραπηιοα ἱπιροὶτεὶ ν οἴτι νοτιζω, ὙΠοοάοτ. 

Βοζα τοτοητα Πση] ολείοης νοΓΡ] ὄγιβάννειν ςο Ἰοςο 4ιιαπὶ νἱ- 
ἀε τῇ ὅμιβ άλλειν τ ςπὶ οἷϊς ριιτατ, ἤβήβλημα ῥκοιιαταιὶο ῥάκος ὅπι- 
βαγλονάμον 1 εἴς Ῥαπηὶις αι Ραιτὶ ἰασογαῦ ἐλ ττατ 5 αιιο νυἱοὸ 

αἰἰϊσουοῦαν τη ῥῖδεο ἀδ ἀγαριτἀοόσιςς νογεὶς ρἀπαϊσιίασι, τάς 

Τίλ ρώ σα, ΤτοΙὴ τοὶ ὅπηβλήειατοι τοὶ χτὴῈ οἰκίαν, οὐπα πιο πτα ἀο ΠΣ 
νε {μος ταροΐξατῇς σαρίτο τογτῖο Ἑ(α Ηείν εἰν ὄγηβλημοι ῥαῖκος. 

Ἱ πώσα. 

Εἰ σιβλὴς, ἥ τος οἷς Ρο ΠΤ Π δον οξΕῖς ὁ ΤΟΡά σα ΠῚ. ὁ μοχλὸς τὶ ϑύους, 
ὁ δηιβαλλόσίμος πῇ ϑύρα μοχλὸτοῦ χει {παν [τιϑύρίω δ᾽ ἔχε μοωῦ. 
ὅδηλὺς Εὐλάτινιῶ.,ἤς «Ἰξξ ες «το βοτγῖθριις 1] οἴατατ 5 (παι οὔ- 

, ἄστιτ. 
Ἐ σιβλήτης,υ, δ δ) υοτορ οἐἘατΉ 2 ΕΙο γ ὁ ἴτοτλ τγαῖθ5) τρια Πὴ »δονεὸῦ, 

βοχλὴςι 

ΕΚ ἢ 
Εἰ σιβλυτικώς αὖ ὅγιβ δ εὖ. 4 οἴ. ποτίοῆο ῬεΙορογα 

δες ΡΒΙ μοι!» διαὶ τὸ ἢ δ ευὐα λει ἡ μ(οῦ ς δηπλητικώς 
φύτει πλησιάσαι κοἷοντ πῃ 64. Ἰησυτίας ᾿πτο [6 έξιις. 

Ἐ πίζλυτοςγ 9 ὁνα δ τ  Γ185. ΐ 
Εἰαιβλὺξ, Εις πτοῦ αριά Ατῆςπ. νὴ 
Εἰ σιβοάω, μούσω,ποηκσοαςσο πη: εχ ο᾽ απο) ΟΠ ΘΟ. 
Εἰ πιβοηϑειαγας, ἡ αι Πα 1.1}. ὃ 
Ἐ αιβονϑέω, Ἰα Πρ οΥ Δι Χ ΠἸοσοργατογ αἰτος Πα ιοπίο,βοτο ἢ 

τι θυ αι Χ 1 Π10 ἐμρετιομῖο. τὰ 
Ἐπιβύηρμα, τὸ αςςἰαηγατῖο, τφώνν (ααμοά γος πὶ, 

{ς τἰδτο ἐςχτοϊπαυῖς ΡΟ ΠΧ, οο ταπιση ἴτα νεῖται Τὶ 
ς.ὁ ὃ. εἴτε τὸ ὅημ ὁημιφι»κ ἡ «τὸ δνην᾽ τι ἢ Τὰ τὸ αὐτὸ δέξόμ 
φσράτευμῳ αἰ «σή γε. 

Ἐ’πιβόητος, ες χἡ ὑφ Εὐπ15οξαπαϊ σογάτιι5. [πὶ πλαΐ αν 
Ρίτιγον τ πὐρεβόητος ἴῃ θοπάΙη- ὁ 

Ἐἰ σίβοιον, οὐττι αι15 ἐπυποἶαρας Μίπογιια 5 ῬαΠάΔοΓα: 
Ῥγώτοῦ δοιαὶ ςοΐα ἑαςίςθατ. πόσαις ὄθηβοιον ϑδυα, 
οἴτιπι ἀϊσοδατιγοδαϊά, ; 

Εἰ πιβόλαρν, τόνγτ ἄμ βλυμκανν οἰαπιοη αὐ ἀϊτατηςητιπη, ον 
δξιβολαϊα,αἀϊοξείοιιος.ν οἰξίπιοητα. ὦ ἐν 

Ἐ᾿ πιβολῆ " ο»ἱπιοορτατίο,οχοτῇις,ος ΟΠ]; λμογεπηοβτῇ 
ὄνησις τ' ὀδηβολῆς . Δ111α νοΐ τι σοπατιις τ ἰτὰ5. Ὁ 
1ἶδτο ἱςρτϊηιορφοαρῖτε πάγτο. Ῥτο]οια, δ το ργίπιο 
Ῥ δον κ μὴρ οὐ ὅγιβολ κα τὶ καταγοαφῆς 9 τοιαύτης αὖ εἰκόπό 
προ ϑέστως 5 εἴπ σῖτα 4 παιιπ 1 ἀς[στΊρτϊοηςῖη δ 
Μαϊαίπηο τ ργοροπελπι ρογίσσαι σοπίςηταμθιπι, 
τὴν, Εχ διοϊοοτιιπι ἀοσπιατ. ἔρωτα ἐξ) δημιβολίω φι) 
κοίν(Θ- ἐμφα)νομῆνον, ΟἸςότο Τάς] ἀπιηαττο ἀπὸ 
ςοπατιμηῖ ἁιιλοἸτὶς ἔποίαιία: οΧχ Ρυ ΠΟ γιτιι ΔἸ 5 ἤρς 
αϊτν Ιτοπὶ ὅβυβοκὴν ρτοροἤτιμι 9 1εξεττιιγατη, ἀς 116 
δτοῇπο ὃι αβοξμαεῖο . ἱποω ῥτιμη Ὡρραίρεσις ανρ μοίτι 
λό μα» ἐγχείρησις, ῬΟΙΥ Οἱτι5. ἐγγύς τό τὰς δῦρρια τραγμοίπ 
εἰξαρ χῆ ς ὅπιβολ τω), Πισςο 5 σομεῖσῖς ἴῃ ῥτῖπια ἀρ] 
ςοπατιι. Ιἄοιν ἐς ΒΟΙ]ο ΡΠ πῖςο Ἰοχιεηδονομέσαντε 
ΤΩΥ͂ καὶ μέγιςον μέρος οὐ τοῖς ἰμυ ἔτι! τεὸς τί ὅλων ὅπηβολ 
ἐγχείρησιν, 14. Π|. ἵνα μηδεὶς διαπερᾷ τὸ ζοντὴ, ποίαις διαβυλίοι 

διωάμεσι κὸ χορηγίας χφησοίυδυοι ῥωμσῖοι , Ὡϑὸς ταύτας 

βολαξ, Ῥϊοἀοτιισ, μεγάλης ὄφηζολῆς ὑποτυχὼν » 4 ἀδ 1 
σαρτο ἀφο τ. άςτη, σι μὴρ γδ ὅτε κὺ ταυτόματον αὐτὸ 
δημξιχῶς “1 ἀγαϑων αγδρωγ[πτοτάϊιπι ἄς ντ το πιοτῖς 
οτος ἱποαερτῖς ὃς ςοπατίδιις νἱγοτγιπι θΟπουμπην 
δϑηόρο μὴ, ἴῃ ἔς τις ἃς πο Π1]1ς5 ἀσοοῖιι5 . ἱπιροτιις δέ 1 
οἷοι. ΡΙτασομεις 'ῃ Οαίατο, ἐσὲν γδ αὐϑδέξειν βαϑ Ὁ. ὁπ 
λαγπϑ-, θη σιουπεί εὗτο οὐ καταῤῥκίξεθδει παὐτα τοῖς, 
βολῦῆς ἄμα τοσυύτων ἱππέων “Ἀμομϑῥηςο᾽ὰ εἰϊτραεραβολῆς: 

ῬοΙγ ἱις ταὶ υἷὸ ἀῤχεις ἀπέςησαν τ ϑϑηβολῆς, Ὁ ἸαμΔΠο 

Βοτατιιητ. ] οάοτιις ἐς ἀτππάτανα Ἀ οπιαῃοτιπι ἢ 
τεὸς ταὶ ὕγιζολαις ς παὶ δηιϑέσεις ἐς ηΚῺ ὧν κὐ τετοιγ 
τίω χρείαν» ΕτΟῺΙ Ρτορ! πέος μοίϊιηι ἱπηρι 
Πιαθοπτ τιιπὶ {ππ|0} [οτι τιῖρη αὐ [τα ηάος ογάϊποσ, 
ἄλτιιπλ. ΑΡδ Οα]οπιιηι δπιβολὴ ῥίγοις» ἔπιροσγὶς 1ηὶ ϊ 

στεῖπο 1π ἔθυον! αέςοῆτο τἰροτὶ 5914 οἰ ἰποτγοπηοπι 
Δεςοῆπιμη οτίατη ἀϊχῖς ΡΠ πῖιι5. πολ χα οἰσοίπα πι18 
Ῥαμάςξξ, Οτα εἰς. Αριὰ ΤΠεορΡΒγαίι Πθτο τοστῖοι 
Ρίτο νἱρεπητοίςοιιπάο, πρρζολίω ὠρὸς ἃ ἥλιον ἔῃ). δὲ 
δηηβολίω ἔχοντες, νὈἱ ὄθαβολιὶ ὃς τρρζολη τ οπν,ἀς ςπῇ 
ΘῃΔΟΙ 18. Εἰ πιβελλ ρτο τγαηἤτι ΟἹ ν Οἰιι8. διαὶ τὸ 
δ)ιύατον 5 ῬτΌΡτοῦ τγαπῇτιις ἱπιπιοηίαπι ἀἸ ΓΗ στα 
πὸ ἀξίωμα. ἀἹ σαἰτα 5, απ Ἰτιάο.Πἀοππ) μεγέλζω Ὁ. Ὡρρν, 
σας τ σφηβολῆς, πα ΠΩ ΠῚ ἀοςείποποπι ἀϊσηϊτατῖβ. " 
κρατίας σίςημα ταχέως καϑηκνξ τὸ ὃ ωρρκειμῆμης δθηβολῆξ, 

δ ταπταῃι ρου πὶ ἀστηρ τι πο πλ, Ιτοῖὶ ὅθηβε 
σΟησΕρτῖις ἐποηείϑοινος οἵδ, ἔγνοια, ὃ αιιὰ5 ΟἸσοΓΟ, 
τίομες νοσαῖ ἴῃ ἔθ. ἀς Νάγιγ, Πεογ. ρώτας ὄδηβ 
ἀϊσιητν ὁ χτ᾽ ὡρώτίων ὄταβολία) ΟΑΙςη, ΡγῸ ΡγἰΠΊδ 

 τίοπο, 14 οΠ αιΐταὶ ἀά᾽έξλοης, Τ κεταηζος],1π τα 
πα στρ γὸ τῇ αἰϑιήσει τὸ μλὺ λόυκον κὶ τὸ φως κατ᾽ ὅπβ 
μέλαν κα τὸ σκότος χΤ' φάρησιν, ὄθῃβολίω) ἀρρο! τ ἀρρὶ 
λητο Πσέξιις. ὃς. ἱπουξέτιπι ἴῃ τοπὶ πιο Πρ διΉοπι; 
τοῖ ἰπτο Πἰ σ᾿ δ111ς ἴῃ ἰπτς Ποξξαπι ἱποιτ πε ᾿ αι ητ, 
ρέτσιν ποι ηατ οχ ΡΙατοης, απ4Π πη ρτοΠτομειπς, 
«σα κ πῷ ὅλες ἡμονῷ. καὶ αἰεὶ τοὶ ὅ)μςηταὶ ἐνέργεια καὶ ὅ8 
ἀλλ᾽ ἐν ἐργεία. διότι τελ εἰ, κ" ωὐτι τελείη, ἡ ψυχῆς ὅδιβο) 
Ρ σατο, Οἴςογο. Ἐτ μη ἀρΡΠςοιτῖς » αἰ ις {προῦ 
τρις ἡ θι5.5 ὃς ἐπι σατίϑοντ ΙΓ 5 ΤΟ ΦΈΣΙ 
δου ὅηβολὴ,ἰά οἢ ἀπετῆυχὴὶ κ᾽ δχίπῆυγμῶ καὶ ὅθμμπυξιφ: 
ἴπι ἰατογιιμη ροἤτηγα ἴῃ τοξεϊ 59 [πασμάταην ἤπια λη ΡΥ 
Ἰοτῖςα ςουίξετα , ἃς ἰά σοπιι, δ οπιι5 » καὶ τὸ πᾶ ἀρρτα 
λεσιδοεἰ δεῖς ἔν ὅλιβολαὶς ἀρρΠσαπιδητα,ντῖτα ἀιοαῖπ, 
τῖσαι ἐπ σι πη οητία» ᾽ς ἐπϑάττν [παππάγιπι ηΠάδη 
40 ΟεΠις ἀϊχττ,ἰαἰογίογα. οὐ Πιρογίογίθιις [ἐπὶ 
ἀπιητ τα εἴς, ὀδυζάλλεσι, ὙΜιὸγ ἀἴ4ος ὀψιβολαὶ πλίνθων ΔΡ 
Πεαξγαγατ [του τεἰλττγαυλ ἰατογοιῖ5. οοηίίας αἰἢ 



ΕΞ.-᾿"ἑἸ1Τ 
Εἰ σιβολὴ ργάτογοα οἱἘ πλα ξγα:]γΠας : ὅ3β0- 
᾿ζκωιοιιῦ τες. Πλαι] ἐξα πὴ ἰγγοσαητος. ΑὙΠξορμα- 

͵ε Ἢ πίω ϑύραν αὐέωξεν καὶ συκὸὲς λα ϑρανταύτης ἔξτβο- 

εἴ μίων μόνέκος τὰ Οὐδ, ὅττι τίμιον ζομε θυ, νι} ἔζαπη ν τις ἐγα- 
ἀτόρας, Ἐτ θηβυλη τε! διιζιιπηνν ΘΕ ρα], εἰσφορα, μοδεριία 

ἦα μεδὲ Ἄν» δσβοχὰ γγϑνται, πα ΠΠπ1πὶ τε! δαιτι πνοαῖς ν}]}ὰ 
ἀϊξεῖο ἱνγοροῖιγ » [ἰτο ρυῖπιο Εἰάγα, ἰἴτ,ξσ). ττορι» Ὁ: 
εὐΐϊτηι: . 

οπιϊποποοςοτηροσ ἦς 410 Βυάαιις Οοπιπι. Εἰ πιΐο- 
ἥν αχὶ ἐπα τα Τρ ητιπὶ Ἰπιρϑαάῖτ Ὡς τοτὶς οχοίάατ,α!- 

δι εὐραξόνιθο. αὶ ἐνβυχθ-. αὐτῆογο πιΐῖο ΓΟ] ιος Οπὸ- 

ἾςΣ. , γ᾽ 

(δναρτὸ, Ὡρί ἐπτοτ, φρονίμως, Εἰς ἢ ἢ. 
ὑος τάο, ὡς Πτορίτιιπι ἔδοῖο, 

ὃς δύυσια. 

ἡρκδοραβίο: ΤΗςορ γα ὶς φῸ ΠΠσγο αἰϊπτουςα- 
ὑδπομ»... » 

ΠΕ αὐτο Ατίδοτείες 1ἰδγο χάαττο ἐς ραγτίδιις 

ο “ἀορορυ]ο τονὲ ἔπηνέμομαι. Ἡοτοάίπιις ἀς 
ἀἰϊχῖς., ερέθαξ, προ τεύτλοις χλωρρῖς ἔπιβόσκυμω,. 
τί: πτραϊτιέιντ δριιά Τ᾽ ορἈταῖν, μἰτοτ. Πἰδτο τοῦ- 

ρειπῖο ἐς ἀδραξες Γςρετιθιυσοκαν κολλοβωϑὴ τὰ φύλ 
Ἢ ἐν τοῖς ὅσ βοσκομήμοις, 

ἀθπν φιοά βεκόλθ', πὰτὴ ὅβὲ πλεογάζει. Βιιά, Ἔ βελλνασ στο το, ουλατιισ. Ιοίορμιις ἐς Απείφηῖτα. 
δηχοτμᾳπκίας ἧς ἐγκεχείρηκαξ 5 χεόνον ὃν γεγονῶς τυγ- 
επὲπη ἐαοίπιι5 ἀρ αταῖῆιις ος, τὰ πὶ 1π τιιασπι ἐῶ πὰ 

αἴ. δβηβύλδυμα,ἱηΠα}α: ,ο:βελία, ΑρΡ δης τα Αα- 
ἔφη τὸ νι δμηβέλδυμα, καὶ ἡ πρότερον ἀμφιλογίας εἴτις 
ΔΑ - 

οἰ 1ς ἀρρεΐου. τυ [οὐξοπι. μυρίως ἔπη βελδυδ νῶν. 
ααπα ρ τ πηὶς ρετίτιι8 ἰη Πα 15. ὅἠηβελόνομαι απὸ σοῦ 
ἧς ἔπππτ ΟΡ ΠΟΧ τσ. ΧΟΠΟρ.ΡετοΥ δὸς τς ᾿πΠ ἀ 155. 1 Πὰ 

σπϑϊ πὶ τεμάϊς ἰηΠαΐας.. ἄβεβελάλεται τοῖς ϑεοῖς., ΑὐἸο- 
σπηβελόὺ θεὶς »ἱπ ἢ 115 ρ εἴτα. δθηζελοῖ,ομῆση σικελία 9 ᾿ι- 
5.011. Τ ον ἀϊάίςς. ὅηιβελᾷ, μῆνα ἡ σἷν ΠΟΌῚ5 ᾿ηΠ- 

εἴτ, ϑϑηκίνδιωα, ἐξ ξαβελῆς. ὅπεβεβελφυμῆριθ: χογος, οτα- 
εἰ ἔα: Ἰπεογρτ. Ηεγπηορεη. ὅδηβελ ϑϑεάστ αἰτοιδὶ ἀρὰ 
ΘΘΠ.ΟΧΡΟΠΙτΙΙΓ τλριειργα ὅποι 7 [ἃ ΕἸζ,αηΧ ἰὲ οἰαοτατιπην 
χοοοίτατητη οἵα. 
ξγεωτο 9 Ἰη Πα 12...46 ΠΡ Θγατὶο » Γ[ατοηὶ ἐς Γιερίβιις. δ᾽ 
σεως γγυδυῖυ. φον!θ.. σράες σΘΏΠΠ10 10 Π Δ ΠΠς}ἀι1ς 1Π|τὰ, 
τοῦ, δ, πΠπαἀἸατοτς ήβελθ-, δορίιος!. Σ τῷ μαΐνοντος κε πες 

τιραπῖ ξιωύαμμον Σποκαλομῦτες, ἔτάττοσι ΠιτΊ Οἤ ὃς οἷτις αὶ 
εἰ ἸηΠἀϊοταν ἔγαῖτοπη νοσαηζος. ὅ 

Ἐρϑαρετατίτις ]10 ντίτιιγ αιο᾽ ἀπιιςτΔίδωσί μοι πιξ 
κακὸ τιἐγχέον ἐδ ὺ υὴρ κὶ δδοσμιον ὅπη βελϑυτότα τὸν τε αὶ ταρα- 

κατον νοτῦα ἤππτ Ογοϊορίς. 
μεδύσω, π᾿ δυκανοΟ ρΊ το ΓΟ πη ἱποο πιο στ ἱηΠ185. 

ΠΠπι 155 τεῆτο ὅς ταῦ Ποσγ. Οτὰπὶ Αςοιίατιιο. ἔπαβελόνω ἐ- 

το ε ΠΟ πεσε τι οἱ] Τοσ.  ογοίοσ, ἔπηβελόνω Χποχαρης 
ἀο ἀς!Ἰθοτο, Τ μυιον ἀ14. Οἰμπ ατῆιο ΓΪατο ἐρ]- 

η53. 3: βελόδύειν τῇ τυραννίδι, οέτατο, ἐἠβαλδίω ὡρή- 

ἄλοις τας Ἔχος ἰςητος ἀσϊτος  εγούίοτ. Οζι Αςοιί- 
γατίτιο. ὅβηζενλ δύεσι 8 χύατον τούτω . ἐς ῃος τγισιίαπάο 

τ, θαβκλδύει ὃ αύατον ἐμοὶ, ἐς τὴς ἰητογποϊοπάο ςορὶ- 
ὕω τἰιὴ Σπόςτασιν . τὰ εἰ, λαϑεκίως ποιῶ τὸ δστοςίυναι. ἀά 

οἴη ἱπάτιςο. Τ ΆιοΥ ἀϊ. ὅγηβελόνω τίωὶ καὶ πέλυσιν συραν- 
μιν 414. ᾿ηΠάτας τοπάο Δἀ ἀςἢτιιεηίλπι τνγαη- 
λδύω Σ ἐκπλοιω, ξιιττίια πη Αἱ τί οοπ πο] του, 148, 
[πο ὅπεβελάύω ποιεῖν . ΑὙΠΣΟΡΠαπ.ητοπο ἔςοτο, 
ον. ὅπηβελδίων πίω πορσίωώαν αἰελεῖν, τατιιοης ΡΟΥ- 
τος ΡΓπτατγοΐνις τὰ ῬΌΘΓΊς. ὅπηβελβίω οἠυεϑει αὐΞ 
60 ἐὐ γα πη! ἀὉ ΠΉΓΊατο ορ τοί (ορτῖπια. Αὐτῇο- 
[Ὁ 5 ταῦτ᾽ ὅπηβελόύει ποιεῖν. ἕχσοτε Ἰωτοηά τ (οι ρά- 
» γγω: ὥτει τύραννος, τγ τα! άττ αβοξίδης . ΓΊατο ἴῃ 

ὶ ε λαβεῖν. Ὠοπιοἤςη. ἃς αἰτὸ ’οςο . ἐπεβέχδυσε 
η. δ ζεχόύειν ρτο ἐς Ἰρογατεοἵη Συμζμλόύω, 

Ἰσ ον 1Π 4155. πη πὶ σοη [ [τυππι,ασοιίατιο, ἀατπηπιμτν. 
ἡ. ἀἸείτειτ ἃ ΓΤ τῖηο ματεντουῖα ΟΠ ΤΟΙΣ τα τι έξας 

δΊατο [το ρυΐπιο ἐἰς ἈΘριθ]1ς. ἰξ δηζονλῆς ἐν τοῖς χό- 
κὐν, πα ΤΠ το ἃ αταιιο σοι τὸ ἀτσερτατο μετ᾿ ὅηπξε- 
Ἰδογατι οοοοη πιὸ. ὈΙατο. τα δηπξελῇ, σοπΠ]1ο, 
ΕΠτὸ 5 ῬΙατο ἴῃ Γορίδθιις. δηπξουλιὶ σα χόγουν [ἰδ 4ο- 

Ἰηπά!ατοτ, ἰμἰ πιϊςιις.ἱΠά 10 5. ροτβάιις." ὅβηβεγότε- 
Ὁςοιτὸ ἔχοϊοης ἰῃΠάϊας, 

. - Ν 

οἰδ,τηΠήϊοίς, 
πρΡίοτο Δυυχὶ [ὰϊπ|. ΒΑ]. ΕἸοπιο Οὐγ Π᾿ β΄, ἐγὼ 3. ϑεοιὶ 

αἰὲν ἐόντας, ἀσοτιμπι αἰ χΊ πὶ πρὶ ον θονήςος' αά- 
90. ΡΘηΐτιις ἃς ργὸ οοϊεῦτο » ὃζ ἴῃ οστὲ μΒαῦεο, Αἰοχαμπά, 

ΤΡ 

ΕΌΤΙ 575. 
Ἐ᾽ πιβοώμβυ(θ.»ἴ πο] απ ῃ 5. ϑεϑις ἐὺ ὀνοβωκιίοις Χὶ κοινοὶ, ΝἿ ἐλλύμων δὴν 

βυώυλυοιγξοτπτηγιηὸς οὐτιις ἃς μι! ! ῖςα Οτγω οἷα; ἀοογυνη πσαπ 
ηἃ Ἰῃιιοσαηῖος., Τ πογἀἸάος Πἰδτὸ τογτῖο. άοπὶ ἰΐδτο φαΐητο, 
α; δια ταῦτα τὰ Ἰδιᾳ ὅθῃβοὼ μῆν:Ὁ-. αιιπὶ ργορτία ἤστς πιὰ ἴῃ μῸ 
φλΐπιιπὶ ΓὈγπηοηςο5 ἱποιιτγαητιαντὶ τῷ χαταλαλύ μήν... πὐδιβοντος 
ὧν, ὅγαφηυιζόμῆν Ὁ’ χτ᾽ ταὶ ἴδια, 

Εἰ πιβραδεωλωα,ςπέξοτοἰ ΠΥπιογο τ :ντ δια μέγλιν Ταιτήληο. κα μέω αἱ Ἵ 
μικρὸν ὄπηβραφιιύεις φόνε τχα παρρκακλύσι μεγῖοτο ᾿μτογ πηα πη» ηὶ- 
ΠΊίης οἰτὸ αδιογῖσι ς 

ΕἸπηβεαχὺ, Ρατιιπιροτ δὰ τεπιροτίς ΠΟ ΠΊ Ὠτι ἴῃ, 
"Ἔἰ πιβρέμω,ντ ἐπέχω ἱπίοπο:ςοη τορος αἀξγοπιο, [κά 1ἰϊαάος ρ» ἴα 

Ὁ Βος νεγίι Εν σέλαϊ μεγάλω το, τ᾿ ὄθηβρέμει ἴς αἰέμοιο,αξιϊιὸ {μπι1- 
τις ἀς ἢαπηπια αιιάτα γοηταδ οὐπὶ ἔγοηλῖτι Πιῆατ 9. νοὶ αιαετη 
ιξῆληάο ἔγοπιοτγς ἴθι σι άοῖς ἕαςίτ, “Ἕ“" 

Ἐ᾽πιβρέχε, μι. ἕω κσ. χα. ]υιο ἰγγογοη Πιπά ον ρεγβιπάο,Ἰπίρογρο: 
ἔλεβρειχάν σόμοιχον τοῖς δὶ ἀψινϑίμ . Ρογδιπάςγς οἷοο δοἤθατλῖπος 
Ῥιοίοοτὶ. πὸρ σοδωρετικὸν πᾶσιν οἰ μαρτωλοῖς δηηβρέχί, ἱρηϊς δοέο- 
ταϊτίςας Ρἐμτ Πα ρεῦ ολτος ρεοςατουςβ ΝΖ, 

Ἐπιβρίϑω,μείσα, τ, ικας τς ρτάιο Ἡοτατ. ἀερταιιο; ργοπιο, ἱπρτιιου 
φάἀοτιοτ. ΗΠ οσποτ Πα νε δτ᾽ δπηβρίσῃ δειὸς ὄμζρος.1ὰ οἴϊ, ϑϑεβαρήσῃ, 
σφοδρὸς ἐπέλϑῃ. ΛΡΟΙ οηλπς (δοιιπάο, πόντᾳ ἔθηβρίσασαι οἴελλαι, 
418: Ροητο Ἰηστιςτίης ργοες}]5:. ΕΠ] Οπλοτιϑ 1113.» μη ποτ᾽ ὅγ:- 
βείσῃ πόλεμος . Ὡς αιαπάο Ὀο  ιντι ἰηϑτιιας δὲ ργωρτγδιοῖ, ὅς 
αὐτὶ τὰ βείϑειν,πιρτ οἰποποπι ἔσοιτο ΑΡΡίδηγις αιατγτοσάς δεἰ- 
ἴο στ1}}ν Καπίσων ἐς πολυ ταὶ πεύκας τσ ανοίγων, (ὅν βιαζομϑύοις καθ᾿ 
ἕνα αὐλ ρει, τσὺ Ὁ. πολ ὧν ὅξηβρισαύτων εἷς εἰπέϑεανε γ πολλοις ἀσοκτεί-- 

γας 9 ΣΠΪτῖ5 τοῦτα γ πὰ τη ργοίποποπι ἐαοϊοητῖθιις ορρτοίϊις, 
Εἰ πιβρόντητοςγεγὉ. ΤΟ ΠΔΠ5. ἀΙΓΟΙΣΓΠ5. ΘΟΡΠΟΟΪ, ὁ ςρατηγὸς ὁ ὅδι- 

βρόντητος μολώγ; δ(ς.1, ὠμιπ ρμσεὶς “ἢν φρεγών το χε βροντῆς . 1, νο- 

ςοτϑον οἴληιι5. 
Εἰ πιβροχὰ,δ ε»ὐνροΓβιΠο, αἱ οπι15. 
Εἰσιβρύχω γ Ἰπέτοπιο, ὄθηβρύχω ὀδόντα 5 ἔτεπιο ἀξηῖς» ἴῃ Ερὶτ- 

Ῥταχητηαῖ, ; 
Εἰσιβρύω, [σατο 94 [οἰ ρἤγιρτο βρυύν, 
Ἐ᾽ πιβρωϑεὶς»ροίξοα ἴπ οἶδ Ππριρτιις. 
Ἐἰσιβυς- ρχ, ΟὈτ μυγαιποπτιση, γ6] οὈτπηγατγι χοἰ γι τῖχ [πις: 
Εἰπιβύω,μιύσω,α υκα το ΟΣ] Πι1Π10. 7}. ΟὈτιιγΟ, Ἰηξτοιο; ἐμφραῆω, 

Δεξιίατ. ΑὐΠορμΔπ. τὸ ςόμ᾽ ὅδιβυύσας κέρμοσι τῇδ ῥητόρων, ο5 οὔ- 
γιοης ροοιιηἶᾶ ΟτάτοΓΙΙΠῚ υἱά οἴξ 9 δοσιίατοτισι. Ργοςορ. 
ὄψεβυσώωντες «δὴ ἱοχωοιὶ χώματι, τὸ ὕδωρ μετοχετεύεσι,,. ὅδηκαλύψαν- 
τεςοσκεπάσαντες, ᾿ 

Εἰ σιβωυΐζω, λοτῖῆςο ά 4τ45,Η εἰν εἶ. 
Εἰσιβώωμθ-.κ, προ ἅγάπι ροῆτιι9»αἸταγὶ ἔπῖρο ἤτας. τὸ δῆηβώμιον, "ΕἸ 

οἱ Ποϊλιπλ, ἔοι φυσι: αἰταγὶ ἐπῃρ Ομ ΐτιιγ ὅϑηβωμοιον ὧμα, (λπ- 
διιῖ5 ΡΟ ἀιδηὶ ἔμ {π|5» ΝΑ Ζαπτοη. ὄψιβώμια ξαῤνεὐϑειτάςεη. Με- 
πιϊηϊτ Ραιιίᾷη.ἰη Πάςοη.Ε αιβάμιον μέλίθ- αιιο ἃ ὃς ἀπονδεῖον, αἴ- 
αἴτια ἀραιὰ ΡΟ]].].4. ὶ 

Εὐπι(ζὠσομω αςοἰιπαονπιαζαρο, )καλέσομαι ρ το ὄδηβούσομαιντ 
αἷς νδιιηιιο. ἐπεβάσόορτο ἱαπέας, οατἴτε5 ἱῃηο]Δτηατιηῖ, ΕἸΈγοσ 
ἄοτ. Οὐγ!ϊ.:. ἐγώ δὲ ϑεοιὲ δληβώσομαι αἰὲν ἐόντας γάξος Δάπιοςαθο; 
ἀδογιπὶ οροπὶ ἱτηρίογαδο. ἴ 

Εἰ πίβωτος,"γ6., 1 οηὶς γα 4112 159λ ες Θυ ὁ μαλοὶςραρ 4 Απαογθοηξ. τπΐὰ- 

τιΐ59 διαβόητος. Ἧ 
Εἰ σιβώτωρ,ορος, ραίξοτ. ὅδιβώτωρ μήλων, Ἱὰ εῇοοΡΠΠουαριά Ἠοσιε- 

τα πη, ὄθεβώταρι μήκων; ά οἴζοβοσκήτορι “ἴ{ ποιμνίων, ὅλης ἀ τῇ να εφια 
παςῆρι. ἵΝΑτα το ρ) Ρυιοτὶ ρτληγιῖπα ατιοτῖθιις ποῖ Ἔ}15 ἀϊίςο- 

Βαης σαιυίτατο. ᾿ 

Εἰ πί γα! (Θ-»γὸ κὶ γ 741} {ιροῖ τογγάτηῃ εἢ, μιιπιΐ τόρ ης
. 

Εἰ πηαμβρδύα, ἤροπάξο τε (181 δεποπιπὶ ξαταγιαπὶ 5 ἔμ ΒΟ μετ, 

ἵπηρο πιατειπηοηίμπη, ὄβηγανβρευ σω σοὶ 5), ΤῸ τἰδὶ βθηογ. ζάρῖτε 

ἀεςιπιου το ργῖπιο Μία ασατογ. δί ἼΟΧ ΡΓῸ [ρόπάερο τίς 

Β1.14 εἴ, 4400 ΠἸαπὶ νχοτοίη. ὅηγαν βρεύσεις μ815 τὰ ῃὶ σοποῦ 

δΙΙοσαΡΙτα ἀεςϊτοοέϊαιος θτο ΡΓπιο ΚἈερ. Ἀριυὰ Ματτῖν σα 

Ῥίτε υἱσοῇπιοίςοιηάο ;ἤβηγαμβρε ὕσει ἐ ἀδέλνφος (τὰ τίω) γεωαῖχοι 

ἀυτώ, αἰ Πηιτατὶς ἰπτς ἀιτισοῖ ΚΟΥ: ΠΊ 0115. ΝΝαπὶ γαμβρος οτίαπι 

ποῃ πποάο ροποτοίςα φεῖδι ΔΕΠΏ15: δὲ ἀρυά δορδοο!. ἴῃ τυπ 

τάππο ἀθυχοσίβ ἔτατγς ροηϊτανονάς Κυδίωω, . τῇ 

Εἰσηαμβεία, Ἐυΐζατιις γοχ Πρηϊῆσατς γἱάεταν Αἐβηϊτατετη 6112: 

εἴξ εχ μη ξο. ππατείση 10. 

Ἐ᾿σραμέω, Πιροτάϊιοο νχοτγεπιον οἷ νἱτα.Ρ Ι ΐ : 

μηϑείσης γόνα Ὁ.» εχ ἰοομἃ ὙΧΟΓΕ ΠΑΙᾺΣ, ὄξιγαμειν μᾷτ 445) 
τ - ἀν δ δε πὶ πρπαξ τς φοησιιδία!ς, λι5 ΠΕΣ πϑές πᾶς 

«εϊπιοηΐ!- ΧοποΡΒοΩ τδυτῖῸ 5 «αδιαςγΑ) (τ τούτοις ὁ ὀσθυ ταν 

τες κὶ ἔλαβον τὸ πιςἀ, κ᾿ ἐλδυϑέροις μὃρ ἀμφυτέρρις ἀπ᾿ ἀνλθλον τ συ 

γετίϑεντο, ὅβυγα μίας 9 Ἐξ) κα ἐαργαστας κ δθηιοιμας 
τυ συμμαχίαν ἢ τᾷ 

γἱωὸ, εἴτις ἀἰδικοίυ ὁποτεξφυ σοιεῦ τις οἵα ςομτγα μοι ςοηῃπιδία : 

Ἰες πεςοίπτυάϊπο5. δϊμγα ἔπ ἀκ ἥλοις ποιῶ τ, ΧΟ ΠόΡ ΒΟ. οἐ κατ' 

κβπσγαμίορ δἰ καῖ. Βιιά ἴῃ Ἔρηζ, “4 

π ὐύϑαμηνον ἘΠ ἢ λὰ Βατοτυιη μιὰ τουτό ὍΠΗ ἃ 

χιτέρα ἐθήγεμεν, ἀς νἸτῖ5 ΟτΊα ΤῈ ἀἰοίταιν. ΕἸ ογοάοτιις Ἀλερρέρε ὶ 

ἔσκον ξυδαίμονες “ἴ Βαβυλανίων ὅγαμς τ Υδὶ 411} σα δος γος 

τιιηζ, 

Ἰυτατγολιις 9 ἐκ ἡ δηγα- 



ςγό ἘΣ ΉΗ 

Ἐ πργ αἰνευμαι ἰατοτοα  ςΠὶς πιά} τα ἤηϊτο. 
ἘΠπιηγάτοιον,α, τὸς ραγ5 ν ΘΠ ΓΒ οἶγοα γτΡ 111  ΓΠ 7 ΟΡ Ί σα Πεγιππλνν οη- 

τοῦ ὀχτιοιῖογ νοὶ Πιπιπχιι5,Οα].1.5.44 Οἰαιις. 
Εἰ τιγαὺ οφο μιά! με ώσομιαν, τσ ομμα!»ἐχτϊτουίατοτ, δῆ εβστγον. θε- 

Ροίεης Πλτίιο. δπεγαυρωϑεὶς τῇ ἐντολῇ Κυφρυ,[ατατις Ογτὶ ρτς- 
ςορτο, Χο μ.1.. Ρα 4, 

Ἐ᾿ πΐγαυρφε»ἰαξϊαδαπάιις 5 ἔοττῖς, Ης γο τις αἴτουτ ὄβεγαυρρν ΡγῸὸ 
ἰσχυρυν. 

Ἐἰ πιγεγραρ 9. Παρτὰ {γί ρτις σγπεῖ, ἄς ἐριξο]α, 
Ἑ᾿ τιγειόκαυ λίνα ππτσ 15. Οαζα, Πογθα αιια σαι] σαι γοξξιπι ἡ 
. Βαθοτ, [4 Πυιπαὶ [πγατιπ, τις ΟΡ 1 τὐρκαλλόκαυλΘ- ΤΠΡΟρ τα - 

{πὶ (τ ρτέπιο: μὴ ὀρϑύχαυλ9- φιαῇ [Ὁ Π|15. ὄγαγειόκαωυλθ- ϑούμν 9. 
Ἐγατοτογγθῃι59 [ἀοπ ἰ.9.ἀς σαι Ρ] λας. 

Ἐ ̓ ἢγείον,α ρυνά ῬτοΪοπχατιιπι ἀἰςίτιιγ ἀρ [5 ἱπιὰ Ῥ] Δ ποτα ΠΊ 5 δζ 1η 
οἰγοα ς χα οςςοπτγῖοἱ νο] οσσοησν οὶ ἀξ [τυτυ ραγ5 τογγὶβ αἰτίτ 
τλλ, ἢ ΠΟΥ τι5 σα Γαατιγα ἀτις πλαγρίας οἵ ΡΙάποτα Πατίοποια 
Ἐδοοτῖς ἡ τοῦγα ΡΓορί παι Πτηπιιις τισι σοπιράγοϊ οντ τοπιοτς- 

{ππιὺϊ5 συππι οαασάτιοης ἐν Χπογείῳ ἴπ Παπι πιά 4; αὐ Πές οοπτῖτε- 
τἰτινἶρὸ Αἰρεῖπ νοσδης. 

Σἰπίγειθ.,κ, ὁ ἡ τοῦτο ΓΙ σογ ρος ἴπ τογγά τι, Ππιὶ ΓΟ ἘΓΑΤΙΙ5. ΤΟΓ 
τὰ ῬΓΟΧ πλιι55 νππ|ΐ τοροη 5. πᾶς φυτὸν ἤήγέιον 9 ΡΙαητά τοῦγος 
πὰ ἀριι ΡΙ ΜΠ] Ομ αι. τὰ δλίγεια , τεγγοίεγία » Βιιάδτιις ἴῃ ἘΡ ΤΟ]. 
Ργοτ. ὄϑεγειθ- οτίαηι δι 4: ὃ γήϊνθ., 14 οἰβοτονγοπιιοὶ τεγγὰ ἃ - 
ξξιι5. νὲ ἀρὰ Ραυλ πὶ 5. α4 (ογίητῃ ςαρίτς φιιπτο; ὄψηγειθ- 
ἡ μλϑ οἰκία. τ τογτοίξτῖς, ντ ἱπτογργ. Γ τουγοπα: σογρογα ἐπὶ πὶ 
ποίἕγα τογίοπο ργὶποϊρίογιὰπὶ σοηογο ἐοπίϊζαπε. νἱάς Οἰκοσὸ - 
μὴ, ὃς Χοϊκός, ὄηαγεια, γιά ςητος ἀϊσιιπτιιτ, πρυμνήσια. 1 Π6 55. 4. δ, 
παχιὶς Πἰτοσῖ ΔΠ]ΠΠρατατ. 

Ἐ πιγεισφυλλίθ., ΒΡ γαάῖος τλητὰ πὶ ἔΟ ἰατιιοοἵρατία πιιπλὶ ἕο Πα μὰ - 
Βοηφμ γα [Ὁ ΠΠΠ’ς ὃς Βιιπη } ἴφι ἀϊ οντ Ὁ ὅθηκαυλοφύλλε, 

Ἑ πιγελέώ, μιίσω,ια χοἰ π]το, ἰγσιάςοοντ ἐφήσοικαι. ἢς Γοΐαπας 
ἴῃ Ρτοιηοτῃ, Ἰαπαηάο ταπηόὴι Παρ! οἶτοτ τἹάθο ὃς ἁτυϊάςου 
ζει Ροΐϊεα τι 4θο. Χοπορ οι ἴῃ Αροϊορίαᾳ δοογᾶτ. Σ ὃ λέγεται 

κριτοιψη σαν τοὶ ἀυτε τυ) κεφαλίωὶ εἰπεῖν κὶ "κα ὅπηγελά σα). Ἰτοπὰ ἤππιὶ 
ξοίίμιις ὃς ΠΡ ογαΠ ςραγυϊάςο. δβηγελων τὸ σαρδιώνιογ» τ] ἀδης δατς 
ἀοηϊοὼ, " ιοϊαπιις. ὄηγελᾶ τὸ κύμα, ΑὙἸπν τὼ Ργο δ], Οαζα νοστίς 
Βιιέϊιις Πιρο γ ἐγ αρίτατ. 

Ἐπεργύημα, τὸ αοπατις»σοη ςεγαν ὑΐαιις αβοίιις πε γγόημμα νόσου ἀἰ- 
οἴτιιτγα δέει πιουδὶ {|| οχ ρα πάτίοι σΟΠ Ὁ ΆΠΤΙΙΓ 5 τὸ σύμ- 
πῆωμα ΡΟἸ ν ὲτις. δεῖ εξ ὀρϑιώς βουλδϑυουῆν οἱς «ἡεὶ τὰ πολέμου, καὶ ϑώ- 
σἣρ κα «δ ἐν τερῖς ἀῤῥως ἕαις « μηδὲν ἢ ἢ ον τω" ὅγε γον ριού τῶν ποιεῖ ὅπ κ ὁ 
γρν» ἡ Ὁ ξαρχῆς ὑποκειυΐδων παϑων, δ 14, τγϑου μοι ται, ταὶ οἷξ ὑςἐρρυ 
τοῖς πραώμφσι αἰαφυο να, 

Ἧι πιγγοὴ «γέίθ-, ὁ Ἰηάιροηα, 
Ἐὐπιγυ-ίω, λάσεποτο, 
Ἐ πιγγουνηυατίκος, ασπατιι5514 εἴ, ἡβαγεγονωῶς,  οἴζεα πᾶτιι5. Νά ζαπζε- 
πιῖδ.ὄηγϑωνημα το κον» ρΟἸτογαπι ὃς ςοπίς 165. ΟἸσοτο τοττῖο ἐς 
ἘΠη τι» 5 64 1ῃ σατογὶς ἀττῖδιις ἡιπαπι αἰ οῖτιγ ἀντι Ποϊοίἃ 5 ρο- 
{τετιῖπι φιιοάαπηπιοίο ὃς σους ιιοης ραταη άπ οβ » αιοά 
117 δημγζνηματικὸν ἀρΡΟ απὸ : νδὶ ταιπιοα [ὈγΊ ὈΊταΣ οἴππὶ Παι- 
Ῥ οὶ ν. 

Ἐ πιγεοφίρω. ἰαἤιρογ Ῥταμιϊο αξῆςῖο νεῖ πόποῦο. Αςοιίιτ. Χο- 
ΠοΡρΒο. 

ΕἸ πιγηϑέω, σαι άςο. χαίρω. 
Εἰ σιγή τις ἐδὸς ΟΡ ΊΡοτ5. Ποτρα τι: ὃς κληματὶς , Ὀ]οίζοτί 1 {δ τὸ 

αιαττο; ἢς ἀϊέξα, χιιοα δι π1}}15 τ, ὃς ρεγ τογγαπη Γραγσάτιιγ. 
Εἰ τιγίνομαι ἴςιι Εἰ πιγέγνομαι»προγπαίςοτγοίοιι ροίπαίσου 9 νπάς οἱ 

ὄψαγιν ὀνῆνοι ἀϊσιιητιγ ροίξογὶ. ΠΟ ογατ. πα ΕἸ ο Πα, τοιαύτης ἢ) τῆς 

γιωαγκὸς ἀδένα «ἦν δηηγινουήσων ἀξιωϑ ὑσεῶτω. 5ῖς ἀρτι4 Τ Πιιον 414, 
ποη (δηιο]. ἘΠῚ ἴτοῖη αἀπαίσον, γε ΤἈοορμγαίξ ἐς σαι 6,ζη- 
σήσ εἰεν αἴ τις διαὶ τί ποτε ἐνίοις ἐγγένετι ἡ ὅβηγίνεται κὐ 'πόϑεν καὶ αλμυ- 

εἰς. δηγίνομαι»[αςεοάο. [δ ςαιιοτοἴςιιοῦ ἀριά Ὑ πῖον 414. [ς- 
Ρεντ τὸ “1, ὄδηγεγνομθύς ϑέροιε, ὃς χάριν Ὁ’ Ἰτοι, αὖ ὄγηγεγνομβρῃ κ-- 
μέρᾳ ἱάοιτ καὶ ὕςερον πτίσαις ἅμα γαυσὶν ἐκείγοις δηννεῶτι 14 οἢ.1- 

Ῥήμπι Πιρ(ξαμιῖ» νε ἱπτογρτος. Βιιᾷ, αὶ ἃς Ρ τὸ ἱπτογίηι νεμΐγο 
Τυπηὶ αἴτορτο Πιροτιςπῖο ςοτγτὰ οαπτι ἀΠ] ἀριά οαπάση ΤΒὶ 
οΥἀ14,ἀςοἰρίτατ ταῖν Ηϊς.., οἱ ἐκ αἰ ἐνέδρας Αἰκαρν ανες ὄγεγλυο μῆνοι 

αὐτοῖς χΤ᾽ νώτου, Ῥἢ.110 ἐς πτιμπίο, ζώοις ὄθαγίνετω τελϑυτή: ᾿άοιη ἀο 
νἶτα ΜοΙ5 Πρ γο ρυῖμπλο . τῆραιοὐδεϑεο 5) μιθλοι ὑντων, σημεῖον δηηγίνεπται 
τερατωδές τον, Πρ ΘΓ ηΪτ 5 πηασῚς τάπιοπ ῥγοργιὸ ἀςοϊ άϊε : ὅῆ- 
γῆμαι ροτγὸ, σρροηίτιιν τοῦ ϑυπογίνειδτῳ δὲ στο εἰπειν ὃς ἀρτα 
ΟΥ̓ΟρΡΟΥ, ὄπηγίνεϑϑει 5 ἃς δστογίνεάϑο) ῬΟΠΙΙηταγ ρτὸ ἀσόσάοτς ἔξιι 
αἀιιδηῖςς ἃς αδίςοάοτγο. 

ἘΠπιγνώσκως ος ΠΟΐςΟ 9) ΕΧΡΙΟτατιι πὶ ὃζ ἐοσπίτιτι μαθςο, ἀσπο- 
ἴζο, μάν 9 αϑω, γνωρίζω, ΗΟ Ὑ Ομ τις. ΝΠ τε σαρίτο νπάοοίπιο,οῦ- 
Ρο ται Ῥομίτην Ῥτὸ ἤιο ΠπηΡΓ}’ οὐ :ὅγν δα", οχοο σ᾽ το, ἠθσότηο, 

τ ἀθποίςο ταηαιατῃ ἀοθέτιπι . ἀορτοποπάο . Ἰητο! 90. ὄδιγινώ- 
σκεῖν τὸ τεχ 9ὲγ. ραττιαν ασποίξογο ον Παγι ρογιτου νουδιμτι 
Εν. Ἐτ δῆνγιν ώσκειν ὦ κίνδέωον » ἀπηοίςοτο βογ σα] 15. αι 
νοιηζϊτου ἰαςῖε χητοὸ τοὶ τγαδίτίοηοπη γο] αι οι Που νυ οἱ ἂρ 

Ῥέμποηςπὶ [ροσϊοσιπη: οὐ ἀπο 101. ΡΥ αἀιογποποτῖ γςη- 
ἄςτο. πῃ Ῥαπάοξτ, Ογαοῖ5. ὁ τοὶ τὰ δυτόντος διοικν, ἐν ὅτε ὅπηγι- 

γκσκειν αὐαγγφίξεται ἃ τὺ χριρὴν κίγδιοονγα] αἰ ητῖς πσσοτία ρο- 

΄ . 

Ι 

ΒΗ 
τῖτ ασποίσοτο Ἰητογάιτη. σα ἤπια ξουτα ταν ςορί γι 
εἰ υδὲ γδ  μιρὸς ἐχεεῖς ὅτι αὐ πω φιλοσοφού μήν, ὅβεγινώσκω 
ἀληϑειὸρ ὅγηγιγεὗσι,ειν Ῥτὸ ἀσποίσετς, 4 οἴδ,, ποίοϊταγο, γνωρ 
ΒΑ[".ἀς νῖτᾳ (οἸἑτατία, ἐπέγνων σοι τίυ) ὅϑησολίμ,. ὥσιῷ οἱ « 
φίλων παῖδας ἐκ πὶ ὄδηφαινομῆμας αὐτοῖς ὁμοιότητος ωρὲς 
δγεγινώσκἐσι. 

Εἰ σιγλυκον ὠχάτιῖςος τεἀἀ ογάι!ςοίςο. Υ ᾿ 
Ἐἰπεγλυκιὸ, ε(θ. [θαι] οἰς Ρ]1η, καρπὸς ὅηγλυκιδ, ὙΒΕΟΡΉΓαι 

110..3.(ρ. 18. Ρ 
Εἰ τριγλω ΠἸζομιαι, σολαιἑ τι τι} ἕαςῖο ΑὐΠορ ἤδη. Τὺ ΠΗῖγ. αἷθὶ ΜῊ 

ϑιωώων δὲ, ἐκ. ὅγεγλωΠΐσο μαιγϊὰ ο[Ἐγκ χοιδὸρίσομκαι,, γε ΡΟ] ς 
{εξ κὶ φαναρήσω, καὶ βκασφημάσωο γτ δι ιαρυά ζοίσοι 

μαι ῬῈΓ  δὶ5 ἐστὶ δ  τιιτ)αι να ὄθεγλωήέομαι -ὅηαγλὼτῆς 
ἀρι ΡΟ] πισοῖη το ρογίταγ » σι ἐτί4οπι Ἐχροηϊξ ςο ἢ 
γΟΓθῸ λοιδορφυυΐῥων 5 4110 ροττίηοι ὃς δὴτγλωοσώωδωαι ἃ 
[γςξι.14 οἴ, ὑγυλαλούσαι. αιαῇ αὐ ὅπηγλωήϊαομαι, οσαὐῃ 
«πον ταις Πρ πἰβοατ. εἰκ ὃς δαγλώοσω, οὐ ἰΔοΣ 
οχ ΑΔ ΒΥ: Ηςτ ΟΠ] ἰς οἴταῖ, ργο ἐποιωνίζα διαὶ γχώηι 

Εἰ σεγλω τῆς, ἡ ΠΡ} Πιις ᾿ϊρια 9 παΐποτ Ππραα, Ρ πὶ 
ΒΟ πλορτίπιο 5 σαρίτο 37. ἐς ΠΠπρσια ἰοαιιθης., Πιδ 6 
᾿ϊηριια ἐρίρ !οἤϊς ἀρ ρος! !ατα 5 πα} οὐα. σοπογαησηιπι 
αἶπις σοηηλῖηα 5 ἀθαθθες ἱπτογροῆτα ΗΠ Π}15:1Πτουῖοσ 
ῬΕΙΠατιν ἀστογίας δά ρα! πποποπι ἀἴαις δά σου Ῥεττίης 

ΟΡοτΙτ τη δριδηάουπε [ρίγίτι ἂς νόος 1ΠΠ}ς πηράπτς, ΝΠ 
εἰδύξις τη αἰτοη ἀδεγγαιογις τγαπλϊτοπι»τογαιοατ, Αἱ 
τοτῦῖου ἀρρε!ίαταγ ἃ πὸ δια 5 τι οθιι5 ἀταλ]ς ΡΟ τα 
τιιγ. Το μαι μας δά Ἰτουηδολιπι : 5 1 ν οπΐγοηι. λῆς 
(ο5 Ορουῖτ 9 οαπὶ Γρίτῖτιις ταμτιιπι Δτις νοχ σοπητῆσα [γῃ 
5ῃπάτιο ἱητοπιροίτιια 41] Ομ τεορατ. γιάς Μασγοῦ,ϑατι 
110.7.ςἀρ.15. - 
Ἰσιγνάμπη 1 ἕο. ἱπτογαιιοο, ὕβηκείμιπζω. 1144. ὲ 
ἀσαντας ἥρυ λίασο μῆη.1. ἔκσεισε,πἀτιχὴς ὃζ Ρογἤιαίι, 

Εἰ πιγνάμψασαςπλαῖς αἰοξεα, σοηξτγαξξα, ᾿Ἶ, 
Εἰ πίγναφίθ'»ἵπτετρΟ τυ! 55 1" γουατις δά, ' 
Εἰ πεγνώμη; ΠΟ σ  Ἰ ΟΥ Ομ συχίνώμη,δυοίγνωσις, 
Εἰ πνγνώμων, ὀγίθ.. ὁ αὐ Οἰτοτο ΘΟ Χ,ΟΧ Ἰονατους οἶταθ:Ρ 

ΤἽτ5. 411] σιγὰ ΠΟ ΠΠ 10 ἀρὶτ 7 ἀἸ ςςρτατοτοηἰρείζας 
σκοπός. ΡΙατο ἐς 1 ερ.Ά. ὄθηγνώριογες χὺ βεξαιω ταὶ εἶδ αὐτιωὴ 
τοῦος ἂς ἐπ ἴσος σαι (τι Πλ2Ὀ]ὰτ. 1 ΟΑπᾺ].1.οχρίο 
τ ἀληϑείαη δηπιγνώμονας. ΝΜ 2. . 

Εἰ πιγγώναι,ςοσποίσετο. 
ΕἾ πίγνωσις.» (ἡ ΠΟΘ ΙΕ Ονα απ τ105 (εἰσιτῖα, ϑπέγνωσις δὰ ϑεοῦ 

σοσηιτ!θ.2.ετ. ς.1. ἫΝ 

Εἰ περργα τὶς, δὸς ἡ, ος μοπὶι σοητοσοπουμύλυ . δβπγρεωὶς » αἱ 
κόγχν καὶ κόγχϑ- ἃ ῬΟ] 1.1.2 ὅθημυλὶς ΗἸΡΡΟΟΓ, κυλᾶ 
πβέζιν Ἂς δηπγριωίς, 3 

Ἐἰ πιγόνείον, ΟΥΘ ΔΆ ΤᾺ Ποιιετι ἄς φτῆοτε ἧς ἀϊξξιπι; 
ἀγασίητα σοη[αησ,ντ δἰ πυίξοη τγισίητα φιηαιις, ΠΠμ6 
πὰς Ερίβοηιις αατῆν ΡΟ ]}.} 4. .. 

Ἐ᾽ τι γονή) ἢ ςγἱνἔσετας, ἔσετοτα, Γαιοΐαη, ἀς ἀμ πο, ὅς ἀτοᾶ 
Ε πίγρνθ-»γ 9 ρ οἱ μᾶτιις. Ετ Κη γονοινροἴζοτν Ῥίατοηι ἀς] 

δτὸ αιυΐητο. ἔσεται Πιςοϊφαπεὶ.ἱοτὶ. (ραϊβοάς 
οὐ 415 ΠΠ Πρ τίς πὰτιπι, ΟΠ] ΙΧ. 2. 

Ἐ᾿ τιγρεωίδεον βρέφίϑ- ἀρτα ΡΙ πάλτιιπι συ ϑέων ϑ ριον 1ΠῚ} 
μἰθδι!5. Πα πὶ δϑηγρειυίσα, σοπὶι γοσατ ΑΡΟ]] Ομ ΑΥΘῸ 
ἡπαιῖς βασι ας Μοάςα: πη ΠΏ Πς νοῖζος νίαιο δά 
ἢ χιτώνας Λεηγαλεὶοις δικῆς δπηγριωΐδ᾽- ἄχρις εἴειροι 

Ἐ᾿αὐτηριωὶς οἰδὸς, ἡ, μεὐλη, δηπηρνα τὶς» 5 ργορτὶὰ ποιιιοίμη 
δἰποίιπι οἰδ χιιοά σοπιν ορογῖς ὅς ἐοητορις Δ Ρπὶ 
ςοπηπ  Ππιτα" . ξεπχίγαιιο ᾿ρίμπι ἴῃ ῥτίογᾷ ργοϊαθί 
Τεουιπάϊιπι ας πιαχί πιὸ ἢ σιγας ]ιιαΣ αγαοῖς [με Ἶ 
σὐπταγι. Ῥατο πὶ νοςάπτ ῥτοίϊδέζογοϑ : γυϊσὸ ἰᾳ, 
εποι! Οὐῖη δύ ΡΓῸ βΘπιι {ππαϊτιιγοντν οττὶς Δρια Ατ 
Οἴςογο, Α,γχι δὲ οἱ σκιαὶ ἢς ὅπηηρωδιθ. ἠλιϑα πείσα! τ Ὁ ; 

ὉΠΠῚ σόηιι οὐ πὶ Ἔχ ράττο ἰοςατασ! τ δεξιτερίω κνήμὶω 
γιωΐδ. ἄχοις ἀεὶ γνύξ, Ἐτ σοτρυ]οπτίαπι; ντ ἰοαμΠ 
ψ6] σοτρογατιγα ἀτηΡ τι ἀϊποπι ντ Οο τ πις 4 ἱπά 
Ἰφὴς Ηοπιογιις παῖς ΟἀνΠ. ρ.. Καί κἀν ὁ ον πίναν 
γριωίσα ϑεϊτο,αταιιο [δτιπῃ ἰδ ζξῖς δι θεης βοπιᾶ Ῥτοπ 
πάτησιις ἃς ἤτπησιη σοτροτὶς μα δἰτυιά ποῖ αἰΓοαιιοῖε 
πὖ σώματος ὁ εξίαν ἃ ράττεῖν οἱ ἴῃ σοτρυ θητίαπὶ οΧοὶ 
(ἔταιις γοδυίειις ἃς να ΠΠάτις 5 τοδοτῖς ἀπτοπὶ Ἰηάοῖαι 
τὰπι σεηύσιις ἀπηρ τιάο 9 γε Οὐγηϊ, Σ,, Οἵίω ἐκ ῥαμ 
δπηγοιυίδα φαίνει, υι ἢ ἀἰχ {6 ντ ὙἹΓΡΊ]. Αξηοῖά σο 

Ρ πιφίη ΡΤ Γι ΠῚ ἀττις,πηᾶσ πα οἵα, ἰαςοττόίᾳ; Εχιιῖτιν 
διγονατὶς. ὃζ Μυλακείς. κι ω». 

Εἰσηφάβδιω, τη Πιροτγῆς! ο»ἠπγιξεῖπι ὀθηλίγδίω ὅθε ψαυδίω γ δῖ: 
κας, αἱ ὅξηγοάφω, τὸ ὄππξέω. ᾿ν. ᾿ Ὰ τ 

Εἰ πίγρά μμῳτὸ, ἐρὶρταιησηα, ἰαογι ρτϊο οι] δεῖ τοΙ; ὄθη)ραϑη 

Τγο ἢ. Γιςίαη. λον κὶ δγηγράμματα ρὸς ὀλίγον διαρκοιιῦπαι Ἀ: 
ἀὰ γος τοπυριι5.ἴτοσπ ΠΡ ΠΠτις ὃς Ἰησξητῖο ἀςοι 15). 
ἀπ ἈΒεῖογ. , : πε 

Εἰσιηγξαφει τα ίζοτ, 4:1 πιμποτα ΠΙΠΡΤΕΌΓ ἀε(ουδοπάὶ ὁ ς 

ὑ} 



κ᾽ ῶ 

νὰ 

΄ 

ΒΥ Ἢ 
εἰ, Τίοοτατος πὶ Τ ᾶροσίτῖςο «Καὶ ἐμαυτῷ οἱ 
οραὴ μείω. δ 5 Πασίων: ἐδεγμίον “ἦν, ὅγ»- 

τγὼν εἰς οἷς πυγχαθι χρίμασι χρωμνθ-. ὄπεγραφέων ἃ! - 
Ἦ χαϑεςυκότων 53) τῷ δητγοάφειν ἐκαῖς’» τίωυ εἰσφοραῖν. ἐν 

ἐν ἐγίγνοντο σίτου πηγοαφεῖ ΡΟ ΠΧ Πἰρτὸ 8. Ηοἰν οῖο 

τα] αϑοἱποτίρεϊο, Πρετγίοιρτίο, ἱπιργο το το πὶ 
την ἱπάϊξεῖο, ἀο ον ρτῖο σθη[ἀι55 ὃς πλιπτις ἐρίτπι 

ἰθογοαφὴ Ρτὸ τἰτηΐο ὃς Βοπόογο ΡΟἿν θ τις ἐπ ρυπιο» 
"ων ὧν ῥο συμ τὸ ὅπηφῆρα γγυδυῖῆνον εχ τογὸν ἐκ τ ῥώ 
οτίω θα γραφίω “ἴδ τρια γμείτων λαξεν, τρουκωλεῖτο εξὺ 

εἰς δγαλ ὕ σεις, ΠΟ ΓΟΥΙΠῚ οὐ ζασταηι τσ τππὶ «Τ οὐ πὶ- 
εἴ» Ετϑηγοχφηρτο Ἱπα! ἐξ το 1091ΠὈογατ. ἴπ Ὑτα- 

φορῶ ς ἢ ἐὰν τροφσχϑεί δος οἡ ἑτέρων ὅηπΓου φοῖν γῆυο μήμων, 
γκῳ δ ξένων αὐ τὸς τε κὶ οἱ ἐμοί, ἢ 

οἱοκαι κὶ οὐκείούχκαι 9 τα μΪ μος Υῖ 10 9 πη} 
ἴμμττι 'ναπς 5 Βοπογίίσιις ᾿πίσγι ρεϊοπ ἐπι πα! Ἀὶ 

γι Πιγρο ίνος εἴτι] πὶ ἱπτ πη ϊο ἃς πΠομοϊουντ το- 
ἱπτατιισ, πιά σ Πγατίι [ας ἕαοιμπτ, ΓΠτατοίγιι5 1π ο- 

τριθ- ἔχαιρε τεῦ Θασιλεῖ ΦἊΓ ϑεοωῖν αὐοιμοιο ταί αὐιυ ὅ3π- 
σανυμίϑρ, ὁ μδρ γδ πολιούχίθ., ὁ 3. πολιορκύτης Κβέκλν- 

τγίθεης ποιηΐηο πιαχίπιὸ 1ΠἸσιῖο, δὲς ὁπ] 1- 
Πιγρϑαῖς ΡΊτη.ἰπαυῖοπϑ Πἴδτὸ νἱροππιοποηουςαμίτα 

ποαιπηοητο ἢ τατγοηΐοξη [δ τη σε ρίεγις, 56 - 
Ἴτὰ Βερτα πίστι διιης ἀοῖπάς (ἀρ᾽οητία πη νἹτιῖς 5. ὅς 

Ρτοδβεοητιτ, ἰᾳ οἴ, (ἀρτοητία: τἰτη τγα 1ΠΠ|5 ττῖ- 
ὉΠοπιης 1.3.4 Οογίητῃ, τινάς 115 ἰοηιιεη5. 4105 
Ἰδπάο δας. νῖ [οἴο Ππ ρα] ἰς ἡπιαΠ ἀιιοΐθιις ατετί- 

δητέϊαιια ἐγώ εἶαι «-αὐλν, ἐγεὶ ὃ κυφὰ πρόῤῥιζον ( ἰη- 

ὶ ἔϑος αἰχαπαῖσαι βελό μῆνΘ-, ἑαυτὸν παρενέξεηκε, διετιτις 
ς ἐπεγτέφετο, τῷ κοινοῖ στόματος δοτοῤῥνγν ὑμήν. κ᾽ ὥ- 

Ἠγνόυδρον ἰ(ῶ, ἡ αὐδάνομίας τὰ της ἢ] αιι15. οἴῖπι πὶ 
Βοτγοπι νοπάϊςατος ἃζ αἰστίθοτγοι, 148 σαρίτς [Ὁ- 

Ἰιος Ἰοσιιοη5»εὲ γὸ πνόλε κὶ ἐπτολλ ὦ κὺ κυφα ὧι ἐχείιὦ ἔθη- 
τοῖς ταὶ ἐν δεγοίται 9 πολλω μῶλον ἑτέρων εἰ ὁ διδάσκαλον κὶ 
τος ὅλων, κὴ τοσούτον κα τηχήσἐντα δῆ μὸν, ἀκ ἐ χούιο ὅθνγρα- 
μάνον εξ ἐσὲν ὄγτας, νὉ] ὄτφημ ζειν κὶ ὅπγςον φεῶτε 
ροδετ δδεγεοάφομοι μαῤτυρας Πρηϊῆσατς τοτππι πο- 
95 ἴππι ργοιιξλγσοντ ποῖος ἢττη Οα|Π14 σοτᾶ 
Ἔτσ το ΠἸ Ποατατὶ ἤππε. θυ ποἜΠοη. ἐμέδλλεται μαρ-- 
κὶ ὅπιγράφεται μεῴτυρας αἰϑρώποις οιξ ἀεῆ᾽ ἐγνοῖ σειν τ 

πεπφομαι οτίαττι οἱἘ ἀδ [τῖρτο αξξ!οποπὶ πτοπάο. 
Ἔοπ ς σόπὰς ἱπτοπιίο, οπηοἐ μοπιτρὸς ἀφοξον, Οἶϑεν 

πες. αὶ μόνον ἀυτῶ κατέγνωσαν » διαὶ κὶ Τἶ( ὄτηγεγρυ μα 
“ἀμ, ΤΑ ΠΤΙ ἀΑΠΠ ΠΔΙΙδγιΙΠῖ, Πα ΠτΉΣη ῬΟΓΙΟΓΑΠῚ 5 νο] 

Τίτοπι αἰπἰ πιαιιόταπη ὃ. ἴπ ἱπτοπτιουὶς [0 6110 [τ] 
ὉὨ οὐ τὸ Νικοςριἀλύρου, ϑοασυμοῖχε ἐπεγεορίψαντο ὦ 
πυτξὸ ὀκείνε αὐεψιοδιὶ Κποφαΐνεσι,, κα τούτου μαῤτυρας 
1δε!ο ἱπτεπτιοπῖς θοάἑτατάτις ἱπτοπτῖοηῖς » ΝΝ 1", 
οἤιοεγας ἈΠ τη εἴτε ΤΊ] γα στιά 1. δὲ τατιςοΝ 
 αὐνδρὶ δυο ποιτέρας ὅπήγοψαδται ἡ ἴτα ἤτντ τοὶ ὄθπγε- 
ΤΠ ΟΙΠς ᾿πτεητίο πὶς, ντ ταὶ ἐγχεκληυῆύα, Τιαιάατα 
ΤΟ ΠῚ ἔπ: π|.ο[Ἑ ὃ «ορῴ τί, καὶ ἃ ϑέτίωυ, ἡ ἃ δεδωκότα. ἢ 

θυύῖυον ὅγεγράφείθει.ν ᾽ς παρέ χομω ηιιῆς ξογοηίος ἀ1- 
Πτατος [1ε σατοτιιπι αἰοτιθετς, ἐμαυτῇ ἐπεγραψάμίω εἰ- 

ἁ "9 ΓΟ οτατ. Κῆτγοα μα ει πίμνμα. τηίς τίδογο (ει τὰ- 
πιι!ἐξηπι ἱτγοραγο Γάςπὶ. ὄπηγεγοαμ σα χρλμα- 
᾿ψαῶτοι δὶ τρίποδα. ᾽τι τε ροὐς (στιδετε Ἰηΐογῖθς- 

ὅς. δ)νγεοαφόυβυίδ- ἃ διογγύν» ΤῊ σε η 5 (ςϑ ἀτόται- 
αφουϑοοι δ πλάτωνα, ατοηῖς!.1 πσίαη ἧκε γὸ εἰς σπταῤ 

σβείας ἔδηγεαψάιάρΘ’,νεπϊτ δρογταπι Πππι]ατα ἰορᾶ 
ὙΠεπλη δ ἤϑτ) ουφ 6: χλῶναςν οἴ Ἐ15 Ἰπτεγροίατα ὃς 
ῬοΊ ας οπὶ ἰἶρτὸ γ.δέυτεῤρυργύς. ροτοῦ [ορ 1 ὅ):- 

᾿ αν, ἀφακἱ ποτ 5... Ἐτ τ άεπι αιιοά ὅθεγοραίφομμαι  βε- 
ζέμαι.. 511. ὁ 3... δυϑοφίλιαπος ἐπέγοαφεν ἑαυτῷ φίλικε- 

ΤῊ ὶ πῇ γι σεέ μῇνον»ἵϊε 1η (γὰρ πτ, ΠΤ. Πιροτγίου!θο, 
Ἢ γοχαμάτων κὶ “Ἂ] σῃνςοχών, ΟἸσοτο δά Ατιϊοῦ, 
Ἰοΐαπι ᾿πίογίρτατη ρανεῖ ἤτοι ϑυ πο πι5 πυλαμῆο είν; 

᾿ἄκης ὅτας-ολας κομεστέμϑυ (Ὁ. , ἰυὐώχληστε τε φ- “έλῳ “Ἶ 

Ἰαστηςηῖς ποπηίης : ἢ 4 Ρ.]πηοηῖς ΠΟΈΠΘῊ 
Ἰγοέφω οτίαπη οΡΊστοτησηατα [ογῖ 0. ῬΙατανο 155 

ς αὐτὸν ὅθηγιγεσρ υἦρα μονόςιχα. δισηϊῆςατ ετῖ πὶ 
Ρεγτγη σο.] οαἶτογ ν]Π του γτ σοτριις νἰγοῖ5 

Ὁ εἴτ, σοπίογι δ] οἵνηάς ὄβηγού αἹ σαΐκᾳ, τὸ ἐμυ- 
ΕΓ. ΠΠ|444. δ). Αικρότατον δ᾽ αἢ᾽ οἱσιὸς ἐπέγραψε χρόα φω- 

' εἶτ ςοἸἸατίοηςπ ἀοίοστγιθο ὃς ᾿Πάϊθο 9. οί [.ατὶ-- 
Ἔτῖρο ἀϊοϊτιγιν πάς ὅθυγεσφὰὴ ἸηἀἸξΈ10. Αὐτποτοῖος 
ηϑεὶς ὃ χευμείτων ἐπέγραψε τοῖς πλεστωτείτεις αὐ πλῦ- 
δίς. Πφοτατ,ἴη Τ ταροζῖτίς. ἐμαυτοῦ μδὸὺ ἐπεγρανἰ- 
μεγεζω, τα ῖΗὶ τρία {τατιν.ἱπηρογαο: ὃς ἀο στρ Π.δὶς 

τῖθοῖς Πππιῖς Οἱςοτο ρτὸ οο αιιού γε ο τάχαχο , 1. 

ΑΙ ἃ 
ἧς ; 

»- 

ἐν ἴὶ 

ΕΥ̓ - 

Ἐ᾿ πιδ'α τή σομαι,ὄνωχυϑή σομα!. ΗςΙν ἢ. 

υ τὶς εἴη ὅϑυγεγρα μυῖῥν ασυλωμῆδοις ὀἰνομα,[ι 488 1η- 

ΕἸ ΤΠ “γ 
ταῖξαν, Ἰτας ἃς ὄπηγονφὴ ἀο[ζτῖρτῖο νυΐσο ἐάχοδβυγράφω πολίτας» 
ἴηι οἰπΐτάτοην ἀέσγιθο, Τ μον 4.1.2. δπεγράφω τίμα, ἴτω αἰεὶ- 
πγΟϑμλ] ϊατη ἰγσγοσο, ὃς ΑὙΠ ΟΡ ἢ ἦη ΡΊυτο.τι δὴ τοί σοι πίμυμ᾽ 
ὄπμγρράψω τῇ δίκῃ ἐα᾽ γ εἰληῖις φηδητὶ τ δὲ Πἰτοανι οοἰτπιαο ὃ τὶς 

Ὡουλης αιιααγι τ] τι ἔλα πὴ ἔγγοραθο ὃ αυιᾶπι τε ἔγαιτι {τὶ 
Τϊατιιατη»1 σοηε οι ογ 5 ΠΟ οτιῖη Ῥαταρτ,κ γδ μόνον σϑοὶ Δ ὅ3α- 
γεΙραμρῆδων ἀρημοῦ τῶν ὅξιν ἕξις ὁ ἀγὼν, δος ΤΠ) πάγοι, καῖ ὠριςυγεῖτ᾽, 
ὅσογπιῆ ἐκ δ᾽ Ὁ αῆοανϑρκῶν γράφῃ τήμηκα ὄηγογρα μι μῆμον, ἄτα, [9 εἴη 

τ ξξὰ αἷν ἀσοιίατονιδιι5 ᾿σγοραγα: τοῖταν ὃς τίμημα δϑητίθημι, 
Ἐἰ πίγρυπος,ε» γα ηηςι5. μοί σε ης πάδιπι αἀπησενη, γιξτω ἰοαΐτοτ α-ὸ 

ἀππςοο. ΡΙατο ον παν ἄγρει. ηγρυπὸς δὲ, 

Εἰ πήγυα καὶ δέγεια, τι! ἀςπτοδ»ἔιη 65, αρυμν στα Ἰπαιιῖς Βοΐ 4. κ δ᾽ απὸ Ὁ 
ἐθύματος πλϑδυραν Ἢ σφαλέζοντο τοῖς ἀπὸ γίις ὄτηγύοις,, 1. {πρΐθιις [δι 
τινἀοητῖβιι5 αι ριι5 ρα ῖ5 ἃ τοῦγὰ το] σαταν » ατα: ὃς ὑπύγεια, 
ἀΡΡε ΙΔητιιγ, 

ΕἾ πιδα στον, οτππηιης. ὅνδαίσιθ. οἶκος, ὁ ἡθηκοιν(Θ- κα νὶ μέρες ἐφοὸ 9 1 - 

σου καταλήφϑεὶς δύο τισίν, Ατ ὉΔ}} πα. (Ὁ ΠΟ]. ὁ ϑεδαίστον οἶκον Εχροη: 
μεμεξισιῖῆρον ὸς ἰοςο Ἡνεπη. ὑπ Τοῖς πὶ. μ᾽ ἔτι παδυὸς ἐῶν, ἐ- 
φεείασαο πάντα τέλειαι : τι τοί χἱ γγωτοὶ κορότερη)ζοεες πῆρ ἐοντες»ἐρανὸν 

ἐκ ἐμέγῃραν ἔχην δῆτα ίσιον οἶκον » νὴ Ροἤης ἱπτογρτοταγὶ οτίαπι 
ἤθη ἱπαϊἀογιης τἰ δὶ χιιοά σα πὶ μαθοα5 9 ἔδει ἀοπιμηι αι: 
τι τη γοσηὶ ραττίεῖο πε οδτί σεῦ, 

΄ 

Ε πίδαιτρον,ςἰ Βιι5»ορΡίοπίμτη, 
Εἰ πιδακρύω, ΡΙ οτο, Παο τυ πιοτῆθο ἤπροῦ Φοβιπέξαπι. 
Ἑ πίδαμνθο, εν τὸς ΠΠγτι»Ροίξοα Ὀγυγαςαίττα ἀϊέξαι 
Ἐ᾿πιδαροςς ρτο ὅψέδηρος. ΟΡ ἢ ὄγίσαμον φάτιν. 
Ἐ᾿ πιδομείζομαιμμ.εἰσομιυ, αν, εἰσμὰ»πηατιι ον. ροη, Αςοτ, 
Ἑ σιδαινείζω, ἔσεποτς αἰϊτῖπρο. Ατι ἢ... σΟἢ μετοίκων ὃ τινων ὅδε - 

: : τ γι τρ " , ὩλΩς 
δανεικόταν ὅπ κτήμσισιν ἀκ ἔσης αὐπῆς ξμτίσεως εηφίσαντο πὸ τρίτον . 

μέρος εἰσφέξοντα αὖ Φανείς δ βελόμῆμον κυρίως ἔχέν τὸ κτῆμα, ἴ, ι 
ἽπαιηΠπὶ ποππα}}}} ρο]οἴποπος ἔσσμοτο ΟΡ] βᾶτας Βα σογςητ, 
(ο]πομἀόσιις πο ἘΠ εητοίξατιιοτι πεῖν αϊοιιηαιις τογτίᾶετι 
Ῥαάγτοτη ἀττ ΠΠΤοτφοπληὶ οδ]Π σατίοης (ΟἹ ταις 5 ῬτΟρτλτι λ5 

ΡοΙπἀςπαὶ ἐοτίπογοτ, 
Ἐ᾿ σίσασις,ΑΠ! υδητίισα ἀοη ἤτον οἷ ουσα αιλάαπι ἰλππιρίποιντ φύλ- 

γον ὅηήδασυ,ιαί ΠΡ ΕἰγΠιταπιναριι4 ΤΠοορ Ἀγ, ἰΐζοτ. "ι,5:ς. 18. 
Ἐπίδαυρος» πόλις λακωγικὴ, ΑὙἸΠΤΟΡΕ.ἴτοΓρ, 

Ἐ πιδαψιλδίω, ἡ ὅθμδανψμκϑύομαι, δ ετα του Ἔχ μι, δᾶτον αυϊά 
βιεϊο, αβλείπι 41 Πγίδιιο, ἴππι πιὰ σαὶ σας ὅς ΠΠρεγα 1. φιλοτιμεῖτ 
ὥχοὸ εἐλλαμιπρύνεῶγ, ορρίεῶτ κὶ ὅθηδυδονα! γλπιυαρως κὶ δουψιλχοῖς ὅπη χορη, 
γεῖνιττξ Βεπίρσπὲ ἐχμῖθθο δρογπαϊτεοφογοάόα; ΑἸ οι], οτοά.Σ. 
τάτε γὰ ἄλλα ὀΐσο “' χουβω καὶ ὡρὸς τεὶ οἵα τε ὦ ὑἱξέδυρήντας πα χέν,ποῖν- 
τα ὑμῖν πάρες το νὰ δὰ (αὶ τόδε τὸ πάντων μέγις"ον» τας τε ἑωυ ὴϊῥ μυτέρας 
τὸ ταὶ ἃ δολφαὶ ἐδαψιχδυο ὧϑα δεῖν, ὡς παντελέως μεϑητε πιμεώμϑμοι 

πρὸς κα μέων το πὶ αὐάο σοτο! αγλθτα ὃς αὐιξξατηπτη δγης δα Ἐ- 
Ρ᾽ τορος, Εἰ δοξε ταύτας κ, πεῖραν αὐτός τε ἔφν δώσειν, "νὰ ὑνάς λήψεῶ, 

δέδωκε, κὶ εἰκήφαυδ καὶ ἐπεδαψικδύσατο ταῖς υξτσοϑέσεσι υἱ δστοκνρ ὑξεως, 
«οιιπηοπτιτη ἴρίς ἀδάϊτι πόας περὶ πιιισ, ογο  ἀτίιηπν οτῖαπι 
αὐἰατάϊε Ηἰς πε! γίδες οὐ αμια: εἰςλιις Πιοταξ εςοϊοία ὃς αράϊ- 
ἔδξιις εχ τάς ἔδονται Χ οη η ̓υπαιδείας μιν 3. παύτως { φὴ γ ἐν τοῖς 

ἢ τούτου πῷ ὀλίγου ἀξίᾳ γύλωτος σθηδαψιλϑύσῃ, κα γδ οἵδ), ὅτι πολιξ συ 

δρὶν Σποκεί μν8-, ὅτε γδ αὐτὸς χεώμϑυ Ὁ- αἰήλῶκας αὐτὸν ἀἀὶ μι φίλοις 

γι ἐσὲ ξένοις ἑκὼν ἐ2) γέλωτα παρέ χέδ πιθογαΐϊτετν δῖ σορίοία διη- 

ἄεης 9 ργαωϊατσὸ ποδὶς τι ἀπά! ἐπατοσία τη ργαδερ!5. Αςρσιίτ, 

γε] Ατεὶςὲ, Οεπίτ. ὅθαδεδαψελοῖ μῆριθ..Α ξἰιειὸ ἀρτνα Βα 1π ορ ἢ, 
Ῥοΐζεγ. 

Ἐπιδέδρουσ. ἱπουγτ!οἵπι Πλάτῖτιο 9 ἈΡΟΙΟμλες ἵοουηο Ατροῃς 

σβεδέδερμενυκτὶ, ἱπςαγτῖς ποέξοπι. Ττόπὶ σιμπὶ Ασζαίατ. Τάσπὶ 

1|στο ρυῖπιο » ψυχίαὴ ὅβυδέδρομε λα» κ1η Δηϊπηάπὶ ΠΟΊΓΣΙτ ος 

ὈΠ1ο. ἐπα τον 
Ἐπιδεὴς, ἐΘι, ὁ καὶ ἡ, Φοβοἰοηο πα! συϑοίπορη:Ξἀετι απο ἃ δθεδεοοῦνοςς 
γτΓι 1 4116 ΘΠῖτῃ ΟΟΠΙΓΙ!Ο Ἰαπρίτιιτ, ὅθασδεης μουσώ;, Δ οττοπς 3 

πλμς. ᾿ς πὶ Ἐοιτι ὔϑηδεέες “π΄ παύτωγγὰἀ ΟΥΛΠΙ πος ατῖατί! 

ΤΟΓΠΠῚ ἱπΟ ΙΔ ΠῚ τοάφει, Ηετγοάοτ. δηνδοέες εἰσὶ ἐπῆα χιλιάδων δ 

πρακόσιαι μυρκοεί δὲς, ιητ φιαάταρὶο5 οομτοηα τ Πα, ἴδρτοπι ΣῊ] 

Τϊθτι5 τ πιι5. Πεγοάοτ. ἡ ; ᾿ 

Ἐ᾽ πίδειγμα,ατος, τὸ ἀοςυπηςπτοτη ἐρεοίσιοη, Ὁιολειιτ ἐτίαπι πρ 

πιά ἃ (Ἀ]τατοι,αιτ 110 τα οαττι ο 5810 [οεπῖοο ἀγτίδιςς 9 τὰ 

τατιιγ,αα ἀττί5γαττ ΠΡΟ Ώ1]» ἀπτ ΠΟΥΡΟΓΙβ τρυν ταν ϑτρ τσ 

ὃς φιοάσιιπαιε (ρεσπηςη. εη, ἴῃ δγίαροί. 
ἐς ᾿ἰτάτοτς ᾿ ΠΥ 

τους ριοἶ]α φασὶ [ἢ σαρυῖ ργοιο μορατιγ ἔὰρεν οη[ος, οἷς ἕο 

ρα Συρακούσιθ» 2 μῷ ἀυτώ ὅγηδ εἰγμάπων ἀμελοιωπ ας, ϑηήλοις ὃ 

ἡ δουλύοις, φΞονων τῳ Σωκράτει εἶπεν 9 ἀΤΤΊΣ {{πῈ} ἐρεστιξῦ, ΠΟΠΟΟΥ 

πόηξος. Ποηιοίε :ρὸς Λεπῆ. ἔσι τοόνιωυ ἀστον τα ταύταν αὐδρες εἶ." 

γεῆοι,διχαιοσιωΐης ) ἀρετῆς γ μεγαλοψυχίας δἠδείγματα, 5 ἀοςσυπιοητῷ 

{ττητῖ 5) δα, Ἶ το 

πὐϑαρνατοτααι ΤΠ δα ἀρυά ΗεΠοά. Ὁ [ζω δ
ὃζ δεελθ᾽ κἱ. ἘΠ 

πιις τοι δηηδείελα. ὄγιῤῥημστικαῖς]. μ δ μεσημζρίαν. Ἡεπο
ά. ἴα 

ἀιϊεβ.Εἰναὶ δ᾽ ἡ μέοσυ δηηδ εἰελα λώϊον πμάρ. 
δ: ᾿ 

ἜΡΝΕΙ τὶ ςΑταταςοΐρχετο δ᾽ εἶ ὀρέων δ) εἰ4- αἰ πιδείελθον εἰροττίπο τοπιρογο: ΑΥΔΓΆ δορὶ " 

λῷ- ἐχνέντων, Ἰπτογρτοβροῖς στορείουμεηι. 

Εἰ πιδείκνυμαγδς δξαδείκνυμιφμ, εἶξα αν εὐχρῖν
 τ ναλλρ οἴϊεπάο:ρτο- 

. ᾿ 

ϑωὰ να ,.,., ἃ“. 

- 



ιΦ ἥ 

478 ἘΠ 
Ῥο,ἀουποη τον ϑς ἤρεοίπιοη ργαθοο ; ἃς ἀοοίαπισητα πὴ Ἰπάτι- 

- ἄηα αὐεῖηβοη])} ἀπτ ἀττίβ ςἀο. ἔχ οἸσ. εχ] οςο.Αςοιίατ. Νὰ - 
Ζαυ ΟΠ 1595) ἦσ σίμίβκων μέλισσα εἰπανα φᾶστι, Ὁ ἑαυτῆς σοφίδμ ὅπαι- 

δείκνυται ὅδεδεὲδείγ αὐ 3. πίω) πονηράθῃ, ΠΟ οτ. Τά οαπι, εδὺ σ᾽ 93: σν αὐ- 
σῶν ὁμοίως ἐμμήθοντας τῇ τείξει, (εὐ όσεώδαιι, τί) αι ΤΙ δυσέβειων ὅ2.- 
δεδειγυϑύοις, ΑἸ οπαῖις ἀς [ἐς Ῥγεπῖῖς Ἰοαιιοι5 ,Ὡρὸς λύραν γδ 
ἐπεδείκνυτο οἱ ποιηἠπεὶ,Ἰὰ οἴἘ,ροσπιατα ἤπα γοσιταθαητ ρα] οὶ τ 
12. ἀς πυροῖς ΑἸοχαηατὶ [οιιοπ5 . ϑαυματοποιοὶ Ὁ ἦσαν διωωρέ- 
ποντες» Σκύμνίθ» κὶ φιλιςίδηης εἴθ᾽ διξ ἐπεδείξατο [ ψῳσὸς Αλεξις. ἔδει. 
δεϊκνυοδτέν, οτίαται ἀϊσιιαξιιν γθϑιτα πτοσυᾶς Ρυαἰοέζογες ἀταῖις ἂσ- 
τίη Ῥγδσερτοτας ἀο ξἐγιπᾶς ἤια’ ρα τὰ (ροοίπιοι ἀαπτος. 
ῬΙατο μα ΗἸρρία πιδίους, εἶδ οἰ υὐξὰ γεωμετρίας πὶ χαίρφυσιν ὠκου.- 
ὄντες: αν. ἐδα μως, ἐπεὶ ἐφ᾽ αἰρεϑιμεῖν ἐκείνιον ὡς ἔπος εἰ πεῖν, πολλοὶ ὅ3::- 
φιαντα) ΠΣ ώχρυπονν οὐ ἄρα δέωσι αἴδί γε Χογι- μὴ αὐέχοϑϑοι σου ὅππθει- 
ανυμϑίε, ας ὃς ϑγμδείξεις ποιενῆδε ἀϊοϊτιτ.. ν Ἂς ὅήδειξις, ΑἸΡῚ 
ντγαημενόσο νῆις ε[Ἑ. ἔστι μοι αὐἷοὶ αὐ τῇ πάγκοιλίδ- χόγος' συγκεί- 
μβυ Θλτῶτον δ)» ἐκεῖ ἐπεδειξαμίω.. κὶ ἐνϑείδε μέλλ ὅδ εἰκγύωλαι εἰς 
σρί των ἡμέραν ἐν τῷ φειδὸς ράτου διδωσκαλείῳ., πὰπς ογατί ποῖ 
1ιἀροάαττη σης Γοοῖταα] 5 ἃς Εῖς ρεγεπαϊς τοοϊζατιιγιις ἥπατα. Ρ]α- 
το ἴῃ Οοτρὶα ἀς [Ὁ ρ αἰ ΠἸοῖς γοοϊτατὶ οηϊδὲις ἀἰχίτ, ἃς οτατοηῖς- 
Ριι5 Δ4 οἰϊτεπγατίοηεπι σοιηραγατί5. κοι ὁ τὸν βάχλυϑνε παρ ἐμὲ 
ἥκειν οἵχοι δὲ ποῤ ειλοὶ Γοργίας κφοταλυ ει, κὶ ὅφιδείξετω υἱαἷν. 

Ῥ᾽ πιδεικγύω, ἀο πιο ΓΟ ΘΧρΡΟπο, Χοπορῃ. μωραίνοντας δηνδείκνυς, 1- 
τοῖη ὄγεδείξεις φιλάδελφίθ. ἐδ). τὸ οἴεπάες ἔγαττις οὔτ Πιάῖο- 
ἔασι. ΑΛ Π ΟΡ μαπινεφ. σρ. ἔχω τόκου γνώμίω δστος ερητικίμ) σω δ γ4δ ει- 
ξον αὐτίω; , οἴξτεμάς ᾿ρ[ππ|ρσουηπιοηίεγα. Τλοἴτιιγ οτίαπὶ νοςς 
Ραίπιια ργὸ εοάθῃι τ᾽ άσπι, οἰλλν ὅφίδειξον σύ τε, εν προτέρφις αἰ τ᾽ 
ἐδίδασκες συ τε πίω καμγίω παίδεσιν, ὅγε δεῖξαι βοήϑειὸν. ορεπιὶ δά- 
ἔεντε . Ῥίατο ἀε νον. 

Εἰ σεδεικτιείω, ΟἰΈςΠτΟ. κανοδοξωώ, 
Ἐ’ πιδ εἰκτικὸν. τὸ ΟἸταπίατο. 
Ἐ’σιδεικτικὸς οὐδ ὁ, ἀο πιο Ἐγατί τς. ἰατιἀλτιις, δὄθμσ)εικτικὸν γγ 0. 

πῇ λόγου ς[Ὁ ἀοπηοη τ ατίμιαι ὃς οἰτοπτατιοηὶ πατιπηνντ ἱπ νης 
“Οἰἠπει!. Εριξεοτι5. ἀφῃρύκει πνόμτοχόϑεν σωκράτης τὸ ὅδηδ εἰκτι- 
κὸνγ.τ.οὐτοητατί οηςπη. 

Ἑ σ᾽ δεικτικὴ ἀκρόασις, αὐ! ΟΠ] τατῖο {εἰς οἰτεηζδηςτῇς ἀριια ΘΟ! ΠΠππὶ 
1ῖστο [δσιιμἀοςςὰρίτε ν᾽ εΠηιοίςοιιπάο, τὸ ὅδεδ εἰκτικὸν, ΟἸοη- 
ται! Εριέϊ. 

Ἑ σιδφκτικώς, οἰξεπἀςπάο34.οἹτεηταιπάς, ἀροτιὸ, 1 ργοράτα]ο, 
Ἐπιδεῖν, ν Ἰ Π|:αὉ ἐπεῖδον ΑΟτ. β. 
Ἐ᾿πίδηειξις, Οἰξεητατ ον οπποπἤτνατιο, ἤραεοϊ πηοη 5 ἐπάϊοιιιπη 9 1Ππ|- 

{ύατῖο ποσημῖς πις ἰΔ λεῖος 40]. 5. το τη οι τη. 5715 εἰξιν 

ὀκφέρεινγοίογο Προς πιοη9Γ ποίαη, Ὡρὸς ὄψι 4ξιν αῤετῆ «»αἦ νἱτειιςξ 
1ΠῸ γα πάιιηλ "δ ήξιν ποιώς το οἰζεπεο, Ὅογατ. ὅγησγειξιν ποιεῖς 
ἅϑει “ἡ σοφίας. ΑὐἸίτζοτς].1η ΡοΙ στὶς. ὅσ) εἰξιν ποιυσόυδυοι ἦ συμφο- 
δῷ οοἴρδοίπγοη ὅὲ ἀοσιπιοητιιπι ἀατιτὶ, ΑΞ (ο]ΐη, ΡΙατο ἀς Οοτ- 
βἰα]οαιςης ἴῃ ΕΠ ΡΡΙα ππαίογουκ ἔν τε τῷ δύμῳ ἔδοξεν ἄρας εἰ- 
σεῖν. καὶ ἰδίᾳ δηηδείξεις ποιέμϑυΘ-. ἡ σιωνὼν ποῖς νἦοις ., χρήματα πολκεὶ 

εἰργάστοτο κὶ ἔλαζξεν ἐκ τ ὃ τὶ πόλεως. Ὠϊοἴτιιγ οτίαττι οαυτιτ 6 1- 
ὁτὰ ἀσςινΠο ἃς τγαπΠιοξξῖο. τομαὶ “ἤν, ἑαυ πέων. ΣΧ ΠΟ ΡΒοη; ἱτ- 
παρχ Οτῶν γε μ[ωὴ ἐν τοῦ ἱασποδ᾽ρόμῳ καὶ δβέσ)ειξις ἢ καλὸν υῇῦ τω ὡρώ- 
τον τείξα ὥτη. Ὕ ταμ 4. 119 1 Αἰισαῖο τγαπ πθέϊτι ομ πὶ ἀρρε!- 
Ἰλιεῖς. 

Ἑ πίδειπνα, ταῖς. τοὶ ἐπεάϑιιό μῆμα. ὅδισδορπέσμα τοι, ὅβηφοροήμμοιτου, 115 ν [τ στιο 
Ἰοςο ὀἀιιπτιτγ. 

Σ᾿ πισ) εἰτογὶς ὃς 6: δ ειτονον, Ἰ 4. πὴ 4ιιο α ὅθι δδοπησμα, ργοςο:ηἴτιπι οἷςδ- 
ἀϊππδηγαπι ΟρΡ ραγιμη, μακεύογικὸς κώθων, μα] ύη, ἔφ αμιλονρα ριά 
Ατμοι.}1,.δ). Μίατεῖα "15 δ τὸ νπάθοίπιο. Ηΐης ἰοτας ορ᾿ ἀϊραῖ- 
πἰἀας ραγαθττ. 

Ἐ᾽ πιδὲ κα τοῦ, κ. ὁ, οἰ Πτιι59τὸ ὅν δέκατον, ἀοο τη ραγ5 δ ποτιπι, Χ ο- 
πορ νη ΟπλΠῆς, ἀφο πηματὶο ἀοοίπια,ςαρ.6. Εἴτα; ὅθυδεκάτοις 
πόκοις τελ εἶν»ν Πιγὰς ἀφοῖπιαβ ροπάοτος ΑὐΠ.2. ΟΕ Ομ οηι. ἃς αἴ 
πα μῇ ς δὲ δάνα! τὸ ὅμδέχατον, ἀο οἰ Πλὰ ΠῚ Ῥάττο πὶ ρυῸΓ1) ρτάεθογο, [- 
διάοιι. 

Ἐ᾿ πιδεκτικὸς. ΕΤο νον οΧρ δέδεκτος. 
Ἐ᾿ πίδεκτος, Πα σΠ11591Π|ΠΡ 5. σημος μέγας, 
Ἐ᾿ πιδὲ μεν (ῶν, ὃ κ᾿ ἡ ἴῃ ἤγατο ροῆτιι5. ΕΠ ΓΙΡ. 
Ἐ πιδέξια δηγδεξίως αἰσίως, ἀςχττὸ,ἱησοηϊο » α τηδηϊτπι ἀοχγγαιι, 

Ἡοτι. ΠΙδά.β,αριιᾷ ΡΙατ,ῖη Ὑ μαροτοτοραὐαβαγλεῶτω σγ, ὑοι ὅγεςτα 
υἶῥα ὅεδεξια ἐλ, ϑέρως, Ἐτ ντ ἀριιὰ Η Πι,1118.α, ἐνδέξια οὐνοχόειν» 

ἢς δριιά Ατβοη. ΠΡ. ἀθδέξια πίγείν. Ἠοιτ..111 4, β,,οἰς» (πῆων ὅη:- 

δεξὶ, ἐναίσιμα σήματα φανῶν. Ατ ]1|ν.(. Ζειὰ δὲ σφιν Καὶ ρονίδης ἐνδέξια 

σήματα φώτων ΟἸςοτόηιις ἐς Ττμΐηατ, 2. ΓγοίροναΠπιρῖτεν Εὶς 
ἀοχεγις Πι]ροτῖδιι5 ας, 

Ἐ  πιδεξιελόυ ϑέρως, αυαΠ ἀϊοα5 ἀεχτιὶ ὃὲ ἰησοπιὶ ἀρι δι, οχ 
ῬΊλτοηο. 

Εἰ πιδέξια, ἀοχτοτνον ροά τιῖδ, ἕαςοτιις, δυτράπελ 6. ΑὙΠΠ.1η Ἐτμὶ 
οἵδ. ςιοάπῆων ὅη 7851 ἐνώσιμα σύματα, φαίνων ς ΕΠ! ριιτὰπ5. ἀοχεγα 
Ῥα τς, ἔργον ὄγηδέξιον γένεται ΟΡτις Δ] 1ροστοῖ χεγιίταν.}.2. Εἰ, 

πὰ ὄγιδέξιχ, ἰοΧεγα ρᾶΓο. Ἐ᾿ σιδεξι ὅσης  ἀαχτον τα 5. 

. πιϑεξίω ςΓοἰτὼ, σο πιο οητογ Φοσοπτοτο! ορ! Δ σαὶ ΡΟ, ἐπτίρες- 
«ερώς. Βη,οχ Ατῆςῃ. 

" πδξομα ἱηίαρον ᾿παίροο; Οςαῖς ΡΙατιη ΤΊπῖαο, ἐμμούτων τὸ ὅδ 

ἘΠῚ . 
ἐπεδεῖτο δὲν, ορα τὸν γδ ἐδὲν εἰσ ελ είπετο ὠϑεν, ΟἸΠΟΓΟ, 

ΟΟΕΠ15 ἐροθαζ 5 αια Π181] ἐχιγα Προ φογηΐ ροίδε ι 
ογατ. ᾿ 

Ἐπίδερας» σατιιη 18 ἴηι ρι!ἀςη 40 ὃς ρομῖτα 1 παι] ο στιν, 
α΄σματι σκ ρον σωρκίον 7 Υύμφη, ὃ μυΐρτον, ἡ κλητορὲς, ῬΟΙῚ 

[ξειπάο. “ΜΝ 
Εὐπιδέρκομα!»ἱηΓριςἴο. Αςςα ΑΡΟ]]οπ Γποιιπάο, ζειὶ 

δηγιδέρκεται. ΤΥ 

Εἰ πιδερμιο τὶ οἱδὸς, ἐς ἀἸοἴταΓ ΡΟ ]1Π15 τα: εἰλ Ἰητοῦ ἀϊρῖτι 
ὃς ΟΥ̓ σμοτιιπ1. ὅς ἀμ 1} Πτιοἱϊ αυάτιπι, ΑὙΤΠῈ, τοὶ γαμα 
ἐξ. φησὶ, τὰ δὲ ὅγε δὲρ μα τίει ἔχοντα σιωυαγιλας ιχοὶ ἐκαῖλε 

Ἐ πισδὲρ μὲς, Παπηπτα σα τῖ σα 4. ἀπασοῖ οχ Οαϊεη. ΠΔδ. αἱ 
τὸ ὙΒοτγαρεῖιτ. ϑ ; 

Ἐ πίδεσις  εως. ἡ. ΠἸρατῖο, ΘΔ] εη, ἀϊχῖτ ἀς Οδ]ρατίοης ἢ; 
ψΆΓ] 1115. ἷ 

Ἐ᾿ππδεσμϑύω. ἘΠ 16. 
Ἐ πεδεσμιέω, μ ὅτ, ΑἸ] σο, τ Ν 

Ε᾽ πιδεσμιίδν «ὁ ὃς ὅπ σεσμον, τὸ, [Ὰ (τ]ὰ πὰ νὈΪπιι5. ΟΡ] Π 
σα  πλ 2] Π1σαπιθα, ΑΠΌ Ρμαη. ἴῃ Ν οἴρ15; εἰ ναὶ σ αὴ κι 
συρίαν ταῦ τίν" ἐύσας 9 ἐν ταῦ χί δ δέσμιον ἐπρίω,νοιῶ αἵ ε 
ἴπτοῦρ. ἢ δὲ τῇ πληγὴ δεσωόν. ΤῊΝ 

Εἰ πιιδευὴς,» (Ὁ- ὁ χα δ ἰπαροπς5.Οὐν {{δ', πυροῦ χἡ κρήωὶ 
οἴΈ,, ἐνδεής, αΙΤαααπεῖο ὅσας αὐτὴ τῷ ωὴ τέλφ(θν, ᾿πιρα 

ΕἸ γηδόφομαι, ἱπάϊροο. Οαγῆ. ὅν τούτον ὅγμσὶ) ϑύομωι 5 ᾿ϊς 

εἰμι. Ἐτ 1Π144., Χρυσου  ῆνσ] δύετα)» οἴιπι Α ςοιπατ, Αρο 
ὅτε γδ ὧδ᾽ αλκζω δπησ)θυν ν᾽, δὲς. πεηὰς τοῦοτο ἤς 
ΟΡ 55 ὅζο. ἶ “ 

Ἐ πιά)’ τερον» Ἰ του» τ ρῖτι5 Οσοιιγγῖς διμρηιάσως. 
Ἐ᾽ πιδ᾽ϑύω,εσεο. ΡΒ ΟΟΥ]. ΑρχόμῆνΘ. φείδου ἀταύτων 9 μὴ τέρ 

το δα ροΙγοπλιπη ἱπάτρϑᾶς : ν δὲ τάππ θη νἱάς πιιπι 
δεθάπιηι ἢτ. ᾿ , 

Εἰαἰδέω, κι ἔσω, αν, εκαν 10 ο9ΟἸἱ᾽ρο,ΟαΙ θη. δθηδσαι πὸ εἴ 
λον, 

Ἐ πιδεδεμῆμί- τοὶ τραύμο τα, ΟΡ] σᾶται5 νυ] πον, ΚΟ ΠΟ ΡΠ 
ΞΕ ΞΕΣ ; 

Εἰσιδέχομα ας! ρ᾽ ονοχ ροέζο,ἀπιίττο, ΓΟ ρί ος5Ο πὶ 
Ἐ᾿ παιδεὼώς, ἤθη [Δεἰσοποὴ ἐπ ποι μτοιῬΙατο. ς 
Εἰ πίδηλίθ-, κϑός ἢ] [ΟὙ}115.11Ππ||π{π|5.1τοιὰ Πιμ 115. οπὶ ἢ 

τ Πορμδπ 1 ΡΊατο, βλύμμ᾽ δδὶν δθήδηλὸν τὶ πεπόυεβγε 
οἸἘ1Π ΟΠ 1] 1ς 1 [πο] ογὶς αἰ συ! λάπιϊπτ. αὶ 
τι [πι. Πρτο Γςοπο ἩΙρΡροοτγᾶς. εἶν᾽ ἐπῆὰ κἱ τεταῤτηὔ 
δήλοις Ἰπ]Ε1τ.»ὴ ϑεωρηται εἴωϑεν ὁ ἱκαιποκρώ τὴς ογομοῖζι 
ὡς τι σημεῖον φαίνεται δηλωτικὸν αἱ ἐσουῆσης κρίσεως ἐν ἐτέ 

ἱ γεσων ἡ μεριὸν, - ᾿ 

Εἰ πιδηλοτέρως. ΑὙἸ ποτε. ᾿ 
Ἐ᾿σιφυμεύω για ΡΟΡΊΪΟ νογίοτ. ᾿ 
Εἰ αἰδημέω, ὦ. Ἰάοτι αιιοί ὠνδημαῖ. ἄξιαι ἴῃ ντδε,δοπι 

Πιπι,ἀουπὶ ἤιπι. Χ οποΡ ἢ οτῖτ15 ΟΡ ΟΠ τιμτι δτοδς 
Ῥ ϊοῖτον ρτα δπο ἔππνντ ἀρπα δγηοί ἐμὴν ἀεὶ κ᾽ ἄσι 
πῇ μνήμην δῖς αρυιὰ ΟΠ πιαο.η ἤγπιπο ΑΡοΙ], ἀπ 
1ὸ 1πτεφάςηάις ογας 15 ὅηδομεῖν»ια οἴ, ρ τα θη Ὁ 
Πρηιῆρατ δοσείος γος [ςοτορεγοστὸ ἀρὸ; [ἀπῇ 
τεύω, (Ἰπὶ ρογερυ αι ϑοργοάςο ἴῃ Ρυι δ] οι» αρῸ ἴῃ, 
πιῇ πόντῳ ἀϊιογίλης ἴῃ Ῥοπτο, οὐ δηηδ'ημοιῶ τες, 110 Π8 
φάρῖτο [δοιπάο. Χ ΟΠΟΡΙΊΟη. «δὺ ὄγεσ)ημοιιῦ τας ἐν χάνι 
νοις ἐδείτονιζε,ΟΧτΤΟΓΠΟ5 411] Τασεάαπιοης ρογορτὸ 
αὐαγ οἰ ζομω νιιῦ δπιδημμήσας, τῷ σώματι ἐργαζόυβυίθ. τα 
ειζεῶχ, αι] Πὶς ἀἰππογ οτ αὶ μι ἀσοο ΠῚ (δι αἀεηΐν 
δυμοιιῦηος ἐν μακεδονία φιλίπιπουκαἰλλ᾽ ἐσ) ἐν τῇ ἐλλάδι σαὶ 
ἐν σκύϑαις μακραν δόντος. ΧΟΠΟΡΠΟ ΠΝ αζαπζοπιάς ἢ 
ἑτο, τοῖς μα ϑυταῖς καιτειμέρος ὅιδυμεῖ, ΡῈΥ σταάτις ΠΟ 
τἰησίτ,» 605 Αάττ, δὴν δἸνμώ εἰς πίω) πόλιν, εηὶο ἴῃ οἷϊ 
{ολιι, ὅδ) μώ τοὶ Ἰϑημια γάϊιοττο δὰ ΠΠπ ππΐα 9 [Λιςῖς 
δ)διυμδδ, ἀοιιιο ασογαι. ΤΉ τον 414. οτῖαπι ἐς ἀοπιοία 
ἴῃ ΡΟρυ]ο σταοτοίοιι ροριὶ ἰατῖπι σταῖοσ . ντ ὅπ 
μας αἰ ει Οἰαισοη, δὅθηδυμεῖν, οἴΕ Ἰη ΡΠ οαπι Πῆ 
ἄϊαπι ργοιγονίο ρα ] ςο σοστιπιίττεγ,σι18. ΠΟ; 
οἰκουρεῖν γ ΤΎΔΠ611]. ἰῃ Νογοης ὃ νὰ ἀἰχὶς ἴῃ ΟἸδιάϊ 
Ὁ Πίποῦς. ΟΠ ἘΠ] θη. χ᾽ Μειδύε, μυστηρίοις ὅπηδημδιῶ 
βετο: ναὰς ἀϊσιιητατ οἱ δθαδημοιω τες» ἴτο 165. ὙΠῸ 

Ῥο τίς. Γγατῖιο ἡπησίταν θηδημω τη Ργατοτ. ὅθηδεσ) 
ὨΪΠῚ ΟΧ ν οΥοἷς Ζι185 1ΠΓ115 Δ ΠΡ ΘΏΤΩΓ 5 Πἰσοῦ τ οπηαῖα, 
ποι Παθοαητ,νῖ ὄμορκω δηπώρκηκαᾳ. ὅπ -ατῶ, ἐπες αἰσὴ 

Ἐ᾿ατιμδυήμησες τως ἡ ἀ Πα Πτ, Ῥ] τ, ρ Π.7.ὁ Ὡρώτος δὴ 
κελίδῳ ἐμῆς δγηδημίσεως ὃς πγρᾶς ἰη 510 ΠἸατ Ργοξ 

ΔΠ11ΠῚ ΓΟΠΊριι5, ἥ 
Ἐ᾿ πιδημιτικὸς οὐ ὁ ἀοτηΐ, ὃς χιαῇ ἰηῖτα ρορα]] [μι] ΗΠΟΡ 

Το ττιῖς»ν ο! Πιρεητοῦ πιαποη839[0 4 πη ιιαπὶ ἡτιιτᾶπϑ 
δηδημιτεποὶ ὄργιϑες ΠΣ ἐγχωρμοὶ ΟΡΡΟΠΙΓΙΕΙΙ τοῖς ὑπ᾽ 

ΠΙ|Ι5. κ᾿ 
ΕἾ τοι) αἰα ας ἧς, συγχοιτείζασες, ἀἀυιΘΠτιβ πα ρρυσίά: ΡΥ [Ὁ 

Τὰ5 αὐ εἰῤίτάτοπα Ρ]ογαπαιις ΟΡ οτιιάγὶ {ΟΠ Πτί15, πο 
ΕΧἸοΡίξγμαγο, ἐς Οἐῆςιο Ῥγοςοπίμ!ς,μος εὐα αι ν 

ο 
γι ἐ 



γῦρο σαπὶ Ῥαττοιι Ργοιιξ οαισι ἱπρτοἰ ατιιτνροῦ ατιᾶ 
τίϑ. ον, ἃς τας Οτα:ςὶ ὄθηδη αἴας ἀρΡο]]ης . Πιις κα- 
(ἐγιιαγούσοπι ππφσ ΠΣ μα ταῦτ ἐν τῇ ὄρεδυμία 
γαΐαν ϑευδ ωρὸς αὶ κοῦ εἵνα φρὸς ϑεὸν ἐκ δυμὐ δ ωμᾷν “ἾΝ 8" 

πϑιπι μον ΡῈ Τολητι. ὅγαδοΐμεονν ἐσ μώς ΡΊαι. ἃ Θαΐοη. 
ρα παι ἐπιιαάῖν Ποιπῖηος. 

κα νγαδιιοπῖοπϑ. Ργαῦ [Ὁ Πσ.ΡΟΡ τίσ. ἱητοιπἰ ππιδοριι- 
ννὸ εγδινυιόσεΐδο, ἐμφύλι ϑ.ἔνδημος ὅγε με πόλεμος, Ὀς- 

᾿ ἐμφύχιίι, ὁ μὴ πρὸς πολεμίοις γεγνουδο δ... μοὶ ωρὸς 
στη. 1Π|2 4.1, αἰφρύτωρ,α ϑέμις Θ., αὐέςιιῦς ἔδιν ἐκ εἶνῷ- Οἷς 
ταὶ ὅδηδυμί. ὀκρυόεντος. ὅς Οὐνγ ς ἔφαντ᾽ σηηφυίμιον ἐῃ 
"σ)ημεῖν,ἀτιοπτάτο, ατρεῖγα!. Ἰητογ ἀπ πὶ ο“΄ς ρτατίοιι 
 αὐδρον ἐγ ΡΟ αγῖς ἴοι οὐτ5, ρα 4 ἸΝοππ. ΡΟ]. 

Φῶς δοδήμι ὃ. . πδάτις σοποΙ δ τις γοιιογοπτία Ρὶὶ- 
ὁ γογοπτιν ρυ Ὁ ]1οὲ σοηςσιιπηθοτς, ὅδ η μι. νόσος 

5πποτίιι55ῃαιτὶ ὅπεδ υμεῖν»ἱἀ οτίαην ον. 
οἱξοχίτομι ὃς ποπῖοη τπαρτῆτατιις ἀρ (ο- 

ἀ.}. τοτοιέ τε ὅηπδνμϊέρηϑις ἐππέμιπεῖν, ν οὐ ἀποταῦτ "γὲ 
δ αναίατρος Ποεϊξὰ νοσαει τλῆ, γοροτίυς Τ)Α- 
αἰϊτατιι πλ7 6 [τι πλι15 οἱὉ πιὰ ΠΠτγατιῖ5. Αριιὶ Πλοτῖ- 

Ἰοίγο .) ἤπιαν αὶ ρυι 11 τα περοτὶα γος οιιάτατίς 
χόι ΑτπσαϊοηΠΡ. 1. ΤΙ σι... 
Ἰἰοϊοοἰποιιγίο τγα στο διοτορογεγαπίθο. 

αὐϑ.γνώσα ἰτοτιμ ἀοσογπουργοπιιητιουγοςοσησίζο. 
: ἰπῆιρεν ῬΘστιίαστι Ραξλις, οπιοῖ.. 
οὐ Ροίποτίιις το Πἀπιοητιιπι. 
νἀ Προ πίατιοον λας τατίο. ὨΙΘίς.1,4. 
σιοίςο. 
πριχᾳ, Δ  [σεγπου Αςοιί, 
ἴςος οἴπισοο 9 Ρογίτσθο τ ἤδιη πιὰ ΡΟ ὙἸΠ185. 

, 

γπηαποο,ΡΟγ το. 
ἴπρον ἀϊπείδιιο. 
"αἰ οὶ. Κη, , 

πογᾶριια ΗἸρρος. τεσοσηίεῖο δὲ τοσγαέξατιο, ᾽ναλαθεω- 
ἃ Β.ΗΙογοπυυλιτ 1.2.Δάἀτιογἤις Καἤμιτι. ΟἌ]οπ. 
Οτατ ὅηηδε:σικάιοἰόλει) αἰεὶ βιζλίον δ) τῷ προτέρῳ γιχραμι- 
τερον γοχφὲν, ὅταν τίω ὑπόθεσιν ἔχων τίν» αὐτίυδ, καὶ τας 
ἡσεων παὶ αὐταὶ τινὰ μῖῳ ὀφηρυμῆνα εν ἐκ τὰ φρότέρου 

ἰατος ἐἰχέ τιν οὶ ἢ ωρρσνκ εἰ μῆραι τινοὶ δ΄ υἱατηλλ αγυΐμει, 
ιαἹ 460 411641|49]π|προν ἀϊήροποςν Ἰτγὰ οτάϊποΡαιι- 
Ἰατᾶς ς.3.κεκυρωυδείων δια 9. ἠκίω καὶ δεῖς ὁϑ ετεῖ αὶ ὅδεδια τσ - 
Ἰϊοποῖη απτιογίτατς σοπῆτγπιατατα πεπιο ἀὈγοραῖ, 

ἀϊτ. 
αἴιρεῖ ραοιτοτιφοροποιντ αι σοπτεπάςητοϑ ρὲ 

ἢ ἀριι αἰ Ἰαιιοπι ἀορϑηιιητ, 8 ροίϊςα νυἹέζου δοςίριατ. 
ς Αἰπατους.Ε ες ηκίας 3. τ δίκης δὶ δωσεν ὁ ΤΙαρμῆνων ὁρ- 

ἱ τινῶν ἐγχλημαί τῶν κεἰ ξξᾷ ἐδέξατο. ὅβηδεα ϑέμην δ. αἰγύ- 
ὁσὴ 5 Τῖτο απιτο πὶ σοηζοίζατα ΡΑγΠΊομ]Ὸ μυιὲς τ 

“πὶ ἀο αι δια πὶ αξεϊ οπῖδιις ἰοίοτε : φιοά ᾿ἢε {τῖτι 
ἰϊς ὁ τη ρ ἴμι5 ρο οι πα πὶ οότταιη ἀςραξεῖις οἵ α1Π 

Ι αὐτὰ γοτρα ογαῦ σοηςορτα ἀοἰατῖο. 
τογαιοίςουτοτο τοππριϊς, ογοίοσ. μντο ποῦ ὄγηδια- 

τι παυῖς Θουγμαιις)εἴς ργορτία ὃς ᾿πτίπηα τοῦτ πὶ 
1ὶς οπιπὶ οχ ρᾶττς σοπειρια, ἀτιτὰ γα ἢ, ὃς αάππο- 

ἃ οἶτις ΠΙρογπα: Ραγεῖ νοηα ἀτη; ἀττοῦῖα ΓΔ ρυϊΠ 1 
τς τοὶ ἰς ογοησία ᾿π ογάτιιν ὅς πλλ{τὶ αὐ 115 γα πηι 

[τὶς σογριις ρογιια φιιητι πες 411 τπηῖσα Πιρογροίτα 
“δὲς ἀϊξα,ποη οαάοπη τποάο νογὴπιτοζιιπι οτἱαπὶ τα 

ἘΠ οηἀοη 55 ἸοΊτιι ὅπη δυδὺ μὲς, αι το ΕἸ οιο αι 
το Πιρογ νἀτιεϊα οἴ .ἶτα (Ογγῆ δος. γε πιά πη ῃ 
[ευπίης [το ρυέππο, σητοὶδυμίδαι ς Ηΐς αἴτ. μόρον 
φαλίκ) ὄρχεως:ποσηοη 1 ἰοχῖς, ΗΙρρος. πποῖαζ 

ω ΗἰἸρροεταῖὶ εἴς κάλυμμα κὶ δή ἔλημά πι αα δί 

ὈσοταΓ: οἷ αιῖτοπὶ κιρσώδε τινα ὄγκον χτλ ὃ κορνφίμο, 
διφύμῳ, (αἱοη οκδοὶ σαἥῤματος αἰ. ὅηιδιδυ μὲς μόριον ὅ]η- 

ἐραλίμ ἐρχείθ- Τάοπὶ τασιοτι ἴῃ ΟΙ οὔ!ς αὔρᾳςάτας ΡῸΓ 
᾿ΟΧΡΟηΙτ. νἱάς μέτεη. 
Ἰὰπι γὰ5 οἵδ ρεγπιατίσιπι. Γατὶ πὸ Γδαλ! Παγ "πὴ 

σωγπὶ. κα. στοίςουναυσοίς ον ργοςοάο ἱπιΡτοβυθάϊους 
Χιιροτο. διαὶ κουφότητος τῷ σώματος ἐκλυύτως κὶ ῥαδίως 

Ὁ Ἰοιυτάτοιη σοτροτὶς ἐχροάιτὸ (ποι! αι ογοίςοη 
τοδτις ἴηι Τυοιτρο ἔιδλδωμι μικρόν τις ρατι!Πὶ σαρῖο ἴῃ 

ἱΑσ τοτο] ἴηι Ῥτα αἰ ςατη; τοσούτον ἐπέδυσαν 5 ἴτν Δ ὨΤΕΠΒ 
ΕΝ ἸΠ 191 ΓὈογατίῃ Ευασοτα δηποδοιιίαι τοῖς φῳράγμασι τοσοῦτον, 
1ΠῸ ̓ΘΧογο Το, ΡΙ τατος ιις τῇ Ναπτα, Αστοσῖο ΒΒοτοτγ. 

᾿ το Ῥτΐπηο ὅπεδέδ κε ἐν τὴ πύλει τὸ ὁμολογεῖν πονηρφιὶ ἐξ ο ἴποῖο- 
ἰὴ δ ὐλμῖς ντ ἔς υϊίσιις ᾿πυργοθιιπι ξατεατιτ. ἐπέδωκε τι 

π ἘΊΟΕ] οτοίοὶς σιιπὶ ρόορι]ο : Ῥττογίτιπι ρτο Γγρίςατί, 

Ἐ πιδικοίζω, ργαϊπ !ςοο εοκρίνῶ, ἘΕτγιποίορ. 

ΕΠ 479 
ἀβτδιδένα) εἰς ταῦτα πέφυκεν ἢἷς απιροτγὶ (οἷος Οαζα ἐς δοηπείϊ. ὅδε" 
δίδιωμιτες πὸ μισεϊάϑτι ἀο Οροταπὶ νὰ Πτ Ἰημὶ ἢις, ΤἈιμογ τά Ρτο - 
Ποῖο. ΤἈΘορ γα. ΜΠ τοτ "το αιαττο,ςαρίτο ρυιπιο μυύξανεπαι 
ὃ ἔλα δι σηδσιν τοὶ πυκνὰ υἱὲ ὄντα μάλλον εἰς μῆκοςγαι!ρ δαταγ ἀταὶὶς 
Ῥτοβοίπητ,ΡΊατο ἴῃ ἩΠΡΡΙα πιαϊοτο, ὥσιων αἱ Ἄναι, τέχναι ὅχιδε.- 
δωκασι, Πινοιγα ἀτηο ἀν ἃ] τα ἀττος αγέτα: ἤχητ, Ἐπ πιοχϑ ὥς σοὲ 
σιωόγτες πλέον αὖ εἰς ἀῤετέμ ὅδηδιοδοῖαν, γτ τι σου Πιοτιιάϊης ΡΓΟ " 
8τοτας [ἀσογοης τηαϊοτος δα νἱγτατοιη. Ἐτ Ἴη ορῖ 0]. ἐπεδίδου 
ϑαυμας ον ὅσον, ΙΓ 1 Π|τοτ ργοβοιοθατς, φιοα ἃς ὡρρκόπῆειν ἀἰπῖσ 
ταιγ ὅν δίδωμει εἰς ὄγκον πορὸς αξε τίν) ψυχῆς» νἱγτοτο δηενιὶ σχοο  ο 
(οὶ ργοῆςϊο. ΡΙΆτο, "ςὈοτατορὸς αρετέω), δ); οευῦα! 9 αὰ νἱττατοπὶ 
ΡτΟΠοουοΡΙατο ορι{το[α (πρείπια. ὡς ὅδηδεδ ὠκὺς εἶν Ὡοὲς φιλο- 
σοφίαν ιιοί ἱα Ῥ]Ο ΟΡ μΐα ρτοςςΠΠῖοτ. σηνσ) σειν μέλλεις πρὸς 
ταὶ “7 ἐλλίωύων, δες. Βιιά, τὰ Ἐρ᾿ ΟΠ ς ρυϊοτίδιις. ὡς δθεδεσ)ωκῶς 
εἴν «εὺς φιλοσοφίαν: [το 1 ΟΡ ΤΟΙ, Ρ ΠΟ ΟΡ ἷς; ἀοάίτιιπη εἰϊς, 
ἴςς Εἰςίπιις. ὅθ δεδοις ἑαυ τὸν πρὸς ταὶ μεγάλας χρείας, [ςἸρ μη «ἃ το 5 
πος ἤαγίας τοίου 59 ΡΠ αταγοίνις τη ῬοτίοΪς, ἔπαδειδόγωι τοὺς ὄυ- 
σιαμμονίαν ΠΟστατ. Ἐαςίστ, ὅδ ὡξει σἄνλα πάντο ἐς κόσμον κὶ κοὶλ- 
ἈΘο πὶ ογπάτιση ἃς ρα τἰτιιάϊποπι ργοβοῖος. ΡΊῸ ογείςο ὃς 
8ΠΠ|πὸ οτίασιι ἐς τε σα ΐα. ῬΙατο ἴῃ ἜΡῚ 00]. τὸ τ νόμων γράμματῶ 
"9 ἔϑη διεφϑείρετο κὶ ἐπεδίδου ϑσωμας ὃν ὅσον, ἀορταιϊααπτιιγοδς πὶ 
τιιπὶ ἴῃ πιο αι σα] σε ητ,πλἸτὶς ἐπογοσπη τὶς αὐροίςεθαητῖ; 
λμιιαϊς σοφῆς. [τς ςοπξογοςο!αυρ! οτοτο 402 τι ἱπιροηάο; 
ἀοπο,ἀοο,ροτγγὶσοοἰαγρίοτ θ,οχ ΒΙ Βοος πο Ποςρτοῖιοπο, 
ἩοΠοί. ἐγὼ δέ τοι ἐκ ὅγε ασω,τδὶ ποπ ἀλο. Ματτῃςαρίτε [6 - 
Ῥτίπιο, ἡ ὄφιν ὅχιδσ εἰ ἀνπτός ἀα Οἴτην Οἱ σγεϑιδόναι, ἸΔ4Φ αιοί Πππι- 
ΡΙοχ δοωῦαι Ποπιοοη.ἱη Οτασ, «θὰ σεφαὐε, ἐπεδωχοι ταὶ χρὴ μα- 
τα 5 Ῥοσιηαπι ἀττγίθιμ. Ετ πο Χ. τοὶ αὐηλωμῆύα, ἐπέδωκφοἴτηροη - 
[ἃς ςοπάοηδιι. Ετ ἐσέδωκε τοῦτα τι δ ύήγμω, Ἰτοῦ] τγαο 9 ἀφο 
τῇ ογδί Ροτοίματι αἰ σι τὶς Ῥοπαῖττο, ΗἨογοάίλπ. αὐϑο ἑαυτὸν ὅ::- 
δόντοι μονομαχοις. ΛἈςομίατ, ἐθηδίδωμι τῇ πόλει τίμα! χώρου κα ταὶ ἐπ 
᾿παύλεις, οἰτπτατὶ ἀρτῖμτι ἃς ν 1145 ἄοπο:ΡΙ αταγομις τ Ῥογίοϊο: 
δϑιδίδωμι ἐμοωυτὸν ταῖς ἡ δονώ «5 τὰς ἀο ν οἰ ρτατίθιι5,ΟαΖα ἐς 56- 
ποίϊ ὄπεδιδωμι πἰυὶ ἔπας οχίω,τοάἀο ΟΡ οἰ απι»Βιιάα 5. ὅ)αδιόδα .-- 
σι (ὺ ὀφϑαλμοιὲ φορὲς ἐρυϑιριῶν 9» ΟςΕ}15 οὐθοίσιπτ » σά οχ Απ 
τἰ ποτ. ὅϑιδεσόναι τίν γαρν,οτ ο σατο παιτοιιοἱά εὔιτοορερχ ἄν; Ὀς 5 
πιο ΠΉοη ὀθεθοωῶτες εἰς κυςίφα, ΟΠ ]ΠΠοτο Ἰπάοητος. Ὀ]οίσοτίἀος 
1|θτο [ξοιιμάοςοαρῖτο 49. ἐπέδωκψυ. δὶ ὄντα χευσοιιώ αἷοὲ πὸ σώμφ; 
κόσμον εἰς αἰώϑηκα » ῬΓ ατατομιις ἴῃ (αι ]]ο9ἱη οἰδἰατίοπξ σοι τ 
ταϊογάαν. ὅβιδιδόνοι τῷ αὐέμῳ, ἀϊοιιηταν πδιιτα οὐδ νοπτο οὐ- 
{οιιπάλης παπιέπιιις Ρεγανττιιατοῖη ΑξΕ15 Δροϊοίοτιιηι (τ 
Ρίτε 27. 

Ἐ  πιδιακρίνω ΕΊατο 'π Θοτρίαιντ ὅθμκρίγω. 
Εἰ πιδυέλω, ἀἰ πε  σαοτο ταῦ ὅηηδυείλον:ν πο δθηδιελ ύμνοι ἴητοτ [ς ραγ- 

τἰτ], 
Ἐὐ πιόιε τὴς 7411} ἄτιο5 ἀππὸ5 οχοεῖπι πἰπς. 
Εἰ πιδγετὲς ἐξαν, Πσηί σας ἄθοοπι ὃς (Ὸχ δηπο5 ΠατΗπὶ εἴς. αιάῇ 
δύο ἔ το :ἰξεφηξεῖνοἱἀ ον, ρα !δοτσατοτι πη 15 ἀποῦιις οχοοάοτς,α- 

Ρυια Πομπ ἘΠ Οη, αἷδὲ ςεφανε ᾧδυδομαρτυρκων 5. κὸ ἐαὶ οἰξ ὅβεκλθρρυ 
τις γχύυ ται, ἡ ἅμα ἡζυσῃ ὅ)ιδιὲ «τὲς κρα τεῖν δὦἋ χευμάτων, [ἀθτη δ, τι αὖ 
γνησίων ὄγτων ων ὁ πατὴρ διά ϑηγτα 5 ἐ αὐ ὅσον ἴωσιν οἱ υἱεῖ ς»ορὶν ὅ᾽τ- 

διετὲς κἡβῶν. τί) ἐξ πτετρὺς διαϑύκίω κυρέαν ἐρ: Οὐ] σαι ράτοτ το τ 
Παπιςοησο {0 {πατιιοτίτοῖς ἢ ΠΡογῖϑ 1υ{|ς Τορ᾽τἰπηήίαιις Πιροτ- 
Πιτῖθυς ἀεςοεητ. ἔχις Προτὶ ἀπτοαια)ὴ οοτατ!5 ἅΠΠῸ 5 ἀςςξ 
ὃς (ὰχ ᾿πιρ] που το πλοῦ πτατοῦο παππιθητιιηι οἷτις τατισι οἶτο. 

Ῥο]Πςῖ δγαδυετὴς κἡβασκων.ἡ οἷξ ἐφηξων δυο ἔτη, 

Τ᾽ τιδίζημω. 1 Πρ ετ αιιατο. 
Εἰ πιδεήγησις (γα ροτῖτα παγγατ ουαριιά Οὐΐηι.}..4. ΤῊΝ 

Ἐ᾽ σηδεχοίζεμωι, ῃωτοάίτατοπι ςοητγουο γί πι ροτοφρογίιδάθο ΠΟΤ 

δος ἐπιδὶ ἀὐίμάϊεατο ματοάιτατοιι, Ετν πιο ον. ὅπιδικα ζομϑύν ὧδ 

χεριμάταν, [Ὀοτατιν τάς δ δξεδεκφιστί μὴ. (Ὁ. αὶ τοςσαπάϊιαιν (ε (ςπ- 

τοπτίαπι τας ἀς μαγοάιτατις {το ζδυκάζειθϑτο » Διιτοπὶ Οἵ 6ε- 

αἰτίιο ἱππρίτατοντ ἐμ φισβητεῖν ὃς διχκοίζεϑειαριια Ὀεπιοῆμοπ. 

ἐπ Οὔτμαῖι τυρὸς Μακαῤτ. ᾿ΘΟΊΠΓΕΤ μας νεῦρᾷ ἰορί56 αὐ δὶ ηηθιοις 

χασυΐύς ἀμφισβητὰ πὸ κλιῆρου ἡ Δ ηκλλρφυγωςρκολ ἰάδω Ὁ ὄδηδεδι-. 

κασυῆδεν πρὸς ἃ αὔχονται, κοι ϑείταν ὅτι 
ἿΟ ϑνῶν δικων, ἀβολκαταξολας 

5 ἐξ) τῷ εἐμφισβητοιιῦτι. ἐωὶ 3. μὴ φροκαλ σοί υϑυ Ὁ- δπσδικόσηται »ὅτε- 

λὲς ἐς αἱ ἡ ὅγιδικᾳσία πῷ κλήρου, Ἐπ (οαιμται γέ 9 αὴ ζῃ ὁ ὅδιδικα.- 

στίυλυιθ- τῷ χλήργυ. χρρίαλεί ὥνώ χ) τα
ῦτά ᾧ Υ̓ φερϑεσμία μὴ -ω οξέ- 

κει. ΕΠ νογὸ, ὁ ὅψηδεκόστις » ᾿πάοχ αι πιὰ (ξατοητία φἀϊαιδιςαυίς 

Τατοάϊτατοιι. ὁ ὅβηδεκασεί μῆμ(Θ- 5. αι] (φοιμηάτιπὶ ἔς (οπτοητίαπι 

ταϊίεινε ὃς ἡπαδεδιχασμῆ- ἀϊοίταγ αι μιατγοάίτατοτη ἴαγο ΟΡ τσ 

ποῦς γεϊιιδιεῖο οὐ ξζδην ὃς 4ια τα ΠῚ, τητογάζτι ἔν δεκσα ὅσοι 

ὃς ὅληδεδικαίίϑευ.ἱάστι Πσαϊ βοατοίο μος νΠτατίιιν ΠΛ σιοίτβοη. 

λ5) Ολυμπιοδ ώρου, ἐσκοποΐ μὴν σείλιν κὶ ἐδελόνο μιϑαγιὸ ε
 δέκει ἡμᾶν (κ- 

χόυομβύοις πγροχ ιν εἴ ὅλου πέλιν ὺ δηεδεδικασμῆροις Ὡ ἃ νόμον, Ἐτ ταῦ 

ἄππὶ Ρἰδοιιῖς σΠ11]] ΡΓοτιοζάτίοης 605 Δοστοά!, 40] ματοάϊτα- 

τοι ἀδΠιιογδητινῖ4ε δια δικοί ζεῦϑτε. 
τὸ ἀντιποιϑὼ 5 Ἠείψοδ. 

ὀληδικῴάζοντα π' μέσης χώρας ἐς πιοάϊο ἴοςο ἀοςοτταπι, ΑἸ τοτ
ο!. 

(ἐεαπάο Ἐτμῖς. ὁ δθηδικάσας οἰϊ 1] ἀΟΧο611 (ξητοητία ἴα αάτα- 

ἀιεααῖς ματοάιτατοτι βηϑεδιχασ μῆθθ- 7 4] πατοάίτατεσι ἰὰγς 

δὈτὶπετ, ὅς ἀπάϊςῖο οὐ ξλλπὶ ὃς φυπῇταπι, 
ςς ᾿) 

δ 
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480 ἘΠ 
Ἐ᾽ πιδιχφισία  ἱερῚ5 ἀξτίο ἄς ἰιατοάϊτατε σοηττοιοτίαν ἰάς {προτῖνι5. 
Ἑ “ιδιχοίσιμος. 655) Δ Ὁ ΧῚ 15 ἴῃ τἀ οτ15.1πἰοϊαπ,ἰς ρτα ἔδητὶ οταὰ- 

τογο φίλοις ὅπ δε χοίσιμιος φοβερὸς τοῖς ἐχθρῥῖς, Τυ  ἀαπὶ χε εηκούσιμον 

“τοῖς φίλοις ἀρρο! τὶ ρυταπῖ οἰιπὶ 41 ργορθηῆις εἰς αὐ δάϊια1- 
ςαμάτπη ἴα [ςπτουητῖα ἀπγῖοίς 14 αιιο  Ρετιιητ. 

Ἐ᾽ πέδεκος α, δ χὰ ἐς [{τἸσο ἢι5ῳοο πτοπτιοίι5»6ὴελῖκος κλῆρός  ἰιδογο- 
τὰς σοητγοιογία , γο] αιιαρ ᾿η σοπτγουογήαηι ἰπτο ἀφάποϊ ρο- 
τοῖς, ἐἰμφισβοτού νϑυίθ: : ἤσατ σοπεγὰ ἀνεπὶ δεκος ρΊΓα 5 ὃς σοηῦγος- 
τιον Πα νασιι. Τ{πλ15.8 τόλμησε δια μαρτυρ ὅσαι (ἱὴ ὅθῃ δεκον τὴ καὶ μετέρᾳ 
Ἱμητρὶ τῷ αἰ δε)ιφοιῦῖ κλῆρον ἐξ)» ἐς ἄσης ϑυγατρὲς γνησίας Τί ὕὑῤῥῳῷ΄. ΠΟΣᾺ 
ΡοΙΪς υπατγοσι πιςαπὶ ἔγαττῖς ἴι] ματιά ίτατοηι ροτοτο τ ν οἱ ποι 
ῬοΙΪς σπατγαπι πλθαπὶ δομποτιση ἔγατγὶβ. ΡΟ] ἤτοποπι ἀσπο- 
Ἰςοτουγευυὶ ὕθέδικος ἀ1ςτι!Γ᾽ΟἸΠἾ115 4.115 πιρτίας ροεῖτο γε ίτσο οἷσ 
Ὁ]] δ ἰς ἀο]ατα 5» αι; ἈΠ1ο ποπιίης ὅπη τλυρος ὃς δλεκληρίτις ἀϊ- 
οἴτιιγ: ὃς 4η1α: οἰ ποτ εάϊτατο [ο]4 το! έϊα οἷς πῆς ἔγατυς, ῬΠ- 
Ἰαγοῆιι5 πποταρογιοὺ ὅϑήδικον νίκίω γἡ ἀμφίσοξον ἀἰϊχὶς Δης ρ τὶ 
τααττο ἀϊγοπιρταπι » ἴσα ἀς τι ἀπ᾽ ρίτιιγ ἰητου ραγτο5.» ἅ1|- 
δίατι ὃς ἱποοιταπι.. τὸ ὅψη ἥκοντος δα παὲ (Ὁ τὰάϊες. ἘΠῚ ἐ- 
ἽἜᾺ ὅ έδεκον τρᾷμα . ὃ δεασοτεία ἀμφισβητεῖται. γιάς ΡΟ! πὶ 
ἴδτο 3. 

Ἐ᾿ πιδίμοιρφνο Ν ἴστιλαι ἰδ γο τοῦτῖο, σαρῖτο ργίπγο 9 ἀπιαθιις ραγτίθιις 
͵ 4 

αὐάτεῖς ἃς ἀοςοιιπ ἔπ ἐξ, "ςε ΔΙτογιιπι,ηιιοιτι ὅψιδήμοιρον ν οσδητ. 
ἀητῖφαΐ νορὸ δ. τογιπη ν οσάτιιπς ἀοπμα ΓΙ ΠῚ ΠΕ ΠῚΟΓΜῚΝ οἵι- 
ἴπις ποτὰ ἤσῃγα ἀςφοιη]ατα ρἱ πρίτιιτ. 

Εἰ σι δινέω, μι, ἡσὡ έν Νκοίνν οὐ [Ὁ ,ὅηπςρέφω, ΟΥ̓ 160. 1 ΠῚ} ] τος ἱππιο το 
συτουν οἰ το. Ασοιματ, Ατατιςονὺξ δηηδιγεῖ τα), πο χ οὐἰδιιο] τ. 

Ὲ πιδιορ 9 ὠτικὸν 5 φιιοά ρεγ σογγθέξίοποιπι Πιρογίογιπι ἀϊξοτιπὶ 
ἀἀ Π οἰ τι τὸ αὔρα μυϑυτικόν, ἩΕγπιορη. ἐ μῆντοι γε τῦτο εἰά σ᾽ ἀ- 
αὔδα! αυϑητον ον, ὕβγαγί τι ὅθῃσεο, ϑωτικὸν κὶ τούτῳ, 

Ἐ  πιδγορϑύω, μι. ἔσω; ΡΟΓΡῸ σογΓί σογον Ἰροῖ σοττὶ βο,  ἀἰτῖσο; οπιςη- 
ἀο Ἡετγηηορ. 

Ἐ᾿ πιδιορϑωσις, ἐῶ τ. {ΠΡ [ς τ} 0 Π5 σογγο το. Ἡογπιο βΘην 0] δοτιτη 
41 ἀϊέξξα ἤπην αιιατ αι οπηοηἀλεῖο, οἰππ ἀττοπι ρου] Ομ ον 
«{||Π οχγαποτὶ ἀ1ξἘ1 Ἰητογργοτασῖο, Ομεγτοίξομμ. ργῖπλα. (ο- 
τίη}, ἀἸοίτιγ ὃί ὄληχᾳ τεσ δι, νὴ κὶ ὅγιϑεραπείατοΡΡ ομἰτύγαιις ρον 
διυρϑ'ὥσ εἰ. τορι θίταισν δὴ κὶ τοροϑεραπείᾳ,, ΠΙΙΟΥ ΠῚ ν [15 ἱπ ργατξα- 
τίοπο νοπίαΣ ν 11} ογίπηθη ἀςργοσαπάο, Ε[Ὲ ὃς ὅθ διύρϑωσις ἴσο ῃς 
πτα σῖμτι ΠῸ5 ΤΡ 5 γορτο θη πηι5 ὃς σοττίσίπαις. Ηογπῖο- 
οη, ἔτι ἐγδιϑετον οι ἡ μοι δπδιόρϑωσις., οὐξηήΐστως ἕνεκα αὐδῳλαμξα- 

γο μη, δῇ ὁ. μὲ γὰρ ποτε. ὀψὲ λέγω; χ ϑὲς μὴ) ουῶ κ᾽ πρωΐω.Ἐττιυτῇις; 
ὃς ἔξε τῇδ αι ρών, μἄλνον ἢ τῇδ αἰκίςων. 

Ἐπι διπλάσια ζω, {Ρ]1ςο, ἃς “ 
Ἐ᾽ τι διπλόω ομειώσω; ἀρ Π1ςο, ἱΠσοΠΊΐηο. 
Ἐ αι δι φρκαὶ, οἰδὸς. δ. Ἰεῖ πλα ματος οἱ μα; ΕΟ μτοτ, οἴ γοι!τ5 νῈ] οἰτγοιπ 

ξογεασῖα αἱ ἐχιυο ΠΊ.ΠῈ σΠΓΓΙΙΣ Ράττοπι τ νης το ραθληζιγ ςι 
«ιὶ ἴπρὸ (ΟἹ τί. νἱάς Ἐτγπηοΐορ. Ποπλογ. Πα. κ παῤ ἀυτῳ δ᾽ ὡς 
κέες ἵτοποι Ἐ᾿ξ ὄηηδιφοιάφίθ. ατυ κούτης ἑμοῦσι δεδεντο, Γλ ἀγγΠ1159 ἐπ 
πὰ ἐκ ἅτου μέροις «ὦ ἀρματείε δίφρου πὶ αἰδιφερείως 5 411 ὃί αὐτυξ ὃς 

δλιδίφριας !Οσατιν, 
Ἐ᾿πιδίφρείθ.,ε, δ, 4] Ἰσατιι5. Ρ᾽ σοι οῤγδενγεωᾳχώδις »48| (Ἐπηροτ ἰο- 

ξϊίςαι ἸΠΠᾺ τ, πιο Πἰ5» παι] συ 5. δὲ ἃ δύφρον τι ϑέων (6... ἢ τὸ εἴρ- 
μα, ΟαγΠ. ο΄. εἰσόκε σγωώριε φέρων ὅ)πσὶ ίφοια 9 1 σατστιιαν ἀπιρο- 
{Πιοεῖτ, 

Εἰ σιδιώκω, βτ οιιοτ)ὰ τογρὸ ἰη[εξξοτοίεξξοτ, Χ ὁπ. ροτον ιιαγο; 
Τς σιοτοϊΓοαιιοτ, 

Εἰ σιδιωώκειν γ οσᾶξ ᾿ ης τοῖα ΡΟ πος Πἰρτοὸ οἵζαιιο, τὸ πσώλιν δὺ- 
καξζεῶευ, 1ὰ οἵκ.. πιά Ἰοίμτη γε Ὀσεισὶ » Γσοιινόσιιο Ἔχ ρογῖγὶ ἂττ 
416 ἀπιθίξεγο, ὶ 

Ἐ᾿αιδοκι κού ζω, ρτοο  ἀεἴςηάο. 
Ἐ πιδυμαχατος, τὸ αἀἰς ἔΉ1ο ας Περτὰ ἰυἼλτι πιθηίτγαπι ἀαταν οαι- 

Ρτουῖ. ὄγημετρον. 
ἙἸ τιδυξαίζω, ορὶνοτοΠοποτς αἰπέϊο. ὅγδοξαζόρῆνον τῶτο εἰρη ὥνω;1 [ο 

“0 Ορ πίοι ἷς οἰ [ἀδτη δάϊοξεῖτῖα: ἀϊέξιιπι. Ρυτοτιβοαζα εχ 

ὙΠεορἈμτγαῖο. 
ΕἸ τί δοξίδ., ες δοντ ἔνσδοξίΘ., πρρσ δόκιμος. οοἰ τί σγοο στα δι! ἀτ5.Ρτο- 
Βαζιιϑον οὐ ἐΠπῚ}}15 5 ἱπο  ντιι52. 10 Γ155 5 Γοτῖο Πι52ΠΘ πο διῖ5.5 ο- 
ἀϊάδης 5 Ρ ἀτοπ5 » Ορίῃα 1115. ἀς αιιο οἱζ οριῃῖο ἴῃ Πιτιιγιιι. 
ῬΙΟΡΑΒΙ]15. ὅθ σοξΘ. γγυη σεῶτω πονηρὸς 9 αι} νἸάοτιιν τπαἤς. ἢι- 
τ }Γ1159{Ὁστατο 8, δὶς ντοπάϊιπι ἀοσοε ΡἈγυ αἰ ομιι5»ποπ ῥτὸ 11- 
Ἰαπετ!, ὄμήσοξοι σᾶτο πείσεδθει 9 ᾿άστη ρα ιΠαγὶ νἱἀοητιτ. Ἠογούοσ. 
ὅλ: δοξ Ὁ. εἴ βουϑιίόειν ἀυτπῴ. Βιιάατιιο ᾽πὶ ΟΡ ̓  ΤΟ] τς ρυϊοτῖθιις νἹάε- 
τὶς Π11ΠΕ] οἱ Οροπι ἰλτιγι15. τῶτο γδ ποιεῖν δ, δοξ.9- ἐἷ, δςς ΠΟΙ άοπι, 

ὄγήδοξι ὧν τυχ εἴν “ τι αἴ «γι ἰη ορίπίοης ἐτὰς Ποπόγοπι αἴο- 
αιιςη 4]. {Ὁ οτΆ. ἤπέσοξΘ. ὦ ἀλώνγαι» 14 οἢπ, τροῦ δυκωμηήη ἰῶ, 8ες. δὲ - 
Τοβῖῃ. μέχρι οὔθ ὅηηδοξίθ- ἰωδ ὁ δίμος ἕνα χιροτονήσειν «“φατηγὸν, ι- 

ἦι ορίπῖο ἔς ροραθιμτι εἰς ογοατιγαπι ἀϊισοαιι ν 122} - 
τατσμιις ἴα ῬᾺΡΓ οι κ ρα τήσειν ὕημ δοξος ὅθι πῇ χέρφτονία, 5 ΟΠΊ] 11 
ΤΠτα τ ἰῖς οδτςατυσιις εἴς ραταταγ ΡΠ  ατατοῆ. ἴῃ Ὑ ποπιῖος!, 
ὅλ δοξ 8. ὑῷ αὶ δῆμος αἱρήἡσεῶτ βασίλέα,. ΡΙατάτοδιι5. ἀπ ΙΝ ΠῚ. 
τοροπὴ ἃ ρορι]ο σγοαηάμπι Ἔχ ροδξατίο ἤπογατ, Τἀοπὶ ἴῃ ὦ αΙ- 
ἰνα, ὅπ δοξίθ. Χμ δ δεάδογον αὐαγοράύσειν,ε ΧἹ [εἰυπασαταν Πιοςςο- 
Τοηλ ἀοοἰατατατσις ος, τ 

δὴ φὐ δος ὀτηςγοτο; γῆ οἸατίτιάος 

Ἐ᾿ πιδορατὶ ςοἱδὸ εὶς οΥΓΌΤα Ἰαιλσραυς Ὲ ΓΡ ἐγ αὐχέρυ!. ΑἹ 
σαΓριάεπι δ γεαᾶπη. οσαρ15 Δητετῖοῦ μα ῖτα ἢς ἀϊς' 
Διῖτο πη σαυρωτήρ, ἸἸἸ άπ σαυρωτῆρα ἱπτογργοῖα 
εαἰριάςσην μαίτα τη τσὴ Πιογ απ, ΡΟ] γ  έιις Πἰρτο 
ἔτος τέλί9- σασρωτὴρ »τὸ ) μέσον εἰγκύλη, τὸ ὃ ωρρῦχι 
δορῳτὶς ἡ «“ἡοαξ, οἱ δηισδοοκχτίσες, οι Πρ ες μαίζατι 
σα ΡΊ 4652] ατατομι5 Τὴ ἈΡορβτμοραι. ἔλεγε ὃ 
τὴς «δὺ τέοις ἕεκα ὃ) ποι ὄηπύνεα τι δίας : δὴ δόρυ «νοὶ ὧγ 
νὰ ποῖ εἰαπίδω κλίνει . γογθιιηι ςαϊτγοηίς οἱξ ἀδ ἴηι 
οἷται τ Πραὶς. ΚΕ 

ΕἸω δόρπίαὶ τροπεζοινν Ἰἀδητιτ ΕΠ οὐππίττν ΡΟ γοη 
Ταξογηηζιι ᾿ς ἢ] τα ἱα εἰξ, ποι [ὰ [εοιιπάα;, Ἐτ ὅῆη 
σορηδ' τοΓΠΡΙ15 σἀρι4 Νοππινι, τὰ 

Ξ᾿ τα ύορπζεύϑου Εἰ [δστιπάαπι χει ίλπν ἀρρόπογς. 
ὧτι. πατῇ ἀὐτποτο ΡοΪ πος πρτο ἴσχτο, Ατηορα 
ρήμωτα νοςαῖ, τὰ σηισδυρπίσρτοται, Ἠεΐν εἰιῖο δγδεραίζεϑο 
παν ειῶτὶ). ἥ Ἢ 

ΕἸ πιδοραυίσμιοιτα, ὃς 
Ἐ αἰ δορατισμὸς κἡ πρκγή κατα τὸ σρωγάλια» δ οΠΠατῖα, δευτέρ 

οαπδα πηοηία. δ). δύρσισμα, ὄθαδορπίσματει, 41] ἐπι 
οαυλητ, ιαῇ ἱπηρομϊπγθεαγιοά Ροΐϊ πιρηξς ἸηρΟὶ 
τεῖϊς Ἑςῖζο. 

Ἑ πιρόσεμος,οχ αἀϊεέξι Πιις αἀϊςξξιοης, εχ δοςοΠίοηο ὃ 
ΕἸ ατδύσιμος»οχ ἀσοοίποης ἃς Δἀϊοίοης ἀςότοί 
δεΐαγα αι ἃς οἷξ ὕϑευο μρέτων ἀϊσιιπτιιτοαρια ΑἿΝ 
{ιὺ πηεην, μνν, 

Εἰ χήϑυσες, ες, ἱ ἸΠΟτ ΟΊ ΉΤΉη.) αὐ (ΠἸτᾶ πἸ Θητιτη 5 ῬΥΟΡῚ 
Ράβατιο, ἀπιρ ΠΤ Πρατίο ἀοςο το, ρ το οξξιι: ταρρκοπιν, 
ὥνκηνϊπτοηΠο Ἄγ δοσιν ἔχάν,ς εἰ Υ Θγαρ οἰ, ΚΟΠΟΡ 
ΘΘΠΟΠΊΪοΙ 5. ηδὸσιν λαμ β αγειν, ΠΟ Ογαξ.Ι ΠοΟΓοσθηξ 
Πιπιπίαιη ρτο ἢ οώτου !ς Γαμλτι5 ἀθήσεσες ὃ λίμνης» 6 
ῬΠΟτατομις ἐπ Οαηλϊο. ὅϑέδοσις πλέεσωα) ΠΠΟΠΊΟ 
405,6 ο]]ατίο ρε οὐ πλατιμ τ το σατο» ἀοπατιιπι » ἐ 
Ἰαγρίειος χ αὐνρραιξξοτα πιο πειιπι» ΡΘοηλα σοΠρΊα 
τιον, δ δόσις χρυ μρότων, [ἀγρίτῖο πατπτπ οι τη Ρ[ατα 
οἰϊϊαάς.Ετ ἀριια Πογοἀίαη.λαμώραὶ ἐθηδόσ εις γὴ μέγα 
παι λ ΠῚ ΟΟΏ σ α ΓΕ φιλοτιμία αρυ Γλοηχο τε, 

Εἰ αιδουκοῖ σαι. [το ροῖο, ὅηκτυπῆσοι. Μοπαθάογ ἀρὰ 
αὗ πολέμου κίνησιν ἐξείλοντο ἢ χον ἐγεῖραι ξυμμιγὴ τε καὶ ἀ 
ξιω) τῷ ἀλαλαίγματι σητδου πὴ σαι τοῖς τυμπάνοις. 

Εἰ πιόδις. ἀφ Ἵτιι5. ΑἸ βοπυτούτοις πεῖσιν χεή λει φησὶ εἶδ ἐ 
σας εἰς πρυφίε. δ ποῖ, ὁ σίου ὅς οχἰω δηδοιὲ, αὶ τὸ 

τοά!ἀϊε. ΑἸΡῚ ρτὸ ὅβτιϑεὶς, πος οἵτ [ογίσοπ5 ορῖ 
Εἰ πιδὸ χιὶ δ ςγ»͵. νατατιουαοςοῇπο, Πισορεῖο 9 γοσορεῖο, 
ΤΊμιογ {14 πόλεις ἔχεσι ῥα δίας “οἶα πολιτειών μετα βολαὲ 
14 οἴ, τὸ ἐγγγάφειν ῥαδίως τεεῖς πολιτείαις ξένοις τε κ᾿, φυγ 
Ἰανεγεῖς., ξιοιΐος ἴαπς γεῖσος δα ἤάτιις ἐπυιταηο5 
τίη ήος. οὗ 

Εἰ ιδρα μούδκα!. ῬΟΓΟΙΓ γα ΠῚ: ὃς ὅθη δβοι με θοῦ ΑΡΟΙ ΠΡ Ὶ 
Εἰ πιδράμω, ᾿λσαττο, ἃς Ὁ 
Εἰ πιδιραμὼν στα([ατιι5..5 {πο 5:1πουτίδης, ὅθι δραμεῖν», 

Ῥογίευϊ, 
Ἐνσιδρατηομα)»ὶΠὶ}οὐ ον ατ ΡΟΣ ΡΓαΣ 

1ιχ [1|0.2. 
ἘἸ σιδιρο (οὐ δίνσ οὐιτ Ππλ γάρ τι πι παρέργως. ᾿ 
Ἐ᾽ πιδιρομὴ, τ οὐ ἰνοητ 5» Οχουν 5» ἀεσιγῆιδ.» ἸὨΠΙ τα5, 

φΟΠΟΙΙΓ[ς »τοροσβολὴ ἄπο καὶ ἔφοδος ὅγτήξα σις. ἀῤπειγή 
θέ τωνον πίατιμηι ΟΧ σα ΟΠ 655» ΑὙἸοτε! ἐς παπᾶ 
Φρομὴ . αἀϊττις ἴῃ ΠΙΠ πα ἴῃ Πῖππι Ομ Γἤ!9 5 Επτίριάο 
ὄρμδρομίω, (Δη5 ᾿ττθοη αἱ Πσπιιπι 5 Ρ᾽ταγο ας 1π 0 
ὅθμδ'ροιῖ!,ετιτ ἄτας ρυίπιο ᾿πιροτι ὅς ἕο] ὲ » ἸΝαΖι 
δρραῆς λεγεν, εχ τοιηροτο ἀἸσογο ]ατοΐῃ Ἀπτομῖο; 
ΧΑ μειοίε, ' 

Εἰ πίδιρομονοτάοπι ]ιο ὄδέδιρομος. Ἡς γςῖο τὸ ἱφίον 
χρὲ μοῦ μῆνον ὁ καλοιΐσε φείρον νὴ ἔλαοσογιν 1ἀς ̓πεγὰ. 

Ἐ᾿πίδιρρμος,ες ὁ ασςοῖι ἔς} 115,10 ογ΄ σα ρι15 ἀτα8 
ΠΙΙ5Υν ΘΙ οχ γδρομον ζεφύ ρρισὶγὶῃ ἘΡΊΟΥ. δ διρρμον ἃ 
ἴῃ ἘρΡῚσ.πημτιὶς ἐπ 10 οἴστιις ἄπο Οὔ 11} τα πα 
1144. Αἰμβατος ὅδι πόλις»κ" σ ήδρομον ἔπλετο τεῖχ' 
δί ἱποιγποηὶ ράτος ἀπατιι ἴτ ΠΠΡΟΓ 4110 σα Ρ 
το ἀἰοίειιγ νηυσιν ὅ)ηδρομον ἀρι4 ΤΉ δος.14ν].19.0 
Ἰὰς ὅς ἀὐδοῦ εξ: πατῖς ποπ ἡ ἀςπὶ δ᾽ γνηστίθο 
ἷς:ός.Ρ61].1. τον) ὁ υδὸ μέγας καἰ γνήσι(- σὸς ἴς πη4 [π15γΠ| 
14 ἱστίον, αιιοα ἱπρο τ Ποτκη.ς.30.1..9.1} Τί ϊα, 
τι’. ὁ ὃ κα τόσειν δτήδιρομος. ὃ ὃ ἐλαίγων, δόλων Π4 0 
19.6.3. γο] οὐ πὶ σοπονα τγα δῖε ἀσατὶ ΟΠ) ΕΡ᾿ ἀΓΟΠΊΟ 
ἀττοπιο πο πη: Πρανῆ δ. πιο πα !ου 4 ολτ τη 116 εἴϊε ̓ 
Χἰηγῇ ἃς ἴῃ τπιοάϊα παιὶὶ σοιπξί τισι. ΕΡΙ ἀτοπιῦ, ἵ 
πιαρηϊτινάτηϊς. [64 αὐ ριρρίιῃ οΪ ομῷ τηϊ πὴ ΠΕΠῚ 
τάηι ἀςῆχαπ), Αττοπιόποπι ἀϊτ σοηάαε ροτίιδ 
ἀατυτη,ιιὰ τι ςοἰ ογτατῖς, ϑίράγαπι ὑπιιπὶ ρϑάοπι ἢ 
παυῖσία ἐππατὶ ΓΟ] Ἐπ 14 παιησλτίοης᾽ 5 “ΠΟΙΟΥ͂: ον 
δαφίας, Μεπάλουμα δαϊςπὶ τε άϊο ϑοχτς ῬοιιρΘΙαΣ 

ποηάο, ΟςπΡΙατ, δε; 
" 

ἡ 

. 



᾿ 

ΕἾ ΤΙ 
ἢ Ρζοτα ρομίτιγ ήδιρομος οτἴλτη Ρἰασάτιιπα «1 

τὸ) 80 τοτία ραηάιιπτιγ σοητγα τα, ὃς τοῖγα- 
Ῥαηανάραια ΡΟ Πισοηι [στὸ χιΐητο, ΡΠ Ταἶιις Πῦστο 
ουοαρίτο Ζαΐπτο 9 νἱ ἀΐπνις ρίαραϑ ταηταὶ το πυίτα- 

ἐπυυΐατα Ἰνοσπλΐαῖς σα ηΐ ἐρτἀτοιιὶς τγαμ!νοητ. Τ οίτιιν 
τος ϊάς ἤϊο ἰοςο. ἡ ὅβηδρομὶενν άς [πιρίοτῖς Ηου- 
τί Ρὸ {τυ ]ατίηι. 
ἴα τοριιπι Πισοοάο, ἐν οἴ τοῦ οϑσῃ, οὐδασΊωα ς ϑύτας 
πάσας. {1πῈ}}} το πατεῖς ὃζ ΡΟΣ οἰμη. 
πδύω, Πιρογοσοίἀοοντ ἡλιίθο ἀἸοίταν ὄπηδιυειν τῇς ὁρ- 

ἐοοοίάοτο ΠΙΡΟΥ ἴσα ἀἢ ἰσιμιι5» ᾧυμπι ρον (ο]]ς οςοα- 
πὶ τοτι ποῖος ἃς Ερίιοί. 4. ᾿ 

θα στασῖτον αὐιάῖο. ᾿ 
ἐς Π απλὶ ἀρ ρο Πατίουις ποτορΑςοι Ατοτ [10.. 7. Ε- 

να τίω κακίαν τὴ αὐσρώκσων υτόρβείλλοντας, ὅτως ὄθτθυ - 

ὁκοῖάο, Πιροο, πρτοάϊοτ ὅδ ύσεται ἡλιϑ., ος οἷάες 
δ ᾿ ᾿ 

Τριιτ. σῆηδιυ εὐϑτει ν᾽ μῆν δ ἡἰλιογγϑὲς. πο ]5 ὁσίοις [ο- 
[Ὶ 

ἴῃ [οχοτο,ίδιι ἱπίροχογίπι » [αι Λουῖο 2. Πιθίτιη- 
ἡ 

οἱ οίδπλι5. Ατἰ τορἢ,νεφ. ἃ νογθὸ ἐφορέω, 
τὐδηἰπποτιιίο 5 ας αι τα 5» αΣ ΠῚ ὃς θΟπιιπι» τὸ ὄθα- 
ἰο, δυγνῶμοσειη, ςπἴτας πιο ἐς τα) ἔα οΠΠἰτὰς 5 Ρα- 

ἡτῖαν {πιά τιιαι οὖ δηπεικείας κὶ τρρα όπητος αὐὴρ αυ- 
πιϊγα πα τπαῃ Πιοτιιάϊπο ὃς ΟΕ ογπ Θητα. ΡΠ τατος 
πεικείας ἵο ρον, ΟἸοπαοητία [ασπ πη Οαατὶ ἀϊςατιπιν 

Ἂς τυχεῖν νυ! ἀὨἶτοῦ τσ ἐξαγ! ἱπτῖς δαιιίτατ αὔο- 
οἡ. ὄἠμεικείας τυγχμίω πορὸς δέον Θηϊτη ας το ΠΟΠ- 

ποτο] τὴ Ἀ Ποῖον. ὃς θοπα ἤάος » εἰξ ὅβτείκκια ἡ χευ-, 
πον 4. ΠΡ τὸ τοστῖο ἀςςορὶς ρτὸ ἀαιιῖταῖς τμτ]ς5 ὃς τὶς 
ᾧ ᾿Ο ΠΟ, ϑιτ᾽ δητείκειαν ψυφίσει τι91 [Οοταζ. δπηείκειαν, ΟΡ 

ρθη τὴ βιαίῳ, ὃς Ατιἤοτοϊες τὸ δηιεικὲς το ἀκεριζεδι- 
᾿ (δριυνάα, ὰ (οτίητἢ,οαρ το Γοραῖ διαὶ αἰ ρα όπσυτ- 
τῷ χεις οὐ, 1 ΡΟΣ Ο οπιοπείατη ὃς δ» υίτατοπι ΓΒτΙΠΙ. 
ἀτοισι, α 01 }5 ἱπιπγοιτα ἰσιι5»Οἀγ [71.0, ὃς ΠῚ, 4νντ 

ὡςτηἶτο ἴσο. ΠΗϊτἰς ἤπετι, ὦ 
Π ἡ τρᾷ(θ' μέπριθ. «πνεῖ.» οὐ! μοχθηρὸς κα φαῦλ 6. 
᾿ἸΠΙ τ 556 4 1}1|5.5 τυδ [αστιιδ9 615 9 ἰαιάα Ὁ}}}ς οἷς 4α- 
ο»ἔγτιρὶ ἃς πτοίο [Ἐτ55 ΟἿ 1}]}15 0 Ρ Ο Ὀ 15.νῈ δηπεικὴς οὐκέ 
[τη 015. δθπειιοὺς τέλεος, ΠΠΠ1]ς ΣΠ111591... ἀσου δ. ΠῸῸ ΘΙ] 
ἰ,ἐλπὶς δϑτφκὴς οἷς 1ῃ Ρευ.αὐποῖς εληπιδος σππεικούς ἐτε-- 

υἱῆύθι, ἠρξιρῇς ο᾽σπιδεια; [αἷς ἰΔΟἢγν πι]5 ἀθοτοθατ, 
κατ ἢ 15 Δ πα 5. Ατ ΠΤορ. ὐηπεικιὶς λόγος γατῖο ρτο- 

Ὶ Ὁ ἴῃ ΤΊπλβο. Αἰ ἴσου ΡΟΪγθιι5 5 δηπεικές τος ὃ, κ) παὶ- 
οάφοις ὁ αὐξὰ τούτον λέγεται λόγος. Δοου ἢ πγα ἔοττιιν 

τὸ Ροϊπιεϊςοτοῖα εκ, ἐπ᾽ αὖ οἱ δ)πεικῃ ς πτάτυ τοι ῥαδίως γὴ- 
είας ἐνέγκοι, ἐϑ᾽ ὁ μὴ δλιεικὴς, πλυτήσας 5 δ) κολὸς ποτ᾽ αὐ ἐ- 

ΠῚ Γ) 

Ῥοτείξ ες (Ὡριοητὶ ααϊάοπιιπος ΠΡ Θ:τΙ Ε Ια τη 
ΟΡ Δ, ποι σγαυ]5.Οὐηι Ασολίεις, Πιϊραυ το χτ' ὅτε 

τον. 11] τα τὶ εἴς ἱπσοηῖο, (τππὶ μωρὸς ὔγπεικιὶς πρὸς ταὶ 
Ἰοϊτίας. οἰ οπιοης 5» ΠΕ πιτατομις π΄ δοίοης. (πῃ 
ς ἤΐϑεσι γϑωο νυ ρτοῖς πποτῖθιις βταράἸτιι5. ]Α- 
ἡἴτοσι σοπ δητάποιις σιμπὶ ΤΠ Δ1Ὼ ον ΑὐἸΠορ απος 

οἰκόλεϑον, σοπίςπταποα. ΑὙἸΠΤΟΡ Δ. Ἰπτεγριο5. ὅγη- 
᾿αἰχμοιλωσίας. 1.1} πλῖττι5 σα ρτίιάτατο. Ῥ]τάτοβιις 

110. δηπεικ ὶς οἱ κέτης, ἔτ πσὶ θοτδ: ἴογι15. ΡΙ απ. Το οταῦ, 
πασηλείω ἢ φαγεῖν ἢ πιεῖν, ἐσεὶς ἐδ' αὐ οἰνκέτη; γπεικὺς 

ἢ σα ρο πὰ οἵδε ἀις ρογροῖατο ποπλο πὸ ἔογιι5 41}- 
(5 ἀπηζαχατ ἔπι δὶ Βοηα;, εἰς ἀπτιατιῖς Ατδοηϊοηπιΐπι 

ἵτιιΓ. χρατηὶς δππεικησοιιμίοχ σεῖς ὃς δόοπιις. Ατὶ- 
οἰάτων τορϑοιρετικὸς 5 αὶ μἱὶ ἐκραβοδίχαι 6. δ) τὸ χεῖ- 

Πωτικὸς χαϊτόρ ἔχων νόμον βου δὺν σἠπεικὺς ὅξιν, Α ρ Ρ]Δ 
εἰμές ατοι, οἴτιπουλίηςς Βοποίει ΠΠπιὶ Πὶις ργοῦα- 

οἱ αἰδοα πο δ δέ τοι, ΟΡ ΘΠιιητ ἱπτοτ (ς.ἱά οἢ.1:- 
1, πὸ στειχὲς 5 614 [ἴτας ἰατ 4 61}155.Ὀ]ατο. τὸ δηπεικὲς.ς- 

ΠΙΙΠ. ο5α111τ45.6Ππείκειχ, ΑὙἾ τος. ὅς τὸ Ὡρέπον . καρ ῦ- 

ἀοοοης » ΠΠΊΛΔος εἰ, δπεικὲς ἀκουέμῆν ». 14 «ἢ, 
πεικούς τὺ χεῖν, απ]  ΠὐτΟΥ τγὰ ἑτατῖ. οπλο {ΓΠ πε ἔτι 
τῇ ἃς τ] σοτῖς το πι! ΠΠοποπὶ ἱπιροῖγαγο νι τοῖο ες 
ΟἹ. ὃς ἕπἠτειχὲς, τὸ ἱκανὸν, Τῇ Οἴτῃ 5, ΗΟ οἢ. 

δον Ῥίοτας. ΗΙΟτΟην ται ἐπ’ςα.σγΑπῖος Ῥγορἤοῖδ, 
Ἰὰς δου. οχ 410 ὃς ΒομΟ {ἀτιόγουν οἱ ἀγθιτγατὶ» 
τπᾶτο, Βυι4 1 Δηποῦ. . 
τιαϊτιις. ες ἄς]. δ᾽ είτος, ἕσοχώρητος. Φορὴ τὸς, δα τάς: 
ᾧ Δ, ΑΥΤΆ ΔΝ , τ ᾿ 

5 αρηιχὸς, δυεγ οτος, ἦν: ὁ ηεικ τὸ» δα ὄυσυγ χύρητον, 1. νέ- 

πορτυοτο την μος 
ἸΘΘ ΤΟ ΟΥ ΣΟ ΡΓΟΓΟΥ οχροξτατίο Ποῖη 5 αὐ νοτα, αιιπήὸ, 

πὸ, ΠΙ ΒΗ οἰ οητον, δητεικως κοράτειν, δι Πα τον νοῦς. ὅς 
Θογατο» ΠΟςταῖρ5 λα ἸΝΊσοοΙ πὶ, δθτείκες  γΟ] χθλ πίστιν σεωτί- 
ἔνθ τς ὶ : ἐμαὐα 
ΕΝ 

Οἷςοτ. ἀς δεποίζιπες ἐπίμη ἴπ Πιπυπιά ἱπορία [εις 

᾿ ΠΕ τΑΤο τις ΟΝ, ' 
ὡρφῖν σδυχεῖ τούτοισι τοιπιεική οἱἡ Οἷτ, τὸ τρέπον τοι ν᾽ 

ἜΡ ΤΠ δ (8: 
ϑεόϑω, » Ὀομα ἤάς ραοῖ(ς], Αὐτίζοις!. ὅς θοπα Πὰς «] αι! Εἰ- 
φογο νος ὄυγνωμόνως πρῴτῆειν χἡ σληεικως Κὐποικοῖς ὄβήςασαι, τοδὶ πὸ 
{05 Ασ Πτορ λαιν, ὅθμεικως γινώσκειν, ρΓοὲ πο Πἴς, ΡΙατο ἐπ ορηΤοΙ. 
ῬΠιτανοθει5 ἠη  ομλα]ο. ὁ τῷ οἱ ταρῳ 6 μῆμοι κἰ μῦ' δέοις αὶ ωρὸς ἐρ- 
γίωΣ ρῴαεγτες ὅτι οὐ ὑτμεικως ποῖρ ἐσι 7 σιωυέπεσε πα ϑεῖν ἀἰμούλιον, 
απο τῇ σομταγρατο απΐπιο ΠΟ πλ Δ τ15. ὃς ΡΟΥ πιουῖπ δα ἐσ 
τᾶτα ΠΡ αηι ἕλοι ητῖσιι5 οοηλτο [Ὁ] οτολ ται Αππΐΐο ςῦ- 
τί οἷς, ὄγπεικοῖς καὶ σμίκοιὶ συμξαλλονπ αι » ναϊίς ΟΡ ΊτΙ]αητιν, Ῥίατο 
ἀς Τορῖῦ. δηποικώς καρποφορεῖ. αὐπχοιίττη γι σας »ΟλΖὰ οΧ 
ὙΤἈΟοΡἈταίτο, πιϊγὸ ἔγιιξι! φάτιν πον πέθιις » δμμεικωώς συ- 
ταΐκεις . ΠοπΊ ΠΟ η.. 14 εἴτ.  α]αὸ Πιξβοίδητος δβνεικωῖς μ(οίπωον, 
Ρἰαπὸ {τυ]τιμπι, ἸΝαζαιζοιν. Ἰτοι οὐπὴ Πρ ογ ατίιιο ἀριιί Πε- 
ἐπ ἘΠ π.Ρτὸ [οἰτὸ ἃς γοξξε, ΡΙατο ἀς Γορ δ. δι}. ὅπ, εικως σαί, 
αἴδαδύξως. κ᾽ ποι ἐλπίδα. κ τὸ μὰ δηπεικείας χὰ χονςόπητος. . κα τὸ με- 
σείως τοι συμμέτρως »κἡ τὸ ἱκμώς, 

Εἰ πιειμϑύ(θο.υ»ο᾽ 2 ̓παττιι5.9 Πα, αἱ . ὦ μοι αὐαιδείϊων φήπειυῆνε,, ἰ4 εξ, 
ἡἰμιφιεσυδύε 5 αἰξιβεβλημῆδε . ἃ νεγο ἕω 9 14 ἐδ. ἱπίθιο : ἀϊοιτυ 
ὃς ἐγημμέρ-, 

Ἐ᾽ πιέλπομα ἤρετο, ἐλπίζω, 1146. ἐμοιὶ δοπέλπου μύϑοις εἰσγίσειν, 1, ἔλα 
πιζε, ἔρετα. 

ΕἸ πιέναμιος οἰϊ, εἰσβαλν εἰν, ὅθ ρατεύειν 5 οὐμἴπ15 ἘΧ οπρία ἤιητ ἀριιά 
ΤΆιιογ 4 Ρατιί ὃς ΠῸς ἀϑμένω οτίαπι οἵδ ρογοοπ ο ο ΕΥ̓ ΟΠ ΓΤ ΟΓΟ. 
τούοηΐετγοινἱάς ἐαύχομα!., 

Εἰ πιεννύ,θι ἱπάτιτί Ππμγλλῖ5.1. ἘΡῚσ, 
Ε΄ πιέπομαμ το ἐφέπομαι [ρα ιο τον [ἐς ἐφέποραι. 

Ἐ πιέσαι» 1 ΔΘ ΓΟ ΟἸ ΓΟ ΠΡ ΟΠοΥς ἱπάπιπιδηζιιπΊ. Ποτη, 
Εἰ πιέστεδντο! γι. ἐπ. Ρο(, ; 
Ἐ᾿ πιέψεταιοἴ ποι ἀοτ, ἀφ οηἸοῖ ἃς (ἐαιιετατ. 
ΕἸ ππζὰξ, ΠΟΙ ΠἘγοτ τπι,ἴη γοξειηι, ρτοχίπτα να. οχ ουἰίαιιο. δ: 

Ἰγομίο, ὅϑηζαξ, δ5) τὰ αρις:εροὶ κὶ ἐα᾿ δ. εἰας, νὰ 59ὴ Ὁ συυύτομον κὶ ὅ71-- 
σηδες ἐπ πλαγίαε ἡ σιωτόμως» τς πἰοπί, 

Εἰ πιζάφελίθ:... δ) σΟὨτάΠλαΧον Εἰς πιο Π5, ΕΠ οἰν οἷν, ὅθηζαφελὲς, ϑυμώ- 
“εξ, ὀργιλόν, χαλεππών οὶ υρὸν δγ)σκοπον, 

Εἰ πιζαφελως ἴα εἴπ, ὀργελώς, χαλεαώς Ης Ιου ξημήϑως, ἄγαν. ΠΟ πα, 
1Π 11 4.9,.Αἰτε δίδως; ον, ἐν θη ζαφελώς χαλεχαίνοι, ἢ σοΟπτΙΠΘΠΓΟΙ ἀτ- 
ἀοητέτίμις ἰγα οἱ ρου αγετ, Ὀ Αγ πλιι5. ητμόγω ς »ἐυξηυλύως Ν᾽ οἰξνμε 
ψᾷνως. ἃ νοῦ φλέγω, 

ΕἸ πιζάω,ιηι Πιροχίτες, Ρίατο ἀς 1 ορ. ὅηνζῇν κὶ καιτειζῇν,1. ἰατοὸ ὃς ο- 
Ῥυΐςητοῦ ντοτς, ὅγηζωντίθ, φθόνος απ] 41 {πρεγίιτο ΡΙατατοπιις 
ἴῃ ΝΝπηὰ. ἔ 

Εἰ πίζει.[οο ἴτας Προ φιΐπτο Ὁ] οτῖ 4. σαρῖξο 77. ὃς ἘΧΡΟΠΊταΓ 
Ἰηξαγιο στε: ἴοα ̓ ς σου ἄτι ξοττὸ ὄμεζε 4, ὅλζη ἐχροποπά τι 
εἴς. ἱππάοι. 

Ἐ᾿πιζεύγνυυι ἄς προ ἱπποόξοοίπάἀονατετήδιιο. αἀοτῖδο 5 σοπίππ- 
δοοςοππεέζο,ςοητί μονα τι άς πππάος εἰνοήσαμμῆν ἐπεζόνγμε- 

γίω δι εἴαν,ϑες. ἢ ἰιοασι γοέζα πὶ 1 το ἢ οχογιπηι15 σου! πιάτα 
ἔξιι ῥγοτςηταμη. ῇ 

Ἐἰπιζά,γ υῆϑον,νἴά4ε δηεζδγυῆμον, ράτο ἰορεπάτιπι ῥοῦς εἰϊς ὁπε- 
ζῶν ον. , 

Εἰ σιζϑυκ πὴρ, ου ος εαῖο δ. ἀπειριὶ τὴ σειρρὶ, ΕΟ γοἢ.. 
ΕἸ πίζόυξις τος," “Ομ ΞΕ ο»αἀπέιιο Οἱσοτγ, Τ᾽ ΒοοΡ τας ἈΠ ἴοτ. 

1ἰδτο Το 4οςοαρίτο οξαιιου ἐς ραϊππατιπι πιο οἷς ἴῃ [βτῖο- 
πε οπιλἐ{15 9 καἰ ἐν αὰ δὄπιζεύξει «ἦ δὄγχιτιϑευΐνων. ἸΝα ΖαΠ ΖΟΠ1185 

αὶ ἴδ ὀνομάτων λιζϑυξις., Ὑ81 ᾿πτογρτοβοιτογατῖο, ΠΟ ΠΊΪ Πι1Π|. 
Εἰ πιζέω, μι ἔσω, α.εκαοϊαξοτιις ςον οι] ἱπβογιιοίαςῖο ΟοΙαποί, 

᾿το πὴ φιτο ]Ποτ.στισοοΥ 2 ΕτΥ τη ΪΝ οἰτὶ 
Ἐἰ πιζηλίδ- πο πἀιι5.α πα] αΠάϊιδι 
Ἐ᾽ πιζυλοτυπέω. 2. ]οτγρία ἰαθοτο, ἧς 
Ἐπιζημιθ».κ, ὁ ἡ ἀαπιποῖις, βχαδεξδο ΠΧ Πισοπιαὶ ΕἸ εἰ τἰτισϑσταὶ 

δα οσποχίμςΡίατο, ΧΟΠΟΡΆ. ὑγούμυίθ. αὐταὶ δἠτζυαίοις ζῇ σε- 
αὐταῖς ραιταιις 1115 τὶ οἢς ἀοιτάπιξητο ὅθνζήμαν ὅδιγ ται ἔλα οἱ 
ςοηἤίτατα, ᾿ 

Ἐ᾿ πέζοιιον, τὸν ται} ξξατὶ 4 ρτόρτοτ αιοιὶ ταμ! τα 1 ΕἸ βέτειγραιις 44- 
τηπαπὶ γ οἷ {Πρ ἢ οἸ μι. Ἂ ἣ 

Ἐ᾿ καιζητέῳ. μ..ἡ στο πο λκφ »ἱ ΠΟ ἾΔΓΟ ὙΓΘΟΙΠΓΟ 3 Ὑ]ττο αιιατο 2 Φτο 9) 

ἀείν ἀςτοςπάλσο,  Ηαοίτο, δηηζητωῖ αἴθ πύου. ΔῊ ΠΟΤΕΙ ΣΤ Ξ 
Τῆς. πίω ἴα 9ε0:} σμωέργειαν εἰς τύ τελείωσιν 47 ἀπεδαζουΐνὼν 

δ)μζωητοιιῶτος.1.1 οἴ ορς πα μη ρ] ΟγητΙ5 » ῬαΠΊ τς δὰ ἸΝαζαηζο- 
πεῖ, Ὀϊοίοτ. ὁ Ὁ βασιλειὲ αὐαγνοιὶ τω δηηστολίω. ἀβλεσῶς ψ 
ἀώεγιεν ὅλ π᾿ αὐδ᾿ οὺ ς τελδυτν 9 κ ΠΡΟΣ Ὁ ΤΕ Ασε πίω) αἰετίν) ἐξ τἢ 
κὶ παρόντι καὶ χεηστάυδυίδο". πόντοι ἐπεπο σε σης ν οτο ὁτὰ Ὁ, 

δϑμ ζητεῖν, ζυτεῖν, αἰαζητεῖν,αιιο ΟἸσογο τεσ γεγο, τᾷ εἶ Υ̓ ες 
ϑεῖν,υατοτε ἃς ἀείγἀοζοτο, ἀοίγάοτῖο τοὶ αὶ Πα τοποτῖον 

Ῥτατογῖτας νοὶ αϑίδητις :γο!] 
ες ἤδχτο 32.8ς σαρῖτε ἀιποάεοϊτπο 39. 
ἘΓ πιζητησημος.556 7411 ΓΟ ΕΠτΙ Ροτοίτ αὐς [Ὁ] τ: ΟΝ Αι 
Ἐ᾿πιζησησες δι ἡ ἀπ αιΠεῖο ας, Φογ τη] ΡΟΪ ἱη ερια, Ὁ 

Ἐ πιζυγὶς καὶ ὅδέτοξις πιά  μ]πα] ]ς (τἰςητία: γοςαῦι! ἤππτ. πιο πὰπῖτ 

εἶ εμῖπι ἥτις ππᾶςλπαγι]}, οἜΡΊΖ. 51 γος Δη Ἰοσι]απιοητιιπι 

τηδο ίηα" 5 Ρυῖτα ἑαταρυ]ταᾶ ἡ νοὶ θα! ἴα, ἴῃ αιοᾷ Ἰμάϊεισ ἡδεῖ 

ΤΟΧΊΚ » Ζα (ἀρίττς σΥοΠ4Πὶ »᾽ἀ οἵδ, γλυφίδω ΠΟΥΟΙΡΙ 5 εξ σα 5 

ἀιδιαια ἐπογάαμι κα τίοΣ νδυρῥαὴ τοτίποτ αιιοιαις τυαηθοϊ ας τὰ 

νυϊρὸ γοβονε)οιπι το]ο επαϊττάτιγιν ας ἀρωϑιϑν ἀεοϊτηο» 
΄ς 1) 

ἐαπὶ Ροίςεγα.: νἱάς Μάτιν, οαρῖτα 

ἕ 

.3 



«82 Ἑ ΊΙ 

ταρῖτο ἀοοίπτοαιίπτο, 7 ὃς ἀςοϊ πιο ερεῖπιο 5 ορίΖΥ σῖς γυϊσὸ Ἐ᾽ πίϑεσις ΚΘ. ἦγα ρα το πιις, ἰπιρο Πτίο, ΙΓ. Οσξιιρατὴ 
ἐκ εἰνά οὔτοι. οὐ πο, ται οἱ τ ὁποίας ἰα ἡοικ ἐ δὲ οριτοχὶς ἰάμοικ. 
Ἀριιᾷ Ηοτγοποπὶ οἵδ ἀχίσηϊες Ππἰς σπποο! ας αιΐ 4 11: 
ποτιιος γογεῖς ὃς τοηαδττ, δέ. φηΐηι [ον ᾽ν) τοὺ δηηερέφοντα ὃ τό- 
γον « ξύνια ὀκίχοιω σὴ; ζυγίδας, 

Ἐ᾿ πιζύγιον,λαλιῖς ρατς αιια (τὰ, ον ἢ. 
Ἐ ππζυγ εἴν, Οςι 15 ἀάπἐγῖς σοπιϊίοτο, ὅτι πκαρέο κυ ἥειν 5 ὅτας ἐν εἰν) 

δηικατακλαν, 
Ἐἰ πιζυγ,οἰαιι ο, 5 γ πε ὅῆ: ζυγωσα ϑύρας , ῬεΠ Πτπὶ οἵτῖο οδάς- 

τοοτγαι πογίασιο οι σνταηῖγο οτος. ΡΟ 1.1} πο, αὔορ 9. τοῖς κω- 
μωϑοῖς, τὸ αὐαζυγώσαι ταὺ τὸν τῷ αὐοῖξαι σηκαίνει» ὡστῷρ τὸ ἐν τῇ κλεῖ- 
σωιτὸ ὅμηϑυγ ὕσαοὺ τὸ ζυγάϑιρφισον 5.9 ὅη τῷ κλ-ἴσω εἰύϑεισε τὰ ἥειν. 

Τλιοθπτις οτίαπι βαλόὸμ ὅσοι ἃ ϑύρυμ, ὶ 
Ἐ πιζώ;ρα,αριι Βοροςί.ργο δαΐτεο, αὶ ὃὲ ζωςὴρ » ἔχοντας ἀυζωύνοις 

ἔσαταν ἱματίων ὅψη) ώςρας.ντ{ς ΡΟ]].}1.7. 
Ἑ πίηδα φέρειν, στατὶ Ποατῖ. πὲ ϑυμήρκα πααρεχάν, ἢ τἰπὸ «Τὰ ὕγανουρίας χοίν 

ἐὰν. 1111, α, μητρὶ φέλῃ ὑπέρθα φέρωνιντ πτ ὅδηηρρς ῬΥο ὄελρόνθ, ἃ - 
τα θ1}15 γ ἀἴραιις φαΐ αιἰανπστιγ, ΝΟΠΠιΙ5 νιάστιιγ ἀφο πάγον 
δχένργηρφοιςαρῖτς οἔξαιο [οἀπη15571ίς βορτὸς ὑμείων με δειμήσεται 
αὐ τὸ; ἐλέγξαι ἀμπλακίης ὅδίηοᾳ, αὐτὶ τῷ ὅχι τυμητίω, γᾶς Ἐτγαι. 

ΗΕ οἰ". 2᾽η69. 71 ουροτ ,γὄγεϑυμητής. 
Ἐ᾿πεήρὸμίΘ-  ρτατιι59 1 Πσιιπάτις, ε 
Ἐ᾿ πίηερο» αι Πᾶτοτοϑδέκερρςοβονϑὺ ορτατι5.9χ ἐφιν ὑποδισοις, ὶ 
Ἐ᾿πιϑαλώμιθ.γεγὁ κα ἰοἰπ ρα 15. ὁγτϑαλαίμεθο χόγοφρίπτογρ. Α ΡΜ] η, τὸ 

ὄψιϑιαλαεμονγσαγπλει Πρ τ] 6, 
Ἐ᾿ πιϑειλαοεί δι... ὃ. ὃς 
Ἐσιϑαλαοτιίθ-, κα, ὁ χὴ ἡ πιατ εἰ πητι5» ἀρ ΡΟ] Πσεαὶ Πθτο Ρτῖπιου 

ὄφιϑαλα δια χωρία, 

Ἐ᾿ πιϑειλα'ὶς, 11 ἀτι59 οι Δ1|5τερῶνγός, : 
Ἐ᾿ πιϑειμβέω, αἀτηϊτοτροιπι Αςσοιίαι, Τοπη, χαΐ μὲν ἰεδαίων ἐπεϑτομ- 

βεεν ἐσμός. 

ἘπιϑνάτιΘ. πηοττὶ δά ἐγ 5,πλοττὶ οσποχίμς 5» ΓΔυΐτς ρσῖπηα δά 
Οοτίπε,οαρίτα ]ιαττο ) ὠπέδειξεν ὡς ὅλη 9 μα τίως, γοἰπιτ ποτὶ 
ἀείπίπατος. 

Ἐ σιϑ'αύα τος, ν ὐ κὸ ἐγϊάςηι αιιοά ϑόματηφόρφο, τ αἰ Γοτοπιοτῖ ἄς Πιτ' 
παζιις, ὅν ϑαήατος χυμὸς, ἴα ροΥ [στ] }1ς 7 Ὑ ΠρΟρ γαίτις ̓ ἰὍ το ἴα - 
Χο σαρίτο ἥιιαττο ἀδ σαιιῇς Ρίλπτατ. Πεπιο οι. καὶ μὰ μήτηρ 
ἔκαμνε κ ὅγε ϑανατος ω ἐμο ὑποφημοιιῦ τος αριι Ηείγελι. χωρ97 δὲ - 

κου Θ: ὑποϑαν εν, ς 4 σοτγαρεὸ 161 Ἰαρίτιιν, 
Εἰ πιϑανάτως ἔχάν) ΙΔ Ροταγο οἰμπι ππογτὶς ροτίοιο 7 ΡΟ ΠΧ ΠΡτο 

τοστιο. 
Ἑ πιϑυὴς, ἐξ, κα ἡ,πποττί ργορί παῖς, ἐγγέζων τῷ ϑόρνατῳ, 
Ἐ᾿ πιϑαῤῥτω, μι ἤ σώ, κα κμ,οοηΠο. 
Ἐ᾿ σιϑαρσεμύω, μι ευναῖ, Αι σοιι τ, Δηἰπιογαιμἀαοΐαπι φἀϊοῖο, σομοττοτ; 

τέρτς ε πόμα]. 
Ἐ᾿ πιϑείτερα γί οἰξ.2)} ϑαάτευχ,ρᾶττο αἰτογα, ίπ ἀϊπιον Πππὶ 5 ἐς ταὶ ὅγ»- 
ϑεύώτερα, Τ πον 41.4.1 αἰτοιιιπι [ατιῖς. ΓΠιχογτῖι5 ἐς Ζοποπε» ὃ 

πράχρλον ὅ25 γώτερᾳ γενδικώς ἀἸοίτιιτ ἃς ὅ:}) τὰ ἔτει. Χ ΟΠ. ἐδὺ ἀλ 
λοῖς Ὡεθς τὸ ἕλίϑ» ὅδ πὸ ἕτερα τὶ πόλε (9: τρϑ σοίγε, ἴῃ αἰ τογαση ντθ 5 
Ῥᾶγτο 1. 

Ἐ᾿αϑαυρμσζειν, Φοηἱς5 Ποποταγο,ϑάρφις τιμῶν. ΑὙἸ ΟΡ. Σωκρώτης φη- 
σὲ «ρεψιαδίω ἐσσάζομω,ἡὶ 2 κάίγωγε σέ, δι, τουτονὶ τρῶτον χαξεῖ δεῖ 
5 δηυϑαυμάζειν τὶ ἃ διδάσκαλον. 

τἰ πιϑεαζειν, ἀςοτιηι ΟΡ πὶ ςοητγα αἰταιιοπὶ ἱππρΊ το; ἄφοσιιπι 1- 

ταῖη Αἰ Ἰστιῖ ᾿πμιργοσοτοάπποτας οπὶπι Εἰηΐατῃ, δηϑεάζειν γεῖε- 

τῖριις οἴς τὸ ἐρλννὖς αὐᾶ' ὅτι ἡ ὅλως ϑεὸν τινα, νεῖ καταρᾳ λει ςἷ- 
της εχ ΡΠ ογθογαῖς ὕσερον ἀρᾷτα) τὸ ὅπεϑεοίζει τιῇ πατρί, ῬΙατο 
Ῥ μα άν, ἐγανακοῖ  σηαϑεάζων ὦ ἱπηργοσατίομος ἀειιοτ οπέία; 
ςοπιοτῇις Βιά, 

Εἰ σιϑειζυ,πιΐης ἀϊπΐηο ΔΕΗοτ, πη ππίλιι ἀϊπἴπο σοτγιρίοτνυσ 
ἢτ του χιοι! Αποϑειάζω ἀριμ Ρ Ιου, δ ϑεὸν ἐν νι λαιξων χὰ ὅθι- 
ϑειίσας Σ᾿ ῬΟΪ ΙΧ αιοαιις ὅα ϑεισαι σομἰΠΡῚ οΠ1Πὶ χα ταιλυ φῆ - 
γα). ὧν ϑηυ στα σ' α!οἴτοπι γατὶοἴποῦ ἀριι Τοίερὶι. ἀραιὰ Ὑ Βεογ 14, 
γοΓΟ τοστετα ὅν ειασας εἰς ἀδο5 οὐτοίζοτιις » ἀρτι ΡΙαταγς}. 
ἀπ ἢος Οαμλ}}}Π1 οςο ν 170) ἱερείων οἱ λεγομῆνοι φυτιαλεῖς ἐνηγρνγότα- 
ϑειάζοντες, Βιιάαιις γος το! ριοποιη ἀμ πνὶ ΟΡ οϊ τος "ἀρὰ 
Οτοροτάειη αιοάαιη ἴῃ ἰοςο ὅμϑειάζειν , γεν οἤτρρον Ὀεῖ 
ἘΧμουταηϑον εἰ αἰτία" γοἱτπτατῖ 5»αστ οὐα σα ἀἀητοποηϑ5ιιτ 
οἴταης ἀϊαϊηὰ οραςι]α, διι14, αἴΐους ὄημϑειάσων ργο ἐορτάζων, 
αὐ ραγτίοιρ. δηητεϑειασ μήθ. ΡΠ χ ππσὶς οἰμ ϑεοσεξιὴς ) ϑεολο- 
γκὸ ς,κριδπερω! Ὁ, 

Εἰ πιϑαιασμὸς, οὐ, ὁ, οὈτοίατιο, τά οἴ, ϑείων ὅδίκλησις, νης οἱ ὅγε- 
ϑειασμοὶ Πρ] ἱοατοιιοϑ » ποὺς ϑεὸν ἱκεσίαι ) ϑείων ὅγεκλη εις, ΟὉ- 
τεϊδιίοηος. , 

Εἰ σίϑεκα, τος, τὸ ἀἸταιτ] Θητιι τὸ ὅθατι θέον » ἀρροῆτῖο.. αιιοά 
{πρροηίειγ » νὲ ἴῃ σοΠ μπῖπα τορπιθη » σογοηΐς, ὅθιϑέμα τα δ- 
χτικοὶ ρ το πηάτα ἐγοάοητία , πάϊς πιρηζα αἰια; ἱπιροίττα ο- 
τοάιητ. λοίς.1.7.ς, 1. 

Σ᾽ σιϑεοχπενω, ο τὸ αἰ ροπο,ρτοίρι οἰ, οΥτῖσ σ» γα ςητϊονοιιΓο, 
14 οἹἘ, υτ' ϑεοαπείας καὶ οἰκονομίας πορᾳγμωτεύομαι ΟΡ δα ΟΥ̓ ορθμυ 
ὅτομω, διορϑοίγκα). ὙΠαογ ἀϊἀςς5, Οἱ 9 ὠλκιβιάδης ἔπη ϑεραπεύων τίυ) 

ἑαυτῷ χοίτο νὸν εἰς τίω) πατρίδας εἰδὼς εἰ ει διαφϑερεῖ αὐτίυ! τε ἔφα 
ποτὲ ἀυπώ͵ 5 

ΕΓ ἢ 

ΠΟ ΙΓ ΟΣ ΟΟἸα τι. ρόζις. ὅβέϑεσις τυρϑυνί διῶ, ἴῃ 
πάϊς γα βοίξεατῖο, ΑἸεχαηά, ΑΡδγοά, ἐν «ἢ δβεϑέσει τὸ 
πυκιότητι δὲ δωσι και δὲν ϑθς τὸ δράν τοῖς διριμέσι, ὄτηϑεσι, 

χείρησις»᾽ὰ εἴτ, ἀροτοῆϊις ὃζ σοπάτι5. Ἡεπποροη. ι 
ἩνΘ. γοαφη τυραννϊδὸς ὅπη ϑέσεως,, μετεώρου  δἴκης ὅσ. 
ἀμτε αρίιςιϑΞ σας δ τησεν εἰς τὸ γέρας ἀναΐρεσιν ὃ Γοχ φῆς, ΤᾺ 
σιΐθ. παΐτας «δὴ ϑστοκηρύκτοις χεέφει 5 Τὸ τυριυνίσδος ὅμ 

ΓοΪγ δυο ώεος ταὶ σημζολας καὶ ωρὸς δγιϑέσεις, [γ ΠΩΣ 
σομππριητιιτ. ᾿ 

Ἐ᾿ τα ϑεσσίζω, ρρτοθο, “τῆ οτ τοὶ Πιπι,γοάο ογαςσα μα 
Εἰ πιϑεασισμος, ἢ, ὁ) οΥΔ ρει [τιπη. 
Εἰ πε ϑέτης »ϑοθγρτο Πιημίατο ὃς ἱπηρογζιηο πποπάϊοο 

ἄσταγ Ομυν Ὸ “τοπχ.σατη ΔΙ δὶ ἰξερο τιιτι ἐπ ορῖο 
ἀλλ᾿ αὖ ἀκούπιωυήμ τινὸς δποδυρρυῆε κὐ μεγάλα βοώντίθι 

αναβλέποντίϑ- εἰς ἃ ἐρανὸν κὶ ῥακία ἡμφιεσωῶσε, υϑέως 
αἰπωτεώνα. δ εἴρωγα καλϑ οἷν τα γε ὅγη ξέτης, ἀπατεῶν 
πγῖπα εἰϊς νιἀεαηζητ. ῷ 

Εἰ πιϑετι ὃς οὐ, ὁ αρτιιβ δά ἱπιιλάἀοπάιιπι,αιάαχ δά τος ποιᾶπι 
ἀσοτοάισηάαιη γογιιηι {πππ213 1) 44 τοπταμἀχαν ἔΥτ, 
Αὐλις. τ ῖς. ᾿ 

Εἰ πίϑειος, τ, δ ἱπτροήτιις Ν]ρίαῃ. 4. ἀἀἸςξ τίς, φαἀά 
ἱπιιςέξιις, [τα πὶ ἀςφογοτιις, α οἴτι5.Πτ πη ἀρροῇτιιο, 
δδέϑετον καλ Ὁ. Ἠεγπιοροη, οἰ κομμωτικὸν, Ὅηῃ 
ΗἩεήῃοροι ἀρροίτα, αἰ ποπΊοη δἀϊιιηέϊα» Οὐ 
τοις ἑορτας ἀἰχς ΠᾺΟοτατ, Ρεγορτίπα εῖϊα., ὃς ἁἴται 
ςοηζομῆι τα πιο Αγ εορασίτῖοι ΓΘ πατιὶς ἀρργοθας 
φθλαξ, ΠΥ . ἀϊχῖτ 5 χιιας δἰ τοι αα τγααἰρογταπάιιπι τ 
τὸ ὅπη ϑετον , λἀἸφέζηπι 5 ιιοι τεξξὸ ἀἰοίπηιις ἀρροῆεα 
ΔὈΠ15 (ςατιοης ἀἰς ἰτατ, ΜΔσγοθίμ5 Π στο ργίπηο,ςα, 
40 δαΐθγη.  ἀἰοξελατιπι, "οἱ Οταοὶ δέ ϑετον νου; 
τίατη ἀϊσιμητιν ἐπ λιτῖα Μασ ἢ γα ὃς σΟτηπηςπι 
ὍλΖα δαϊεέζιτία πομὰ πια[ τς ἀΐσογς. ὙἈορῆΓ 
ταιπι γαμἰτάτεηι Γοοίτλης ἈΠ ΤΟτ ΠΡ το ρτίπιο, ὅς σὰ 
εἰγλὶ πὶ τοιαῦται ὥσὧρ δτπ)ετα κἰ πύῤῥωϑεν. Ἐτ π ἢπὸ 
ἄππι, τειύτω αὐὸ οιεῦ ὅηη ϑέτως ἔοικεν, ὡς εἴρηται ἴοι μαῖαι 
δαἀϊεξοης Πέξέφις ἀϊςοὶ νἱάσητιτονε ἀϊέλιϊη, 

Εἰ πιϑέτως)α.α!Ἱεἐξπιθ ἢ ἐγ, ν14ε Πιρογίι5. ΟΥ 
Εἰ πιϑέω,αςσυτγουἑγγ ον! ἱποιγγο Αι, 
Ἑ πειϑεωρέω, ΤΟ οἱ οΙ Ο»αἰρίοιο. 
Εἰκυιϑίγωναοι!ουποιρορμμαω. Γγϊτο ἐρεϑίζω, Ι 
Εἰ σιϑήκη, ες ὐ γὰρ ροΠτίο, ΟἸοογι ἀξ ϊο εἰ ἁάϊςξμις 
δεςο[ιο, ἡ ήδοσις, ΗΟ Ποάμς 5 πλείων οὐδ πλεόνων μελέα 
ὅλη ϑήκυ αὶ ὄθηθηκη Ὁ καχώ" ΑὙἸΠ π Υ οὔ 5; αβτοις δέκ ἐξ 
ϑυηκίω,, τέαταρα κἱ, ρροϑοήκίωυ, ΕΟ ο] 1. φερνὶ μείζων ὅδ 

Εἰ πίϑημα ατος, τὸς ΟΡΟΓΟΙΠΪιΠὶ 5 [4 Ἰταπηςητιη. [τὸ 
αὐαΐ ϑημα, τυ τη. Εἰ πίϑημροῖητε ΠῚ ΕΠ ΠΟ ΡΟΓς 
414 Πιροτροδταπι οἵ αι ἦπ Αςμαϊ εἰς, ἤ,ϑη 
ματι ανήρ ὅξιν ὠπλισυΐυδ-.Ἰάς πη. ὅήϑημῳ ὃ καὶ εἰς ἐμὲ 
ὅπη τῷ χώματίθ-, ἡ ἡρακλῆς ἐπσφργασμῆμίδ-.Ε πίϑυμα αὶ 
ἀϊείτιιν ντ ὖ φαρέτρας πίϑου, καὶ χέζητος, ΑὙἸ ΟΡ, εἰρ 

ὄγίϑημῳ τῷ φρέατι αὖραι ϑες ὄυϑέως. ᾿ 

Εἰ αιϑήραρχι 3-σο δ άῖςι νἸ στα 4ς 60 411 τῷ ϑνρεέρχω [δ 
φάρχοις γτορο τ, σα] υατιον οἰ ρ μας ἀοπηίηατα 
ξογατίπς, Θαζα ἱπτεγργοῖο γ πὰς δηιθηξαρχία,, ἀαρίϑι 
ΜΕ ἴαη. 

ἘΝ πιϑε οι μτὃς, 
Εἰ σιϑίγω, μ,ίξωγποιχαςῖ Δ σο, Οφμἶτν 
Ἐ᾿ατιδυγγάνωαττὶη 6. Φάπήομω δι] 4. ΙΝ 
Εἰ πιϑλάτσας, σειωτόμως εἰπὼν ἘΠ ο(γ οἢ,αΐ δγειῖτεγ ἰοοαι 

ἀπο ηάι Πα ρο γι οἰπ ΜΠ Ππ4 ραττὶς! ρλιιπη, 
Εἰ αιϑλίζω, μιίψω, αι φα) ργοπιο ίδοο, Θεηΐτ, “ 
Εἰ σιϑοάζω,πΠπέάδο . αἴπάεο,ὄγηϑυάζω μαρτυρρυῖῆν Ὁ- δαΐα 

ἰάᾷ οἴ, χα ϑημα ἰποίπιθο, ἶ Ἶ 
ΕἸ σιϑϑλόω, ΟΠ ΠΟ» ρογτιθο, κθασκοστω, τερρέηω 7) ΑΙξ 

τισροοτυγἰάϊη τοάάο. ; ἦ 
Ἐ᾿σιϑύμέω, ρα] τὼ πείθομαι Οὐ 6 κλύον ἴσγ᾽ ὅλίϑοντο, 
Ἐὐ πιϑυρέω, 4 {Π|10 91 Π|1Ὸ νο] [ὰρογῇίτο. 
Εἰ πιϑύργυμαι»ἱποοίοα Πρηϊβςατίοηα 41 πηλ8 ἱπῖτε [αι 

οἰταισλ ταις, Ετοτ, ταῦρος ἀγελαῤχης βεσὶν δητϑύρνυται κὶ 
ποίμαγίω, κἱ ἐῥενίδ' γληρρῖ σπϑβ ματος. Ἐτ ὄδηνομν ὐ μῆνα!» 
ζωογογούσαι υαττι ϑορβςοἴοιηιςπ, σῆμα, 

Εἰ αιϑορομα.ἱ Δ Π]1ο. ᾿ 
Ἐ᾽ πιεϑυρυόεω, μι ὐσως τυ] τιιοτοἰ πίεγορου δάπηγηϊατο 

δῆτϑυρύξησε πείλιν οἱ ὄχλιΘ-, αἀπιατπιμαγαι τα ρ ΡΟ ΡΔΠ 5. 
οἰοπαητὶς ἀϊέϊ ει. 

Εἰ πιϑρανίον, ρᾷτο παιιῖ5. εἰ νοῆι, 
Ἐ᾽ πιϑραω, τη σο»ἷα ἘΡΙΡ. ΚΡ: 
Εἰ πιϑρέξας, αντος δ ροτουττ 5 α τ πσοπο»(ἀρεγαφηϊςῆδει ε 

χωχοιτς. εἰξ Ἐπτιιγιτ όήησρε ξωγὶ ςιΓγᾶ ΠῚ. 
Εἰ πιϑρέψαι, ΑἸ Πρεἀιιςαιἶς. 
Ε ϑρίω ἕομαι, ΒΦ ΒΔ Πτογ Πιςοίαιπ ον 
ΕἸ τ βου π]ομα οσῶο; ΡΟοΐλο, 

Ἀ' 



ἘΠ 
ἡ ἰΔΠΙῖο. δβνϑρώσκα νεως, ΤΠ ΠΠ1Ὸ ἴῃ παι οι. ϑαπηδωῶ, ἐφαλνο- 

οἷ πυδ στ, Ἡ Ομ. ἀν. αν ἐρβυθ. κ᾿ καπνὸν δστοϑράσκον τὰ 
[ς γαίης. ᾿ 

ς 5 θη ΠΠ|}. Ατἰβομασιις [1. 9.. διιοια φησιν ἐξ) τὲ γυίϑια τοῖς 
ὕμοις ἀματελοτυράσοις. ταὶ δ᾽ οἱ) τοὶ χφὶ ὅγπϑυλλίδεις χέγιῶτωῳ, γἱὰς 

εἰ ὧν 
μα! θεγκα! ΕΧΡΘτΟ τ ποϑυύίκαι.ν πες αὐτεπιϑυμοίμαι αρτιί Χο- 
ὁ τεῦ τοάλπιοτῦ. 

οἴσω, πουκα,ςοπσιρι[ςο ἄς γ ἄογο, σεῖς, οχ στοϊςοτγ 
Θ΄’ 9υλυύ πη Κη τῷ Ὅμῳ παρεῖναι ὧν αὐτὸς ὅηυϑυμὸῖ, ἡ ἐκ 

Οἴσοτο Τιιοιι!, 4. ΑἹ πιυ]ατῖο 5 σσεϊτιιάο ἢ εὸ 4ιοι σοι- 
τί τα 15 Ρ Οὐ] αταγ,ἱρ ἔς σάτοατ, Αἰχαιιασίίο οἰμιν Γη Π1τ|- 
τὸ τοἐς Κορ] θυ ϑυμώ γδ ἀκούσαι τῇ ὅδιν ἐχοίτερον, ἐρῖο 

ἰο, ὅτ ϑυμω τροῦ' δραμεῖν» Χ ΘΠΟΡ ἢ ὅϑυμώ μαϑεῖνς οτιρῖο «ἰ-- 
Τάεπι, ὅῆτϑυμαῦ δεῖν, νἸάοτς οριο ἰάοπν Χ ἐπ ρὶ. Οἰιπὶ 
ρ]ο, ὅθηϑυμω ὠν,αρι ΡΙατοιοπι ἐς Τιοστθιι5, 1 οἰτγοιι- 
ΧΟΠΟΡΒΟη; εἰς τὸ φιλών τε αὐτιφιλ εἰ ὥτι σ᾿ αὐ ἡ πο-- 
τ εἰ ὅλαι. τὺ ὅσα ϑυ εὐ στ εἰναι, χαὶ αὐτεπιϑυμεϊόϑει τῆς σι -- 

οΠΓΟογατεϑ , κατελϑεῖν, δ, οὐ πολε ῇ σαὶ τίμὐ πόλιν ἐπεϑύμει, 
ὄηϑυμω «θὲ τἶσ᾽ ὄθαπηδ' δὺ αίπων τοῦ πατρὸς διελϑεῖν 

ᾶτος » τὸ 5 ἀριιά Γίάτοη. δ ἀριιά Ιὔδιη. ὅπεϑυμησις 

οἰζδν ἡ κἀς Πογ υπ οι ρΙ ἀϊτας,αϑοξγατῖο. ᾿ 
δ. ὁ,αβοέξατοτ. Οὐΐητ, αι ἀοίγ ἀογᾶτ, ργὄρτιις,αἰαςιῖ 
ΣΠΟΡΒΟΠ»πολλοιὶ ὄγαϑυμητας γἡ ἐἰς-οἱὲ κ᾿ ξεῖνοις λαιζὼν, δὲς. 

Ἀροϊ οσιδϑασγατισιμτι Οςπίτιιιο; ὅν ϑυμητηὶς ἀυτεῖ,, Οἷς 
Υ1α; τρόϑυμίο, 

δυνά τιδ οι ρ τἀ τι5.Οοηῖτ, τὸ ὄηϑυ μκτικὸν, αἰ ΡΙάϊτας.11- 

ῬΙατ. 9. ῬοΙ τὰς, οα. Ρατος ἀπε] αιαῦν οἰπρτατς Δ ται 
τος Γ Ἰυτηστ, 
ἶ “οαρι ἀὸ, αἰ 4ο ΔηἸΠγου ὅτ ϑυμητικώς ἔχω πῇ ἀκοῦσαι, Βιι- 

ΒΡῚ {πὰ ρυτοτῖρ. ΒΟ αΧ 110.ς.βύλομωαι, φϑέλω, ϑέλω, ὠρραιρροῖ- 

ὐϑω, σηνϑυμω, τξοῦρεπεϑυ κω, ἐφίει αι» ἐπείγο μαι» ὁρεγο μα) υὗπο- 
ἰχομαι( τὸ γδ ἱμέιρω ὃς ἵεμκα! ποιητικόν, ἡ δρίγνομαι; βελομβύῳ 
ϑυμυτικώς ἔχω. 
Ἴ, ἡρἀείν ἀογα Ὁ} 1 59απρίτι5. 

οὐ 11 01 4054114Ἰταϑ»οι!ρ ἀϊτας. δε ὄθσϑυ μίας δι μοι, ΑΡο]- 
Ερ᾿τοἱ. πέπεισμαι. δ ὅπ ξγυμίας εἰν αἱ σοι ϑεα σειὅϑαιι με κὶ ὑπ᾽ 
μων ὄλιϑυμίᾳ γίγνομαι φιλοσοφίας. 1  ]ατὸ 1η ΕΡΤΠ, [ἀξ 
ϑα υμῶς εἰς φιλοσοφίας ἐν ὅηπϑυ μία γίγνείδει. Ἰπους ἀ 1011 

Ῥια ἀεί ἀογῖο τοπογῖ, τδτάειτι, ἑωραάκειν ἀχριξας τυ) ἐ- 
πῆς διογυ σίου φιλοσοφίας » γἱάς θα} 4110 Δηΐπιο ον: 
11ο ῦΞωΝ: εἰἴος αβεέϊις. ὁ γλυχασμὸς ἡ ὅλ. ὅγεϑυ- 
ηζιίς ΟΕ ἢ το. 1116 χα] οὐξ ἀπ! ςςάο ὅς τοις ἀοίγ ἀε- 

πιϑυμία “ἥδ᾽ αὐ δρων αὐτοῖς ὦ κοιιϊ στο δλα! 5 εἰς οτατ ἀείγνεε- 
τὸς γος ρ᾽ πάϊς ΤΉΠοΥ ἀἸά. δϑϑυμία χοης αἱ, ΑὙ ΠΈοτο] ἶπ 
Ἐχ δτοϊσογιιπι ἐς βπὲτ, βούλησις, δὐ λόγος ὄρεξις σηεϑυμία, 
»ο»Οἱς. Τ ιν, 4. νο ιπτας 46: 4.114 οἰιπὶ τατίοης ἀε- 

Εἰ (ον νο] οι ρΙἀϊταθ οβτοπατα 5 αι: αἀπιογίᾳ τατίοπο 
ΟἹ Ὁ ν πευποητιις. [Οἱ ἀς πὶ, ργὴ δθαϑυμία τιμωρίας αῷ δὸ-- 

ηκέναι οὐ τυροσηκόντως. (ἸσΟΓΟ» [Γἅ 5 ΠΟΊΔο ριιπηϊςηαὶ 
ἰάεατιιγ ἰπΠὸ ἱπταγὶᾶ, υἱ ὅβεϑυμία τοὐσίτα, δον, οΙδὶ 
τι1π| ἔπτη .5.5 ΕΧ Χοπορποῦτς ἃς (Ἰσογοης : νἱἐς ὅ- 

Ἐχ Ἐρ!ειτὶ (εἰς ἐξ. ϑεητοησ. “ἴω ἔβτϑυμμῶν αἱ οὖν εἰσι φυσικαὶ 

1“ αἱ Ὁ φυσικαὶ καὶ ὅπ αὐαγχεῆα) ». διγά πϑϑοὶ καγίιὼ δόξαν γι- 

(αν ατος- τοὶ [π ἔΠτιι5»δορ νος ἀο σαοτιῆς. 
ἡ ἰ πο. οἰἰογαπιςητα δάοϊςο ἔδι ἀςοςηάο. νης ὅδεϑυ- 
βοΐτιις τη σατθοπε Πιΐῆτας. ν᾿ 
ον ατῖα: ΠΟΥ 5, ταὶ παντυδαπᾷ τ ἐφανώμοτα, Ἡεῖΐνε. ια 
ΠΟΓΟΙΪα ΟΠ πὶ ἢ σοἱ Το ἤιργα ροέλις (δι σοτ, 
πἴπηὶ (εάετη εἴς νοΙπτ ἀρρεπάἐβαητιιν, ἃ ϑυμὸς ἀς- 
Ρυτάπτιιτ. ΗΠ εὗ"ο ἢ. 

ἡείπνοι. οἱ ΠΟ ΠΤ] Οστιτη ἀρ Ροτοῆτεσ; Ἦος ποπιῖπς Οα ΙΓ 
θδζ (05. 411] 4111} ταῦ ἀἾπ15 Δα ΟΠ τ τὶν οπἰγδτ οο- 
ΒοτΙ 5οταπιςη ΟὉ ςασπαγινῃ εσαρίάϊτατεπι, Ποη γοσιι- 

15. 411 Ὁτ15 ΓΟΡΑΓΘΏΓΙΓ, 
ὈΣτμ τη} Ρ]1η.110.:.6΄ ταρ.8. Ὀ]οίδοτ. 16. ὐὔλίϑυμον, 

ἐν αἴϑος τὸ σκληροτέρφε "κα; Ξύμόρα ἐοικότος, Ηθος οἰϊ τῆν πὶ 

ἀτιιΓοῖαΣ ΠΠ.1 115. Οπηα πὶ νοσδηξ ἱπαοϊ πσγιμπ,νιαν - 
ἰάοπὶ πογίραπα ἔπιες ὅηϑυ μον, 

Τ 160. ἐπτανοο ν᾽ οἶμαι. 

πιυκα ἱΓηπιοϊοοἰλοτιῆςο,ρὸ ἢ ἰλοτῖῆςο. νέρων; γάλ- 
μεθα, ἵν γοηὶ Οαἰ δασι (λογὶ ἥσαδῖπι5. ΡΙαταγο ἢ. ἴῃ 
ΠΠπορ᾽κ ἰα δμ αὐδὰν κα μὰν ὅθαϑυ ει τοῖς ϑεοῖς. Γ15τ.6. Ἐρτστ: 

᾿ ἐγτέϑυσεν ἀλέκτορα, το ΡΓΟΡΟΓΟ ὃς σρὶο. ΑΡΟΗ.2. 
5 ΘῈ ει δόϑει,. 1 οἴ, ὅθαϑυ μεῖς. ὃς Ηςγ εἰ ὅγηϑυω, ὥρκημαν, 

ἸΠ Ροτοσ ἴῃ ΑἸ Ἰπιοπτῖν πὰς ἀριιά Ρίλτοπ. ἴῃ Ρ)ιαάτο ὕθητε- 
πῦρ το απτιτναι ξατιθιιη 4ο ἐπιροτιι ξοττατ. 

ἢ Ἰογ δ τὸν ο[{15 αιια {Πρ οΤ τῃογαςοπι 1Π 1] ΟΊ ΓΙ, 
; ἴζο,μ ίσω, παιχα,Ἰοτῖςο; Ρ μη κίεῇ Ὧρετ ἀτπιογίαρεγ τ μοτα- 

ΔῊ ὶ 

δἰτο ἀοιρογ αἰ στη. Ης Πού. μακραὶ σ᾽ δλιϑραίσκεστε κυ- ᾿ 

ΕἸΤΙ 483 
σοπὶ αἰ αι} Πιάτιο ἄς φαις αριιά Χ ΟΠ Ἀ, 

ἘἸπιϑωρηοσεώτι αὐ γα τὶ δάτιον ἐν) Πλατιο ΑΡο]. 
Ἐπυϑωυασειν, πο Ια πγαγ ον μουν] ἰἰλογογεθηκελ δι ειῶτε: ΗΕ] οἴ οἷν 
Ἐπηΐδιμωνγον δ, ΡΟΣ ταις» ΟΧ ροττιδ» σις ῃ 5» δρκπειρρς. 
Ἐπ στρ θρς5 “ΠΟΘ ΓΟτ ΓΟ Εἰς, ατίοίτοτ, ὅγηστήμῶν, ΑΡοΐ.2, ἔϑηΐςορα 
νην 1] Δ 111 ΠῚ Ῥ ΟῚ 1τυμπ9ἷ.Γοὶ παι] δ. 

Ἐπικαγχα ξεν, το ας τι ἀογονσας υἰπηρτί, ἐσπγελω, 
Ἐπικοϑαρωγαίζογρο, 
Ἐπικὰ ϑέζομαἰςεὶςο. Α ΠΟ ΡΠ. ἴὰ ῬΊατο,, κρατῶσι γὸ κἀν τοῖς πολέμοις 

ἐκοίς οτε, ἐφ᾿ οἷς αὖ δίς ὅδε ϑεζο ται μόν ϑγαρια 4μὸ5 (ςἄςατ. με- 
λτΎς, ὩΣ : τ ἰ 

τοιφορᾳ ἄστο εἶμ᾽ ζυγων : πχχτιν ὄῆπκο γε ζεῦδοι αἰσιια τα ἰλπσο5 ἀδια 
διαιῖτατς δὰ τογγάνη γος Ππιητ,τὸ βαρφιώ, 

Ἐπικα 9 ϑύδω ἰποι οἱ ἀοταγονΐ οί. 
Ἐππηκφιϑη μαι λ{π|6 09 τ οτΠπλσο. ἐπιροηάςο, ἔἠπχρέμαμεαιἱηείηςον 

Ροϊγὺ.Ο ὃ διατει χίζει ἢ πόλιν διὸ τ' ἄκρας, ἵνα μηδεὶς τι φοζιῷ. ὅγ1- 
χώϑηται τοῖς ταραντίγοις δστὸ δ κα αχόγα ὧν τίν) ἀκ οἰ πολιν, )οπιοῖε, 

ὁ σδεκαϑηυήν. ὅ}) τῆς τρα πέζοε. τα τἘἴτοῦ αἰςα ον 
Ἐπίκοϑίζω; ἸηΠάςο, ὅκα ϑί ζει τοῖς καρ χησίοις ) πατὶς πηαΐο ἰηΠάοτ, 

ΡΙαταῦς . 1ῃ Τ Βεπ[κ, ἐπεκασιζε νόϑειωτι τὸ ἐξίω μας ἴῃ πατι τοῖς 
ἄεθας ἁυεϊλογίτας, Θαζα εἰς δοης έν, ὄθεκα ϑίσαντο ψυλακίωλ, ἰμρο- 
{πόσιος ργαπάϊιμῃ, ΤῊ πογά, 

Ἐπικφϑίςιπιω ργείττη. ὄῆπκάϑις αγα! πορρφη θυ Ὁ. δὴ τῶς ἐγθείως μᾷν 
τεία! ΡτΟΡΒετατιιπι σοπιις ρτδοῖϊς νἄτὶοὶ πἰ 159 ΡΊατο ἴῃ Τίμιςο, 
δἰ βαϊῆσατ οτῖαπι σομ Εἰ τιον [ πίτιιο, οτςον αἰ]εσο ἴῃ ἰοοιιπ 
ἀςπιοστιι γος] αοιπτῖς πταρτῆτατι ΠιξΗςῖο. ΓΟΙΥ Ὁ.η 2.μὐἴο 
ἐν ὃ τῇ μούχῃ ταύτῃ λϑυκία τοῦ φρατ"γρ χελδυτή στεντος, β(φέρκεον ̓ τῆπχρι-- 
τέςησαν τὸν κόρον, ᾿άοπι ἀΠ [0] » ὑ δέξε τοῖς ὠτωλοῖς ὃς αὐ ὅβακφταςα- 
ϑεὶς κρατηΐσῃ π' πόλεως γκοινίω ποιεῖν γὴ τι τοφρύ πάρ χοντι ςξρατηγῳ Ἃ οἰ - 
κογομίαν «ἶο λαφύρων, ἰςίτιν ὃί αὐτυπυκθιτα ς αϑεὶς ρτο ςοὰς ἃ Γ]ιι- 
τάς ο. ᾿ 

Ἐπηχαι βία τὴς ἐμπορίας, ποτράταγος ἃ ἀάττι τὰ [πστπι; ΡΒ οἴατοι 
Ἡετο!εϊς, ᾿ 

Ἐπιλαίριίθ: οὐ δ, ὃς Ἐπίχαιο9ς» ΟΠ ΡΟ πτι115, ΟΡῬοττιιαι55 Ροτγίσαϊο - 
{Ὸ}5: Ὁ. ἰσηαυ ει59ῖπ Ρτήμπιῖδ δάιιοτγγοηάιις, ἄθητηδ εείϑ-. δγηκίνδιιωθ., 
δθκριρος, τ οϊαπ ὶῃ (ταιις ὄθηχαι οὐ τατύς οἷ ς νοὸς γοιτο αν, σταιχ Πτ 
ΟΡΡογιιηϊ ἤιπια, Οα] ΘΠ ,άς [40 Ρ 115, ἔγειον ὅηήχαίρον ῥῥξω τίϊ - 
Ῥὸ γὰ5 πεςοι γι τι. 14 οἴ, αὐ μόδιον. ὅητκαιοον μιέθλον, πιο πιθυτιπι 
γίτα!ονντ σογοϊεςιι.ςοσ δγιμι τ νεῖ Ρᾶτ5 ζογροσῖβ5 (ἸΠ1|5 νῆις 
οἱἙ ρεγηθοοΠαγιιισ, ὄθηκαιφον χαράκωμα ) τοπροτάγίηπη να δά 
τοΠΊριΙ5 ἔχέζιιπι ν] Ππππ|ν Βυκ, τη Ἐρ ΠΕ ρσϊοτλ. Χ ἐπόρβοη; ἰπ 
ΟΕφοη. οἱ μᾶν νοι τεχνίτω δτοκιυπῆονται πῶς τὰ Ξ τχαιοιό τα τα ἧς 
ἕχας Θ. ἔχ τέχνυς»ἷ. Ζιι85 ἔχης οχο ΟΠ πεῖ ἵπηπα ὃς ργα εἴρια δηή- 
ἀαιρος ὧν πὮ ζην»ν ἴτα 155 Αυιίξοτε], χρατεῖν αἿδ ὅπηχαίρων τῆς χώρας. 
Οβγγίοι,λύγῳ κ». ἴῃ τι ρ 4 Οοτίπε νοςαῖ πὰ ὄλίνρα. τε πι- 
Ῥοτγαγία υῖις νἴτα (Πέτα ντ νείπἰπιςητα 9 τοΐξα ὃς α[1ὰ οἱας- 
πιοάϊ, ΑὙἸΠ]4, οἱ δϑιχαήρεοι, η111 τς τι ρο Ἐπ ἀϊοιιηταιτ. ΧΘΠΟΡἢ. 
ΡῬτο φιυιῇήθιι πη παρ γατί σις 1} 1τ2:. Βοος]. τείποσι, ἀμφί- 
πυρὸν λάέτρων ὁσίων εάν, ὈΉχαιρρν, ὑτῸ ἐγχαίρατοτο παρ οἴει ὅηὲ χαρ- 

οφύ εἴς οχ τοπηροτε,ὸκ τῷ αὔδα χεήμαγντ η δὴ ἀϊέϊιαι ς τ. ρτς - 
[ξπτίατιιπι. Ἐξ ργο τεπιροσοςτςηρο ἰὸν ςοπηπλο ἀτιπι » ἔυκ- 
ρως.αϑιιδίως. Ε 

Ἐπικαίρως» ΠΟπι πιο ίπ1. 
᾿ ᾿ δ τ ὰ ΤῸΝ ΟΝ Κοὸ δυδι ὰ 
Ἐπικαϊωφα που ΐπαγο, Ὀἴατο ἐρ1{1.7. οἱ τὲ σώμα τω υὗτοῦ πὸ υἱλίκ ἔδιχε- 

καυμῆοι, αι οτ πα σογροτα ἔπητ καὶ Τοῖς ἀοιμῖα, [τε πὶ ρογ {{πππιστγα 
ντο, Αὐἰ[14, διαὶ τ ὁ υἱὲ ὅλ (Θ. γηκαίειγτο 3. περ οὐ ; ΕἸῚς ἐπὶ πὶ ὅθε 
Πυπηϊτατεπι ποτα ἡ νὲ ἀρηά Τ᾽ ἈΘορ γα, μττον. 11.3.6 4.12. 
Ἐδεκαυϑεισων 71) μζωών. πὶ ̓ οσητα Ὑ οστὰς ΡΙϊ1.110.16.ςαρ.τοον- 

δῖ ποη γοξξὲ ν {τς γαάῖςῖθ. ᾿ " 
Ἐπικαλαμάάομαι »ὦμαι ἡ ῬοίῈ αἴπιπα νοὶ αἱτος (ρΙο !ορίαπι ἕαοῖο. Γ- 

τοι ΠΊΟτΔΡΕ. ροίζ αἰτῖμτι νοΐ 4110 5 [ῬοἹῖο Βομῖς 7. 4115 αὐ αἰτς 

τοϊτέϊα {πητ. Τὰς, 
Ἐπικαλέομαιμ.εἰ σομαιγπινμώἰπιοςον αάιο ΓΟ» ΜΌΡ]οτΟ, 1. εἰς βοη- 

ϑεῖαν καλώ, ὙΒαΟΥ ἡ δ Ήκα» εἴτο τὸν βρρεἶτον»Βιτιτεισ ἱπυρίογαθαῖ, 

ΡῬΙυτατο".ἰη ΡαΡίίς βεκαλέϑει τὸν κύριον, ΝαΖαηζοῖά οἴξοῖπιιο- 

κάτα Τοπηϊηιίη. [τοπὶ ργοιοςο, ̓α οἵδ ΠΙρογΙοτοὶῃ ἀρρεῖϊο. ἣν 

πιχϑιλοῦμαι καίσειρα; Οαἰἄτοπι ἀρ Ρε]]ο»ἱη Α ξξ, ΑΡΟΙξ. σὰρ.25. γο- 
μῶς τὸν δὴ μὲν δπο αἴ ὑπάτων τὶ φδύγοντι δικίω δξηκαλεὶ ὅτι διδοιῷ, 

Ἰοχ τὸ ρεγπητεςὶς αὐ Ῥορυΐαπα ἃ σομ α ριῖς Ρτι πιοςατίοπξ» 

ῬΙυταιοἢ. τἀπὶ, ὁ 8 ἐβπκαλεῖς αι (ὃ δημόρχοις, ΑἸ], εἰς τὸν Αγτῶς 

γιον ἔϑηκαλέστιδϑει ἐξ δυμοίρχοις, Ιτοτῃ ΟΡ ἢ φΠ ΩΤ νΟΘΟΥ ΟΥούκα 

5. ὕμνοι δδικαλοιωώτο,ρρο Δ ραητὶγ Βγιηη,ΡΙατο ἐς [ςρῖδ. [τ 

ῬοΙ]οτγβοςῖι (οτ δϑακαλιμῆνα χφίματα, ΟΡ ας «ἀο χυΐδις ἀτριᾶ- 

ΤΙΙΓ αἰταιη. Ἡογοιίίοσ. ΔητρΒΟα» ὑπὸ ΠῚ ἡγώκοντος ϑσὶ ὥπικαλέμε- 

γ᾽, ὡς ἕκων ἀπέκτεινε» Π6ς Ὁ ἀσσι!Ἐάτοῖς αιυιάσιιι Ροἠξυίατιις εο 

ποπιῖπο αιιὸά ρτιιάθηϑ ἱπεογεπιοατ, Τάἀοτη; κα τὸ μειξρίκεον καὶ δι-- 

ως δδικαλεῖταιοἷ. ἐ γαφλ εἶται. 

Ἢ Ἡέ φλος ἰἐτα ἀϊξλιιο ἐς «ιοά δβηξουίμᾷν Θ-, ἯΒΗΡ, 

ΦΥ ἀΟ ῬΙΆτΑτγο᾿,, σιεπίων ὁ γασιχφας δβηκαλάμβυ. ΚΕποΟρ ἢ. ἑλλίωικων 

Β ἐπικαλέϊ τωι ἢ σίσυφθ-, ἶ με ᾿ ι 

Ἐπικρλϑω,μιέσωγπ, ὅβτκέκληχαν ςοξποζπιῃο; ἀἄμοςο, ἌΠΠΘΤΟΣ ὙΠΕῚ 

Ῥίον σραρρε Πο»μοσπιπο,ί το Χο ΟΡΗ. ὐόραποδες αἰ ἑεμ,οἦ - 

πεχάλει. [ἀφ διαλεγομῆβου φῳρὸς αῤεφ'οδημιον ΤΟΥ μικρὸν ἔπικαλέμε- 

γο9 Οσ ποθ ςΏτΟ Ρατυλιη ὅγικολι οἰδίκημαι ἜΠ ἐμὲ τῶν 

εἰ 
“ 



" 

σοι το) σειλοροσέ ἀν 11 ουϊπαίται ἀρ Φοπἐπτατίοποπι, Ὑ Ἀιιογετά. 
γάοηι, αὐτοῖς ὅπεκαλουῦτες τῶι ὅσο τ ασιν, ἰλτςίαπ.. βίαιον 3. τὐ ὑξρα- 

«ο φικχὼν ὁ δεὶς ὁ δὲν επεκούλεῖ μοι, ΚΣ ΘΑ 00, εἰ δέ αἰ σηπχφλοΐη τις αὐτοῖς, λό -᾿ 
ἵϑαι δεδόνω, ΕΤΟτ 40. ἐπεχοίλει 3. ἰμφοτεξνις, φιλίαν" ἤν ἔφασοιν » 

ἴῃ οτἰπιρα γογέορας γεγίσιις δα οἰτίδηι ΝΡ τ, Τ μον, 
πὐφλέσαντες ἐχ ἡ κιςα αἴ, ποχέμου σφισὴν αἰτίοις ἐ). ποη 1η1- 

αἰτηατη ΒΟ] σαπίαην 1π Ε1σ5. σὐ πέοτοπεος. ὁθηκαλώ σοι ταύταν 
ας εἰδὶ τι ογάπιθη ν οττο Ρίατο ἀξ 1,651}. οἱ ὄγπικοιλ οι τες δἰ νλή-- 
Ἀϑις ἢ σδητος ἀὐποτίατι], Γάθην ἐς Τιοοῖρ. ὄθηκαλεσαντες ἐῆικι- 
σβμὴν» ΟΥΙτ ῖμὶ ἀσατος, αἰἱὸᾳ ααππι Ατμοπίφηπριις (οηΠΠ της, 
ὙΠογά. ΠΡ. 4. Ἄἤτκϑλιῖ σοι ἐπ᾽ ἐργεσίαν, νὈΪ Ρταροίτιο ὅθδ Αθῇ- 
ἀοτιζουν χαβπύσαιϊις ἀατίιο Πρ οἶτον ΠΏ ΘΊΣΙΓ ο γὲ ὄβηκοιλω 
ἀυπῷ τῷ ρα γοιατιγάαταπο ὃς ἱποιίο τοτὶ ἐρίαπα. ΡΙΆτο. 
Ἐπιιάλυμμα, τος, το, ΟΡΟΓΟΙ [1 π|0 Γοίτ σαπογογιι, ρυδτοχτι5) νε- 

ἰδπιθα;οϑογιπῖσηξιπ. [πα ἀν ἘΡΠΈΡοτ,ς. 2. μη ὡς δηηκαίλυμ αι ἐσ’ 
χϑύτες τῆς κακίας πίω ἐλδυϑερίαν, Α΄ ποι γοἱαεὶ ὑςἰαιηςα Παθεη- 
τῷ 5 πτα {π1α: Εἰ οττατεῃγ, 

Ἐπριαλυπῆη ρκῦτ, ΟΡΟΥἱπιοηξιιπη. 
Εἰπικαλυπθω, οροτίοννοΙ ο»τορο, δέξατο. ἨςΠοά. κακὸν δι ὅ πῶμα. 

κῳλύπῇ εἰς. 

Τἰπικοκυψιεγεῶς δον οἰ α πη οι) ΡΟγοι υππ»τορτπιςὨξιτι ) ὄθεχοίλυψις 
“10 ἃ μαρτεῶν, οοου τατιο, ΝΑ ΖαηΖ." 

Ἐπιιω “πὴ, Ποχῖο. ; 
. Ἐπικαιαπής9ε ὃν. ὁ, ἡ, ἀπ ποιιςνλη Εἶθ ΧῚΙ 59 ἸΠΟΈΓΙΠΙς, 
Ἐπικόμπιίθ. ἐμιφεφῶία ἰηβοχα αῃτὶςα. ὅθηκοί μπιθ' ὀπιῶναν Ἰηῆςσχα: 

Ρο[ιςανΘαχα ἱητογργοῖο: απ ἀκ ξεὶ5 σοτγηῖθιῖ5 ἴπ ραττοια ρτὶ- 
τοι» 1π ΠΡμΠ ΠῚ ἴς οἰτοιμπια ρ τ, Ποχίύιπηαιις ἱπηϊταειις, ὅδεχαίμ- 
πῖον ποιεῖν ἀρι Ὀἱοάοτ. δ᾽ οι τι» οἱ ἀοί ται Ἰησαγιια ἕλος 1π- 
Ττριονο, ιν 15. οἱἙ Γαῖπα ἤρτγα ἴῃ [εοπηἀα αιιαάτα, ροΙϊ φοἰτῇ: 
34 πε ιιιπη ργοάιιέϊα αοῖο πιοάϊα 9 τοἀιέτίίαις ςοὐηῖθε ριι- 
πατατ : αι {ἰ ἀἰευι!σατίοης ναι οἷο δὰ σαππας Απηϊδαίονη 

Ἰστίδις Ἐγοηγίθιθ. ἀϊείταν ὃς ὄμχαμπες ταξις,, ἐπαν τοὶ μέστο τοῖς 
πολεμίοις σἰρρσσίτῆῃ,, τὼ 3. κέξ τα ἐν εἶν᾽ ὀπίσω, μερῶν ὄρϑια ἐφ᾽ ἑαυ τίν) 
ἔχῃ τεταγυῖῆψα., φιοφ ἃς ἐρίς Τὶοάοτιις. λοζίων ποιεῖν πίω) τάξιν 
αἰχίε, ἐμζολθυ γογὸ ΔΈ] αηο εἰν ἀςίος οηφάτα)νε ταξις ὧν πλα- 
σίωχ ἐν πλινϑίω,αςὶος ἐπ ἰάτουοι}} ξουπηδιην Ἐγοητίηο ἀοΐες 41- 
ἄγατα, 

-Ἐπικοίμπθω,μ, ψω π,φα, ἢ ξξο,τορ Ιςο. Αὐσιιίατ. ὁ ὄγεκεκαμιμῖμ'Θ.,αΥ- 
“Ὁ οΩΒΠϑὶ : 
. Ἐπιχαμπυλίϑ.οῖποιτι 5. ΙοΠο ἄ. πολλ᾽ ὅπλα νπύλα κῶλα, 
Ἐπικανϑὲ δὲς, ἃς ἐγκανϑίσες, απτβοτιτη ταις ΡΟ ΠΧ [10 ι2.τὰ ἐκα- 

τέρωϑεν Τ᾽ βλεφαῤον εἴκρα, καινϑυί, ὧν αὐ ῥίζαι, ἐγκανϑίδερ » καὶ ὄππχαν - 
ἰδὲς, ἣ 

Ἐπιμεί;, Αἀιιου δια νοστὶσοιη, πὶ ἐαριιξ, 
. Ἐπικαρασίανας, ἐντουν σα πογατί ουκαρποφορίας [τιιξξαις ἰπιςο!Π, ἐγιξξιπιτα 

δὲ φοἸ᾿πηο(ἰοτιιὴῖ ρογοοροϊο ὅς γί τεὶ ξπιέϊαο ἢ! 5, ὀκκαίρπω- 
σιργΐσρ τις, 4 "25 {ππ|55 ἔτισε 591 ε ἤΠ5)ν οξξιρα! αιιοι οχ ἔγιεθιις 
Ῥοτοϊρίσα. πιο οπ τ᾽ αφόδου χὰ τὰς οἷν σφετέξας αὐ σίας 
ἐν ΤΡ ὑακ ερπιών διωκήχασε., τ τορ χα τ᾽ ὑπταρχόντων ἐκ «ἦν ἐμδῇ 

πολλυἵ μείζω πεπονή κασι, ῬΊατο τ2. Τιοσς, χρημζοῦ τῶν εἰσφορᾷς πέρα τῷ 
κοινῷ τέτι (ἢ ἔχοι αἱ ἔχοι τον πίω) ἐσίαν, ἕνεκος πολλων χειών, ὰ τίω ἐπέ 

πείον ὕῃκαρ πὲ αν ἐν γς ἀσμασεν δποφέρειν εἰχρονόμοις φυλέταις» ὃς ςοη- 
ἴις {ιὶ ἀπασαπι το 4 ἴτιιαν ργοβτογὶ ἴπιςοπημξταν!ο5 το ατιπὶ 
ἢι5: τείδιις. ἀριι ἀργόποπῖος, Αὐἰἤοτοὶ, ἐπηικαρεσίαν αι λιιπη 
ἀρρο ας. ὃς ἔπασος. πτοϊόζαας ὑἡτκαρπίας γοσαῖ Ατΐζοτε!. 2. 
ΟἘροποπΊ. τὸ σραφὲν κχἡ πίω ὅθικαρατίαν λυγισείυῆν Θ- ἐπείτε!) ΟΧῚ- 
βοθας οαπτγίτιιαι ὃς [ποτίσαι οὐ πη ἄς ργοιιοηΠ7οε, ὅθηκορπίας 
λαμ(αήειν « ΠΟ] απηρητα ΡΟΙΟΙροΙα 5 ΠἊΟοτγαῖεβ, σε δπηκαραία 
εἰμείξεόϑει 1. πα ποτάτὸ γοάάοτγο. δίς Ρ[διιτὰς ἴῃ ΜοαοοΒ. Νς 1]- 
ἴχαὶ αὐ᾽ροαίτον ἐοσποτατὸ αἰσίτιι}1{|01,Πος βιύτιμη σιιπι ἔσο - 
το τοῦς 5... ι Υ ; 

Ἐ πο καρπίζε δου" ὀιοκωρπζο ϑεὴ ἸάοΙῊ τι ἃ καρπηζειίϑεηιντ τίωλ γί ὅ55- 
καρπὶ ζεῶτα »τοττᾶπι οχίπαηῖγα ἃς ΟΧ Πδιγῖτο » ἀθέγιρασς ΡΙκηΐο. 
ὙΠοορπταῖζ νη καρπίζεται ὃ σφθ ρα ὁ ὠγίλωψ, ἣ 

Ἐπσικιῤπηθν 9 ὁ τὴ ἦν ἔγιι ξαι ἔοτ, Αστάτις» ἀτζονται πῶσαι ὅππκοῤπιοι ὥρα!» 
ξπασιίονα τοπιροἴτατος. ὕθηκαῤπείθ. ζεις . Τρίτον ἔτι ρΊ οτος, 
ὑπὸ ἐδ κιρπών, ἃ ἔγαξχίθσιις : σαίει5 πισυπαῖπις Αὐὶ πότοῖος ἐς 
τὰπηο. ᾿ 

Ἑ᾿αἸκάρασιον, ΠΟ ΠῚ Π1 ἀρρο ἀτίομο {161 τ|1Γ, ἀρραμς (᾿πιεη αἱ - 
αιιοά σοπείποτινε ποῖαῦ Ματος τς [10.3.10 σοτ. Ατμοη. ΠΡ, 
ἃ. ας ϑνοοιηοτο ἰοημοις, οἱαίαιιο ὉΠ φέρει Ὁ τὸν καρπὸν πῶτον 
7) αἱγυτῆϊα συποέμιν ιν ἐπὸ τῷ ξυϊλου, καἰ ἐκ ὅσα ἦμ δηκαρπίων: γδιξα- 
καῤπια τοπότος ταῦιος νοοαιῖς ΡΙ [10.15.6 αρ,7.ὃς ̓ ρίς ἀς ἤσιι 
Δέρνρτία, 4 οὔ γσουλοῖο τγαέξαμβ. Ῥόπλαπι ἕογι ὩΟῺ ΤΑΤΑ 5, 
[ςἀ σαιέϊος τρί. ΤἈςορ τα. Π.4.Πποτ.σαρ.:. αϑεὶ ὧν αἰ γυπῆῳ 

͵ ΚΑ Ζ ἐλ ΓΝ ἢ ν πΝ ὁ αἰ 
συμφλγα, τὸν ὃ καρπὸν. 1.4 1119 ἰδίως φέρει ΓΝ τοὶ ἀλλα ά γδ ὅσο μὼ 

βχως ὦν, «δὲ Σπὸ τἶδ ατρεμόνων,.}) ὧν πῷ ςελέχοις, Το οΥ.Εεἰ πὶ τ 
Ῥτίπγο, αἷρὶ τῷ συμουόορυ κ᾽ 51 αὐδογθηῖ ὃζ συκοέμινον νοςαητ, 
Φέρει ὃ οἶδ καρπον,Ἰῃ ηυτ ὐκ ἄντ τῆν' ἰκρεμιό ων ὡς δ)ὴ τῆς συκὴ ςυδστο 
Ὁ τὸ σελέχοις ὅυοῖον ἐφενεβ, ΟΑΙοπιῖς οτίαπὶ Πρ ον μας τς ΠΡ.2.ἐς 
Αἰχπηοιεὶς,77 γϑώεσες σ᾽ ἀρτῳ δὲ ἀφερωτέφρ πως δὶ φοραὶ «δὲ ὀγοις Καρ- 

͵ ἜΠΠΟΝ 

᾿ 
Ἐπριαταφοριὰ, ν Οσατιγ ἃ Μιατ πο πηατῖοῖς οὰ ραγϑ σαἰ 1η 

“οιὶ ἦν σέν ὅρων, δὲ γδ ὀκ ΑΝ ἀκρεμόνων καὶ Θχαςη (αὐτώ 
“δ κλάδων νὴ τἿ ἀκρειυιόνων ἐμφύεται. αι] ἰοςτ5 τάπὶς: 

. φογγιτρτιις εἴ, ἰεροηάτιι ὁπΠῖπι ΡτῸ τἦρ' εἰκρεμόνων 
τρέμνων ὀμφυΐεται,γ στὸ σῷ ςελέχοις, ἴω 

Ἐσικαρσίας ρου ΟὈ 14 μη, τγαμιιοῦ ἃ. ΨΊτστΐ, 1. Ν 
Ἐπικαῤστον»τὸγα τ  σΠ πε, ὅδ δὸς ὅθακ αῤστον, Δ ῖςο Δηλῖς 

Οταοαπῖςο ηποάαιῃ σο]]οαιο.. 
Ἐπικαῤσι(θ.,». ὃς ΟΘ 1115 .τγαπίμοτγῇ ἀι5»πλαί γι Ἐοτ οάι 
Ἐπικαρυκάομια ςοπάϊο,αῤτύῳ, Ποίγοἢ., ἸΝΩ͂Ν 
Ἐπιχαταξαϊνω, ἀἰς σεηο." Ὁ ᾿ ἐν 
Επιγαταξάνω.. ἀςρτίιῃο.» Αςοιίοτ, ΧΈΠορθοη ἀδ σα 

χϊττομτοσ,, μαθοσ οτίαμι Ποπί βςατίομ πὶ ορροῇι 
παζάλλω, : ὙΠ ΐ 

Ἐπικαταγνυμι πίιρον ἔγαπσοτνΑυιῖοι. τς 
Εἰ πικφποίγο μον οἱ Επιχρτούγω» τοις Ποτ, προγ  η]ο. 

{τοπα ἱτογυτη να] ΡΟ Ἐ ἀρρο}]ο. ὙΜιογ ἀἰά.ἴπ 4. 
πῆς ὅγακφ τύγεται 9 Χὴ διεκιόλυσε μὴ διαφϑεῖραι 5 ἱ. ὅπῃ, 

ῬΟΙ ἀρρεϊΠτιτγ. ἰ ΟΠ 
Εἰπικα τασειρ ϑνογω, ἀοΥ ΠΟ ΟΡΟΤΟτ Ν οὐτ. ς 
Ἐπικῳ ταίρεινν οἰςοηἀοτγο, ἄς] αἰ], ἀς ογγὶ. ΡΙατατοῖῃ ῬοΣ 

γουάνιῶ. 3. δ᾽ κουλλίθ- εἰδόλῳ χἡ σι πολέμου τὸν πορ 
χούμϑνογ βαϑίζειγ, εἴδισμῆψον δμοτείοις νεκροῖς σας ὄρνιν 
ταϊρεὶν νὴ λείψανα πολέμου σπαρρίοσεῖν 9 ΝΥ ἸΠΟΙΤΕΠῚ ΔΙΙδΙ 
εαάαιιοτίθιις τα Πάἀςητοπι» 1 αἰτοπα σαάλιογα ἀεοιπη 
Ἐπικατακλεέω, ομο ΠΔουςοπάο, Χ οπορ ἢ, 4. 18, ὅπ 

χες ἑευ τσ εἰς ἐρυμὰ, ᾿ χὸ  Δἢ 

Ἐπικαταποι (9: μα) ὠγκα) ποτά 10, ; 
Εἰπικαταλαμξαύομω, οςςιροτ δ ἱπίξζαηῖε.. 
Ἐπικαταλαμ(αΐω,α ΠΟΥ )γο σοι ΡοΤοΔητοιογεο ἄθργ 

τὸ ἴῃ Τίπηαο. μεὶς 5) ὄξὶν ἐπειδεὶν ἡ σελίμώη αἰξιελϑυδ 
κύκλον, ἥλιον ὅηεκαταλάζῃ γ ΟἿ ςΟΓΟ 5 πιο 15, Διτοῖη αὶ 
Ἰυϊέγατο ἤιο ομτῆι.. (ΟἸ οτα σοπίξαιμιξα εἴτ, ΤῊΘΟ] 
οἰμιάο 5 αἷδὲ φυ τἶυ, πεπαήνουσι δ᾽ ἐν ποισὴν τ τεσεν ὥςτε, 

καταλαμβαύοντος τοι νέου τὸν ἕγον » οσσῃραπτῖο πΌΙΙΟ ἔν 
τοῖη. ῬΠΙη. ἴτα 9 σε πΊροΥ ἔπιτῖσὶ ροσμπασα ὀϊξ, Παδηαίς 
1τοπὶ σρρτί πιο. Χ οΛΟΡὮ, ἔϑεον Ὁ δδύμῳ, ὅθι χροταλα 
γεἴς βουλόυάνοι, Οἴςοτο 1π ἔγασπητατῖα» Απτοη πῃ, 
ἀπι5 ἀπἰαΥ 5 οτς ΟΡρτοΠητ » αὐτώνεον Ὁ μεταξὺ υξ οἷ 
δηπκατεέλαζε, : ἌΝ 

Ἐπιχατωμείγω 9 νΕἾ δηηκα πευλῥω 5 ΡτοξοΪοσ 9 ἀΠτῖμ ἢ 
ΠορΒοη 9 ᾿πηπιοτοῦ :1φο πὶ αιοά διατείζω, ἰωὐ τι 
μείνω καὶ Ἄνως βουληϑώσι διατρ ίψωι αἷοὴ πίω) ϑιύρων» 

᾿ παυΐσα,ς κε: 
Ἐπικαταπίπηω ρου ποι πα 91 αοΐαη, 
Ἐπειροιτεύρφτο ς»ου. ὁ. πα οἀἸέλιι5.οΧ οογαπάτι5,) ΟΧοογαθΙΝ 

{ 

ἢ 

δαρ᾽ ηγία;, ἐποῖρᾳ τος (οιτοί οφῆος αἰαϑερία, τὰ 
Ἐπικαταραί ων, ροΥ οἸΓΙΟἰπηροτιιοσὸ προ 110. ἢ 
Επιχοι ταῤῥέω,σοποϊ ουςοπ τ προντο ο]ποτ,ίμῆτιο, [εὰ 

{προτίοτς ἰοοο. Ἔν 
Ἐπικαταῤῥηγνυμαι, ροῖ αἰίαια τὸ ἔγαπσου 4.4. Προ 
Επικᾳτασείω 9 ςΟΠΟΙΙΙΟ 5 ἀφροπο . ἀδξιζίο » ὅθηκφτε 

Ρλιι5»ἐς ΕἸ αζατί Η]1ο, κ τὸ ϑυρίον ὑπὸ σίω) γα ςἕξα ἢ 
τέσεισεν ἑαυτῷ τὸν ἐλέ φεντω 5 ΟΡ ΗΔ ητιπι ἤιρογ ἴδ ἀθοι 
ἀεειγθαιῖς. ᾽ 

Εἰ πικοετασκἀπω, Πρ ον ο 41. Πιρογί πο ϊο. Αςοιίοιπῇ ( 
Επικατααπᾷνοντ ὅδι απ ὅα]γ ΑΛ τοι ΐη Ργοθ]οπι.. ὦ 
Ἐπικατεαπένδω, 0. ' Ἶ 
Ἑπικαταςρέφω, ᾿λ!δΥτον Θσίο, ν. 
Ἐπιχατασφάηω,ϊα ροῦ Πιρτ]ουπιαέξο ἤιροτ, Γαιοῖαπ 

Ὁ. ὁ οἰνοχύοις ὅπεκατεσφαξαν,4}1} ροΟ ]ἸΑτοτος ἱπρὶ 
{ερα!ομγα {οἰ]Πςοῖ, Ραμίδϊὰς ἰῃ Μοείϊρη, αἱ γυω αν 
σαι τὸν αὐμιϑιωὸν Σπὸ μαρπήσης αὐξά μῆνα! ,, πυρραποϑα 
τοῖς αὐδροί σιν ἑαω τες ὅγε χατεσφαξαν. 1.) τοῖς αἰδρασι 

Ἐπικατατέμγω, οησϊ οοίασοτο, Πειποίϊ, αὐ ὅπλα ὄηφερι 
τέμνῃ Τ᾽ μέτρων ἐντὸς κἱς οξήοἰμα Ἰο΄ιοπς, 

τις τουτί ἐοπι ραττίθιις ἰα ἀοιηογίι σοοϊ ἀτισα ρα 
ἔστι ργαςοίδιτ,, οσ ραυτίθιις ἰῃ ὁπιογίι ἀπαβιοῦ 

᾿ ἴσορο γα παι ταν. ΒΔ, 4 Α Πςον Ἂς ὡρωσκοπίθν,, 
Ἐπικατείφορρς . ῬΓΟΟΪἰτι15 ὄγπκαταφορρι «τεὸς τὼ ἐφρρδίσ 

τιοπατιις. 
Ε πικαταχωννυύυω, ἀοῦτιιο. 
Επικατα δι δὸμω οὐ οη τὶ οτος το, ἣἢ 
Εἰ πικατέρρίσοη. ρρίσ αἱ εἴν ἀερίετς (οἰμπιοΣ αονὺ μὐδ ἂσ 

σα) ἀοςαρι] το, ὃς οἰ πτγίατο Ρ]Ἰηϊο, ιοί, δέ ἐῦδῃ 
ταιγ ἱα οἰπ,μεταγγίζειν. ΤιοίςσοΥ! 4. τγαποξαπάςεγο, [μι 
δα ἀςοαριίατιιοι ὃς. εἰ πιτγιατιηι Πιρογροποῖς ὃς 
Ῥοπτιίοιὶ ἀϊχῖς Οα]φηιις 7.7) τόποις 9 λειφτριζούσιν 

5 γλυκεῖνκὶ δηλκατερώσι, ΥΘΝ 
Ἐπικατηγορεῖν, ουτι αἀϊοξτίοης ἀρρο το 7 ποη Ππρ οι! 

γόστῖτο [ἀ οἴη αἰ ἀιταπγοητο . νῖ οὐ Ὅςιις ἃ ΡΙΑκ Ι 

τατ, Οἱ δῆ μέγας ν' γεμοὸν ἂν ἐραγῳ χᾶν Ιτασυο(ληαις ΑἸπ 



αν θνόματι τρεγσεχοήσατο δηκαπηγρρύσας τὸ μέγας. 
“ἴῃ πα δϊτοςφίπσο! ον οὐτα Ὑ Βοῦδηιις, 

μαρῇτεμις ρο.. 6.6. ΤῊΣ ἐκαῆυ «ὅλα! γος [ορυγαυίατη ἔλοογοιντ 4.Οτοσσαμῖος 
ἀϊχὶς Αρυϊοῖιι5. δὶς Ἡογατῖιις ἀϊχῖς ν  α νοπάφητοπι 

ῖ τὰ ΡΟρε ον οἱ νοτογαμςηταν!) Πτουίσοντ Ιοααῖ- 
ἀη Ψ τε]. ἀττοπὶ ὀχοισογου ἴ, αινὰ νοτογαπογιιης 

ἤητ σογῖα ςοποϊπηαῖο ὃς σοηἤιεις, νοτοιαηα οὨϊ πὶ 

τὸ (ἸσιιΠταγ τῷ πολήμστηγα, Ἰὰς ΡΟΠ ας οι ἰδ. 
6 Πίσυγπθυ, : 

Ἰαιιῖτ Αοτλὰδ Θουπλισαρ.:ς. ἀϊοίτιν ααιιπὶ ἡἸρταπιο- 
ἸΡογΗςῖς ὁ χα Προγατιιει» ἐπα τιιπὶ ἑπτοτῖτ , ὃς σΟ] ΟΓο πὶ 

πὶ τς {δ τι] ογῖτιατιοτὶ ἀςπιτιοη ἴητον [.Οαἱς.ὅ3:- 
δεν ἔλκωσις ἐσαρώδως κτλ τὸ μέλαν ὅγε γζυυ μήϑη . κὶ μὴ μήἤουσω, 
σου ηκαυμα δέ ξδιν ὅταν εἷξ δδιπολῆς ἡὶ ὅξαδεραὶς ὅπτκαυ- 

κωϑύγο) ὸ βοχχυ βαϑυτέϑα γγύντω δηιφορίξς μεγάλους ἐγίινο- 

Αι ΠΣ ΡΝ οὐλύκολμα ἀεβχὰς Υἱοιι5 (ογάτάτμτι 9 ἐπαρι- 
᾿σγυίτο πὶ. αιιο ἀτιπὶ τοριιγρατιγ ὥσρο παπιοτοα ἴῃ 
εἰβηιιητ, ϑήκαύμο τα νοςατ ΡΊτηἶτς Θοι]οσιτα ἀπ 1οὸ- 

ἰἴοπος δου δΟηλιι5 ΓΑ ρΊΙσΟΥ ΕἸ ἱρπιι5 ἰπτογργοβ. παῖτι 
ρὲ [ττὶρΠΙς οχ ἴοςο Οαοπ,κζ' τόποις 4ιν δὲ αἰοτὶρτᾶ 

τς Ἐρ᾿σαϊιπιατα δου θοἢ1) Γαγσὶ σοΠ]γ εἴτιπι, αι: 4 ροί- 
Ῥὶεΐτιιγ ετίδπι ὄθήκαυσις, 1 οἴςοτῖα.110.5.Δἄς (γν]ιις- 
ποιεῖ ἢ ὡρὸς ὅπικ σεις ἐγ χξιομῆρη, 

αἥιτῖο. Ἐττπόσθιι5 σι, ν τάς ὅβέκαυμᾳ. 
μα! 5 4.4. σἸοτίογ αἀπιογίνις αἰ τ ιιοῖη ἡ ἰπἤιἶτο ἃ- 
Νὴ ι 

ὡς ὐἷ» Ἰπ[ἰτατῖο » Ἡογπιοσοπ. ἀς βστιτῖς Ποχαπηοιτ! 

οἴαρεγας Πτορῖτον νὲ γερίτας νπάα ἰριιεηαπι Ππιιΐ 
5) ΟΠΊΠΙΟΙΙΘΟ. δια κενούμαι. 

Ἰλσεοοϊποιιπη ο.ἱπιρο τις Πππι. ΟΠ 4, ὀφϑειλμὸς 
ὁ μετώπῳ, οοτἶτ5 ἴῃ τηθάτα ἔγοητε δτατ. ὔθεκεεται ὃτε-- 
πεῖ πιᾶγὶ . Αὐιόοτοῖος ἴῃ ΡΟ τὶς. ὅβέκειται σοι ζημία, 

ΠΡ Ἰπιρ Οπϊτιιγο ἀοην στὸ 4.Ρο τὶς, ὅϑήκείται τῇ πολλά, 
Πάΐοης οἰαϊτάτὶ ἐπηπαϊποτοῖη Ρυ δ  σο] 4 ΡΠΙτατο 5. 

2.5. ΠΟῚ τηϊιπ γα ἱπηροῆτα, Βιιά, ΡῬαυλη]ς ἰῃ ρτὶ- 
ἰοδπ. ὅγηκεέμ(δ- κραύίθ. σῷ κεφαλῇ, “146 Π|ν)ς-ἐφανίθ- 5 ὅητ- 

τῇ κεφαλύ. [ἀς πη, ἡ πῆετο ὅπ κει μῆμου ἢὶ δὴ τὸν κότινον, ἴα πῇ ΠΟ - 
Οἰθα [ἘΓῚ σα Ρ τὶ ̓ ππροποπτοῖι ἀρργο θη τ ( Π4π| κότινον 

Γ ΟἿ ἀρίτττὶ τγδη τ εγῖς ᾿ὴ Οουηπιοητ. Βιιά, ) ὅπη κέεϑοι 
ν μείς ιγε πληγας ὀκέλδυσε, 1ιΠπτ ΕἸ Ποἤρδτο νογθεγα ἴη- 

Ἰεγοάοτιι!5. ὅβέκειται τὸ ὄνοα χειξίαγων ὠμφιτέρρις » νιτῖ- 

{{π|Δη1 ποπιϊηδπτιγ ΟΠ τΥ [οἰζοιηιις. ὅθεκεετοι ϑεένα τῷ. 
ὑσταν τι} ΠῚ ΟΪΔητῖ Ρα: πα πηοττο χης ἱτὰ οἰξ, Ἡογοάοσ. 

τού πεπογϑστος μορίου χυλὸς ςρυχιου, Οαΐδη, ἴδτος- 
Οἰδιιςοηοιη, πιροπάσιιγ ρατεὶ αἰξοέζα;, ὅβηκεἰ μὴν αἱ ὅη: 

Ὁ 44᾽ασοητος, δητκείμν α; νῆσοι} 4 οἰ οἰτοιπυϊοέξς τὰ- 
ΤΗι ογά,. 

τὸ ἱπιΡ ὁπ ήεπϑ5. ὄγηκεί μῆνα αὐτὶ τοι 55} φ ἐ ρον ται νὴ φαιγο μῆνα. 
καί μῆνον.ὁ ἢ ὅτει τιμίου) «δῦ κεν τηυάσοις τοῦ ὅβεηλει υὔύου καρπῷ, 

λαΐζοι διέφϑεερεν.αριια Ατ το βῆ ἐπ Ἐφιιῖτικ  πικείμε- 
(σμιιπεητϊαι, εὐτὶ τοῦ αὐαῖων αὐτόν. Ῥγο ογοέϊο (ἐριι]- 

ΠῚ Ἐςι] {{-, διακόψαι, διαφϑεἴραι. 

Ὁ ὅηεγέμω 5 1. ἀττοπάςο ὅς ἀεραίςο ἔξρετες 1 ἐο] οί πὶ 
πΊ Ππχυγί αητος, 
ἰς φιοά δι καλέομαι. 

ἡγλι ὅθι κελϑύω, μι. δύσωγπ ϑυκα. Δἀποττοτ, Πατίιοςνε ἐγκε- 
οἴῃ Ῥπαἀοη. Χ εποριἴη Οὐ ποσοτῖοο, ὅαλυστν τα τοὺς 

λόύσαντα. Ῥ] πτάτο. ἴπ Αητοπῖο ἐς ΟἸορατγα μοῦ 
επῖς ΑἸτοπΠ ΗΠ 'π ΠΟΠΟΪΔΙΙΟ , τὸν δε σμ ἐν ανελάμ- 

᾿ ομῆθων “ καίτωϑεν, συωαγωγιώγτων, 

τοὐἱ οἱ αἿιις. Δ ἀΠοττατῖο. 
ΟΕ] Τοτοίειι ἀρρο ].1π ἔπτηγο δβεκέλσω, δωρακώς, Ηο- 

νοὶ ὦ ἔπειτα κα πείρω ἐπέκελσε 9 ΘᾺ ἀτιτοπὶ ΡΟ δά τοιγᾶ 
τι ΑΡοΪ.2.Ασροη. ὅθηκέλσετε γέσῳ » ἵπ τἀπὶ ἀρ ρα ]]ς- 

κέλσαις, δ ἀρ ΡΙ  ι5»ὁρμήσοις, 
πιις. 

σω, [ΕἸ 0»1π ἘΡΊΟταπι. 
γθογοῖ. 
οἴμπε τποάϊςαπιῦτα 4185 ΔοΥΪΠ] ΟΠ πηι τηφτ ἀφο ΠῚ 

τὶ τετα πάτιητ. Οα] πὶ 12. Μετῆοάϊ ἐς νιηῖς ἰοσιιῶ5» 
1 Τ᾿ πίω γας-ἐρκ Κρ φλέζας οἱ μεῤῥοὶ σι αἴρονται μοῦ δον, ὅτι 

εῤίμαήνου σιν ὅ71 κε ρρες-ἐποὶ σ᾽ εἰσὶ χὴ ϑρετῆ ικοὶ, 1ὰ οἴ τεπι- 
τισι ἡπάτισεητος. Οαΐςῃ. 4. ὑγιεινῶν ἐς ἤϊοςο 411ςαν δ 
οι δι. τὴ διὼ τούτο τῆς κακοχυμίας ὕγιχρατικὸς, 1. ὅζηκερα- 
Ὑτγιιησιις αὖ ὅπη κερφννυμι, τὰς ὅβηκρατικος, δε θίκρασις. 
γε 411) (ογϊδιιης ὄδέκερας. ΗἸΡΡ οέξας, ἔσσπιιπι Οτςοιιπι; 

"κέρας αὶ γϑιεμως καλλίκερως, βουκέρας, 

ἰοεζδο δ χὰ ν᾿ Πστο ἢις, τα Πιιοῆις. 
Σ ,Τὸ. αισῖτις . “Ἷ σγπκέρδέῥων τίωΣ δὲχοί τίω ὑξελέντες; ΕΧ 

ἵὰ ἀρ πιβπὶ {] σαπῖος; Ηςτοάοτ, 
Ι ἄν 

( 

ΕΠ 48 Ι ) 
Ἐἰπ κερτομέω)εχρτο διό, σαι ΠΟ: Τλατίιιο, Ταιςὶ4. ἀϊξξετις ἰηςς 0. 

ΘΡΙΒΙΡΟ"Ω, Ἐρὶ ϑτάπιν σὴ Αροα!: διι16. εχ ὑϊκεςτα 5. πετραίης ἐ- 

λνσσεν ἀμ τον δὅδικερ το κιησεις ποιασε, ΑσΑτἰ 5. ὁ 3. δεν ϑϑικερτομή- 
σὼν ἀετῶν τὴς ἐἰξιυλίας χἡ ἀμελείας, δγηκερτιμεῖν) χλδυείζειν, ὅγα- 
σκώτηειν, 

Ἐπικρ τὐμησις» σοι τίσι Οσοι τιιπ, θη ον εία μῦὶ χλδιασμοῦ 
Ἀστιμερα τ5 1ῃ σοτπιια,ῃ [ρεςίςηι σοῦ 7) Τ πον. ἐσεκέρως πορᾶ,- 

βῆνοι» ΞΟΓΩῚ Ργαροίτο ργοσδάβητοι , ἐς ΧΟΠΟΡΒΟπ, ὅδε με- 
τῶποῦ 5 ΠΣ σΟ16 5. 1 Στοητοσῃ Ρογγϑέϊαπη ρσοςςάϊς Ριτ ἴο- 

 Θαπὶ ἤρατο ἤμην. 

Ἐπικευ ϑὼω, 610. ἃ. 5, ἐκ ὅγι κεύσω, πο τε] αθο,ου χρύψα, ποὴ ἀ{{1-- 
ται ]αο. Ἷ 

Ἐπικϑύσω, εἰ θο, ἀποκρύψω, δθηκρύψομαι. 

Ἐπικεφαλαίου; ΟΕ το το Πυμαι πα, στο τό κῶς τοιχέως, ῬΟΪΥ ΒΟ πι5,αγας 
ὧδ εἰς δὲ, δ)τκεφαλξύς οἦἶσ' γεγονόταν αὐτοῖς ἐλαπω μάτων, ϑτὶς τοῦ ὁφ- 

ὅπλ μλι τα τἶθ κακεθένων ωρρτερή ματα, 

Ἐπικεφαλία, ρτοΣοῖ; ἰταητοτ. Γαι στςτ, Ἵ 

Ἐπίκεφ ἀλαιον,, το τι δαιταπι ἴδ} ρουῆο αιια; ΠΟΙ οἴταν ςαρίτατίπε 
ἴςα νἱγίτίην, Αὐιοσ. ὉΈσοη, ὅβι κεφ ἔλαιον τακτὸν ὅδ αι) σΟΥΓΑΓᾺ 

ΟΡΓΟ ΠαρῸΪς σαρ τῖδιις Ρέσμμῖαπε Γοπάςτο. ΐ 
Ἐπικέχηναςῃ λα, Γιατί. 1 πςίλη. ὄν χοιῦ ται παίγτες ὅθηκεχηνότες 

τῷ κῳπνώς ἔιανο ἰπταητος. ν 
Ἐπικεχοδω γχστοπτα τήϊσους, δστοτιλη στες, ΑΤ το ΡΗαη ἷα Αἰ δι κεχοδ ὡς 

εἐγωγε φασιανιμὸς, 

Ἐπικεχρωσμῆμθ.. ἀἱοῖτιιν, φαΐ ρον Πιπιππα ςο  ογάτιις οἴνποη ἑητας 
1ηξείθειις δέ αἰτὸ ἐπυθυτιις ἐς δε ὁλου κᾷ τακε γεωσυβῥίθι, σε τ - 
ξτὰς ἃ ΟἸσότοπο ἀϊοίταγ, ΡΊατο τοῖς δίων Ὁ: οἰκείοις. Οἱ 3 ἵπας μῥ 

μὴ φιλόσοφοι, δόξας δ᾽ ὑβεκεχουσ μῆθοι, κατά ὡρ οἱ τὼ σώματα ἕν τοῦ 

ἡλίου δι κεκαυυῆνοι ἰδῦγτες ὄστιτε μοϑήμα τοί ὅξι,κ ὦ πὸνθ- ἡλίκος, ἄτα 
δὺ ὅπ τη δ ὅύειν διυωνὰ τοὶ γίγγοντ αι. ᾿ 

Ἐπικη δι, δὴ, ἔμας στε σαγηγθη, ἴδτο ἀς Το οὶ ὑϑεκήδηζθ- Βρίωσος, 
ϑυϊάᾷας. 

Ἐπικὺ διογ,κ) τὸς Ατπλς πὶ ΠῚ ΠπΟθτο, ορι οο άτιπιν ὃς Βαοτιν σαάδιοτο 
ποπάϊπιπι Βυσηατο:ορΙταρ ίμμι νερὸ ςρο οἢγο λα γι ίτασι ντ 
{ογῖθις ϑεγυΐας ᾿π Ὑ γρι δϑεϑειγάτιον, δι]. 

Επικήπι(θ. εὔρη, ποττςπΠ5 Διιγᾶὶ 
Ἐτπικηρειων εἴ 1 0ἰ πα σατῇ. ὄθηδυσιῆν δ) εόϑευ ἘΤο ν οἰ, ν ἔ 

Ἐπικηρος 85 ὁ καὶ ἡ) ὃς ὅταχηραθ’ δριιά 1 ἰσϊαη.ἱη δα ϑλοην Ἰτάγιιπ|; 
τηατο  ἀτι5»Ηπιχτι5. 4115 1 ΠΤ τη 1155 ἔτ 4 61}155 ΟΡ ΠΟΧΊΙς. ἃ κῆρ 
ἀϊέξαπι; ιιοι τὸν ϑείνατον [σης ατ, Ἐςγ πιο]. Ατιίζοσ, ἐς πεὶπ- 
ἀουφϑεέρτη τε τὸ ὕρήκηρρς δες, ὃς Ὑ ποοΟρΒταβ. ἈΠῈ ζιςαΡ.7. ἀξρῥτο.-- 
νον ἱπαυτ εῆς δύσρεγν σφόδρα 7 καὶ ὁκὼς ὅδίκηρν . αἰποίαση δά- 

τποίμη 5 Δογ {116 ᾿πίτιγιῖς οι οχίμπη, δια: ὅψίκηρρς, θα ϑε:-- 
νάτι(.. ὄχίκηρρς ὕλη. 14 οἴδ 9 πεόσκαμοος. ΕΟ γ ο[ῖι15. ὅίκηρρς, ὅ51-- 
νοσος » ὅδίσειϑρΘ-, ἀρικ ΡΠ] ΟΠοπὶ 5 ὅθηκηρως ἔχειν » Ππχίτι ες 
ἴς δὲ ςαάαςασῃ. ὃς ὅδικηίρως Δρἢ 4 Ποοτάτοιι ἴῃ Βαξτιάς» [ἀταΐ- 
τογ. ΟἹ ΠΟΤ. ἱ 

Ἐπικηρυκεία, καὶ  ἰερατῖο Οζα αιμπὶ σα ἀιισεατοτος ἐπι} ΠῚ πιίτειιπ- 
τα, Πρ τι ΡτῸ εαἀϊέτο νεὶ πιαηάατο.", ἐλεκηρυκαία ἀϊοιτητού ταν 
κήρυκες πέμποντα) αἰτησύυδιο; ἀὐοχας καὶ εἰρἐωὐΐιυ. Τς τι {Ἐπἴϑα εἸρέκυης3 
διοὶ δ πρὸς Λακεδαιμονίοις ηἰ αν ὄβεκηρυκεῖαν ἐχθροὺς οἱ ἡ σουσι, 

Ἐπικηρυκδυομα,»τλῖττο ἰεσατος ἐς ξοξάοτο αὐ Ἱπάτις τὶς αξτιγοσ: ἢ 3. 
νζ αυΐ Ιεράτος πηίττιιητ, ἀἰςιιπτιιν Ὡρεσίθδύε ὅϑεο! κι, δια τορεσίβόύ φῶ, 
ὥς δγικηρυκϑ)εὗτο χε γονταὶ αἱ πόλεις» ὁ τν «ὅς κήρυκας ὅδ συμξε σεσὶ 
γἡ ἀπονδιῶς πέμπωσι. ΓΘ ΠΙΟΥΤΗ. τρὸς Λεπῆ νεὸς Λακεδ αι μουίοις ὅτ - 

χηρυκ δ οὔδει Ῥατί νι Μ οἴει. ροϊέσης 9 τῇ ς ἡ μέθας ὑπὸ αϑειρέσεως 
470 νεκρών ἐπεικηρυκδύοντο. διακοσίων δδιξηρυλουο δύων ἀντί ταλαΐτων 

Σιπὸ πῦ βασιλέως » ἀπισεητίς οἱ ἃ τορο Ῥγοροῦτι5 [ῸΓ τα ΠΟ ΕΙπ, 
ταὶ σπτὶς» ἱη ΤΒοπιτοοΐ, δϑεϊωιρυκδὺ στίμνοι κὐ δὲν ϑέντες ἐποιγίστεντο 
σιω δ ήκφιφοἱ. αὶ ΠΠς σα ἀπσςατοσῖθι15 41 ΡΓΘΟΙΡῈ5 ΟΧΟΓΑΓΟτΡοΥ- 
οὐΠἴεσπιπτ ξασάτις » ᾿π Τ πείοο ΡΙΌτατς ,, ὅβτκηρυκδύομαι σοι. τἰθὶ 
ῬοῪ Ιορατιπὶ το ροηίοο 5 τροιμε Ρογ οδπσφατογοπι ἔγᾶμ 50» 
ΤΜιογάϊ4ες, δδικηρυκδίομα) τϑός σὲ γ πιῖττο δὰ τε Ργαοοποτη; 
Ηετοάοει!5. Σ 

Ἐπιεκηρυκϑύω,μ. ϑύσωγποδυκα, γτ διατορεσββορμια;, ΔΒ ΠΌΤ ΟΣ ΡΤ ΟΠΙΟ 
ἀεοϊατο: τί ο. Πα πι ἈΠΟ ογατ. Τ Βαςγά. : 

Εἰπικηρύήω, «ἀἴζο ΡῸῚ Ῥγάζομοπι 5 οἀϊξξο ΡΓΟΆΏΕΙΟ » ἀεπιητίο 

Ροτ οαάπισοατοτέση. ὅβκηρυ τω ἀεί κα τεῦ τινι, ΒΕΡΏΠΘ, ἘΠ ΣΙ Πα 
παπάλπη αἰτεῖ. Ατηξοτεὶ.:. ΟΈςοη. οἱ ἐπεκήρυξεν ἡἐμέλφ» αιοά 

οάϊχογας πορ Πρ αθας. ἐποοήρυ ον τε χεύίματα νῷ ταὶ ΟΡΘΙΒΕΣΤΕΒ ὅς 
ζοΓΡΟΥΑ {5 σογοηα γα Ώ 111} ΘΧΡΟΠΕΡΔΏτομι ΟλΡΉΉ]]ο] Ἰατατ. 

τὸ δβδηκυρυχθέν τινι 5» 4106 ΡΟΓῬΓΣΘΟΠΟΓῚ ἀςβετὶ ΑἸΠΟΙΙΣ οἀϊέϊαπι 
εἴ. Ι4οπι,ἐπέκηρυχθη αῤγυφμον ἀυτὼὺ ταὶ γ ἀρμφικτυ ονων, 615 ςᾶρὺς 

Ἀπιρμγ ἐπ ομε5 ΡΟσὨ]ᾶ [ἰοῖτατι Πιπῦ, Ρτοροηερᾶς πιεγοβάεπι 

«αἄϊο. Ἡετοάος. ἐπεκήρυξαν ὅ)) κορυδοὶ)ιὦ ἀργύξκον 9 (ον ἐἰ4]}} ὉΤΕ 
ας ρεσιαπία [ἰςϊτατὶ Ππιητοτάσυι στο 7: επιοίνοας αὐτὰ φϑα- 

“πρὶ διδείσι ειν γδ αὐτὸς ἐΐφη τὸν φίλεισι ποῦ στο δὲν ἡπῆεν ἡσεξίκασιν ἊΣ 

βεξουλθυκότες, “Ἷδ πῶς χερσὶ ποεᾳξ αὐτῶν 5 ἢ διὰ ταῦτα χεύματα ἀυτῷ 
Σ ϑηδώοις ὅδακεκηρυχ ἵνα! 5 ὃς ἐὰ φγόρτεσ Τ Βοραποϑ Ρεσιπία 

παηάδιη {πτησηδπὶ οὐϊέξο Ργομιποίαίίς εἰ ἀλπάάεη αὶ ταῖπε 

ἀατογίοο ἴετ, ἱπ 4αο Πιδίπτο! Πρ επότιι ὅθὲ » γτ τ ἐατ᾽ ἀυτω φὸ - 
νω δγικηρύξαι, Ἐτ (ττιλ5 ΠΑ ΡΕ ἐπ τ τ σαρῖτα ἀϊχιτ. Ῥ]ατατ. 

ὠκείγου ἐἰποιηρρφίοντος; χεήμοτα ὅπικὴρ ὑξαντος ἀυτω, 14 εἴτ, ὰρρ!:- 

ν 



δυο» ΤῸ. Ὁη 

φ86 ἘΠῚ 
εἰς ὃζ οχυῖῖς ρτεζος τοι ϊοητο αΠιρέγαϊις σάριτ εἴας ῥεξιιπὶα 
Ῥτοπιιποίατα Ποοηῖς. δία ῇατ οτϊαπὶ {σους ὅς Πιδἐπίτιιογο. 
Οτοροτῖμ", Ηἰ δ 3. μηδεὶς κρταψϑυδέϑνω, αβοιρχαλοῖ, μηδὲ εἶα κυρίων 
Δ ὅπ πεόπων, ὅτι ἰκόντων ἡ δον ἐποκύρυξ αν ἡμῖν ὅηέσκοπον. ταύ - 
πίων γδ ἔπηστο πτιρ αὐ ἶδ χαριν. 

τ πικίδνημι ἀἸ ροτρσν σοι, κακοῖς δ᾽ ἐππκίδγατε ϑυ μὸν, γα ]1ς οβιια- 
ἀϊτο πιφηγοπιν πες δητείδναμαι, ἀεἤιροτ ἔραγρογ. Ομ. Π144.β. 
ὅδωρ ὅππκίδυαται αν, ἰὰ οἴ, ὅἡππλύζει, ἐραῤῥέι ἐπιιἀατ τογγαπι, ὅγη- 
σκορασίζεται. Ἐτ 1144. ν᾽, τοῦ σἹ᾽ τοι κλέῷ ἔστη, ὕσονπ᾽ δ)πκίδνάτα 
χῇ 
ως, 

Ἐπεκεν δοιυ ϑομαι γἵπ ΡΟ σαΐο ἴμτ 9 Ῥογίο του. ειπο πβοποσυτρῦς 
φυρυίωνα., ὅηηλαρτυρῥμῆνοιδ τι τὸ χούματος ὅηπιονδυυ 4)ε το τῷ σδανεί- 

σω;τι, 
Ἐππαίνδιοιυ θ., δ κα ἡ γροτγίσαϊο ἤις, Χ οσπ ΟΡ ἢ. εἰς τεὺ σηπιίνδιωυκι φερε ὐϑεε» 

ἰπ ρογίσυϊα τοῦς, ἐν ὅπακνδιυῳ, ἵπ Ροτίοι Πο. Το γάς 12 2 

Εἰππκλαζω, λα οξξο., ἰπξτίη σο. 

Εἰπικλαίωγἀςβοο ίαροον ' 
Εἰ πίκλαυτίθο,τι {πἰς αν οητα: 15. Ή{ {60 115.. Αὐτό ρα, τη Β απῖς. δὲ 

βαῤῥαρον ἐ ζομῖμ., πέταλον, κελαρύξει δ) κλτῶτον ἀπ δόνιον νό μον οἷ. 7» ε69ν. 
ϑρίμωυπκόν, 

τ πιελάω,ω, η Ηοέξο, ἔγαπρονοδταπάο. ἐπεκλ ἀϑϑνησταν» ΠΗ ΟΧῚ ἔχης ἃς 
Ῥόγπτοτι ΡΙ πιάτο πη αὶ Οπλ]ο. )τολαδθοίιῦαι πῇ γνώμη» Δλΐϊπιο 
Ἐταπρὶ, τουαίτεῖ ὅἤπαλοι εἰς, οΧ οτατα 5 πισίδῃ, ὅγηκλα ὦ εἰς πρὸς δ 
ὀψιν,αίροξξιι πλτ[δτὶςοτάϊα πιοτιις, Ηοχιισοιπἰ εἰρατιι5ἷ, νἸἀ 40. 
ῬΙμτατσ, ἱπ (Ασα 10. ο]Ἐρ τις. μὴ κ᾽ φϑὸς ὀλοφυριιὸν τραπόυῖνοι «δ᾽ 
τρατιώταις δππκλάσωσ, Ἐτ τιιγἤι5,ὁ 3 τοῖς ἔργοις ἐφες ὡς, παρ᾿ ἀιτε γὸ 
ἐμευαϑιήκεσαν βοᾳϑυτήτα ὅμκλίστος τῆς ἀφίξεως, Ηςγ «ἢ, ὅθακλα- 
ὧι αἹ,συμπαϑῆσαἐλεῆσω, 

Ἐπικλεύςατος, ΟΕ ΘΕ ΓΙ ΠΉΙ15. 
Ἐπικλεία, μιεἰσω,π.εικα, 10. ςο] στο νοξάζω, ὀνομοίζω, ἀϊξο, Ροῖ- 

πἰβεοονΑςοιπίάτ,ρτο ποπλϊματο ὃς γοσατο, Αὐατι 59 τὸν ῥὶ αὐ δρες ἐ- 
ἀτικλιείασι βοώ τίων, ττοῦη ἱπιιοςο. ΑΡΟΙ]ο.2. ὅθτκλ εἰοντες ἑωξον ὄπολ - 
λονα, [το πὶ οἰαυίο δὲ οδίϊειιο, ΑὙΠτορ ιν Ἰῃ ραζε. 

Ἐ πικληϑεὶς, ορ ποπηϊηατι5:α  ὄηκαλέω, 
Ἐπίσλημαγασοα τίου μέμψις, ὄγκλημας τι πιο ογ πυϊηατὶ σφρτοθ τῇ. ᾿ ΠΡ ΤΕΣ ἘΡΥΟ ΤῊ τε Ν ἬΡΧΣΝ 

Χοπορβοπ, ἴῃ Ὁ ςοποιηῖς. ἐῶ ἐν πολλῇ αἰ ϑυμίᾳ τῷ ὅγη κλήματι 
τούτῳ, ΑΘατβῖδ5 αὐτὶ τοδέγκλύματος οἤγούυδυ- ὃ ἀδίωρατον ἐξ). δυ-- 
ἀρρεπνές ἃ τοι (ἄον το δἡποσείσω ὅτι! τὸ δ κλὴμαι ) ΟΥἸ πιο ὀχοιιτογο, Ἐτ 
ΤΓΙΝ » ἡ θα τινὰ δηπκλήμωτα ἐπέφερε τρα]αγῷ, ἴπ Ὑ ΤΑΙ ΠαΠῚ 
εὐ πιῖπα οι ἐσγοαῖ, ταις 9 ἡ τῷ δὸχ εἰν ὄπέκλημα ἐποιεῖτο χτ' ῥῳ - 
μώων. 

Ἐπίπλίω σα ποπΊοητο, ρα ἀγήκλίω ἐχοντο πλαίατες, αἰτγα αι: νὸ - 
φάπταισ οὐγατί σα Ρίατο ἰη ΤΊπιςο. Γτο ργαποπιίης ροίῖτ ΑΡ- 
Ρἴαπιϊῃ Ῥαυτα, σι ϑέυδυνι γα [9 χαγντερ κ᾽ πομιπν 9. μοίγνίΘ- 5. καὶ 
κροίοσ Ὁ» ὁ μιοῦρκΘ- ὄπήκλίω, 

Εἰ πικληρέτις ρας 4 Ππς ραγεητιθιι5 ὃς ἔτγατιῖδιι55 εἰσπι πογοάέτατο 
τάπιοπ οὐδ το Πέϊα, Εσγίμ. 

Ἐπτέληρος ἀἸἰοίτατ, η φαῖς Βιιἀα;. πα ΟΟμγπισητ, γώ ἡ 54 δικος, οὐπῖπς5 
411: ππρτίας ροτῖτ, ντ ἴατα οἰα}}} ἀὰ [ε ἀοἰαταβ:ηιτια αἰῖϊο ἀουιῖ- 
ἢ ὅπη τληρος ἃς ὅδικληρῖτις ἀἰοΐτιιγ, ὄθέκληρος αὐτοῖν 6] νσῸ 
Ὑ οἱ οὐλπ]οῦ ἀἰεῖτιιγ .. ίιος ντγοαιις ράγθητο οὐρατα οἴἶ. πμ}1Ὸ 
ἔταττς Πιροτῆῖτον οὐ Πισοο πο ορίπια γπᾶ ἀπ αἰτογα» ΡΙμγό- 
«τς οδιιοποτιης. {ιαπι ὄθήκλη εν απο [πὶ νο] παι Ἰ τ ΠῚ 115 
Ογατ ἀσπαζτο ΡΓΟΧΙΠΊΟ ςορπατόνς γε ατὶ νοι ἀϊσατα 5 τα Πα απ 

πὶ εἴπ} ππτὸ ἀοίαταπι. 115. τούτου ὃ παιδὸς ὄστο θτεν οντος χὰ τῆς 
ἑτέοας ἀδελφῆς ἘΠ μήτηρ “ τὴ ἐν πα; τὶ τιῇ οἴκῳ ὅηήκληρος ἔμετος 

Ἰιος οἴϊ . αὐ ππαῖγοπι οαληῖς εἶπα ἔα πὰ ῬΘοιτ15. Ραάτγιηο - 
πἰίπισιις ἀοἴατα πιητ, ν οἱ ματοάϊτας γηϊμογία [ρος ὃς σεποῦς 
οἰσιθαϊτ. δοπιοίποπ. Οὐδεὶς αὐ ν᾽ τε τορό τερον πώποτε, οὔτε νευῦ 
ὐάχλησεν ἡμῖν οὔτε ἐμφισβήτησε τῷ κλυΐρφυ πῷ Αἰγυίε ἄτε τοῖς Ἔδηκλ !- 
δφυ γεωνεηκὸς οἷω νυ ἔ χω, Ἐτ χτ' σεφανουγΟὐκο υμῦ αὐτὸν εἴ τὖρ ἐζούλε- 
γ0 ὀρϑιὺς διχαρῷ ἤἥτϑτω, λαχαν ἔδει τῆς ὅχηκλύρου, εἶτε 41λ δόσιν ἀμτῳ 

χοροσ ἥκειν, εἴτε χ7) γγύ 9.5 [ταις ἢ γοξξὸ σους γαβοθδας 5 οροττιιῖς 
αἷν 60 Ἰεσο᾿ αξξιιαι ἀἀ ππρτῖας ΡΌΘΠΙα οὐ οπα ναλπογίᾳ οὐ- 
τρογδηξν ΠῚ οας πιρτὶας τεἤαπιοῦτο αὐ (ς ΡΕττϊ πο, Πιις α- 
“Θματίοης σοητοηάοτος ἀτάιῖς δοανη]ταῦς. Ἐτ σιιγῇις. Οἱ νόμος χε- 
λάθοι ὅγε γκασέαν δὴ) τὔδ ζδυνλίρων ἃ πασῶν κα ξένων ἡ ἀφών. Οιιὸς ἢ 

Ῥίμιγος οἰοπε Π1ςεπιοάὶ Ρ(ιΟ Πα οοοάοπι ἰτπτο ογαητιοοάέπι- 
4ις ποπλϊης σοη!οσηξιιτ. ὄφίκληρφι οὐαὶ ἀἸςο σα πταγ Ριιο]}- 
ἴα: οὐδα,οσοητὸς ἀοτόμιαις πα ΠΠατπὶ μαδθυτος 5 ἀο 4ιθιις ἰοχ 
δας μας Ατιοηῖς., τ᾽ ἐθακλύρων σαὶ τὸ ϑητικὸν τελουῖσεν, « αἣ μι 
βουύλητο) ἔχιν ὁ ἐγζύτα τὰ γόοις, ὧκ διδότω ὅ)δοιὶ, ὁ μὴν πεντεικοστομέ- 
«ιμνθονπεντώποσίας δραχ εἰοί τ. δ) ἱπιπὶ οἰ τριακοσίας, ὃ ἢ ζαγίτης ἑκα- 

τὸν πεν πί τοντα, ΟΥ̓ αγιιττ απιτοηι 415 ἴπτοῦ ΟΡ σον σθη ςητιιν, 
αὐ τας σαρῖτο σοπία: ἤιηζ 5 4111 Ρθηογα Ρτοχίπιιις εγῖτϑ ἐς απ 
νχόγοηι βαογς πλα ἰτηριιο!  ατι οι ἀοῖς ςοἸοςατο:ὅτἢ αι- 
ἄοπι ἰρίς φιϊησοητῖς πιο τπιηῖϑ ἜΘ ἔς οἰ ινηροητας ἀγας- 
πσας ἀοτὶς στο - ἢ ἐπ οἰτγὶ σοι ῆι ο[Ὁ, τγοσςηῖα5. Οιἱιὸ ἢ τοῖ- 
τι) σοηῆις οἵδ δὲ ἔπ σαγΠΠ5. 5 σοητασι ὃ αι πα σΊητα. Οὐκ αἀ 
νογθιαν ὁ ἐο ει Πίπιο Βιιάςτο ἀοἰογίρτα ἤιητ,8ὃς τάπηοιι ραγτὶπι 
Πιρρίεπιοατο ἰηάϊσοπε 7 Ρατεῖπι ΘΙ ΠῚ ςοττγοζξεξίοπο, παι ὅ:- 
ἄλυβος ΟΛΙΔὨῚ κληρφύδικος κὶ μονοκληρονόμος «ἰἰςἴτιν κὺ παῖ ρρχίθ» καὶ 
δτηπῆαια τὲ γαταιις οὐἴαττ σὐδετλυρέτερ, ὙΊΓρΙ, τὸν ὄβήκληρον ἄοτα- 

Ἰούν νοῦς Αξ ποῖά τ, ὙΌΣ παῖς, ὃς ἢ λἀοὸ { ἰἰς Τ 
ἀϊ εἴ. ποπιρο Γδατηΐα τορίϑ Τιατίωι ταν ἡ μόνοκλι 
Δατβοτ εἰσίοι ορεγὶς 7. ἀἴχογατ ἐς ]ιατῖπο ὅς 
αιοπογ ἃς τἰὰ) ὄλέκλυρον ἄς [Ὁ τῊ] εΠ5, ΕΠ] 15 Βεὶς Β τος 
1έζχμις νἱτ 15 ΜΠ πυτεργιπγάσιια οὔσῃ ογορ 
ζο[. ἀοπιιιπι, ὃς ταλτας ἰογ παίσας ΗΠ1ὰ [ςἀ68 5 δὲ 
δαῖμον Αὐἰτορ μδη15 σοπηπηρητοὶπ Δι. δθήκλυ 
χουσοι ἀδελφοῖς ἑτέφφις συγκληφφνόμιοις, δι)οὶ μον οκληρονὸ 
τοῖτι οὐας Ατιθπὶβ γνησίας οὖν οὔσης ϑυγατραςο γϑου 3. 
φρνομεῖν τὸν γόϑον τοῦ πτωσρία, ΟἸοά τῇ ο4 Οοπισάϊα 
Αὐἰπορδη.Ἰιυ!οη5γ)ὄθεκλιηρον ἐξ τὸ Αἰ ϑίμμαλαν δοκεῖς 
᾿γατέρ᾽ ὄντων αδεὰλφων γνησίων, ὅζς. Τὴ Υ ορὶ5 νογὸ,ν' 
αυῖτ,Κ ἐν ποϑυησκων ὁ πουτῆὴρ τῷ, δω κα ταλιπῶν πιὴδ᾽ 
Τπτογρτο τ πὶ τοταέῃ Ρ οη Πτηϊὸ ἴτα οχ ροίετ  ὄθηχληρος 
γι κληρφνόμος Καλουνήμη, ὁ ταν ὃ πες ὀρφϑμὴ πατρὸς κα 
ϑών τε ὅσαι ἔρημος 5 κὶ ταύτη τύχῃ ὑπυοκεινῆμ» σία) ταῦ 
ὅπήκλορην, ὁμοίως 3. καὶ πἰυ) ἤδη γιγαμημβρίω . ὅταν ΩΣ 

(σις Ἔχ θηρία ὀχτατ ἴῃ νογῆθιις Μεπαιιάτι, ν ΐ [Ἐπὸ 
τίτιις ἱπφαῖς 5 ἔχω δ᾽ δθήκληρον λαμίαν ὑκ εἴρηκα σοι, Ὑούτ 
μήαν τῆς οἰκίας, ὃς ἐπ᾿ ἐμφοτέράν ἵν δλίκληρος ἢ μένλειν 
ὃςςιαριυτᾷ ΟΟΠΠτππὶ 11.5.6. α}».23.)καταλελειμυίνη, καλου 
ἐσίαν κλῆρον. ὃς {αὐϊηάς. καλεῖται δ᾽ δή κληρφς κὶ ἡἰ μηνδέσ 
(δέν, δὰ αὐοᾳ τῷ παι τοὶ ὥστ. καϑότι καθήκει αὐὐαῷ παῖστι ἢ ὑν 
οτίατι οοάοπι αὐτῆοτο καλομῦσαι δ᾽ ὅφηκληρρι κοὶν ΤᾺ, 
ἡλείοις. ΑἀΙΐοῖς οὔΐατη, τινὲς ἢ τί ὄξίκληρον καλούσιν 
τ πατεούχον, Θεηἤατα ἀυζοῦ μὰς ὁροπξ ΒυάαῚ ἀϊ 
{ν ποπυτλιι 5 ΠῸΠ αἰϊζοπε τ ἜΡΊΓΠοτιΙΠῚ 5 ὅθε δικον πῆ 
Πιαπρίοτιττιιὸ 4 πιοστιη ταπτὰ τι ρατγῖς οἵΤὲ αἀποτὰ 
ετίαπα νἱτιςητὶς : φιὸ  αὉ 1ρίο ὅηκληξῖτις ΡΤῸ πϑθικλὴ 
τιιτ: οι τεπιὸ χιιὸᾧ νῖγαο ππας ἄοτς ( αιαηι ἵπἀοτὰ 
τοητο ἃς ἄοτς σα !ὰπὶ ἃς ἩΠΠοςα δι οην νοσατ Ρίδιιτι!5). 
{τ ϑπνληρος, αὐ ταποῃ ποη ὄθήκλυρρο» [δ Θἤσσα αἰεὶ 
Τὰχ [16.3.ὅ)η δικ. ἢ) ὅβέκλυρρς λέγεται 5 υτὴρ ἧς ἀμφ. 

ἡνφήλοις ὡς μκθβ λον εἰς αὐτὶ τῆς ἀγχὶς εἰας καϑυκου σης» ὃ 
υδὸ δ)ὴ παντὶ τῷ κκήγῳ μόνη πρεφομῆμη θυγάτηρ, ἐπ κληρφονεῖ 
πατὴρ εἴτε ἀπεξίω, {1 ἴτας 9 τινές δ᾽ αὐ τίμ γἡ πατροδη 
στιν. Τα Θ- 3. νὴ αὐρικληρίτιν,ν τ οτῖαπὶ δοίοη, Τά ο τη, η μῆδτ 
ἐκ ἔχουσοι παπξωώον, ὃ «τα καλεῖται ἰὼ ἀγχις οιὲ ἐκδδ' 
μὰ σωνοικῆς καὶ πάύνταις γεμεῖΐ, ὅπηκληρφι γιυάῖκες αἤχουσι 
τι ν ΧΌτοΒ οὗ ατπρ ἐτιμάτπ πα ρατγίσι οι)». ΑΥΠτος 
ῬΙυτατοῖ. οἱ χε μοί τῶν ἕνεκα λαμξαψοντὲς ὅηππλήρριε 4 
τίμα στατία ΟΡ. οητας γ Χοτοβ ἀσο  ρίμητ 5» ἐπ 5010 
οφις ἐξαλοντοἀἸχὶς Ἡοπιοῖ.οδιξορτο κλέρρις ἐπεί λο 

͵ ποιήσαιντο. ἷ 
Ἐπικλυρόω»ίοττο ἀππγ δυο ίοττο δας σο. οπιο πο η, 

ἐκκλησίας, ἐν ἣ τὸν αὐ χεντα δβηκληροιυυῦ ὁ νόμος τοῖς χορηγϑ 
σεὶς κελθίει, ὅθπκληρω ϑ' εἴστι μορίῳ 9 ρατῖς ἴοττο ἄατα 
Ῥίατο ἀς 1 ορῚΡ. 

Επικλῆς,ν 6. δ κὺρ δ)σοσποιηἐπατι5. 
Ἐπικλῆσαιον Οσατ ΟΝ ει [πτι5.αὐ πκαλόώ, , ΐ 
Ἐπίκληστς, θυ, ἡ Ρ ΡΟ Πατῖο, ἐπωνυμίας ορποπΊοη, Π|α Δ, δου 
δ καὶ ἄμαξεν ὅπακλησιν καλέεσιν,ϊ. ΠῚ 4118 ν}ν δ ΟΕΓΓΙΣ 

πλοητο νοσαητοἴτοπι ἱπποςατίο, ὅδέκλησις αἰος (τη ΛΑ ΧΙΝ 
ταϊηϊαν Τ πον .1.δελεία ὄθηκλησιν καλέασι.. ἘΠΟπτοτ, Ϊ, 
ΠΟΠΊΠΕ γοσαπῖ. ἵ 

Ἐἰπίκλητίθογου, ὃ ΟΝ ποΠηϊπατιῖς αἰτεῖς. ἱπουίατιι5, ὅθηξι 
χθ’. ὁ ξίΐξωϑεν ἐπεισερ χηιθυ(θ. διαγτυμῶὼν 9 ᾿παἰτατας. 
κλητος σύνιογος 9 σΟΠΟΙΠΠ1Π|. ὅδήκλητοι ἴτοῖιὶ ἀϊοαιπαταΓι 
ΠΛΟΓαΓ ἢ] ΠΟΛ ΠΟ 9 41. Π ἸηΠιρον δἀπιοσατί,, ῬΙαταγοῖ 
ΡοίΤΑτεῖς νυθγα;, Ετ ὅθήκλητος") ὁ 6214 τινι καλου μῶν 
Τοίερ νι » ὁν ἐν τάϊς οὐμηχανίαις ἰουδιῶσοι ὄχίκλητον ἐὰ 
προσήγαγον. “ 

Εἰπικλιν ἐς» τὸ πο ΠΠπατίοΥργο ρα ΠΟ φηΐπηῖ ἴῃ πιαϊαπηνς 
Επεκλινης ἐ(θυ, ὁ κὸ αἰ ἀοιιοΧ 5546 ΟΠ 1|15511. τογγἊ πὶ ργ απ 

ῥεπής, ΡΙατάτοῖν κω ταξαίνοντες διὸ χόφῶν τινων ὅἠπκλιγαῦν, 
πεέλαντον, ΟΑ ΠΠπλ ἢ. Ὶ 

Ἐ πατκλίνορκα! ἱπσα 5ο ἵποῖπο : Τάτιον ΑΡΟ] ἢ, ΑΥΡ 
κλίται ἐσατίῃσιν οἱ δηκοτα) γα] οτοῆτα οἴ, ' 
Ἐπικλίνπης,ου, δ, ΤΟΥ Γα ΠγΟτΠ5.Ξπκλίνται, σεισμοὶ κάλοιυν ταῖν 

σείοντες κατ ὀξείας Τωνίας, 1 οἰ, τοΥτ σπλόοτιις αι δά ἀΠΡὶ 
τὸ ϑ τοῦγαπὶ ἴῃ Οὔ] Ζιπ1π} αιιατίμητ, ὄθπκλίνται ν Οὐδ 
ἦι τύχη πιο ππι ἀροητοσ  άοϊς Αὐ ποτ, ἐς παπάσ; 

Ἐπίπλινπρον ν οσαπς ΑὙἸ ΠΠΟΡ. τὸ αὐώκλινσρον, ντ ΔΠΓΒΟΙ 
6. (ς 112 γο] Ιφέτιις πὶ ἀτιο αδο πάτο πῸ5. αἱ ἄδα 
{πππιις.. ΑὐἸ ον. ἴα Οοπείοησης, ἐκπέσοι σοὺ τὸ πρῆ μϑ 
κλένσρον ἀποξζάλος.γ ο1 Οὐπιπιοητ ἐπίκλιγσρον εἰ δὸς κοσμήν 
διπάάίηιιο ογηάπησπτιπι οἵϊο αἷς πλι] οστὸ, ς 

Ἐπτκλίνω, κε να π’, κὰν ἀσο πο. πο πο. Ἰηβςέζο : ΠατΙ 
Ὡρὸς ϑαλιχοσαν, ΑὙΑ ΠΙΔ, ἘΠ: 

Ἐπίκλεσες ες, ὐἰποϊἐπατῖο χζ᾽ ἦν χιδώκων ἐπίκλισεν, Πἶσπο ἯΙ 
πατὶοηο ΝαΖαη. ᾿ Ξ Ἢ 

Ἐπικλογέ ὡς λοι ςο ἀρ ο ]οη. 
, «ες τ ; Ε πίκλοπίθ., ν δ ἔατα χ)κλητῆ εὶς εἰπτετεοὺν, αϑοφλογιφικὸςγδολι ἔα ε 



ΠΕ π 
᾿- 

Ἰδο νοστήσας, δά ο]υι5οναξον ὃς νου Πιτί οσιιις. Π|44. 
ἐπεστηὶς κὶ ὅμίκλοπος ἔπλεο μύϑων. Οὐγ!λ, Ο᾽ ὀδυσεύ, 

(ομῆ εἰσορόωντες Ἡ τῆροπ αἱ τ᾿ ἔωῆν» κὶ ὄδτκλοπον. αὐτὶ 
“ξιὐω, ΟΥ ὀρογιὶς Ῥαπάοτγα . Δαΐμονας δι) ό τι δ) μον ὅη:- 
αἰγονταέν ΣυμφερτίωΣ αἰπάτίωυ αὐδραῖσιν ἐμπελάσαι. αιοά 

(ἀπτρῆτ, Ἐδύϑεαί 5. αἱμυλίοις τε λόγ»ις α ὅβηκλοπον .8.Ὁ- 
ΟὐνγΠιν, -κερδαλέθ- κ᾿ εἴη χὺ ὅτι κλοπίθυγϑζς ὶ, ἰδαλο- 

ἴποὸ ἃς οὐσςιῖτο. [10.3. Ατροπ, ΑΡΟΪ. τίς μῆτις ὄδε- 
δ» ζασεται ἀρωγῆς; Ν 

ὃς δητιλυζω, μούσω, πειυκαι ταν πο5Ηιιέξιιο. ἱππαᾶτο, ἱπῦ- 
πποῖπο νοΐ οὔτιιο, ΑΡΟ Ϊοη. δὲ Ὁ ῥόϑια κλύζοντο, Η - 

τ, ὃζ 110.2. κλύζεν δ᾽ ὅδὴ κύματα χέρσῳ, ΑτἸτοτ, ἀς πλιῖη- 
ἡμιμυρίσιν δππκλυζομϑόν 91. τοῦτα ν πάϊς ΠΙ ρου μι πεῖ στι5 

τὰ ὃ Οθτιτα ὅθηκλύστε ς» ΠΟ ΓΘ Π5. 
Ἰπῆιχειϑοϊπιπηφατῖο, ΠΠππῖο ,ἄθηῤῥου, 

ἽΝ ΑΡΟΪ.: Αγροπ θηκλυτὸς αὐόδρασι φινϑὺς ὄλξῳ μαν- 

. ἱποί γτιις αριιά νἶτος ἀϊεἸτιῖς ὃς Βισυΐτατς νατιςίηδη- 
γΟΝ, ἐπον εἶδες (Ὁ. ὅπ συξΘ., 
,᾿ 
πἀϊο.Α ΡΟ] ]οη. 
μιώσω, πιωχαον Οἷτιο δι Πππλ; ΠοπῚρῈ ῬΑ σαγιιπΊ; ὃς τοίου - 
βιτίμτι. ἐπεκλώστεντο ϑεοὶ. 41) {τατιιοττιητ. 
6. βίΦ-. νἱτα ἐομάϊτιο ἃ ξατῖς Ἰηϊππέξα, ὅπηκλὼ ϑιεὶς 
ζωῆς. ἀοἰείπατιις Υἶζα: οἰιγίϊι5» νἶτα σοπάϊτιο αἀἰυϊπίτιις 

π Ἐφ, ἐπέκλωσειν ὄλζον᾽, τά εἴν. εἰμαρμῆμον γγυέῶτω ἐ- 
Ἡοπιετ ἰπ ΟὐνΠ, ἀοἰπιπατγιητ, ἔαταὶς ἐδοοτιιητ,άεογο- ἷ 

οὔο .114.ὦ,- ἀθυκναίμψασει φίλον κῆρ» 1. ὅθηκναάμψαστεο 
ὅθι ὔρφυνα σαν τπιπὶ τη ἰτί σΔη5. 
ον ρογάο, ἕχκω, φϑείρω, ηπκνάφων, Ἡοίγοϊι, ἜΧροη. ἕλ- 
ον ΓΑΒ ΘΠ 5. ΡΟΓΙ πιο πς. ΠΟ ΔῈ ἔπ 461 ΟΠ τη οἱ γνα- 
Ἶ σωρὸν συςρέψαντες τὰ ἱμ(φτια δι «δῦ σωρρις ἔκνα 7.» 

ς ἀἰσεθατιιν γνείφίθ-, ταις σας ἐπί παι οιιτα ἔππιπὶ 
ταῖς ἰκοίνϑαις ἀτῆ τς ἐο ῬουΊπΊοθατ. [ε4 ξοτταί, ἢς (οτὶ- 
ἀφὼν ἕλκων, διαφϑείρων 9 Ποιις ἀρ δι114. τοροτγίταν ὅηε: 

κει ς δια φϑείρεις. 

00. (τα! ρο. ΤΠοορ γα ε ΠΡτὸ 4.4ς ρίχητ. μΠτοτιοαρ.:. 
διωύωται, αὐ υἱνὴ δηπκνιδῆ, δν ἔχοντες ὄνυχας σιδηρᾷς ὅππ- 
αὖ ὄπηκνιῶν ἢ τεταρταῖα πέπήεται, ἐς ἤσιι Δυιτο πὶ Αξργ- 

τατινπάς ὃς ΡΠ1Π.11.13.{4Ρ.7. Τὰς τρίτπι ἤςιι5 εἰς 
. ἤἥπο σταῖς ᾿πτογοσῖθι155 ρογ πη ἔπεσιπάο Ρτο- 
Ῥεηάο τἀπτὶτι ἔοτγοῖβ ν προ 115: Π|τοτ ποη σπατα- 

τπιπὶ ἐλέτ οἵ αιαττο ἀϊς ἀςατοτιτητο δίς, ὄγηκνίζω 
ΟΥ̓ οο,δείπγω ἀριιὰ ΑτΙπορ  ἰη Αἰ16. ὄθηκνω, τὸ σίλφιον, 

ἦν Τξατὶ βοατῖο 5 ἴσα! ρταγα 5 ἰηοο αιιᾶ: ροΓ Πιπισηας 

ἡ ΟἸ ταστι ΟουΠ ν τάς κοιλές, 
ἡ» ἀοτήςοτο, ποι θατουϊπιπιίπονο, ἀπ Πα Ἰατί. ἔθνη, 
ἥνα τοῖς ἐν τὰ ἰκδαιᾳ 7 σοητος Ἰποιθητος 115 411 ἤιητ ἴπ 
5.1. ΕΠ} τα. 

ΠΟΙΆ ΤΊ ΠῖσΟ, ὰπὶ σο πα πηιῖ5: Πλατίο. Αὐπτος.2.Ο Ὲ- 
ἰὠνξϊν τοὶ πολλοὶ διηίλαις αὐαγγχαῖον. ὅπηκοινων ὦ μῆροι γάμιοι» 

ἱππῖτοτ σοπτγαἐϊα: πιιρτις. ΡΙατο ἀς ΓΟ σΙ. ἐδὲν δλτκϑιγωγωῦ 
[οοιῖπι σοπηπιιης Παρ ςο ὲ (ςΠπ. , ᾿ 

ἘΠΙΓΟΙ. Ἷ 
ΟΠ Πἰ 5. ΡΓΟΙΠΊ Γστπιι5. Οὐ τ1} σα Ρ.8.1}.1.46 σο- 
ΠΣ ΠΙ1ΠῚ ΔΘΘΠδΟΡΓΟΠΙΙ [οἰιὰ 9 αἰτας ὄπέκοινα, ἀἸςιΙΠτιῖτ᾽ 

ἴδιι5 ἴεχιις ντογάήϊις βοσ Αἴτοτιιπι ἀρράτοτ ὅθε κοινον “κ᾽ 
μίξιν ποιοιῖσι, τι ΠΟ παι! 6 ΟἸ1π| τ} Ἰεγῖθι15 σοσιμηῖν 
ἢ Ἰκοινίθ. παιδιεὶτν 146 ὄχεσκυρος. 

σα 1} πη} 1 σοπίξίτιιθ. 
Τυεῖπον ἔειι σ᾽ υτίπου ἤπροσ δἰ ατῖπα ἵπησο, Βι4..4- 
κολλαίω εχ ΤΒΘΟΡγαίξο διὸ ἡ τοῖς ἐμφυτϑυουῆνοις 

ἰὐλλαίασι , Οὗ Δποιητ (το γτ Θά Ζα Ἰπτεγρτοῖ. Ὁ ὄψηκολ-- 
ἢ εἰ ὅἠηκόλληκᾳ. ατος» τὸ» 14 χιιοά ο]υτιπαπιοητίς αά- 
Αἰϊςιι] τοῖ 14 αιιοΐ σ᾽ ττῖας Δατςῖτιιγ [1]: ΤἈΡΟΡΉγ, 

ἱ 1.4. ἄς ταάϊος Ἰοὶϊ εἰς γὸ ταὶ ἐγχέρίδια κὶ τά ὅξηκολ- 

παιδίον » Ἰπξλης5 αι αάδις ἃ πυττῖςς σοίζατιγ, Ρογ- 

κομπέω, μιΐσω; πιηχοι, πις ΟἴζοητΟ . ὄθμκαυχωνμαι» 
πούσι τὸ αὐόδδεϊ ον το ιιΓ οἰτοηταητ, ΤἬιϊιογ 414, ὅηε- 

γα, ατα ΡΠ {ςἸ πιῖς γε 15 αἰ Τοιμοτγδης. Γἄοση, κομῆο- 
Ἴτατ. ἵπ (Δ ΠΊ1110. ἀληϑεῖ λόγω τι αἱεὲ τῆς «λώσεως ἐ- 

(δὸ υὑπρζορέοις, ὅζο,γ οτας πατγάτ ομὶ ἀε σαρτὶαίτατς ἴ4- 
Ἰα1ῆς ΗΥΡογθοσθοϑ. δζε. 

ἀπο πα ΠΟ ΠΙΠαγίὰ 9 ἀρὰ Μεπαπά. τράπεζα μαγειρικιὶ, 

Ὑ έλεον, ὅπ}: δίμωον, ν Ἰὰς ΟΠ Πς.[10. 1το. ὃς ὅηηξίωωον. 
"ὨΠπιι5οἱποῖΠο. Τῖοπ;, νομέσειντες οὖ χαταπεη)ω κέναι τε υὑπτὶ 
ὧν κχὶ μια ἐθηκοπῆ ς ἐὺ. ὅμκοπιὶ δένδρων, Τ ἈξορΡ ταῖν, 4ε [νῖ- 
ἰδ, 4νοὰρ 18. ΡΙΙμΐο 1|0.17. οἂρ.ἀοςΔοτιπαϊπατῖο, 4 θτὰ 

πο 

ΒΠ 537 
τ το ν αὲ οαιεῖῆς {1}. ςαρ.2.4. αἰεὶ 9 τῆς ὄδικοπῆς χὐ τῆς κολά- 

τως ἐν ὀλίγοι ἡ σέο. 1Β 14 καλοῦσι (ἢ Ἀικοαίω, ὅταν ἀφαιρεϑείσης 
τῆς κομὴς ὅγηκονῃ τις τὸ εἴκρογ, » 

Ε Πα τε δτν Ἷ ἜΗΝ ἶ Ἐτεῖσι νύαρμν των ΠΣ Ὀγοιῖςι 
; {έάτοπι, Γιιςιδη. Πρ πὔ οἱ ιιοι Πιρροπίτιι, αιιυτη 

αιιϊά (οοιτ [σατιιγιντάς ὄηήξίιωον, ὕἥηκοπος ας τα οὔατα οἰατα- 
ἐξεν 4υὶ ἰαϊτῖο πιὰ] ὸ ἱπιργοί τις ἀσπιιο ἐπιρεϊπαίτειν. 

Ἐπίκοπει δον όρα, Ὀγοια ΠΡ παναζα εχ ΤἸιοορἈτγαῖ, 
Ἐπηκόπῆης Οα τ Ὶ ΡατοτυΓΟρτ μι π[Ὁτ, Γιαουτίιις ἀπ Ασςςῇ!, ἰὦ ὃ δρικέ.. 

πῆης κακὸς καὶ παῤῥησιας ἧς. 
Ἐπικόπδω, πολ ον ρας 40. ἱπηπλΐπιιο, ΤἈςΟρατα, ἂς σαι ς Πάοια 

Βητοτ.Π6.3.ςαρ.8.ὺ ἐ αὐ τὸ εὔχρον τροπὴ, ρτα:οἰ [Ὁ ςσιτηῖπο. Εἰξ 
ὃς σοογοςο. Εἰ ὁτιατη σΟητογΟ Οχτοπιο Υἶτος, ἃς απ πηῖη0 Ο- 
Ῥδς ἃζ Ἱπιρογῖιιτ, ΑὙΠοτε]. ΡΟ] τῖςοτ.3. ο᾽ 5 πσων βασιλειὶ μή-- 
δδιε βαξυλωνίοις, κὸ ἥδ ϑων «ὅσ πεφρρνηματισ μῆμοις δκεὶ τὸ πυέῶτῳ 
ποτ᾽ ἀρχῆς» ἐπέκοπῆς ποκλείκις. ἰα οἴ, ὁ ταπείνου, γε 4110] ἀΐχογατ, 5 1- 
δπίποατ οτἴαπι ρογοιτῖο πιμπιιι αν, [ςπὶ ΟΕ ςοηοταὶς,:.ἀὐε- 
θὲ γτος ἢ) τῇ αῤγυρίου. δπικόψας χαρακτῆρα οὐξέδωχε πἰωυὶ πραχμῶὼ 

δύο διιυα μϑυίω, ὅρα χ κρὸς 5. αιαππὶ οἰτιο5 ἀγροηζιπι σοητα χοπτ 
ΔΎ το ΡΟγοΙΙ 0 ἀγασῃπηαπι Ἰοσαλις ρτο ἀϊάγαςπιο . ὃς πὲ 
ἀτροητιιπὶ γο Δ τ, 

Ἐπικορίζῳ; ρεγπο, δ᾽ ρο,ςοπίξιιργο,ςοπειπιοΠἸοσὸ τγαέζο. Ατὶς 
1η 9. Βιίξοτγ. Απὶπιαΐ. ἡ ΤΟ  αὐρδίκων δὴ τιδαοσοὶ τς αἰγρίοις αἴβ δίκας 
ὁχδύουσι γὰ ὁπηκορίζουσι κὶ ὑξρίζουσι, 

Ἐἰπήμο ΜΉΤΕ  οαν Τῆὶ κονδυλίῳ, 

Ἐπικοῤῥιςτογ. Τἀ ΘΠ ἜΧΡΌΙ «κριτα κονδυλιςον, 
Ἐπί κορστε ταν ρΆττος Ππργὰ πια]ας Αττὶς! γοςδηζ, 
Ἐπικορύοσομαι» ἃ Ορριισ παπάττ ατς δο ἢ Πππὶ ἱπβδσρη δι πς οῦ - 

Ραάτο. Ἄτῖμο ἡϊιησῖς Γλςίδη. ν ̓ ς κορύσσομαι. 
Ἐπικὸς ςἰχίΘ., Ερίοιιπὶ σατπιοπ ἴσα μογοῖοιιπ1; γογις πο χαπιοτοτ, 

1. δεικπυλικος, εἶξαι μέτρίϑ., 

Ἐπικοσμέω;εχογπονεχοοΐο. Ατιοσῖπ Ροϊ τὶς, 
Ε᾽ πήκοτος, (1 ρ4ηα 15. δήμομιφίθ-.Επίκοτει, ΕἸς γοἢ, ὄπίμομφα αἰ πῶς αὖ 

πῖς μὲ με αὐτονσοφοκλῆς ναυπλίῳ νὰ πλιέοντις 
Ἐπικότως»ἰτασιιπαό, ΑἸΊΘΗΥ].1π Ῥγοσηςτῖι, ὁο] ὅθικότως ἀεὶ ϑέωυ(θ. «“-. 
᾿Ὑναμπῆον νοῦν, ΕΘ γο ΐο τάπιθη ον ὅπςρεφώςς Ἵ 
Ἐπεκοιΐρειί-» Ὁ. ἘΡΙσιῖΓοΙ15. ὄἠπκουρείων φιλοσόφων; Ὀ] ιτάτο .. δθρκουρείαν 

᾿ ἀτομωνγοἷῃ ἘΡΊΡΤαΤη, : 
Ἐπικουμ ἕω 5. μμ. ἥσω γα, "Κῶ 5 ΔΧΊ ΠΟΥ 7 βύηϑέω 560 {ἸΡΡοτία5 οσπο- 

ἀθοτυ Χοπορῃ νόσοις δπμκουρῆ σαι» το οτῖ» ἀμί ογο γο πιά τιπη. 
Ῥίατο χιάς δ ἐρ. κχρώτιςον ὅθηκουρεῖν αὐτῇγεὶ αἰεῖς. νε Οίςοτο ἀ}- 
εἷς φοσιηξτο αἰοῆς, ρατγοοϊπατινἀο επάοτοις Οτςοἱ ἐθπκουρεῖν» 
βουϑεῖν, αἴδᾳ γίν εῶτε!, ποι ρέιγωγαῆοσ,πολογεῖ στο! γσιυυυ δεκεῖν. σι αγορδυ 4νν 
χξσοχρίν εὐϑτο. 

Ἐπικουρία, 455) Χ } Π1π|. βον 3. μα» ΟΡ Ἐααλμπλ, Γι 6 111π|ν τ} τ -- 
τὸ ΡΞ Πάϊιπι. ὅηκουρίαν ποιώ, ΟΡ πὶ ξαγουν εἰ ποιοῦμαι ὅηπκουξξανν 
1. βονϑώ, Τ ον 4. 

Ἐπικούρησις,εως ἡ» Δἀ ΠΥ ΠΙ Πα} 11π1) τοπιεάληπι. Επτιρὶ 4. 1π Απάτο- 
τηασῇα, δδρεῖν δπηκούρησιν κακών. 
Ἐπικουρίζω, μι. ἰσω,π’ κα. ]]οῖιο, Πισολγγο. 
Ἐπικουρεκὸς, ΑΙ ΧῚ Ἰατίς. ὅβήκουρος..τὸ ὅπηκου ρετεὸν Δι 1 {{π|π|, τοὶ ὄθηκου- 

ΘεκεἰναιιΧ ἩΠ14»4 11 Χ1}14τὶϑ ΘΧογοίτιις, Ἐ μπογά. 
Ἐπικουύρείθ-, ΑΡΟΙΠ ἰδ Ἐρίτποτοη, αὐ ορο ἔεγοπάα..ς : 
Επίκουρφς»ὁ.ατιΧΊ Πατοτι ἢ Πτ|]. αὐἀλιτοτ,αιχὶ ΠἸἀγ5» ΑἸΠΠΠΟΏΙΕ5 

ἀϊπιπριτ ἃ σύμμαχιΘθ- ἴτε! ]ς5. πη οτ,φύλαξ, δορυφόρος. νεῶν 
δψεκούρων τοῖς σωμίοις τυροσφερομῆμων 9 παυῖθι15 5ατητῖ5 ΠῚ Πα τππὶ 
ξογθησ ἰδιις.Ρ]ατατ πη Ρετὶςοϊ. ὅψέκουρον ψύχοις, ἔοτα Π5 Δα Χ ΠΤ 
ἃς τοπηοάϊιπι ἀάπτους ἔτ σι. Χ ΟΠΟΡ. ὅδέκου ξρι,οἱ ΤἸ πολεμε- 
υδύων βοηθοὶ, σύμμοιχοι 3 οἱ τἦθ᾽ πολεμιουύ των. ΓΠτοΓΡ. ΕΠ ΟΠ, δί Αἷῖο 
Ἰοςο. ἤγήκουρρι οἱ ὅπὸ ξένης χώρας σύμμαχοι ἴδ πολεμοὺ μων κγ βδη- 
ϑυΐ, σθήίκουρφι οἴίαπι ο[ 40] ΠΠσποὶ,ἦλοι ξύλιγοι)ντ ᾿Πα τη Ἡςοίνομ.α4 
μας ὅλίσκοποι. βουνϑοὶ, σύμιμώχοι. ᾿ 

Ἐπικουφίζομαι 9 αἰϊειοτ Οἴςετο. ἰδοῦ ἐχροάιεότγαις τοάάοτ, 

δμεκουφιϑιείς ἀϊοῖταν ῬΒΔΙΑΥΙάϊ 1π εριποί, εὐ τοπλ 14 ἤιπς ἀς- 

δῖτα. ᾿ 

Ἐἶπικουφίζω, ΑἸ οιιουἱη αἰτιισι το ΠΟ» ]οιιο»ἜχοπογορΑςσι ΡΕΙ]ο ἃς 

τπππάο , δὸς τίω φυσικίω) αῷΖ ποὺ θὲ κίνησιν ὅδηκου φίστεστι αὐ τίω) αὐά -- 

δραμεῖται.» χὰ πατιιγα ἐπι ἰσῃὶδ ΠΊΟταΙπὶ (ξἰρίαπι ἀγγίβοις 3 ἤιγ- 

Πιπὶ το Π]Ιος. Αρρίδηϊις ᾿π Α πη}. τίω συμφοραν ἐπεκεφισε τῷ Μι- 

γεκίω σα! απ τατοσ ΝΜ  ᾿πι1τ1) {Πιδ᾽ οὐαιήτιδορδοο. πλόυεὲς σιὼ ἐ- 

μοὶ τείς δὶ ἔζικούφιζε, ἰὰ εξ, «(αζάς αζε. ὅθικουφίζειν πόνον» Ιασοτεπι 

Ἰειιϊοτέ βαςοις Χ οΠορΠ.ργῖπιο Ραάϊαςν οὶ ( ἀπιδγ ἰὸς Ογτιπε 

ΒΠὰπα ἸμΠἰτιιοποοἰπαμῖς, Θάῤῥει μϑύ τοῦ, εφᾺ» ὦ παι. 47 γὸ Ἰῶνι πῆτε, 
ὅτι ΤἿ ὁμοίων Σωματων οἱ αὐτοὶ πόγοι ἐχ ὁμοίως ἅπίον τα}. ἀΧΟΥΊΘΕ ΣΕ 
αἰδρὸς καὶ ἰδιώτου δι, ὅπαικουφίζει τὲ κὶ τιμὴ ὧὺ πόνοις τεῦ αὐ χοντι, Οἴσε- 

το Τυϊει!4η.2. Ιτάτῖς ἔεπηρον Αἰτίσάπιις ΘΟ σΥ Δ τς 18] Χερο- 

Ῥβοητεπι ἴπ πιδηίρις μας θαγ 5» ΟΠ11|5 ἹΠῚΡΤΊΠΗΙΣ Ἰαπάρθατ 1- 

1υι4,αιιὸ ά ἀϊςοτος εοίειι ἰαθότος ποη εἰς σαι συδαο5 ἱπὶ- 

Ῥοτάτοσι ὃς τλλΠτὶ : φιδά τρίς πομπὸς Ιαδόγοσι οὐἴογεια ἔδος- 

τοῦ ἱπηρεγδτοσὶ, πο Ν᾽ : 

Ἐπικραδιαίνω͵ ὃς ὅθηκραδαίαν»πλοῦεουν
 ἰδ τό, ηνιατῖο» Χοποόρβοη ἴῃ κυ- 

γηγετικῳ, Ιοητο.  Ίγ611.3. Αππεὶϊάιχοιιυς ἰςπταηάιις ἴῃ γηάὰ, 

Ἐπικροίδιον, ὅῃακοίρστογ, Εἰς ἰν οἶι, 
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Ἐἰπικρέζω, ζω, λοΐαλπιο, Γπιζίδῃ, ΤῊ 
Ἐ πικραίνω, μιανεῖ, πιὰ αν ΕΓ ΠΟΙ ονᾶπηιῖιο ὄγακρα γα) τῇ κάφαλ “,α πη ὲ - 

το, γινεύσαι. 8: ὅδικρα)αίνω, το σοάςπι, Ηοπηοτ. 1124,β, Οὐδ᾽ ἄτα 
πὼ οἱ ἐπεκραία)νε κρονίωνγ 4 εἴϊ, ἐπετέλει. ὅθακραγεῖς ὅγετελεῖ ς»ὔαμελε- 
ϑάση. 

Ἐτακρ τινὰς »σατατοτοδζ ὅπέκρανίθν, Κη μελητὴ «δ τ χαρις, ΕΤ οἰ οἷ, 
Ἐσηκροὶς, ἰδὸς ἡ σοτε εἰ πηι, παρεγκεφαιλὶσον τά. 
Ἐπίκρανον, στὸν ΠΟἾ ΠῚ ΠΣ ΡᾶΓ5 ΠΠρουΊΟτον οἰ ττὶ σαριιτ, ὄθησύλιον, Τια- 

[οατῖν ράταῦ ἀφάμιο! ἃ κραϑίθ- 14 οἴ. ρα] Δ, ιιθ ἃ το] » ται ατη 
φαΐοα τορεσοστιατ. ἘΠΊ ης σϑέχρανον ἀἸοΊ ΟΣ ογητα. 1 ΟΠ, οὐπαπιξ- 
τατα ρα! οδ δβήκρανον » τοτΊ σὨ πῃ »οαἑ ἰοιλάτιιπι » ὁ κεφαλόμδεσμίθ, 
Ἑπτγιρι4π ΗΙρροϊγτο, βαρὺ μοι κεφαλῇ ς ὅθήκρανον ἔχεν, Ἰοίτιιτ ς - 
τἰλτη ὅπέκρανον ἃς δηακρανιον ἃ κραδιον γὸ κραῦ-) ΡΟ ΠΧ 118... Ηεΐν- ; 

εἰς. ροσκεφάλαιον χαλυμιμαχόγης ὑλιον, τοι μα Ἰοξε τὸ » ὅμέκρα- 
νι. ἄσσις ἀκόνταν, οἷ γ ρειι5 το οτιιπὶ σοηξοέζογ ἔειι ἀοπιίπιις ὃς" 
ἀοχπίτοτ τ ἀ κρανω 4ιο4 Πσηιῆςατ ροτῆςϊο » δέ βασιλδύω 5 ἴπη- 

Υ ῬΈΓΟ, 
Ἐπίχρασις,, ἃ πιοάἸοῖς ἀϊοίτιιγ νεἰ τὶ τουρόγάτῖο αιιατάατα Ῥσγάῖιο-: 
τσ μλπποτιιπὶ ἴῃ σοΥρΌτς : αι τ κατ᾽ ὠφαήρεσιν γἽ ]Ο ὈΤΊΙΠῚ᾿ 
Πισςοτιιπ, κὸ ποάδεσιν οπότιιπι (απῇπι ὃς ραι]ατίπι. Ὀἱοίσοτ. 
Ἰ16.2.ςν.53. ὃ ζωυὸς τῷ νδασακος(4 11) Ιερτιης τῆς ἀλεκτορίδος )μα΄-᾿ 
χιςτα δέδοται δππκρσεως χοίραν φαυλοπήπων κ᾽ ὅδη τἶμ' ξ᾿ομοῖχον πυρου- 
μῖμων λιτῶς σιϑυα ϑνείς, ΘΑ] οης Π στο 9. Μοτβο  υχεὺὶ γὸ δηλονοτι ν7λ 
ταὶς τοιαῦ τοις ἐναντιώσ εἰς “0 ἐνσδείξεων.. χτ᾿ βραχὺ υδρ ὀκικενοδῶ τὸ μο- 
χθηρδν, "ν᾽ βραχύ δ᾽ αὐπ᾽ ἀυτῷ τὸ χρης-ὃν ἐντι ϑέγαι, Καιλ εἴ ταὶ 

, 
πη κος. 

Β΄ πικραταίόω 9» ἸΠΠΠΡΟΓ οοπῆτγπιο, ἐπεκοασαιϑίω , Ῥγαπα αὶ», ἴη- 
πα [π1- ὃ 

Ἐπικράτειανας, ἦγ) ΟΟΠΕΙΠΟΠΓΙ Δ, ΡΟτοπτῖα. ἹΠΊ ΡΥ πὶ ὅς ἀἰτ!ο,ἀοιηῖ- 
πατίονροτςο[ 25. Χ οΠΟρΡἢ. ὅτι γὸ αὖ τὰς χαξῃ αῆρῳ, τῷ τυρράγνουυδεὶς 
οσὲν αὐτὸ νομίζει αρὶν οἴτω τῆς τεύτου δ)ηκοκτείας γϑύηται, ρΥ πα Ὡλ]ατ 
οΧ οἵτι5 ἱπιρογῖο ὃς ἀϊτίοης Πηρτιγαξξιις ἤτ, εἰς τίω) καρχηδογίων ἐ- 
πικράτει"ν ὀκφυγων ᾧ ϑυίγει, ὈΙατο ἴῃ Ἐριπ. Ἰητα ἤμῃςς (λυ ματοὶ- 
ποηίτιπι [Ὲ τοσθρῖτ, 

Ἐπικρατέω, μ.ή σωγποηκα) ΕΧῸΡ ΕΟ. νἱποο. ἱπηρογο» ῬΥγσαΐθος νο] 
Ῥτασια! οἵσο. ΟὨΠππποὶ. ρταροῖπισι, Ταςῖτ, ὃς εἰξεσιαζω, Οςπίτ, 
τπῃ ρίτιιτ, ὅηκρατεῖ “Ἷ ψίφων, ἃ οὐππὶ ἀο]ατᾷ ἤιης (ιῆταρ τα. 14 
εἴθρεπος οὐτα ἤπιης Πιβγα σία, ῬΙατατο, τη ὙΒΕπα τ, ὕηπκρα ον 
ἀμφοῖν ἡ νττιπημε ἀσιηςοη5. Τ᾿ ΠΘΟρ μγ.Π1}0.5. οἀρ.18.4ς φαύ, 
Ῥίαλητ, ὅπεκ ρα τω τροφῇ τοντέζιπη δάϊριίσοτ, Τ᾽ πιιογά. Ραμ ίλη. αὐ- 
τὸς τε Μμακεδονίας τῆς αὐω»»ἡ “Ἷσ᾽ ϑεοσαλών ἐπεκοτησε. ὈΪ ταῖς. Οἱ 5 
πιρέδωνὰν ἑαυτοῦ. πόλεις χὴ νήσοις ὧν επύκρᾳτοι, ἸτΕ ΠῚ αἰϊαιαη- 
ἀο Αξεηΐτ. [ςοοτγαϊ οόλας γδ αὐ τις ἐκ παύτης τῆς σδιμελείας τας τῆς 
φύσεως “μαρχίας ὅπηκ οα τή “εἰε» Πα τΙΓύΡ Πρ ΟΥΔ ΤΙ ΟΓΙΓ Ἔγγατα ὅμκου- 

πήστις πορε χα, ἀΟΥΠΔΤ. οἱ ὅπικρικτού αὐνοι. παρ οτὶο Πρ ἀιτὶ δι ἀϊτίοηΣ. 
οἱ αὐχά νοι, ρατοητα591. Πι|.{Ππὶ κὐ ὑπήκοοι, ϑα π{π. Ετ ὅδτκρατούμε- 
γΘο νἱξλιι5»Πηραγάτιις. ΑΙ η. Π15..5. χτ' τόπο.» το 3. ὀξιΘ- Ἀποκρφυς- 
πίω τε ζμα νὴ λεπῆαυτικίω δ κὶ δια φορητικίμΣ ἔνα διυΐαμιν, εἰς αὐ ἐ- 

σῖχ »ακτοῦυ μῆμον ἐν τῇ κορ σει.}λ ΕΠ] μερ εἰ ψυχρότητι. 1 τοῦ ΡΥ τιτα ὰ 

τοιιιππὶ Ράττ πε ξτϊρτάϊτατο ΟΧΙΡογάζιπη. Ἐπ ΡΓΟ ἜΧΈΡΕΓαΓΟ 
ἃς ῥγαςοι]οτο» ἴτὰ Πππιρῆτ ἕβεκρατεῖν Ιάσδα Οαἱςη. [15.8. Ππιρ]. 
Ῥαγηι, ὄξιΘ.. Ἰπ αι] νοι ἧς ἐσίας ὠπταῤχά ψυ χεαξ α ϑερυῆς 5 εἰμφοῖν 
Ἀε77 ομερυῖν ὅηικοστεὶῖ ἢ τῆς ϑερίκῆς αὶ ψυγοα, 

Ἐπικεατέως. ἱπηροΓΙ οσὸς ργαρα Π Δ, ΡΊ᾽η. ἑογοοῖτογ. Ηοτο (. ὄθπκρα- 
πέως Ὡρὸς μύϑον ἐειπεγατγοςὶ οτατίοης οἵδ ΔΙ οσιτιιδι ΓΟ, πτῦλ- 
λεν ὅηπκρατέως, νἹταίγατ ἐοτεϊτατ,αιἀέζοτγ. 

Ἐππικοχ τὴς. [ἘΓΟΠΙΙ159ΕΟΥ τ 5. ρτασΠαΠ τς ὃς ργροῦθηδ, ἴῃ Ροτοίζατο 
ὅλα Βα οησ»ροΐοης Αἰ Ἰσιῖτι5 τοὶ» σΟΠΊρΟ 5. ὅθηκρατέςερος;, Πιρο- 
τίοτ. 

Ἐπικριτησις, θυ, ἡ οχ Προγα τα, ρυταπτια,νἱξξοτῖα. ὅηκράσησις ἀς 
ϑυυα ων, ἧς ΑΥΠοαΙοπΠΡιῖς ντϑξοσια Τ μιν. 

Ἐπικρατητι καὶ ἐν μότα, Οτατηπηδτῖςὶ ν οὐδης ὁτοητίηα ν οὐ 4. Οζα 

1.10.4. 
Ἐπικρα τητικὸς, Π[ςθ41 δς σοογσθηάι νἱ Ῥχαάϊτιις. αὖ ὅπηκοατεῖν αι 

ὃς ἀποκεατεῖν εἰἸοῖτατ, Ετ δηκρατητικὴ διωαμις., ἔλοιτας πο πάϊ 

Αἰταιιπὶ 5 οαὶ Πιρἀπσοπά! νἱς οἱ . υσσακτικὴνο ρροπίτον ΘΔ! η.1. 
Ππυρὶ ρμαγπι, ὁ γὲ μίω 4 ἀλεκτορίδων ἁπλοιὲ ζωιιὸς ὅγικ οι τητικῆς 
ἄξει δι ὠμεως, ὦ σπϑρ οἱ “Ἶ) παλαμν ἀλεκτρυόνων ὑπτακτικῆς, ῬΑλΪτς 
Αἰ σίποτα [15.7. νἡ ὁ τῷ παλαιοδ 3. ἀλεκτουῦ νῷ: ζωμος σιω ἀλσὶν ὅγε 
πλεῖςον ἐψηϑέντος ὑπτακτικὸς γίνεται 9 ὁ ἢ τῆς ἐλεκτορίδος τοιμὴ “υτίον 

δγηκραπητικός, Ἐτ ταπτοπ πος ἐρααι ἵτα ὀχτα]τ, Το σον. ΠῸ. 
2.(Ὧρ.43. ὁ - κῴλιςα δίδοτω δδηκράσεως χίέραν 

φπυλοτή τῶν τὴ 62) εἶθ᾽ σόμα χὴν πυρρυνίύων λιτῶς σόα δ᾽ εἰς, Ἐχ ἰτος 

Ἰοςο ἑχῖς ΡΠ. 15..2.9.ςα, 4.54 }Ππὰ’ ἴπις αἰ τιμτι ΓΟ Πα τὰν αΠ 1 115 
ὀνέζεγο σα Π παςοον οὐ τά Πιύριεῖο εἰς ας Ῥαυ]ις ρείίπιις ἀρικὶ 
Οαϊσπιιπι σογγιρτασι ᾿οξξίοποιι Γδσιῖτιις τοδς ρτὸ ὅδέκρατητι 
κῆς Ἰοσοηάαπι ἔχοντ δὰ κεοῳ ςκῆς νο] δμηκρατικῆς 9 ψιοά ἰάοι 

ἜΝ αι τοὶ ἴρπι Οα]οπιιαι Πἰθτο Ζ, ἐς ΑἸΤπηοητῖ5, νδὶ ἐς 
Ὡς Ρα[ης στο γα τη τ κὸν Ῥτο ὅϑα τεροὶςτικὸν νο] ὄλικρατικον ἢιρ 

Ροΐτιηι εἰς ος πγοίίο 9 τό γε μίμὴ δηακοατητιπκὸν υὑωπαῤχά τας γλὺ - 
κείαις αἰ εἰ, κα γο τὸ τὴ το μετρίως ῥυπ)ικὸν.. ὡς" ΜΙ ἀμφοτέρων πἶδ θυ- 

ἢ ἷ 
γαμεων τας ὑακραὲ ΧΡ" 

2 ζω ιὸς τού νδογαπος 

ΐ “ ; ἀν ΤᾺ» Ἴ 
Ἃ «ἐχα τῆς κοιλίας ἀμύλωσουσε δόξεις) γ15 

ὄχικρα-" 

σις πὸ Τ᾽ ἰατρων ἡ τοιαύτη ϑεραπεία τῆς κακοχυμίας, γἱάς ὄξππκρα-" 

Ὲ πιυρέμαμεριταροιάςο,ἐπππιπςο»Α ΡΟ]. Σ. ΑΥσΌπο ες 

. ἮἯΕ Ἷ 

το οαπ1 ὃς νῖ5 πιοάοτατὸ π᾿ Ἶ 
νῖτος πηουπιησιΐας ογῖς νθητγίσἶ οὈταπάιϊιπε,, 
ααΐςη.4. ὑγεινῶν ὡς ἔποςο αἰτοα: » δῆχυμος μβ οὖ 
τῆς κακοχυμίας δπηκεατικός, Ἰε σῖτον τάπποι ὄἥπκρι 
σιερίσις, ᾿ ΩΝ, 

Ἐπικρατήτωρ ἀριιᾷ αἰζγοίοσοϑ ἀἰοίτιγ ἐςοΐρ» σαι 1 
. χῖπια: γῖτεβ [ππτοοχιπῆτα: ἀς φαΐπαιις ἰοςῖς ἀρὶ 

Επικρατίδες, Ππάατῖα5 Πιἀατοτία ἰἱπτεα, ἴα θᾶμα, 
Ηϊρροοτζαῖ. ἐν τάς αὐδᾳγ[ελίαις » φϑυκτεν 3. γὴ πρίψης 
διαὶ τροσκύρυσιν ἰκέ σι. 9 ΟΟΥΠαΣΙτι5 ἱπτε ρΓ. ἔα 
ἐἴλο ροῦ ἰϊπτοα Πιάλτῖα ργόρτοῦ πχράςπαι τῆι 
στίξανον, : ΟΕ 

Ἐπικρατί δον μαιης ἩΓΟΥ͂ ΟΕ. σημον ρὸν χάλυμμᾳ χώ οὶ 

Ἐπικεατικὸς υἱάσι πο α ὅδπκερας κὸς, 
Ἐπικραπεύω, ἢ πχοςΓοοτο,ὄηοιυω, ἐχυρώ, 

᾿ 

κρέμαται» δὲς, οἶκος ὅῆπκρε μοί μῆρ Θ᾽ αῇ ἀγρᾷ 9 ἀοπται 
ὩΘΠΦΡ] ατατο, ἴα ΡΌΡΠς, ὅθηκρε μζράσαι κίν δίωνον, ᾿πιρι 
Ῥοΐ Ἴτο, αἴοττο, ΡΟΪΎΒ. τάσιν 5 οἱ ὃ ἕν μεγέϑνις αὶ 
ἔτι κινδιειύα πάνταει οἱς-εἰ ἐλογίζοντο, Ὶ 

κέιι ᾿ ἵν . ν᾿ ψε Ω “ 

Ἐπικρειμὴς, ἐ(Θ' ὁ κα ὐνροηΠΙ15 5. ἐπικρεμὲς φαῤίδος, νοἾτπὶ Ρ 
Ἐρισταῃ. , 

Ἐπικράίωνον εἔλιδώρς ρΥΟ δθμτέλεσον,11144.45 Ροτῆος ὃς 

χράγνω, 
Ἐπίσρυμνθ- ὁ καὶ ἡγρτς σας ρ5»1π ρτςοῖ ρ τίσι νογροπ5. 

νἱα ρτφυαρτα. ΝΖαη. ΩΝ 
Ἐπέκρζωον, νυ Ἰττα, ἵἘΓΟΡ μλτπη 1 ἀοπι αιιο ὅθηκρανον, 
Ε πικρητηρίδιον. ΒΊ υτατς, ν]ἀς Κρητηρίδεον ἄπαρίοχ. ἢ 

Ἐπικριδὸν, πα Π οἱ οξτίπι. ΑΡΟ]]οη.:Αὐροῃ ὄδηκρε 
λα, αὐτὶ τὰ δδηκρίναντες ἱερεῖον ἐ ϑυστιν » ξαξζο ἀο] εξ 

Φ ἫΝ 

ἈΝ, 

ἢ 
"᾿ 

λέκτονς ᾿ 
Ἐσικρένω, αὐ ϊυάϊοου ἀσοογπο, ἀουπιτη Ἰζατιιο, νοἱ ΡῸ 

ἀϊςο. δγικρίνω ὑμεῖς » ἴατοτ νὸς ἱπάϊζο. ἐπέκθενετῦ 
πος ἀτόντο ἀαθηησ αἱ τοσαρῖτο 4 ἱἶθγο [οοηδο, Μᾶς 
απὸ “κ᾽ γερόντων κὶ ΤΠ) βασιλέων «τρφτεϑείταν ὅδηκρα 
δῆμος» ἠε [οπτέτία ἃ (οπατοτῦῖθδιις τορ ἰού αιις ῬΙῸΡΙ 
πρράὶ ἴτις ρορυθας παρε σατ, ΡΠ Πτάγοιι5 κι ΕΥ̓ ΓΕΓΡ 
κρένειν,τὸ δοκεμείζειν, Ἐς Η εἰν οἰ. ὅθακείναύθοι,» τὸ αῤεϑιμε 
ἕχαςον. ι : Ὑ 

Ἐπίκρκον,μ» τὸ αὨξ ΠῚ ἃ ΠΔ 115) 5 αθτῖν ΑΡΟΪ.2 ἰφία, νῷ 
δῶτι κοίλης ἱςυδόκης ς-εἰλιάντες ἐκόσμιεον ὅπ κρια τοὶ πὸ " 
τα. Οὐν Π. ἐν δ], ἱς ὃν ποίει "ἡ ὅδέκθκον αὔυδυον ἀυτεί,ἴητς 

ραΐ εν, τὸ πλάγιον ξύλον τῷ ἱς ἃ ὦ τρρσ δέδεται σεὰ ἀβυῦρα, 
Ἐπικρίσαι ἄστη αιιοά καταχ ἕω. ΡΟ Γ1.{15.6 

Εἰ πίκρεσις ἡ. ἀπ Ἰςατῖος 1 ςππτη. ἀϊσποτῖον ἀϊίοτι 
ἀρργοθαξίο τάϊοιιπι, ΑἸοχαπ πη ΤΡ ΟΊ5, ὅδηχρι 
ϑέντος ὄπα κύρωσις κ᾿ βεζαίωσις, ΓΙ ΟτΠλοσ. Ἰησοῦ. 

Ἐπιπειτὴς 9 οἷ, ἃ. ατδίτοτ » σου [ἶτοῦ 5 σύμζουχθη, 
ἀλ5. χεώυν Ὁ- ὄβεκειτὴ ἐκ κεγομήσων τῶ ὑϑοσανῃ διαὶ. 

ν ἐμπειρίαν, 

Ἐπίκριτος,«. δ. Το 5, Φο οὔτις ὑίκροκ θυ, ΗΟ δ᾽ οἷν. ἐπ ανϑ 
Επίκρφτέω, ως, ἀρ αι ἀονρ αιιἤιην οἶςο; ἔτοροΗεῆο 

πέοντα πίτοντο ἀἴμᾳ τα, ὅλεκρ εἶθ τοῖς ὀδούσι ἀφ ητῖθ 15. 
αἴαπιις. Ἧ : 

Ἐπέκρρτον ποιεῖ) Ῥαλὶτ δὲ σοπιρίαπατ, ΟλΖα, ὀϑηκροτεῦ» ΡΥ 
Ῥαταΐτιισ» ΠΟΥ πΡ Ἰαηατιις» Ατ τος. δι άς δι, Ατπ]. τε 
λώνγη χατορυ Ἵ7οι. ὰ τὸ αγων ποιεῖ ὁ δέκ ρφτον, ὃ ταν Ὁ τῦτο ποιὴ 
ἐπωοίζει αἴω γεν. 1 άς κρρτητός. ἢ : 
Ἐπέκρουμφοἱ ἔτεα, ρυ{ πις, σι πλονγμα δῆ χείοαγμα. ΘΟΡΠΟΙ 

τὸ πιάρωνο (φι ὅντε, τεῷ ἐγ ὄγκου μα χβονὸς αῤγείας, 
Ἐπικρρύφ, πιρο ΠΟ. νπὰς ὅβηκεϑυσαόϑει ἀριια ΡΟΪγ ὃ. 

ΡΕΙΙοτο. 
Ἐπίκεουσες, οοτῖα αιορίαπι ἐγᾶτ ρευσα ΠΟ οτπ Ἰευίδι ἵ 

τἰπππα τποπὶ τίς το Πα πάϊς ἴῃ τπιογοπὶ οχοηῖαῖ 
ὃς κα πάκρρυσις, Οαἴ οι. 15.1.4. Τ]ιεταροιτ, Ἠΐης νετ 
σαᾶϑει ἔ᾽1 σῷ νεϑετήσαι, ΠΟΙ Ὁ. 

Ἐσικρυτῆ μκὸς γος οιτάτοτιΟἱς τη παΐςης ὈσΟΙΪτα παν 
πΠικόν σπηῤῥημαγντ λίδρα, ᾿ Ἢ 

Εἰ πικρύπτομαι, ὃς ὃ ' 

Εἰπικρύπηω, οο] ουἱπτοσο,οςολἶτο, θηκρυ πῆειν φίλοις χρησας 
κρυπῆ ἐυδυ(ῶ- πρὸς (ξὸ πορλοιὲ εἰς τὸ τῆς μουσικῆς ὄνομαν 
νότητα 5 ἀρι νυΐσιις ποτηὶης τπιηῆςος τοροη 5. ΨἹ 
ἁττὶς, ῬΙαταγοῖι τι ΡογΙ ἢ παπὶ ὅς αξγίθα ΠρΉΙΗΙ 
σῆομα) αρυιά Χοπορίι. 1π1. αἰαξάσ. ὁ γδ φϑονων τοῖς 
τούῦσιν ἐφαίνετο, ϑνγ πειρω μᾷυ(Θ. χεῆ ὅτῳ τοῖς τἾΟ᾽ ὑπτοκρυηῆι 
σι ὅ)ακρυ πῆ εόχωι τὰς συμφορρὰς, λα αι ὃς αξβϊξϊατα 
{οτῖτὸ ἔογτο ἃς ἀἀΠΙπν τε. Ραμίδη. ἴῃ Βαεοτῖοῖβ 5. 
ὅλες υ- ὡς ὅηε: κρυπῆεῶχτ! τοὺς συμφορρὲς ἀεί ποτὲ 

πεφύνφισιν,, ἔφασκεν αὐώρεσιν “δ νεκρών τωρρτέρρις «μ 

συμμό χοις, σαοα Ρ]ταγοῦθιις δῆτ κρύπηεῶϑτο πὸ συμ’ ͵ 
ἴῃ ΑΡορπτμονΡΙατο ἴῃ Ῥαγπιοηϊάς, τὸ γρίμερμια «δῦ αὐ 

κρυπῆ δ ἐῶσον γοσατ ἰά σφηιις [οἰ ρείομὶβ ἀγοάπιπι ) (δι 
τος (ΠΠτ ὃς οεῖας αι! ἀστοῖς, ἱ 



Ἰτας,αἰσοπάϊτιις. ἐς ᾿ 
ι τατῖο. Οἱς,οἱ κατ᾽ ὀβέκρυψιν λόγοι, πος οἴ, }1ς- 

Ἰδο οὶ, Νὰ χαηζισοηγγᾷ Π]1πην ᾿ 
ἡμα! στ, ἡμα)» ρον σα γον  ρ] σον ΡΙασ ἄς Ες 

κἐκτῆ σαι. τὶ πλείῳ παρελαζες ἡ ἐπεὶ τη σὼ; 
ἐρτὰ ρυιδεπη, δῆ σειογγαριὰ Η]ρΡΡούγατ, γ1άς Οα- 

Ἰςοο πο ἱπογοπηςητιιη). δθέκτησες χευμοίτων » ἰποτγο- 
»ΟλΖα, 

᾿ς τι τιι5 ὃς ράττιι5. ἀατοητῖτῖτις, α οἰ ττῖπ155 οχ- 
οατιι59ἐαξετίας δθήκτητος θερμότης, ἀπ ΠτΙτῖτι5 

ῬΗγοί. τοὶ δέκ τητος τος Οχιγαπ δον τ ἀση]σροςι- 
65) Βοπᾶ ποὴ πασροα, ΡΙατὸ {10 .11.ἀς Το ιῦ. ἔῃ- 
οςοίδιο, ὅβηκτητος σοφίαν ΟΟΥρΊαΝ Γι ΘΟμ τ μι ὅτη- 

: ἘΣ {πὶ ας το. Οαἰς. αὶ δγέκτητίθ., πππάτις νίτγα ἰου- 
ὌΝ ἴατο ἀς Γι ρῖρ, 
ἀἴῆοο. 
οχ,ὔβηκορύφωσα, οί οἢ. 
ΡΘΓου τι σώμα τῆς χύτρας. 

ῬΡογ το ρο ΟΡ  Ἑγορονρίαάο, Α υἰ το ρῇ,. τοῖν πο-- 
ἀδιζε.1π| ΑΟτΠ.2.ἐπέκτυπον, ΑΡΟ].2. σοϊκέεσσιν ἐ- 

ἵσταται εὐτάςστγιιης. 

Ζ ε .- ͵ » Ἄ 

1. «ὺ ἑωμκαῖοις οἱ τούρκ Ὁ. ἐν τιμῇ πλείονι: ἐποειστῶτο, 

ὅληκυδες- ἔραν αἰακλίναι ς δἰ ϑαιγ παρ ὴ 0 ἴῃ Βοποτο μα- 
1ΠΠ|5 Βοποτατίοτο νἱα ἀφο! ηαης σράογοτι ΡΟ γ Ὁ}. 
ἧυς ὄγπκυ δές:ερος ὧν τῶς ἐλπίσι Χ7᾽ τίν γαυ μα χίαννσυϑεω-- 

οἱὲ ἐλα ἥώμα πὴ διατεαπεὶς, αἀσφαλώς ἐποιηστέτο τίω) «- 
παΐοτα οχρεζϊατίοης ἀο Πάτιςῖα ργαράϊτιις ἐπ παια- 
᾿Ἰάοπι Προ ρεῖπιο. ὸκ ὃ. τ εἰ ριυήνων πἰουπετειών συ-- 

δέσερᾳ γγυεὥτι ταὶ “ἴδ χκαρχνδονίων αράγματαν»εχ Πὶ 
ττο πὶ οἰ λάδι» παιϊιέγαθ ἐς Ἀ Οπιδηοτεπι ]ιιαΣ 
διι5 αςοϊοτγᾶτ, οασαΐς νον θουίοτεβ ἴα ΠῚ Ραττες (αγ- 
πη» οΧ Π τπατιοτέίαιιο οἤφητ, ἔθηκυδεςέρας ἔχειν πεὶς 

ΠΟ πΟΓΑτῖι155 πιο ἴοτς ἔοττιιμα ὃς Πισςο τι , Ῥ]οσῖο- 
ὃ σιω ἐξ τοὺς αὐχας ὅγικυδεςέρω ς αἰγωνίζ εὗτη «δὴ πα- 
κόγίων. 5 
Πιρογεταηάο σοησα:βειιπ1. ητιο Πιροῦ ντογιπὶ 
ς [προγἔσετατιιπι ἀϊςῖτος ἃ Ρ]Ταῖο, Ατσιίξοτοῖ: ταὶ 
ἵσκετω). διαὶ τὸ ταὶ πλείονα τῷ ἐγος 9 ἐξ) ϑώτερον ϑτιτείρρυ 

ἜΝ ᾿ς ἡκα ὃς 

Ἐπικυΐσκω, [ἸρΡΟΓέσστο, Πα ρον ντογιπὶ σοποὶρίο. Α- 
τ Γ ὑπ ᾿ ΄ ᾿ ͵ ῃ 

σ. ψμτοτ, ἤδη ἢ ἢ δίδιυμῳ κυϑεῖστέ τις. ἐπεκυησε αρίτον» 

τα Θ ταγὶ σοποΙρἐΠητυτ αΖα οχ Ὑποορθταῖτο. 
4.Δς μοποτας. “σ᾽ 5 ζώων πεὶ οὶ ὅλως ἐπι ὄβικυΐσιεται. 

βηϊᾶ; σοπι 152 ΑἸ ΠΘη.Π16.14. 
ὉΠτιγ ΠΙρογογος ρα ροῦτγαυντ κυλίδες, ; 

Ροσιιΐα ἔαξξιις ν οἱ ἀϊξξιις. Πἀοντ. ὄθνκυλιφίοις ἐἴξη- 
Ὗ "» 

"ΟΥ̓ Πλάγο ἤιροῦ ἱπαιοΐττο σοογοθατιτ, ἽΠΘΟΡγα: 
απ. ΡΙδητ. 

114 τὸ μι δὲ Τ᾽ ἀξπων διείπλασιν κδθισευ ὁ μῆμον (Τρ. αὅξισ- 
το το] 4 πη τη εἷϊ ροῖϊ Ραπος ξοτιπατοβ.ηδι κόλλιξ, 
πὶ ἢ πϊης ἀογιϊιοτιτ» ἰοτὶ οπάτπι νἹάρτιιτ 9 ὅηη- 

Ἰξιια π4ο Ἰπστιιος Ἰγγ ο ἱγγι προς οοπῆϊιο: Πλατίτιος 
ε τὰ πεδίῳ. ᾿η) σα ΠῚΡῚΙΠῚ σΟΠΗϊιο. 

ἔτιο.ἷη Ηϊιξειι5 νεγίοτ, ηπολά ζω ἴπηατο. ὄθπκυ- 
ἐται 5 γπήατιιπι ΠΙΡΟΓΠοῖ πὶ ἀτιίησθη5. Ἔχτο Π|τπΓ) 
τ. ἴῃ Ἡοτοίςἰς. 

υφα πο] Ὁ, Ῥτοπιῖς ᾿ποιιπηρο ; [το φαρῖτο οὉ- 
τοῖς βιδλίοις. Βιιά. ἴτν ἘΡΙΤΟρΡτίοτ. δμηκυσπ]ω χτ' ὧν ἡ 
ὑπῆω δ) βώλοις, ἰχο! Ἰηοτ δα οἱοθ 455 πιο ἀἰπλῖττο 
τὐγηκεκυφὼς, Ἰ0 δ ἸΠατι155 ᾿ποι πὶ 6155 ἐληκεκλιμῆμος 
9. κὶ συγκεκυφώςντ Ἰῃ στα θοη5 {πιο δ. εξ οἱ» 

οὐὰ ποροςετηκὸς. κἡ πυρϑσλιπταρών, 
ὡγτῦ κα. ΟΠπΉτγητο, ἀπτῃοπτῖςσιπι ἔποϊο; δηαψηφίζω. 

ἐπικυρώ, Ὁ οἱ τ. ὄθπκυρρυυῦ τ᾽ γγνώμίων, ἴῃ φάγῃ ἰςπτξιϊαπι 
πὶ ἕχσετο νοΐ [Ἐπατι!ςοπ ἴτιση. ἡ 
Ἰάςης»παξεις»οΠσπάσηξ. ΗΠ Οτποτ.1124.γ.- μεγάλῳ ὅπ) 
τς. ηπτυχαν. ς ᾿ 

ὁ χαὶ ἡ, αἰ νοις , 4111 σοπεταξῖς εἰδ μιπιετῖβ 9 ἰη- 

ἱσιῖο, κυρτόω. ΗοΠοά; δειω ὠπηωράῦπ᾽ ὅθηκυρτόντε κοίρη- 
γωτε τας, κεφαλγαξ, 

ποιάοχέντυγχαύω, Ηοπα, οὐμτι ἀδτ. ὅς Ἰητοτάτμη ο(Ἐ ὅητσυγ- 

3 3, , - 

οΥ̓Ἰέτον. Βοπιογατιι5, παρα τος νηοντικὸς οἴνδοξίΘ., πᾶ 

Πτ ΓΟΙΓΠΙΠῚ. ἐν τοῖς δητκυϊσκομῆμος ζαοις πλάγια ἡ ἴῃ 

ται. κα Τ᾽ ὑγικυὶσκουῆο ων 7. τῶ μὴ) διυμαται τοὶ κυήματα, 

ἘΥΤΙ Ὁ ς80 

χαύω ὃς χατευφοχώ, Πίλά.ψ. Ὑυδείφης δ) αὐ ἴχειτα ὑπδρ σείκεϑ. με- 
λὸιο Αἷεν ἐ ἰχένεκοὶ ᾿ς ἀκοκή.ἱ ϊ ὡς ἣ τ αὐ χένεκομε φανεινοςῖ δουρὸς ἀκονοῇ 9 1ὰ ςξ.. ς0}11- 
αὔατ, 

Ἐπικύρωσερ,εως ἡ» ΠΟὨβγπλατο. 
Ἐσίκυφίθ᾽, εν κὸ νὐ ἱ Πσ αι κυρ τὸς, : ἙῈ Ἔ ᾿ Ἔ ἢ , , ς “' ΌΜΩΣ γζεδϑαι.» ογρότατς, τὸ πῆραιτέρω πίνειν, ΡΟ]. 1.6. 
«ἰκωκ ὑα δακρύω, ΒΌΡΟΟΪ, ἰλπιξῆζοι, Ὀλειιο. Οτορογι δθηκωκυοὺ- τες τιβῇ ποίει, 

; 
Ἐπικώλυσις προ ϊ ν ὅτῳ ϑδικώ ι υσεεγφώξγϑδ ΠΡ οι ἰππισητιιση. ΧΌΠΟΡΆ, ἔχοντες ὕτω δδικώλυσιν 

ὁμὴ λοις ξ!ς τηῖοι ΡΟ ]αυτος οδτιϊτθαμητέίαις.. ἡ Ἐπικωλυω, προ Ἰοςιιην ἤπιροάτηχοητο. 
Ἑπικὼ ν»ϑρ οῦ 5 αἵ τοὶ αγ δ(:" ἥ ἰ, ἰαο» , ζω ορχ μαι ε λαλῳ τεὶ αιχεξαγχλόα ζω, μυκτυρίζω, Ἰα(οϊαο» 

Ῥοτμίδητοι ςοπλο τ Ομ δ 115 ἸἸοιεπιδο, ἐπε ροο ϑοηῖο, ΑἹ- 
εἰριγ. πολλὰ 3, χ7, πίω ὁσὸν χρϑπτιλῆ σπσαι ἐπεκωμάσαων δεξιμεχον 
γἱποίςηταΣ δι σοι ἀδιιη 48» οβεηίπεις,, ὃς οδιαπ εὶς 
ἔμ παῖς οχίμπλαςιο, Αγι τορι, ἴ Ας α γι. ὅτι παροίνιϑ- αν ὴρ ἐ- 
Φυ » ὅς τις δι ποίντ᾽ ἀγα 3. εἐχῦντας δγικωμαΐσας εἰργώστυτο πτέντα κα-- 
κα» ἴπξοῖρ. ἐφ φϑορας εἰσπεσώϊ, Τ᾿ οοάοτοτ. 4. ἈΠ ποτιοςς οΠαες ΠΗ ἐπὴν : ῃ ᾿ ἥ τίς γὸ στὰ σε τοῖς ὀκκληστοις-ἐκοῖς συν). ὅγοις ἐκ ἐπιχάμκασε; τίς “1 ἐξιε- 
πΠΩ αγορωὼν ἐκ ἐχύλαταις αι. πανὶ τὸ ΠῚ παι! απτὸ ΠΘἢ Ρετιλη - 
τἰίδιμας ἴῃ φοἸ]ορία Ῥ᾽οταη πηροζιμη [εοῖτ ὃ ποι ἐς αος δτιις 

᾿ οἵ ἴῃ οτγάϊποηι οἰ ετςοτιιπηεγτας εἰσκωμείζω, 
Ἐπίκωμοφος Ογλ ΕΠ] ἀτο τ αὶ δα σοπιοΠατίοιος νϑητῖταϊ, ΑἸςῖρ τ. κὸ 

έχει υδὸ δ ἀδωγίων κι ἔμηκωμός ποτε ὠρὸς ἡμᾶς καὶ ὄψηκοιμησομᾶν Ὁ. 
ἐφοίτα, Ε]ατανςιῃ δυπροί, Ο᾽ 3 Αὐγύ πῇ (θ- σκελετος, ὃν δγπεικώς εἰ-- 
σφεξοντες εἰς τῷ συμιπῦστα Ὡρφτί ϑενται νυ αὐ Κοιλοοῖσε μιειαν ἢ ὅϑτι! τοί χα 

͵ ἢ ͵ ΜᾺ ἊΣ «᾿ " δὴ ἀν Ή ΜΙΝ ἐσυμήμεια; καὶ τὖρ ἐ χαρις Ὁ ἄωρος δβίκωμιος ὕκων. ὅμως ἤχκ 

“να χαγεϑν5}}) αὖοακομλεἴ τὸν βίον μιὴ τῷ χοόγῳ βοαχεωὶ ὀγτα, ράγμα- 
σι κακοῖς μάκρον ποιεῖν, δ υιἰκ ὐξρας ἡς," 

Ἐπικωμῳ δέωγμ, σώ, πε νικρι ἰῃογορο»ϊγγ! ἀφονποτο, ΓΙατο 1ὴ Αροΐοσ: 
ὁ 5 γχ ὦ τῇ γραφῇ δθικωμῳδών μελιτὸς ἐγρκψατο; αιιοί αιιάἀοία 
Μεῖιοιβ ἴῃ ἀςοιίατίοπε ἀοτῖπτ. 

Ἐπικωπητηρ» ἢ 6ρςγδ,δ προτσωτὴρ ἱμοὶφ»ϑιι!ἀ.ν Ἰποι πὶ ηιιο τρππιις [τ Α]- 
πιὸ αἰ πράτ, ΝΕ 

Ἐπίκωπὸς,λτὶιις διαὶ νετὺς κα γαυτικὸ ς»τγλτι σατίοηὶ ἀσςλπέξιις, ἐπή- 
βέϊμος. ἘΤΟπΊογο,» ξιφίρης» ΘΠ ΕΟΥ Οὐ 4. ΑὐΠτορ.ΐπ Αςμαν. Οξιῶ 
ο δευρηρρς»δ)ἡκωπίθ-, ἃ κωπη γί οτι το} ΤΡ Ι]ι5»λαῦ, γοπυί σηάπιι-. 
Ὀυγίμ πη. πλοῖον πηκτὸν κακό .διι]ά. 

Ἐπιλαγχανών ἰιιΓΟττῖο τυ ιιασί αιις Πςοομτη ΓΟ γ» ἤοστο ἴῃ αἰ τοῦτο. 
γτ ἀσπιοστιι15 ἰοσιιτι Πισπλττου ἃς Ππσοςάο. πᾶς ὄπελαγχα- 
γῶν 7 Διὶ (οτεῖσὸ {πξΠοίτεαν ὃς πδ]ερίταγ. ΑΘ (Ομ η. ἐν ταύΐσα εἰ- 
σερχεται Δημοδδενὴης ὅτε λαχγ, οὐτ᾽ ὁπλαχῶν» δ, ἐκ αϑορισιδυής 
πρριοξυμθ., 

Ἐπιλα δὲν, σατοτιιατί. ἱοην ΓΡοοῖα, ὄϑρλα δὲν ἔϑνεα πόντω, 
Ἐπιλαζυμαι, τοτίηςο 9 ἱπμῖθξο. ὄψηλαζυμαι «ὁμκα . ΠΟΠΙΪΠΕΟ. ΟΝ» 

Ειτὶρίᾷος, 

Ἐπιλαΐς.. κα, οΓιΙσα 5 αι] ια: γλλιις Ὑοτμα δὶς) Αὐλίξοτοῖ. Πἶρτο 
8. ,ΑὩΙΠ14], 
Ἐπιλαμξα μα οστιποοτ»ί ἢ ς οο, Ττο πὶ πη πι15 1Π 1] ΟΡ Ρτο πο - 

ἀο.παηςτίςοτργοτίηςος Νπας αὐτεπιλαμζανώ μῆνοι ν ἸοἸ ΠΠτὴ ΠτΟΓ 
{6 τιαῃςητος. δὅθηλαμξανομαι Τα κτημοίτων 5 τοῦ μὴ κα τατετικότος Ὁ 
κατασδίκίω,, οἴνι5 41] τἀ Ἰσαταπα πο (Ο] το Ρίρ ποία ςαρίο. ὅθ - 
λαμᾷανομαι τῆς οἰξουσίας, 1ΠἸσεπτίαπι πδης!] ἴσον. ΡΊατο χ ἄς Ἀορι. 
ἐπελάζοντο ωροῷ ἃ σιίδ-. οςςα ΟΠ ΠῚ Δ ΡΙΟΧῚ Ππητοςαρταγιητ οο- 
σαΠοηςιῃ, Ηεγοάοτσιις. ὅπηλαμ(ανομαὶ, νἱπάϊςουά οἴ, ἐφαπῆομαι. 
ῬΊατο ἀς Γερὶθ.12.ἐς νἤΠιοςαριοηϊθιιο ἰο πιο η5,) Τῶν ὅμων ὃ ἀμ- 
φισβηϊησίμων οτι αἴ τις κεκπηυδμίθ- 1 ἐαὴ υδὺ κατ᾽ αὔτ κα χατ᾽ ἀγνοὰν 

χτώυβν Θ- φωνηται κ᾽ μηδεὶς ὅδ: λάξηται,Ἐ αἱ μη Χποκρυπῆ συλ Ὁ- φανεροὺς 
ἢγε αὐ ὅτω τις ἐγιαυ τον ὁ τιοιῦ κεκτημῖθ.- διαγγύυται ὃ “ἢ οἰξέςω ποιού -. 

που κτήματος δπέλιξέ ει ἴης ὅδέλνψις νη ϊσατίο. ὄθηλαμξαὐεῶτ 
παρθντος τα Ἐπεὶ πηαηιι5 [δπι πηαπιμπι παι σοτοαιοά Ἡεγοάος 
ἀϊοὶε κοιϑεὲ ψαϑι 14 οἵξ, ποπιίποπι πιληπ Ρτο βοηάογου ὃς ργοι - 
οἰξοπεῖ οδίϊαγο, ὅγε λαξζόμῆνΘ- δἤδ᾽ τριχων, ἐπ σΑΡΊ Π]Πο5 ἐππιο Δ η5;, 
ἘΠ ΓΟΒίη. ἐπειλημυῆύοι τῆς ἐρημίας. κ Το πτιά της σογτορεῖ ὃς πο- 
Ρία τοάαξτὶ δά ροπιτίπηη ἤσλαζο υδι(θ. ἐτρὶξ» τὰ οἱὲ 3 πιοτάίςι!5 
ζαρίεης, Τ᾿ μιιογ (. ὅπως αν ἁπολιώϑναίνθι κὴ ειὴ ἔχοι αὐτελαξίω ἡ χεῖρ 

δγικαζομῆῥη., νὰ ποη Παδοαῖ πιᾶηις ἡ ἀρργοίνδη ἐτπὶ τοτῖ- 

ποατοίοά ἐπ ᾿αβτῖσο ξα!!ἀτυγ.θτλαμξανεϑτο ΡΓῸ τετίῃοῦο [ειοία- 

ΠῚῚ5 1ἢ ϑογτμα θη ὲ ἀφλα φπαλήψετώ σδυ (ἧς μὴ τ γιυαικὸς ε τι, μήτε 

παίδων, εἶ σοι εἰσὶν, ἐΐτι μέμνηϑει. Οτπὶ Οςηίτ, Βια, ἴῃ ἘρΠῈ, ὄθηλα- 

ἔδυύη μεγάλης εἰξεσίας, πα ξϊα ΤΛΑΡΉ ΠῚ Ροζοητίδπ,, ἣ: Το βιη ἐπ ς- 

λημμῆμθ.: τῆς χλανίδος, ἀρ Ρτ μη οῃ8 γοίζϊοιη. Τιυςἰαπ ύυλαμβά- 
γόμαι τῆς ἀτελ εἴας, ἀΟΠΟΙ ἱππεΠπ] ΠἼτᾶτον Πεπισίποη. ςομίθαμοῦ 

ἀτηπιππίτατομι ἐπελαμδαΐοντο τῆ εἷμα ξων» συγ οςοιραρδητ,ῖπ. 

Οἰποπε ϑϑηλαμξαγομαι τῇ χέοὶν ΤΏΔΉῚΙ ἀςοἱρ᾽ο» Ποπλοίξ δθηλαδο- 

μᾶρϑ- ἥδιηγραμματων,α] 1ἰτογα5 ἀοργομοηα τ ΡΙ ατατ άπ ΡαΡΙ  ς. 

ἐρελαμξαϊέται πἴν' ζντοιυΐπων αὐτίω), Πα[οἰρίτ Ἰηαυίτοητος (Ὁ Ἐσο]ο: 

αι ςαρ. 4. ὅμμλαμξαίομοι φεοντίδ ἀνς ΡΟ ΠῸ ομγας»Βιιάαοιις [0 Ὲ - 

1 οἱ. ὅϑηλαμίανεϑϑοῦ πὸ ἔργρυγοριι5 οαροίΐογο. νηάς σμωεπιλαμ 
(αὐεῶσι τῷ ἔργων πὰ ΟΡὶις ἀσοτοά!» ἀρὰ Τιιοίδη. δα λαμζανομαι 

πῆς τροφιίσιθ: 5 σᾶρῖο ὁςοαποηοπι. Ηετοάοτιις,σειωφαλαμ(αὐο-: 

μὼ τῆς ὠατλύπου καταλύσεως » αὰ το Ἰ]συιίας οιοττοπας ΔΈΧι- 
ἰτυτι ἔετο, Τ Ἀύιον ἀ1. ὅθτλαμζαλομαι τοῦ πα,δὸς ΠΩ 7 Πυπὰ 



το ΓΕ ΤΙ 
Βτλυῖτοῦ δεεῖριο δί τγδέζο. Ττθεη σουσῖρῖο. του εποηάο, τοῦτ ἐ- 
μεν τόντος ἘΣΤΕ παι: ὡσκω ΟΡΆΙΤΙΙΟῚ ΠΕ ΙΝ ἔμιρα’ ὉὰΡ.20. 
ἵνα ὅπλ ἀξινται ἀμπρῖ χύγουντ στρογ εἶτι5 (γα οη οπ..͵ατο ἴῃ 

Οοτρίι, ὦ ἀχκαφιε, ἐμοῦ δ κέγοντος, τ κόγων δβπκαξοῦ, τοργομῶ- 
ἀς ῃ τροτες απ: ἄϊςο. Γάοτη » δνν οαῦ ἐμοί γε ἀκούων ΑΝ αδυδηῦ 

ἐαύτι σοὶ σδυκ μὴ καλεῖς χέγειν, ΧομορΒ. 9 ἐπέλαζετο τὰ ψηφίσμνατος ὦ 
Τάεπι, ὐος ἐΐχων δα ὅπλ. ἄξοιτο, ἀιπιπῖ ἴῃ πῈ}10 οἰ τορροοπής: 
τ ΡοΙτε βνλαμέλνεται τῆς δεανοίας τὸ ἡ σαμει δέγαι “ΟΠ [οἸοπτῖα ἀπι- 
στιὰ γοπιοσίου, οι ἘΠ θη, ὅθαλαμῴανεται τσ ἐλλίυδων, ταῖς ς 
οδίμγρατ, ΓΠιταγς. ἴῃ ὙΠουλ ΓΕ, ὅγαλα θυ τι τῆς ἐν είνου μανίας. 
1Π1π|5 τη πὶ ἰᾶ σοαγγογονάεπι ἴῃ ἘλΌ1ο. διαὶ φῶσνον ἐοιυεὶ τῷ σκὴ- 
πίων’ Ἰνημαρἔντος σπηλα κί ἡ εϑτ, Οὗ ᾿παάϊαπι δοιριομὶς σἱοσῖς 
οὗὔττο ξξατο ν᾽ δοσαγ δ᾽ άτπι. [το πὰ Ἰποαιτιι. ορρτῖπιο ὃζ ἴπι- 
Ῥαγαξιισι ἀσογοάϊοτ, ΑὙἸ τοτ.ς. ΡΟ εἴς, ἄηαλαφό αὐ. γ ςασιαζῖν- Ι 
σῶν ἥδ᾽ γνωρίμων ὁ ὃ δάμοτ λαζων τρὸς- « τίω οἷ αὐ δ, γι ϑέμ. ἐ- 

κράτησε, ὅπελαμξαϊειν ἐὺ μυκ πῇ ρρξτγῃατος οδάπςοτς, Οα], Δα Οἷαιι- 

σΟΠΕ ΠῚ. 
Ἐπιλαμξ υνήυῖνα οταπὶ ἀϊσιπτιιν οχέγεπιο οἶδ Ὸ αἰδατ εν Βισίςο - 
τος 9 δεῖ ὃ αὐτίυ! ἔπαλαμθ αὐεῖν : σαΐις. ορροίτιπι τρρλάρβα- 
γὐρῆμα. 

Ἐπιλαμέαήω,αι!σς 0. [προτγιισπὶ νι θοῦγοο, σα ρὶογοςοῖιρο. ἄρρτο- 
Ἰιοηο.. ἀορτεποπάο, ἱπότερο. [το πὶ οχοίρίο» [ἃ εἰ, δια δέχομαι» 
ὀκ χη μα ἰπισοοάο, ΤΆΘΟΡ Ἀτοίς δι. σπως α ̓ ὅθηκοιϑιήεᾶνον τ᾿ 
ὕδωρ ὁ ἡχιΘ- ὅπμλαζών. ἐρυσιξωώσῃ, Ἐεὶ ἴῃ 4. ἐκὶ ὃ ψεκάτες τὸ δ εῤσοι 

πλείσις γλύονται, ὁ δ ἥλιϑ- δγηλιώζῃ καὶ ἀ'πνοια,τότε σἡπετο ὄγπλαμᾷά -ς 
νεῖ τὺ ἥλιον, (Ὁ  εππὶ (Ὁ πτὶῦ, δἰσηϊῆςαι οτἰδπι ̓ ΟΡΡΙΙπιο. ΤΆιον ἃ. 
γχἡ, τίω; φυχακία) ὁ χάμὸν ΕΝ Τ646π|- νυκτὸς ὕγπλαξουσης τὸ ἔργ, 
ΦΖατῖιτι 05 Ἄρρτοήτηἴοε ὃς αἸτεπιιῆοι ΟΡ. «Οτέβοτ.ἐ ἕως ὁ τῆς ἐ- 
λϑυϑερίας ὑζπλαΐζῃ χα ρὺς»νῦἡ δ τῇ γλώσσῃ παῤῥησίαν, 14 εἴτα [ξαματιιτ 
ὃς Πιςοςιίατ. ῬΡααΐααϊας ἵπ Αοἰμαϊς 5, ὁ τὸν μῖρ ἐν τῇ εἰ διεῖ τὸ χρεῶν 
δπιλαμξαύει.. ἔχτιπΊ ἃς πιοῦς ἃπῖς πηάπίῖιπι ἰη οἶς. ΒαΠΙ τ 5 [- 

Ἀαπῖο; τάφοις γὸ ἐὺ οἴκοις κεκτή μεϑου μέχεφις ὅμαλαζῃ τὸ ἔαρ» φιοαά 
νοΥ Ππσσοιίας μγ πα]. ὅθαλαμξανων νἱ μεῖς τ πόλεμος. Βιιίσιις πα ΕΡΗΠ. 
ἘΠ᾿ ετίατη οὔτιγο. Θοηιοῆῆμςη, σὺ σ᾽ ὅπήλαζε τὸ ὕδωρ, πῆς ἃ- 
ΖιδμΙ βιυισητοῦι, ἄς οἰορίγ ἀγα. ΑὐΠξορἢ απ πη ΡΊατο, κυ παν αΐκ εἰ 

ἀπετἐάφη 5 τίν ἐϊν δηπλαξούσω, Ἰὰ εἰς »δήτευ σεῦστι, ὅππον οὖσα. ταί τη 
οὐίξγεςη5. [τοδὶ Ἔχτγοια πη ἤππηο . ὅδε τοῖς δι,τες λαμξανω, ὃς 

ΤΡΡοπΐτιτ τῷ τρολαμζανω, Ῥϊοίςοτίος ἐς Καρβαπο. δεῖ ἢ) αἱ- 
«ἰο δδηλαμδανειν ἰπρ. ΤΕ: ΟΠ πὶ πῇ αὐα δόσει, τοροεὐϑυιουδύη ἢ με: ἢ 

τεωϑεζει τίω) τροφία), 1ὰ εἴν, ἃ σατουῖς εἰδὶς φοπιοῖῖς σομιοπίτοντ 

πᾶ σῖς ἀἸσοίοη ἘΠΙΕΠΙΕΙΣ 4ις τηοτη ταῦ ἃ παΐαγα ἃὐ- αὶ ᾿ 
ἘΝ ἁτιιγιἐπέλαξε ῬτΟ ςοπει σῖτα εἴη Ἵπ3.ΕἸλαςόη 9 ἐπέλα- ὦ 
ὅεν ἀγατατοις ὑπὸ ἠλείον γῆωε ὅ το, “δ ξτα τα Α οἶα εὶς » τῶτον αὐϑρώ.- 
πὼν μειλ'ση κ πέλαξεν ἀδεκας οἷξ ἴφωτος ταϑεῖν. χαοά ἴσα πη ρουὉ- ἢ 
πα] τον ἀἸδιμη εἰ 5 νε τάπηοη αἰ 4 οα {μ᾽ ούξαπι {δ ῖητο 11: 
δαταγοντ εὐκα ρυήϑη ται χρεών, νοἷ « αὐ Πύλο. Τοΐτιτ οτία πὴ κῴ - 
χεέλαζε, ἢ στειαν Οτ αΠ Οουβτίπο αὐτὶ πὰ λαμξ αὐομαιρἀτεϊπσορπᾶ- 
οἰίςοῦ 
γέται ἐχισ᾽ ὐο ηποάσιπηιε ἀτῖζοῖπι Πα ΓΕ ΠῚ σταθῆ ἴοι ἀττῖρο- 
τίς ἃς πα Ὅπηι ἔτογῖς, ΓΟ ΗῚ 5 ἔνα σἹ ἔπτνα μζανουσε καῇ Σδρ ξτου 

μίων ς) ἀτείη σιηζ, 

Ἐπίλ ἀμπθοα, ὁ Πα τί ϑοκαταφ ενϑτ νίκα μιπος οἷφυἰζουσα, ἴῃ ΡαΪ ρα - 
ἀο Δερτομοπη ΔΗ ετούοε. 

Ἐπιλαμαριωον, Πα τονραν ουοτπο: Αςςοι, 
Ἐπιλα πώ μού ψω, πιφα, ἹΠπς ΘΟ. Πμῖτο, οβι! σοουΐςοο. {Ππππηὶ 

πο. ΡΟ }].Σ,Ασρόοη. ἐπέλαμψε κολώνας, [{ ταις ἰχπιραάς πηον- 

τος. ἃς ὅβλέμπο: καρ ΤΡ 1 ἀοππ.9 πελάμπετο πήλυξ, σθαι ἔα σ θα, εἰ- 
πικαμψαντος τῷ ἐαρίθε, ρΥΐπαο {τα τίν νους, 

Ἐπιλ-: ανϑοίγομμα ΟὈ ΠΣ [σοτοΐσποτο, ἤτην ᾿τππηοητοῦ,  Ροη. Οοπ τ, 
γεῖ Δσοι ΓΕ πιλαάνϑ'άνομκαι ὅτι ἢ γϑνα, Χ ΞΠΟΡΗ. πβηκανϑτένομκ λαζεῖν, 
Ῥογ ΟὈ] πο ηθη ποθὴ σαρίο. ΡΙατο Ἐρίῇ. σοάσδεν δεινὸν κυ τις αὐ ιὲς 
ὅπλα ϑυτώ ποῦ οἱ ΤΗΣ ἣς αἰ] ΟὈΠα  οατιιτ. ΕτΟες- 
Ρος ΤἈΘθ απ, ἐπελαϑοντο γὸ πἰδαὶ τὸ δαμμονίς ορόφαγμαγ θη!) ρτα- 
φοΡταπὶ ἀοάογαης οὐ] Ἰοηϊ. 

Ἐπιλτν ϑούνω ἰατθο: πο Ρ Προ Ν οπεγ. 
Ἐπιλαρχία ας, ἡντατθα ἀπ ρ [Αγ ς ἄτιαΣ τι γευασ, 
Ἐσπιλαχι,  Πςέγιις μον [Όγτοπη. 
Ἐπιλεαήνω, ΠΣ] σ 0. ΡΟ] ο. ὄγαλεννας τίωλ ξέρξεω γιώμίω., Κοτνχὶς ίεη- 

ἐεητιτς αἰδητάτας. ογοάοτ: 
Ἐπιλέγδίω, οἰ ἔξ ϊπλ. Ἔχ πυὶώ, 
Ἐπιλεθμαρ ΕἸ 60. 4ο] 1 ο, Γαιοίαη. ὥς επλε εξαυίνθ. τῦπον ἐγῶτε εἰ ἐγ ε- 

ληςγκεῖσο κα ταῦθα» ὧν σεαυ τον, ν πιο ἀπιλελεγιῦμοι κρατιῶται.. ἐς! εἐ] 

ταὶ τος» ΡΟ γυ. δπιλεξαωίν, 9. σίλτι, νι 5118} ΑἸ] ]οε, ζ4Ρ.15. 
Αδε Αροίς. ττοηι ἰςθο, αἰαρινώσκω. Ι. τρια. ἐπσυιδ ἢ δ ἐραῖςε αὐελό - 

γμᾷν 9: τὸ υὔλον, ἐπελέξατο τὸ γεγραμευῆθα., ἴασις αιαν ἴῃ ππα]ὸ [οτὶ- 
Ῥτα ογάτ. ΡΙ πτατοῖ ἄς Ἡ οπχογῖςα βοοῇ, Ἢ εἴ τις ἀκριξζῶς ἕχᾳςα σ᾽ 
εἰρη μῆμυν δβαλέγοιτο, Ῥαπιίααΐας ἴα Αὐτῖοῖ55 ταῦ τα τοὺ βιβλία δῆτλεγος 
μᾷϑω μοι; μαίκιτια ἐπὴλ}ε ϑυαὺ μζού σαι Πυῤξονοι ἀἸσίτιτ οτῖα τα ἐπεκλέγες- 
το ᾿ς ὀπολ εἰ γοόδο, Ῥτο διεξέρχε. ϑῳ νὰ ὁ ἐπεξέρχε, τα. δνλύξα ὅτ πω- 

λὲν ταὶ γα; ύφταν ἰἰτογαὰς του οτο. Βιά.η Ἐρῃ. ὄρελέ γεόθτε ποὶς 

ἀπτην δ πο: γεῖσε, 1εἱ οἱξ, ἀἰςὶ ροθημαπι ῬΕΓ οὐ ἤτὴτ ἔσεά εγα, 1- 

ἄφην ἴῃ Ἑ τ  ρείογιης ἵρίξ ἸΠΕΕΤΗΠΘΌΒΕΙΝ: 1τοπὰ τοσεηΐδο, 

τοςζοσηοίσοιντ ὁ 3. νῦν αρι3.ἐὲν ἐπελέξαιο ἧσ᾽ ρα πώ ἥδ. Αοςὶρίξας 

Ἐπιλέγω, μι ἔξω,ποεχα,ο ΟἹ Ίσο. τῆν αὐίστων ὅδελέξαντες 

Εἰπιλείπω Ἀκϑετειλεί στ γπδερε ἔρχομαι ἀο ιπ|, ἀε[ογονάοβι 

Αὐϊοι. 7. ἄς Β}},ν, τι δγ᾽ αὐ δβτλάξῃ τού τετάρτα μίωος 5 γέ- 

Ἐπίλδυκος,ου, σαν Ἰσα πο» δίσαῃ5. Αριά ΤἈΘΟΡΗτΓν, 

Ἐπιλθίοσω,α ἡρϊοἰονρτοίρἰοῖο. Τα 4..γ0- τόσσον τίς τ᾿ ὅπη 

Ἐπιλήϑομαι » Ρτο βελανϑανομαι, Ἡεἤοάιις. βίης δ᾽ ἴδον 

ἃς Ῥτο αὐαβαλνεῶωι ἘἸογοάοτο ἱπ Ῥοϊγανα: 
Πτοτοῖσι τοίνιλυ ΣΡΑΣ ΝΣ ποιέειν ὡς πὸ τὸ δδηπαν " 

τὸ ὍΞ:Ὲ τοῖς πἴτο λέγειν "ὁ. φερρισιϑεγας 

τις Ἡβὰ τ δθα ῖς ἔαθυα,ν ε δίας δΏτοΣ 

ἐὔηκῶ τς αὐο δείγματα 3 ΦΈΞΗ 
βαλε μῆνα Ξ.μμαετνείοις Ἱ, ἐδ ώϊτο,ααιςέα, 
ζοπητηλατιοποπι. δπνλέγεδδοι οτίαμν Ρυαάϊςατ, Β 
τοὶ. μρανηγρεῖν: «τς νοχ 11] οξεϊσοτιπα. ΒΑΠ].] 
0. ποίντὰ 5 ὀνόματα τῇ ϑτία 6.55 ἔππλεγν μα, ἶσο 

47) καὶ τῷ ὡποκειυῆρε διδειξιν, λγὰ ατ' χ7᾽ ὁν!ο ἔμφασιν 
νοιὰν ἡμὴ)" ὁ διηρὖσιν 7 1. οὐπηΐα πουη!ηᾶ ας ἐς 
τατοίἀοπὶ [ξππροῦ Πισ᾽ σέξιπι Πσπϊἤοληῖ. τ 

1τοῖιῖ ἀϊζξιη χά ἀο ἀπο ἔνδον ἀϊξιὶ κατ 8 
ἄονμος ἴάτη τές ργατονοα 4640 : ἃς ἐς βιξιο ἶ 
ἀἰςο, 4ιαῇ οἰορίασι αἀ4ο. αἰιοά οτίαπι φρο 
ὰ ΤἈοτμΠ. Ατιοτν., Ἐτθὶς. πῶ σεν δ᾽ ὄπις ἡμα ὅ ἕ τω 

«τελεῖ τορὰς τὸ μετὸν βχξ Ἐπογτῶν "ἡ εἰς ταῦ ἄγυσω τὰ γα 
ὄχελεγειν τοὺς δε ἔχουσιν ἔρηρις τι: ἀντ᾿ ἀφελεῖν ὄξιν ἔχε ωρ 

ὅτις “τιπῖπη νιάςπε :ΟΡΟγα τοξξὸ ξχέλα, ἀς Πὶς ἀϊος 
εἰ »λέγειν δ) τοῖς 4 ἔχουσιν ἔργριο, Ἐτοἱτοα ἤποιη οἷ 
σε οἱ δυημογέροντες ἐἴ παθον ωρὸς τίω) ἐχενίω, αἴτο 
τρὸς τίυ! ἡ δονίων, χὴ ἐν πιὰ σε τἰτὺ ἐκείνων δντοΣ φωνγίων. ᾿ 

σεῖπ ὅη οππ δι ν Πιγραγου ἧ δηιογεβόντων »ἱά 
ταῖς νοπον ἀπάρτπσι, Χοπορμ 1Π1. αἰαδάτ. πολλαί 
μιξ εότεις ἐ ἔπεμπε "ὺ Εὐτο ἡμίσεα. κὸ γκ τοίαυτα; ἢ 

τὸν φέροντα 5. τούτοις ἤ ὅδη Κύρος ὃς ἀς 1ϊς ἀϊςοτεῖ 
δτο Το πταμδείεις ἂν τε ϑτι 5). τὸν Κύρον λαξόντει ἥδηρων : 
ἀμφὶ τὸν πείππον ϑεραπευ τως. ὅθηλέγοντα ἐκοφτῳ, σοὶ 

ψως ἱπαρό)ειν με δεδώσιεεις ἡ ὅζς. οἰ ΟΘΊ πὶ. ν ΠἰσαΙ 
ῬΙυταγς. 1 δ. γερο ἰς φιοίαμη (λον οῖο ἰοαὰς 
κε ἕνα ΠΡ ΟΣ ἐνὶ ς ῥαςονιρ διὰ ϑυρων οἰξελαύν 

τες ἕξω βούλιμον. σω ἢ πληύτον κ᾿ ὑγείαν τὰ Εἰ Πη ἘΠῚ 

Πιρδιποίοητος ὃς οἴξιητος μας γογθα δηπλέγω Ἀ 679 9 Τὶ 
ἀο; ΗΠ ογοάοι. ἘΠ οτίαπι σςομἱςέξατα ΞΟΠ ιβο, ὀμλέ 
μα Τ υογ 4. βηλέγοντες τεκριήθιαι, ὅθπλφΎΑΥ λϑρν τὸν 
τῷ ζορίταη5.ὅπηλέγω τεκ ε θισς ΠΟ] Πρ Ὸ ςοηϊςέγατ 
ΑἸϊαυα 40 ρτὸ ἀλλ γα υγΠΠτάτο. ὅπη 
Ρίασιηι τη Πτημ]0. Εογοίοτ, ἷ 

Ἐπιλείζω 5 ἱπίαροῦ ἴετι ν]τνα Πρ νυ ο ἤιροτ αἰίσια τὸ 
{παρ οὶ χείζω, (Ομ. 

Ἐπηλείπο μαι», ψομα, τὶ Βοιποττουνίοίον ὉΓν 

Ἀΐτι!ν αὐθεγίνεόϑειι. Ογαος ςομἰτγιήτατοντ [ματιηὸ ἀςῆς 
πδριι5, ὅγιλείποι οἿ, αὖ μα χῷ νῷ» εἰ ὀκτί θεά, βοίλυϑε υ 

πὶς τοτριι5.} Ῥίατο ἴῃ ΓοΙπεῖςο οἡπειδὴ τὸ οἱ ἐκ 9ε 
γευῦ δὴ. τῆς ὅδε μελείας ε πέλεπεν αὐἰϑρώποις :, δπμελείπει 

οἱππὶ Πιπερταις ἀοῆςοῖτνΧ ἐμ ρα Ῥατά Γαιοίαιι. ἐδ] 
μοὺς: ς κὶ ἀσφσελιθεποη ἀςῆςις ΠΟβΉΠῸΠ ἀςοῖ ηοὉ 
χύποι δ) αὖ ἡ κοῖς ὁ πὰς χεύνΘ-γᾶζς, (ἴλη Γ)γτ, ὅ γὴν 
φρατιώστω τι 3εώ, 

Ἐπίλειψις»ἀοξοξ ονής {τιτῖο, 
Ἐπιλείχω,ο {προτῆςὶς ἰαπιθο νοὶ ργο Ππιρ.λέχω 
Ἐπιλεκτίθ.55,5,ἀςἸςἔξες »(Ε! οξγιι5᾽ οι) Ἰξαίρετι-. ΟΣ 

ΠΊΟΓΟ ΘΥΘΠΊΡΕΙΙΝ. δπιχέκιοις λίϑοις φέρω, ΟΠ] οξϊος 
Επέλεκτοι ἀϊοιίοτησ ἰο δεῖ ὃς ἀο! (1, Ατῆςη. ὅ21 3. τούτο 

χίοι, αὐτὶ σῷ εἴξαμσε τοι Κ6 ἐκλεκτοὶ λυγίσδες, ὅπήλεκτοι ςΆ, ἴδν 
γως,ΟΧτΙΔοτ ηαγ)νῖ ΡοΙγ θ1ι5 ἸΏΓΟΓΡΓΟΓΆΤΕΙΓ. ὀ διλε 
ξυτόνως, Πιητ ἀο] εξλὶ δι ἐχ ᾿ππ])» 41 οτίατηι πλεχτοι 

Επιλέλησμαι» ΟὈ] ον τα άϊτιις ἤππε. ΤΠ ἱπ οι 
Πιπιη,. 

Ἐπίλεξις. (οἷς ξεπιςΑΡρΡίδῃ,3. ἄς Βε]1ο εἰμ1}}1, 72 μα 
αἰδὼ τἰω) δηήχεξιν ἐν ὑπονοίᾳ τι ϑέμῆμοι ἰρκολ ον 
τὸ αῤκοιωῦ ἐπαναγαγεῖν, ὴ 

ΕἸ πιλϑυνχφή: »αἰοῖςο. ΤΒοΟΡΒγ, ἈΠ ποτ. Ἡδιπιοαραονς ἢ 
Ἐπιλδυκτεὶ . τη τις αυτάαστι νἱοίπιις τῇ λέωρᾳ : ντοχ 

οδὶ ΕΞ ςοἰ Προς οἷς χα εἴ ἴγμιρ. 4. οἱ βαῤξαρι 
τὸ λέωρας δον ἐδ λιο 

ςαρ το. δε λόύκοις ὀμφαλοιὲ, ςαπἀϊσαητοα ν ΠΊ ΠΟ, 
118.16.ςαΡ.7. 

σοΐτο βλέπει. 

ὄλιλή. ἤσονται ῬΤῸ ὄγελανϑεύνονται. ἘΟΙΠΟΓΙ15. 11α4. 
«ἀ|. ὅτ᾽ ἐγὼ κὶ φὐΐοος δτύλλοων ἤρῳ λαομέδοντι πολίοσα μῆν 

τα, ΑὙΠΣορ δη. νεῷ. θω, ὄυϑις ὅπαλύϑ ει σύγε» [τατί τη οὔ 
Ραϊτια αὐτοῦ πρηϊῆρατ, ἀἸσίτητ ὄθηλέλησμιαι 5. ̓ΟδΙπιΐ 
τις ἤιπιν οὐ τ οιΐ ἀατις ἤππι 5 ΟΡ Πυϊομΐ το ξει 
Δυμυνΐπ οδΠυοηςπι νεηϊ ς ὃς δθυλυοίμα., ὦ 



ξ 

: ᾿ Γ ͵ 

ΠΕ πὶ ζ; 

τ οδί αἰ ξιοϊο δ ἐπὶ διιοπι ᾿πάτιςο. Οἱ ν.ἀς 

μοΐηάς ποπίζη, 
ἡςτικὸν «ο 4 ΟΡ Πΐοποπι ᾿πάτςῖτ, ΟΦ, εἰς οἶνον 

ατιις,τετυφλωμΘ. . ΕΠ γοἢ. 
ξοιτασιοι [ἰθοΓΟ ρατγὶ ἐν τοῖς δεονυσίοις γὸ λίκωαίοις, 

πλοηζτ, ΑὙἸ ΟΡ ἴῃ Αοβάτη. 
ηὶ μίλθ΄. σαμεῖο 46: σΠ ΡΑΓῸΓ ποῦ ργθῃγοη ας 
γί τμεη. ΡΟ] πχ [10.4. 
εἰ! τς ἴηι ὃς [Ὁ πτὶσιις. Ομ τα πιοῦθο ἰαθογο, 
εἶταν ὃς δπιληήπζομαι. 

Τλ πῆ. σοταϊ τί αἱ ς ΡΊλπϊουϊά οἴξν σαάιτιοιις Εἰτπηῖ- 
ἐπιοτθο ἰαδογαης στα τιίθ'. δαιμιολιζουδοίθ-. ΕἸς γο, 
βτοά. ΠΡτο ρυΐσπο. Ργο ] οπι. δὲ Ὁ το σητλητδικὼν 
ἡ τὰ δυσώϑη, αἴ: τηα] ὰ ΟἹ οηξ 5» ἔποίθης νὰ φομηξ- 

ο. νδας ἃς αἴξηοε. ὅβηληπῆικη γόσος 5 ΠΟ ΠΑ [15 ἡγοῦ- 
οἷ. Πδ.7.ςΡ.4.ΑΡτιά εἰπέ οπι ἱπ ΡΟ ]οπλ, ὅϑεληπῆ καὶ 
ῃ δὶ σοπηῖτῖα Γες. [ἀςππ. διαὶ τί “ἥδ ζώων αἴϑρωπος ἡ μό- 

διατρέφεται;ν" ὅτι ἡ μόνον η΄ ριοέλιςα ὅβίλνπῖον ἐν πῇ νεός: 
ὁ διαςρε φεῶναι συμξαίνη πασινιν Ἰάς σελίωιοικός ἤήλη- 

οἰπτιῖν ἃ ἀππιοης σοτγορτῖ»ὸ οἱ κρτεχῳ μῆνοι, ΤηΔς 
1) 4ε Ογρτίαυο ἃ ἀππιοης σογγερτο ΟὉ πια σῖτα 

ὧν ἐφας ἢ ς κὶ σώφρων ὅ 21 λη7] 959]. δα μονιζόμδνΘ., ΤΙ οἶτον 
λητένθ.. καὶ ὅθηελήνψενος» ΓΟρτ μοι Ποπο αἴ Π1ι55 γορτος 
φατοης. ὅθέμει πο, αἱ σοητγαγ. αἰεπίληπῆθ.. ΡΒῖ- 

40 . ἐὼν ἔκατον ὅπμλυπῆῖον. Ττοῖὰ ὅθ ληπῆ δ. . σοσργο- 
τω ἱ ὐΝ ' 

ο πποτθο ςαάτιςο ἰάδοτο ἰςρὶτιγρσαρίτ,ι, τὶ ῥτὶ- 

ΟΠ ρα Πσογοργεποπάσης ὅμμλήπθορος ποντων, ΟΠ 4 
ἡτῖς. ΡΊαται οἢ. 
ΟὈ]τῖο. τ ἘρΤΠ.]Δε οὔτ οαρ.1. ακροα πὶς δτπλησμο- 
δ]ποῆις. ΠὨιοίτιγ οὐ Εστλήσμη,, (ΟΠΊΠιοηζ. 
ΝΝεΡιι]. ὅπαλησμοσιωη, Οταῖίηο ἀριιὰ δυιϊάατη. ὅπη-- 
"ΠῚ 

γ6-, ΟὈΠ τοις. ΑὙΠτορίινεφ, δητλησμότατον χὶ σκαιότα.- 
»ἀοδυῖς ἄϊςοῖς ὅδιλησμον ἐς ατον, Γοπιπιοπει Οἰμ Οε- 

ἸΌΡΙΙ. ὧν ἔμαθον ὅγηλησμοι ἕςερον 9 ΘοΥιι πὶ 4110 ἀϊά οὶ πιῖ- 
Ὁ. τῆς ἑωυτῷ δια δίκης ὡς σπιλήσμων, π Ὁ 1 ΠΟ ΠΟΤ) 

στ 
οὐδιις σου ἶ 1 [15. ΓΟ πτί οι τη οὐ θ115. ΘΟ 61 ΠῸ προ 
γέσος, Ατἰτοτοῖ. πλουθει5 Πέσοτ , πτοσθιις 41} ἐς- 
ἐρυτατατΡ] τη. Ρ ας, ὄηέληψις. Αὐηζοις!, Ὑτὰς 

πιληψία ετίατη γοτοητιοοϊτογσορτῖο διοδίτγαξεϊο. 
στ μπιγατίοηοπη ποίσιο νπάς Πιηγρίογι Βιιά. Αὐὶ- 
πΊοητ. 2. Ὡἴσσερ τὸ ὕδωρ τὸ ἐξ ἐδ κλεψυ δρῶν, ὅταν 
ὄβδικάζῃᾳ τις. ὅτων σ], εἰξέλϑη τὸ πνεώμα κατεχόμε- 

ταὶ ὁ ἰδρὼς., διώ τὸ ἐν αὐτὰ ϑδυλυψία, ἀϑροιδοίκ τ ΧΡ με- 

Εἴσητίοης {ρ γίτιις ) ψαιμαι Πἰκιεὴν ὃς Ἰπτογοίρίτιισ 

»υἸἀοηςιις αὐ ςαρ᾽Ἔπάμιεη 5 {μα} γορτε οηΠ01}15. 
Ἰδυ  Ρογι οι] οὔϊι5 ἐπα  ἀϊο Παςογοργομοπίοη ε ἀβηι15. 
ὙΟΠΠΠς ΟΔῚ [ἃ αιιῖς Γοργς μοπἰεπάιις Πτ. ΕἸ οΥ πο σ.κ 
ζῇ τῷ χέγντι,ς Ἐληϊας. ἀϊοῖς ὃς μέτρα εἴϊς ὅπαληψε- 

ἐτοργοπεηήοης ἀΐρπα 4: ράγγοαι ἐχίγοπι γοσα- 
Ἵτ)αἸ ποτα δ 4ιιθητὶ [αΓϑ τ Ὡξιιν. τα 15 ογας δίπτο- 

ἴπις.ΗἾ μέγ, Αἰ ϑίμνϑοιστ φόως γχύεϑ' ἰωδίκὶ ἀξίιςον Τ εἰ των᾿ 

εἶνε τἡ Αἰ ραύδιον γἱ ΑτιξοοΊτοπ πη ἀϊχὶς ἰορατατῖπι, 
Π] κός. 

ὑοΠΊΟΥΡι15 σοπ τ 415.Α τἰτοτ πη Ργοδ]. Ἐτ ὄβεέλυψες, 
ΜΙ ἀρργομδίο, τοπι ἰπτια ΠΟ. πη θῖις ἰηἰςένιο, νοη- 
ἅτο 7ἀς Γςρ, ἐαν δ], ἐν ὁμοδυμίᾳ κέκποται» μηδεμίαν ξἢ 
τῆς ὁτιληψίας, : 
αὐτοτοἰΔη σι Ἂς, τι ξεῖπι, ὅπεγοδίω, λίγδίω, ὅθαψαῦ 

ὑ τς ίαπ. οἴκρων μᾶρ ὅγελίγ δίων ἅπγεται, βαϑείαν 2 ἐκ ἐρ- 

Ἰττο.δπητεέπω, εἰν ςἢ. 
Ἰρογασπο, Ταοῖτιγοαρηο τοι πο. 

αἰ ΠΠ πο. ΡΤ ετατο τ. 
ἐπ 5 ἐγλιπήςν 

“εῖν εν ὀφϑαλιμοιὶ, αἰηϊέζατο Ἐοϊτο,ἰζατο ΓΙ, 
πιο ἱπς ρτὸ ἀπιιιοτο ὃς ΘΟ] οταπη ἡλίτιι ΑΙ αι 
Ἰουηοτ. Οὐγ. σ. Οὐκ αἴεις ὅτι δ μοι ἔλιλΐζασι ἅπαν- 

εμάσε δεανίδουσι : ατο τ οοι!ο5 ἀπξογαηιεηάο. 
ἐΠἶθτο τοϑαῖντα τοι νοϊίοτς σορὶ» Ετ ρτεὴ γε πιὰ- 

πὰ Ῥτα ΗΕ, Πιιγα 5. ὈΠτογ τος οσι!οσοντ πὴρ οτῖ- 
ἰδ οὔ χλρλίζων. αιϊοὰ ἃς δοδύλλειν τη 114 ἀς ἀϊχὶτ Ηο- 

«ἘΠῚ δὲ ξβενίζειν, ἐπεγζελᾶν κὶ κα ταμωνᾷ ὅλωι 9 ᾿Πιάοτα 
ἌΡΟΙ] Ιου. Ασσοι! Π10.1.. καί μιν ὅγπλλίζων ἐμ εἰξετο κερ- 

ἔτ Πῦτο 3. ὅνα κὸ ὡς φϑιμϑύῃ μοι δθηνλίξουσιν ὀπίσσω, ὅγλ1-- 

ἀρῶν δ 

σεν ὅπιῖν τας Ε ϑιλων ἐδὲ κακών, ἐπεὶ αὐ βλέφαρ 

ΕΝ τοῦ - 
ζων,]. τοῖς ὀφϑαλμοῖς δπημκωκώμυ εἴ πιλλοι δ οἱ «ραζοὶ., ΔΡΟΙ]ομ, 
ΤΩΓΟΓΡΓΕΒ, 

Επιλλ θυ ου, ὁ Πγαθιι5. 4 ΠΠποττὶς αι] 5, αϑοα ρα», 
Ἐπρλοιῦ, αριά Εὐήτατιοχ ροηΐτ, μυκτηρέζεινι. ᾿ 
Επιλο(ὶς 5 ΠΌγας ἰοοϊποτί5. ἀρὰ Ηείγει. ςοτγειρτὰ Ιορίτητ ὅε- 

ζιλίς, 

Ἐπιλογν ς»ἡγἀ 6] ξξιι5) ΟἹ οξεῖο, Τλατηαίς, ὦτα δυατίϑεται κὶ ἀγαπᾷ τὸ 
ὁπ βουλῆς κεαϑὲν, καὶ καλεῖται γναμυ, τα μ᾽ δ ωρραΐρεσιν γίνεται πυρϑ- 

αἱρεσιςγ, ἤγρεωῦ ἔθηλογι, πρρραΐρεσις γκίρ ὅξιν ἐν δυἱο φρρκεινήμων πορφαιρεῖ-- 

ὅϑκη καὶ ὁαλέγιζϑει πῦτο «νοὺ πῶ ἐτέρρυ. 
πιλογίζο μαι» Ἔχ ΟΟΒἸτΟυγΟραΙτΟ,ςΟσπριτοςΓοσορ τοαγ ΡΠ  ηΓῖς δε 

τατ!οοἰπατίοης ΟΠ Προ. ΡΠ μταν ον Ορ τίσι], αἴοὶ αοργησίας, αὶ ταῦ- 7 
τα ὃ μόνον ὅθηλογίζείδιι δίδωσι, γυνάς Ῥἢ.].ἰς πχιιάο », Ὥρφεπτιλθγι- 

: ἄδείσα ἀούδειξις, 1 πὶ Το] οξὰ ἀεπιοηίεατιο. 
Ἐπιλογισμς γοὐδι ἐς ορττατίο, θγοιιῖς Γογπιο, ἐπεπλογατίο, ἰφικίατίο, 

ῬΙ παῖς, «οὶ εἰοργησίας. Οἷταν φευῦ ἐν πουτοιῖς γβύωμαι τοῖς ὅτηλ εγισιμοῖςς, 

᾿ οὐπιὶ Παῖς τπεοιιπ γερο. 
Ἐπίλογος ου,ο ΠΟΙ ΙΠ ΠΟ. ΡΟΓΟγάτίοςρατο ΟΧτγομα ΟΓατΙ "5155 αι 

ἴᾳπι ἀϊξξοττιπι οπιιπηογασῖο αἰ ὅπελέγω, δὰ ΠοΓομηἰτιπὶ 2ισοπ- 
οἰαποπος, ]ια: αρτά Οτγαῖςος ὅβήλογοι ἈΟΠΜΪΠαη τσ. ἘΡΊΟριις ο- 
τἴατῃ Γιατί τς αἰ οατιτ, δμέλογος,, ἔκϑεσος τοῦ δὲιίριατος. ΑΥΔΠΟΡΉΔη, 
δπίλογος ἕρι ἰῶ ἂν τῷῇ αρείῳ πείγω, ἘΠῚ ετίατν Ἠοτοάοιο ἘΧρ σατο 
γΕ] ἀρρ]Ἰοατίο ἀϊέγά, καίρτα τὲ ἡΔθοιωῦαι κροῖσον τῷ Θπλόγω » αάἀππιο- 
ἄτιπιὶ ἀοἸ οέξατιιπι ΕμΠ|ς Ογα:ἔιπι οχρ]ςα τίοας 11. Ἐτ ὄθέλο- 
γρονντ ὄπημυϑιον {11 τατῖο, Αὐτ τοτς].2. αὶ Βοτοτ, αὐδὲ γνωμολογίας 
Ἰοδιιοηδοὴ γδ μὴ δδελογου ἔςιαι ν' γνώμι, καὶ αἴδυ ὅλη λόγου. ἡποδείξεως 
μῆρ οἱ δεό μδν οἱ εἰ σιν αἱ μὶ ἄπηλόγου γδὃσ αἡ πο δεξοῖν τι λέγουσιν, καὶ αμμ- 

φισβητούυδωυον. σαι ἢ μυδὲν πῆρα δοξον, αὐ δ δηιλογυ.ηπαρίατη υτοιι 
ἔτος ἴῃ φυῖθιις παρ ος ̓πέίιις ὄγήλογος, γε οἰὉ 111. ὠθείνατον ὁρ- 
γίῶ μὴ φύλαῆες θνητὸς ὧν, Ετ ὅγηλογον γβοῖογος ΟΧΥΓΟΠΠΠῚ ΟΥα- 
τοῖς ραττοσπιν οσαηϊ,ὦ τινος μῆρ ἐπάνοδον, Ὅηοι 5. Ὅν τίϑενπαι ὄγα- 
μαχίηαιίτ δοσγαῖος πη ΓΠαάτγο, 

Ἐπιλοίμια τοὶ, ςαν τη ιι85 Τα ποΡΑπτιν ἀς ροίζουνο] ἀς (δ ατα ρε- 
{ις, τὰ πὴ λοιμῳ ἀδλμῆνα, κ ἀφέσει κοιμοῦ, 01.11.4. 

Ἐπίλοιπος (5 ὅν ΓΕ χέτι!5.Γο } 1 1155 6411} Ππρογο Ἐ ΡΊατο, τὸν ὄθήλοιπον (ἴον 
ζίωῦ, το ἸαιΏ. γίτα ἀεροτς, ὄγηλοιπος χρον(Θ-» ΓΟ  ἸΠΠΠΠῊ ΓΟΠΊΡ 15. 
[  ιοηϑ ἔσαν ξαταγιιπι τοπιριι5. Πογοάοῖ, 

Ἐπίλετρον, ςτγσες δαΪπεαάτου!β. 
Ἐπιλύγαιον, ΟὈ ΕΣ ΝπΊ. σκϑτειν ἐν »αθηνέφελον, ΕΟ γι, ΓογἸδίτιιγ ταπιοα 

ἐπυλυγάζω ΔὉ ἡλυγε. 

Ἐπιλυπέω,μιήσω, ποκα, Ἀςοιίατ, σοηττ το, ὙΊΓσΊ 1115, πιο Ιοπἴδιτι 
αἴξοτο. 

Ἐἰπίλυ πος ΓΓ1 {{15: 
Ἐπίλυσες, (Θ- ἡ, [οἰ ατῖο, γε ΓΟ] ητῖο ποάϊ ἀϊξῆςο ΠΠς ἃς ἱπετγίςατι : οχ - 

ΡΙΙσατῖο,ἵῃ ζ.Θριίτο]. ΡοτΥὶ σὰρ.1. πᾶστε ὠρεφητεία γραφῆς ἰδίας ἐ- 
πιλύσεως καὶ γίνεται Π1111α ργορ χοτῖα: {σγΊρτιιγαν Ῥιοργίαι ἴητοῦ- 
Ῥτοτασί δηῖς οἴτοὔγέλυσις χιιοα τις δοροῖϊις ἔφοδος ἀριιά 5114. ὁ 2 
πέμπει Τωκεένίων ὡς αὐ Ὡροφυλακὴ χρῇ σοιτο ἢ κυροίφς τοι ξ(φέϑοι τί ὅλί.-- 

λυσιν ἥδ᾽ β αρζαξων»ῃῖΠ ἕοττ. [τι θοπά, ἐπόήλυσις αὐ ἐπέλδυσις. 
Ἐπιλυτρεὸς . ΧΡ] σα μ 61 ἃς [Ὁ] ποη 41 ποάοίας πα πίοπος ροσῖτα5᾽ 
διά ἐς Ξοπῦῖο γραμματικὸς ἰῷ ἡ ὅλελυτικιῖν καλου μϑύων. 14 οἵ, 
λυτικών, 

Επιλύω,(Ο]το, 4 ΠΠΌ Πα τη χια Πρητβῆςοτ, ὃς ὄτλύομαι σα ρῖτιτ. Ηο- 
τοά.|10.4. τώς τε Ὅγας ὅβελύεπαι ὅθης οχαξ. Θρ ΤΠ 0115 Οπιπῦθι15 [α- 
οτῆπη (οἷτεῖς ἃς ἀροττὶς ντ ΡΟ τ, νογτίττοἵξ ετἰαπὶ ὅπαλύῳ, Ό πιο 
ποάτιπι αἰ Ἰουτις φια ἘἸΟη 5. Ματς. 4. χωρὶς ἢ οἰ δαξολῆς ἀκ ἐλα- 
λει συτοὶς χφιτ᾽ δῖαν ἢ τοῖς μαϑυπτῶς ἀνπύ, ἐπέλυε πάντα ᾿ΥἾΠατΙ ΠῚ ἀν 

{οἰ ρυ]!ς Παῖς ἐχρ ἰσαθασ οππιρ14) οαάοπι Πρη! 1η ρα ί. ΑξΈΑρο- 
{{ο]. εἰ δέ τι «ῥεὲ εἰτέρων, ϑηζητεῖτε. ἐν αἢ ἐνν ὄμω ὀκκλυσία δηπλυθήσεται, 
ἴπ ἰοσίτιπια σοποίοης ἜΧρ σα ιτυτας δι114 ὅθηλυοιῖνε ΟΧρ.συγ- 

Πρ ΤΡ ΤΙ ας κ᾿ χῃ ἜΡΤΗΙ Ἐπιμαϊνομαιοἱ αἰληϊο»απιοτο ἐθροτγθο, Πιγ οδὸ λἀαπιο; ἱπίπὸ σοπ- 
σιιρίο.εροπεῃβ οἷς ἐπεμανετο; 1185 ἔγϊοσϑὸ ςοποιρίοβατ, Ατὶ- 
Πορ]ν.ἐπεμήνατο παιδὶ, 1π ἘΡίρτ. Πιγότγο ἴῃ ΠΠ την σογγόρτιις οἵ, 
ἐπεμιοάνίων τρόποις, τη οὐ δι15 σά ρ τις ἤππ|ν Ασα  οΡ.Γαιοῖα, ὅθημεμῃ- 
γα! σοι πὸν ἐρας ἰωὴ φείσκεσοι. ΒΠ]. ϑυγατράσιν ὄψημαϊνεταινροτάϊτο ὃς 

εἢβιδπι ἡπηαῖ δέ ἀοροτῖς. 
Ἐἰτιμαϊομαι»οιρ᾽ ονἤβα ϑυμώ, Ἰηυῖτο, ὅηπζηα,ατετε ξεν ρα! ροννγροο 
ψογθεγίδιι5. Ηοσποτ. Πα ἀ.έ,- μα΄ τ γι ϑυως ἐπεραίετ᾽ εῷ ἐπῆτθις,}.5 - 
φιίπλετο, ἐπέψανεν, ἔτυπῆε,ος ἀεδατοταπροθατ, ἔπλροσενονρορατον δὰ 
᾿Ασοαίᾳτιο ᾿ππρ τιτ το ἐμ Ρῖο ἀμ τὸπη Οεμίτιο. τάομι ||... 
κεδώρων ἐπεμαίετο ϑυωμὲςγἀοπα αιιατοθατ, [ἀπ Οὐγῇ. εὐδθημαίεο 
γόσου γαίης φαμίκων,ὶ.ἐφίεσοχέ φικγοι, ΑὙΑτιΙ5, ἧς εὐ πού σ᾽ ὁρέων ἐπὸ- 
μα ετοςῇς Ἰοατιῖζα πιοηζο5 τερεῖοθατ. ; ᾿ ! 

Ἐπίμαλϑιθορτγορτίὸ πλαΐτθα ἰμἀινέδιις, αι] 4 πε ἀὐτοηὶ μόλϑν νἱάς 

(το ]οςο ὅψίκαλϑα αὐτετι Ἡςίν ΟΠ ἤπητ, μαλακοὶ, ποροσίων αγας- 
ϑαὶ,α ὥδνενῆ λέανγαι!0 Πραϊβοαμι μαλακὸς δῖ μαλϑεικὲρ να δ οΏτιισ, 

Ἐπιμάνιον, ρΓΟΠΊΡΓΙΙ55 ΡΓΟΡΟΠΙΙ55 νοἰοηχοητῖεις » Ὡερϑ υρμώτερον, 
ςι 4. ταιύτεί τοί ὄμμα δον υξήψεν ἀυτῳ το μέσος. 

Ἐπιμανδαλωτὸν, σοηιι5 δα Π| ἀερατου)» ΑΥ το ρα, 
Ἐπιμανὴς»ἐ(Θ'γὃ κὴ ἐνἰπίΔηϊι5ο γλοἤις, 
Ἐπιμανϑεόνομω, [οἰ [οἰτοτο το. ΄ μὴ 
Ἐπιμανϑτίνω Γ᾽ ἀοςοοι Τ αμον 4» Σ ἐξ 

δὰ ἃ ὥ: 



595 Ἑ ἽΙ 
Ἐπτ'τανίκεον, οὐ, τὸ, πιο ρα π5 (ἀσεγά τὶς ἀϊ οἴταγ 9 τὰ ΠΌο110 ἁλὰϊ 

ΟΠγν Ὀῇιήδ τέ ἀτπιπα, 

Ἐπίκαρ, 2... ατιισοιασππτομεμίω ὥς, , 
Ἐπιμαρτυρέω οὐ ἀττοίοτς το ζιηγο πο ἑπςο αεέγίθιιο. τδιμαρτυρεῖν τοῖς 

ϑτοῖς τ διεινότα τα 115 πιο  6[Ἐ|ΠΠτλα ἤγπτ 4115 ἀττγι σιιοτς ΡΒ τ 
το. ᾧ κὸ δαμόνιον ἐπειιαραύρησε 5 οἰλὶ ἰςτς αιτοατις ἀττα]ς το τἰ- 
αἰοπὶττι, ΡΙταγ ἢ τη Γγσιγρσο. Αρὰ} Ὀϊοΐξοτ, μ.4. σαρ.65. 
δὄπεμαρτορειάγωρ, ΟἴἘ αςείροτο βά οι ὡς ρέοΒατὶ,, ται οηῖο αἰῖ- 
6111115 Ῥοτγβιθοῦὶ διὰ τὸ ὅθι αρτυρ ὅλοι τἰμὴ ἐνέργειαν πῷ φαρμαίκα, 

Ἐπιμυρτυρία, ας, ἡ ςοπτοίτατιο,αττοιϊατῖο ἐς ὅθ μαρτυρίαν κατέςη,σου- 
Ῥὶτ σουξοζατ!. Τ πον. 

Ἐπιμαραῦ ρομαρτείτος αἠξοτο, οδτείξοσ . δάάιτιςο τε τα οπτπ|,τα 
Ἰτοτοτοίξες ἀρροῖ]ο, ἴῃ ἴπς νοςο, Ατ τορι. ὅλα ὧν ὀλίγον, ἔδεμαρ- 
σύρομαι. Ῥίατο ΕρΠΠῈ,.7.τὸν δὲὰ ὅγημαρτυρρ οὔ ίθυχϑυϑιὶ πρν᾽ γίελλεν ε- 
μοὶ, Τοιιοτῃ τοίζατιις. ἐπεμαρτύρρτο ϑεοιξ, ἄοος τοίζατι!5 οἱα, Γ]ττατ. 
1 ΟΔΠΆΠ10. ὄδημαρτύρεδδοι κὶ διαμαρτυρεῶθῃ οτίαπι ἀρ ΡΟΪγ Ὁ. 
Ῥτο ἀδφηιτητίατο, 

ἐπιμαῤτυρρς, το ες, οέρτις ὅ))ὶ τοῖς γινο νῆοις, Ἡ Ο.1.1114.. (σε ὁ μυ- 
ϑέομαι,Ζειξ δ᾽ εἰμι δππιιαίρτυρρε ἔσω, 

Ἐπιρίοέρτυ;οτς [Ἐ]δ)ν ο] τοπὶς [οοιιἀατῖιι55 Ζαὶ αὉ αἷτο μη αὐπάταὶτ 
τοῖς ἀπιγῖτιις » 4 τοξογε αὰια αὐ Αἰ11ς γε σταῖτ 9 ἀϊοίτιιτ ὃς ὅε- 
βαῤτυρ ἀρ Ἡσπιεῖ. Οὐ γη, [ἰδτὸ τ. ὃς ἀρ Μαιίδειιπι [πτῖπη 
ἀηῖτῖο. 

Ἐπιμασσείω, ἸΔΠροΓ οο ὅθεμαοσηϑεὶς Παρ ον ππαπῇις ρὸ ἢ πιαπάπ- 
πη, τ, 

Ἐπιμοίοσ εϑϑεη)α δ Ἐογσογο,οητγοξξατο, ἐφ πῆ εάϑτει τα πισοτον ρα  ρατον 
τοητατο;εχρί ογαγογψηλαφεῖν, ἸΝΊσαπάτὶ δομο] αἴξος πιιης νου - 
{πὶ οἴτατ ἐχ Ἠοπιοτο » γί ανηὴρ ὃς ἐκόνγε μϑίλιττα ἐπευοίοσατο 
ϑυμὸν παι τκα ϑύήψατο τῆς ψυχή «ονὴ δή ἐνέξαλεν εἰς τέο) αὐτί χέ!- 
εκ. ὃς Οἀγιΐ. ν » ὡς αβα μιν φαμῆμη ῥάξδῳ ἐπερϑίσσατ᾽ δἰ δ'ωδη νίγρα 

σοητι σίς. 
Ἐπηλοις ἰδιίθ-,ν. δ χ᾽ [Δ Ξεοης. ΠΙγιμπῖς, Ν αὐτ. ὃς τὸ ὄψι φἐδιον 9 [ΟΠ] 

ϑδημκοΐτιον βρέφίθο καὶ παιδίον,]. ὑποτίτϑπον, ριιογ ἀάμιις [χἐξς..55. 41] 
ἐ( ἢ ππαπιπὶ5.ὁ ϑυλάζων, Γποίαπνἄς ἰηέαπες., ΡΟ] χ [10.2. 
βρέφΘ. ὅτι ἐν γάλακτι, ὅγε ἀίδιον, ἀστο (φόφ δύραρτι Σπὺὸ θηλὴ ςγαξτι ὅστο 

μας οὐ, 
Ἐπεριοέ - (Ὁ..“γ0. 1 Δοτη ας ὄγημας δι, 
Ἑπίμας Θ-,., ὁ πιο! σεις, Εαρ τείας, ταύτης, πηθηῖςιι5. Ἡοσποτ. Ος 

ἀγῇ.υ, Οἷον μίῳ τινα πᾶτον ἔχές ὅδεύίας ον ἀ χ ἡ τίω,Σίτου χὸ οἴνου κεχοη- 
μῖμον, οὐ δέ τι ἔργων ΕἸμπαιονοἱὰ εἴ ὄγημας ϑύοντα καὶ ὅ)πηζητουώτα 7 1η- 

τοΥργεταπτατ ροόταςς πὶ δίπιο ἰτιιεη πιο 1 οἴπη. μια σ’όσειν ΘΠΤΩ 
«ιαγοτο οαπὶ ἀπά ταῖς Πραϊῆςατ, 

Ἐσιμαχεω, ας [οτο δυιχη τπ1. δ τρσι χ εἰν «δὺ πόντας ἀἰμιεωεᾶτι. 41 Πτουτ 
ἃ συμμσχεῖν. ΑτηΟἢ. 

Ἐσὶμαχία,ατοῦὐ Πα τατία Γοοϊοτας . καὶ τοῖς οἰμέω ομῆροις βυνϑεια,ςοη- 

ξατἀογατῖο 5 φιαίο γῖγο5 αἰ ταιιὶ ἴπτοῦ [δ ἀα ρα ρααηάτιηι πχῖ- 
ες ητ. 

Ἐπίμοχίθ'» ας ἕο Πἴς ΟΧριισπατιι» ΟΧ ΡῈ ΠΑ ΡΙ]ΠῈς 9 40] ροτοίξ ορριι- 
ῃατῖ δου εἰ μῆρος πολεμεῖ ὅγε. 5011. γα αὐγὴ ὅηηκαχ,3- ἰμῦ πολλ ἃ χώ- 
ματα ἐγείρων, κὺ αὔϑι:»οἱ δ] ἐπορόλοντο δ] χωρίον δ᾽ ἐ δόκει ὅπημοχώτα - 

τὸν ἢ}. ΕἸ οἰν εἰν ὔγέμεχ Θ-ὁλήκουρος βηγ9:.9-.ἀξ τὸ ρτο ἐο 4] αιι- 
ΧΙ Πάτα ΤΩ ριιρ πα. 

Ἐπηκαδείω αὐτὶ ον Πιδυίἄςο, ὅημειδεῶν, ντ ὑπϑκει δεῖν, Πα δυτάοτγο, 
ἰεῃΐτοῦ ἀεγίάςνς, Ποπλετ  Π1. 4.9. Τίω δι ὅσιμειδήσας προσέφη γεφε-- 
ληγερέτοι ζειξ, 

Ἐπιμείλια τὰ απιποτα ἀοηγ] σεητία γαππογα Ὑἱτγα ἀοτεπ: γος 4ο- 
ταῖοσ, ἃς Ἰρίᾳ ἀο5, τὸ 4 ἐπιατίτος ἀν! οοατ, Ἡουποτιις {Π|44.9. 
Ὑάων ἰιῦ κ᾽ ἐϑέλῃσι φίλίμ «ναεδιυον ἀγέϑω Πρὸς οἶκον Ἰηλή (Θ’ ἐγώ δ᾽ 

δγεμείλια δώσω, [ΠτοΥΓΡΓΟ 55 τέων πσρφῖκοι ἔτ ο 11 εἶτ, δι μείλια ΟΧΡΟὨ τ, 
οἷς μειλίατονται «δὸ αἴδρας. ΕἸ Ε γον, το Ἐ1115 Ἰατετρυοτατατ οξώωε»,- 
κον, 1ὰ ον ἄοτοπι ἀφαςητι τ απιοάοτιίαιϊις ἀοςς ΠΟ με ἢ]. ργάτον 
ἄοτοεπι ρτο οἐἠτίατη , ντ ἰοααίτιτγ Ν Ἰρίαπ, ἸΝΔπι λα: 1δὰ ρο- 
τε ἀοτὶ ἀἸεῖε ἃς ργοπλϊτεῖτ Α σαπτοπιποη 5 ργορτὲ 408 εἰ 
Ῥτο εἐγίτια, ἤιροτ ιιαπτ οτίαπι οχ ἀριιηἀλητὶ δἠημείλια ἀἸςοῖτ (ς 
πάϊεθιιγιπι αἀτιο τίσι 5 ἀοτὶς ἰοςο. δὶς [ἀπὰς ὃς] ΠῚ ῬαΠ1ςῚ 11. 
6. ϑιιρὸγ ἀοτοῖη ἡι1.π| ἀσσορτ ΓΙ ἃ ίϑεογο ος. μας τιθὶ ἃ τῆς 

ἀοταῖνα ἀοπα αὐςοάοητ. ὄθαμείλια ᾿σῖταγ ἀοτῖς ἀςςοίπο, τῆς ὡρρῖ- 
κος δππθληκῳ γἡ τορφϑοηκηταιιτ ὅβαμεϊλια για ἢ δηηκειαλίαιν 4 Πα- 
δάφερνα, αἸ1) νοἷπας ἰη Ἰοςο 1110 Ἡοπιογὶ Ἰοροπάϊιπι Γξοτῆπι; 
δηὴ μείλια, ὃς δὴ σἰμπὶ δώσω ᾿προπάϊτιηι. ὃς Ππαις μείλεα ἰοσίτιτ Π- 
τις πϑημείλ εχ αὐτὶιοτίτατο Εἰηξατ}}} ἐοπῆγπιᾶτ ἐπὶ οἤς Ἄταιιδ 
1ρίαπι ἀοτοῖη αἰια τροῖξ ἤτις φέρνη ἀρ ροΠ]ἀτεῖτ, 

Ἐπιμειλίξαι»ἀατο)στατι ΠσαΓὶ  δδιωῦα!»Θηλ] ξοτο, 
Ἐπιμέλαϊνομαηϊοτοίςο. 
Ἐπιμέλας, αἰ στίσλπς. Ρ[Τηυτείτιιτ. Τ Βοορἕν. ΒΗ. 10.3.1, 
Ἐπεμέλεια, ἀξ, οιγα, 11 οητΙα, σθουδ'λ,ᾧ ρον τὸς αἰοἸ ἀἰτασ, τι 4 πιπιν 

[ἀυ] τας Οχουοϊτατ! ον ΤΡ] ]αητανοι τιῖ5.συγατῖο» Ρτουμάςητί, 

Ῥγοσιγατίο, ΧΟΠΟΡΠ ἴα ΟΕ οπΌπι. τεότο κ ἔργων ὁ ἀθιμελείας 
δεῖται, Οἴσοτο ἀντὶ (οἰ άπλς! 11|5.1Ζ5.πὰρ.τοδας ορογᾶπι ὃς 41|1- 
Βοητίαην ἀςΠάοταυτ. Χο ΠοΡ ΒΟ αἱ δεν γαυτερίας ὅ)1 μέλειαι, ὅζο. 
σγος (ὉΠ οἸτιι αἴ πος. ν πϑρὶ τίν) τεοφίιυ Ἰ μέλ εια, Ειἀ  τπὶ Αἰ πλο- 
εἰ» Ασγηζοτοῖ: 1η ΡοΪ τίςοτ. ὅβημέχεια “ἤ κέξεων. ἀπ] ῖσοι5 ψοῖ- 

δογχηι ἀο]οξγιις, ὐηημέλεία σώματος, ςοϊροτῖς ςατατίογαΐςπῃς 

, 

ἀιΠσοπτουΑὐπτοτηη ΡοΠιτιοοτ. δι μέλειαν ποιεῖ 

Ἐπ; μελέονμαι κοὐ σομιαῖε υσμια! ΟἸΙΓΟ; ΟιΓΑΩ σοΓΟς σα 

σῶν 698 μεχητέον, ὈΟΠΟΥΙΙ ΠῚ σιγᾷ, Πα οἰ ρΊοπά4. ΤΠ οπὶ Π 

᾿Πονῖτ σαπη} 1π πιραπὶ βάοιῃ σαγάπτηαιιο Πιδ: 

Εἰπιμεέλεον, τὸ, ἀἸ συ πη σιγᾷ ὃς ἀΠΠΠρ πε]; φροντίδος ἄξιο 

ἐπιυέλημαγηςσοτῦηαπι, ΠΠ επτῖα. Χεπορν ἴῃ ΟΕςο ἢν 

ε ἀρια (οἰ τιπι.11.15.σα}.1. ἃ πατιιγα ςοπηρδγατᾶ 6 

Ἐπιμέλη γε 9.,6. ἡ, ΓΔ ΌΤ]ις, ΠΠΠΠσ οη 5. ΓΟ]1οἴτα 5. οπὶ 

Ἐπιμελητιὶ σε ὁ, Οστάτοτ, κηδεμὼν, ῬΥΓΟσαΓάτοΟ τ, ΣΧ ΘΠΟῚ 

Ἐπιμελητικὸς οὐ ὁ αρτας αα οιγᾶπα σοτοῃἀδηη 4} ΓΕ 

Ἐπικελλωγοι!ηξζο, 
Ἐπιμέλ ὁμα). ὅπηι μελεομώ., κηδοισω, ζΌΓΟ» ἀ1]} σεητί απ Αι, 

ἕ ᾿ ς ΕΠ ΠῚ 
αὐ ΟἸαλπσοποπὶ οἴκου δὴν μέλεια, ἀοιπιις ργοξιιγαῖ 
χείας οἵκϑ.. ἔνϑα τα δημόσια ἔγζοκ φα ἔκειτο, Ηείγς Η] 

τυγχαϑω, αρυᾷ ΤΟ σγατοα εἰσι γοτ. ὅθ μελείας τυ} 

{εἰροῦς ἃς βοτογο ἴατο ἐς Γορίθιις. ὅγε μέλεϊαν ποιοῦμαι 
γυύστων συγκειμῆϑων  σιιτο νη οἷα σΟμΠΕἰτιζα » ΟαΣ 
ῃοϑ. δηταέλεναν ἴα εἰν, σαγᾶπι [ιἰςὶ ροτοΡΙατο δῆη 
πων ἰαῦς [πὴ Πλ ἢ: σαγα:. Το ἠϊά. Αὐἰίζοτο!. 4.}Ν 
ὄρημελειαν 9 1 ο[Ὁ « σἰγάτ] ΟΠ οΠη πα ΠΟ Γι, ἀπὸ τῆς 
τα σῚ γάτα 1] ΠΡ ΜΓ απ πὰ σἹ[Ἐγάτιῖς, ΠΕ τ. Ευ 
ἰσοπαιι55 4 τις ἐς αι θ αι ἄατη σοπ λταγο ἀατιτη 
σατογ 5 ρτὸ ρβοτοίζατς ᾿ἄθεγο : ργαοϊριὸ γεγὸ ἢ 
Τυθοτο οπίπις  οπϊογοπι ποτά ΠῚ πηασηξγατιις Οδ τὶ Ἷ 
απτοῖπ ποὴ ἰϊσοῖ τος ὅγε μελητά ς»κα) ὅς τες ν ὁρᾷ 
επγάτογος ἃς ργαροίτος, ὶ 

{επιονο ον Ρτδίατη. γερο ῃ σαῖς. Χεδορμοῖ, δ 

Ἀσεα[ιπηχιτ, πότε ϑύοι αὐτοῦ ἐμαΐλει νὴ ταὶ ποιαῦπα 
ταὶ εὐτις συιγαστι οἷτις ΠΡ θατ το πὶ οἰ ὅπως δζ 811 
σοι ἄξιον ζῷ ὅγε μελοϑ αι δ'πως διασωϑ'ὰ ; ΠῸΠ Ρατα 

ςοπιαίοίσας ορεγαῖη ἀατο} ὅδε μελο μα) 4) ταστέινο 

πὸ αὐγμοῦν σοπτταχὶς [πα οτοπι» ΡΒΠ]οἴἴγστοῖπ 
χε ϑαι “ἦν χτλ τίυ) οἰκίαν τορι γμαπων,τογὶ τοῦ ἔαμηΐ 
ἀξ δεης εν, ὅθημελεξ ται ἥδ᾽ ων ὅπως αὐ ϑηρῴεν., ΧοΠΟ 
οὐ ἄς ν ἴτοῖη οἵιπὶ ἐἧς αὐ ὃς Ορτατ, ὅϑημελ εἴζϑτο το 
πϑοὶ α' σρατηγίας,ϑζο, Πς ἀρι οἰπἄςηγ, ὅδε μελουῖ τούτου 
χθείω. ΧΕΠΟΡΗ. νὉ] πιοχ’ σθαι, δι δ᾽μπξξλιο ρα 
Ομ Δςουίατείιι. ταύδὲ κ; ὅτ μελώμεϑει,, μας Ἰᾶ τὶ ἢ 
ὙΤΠιογάϊά. Οὐαὶ ρυ ροβιίοπο. ὄθημελοῦμαι αὖδα ὁ 
ῬΙΩτο ἀς ΠιοσιΡυργούιγο σά! ἤοιαντασο {γιξζα 
ἐν μελέπῃνρτοι! ἀονοντάςαν τ᾽ άςπ. δι με εἰ ὅτε σάω 
Βάς ἀρογορογβιη οί» οαὐχὸ ὃς ἀσσιιγατ ἀσο το, ΠΈΓΟΙ 
ΓΑΠῚ Πα Πατο»οΙΉπὶ [τα το ρτοιίάογς, Ἷ 

ὡς γδ παρέξϑει ἡ γυνὴ ϑγημένεον τὸ δαρείῳ ἔθετο. 

σιϑίασεν ὁ σεὸς ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, Ὁ υἱὲ αὐ Γρυναγχὸς φύσιν, δῃῃ τα ὲ 
ὑπημελήνωτας τὴν 5). τῷ αὐδρὺς, δ)ὴ ταὶ ὕξω ἐργα καὶ ἔπημελήμ 

1ιοτῖς δά ἀουποίττζαπι α1ΠσΘπτίαπι ξ ὙἹΓῚ απζδσῃ. 4 
τἰοποπιὶ ἕογοπίοπι ἃς οχτγαποδση. ὶ 

᾿ 

ο 
παταὶ ἑλικίω. ϑεων ὅφημελεςῶται , ἴ. ἀφο τ Πὶ μέρες 
ἀέοτιπι ἀπ ροητιίδ πταρ : ἢς ἀΠ]  σοηϑ ὃς [Ὁ] σιτι 
Τιατίηοβ Οθηιτι ἢ σπηταγ. "6 πὴ  ΠΟΡΙ.. ὅβημελὴ 
ἀτηϊοὶ τ δὲ οὰσς ἴλης. ἐθτμελὴς αβίτος, δι}. Κ καϑτέρές, 
ἢης σαἤι, ὦ ζ,ημελης ὦ τὸ ροϑύμως μογϑηένω, δι ἢ 

λοῖο απ εἰς σατο τς ΓΙατο ἐρ τ. 7 πολλοῖς γδ αὶ δὴ 
δγαμονὲς ἀνα τὶς ἐς ς σοπηπποπιογαγο σατο οἤΡοΪ 
ὧν, οἷς αἷρ ὅλῃ μεκὲς ὦ τῆς ναυπαγίας.» ἐγίνοντο αἱεὲ δὲ τ 
σιεϑυίω). δπεμελὲς τῶ δαρείῳ ἐγγώετο, Τγατῖτις ἁττοητὰ οἱ 
ἀγα μελές οἱ πῶτ᾽ ὑὸς γα: οἱ ὁγατιπο ΑὙἸ πο ἢ } 
μελὲς γὸ δὴ μοι ἰδ, ̓ ος Θπὲ πὶ πα! αὶ ἱπάαρατο στα δ 
μοι γέγονε ὑστακέειν, ϑὲς.1. ἐμέλυσέ μοι, ὲ (ςἢϊη. ὄπα μελέφι 
«ένα, Γλοπιο οἷς σύτων ὄϑημελὲς,» 4] 115 σαγᾷ μας ἢὶ 

χες τῇ δρωυῆϑα, το ττπὶ ἀσοπάατγιιι ἀΠ]Ἰσοπεία. 

λαξ νὴ δϑεμεολντῆς » ἐς οατο5. ἃς σπτάτου, ΑὐΈΟΡΒ 
πόλεώς εἰμ᾽ ὕπαμελητής τράγμάπων ἢ δ ἰδίων παίντων 
γρυ μϑγις  ΟυΓάΤΟΥ ΟΡΟΓΙ3 ΒΕ, ὅθ μελητιὶς τὶ αἿδ πειχὰ 
ΤοπΊ ΠΗ. στάσου Ππιαγὶ5 ΓΟ οἸεπά 15. Εἰςοτ δι αἱ 
Δυτποτα ΧΈΠπορ]. νοσαραπτς Ρογία εος αι ἴα Ὁ 
σἰταθαητ, Αριᾷ Ατβεπίεη!, ὅπη μελυτής “Ἶδ' μι 
γ. βασιλδ)ς. τοχ [λογοτγιπῃ, δι μαϊῆοας οτία πε χα 
{ταυποητί. ἣ 

Τίρθης ὃς ροτῖτιις οὐξατοτ  οπορ.ὰ ΟΕφοαςςς 

πο Πρη. οὐδεὶς εἶθ᾽ οἰκείων τούτου, χἡ ὅθυμελομῆνων 
πεδήμει Π[οοτυθημελύυβυοι οἵδ᾽ ἐορᾳγιώτων 5 4 1 
ἐγα τ ΚΟΠΟΡἨ ἴη ὕπομν. ὅηεμελόυανΘ. χρὴ (οέπῶν ὅπ 
σλᾶφα, σαγα ντ τὶ δὴ ΡΙατίπιο Ππτ ρεσιιηία, ΤΟΊ ΔΕ 
υχῆειδπως οἷς βελτίςη ἔΐφαι, ἐκ ὅθη μελῆγντ αλίπημ5 Πν 
ταλ! 5 Π1}1} οτιγας.1η Ἐρ᾿ ΤΟ]. ἘρΊςοτιτΙ σι σ᾽ ἀξίως τῆς ἐ 
πδρις «ἄστως «ορὸς ἐμέ Ἃ) φιλοσοφίαν» χμμελοῦ Τ᾽ ασα]δ' ΤΟ 

Οἴςοτο χζ.4ς Ειαΐδιι9. 564 τιινντ ἀἰσηλπι οἰντια εΓΡ 
τὰ ΡΠ] οἰορ ίαπι γοἰπιπέατο ἀΡ Λαο] εἴσομεῖα (υἰτορι 
ΜΜοιγοάοτυέ ταρατο ΠΡ οτος, Χο πορΒ αι ΟΕροποῖπν 
αὐκέσειν ὅταν ἐγὼ ἀσιδ αντ᾽ ἐμοῦ γρμελόμϑω ., ΟἸσοτο, 

της]. πνοα ρα. ῃὶ τὴς αἰσίξητο 1 πιο ππὶ Ἰοςυπὶ [0] 

. 
ΠῚ 



ν᾿ ͵ 
᾿ 

Γ᾿ ἢ 

ἀρὰ Δ  ΠἸσοητία Πισος τ, ὅβημέλοντω τὸ ϑυρέν, Πάσης 
Χεπορῇ. ὅϑημέλεται κρέμινοντος. ΟἸΓ ΔΙῚ Βουῖς αρτοίαη- 

αμφηρωτώτο κτλ ζατος ὃ καλεῖται φίλ αῤγως οἱ πλε- 
λονται. Ἶατο ἰπ Αροΐορ. ; 

εἴτις ταγπιοῃ ἰπ ροσπιὰϊς ἔγοαιιδηζοῦ τοροτι τ ὃς 
τατντ ἡ ἀρυιὶ Ἡϑβοῖιι Ἐάν μι ΑἼχετε βωκολι- 

λὰὶ αὐίχετ᾽ «οἰδῶς,ν Οἱ Ἰητογργος τῶτο ὃ λέγεται τορόασμα 
ἡμα καὶ ἑπῳδεὶ 5.6 ἀἸποτῆς τατοηΐδιις. Τα] νογῆις 

δἹ]. ἴῃ ΒΕΙΟΟ] εἰς 7 Τηςῖρο Μαπαίῖος ταθοιιπὶ πιο τὶ- 
τ 5. δι) ̓ υιοῖτε ἂὸ ντῦε ἀοπΊιπι πιρὰ σαγγη!ηὰ 5 ἀποἶτο 

, 5 Γιατ ν οσὰζ ᾿πτογσα τοὶ ν οΥΠασῃ. να] ὁ ἀϊοὶ- 
ἀε Βαϊ ἀε, 

υδοίπυἀϊοσὸ ας οι ατὸ, αττεπτὸ, αεδαίως, Δ ΠΠσοητον, 

(ὰρεῖ πιομβὶπὶ, 
οὐναςςσι Δ Ρ111ς.ΟἹς, σα! ραηπάιις, 

γάιις. 
αἴ! ΠΟ ΠιΙΘΓοτ ἤισοοπίοσνο!ρο, ἐγκαλοῖ ἐπάι- 

αἰ. 1η ἔξ Πις Πιπλ.ττοπὶ γε συῖγο. ντ [π4..΄. -υχωλῆς 
ἰιϑρνζατεῖ, ἀ οὐ ἐοτάτ, σθημέμφομαι σοι,το τε μξοπο τε 

ἈΠΟ» Ὠϊοίζοτ. ἐδι8.ἐαρ. τς. 
τοριοῃοπῆο. 

τὐλη, Θρ᾿ αλοη {1 (6114, ΤἩςορ να μετ. Π6.7.ςΔρ. 
δἰζε, ὁ ἡ τὸς σκίνλκς» πλίω οὐ πάσης δι εὲ πὶ σπημβυιδείου 

ὃ τῆς χρήσεως ἀκα ἋΣ ὠρρσηγροῖαν, αὐ τὴ τε ςενυφυλλυτέρα 

ΔΜ κουπων ὅδε, ΡΠ 1η.Π τὸ 19. ςαρ. «ἐς ἔοι} Το ιιῶϑ. 
"Πι5 οἷς οἰρὶς στγάτιπι : ἐρ τ θη  ἀϊιιπὶ ν ΟσΔτι!Γ5 

ΟἿ1ο. ἃς Πλῖητις αἰρογῦ Ππιοεπαὶ, ϑατγτα 7.4 σαι- 
το νοὐὲς ρτοτίιητι ὃ σοῖς ροτα ππποιι{ 5» δύ νας Ροἰα- 
ἀἰι νοίογος ἈΡμγογιισι οριπηοη ἴα ὉΠ. ν Οἱ ρτο- 

ἰπὶ ἐρ πιο πάϊα.. Ρσγο ορ  πθητάϊα : ριιτόσιις βολζεοις ἐ- 
ἡ λιζυηςγάς αυδιι5 Πτοίζοτ, (10. ΣιοαρΡ.2οο. Ροοταμπη 

ι2.. Ἐρ᾿πιοηΐψος ΡΠ α τι » 4 ἐχ Ογεῖα Ατμοπας 
τι5 44 Ἔχ ρίαπάαπι ντῦςπι : ππης χα ϊάλιτι Ῥεγίαη- 

εἰσητοσο ρτί πλιιπὶ ἴητογ (ἀρίοπτος ΘΠ ππογαιτ, 
αἀιιτονϊ ἢ το. ἱπλ πη ογοτο ρου ΤΙ ογοςρογπιαποο; Ὠὰ- 
αἷς ἔπη μῆθοντες ἴῃ ρτοοῖθιις ρογίοιιογδητος» ΕἸ πταγο. 

τείας, ροΓτο 1 Ροτιπσαςια, ᾿ΠΑ]αγ ἴῃ Ερὶ ΠΡ - 
ὑπάο Ασο λιηχ το γα μερῶν ἔχοιςτον τῷ κόσμε φϑορὰν ὅδη- 
ἀϊ φιιατχιις ῬᾶΓΞ ἱπτοΓΙΓ ΤῈ οχρορέδατ, νηδιπεϊαπάιιο 
το ΠῚ ΠΠατῚ πλαποῖ οχί τά. ΕΪατο ἐς ἈΘΡΟΙς. δή ἐ- 
δγπωει, 4ι11}ς ντγιιηαιις νἰτα ππδηοτν 1 οἴ7)4 1415 

ΠΟΓΙΙς 1 ἀἸ ΟἿ ΤΕΣ ΟἹ} ΠΊΔΙΟΙ πλϊ ποτοῖη αἰ στα Ραττς 
γοῆ. ; - 
ἸθυΟ.ἱΠηρούτουν ἄς μερίζω, ρατ ίοτ, 

ματα, νεῦρα ἀδροποπτῖα γοςαμτιτ ἃ ΟΥαπηπηατὶςἶδ, 
Ὁ του ἀλη, ΡΟ] ιχ ὄαμέτα ὡξρπλεα. 

πομὰ). Ἰτο απ ςςττίο. 
6.8 ἀΠἸς] Ὀς οι πὶ ἐογο ]ατῖο αὐ πιοτίοτ, ντοηάππι 40; 

ἀὺτ ἐοπηπηοάατο. ΗοΠοα.ὐκ ὅησϑώσω, ἐστ ὕππμετρήσω, 
᾿ σκωμμοίτων; λιοΐ Δ. ὅημετρου μῆμου σίτου. σοττο ἔγιι- 
ΠΊΟΓΟ. ὅγημετοήσω τῇ δυχηἰ τιςῖατ. Τάςηη; ὄθεμε το ήσεν- 
ὃς Ὁ ὑλακἑμ κῷ τὸ αἷὖο » το [1115 πε ηἀΔ 6115 οτα ἢος 
εἰ Ὡροσεπιμετε εἶν, ἃς ὅπημετουϑάσω ἀἰβίοττς, 

ΠῚ} 115 8ς αὐ ἐξατίτιην ( πάπὶ αητῖ  ἀϊςεραης διιζλα- 
τρίτο, φιιοά ἤιρεν πιοηἤιτάτη γο} ροηάιις Δα }- 

πτον τ οἸΙΠΊΠτς ν οσατιι ἴπ πιο 10) ἀἸταπιοητιμτι. ὅθε- 
Ὁ ὀῆημετο ἑυῆνογ. 41161}] τὸ οἱξ ὁγιμέτρα τοϑϑςτε ϑευΐμον, νοσαηῖ 
Πα τπη. 4110 4 (ἱςοτο ἴῃ Ἐγιιπιόταν 45 σοτο [αὐ π1πὶ ἐ1- 
ὈΡἰρα π.11}0.4. 4ς Ολιιῆς,ςαρ.1ς. «ὐεὶ σίτε [οηποηποὗταν 
μοιὲ σιωτεϑ. εἱ δρότερφς χὰ βελτίων. ἔγιοι ἢ καὶ ῥαίνουσιν : Ετ 

ἱ ἊΣ "εἰ δ ὄγκοις. ταῦ τὸ 2 τῶτο συμξαήνει. κ) ὅ ταν εἰς τα εἰς 

χυδίω. διὸ κ' τὸ ὅθέμετρον ποιέϊ, τι οπ ἤιγαπι διιοςτ, Οαἱς, 
Ὁ τιιοπ Δ, Ὡροσγίνεταί δ᾽ οἷξ σηημέτοου τῳ 3. γὺ η πρὸς τὸν 
εἰα, ντ να] ὁ ἀἸςίπλιις 46 [ἡγοῦ οι, ὃς οχ ἀδυιπάδστι. 
ἱμέγρον ἴτοπὶ ρίχητα α11ὃ ππαιάπι ἤοτοτ, ΤΠ ΕΟ 

ἈΠποτ.ΡΙ ητα: εἰἶθτο 7. αρίτ.8. ἔνια ὃ καὶ ὅλως αἰανϑλν 
ὅδημετζον, ν Ὁ ταηγᾶ {πΠρί οΥ ἰς σε 4. ἤθηπετρον: ΠΔ πὶ 

τὰ Βαθου Πρ το σι, ἐαρίτε τς. Αςίπος (νοὐλτιγ αἰκενίθ. κὸ 
ογῖα. [ἰδ τ.3. σαρ. 51. χιαπὶ ΟΡ Ροτγοη(α π νεγὸ 

ἧς 4110 ἤιο Ἰοςο) νοσαης αι: πα πάιιαιν ἤότοτινὶ- 
ν 

οἢ, τὸ ὕθμετρον ᾧ τροστίπλεται τῷ χιτώνι. 
Ἱπιο ἀτι1π|.ν ἐπ 1 ἔξ Δ ἢ οπιδηϊσοσαιυς εἰς πο πιασηιι. 

ΤΟΙΙς, ἀοηΐδράταιις ἀπο ςη15. ποις Ηοτθ, ποαις ἔτι- 
ταάϊος τε ηλ  σταγσταιμ! οὐ ογοοβαητιι ἔλτιιο: πα- 
1ά 15. ν]άς Ὀιοίςοτ. 10.4.ςαρ.19.Ὁ Δ] ςη. 6.51 πιρ]. 

: ΔΡ.9. 1πι οὐἶτις “οάϊςε ρΡογρογᾶσι Γογίρταπι Ἐρίπις- 
[ΠῚ ΡΓῸ ΘΡΙ πὶ ἀτιτη. 

Μα! 5 Ἐχορίτο 5) ὅπημήσομοι δύλοις Ἡοπι.Οὐνγ,ἐ, πιο οι» 
ἴο βοΐον:, 

ΕἸ 593 
Ετπιμηϑεύεῶεη, τς ρογὰ ἔγα ςΟΠΙ τπὶ σαροτο, ἀν Ἐρὶπιοεβοο: ἀς απο 

ἘταἤηΡτοιιοτ. Μα10 ἀσοορτο {ξπίτεις σορποίοίτ , ἃς Οα τας 
116..4.ςἀρ. Σοινηάς Ἢ 

Ἐπὶ ϑέεια, ὃς ἔπημηϑειὶ οαἶις Φρροίτιιπι σερμηϑειξ ὅηὴ Ὁ ΜΖ τὸ ὡρῷ- 
᾿7μα βεξελδυυβμων,πποταϊηῖς ΗΟ ο«4.11}.1. ἤργαν, 
Ἐπεμηϑις ἃς ὄδημηϑὴ ς»ἐΘ',Ὁ κὶ ἡ, [οἀ 41 μεταζουλδύνται οἰΐ το Ρογ- 

ἀξτα τιθνι ἀφηγῖσι σομΠ] ται ἰτι πηςητοῃὶ γὙςηΐτ. ὃς οοσποίςίτο 
υϊά ΟΡ ξαέζο ιουῖς, σοηῖγα τορρμηϑει, Ὑτγιπιηῖις απο ἤς 
πη τ το: ΟὨΠΊ ειπὶ δ᾽ 1π 9' πλιτατο » χιο πιοίο ἐϑεὶς ἢτ οχ 
πσείςς, 

Ἑπιμήκης, ε(Ὁ», ὁ ἡ ἜΡΓΟ εχ τις, Ργοσοτιις Ὁ] ΟΠ, ρτοιν τι, ἢ ἰδὲ 
ἰσπριι5. Ἡοτεηο]. 

Ἐπὸ με κας"ον χρόνον κά τιιτ! ΠΙπιὸ, 
Ἐπιμηκίωω, ργο τσ. ργοῖγαῃον 
Ἐπεμολὶφ οὐδὸς ἡ, Πρ οοῖος πὰς [111 μας οπτῖς ἴῃ Ἰτα  Ἰα αι άλπι γοςαπὲ 

σιτείγιον» [)] οἰ οτὶά, Πῦτο πο ΣΙ, ἘΡ πο] 15 ἀἰοίτιν ἃ Οτασοῖθς 

«ιιὸά ἘαΙοΐτον ἐπ πταϊο πίε ται, ἃς ιαῇ δηὲ τῆς μηλέας ἱάᾷ εἰ, 
ἴῃ τα ]ο δάσρεατα οτγοιιοτίς,ντ ἀππογας Μάγος {59 [1.1 ϊοίς. 
ὅθημηλὶσο Ρ  Ππ ΟΠ 5) νη ΘΟ. σιτεύνεον, αἰ μα μηλὴς αἸτονιιπὶ πιο Ρ1}1 σὸ- 
Πιι5 οἱΕ αιιοά ἴῃ [τ] 14 παίοὶ τγαά τ Τϊοίέςον! 4.16 .τπἰσαροι7ι,ᾶτ- 
θοτ ξο τις πα! το 4 χαϊποτῖθας : Ῥοπιιμν ἔστε τοτιπάϊπι οἵας. 
ἀΡτΙΙΠῚ»Οἰα115 ρα Γ5 οἶγσα ροάϊοιιπι οχἕτ ᾽η ἰατιιπι : Πιραξεῖπ. 
Εἰτταγἀέσας απατιιγείοῖτ. ΟαἹ ἐπιάς ΑἸ ἐπιοπτεῖς β. νὴ ὁ πῇ τὰς ὅ- 
βυλίδας φέροντος. Καὶ εἴ ταὶ ἢ) χ᾽ τίυ) ἱταλίαν «νέδων ὁ καρπὸς τῷ ϑεέμγα 
τούτου χακος-ὁμα χ'θ- τε καὶ κεφελαλγὴς ὑσταῤχαν,δζς, Ιάςτι ᾿ἰδτο ς 

Ππιρ ς.ν δὲ σοτγιιρτὸ {δγὶ δέτε ὅθημελὶς ργο ὅδημολίς. Γάς πη μα - 
μυλίδαις ρα ΗῚΡΡΟΟτγατ.ρτέϊπο γεωναικείων, Οχ ρομΐς ἴῃ σ᾽ οίδις 
δπεμυλίϑας, ἀρ α ΑἸΘη, [1}9.γ. δθημολὶς ὃ καλέται φησι τι άμφιλίθ'» 
4 ἀπίων τὶ γχόθο, Ρ]τηΐτ5 ποη ἤης ογγοσὸ ἅππμοηλίδας πὰς νπς- 
ἀοποπὶ σοηπιάϊτ οἰιπὶ ἀγθιτὶ ἐγιᾶλιι, αιοί μεμώκυλον ἀἸ οἴ τς 
γι αἷδὲ κομοΐρου οοηαῖτ Πἰοίδογίἀος, μαὸ νοτία 1 ΠἸπ|} 16 1.23. 
(1}.8. ατθιιτιις πιο νηοέο ἔγιιέζιιτι ἔεστ ἀϊ ξῇο  οπὶ σοποοέξίο - 
Ὠἱ δὲ ἰζοσπιάς μο ἱπιιεῖ!οπ, Ἐτ ἰδ το τς.ςαρ.2.4. ποάο ροπηιαι 
ἸῃΒοποτγιιπὶ » ντ συ] ᾿Οπηοη ΟΧ ἀγρτπιοητο ἢτ ὙΠῚ1ΠῚ ταμτιιην 
εἀςηαὶ, ἀϊποθιι5 ταπιςα μος ποσαϊηϊδιις ἀρρο αμην Ογαςὶ, ςο- 
ΠΊΔΓΙΙ ΠῚ» ΠΛ ΠΊΔ ον ἰοη7ΟΧ αι ἀρράγος τοτάςπὶ εἰς ρβοποτα ὃς 
ἀρὰ Πος,ΑἸ1ο ποπηῖπο ἀτθιιτιι ν οσατιγιγάο κόμα θ., Επημηλὶς 
οτίατη Η εἰν ο ἢ. Πὐουι13.πόρπη, 

Ἐπιμίωμθ-, κε, ὁ νὴ ἡγε γιιςν πάς τοὶ δθημίωια ἱεραὶ, (χοτί Ποῖα πιξ- 

για. ὅθημίμια μελετότοσα . πιοπίξγια 1 ἰναιπιίηα ὃ πιο ]ς σοπές» 
ξϊα. γωυμαικὲς τὸ ὅψημίωιον ὦ (ας τη Πίξγιμ5 (πη σῖς, Το. 11}, 2. 
ζΔΡ.100. δγημίωδια τελύεσι ὠργτιϑεντες ) ἐπ πίξγια Πα πιῖπα ΡΓΟ 5 
Ῥομπητ, Ἡςγοάοσ. 1.8, 

Ἐπιμυχανάφμα 9, ἔα τίςοΣ ν» σοπιπη ἰδοῦ, το ἰοῦ, πηδοϊ ον» 
Πυάςο. 

Ἐπιμέγνυμε ὃς δπεμίγνυμαι » ξοπιπχοτοῖα περὶ ὃς ἐχογοςοο. Ὑ μον ιν 
ἴῃ Ρεΐπιου ἐμπορίας ἐκ οὐὔσης 7 οὐδὲ δηπμιγντατες ἀδεώς δι ύλοις οὔτε 
οὐδὲ γίῶ, οὔτε τὶ ϑεύλασσαν, 16 ΠῚ. ἐν ᾧ πολέμῳ οὔτ᾽ ὄπημίγναυτο ἔτι 

εἰκυρυλτεὶ ποιρ᾽ ὁηγήλοις, ἢ σιιυεχιύς ἑποκέμοιυ, ΧΟΠΟΡΠΟΩ 7. παιδι. 
- γι ὃ χρὴ ὑπὸ τῆς ὃ “ἧς ἡμέρας δπημίγνυϑτῃ φιλικῶς δρήλοις, ΒΑΠ]ν, 

Οτερουϊογπλίω “δ χ᾽ 5ύραν ὅμεμηγεν μῆδων ἡμῖν, οσχοςρτίς Η15 αὶ 
νεπατιοπὶς ογσὸ μοὈλίσιιπι γευίλητατ ») γε 4] δὰ ποβ΄ ςοισι- 
πηρδηζ, 

Ἐπιμιχρὸν ἔροταπιιο ὃς οχῖὶς οἴτε,ν οἱ τοπυϊτογ ρο οτος, Αὐπξοτε], πὶ 
Ἑτἢϊς 5. οΐ ΟρΡΡοηΐτιγ ὅπλ εἴς ον, 

Ἐπίμικτοςγ570 ΟΥ̓ ΧτΙΙ5.η] (ς ]Δ ποις: 
Ἐπημίμνω, ρου τοι Οὐ γΓξ ἔργον ἀέξεται, ὦ ὅθεμίβινω,τπ, απ0 γεγίοτ,ἱ» 

Πιηεοτοῖποιπηθο. 
Ἐπιμὶξ, τη χτὶ πη »οοπ ἃ, ρογηι πὸ, Οἱς. δι ργοεαέίοπέ, Αταξιιβ, Κη- 

τείης δι, ἔπεϑεν λοφιῆς ὅτι} 5 φορέονται. 
Ἐπιμιξία,ἐουπιπιοτοϊιπινζο Ππςτιιάοςν Πἰδοςοπιπιϊχτίο, σοπιιοτίας 

το Ρεγπεϊ χει ρδἧ δἀηλτῖο.Οἰς. Επερμεξία,ςοὐαπιογοία τη, Τοἵδρε 
αὶ γδ ἐμπορίαις χεήρρυθυ, ἰδὲ τὰς πρὸς ϑνλοῖς διὰ τοῦ τῶν ὄγτμμξίαις. 

Ἐπέωμξις, τως» ΠΟΣΊ ΠῚ ΧτΙΟ.σΟτασπ ΓΟ απο πα ογίατιο, ᾿ ἷ 

Επιμίσγρμαν ἐγ [Οτησοπρτοάιοτ,αἀπηίετοτ, ΗςΠοά. ἐς δουλίω ὄπημε- 
σγεται, ἴῃ. ΟΠ] μι πὶ δά εΐνοτιτ. [τοπῦ φοπιμιογοῖ παι διαδοοντης 

ἡπησ εο, ΑΙ Ππιας ὕμνῳ εἰς δίαγρτο ἱπρτοἀἸ,εἰσέρχεώτε, τανε 
ϑεν ὁ χώρρς ἱερὸς» εἐδᾷ τι μὶν χάχφη υἶθον εἰλειϑυας Εἰ ρπετὸν» ουδὲ γιυνη 

ὄὅγεμισγεται. ἵ 

Ἐπιμί ϑιιθο,ν, δ, που σα παγίς, 1 σπογοςάς 4] Ἰαυ!ὰ ξιςῖς. . 

Ἐπιμναομαμργοζογάοτν. Θεπἰτ. Αροίνι. ὅθημννσοιόδοι αὐ ϑλν.» ςοιταπης 

ΠῚ πιοηνη Π{, θη μν»οϑοήσομαροοτηπιοπιοταίρο, ὅϑτρνήσομαι, ΠΟΙ͂ 
τἰοποπι αοίαπι. ὄβημν» εἰς» οι π᾿ ἔῃ 5. ὅθηῤμιεμνημῆμοι πολι σοὶ 
μοχυς.ταιῖτα ἀς ριισηα Αἰ Ἰοραητος. Ἡογοάοτ. ἀγηβννϑυίωα, τιγος 

σοι πυρρσόντων ἀγα ϑύν, ΟὨγΥ Χο Π ΟΡ. τΡα ἀϊα:. οὐαὶ ργρο- 

Πεϊοπεϑουσ), ὁτιοιωῦ κὐξὲ τ ότυ ἐπεμνήθϑ»»» ἀς Πᾶς τς ΔΔΜῚ οσγηῖηο 

[τ Ὁ ἣ ᾿ 
Ἐπιωοί το: ράγτῖοτ; Ν 
εἴων ὅπ ἢ ἀατδ, ἀϊβείδιιο, ῬΒΟΟΥ 4. Γαῖαν ὅθημεεζ ον ἐν 

παρχϑύτοις γεκύΐεοσι ,) τοτγάτη ἱπ)ραγτίγο ἱη ρα εἰς πιοττιιῖς. ὃς 
εὰπὶ ρεπῖτ, ραεῖέορς Πονίοστίοσ. Ρ ΠΟ ἐς ται ἄο. μηδὲν μέρος 
υῥαυλειπόυᾶν Ὁ: Τὴ δ σωμρέτων ταφῆς ὄξημῥιρύσνται» 15 Γερυϊτυιταῦ 

ἴςερϑ ἤστετ, Ῥαττῖςορ 4 δά δ] 



ὐϑ αν 

594. δι τῆ 
ΑἹ “ ε Ὄγ . Ἂ ΑΜ. 

Ἐπιρονὴ 5 ὃς » ἦγ βου [ΟΠ ογαητία ἡ ρεγπιάπῇσ. (Ιρετι ἢ ἀιτας,ροῖ - 
Ῥοταῖτας 9 σοπτίμματίο 5 Ρογάαγαπάϊ Υἱβ᾽, πιοτα 9 ἀπμτατγῖχ ἢτ- 
πιΐτας. ΡΠ Π, ; 

Ἐπί μονξθυ γεγο ροΥτί πα Χο Ι λης, Δ ατασπιις, ἀατα θ.}15. ὅἥεμονθ. ερα- 
πη) οἱ γ᾽ νυοτ Ροίς ἀημιπι πσςοῖοῦ πστὶ πα τεῖτατ, 

Ἐπιμονοὼ, οΐοϊος ἱ. (οΠππν το άἀο, ΓΟ Ἰτιιάτηςηι αβειο, ἀοίδγσοάς- 
{ἴτιιο, σἡναον ϑεὶς. ἄς πτιῖτας. 

Ἐπε,ιόγως, ΠΟΙ ΔὨτοτΟ ΡΥ Γπογδατον ο] πιο]. 6 χἰνὴ 
Ἐπιμόθαίθ-. ἃς τὸ ὅδημόρλον, ὅππμόρκίθ.. (παῖς Ἡςοίγ ἢ.) αῤεϑμὸς τώρ - 

χῶν ἐγέρρυ μέρρις, ὅππμόφεθ- αὐτοὶ { 1 τί πὶ [πἸροτ ραγτϊσ]ατοπὶ 
νοςδητζ ) ἢς ἀἰοίτιν αἰτπιοτὰις αὶ διά ἁἰττιπὶ ταις. ἐρ [πὶ [ς- 
16] σοητίποτ δί ἀἰἸστιαπὶ ρτίστογοὰ ρᾷγγοπι εἶϊ15» τογτίασπι ρι- 
ταν εἷ αιιαγταπι αιτ ἀσίπσοροονῦ τεγμαγῖι5 οἱὲ ἔγη αόες 9- ΒΥ μαυ 1) 
Ατιΐζοτ, ἴῃ Ργοθ].νἸάς ἃς ΡΒΙ] οροι. ; 

Ἐπί μορτος, απόραμίθ- γῇ (παι Η οἰ ο ἢ.) ὅβεμερασιι 9 λέγεται ἅτω ὦ ὃ 
μέρει ἐργαζοῤῆν Ὁ-, χορ πὶ γὸ τὸ μέρος ὀκαλεῖ το . τὺ ἑκτήμωορφι οἱ τὸ ἕκτον 

πελοιῦτες ὃς μόρταί(γτ γοξογι Εἰπξζατι εχ ΔΠΟΠΊΎ ΛΟ αιιοιαπα [6 - 
᾿ Χιἰσοτἢετζοσίςο)τὸ ἕκτον μέρος δ᾽ καρπών ὃ ἐδίδοτο τοῖς ἐκπηικορίοις. 
Ἐπίσοχθος 4] Δ οΥῖο ἤις, σἠπμόχθως αἰ δονιοί, Αρρίαπ, πη ΠΡ οτοςδὺ μὲ 

συ αἴόρας ὅχεμό θως αἰοκέφωσεν, 
ἀὑπικυζωςταοίτιις ἔτοπιο, Ηοππεῖ, Π|α4, δ), αἵδ᾽ ἐπέμυξαν ἀ ϑ ἴων εν τε 

νὰ ὅρη. ἐπέμυξαν οχροῃῖταγ, μεμυκόσε τοῖς χείλεσι ἐπες-ἐναξαν δ πά- 
«χοῦσιν οἱ ὀργιζο (ῆροι χοὴ μηδὲν ποιῶν διιὼζωῆροι, ὃς [10,95.1Ἰητοτρ.ἐγγ- 
γυσαν, 

Ἀἰπιμυϑέομαι»ἱπίαρετ ἀϊςο,γεὶ Πιλάοο. 
Ἐπηκυϑόύω, θαυ] οτοὔτεμυϑδομώρτο φοάοπι, Σ᾿ 
Ἐπιρμύπιον,ες τὸ 5 Ἔρ᾿Πιγ τ λιπι, Δα αι] το» αιιοά ἐαδυϊα ἀλποξεῖ- 

τῶῦ χιαῇ ἀρροπάϊχῴνε ἐφύμνιον σοί ἄγτηπο Πιςοϊπὶτιιγ) ψαοά 
Ἐχροῖτα (1 ἀἀ πο ταγοντ οἴμι5 ν 5 ἃς ἀοςοπηπιοάατιο δά 
τῆοτας πες Πρατιτς Αρμτβοπ, ἴπ ρυϊποῖ ρῖο τρογυμν. τὰ ὃ πα-- 

, γγν ὁ “ ἡ. ὅδ λν ἢ ᾿ 
ραΐνεσιν δε’ ἱιὰ ὁ μυ 8. Θ- τέτακται κωρρτοί ὃν μὴ ὀνορ(φόσεις πορομυϑιον: 
γα ὕϑιον 3υτελδυπαον ἐπενεγκων." 

» ΄ “- ἊΝ ᾿ ᾿ 

Ἐπιμύλη,ης»" ᾽ς πὶ αι ἃ δημυλίς, 
Ἐπιμύλιεν,αν το) προιοτ πιο ]α,, σαρι24. οιιτοτ, ἠκ ἐγεχυοίδεις μύλον 

ἐδὲ ἔῃημιύλιον , τοι ΔΟΟΙΡΊ 5 ΙοσῸ Ῥίον! ἱπξουίούςα,, πος ἢ-- 

Ῥεγίοσειῃ πιο ίατη. 
Ἐπαημύλι(δ-, σοπιι5 τῇς αὐλήσεως, ἐς 4110 ἴτα ΑἸ μομ ἢ. δι Τμώ- 5... 

δμημύλι(θ. χἀλυμῆθη» των οϑορὶ ἐδ ἀλέτοις ἢ ον, δς τι ο]ατία ἐδητι]ο- 
πα αι; αὐ τποίαπι σαηεθδτιν νἱάς ΡοΪ]. ὃς Ατμεη. 

Ἐπιμυλὶς ἰσδὸς, η',05 ἰΔτιιπὶ ὃς τουτί ΔἸ πι»α 110 σι Πυλμτ τοπημα1- 
τὰ ΟὈτορίειγ ρατο [ἀπὸ νοσδητον Ἰάς κρλγριωίς, 

Ἐπέμυξις εθο ἧς Παρ τ ιν π»οεναγμός. 
Ἐπίμυσις, Οπηϊοητία. Νά ΖαηΖ.αὉ ὅπημύω, 
Ἐπιμύη)ω μυκτηρίζω, [δία ππο; Πγερίτα πῇ Ποςοἰϊξιςιο; Πτορίτα 

Ἡαυῖπα ἀορίζοτ. 
Ἐπιμυχθίζω, ρ ιηο.ἱττι ἀφο, Ογεροσ, 
Ἐπημύω, οἰαιάο. δβτμυύουῖν. ντμ ὐουῖν ὃς κἀταμύουδν . σΟ ὨΠ τ Θ. 115 

δύ πἰξγαπτις, ΡΟΐγ οῖιις ΠΡ το ψιιαντο 5 ἀνοια μῦν κὀκίας πὸ δοκεῖν ἐ- 
οὐ τὶς αὐτὸς ὅβαμύει μυδὲ «δὴ πέλας ὁρᾷν, 14 εἴ, Πιυ]τιτῖα σοπιπέϊα 

ΟΕ ἐπα τα 7 ἢ αιῖς ἐρίς ξογτὸ σοπηϊχοτῖζ 9 αὐ ἰτγά γί) πο 40 ἃ- 
15 φυίάοπι [δ τοι ρ᾽οἷ. να] ἀτθιτγαγί ἣς ἰϊος αιιλάοπι σετ- 
ΠΟΓΟ. ΒαΠΠτες , δ ὀφϑαλμοις ὅπημύσαντες 9 ὄημυύὼ, διι:1445 τὸ 
χκάᾷμμυῳ, 

Ἐσημω (φέομαἰηπηλι]ο, Ἰοπγ ἄς δῖέι οτοῖς. συ τη Πάτῖιιο. 
Ἐπιμῶμκητὸς οὐδ. ν ἐτι! ρου Ὀ1Π|55 οι! ρᾶπάιι5»ἀλπιπάηά 5, ΠἐΠοάϊις, 

ἡ δ᾽ σηαμωμητι δή ογθ’. Ἶ 
Ἐπινείς τος, «αῇ ΓοἀἸδιις [15 το 1 τὶς ,αἸο Βα ἰτατιιπι ἔς στε τον οἰ 

οὐαμη, ΤΠ 411 1π|159 10 Πρ ο»Ρτοξίριις, ξέν, φυγαεγ μέτοικος αριά 
Αρο!οπλίτῃ Κἰκοάϊιζῃ, ῃ 

Ἐπιναατν.ν πάς Ρατγεὶς! ΡΊυ ὀθανενασι Θ-, πο γἱάς ἤιο ἰοοο. 
Ἐπίνειον ας τὸ Πα] ο ρᾶτιια {τατῖο ὄθανειον χικλ ἐπε τὸ ἐμπόρκον, ἢ πϑϑῷ 

τὸ ἔγηνη χιϑεὴ αὐτὸ τῇ ϑἐλδοση, ἡ αὐοσὶ τὸ ἐν ἀντ τὰς δχκδσεις γόχεῶτ 
ἢ ὁκέλλειγ» Ἰητογρτες Τ ΒυοΥ 414. αιιο Διιέποτς ντὶ πος ποπηλης 
ῬοΙιπιις ργο ΖαοοιΠ 411 οπρΟσΊΟ ἃς ορρίάο τηδτί την δὶ 
ἔχης παιια ἴα γγθιαπι. διε, πῆρα θαλάσσιον χοωρρίον, ἢ πυρρσοῤμητη- 
ὅτου, ὁ χεγλιῖυ Θ- κωταζολί-. ΡΟΙῪ 1115. οἱ ῥωμαῖοι τεῖς υδὸ ναις ἐνεώλ-- 
Κητεέν, «ξὺ 3 ἐν τῇ ταῤῥακώνῃ σιωρναϑροίστιντες. ἐκ ὃ δ᾽ τρογεγονότῶν ἐ-. 
λαπηωμαίτων ὄήνειον ποίηστιν ) ὅζς. Ηοἰγἐἢ. ο[Ἐ εὐάπη μἰκρὺς λιμίω, 
Ῥτὸ φοάοιπῃ [οπἰςὰ ἀϊοίτατ ὅβηνη λον, 

Ἐπηνέμοσις ΚΞ... ὁ τῷ χρόνου μερισμός» Ἠείγο ἢ: γετὸ δθανέμησις. ὅβεμε- 
Εἰσμός, 

Ἐπινεμιντέον ἀΠἘγιριιοζο οροσίετ. ΡΙαἴο ἀς Τορὶθ; 
Ἐπινέμομαι»οραίςοΥ ΑΡΠιτπο,ρορι οσ. , 
Ἐπινέμω,αντοπιίοο, ὃς ἀςραίςο ἵςμοτοϑ ἴῃ βο]οίαπη πιάτδγίαιτ ἰλ- 

Χυνίδητος δηπκείρω, δθανέμειν οτίλπι ρτὸ ἱπ αἰῖςπο Ραίσογς, ΡΙατ. 
8.ἀς Παρ ρο ἐαΐτις βοσκὴ αστὰ παν κει, τὰς βλάξας οἱ ἀγρονόμοι ὁ- 

ρεἥντεςκριν ὄντων κὶ τιβριών τῶν, Ἡ Οὐπις. 1114 6,Φ. πτένττε κεν ὅσσα τὰ γα] αὐ 
ὄμηνἔμμει τε χαὶ ἕρπει, ἐπένειμε τραπέζῃ, ΕΤοΙποΓῖ5, Ραττίτιις ἅποη- 
1 ἀρροἤιε, ὀθονέμιω τὰ βοσκη ματα 5 ρα[κιὶ5 ἤοςοο., ΕΪάτο ἀς 

Ἐεσῖδιις. 
Ἐπλργενασιιθι, ΟΡΡ]οτιιϑυπεπληῤωμῆλθο. Αὐτὴ ἴοΡΕ, αἱ τρρίσεζο! γ εἰσὶν 

, ϑνενασ μήτε ἀγάϑιων πεέντων, κα) παρεσκϑυασωήθω; 
Ἀπιγεγησ μὴρ 9) κικλοσυβίθογλάς, δ ιγές 

πὶ 
Ἐπίνδυσες ἵπι Ἰπτιπι 1ποΠ πατίουνάς Αναύδυσις. ὦ ἐφ 
Ἐπινϑύωγμι. δ᾽ σίογπ δ, κα. λΠΙ ΠΟ ΟΠ ἘὨτο» ἀΠΠΙ1Ο ἕο 

τα Δοςοἀο» αἰ φητίοτ. Βα, α΄ κυανέρσιν ἐπ᾿ οἷ ρυῦσι σε 
γεέυσε,ΑΠ ΔΤ ΡΊΑτο σι ἐς Β Θρι δ] τα. σϑενδύεις, αηπιιῖ5.14 
σράϊς, ΠΟ ΠεγΑ ΓΙ οἱδ ὀκνδύειν, 14 οτνπορᾶτο ὃς τὴ 
τὸ ψδθα,, Πειποῆμοη. Τγαπῇατὰ ρτο Ργομηΐηςο, 
Οααςαίο, ἀπύτοκιοι πέτρα) πανταχόθεν ἡρέμοι δηνενδιυκί 
πὶ ργαοῖρίτες ἃς ἀφο το 55) ἄς ργοῖα 5) ἀςονῆχα, 

Ἷ Εἰ, χοιτείντείς, “ ἘΝ ὶΣ 
Ἐπινἐφελίθονα, ἃς τ 

Ἐπινεφὴ »ὐθ-, κ,α γἡ ΒΔ] 5» ΠΡ δι τεέξις, ὄβηγέ φελ ς 
πα: Ποἴϊιηι Πρηϊῆσατ ἰῃ 4 πἴιθες ΑἸῖχιος ἔρατι ᾿ 
πινέφελον ἑγαιώῤημαι 'πι γτὶηα ταεάίιπι ἱητος Αἱ 

᾿ ἀρι Οαΐςη. Πα τ᾿. 
Ἐπινέφέω ως, ΠἸ ἴδ τις τοσο ἴσιι οάπςο; οδηιδ11ο, Ατ' 

38, δοξϊ.26. 
Ἐπινεφρίδιον ἀ1ς1τυιτ ΡΊ πρττι4ο οἶτοα τοποϑ 5 Τὸ δ) τὸ 

πος» δ 14. ᾿ 
Ἐπίνεψες»γ24.0 Ὀπιιδ1]4τῖο, Ασμξος, ἥ 
Ἐπινέω,κλώϑω; ΕΟ: ΠΟΙ Προ, ἐπένησε λίνων, πὸ ἔλτύμη ἀοάῖς,, 

Ἰάοπιν ἔπηνενησμῆρα ἐς ἀἴπαντας τὰ “ἶκ᾽ μοιρών: 4αοά Τίδι Ι 
Ῥτείδιτ ἱπχυίςῃς. πφητος ἔλτα τα “τ πυπᾶ ματος, ἔππνηϑ 
γάτα ργο ἰτιιτα)κὺ ὡοεῶνείς, δὲ Πλη115» κα ὅτε ἔμελλς τίω 
οἱ κἡ τελόυταῖαν ὁδὲν ἀπιξγο), ὥχοντο ἐπιῦῖσα. ὃ 

Ἐπινέω, ΠἸρετπατουΐη ἤμτηπῖο ἴσαι Πιρογῆςὶς αι πατο. 
ὅς ὑτὸ διέπατο ἐχ Αὐτποτ ῖτοτη ὄπινέω; ἤπιος ὄθηγήω γε! ἢ 
σαι 105 ἔσιι ἀσογιος ἀρ οογο σοι. Πογος σήὴ 
ἕσς φρυγάνωνγα ρα σετιιὴς Ρἰ αι τα τε ςητογίμπι, 

Ἐπινύι. χοροτυπίνοἱπ πα τυ ρἀἸατίο, ῃ Ἐρίστ. 
Ἐσαίνητοον ξα[τι5 νοἱ ΕιΠιι, ἴτρακτος νὐ ὄν. ΡΟ (1.7. ἐφ᾽ 

τῇ γώσιν ( οἱ ἀΠικοὶ γδ τὸ γή δ᾽ εἰν, νεῖν λέγουσιν) ϑήνητρον καλέ 
Τάσχτι [1.10 .»ὁ μικὸ καὶ ὄνον ἐφ᾽ ὃ γώσι, κυ» δθηνησρον ἄπρακτοι ᾿ 
ὄξήγητρον ἐφ᾽ ᾧ τίυ) κρραίῳ πρίζουσι, ἥ 

Εἰσινήφειν, (Ὁ δσῖπ τη οἵϊς. ἷ 

Ἐπρῆχομαι, Ἠιντοοϊ πηατο,[ιρογπατο,αὐὰ τλέώ, ΑἸΟΧ ΑΡ 
Ῥτγο ὶ, τοῖς ὑπροῖς σλενήχεται ἴῃ ἢππαογο Βιιτατ, ἐγιπλ 
βατραχομ. μέοσω δ᾽ ἐπενήχετο πόντῳ, ὅζῃγυ χεται τάς κρίωαι 
1πηατατ, Ὀ1οἵς. Π}0.1.ςαρ.τοο. , 

Εἰπινήω, κυ ΐσωγα σα στορσουΠοηρσοΓο, ὅς ὅθηνη ομκα!» ῬΤῸ σοᾶς 
πυτη 1 αἴζαγειπι, οὑπὶ Αςοιήατιιο » Ηετγοάος, ὅγανήν 
φρυρείγων» ἀΟΡΟΤΊΠΙ ΡΙαιῖτα [Ἀγπιςητοσιιπη, Ετφρυ 
Τείχοις κὶ πταντοδευπὺν φόρτον συγκομαστέ μῆμοι χα; ΘΠΥΜι 

πῶἔρ ιασεξανλον, 5.114. ὶ ῳ 
Ἐπιίκι(θο, οὐ. καὶ. γἱἐτζοτιοῇις 9 Οεξίτις τεῖ απ πα }15. 

παὶν 4 εἴ. τευπιρΒ!. 642α ἀς ϑεμείιτι δ)υνίκι δ. : 
τα ρώλη, , ΡΙατάτοΒπ Κ οπλιο. δλινίκιοι ἀφέσεις 50 
γ]δτογίαπι ἀϊπιὶ Πτοποσ Ν ἀζαηζ. δὅἠπνίκεοι χόγριν ἀρτ 
ὄγηνίκιον ἄγουσι πίων ἐορτίω) . νἱξξοτῖα: πο π ἩΠΊ ΕΗ 
ἀϊοπη ἀσίταητ 5 ῬΙατατγοίιις ἴῃ ἈΚΟΠΔΕ]Ο, τὸ δδανίκεον, 
φοἰοθεῖτας ργὸ μαθῖτα νἹέξογ!α σάγπιεπ ΟὉ ράγτὰ 
διϊοζοηλας ἴῃ Νεγοις 5» ΔΕΗγηηδιε ἔς ἴάττιιπι ἰηῦ 
τατηγση ορίηἰςία 5 αια Ιἀπὶ ἡμης Πρὶ τοσηροηϊ Οἱ 
Ἐν ρτὸ Ὄριξο νἱέξογια: σαί. ἀάτο, [αιςἰλπι15. 
φιοῖντο, νἱάς γικυτήρκα, Ἐτ δϑηγίνια 5) Ῥγδιπῖα 46: ἣν δ 
ἄλητατ ΟΡ νἱγτατοπι, τὰ αριξ εἴα τὸ γικητήριαν Οἱ τὰκ 10 
ταὶ ὄγμνίκια ϑύεὶν 5 γι ξτιπιᾶς οἷν ραγτάτη γιξτοτι 1ἢ 
το Ποης5. 

Ἐσινιπῆρὶς. ὁ μετανιπῆρὶς κύλιξ, Ροου τμπὶ αιιοά ροίς Ἰοτᾶς 
τγοῃχὸ σοημλιι15 ΟΡ ΡΟ τιιγ η᾽ ὅ δὲ σεῖσι; ΟἹ] {1.6 

Εἰ πιΐφω, πιο Ορρυτηο. ΤἈςορἢγαῖ. ΠΡ. ς.4ς Οἀιῆς,} 
ὅταν ὅμηνιφϑῇ α7' πίω) απενϑησιν 5 Ομ πῆμα ΟΡ τλτηϊτι 
ἴζεη5. ᾿τοῖὴ ἴὰ Ππρογῆςϊο ἰγτῖρο, ΡΒ1]ο ἐς γῖτα Μ 
Ῥτγίπιοι 

Ἐπινοέα, μιΐσω, που) ΟἸατ] ἰ Γςοτρ ἀπ τιϑἀπιεστοὶ ςῸ 
καγαπι Πα δορεχοορίτο;δηϊπιο ἀσῖτο; ἴπ οοτάς γε 
ἀεοπιμο, οπῇίτιο. ατίο δὲ Ἀσοιίαείμο, ὅῆν γοῦμαι 
τι δὶ ἐπτεηφο: ΡΠ ἰδγιϑ. ἐκ ὕθμνοῦσν πίω) τε χνίω τζω ΟἹ δ 
ϑετοιώτες.Ποπ ἀπἰπιαάιδττιητ ἴα σοπι οἰ οὶ αττεῖῃ 
το ΡΙυταγοβεη ΡογςΪς. ἔπενον 8.» ϑεελαοσοκρατεῖν [ἢ Δ΄ 
απχοτατ, ντ πηάτὶ ροτίγεσιγ; Εογοάος, ὅθηνούω πον 
ἀοπιίποίάεια Ηογοάδε. ; ἐμ 

Ἐπαινοόηκα)ατος τος ΟΡ τατίο: ΟΣ ΓΔ ογατῖο) ΠΟΠΊΠΙςΙ 
1ἰδτο :.:. ἩΜΝ 

Ἐπηνοηματικὸς γ ον, ὃ, «υἱ Ῥτοσιρῖο εἴς δά εχο 

δεπῖο, “ 
Ἐκαινοητικὸ ς»Σ ΟΠ ΙΪτιισ: (οἱ ἐτὲ, ρτυάεὰς, ἀππνουτικὸς λόγο, ̓ 

εχ ἱησθηΐο γοδάϊτιιτ, ᾿ Σ 
Ἐπίνοικ, ας, κα ΟΡἰηϊο; ΟΠ Ι ιπι, ὅη. τή δυμα ἱπιρεηΐ 

εςρίιὶς χπςητὶς»οοηίγ ἀατατιο»εχοορίτατὶο, ἰοἰ ογτίαν: 
«Ἰοϊ τσ, ργου ἀοπτὶ πα πιο» ποτλο) παι φηταΠη,. 
γηάς τέχνης ὄψηνοιαι Ατἰ οτος 1,44 ΟΠ αττὴς ἘΧΟΟΟ ΓΑΓΙΟΙ 
πἀρητίοηςς ὄβήνονεν ποιῆσια » Ῥοΐγ Βέτι5 Πδτο τοδὺδ) ὅν 
μῆνοι τῆς ϑείλαη!, αμυπῃ απτὸ Ὡς ςορίτλῆϊοπτ φυλφοιῃ ἃ 



χ"»“. 

ἜΣ Π. 
νῖ Ἡρμίξια, υιαῖοο ι 

Πἰά οὐδ, τὸ ἐν γῇ ἀλλήλων οἰξεῖναι γέμειν 5 ὁμιλία κ᾿ ὄβατο- 

ΠτοΥτίο, τσαιδ) εἴας. κὶ δ τούτοις ἐδυσάν παύτες χ ἐ΄- 

μπτίτιιγ. ΑἸ μεησις Πἶδτο τοττὶον κα σὺ εἰ ὁ κὐ πίω 
πμδμίω ςρίωδυ, κοντεί τινα ποιτοίθρ προ δέσιν λεγο μὲς 
χοῖς φίλοις, ὄθμγομίδα καλίδνν δες, ἘΤΟΙν οι. ὅθμνομὲς ἐν 

οὗποχίϊὶισ, δ στοτειςνοσηκωτικὸ ,γυσηῤα ταφὴ ὐκ τ 

ουἰπίροτγρο., ἐν ἐλεβὰ ΟΜΝ 
Ἰὰς Οεἰτις ἰἰδγο χαΐητο :οαρίις οξελιθ, ροἤΠίσια 
115 ὄφηνυκτὶς ν οσάταχιοα οο] σα νοὶ δ] χα γε] 

εἰ αἱθα εἴς ςοἤιειῖς, Οἱήσα μδις αὐιζοπιν οΠοπιοπς 
τατ]ο εἴτ, ὅς οἰπὶ ἀβαρετγτα οἱτ, ταρογίταγ ἴητιις ἜΧῈ}- 

ἱτυιἀϊ ποτὶ εἶτις οἷς, ποαιις ἐπίτη Εἰρα ἐπαῖον οἵ. 
ΠΟ ΖΙ1Ο ΟΥ̓ΤΕΣ ἴῃ στ μῃθηεῖθιὶς Ῥϑττθιι5 9 ὅς ξοτὲ 
ποπῖςη 4οαιις ἀΟτςοὶς οἱ Ἐρίηγ ἐξῖς ἱπιροειιπι 

ΕΓ13Π| τετρα βίβλ. 4.δεγπ οι πάἀογοαρῖτο 61. Ἐρίπγ- 
ἴσα! ἤππτ ἤροητο ἐγ πιροητῖα 5 μὰν 
5 τίτρτί5 [ἈΠ1ος Πιθοταςητα οβῆιτ. εὰ Ἰπτογάδιι πο 

ἰεδητ » ηοξξι νογὸ πιαϊόγοπι ἀοίογοπι οχοίταης αι 
τααϑηϊτιιάϊης, ΡΟ ΠΧ Πἴδτο χιαγτο, ἔδενυκ τς φλύ- 

τέλίδ γίο-. ὑφυγφίθ΄. ἔναιμιος, ἰδὲ κνήμας κ᾽ πύδιας ἐν νυκτὲ γε- 
γὶ Ὀιοίςοτίος ἀϊχογλτῖιογο ἐεοπάο,φοαρίτε ἄς ρὸν 

; χὰ ταπλα ὁ έγπει κὶ ὄξηνυκτίδας ἰὰ ται: ἔς ΡΙτηλας στο 
ππά4ουςαρίτε ίοχτο 11Π|π|5. ἕο 15 (ἀπαηταγ ΩΡ 

παι, ν οσατιγ Υ [οιι5 ἀοῖοπι πολ ἃς τη ἀησυῖο 

ἘΠ Έι1115 Ππποητέβςας πο ΕΒ 115 ̓ηαιΐοταητεβ, Ηςείν - 
τὴς» Ο ΠῚ] Π1ς5 τοὶ οἘ 4149 χ; φυλακὴ δεκοιώτι α διχεῖν, 

ΓΡῚ ᾿ Η τ Η 
Γαρυὸ σθμγες τίς, ΕΠ οτίδτη ντ δάποτατ Βιϊάαιις,οοσι- 
ἡ ΠῸ ἐξπγπιση»ντ ἐφημερὲς ἀἸατίτπι τις ἀϊιγπα, 

γαν,α χαγἀοτήγίο σαρῖτο ἀφο 1, 
65. λίαν» δ. 116, : ἐν 4 

γ55. 70. 1η. Ἐρ στ. πηλητῖςα νο (λόςιις ας ρΈ πα] Ἀγ θεῖ- 

Νατιδὀμὸν ν οὐάτιιηῦ σοηιιὰὶ αιιοἀάδμη “ἦμ γαλεων ρμὶ- 
πηϊποηῖς ἀοτίο. Ατβοπαῖις ἰἰδτο Γορτίπηο οχ Ασῖ- 

πω ζώων καὶ κεντρίνιν φησί τινα γαλεὸν ἕξ) Νὴ γωτιδοινὸν, Ἐ΄ -- 
ψαρπυτιχῳ ὅγανωτί δὲα χἀλεϊς 

1155 Βυστιεγο ἱππροΠτιι5,ὰ ἀοτίο; Ἡοποτῖῖς. ἔθηνώ-- 
4115 ὃ ομοπλάτας ὃς πλώτας γοσαῖ ΡΟ] ΠΧ Πῦτο 

Ὁ οτος’. 

ἰςοτο Βαῇ]. ὲ ἀιι5,αν δ ἤαλιιιθ»[ουμτετ βδυιιο; ΤἈςΟΡἈγαίς ΒΗ, 

Ῥιτοτ. ΠΟ ρ τα τοῦ ΔΙ Ποαιιονοποίρ το σομίππβοτ. 
Πϊαπὶ (δςιπάο. ἐπεξενοιιῦτο γειωωωξὶν ἃ παι 1 Ύ10115 

ἰρἱτῖο Πιτερεῖ. τοῖς ὁνομσ ς-οτοφοις δ ἔλλίωίων ἐπεξε- 

πάθει ἴῃ ἐρ!] 0115. σο! οθογγίποῖα αγασοσιι μοίρί- 
Ι «σοφοκλεῖ ἃ ὠσκληπιὸν δπξενωϑίωαι λόγος δεῖ, ἃ3ο- 

[οι] ἀρ τιπὶ πούρίτιο Πιίσορειιπι ἔαπια οἰδν ΡΙατάτομι. 
ὁ δηηξενωϑεὶς, Ἔχ οορειις μούριτεῖο. Ατηζοτε!. ἰη (ορτῖς 

Ουτὸ γὰ δημξενοιέϑοι τινάς ἐν ἄλλοις τεθρα μμῆῥοις νόμοις: οἷς 
φασι «ορὺς τίω) δυγομίαν»Ἰχούρ᾽τῖο σοπἰαπρ!ομοίρίτα- 
Βεσιοποη. διαὶ γὸ τὸ Πασίωνίδ- ἕξ). καὶ ἐκεῖνον ἐπεξε- 

Ὀχλοῖς. χὺ σης" δι ϑ ωὗ αἱ ἐν πῇ ἐλλάδι, τι ἡπόρρίω ὅτου δεηϑείζιω 
7: ὅπηξεγούδθοι, οτίατι ρογοστιηᾶτῖ . ̓π αἰΤεπάσιις τορ. 

χ ᾿ἰδτο τογεϊο. τὸ μῷ τοι ξένον ὄντα εἰς εἰ κλίω πόλιν 
υκὐ ὄθαξενούδόγει ἔλεγον. ῬΙΙτΑ τοις ἴῃ Δλελ1]1ο. στ᾿ 
ἐμήν ον ὃ χους-ὸν αὐὐ ἦα ἐν μέρει διεὶ ὶ ἱςορίας κα ἴφε λαμ- 
Ῥώμν, ΑΔἸΟΑγ]. Αράπιεπιη. ὄγηξενοίγκαι ταῦτα “7, 

ὑ.. ΟΡ ἢ .Ρ το πορδύειϑει;, 
(ἢ βηχθόνεθ., ᾿ ᾿ 
ὉΑ]ΡΟ. Πατίτι, ἐπέξεσεν ὑμῖνγνοϑ ποϊδιυητ, γο5 ̓η[οτῖ- 

εἰτ8 
Ι, 

-ΕἹ ὄθηξίωΘ’, ὁνττα ποι5 ἴπ 410 σα "ἢ Τδσλητ ζάγηε 8, 
Οὐοχ Ῥογρογαπι 52: ξεῖνον. ὃς δή κρόκοπῆον ΡΥῸ χρεύκο- 
Ῥδη.ἰπ Ασματποηίικαῦγε μὴ λέγω δίκαιοι» μὴ 2 τῷ πλή- 
δ ὅγηξήνε ϑελήσω πίω κεφαλίω ἔ χων λέγειν, ἸΠτΟΓΡΤΙΘΉ 
ταὶ αὶ μαιγειδακὸς κορμιὰ οὐφ ὦ τὸ χρέα συγκόπγεσιν, ΡΟ]- 

᾿ ἴξα; (ΟΠΠΠοἰξυνάτιποβν τα πα] ἰα(εἰτατα,ντοη- 

ΤΠ ΠΟΥ ΟἿ ΕΙΣ Ῥα διυιατίτιπι, ᾿ 

ἐλία δὐὴ ἀῳ νέμειν ἡ γε ἐαξυγασία ὅθὴ τῷ ἐργεί ζεύϑοιι πίω) γιῶ, . 

αν αἡ ἐλόυϑέροις υδὲ ἀμφοτέροις ἀπ᾿ αἀλλήχων δὴν ἐ- Ἴ 

νομέας, χἱ συμμαχίαν ὃ Κοινίω » ἐξ τις ἀδικοίη ὑπότε- ἡ 

ι ὃς Ρᾶττα τί ΓΟ Πγῖ5. δῖ ΤΠ. ΡΙατοιῖς εἴτις τη- 

α]. : ὶ 
ἰπῆιροτ ἰλποῖτο, αά Ιοσος 1ατᾶ5 αἰἸαιιατι δἀάογς ΓΙᾺ 

σοί, (οἷοι οἰὰ πυιπιοτὶ ἴτο {{π||}Ἰς.Ποἱοτ εχ οὰ ἡ 

υἱοία 9 πιρτῖι- ἢ 

ὁ δυιπιοῖο πιαπαης. Οὐ άλσι ςοάςπι ποπλίης ἢ 

Ἐπ 595. 
Ἰιπκ ἶθγο (Όχτο, ξαύιον εἰ δδήξίωον μι ποί!α ξοηϊαςάϊα νοζὰσ 
δγηκόπανογοιος δὲ ἐλερν Υ Οσάταγ Αἱ» ἀητ 115 : ὃς ὅδίκοπον αἰ 18- 
ΔοΥΡυ Ἡοπιοτ 1 Π|44.λ. Εἰτ ἃ ξιω δ ἰά οι κορμὸς διμά, ἰμτογρῦος 
Ἠονλοτὶ ἴῃ 1ΠΠπ|4 ΤΙὰρ ὅχκόροι κιφαλᾳ, Οαγῇ.:. πωρραείγόρτες , 1ῃ.- 
αυλτ,ῶς ὅ.: ξίωψινεὶ Ροτῖας ὄ) ὄγιξ(μω,, Ὥστῃ ἰδὲ ςοχτιρτὸ ΓΟ 

᾿ ξείνῳ )"ἴγριω δθηκόκ ὥςε κοσια!, 
Ἐ πιξηραίνω,οχίςςο,ΑἤΠοςο, 
Ἐ’ πιξηρκντεκας οὐδ, ὁ. ἀςΠοςαης. ον, - 
Ἐπιξιφίσαι Ρτοτοητῖς Θη ιι8 (]τατο, τὸ δι ρχυίσαιϑει Ἔχροηὶτ Ἐπ, 

1Πα4.6. ἣ 
ἘἸ πιξιωδέω,ατ νῖι5 ΑΠΠρο,, 
Εἰ σίξιωθ. "ἢ δρςοΠηΠγ 5. ᾿ 
Ἐ᾿πιξύω, δηξέω,εταἀο, γα ιςητῖς ἀ πίπριιο, Ασατιις, ὁ ὃ ζώνῃ πότε κῆ- 

φειὶ Ταῖαν δῆ. ὕει, τοττάτα τάς ὃς ςοητίηρὶς, , 
Εἰ πιο δοίθ-, [ μιϊοξξαιμις, ΓΊατο ἴῃ Τίηναο, ᾿ γ 
Ε πιοίνι ΤΊ] Ομ δβπυίνιον ὥϑλον τὸ ἐν Τρ πότῳ ν]ηὶ ΠΤ τη φιοὰ 

᾿ ΡτΟΡοπίτιι τη ςοπιροτατίοῃο. 
Εἶπτον ΟἿ Οα: ΑΓ. ἃ σίνω, . ; 
Εἰ σιύγοτὸναμιο ὦ ἰγτιι τ, ο 4 [πὶ τάρητοηι νοηΐοῦατ, Εοτεποροη, ὃς 

ταὶ ὅγηιόνται»ἱῃ ξιχξιιταιση. τ στόν των ἕγεχφι, Παταγογιμαι οαια, Πς- 
τποίξςη, ὄθπὰν φυλαϊανεὐϑαϊ 4} ἱπυδάφητς οατοτςο, Ὑπιογαϊᾷ, 
εἰς τὸ ὅγπὸν, εἰς τὸ ὑσέρρν»ἱῃ, Βατίιτιι ΠῚ, ὄτόντοι πραύματο, , ἱηρτιιςης 
τὰ νἈΪ]πονα 9 ᾿ηβ!έϊα νυΐηοτα . ἘμυγιρΙά, ὄθηὸν σέλας ᾿ οΙδϊης 

ες υχοϊάςτιη, ᾿ 
Ἐ᾽ σιόπϑομαι» 4] ρὸ ἀππίροπει ἔλξια Ἰηῇρεξεοηςε,οἰτοιηῆ Ῥὶςῖ0.Η:ο- 

ΤλΟΓᾺΣ Πα ά.9. Εἰσὶ εἶγε «δῦ αὐ ἐγὼν ὄγποψομαϊ οἱ 3 «οι ϑέδλων,ἰά εἴ, 
δπηκρανώ ἔπλεέξω. ς ᾿ ἢ 

Εἰ πιορκέωςμοήσω, τ Κα, Ρεϊοτο, ἀεῖοτο ροτ: ὅ3) οπίσῃ Πῖς Ρῖο 
υτὴρ Ῥοπίτι τοὶ οἰτοτγδὴβ : ντ πε τηΠαγαπάμη τγαῃίστοάι -αὶς 
ΟΡΡοπίτητ δυορκεῖν. Αςουίατ. ΤΠ οτᾶτ. μηδένα ϑεὸν ὀμοσῃς μηδ᾽ αἢ 
δυορκεῖν μέλλῃς δόξεις γὸ τοῖς μὴν ὅηπορκεῖν, δές, (ὅν ϑεοις ὑθπορκῶ, αὐ. 

οἰίη. Μετ. ςαρῖτο αυΐητο ; ὑκ ὄϑπορκ σεις δστοδ' σεις ἢ πε κυρίῳ 
εἶν᾽ ὅρκοις σου, ἱά εἰξφποη ρελογαθοῖς » [θὰ Ποπιῖπο νοτα γοάδες 
Ἰυχοϊαγαπάο ςοηςερτα. Εἰ διιτοπὶ ἱπαῖς Οςεγο ζοττῖο οἷς- 
ἢς.Ρεΐογατε πο Δ {πὶ λιιγατς » [ς ὦ πιο οχ δηΐταὶ ται δη- 
τοητία ᾿ΠΤΑΓ]5 9 πη ΠΟῺ ἔλςογο, ΡΟΓΓίλτη οἴ, 

Ἑ᾿πιορκητικὲς. οὐδ οἰ ΡΟΓΊΏΓΙΙ5. ΤΑ 

Ἐ ατορκία ας» δ ρΟΓΙτάτι πη, ὁ ὅρκος δππορκίαν πίκσει. 1 42.. ὅπηορκίας ἐλώ- 
γα) μ(ϑέλιςα φυλαηῖο μβυδε 514. ΕἸ εἰν οἢ, δηπορκέα, ψεύμα, 

Ἐ᾿ πίορκος»υ γὁ ὅἠπορκητικὸς, ΠΟΥ ΙΗ ΓΙ 5 δθλορκος ὅρκος, ΑΥΠΕΟΡἢ ἐπάταξεν κα 
λέορκον ὅρκον ὠμοσε, ὕδτορκον ὁμόσαῃ, “ἠπορκίση: οττι. 

Ἐἰ πιδρκως ροΓΙ Πγ ρυαΓΟΓ ΤΠ Γα τη ΘΗΓΗ ΠῚ. ᾿ 
Εἰ πιόρομαι, ὈΤῸ ὁρωμαιοἱπἰΡΊοϊο»ςιτο1ο νι ἀρ πη ογ ΟΥ̓. 

ξ,Εἶνϑα σ᾽ αἰπόλια πλατέ αἸγών ἔνδικα σταΐτω. Εἰ χατίῃ βύσκοντ᾽ δὲ 

δὲ αὐέρες ἐϑλοὶ ὥρρντωι ῬΓΟ ἐφορών ταὶ τη ρεΐζοιος. ὅς ευοάες 
{ἀητῳς Βο Ια π Ἔχροη. ὁρώσι,φυλοίεσε ΕΠ εἰν οἷν, ἐ φορωώσιν ἐπτικολε- 
ϑυώσι, Ἶ : τ " ἈΝ 

Ἐ τοιδοσομαιρα ρΊοἱο:4Π]Ποηθοτ,ἤρηῆςο; ἐφορωώ τρενσειγρρδίῳ., ὄθησα- 
μαίνομαι» ον οἢ. 

Ἐ᾿ πίκρα, ταὶ, ἜΧΡΟΠ ἰητου ετηα, Ἰατουια Πα. ΠΠΠ1.κ,ἃ ποιτιϊπατίπο ππ- 
δι] λτὶ ὅηήερος ΡῈΓ πιοτα ] ΔἸ γι ἀλη ιιᾶπι εῸ ἴοςο δηποτῖας 
Ἑυϊατῃ ὕϑικρα τε άάϊ ροίϊο τὸ ὁρμήματα ὡς τὸ σὰ «ρρύΐειν, 

Ε᾽ πίερος»ἱπίροξζοτ, οι Πτο5) ἀν 1... ων ὕϑήερρς, ἰά εἴ! συξώτης [- 
Βαυΐςιις. ϑήερος ἘὰΠλιμ, ες ποι [οἱ υτη φύλαξ 5 [ξἀ οτίαατι βασι- 
λειὰ ἰῃ μος ἰοςο Ηοιεη.ὃς Ὡρωτος Μίνωα τέκε Κρήτῃ ὅθήκρρν αι} ΡΤ 
ταὶς Μίποςῃ βεπυῖς Οσεῖα ἰηρςέζοτέξ ἀτᾳ; τεροῖλ τι4Ε Ηοΐς 
θοὸς τοῦ Ἂ]1ὰ οχροηὶξ βασιλειξ. ἀπποτάϊ ρόγτο Ἰάςπὶ Ηεΐγεμ.. 

410 144π| αἰριασαμῆνως [οτίϊοτο ὅβηοοῖορς ὃς ταης Ῥταροἤιλομοπι 
εἵϊε αἰξιοσίω), εο αιιοά ξρίθ- μὲσ ἴς πεπιῆςος φύλαξ ασποίαπι φερτ 
σειρρξυτόνως»ἱπ οαάοση Πραϊῆς, τἀοπι ροσγο ὅδέεξοι ἐχ ροην ποῃ. 
Του πι ὅμέσκοποι, [ς εὐλαπὶ ὅλοι ξύλινοι, 

Εἰ τιέσιθ',κ ὁ, ὅβπέσιθο αἴτος,ςαρῖτε ἴΈχτο Μίαττ. ἃ αι ΠΡ υΐδαιτι οχ - 
Ροῃεἰιδίταπείιιις αὖ Δ[115 {ρεγἤιδήϊδηι3415, νεΐ Πιροιοῇςης 

τῖδ!! 5 πο: Π.}}} ἀπτογργοταητιι δ 53) σέο ἡ εδὴν ἐσίαν. τὸ περφίμ ἐ- 
παρκωών,γο] σὰπὶ ΒΑΠΙ1ο, ὁ φορὸς τίν ἐφηήμεεον ζωίω) τῇ ἐσίᾳ ἐμδῦ χρυ- 
σιμεύωνοἱ 4 εἴ, γα ρα] ς ντ νἱδλιιπι δύ νε Πεἴταπὶ Βαδοπτςς ἐϊς ςο- 
τεητὶ Πηγι5)4οα νει 5 ἱΠτΕΓΡΓΟ5 (ϊὶς εοπιπιοάὲ αιοτἀϊα- 

Ὡθτα γογεϊτρ θα ἢς γόοσατο αιιοά νἰι]ράτιιτι δὲ Ὑ{τάτασα (: 

{οἱοαπιις, δι 4. ὁ Κϑὴ σῇ ἐσία ἡμδιὺ αὐμέζων, ἡ καϑυμίθοος » Ράπις 
αιιοτιἀϊαπὶις εχ Ηοῦταο » πᾶπὶ ὃς Γιιοᾶς αὐ ἀϊτ Ρὸ ΤῸ ΉΤΟ σΙΟΥ τὸ 
καϑ' κμέραν. 5 γτχπιᾶο μας ἐξαίρετον ἰὰ εἴπ, οχ᾽πλῖλπι ᾿ Πὰς ςρτε- 

Ῥλυωτι, 4115 Ροσυ!ατοπι, Ῥτορτὶς ςἴ,νε τὰ ἀϊςαπι,Δἀβιρίϊλη- 
τὶα!ς, 14 εἰδ,αα Πιρλῃτίαπι ποίξγαιτι (Ππειταπάδωι ᾿ἀοποι9) 

τὰ οἱ ΑΙ ΡΣ ]ς γαγγοιὶ κὶ σεόφιμος. ἸΝΊΒΗ επῖπὶ ΡΑπὶς εἴν εχ 

εἰ δεπεαϊξεοπο νἰστας οςοΠοτῖτ, ὲ τἀ Χἢ 

Ἐ᾿ πιόψομαι»οἰγεϊπ(ρΊ οἴσατι δὲ ΟΠ ρΑτι δηλ ἑξω ηκρινώς, Ἐοπῖετ. 40 

ἐφορχω, νἱάς ὅῃμοπηομαι» 

᾿πιπαγχυ, ΟΠ ΠῚ ΠΟΥΡΟΠΙτ1}5. πο 

ἐπμα ετι τ ας πὰς τ θβμε τις δεςδοτοῖα Πιρετῇςϊς 5, 14 ιοά 

ἴῃ ἐριιπιαῖσ φοπογοιαῖτ, Κποχεομλόα πῷ ϑρηπείγυ, ]οίςοτ!4ε5 11 - 

Ῥτο ῥτίπιο ; ἐρῖτε 134. εβῖιο 1110 αμοά φοποτςθεγαῦ. 14ςπὶ 

Ἰῖθτο ργίπιου σαρῆτο 181. ΡΤῸ ἰϊααοτς ίςιι ἤπςςο φοποχετοραι 

ἡπᾶμαῖ ἃ τλάῖος ἥποτὰ ἀσροτὶβ ἡμολία. ἀπ ἐλ ἀμιαττο » σαΡῖτ 
111} 



ἰς 

. ᾿ 

ν 

Ἷ ᾿ 

596 ΒΕ τὴ 
το 853. χόσε μύκητες γλοιείδυ ὅπέπα γον, οὐτϊ πη δα π οὶ Πτίσπιοπ 
τἰνυ»οΟπογοζαπλσιο Ρ᾽ τι ται» ΔΟγ τι πὶ Ἰεπτογοιη. Ἐκ ἴδτο 
φιϊητονσαρίτο 129. ὅγιπαγος ὑφαλμύζων,ςοποτοτα (Δ[Π|λρο. Ρο- 
ἴατα (Προ εἰν οι, ϑήγογος τὸ ὅθὴ «ἥδ᾽ ἐψουήνων ἡ γραῦς. Ὁ 

Ἐ᾿ πισαιλυίζω, ρο»α πα φαποφάλαλαζω, ὅγααιανίσ'α), Ῥαραπὶς σαπτιι ἀο-: 
σοταᾶτο. 

ΕἸ σιπαίζω, οἰ άος 
Ἑ πίπσωσμα,οἴξο Πο,ογγατὰπι, ὅγε π)αισμια, ταρῤσκομια, 
Εἰ πιπαία, ἱπιρίπσονοβοιίο, 
ΕἾ πιπεικ τὶ το ρἴαητα ἐς χια τα ῬΓΙπίτις Πἴδτο νἱροππιοίερτίπιο; (α- 

Εἴτο πόθο ερίραξ σ(ἔα{{Ὁ Θη πὶ ἴῃ οἷτις ςοάϊος [ἐγῖρταπι ορὶ- 
᾿φαξεῖ5, παπὶ ἔγιιτοχ τρίς εἰξ 5 ἀε αιιο ἰάοπὶ δυτίνον [τὸ ἀθςῖς- 
τλότουτῖο » σαρίτο γίροππιο.) αὖ ας ΒΟΙΠοδοτγίης νοσατιιν; 
Ῥάγια πονρα, σχῖσιιλς ἕο [15 »ἱοοἰποτὶδ νἰτη5 ν τη ἢ Ππππα ὃς σοη- 
ἀγα νοπόπα ροτα, τ οχ Πἰοίςογι ἄς Ππιρτα ἔπατ [ἴἰῦτο ἡπιὰγ 
το αρίτς το9. ὅθ πακτιτοῖπαιιῖτ,νἑ 2. ἐχεζφρ ἐνίων ϑεαμν ἐσικίθ» αἱχρδ:) 
ἐλέχιςα φυνιάρκα ἔχων, τρὸς τοὶ ὅ.αν ἀστμίᾳ ἢ πίνεται "ἡ ωρλς ταὶ ἐν ἡ - 

σατι ποίη, Τοορἢγαίξ. πἰτου. ἀε ρίδης, {ἶρτο ποπὸ » σαριτς 
γπάςοϊπιο (ε οἰςθότο ᾿οαιιοης 5 υαἱσγεται 2 ὠρὸς τυ) πόσιν, ὑπῶς 
δυειμέσῃ, τὸ  ἐλεξορανῆς σαῆρ μα, τῶτο δ᾽ ὅκὶ ποάφιον, 

Ἕ πιπακτοιιῦ ταὶ θύρας ἔοτες οἰαιά ΘΟ. ποικτώσαι κα κλ εἴ σα), σΟμΓΓΑΓ, 
ἁριιὰ Επτιρὶά. λοδο πακ τεὺ δὼ μφύτων ΡΟ Χ το, 

Εἰ πιπαλα μεμα) ατιιτὸ αρρίαιάο,ἀοἱοἔδ ἀρο.Γλιςίαπ. ΤΌ χατῖ. κ 
οἱ κόλακες σα έϑεον δηπτολαμησοζιῆυοι ὁρώντες ἐδώδιμον ἐπι ὄντα ἃ 
δεινίδμ γ σΟποιγγεθαμτ αἰσητατοτος σογγορτιιτὶ ἔγδυιδιις5 Πιῖ5 
Ὁξηΐαπι,αιεπὶ Δάδιις σεγπογοηςγγοίϊ ρος. 

Ἑ᾽ πεπαμφκλείως ργῸ μ7' ἀνϑουστασμιοῦ σγηβλέπω,αττοηίτι!5 ἰπίρι οἶον 1- 
ἄς παμφαλάω, ἵ 

Ἐ πίπανοντ αἴορτναν,ἵπ νπίυογ ιπι,ἷπ τοτιιτι, οπιϊ που ρτοτῆις, Α- 
Ρα ἃ ὙΠΕορβγαίε σαρίτο νἱτίην. δύο τογεῖο δθέτσ αν, ἴῃ τοτιιῖτ, 
(18 ἴῃ ἰςεηάα ἀς σαι διὺ αὶ ὡς ϑδίταν εἴπη βελτίω τα βόρεια 

ΤΥ νοτίων, ὡς δηπασὸν»ςμνροτ, [ετὸ; ἃς ὅήτ ἐν κοίλιςαν Ῥουαυιὶπι ἔτος 
ΠΘΏτΟΓ. 

Ἑ᾿ πίπειξ, Ὀγεηΐτοτ, ΠΥ πηατίττι. συυτόμως, 
Ἐπί παιαπὸς ἃς ὅηετι ϑη) ὈΓΟΔ15 ὃς ργοαι αν Ἂς πότοπος, ἃς ΡΟΪ]ς, 

ἰἴδτο τοττῖο. : ᾿ 
Ἑ πιοβδανέω,ν οἱ ὅπιῤοᾳνηωγασοτιιὸ 9 ἸΠΠΙΡΟΥ Οχτγιο ὃς ἐχάσθοῖου 
ὙΠιογ ἀϊά. ὅϑεποιρένησιαν τ ἀλλὴς πόλεωςγ. 1. σκυῆξαν., ἀσοτιαΓιιητ, 
ςουροίζοσαπτ, 

Ἐπ αβοϑ σκδυαζο, μι. (σω,αναχα,ρατος Ασα 

Ἐ᾽ πιπαῤειμι, αἰἰ ἔπτη ὕθμπαιρόντας ἡ ϑνοντο,αςος τς ςοσποιιογᾶτ, Τὶ 
ογάϊ4. ττοιη ὅθηπαϑειαι,αςοςἀονΠιροτιςαϊουν ηάς ὁ ὅβησοιρκαὶν, [ιν- 
ῬοτοΠἸ οπσ»ἰ πα γιοπϑοδάϊοη5. Τ1ατοίαπς Ὅμε τινὸς αἰφνίδιον ὅῆτπαι- 
69» τος, ὅτασπτεραϑ ναι γα ςοσάογο. 

Ἑ᾽ συωαρέξειαι, ΕΠ πὶ εχ : ν πὰς ὅηυπαρεξιον. Ραμ τὶ ηΥ οἰ! 4οη5; 
ἐχέξάεης, σαζᾶ. 

Εἰ πιπείροδ' Θ΄. ΡΟΙΠΙΧ ΠΡ το αίιαττο . καὶ νῖρ εἰἴσοδὸς τὰ χορρύ, πάρα! Θ- 
ΧΏΛ εἴ ταῦ.  γ7) χρείαν υξοδὸς ὡς πάλων εἰσιόντων, μετάς «σις, ἡ 2 μετ᾽ 

αἱ τίυ εἴσοο ς. κὶ ὄγυποίρούος. 

Ἐπεπώροῦ (δύω, ΟΧΠΟΥΤΟΥ. 
Ἐ᾿ πιπάοξα, μ, εἴξω, τσ, αχαν Γρατρορίπ ρου σο:ΡΡΟΩΟ 9 Ἀρρ] το; Ἀς- 

εὐι{τ, ὅῆτπτα 9 εἶ στ ῥίζα, Ὀ1ο ΓςοΥ άος Πῦτο ατιαττο 5 ταάῖχ ἴῃ ρα- 
ΠΠΙΟς σοπέοτππατα, ὅπη πτίοσοντες γάλα ἰλξῖς πιασογαητος. ὅθεπτέσ- 
πὼ ἐπ᾽ ὄὅξθι, ἄζοῖο αἴρογρο; Ὑ πβεορῃγαίτη5 ἴδ το ποπου σἀρίτς 
18. 1. ρίας, 

ἙἸτίπας 95.κ, ὁ Ἰηρεγῆις, γπάς σοπάϊπιοπεα, αιια; αὐρογραπτειιν 
οἰδὶς»δητπαςα ἀρ ρα ΙΔητιιγ ὃς ῬΒατπιᾶςζα αιοαις εοάθαν πος 
πιϊπογίς {ιο δο οἰ αίτος π΄ ὙΠποοοτῖτ. 1άγ]..α΄ 7 ἀριά Αττῖο- 
Ῥβαποιι ἴῃ Ἐφυϊεδιις ϑήσαςα χείξας δυμιύωραϑ' ὁ βιΐσκανθ", 
1ητοτρτ. τὸ ὅατὰ ον ἑωῆνα τῷ ξΐτνει ἄλκλξυρα, δὲς ἴτοπὶ δ᾽ 4. λείχωνη- 
πώςα, τὼ ὄηίπαςα ρεοιΠἸατίτογ ἀϊειιητις Ελγῖ παρ ρα πηρητανς 
εχ [ορυπηιαῖθιις τη ρου, ΣἸοΥ ὃς Εἰηξ. 

Ἑ αἰποίτωρ,ο ον δνν ἸΓΓΙ ΟΠ. ΡΟΊΠῸΧ 1.3. 
Ἐ᾿πιπαφλείζω,οχα το, που εο, Νοπῃ. 
Εἰ πίπεδιαι αἷς οίαπα; ἤραγα ιιαΣ ἰοποί τινάς πὶ πιοάὸ ὃς ἰατίτιά!- 

ΠΟΠΊ αΣΠ|απὶ ν ογὸ ργο μια ἀἰξατοπη μάθοις, ι 
Εἰ πίπεδος.. ὁ αὶ ἡ, Πγπηὶις; Ρἰαπιιδοἰατιισ)οαπηρο τίσ. ϑλίπεσδος οἶκίθ.. 

ἄοσπιις ἱπιὰ ὃς ἱπ (010 ροῆτα,η ἘΡέρταπηπιας. ὄληπεσδὸν σχύμω. 
Ῥίαηα ἤσιιγα. ΟςἸΠἸπς Πδτορυϊ πιο θαρ. νἱροίηιο. ΡΙατ, ἴῃ ΤΊ 
πλᾶτο εἰ αἷὸ ουιῦ δγέπεσον μῆρ, 6.9.0. ὃ μηδὲν ἔχων ἐσγει γίνεϑϑει τὸ τῷ 
«τὰν τὸς σώμα, κα μεσότης αὐ -ἰξύρκει ταῖτε εἴθ᾽ αὐτῆς ἕυωδ εἷν κὶ εἐαυτίω), 

Οιοά ἢ νπἰιιογῆτατὶς σογριι ρίαπιηπι ὃς σα μΔ 1} ς ὀχ ρ ] σαγε- 
τι 9 ἤδατις 1ἢ 60 0]. πὶ οἵοις το 4 ι1Πτιλπν ν Ἀλλ ἱπίογίο- 
ἔχιιτι ποτε πὶ 5 ἃς [εἰρ ται 8. οα αυίδις εἶδες ἱπτογροίτιιπι, 
φΟΙΤΠσατοῖ Ετ ὄφηπεδὸς ἐρεϑυὸς, γε 15 δἱπαν ΑΥ ζότοῖος ἴα Ῥτο- 
ΒΙδπτατ, τον [ἀρεγβεϊος. τὸ “τ χώρας Κη πε δὸν 5 ΓΟΡ ΟὨΪ5 (ἐὰ Ἰοςεὶ 
Πιροτ Ηςῖς ον ΡΙατιάς Τιερ. οἷ ὅθηυπέδου,ἀς ρίαπο Ναΐοτ, Ῥτοῦο, 
14 οἴ χαιόϑεν ἐπ 1.15, Τὸν ἀς Ἔχουν ρ ιιογαῤχοιολον Πδτο ἀο- 
εἰπιοποπο ἐπ Θοη είτια4, ΟἸαι1) Οααγῖ5, εν οἷ σγηπέδου 
καλώς αὐαγνω ϑεύσαι δεύύα τς Ὑ])ρίαπιις ἴῃ ἰ. τιν 1). ἐς ΤαΠ τ, αξὶ, 
Ῥτοίςτγίϑοτς ρα]ὰπι ἢς αςοῖρ τ, ο]ανῖς Πτογσίμοη τ πα] ΠΠ 115 
{πτοτῖς, ὃς ἀηρἰΠῆπηο ἰοςο . νε ἀρι διιοτ. Ο, Ποίαν ἰοροῖι 
ΡτοΡοϊιϊ νης ἀς ρίληο γοϑεὸ σι ροίατι νἱάς ογι λει, πι- 

ἐ ρηετι ὅδ, 
Εἰ πιπειϑηὴ ς»ἐΘ-. ὁ γα ἡφρουίπα Πι5οοἰσοάϊεης, ὄψηπει 

Εἰ πίὐρκνε οοίου [οροτιηιοΠιθηϊ σοτ,ηϊ τὶ ςᾶς, Χο 

τις Οὐἷας!} οδίογιατθτο 7.0.29.. 

ττθης τατῖ ἢ] Αἰ ζοτοῖες ἰδτο ργίαιο Ἐτμῖςο 
ἐἐρείμίδι ἈΝΤΙ μος 

Εἰ πιπείϑομαι, Ρᾶγο, ΟΡ ΠΟ] Πτοπι ριιτο, ἐγ ο,οιτι ἱπῆι 
πεπείϑεαν χρίμαισι διωϑέεδϑοι 5 Ρῃτααπτ ἔς βροιιαὶ 
Ἡοτγοάοτιν άς ΠΙΔα. , ὃς κα ϑεοῖς δημτείξονται, Ρτο 
ἀἰϊὶς αὐτάϊοπο οἰξίιτοιη ᾿᾽ά ομι,ἐμῳ δ᾽ ϑ)ηπείϑεο μυ, 

Εἰ πιπείϑω,μ. εἰσω, τε, εἰκας ρου πλάςο, Αςοι, Ν 
Εἰ πιπέλομω αςοϊἀο ἰπστιον Οὐν Π.ν, ἐπ αἰσρώποισι πέ 

Βοπιΐμίθεις. ὅεπλιόμδν(θ. μου ἰγ ποοροη Ρτὸ ἔδηπελόιᾷ 
πλόμβυθ- ἐνιαυτὸς, ὃὲ ὅπηπλόυϑοον ἔτος ΔΠΠι]5 ψο θην 
οὐγγοησιαρ ὦ Ἡ οί οι, ὃς Ἡοπιοτ ἀν ξ Ἰτοῖη ἃς 
ῬοτιΘα ΘΠ» {ΠΟ ατδησοντ αριιά ΑΡΟΙ]Ιο,Ατροη, 
δ᾽ ἐνὶ γυκτὲ, ὶ 

Ἐ᾿πεσελανία (1158. πόπανα, 
Εἰ πίπεμιπῆ,Θ-75. (ο΄ 1 χαΐπτιις, 
Εἰ πιπέμπω, πη ἱ ΓΟ ΓΕ ἰττουγοίαχ ουπλῖττο ἰμίιρο 

Ροϊορία, ὔννον ὑμῖν ἐ ϑεὸς ὄηηπέμψει,α τι πὶ ἄοιις 
Εἰ πιάσαν τοί κοιρρν. 1 τα τ 1ΠῈ ἜΧρΡοηΐς ὙΊγγιμι.}. 3,1 

Ἰερεηά. υϊπτα ίιμτι αἰ τογιπΊ. ν 

φοποτο ἱερουλ59ϊ.ςαπἰουΐονντ γχάἀοτιιτ οὶ μὸ γδ με) 
νἹάς πόρανος, 

ΕἾ σιπεποίομαι οἰοἱ ον πιοϊ ον οἱ οναάτιοΐο, 
Εἰ πιπέτοραι»ἀοηι 10 ἃ ὅδετε τούομκαι, : 
Ἐ᾽ πίπετρον(οτιῖπς ὃς πχοπιῖπῖς Ηρροῦγατος 9 ὃς ΡΙΙηΐπςν 

ὄλήμετρον ΕΧΡΟ Πιϊπι15)ρΊητα οἱ- οχ οατιιπὶ σαποτο αἱ 
[00 ατμι!:. Πηροπίδτάις ταπτὰπι (ὉΠ10Ὸ ἀἴπι ἀιιη 
τε. «ἷδὲ ζώων μωρίων [100.σ]5 σι 3) κὶ ἐν τοῖς δθηγείοις φυτο 
ταρὰ κ᾿ ζῇ κα γοετα τὼ μὰ ἐν ἑτέρρις φυτοῖς . ταὶ ἢ κα ὅπολε 
κα ἐπ πὰ τιορνασσοῦ χαλέμμον ὦπό τινων ὅθηχετρον, πῶτο 7, 
χρόνον κρε βίο μἶνον αὔω ὅ2) τὴ πτιθάλ ων ΑΡυ Ηοίγολ 
πῆερον σολιις οἰβο Βοτῖσα ἀρι!ὰ Τ᾽ ΠεορΒγαῖν, [δὰ [τοῦ 
οἴτεπαῖς ἰδροηα. δλέπετρον, τα λ ἢ ὨΘΠΓΓΙΙΠῚ [ορίταγαὶ 
Ῥδγαῆε [δ ταητιὺὶπι δγήμετρυν το αι γοος ὄπέπετρον 
ἄτι εἶδε ἃ πὶς ἀϊξειμ οἴ. 

Εἰ πισνγνυμινγτ ἐπιπ ἡ γνυμι, ΟΠ σα] ο»σοπἀσηίο, ΟΖ, 
αὐτομάτως δδικαυήγνυμίρων δακρύων, δίς. ; 

Βασγῖιιθ. Αὐ Πόρμαῃ, ἐπεπυύδησοίγ ἀυτῳ κειμήύῳ 5 ἴῃ 
Ἰαδοητοση, ταῖς νήσοις ὅβηασνδ ιν, 1. 1. Πι15 ἐπ Π| 1το. Ρ]" 
Ῥοτίο ς, ὅζ φυσι Αςοιίατιαρα διμ}: ἐπεπήδησεν 
σίαν, δ᾽ σΕΪΠοατ οὐδε ορΙ4ὼ ἀςοςάο. ΟΠγγ 
τἴητ ἢ. οἰ ορρΟηῖτν ἀποπυδδ σριἀὰ ἀιογίοτ, 

Εἰ πιπτήσσετα, σοποτο [οἴτ. Ὀτοίς, ἰς. "ἢ 

Εἰ πίπηχιςγ] 1} Πιρτα ουοίτοπι οἵ δ τὸ ὄβεπηχὺ . εξ Πὶ 
οὐ ἐτ: γος ὃς νοτὸ ἸπέουοσΡΆ εχ 1.2. 

Ἐ᾿ πίποικρίθ γα γαν σα η5γθᾶζα ΟΣ ΤΠΘΟΡ τ. 
Εἰ πιπίγω Πρ υσῖθο ΡΙἑηςροίξοα δ᾽ θο;ομπι ὥοηϊς, Ρὶ 

ῬΘΡΙΙςα. ὔηεπίνοντες αὖ οἴνα, γἱπππν δίθομτος. ΑἹ : 
Δοριΐατ, Αὐτορ νη. 1π ῬΙλῖτο 7 ταύτζω δημαυ ων ϑστοπρχω 
φϑανοις, ἡ 

Εἰ αιἰπίπθω, ἱγτιϊο πο ἀονίπρτιο,, αἀουίου. δηηπίπῆοντες τ 
εἰς τὸ τρανὰ “0 ϑυλειών,ροτρόποητος Πιρίπα τοῦθ ἢ 
τιιπι. Λευι ποτοεῖος ἰδγὸ τοττῖο Απί μια]. μι ὅθ πηι 
41 Πχρογπ οί πα ἢ ὅδικ ὑπῆοντες ἴῃ ργοπᾶς ραᾶτ 
δαπίπηω, Ν]ατςοὶ σαρ.τοττίο ἵνα μη ϑλίζωσιν αὐτόν πϑ' 
πϑυσεν ὥς: ὕ): πί τῇ εἰν ἀυτῳ, γτ ἱποϊάογςης [πῃ οἰπ|» ΕΧΡΟΠΙ 
ἐποιμτι δ Τραπιςαρῖτο ἀφοϊπτοτογτῖο, ὅθηπεσῶν ὅπ 
Τυσοῦ, Ἰτοπι ἱστοὶ πιά οναἀοτίοτ. Τ μιιον 414 δὴ 
ποραιιώτεης ἔτι ἐν ταῖς δυνω ς. ἴζοπι νόσος τὸ δεύτερον 
ϑιίωοήοις, [ 

Εἰ πεπίσσειν, ρου σούου το ὄδεπείον εἰν, Η οἷν οἧ, 
Ἐ᾽ πιπίφωσις, αι σοὶ Πα ΤΙ σαι: ΗΠ γπια ΟΠ ΓΙΙΠῚ 

Βτηνατῖο » ρατς οἱ οτατιοηἱς ἀριιά Β ποτογοϑονς ἐξ 
τὸ ἴῃ ΡΙταράγο, ᾿ 

Ἐἰπισλα, ταὶ Πρ ΡΟ  ο ἘΔ, 4] ατανγὸς πιοῦ ες.) ἀρρ 
ΠΟΡΠΘη, τα ἔπιπλα ἐδεὶς ὠνεῖται!» [Προ Πςξ ἘΠ ςπὶ πὸ 
ταὶ οἱον εἰ ὅθηπολ εἴζοντα ἐν τοῦ πρρφαϊνεύϑειον οἱ ἡ κατ᾽ οἴκαν! 
ναμλύη πλιεύζω αἰα αὐ Εἰτατ ῖο το ξογππτιν ροημάπια 
ΤΟ κτηκο των ητια: οἰγοιπξςγοθας Μεης]αιι5,ἀηὲ νην πλε 
{δ ἱπυιςηῖτι. οτγ πιο ορίαπι τ ὅπίπλων πὰ ἔκσιπλα 
ΡΠ αι νὰ ἴῃ ἄοπιο Πιρογβολατῖα. 1 τοῦγᾶ ΠΟ 
4411 τιῖτὰ σα [τοὶ αὐ ἐΐγίοια ἀλλ᾿ ὄλαπόλαια. οτίαπι ΗεΙν 
τια για εἶα γῇ χρύμοιτα καὶ σκδ.,Γπ ΜΙ οππποηὶς ἘοΙορ δ) 
᾿μήλια Κὶ ταὶ ἐπιπλα διηρπάζετο, ἢ τὶ ὃς γτομΠ]1α ἃ 

ὄγήπλεα οτίατῃ νο] ὅπλοα ἀἸσιΙπτατ. : 
Ἐ᾽ πίπλασμα,ατος τὸ, ]ιιο 6 ἩΠΠΠπίτιιν ἔοι ἐπι ρομ τιτ, ποι 
Ε πίπλαςὃ-, βιςατης ἢ ζειις, ὅήπλαςον δεκαιον οἷτι5 ΟΟΣῊΙ Ἴς 

αιος Πρηπιοητονποα γοὶρίᾳ πιρ πῆι... ἡ 
Εἰπιπλατιὲὶ, εἶθ. [λτιις αὐ πιοίμπῃ, Ὀιοῦγ  Ροογα  θηπὴ 

δορὸς, ρα ρατοηβ»Ἰβτουρυς ᾿ 

,,ἢ᾿ 



Ν "" ; ᾿ 

αἱ το ημευ εν Ἰαπὶ, δὰ 3 οἱ καλχώμἤροι κοζοὶ αεδὲν ἀκᾶ-. 
εϑ μασίν εἰσιν οἱ ἦν ὅθεπλατεῖς ὡσιωρ οἱ τῷ φαικο:] οἱ 5. κυ- 
ἄλλον, Τ ἈοοΡ Αγ. : ; 
οἷαθάο Ππροτ αὐτάν τορα σι ἀρρΡΙ απο. Τοοοτ. 

ἱπίρου μον ΠΠ πος ἱπτοτοϊ ριον ἤτιιο. ὄδεσλλαίτθει τὸ ὧ- 
τ τ, Αὐἰζοτο] ἴῃ Ῥγοδ᾽οπιας. ὄπ ὦ ἢ εἰν - ὁ μα χον 

υαυῆύοις ἱΠΠοτο {πὸ πηαοίνιμγι τις ἀϊσαπιοητς. σοη- 
τε τίς ὅθαπλάτῆειν οὐ αὐτοῖς ἕρπησι χρῦ κϑιτ σῤχαὲ 

πέλι κ' βάϑου, δέοι τη ροποτο ἱρί!ς πογροτίδιις οροῦ- 
ΟΠ Πς αἰ οσον εἰ 1Π᾿ποτς. 5]. αἀ ΟἸαιις. 
ἀπΠατοςἜχραπάο, ΑὙἰΠ. 46 πιιάο. 

ττιις, ὅθόπλ ειόν ὅδε, [ατίτις ράτοτ, Ασ ίτοτε. ἴῃ Ροϊττῖς. 
λείου γι οἵα ργὸ ἀἰατῖι558 γδ ἕω εἰχόμιω ὅβεπλειον 
ον λάς τη ὅ}:. - 
᾿ΠΠ 5011} ΟΡῬΡΌΠΙΓΕΙΓ ἐπέλαον, Ψ τάς δὴ πλεῖον 

αὐτὸ ἰατὶ Πτηνὸ, το 4 53} πλεῖ σον οτίαπι ἀἰοἸτιιτ δες 
υησουδύε. αιιοα οἴτι5 Ποτὶ ροταῖτ. Γάοπι ἰδιάεπη» ο- 

πλέϊςτον δῤ' τε 7 Ζαητιι ποπιο ρυαίζατο Ρὸ- 
«ἰξέρχονται 5 ἸομσῚ πιὸ ργορτοιτιπτιιγ, Τ λον - 
ἔτον,αὐ διὸ ΤΟ σοί ἀοηη, ὅησπλεῖ τον ανσρωτσῶν, λα, 
παιτἰτιιάϊης. 148 ὅπως εἰκουοιτο ὡς ὄπατλ εἴ ς-ον δ᾽ 

Ρίογασιις ἐγοχιιεησία ὀχαιιαἐγετινοίάοπι ΤΠαογ . 
ΠΡ ἰον. ΑὐὐΠ.2νἀς ςαΐο , αὐθὲ 3 τούτων ζητεῖν μὴν κφιλώς 

᾿ συύεσιν. 
ἰσονΡογ πη ίσθο » Οαΐθπιι5 νἱροῖπιο ὙΠογάροιτ. 
σώααπι δια ϑέσεως ὅσης » εἰ κὶ μιὶ τῷ χόγω, τῇ τα είρα 
ς ὅξι πίω) ἴασιν, ϑῇπασλεκομῆψων ἢ δυοῖν ἢ τριῶν, κα; μοὶ- 

«ντίων α)λΐλοις δέωνται βουϑημείτων 5 ἀσ)ευύατον υὴν δ -- 
. τὸ ποιητέον, ςοπηοίέϊο τ νης σγτατεκνλεγμῖθα Ὡρρίλη 
Ἰποροποσ, ἀγριιπιοατα ἴοι οατιίῶς πῃ ΙαχαΣ ὃς το- 

οἷο» οὔτι 5, αν 159 ἔαδιις. Γίατο ἰδοιιπάο ἀς 
οἰ πιπλέον ἢ τοὶ Φυ δυξων χ ἔγρυσι, δηπαλέον ὄξὶ, Δ Ρίαγα 
Πἰτοϊατίιις. Ῥατοτ, ὅϑνατλέον ὑπ οἱ εἰξεγήσετο σημῆναι «δὲ τῆς 

ἔλόγα εἰ ροτοῖϊας ᾿πάϊσαπα! ᾿τί οὶ 5) Πογοάοτ. δῆ:- 
18} ἀταρ πι5. Αὐ τους] 1 ΡΟ τς, ὅηπατλείον δυηγησοί- 

ρᾷ διηγήσει χρυστέμδυ( δ. Ρ 1 ΠΥ 1115 ΠΟ] ΟΠΊΟΥΔ}15. 

τις, ΓΟ ξοττισ: Θοπίτ θαι ἐμ» Ί πα, ἔς ἔουτι Πππηα. 
[πρετίοσ ρᾶτβ ἰάτογιιτ 9 ἰοςιις δὰ ἐπαμαπ}}} 15. ἢ 

πῆμα ᾿ εεχλδβνς 
ἱμστοῖπις,ο] ἤϊς. δηέτολόυσιν ἔχε σε» ἴῃ ὁτοῖπιη το- 
ὌΝ 

τπατῖσο,ο αἵτε ταπα 4, παι} ν 6 οτοτθηίο ἴῃ 9 ̓ π- 
σαπά ον ΡΡ ] ο,ἈΔιιοπῖο. Τά στ, ἐπέτκεον ἐἰσδέτερρι ἐλ- 

ττὶ ἴπ αἴτεγος παισατιητ. το πὶ ἱππατο. ΑἸοχαπά, Α- 
ολὴ ὄηπασλδ ἐστέτι κυτει αἰ γας 965 ὅς. ὅξηπλέον ἔλαιον. 

ΟἸειπι, Πτοίςοτίἐος ᾿ῦτο ργῖίπιο σαρῖτο 38. ὅηπλέον- 
ἸΓΥ ΤΟζοπι, ἐπέωλόυ σαν αὐτοῖς κεπαρέων πειηρεὶς ὡς λη- 

ΟΤ μτι ΕΥΙΓΟΣΤΙΕ5 ἴῃ 605 ταπα πάη ργδράοηος σιΓ- 
ΣΡ] ατατοίιις τη (Αγ Π]ο.οχροη. ὃ ἀρΡ]Ἰσοναρ- 

ριιὰ ὙΜιιογ 414. ἅμα ἕω, ἐπεώχεον τῇ Κερκύρα. 

5. ἤθπεν λέω ἡ τ Π] ακόστα ἔτεα; (ξρτιι σοητὶ ἃς ἀΠΊρ[π|5 
γοάος. 

οἰποτορατί ον ΟδΣ τπιγράτίο σταργεῆοηπο, Ἐ πίπληξις 
ὄππασληχτικὴ. ἢ ψόγος «οληκτικὸς. Ἰςτ, Αἰσοχαῃ. 

ὅτον ῬΙοουτα πληρώμετοι αὐοιπσληρώ, 

Ο ἰεουἱ ΠΡ ΠΊΟ.1η σάττΉ Ὁ ΔΠΓΟΟ Ῥγιδασοτα,δει- 
ἤρηζας δ) παλιν Π εο, χεὴς αἱ Ὁ τέρπου, 

- ἡξωςα.χαγϊμέτορΟ» [τσ 7 τεργεβοηάο » Ῥίαρατη 
σαΐατιιο . γε] Τλατῖιι. Πςοοτατοβ., πεέταυ μῆροις “ ἀργῆς 

ἃ άςσι05 τορτοποπάεηϑ. 148. ὐδὲ εἰρίωυς ,ὕθπαλήτ- 
τανομϑύοίς ΓΟΡτο ποπάοτγο αχὶς ἔτςιι5 αξτα {ππτῸΡαπ- 
Τί πιο. σα ρίτς αυϊητου τῷ ωρεσβυτέρᾳ μιν ὅβετλι- 

᾿ πε ἴπογορος. Ποπιομοποβ οπὶ Αςοιατίαο.ἐ- 
δηϊαλήσσω 9 δος 6Ε0 τα; ἱπ γἱοῖπο ταργοῖο ηά0» 

ἡ Δαιρ εχ υ155:ΟΟἸΠΟΧΊΟ, 
ΡΠ Ἰσατίο Οἱσετ. πυρί οχις ΡΠ πύποχτι5» ΓαΠΉ}Π1αὙ1τ45. 
βοΙγ. “ρα χεῖ αἰ τίς ὦ τπηπλοκὺ «ϑὸς ἀλλύήλχοι; ρατιια ἔα 
ἃς τοςοίητιάο Ἰητρτοοίζονατ. 

ἴάς ὅγήπλοον, ΤΡ 

νἱάς δη:πέλομαι. Ὁ 
ἴτ ἴπ Πηρα]ατὶ τίσις. 14 οἴ. τὸ ἐπισλα; 4: ὄπέασλοσς 

ΡΡΕ εχ, τα μὴ ἐγίειίθ- κτῆσις, [πἀ αιια ντ γπτα ςα:- 
Ῥοτοίτ, τοὶ οἰκυτήρκα σκϑὺν καὶ χεηςἤρια ., οί αχ το 
ἡπλοὸν ετίαπι νοὶ ὅήπλοιω «το ὃς ὅδίπλοις ἐπὶ τιᾶ- 

υττὺ Ἰέπλοιον ας ονς Ατηοπαο ἰἴδτο τοττῖο φᾶς ΡΟΪ 
Τξοιιπάο. 14 οἴ. οπηοητιιπη, ὁ πήριελ ώδης εἰ μὴν ὅ πὶ κοι- 
τέρων : {ς ρούγο ἀρρο στα αιιοι ἀιιοάόπο ἵπτοῖ- 

ῳ 

ἱ ΕΠ 497 
ΠῸ ἀμνγθατ, το οτις υτοπη ἰητο αἷς ργωτοπάατι, ὃς αιίο- 
ἄαπὶ μοο ἰπματοῖ ἀρι ΓΟ ἢ], τὸ (ςοιπάουν μὰς ἐθηκυλοκομί- 
τὴς ἀιείταιτ πὶ Ρἰμραϊ τεηγὺς Ὀμηα ον ἀϊχὶς Ηογατίνι, νοὶ ντ 

᾿ Ῥουύσνσαὶ ῬλαβαιΣ ἀαιια σι] 5 ργοροηίο [εἰμι ρεάς ὀχτεῖ. 
Ηϊιὶς ἃς ὅῃμασλοκηλη  ἰὰ οἷζ : Πετηΐα, Βοπιοη διαϊοῖ: οἰ ὁ- 
πλοητα ἀοἰςομαιι ἴῃ Γογοτιιπιν λας ΟΠ Πα {ἰδ το Τορείηιο, 
ξαρῖτο 18, ; 

Εἰ πίκε λυ, ὃς δππιασχευςγε οὶ ἀπαμ!σατῖο Ἢ ἱπιρτοίπο ΠΑ Ϊ5 5 οἰ [ι!59 

Δάιιομτιις . ἰποιγίιις οἹα(ηξ . λάιιοητιις ἴοι λοςοῖϊας ΠΑΛ ΠῚ. 
ἀπο τ 5 ΠϑΔ1 ΠΠ1»Δ τὶ ̓π στο ς 5 Πού πὶ αἀτιϑητις 35" 
ἈΘ δηήπλοιυ οἰξαρτύω 9 ἀρρᾶτο παυΐιιωι οΧροαϊτ ποι 5 ἤδιῖςς 
αὐ ἱπιδάσπάμπι ᾿γιιου Τ λον 414, ὅδήσυλοα παίτα » ἥιαῦσιπ- 
ας λὰ παι ρσαπάιϊμη ἤτης προς ατία.. Ἑπογοάοτεις ἰἴδγο ρτῖ- 
ῃχο ἔέπλοιω ποιεῖ ὅλα ἀοΥ ΓΙ οἷγα ἀάιον ἤις ὕϑήκελοωω ἃς δ. ΠΠς 
ἈΡΡατατη πὶ γοραῖ» Ὑ Βιυιογἀϊά. ἑκατὸν ἵτεν τόκον τα νην ὅθηασλου 
“ζαρτύοντες οἱ ἀ ὃ μωαϊοι πϑὸς ἃ πολεμον, ἰάο πὶ αιιοιὶ ὑθηςρατεία, ὅὴ5-- 
πειχισμὸρ ὃς ὅλεβολμ, Ἐτ ὅγίπσλοις.ο] ΠΠΑττιὶς,ν οξτοτ, ϑβηξώτης Ατ- 
τἰδηκυβερνήπας ἢ. χ; Ὡρωρώτας μόνοις ὄθέπλοις εἶχον, 

Ἐ᾽ πιπσλώω, γε ὄθηπλέω,ἰς αἰχο [ιρτὰ δθίανλωέ σφι εἰ δεὶσ, Πα] Π1|ς [ς 11 
ξογεθαῖ οχ δάιιονίο» Ηογοάοτ, δηνανλώεσκον πόντον» ὑπᾶτο ἡδιῖρα -.. 
θαπι, ΡΟ] οι. 

Εἰ πιπλώ μᾶν (9955. [ἀρογιιοηϊοηΝ. δηηπλώοντός σφι; ἴῃ 605 οἵτπιὶ παῖ" 
διις γΟΠΙ ΠΤ σΡγοσςἀοηζοσ,ἀθιῃ. Ῥτο δθικσλώσας 9 ΡΕΥ ἴνηςο - 
Ρεποὶ πλἔω, πέσοι και, ὃς πέσλεα:γηάο πεσλεωὶς, ἃς ΡεΓἄρματο- 

ἢπ ἃς [γποοροηγώλως, ὃς ςοπηροἴτα γοςς δὅ)ταλώς, 811] αὖο ὅῆυ- 
πλώω ἀςάιποιητ, 

Εἰ πιπλώδας, ΟΠ ΘΏ  {Ἰ5» Δ σ 4 η5. ΠΟπηογ. Πα ἃ, (,, πόντον ὅβπσλώσας 
δςιά οἶδ  ϑϑνσλδύσ ας: Δ δππλώρ, ρτο ὅδπκσλέο.. ἔοσπιας Αροὶ- 
Ἰοποϊμτογρτο νης δὲ ρου ἀροσοροῃ ἀϊοίτεν δηηασκοὶς, ὃς ἐπέ- 

΄“σλὼς 5. ῬΙῸ ἐπέωλωσας ὅγιπλώσόυτες νηυσὶ, , Ἡδετοάος, παιδιὰ 
ταις ητο5. 

Εἰ πιευνείω. ὃς σβιτονέω, μι. δύσω χα, ὀυκαιοἱ ριτ ον. πο, Αςςιίετ. ἴα π- 
χὶς ἴῃ ὙΠδου.. αὖραι ὄβηπνείασι ϑούλαστθυ 9 τππατὶ ἱπ(ρίγβητ, Ἐπτὶ- 
ΡΙά. 1η ῬΠο ΩΣ ἢ, Θατὸν εῤγείων ὄημπεγδύσας., ἰῃηςίτατο ΦΧογοῖσις 

᾿Αςδιποσίιτη, ὅθπασνεῖν ουίαπη αὐτὶ τὸ ζῃν, ἩΟσπιοσ. δλεπνείεε τε καὶ ἐξ - 
σι. ὅπιανείῖσαι,ἐφυραν, ὅγπσι οπεῖν, ΗΠ οἰ γοἢ. 

Ἑ πίπνοισ Ἰἠλτη ἐξιις 9 ἀἔατίιἊαμς ἀϊιπιι5 ΟἸςογοηὶ 9. σα ἀϊαπο 
ἀιιοίαμη (ριτῖτα ΔΕβατῚ εἰ κρτειφιεϑ' ἰκῶαι και ταληφϑίκῦ ὡς ἐνῶτὺ στά -- 

σαι ὅθ 4ασααληρωϑ αι θεοῦ, ἩΔῊ] ὅηεπνδυόθυίισαι τοίριι τ ΡΟ] - 
Ἰυχοντ κᾳκόφωνον, ὃς τά πιο ἀϊοἶτιιγ ὅγπανοια, ά οὔτ, κατοχὺὶ χὴ κα-- 
πακὼ χινοδηϑειασιὸς.91) ἐνθουσιασμός. ΠΟ] Ὀ11155οἱ ῥωμαῖοι ϑείας ὅγ,.-- 
πνοίας τινος ἐπεα-λήρωντο. τυ; τε πορφέγυ μι ἂρ αὐτου γωνίςῳ ἀδνέγει φρχξα- 

μϑρόιςν [πι5 οτῖαπι εἰς Ρίατο ἴῃ Οὐδ]. 
Εἰ πιπγοιε»δίθ-. ὁ, ΑΓ βαταΣ:Ρίατο ἐπ Νίεποπο; ὅθηασνοις ὀντᾶς κὸ Κρίτεχ ὁ- 

υὗμοις ἐκ σῷ ϑεδέ, 4 ῆλτος ὃζ ρΙαποϑ πἰιπηῖης ἀἰιπο, 
ΕἾ σι πούει. Γουγου ἢ πΊ,οοἤητη. ᾿ ; 
Εἰ πὶ ποδιων, [τα πίο. Ρεἀ δι15 ϑνπϊτοηάο: Αὐτοῦ, ᾿ 
Εἰ πιποϑέω,ἀοἰγάετο-ςοποηρΙ ΠΟ αρροτο, οὔροτου ὅθεϑυμω» ΟαΖᾷ 

ἀς δεηςέν, ἐδὲ νει δὅϑὑποϑ ὦ γεϑυίσικα ἐχεαῦ σας ἢλης Ὑἶγο5 440- 
Ἰείοεητις ἀοίν ἀεγο. ἀϊοῖτιιν ὃς ὅβηζητω, Ταχοίάῃ, ϑεύῤῥει μόνον 7. χὰ 
φω δ ρὸς ἴοι» καὶ μηδὲν ὅθηπόϑ ει “δ κάτω . γεγθα ἤμητ Ἰοτιὶς δά Ο4- 
πγπιράειπ. Οοπῖτ. ππρίτιιτ. Ἰφοοῦ.4. ὅγηποϑεῖ τεὸς φϑύγον 7 1πι1- 
ἀϊα ἰαϊβογατ περγαιίπηις εἴτοντ ΡΙαΪ.47. 

Εἰ πιπύϑυσις ἐσις ἡ ἀοἰγ ἀδτιππη»Ραιΐ. αὰ (οτίητη. [εοιιπάο 5 οαρὶ- 
το ἰορτῖπιο. 

Ἐ᾿ πιπόϑυτος, ἀοἰτ ογάζιι5. 
Ἑ πιποϑία, ὁ 4}]ςξπτο, ἀο νἀοτίμπι; ἀοπι αιοᾷ ὄθυπύϑσις , Ῥαυ], α4 

Κοπιαη. ςαρῖτε ἀσοϊπιοαιίητο 3} ὅδέποϑίαν δι ἔχων αὖ ἐλϑεῖν 
ωρὸς ὑμώς. τ 

Ἐ᾽ πιποιεῖν, ΑττῖΠσογο τ: ΡΒΠ] οἵδ. ἴῃ ερι ἢ με πε ετέεον 
Εἰ πιποίητος. ἢ ξι15»ςοπλ πο πτἑ τ ι5» ἢ οἵα, εἶδε ϑέρεω οκειγον» εἰτε ὲ 

ὄντα. εἴτε ἃ δηηποίητον. 
Εἰ πίίποκος, [Δ πατιιϑον ] !οσς ̓ πσϑέϊαϑ, ὅθήποκοι κριολγάγλετος οτιηῚ νΕΣς 

Ἰογίδιι59ς.3.1.4.Κος. Ἐς αν ΕἾ 
Ἐ πιπολάζω, μα. αἱ σω, τσ ακα, Βπιῖτο » Δἀηδι 90 5 ΠΠ4ΤῸ 518 Πιρουποὶς 

ἤιπι, ἴῃ ἥμπιπιο πατο δ πκυματέζω ἤηπαλέώ, Πιρογπατο γοάμι- 
ἀοιαδιπάο, σατεοςναάά ἱποο]ο, αΖᾶ:. χεοςοχ Πτοραρρᾶτοο» 

Ρετ ἤΠίπηπια (πἰποο:Ατιτους! Πἶδτο Ρησιο, πλοῖο το ρ. ἀ- 
εἰσὶ ΠΡΟ ὄῃηπυλεΐζειν πᾶσι τοῖς φοιχείοις οἷα εἴνῖη Πιαιπάτ ἴογΓὶ: 

τοτὶ ἀρτια ΗἸρρϑοι ἰἄοπι «ψιοά πλεονάζω,τοἀπηάο 5 Δηποῖά- 

ἐάγαιις ἀϊεῖ ἀδ εἰρο ἍἽτιιάο νιἀ τοάδιπάσητο 1Π νομτγΊ οι] ἱτξ 

πααΐτιις ἔπτη ἃς ἔγεσιομο]ᾷ εἰπραἰιμιάαμΣ. Τιυοΐαη, πολιν} 
Ζοόνον ὧι ἀπέξχεψα εἰς αἴω ἀττικίω κ᾿ μΈΝΕΚΑ. εξ Φιλρροφίφ κηϑνον 
γωνδϊριδος ἐπεπέλασων αὐτῆς. δθηπολαίζειν, ΡτῸ οβοτνὶ ἃζ ἔσγοςὶγς 

δριυᾶ Ῥιοαγ ΗΑ] σαν παι ΠΡτὸ νμάοοίπιο, Ει δϑηπολάζειν ἀϊ- 

οιιητιίγ αι οχ οδίζατγο ἐπιογριηξ » δ ΟΧ Ἰρῃποιῖβ Ποῦ τ]ὸ ς ὃς 

ΠΙαβτες ἐπαάπης Ποπιοῖιοπ. τοττῖα. ῬΆΙΠΡΡ. ἐλάττονα, ὦ αὖς- 

δες Αϑιίωῶοι, ὧν ὁ φίλια ιθ΄. ἐν τρισκαϊδεκαι ἐχ ὅλοις δτεσιν οὐσδδι- 

πολάζει, ἠδίκηκε «δ ἕλλίωας. Ποοτατοωρὸς ΦΙΧΑΕΙΑΙ παξιἦμ ἄπιμω- 

Βησεῶτι! ταὶ ὃ δηππολείσειν “ἦ ἑρλψωίφαν πόλεων, τι ἀξξιμπτι εἰ ϑ
ε- 

τὰς ἰυφιοηαὶ ἂν 115 αι; Ππάμπε, ὃς 115 αιιᾶ: ̓ ζπαταητ τ ντ Ἰά οι 

ἴα οαάοπι Οτατ. κεῖνοι δ᾽ ἅφω κακαῖς Ὡρῷςυσαν εἶν᾽ πραγμάτων»; 
, ᾿ , " 4 " 

ἡμᾷς ὁ πολλοῖς ἔτεσιν ὕφερον πάλιν δβηπολοί σαι» κυρίοις ων ὅτ σὴς 

“ἧἄῶ δ δ. ὦ 

ϑι. «" 

ὙΥῚ 

ν΄ ψσυ 

-- 

“-“ αἰὲν 



φοὃ ΒΗ͂ ͵ 
ὀκείγων σωτηρίας, Ἐτντ ΟΥὐδοὶ ἀϊοιιης ὅθηπολ ὐζον τα ἰὰ εἴν ἴα. {- 

Ροτῆςίς ροίϊτα δέ ἀρραγοπτῖα ς ἴα εο Πρηϊῆσατα ἱππαταητῖα 
Τατιαῖ, Οαἰπτηίαηιις ἥθγο [ερεῖπιο, [πα σαντα ἴῃ ργοχίπιο οἰδ)᾽ 
μας γνεῖατ τη πατλησίαᾳ ν] ἀοιπι ΟΠ] πη. 11. ς γεἴας ᾿ππατδητας 
ταίτοος νἰτίανηι πιπτπιο (οἱ ΟΣ ἀοἤίιτιῖτ. 

Ἑ πολ) γ δ τάσις ἀϊσεθάτων ρατς οἰτατὶς οπηί ποηξῖοτ ὃζ οά1- 
του Τ πον. ἡ ἐς 

ἙἸ πεπολαι ἡῤῥιζιϑ, ὁ κα ὑἡγταάϊοος ΡῸΓ {ἀπ|π|ὰ ἀσοῆς 9 ταἀίοος Βαθοη5 
{πη πτα: τογγα ἀἀΠποσγοητές, οἱ Ορροπετιγ βαϑυῤῥιζθ», αἱ ὅδε- 
πολαιδῤῥιζα τα άισος Ραγ ἤιπιπηα το] τίς αἱ ρογία.. Γ Ἀθορ ἢ. ΒΗ, 
{πῖσγρ.].τς.9.ὅηαπολαιόῤῥιζα, ἐχαζα. ῥοιὶ, μηλέα, κυποίρκοσος, Ρ]1η.1.16. 
(.31.0 6855 τα} 15οὃς σρ ΓΟ Πς ρον ἤμηισπα σοἰριτ ἀοίς τ τα- 
αἰκ Τάς ἀτχίς ΠΠ  ἀςο!πτοίερτίπτο, αρῖτς νπάοοίπιο 9 Πιπλιηα 
τοῖ!ατς σαιάφας, Εἰκά; ἀριν ἢ Τ᾿ Ποορ ταί ποτ. [στο (ροια- 
ἀοισαρῖτο ργίππο . ὄῆη τολαιοῤῥιζότεροτ, ΥἹἀς ἐκ οφῥῥιζίΘ., 

Ἡ τι τόλη9.γ6 7 κὶ δ ἴῃ Ππρογῆςιο Πειισ»οχτογίοτοποπ ἵπειις ἰατοης, 
[84 Ρθὺ [ἀπαπιὰ ἀρράτοης ἰπηαταῃογ)ὄθηπολάζων, σοποτίο οἱϊ οὔ - 
πυπηΐς. νης ὄεπολαι (Θ- υἱγοότης, ΠΠ το ρυίτπο Ργοδίοιηας, Αἰο- 

εἰ Χαηά. ΑΡΒτοι Γ δὴν πόλαιον τραύμα, [εις γιῖπιι55 [4 οἴ αιοά οἵα 
ἀπ Πιρογῆσῖς, Γοίαη, ὄψα πόλογα ἕχκνςν  σογα σατῖσ.ν σεγὰ τι ἴῃ 
[ἀπιπιὰ ἤπητ σατο; Ὠιοίςονιἀος ἴδτο ῬΓἰαιοςσαρῖτο 87. ὕὅγηχο - 
λα) ἀαυχ ὼς Οαΐοηπς αά Οἰδιςοη. [ρατιβοατίοπος ἴῃ Πιπηπια 
αὐτο, όπεπολαίοις λει χ᾽ ας αἱρείς ἱπιροτέρίπος (ἸπντιαΣ οἰττῖς ἀπ- 
ξοττυἱο ςογίάος ἰδτο ρτὶπιουφαρίτο 177. ὅθηπολαῤοις χέτρας εἰ- 
θιπ' αὐειγ ἰορΓᾶ5 οἰτῖς ἀο] ετ, λα: ἴμπηιπα ἐπὶ οὐτο σεται ητιιγ» ἱ- 
ἄςπι Πιοίςογιἐςς ἰἰδτγο τούτο. ὅθυπολω Θ. ὑτνίθ., [οι}15 ΓΟγπ 15. 
Βιι4. ὅ3: πόλει 9. πιϑανότης» [οἸΠ5 Ρογἤιαο . Ὀϊοίςοσίίος ΠὍτο 
Τορεῖπιο. ὅπη πολωμν τὸ πιϑ'ανὸν ἔχέ » 5.114. ἔθηπολαμον τῶτο ψεύδος ὅξι; 
μος ἐμοῖς τϑηιις ὃς ἴπ ἀροτγτο δι} ἔππὶ εἴ. Αὐπτοτοῖ ες ΠἰὍτο τοῖ- 
τῖο Ροϊ εὶς, τ᾿ 114, υ' μᾷν᾽ οἰῶ δῃεπολωρτώτη ὁ  πορίας ζύπυσις πέεὰ 

Σὲ σύπον κὶ «δ αὐἰσρώποις δὶ, 14 οἴξ, ἔς ἸΠΠἴπγὰ ὃς πα χ᾽ πιὸ εὐ! ἄθης 
φιαίτο, χιιοα δὲ ὕβεπολῆς ἐ ἀϊοἴτιτ. ὄθππόλοιον απ τη ΟΡροηὶ- 
ἀϊι τῷ βαϑεῖ, ἃ οἴζγαϊτοιντ ἔννοια, καὶ νόημᾳ βαϑιὶ, [ςπτοητὶα ἀςσιιτα 
ἃς ΔΙ τ] αιια, ὃ αἰτα τητος ΠΠΠ σεμτία: 9 οἱ ορροηίειις ἔθηπέλαι9-. 
ιαί τγτιμα 115, δ καὶ τὸ χούσοω, ἱπαη τας. ἩΟτπτοροη.ἐν τα αἰεὶ 
εἴ ειν τατος ἐς ΟΥατΙ ΟὨ 115 Οοτρία: ὃς (Ὁ Ρ}{π|ςῖς Το "6 Π5 5 τῦτο 
Ὁ τὸ εἶδος γίνεσαι υἱὲ τὸ πλεῖςτον πἰρὰὶ τίω) χέξιν, ὅτὸν τραχείας νὴ σφο- 
δα ἡ καὶ σεμναὶ συμφορήσας εἶπ᾽ εἰξαγγέδλῃ ταύταις ἐννοίας ὅβεπολαίοις 

ἢ παναξ ἷὰ ο[ξ, καὶ πήδανενον μῆψας κὶ βαϑείας, Γο ΣηΔ 65. ἔατ!]έ τις ἃς 
{ἀρεγῆς αΓῖα5 9 ἴῃ φυῆθιι5. Ὠ181] εἰς ἰβηῆις τοσομάιτὶ. Αὐτὸς 
το] 1 τουτῖο Β ποτοτγ. δε τε τεὶ ὅῃτπόλαια τἦσ᾽ ἐνθυμνμα' τῶν δυδοκι- 
μεῖς ἦτε ὅσα εἰρευβύα αγνού υὔνει ὄξιν, Ἔδππόλαμο γδ χέγο μῆν 9 τὰ «ἀντὶ 
δῆλα γα ἃ μηδὲν δεὶ ζυτῇ σω.οτἸποπεῖα ὃς Ρτοπηρτα ἱπτο! ]οχὶς Οἱ- 
«οΓῸ τοὶ ὄθηπόλαια.ε οὐατ, ΠΌτο τογτῖο, αἰ Ποιιτι θη α της οα ἄτα: 
Οδίσιτδζ 5 ὃς οα τα: πιης οπιϊποῦτία ὃς ργοπυρτα. Πιπισπάα. 
ὄβηπολαι(θ- οἷκος,ἀοπιι: Πρ οτηςϊατία. ΝἸρίαη, θαπόλωθ- ἃ τεό- 
πον, παρ᾽ οχ ἐπ᾿ πἰ ππέαις αἰξιιέις ὃς Ππηι]ατοτ, δι 4. δηπεικὸς αὐὸ 
τῶ κα τῶνλα ἱερὸς κα ἁπακούςερος “τὰ ἤϑη νἡ ὕγη πόλι», ὅθαπολα)ὁ τάτον 
εἴϊε ἀἸεῖς ΤἈςορ τας. με τοτ. Πργο τοιτῖο, σορίτε [φρεῖτηο, 
τῇ γδιιρα τι πη; σι πιιπι» ὃς ἐρίπιηι, εἰ οἴτορον Πυτῖτπα. ςοἰριειση 
ταάϊοι ἀσετο : ΟΕ] ΟΡΡΟμΐς βαϑυῤῥιζο τατον, δῖς ΤΠ λας ἰοαιιῖ-ς 
ταν Γατιηθ, της 

Ἐ᾿΄πιπολαἰως» ΡῸΥ {ππγηγ4 2] ουΐτοτ ὃς τη ΠπρογΠοῖς, εἰξεπιπολῆς. Τοίο- 
ῬΠιι5, τιτεώσκει αὐτὸν ὅψεπολαίως «τροεκλύσαντί: τὸ βληϑὲν αῷ διὰ- 

στήματϑ», Εἰ πιπολαξ,ἷπ {πρεγῆςϊς, οθἵτου. 
Τ᾽ πιπόλασις, εἴθ, ἢ. [ΠΡ οΥΠτῖο, 
Ἐ᾿πιπολασμὲς οὐ, δ. τη πατατῖο οἸδ᾽ ᾿π ν οπεγίσυϊο, 
Ἑταπολαςικὸς οὐ. αι τοάιι 4. η4] Εις! τατεην μαϊρεῖ, τοάπι πᾶς. 

Ἀιυίτατο ἀρτιιο»ἴπηάτατο [Ὁ]Ππ|155 ἱσαρτς παταγα βιμταης. Ατὶ- 
Ποτο] ἴ Ῥτοθ  οπταε. ὅτε ἐμεῖν μιρέλιςτα πὸ κεῖ πεὶ ὅθηηπολατικοῖ, 

Ἐ πιπολαςικώ;, 4ηαἢ γοδιμἀαητου, ἰσιία πὶ 8. Πὰρτὰ πιοάτηι. Γὸ- 
ἰγθ 1115. εἶπον κα τόσειν ὅβηπολας κοῖς κὶ κατακόρως χρὠώαῆυοι κραυγῇ, 

Ῥ᾿ πιπολεμόωγοχοῖτο αἀ δ. ! πὶ ἐπξογοπάμτῃ, ποίξεαι αἰτοιὶ ἔαςὶο 
νο] τοάάο. 

Ἑἰ τιπολὴ γῇ ενἡ» (ΠΡοΓ οἱ ο5»αιια; Πιπιηλῖτας, ἐκ ὁ δθαπολῆς οἴη ρτοιι- 
Ρτιι, Γιοίδῃ. 

ΕἸ σιπολυΐδεςς Ἀἰλτ1} 5 τι Πἰο δ το βοπερόναι γιενωναῖαι, Ἡ ςνς. 
Ἑ᾿ αιπολῆς» ΑἀποΥδίτιπι, πα Προ γῆ εἰς, πλαη βοὴ ρτοπαρει, ἴῃ 

σουίρίσηο 5 Πιπιπγατίπη»οιιπὶ Οοηΐτῥιιο. ὅμηπολῆς τῷ δέρματίθο, 
ἴῃ. Πιπγιπὰ οἰτο, σα οπ. αὐ Οἰαισομοπη. ὅθηπολῆς ἦσ λίϑων., ἴῃ 
{προγῇεϊς [αρτάτιτη ὅτ πολῆς σὰ αν α ὅξὲ 9 αἸἴο. ΙΌσο ῥα πλιπὶ ο- 
ταϊ ποῦ, Τ πυιογ ἀἸ 4. ὅϑυπολης ἐδ 5 πο ἱπτας ἰατοτο, [δ ρον Πππ- 
τηὰ Δρράγοῦς "τη δη τ. οἰΪς ὃς ἐοηίρίσιαπι, ΑἸοχαπά, Α- 
ῬΒγοάι ἡ ψώρα ἔθ: πολῆς ἅσα τῷ Φερματοςγϑζς. [οαἰοῖοϑ ἀιπιμπὶ ΡῸῪ 
ἤιπλῆχι οογροόσὶς πε 9 ἃς, ΑὙἸΠτορί να, η Ρίατο, ἡ γοκοὸς δῆπο-- 
λῆς ἐἴγεισηγ αἱ χύτρω, [ἀροτ νοται απι ἤτπς οἷα, ΧΟΒΟρΡ οι ἴῃ 
ΦΈςομοιι. τίοὶ υνὲ ὕχίω καταβάγλοιν ὡς αὐάνηται ὅηππολῆς, Ρἢ τυ - 
ἩγοΪν, ὅγε ττολῆ ς5 1Π 41 1τοἀἸσιιατ Αττὶ οἴ; πῸη εἴξεασιστολὴ ς ἃς τὸ ὅ3:- 
ππολῆς »Γπρογῆστος, δηπφυνηα, λεῖος, τό ὅτπαολῆς κοίλυμμα γί ρον- 
πᾶ ορευπποητα, .. ΑἸοχ. Αρῆν, 1π ΡΓΟΡΙ. δεώτι τοῖς λυπεμῆμοις 
ὠχεὸν γίνε ται τὸ ὄψετυολ! ς)γ» ἅπια σοτροΓίς ραν5. Ετ 7) ὅπνπολῆς ΡῸΓ 
δὔπχας ραττος, ἰάθη ΑἸοχ. ΡΠ. Ἐπ ὅπναϑλαίως ἐρ) ἀἸοτιῖν ὁ ὅηη- 

πρόληρ ) ΒΓῸ ΠΙ]ΠΙΟΓουαρ ράτονο, Αὐτοτο! Βηπονι μμηαῖ.9, να 

. Εἰ πιφρέσει, ἐς σΟΥΟ ΠῚ δάϊιποιτοςσοπιιοηΐτ, χϑ 

"ν 

ἘΡῚ 
ὉΣΝΣ δ μυρυκων ἐργασία πᾶσιν δεῖν ἀβηαολῆς ἰδεῖν,γὶ 

πὸν παῦτες βαδίζασι 5 σοπίρϊοιια οἵδ οσπηῖθιι δ. 
ἹΜειαποηῖς Ἐς! ορῖνοοὐξ δβηπολῆς οὐ τοὶ ὠρᾳττο μῇ 
σαὶς 5), διέπιπῆεν εἰς ἢ δ μον, ν ὈΙ ρατοξαξζαπν ργοά τ 
τατι ομοπὶ οἰτοπάττ, ᾿ ᾿ 

Εἰ πιπολια 6 .6.0΄, Προ μ159 58 15.4Π2Π {προγῆοὶ ι 
Ρτγοδιπάϊι 5 απ ποι Τπτα5 ἰατοτ ἴο ΡοΓ {πηπια 
{ππιπλᾶτι στον Ος στρ αης, δος 

Εἰ πιπολιουῦ ται, ςαποίσιιητον Οἱ Πιρεγηὲ σαπεΐσιιης αὐ 
Εἰ πιπογλι νᾶ σπο γ οἱ πιασηΐτντ ἀἸ οἰ τππτ5οτηα σ πὸ ΘΟ 

Ἰατὸ, πολυπλασίως ντ ἀριια δι. οἱ 5. χούνον μᾷ τινα ἡ 
πειτα ὅταν). ὦ τὸ πτέϑημοι σφών τοῖς ῥωμαίοις εἰπεέσδοσι 

τοροδιογιιαῖ, τλθε, 
Ἑ πύπολίθ οοπἤϊαητοῦ τη ποης. εὐ θα: 
Εἰ πιπολυ πλᾶσηα ΕΧ Ραττο. ιιοά δέ δὲ πολυ ἀἸο τα, 

τὸ, ππθϊταιπι, ἰοηρο τγαξϊι]οπρ ἐν ρογάϊι.᾽αχὲ, ἔει 
πίασπο ττγαΐϊιι, ὄθηπολυ ἐποίει πἰ δόξης ἐκείγοις ν᾽ ερ 
σαϑἰτιτη αι α σα πτι τ, Ὑ Πιιογ ἃ ὡς δηεπολυς, ροηὰ 
ὄῃαπολυνποι φἀπιοάτιπη δῆσπολυ αὶ ϑεελάσσης ἐπέχές 
οσἰιρατ, Τ πον ἃ ὐθυπολὶ γίνεται 9 πἰηλΐτμτι ἀ1{πᾶτ, ἢ 
ὄδικτολυὶ διείς-εμὦ χρόνε δηλονότι ἸΏτοΓΡ. ΤΉ ΠΟΥ. αὶ τ 
αἰτόιη,συγ χωρεῖν ΟΥ̓] τὶς οτΠ ἰησοπτίθιις ασαιῖοι 

Ἔ!'πιατομπ δύω, τ ππηροιντ ἐμπομα δύω, Ρ ες, 1η ας 
ὄπππομα ὅύειν συμφυραῖς καὶ χαλῶς εἶχεν; ἐς ΘΈΑΓΓΟ ΣΓῖ 

[τὶς Ἰοατιςηϑ. ἥ ' 
Εἰ πιπογέω, ἰαἴγον οὐ αογοβ τοίοσο, ᾿ εὐ ὴΝ 
ΕἸ πίπσον!Θ-. 596, ]αογί οι, καίατηρῥτο ΟΡ οτΟ 115. ἀΓά{|9 

πιο] οἴτιις,πεσοτίιπι Ἔχ μι δοης 5 ρται5. [αΠΠοίροη 
ποῖὶ [ππτίοηϑον τ ὅ ήκσονον ζῶον, Αστοτο] ἐς πηπάο. 
τὰπὶ ἀοῆηίτ, ὁδιυυη, λύση, ὅηηπογίΘ-, ΟἹςοτ. Ταΐσαΐ 
ταπτηα ορστιτυιήο Ἰαδουίοία. ΡΙατο ρχίπιο Ρο τὶς 
σμιοι αἰ δύπολοι ὦσις κα τὸ γῆρας μετρίως δξὶν δ ασονον», 

πεέξατε . πηοάόγατὶ στ ηὶ ἃς πος ἀ Ἐς} 6 5 πεςὶ 
δ τ. το γα  ]οιπ ἀρτηῦ ἐς ποξιτοιη, πές ον» μνή μι 
ὙΠοορμγαίι Πἰ,ἀς Σφα αν Καὶ ὧν μὴὴ μονα καὶ εἰραρὲ κα 
χεϊαςνωϑερριὶ κ" δπαπόνο:ς. "Ν “ 

Εἰ πιατοντία. Ν' ἀπτι5γοεἰφοςδέσυ, ΕΟ γ οἶ]ν, ᾿ 
Ἐ πιπόνως, {1 ἘΠ 1} 1ἰπιὸρσαιυν ροαλιγῖα ἃς ἸΔΒ ΟΣ. ΠΙ [Ὅτ 
χαλεσώς, Χ ΘΔΟΡΒοη, ὄθεπόνως βιώσεται, ἀπ Γίτου ΨῖΠ 
τας αοσοΠπππὲ, ὃ 

Ἐ᾿ πισυορδυο μα ρτοβοτἤσου: ἀοςο ο,ροτειγγο τος ἔλοῖο ἢ 
τουτοάροτοιιηι Γλατῖτιο. ὄθηπορδυύμνοι τοῖς ἐγροῖς, ρῈΓ ἃ 
Βοι Ὁ Θατς 5. Ρ᾽ στασομιις ἐπ Τν σαγρ. Οτπῦ Α σοι} οἷν 
«πορδύετω.τοττατ οὐ ΠῚ ρογάστγατο οι 11 Δ6πη. 
τότοις,αἐ Ιοςα ἐπι σοπετουϊάςηι ἴῃ ΑΡορΡμτῆ..ς 

Εἰ πιπόρτσημας ΡΥ οοἸ οί οἰϊαντιν ἀἰς ἤδη]... πύραση οἷν ἔξιν 
χλαμύδος σιυυύϑεσις. ὁ υπορτσυμα 3) τὸ ὅγι πῇ πόρατῃ, ὐρόν 

νον, ἢ χρυσθι οἢ ἀἰγυρφοιῦςς στΐπι ἤτι οὐ! οὐ Εδιιΐα οἰεμὰ 
{ια [υΐροπία τη πειηςησζα Πηξίπεητ, ΡοΪ εχ {τ 
ὄπηπορπαμαςν οὐὰῖ. Ἰπ 6] 16 5. ὅηαπύρπο μοι ἢ κιϑαρῳσὶ 
Πλάτων, δότω τὶς ἔνοοϑεν. κἰ δθηπύρπειμα : φιοτιοίο ἱ 
Ῥιιά Ηοίν οἰ νεἰπ οὐπιι5 ςοάῖος ἴτα [στίρτιμτι, ὅθαπορ 
νὼ π' πύρεσης κὐ ἐπ ἱππέων, ἡ παῤ χλαμὺυ δας σαυέχεσα 

Εἰ πιπορππ οἱ ἀοτη ἀρ! ΟΔ]]Παι. ) 
ΕἸ τιαυορφυρέζω. Δ  ρυΓΡΌτασο Ἰπο ὑπὸ. ἵπ ῬαΓραγαμι, 

φρο αὐ ρηγριαλη. ᾿ 
Ἐ᾽ πιπορφυρος «ε,αςοοάςης Δ4 βιΓραγαπι ΟΑΖᾶ χρωμα 

ἀμφοῖν, ΤῊ ΟΡ Βγα τ. ΒΗ τότ. το αματτο 5 σαρῖτο [8 
αἰἸπαὴ5 ἀα ρα ρα γα ΠΊνν ΕἸ ΟΠ πάτο δά ογοςιμῃ ΡΠ, 

Ἑ “ἰ ποσὸν, Αἰ τα τις τα πη. Ἃ 
Εἰ τἸασοτε ὅγε! το ἀέρι ,ἷπ ἀττο νοΐαῖς 9 Ὠιοίξογιἀος [16] 
Ἐ πιωρῴσκω, χά ϊςο, ΕἸ σιαρῴδομα αἀάοφιηῇι 

Π 

ἢ ᾿ 

Εἰ σιωρέπεια. ἀςοοτιιηι, ἀοσοητία, ΑὙἸΠτοτιὺκ εἶ σιωυηϑεέας 
δὅγετρέπειδυ εἰληφότα τὸ ἀδοοτου Αἀατηδηξ. Ὶ 

Εἰ τιωρέσεια ἀσορητος ν οἰκο 5. ςτολαὶ δυαρεπεῖς, Οὗ Ὁ αὖ 
γίων ςραπηγὸς χοιτεσεϑυάσωτο πὐδεϑεταὶ τρίχας αὐμοζάσα ο 

ὁλοσχερεῖς διχφεραὶ οἷ ἡλικεων δητωρεπείας, κἡ ταύτας ἐλᾷ 
μετατι ϑεμῆυφο. αριι! σα. ὦ δ 

Εἰ πτεωρεασς, ἀροοτὰς. ΓΟ Ρἰοτπιϑἀοςςης, Γιοίαπ. αν 
δηταρεπές. τοὶ ὅθητρεατ πα Πριιία, ᾿ 

Εἰ σιωρόσσω. ἵυς απ (6 ῬοΪνρίιοπιο 9 ὅτε ὀφϑυιλιὸς δι 

τῶπῳ,ἀεσούαῦι τοῖς ἐγοητοπι οοοτοίαι φἀαΠῸ| 
Ε᾿ τιαρεσβάίομκαι. Ἰορατίοποηι ταΐττο. ἴ 
Εἰ πιορζως »ἐ(θ..ο κὶ τς σογηλιιι5 ἀπ) ρΓασοΟρ 591: ἔχο] ΟῚ, 

τεςιραμυΐν Ὁ. "θῃ ςὁμα, χοξὸς, ἐἠπκλινὰὴς ἐπ᾿ ὑψ,, . 

Β᾽ ιαρίων, ἀοητίδεις [γί οπ5,εδὺ ὀδόντας τρίζων. ΕἸ οἴ γοἷ» 
Εἰπιαρὸ, ΟτΡῸ στάξει» διόλε ἡ εἰς τοῦ μαυροῶϑεν 9 Αροΐϊοι 

Ῥεῖσπιο Αὐροηδιτοῖ μρ ὄθαωρὸ ἢ εἶδες κριτωλέξαι, ΕΣ 10 
γνυόεντι χουν τυφοιᾶναι πέπρης ἕκας αἰ ἱοσογίθος, ; 

Εἰ σιωροζάλλω, [ιρουλαη στον ΡΒιτ, ἴῃ Ἀοππε ' 

Ἑ «ἰωορέυλυ, ομλίττοτο αὐ δϑακοροΐηωι, 
Ἐν φρρϊ ἀλλο, ργοροιογρτογοιάος 



ΕΣ 

ΠΈΠ π΄ ΄ 
τται δι νοτίας, Οάν 6, ννσοισεν δ νωθρένκεν οἱ 

τα ἦν τγανε πππτ ἰπίπ!ας . ἐπυπλττ πάις πὶ 

᾿απιὶ ἄοτα ἄστυ ἃς ἰοσαξαγ. ντ ἀπρρικος, 
{ιῦτο τογτῖο. Ἡοίγολιι 5 ἡ ὅ5] ϑρικὲ εις 

ἰοεὶ ἁάάϊτιτ, τὸ σευ τέρον ὅγὲ τροικὶ διάρον, 
᾿μωξν ϑνεννλητὼ σογαΠφαη τα. 65}: αρρῶδεν τούτου φροΐ-- 
τα ογο ΡΙατο ἴῃ 1.6 ρ ἐτλίασρρῶλον ποιοῦμαι» Ρ]τιτῖς [ας 
οἰ σνΡταροπο, Ἰάφηη ᾿ρίάςπι. Ραυίλη. ᾿η μος. 
ἀδηχαι ζλταιρρῶνεν ἢ σιςὸς ἕξ) πε οιζοῖυϑ- ρταἔογοις ἢτ 

πἰπτα. ὅβηαν 9.8 εν ποιοιῖμαι εὖσ «τα ροστέγοντας « αἰγτὸ 
οἷο. πὶ ΟὗτορῸ ςοτιπὶ ΟὈτοητι 611 αὐ άιιοιιης, Χο- 

ἅδον γένεται ἴση ροά᾽πηοητο εἴν, ΑἸ οἰ πα. , ἐματο- 
Θγόϑνεν αὐ}, αιια; ἴλην 1ρῆ5 Δητογίογα, αιια; ρτῶςο- 

᾿οὐνμει, οἰ  πιγοτ τς πο τὶς οΒάιιςοτν 
9} 67 τρρϊ εσις, - 

οὐ Ἰςϊο. πδτοχο, οδιομάο,οδίσιγο, δβεσκιείζω, ἐκ 
ἔχω. ἔπε ορϑνεῖν τοῖς φιωσὶν, οἔἤςοτο [πτηη]- 

αἀἰπηογονν οὶ οι δτατο ἐμαοδέζειν τῇ ὅποψει, οδ- 
αἴδιις ΟἸςογι Οτθροσ, οἷς ὁ ζοφίθ, ξξό' ἐῆταν φρῶϑεῖ κ᾽ 
ὑκίον «ρὸς πίω) πὰ α ληϑοιῖς χα τὸν ὅησιν 9 [{1Π| 6 Διο πη1ς 
οηγ. αἰ σωρ υἱ αὐτοφυὲς ἴγαλμα ποιουῦ τες. εἰ ξαγροειῶ - 

πρρϑθοιώπα τῇ κα ϑαρᾷ πὰ κρυρίε ϑέα κωλύμσται ΡΠ] 
Ἰιῦτο ρυῖῆτπο; καὶ σελίυη ὅγηπ᾽ ρρϑιεῖ ται ὑπο ὁ γῆς. τὸ 

ον ἐνιλ εἰπει, ἡ σελ κυὴ «[α ἐκλείπει, οὔτοπτι! ὃς ορρο- 
ἔσιιγαταγ ὃς ἐοης ὅτις. οὐἀιιοῖτιγ πα. Ατσοτῆ. ἴῃ 

, ἐρῖτο αιάγτο, ἐσραῦλ δὲ ὅδιν.ὃς γώ 3εν ὁράν ἠξιωμέ- 

ἢ αὐλεῖν εἰωϑπτων ὕθηπ' ρροΣ εἴται 9 4 πιρῆῖς ΠΟ ΠΠῚ 

ΘσαπΊοητζο πιι}} ὁ Ομ ΠῚ ὈΓΑΓΕΓ 9 410 ΘΠ Πς Ρυγὰ 
δζΠΓ. Ετ ὅϑηπερώϑνέυῆυ 5... σαϊι5 [πὰ πλ111 ΟΠ οάτιτ. ὅπ- 
πὶ Ἱπτογ οέξιιη Πογῆςσατ, Τα ζ. ἴηι ).Ροίξο. 

᾿γταμωή ὅξι. μῆκος ἀπλατὲς, ὅ πὰ μέστι ὅξεπρφϑινεῖ τοὶς 
οὗτοςς ᾿ητοτι οξξα ἰπητ. 
ὈΟΡτοητιι5. ΝΊΣΡΊ]ν πἀοοίπιο. ΑΞ ποῖ 4. Ἐχιγιόΐαις 

τὶ ἔγοη {5 Ἰπυπλ γαητ:ορροῆτιις ΟἹςοτ.ἃς οδίσιι- 
τ{|5 ὃς Οὔτοπτι!ς. Τ ΠΟ ΠῚ Π. τὶ γδ σελ» ὀκλιμαπανεε 

γόώδησιν τ᾽ γῆφο᾿ππα ἀςῆς!τ οὔτοπειι ὃς ορροῦτξια τοτ- 
ταῦτ, 110. ἐς δ.» καὶ σκιαὶ γὸ μέλαν τὲ κα; δθητρφάτησίς 

". ΄ 
τοῦτ: 5. ΑΡοΪ.2.σπησνροτέρωσε ϑέοντες, Ἷ 
μὸν [Τογηλιτο 5 να] τογπιῖτο α]"ἀπὶ οὗ τοπι 7 ν εἶ 
τίς. οπιος. Οὐγ ϊ,, ἐλ, ὁρίζας ὁ μοι «ἰὸς ἐπέπηαρε 
ὃζ ἀριι4 Τ ποοστγις. τἀν]. ἀεοϊπηφοξζαιο 5. ὀλέιε 
τ ἐπέπηαρε ἐρχο όμῳ τοὶ ἐς Σ ταίρπίω. 

δὲ ΑὐἸ το ρ ταὶ σβηπῆοίσμα παγίς ΡΟ] οχ 1.2. 

Ὁ. ἀδτίποο . μετακαλω,, κατέχω. ὄδθησχετικὸς 

γλάγας . πη Η οί ει. οἰπτις σοάεχ σογχιρτ. 

Ἰάς ὅπίπληρος. 

γα κα Γ ετιοἱ να ιι010. 
ἡπετα οϑυϊκῦ α,,εφ 1... ὅδου. αὐτο αἰ ἱποὶ 4 }{π. Ττε πὶ ρτὸ 
] ἼοΤη.1]. δ᾽ αλ᾽ τὸ δ᾽ οἷς ὃς ἐξυξελὰς κοιϑ' ὁ μἰλὸν ὄπα τέ 

᾿ποίατο 1 το [τιτἀδίποτη » πατὶ νο]ατο παι Π]1ὰ μοτ 
ἅτη ἀἸσιιπτιιγοντ οτίαιτι ν οἰτσγος ἰαρίττα. 
ἸΟ].Β 0. κιςϊΔη. ἴῃ Διις. ἐς ὅληπ τή σεάϑο μέ ἃ ἀε- 

1Π| ἀπο] αταγι πη. ΐστι τππ 1 Ο] ατιτιι 1. 
ἐπ “ποι ὅβεπῆυχὺ, δπεβολή, ὅδ: πῆυγμα χἶ᾽ μέσον τὸ 

Ἰισατιιπι ὈΡοτοιυίι πιοᾶϊο ΔρΡ]Ιοαπηϊἴ59(ς Θὰ 

4.Ληίΐπι. 

"ΠΟΠΊρΡ Ἰοαπάο οΓαινά!, 
Ἰσο.σοσΎ ΡΠ σο. οἰ αι ἀο:ου1115 ΟΡ ροἤτιπΊ, αἰαηῆύσ- 
ΥΩ ξεστ δ - ἌΡΣ ᾿ ζ 

Ἰύδσεται ὅπη τὸ τς ἅμα ρος Τογαιῃςη  Ατηζοτ]ὰ, 

ἤυγμα κα ἐπίπῆυξις,1ὰ οἰ ὐθπζολ καὶ ΡΠ σάτατὰ ῬΠῚπ. ΡΙὰ 
ΕΥ εἰ πὶ τί) ὅταιπῆυ χίοὺ τῷ 9 ὕϑακος ἃ κοντισμαπι, Τιιςΐαη. 

ταῖς ὅ3ιαυ χαὶς “ἦο ῥακν ποικίχον, δα Πατηοητ 5 9 νῸ] 
ΠΟ} τς ἀπε λτνπν. ΒΑ]. ΓΟ μ11.7. ᾿η. ἘΟΧδοπῖοΥ, 
1 ιοης » ὀκείνοις 2 ΤἼ βουγχίων διαςολη καὶ ἐτή- 
ἦψων τὸ ὕδωρ. νἡ διϊέντων., ἃ τῆς αἰαπενοῆς λόγον αἰα- 
ΝΗ 

[υδτιιβτις.. Οαζα δριμὶ ΤΠοορ γαῖ, ᾿πτοτ, Πδτο 
ἶτο νπάφοίπιο 9 νογτῖς τυ άτις. Αὐπτοσς] ἐπέπυῤ- 

ΘγιιαΦο Ροτατηβυ ο αἜτο. Ηοπι. 1].γυϑπατλεῖπαι 
οἱ. ἐπέρχεται ὅθητοορόνεται, 
ΟΡΌΓΟΙ]Ο, τορ οὐ ττα ον οθθτιγο νας αΠΠ οὐ, δ γη. 

ὃς αωμοτίζω δῆνανω κτί ζω τὸ «ὐρ. ΑΙεχαπα, ρῃγοαι, 

“ἀξ; 

Ι Ὁ Ῥεάϊς ἃ: ργο αρίπο. τοὶ Ὁ υὑαὰ «δὺ δακτύλοις χρώς" 

ἘΓΠ 499 
ἀπ Ῥτοδίοιπας, , 

Ἑ᾿ σιαώρωσις, (αοἶτα5» Οὐ Ἐἰπατῖο. εἷς 
Εἰ πιρᾳξυοφιρεῖν ὃ ἵππον ς[Ἐ οαιοπι νῖγρα ἰπΠίρατο ἀά οἰιγῆιπι.ΡοΪ- 

Ταχ Πδτὸ ΡΙ ἰπιο, τὸ ὃ ὄξῃρα βὶ δε φορεῖν [ἰς Ομ πι ἐπιαςι! απ πς οο 
ἀοχὴὲ ἐσθ.» Ὁ δΐο γίνε ται) εἴ τις εἰς δρόμον τἰξελαύγοι ἑ τ αἷν ἐφωνιώ- 
σιν οἱ ἐπικει, 

Ἐ πήρεγμμοι ἐς γ ἀο τ τη, 
Ἐ᾽ πιρέκωγασσοΐςτο, 

Εἰ πιρεφὴς οἐΘ-, τοξξιι5, ἐσεγασμῆθ. ΟΠ οὐ. ὅβηρεφέας τὶ σ᾽ 
αἰιτιοατίθιις σπειν. τὶ ἀρα μιν χν ἢ 

ΕἸ σιρικνο ᾽ς ΟὨτταλι5 οι Γι5. νοὶ Γαιρογηὲ ας Ππρογίοτὶ ρατ- 
τὸ ταρο ἤ5 ἀτιτ πποιιγυις, 

Ἐἰ πιῤῥαήνω,α ἤρετο οἱ ίρογρο ΠΟ ἴγγογο. ΑἸοχαηά. Αρμγοά, 
1ΐδτο ρτίαιο Ῥγο  ςαιατ. ὥθωῤῥαίνειν τῷ πυρὶ βραχὺ πῇ ὕψωτος. Ρα- 
ταΠῈ ΔΩ 18» 1σηὶ Ἰπλῖςοῦς ὐθηῤῥανει Ἃ ϑύρρν δὴ τὰ ὠεὶ, [ἔς η Οὐ 8 
Αἰ ρογα τ» Αὐζοτο! ὅγηῤῥαίν ει τοῖς ὠοῖς Σποτικτομάμοις ἃ ρον, εὐϊεὶς 
Οἱ γίτιις σεηϊταὶς αἤρογρῖτ, ΤΠΟΘρτ. 

Ε πιῤῥακτὸς,ντ δημέῥακυὴς ϑύρας ροττα ροπάλιηα δζ τος ἀςης, ΓΔο,14 
οἴπικαταῤῥακαυςγοιάςπι φατατγα γα, Ὀ]ατατο εις ωρὸς ἐγεμένα ἀ- 
πτωίδευτον (ἱς τγταπηὶ5 ποτὶ ι]οῆς Ἰοσιςη"»Αἰδαφύδημος ὁ αῤγεῖος 
εἰς ὑὑπῆρώον οἴκημα ἐνδυν μρ(Θ-. 3. ὕραν {χων ὄηυῤῥακτίμδ, ὃς ὑαβραΐω τι- 
ϑεὶς τὸ κλινίδιον, ἐνιαϑόυδὲ μῖὶ τ ἑταίρας, ᾿ 

Εἰ πίῤῥαμμα,αΠΠτιπιθητα πὶ αιιοι αἰατιπι οἴ. 
Ἐ᾽ πιξῥαπίζω, τὰ Ο»γο ἘΠ, γορτεβοπ ο, κωλύω, Πογοάοσ, 
Εἰ πιῤῥαπί ζειν τὸ πό», ΟΌταογς Ἰρῆθῃη, 
Εἰ σιῤῥαπισμὸς πλμΓπλιιγ. Ροἱν Ὁ. μὴ δυοῖν (θ- ὑποφέρειν ὅδυῤῥαπισριδν 

ἡρόχλῶ ἢ Σ 
Ἐ᾿ πιῤῥοί πίω ς ἴῃ ἢ]0..Π||0 : ἃς πιοταρμοτῖςὲ οἰαιάο,οοπέοτο, ἕστο, 
τον ἤπι5 Πδ το τογτῖο 5 ὅθυῥῥάψας οὐτοῖς τίω ἕαπον » ἀἰτίσομϑ ἐ- 
4ιι4π| 1} τ 5. 

Εἰπιῤῥάοσω, Α ξελιὸ ὃς Ραϊηπὲ 1Π|ΔοτοἰπρίηροΥ υ ἱποιιπαθο. ἵγγιο. 
ΤῬιοάογιιϑ, το ἐκϑοφίατω , Οὗτοι μῆρ οἱυ μὴ βίας πολλῆς ὄβεῤῥαξαν- 
χες τοῖς πολεμίοις ,δυϑυμως ἠγωνίζοντο, δπηιῤῥῇ ξα! 5 εὐππὶ {τάοτο ὃς 
ἔταροτο ἱπρο!]οτς ἃς οἰδιάογο. "1.4. ν] ται. ϑυύρίω σὴ ἔχε μούνος 
ὄπεβλής Εἰλατινίδ. ἡ τρεῖς μὴρ ὅμῥῥάσεσκον α χωιοὶ. πρεῖς σ᾽ αἰαοίγε-- 
σκον μεγίλίων κληῖδα ϑυρίων Τῶν ὄνων. Αἰ χιλειξ δ΄ ἄρ ὅπιῤῥηεσκς 

ἃ; οἷ. αὐτὶ πὸ ἐπέκρφουεν. ἐπέξαλλεν ὅστο τὰ γβνουῖρε χ’ τίω) κλε- 
ν 

σιν ἢ χουν. 

Εἰ πίῤῥαψωσέω, ἀφέδητο; ΡΙΉΪο . τὸ ἔτι. ἀντή ὅθυῤῥαψώδει γοτἤιπι ἴα 
Ἰρίαμη σαπεῦατ. 

Εἰ πιῤῥεζω, λοτὶ ἢ ςο. ὄγυῤῥέξει, λςτΙ Πταθῖτ, ἴῃ ορίρτ, 
Ἐ πιῤῥεῖ ἄγε γ ἀἰοῖτιν Ἠμιειι5 » ἴῃ τις πὶ γμτις ἡ οἱ αἶτοῦ βαι5 ἱπ-τ 

βιιτ. 
Ἐ πιῤῥεασὴ ς»έ(θ-. ὁ κὸ ἡ  ΡΓΟΡ ἢ [15.460 10}150 ΡΥ Πα. τος Ππῖϑ:ντ ὅτε 

κλινὴς ὃς ὅτκρειας «δπῤῥεκοὺς εἰς τὰ αφρρόίσια . Ατἤροη. τὸ ὄπιῤῥεπὲς» 

ἀοο!τἶτας Οαείατι 5 Ἰῃς Π πάτο: ρΓοροπῆο,ἀσειρίτηγ ὅζ ρτὸ ἔα τ 
1Ἰεὶ ὃς Γποςοάφητς: Οἱ] ν δ. ὃς δθηῤῥεπεία, ΟὨΡγ ΤοἹς, ργορεηῆο,δς 
ΡΓΟηΪτας δοπθζα. 

Ἐἰ πιῤῥέπσω, ΠΟ] ΠΟ. ϑΈγροτο ξιοϊο ϑθηβαρωώ, δπηκοα τώ, Αςοιι  ὅθηῤῥέπήν 
πὸ τεήλυτον, ρροηάογς πθγάγη, Ἱ ποοροῃ. ζειὶ γάρ τοι τὸ τύλαντον 
δπηρῥέασεις δ᾿ τε ὀνὼ. 

Εἰ πιῤῥεω, μι, δύσωχπδυκα)α ἔβιιο. 1] Δ οτοιγαπίςο, ρογβιρῖο 5 ᾿πῆϊιον 
Τὰπρειῆμπο, πίη]. ὄθηβῥεῖν οτίαηι ἀἸςίτιιγ Ἰὰ νης Βα πιΟΓ 111- " 
απ ά τιν ἃς ππαπατ. Ασ ζοτο]. π ργοδίοπηατ. ἀπεπῆθ- καὶ τροφὴ, 
διὰ τὸ ὄρη ῤῥεῖν νΤ' τίωὶ ῥίζαν ἀεί. τάοπι, τὸ 3 οπὸ τ συκᾶς ἀεἰ δθηῤῥεῖς 
ἐκαναλισκουζόε πῷ ὑγροῦ τῇ συκῇ, ττοπη ὄἠτῤῥέωςειιπι Αςοιίατ. Ηο- 
ΠΊΟΓΙΙ5᾽ Πα Θ᾽ βι. ανλὰ τέμιν καϑυαῦνϑεν ὄθιῤῥέει . ὑυτ᾽ ἔλαιον. 

. 4 εἴ. Βυῖτ προ ἐρίππι : ὄηυῤῥεῖν τῷ μέρει » ἀοΠΠΠατο ἴῃ Ρατ- 
τοπι; απ. 44 Οἰδιισοι. πποταρ μοτιαρι 4 Χεπορίιοη ᾿αᾳ.7. 
ὄ χλθ- ἀϊοῖτει: ὅημῤῥεῖν ὃς ἀριιά Ἡ οπιογιμη 5 τοὶ “ἢ, ἐπεέῤῥεον ἔϑνεα 
πεζ ῦν, ἴτοπὴ αξξπιὲ ργὸ ἱπιιπάο,ντ ἀριά Οτορβογ.ϑεόλαστα ἐδ μὰ 
αἰδῳπέμευεσοα «ὅν ἢ χ᾽ φύσιν ὄηιῤῥέασσ, εχ ΡΠ. ὃς ἰΔγσῖοῦ σορίοίς 
ρα Ατεοραρ. ΩΝ 

Εἰ πιῤῥήδ ων αροττὸ, πηι ςτὸ, ΑΡΟΙ]Ιοπ. [(ξοιηάο Αὐρόπαιις. ὄηηῤπ 

ῥηδίω μετέειπενοϊὰ οἴτ, φόμερώτερον,παῤῥησια ς-ἰκ ὠτερανγοίονει ατα φὰως- 

δὸν, φανερως. διαῤῥη δίων. Ατατι!55 Σήματα δ᾽ δδ᾽ κοῦλα πάσιν δλεῤῥίδίω 

«ἰείκειται. ΟἸςοτο, πα: ἀοηῇ5 ἀἠτιπέϊα Ἰισεῦις σότμοτς [ρπὶϑ, 
Π1ΡῚ, οἵ αἷν πᾶσαν δππῤῥή δίω τ ἐχόωσινοϊητοτρ σις ο τοτᾶ ἔργ Ππὶ 
ποσηροπιιητ, ΝΊΔοτιγ ἀογίπιαγε ἂν ὅθηῤῥεω. Ἀανίι5, Σέ ματα δὲ 

δ᾽ μαΐλα πάσιν δηιῤῥήδιω «ἰείκειπω, αὔατηπι; Ἠμποπτουγίας. 

Ἐ᾽ πίῤῥνημα,ατος, τὸ, απο Ὀ᾽ απ Ὡϑόσρημας ὁ 4 ροῖ γογθιιμη Ροπα- 

ται, διαὶ τὸ μ᾽" τὸ ῥή μα φέρεδδει»  κ' ἐν Ὥδεφορα πσολλακις πέρταάρσε- 

σαν νἱάς ΑΡοΟ]]οη. Εἰ οτιαμὶ δηβῥημαγοοπια: 1: ρᾶγ5» ἴῃ α8α 

οἰϊοτιις Δα [ρεξϊἀτοτος τοί ριοίςαδ 5 ντη τᾶ φυσι απὶ Πιδάςτ, δῖ 

ἱπαρτοῖος τοργοπεηάίτας ποτατοδς εἰϑνοσις χροῦ δβιῤῥηρατικηὴ) 

ἐν ἦ ἔϑος ἐμῦ᾽ χρηστοὶ συρβελδιεῖν τῇ πόλει» καὶ ἐλέ γχέν «ἄῤ «»ονηρόυομε- 

γοις. ἀἸοἴτιΓ Αιιτεπη ὅίρῥημαονῖ Αὐπτορ ιαη  οαχπηφητ,ΐη Νοῦ. 
ἃς Ἀλῃΐ5,δια τὸ δπιῤῥέασειν αὖϑις ἤ χοεὴν ωρὸς ἐόν ϑεατας, κὶ αἴ

δαβά- 

στως μέρος δὲν, κὶ ἐν τετραμμέτροις ἐπείγεπ ΔΌΤΠΟΥῈ Ῥολιιος 110. 
ἥταττο, Ἐτόδηῤῥηκα » βεαιιθη (Ομ! ΠΟΥ ΠῚ ΟΧ ἘΩΠ1115 ἃ φιῖ- 

τα. Πάστα ἰἴρτο Γορτήπιος σύρμα “δ  δευἸραγικὲν φύρημα ὅδισυρήμδιον, 

ὄδήῤῥιμα ὃ κωμικὸν τανιὠἶδες, τὸ μὴν πλάτος ΓΝ απιδοιμέω, γτὸ 3 μῆχϑ- 

χατ ὀργιίαν, Ἐ πυῤῥημοτικὸφγού, φ,αφιιρ τ 1 }1 5. 

Γιδι δ τὰ 

σιν 

ΤΡ 



ὅσο ΒΡΏΪ 
Ἐ σίῤῥησις "85 γάγν ἔτ στα τι ογασουζατὶ ον ψόγρος κατηγορίαι 
Ἐ  πιῤῥητ τὸ μῆνα; τοὶ στ ῤῥαμα τὰ, ρτοσίποητος ἀπτί τας, μιιςΠΠ 10 ἰΏτοῦΞ: 
“Ῥζεῖοι ΤΠ: ξ ᾿ 

Ἑ πιῤῥητορθύε οτα τοτὲ ἀϊσογωγεῖ οἱ οηηθπτον Ατῆςη. 
Ἑ᾽ πί ῥητίθ-»ν9 "5191 ΠΈΛιτιϊσ» ἔα πιο ἤι5,ν Ἰτα ρογα 111 5,αὐὶςζι5. ντ ὅτ 

ψογϑηαϊχεός. οπορίιοη, αἱ βὶ εναυσι σὴ καλφυῆναι τέχνα ὅδιῤῥητοι 

πέτιπ κἡ αι άτοως πὸ αγὺ πορῇς ἥἶσ' πόλεων ἀὐδοξοιωῦτει,. βιώσας βίον ὄχιῤ- 

ἕητον κ᾽ βδολυ ρῤν.ϑιι1, μδ ἢ ὑλέῤῥητος ὕΠ) πα ϑεραςία ἐΧΡ. οτίδπι ἴὰ- 
. ἔληϊί ἀρ Χεη. 

Ἐ πεῤῥή ζιον ποτα ἀκ ράτιια ΖιαΣ αἀπα[σιταιν, “αρ ἡ] απτοητιπι » ἀπὰς 
ἴσοις οχῖσια ταάἀῖχ, 

Ἐ᾿ πέρβῥινιδ: ἐὺ κι ἡοῖατο πα [Ὁ ρσα ἀϊτιις5.Γμποϊαπ. 
Ἐ σιῤῥί πω, τα τ| 10. ΠΠ|1ο9ἱπτἰοϊο,οομίιοῖο. Τ εἴτι ὃς δλῤῥιπήέω, ὦ) 

ΡΓο δοάςηιἐσέῤῥιψε χοῦ ἐκγπλαπιιπὴ ροτὲοχὶς 5) ἴῃ ΕρΡΊρταπηνηατι 

{μιςα: σαρίτο ἀδοϊπηοποπο 9, ὅθηῤῥίψαντες ἐπ τῇδ τὰ ἱμαίτια ὅὴα ὃ 
ςσώλον {11 οἴ ΘητΕ5 νεἰπιπιοπτα, Ν 

Ἐ τιῤῥὴ δ εοῦγντ συῤῥοὶ λ βιχιι5. Εχ σταῖς τῇ πρώτου φω τὸς ὅδηῤῥουις 
οἡ δια δόσεσι, ρτἶ πα; [τοῖς τὶς δὲ ἀπ! δυιεϊοιῖθιις 5» Ναζαηζοι. 
δηηῤῥοη,ιιο [πῆς χιιαῇ ἐπ Ηπχτισῖντ ἱπβπιοηϑ αἰἱπηοπιιπι » ἡ 
πρρφῆ.ς ὄγιβῥοιω νὴ συῤῥοίω)Σ γοςας ΤῊ ΟΡ Ἀγαίειις. ἴῃ ΡΙαπτί5: ἰλδτ, 
τ οαρίτε φαίητο ἀε Ὁ ας δεϊγρίμμη, ἔμᾳ τίυὶ ἐν τὶ γής ἕλκει νοτί - 
δα, δ ἧς τρέφεται. τίων γδ ὑστὸ αὖ δένδιρφυ ὄγιῤῥοίωὶ .. ὡκ δὔλογον γίνεὐσο 

ποίρωρον ἔσαν, ἀἸςἸτιιΓ ὃς ὄθηῤῥοιανντ ὑδώτων ὁπήῤῥοια, Η οἴγολ, Ὁ 
Ἐ πιῤῥοϑεῖν, ἀρ ] αι ογ ον ρογγορογο ἰάθη απφά ἐχᾶν. νο} ϑυρύβε- 
τι αἀνπιιγπιαταγοντὶπ σοποίσας τ, Επτὶρὶά, λαοὶ δ᾽ ἐφίῷ ῥο- 
ϑησανοιταηῇατίο Πιπιρτα εἰς ἀτὸ μ᾽ πὸ χε τω ῥοσιών ἦν ὑδώτων. 

Ἐ σιῤῥύϑητοσ)ν τ ροταηέτι5 Ηςείγ ἢ. 
Ἐἰ πιῤῥοϑος. ὁ να “ἸΠτο ο βου οοὔδέκουρρς, αιιΧῚ [1 Γὶ 5, ὅῃ: τάῤῥο 9.9.2 1118, 

δ)» τοίη οἱ ὅλπῤῥοϑος [ὦ εἰ ϑίκών,αὐιχε Παττῖχ. ΑΡοΠομίτς [δοιηάο, 
δπήῤῥοθος ἰω δανε μη πιροἱ, βολὴ καὶ ὠφέλιμος, ὄλπῤῥοϑος ὁδὸς κα χεΐη 7.11} 

Ἐριρτγασηντι, Ἰ 
Σ᾽ σίῤῥοια ἰάοπι αἰιοιὶ ὅϑηῤῥοη Ἰη ἤτιχτις.) Η οἰ οἶα. ὃς ρτὸ ἁξβιιςητῖα, 

(οι αδιιη αητία ἀριιὰ Ατεορ, 
Ἐ πιῤῥοίζην, οἰ γόροτο τορος, ἐχεῖν. Ατάτιιϑ ἐς σοτιι]5, μοι κραὺ ὕπαῤ- 
ῥοιζεύσι. ΤἈΘΟΡ γα ξ. οτῖαπι οἰτατιτοίάαιιο ΡΠ ηλις ν ογτιτοῆπραι! 
τιι αιιοιίαπι ἰατγατο ὅτόρ δμῤῥοίζωσι κὶ τινάξωσι 7 Πησαϊτα τοι ἃ 
ἰατύαητος (ςάιις σοποιιτίθπτος» ὃς ρτο γεροῖς βοττατΣ, ὄζεπι ἐζᾷν, 
δησείειν, 

ἙἸ σι ῤῥρφάω, δέ 

Ἐ᾿αἰῤῥοφέω, μ ὐσωνπ,ηρα (ον θ ΘΟ; ΓΙ (το ἀππῤῥοφυϑεὶς ΓΟ ἰτίοης 
{παρτιις» ὌγΡτιι5, 

Ἐ  πιῤῥυγ χὶ »ἀϊοἴτιγ αι ἀυλθιι5 γα ραοίθιις ηνῖθιτις αὐτοὶ νη ρλις5 ὃς 
ἀεὶ γαμψώνυχες ν οσλητιγ ΑὐΠοτ. ΓΙ ΓΙ συ γιάτα5, 

Εἰ πιῤῥύζειν, ππλίττοτς ἃς ἱποίτατε σαῃ 65. ὙΠΟ μα μι] Ὗ εἰρ 5, ἐπ 
παφιέναβ πορορμαν, [ἃ [γ᾿ δίτιισ ἐτίαπε ηιῤῥοίζειν, 

Ἐ᾿,αὶιβῥυὴ ς»ἐντυς, ἀα{{|||4 πε. ΠΟ τις π5.αΓ πο η5. 
Εἰ πιῤῥυΊθυ μέζω, ἔοτιπο ; ἀϊίροπο 9 ἄρτος ςοποίπηο. διατυπιᾧ, ἐπτι- 

ψορϑούμκαι. 

Ἐ᾿ πίῤῥυσες 5 ἀσος [ΤῸ 7 τρροϑνήκη 5 το ρρστιγωγιὴ , ιια1}1 αἰ 14ι1 4 (οηΠπὶ 

 πππθιεαμανα νι νὴ τπημαλβα.. ταν 
Ἑ πεῤῥυ τος, 625) ὙΤΊ ράτιις, ἔγγῖ σιι5. ΤΊ ΟΊτΠΓ δέ 15 41} ᾿ηθπτ ΠΙΙΠΊΟΣ 

ὃς ἱπξιπάιτισ. Ἴατο ἐπ Τίπισο, ἐν Ὁ εὑπαύτων οἰπόργαζουΐυοι σώ- 
μα ἕκαςον, ταὶ τὶ ἀϑανώτε Φυχϑ ες πόαν σοι ἐνέσοιυ. εἰς δηηῤῥντον σώμα 

τὴ δ ῤῥυτον, ΟἸςογοςν πιπη οξΠοΙςθαης οχ οπιπῖθιι5 σΟΓΡῚΙ : ἴ- 
τέπισιις ἴῃ 0 ἱπθιιοηῖο ταις οξῆϊιοητα ἀπῖτπο ἀϊιϊηο ἀπὶ- 
Ῥέτιις ΜΠ ραθαητ, νδὲ ἱςσοηά. αηῖται ἀ ιῖηῖν παῃι σοτριις ἰητ 
Πτιοης νοςατ ιιο οτοίοις ὃς ἴῃ χιιοά ᾿ηβιῖτ αΠπηοητιιπη : ςἔ- 
βυιοης νεγὸ» φιιοά ἀσογοίοϊς ργόρτον Πιδιτλητία; ὁ Ἠιιήττ, 
Τάςπι ίοχτο ἐς Κοριιθ] ἐς οουο Το ιις}5,0 ὑκοιώ κχ τία) διωΐα- 
μὲν ἰὼ ἐπχᾳ ἐπ πῷ ἡλίς σειιαιόυο μϑύϊευ, ὡσπῶρ ὄλῤῥυ τὸν κέκσηται » νἱἀεη {1 

υἱην ἃ (οἷς ᾿πβιία πὶ πα οῖ ὃς αὐτιοπείτίαιη. σα] ςη.1π αἰτέτο δά 
Οἰδλιιςοη. Εἰ πτειδιὶ Ὦ μορίων τῷ σώματος , τὰ μὴ) ὅημβῥύτοις διοικεῖται 
διωυ εἰ μεσι, ταὶ ὃ κ' συμφύϊτοις, δὶς ΑἸοχαπάοΥ .. διοὶ τί αἱ υδὺ φυσιχαὶ 

διωάμεις ) σύμφυτοι » αἱ ἢ ψυχικώι ὄπηρῥυτοι,, μος οἴξ 5 ὑςερργγνεῖς 
ἃ. αἰοιτιτία;. 

ΕἸ αιῤῥύω, Ἰ ΠΊ]11ο. 

Ἐ᾿ πιῤῥώννυ μαι ἰηλα] ΘΟ» Ε]Α  Ἰσατη. ἐπεῤῥώθησαν βοὴ μεγίλῃ ἱἔγοπιμο- 
ταητνοςς πηᾶσΠα, 

Ἐ᾿κυιῤῥώννυιμ, ΘΟ ΠΗ Γπτο προ 10. Ἰηςῖτο, Ῥ στάντος ιι5 9 δηνῤῥώσας σε 
δῆς πόλεμον, (ΒΥ [ΟΠ οσι ἐς ργεζατίοῃς, δηηῤῥώσαι κὐ ϑειῤῥίωαι 
κ; διδώξω, “ΟΠ γηγαγ δ. ὄπαῤῥω εἰς,αιι τις. αι οὐ οξξιις. ἐπέῤῥω-- 
σανγαη  Πγι111} αἰ 41 Ποτιιητ δηυῤῥώσαι τίμὶ ἐκ πίσα σον πηαγο 5 οὶ 
ΟρΡΡοπίτχιιν ϑραῦσαι, ΕἸ ετ οὐϊ5 1. 

Ἐ᾿ πιῤῥωδϑεἰς, ΕἸοτ οὐ Ἰ4η.κὴ Ὁ ψυ χω δὄλιῤῥω διεὶς ὡς πὐρανοίᾳ ϑείᾳ ἐδυγέ- 
ἐᾶν Θ- καὶ ἐρῥώϑϑνη ὑστὸ  νόσκονπς 5 μαδοτο σοερῖτ. 

Ἐ᾽ σιῤῥως ἐκὸς Βα, ἢ ἐρΉ λα τοδογαηήας Φουρο 5 ΥἾΓ65 ἀρτΙΘ»Υ τ 
τὸς Γοίος Π]1ης ὃς τοϊταπγαη. ᾿ 

Ἐ πήῤῥαισις,, σΟΠΗγιπματῖο νλλ πὶ» σουγοδούαηάϊ ἀξ Ε]Ὸ », ἐνέκυσις, 
ν᾿ βε Θαίωσις. 

Ἑ πίστεγμμα, ατοῦ ; τὸ . ὅσοι ἐμᾷυὸν τοῖς δύοις ἐκ δηαφόρων συβῥαμμζοῦ τῶν» 

φφητοηος α Πιρροπιηταγ οἰ τς 115» ἃς ἐρίῃ οἰ το 1: (ἀτοῖηα 
, 105 Ῥγατου [ο Ἰτἰ ΠΉΠ ΠῚ ΟἾτις ἱπτροιίταισ τάς Σάγμᾶ. 

ι- τισοιζ ως οληρΙαπογαάφαιιος 

ιν 

ἘΠῚ 
Ἐ᾿ πιστελ δύω: ςοποιτίοτραθοῦγο, ὅμησαλόύω τοῖς αὶ 

δά ργοπιοητου ΡΠ] οἵϊ. δεν 
Εἰ πίσεικ'ϑ- οἴ 4}}}}5. ἀβεία 8.. ὅν μετάπηωτος., Ὁ 
Ἐ᾽ πίστιξιςγντ αἰδίσνεξις 5 ἀἰοἴτιγ ἀσϑοῖτας Τοῖς, ὄησαξις ἡ 

δοοιιπιίατίο , Ρ]Ἰηΐο αὐτοπὶ ἀσοιϊπηυ]ατῖο ὃς δὉ 
Ροίτα. ἀἸοίταν αὖ ὅβεσοίπεινοἱά ον ἀςσςιιπλυίαγουΡ 
τασοίῆειν. νης αὐοισείτειν, ὙΒοορ γαίε, ἀς Οαιῆς 
Ὅτο αιίητο οαρίτε (οχτο, τῷ Ὁ μη σὺμξαίνειν Φϑοραὶ κὴ 
στίξις αἱ τία, τὶ γῆ «»δστοσόγρυστι τὸ ὕδωρ, ᾽ς Περαστέήω, 

Ἐ τὸ στυαρίθ ρα οἰ Ἐοπβ,γά πο {8,1} οἴϊ, ταγγός, ΤΉςΟ 
Ττοτ. Πθγο τουτιο οαρῖτς ἀοοϊπιο μέλαν γὸ ὅηάσειυ 

“παΐτοντ η ὅθήλδυκος»ἱ απ Ἰς4π59{ἀ δα] ̓ άιις, 
Ἐ᾽ πέσες ο» τι ΠΠτεγ α ια ΠἸτοτοἱσοτιίορ ὅγίσης, 
Εἰ πιγεί τ γπο.Ο  ἴτε]]ς Ἰπηρόπο ἐπιπχοητὶ 5. ς 

ΠΟ. Χ οπορ ἢ. ἔργον μϑὸ νυκτὸς λῦσαι ἵπποις, ἔργον ὃ χα 
ὅβεϑιραιί σιάδει Χ Ἔπορ]ιοη, ἐπέσαξε ὕ3) ταὶ ζωαὶ 
σὰς εἰσκοις κα λήλων 9 σατποῖος Οπλπο5 γΎΓίθι15 σαιπο η 
τιῖτ, ὑπησεσευγυῆση γῆ τοττα ἀσσιτηιίατα, ἐπεσοίοσετο ὑμᾶ 
ρεγροπεθαζ ἔρον νοϑ ἱπρ σγαιιε2ῖ.3.Β ορς.175., ὅσα 
νον» {τόσης πη] ὙϑΑλτε ἄγον ον Ἀεριυηναρὶς 
ποηουν πῆς ὄεσεστεΓυν 8. ομογατιι5 οἰ 6 1.16, 
Βικίσειις ἰη ἐρ τ, ὄθαυτίηειν εἴς Οἠιι5 ἸΔΙΠΠ σΟΓΟ,Υ, 
στίξαι ἵπποις, ηιιος ΟΡ ΕΙρΡΡΙ 5 τόγποτο, τς ΡΒ ΟΡ, 
Ρἤοη. ὅδε σοίξαντες τὰς διφ ϑέρας δ «δὺ ὄνοις, ρα ες 1ῃ 
δετοητος, Πογοίοσ. ὅδε σείειν ας οι 1] ἀτο α σοι 
το. Αὐ Πτοτο! Ρυ  ] οπλας. αἰεὶ [) σικυων [ο΄ 1165 5} 
φελῶν τίν! βχείς ἡ σιν ὅγαν καρποφορῆ σωσι, τ ἡστοτεμιῶὼν 

ταπα τή τῇ ἢ γίυ αἷοὶ ταὶ Μζας ,τρωΐμοις οἴσει σικύοις,α 
χίτινίάς ὅβέσωξις, : 

Εἰ πισαλχϑὲς»ἀεἰσϊτοτ. χεεωφειλετής, ΕΟ γ οἢ, [εξ ἀρ αὶ 
χθής. ᾿ἴσοῖ αἱ ρ μα δοτῆςα (ετῖος 1Π.πὶ {στι ρτιιγάσι Ρ 

Ἑ᾿ πίσειον, γο] 

Ἐ᾿πίσιον, ἐν το ρα δ 65 κα πγοάϊοῖς ἐφήβανον, ῬΊ Τὴ. ἔπι ὕοη 
ῬοΪ εχ 110.2..αὐτη ἢ νἱ τρίχωσις ἢ ζη τε κἡ ὅσ ειον, τὸ γδ 
πρων μόνον, ΝᾺ 

Εἰ πίσεις(9-.1τα ἀϊσοθστιγ ρογίοη (ποηῖξα. τς ΡΟ] 
συ ὅλησεις Θγσοπια ν Θητιϊλης ἀρὰ [κἰς,α}10.4 8 
τοτη ἃς σοποιιείττ, ἃς παῖ πιο πιοτι ῆδτι; ναὶ. 
ταῖτετᾶς νοπτ]ατατν - 

Εἰ πισείρω, γα ΠΟ αττγα πο ξογταῆε ρτὸ ὄπησυΐρω, ἢ 
Εἰ πισείω, μα, εἰσω, πτεικ α)το 10 4 τ ΊΟ ΠΟ ΠΟιΙτΟ. ἱπτ 

οδιι τος αλποῦ. οὐδ νι Πἰρτο ΠΟΠΟ 5 παρεχᾷ 
«τερον ὅθησεῖσ αι αὐτοῖς Σὲ κίγδιυρον . 1ᾷ οἔξ, ἐπενεγκεῖν, 
ΡΟΓΙ σα υπγ}..ὁ αὐόσας δηηστίων, δ μον σεωέπεισε ϑεμι 
[ὰς ἀϊεςης ξογπιϊ ἀμ οςςΡρορι]ο ρογῆιαπε, ΡΊὰ 
πο ργατοπέςης Ῥοτίας ὃς ἴῃ πιοάτιτη αβογοηβ.. 
Πιαῆτ, (ΟΠ σας παῖιος οἴ Βιδτϊςαηἀας, δά γα ἴπ 
Ροττιιηϊτατοῖη πα 15. Ὅ)σείειν ὐκφοξ εἶν, αὐατείνε 

Εἰ τεισείων, ΡΠ ρΡἷ5 Ρατο. ΟΠ ΠΧ πθτὸ ργίπιο; τὸ μέσον 
σιαὐδιον, τὺ ἐντὸς, ὃν ϑέμιον, τὸ ἢ ἐπυρτημῆλον ἀντο, ὅῆπο 

Εἰ πισέλύωα, τοὶ, ̓ ασουταν [πάτα ποπόραι μἰωοειδῆςς 
Ε πισεσυρωυ δ. [Δ [ΟἼτιι5 5 [ε4 ἱπομίταγ αἰῖτογ οτὶρ 

δηπσεσυρμίνΘ., ͵ 

Ἐ᾽ πισεύαες το ἐφοριήστές,κελϑύσας. ἸΟἸΤΑΠΒ » Πιοτέατιϑι 
σδιμώας ὅτησεύας βαιέειν 7) πέτρης» 14 ἐἤοίιθς ξαταμ 
Χο ργαοὶρίτοπι ἄάτορτο ὄψισεύσας, αὐ ὄθησεύω, ἢ 
τὸ ἔδιι ἐπρο ]ο αἀιιογ 5 αἰ ἐχιισιη, ὯΣ 

Ἐἰπισεύΐομαι, ἰοΠΟΥοαρ στοά! οΥ οιπι ἐοΠἸπατίοπε ἷ 
ΤΊΘΏΤΟΥ σΠΡΙο»Ετυπιοΐον. Οὐν .ν, νη" ἀξ ἑπεὸδ ϑύογτὰ 
τιιοραητ, ΑΡΟ]Ϊοππις Πἴδτο ρτῖπλο Αὐϑοηαίϊς 
γαϊκοις οἱ οἵτ, ἐπόυῆνοι ἐσοξοιυυγαριὶ 4 ΝΟ. ἐπεατδύοντο 
τοῦ ἀςοοίεταῦαας ἴδει οἴτατο στα ἵτον ἔαοϊοθδηῦ, 

Εἰ τισεσυρυΐήως τι ποιεῖν» 41 ΠΣ ΡΤῸ μὴ ἀκριβῶς ημαῇ 
ἱαηρπιὸ Πρηϊῆςατ ἃς ΗΠ οἱ ατὰ» ἱποοηῃάτὲ 9 ἴποοὶ 
τ ἰὸν (τη πη. ᾿ 

Εἰ φιση μαίνομαι ασοίαπηο ΡΟρα]ατίτοτ ὃς ἀρρίαιἀο. Π 
παῖ κὴ ἐὺ ὁκούοντας ὄμησημα νεῶτη κὶ ϑορυβεῖν Ἰαγ! 
Τεουπάο τιιπιοτς ργοθατς: Αἱ (ς μὴ η.ἐν τῷ αὐρῳ εὗδε 
μαινέυδρεν ἃ δῆμον κὶ δυδεγ μῆμον ἐὺ παῤ ἐμοῦ χόγριε,. 
ϑϑυμώ ζειν. ΡΟρα]υτη δἀπημ τη γα ητο ΠῚ 8( ρΥΟΌΜΙ 
Ἄθιι5 ἴῃ Γγειγοο, ἔχοντες γοαμματεῖα, καθ ἔκαςοῦ 
τ κραυγῆς τὸ μέγεϑος. Πα σοητος τάδ [145 ΠρῚΠατῖα 
δηί τι τηθον Πρ παθαητ, ΑἸ ἤοτοὶ. πὲ ϑαυμασίων 
δὲ τινα ἐν ἀβύδῳ οϑδᾳκόψαντα τῇ δγανοίᾳ 5. εἰς τὸ 3 
δὲ πολλαὶ ἡ μέρας, ϑεωρεῖν ὡς υὑπύκρενθυδδων τινων, κὐ 
ἴῃ ΤΠ οαῖτγηην ΗΠ νασαισι τα μΐτος ἀἴ69.» ΠῚ 
τοῦ [ρεξγο!ς . τα ιαπι ἴῃ ὁ οἰΐεπς Αἰ τίοπι 
ας Δπια ἔχις ααἀπιϊγαδιπάὸ. δὶς Ἡοχατῖα 
[ξοιτθάος ἴῃ τα ας αὐ 1], ἘΠ οσιιπα μας Βαπά 
βἰσοθα ἰς ἐγοάεθατ αὐῖγος αὐάϊτο Ὑτάροάος 
τι [εἸοτ ἡ ῥἰαιηόγαιις εἰιοατγο. δι σηίῆσαῦ οἹαν 
ἀρρτορογοῦῇεβπο, ὃς δθησφεαγίζομαι. Ταππο βοὴ 
οἴ,9 σῶς δυϑουύας φηησημαίνοῶ α δηρρίως μὴ ἰδόρρκητὼ 



π᾿ 
ορσομιολογεῖτε, δ ΝηΪ σας οτδῃ ἐπ σπὶζς ἃς Πὸ- 
ἰιο ἀξοοτο νὲ ἱπιρειατοῦ ἀοηδης εἰ τος ἐσσοτς 

βοΙ γ Βῖϊις,κ) ἐὺ υὑπϑραασίσιο τας κὶ σωσόμτας τινας ΤᾺ πο- 

γσυμαίνεται δώξριε, ΑΥἸτοτοῖος ἰοσιιπάο Ὁ Ομ ιν. ἔφη 
ἰχϑόντας ὅθησημήναδδαι 5 ΡΟ ἀδοογαγὶ ομῖς 57}}- 

ἃ εἰτ,ἀοπατίθαπν ἀσοὶροτο ὄϑεσυμήναιϑει βεζα αἶσα, ὄθα- 
ν ἢ 1 ἐκ ἡ ἐγλάδΘ- τρεσβώυτων . αὐτὶ πῇ κυρωσαντῶν, Ῥὸ- 

Ὁ γδ ὧν αὐ ὅβεσνμγνατος 4115 ποη ποῖεξ ὅς δάμη γοζιτν 

ἰν» αν μαίσιειεν δι. σθυσεσηνκασ μῆμα γνωρίσματα, ἱηῇ - 
τῶ ῃοτα» Βιιάαιια ἐρηἴ0]. διρσηϊ σας οτίσου αςο]α- 
ἤρῃο τοίζατ! Παῖτος ΓΟΙΪνο. ἴῃ ἰςοιηάα μη ἴον. 

τὶ ἈΠτοτίοσταρμιιπὶ ντ πορτιιπὶ τορτοῃοηήςης, χω- 
ὧν κ᾿ ταὶ μεντινέων ἡμῖν συμφηραξ μετ᾽ αὐξήστως κὶ δια 9έ- 

αὐτο, δηλον ὀπχῳ 9. ἴκειν τοῖς συγοα φεῦσιν ὕτσολα μι αὐωνγαὲ 
τράξεων ὅδηδ ρα ἰνεύϑου, 9 ἀροαππατίοπο ργοίται ὃς 
Ραμ]ὸ ΡΟ, οἰκειότερον ιὑαταῤχον τὶ ἱστορίας τῇ τὰ κα- 

Τὶ ἔργαν ὅπ:σηραίνεϑει ὅηισημαίνεἄδοω οτίατη ργὸ αιιαα- 
βολτίοποσι ἀαγα. Ατ ξοτο!. ΡΟΓ τὶς. αίητο, χρὴ 9 
εἰν κὺ υὐπτοκρίν εὗδε! τοι σντίον ὅθεσνμωνομῆσο:ς ἐν τοῖς ὁρ- 

σω ἃ δῆμον, ὅπεσνιςίνεται δ᾽ αὐτὸς αὐ τῷ τίυὐ οἰξίσω.- 

ἴταυτοπι ρης Πδὶ αἀαςχιιατίοποπὶ ξατιιγα πα ετιΐῃ 
σημσίνεῶκι Το ὅπσφραγίσαι, - 

δυώ, Δα ποτο, ἸπἀἸ στῖτη ν οἱ ΠπἀἸσατι οηοτη [αοῖο 9 'η- 
Σἰτουτεργαίςητο πποτείςο, πο πΙ Ησο,ἰπίτθ η1ο . 1}- 
τη ουἰπάϊςο. Ατιτοτοῖος ρεῖσιο ἐς ϑέπογαῦ, Αηϊ- 

ὁ αἴῤῥεσι γίγνεται τὸ αἰδέτθω μα τᾶτο, κὶ ϑάλεσι τοὶ κα τιμίωια 
πάϊςαητ ριιϑογτάτοιτι δί Δ] Πα πὶ Ττάτιις σου ρογοὶ ΠῚ 
πάε ξησημαίνω νογδιιπὶ πιϑάπσοτιπι. Οα]  ἢ115. 

φ' οανὺς πυρετός ὄξιν ὁ καϑ' ἐκάφιίω ἐμέεαν κ' νύπτα 

ν ὁ αὐτῆς ὥϑας ὀθησυμαί ων, 14 οἱζ. ᾿πάϊσαη5 9 ἐπάϊςα- 
ΠΠπουῖς οάσης 5 δ. ᾿πυλάοης. ὅβεσημαίνω 1π1 0 ΤῈ} 
Βρηϊῆοας ροττοηάο. Ρ]αταγοθιι ἰη Τ)οπιοιγῖο, 

5 τοῖς πλιείςτοις τὸ ϑεῖον ΟΥ̓ ρΌτΙτ5 ἀε οἴζοπτὶς ᾿οηιξ5. 
αἰτίοις δὲ νοχατίοης ΤΠ Ια ποτα ἀρρατγιο- 

τῶ καὶ ἐρανὸς ὅπεσημαίνει τοῖς τοιότνις καιεφὶς»Ἰγαντι ἢ - 
τοτηρείατεση Πρηϊῆςσαητ. (λιιατο οτίαπι τα 

ΠΟ Ρτο ἰρείζο δζ ροττίηςο ἀςο ρίξει, Γἀοπι εἰς βα- 
ἡ) γδ δ᾽ πριῤῆοντίθ- καὶ κακὼς, ἐδὲν τῷ κοιγῳ σᾶτο ὄξεσν- 

5. ὕτας ἢ ἐκείνως ἔχοντίθι, ἡ ἢ καϑ' ἔχᾳςιον ὁμοίως ἔχεν 

γκίω. Ατιϊτοτοῖίος ἐὰ Ργοδίεμπηατ δέῃ. χ 6. ο 3. νὲ- 
εἰ υὐοὺ δθατέλλιεσι, ἢ τοῖς εἰς ρεις. τὸ ὃ ὅππσυ μισίνειν ὅδ! με- 

ς ποιέϊν. Μϊσαζα, τῇ Πσματὶ εἰπνδοτοπὶ ἸΠΠ σηἶτον 
ἢ ᾿ 

ποτα, αοἰξιιπν {πε π! σατο, ἀοῆσπατῖο.. Πσηὶῆ- 
δῖ 14 φιιοά ναΐξιι ρι τ βοιτιιγιίςετο δά Δττις ἀς- 
τι {᾿ αἰ] ἃ ργαστηατίσου Παθο5.!Ὀγῖθος. Πἢ τα] Π115. 

ἡσημασιον-, δὲ ΨΙΠΟΤΕΠῚ ἀϊεϊα Ρετίσγιθιτο. ΕΠ ετίαῃι 
ἰηϊτῖ πὶ ἀςος πο πο ἔεστὶς. Ὀϊοίογιάος ἐς σοῖο; 

ἰγρεῖσι μετ᾽ ἐλαή: πορὸ τ ὅτησηυασίας, Τάετη ἐς Αρα- 

ῥῖγος ωρρ ἡ ἔππτημασιας δὲδὺ υὔνον. αττο αάἀπιεητᾷτε πὶ 

πο πετπὶ ἀρ ροτοητο ἔτ ρους, Θα]ςη.9. Τ Βογᾷρ. ἐσ, 
δειίας ὄπησημιοισίας ποιεῖ ται, "ϑύει σ᾽ απ ἀρχῆς εἴχρα τέλοις 
ὑς, ΑἸεχαηά. Αρῃγο τ, τ᾿ τίω) δησσυμα σίαν, νοὶ Θά 

᾿ἀά τετηριις σιιο ξῖσιις νέρες. ὅδησυυωσίω 5 ἀστέτ 
ἀϊοιιπετιιτ ΠπεΠ]ἀτιῖπὶ ἢ σημΠςατίοηςς. κ᾽ τίω ἔβπση 

τί ἵυό μῆν(Θ- κτύπος, ἔγά σου αιιοπὶ 15 αιιάτ 4] ἰα- 
ΟΠ τη. Θαξὰ 5 Ρογ Τα τοιηριις ἀσοϊήςξης ΠγΟρ τις 
τ ὅζς. Αἰοχαπά. Αρμτοαιῆ τα Ῥγου]οσιατ. ο- 
ὅλισυμασίας,Δητς δἀπεπταητοῖη ξεῦτειην οὶ ποη- 
τε. Ἷ 

το, Γοτῖ θο πἀποτατίοποσινηάς προσεπισημειως Βι1- 
[10]. ὅγε σημειωστέωυ οἱ κήπῳ τὸ ϑος . ῬΊατι 1 τπποτοπὶ 
δ Ί ατάτομιις Ἰη ΑΡΟΡμτπορτ. Ηΐης δδησυμείασιε, 
ὈΓΙ ρει τὰ, ΤΊ οἴταιτ οτί αττι ὅθησηρκειεν (δ. ΤΠ Πρ πτιι5) 
1. Ἐσίου ἔπεσημειευῆν 9. αὐτοκοίπωρ, 
ΠΡ] σις οἰγ ρεΐ» ποτα 9 Πρηιμπι » πηᾶςι]49ἱπῆρῃς. 
σήμον. ἈτΊ 14. ᾿ 
ηἰσ.ἔνσυξιΘ.. ὅηηφόρης,τρρφανεςερος, ΤΠ ρΉΙΓιΙσοἵ!- 

τΠδποτὰ ἀπ ϊ πέλιις. Ῥαι τις δὰ Κ οἴηδηςάριτε νἱ- 
οἱ ἐν τοῖς ὅστος ὁλοις,ἴηποπος τοῦ Αροῆοϊοσ. ὅθ συ- 
ΔΠΠΓΙΙῚπῚ Πρ πἀτιιπη »ἀπγιιη ἐλ ιτη, Τ Πτιςν. χευσίον ὅθ- 

1πι: Χ οην 

ἸτοτοϊπΠρηϊτὰ, Ρ οὶ .1η ἐρί τοῦτο, ὄησήμως πομ- 
τ ατὴππρῃσητ. 

-τήτης ἐμοὶ, ροτίηάς ἀταις οσ ον Χ οη, ΜΘάϊτπὴ τῷ 
ἐογ ογ. ἃς ἐπ᾽ ἴσης. 

μα «ἰεὶ ἃ πραΐχνλον, ΕἸ ε ςἢ,ἔοςα]ς Τἀττηϊδ. 
γον. ὅθησν ἢ εἰν οαινος ᾿πΠπῖ σᾶτο ὃς Δ ποτταγὶ οἰαπιο- 

[ἜΓΟ ἴπ ξεγαπη, ἐφορα σαι κὶ ἐπειφιέγαι «δῦ κιμας, ΑτἸτο- 
ἴρικ 29. ὅταν ξδ΄ γ ὅμασίζῃ, 65: ἃ ἐχθοὴν τιν ὄπμῤῥυξας. 
ὅηπαυδας Οοπιπιοητ. Σπὸ τὶ ὅτπφ ϑέγϑεως ὄγισίζειν κὶ τὸ 

ἥσωι ὁμοίως τῇ φωνῇ. 

ἢ 

ἘΠῚῚΠ όοι 
Ρ᾽τα ν πάςοῖπηο ἀθεσινεστέρα δαὶ αἰδϑ»έγειάυ, τὸ δθησινὸὲς πο χήίιιπι, 4α.- 
τπο [πὶ ἀριιὶ ΗΟ οἢ. 

Ἐ πῖσιον, τὸ αι [ΠΟ α] τσ ιπ]Ἰοστο ρυιάςηάιιπι, ον οπττῖς ροξγοπια 
ΡῬᾶΓδ. Ι 

Εἰ πίσεςον, τὸν οἷ ὄδησιγμα, απ ἴῃ νοπατίοης ἱπολτα ΠῚ ΠΓΙΠῚ. 
Ε πισήτιαι, ταὶ, ς ἰἰγα ΓΊα συ τίον» [ΠῚ ταις ἴῃ ντιμυ αὦ οἰδιιαι ποςοῖα- 

Τὶ Δ. Ο ΠῚ ΠῚ ΩΓΙ5. 
Εἰ πισιτιάζα,ν Ἰατίςοῦ Ὀίλιτ, νἱατίςσιπι πιο. 
Εἰ πισιτί ζο μαι» με. ΄σομιων αν. μσμιαννγ τέλιιπὶ ματος αι οἰ διιπη; ραίςοτ;οο- 

ταρήἤο  ορομ. αὈ [Ὁ]. ὄδησετι σοί μῆμοι τὸ ἴραςτον ρταἀἴπ ΠῚ ΠΊΟΓΟΑ - 
τίν 411 ἐχ Ὑ Μιιογ ἀϊ4,Ππτογρτνγῶςιις, αὐτὶ σῷ λα μιβαϊοντεςγας- 
εἰρῖς. 

Ἑ᾽ πισι τι(δ:. ὁ, ὃ. ὃ 

Εἰ πίσετος, ΟἹ} ΡΓῸ ΟΡΕτΟ οἰ δ᾽15 τερεπάίτι. αἰἴςυ] σο μα δίταηϑ νἱ- 
ἔξιις ταητιῖπι στατῖα, ραν Πτι15.,αὐρφόσιτος, αριιὰ Ατἤοη, Π1}0,ς-. ἀὐρνί- 
σεις τε "ἦν. ὅπησντίων τούτων τινας, οἵ διειεσνούσιν ἐσφᾳδ ὠὡμᾶμοι παλλότρια 

εαυεδὺ αὐτὶ καρύκων λέγειν «ταρ' χοντες ἀϑληταῖσι, Τδιάςαι εχ Γἢς- 

τοσγάτονν οαθο νῇις οὔ, Σύ δ᾽ ἐσὲ ϑέοσον σμικυϑέων γθησιτιεῖ, ὅβ- 
σίπιοι γδ καλουυῦ παι οἱ ὅδε τρρφαὶς ὑπουρηριῦ τες. [το 4. ΡοΪ τὶς. κ᾿ὦ 
ταῦτα ὅδησίτιοι, κι ἐ δὲ μεδϑυὸν πορϑς τοῖς σττίοὶς, ὡσαὸρ οἱ Ὅμοι λαζόντες, 

ΑΙ ΓΟΡ .ἰω γὸ ἔνα αὔδρᾳ ἀ δικον σιωδιακηςγαντιμαρτυρ)ῦσι δώδε- 

κα τοῖς ἑτέροις ὅγησιτιϑι, 

Εἰ πισιτισμὸς »υὐ ὃ, ΠΟ ΠῚ ΠΊΘΑΤΊΙ.ν ᾿ατῖ 11 Πὶ Πα 1159 σα Ὶ ΠΠππ. γι πιο τ 
τατῖο. Χ οπορ νοπ, ἑλλίω. 3... ἐγήύετο αὐτὴ καὶ ςρατεία ὥσπὸ ὅασιτε- 
σωὸς τῇ πελοπονήσῳ 5 ἔπ 11| ἀχ ροάϊτῖο ῬΓῸ φΟΠΊΠΘάτι5 σορί ἃ 

Ῥεϊοροπεπαοῖς.})οπι  Π] επ. αἴθὶ σεφ αὐ, ἔχοντες ὄβησιτισ μὸν τ με-- 
ρων τεη]αραί κοντα οι θιιπὴ ἀἸοτ απ αιδάγαρίητα, Γαισῶ.ς.9.χ) θΐρω- 
σιν ὅπησιτισικον, ΟἹ θα γα. 

Εἰ πισιττεω. ὦ αρι4 Η ΟΊ Οἢ. Ἔχ ΡΟ ποῖτατε ν οπατοσι πὶ ποτα. 
Ε πισίφλιον, ΓΕ ΓΡΟ αὐ εἰν γμκωμητον, Ε] εἰν οἢ, 
Εἰ πισκοίζω ποδεοτι,ς]ιαἸςοουϊταιθο, Α ΡΟ]. ἈΠΟ, 
Εἰ πισκαλμὲς, ἰδὸς τα σς 11α Τὰ (σαί πιο, }}.11,1. 
Εἰ πισχαπ]ω,Ἰπξοάϊοοῖπ Ἐρὶρισταςο. 
Ἑ πισκεδαννυμι,Ἰηἤρεγσο ἱαΠ ΡοΓ αἰ Προ ὃς ἀ ραγρο. 
Εἰ πισκέλησις, ἀἸοἴτι ἴῃ τὸ ΠΟ Ἐτιρεῖπια σαὶ πο α:Ρεῖο δὰ στε 

{τι5. σ] οπιογαηίος. ΡΟ εχ 1.1. σνεικτέον 2. αὐτοὺν(]ορ. αὐὐ τον) παν δ᾽ 
ἵππος αξχυται τὶ ὅθησκελήσεως ὅξησ κέλησιν ὁ Ξενοφων καλεΐ οἷὲ αῤχίω) τὶ 
4] ποδών κινέσετως. 

Εἰ πισχεσσης,ἰοσιις. ΟΡΑς 5) ν 6] εοπτεῶιις ὃς ἃ νεῆτο γοσηοτιι5, Ατ- 

τ ἄς μιῇ, Απὶπι. 
Εἰ τισκεσζέον, μας 44 οἱϊ τατῖο » σορίταπάμπι οἵξ » 1. ὅβπτηδευτέον, 
Εἰ πισκέπγομαι. μιόψομα,»ανεμμα!»ν ἸΠτο ὶ πα, σοηΠπάετο, οδίοτιο» 

1ηἰριοῖο. Ποροη. Ασςυίατίιιο Ιφσοῦ! σαρῖτα Ρτίαιο; δδισκέστε- 
τ ὀρφανοιὲνἱῆτατο οὐρμᾶποβ. Ματτη,αρῖτο νἱβοΠππηοαι το» 
ἡ ϑνένηστι κὶ ἔδησ κί ψα ὧνἐ μελντπταίτ5 πιο. ὅδισχετστομαι)» Ρογροη - 
ἄσ. ΧΕΠΌΡΗ ὅθεσκεψ μεδτε εἰ ρου ζίζαζε, δίς ϑοΡΠοο] νώ μ ὅλες 

σκέψαι μολών,τας πιιὴς αὔρτος, μὴ ὅλε τούτοις ὑκ ὄγασκέψομαι»ςαρ- 

τὸ ψιΐητο ΗΪογόναν δὲ Πιατιηὸ 5 Νιιηψυ ἃ Πιροτ 115 Ποπ γιῆτατ 
ῬΡοξαποτας Π).Ἡ]ογοπν πὶ. Πὶς νἹΠτατιοηςπι Ῥγὸ Ραμα ΒΟηὶ ἃς 
ἀτς {ἸΡῬΠΊο 5, ν τ ἰ15. ν ἽΠπταρο ἴῃ ντεὰ Ἰηϊυίτατες ΘΟΤΙΠῚ 

ςαρῖτο ντροππηος θτο ρσῖπλο ἈΘΡΡΙῸ τοι μγοτοντ αἰλὰς ίαρε 
ΡῬ͵Ὸ ἀοῇικη αὐηρ μιν ὅθησκεατήπω 2 ν}γ ΠΜΠ]ιι5 πε 4] ποῃ νοη]ατ, 
πᾶς ὃς ἐαὶ ϑβησκεπῆ,ὰ ζίσεται ) φυϊςσιπαιε ἀοπιεγτ., ΠΟ η νίμοτ, 
ὙΠοορμγαίς, δ ποτ. το τογεὶ ουσαριτς ἀςεϊπιοσιαττο 5 ὧν 3. ζ 
ἄγλιοςς ὥραις ἐκ ὅθεσ αἰεντεται ἴῃ 1115 ἀπηὶ τοι ροτατίδι5 ποπ οὔ- 
[ουιάτιιγιν εἰ ποη οἱ οὐ Γοτιατιιηι ἀταιὶς Δα Δι οτίμηγ. Ππᾶπι 
ντάοτισ ἢς ἐχροηΐ μαδετγέαιις νἱυ] Ἱπιρεγίο πα] 5 γεγρίντ "ας 
τἰ πὸρηοπ οδίδιπατιιπη, 4 οἴτνπου ἀοργοβοπῆιαι εἴ οδίοτιια- 
τἰοης. ἐπεσκεμοῖ,Θ- ορὶταδιιηάιι5». Χ ΘΠΟΡΒ.. ὅδησκέκατεῦδαι εἰν 
τῖλην εἰν σοη απ ἀσογε να] Βαϊδοτουος πίον! γεξομίογε κ᾽ κατειπ 
ειϑμέννιιπι. ς. "σὺ κ᾿ Αἰαρὼν ὄψησκύψα δε αὐὐτοις.] Οἱ ἀςεγι) Καὶ ἐπετ 
σκέστησου 7) γγυέσεις αὐτῇ, νἴ παιπειαὶ αὐ. χ᾽ ἀἰδεϑιῖον ὀνόματα 
αὐτῆσ. ἸθΤἀοχη;, οἱ 3. Λοϊται ἐκ ἡ φυλῆς πατείας αἰ τῆθ.  σεεπεσκέπης 
σαν ἐν τοῖς ιἱοῖς ἐσραῆλ»ρποη ν πὰ σε πῇ Πιητ. Ηΐης ὅλ σνΣ γι 5 σας 

{ισ,γοσοηΠο. 1 1. αὐτο 5πασκεψις αὐτῆ οὖ ἐπεσκέψατο μαν σὴ ες 
πεσκερυῖῥοι αἴσρες» τος ηῇτὶ γεγὶ Εχοά.ς.36. 

Εἰ πισκέπτωςςοηΐν ἀογ ον [Ρὶς19. ἐσθ 
Ἐ’ πισκέπω, Ππροτπὸ ἴητοσο ὃς ΟΡοΠΟυἷη ΘΡΊΒ.ς 
Ἐἰ πισκευάζομαι μ.εἰσομαι; κα. ἀσμωιρᾶτο δυπρεπιζωγόθηφ 

εἴ, Ἀεὶ - 
Ε πιο ΕΒ λα θ κεν μεξθενα ἄδην, Εδ ΒΤΘΉΒΗΔΣ 

το,ράφηϊο ξοπιροποςίποοηάίτα αἸρετουγερᾶγο, ἀμ β τὶ Ζ 
πταδιμι εἴ} ποϊλῃ.κὶ δεκίωυ δώσουσιν Ξ πειδ αὐ ἃ ΒΔΕ σχ δ 

σω. αττογυῆυοι γὸ ἀυτώ δ ὑο ἀκτῖνες αἱ βέγις αι. ΕἾΑτ.Ρᾶ τὰ γος ΡΓῸ 

αξλίπα νας ο[Ὲ1.ς, ἀς 1 ον. ὅτ᾽ αὐ χαινεωὼ ἐἰξαρχῇ « τις ποιὰ πολθονσ 
αἱ πειλαμαὶ διεφϑαρμβμίω, ὄψισκευ «ζητοῖ σας ὁδοις γε τ Ἰ)ς 

τποίτι φρούρια ὅγισκευάζη, ἀξ: ὅγησχευα, ζ ΤΗΣ δἰάβαβείονι ἌΣ ̓Ξ 

{θαι ΡΊατιη Κομχ τοι ἰάτο 10 πα! πολιμιὶ ἀἰπιαι 1ῃ- 

Παιγο. αὐοικοοὸ μκώ κὶ ανακτεῖμα!. {Ὁ οΓοῖῃ Ῥαπορ. τι ΠΡ; ΤΟΥ 

ἱερών ἐπειράσ δηπὸ εἴ τινες οἰοδομινσαμνονο Ὑπθε
λιι δε ΤΣ ὄ ἄμα 

σέσιν, δὴ πα ὑπόμνημα - δβιγπομέρ εἰς ἢ, 1 
ὅθδισκευη ἐώῥν: βου 

ὁπιι5 ἱπηροπο ὅδ φορτίζω 5. κ᾽ ὅτι δημε 5 δὐρη ἐροσα Πρ - 

τβυςγ 4, πε τεύπο»ο τς 145 τρόμο ἈΒΙΟΙΕΒΉΕΕΕ ἀρέῖρος 

ορπίζω, ΕΡΟΙ. 

-«" 

ἀμ δι. 



ὅδ 05 ΕΗ 
ποοντ ὑποσκευναζω,ςχοπογο, Ατ , ἢ 2.ΟῈς, ἐξτ᾽ ὅλησκινάστις τὰς 
Νωιόνοις ὡς ἀγρῦσας αξγύριον, εἰο,φανέσας τε ταύτα 9 ἐβάδιζεν. Χε- 

ποόρβοη ἴπ {υϊητονΕἰλλ ἀοικ, ας δ᾽ εἶδε πίω κὐς ται δ δρμίωλ, ἡσυχίαν 
ἤγζυ, τοις τε ἵπποις ἐπεσκόυασμῆμοις, κ ὧν αἰαβάτας ὠπλισμῖροις,ἱ, ἐ- 

πεςρωυΐροις κὶ ὄδεσεστιγ μᾶροις, [6 }11ς ἘΡΒΙ μΡλ Γαιις ᾿πΠπγιιέξος δὲ ἀν 
ἀοτηατοξ. υ 

Ἐ᾿ τσισκευας ὺς γοιῖ, ὁ ἸπτοΓρΡΟΪάτοτ, 

Ἐ σισκευας-ὃς τ τα ΓΑ τί εἴτις » γοάϊαἶτπι5. ΡΊατο ἴῃ ῬοΓ τὶς, τὸ ζῆν 
πάλιν δηλ τών 2- γἡ χαμιξαύων εἰϑανασίὸμ ὅπισικευας μὴ οὐαὶ τὰ δη- 
μιαργοῦ 7 τοἀιπϊααπι ἱπτηχοτγτα τατον ἀοςρίοη5 ἃ σγθάτοτς δὶ 
ορίἢςοινπάς ανεπεσκευίαςιθ ἰγγοάδταϊατις (ατι 091. γγεραγαδὶς 
Τὶς πος ἐπΠπαπγατίτιις, 

ΕἸ σκευὴ, γαξτατὰ, ἘΠ ἐπιςητύττι ἂρ ρατγατις, Παρ ΡΟ Ποχ, ἰμίξγιι- 
διο, γε εϊο, ἑΠϊαιιγατίου πάς ἐκ διδόναι τας ὄψισκευαὶ ὁ κατα- 
σκευαξ,ἰοσᾶτε ἴαττα τοξξα τυθη αι ΡΟ γι ἐς Ἀςρυθ]ῖς. ο- 
τλαπόσιμα [οι ῃ 55 πολλών ἔργων ὄντων “ἦι νι δ) δοιώνων τοῦ Τ τι- 
μην δια πάτης ἱ ταλίας εἰς ταὶ ὅγησκευαὲ κὶ κατασκευαὶ τ᾽ δημοσίων. 

τά, ἡ δὰ παίης ἰω εἱ τιμηταὶ ποιοῦσιν εἰς ταὶ ὅψησκεναὶ κὶ κατασκχευας 

ΥἿΟ δημοσίων χΤ) πενταετηράδα, (ἀττὶς τοξεῖς τι πα ἴ5 ρογ πη σα ]α Πὶ- 
{γα ει ςη. γγὸ ἐμῇ Θ- δθημελητὴς “ἈΠ πειχων δγασκευῆς. ὄγι- 
σχευ ζω ὧν ἔσαν δ γεων ὁρωντεςοἷ. αἱὐ διωυ ἀμάνοι τας βλαβείσας Ἔ γεών 
ὅφησκευ σαι. . 

Εἰ πίσκεψις, ϑο, ἐφαοη [ις»τοσοηῆο.ν Ἰάς ὅθασκέπομαι, Ττοπὶ σου Ππάο- 
τατϊο 5» ἱπήρεξεϊο » φορῃῖτιο 9 ΠΟρ τατῖο 5 ἀϊρατατίο δ. ΡεΥ- 
Ρεπῆο. 

Εἰ πισκίμλιον ας τὸν [ὩρΡΟΥΙΟΓ ἴσο παρ ραγ59 ορ᾿Γσοπίτιπι ὃς ορ σα πος 
Ψιτγιιαῖο ἰδτο αυϊπτο,οαρίτε οὐξϊαιιο ὅς [1|0.7.6.5.τὸ ὅη τ σκυ- 
γῆς κατοιγώγιον, ΕἸ Υ οἢ. 

Ἐ᾿ πίσκίωθ.. [1 ρα Πδιι5.1π τοπτοτιίις παδίταης, 5ΟΡ]ιθοΪ 5. 
μησὶ, ὅθασκίώοις γῥοις δώτρυε 9 ἤτοι μεγάέλοις καὶ ἀὡρεπεῖς ) οἵοις ὅ)ὲ πῇ 
σκίωή. 

Ἐ᾿ πισκίωδω, Πα ῖτο ἵνα ἰϑισκίωώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ν' δσαμις τῇ χριστοιῖ, τὰ 

εἰν ημαθίτος ᾿π τὶς νίγτιις ΟΒυλτι,Ρ4},4 4 Οοτιητίι. 
Εἰ πισκυπηομαι,ἱπυροτγο, Ομ παίττο ἴτοπὶ σοι 9 ᾿ηΠπι]ο. νηάς 
ὄπεσκυ πῆ: ὥτι ταῖς μῳ τυρίαις»ΕἸκ τοϊπἰπιομλ) ΕΠ ἀσοιίιτα 7 μος 
εἰ κατηγορεῖν ψῷ δυμαρτυρκών. Γοπι Οἰ ἘΠ ἢ κ7ὶ δυέργρυλ κ οἱ μαῤξτυ- 

ρις ὑμῖν οἱ τότε αἰόοᾳ γίωύ μῆνοι ἐμαρτύρησαν ἐν τῷ δηχας νρίω,» Θεομέ- 
γὴς αὐτοῖς εἰς ἀληϑή μεμαρτυρηκόσιν ὑκ ἐπεσκήψατο 5 ἐδ) ἐπεξέρχεται 

δ ψάδομαρτυριών, Ἔὐίαιο τοίτοσ,ντνογα το Π ἤσατοϑ» πες τιῖπι 
ΕΠ ροπιιίαμῖε ὙΠεοσηοποδιπος πίῃς 60 ποιυλῖηο τοὺ 5 ἔλοϊτ, 
ἀιιτ ᾿πτοῦ ςῸ5 τοξογο σοητοηάίτοαιζ ο0 σγπιῖης νγροῖ, [6 ηῚ 
Αἰ]. [ν᾿ ὅγησκυψάυῦνΘ. ταῖς μαρτυρίαις ἀδικηϑεὶς 9 χἡ οἰσελϑὼν εἰς υ- 
μώς καὶ ὅλεδείξας «ὅὐ μαῤτυρας τϑοὶ τῷ ποῴχματος τοὶ 806 ὃ μεμιαρ τυρ»- 

κότας, οὐαὶ 2 τούτων δίκίιυ χάβῃ,κὶ ἃ τρρβαλονᾶνον, ὑτυύδεκον ἔχῃ ἥδ 
κακοτεχνιών,ντ Ζιὶ 11 Π- το τ πιοηῖς οἰ γοιιππιςητιις εἰ, Ππλ] 
ἔῃ ᾿ρίος οάτη τετη νἱπάϊςδηάαπι ἃ πο 5 οἴγᾶτα ρος ὅς ρο- 
{τυ  ατο, Ππιι] οἴπμ {αὶ τοίτος αἀογηάτος ργοδιιχὴτ ἐ0 ΠΟΙ. η6 
Ὁπο χά πα εατφοιμη οὐ φιις οἰ γοιιι ετἰ ΟὨ 5 Οὐ] ΠΟ 5 ὃς 
ςοἰτιοηῖς ἐχρογίατιιγ. ῬΙατο Τιοσ. τὶ, ἐαὺ ὄψεσκηφϑῇ ταὶ φόν δ 
μαρτυρησω(δγμσκήπηεϑει ἢ “ἴν᾽ αὐτιδίκων ἐχατέρων ὅλῃ τῇ μαρτυρίᾳ 
ἢ μέρει, Δ αὺ τοὸὶ ψ6υδῇ τινα φῇ μεμαρπυρηκάναι 5 “Ὡρὶν τίων δίκίωυ διακεκεί- 
ὥο )ταὶ δ᾽ δηπασκήψς ταὶ αῤχαὸ ρυλά ἥειν κατασεσημασ μῆμας ὑπ ακ- 

φοῖν χ᾽ «σαρέ χήν τίω) αἾν ψόυ δομαρτυρκών διάκρισιν, ακιῖ5 τοίξοπα ἴη- 

ἔπλι]ςε {α{Π το πιο!) ἀμ πμλυίατο αυτεπιὶ δὲ δέξοτὶ ὅς τεὸ 11 - 
ςοτραιτ ἴῃ τοτιῖπ το ἘἸπιομἸ απ γαιζ ̓ η ράγτοπι,ἀιηταχας δητὸ 
[ξητοητίαπη πη Ππγμ]ατίοπος ᾿Ρία5 ππαρὶ ἔγάτιις οροττες ἁἤοτ- 
τιᾶτο αν νίγοαιις οὈΠρηατας 5 ἃς τιπὶ ἀσπγιαὶ τάϊςος ἔα ΠΠ 
πλΐττετς ἴῃ σοηΠίλπ. Πεπιοίζ οπος , ϑθς Αἴφυζον, Οὐδενὶ ἡ 
ψῶδὸμαρτύρων ἐπεσχημυῦνθ-, Τά νεγὸ ἀπϊπιἀμογοης ἀϊρηϊπι, 
4 εἰμπὶ ὄψησκι πῇ) τι, ταῖς μαρτυρίας. το ΠἸ ἤσατα στ ΠιϊπαΓ 
ταπηςῃ ὄδησκηπ)εῶτι, μαῤτυσι Π σηἰ σας τε πιο πὶ ῖς πο πιΐπιιπὶ 
Πἰτὶ τ ντ ἀρια επάοΠὶ Ὡρὸς φυρμίωνα 5 Καὶ οἱ μὴ) ἄλλοι ασαὐτες οἱ 
τὰ ἑτερόπλοια δανειζόμϑυοι, ὅταν ὕπος- ἔλλονται ἐκ τ ἐμπορίων , πολ- 
λοιὶ παρέτανται 5 ὅημαρτυρϑυῆνοι ὅτι τα χρηματα κινδ)ιυυδλεται τιῇ 
δόμείσόρτι. σιὶὶ σ᾽ ὅγησκ ἡπῆῃ μαῤτυριε ἀυττ τῷ σιωυα δικοιιώτι, Οἰπι 6- 

Ἀπ 4}}} 4ι ροομΠΐ45 τγαϊφέλιτία5 ἕασπογατὸ πιιτιιδηταγ ) αἱ - 
τοΓΌ ΓΙ ΠῚ τ Ὠτιὶ ΠῚ ΟΟ ΠῚ ΤΙ ΟΑτΙΠΤῚ 9 (ΟΠ1τὶ Ππτ Ροστιι ἀρτοάϊεη- 
τοϑοτοίτε5 πλιἶτος σοττορᾶτγο 9 οἰ[αιις σΟΓΑΠῚ ςοητοίϊατὶ»αιοά 
Ῥοοιϊη 4 τγαϊςξεϊτῖα σγεάϊτογί ρογιο  τατιγίτατο πος νηο τοῖξο 
πἴτογε οἵη δόσις τοταπὶ σαπίπε Βάιιοίαπι τοροηϊς 5 1] ἰδὲ ἴπ- 
ἰυγίας [Ὁ ςἰτς οἱ ἃς ἐγαιιάϊς, Πεπιομοπος., χτ' ὀνέργου, δὲ πυρὸς 
εἴφοβ. ὅλησκηπῆεῶτη τοῖς μαῤτυρσι,αρυα οἰιπάειτι πρεὸς φορ.οἰξ Πο- 
τπιῖπὶ το ἘἸΠΊΟ 18 πεῖ, Οἴζεγο ρσγὸ ΟἸμθη. ΝΕ ΣΙ ὃς ππὰ- 
Βῃοροτς σοηῆῤεζςε νἰἀδειτ ἐπα  ἀϊα ἱπαετζογατα ᾿ς 1} ΤΠ η14-- 
τηΐ. Εἰ οτίατη ὅθμσκ ἡ πῆεύϑου ποὴ πιοάὸ ἔΔΠΠ| ἀοειήιτο, ἴδ οτίαπν 
τ] αγίασιαττι ἡπιεἐἸσῖιπὶ ἰπτεπήογς ἴῃ Αἰ ἴα 6Ππ1») Οδ ναΪποτα αἷτ 
-νογθογάναιτ οσάδπι ἐοη [τὸ 5 ποη ἐπροτι 1Π|ἀταπι. Εν Πὰς, 
ἐν τῇ τρὸς Σίμωγα Σπολογία, τὸ ἢ μέγιςιον γὴ πύδεφόυνςατον παΐτῶν ὁ γδ 
αδικηδσεὶς κ᾽ ὅψη βελδι θεὶς ζα᾽ ἐμιουῦ, ὡς φησιν, ἐκ ἐτόλμησν τε σέων ἐπ᾽ 

ὅγη κα ψα δεν εἰς ἡμώς, Τά ςΠ|, κὸ κα ταγεὶς τω) κεφαλ ω ὑπ᾽ ἀυτι γ ἐκ 
ἐτύλμοησοι ἀυτεὶ ὅησκηψαῶτω, ΡΙΑτ, 9, (ε Τιςρ.Ο᾽ 9 ὅβεσκηπῆο μῆν., ἃ - 

'α κα κατεγίυατω ἡ ᾧ οὐ δθασκήτῆηται. νὈῖ ρτο φοσαίτοτς Τα α δ. 
Αἰ τα αλγ40 οτὶαι ἄξρταιμο 7 πάϊς ται ἕαςῖο, » πάϊς ο; τγπιο - 

Εἰ πισκιάῳ , ῥτὸ ςοάςπι οἰπὶ Αςοιίατ, 1ιαἰςατίς , ὅβησμμι 

ΕὙΠΤῚ 
Ἰορ᾽, ἴτοπὶ οδτείξον οὐίεογόσις ἀριυᾷ 1ιοίδην 
ὑὰγ πρὸς Τὴ δρκίον οἱξ οἱ πατέρες ὥμοσων μηδὲν νεωτερίζει 
μα χίωτγτλοίος. 

Ἐ πισκήπηω, μ.ήψω, τιυφανοτίδτη ΡΓῸ ὅθησχήπομαι ν [αν 
ἴῃ Τ βοατοτο, θη μὴ αὐαδύς ταὶ ὠμολογημῖϑα ἵνα μὴ « 
συρέϊνγπαύτως γὸ ἐδιὶς ὅφησκύψει ἀυττά, ποπιο γε ξο Ποῖ 
πιοδίτη Οτεσοτίῃς δι: 11ς 15». ΤΊ λοιπὸν ἔτι;ὡς αὐ 
ἴσως ὄπλα βανεῶτοι καὶ διαὶ πᾶτο ὅηισκύήπηειν τῇ κατας- 

«σως κὶ ἐγκαλεῖν δυωρεπέςεξον , (4 απ το ϊχαιπι 

Μεπάοτο μουιίμςπι ὃς πά!ριπαια [ἀςογάοεϊο εἰς 
εἴτις ογοατίοηςαι ᾿πἰτἰτητ οπέσηψις ἀσσιίαγο ἃς ἢ 
Οιγίοιχοπιςοπαγγαης {Ππ|4|τίς ἐγχαλέσει χτὶ ἐκλε 
ἘἈοπιάπ: 8..εἰ )ὃ ἐπειδ'᾿ αὐ «Φωλοδαάμινης πολλοιὲ ἐκλέξῃ ᾿ 

ῳρὸς ἃ διρὺ μον,ἐδεὶς ὅλισκηναι διυα ται, πολλῷ μᾷλλον ὅταν δ᾽ 

λέγηται ψυχαξ. τάς ΟΒτγίοίτ ρτο αἔῆηρετςο ν᾿ {5 οἵ 
εἰληϑείας ὡς ὦσης ὅγησκὴ ψαὶ τι τοῖς Ὡρὲς χαΐραν λεγρυήμοις, 
τίατα ἰάσπι φιοι ὠνσκήπλω, ὃς ἐγκατασκυπηω ϊὰ οἴ, 
δομια;ἱποῦθο,Ἰτγουἱπστιοκῖποοῖο. Τ ποοάοτγεζας 
{τοτιςςο! οἴ ἀς Λτγιδηλίτπηο Ἰοαιςη5,0᾽ 3 Αἰ φελόχι 
γων τὸ ἔνε, ησκήψασαν αὐτόσε πίω χύμίω ταυ πίω μ 
φησε πάλιν") τοὶ ὑῶν ἀυτῴ νευδυῆνα “ἡ λώζυς ἐκθίνης ἠλδυϑὲ 
1οπὶ τη αιιΐητο 5 ἐν τῇ χώρα ἢ αὖ ἡμετέρᾳ τίω) Μαρκί 
μαις τισὴν ὄψησκ᾽ αι! μα ϑ:ν,επέςειλε τῷ τίυυικοιῦτα πο 
τρέπων οἰξελάσω τίω) γύσον, ᾽ὰ εἴς. Ματοϊοηῖς ΡοΙοπι ὃ 
ΒταΠατὶ δι ἱποιδιμς, ὅθησκηήπηω Ἰτοαι ρτὸ ςῸ ἀιιοα 
Τϊατιιο, πιρογονοδτοίζον ὃς πιαπάο. σορΠος], ἢ Αἴαι 
κοιγίμὴ δ᾽ ὅψεσκήπ]ω χαίρειν, λὰ οἰ υντλλομ αι Ἰηϊπη 0. 
λεν ὃ) ἐγτολιἑωὶ εἰπεῖν χύγει 3 χάειν. ἐπειδὴ ὁ οὖρ ἐντέλλεται, 
τὸ εἡτεῖ παῤ «ὐ τῆ, υ αἷν κρινίω τίν δὴ ὅθῃισκηπῆω χάρατονηαι 

ἴπηρο 14 δεηςῇς!], δίς πόλλ᾽ ϑλεσκη ων μολ εἶν, ἔτει Ἢ 
ἄλιις νοῃῖγονἱά οἰτοντν ΘΙ τ ετημ5, Ελτ ρίάςς { ζ 
σκήπλων διὰ γοχμμέτων. Ῥὲτ ἰἴτοτας. πιαηάμης, ΡΝ 
ὙΒοπι τος. ὅγεσκηπῆοντα λόγρις ΕΠχ  ρΤά, απ ττοητία 
χόμήναγουτε([αητί4.οΓςογληΓΙ ΑὙ οὐδ ν. ὅθησκήπ]οσει 
ϑυκων, αὐἀπιοπεπεν ο5 ΠιγιΠπιιγαηάὶ 714 ςἔξ 9 εὐἴδακε ι 
οοςαποδοπι ἔδιι ρετοχτιηι φαρ  ογοατιίο  Ἰτοσπι οὐμα 
Ὡς παάαιη ἀϊςο. δὲ νοἰατ ἐπιτάτηςητο σοπῆτηηο. δὶ 
Τγῦνη πιης, Ετγιποίορ, Ἄθησιοίπῆειν οτα τη οἱἙ οδτοῖ 
ἄλτουΥ Πιχας οἷτι5 νου ΟΧτΓο 15 τηδηάατὶς ἀσοο 
εἰξ Βοπιίπυτη που σρτΗΠι» Ῥτέζί τις αι] ρΡ ὦ 
ἃ πεςεί[τ1ῖ5 ὃς Βατςάϊθιις σομπτοπάεπτιιμα, ΑΔ Πα 
πιϊττοητιτη, ΠομτΟ ἘΠ πο 5.χ7) ἀφόβη, Οἱ γὸ πα τη, 
τα ώς κΚὶ ὥνετο τίωὶ γόσον ἐκ ἐπορόνξόυάν- συγκαλέσας 
τας, ἐμὲ πᾶσι κοινῇ Μ᾽ ΟἿ χουριφότων οἴδᾳκατατι ϑέμ 
πῆων μεϑϑοώστιί τε ὃ οἵριον, ἡ σιουδιασίστιί μοι πίων ἐσί 
του γγατα ἐνέϑυκε, ΤΥ Πα5..7) ΑγρεάτουγΣποϑνήσκοντες 
σκυψαν τιμωρεῖν ὑτὸρ σφῶν αὐγῃῦᾶ Α᾿γῤξατον τοὺ τονὶ (ὡς φον 
ἱπηργοοδτίομπο πὶ ράγοατι 5 ππαπάατιηξ : ΠΔΠῚ ἐπ 
αἴ ΜΓ ὅγηϑειασμιο ἐνετείλαντο,  αΠ1|5 τοὶ ΟΧΘΠΊΡ πὶ ἂἢ 
ἄστιιπι ᾿η Ὑ]α Πα ἐς (αυπδγίςνὐ δὶ τελ δ ἃ βίον, 
μὲν τανε σπισκήπλο, δτοιὶ εἶ βασιληΐοις δθηκαλέων:ἀοἶπά 

τίσποιπ τπαπάατῖς αιῃϊςῖς, δὶς ἀριιϊά ΑΞ ςμίη τ᾽ Τὴ 
σκηήπῆει μὴρ γὰ ἀστοί τορφειπ ὡν ὅτι ἐδὲ ἐκεῖν. ἀπέχί μ 

τελδυτῆς. Τητογάιιτη, δ) σκήπηειν εἴς οὈτο τὶ δταιὶς 
γε ἰάουτι, "Τ᾽ Κατσιφωών τος, Καὶ γομίστετε ὁρεν αἷλισκουδυίώ 
εἰγομῆμψας γιυνακας κὶ πτρῖδεις εἰς δουλείδυ γ πρεσβύτας ὁ 
ὑγτάς, ἱκετευντας νἱμ(φῦς 9 ὅϊπισκίκστοντας μηδενὶ σθύσα 
ἀλιτήριον ςεφανοιώ, ΒαΠΙΐας ὁ ὑκκλησίᾳ ἡ νεοχαισαι 
δκύσαω ὑμῖν ὡρὸς "ἶδ πατέρων δὸς ἡ ὀρϑύς πίστεως ὁ 
ψυχίω ΡῬοηάξτ εχ Πιρογιογίθιι5 μας Ἔχ οΙΉΡ]α ϑῆπ 
διρρις, ἘὺτΙρ᾽ 4.1 ἐς τὶς τὴς ργοίξογπαπιας οἰ ἐπα 
οσαπηθαπι, ἔθπσκέποτω ἐκωρήξαύϑει ρὸς οὐγισ᾿αἴων 
δὰ νἰτίοποπὶ πεςῖς Ποτῖς ἐς δὲ σοϊῃῖς οχὶρεπά 
ὄψῃσκήστοντα αὐτῇ νοση ματα. ΟἢγΥ ΤΟἰἴο Πι.ν ὁσίθ- ἐπ’ 
διι5 ἰπιιαῆτ,η ΤΠρίςο, ὅγισκήατει ἐς δένδρεα, αν δο 
Ηοτοάοσ. ἥ ἧ 

Εἰ αίσκηψις, οἰ ορίθτη πιοτί ςητίσιος οἤοοτατίο 414. 
σαμήϊαηεῖθιις Ροτίτ δὺς πηαπάατ ΡΟ τπογτοῖι Π 
ϑοτιὰς ΒαΠΙ ἀποτίοπτς, Οὐκ ἀηδῶς ἐναπέψυχεν γ ἐφίν 
τας μυςαγωγήσας, κἡ ῥελτίοις ποιήσας ταῖς ὅητσκηψεσ, Εἰ 
σκηψις . Ἰαάϊςίιιπι ἃς αϊο δάιιογῆις ἔα! [ος τοῖοι 
ψδυδυμαρτυρησαὐτων, δε ὦ, ΡΟ] ςὶς ςοάεχ τα ἢ 
10. ὅβησκεψες» εἶ τις πίω) διαμαρτυρίαν ἐς ψ 6, δῆ, αἰτιῶτο 
τὸ ὅ5) φόγῳ τρρειπεῖν, εἰς ἀβειον ὑτόγον ὅγησκέψψσι ἐφη εἰς σ 
τῷ ἐπίσκομμαι.δε4 ἰοροηά. ὅδήσκνψις ὃς δῆτσκῆψαι, Ποῦ 
4 δπησκέπτω,(εἀ μσκίστω, π 

Ἐ’πίσκία, τὰ Ἰοςα νπιδτοῖι, πη δι σίζατο ἰατίταπτ 
Ἐ’πισκιάζω, μι. αἷσως Ἰπππ το οδισιθτο, οβαπάο τοῖ 
το ἃς Αςοαΐατ. ἐπεσκέασον αὐ δῦ, ΟὈμπιδγδαῖ 
τῇ. ἀςοϊπιοίξρειπιο,, ςἴμπὶ Γλατῖμο ;, διιυύαμις ὑ 
σει σοι [ις τῷ 

λιονγτοριηῖ παρ δς [Ὁ] πὶ δέ οδίσιιταητ. Ν᾽ 



᾿ ἀτίουχολυμμρ. " ἥ ΝΣ λ ῃ 

ὃ ΓΟ ιν Ὀγατὴ ἐϑοταξἘιι5.Α Γάτιῖ5 γάκτινες φάϊνον- 

τῤο,τα 1) οὐ συγ, ὦ : 
ἀχηγὸν ἰαα το, Ἰπιπιοἀογατὸ [ΣΟ Γ 5 αἦνες ὄγτσκερ- 
εἰς ἀρρυύρα!τοα σοὶ ἴῃ νἱγι Φη τις ἀρ δ, ἰα οχαλιιμε, 

οἱ αἰϊαπάπτιατι Πιθάτιτιι5.. ΟῚ 
(0 
ἤφ χα πίω εἴφεσιν τἿδ βελῶν. αρυια δι} 4. οἱ καρόδοεῖχοι 
ςοἱγλίϑοις τε κ μμολιβ δίναις σφαίραις αἢ εἰξακοντίζεσιν 

αἰοντα τὸ σκοποῦ, 
το ορὶ ςορὶ ἃς τὰ δεγπασιλιπι» ντ Ῥγατοτιπι ὃς 

τ ὀρ ἰςορατιιπι ἴῃ (μος Ατροράρ. αὐράγει "ὦ 
Φ κλύμδυτει, ὃ μέμνητω ὁ ἀπῦςολθο.. ἢ κα ἐν ρώμῃ τρίῖ- 

τες ὅδισκοτοδυ σαντα, 

στ, ἡηχ δ: γὃζ 
τοπίγἀογο, το ἔθησκέπομαι.ἰπρΊ οἱ ο»ἰ αι Γοντ πλο- 

δὲν (9 ἐφυριδ, ἐτούρ᾽οῖο.ΓΛςΊΔη.ἐπεσκόσει δέ με κ' ἐϑε- 

«δὰ ΟἸαιςοι, κὸ γδ ϑησκοπούμεϑε τινας ἀῤῥώςοις 
μωροί εν υἱγιαίνεσιν ἀκ ἐγετ ὺ χουν. "ΧΟΠΟΡΗ Οξϊαι!ο» 

Ὁ δὲ τις ἀδϑιενή σεις Τ[ ϑεροσο δ εἶτα! δοκόν τῶν 5 ἐπεσκο- 

ἀπ θη κοι εἶν ἤιις ὅδε κοπ ει ὅδεο!. τοοθηίοτγο ἡ ἱπίριςο- 
προ νἱἔτατς. ΣΧ ΘΠ ΟΡ. ἴηι ται δ'οαὸ ὧδ οἷν ἀμφὶ ἀμπεὶ οἵ- 
'φ τρα εν 2 πρόσω Ἀποικουῦτας πιφοις πέμιει δήτσκο εἰν, 

ἐσειτ πλϊττὶ Ιοσατοσ ᾽πὶ Ητίραμϊαπι δὰ τος [οςϊοσιτα 
δ κοτ εἴν τίοΣ φῦ σιν, πατίιγατα Γα Ὁ ἸσΕΓΕ. (σα ΠΟ τὶς 

Ἰάο αα Οἰαιις. ὅϑεσκοπωών ωοὸς ταὶ δύω. αὰ ἄπο τοῖρ!- 
ἀττοηάο. ΧΟΠΟΡ᾿. ὅπεσκοατεῖ 2 εἴλτις αἴγλθ- αὐτίω ϑεά- 

τὲ ΟὈ οτιιατ, Π “15 τρίασι ἁἸτας ἰαταστατ. Τ[οογατ.δθε- 
δγοῖς ἀεὶ τἂν σταυπῇ κὶ τὰς τεῴξεις,» 14 οἴ 5 Ρεγρέπας. 
ϑευλοπ. ἢ αὐ μέλλῃς λέγειν» πρότερον ὄπισκόπει πὰ γνώμῃ, 

{ἰ δγυιγιις ος 9 14 ̓ γίτις δηῖτπο τοσιπὶ γογίος, ΟςΡο5 
᾿ τἰεὶ τὰ] αὐ τω πολι άκις δεῖ ὅτασκοπεῖν 9 φαἀο πὶ ΔΗ ΠΟ 

οἰαίρεξειο, εν τοάϊα,ρταξεέξιγα ἐχροπίτιιγ 1 Α- 
ὕκησας. Εἰ εἴγε. Εἰ πισκοπὴς ἘΡΙΙσΟΡΙ πλιιηιι5.5 ΕΞ 

χα]... Τίπηοτν, ςαυῖτς τουτί ο εῖ τς ὅεσκοπῆς ὁ- 
ἔργου δηαϑυμεῖ, δηισκδων, νΠτατίογντη ορΊ τ τς 
ἐππίο ἐν ἡ᾽ μέρα ὕθησκοαῆς. τ  ςαΣ ἀϑ ον] ἐς ἀρΡε] 

το α΄ Πάςηι. 
ὁ οὐ οτιιατοτοϊροέζοτ. ἔφορος, συμαντικὲςγἐποπῆης. και- 

Ἐου]ἀτοτοοχ ρί ονατου οι γατοτοςιτος, ἀριια ΓΠπτατ. 
σικοποι κ, πονηρών ἔργων. πο Π|Δ 4 χο(ϊτιάοτη ἐς ἀ115) 
γται καὶ δ “ίσικοποι αὐ μον οἰῶν. Πισιοη εἶ τ,ῖη 1. ν]τίμη. 

δὲ πόλο. ΕΡΙ(ΓορΊ πα πῖτ, τ ρτα της ῬΔῺΣ δέ οδὲ 
ἰθὺς τοῖ τιν. ὅλ σκόσων » ἀριὶ ᾿πάοϑοντ [εσιταν ἀρμά 
τίθτο οὐγαιιο, πλμητι5. ἐστ ντάετς αυϊὰ ἴῃ χυδαιις 
ὍΣ 5 νῈ ζοσῃῖτα αὐ τὸς ν οἱ παρ  γατιις τοίογγοητ. 

ὅτι Ατίιοιις ὅβέσκοπος, Ῥγατότγ 48] τα ττς Βα τηγ 

ἀππι ἴῃ τὰ ορρὶ ἀκ αι; [Ὁ ἱπιρόγιο ὃς ἀϊτίοπε ο- 
πῇ. Αὐἰῇπορθαπ, ἴω ΑἸ. ξβήσκοπος ἥκω δεδορ, τι 
δος οτίατπι αὐμος αὲ νοσλης ΕΣ ασοη (594 οἰτοφύλα- 

 χρυς-ὧν ὅ)19 κοποι κ᾿ πονηρῶν ἔργων.» ΓΙΠτατοῖ.. τὴ (α- 
Τὰ Ρετῖς!ς, κα’ αὐτοὶ διεῖσε κἰ πατῶν ὅλέσκοπος (ὦ ἀυτο 
πΠ διι5 41 Προ ποηάῖ5 πποάοτατοῦ ἃς ἔρεζζατον 1η- 
ἰοῦ ος ἐἶα ππαρϑέ ὧν ἱερῶν ὑτήσκοπος.. ἐτὰτ (ἀοταγῇ νὴτ- 
Το 59 ]πτατοῖτας ἴῃ ΝΜ απτὰ ἀς Ῥοπτιῆος Πιπλπιο. ἃ 

χὐοξε τὸ, ΘΟ ΡΠ οἷος τ. Αἴαος 9 βοωντυς ὠΐτος τὶ σ᾽ 
νοἷ4 οε,ααπειιπι μὰς σα Ἰατιῖτατι ἀοἸ πατιιμη; Δα 
τοιπὶ ΡοτυΙ θητοπιο σὴ υ τικὸν μελίθ-. ἔφορον ἐχ͵ η- 
φραξ, δν, ἐςοχασυΐμον, δλίσκοπα τοξϑίω, αὐ ἀς[ΠἸ παι 
δτσκόπτως «ἰ κοντίζειν. ΑἸςΙάλανα5. ῬαΟΟΪ ατίτοῦ 

ἰΠτιιν οΡΠτορΡ ἴδ οτὶ στορὶς ἱπῆρς ἕξοτεβ 1 νογθὸ 
εϊοπὶ ρτατογδιξο ψαΐαιις πα ἢ ΓΡεσιάτοτος πὶ ἀο- 
ὉΤΟς σοτΠ πηι σγοσῖβ ἱῃηαγεραητντ  ξζις. 20, 

τυκα ἀἀπταστονοῦτεπεθτο. Γλατίτο. ΠΟ οτγατος. 
χελεία;ς ἐπτεσκότησε, ΔυΪ ΠΩ ἐχοτοϊτατ] οπδ. τοπο- 
σκοτούμῆνα ὑπὸ δασύτητος Ὁ χωρών, ἄς πιο ἀτ- 
οἰ Ἰτοίςςπτῖα τεξ!α, Ὀξοίςονίάος πδτο οἕζαιϊιο. 

ΕΒ τος Τάου ΠΌτο, [στο οαρῖτς ρτῖτηο. 
σκοποιιῦ τα γα: οι} ς ΟΕ οἴτιητ σα} πέσης 

᾿ς 4110 'οςο οἰπὶ Αςοιίατίιο. τοὺ τας κόρας ὅ:- 
ῬῈΡῚ ΠῚ σου !οσγιται, οὐποίπητ » πδγὸ ἱξοιηάο, 

τὴ τα Προ, ΟΡ σειγατῖο Οἱςοτ. ὅγηστοτήσεις ἐφϑτιλμῆμ, 
ἴσεισιτατο ΡΠ Ίη. 
ἴσοτ. Ἐε ὅβησιευ σοι, τὸ χαλεκσίεῦαι, ΑὙἸΤΟΡ . Οοσπιμη, 
Βαπὶ ἀΘΟΣΠΊΟΓά ΠΗ Ὀῖδο δογτσιλοτο : πᾷ ὅδη- 
σχευδης ἢ πτεῖνοἱα οἰϊ,ἀκρατοποτειν, ζωρότερον πιεῖν» Πιιδ 

Ππι ὃς ἐπάς σκυϑικη πόσις,]. ἀκρατοποσία, ΠΟΣῚ ρος 
ξαπιρογαητία ἃς ςδτι οταβυηττα σον τα πα Πτιδ1- 

ΟΊ δίνντ ΡΙδυτίηῖς γουθὶβ ἰοχθαγγας γτπο] ρητιαπάέ- 

Εἰ πισπάομαιγωνμαι 5 δὲ 

ἘἾπισπείω. ὡς μ. ἀσω,π 

ἘΠ 603 
ἅτις σκυϑίσαι. 1 οἴδομεϑύσαι. ΔΕΙ οι. Π.το. Καὶ Λακεαιμόνιοι δ) ὡς 
Φ σιν ΕἸ ρῤδοτυς ἐν αὖ] ἕκτῃ.» Κλεομῦνη ὃ βασιλέα Σκύϑαις οἰ μιλήσαντα 

αἱ ἀκρατο ἥν τί γγυύμῆ,ον εν ἡ μέϑης φασὴ μιδυ οί. κὶ αὐτοὶ σ᾽, οἱ Λώ- 

κώγες ὅσαν βέλανται ἀκ εαᾳτέςἐρρν πίγειν, ὕβησευ σέ σαι λέγουσι, Τάτην 
1014. χαμαριίων γρωῦ ὁ ἡρακλεώτης ἐν τῷ αἰοὶ μέθης ἰτα»"υἰτορτος 
αἰ αιτοςπεὶ κἡ Κλεουάη ἃ ἀπαρτιάώτίω» φασὶν οἱ Λάκωνες μανία; διαὶ τὸ 
Σκύϑαις ὁμιλήσαντα μαϑεῖν. ἀκρκτοποτεῖν, ὅϑεν ὅταν βέλωνται πιεῖν 

ἀκρατέςερον, ὅτπσνούϑισον λέγουσιν, »ΓῸ 4110 Ομ πος [οὶ ὃς τοπι- 
Ραγαητοβ ἰο]οθδητ ἀΐςοτο ὄψηχυσον, {11τις. ἃς Δαθαν ᾿ηξαπάς. Ἐξ 
ἀρὰ Ἰρίππι ΑςΠατιῖς ἴῃ Αἰτοης δατντῖςο ἡ αστοίογοητος ἰὰ- 
τυτοϑ ἱπάιιοῖτ φιιὸα αἰ] εῖτι5 δἰ θεγοητ, Μῶν αἰχίλοδν ὦ κικουμά- 
γ- πολιὶ, ΑἸλλ᾽ ἐόδὲ χη ξαι τῆδε τι λύει ϑέμις, Καλῶς μοι ἄγειν σιου- 
ϑιςὶ πτεῖν, 

Ἐ᾿ πισκυϑρωπαάζα, ἔΓΟΠτοπὶ σοητγαθο. 
Εἰ πισκιμδιον, ἐγ τὸς Ρ6} 15 ἔηρ ον ο}1}} αιια: Εν ττιιτ, ρους 1} ργοιπῖ- 

πρητία δα Πρ ΘγοΙ ἔπι 1ρ [πὶ ΝΆ. σκειύτα ἔππτ Πιπηπια: ρα }- 
Ροργα Τὰ οτος 1114:. 111) νογὸ πα ργοϊοξξα ὅθεσκιυλα ἀξῆτιιτ, 
Ἡοπιοτ. Π144.ρ»ἀς Ιεοης Ἔχαρσίτατο, Παξ 5 1 ὅθεσκευλιον κάτω ἕχ- 
κέταὶ ὅστε καὶ ὑπῆν, ΑἸ ΗΤΟΡ Πα η. δεινὴν ὅγεσνεεμίιον ξειυα. αν» ΠΟ ΓΡ. 
τὸ πδξὶ ταὶ 5 φρῶς δέρμα, (ρογ τηθτασμοη τῷ λ εἰς ν,πα πὶ σκύλίδ-. τὸ 
δέρμα)τὸ σιωρφρύωμωῳ αὖ μετώπου Ἰητεγρτ. Τ ΠΘοοτῖς. εἰσ ἐς λέγεται 
δ᾽ ἡ, τ ὀφρύων κϑίϑεσις δήχσκυιν: ον, ΠΟ ΠΧ 11] 2. τοὶ αὐδὲ ταὶ ὀφρώς γεῖσ' 
σα γότεισκιωλιαν ἴὰς Σαυοφρύωμα, ἐς Πὰς νοῦσος ἢς αἀπποταιῖς Ἐτᾶς. 
Ῥοστ. ὅθησγκυλμον, τὸ υὐαδ! παξ ὀφροῆς μέρος πῇ μετώπου, δυτ εἴ. τὸ «νρὸ ΤΑ 
ὀφϑαλμὴφ δέρμα εἶα χεοντων, ὁ ὕπεχαλά ταὶ τοῖς ὁφϑελμοῖς αὐτῇ ϑυ- 
μουτᾶρων πἴϑα, τὸ ὅτασκυ ζεῶειι τὸ ὀργίζεδδει. αιᾶῇ ὅθησκ υἱλιονοσκεύλίο- 

γ5 τὸ δέρμα ὅϑεν σκυλοδεψης ὡς βυρσοδέψης, Ἰπτοτρτ. Ασ πο ρμαη. ἴπ 
1Πι41η Ἀδηὶς φεξ ας δ᾽ αὐτοκέμου λοφιας λασταυχενα χαίταν . δει- 
γεν ὅησκευ ον ξιιυ πάγων, ξρυ χὦ μρ Θ- ἡ σει ῥήματα γομφυποιγῇνς 

Εἰ πίσευρος»εγδ. 114} ποιπιδηοἱη 4110 ἤρ]ισσγα ντοθαητιιγ. ἀοίογι διε 
Τὰ} 15 ΡΟΠῺῈΧ Οποπιαΐεηςῖ Ϊ.ο.ἔξες: ὃ καὶ σφαιρομει χίδω εἰπεῖν πίωὴ 

ὅδησκυρον τ σφαίεας «να διαΐ, αιια: ὅψήσευρ(Θ- εἰ ἤρεςῖο5 ἡ διαὶ σφαΐ- 
δας πω διας αἰϊο ποπιῖης ἀϊέϊα ὄψηκοιγίθ: ἃς ἐφηζικὴ ποπιεῃ οχ εὸ 

ἡ {οττῖτα 9 αιιοηίδετι οἱ κατ᾽ αυτίω) σφαιρίζοντες ὅδὴ λατύποης ἐφ᾿ώτες 
(μα ἡ ὑ τι ἀϊειτατ.) βολῇ σφαΐρας ϑγίλοις οἰξεδίωκον., νττιαάῖς 
υέατῃ. 

Ἐ᾽ πισκώπω. ἰγγ] ἀ6 0.1 ΟΟΟΥ Πα ΡΟυ σα. ΠΟΥ ΟΧΡγοῦτο,; ἀϊέτογῖα ἴᾳ- 
οὐ]οτοπηοτάθος οθτγοξζο, ἀϊέξουῖς ἱποοῆο 9 οπὶ Αςουατιιο» 
γιὲ ὅησκώπηω σε,τ τί οδτγοέτος ΧοπΟρΙ,. δθησκώπήω ἃ σιμωνίδίως 
τη δἰπιοηϊάοπι σαν Π}ς ἐππις Βοτυῖῃ ὙΠοι  Ποοϊς. ὄησκώπῆει τὸ 
τάχ. μεταξολῆς ἴῃ ΠΟΙ Ογοπι πιπτατίο πο πὰ σαα}}|ατιιγ. ΟἿ Ῥτα:- 
ῬοΠεοης ΡΙατιῖη Το. εἰς ὁ ὅβεσκω!ψαὶ δοκεῖ μῦλ τ αιδνας » αἀ απο 
οαι Πανὶ ἕαςοτὲ γιίας οἷς. 

Εἰ πισμαρᾳγέω, τη [1091 Π|ΈΓορὸ. 
Ἐ᾽ πισμήχω, ΔΪΤΟΓΡΟ. 
Ἐ᾿ πισμίγεϑθει τωρὸς θη λοις, ΠΟΤ ΠΟΥ ΟΙ ΠῚ ἐπα δογος 
ΕἸ πισμυγερὸς, ὅπηπονίθ- ταὶ [τ τι 5» οὐκτοθς ΕἸ οΠοά, εἐχλιὲ εἰς κη ὅπ:-- : ἷ 

σμυγερὺ τε κὶ αἰνν τ] ΓΕ τὰ 0115. 
Ἐ πισζευγὲ ρῶς, ὅδεπόνως »εῖμαι ἤπα ῬΕΓΩ Ἰς1ς.53) κακῷ ἑαωτὼ, 

Εὔπισος,εγο 5114}1ς.. 
ΕἸ παπαρω, ΠΡ ἶτο ν εἰπε ἀρ φμϊταὶ ἀοίτχιο ρα! ρίταριπάτι. 
Εἰ πίαπασις.ατιτα 10. ἡ ὄπμασασις πῷ «ἡ ματος» ΟΥ15 ατιταΐξτιο, Αἰ οχαη- 

ἀογ ΑρΡΒγοάιἀϊοίτιν Πδγοὸ εουμάο Ρτοδ] επιατ. Δ οἵδ, ὁ5 ατ- 
τιάμειι5." 

Ἐ᾽ πιασας ηρ5769ς 5 ατεγαξξοτ,ίειι 1π|ττυιποτιιπη το αἰ Ἰ μ1ἃ ἀττγα- 
ἈΙΠΛΠΙ ΣΎ ῬΤΟ 11πῸ ΡΙΓατουτουῖα Ἐρίρ. [ ᾿ : ΐ ἄμμες: ' ᾿ 

Ἐ πιασας- δ ρει)οὶ,ςατάτηο5 Οἰξίοτιιπι, κ᾽ ϑυρών ταὶ τρεσηλω μῆνα, σιδα- 
δια δὶ ὧν αἰακλίνεται χὺ δηπτίϑετω ἡ πσύλν 5. 8111. Ηετγοάοι, δυρὼν 
Ὡροσκειμῆμας τας ϑύρας ς κὶ χαζσυβν. “ἥν ὅλπσπαςύρων ἀρὶς εἴχετο 

Ἀαρτερώς τε αὶ ἐγκρατως ἱητοτρ. ἦν ἡ ϑύρας κοατη μοῦ τῶν, 

Εἰ πιασας πὸ ς 6. ὁ, ΕΧττα πε Π5.ατεγαῃςη5. ὅβταπασικα μαλάγματα; (Ο] 

ις 1.ς.ςαϑυνιᾷε οἰξικσωτιζα. , 
Ν ᾿ « ἘΥ, ΓΝ “ ν»- 

ε᾽ πισσαστὸς, οὐ, ὁγαςςεγ Πτιισ αὐθαίρετος. Οὐ. 65 Ηἶ πείχα Τρ: ἀΐρΘ.- 

ὄβεσπαςον κακὸν ξει,λὰ εἰϊ,ὃ ἑαωτιῖ ἐπεσιπτίστετο. πλοτὰρ ΠΟ τὰ ἀπὸ ὧδ 

δρνίϑεων δεκεα ζουῆμων, ἑαωτοῖς ἃ ὁλεϑ ρὸν δθησπωυδίων. ὅσ πτιστοι ξρῇ 

χοι, αὐάιιίνι! ἰαητιοῖ914 εἴταχτοητι ὃς ἀτεγα δι! ΕπγὶρἸά. Ηεῖγς. 

ὄμισπαστον. δ βοῦχον 9 ὁτὸν Ὁ ὄξεσπα ὁϑιῆ οχ οἰνίον σευγαίγεται Κι δ πο- 

«ὐΐγει. 

Ἐ᾽ πί σϑας (9. [ἀηππειι5.βοόχίθ' οῥόπῆρον “ἴδ Θυρών, 

Ἑ πίσπασπρον»τὸ, Εχοά ςαρίτο νἸβοΠπιοίς χῖο » Ἐχροηῖτηγ τοητος 

τααν: ἃς ἸΝαΠτετισαριτα 4ιασῖο γνο σι ζήσπειστρα Ὀ]οάοτο δὲ 

Βας αἰ τσ τγαβίταστντ ΨΊγγαι ἀὐχῖς , τγαέτοσ 
εἰ1ὸ ἔπος αυΐδιις αἰ Ταιμά τε βῖταιν τς ἐς ἰ ἽΝ ΡΙ δὴ 

τῖα οτραπαοι εἴτ, ἐλκυς εζο 5 «ιῖβιις Ροῖς ογὰ ἀττγα ΒΈΊΠ (ΕΓ, 

δλέσπαςρον αρτιὰ ΡΟΠ σοι ἐς ἔοτίθι5 ΠΟ ιοηδο λει σρα Πη ΑΓ - 
Ι ᾿ "ϑςγὺ τὴν ΓὉΣ « 

δα]ας βογτειις {ιο ἴαητια ΡΕΠ αν ὅς ἀτίγαῖιὶ (οί οτ, ὄλήσπα φ ρον βη' 

πἤοον. ΗΠ εἴν ἢ. βρόχον ΕΧΡΟ 1, 

μονοιοςο,ἀιξμῖτο, αἰ οαοτοοοβο» ας δον φ
ΟΠΠρο 5 οοηρτο- 

οφοοπτγαίου ἄτας! ϊο. τοι! ουιηἔογο, αἰ ἰςῖο. Ατξοτιάς τῇ 

40 . μίαν μηρενϑον ὄτησπα σαϊμᾶυφι 5 ξαπομ]αηι ΠΤ αἀάυοοη- 

τος ἃς τγαβεητοσ. ΟἸτγ [ΟΠ 0). πον αϑρᾷ σὰ ϑεοῦ τὐὼ παῤῥησίορ 

ἐπεαπάσειτος [δὶ φοπιρατάιατι ΟΡ μος] ἢ Αἰαρογπέποιϑοι σὰν ὅδ. 
τς 

᾿ακαγαντγα ποιαἀἀυςοοἱά εἶ ᾿πτοπάο. οχίγατ. 



6.4 ΕΝ ΠῚ 
ασάσειν κκέθ. ,ἤροτο πῆς 1ὰ ρἱοτῖα αἰοοιτανιπι εἴς, ςοπηρα- 
τἀτιιγιι τ. ἔχθραν ὄγηνατα στίμὑ γ, 11 Ἐρισταπηπηατ, δηπαπαστίμβ Θ- 
ποώγωνα., θατατὶ ΡΟ πισφησ 5 [τἰοΐδῃ, μὴ ὅηπαπα ἅδνω πίω) ἀκρρ- 
βυςἰἀν,ις ἀσοοτίατ ργατριυτίπη,ης α[ο σατο τς δά ἀπςατ, Αι] 15 
ςαρῖτο (ρτίηιο ορ 0].αἀ (ον πτηϊοϑιν οἷ οτίατη ης ατιγαῆθη" 
ἄπιτη ΠῚ οἴῖτοῖ Ἐμγα τσὶ πιᾶηπγοατο ΠΕ τγατη ἔογγο αἰ άιιέγα, 
ντ βἰαπάοτη ταγας ορογατ, ΠΠουπα ἐπιοάιϊμιι ἀοσος οἰ τις. [ἢν 
Τερτιμιο,σαρῖτο νἱροιπηοαιτητο 5 ὃς τοίτατισ ΕρΊΡΠδη, ἴῃ Π10. 
ἄς ροημάοτιθιι59δς πχξίπιτγ15. ἔλεον ὕθγασἀστιόνοι αὐῦοο τὰ ϑεοιδ ΟΠ ΓΥ 
Το τοπλιι5.αὐδὶ ἑερωσιυν ὅηῃσπωώμα) κἐν διυον,ασςοΥ Ὁ Ρογι συ  τπ|.1-- 
ἄοτη πτασάσωνται κίρδυς, α Πι ΟΖιΔηταΓ Ἰποτι πη ἀὐτοφονον πότμον ἐ-- 

πεαπστυτου λα πγΟΤΕ15 δυσίν Εαϊτοίη ἘΡΊ στατητηατ, ὅγπαπώυδωοι 
πυῖς ἱππεύσι, [ΤΠ ςποητε5 ὁαιτς 59} Ππτάτομι5 τη Οτἤοης, ὅτασω 

μῆνΘ- ἐς ἀϑίωας, Ατιοπας ργοίοεϊι5, Πογοαοτιιπ Ιτἰίςπι ΤΠΜι- 
ΟΥ ἀι δγμιασώμῆμοι αἰ] ιιοτίος ρος ρτὸ ὅθι ό μῆνοι γε ἘΟΠλοτι 
Ἰοφαίτιγντ δ το ιιαττο, κὶ ὁ πεζὸς δπασωυῆνίθ- αὐτοβοεί. ὃς 110. 
ς. ξιιῦ ὁ πλοις ὅγπσπώυδωοι: τἀ όπηαιιο ὄγεσσα ὅϑου.5 ἀἸοἴτιιτ 1} νοῦ - 
15 αἰ τοιιῖτις αὐ άτιοίτιγονε 1 οἰπς [ςητοητίαηι ἀοίσοιάατ, ἐπὸ- 

πῖτα ἰςαιατιγ σομἢ]Πὔτπν ς ἀρρτοθος. Τ ΠΟΥ ἀϊάος ἰἰδτο τοτ- 
το εἰ γδ ὅ τε πείσας κα ὁ ὅππαπώ μῆυ(Ὁ- ὁμοίως ἐβλείπλοντο σωφρονέςε- 

Ἐν αὐ ὀκρίνετε 9 ᾿τ]ἀέπηαιις Πρτο αιαττο αἰ Ἰςιι δὶ ὅσ ἀσοιτι ἃ - 
ξἰπιὸ 7 ἀςοἰρίταν ρτὸ ἐφελκύστιϑει ιος οἰἘ,ΠΠἸσετο)τοίες Ἰητοτ- 
τοῖς ὅππασά ν Γισίδης ρΓο οΧΠααττο Ια οὔ οίθοις νίιγρα- 
τϊτονὶ εὐ π ἐκείνων αὐ ἦν ἔδει τῆσδ δακτύλων χα μίξανειν ἡ μοὺς τίωδ κυ- 

Ἴλιχᾳ χ) ὅγιαπαιστιυδροις φιλῆσαι. ἘΡῚξτοτι15. δεψων ποτὸ σφοδρως 5 ὅλε- 
αϑάσαι ψυχροῦ ὕδατος ᾿χαυτὶ ἃς ἐσ1δ6. 

Ἐ πισσεῖνοἰπίς αι] ὅγε απ εῖν πότμον» πτογτοι Ορρεΐογο, Οἀ.ζ. 1υχᾳ τοις 
λαξεξγ»διωξω: ἃ «πέω, ντ γυ]τ Ετγαλον ΕἸ αὖ ἕσσα,ἱ, ΓΞ ποτ. Ἐτ 114. 
β.. αγάτον κὶ πότμον ὅπ πῃ, οτταπὶ μαμγίατ. 

Ἑ πιαπείρω. ὅθσπορις. ὅγπαπορί, ὅγπαπορία, ὅῃταπείρειν Βιιά, σχρομῖς ἤιτ- 
Ῥογίξηλπαγο,αζα Πῃρογίογογε: ὃς Ἰης ὅηήασορα αισάαμῃ νο- 
φαητιγοῖη 1 Βιιάδοιι : Θαζα γογὸ τγδηβέοττ [οτηδτὶς ροΐζοτα, 
ἕγισποροὶ ἀοτηππα Βιμίσο εἰς ἀἀάϊτα αἰτοτα ἴδεϊο. δβησπείρειν .- 
τογάιτιπι οἰ ἰοπιοη πο πιάτιπι (010 ςοιππττογεοίδα ἰηῖγα ἃ- 
Παιϊα σοπάιτυτι ἀςρόποτς, δογίταγ οπΐπι [ρΡοηρ α, [ογ}]οὐαι]- 
Ὀο»«αἰτόσιις ἴῃ [πιεῖ ψιιο ᾿πίοπηΐπατγο ἀϊοίτιγοντ ας Π1} νοσ 
Βὸ ντατ, υἱη ντὶπ ἀγοσῖδιις ἀἸσιπτιιν Πλῇτα 9 κὶ ἐμφυτεῖαι κὸ 
ἐνοφϑτολμισμοί: ἢ ογνε τγαάϊἀϊε ΓΊ1η.1,19. σαρίτο οἐϊδιιοοίητοτ ον 
δα5 βόπιιβ ἰπίεγθηϊ Ργα ΟἹ Πς ρἘτρα  Πΐθτι5 σαν} 1508ς τη πιο 8}- 
απ Τοπηΐης οχ Αἰ 115 ἐπάϊτοι αοα τ ἃς ἱπ οιιοιιπιογς {Ὑ]0οΠτί, 
Αταῖις οἰ! σοπποάϊ ἰηἤτῖο ὄηπσποριὶ ἀἸοἰτιιγ: ὃς {τα ἵτα ἰηῆτα ἴῃ 
αἰἰασιιο Τη 4{τ 4. το ὄδησπειρὺ μῆνα. κὶ ὅδήαπορα ς αι ({πητ ἐμφυόωυνα 
“ἡ ἐν ἑτέρω φυδυλδμα: το λα χόμα,ταταςη, 4 οἴ. ο] γα» χρομῖς Ης- 
γον. Τ Βεορ ταῖς, ἐς σαι στο (ποι ουσαρίτο 33. εἰ 9. κα σαΐ- 
μάτα πὸ τοιαῦ τεῦ ἔξιν. δή τὸ αἰεὶ βαζυλώνα τὰ ἀκαΐϑη αἰεὶ τὸ ἀςρον 
δηπαπε:ρομδυον, φασὶν αὐϑήμερον ἀἴάβλας αὐειν.. κὶ παχ υὶ πὐδιλαμξαλειν 
κὴ πίω) ἀΐκανϑοαν. ῬΊἸηῖτις [10.13.ςαρῖτο ᾽ 4. ΝΟ οπμϊττοηάτιπι οἴϊ 
δὲ φιιοα Βαδν]οης [ογήτιιν ἴῃ ἐρ᾽πῖ5ν σα ομ ἅπν πο αἰ τσιδι ν1- 
αἰτοίοιι ὃς νἱ σι ἴῃ ἀτθουιιις {πα 11Π|| ἀπ Γρῖπα ταπτιὶὶ π|» 
απια γύρα ν οὐάτιιγ. ἽΜίτιση αιιο οδάοιῃ 416 ρεγπγίηατ.» 4 

ἱπιθέϊζυση. οἰπ, 101] οἴταιν αὐτο πὴ 1 [Ὁ σαπῖσ Οττιι» ὅς ςο ΘΓ ἂΓ 
βογοπὶ οςοιραῦ. Τ ἈΘορΠγαίξ. 101.64}.2.4.. ἐν ὃ τοῖς δηπασειρομέ- 
γοὶς οὐφήρηται 1) τὸ συμ(εζηκὸς, τροα)ρέσ ει γδ δρωσιν ϑμ οὶ ἢ χορὸν δὴτ 
λονότι λαμζανάσε αἱ ὕγπαποραξ, ὅτου ὀργᾷ τὸ ὑποκείοδνον ὥστ κὶ αἴκαν-. 

ϑι φάνεται τἰεὶ τὸ ἴςιρον. Ἐς ΡΥῸ δῆτατειρόμηνα «ἰἸοὐτιιν ὅγμαπορᾳ. 
ὙΠοορ γα, ἀς μ1Π|.{π|πρ.7.6.1.πῷ Ὁ μετα γειτνώνος μέω ὃς ἐν ᾧ απεί- 
ἔρυσι ῥφανον ῥα φόρυίϑα.γογζυλίδε ,νὺ τοί κουυέ μῆμα ὄγπαπορᾳ, ατια: Πμς 

ατιτοσ Πρ ᾽ πές δα Ἰοῖτ,ά οἴ λα: ᾿ΓἜγδητεγον Ο] το ογαητιΓ. 
ταῦτα δ᾽ ὅξι,τεύτλιον, ϑριδακίνη, δ᾽ ζωιμον,λεἰποιϑον,ναἴσου. Κορ ἑανον »εἰ"- 
νηϑον, καῤδάμον, Τ᾽ ςη . πᾶσι ἢ σσείρεται τοῖς οὐ ρότοις τὼ ὅήιαπορα, 
δημαπείρειν εἰίατη οἰπ ἐπσανασσείρειν, το Οπλϊπατο 9 4110 γ οΥθὸ ν Π]5 
Οἰιϊά.ν οἔτοίδγοτς στα Ρ]Δη,14 εἴπ, ἰδηχοηζοιι ἀπ τς ϊ- 
τεγαγο Ατμοπαροταᾶς ἰὴ Αροϊορία. ὁ γεωργὸς κωταβείλλων εἰς γίωῦ 
πεοὶ σπῶρ ματα ἀμητὸν αἴθε μῆῤει. ἐκ ὕτγησπείραν. [τὶ Ομ οΥ ΠΟ ᾿τογ 5. 
ὙΒοορ τα τ ἴῃ γ.ς σαι ςαρῖτο ρεϊπιο,δυσφυέςατον ἢ πσαύτων τὸ 
σέλινον, τεοσαρακος ιν γάρ φασιν οἱ τοὶ διυυτομώτερᾳ, χέγοντες.οἱ ἢ σεν- 

πικοςτῶον. κα πῶτο χ᾽, σαὕτας «δὺ εἰρότοις Κὐτσπείρου σι γείρ τινες ὅὴ πᾶ- 
σιν. Εχ αίιο ἰοςο ετίσκῃ Ρ] 1 π. ἰδ το 19.ςαρίτς Γορτίπιο αἰχὶς 9 46 
[τὶς Ἰὼ ποττο ἰοαιιεης {118 σο] ογίτου γε] τατἀὸ ἠα[σιιητιιν)Ο - 
ΤΩ Ὠλ11ΠῚ ατιτο πῇ 41 ΕΠ Ο πιὸ ἀρίπτη 5 4 ἀγα σοῆπιο επὶπὶ ἀϊε 
οὗτη ςο]ογτιϊὲ αυΐη προ πο πππδίοσο οΧ Ρᾶγτα ἘΠΊοΓρ 5 
δ ροϊγοπιατη οἰ αι] απ οπηῖ πε, τη ἵτα τγαη τι} 1τ 2, 
«πο οτίαπν οπαμῖθιι5 (οὐ οητῖριις Πογὶ ροτοίξ : α  ἄαπὶ ἐμ] πὶ 
14 αἀϊιηρσιης. δε γοίοπηίπδης νο] τοίογιητ ἀϊσοηάιιπι ἔμ], 
14 οὔ, ϑησπτείρρυσι, ἹΠ αιιῖς Ῥτὸ παι οὶ ροἤτιμπι οἷο νο τον ἃ 
Οτοροσγῖι5 σο α ἀἰχ τομόνον μὴ καϑεύσονπι σοι κ᾿ ἐμέραμνοιιῦ τι κα - 
καῖς ὅθηστι εἰρη! ὁ ἐχθρὸς τοὶ ζιζωμα εχ Ἐπαηρο. Ματτμαὶ ἀοἤιπηρῆτ, 
γδὶ Πηιρίοχ νογθιμη ἴα ᾿ορίτιιτ σαρίτο ἀφο πιοτογτῖο 5 ἐν 3. τῷ 
καϑεύ δεῖν ἐδὸ᾽ αἰδρώποις ἥλϑεν ἀντί ὃ ἐχθροὺς κ᾽ ἔασειρε ζιζανια δζο, ΕΧ 

4 ἴοςο οτίαμι ᾿)αυπαίσοη. αἱμαρτία γδ ὶ φυσικὴ ὅδιν, δὲ χὑστὸ τῷ 
δηυικρὴρ τ ἡμῖν ἐγαπορ εἴ στο αγνν ἐπι τὶ αὶ διὰ Ούγις ὅγπαπσοραξ 5 ἐν σὴ ἡμε- 

τέρα αὐτεξεσίῳ τοροαιρέσει ἑκουσίως σιωύϊς“αμῆῥη. Ῥτο δθπαπορὰ ἀἰςοὶ- 

Τὰ οὐ αι σ)ταφόρίοι 4 οἰ ίτογατα ἴατίο 9 Υς] [εἰππιφ τὶς ἀτογαῖλο, 

ΒΓ 
ἩοΠοΐ. ἔργων 2. Σ εἴ κοτα δώσοιοϑει καὶ ὕγμασοράζω εἰλεὶ 
παοποῦ Ροεῖα γε (Ὀπηῖπα ἰδοϊοπἀογοξε 4 ππτιδιιαητι 
ἤις {ρτΠΠύίαχις αιιὰππι ραν ΟΕ Γππηϊποευιτορταηὶς ἀἤῖς ἢ 
11ὰ σα ομ εἰς [δίξαηϊις οδτιιοητίθιις. αιια: ὅθησπρριὰν 
Εἰανγοἱ Ὡς [οηλϊπῖθτις γάτῖλι5 ἰπατα 1 ΠἸτέγεμις ΡΥ 
τὶβ ἱτογαηήα ἢτ. ατια δηταπορία καὶ ἐτσανμαπορία ἀϊοὶ 
φὨΪΠ1; τὸ δ), 9 ὅγησδοράίω ἀχεαόνεοι ἐχροηίτ, τὸ μὴ αὐὸ 

εἰλλ᾿ δυμμέτρως τὰ σαΐδματα, μιὴ α)η, “ἐπώνιυλα ταῦτα 
αὐτὴ γδ ἡὶ ὅγιαπορία ὡς εἶα δευτέρων σιύρ κοί τῶν ϑ'λιξόν 
τα, τύπων Ὁ ἄλλων οἰαπόρων μῆν ὄντων. Ὑ ΖοῖΖε5, τίμὶ δὲυ 
ἀδοραλ(Πς οπ άπ εασαγασπσορα)) φυγεῖν. οἱ γδ κοικωῖς σπεί 
ἐκσανα απ εἰ ρουσιν ὅ)ιξα λα οντες ἕτερον 'απόρον. Μοίςοριι 
δὴ τοῖς απαρεῖσι σπορεν» ὁ γίνεται ὅταν ἐγλιανες ἡ «οροτέρᾳ 
ρα. Τυλιις ΡΟ] ΠΧ [στο ρεῖπιο, ὄθπασορία δέ σιν» δ ̓ 
εὐ τὸ σ πὸ μα. σαἷρ μα ἕτερον ἐπεμιβαλῃ. βῆ 

Εἰ πίασεισις. ως. ἡ. ΠΠ αττιοη. ἥ ν Ἂ ὴ 
Ἐ᾿πιαπένδω; [150 1ηΠιπ 0 οχ ραΐοτγα, ὅημσπένδουσι γάλα τοῖν 

οτϑ ἴας ᾿μ πη πη Γ΄ 1η  Οατ ὅἡπαπείσας, Πιπηρτὶς ἢ 
ὄγηαι εἰσαυτες οἵνογ, γἰπιιπι Πρ ᾶτε5, ὅγιστ εἰσαντες αἷ 
Ιραητο5. ᾿ 

Ἐ᾽ σισαύρχὴ ς,ἐ(9-. ὁ κα ἡ, ἔς ΠΤηὶις, ΓΘ ἀυ1ι5. Αὐἰποες!. τη ΓΗ 
ἴητοτ σ)ειλοιῖσημεῖαγτοίχωμα μοιλακὸν τῷ δώμῳτι συγ 
ἤψησωρχες. 

Ἐ᾿ πισὼβ χων ροΥ Ὁ ποτ νοχ οἰτο ἱποϊτο ϊηἤΠῖσο. Ὑπαογά 
ποηο : ὁ μὴρ εν ἴλοις τοιαῦ τα ἐπέσώρχεγταὶῖθιις γουθὶ 
Πιραις. ὅδισαῖρ χιν, καξεπεί γεινγαπάυδειν. ᾿ 

Ἐ᾽ πισιὠρχως,ΠΠ4π|ὸ, μ7 σπεδῇς. [ 
Ἐ πιαξ ϑύδω, ἔς ΠἸπος πηάταγο, οχ Βουτογνγροο οί πατς 

σπϑύδων τοῖς ἱροῖσι. ἴῃ [λοϊο πεῖς. [ἀοτὶς ΟσΟΙΙρΑΓΙ 
τιι5. ὅ)ασδύσ)ω σοὶ 7 τξ 1110.» ῬΊατο ἀς 1 ΕρῚθ. ὄθηασ. 
5ΟΡ οε!. ᾿ 

Ἐ᾿ πιαπλαγ χυίζομαι» τ Ὁ οοτ τα Ὁγ]σοτάϊα σου ΠΙΟΉ ΟΣ 
Εἰ σίασομαι»ἴξα!ιοτ»ἐ σακολεϑώ, Οὐἷγ { ξ, σὐτασουῆυοι υθε 

αιιοητος ὙοΓίθιις Πεῖς. --- 
Ἑ σταπονδ'ὴ ἢ ς» ἡ» ΓΟσ εἰ). 
Εἰ πιαπορᾷ. ν14ε δἠπσπείρω. 
Ἐ᾿ σισποροὶ ας ΝΥ Ἰὰς δϑησπείρω. ἶ 
Ἐ᾿ πιασορία ας ον Κάς ὅβηαπει ρα. ἜΗΝ 
ΕἸ πιασεδείζω, [ο ΠΠποοἰποίτοοἰ αι τρο, ' 
Εὐπιασεδα ς-ἧς κοὐ ἐς ἀσ σε] οτάτοτ, 
Εἰ πιοσϑύομαι; 13.44.8... πεοσόδοντο ἢ χαυὶ,Ἰὰ ς 

οασγεραης. ε 
Ἐπίοσυτος, Ἰτη Ροτιιο τις, δίοσυτος φρένας, ΠΟΊΕΙ 5 ΠΊΟΙ 

τηθητοπι ΘΟΠΟΠ ΙΕ Π55 ΕΠΙΓΙΡ. ᾿ 
Ἐ᾿ πίοσίυτρον 9 τὸν τοῦεε οἰτοιπογοητῖα, ἩΟΠΊοτιι5 1184 

δλιοσωτρα προσαρηρντα ϑαιόμα ᾿ δέδηα .ν Οζαπτασ ετὶ 

τατὶ γεΐ [ουγοὶ οὐδὸς τοτάτιμτι. 
Ἐ᾽ πιταγμμθς οὐ. 10 {{ΠΠ|Δτῖο ἐς ΠΊΠατῖο, 
Εἰ πιξασὸν,ςΟὨ Απτοτοροιϊτὸ, Ποπιοτις Οὐ γΠ, ν» γνώμη 

σιν ὅηης-αδὸν, ῬΙῸ ὄγης"μόνως5 ντ ΟΧΡΌΠΙΣ ἸΩΓΌΓΡΥ. [6 6 
ΡΟΙ]]οπΐτις ἰοσυπάο Ατροηαθτὶο, δι ἔλληξαν δες αδὸν ὦ 
πὶ τῷ ὅγις:ατικώς νὴ εἰ μετοικινίπως απο, 

π᾽ πιστείζω, ν.ἀξω,πιιχ 5 ἸΆΠΠ|Ὸ: Αςοιίατ, νη ἄς ὅῆι 
{5 ὑθησταγεὶς γάλακτι, [Δ ξἘ1 ἰΠΠΠΠ τις. Ὀϊοίςοτία 
πιο, δηηςαγῇ ὄνυχι»ϊα ἘΠ] τὴς πτ νηρα] 9 ἰάοπι ΠΡ ο 

Ἐ᾿ πιστειϑέντες ὄχθοις. ΕἸιΓῚ Ρ. ΘΟ 1115 ̓ ηΠΠτοητοϑ. ὯΝ 
Επιςαϑμεύω, Ἰάςπὶ αιοά σταϑμεύω, τα συ! οτγἀ τ ογίο 

θοο. ΡΠιτατςοιις ἴῃ Απτοηΐου αἰ σωφρόνων αὐεῆρων κα 
κίαι χαμακύπσαις "ἡ στιμιβυκεςρίαις ὄξῃσταϑιμευὀμῆσαι 
ἃζ ἡοέζος παμΠ]ογοι!ατιμπι ἀοΠρπαται Ὁ 1ἰς αι ὅδε 
οαητιτοἱά οὔ ερ  ἀσηχουὶοὶ ἀριιὶ Γαι πἸ πίᾶη. δς 4Ὁ Βο 
εἰρῖς. Ἐπίη 5.114. ἰδέᾳ Ὁ «ὧὺ οἴκοις ξέτρυψεν ὕδρει τὸ ἡ 
ὅψησταϑιμευ ὀγτων.ἷά εἴ. ἣν καταγιυογτων δ ἀριυά ἱρῆι Π 

οἱ ἡλίκα ϑιλοι, ΙΙΟ Στ ΠΊΠΠ115 ἡ ὅττι μία, Ἰ ΟΙησα 
νων, Ἰὰ εἰν, Πιροτ ἀϊποτγίοτία (τ ἤιρεν ἀγηπα ΠΊ ητΑὶ 
ῬοΙ [Ὀπληῖιπε ἀἰχῖτ αστῖι5) γε] αὶ ἀϊπογίοσια 4 
πῖς ῥσγαίιης ἴῃ ςοπιΐτατιι ρτίης]Ρ 5. : 

Ἐ᾽ πισταϑμεύομαι οἰ Ἰςο κρίνω, ἑπονοώ, ΠιΠρ᾽σοΥ ἀοπη 
ΕἸ πιό ταϑμία ας, ἦν 6] ἤθη αϑμεία ἀϊποτ Οτλμπι, ὃς τη 

μου Ὀϊοάοτ. ἴῃ ἈΠ οσ. ΑΙοχαηά, ξϑς ὄυ δυκήσας πε 
ὄρης-αϑ'μίαν ἐπεπυίητο κεχαιρεσ μμως. τῆτον ἐπεβεύίχετο κ' 

σὼ τ πόλεως, 14 ἐἰτναρπα αιιοπὴ τποιιηἀὸ ἀϊποτίαται 
τὸ Θρ 1 0]..4. Αὐεϊοιιηι ἰἶγο ἀεοϊπιοτεττῖος ῬΌΣΘΟΙ 
γημεῃ ἀοπὶ [οτο,αἸτετητη δά ΒαῖΔ5. Πα 65 ΒΟίρ Ια 
ςαϑιμίαν, ΠοΙγ ΟΠ. οἴ ὑποδοχὴ ξένων. Μεαϊςὶ οχεοιί τ 
τἰσ( αν οποίος τος ρίοπάς μοίρίτο5,ηπο εἰ ὄθηκαϑ 
ἀεῶ, " 

Ἐ᾿ πίς:αϑιμα, τα ηΔΠοπεσ. Πτατια τ ϑμια,ς ϑιμα,άσ 
[ε|ς.1.4. ὴ ῃ 

Ἐ πίςαϑρως, δ πα πΠοπάτιις ἀεῆσπατοτ 5 τς ζογι 
τιῖττν Ρτρἐοέξῃς ἔξει Βοίριτιούιθε : Ἰτοστὶ Ροπάοῖ 
σταϑιμεύω. 

Εἰπισαλοίει σὴ ϑορρίγγί σας ρεξζ 5,10 ἘρΙΡ. 

ἢιταςδαητ. 



Ἑ'. Π ͵ 

γος. ἶ ᾿ ἐς 

τασι αιοά ἢτ ρογ ορ᾿ το ϑπηννυΐσο σοῦι 
Ἄρβγα ῖη ΟΒαταξξι σα ρ. αδεὶ αῤεσκ εἰας Κ ένοις 

Ἢ τε, ΠΝ] 

γε ἰογ δοπάϊς ἐρ᾿ Πο]}5 ορογατι ἀατ. 
οἰδὶου οἰ εητίαπι τραάο. ρο Ππιπιτ τ τγοῦ , το- 
(ξο. Ὁ Ἔροη. εἰπὶ ἐπ Ππῖς. ΑὙ ΉΤΟ ρ Πα ὐπέςια- 
τοϊφόσχα κατεϑοίειν. ἡ πιστή ϑυ πολοκοραγμονεῖν, 

ἰρέϊατο γος ποιιᾶ9. Ηοτγοάοτι ὅητστίωνοι εἰς 
οἰσὰὸ ργα τι ἱποιητος ἵπ Ὑ Βοια το ΟἹ ς, ὅθε ἀὐυήνθν 

Ἰοοτγατ, οαυϊταη αὶ χα] ροτάτιιβ. λύραν ἀιμόστε- 
γτα ντὶ ποίζϊοοῖη ὙΠομΠ τος! ὅηης αὐῖνοι σολε- 
ἰφ ἢ μονες. ΕΤΟΠΊοττις Π166.β.Ἐτ οἰιπὶ Οομτ. ΕΠ σΠ|, 

τ ἀρῆνοι “πολέμοιο ςαπὶ Ασοιηατ. ΠΟ ογατ. τὸ πθόκσον αὐ- 
γ»δοτιιπι πότος σορποίσος, ὃς ἐσὲ σίων ἐδύων δλις γώ- 

ἐπὶ ἱρῆτιις σοπογατιούοπι ποίεί5, Ναζαηποη. ἑωυτόν 
ὅθης εἰμεϑει παῖδας, βλτηι 5 τοσὶς σοηῖτοϑ οἱϊς 

ἐπτῖις . ῬΙματατοῖιις ἴῃ ΒΚ οσι]ο. ὅβέσαμω ἐμαυτὸν ἃ 
4ι ἃ: δρῸ ῬΑ τις ἔπ. ὅπμσ αἰαθνθ. δίαρταν Ἰώδα.,) «40 - 
πὶ ν πο παν σοῃτις. μηδὲ σωτηξέδυ ὅς α μῆνοι 5. ΠΘΟΙΙῈ 
τα Πρ γοιὶς ἀϊισδητος. "άπ τι Τ Ἀοτα τος ςιῖπὶ 

Ῥτο ἱπβμίτειιο, ἡθήςα μαι ἐχων,[οῖο πο μαρογο. Αὐὰ- 
(Οἱ αιτὸ, ἔπες ἰὐῖνΘ. αὐὴρον τ ρτιιἀθησοία ρίξη. Οὐ ξ; 

εὔρε. ἢ ἐϑαςη ἀρνὸς, σφ ρρνίϑ.γνοερροῖ, ἐκ δηης- ἐμῆν λογίζον- 

πτος σοπριιταητ, ὅλέσιαβλαι 5 ἀρ τις ΠΑΤῚΙ5 ἢππὶ Ἐλὺιγῖσ- 
ἀπ Αἰ Πὰς ϑυμὸς ὅς ϑήςαται 8, τοῖς, κοικοῖσι τείοχα-- 
ετἴαπι ρτο ροϊϊπιπ. ϑορποςὶ. Εἰςξῖγα. λέγειν εἶ 
τασαι κλύειν, ὃς ΠῚ ά αν, (δι μέγας ἰξαρὸν τὸ υἱδ ὁ 

αἰ χαιών ΤΙ αὐλεῖν. αἰγλά μὲν οἶθ- ἀϑές το πῦλαι ἀχιλ- 
Ἰππιοπ.ἐγωὺ 95. στιὰ αἢ τάλλα 9᾽ ὡς δβίςαμαι τὸ σὸν πὸ - 

τὸν τεύξω μέγαν. 
5 ἴῃ Πιηπιο,Πιρογίζδης, 
ἀοξεὸ, ρει ςῃγὸ Ηοποα. αἷ ὶ ὄρη τα μίως, ἐμπείρως 

σαωιτις δ πςυμόνως, ἸΥΣ 
Ὁ ἐφίςυμι,ἱαπα ἀοη5οἰ πηι πο η5. 4 [τ 2η5 αἰπῇοη5» 
»παϊεαης τα] .᾽ὰ Αἰτι Αροίν, δῆς ὅδε τὸ βασίλειον» 1 
σοι ρα 9] Ὁςτ. 
ἃς ὅθῆςασις, Δ Ὁ ἐφίςτημι τι ρ οξΕϊο»αηἰτπα πο το. το 

ληδεμονία, οιιΓαυϊο Ὡρρφασία, α ἀπ 1 {Ἐγᾶτῖο Ρ τι ηςῖς 
ἀππιτη τη  πἴτατ τγαξτατί οὶ αἰϊοιι!. ῬΟΙγΟἷμς [ἴδ το 

αὶ παρέργως, θὰ μ΄ ὅπιςασίας ϑεωρητέον) ἤσσο ΠΟΠ 
[δ ἀπ] Ἰροπτον αὐϊπηαΔιιοττοηἋα ἤππτ. Χοπο- 

εὐ σειν ἔργων δες“ ἐσιν γ ΟΡΟΓΙΙΠῚ στα τ! ποτὶ ἀοτηδῃ- 
ΡΑγα τ. Ἰὴ ξταρτηξηζο 5 «δὶ ἐλίγγων, ἐν τῇ ἔδις ἐάσει 
τὸ αὐτὸ δυμᾷξαγνει πάϑ' "914 οἴϊ, σι! οταση ἀττοητῖοτ 
σ ἡ ὄψεως. Ι 

Ῥἤας  ατιηῖς ἕατον Τταρίτετ. ῬΙατ. τη Ἀοσπ. ἔςησαν 
ϑγυιῶ αὶ διὸς τῷ «α(τωρθ- ἵδρυτ νεὼς,δν ὅξες οὐ σιον αὐ τις 

"ςατικὸς... 
σία, στὸ πῇ ἐφίςνιω τὸ ἐπέχω ἃ νοιιῦ 9 ἀπ᾿ πα ποτ ῇο; 

Ἰοἀϊτατῖο ὃς σομπάογατῖο. Τα ν Ῥῖι15.ι τόρ ὁ πὶ τυχϑ- 
προσδεῖται κὴ ϑεωρίας , εἰ μέλλει τις τοὺ διαφέροντα ἐν 

τοι 5 ΠΡΟ ΡτΕΥ ποη πηδάϊοςτι 4Π1ΠῚ1 1πῖξα- 
ἡπηςητατίοης οριις οὔ οἷ αι! οα ἰπτο Πσοτς σοη- 

ἴπ Τρ ἐχίπιῖα ἤπητ ἃς ργα ταπεῖα. τάξι αΠ1] 5 ἐκ 
διεῤῥινιμήϑως δι, οἷξ ὅγης-ὥσεω-9ἱα οὔτ, τυ ἀ1ο [ὸ δὲ ο- 
ΟΠ τὸ ροτρογαπι το ἀϊάϊτ ἱπτοῦρτ. Ιάεπι, ὦ 
ἐχάςοις υὑπῖρ μέλλονπίθ. ἐν ζυκοι ταιφ οόνη τί. ,ατεοητο ὃς 
Οἰ το πη. τοὶ δ᾽ ἰξαρχῆς δεδιότα πἰυ ἐκ πὰ πέλας ὅτ "σιν, 

πςγποποπι. Τάς πὶ ρτὸ ὀχ ἰσατίομς ὃ ἐχρ  αηὰ- 
ἤπιος ῬΌτΙι5 ΡΓῸ ςοπιπιθητατίοπο. τηλικαύτη γδ. 
σρρὰ γέγονε τ διαλεκτεὺ ' αὔρα ῥωμαίοις τοῖς νυ «ρὸς 

σευετωτάτοις ἔνια μόλις εἰξ ὅγηςα σεως διδυχρίνειν, ἃ- 
τι ἸσΠ- πολλοις ὅγνν εἰς ὅδήςιασιν κα φόβον, ταα]τὶς [οἱῖ- 
πιοτύσιγατις ἄττα! τ Τπτογρτοιιροτοπι. ὄδίσασις ο- 

σις. ΓΟΗ ἷτίο ὃς ἐοογέξιου οδίζαπτια ΝΊτγ.ἶπι- 
(τ Ππότο [σαμάο ἐς ςαὐ ρητατ. σαρὶτς νησ 
οτῖδιις Ἰοαιιοη5,.νδύμα τα τρρχευει 5 ὴ ὄζοι ἐμ- 
σασιν . ποάος ἔποίτιας ργόρτογ 1π|π]τιμτὶ ν Πα 
τοήποηοιπ. Οζα νογὸ πηαϊὲ 9 γοτουτιομὴβ ὃζ σου - 
ἃ. δχήςασις οἰἴα Τὴ γναῖσις, κὺ μίμησις. ῬΟἷν Οἰτι5.5 2 ἂ- 

κεν ἡμῖν εἰξιίο. ὅψις σεως δ) κὶ ζήχε, Τάοπη; τὰ 2. εἶθ 
τα εἰλλοιοτέρας τυ χέν ὅς ἄσεως καὶ μετα(ζολῆ ς. Ἰτοτῃ 

στοῆπο. ὅβέσασις ἔργων, ΧΟΠορ ο, ὀθέςτασις γίνε- 
Ῥχέουργοτγα Πέτα ἴῃ τοί ο5.Αὐζοτοῖος ἰδτὸ ρυηο 

ἀτοπς ΑπὶπΊα]. ὅχηςώσις πὶ κακίας. ἰτὸ ἱξοιιπο Νία- 
Ἰυσαρῖτο (ἘΧτοσ πα οσῖμπτι ἔπειτ Πο  σϑής  ασις εἶα πολ - 

ασις, ΟΒτγ(οἰτοση ἐς οῆς.ορ᾿ ΠΟ Ρ.δορΒοο!. ἴῃ 
ὁ γὃ ἐἴχων φροντίφων ὅγ:ς οἴσεις, 1 οἵ, Οἰτασιῖα οἷι- 

ὶ ΔΗΙρροοτ. ἄρβοσ. 34. 14 Ἰπὴ ἱηπάοτ ὃς ἰπρογηά- 

:οὔς οὐδ ρᾶτα πΔ 015. ΠΤ] ν οἷ. 
είς ορόττος ὃς ρτατῆςῖ: Πατῖνι. Ρίατο ἰξοιπάο ἐς 
πατέον τοῖς μυϑυποιοῖτ»14 οἰξγοοττὶ Βοπιῖμος5 Ρτςἤολςιι- 

Ἐ᾽ πιςατιρογ Οὐ τ ατυ ΠαῚ1155τὸ τόμῳ πὶ γεὼς, ΕΟ γ οἷ. 
Ἐ  πις ἄτης ρτδ: ἔς ἔπι. ρτα[Ἐ5)6 πρ)ςἀπηφογθέζοτ, βουνά, τὴ 

Ἐ {" ὅος 

ἀιϊπιῆν ᾿αδιυιϊατοτίδιις. 
Εἰ πςατεύῳ, μι ϑσω πύκα, ὃς 

ἘΠΕΈΤΙν Ν᾿ ἀγροπνν! ἐαθῆναι, ἡ α  Ν ΘΤΙΡΕΝΒΗ πρὸ κὰ ρο- 

του αἰ ετ οΥΓΕ ΡΟ πο ἀογοτονΝ οατ. ατῖα, Ρ᾽ αταγοῖ, ῃ Ῥοτῖςοϊο» 
ἐπε άτει πῶσι τοῖς τεχνίταις» ρα γαῖ οηξι15 αὐτὶ πεϊ ασεῆς Οὐς- 
βου ΙΝ Ζαηζοη Ἰτοπηὶ ΘΟ το ἐΠΟΡ}},Πεσιπ40.δσπομν, ἔργων ὅγπ- 
ς ἀτοιιῦ τοι) ΡΤ 115 Ρ τα ἔς ἔζιιπι, Πονο Δ οτ θμσατέον πῇ ἔργου γο τ 
ΡεγὶἸαἰριοἴοπο ργας ἐδ οὐαητ, Οιιπὶ Δοοιίατ, ὄθησατουιῦπίθ. 
τὔτο πὐμλκλέως. Ῥ]ταγο , ἄτιςς ὃς αὐτῆογο Ῥογίοῖς, ἐπεσιάτηκοίρι 
Ῥγα τοῖσιν ὃς ὅλης ἀτούμμαι, βραθφῥομωντ ὄπετροπεύομαι, αἢ χο-- 
μαινὰς {παι Πα, Ατβοης φιοάδηι τορος κα εἶδ λαῶν εἐοκεῖ σχλυρώς 
ταις ατη κέναι, 

Α ᾿ ἡςοὔγατοο- 
πος ἔφορος, οτιτο 5.1 πος σαρῖτε υητο, ἄτης τα, Ἰὰ οἰϊ, πα ζοῦν 
«αο 411] Επιηρ Πα: γα ΊΌ.Ρτο ραίτοτο, σορβοοὶ ἴπ Αἴαςο 
αὐτοὶς ποιμνίων ὅδις ἀταῖς γσιιτη Τρ 15. ΟἸΔ] ἔτμνὶ πλὰ » τοῦθ οτος 
συπὶ ρα! ονῖθιι5,18 οἰδ . ποιμέσε, ἔξης α τἿα᾽ πολλὼν πολιτικὴ κοινωνίας 

«δεῖται πα ἴρον ναγ115 πιά σ᾽ γατίιτν σογοητΊ ι15. οἶτ1{15 Γοοἰοτας, 
Αὐπξοτς!  ]αττο Ῥο τὶς ςαρῖτο ἀςοἰπιοσυίητοςῆς Ατετίη οά 
γἱάς πὰλπι {τ ῬΟΠογα ττς ΠΟΠΊΟΠ 5 ὃς σαρίατιγ ΡΓῸ οὐηΐ φαΐ 
Ῥταοῖριν ὃς ργα ον, θ᾽ ἀϑυυΐῃσιν ὑδάτων ὅθηςάπης ὧν, ουγα θα 5 Ὁ 

ἀυὶς ρτα ἔέξιις Ατμθπϊβοῖη ὙΠοιπ το Ό]. δθφιίτης ἦὐ πρρέδρων, 
ΑΕ ΟΠῖπ ΙΝ απὶ ἀοσουπαῖτῖ ΓἜρτοηοϑ ἀἴος ᾿πιρεγαηῖος ἀϊσοθαππ 
τὰ οἱ δέχακ,τυεόεδίρφι. ὅς 1} ν π5 4ιὶ ἀϊμτηο ταρτὰπι ἱπιροτὶο 
Ῥτδενατ ἀσοςηλγ155 ὁ αὔχων ἔφη μερος: κα ὅητσ της. Ποτ ΠΟΙ Πτοπς 
χ᾽} αὐδ' ρφοτίων, οἱ πορρεδοδύοντες ὃ βελῆσοἱὸ ὃ ταῦτ᾽ δβτψνφίζων ὄψις ἦς 

σης, Ἐὶ δτξ- ται ἀϊοιιητοτ ὕθητεταγυῆθοι, Γἰἐεῖτος, Ποιις αἴρᾳσαν 
σῷ ἴῃ ἀοϊς, {1 α[πἰτος:τρωτος ἴτας ρτα ΠΙτοσραρια ΑΕ Ἰάπιπιν 
οἷρὰ αἰδιυτοίξεων, νἱ4ς Ὡρωτος εἴπυς. Ετ πε δασαάτου “ἦν προ δδαν» 
ςοπῆμ!ε ΡΟΠ τ σεται στο οὐξαδιιο. τοι πιοηάςιις αὶ κά ἕοτες 
{λης Πίροαι ροτῖς ἀὐὶτ Πιρρ εχ ρα ΑὐΠ τόρ μαη, π᾿ ΑμΙδ, ὙΌΣ 
Ἰερίτατν γε δὲὴ σὺ καὶ σὺ πἰω) κα ὁμοπλίδῳ πτόλιν Ταυ πίω» χαξόντε 5. κρε-- 
μάστοτον τύχν᾽ γαϑῇ Εἰς ἃ ἰανὸν εἴσωγπλησίον πὲ ὅξις ὅτου. ΙΠΓΕΓΡΓ. 
δϑμς- τη ὃ ϑυλυκως(δϊ445 ταπιοη ]ταΐγλοῖ ὕδην ταύτης ) χαλκοῦς σρί 
ποις χυτρόποδιθ- ἐκτελών χρείαν, 11] νοΓὸ ΟΧ ΡΟΠΠΠΣ 5 1ῃ 4 }1τ κατ: 
λίνον ἡφωστον πρὸς τας ἑστίας ἱδδυμῆμον εἰς ἔφορον «ἢ κσυρός. 411] 11- 

δϑθτα ρυαἸοΠριπι ὃς ᾿πηρέξιπι ἐΧχ 4110 ντοηΠ] ἴα ὃς σΟσι15 

πάτα γαίσιἑα Πυροηἀιιητ»ξύλον κέρκκας ἔχων» ξ δ χρεμώῶσι τοὶ μα." 
γειρακοὶ σκϑ)η καὶ ἐργαλεῖα, ν 

Εἰ στο τάτις ἡ αὐχυγέτις; ρτοΣ [575 14. Π-ς ἐρ᾿τατὰ Ὑ1]]Π σα ἀριιά Οακόὰς 
Ἐ᾿ πίστατος (ςἰοῦατ, 
Ἐ᾽ πιστεϊχω ἰηατηθιιο. ἱπστεάίον, 
Ἐ᾽ πιδτέλλω, μειλφῖ αν αλκας ροΥ Πτοτας ἢ σῃ! ἤδο, [τί ,ἐντέι ομμα!»ἵτιᾷ, 
ἀονίθθοο. ΑὐΠορ αη.νεφ. ἐπέστειλε φριέσαι» ἢὰ [τ ἀϊςοετο. Ῥίατο 

ορ πο α Γδρείπια 9 πείϑεάϑει τοῖς νοῦ ἐπεςαλμῆζοιε 5 Ῥτα οπτῖθε5 

ῬυδοορτΙβ ραάγοτο. ὅτηστείλαντες ἀπέςειλαν ς οἰιπν πιά άἀατὴβ ΓαΪ[6- 

τα. Ἱ λον 414. ὅηηστέλλ εἰν ὅηστολας . Θειποῆίιοι. διαὶ βραχέων 

ἐπέσειλα ὐ αἵννραιις!5 (οτιρῇ νοδἱ 5 Αροίζοϊις δα Ηερτ.ἐπεςαλτ 
μὗῥοι ταῦτα ὑπὸ τῷ κλεοξέχε, νας οἀ οίει ἃ ΟἸεορι!ο5 ΤΆλιοΥ ἀ14. 

φ.1 6. δῃῃμστείλασαι κατωμα δὲν, ἴῃ ἘΡΊοταπηπιατ, "4 οἰτον οἰπιπὶ οᾶ- 

Ρἱτῖς αἀπασοης ὦ Πιυιπιογοϑ δί τγα πο π5. ΠΟ ΟἽ τι ΓΙΑ ΠῚ ΑὈίοὶα- 

τὸ ῥτο τηῖττο εριτοίαπη. Ρίατο ἴῃ ορΊ το}. ῬΓῸ ρότο ΡῸΓ ἐρηῖτο- 

1χπτ:δυράκα οἷν ὁ σὺ ἐπέσειλας, ὅπσως δεῖ τεὸς ἀκλήλοις ἐγχάν. ΤΟΙ 6 Πι; 

καὶ ἡμῖν εἴ που σε δξῃστέχλετε, ςεττίοτο8 Πο5 [Δοῖτο. Τά σπι διά, 
δγηστέλλετε 5 καὶ ὄντι πέωρφκτωι ὑμῖν, ρἥοντες συγχαλετεφίοτ δ 1- 
τὸ αα14 ἃ τοῖς σοίτιιπν ἤτραῖις φιϊα σογατῖς. 

Ε᾽ σιστένω ᾿Π σ΄ πιο. ΕΠΙΓΙ ΡΤ. ὙΊ δῆτε λίδυ ποιοῖς δ᾽ ὅγηστένεις ΤΈκνοΙς. 

Ἐ᾿αἰστερι ς ἐζθυ, ὁ κὶ τ ,ξοτΟΠατίι5.» ἐστεφυνωμῆριθ:.5 ὃ ΡῸΓ πιοῖαρΒο- 

τάτη ΡΙουιισοντ ἀρικὶ ἩἨΌΠοτ. ΠΙα 4. 9 πίνοντες κρησηρας ὄὅπιστε- 

φέας οἴνοιο, ἱᾷ οἵν, πλήρεις κα ὑὑώρχελεῖσοῖτα ἐλῖπα νηα σοσ ομαῦδης 

ἃς σοιηρ! οραπτ Ροσι}α θοηΐ Δι 11) ἐδ υ [65 9 αν πον πὰ δ 

Εἰ σἰστέφω, μι ψω,πιεφας οτοπο. ΠουηοΓ. 1Π|64..᾽ πρατῆρς ἐπεστες 

“ψαντο ποτοῖβ.. 14 εἰξ 5 εἴχ οι στεφαΐης ἐπλιόρωστν ἡ ὅξι μεχθεσὰτας 

λοις, 14 οἰτναα {ιπυπαιμτι ναι ἱπιρ] οόσγαητ, δῖ ὙΊΡΡΙ δ τ 

πα ζογοπδητ,Ατπεπαῖις [16. ὦ. ὅμστέφονται Ὁ ποτοίο οἱ Κξατηρει5 

ὅτοι ὑτόρχέλεῖς οἱ κρατῦρες ποιοιυῦ παι» ὥστε διαὶ πὰ ποτὸ ὅθηστεφ οι οὐδ. 

Ἐ᾿πίφηρτο ἀβήστασωι. ἴςῖς, Οτερότοαῖ ὅδηστοισαι ἀἰος Ρίατο. σις ἀϊπ 

εἶταν καάϑη Ῥγὸ καϑηδαι [ε65 τ μέμνῃ ὃς δευλη αὐτὶ πὰ μέμνασαι ἃς 

Φιυΐᾳσαι ὅλης 9 ἰμϑαὶ ὃ (οἰτο Κ πορΒοη. ἐμὲ ἃ πῶς πανὶ τουτῶν οἵα 

ὄγιςυϑίἑωι χελῶτα. ᾿ ᾿ ἡ , 

Ἑ  πιστήναπει» τε ΟἸ πη Πα 5611 ΟΥΊΡῚ ἀφβιηξιῖ5. (οἱεραπε, 
(ρρι- 

οἴταῖος τς]. στῆλαι ὅι ταίφιοι. κι14,ἔϑεοψαν 
δ᾽ ἐν εἶνοις ἀὐ τοι, σεν 

γως τε κὶ σοζαρὼώς ὅϊπστή ματα ἐπέςησόω, 

ἘἈ Ενακ το δ τε πόμοὶ ἀριά Οαἱομ.1Ρ. Ῥεδβηῖς, δεὶ 
κρίτον- 

χηψις ἀσφαλιὶς κα εἰμεσάπθωτος ὑπὸ λδηου,ν οἰ ξις ἐκ 
φαντασιῶν, δέξο 

ἀμετάπηωτον ὑπὸ λόγου ἀπαρεχομῆ 5 ῬΟΓΟΟΡτΙΟ ἤγπια ὃς πϑϊηϊπηὰ 

«λάιιςα, τα: τατος ἢτ: νεὶ παϊρίτιις ΟΧ Ἰπηαρ παεϊοπίθιις ορὶ- 

πἴοπεπι πιϊηϊπιὸ οαδπζαπι ρταθη5 ἃ τάτοης Ρτοξοέϊαμπι ὅλη- 

στήμίω, ἃ ξχου]τατο;ματη διμίαμιν Ογαοὶ νοςαητοίϊς ἀπρὶξ 

ΟἸςοτ. ἄς ογατ ἴρτο ρτῖπιο.ϑεϊοητῖα οἵ εχ χρδαὶς Ροπῖτας μοῦ 
τ 

{ρεξεῖ5 Ρ]απέσιις φορῃῖτ5 ἄτας ΔῸ οριπιφηῖς 
ἁτθιττῖο ἰοἰππτ 

ξἰὶο ἔαεαῖτας εχ 15 ἐοπίϊας αιᾷ οὐίδγιατα ἐς νἤι ας ποιατὰν 
ς 1) 



ὅοό ΕΝ ΤΙ 

νετδὶς ἀεί σπαϊα, σο ποτε {{Ππ|γατανρατεῖδαις ἀ1{πτὴΡιῖτα ἴπ 
τοι ἐς επεῖα οἱδ γοτιῖπι σετγάγιπι ξισυἶτα5 ΡΥ ρα θη] 1πι. ὅ3:- 
σνίμη ναυτικὴ γα Πα τῖοα » ΓἾατο ἀε 1 ἐρῚ 0. ὅημστήμο φωνῆς, Πη- 
Ῥιιας σΟΠλ πη οΥοἶπ111) Ὑ ΒιοΥ ἀ144, ὅῆτστηί μη απτοτη ἀ1 γα εἴπ, αϑρσὶ 
τὸ ἐφιςσ’αϑα! τἰω) δεαοιθρ κὶ τίν) ψυχίω. ἃ ΠΙτο πα ᾿πτε Πρ οπέϊα.Α - 

τ τους] ἢπ Ργο ] ἐπιατ. {εξξ, 30. καὶ γὸ οὐ ὅϑνησις κ᾿ καὶ διαΐοια. πῳῇ ἠρε- 
μιεῖν τίμλ ψυχ ἰωὶ ἐνεργεῖ ᾧ κὰ καὶ ὄγηστιίμη δοκεῖ ἢ 7). ὅτι ἃ ψυχίω ἵστη - 
σε» δίρο ἢ 

Σ᾿ αἰστηαι, ἱπηταΐ πο; ρογῆςῖο, ᾿π[ιςο. ἀρργορίπαιο το : Ρτοὸ 
ἐφίσυυι, 

Ἐ᾿ πιςιυυονέστειτοςς [ΟἸοΥ τὶ ΠΠΠγ115, θπσνμονικώτατος, Χ οη. νὰ ὅς υμονέ- 
στερον. ἰσιοητῖις Οἷς, 

Εἰ πιςυμονικὸς οὐ, 6.4. [Οἱ ΘΠ Ί βοι55 (οι συμιίηις (εἰφατία; ργορυῖας 
δι «ΓΠοῖς 5. ΑὙ ποτα] 1 ρυἱηορ.Τ ΟΡὶς. ζητφινμον κίων αῤχίω νος 
(κατ ἀξίωμα: ἢς δες μονικὸν ἐρώτυμαγαριι Β ΠΟ ρ. ἀἸΈοιτ τὸ δια- 
λεχτικο, φημ ονικώς ΡΟ] ΠΟ] ὅητονμόγως; ΕἸς ἰγ Τ᾿, ὅψεσ ταυάσως ΕΟ 
τποτ.ίοϊτὸ ὃς ρέτγιτὲ, [σῖςητοτ Οἷς. 

Ἐ᾽ πίςημμος) δὲ 
Ἐ᾽ πισύήμων, ὀγίθ:κὁ γὰ ἦν [οἴη Ροτίτιι5. δες ἡμῶν εἰ μὲ τὰ πιρρσόκοντει τῇ 

᾿ ἐμῆ ὁπλήσει, Χ ΘΠΟΡ ΠΟ 9 [πο 41 σοπρτιαητιαριιά ΗΙρΡΡΟοτ, 
δγίςημος (αὶ πα σα )ισ ταιτικὴ γσιυγοις ἐφεκτικη, 

Ἐ᾿ πιςημονικώς, ρογι τ ίς τὸ. ΝΖ. 
Εἰ σἱς υμόνω ςοἰοιτὸ ΑὙἸ 14. 

Ἐ᾿ πισημοσιυ 5 ἐν ροΥ τα ἱς  οητία, 
Ἐ᾿ σις ἐμ α ἴοῖνε τ ἔσημι, ὅθηςίωαι ρτὸ ᾿ηπτο:αὉ ἵσημι, Ἡστο 14- 

πιι5 ᾿ἴδτο (Έχτο, ασϑύδ εἰν ὅγης-ἰωα) τῷ ἀλεξαν ὅρῳ ἀγνοοίῦτι . 1ὰ οἴ, 
ορργίπηεγε ΑἸεχαπάγι. 

Ἐἰ σις ηοἰζεμαι,αἀπἰτοτοϊ πη τοτ, ας δ. ἐπεστήρικτο σ5 τὸ δὲρυ ἱποιι- 
Βιυιῖς δηρετ Βαταπη, στο [τσιιπάο Ἀ εν. ὅπεσνοίξομαι ΤΠ τῇ κιό- 
γῶν 57 τεο ἔπαῦο ἤιρογ σο τπηπᾶς ὃς γο ΠΟ σατη 5 Πές, σαρίτο 
ἀςοϊπιοίεχτο, δηυςηριζουζον 5) δ αἰ δὲλ ρὸν αὐτῇ ς οἱπηῖχα ἤιροτ 41-- 
Ἰεέγιπι Πιμπη,ςαρίτο οἐξγαιιο, ςαπτῖςῖ ΒΟ] πιο 5. ΑΛ ορΔη. 
ἴῃ Ῥγο᾽οιπας. ὅτι ὁ γέων « εἰ πες: ηρ,ζό μᾷυν(Ο- ἐν τῷ ὕδατι γεἴγεν 2 τῷ 
σω με τοσεξ-έρω μῆλον Ἔστος-ηρ (ζεάχοι διω ἱ μενα, 

Ἐ᾿ σιςη-ίζω, μ, ἰξωχπ.ιχαγάεπιιὸ σοπῆτγηιο 9 σουτόθοτγο. Δέξοτγιμη 
σαρῖτο ἀεο:πιοηπαγτο, ὄφηςηράζοντες ταὶ ψυχαὶ εἶν μαϑυυἶδ᾽, ςοι- 
Βγαιαητος δηϊπλοϑ 4 {ςἸριι!ογιιηι, 

Ἐ πιρυτέον, [ςἸοπάτιπη οἴζ. ΡΣ ΠΟ) ἸΏτογΡΓ. 
Ἐπ φητος.οσ, ὁ. [5 [οἰ εητίανι σας η5.το ὅηηςτητὸν»γιιοα (Οἰτι1τ. 41 Ὲ- 

ξοττ τὰ δυξαςο", Δα 1 Ῥοίζοτ. 
Ἐπ ς-ἰζω, πιά οι} 15 νατὶονποτὶς σΟΙΠΡΊΠσΟ. 
Εἰ πιςιλβω, ρος. οίαπ. 
Ἐ᾿ πίσιιον, να, τὸ, ΟΠ, ΡΙῸ ἐφές ονοἀο τη] ο {149 [οσιις πιο αἰ συιι5 ἔα 
τη Πα μαδττας, ἐποίκεον,γνεώρκιν, ΕἸ σα, .ζ.. Λεη7ὴ δ᾽ εἰσίϑμν,νήῆες δ᾽ 
ἐσδὰν ἀυφιέχτασαι εἰρ ϑατω, πόσιν γὸ ὄζιςιον ὅδιν ἐχοίς ἃ πάθας ιάγ- 

τις. Ε πούκιον. σκίωυν νεώριον, σκίφος προ. τὸ ἱστίον. Βὶ Θξοττιιν ετὶᾶ δα 
ΒεΠΠπι, ὃς Πρη ΙΗ σαν ςρατιωτικὸν κριταάλυμαν νη} ταῖς ἀΟΠ.]Ο 111» 
απ Πα ἐαιμτιπι. Ἡετοάοτιι5) ὁ 2 ἀγιλατέει τοὶ ὅς ια “Ἷ ἐς 

δίκαν. 

Ἑ σίσι 9... Δοπης ἢ ςιι5, ἔποικος. ΠΟ Πρ τα 15. δήτς Θ- ζειξ, ἀρ Ηογο- 
ἄἀοτι τῇ ξανα]}Π] Ατίτατῖς ρυαίοο. Ὁ 

Ἐἰπιςιχώμα αςςςἀο96 0. Ν Οηη.ἐς ἱερὸν μαὰρ ἐπεσιχόωντο. 

Ἐ’πιςοζεῖν, δ] ὅς ομεῖν τροπῇ πῷ μνεῖς βισα! απ 1319 γε! ἀοτο)σοητιι- 
τοῖα ἀ ΗΠ οτο ςοπαϊτατὶ, Ετγ πο] Α ροΟ]οη Ασροόηδιτ. {τ 
θτο τογίϊο, Μι μιν κερτομέασαι ὅγπςοβέεσι γιυῶκες νοι [ΟΠ] αν, 
Ἐχροηΐτ χλόναζεσαι χοιδορησωσι, ϑὲ μωμύσωνται. 

Ἑ᾿ατσολοί συ. οὐπατὸ, Πισοϊἐτὸ ΗΟΠο ἡ ηςολ ἀδίω ὃ χιτῶνας ἐς «- 
λατο.] κοσμίως τὴ αὐετταλυήμως. 

Ἐ᾿πιςολειὲ, ἐ(δ-. ὁ, τα Ὀς Π[αὐἹιι5.γεαμματοφόρος 9 ἴτοιτὶ ργ ἔξει οἰαἴ 
ΠἸσ. ΡΟ  ΠςῚ ὅηηςολειὶ, ὁ 5) πὰ σὅλε διά δοχίϑ. πῷ γαυαῤχα. 

Ἐ᾿αιςολὴ, ἢ ο) ΟΡ ΤΟ 9 ΠΠχ πη. πλαπφατιιη, ἰατολ κα, ὅηησκηψψις ὄππτει- " 
γὴ, γήςταλσις, ΘΟ ΡΠΟΟΪ. πέμπ εἰ με σοὶ φέροντα τείσ δὴ ὅγιστολας,1(ἰ εξ, 
ΤΡ ΚΩΝ 
«ογτολάς, 

ἙΕἰ ωϊφολιαφόρος, τ ἀγγιλιαφόρφς. Χ ΘΏΟΡΗ, ἴεχτο, ἐλ ίω, ὃς ἐτύγχανεν 
δηστολιαφόρος τῷ μνασίτσασῳ ὧν; τῦτε γάυτικὸν πᾶν ὅσον ἰῷ ἐκεῖ σιωε- 
σλυρώσε, 

Ἐ᾿ σἰςολικὸς χαρακτὴρ, ΟΡ ΤοΪ τίς Πγ]ι15» ΡΟ] οη. Ὑγάπαιιβ ἴῃ 
ἜΡΙΠΟΙ. 

Ἐ πις"ολιμαίοις διω εἶ μεῖς, ΟΠ ΟΠ η, σορ α9 ἐρηΠοἰαγο5.8ς σιωϑύτ 
μῶιπαι ὅγηςολιμαῖα. το τας Ἔρ᾿Ποἱανοσ νοσας Ν 2.χ7 Τελιόνονάς 

σιωϑημαικαπηηορίω δ γις ολιμαῖοι ΟΊ Ο ἢ, 

Ἐ᾿παιστύλ ἐν οὐ. τὸ 5 ρατιια ορΡΙ [0]... Ὀτειιΐς Ἔρ τ οἷα 5» ἐρ ἘΘ τιῖτη 
Οατα]. 

Εἰ πιςολοειδης, "6. ὁ κὶ ἡ, ΟΡ Οἷα: Πμλ1 15. Βιά.1η ορ 1. 
ἘΥπτισ-ομίζω, μι ἴσον, το καφοῦτιιγο ο5. ἰά εἴ, γορτίπιο ἰοαιιοπτοπι. 

Ῥαυις σαρῖτο ρτάπιο δά ΤΊτ.οιξ δεῖ δθαφομίζειν, αι διις ΦΡΟττοτ 
ος5 Οὔτιγαγο. αιοΐαπ ῖπ Τοῖς τγαροσο ἐχθαῦ σε ἀποφανεῖ ὅβηςο- 

Ὁ αἱζων, ὅϑως εμίζω σε, Οἢτν (οἴου οἴ, κατασιγάζω, ΡΟ] ΠΧ το 

[ἔοι 10. γβυκοξσαις τὸ Κηχοζεῖν χέγντα.ἀἸείτιι ἃς ὅβθτοτομιεῖν»1α εἴν 
ἐυποδίς αὶ Χϑετα χ εἰν. 5 14, 

Σ᾽ πισύμιον, 1905 οτὴς Οστ αι σα]. ΟΡ ΕΟ ΠΎΠ πὶ, ογατηοητῇ 4110 
οὐα («] ςητίιιτι ΟΒτη πηι ὃς ἰαχητιιγ αν ΟΡῚΙ5 ο1Ὁ), ἀϊιπι 
Ὠγαηιι Δαρίτατ Ὑογτι σα] τ 1184 Ῥοτταίιηι αιρα αἀπιλττίς γς] 

ἀτοοῖ Δατιαεη 7 ΡΟ πος τ 110 πιοάο νογίαγατ. πῇ 
τὰτα εἰ ἀς 4ιο Ταγισοη τ Εἰ: Βιπά!, δ, σατο Πα Ὁ ΕΣ 
ἐς λδξιοη. ἐπιρτὶ,Ορογοιι!α ρῃτϑοτιπι, γε τοίταις Βη4, 
δὰ μαιτίοπάιπι νἼπιιπὶ δ οὐ ἀϊδηιμτι ν ἤμπι ἴῃ 
Ὑτἰπηιι τ σητοπη ἀρρο λητες. Ψ]ἀς Νἰτγὰσ στο ἀδοὶ 
ἄς Βγάταμ!ϊς!ς οΥρΑμλς Ἰοαείτετ, ὃς Ος] Πρ το ἀςεῖς 
ςαρ.46. 

Εἰ πιστόμισμαι,ἱἀεῖη 410 ἃ ὄψεσι τόμιον » Ο τα γα πιοητατη ΡΠ 
ἃς ἐμπύδησμα οὐ ας τη, οδοχοῶς ΡῬταρεάιπηδητὴ ΩΣ 
ξγαπασ. ΤΟΙ ρ 5 ἐς Απτὶψαῖτας. ὅπηςόμισμα ἐῶ αὐήῆ 
ρὸς ἰκδαΐοιο, ἔτ πα θατ ΘΟΥΙΙΠῚ Οὐ Πι1π| ἴῃ Πιάβεος. 

Ἐ᾿ πίςοιαι χίζω [κι᾽ το, ΙΠροτη οο. ΗΟ ΠΟ. 1η ὙΠδορ. ἐσες: ' 
γαῖαν ΟἹ τάπηοι Το ρίτατ ἐπε ςενάχιζε, ΠΝ ΠΕΙ͂Ν 

Ἐ πιςρα(ι ον ἘΠ 1} ρ παι) ΕἸ εἰν οἢ. δ. 
Εἰ πιςρα τείει ας, γοχ ρου το» πιο Ἱ ΟΠ 410, Τ Βαογ, 
Ἐἰπιςρατεύομαι»ἔλέτο οΧοτοίτιι τοπ ον ο Πππὶ ἱπέοτγον 

τ 9 ΙΓῚΡ. τ 
Ἐἰπιςρατευω, ἴῃ ΟΧΡο ἀπο 6Πὶ ΘῸ 5 ΟΧΟΓΟΙΓΙΠῚ ἽΠ 

φἀποονάιςο σορ σοῦ 6110 1πξοτο, ΒΟ] ἀριτιῖπ 
ἐὐϊαιιπγ. ὅθησρατευ εἰ υἱ ἵν, ἀπ εγ !ς Πο5 ἀιιοῖς Ἔχ θεοὶ 
ὅψιςνατεύω ἐς ἕλλυυας, Ὁ. || Ογαςος δάοτίοτσ. οἱ 
σὸν» πόλιν» ἘΠΓΙΡΙ4 αι ἴῃ παης ντροπι ΠΟΙ] το ἜΧΡ 
ξεςοτιματ, Ασπτοτόϊ (οαπάο ΟΕςσοποπι ὅπηςρατεύον 
αρταζάζε, ΒΟ ΠιιΩι οἱ ἐπ ξογοητο Αστάθαζο, γ πιὰ [απ|ς 
ἢὶς εἴιπι. ΒΑ Π 15 αἰεὶ τῷ αὴ τρρσηλαίάϑοι τοῖς βιωτικοῖς, 
οἵδε πίω) οἱ χτίαν ὁ δεάζολίϑ- κοιϑ᾽ ἡμδύ ἐπεδείξατο ἀνῆκαν 
οὺς ̓ λίσας ἑσωτὸν, τοῖς “ἡ ἐκκληστας σηκοῖς ἐπεοράτευσε, 

ὩΘΠὶ ἤισορις αάτιοτις,ὅζο. 
Ἐ πιςρατυΐης,"ς ἦγ το ὄπςρατεία, [τἸ ρε τις] οπτο5 σΟΡ 5) 

Ἡετοάοε. 
Ἐ᾽ πιςρατοπεδεύω γ Γλατῖ10 ιπ|σΊταιτ : ντ ὄμςρατεύω, Χο 

4παττο; ἑγλίω, αἡ ὄθηςρατοπεδεύσως παῖς πύλεσιν » ὅΠ᾽ 
αὐτεπεςράτευε, κὺ «΄πορ ἔν ετῷ, κα) ἐδ ὑκ Ὁ χώραν αὐ, ἷ 

Ἐ᾽ πιςρεπῆ ἐον Ομ γτοπἀιιτη, Γοογγοπα τη. ὅθῃμνῃεπέον παῖ 
χώραν, οὐσαπάιϊητι εἰς αὐ τερστοηςιη; ΑὙ 4, ' 

Εἰ πιςρεπῆικὸς οὐ, ὁ οΙ οσαην»ατ ὅδιςρεπῆικοὶ μας ἐγεσγνετθο 
ἀϊπιιγ δά τορι σοπτίαπι ὃί ἐσηοηἀατιοηοιη Υἱτα 

Εἰ πιςρέφεια, ρας ἰτα591 ἀπ] γ ΓΟ] οττὶα, ἀγχίνοια. 
Ἐ᾽ πιςρεφέςερρε οί, ἐς ΕΓ ΠΕΓΠΟτ. 
Εἰ σὶςρεφέως, ἀςςιτατὸ, ὄθεμελαῖς ὃς ἔγαιιά τι! ςητοτ, ὠπωτα 

Ηετοάοε. : 
Εἰ πιςρεῤ οἱ] οτϑγάγχίνοις, 1 [σῖς ψογίατε ἴῃ σ θη ΠῚ 

δπμςρεφὴς φωνὴ, γοχ πιοι(ιιίατα. ἢ 
Εἰ πιςρέφομι μοί ψομαι αν, ἐμμα,ςφορντίδω ποιοιῖμα ς ΟἸΓαὶ 

εἴτον 6] σγδηλ ἀρὸ Οἱ. σγατη ϑοτο,ίο ογϑ [χπὶ 

τοίροξζος δῖπάε γοίριοῖο. θθροη. Θολῖς ΠεΠο, δ 
[Ἀτ.ἀϊχῖτ πα ὙΠεοροῦ,α]1ο Ἰητο! ςἔπιι; γαῖαν ππςρέφι 

{προ τογγατη νοι ΔῈ} » ἃς πιοτιοτιι, ὄἠτερέφεται ὩῈ 
νο5 γοιπογγί τατ ιν τεῆς ἃς ἴδτὸ Ιοσαπάο Κορ. 
πιο. ὅδεττείφομαι εἰς χιύραις, τορΊοηΕ5 ἁἄςο. ΧΟΠΟΡ 
ἐόποιη. δ)ηςρέφεται ἐν τοῖς αὐτοῖς σημείοις» ἵπι φαάοίπ ἢ 
τπιοττιτατ Αὐ τοτο! 1 Ῥτοθίοππας. ὥςε ὅς ραφίωγαι 
ἀπελϑεῖν,γτ αἰιοστογοῦ πιμπογιπι Πιπλνταδῖγοῦ 5 
ΠΟ 9 ἴῦτο ρτῖτπο Ἀςρ. ὕλης αι φίντος ὁφϑτιλμὸν ἀπ Κι 
σα]τιπὶ ααιηχι [ε τοτγὸ ν ουτογοτ,ςγηῖτ, ἐπεοιραμυῆθα δὶ 
τηλιοτί [ο τ 6 π5 αοτῖπιοηϊ. οτοάοτὺκ ὄπηρρέφετι 
ἀοτοῖη ἘΡ΄ σταπηπηατ, ὄβηςε φεϑοω ἁριυᾷ ῬΙΘτΑυς αι, ΓΈ ΠΡ 

τηοητοιη γε γε ατᾶτιο δκί Ἰηγε Πεξξιιπι. Ἐτ ρτο ὄησρεφε 
Βογο, 1 οιτ, αῇ μοχ ϑυρὸν» ας εαφίοσαι εἴη Οραίοαϊο πᾶ 
σιαᾶς, ΒΕ 

Εἰ πιτρέφω, μι γω,πιεφα, ςοπαοττο,Ἔπιθιάο, ατεοητιπ δῦ 
τοῦύσιθο ᾽ τουημςο,αττγα πο 2 ΠΘγΓΟ ΓΕ ΟΟΟ ᾽ χ ΒΗ 

ΤΙΡῸ 5 ἀϊρτοάϊοτφῃιοιιεο. οἰτοιπιαρο ῇςίγο 5 1ητ 
οαγιιοντο [ἴσιο Α σοιτ, ΑἸ ορ μα. ἵπ Ρ 1πτοὸν ὁδ 
ποὶ ασλαγχν ἔοικ᾽ δγιςρέφεινοϊὰ οΠ τοταιιοτο 7 οἰ ΓΟΠΠῚ 

χατο, πιαϊὸ παδεγο, Εἰ σιρρέφω, Ῥτὸ οο αιοί ΟΕ 
ξοητοτγαιε ο, Αγ  τοτο]. ἴῃ Ρτο δ] οπιᾶτ. [ςξῇ, 33. ΦΩ͂ 
χες κἡ ὧν ἐπές:ραπῆαι τὸ σριχίον. ἃς δἠντοπολὺ σιμῶτε 
φρέφω,τετίηςο, Πο, τς ρουγὸ ργο]ίδςο. Τα]1ὰὶ ιι5 
καὶ με πλείω ἔχον τα]λέγειν, ὁ δἰθης λῆς ἔξις:ρέφει γ0 9’ 

φωχγῖῃ ἀπιιοτιπι ἀϑο,τοῖτοαρο, Τ ον 414. ὐΐφγω 
γοῖς. μετωτοιθὸν ἔπλεον ὡς εἶχε τοίχοις ὅχας-, Οὐ 
τογοτοιοςο Ροπίτωτ ἃ ῬΙατάγομο. διρηϊῆοατ ϑς 

ἀξ αιιοά ἐπης ρέφομω ασσιτγο,τέμ) ὅλες ρφφίωὴ ποιοὴ 
αἴξιις ἤππι ἘρΙ ζξετιις, στ δι αὖ ἐρῃ τις αἷοί σου, μη ὅΠπρν 
τος, ΡΟ τις ΠΌγο ἡπητο, οἱ 3 εὐδὲ δ πολεμαΐον ολοχεν 
φρέψουτες τῶ Νικολαάω, χιρηγίας τε παρε χονγδίς. Ἰᾶττι Τῇ 
Ἰσισηθοητος κά Πιρροάιταπάθιι οπιηία ἸΝΊςΟἶΔ0 Ρ 
ἤιο. ἤθετρίφων τὸ πλανώμδνον, ΕΥΤΔΠτοΓη Οἰμο πῇ ΠΟΙ 
χαηζοι. ὄβης ρέφειν ῥα ϑυμίας οἰκκετῆσ, ΓΟ σοτα 45 ἔαππυῇοι 

τῖρο το τυ [οι ΙΝ αζαηζοη ὅῆτςρέ φουᾶν «δὲ πίω) τῇ 
γώστως κατάληψιν, τίν ἐμ δἶσ᾽ διάνοιαν, ὄζηςρεφει ἡχάτῳ 

καιοσειυύας ἀρᾷ ὁ κύριΘ:, Το λαας τοῖχίσαςς σα οὶς 

᾿ 
᾿ 



Π 
τς τ Ἀ οσ τς, 9. κύξιε ὅθηςρεψον μοὶ ἐ- 
Ῥογρεῖττο πῖς δ᾽ το δδηςρεψαι» τοβοξε,γοιοττεῖν, 

ὑλὴ τὸ ἴδιον εἶξε οασμεα,ΓοιιοΓ τις σα ἢ δ αἀ Ργορτίιηπι 
οἰ άοπι.:.Ροττὶ χι δητυρεψαι ἐκ τῆς αἰγίας ἐγτολι ον δὶ Ε- 
οπποττῖ ἃ ἰἀπέξο Ῥγοορτο 5» 4ιοά Ριτο ἀςοιρὶ ΡτῸ 

ἐχ {Ππ1π|ς Ἰοςὶ [πα ιν ρατοτ. δπερέφασι β όπρυες, τὰσο πὶ 
μαυτίτς ἀςππουτοριῖς σαΖα.. 
 δγτοτητι5. ᾿ ΧΟΛῊ 
παόν αι, ἀπης ἵπ ἡ πάπὶ Ραττοση, ἡπης ἴῃ αἰ ἸαπῚ; 
ἐπιιὸ, μετ᾽ ἄβηςροφὴ ςοὔθαςρε φουῆνω ςκἱ χυρως» ἔβηςραμμέ- 

ΕΣ 

(ρομήγ 15. 41 νπὰ οἴ σοἾ᾽ο οἰγοιιπιά- 
2. δδ ἢ ἀπονδύχων, ὃ μὴν τορώτίθ᾽, ἃ σιὼ τεῦτρα χύ- 

ὑππςροφειὲ ονορ(φ ζεται. ΕΠΡΡΟοτατος ἐρ ππη»ἴπαιῖτ, 
ταρρο το. ᾿ ν 

Ὁταν ΡΓΟΙ Πα. ΟΠΔ157 ΠΉΜΠΠῈ5 5 ςοηἤάετγασιο, δηϊ- 
ἃς ἀπ᾿ πιαάιιοττοῦο, ὅθμςρφ ιὺ ποιε ὅϑειι. Τεπιο τη. δὲ 
κούειν γὸ ἔφυ ἦα φίλων, ὡς ἐαὶ σγηςροφίω ἡ πόλις ποιήση- 
᾿ς πέμα {6 ἰκίκω ἐκείνοι δώσουσι, ἴῃ ο τοπι ὁϊαῖτασ ἀἰ- 
ἐπυδάπεττοπάτιπι εἴς ἀϊιχογῖτ. ργὸ οἀΠρσατίοης ὃς 

ἡπογίοης ρα πα! για; ἰορίθιι5 νἱηάϊςσαῖ πιαϊοηςῖα.Ρὸ- 
ας οκὶ κοινῆς οὐεξὺ ὁδ:ορυφῆς αϑόξεῶττι ἔφη. ρι δ] ἰοὺ ἀατιι- 

ἃς οἷϊε ἀϊοοβατ, δύκίω δώσειν. 14. αὔρᾳυτίκῳ μὸν εἴξας ὁ 
«ἶρις ἀσειγσιωεχώρησε πάντων ἔϊπςροφίιο ποιὴ περάσει “ἧσ' 

,κ(οότων » πος οἰ ἔτατο ορρτοῖϊα5 σοπςοῆτε 5 ντ αηϊ- 
αστη ἴοηγος. τ δῖα, δῆηξρον ἡγαντέκ τησες εἰρευυν. Α- 

μάποπὶ . μυρίαι ὅϊπεροφο) κακών 5 αὐτὶ πᾷ σωμελϑυδ εἰς. 

αϑροίσεις. Ετ οδηςροφη ἡ Φαον τὶς ΟΠΓὰ ἃς [ο]]εϊτο. 
ἱ σύγκλητος πλείονι 8. ὅπςροφὴ 5 ἐ}) τὸ ὠρμαι γομίστεντες» 
Ὀρίτατιοηο Δαϊπιαφιοτποπέσις ἀϊσηαπι ἀτθίττατί. 
δ Ὲ τοποβοφίω) ποιούιται “ἴδ᾽ παίδων ἀγωγῆς, σἠπτροφῆς ἔτυ- 

ἜΡ τά ίατὶ [ιητ,αζα ἀξ δοπεέξ. ᾿το πὶ» τουογίτο ἴη- 
Ὁ Ἰργοσατι ουσομιιογίϊο, εἰτοιπιαξεῖου σΟΘγο τ Ο»τιτ- 
Ἐχολέζογιςαρ. 15. ὅπαςρυφι τῇδ ἐϑυων» σοπιοσ πο βςη- 
Ἰγὴπο χεῖρον σπιςροφῆ «ΝΑ 7402. δπςροφὰ γίνεται» ται - 

ἃ ἢτ, ΤΉιιον 414 ς5. ὄθηςροφαι βοιυύομοιςθοιιπὶ ρα [Οπ18» 
1, διατςιζαι, δέω) ται. ὅβπςροφνὶ τὰ ς ἀποὺ “ΕἸ ΟΥ ΠΟ. Πτο τ 

ογπο σοηιι5 ΠρΊΙΓαΣ 1}. Εϊγαη ἴτοῖαὶ ἱπτοπτῖο Ηεγ- 

Ἐπ ατη. οἰ πο μη: σοητοτεῖ δὲ γἱθυατὶ σἀρ 11], 4 Ρ111ο-- 
Ππα 1. ΝΜ] τε] τρίχες σιωεςραμμῆμα. τ ήξρορις ριια Ης: 

ὩΓ ὅταν καὶ ὀσφις ἡ ςρεύλη, 

ἡ. τ] οἰιγαΣ ο[Ἐ αἰ σα 5 νοἶ αὶ Αἰτεγτὸ σαγατη σο- 
ὙΠ. α΄, - κεῖν- δπίεροφθ- (ὦ αἰϑρώπων. [υδόπτοῦ αἰπὶπο- 

νοτίαδατιτγογας Πού τα 155 Ἄθεεροφίω κα ὅπη μέλφαν ἐποι- 
ἀν, Ὁ χόγον ἐποιοειῦ το ποῦντες αὐ ϑρωποι, ἡ επῆρ χομβυ 9. 

ἱπαιῖς Ὀἰάντηιις:ν 6] ἔβπςροφθ.. 14 οἴ. σιωάναφρεφά- 
ἰἀθοη5 ὃς γογία 5. το η Ἔβηςριφθ,1 εἴτ, κυκλοτερήςγῆς- 
ΡΟΙΟἡ.2.ὅθηςροφοί εἰσ κέλόυϑοι. Ττο Ων Πιι5 Ροοτα, ὅθέ- 

ἔχλυττι.» ἰὰ οἴξ,, ὄγακαμιπῆ. Ιητογρ. 1 ἄτι Οθιιο γι. 
δπή;ρυφ.. ὁ ἔληςροφίω ποιοῦ μῆρ(8. χαὶ Φϑφντίζων ἡ εἰς 

φῶν ζὐ αὐδρώποις » 7 “Ξιμελυτής. [τοῦ] ἘΡ᾿ΓΓΟΡΠ 15. 
πιοῇ ἀϊιοὶς σαππιάααι Ῥμοςοπἤιμα,, Ηοαιοττις 

ὌΓΠΟ δ ψεςρωννύσουσι τῇ γῖ νιφετὸ νγτογγάπι Ὠϊ αἰ ιι5 1η- 

Ὅτ ἱπ»Οθογγο οθθο. Οὐγ ἢ. ὅβαςρω φυσι πύλιας, 
τέτῳ, ΒΑΓ], ΠΟ ΓΠἘογ: ΟΡ ΡΟηΐτιῖτ τῷ ἐποιγάλλομαι,γὶ- 

Ἐχ Στυγνείζω, 
ν ἘΡΤ Εν Ππιτη » τγαΐδς ἀπτ ἰαρῖς απ ἤιροτ ὁο  απηπᾶς 
Ἅτιῖῃ Ρογὶ οἷ ουκίονας ἔΐϑηκε χ; τοῖς ἔθης-υλίοις ἐπέζόυξε, 

τ ὃς ορ ιν Πἰς ᾿πποχιῖτ 71. οΡ ΠΈν 14 ἤιρατρο- 
τγοίγίιτάμο. ὅθαςύλιον οτἹᾶ ἴπ τπασΠ]ηὶς δ 6 11ς155 {τι 

Ἰἀο(ἀἐ 4ι1α δι κίονες »᾽4 οἴτ οτος ἀϊσιηταγῦρτο ττὰ- 
οὐ. Ατῃςηςιις ἐς πιασμιηῖς Ὀς ΠἸςὶς.νὐ ἔπζόπιω- 
ὅς ύλια κύκλῳ : Ν τς Π1}0. το, τ4ρΡ.10. Τταθας 
οπτὶπεθαπτετοταῖῃ σοπιραζξίοποπι. 1014. ἔ χά 5. γὺ 
“10 ὅι -υλίων «γαπαυουβύίω:  Ίττι1115) της ἰατη. 
ὁπ ἤιροῖ τγαδίσιίας ἐχροίιητ, 

ἀϊετίπ σο-πτοτάςο. - 
τ ἐπξοιρτο ὄχ!ς.ασο. 
ἱὰ5 οἴ, οττας δις ςοἢ. 
Ἡρεάζειν,οΔ τπι πιά 1. ΕΠ  ρογιἄος, 
5: Ἐρο,όορο σπμσυλλεγεὶς ὁπος» Ὠϊοίςοτ!ά. "1.4. ὅ- 

5. Προτβστατῖο. 
ὙΠ ΠροΥ δοφοάετς, ΤΠ οπα τας ἴῃ 5. ἀς ἀπὶπηα 5 κλίνη 
ἢ "ΕΝ ὦ τὰ ὅλως τὼ τεχνι οὶ συμξε(νκότος χώραν ἔχει 

ὑσεώς σώματα δ) συμξώνει 5 τὸ μω, ξύλοις. τὸ 3 σιδη- 

σοι οητι πὶ πιπΊετο σεπί μία ἰπητ; ντ ἔειγαυ νῖ 
γείτις: Π]Οτιιπ ἔο τα: Τιρπο έοττο; δί ἰλῃηῖς ἃ πατα- 

ἱππιρον δοςοῆετγιητ. αὐ ἔθη συμᾷαίνοσαι ξστο “ἴ πρῷ- 

: ἤψ ς Ἡρτπιορ ἢ, ὑθηγινό ρῆμα ψις κα τοῦτ ἀπσιιητιογ 
Ξ ΄ Ἰ 

χὰ 

ἘΠ ; 607 

ὈρΡίηίοηος ὅς ἤιίρ᾽οίο πος. Γοπὶ το ΠΊΟ 3, μῶν ὀρ (Θ. ἀπέκτεινε τς 
Εαννον, σωφρονήσεις αἰτεῖ πὸ γέρε, οἱ συλλογισμὸς στο “Δ δϑασυμξαμόν: 
τῶν τῷ πράγματι δησι δυανήσοται »1, λπὸ δ μρ τὸ ὠρᾷχωα συμζα- 
γογτῶν Χ, ὀπγερνοα ῴγ, 

Ἐπισυμξῶγον, τὸ αιιοιὶ ςομτΙ στ, 

Ἐπισυμμοιχίαι ας ἡ) 1. συμμαχία ἀρὰ 4 Ποιπο ΠΗ: α ἘρτῈ ΡΒ Πρ. τὰς 
; φοπττγα πιο ημ] Τοολοτατοπὶ πλιτι!ὸ, Χ σΠΟΡΗ 

Ἐπισίω αγζαιραἹ,ἰοςιι5 ἴῃ Δα, ΤῊςορΒτ 4:04ρ.175..Ἂς αι ρίαητ, 
ἘΥ ΤΟΙ͂Σ, δδησιμναγζαις καλμρῆύαις τὴς ἀσίος οἱ δεαῤῥηγνιαδα χεγόμόσνοι πυ- 
εοὶ, ὅζο. ττῖ τὶ συιμ αποὰ ἴῃ Αἤλπο ἄμ τὸ ἘρΠγΥπαηρὶς νοοίτατο; 

Βαθούνιμα ἀν τυπηρο 4]. δὲς, 
Ἐπ δι ἄγω;ςοσο ὅς σοηρτέβο  ὕδισειυαϑροίζω,ςοσο σορίας ὃς οου- 

βο ΦΧοτοΙτιμη). ῬοἰγΌ. ἴῃς. αἰσφαλισοί μήν (Θ- 5. χαύπίω σἰυλ πόλιν, 
Χευσόγογον μὴν ὐξαπές εἰλε χτ᾿ «πουδίι, δα σίω σξοντα εξ αἴω Μακεδὲ- 
νας. Τάς [1.1 δόντες ἐδο μήκον τα μὴν ἐλέφαντας, καὶ ἄν ᾿πησιωωμέ- 

γοις αἿθ' μεῶνοφόρων τὸ ζΟΠρΊΘρατο, Ματτῇ,2,.4. ποστέκες ὁ ϑέληστε ἐ- 
πισιυιυειγωγεὶν πὶ πέχγα σου ον σρόπον δηισιιυαΐγει ὄρνις τὰ γοοδία ἑαω - 
τῆς ὑπὸ τας πῆέρυγες. ΓλισδΣ Παρ... ἐν οἷς ὅηησιιυυ χρεισῶν “ἴδ μυρμά- 
δὼν αὦ ὄχλου ἱυτότοα απ ςοφέξα οἴει Ρογγημἶτα τασα ἐπ} - 
τἰτιιάο. 

Ἐπισιωαγωγὴ ἢ ο»" οοαςοτιατῖο, συμφωνία ἀριιὰ Αροίτοϊιιπι, ςοὐ- 

ἘΘΠτΙ5,ΟΟΠΡτΟρατονα Ἡφρτιοαρ. το. ᾿ 
Ἐπίσιω ἰπῆω, μ. ἀψω, πὶ ἀφανσοαν ΠΙρητΟ σΟπ Ιπσο,ςοπτίηιο. πολὲ- 

μὲν σιὼ δίκῃ ὅὴη δι αἰπῆουσι, ΟΠ πὰ Ἰα ταλα ἀρστοαϊιητατ, λ ἰη- 
, ἀἸσαπτ, ΡΙμτατ.ΐπ (ἀρ 1110. 
Ἐπιδιω δέω, ΟΡ}. 
Ἐπισεωδδ μι, μιώσωγπ. χα »Ἰ λα] το ασοτοίζο. 

Ἐπισωωέχωςςοηϊϊποοράρτο, ἘΓάτα [1|0.1. ὅθησιω έ χογτες γώ κως εἰκξ 
λογγμεις ,ἀπσξητοβ ν ΧΟσος αἰϊεηΐσοπαβ. 

Ἐπισωώϑεσις γοοαςουιατὶο, ΟἸδοτ, οιπλιίατα οοπϊαπέξιο. Τμοπ- 
{{ ||. τού των δήπσιιϑεσις τὸ σωναγόμβνον ἀ εἰ τετράγογοῦ διαφυλίηει, 
Ατμοηάρογαβ ἴῃ Αροΐορ. κρ πίω) ὅηησυυύϑεσιν φῆ γουοὴδ σωμοίπτων, 
νἱάς ὅδε σιωτίϑημι. 

Ἐπισιμωμέγαι,ςοπιιοηἶτα. 
Ἐπισιυιόντες οἰ» [ΠΡ ΟΓ ΘΙ ητΟϑ. 
Ἐπισιωίςαμα)γοου  ρίτο: Ομ το, ἀθοιιγὶ ον οοπίογιθο, σοπογείςος 

Ῥϊοίοο. Ρ]ατατυτυρος οὐ πεὶ τοίαῦ τὰ 470 νομοϑετὴ ρου τῶν χαλεπῆναν- 

τές οἱ ἔφορρι ὅξησιω ἐς οσαν, ΠΟΙ ΠΟΤ, 
Ἐπισιωυίς γμι;οοη στοσοοϊπἤιγοο ὅδε σευθες ὡς: ΡΟ Ἐς ςοποτοτιισ. ὄβσυ .- 

γις"αργ 6011 ἰπ Πιγρῖς φοπττᾷ αἰ Ἰιιοιηι. 
Ἐπισιώταάπω,.4, Ππρογίζγιιο γο] Ππρογοῦροπο; ᾿πιροπο 41115 1Δπὶ 
σου γι 1590 6] Ππρογιπηροῆτ. ἷ 

Ἐπιδιαυτίϑονμιν στη ΠΟ οοησογο. ὙΒεαης, ἐς Ργεμαροτεῖς [ο- 
αιιεππολαζόντες γδ μονὰ δει 5 (ὃν ἐφεξῆς αὐτῇ πεδιοσϑις ὅγασιωτι πέρσι, 

χωρὲς ἑκάςτον, ὅζα. 
Ἐπισιωπρ χων ν πὰ ἀσοῦτγο. Επιαη συ Ματς ο4ρ.9. ὙῸ 
Ἐπισ δ ομαιςἸποϊτοτ»ἰπηρεῖ ον. Ηο.11144.. «. Εἴτοι ϑυμὸς ἐπέοσυσπαι, {ἰ 

τί δὶ ἀπ ππιῖς παῖς τοὶ ἀςπάοτιο εἰν ᾿ποιτάτις. Βῖηο ὃς ράττὶςῖρ: 
ἐπεοτυμῆνθ..Ἰποίτατιιδ. Ττο πὶ οτππὶ ἐπα ροτιι Πιρογαθηξοςῖγτιο, 1- 

σ᾿ ἰιλα,φι ρωώεασιν ὁπέοσυτο δώμονι ἴσος. 
Ἐπισυρίτω, [Δ ΠΟ. ΠΊΟΓα συτ 1 γοοϊξογοιςχΊΡ ἰο. εσι τ. 
Ἐπί τυρμαγατος, τὸνν οἰ Εἰ σΊ τ πὶ τουῖτ15 ΠΟΥ ΡΟΣ]5 τταύείιτι [εἴς ΔΡΟητΙ5: 

μος εἰ, τερταητῖς, ολκός, Ηἰρροοστατι ἀε ΑΞ ου]αρ1) Ππχα]άσῆτο 
Ἰοηιιοης » Εἵποντο 3 ἀυττι δρείκοντες, χεῦμα τὶ ἡρπεοῆο εἰὸρ φυεὶς, ἔπει- 
γϑμῆνοι ὃ χαὶ αὐτοὶ μοχρω τῷ ὕψησύρματι.Χ οπορίιοπ ἀς σεῦαο τοπ- 
ἀϊσαϊηπι τγαῆδητο ἔςσαι ὃ ἑλκὸς ποῦ ξύχου ὑκ ἀδηλίθ΄, οἵτε γὸ λί- 

89 ἔσονσαι κεκινημῆυοι! τών ὅπισύρματει ποῦ ξύλου καταφεὴ ὃν τοῖς 

ἔργοις, 
Ἐπισυῤῥέογτες οἱ,γόττ ὁ στα! οτος, οηῆϊιοηῖο.. 
Ἐπισύρω, μουρο,πουρκογαττταοοίπγἤτπι τρα ο,τγὰ ξεῖστι ἄϊιοο; {τῖΞ 

ξλῖπα τγαμο ἵη Ηἱρρί τεῖος ἴτα Ἰοσίτιγ ἀε εαῖιο τοῖθο ἰαῦο- 
ΤΑΠΤΟ . κα αἴθιποι σ᾽ ὅδι συΐρει τὸν ὀγυχα,, ἰά οἴϊ. ἱπρτοάϊταγ ν προ] 
ποη ἔπ ]ατα. 4111,:ὺ δ ὁπλίω δγισυρῶν ὄγατείζει. τγδ ει πὶ ἴηστε- 

ἀΐεπς νπριίαπι ἀετετγίτ, ταν ις. νυ ὅϑεσύρει ταὶ ὁπ ίζϑυιαγετίβοτς ΡΟ - 
{ποτίοτες ρεάθς ποη ροτεῖξ. Αρια Οτάτοτοβ Αἰἶτοτ ὙΠ αγράτιτ: 

γπὰς ἀριι4 Ποπιο ἢ εη. ὅς 1 γ απι ὄθησωροντες τὰ πεφόμίετα ἀϊ- 
εἰιητιγ αταθασε γεγθογιισῃ 41 ἐς το ΔΡΊΤΕΓ ἱπὰρ Πολητος,αμα- 

8.416 Το ΠῚ τὴ ἰσριδι τγδέταπι ἀϊιςοητε5» φατάϊποπὶ φαυιία: πο πὶ 
δἰτίη ροηζα5. 1410 11Π| ἀπδητεβ αἰϊὸ ἅταις αἰὸ τα ἢ το 5) ]- 

τὰ ςοτητηεπιογαπάο δά γὸπι 181} Ρογυ πο ηεῖα : ὃς ἀιαῇ τογρὶ- 

πεγίλητοσ, πος ρο46ΠῚ ΟἸππὶ ἀςοιιατοτς οοηξοτοητοσ: Ποπιοίξ. 

ρος Δεπηῆιν. Εἰ τι τοίνιυ ἴσως ὄπησύροντες ἐφρόσιν» ΟΜΕΡΗΝ Φ δακσς 
σίω οί τινος ἐξ) φάσκοντες. ἔπειτα οἰτελέις εἰσιν ἈΡΡΟΟΙ παμπληϑεῖς ἐπ τ 

ϑρωποι, καῇ τινες Ἴλυδι δούλοι υἱαῆ τούταν ὡδὲ ποιήσατε, ΠΥ [15 1η κὸν. 

Ιορία δήμου κάταλυσ.κὶ νυυὶ αὐτὸν τἰρεόγα τν ἐπ νον Ὁ κατηγ βροῦν 
μβμοδιεὶ βοαχέων Σπολογήσεδιαι! γὅθησυ ἕννπα ται χυίεντας (1 ἄμαχος 

πῆοντα τῇ ὑπολογέα. Ἢ χάτηγρρίαν, ὕδισυξομαὶ ὑπ ἢ ἀμ ΚΝ τίς 
Ἰθπασώμαι 5 ΡΕ ΠἸοἴο. αἰοἰ το: ο[Γ πὶς τη φοσηῖξατα τταθιο. ΒαΠὶ. 

1π Βοχαεπιογ. ΗοπΊ]1Α 9. ἐσμος τῶ ἐφεπουᾷ ὧν μυρίθ; πα ὅδ τσῖς 
πίων, κα ΤἿδ ΧΤ᾿ ϑμας χρείας ἀυτοῖ πνενσεδρδυόντων 5. οἷς Ὁ απδρίδυ , πρὶν 
ἐπανιῶν, ὅι συρόμῆμ(. ,δήφϑονός ὅφι τοῖς ἐντυγ χαύουσιν. Ἀπσες ὑρατοον 
ετίαπα ἀϊοιγιιν πγα]  σοα τοητατιιπι ΗΠ] τιμπι»]αχιιπι, δζιι- 
ερπιραξιλιο»δεν ρας μόρα Υ̓Βδς ΗΝ ρΞΝ δπσισυρα 



δοδ᾽ τς Δ σον οι 
μῥα νοςαῖ [ἴτογας Ἀϊτῖσας 9 ἐγααάπι ἀνιέχας αν πουάϊης ὀρ ετῖ - 
τοῖ [ογίϊσοητο, ὅ)ασεσυρυῦθον τὶ ἐφϑέγίετο, τὸ σιυεχὲς 9 ἡ ὅηέτροχον. 
Ῥτοάιιέξιν αυϊα ᾿σαχείσατιιτ 5 ἔσιι ργοτγαζειπι συϊάάλαι ἰο- 
ἀαεθαειιΓαιοῖδη. ἴσογο ἴῃ 2,46 Οτάύοσς. (το ἃ τιπιπὶ ρτία- 
“οἴρίιμτι 41) ἱπυπιουτα  οβο αὶ υἰπιογξατιαῦ ἀϊπο᾽τατὶ οἰ ιαητα ἢς - 
Ππιατιο γα ξεά (αιις ἡ οὐ σουτιη1} ὁπηλίκον τθ τε ἐνιορῦ μῆνον σου αὮ χό- 
700 5 νὴ τὸ ῃησεσυρυῆθον:; Ἐξ 'ῃ Οτάτοτο ρεγξοξϊο ἐς ᾿ἰποτία ἴο- 
φιιοη5,8ξ Εἰ Τοτίσοτσιιπι σοποϊοηίδθιι5 ὃς Ποττατι οπίθιιβ. δε ἴῃ 
Τεὶς τγαέϊα αιιϊσ αηι ὃς ἥϊιοπς ΘΧρουίτιιτ . ποι μας οἱ οππρητία 
φοητογτζαν ὃς φοτῖβ ογαῖῖο, ἱ. λόγος δεινὸς τῇ σιωωεςραμιμβθ.. τ ταν- 
{πις "ὴ Οὐάτογος νουδοσγιιπι διῖτομη γᾶτὶο5 ὃς ΡΈΠ}15 ΟΥΔΈΙΟ 5 
ξαίτπα ἀταιο ἐγαζτατη, ὃς οσπι ᾿επΐτατο αιγα πὶ ἀραιι4 0}}} ργο- 
Πιιοης Χ ὁπορ ἢ κωνηγετ, δ ἢ μικρῶν λαγίων ὄζει ρ(οδ λον καὶ ΤἘ) μεγά- 
λων ἔτι γδ ὑγρομελῆ ὄντα ὅθησυροται ὅχαι 65) τῆς γῆν ἵ. Ἰηρτοά! θη 0 
τοῖο σογρούο τογγάπι {τίη στη 5 ὃς [ποι] θητίοτα ν ΟΊ σία ἴππι- 
Ῥείπασατ, πεσυρεται, ιιαῇ τγαξεῖπα [ες ἀραητ,άῖχῖε ΒΑΠ], ἴῃ 7. 
Ομ ,1].ἴ πο χαςπιεγ. πᾶν γὸ νηκτικον καν τῇ δἠτφανείᾳ πὰ ὑδουτος ἐ- 
πενή χηται»κὶν δεαὶ βάϑοις τέμνῃ τὸ ὕδωρ, τῇ Τὶ ἑρσπσικων ὅδε φύσεως; ἐ- 
πισυρὸ μῆσον τῷ τῇ ὑδωτίθ. σώματι. Ἐτ δ λισεσυρυΐνως τὶ ποιεῖν; αὐτὶ του 
μὴ ὠκριξώς, ααΠ τα ξίπι δέ ἱδαριυἀό, δ᾽ σπιῆσας οτίαπι {{|{0- 

υτὸ, πσοπάϊτὸ ποοπηροπεὼ γο πα  {{8. Γ πη’. 
Ἐπισύςτασις, ι(.,. 1 παι 591 Πταπτῖα θασύςτασες νὴ σύςτασις, συςροφὴ, 

ςσοηίρίγατιο δὲ οοἰτιοςατοαπα ραξεῖο ὃς ἔα ἐμοί. Γαισας ἴῃ Αὐς, 
Αροῖζο!. παρ. 24.ὴ οὔτε ἐν το ἱερῳ δ ρόν με τορός τινα δεοιλεγουᾶνον, υ᾽ 

ὄγηιτύςασιν ποιδιιὺ ται δἴχλου 5 τι α: ΓΕ ΟΠ ΠἸοηοπα [ς ἀπ! οπέπτηιις 
αριταλτοιτι. καὶ ὃ ὅ)ὲ τρῤϑεσις τί ὅ): δευτέρρυ ἐγηδιύρϑωσιν σημαίνει. 
ἔπσιν οἰ ἡὶ ὅ)) δευτέρου ἐπὰν ὁρϑώσις, τε 6 1110, ςοποϊτατίο Γδσμάο 
ἔλξια, Εν πι.εγδηΠατὸ ἀϊχῖς Ἀροίζοίες 5,αἀ ΟοΥπεμιοαρο, ΐο- 
αιιοῃϑ ἐς αιιοτίἀίαπο 4.01 ἰπσιγι πορουϊοτιιπι αιια; γο]ῸΣ 
ἀβπιῖπο ἔποϊο ἱρῆ σσοιττγεθδητῖ, χωρὲς 170) παρειτὸς τὶ ὅθησύςασίς 
μου αὶ καϑ ἡμερχν» ἡ μέρεμνα ποσων “ἴα ὀπκλησιών, ᾿ΑΒίσιις 115 8: 
Θχεριίδοιις. οτίαττι αι οτ! ἀϊς 1π πὶο σοηίρίγας [Ὁ] Ἰοἰτιιάο ρτὸ 
οαιπῖδιι5 Ες οἷ εΠΊ5:η πλς νοἷπς ἱπυροζυτη ἔαοῖτ, 

Ἐπιορέφω,γπα δοητιοττο δ ἈΠ 41 Περι οπάτιπ ςδεγὰ αἰ! αιιοτη, 
ΝΕ] νπαᾷ σορὸ ὅς ςΟἸ Προ. ὅθησυςρέψα! συςροφίωνοομιοςατο οθη- 
ἘΘΏΤΙ ΤΑ» ΟΆΡ.14. 1.1. Δ. μα. 

Ἐσπισφαγειὲ,αριια ΗΠ ΡΡΟοτγατ, αἱ οἴτιιγ {Ππ|4 ροίξατῖτις ολιππτα τπχτα 
Τρομάν πηι. 4111 ΠΟ λἸ Πα ΓῈν φροφειὶ, ἀπιέξο γογρο ἃ ἑασίος πάπα 
Ἐγαξτα δας ρατῖς σοι οἰ δοατουῖς ἤοπιο. τιπι 151 πηι] 115 ρο- 
οὐα τίντα οἶτον ἱπιπαϊτείτιιτ, ῬοέΠχ [1.2.7] 3 ὄπιϑεν χΤ' τὸν ςρο- 
φέα σπὸνδυλον κοιλόπ ἧς «ὅππσταγειὲ πυρφσείρηται. ἡ ταύ πίω πἰριέ χούσι 
τενοντεῦ. 

Ἐπισφαγεοίζομ τισι} (ππὶ πιαέξο Πρ οτοπτπιοΐο ρο, ὄθησφαγια- 
ζει μῆνοι τάς ὄυχἀςς ρο[ξ Πιρρ]ιοατίοπος (Ὀ]ομπος πραεῖς (οι 
τα ξγατίς ρΡοσι τρις ίλστα ποίθητος. 

Ξσισφαάζω,, νεῖ ὄδισφα πω. ἡπσιιίο ίδιι πιαξξο ἴπρετ. Ἐπτὶρὶ- 
ἀος ἴῃ Ηφοιθα ᾿. ἄΐρα χο μ᾽ ὅπασφαῖξαι τώφω Δωκοιώ αχαιοῖς ἦλθες. 
ὃς Ππηρ]οῖτον 1 σα], πταξτο, ἐγ τοῖο ἀριιᾷ ΡΙαταγοδιιπι ἴῃ 

-ἰ Ἑάῦτο, 
Ἐπισφαληὶς,θΘυ, ὁ χἡὐ ἡ ρογίςα]ο 15. 1 |πΑ Ὁ 115, ἱποογειισ. ἐδυς ὃς, ταϊηῖ- 

τπιλὸ ΓΕ ΕΘ. οΥΊ σα] 1ς Πα δ᾽ φσοης. ϑασφαλες, ρουΊ σα} πὶ, ποσιπῖ, 
ϑχικίνδιωμον. βλαξερόν, τὸ τῷ τείχοις δγασφαλὲς 5 σοἰογίτατις Ροςσιι- 

ἰμπλ Νὰ ΖΔ ηΣ. : ι :, 
Ἐπισφαλλω, ἀςοἴρῖο, Αςοιδειπο. 

Ἐπισφαλώξ» οι ΡΟΥΘ] ἡ Ρογι οι] οὐέ. ὅϑησφαλων διοΐκειται πόλις, οἱ- 
τιῖτας Ιαλογατ. Ρ]ττατοῖη ϑοΐομο, ὅγεσφαλώς ἔχέ πόλιφος [τἴτας πι1-- 
ταῦ. Τᾳοππὶ ἴῃ Ρι ] 1 οἷα. 

ἘπίσφατίΘ:,ο]ραπάιις αὐ οἔξιις. πὰ εονασμω τῇ σ Ἐτγτα Ἡοίνο, ὅπ- 
ψιωμητὸς.ἢ σι ομιλητὸς. σὴ κοι ὠνομασμυενίθ., 

Ἐ πισφελίτη 58. δ ΟΊ ΠΧ, ΗΟ γι. ϑρανέτη ς. 
Ἐπεστρίγζω ϊηἤιρον ρου ἤγίηρο. 
Ἐπισφρκγίζομα)» σομοί 40. {1105 ΡΙατο ἴῃ Περὶ. δθησφραγίζειϑοι 

Ἃ νίκίω, ΑὙἸΠῈ4, : 
Ἐπισφοαγίσα οι ὃς ὅασημ ναι ρτὸ εοάςεῃι , Ῥίατο ἴῃ ΡΟ τίς, δεῖ 

νγὰὃ χωεὲς ἀφελόντας ὑπὸ ἤν Ὅνων ἰδέων αὐτῇ μέαν ϑβασφραγ ἰστιῶτι» 
σοί σπαγο, ᾿ 

Ἐπισφροαγίζω,μ,ίτω,π' κα) ρα ον 6111. βεξαγώ, Αξεῖι. Δοοιίατ, 
ὶ ἐπη 5 τατ (ον δ ρρτοθο σοι ομτουΘαζΖα, ἱ 
ἘπισφραγιςςΟὈΠσπατοτοηι 441: Πρ ΠΠπππὶ {ἰτοτῖϑ. 
Ἐπισφύρμον, κα» τὸ, σα οσγοάσιιπι, ΗΠ ΟΠ. Πα 4.γ» Κνημίδοις υἣὐ πρῶτα 

πδεὲ κν κῃ σιν ἔϑηκε Καλαᾷ αῤγυρέοισιν ἔπησφυθέοις αβαρ ας, νὈ1 ται 

Τητογρ. Οχρομῖτ, ὄθεσφυρίοις τοῖς τἿν᾽ σφυριᾶν καλυίμιμωσι, ἰᾷ οἴ, ἐς- 
διιπτοητὶς τὰ οσιιτπ: 1} ρτὸ οα ράγτς αι εἰξ Παρτὰ ρος πα] - 
Ἰροίαμη. 

Ἐπισφύρι ὃν, Θογθατζιιςν 
Ἐπεχ ἐζυ ἴῃ [ἀροτίοτο ρατίς ἴσα εἰ ἤςο. [61 οἰΐτγο ἀρουῖο 5 ἴδιι ἴη- 

ςἴάο. 

Ἐπιχε δον, ργορὼ;σιωεγίς ΑΡΟ σα. .Αγροη, Επόδέχες» ἐγχου. Ηδς- 
(γε θῖιις. ᾿ 

Ἐπιχερω, ροοιϊοὺ, οί ποορ 5, οΥγάϊτη ογέφεξη ς» Γσπι, εἰτουπιήεδίτατ 
ἄρα Α τατιιτ, δεσμὰ Οὐραίων ἐχώτερϑεν ὅθε χερώ εἰς ἐν ἐογτων»Θοτ- 
τηαπίςιῖς Βα Πις. νἐποιΐα σασάα, Πηραΐα γτιιπιιις τεμοης γὴ0 
σοσιιτιᾳ πὸ ἀος 

Ἐἰπιχεσίη» "Ὀ ἡ ΛΟ ΟΟΔ πΟΥΠΙΟΥας ΡΥ ΤΟΧΈΙΙ5. ὃς 
Ἐἰ πίο,ἐσις Θ:γνν οτατίο»ἰΠ ἢ το, Γασηἰτῖο5, τοῖσδ τὴ 

οσαπξατιου"πογαςτοζοπτι οδαῤγίαι»ΟςοιρΑτῖο . ΗΙ 
τοἱ ὃ διδοῦσι Μία ψιδίως, ἐπεὶ οὔτις ὅγο, εσις ἐσ) ἐλεησι 

οἰστοῦϑα Τπτογρτ. κώλυστς, τυρόφασςο φειδιῳ, Ἐς Οὐγ [ιν 
Μυΐϑου ποιῃ στο τῳ ὅγπο:σίζω ἐ διυυα δεν ὉΠ απ αἰϊιτη 
ῬοτιμἸ5ιοῦτοπάοτο, 14 οἴ, ρόφασιν, ἴβέο εσις γι ἐσεϑὴ 
ΠΙλίειιτ ἃς ἐπτογι τ τι τ ῬΊατο ἀς ΓΟ ρΊριι5. ὅδέον 
Φὦ ἘΧΟΓΟΓΙΟΙ 65 ΤΟΙ ΠΟΉΤΙΓ.» Οαἰοη δα Οἴααςο 
ἐμμίύων . τοι ἤιῖηι [ἀρ ρτο το 9] οίσοιιάςς 1 ἱ 
Ῥίτς 29. ΘΗΝ 

Εἰπιοέωνμλούσω,π. "πῶ. ΘΟΥΕΙ ΘΟ ΟΡ οί σουρτότορο, ἢ 
ἐκ ὕγπο σωθῇ ἀἰΠππιπ!αδο. θα α σώ, ΠΡ ΠΙΈΔ. ὃχ 
πορίτοιτ; ΡΙατο ἴῃ Αροΐορ. οἱ εὗγτο αὐαρώποις δσῖο, ᾿ 

σεῖν τοῦ ὀγειδέζειν πενοὶ ἡ κί γον ο5 αἰϊαιιοηι εἴἴε τοργοῖα 

615 ἀοτγαίματ, ὅϑέρες τῷ σγυίου» πίθος σι μι», ΑΥ ΜΈΟΡΗ 
᾿Ασσιυίρτι δῆτα ὡν οἶνον," οἴ, τῳ σόμωτι ποεοσειγαγον»" 
σενεγκ ὧν» ΑὙἸΙΟΡ Πα ὅημοω σε τούσδε, 40 πος ἴα ἃ 
οἰιπι ἀπο, ὄγτχες Ἀπὸ τσ χαλαζων , τορυῖπης σταπάϊης 
διδη δ πίδιι5. Αὐτό ρΒαῃ. Οὐμη Αςοιίατηιο ποῖ 
χεῦνον. Ἡεγοβοῦ, Ἱπτογαπϊοίξεης, ὄθπο ὄντες οὐδένα γι 
τι ρον φαϊάοπυ ἀϊδέθητος. ὅδε α εἶν ἐνιαυτὸν, ἀΠΠλ ΠῚ ΕἸ 
ὙΠ οορἄγα δ ΠΡ το 4. ςαρῖτο 7. ἀς σαι, Ρ] απτατιπη 
Ἀρθν»ΠΠ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΤ οἰ ἢ 55. ΘΠ ΟΡ ΙΝ, ὄθερχων ὀλίγον», Ραὶ 
Ῥοέϊαη5, Αὐ Πορμαῆ, ὅποι όντες ὀλίγας ἡ μέρος» αἰϊα θαι 
τατῖ» Εογοάοσ, ήσαν ἐσέν» ΠυΓατιατη Π Πίϊοης. ὅποι, 
καταλήψεται σοπηροίςοτ. τοργίπιοῖ, Ποιποἰπῃθῆ. δῆ 
εἰτκρασῖσ, το π 5. ΠΕ ποῃ5.ΑΡΟ], Κὶ ποά, ἐν τῷ ὄρ 
ἐϊαηάο. ὅθ κι ἐομαι πη ῖροο. ΡΗιΪο 48 πη πάο, πώς αὐ 
κιδδῦλον πἰυ) ἐἰκοσμίαν 9 δες. ιιόιήαπν πιοίο ἡ(ἴ5 “πα δι 
παππἀϊ ΦΗΠΠΟΠ τί οπιοπι, ϑζς, ὅμοιον ο. ΠΡ ΠΙτονι 
Ποάιιῤ. ρες δῆτα ε μέθυ. ὅπη χες» ταφπουαρἢίτς, Ατὶ 
ὄβηοες , δυϑὶς γάρ σε μέσον ἡἴχω, Ἐτ σὐπὶ ΤΠ πιστὸ, ἢ 
Πουο.ΡΊίατο ἘρΙΠΟ]. σ Δίωνα 5 στα ἂν ἔτι ἐνιαυτον ἐσεῖη 
ντ ρου ἀππιπὰ αάθιο {{νΠΠτονθς, τορααῦ, δῆτα εἶ 
ΝΝαζαηζ. ὉΝ 

Ἐπιχυματίζω, ἔπη ρος οπιροῃο. ; 
Ἐπιρί δες οιιης 011 ξογγοῖ, Μ Ίτγα, ΠΡ τοι ᾶρΡ.18. ΤΊπι νοὶ 

φτοὶ ἴῃ οα σαρίτια 1πο]πἀτιητιιτο ἃς ἴῃ οο5 σα πΘ οἱ 
δ ίδας Οτοὶ νοοαπι. Π]ογσ τάπιςα ἰιαῦοῖ ὄγηζυγ 

Ἐπιρχίδιον, τὸς οἰ ΠΟ115. Ἢ 
Ἐπικίζω, πῇ πιά οἱ ποῖο, τ! Φουργοίοι πο. Αροἱ δὴ 

Θαν»τοΥ Γαι ἀταητος. δὶς Ὑ ΓΟ ].-ῇπάοτο Πιΐςοσ. 
Εἰπιοιναντέον» ΟΧτοημα Πέιιπ οἱ. 
Ἐπιριολὴς » οἷτοβὸ ατυραγοόνας» ϑ114α5. Ἰεσοιάιι 

Ῥάγατίην, : ἊΝ 
πιο ὑομωἱππαἰ ἴσοι Ἂ 

Ἐπιριυρίζομωαἀηΐτοτ. , 
Ἐπιρχυρίζω, μι ἔσω, ποκα οττοογο. Αοου πε. Ὡρὸς ἐδ ἐνίς 
εκκαλεῖν ὅλη χέρϑειῦ ταῖς δ πηςυρεστέμϑυ Ὁ... ν Οἱ 605 «ι ἀος 
τατίααιο πἰτοσαπτιγ το ξς ΠΠΠ| ςς ΡΙΏτατ μι Οὐἰίοπο, 

Ἐπίχυρος, Δα Ἰπτοτοὔδέκουρος, αι ΧΊ Πατοτ 
Ἐἰπιφζύω, μι. ὕσωγπουκαεϊπιια εἴς ο: Ρ οἴδιμτι ναἱςο. Ττε τ 
ἀἀἀοςοΥγοβότονν αἰ τἀππὶ ξαςῖο, Χοπορ αι ΟΕΟ 

Ἐπίχω, ἀοτίποο, (της. οοπιρείσο, Πτο,κρατώ, κωλύ 
[ταπα πο, ταςςο, ΡΠ Ττοιπὶ ομλίττο, ἐσοίγω  ὅ)η 
τί γυ γιδν ὅλο ετον ὠκέας ἵπιποις » αὐ μὰ ἴῃ ΠῸ5 [ΠῸ 
ὄπέχω ρτὸ ἐπέχω ἀϊοϊτιιγοντ ἔχω, αὐτὶ τὶ ἐΐχω, Ατ τ 
ἀφ, νόφωνοι γίνονται ; πύτερον διεὶ ϑερμότητα ποροπετές"ε 

χοροσ πῆ αἠοντες ὅγιοίουσιν ὥσπερ οἱ ὀργιζο μῆνοι, 14 οἵ» 
νοσοῖη τοτίηςητ νἸτγὰ ργοστοάϊ ποαιοιιητ, ΟἹ 
λόγον σειυμείρειν, ὅγεος εἰν ἰδέαν, αἰνάϊ σατο μα θ6η 454. ΟΖ 
συ δ᾽ ὦ τὸν αἰπιωὺ ἀρανὸν διφρηλα τῆ ̓λιε,. πείτρίῴαν τίυ) 
να ἴδῃς ὅιο ὧν χευσόνωτον ἰωϑίαν, ἀνζειλον ἄτας τὸς ἐμαῖς 

γίοοντι πατρί, Ετ ὅγαομα ατείη σοναρργθ οη ο, πιαπὶ 
Ἡουλογ Οὐ ν Ποχ, τὸν σ᾽ Οἷδυσεις χτὶ λωμὸν ὅποι δ μῆμ Θ᾽ 
Ὁ] πν [ἃ σἴττα ὀχοορῖς νοὶ ἱπτογσορ τς ὃς ορρτοίδῖξ 

λαξο μῆμ(δ. ,ἀηπα ουϑοίθυ,τοποης. ΑΡΟΪ Αὐσοη. φάσγαν, 
τῶ ξίφη ἐν χεροῖν ἔχοντες. ᾿ ἣ 

Ἐπιρων, δ Ἰτ Πλογατι5.οχ ρο 4 π5. Ἐπ ποης, Γι} ΠΠτοπ 
μείνας ἀρτιὰ Πλοπιο ΠΠιοη, ΤἈςορ . μτίτον, "0.4. ςαβ, 
ιόντα διεφϑείρετο » ὈτολΙ το πηροτὶς ἱπτογροῆτα πιοῖ 
Αὐῖῆοσ, δῆτα ὧν ὀλέγον ὅπημαρτύρομαι » ΠΙΟΓΔΠΊ ΡΔΙ 
ποηβ: ρου ἴτε οτίαπι οἰ Ασομ ίτίιιο, γε ἀρ 508 
χρυσονωτον ἰυΐίαν ἱ, ̓π ἢ θοης μασε παπ1. 

Επισωώμα τοόϑοι ἷπ σΟΤρι5 σολ οὐ σογοσουρογατί. ΡΠ Ιη: 
Ο ἀροίρογα ἃς στα Ποίξογο, οί, "0.5. ἀὶ 
Ἐπίσωιιοτ»τΟΤῸ {πἸ5.Οοτ ρα οπει15.1η ΗΠ ρρίαττ. ἐαὺ ἡ πλεῦ 

τῇ σώματι, ἡ χίαν ὅγίσωμος. ς 

Επισωμότερρν, ΠΟΥΡΙΙ ΟΠτ 5) γα [Ππ|5. Ἢ 
Ἐπισωρ ἀὔω μι. θΐτω, στ, δυκοςοαςογαο, Ἀςομπίατ, 

Ἐ πίσωτρα, τοὶ, ἀἸσιιηταΣ ἔογγαπχθητα σασια αι: ΘΧεΓΙΠιΘΟΙ 

ΜΠ χιιο ἀ σώτρον ἀἰοῖτιιν ἱπιρομιιπτις ἧς ἡρἤιπι Πσπα 



Ἰαπιρ τατος ρτασλ»ἀοοράτιο. ᾿λππηξΈῖο. ΠιΌΠ- 
ἃ ἀςῖοϑ 5» 411α: αὐ Υ τἰπιῖιπὴ αἰ οσϊ γοὴ οἱ- Πισοοα- 

; ὃ, ΤΙ δ Πάϊατία ξοδους. ΡΙ σατο ἢ Ροπιροῖο, Οὐ καὶ με- 
«πείρας οξ ἐκ Τὰ ὄθεταγρίο τῶν. ἘΠῚ οτίαπι ἐυ{Ππ|5»ἱπλρο- 
᾿ῶ ΠΡ ΟΡτιΙπι» ππα πα ἀτιπι, ὠρόσαγμα, Ῥίατο Ζ. ἀς 

ὀνὸ μαῖαι τὸ υὐπὸ τῇ γόμου ὅτοιμα ,νύμιμεόν τε χὐ δίχαιον,]. 
Ἰαθοταιτοπι Ὁ Χοτοῖτας οξεϊος Πλ}}}ς γὴγοϑ σαρ]οἢ}8ν ὃ 

ς ἃς ἀϊιο5. 
ὃς οὐ δ Πα ΠΑ ]α. 
ἴξγᾷ σοητι πο πτιΓτ:ὃς ΟρΡρΡΟηϊξιτ ἐπέκεινα, ΑὐΠΠτοτιάς 
ἐπέκεινα ἐν τῷ ἐππτείσε, 

Ἰτογού ρας. 9] οἰγ ἢ. 
ὁς ρα [Ὀρρρτα ἐοέτιις. 

δ, ὃ» Ἰπηρογατουῖαϑ 9 ἱπιρευοῇις, ἃς ΓΙ ΠΑ ΤΑτῖιι5.» 
μον ἀϊα, χαὶ ἐδ σκδυοφύβφις ἔντος του τῶν “δ ἄδεταλτι- 
" ἃς ἱπιροάίπιοητα σα] οπέίαιιο. ἰΠτοῦ τγίατῖος (ιὉ- 

Ἅι Πατιϊοσητ, Ιτοχ Πιἰτμ ἐγ ιιι5, Ο82α Πἰρτὸ 4. 

ἘΛΎΚΗ ἐν ξ δον μὴν ᾿ Ἡ Β , 
οτάϊηατὸ, οτάϊπατίπι. Οιςοτο. ἱπηρουοϑὸ, ὠρρσα- 

᾿ ὅς Πι Πα 1αγ1} πα Πἶτος 5 ὅλιτεταγμῖοι, ςρατιώται οἱ 
εἶ μια χίω ἐφορῶν κα τῳ πογοιωύ τι μέρει βονϑεῖν. 

με ἡσὼ τς ἡκα » ἸΔθοΙὉ 5 ἔτι αἱ ίογ. ἸΝ οαττ, ὅηη- 

ὨΓΠΙΙ ΠῚ πολὺ χρόνιον, ΕἸ  γ ἐἢ, 
τεηάοτ, 
Αγατι15. ὁ φρ ὄψητοὶξ ὅν αϑοακ εἰ μήν Θ΄ Ἂν Θ.: (ὐομγηη. 
ἐξ. Ἐτ αἰ1) Πιπυᾶτ ρσὸ Ὀγοιτοτ,σαωτόμως, οχ ΡΠα- 
ἡγήσεται σοι «δὺ ὄεταξ, ἐχ ὡς οἱ πραγυκοὶ μακρώς, ἀριὰ 

ἀτατο ἣτ ὄβυταίξω, 
118591Σ 1 ΡΌΓΙ 11. πη πατη τη» ργαςορτῖο, ογάϊπα- 

ΡΟσταγΡοτ, ἐ 
βιπάο. Ἰπτογταγθο τοῦ 1105 Γποἴδπ, ἐνίοτε 3. χαὶ 

γοςαητοατα5 Γατί πὶ ἀξγηατίαβ Π41|65. 
ἡ, βου δὸς, αἀϊττοτον οἱ αάἀτατγῖχ, ΟἿσογ, ΓΟ Β.Π|155 
ὉΠ. 144.ε,.- τοί»9᾽ οἱ ὅθητοίῤῥο 9. Θ΄ 7.α»14115 οἱ αὐ τα- 

ἱτᾶ πιὸ ἀεαπὶ αιχ} ΠἸάτοπη 1ΡΠ Ρτα {π|, 
φιογ, ἐνχεέφιον, 
πζοπῆο; νεΠοπιοητίὰ. ἀπιρ! ]Ποατῖο. Ἐχασσοτγατ!θ, 

ἀϊπ]ατατῖο ἴη ἔαρι115. Η τις σρρουῖτιιτ αϑεσις, ῬΙΑτΟ 
ἈΘΡΕΡΙ. ἐν τῇ ὄιτάσει κχἡὺ «νέσει “ἰδ χορδών., ἴῃ ΒἀτπΠὶ 

ΠΟΤῚ ἃς γο πη [ΠΟ ΠΕ ΠῚ. δή τεισις τοροϑυμίαςς [1 4115 1π- 
ΦὈ]οσου, [15.2.64 ρ.17.5}} πεῖσις. στροδ᾽ρρ αἰτίληψες τῷ 

δφααῇ τρτοηΠιμπις. 
θἀϊτιις ἴππι αΓ σις ἀτεϊομὶ ὃς ροτοίζαςὶ, ὄθητετείχα- 
ἷζον Ῥογίας τοςοηίςειιν. ὄγητα 7. μῆνοι ἡ ὑασχρετουυ.- 

τὰ οοοΐητος » Ρ᾽ ἀτατοδιις ἴῃ Ρ ]οοἶα. ὅθε τα ασομῆνη 
πιρογαγα ρῸ [π|]} ατῖο, Ὑ Πιιογ 14. Α εἰ τότε. ἴῃ ρεῖπιο 
[Οὐ γὰ δεῖ ὅγε τοί ἡ εὔϑτι! τὸν σοφον, ἀν᾽ ὅττιτο Π εινρλ ἢ ΘΗ ΠῚ 
ρίπτοπι ἱπιρογάτὶ ἃς Π1 011-19 ΓΕ ̓ πτρεγαγο ὃς ρτς- 

ὃς ἱπίρογοσ Ῥα τι ροῆις Ἡοχατίη5. ΓΙΑτο Πθτο 
ἈΘριιδ σα » Οἱ ὃ υἱμητιὴς πύτερεν ἐν τῷ χοῦ ὅϑτο ὄγμς ἡ - 
ἐγράφη τε καλαὶ νὴἡ ὀρϑτὲ εἴτε μι. ἢ ἐδ ξαν νἰρϑ ως, διὰ τὸ 

΄ς σειυ εἶναι παῤ εἶδ τι, ἡ ὄβητει ἄνα! οἵα δεῖ γοφειν. οἱ ὄγηετας - 
τις ἰοσας ἀἸσιιπτιτ 5 Ῥίατο ἀς Τερῖθ. {δα ϊεί, α 

ΕΓ ΠΟΘ ΡΏΓΙΙΓ. ΡΑΓΘΉΓΟΣ αὖχα μᾶῆμοι. 1τ6Π| οἱ ὄηητε- 

1» :γ1]» Βα 4. ν πο, τὰ πρφίγματει πρὸς ᾧὺ ὅψ:- 
Ἔληλυ ϑενα!: τοι οτῖδτη 4Ἰςἰτιιν το τῷ αἰγων θ᾽ εἰς «δ 

τῦθις ἐμὴ ὦ, ον, αἱ ττϊατῖος γύπι τος ,1,4ἡ οχτγος- 
πη Οχττ τᾶ πὶ ἀϊ πυϊσατίομ πη. "όμῳ τινὶ τὰ παντὸς 
τὶς ματι ρταίεξι! ἸΝάΖαη.. 

δ γἵτ αὐχο, ΡῬΟΠΟ. το πα πιθθο; ᾿ππ Ροσο:ΡΤΟ ροτοῖα- 
ῬτῸ ἱπιρογῖο ἤατιιο. Αὐττοτο!. Π1..4. ῬΟΠτΙσΟτιπ1» 

Ὃν ταϊΐπες ὁ σαὶς ὅ“σοδέσοτω βουλ δ) εϑτο! αὖθ τινι. χΧὺ πκρί-- 
μἰάλιςα σὔτο. τὸ γὸ δ): τάτηην αὐ χικώτερόν ὅδιν.Χ πο - 

οἱ ΟἿΉ. τοιεῖτοι εὖ αὐτοῖς τοῖς χεωυῆροις δείξαντες ὅπου 

δώκαᾳοίν νἡ ἐπετα ξαυῆν σα παρέχειν. (σοῖο ΔΡ Πα 
ΓΟ 12.ς4Ρ.3. Ηαςς τρία 115 αι νοὶ [ΓΟ] Θητ, τγδάϊάῖ- 

Ῥοποτγεηῖ ἀςηηοπίτγαυπηις 5) ὃς ντ (Πα εἰΐξης 
ὕιταῆω μὴ κλέπηειν , ρΡγο ίθοο ἔπγατὶ 5 Χο ΠΟρΡΗ. 

᾿γόμον, [Θσοπὶ [ἀποῖγο Ρίατο ἐς Γοσ δ. Τίοοτατ. ἃ γδ 
ἃ ρα εἰν σπιτώποντα,, ὅζο, αιτὶ (] Ορτίτπια ἄροτς 

υτιιπη,ἱ χυρὸν, Ποῦ γςἢ. ᾿ 
ἔογα 15.[ςρι}] οἰ γα ἶ 5. ὅθητώ φιΐθο χόγος, ΠΙΠΕΡΤΙ5 οτα- 
λόγϑις ὅϑῃ ταφίοις εἶπον δηὲ δ μνομοὶ τῶν, τὸ Φώμα δηητάώ- 

: ΕΠ ὅο9 
Φιν λϑίεται, ζΟΥΡΙΙ5 δά {δριΠταγαπι ἀδ᾽ αἵτιισ » Ναζαπζοπ, τοῖν 
ὃ ὅθητειφιίθ., μη ο [δ Παητίιο , ἀριι οὐπάοχη, Τητοῦρτος γουτ τ» 
Τδραΐτατς Ἰιοιιοτ, ὅτ. αγων, σογια τη ἢ πη !(ις οὐἀίτιιπι 
ἴῃ αἱ Ἰσιυῖαις ἔαπογο αι 1 δ ΠΠ0 σοι ιιοτῖς, σα ἤπια! ̓ μάος 
[Ὡρυ]οΠγα]οὶ σο!εθγατ Δ μος ἴῃ ΡατγΌςοΪ οΧοσιῖς ἀρὰ ΕΟ 
1Π1αν. ψ.Ρ01.1}}0.8. αὐ πολεμάρχε Ἰοαιιοης 5) δγατέϑησι 3. τὸν δθπσώ- 
φίον ἰγωνγα, ΤΟ ἐν πολέμῳ ἀποϑανόντων. ᾿ ; 

Εἰπὶ ταχευΐω αςςοῖς ΤΟΣ ΜΠΑΤΕΓΟ, ἔπταχω μὴν Ὁ. πνϑυματι, τσ οΠὰ γξ- 

τα, ὅ)ητουχιυύύω τὴς ζεοτ, ταὶ οἴ, εἰς τὸ ὄἰ,καυροῶτεν τῆς ὁσδϑσ τειχιυΐας 

Υ τροον ΤΒιιογ 4. ]υταγο. ἴῃ Οριείς, αὐδὲ εἰοβγισίας, πληγ αἷς εὃν αϑοὶ 
᾿πρπεζων ὑπουρέτας δ σταχιυυλων,ὰσςς γᾶν ςομοηξ, 
Ἐπητείνομαι ἱ πο] οἴσοοϊποτοίςο, ἢ ςαχ ἤιπινν αἸτάτις ο. ὕβητειν ἔμμ- 

νίθ. σαὶς ἀλγηδόσι, (ο] ογιιστ ἀπ! ΡΠ] οη τι ΠῚ ζαρ οιλ5.5 {1|5.2. ΜΔ οβαὶ, 
ἔγατεταυάνθ- τὰ πικρία 111 ΟΧ ᾿γλ10) οἵδ απηαττιάνιῖς ἤὍϊοίς. Π}0, 
3.0 Ρ.15.8 πετώϑη μὴν ταὺς φροντίσι, [Ὁ ̓ς ταταθτ συγ ὶς, ΡΠ αἰ αγῖς. ζϑπ- 
τα ϑυῖσιν ἢ αγεν οἶσι, ΤῊ ΡΠΤοπταγ ν οἱ τ οἰτ ἢ σαῆτιιν, Αὐπζοτε. Π}ς 
φ«,Ρο] εὶς. 

Ἐπιτείνω, μι εν, το, ἀκα 5 ν ΟΠοπιοητῖις ἴπτοπάο 9 14 οἵδ, ἀἰὐξω, εἰς 521- 
δόσιν ἄγω 5 αι σ60. ἀγτῖρσο, Αὐλίμιιπν Αςοιίατῖιι. δ)ττείνειν κ᾽ αὐτές 

γὰ γἄπρογα γο] τοΐαχατο 9» ΑὐἹτοτοὶ, αἰιΐτο ΡΟ] εἴσοτ, ἐπσέτει.- 
γεν ὁ λιαος, (απ ο5 διισοίσοθαῦ., ῬΙαταγο ι, τη ΟάπΆ}1ο. 14 οἴ ,4- 
σογθίοτ ποῦᾶτ. 

Ἐπιπειχίζε μα!» ἱπτογάτιπι ἀδιιὸ Πρηϊῇςατ τᾷ αἰλοἀ ὅηπει χίζω,ἴητοτ- 
ἀππι Ραΐπς ἀςςῖρίταγ. Χ ςΠΌΡ ΠΝ η ς. παιδείας, πῶτο το φροιριον τὸ 
τὴς χωρας «ὃ φατε υὑρχκνίοις τε ἡ Σαχφις ὅλατετ ει. ότι τῇ ἢ τῇ χώρᾳ, 

φρρδξολὸν ξἢ) πὰ πολέμου» αἱ «ἰς τὶς σοηττα Ἡγτοαηο5 ταληϊτ 
εἴδου να πτ Πυὶς αστο Ρτοριισ ποι ιιπι, Τά οατὶ . ὅπως ἑαυτοῖς μὴ 
ωροζολθ- οἷν πολέμου «τοῖς δ᾽ Αἰοσυρίοις ὄπητετει χισυάμοννγε εἴδει αὐτὰ 

σοητια ΑἸγτῖοβ πλπη]τα, 
Ἐπ ιτειχίζωνμ, ἴσώ, τ, ἐὰν πατιτη ἀἀ 405 ΠλμΓῸ οἴπρο, οδῆτιο,ίαΣ 

τοιορίο ὃς σοπο! το. οηΟ}]Ν.ς. Ελλωνκων, πέμήμαντες δὲς ἐὔγιναν 
ὸ ὁπλίτας κ᾿ «ρατηγὸν αὐτδἕΖἕἝ Πάμφιλον, ἐτείχιζιν Αὐγινἥπεις, ἐπολίορ-- 

κοι αὐ γἔπιιγο οἰ Χογαητ. Τ Πλιον αἰ 4. φρφύριον δ εἰ ποιήσονται; 
τῆς μὰ) γῆς βλαπῆοιεν αὖ τι μέρος Καιτα δδομεῆς 5 οὐ οὐ τοι ἱκανόν γ ἐςη 

ὄπητει χίζειν τε κἡ κωλύειν ἡ (ϑὲς πὰ δύστων τας εἰς αἰμ) ἐκείνων, ( ἢγγ [Ο- 
{ομη1.οἱ τι σοφίᾳ, πῆς πορφγοίας ἀυτεὶ πίω) ἐν, τὴ ς οἱ μας μῆδης ἀταξίαν κα ἁ- 
νώγνἑω, ὄψεπει χ ίζοντες, ια΄ ΟΠ τίιοητοβ, ντ «αὐτο ΠΠπν ἃς ταϊμηΐ- 
τίσμεπι Ορροποητθξ ἃς σοπιρη!οςητοϑ 5 4110 τηθάο Πεπιοίε- 
ἤδποϑ ν[ὰς οἴ. 

Ἐπιτείχισις »εως κ» ὄγιπειχισμὸς 2 γα πὶ πχιγαὶς 5 παισὶ εχιγαΣ 

ἐἸϊου καὶ . 
Επιτείλισμοι,ατος τὸ, ὃ. Επίτει χισμὸς» ΡΓΟΡΙσΠΔΟΙΪ1Π1) Πλπ το ὃζ 
οαἰτοΠπ,ορ σις δά ΟρΡιΙΡ πατιοηοπη ξαξϊιτη. ΧΟΡ τὸ 9 
δηιτείχισμαι διεφύχαηεν ὁ ἸΤαμφιλίδ-, 146. κὺ μύι ἀρ ὅγπτείχισις, 
ἐδὲ τὸ Ἰαυτικὸν αὐ εἶσ ἄξιον φοζϑἰώω. Ἐτ ὅβετεσείχισ μῆύον ἀϊς τι Σ᾽ 
ιιοά σοητγα αΠΠ 1105. ΠΔΜΠ τη ΟἹ δὶ ἰσΉΠΠπὶ Ἰῃ ξοτοη αι» 
νι ροζεζλη μῆθον. αὐ ΡτΓοριιρηαηξιμης 

Ἐπίτεκνοι γιωνεῆκες ΕἸ ΡΡΟΟτατΙ, Πλ Ὁ οὐ ο5 118: τη ἄσπι Ρατγπιητ. 
Ἐπιτελείωσις» ΑἸ. ΠΟ ὩΓΙΠγ»ευὐξυσισοα ΟΠ τ] ΟΡ Ρεγέςεἐϊῖο. δη:τελείωσις 

πῷδων, Ἰθοτονη πὶ ργοςγθατίο, Ὀ]ᾶτο ἀε τορι". 
Ἐπι ἐλέῳ, μ, ἔσω, π᾿ χα, ρον Ποϊογρνα πο» Παρ! θο αδίο!ιιο 3 ςομῆι- 

πιος(Ο]μο ΟΡ ΘΟ, ροσ βιηρότροχοαιοτ. ΠἊοογαῖ, τοιότα τοῖς ἐργρεὶ 
δδα τέλει, Βας το ἱρῷ ρεγῆσς; ΧΟΠΟΡΗ. τὸν ϑείγατον ἱλαρώς ορρσε- 
δέξατο κα ἐπετελ ἔσατο, ΜΙ] απο ππόττοῖῃ Πισορῖτ δ 1ῖτ, ὅθητελέ- 
σαὶ ἐργω,ρετῆςοτο, Τ πον ἀτ4. Ηος ἐπίπι ν ἐγ τὴ Πρῃῖῆοατς ο- 
ΒΙτο ρου Πιηρὶ ἀριια Γπιοϊαη ἄς Ρογίςο, ἐσαάλη υδὸ ον δὴν ταξ )9» - 
γόνα, αϑλόν τινὰ πὔτον τω βασιλεῖ δτατελών. Ἡροτγοάαη δή σώ τε ὀξιξς, 
γχἡἁ πο νοηϑὲν ὅπητελέ σαι πειχιξ. Χεπορῇ. χἡ ὅπου ἐδ, 4 τὰν ἐμιμα ὅδε Ἢ 

πελοιατωνοἱ ο[Ἐ. Οροτς ΟΧ ΘΙ θητ μετ ὃς ΡΟΓα σοι. αἱ αρχαὶ 
κα ϑίσανται»ταὐπίν) πολιτείενναξισοχρατίαν ἐνύμισεν ἐξ) .ὅγι τελω (δ λό- 

γριῖς, οτατίοπες σοπῆςϊο, ΟμΖὰ ἐς ϑοποξὶ, δβατελέοντες δυχώλας; 

νοτα χα μδηζο5. ὅπη τελέειν αιποφορία) ρου Ποποδι (οἸυεγ  Ήοτο- 

ἀοτ. δψητελων τας διωάδμεις, ργο ἴλης Ροτοίϊατες, ἸΝασδηΖ. ὄμιτε- 
λέσας τὸ φρούριον φύλαξι, ΧεπορΆ. σαἰξο Ππαπὶ ργαΣ Πα 10 πημιη1 688, 
1τοπὰ Ρογάσου σορὸν ντ ἑορτῆ ὄδητελεῖται ταὶ θεώ, Ἰά οἴ, ἄγεται, 
δηπτελεῖν τὸν ἀγώνα. ΓἸτιτ. ος! ορταγο 1405. ταῦ μγίμας ἘΡΈΤΡΕ 
ται. ΟΒΥΥ ΓΙτοπι οάο ὅς ἐχμιδοο. Τι14π. υτῦρ Αργείον »ὅ}: ϑ Ωςὶ 
κιμωηγέσια ταὶ πολλαίκες ἐϑίοις ϑεοίτροις ὅδε τελἀυβυὰ 5. ἀῤκποις Κ ἀεσρθας 

λεῖς ὠνδιύπα, ἃ νΟΠδτΊ ΟΠ 65 41185 10 τῆ οΔτ 15 οὐπη τατ. Ἡογ ας, 

εὐσομὰν ὃ ἐπ᾿ ἀυλὲ αὶ ϑέας παντοδαπῶν ϑεαριοὐ τῶν ἐν πᾶσι ϑεαπροις ὃ- 
μοῦ. ἱερουργίας τε κὶ παννυχίδας δ: τεὶ εὐείσοις, ὅ τελεῖν πὸς ὦ, χαὶς 

εἰν νοτὶ ἀαπήπατο 5 Ῥγοσο γαῖαβ [άσογα : οί ατίαιτι ὄϑατελεῖς 

σποιέῖν ἀϊοϊτιιτοΙ ἡ οἴ οὐκ ἀπρακτοις, δαὶ εἰς «ὥρας ἀγορμῆλας. Ὑ Ἀιιογά. 
τἰἷξ ὧν φιλεῖ μηδὲν ὄδπητελὲς γίγ" εὥτι! .οὐγιῖνα δππτελέϊ,ἰιιος φεἰεθτατ, 

πη Βοιπιῖο.τή δύμητρι τίου πάτριον ϑυσίαν ετελούσι, (εγοτὶ ι- 

ἐτα Ρασγῖο σἰ είν ρογὉ]πιητ., ἱπ φοίοης ΡΠ ατάτοῦ, ὅϑητελέουσι τῷ, 
ἐφαίςῳ πίω! καμπαδυηφοράϊω; Ν αἱοάπο Ρετ νἱοο5 ξαξε πὶ ἔσγις ροσ- 

[οπιοτα τ, Ἠγοάοῦ. ᾿ Γ ε 
Ἐπιτελέωμαγντέζιπια ροίξγειηα» 4} ΡΤΊΟΤΟΒ ΟἸΠΠΕΣ ταταῦ ΠΆΠΓ. τὸ 

ὅ3 πᾶσι ϑυϑυῆρνον ὑτὴρ “π τελείας γίνεϑπεη! τας πρότερον ϑυσίας»δαϊά. 

Ἐπιπελὴς 618. αιιέγιις. αἰ ΓΟ] τις πο τῦγῖτας, Εογοοτ. γοἹ 9 ἥρυστε- 

το δατελέα ταῦτα γγυέ ϑευοδεες ντ ςοητίησοτγος Ἱτηργοοᾶτα εἰ ὅ- 

ἡελὲς γίγνεδθοι » ροτβοῖ; ΤἈμεγ 414, ηπτελέα ἐγγόέτο ξαξὶα ἰμλτρ 



ὅιο Ἐ, ΤΙ 

ΗἩοτοάου τελέα ποι, εἴτε ἔτ τε, Ἐπ σϑητεληέδσας ἐχατόμζαε. 
154, πες ὀδητελὴ οὐ γαιατανα νἶτο, Ἐτ γβπτελεῖς ὄδλένοιαι 5 ἀρτιὰ 
Ῥοίγθιρτο 1ππιοητ15 ἃς ὀχοΟ δ τδεὶδ » ατλα: Ἰγγῖτα ΠΟ επδάϊτι 
Ἐξ ετελὲς ὄυχὰν ἀρὰ ΡΙατοιθιι τη ἘΡΊΚ. γοταπὶ γατιιπιν Ρτο- 

ἐ65 ταταῦ:ιια ργοΐασγαπτ νοἱ οὐ Πιοτιιας. 
Ἐ σπιτελλομαιἱίοτα αιιοά ἐντέλλομαι, φϑθρφγ[λω, ρτα τοὶ Ρῖο» τε ἱπι- 

Ῥοτο, Πα 4: ἰ,εϑύ φφέσεν υἷῥὲ τοιυΐτ᾽ ὅλευὐλλορια!οἱ ἃ οΠΠ  τροσταήω. δίραι- 
ἤρας οείατι ΟΧΟΥΙΓΙ  ἰΌ. 2, ΑΥβΌη, ΑΡΟΙ. βρυχν δι, ἐπετέλλεα᾿ οδᾶντ 
σωνοδὲ ἀραιὰ Ὲ ππῆ πρῶτον παμφαίνων δἠττέννετο, Ἰὰ εἴτ. οὐίτατ, 
ἄς οτειι Ατέϊατῖ, Ῥτο Ῥταςοῖρῖο, ἤσαν. 1114. βυ τῴ δὲ πείνπ᾽ ἐ- 
πέτωλτο αὐχανέ μάν, Αἰτωλοῖσι, τά εἴν τούτῳ τ ροσε ταὶ τοιογεχιείδλσ᾽ 5) 

δὶ τούτῳ (ὦ τὸ πᾶν πῆς εἰξουσίας, 

Ἐπητέλλιω μι. ελεῦγπ,ἀλκοῦν τ] 605 σοπηνηϊττονπηάπάο. Εομῖογ. Πα 4. 
βιὡς: πβετέλνω υἷα εἴα. τς αὐ ήω, [ἀοτα ΠΠπ|4, “, κυκτερὴν δὴ: μύ- 
80ν ἐ τεΐλε ϑρτο ἐπότελλε, ἰ οἴξ, ἔκεγε, Οἰπι Ασσιμς ΠεΠοά. τελέσοως 
φονλεντας ἀέϑλοις ἐδ πολλοις ἐπέτελλε μέγας βασιχέις, 1ὰ οἵξ. ὑλλιγς 
ἀαδας δὲ Ἰαϊιπσοσατ, Τά ετη, ἐμοὶ διαίμων χαλεποις ἐπέτειλεν ἀέ- 
Ὄχοις,. 

Ἐπιτεμέϑεη οο προ ηἀἸοσὸ [οτὶρΠῆς. 1 ερρκλῆς ἂς ατῖο ν οτου πάσια, 
αβιστοφ αἴης ἂν ο ̓ βιαύτιθ., τὸ πἰδὲ φυσεως ζώων ὄγετε;"6 ἦν 2: ἐν ἴδ «- 

, ρμφοτέλοις πῇ φιλοτοφα φησί, 

Ἐπιτέμνωκ πο ἀο»οοποΐ ἀο: ΡΘομ Ἰατίτον ἰά φιιο 4 ἐπ παἰητίαπη οχοτα - 
ταγηπι ογας Ἰοηρίτα ας δύδιιῖις τοά4ο., αργοιῖοϑγ ποῖ, ἐρ. 
4.4.5 :πτέμναι παξ “ὑπορίαρ. 

Ἐπιίτεξ 5. 7.5 ΠΛΠΙΤΟΣ νἱοῖπα ραγταΐ 5 Ῥατειτίθησ, δηίτεξ ἐούσω , Ἦε- 
τοάοσ, [αδτὸ τ. ἐαφέηχαιις ἀοίτιιν Ὀήφυε: οὔχέτοκος ὃς τικτικὸς» 
Ῥατταγίθης." 

Ἐπιτέρμιξν ἀἸολτιιν δπὸ τῷ τέρματος. 1ὰ οἵδ ἃ ΠἸπλϊτε 9 νπάς οὐίατα [ἰ- 
τϊτα πο ι15. 6 τ τέρα Ὁ. ἑραῆς, είν οἷν 

Ἐππτερρ τδϑο μη, Ὁ το  σἱοσὸ αἰβηρὺ δὲ ἀθαΡα]οτ, Ῥαχιίμη. τη Ατοα. 
ὅποσοι ὃ μυϑοχογήμεσι ἀκούοντες ἡ δὸνται γ πεφυχασε κὐ αὐτὸ πὶ δήστε- 

εατϑυεῶτα ΑἸἸαι 4 Ῥγοάϊσίοτιιπι δξῆπσοτγςο, 
Ἐπιτέρπω,οὈἰοξ 0, Ηοἶτοί. κα ἼΞΕΙΣΕΣ ἔργω. δηατέρηο μαι σεύφν. 

ἴῃ Ἐρίβι αἴ. ὅδετέρπεαι “τοροητοητο σοίτ5, 
Ἐππτερπης ἐζ., δ κὶ ΤΥ ΟἸ ΠΡ ατΙδιις ΠΣ 5 5 Γ41}15; πισαπάιι5. ὅ)ι- 

τερπῆς πολίταις δυ χη ποι! ἄτιπι οἶα} 0115 ἜΑ ῬΙαταγο]ις ἴῃ 

Βουιΐο. 
Ἐπετερπώς. Αἰ ΔΟΙτοΓ, Ππδιῖτου. κυνϑεώ ταὶ γὸ ϑλπτερπως 9 ΤΠΟΠΟΠΙΕΓ Ο- 

ἡῖπι ἔοι, ΡΙατατοῖη Ντμτα, ὅγετερπως ψήλχας αὶ Πιαιιῖτοτ σε - 

οἰαἰτο!οπὶ ἴῃ ῬογοΪς. 
Ἐπιτε τα νω ον Πἀὸ, ὰ 
Ἐπετε τείχισμῖῳ ογν τὰς δπετείχισμιε, 

Ἐπιτετρ ἐφαται ΓΟ πἰ οὐ ΡτῸ ὄπατετραμ υἷθοι, κὶ πεν Ξε εἰσί, 1114. 
β, -ὦ καοί α᾽ ὕπιτετράφαται, ΟαΪ ΡΌΡΙ: ἤππτ σομλιμ Πὰς δὲ οτος 
ἀκ. 

Ἐπία δηγμα ατος, τὸ ἡἱαογιπ πο δὸςοάϊι, Πιοςο πις, τοάϊτιις ἃς οὔ- 
ἀιοη τί ρα 5.114. δλητυχία. οἱ ὃ ϑιυυμαΐστιντες πὸ πλή 8: “ἶσ᾽ χοιτοι- 
ποιαΐτων τὸν Αἴ γυπῆον τὴ τὰ “ἶν τόπων ὅγε τδύγματα 5 διέχαίον μεγίσ ἀν 
ἡγεμονίαν ἕρ). 

Ἐπιτϑυκτικὸς , γΟΥἱ ΠΟΠΊΡΟΒ. «υΐ αἰϊοααίτειν Ἰά ἴῃ αἰτοῦ ᾿πσιι 1 
δ] ζολ Ὁ. ὁ ̓ ὅγιτυχ ως ς᾿οχαζο μν 8-»ἄασυχ» ον Ἐπ|ῖαι. νἱής ὄγεξολ». 

Ἐταρι ὙΠΠΠΗΙ τῇ Αϊ σιποτ.}10.3.ςαρ.78, ἐς τοῆς 1 ἀττυριις» 
μὲν τοι διαὶ χεπῆο" "αρύων τωρὸς τὸ ὅππτοϊκτικὸν ἐμ) 9 Ἐραἶα' θυπορας ὧν Ὧι. 
νδὶ ζγετόυκ τικὸν φαῤνίακον νοοαῖ αιοί ΟαΤς τὶ ἘΠ ΠΣ τὸ 4. ὅ.:- 
σπετόυγ μον. το Ἰσα ΠἸ ΘΙΓΕΠΥ ΟἸ1ΠῚ Πιςοοῆιι ἘΧΡΈΓΡΟΟΙ: Ἰσα ςοη- 

τύαυ τ στο τόυκτικὸν ὃς ὕπο τετϑυγμῆμον. ἄγοῦθο δε: τυγχάνω ἃ «- 

ποτυγχνω, 

Ἐπίτουξιοςεώ ς, ἡ, σα 1 Πτιο»οριιοητῖο. Ν]ρ᾽ απ, ἀἀορεῖο, Οἰσον,ῆις- 
ςεἴας. 

Ἐπιτεχγαίο μα), ἡσομγπ. “μα Πλα ἢ ΟΣ ΟΧΟΟΘΙτΟ, Ὁ ςουπαϊ ἴσου. 

ὑπο] ἸοτοαἀἸππςπῖο, (ἰς, ἑ 
Ἐπιτέχνησες, ἐθν,  ἸΠΠΟμτ Οὐ ΟτΠΠ] ΘΠτΙ τ» πιασίπατῖο ἃς ἐχοορὶ- 

τατὶου [οἱογτίανανς άπ γδης 4ιια: Δα σα]τίιι ἃς ντξζασι Πρ 
Ῥαάίταιτ, Ραμπίχη. ἣν, αὐτοί πε οἱ ῥρδιοι, τολμήαα τα κὶ ὅπιτεχνή σεις 
πῶρε ἐσζον το ἐς ὧν πολιορκουο τας Ῥτορτὶὸ ἔλετέχνησις Πρηιβςατο νὰ- 

ἀστιτ', φιια ἢ ἀςοο ποις πι ἀτι1ῆςἢ] ΤΆσοΥ ἀκ]. δ τὸ τοῖα οου- 
οἴοπο (οτίπτη, ά Τιαςςά, Ὡρὸς πον ἢ αγαγκοαιζόμεθω ἱέναγ' πολλὴ ς 
"ὁ τῆς ,ὄγατε χνήσεως δεῖ, 

Ἐπετεχνυτὸς » ἀὐτὸ ἰαδογαξιι5» ἁττιῆοὶα! ς. Γαιοϊαη, Οαιςαίο, μήτ 
φωτὸς ὄδητεχν ἡτῷ δεσυλοίδυν 

Ἐπιτεκνολογεῖ ϑι ΑΙοχαρ Λρ γοά. νοσαῖ αττο ἃς πποῖούο τυαάϊ 

τίς αἰ τυ} 4 ατοὶ Ποία τοῦ αἰ Π γοιὸ αἀπιιησειο. δὴ τοῖς Ὡρὸ τάσδε 
αεχνολογη ϑ' εἰ σα τεῤσ τε χγολογεϊανπε. 

Ἐπιτή δ ει’, ου, ὁ ̓  νοἰδοιοιι55 σο πη πιο 115» Δ Π}}}Π|4τῖ55 ΟΧΡΟ ἀΐδις. 

ψΟΠ[Ἐς φίλ Ὁ», ἂν νοις, φωόδιθο, νης δρητηδειέφερος δὐλισιογ, ἃςοῦ - 

τπηο τη: γγιϑι 4], «χά γδ ὁ υἱϑριδώ της τοῦ τε ΕΠ ἔνδικος βασιλϑυς "δ ὰ 

ῥωμμωρις ὅδ τηδιειίςτερος. ὅπ πὶ δειίθ: νορμος 5 Τοπιοίϊξιοη. δγππήδ ει. 

χάρρὸς 5 [ἀοαγ. ΧομορΙι, δηιτήδειον ὅθι βίουϑημαι πρὸς τὸ κρα τεῖν “δ᾽ 

αντιπέόλων, Τἀοτη. εἰ κύων υδο σοι ἰώ ὅπ τροῦα τοῖς ἤπι τῇ δ ειίθ. ὡν,ἄζς. ἢ Π 

αἰδὶ σαηῖς αὐ οὐτιπι οὐ!τοιἴαπὶ οἰἴος ἀρτιισ σι Παυΐιο, ὅτε -- 
πη δοιίθ, γοῖς ἼΔι κτικοῖς γα σς ΟαγΠγ οάδτι!ς ἀοιποιτατι!5. Αὐσὶ- 
ἴζοτιῖη Ἀ ποτοτγατατειοι σφίσιν ἅσαν» σονται ογαης ταἀο, Οἵ 
Οδιϊτίτο ὡς ὄντος οἶδ αϑίιαίων ὅδ ἰδ ειοιγγτροὺς Αὐβοιιοαπη πη 

ἜΈΕΜΗ 
Πυαίοί, Τ μιογ 4. εχ ροι, ὃς προς ϊαντισ, απο 
δριυᾷ ΒΑΠῚ Τα ρ! τα ὅπη τι διειοιῃοςο Τἀγ]] απ 
ρυᾷ Το ΙΕ δῆτ πἰδειθν παῖς Ηοίνο, ὁ φίλ: 
ἐγθεθς. Οαπὰ Τπηιτ. βετήδ ει. κίων δοαδαβια δ 
ὄλετη δεῖον κέγεινγἀἰ σπιιπὶ πιοππογατι ῬΙατο 2.46 Ἀ 
πήδειαντοςν ἔτ Ἀφ ΠΟΙ υτατν ἱξξιι5»σοπομηράτιι » τὸ 

ὃ αὐιιόδια ΘΠ ΟΡ ἢ, δεδοιφς μὴ δι ἔνδειαν αἶυ ὅλα 

της 5 ΠΕ νἱέλης Ροτοάτις ἱπορία. Ἰάοπη, τὶ ὅβετήδει 
ὥστ ἡ γῖτο. ταὶ δῆ τή δ᾽ μα ἐς χήν» Παΐετο ΘΟΙΠΠΊς, 
δῇ» πίδεια εἰ φϑογᾳ ἐ ἔχουσι, ραίτιτ Βαθοηὶ ςορίοῦ 
ὄγαπηφεια πῇ σωμοιτος) 4115» ἤιητ ΠορΟ Πα τια ὅπῃ ΟΣ 
1) .Ἰὰςοθὶ. Π 

Ἐπιρήδειθο. Ἔτῖαπα φοπιροἤτηπι 14εἰ. 1 Ἰπῖτει Ῥίάι 
ΤΊΓΗ5 5 τγιθδΣ δι φηἰπὶ θοαὶ τὸ δ:9.. 14 ο[ 9. ὁ 
ρει φἰοπαίτηιμτι τοῦ ἤν αἴδειϑ:, ̓ ανυτατόημις αἱ 
πη πὲ εχ ςοπηροβιίοης δὲ. ὕδαεπόδειθ, ὁ ἐξ 
ὥει δια. 

Ἐπιτυδειότης, ὑπος» ηἷ5 ΘΡΡοτΓτιηἶταϑ ὃς ΡΣ 
ὅτης τῆς κράσεως στατιο ΠαΡΊτ5 9 14 ο[ς , ἀςοΟὶ 

τιι5. ΑἸοχαπά, Αρμγοά. ὁεοαβο ἴτοιτι Ῥτοπιρτίτιο, 
τα Δεσςουιοἤατῖο. (ἰςοτ, ϑετηδειότητες τ σώ κίϑι 

σογροΥ τε αι, Π σατο. Ὀ]οίσον! 4.11.6. ςαρ.ι. (ἴοι 
εἷδ. οτπαῖττο ὉρΡΡοτντιιπίτατεϑ Μ᾿ πτατέίσις το ς 
ὅζο, ᾿ς απῖπιο οτίαπι ἀἸοτον. ΔΟ.ὅ᾽ τε ἥσ σωρ 
ἡ ΤᾺ] ἢ ψυχών δ)ετηδιειίπης. 

Ἐπεταδείως οτος ὦρσοη ὙΡτ ΟΠ τοΓ δ μελώς, αὐμοδίως, 
σοι πιοιίατὸ, ἐκ ὄηηπηδ είως. αἷν τα, 

Ἐπιτη δείθ-, Ργὸ ὅϑητήδ ει, δριιά ἘΤογοάοτιις Ἰάο ΠΕΙΙ5 50 
ΟΡΡΟΥΓΙΙΏΙΙ5 » ΠΟΘ ΠΟ 15. ὅδε τήδεα πάντα » ἭἸιδΣς 
τεῦ. ΑΙεχαπάεν Αρμγοάι γίνεται στὲρξ ὅπεπήσοί- 

εἰἴταγ ν τὴς. Τάρτη 9 ὅδη πύσευν δὸς ῥηξιν. ἀϊχῖς ἔταξα 
ΓᾺΠ)11ΠῚ. ἥ 

Ἐπίπηδὲς ἃς ὅπη ἑηδὲς, τυ Ἰοκ ὡς ἐν σπουδιεγάς 1 τοδαῇτ 
ταγοχ σοπηροίτο, Οὐγηϊ. μνησύρων σε ϑθσπησὲς, 

Ρτὸ ὅδε τηδείωςγοοτηροῆτὸ, ΝἼγ 61]. ὃς Π|α4. ἀ,-ἐς ο 
δὲς ἀγείρο μὴ ἀὐχιτ Ῥῖο ἂρ ΘΌΠΊΝ5 9 [Οσ Δ Π1ΠΠ5 τὶ 

ε, ἃς ἸδοπθοΚ»1α οἴ, ὅθεν τηδείοις ΡΣ ἔχ πςο ΡΘΗ ΡΓΟ 
της ὄσιπηδιης, ἭΣ ἀρῶν τἰξεπίπηδες Ῥγο ἐοοπι. 
'ποιεζάγεατα Θροτὰ ὃς Δα τα στὰ αἷ! εἱά τοῦ 
ΤΠ τὸ ἀὐτομοτως. Τοριοῖι. ῬΜΠΠρ.3. ἡ γὸ ἐξεπίτηδες 
χαλεπὸν πορίγμα ὑπ οίγουσι πἰα) το λα ἐς τά 
Ῥγιάθητίαπη. 

Επιπί δευια ατος τὸ, ΠΝ πολ νενάν, - 
Υἰταυ, ΟΕ Π Οἰτιπηρτ οὔείπο, πλιιηιι5. ςοηἤιςευ 09: 
39... κρίνεται γὸ αἱ εἰ 7 τ ὄδητηδευ μού τῶν τὸ χατο 

ἸΝαζαηζ. τέως σοφίαν δ᾽ ΝΣ πεποιὴ μόϑ(2- χὰ "ὴ διασαζι 
Τὰ ρίοπτία:, ΤΊ πταγοῖς αι Τμοπηοεῖς, τῷ ὅβητηδεύ 
ὥτι τού ἰδίου υὐπεα Ορλαίμἐμίιτος οἰξίς αὐϑει. ἰά εἴς, ἄς, ἵ 
σοάεγοντ ἰοῦ α: νε! ἀεσδάςτο ἤπο 1π|πἰτιιτουνεὶ 
τατ θύ 4. τὰ ἘΡῚ ΓΟ]. ττοπὶ ἐπίπτασιιπη. 14 οδ πὰ ἢ 
αιιοι ταπιθῃ σδγτιατι οἢ 9 ὅς πλάση ἀιτίνοτοπι, 
μασι τηδεύμωτα,. ῬΊατο. ΤΥ ΠΑΣΩΣ ΠῚ αιλμ ἡ 

ἀε Τορῖθι5. (ἠδὲ ΡΓίτις Πα άτεση 5 ὃς ρο θείας ν᾿ 
δὲ ποτα. ἥ 

Ἐ έτη δευσις »ϑοὐ λθετίδευμα,ἴ παι γ],αττιβοίπι» 
ἐργασία. ασσυγᾶτα ἀ1Π ΠΡ οητῖα, οἰ ποιοῦσιν οἱ πεν φειώ τες ἢ 
σιν ταεΐται ἐν. τοι αὐτομαίτου ἡμῖν δὴ φα»εόϑτι, ΒΑΠ]. αὐ 

Ζαη2. 1 ε[Ἐ. οι» Πα σοητος σοη τὸ σοδίτατό 
ἄτι μας ποὶς τεπιουὶ ἀσοίάογο, δηησηδευδεις β 
Επιτὶρ] 455. ᾿ 

Ἐπιτήσευτος, αἴοξϊατινς, ΟχουῚ τι 5, αττι οὶ ]ς, ΑΥΙ ΟΡ 
κὶ χὺ προσ ϑετιὶ τὺ ὅψετηδευ τὴ κόμη. ἔβηπηδευ τη πορόφ, 

αἰεέγατα, Ἶ 
Εἰπιτηδεύω, μι ϑύσω. ποδυναν οχεῖοςο, ἄο ορογαπι, δος ΙΙ 

[ξξζοινσοϊον ΡΊατο Ἐρηῖ.7. οὔτε δὴ ὄγατηδεύειν δια 
ὕδη πυδευΐστες αἰαξεήνει, ἀφ ἀϊτα οροτα αἰοεπάϊς, ὅΑ1Παν : 
σξετίωλ νἴγτατι ορογαπι ἀον Τ ΒΟΥ αἰ. δϑηπυδευειν" 
ἡσεῖις Ορογαμι ἄαγοΡίατο ἀε ἘΠΡΙΝῊ ἀΐθοιι ἢὶ 
ταῦ τ τησεύω πίον δυκολίαν. οταρατο ΠΉΠ Ἢ Ρτοπιρτῖ 
σπιτηδϑύειν χαραντῇ σα τινίδ» ̓ γΠ1ΓΑΓῚ Πυ πὶ αἰϊοιμίι 

ἄτι. ἐπετίσευσεν εἰς ϑεοιὲ δυοτρίοις, , αὐϊαποηὶς ὦ 
Ρἶτο [Θσιιη 0. ΝΜ] α]αο ἴα: Ῥγορθθτα;, ὄθησεσηευι 
Χοπορ νοις οτυδῖτας αά, Οτιπὶ Αοιιίαῦ, τοὶ δῆτ 
οἷ} πηιμιογον Θαα ἐς δεποῦν, οἔςλα ὄθμεσετηδδυ 
ἀπ ἘΡΙΊ λυ: Ι 

Ἐπιτηδέως. ΡΓΟ ἘΕΉ Λα ππππ ἐν ποιοῦ 
οἔῆβεῖο Τχαπρογ. 

Εἰπιτηδιὴς. (6. ὁ κ᾿ ναρτιςς 

Εσπιτή ϑη νης ἢ Ῥατγὶς ἀπ πλατγὶς αὐτὰ [08 πλατο ΓΈ ΣΑΩν, 

ΑΠΊ ΠΟ Π11ΠῚν 
Ἐσιτκώ, ΠΤ ατὶς Εἰοῖο, ἐπέπηξε τὸν κηρὸν 63) ταὶ γράμιμα 

ἰμάιιχ ΤΠ ίι οὐοι. 
Ἐπητηρέω, μυΐσωντννο)Ὸ δίογιιο; ηϊπιδάιγογτο, {ιιοίαι 



Ϊ ὅιοικαιοὸν ὄψετηρε, τῶροτὶς οδίδιτιας οσςαποποπι » ΕἾτι- 
ν ῬῈΡΙις. ᾿ ἀανὴι } 
αςοῆνααἰπηα ἀπ ογο, ὅδ» τήρησις κινη σεώς τιγίθε » πηοτῖις οἱ - 
οδίαγιμιξιο. Ναζα. 
υααὶ οδ δγιατ,οτίαπι ᾿πΠάϊο δι νο} ἸηΠάϊατοτ, Ἐχ ἀο- 

τοἰ σου ΠῚ » Μίιδις »οργνὴ πεπτελαιω κῆρυι γὺ δλίκοτος.Χ; δδιτηρη - 

σετο 4. Τυῖΐοι!. οὐλοπι γα ἱπιιοτογατα, [αἰ τλ]ςἸταν ἴτα ν}- 

Τὶ τοσπριις οδ ογιαηΣ. ΡΠ ατάγοὶ, αἴθε φϑύνου, τρραίρεσες ὅπ. 
ηρητιχὴ τῷ χακως ποιῆσαι. 

γι. σορκαιγπνεμκα!» ᾿πυ τις τΟ7 ΟΠ Ράτο ῃἶτοῦν ἸΠΊΠΊ] ΠΟ. 
τοῦθ χέρω, “θηξουχδύω, ἱπιρόταπι ἕαοῖο, ὅν τίϑεμαι τε ἔργῳ; 

τοάιοτ, ΧΈΠΟΡ ὅτῖον τούτοις ὄὅψητί ϑενται» ΓῚ1 115 ἢ15 αἵ - 

ππξοταης. Ποοτατς, ὅν ϑέϑου τῶς θη λὼν αμαρτίαιμς » Ἰπ] ΠΟΙ 
τὰ ἰοἰδέξατὶ. δβεϑέϑει τῇ πείρᾳ ἐπείγετο γ ργορογαρας ἱπια- 
ὨΙ ΟΧΡΟΓΓΙ 5 Ἰά εἴς. ἐπείγετο ἀτοπειοᾷ ὅδ) ἤγραω ἐγχάρῆ σαι» 
ἃ, ἐπιτίϑεμαι τῇ τού δήμου καταλύσειν στοάϊοτ Ροραίμπ) 

ἴϊιετο, ΑΞ ςμΐη. μέγα ἐπιτέϑειται παῖϑος » ΡΒΑΙατοία Ἐρ [τα 
αα ̓πέξαπι ἱποιάτς 7 Πἰοάοτ. ὁπὼς αναῆορισκ ὅύοις τοῖς μακε- 
ται. Αξτογιπι ςαρ. 18. ὁ ἐδεὶς ἐπιϑήσεται σοι πῇ κακώσαι ᾿ 

ἡ ποπο τ δὶ τηϊῖοῖοτ πιαιλιιδοντ τὶ μια] οἔαοἴατ, τοί 
τος ποιᾶς δζ ςουίρίγο,αβεέζο. ἐαιτίϑεμαι τῇ πυρχννίδι. 

τά τγγαπηϊάοιη, γταπαϊάοιῃ αθοέτονΑτιίζοι.ς. Ρο- 
ἀπ Ρτὸ ἀσρστοάϊοτοϊά οἰδοῖποορτο, [ας ρῖο δὲ σα οτος. 

μεϑτο ταῖς ἜΡΕι κὸ ῆἶΘ συγίραμιμοίτων ἀιπύ, Ἐ]Ίης ὁ πέϑεσις, ἐῖ- 

ἊΣ πλιά σ στο Ππ|5. 1 σῖτον δ υὐτὶ τού «πιτίϑημ, Ατλίτος. 

τικῆς, Εἰς, 5 κοιϑθλου υἱῥο τὸ ταῇ ποίῳ ταὶ ποὶ ἀπα συμζξώνει χε'- 
ἥειν»ῦ σοχαζεται καὶ ποίησις ὀνόματα ἐπετιϑευΐωη. [ἐς 1. Συ- 
δ τον μόῖϑον διὰ “ἴ εἰκότων, ἅτω τεὶ ὀνόματα ἐπίτι ϑέασι,᾿ἷς 

ἴσα νῆις εἴ. Ετ ἐπιτίϑεμαι τὸ ὅλως τορρσπίϑεμα» ἐπικέχυ- 

ἱέχομαὶ τινί. ἐπιτηδιδύματος οἷά εἴζρτοτο Ροξζογοιποιιπι- 
ἱσπορογὸ ὃς Πιτηπιο {ππάϊο Ἰπτοπτιις ἰπμπν ἀοαϊτα ιιο, 

τἰτι έν Θ.- ταῖς ϑεαπροσκοπίαις αὐ 41 ξτι5 ἰρεϑιδειιῖ5.6πε- 

τλίμσι, πατι σατί ΟΠ ι15 ἱπου δας. Ηεγοάοσ ῦτο 1. 
αὐτὶ τῷ ἐμπίπτειν τὴ ἐπιέναι γἧιτς εἴ τά εἴπ γσγαεγο, σαζᾷ 
πὸ ὕτὸ ἱποιισηΐογο 5 τά οἵἵ . Ἰηΐζατε ἃς δάμπιοηταγο, ’η 

ἐπιτιϑειήνου γήρως κὶ νὁ ἐώρ χουῆμου. ΑσοΙΡΊτιιΓ τα πὶ ΡΤῸ 
ὃς ἰπίπηρογε Ῥγοι!ηςίαμηι. ὃς καὶ ὁποϑιυήσιεων ἐρι ὠΐκνησεν 

τοῖς οἰκείοις ἐπιγρἐψ αἱ' αὐτοῦ τῷ μνηματι πεῖδε . ῃος οἴ, ἐκ 
πισκῷ ψα! τοὺς τορρσήκουσι , ΑΥχδηδρι5 ἴῃ ν πάσοίπιο, 
ιν βάρος. Οὐϊις ν οὐ! ἱπιροπογα, σαριε δ. Αςἴον, Α- 

᾿ϑήσομα) ϑϑωϊω", τα ἔζλτη ἱπηροπαπη» θα: παπὶ ἴοι ρα: 
ῃ, [ματὶπὸ οδίπγραθο 9 Ἡοπλοσ. ἐπέϑεντο ϑυΐνατον ζη- 

ἘΠδιτὶ πιοττα [χη ΧΌΓΙΠτ 5 Τ᾽ ΠΌΟΥ ἀ1ἀ. ἐπιτίϑεῶτ Οζα πὶ 
Πγχτὶ ἃς ἀΐοπι εχ ἀἰς ἀαςετς. ΗΙρροοτγᾶς, τἰδὲ τέχνης, διαὶ 
μ᾽ χαμνόντων ολιγωρίϊων 5 ὁπιπίϑενται γδ λαμ αν μῆνοι ἐστὶ 

ν, τ ϑέλουσι ϑεραπευεόϑει » 14 ο[Ἐ) αὐαζ ἄλλογσαι καὶ «Ἰα τίς. 

αι, ἡσω,π. εἰχα, ΤᾺ ΡΟΠΟ: [δά νατίτις ν [5 οἱ δαῖτας νογδὶ, 
ἡμῶ πίω ἐπιςολίω τινι, ἜΡ᾿ῚτοΪαττι ἀο ξεγεπάαπι. Ετ επι- 

τίλθ. πέδη ἱπιροπο, Ρ[ ταῖς, ἐπεὶ πομπ ἡ θ΄ υπ᾽ ὄυλα - 
ἔργω μεγάλῳ τέλιθ- ὧι ἐπέϑυκειϑῖς τὸν κολοφώνα ἐπιτι ϑέγαι 
ἐφεΐλαιον ἐπετι ϑέναι ἀ1ΟἸτΠΓο απηπιαπη σπδη ἑν προ πο- 

ἰατί Τα σἰτπι χά τίσογς, ΡΊΑτο ἐς Γοριρ. τὸν κολεφώγα γὼ 
υγτάϊς ἑν ἔσεσι τὸν νε ανικώτατον ἐπέϑηχας. ΟΥ̓ΈΡΟΥ. εἰς Α'τ 

5 Ὁοπλητῖο ἰοαιςης πὶ ἤποπι ἱπηροῦὶ) Ατγίϑηῖίς 
ὑπτοσε, κακὸν αὶ καικ ἢ βασιλεία κεφ ἔλαιον ὅγηϑείς. τὰς κολοφών, 
ἴϑηαι τ λὅχις ολίω τινι, αὐτί τῷ δίδωμι ὡς τε διακομιζομδρίω ὅ7:-- 

Ῥίλῳ 5 ἀο ορ᾿{το] πὶ οἰ! ρίατη ἀιτιῖσῶ τθὸ ἀιτ σις 
ῃ, 5 ποῆιι5,ἐπέϑυκοι τῷ αδελφῳῖ τῆς κόμητα γράμματα, 
ἐν καὶ μῖν τὸν αἰδελφὸν ἐν μν "(μὴ ποι στὰ ἀϑτει ἡ ὅτ ϑἕώα! «τυρὸς 
ατα. ΒΔΠ]. Δεοντίω σοφις- πολλῶν ὃ κὶ σιωεχωών ὄταδημη- 

ὑπὸ τὶ ὑμετένας, εἰ πᾶσιν ἐφεξήῆ « γρίμμκοτα ἐπετίϑεις γού- 

λυ ἀυτοί σοι δογκεῖν συυν εἶναι ἡ κοὺς. ὅβετέϑυαι φρένα ἱέορῖς, 
τη πη} ἱ (Ὡογα, Ἡ οσπον. ὅβτίϑ ει εἰς λοποίδιον» τι ΟΠ]. ΠῚ 

οἰζοτγία Πἰ το ρτιιουσαρῖτο ὃς. Νέλσεῃ, σΑρῖς.23: 

καὶ δυσβάςακτα,, κὰ ὅϑητιϑέασιν ὅ3: ἐὺ ὠΐμο:ς τ αν ὡ- 

πῖ πὶ Πιιπιογος. ἐς αἰγυπῖον ἐϑηκερῖη ΑΓ οΥ ΡταΠὶ πιὶ- 
ται. .π᾿ αὐτῇ νόμον ὅδεϑιυὴμῆν,οἸὰ5 σδιιία Ιορ τη ροηᾶ- 
ἀε Γορίδας . πίτιν ἔδετιϑέναι οἵς τυτάτογπάςατι ἄλτο. 

Ἐπος,ωρθς εἰ φοξον. ἐἴτι τοίνιιυ καὶ μήτηρ ϑέλησε πίς ἐν ὅδεϑεῖ- 

Τὰ αἰ ἐδελφῆς αϑροσιςυστευῆυη, τὰτον λαζεν τίω) ωροῖκφ τω 
πὶ τοῦ πατρὺς διαϑήκίω. Τάετη » γἡ πρὸς τούτοις κἱ εἰίτηρ 
ἀδελφῆς οἱ μόνοι ἐσ μὴρ πῶ δὲς αὐ τῷ, δὲ οἱξ κατεχϑρδυσε 
ἠθέλησε σβεϑεῖναι αϑοᾳ τηστι μϑϑη » τὸν αὐΐτρονπον τούτον ἀ-- 
οχ ὅτε ἐτελδύτα . Δάῃα:ς, πε πιλῖεῦ ἴῃ πὶς ἴοτο- 

ἰελ τ» 1105 [Ὁ] 5 ἰἰρετος Βα θοτ, «ἰϊοτύιπιαις ρτατία 
τη τγαάισετς Πἰπιπαῖτ. » ᾿απυγαπάϊιτα. ςοπξίρεγε 
εἶτα εἰύίηιις τεὶ ςαὐι πος ἱπ᾿ πιφάλιπι ργοάιιχῖς 

η ἰαἀἸς ττα.ἐά εἰν καϑ᾽ ἡ μ᾽ ὀμνιιώαι ἴῃ σα ρῖτα ΠΠεσοτιιπὶ 
Ἰὰ χιοά ἤεθας ταέϊο σαρῖτε ἐπ 4ιόπι Ἱπγαθαπε : τὰ [ς 

τ εἶτις ἀϊὶς ἱπξοτις.ἀςομετέαις Πρπίβολητος, ἢ 
τεῆζ, Ὑ1άς πίςες ὃς ὀμνιωύ ἀν. ὅῆττι ϑέναι! φαῤμακφν ἐπ ΡΟποτς 
τηρητανὶά εἴτ,λάπιοιετς, Οαΐεη,Δά Οἰλιςοπ, Εἰ θητί- 

ΕΠ . ΟἿ 

ϑυμητο ὄδιξάνω ̓  4440.}]ϊρατηα Ἂς Πδοτατ. ταῦτα ὠρρειπω 
αὶ οὐτῳ δγαϑεὶς ὧν ἀκούοντας, δηητίϑησι τούτοις τω) σύγκρισιν τὴ τότε 

ανϑρώπτν πρξς «δὺ «ρργόνοις, [ας Π5ὶ ες τούτοις αἱ μετ᾽ ὀλίγον ζγετί-- 
ϑυσι, Ἰῃτογά τὶ ΤιροιπιροπονΑἰοχαηάος ΑΡΒισοά. καλαίμῳ ἐ- 

αὐ δηιϑὴς βαξθ' δος, ἀταπαϊηὶ ἢ Πιρουρο Πιοτὶβ οπιις, ὄθηαίϑει στ- 
τ ὅ5 χεπῆίω αὐδρακίαν, Ροῖς χὰ [ρον ἰοῆτος τΑτοποσ ΓΆοίςο- 
ἀφο ῖν ὑαπαϑ τα ὅϑουρησι λίϑον δ: . ΕΙομχοτ, ἴῃ Οαγ], ὄθηϑίωαι 
μεφίθ ιάςαι Ἐοσπογ. δθυκλίῖναι, ἐλππῖο ξαι, ἱηάπιςοτο πυδε ματι Ἐπατίς 

ἀμ ΣΙ ΣΈτὰ πεστιορα γλμαυρι ταν! Ἐν Ἐ 
λιςα ἢ ἘΠ ΙΝ ἐτοξωχη μεν τιμωρίας. εχ οάϊαι. ἘΕΘΕ ξ ᾿ 5 γ,,(ϑὸ ε τοῖς πορώτοις τ αγομήψοις εἰς ἡ εῷ ς,δίκίω ἤπ- 
τιϑέναι δὶς Οὐγη.2,Σὼ 9 γίοον ϑωίω ὅδ: ἡσουῆν.'ωἱ κ᾿ ἐνὶ ϑυμῳ Τί-- 
γῶν εἶχ ανλῃς. ΡοΪνθ.1ῃ ςυ φάσκοντες ἐδὲ λήξειν ρρϑέστως, ΡΝ 

ἑμίοσον ὅ7): 9. ὧἔσι τοῖς «ὐξὲ τὸν Αἴρᾳτον, ΠΟ Δα ρατία οἰπὶ Ατᾶτο ἔσος- 
ΤΙ τΟ ΠῚ Γιατ 611 ΡΟ ηαῖαι ᾿ἰτγοβιιογίητ, Ἐπιτίϑυμι πληγας.1Π1- 

Ῥοῃο Ρἰαρ 5, Α]ογῖιι5, ἰά οἰ, τη ῆϊρο τντ να ποτα ἀπ)ΡοΠοΓΟ» 
φοηταιης μας ἰπ:αγΙάπταιις ἀἴχῆς (ισογο. Γτιςα: το, χὶ πλυγεὶς ἐ- 
πιϑεγτες ἀπηλϑον, ἠξειϑεινή ἀφέντες. Ἐτ᾿ Αἕγον, ςαρ.16.Ὀὐχῖς οὐαὶ 
(ώςετο ρύὸ 56 |π|ο5 ἐπηρόπετγο ρίαραπι ἰπίαηαδι!οπι. Ὑπεοίο- 
τοῖο νη ζοτ, ἐσο! ΘΠα{τὶς,τρωτον μὴ ἀκίσαντο τὸ σαῖμᾳ γυμνώσαντεξ» 
Ὁ τοὺς μέλεσιν ἅπασιν ὅγιϑεντες τοὺς μάςιγας, ἐπέϑηκε δίκίω Ἡρὰ ΘΙΞ 

τίοπο οἰλπὶ οἱξ ῥγοίοαιμτιις. ῬΙατο ἑῃ΄ ΑροΪορ α, τίωὶ δίκίω ὅγε - 
ϑεὶς τεὴ α δικοικὺ τι, αὐ δν κα. τεδδ ναίων , [πτηρτο εἰς ᾿πϊυγῖα; αατθους 
Πιρρ!οϊο ἐπογίοσ Ξομ ο τιτη. ὅθητι ϑυμι φίκύω . πλα] ξγδηι ἵγγο- 
80. σύλων τι ἐλόντι τίω) δίκίω ὅῆητίϑησι , ϑοῖοῃ ἀερτεδοπίο ρα:" 
μᾶπὶ σΘπἰλιταῖτ. Ρ] τά γο ἢ. Ἑαθῖο. τῷ μινουκίῳ δέκίυ ζη5 9 ἐσων,ὰ 
Μιδλιϊοῖο ρα πᾶς Ἔχαξξαγιιο, ἰάθσι Ῥ]ατάγς ἢ. δίκίω τοῦ φένα ὅ31- 
τἰϑυμί σοὶ, τὶ οαἀϊς Παρρ]]οία τηῆϊρογίάςπι ΒΡ ατάτο ἢ τη ΤΉς- 
{εο. δίκίω ὅγε ϑεῖν “ἢ τοῖς αἰτίοις . (οπτιδιις Ρασπᾶς ἱπῆϊροτε » Ἰάδπῃ 

ΡΙμταγομεῖπ (πο; πγ)ράφειν νο] ὅπητι ϑένω τίμημα, τα  ξϊατα 
ἵντόβατς. ΚΒ ΟΒΊη «δὲ αὐδὰ φρεσβ. Λυκῖνον ὅ3η τίων γραφίω) εγίρι ὁ « - 

μβροι, πήμαμα ἐπέϑηχαιν ἐκᾳ τὸν τάλαντα, ὅλετι ϑέγαι ϑτένατον ἑαυτιΐ, 
ἐποστεπὶ ΠῸΪ σοη[οἰΐςοτς, ὅττι ϑέγαι ζημίαν, ΧΘΠΟΡΕ. [Γατογάττι 
Οὐ] ρου α τεσ ημκαήνομαιγτ ὄχεπϑηωι σφραγίδα κὶ σή μανπρον τῆ 9ύ- 

4: τ δὴ: τίϑυμι τίω ὃ ξαν, αὐτὶ τοῦ κα τακλείω,Ἰϑηιαπὶ οἱ ογεἰσοι- 
εὐ ηω, μαι ἍΠΠΔουντ Μιιίξιι5, ᾧ ϑέγξομαι οἷς ϑεμις δδὶ. ϑύρας δ᾽ 
πη ϑεῶε βέζοηλοι. 124. 3» Αὐτόμᾳται 2 πύλαι μεύκον οὐ φα νοι α; ἔχον 
ὥρα, Τὰς δηήπετφατῆαι μέγας οὐξανὸς οὔλυμπός τε. Η μὴὺ αἰακλῖναι πυ-- 
κωονγεφίθ- ἡ δ᾽ ὅγιϑεῖναι. Ἐτ Οὐν 1.3. θύραι 3 ἐπέκειντο φαειναὶ, αὐτὶ 
πού ἐπετίϑεντο, νομιον ὀνοις ὅδη τε ϑέγαι να [115 ἰηξοττο, 14 οτν, ἐπὶ - 
Ρόποτῖα. 

Ἐπιτίϑείθ.,α ὁ, ἱπΕιη5»Αάμας [έζοπϑοἸάοπα αιιο ἀ υὑποκ(φύζιος, τη! ἔπτὶ 
Ἰερεγς ὅθ τίτϑι.: Δ πὶ τίτϑ 9. αιο ἀ ππαπιιπαπὶ Πραιποαξ, ςα- 
ἄεπι (ςγιδίταγ τατίοπα. 

Ἐἰπιτίκτω,οἀο Ῥάτει!π). 
Ἐπίτιμα χεύίαά ται θοηα αι ποη ἤτητ ρα] σάτα; ντ οοσιμπὶ 4] α- 

χίογαητ οὗ σασάτσι νοἰτιηταγίατη, ποίη. 
ἐπιτιμά ὥροῖς Ὁ τιμίω τῆ ὠνίων σα εἰνεινγντ υξαὺρ τι μιφὶ ὅϑοη »ὐκ τιμᾷ ὅτι]. 

ῬΓΟΟΙΙ ΠῚ Αἰ ΤΊ ΓΕῚ ἁιισοτο, ΠΣ πο ίζιθος φορμίωνα τε ὃ ὁ σῖ -- 

τος ἐπετι αὐϑὴ τρότερρυ»κὺ ἐγήθετο ὀκχοήδεχᾳ ὅρα χ μὴ 5. δὲς μετρη στ μῆω 
ἡμῖν τ καϑεςηκυας τι μῆς πέντε ὅρα χ εὐδύ, τὸν μεσιρανον" ἀτῇ γιγνομῆρῃ 

τἰμῇ, 4αιπὶ ἔγιτηςητὶ ργοοίαπι οἴος διξξιιπὶ δὰ ἴςπᾶ5 ἀγάςῃ- 
[πᾶς 9 ἀΠιο μά πιιῖς νοδΙ5 πο ῥσεςῖο 5 τὰ οἰϊ 5» 115 ἀταςὶ- 

τὶς ἴῃ τπράϊπιποςβ. 1 θτῃ αἰ161. Ορωώντες ἐν στειραμεῖ τὸν σῖτον ὅ2: -- 

τιμώμδμον, κ; κι ὄγτα φϑοῖον. Ιτοπὶ ΤΘοιπάο ἰοςο σεηίμπι ἀροῖς 
γεὶ αἰίπιατο, Ὶ 

Ἐπετι (φέω μι ήσω»πιοκαολάστῃ αιοά ὅπετιμώμαι. ΑἸϊφιάηάο ἱπογερο» 
λάαιτις πιιηΐς ἱπτογάϊοο, ἱπτ οΥ Πλϊ ΠΟΥ 5 γορτομοηάο ὅϑἴηοα!ρο 
ταιι ἐς μοπαϊπέδιις αυιὰπη ἀς τοῦιις ἀἸέξαπι , ας πᾶπὶ (ςητεη- 

τἴαπι ἐχρ] οάο, ὅν; φέρω; οὔτ οῖο ὃς νἸτηιμτι ςα{ειρο» τιμωρρόμα!» 

Ἰηςεο,εχργοῦγο, ἐγκαλώ, 53 μέμ φοίτα!» ἱπηρτοο» Υἱτιιρόγο, 

οδιοϊο νειδ ζω, ρΙΏ10. ὄλετιμὴβ Φίκιω, ρα: μαπὶ ἀγγορΆῃϑ ΠοτΟ - 

ἀοτιϑϑατιμώ σοι τοῦτο, τε ἴῃ μος τορτγομοπάο, τι ξοτε!. 5, οί τι- 

ξοτ. διὸ καὶ καλώς ὅβπτιμωῦσι κα τῶτο Σωκρατᾷ “ἦν αὐεὲ δ ἐμουσικίω τιγές, 
τ(οέτατ. τοῖς δ᾽ ἐν ταυῦϑει “βιφιώϑνεξ σιν ἐπ ειδοὶν ἀπέλϑώωνάν, πάλιν ὅπητι- 

βωμῷ. τάοπι»αληϑή μὴ με λέγειν πορρσομολδγήτειεν , "ἢ τρρσηκόντθς 

δρετιμῶν τοῖς γεγνουζοοις 1ὰ εἴς, ὅθι πλυίῆειν, τερτοβεηάοετγο αιᾶ ἰε - 

εἰις δέζα Πιητυϑθατιμω σοι ἀζουλίαν,ἸΠςα [Ὁ τυιᾶπὶ {ταἰτἰτία ΡΒα- 

1ατὶς ἵπ Ἐρ ΠΧ επορ τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπ τῇδ᾽ πολλών ὅδπτι- 
μώμϑρον ὄπεφέρων ἀντ, ιιο να] 5 Ῥαιοίορις Ἐχργοργδητ ἴςαι 

νιτῖο νοιταητ [σόγατες κα ΝΊςΟΕΪ. τοῖς ἀμαρτανομάροις ἔδι τίμια.» 
ΘΙΓΟΓο5 τερσοιεπάοτς, Ἐπιτιμοία, ΕΧ Ῥοῃ, δὲ ρίοτβοο; «οἰεῦτο , 

δρυά Τμιογάϊά Πρ τὸ 3: ἰτιδέτησως ἀρυά Ὲ Ἰογοάοτιιπι. τὸν εἰ - 

δελφὸν Στησιγρρέα»δυλαδὴ ὅθητιμέαν», ΕΧΡΟΏΙΤΕΓ ἴῃ Βοηοτόπι 516 - 

ἤροτα ἐγαιγὶς Ὑδὶ ὅβητιμέων Τοπὶοὲ ἀϊοῖτατ ΡΟ ὅδ τιμοίῶν γ δῆντι- 
μα(ιμᾳιὶς Ἠείγο}.) τιμωρεῖται ἡ τίω τιμῴω αὐξεις ἴῃ ἘρΜΈΙι 

ρυαμήσα δοι κύριε θ- ) Ἰηστορεῖτε ἀοιλϊηι5. Μδττβ. ςαρ. 8. ἐπετί - 

μησε τοῖς αὐέμοις:[πτετριοδιπγραῦῖς νςητοϑ. ὃς ζρ.12. Κα ἐπιτ- 

μησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ ἱ Ὠτε ΠΊ1ΠΔτΙ]5 πρδίς. " 

Ἐσέτιτϑ-.481 πατγίταγ, ὦ εν τίω πεοφενγδυϊάς, 
ΜΊ 

Ἐπιτίμημα » τὸ » ἱποίατπατιο» τορτοβοηβο» ἵει ψιοά υἱτῖο ἀκ- 

τας, Ατήοτεῖος ἔα ΠΡτο αὐοὶ ποιρτικῆς ) ὅδιυτιμήματα » οχι- 
Ἵ 

τολτίφηος 



ΟΤΈΣ ΕΞ Π 

τρατι ονοδιοίιουσοτγοθῆοι ντ ὅἠστιιήσεις. πεὶ ὅδητι- 
τοῦ έμς [10...(ϑατατηα ! ἔπ τίμησας ,αητ οἵς οδίαγρα- 

τἰουδαδοῦ ὃ ἐρί ρατμοϑ: 4 οἢ,οὰπι οὐ θέϊα αι ἴἄθιῃ νους γο- 

ξυταθτθςτ ἄξπσας ᾿ρπάτας αὐοίτοῖσπατνιις δζ αἰνῆς, Επετίμησις ἔς’ 
“γος ἐπ᾿ τὰ οϑιτοοὶκειῖν ὠρρς ταὶ καλά, ΟἸοπι. ΑἸεχαμάοτ. 

Ἐπιτιμητέ 9.,ηςοἰϊοπάήτις. 
Ἑ πετεμητιὴς οὐ, ὁγου ἸΏ. 1Π0 5 ΓΟρΡ ΓΟ ἢ ΓΟΤ ΟΡ  πτρατοτ. 
Ἐπετιμητῦκος οὐδ, ὅν Β1ΠΓσατΟΥ 115» ΟΓ 1110 Πι5Ιπογίαχ, τὸ ὄατιμητι- 

κον σουγτιια ᾿ποτορατίο, Βα 1η Ἐρ᾿, ὶ 
Εἰ ππιτιαντωρ,ν ἱπ εχ, ἀἰπτοτ»τιμωρβεγβονϑός. Οὐγ1.9.ζειὶ δ᾽ ὕδιτει- 

τῶν ἑκα τῶντε ξείνων τε “ εἰνίθ. αὐτὶ τοι εποπῆος, 
Ἐπιτιμέα,ππ] ἐἘΔ, Ραεπα ἐυπορία » 8:14. 1το (ζατιαις οἴτιῖς τ ππις ατ- 

ὅς Ἰπτορσογοίγοπα ΘχηἘἸ πχατίο »ἠζαῦιις Ἰρτοστίτα τ; ΟΡΡΌΠΙΤΕΓ τὰ 
οὐ παία, εἰς τἰαλ ἡθατιμέ αν σιωνειλεγηῆσον ἀῤγυρκον ) αἀ ποπογιήςοη- 
εἴτι ὃς σοπηπιοηδατίοποπι ποιηὶηἷ5. νης ὄθήτιμα χρλίκετοι) 
αιῖθιις ὈρΡομιητιν ἄτεαφ, [το] τορτοβθαῆο 9 οχργοῦτασίο. 
Οδτγίοἰτομι. αὗθα ἑερωτ. ὦ γὸ ἁπλως Ὡρὸς τὸ τ αϑοφ πίω μεέτων με- 

δον δεῖ χα τίωλ τὴπ τιμὰν ἐπάγειν οἷς σογτγοξεϊοποια ἐς πασ νοος 
Π ἀπποται!ς Ἐγαποῖο, Ροττ, Εἰ πετιμία, ααΐ τατρὶ τα 4 Ἰοῖο ἀαπι- 
πάδαμτατ ᾿ϊ οπιηὶ ποποτὸ ας ἀϊρηΐτατε ργπαθαπταγ ὃς γοςα- 
Ὀαμτιις ἄτιμοι ἃ ρυϊπατίοης “ἴδ τι μλ,14 ον, τα αὐχών ᾿ιομϑυιιηι 
ὃς παρ! [Ἐατιπιπηγοαρῖτο ἀϊπαί πατεῖ σης [ατηῖς δι ποτ τη: 
ποτατι: [᾿ς ποαις δὰ ποποτος δάϊτιις ποήτις ἴῃ σιγίαι το ά σι}5 
ογατῦ: σα ῃ τοσιρογαεπς ἀϊραϊτατοιι δ8ζ ἴῃ ᾿πτοστιπη ΒΠΠδπτ 
τοίτίτιιτῖ . νὲ Οαίαγ ἰοχιίτιιγ [15.3. Β6ΠΠ οἰμ1115 ὅηέτεμοι νοςα- 
θαπτιιτ, ὃς τος ἱρία ὄετιμία ΠἸσοθατ διτοπι 115 γε τίσι! ἴῃ ἵπτο- 
διὰ ΡογΌ ατα σογτα ροσιιηα: Πιπιπια μος [ἰαιῖοῖ οχ 1Π 0 1ο- 
το Πεπηο ἢ. πὐρὲ ςτεφ εἴα, ὅς σις ὦ πάντων αὶ δικώτατε, ἐδ᾽ ὅτε ἅπαντες 

ὁσοιπώποι ἐφ ϑέγξαντο ὅ} τὸ βήματος. εἰς σωτηρίαν ἐπεθίεοστον κι) τὸ 

πελδὺ τοῖον αξιςόνικος τὸ σωω εὐληγμῆθον αὐΓύρφκον εἰς τίωλ ἔθητιμί αν, οὐδὲ 
τῦτε ἅτε πωρήλϑες, σ᾽ ἐπέδωκας ἐϑὲν, 

Ἐπ τίμιον, αγτὸνν [τ Οὐ 11} ἕξ α, ρας πα ργα λίπα πη, Ττοιη σα τ ρατὶουἱη- 
στορβτῖο. ὄθητίαια δέδωκεν, Πρ ] τοῖα ἰγγο σαι τ, ΕπΓΙΡὶ .ὔγετίμια 
δίδεσιν ὀνείνοις.1}}1ς βαπας ᾿τγορσδητ. Ἡθγοάοτ. δηπτίαια: ρταῦ 14. 

Ταϊατῖα αι ϑνοί, ΘΟΡΠΟΟ]. γγνοιῖ πρόφρων μὲν ἀρωγὸς “3 «ἦν᾽ βουλόυ- 
μοάτων.»ἡ δεῖξον αἰϑριύ ποισε τεἰπετέμια. ἀππίαια, 1114. πα: ἴῃ ποποτῷ 
αἰτοαϊες θιπτ, τὸ ὅ)ὲ τιμᾷ τινίθε γινά μῆνα αριὶ ΘΟ Ρ ΠΟ Ο]. Ἐπητίωμα, 
νταηποταιῖς Εγαῃς.Ροτστ. Ἰη τλαίη οτίαπι ράγτοπι Ποιιτι ἀοηα 

ἀρὰ Γατίηος ΨΊγρ. το. Οὐας {Π1 ΡΒΠΟπιεἶα ἀαρες ηια: ἀοπα 
Ῥατγαγίτ ΓΘ] Οἱ ἘΠ, αὐθὰ σ-εφαύε, Καὶ μέωὼ εἰἴτι ἥι Ὅνων ὧν νωωὶ διέζαλ- 
λε χὸ δες ζει, ἡ ἡ δ, ὁτιοιῦ ἐ δικοιυῦ τοῦ με υὶ (ρὲ ς ἑώρᾳ . εἰσὲ νόμοι αὑδὰ 
πείν τῶν 5 γὺὴ τιμώρίαι ἡ ἀὐγώνες νὰ κρί σεις πικροὶ κὐ μεγώλα ἐγέχουσαι τοὶ 
ὁπππίμα, 

Ἐ πίτιζμος".} ΧΦ Ππιος ,πλιόσι-, τετιμημυ Θ., ἐὰ ἄτιμος, Ἰάοπειις. ἀρ έμ15. 
Ρυηΐφῃς ὅδέτικα χρήματα» ἢη Ππιγ]ς [ςσύιπηαιις ρταπεῖο ἔἱητ: 
ὁοητγα ἀὔτιμᾳ 1η Πα: σΠ1ι5 νἹἸοΐοπτο ἰππαάους [Τοἰτιτη οἤοοά- 
41 αἰγίροτς, Ὀοπηο ἕπῃ, οχ νουδὶς ἰορὶς χτ' Αρεςὀκρώτ, ἐαὐ τις 
αἰνὰ “Ἶδ᾽ ανδροφόνων αἶα Ὀξεληλυϑότων. ὧν τὰ χρήματα δλίτιμα,, πέρα 
ὅρων τ χαινμ ἢ φέρη ἢ ἄγη τὰ ἴτω ἡφείλει ὄ στα εὐρ αὐ νὴ ἐν τῇ ἐμεδεπτῃ 

δράσῃ, {{4τ5 4ιιοπηρίαπι οοτ 411 Ργόρτοῦ σα ἐπὶ 1 ἜΧῚ ΠῚ ΠῚ 
ἀΤογιητοἀπητζαχαῖ ιιογιιπὶ δοδα ἰοσο πο οτατα Πιπτον [ττα 
Πμε5 Ατείσοϑς ρογίδαιατζιιγναιιτ ἔσται ασίτ,ς τα πα! έϊα ρ]ε- 
ξθῖταιγ ἀτάαιις ἢ ἴητγα ἤπιος ποῆτος 14 ρατταιιοῦῖς, ὅδήτιμος αὐλρη 
4 τατορτα οἵξ σοπάϊτίοης ὅς ἔλητα 5 πα} τρ ποι πα ρτατα!- 
τι! ἱ.Ἰπτορυῖ ΠΟΠΊΠΠ15. Σγ1ο [Ἐὰχ7᾽ Μεεδύα, κὶ εἰ μϑὸ αἰὐοφίξας τὔδινο- 
μοις ἐχαζέ τε πεντήκοντα ὅρα χυιοὺς πιαρ᾿ ἀντεῖ. καὶ Ἔ δίκίω ἰωδ κα τεδιή- 
πησεν ὅσο ϑε δεῃ τυ ϑύίω ἀπέφίωεν, ὅπ τιμος αὖ νὴ ἐδεν ἔχων κοικὸν, 

ἴσων μετεῖχε τοῖς αὔγλοις ἡ μτν,ἀδ ἀτοῖεγο ᾿οαιιεη 5.41 ΜΊἀτα» ἔγαιι- 
ἀς ἰπάτέλα σαι ἀαπγηατιις τας, ΟὉ (άχιις ᾿πξυπηΐᾳ ποτατιισ. 
Οποι {1 11|ς0 Ἰπυῖτ » σοηγγα ἰοσιιπι Ἰητογά Ἰέτα αυϊησ]ιασίητα 
ἀτας ἢ πὰ ἀσοίροτο ἴῃ δηϊμλιση Δ πιχ {{{6τ πιεγσθοπὶ οἴτγοιιπ- 
ἀιιέτι ατδίσγη!: τρίς απ] πῆς ἱρ ποσί οἵα [δητότια παι} ἔξατιις 
εἴτιαατιο {τὸ νοι [σιιπηράταιις ἰπτοστα ἔαπππα νἱπογοτ, λέτιμος, 
ἔντιμος. ΠπαΡΊ ἔγατιι ἔπ πισοπ 591 Πιιον 14, 

Ἐπιτίαως,οπογι ἢ οὐ, Βι4.1π Ερ᾿ ΠΕ, 
Ἐπιτίτϑτον, το ον Ἰάς ἔδημαί ζίον. ὟΣ 
Ἐπιτίτϑτ .. Ἰλέξοης 5» υὑπορφζεθε,, ᾿πΠἔλπ5. δ)ιτίτϑιον πάσα. 5 ἴῃ Ἐρὶ- 

ϑταπιηατ, ἱ ᾿ 
Ἐπιταήγειν»Ἱποϊ οτος πἰπαγο, ὅγατέμνεῶτι στ δεῖν, 
Ἐπιτνον, ΣΡ] οθαητ. ἰ 
Ἐπετοαυ τὸ. (τπγ11]}. 6 46 ΠῚ, ὁμοτῖ εἰς τὸν αὐ τὸν τόπον, ὄθμτοαυ το αἱ γνωώμαι ἔ- 

φτρρν» σητοητιᾶν ἴῃ τἰθτα σο πιο ποτου Τ πιονά. 
Ἐπετοχος κά τεξ, ρα για Ρτορίπαια, ἐπεφορϑςν τικτακὸς ΡΑΓΤΕ 1115» 
(1.110 τ. 0. 13. 

Ἑ πητόκως. ξοσπογαῖ ὁ, Βιιδαλις. 

Ἑπιτολιὴς ἧς ἡ 5 οὕτες ἔγάοτγιπη. ν᾽ ἀξ ἴπ αὐατολή, πὐθὲὶ αῤκτούφου ὅγ-- 
τολαξ. [5 Ἔχ οττισῃ Ατέξατγὶ, Τ μὰ γ ἀ14ς5. ὄδητολα) καὶ αἰατολαὶ, 
Ν᾿ ιζαῆζρην 

Εἰπατολο ὧν, ὈΡΓΡΟτΙ, ΡΟΥβογτ, το τιν, θυ. Οὐ γ ι7. Αλ' ἐπετόλ- 

μυτε, φοεσὶ Δ᾽ ἐν ετος ροττι το ὑπέμεινε. Ετ ὅθητολαὐ σαι ἰα ἢ ἰατὶ ἐ- 
. παξκλ δύ στὸ θεω, πα! ἀ ὅιτοῖτι απάετο ἀφασίσεν 4] 1αιυ4 τοπταγο. 

Ἐ πατοη,ν τ ὐὐ ἀντι ραιτατὶ ον σγοι ἶσα. σοσαρ Πα ίιπη. τ ἰη Ῥαπάςἐξιο- 
ΡΙεοιης ἔπὶς ΦρΊτομηα γαν»ἷ, ὈΥου]ατ  τωτιγϑτ Ὀγοιατίαι ἐπι ρογὶ] 

ἘπίτωνΘ.γεγ ὁ. Πιὺ οἱ μοὺς ἰοτιιπι εχ δαδιο τεγροτς 5 4 ' ἕ 

᾿Ἐπετραπεζίδιθ., ραταπτιι 5. πόδασιτος ΠΟΙ γοἢ. ; 
᾿ Ἐπιτραπέζιθ.,κ, ὁ νὰ ἡ, ιη ἤιροῦ σιοπίαιι οἢ ὐγητραπέζια 

ΕΠ ᾿ 
αἰχῖς Ὑταπαιη]. ὃς δγομίάτιμση ἀρ τ! σα τα γα. ΡΠ Πισιιος 
τις ἴῃ Ο ἀϊοιταγιάταιο Ὀσοῖιος ν οσαιῖς Γιαπυρτῖά, ἴπ ΑἹ; 

Ἐπί τομεςγμγδοτοπ! 0.015» ΠΟ γ105. [τ πὴ δ εξ] ὃν σοπηρο 
τοι 5» σΟ ἢ Οἱ [π|5νσιυΐτοριος, δή τορος γίνεται 5 ὈΓΘΣ ΟΙ Πα 
11.3.8 }π00|απτὶ σαρουτιν οἱ ἐς σοττῖος φογαῇ 4] σπγτιι 
ἀοτταπίτασ 5 αἰ ομλα ταν οπΐπη πας ἰδ φαΐτιγ. ΤΠΘΟΡῃ 
ξύχα,"τσπα ἤπὰς σιστα ὃς τοῖα [εέξιτα: [ςραπιοητο γς 
ὙΠεορλτοίς γε} .ς. τι τι σμηϑεέντα ὃ ἀϑιενὴ. δια πὸ, 
αἰρφ)λαγέ ς χπλοούδσι Ὁ οἱ τέκτογες ὄγιτομα ταιῖτα., διαὶ τὸ τρι 

ὥτω τέμνειν; τ] τασιοῃ σονται ρτὸ Ἰορίτην θέτο, 
Ἐππ τύνιον, "7 τ. Ὑ ΟΥΤΙ ΟἹ] 1Π1ν ἔστιν οττί δαἽτατι αιιο Ἰητεπάι 

αι] ἂν τοῦ Τῇ) ὀργάνων» ὃς ποτα ἢ. ἀπιρ ΠΠςατῖο 5 νταρια Β᾽ 
ἀτιςατ. ὅητύνιον πὶ διλοίας, ἀἸοιτατ ἃς εἴς Ἰπταπιθη 
ἐδογέο: Πππόϊαχιο Τητομάπιπξιιν, 

πᾶς νοἷο αἰ ΤΠ σατ, σοπι, Οὐν ἢ, κ 9 οἱ ἱστὸν ἕαζε ποπὴ πρέ 
τοὺρ ἐπ᾿ ἀμττώ Εἰπίτονίθ- βέξλητο βοὸς ῥινοῖο τετεὺ χ ὡς. ΤΉτΟ Ὁ. 
“Ἷ καοξτω, δεσμος ἡ ὃ ἱμεὶς ὁ ρος ἄκρῳ τῷ ἱςτω δὲ ὃ τὸ αὶ 

κετα!. Ασἰτορναη )) δηητόνου, γελοῖον ἢ δ] δύρμώτος, Ὁ 
Επιτοξάζομω ἃ ποτὶ ἀτοιμπὶ το 40 ὃς ΠΟΙ πηο. ΗοπιοΓ,] 

γ,-τῷ σ᾽ ἐπετοξαζοντο, 1. 6): τούτῳ τὼ τόξα ἐξαλλον., πα 

αὐἰτιςδητ. ἡ 
Ἐπειοξ αιατο ὅηζυγις, στοηα ὃζς ΠοΠοΔιμηπε {ΠΠπ| Ομ ἐν 

(ἀρίτια, ΑΕ 
Ε πιτοπίζω, ἰποο ]ο, κατοιείζο, Θ 114, 
Επτιοπὰ εἴςον,ντ Ρ᾽ ΙΓ Ἰ ἐπι, ὅδὲ τὸ πλ εἴςτον, 
Ἐπιτοπολυ, Ιου 410 πἸᾶσηα οχ ραγτε,ὅη τὸ πολύ, 
Εἰ πιτοσούτον,ν οἷ ὅπὲ τοσούτον, τα Ὠ 1 ΓΡΟΓ. , ᾿ 
Ἐπιτραγέα εἰ» ΟΡ Ίτγα σοι ᾽ς ε5, Αὐ του, 1.4. Αηΐπ, 
Ἐἰπιτραγία, ἡ, ἘρΊτγα ρ δ, ἤς ἀἰξτα εἴ νομιο  Ὑ Βείο, 

Ἰς ΠῚ ἀτιςοῖη ααἰτπιρίογατ 9 Δα πλᾶτο σα ργαη ἡΠῚΠῚ 
ἐΆρτιιη ἤροητὸ πλσατα Εἰς ἀτσατι ΡΠ ταγς ΤῊ 

Ἐπίτραγοςον Ἰτιιιιι ἴῃ νἸτιστις απ στ ΠΟ ἰσητατο οατὶ 
νοὶ σατδαποιίατιο. ΠΡ  Ππχ [100.7. οἱ 5 κολέμῆνες 
πέλων ὅψίτραγοι,υρμάλωώτες, ΓΓΟΡΥΙὸ γογόνντ ἈΠ] 
καώτοι αἰϑρακες. υμείλωπες. ἐτῇ 

Ἐἰπετραγῳ δεῖν, τγα σ᾽ οὐ ἐχασθοτγατγοίνος ο[Ἐ5 οι1Π| ἀῖπρ 
ςοιπηπηίςτατίοης. ΤΠοορῆτιάς ρίδητ, 1.10. ἔτι 3. ὡς, 
λα] κ᾿ οἱ ῥιζυτόμοι τοὶ μὴμ ἴσως οἰκείως. τεὰ Ὁ. κὺ ὅγατραγωδὸ 
τερτατογοα ψποπιαφπιοάιπι [Ὁ Ρ]α ΠατΊ] ὃς μογθατῇ] αἰα 
τιπι νογὸ ηἱ ΕΔ Π0Γ 7. ραὶ τἰπι οτίαπι Οχασ βεγατ! Ομ θΕ5 ΥΣ 
τγαϑὶςῖς. Οἴσοτο Τ ασαάϊας ᾿π Ὠ11515 ἀσογα αἰχῖτ,,πῖῖσ 
88πῸ σοπατι! ργοΐογγς, Εἰξ οείαπι ὄητραγωῳδεῖν, αα τη 
οἷος. να] ἴτὰ πάτγαγο νὰ ἴῃ ἀἀπιἸγατίοποπι Γ6 Πὶ ΟἿ] 
1π|5»4 ποκα ἀζέκτραγῳδεῖν ἀἸοἴτητ, ὅττρσγ φ δου μῆμοι Ὁτοῖ 
δια αιτας ρῬοοτα: (ἰ]ς ἢ ἔξας ἀεσαηταιιουπητοῆς ΒΝ 
τἰτ ἀριά Ῥ ΠΟ μι. ὅθατεαγῳδεῖ α έτος πολλίμ) ὠμότητᾶ ἢ 
χατηγορών, νας ἀπο αη5 τγαρίοῖς ρεπὲ νοοῖΡιις ἐπ 
ἀο!ττατοπι ἐπι αἰ τν. ΡΙατατοίιις ἴῃ Ρογὶς 15, ὁ ϑθππῃ 
ἐἀφοδητατιις. , 

ὧ 

τοὶ, 4115» ἤπιητ 1π τη η ἃ παγγατ! ΟΠ 05. ἱ 
Ἐπιτραπεζώμα ταις ταὶς ΟἸ δἰ ἴῃ πιςη!α ἀρ ροῦτι. Ατμ θη 1 

δδιτοαπεζύυωτα τοὶ ὅγετι ϑέμῆνα τῇ τομπέζῃ βρώματα. 

ποῖδο. ὡς ὀλίγα λοιπτὲ ἡἶυ δηπτραπεζω μοί των. 

Ἐπιτράπω, ροΓ ΠΪΓΓΟ. ΓΟ Ἰοὸ ρΡτῸ δβατρέπω, ὅβητοίπει ας 
τοίάοτ.Γάοπὶ αἰῖο Ιοςο. ὅθατρρ πήν ὀλιγαρχίμ, τοτα δα οἱ 
τιδάϊισοτο. Υ 

Ἐπιτρα χήλι. κόσμίθη, τη ΟΠἸΪς. τὸ ὅγετραχήλέον το α 
ΤΡ 6110 ἀς τε ἀϊυῖμα, Ομτυ οἵ. 
Εφισρα χιωΐω, χαίροτο. Ατατι5»τεὶ δέ οἱ ζῆστεπρη χω 
Ἐπισρεπῆέον, ΟΠ τε πετιπην Ῥογαλϊττοπάτιπη, ἔν 

ςοποοάοηάτηι οἶς. ἸΕ ΤΙ 
Ἐπιτρέσω, μι ἐϑω, πιαφαςςουτπλίττο,,οιγς τγαάο ἐς πΊαι 

δοουςσηςοάο, ρογηλῖττο ἐκ ὄμηπρέπω, ργο δ οο, ὈΪ 
δλετρέπω σοι το δὲ τὸ αρᾷχμα, ἰτοτη ἔγητρύπω σε πόδιυ τὸς 
γνώμῃ ποὶ ἐμαυ πὰ ὄηγτρεψας, τιια (ξητεητίας το 5 πη θα 
ΟΒγυίο ἢ. ἔλητρέπω σοι τῦτο, ςοπορίο ἴειι ςοπιραῖτει 
[οτ ὕπο ἔπ σε τοῖς ϑμηοις,α 118 τς ργα οί , Τ Βπογς 
ἑαωτὸν, ̓ . “)1διδόνω). (εϊρίμπι ἀατο δῆττρ ἐπ ιν δὲ φῆφι 
πλγϊετογουῖ, πλίττογο ἐπ σοη ΠΗ πη. Βιιά, ὅ,ττς ἔπω σοὶ 
δὶ,1. ὥδειαν δέφωμι, ΤΗϊιογ ἄν πάς ὄδετρέπειν τοῖς οἷν 
ἀτἰτγῖο ἀπυϊςοτιπι ρΡεγιπίτγοτς » ἵ. σοι ρτ σι 
ἀϊχίς Οἴσογο ργὸ Κοίσῖο 9 πη απιϊςογιπὶ ἀτδ ἐγ ππὶ 
τηϊττοτο, οπΊΟΥς, ὅθε τρέπειν τοῖς οἐκείοις, ἢ τοῖς ππσηδεῖ 

᾿ οὐδενὶ ὅη πρόπαν 5 ΠΕΠΠΠ1πι5 ἀτ τσ τοι ῬΟΓΠΊΪΕΓΟΓΟ 
εἰϑίενι ἡ ϑελὲν δϑπτρέπειν ὁ ϑεύφηιμος αὐἰδὶ “ἶδ᾽ πληγιὖν ὧν ἔλα 

ἀυτεῖ, σρεκαλεστέμίω αὐτον. ἡ ἔλα χον ἀμπτό δίκϊω ἀδικ 

Ῥ οπτις σοι ργοθλ ΠΠπὶ ἔχσοτο τοσιίαγος ἀς Ρἰάρ 
Ὁ ἀσζορογαῃις ἴθ Π ΔἸ οαπη νοσᾶτο ἱπσθηάοτε ἀξ 
ΤΙ Γι. ἀπ {πτ]. ΑΥἸΠ ΟΡ Βαπ ἴῃ Β ἀπ 9ολῆρόν τε τῶν 
γα! οἷα φύσεις ποι, εἶται τῷ σῷ σιααύτῃ Ἑ πεῖραψεν 5 



ΠΕ ὙΙ 
ϑϑητοέπειν ἱρίτιιν οἵδ σοπηρτομα ἤιτα ρας (ςϊ, πος 

πὶ ἡ 6] Ρίαγος σαντο ἀϊςορτάσζοτγος ἔλατο αἰ τοὶ ἐι- 
Ὑποπῖὶ οἶτις τοὶ πο η μαίσοῆτος. Ιτοῖτὶ σπὶ ἐῃ Πηΐτίιιο. ἐς 

ἔπω διδάσκειν, ΧεΠΟΡΉ. εἰ βουλοίμῦϑα τῷ ὄγατο ἐψ πάσας ἄῤῥε- 
ταιδεύσωι, {᾿ οὐνὶ ν Εἰ ἐπλιιδ οσἴιγαιτι ΠΙῖος ὁγιιάϊοπα! ρογηλῖττο- 

ζοπορ μι, ΡΙατο ἴῃ Αροϊορια, ὅθωτ ἐπὰ τῳ θεω κρῖναι «ει 
τπφισίαπι ἀς πὶς Ὁ .ο ρογανῖττο. ΑὐἸξορ, ἴῃ ΓΊατ. ἐκ 
πῶσ ἐπέτρεπον ποιεῖν 5) ἕος πιιηιάπὶ Αἰλιιπὶ ἕάςεῖς ἢ - 

ν ὕβητοἐ πω σοι ἃ δικεῖν γΣ Ῥογηγῖττο το ἰαλτῖα αΓῆςοτο 5 6 - 
ἐηυΟἸιπῚ Ῥταροῆτείοις, πὴ πω σοι αἷοὲ τούπ ὧν ἐς ̓ ϊς οι; 

τἰδὶ σοπηπιΐττο αὐἰτγίειι, ΑΞ ΓΟ μῖπο5. ἘτΊ ὙΠας αἀἰϊχὶτ 
αἰδρασιν, αὐτὶ τῷ ὅγπτεύποις χατέςησεν, Ἐτ ΓαἰΠιιὸ, ὅθητρέ- 

ἰα;τάν, ἀτ ἰττσιμσι οἶτι5 τοὶ τ μι] ἀοἰατιιπι εἴτ, Γαιςίαηιις 
ἀατιμπι, Οὐδ᾽ ἡμεῖς, ὦ ἀφρρδίκπη, δεδίαμι. τσ) αὐ ὁ Αἴρυς 

᾿ἤῆττεα πη  δέαταν , πὸ ἢ ΝΜ αττὶ τίιο ἀγίτγιτιπὶ ρογπιῖττα- 
- ἣτ γι δἠπχρέσεῶτι ὃς ὄπατροτ ϑύειν ρτὸ δοίεση ἀϊσαητιιν. 1- 

Ἰλη οἴακον ἃ φοφυραν ὄθμτετοαμμβύ(θε, σιιγαττι πα οης οἱ- 
τετεαμοὺν Ὁ. τιμ ως, Βιιάαις ἴῃ Ἐρ ζο]]ς, ταὶ ἐν οὐρανοῖς 

ι : οἄπησαν, ΟὨτΥ [Οἴϊο  ὅϑοτε τραπῆωι, ἐγκεχείρεξαι, ἡὶ εἰἶξιισία 

Τοπιοτ ἴῃ ρτοςμτατίοποπη δὲ σατο ἀἰανη ἀατις οἰζενη- 
οσιγάτοτος ἃς τιιτογος υἱάς ἤπο ἰοςο. δῆητετραμωὶ θ- 

᾿ ἀμφισβήτησιν» ΟΠ ΡΓΟ ΠῚ Πα τίτις ἀΥ θίτοτ, ᾿ 
ἱπαίοἱ ἔλοϊο ὄθμτρα φίω αἱ σείρκα νεωτέραν τῇ Ὡρότερον ἔσῃ, 
τίοτοσι γα τιατ βοτὶ, 

τγο ϊποιτποποιη ἔαοϊουΐηςιγγο, απο ΡΗ1]ο ἐς 
πὶ Αςοιίατι κλήματα ὅδε ἐχον» ὅςς, ὅθυτεέχων ἰος,ἷπ- 

Ὶ ρου ἱπΠἀςη 5210 ἔς. 11. 5. οαΡ.83. ἐπέδραμε πεδίον πᾶν, 
παριῖπὶ παισί τ, Ἡ ογοάος, [15.1.τὸ ὄδητ ἐχον, Ε]οτ- 
Θζιιοτῖο ἀξ οἴτιιγ Πιθοοπτιηιατῖο, 
γπιφανοΧοΥ ΟἸτἰ οἱ πιριΠοηὶς, ὅζοχ τι) Πρη! ἤςατῖο- 

τ. ἀφανίζω, το το. ΠΟ πη πΙἰ πιο α Ηῖρο, ρογο. Αςουίατ, 
. τάςς ὁ ἑωΐαις ὅπηπρίζουσι «δ αἰσρώποιε τα φαλάγίικ» ἀοἷο- 

ἀπητορτο ἴηι στο, ΟΠγν (ΟἹ Γ ὁ πα. δικαςεὴ αὐτοι δ χέμώ- 
σι ὸ Ὁ νόσον ὅγετείξουσι.. Ἰᾷ εἴς 5 πιοτθτιηι ᾿πῆΤ]σιιητ ἴσαι 
ΑὐἸπορίναινέφιρτο οουγοςνόσος μ᾽ ἐπέτρεψεν ἱππικὴν 

χῖν. Το ἰδ άοπι, "ἐπετείζετο τυπῇὸ μὴν (Θ- πονλαὶ, Γῆς Θθα- 
γε ποτίριις, τρια οἰιπ οηλ,:πετράξίω, ἰπο]ἀ] 1 πηϊ- 
ἢ Ραζο. ὡς Σπολού ἕν (ΘΚ αὶ κείυὶ ὅδε τέ τριψ  γεῖν ΕἹ τα - 
αἱ νποτὲ εὐ ὅπ υὐτῆρνφ νέᾳ τείτῆςται, ποτὲ ὄήα κατείρα, ἐφ᾽ 

ης ὁ ὅγ!τρι πῆ. ὃς Αττὶςὸ ὑπίτοεπῆ9-», ρογάϊτις.. Μοῖς 
πὶ Τότες ρτὸ ρογάογο ἀἰχῖς ΙΝ αἴπς ἀρ Ρτιζοίλη. 

41) τογαπτ. 411 ρει πὶ Οἰϊτοῦ σορᾶπΆ ργοτα τ, 
ὙΤΠΙ1ΠῚ15 τε ογάγοιῖ σοσί, ἰοτο Το Πλο ἘΒοη, Ὡεὸς πο- 

αγατος» Τὸ 5 ΣΕΣΏΡΙΙΣ 4110 615 ΓΓΙ ΓΟ ΠΊΟ ΠῚ γα τ, ἀριά 
ΡῬΟΙ οὶ [1}5..χ.τοκυοέρχηυοι δέ ὅδε χ οόνίθ.. ὅν τς ἐπέτρο- 

τὸ, ἔτι ςατῖο. δηττρίμμα ταγκοιλίσμοα τοι, ΕἸ ογ ἢ ΐο, 

ηξεττί,αἰ1} ρΡοΙζ 4110 5. πυκνοὶ, σμυεχεῖς, Γι ρΡΊτιιγ ἃς ἐπ - 
᾿ἐοάξιη ὃί ἀριι αυτῆοτεβ νάτῖατ ἰςέλο. ΕἸ ὉΠ αλ- 
Ὁ Ὁ Ἰουγ ΓΡοοτα, ἄγχλο 3. σευ ϑ.«. εἰσὶν ἐπητειμει. 

να  σηἶ!α σοητοτ!» [πο  ογατιις ξεν. βττειζῆς, Ατ ἴοΡ. 
αὑτὴ εὔρ ἑυΐν κἡὶ ὅβέτραπῆ θ- οἴχεται. 

ἀτος. 65 ὁ ρΟΤ 11 (51 10}}}5. 
» ΘΟ οίς. Π10.ς. οαρ. 4. 

οἰ αμἰτογτ 5. θέτρατος αι υϑιμίωὺ, {ς (λυ! τογτίτπι ἔπῃ- 
οὐαὶ, ς ΓΟ Οἱ ττῖς. ΕΧ Οππιηὶ διιτειῃ ᾿πη Πγεγᾷ νάγιοτᾶτο 

Ὑ ῬΑιοῖ ὃς πιιπηδγα 1165 τα Ὡτὶ ἔπητ 5» φαΐ ΠΡῚ δά 
ἢ τπιἤΠοαπὶ σοπιιϊεπίγοητ. ϑιιητ' αἰ η] Εἰ (Ὸχ οπι- 
φ»ἤειπ ΟΠ τπι5 ἀπε ρ]14 τὶς. τε ῖ ρΙατῖ8, φυδάτγαρίτι5 ὃς ο- 
ε(ξ ὕδήτριτος πιο [οἰ αιἹτογεῖιις, ]αιιπι ἐς ἀπ οὔτις 

ἴον Βαΐσοτ τοταΠῈ ΠΊΪ ΠΟΥ. ΠῚ δὲ ἸΠ (ΠΡΟΣ εἶτ τεῦ - 
της ΠυατιοΓ δάττεια. ἵν: ἴῃ 4. την στα ὃ, 

τἰπιοἷ ἃ εἴτονπαπη. Ἐξ ̓ς παπηοτα5 νοσατατ ἐρ ττὶ- 
ὁ παίσίξιιγ (ν Πρ μοηΐα, πα: ἀρροΠ]ατὰτ διά πεοσώ- 
ῃ ΤΙΊΠΊδῸ 9 ἡευολίων 3 διαςα(σεων κὴ ὅδιτρίτων κὶ ἐπογ- 

: τ ( Ἰζοτο  ἰξ αυ! αἰτοτῖς αἴιτεπι Ἰωτογι 15 διίε(αυ!- 
Του! οέξαιιῖς, ὅκς. Ν1άς Μαςγοδιταπι ἴῃ ϑατιιγπα], 

5 ῬῈ5 ἀριὰ τηοττῖςος οἱἢ 4] σοίτατ οχ 4. (γ114]5 αιά- 
4 τηοάϊς νατίατιιγ υ--Ἰαιπερο-᾿-ϑρο πα .2.- -υἾΤΟ ἢ. 
-ϑροπάιυ- -ἰ4π|0.4.--Ξροηά.υ- -Ὑτος ἢ ΕτιΡοττ. 
ἴῃ Ῥία!π.92. ἐχροηΐτιισ Ελιξλι15. εἰ ρρόσεν οἱ ποτειμοὶ 

πθ Ἰοπα διιης βπιπηῖπα ἢπιόλτς ἤϊος. 
τ σοπππα ἡ ο»ῃοπ ἴροητε, οπἸ πδητογΗς {. 
υτατοῖ δε ὅδιτροπα, αν ἐΐχω τίυ) βασιλυΐίω, τεραὶ τἰιτε - 

ὅπ πω, Αροϊϊοπ.:. Ἀ Βοά. 
τον Ἰρατία Ορεγαρτιτο αρργοσιτατίο,. 

τοῦυ ὃ. 4011 Ρογίτίαττι Πάρος Περότ ργὸ Αἰΐο οδείιη- 
«νἱάς ϑήτροπ., 

ὥσω, ποόυχα, ἴπτα τιῖτοῦ, Ῥγόξιτο, ἀἀπυ ΠΠἾγο, ρυδ- 
50, ὄψητου πομα!. ΑἸϊουδὲ δριϊ Ρίατοηςπι ἴατάρο, 

οΓογςοιππιοάϊς Πιιάςο ιιστὶ Οςαῖς. ομζατὰτ, ὅη- 

Ἐπιτυμζίδες, αἱ, σοτν ἀ41ς:5 4168» 

Ψ ᾿ 

Επίτυρον 7 Τὸ 7 56 ΠῚ 
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προπεύω πῆς αἰγύτῆου, »τοσιΓο Δέργρτιαι; Ἡςτγοάοι. Ιεςιη οι" 
Αροαίατ, ὅδηπροπθζω τὸν ὀκ εἰγον2 {1115 τιισο πὶ ρογο, Τ Ἀιον αὐ τὐμς 
πολιν ηητρφπ δύω, ΟἸιἰτατεπὶ δυῦοτηο; Ηςγοάοσ, ὄδττρρπϑύτόλαι! 

οἵϊε (μδ τιτοσγίθιις. μ 
Ἐπητρρπηγ} (ΟΠ ΓατῖΟ; ῬΓΟΓΙΙΓΑτὶο, τατο]α., ςοτηρτοπλ Πιμπ, Π6- 

το ἘΠ η ὡρὺς Αἰ φοζον,, Νεώ 3 ὅηντρέψαι με πείσας Αρχινέῳ ἡ ἀρᾳ- 
κοντί δ τέτοις μὴν αφήκεν κύστις αὐ τα, ὅτι εἰ εἶδ᾽ ὅρκο ταύτοι διωτή - 

δασι, οὶ τα γγώσονται τίω; ὅζησροα ζω,  ιις νογὸ σπιιαν ἃ ας οη- 
τοι οτ ὃς ἐπ ροτναοτ, ντ Ατοβίηςο ὃς Ὀγαφοητίσ; αγθτεῖς 
ἀϊ ςορτατίοποππὶ σομτγοιιοτίϊα. ρογμλττο γι τροῖϊοα σοιη- 
ῬτοπλΤυλι (Ὁ τ, ρ ρος αι] ἐχ ἱρῆς σομυρτο πη ατλῖς αὐ! - 
ὉΠ Ο τοί ἰαγατὶ ἰμαἴσος αὐ Οἰτγατὶ σοσογοηταν, ἰδηιτοητίλπι ΠΟ π 
{ξσιιηάτιαι (ς ἰατιιγοϑ. ἀφεῖναι δίαιταν ἡ δθετροπίω . ἃ φοπιρτγο- 
πα Πἴο νος] αγίτγίο γοσράοις, οἱ κατ ὅβετρυπίω διαιτηταὶ ἀΥ ΟἰτΓὶ 
Βοπογατγὶ)νεὶ ὈΟΠΙρτοπλΗατὶ). ὁ τῇ ὄμετροπῆ ἐμιήῥω,, ποι ἴο 
πιά τοῖο, θα ρρπίι αὐέντες, ἱ, παὺ σου οι τοι ὅδετρέψαι. 

Ἐπιτρρπιοὶ ζειν ΓΟ ὨΓΙΟΓΟΣ νΓΙΠΓΕΓ Ρτὸ ὐστροπιάζειν, 
᾿ ᾿ τος 3, , ἐδιις ἃ Ἐπιτροπικὸς ἡ τι ϊο ]τ]8. ὅπ ι ηκος νόμος 7 Ιθχ ἐδ τυτοσῖθιιϑ 

ΡΙίατο. 

Ἐπιτρρπος; ΟἹ ΓΑΤΟΥ ΓΙ ΟΥΣῬΓΟσ γάτοτον σατο ρ τς ἔςέλις,ςαἱ αι 
ςΟμλπλΣτείτιγ, Χ οΠΟΡΗΙ. λέγεται « λκι( ὰ δίων αἰρικλεῖ ὅδε ρόπῳ υἱὸ 
ὄντι ἑάυπῷ διαλεχθιεῦ αι!» ὃς. Τάς: ὅβέτεεπος αττὶς ἢ 5.6 αἱ] οαγα αἰἢ- 
4 ἀςπἸληάατιιτ. ὅγε ρρῖν Θ- παιδὸς ορφ ἀνοδ, μιιετὶ οὐ ρμαπὶ σιγᾷ 
ΘοΓοηΦΡ᾽ ταν. ἴῃ ( ἀπη11}0.ὁρφανών βασιλέων ἔηυτρόποις, ΡῈ Ρ1110 - 
ΤΙΙΠῚ ΓΟ Ρ ΠῚ τσ σο 55 ΡΙατατο, τη Γγσιγρο ὅθεν οπίθ- κ᾽ ἀλέτη- 
Εἰῶν 5 Τάοτη πὶ Ολϊθα 9 4] ᾿πηρογίτι μαροῖ ἀπ ρΡογάϊτος Ποπιά- 
ης5,Ὁ ἃν τοῖς αγροῖς ὅγήτροσί 3 ν}]ΠἸοιις.Χ φηΟΡΒ. τάςπι ᾿η ΟΕςοΣ 
πότερα ὅτοιν δεηϑιὴς ὅτι σέπου, κα ταρμαϑ'ὼν ἴων που ἃ δπητργπευτικὸς αἰ -- 
νὴρ,τᾶτον πειρᾷ ὠνεῖ ὧς, ὥσσερ ὅταν τέκτονίθ- δεν ϑῆς»ϑίς. Εχ ιιο ἴο- 
ςο Οἵςετγο ἀριι (οἰππις}.16..1.  τγάπτης ἢ τος βασμ]Ἰατὶς ἀς- 
{|ἀογα Τοτ, πιογοατὶ νἹΠ]οιυιτι,ταπαιιαπα ἰα υιιπι; η ἴδ ̓ ρέζίταε - 
τὸ σου Πιοιιοτῖτ, ὅζο, 

Ἐπιτροχάδιιω, ὃς Επιτροχ ἰλίω, Γασοϊη ἘΣ, ππα ειτὸ, Πιπιιτια δι πΊ,οιγ- 
ἤμι. Ησἢ}. 14. γ. βατροχαίδίω αγόρουεν Ἰεσωωτόμως, ἐσσϑυσυῆνως; 
εἰτατὸ,ἷς δγθι ογδτίοπο. κεφαλαιωδως, ταχέως» ἔπειγ μῆϑως ὥπερ ὁ 
τρέχων διιὶ 4. κόραξ ὅπετοέχως φϑεγίο μῆνΘ- χέμώῶνα σημαίνει, 

Ἐπιτροχασυὸς, ὁ, ὁ, ρογοι πο, ἤρτιγα νου δοτιιτη, ἴαρετγ (ε ἱπιιίςοπι 
Θβιιο, χια: ἢτ δάιιεγίατγι) τινδαπαὶ σαι: τερχέζειν οἶα οὖ - 
οἰτατί ομοτι ἱπρτο ΠἸοηἷ5 ποτατντ ἀριά Τἐτγομτιαπι ἴῃ Επηιιος 
Οἰιὶς τι Βοπιο οϑὲ 4α ἃ ταῦ ν.δὸ αι ουιην 1114 εἰ δι σοὶ οἰὲ νοὰ 
Ῥοοπαξιις.ὄθατρρχασμὸς σιγᾶν ν Οἱ πιιιϊτά τογτ 1 Π ποῖ 1ητεττγο - 
ϑαητατοντιϑῖαῖς γι 1»αμαΣ σαι γ᾽ ϑαινς ἐ[ιῖς ἀη δι πηϊδδαμό- 

γνο ΤΟ ΠΕτΙ5 ᾿τοτὲ 

Ἐπίτρρχίθ'»κ, δον ]οχ, ν οἱ δ 1115. Γιοίαη, ἔθη τεοχόν τι τ ἀφανὲς ἐφ - 

ϑέγίετο, 
5 5, ἊΨ 3, , 

Ἐπισρύζω, χἀπηιγπιιτο, τείοπο» δοοῖπο. ὄπιγργίυζω γ), ὅδιλέγω, 
Ηείνει. 

Ἐπιτυγχαίω, οβἤοηο;ςοπιιοπὶο οοῆρτοάίοτοληςϊο ἰπ 4114116Π|; 
ἀττίησο, Ροτί ογροοῃ ςοτιοτν ργοίροτς ἀξο,τῦ κατορϑϑω : σἸ] ΟΡ- 

Ῥοηΐτιν ἡποτύγχούω,ν πὰς ὄῆετυγχ, ἐνόμδνον ππεφγμαγτο κατορϑου μές 

νονγϑς ιιοά Πισον τ, ὅς εχ πῖπτε! Γδητεπτία Θαρμ τ, μος εἰ, ὃ 

ἄλιτυχ ὡς ἀποξαϊνεὰν πάς ὄθητετευγ αὖραι πυρρέξει ΡΟ δίουτος Ρτα- 

οἰανὰὲ ὃς ξε]Ἰοῖτον ρείτα ὁ καα ὠρϑωυλίαι»[οὐςΡΒιις ἴῃ Ααἴτετο 
«οὅ- 

τᾷ Αρρίοποιη κοιλὺς ουυὴ ἀπε ορραιρέσεὼς κχὴ πρξεων Μεγάλων ὅδ:- 

τυγχανουΐμων εἰκόπως ἐγύμιζον εἰ γεμόνα τε κὶ σύμξευλον ϑεῖο, ε χέν. Ατὶς- 

ἤοτ.:. ΟἿς. ὀυώνων ὅδε τεύ χηκα 5 64 αι: ρᾶταο ΡΓΕΟΙΟ νςΩΙΓΟΠΣ 

παέξες οἵδ ϑατυχῶν γέωρπαιοπὶ πα ξλι 5, ΡΒ] οἴἶγας, ἐπέτυχε αἰ ἐ- 

σαγεχίας,ςΟπίεαιματιις εἰς Ρτοσμ τι» Ῥαι]σαρ.6. λὰ Ἠεριξ- 

ῬΙμτατ μη Νπια » πέλτης διοπετοιξ ὄδητυ χιῶν» ροΐταπι σα] οἴτοπα 

φαὶριο!, απα ΤΓατίο» Αὐλ τορι: εἴσνϑ᾽ ἦνα μὴ κεῖ 9- ὑμὶν δδηαυ.- 

χίνας βοττὸ ἴῃ πος ἱποίάατ. Τά διπ 1014 οπ|, ἰμδ πε ὄθη
τυχῇ ϑεαταῖς 

ὕσω σοφοῖς, Ποιιθὶ ται ἀοέζος παης! φάτιν (ρεέζατογοβ. [ἄς πὶ 

ἴπ ΡΙατο σαὶ Οεηίτι μέτρίν γὃ αὐἰδρὸς ὅκ ἐπετυχὰς πώποτε, πιοάο- 

ἔλιπε νίγοιη ἢπιπιιλῖτι 65 παεζι!5. Ἐπιτυγχιίω οτἰᾶ πη ΒΕ ΤΩΣ 

χαύω αςςὶρίτιτοδξ νετὰ συτῃ αἴΐαιο ἔοῖο. Ῥίατο ἴῃ δ6.ἐς τ 

δὶΡ.ἀς πιαο!τατίριις ᾿οφιαοῃϑ, ἰόντι δὲ τινι πὸ Ἐν κα ἐἀ νι ἘΣ 
αὐτῆς τἰ πόλεως» ἑτοίμως ὅγπτυ χ εἰν «ναΎΚΘΙΟΥ ὅδιν ὅἴκε τε αὐ Ἐ Εν βιῤ- 

ληταί τις.ἐ αὐ τ᾿ αὖ πιιωϑεένεϑχμ τι “κ΄ ὧν ροση κει πύλει. 

Ἐπισυμοίδιο,κ, ὁ [ς ρα] μγα 15. )Λ)14ς Κορυδαλος, 
Ἐπιτύμζιθ-, ἴαρογ (ερι!οἰιγατι ροῦτι ι55» ἴῃ Ἐρῖρτ, λέκτρᾳ ὅθητομι- 

Θια ἱ, Πιρογίδρι!ςΠτα τα. ὅθετύμξιφο χρηπὶς»ἱ σ᾽ ἀ 6 πὶ, ἴτοῖπι ὄψπι
τυμ- 

ξιον 47 χΘ.- ,δητύμζιθ- ὥρι, ἀρὰ ΝΟΩἢ. βοτὰ βιποίανίεραϊτιι- 

τΞ τοιριίς. Ἐς ἤψιτύμέξια ϑεσμεοὶ ) ἰσρες δά [φριυτιιγάῖι Ρόγτια 

Πρητος. 
ν εἰς δ ΤΡ 

ἥμε τύ μῶν θδὴ τῆς κέφαλες ἔ
χασα, 

μαδοητ θηΐτη ογιξαπι τη τατ ἐρι]οἈτὶ ἱπ ςαρίτο, ΤὨςοογῖτ, θῖ- 

ἷ ὶ ἱ ἱ οτὶ χίςινἱάς Κο- 
εἴτα οτίαπι κόρυ δορὶ. κα] ογῖτας ἤιις σα! εγι

τακορυδαλίς 

υδαλος. Ε [ ἡ, ἀ 

' 5 οἀμ11) εχ οοηξγα ξ114 οἰ ταῖς (ᾳαατιπι ΡΟ η115 

ποάάλπι πιτυρίδες ἀϊςίτατ Ὁ Ατβοησυ [10. δειπνοσοφ,β.) ἬΝ 

τοΐηῖς ϑάγγο [10.3.46 ἰἰπρτια Τάτ ᾶτο φαρ ι. (οἴμαις]]α 10. 

12.ςἀρ..47.8ς Ρίαστες ἴῃ ΜΗΠ1τ. οί οβλι8.ὅθήτνρα νοςαζ ἔτᾶζες, 

ὃς οἰμιατατα πιορπίατα, ἢ, δ ἐλκον ἐκπιέσματα. («ἀ ςοτζαρτυθ 

Φ 

δ ϑοι- δ πον, 

"-- 



ότ4 Ε Ἵ 
οἷτις οοάοχ τὰ παθοῖ δέτερα, ἐκπιάσματα ἐλανεῖν, 

Ἐπιτύφετω, ΟΕΑ ΕΓ τ γγϑς ὄθπσυφηςασσοηήατιι. αγάςατ, Ατ  ΠοΡ᾿, 
ὅπως αἵ αἰὴρ σξττυφὰ μϑλιτά μου, ὄγπκαυϑὴ ἐπ᾽ ἐμοὶ, ὄγικαλν ἐκπυ- 

΄ ρωϑῇ. ' 
Ἶ Ἐπιτυφλόω, ὦ, οὕ σατοο. ᾿ 

Ἐπιτυ χὴ «γέθοοΥ κα ἐγν οὐἹ σοπηροσ»φορτατιπι ἀἰοαηϊιο 5. ντ ὄπετυχες 
βέλϑοτείιπι ποι ἰηαης ἴο ἀο[ξπατιπι ἰσοριπὶ ξεγίοηβ, Αρ- 
Ρίαμτις τὰ Αι πη. τοῦ τε βέλη ῥωμαϊοις μι ποίγτα αμολύτερα διὰ τἰωὶ 

. αὐτί πνοιαν {ιὃ᾽ τοῖς ἢ ἐχθερῖς ϑήατυχὰ 9 τῷ πυδύματος τίυϊ (ουλκ αὐ σιωω- 
ϑυιῶτος. 

Ἐπιτυχίο ας ἧς ἔτι ΠτἸ ον ἀορτῖο, ργοῦρον Πισοοῖτιις, τὸ ἡβάτευγμια » 1πι 
ἘρτοιΡοὶυ Οἱ): μήσουέϑεη τεὸς ΤὮ 85 λεγόν τῶν ὅθε τυ χίας. Αἰοιάλπ). 
τοὶ ὕ3 τυχόντα φαῤυαχα, Πιια θος πιοάιοαπηοηγα, Οδΐςη, ; 

Ἐσπτυ χων λαμ λ1}} 5. ν 1} 159 ὄυτελις ΡΙΑτο τιάς ΚΒ ορ. "ἡ γδ πὐθὲ πῇ ὄδηυχον - 
τος ὁ λόγρονιον ἀ(α το ν αἰ καγὶ ἀσίτατ. [46 πὶ 110: ἄρα παρίσο μὴν «ὅν 
ὄδατυ χόντας ἱξτὸ ΤῊ] ὅτ τυχόντων μύϑοις πλαϑιέγτας εἰκου εἰν «δῦ πώ- 

δας, Πα Πῖθες βαθείας ἃ φιθιιΠίθον βέζας αὐιάϊτο. τὴν ὅὴι τυχόν- 
σῶν πταδέαν ΡῬΙΙΟΣῚ Εχ παι πα τις ραταητίθιι5. τῷ ὕδετυ χόντος γομὸ - 
ϑέτα γεγνουῆνα, 1165 συμ ΠΠ|γος χης [ο ρα Πατοτὶβ.  ]ατο ἄς Ιμορ. 

Ἐπιτυχ ς ναι σατίτογ. ἐ : 
Ἐπιτωϑείζω,αἰπἰοτοἀοτιφοουκολακεύω, ὅθαγολώ,καὺχ ὕμω χλϑυύζω,ἑ - 

σιλοιδὸ σφέα), Τ Πςοάοτετ.ΐη 3.Εςοίςπαίεις μι, Αρρίδα πη δ ογ, 
ἔλα τω ϑυίσοις."ἡ ταῦ οἡαατι Κατορχη στίυυ Ὁ, 

Ἐπιφαγεῖν, Ε1Ὲ ράπεπὶ οἀσηάο ορίομϊιπι αἰΠαπιογο, ὅς Πιρεγοάογςο, 
ντ ΡΙτη. [οαιμτιτ, ἢς σπῖτι ἀϊςεῦαπτ αατῆοτγςα ΡΟ] πος 11) 6. τὸ 
ὅπῃ τῷ αὕτῳ δ ψον ἐώνϊειν, ἱ 

Ἐἰπτφοήνομαι, μκιοδμαιπιαμμαιαρρατοοοχ το Ἔχοτίοτς ἤῖς ΟὈΠς]0; 
ἱπτογιιοπίος ΠΡ οη. Γλατ, ὅππφανίασαι τα δέμῳ, [ας ροριυῖο οἰἴζοη- 
ἀογοΡΙ ταγοῖ, ἴῃ Οα δ, ἐπεφαίνετο ταὶ πολλὶ σημεῖα τῇ ϑορφϑ » 1 

ξαοὶς πλιῖτα πρπα ἀρραγοῦδητ, Τάςτηι ἰπ 6 αἴθ. ὅβηρινηϑί μοι, 
Ῥταϊεο πάΒ] [5, δ ὅϑεφ ινεὶς) εχ ἤτοιις ᾿α σου οέξιτη ἀατιι5,ὰρ- 
Ράγοηϑβ. : 

Ἐπιρανω, μα, ανώ, διὰ κα, οἴ ει ἀο.1Ππ| σνρταΣ πὶο ξοσο,αρραγεουοχὶς- 
{πο οπιοτγρο. δῆτφ αζας τοῖς καϑη μέσαις ΠΠΠοςίσοτς ΓΘ πεῖριι5  ς.1. 
Ἑπαησ. [τραῦ, ΤΟΝ ἱ 

Ἐπ ϑεια, ρτορτὸ τοῦτα οχτγοπτα ἔποϊο ρον οἶος, ὃ τοῦ σώμα- 
τος πῦρας, ἢ τὸ αὐκί9. αν πλάτος δον ἐχον.βάϑ.Ὁ- 5 οὐ ἀιοϊτύγαιιο τὺ 
κατ ὅψηγοιαν χἡ καϑ' ὑπύτασιν, τ αιιῖα σοτλπι απ: Πα αἰροέξιιπι 
οαάπητ, Ῥυΐπια οσοιυγτῖτ» εὖ ἐαέζιμι γε ὅθηφεύεια ς τογ πὶ αίρο- 
ἔζας ξοσπιάσας ἀϊΐσατιν 5 ιιαείαιις ἀρρατοητία. ῬΟΪγ 15, τώς 
ὅδ φανείσης γἡ λοιπῇ δια ϑέσει δγὼ τίο) σιωέχίαν ΤΠ πόνων δή ὅποτεϑη- 
δἰωυϑμοι, ἕοττια ὃς το] ἴχιιο μαδῖτιι ργορτοῦ ἰαθότιιπι αἰσιάαῖτα- 
τοῦ αιιαῇ οβογατὶ ἀρράγοθραητ, τῆς ϑαλα τες δπερανεια 5 τπαΥ]5 φ- 
σαοτγ ἃς Πππινηιιην, Ν πὶ εχ πος ϑεοισογαι ἀοσπιαῖς » Ω΄σπερ 
ὃ πήχ"» ἀπέχων ἐν τῇ ϑαλαι τῆς ὅγπφανείας 9 ἐδει ὅ Ἴον πνίγετω τοῦ 

ἀ χα τα Τεδυκότος ὀργύας πεντακοσίας, ὃς αἰ χὶς Οἰσοτο 3.ἀς Εἰηΐθιις, 
ἽΝ ντ 41} ἀςππ ον ἤἥτης ἴπ ἀαι1α5 αἰ μὐἴο πιαρὶς τοίρίταγο ροἤπίης, 
ον ΠΊοπρὲ ποη αὐνίϊπιατ ἃ Πιπῖπιο , ντ ἰδυπίατη Ζιις ΡΟ τς ἐπιοτ- 
ΠᾺΡ ϑογο πε ἢ οτίαπὶ της εἰἴξητ ἴπ ργοξιη (0, δίς, ἔθηφαδεια τῆς 
ἦ : ἡμέοας, 41εἰ Πιις Πποῖς ἐχόγταβ. ΡΟΪγ δ 15 » τὺ τοθρστενεῖ χον καφα-ς 

᾿Ἶ ἐ δοκουῶτες πἰσὶ ὅλη αύτε:ν τῆς ἡμένσς,, [σοῖς γι Ταςὶς οθοστιπιν 
πρὶ Δὲ ργα πο  αδαηταν. δὶς ἡλίου ἡθαφανειε με οἰτιιγνοι ορ ρου ἐς 
τιιγ χρυ ψις, "4 οἴ, οσσα τα τί οναρ μά Ρεοοΐττι 'π ἤρμασγα Ἠίης 1{| 
Δ ἔνστωρκ 5. οἰκονομία ΟΠΓΙΠῚ (ογηατογὶς ποίξτὶ, αὶ [Ὁ] τυ ἘἸοαΣ 
Οὔςασατο πλιιπίο {ΠΠππ|χὶτν ὅθαφάνεια ἀἸςίτιιτ 9 ξο εὐ ἀϊες 6- 
185 ΟΧΟτειιβρταὶ ὅητφ ανεία, κα τ᾽ πφ αὐίν᾿ ἀϊσιιης ατςςὶ χαρά ἔρο- 
οἷς ταπτὺπι ἀρραγοῦνπος τὸ φιϊάοπγνοτα ταῖς οχ Πτῖσ. ντ ἴῃ οῸ 
ἐΧοπηρο ἀριά δι 4. Ἰτοπὶ οχ ΡΟΪγ δῖο πὶ ΚΠ] οτοχτλ υὐὸ αὶ ὄππφα - 
νεῖαν, ἐπύιει τιν», τῇ 3 «ληϑεία δὴὴ τοὺς αϑρᾳ πκδυαὲ εἶχεν ἡ Ἰάοπι οἰ ἐ- 

, πίρασις, 
Ἐπιφανης»ἐθ-, δ αὶ ἡ ΠῚ τὶς, οχοςο πο. σώνατος ῥώμῃ πρὸς ἐκκίο 34.- 

φινὴςνἱγῖθιις σΟΥΡΟΓΙ5 οἰ ατα 5 ΡΊατατοῖπ ΡαΌ] ς. ὅηηφανίςιατον ἀ- 
ποτελεῖν, Πα ΧἸ πὸ ̓πΠσποπη ςξῆςοτο. ΡΟ γ δ᾽μς. ὐἸῦ 2. προχέθεστι- 
υϑϑων δέκα «δὺ ὄππφανες τοις, ὀρκίσεις ἢ μὲν ἐπαγήξειν ωρὸς αὐτὸν» ἔστεμ- 
ε τούτοις. ἀοςοπι ΠΟΘ: ἸΠτιηος5 αἰξεϊέζος σαν ᾿αγολαγαπάο [Ὁ 
τοάϊειτος οἵδε. Ν 

Ἐπηφ για, τοῖ, [1 πλϊ Πα τῖ. Δ Ζαην ἴῃ ΟΥαῦν 
Ἐπιφανώς Γι οί, Ρ οττὸ, 
Ἐπίφασις, δήλωσις, ἔνδειξις, ἀο πο τας ο. τα Π ἀρραγοητία. ΤΉεο- 

Ρἤγ. ΠΠ.ἀς δοιῆι,ἐμφυνεῶϑοῃ ὃ μεϑ᾽ ἡ μέδαν 5 ὅτι τὸ φω;; σεωνήτιον τῇ 
ὄγιφαίσεως, ἴ,Ἰπταρτηϊς ἐς Πηλι ασἤ τὰν νἸ ΠΟ ἢ 15. τῆς ἐμφάσεως, γτ 
ἤιρτα ἀἰχ τι δι ἃ, ἦκον αὸ πα] ανισμῶ κὺ σ-ἐφαϑα, καὶ τῆς “ἦδ γικώντων ᾿- 
πιφάστω ον ἰξτοτιιπη ἤροοὶ ς, 1. Χθμφ «τείας, 

Ἐπιφα τινε, Ππποἱ ἔοτ, ἑωσφόρος ἀστὴρ, Ης  γ οἢ, 
Ἐπιφατνίδι. ᾿ Ργαίρια] 5 ὙνΕ φορξεία ὄξηαφα τνῖ δι» δριιᾷ Χοερο- 

Ῥἢοπῖοπι. 
Ἐπίφατος» ὁ, 40] πταῖὸ δυνά ϊτ . Θορίιο οἷ. ὁ φαΐ πὶ σοητγαγίστατοπι 

4ηαπάλιῃ αἰτσπαπιίο ποτατ. Ησεΐοι. ὃ τεὸς δυμορ φίλω φανουῆν Ὁ. 
δηαϑέτως, ᾿ 

Ἐπιφαυσει, Π]ςοίοτ,οτί στιν θμφαυσει σοι αὶ χριστῦς, 
Ἐπιφαύσκῳ,, Οτἷοτ » ἴῃ ςοο, σελίωνη ὁηπφαύσκει, [τηα (ρ] π ἀοτ,οαρῖτ. 

23.109. ρὲ, ἮΝ 

Ἐπιφές μα ιρουταοηίο,οετουρία ἰδ ττον,οχ αἰιοτίο τολἀοσίη- 
» 

Ψ 3» 

Εἰ πιφέρω, με, ἐποίσω, ἴῃ ογο, ἐπτέγω. ΗΟ ΠΊοΓ. Σοὶ κοίλῃς αϑῆ' 

Γ΄ ρεινυ τὸ κα τηγρρεῖν, διασύρειν, Ἤν αὐ οὐδὲν δημφέρειν ἔχον, 

Ἐπίφδύκτος., Πιριοηδι9. ἐπίφδυκτον μοι τούτο, ἰά ἢ 

Ἐσιφημητὴρ ας] τηγαλς. ἀρ] απ άςη5ν ἔλα ργεοαῖς 

Επιφημίζοναι,, οὐ ποτ, ὅηφημίζεα αι ναἷν οἱ καρτή ματα 

Ἐπιφημίζω, α, τω, ποιικαϊαθ 9 1Ππππγο, οἷς 

ΕἾΝ 
ματος Ἰτοῦτ ἱπΊρΟΥΤΟ 9 ντ τίων σππορκίεν ἐπενεγ οί μῆν 
παισὶ κα τῳ γγυ4γα ἀπ} {{| ροτίτιστ) ριασαί πη ἐπιροιται 
7) αριτοχράτ. Πογοάίλη, ἠς Μαχίπιίδηο ογατί ποίη ἐρεῖς 
ἀπελϑῶν δ᾽ ὅδ: τὸ βή κα, ὅϑερε οὐ μὴν Ὁ’ τὸ βι(λίον, ἔλεξε 

ξοτοης Πρτῇ ρτοπγέπίαις [Γ(οπι, ἕχας 6: 3 ὀπεφέρετο οἵ 
᾿φίδιον," πέλεκεω, ἢ δοριίτια, Τγ τέων ἐμ κὺ μυτέρᾳ ἔλαδε 
εερβρίω θα αὐ Π1.πὶ ἀοτοπι ἁτει τ. ὔτμφερφωβύίων χρυ 
οι μἱ πο 5.14 οἵτ, ρτο ἀοτς αβογοητοην, ᾿τοστὶ Οἰπὶ ἐπι 
τοῦ ὃς ἵγγιιο ὄθφε ύμνοι τῇ πόλει» θογτι γί τα 5 οἰαἶτα τὸ 
τατο πὶ ΠΥ οιιρο, ὄβηφερϑμυ Θ- τι ςρατῳ, ἀρσστο πες οἱ 
εἶτιι » ὙΠειογ ἃ, 1, ἔδητι ϑύ μήν (Θ’ σιυ) τῷ ςρατῷ ὅηαφεροντα 
{ινοἿς» [Ἐγτ τς σηΠτις ἐπηροτπι ἔαοιπητ, ἢ Οαἶθα, ὅθπι 
σαλτικη διίώαμας,, νὶς Γορυϊπηοηαὶ Διιπηοτοϑ9 ἴα ἴῃ ἂν 

τοπὶ ᾿ς διιητ, Ὀ]οἰσονῖά. Πῦτο 3. ςαρῖτο 159. Χ οπορὶ 
ἱεροῖς σιγγοηξς, γᾳ πεζάγλων καὶ αὐδᾳθάνλων τὸ ἕτερρν οἵ π 
ποτέοᾳ αὖ λυπή ται αὐὠρειδϑυδμθ-, διὺ δ' καὶ εἰς τοῦτο ὑποςρέ 
ψικρῳ πολυ χα ταλιπὼν τὸ ὅπη φερφυῆνον . ἱπ Ὀτοιιὶ [Ῥατῖο. 

οαμτῖπι ρογίςοητί τη σοστιιη. [ἀοπὶ ἀ{ς οαπῖδις ἷ 
πειδεὶν ὃ πἴρὶ τὸν λα γὦ ὦσι, δήλου ποιήσουσι τιβ κι "γέ τῇ» 
στρερϑ μῆν α]» φιλονείκως αἴ ϑέουσ αι, συωπρέχουσαι φιλοπόνως 
μῶμαι τειχ δεὶ σά μῆνα! γ πεάχιν ὄδεφε ρή μῆναι. αιιΐδις νει 
δὴ σοι δητία πε σάπηπτ αῇοέξας, οἰτηἤπ ργοχίπιο 
ἴς ρογίπτίίοιμτ, δὶς συ μοῆιις. μηδένα “ἦν ἐῤῥωυάνως 
ὑφίστανται ΓΘ τι Χεπορῆοι χ. παιδείας. ῬΤΟ ἁτεγρο ἱγτι 

σῇ ὅψιπῆ ἀυβυίθ- αὐ σι(δ' ὡς κατεῖδε τὸν λαγῶὼ φϑύγον τοι. ὅγε 

πασέ τε αὐτὸν κὴ σιυναρπεάσας ᾿ξῆρε, Ἰγὰς ὄθηφορα» ἱπηροῖ 
Ῥτοῆτο ἃς ΠΠατιο ἱά οἵδ, συμ αἰ ἀσμα ηδτι ὃς ὅβαφέρε 
ὅζ σοποίμάετς ἤρηὶ σας. ΑἸοχαπάθι Αρῃγοά, ὃν ὁ 
πὸ οἰκεῖον συμιώβασμα δἠτφέρετα Ὅν δὲ τῇ ἐπόυδρον καὶ σὺ 
δὲ οὗτοι τυλλογισμοί, Ἐτ ὅῃαφέρομκω ἴτὶ δα (δ πτοητίατηι 
τοτρᾶζς νογϑο. Αὐηζοτε!, αἷεὲ αἱ ϑινίσεως κ᾽ αἰδϑυντἶσδν Δυκ 
κοιπγώδης αὐαιϑυμίασις ξξ) καὶ ὀσμὴ» οὖσα κοινῇ γῆς τὸ έρι 
ὄδιφέρονται ὅδὲ τοίδτο αὐθὲ ὀσμῆς. Τά οιη 3) 2. τίυῦ ὁσμϑω ἢ 
φρνται» οἱ μὴν. ὡς ἀτμίψα., οἱ ἢ. ὡς αὐεϑυμίασιν, ΨΥ 

ξανομῆμον χὐ κῆριμει.. 14 οΠὉ αιιοά Πιπαιέιν ἰπ (Ὁ 110 
πρρσλαμξ αγουῆρον χαὶ ὠρόσληψις. ψιοά ἃς ἁἰϊιιπτῖτι 

ῬτΙΟ ἀϊοίτιν : ὅς ἢς ἀϊέξιιηη ὅϑτφορα ἡ{|ατῖο. ἡ τὸ 
ιοά Ἰπξσττιτ. ΑἸοχαάπάοτ ἴῃ ΤΟρὶς. ὅτι 3 αὐ ἡ ταῦ 
τοῦ τρφσειλημμῆμω τὸ δηηφεροιῆρον.. ἐκ τούτων αὖ τις μα σπιν 

ιόνα 9 ατι85 ἱπιρεπάοπε, τοὶ ὄξηφε οὐ μῆνα αἰ κέομαι » Του 
πιράςοτγ. ταὶ ὅβηρε οδυῆνα Ὡρρδιεικνύουσι , αιια; οιοπτι 
{οι ἢτ, 

χεῖρας ἐποίτ ει, τ11 πλᾶπιις Ἰη]]εῖοτ, ὄι(αλεϊ, ὅηαφίίρον 
Φ΄ νον, ἔπ οτὶ σογο πᾶ πη ̓ πιρομΘ 9 ΡΙατατο ἢ. π Ροτῖ 

βεῖν πόλειμον, ὈΟ ἢ Πα πὶ Τη ἔογγο Τ πον ἀϊ4, δθηφέρω σοὶ; ἃ 
ΚοΠορΗ.. αἰτίαν σηπφέρειν, ΟΥ̓ Πλϊηὶ ἀ γον ἴῃ ΟΥΠΊΟΠ 
οὐ δῇ Οὔ σογο ἃς ογἰ αἰ ποϑὸ {δ ξοσγε 5 ἐν αἰτίᾳ πϑιε 
αμτίας ἔχάν, Ἐτντ Ογδ᾿ΟἹ αἱτίδυ δηφέρειν 9 ἢς Οἴςοτο αἰ 
ἀϊχὶε σγίπηοπ ᾿πέογγε ὃς στίτποη αβογγωρτο Ἀαθῖτ. 
πρὸς φίλιππ,, εἰ ἢ ἣν ἐφ᾽ Η ρα κλέοις τινὲ πεφυκότων τία; 

ὅπαφ ἕρρι 5 εἰς τίν μυγίς ἰω αὐτὸν αὐος τυὐίων κα ταξ ἡσείε, 

εἴν ζωικώρις, δθηφέρω αἰτίαν τρρϑύσεως, ρτ Οὐ τ οὨ14 ρου 
1 ρ. Ποπιοίεε, ὑπηφέρων ατίαν ψόδα, ΕΠ απ τὶ ΠΥ 
ἐπενεχθεῖ στε αἰτία, οὐ  οὐξεπι ογίπηοη, ΑἸ οί ἀαιτ. ὅθπφεξ 
Ῥαπα: στα: Ῥγορομτιητιιγ, ἄδτφερο μῆρη κοι τηγορέαι. 
ΟΥπιοη  αἰοσίαη ἄθμηφέρω τούτῳ φήμίω, ἀς πος ἀἰσο, Ια 
ἐπενεγκεῖν ἡ αἱ γυηυ δουλείαν . ποδὶς Γδγεϊτιζαιτι ἔπι 

εγ 411. ΧοηορΗ. τὸ χϑινῇ τοῖς φιλοσόφοις πὸ “ἢν πὸ 
δηπφέρων ἀυτεᾷ, δηπφέρειν κρίσιν, νἱἀς κρίσες ἴῃ ΠΙΡΡΙ. Ἄθπρε 
ῬτΟμοηάο, ΤΒιιοΥ 4, δθεφέρειν φαῤμῳκον 9 Δα Πλοτ ᾿ 
τυμπ»Οα] θη, απ (ἴλας ὐπεφερφυΐσοις ἀυταί κινδ'υυύοις 
μεὶν ὄςρακον ἑνὶ τῇδ πολι, οἰζγασιι ἴῃ ἔδυ γο νηὶ ΟΧ 

τᾶτο Οἰτταςὶ Ππιπτ, φέρω τελδυ τιον, ΡΟ ροπουΑρῆ 
πὸ ὅπλα πόλει, ἔογτα ἀσπηα αἀιιογῆις οἰαἴτατοπι Π6 
ρεῖν τοὺς κυήσεις καὶ τοὺς ὠδῖνας, ΠΟ ΠΟΟΡτΙΙΣ φαϊτύαιι - 

Ἐογτο ΡΤ σατο, ἴῃ Νιιπῖα, ΕΠῈ ὃς ΑΠ]Πςρο, ἀβογο. 1: 
Πιράο, Αςου τ, ἱ 

ἄυπι εἴς. 

δυφητιου μῆνις “Νὰ 

ταῦ ποῦ ὶς ρεςζατὰ, σαρῖτο [ςοιιη ἀονδαρέοπε, 4 Πἀππᾶ 
ὌΝ “ τ Ἀ τῆ “ ἢ οἷ 

ταγο νης ἴῃ (τ 1 }10 ἱερὸν γὸ ἡγρειώ ται τὸ τοιοῦτο ὄχὴ 
κὶ πιατρὶ τῆσ ϑεύν ϑϑηπεφηιωσ μῆμον, [4 ΟἿ, ἐφιεἐρωμῆσον »" 
[τεῖρτιιπι, Πλὴν 

Βτουςοηῇ σΓ 

ΕἸ ΠῚ ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ ΟΓΟ. ΠΕ ΠΟΙ ΡΟ, Γοΐαη, δΐρυ αὐϑϑεσεν νὴ ὃ 
ρώστιν, κὴ τεὶ φυ τεὶ ἐπεφίμικαν ἐκίστω ϑεῴ, οὐας ἀςο 464 ἷ 
ϑύτες εἴ τασι τοῖς μεγάλοις ϑβπφημίφειν τὸ διωμέόνιον: (ΟἿ τὶ δπϑ 
πιᾶσηας ἴῃ, Τριαν αατιοτοῶι ἐοξουτο ἡ ΡΙαζατομεπ Ρὴ ο 



ΕΣ ν᾿ 

ΝΕ ἢ 
πξοναο μοίρα, ϑεὸν ϑδηφημίσεντες, ῬάττῚ γ ΠΙ ΓΕ 4116 

ἱπιο φητοννίς Ἱπτογρτιδὲ τγαἤροῆτα δας Γγηξαχί, Οτο- 
: φυλέτὶ αἱ ταῦ τὰ ὅδωσαν υἱ τὸ ἐκείνου τοῖχ 3. τοῖς δα)"10 

γτες ἰτγί θαόητοβ, ἤτοι άπτος» Πα Π ρα τιϑέντες, τ 
"εὐν91. 31) ἄφειν τ τι  ἢ Π01 νοηείσανς, ἴδηις ἰὴ Του ς 
δῆτα ἴδ ἀτηιο τεἴταϊο αἰ αιιο ἸμΠσαἶτο, ΟΠγγ [ΟἸτο δ]. τ. 
Ἰρτιςαρ. 2. ἀο ἰἰς Ἰοηιιεις 4105 τορτοδονάοθας Αροῖῖο- 

τ ἰαπί πο (τοὶ ἀπςος ἀὐτῃοτέίαϊιο νοπἀϊσαθαηῖ 
εραητ » εἰ γδ παύλ" τὺ ὁπογλω κὐ κηφῖ ὦ ἐχφίω δπιφνμίζειν 
τοὶ γυϑκα τὰ 5 πολλῷ μά λον ἑτέραν, εἰ τὸν διδάσκαλον κὶ τρνον 

ὅλων, κὶ τὸ τοῦτον 'αιτὺν γ σεν τὰ διήμον, ἐκ ἐχο ὦ ὅπη) -ἐφείϑξη. 
ἐν εἶὲ ἐδὲν ὄντας, ΤΠ τοϊ Δ Π115 πυρὸς τὸν εἰπόντα τορομηῦνις 
Εἰ 9 υαῷπαινὼν ὧδ χοοις ὡς δὴ 3εν ἄγχι ὄντας, τὸν συ- 

σιτάνων ἔππφηἰζοις αὐτοῖς, ὅθα (αἱ τις εἰρωνεί εν ἐΠ) φῇ. Ἰά 

ταπιιαὶ Ρτῖποῖ ΡΣ. τίτι! ο ὃς ποιπλῖης ἸηΠσηἷς δὲ ογηᾶς, 
εἰς τὸν βύμεν θα σιλ. αὐδὰ τῇδ᾽ αἰακιδιων ἸΟα} 6 Π5 κὶ ἐθακλει- 

Ν}10. δώμονας δ τινας χὶ ϑεοιὶ "ἡ ἀὐύΐϑοις τοῖς προ γονοῖς 653- 

ἑ αμτῆοτος ἢ] σαποτὶς αἰ πιφητος εἰαεπιοηαϑ, Ἐππφη- 
πὶ οἵδ ροσιι! σον τιιπτογοπι αἰ Ποπαὶπο. ΡΙ τατος, ἴῃ δοῦ- 
Ἷ- τιια ολτις [Ὁ 110 Ὴ5 9 Τὺ πολλοὶ τ᾽ ἐδ ύλων ἐπεφλανζεν ἐυτῳ 

ὧν δυώλωτον :0) τσοὶ δεισιδα ονίαν τὸ βαρβαρικὸν, Αἰῆο- 

) “Λροΐοξ. τεία ἀαφνιυίζουσιν ἡ μὲν ἐγκλήματα, Ττία οτὶ- 
ς ΤΙΠΊΟΥ 07 1ς. τΓῚ 115 σΥΙ ΠῚ  Π 10 115 γῸ 5 γι! ρὸ ̓ - 
ἐδυίταις τγαψασιιητ, 
ποτ σαητῖο, Ομ 5» πιο π οἱ ώνσμα, ἢ 

οι απιοναφίομο, ἀϊσον ρτοΐςιονοοχίοτ, το νδάςο.. 
οἱ πάντα μα ϑόντες ἐπεφ Ξἔγξωτο μαϑυταμοὶ τοΐροπάς- 

τὸ αςοἰατιατίου νοχ. ὅπέρϑερμα «να ζδυηγνειωτων ,ὙΟΧ 
τίσ, μα ΟΧχογοῖτα σα γα πιότιγο σοπο! αμλαν] το - 

ς Πρ αατ,Βι ἴῃ Ἐρι, ; 
τὰ ἐπι τοις, ϑαφϑονώ σοι, ἴῃ τε Ἐχρσοῦτο 5» (τ Πἴζος 

Σ ἡ Ἰπυ νι ἱλ ! ἀϊας ΟΡ ποχὶ 155 οὐϊοίις. ἐκ ὄέφϑο- 
ἱπυϊαῖα ἡρεξζα σα] Ρ᾽ στατοΒ ἴῃ ΡῈ Ὀ]Ίς ο]Δ. ὅθε.- 

ταθ ἀϊο ἃ ροτοη 1 ἱη ΘΟ  ΊοΪς ἐς ὅπη φθόνον τόδε, ἤος 
Ἰοῦιηλ ἢ οΐπ, μεμπῆον, ΕἰιτΙ ρ1α. ὅτῖφ σον δι, τῷ πονηρω γε- 

ο ἔλέδης ἱπαινίϊο Πι5. Νά Ζαι 2. ὅϑεφϑον Ὁ, ὡϑὸς αἰσρώ- 
τὐΐπε5 ἐπα] άϊο (15. ΕἸογο δου δῆτ φθόνον ἀνα) 
τὸ 15. ορτπιηχευσὸς 5. αὐ ἀβίγυρος ὧν ἀΐλλχαης πύλεσιν ἰδα 
ὅδιν ὅη: Φϑονον κτη μα. ΟἸσοτο 2 (ε ΠΟ ρῖθ. αἰιγιιπν ὃς 

ἴα νγοιν. δὲ ραϊαείμν ἀηὶ ἤμη18. πιάτο ίᾳ τεσ οἴ! τὸ 
παι {1. τὸ σψέφϑονον χα μίαλειν . ᾿π 4 ἴάτη Πυΐτίρους, 
τὸ ὅ)τζνλον. τειύτα τὸ πρῴ ἤειν τής σονεν ἶνας ἕλσοῦς ἴη- 
ἢ ΡΙπταγοῖνας ἢ. δϑοΐομο, ΑἸϊαυδη ἀο,α ἀπ γαη 15) 

᾿οἐπαινετὸς ζυλω τος. : αὐὐνι 

ἩΠπἴο οὐ, ποφϑόνως ἐχουσι σερὸς δούλοις ΠῸΪ ἐπα] σςαΊ ἴη- 
τς ἸΡ νι. ϑεφϑόνως ζχω,ϊαιϊάςο ἰώ τ ὅβτφϑόνως διαχ4- 
ἱπιιϊάτοἢις, ΤΊ νἀ. 

πον, 1. δια φ τωρ τικον, νΟΠΘΠΕΤη »ταδάισαπηδησισ 16 - 
[ΠΧ τἰδγὸ 4.6] ᾿άοια οι φῦυοιοΣ καὶ ὀκξολιονν τάδ ἤιο 

ῃ 

ἡσύχως ἐπάδω, Γ40,τὰ -ἰτὸ σαπο. Τ  Θοοτίτ. 
ἔθιφϑ'ύσδουσα ταὶ μὴ καὶ νόσφιν ἐρυ κοι; ἐς Γρτοη5γ)ἐ- 
φϑυζειν οχροηῖτ Ειἠϊτοτὰ. νης οατιιπὶ τποτς ἴἰη- 

καΐς σητπῆ]υ εἰν, 
οἰξιιἸοφὲ «οί έξατὶ, ἔταφιλοπονεῖ ϑοι 9. ἡρης; γοΠπατῖο- 
ΟΡ. π ΟΕ ςοη. : 

ἡ ἀν Θηος ἀρΡ  ἐσατιι5, ΟλΖα, 
ο.πιεχα, ΟΠῚ ΘΠ ΓΟυἱΠος που σΠὶ γαίτο, ΠΙοτμ. 1114, 

, εἰ 
σα τον ὑλίω. 

“ὦ φοζου ἄν Θ- ντ ὅφηδεύς πο ὅηηφι ζώτατος» τηαχ ΊἸ ΠτΠ 
οἰτ σ᾿ 5 αριι ΑρΡρίδη ἴα Δπδτ δ. ὅθηφοξίθ- οτἱὰ ηγὸ- 
ΠΟ ΓΟΙν θπις, Ο᾽ ὃ δια τειχίζει τ πόλιν Στοῦ αἰἴκρας, ἵνα 

ὅτ: «. ϑητωι τοῖς τειραν τίνοις ἀπὸ τἶ κατεχόντων πίω; 

στὶς σοπἀ.ἶτι φός 9, 
αοϊο,Πῆτο. ] 
τουϊπος ο.αἀςο,ςοπἤιοτιάϊποπὶ παθοουἔγοσιοη- 

“Ιρογιοη ον ογα υ ΓΟ ΠΟ: ΠΣΠΟΟΥΓΟΡ το ὄθηφοιτα, 

τοῦ. φύρειν ἱσΥ ρετης ὃς ἱππρτοΠιο,ἐπέλευσις γντ 
ἀρὰ» Οὐ πὶ βάτιῖς Ἰπ σταῖς» ν οητὶ ἱπιροτιι5 δ νἹο- 

ἢ ΤΠδορῃ τυ ΡΟ γ ιις ἀς Εογατιο (οο το, κα- 
Ἰφορρὰν τ" εἰέ ρων, ὁχ οὔγω διωαμιν ὼς τίᾳὶ ὑπόσασιν αι)- 

ης ᾿χατα πεπληγμένωον “ἦδ ὑξινοντίων, ἴα [ΠΕ αππ1ξ ἀπρτγοῆπο- 

{πὶ νῸ} ἐπηρότηη. ἴλαιγῇι!5 5 οἱ ὃ. πειώβιέντες κα οϑραδὸν - 
ἰς ἢ ὄπηφοραν “Ὁ πολεμίων αἱ πέϑιωνον γϑοναίως, ὈΛατατοῖν ἴῃ 

Ὁ, δεξιὸν κέρας ὑπεκκλῖνεν τέο ὅτηφοσιν ἐκ τῷ πεδίου πρὸς (δ 

ὐδχτγιιηι σογηι (ος  ᾿πατς πη ροτιιαι οΧ Ρἰδηλτῖς αά ςο]- 
ἐπὶ ῬΟΙΥ Ὁ, 1100.3. τύ μὐὸ ἀροέ τίωυ ὅηηφοραν ἐ δὲς ἀντον ΡΎῚ ΠΊΙΗτι, 

Ἂ 

ἘΠ αι 

{ε ἴῃ ξογεπεῖς ᾿οπῖς πη ροειπὶ οχσοροσιης Ναπὴ νὲ Οσαοὶ δῆτ: 
φέρειν » ἢς Γλιι τις π βοῦιο ν Πιγραιῖς ρΓῸ σαὶ ἵπιρ ὅτι ἰχειιογον 
Ίρ ταὶ (σους. αἱ το Προ ἤσατιι ἰπἔουγς ἀϊχῖτ ργὸ (ὉΠ: 
τ ὃζ σοπτεγὶ διογοιν πεἰς ΠΠ|0Πατϊο ἱ οἰζνοο ατγίδιισῖο,, ιια; ὃς 

Οὐ οἷς δδηφηριὶ, τὺ τὸ τορφ ϑευῖνον τῇ μι ϑνῳ, {Π|πτὰ Ρεςιιηΐα ἤιρεν 
ΡΕΒΠΊσαμη πγοτοςέθπη ἃς τε δυτιιπη,αραὶ Ὑ Μιιογ (4. Οὐμπι15 τα 1: 
τουΡΥ. τὸ Ὄίξωϑεν δημοσίου μιϑιος ἐκ εἶσ ἰδίων ὅδ σεις παραϊχον, καὶ αἴ- 

το γᾶρ ὄξιν αἱ ὄπα φοραι ἘΠ 2 Παῖς Ῥοοιηΐαν Ετ ΡΙξαυς,γοῖοτε ςἰ- 
τὸς  οπσταηοϑ σομιιςηῖἔς αὐ τς ἸΝτπηα το 5, μα παῖς δη- 
μιοσίσις ϑπτφορίς, κὐ ς᾿ἐφαὔοες, Ἐππφορχ οτίατη τηοα οι παῖς νογ Βιιπὶ 
εἰπιορίρθογα ΟἹσοόγοηῖ τ ΕρΗΝ, ΟΟἸ πιο! α: ἃς ΡΠ Ιπχο,Ιά εἴ, - 
ἧς δ ϊοξξιοπο Ραγτ 5.5 ρυπβοϊριιὶ οσι}} ππογθὰς αι ἢτ αἰ κπ- 
τηότιηα ἸηΗπιτιι αἴ 46 Ἰπιρτοἤιοιης τ ἀϊοάαλη οὑπὶ ταξογα 
πγοπιδγα ΟΌΠογ 5. Ὁ ἀγτὶβ ἸΏ 14 ΠῚ τ ἱπηροτζιις ἱπρταςητὶς πὰ1- 
γΟΓΙ 55 Πρ οὐ ΠΟΠΊΣΗ Δα ςὶ σΟὨΠΙΘΙἾτον Θηττῖς ραιτὰ ναι ντο- 
τὶ αὐ τοίτ πὶ ἐρτΡἤοτος ἀρρε!]απο,ντὶ [οἱ οὐ ΡΙΔηῖι5. Ομ τα 
Ῥαιη εις (ΑἹ οἴποτα [15.3. Ὑ 51 ἀς οσι] οτιιπι ΟρΙρΒοτῖς ἀρῖτρ ποθ πὶ 
{0} τι ὅθηφοροὰς ἀἴχ, το [ρα ταὺς τἦν' ἑδυμοίτων σηυφοράς, Ἐτ δ. 4Ν Ὁ 
ἐγαυῖιπι Νίατοῖ ωρὸς ὅθεφυρας ῥῶ ματος λεπῆ οι, ᾿τοπὶ ὄθηφοροὶ [)1α: 
Ἰοξεϊξοτγιην νοχ οτρατα!ς οα ρᾶτϑ ἀγριιπηοητὶ 115 Ὡεόσληνψιν»ῖ, 
αἰτυταρτίοποτη {δ αιτιϊτ:ἀἸοϊτύ τις ἃ Οἱφεγοης ἀς Τητιθητ, ὃς 
ἃ Οὐτητ, σοι  ]οχῖο πὰς σοπο 0.14 εἴ, συμπέρασμα καὶ σύλ- 
ληψις, 1 Δουτι5 ἤη ΖΟΠΟΠΘ. λύγος δὲ ὅδι τὸ σωμες ηκὸς ἐν, λήμματος 
γὐ πουφσ) ἡ ψεῶ ον») ὅπ φορώςς. δ καὶ τοιούτος. εἰ ἡ μέρα Ἐδὶ, φοῖς ὅδι, ὠρόσλη- 
ψες τὸ ἡμέρα δὲ ὄδιν. Ἐπιφορᾳὶ 3. τὴ φαῖς αρ΄α ὕδι; δ σαὶ ἢσατ οτία οἷαιι- 
Πιλτι γε] (οητεητίαπι αὐ άτταπι [ογπιοηὶ ργδοοάςητ, Ἠστγηιο- 
δέῃ. τοΠΊΟ 4. ἐεῖ ἢ) εἰδέναι δ΄ τι τοὶ δυτελαῖς εἰρη μῖμα ε' σεανόπης διορθῇ - 
ται,ώς πῆρα τῷ Εὐρμπίδῃ, ΟἹ μοι δ οάκων μου γίνεται τὸ ἢ αἰσυ" τοῦτο γὸ 

δυτελοῖς εἰπτὼῶν ἐϑεφαπευσε τι ὄπηφορά . Τέκνον «ἰραπλάκηδι τιῇ λοις 

πατεί. Ἐπιφοραὶ ργατογοας Οἱ Ἰπιι θέλη ΟΥάτΙΟ 9 ὃς σπὶ σηροται 
ῬγοΪατα. Τἀςτη Πογπιορεπιλέξις ὃ πᾶσα μὴ ἡ πγαχεία καὶ σφυδεὰ νὴ 
πεποιη μη, δὲ άϑεσιν ἔγχα τίω μετ᾿ ὁργὴς  μόλιςα ἐν ταῖς δδιφορς » ἐν 
ἐδ γον εν στον ν᾿ δὴ ΣΝ - γα “ἜπΕι 
αἰς τὸ αἱ ει σιωή 5 εἰς λέξεις, αὐτοϑεν 2 ποινϑεῖσοι κα ρθν ἐ χασι,θῇ .ε πα 

π᾿, ὦ κατάουτε,»» γοαμψατυκύφων, ὃς 1ξγα, δ) 652 οἷ δητφηρηῖν ἐσύ - 
τ σιν, ὡς ἐφίμ οἱ τραχεῖ τ Κὺ σφοόρα!. 1 πὶ αἰθὶ πολιτικού λέγον 9 εἴ τις 

ἐδὸ φιλεπατικοιὰ φισει διοὶ τὸ πὸ Φιλίππε ὠρόσωπον μέγεϑ ὃ’ λαξζεἶν)ὅ- 

τι ἐκ εἰν(9. ὅηηφοραν ἐνε δέχ εηο γχἡ σφού ρόιητα. 

Ἐπιφορζέω, ὦ, ραΐςο ἴῃ γε] ἰἀροτ. Ηοτι. 
Επιφορέω, κοὐ σω,ἰηάποο Πιροτοάοῆιρογ ἐπ  ἸοἸο, Οπηρο τῖο  ὄαφερές 

υῆνης γῖς αἴωϑεν»τοττγα ἀοἤιηρον ᾿πϊοέξα, Ρ]μτατο, ἴα ἸΝ απλα,νιἊς 
ὄγπφύρηνα, 

Ἐπιφοιηϑεὶςγ ΟἿ ΘΟ Ἐ1159 ΠΡ οτσοίξιισ. ΟΠ ΠΕ]; : 
Ἐπιφϑοημκαγτοςς τὸ αιιο «πίον τη ΡΟΙῈ ρχυίστιατη τΊοπ[αττι, δὲ ὅτ ορὴ τ 

ματα, τὰ δπιφερθμῆνα μἶὶ τὸ δειπνῆ σαι 5 (ςοιιηἀα πιοηΐα 5» θΟΠ] αν], 
δεύτεραι τράπεζαι, ὅξετραπεζαάμωται, τοωγάλ αν το γήματοιγ ὅπιδορπὶ -- 
σματα. Ἀτποηδῖις 16.1.4. Τρύφων δέ φησι τὸ παλαιονγοεὶν εἰσελϑεῖν 
εξὲ δαιτύμονας ὅπὲ ΦΠΠ τραπεζῶν κεϊδσε ὃ ἐχάςου μοῖραν. ὕςερον ἢ 
σπογλεΐ τε κ, ποικίλα ἐπ ειστρερεάδει [ον οη(, ἐὐτφἐρεῶτα τ ἱπέτα 9 γριὶ 
λας Ἰμ[ἃ τεροτιητι!γ) διὸ κ᾽ ὄξηφορη ματα κλυϑύρω. Ἠετοάοι "δ. 
1ισπαίοις ὃ ολίγρισι χεέονται ὄηηφορμκασι ἢ πον οἷς [ἀοπν. ΑὐΠςΠ 8115) 

τὸ υἷν, τοι χτ, ἢ παροιμίαν, χε, μῆνον αζυδίωνν ὅζιφ ὄρημςι τέχϑ- τί ὅδε 

χὺ ἐναιμϑριον [προ π (. ΡΊΏΙΤΟ ἐνγυαι αὔριον, ἀο Π1οἴιππι» Νίαττ, κα τὸ ἐνώ- 
γήν ὅδ τὸ τρυφῶν )ώς ρας εἰδὲς φησὶν ἐν τρίτῳ αὗδὰ παροιμιῶν, υἱάς α- 

ζυδιωὺς, ὃς τύξαρις, 
ἐπίφορρς: ὃ νὰ Τνἔογθης σοι πιο. δοϊιηἀιισον Πα πιοης, ΤΙπιογά, 

110.3. εἰ αἴεμος ἐπε γγώετο τῷ φλογὶ ὄβηφορος ἐς αὐ τί), ν τί ππὶ Υ ον Πι5 
1πϑτιθη5.ὄέφορφ ς αὐεμος, (11 ν οητι!5 Ἰφοιμλ55 ἀεὶ ὃὲ ΡΟ ογοη5 
ἀϊοιτητ, ὃς φοεροῆας ἔρείρ. Ψῃν 81} τ ΟΙ Ὁ ΖΌ τα ἤπτροης ἀρῃρ- 

Ρὶ νεητῆς οἰιπτος. ΠΟ πιο. ἵκ μῆμνον γνοὐατ αὖρα τὸ ἱκό μῶμον. Π| 6, αν 
ποῖσιν δ] ἴκιμῆνον οὖρον ἵει ἐκατργος ἀπόνιων, ὅδηφορος οτίαιτι ἀἸ ΟΊ ΓΕ 
Κατηΐπα νγογιση ἔ ΓΘ 5) ΟΥΙ.ΠῚ Υ]ο τᾶ ΡΑΓΕΙΠ].1.» υοφορέσαν ΤΊΚΟ 
Ρ τις σαι ὃς Χομορ ἢ κοώηγ. δ᾽ ραΐ παῖ το Π|» ἢ ὀρμυτικοῖς ἐ- 

χοντας ὃς ΡΤορ᾿ τ αὐ ΔΙ 1] ιι14 ὀνεπέφορον, [τότ Ππιρ]ιοίτο ρτο- 

μλππι. ΗΙΡΡΟογΒιά, ( οπληι, , ἥ 

Ἐπιφορτίζω, ΟἾΤΙ5 φἰάο,τὸ πνεΐῖχα τὸ ἅγιον δγεφορτίζεά)αι!» Ναζαηζοῃ. 

ζ(ρίτίταις ἀμ οπαις αὐτσογονς Μοί ἢ. πη. ὅς τποταρὶι. πιοΐς- 

Πίδπι Ἔχ μῖθοο ἔδιι πεσουῃιηι {π8ο].Αγηξορμν ᾿τοπὶ 1 διιπις- 

τόφτο ο εςῆο, ᾿ : 

Εἰ πίφθαη)μα ν Ριορυϊὲ ΟΡται γα οΠτι1Πν; ἀιϊάαπι ἤαπιπιτγεάάιητ, 

Ἠείν οἢ. ὔηεφράγμα τα τοαῖ τα στ τὸ ς΄ 9445. 

ἐπιφοι δὲς εοον, ὈΤΟΙ 1115. 41 {6 Γτ1}15- πα 

Ἐτιβορσγοωρειάοατοι, σα αϊτὲ,ἤειϊτέ, ΑΡΟΙοιΣ. ὄδιφραύεως ἐρεῖ - 

γέ ῬΓΟ σωμὲ τοῖς ὦ ἐν ΕΣ ἀἰ τὰν 

ἔζο ηπππ|ὰ ΘΠ δγζο. ὄσπσκὰ Π| ομμαὶς μος ἐν 

Ὑπ ξανὰ δὲ χοορίτο; Δ ο Ἰογ ὀννρα, ἐν ϑυκιούγμαι, Οάγ!:ς, ὑμῖν 
9᾽ δγμφράσσετ᾽ δἴλεῦβον. ΑΥΤΊΔΠ115. Οἱ ὅ νεαςχθν ὄβθηφρα διεὶς μρίουνν 

ρεὥτῳ πίω) χώραν εἰκὸς λέγει πρϑς αρχἰανγδις οἰξιένϑυμαϑεὶς " πῷ 

λογησοίμῆυ τ9-. ΛΛΑτΙΙδ. δ) αὶ υρ χριϑτερη γ Ὁ θδηφοάσοι αι ει ΘΟ 

(όγαατα ας Πς. ὅθεφιοάζομω, ἀορτομοηαο, Αὔγαξιιβ,ξο δ᾽ αρ ὀκείς- 
γῆς Αὐτῶν χιφράοται" φάει δ υῖμον ὀφια χον, ἢ » ΩΝ 

Ἐπιφοάζω,μ ἀσω,π.ακαςἀἐρτομοπάο, 1ητο 90. ἀιΠοτο,άϊςο, τὰς 
ἀϊςο; τυ πιο! ΗοΠο (.ἐπεφαμσὶ τιρρθοἰπαιχὶς Βομοτγοσ, ΧΡΌΩ. 

σ ᾿ : ὙΦ, δι λἀπποιιεο»ίισ Ῥετο πεῖ 

δηῖπιο σοπρ  οζοτ, ςο- 

«ἧἭὝἶςζϑ) ,, «ὦ. 



ὅτό ΕὝΤΙ 
Ἐπιφεζῆω, οσἤτι ον» ο τιγονργαίορῖο. 
Εἰ πέφρενας ρα σοτάϊἃ. 
Ἐπιφεὶξ,τιοτις Πιρογῆς 415 πηα τὶς τεπιροῖζδες δάτιγα 2, 8ζ ἤριιπτα 

4παη60 Ἰηςῖρὴτ ἤατο νοπτΙ5. 
Σ᾽ πτιφο)σευηγης»,ἠνργαἀςατίαγπι οὐ οἰξία,σωφ ροσιωη, ὅελογισμιὸς»σιε- 

σις γὄϑανοια, Ε] ΘΠ οὐ. σῇσι δ᾽ ὅγεφ ροσιωύῃσιν, ὃς, 

Ἐπιφρύγφῳ,ἰάοιτ οἰπὶ φρυγώ. 
Ἀπίφρων,ονΘ- ὁ κἰ ἡ, Ῥτι4ο5 οφοθνιμοςν σιώετος, ΗΘ ΠῸ 115. ὅθ φρονα, 

βουλίω, 

Ἐπιφυάσες, ἢ, ργοραρί 95. ΤΠΟΟΡ ΒΓ. Πτοτ. Π1.1.σὰρ.9. ἐς ταάιοὶ- 
Ῥιι5 Δάηατα ἀρρομάιοοο.9Ϊ. ὅθμφύσεις. ἱ 

Ἐππφυεὶς, ἸΏ ΠΡ Γοης,ἰΠΠιγσθη5. Ναζϑη. 
Ἐπιφυλαήω, Οδίοτιιο, Ρίατοιὶ ἀς Ιςρ. 
Ἐπιφυλλίζω.Ε πιφυλλὶς.Ε πιφνλλίδες, ὅγεφυνιὶς ργοΟρτιὸ ραπλρίμιις τάςα - 

πα γίτις 4.1 Ἔχ τ ϊος γάσοπιος ρτοξειτ ὅζ ἴῃ σασαμηῖης ἔιρτι ἔο- 
Ἰιαςνάς ἃς ποιποη, οἰ πιοὶ α [10.3.ςἀρ. τινος ἀπθπιπὶ αιΐα 

Θεσαπια: ςασιαπαίηὶ ργοχίπιας αι: ἤππτ τπξασοιιπάα: » ἴῃ οο γο- 
Ἰιηχιδητιιγ οχ φαΐθιις Ράπιρίμὶ ρα Πα] πτνςὶ (τογι]!ος νογοοτ- 
τὸ πιίηιις ἔογαςο 5») 4165 γι τἸοὶ νοσαηξ γα πλάτος. Ετ ὄηηφυλ- 
λχίδες ῥτο Βυπιτποαϊ γασοιιὶς Ἔχ ΠΡ. ια! ες Ργοΐογτ ἰασ τι σὰ» 
411} οχ γασοπαγῖο ραιηρῖπο ῬΓΟΟΙσιΙΠτιΙΓ) γο] ταῖες ἤπιητ ἢ 
γἶτος σατθιιποι τὶ σοπτί ρογὶτ , ΟΡ ἰάαις ϑυμάλωπες ἀἸΟἸΙΏΓΙΓ 
ἃς ὅδιτραγοι,ὰ ΡΟ πος, νἱάς ὄηητραγ»ς. εἰν ομῖιις, ὄθερυλλὶς,, βο- 
σρυδιον μικρϑν, 5} τέλει βκας' γον. ν οἱ ὅπεφυνλίδες 9 τοὶ δἠπκαίυῆνα τοῖς 
μεγάλοις βότρυσι βοτρύδνα, [ξἀ τοὶ καϑ' ἑαυτὰ μιχραὶ ἐχροίιϊτ (α].. 
{πΠ γαῖ. ντ ποτα διά. ὃς Αγ τορηδηος Ογαπιπγατίςι5) 111 ἐ τ 
σιφυλλίδας γ οοφατὶ τγα τ δια τὸ τοῖς φύλλοις κού πῇ εὐϑοι 9 καὶ τὸ ωρῦ ς 

αὐτοῖς τοῖς φύγνοις. Ἐτ εχ αἰϊοτιιτα Γεπτοητία ας αἰςγί δὶς. ὅγ- 
φυλλίδες εἰσὶ ταὶ ἐν τοῖς βότρυσιν ἐν αῤχῇ αἰϑετ]ώμφι κε, Οἱ δὲ φασι τεὶ ἐν 

κορυφαῖς Τ᾽ κλυούτων. ταῦτα γδ. Πα ΕἸ Τγύοκ εὑτῦ χοέτω τα φύλλων ὡς 
οἱ βότρυες, δ, ἐπαίνῳ φυΐονται. [τὰ ἴῃ ργορτγία Ποπϊηςατίοης νἴιν- 
Ραυΐτ7 Ὀιοίςογι(ος ΠΡτὸ 4- ἀς {π||}10]5 αἰ ρετγα » πιις (ποῖα 
ῬΙΪηϊο, ἔγιιξξιι 1ο 4" Θ ἢ, καρπὸν 3 φέρει βοτρυώδη, ὡς Θτρυλλίδαπε- 
πανγϑέντα σ᾽ ἐρυϑρον, ὑποδώκνοντα ἠρέμα γ 14 εἴτ, Γετγῖ δυῖοπι τάςο- 

«πο πα ξειιέξιιπι Ἔρ ραν Πτάι5 πα ΠἸτιἀτης (αι ὁ χη οιη » δὲ 
ἴῃ σαοιπηΐηο ) τ γιιπι οἷπὶ τπατιιγίτατοπι σοερογῖτ, σαι ξάπι- 
τις Ἰοπῖτοῦ πηογάθπτοπι, Νιάς Σταφυλή, ΑὙΛ ΟΡ Πα μος Ροοῖὰ 
τγαπηατίοπο νἤις εἰ, οὐἰτη πα! δ ροοτας Επτγιρ᾽ ἀόπιαιο ἱγγὶ- 
ἄτης ἀϊχίτίπ ΒΕ ληϊς : Επιφυλλίδες ταῦτ᾽ ὅδ κ᾽ σωμύλματα Χελιϑὰ- 
γῶν μευσεῖχ, ν Οἱ οἰζοπάϊτ κάλοις ἐξ) ἡ πεϑανολόγρις » ὦ ὡς οὐ δὲν αἴξ 
λέγοις εἰσί. ]ιο ν Πιγρατι ὅ2) οἶ' δυκοιωώτων ἐδ ποι. δ, ἢ ὅτε δοκυ- 
σισύφων. Ῥατιιὶ οπἰπὶ ἤπητ ρος] ὅἠτφυλλίδες ἴῃ ν]ΠἀοΙ14 ) [ο- 
Πέηγαιις ἃ ν᾿π 4 οπηϊάτοσγῖδιι5 Ρτατουγι:μόίαιις Ἔχ Ὶ]ο5 γασθ πος 
το τι ἀίοιις αὐ γασοιπατίοηο πὶ το 601] ρΑιι με γῖδιις » ἀλη 
Ιεσε (οἰ τιιπι Γι ουἶτιςα Ρ.19. (ΤΠ) οττοτ..4. της ὅ)ιφυλλὶς οτ1ΔΠ| 
τασοππατῖο ἀἰοίτιιν 9 (14 οἴ, γεῖπ πιοηριις κολάμη ὃς [ρὶς"]ο- 
δίτιη ) γᾶς 11 ὃς γασοπηατ!ο ΤῈ» τὰ ἋὉ Ηοργαῖ5. ἴῃ Βι- 
ΠῚ ς σταςῖς εχ Αρήϊα Ῥτγορίνετα, εἰ κὰς πῆῖαι εἰσλλδυν ωρὰς σεγη) λγ- 
ς ἡ νυκτὸς, πού αὐ ἐπεῤῥίφης» ὅν αὖ ἔκλεψαν τὰ ἱχρνα αὐτοῖς γγὰ εἰ τρυγη-- 

πὶ ἦκθον ωρὸς σε ῶ αὖ ἑπελίποντο ὅδεφυγλίσα; ().}1 ΟΥαςοὶ Ἰητογρτα- 

το 5 τίυὴ ἐπαφυνιίδα » τρυγλῦϊ κα τείλοι μα οτίαιπι νοσλης ᾿ογοπιὶας 
4ου(νε ἴῃ πηοίηθιις γαλάμίω ἘΓαῖα: 17.) διιϊας ῥαγρλογίαν. Τηἀς 
ἃς γοχσιιπν Επιφυννίζειν, ἰδὲ ἐπαφυλλίδα νὰ δ᾽ ῥαγρλογίαν ποιέϊτα τα -- 
τουπατιοποίῃ ἔπσογονν οἱ τασοσπάγι. Ματςιις άγγο ἄς Ἀς σι, 
110.3.ς,9.ἀς ρα ΠΠπὶς ἀἸς (οἀος5 Μουιιίδ,τιπι ἐς γα τ 15) αι] 4 

τάοποιιπι ἐπογιτογαςοιηατὶ πος ῖτ, νΌΙ μεταφορεκαῖς αἸΧ τ) αι ἢῇ 
ἐδοιιά4α ν᾿ πη πα οο Πλρσοτς ΡΓατογπη 1, ἤγριω οἰμπελώνα ἐσω- 
γατουγάν Χ) ταῖς ῥείγας συλλλγεινοντ [καΠτις ἢ σα ρ.19.ν 6] Εποίνατρυ - 
γᾷν τα ὀπίσω, ντ Ἰ)ειτοτοι. 24. 4ιο( ὃς Ρεῖ τγαῃΠαγίοηςπὶ ἐκ- 
χκαλα κοῦ ει ἀτοίτιιτ πιά! σιιπη ζΟ. Γογοπλλ5 6. ΕἸ 414: 2 4. Ρ τὸ 4111- 
θιι5 οπιπίθιις Ππ σία ἩΕΌτγαρα ΟῚ» νογθο ντίτιιγ. Ἐπιφυλλίζειν 
τοι ρου ποταρμογαπὶ Πιπιρ [γί ϑορτιαρίητα ἄπο τη Τῆτο- 
15 Το πιία σαρ.1. ὅθ ύχλισον αὐτοῖς ὧν τρόπον ἐποίυσοιν δθηφυλλίσα, 
αἰρὶ ποίγα ὧν “Ἷ ἁμαρτημάτων μου, νἱ ρτο εἴξονυ χίζοιν κὶ εἰξακριζοιώ 
ὥασερ ϑπηιφυρλίζοντες,αςοιιτατὸ Παρ] α ὀχ φιήγεγοντ να] εὐῤίη- 
ἐρεν βὰν ἰὸπθημ. Ν αὰς ὃς ληχὶὰ [ΟἹ ]οἴτιιπι οἵε. νο! δηχὶα Βα- 
Βεγονντ Ἰοατῖτιτ Η!γο 5,11 ἀοπη ἰητέγργετος δεφυγλίζειν ἀϊχε- 
τος ντ ἰδ άςπι ς.3. Οἱ ὀφϑειλικός μὸν ὄθηφυλλια ὅι ἃ ψυχίω μὺ αἴδᾳ 
πείσεις δυγατέοας πόλεως» ΟΟΕΪ 115 ΠΊΟΙ15 (ΟΠ Ἰοἰταπὶ ὃς ληΧίπη Πμα- 
δεθῖς απίπιαπι πιεαπὶ ργόρτοῦ ντδ 15 Η]1α5. ᾽ 

Ἐπηιφυνλόκαρπος,οἴἴς ρίαητα ἀϊοἶτιιγ οι ἐγιιέξιι πα ξοττ [01 ἀοτίο, 
1.ὲκ τῆς ῥάχεως τοῦ φύλου οι! απο ἀἱ ον τι ίσιι5.1,κεντρομυῤῥίνη ἢ 
τς ὀξυμυρσίνη, ἢ μυρσίνη ἀγρία, ὃς ἰαιτιις Τάχα Πιῖς ΑἸοχαματ ιν ἱ. 
καὶ Αλεξανόρεία, ἡὶ ἐϑαία δάφν», αι η ὃς μι πλ 15 ἸαυιτῈ8 5]. χαμαιθα- 
φιη Ὀτοίςοτί ἀἰς , ἀτπιςτία ἃ Ομαπησάφρμης ὃ γιπςα ΡοΓαῖηςα 
ῬΙΪηΙ]. Ας αι δβγφυνλόκαρπα [Ἰητ,οα μεταξὺ αἰεκειληφοται τὸν χαρ- 
πὸν ἀϊσιιητιτνηα ἐγινέδιις οχ οἰγοι:πιρ! οξζοητε ἕο! ο νοις ςὔ- 
ξορτασιίο οὐπιϊςατονὺ ΧΑ. πίω πρόσφυσιν τῷ φυίλχῳ ὅθηπεφυκως ὄρηνγϊὰ 
οἵδ, βο το ἵπθλτιις ὃς ἀἀβαγοης » 4 φαΐ οπη ἴῃ γαΐσο δὲ ἰλιτο 
ΑἸεχαπάτῖπα,γὲν μέσῳ, τας άϊο. γγρίω ἐν μέσῳ τῷ πετείλῳ, Ἐχ ἢ] 
Ῥαιιοϊς,γοτιιπι ϑαταγα ροτίρςέτα » Οταῖτα ας {ἰ[σγίθατπι ρογ 
τα [πτὶς ας. Προς 5. ἃς γῦ Ποπογάτιιις ἀγρίτον ἐς φοπτγοιιθι 
ποῖα οχ ἔς ταάιςαῦῖς, Τα ορ τι αι. Σγρ. Πδ ας "δὴ ἔγνων 

ΕΠ 
καρπορύξᾳ, μεταξὺ πδειειληφότα τὸν καρπὸν. ὥσσερ αὶ ἀλεξανδκα 
δγιφυνιόκαρπος, ὙΒοράοτιις Θαζα. Ἐγαξεξογάηας ἣν 
ἐγαέταμη ἔο τς Ἰητογοςρτιμπ σογφητίανντ ἰΔηγιις ΑἸοχαι αιᾶς ἐτιιέξιιπι Παρετ ΕΟ] ῖς σἸ σατο ΝΜ απο ο  ιις ψ γρΊ ας 
{ζου 4.1Π ξο τὶς ἔγαέξιιπι ξογοητοηι δγηφυν ἄκαρπον τταπίε 
το 4 ΤἼΟρΡηγαῖι νοῦθα μος ἕποίο, ξο]α φιφάλεη ι 
ἔζαπι ξογϑησῖα ὃς ητοτ [ς ἔγιιδειπι ΔΙ Ρ] χα. Ιάοπὴ ΤῆροΙ ἢ 
οἰπ οτπὶ ΟΡ οΓῚς ΠΡ τεβιςαρ.17.τῆς μᾷ οἰῶ ἀλεξαν δε, ὑάλ 
δάφνης ἐν τούτῳ τὸ ἔηον, ὅτι στρ υγλοκαρπὸν δεν, ὥαπερ ΕΙ 5 
ῥίνη, ἀμφότεραι γὸ τὸν καρπον ἔχουσιν ἐκ τῆς ἑαχεως τούφύν.», Τ' : 
ἄοτιις . ΑΙεχαηάτγί πα: ςορϑηομίηατα; [ἰλιιτὶ Ῥτορσίοται ἘΝ 
ἐπιέζαπι ἤιρεῖ ἕο [14 οἱ ΒῃΪτ 5 Ζιιοιη δά πηοάττι τῇ τας 
{εγιδ: φιρρς παριαιίλαιος ἴαρεῖ ἀογἤιτῃ ξο 1} ἤν : 
[ζοτῖάςς [10.4.:παρ.:4.7.δεφνη ἀλχεξ αὐδδεία φύνια ὅμοια ἔχ( ὁ 
σίνη (ἰτρ μυρσίνῃ οὐ Ρ]Ἰμ10)) μείζονα 3. μαλακώτερα ὴ λϑι τ 
Θκ 5» καρπὸν ὃ ἐν μέστις . ΠΟΙ] ας Γεπλΐῃς ἴητου ξο]14 {πὰ ΕΒ 
ἴῃ πιο 115 5 ἀϊσοηάϊιηι ξμῖτ γε ντὶ τὸς Βαθοῖ ἰητο ρας Ηἱ 
δ 115 ΕΟ Πἰς 7 ὁ πηράῖο 011} ἀοτίο ἐγιιέξιπι ἐπαίοὶ. πάσα" 
Ρετιοσί σαρίτο Ῥ]οίςοτιας5 ἀϊχὶς Ππη το, γα σαι ἂν μὲσ 
πετάλῳ καρπὸν ἐ χειν,1(ἰ οἰς, ἴῃ τηθϊο ἔο ο ἐγ ξιιπη ἔδι 
Τρίς Ἀπο ΠΣ θασςας ἃ πγραϊο ἐο]ἴο ἀοροπάςηζος,Ρ μαι 
Τα, ΤΟΙ [οι 5)οΟπιΙογτῖτ. δὶς ἀιτοῖπ ἰς ΠΡτΟ 15. (0. 
ἰχυτιις ΑἸοχαηάγιπα, ἕο το ἀσυτίοτο Ζιιὰπη ταγττὶ, ἢ οἱ 
απ άϊάϊοτο, (δρλίης ἴητοῖ βοἱ να, ὅζς, ]οἰξοτίδος οὐ απ] 
149. (ὐλπιατἀαρίχηοστι καρπὸν ἐχέν τοῖς φύλνοις ὄξμπεφυκ Ἃ 

δηπφυλλέκαρπον οἰἴς Ἰηηιοη5, ΒΟ Ππις ἀηποχασι ξο 5 {πὶ 
τἀτχιὶν εἰΠ, οὐ ᾿ 

Ἐπίφυμῳ, Οχτοναἀπαίςοτ. ὁ ὄξηφιδ, 4 ΟΧτίττ, οἱ δηφυέγτες, 
το ΠΟΠΙΡΙ ΧΙ σα Ρ.1ς.}}0.2. ΜΔ ΠΡ. Ν 

Ἐπιφύομαι σοι ς᾽» ἀηαίςοτ,α Πα’ θῳ. Ἐπερύομαι ετίατη 
ἀπυδάο,ῇς 1 ατίηἰς φάοτῖοτγ ἀϊοίγιτ. Οὐ βγη. ἵμ 
φυέϑιω πάλιν “ἦν' λογομάχων, ΡῬΙ ατατοῇ. ἴῃ 6. δγιπροῖ, σ᾽ 
εἰκὸς τοῦ λόγου χεχθέγτος επόρανετο, ΤῊΣ οὐὺ, ὅπηφυοάγλων τεῷ ονημι 
δ' υὐσῦρ δικουτων, Ἐπιφυ εὔϑοι ἴτοη οἰτ ὐδιπλέκε ει, ςῖτο ᾿ 
ντ, τοῖς Ὁ ταῖς χερσὶν ὕπιφνό μην. «δεῖτο βοηϑ ὅσαι τοῖς 

οχ δια, 
Επηφυστίω,Ἰπτιιπιςίςο η ἤο.ΑὙἸ ΠΌΡΕ ἴπ ΡΙατο, ἡ γαστὴρ 

τὸ μοιφν δῃτοῖ ἱηταιῃοίςεθαν βατίθας. ἣ 
Ἐπιφυσιςγςοτοῖῖο, ΟἹς, ἀσογοπηφηταμι, Ρ]1η ὕθήφυσιν λαμζαν 

το ᾿πογοπιοηξι! πα, οἰ, ΤΉ ΟΡ ΕΓ, μΕ ἘΠῚ. τισαροῖ, ἀεὶ 
φύσιν λαμξαμει τοὶ δέγδα κα τ᾿ ἐνιαυτὸν, ὁμοίως ἔντε τοῖς αὔα 
αἰεὶ τὸς ῥίζας, Ἐπίφυσις ἃ ΟΑ]ςπο, ὀἰοῖτιι ἴῃ οὔϊριις» 

᾿ ἅτερον ἐνωσιςγαάηατα ἀρροηαἸχ.ΙΏτογρτ. 
Ἐπιρυ τόσω, [Ἰροτίεγο, ΓΊατοηῖ. ᾿ 
Ἐπιφύω, ἈῇΙρογ ργοάιις»ασσοπογοιϑοπος, ΤῊ ΟΡὮ τ. 

ΠΔΡ.17.αἰτοὐθηφύειν ὃ ἀεὶ δὺ αἰκρέμονας, ὄβηφυω, ἱπηαίξι 
116..4.ςρ.49.ἀς ΟΠαπηδαρ πο» καποὺ δΊ, αὐίησι κα 
τοῖς φύλλοις ὄπηπεφυκότοι. ἱ, ἔγιχέξιι πα ἐπχῖττις ἕο Πς ἐπηάζ 

᾿ Βατοηζοῦ, ΟΠ 5» Γἔτποπ ἀπ ποχιπι. 
Ἐπιφῶνφω,μ, '(σωγπνκζα»ἱῃς [Δ ΠλΟ ΕΟ ΧΟΙ πιο» οο απιο,νο 

ἀςονΝ οαττγ. Ῥάτῆπον, ᾿ 
Ἐπιφωνημα, ατος» τὸς ἘΧΟΙ Δ πηατῖο : Γοῖ ΠατγαῖαΣ γε] ργοβαῖ 

Ἀςο]αιηατῖο ) ᾿παμῖς Οὐητ]. ςαρ.5. 1.8, χὰ τα 
τία πῇ 1. 4.(ἰς Τοτςητίοης, 

Ἐπιφωγηματικεῖς, ΠΩ Π Δςο ππατοτὶ ὸ τ Ποατγιςὸ, Πογπτοι 
Εἰ πιφωρᾳέω, οἰ Ἰ(ο πη ἡμοά φωρκω, ἀερτομοηάο, ὃς ςοῖπη 
10 Βιττο,αῖις ἀἰο ἐδοϊποτις γηεῖ, ' 
Ἐπιφώσκω » 1]]σο ςο. Μίατει, 28, ὃς [λις,213. ἢ σαίζίαι 

(ΔΟΡατῇὶ ἀϊος ΠΠπςοίςεθατ, 
Ἐἰπιχαίνω, ᾿Π ϊουἰτι!ίςο. 
Επεχαιρεκακία, ναι ἀπ ΕΧ αἹϊδπὶς ττιδ[ἱς. 

Ἐπ’ χαιρέκοικοςγ..0, πα] ΘΟ. 1ΟἾ 115» 4" Ιπταταγ αἱ ἱεηα «αἱ 
411 Π1 18. ἀγτίδιις οὐ] εξελτιιγιςοητγατ, Ἐσπιχι 
δτγαῦ. πόπιο δοπαγιι ραττλιμη Οἴςοτ. αὶ μοπὸ 
{τι ἀτὶς δεν γτυτοιτι ἀπιρ  ςξξίτατ, ΕΠ νογὸ ὅδυχαιρεχαὶ 
ἡδονὴ ἐπ᾿ ϑμοτρίοις κακοῖς 14 εἴς, ΜΜαϊειο] οητία,ΕἰΕΥ 
πηαίο αἰτουῖι9, Πης ἤχο ἐπιο] πιφητο, γὲ ἀςβηὶ 
{0α].4. 

Ἐπιχρω, το αἰτοηῖς πα ἰ591π το: ριά ΠΤ οπιο 
Ῥίτατ ὃς 1π Βοηδετι ραττ ΠΊΡΓΟ δλιάςοιδορβος, τη} 
47 πρῴοτοντ᾽ δθγχαΐρω τα Ες Ποἶτοτ τοι σογοηῖς ἴατο 
εἰὰ Δ ΟΠ] ττιις.ν οἱ ἡ δαι ἔτει δέοντι πε, εἰς σὲ 6) ὦ 
απ ἰά ἐπι ᾿θιάςπη,οἱ δ᾽ ἂν γελώντων κοὶπιχαι οϑντων 
δὲ, 1 Παἰτθὴς ᾿υι}15 πηγαῖς, ὅθηχ αύρειν τοῖς αὖ πῆς κακοῖς 

Ἐπηχαλαζάω, »τΑη ίης ἱπηρετουίδι ν ογθοσο ἀρὰ {μι 
ἘΕπιχαλάω,αχοςτο ὉΠ ,Γκις, ἴτοῖπι ἀοπηίττο,ἀς τί πιου 

φος ὄδιχαλᾳ τὸ βλέφαρον τοῖς ὀφθαλμοῖς. αζαηΖ,ἀς 

Πριιτγα ἴτοτ γοπῖττο ρα ΑΞ Εν]. Ῥτοπιεῖβοον τ 
Ἐπιχαλκαεύΐειν, α τῖςατὶ ἴδι οάεγο (αροτ, 1τότη ἐπ ἀρ οΓ Ρ τῷ; 

ὃς ουμάο. πιεῖάρβοσ, δοςῖρὶ τγδάϊτιις το σχροβο ἀρ ἐδ 
ἘΒετοσῖς.3. 

Επιχαλκίσωνατηατὶ, ὁπλῖται. 

Ἐπίχαληον, ἘΕΙν Πἢτὸ ς΄ ιφι ἶω αὐλῶν δικὶ τίοὶ φορζειαῦ εἰ 



--ν 

ὙῈ Ἢ 
᾿ 

Πιρετγῆςίςο. ΑὐΠορίαη. ὅδιχέλκα εἐἰαοίδες α- 
ο φαὶς Ηοΐγομ. ἀρ ῶ ἀΐὼ ἔληζολίω), ἔγιαι 3 βύ.- 
Ψν1 ΟἿ Ἵ Ἢ 

τὰ ας ἱποιἀο ἰπίσι ρου ππρτῖ πιο: ΡΙ ταν ἢ. ΓῈδ]]ς. 
κα των τοῖς παλωοτείτοις 83ἐν ἐπεχώρατῆον " πϑρξα τὸν καὶ σιω, 

ἰς Δα τυῖ5 Βοιιῖς νο] ρασιια 15. γε] [εἷς Πσηῇ ἰαςὶ- 
χεχαθαγ ρον φυΐνον, Ἔγγατιιην κι Πτιη. 

ἀπς. [Οἱ εχ ἀρ ὴς ὁ γχυομίμ τῆν ατι ἐχθρωῖν μου.. Ἵ 

ἡ δε ἴῃ Λαο ὅδ χαριν» σι ατι55 σνατιο 5. αππαῦῖ- 
ἐδονοπυίξιιδ. νόμος ὧς ὄθηχαρις» [οχ ΟΠοΓΟΙα ὅς πιο ὶς- 

ἄς τ ερὶδ. : 
τιοϑῦ οιιπι στατὶα, Ια Π οἰ λυ Π τον, ΑὙἸ ΠΌΡΕ. ἴπ 
ὃν ἰδ λαῦν θξεχαρίτως α᾿'΄γ ὦ ξένε. ΤΠτοΓρΓ. κεχαριτωμέ- 

συᾶμως ἡμῖν ἀπόλοιντο αἴ, ΧΈΠΟΡΗ.. ὅδιχ χρίτως εἰπόντας 

Ἔτος αι ρτατίαηι ροΓΙΟΝιογίνητ, " 
ἊΣ ΠΟ συασια ἴῃς Τὰν φημ τπισ»ἱ οΡ (15, Ἰεοσα ὅταζιι5 
ἸΕπίχαμφ(παιῖς Ηοΐν Ἐἢ.)η αὔὖϑῳ αὐ κοῖς ἀἴρᾳ. 

ἐηυ{πὸ [ΟΡ τας ἴσοι δα στατίαπι. ᾿ 
δ. το ὰ σαν} ὃς ἰατιτῖας πιατοτίαιτι Ῥτοθοῦ, χαύ- 
ἕξ 

ἡ ἰὴ ]τατῖο, ἱ 
ἀο οὐἶτις ᾿η(οΠεῖτατε οήγῖηος [αταπτιῦ, ἐς ἐπ- 

τὸ σαιικὶ οὐ 55 1 τὶ [55 ΓΙατο Ἐρι.8. βαξζαροις ὅλι-- 
νδοτυςιταάτις Βατθατὶς.[ατίτίατα ἃς τὶ ἴμτι αυθαγὶς 

ἀτὶβ ἔα τὰς τἱ ἀἹ σα 5 ηοη γε ΕἸΟΐμι5 ν οττιτοβατ- 

βςαπς. Γπτορτος ΤΆιιςον ἃ. ὅβήχαρτοι,, αι] Ἰτοῶν τῇ ὀλὲ- 
τὸν τεὺς αἰσρώποις ὕπεχαρίαδαι,ςαρ. 1 Ῥεοιιοτ. ΑἸ Ο] Ὡεό- 
 ὅηύχορτες ἀσιξιῶν αἰπώλεια. 

δ αι Τα σους πιιϑοίπορ5.Η ῇ, 
7 ατοῖτιιν ἀς πιοηίηγα πὸ ρίοπα,α ἰπέγα ἰαρτὰ σῦν 
᾿- 2εὰ ς, ταὶ χεΐλυ αὴ ἔχων. Κηπιχφλὲς μέτεον, τὸ μὴ πλῆρες. 

οῆς ἃς ἀτεη!παταια. ΥἹΌΝ. ἱππ σιν» σὺ ϑέαις ο- 
ς ὃς ἐποίητε τἰμιὴ πόλιν ἰμδ δ μετ ἰοὺ, ὄυρων δπιχέλῆ 9 4ἱ 

γόπι ποίξγλαι Ρ᾽οηαπι το λα! 5» πλασπα εχ ρᾶττε 
6 αὶ ντθοπι ποῖγαιι αυαπι πα σα ΕΧ Ραῖτέ γα- 

σπῖξ, ΟΧΡΙ σαῖτο παπιντ Γἀτί εἰσ ἐχρίθτις Ὁ Ἐχρίοτέ 
τὸ Πσηϊῆοατ ἃς ἀδρίοτς αριιὰ Τ ογθητ.ϑῖς ὅβοχελὴὶς 

Ἰππιῖτιιτ. Γαξογρτ. ὅς τὰς ἐ ποίννε μετ ἡ ν αὶ ὁλόκληρον ἐμ 
ὧν εὖ σειν. τ δῆτ χτιλλ. Πα τ, ξνδεά, Ἐπ χ εἰλεὶς γὸ 

ὃ τὸ μὴ πλῆρες » δ). ὁπομετου κάνουν, ῬΟΪΠΕχ ἰστο [ὁ- 
ἐποχαλὴ υἱὸ, τὰ ὄπήμετδα 5 ὑρχειλή ὃ ὧν υὑπϑραίρει 

τιλὲς ὃ. τὸ ἐγσξές, ΑΤἸ ΟΡ Πα πι655 1Π6 1 5 ὄξηχειλα 
ν τὸ ὕθνπύλογα, ὅθηχειλιὴ εὐίαηι ἐς σαιχῖιῖο ἀἸοίτειτ, 

ὁχά 

τὴν 

ΤῸ ἐπ 5 νεῖ Ππη Πἰοῖτοτ ας Βνθεγπὶς τας σοη- 

ἀϊεῖτιον τοπιροῖξας ἡτι: ροἵ ἀΐεπι ἄαταγαηι [α- 
ΟΠ ἱεουπάδιῖσι ἀΠ οσγ ας ἧτ οἰγοα (οἸεπποια [τὰ- 

νυ τον θυ ΓῸ ἢ Οτρα τ στοά τοσ, ἀΠΙτηυτι αὐτοῖο. Ῥίατο 
τε οὐ δὲν αὖ γζύοιτο ϑιζυ "ζκς-ὃν ῳροίουσὴς τὴς ἡλιπίας, εἰ 

χόγοις οἷς νεώ δπεχέρεῖ ) πλέον παίδων διβνέγπκοι αἾδ 

γων λόγων, ΟἸςξοτο Ταῖς] 1νε ταϊ αὐτὸ τπλετσι ἔα- 
5 ΠΠ ΠῚ ἀῆζατο ρτοςοί οι αητ ἔπ ἰὸς Οτατιοπιπὶ 
Ἴπης {4 οτοταπταπι ἄτι ΡΈΟΓΙ 5. ΓΟ 1115 Ρτα- 

᾿ 11 1.0 ΟΥΑΤΙΟΣο5 αἴτι ΟΥ̓ Ὠζ, Ῥτορσῖς π- 

ἸΘΠΠ1 Ἰῃ πιᾶητις Πιπιοτο ὃς ἀσο τς δϊ. ΔἀοΤΊΟΥ »ἐφίε- 
στο ἱα οἴ, τέλιηι {οΠττηο. Βι. ἴα ἘΡῚΠ, ετε- 

σστοίϊις οσσιραιῖς, ]ετοάος. (ἐν ἈΑεςιΐτ. 1- 
᾽ς δηυόγιμον, καλὸν υνῥ ἔΐ; γον ἤδη χειρρῦσιν ον μέμὴ αἰεὶ τὸ 

σοφίας διατρίβουσιν, Οὐ τι5 ῬταΟΙ ατιιπι ἀρ στοάίθη- 
5 Ὑ ΣΓΕΤΊθι15 πη. ΠΟ τιιπι. ὡς 2. ὁ ὥνετο κὺ τ αρεταφί- 
ἱοὐδύύω ὸ αι δάζεταν, ἐπεχείρει τὸ ἔργ»ν.Ἐπ οὔ Βα- 
πιδάετς ἃς Ρέῖεῖς οὐπιτίϑεῶτονντ ὅπηχειρωώ τοῖς πο- 

τ. τ. ΡΟΪ τς. ὅσσον ἐγιῶι τοῖς τυράννοις δδεχειρριἶσινγ ὁ- 
ἐλὰ κὶ τι ρ(9ὲς ὀΐσεις αὐτοῖς 7 ΤΕ Ρ 15 ΠΟ 15 ἀετὸν 
πταγο, δῆ χ εἰρεῖν πορῴγμεισι γεωτέξρις ΡΠ Πτάτο]ι. 1 
τῷ ἔργ ,Δ4 οριις ἱποιππηροκίάςπι ΡΠ αταῦς λη Γὰὶ- 
τὸν ὅγπιχ ειρρυιῦ τα τηλικούτοις Ἀσϑεῖν αὐπαντεες 5 Ποτΐ 
1] το πὴ ταητατη ἀσστοα  τ7τ. ἰατοατ δαηέϊοκ. ἐς 

᾿γαῦσι πρὸς ἀϑίωναϊο:ς 5 ἘϊαΠς Ατῃποηϊοη ὃς ἀροτϑ]ν 
Οη Πρ οτο, Οὐτπὶ Τα Πι το  ΘμΟρΡ ΙΝ, ἐπεχεί σου δεκιλε- 
ΠτῸΓ ν οτίσα σοηβοττο ἴοι στοά! εραπτατ, ὅθε εἰρώ 
δτοάϊον ἤπιμ] οξῆςειε,. Ρίατο ἘρΠπ.7. νδὶ ραυ!ὸ 

τῇ οἴογτιιν ρώτα σἹ ἰὼ ἃ το αροῖτον ἐπεχ εἰρη 8} κοδᾳ- 
αὔα: τοητατα ἤιπτ ἢο τ], ᾿νε ἤογεητ ἴπ σορταὰ ἤμητ. 
ἄτω γδ τούς τε τὸ ἔπηέναι τοῖς ἐναντίοις ὄσψυ χ᾽ τάτοι αὐ 

Ὁ ὅθτχειρ εἰ ἀϑεὰ ἀσφαλέτατοι » ΔὉ αἰλοτιπὶ ἀρ ρδτιτῖο- 
5δ' οἰ ποπίθιις τατηππιι. δὶς ῬΙΟτατο θαι 1Π ΘΟΥΓΟΥ Ο. 
,Θ- δυχόϑεν ἡ ἀσοτοῦτι ἀποὶρ᾽τι ἀρροτίειις δὲ οἰγςθη- 

χεῖρα διαγράφειν ἴῃ γοάίοτ [στ δογο σασα ἀςε δοηςξξ, 
ΠΟ ΟἿ ΠΟΥ. λογίζομκοι» ἀΥ συΠπη ητΟΥ 5» ἀτραπΊητῖς ἃ- 
Ὁ] τιϊοῦὶ σοποσ ὃς ργοῦᾶτο, 4-ἀἀ που ΓΗ ΠῈ Ρέτο 

Ἐ πιχέφφτονία ας, εἷ Ρ  ς1(ζΊτιτ. 

Ἐπυχεῤῥοτησιάζω,αςςοάο 4 Πριιγατη “ποτγοποῆ, 
) 

Επιχόνω, μεδυσωςπ.οόυκαιγ δὲ 

Ἐπίχεω, πξαπάουπαροἕαπάο,ο πιπάο,ἐΠ[Έ110
.Α ξξίμιυπι Αςσυ, 

Ἐπίχνοις ΠΟΠΟΙ οτεισοία παρ η9 15» 

Ἐπίχολ οὐ ὁ, Ἰτασιμγῴεσ, 

Ἐπιχορηγέω»ᾳ ἡσω, ποκα, τα ΘΟ ἔτι 

Ἐπ ΤΊΣ ΟῚ 617 
ἐγβαιπὶςηξῖς δζ ἱππα 0. ἘΠῚ οηΐπι ἐπε τ νἤτοτα αριιᾷ Οτα- 
τοτοϑ ἃ ζαῖπρο ἐπ ἔοτιιπη, ὃς αὖ δεῖς Ἰη πειιέξα ἀα ἀγρηπιοητο- 
τι ἢ ογάϊηοπη ἄτας ἀἰροΠτιιοηςλ." ἀοττιῖη ΡοΪοπιοης , φηὰ 
μα) οὐδὲ καϑίζων ἔλεγε Ὡρὸς ταὶς ϑέσεις,, φασὶ, αὔθυ παι ἢ ἐπεχείρει 
πος νογὸ (δάφῃς ἀπ] ογοθατ ἐς αια Πιομῖθιις ργοροιείςννε ἔς - 
τι μητ 7). (84 ἀπηιι]δη5 ἀτριιπιθητα οχρ Ἰσαΐσατ, Τάοαι ἰῃ Ατὐςοῖ- 
1λο. ρώτος ὃ νὰ ἐς ἑκάτερον ἐπεχείρησε» ὃζ ρυΐ πηι γεγο γοῖ- 
{ιι5 ἀγριιαγδητατις εξ 9 14 εἴξ, σοητγα ποραητζοσῃ δέ σοηῖγα ας 
Ἐπυπαητοπὶ ἀΓΘΠσηοητατί τη [τίταϊτ, ΑἸεχαηάον ρτίσαο Τορίς. "ὁ 
δ συτὸς εἰς τεὶ αὐτιχεί μβνα ὅλη χ εἰρεξ οἷ τι ντγαηηιο Ράγγοιτι ἀγϑῖ- 
Ὡγξητατιιγ. ΑὙπτοτ. ργῖπηο ἐς (ἶο, λορικώτερον δὲ ὄξιν ὄπ χειρεῖν 
"ἢ ὥσε,ν οὐ τη Ιο σία ἔλοιίτατο ργαάϊτο σοπιιοπίςητίις οἷς πος 
ἀιοάις πιοάο αἰΐγιογα χιιος ἀἰοῖ πγι15.Ε πιχειῤ ἔομαι, οὗμα, ν οσδ 
ΡαΠΟΧ ΘΠορ ἢ. ὅταν ἢ πονηρὰ . ταὶ αἰο οοὲ δδεχέρειται καὶ ψυχη δῆλον, 
Ἐξ δε χέ οὐ ὑυῆνον ἀϊοῖτιιτ, φιοά οἷ ἀΓΘΙΠΙ ΠτατΊ Ομ Αἰ γι τι}, 
ῬΒΗ]Ὸ ἐς ππιιηάο, τϑος ἢ τὸ ἀπο τῆς μειώστως τῆς ϑαιλείοσης ὅδε χει- 
Ὁ). εν, ἐκεῖνο δεόντως αὐ λφγριτο, 1 αιϊοι ἀταπτπρητᾶτιγ ἐς πηᾺ- 
τὰς ἀἸπιϊπατίο 6. ϑὲς. τὸ ὅτη χ ει ρρυ μὴν ον ἱα «μοι αἰπειῖτιιτ» Ορὶ:Σ 
ΠυϊξορτιπιΡίατο ἀς Το ριρ. 

Ἐπιχείρημα οτος) ΤΌ) ΟΠΩΓΙΙ5.ΟΟΠΑΠΤΟΠ ἀσοτο πο. ΟΡ ̓  ΟΠ ογοσηαμος 
τῆν Ποριπιις ἀϊα! εξ πο ς,γατι οοἰπατῖο. Οἴσςτο δα Ἡοτεπη. 
ΑΓΕ ΠτΑΓΙΟΠΟ5 » 4145 Οταςς! ὅδ χάρη ματοι ἀρ ΡΟ ΙΙΔητ, [ἐν 
δὲς. “δ αἸπτΠ] απ. 110.ςγεχείρημα ψαΐριιις Ὅλ ΚΈΙΕΣ, νόςαζ, 
(οἱἂις αὔτοπι ᾿ηῖσατ ποὴ ΠΟΙ Ἐγάτ δάμη α1ΠἘγατιοπ ΠῚ» [δα ὃ - 
Ῥ ἀπὶ ΓοΠῚ “46 Δα στο: ΠΏ. 14 εἴπ, ατριιπηξτηι 4ιιο αἰ Τα! 
Ῥγούαταγὶ Πιπῆι15. Τάεπι ἔῖγοα ἤπεπὶ οἴπι  οιη ΠΡτ Ερίςμογο- 
ἔλατο ς σΆτΟΥ ὃς απ παιις δὲ (εχ ετάπὶ ξαξζα: ἤἥμας ράτιςς. ἃ 
ααϊδιυ άπ ἴςογο ἐπαχὶπηὸ φυΐηαις ἀςξοπάϊτ, δες. ΑἸεχαπάον 
ἴῃ 8. ΤΌριςοτ. ἔτι ἢ ὄπεχείρημα διαλεκτικὸς συγλογισμός, ἩΕΓ πον. 
τουπο 3.-ἶεὰ δυρέσεω:.Ε υἱρίσκεται τοίνιυ πον ὅδηχ εἰρημώ γινοιμῖμον ὄστο 
τῆς πἴρις-ἀσεως 9 ὅζς, ὅβεχέρυ ματα ἀςῃϊ αι ἤιηὶ ἀγριτηφητα» 1105 
τεῖα μεταροριἸς ἀρ ρε τ. 1.2, 46 ογᾶτ. διιπηίηα ἀσπίς ἐπι- 

{πι5 Βεποτίς. ̓ ς οἴτοντ Πὶμ τε ξει[οπάο φἀιιοτίατιο γηγίοσ εἴϊε 
οτατῖος αυιὶπι ἴῃ ΘΟ ΠΥ πη ἀΐ5 ΠΟ Ἐγ19 τοις ροτοῖζ, Οτηπία δὰ 
ἀΠ|ππὶ σοηξοταητ τοῖδ. 

Ἐπιχέρηματικὸς, ΟΧΕΥΟΙΓΑΤΙΙ5 1πὶ Υ̓ΘΠΠ σπταυΟὨ δ 15. ὃς {ο] ες ἀΥρτ- 

χαοητατοι. εἰσηϊῇραῖ δτίαπι ποπλϊ πο ΠῚ α111 ΟἴηπΕ5 ρου τοπ 5 
τη ]οτῖσας ὃς ο]αἀίατογ!ς ΠΟὶμτ, (Ὁ]ουζόπι ἴῃ γοόδιις ὃς ΠΌΠΊὶ - 
αἰδτις ἀσϑτο Ἰο πα 15: Ήιι1 οτῖλ τὰ ὀγλφρητικὸς ἀϊοίτατ ΧΟΠΌΡΙΙ, πο-- 
λύτροπίθ:, πολυζουλ», : 

Εὐἰπιχείρησις, (Θ- ἡ Ομ ατησοασστείῃο ὃς ρΡοτϊτῖο. Οἱςεν. ἰγγαρτῖο. ἧς: ΕΟ Α “0 ΞΕ Ρ 
αὶ ὑμετέξαν ὄδυχείρυσιν;ο ἡ νο5 ἸππἀἜ πη 4055 ΤαιοΥ 416. ὅθοχείρησιν 

.- Ἀ. 4: ᾿ Π ᾿ Ω ποιώς ΡΥῸ τις ἀϑρ στ οτ ἀςη1. ὄβνχείρησιν αϑοσισκόναζω,τατῖο- 
ποπὴ Ριισηαπάϊ ργα τος ἐπὶ Τ᾿ Βκιον 4. Απιπιοπον Πιγραμῖτ ργὸ 
ιριιπηφητατίοπς, οἵ μὰ «-ωἹκεὶ τίω, ἑαυ τῇδ δόξαν πἰκτασχ ϑυάζωσι διαὶ 
δυο ὅπιχάρησέων. 

Ἐπιχέρητέον» ἃς ἴῃ ΡΙΠΓαΙ: ὅβνλέρητέα, ἀσρτοαίοηάτιηι. ὅθεχέρυτέα ἐδὸ- 
κειοϊ πο ηιοηάτιηι νἸάςθαταγ.» ΤΒιιον ἀϊά. ὄπεχέρητεον μοι τη] 1 

τοηταπάιτηπι οἰζο Χ ΠΡ }., 
Ἐπιχάρυτιῆς» «Ὁ, ὁ) τοητατοτ. Ποτγατ, 4Π ἀσρτο ΠῸτ Ορετῖ5» τπδαι! 
᾿ΡΓΟΙΠΊΡΙΙ5, 

Ἐπεχέρητὸν, Δ Τουταγ εχ ὙΒυσγάςρτο ὅβεχέρατέον. 
ε'πιχ εἰθια, τοὺς ῬΟ]]τιοῚ αι; 1185 ἔσαϑλα ἃς νικητήθια, 

Ἐπιχάρονομοιῦ τες 7 4] Υἱ ὃζ πη Π1ΡῈ15 ΡΤῸ ταξξιταα γεμηταν.. αρυά 

ΗεΙν ομτππὶ. 

Ἐ πεχέ ον) ΠΙᾺ ΗΠ ρτειίπν. ὔπεχέες ῬτῸ ΡΥ πη15 Π
Υ Ια » ὅς αἰτοτα- 

πιςητῖς οχ Ρ]ατοπ. ἐς τορι. Π1.το, ῬΙογιιπαις ΔΟΌΓΕ ΓΙ ΓΡΓΟ 

Ῥαπα,ντ ἤληχέθα τῆς ῥαϑυμίας ἴτοπη τς λι χνείας. ας. ἔς ὄδηχέρα 

τῆς αὐοίας γχοτγοος {τ τττα:. ΡΤΟΓΠ ΠῚ Πυϊειτίαονεῖ Ὁ {πυ]τιτνὰπα 

σαπὶ Τ ογεητίοατ ὄῃεχείρεα, ΡΟ]. 41: ὃς ἔπαϑλα ἂς νικητήρκα. 

Ἐπειχέοφτονέ ὠ ὦ, [οἰ τον» ἀεοοῦπο. Γοπιο ἘΠ. 1τοπη Πιβταρία ἔεγο. ἀξ 

ῬΗΠ ρρὶς. ἃ εἰς, ἐπειδεὶν ὄποχέρρτονάτε ταὶ γνώμας αἰπιπὶ βταρία 

ἀς (ἀπτοηείϊς ξογοεῖς. Ἐπελβθρτονέϊῶα ἀΐσιτιιν» φιιοι ἀθοογηίτιι δὲ 

Ρ᾽εδιίσιτο ργοϑάτιιγ. ν πὰς εἰρίωη δβυχίδρτονηϑ εἴστε αριιᾷ οἴ 4 πὶ, 
(θόσλο πῆ, 

ΟὐἀνγηΠ 6, χέρνιζα δ᾽ ἀμφίπολίΘ' τέρχϑῳ ἐπέχϑυεγοχ ϑατ
γαγηὶο δαὶ 

Αια ϊε, ὕφυχέω σή μανδιηζαπα ξαςῖο, ΗΟ ΠΊοΓ, 
: ι ᾿ ἐπι λίξθῃ 
Ἐπιχυτίαξοϊθἰτριι5. ἰκ ουαι ιιοά ὅϑηχατη «δεῖ 

Ἐπιχϑένι(θονα, ὁ, του Ἐγ 591 Π ΓΑ 15) Ηοιποι. 1184, α᾽ αλ ρας δηχϑονίοις 

γοςατ, ] πγείοις, 411] ᾧπητ Πιρεῖ τογγατηγ 1} 1 το τὰ ἀοριηῖ, 

Ἐπιχρ ἴδιον, τὸ. χιλίος ον γΠ1}ς ἢ ΠΊμΙΠ. 

Επιχλϑυάζω,1Ππο ἀγγποης ἱπ(δέϊοτ. 

Ἐπιχνοάώ, ΠτΟΥΡΓΑΡΟ ΠΩ) ΚΠοά. ἐχρουΐς 5) ὡς χνουῶ ἔχησαι τὰς 

λδυκῶς φυουῖμας τείχας. 
Γ 

δανοϊ πο, [α βΗοΐοἱπίαροτ ἂρ 

Ρεάϊτο, ργαίξο. άμ ες ΤῸ Οοἱοῆοηῇ ςαρ.:.ξ ᾧ σαν τὲ σωρο. διαὶ 

Τ ἀφων αὶ σιυδεσ δ ὅπηχορηγν μῆρονρι [αρρεἀϊτα
τιμπι» μι θπαϊαὶ- 

Π͵ατασονν αἱ σὸ θην μὰ 
ΤΡ ΡΠ)» 

Ἵ 



Ἧ 

διὃ ἘΠῚ 

Ἐπιχορλἥγημσσο το Πτγῖ τισι ἰορ ΟΠ] ὃς σο πα ται ΕἸ δῚ σθεχορηγήμα- 
τα νι σαν ταν οτίαπὶ τὰ αι; Ροίζγεπιο ἸοςῸ γα οητιγ Γο ΑΠ}1- 
υιτοντ τὰ ἐπεῶδι ἡ μῆνα. αὐτο ντἶπιο Ἰόςο οἀπηταΓ 5 δ μια ὅδ- 
δορπεσμα τανκοὴ ὅ71 ὁ εἰπε καὶ ἄδτφορη μοῦτοι ἀἸΟἸΏΤΕΓ 5. Ὑῖ παῖς Α- 
της 4115. ᾿ 

Ἐσιχορ γί τον Γπρροὐἀἰτατίο, Οἱσετ, νεῖ αἀἀἠταπιομτυιη δά Ἰςρὶτί- 
«πάτα {π ρρεἀπτατί ποίη. 

Ἐτὴ χρίσμα θτιτο ίπρε ντοτούψαχραομαι χθονὶ ΤΟΥ τΟΥΓα. 1, σΟΏΠΟΓ- 

[ου ἢ τὰν ΕΠ  Ρ ἃ, τη χεεαὶ χω) μοίλισια, γε αἤκιες ΓΔ ἸΟτος τηᾶ χὶ- 
πιὸ ποςοί τὶς. Ἠεγοάος, ὲ 

Ἐπσιχείω, ἰια Δ ο»ἱγχιο σταιιο ἡ ρ χομμαι ἑρμώ, Οὐ [{|β, μυτέρα μοι 
μνν-ἥ ρες ἐπέχςαον, πηαττὶ πιοῦ Ἰη τα θαητ. μῦν βλάζης κ᾿ «πορείας εἰ- 
πῆλϑον, πα ξο Τατιητ, Ῥογ ςο ἄτι. Α ΡΟ]... Ατρνεπέχραον ἠλιϑα 
χερσὶ ἱ, πολλείκις ἐὶ ϑελύστιν τες αὐ τεὶς ταὶ αὐπιίας πλή ξη μοί τίωυ επίμε- 
χαν ταὶ χεῖρας ζῆ χςίῳ ρτο δρίγο, [ἴδ.5... ΑὔὙρ.ΑΡΟΙ. πρί δ᾽ ἑτήσιοι 
αὖραι ἐπεχεαον. θα απτ. 

Ἐπέήχρυς: Ὁ.) Εἰ 15, ςοπηπιοάιις. ὅη χρνςτος “ἦθ᾽ ψύξεων δεομήύων δξὲ, γαοτ 
ἀὰ (ἃ αι: τοὶ ρετατίοης ἐσοης; ὈΙοίςοσ. 1.2. 

Ἐπιχοιμῷ εὶς Ἰ ΠΟ Πάτα 15,1 ΠΠἾΧῈ15. 
Ἐπί χρισις Πα οι ἃς [ἀθ 65. ὉΠ οορῃγαίτ, Πἰθτο 2. ἀς σλιιῇς 5 ἐάρ.7. 

καϑείωρ σΠὴ “ἴα χα ϑιιοόνπων νὴ οἰξαγόγτων πως δηχείτεις » φια πια- 

οἰα5 ἀοτογριιητάταις ἀοτγαμιιητ, εξ 10] σογγιρτὲ Ἰορίειιν ὅλε- 
χεοίσεις, 

Ἐπί χεισμα,ατος, τὸν ν ἢ ΘΊΙΘΏΓΙΠΠ.ΠΠτιις, ΡΠῚΠ, τὸ δηηχοιουῖνον φαῤμάκον 
ἡ ὄγίχεοιςον. 

Ἐπίχειςα, πο Ἰοαπηοητα ιιας ΠΠ πιιητιιγον πρτιςητὰ, “70 δηεχοίςτων ἐ - 
πίϑοσις, ἵπῚ ΡΟ Πτῖο γπριιθητουιπ) Ρ] πταγοὶ, 

Ἐπίχοις Θυγν κ᾽ η 21 Π|τιι57 4111 1} ΠΠ 1τΈΓ, - 
Ἐπηχφίω, ΠΠτηϊο, ὃς πιῆ οἱο αρεγρουπαπθοιν μᾶς ὅη χειό μῆνα φαῤ- 

μακαναριιά Οδίοπ.αα Ο]αις. 1.τοὶ ὅδε χοίσμα τα, 
Ἐπιχεονίζω, μ.ἰσω, ἱπυππ Οὐ ῸΓ5 οσιπέξοτο ἱπιιοτογαίςο, ὅδικε χρονικὸς οἷ- 

δυμαρφὶηῇατῖο ᾿πποτογαῖα, ΟΔ]. δά ΟἸαιις. 
Ἐπιχρύνεθ- ἡ γὐ α᾽, ἀἰπιγαι1521ππποτοτγατι5. 
Ἐπί χευσος γαιιτοι! 5»  πατιγατιις, ὅλη χουσος κλίνη» [δ ἔξιις Διιγο σοπἤγα 

τἰ5». Πογοάοτ θά χουσος κόσμίϑ-,αἸΓοι15 ΟΥ̓ ΠΑΓΙ157 ΡΙατο 46 Το σιθ. 
Ἐπιλοώζω, μ.ώσω, πιώκα, ΠΟΙ ΟΓΟ.ἱὨἸ σι 1Ο 2 Ίατο ἘΡῚΠ.7.οἱ μὴ φιλ ὅσο- 

φοι υἱρ. δόξως ἐὴ᾽ ὅγπκοχρωσ μῆλοι κοι ϑεύτῷ οἱ ταὶ σώμῳ τω, ἑωὺ πα νἱχίου 

ἐπικεχφὺ μὔρει 2 ἱ, Ορ᾿ποαἶθιι5. ΓΟ μα. οχτγιπίδοιις σο] τα τὶ ὃς 
ἢ ὶ 

Ἐπιχκωμα τίζω, ΟἹ οτου  οὐμῖτεγ ᾿πηθιιο οἷ πέίησο. ῬΙατο πολιτιτο, Οὐὐ- 
σὼ δὴ οἶμαι κἡ τὸν ποιητικὸν φύσομβυ χρώματα ἀπῆα ἑκάίςων 1 τεχνῶν 

τοῖς ὀνόμασι κὶ ῥήμοισιν ὅπ χφιο κα τίζειν αὐτὸν ἐκ ἐπα ΐοντοι δνν. ἢ, μιμεϊῶ 
ὡς τε ἑτέροις τοιότοις ἐν Τ᾽ κόγων ϑεωρριίσι δοκαῖνϑ1ς (τςετ,2.(ς Ο- 

τατοτουίδηγιο 10 σαητιῖ ογατ ποίη πλθϑαι 4ιαῇ ςΟ]ογατὶ γὅηα-- 
χρωμοτίζεδνοι τ χιν κω τοποιηϑ' ἰωῦ αἱ. 

Ἐπεχ υϑεὶς, ἐντος»Ἰη[ ἴ15. ὄψηχυ ϑεν πλή 9.Ὁ., πγῈ]τἰ τι! 40. αι σοηΗτι- 
χιτοὔεχυϑεὶς γάλακτι, [ΔΕ τη ιΠις. Ὁ οἴου 1.1. ὅπη χυ ϑὲν νομε- 
σμα ξιαίτις τυ τπλ τ}. ΡΠ τιτα το ἢ. ἡ μὲν ὄθυχυϑεὶς κυγνςγαϊ!ο 4 το Ρ]- 
πατιογαιτος αἰχ πηι 5. ΡΊατο ἀε 1 ορὶδ. 

Επιχυύω, οβη4ο96αρ.53.}1}5.3.Ἀ ρ΄ 
Ἐπίχυσις, (Θ-, ἡ Ἰατ οἱ πα Παπονν εἰ 1πΕιΠις.ῬΊΛη, ὅγε χυσις πολι ἶα, γα- 

ἀπιμάλης ππιπλοτιις οἰ]. ΡΙατο ἀς Τερὶρ. Ἐπίχυσις οτὰ Η- 
ΤΥ ς.πονίασις2α σαν τ πΊ. το του 1111]. κονίαμα, Επέχυσις νὰ 5 4110 
ν ματι ἢπ σγατ την Βα μη ἀἸτιιγυντ ρα Θογτπαποβ. Αὐμοηα:18, 
"ἡ κύαϑ' δ...) ὅπῃ χυσις χαλκῆς Αριυιά Ψ αγγοπυν Π11ΠῚ τ Παιτα τ ΠῚ 
ξιπάετς ἐς ἘριοδΥ ἢ ἰπτο Προ, 

Ἐπιχυτέον, ΒΘ ηάτ1π|. 
Ἐπίχυ τον, "]ασοητα; σοηιι5 Φιο ἀπ, 
Ἐπίχωλ(ο,ν ορτο χωλὸς νο] ροτίις ργαροπείοηο δὲ ἀϊπνί Πετῖο - 

ποπὶ Πσηϊβσαητς ἢ ἰαιιΔητιιι ο] αι. 
Ἐπί χω αγὃς ὕγιχ σις ,ασσοτοᾶς ἀρ ΘοΊτι15. 
Ἐπιχωματισμιὸς 9 οἱἷ, ὁ 5 ΟΧαΘ ΘΟΥΆΤΙΟ 5 ἀρ σῸ {55 ΤΟ Πτ]Π4η. γιάς 

χίδασ, 

Ἐπιχιύννυμιημενχόσωςαθθοτς (λΠηἴο. ἷ 
Ἐπιχωρέω,ςοάουσυμτα 9 ὦ, οἴνᾳ χωρέῳ,ζοησο4ο,ς64.4. 0.2, ΜάςΠΑ. 

ἐαὶ ὅπεχω ρηϑὴ διαὶ πὶ εἶξε σίας ἀυτώ γυμν στον ἀνπτᾷ συ ς στε ῶχ, ἢ σοη- 
ςοάοτοῖαγ οἷτις Ροτοίξατὶ ογ πιμαίιιπι ΠΟΙ σοὨΠἘΕἰτιιογο, 

Ἐπιχ ύρησες, αἴδᾳ χἀρησας  ΡΟγΠΊΠΠιι5 τ 6] ρογ πη] το. (ἰςοτ. χτ᾿ ὅθε χώ- 
ρυσιν κύρφυ, Ογτὶ ρογπλ 1. Ε ἄτας [100..2.Αὐστίαηιις, ἴασιν Ὁ. “Ἶ πει- 
οόντων ἐποίει Ἂ αἴ αὐοίας πυρραπυΐησιν μ(φῷ ΝλοΥ 7 κὴ τἰωλ ὡς γινωσικο μων ἐ -- 
σπιχώρησιν, ἵ ΐ ΐ 

Ἐπιχωριάξζομαι, γε Θῃς ἃς νΠτάτιις » Ῥατγι{{ἀιῖς Πιππη. ρατεὶ  τπὸ- 
τοῖσι ίδγιιο «Ατλΐζοσ. ἐν ὅσαις γὰ τἶδ πόλεων ὅθι χωρι ζεται 5 ἐὖὺ νέοις 
συζϑγνιωαι νὴ νέας ,ἀ τελεῖς γκ" μικροὶ τεὶ σώμα τά εἰσι» 'ῃ αιιῖθιι5 σοι- 
Πιοτιῖπι εἰς ἃς ρατγῖπ, 

τἰπεχ ριάζω, ἰάοπν Πρ πίβοατ ΗΑ] σάτα] 1 ΤΥ Πα, ἐγγύετο τὰς ὠῆι- 
κῆς γλώῆη; αἴρις Ὅ, κανὼν. οὐ τῆς αὐχας ) θα τῆς Κατ᾽ ὀκέϊνον τὸν 

χρόνον δγιχωρμαζουσης, ἰά οἵδε εἰωϑιυίαε, 1ᾳ εἴ, Ῥατγῖα, 1Π ντθέσιις 

φοἴοθτγαταυ, ῬΟ]Υ}, τε ὁπος οὕτως ὅλη χωριαζει πῆρ, τοῖς Κρησὶν γ {ς 

ἔτοαμιοιι δὲ νἤτατιις οἷς, ρατυϊά τις, Ἰτονὴ τη οτγαγὶ ἃς Πα ῖτατε 
«Πταιο ἴῃ Ιοςο. ϑυ πεῖς, καὶ τῆς πόλεως ἐκπεσων κα τεί τινα «ὦσιν, 
τξὸν ἐπανελϑεῖν, ὑχ ἐπάνεισιν, δα, ἐμὴν ὅζα ψωφκαζοι. ΔΡΙα πος ἐηογᾶς 

ΤῊ ὃς ὙοΥ τιν οοί ρέτις ὃς ργο λα Ιοςιπι αἰϊαιιοιπι νοπτῖτα- 

. 
ΕΠ 

τε ῬΊατο ἴῃ ῬΠαάοῃο,κὶ ων πολ οἶα φχιασίων οὐ δεὴς πάν ̓  
εἰαζει τανε αϑίωθα ζε, εὖτε αὶς ξέν. ἀφῖκται πολλο:  χουγοῦ 

ἐπεχωρίασεγιῃ ΟῚ [ρει Ἰηεῖτι ν οηῖτ ὅτ» χαριάζα αὐτοῖς, 
Τ᾽» γογο τισί παχωρ ίζεσα πρὸς δηήλας κακοϑυμίας, 
Ἰφησῖα ἰητεν εὐς νογ μασι], ΡΤ ατατιΐη Τγοιτρ, ἐπεχωρ 
αὶ ϑαλία τὸ ἅπαντι χρύνον,τγῖρις ἀϊα ὃς [οι λιταῖο5 οτηπὶ τ Ν 
ἀϑοθαηταγ»! ᾽ς ΠῚ, ᾿ 

Ἐπιχωρίζα, [Ἐςοτγηο, Ἔραγο, 
Ἐπιχωραθ',αγ ὁ Ὁ 21 ἀπ ΘΠ αν. ΟἿ 1155 ΘΠὉ 15» ν ογπασιίασ:ς 

αἶτατ ὃ ξενικόν ῬΙατο τάς Ἀοριιθ. χαλη νυ οεμῦ μοι κ᾿ 
ρίων πομπὶ ἐ δυξεν ἐς). 14 οἰποϊπαἸροπαγιτη, Αὐ Πτορ ἤδη," 
ἐκ. ἡμετέοᾳ ϑεὸς, ὅγε χώρκα πο! ἡματα ἔχουσι, σοητῖϑ 

«(05 ΘΟΓΙΠΌ ΕΠ οτο ἄ οτιις. ὅθ χώρι. «ἀϑίω, ΑὙοΡ Ρ 
ἴῃ (δι μ}}10. ἐς ρταπιῖο ἄατο Μαμ]ϊο οΒίξτιατιτη 
τὶ», σίτου ἡ μέλετρον δι χωρίου. οὕτω γὸ καλοιῖσιν αὐτοῖν 
τί φιϊάουη [ὈΠΠὈγα πὶ νου πάσα} 1 ἴτα ΘΠ γούδησ ἃ 
Ὁἰς (οΠδ απ ξαττὶς ἀἰςῖτ, ὄθαχώρεθο λύγος, φιοά αν 
Ὠἰς Θπαάτγατιγ, ΕἾατ, ὄθηχωώρκα ὁμιλύή ματα, ΟΠ εἴα Ἰῃ 1πῸ 
ἔπη χώρια ἐμ ἀρ τι κα τὶ 5 1ιι Οἵτι0 5 ΠΟ Πτα Π{ ρα σσατα,, 
8ι6μ145.1 4001 5 ὅπηχώρείθ. πολλὰ χοοῖν ΒΡ] γίππι. Ιοσοχιπι 
Ατηζοτοῖ, Πργο πθμο ΑὨἰπΊαὶ, ὅθηχ ώρίθ. κλῆρος». 
1ῃ τορίοης ΡγΟρτί. ΡΊατο ἐς Τιορτθιι5. ΑὙΤΌ Ρῃ, αἱ 
χώρκον προπον, Γοξϊατὶ πιοτὸ 5 Ῥατγιο5 ὃς αἰϊιοτος. [4 ότα. 

χόθιῦν τι ὠρᾷγμ᾽ ἐργάζεται 5 Δ οἴ, το πὶ Ῥατγιατη ἀοπΊοι 
αἰϊποταπι. ὄνχαρείθ. πἰι πονηρίαν, δὲ (Ὁ πος, τὸ ὅῆιχὡρ 
δέπτις οἵ, νοὶ δοπτ  ἑτίμη. ΡΙΪη. πιο 5 ΡΑτγία᾽ 9 αιοῦ 

διτ ἰοςὸ «ΠΠςτιὶ ρΡοσι]ατς ἃς σΟ ποι η εἴτ. ῬαΓΓΙ 
χόθια5 ΤΛΟτο5 δύ 1η1λΐτιιζα. ΧΟΠΟΡΒ. Ἀτ᾽ τὸ ὄπηχιάρ ον οἱ 
9.9.ὸχ ἀοαιοῖςα σοη Πιο τι ἀ τη. 1 Πιιον ἃ. ἐκ ὅδηχι 
δοητὶς ἐρῇιις τποτο ἢ Οὐ Ογ 91 Ἰατὸ ἐς 1 οο δ. ὅσην χι 
ποίϊζει οἰ τη {ἴτας : 

Ἐπιχωρίως. ραῖΓΙο ΠΟΥ ΠΟΥ σΟΏΤΙΠ] ν οσα θα}. αττῖο ὨΊΟΓ 
Ῥεῖ Ν οἴρ 5,60 γ᾽ ἐνυπορίζεις αὐ τα, κεἰπιχωρίωςον δὲ [Πτὶ 
καῖς κὶ φλυαρώς, ὄγιχιριον γὸ ἰωῶ αὐτοῖς τὸ σοι ὠπῆ εἰν ἐν, πολλῆς 
αἴ ἑλλίμνισμιϑ, ΟΣ 

Ἐπιχοῖσαι γα  ΘΟΓΟΠῚ οἰ ]άΓΟ, ἡ 
Ἐπιψαυδωυ»,] οὐ] τοτγταξ Ἐπὶ, γι {Ἐ1π|» 14 πὶ αιιο  ὄϑηλί 

δίιυ. ἀκροξιγώς, 
Επεψαλω, μιαυσω, πιίυκα, ἀττίη 50. ὄψηϑιγζανω 5 Ρτἱπιοτῖβι ' 

τάηρο. [τίησο 5 ἀττγοίζο 9 ἀοἰδο. ΗΘ ποά 5. οὐτ᾽ 
ὀτίχειθ- ποστ. ἤφα110 τσ Θη5 [σατιτα ροά 115. αἶδ λό 
ΘΟΠ]165 ἀτειηροθαῖ, δή ψαῦσαι τῆς γῆς 5 τογγάτη ἀτίπρς 
ΠΌτο 2. ; 

Ἐπι ψέγω, οἰ ἢ. ψήγος ἜΧΡ ΟΠ. τάφθ-, Γρι]ςἢππιπΊ; ὅς 
ξοττ ρτὸ ὄδυκηδ ϑὐεινταιτο ᾿Π 4ς ΠῚ οΠἘ ἀπ ππιπηαγο [δι] 

Ἐπιψεχάζω Υγοτο,η 1110. Ρ]ιο. ΠηΠαείαν ουτγατίσιαιις 
(Ατβοη. Χοπορἢ. ἀὸ Ὁ ἡμῶν οἱ παῖδες μικρῶς κύλιξι 

ζωσιν. ΟΔ2α οχ Οἰςσογοι ς:Ρ συ], Ποῖ 1π γε Ρ ΟΠ. 
τἰςοππ πεΐ ἃς τογὰητὶα,κύλικες σμικρώ κὸ ὄπαψεχα ζα 

Ἐπιψδύδομα, ἘΠ προ» ΠἸσπΈΙοΥ, 
Ἐπίψυηγμαγατος», τος γα ΠΟΤ ΕΠῚ ἴῃ Πιρογῆςϊο ταίπτη [οἰ 

τιιπγ, αἱ ὄ)υψηίχω, Τ]οΙςοτ  ἀ.11.5. σαρ.τι9. ὡλὸς ἀχν 
ὄδιν εἴλθὸς ἀφρώσοις, ἤριιπγα (15, Πριιπιο ἃ ππατὶϑ άπ 8 
ὨγΘητιμτι ΟΠ 5 πιο Πὰς. (ααπὶ ΡΊΤπλις Π| τὸ 31 σὰ ρ 
πλοητα ἀἰχῖτ, ριπχοίᾳ πιατῖς ἰαπιιρον (]1ς ἔραι 
σο]Πτς νεγεῖτ. 

Επιψυλαφαίω,μ, ἤσωγπηκανςοΠεγοέζο, ΡΊατο [15.2. (ἄς 
λιν ὄδηψηλα φώντο τὸν δακτύλιον, ρέψωι τίξω δὲ σφενδονίω 
το πὶ ΔΠὨ Δ] πΊ, ρα! απα ἴῃ ἥπατι Ἰοοιῖπι σοπιιο τς, 

Ἐπιψηφίζομο, ὃς Ἐπιψηφίζω,ςοπιργοδο, αἰ ςι απ ἀΔδ 
ςοηῇτιπο, του δα [Πταρίθτη τοξογο, ἀθογοτο αι 
ἢτπιο, ἰά οἴ, ἐπ κυρ, ΑΡΡΊΔΠιισ ἴη3. “ἴδ ἐμφυλίων, 
φα ὁ δῆμος ἐρεδιδγείς, υὐώρ εἴθε τῆς αὔτι ἐπεψηφισωῆθη α 
τοΠΊρΡ τ γοσθὴβ ἀφογοταπη ἃ δοηδτιι ἀπιποἤίαπι, Ἐ 
σΟμΠΙ1) Γδητοατῖα ἀσοτγοζιαι ἔαςοὶζ , οἱ δηηψηφίζι 
ΠΟΡΠΟη ἴῃ 7. αὐκῦασ, Ἐ πὶ τούτοις λέγει Ξενοφηῖν 5 Εἶ 
εἰ 2 οὐ. ὅπεψηφίζετε ταῦτα, ἐπεὶ 3. οὐ δεὶς αὐτέχεγζωυ, ἐπ 

ποτιιητοἀδογοιογηης, Δὲ οἰ, Κόυφθ’ ὁ τας γνῶ 
ὀκαλυσίαν ἐποίει, 411 (ξπτοητῖας ἀ6 ΘΟ Π|1) ἀὐτδο 
Ἀγπιαθας 914 οἵ. αρύτανις, ἂἵ Ππαίοτ ἰοσὶς ὅζ᾽ 
τ γεδίφων ἀρρε  ]Δτιτ 5 ὃς ὁ εἰσηγού μ΄, ῬΙατατο 
φίζον τοῦ ν οσλυ τ Οἰι πὶ 4] Βομπς (ξπτοησίας [ματοτα 
Ῥατ, (ἐπατύ!ιις σοπ τἶτα ροτγίογισοπἊ οαταθαὶ 
Οοτρῖα ρτὸ τόρᾶτγα [δητοπγιδιη ΡΟ ΠΕ] ἃ πιωλευ ὦ 
τικών ιν βυσε βουλδύειν χα χ ὧν ὅταν ἡ φυλη ἐωρυταίνδυα 
φυφίζην. γέλω τοι πτερεῖχον γἡ ἐκ δῃσάμίω ὄρη ψυφίζεινγιαὴ θὰ 
με κέλϑυς δ)τψυφίζειν «δὺ παρόντας.᾽ὰ εἴς, τοσάτο ξ05 ᾿ΘΉΤΟΙ 
αἀ Πιῆναριιπι ξοτοηάτπι νόςατς, διιρτὰ οΠΪΠὶ ἀϊχοια 
ξεου τινὰ τουτονί, Τάς 9 ἐγὼ μὲὴρ ὦ ἕνα ὄπ ψυφίζειν ὅ5: ε 

πολλοῖς οὐδὲ διαλέγομω, δῖς ΤΠιΟΥ ἀι4.1π ΡτῖτπΟ 5. ὦ) σα: 
δου δημηγορίᾳ. Ἄοος αὐτειη ραἤπια Ἐπιψυφίζεϑαι ΕἸΕῚ 
ψρυφίζεῶτοι. Χ ὁποΡ. Οἱ οἰ εἰϑ' αοι ἐπεψηφίσοιντο ὁπλίτας αὐ 

λίοις καταλέξαϑτι. δ) ψυφίζεται αῤχὴ 9 παρ γάτϑ {αι 

ἢ, ἰς 

- 



πε τιν 
Ϊ Αἰ ποτοῖος ἥπάτγτο Ρο εἰς, ὕθηψηφίζε ὅϑειι κτλ νόμον ἰοσα 

το ατάτοιιις ἴῃ ὐΑτ 10. ὄπνψηφίζω,Ἰα οἰπ, δευτέρας ψά. 
μοϊτοταισν γοσὸ [δητοητίαϑ. ἐπεψήφισε τὴ ἐκκλησία τίμων, 
Πε {βταρ ῖς ςοποϊοηῖς ΤΊ πιο [πςίαπ, 

Ἰπιζοίως ἡ ΞΕ ον οσαπα ἰπ {τα ἱα. ἰτοιή σοπἢνπιατῖο 
Γ ! 

ἰπ Πιρογῇςϊς ταάο, ἀοπυἱπρογάοτογρο, 
Ηοίγ ἢ. ἐχρ ὄθεψωμέζω, 
ιν αἹ γα τπ ΓορτομοηΠΟῚ ἐπῚ ΠΊΘΓΟΙΕΓ» 1 Υἰτ ΠΡ ΟΥΠΠΠῚ 
ἤφυδι 
ἀοπὶ υιοί ἐμψυΐχω, ἴτοπι ροτῆο; ρου [ρῖγο. ΑΡο]Ποηπις 
αατείοςιιη 40, γαῖαν ὅθε ψυΐχ ἐσιν ἐτστοι ἐκ Διὸς αὖραι. 

ζω ἱπίιρογ οἰδο»ἱπἤιροτ πη σογο θοὸς ἴῃ διϊσσαπι, ἀρτᾷ 

Ξ 

ὁ 
ἩοΟἢ.ΟΧρουιιπτιιτ οἱ αὐει μοι τύποι, ὑπτα γωγας ὃ τ΄ χου- 
σκέαίω καὶ χα τεγωγας, νοὶ σθηωγαὶ αὐειανίοι τόποι, ἐφ᾽ οἱ 
ἡ γαῦς!εαἰρ χεύϑτο!.4 115 ὅηπωχαὶ, οἴξοχ αἱ, ὃζ ν τοῦ 115 οτίατπι 
τα κὴ πλατεῖς αἰγιαλοί, μϑίλις α ὃ τόποι ἀὐέμου σκέπίω ἔς 

ἤγϑα ἐωνγτουτες" πογοιὶ εἴγνυται αἱ διωυαυΐθη δηλαδὴ τρφιέγα!ι 

νο οἰ πἰϊαπ 591 τα πο Π55α ἀπο ΠΊ ΘΠς.Γο  Ἰοπ5.1πιϊδάςης. Ρ[α- 
πάο ἐς Ορυ σ᾽ 1Ο. αν τ σίας διαμα χεῖται τοῖς δητοισι, ἀ1- 

δὶς οὐπὶ κοίτιδιις ἰγγιθητῖσι5. Γλσίαπτ5 ἴθ Απασπαγῇ, 
σπᾶν εἰ σὴ ἕκαςαγρετ ρᾶιτος ἐπστοῖπις 5 ἰσϊος οπιηῖα. τὸ 
ἰά δ΄κ, τὸ εὐχοντίϑ ΟΡ ΠΟΟΙ  δῆταὶν χ οόνίΘ-, σου Ὁ ΠΘῃς 

Ῥγοσδάση τοιηριι55Θ4Ζα ἐς δεπούδητο, τῷ ὅττόντρθ. δ καὶ χεύτ- 
Ἐπιρογτοπιρογο,ΡΙατο ἐς Γερίθι5. δἠτοῦσαν ὥραν τῇ 

1Γ απ ἀπ ηϊ τοπιριι5. ΤΠοπιο οπο5.ὅ τῶν μία, πη οη [5 
 ὅρχιῶν ἐνιαὺ τὸς.1 τὸ ἀε Τί ΟΡ. ἀυτε αὶ ὄγτόν τα ἐνιαυτὸν. χηπ- 
τὸν διχαΐζειγγαπηο Γςαιιοητὶ τά ίσαγο » Ἰάοπὶ ἱπ ΟΡ ΊΠ ]. 
φγματει,Ἰαίϊαπτος γες ἃς Επτιτα. απο Ἐτοπ 65. ὅτων 
ΟΠ] Τυπὰ μι ΠἘα 1.5.1 Ἀϊιον ἀϊ4.. ὄντες πολ ἐμ γα πη ]ς - 
ὃς » ΧοΠορβοη. ὅβιοιίσαι πόλεις χ7) διασοχίω) 5 οἸλιίτατας 

ἣν ἢ ἐ ξητες 7 ΤἈυογα]ά, ἔων κίν διεωνίθ- 7 ἸηΠ11η8 ρ- 
ὉΠ Ὸ ͵ 

τοχιυῖ ἃ πλέκω, πῃ ΑοτΙ.2. 
[Ὃ ἐπέλε ἡ» ογαβ, 1Π|1ἀ,α,οἱ ζυρὸς αἴοὶ παύτων ἔπλεο,ϊά εἴ, ἐ- 

͵ 

ῥχεὶς. 

τρέγγύετο, ὃς ῥΤῸ υὑώταγχή οἰ αὐτὶ αὖ ἐπέλετο, ὁδ', ξ, φίλον ἐἴ- 
υμῷς ΑΡΟΠ].10.5.ἐτή τυμος ἔπλετο πυγή. ΗΟ. ἴη ὙΤΠεορ. 

τὰ τρῶτον ὃ κυϑη δϑίσι ζα ϑέοισιν ἑπλετογὶῃ Ογεμεγα ἔετο- 
δὲ Πιΐτ. 

Ρῖο ἐπεπλίωτο, τ Ρ᾽ ερατιιγ. ΠΠΟπΊοτγις 114... ταὶ ασσί- 
λόεοσαι Εἰ πλίωωτ᾽ ἀλλήλῃσιν» οὶ πα ΟΥαητ [ττα ἐπλησίαζον 
ἑὰ νεγθο πλυ ἡ πλυστοίζω ἴτοῦλ. 
πεπλητο,ϑπλητο ϑυμοιῖ ἐπῚ 0 [οτιι5 ἔστγοτε ογατ: ότι. 
ὁσάοιις,[ε }10 ἔγδιπις (ἰς ἶτα νογὸ ἀρρο ατὰῖγ ητι- 

ΕΠ Ἰηῖγα ἰς μαίσοῖ Πλϊ ποτοπΊ ἃς ᾿π ροΥ οἰμι5 οὗ διιαπι 
γτ ποις πὶ ἃς οξΐο. Ομ τη ποιιοπῃ οἔϊο {πητρᾶς ἴῃ - 

Τ Οέζαιια ρᾶτς δογιπη914 εἰτον οτιπι, Εἰς μι πτοτιιὸ [Ὁ Πι1ΠῚ 
161 τοητι τη τα Π Εἰ νι οζαιδγιητντδιτῃ οΥ ν᾿ δοτοῦ. ]}1- 
ἀπά ἴῃ. ΓΟ πηητιη ϑοῖρ,ν τάς ὅβέτρετος, Εἰ πύγσουι δεας ἰ- 
᾿ Ῥίατοη. ἴῃ Τίπιατο, (εἰ υιλο αι Ἰπτογαα α, Οἱςετ. 
"Δ ΤΟ ΠῚ ΠΟη [Ὁ] ι1π| τόνον μουσικονν Οσαραηξ » [τἀ οτἸαπὶ 
Ἐπιι5 ἴῃ 4114 ξοεπότατοῦ ἐς οα΄ ἴτο δος ξασποτὶς πο- 
Πιπποατον ς ἐκ τετραδιρρχιου τριώζολον. 14 οἴϊξ, οΧ σιιατιιοῦ 
5 τγοσοἱιπι. ἸΝαπὶ ἀγαςῆπια [Ὲχ οὔσίος ναΐμῖτ : ἃς 
ΒΊ ΠΕ ΠΔΤΟΥ ρᾶτς οὐϊαδιιαγτγία. Οπ 5 514. σοτ- 
ΔΟΧ τί ἐπε πἀἀτιιτ τι !ἢ1 ἴητο ΠΠ| οἴ τιιΓ: Εἰ πόγόδον.. γε 
ἐδανεισμῆμον ὦ ς-ε τῷ κεφαλαί ἃ δανεις:ἰμ (δγόοον μέρος ἐ- 
ἢ πριώζολον τὸ τεπραϑδιοφέχιου. 

ΓοηδΣ ὃς οπογᾷ παι115) ΕΠ οἴ οι. 
ὃ ὑτοὸ ἐφυδια, 

Ρίοπιις ππο  οἤτα ὃς ἀο!οτὶς Ογτι]], 
γε! (ὰροἱςο. Εχοά. 7. 
τεητιιν. Οὐγ. ζ. 

ἐγ 21 ΠΕΡΙ ΠΊΘῸ. ἐστωδιηκὸς, ΓΠΓΟῚ 115. ἐπσῳδηκα, στάϊιῖ- 
ὉςΠ5.ἐποιθεῖ τὸ τεϑσωπον,τητι τε οῖτ να]τας 1.4. 10 
Ἰδίτιιτ ἐποίδει, 
δίσκω, γι ἐποιδέω, τιπηςΟ.Οαΐςη. ταὶ ἐποφϑείλμια ἔ- 

ἴτο. μαδῖτο σοϊ οπῖασι. ἡ οἴ, οΠα τον Πάςο, π- 
ὅτες πόλει. 1 οἶδ, ἐφεσρδυούτες. τὸ ἐποικουῆνον αἰϑιοπίας, 
4 Αἰτηϊορία: οο]ττιιτ. 

γριά ΑΡΟΙ]]Οριῖτο Πραϊῆσατο ἀοπιὶο 14. 
ἀϑΕΓΕ5. 4165 γα πὶ ἀοτηοἰξ σάτα οἰγατ 5 ἴῃ ΟΟτίητθο οΟ]] 

πίιον αγτὸ, γ 111 (4Ρ.19.1ο[πο; ΠΡ ΡΕ οκ ἴῃ Ῥαπά. 
᾿ γλμεῖν,αἰξτιιοτς ῬΙΙη. 4. Πιρογίξγιιοτς Ομ τγ Γοἱτοπηιις ΦΈΪ τυ 
δὰ δὰ πήξουτας ἐποικοδομεῖν, Ἰαέξο ἐιιπἀατηόπτο Πιρογῆσιςη- 
γι ἐποικοσδιιομῦτες δὴ ϑεμέλιον αἰ λλάτριον ἤιροῦ Αἰ Ἰεμι πὶ 

 Ῥι(απιόπτιντ σά! ῆςαπτες. "4. Αρο ἴῃ ἐρί{ν. τῇ ἀγιωταίπῃ υ- 
ἢ πιςει ἐποικο δὺ μοι τες ἑωυεζὸ. 

Ε ΠΡ 619 

Ἐ΄ποικοδόμησις, (θ., ἡ αΣ ἀἸ ἢ τατῖο (Ὡροῖν Πιρογτιξεῖο ἀριιά ΒΊιοτ, 
ἘΧαρρογατίο, 

Ἐ᾿ ποικονομεῖνασοιιγᾶτο, ΑὙ  τοτοὶ. οιιπάο ΟΕ ςΟη. ὃ ποίσαις ἐποικονο- 
ἐμέῖϊπα) ἣ οἰκονομίαις γ 410 ἐπ πη} ι15 τοὶ «ομ οἶσε: σαγάπάα: 
δοποιῖθιις ρυοα άοτατ, 

Εἰποικος γ αὐπιοπα, ἔποικοι αι, ἰπςο]α; πηῖ στα τος » φιιοτίμτι ἀτιο 
ζὰοῖ ροπογα: αι] ἀλη Θηΐπη Ἰηάϊρομῖς οχλένις δ ἴπος ᾿ἐπάλπὶ 
οἰ αὐτάτοι γ θη ητοντ ἀριιά ὙΠ ιον ἀϊω,. ἐποίκοις ἐσυτῆϑ ἔπεμψαν 
ἀϑίω ἀοιγὲ ζοτροτο ἤπο πα ἰσταητ Αὐμοηϊςη ος 41} 1 ντὺς οχ- 
μαι τα μια δἴταγοητ, Ου 4απη ἰάοὸ Πηϊτειιπειγγντ τὰπα θα πὶ ἢιρ- 
ΡΙουποητιιπι Πητ [Ὁ πη 1 ρ] πα’ οἸϊτατῖς., γε ἀρὶά Αὐἰποτοῖ ἰπ 
ῬοΙ εις ὑπο ὠνεά ται ἐποίκοις ἐποιγαγόμ, οἱ ἐπτασίασαν; Δρο!]οηϊα- 
τὰς Ζιιππὶ ἀπο ηᾶ5 αἰ 1 Π ητο ξαϊτιους ἀϑιτατὶ Πιητ. 

Ἑ᾿ ποικκρέω, ἱπ Πα ΐτο, 

Εἰ ποικτείρω; τη ΓΘ οσ5 σατῃ Αςοιατ, ΟΡ ἐποίκτείρω δὲ νιν δ ύςἑωον, 
Ατὐατιι5» ποικτείρουστι πολυῤῥοδίοις αἰδρώποις, Οἷς, σΟχ συ ἔτλης ΠῸ 
ταϊηιιπὶ ἁπιοτοπίοβ νπάϊηιιο Τα ἢ]. 

ΕἸ ποικ τε στέυϑυζο- κα. ὁ. .}} (τ τὰ ]]Πἴτον φιοῖτις, 
Εἰ ποιμώζω, ΙΓ Ο»Π]Δηποπτοιρασοπῖο: 
Εἰ ποίγ(Θ- νη ἀθάϊτιις. ἱ 
ΕἸ ποίσω, Ἰῃξογαπχγάς δβηρέρω, 
Εἰποι χνεῖν, ρους ΓΟ ΓΔ ὨῇΓο. 
ΕἸσοΐχομαι, ΡοΓΟΙΓγο»τοΧΟ. Πα. τ σὸν ἐκτοιχουδηίω αὐτὶ πὰ ἱσεργοδο 

σαν κχὰ υἱφ αἴνεσαν, Ῥςροη. Αςοιίατ, εαἰχομαι Οὔ 60 5 Ρογασπθιι- 
1ο: ὁρμωὶ πυροῦ οίκαι. ὁδ'. αἰ. ϑτέμα «πτὔχετο οἶνον οὐΐων,ϊα εἴ τατ,1- 
τοι αἰαὶ Αςοιίατ. Ργο ἀάεο . ᾿Ὀ᾽άοπι 9 μνησήρας ὀστώχετο ἰσύ- 
ϑείθ' φως. ἐσώχετο πάσας . Οπληος ΡΟτ αἰ Ἐγατῖτ, ἀα1ἰτ . Ηοσπιο- 
τῖις Οὐν Π᾿ ἐποίχ εὔϑει δόρανον. 1 οὔ, 52: δόρπον οἵ χεδϑευ ἷτο αὐ σοε- 
παῖη: ἐποίχετω ἔργον, 1 οἴν, ἐ ργάζεοῦτοι. ΡεΓοαγγέγοιντ ἀρ Ψιγ- 
ΘΒ.  Αὐρατο της Ροσοιγτῖς ροξεῖπς. τοῖν: νοὶ οἵ χεόϑου Τθη ἐρ- 
ΟΡ ΟΙ Ἰπζιπηθοτο. ΤάςπῚ, ἴδε Ὀρι5 Ροτἤσετο. ΑἸΙ4ιαπάο 
πΏΡεῖο 9 Ἰη πα 40, 114. ἐρας μὴ πρῶτον ἐπ αἰχετο,}. δ} ἐργας ὧρ- 
μαικύπριν ἐπ ὠχετο, 531 εἰφροσδί τίου ὡρμο γιά οτη. ἐαοιχομβύη βελέεοτιν, 
ἐπηροτεη5ο᾽ἀεπὶ ΠΟ Πλετῖ. 

ΕἸ σοδυρομω, ἀοΗςο. Αςςα ΙΔ πι5 1,Αίςατ. πατρυκλῆ ἐποδύρατο 61- 
εἰ χιννειὰὸ, ΒαττΟοἾ τπ| οἵτ ἰαπχοητατι!5. 

Εἰ ποχέλλω, μ.αγιωὃ ασ κα» ΠῚ Ρἰ Προ, γγ τα ΡΟ, άΡΡο]]ο; ἱπύτ4ο7. Δ6- 
σαίατ, ἐκτοκείλαντες γέαξς αἰ πᾶιιος τογγαΣ ἐπ ρΡΟΡ Θγιηῖ, ἐκώκει- 
λὰν πἰμλγαῦν., ἱπηρ Εσογιης παιιοση 9 σἀρτε γἱβ πιο Ὀρτῖπηο; 
Αδιλροῖ. 

Ἑ πολιὸς, εὐδοαι5 ποξξαγ πα [ρος 65,514. 
ἙἘ “ολιϑεύνω, ἰὩ Βοτ, γι: ἐς θιιο. 
Ξ᾽ πολιώνέω, μι σω, Ἰξεπη. ἐπολιϑιήσω μείζοσιν ἀἐμπλακίαςγλ πολι πὶ 

ΟΓγογοβ)ῖη Ἔρῖρ. ' : 
Εἰ σολολύξαι, υιγ ταν! οἴ α] τς ὃς τ Γεγα ὈΙΠτοτ ἰἀπιξηταγῖ, ἘτΡγο 

δ᾽ ξαῦϑαι ὃς ὀυφημῆσα ΑὐἸτορΒαπ.α Ἐδαϊτ ΝΣ εὐ ἀξιόν γε πᾶσιν 
δὴν ἐσσολολ ὑξω..Ηςν οἱν.ἐπολολ ὑζειν τὸ ϑρίωειν. 

ΕἸ πολεφυρομαι γε ςο, ἰλπηςητῖς ργοίςημου. : 
Εωομαι μὲ ψομωπ.ὴ μμαι»ςοτιϊτοτοίδιοτ, Γοροηοο 5 αἰπολεϑώς 

ἤππὶ σοσηο55Ππσσείάο; ςοη ξέϊοτ,ἀοάπςο.Ο ἐγ]. 6 γόφεοα τοὶ αὐ- 

τος ἕπομαι. Ἡετπιοροη. ἐς βαξῖδι5. τῷ μὲ τοὶ δημόσια ἡδικηκοπε 
ἐχ ἕπεται πὸ βίαιον 3.),1«4 εἴζ . ποι ἰςαμῖτιιγ ντ ΩΠ1 ΣΉ] ΣΙΔ ἢ) Ρι1- 

ὈΙσαπι ἐςςοτῖτ, ν το] οητιις ἢτ. τοὶ ἐπόμᾶμα τούτοις » 8: Πος5 ροδς 
τίπσπητ,ια: δά ἢος Ῥοιτι πους, Χ ομορ ΠΟΙ. ἕσυομαι φδύγρυσι» ἔτι 
δἰςητίδιις Ἰη[Ἐο.ἐπὸ μήϑη τούτεις «σολυτέλειαι,}:15 Ἰυχτις το ροη 855 

ῬΙΘτατοβιις 'π Γγσυγρο. Αὐ πο ρ μα. ΐῃ Γ]ΈτΟ οἴλπι μζ, δὲ οςε- 
Ὠῖτ, ἔσε μετ᾽ ἐμοιν, κα δεώριον » Ἰςηθοτς πηφοιμι, ΠΟ Π οαμπὶ ὄδη: 
ἕσομωι δηὴ κύρῳ,(ξιοτ Ογτῖιπι 9 Χορορμοη. Πρμλῆσαι ετιαπι 
αἰϊεητίοτ, Χ ἐπ. ΟΕ ςϑμαὶ μέχρι μὲ τούτου ἐπομιαι. 

Εἰ πομβρέομαι» οὐ μαι Ρ] τι ρογ ιπάοτ»ΐῃ ορ 5. 6 
Ἐ᾽πομ(ρία αε, ἑν ΕἸ ἐπόμέρησες, 5.11.1 πιθουν 15 1ΠῚ Γ1Π|» δ ἀριπ- 

αητία, ὅταν ἐποίχνυλοι ὀμξρρι ὦσιν. ΟΡ ΡΟΠΊΓΕΙΓ τὴ ομβείᾳ 2" πὸ 
ὐχυῳ. Αὐτό ρα. νεφ. μι πέλοις φυλείξομβυ γὡςε μήτ αὐ χείον [Ὲ 
ζειν μήτ᾽ εἴγαν γ ἐπομβρίαν. ἐπύμέρια ἔπνγαΠ 1 Ραμ)» Αὐζοτο! 65 

ΠΡτο οξζαιιο Απίτηαὶ, ΤἈεορ ταῖς. μι τοτοθρτο τοῖτιο; Τάριτς 
[ξοιιπάο, ὅτου ἐπομδρέωι κατείοζωσι πλεῖον ᾿χ68νον 5 Ουπὶ ἀτηῦτες 

ςοητίπξηζοϑ δά παίτιιπν τε Πρ ΟΓῚΚ ΓΟ βΠ ΟΙΔΩΣ : γεϊτεσγᾶς ἀς- 

τἀ Ε] τ. ἜΝ 
Εἰ σομῦρρς,ννὉ κα ἣν ῬΙαυ 59 1πΊ ΒΡ ΎΊΡιι5 αὐιιπἀλῃβ:ΟΡΡΟΆΙΤαΓ το ΠΞ 

χμώσ!ει ν οἷ συ χαῳ:τοίσ! τις. ἐϊπομθρθο ὙΠ ΑΒΤΝ ΡΌΧΗΣ ἜΣ Ν 
ΕΠ ΕΙΣ ΠΕΡΩΡ εἶκε τε Ρίσητ, ἐν ὶ ἐκσομξρρτείτος χωρβώς 21} 10, 

δαάπιοάίιπι ΡΠ 1115. ᾿ : 
ἘΣ οι α εὐθα αν Ἂ ΨΙ]ρίδη.εχῖπάς »ἀοϊπάς,ταμπ» Ῥεάατίο 

πιοῖς ἰςαιιθηάο. - 
Ἐἰ πύμνυμα!υἀοπὶ φιοά ε 

καϑησο καταπεπλασυὴν 

ἐπόμνυμι, ΑὙἸΤΟΡΒαη.Ἰη ΡΊτιτο, ἐντοιεῖϑαι γωῦ 

οἷν ἐκσυμνύμανον παύσω σε αἱ ὀκκλησιας, ντ 

τε ὰ ςοπείοης ἀτοοαπη αὶ ἱπγελιγαηάο Ἰητογροῦτο τὸ ὁχουίαης 

τοῖη ἃς σατίπι φβογοητεπὶ οὰγ γδάατὶ πςαιιςᾶς, δίς ναἀϊπιοηϊᾶ 

ὀδῖτο. ὅπη αι] ἐπομνυμῆνον αὐτὶ τῷ δ)περκοιιῦ παι φξοιριβατ θοῆς 

οἰεγδητοπης 1: ἐχροπτῖο Βιιά. ΠΟΙ αἰ ρΠςερατεντ τ ἐπσο 

νυ μον δὴ κακώ, ςοητάταητοτη. οἱ γδ διυυωμοται δγ) κακῷ ἄμνυονς 

ν]άς [πτογρ- ᾿ ν ξ Σ 

Ἑ᾿ πομόσειολα! , αἀϊατατα» 14 οἴ 3 ἀϊξξασι ἀὰξ τ να ἀιι- 
111 

“νἀ ἐμμἐς δ δὰ 



- ὅ2ο ΕΥΤΙ 
᾿ τοϊπιγανιδο αὐβεπιατο, Βιυιάσιιδ τα ΟΡ Ί το 15. ἐασομασείιδυΘ. ἡμῖν 

᾿ εἰχεζικαίκοις ἔξ. 

ἮΝ Ἐ πὐμνυμιγἀοίετο ἔδει ἴπιγο ἐαΠγάπάιμτι 1 Ἱπτογροῃο Ατητορ ιᾶι, 
γεφ.Συπτοδ᾿ ὡσ εἰν γ᾽ ἐπ ομνιὶ ὧν, ϑεοιὶ τὸ χεέϑ. Ἀρο !οηῖις ἴσοιπίο, 

᾿ οιβώς οἱ ὀναγεεοσιν ἑπαμοσαν»ῇ υῆὸ αρηξειν ἀγκύλοις, ἩΟπτοτιις ΠΠ844. 
᾽ εἰ, δηὶ μέγαν ὅρον ὀμουγμα»υλᾶριτη ἐπ ταταπάτιπι ἸπτοΓΡΟΏΔΠ.» 

τ ἢ, ὲ ποίμοσω, γΟὶ ἀπτογρτ. ἐπόμνυδϑοῦ ὅξι τὸ ἀσεχνέμῆμον ομιόσαι» 
πο μνειῖαι Ὁ πὸ ἀἰπορείσκειν, ΡΙατο ὀρ το α [εχτα. ἡ ὅδε δέκφμον . ο- 

μνιίώτας σπόδῆ ἀμ αὴ ἐμούσῳ κα ἢ ΠΠδ' ασαύτων ϑεων ἡ γείμανα, δζο ϊά 

εἢ, οδτοίϊαπτος, ἐπόμνυμε ἡ ἃ ὅλμον Ροτ ἴο!ω ἴπτο 9 Ηεγοάοτει!ς. 
ἐπομνύειν, τι τὸ δὶς αὐ παῖ ἔτος εἰς τίωλ μεγαρμκίω ἐμβακούσι, τος 

᾿ πταηθο δάήοτο ἴδ δἷς σμοταπηῖβ ἴα ἀρτασι ΝΜ ορατγίσιαι ἰηπα- 
ἱ ἤιτο 1υτοὶῃ Ῥοτίεῖο, 

Ε᾿ «ομόγγνυαι, γα εἰ ππομόργνυμαι ἱπηρτῖ πιο πιιτο ΟΥορ,. 
ἙΕπουῤως μιώσω,α. χα [ΠΡ ον ΓΟ να ίατο. ᾿ππταπάτιην ἴπτοτρο- 

Δο) Δοσα, 
Εἰ σομφεί» ἼΔΗΣ τὸν Ῥατϑ ἤιρτα νπᾺ 1] 1 ς τυ τὸ ὑπὸ ὀμφαλοῦ ΡΟ]] ΙΧ ἰὴ 

Γ ξ Ζ.8ζς νταθο ἔσει. 
Ἐἰσομφ ἀλκθονν μη 1 Πἰσατιι5. ἐσσομφάλον σύκον,Ἰη Ἔρτρ.ἤσιις γαπ811-- 

ςο Ῥυαάῖτα: πᾶπα νοἶτς ν πη 1 ἴσιιστι παοτ. 
Ἐ πσονειδίζω, μα, ίτω, κα. ἐκ ϑι ἱ ΠἸΡΤΟΡΟΓΟ2 ἴαιιτ, Ἔχρτγοόῦτγο 5 ἐοάέοσοτγο, 

Αςοιιῖ ἐκσὺν εἰδύζων ϑεροίπονται, 
Ἐ᾿ πογεί δὲς (Ὁ..65.6 κα αὶ οἱβποπυίηῖο ας. τι! ρογαμα 5 9 σοητιπηοῖίο- 

{πι5»οχργοθγαηάτι591 τοϊδη δ ἐστον εἰ δῆς ον τωύτίμ κλοσίων δίς. 
Ἐ᾿ πογειδή -ωφ»σΟΠτιΠΊΟ] 1 [ἃ, 
Εἰ πονο (οζω, ΟσῃΟΥ ΠΟ: ΠΟΙ ΡΟ. Ιαῖο ἐριτοὶα οέζαια,ςοηςο- 

ἱ Ἰφθγο;οο θγοςαρρο ]ο. φήμης ἕνεκοι ἐπονομζοίζοντας » ΡΥδοαητος. 
;--, ὩΝ Τάοιῃ ἐς Τ στε. Ξπονομεζεάθει ϑεών, ΠΟ πλῖπα ἀθουητ, [ει πὸ- 

τπιηῖθιις ἀρ ]ατί, ἡ ἀἰΐο ἀςπουη!ΠαΓ 191 46 ΠῚ ΠΕ 
Εἰ Ὡ τθι τι ἘΠΕ ΣΣ Πρ τζμΝ » ἀρρε!]ατῖο αι ἄάτιιγ ρτο ςο- 

Βποπλίης, 
Ε᾽ ̓πογο (σιθυγὔ, ὁ ΟΡ ΒΟ ΆΙΠατιΙς. ᾿ 
Ἐ᾿ πονορ(ο τίς ΚΦ τοι) ἐξα ΠΟΙ Πατί ΠῚ γοσοπίογο, Ατῆςη. 
Εἰ σοξωύω,εχασιιὸ, σςο]οτο, 
Ἑ ̓ πόπεζε, Οὔ δτιϊαν τιον τς, ὀντρέαυ. ὕπηςρέφυ, Ης ν εἢ. 
Εἰστ κονία, ας, ἡγν οὐ ΠΗ σατὶ δο(Οτιτπτ1}. νου ἥπατα ΠΟΠΓΟΧΤΙΙΘ,ΟΑΓΠΊΙ - 

; ΠΌΛΩ ξοπρΟΠτῖο. ΡΟοἤς. δι. παγγατίο ποῖ ἱπτογρσογατιγ μος 
τοῖζο σα] 6 ΠΟΠΊρΡ] οχαπηνᾶς {τα Καθ 1ς σάτοῖ, 

Ὲ ̓ φοτοιϊκὸς, ΑὙἸΠ]4. αὐὶ χα." τι τ πύτερνν ὃ. βελτίων ἡ ἐπ οτσοι ἱκὴ μίμη-- 
σις ἡ [ΠΟ 6 Ὁ] οδσορήσειεν αὖ τις, 

Ἑἰσοσοὸς, “ὦ, ὃν ΒΕΓΟ  ΟΟΤ ἢ σαΥ ΠΛ ΠΊΙΣῚ [στ ρτου 9 (εἶ η1]. αοίη- 
πῆς ἐπῶν οζα μέτεων κὶ τριμέτοων, Ὀ]ατ ἐς Γὸρ. 

Ἑ ̓ ποττεία,αεγϑ δήσκεψιο, ΡΘΕ] Ο» Ῥτοσιγατίο ὃ. ταςς 4. . ῬΙυταῦ- 
οἶς. ἀμα . τί ἐπτυπτείθν πὰ Δημηποῖα ποροσεπιλα(όντος 5 ττοπὶ ἴα - 

στοτγη τ [δογοτί οσιατι Ἰη ραέϊτο αὰ ατιασπι 1ηἸτῖατὶ αἀπχέττοθαῃ 
τσ ἀαπο νη ἃ Τα Ἰτίαυοπ . ΡΊατ, 

ΕἸσοπτευω, με, ὀσσίοποόυκαι, ρεξξο»ο ΠΊπιο. ἰπίρι οἱ ορτορυῖὶ ΘΟΓΙΠΠῚ 
εἴ, μι ΠΕ: {ππς Ππἀουιιηι ὃς σογοπηοηἸατιιτη, ΤΠ Ρῃ- 

Ἷ πιὰ Ῥουτὶ ΘΡ ΉΤΟ]. σαρίτο (οιπ40.. ἐκ εἶμ! καλων ἔργων ἐποπτεὺ- 
σόωτες : ἸΏΣΟΥΡΙ.ΕΧ δοπῖς ΟρΡογίσιι5 αι: ἰροέγαντης ῬότΠας γο5 
ἐροέξξαητος ἃς αἰτήπιλητος. Ἐτ ἐποσστεύων ἀἸ οἴεται 15 41] α] τσυῖτις 
τοὶ τα Πρ Πα {ἀρτγοπιαῖη μαθοῖ ἱπίρεξείοποιι ὃς ροτοῖα- 
τοηῖ. «ἈΡΡιδπιιδὶ ἴπ Ζ.Ὁς 1 εἰ ἡ] 5 ἵνα τε αἱὴ δείσειδμ. οἱ διχας αὐ, αὐ- 
σὸς αὐτῶσ ἐπγωπτευε «-ρατι αὴ «ἴδις ηστέ μῆνί., ΕῸς οτῖα πὰ νογθιη} 

νὰ ΒΩ ἸηΠροξείσης Γουτπι (πογατίμηι νΠπγράσιιν, ἀἰσοθαηταν φαὶπι 
ἐποπτενειν αυἾθι15 ἀππο ΡΟ ιαπι τηἰτίατὶ Πιόγδητ τη ρισοτα 

" Τεογοτίοτος (ἀστότιιι εἰ τιι5, ὃς σοτοπιοηΐας σοποςάοίαταν ΡΓι 
ταῦς! 1 ΤΠ τη οτΓ, ἐ ἐαώτστευον τοὐλαΐχιστον ἀστὸ “ἶσ μεγώλων. ἐνιαυ τὸν 
διαλείποντες. [τ 0 ΠῈ ΡΓΟ ἑορτάζω. ΑΥ ΟΡ. Ἀδῃ, μάλα Ὑ ἐαποατεύήν 
δοκι ὅταν κα ταράσωμαι τῷ δεσπότῃ. 

Ἑ ΠΡ Υ Ν τἼπ τω Ψηΐς φρυκτωριών ἐποι τῆρες. ΑΥΙΠἄς πιιπάο, 
1 οἷ »ἴρςοιηαε1} ὀχοιιδίτοτος. 

. Ἑωσπτης, θ, "ἰη ρος έζοτ. δηπμελητὴς καὶ ἐφορος, νῖ Ἰμαιτ ΡοΠ χ, ἰά 

εἰτοσιγατοῦ ὁροτῖς. Ατβοπαλις τὰ αῖηῖο ἐς παι δι15 Ἰοάιιοι» 

πὐεὶ ἢ ἁἀὶ ἱέρωνθ. [ ἸΣυρᾳκουσίε κατασκευαϑεείσης γεῶς) ἧς κ «φχιμής- 

ὅδὰς ἰμῦ οἱ γεω μέπρης ἐπότοτης δν: ἀξίου κρίνω στωκυ σα). Ἐ᾿ πόπστης ΟἸἱ ΑΓ 

Ἐβοοίορον ΠῚ ν ΟΥΒῚ1ΠῚ Ρτο ἰηίροέζον ὁ τόγιπι [ογαυμ. το - 
ϑογιις οὐθὰ θεολογίας, τῶτο εἰδεῖεν αὐ οἱ ἐγζυτέρω ϑεού. οὗ ῥ αϑεξιχνιά- 

σωὼν ἀυτώ κριμείτων ἐποπῆα] ἡ ϑεωροί. Τάςπι, τί δὴ αὐ εἴκωοις αἰϑοὶ Ἰσοιΐα 
κὶ Τεζεκοὶ λ τῷ ΜΔ μεγίστων φπόπτου: ὃ ὅγποεῖ. ἔγαττίονοῖς μὰ οιω φιλό- 

σοφ- ἐπύσστης ὧν τὐληϑούς συγχωρεῖ τῇ χερία πὰ ψόύδεώειι. δὲ (τ ἢν]. 
ἤη ῬτοιηουΠ,κὶ σὺ πύνων ἐμλῦ ὑκεις ἐπόπστης, Ἐτ ἐποα ται ἀγσληο- 
τιῖτι (πο του ΠῚ 1 ἰ]ς ΠΟ πμ αἰ σαπεισ ὈτΙ ἀοπ ἢ Ἰηϊτίατὶ, ὃς Δ ΠῚ 
Προξτατοτος (χσγοσιιπι ἔαξεῖ. Ἰτοηὶ ργαΠάος.. ντ ἀριά ιπάα- 
τή τα θὶ Ἐἰ πύσστης, ΠΡ] Ἰοἴτον ΡΙο Προξζαιοτο, Ροζγιις 
ἐξοαηα ορῚ ἢισαρῖτς ΒτΙ πιο ἐπόπῆαι γϑοηϑέντες ἡ ὀκείγε μεγελειος 
τατος. 11] εδμεοῖε: Εαίπιας {ΠΠπ|5 πα ὶοίτατῖς : 1ὰ εἤναι ἢι- 
Τλιὶς τὸ ΤῊΣ οσιΐαεῖ. 

' Ἐ᾿ πόποτισες. αἱ οἱρεθαςυΐα . ὁο ποπυῖπο ἃς εἴτα] ἤιος ᾿ἶρτος. ᾿ηἢ 
Ἂ δι ϊαὶς ναῖον φογαμὶς τοῖϊο ΡΠ πΐπ ἥης Ῥταῦίατ, ὃς δ᾽ οἰηῖις Τὰ 

Ρῖτο [ρέξζα ἰσι!οτιιτη ἤιος τα ουῖρῆι, Τῷ διτίο αασπογο, χ 
Ρ Εἰ πόσετι τς πὶ, ἰἸςεθαι ταῖν νἸτί πα ἰἸτϊατοτιιι σοΓΟΠΊΟὩ]8᾽, 6611 

δηλοῖ Ππλμ] γε Ἰηϊτίατὶ οὕαητ, Γρεέζαταπι αἀαιϊττοδαῃτιιν, ΓΙα- 

ΓΝ 
τ 
Ν 
Ζ 

το ἴῃ δυπιροῖ, ταῦτα μϑ οευῦ πεὶ ἐρωτιχ οὐ ἴσως αὐ, Σώ 
μυϑείαςοἴλοτα, σα ρ ἀἰμ15 ὃς ἀπγοτῖδ: ἀοἰης (βάν τ 
ἑποατιχοἰγῶν ἐγεκα αὐ παι δποί ὅξιν ἐπ᾿ τις ὀρϑώς μεπίῃ ἐς οἵ 
αἱ εἴην. ἐποπιαν ὶ ἴλοτα ἁπλοῦς ἀρρε!αιτ (λετατῖο ἃ. 
τεραγαυιάτη ἢ Πωτ 11 χυτὰ: νυ] ὁ ΟΧηαητηξ. πὰ 
χ᾿ ϑεολογικὲν “' φιλοσοφίας μῴθ: ἀϊχῖς Ἰητοτρ υἠοηγῇ ῇ 
Ἰορί. ἐμ 

Σ᾿ πύκστομα! γἱάςο, ; 
Ἐ΄ πϑορίοο,ΟυἸο ΡτΟ ἐφορω. ἀνε ήδνῖν, τεὶ ὠρῦ: 

ΘΝ] γάτα. ᾧ 
Ἑ χορβά ταιοἱπϊ ἀοτ, φϑονεῖνα ρα ἐτογειῶν Ξῷ 
Ἐπ ̓πόργ᾽ ρδθατρ όσσῳ, ΕΟ γ οἷ, ' 

Ἐ᾿ ποργλω ἐπα Ροτι ἕογοτρῶς σοποίτον ργορτγιὸ ΠΡΙ ΔΙ πἶσ,. 
Ε ̓ πορεγομαμαρρυομοπ 0500 το. ΑΡο ]ομῖις Πδ το Ργὶπι 

χίοὶ νηΐα ὀλχαίοιο, ττοτ Ἰηἰἰοῖο. Ἰάςπι ἰθτο (ξειπάο Ἶ 

ἴῃ δππις νίτα. 

Ἐ᾿ πορσρόσοιϑτα, ἀ1}πισι}}ο σομ ἤιγσοτο, ρραναςἰ εὶ αὐξὲ ἃ 
1ὰχ 110... 

Εἰ πορϑρισμὸςγε56914 αιιο ες πγατιτῖπο τοπιροτε ΡΙῚ 
ΡΟΙ.3. ΡῬγοθ!ομηαῖ.7. Ἐν» 

π πορίνωγςομοἶτο ἸΝις ὙΒοτίας. Κυυζηϑιὸν κευὸς ὅλο ε 

μολε ον τῷ. ᾿ Ψ ϊ 

Ἐ᾿ πορκίζω.άἀϊιτο; Δα σῃ,"7.Οοης,ἀοά᾽ςεπῇ 5. 
Εἰ πόρον, ἐπορκίσ ει, ὅτορκέα, Εἰ ἢ. 
Ε πορχες' ὃς, ὁ, ὁ, Λα Ἰιτατοτ,εχοτοιζα. ἴς σαποη. τοισοι 

σἤιθη!. Ἧι 
Εἰ πορκοίω,ΤΟπϊοὐ ΡτῸ ἐφορμοίω, ογοάοτ, ἐπορμῆσαι λύ 

ΠΙΪς Ἰαροϑ. ἐπορμφίογτας λαϑὼν; ααΐ Πτίοηοπι ἤοῖ 
«146 Π|. μι... 

ἐπ τς ἐδρωι ἤ 

ὩΣ δ ἐν ΜΡ ΜΑΤῊΣ εἴτ, ἐφωώρμησε, ἐπόρρυσαν Θνηλοις: 
σαν. ἩΟΠΊΟΓ. Ἢ 

Ἕ ̓πορχούμαι,Ἰαίαϊτο. ἈΡΡίαπιι ἴῃ Γγθίςο, ἄς ἔοτπια 
«μιθηϑυτούτωνς δέπις ἐν μέσῳ πορφυραὴ ποδι ἡρη πὐεαμαίμδμ 

ζεται ποικίλως ἐς γέλωτει, ὡς ἐπορχέυδυ(Θ. τοῖς «λείοις, 
ὄδιτκιρτῆϑ, ἐπεγγιλών. ἐπεμξαίνων κ᾿ ϑυβρίζων τοῖς γενικημ 

Εἰ πόρω, ἱπαπλϊττο. ΗΠ (καί οἱ ἐπὶ ἼΓΠΝ ὥρσειϊα οὔ, ἐπὶ 
σαῖῆτε. Τάοπι ἸΠΡῚ, αὐτὸς γώρ οἱ ἐπώρσε, 1ῃ. οἴππὶ ᾿Πο 
ἀντ, 1, ἐφορμῆσαι «οΐωσον,ἱῃς τα 1ῃ Εἰπ. ΕΠ οσ πο Γ. ν 

Εἰ, εΘ-. τὸν ογΡιπι, Ἔτι] ἀτξλιμ πιὰ πεία τη πον ΟΥ̓ Πα 
Ὁ ἐπεῶτι.Οὐγῇ. ξοβυξεί μέν τι ἐπ: «εέωννογισι 

βρατι δτίαπι ογατί ποι ἀκ ἐς ν ἐδὲν δεινὸν ὡς εἰπεῖν ἐπὶ 
τατη τουγι 51} 15 ν 1} ἕιπάο οἱδ ογατίο Χ οπόρβοη ἐπ 
πομν, ἐασοινέτησ δ᾽ ἐῶ κἡ τὸ ἐανφοίλπας νογίζιπι [Δπ 
«ποίη πο, οτοῖοὶ σςαγηι  ηῖ5 ροοῇ5. ἔπι .Θρο5. ΜΜαστῖ 
δου θοθαπηις οροϑ: αΡΊΠῚ [τ] θ οτος ΕΠΠ. ἘΓΗΙ 
Ἐρο5 αἰχῖτο οι ῬονΠιιβ.γουιιπα φατηγθη, ἔτ᾽ 
πιοάοουςαγπτὸπ ΠΟΧαΠΊΟΓΓΟΝ 5 ΔἸ πάτα τ ΤΟΓΙσ 
ΤΠ ἱνιιππα παγίϊπγαιις φοιηριςβαιῇο. Ἰτοῖῃ 5 [2 
ππῶν «οιήσει ὅμηρον μάλιςα τεϑαύμακα . δ}: ὃ διϑυε 
πίϑίω, ὅ)ὴ ὃ πραγωδία, συφοκλέα, εἰς ἐπίδ- πἰξινεγνῖνα , 

δάοτς νου σις. ΡΠ Πτατο μας ἴῃ δοίοπο. χατ᾿ ἐσ 
ΠηΡΊ Ο5ροΓ φατιηῖπα, ΑὙΠΤΟΡ λη, ἸΏΓΟΓΡΤΟΥ 
Ἐριρταπηππατ, α φρὸς ἔπδ-. Ατηρ Βαη, 14 οἴ, ὦ ὡς ἐ 
δενος, ἐτωίϑ- πρὸς ἔα Ὁ. ἐξιζόμεϑα,ν εἰ γε 5:14. ἦρε 

τεβάϊλλο μι εριλονεικουμνοἱἀοπνον]τγὸ οἰττόαιις ὃ φοηῖο 
λόγοι ἔπεσι κοσμὴ ϑέντες, σοπηρτὶ ἀπο Διατί αιιε ἴογη 
ον ἀἸά. ὡς ἐπ. εἰπεῖν,ντ ἴτα αἴσαπι. ΡΙατο Πρ το μὶ 
ΡΌΡΙΙς. πὰ ὡς ἔπι» εἰπεῖν, ΑἸχὶς Ρῖο να] ρατ, ἰάᾷ 
γιὸ ἢς ἀἰείτιιτ.δνρισαι ποτέρως λέγεις ἃ αἰχον 
γα Σ ὡς ἐΐα Ὁ. εἰπεῖν. ἡ δ ἀκριβεῖ λόγῳ, ΟΧΡίαΠα ντΓο 

οἰ ὁπ ὃ Ροτοῃεϊοτο πὶ ἀἸσασοντγιπη ἰξουιηάαπιν 
οὐ ἀππὶ ἐχαξζαισι τατί ΟΠ 6 ΠῚ. 

τ᾿ «πος εαπισμὸς, [μι ἄτις ῬΠΟΓΙΠΣ 1 ἴῃ ιο ὄφιρακον Αι 8 
ὕδατος δηπανολῆς ἐφιασιν, ἰρεϑιμριιώτες ἃ ἀμγ ἐπὰονΩ ( 

δήαματα ἐν τὴ υὑπὶρ τὸ ὑδὼο ὕὅϑηδιρομῆ, ἐκ γὸ «ὦ πλήϑοις 

καὶ νίκη τῷ βάλλοντι, 1πὲ Ὁ νοι θιιπὶ ἐπ οσρακίζειν, αρι 4 
Ρίοησον ΟΕ ΙΟΜΥ ἀτ Ρ "ἰοῃφεῖ ἷα οἵδ, ἐςράκοις παίζειν, 
αὖτ ρΓοιογ έτιπι ΕΠΠπ4 ὀςρείκου αἰαςρορν ὕῆ ὃ 
βαννυμῆῥων, τῇδ ρα γμοίπων οἰξαλλαγλώτων ὡς ἔτυχε 
ξογειιηα ἱπηπτατίς. 

Ε ̓ ποτοτύζω, ἰςῆςο 5 ἀορ!ογον ἄϊοο ὁτοτοῖ Ῥτορτοῖ ᾷ 
Επιὶριά, Στὰ 

Ε ἀν νιὐξεὰ ὙΡΓΟΙογποτο, ἐλιρρίαμτατο, ΠΕ νοι κατα ᾿ 
ΡῬτο ἐπεσίζειν εχ ὅδὴ ἃς ὅδαε, 

Ε᾽ πσοτριυμύωις μοιιυω ̓ πσφυγκοι, ΤΡ. Π1ο οΧοἰτο»ααΠιοττοτοῖ 
ςτιο. Αςοιίαε, ἐπα ώτρειυον σεωύοδὸν τοῖς ο πλίταις 5 ἀν πΊτΟΣ 

ογιηι ᾿ηοταραητ, Τ τιον 4. ἑεσωτριιύοντός σφι σῷ 3 
τις απ τιιξις, ογοιοόσ. ᾿ 

Ἑ υλὶς οἱδὸς ὐἱ ΟΧογοίοοιτῖα βἰ σία ἴητετ ἄςηζοα οἱ τ 



Ὀϊο ον. ΡΟ μοὶ 11.4. ἐπνλὶς "8 ἃ σωρρρνισῖθα 

εὐἶτογ οὐ ἤρα, Οατα [ἴδτο τοστῖο, δ τ ρ]αητίςαντο. ἤι- 
ἴριις (ἰςογοηΐ. ἶ : 

“δι μιώσω,αιὶ οἰσατγίσςπν ρεγάτςο. Ὀϊοςοτῖάος Πδγὸ ρυῖ- 
ἐκ σεις, οχα σογατίοῃο5 δα οἱσαϊγίςοπὶ ρογάπιοιτ, 

τὸ τοττ0 5 ἐασελοῖ ἕλκη νἱοογθας οὐ άπιοιτοἰςαῖσὶ- 

ν᾽ οοἰσαττ οἷς οδἀϑιῖο. 
τἰςγγαΐοης Δα οἰσατγὶςοπι οὐ άδιιςοπἀαπι,ἐπελωτικὸν Φαῤμαι- 

᾿Οἷλας. 
τἀ ατιι5»ουϊ οασάα οἶδ, ἐπιραίω δ) γμαπιςταοτία σαυς» 

οὐδ τα οΠἘἰ5γ τ ἴη σα ο εἴς. Ρίατο ἴῃ Αροϊορία δοῦγὰ 
»νγάζεται ζιι ν᾽ τοί τε υὑτοῦ γγίωῦ κὶ τοὶ ἐστυραγια, 
Πσονν τι παι γοάάο. 
ἄοπι Πσπὶβςατίοπο τορογίττοαιια ἐπερίζω, ἴαις. ἐσε- 

σία) ὀϑόνίωσνν οἰτιπι ἤστι Γι πάο ἱπιρίςη 5 ὅς Ροης ἱπὶ- 
ἄσπι πιοῖαρμοσ. ἴῃ ᾿ἴστο ἐς (ετῖρ. αἰῆοτ. δεΐσει γάρ 

(' τιγίϑ- αγέμου ἐπεριάσοντ(5- τὰ ἀκάτια κ᾽ σειωδιοίσον- 

ν κυμέτων δ ναι νοητο Ρογίασιγο. 
ἡτογίσοιπάο ἱπιρο ]]Πο.4ιιοά Ηοπιετγ ἀϊχῖς ἀἄΐφῳ ἐπείγω, 

εἰζω. ΑὐἸτοτοῖος ἰἰσγο οὗζαιιο ἀς αἰΐζοτια απϊπιας 
τὸ πνεῦμα σιιυεσεράζειν,οο Ζοα νοπτις ἔριγοῖ [δοι- 
Ῥαρρὶ Πιγσές ἐαητος ργοίςαιατιιγ. ἐσερέζειν Ἐατιρὶά. 

ὉΔιῖς ὙΠ γραιῖς ἰὼ Απηάγοπι. δ, ἐτε ταύτῃ σὺν φρῦτ 
οἴοα ἤραις μας γατίοης ἀηϊτηὶ ταΐ σορίτατα [δοιιῃ 
ὍΟἸ ΠΕ]. ν οἷτιτὶ ρτούροτα ατιτὰ δά πιοιιθη5. Ἡείγεϊ. 

Ῥοπίς ἐπ᾿ ὀυϑείας ἐΐγαγίν. Ιτοπὶ ἀπέπεμψεν ὃς ὥρμησεν, 

[ας γ φορμήσας. ᾿ ᾿ 
εἰς 4 άα πὶ, ες ἢ. 
ΟΝ δεςςάςης, Πιδίϊδητῖα ἀϊιηέζιι5 5» ἴτὰ 

εχ ΡΟ γρῆγτσϊο. 
ἄρον ἀςθοο,ρτατεγοα ἀεθρο,νο! ἅπερ! Ἰσίτον ἀςθεο» 

ξ αιοά οἰξοφέγλω. 

τὰ ΘαἸ οηυτὰ εἰοφϑτέλιμια ἐποιδίσκεται. 
ον ἀσω,α ἀκα οςιος ἰηἰ)ς Ὁ.» 14 οἘ 5 σοποιρηξο» 
ΠΘτῖνΥ εἰ ἀρτὶς Ος 115 αἰριζίο πα! οτοπι ἀπ γ ΠῚ 
ντ Πττγαηῇατῖο Ὁ τν τες πιοτὸ δά τποιρὰ 

Ῥοπίτιιγ ὑτο ἱπιιίάςο, φϑονω" , ῬΟΠΠ ΙΧ ̓Βγο [ξοιιπάο. 
αἰχίτ οι ἀἰτατῖς οσιι]ος ἀἀ ἸοΙονρ το Ιθρς ἀρτατίδν Ρ]Ὸ 

ἴη γίτα Πεπιοἤεη. καταφυγόντίθ- ὃ ρὸς ἃ ὅταον ἀυτώζ ἐς 
ΟΕ οΠ5)κὶ μὴ ΝΘ χρη κφίτων κα εἶθ νεών αἱ τὸν αὐδ διρὸν- 
ἔοι ῥα τορες ἄυϑ ιὲ ἐκ οφδαλμιάσϑωτες τρὸς ἢ πλούτονγεξου- 
τ ἃς ἐπε οφθτλμέα, ὠς Γἀςπὶ αἰ Ἰδὶ,οΐ 3 σ᾿ ρατιώται τοῖς βα- 

σιν εἰ ταυφϑτιλιιήσόμτες ὠργίζοντο, ΟΟ [15 ἴῃ ῬΟΟΙΩΪ Δ ΠῚ 
ἷς ἔγοππεθαπτ: [οι] Ἰσοῖ οαπὶ πῃ ατατίαπι τηξογτὶ. ἸΝ οιιττ, 

5. ἐπσοφϑεαλμιαν ὃ τῇ ἐρωμῆῥῃ 5. Εἴ] 2}Ὶ ὀφϑειλμοβολεῖν ἀτ- 

πρὶ καὶ ἡ σα] ἱπηροήτιις πιο ἥιρτα οσιιατι τις. 
ἘααϊτουηΠάςο, ὅπικο ϑυμα»ἰπιιε ποτ. ΡΠ1]ο ἀς ππιη- 

᾿χυϑήσεται ὕδετι ἡ γῆ» Ποη οαΐπιὶ ἀπ τ1α ΤΠ ΠοτιΓ, 
τ τοί ες, ἐπὸχ ἐμῆνΘ-., βας-αζομῆνθ- .«ργο νεξζοτς δί 

τὰ ἄοτ, Ξ 

ἰοἰγγι σατο, ἀογ Πατίο. 
᾿ραηαίοιη ἀφάτιοο ἃς ἀδτῖιιο αἀ, 5114. ΕΧΡΟη. ἐσος- 

τίραγουϑὲ ἰπῆπιοτο, 
41] ἀοτίιοτ. 

αἰαίνω,“οεο.ἴπεοςντ ηὶ πιάητὶὰ ᾿πειιητῖᾶ, δί ἐοαιπ 

2.6 σοη, Αἰΐπι. τα γδ ὑπ ἕμια γίνεται γόνιμα ἑαὴ ἐν 
ἀξῥεν ἐποχϑύσῃ. 

πχαννοπο. Αὐῖα Αςςα ; 
Τρ ῖα ἀϊείτιτ, ἁἰεηπτίοη!ο γοζοητὶο. φεξιςιντ 1112 

πη Υ οἱ ΤᾺ] σκεπλικών, οτπτις Οἱςεγ. πιεμηϊηῖς ἴα Α- 
Ι Οἰδείοτιιαι Πἰδτο ργίπηο, Εν οτιλιι στὰ ἀὰς Ρ᾽Α 
{πὶ ἴῃ χοάϊαςο. ἴσα ἴζατι «65 ]10Ρ οἤτύίαιιο (γάογιτι; Ηοῦ 
ις ἴὴ ΡΙΤηΐττι . ἃς (σα τις ΠἰΌτο ργῖπλο 5» σάρῖτο ἀδοιπιοτ 
Ἐτἐποχὶ “Ἶν ἐ μα κύων, περ το το πιρη Πιιπιοιι ἐοητγασ 

'ϑαρσις αριι πιοάϊςος. Εἰ ἐτίδπι “ποχὶὶ 5 ΓΟΠΊΟΓΑ. 
5ΤΓΠΟΠτΙ 5. ̓ πιροάϊ πηοηζιιπὶ ἄτας 1 Ἀ 10 1110. φιαῇά; 
Π] αὐ τε γὸ 7) τὸ σώμα κοικώσ εις , Τὺ) το ἐκτθς ὅηπονά Ὡρὸς 

ίας ἔθανεν ὀΐω τ αἱ. 
ἢ 9 ἴδιι τοτπασαΐιπι γοτάτιιτη πς ἀςοιγγαῃῖ, 

ον ξύλογ διαὶ δα προχών ὅτε εἰς τόποις καταύτεις ἔρχριν- 

ἐδ ἐκτρεἰ χίν 7) ὠρανοῦς 63) βλαζῇ “ἦν τροχῶν, Εὐς άϑιθο, 
Ἰταπὶ οα 111. γτ ἐφίππιον χὴ στέγος. Χ ΟΠ. χρὴ οἰ κὶ τὸ ἔωο- 

ἣν ἐῤῥα φϑαι. ὡς ἀσφαλέςερον ἃ ἱτιπέα κοιϑ Ὅτοι κα ἃ ξφρὸμ τὲ 
σίνεῶτι. 

ὃ. ἐοιη μος οἰπἤάοπο . ἱΔοπεῖις ἐαιιἀτατειὶ 5 4] ν Θέτις 
᾿ δἰονΕΪ σαττιι, ὃς χα ἰ νομῖτ, 4ιι1 οαῖιο θοῆς Ἰηπάςτ. ὁ ἐσοχέ- 
ἈΞ. δγπεῆιις, ὁ διαὶ π᾿αὕτων “ἿΨ χωδίων ἔἴποχ Θ- ὑῦ, νὴ ἐν ἐδενὶ ὁ 
 Χέδρας ὠλίϑιησεγηυΓ 4ι18π| οΧ ἐάιιο ὃς ἐρβιρρῖο ἀείςςμάςης. 
ΓΝ 

ΕΠ Ἢ όχι 
Τάετη; ἐγὼ οἱοῦ μόν ἐκ ἔποχίδ. ὧν ἵππῳ, πίω ὅβης:ολίῳ ὑπυγίρά,- 
σαι ἔσοχιν μόρίας λόγον; ἘττῚρΡ,Ὀγαιοηςια αι ἀπίληϊα νο] τὶ γο- 
Ἀίσα!ο νοβίτατγ. 

Ἐκποχωτερρς, Δ  ]ΠΙοτ. 
Ἐὐπυψ, ρα θ. ὁ, ἀλεκτρυὼν ἴα θην ρα ρα. ἩΪςγοηγἤγοὶπ ςαρῖτο φαΐα- 

τὸ Ζαςβαγ Ργορλιοτα;, ψριιραπι»ἰπαυῖτ, πος ἐς Οτατοἱ πΠοηνὴ - 
Ὠ15 {πα} τινά της τα ᾿πλὰ 5, Πα τη ὃς Ἰρῇ Οἷς] ἔποιτα ἀρ ρε  ]αηῦ; 
4 εἐοὸ αιιὸά Πογσοτγα Βὶμπιαηα ςοηἤπάοτγοι : αχιατι ἀΐεις εξ 
ἔρυτο! Ππιᾶπι [οπιρογ η (προ ]ς τ ὶ5, Γεπρον ἣν Ἀμππαπο το τ 
ἔοτο σοΟΠΊΠΙΟΓΔΠΤΟΠῚ 7) ἀση! 116 ἃς ηἰάϊτιπι εχ ὃὸ ἔαςοσς ἀϊοῖτ 

τῸΓ 5 ἃς ΡΕΠ1ος ἤιὸς ἐς γουπηισι] ς Πογζοτὶς αἷοτς Ῥυττοίσεη- 
τί : μας 116. ῬΓ πὰς Πἶστο ἀσοίπιο 7 ςαρὶτε νἱβοππιοποπο; 
πλθτατ δί γρυρα, ντ τγαάίς ΔΕ ςν}]}. ρόοοτα ( ἀριι Ατιοτεῖ ἀξ 
Ἰμ|τοτ.δηλσπια] Πἰτο ποπουσαρίτο 49.} Ὁδίσος πα α] Τὰς Ραδιιἃ- 
ἘΠ5)ΟΥ τὰ γἠΐςπ Δ ΡΠ σάτα ,. ἐΟΠτγα θη ς ὁΑΠῚ Διδεϊξόμίααε 
Ρογ Ἰοπρίτιάΐηςπι σαριτῖς. γ1ὲς (οπιπιοηταγ. ἈΠΠΟΡμλη. ἴα 
Αὐθιις. ς 

ἘΥ̓ πον ἔο μαι (κοσομκαὶ, π΄. ἡμμα!» ἕλοῖΟ ΡΟ πἶιπὶ «ἐστον ψώμαι ἃ ζωμὸν, ἴτις 
ἤιπιο 5 νείσοσ ἰπγε 7) ΡΙ ταγομ5. ἀπ ΑΡΟρΡΒιβοριπας. ὑσο- 
γωνται ἃ ζωμὸν τοῦτον, Ποὺ ἔπιγὸ νταητιγ ορίοηϊο 5» Τάςπι ἱπ 
Τγσιγρο. 

Εἰποψημας ἃς ἐπύψησιςοἱ ἀφεη αιϊοΐ ὄψημα, ΛτΆοη,]15: 
Ἐ᾿πόψιμος, κα, ὁ Προ ΔΒ 1]1ς, 

Ἐ᾿ πύψιίθ- ζειὶ, τι ρίξοτ ἱπίροξζοτ δὲ ρτα δος, εἴς, ἔφορρς, 95 σκύαστοςς 
ΑΡΟΪ]οπῖμς ἰδέιιπάο . αὐτόμεϑοε ὡρὸς ζυωδς ἐστοψία, Ἐτ ἐπέ. 
φιιὶ φογηϊτιιτρα ρα ἐγ Β111ς ΟἸςογ. Αταῖις ἀς Ὑ ΟΡ Π155.ἷξ οἱ, 
ἐοῦσαι ἐποψιαι ὀφϑεελικοῖσιν, 

Ἐἰποψις, τως ἡγαίρεΐιις. 
Εἰ πύψομαιςν!άἀεο.ἱη Γρέςία. 
Εἰ Ὡρᾳϑον Ροριυἤατιις Πππην Α οὐ ηε. β,ὰ ἀρ ϑω, 
Εὑπταὶ, ΓἜρτοΠι. ὁ ἐπτοὸ ἀραϑιμὸς Τς ρτεπατίες ΠΕΙΠΊΟΤΙΙ 5, 
ΕἸσταβόειθ-, κ,6, (ορτεπι ρο ΠΡ ῖ15 ΝΣ εἰτοιητοῦζας, Αἰαςεῖς 

εἰγβοιισι ἢς ἀρροῖ[ατ. Ἠοπίεγ. Ῥολίτιτ Ῥτο ἱπηροποτγα 1} ἃς 
᾿ππϊέϊοςντ ϑυμοιὶ ἑπταβοείοις,Ἰὰ οἴ, μεγάλοις» ΑτἸτορῆδη, κλπ. 
ἐπ]άβοιΘ. ρτο εοάδση ἀϊςίτιγιορμοο]. ἑπ]ώζοιον ἄῤῥηκτον στίκίθ5 
14 οἴ, ἐπ] βυρδον. 

Ε'πταγραϊμματοςγε56 κὶ ἧς 4 [Ἔρτοῖη Πἰτογατιπι οἴζ, ἐπθαγρεμίματον; 

Ἡοίν Ομ. οχρ.ὀργέλον ὃς σκληρὸν. 
Εἰ πταγῶνα 5 Βερτασοπᾷ » πηιῆςα Ἰμϊεγυχηθητα, » Γορταῆρι 4, ἃ- 

τἰττοτεὶ, 
Εἰ πταετῆσ', (Ερτοπηΐς 9 ἔστεενθ. οἱ ἀϊοίτιιτ ἀς πάτο : ἀς τοσῆρογε 

γοιὸ ἐπταύτηςνε ἑπταέτης χρόνο : [ ἑπταετὴς αὔϑρωπίθ», γηάς 
ἐπηαετες, [ἐρτεπηΐιπι; ΟἹ, ξ, ἔνα μὴ) ἐπήαετες μῆϑον, 

Ε΄ πἼαετία, ας "ΓΕ ρτοπη αι. 
Ἐ᾽ παν μεὲρ ς»5γο᾽ καὶ κα ἰξρτοση ἀ] δσιιπη. 
ΕΠ] ακαϊδεκα, [ἐρτὲπη ἀεςίπι. 
Εἰ πταχαιδεχαετης,ἰορτοπάοοῖπι ἀΠΠΟΓΊΙΠ1. 
ΕἹσταχαι δέκατος, ΓΕ ρεῖπλιΓἄ σοἸ πιὶι5.ἐπ τα και δεκοέτη ἡμέρῳ. ἀξοιπι- 

[ἀρτίπιις ἀϊο5. 
Επτακαιεικοσειπλασιζ- ἴδρτεπι ὃς Υἱσίατί ράττῖθις σπΑἱ ον ΕἸςίητς 

εχ ΓΪατοπῖς ΤΊΠπΊαο. 
Εἰ ατείκαυλθ- λυχνέι,οαπάο! αθτιτι ἔδρτοππι μά [ΕΠ ττιπτι, 
Ἐ᾿ Ὡτείκις, [Ερτ65. ἱ ᾿ 
Εἰ πτακισμύρμοι οἱ, (Ἔρταα σίητα τα} 11 ΓὈρτιιδρ εϑ πλ}Π]ς. ἑκυτανισμὺ- 

οἷας ὀῤγυέας, [ερτπαρίητα τλ1ΠΠ1ὼ Ρα λπλια. , ΠΕ 
Ἑ'“τακισ χίλιοι, [ἀρτί ες π}1}}ς, ἐστακισχίλιαι διοχχ αὶ» (ἐρεῖος ταις 

Ἰὸ πυιπιπιῖ. ; 
Εω τείκλινον» τὸ, ἰοττις ἰερτεῖη ἰςξζος Βαρεης δα ἀϊούπιθεμάμαί 

εαάοπὶ ἔογπια {τα τρίχινον, 
Εἰ τακοσιοι» [Ἐρτηροητὶ. 
Εἰ ατείκτυκοίθ: φορμιγ' 4.4. ΤἘρτ Ομ ογτμάτα. ὲ 

ΕἸσ τώλυχνί- λυχνία , ςα πα ἰασταισα, ΤΌΡτοπα 1πιςεγηάτιπι; Ν4- 

ΖΔΏΖΘΠιΙ5: Η 
Εἰ πταμίω,ν οἶαι1.11124.(΄, στα δ᾽, ἔκ τατο πικεὲς οἰς ὃς »ἱ, διέπῆνγδιηλϑε, 

ἃ νοῦθὸ ἵσταμαι, ἣ ; 
' σταμιωιῷ Θ-,κ, δ, Γορττηοίξτ! 5. ἐπταμύω οι, [ορτίπηο ι ὃς Ρᾶστα, 

Οἰξδοτ. Ατεῖς. πθτο ἀοέϊπιο; ΤΌ πιο ροΓΡΟΓΙΣ ΡΏΟΓΙΙΠῚ;» “- 

πταιμίιωιῶον ξυτόκησεν » 4164 φαιϊάετα πάτιιπὶ ο[Ἐ 5 Ῥοππιρες]- 

Ἰμπὶ εἴς. Ἷ ς ξ 
Εἱσταίμί 0.,(ἐρτϊαιο γί 5. τὸ ἐτα τοὺμιζω ἐν: ΡάττΙ5 ἴερτ ἐπὶ πιρησμπη, 
ΟῬΑντῖι [ρτιπΊο ἘΓῚ5. 

Εἰ πταμιόρμον. 6, τὸ, ΓΕ ρτηΠη4 ΡάΓ5. 
ΕἸ «ταπέκτιΘἀοπίο (ἀρ ΠΠτῖο. οί Ὸ. 

ἀεὶ ροίπτ; Βεπὲ ςοπιάτι8. 
Εἰ -:τώσηχις»[ερτεῖα οὐοϊτογαπι οτοάοξ, ἜΣ 

Ἐ᾽πταπλασιάζω, τε 40 (ερξαρῖο πιδιοῦειπι γεΐ πιδῖμ5.» Δὰς Τορτις 

ταητιπηὶ 
Επταπλάσιθ-; 5 κὴ 
Ε΄ πταπλασίων,ον(Θ' οὐ καὶ ἡ» : ς 

Ε᾽ πταπλασίωςἰερτιρ ὁ, ρτῖς 5; Ράτο τιπὶ ςΟΠῚ 

πλασίως φαυλότερος. ᾿ 

Εἰ ατεύπλϑυρρν,α»ΑἸΠ0ἱ ρ αητάρίποπι παι μοτοτι νοὐδητῖ: 

Εἰ πτείπλϑυφ;τγε»δγίορτο Ὡς εοἶξις ἐγεατις, σεις Απῖτα: 

ἐπτάπεκτος 4] (ερτίξς τοῦς 

(ἐρτιυιρ 5, ερεεπροῦαίηι5.. ἜἈΡΝ 
ρατατίτιο οὗπτας- 



ΟΣΣ Ὰ Ἐ. Ὁ 

Ἐ΄ππεοτθδης, δὲ ἑπτα ποιςοΐερτοπι ρει, ερτόαι ΡΟ 44}15. οἴ τοἷ, 
Εἡπατάσος;:,ν 55 κ ἑοίερτεπι ργεἴπθιισ ρσοσοι(οηκ,αριιὰ Ἐπτὶ Ρ14.1Ὦ 

Κβείο. σλειδες ἀἸοιμΠτιιν ἐτω τοί ῦρρι»ἱ ἃ οἰδ,ἰορτοτη (το 1115 1 ες 
1ὸ φιλῇ ἀπιθδιίδητος, Ἂ- 

Εἰ ππέκουλίθ- οὐ, ὁ κὶ ἑρίχασοης ορτειη ροτίς. ΤΊ ρατιπι Βαξοτίςσα- 
σασθαι οριπογοπ δὰ Αἰ συ ρεϊατιτι ἀπ ογουτίαπι » πα: ἑκαωτόμ- 
ασυλοι ἀϊσιατατ. ΠΟ Ποὐ΄. ἐφ᾿ ἑστασυύλῳ ϑηῶῳ καδιμηΐδε γαίμγδίο. 

δ πταῤῥοίθ- 676, ΓΘ ρτοπΗϊπ!ς. 
Ἑἱωταὶ, δ (0-. ἱ ΛΙΠ ΠΟΥ 5 [ρΡτΟΠαΓΙΠ15. ἐποτώσε τρασὲ, (Ορτοπαγῖς τγῖ 
Ὀιι5. ΑὙἰΠ πους] δὶ ταὶ ἐττύφας ταὶ τέσσαρας) ἀϊοθιι5. 4ιάτοῦ ἴε- 
Ῥτοπίς. 

Ἐπ τες ολίθ..κ59 ἡ» ορτοπι π10 415 Ππάττι: “Ἐπι55 (δι οχογπατιι5ιαριά 
Ἐπιγίρτά τα Πιρρι ςίθιις. ἐσ τούςολον αύργωμα Καϑιμείων ἔπε αὐ ἴς- 
Ῥτοπὶ ταττος Οδάηπα οτιιπι»ἱα ον ας νγοιῆ Οαἀπηασογιμι ἴε- 

τ Ῥεοην τα γγῖ τις 1 Ἐγαξξλτη. 
Ἑ᾿ ττάς ομμο- ἐπ’ τούπυλίθ.»(Θρτο τι ται ΡοΥ ἰορτοπη, οἴπία θπιοης. ἐς 

πτάώςομαι πύλαι, [ς ρτοαν ροτγζαΣ ὃς Δα τι 15. ΕΠ τῖρι 
-Ἐ'σταίτον δ νἱσρεςπη ΠάΠΒι15 ἀτις ποις ᾿πτοητιις. 
Ἐ’ατεφϑοχπθ-. 6. [Ἔρτοπ γοςος ἴοι ἴοποϑ5 οάοης. 
Ἐπτάφωνθο-, ὁ, ἢς ἀϊξτὰ ροττίςιις ἵπ ΟἸνρία 9 αιιοπίασι ἔςρεῖος 

νοχ οαήοπὶ γοάάφοτοτιγοντ [γι ρίττ ΡΠ 1..ΠΌτο τγϊςεΠηχοίδχτο., 
ζαΑρ τς 15. 

ΕἸ τταχα,ὸ ἑαυ ταχῆν, [ρτοπιρΠἰς τοτγεὶς ἑτοτο μέρη, Οὐγ {{ ξ. τοὶ υἷν ὅ- 
πστχα πσαντα διεμοιρτο. Ὁ " 

Ἑ'στάχαλκον 9, Οςτ5 ογαῦ ἴητγα γτο πὶ ΑἸ ΠΟΘΙ] ΘμΠ τ. 
Κ΄ α πέχορδος, εν μα ης (ερτοπι οι τ 45. σστά χοροὶ αῥειονία»ς ποθ 

τιῖς Γἔρσεση Πάΐθιι5 ἴσαι πους σοηίζαητςϑ. 
Ἑ΄ποτέρωτα)» αἰλτιις εἴτ. ᾿ 
Ἑ στέτης. ὁ. [Ὀρτο Δ ΠΟΙΠΠΊΡΙΟ τσ τειέτης, 
Ε΄ ατέτίς. "9 ΓΟΡτο πὶ ἀπηο5 παῖα, 
Ἑ᾿ωτεύπεκτος ) καὶ βα 9εῖτν ἔχασε κονίω.. καὶ ἐκατείκις διώνα μῆδη χαρίώα!. 
τ ΠΑ ΟΝ 
ἘΠ, ν οἷαι τὰ νογθο σ]ημι. 
Ἑ τατον μάν. νἱά6 ΤΙτοέω. 
Εἰ πυο ὃ-, 96. Πιμτι! ἀτ59ν αἱ ἀτπιςτρτο ἔφυ δου, 
ΕἸ σύλλιυν ες τὸν ΟΥΠΟι 155. 1 πιϊ πυτίτπ πα Ὁ ἐσίϑν, Αὐτό ΠΔη. ἴπ 

Ἀλῃ]5οἴχγενα υἱὸ τρώτιςτον αὐ τίυ), »; τὸ βαῤ. ἀφεῖλον Εἰ υλλίοις. }η- 
τατργ. λογίοις μικῥφῖς, Πα πὶ νὰ αὖ εἶδιΘ-, ὃς βρέφ- 9 εἰδύγνιον ὃς βρε- 
φυλλιονῇς αὉ ἐπΘ- ἐπύλλιον. Ετὶη Αςπατὴ ἀς ἘθπτῚρ14ς.0᾽ γούς 
δ θξω συλλέγων ἐπύλλια,ἰηζογρ ίαμίεα, 

Εἰ πωςςιιγος τγα του σι ογπονἸήροπο. Οὐν τ. ξνόνοι δ᾽ 50 ἐἴργον ἐ- 
«ποιεν, 1. ἐνερηοῖον, ΟΡ ΟΣ ΘΏΓΙΓΟΟΠΘΓΙ ᾿ποΠΊαητ, τεύχε ἕποντω 9 14 
εἴ, ὄπεμελίαῖοον ἦν ὅπλων, δυτρετπ ζοντα πἰδιέπον τα . Οὐμαμά]5 ἀτ- 

Δ 591 {ΕΓ ΘΟ 15 ἀτ115 Οσσι!ράτι). ]ΟπΊοΓ. Εἴπω, οΓΟ οἰ ἢ 
τοπα!. ἴση, Ἰςο. πα ἴῃ Πρηΐβοιν Πτατηις οἱδ ἐνέσσω ὃς εἶπον. 
Ἐπωκζω, μιαΐσω, αν. αἰ σις Οἷς Το ΒΟ» ποιιοίξιι ἔοὶιςο. ἔροιο οἵαν 

ῬΕΠτίοποιη [αοΐο. ΘαΖα, 
Ἐ᾿πώασις ως ἱ»ἱάο πὶ 410 ( ἐςνωασμός, ἐπιροίσεαις χρόν(9: 5 ΓΟ ΠρῚΙ5 1η- 

σὐὐαηά!. 
Ἑ᾿πωασμὸς, οὐ, ὁ ποι τι» ἔστι π ἀ] ορεγα ίπουρατίο; Λε ποτε], ἴῃ 
Ῥυίης. 6, ἐς [1{{ ληῖπ|, 

Ἑ᾿πωαστκώτεραγ 18; ΠΙΔΡῚ5 Ἰποιθαις, Αὐὴϊχιἀς σα! η]5 τῷ ἐπωαςι- 
χκώτεραι ξῷ ἕτερω ἑτοροῦν, 

Ἑἰ σωβελία, ]ια( ἐπτωζολία, [εχτα ρατς ΟΧΊΠΙπτατιοηῖς [1π|55914 οἵδ. τὸ 

ἕλιτον πιμημα ἡ δίκης » ἡι1ἀπὶ ΡοΓ ΓΟ] τιοίσας σα υσπιῖο ἢ5 ἀσοπ- 
τοΥ 41 το πὶ ἀαπιπάτο ὃς Ροτάσετο Ποὴ Ροτι ἴον. νου θιιπ οΧχ 
πος ἀϊέτιπι ιὸκ ἴῃ φαιαη νος ἀταοίνπιατν σα πληϊα: τοῖς 
ται ξτατοῦαν οο] οζοιενι ἴδ πὶ οὐ οἴΐοης ἢ ἀγα πγα. διι14, 
Τ]αγροσγατίοπ (Ὀχταπι σοπἤις Ρατγοπι 1ητο ΠΠοχ τς νἹάοτατ. 
ῬοΠΠκ ἰἴδτο οὐζαιιο Οἱ ὃ μὴ μετειλει(ὡν τὸ πέμπῆον μέρος “Ἷ ψή.. 
φων. τίυ) ἐπ’ ωὐελίαν ποροσωφλίσκανε. ΠΟΘ] ΟΠ π.ἷ Οτατικῦὶ μει δὲν, 

κα νιώ κομιστιάϑτῃ! τοὺ μαὺ τοοῦ ζυντῆδ,. εἰς κίνδυμμον κα ϑέςηχος δ με γίστον. 

δαὶ γὃ ἀπυφυγῃ με ἕξ, δ μὴ γῆϑοι τος τί) επτωβελίδρ ὀφλύσω μνας ἐκα- 

τὸν. ΝΜ ἐππσηιις οὐ πὶ τος πη θα5 τος ροταγο σοητοπἀογοι ἴῃ πιὰ - 
χἰπιιτη ἀτςτίπιοη αἀάιξξιις ἤππ : ντροῖς 4] σοητιιαι πλΐηῖς 
ςοῃτίπιὸ πε! ξζαπάιι5 Ππι, Πύαιοὐ αἰνομαϊ ποι Πξς αὐ ἱπτοη- 
τίοιπο πγοα Δ (ΟἹ ταις ΠῸ. ΡΙατο Πρτὸ νη άἀςοῖπιο [ οσυιτην ἐὺ Ὁ ὁ 
ἐνιαυτὸς οἰξέλϑη, τῇ δοαχυῇ ἐ κοῖς: μίω δ ἐα ὠξελίαν κατατιϑέτω. Ε᾽- 

σσωξελία, ο[Ὁ [οχτα ρατ8 αἰ] πηλυ! Ομ 5 ΠΠἸ5ΌΡασπα σα Ππ]η] οἱ] ἃ - 
ἐγοτὶς ἴῃ ἀπ εἰς Ἰϑιμο πο ῇς : ΠΟΙ ΠΟΥ ΔΠΓΟΠῚ ΟΘΉΓΙΙ ΤΙ 1} - 
πιαϑ.Βυ Οὐπιῃηοηταγις ΑἸς, Ἐιχατιν Γουῖδ1: ἀπτίς 15 ἐποζε- 
αίαν ἔΠΠ|ς τὸ δηεδέκαιτον, ὃς ΤΙ οἰν πἢ ἐπωζελία, αἰρεζ ὅλιον ἡ δίκως ἔτι 

ὃ τὸ ἀκόχαϑον τὸ αἴ κῷ ταϑίκης τὸ ἕκτον μέρ: σὰ τιμήματος» οἱ ὃ τὸ 
δέ τατον. 

Ἑσωσὲς, ττρο, δυσειδές, 
Ἑ᾿ ποδὶ, ὅς, ἡ ,Ἱ πσλητατϊί ογέποοιϑιτῖο ΠΊΟΙ Οὐ σαΥΠΊΘΗ 5 ᾿Πσλ ταπιοη- 

ται εῖν οἱ σαγηλοη αα Διπο]]οη ἄταν, ἀἰ 11 ΛΟ χΊτλ ὃς ἐπτάδειν 
ἴῃ (ὁ ἔξηῆι ἃ Ρίατοης ἀςοῖρίτιιγ Πδγο ἀοςίητο ἐς ἈΘραδ] Ιονὰ 
ἀςὲ πάθω. ἐπωδαὶ φαρμάκων, Ροτίοη 5 πιαρίςα. οἱ εἱοὶ ταὶ ἐπτω- 

δας, ΓΟ οτος αττὶς ἱπςαπταπηοητου. αἱ τ μπρὸς ἐστωδαὶ, γα - 
τεῖς ὈΓ χη εἴα, ΟἾτγ [ΟΠ οπλ.ἰς οῆς. Ἐρ πο ρ ΡΟ γὈῖις5, πάσης 
ἐπσωδ ἢς καἰ γοητείας ᾿ὰ, πέρα ἔμαατος 5 πεῖράν ἐλοίμβανον, ϑορῇοοίς5. 

Ον Ὡρὸς ῥα τρρὴ σορο 8 ροῖν ἐπσῳδας ὠρὴς τομωὺ τι ἡ ατι, Ἐ᾿πσωδιὴν 

. 

᾿Ἑ «ὠνια, ττ] ΕἸΠῈ 5 αιιο τὸ ΠΡ ΊΑΠη ἐπηρτα ροηαὶ 

πτὰ 
ετίδτν νοσίτις εἰ Ἰπτδυοαἰασὶς κα βαμεκώδημφ,νε ἿΣ 
νοσε δἀπογαιάηλις οχ {0 Χο 11ἰς ἴῃ ΤΊξοστ τὶ 
στώστον γαιο Οὐκ δοοίπεῖταγ, ὙΘΥτΌ ἢ ΠἰΆπης.. 
Ῥτοαιισαην(πιῖς Ἰοτ. αὐάιιονῆϊς Να  οητπποσ 

Ἰὰς ἐρὶοϊτ ματι πα ροῦΣ βαθυά ταμγαπι οτίαστι α}} 
οἷς μοι «οοφίω κὐ, αὐτισ ερφίω ἀροϊηΐταν εσώδην 
πωδὸς. " ἱ ὍΝ 

Εἰ σῴδιον, κγδ “ΠΙΟἿ ΟὐὐαΣ ἀσο! ἐἸτιγ:ντ ἐφυΐμνιον, φασάς 
αἰκίτατ » γἈ]ςὸ νοτπειίμσπι νοσαης 7 Βιά. ἴπ Αππο 

Ἐ᾿πῳδὸς, οὐ ὁ, ἐχοιητατοῦ ἴσα ἱποδητατου ἐὶ ἢς ομἶπὶ γι 
Ταμητ 9 411 ἔγιιρος Ἐχοαπταῇ τ» 4ιὶ τπηδί τι φαΓΠΊΘη 
(τ. Ἐπτιριάο5. ΗἸρΡΟΙ. ἀρ ἐκ ἐπωσὲὸς κὶ γόης πέφυχ, ὁ 
ϑόπιις σαγπλ 15. 5 πὶ ΠπρΡΊ]15. νογῆριις ἤπε 
ἴχ (ιδεϊοιιηειιγ, , ὃς Πα. Π ἀσοίπιπειιτ, ΟΠ 
Ἡογατι πη δὲ ἀρ ΡΙηύατ Ατ ΗΘΡΠοΠἸοπὶ Ἐρ 
Ἰοηστοτῖ νοῦ αἱ ν ογ ποι] 5 Πιθηςἐτέτιιτ, ὅταν μεγάλ 
σόν τι γμφιρητω,ς ἢ δα 

Εἰσήδωυ Ὁ-,ε, ὁ, οἰ οτοιη ᾿ῃ ἔογθη 5, τὸ ὀδωνηρόν., τος 
Εἰσὠζεινγαιο5 ἀπτ σα ΠΠ1πὸὺ ἀϊςιμπ τι 5 Π απ Οἷς ᾿ 

πιαητοίιις σἱοσιιητ, Αριά ΑὐΠτΟΡ αν ροη τι ΡΥ 
ἴπ Δυρι59:εβαὶ ἐπωΐζε, χ σραιδιρκὺν μεμουυδυίῷ-, Ἑἰ πτῶξα 
Ηξεῖν οἢ..) δῆτ ταϑή ὥ σι τοῖς ὠοῖς αἰχιυλίθ- γιόξῃ, μεταφο 
τοΐφῳ τέκνοις ἔπ’οζε τοὺς τεϑνικόσιν, υλΝ 

Εἰ πωϑέω, ὦ, πη ρο[10. πὰ 
Εἰ ταωϑἐ ζωιγαρο ]ο. ἐστ θίζοντες τοῖς κύμασι ζεφύρρυγζορ 

διις ἐπηριι πο ἸΠ τ μτο λιοίλη. ὩΡϑΗΝ 
Εἰπωλέν(δ. πὶ ἴητοῦ ν᾽ πὰς ἔοστιτ ΡΟ] ἈΠΟ, 
Εἰπτωμοό δι: ἰΠρογ μα πιογα 5.10 Θρὶρ. τ 
Εἰπωμαδῶν,Ἰη ᾿ττς 155. Δ ἀπο. ἑτωμα δὸν έοτειζε, ΠιραΓῚ 

ἴλχιιηι βοαρατν Ζετιις ἀριὰ ΑΡΟ]]. ὌΠΑ 
Ε᾽ στωμίδεον, τὸ ρατιια ἐπώμίς, ἣ 
Εἰπωμὲ οἱδος ἐν ἐπι Έ Π]οστστι θα ραγ5 1185. ΠῚ (ΠΟΡτ 

ςοπποέξίτασ ᾿υἱςίπα πιοτὸ. Ροίϊαχ ἴδτο (σιπς 
ἢ, τὸ υδὸ ποὺς ὠνοπλοί τας, ἐπωμίς, Τάσηη,τὸ αν) υὐόρέ, 
γίϑ. αἀκγωμία κ) ὥμιου κεφαλὺ, κὶ επτωικὶκοἹὴὺ ἀκροκολίας 

Ἡδσριθα, λα βούσει πέπλοις οἷξ ἔνρας ἐπνωμέδίδν ἔῤῥηξε,, 
ΠΥ 55 5.ΘΠ115 ν οξῖ5 ΒΥ οι ΠΟΤ 59 110 ἃ ̓ νε πη ο τὶς ἴῃ 1} 
Ἰς ἀϊσιτιτ ἃ Ῥαιΐα Πιγοςσοη ζετο, στα ἐς ἴῃ 
Ρου πηογαϊς, Γἰδτο ιαττο ἘρΊσγαπηηιαξ. τὸ} 

ἐπουΐδας «Τὰ ἢ, πυπιογος, Επτιιρ ἀνα Τρ ΐρ. ἢ 
μναξ ἐκ χερων ἐπταιυ,δας κώφσῃ ὠροσαρμόσαντε:. ὅζα, 

τος. ΡΟΙΠχ Πἰδγὸ [δ ρ τί πη, πη ΠΠ οἰοτῖς ν ο[τς ἄρ οὶ 
εἴϊἥε αἰτιέποι μέδες τῷ πυλῶν Ἰἄτογα πὰς ιππιοτὶ Ρο 
ἜΖΟΟλΕΙ. { 

Εἰ πωμοσία νὴ, Π1{τπταη Φπ πη. το ἀφ ξογοβατιιγ δο θος 
θυιπ. ν ΟἹ αἰ ἴαατι ςατιηι ἡ ταιπ. αυαγο αὐ ἀἴοπν, 
ἴῃ ἡπάϊοῖο οπ ἀρραγιιογῖς » ρυωτοχοθατ, νοσθὸ 
εἰ ΑἸ Πορ νη ΡΤ αι ν᾽ ἐπομνυ μῆνον αν αώσω σε τ ἐμ 
ταοητϊατ. ἐπεωικοσία δοὶν ἀπύσαεσις οὐτίας δὶ (ὦ ἀκ δασανγπ 
δίκιω.ν ΕἿ ἐππωμοσια, γομα δίκης ες 9. ἰὼ οἱ μέγλιοντει 
φρύφα σιζο μῖμοι, τέων κυρβαν αὐεβαῖνν οντὸ Ἀ, στίλιν εἰ αἰχή ἐ 

ΕἸ σώμοτος, κα. ὁ καὶ καὶ 9 αἰξγέξιις πιγοιπγαπάο. ϑορ σοὶ 
ὅνεχ ὅρχων οἷσιν ἢ ἐπσώσοτος 9 σαν! ΠπτἸ Πιιγα πα ϊ 
ἔτιις. Τά οπὶ, ἤμνυ μ᾽ ἔγωγε ζίω, ἐΐχων εἰ«τώμοτον, 1, τῷ ὃ 

ΕἾ πων ὐντος αἱ της [τ 61] οἱὉ Πρ τ. ΑὙΠΠΠορμη Ρ 
νακὸς τραγήμοιτα ἐπονται,ἴ)ς ΠΠγῖα ροΠτα ἴῃ τσο, 

Ἐἰ πωγομϑ'ζω,ἦο πούποπον οἱ ̓πηρόθο, ΡΊατο ἴῃ ΡΙΜΪῸ 
κάςῳ ςοιχεῖον ἐπωνόμασε, ἐς [ἸτοΓῖ5 Ἰοχιιοης. 

ἴῃ Γρτίρτα, τεὶ ἢ κα ταβαλγνό μῆνα το εἶ πιωρᾳσκο 
τα λέγουσι.. ᾿ 

ΕἸ πωνυμία,υε, ἡ 9 ΠΟΠΊΟΠ. σΟςΠοιποη, ἀΡΡοΙ] το ΑΡ 
οσὐπάο. ὐλίον αὐπίρον ἐσπωνυμίμω καλέασι, γΟ τ πο ἀἰς 
Ρμδη ἴα Γ]ιιτο, εἰς εἰγεϑόν ὄξι ἐσσωνυμίας ππολλαὲ φ'χῷ 

Εἰ φώνυμιον, ἐς τὸν ΠΟ: ΠΟΤ ΩΤ Θῃ, ΠΑ 4. 1, ἀλκυό 
ῳπῶνυμον. ἌΝ 

Εἰσώνυμος , σΟΏΤΙΠ1ς. οἴ] ΠῚ ποΠλἑηἶσ » αι αὐ αἵ 

᾿Σ 

τι (η. κὶ γυμν στόν ὅδιν ἐσνώνυμον ἐδοιανοῦ, 
γΘ- σεαυτὸν ὃ) λέγεις ἐπσώνυμον 5 ἃ 41ὸ το Φοποιηῖη 
τοτῖο ΓΠτατοἤιι5 πιοτα ροτιςὰ Παπιρῆτ ἴω Απε 
υῆν(δ- ἕν γε πὔτο “0 ἔργον ἐπώνυμον ἀμτε γγυέδιών 9 Τὴ Ὁ 
Οὐεντιδιε κατορ ϑου ϑτω 9, ΟΠ ΡΙ οης {Πππ| 4 ναιισι (ΠΌ0ΠῚ 
ἀπέξιι ἤιο ςοπνπυπιπ εἤς νι ἀογῖ » ας οἰηηΐα 8 
Ῥαογοηταγ ἔῃ οο ὕο]1ο σοῖς ἐπώνυμοι γίνονται» 60 
τισι ΑὐἰΠπότοῖος ἐς πη ἀο . τὸ χάλον κὺ αὖ ἐπώνυμοι 
 οἴπ νυ 4 ρυ]ςεῖιπὶ οἱ, (4 οσπιης μα σοπεῖ]ς, 
Ἰνεῦ σιν οὸ ποηληΐς Γοοϊοίατοση. [651 1 116 ΠΊ; πὸ 
μος ὧν φύσεως κἰ αὐχης»ἷ οἴ, αἱν οπγηὶ πατηγα δῖ 
δάορτις. ΡΠ] εἰς πηιηάο, πόλις ἐπώνυμος πῷ πεῖϑι 

κλωπες δ᾽ ὄγομ' ἢ σαν ἐποιόνυμον,ϑνεκ δΐρᾳ σφέων Κυκλοτερὴς ος 

μὸς ἕεις ἐνέκειτο μετ αίκιο, ΟΥ̓ ΟΡΙῸ5 ΠΟΙ Π6 ἴταυτ ἀμέϊο ὃ 
- ε ες 

φιιὸ 4 γοτυίξι5 σα] ες νης οτάτ ἴῃ ἑτοιτο,οἱ βωμύλι 



Ἐν 

αἤνόντες 9 11 ἱ Δ Ἀ Οπτι απ ντῖς. ἡ ὀτητἷς οὐ οὶ- 
τ, ΡΙαταγοίνις ἴῃ Ἀμμ ο. δ᾽ άςηι, ἐπωνύμοις 

ΔΓ γαρηκών 5 οὐγῖας κἀ παι τοτίδιις. ΒΟΠλΐπα τγαἤοηζος. 
ὅλις βασιλέως, 1 δ᾽ ἀο ΠῚ. ντῦ 5 τοσὶς Ὠοπιοη τοογθησ. 
μϑυίας , αἰ ἰλυϊα ποπῖοπ μαθθη5, Ν᾿ Ζαπζοηι ἴῃ 
γυμοὶ τῷ κοιταφρεψα ἦα καλέονται. Α ΠΠ}πις φαΐ Πιδοοὶς 

᾿ΑΡ ΡΟ [τιν στο άοτ, ἐπτένυμον γέγονε τ ανόχαϑεν φο- 
ΠΟΣῚ (δι ΠΟ μοἢ τγαχὶζ αὶ πλοτὰ Γιροτηὼ ἔλδζο. )ὰ- 

αἰς»ἐορτοηὶ πινγγυυάδαις κλισίῃσιν ἐπνώγυμος 9 ἔε Ἐπὶ ἃ τα - 
ἰς ἀϊέζιιπν.Ετ οὐπὶ Οφμϊτίιο. Τάςπι, ἔδας ὁδεύων αὐχὲ- 

ἐϊοώνυμον, Ἐτ οὐ Αἀτιο δ. ἔνϑεν. ΑΡ ΟΠ ομΐις (ο- 
᾿δοπαιτὶς. αὐϊοὶ ἐπσώνυμοι ἔνϑεν «σι, ἐπώνυμοι αἰδιροῖσι. Ὁ 
ις ἀἸ εξ αἱ οην Πὶις ἐς ἤτι οΥ̓δ᾽15. Γἀοιπὶ οι πὶ Οεμτ. 
οἤεϊοης. θη, ἐπώνυμοι, Πετοο5 ΑἸΠοηϊς 5 ἡ α θιις 

ἃ ζορποιηΐπα ἀοσδρεγιιης.. Εἰς Πτατιια ὀγοέϊα ἔπο- 
Ὁ τοίττις Βοπια τς ὡρὸς ἐππωνύμοις εἰκόνας ἷοχ νο] 

Η͂ - Ἀ 5 . ῶ 

ἰ1ς ΡῈ Ιοὺ ργοροῆτα ργοσπι! σαβαταγ: νἱάς ΔΕ - 
Οτεπρίοπτ. Ετ ἐκσσώνυμος τῆν αὐχ όντῶν, ἀἸοῖτιι: δ αῤχων, 
Δπυ 5 ἐπ ἔα [πἰς ἀεποταβατατγοντ αὶ οπηα: ἃ σοη ἢ} - 
τοις τη ΠΓλοσηεῖεῖο 9 νὴ" ἢ ἐστώτυ μον κὐ πάτριον αὔ γον - 
ἀγτες ἱερέα σὼ πίρων ἐχάρη τόνοι χατ᾿ ἔχᾳ τον ἐνίκω τὸν γ Κὴ 
ψυρφισβετίτων κἰ συμζολεων προήγφαφον. Ἡογοάίαηιις ἐς 
ΒΌΤ1]) ΓΟ ιιοῃ5»αῤχεύ τε ἐπτώτυμοι τότε πορώ τον τί ἐγ- 

Ἰαιήτιον πορφύραν αἰθιτίϑενται ΟἹ [{| 65 τΕ1ΠῚ Ρτίταλει ἰπ- 
ππιιατα ρτατεχταιη ἐπάμΠητ, αῤχηὶ οἵ) πὶ ἐ σώτυμος 
σ᾽. Πεγατιιδυτὸ αβχοντος ῬΓ ατατ οί ἢ σγπιροῖ, ατι ἃ 
Ἰοὺ ὅθ χον., δικοι τὰ πλεῖςτα τἥνδ δείπνων σαῖτες ἢ σὸρ.. ἐν 

ἱκασῳ μεφίθος Σποκληρφυμίρης. Ἑ πώνυμος οτῖΠῈ εἰς] - 
4] τὶ ἀρτιπη ςοπιιοπϊ ἐπίαιις ποπτοπ [Οτγεῖτιις 
νυμον κὶ ἐπώνυμον Πσηῇςατ Οὐ. τπαιίςπς5. σοη- 
15 ποηιίηα ἔπερο ἴπς, Ἐπ Ατ 5. ἐπάνυμον αἴθ 

Ὁ τὸ φερώνυμον αὐ τοῖς ὑ φέρον, βγρεω ἔγϑτι τὸ ὄνομα ἐμ- 
ἄχμασιν. ν᾿ Ποιπ οἴ ποηε5 ογάτου δημοόβοένης ἀϊ ἔτις 

ἐγ- τῷ Πῆμε γέγονεν. ὥσ ὡρ ἐκ προνοίας τεϑέντος ὀνόματος, 

Ὅτ. ΜΠ Πότ. ςο  οατ. Πρ γτὸ Ῥγίπτο . τί ἐν ἱερρσολ ύμροις 
ὑ μαχφοιΘ. ὅηης- ὕϑη. φερώνυμθ. αὐὴρ. κὶ παντοδαποῖς 
αγαϑοῖς.Ἰ οἴδ, ΠΛΟΥΙ 115 ΠΟΥ ΉΤ Πἰς {| ν πὶ Πρ η]ῆςα- 
ὍΓΟἢ 55 ὃς ἀρ ΟΠτὸ πιΠοιΙρατιις ἔτα 4 Π4Π Ποιπδη ο- 
πὶ οἶτις οπηεη ξιοτῖτ. ἤς ἀρ δορ]ιοςοιη. Αἴαχ 
τὰ 1ηαιῖτ. αἱ ὦ τίς αὐ ποτ᾽ ὠε 8. σ᾽ ἐπτῶνυμον Τιῤμὸν 

τοῖς ἐμοῖς κακοῖς: ΝΙῦ γδ «ταξεςι κὶ δὲς αἱ ἀζειν « μοὶ, κὶ 
οῖχο γοσαῖ ΙΔ ΠῚ σιιυωδὸν ΠΟΙ ΓΞ τα Ποῖ] ἃς σοη- 
ξοιτο πα, φια1] αϑϑαὶ τὸ αἵ Αἴας ἀϊέτις ἤτ. 
Ὀπηΐπο, (πὶ Γλάτίιο ᾿πη σοῖς ὨΙοίςοτιάςς πδτὸ 

Ρῖτα ν᾽ σοππηοο ἐξαϊιο, σανσανιχὸν καλοίῖσιν εἰσωνύμως τῇ 

ἀντανίδε χ ἄρα. σεῦτη]: νος} δαη το ϊοιπὶ νο- 
σηἷς ἴῃ 6114 Παίς τητος σποπηοπτο. 

Ῥὲ οἷο, ἐφοροία, ἐπωπεύω, Ης γον. ἐπ απῃ ἐπόπῆμ ἐφορωντι 
01). 

ὁπό! εἰκόλ εϑοι πϑοαὶ λαχαδιακογίοις, 

πόδα σικυ ὠνίοις τὸ ἐπτωτίς. 
μ᾿ 
ἜΝΙ ἀαρ ΜᾺ 
ποσϊτο (ΟἹ Τοἴτιις ἔπι, , 

ἀ αὐτὸς γὸ οἱ ἐπώρσε βίίω ἡξακληείω  1η. οὐπτὶ πα πηΐ τ 
α]άτο. (Ηετουΐειη. 
υΓΙ ΧΟ τ ΙΠ]ο.(ς σαι, ἴῃ σρῖστ. 
οὐηικεκλιμμῖβαι ἃ σ ἀν. ΗΠ οἰν οἷν, 
Ἐςα Πποτιιητ. 
ὌΓΟ 5.1) ἀμφ ν τίδες ἐνώτια ,ἐλλ ζια, ν ἐλικαῆρες. ΟΠ - 

Ο.Ἰτοπὰ στὰ ἐχ νίγαη!ς τότ Ρᾶτῖς Ῥγου]- 
τέρωϑεν πράρης -ἰξέ χοντει ξυ λ 5. ΟΧΡΟΙΙΣ ἱπῖογρ. ὙΠ 
Οἰτγα ν ουτίτ: Οαζα α ΓΙ οἰ ας πϑιῖ5.. ἀρὰ ΤΠοο- 
οτ. ἰδτο αιίπτοςαρῖτο οἕΐαιο. Ἐπτιριἄος [πῚ- 

αγυὶ δ᾽ ἐπτωτίδων αἴκύρας «ἷξεν ἔπῆον, ἀεπιιττοθαης Δη- 
Ἑροτί ἀἰδιις5. Τ λον ἀτ. κα ταὶ ἐπσωτίδας ἐπέϑεσαν ταῖς 

ας. 
"αὐτὸν, δι}. Ν 

ἐνντΉ τας. ΒΑ ΠῚ 1 ἐρτῇ. 
Ἷ τ αθο. Αὐ Το ρμΔη.»εφ, δίδαξον γδ τί δη μ᾽ ἐκ τού- 

ς 

: ΤΠΠ|5.ΡγτΠαρ τας γαραέσι δ᾽ εἶκε χόγρες ἔργοισν τ᾿ ἐπω- 

ἀερατ : Ὁ οἴχομαι. 
τὸ ἐνεῤῥιζώϑευοἱηάς ἔγερρι ὃς [1ὰ ηιια ἄφιτι γῸ 

τί Ἔχ ΠἸπηαποιγ. Ετν πὶ. ᾿ 
ΠΟΠτο τὶ ΟὐσΟ ΠΕ τΊ τι, Ἵ 

. Οὐἀν[.ς χῦ᾽ 9. αὐεροὶ χυύεν ἔραζε, ππηᾶς Ἀιιπιὶ 
Ἀροϊ]οηϊιῖς Ἰζειιπο Ατρσπαιτὶς. βώνον ἔσσζι,Ἰη 

γεπίοσαπτ. ΗΟ Το τι5. φυΐνλα σ᾽ ἔραζε χέει. [46 π|; ς΄ αἴχυες 
ἤ 

ομλα! Οἴττὶ Ος πη. ΟΠ ἀ.ἴὰ ὙΠΒοΟΡ. μναμοσίώης διυξ- 
᾿»δλποπιο Δ πὶ ἈσηΔ ῖτ, 

, ΒΡ Ρ 653 
χ᾽ ρχϊα, δυϊά, ὃ ἐλ δι. σηαίγει ἢ χὰ δ ἐλαίας τὸ σκυζαλώδες, 
Εἰραμε πιο οι ΡΟ; ο 0. )οροπιΟς. Π144.γ,ως σέο γι ἔραμαι, 

14 οἴ ερω. Χεπορ!ν. δικαίαρχ Ὁ- οεἱὦ βαγόν πῷ δυνέχε ὅπως αὐτόν 
ΦΗσιν ἡ Θρκῦστε! 5 αἷς ἐν ὄψει ϑεασρου ἕλον χαταφιλεῖν αὐτὸν αἰακλάσαν-: 
ταγδίς, 50 ΡΠ. Οἴμπ Ἰῃ ἢ ἱη ΑἸαςςο ὧν γὸ ἠραάϑνη τὺ χεῖν 5 ὀνυτησετος 

ἅπας σπρ ιῖς ςοπίςαιι, εἴ ςομίδοιτιις. 
Ἑ ραναῤχ πη δ5 5) 1 Πρ 115 οτοραπαάϊς ργαοιν 
Εἰ ραναι. βωμοί Ηεοίνοι. 

Ἐρανέμπολο; οἱ οἱἷξ ἐραίων ἐμπολώντες, 

Εγανζομαι, ὃς 
Εἰ ρανίζω, μιΐσω,π, και ἔρανον αἰτῶ ἡ συνάγω, Ῥίατο στο ἡ πάοοίπτου. 

Γορ. ἐράνων 3. αἶϑε, δ Εελὺ υβμοτοεοανίζειν φίλον τἴρσὶ φίλοις, ἐαν 3. διαφο-ν 

εὐ γένηται πϑοὶ τὶ ἐρϑυίστω ςγἕτο πράπειν εὃς δικων μηδενὶ τόοὲ τούτων 
μηδενὶ ἐσοιάῤων, ἀς ς0] ατίουθιις5 τη ]οἱ Ἰησοῦ [Ὁ τα ἐοπιρατῶτ,. 
ντ ἔκττ ἀπυϊ οἴτία , ΠᾺ}}1ὰ σπῖτι Ιορο ἐρανήσεως αξεῖο ρΡτοάίτα οὔ, 
πὰς ξιέξαπι εξ ντ ἐρμίζειν Πσητῇσοτ ςο]]ΠἸσογοφοοτγορατγο, 6- 
τῆς ἀίςαγο, ΑΞ (ἢ 1. ἈΠ κτυδ. ὅπου οι τοῖς δι μον φεφθρν μῆοις 

"ἡ φυλετῆ, αἰ πείκε ἢ! μὴ κυρυ τ εῶς τοῖς τραγῳδοῖς, ἵνα μηδεὶς ἐρανίζων τ -ε- 

φαίοις αἰ κηρυγματα, ψάυ δὴ φιλοτιμίαν κτᾶται. τί τὸ καταλειπομβυον 

ὄφιν αϑ'ξοιζω,σογγοσο, Δ ν πα αιάαῃς οἰαίτατο ἔπη ροῖγο, 46 Π|: 
νης σιωεμαιίζω, ῬΉΙ]Ο ἀξ ατιηέο ς αναΐτων εἰς τίυὐ συμπληρασιν 
ἀυτῷ σιωερανιϑνένπων »ὅζα. ἀιπιπὶ οτηπῖα δὰ ςοπιρ᾽ οπποπτιιη 6- 
ἴπ5 ἴῃ ν πιιπὶ σοογητ. Γλοιη οἴ Πςη. αἰοὶ τἀ Λυκούργου παίδων, ἵνα, 
οἵ 9. τε ὦ τοί τε Αμο Ἐ εἰσσραξας καὶ «ὺ φίλοις ἐρανίσας . τὰ τϑὸς 

ἡ κ(οῦ ς διοικῆσαι» νὰ βΟ πὶ χιλπὶ ποηλΐπα πιοα Οχορογο ὃς ἋὉ 
ἀπ οἷς ΠΟ ]]ατ με ΠΟ σογουρι ]ίςο ἀοδῖτο (τισξιςοτο »ἱά 
οἰ Ἰσατιιπι ἔχσετγα. δὶς σοηϊεγιίτιτ γε δασμολογεῖν ἃς αἐγυρρ--. 
χογεῖν, ἩΑΙ ςατπα ἦς Π;ἊΟοτατς, τοσούτον 5 Λυσία λείπεται Χ7) ταύς- 
πίων πίω) ἀρὰ τίν), ὅσον ὙἿὟ φύσει χαλων δωμείτων τὰ σιωωερόυιζο μῆνα, κό-- 

ὕμοις ἔ}: δέτδις οἱὰ εἴτ, οη σοίτα δὲ ἀάογπατα ὃζ σοπιροίτα, 11 - 
Πάιις σοαρτηεηταάτὰ, ΓΔ τοις τη Ῥγοΐα ὅογα, ζῆ ἡ ὡρόδικος χό- 
ηρὶς αἰαγινόσκογτες ἠρανίζογτο, 14 οἴ, αἰια»ἴτιιπὴ Εἰ οἰ εσδητοσαρτιγας 
Ἐλδεταθαητ. Τ Ἰοπι τος]. π 3.4. ΑΠΙπιὰ . ἢ ἀραϑιὸν ἐκ τῆ αἰῶνν- 
Τῷ ὁ νος ἐρόυίζε ται ΓΟ Πρ ττιωρέζωτον κατ᾽ οἴκοις πατιωών διαὶ πενίαν 
ἐρανιζό μον, ἸΝαγαηΖοι, πὐοὶ πὸ βαπῆίσμια συλ. 4] ΡῸΥ ἀοπιος 
ΡΑγοητοίασιιπι ΟὉ ρα ρογιατοπὶ ΓΟ σατΓ 9 (δι ἐοητυ δυιτιοης 
ἀςοὶριταγτ: οὔ οὐἹαπὴ ἐΐρδυον δ δωμμ: πὶ Πραϊῆς αἴοτι Ηαγρος 
ετατιοχ ογάτίομθ ατιᾶ ἱπίουἴτιιτ ὁ ωσὸς Βοιωτὸν πδεὶ πὰ ὀνόματος 
λόγος» ΟΧΡΟ ὃς σοπξογο ἔν τα ]ππι, απ σοπογα 15 ςομίετο» 
ςοητεῖδιιο. ἐρανζεδϑο νος Ῥαίπιι. λεκ, παύτων καιταφρονειγ,οἶτ 
πασι χρὴ δὐτι πάντει χόϑεν ἐρανίζεάσει Ἔ ἡδονίμι, 
ἘΤραύιον, κ. τὸ, γι γι5. ΠΟ Π]ατῖο ΡῈΌ]1ςα. σο! Ποξξα » [γα θοΐτησι, δ 65 

ποβοίμσης σγατία, ΝΠ ἔρατον δ αὐτὸν ἀπο δοτιῦαι 9 Εἴ ρβάτοπὶ ργα- 
τἴδτη γόβοττε, Εσατ ἀιοηις Οτγαοῖς σοπαῖα) ἔρεςῖο5) ἀς ατιο 
νἰάε εἰλαπίνη. ἃς (2:1.Κ14.ς.47. 

Ἑρανις-ἧς» ΓΟ 4415) [Ὁ οἴτις ςΟμ.11}}. ἐρανις αὐ να ρ 4 Αὐἤτοτε] πη Μ4- 
ϑῃὶς Μοσα δ. ΑΥσυγΟΡΥ]. 4Ὀ] Ρεσμ}45 ςοηξοτιης κά ςοπαῖ- 
αἱά πρὶ ραταπία, Ατογίηνν ογτῖτ Εἰ πτοηος τ [ρα γα  ὶ. παᾶπὶ ἐς 
μάνις-αἱ ἤχητ Γν πη ]οτιπι σο]]ατοτος ΡΊαστο; 410} ὃς σεωδιασωώς 
σὼ ἀϊσπητασ. τάς Ατμεη ἴῦτο ἀοεϊπιοοέξίαθο . ὃς ἈΠ ζοτε!, 
Ἐτ ϊσοτ το οδξαιιο, ἐρανιςὺς οτῖδπν οπιοηδίσατοτ, 48] νη δ: 
υάαιις ἈΠ 14 ςΟ]Πορ τοσουτγδαῖτον εἰ τοπαιιλτιτρέρανίζειν απ 
Πρπιῆρατ Αἰ 4] οπποηάϊοατε. ἌΜΑ: 

Ἐἰραινος» τη 8115, ἐρατεινὸς ἐαραςΘ.. Ἡοση.1114.9. ἀμευυύυδνοι καλυ- 
δωνΌ- ἐραγῆς. ἶ 

ΕἰρανΘ'.ςοππίτίατη ΤᾺ ἐρθυισων, 14 εἴπ αιὸ ἃ ἃ (γταθο]οσιισι ςοἷ- 

Ἰατοτίδιις,ντ Ιοαυΐτων ΡΙαυτας»Ἰ Ὠγι τατος Ο Παεῖτια ςαπαςοοΐ 

Τοξια ὃς ἱγταθ ἴα, τις (γπιθο]ο ὃς ξοΠ]Δτίοπε ςοῃηράτατα ςαῖτ 

πὰ, τὸ δεῖσσνον ἐν συμίολῆς Ὀϊάγπιο ἴῃ ΠΠΠ ἩΟΠλοτῚ Οὐγῇ. :- 

τίς δαῖς, τίς ὃ διμιδ- ὅσ᾽ ἔπλετο, τίπῆε δὲ σε χρεῶς Εἰλαπινγν8 γάμθ.) 

ἐπεὶ ἐν ἰρόυ 6. τάδε γ᾽ ὅδίν. ΑἸ Πε παῖς ΠΌτο οέϊαιο» ἔρατοι δέ εἰσιν 
αἱ ἀπὸ ὙΠ συμζανν ομῆῥων εἰσαιγωγαὶ» Σπὸ τῷ σεσεράν ν᾿ συμφέρειν, ἐΞ 

χας ον καλ εἴ ται δ᾽ ἐ' αὐτὸς κὶ ἔρεν(θ- καὶ θίασος» κ' σίμωιοντες ἀρ ΜΞΝ "ῳ 

σιωδιασώπτω, Οἀγῆ.λ, ἢ γέμων, ᾿ ἐράΐω γῇ εἰλαπίνῃ τεϑοιλθ. ν τάς 

Συύμζολον, Ηϊης ἔρόν Ὁ. Ρτο ςοπτιλυτίοης ὅς πλιπογο οπιοῦ 

Π οι. πρὸς Νικές. χιλίας τὲ δραχμαὶ ἔρόμον ἀνπτῷ εἰς τὰ λὐτρα τ 

συίσω, ΟἹ ἸΔτί οποιτ»ἀοπιιπι» παπιπύ τις, σου ογᾶ τα ἀν : 

Ῥάττς ἀπιῖοὶ δά χύτρα σοπῆσιοη δ. μ Νεώμας, Μὴ ἜΡΙΣ ἢ 

παὐγύρμον ὃ αἴραὶ ἧἶσ ἴχλων ἐξας ὧν ἐδασμοχογησ 5 ἔρθμον εἰς τῶ ὰ - 

ϑερίθρ συγλέγουστι, Τά πιοτούτῳ Ὁ δικαίως αὐτὸν ἔρανον ἐὐραιξικο 

μᾶν δστοσδοιυῦ αι. κα γδ ὁ μόνον σαὐτῃ ἐζύτοσεν ἐμοὶ τ. αἰλλαὶ κὶ ἐκ τ πατρί 

δὸς τὸν ἐζελήϑη ἐκβαλεῖν. ἔνατὺν ω αὐτὸν δποδουω αἱ 2 ΡΓῸ Ῥαγέπλ 

δ᾽Ατίαιν γρίογγο ἀἰχτε. Εἰράυθ. φαμὶ δεποβείμεη ὃς ἀρρεν 

αἰ ΠοατΙ(Οεγατ. τα ΒιΠτ, ἡ γοεμαι γὸ πειωρᾳ)μαίτευ μῆρυις,κ, μρῖδα 

ἀἰαενκριξωμῆδοις, Φροσ πάν ὁ ϑελον ταξ φέτον εἰσφέρν δὲ ξρανον» ΧΙ τατο 

πίστη δοηῖς πη οΥρῈ15 σΟΠΑΙΟΠΙΣΓῸ 5 Ὑτ 115 401 βοτγῖιπαΣ ΓΕ ΠΠΦΕῚ 

ἐμειτλτίθιις [50 ἢ ἤμητ 7) 8 ν1τ: ΠιρΠάϊιπι εχ Πἰτογάτιιπι ας 

ἄϊο πὶ ἐοπηράγαγο ἱπ{πἰτιιουπιητο τι Εἰ αι πα ἱϊξονῖς ΕΠ 
ΠῚ 

Ξουυπςητάπο ΡΓῸ ἔπ ΟΠ Σ 5 δι οχαέζης οτααιτι μας ̓  μιαης 

πυυπὶ εςητίαπι σοηξεγαπς ἃζ Βγατίαπη. Ει 11 Ἰαταῖςο, φείλες 

τε μένεις ἥδ ἔλλίμαν πῦτον ἃ ε αν 22). ἘΜΙ͂ γεδονυδεοις ἈΜΌΝΙ 

μωϑαι »Ἰά οι, δυίέιις στάτιας ΠΙΡΟτΙα5 φ“ὑπάο πιοσλήηῖριις ἴπ- 

εὐπάα [εάϊθιις [αὶρ οἰςξτς; (ο].5 ποθῖς Ουαςοτιιηὰ ἀςῖκο- 



᾿ 

624 ἘΜΡ 
τος οἢϊς ΑὙΠ14, κα πίον τροςτα σίδῳ [αὶ οἱ πναύτων αὐδρώπων Ἡρακλῆς 
ἤχου το τί αὐτὴ τοῖς ἐκείνε παισὶν ὥσ αὖρ τινὰ ἐ ραῦε φι ο᾽ ,διεσώστιτο, 
Οτοροι τις αὐοὶ τ φιίλοπῆων (ας. Κ αἡ πορισ εἰνεκτέον αὐπρώποις ὄγτας ὧν- 
ϑρῶποις Σ ἔρανον τὶ χρις ὁτητος, εἰ τε δεὰ χηρόέαν χρήσοίεν ταύτης, εἶτε δὶ 
ὀρφανίαν, Ὀςηὶρηἴτα5 πιυπταπῖτατί σοπξογοπια εἰδ δί Βεποῆςεπ 

Ὁ ἷΣ πριν ͵ ᾽ - Ὅν ᾳ. 

τα. Ῥοπτο τ πο55 Ὡρὸς Ηἰ δακλεύδωρον ἴῃ ΟΡΊ ΤΟ Ϊ καλὸς οἱ ἔς 
ραν (δ. χείρας δεκφλαι ἰὼ κὶ στὴ ποίησωι ωρός μὲ 5 ᾿νοποίτιιτι ᾿σίτιν οἰτ 
Βοποβολιπι ρτατία ἴαγο 1ηἶτα, Εὔρανα ἀριιὰ ΠΕΙνοἢ.. σιωεισφορας 
δώ-α, ὃς ἔρανον, σιωεισφορρὶ, διεῖρον, ὄνω χία καὶ αἰ μέρος δεῖπνον υἱ ἐκ 
συμβυλλ; δεῖπνον. 

Ἑ ρα τὴρ, ϑυρδυπης. Η “ἢ. 
Σ᾽ ρᾳσαοἰπαρίτοιν τάς ϑξεράσαι. 
Ἑρασες,(θ-, ἡ, απιατίο, μέξις,. γπάα ϑΐρωεονε (οτδὶς Ηοδλοτι [ὰ- 

τοῦρ τα. 
Ἐ᾿ εασιχεήματος» "9 ὁ» Εςιιηΐας ἐγ ἀογῖο Ηασταης. Χ η.θ6᾽ ἐθασιχρη- 

μώτοις γε (ὧδ σιωόντας ἐποίει, Ὑ χοιτιἴ 1 ΘΟΡ ΗΠ 5. τῶτϑ 2. σημεῖον 
φιλοκερ δούς αὐ ἐρασυχρημοίτου ψυχῇ ς. 
Ἐράσμιῷ.. 456, τα Ὀ}}1554Π|πἰςη5 ἴῃ πὶ ἀπλότεπῃ : Ἰάε πη ἐπέρας Ὁ." 

Τιιοϊδη Ὡρρσώσειον αὖοι ϑέ μὴν Θ- ἐρασμιώτατον δια χουσον, 

π᾿ ρχοῆς οὐ δ. αὐπατοτ,άτηϊοιι5 σα ρ ἀιι5» 6 ϑυμυτὴς οἰ] τότ, ἀρρτο- 
Ρατοτοίευιφιοὔις. ἐραστὴς αὐτοπὶ πο ταητιπι ἐς ἀποτα ἀϊεἶτιτ» 
[ἐἀ οὔἴαπι ἐδ αιαὶςο. ΡΙ αταυο 5. ἐραςφὴς ὃ καὶ φίλ 8: ἰῷ Κάτων: 
δ τήσιθ., Ἐτἀς ῬΗφοπίο; ἐρας ὃς γεγρνὼς. Κάτων». ΑὐΠορΒα- 
τλοσ γεφ, πονηρών γα ἐραςἰωὴ πραγμάτων, τογιμππὶ πα [ατιιπα Πιάτο- 
{ιητ. πράξεων μεγάλων υὑπὸ φιλοτιμέας ἐρρὶς ἣὴς, ἀγα ἰτίοης Ποποτὶς 

τοΥΓ ΠῚ Πηὰ σ Πα ΙΙΠ ΟΡ 4115. ΡΠ αταγόπιις ἴῃ Τ ποι τοοῖς, ἐρα- 
φὴς ἐ παίγε, ΧΕΠΟΡμΟα Πἰδτὸ ργῖπιο Ῥαάϊα;. ἔραςὺς δόξης ὸ τι- 
μῆς ἱοτία: ὃς Κοποτίϑ ΟΡ ᾿ ἀτι5.Ὀ] τάγοπιις ἰῃ. ΟαμΉ1]10. »ἐρκ- 
ςἰς σοφίας » (ξυάϊοῆις (ἀρίοητῖα:» ᾿άοπα ᾿π Νππια. ΡΙατο ἴῃ ΤΊ- 
παρ δ ὶ νοῦ, ὅψπξημος ἐρας ως, αναίγκη ταὶ ἡ ἐμφρρνθ: φύσεως 

ωὐτίας ωρώτας μετα διώκχ εἰν» Οἱςογο; Π ΠΣ} ἀτιτοῖσι αὶ ἐπτε ]ΠἸροη- 
υἱὰς (πριςπτισράτις ἴς ἀπλογοιη ΤΕΣ ΤΣ οἰ ἴητε]]ρέ- 
τὶς (ὰρ᾿ οπτί χα πατιῖγα: ργῖπλαβ σαι[5 ΣΟ Πα ΠτΌΓΟ, σῷ πονεῖν ἐ- 
εας αὶ, ἱ,. φιλόπονοι, ΑὙ ΠΟ ρὶ. 
Ἑ᾿ραςτὃς, ΑἸ} 1145. ]αηάτις. 
Ἑ᾿ραςρια ας, ἡ απ ατΓΙ ΧΡ ΠΧ 11.5. 
Ἐ οχτεινδύω, τα! το» Πγ Ο] οἰτὲ ξοτο:[ςαιςηἦο Ἡείν 1) οχρόπε. οὶ 

Ἐ δὰ πινοὶ οἱ- ΠΟπιοπ ροητὶς πιρτα Αταθθαϑ. 
Ἐἐατεινὸς, οὐδ, ὁ, ἀπ. 1}15,ατησδῃιι5,ὄ)τϑυμντὸς καλὸς, 1. βγ - τ ωὐ- 

γείας ἐρατεινὰὶ, ἴ. ἐπϑράςοιε,κριλαις ἤἤιϑυ μίοις, ἀξίας, : 

Ἑ᾿εκτίζω, μ,ἴσω, κυ. καρςιιρίο: Ασα. 
Ἐ᾿εα τὸς, οὐδ ὁφα πα 1118. ἐρα τέινος Ορτα 1115. ΗΟ ΠΊοσιις 114. γυκμη μαι 

Φωὶ ἐρα τοὶ ωρήφερε.ἱά οἴοέ ρας α,χαλα, (πὶ Λεςιίας. ΗςΠοα. 
φυυώτ᾽ ἐρατὴ καὶ ἄϑος αἴμωμθ'. λον τις Ῥοοτα, ἐρατεινότατυς πὸ - 

ταρμή, 
Ἐρχτόχροίθ-, ὁ καὶ ἡ τ 51}} οοΐοτς Ργαἀϊτιιβοῖη ορίσν 
Ἑρχτω, ἀῶ... Ετατο. νηα Μαίλτιπι. 
ἙΓρρίω ὡς μα, σέο αν, ακοιγ απ Ο2 ΟΡ 1 ον αρΡόῖο. Α ἐπ ιτπιτπ Οοπῖτῖα, Ατὶ- 

(ορ να, νεφ. δ] τὸ τυραγματων ἐρᾷν φλαύρων Τάσηι ἴῃ ΒΓ το ἡ φω- 
γῆς μόνον ἐρών ἀκούσαι» ο ρΊΘης ἀπά το, ΠΊατο ἴῃ σγπιροῖ, ἐρῶν ὁἴ- 
ρώτα καλόν. Χ ΟΠπΟρ μου νὸ ἔγωγε ἐρώ τούτου πῇ ὀνόματος ἐξ. γγυέ- 
ὅδε!» αντὶ τῷ δηπϑυμώ, τις απὶ5. γὸ ἕὅτως τῷ σλετεῖν ἐρωσιν, ὡς δια τοὶ 

πλυτεῖν δυδαι μον ζεῶϑτι. ῬΠΠτάγο 15. Ωἧς τε αὐτί σον ἐρα οι, πομ- 
πηΐρρἡ δοιυῦ ὦ ἀντ γευ ἄγοι τυ ἑαυτῷ θυγατέρα. ὃς ἐς Ῥοπηροῖο 
Ἰοαιιθπϑυοὺ γάρ ὅδιν ὃ πιγίθ- ἐμρμανέφερον ἐρῶν» δ ῥωμαίων δῆ μιίΘ-, 
ἐξα ὡιεῖσαι πῇ βασιλέως, το σῚα ἀπτοῦο πολ, ΡΙατάτγομιις ἴῃ Ἀν ο- 
στο. ἐραεϑυυταὶ πᾷ ἰάσονΘ- μύδιειὐ ᾧασι , Με άοαπι Ιαἰοπῖ5 α- 
τιοτο Παρ ΑἸ ΠΣ ΟἸμῚ δάλθιδίϊς  ποϊδη ἡρα ὦ ἡ γάμων Ατη- 
υἷε πτρεῖα 5, ΕΠ ρ 4. ἐραϑδεὶς ϑεά κατος, Προ ἔξ ας} αὐ αιι5.]ιῖ- 
τάτολιις ῃ Οἱ θα ιιπν “πῆ ηῖτ. ΡΊατο ἴπ ΟΡ το 15 ὁ αῤχύς πά- 
λιῦ ἐρώντες τυχεῖν» ῬΥΙΠΟΊράτιτ γοοιρογατο σαρίςητες. σορΒο- 
οἷος ἴῃ Αἰαςο, ὧν γδ ἠροίϑν» τυχεῖν ἐν τηΐστιτο, Ἰχα» ΔΙΤο αι] ορταιιῖτ. 
ἐρκάτη κα β εἴν, ΕῸτΙ Ρ 4. ἐρωυβύοις Ἀτόλλωνίθ- φόρβανταε Χἡ. υα᾿ κινϑον κα) 
ἄδιμητον γεγονέγω,α Ὁ ΑΡΟΙ πε ἀππατος οἷς ΡΠ στάγολιις ἴῃ Νιι- 
ἐπα. ἘτδίοΠ τὸ ρου! Πππλιιπὶ Πραϊῇοας ἀήποτς ἔαρτιμτι οἵϊο, 
νι [ἀτηπϊ5: ΤΟ ητι 57 Μ οι πὶ ἡ ἤάτιιπι τιιπιοτ ο{Ἐ ἀτηαγο Χ ο- 
πΟΡΒοπ Πἰδτο ργιμη. ἀπομιν. πολὰ δὴ χενμ(φύ τὼν δ) εὑ» μῆν οἱ ᾧ εἰ δεόϑτοη 
τὶν ἐρᾶν, ἐρα ϑυέντες ἀκέτι διωανίως ἀὐτοδιαπι απηάγοητ. ἐρα εὶς, 

'ἁπτοτο σαρτιδοίδιι ἀοίγάογιο τοητιὶ5οα Ὁ ἠραϑοίω: νης ἐρχϑ- 
δομα) 5 αἴπαθο. ἐρκεϑυεὲς ἔρωτα, ΑΠΊΟΥΟ Παρ τις Επγὶ ρ᾽ 4. ΡΠ τατ- 
φμιις ἴη Τνοιγρο, οἱ εἥα᾽ αὐτὴ ἐρα ϑιέντες διετίλοιω κοινῇ σοεϑδοίζογ- 
γεεγότσως, ἰρις ΟΥ̓ απϑργώδαντο ἢ ἐρώμϑρον, ἃ οΤοεοτιηάοιπι ατπατο- 
τὸς ρατὶ Πιάϊο Ροτγίξιιογαθδητ 5» ΥὉ ἥιιο ΠῚ ἀπλάγοῆζ ΟΡ τὶ Πλ 1 
τοάέοτοηι. 

Εγίζομω, μι ἀσομω,ατιασμα ΟΡ το, ο ΠςΙο  οηΠοίοςπεο πλιπὸ- 
τα ξιΠγ ΟΥ αν το ΟΧΡΟΠΟ » δζ ἰὴ βεποχδ ΡΓγῸ αἰαιποίμ] αι. τοῖτὶ 
ἔλςοτς ὃς οδῖγα αφοιρίτιιν, ὃς ἔλξογς ορίι5. ΣΧ οπορ Ομ; τῷ σώ- 
ματι ἐργάζεδϑευ.. ὁοτροτγς ἰαρογατο ὃζ Ορογᾶτ. Γαιοίληιι ἐς 54- 
«τίς. σλινϑόνίοντες κἡ ἐργαζουνοι ἐς τὸ τεῖ γι Θ- πιο Ἰοητες Πχιγιίμ. 

» ἐργάζομωι τίν εἱ μαρτίφυ, ςοπσῖττο Βοσοατιτη. ἐργέζείϑτων αὐδς Θϑν τι 
ἀϊχῖτ ΧΌΠοΡΕ. ρτο ἕπτρο αι ρρίαπὶ ἰη (ς δἀπλίτξοτς ἴτοπὶ γοη 
40. τὸπὴ ξαςῖο, ἔδιι ρεοιπίαπι Αγ οτοῖος ἰῃ ΟΕ ςομοτη. κρέ- 
Ἀὐσᾷς οὖν ἐργα ζουήῥοις ἠριῴτεε πως βέλων ται ἀυξῳ ἐργάζεύγοι, οἱ δ᾽ ἦφα- 

ἘΨΡῚΨᾳ 
σὰν ἐλδίοσονίθ: ἢ ἡ σου τοῖς ἐμιπόρφις ἐπώκοιυ, ἸΠτοΥΓΟσ Δ, 
δὶ γε ]οπτ νομάογο, δίς, χευσὸς εἰργασ μῆμΘ-.. Ὁ ὑπ: Ὶ 
ἀαταπι ξαξξιτ ὃς Πρπατιιη1.ἐργάζεῶει γίω,τοτγάτη τι 
τοῖς ἐργέζοντο πίω» γίω, εἰς ςο]εαητ ἀρτιπι.» ΡΙΠτάτοΝι 
Οἴιγρου τέχνας ἐργζεῶευγαττες ΟΧογοογο, ΡΊατο [δοιιηάο ἃ 
ῬυῦΤις, ἐργάζεώτι ϑελασσόμ το (εσαγα πιᾶτγς ὃς παι 
(Ἰοάτι5..ο: γλωνκίμν δ υασέμφελον ἐργέζονται ἐργάζομαι ἔρ 

Ῥμάμ ἴτοια αἰζεττς ὅς ἐριποιείν, Χ πο ρ μοπ, σώματι ἄν 
ὥτη ςοτροτγὶ Βομαπὶ ράτατο γαἠοτιάϊποπὶ ὃς ργα ας, ἐμὴ 
ὅδ δτῖατι ΟΡὶι5 ἕςοτο ἤτιο ορογλ914 οἱδν σα!ξγα πηιιηΐτ 
ἔλπα ὃς γαΠΠεῖπὶ οἰγοιιηάατο. Χ οπόρμοη αιῖπζο, Ἐἰ 
σείφρον ὥρυτἶε κύκλῳ κὐθὰ τίω) πόλιν τοῖς μὴ ἡ αίσεσι “ἤν ραν 
χαϑηρῆσοις σ᾽ τειφρδυόντων, τοῖς δ᾽ ἡμάσεσιν ἐργαζο μήύοις, 

τίαπε πιόγογα σαρτιιγα8 ἃς αμα τι σογροτο ἕπσοτα, 
{}εηβ5. γἡ τοὶ ὅθατήδεια ταύ πίων ἐργαζομβύίω, κὶ πἰωλ οἱ 
σαν, ὃς νἱξξιιηι ᾿ρίπι “μια Πτιγαπι. ξυμ] Ἰάπηηιις δ 
Τὰ εἰϊγοπιηία σοτροτίς φιιαῖει Πρ ροαϊταταγαιη. Ετ ἃ 
γαζόμδυακ γωρανα γοςατῖ ΒΡ] τατο ἴῃ Τ λπιοίθοης ἴσο 
τίλ 5 ὅς ργοίειδι!α, Ὀϊσιης ἀτοῖη Ογαοὶ οι ἀπ θιὶς 
σί αὐ πᾶτον ἐργάταιο ἢ ποιΐσαις ' δδῴης οἱ εἰ υϊά πος 

εἴαφῖντ ΟἸσόγιρτο ΟἸμοητι ον 14 πος ποπιῖπε 
ἐργάζομαί σε ταύτα,ντ ποιῶ σε ταύτα:ηῖ5 το τεθιι5 αξῆςι 
ἴῃ ΑροΪορ. οἱ πϑνηρρὶ κακόν τι ἐργέζονται «δὺ ἁ εἰ ἐγυτάτο 
τας, ἰτΡτοῦὶ ἰοπιροῦ {15 γος ποσφηζ, πολλὰ 
«ὅὐ αἰϑρώποις τι] τὶς πα ἢς Ποπλΐπο5 αι ο το ΡΙ ατάτοῆι 
ἴςο.ἐργαζεδδτι ηορ οτίατὶ ραᾳγματεύεϑει. ᾿ΝΙαττῆ Γαι 
πιο; Οἱ πέντε τούλαντει λαζῶὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, Ατὶ[τοτοῖς 
ποῖ. 2 .τὸ δέκατον μέρος πδῤ ἐκοίτεὐὔλαβε,τοῖς ὃ χὐιποῖς 
γαζεῶτι Ρτορτὶὲ ἐργάζεώει 1η μος φοποτο ἀϊοϊταγζίας 
πο αι [αιιῖς πορσοτίατιν ἃ 15 ἀσπλιῖτι ι] Πισγαπι 
ΟἿ ἐς Ἰρίπις [Ια δουὴς ἔεαέξι ποις Γπιςα ἀεοίπιομο 
πιοίοχτο. Ηθγοάοειις ἴῃ ΟἸἴο μεγάλα χοήματα ἐργασο 
ποτα] τοῖ τάπηεῃ ἱπτογάτπι ἀσοίρίτιιγ Ργο τραγματεῦ 

Ἰοςο 2}1τὸ {ἰς Αὐὶϊιο «οἱκονομικών β, τὸ δύχατον μέρος 
λαζε τοῖς δὰ λοιποῖς ἐκέλδυσεν ἐργαζεῶπῳ ὃς Το οἵδ. Χ7) 

σπρὶς ἐργάσα τι τῷ ἀυτώ αὐγυρίωςν πὰς ἔνεργα χεήκατα » 
Ῥοηϊταν ἀρ Ταγιςοπί, οτἱοία ροςιηίσ, ἰϊδς Βοζα, 
Βλςοῖς υἱά ο[Ἐ. σφ ἤηστι ὃς ἔογτιιπα5. ἤιας Δι οΓο; 
καρδαίνειν»ἐργολαξεῖν, τὰ γμτήδιεια ἐργέζεάδει. πη δ 
ζεϑτι ὁ βίον, οΠῈ νἱέξλμτα αια τ ογςον ἰέξιιπι οχ αἰίαιο ἃ 
Ἰογατο, πέος ά. εργώζεξϑει δ βίον ἐκ πῷ δεκαίε καὶ τοῖν χι 
Ῥῇιοη. εμόϑιουῦ τοὺ δηητη δεια ἐργάζεῶτι, τηοτοςάς νἱξεμη 
το δὶς ἐργώζεῶο ῥητοριπία), ὃςς. ὐτὶ σβ' ἀσκεῖν κὶ ὅγηπὴς 

σογο ἔσοιτο ργαςοηίιεν ἀἰχ τοκήρυγμα ἐργαζεοι 
ἃζ ἀτροηταγίατη ἔλσοτγε : ντ Ποπιο ἘΠ θη. Μειδεα ) 1 
ἐργάζεῶτῳ. Τὴ ΑΡοςαΪγ ρ σαρίτο ἀοφοίπηοο ξξδιιο νι 
λάσσαν ἐργάζονται ,αϊοζαϊιοῖ 1ῃ ΠιαΓὶ [Ὁ ΟΧΟΓΘΟΠΕ 
Ἐαείπητ. ἸΝαπι Ἰάςπη ξογὸ εἰς αιιοά φιλοκερδεῖν, ἰϊος Ε 
1ιογῖς ᾿πἀυΐσετο. ἐργάζομαι χενιατισμὸν 5 τοι ρα οὶ 
ἔλῖτο, ΑΞ ςμϊη, ἐργάζεζτι χρυσοχοϊαία), Αὐτά τᾶ πη ἔς 
δεῖ ἁπτοη Πος νουθιιηι γεγάπληιιε ΠσηἸ ΠζατὶΟΠΟΠῚ 
τᾶπὶ ἃς ΡαΠπυατηῖντ ἐργάζομαί σε κοκὲν, τη Πς το ΔΕΠοὶ 
ζομαι ἐγὼ κακὸν ὑτῦ τινίθ- ,πια! ο αΓβςϊοτ. Πεηιο Ἐμοη, 
αϑ τα αὗται ταὶ χἀν οἱ εἰργαόδτι! πίων πόλιν ὡμολόγει γελραμμαῖ 

ἀοεῖ(. τίωλ πόλιν α γαϑύν τι ἐργάστιεϑτι,. 4] αι θα ποβοῖν 
ἀβοοΠς, ἀρινά ΤΥ Πα Π|ν τοιαῦτα εἴργαςται 5 τα : 
Ἐι εἰργκισμῆμη τροφὴ κὶ κατειργασυβμη,εῖθιις ςοη ἐδ 
1η 1. ἘΠ Παςόη, ζωα τε ἐπὶ ἀντι γραφῇ μεμιμημῆϑα. ἡ αἱ 
γασμᾶρα, αν Ειέγα, αττ Ποϊ οί ςα]ατα. ἐργαζομήδη γί, 
ὙΠοορμι ἢ, εἰ γγασυῆνοιλίϑοι, Τ λον ἀνν Οἱ Ἰητοτρι 
μῆδοι τύποις τινειᾷ κὺ πορέσωποι ἔχοντες,λελαξδύ μβνοι, ᾿ 

Ε᾽ργάϑω,τάοπι αηοα ἔργῳ. 
Ἐ᾽ ργαλεῖον, κε, τὸ ἐπ Γι πτ τη βογγαγηθηζιη αγιὶῇς ἱπ 
Ἑ ργκένη "5 )ν ΝΜ ΠΙΠοτιαὲ ΠΟ ρΠΟΙηςΠτιΠὶ 7 γὲ ἰη Αττὶοῖς 

[Δηϊας. 
Ε΄ Ῥγανον, τὸ ἐργαλείον, 
Εἰ ργασείω, αξλιτο»ἱ. ἔαςοτς σι ρῖο 5ΟΡἢ. ᾿ 
Ε᾽ρ)ασία, ας ἡνορ᾽ βολιπι; οβ ἐπ» οομ ἐς ἔ}1ο ὃς ἐοηξοῦ 

τονοςοιρατίο. ἀξι]ο,ου]τιιγα, οχογοίτατῖο 5 Ορο 
ἀιαίτι ὃς ἰαστο, Αξζοσιιτη σαρίτο ἀοοϊπηοίοχι δ Ὁ 
λίω α ἀρεῖ χε τοῖς κυρίοις πα ΡΠ ΠῚ αὐα πὶ ρταθ 
[ι15.. Α πτίρ] νη, πως γδ διεινον εν ὅπ) ἐμπορίᾳ ἅποδηο 
δ οιν ἤηῃ πίω) ἡ πολέως [3ον 8 εἰδυ «ῷτον 3) μόνον ἐν τοῖς τότε 

ἔργασίδρ ἐκπλεῖν οἰαὐίκα ἐδ᾽ αὐ εἰς πυροσιατη στέόδτα ἐδὲν αὖ ε 

πὰ παῤχοντα μένον διαφνλάξα, ΑὐἸοτοίος 4ιιατῖο Ε 
“ἀξ αὐελ δ) ϑέρφις ἐγγασίας ἐργαζουῆμοι κὶ πόρυδξοσκοὶ, κ᾽ π 
τοὶ; κἡ τοῦτες" αἱ κοινὸν δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῇ ς καὶ α͵ο᾽ ξοκέρδεια φαίνεται, 
ποπ.μεϑϑιοῦται τίμα ἐργασίαν παὶτίυ πίω ἃ πεαπέζηᾳ ιτιεη 
σφηείαιτι σου άιχιτ. [ἄς ἔχων τύτε διαήειον σίω) ἐργασίαν 
τῦπι Βαθεθας ροοιιηίαπη ξοεπμογατί τ δε. ἐργασία οτἴαπι ᾿ 
νὸχ οἴξοντ ἐργέζεϑει σοπῆσοτγε ἃς αἰξγιεις: φιοί δῆη 
ταις ὃς ἀο σγραϊτατ, Ηογπιοσοπ: τοπιο τευτίο. Ομΐπε [ 
“ργασίᾳ ἴρ ΦΙΗςϊοπἀονν Θ᾽ τὶ οροῖς ργοροῆτο, τ φργασι 



ὙΠ 
ἀριιά Χοθο Μ Π|δτὸ ἐδευλνδο,ύτομν. Ἐπαα οπληΐα 
ηπτοάατιτοίϊσιτ εἰργάζεϑου,εἰργεσία τροφῆς 5 ἱ. πέψις, 
τἰϊτοτιάς ρὰττ Απὲπι.3.οἰ δὶ σου ἐςέξιο.Ετ εἰργασία τ᾽ 
Πιδαδιῖο. εἶ ργεσίαι νόμων ἀρὰ Πίος. ΝΊσοΟς] 14 οἷ, 

δ εγιατίουιος. [το ΠῚ εργεσία Ἔχ Ογη τίου φΧροΙ το. ἐρ- 
 χρνμ(οὐ των, ρεοιηἴατιπι ἀσαπίπτίο, ΑΥΪ ἴζοτο! Πγο 8. 

ατία “ αἰετῆς, νἰγτατὶς αὐῖῖο, , ΟΠ τυ [Ὁ ἘΟτ0}.ε ργαι σίας, τῆ 
μετάλλων κτῆσιν εἰ χέ  Ὀτασο[Κ αιιγαγὶῖ5 ΟΕ οηἶς, ὙΠνιῖον 4, 
χοσμίκ ὠρϑες εἶστε. Ἰια; ραγιμ ριμά Ἰὼ ν ἴτατι ΤΠ ἘἸταΙ1τ 
Ἰς οἱ εὐξὲ ται τέων τὲ ἐργασίαν, αι ἢ ς χτητηοῖς ΕΠ Πρ - 
αι αν εἰπτηλλ εἰ χθα! αἰ π᾿ ἀμτεῖ, α ομογαπι ντ Ὁ το ἰἴρονς- 

Εἰς. Ειια δ τς". εἰ ργασίαγάς ορογς ἔι .}}}, ΤΠθορἢτ. 
Ὑρῖτο 12. ξύλα ἐν τειῖς εἰ ργάστως ν»ρεφῦ μῆνα 9 ἀατοτῖος 1} Ὁ- 
Ἰσούτοττα, ΓΤ. 
αἰτιιςοο! αἰσογατιις»ἐη  ΟΥ 5. ι τιζα Ἰἀοπόιιο: ντ 
Ἰῆρηα φυ διις ν τιν πταγ ἴῃ ὁροτίδαις ἔπῆς ππατοῦία" 

13.0.48... ργέσιμα χορία, (στὰ » Γίατο ἐς Γι ον ἴοσα αι: 
σα τιιγα; Βα Β1Π15.ν α μέρα εἰ ργασίμη,ἀῖο5 4 Ορογα- 

ἰϑῖτο 10. [ἴῦτο τ. Κορ. εἐργασήμν σμύρνα 9 ΟΥ̓ΡΑΠίπὰ Τγτ- 

Ι ΠΣ Τ Πα; ατιαΣ μονα οἰὉ ]οἰσονίά, Πθγο ρυμπο, 
ὔ : 

ΝΥ 

ἰςοἱα, 
οἵα ἀαηα οἵξ, ἀσοπήι,όριις οὐδ οιιπά }}, 

δ) Ορογαγίι5.γῆς εἰργώταιν ΟἹ εἐργαςρεςγ]ιος ΕΠ] Οσπλοτ: 
σατο ΠΟ ΠΧ Πἶστο Ρυϊιιο δς βάναύσοις νοςατ Χοπορὶ. 
ὯΝ . 

οἰβεϊπα,ταδογηα.τοπι ἔοτηῖχον πάο ἐπ ἐργαφηρίου 
Πτογ ἀτοιταν αιια ργοίξατ ὧν Ρὰὶ Ὀ]1ςὲ πιόγοῖ ΠῚ ΡΟ.» 

πη. Γσουτηῖπι πιο τοσῖι. Γλ πιο ἘΠ ΠΤ Ν εαρσες ἢ 
ὕτοις «αρεχὺ μυῶ- οὖς ἐκ ἐώ 6} πούταις μιοιχὸν κα εν 

ἡ ἐδγες υρῖε κα ϑωνται ἡ ὦ τῇ ἀγορά «σωλωσί τι ὕστπεφα- 
ἴσιο ΑἸ Ποσαθας χυα νετατ δ αἰτοσι!η ἀσρτοῃςη- 
ἀπ οἰ ἰΐς ςοποιδιιοτῖς αιιας ἴῃ ξογηῖος ἰςἀοητταις 
τος ἴπ ἔογο νεπαΐος πα ολητ. ἐργας ἤσιον φασκαν » καὶ 
ἐφ ανα οἰκίδυ, κ᾿ πίω) ἐργασίαν αὐ τί ἐξ) . ἀουοιιπη ντῖα; 
δι ρ δ ηὶ ἀϊξγίταπο (0 πιο! ΠΠπππ|᾿ οἰο. ἸΠύπηαιις 

ἴμπιὶ ἴῃ οἰβοίηα τπογτονῖα ὃς γεποτος. κεφαλιὴ τὸ ΤΆ 
ἐργασἠδιον,οαρὰς οἔοίπα πη! οτίουιμτι οὐ ἀποτῇ, 

τοι πον" Θθν ἐρ)εσυθμον, ἐλ ϑὲ μἴθ᾽ ἡ μδγδ, κοινώνησον ματος, 

πα ποορς ΟΥἤςῖηα Βυ4, 
ΟΡΟΓΑΤἢΠ 5. ΟΡ ετὸ [15.1η ΟΡοτο [Ὁ τοἰ τ ΡοΥς δὲ Ια 

ἰλ; ΟΕ Ηςαχ. ἐργαςεχ τατος, ΟΓΠ ο᾽ οὐ ΠΠτητι5.. Το ρίτιισ 
ἴῃ δϑοίοης ΡῬ] ατάτο, 
πέπλον ὑφηνεσα. 

ῬΟΓΑΓ ΙΝ, ΟΡΟΓΙΙΠῚ ΘΠ] τσ ΟΡ  οχ, οΡογαάτου "ἀν. 
ἐχρῆτο τ. πες Φργώνα), νεἴηραΣ τα Ορογλητα Δσὶτ 
ς Τ᾽ πολεκικών. οἰ όξου γογατη Ὀς Πἐσατγιῖη. ἐρλάτος 
ὈΠιτατς νη ΝᾺ ΠγΔ..) ἀστισιτιγα Οροταπι ἀδῃ5. 

τεχνυς τί ἔοχ. Χ οπορ νη ΟΕ ΠΟΙ. ογώτης αἰ δικέαςς 41] 
Ἰααΐτατο πη. ἐργάται. οἱ ἐργαςικοὶ ΟΡ οταν. » 

Ἐγηαΐο [15 .10.σΡ.4.- πᾶς] πα εἰ στα ἔτουτα αι: 
ΠῚ Πάθοτ, ντ' ἤιςι] Πιριπυνπη,οῖγοα αι: υσά πέγα- 

ΟΠΠΤΟ Ππ]τιῖγον οὐξιθτι5 τγαϊ οέτῖς νοετίαταγ οδυίτοη- 
δΙιοητίθιις νοΐ ϊαγῖδ 5 ν Πιπιάις πα οῖ τ. παλ 11] 
ΠΕΣ Ῥταιοϊριιὸ ἴα ὁχοπογαπίις σο  ΟΠ]σοτοτις 

τὰ ἅλα Θτλααη ζυγὸνοντ πιὺ ἰοςο ἀἴσρτιν νὸ- 
ἘΠ ΤΥ ΣΑν ᾿ Ξ 60 υίρπεθρξοιοας να Πισι]α τρῇ ἔνθ: αἱ 

οἤις. 
Ἰοίε πόλεις κωτεισκδυασοῖμας “πνοὲς τεῖ δέησα τσυὸν ἐρ 

ὴς δίαγτόυ αὐϑδυηγυρικώς ν τες Δι] αι Πτῖτη ἀστηποῖο- 
{ΠῚ τηλρπιῆςς οχετγιιέγασ Ρ] τ, τη (ἀπη1}. 

δτΙς Ὁ]: ΡΕΓαΓΙ 159 ἀττῖοχ ἔδει Θριέον. (πολιπάα δὲ 
ἰδ δου δι, ἐργειτίνης Οούς ἵη ἘΡῚΡτΑισπιοτ. ΑΥΤΙοχ. 

ΤᾺ 

γ᾽» Ορογατῖα ΓΪαατ. θοτιοία . οξπείοί. ΝΗ πογηα; 
Τυςϊαηιι5. μέλιηαν νοζατ ϑείς μέλιτι: ἐργάτιν, τς ]τις 

ἔργα ἀυτῳ τίωΣ γὙκῦ ΟΡ οτᾶτα οἱ τογγατης τα ῖτο πο- 
ἱπάο᾽ Ἀςσ, δὲ σαρῖτε υσοπηιο χοᾶ. οἷ ἱμέρας 

σεῖς παύτα τὰ ἐργαὶ σου, (χ ἀϊεῦιις ορογαϑοτὶδ, ὅτι έρ- 
ὕγυ βοων,οροτγαητιν ἀςοοηι πιρογα ΒΟΙΠῚ. ἑαριῖς 

γΕρΟΓῊ Στ γα 10 ΘΟ Ὺ 5 7 Ὁ] (οτι αυΐο στη, δριιά 
Ε"- {ας αυδιις ἐορουΐειιγαν ππουταουαπι οἴῖγα 

εἰ αιιοτυντι ΟΡ οτο ἴῃ ἀστίς ντίπτιιν ΐ δὴ αγζων οἰκέων, 
γοἢ. ᾿ 
Πατηι. αι] (τά τὸ ντσοῖ οριις ἐργο διώκτης, 
βεγιῖσπι το οἰ ο ποτα! ΟΠ ΓαΤΟΥΌΡΤΟ ἐργ» ἐπισιάτηφι 

Ἵν ἸΕΡΙ πη οπτιιτη φραγμὲς. ΕἸ εἰς, ᾿ 
ἼΜ πος τὸ ΕἸα  Ἐγιμμτι ἰερτιιαι , τὐοίφονγμα, κὠλυμαφτοποασᾷξις, 

ἃ 

ιὐλτιν ό:ς 
ἨΟΒΟτΙ πη; Κιοΐπι!ς. 1 αὐζατ, οἷα βερ δ ργματα πλοῦνε μούκω Ης- 

{τοι ἐπ᾽ ἐ ργμάτι τούτῳ ἄριςειγχὰ μαης τσὶ ορείλλ. ΠΊοίτηγ ο- 
τα πὴ ἐργρκὸς 9]. εἰρμιὸρον τὰς Συμζωσία, 

ΕἸ γνύω,,ἀτοοο» ἱπο]υ ον Ισομάο. 
ΕἸ Ῥγ»διωκτέω, ες οχΊῖσο ΟΡΈΓΑ. ἐργρδιωκτοιῦτες ἐν τῷ λαφ οΓιϊἀ᾽ ςητος Ῥὸ 

ῬαΪαπι » ργὰ ἔς ετὶ οροτγῖθιισ ΡΟρα δ . ξαρῖτο ἀπαγτο 2 Πἰργο ὃν 
Ῥάγα]ρ. 

ΕἸ γ»διώκτης»μ»δ, ΟΧΑΓΤΟΥ ἰν χοκαν ψν, ἡ τρρ ας τὸ ΥὮ ἐρ- 
Ὶ γ» διωκτων 7 Δ 115 411 ργδ τ ρους τς οαΐπι οἱς Γατὶπὸ ἢ 

Ετάςπι. 

Εἰ»γρδοτεῖν, ολΐ ορ ροπίτιι ἐργρλαζεΐνοοριις ξλοϊεπάμπι [οσάτο ΡΟ Ϊ- 
Ἰὰχ [ι0.8. 

ΕἾ Ῥγρδότης ᾿ΟξάτοΥ ΟΡΟΓΙ 5501} ΟΡῚΙς ροηΠιπγάτις ρα ογίσῖτ Ν 2. 
᾿ Νὰ ὐδιι γγΆ ,. Ἢ ν᾽ ο 

Χ φαράω τ ἀὐρχτον τυ ϑανγον. Χ) ἐδ σπρροῖς ἔρηρδότας, 

Εἰ γρέπις αἰανενοΥ τα [τὶ τ]55 ΟΡ ογῖς ρτα ἔσέξιις » ὁ ἐφεστηκὼς τῇ ἐργωΐ 
ὅθεμελ εἴα ἔργων ὅλες τας, ἘρΙςΠατηνιαριά τ 

; Ἐ τε κτς ἘΡΤΝ Ε᾽ργ»λαβέω,. "σώαν, γκαςχεν ματίζομαι. μιέϑνοεῖμαι, ιιο» ἔτι βιςϊο ἐρ- 
Ὑ]1ὸις.11;7. 

γάζομιοι κερδαϊν αἱ ϑϑναρνω, μι ὦ φορῶ, δωρρδοκώ, οὀχττςπἀππὶ τοτ 
εἰρίονοριις ἐοϊοπήμπη ςοπάμσοςορογαπὶ ἰοςουντ τοάςμηρτο -' 
το (Ο]οητ: αιοα ροητις ΟἸςοτο ἰοαιοῦτος ἀρρο ας, τος οκἴαπι 
γογθο οτατόγοϑ ἐς 1ἰς Ἰητου τους 8ὲ (δα. Ἐγῖθι15. νταπτΓ» 
1} τ 1ς 115 σογγρεῃι15,ατιτ οἱ ςοτηοα πα! οἢς]5 Γαἰτἰρὶς- 
αἀϊς ορογασῃ ἤπατη ἰοσλητ, τὸ μον ρὸν τεῖχ- ἐργολαζησε καλλικρά- 
προ ἰ ΟΠ ριπη πιισετη ( 4] Πστοτος βαςιοπάτιι σομάιχίτ, ΕΠ τας 
σμαν ἴῃ ΡΟ οΪςο, ἐρηρλαβν ἠταηθς ργορτὶὲ γοἀοτιρταγας ἔασον ον 
νττηαμ τὲ ὃς σον αάτιέτοτος [ΟἹ ητ,αιιοι ἃς μεώϑνοιϑτω δὲ «ρία - 
ὅκα ἀἰοἰτιιγ  Χ ΘΠ ΡΒ. εἴτις αἰδριαῦτα ἐξγρλαζοίη μὴ μεμα ϑηκὼς αὐν. 
διριαντυποιεῖν, ΤΟ ΠΊΟ τ. τοι ται υλοὸ οευῦ ἡ κου ομῆν γργρλα ζιρκένα) αὐτὸν» 
Κ, κατεασνγγελϑαι τουτωξ 57 ΕἼΠΩ} Θηπ αὐ! Ἰ ἐσαπιις μας σα Πππ|- 
πατῇ τγαηϊ σοπάδπι ἂὐ [το τεάἀοηῆς ὃς σοπάιιχτΠε μος εἴς, 
τοάοπηρτογόπι ΠΟρΌτΙ] Ροτ σα  ππππίαπι ἕαςο Πςηἀ] ΕιΠΠς, ΑΞ [-- 
ςἰἰη.λ7 Κι τησεφούετο γδ ὁ νομοϑέτης ἀγαπῶν ἃ ῥήτορα τιμώμᾶνον ἐν τῇ 
πόλει υπτὺ τὰ δόμου ,κὶ μὴ ἐργρλαβεῖν ἐν τοῖς κυρ ὕγμασινγἱ. ιια [τ εχ- 
οτοῦς ἴῃ Ῥγομιποία πάις ρα} 15,1 οἴτοη ρογξογδάϊν ργοσηαΐ 
φατιοηΐθυις. ἐργρλαζείν, ΑἸ Πα πατὴ ἤτεπι τεάϊπιοτς. ΖΟΠαγαβ ΒΑΙ - 
φρο ϑγῃοὐὶ ς.2. τ αὔρᾳ τοῖς νόμοις δια ζε(ληυῆνον ὄξίν, ΕἸ νοτὸ π- 
αυἾτο τὸ ἀλλοτρίας χἱαυϑέσεις.") ὠράγματα υὑπ᾿εισέρχε ὅτι! τινὸς διαὶ κέρ 
δες, Τλλοίτιιτ δ ἐνεργρλαβεῖν.: ἐργρλαβεῖν,ἐατνρεάζεινγν οἱ ἐγεσηρεαζήν, 

Ρο]Πςεὶ, 
ΕἸ γρλαβία, ας» δ, πιδτγορς οχ [Δ ογφυπηαηι4 119 Ορου τ ον οτηρει-- 

τα Τλυιτοάορτιο ορογὶς ἃς σομ ἀπ ἐγ] 0. ἐργρλειβίας διώκων 5 4111 
τυἶτα ἀρογο ΟΠ ΤΠ σατο νἱροπηλοποπο Ἐςςο!οΠαες!, πα- 
δα χωρω σϑι τὶ ἐργρλαζίας,, ςοἧο τἰδὶ σοπάιϊιξτίοηο, 14 οἵδ» βογ πὶς 
Ἰῖςοῦ ντ φιιοα ιοϊόπάμα Πιερία ἐποϊεηάαπι {1 Ρ 14 57Βὰ- 
ἄκιις 1 ἐρηπο}, ΡΓμταγοίνι5 ἴῃ Οἀταν συς ἐλλων ἢ τοῖς αἱϑϑοοῖς παὲ 
ἐργρλαβίας, τὰ ὃ τέλυν ταῖς πορίσσιν ὕ3 ταὶ εἰχείτας ἐλαώναν τιμας.1.1- 
αὐππισον οξ ρα ]τα (ιπηπηὶς ρτετι 15. ἰτγο τιϊδοτα Ἰηπονὲς ἰσσαιχοτ 
ταητιδιης νονὸ νἶσγο ττίδιισα, ἐπιρ ον αὐ ἄτας ἀτεγί διιτίομ 05 
ὈΡουαπε Ρ. δ] ςοτιιηὶ ἕαςϊοπἀοτημα. σοηςοα πρτὸ ἀιαττο ἐς 
Βοπεβεοϊτισαπε νἵττιτοπι πος [ἀστγιιι Ἰητῖτοξ » ηος ἀαπηπιπι 
διζογγοατοα οόσιεις πότηϊποπὶ ἴρογας ΡΟΠΠοἰτάτίοης σοτγγιμπι- 
Ράτοντ οἴη ελα τη [ς ἱπιρεπάοτγε πιθοῦ, ἂς [ρίας ἴῃ νἱτγὸ ττῖ- 
Ῥυεῖς ἢτι νδὶ Ποπιῆςατ (παῖς ὑπεὶ5 Ὁπιηίμπι ἀξ] Ππμλιις 
Ταγηοῦας } Ππρτιιπι πια σηῖιπι ἱπιρομίαίαγιο ΥἹγταεὶς σαι 
ἔξρε [λοϊοπάμ5. 

Ἐφ»λάβθ-, ες δ, ρεγάστι5. » ΤΠ Δ ΠΟ ΟΡ 55 ὈΡογάτιηπι ἐοπάιεϊοσ 5 1: 
4ιο!πετ,γοἀοιηρτογ. ἐργρλάβ.3: μὴ [οἷ τῷ ἀγίλ ματος 9 [ατἰοπάτι 
πηνθ]ασλναια σοπάαχογας, Ἰ αταυο μι 1 ΡοΓΙ οἷς, ἐργολάβοι ἀι- 
δὶ ἤμην ααοαιῖς ἡ φορθαητα; ὃς φιαόειρίατοτοῦ, «πῶ! (ο- 

ἰστίομος Βα οητος: "1 οτίατη φιλεωράγμογες ἀρρο!]αητιιγ. ἐργ»- 

χα. Ηαγπιοποριίο; ὁ χρήματα δεδωκὼς ἤὅ0Π, το ὑκχωρηϑίω αι 

ἰγωγίω. 
Εργρλαμιβαίοφορις ἀἤπιπιονποσοτι ΤΕ] ἰαπιουίο  Ποἴτιις ἤππι, 

Εἰ ργρλήίπ]ης ἱάστι ηἰιοα ἐργλάβ φάρα Ῥοί!ως.1}.7: 

ἘΓργομωκών, 1 Ἐπ. 

ΕἼ)» 55 τον Ορ ς, ξὰ ἐλτμτι5 65. ποσοτίμπη, ἔργα ϑαλαίονια» ΕΤΟΙΠ Οἵ» Ἰὰ 

οἢναὶ ἐν πῇ ϑιελδίοσῃ, διαπραβα) ἐργον λυπῆεον, ΟΡῚῚ5 ἀρετοά!επάϊι)» 

Ὑ δῃ. ἔργον χαλεπὸν, Γε5 ἀἸ ΕΗ ς 115. ἔἴεγα. πίονα» ἘΤΟΠΊ ΘΓ 
ΟΡ ΕΓὰ Ρλπτ 

δυῖα, βραχύτερον ἔρ)ρν.γο5 ξιοαΠτπύανΡΙατο ἀς Ἐερεθα Ἀλοχτόδε, 

φαττανϊάςον ἰδ θπν, ἔργω ὁ πράξεσι, το δὲ ἔαξεῖς Ἢ Ῥαμοίῖ. ἔργον 

Σποδεήξαδϑει. Χ ΘΠ ΟΡὮ. τὸ ἔργον ἔχοντες πολεμεῖν, δος Παηα ΟΡοι
απι 

μαθεηζόσ, ΤᾺμον 414. ἢς 411,14 οἵξ» πὸ ἐβῥέργων καταπολε- 

μοϊώτες. ἔργον μακροτέρου λόγρνη'γρήμω ἔδ), ῬτοΙ ΧΙ οτῖς ΟΥΑΙ ΟΠΙ5 

τότ δ΄ Ἰοθόγεπι οἦὲ ΧΙ σαο. ΑΞ ἰοδάμοῦρρυ ἔχει τέμπη ΟΧΘ- 

εὐ Τ πον ἀιά, ἐν ἔργοις δια τοίβειν. ΟΡ υῖθιι5 ἰαῆαςο» τπο
ιμῦρος 

το, Ποποἰζμοπ. ἐν ἐργνες Ὑγεται » ἢ ὉΡΟΓΙΣ ὨλΠ οοταΓ » Οάζα οΚ, 

Αὐἰβοτοῖ. ΡΊατοις. ἀς Γὲρ. ὑφῥώ 2) μὴ σλεονειρηον γαθάμκος μας; 

ἐμμίωον, Ἰσετ:3. Ἐιεσὶ διτόχτϊς . πὸ Ορογοίπις ιαπὶ τ] τς 

ΘΡῸ ΠΟ Ὠ ΈΓΠΠΙ Ϊ ᾿ . πλοῦς ΠῚ 

τὐνεκα μὲ τρεένκε «δὰ σκτρῖν ἀν ταὶ δὲ πος τον Μυθῶων τὲ ῥπτηῤ ἐόμαᾳ 

πρυκτῆ οἱ τε ἔργων. Ἐχ 40 ’οςο (ἴςοτο ἀἰχίτ3.ἀς Οὐᾶτοντ ἅς 

ἀουά Ηοππογισι ΡΗασπξκ 40} ἔς ἃ ΡαΙοο Ραῖτς ΑΟἈΠΠΕ ἰνμῖσπὶ 

εουιῖτ εἴϊς ἐατῇ ἀϊοῖτ Δα θΟΠ] πὶ ντ ὰ: εἴβοοτος ὁσαάῖοις 

Ἔ 

ἀΡ: ᾿ ͵ 
τ τορηκηρ ἔργων αἕτοτ τοῖῖμτ » Ηοσιοτ, ΠΙλα.,..ς 

ἷ 
᾿ 



τ γ8 ἙΕΡ 
τετϑογισι αϑλοτέμιις τοῦῖμην ῬΙαῖο ἴῃ Ὑίπιδο. ὦ ὧν ἐψὼ σ]5- 
μιάρηδςγπουτήρ τε ἔρ γονὴ αοταιγα, Οροττιπι 650 ϑατγθης εἰεέζόι- 
4ιις ἤτπι, ΟἸςογου τοῦτα κ ἔργ ὩΥ χὸ ἡ ἔδημελ εἰς δει ται, Χ σπορίν. ἴῃ 
ΟἙδοποαιῖς, μας ορόγαιαι ἀλΠσοητὶ ἀππαιις ἀοίγἀοταμτ,Οςο- 
τορι Οοἰμπιο }} 15 τὸ ἀποάςοίπιο ζαρῖες Ῥυϊπηουὲν ἔργῳ γι- 
γόμήν Θ-. τὶ ΦΧΟΓσοταΓ 9) ὈΪττ.ΐπ ᾿γο. ἐν ἔργῳ. ξίφ: 5 οηῇς οἰἘ τὰ 
ΡΓ ὈΡτα ἀσο πξξιις οἵ ἃ Ῥατατιῖ5, ΕἸΪΤΊ. ἐν τοῦ ἔργῳ ἴῃ τα σεγάδυ' 
Ὑπιιογὰ, εἰς ἔργον και ϑίσα θὰ γα χμ Δ Π115 γεπίτο,αά ταγδμίσει ὦ ἅμα 
τοῖς ἔργοις παι τα παριι5 γογιπὶ ἀσοπάαγατι λάοχῖς. ἐν ἔργον οτίαιτι 
πραϊῆςατ τὰ φισά Ροτι Πππτῖπι ἀρς φαάιιπι τη [Ἐἰτιιῖτιιν πούρφργον» 
14 συπῖτις σατηα Οριις ΠῚ οἱζ ροτί {Ἰππιιπὰ Ἰη Εἰτιιταπιγαις ἢ - 
τιιπι σαι ςοπιρ οξξίπηιτ, ἡα ργαραγαπταγι Αἰϊοτγῆ ςαιιίαοντ 
Ἰοσιιτιις εἰξ Οἷς. ἀεἸςρ. εἰγέθωνγτο μὰ ἡαρεργον, ἕ ἐγν ὡς πρινμεῦτε 
τὸ δ᾽ 7" Ρ)0ν εἰς πιάρεργ0ν ὀνοπον ἐρκεϑτε ὧν εἰθίκνανω: ὠϑὲ ἔργου ἢ Ὡρϑῳογου ἀὶ 

εἰ ροίἴμας τὰ αιια; Ῥτασαγποηοπι ιιλιίατα δαῦςης δὰ οριις 
οἐποιοηάιυτη ἃς αὐπάλην δάξοτιιης ρὲτ ἔς λαϊιπηςητα ποὴ τὰ- 
χσεη προοαγία, τοι Ἰοτιιπναιὶς [τιον {πιγα λῆμα κὸ καὶ ὁ μιῶνος, 
Του πο ἘΠ η. δι σαί βσας οτίαπη δυρερὲς»ντ ἔργον ἐῶ, ἀν Εβοι]ς εγαῖ, 
λάειη, δὲς ΨΊγσ.Ηος ΟριιβρΒῖς ἰαθοσ εἴπ. κοδὲν ἔργον ἰαῦ ἀντί χᾳ- 
τα ΣΟ παρ δρυυ τος ἕπιποις 5 Ὠ11]]Δ νἱ ἐαιιὸ 5 δῃπίτοηδο 
Ῥοτυῖς γοσίπογο ποῦ θη σογ ΡΠ αταγο,Ἰπ Ραθ]ις, ἔργον δὲ, 
αἰ ῆοι!ς οἴ ἐν ἔργῳ ἐσμῆρ, ΤΊ ον ἀ.ραυιπηιτοἱ ς ἀἸ πλτγ. ἔργον ΟὐχηῚ 
Τηβηῖε, αδοτίο τη. ἔργον, ὅξὶ πιςτσαι Ν ὉΡεγ Δ πο! ΕἰἙ ογοάοτγο, 
ῬΙπτατγοῆις ̓η Τ᾽ πείδο. ἔργον ὄξὲ μὴ τὸ . ἀϊβῆει!ς ὃς ῬογΙ σα απ 
εἴτ ὡς Πι, Ατιζοτοϊ. ἴῃ ῬοΠ τις, ὥςτε ἔργον ξὴ ἰδεῖν», ντ νἱχ ΡΟ τς 
νϊάογς, Αὐτοσο] ἰθτο [δέιπάο Απὶπιαὶ, ΕΠ ετίαπη οἐποίμει 
δὲ ξαπϑίο,ντ ἐμὸν οεώ ἔργον ὅδε, Ιχος πποὶ πλιιποΓῖς εἰξϑ[Ὀετατος. 
ἔργον ἰατρικὸν ΤΥ. 115 τηράς πα! ΧοΠΟΡΗ. διὰ τὸ ἔργονγντ Πιπ οὶ οὗ 
Βεῖο Ροἢ. Τειι5.7) μέτερον γριωῦ ἔργον σᾶτο :σκέψασθαι . ΠΟΙΈΓΙ πα 
ἄδτη οὐς οἔῇειιιπὶ μος νἱάογο Γπσιάπτις νου θιιπὶ ἀφαϊαϊτ,τειωῦ- 
πεῦῖϑεν ἐμὸν αἢ εἴν ἐ ἴρηον ὁπὸρ ἐρρκόϑνη σετοιί σου. ΠΊραΣ ἜΥΆΗΣ Ραττςϑ. ἐκ 
ἡμῖν ἔργον ἐαζα), αἰ ΠοΡμαπιηοη ποθὶς Ἰπείμες εἴ, τὔτο παΐυ 
πού ργον. Πα11159 14 ον πιιπιιῖς ὃς Ῥᾶττος. Αὐ ΟΡ μα . ἔργον ἔχειν, 
ΟΡιΙς μαθοτο ὃς ποι νη, ΧΟΠΌΡΒομ, ἢ ἔργον εἶχε σκὑπεῖν»ὅζς. (ἼῸῚ 
Ῥαττος δας Ῥεγροηάετο. τοῖς ἐργρισο 68 τρίς ίδιι τοῖρία 5. ἢ (Ὀογαῖ. 

πειῦτα τοῖς ἔργοις δηπτέλει ΟΡ ΠΟΟΙ.ἢ ἰπ Αἰάαςδ. θῳ᾽ ἐσδὲν ἔργον ταῦτα 

Ξρίω εἰ ὅδε μα πίων. 1ὰ οἴ" 5 Π18}} οριις οἷ μας ἀεῇοτε της απ. 
ΑΥΠορμαη.λη ΡΙατο,οιπὶ Οεηϊειιιο δ ἔργον ἐς’ ἐδὲν ς ροφών, Ηὶ 
Β1] οριις οἷν Πτορ ἰ5. ἔργον ποινί μῆν(Θ- εἰδέναι ταῦτα. {πιά ςτης ᾿ας 
ξοβποίσογο, ΕἸ ατάγομις 1 ἴῃ ΡΟ] ς, ἔργα οἰ) Π| ἘΠΕ ΩΣ ίερε- 
τὸς ἃζ για ῖιος ε[{, τὰ ὶ εἰργεσυῦα, Χ Θπορβοπ ἃς Ἡοχποῖ. Οὐγῇ. 
ὅ, ἰϑαΐκυςσ δῦ δ οἰέλε ἔργ᾽ ἀφίκοντοχϊ αἰαἶτα νοποτγιτητ. τ Οἀγ ἢ, εἰς 
εἶ". τυ δωνγ μὰ ἔρα, κα τειμιηδζ ΕΠ 4. β, ἔργ᾽ ἐνέμοντο, ν ἴατογρτ ἦρ- 
γα πω τοὶ γϑργια) ν᾽, ἐγεάργρεωΧ ΠΟ ΡΠδὴ ἴῃ κευνηγετικῳῖ. τοὶ ὧδ 
7.) ὄρη δή ̓ὅξι κα, ἐχνόσειν κα μεταϑεῖν καϑαροῖς, τὰ 3 ἔργα. ἐδέτερα,, δὶ αἱ εξὺ: 

πριμμοιὲ , ΠγΟῆτο5 ΘηΪ ΠῚ Ργοππρτηπι οἱξ νεϊίμψαγο σδπίθιις 5 ὅς 
γ[ποαυάς μια Ρέτγίθαιι! ἱερόσιιπι ἐδ 1114 5 ἃς ἘΠ ῬΕΤΠΊΟΕΙΓΙ» 
Φαιτη ποιισγαπι ἴῃ [ο οἷς συ τῖς ὃς ἴῃ [τγας ἀϊσείες Ρεσπάς. ἔ- 
οἰ ὸ ΠΕ ρσόρτοῦ τάπητας ἀθοτοςς τα [ιογίος. ςοητεὰ ϑργεὶς 
τογγα οὐκ ἐποα τα, Χ ὁ. Π|4 τοὺ 5 ἔργα μεταϑεῖν τεη!σπγγοτο τιῖ- 
τῷ. ΕἼΡ.Υ ΡΓῸ ΟΡέγε ὅζ ποροτίο τα εῖςο. Οὐ γῇ. 2, ἔρ᾽ ον δὲ μοι ὶ οἰ-- 
λονὲ ἐσκε νθὶ Ῥ άγπτας, ἔργου, τὸ αὖ) γεωργίαν, ἔργον ποιεξϑει πιάτο 
φιρρΡίαηι Αϑθτοα 1. ὃς α οξΗςιοπάϊιπι σοπτοηίογς. ΠΌοτ. 
ἔργον ἐποιήσαντο ἐκεῖνον ατεῖναι» νὴ ἡμετέραν καταιλ ὗσαι διιύαμιν» ςοπ- 

τοηἀέγονδὃς οπτηὶ ορογὸ ἀρστοίπ ἤτητ, τοὶ ἔργα φαΐ πη τὸ 86 111- 
ξαςνῖ Οροτα Γιατὶ πὶς ἀἸσιπτετ, ΡΟΪΥ. Ὡρφσοαγωῶν ἔργα χΤ' πλείοις 
πόποις ἡ ρ΄ ατο πολιορλεῖν, Ἐτ [161 Ὡροσοίγειν ἔργο τῷ τείγᾳ κ᾿ μυγχαιναξ, 
Τασήτι5 ΡΟ πατῇ ράτι πὶ εὰ Ῥτοςοάλητ, ΦΡΟΓς ἀδσηιι ἂς νἱτ- 
ποῖς ἀπΠ πη γῖς πλιτὸ φοεριτ., ἔργον οτατι Πιπαΐταν ρτὸ ὀχροά!- 
τόπο, Αὐγίαηιις, ὅπλα ἔτι ἐνὶ σῇ προ ϊκοδ ἐν ρηρὺ σωζόυῆνα.. ἀττπα δά - 
ἐλπὶς Ὑτοληΐ 5.111 το αιηα;. τὸ ἔργον μιϑιέωθ., ἸΠΔΏΘΟΡ5, 

Ἐ᾿ ̓ρηβτριο Ὅαα] στροτ Τροτγαβοκοετάσκοπος ἔργων Ἡςοίν οΙ. 
Ἐ γα: Ῥοεεϊςὲ ρτὸ εἰ ργω»Ἱ.κωλυα,ατοςο.ἰπηροάϊο, γπάς σιωένγω, 
ἀετίηθο, ἀπ] 60, ἔργρικαι ξοών, ΒΟ ι5 Ῥτομίθεογ, ἔὔργετο ἀυτιῤς Ὁ 
δὸ ΔὈΠΙ ππ τ. ἔρ γομαι ἥν ἄνλων, ςαῦτοτα ΡΤ Ι Ρφοτο α ας ΟΧ Ηε- 
τοάοτ. ἔργεϑαι τρυτανηΐεο αἶσα οἰ Σ 125 ᾿πτου {10} εἶ ργ6τε ἑκὼν ἃ πό- 
λίθον ρτο ΜΙ ΡΊτι]5 εἢ [ρομτεντθε, ἰάεπι Ηοτγοάος. γῳ γοτὸ αἵ- 
Ῥίτατιπι [ἄοιη αιοα εἴργω, ΠΟ πι4ο. 

Ἐῤγώδυς,"θ 9. οὐ "ορεγόῇις, ατιιΣ ΔἸ ΓΗ Ο1}19 ᾧ ἩΠΕΚΑΠΕῚ τλ0]ς- 
Πιις.ΡΙ το; τ ὐθβελείας ἐργῶδες τὸ αὔτ᾽ ἔσιουτα ε τ ΒΕ Π ὁδὶ εὐτγᾶ 

᾿ ῬοτΠ  σΠΠΈτῃ ΔΙ ογοη . Αὐλτ, 2. ΡΟ τ, 
Εἰ ἐγωδιν, {βῆ σααἾτας, ΠΟ] ΟΕ 4,ποσοτίιπη,͵ 42. 
Ἐ ργυδ' ὑρορογοίς δι ἀϊ ΕΠοΠΠ τον Τ ΟΡ Ν.ο. δἰ. ι6. γδ έγχω- 

εἴονς οὐα σώζειν τινὰς μέλητε ἡ οἰνῶ, αὶ τοιάτοις τισὶ ) σπανίως ὃ κὶ τούτοις 
ἦε ἐἐγὰδ ὠξε ᾿ 

Ἐεγ μη, νἱα ἴῃ ἐ ΠΣ ὑκίω Πίρτὰ: 

Ἐ᾿ Η ὡνί5 ΔΕ ΠΙ  ρὰ πιο Ποτι τη γε] [ἰγτ ΟῚ ΠῚ τοξζοτιπη;ζοι- 
αἰϊξῦο ὀρθῆς. ῬΟΙνΒ. ἴῃ Ἐρλτ. κὺ τὸ ὃ αϑο πτὸν ἀδιυυλείτου πινὸς συμ- 

βιῶτο: ϑεθλύσω δ ἐργωρήάς, τοπλϊττοτς δ] οσατι ΟΠ] 5 ῬΓΟΟΊαΠπ. 
ἀμρδὼ, [χοῖος ἀετιςο. ῥέζω; ΑἸτοιιβιείἴο. Οὐὴν ἢ.ο. φίλ! θν εἴν ὸ φίλα ἕρ- 

δι, τος ἀπγϊ δῖτια τάφος Ετόϊατ᾽ οι ἀπ τοίτία ἀἰσηας δέ Βτατας, 
Ἡςποδης το (αὐτί ῆσο, ἕρδειν ἱ ἱερῆῖς ὅβὲ βωκιοῖς [ἄθτη . ἐδ αὖ δὶ εῤ 
᾿εἰϑονάτοισὶ, Εσηλ: ἀ ἑρδὼν δ᾽ ἀπόνχλῶγι τεληΐοτας ἐκβ τόμβας. ἱ, 

᾿ Ερεϑες κὸς, οὐ, ὁ. ΓΥ ΓΔ Π5. {ττί τα 1115. 

ἘΦ αὐ 
ἐπετεέλοιω, ἐϑυον, ἕρδω κακώςγῃοςοο,. Ἠογοάοτ,, ΓΙ ἢ 

Ἐρέα ας ἡ. ληα»τὸ ἔριον: γηάς ἐρεοιῦ ὑφίθ-, ρια Ὀϊοίδσοι 
οαρῖτε ἀφοιπχοοζίαμοορτο ἰαηθο τοχο. Ατμοπασις 116. 
4) ἀμφίταποι ἀλυργοῖς( ἔτ ροηδιιηι αἰλερηεῖς) ἑατέςρώντο 
ρίας, Ιλ; ἘχαιμΠτο» πα Πήμς ρεΙτηάγιαν, 

Ἐφϑξενὸς οὐ, ὁ, ξιιτιβ,σκοτεινος, ΕἸ οΠοά, νὺξ ἐρεβεννὴ, 
ρεζξεινος 8111, 

Ενεβόνσφινγεχ ἐτςρ. ΗΠ οπι.1]. ἔκλυεν οἱξ Ε  ἐβασφι. 
Ερεβίνϑει(θ-»«. δ.) , 

Ερεβεγρια Θν,α, ὁ) ΟἸσΟΓΠΙΙς, ἐεβινθεαζον᾽ μέγιϑιΘ.»οἰξοτῖς πὶ ΠῚ 
Πιοίς,].ς.147- ὶ 

Εἰ ρέρινϑιϑ',ν δ οϊςοτ,το σιν πάς ἐρεβί»ϑειθι οἴσοτ ᾿ 
. ταίπαὶ ργοιογθ.ΟἸσογηϊις ΒάσσΒιι5. ἐρέβινϑος ετίδιη Ρὶ 

αἴτιιΓ, Ατπτορ απ. ἴῃ Βαηϊς. ἐγὼ 5. πρὸς σῷ τοὺ βχέαεων. 

δραπ ομίω. ΤητῸΡ. τὸ ἰθνλον Ἰῃτο  Πρῖτ. τ ἴῃ Αςβάγη. 
ἐεβίνοοιοι εἰ τα ἐξες Πα ]τγωρθς τὰ οἰ δλὸν τὰ ἀμεύ. 
τὸ καλούσι, ᾿ νὰ 

Ἐ᾿ρεβινϑώδης, εϑ, εἰξεγηιι5, ἐρεβινϑώσες φύνλιον, ο απὸ εἰκοτ ᾿ 
Ῥ ιν. 1,6. μη, ρ ητ, ᾿ 

Ε ἐρεζοδιφώ, (οτ Ἴς {ιρτότταποα, ΑΤ ΟΡ μᾶποδ. νΦ ὅς 
“ φώσιν ὑπὸ ἃ πηῤταρον ἴὰ ΟΠ τοὺ ιΐων ἔρεβιΘ: διφώσι, τοῦ 

γίω ζητοεῖσι, 

ΕἸρεβόϑεν. ὁ τςποῦτ 5. Σ 

ΕἘεβΘ εἶθ΄, τὸ ἐγ ο σαι, τοηο τα, «ΑἸ σο»ΠοΧ: Ἠροἤοάυς 
Εἰκ χάε. δ᾽ ἔξεβος τε μέλανα τέ γυὺξ εἐγγύοντο:ὰ γερο ε ε 
ΠΔΠῚ ἃ τοῦτα ταρίτεγ, ἡ αἷϑα τίω ἔραν πίω) γι, τὸ 
βώνον. 

ΕἸ εγμαστος τὸ Ἰ οι αι ἐρε ἐγμόςγξαθα ἔς. ὙΠεο Ῥ τ 
{15 ΡΙαητατ,! θτο ̓ ἀιαττουςαρίτς ἀεῤιταο αι“ Σ ΤΟ 
πα διηλίω ϑεντοεγ μέν ον δια χεῖὅνκω. δοᾷ 161 φογηιρτο, ' 

γμάτα, ποῦ ποῃ ἄορε ἐμεπάῖς Οατζὰ αι μος ἱρῆι 
Εἰρέγαν!Θ΄,κ, [αας ει, ἐρεγύννον ἀλόυ ρον, ἕλος Ἰομπηοητια 

οΆΡ.94. 
Εγεγωὲσ,αριιὰ ΟΑ] οαλμτι ς. 7) τύποιεγίαδα ἔτεα ἃς ἔιαξα] 

σἂ ς ̓ρεχθίϑα) ἰά εἰ τα σογοντ ἢ ἜΝ ἐρεγμὸς 1η ὥθα, αι τος 
ἃς «τιον αὐη)ῃ ἔτι πη μεν. ̓Πια: νοτγὸ πιο ἶτα ἃς τοαξε 
παιη ερέγαινον εἰλουρον, ἃς κυοίμνον λδυρον ἀὶοἰτιιτ »ἷά, 
τα 5 ἃς ἔατῖπα ἔαδαςςα, Νίες [Ὁ] πὶ ὡς ξιθὶς αἱ 
[δ οτίατη ἐς αἰτις Γορι πῃ Ἰηῖθιις εοάξ αχοήο ἔταξε. 
ἂς γαάιςῖθιις. απ} 5 δι ὁ τογτιοοςαρίτε νἱβδπιοαι ι 
5.Ὁ Ππρσοης ἐπ Ήβοι αὐάώ: Ρθίαμα ἔταξας. ἴξυ ποία, ΓΙ. 

ἀοιπὶ τοι ἃς ΠΡΉ ΜΙ Ῥιάγ πιο οὔθιι ἐρηγμὸρρ 
νῷ- κύαμος, 

Ἐρεείγω,Ἰητοτιοσοναἰερώτω Α (οι. ροοεϊςὸ, 
Εἰρεϑέω, ἰκρῖτοι 

ΕΓ ρεδίζω, μ.ἰσῶ, τ κα. Ἰγγϊτονοχοίτο, ἱ Ιαςοῖο., Ῥτοτῖτο 
Αεοιίτ. 1] 14. ὡς μι μ᾽ ἐρετιζε.. μῇ με σαρῴξιωε » 
πιοιιςα5. δι, ερεϑίζειν, τὸ τῇ ῥιπίδι πὸ ποῶρ αὐά 

δρἐμμανγκ) αὐραϑήγευν, 
ΕἾ ρέϑεσικαι, ατος. τὺ, ὃς 

ΕἾ ρεϑησιιὸς οἷ, ὁ, Ἰτετο τ ογρτυειις, [δ 140. ἐρεϑετμοὶὲ δι 

ΠΟΓΙ μὴ τοἤοης5, Ποτπι. οχ Ὠιοίς, Ες ῬΙΘαοολτίο., 
ὁ ὃ αὐτὸν εἰς μονομα χίδυ τρούκκὰ εἴ τὸ σκιώπήων εἰς ἍΠ ; 

ἀμ κατεῖχε. μλ 2 ὁ φέρων ἔτι τὸ ἐρέ ϑισμαγαντη λείσε ἃ ἵπ' 

Ἐρεϑις-ἐον.᾿γγιταπάτιπι οἰ. 
Ἐρεϑις  κο, δ» ΡΓΟΤΟΓΙΙῚ 5 ΓΓΙτατοτ. 

᾿ 

ἘΡλοπαγῖξο; Δεςι Ἡοπ,.1114.Ἅ. τσταν μ᾽ ἐϑηῃ 
Ῥτο ἐρεϑίζη. Εἰ ἀἰςοῖτ ἐρέϑειν εἴϊε εἰς ἔριν ϑυμικίω 
ΠῚ απτοπι ἀοτγίτας Ὁ εἴρων ἱ, εἰς μα χίω συμπλέκι 

Εἰ ρειδέφαται δύο πέτρωοἱπηῖ χα ἴππτ ὃς χα 5» ἀραιὰ ἢ 
ἤτι οὐ 15. ἢ 

Εἰ ῥείδω, μ. εἰπ ὦ αν εἰκο, τυ,  γνῦμι» ἤδΕΓΕΟ 5 ἹπΕὶ Ὧν 
Πιβιιοϊο ΕΟ» αἀπιοιςοοϊπιροειπι ιυπιηοο,αά 
ἀϊιοο,ῆρσο, ρίζα, αἰκογτίζω, ργοίϊεγμο. Αρο ον! 
Ατροῆ. πέδας δ᾽ εἰς βένθος ἔρεισδὸν, ρεἧος ἔσπάο “ἀπὶο 
τὶ ρ᾽. εἰς γίω δ᾽ ἐρείστισ' ̓ μμαφοςαϊος ίο! ο ἀςῆροι 
ἘΣΘ ΗΕ ἴῃ σϑηγτιμαι ἀπιςτωτ. ἐρείδων πο) κεφα 
πεζὸν. ἔρον πιρη πη σορις [ζατιτο 5. ΠΠεγοάοι, 
Ἐρίϑταδηιηαι, εἴμλι Ῥγωροἤτίοης ὅδνδο, Αςει 
ρείσον ὅγὴ κὰ εἶδον. ΒιιῖςἸὰ5 ἴαρον ταϊηυτῃ. νέφοις ὅδ 
πος. ΠἸ Δ 0 ΤΟΥ γα τα ὁροτίςητο, ῬΙυταις 5 1. 

ὧνα ἡ ἀπ απο οταάμπι ἢγππεῖ. ἸΝαζαηζέπιιδ. ἃ εἰ 
ῬΟΙ]οηἰιΐς τὐῦτο Ρτίιο ΑἸροηδυῖς. δὶ ἢ χθογὰς σὶ 
ἤρεως οςιιΐος ἦη τοῦγαιτι ὃς Πογαιεγαης, πολλῆς κὰν 
στ τ. Ττοῦι σαπὶ [λατίπιο, ὃς ἐν δα ἐνὶ ἡΡγαροίηίοης 
ἂγιικοφίλσην εἰ “εἰσεορτο καϑῦκε ἢ υἱ δρίαν δ ἃ χρύϊω ἊΣ 

Ρτοζενσπο, χη. 1]. ὅσ), ὅδστιθ' ἐδ ὕμὴϑ τ 
“ΠΟΥ Αὐ ΟΡ μη; ἴῃ Ἐφιῖτικρημνοις εἰρείδ)ωνοἱά 
εἰκὸντί ζων κὶ ἕίστων. ΡΓῸ σιωωουσιίζω.. τάοι Αὐππορὶ 

οἰοηδητῖ. ζυτῶσιν ἐρείδειν, Ῥτο ἐοα ΒΕ ἃ ο᾽άσπι 1πι 
δὲν οριχοεστυς αὐ μελῶν ἐφεξῆς “δεέο ον ̓ ρείσγω ἴχνφ. ΓΝ 

Ὁ 

ὦ 



ὦ 

ΕΡ 
ἰϊδ.7.Ἐρίσγαισπη, τεὸν ἴχν (δ. ἐρεσεις, Το πὶ σπῖπὶ Γ)α- 

οἰτίοης ὅ5).100.3.ἘρΊ σταπη πη. ὡς ἐαὶ μοὶ μήσ] ὁρ- 
ον ἐρείσοι ᾿χνίδο, πιο ἾτῸΓ σιπτη ϑαὸ ὃς Οοαΐτ, "0. 

υὐανὸ τοίχων νὸς ἐρειστέυνον, ἢ σοητοση ν οἰ Ἰσίθμι ἤιτ- 
65 ΠΑ 1115.ρεἰσδορκαι σκν πῆρω, ἴσο ρτγο ἱπιϊτοτ. ΕἸ Οπτςτ."- 
γ᾽ ̓ειστὀμμθ ρτῸ δδεςνρεχθείς. δὶς πο. τσουν ροὶ- 

δ εῆυ βάκτεω: κα τὰ τινα, “ἶη᾽ μορίων ἐρείδει τὸ ἄλγιυα σῷο- 
οβαττος αἰἴιας ἀο]οῦ οσΠἄος νομοπηθητίοῦ συ ἴῃ Πίος 

σαΐςη, τα ΟἸαιςοἢ, ἐρείσομαι ρτὸ ἐρείδα, ἤτητο ὃς ἢ- 
ατο κέντρον ἐρειδδυάυίθ-, σα ατ ἱπιρ γί πος » ἨοΠοά.ἐἰμπὶ 
ἐρ εἰστοτο γαίμ υυατιὶ ἤζγασιις οἵ ἐςηρέχθη ἐν πῇς γῇ. ἐρείδειν 

: δι ἀν ακομξίζειν.. οἸποιπιῦοῖο Γαεϊπογίμσι νοΪςης οχ- 
αι πιοο να] ἀἸς ἱπουπηίδογο γοπιὶς ἀϊοῖτ ΥἼγσΊ], 
πὶ ρογβιηέζοτὶὸ ἤτ., φαύλως ἐρείδειν ἀϊσιιητ 9 ὅζ ἴῃ τὸ 
ΠἸα. ΑὐἸΠτορ πος ἴὰ Ῥαςο 9 νὴ [Ὄγατις σοπαιιου τιν 
ΑΌει15. το Πυ τις Ἰσ παι τς. πταζαπι [Πουσοτοαπι 
᾿ξ ἀοιιοτοτ, εἶ οἷο γὃ ὡστῶρ αὐ χύσῃ τὶς, ὃ κυΐων φαύλως ἐ- 

Ῥβοσα ἤιπηρτα ἃ γοτη  σ1 115 τοπγῖς ἐποιιπι δοητιθτι5, 
ΡΓΟ πὸ τῆν ἐρεσσόντων "ἢ ἐτώβρειδουδυων παῖς κωκσαις τ ἃς 

ἐδειγαὐτὶ τῷ στ τόμως ἐώνίει, δἷς ΘΠΪΠῚ υ᾿Πα τ 7 νοσαης 
παῖ 5 τιουὦ στο τόνος γινο αἶνον, ΤΟ 14..ΕἼρεισδε, αὶ «ταὐσω αὐ 
Ῥέως ἕως σαωτὸν λαίϑης διαῤῥαγείς.ἘΓεἰδειν ΑΙἸτον Ἰάοπὶ 

ἢν [αγρανῖτ ἴ Οοποίοῃ. σοῖς κ᾽ πταύτες ἴασιν ᾿: τίων ἀ:- 
0 κ᾿ ζυσῶσιν ἐρείδειν, 1 οὔτ οΟἶτε κὶ σιιυκσταίσαι 9 'π Γῷ 

 Ἰποιι μηδ ον ον» ἘΠ: ἃ σοίξτιι τοπγριπι, Πιπιρτα τγαη - 

ΑἸ παιπῚ τα ἶτι! οὐδ ἀριι νττιαχιις Πἰπστιας ἀπτῃο- 
ρείκη Τ ΠοΟρΡΗ τα, αι. πὶ οτίσοπι ΓΕ] πτιις τοῦτα άῖ- 
τὶ τγαάἀϊτοῶς  αγτο Πίαταπις φίλαν ἃ (ἡ τπγο]- 

Ὁ ΠῚ ἃς ἀΠΊΔΙ ΓΙ ὃὲ ἀΠΊ ΓΙῸ 5 ἤογος σΟΓ ΠΊΟΠΊΟ - 

αἰ ἀίαιιε Ὑαππαν! (τυ πλρηιιας ρτορτὶὸ ἀτιγτῖτα οἴτοντ- 
ἐχτ!ῖς, Πεγθαγίσγπει ςοηίδηἤις ἐγίςαπι οἷϊς ργοά τ 

πὶ 1ΠΠ 4 αι ἴσο ρα: Ραταητατον τ] πὸ δγαγογειδο Π1ο- 
τἰσπουςαρίτο ἰςοϊπιοοξϊαπο, γυτὶςοίλπι ἀγθο- 

τρί οἴξ, δένδρον ϑτεμνωσες:( αἰτοί [τ Δος] ρΙ πα. 
τ ϑαέμνΘ- φρυγαενοειδής, ΠΑΤῚ οτῖζα αιτα τπγτῖζα οἱ 

ἸΓΘῚ]. ὃς ἔτα ρα] ς δέ τοπτιῖς Οὐ 10 ἐϊξϊα . ΡΠπόαις 
οἴξεις » ΥἸγσαϊταιπι οἱς ἰυπιτὶςούσοι πιις Πιγοι ο ἤιε 

στο τ πὶ ὕληχα χἡὐ ϑαμνίσκεον ΠΥν ΥἹ ΟκῸ 9 ἵν ΓΑ ΠΤ ςὶ » ἢ- 
σὲ ΠΊΪΠΟΓΟΠΊ2 ΟΠ 15 ἤοτο πηιπΐηχς Ργοθατιμπι πιοὶ 
4ητ. πος ογἰ σα ΠῈ γοςαῖ τρίς ΡΙΠ.ΠΡ.ν πάεοϊπιο, 
ποίεχτο. Ρογγὸ σουῖη οὐ στὴ ΕΟ νῖ5 ποπαι]ατὶ διι- 

ποτ. ταπγοτῇ ἸΝ Ἰσαπάτι ΞΟΠ Ἰα (τ. τὴ 1ΠΠπ4 τὰ ΤΠ6- 
τὸ δ᾽ αὐἰϑεμόεοσον οἱ φαρ τανύφυλοον ἐρεἰκὰω ΗὟ τε μελισσαιος 

ἔλαθ, ἕρπων ῃοη νογὸ [οτὶρίετιτ, ἐρείκη ὃ 448. βο- 

ει ἐχί τῷ κιοστὶ αϑδαπλη στα μιοικρύτερα ) κ; τρυχύτερα. 1)ς 
φαρι ΡΙμτ, 1 5 .ἠς Ππῶ4ς ἃς Οἤτ. 
ἃ ΗἸρροογατ ογάοα σγα ἤπιις γινάἸὐίαιις ἔγοία. εἷδοο 
ἦναι κραϑαὶ ΑΙ εη ὐπὸ πὰ ἐρείκω, ἢ ϑραύῳ : [ς ἃ ἐρέκιδες 
ἀδ]ταγΊη σοάϊος Οαἱεμὶ ἐς »] οὔ!» ΗἸρΡΡοῦτιοχ οα- 
ἴπε οὐΐασιι ἐρείκεον, τὸ ἐτγίον αἱ εἴτε διαὶ τὸ ἔνϑραυςον ἕῃ), 
τε πὶ ἐτρίον ΘΟ θηο οἱδο «τυ εἴπ πιο. παῖς 14 

"ρὸ ἀρρο!]απηις Δ Ζαγκιοραιη. Αἰτο σι ἐτείον το άϊτατ 
α πδπ [1Ρ11πὶ οχ Δυτποσῖτατο Ατῆσπ αν, ἀρ Ηε- 

τὰς Εἰ ρικαὲ, ὁ ἐρεγιιός, Κοὴ τες 5 ςρεμαξ, ιιθιις αἰ πτ,λο' 
ἵ "ἡ τοὶ ἰτεία πρὸ υτσὸ τινων λαΐγανα, 

ὑποκεκομιμᾶν Θ-, ἔγοῆις ὃς ἔγαξλας, Ῥαι τ ἐρεικ τὸν πυρὴν 
λδυρον ἀἰληλευῆσον, ανλιεὶ ὥς: δύο οξ ἐγος γεγρνένα)ς ὄτνθ- 

ἔγθί, ἱοπιοητιιπι, ἐρεγιλός, 
εἰ χα, ϑραύω, γα ΠΡΟ ΠΟΙ τίη σο. Αςςι, ΗεΠοά. οἱ 

εἰκον χθόνα δγαν ἐΐκοπῆον. ἐρεικὸ μῆνα στϑρικούτια » [τη πα 
οἰ. ἐρείκω, ἔγοπάοο ἔπιρος. Ρασιλμας νΊγϑι]α τι - 
πάςο. ΟἿας ας ἤοςο τοθοτζο. 
ον πατα, (εέλιο. 

βα. ἐρώτησον. , Ἐπὴν 
ΓΙ ΟτῚ Πα: ττιἄογα, τὸ ἢ οὐ πῆατον οἵκν σι.) ἐρείπεθ: γῆ 9 5 
"δ᾽ ἐρειπίοις γεχρων ἐρειφϑεὶς91. πω μοσι. τὼ ἐρείπια 9 τιι- 

«ἀ ο. Ηςῆο (4. γῆς μὴ ἐρειπομῆνης. Αριυνᾷ δορὶ. ἐν δ) 
ἐφϑεὶς ἐζετο, Πγατιιτ ΤΠ τ 1 Π|5 σα ΠΟ ΓΙ1ΠῚ. 
“φα ςαἀ ον» Ἰτιονοιοττο, κάτα βαΐνιω, δια φϑείρω, Ας 

θάπτε γμωϑείς, 

ταινἸάς ἕρμα τεὶ. 
τὸ Πτ πη πο Πτιιπι»ΠἰΧΊς. Δι! οἰπισπτιπι ΓΙ απτι αΐτιι- 

᾿ ἐα σα αστι, ΟΟ  ππις . ΓαοἸαη. τὸ μέγα ἔφελδ- πὰ γέ- 
γμα τῆν αϑίμυαἰων κἡ πὐρόζλημα ἡ ἐλλοῖδες, 
δά ταις ΡΙΤη, γι ο ἢ τς, αυαῇ [401115.ἐρεέψιμον τέ 

(πὰ τεέδιιπι Ἐπεὶρ, 

{ 

ΠοΠ’Ρ ιώωὼ» ἐρείομῆν ΡΥ ἐρωτήτω μῆν,0η. 

"ἀν ἐ 

Ἧ ἷ 

ἘΞ " 627 
Ἐβεξιν ὄρ ρΓΟ ἐρεβεννὸς, κε ὁ το ηοῦγο ἢ. σκοποιν ἐφ μέλ ἀρ» ροι) δορὶ" 

1η Αἰαςο»ερεμνὸν αὐ μ᾽ ἔσευστι. ὃς 110.2.Ατρ.ΑΡ0]}, ἐρομνίωὐ δίπῆυ χα 
λώσίω οἱ εἴπ, μέλωναν. ὃς 1144. σ], αἰγὸς ἐρε μεν αν ἀἰς τιιγοἱ 4 οἴ, φοζε- 
ρας νοτγεπάα, 

Εὑεμζοὶ, Ὑτορ!οάγτα ἀς ἢἰς ΗΌπιοτ,4. Οἀν. αὐϑιόσάς δ᾽ ἱχόμίω 
κὶ Κιϑὸνίοις χὶ ἐρεέμζοις, ΡοΠάοηϊιις ἀριὰ σιγά θόοηςπι]. τό, ἐρέμόςς 

κ ἄξχβας εοἴάεοηι οὔτ ἀϊοὶς Ιου ποπιΐμιιπι σοσιπιιτατίοις ὃς 
σοτγιρτοῖα, 

Ἑ᾿ρέομαι, ἱπτετγοσο, Πα, αἰ ἐάν ἐρέογτου ΓΟ «ἰνρώτῶν, 

Κλ ρεθ.... δ ]αποιι5. ἐρεοιώ ὑφίθ-, ἰλποα νοΠιὶς,Ὀϊοῦς, 1. οὰ αϑιν δ] τα- 
ΠΟ οὐαὶ ἐρεοιιῦ ὑφίδ-, ἐρεδιωῦ διά κλασμα τὰ μα)λία, γιάς ἐρἕα: 

Ἐ Ῥεπῆ αὶ, ταὶ, 4} ̓ πηοητα, τροφεῖα, Η οί ΟΠ. 

Ερέπδομαι μι. ἐψομαι αν εμμαι,ςοπγοίο,ἐίω : ργορτιὸ ἀ4 Ὀγιτα ρος 
τί ποῖ. ιαῇ τὸ ἔρας δ ὅδι τὶ γῆς τίω) πιροφίο) ἔχιν. Ἐ] οπι.11.β, χω τὸν ἐφε- 
πῇ ἰυῆνοι, 1, ἐ ϑείοντες, δἰ πγο ἢ 46 5.οἰνοσὸν βάκ χε" βότριω ἐρεπήδυῦνΘ.. 
ΤἄςοΙπο νοίσοης ὃς πηαη 46 π5. ΑὙἸ ΟΡ ἴα Εσιμτ, κ᾿ διεζήτηχ᾽ ὁ- 
πόϑεν ποτέ φαυλῶς ἐδδυέει Κλεανυμος, φασὶ ηδ «οτὸν ἐξ επη δ μῆνον Ὑ ἃ δ᾽ 

ἐχϑντων αὐέρων. ἸΏτΟΥΡ ἐκ φόμτικως ἐρεππουῆνον εἧς 674 κτίωνοις, διασύρει 
ὡς δὰ τοδυηρὸν χἡ πολλοίκις ἐδδίοντει, ἡ 
ἘΓρήπλω, οπις (0. ΝΘ πη αξτον ἐρέπων, ραπο νοίςοης : πος γογθιιπὶ 

Ρτορτίς ἀἰοίτιιγ ἀς Ὀγιιτὶσ. ἐρέπ]ειν, παῖς Ρο]},1, 6. ἀἸσοθαης τὸ 
σι πόνως ἐδλίειν, ἰδίων ἐϑλίεινς 

Ε᾽ρέώω,τερο. ; 
Ε᾽ρεἐῶει, Ἰητοτγορᾶτο, ΛΟυ 2. αὐ εἰρόμίω ἰπιιοπῖτιιτ οὐίασι ἕρεοώ 

᾿ ΤοιΠρΟΓῖΣ Ῥτγαίςητίς αὖ ἐρόμαι. 
Ἐρεστα, καρ, δ) Γ ΟΠ ΑτΙ Ουκωσηλασία. 
ΕἾ εσι μέτρα η» ΘΟ Ο ΓΔ γεωμετρία, ον οἢι. ἃ 
Ἐτρεσκίν» 1 το τ τιτπι»ν Ὁ ποτ ατί ο ὅρη εἴα ΕἸς γ οἷ; 

ΕἸρέσσομαιμ, οἶἴξομαι» εν. εγμμαι ἃς 
Ερέσσω,τοιιίροιν Ἂς ἐρέω: ἐρεοσομῆμη αξγοςτ τι σλης Ατσο. ΡοΙ]. 

ἐρέσσων πόδα 1. κιγων» στα 1 6 Π55 ΕΠ Τρ ἐρέδσασιν απτειλας 1, δυτογῶς κεσ 
γουῖσι, ΟΡ .. περοῖς ἐρέατειϑν ΟἿ ατοα } τς το ΠῚ  σατοτοιηϊρῖο αἰατῇ ἐξοῦ 
ται) ΕΠτῚΡ, ἐρέατει ἐν τοῖς ναύταις κα ταλέγειν : Τσίορ ἄς Απτϊαιῖτ, 
ἐΖζ τ της Δέῆ οτος,  ]ογυ Μαχ.}.9.ιιο δά γοσιιπι ἄτα νοσατ 
Ὑταπαιῖ. 

Ἑἰρεατος οἷἷ ἐν τ 5 [,ος Τα", 
Ε᾽εχελίω, μού σώ, α',νκανν οἱ ἐρεσχελέω, ΠἸΙσοτο ἀφ ἐῖρί 9180 9 σοι- 

τεηος ρτοιοςο ΝΣ. ἔπτείτοι ἐρεοελ εἴ τα αὐραὶ τὰ βελουῆνε σταντὸς, 
1ᾷ οἴ ςαι}Π15. 8. νοτθὶς ᾿41 Πσάτους ἱπηρετίταγιἐρεκελοῖν δι1- 
ἀκα. σκώπτειν. χλϑυά ζειν κὶ δῇ ἐράζειν, ὃς ἐρεοζελεῖ τι τὸ φλυαρεῖ ὅδοι. 

Εἰ ρεκιελία, ας, σαπηδητιιπι ΑΡΕ]. πτιρα: 9 Ἰσεϊτατῖο ν οἱ ἰγγίταπηθη- 
τα πη 1 1. ὃς ἐγτϊτάπηοη Οὐ" ρτοιιοοατίος Οητοητὶο πη] 4114: 
φιλδνεικία φλυαρία ἕγςτασις. ΕἸ οίν ἢ. Ν 2}.οἷς χὶ τῦτο μέρος πρυφῆς ἡ᾿ 
αἰεὶ ταῦτα ἐρερ ελία,1.Πιισατον οἷ σοῃτοητίοία ἀἢἤριιτάτῖο 5 αὐ κομ- 
ψεια ἀντι ϑέσεων. 

Ἐ εχελίζω, ἀμφισβητώγςοπύοπο. Πογπιορ. ΠΩΣ ; 
ΕἸ της, 570) ΓΟΠΊΟΧοκαικ ἡλοΐτης. Γ᾿ ΟΣ. "146, β. οἱ ἐρέται, τοτηΐρος,αιὶ 

{ταϊπιῖς μασςητ, λα δῖο πδιι δον ΟἹ τοί] {ππὸ ἀπ ΠΟΧΊ. 
Βρετιχὸς, 4 ΓΟΠΊΟ5 ῬΟΓΓΙΠΘΠ5.5Ν ἐρετικῆ ατϑ το πη! ρα Πα ΠΡ] ατο ἦς 1 ὁ 

ϑἰριΛρρίαίη Ἀπηὶδυὐδενὸς δ᾽ ἐρετικοιῦ αὕοᾳ πέμποντος ἀιςόσ. ΟΠ 
10}}1 γειηῖρος σὰς ἀςάτισοτοπε. 

ΕἾ ετμὸς, οὐ, ὁ, 8: ἐρετων Ηοίν εἶ. ΓΈ πγι15.. ΤΩΤΙ ΘΠἾΓΗΓ οτίατη πὶ σοηο5 
το Νοιττ. τὸ ἐρετιὸν»ἱ κώστο, ὃ, ΠιΟΠῚ ΘΎΠΓῺ ψέΓ1]ς νυ τὸ αὐδῥεῖον ἀἢ- 
δοῖον, ΕἸ εἰν οἰ". ταὶ ἐρετ (ανγ2. Ατρ.ΑΡ0]]}. ἐπ 

Εἰρετμόω, μνωσ ας ΓΟ ΠῚ} 9 Ουκώπταις αἰμόζω, κωσσηλατώ, ΝΟΏΠ. χ εἰδας ἔρε- 

πιμώσας, ΓᾺΔ ΠῚΠ11Ὶ ν ἤις Τοπιοῖο, Ξ 
Ἑ ῥετος ΤῸ “ξατῦς, 

Ἐ᾿ρετοιίζω: αἙΠΠοτ, [ 40, σε απῆα, πτόζω, εἴν εἰν. 
κἰρετρίας. γην Ετγουγία τογγα άς οιμῖτς πατιγὰ νἹάς {ΠΡ ΓΙϊΠΊ (4,163: 

Τϊοίδςον. Πς ἀϊξϊα οἵ αὐ Εὐροο: ἐἰίτατε Ῥγορὲ (μα οίάοπι 
{ς ἀΡρο Ιατα, τῶ ν 

Ἐρέδω, μ. ἴξω, αν. ἐχαςτοτηϊ σο,καασυλατι αὐνῶ. ΤΠῸΘΠΊΓΕΓ δζ ἔατα: 

τιιτη ἐρέσα:ν Π6 διηρέστε. ΡΟ ΤΗΣ αἸψιαπάο ταη πείθου ἐρὲσ- 
φαπόδα, ἀριιὰ ἸΝΟπηιιπι»ἰνπλοιιεο. ΟΡ. τοίας ερεδσεσιν ἀπειλαὶ, ϊὰ 

εἴπ, κενοιίσι. : [ 
Ἑ ρδυγματαίδοης»ττιξξιις πποῖιοης ΡΠη. ὃς Ματτιαὶ! τυιξεατγῖχ μοῖρα, 

ἐρδυγματαδὴς βυπτανηςντ «ονεΐμᾳ ἐρδυγματώσες. [ρ᾽γίτας τυΐζιιο 5. 

. Ομ πα. ΝΣ ΕΝ Ὑ ΛΝ 
Εἰ εϑυγωῶς, οἱ, ὁ τιξξατίο:Τάςπι 4106 ἐρυ γάμος ϑρυγη: ᾷ δᾶ 
Ἐ᾿ρδύγρμαν,μκιδυξομων απ. δυγμαιςοτιιο.γιιξϊ ον οἱ ταέζοτ Μάτγγοης γε 

οἀο, τεπιο. Περοπ.Ασφιίατ. ΠΡτο ἅπαττο πτλ τυ φησιν τάδδι 

ἐρδύγεται αἰδρχ. ΕἸ οὐηοτ.κύμα διεινὸν ἐρδυγόμδμον, μετ χε ὙστοΝς 
ΛΕ Νὴ ἐπέραοτ υΐυον. Ῥτο ἴῃ βιοτο 5 ἈΡΟΠΟηπις πργο [ξοιπ- 

ἀο.εϑδύγεται αἰἰκρίω πόντον ἧς ὄξεινον, τὰ οὔ, ολΟ: ΠΣ ῥρλεῖς πὸν- 

τον ἵπ Ροπητιπι ᾿ηῆττ. ΑἸοχαμί. ἈΡΒτΟαΙ. φυέρσν ἐρδύγιότα 

ἀϊχιτ,ά εἴ ατίάμπι οὐότεπι ἐπιξῖαγο. ἐρᾷ του σο  ΟΌΕΟΕ 
ἜπλπἜ, ΝΟΠΏΙΙ5 ΡΓΟ εοάειτ τ 3}} ἀιχίν αἰγρυγυ ἀφονπιο Α 

Εἰ ῤδυγω,μιδύξω, ὃί ἴῃ «ιν Αοτηϊτιήρυγνεν άς ἐγήρυγεο ΓΟ ὑρόσξατὸ γα, 

το ρἤλη. ᾿ Ν Ἶ 
ΕἾρ»δυϑέδανον,αριιὰ ΤἈςΟΡΗτα πὶ Πρτο ποπορζαρίτς ἀοεϊμιοτότ- 

τίουν δὶ ἀς ἀἰβ[ τοητι]5 γα ςιπὶ ἃ ᾿φηϑυύθαιμξ γ ἀνν ἀρ οἶνος 

χρύτες κἰ ἐρυϑραὶ κοι ϑεώαδ καὶ τὶ ἐρδυϑεδανν, τ Ὁ] ἃ Ποηίποάτο Υἱς Στὰ 

Ταϊϊς ἐπ μὴ τισι γα χ οτιᾶ πὶ Πιοίςζογσιἀς ΤΑΣ φαῖ ῦτῷ 
- Ω 5 



ἄσϑ." ΕΡ 
τεγτί σα ῖτο 15, ἐρυϑ' 96 αὐε ν᾽ ἐρδυϑδ' αἷς ῥίζα ἐρυϑρὰ, βαφική.1)ε- 

Ῥταπαταπι αατοπὶ ἰοξιοπεπε ςοα!ςὶς ΤΒΕοΡΠγαίεῖ (1ςρ. ἐπῖτα 
ἐρόϑεδαΐε ) οἰξεπάϊιπε μας νογθὰ Ρ]Ἰμ1) ΠἰΌτο 24. ςαρῖτο νῃ- 
ἀφοϊαιο, [1 εἰς εὐγιμγοάαηις » φισαπι αἰἰ αι γος ποάδημπι 
γοσδητν ΠΟ 8 ΓΕ 14 ΠῚ 5 4118 τἰπριιητι 1.η8, δίς, ἐρδυϑέδανον νε- 
τὸ ἁἰτα ρίβητα οἰδ χιιάτη ἐρόυ ϑοδιανον, ἃ εἴς, γυῖα 9 τἀπιοῖῇ σλζα 
ςοπξιάοτῖς » πες ἀπ οτλιηοη Δ ν 110 πεγρατῖο ροίτιπι οδίογ- 
παηο σοπρογογι πη» οοἀοἴδιι5 ἐρδυ ϑύδανον ν οςεπὶ ρα πὶ Π- 
ΒεητΙδιι5»οπιηϊ οί ιιε ἐγοατιο απο ἰεσεμτιὺ. ἄτας ἵπτοτς 
Ῥγεγδητίδιις γι δίαπα Ρουγὸ γαῖα, ἰά εἴτ, γτῃγοίίαμιις ἤιις ὁ - 
τοις οι αητιτη τας ν αἱ σὺ μάχοντο 7 ἔρῖηο πηι σαι! οπι μαρος 
ὅς ἴῃ σοηῖσιι}ς ξο ἰα γαάτατα, τὸ ἐρόυϑέδδμον αὐεΐκανθον οἵξ Ππόαιις 
{ριηὶς ντ ἀφάογα » σεις δτίαπι ἔσο Πα παῦος Πα Πα, ( 4 τοτιη- 
ἄϊοτα, ΤἈΘορ νας. 1. Ἀ11.9.ςαρὶτε 14.τὸ 2. ἐρδυϑεδιάνον κὶ φύλλον 

ὅμοιον κι ᾧ, πσλίω ς:ρογγνλώτερον. φύεται ὃ πὲ γῆς ῶσ αὖ ἔγρωςις.φι- 
λεῖ ὃ καὶ πολλίσκιαι χωρζα,ἐρητικὴ 3χδεὸ χαὴ χρώνται πρὸς ταὶ “ ὀσφύῷ» 
ἀλγήματα χαὶ Ὡρὴς τὰ τ λα εάδος (ας αι! ςπὶ ιοιτατος σοηι- 
τηθηος Παθοῖ οἰιπὶ γι] Ὀλο σοι 415) Ὲχ αιιο Ιοσο ἀἰχῖς Ρ]1- 
ἶμ5 1.2.4.ς 10. οἹΠ7ΠῸς οἰγτβγαποβίῆο αὐἰτοπὶ νοςαῖ φιιοά ΤΊοο- 
ΡἈγαῖτιις ἐρήν ϑέδ᾽ανον γα Ὁ τ] πὶ ἀρρο!]αταγ Ππλι]1ς πεάοτα;, οο- 
χοηάἰεῖδιις νὉ1}Π15 ὁ νίπο Ροτιιστῖτοπι [ππ|δ]5. ΤΠ ΟΡ ταῖς. δ. 
ΕΠτοτ. 6. παρ. 5. τοὶ τῆν αἰα χάνϑων Ἰοαιιοης, πὰ εέω δὲ ὅξε τὸ γγύη τὰ 
τούτων χαὶ διαφορεὸς ἐΐχον τα μεγάλας. δ κιοΣ ὃ;. αὐλωϑ'ρφν,ἐρϑυ ϑέδ' νον, 
οι δίαπι νεγὸ ἴπτογ ἀοι]οατα καὶ ἀκανϑώδη τε ατιγ Ὀϊοίςο- 
τὶ ἀ βοΐ ρῇ καυλοιὲ τραχεῖς τΥΙ τ 5 5 ὁμοίοις τὲ τοῖς ἡ αἀπαρίνης : ὃζ 

ῬΙ..Π στο 3.(ς τιιῖα ἐπαιυοηϑον οτὶπα ρίμο ἤι5 οἱ σαι] ῖς . δίς, 
νἱάς ἐρυϑοήδιανον, 

Εἰ ρδϑιλειςγέντος γἡ γέοσα. ΓΕ δ οἰ Π 415) ΓΆ ΒΡ οτ. 
Ἐῤδυϑιάω, τσ ΟΝ οι ὕδοιτος οἴνω ϑέντος ἐράυθιδωντι ῥεέϑρω 5 ἴτθηὶ 

τι θείςο, ἐρόυϑιοώντες, ἐρυϑρίοωντες Ἡ Εἰγοἢ. 
κ᾽» ϑύφαιον; Ἐγοιτίο ἀαητιτη» Πουθα αιια; ἃς ἐρυ ϑ' οὐΦάγον 5 ἃ ταθοτα 

ταάιοϊκοἱ ματιὰ Γ᾽: το ίς.1,3.ς, ἴδ6ο. 
Ἐ᾿ρδύϑομια!μκ. 8) σομκαὶ αν. δυσμιαι. Γι} σΘΟ. ΡΟ, Πάτα: 
ἘΠ δυϑίδε, ε, δ, Γαδ Οτ)ριιΔοτ, τὸ 32 τῆ παρειων ἐρυϑιρὸν, ἐρ υϑυμα, αἰδὼς, 

αὐϑ-. 
Εἰρϑθω, κα. θύσω, αν, δυκαςτα σς λοϊογΑςοι τ ἐρυϑ Ἡςε γοΝι. ἐρυϑριώ, 
φοινίατω γε ρυϑρώνω. 

Ἐρώκτικὸν,μιοα γἰϊέλι πτοιιεῖ, Ὀἱοίο. 
ἘΓρυυϑυ Θάρα ΗΟ. 14 οἵδ, μεταλαμξανων, γ οἷ ΡΤ αὐτὴ τῇ ἐρδυγν- 
«ὖνϑ.τυδης Γεὰ ἔοττ.ίογι, ἐρόύγμῆν Ὁ», 

ἘΠ Ῥεευα ης οὐ ΟΟ Πα Πτῖο (ἰςοτ, Γστιιείπτατι ΑΡα].ἀ Πσορτατῖο. Α- 
τι οτεῖες σειιάο ΟΕςοηοπΊ. ἐρειωωαν ποίει ὅτε τἶθ᾽ αἰκιών,, (ο- 

τος ΡουΓΟγιγατ!, τί ἀκριβή καὶ βεζατανισμήνων ἔρειωαν γ) ΟΒγ- 
[οῖτο δὶ ἑερωσιώ, 

ἘἰῬειιυἴομαι, μι. ἡσομμειπ| "μια! δὲ ν 
Ἐ᾽ρειυνζω μ.ὐσωγ αν. κα, ΓΟ Τ ΙΓ ΟΓ ΟΧ ΟΠ ζητῶ τρατὶ ἀϊσεραητ νε- 

τογες Γατίηΐ» Ασοίις Ηγἐζοτοῆα ἀρι ἸΝοπίιπὶ νάρθηϊ τοις 
ἔραιτος {γ10185. Χο Π0Ρ. ἴῃ Ρτἰπιου παιδείας οἰ τι φρρυρῆ σαι δεησῃ. 
αὶ κακούργοις ἐρευκοῇ σιγὴ λῆφας υὑποδιοαμεῖν 5 πα ἰοῆσο 5. ἐχαιίτοτγο. 
ἈΡΡίσμιις φαίητο 46 θ6110 οἰ τ1}1, (ὅδ μὺυχοὶς τ ϑιιλαΐατυς διηρόύ- 
γῶν, ΟΥ  σΌΓΙΙΙ5 ἐς ποπηῖης, πάντα δγιελέσει - καὶ αὐτο ἐπακϑύ εἰ 

τὸ γεῖον, καὶ αν αὐ τὰ διερειάπαι [6115 ΟΠλη1α [ΟΥπτατατ, ΑΡΡΊΔΠτ5 
ἀτιαττο ἐς δ] 10 οὐαΠ1,4ς πχογῖς (ἰσογοηὶς Ἰοαιιοης 5 σλησια- 
ζύντων ἢ τὴ ἐρειωω μβύω να» ρτορί μα ητῖθιι5 Γοτιιτατουῖθιις. 

Ἐρεωωητηρ9} 6φ:οϑἴστιταϊ ΙΝ ΟΠ. 

Ἐόυ., οἰ ον. αῆοτε ρσὸ ἐρειωία 8ζ ἐρδύσο μήν, ῥτο ζητνήσο μῆν» ἃ 411 
ἐρδύω. οτῖτ ἐρείω φίω, ; 

ΕἸ ρέρω, μιόψω,α,ἐφά τοσο,ςεγάζω,ςοαΠΠο5Ποητίσῃουὐ ροφοω, εἰατίθη- 
μιγανάπηω, «-εφανόω. "1144, εἰ, εἴ ποτέ τοί χαρίεντ᾽ ὅπῃ νηοὺ ἔρεψα. το πὶ 

οὐπονοογοπο. Ἀςοαΐ, 
Εἰ ρέχθων, ΕΟ γομ.οχροηὶς διακέπων 9 ξοτίταη τοίρ᾽ςἴςης δὰ Πιιπς 

ἴοςμπὶ Ἡοπιογὶ Οὐγ 1. ε,Δαΐκρυσι ἡ σ-ονα χῆσι κ᾽ αἴλγεσι θυμὸν ἐς 
ρέχϑων Ποῦ 151 (ὉΒΟ Πα]. Οχρο. Κριτουπέγων ἐν τ αυτι σ’ἔγων. (6 πὴ 
Ἡοεμοτ."Π1ακ{..Ψ. ἀἸςῖτ ᾿ῆα θυ ἰϑιυει ἐρεχθο μήβίω αὐ μοισι, νὈὶ 1- 
ἄοπι (Ὁ ΟἹ] Ἰα τις χ ροιῖς βαρεμβύδωςντ Ηείγ εἶν. σιοαιο βέφεωο- 
μδῥίω. αι αι ἀϊτ οτιαπη στιλδυουδύζιωυ δίς ταρδχοσομδυΐω ἴτα γτ ἐρόχθειν 

{τ ἀριταγονῖπσθατο, ν 
ἘἸρέψιμίθ. ὁ κα ννἐρέψιμ Θ- ὑληγυπατογῖες τρέτις ἰάοηρα, ὙΒοΟρβ τ. 

ἀείριήα Αἰργριία Ἰοψιιοης Ἰῖθτο 4παττο Πλτον. σαρίτο τοττῖο, 
τ αὐτἕ[ϑ ἐρε ψιμιδ- ὕλη τεμνεταμν τάς ἐΐρενψες ἐρέψιμα ξύλα, Πρ πὰ το- 
δὶς εοηςί πα ξύλωσις, ΟαἾτιις το ἀδοϊπποτογτῖο, σαρῖτς 48. 
ἐρέψιρον οὐἴατα Βοῦθλπι οἷϊο [ςγῖδισ δι: 4459 ξοττὸ αιῖα δά τεριι- 
ἵππὶ τοροτόίαις ἰΔοηράνντ ν]ι, (τἰγρὶ,τιιπάο. σημαίνει κα τὸ αἰ- 
κάρπον φυτου. 

Εἰ ρεψιςαιαῇ τοίχιιγα σ κέπεισις καλυψις το ΠΊ6) ΓΟ Β μπ  Π ΓΙ ΠΊ τος 
ἐχϊιιπὶ οτίααν. "ἀςπν γεών τε ἐρέψεις ροίφερον. ΡΙαταγοθιι5 τὰ οι - 

εἰ, τῇ δ᾽ ἐρέψει «δρικλινές κἡ καάώταντες τὸ ὠδεῖον , Οἀοιμπὶ Ργο μια 
τοίζο ἃς ἀςείτας, Τ ΟΡ Ν1{π.5.ς.7.τὸ Ὁ. ὁ δυζοϊκῆς καρυας(γίνεται 
γδ μέγα καὶ χεώνται πρὸς τἰμ) ἐρεψιν) όταν μέλλῃ ῥν"γνυάδοι ψόφοις 5 ὡςτε 

"οροωϑϑναὐε το, ταρότερϑν οὐ πῆρ κὶ ἐν Ἀπ ανόδῳ σι έπεσεν ἐν τῷ βαλϑμείῳ, 
Ἀὶ κα αὐτες οἶξεπυδυσουζ]ςσοηάται γογῸ ΡΓῸ ψόφοις » ψοφεῖ νου) 
(σα, ρίαης ἐταπρὶ [Ὁ (σπῖτι ρταεήπιπτίας τ οἵδ φαὶπι νοἱ εἶπ 
Ὠλατοσῖος ἀπαρίαγν μὰς δά ορα5 τοξξοιτιπηνῖζα γε ργαίξατις- 

ἘΦ» 

τε μβογαίηεβ ροίβητ: 8. Απταμπάγο ας οἰ ἀ{{{8. ὁσημέζα 
πεῖς τεγγοξαέξος ργο ξισηϊς τγαάίτιιπι οἴξιν δὶ ἔρεψιν 
ἑτογάτπι τοι Γιατῖπῖς αἰ δα τίττην οεϊα πὶ αἰ εἰτιιτ᾿ πα 
{πττάϊοϊ φασὶ ορογγεθαξ νοὶ τεέξιιιη νεὶ σοητίρσα 
τγαθορονε οχ πος ἰοςο ΕΠΔπ.Π1θτο τ7.σἀρῖτο 42.826 }} 
Τρ! η5,ιιας οηΐπν ὃί οχ οα τγαθος » ἐταπρίαυς ἔς ἢ 
Ππτορῖτα: απο ἀ τη ΑἸτάπάγο ἀοοὶ ἀϊτ, πηι ἃ δαης 
μῸ ργοξιρογιμιτ πὶ ντ κοίμῳ ες αὐτὶ τῷ καμπὰς ἐὔρ 
ὀροφή ὃς ἐρεέψιια ξύχα, το τορὸς πίω! ὁ ρφφίνιὴ δγῃ τή δεία, ̓  

τἰτις Παρ ίογιῦ ΡΟ] ιχ 1.7. ἐρέψιμα ξύλα γοςαης ιοά 
ἀϊά, ξύλω πνοἱ πιατογίασιιγαπι ππις ππατογατἰοπόπι ἵ 
διὸ 1ὰ οἰνιγρ ποῦ 6 ἀ᾿ὑη Ρα μὲ ποητ. 

Εγέω, αν ἡσωγπιυνκα ἱητοτγοσον ἐπι. Αςοαίατ. ΗΟ πΊοΓ, αν 
γείων ἐρέων γγμείω τε τόκον τερὶ. ἐρω τ, ἐρέω, ἀϊςονγε ΜΔττὶ 

πώς ἐρεῖς τῷ αδελιφῳ σου, 411] βιτατιη εἰς γνοίης, 
παγγολω, ἀοηι ποῖ  Τ{οπη, ζωὴ φόως ἐρείεστο, Πτοῖτι αι 
{αὐτο γζρντώ, ε ρόυνώ, [οι ἵπποις ταὶ ἐρφίων ὀδυοσῆι, σὼω 

Ἐέω, ἀἸσασηνρτὸ ἐρώ, Οὐγ 7, ξ, ἔπος ἐρέω, ἔρχομαι ἐ 
οὐπάο. ἥδ ' 

ΕἸρημοίζω,οίοττα ἰος ἔγααιδητο 5 ἴῃ ΓΟ] :τυάϊης ἀσὸ ἀρ 
Ἑρη καῖ (οἰλταγετο ἐς ἐογτιισ᾽ν σι μ157Ο πὰ Οεηῖτ. ΕΣ 

γα πάλαι λα χγαῆον ἐρημία ἴοντε κέλυφος ὄμματος: ν Π646 νῆς 
ΔΡΟ]]. ἀνἀοίοτγτα Ἰμ 18. Ατατῃς, τρυΐζει ὁρϑρανὸν ἐρημαῖῃ ὁλοὰν 

Ερημαὲ,α δὸς» ἀεἴοττα, ἐρήμην 1.5.Ἐρτρ. φαέων γὸ ἐρημοῖδες ἣν 
ΘΟΕ: οδοἱ ἐγαηῖ, ὗ ᾿᾽ 

ΕἸρη μία ας, ἡ [ΟΠ τι ο54οἰτατιο, ἀο(ο]ατί οἷος ας ἀείεττι 
ἐν ἐρνμίᾳ ἐδ), οΠ{ς ἴῃ {ΟΠ Ἰτιι της. Το. ἐν ἐρημίᾳ φίλων α 
ΟΠλἤλι15 πη] οἷς Ρτ ματι. [Ὁ] τιιο αἷρ διπιὰςἰδ ἐρημί 
ΟἸςετοῖη Βγατο; ιιοιὶ ἐταῖ αἱν ογατουῖθιι5 φιιαράατη, 
{τειιάο. δὲ ἐρημίαν, πητ ἀοἰξιτιιτῖ, Ὑ παογ ά. εἰς ἐ Ρ' 
ἀοῆττι! ΡΊΑτο ορη.8. ἡ ξει ὃ χεσὲν εἰς ἐρημίαν ὁ ἕνζων 
κελία πᾶσαςν πο γί 5101} 1 ἴῃ ̓η σα: ΟἸτεςας Οὔ Πι 
Ῥίμγα νἀ οτατγιῆς Εἰσί. ἐν ἐρημίᾳ βιοιώ,, τῇ [Οἱ τυιάϊπι 
Βόγον οχ 110 ἀορτηατα δϑγοϊςοσιιπη ϑμ αὶ μία) ἰδ ἐν ἐρημ 

“σέ οἱ απέοι 9. κοινωγικὸς γδ ᾧυ σει κὶ χπυρᾳχτικὸς , ΟἿςΟὶ 

ἀς Εἰπιρ.ὐμόάαιις τη (ΟΠ τυιάϊης γίταπι ἀσοτο νεῖ 
τοι ΠἸρίτιιγ πο5 αἱ ςοηἰμππέλξίοποπι σομστεσϑτίοη 
τοϊηι τη ὃς δά πάτο αἸο σΟπημτμηἱ τατοπὶ οἷ πὰ 
ἔχων δὲ ἑαυτὸν» [Δπςι]ρα εἰ οδττιις 9 Ὁ ἢγγ ΓΟ Ὲ, ἐρημίαν 
τὶ ρια, Γοΐαη. τζοῦ πηστοίων ἐρημεὸν ὅθισκοπεῖν, Ομενίοὶ Ἰ 
ςΘ- πόλις ῥᾳδίως «ὐ υττὸ τοῖς πολεμίοις γγώοιτο χΤ' πολλὰ 
ἐρημίαν λα οἰ ολεταβ φο: πγατὰς οἰηέξα ποι εἰ ας, 
Ροτοίϊατοπι μο {πὶ 5 Ῥγοριογοα ιὸ ργου[ι5 αἱ 
δογας πο ταυτὶ ᾿πςιγ τις ἀσοθηάτ|5. ἐρημία φίλαν ἡ 
ΤΪΟΟΓΙΠῚ. Χ οη, ἐρημία τἶυ νέων ἡμῖν ὅδτ, 1111 ποδὶ ὁ 
ὨΟΘΓΪ.το ἐς Τ ἐσ. ἐρημία δια δυχῇ ς,ἀεβεέξιο ἤιςος 
{πςοο ποι 5, Ρ]ατατο 5 ἐπ ΡουΊοΪς ἔρημος οἶκος, ἃ 
μιωϑεὶς γα 0 ΠΡ] ατα Πίγρο Προτότιυντ [ςοίτίπιο 
Πὼ δἰιἱ ρτο χίσηος ἀςξοττητοϊϑοπηο, ὡρὸς Ἀεωχ ερίκυ, δὲ ὦ 

ΕἸ μμικὸς οὐ ὁ, (ΟΠ Ίταττπι5 1ῃ ΡΙᾺ]. Γαι 415.ὠμοιώϑίω πελέκ 
ΝΝαζΖ. ζωνίω μιμέναν Θ- αὖ ἐρημικοῦ χἡ τροδ'ρόμα, Ἶ 

Εἰ ρημέτης οὐδ, ὁφεγοαλτα, [ὉΠ τὶ ι15.6 ἐν ἐρήμῳ διαίγων, 
Εἰ ρήμαται, τὸ ροσο τα. δι, τα θρέμματα, βοτίαη αι ἴῃ ἴ 

{ευτῖς [Οὐ15 ραίσιιητιν. ἥ 
Ἐ᾿ρυμοϑώχος 2411 [Ὁ]115 ἔπαπ σα ίλπι ἀρῖτ. ᾿ 
Ἐημογόμί-.1η ἀείδττο ραξιι5. . 
Ἐρηώοποιος.6 ἱ ἀοἰσττιιη το τοι] ναίζατ δι, 
Ἐρημοσκόπος "111 ἜΧΟΙ δ᾽ 45 ΠΡ] θΠτοΥ ἀρὶτ, ,; 
πἰρημίθ- ϑγόνίο Πτα τ 5. (Ὁ 1115, ἀο στε » σάγοΠς 9 ὙΔ ΟΠ 

τι. ἔρημον ὄρος» πιο Π5 ποτα. ΤΟΥ ἃ Πππρῖς 
«παὐτων, ργογἤις να τας ρτα Πα Ις σαγοης, ἔρημοι σὺμ 
ταἸ ἰτοηΐδιις σατοητεσ, Χ π,ἔρνμον ὅ6) αὐ ρων χὰ φί; 
τὸ ἴπ Ἔρ ἢ τέσατγοῖς ν]Γ15 ἀτπὶςοῖς ὃς Πἀς 11}. ἔρημοι γννι 
Ῥατὶ Ἰορ τί πηῖς5 ΠΠ 15. ὄρη μίθ- κατηγόρων αι! πὶ Θ.Π]Π1άςς 
πιοίϊ. ἔρημί- ὀπα δών,ορ΄ς ςοπηΐτιμτι ἐοἰπίτατεις, ἔβημ 
λείπετω ἃ Πςο ἀο δε τα τ ΓΙατ ἄς Τ ΟΡ. ἔρημοι ϑεραπε 
Βαλα] 5. Ρ]ατοῖη (αι, ἔρημον ἐμέλέσειν, ΑὙ ΡΥ 
εν, δή ὃτὸρ εἰς ἐρναίαν,καὶ πέλαγος μέγα ἐμιβκέπομβυϑὴ 
{γο ἢ εὐἴπορρς. ε(9. ταῦ θ-,Ἰ πα ηἷς οτατῖο. τη ἔπε πλ.ν ἐρ 
Οὐλυιουῦ ἐρήμη τναύϑρωπος κνὶ γηγάοίοττα 8. αὖ Βοπη 
το Πι5. ἐρήμου δύκυ, Ἰη ἀ Πέτα σαι. ναἀϊ πιοηῖιηι (6 
πὶις ἴα Ίοις Ὑτα. ὡς σε τί δνο, νὴ εἰξ ἐρήμης κρατεῖν δ 
ΔΙτια χιδτιν ἀοίδττα οαιὰ γοῖε γ᾽ ς᾽ πηι  ἀδν 
κὸ τοσαύπας πόλεις ἐρήμων ὑπ σοι ἀλώνα).»Ἱ. τόταμε οἷὶ 
ἀοξεπάςητοραθ5 τὸ σαρί, με ταις αὐ ὥφλε ὃ δίκίω ἐρή 
τππατιῖς οἴ Ρ᾿μτοΐη (αΠῊ}}. ἐρήμη δίκῃ ϑ'αύατον τῷ 
γυώσαν οἱ οἰδίω οἷοι, ΑἸςϊ δἰαάοπι ἀςίδτεο ᾿πάϊοῖο σᾶ; 
πάταης ΑἸ μοηϊ δίας, Ταιογά, [τῷ Πιδαιάϊτο {υρῆδη 
ἐράμο ἱν τἀ σατο ἔιδξα οι ᾿πάϊξγα»] αἴτογα Ῥα! οἱ 
ἐράμίῳ ἐλεῖνοπαϊξτα σαι ἀᾶπατς, γυρὸ ράγ ἐφΗΙΗη 

ἀε[αηε, ἐτποίς. δίκίω 9 σύότωλαχῶν ὕςερον ἡ κακνγθιάρε} 6) 
μίω, αι ἀὐτέ ἀατγατ οἵ οο οὐ πιά ξια ΕΧΡΕΓΙΙΙ, ᾿" 
ἀϊέλα σαί ἀδηαι!, 1, χιῦ δα ἀπο ποι ἀμ ἢ Ἢ 

ΡΓῸ 

ἢ ρέων. ἔχοι " 

γ 



ἊΝ ΦἘΠΠῚ 
Ἴατῃ. ἐρημίαν κὸ τὰ διχα ῶϑ ἀδα»ςοτὴ ρου ἀἴο ̓σαχιιοηάΐ ἀΤοἴειιτ» 

τ ἐρήμίω δ κίω, δὲς. ἰ( οὐ οὐ αἸέτα ὁαπ!ἃ ἀπησατὶ 7 φιιοι ὃς 
πρεδδει! 9. δὲ εἷλναι» κὶ οἰδεῖ λει. σιτία; «ἢ ὅμως ἀναγ τοῖον 

ἐχας κὶ μιὰ ἐρήμίω, ἀλωνα!χόγον ἔχοντας αὶ σιωνγορρεῦ- 
πον ἵναζαπζοη. νδὶ ΝΜ οί  δη. γεπθηάνιη τάπης 
πιιραςὶ τουτὶ ϊ5,ης ἃ πΠοδὶς φηὶ ϑριτῖτα Ραῖγο- 

Ῥοτγτηάς ας ἱπογπΊ δ ι15 ἃζ γατίους ἀοΠπτειτῖς » ἀοίου- 
᾿ΟἈεγαπτι πο θῖταγ οσία πὶ τη Κα μτπ. ϑόπογο ἡ 

ο αὶ ἐρήμη. ΟΒγν οἴζοιμ. ψυχὴ Ὡροσευχῆς ἔρυμίο.. σαὶ 
Ἐσάτο. ἐρήμοις σκίωωας . ἀδἴεττα τοπτουία 9 Τ Βιιονά 14. 

ἤησίαν διαδόχων χαἰδα σοῦ ναθιι5 ἰορ τἸ ΠῚῚς Πα γοα 115. 
τοις τη δ Ομ. ἔρημοι νήσου, Ἢ Βηον ἀνά. Ιτοῖι ν νὶ ἔρυμθ. 

αὐτί, Τὰ οἴδι [Ο]Ἰτιι ὁ. σοπιηδυ ἰο εἴς ἀφο ίοττιις ἃς ἀθ πο: 
{πατιι5. Ἰτοττν τίωΣ ἔρημον δεδόναι . Γςοιυγάτι πὶ ρτα Γδητεσι 
το γεἰ σσηζγα ἀίςητοιη ργοητιποίαγο 5 ψα]σὸ ἀοπμεν 
ττο πο ηος..5 5 καταλαμζανει ἐὺ αξχοντας οἰξιονπαε,νὸ ἃ 

ἐπιλντοι, "δὴ 9 τίυ) ἔρημον δεδωκότα. ΡΊατο ἴῃ Αροϊορία 
ρήρμίιυ, καπτυγορᾶντες ἀστολ ογου μῆνα ἐδενὸς , ἀοίοττα σαπ ἃ 

ἀοίολάξτο ἀσοιίλητος. Ετ χύεόϑοι ἐριίμη ἀἸ οἴτιιγ ἀρὰ Ρο] 
1 ἰδ το οξξαιιο: τινι ἀςίοττι νδάϊπιοη!) Π4] οἴ πὶ μ1}}- 

να] ὁ σα ον τ ἀθξιμε,, λύειν πίω) ἐργίμίου. ἐρ μας πευ- 
ἀητιγ σά σ]0 5 416 χ ἔμοΙΠ1 σαι ίμππι οὐτίη θη. 4ΈΠ|Π| 
ἀείεττο ναἀ᾽πιοηῖὶο ποπῖο ΡϑτΓΟΟΊ ΠΟΙ δὲ τοριρηοτῖ, 
᾿Ω ἴῃ Ν οἰρ15,ὁκ εἰν. ἐρήμας ῶε 8. ἕτω ῥαδίως πρυγήσειν,οἀ 
τα ξιοιϊὲ [Ὲ νἹηἀεπηϊατυγιιπι ἀθίεγτας νῖτος ( Ππραὰ- 
ἢ ΦΠῚΠῚ αἰριπέλοις ) ἡα ἢ ἀϊςετεῖ. ντ (Ὡε1]ς οἷς εὐτοάς 
πεα ΥἹἀθηλίαπη [ἀςοτγο ἷτα ποίδί5 Ῥαῖγοπὸ ἔατο- 

ο(Ἐἰτατὶς σαι! 8 πῈ νίηςετο πὶ ρτοοίτιε εἰζς τ! όαθατ. 
γι ΑἸ ἘΟρΡΉ αι γ65. ΟΥα πηπηατί τς ρατουηι απὶ εἴΤς ἐκ ἐ- 

σεις. 6.1: “ἦν εἰδεωώς τι πορᾳττόντων. ὡς μηδενὸς ἀυ τοῖς αὔτι- 
ἐρήλας πρυγῆσ ειν. ἐ) 3. πο εἶσ ἀμπέλοις πηρριωύτων «- 

Ἵ ΠΗ σιλτ Σ ὲ 

νάπη οπίτιπι ἃ οἰοστιτι. οὐ πὶ 4115 Δα πιά τςίτπὶ ποπ 
αἰέϊα σαιία, 14 ΟΠ καὶ ἐρημυ δέκης τ ουηο ἀἰς τ] οτίατη ἴῃ 

να, κα ἐς [Ὁ] ο,ἀςίεγος Ἀσοιίατ, ἃς Θοηῖτ, Ατϊίζοσς!. 
ύσις αὐτὴ καϑ' ἑαυτίω αὐταΐκης ἐρημκω ϑεῖστε τὶ ἐκ ϑεοῦῖ σωπη- 

[εἰ τιῖτο α ἀο πίτιτα, ἐριμωϑεῖς πῷ ὁμίλκ, πηι τἰτιιαῖπο 
ἀείογτης: Πογούοτ. Ματ.ς. 12. πώσα βασιλεία μερκϑνεῖ.- 
τῆς ἐρημούται, να ΤατατυϊπτοΓρ. 

οὐ) ἀο(ο]ατιο.ἀοίοτεῖο, νδπατίονςῶ ς.21. 
Ἰο[οἱατοτοναίατοτ, ἐρημοποιός. 
ἱτεϊ σέ, ρΓο ἤρειχα, ΟΠτπηαιιὶ. Ἐτ ἐρήρεισμαι,. ΟἾ ΠΥ Πηατιις 

ρείδα, Πτεπογςνριζω, ΑὐἸ ποτε ὶ ἄς πηιιπάο. γῆ ἐράρείσταν 
ἃ ει. 

τς {τσὶ ὅς. ΟΠ τπιατιῖς : ντιάς ἔρηρεισιμθύ δι... Εν παῦι!5. 
Αἷν ἐρείδιω. ἐρηρεισ μήρ(Φ. γρτευΐασι, σ ΠῚ τς ΠΙ Χ 5. ἐρύρειν- 
1.2. ΑὙρ. δίζησιν ἐρύρεινται νεώτῃσι 5 [ΠΠῸ ᾿πηῖχας ποι] ἢ- 
Ἰδισορτο φρυρεισιδοαι εἰσίν; 

ἔχασα εἰδ. κὶ κατερήρειπῆο, Ε] ὁγΟἾ ΤΑΝ. νὴ τὸ τεῖχίϑ- πολαιότει- 

θατιις ἀἴτιιτις. 
ΥΓΟ ΡΟ. Ρογοοηταδου, ΑΓ ΠΟ ΡΠ δὴ. ἐρη σοραί γε τουτὶ, 
τασοτιν Ὁ ἔρομα). 

: ἐρντύϑησαυ, 1, χατέρ ον» ΓΟ ργο οτιλπι »Δαιϊαὸ, Π|44., 
εν χαϑέδρας, 

ὡρίεἀο.ἀοτίποου κατέχω, ΓΕ ρτῖ πιο 5 ἐπιροάϊο, τος 
ὕω ςσετοςο. ]Αςο, ἀδσπι!σεο, Βιπτι5 ν ουδὲ ροηυἶτῖ- 
ΤΠΙΙΠῚ5 Ἱπιιεπῖτιιγ ἀρ Ε]Οπτογιιπηντ 1144. (, ἐρυτύειν 
ο᾽5 ζοπηροίζετςα. ἐρναύω κοικότητος » ΓΕρτίπιο τα πη - 

ἴπις τόρ τίπηο ἃς {π||0 60 ἃ ςαἰαπχίτατο . ΑΡΟΙ]- 
ἐβυτύΐοντο μέλεοϑτι  ΠΟΒΙ ΡΟ αηταγ σατατη παῦετε. Α- 
δ τ..»5.9; 
Ἑ Πρηιποατ, [ἐπ σοι ροήίϊοης ἀξ ἸΌπιιπὶ Ἰητοῃ 
ΘΓ. ἃς αι! ΡΠ ΘητιΠ|." ΩΣ 

Ἴ]ο εἰατο γε] ργοςογο. ἐρκαυ χένας ἴσνποις; Ἡ ΟΠ οΓ. 
εἴνςΠι. ἡ μεγάλως τιμιῤυϑϑη ῬΟΙΠε ποχ 1τὰ οτῖαπη ἀἰςὶ 
ἰἴαιτν ΕἸ σπτοτο5 δέ {πὸ ρίζας ῬΓΟΡτΟΓ, ΠΙοπτῖμ πὶ 1ῃ 

5 Δι μάτι πταιγ στὰ ΠῚ Ἰητογά ει. Ὶ 
γ4 πηΔσηϊτοπδης. βεοντώδης, κοιπσώδως γ τηάσηϊέγε- 
Θ΄. ΑτΠτορἢδη. ἴῃ Β Δ Π15 9 αὐος ὕ (6. ἐραβρεμέτας ἀεὶ: 
ἰςκτύποις δποτελών.. πρὸς τὸ βρρυα δες “1 ῥηματων καὶ 

ἀδτιρίοπςΡογγορξιβ. 
᾿α]άς πηΠρίοπ5. ΠΠοά τη ΤΠ ΘΟ σ. ταύρου ἐφεδρύχεα 

Μἴ70ν.. - Ὁ} Ὁ ἰ 
Ἰοπογιις, πολ ύηχ Θ᾽, ἘρῚβ.ἀς τιιδα 5 ἐριβρύχων παυσα- 
ἄδων. 
5 χα ἐνέρίξωκίΘ., οταχ, δ} γ4. (ειι δὔἴγεως μέγαν ὅξωλος λος μνο αν πω τς ἡ ᾽ 

: 5. Ἡΐοπι, 1]. ἐν φϑίη εριξζωλακα, ἡ 

Ὄρ θξρς. ὁ ν οπτγοῆις ΒΡ] ΤΏ ν οηττῖο [ας ΤἼλυι. ᾿ 
ξελυπος, γ δ. Ἰητοτβοῆτο, Ρτὸ ἐξίδουποςοἰατὸ ΓΟ ᾶς. μεγελόκτυ- 
Ἷ »μεγαλόψοφίρ. Οὐνγ.ο,ἐρίγσουπος πύσις ὑρης, αἰτΊ ΓΟ ΔῊ 5 Σά ΓἾτιι5 

ἘΞ Ὲ μέρρις τορότερον καιτερηρείαν το. ὦ χατερηρειμιμῆμθ-. Ὀ]1.᾿ 

Ε' ἩΡ όλο 
Τποηὶς. 

Β᾽ φέγνθος»ἀ Ρ τι, ΓΟ" τιιπ,  ριγήσϑις οί ἐλ. ΟΧΡ. μηφαλοφώνοις, 
Εἰ ξιγυάμοι κὐύαμοι»ξν οἴ ἔλα, ρτο ἐρευγωμοι αὐ ἐρείκων, 
Ε εἰγμν»βοηιὶς ρα πιοητὶ οχ ἰορτιπιίαΐθσιιν σοιξοέτιπι, Λα τορὶι, 
ΕἸ," να,οἰαϊιιἀοναδίςοπάο. 
Εἰ βιδειίνω, δί ἐριδ μαίνω, μι ὀρ ὦ", ατ αγκας οτος Οπτοηο » ἐρίζω, φιλο- 

νεικαδ.} 144, α΄, ἕγεκα ϑν) ἐριδαίνετον ϑε,ϑᾶζς. νης ἐρίδηνα ἀρᾷ 

ΑΡΟΙ ἘΚ οι σονται, 
Ἑ οἰδουπος κε, δ γαἱ ας [οπαης. Οὐγ. {, ὠϑνύσης ἐρμδούπου, ἀἸοῖτιΓ ὃς 

ἐρύγσδουτπος, 

Ε εὐζομαι, τὶ ο»ςοητοηἄο, ΑὙ ΟΡ απ. ἐρίζω, μιν ὗσμα;» ΕΠ Οπλοτα5 
1118 4. ᾧ τις τοὶ ἐρέζεται ἐνθυέδε αὐλρ, το νατςιι ν᾽ άς σοῦ, πόπιο 
ἢ ςτοςσιπὶ ςοητοηήατ, ΑἸ ΠορΡ Δηνεφ ὗπος ὡρὲς ἔπος ἠἐριζύμειϑνα, 
νἱτγὸ οἰτγύσιις νετθὶς σογξα Βα Π1}15. 

Εἰ βέζως με. ἰσω,καγικα ἰάοτν 4110 4 δεχρὶζομα! 5 Πἰτἰ σογοῦτο 9 φιλυγεικως, 
φοῃτοηάο. ΕΙΟΠιοτιι5 1118. εἰ δια ς ἡ πίω) ἐρίσόυτει γοργὸ ἐς πη - 
ἀ. [τοῖα ΠιοΊρῖο  αὐθὲ ἴσος γῆς φιλογεικω, σοηῃτοητίοηοπλ απο, 
ἄἀϊςις ΟἸςογονγοριι ρον θςογτοςοηςοιτοι Ιατο ἴῃ Γγοταροτα, 
ἐγὼ μὴρ κὺ αὐτὸς ὦ ὡρωπεεόρᾳ τὲ κ; Σώχρατες ἐξιώ ὑ κοῖς τυγχωρεῖν, Κ᾽ 
αἰγουΐλοις πὐδὰ “λόγων εἰμφισβητεῖν υϑὺ, ἐρίζειν ἢ μὴν Οἰξέοτο ἀριά 

Ῥη οαη το οἕζαλιιο . ΝΝπης ἃ νοδὶς Ρτοταάρογα ὃς δϑοσγᾶζος 
Ῥόβιο 5 ςοποοάδτῖδ αἶτοτ αἰτοτὶ 9 ὃς ἰπτοι νὸς ἐς Βυλιίξοπιο- 
αἱ τοῦτ σοπτγοιιογίς πη ἴρλοη σοποογτοτῖς, ἰμπὴ ατῖι. ἐρίζω 
σοῖς τοουπὶ σοητοπάο 91 κιςϊαῇ. ἐρέσας λακεδ'σιμιογίοις μὴ ὦ δοιιῶ αἱ» 
ςοητοπάθῃϑ ἢς Τασοάαπιοπίὶ σξάοτς ν]φογθειτ.. ΓΙ αταγοῆιις 
γη ἘΔ 1Ο.ερέζητε τις ὁμα τί κυρέκ 5 ἜΧαΙροΥΔιιογῖτῖ5 ο5. ΤΠ ἢν 
φαρῖτο ἀϊπιοάοοίπιο ᾿ἴδτγο τεττίο Ἀοριιν. Οτιπὶ Πατίιο ὃς Αὐτ 
οὐ ατιιο ἐεἰζοι ἀφαρδέτῃ κοίλλίθ. . ἔοτιπια γοπαίζατο οπὶ Ν ὁπο- 
το ςοηῃτεηπατοαάααιοῖν ἀππιἴστιτ, Ἡουπογ ἑπτοιις Πατιαῖς 
ἀππηρίτα. Αγ. 6, Δρηστοσεωῃ δ], ἐκ αὖ μοι ἐρίσειεν ζρρτὸς αγνΘ-,ἴα- 
ἀμ] τᾶτο ποπῖο αἰϊι5 ππιθοιτα σογγαιιοτῖς, 

Ἑ᾿ρίζωϑ.Υἰταχι : 
Ἑ ρίηρες ἑταῖρφι. Οἀγῇ! 14 εἰξ, ἀΐγαν δναῤμοςοι κα ἐαραςοι, ασεδαῖοι: 

ὄψετή δ ειοι, φίλοι, ἃς ΠΠ1|14,9., 
Ἐ᾿δίηρος. 595. να Ὀ1}15. 
Εἰ βενχ ὶ ον (8- ὁ κ᾽ ἱ τα σὨ}ΓΌΠΙ15. Ξ 
Εἰ δεϑτέκη υς»7..κέρινϑΘις Ατἰίξοτο ἢ Πἰδτὸ ποπὸ. μίτον. τρίτο 40. 

κηφάνϑεμον Τϊοίςοτίἀϊ ᾿δτο αίητο οτίσθασς ΨΆΓΓΟΙΙ » σοτῖπ- 
ταις ἃς ἰπήαγαζα ΕΠ 1π.. ἐεγασίποπι γουτῖς ΟαΖαὰ ὃς Ματςε!!. 
Ψιγμ ΙΗ ογπλοίδιις ἃς ΕΠ ιι5 νεσπι σίηοῖτι νοςᾶητ. ογάθῸ 
γοςαβη τη Πέζιιπι οἰζ,ν ογπῖρο ἐχ [ταϊτοο τἀ οπλᾶτο ΡΟΤΙΓΙΠῚ, 
ἘΠ᾿ νεγὸ ἐρεϑεύκν, ἡ αὐτὸ αἶθ' μελίασων οὐδατιϑεμῆθν τρεφιὶ 9 Ἡείγςεἢ. 
ΔΡι1ΠῈ ἄτιπι ορογβηταγ οἶδ γοἱ σίμτοπ 410 ἔλιιος ἸΏΓΟΤ ίς «ὅς 
εἰπτίηαητ ϑαάτγοπς 84: Πηῖο ἀπτμοσῖθιι5. φέρει 3 κηρὸν μὴ κα; ἐ-- 
Ἐαϑεζμίμυ αἱρὲ τοῖς σκέλεσι 9 ξοταμι 4 οπη ἔοττ ἀρ 5 ὃς ογίτπᾶσεα 
εἶτοα ογαγανίηαιῖς Αὐζοτεϊ. μεζοτιστο αυϊητονζαριτο Υ5 6: 
Πιποίςεοιπάο. οπὶ Πθτο ποπῸ 5 οἰππίοαι -ἀυρυσηςητι σἄριτε 
ΔΟνοτιτμάσοη σοτὶπτμτιπι ν οσατγᾶς οἰδεπι ἀριιτη 1τᾷ εἴἴϊς οἴϊοπ 
ἄϊτ, ἔσι 9 αὐταῖς κὶ ὐὔγλη προφὶ, ἕω καλϑσί τιγὲς πέρινϑυν, ἔς 9 πῶτο 
υὐαυδεές ἐρρν, ἡ γλυκύτοτα συκώδη ἐ χαν. κομίζεσι ὃ. σὔτο τοῖς σκέλε- 
σις κα ϑεῤτῥρ καἰ ὃ κυρόν. ῬΊϊαΐιις ΠΌτο ν πάςοιππο,σαρῖτο ἐσρεῖταο» 
Ῥτώτογ μας σοπιιείσησ ἐγτ Πα ς . πάσῃ ἰ 11 ἰχηάατοςατη» 
11) ξογίατήϊιπν νοσαης, Ηἰς οτἰτ ἀριῃ ἀπππὶ ΟΡοΓ ΠΣ οἶδι15» 
401 1Ὡρὸ ἱπιιοηΐτατ ἴῃ [απ τι πὴ Ἰπαπίτατηθιι5 (οροῇτιις » ἃς 1- 
Ρ[ δ ἀππατι Γι ροτῖς. Οἱ ρΠΊΓΕΓ ἀιιτ6 Π] ΓΟΤΕ γΟΓΠῸ 5. δί ἀτουτ πὶ 
{πςζο 9 συιπηπηὶ ἡποάο,4 ἔτει τλϊποτν ΑΥΜτῚ βατιι ποτοῦ» Α- 
αιυι!οηιθιι5 τποίτοτ ἃς ταιεης( ἃς 1460 τειϑπικίω γοςαταῖη οτα- 

ἀο,ντκήδινθον αι εχ Ποτίδιις φογίητμ: Βογθα;, ἤατ, ἄς αια 
ΨΊγρΙ]. σογίπτηι σ ποθι] ς ρταπιςη) ΡΙΌ ΤΙ πη 1ῃ Οὐα εἰς πας!- 
Βιις. ΝΙεπεογατος ἤογοπι οἰϊς ἀϊεϊτοβιτιγα: πλς 15 μα τοϊιμτι, [δά 
πόπιο ρτῶτγος οαμηῃςς ῬΊΠη.Γδ 4 σογιητ οὶ νῸΧ οὐἸτμασοη πρηῖ " 
βοαης ἃς Βεγδασι,. Νομπθοῦατι ἰαιρὸ[αῖτ. Ψάττο ΠΡτὸ τοῦτον 
ἄς τε Καπὶς ςαρῖτε ἀεοϊπηοίςχτο, τίσ μασεπ νΟΟΔΏτνΟΕ]0 - 

1105 ἐχιγοπιοϑ ἴητοτ [ξ Ομ πτΊ ΠαΠτ 5 φιρά - Π αἰνὸς ἀπο Π]ς; 

ΡτΟροΪ  : τταπις ἴῃ Βος νἶπι οἱἵς αἰ] ἰσϊςτί. ΘΒ οςιτο Ἐχαπις 

γδὶ νοϊυης ἐσπῆάοτγς οεἰϊπὶ γαπηιπῇ " αΠάπηγις 4ιαπὶ τὸπὶ ὁΡ- 

Τύσης πος, αἀπηἾλτο ἃ ριαἴτέο, 5. 18 1η φΟάθιη ζαρῖτς ΡΤ 

ἀϊχετγατ οτίσκτι ἐς ἀρίδιις Ιοσιο 5. Ἐχετα Οἰισηι Αἰυς! οὐτα- 

γΔητ ΟΠΠΠ 4711 ν Πές ΏτΟΥ Γαιὶο 5 ΤΡ τι) τα} εειθωκίμω ἂρ 

εἰἴλης Οταοὶ. ἐρεϑοίκέων αὔτ γΊγρ 1}. σ! ατέ ν οζαμδ τα νἹάςτατ 

Ἰππιάης ΠΡτο τ σηαττο Οοοτρ. ἀς αριθι5. δὲ τρίς Ἰοαιοπς τ 

τγάαπε νῖς ἀΡΊ 115 ΡαΓΊΓΕΓ πτοτιιοπάα: ηταιις “ΠΝ οφυϊςαᾷ 

ἴα τοίξις ςοττατίηι τοπτιξα σογα 5ρί γάτα [πππτ: Πισόαας δὲ 

βοτῖθιις ογὰς Ἐχρίεωηι : οϑ!]ςἐλύπισες αὐ πιμπογὰ ΠΑ ἢ 

νἱΐσος ὃς ῬΒγν ρα (ογιδητ ρίςς ᾿φητηαΣ Ιάα:, ἘΠ ἴτοπι ἐσιϑτόαν 

Ἠείνεμῖο τὸ ἐγκοίλεον “Ἷ ἐχβύων οἦθ᾽ μαλακῶν κα τὰ ΤΠ ὐων ἐμ- 
υα. Υ Η - 

᾿ὐρφεύνε: ἐείϑυμιθ' τις [οἰ Ἰτατί απ: ἃ «σα κίατι ΚΣ Τμλρτα 

Βεσιίαπι ἱπτοτάτπι Τ᾿ Ποάοτγι5 ἱπτογρτετατιγι οι άοτπη Δῃ}5 ἀλ- 

εἰταισ οὐίϑατι φοινηκου φὸς»τατῖς! 11 ἱρὰ τα δοςυα μγθοῖπο τοῖι- 

ΡοΓΕν δὲ τατος "Πα αθάπο, ΑΠΙτοτοῖες πρτο [ἔχτο ἐλ θοςρ 

ΡΙτα αυαττουμεταβα υυσι Ὁ οἵ εοίσπεκοι ὃΐ ᾿κρλυρῆνοι ἘΈΤΣΥ, 

εἶ ἀλλήλων! 9 ὁ μᾶω ἐρίϑακ Ὁ. χίμερίνος γ 00 ο ΚΟΡῈ Ελνοὲς 

σρ. 1} 



ΕᾺΡ 
ὑδιαφέρφυσε δ᾽ κλλ ἡλ ων καὶ ϑὲγ, ὡς εἰπεῖν, αὐλ᾿ καὶ αἴ χρόᾳ μένον. 5.1 ΠοΠ 
φοινεκδυργοὶν [ὦ φονικαυροὶ ἰορ ἐπ. ἐχ Ηείν οοτο Ρ]ἐπιόαιις. αι 
ἔτστο ἀςοιπιο ςαρῖςο νἹροίμποποηο,ϑῖς. δζ εὐ τ Πα σις Βγ οπλο. 
Ῥδσαμιοῦγτις αἴτατο, Ὀϊοίταν οὐῖαπι ἐφιϑειὶ Ης (γ ἢ. κ) αῤσακίθ΄, 
μον ρες γὺ μεγοτροπον ὕρνεον οἷς αἷς δι}, Α τάσις} αἱ ἐρεϑειὶ Δίων 
ἐς κοίλας ὁχ τας οὐ Ἴτῆαςοις Πιδίοπς σαια ἔουαπιῖπα. 

Ἐ᾿ φιδειλὶος σοητι5 [τ] ἥτις δἰ ζοῖ,ΡΙΤηῖνις Πδι0 νἱροππιοσιϊπητο,οὰς 
Ῥίτο ν]τίτη, : 

Ἑ ριϑειλῆς, ἃς 
Ἐ ριϑειλοὴ ς ἐς ὁ κα ἡγνα!άς νἹτοίςςης, γοπίςης» ὅς ΡΠ] 5. 
Ἐ εεϑεία, ας, ΓΟατοητῖο, Γογατιις» Ὡς οσταῦίο 5 δεκασμὸς αινδναρνία. 

διαὶ χώγων φιλονεικίᾳ, 

Ἐρ’δειὲ, τὴ ἐρίϑεικος, 

Εἰρεϑευα, μ. ϑύσω τα, θυκοι, ἐργάζομαι 5 «Ὁ ἔριϑος αο ἜΧΡΟῊΪτ. ἐργώτος, 
Ῥτορτίἐ τ Ορογατατ ἢ ἰάπα. δἷν ἐΐρμον 5) ἰορῖτεγ ἀρνιά Αὐὴϊζο- 
τοῖος νοξαδαλιπι ΡΟΠ τὶς. ἴθ γο χιΐητοςοαρ τὸ τουτὶῸ. μετας 
βαλλασι κ᾿ αἱ πολιτεῖαι κ) αἴδυ στάσεως. διά τε τας ἐριϑείας, ὠσιώρ ἐν 
κεἰκία οἷ αἰρευϊ »γ δια αὔτο ἐποίησλυ κλυρωταὶ. ὅτι ἡρφιιῶτο «δ ἐρι- 

ϑευουλνοις μὐοα τοὶ ροτοῖξ,νε] πος μα πῖςα5 αὐτὸς Οχογσοῶτο5 
νοἱ φιηθῖτιι ὃὲ ἰαγρίτιοης ροτίοσες. πᾶπὶ ἐράϑεύετο ἐν τοῖς γεώωα- 
καίοι 1. Ὑ ποτα. Ατἠξοτεῖ. φαΐητο ΡΟ] τὶς. ἐρεϑευεάϑου 5014. 
δυκαζεῶ (5 ἐρίϑεια, εηῖπὶ ὑπὸ τ πϑ ὑμθϑιοῦ δόσεως ἀϊξϊα, μιῶναρνία) 

οἵ ἐὔίλεῃ σἰχατγὶ κ᾿ διαὶ λύγων φιλονεικεῖν, 
ἘΓραϑηλῆ ς,"!8- ὁ ἡ ἡ)ναϊ ἀὲ νίγοπο,ἰατὸ ἐγοηάοη5, μεγάλως ϑεύλλων.1- 

[ἰαάυκ, μυρίκης ἐξεϑηλέας ὄζοις, 

ἘΠρεϑος γα) αἱ ἰρτορτὶὲ ἰαπάτῖτις πὸ [αηὶ ἢ ςιι5.11πα πὶ τγα ἐξα πε. ἐ- 
φιαργδι)ἃς κριτα χρυ ἰκως ὁ μιόϑιωτὸς ΥΠΟΓΟΟΠΑΓ "15 5ϑργύτης: ἃς γεῶρ- 
“ροαρτίςοἾα, Ἡ Οσηοττις Π144..σ. ἔγϑει σ᾽ ἐρκϑοι Ηΐμαν ὀξείας ὄρεπα- 
νας ἐν χερσὶν ἔχοντες ,α στὶς ο[α: ἀεπαστορδητ. Ἑγατομοπος ᾿π Οὔ- 
τπφητασ. ΡΟ ΠΟ π1) ἰἴῦτο ρτῖτπο; τ χερνήτις ἔραϑιΘ- ἐφ᾽ ὑψφυλοῦ 
«συλ: »Δεγδαλίδας τεύχεσοι,καλοις ἤειδὲν Ἰέχοις, ΗςΠοάιι55 82 τ᾽ 

ἐζοικον ποι εἰ ὅδτι! κὴ αἴτεκνον ἐξ ον. ἱἀοτπ. αἰτεκνον ἔραϑον δι ζεῶϑτι κέλο- 
ὼ ξασται τοὶ τα: ποη ρερεγῖς ΗΠ 105. ἱσὸς ἐράϑου ἐγγιζέσης ἐκ- 
τεργεῖν 7 ςαρῖτε ἀφο ποπομο Εἰαϊο’ 9 τοῖα ἃ τοχοπτς ρυοσχμηὸ 
Κιςοιάφηδα, ; 

Ἑ ξεκανη»"ς 95 [6 65) φραγιμός ΕΤ εἰν οἢ, 
ΕἙυμνϑές, ΠΟΙ ομ τυϑμίω Πιπάιτιπι»ιοπίλην ἐογταῆς ἴῃ ἔπ ο 

ἁἰταϊΠα τπαχἡπηὲ χεύϑεται, 
Ἑ᾿ φεκέταν αὔτον, δ Ιοιιοις ἀρι Ατῃ πη, ΠἰΌτο τοττῖο ἀϊςὶ (ογῖθῖς ἃ οἷ 

ἐρηρειγανίου ἡ ἀσέςε «υρφὸ γιγέυιον κἰ χων δρωσδοις, 

ἘΓρικυγιάοιη αι16} ἐρ είρκης 
Ε᾽ ρέκλαι τος υἷας γυ πιο [591π ἐρῖστ. 
Ἐ᾿ρικτὰ, τοὶ, σῖτος πεφρυγμῆσθ- κὶ κοπῇ ὀυῆυὉ- ὡς ἄλφιτα, ις ἃ ἀλέυρᾳ, Ης 

(γεν ἀριιὶ ϑεϊ 4. {ον δῖτειγ ἐρεκτοὶ ἤτοιη ἀριιὰ ἱπτοῦρτ. Αὐο- 
Ῥέα, αιιο νοσα ᾿οέγλο υἱάεταγ : ἃ νεγθο ἐμεέκω,, 1 εἴς, κόπζω, 
ὥρσύω, 

Εἰ φίκτυπος. σ͵ΑΌ ΤΟΥ (ὁπαης. ἩοΠοί, ἐρικτύσσωῳ ἐνγοσιγαίω, 
Ἑ᾿εμκυδιὰς, ἐ(Θ., ὁ κ᾿ ας τἀ! ἀὲ ΕἸοτῖο [πς»μεραλως ἔνδυξίδ.. ργ ας τι. ἢ" 

11κ4.γ.9εῶν ἐρίκυδέα δώρα, δὲς. 
Ἐ᾿εἰκω,ιιο ὅς ἐρείκο, ἔτᾷ σου ϑρανω, [εἰ 40. κίζω. ῥιγνύω, ὡρίζως εἰ ϑιίω, 

Ἠεῖν ἢ. Ηοπιοτγ. τα ἀ.». Ηρακε ἢ ἱπαποδώσεια κέρις πὐρὰ δουρὸς ἐἰ- 
κωκῇ Πληγεῖσ᾽ ἐζχ ΕἸ τε μεγάλῳ τὸ χεὶ πειχοίῃ.Ἰλτου ρτ. δεεο, δυό ϑεν 
2 ἐρίχη Ἀφα ὄααρκα,ἐρίματα. ΓΟ τὸ κατα ψοφεῖν, 

Εἰ ρικώδηςν ΕἾ ἐξιχνώδης ἀν Πα μτιις [Οςιις. 5014. 
Ἐἰείμη, ὠξοσὸς. 

Ετίωυκος, κγὁ χαὶ ἡ πολλαὶ μυκώμϑυ γα] ἀὲ πιιιρίεης. Οὐγη)ό, ἤλασε 
βοὺς ἐρμμκύκοις, ᾿ς μεγαλοφήνοις, 

Ἐτξινα, τοῖα ρτΙ ςτι59Ειξτας σαρτί εἴν 4ς Οἴλεωϑος, 
Ἐ᾿ρινάζα, σα ρτΙΗἐο, συχκαζω,ἐχιωϑώζῳ, ΤΠΘΟΡὨΓΑΙΈ, διὸ ἐπε ἐριναζεσι, 

Ἰτοπὶ ἀριιά οὐπάεπι,ἐφιναζειν, οι] 1ς 65 σἱ ρηθγο ὃς τὸ ἐρινασωνον, 
ςαρτὶ Βςατιιπι: οἵ} ΟΡ ῬΟΏΊΙΙΣ αὐερέγαςον ἀρ Τ᾽ εορ γαίς. Β1- 
ἤοτ. Πρτοὸ ἔξοιπάο . ςαρίτο υἹτίπιο. τ ἐρινείζω.. αριϊὰ Ὑ πιςο- 
Ρμγαίε, ἀς σαι Πδτο [βειιπάο, ςάρῖτο ἀςοίπηοτογτῖο 5. στο ῇη 
ὁτίαπι. ἰά εξ, ὀλεωϑοι, ἐξίνακες ἀϊσπατιγ ἀιτποῦς Ατβοηφο 11- 
Ὀτο ταττϊο. 

Ἐ ρας, ἀδὸς, ΓαΡτΙ βοΥΊ59Υ οἱ ὄλιωϑθος. 
Ετοασμὲς, οὐ ὁ αρτὶβςατο,ῬΊ λυ. Τ Ἀδορμγαίν, δ τοτ,].2ιςν τ, ῦϑεν 

καὴ ὁ ἐρινασωὸς. 

Ἐἰρένεμίθ-,κ, δ. ν οητιις Ῥγοςο]]οἤις. ' 
Ἐἰ ρινεθν οὐ, τὸ καὶ ἐρινὸν δ ταὶ ἐρινραὶ χαὶ ερινᾶγρΟΏγα βοιμΙΠῚ . νο] ἤτιις 

τοῖο 9 Ρτα οι άτιος ονειτῖς 62Ζα ἰἴδτο τοιτῖο; μἰτοσι ]αητατ, 
“Βςορ γαίονιὰς ὄλωυξθος. ΝΝ 

ἘΓρινεῦςο οὐ, ὁ σα ρτὶ Πσιϑοῆςιιᾳ νΠποἰπτὶ 5,ἰγρία συκῆ, ὅταν εἰρινεὸν σι. 
κὸν φόγ»ατη οἀοτῖς σαρτι συμ, ΑὙτοτοΙο5 πδτο φαΐητο 
«Αἰϊπιαὶ. ἐρινεὺς ῥωμινώλιο χαγοί μϑν(Θ... ΗΠ σιιϑ οι: «ἸΟτασ τὰ πλῖς 
ΠΑ ττ. ΡΙατατομ5 ἴπ Β Οαλα]. φερβ ταν ἐρινεῳ μεϑάλῳ, αἰςεπέςη 
τοὶ σαρ᾿ ἐῇςιπι ἐχος [τπλ» 1 Οαμ}}}1. ῬΙατ, [φατε τθ146πι» 
Δ 75 ἐμνοὸν κατρίφικον ὀγομοίζησι,πατη (Ὑ [6 Π γοττι ποσσὶ σα ρτΠΠ- 
σασπ ἀρρι Παητ. ΗΠ οπιοτιις,  ῳ δ᾽ ἂν ἐρινεύς ὅξι μέγας φύλλοισι τεϑη- 
κώςιντὰς ἐρινός, ἃς Ολέώϑος. 

Ἐ᾿ρινέω, Τάς αιουὶ ἐρινώζω, ΤΉ ΟΡἢ «δὶ γδ ἐήαλίου ἤ φασιν ϑοθάλ 
λιεῖν ἢ καρπὸ ᾿ διὸ δ᾽ ερινένσι, 

Ἐφογιξ )υθ- τ γΔη σ» αν ας ΟΡ ΠοοΙς τ ἐπὶ οὐννιὶ πῶτ᾽ ἐν ἄλχευση 5:5 

630. ΕΠ 
φΘ -πόμης διιὴξ οηίοπν βιγία οὐ τε Οἀγ. ὁ. 9 χε ϑεὰ 
τις ἐρεγιξ, ἐρόνν εὶ ὦν ἔγτα νὰ αι δι τἰατη ρΙαςοῖ αἱ ἦρε γαϊἀὲ 8, 
Ἐοπιρο,ηθο να]ἀς ργορετγοῖ οι! ραπα επΐπι ροσπα ργοπι 
πο 5. διε δ τοπι ξαγῖρ» ΗΠ] Τογγαν εχ τοῖς ΠΕ 
Ῥῆιις (α], ΗοΠοάιις ἴῃ ὙΠοοροη, γείνασ᾽ ἐρινῶς τε κ 
γάλοις τὰ γίγαντας ΟΡΠΟς] Τ τας ἢ μας Ηογοιΐςς, δὸ 
κόρη χαδυψεν ὠΐιοις ποῖς εοῖς ἐριγγύων ὑφαντὸν ὠμφίβλες: 
τα] νοἴτο ἐγγουλαῖτ, Οἰςεῖ, 41 μος ῬΙατέίαις. 
τεδο το} τ Τ ις] ἰθοιπἀο;ἐνιννύων ἡτοῤῥώξ, φα14, ὅ3ὲ 
σώπαν κα δυσειδὼν ρεςςατοτιιπὶ αἰισεπι ν]τγίςθς ὃς ραςπατιτὴ 
στορβάτγισος σὐρἀοθαμπταγον πὰς ΟΡ ΒΟ ο],1Π Αἴαςο; κα δὰ 
γι πας ἀεί τε πα; ϑένοις, «εἰ δ᾽ ἐρώσας «γατα ταὐϊζροτοῖς ̓  

ἐμονγιὶ φονύποδας Ἐτ ραλ]ὸ ρόπ, τ᾽ ὦ τὰκ εἴα) ποίνιμοί α΄ 
τιιγία πα ΗΠ οπιοτνάϊ οἰτ, ἐρινγιεὶ τινὸς ΓΟ Ἐτίπηγϑ 4ιια’ ἱπὶν 
Τιςαΐ ΜΠ ατα πὶ ργο δ ιίταγν ἀγ1}.ρ, Αἰλλ᾽ εἴπου πῆωχών Ἄ 
ἔρονυες εἰσιν, ΕἸςίγ οἢ,νετὸ ἐριννυύας ΟΧΡΟΙ. αἱ κκαρτίας ΡΓ ΣΝ 

τοίριοίςης αὐ ἤμης ἰοοῖπὶ ἩςΠοάὶ Ὑπεοροπηία ἐς ἈΠῸ 
τανςητο,ὕπως λελάϑοιτο τεκούστι πταῖσμα φίλον, τί σαιτο δ᾽ ΕἸ 
πρὸς ἑοο παίδων οιξ κφτέτηνε. : 

Εἰ μυνυώδης ἔτ ο ΠΝ» ] πταγοθιι ἴῃ ΟΡιι οι] αδοὶ αἰοργησίας 
λας κὸν γε ρινγυώσες κ᾿ δ αιμιονεκὸν καὶ ϑεῖον,ν ὈΪ τάττῃ ἢ πιοηδοίς ἢ 
Ῥτιιπὶ ἐῤῥιν δες, ἐ Ἧς 

Εἰ μιενυνγοῦὶ, τὸ, ἀρτιἢςὶ πές, στοῖϊις, τὰ εἥθ' συκών ἐρή ἐς 
λφτιΓα:. Δ τ ζοτοῖς5 ΠΌτο αιΐητο ΑἸἰπια], ἐρινὸς, οῖ 
εοάοαι ᾿ς ρίτατ,ἐ ριν εἰ ὡσαλαὶ κ αϑ'φόα. (ὩγΟᾺ]1 τεῆς] ἃ 
τὶν αζα ρα ΤἸςοματαῇι. δγο ρτῖπιο ἐς σαιῇϑ ν᾽ 
οἠεῶ ἸηΠτίοηςν τὰ ἐριναὶ κὶ «ἔυ ολιαΐϑνις, 1 οὐτ σα ρτὶ ῆσο 
Το5,Οαζα [ἴ0γο αιάττο 9 Π4Ρ.16. 10 Ρ]απειαριια Ατῇςη, ἰ 
{οτῖρταπι », τὸ δένδιρρν νὶ ἀγρία σνκῆ υἱἷ ἧς τὰ ἐρεναὶ, ἐριγὸς 
ῥεν λέγεται. τ 

ΕεπνΘ ποτα ξο] μα ος οοἰπηϊ, πυϊηογαγίη Πιμλίπο 
πόΐζμχις νεὶ [ξποῦ ρτοΐογς (πγόι]ος Ῥαϊπιὶ αἰτ τυ ἴης 
καινά ϊάτις. Γι η αι τδατι ΠῚ ΘΠ τη ΑΓ ΙΓ]; ΟΥθ πη, 

{ο τις τπιῖτο ἰα ἐὺς ταῦ σοττογοα ἔοητοο Ἠιμϊόίαις 
ντ ἀιιῖμον οί ςου ον Πδτο αματτο ςαρῖτο νἱρεῆιη 
ἀυΐ ργόρτοῦ Πιηι τι! οπὶ Ροἱϊ οςἰπιαίϊγαπι ἀοίς 
414 ᾿λξς πγαπατ γε ςαρτιῆςις οσάέιπαας σοηίοτιγ ΠοπῚ 
ἐρίς Ππιδίπηχς ΡΠΤη Π0. νἱρεΠαχοτοιτίο,οαρίτο ἰορεῖπ 
Ῥιογ ρεητμτατ :᾿ρίπυγαμς ετίποοη νοσδῇϑ,. ἃἰς οἶμ 
πεμὶς τοπῆετς, Ομοα {ιπιρῆτ οχ ἸΝ σαηατί ὙΠοτὶ 
1η4}}1τ, αἰμφοῖν κὶ κλώφοντες ἐν αὐπέζωσιν ἐρίνο,δες, Οὐΐπ 

ἐχ Ὀΐοεϊς, ἐν τῶ διζοτομικ αἰ ἐρῖνον καἰ ἐρινεὸν ἀ1ςὶ οὐτέπαι 

πρὸς τὸ ϑηρίαγφύτὅϑγαι ὃ τρὸς ποταμοις κὶ κρέας, κὶ τόποις 
νασωρείας, χοτας Ὁ] ςοΥἹὰ, πρὶ ἐράνε, ὅτι ᾧὶ καρπὸς φρυϑ 
μάτα ὀφϑαλμδὲ ἐγ χοιό μβυΘ. ἵστησιν, ὁ Ὁ χυλὸς ὥπων πόνον α 
Οα]ομῖις ἄς Εσιηο ταθς 5» ες 0 ὉΣΊΏ12 τὶ δυ τ,ῖης 
᾽ς ΡΒαγπιάσθυ δτο (οχτο, ἐχίνε τ πῦας αὶ καρπὸς φῇ 
πῆτο δστοκρρυς-ἰκὺφ κα ξνραντικῆς. χρώνται δ) ζυτῷ «οούς τε 
ϑωλ δ ρδὐ κατα." Ὡρὸς ὡτα(αἀἀοπάιμτι χυλώ)μα δι Αἱ 
οἰνα κ' ἐρενφοδ  ἐχίνε γος 5. ἰάσσι ἴῃ] μὰς μετθὰ Ἔχρεία 
δυϊῆςατε, τ 

Ε ινες, οὗντος Ποτῖςά, 

Ἐρινούσι, σα ρτ  Ποαητ, ΤᾺ ΘΟΡἢ.1.2. 1.0 πε. 
Εἰριγύειν, Ατο δα ρι15 εϊς τὸ ὀργίζεόδτῳ ττλάῖς Ετυπιὶ 
Εὔριξ,Ἱ τ Ὠ15 ϑριξο ἀρ ογίοτσ ἄἰις οἰ δδα Ἰφοιηοτὶϑ ρᾶγθ) 

ἤρταΣ οἷτις Τἐραγατι, ἥ 
Εἰριόδων, δ, πηάσ πος Βαροὴ5 ἄοηξες, 
Εἤριον ες τὸς Δυανν Ε]Ππ|5. Χ οηνέωνήϑη ἔρια, [λη8 εἰς οἴπιρτᾶι 
ἙΓριοξύλον, το, λπὰ εἱς Πμς Ιδηαχο αὖ ξύλου,Ἰά εἴ, χΥ ] ἤὶ 

ἐτατῖς!ς ἐς αι ΓΠη ἰίδτο ἀεοίπιομοπο; οἀρίξς ρτίπιου ὃ 
ἀς ροΙαπιρίπὶς ατθοσῖθιις ἰληϊσοτάίαιιο (ςγλοῖτ ᾿ιστο δὰ 
οἰπιοεςαρῖτε ἀσοίπτο; ὃς νπάξοϊειο; ντ ὅς ΤἈΕΟΡΑ 
ψμεφύρων δένόρων ἈΠ Ογῖσ ἰδ τὸ αιαττουσαρῖτε ποηο, ἢ 
Ὧῃ Ἰερε551 οι [1π Ιοροτατ Ε΄, ἐς 1 ἐρατῖς 3.14π4] 
Ἰεροσιπαπι ἰαπαπι δίς Δηίογπαπι ὃς σαρτίπαῖπὶ ογθάο, 
τὶ; ὃς ἀςἸίσπο χιοά Οσαεὶ ἀμθρανν μοὸ εἰς Ἰρ 
ἀρρο πε, «πο α ἐμοξύχον ᾿ατι ςοηαἶτο,, βομβᾶν 
Μυτερίο , δὲ διυϊάᾳ» βαϊμίαξ ὃς σάμπαξ ἀϊοίτατ » [ 
Πρίαπη» γερὸ δονυδας, «σ᾽ ἐοίοης νἱάς 1π ἀἱ 
ἃς ξύλον. ΟΘΘῈ 

Εἰ ριόπλύ της,» ὀ ΠΟ ἡ] Ιαηᾶς ἰδίας, Ποίοσ. 
Εἰ ριεαρωλικαῖς ἰΟ] (δ,  Θπηδἀπηοάλισι [οἱςης αὶ ἰΔΠΖ 

τος πυιπηδέϊαητ᾽ αι τπᾶρῖβ ροηάοτοῖ, ἡ 
Ἐ᾽ριϑασῶλιου, τὸς ΕΠ ΡΟ τ ἴλης. ἃ ἐρικασωλεῖν αὶ ἐριοαὦλα 

Εἰ Τρτο 7. ἷ 
Εἰ ριοιώ ὑφθννΙληςα νεἰτἰς, 1 ο 1.τὸ ς αβιν 1 τάπηςη ετὴ 

δίταγιη συ ΐδαπι ξοάιςῖδι5: ῦν ὦ 
Ἐ ρισιιύηρυεο Φ, ἃς οἷ 5 

Ἐ᾿ μου ον, ὁ νν᾽άς γτ}}15; μεγαλωφελὴς» Θρ τβετοη Μεγοιγίῇ ἤ 
Ἡοπιον. Πλ, ὦ, ρωὐτὸς δ᾽ ἐριοεωιθ- ἐγίυϑεν ἐλϑών, Πς ἀϊδὶ ἰῷ 

τξρι ονοικῦτος τείξα Εἰ, Ψ Ἢ 
Εὐπργω το Εςίατι ἐχετοςῦς Χ ςπίῃ ᾿ιἀςεάιροῖτς τ 
Εἰ διοφόᾳρεςε, ς ἰληΐ σετ. δὰ 

{ 

΄ 

΄- 



ἘΕΤΡ 
γοτονηαχίηιὸ οἶγοα ἰχηϊ Ποίτι. 
ἤξαπον,οςςἸάϊ, ἩοΠ οὐδ, ὡς ἐΐρεπ᾿ ἀμφὶ δὲ οἱ, ϑζς, 

᾿Ποἰγεδ. ο[Ἐ χα τοιζα κοι, ἀεἰϊοϊτ,άϊγιτ., 
οἰ ἀαπὶ Πιως δαλοὴ εἰς Ομ σφτοΓΓος. 

τὶ οἰξ τὸ ἡ, μιίπθωτον οἴκηρμι ἡ σώκα αβογοητι ἐξυπίων ρτὸ 
πειχιῦγ, ή 

ΠδΥΓΕ ρΟϑοΡΓΟΠΛ ΟΠ ΓΟΓΙ πη κόρυ φηὶ, αἴχραγ χρημνός, ΝΊοαπ- 
Τβετίας. διώξ ταὶ ἢ ἀπ᾽ ἐβίπνης ἡ χα αὐτοπόνοιο χαμουγείδος, 

». ἢ ἀκρώρειαν ΟΧΡΟΙΙς αἶοφὶ τὸ ἐρεπνεέεῶτῳ δῇ πολλὰ πνέεῶτων 
τητειναῖδα τὸ εφεπέναι ἤγνιω πεσεῖν κὴ κοιλω ϑέκϑα)ον οἱ ἐρίπνη, 

ικ τῷ 5 δριευιαϑραὶ τὸ δοκεῖν κρἐπεῶτε, Αροΐοη. 2. Ασσοη, ἕώ έ- 
τι δὰ ταῖρς τὐξιώσιογ αἴτρον ἐοίπνης,ν δὶ [ητογρτ. ρέπναι 3 

νας τοὶ ἀποϑραύσιμα τα 4 ὁρων, 7. 3. (ὧδ γλωσσογρρφοις, πον τῷ 

αἱ καλοιύται, ἀς πὶ ΡΟ]! ΟΠ. δ᾽ ἀςπυ, ὁρέων αὐέτελλον ἐρί- 
ρον αἱ Σὐτοῤῥωγες κὶ ἴξοχ αἱ, τινὲς 2 ερίπνως τοὺς τραχείας κα εἰς 

εἰεχούσας πέτρας ἸΏτογρτ. 

Ὅοα ἀϊοογάϊα αἀἰοὶ ροτοῖν, "Ἰς»οοπτοητιο,αἰτοίςατίο,α- 

ἐφ ὁ καὶ ἢν ργαροζοησ. 
τντὸ νεῖ κίθ- ἐρες [τα τιο σοτταπηοη, 115. 

γδος υγὺ αὐ ὑνσοπτοητίο [55 πτγαξζὈ 115. 
ΘΓΔΌΪΤΟΥ τοῦδηβι ΠοΠοά, αὐτεὶρ ἐρκσμιαραγο διὲς κλει- 
ρφί. Ὁ 
(οὐ απ ἱεσἴτατ [1.3, Τ τοῖς, οαρ. 119 - [( ρατο ἰεροηά 

γγθ᾽ α; ἡ) ἐειςαφύλων ϑυλοπέδ ων» ἴῃ ἘΡΊΡΤΟΡΙΟ πηᾶθπᾶς 
πλννᾶϑ.ν ο] οστερίας, ἃς σεποτοίς. 
ἱνογιιπις πη μαρσίπηπίθ: σάκκο, Ης γ ΟἈἰιι5.Ν ἕρκτης χαὶ 

τίρατοτ. 
νἀ ἰςορτατο τίν, ἀἰ ςοτά]α]1ς. ΡΠ π. ἐγωνιςτικὸς αἰεὶ χό- 

σβητικὸ γαντιλογκός ΠΟὨτΟΏτΙΟ [1155 {{π|ν 10 115» εἰαπιο- 
κὸς συλλογίσμις» ΑΙ τοῖο η ΡΟΙ τισον. οἱ ἐράςτικοὶ Χο .ο. 

ς δά ἀϊρυτατίοης ρατατΠῸΌςτατ, ἐξις κοι λόγοις εἰς ἀ- 
Ὁς εἰσ γα γγω οἱ λάσος, 1 ΠτογΡ. Αὐὐορῃδμῖς. ΑὐΠποτοος 
ἰ5»ὔς Ὁ Τῇ ἐν ταῦ διαλἐ γεῶῶτοι λογων γχύη τεῆαρα. διδασκα- 

διαλεκτικοὶ τ. πει,»α τ κοὶ κα, ἐρεςικοῖ, Πιαλεκτικοὶ μὲν οἱ ἐκ αἴ 

ἡΝλογιςτεκοὶ αὐταφαΐσεως, 1 οἰ αι ἐχ Ορὶ πα θι]θιις ςο111-- 
ΟΡΡΟΙ ταῖῃ ΡΓΟΡΟ Πτο ἢ οΠ}. εθεςικοὶ 3. 5 οἱ οις Τἴ0 φαινομῆψων 

ογιςτεκοὶ, Ετ᾿ ἐρες κὸν ὃ αἰγωνις-ἐκὸν νοραῖ ταιοά [ορἈι- 

[τι ἀτ5 ερας ἐκυὴ Χὺ «θὲ χα όγρις ἀγωνιςκήν Χ) αὐτιλογικὴ ἃ 
ἀϊοιτιγ ἴῃ δορμηϊἰςογο ἐπ Ῥαστισιοηιθ. ΠΣ ραταη 
τάξῃ 1) Ἴτατι!Γ σοποοτταξῖο σςαρταϊϊόςμς νογθοτιιπι, ν- 
τοττατὶο ἱά εἴζ, ἐριφική Γἀογτίι5 ἴῃ Ἐὺιο τάς, Καὶ οἱ ἀπ᾿ ἀυτε 
ροσ γγνρδυοντο,ειτ᾽ ἐρίςικοὶ, ὕστερον 2 διαλεκτικοὶ » ΟΡ ϊ- 

᾿ἄϊιο ἐγαης σοηοτα 5» απ παγὶς Οτατογίδιις, μα] ς 
τ Αἰτουπαιι Πμ]ς τα! οξξϊσοτιπι ἐογίιπὶ 41} ἐρας ἐκοὶ 

β νη. ἐριςικοὶ λ 6791 ντγαηας ᾿πέςέϊάταν αούνατος ἴῃ 11- 
0 σοητγα ΘΟρ ἴτας. 
9 }Ππὶρίο [45,4 ςοτάϊο ας. 54], 
»Ώ ΠΟΙ] οἴατο, 
δι} σοπτοι τίη ο ΠῚ ἰηοίτατο, πιρτὰ ρὲ ελεῖν, 
θςΟπτοηζίο [Ὡϑνργοσηρτιις αὐ σοηλῖτία, 

᾿οτγπηί ἀο ]οἢις φαπηοάμηη μεγάλως δειλὸς, ΠΟΙ ἢ, 
"ἢ Ἀν τος ΟΥϊι5. ἔντιμος, μεγελότιμιος; ΕΟ πη. 1118 4.8, αἰ γίσ᾽ 

Πἐβτμον. ΕΠῚ ὃς Ρ᾽[οἱς ἐρέτεμος ἀρ Αὐζοτο!. (ἀγάλι οὐδ 
πα]! οπ;αασῃ ον Ἡεγπηο αὐ πῃ Ὀιοίσοσιά. ΑἸμοηα:. 

να, κα τὰ ὁμογγνή χαλκὶς κὶ ἐρέτιμος ([ωἐ ἰςσεηά. ἐρίτιμος, 
ἴασαι 11.ζ. χαλκιδὲς κα τὰ ὅμοια ϑριν ας τριχίδες ἐρίτιμοι) 

τς ἀσηνίη γ. ἐκ δ ἐδετίμων μέμνηται δωρίων λέγων χΤὶ τὸ 

“παῖς χαλκχίσιν, χαλκίθας τὰς καλοίσι γ σαρδίνοις ἐριτίρωις, 
ἐς δπερδίγοις αὐταὶ γαλεῖ, 

χίμαρ(Θ Βα: αι5. 
αἰἀΐηι15. ἐρίφεια κρέα: ςατηο5 πα ἀϊπα;, ΟἹ ς, 
ἴας [χπι;1η ΕρΊρι. 
σπίθες ἔδεφω τοις ΗςΙν ἢ. 
ἀμ] πβόράγυιις παράϊις, Δ] αττ, αρ.1ς. 

(εάν, σα ροῦ ἀμτ ΠΑΡΟΠ]αρσαρτα; ἕατις, ἄτι οτι Ρατ- 
ὍΣ 1185 1ηι {πηι ΑἸΓΊ ρα: πιᾶπιὶ ΠΡ ητιΓ)ἔρεφοι 1, 6:- 
Πτατὕγοςὶ. 
πάο ας, αλλ τὴ ἀτ1τ πη 5 ἷ5 ξΟ]1ἰς. στίαται {πθετ 4γ- 

οἴ οι. πὐώσιμαᾳ 5 Δξογαπτὶ δὲ ἐξίψαι. ρτο ὠἰρανίσαι, κατα- 

οὐἰαπστης, ΡΙπ ἰ φηατὶς, ζαττ. ἰφῃειι»,]Δηΐσετ» ἰαπιρὶ- 
; δος, τοῦ ἐρκώ  η, Ποςς]. 

δ᾽ μον, 4ο]οτειτι σγαιιοτη αβέσγοησ: 
Θτλν ον ΘΠ οπιδης βάτιις, Πὰς νοπτιις. αὐέμου συςροφὴ κὶ πυρὸς, ἢ 

᾿ Φούβδαὶ, ἢ αἸαϑευμιάσεως συςροφὴ ωρὶν εὐπυρωδδίκσι τὸν ἀέρα. 

᾿ ΠΥ̓ΠΙοΪόριις ἀξάιςῖτ αὐ ἔρε Ἰητοηῆιια ράττιςι!α ὃς νενθο  αὩ, 
οἶδ, ἔρῖτο. Ατηξορβαπες τὰ Ἐσαϊτίρι5. καὶ γωνάζως τὸς τὸν 
φῶ χῶὼρεῖ κὶ τὐμὺ ἐρεώλίω. [τον ν τραιτ τη Ν Οὐρὶ ς, ἐρίων τείλαν- 

«ἀταπέπώχε ῥαδίως, Οὐκδιιῦ ἐφιώκίῳ δηπ᾽ ἐχείώ ταν τίω χαλέϊγ. 

ΕΡ 631 

᾿ ἸΏτοΓΡΣ. ἐφιόλίω ἐρίων αἰαώλφαν, αἰ οὲ τὸ ἔρια αὐαλιῦσαι. 
Ἐρκωπιζο μίῳ, ΕἸς (γς, ἐτεχνητόυόμίω κα σύμμικτα χοήματα εἶχον ΡῬῖο αι 

Ραϊίο ἱηξγα γοξιιις παδοὶ ἐῤῥωπιζέμίμ, 
Εριώπις "δὸς, νας 5 ΠΑΡ ΠΟ 5 Οςιΐος, ὀυαΐσες, 
Ἐρχαζοιν σαι [τὶ οο μι τις ἰμςοϊοτς, σκώτῆειν Ης γος, 
Ἐρκαγηγης "γί ρ ο5γ δ ρτιιπὶ, Ευήτατιοχ ΑἹ, Ὀϊοιγῖ, 
Ἐρχατι ΕἸ εἰν οἢ φυλακὴ οιμτοά!α, 
Ερχατος,αριι ομάςπὶ ρτο ἥρχατος, 
Ἐδηαβετύω ΡΓΟ ἐρχατόω, 
Ἐρκαίθ.,κ δ Ἀογ σου ρΘηοτγα 5, ἐφέςδ. Ἰοιῖς ἐρίτδεῖδ: (ἀρτίτίμα 

διςοττα δ ἃ Βιιάν ογτἰτιιτραριι Αὐἡτοτιάς πιαηάο. ἔρπει- ζει 
Ιὰρίτογ ἀοσηοίειςιις, Ηεγοίύοι. 

Ἑρκήστω ΕἸ εἰ οἱ ἐν ἀγρώ οἰκέται. 

Ερκιον μ τὸς ρτιιπῚ, ρα 1 5» γα] ἀπ, τὸ δώμα, ταϊϊηϊἐποηταπι; τόσο 
πὐξαφθα μα τοιχίθο ρα Ἰς 5 πα ςοτία, Ἡοπιοτ. 1144: υὐτῦρϑορρν ἐ- 
κεὸν αὐλῆς {ἀρογαιι Τερτιμτι, ἱυτοὶ χουν ραγιοθοσῃ, εἐἰρκίου ςέγης»το- 
ἐπὶ ραγίοτιπι ἔσει [ρτὶ ραγιοτιιηγ ορΒος], ἕρκεον ρσο ἄοαιο. Α- 
ΡΟ Ἰοη Πρ τὸ «ὡς δ) ὅτε τις κερρέμῳ χατερέψεται ἕρκιον αἰηρ,Α Ροὶ- 
ἰοη. 0.2. 

Ἐρκίσυς γα τοβ φύλαξ, : 
Ερκόπεζα, ἩοΙγ οῖο ἤπης τα τ᾽ νεών υξωϑεν αὐὔξιτι ϑέμβυα φὴς τὸ μὴ ὑ-- 

αἶδξα πὸ ἐξ ἀκανθώδη ξύλα, Ἰίρπα ὑρί ποία αι ἰη πιούμπὶ [ερτὶ 
ΟἰΓοιμτι ΟΠ τιν Το ΠᾺΡ 15 Ἔχτγλμ ςοἰι5 4010 τηλι5 τιδηίζεηδὲ 

᾿ ἀἄπιραητ, ᾿ 
Ἑρκος, (Θ΄ τ᾽ οἰ ΓΟῸ τ ιι55(Ἐρ τι. αὐρεζόλαιον,ς [Δι Ἐγ απ; πιο! ο»τηι-- 

Πἰπιςητα πη» γα] πλ»τοτογαυχφτοτο»ίς ρος, οθοχ, ργοραρπα- 
τα τιπι. Π1λ6. ὦ. ἕρκος αἰχαιεῖσιν πέλεται πολέ μροιο ἱα οἹδ, πὐείφρα μια, 
ποὶχ Θ΄ ΟΡ ΒΟο] 1ἢ Αἰδος, εἰσέξαλλον εἰς ἕρκη καχοίφίη [Ἐρτὰ, εἰς ταὶ 
δίκτυα. - ̓ϊληιι5. βίον παντὸς τὸ τέλί- «ἰα μέρειν, μηδὲ ροπιηδ ὧν, μὲ 
Ὁ τοῖς ὀυδ'αίμιοσιν ἑαω τὸν ἐγχοιταγράφειν, εἴδινλα γ ἕω) ταὶ αἰδρώσιγαν 

ἕως αὐ ἑκαςὼ καὶ ψυχὴ εἴσω τῷ τ ο δόντων ἕρκοις ἥ. Οὐἀγῇῆ., ποῖον σὲ 

ἔπϑ: φυγὴ ἕρκος ὀδόντων: πο εἶδ νεγθιια οα σοῖς ἀσητιθαι [Ὸ- 
Ῥτιπὶ ἂς οἰδυξτιιπιον τάς ΟΕ Πμπι. Ἡοπιοτ,λητογρτ. ἕρκος ὁδὸν-- 
ταν, «ὐξιφεας ικεῖς τὰ χείλη 5) 4115 ἀφητιῖ πὶ [ερτιιπι αὐ πἴείφραγμα; 
«ἑειτείχισμα. Ἑρκη εχ Βορβος 5 Ττοῖΐο δάξεγαηταγ ρτο ἕπλα 
Ἅτγπια. ξ 

Ἐρατῆς ρΓΟ εἰρκτ ςάτοοτ, εγοοτσ, 
Ἑρμαχατοςγτὸ, ἸΏ τ Ι5γαυΓίμσι Ογπατιιϑ ἐνώτιον, Πα 4,5; Εν δ᾽ αὔρα ἕᾳ- 

ματει ἥ καν ἐὐπρήτοισι χοξοῖσι, Οὐν [Π- σ᾿) Ερματα δ᾽ δυρυδώμαντι διὸ 
ϑεράήοντες ἔγεικαν Τδίγλίωμα κἰορϑεντει 5 χάρες ἢ ἐπελάμπετο πολλή. 
1τοπὶ Πἰρηππὶ αμο( {Πρ ΡΟ τις ΠΑᾺΪ 5 Π6 1ῃ τογγᾶ τηλτροίσαι, 
τπηᾶ Παιιῖσοντ ΠΟ ογανβπο5»δς 14 σοηα5 Αἰ, Ατλΐξοτ, ἐν ἀρὶ- 
θὲς ροηΐτ ρτὸ ἔβρισαν Αγ ΠΟ. αἹϑ᾽ ἔῤκατος πολλαὶ χαταπεπωκοὶς 
δίκας. αὐτὶ τοδλίϑοις » 4105 ξμ]οἸ τη τὰ σαπἃ δ ἰλδιιγγα ξογιιητ 
ϑτιιο5 ἣς νοητὶς εἰτοιιηογαηταγ. [τ6Π|} (τορι; λιϑυμέγις- 9-, 

Πγιπαϊποητηιη. ἕρμᾷ πόλιθ-. ἀδοιΙ5 ποἰμμαςῃ. Ἠοπιογ. Οὐγ ἢ ψ: 
Τα ἀ,α,, ιξαν σ᾽ ἕρματα μακρὰ ταγυοσανοἱὰ εἴτι αἰ αηρὶα,ξιτες το- 

τοτο5,: ρεισματει»ς ηρέγβια τα » {1} Ππφητά Παιιῖς 7) Ραμ ρ 5 |-- 
ἐτα, αὶ ρῥμαίαησοϑ ὃς [συτιι!α ἀϊσιιατατ μ᾽ ὁδιωεΐων» 14 «5 
ἔρεισμα ἐνερει δὸν τὰς ὁδιιωΐας , ἕμ πα ατηφητιιπι ὃς σδιιία ἀο]οσιιπι» 
Ἡοτπετ. [το πῇ Ρτο ἴπςαερτο ἀριιά Ὑβξορη. μηδὲν ἀΐγαν ασόύδειν, 
χαιεὸς δὴ πὴ πᾶσιν ἶρις !Θ- Εῤίκασιν αἰσρώπων. Τάς 1014. ανϑρωκσῶν 
«ἰδίκοις ἔρμοισι πεευσονλμὠνγρ τὸ σοηβ ἀοητία ὃς ἵποσερτο ὅς ργορο- 
ἢτο ροπὶ νἱφογαγ ἵρμασι γὸ ἐν μεγάλοις πᾶσιν ἀ δ ειν χαλεπὸν) 1 τα- 
διις φηὶπὶ ππᾶρηῖς Δἀπηϊ πη Ἰγαπαϊς ἀϊξῆοὴς εἰς οἰππῖθι5. Ρ]ὰ- 
σογοΡ]αζατιη δοίοης, Ερμα οτίαττι 1π ΡΟττιι5 φΙττ15 ἀἸοῖταγ οτος 
Ρίάο ἃ οδϑεχ. Ο9 ἡ'ϑακλῆς ἕρμᾷτα μεγάλα ἐζαλεν εἰς τὸ ς-μᾳ τοῦ 

ὠκεανοῦ, ὡς αὖ ἐμπόδια εἴν τοῖς ὅηπφοιτωσι ϑηρίοίς) [ἈΧΘΑ5 ΡΙΙ4ς γιγ- 

61}. 51 4.λίϑοις μεγάλας. γ] Ἂς ἕρματα, ἐραα, Ν 411 νδγτίτ ἀρυὰ Ηε- 
τοάοτοἶιδτγο 7. ογπια δα Βαϊ ποῖ πάτατ. 

Ἐῤωαϑίω», Μίογςιιγι) ὃς Μίπογιις ἕατια. ὃ 
Ερ ίφο ζω,ἤιτ. ἀσωβιϊςῖο, πα 1110. ΒΙρροοτ. Τξς πὶ (ιδυιγγο, ἱά εἴ; 

(διιγτα οποτο, ἄς Παδιίο. Ερμάζει, Ηείγ οΒῖο οἰ ὀτίαπὶ μας 

λχείσσει, Ξ 
Εἡμαῖ » (ξοΐοπες ; ἱπιιτῖ!δς ἐγιιτι σατο πος : ὃς Πάτα: Μετςιυγίαίες 

ιδάτατα:, Τ)οπιοίτἤςη, ἀριιά 1,ἐρτ. ὅθηγεάμρστος ἐν ταις ἐῤβίαις 
συγ χαύειν. ἶ ἧναι ' 

Εξμαϊα, τὰ, Οτξτοπῆιι βεῖϊ4: ΑΞ ΠΟΙ σοπτγα Ὑ Ἵτπ ΓΙ. ὅς Οὐ ας 

ΤΈΡΑΡ ΔΉ τς - Ξ ᾿ ἡ ἀωρρσ-ὶ 
ΕἸρμώνν νεἶςντ 411] (εἰ διυιητ, ἕρμαιον, Ππότιιπὶ τη ρογαταπ» τὸ

 ἀωρρσ- 

δέκητον κέρδὸς καλὸν δύρημα οδστ τα ἐν ταῖς ὁδοῖς τι ϑεμῆρων ἀπαῦχοι αξ 

οἱ ὁδοιπόρφι καιτεδϑείουσε , δι]: ντίταγ Ρ]ατο 1ῃ σΥπροί, δι] μαά. 

Τλαπηαίςοπιι5, γ ἐδόκει ἐρμαίω ἐντετυχηκέναι ἐμοὶ «
ἰδιτυχάν. Ετ ἐρ- 

μαῖον δὔρημφ οτίατη ἀἸς! αἱτ Ξἱ, ιοα 1 ὙΠ|5 1 ρΙάμαθοσιιν 

1ος ΜοζἼιγίο ἀϊσασοητπςίαῃ. κοινοῦ γὸ ἡμῖν τῦ ἐρμάρν. ἢ ἰατο ἴῃ 

ποτσία. εἰπέ μοι. ὦ Σώκρατες ὐκ ἀκ, τηλικοῦτος ὧν» ὀγομίατες ΤῊρΒ - 

ἐπῷ ταν ἦν κτ βρεο μην ἐν ἕρμαιον ποινὶ μῆνΘ-. ἨοτατΙι5. 
σῶν. εν τις ονόμφτι ἀ ριῳ ρτανείγ το, ΠΟΌΡΗΩ , Σ } ἃ 

δογπη. στο {Ἐσυμάο 7 54τγ 43. 1τ ΠΟ] ΒΘ ΠΝ 5 Ἀ εἰςξία ΡΓβ Δ. 

αὐλλπὶ Ριδίξῃβ Μογοινῖι οἴδεττ 5 τὸ ἑρμο᾽ον βροϊβέλιμε, Ἐπ 

ἴπσοης ΟδἰΔτιΐπη τὸ ἑρμῶον νοςαῆς γἱάσταγ [εἰαλι5» Ἱπαμιςις 

1.5. Πυεςα4.4. Τιιπι ΘΔ] οτιΐτη εἰιίοταπι ῬεΓ ΠΙγτίςυσι ἴη- 

δης οδίδτιιπι διά τίτία ἀϊπι Πτιηῖ εἰζτα ἑρμαια νοτὸ Μετρατι) 

ξεῖῖα. Ῥίατὸ ἵπ ΤΥΐ καὶ ἄμ ἐς ὕμαα οὐ γαὐαμεμέγ μοι δ 

ξ 11) 



63Σ ΕῚΡ 
ταὐτῷ εἰ εἰσιν οἱ τε νεανίσκοι ἢ οἱ 1 Δ μοΘΔΝ, νόνι ἐρμιὰ (οτὶ- 
Ῥζτπη. 

Ερμεῦ Θ΄ Ἀόφϑν. »ἰάοπι οί ἐ ἐλ. ταπταϊος Πτυέίχας ἰαρίδαπι;, 
«υα Μοτοιτίο ἀϊσασατιτ. Ποιπογι Οὐν Π᾿,Η" δὴ ὑῶρ πύλ θα, ὅθι 
δ᾽ 4υ πὲ λοφίθ- ὄδίν, ΤητογρΓ. ὁ σωρὸς δ χίϑων ἐν τοῖς ὅδεις. ἐρ- 

με. ετίαι ΔΙ τορ δι (το 5 σαντο 5)" φαλθ- πέτρα οἑρμαξ: 
Ηοίνοιι. 

Ἑρμιαξ»ἴορο5, ξορυ]α ἴπ πλαγὶ οὐσαἶτιῖ5.. ̓  ΞΕρεσκες; ΙΕῦν ̓ς, αἱ υ΄- 
φαλοι πέτρα! ὃς σαι σιαὶ χα πλατὶ ἰατοητία, οὺ Ῥεσιας Ειμαιοον, Ἰάεπι 

εἵϊο ἀϊοῖς αὐιοπῃ ἀυα πἀαηγ,ἄριι ΝΝ Ἰςαὴ . ΕἾΝ μὰ λίϑεεκφις ταῦ 
ἕἔρμακας ἐνναλοντεύ, Ὑδὲ (ἘΒΟ] ἀπποῦ. ἔρμσχας ἀἰοὶ ΡοΙΐο λέϑοις σε- 
σώ δυμῆύοις εἰς τιμίω) τῷ μου, Ἐρμὲς υιδαιο ἀϊοίτιιτ ὑφαλθ. 
πέτρα γα) Απτίρβοῖο ᾿ΑπαογεοητοΣ ὃς ΑΥἸ ΠΟ Ρἢ; τοῖϊο ΣΠἸᾶγρος 
οΥαορΓΟ ὅ1ο ΡΟΓρεγασι αρι δι. Ερμα δ .. 

Ἑρματα,αριά Ἡϊρροοτος ἁΥΤΙΟΙΙΠ ς 5 ἀιτβοτο Οαἴδπὸ Πὶ ατ Ππ]ςὶ- 
ταρηταγαθ ερζα σὰ! ο᾽ οἢ, Βα] οἶτο, νης ἃς ἐρμκι ϑτε.5 ἰθ νά ο πὶ 4. 
(ὐοπιπιρητζατ, ὃς ( Ὁπιπηοητάτγῖο 3. ἄς ὀξβοίμα ἀνθ εἰ τγαά!ς ἱ- 
ἀει! σαϊςη, Ει]εἴπηεητα ἃ ταὶς ποθὴ [Ὁ] ἐπὶ ερμόσματα Εῖσοι 
ὃς ἕρματας ΟΧ οπιοτὶ ἐαταιῖπο 9 ἐς 4 ἵπ γοος ἕρμα ἃ ποθὶς 
ἀϊδιπι ἐἢ᾿ : ἃ το « ̓ νεούζεν Ρίο Εἰΐςῖτο Πιγραιητ Ηἱρροετα- 
τοϑ»14 οἵδ, ἐρεἰδεῖν τν πὰς εἰρείσματα Ἰθο πὶ αοα ἕρμα τὰ» 6 Χ 0 
Μ ἰσγιιααῖτι5 οὐ Γπχατινη 1] δἸείγας ἀἰχίς, ἤθτο το. οαΡίτοῖ. ὃς ἴῃ 
{υδΠτιιέιοηί δες ἀπεουγῖάας ἃς οτ ἴη45. 14 οἰ πηαγὶς ῥέξας ὁὉ- 
πίτοητεϑ ἐ]ςἰςητέαις, να ρὸ σομῖγείον "ς ΤΩ ΠΕΣ ΠΩΣ - 

γ τᾶρ.ν]ε. 
Ερμα τίζω,ασφαλίζω. (Δ ΓΓΟ. ὅϑεν αὐερμῷ τιςτον πλοῖον, (ὰθιγγα πὸ {14- 

δύΠ τσ πα, ΒΑ ΠῚ. πο (ἃ θα σγατιιη. 
Ἑὑ μαφοῤόετθ-. μοτπια ρῃγο τις», νεγαπηαιις διάθοῦ πηουηθτιιπα 

ταπι ὙΠ , υἂπι ποτῶν οΙ αἰχιορποιὸς κἡ παϑικός, 
Ἐξ (ρέων θ:. παν ΜΙ ογοια ]»1η Εριρε. 
Ἑρμέας, ὁ κὶ Εν μείαρ, ροςτὶ ἐς ΜΟΥ στ 5. Οἀγῆ.ὁ ὁ, ἀΐκουσον ἑρμείαο ἕ- 

κητι διακτόρφυ, 

Ἑρμειξ. ΜΟΥ Ουγ 15. ν πάς Αοουζεἡἰρμέα Πούπετος 
Ἐραὴ Ξίζοσος, : 
Εὐμυδόνν.ν4ε χύσις, 
Ἐλ ἱωνεἰα,ατρ ἡ ΟΥατῖο9Πτεγρτοτατί ον ΡΠ Ἰςατίο, οἱ Οφ τ ΟΣ ΠΆΓΕΓΡῚ ἣ 

Ηοηπορ. ερμίωεία. πιῖτ, ἐν δυσὶ τούτοις 5 ϑεώρεῖ τα! 5 ἐν ὀμκλογᾷ ογο-- 
διοίτων. Χὴ ΚΒΟΣ Ν ΤΠτΟΓΡ.ΘΟΡ ΠΟ ο] δὴ τῆν τὺ χ ὀνταν,ἰπη υτολέγε- 
5.2 Ἱγμζωεία, ὐξήγεσις ὅψη “ἴ ϑείων. 

Ἐρμθυύδυμας τὸ, ἰητογρτοτατίο οχροῇ ττῖο. Εὐτὶρ.ῖ ἴῃ ΡΠ ΠΙ Π15.ἑπλοις 
τ᾽ μόϑος τ' ἀληθείας κ᾽ ὁ ποικίλων δεῖ π᾿ αὐδιχ᾽ ε ῬῬμίωδυμίοίπων.. νοΥὶ- 

τατῖς Ππιρ]οχ οἱἘ ὁγατῖο. “μια: πός ἀϊπογία πος Ρογρ]οχα ἰητοῦ- 
Ῥγεταπιοητα ἀο(γάογοτς οηΐπι ΓΟ υτας ΘΕ πις. 1ἀοιη αι λη- 
ἀτοτηοίνο.: Ῥμίώδικα νηρῖθὸος γάμων. ΤΓΠτΟΓΡ ὕπο μνησις οἰ γζελθς)σὴ- 
γκεῖονο 

Ἐριμέω δυσμαις με, θυ σομαι,π'. δι, μια! ἱ ΠΕΟ ΡΟ ΤΟσ ἢ Πρεϊβοατίοπε Ραῇι- 

τια.εἰρκίω δὕϑητι Ὁ αἰοαζολ Νά Ζαμ. 
Ἑρμαζωνειὰ, ἐῶ. 521 ητοῦΡ 52 ΠΟΙ »ἸΠ4ΟΧν Θεοῦ. Τ νοῦ. δε ερμίωνέως 

συμξακιομδω ταὶ λεγῤμῷα. 

Ἐ ρμμἰωνδυτῆς, (ἢ ἀν ΔἸ ΠΓΟΓΡΥ 659: ὑρμίμδ)ς,, ῬΊατ. εἰ ἐμίωυδυταὶ γδ ποδγομίζον- 
ται τὐξὲ ϑεών αὐθρώποις ον ατίριι5 ΓΟ μς 15 ὃς απ ς 15, 

ἘΓρμίωδύω, μι. δήσω. π᾿ ϑυκω, ΠητογΡτοτοσ ἢ ΟΧΡΙΙοο» γεγδὶς ΕΧΡΙΊοο, 

διιποῖο. Χ ΟΡ]. ἐδὺ εἰδότες τεὶ δέοντα : αὐ ε Ἡμέωνότα διωαρίοις. 
Οαΐοη. αι ΟἸατιο, μηδὲν ἔδυον αἱρμίω δύ εόϑτι διιύειται τῷ χόγῳ γοΥ]ς 
Ἐχροηὶ ροτοῖς, 

Ἐραλφ»οὐδ, δ, ΜΠ οτσιιγ 5» ΠΤ. Ἠουλμι Οὐγῇ. Ἑἱρμείαο ἕκητι δια- 
κτόρου, ὃς ῥά τε πάντων Ανϑρώπων ἔΐργρισι χάριν κὶ κιδὸς ὀπεζει. πἴδα 

στὸ ἔρω τὸ λέγω," αῇραὶ τὸ εἴρω τὸ ὠγζέλν «δα τὸ ἐρω τοὶ αὐμέζω: διαὶ 

τὸ ἔρυμα ἡμὴν ἔξ), ἵρμα τοῦ βίου 9 Ετγ.Ετ «μα ἃ ουξηᾶ [αγβοητο 
Μετγοιτῖο ργοϊ σατο (ο]οσαητ.. ηπαπ (Ὁπιηὶ ργαΠαϊ . ε ρμιώ 
4ιοαις Ρτο. Υἰτίπτιο Ροτῖν ἀοοίρίςραης, ΡΟ] ΙΧ ᾿ἰρτο 6. κ εἰρ- 
ἐμὴ «ον τελδυτῶα πύσις, νιΐς ἩαποΥ. τῷ πυμούτῳ σεένσδεσκον, ἢιης 
ὅλοῖτ ΕΟ Ποι . Π λτιπὶ Τουαῖς ὃς Μαῖα; ΠΠτα: Ατβΐαηεῖς, Ατιτοτιάς 
πληἦο »ἱοαιιεης ἐς 4ιαττο Ὁ οὐῦς ΡΙαποτατιπι, οἰξης ὃ ὁ ςίλζων 
δν ἱερὸν ε ̓ Ῥ»αρώ καλούσιν ε γιοι τινές Ὃ ) ἀπολλωνϑ., ε ρμοδ κλῆρος ἀϊεςθα- 

ταν αὐτῆοτο ΡΟ ες Πἶδτο ἔοχτο 5 σαγιίνιπν Ρ πιὰ βόττίο υὐ ἡ 
τορώτη τἶα κρεων μοῖοι, οἱ εἱρμῷ, ΗΠ ογπλα; ἰαρτ ἀεὶ ογάπτ ΑὙΠιθι15.0- 
Ῥιι5 σιιαἀτατιπι» 1105 Ογοα οτὰ οἰγοιςι 05 πο ἐξιι ἔς Ὑ αι- 
σγἀϊἀ, 1ἴδτο 6. βούμο νἱάς ἱπτογργοῖοην. εἰραῦς οτίαῃ ἀϊ ἐξα οἴ 
Ῥατ5 πα άαπη ΠΟ ΪΡ ΑΙ "17.1.4 εἱς "ΓΘ Ώ}}} απο Ατἢοη 5 ἀἸ αι ΠῚ 

βαῖς ἈροΙ ΠΤ μι, ΡΙμτατο τ ΤΠ οίςο. κοινὸς εἰρ ας» Ρατοσμηἑᾷ τὰ - 
πρη5 1) σοπηταμης σοπξοτοηήιεπι [ποι πινατοα ἔαισπτο Νίον- 
δυτὶ οὐ (μι πλυτοσῦτος οτοάϊτιις διε) εἴς ποῦὶς οδιοςογις ςία. 
Ἰπ νΟτὶς 9 ἀκοιω τὸ τροχέρζτευτον πούτο. κοινὸς ε Ῥυης» φασὶ τὸ ἐς μέσον 

κατατίϑει φύρων τὸν πλιετον,ἰἃ οἵξ, ἴταημς «ιοά Ραῆιπι ἀςοδητα- 
τη [ἢ οτέσιιο ΟΥ̓ ΠΠΠ. ΘΟ ΠλΠΠΠΊςνντ αὐτχῖ, ΜΙ ΛΓ ΟΠ 115. 0 - 
Ρέίασιις ἴπ πη οάέτμ ἀἰ]τας ἐοροης. Ὀ]ατατο . ἴῃ Ὀς]]ο, οἱ εἰς 
τα {1159 ὅτι μ(φέλις’α τοῖς ἡ γεικόσι δὲς δὶ φιλόσοφον διχλε᾽ γεῶτι!., ἐν, εἐμα- 
σίᾳ χὰ ἀπειροκαιλίᾳ τὸν κοινὸν εἰρμίω εἰ μπόλιωον κ᾿ εἰ μμιῖδον γμσέεϑτο 

τὴς ΞΡ Ἀγυίη Οιαγαξξου δ οαρ, ἐς Γσυιγυο τατον Καὶ εἶν, δΐεισιος 
υὕων χαλκῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς το δ οἰνοε δ᾽ δεινὸς ὠπαιτῆσοι τὸ μέρος. 
κοινὸν ὃ φήσας “ ε ὑμίως 

Ῥρμίας, βοὴν ψιιο εἰ ρειῆς, Ῥογἴοσα (ταδὶ ἀοθοτο τυφάϊς Οθοτοθο - 

μνημόσυνον» τέ μηρον, 

, Ἐτρμὶν,ν οἱ « ρμὶς ἶνθι, ἠἐγξαστιιαν ἘΞΙΕ τος 

ΕΡῬ 
ἔδὺς ἴῃ πα Οὐ βορσταρ αἰ δορά Αμασ να ἐρ 
ἀε Ετγη1ο]. 

σεὶ ςοτέτείωυα ἢ πτάντα τερέπνῳ ἀν ΠΌ το 3. ἀμφί δος εἰαῚ 
δέσματει κυκλῳ ἅπαντι, Τητογρ τ τοῖς ποτὶ τῆς κλίνης. 

σρήμασι κλίνης » απο ᾿φέτι ξογαπιιηίθιις ἰαίσγαμαιι 
Ἰοξτι Ροάος γοἱατὶ Ευϊοιατοητα κα σηρίγμα τα, “70 

Ερυμον»κ, τὸ, ἃς Ερωιόνη ἡ 9 9 του ρ τὴ 1 ἴῃ Ρεϊορομπείο 
.Ῥτγοίογρί πα: (λσγινπ 06 4[Ὑ}1 νος μαθοθάτιτν. ον, {" 

εἰρευγαυρεῖον, ΟΠ Ηςῖηα Ππατιιατ!).  Ίατο ἐπ 5... "ΠᾺΡ. 
Τὸν Ρ" τοῖς τοῦτοι; σειλίωνοἱφ πουτοῖς ν τοῖς ἐν ποῖς εἷρμῦ 
ϑιυνυΐμο:ς, ὶ 

ΕρΩΟΎ λυφϑ)τρέϑι, ἐννοεῖ ε Ῥαύγλυφθ-, (ταΐρεον Μοιοιη 
λιϑοξΆ ΘΟ Γαιοϊ Δι ἷνε ργῖπιο ἀϊα!οσο, 3 

Ἐἑρικογλυφεκὴ τέχνας [ζατιιατίαι ΩΝ 
Εμοπκοπίδυς ς ἀϊξξιις ΑἸοΙ δίαδος ἃς οἷτις τΟΠΌΠΟΟΣ 

[ὸ οτιπιΐμε ἀσςα(ατιὶ φιιο πλιτ} αΠΠος ατιας ΜοΣ 
τατ ἴῃ ΑἸςϊδιάς, 

Ἐϊαύπεν, Παηνθὸ  οχ Μογοισίο πε ἢτ, τς. 
Ἑρμοτύζιε:, ΗοΓπιοτΥθῖο5 : ἢν ΟσΔΉτΙΓ Αλογριίοτι Π 

το 5. Ἡογοάοτ δορὶ. Ἑρμοτυμ(ιεῖς ΟΧ Αγ παρότα;, Ὁ 
ἐγαά τς βι π ἤέργρτο εἰοῖραν το μαχίμων, 

Ερνατιοον τὶς αὐ οαΠἘ]π1α.αὐα δὲν δρας, Ηοἴγ ςἢ. 
ΕἾ βνιον, τϑ᾿ἤσιις Φαρτῖῃεί. Ῥολλιχ Πἰδτὸ 1.52 τ εἰ ε Εινύκ, 

ἄγεια σ 'καγν ρα καλεῖται. αὶ ἡ «ἰρδι ἀπ ουσι παῖς συχᾷ)ς» 
ποπίπηῃ ὁ καρπος» τὸ ἢ ε “μια συλλέγειν» Ἀ ἀπε. συκᾳΐ 

αιΐῃ δι εἰρινεαίζειν, ᾿ 

Ἐρνοχέμιος 2; ΠΟΓΓΙ] ΠΝ 15 411 ρίαητας οἄμοατ ἃς σιγατι 
ΕρνΘ,,ε0: στο τατυ,κλάδος, ΟΣ ΠΟ πη ρο5. Οἐνῇ. ξ, ϑρέψα 

νεΐ ἴσον, Ὁ] τα: ΠπΉ οτ ἃζ Ρατεηλ.ε ἵμεα τοί μνων ἐπ Ἐὶ Ῥὶ 
ς δεὶ ῥαζων: «ἔχων μακχραῤ ἔτιιτοχ οἱ Υἱγρῖς [ΟΠ 6155 Ῥἰοίς 

« σαρ. 81. ἶρνη φυτεύεται ΓΗ] (ουιιατεν, Ταςορ τ. 10.: 
(ΑΡ.7.{ξὰ Ἰεσεμά, φυέτω. τ Ὁ 

Ἐρνύτεις» Εἰ οἴ; ἀπ: ἀτοὶτγδάττ εἴρνν,βλας ματα ελόσοις, 
πὴ τῆν ὁ τὸ ν Ππλ1Π}ς εἴρνεὶ αἰτῖ5 τανλο 5. 

ξα.. οἰλιῇ 7 Ἰηςο 1» ΟὐγΠ, ξ.) τὸς μϑ Ἐκ τὴδν δ᾽ 
εὑ: 

ἔρξω ργὸ ῥέξαι ἴοογο, 
Ερξ Ξείνο»Οογοἰ τον» Ιόγοίοτ, ς 
Εἴβξεις, τὸ ποιήσεις, ΓΟ ΓΟΓΙ5. Ἡοπιον, "1α4, εἰ δύ κεν «εὐ 

ϑοντῶι ἀχαμοί, ᾿ 

Ἐρξ: ταρρτο “ρεσωνριοιμρεβηταταινίεμιρξετοραίς ᾿ 
σεπαμρεν κτος εἰ σ΄ ἀρ όΡ μοι . 

εἰπε ῥέξῃ, χοοτοουροῖ πιοτατη πα, 
βξ ον, ΓΑοΡτ Δ ΡΟ, 

εἰξιιριευα: Ὁ εἴρδωνν οἱ ἃ ῥέζω, ρον πιεζατίνοῖπι; Ηρ 
νον κακὸν ἐἰρξει. 1 ΒΟ ρίτομη χπα]ὸ τσαξταδίτ,ε Ἴδα (ᾳ 
ξεσι, 4] αξη ἴσης, Ἐπ ΓΙ ρ. ! 

Ἐρῥεις,στάΓῖο [θα πη αἱ 1. ΕἸΟ ΠΟ, ϑειλίη τ᾽ εἰ βόεσσι ε 
γα 5 ΘΕ Ίοσῖα Ἐρίξτ: ᾿ 

Ἐ φρμα ΡΟ εἴρφρκαι. μι. ̓ ρήσομαιομέσ.αορ,β, νρόμίω, ἰητογι 
Οαγ 17,6. μετεεκκήσαι κ ὁ Ἴρειϑαι. Ομ ἀτπιοῦιις, Αςραί 
δὐπύκραναι γε Ἢ ὁβ σε ἔ' Θρμα!. εἴ ρρμαι «ἄὺ πετορμίῴοις 

πετουῆμων . Ιάοπι. εἴρεώτι τὸν χοαίμνοντοι οὐ «ἰδεμείναντει 

8ταπι ᾿πτογγοσαγο θη ΠἘἰπδητος. Οιμη «ἰδίας 
ἐς ἐὸ [οἰτατον, ΡΤ αταγομοῖα Γι] ς, ἤρετο, ἢ οὗτοι εἰς 
λέμιοί οἰσττοσϑυτ,βιμν ἰι] Ἰηααῖτν ὁ απιον μοίτοα {Δ 
[ὰπτ ποὺ καὶ 

Ερος» Αἰο] στο ἐμβατλοτ,Οὐγενθσο ΠΗ ; 
το, ἰοἰγθογηιπι Ἄχοσιείπητ, Τσαδιιητταιηςξη τά 
ὁ τη Βοηδαι ραττοτι ἀτοὶρὶ ἀεἰθογθνοιιπι ὦ νει] 
Δίιογο, 

Εἰ ο9 τὴ, ε διι, τ ορτν, Ης οἷ. 
Εἰ ροψ,αις μοπλθη ἀρὰ Ἠείγεδ, Ἶ 
Ερπείκανϑα, ἐγ ποτρασαητηα 5 σΘΏΙΙ5 μοῖραι 4118: δὰ 

Ὀιοίς, [1 3. ἢς ἀϊξϊα αιδά ἰοπρίιις ἕο ιῖς ἢ 
ἃς αἰταταγ. 1οῖταγ ἃ ΓΙ ̓ ηΐο τορίωτία Βεῖρα. οὐ 

Ερπέδοονα. Ηεῖγς. ὑλέπεδο; [ἀργὰ αὐπεδόεοσα. οὐ ναΝ 
Εἰ πεταὶ 5 τοῦ . ΤΟΡΤ ΠΑ. ἔξυροητος . τὰ αἰἴποδει, πῆρα τὸ 

πῇ ω κέναι. κριτωχρης ικιῦς ὃ Ἂ πὼ λοιποὶ ΤῈ] ἀλόγων ζαδν : 

Οὐ. 4. ἀς ὕσοόῖῆθο.. Παύτα ἢ γνόείνθ- περῆς σε 
γαῖαν Εὑπετὼ γίνον γῷ. ΤΠ ΟΥΡΓ.Ὲ Ἱρποτοὶ Ρῥτορτὶὰ οἱ ὄφει ὰ 
πὰ ϑηρία. 4 τ 9 γνῷ ἴ 

Ερπετύδιηκτος,νιγ7,ὰ (γροῆτο πιουίμϑι ἐὰν 
ρπετος, ζνο [αγρομ,τορεῖΠς. ἶ 
Ἑρπηλυ. νὴ ς Σκολ σεν όρα, οὐ ἢ εχ ΩΝ 
Ερπ δῶν ον Θ᾽ ΤΠ τον 

Ἄγ που οἱξ ἐὐπὶ χολὴ εἴκοατος ἤγριον ξόνϑὴν, 
ἔγηξοτα ἀκ πιροτηνίχτα ἴῃ ΑἸ ἰσυα πὶ ῬΆττΟ ΠΝ ἡγουισεει 
τοτῖα ἢ ογα τοῦ αογιόγαιις χ οἰτῶγίς »ἴδτραδο ὃ ; 
ἀο [ιδἱ εέξζανα τἀγπο ἐχεάϊες. τώσπιαις, ἕρπὴς ἐπ 

τι: ἕρπης νεγὸ κεγχφίσςς σθπι ΠῚ ΠΠ 1115 δοτὶς τοππό 

τα (δ χυτία. Ῥυδαας, οχίσιας τηἡ Πόσαις ἢ μαΐϊον ροῦ 1 



ὌΨ : ὺ ᾿ 
αὐῖαν οχοίτας. Ψ1Δο Οαἱςη, 14. ΤΠ ογαρ. Μογιο αὶ ἃς Ραι]. 
ἀν Ρογγὸ μῖς ππογθιις χιΐ Θά οο ἕρπης» οὐ πὶ ἑρπη- 

ἀταγ ἃ ΝΙσαηάτουν Οἱ ἰηαλῖτ ἴῃ ΑἸοΧΊ ρμαγ, ὁλοίων 9 ἐρ-- 
αν, ΥΟΙ ΤητοΓΡΥ.. τόν τε ποδισμοὸν χὺ συρμὲν Ἐχρομἶτ. ἂρ- 
ὁπὶ ἕροτης ἃ Οταςῖδ ζως ἡρρ(νε ἃ ἸΝΊςΟἾαο Νὶγγορίο ἰῃ 

Πρ οἵε. Ργοροπιατιτη) ὃς ἃ Γιατίηῖς Ζοηα, ΡΙΪη. στο 26. 
, .Ἰρηὶς (λοτὶ Ῥίαγα Πιητ ροπογᾷ 9 ἴητο α1185 πηράϊαπι Πο- 

ἀπλ οι) 5541 ξοίϊον ἀρρο τιιτοϑί σπόςατ ἢ οἰ χοτγίτ, 
Ἰδοπῖας [αγ ρὶι55 ἕαςῖτ δα ζοπᾶ αιατῃ Οταοὶ ἕρπεπι νο- 

Ἐς Μάγος 5 Επιρίτιςιις πογροζοιπι ποιιϊηαιῖτ : [ογροη- 
ὁ ἴγα Γιασγετίις [10,6. Ἐχιγὶτ ἴσον Ἰρηῖς ἃς ντὶτ σοτ- 
ἢ 5; (3 ΠΟΙ 116 ἀΓΓΙΡΙΠΣ ράττοηι γορίταημς μοῦ ατ- 

ἴαςον ἰμ Ὁ] ςητοῦ ροῖ ρυϊπᾶπη ἰηΗοχίτ. ἱπαιΐοηϑ » Παης ἀρροῖϊτιι ἴσον ρθη 1589 ὃς πογρετα πιουάαχ. Τα] 15 ΡΟ ΠΧ 
γαπυς κὸν ἔχ κίθ..1. [ἜΓρΟΙ5 ν] σις ν οοα 59 αἸτϑ δαλιπη Εἰ δ 15 

Ῥοάίθιι5 τηαηϊ δύ αιιο αἰ Ἰχιιαπάο τας πιιμι εἴθ, κὐ ὑωυπέ- 
κ᾽ γε μεᾶλει γκἡ φλεγμαίνειν, ΕΟ ἀο πὶ εὐ π1, ἕρποντα ψυδρα- 

ἃ Πιοίοςο ἀϊςοτιτ. 
υ 5 δ) 4ἱ εγροτς (Ὁ ἔοι! τεροτα γγορῖάγογ, Ἐρίρτ. 

οἰδοπὶ ιιο ἑρπετὸς. 
Ἐγροηϑ:ν μς γόσημα ἐρπινώδες} }}}}0 ἀς ται η ο»ἴσγρεης 
65 ΠΊΟΓΘΙΙ5. 

γαδῳ ΠῚ ἕρποντας “ποιεῖν «δ πίνοντας ἀμέτρως. ἀϊεϊταγ 

χ Αἰργρείαςα 4ια τάπιοῃ γῇις οἷς Πγοορῆγοη . ἃ ἀπτς 
ο- 

σω, πιυχφρν Εἱ ερπίζω, ὁ εἰρπυςἀζῳ, ἘΓΡΟςτορο, ρυαάϊοτ., 
Ο[Ὁ]. Γι ρταστογῖτο Δι} ΠῚ ΘΠΓΙΙΠῚ εἰ ἀΙΡ με ποηριπι ἕοτ- 

ὕσειν βρέφιθ- Ἰηΐαη5 41} τορἤτ ἱη Ερῖρτ. 
δοοὐἹ οἰςαἀλ τέ εξ. ΕἸ είν ἢ. 
οἱ ἔρπυλον, [ΕγΡΥ ΠΠπιση, γα] ὁ {τγροΐ ον. ἀιδλιπη δπὸ τοῦ 

οἱ [ἀγρῶψο. Πλιὸ οἶτις σεπογαν Ποτγτοηίς αιιοᾷ οάοτε ἴμπι- 
ἀππ| γοίοττ 7 γεπίταις ᾿ῃ σοτοηαπηθηζα : ἔο]1α μαῦοῖ τὰ- 
ἴψιιε οτί ραη!οἷς οαπάϊάϊοτος. ΕΠ ὃς (γ]εῆτς αιιος ὃς 
Το τα τ αι ἀ ΠΟ ἢ (δτριτοίρα το ξξις γάλι 15 αἰΤατρις. γι- 
ἷἷς.11.3.ςρ.4.6.ἃ 4ιιο ποπηῖδ}} νατίατ. ΡΉη.Πδ.20.ςΑ. 

ΟΠ ας οτίαπι ΤΉ ςΟΡατ. μι Ππ.1π0.6.ΑὐΠΠοΡ. σοπηηηθητ ἴῃ 
Ποαηίίοσ ᾿π Ὑ Πογιαςῖ5.9 ἡ ἐρπύλοιο νομαίε. ὅτε φιλόζωθ- 

ἴα: ῬᾶΓ5 οἶτι5 τογγάτη ἀττισοΓῊ γαάίσατιιγ 9 (οἰρίβμηηιις 
στ) τοτερίμ ὄθηξο σκεται ὧν. ΡΒ ζοζόλίθ- λαφίοισιν αἰ εἰ φυνλοίσι 

15. 111 εἴρπυλλον κερφειδέα γοςατ. 
φερτασιις. τη. ΓΟ ἢ τσ, τη 1τῃ5. ΗΠ εἰγολ. 

οὐδ ον τα Ρ τ 1591 ΕΡΊστιάς πλμγο. 
"κὸς οὐδ, ὁ. (᾿ ΡΟ ΞΟ ΓΟ ΡΊ1115. ταὶ εἰρπυς ικρὲ ἡ ταα]α 4Π8 [Ὀγριιητ. 
«Εἰ πεταὶ γα ρτ 11. εἱρπυςικοὶ ἕλκυγν ἰσοτα [ογροπεῖα. ερπυς εχϑὲ 

ΡΟ Πα φαΐ τι α 14. Ν4Ζαη. ἷ 
᾿φα,ΓΟρΡΟ:ΓΕΡτουνεγρ Ο» Έγροδορ μοοΪ. 1η Αἰαοονθὸς 

φϑονΘ- ἕρπει. ΑἸοῖρις διτοπι ἱπογο ΠΕ ΠτιμΠῚ ΡῈΓ εἰ 
πρὶ}. ἸΝ οατγ ἰἀοπι δορὸς. Αςοιίατ, ππηχῖτ ᾿θ]άςπι» 

ἐρπειν κενας » ἀτὸ ΡΟΥ νἱαϑ νβοιιᾶς 5) βαδίζειν. ἐραειν ρτο- 
ΤΡΟΓΟ ἰῃ νΟΏΓΓΟΠῚ 9 χαὶ το τα γασρὶ εἱλεῖ ὅτ. γπάς εἶρπε- 
Ν᾿ ον λλσιούαιτπεηε, ἴῃ Ραος. ΡτῸ 4ιο ἀ εἰρπ7ον ἀἰςῖταΓ 

τ. 
Πρ Ργβζογιτηπι ροτγίςεξ, ἃ ῥαίνα. ὃς Ρ Πτιιιπα ἐ ῥάμμα, 

{μπι.ὅς Αὐτηζ, εῤῥαύϑίω. 
Π χίζαηϊα ἤιρτα ἄϊοα.ἰη πα. πιπιετο. 
4 Ηοτπογ. ρτὸ ἔῤῥαςο αἰρογῇ, ρογβαῇ ογαητοὶ ῥάζω. 
οἐη οἵδ σαι ῥαίνω, 
ΤΟΙ βαγα)ῶς, 

οἰ ἴῃ 2.Αοτιξ ἃ νεῦθο ἐῤγνυμενηάε ἐῤῥαγίω ἴῃ Ῥαίδίιιο, 
ἐὐῥαγη ὃμξρρς οτιιρῖς ἐπι οτ. ΑΥΠορἢ.νεφ. βροντὴ δ᾽ ἐῤ- 
ΠΟ 15 

οὐ ἐπεγτιαπινίορηϊτοῦ, 
γί τοϊητογίσ, ΐης ἐῤῥεινοροτῖγο : σπάς οτγάγεινε νος 

Πἶι5 Νευγί συν τάς 6ε11.1.16.ς. τς. ἔῤῥειν ἐς κόρα κοις»αδ1- 
Ο591.ἦτο 1 τπα τη το]. Αὐ 1.1 ΕἸατο, ἔῤῥ᾽ ἐς κόρακας 
ἡμλύ,αθὶ κά ςογῖιος ον ἃ πο 5,Ἐῤῥ ἀπ᾿ ἐμοτονδιι ον 
ΘΟΟΥ. ἔξῥεεν εἰς οἰἰδύω ἵθατ δά τπξοτος οἷη ἘρΊρ τ τοπι 

πραγ, Ἠιιορατ,ργο ἐῤῥεε:ὰ ῥέω, 
οἰξὸ δ ϑέως. Ἡ εἰν “ἢ. 

ἔξιις (απ. ἱπά οἤπίτιιτι ρα Ππατπη Δ εἴρημαι. 
εν ἩςΙ ΟΠ 5. οἱ ἐν τῇ Εἰ ρσῃ ὅθητελοιώτες τα γομωζύυῆνα [ὩΡτΑ 

“ἢ 

ἐατ.11124.γ.οτιπὶ 1πῆπ. ὄφρα τὶς ἐῤῥίγησι ἡ ὁ Δεγνων αὐἰϑρώ- 
δύκον χα χαὶ ῥτξαμ:ἃ νεγθο ῥυγω, ῥιγήσω,ε ῥῥίγοκφ 9 δί ἴῃ πης- 

Ὁ οεέτο, ἐῤῥιγα.ν ηάς εῤῥίγω,ΐη σι! τιπέζιιο ἐῤῥίγης» δέ τοῦ - 
σι τὸ ἐῤῥίγηοἱ. φοξηϑῖς 

ΑΙ σς 0.40 ἐν ὃς ῥιγωςνπάς ἐνεῤῥίγωσα ἀρτι4 ΑὙἸΤΟΡΠΒαη ἐπ 

Βόσγοο.. ἕοσγηϊάο, Ἡδςο ἀ, αὐτὸς ὃ απϑύδοντι κ᾽ εἰ ῤῥίγρντι εἰοι- 
ΦΥΌΙΤΙ ΟΓΡΓΕΒ Ἰοᾶππος Πἰδοοηι5γτὸ εἰ ῤῥίγοντι ὅτω κανονίζεται. 

ν "εργῥυγώ, «ρῶ το τυπον᾽ ὁ μέσος αὐοικεί μῆυ Ὁ. ἐῤῥιγα, νὰ ιν τούτον ϑέμιρ 
ον βαν: 

ΕΡ 633 
εῤῥίγω, τὸ τρέμω, 

ΕἸῤῥιζωϑε γα ῖςςς ορΗς, 
Εῤῥικνω μῆνα 5 {ἴτατὰ ἡ» σοητοτῖα, ἃ ῥικνούϑει. ἐἠῥικνωυήψων Τ᾽ μορίων; 

ἵζνατις ςοπτογγάίαας πιοιιδτὶς, Οαζα [ἶχὸ αυΐηζο, Αηϊμιαὶ, 
Ατιΐζοτεὶ, ὶ 

ΕἸῤῥινα"» τοὶ» πλοάιςαπιοητα γοσαητ τη ρἸοἱ 5. ιια; πατΐθιις ἰη μη - 
τὰν Ριιγραηο σαρῖτῖ, ΨΊ]ρις τηςἀϊσοιιπι ῃαί Πα (ο]ος ἂρ- 
ΡΟΙΙαγς. 

ΕἼῥις » ως. ἡ» Ἐχρομὶς ργοῇτγατιο ἃς ἀοϊοεξῖο ςοτροτὶς ἀριιά 
Ηἱρροοτγαε. 

Εῤῥίφϑω,τγαιίςατ,οἴτο,ἶτα ἴῃ Ἐρίρτγαση, 
Εῤῥα, ΑἸ ΡΟ! Ἐπιγὶ ρα, Ἂ 

Εβῥυίω 5 Ηιιχὶ, εἰ ἐῥύν μὴ διω όμεως ὁ αἰνίξας , ἀἰ [ουιγεῖτ οιιπὶ ἐορ ας 
ΑὨπΙβα]. 
Εὐῥυθισ μά Θυγεπιοἀιίατιις. 
Εῤῥυτιδιώμυ Θ' τι ρατιισ ἴτοπὶ εἰ ῤῥυασωμήμίθυ, 
Εῤῥω» Δὲ ΟἹἸςὸ ρτὸ εἴϑα, [τότ ρτὸ φϑείξομαι. Ροτοοςουαποίς ον ΡΟ πιπν 

Θ0.Ρ]ατο ἴῃ ἘΡΠῈ. πόλεις εἰλλίωΐδας εἰῤῥάσας ὑαὺ βαρζαξων ᾿ οἰκίζειν, 

14 οἴὔτ,ντθς5 ἃ Βαγθαγῖβ Ἔχ οὶ [5 ὃς ἀἴγατας ἤσιοτς ἴσα ᾿ἴαιιγα- 
του ῤῥέτω, λςεἴτατ, γαϊοαῖ δὲ ρεγοατ, δεϊἐϊοτιγ . νοὶ] ἴῃ λα [πὶ 
τῆι αθοδτ. εἰῤῥε αὐτὶ τοῦ φϑείρου τὴ δποφϑείρνηϑιε ἀἸοίτιγ. Ατδορῖι. 
ῬΙμτο, ἐἰῥ᾿ εἰς κόρακας ϑτότῖον ἀφ᾽ ἡμδιῥ. Ἡ Οπιοτ. 11124...εἶῤῥο κακὰ 
γλίωών Ετ ἔξῥωγρτο μῷ κακοπαθείας τὺ φϑυρᾷς ἔρχομαι» ἱπαιρἱςατὸ 
δ( οὕ Ρογηϊοὶα δοςθάο. 14 4.9. Εὔςι δὲ μοι μοίλα πολλὰ τοὶ καίν."- 
πον ἐγϑεέδε ἔῤῥων, τ ἴῃ 8. Οὐ μὴ τοὶ ποτέ φυμιτεὸν κδξικαννέα βωμὸν 
Νεΐ πολυκληῖδι παρελϑέμῳ ἐνϑείοε ἔῤῥαν, ΑΙΠ]αυαηο ἔῤῥω, αριὰ 

ΘΟ ζ νχ ἕτς ἅρο. 1114 (4.5. ἀς ΝΪςαπο οἰαυιάϊσαπτς, αὐταρ ἃ ἔῤ- 
ἕων ΤΠλησίον ἐἴγϑες ϑέτις πἧὸ ὅλη ϑρόγου ἴζε φαειν οὐ ν δ] οἴῤῥων 4ιαι σκαί. 

ζῶν ἀιχίτ. τοῦ οἴξῥειν ργὸ Ῥογίγε ὄχομΊΡ τπὶ δριιά Χομπορῃ. ἴῃ 
ϑΥτηροῖ, ἐπεὶ γδ ὁ γίλως ὧκ “Ἶ᾽ αὐδρώαων ἡπολώλεν . εἴῤῥει τοὶ εἰ μερὶ 
τράγματανρο πιπι οἴιπξ γο5 ποῖ: ρογ ) ν ογθα ἤτητ ἴσιισγα:. Ρ]α- 
ταῖς. ἀς ΟἸςογοπευτίω 3) ποιητε κί ἀυτεῖ, πολλιιν δυφυών ϑπεγγοοαίνων, 

παν τείπαισιν ἐκλεῇ κὴ ἀτιμον ἔῤῥήν συμξζγκεν,ςμαποίςοτς ἀτηϊις Ρε- 
τῖγο,ἤς ἐῥει ταὶ καλαί, Χ ἘΠΟΡ.Ρτἰπιο,ἐλλίμικ, ΡΟ ταν ὃς ρτὸ 'ᾷ- 
ςοἴΐοτς ἁταιις ἀῖγο Ρίατο ἴῃ ΡΒ ΟΡ, αὐτοὶ ἐῤῥει ταύῖτα ἐμ οἴ ἑαυ -- 
χώρας ὧν ὃ ἐνίωῶ, εἰξῥων ἐκ βυϑ' 3, οχ βιιθίθιις ἐπιϊςαῃς, ἰῃ Ἐρὶ- 
ϑτ.ἐξβει χοας ξαπάϊτ Πραπλῖπα 5 Εὐιτὶρ.η Ἡςφοιθα, ἰγριω ϑυσίας 
ὡς χέγω λογνν:ὰ ῥέωγν [ἀτρατο ρτὸ χέω, 

Εἰ ῤῥωγὼς. ἔταξγιιϑον τε ἐῥωγῆαφτιρτα, ΔΙ ΠΠΟΡ.Ἷη ΓΊΩτο ἃ ῥάγνυμι, εἰ)- 
ῥώγισαν τάξεις.» τά τος τιιρτὶ Πιητ» Δα {|4, ἐἴῤῥωγέ σοι κακαὶ, εἰλὶ 
1ηΠῸ χοτγιητ πγα] 4.1. ἱσγιιογιιπτ, ΕἸ ΓΙ ρΡΙά, 

ΕἼ ῥωμαμοοη βγη ον Ππα]ε ον ΑἸ θο Χο ποΡ νη ΟἘςοποκηἕῤῥων- 
τὸ μα Ἰλονεργαροϊοητος οὐδηῖ, ἐξῥωσο, γΑ]ο ν» ε ῥῥοίῶει εἰπεῖν, γαὶς 
ἀἴςοτγο. τὸ χαύρειν «᾿ ἀστιέϑειι. ΓεΥ ΠΟΥ ἘΠ ΘΠ. πολλαὶ « ῥῥοίόϑτωι φράστις πο 
συφῳ συφοκλεῖ 5 αὐτὶ τοι οἰμώζειν. οἰξ ΘὨ πη ὙἿ διλογως ὀχουσων λέ- 
ξρωγ,χαινέπω νοτὸ ἀἸορτ αὖ εἰῤῥέτω,ὸα ἐ ῥῥέτω ἐἸσατιι ὅη ὁμο-- 
λογρυυάψων χακώγοντ εἰ ῤῥέτω φϑόνΘ-, χαιρέτω νοΓὸ δὴ αἶα δυκοιωΐτων, 
ἐξ ἀγαϑεών κατ᾿ δυφημισμὸν» φυυαηι ἀροττὲ βροπηϊηαγὶ ποθὴ [ἴσος 
νῦ χαιρέτω φιλία)χαιρβέπω χόγρς 9 ἐπειδὰν ἀηδιως τις εἴχῃ Ὡρὸς ταύτας 
δὶς Οἱσογοςπγιίταπι [Δ] το πη ἀϊχὶ οἰγ]α:» 14 εἰζ, πολλὰ «ῤῥώδορ 
νο] ροτῖιι5 πολλαὶ χαίρειν. ῥῥιδόϑτοι Φαναι αὖ πίςει, Πάόπι να] εις 1π|- 
Ῥους»Βιια. ἴῃ ἘρΡΠΣ.ε ῤῥώθϑει λέγω» ν4]οτς πρεο. ἤς να!εαης αι 
πτοῦ πο αἀἸ!]Ππάϊιπα νοἱμπης. Τογεησ. ̓ῃ Ηοδας, πὶ, Οἰςοτιαά 
Αττ, 110. 4.564 ναϊοδης τὸ νογδογοζζα μοποίϊα σοηΠ]14. Αὐ.1π 
τηοταρ. χαιρέτωσαν αἱ ἰδέα. ΤΠ ΠΕΟΟΥ. χάριτες κ᾽ ἱέρων: χαιρέτω ὃς τις 
τοῖθ.. )οπιοἹἘἢ. εἴῤῥωτο σλήϑειςςοηξοττῖοτ οἴ. εἰ ῥῥωάθιηστεν μάλλον, 
δηϊτπατίογος ἤιητ οἤοξ . Ὑ μπογ ἃ. ἐῤῥωντο εἰς ἃ πύλεμον» γιὸ - 
βὸ ΒΕ πὶ φαρο ΠςαητοΙάςηι, 

Ἐῤῥωμβυεςἐρως» ἔοττ 159} 6 Ποππ πτῖι5. ΠῸΌρτγαῖ, ὅσῳ γὸ αὖ εὐῥωμῆνες ἐ- 
ρῶς πίω ἴδ ὄνων αἴοιαν ἐἰπιμάσης,ὅζς. 

Ἐῤῥωμῆῥης»ε(θ-, ἐὶ αὶ ἡ. [πὰ ποῃ ΟΕ 1η ν ἤι. εἰξῥωμῆν ἐσερες. ἀοτίοτ, εἰ ῤῥῳ-- 
μϑνεέςατθ- τῇ ψυχῇ» ΧοΠΟΡΗ. εἰῤῥω μήν ἐσ ερον οἀἰδεκούῖμαι 7 στα] οὶ 
αἰῇῆεῖοτ ᾿μλασῖα, ΗΑ] ατὶς. ἐῤῥωμῆς ες ὠτίων μάχίω ἐἰγωνισείμῆν(θ-. κι 
ἴῃ ργῷ ῖο ξοστὶ πὸ ἀοσογταιτ ΡΙατατς πη Ρουὶ οἷς. 

Εἰῤῥωυά!θ-, να ]85 ν]γ 5.4] ργοίροτα να!οτιάίης νεῖται, οπιοίξ, 
δυποίπις.ε ἐῥωυβοίθ. κχὶ δυδ'αμμιονών διατελεῖ, " 

Εὐῥωμήμως, ξοττίτοτ, τοδιμτὸ, Γαιοίαη. ἴῃ Ολιις, δ σφύφαν εἰῤῥωμήψως 
κατάφερε»ἱιν ΑΠ4ς πηι !]οιπὴ ἀφίει, ΡΙΑτο ζ.4ς ΚΘΡ. ὡς εἰῤῥωυΐνως 
εἰς πἰω) κρίσιν ἐκκᾳ ϑαίρεις » Πιὰτῃ νοΒοπιρητοτ, ἐ ῥῥωμόμως» πη Ο 
Ρταίςμει δὲ ἔοττι υ Χο πορ. Ἶ 

Εὐῤῥώοντο, ἔς {πἰπαδαητ, γι ο σδητ» Ηο ἡ. εἰ ῥῥώοντο ΚΣ Δ ΝΑ ΚΣ 
Εῤῥωὸς, δια ρογ»σύαρθ- κίονος, ΟΠ ἐπλαοιο. «ἤρα τὸ όρφυ εἰνγτὸ ὀρμᾷγ, 

Τςορῆγοη Ργὸ ἁγίετε Ρο ἐπ. δὴ ϊ 
Ἐ ἐῥωστι,ν αἰ]. εἰ ῥῥωσεν ὄυανόρία τας πολεις9 ΟΜ] τάΓ11Π| ἀΠ.ΠΊΟ5 οοπῆτν- 

πιδατ ΡΠ πτατ.λη Ῥ γῖς]ς. ᾿ 
ἘΡα ἀπ ραὶ τοσοῃ8 Πα» δύ τοποτὶ μορά!. οση. Οὐγῖα » χοεὶς 

" μετείοσαρχωρὶς δὶ δ᾽ αὖϑ' ἕρσαι. ΤητοτΡ.νεύγναὶ κ ἄπαλαι ὦ ἑρσώδειφ 
χὔγρεω δροσώδειςτ στὸ τ' ἕρσας. ἕρσαι » ΔΡ6πᾶ: το ΠΟ 78:5 γΕ] ποιιοΠ]α: 

Οὐάϊο 9 νεἰ πη ο]]ος Ματτία! : ἀρηα5 πιογαβ, νοσδιζ ψάαῖτο; 

4145 Θρροπῖζ γετμ 5 να] 5 ὁ πος ἕρσας γΟΟΔΠΊΙ5 φογ(85. 
Εσώθ', ὁ, γοίοἰ ἀτι5,δροσώδες. ᾿ 
Εσταωνγ ογμα) ΓΟ οἰ ἀδοτοπογα, ἡ αὐτῇ Ἧ 

Ἑρσυ,ηςγτοβνοιπι ἄρῃ ίο ἔργα ἐρσὴ τεδαλη αν ἰὰ οἰζ,ϑολλειν ποιούῖσοο 
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υὐ αὔξειν τεὶ φυτεὶ, ἘΠ Ο τιον. δ ρότοτ. 
Ἐοσάεις,εντος ὁ) ΓΟ ΟἿ ἀτ|59 δ ρφσερός. 
ΕἼ σίων ἐνίθ- ὁ νρτο αξσίαν πα τορτοῖας ν ἸΓΗ]1ς. τὸ δ ρσὸν, ΡΓΟΪ ἘΣ ψίτ 1ς. 

ἐρσένων βοών,παατίι τ θοιι πη, ογοάοτ, ἔρσεν(θ᾽ γόνου» ργοί ς γἱ εὶς 
115. πτάν τοῦ τοὶ ἔοσφνα, Οτα πος πηαγο5. [ἐπι Πογοάος. 

Ε σομήμιω, (ςΠ οἱ ΠΝ Ί Δ 4. οχ ροηΐς δδοσιζο βρέ, βρεχουϊβίω. 
Ἐξ σις γειος Οἱ οχυιβγσλοκη, το σατο, Οἷς, αὐαδεσι. Τ᾽ πον ἀ.ὐ χζοσών 

τεήίγων., ἐν ἕρσει αἰαδού μᾶμοι ΤἿ ἐν τῷ κεφαλῇ τρεχιόν, δ Π14 1, ἐν 
ἕρσει,ἡ ἐσέρσει, ἢ ἐν πλοκῆ κἡ αὐαδέσει, οὐρα τὸ εἴρεινγηοάαγο» πσξξο- 
τοιϑῖς ΨΊγριϊ.- συμ οἰ ποάμιπι σο [ςεγα βπιςητος. ὃς ογΊΠο5 πὸ - 
ἄδητασ 1 Δι γιι πε, 

Ἑἱρσωδης)εδε, ὁ κἡ ἡ το δἰ άιις. . ὃ 
Ἐρυχζαίω, εγιιἐτογάς ἰδίαι 4 οἰταιτ δ᾽ γεόθεῳ νογὸ 4 [ἀτιτῖς. ἐρυΐ- 

γάνειν οτατστιιπι οἰξ:ἐρδυγεάϑε Ροοτατγιιπγαῖς ΡΠ πίσιισ. 50} πηὶ- 
ταιγ ὃς ργὸ [απιίατς ὁ ἐγκωμιάζειν δι. 

Ἐρυγὴ » ὅτ 5 τι ζεις  ἐρδυγμεῦς, διιϊ4ας. πνδύματος αὐαπομεσὴὶ ἐν, ςο- 
κ(9 χου. 

Ἐξυγηλὴ γ ορ᾿τποέοπ ταρμαπὶ τοῖς Ἡοί γε ίο: ἔοσίδη χινοά γιιέξιις 
εἴσατ. 

Ἐβυγιβαήνω, ογιιξξο. γαάς Ραττοἰρίπιπι ἐρυγμαίνουσω αριιά Ἡοίγοἢ. ὁ 
βοιξ κα ὁ ταῦρος ἐρύγμανον δπὸ πῇ εθρυγὰς. 

Ἐρυγματώδευς, (θυ, ἡ ἐνγιιξξιπι πποιιεηβ.ντ ἐρυγματα δος γόσοε, ΤΡ - 
- Ῥοσαποσθιις τιυέξηιιπι εβοξξιπμις ὃς ατιιοῇις. : 
Ἐρυγμηλίθ.,νὴ ΓΟ ποτιϑοσγδυῖτοῦ δοαπ5, ΗΟ. Π14.4.σ-δυ᾿ ἐν φρώ- 

τῆσι βόεοσι, Ταῦ ον ἐρυγιηλον ἐχέ πίων, 14 οἵδ, μόγε μυκώμμον κ᾽ ἐρόυ-- 
γόμϑυον δὲ προφί, Επίτατῇ, ἐρδύγειν γιιτ οἤϊε οεἴαπι τὸ μτ βίας «γα - 
απᾷν πυϑῦκανντ ἥρυγηο ἑχκόμβυ Ὁ» ὡς ὅτε ταύρος. γ πιο εἴς ἀϊέγιιπι 
φαύρον ἐούγμηλον, μον Ρ] ομα πλι1Πὶ τῶ μια ἐρύγηλον, 

Ἐρυγμὸς, οὐ, ὁντιαξξιι5. ἐρδυγμος ἐρυγή. ΑὙἸΠΈοτεΙ, κἡ αἱ φύσα ὃ) ἡ οἱ ἐρυ- 
“μοὶ αἴ ἀπεπῆων δυσώδεις. ΑἸ101.διὲαὶ τί ὁ π]αρυὸς λυγμὴν παύει, ἐρυ- 

“μὸν αὶ παύει; Ἶ Ἂ 

Ἐρυγξ, [ἐρί πτςπτιπι, Ἡο εἶ, τὸ ἕρκος ὙἾ0᾽ πρᾳστων. 
Ἐρυϑωγω, αι δα ἔλοϊο. ἐρυ ϑοήνομαι τυ! οἴςο. 
Ἐῤρύϑεια, ας η΄. Ετγτίρα Ἰη [πα Οετίοπα τορία, 
Ἐρύϑυμα, τααὲχ μα" ογυτηγοάαμιμμαι οτίατπι ἀἰοΊτα1 9 40 πλΐὶς 

τὲς ἔδοϊοπι ρίηριητ. ρΓΟ νογςοιιπα 155 ἀριιά [οἰσρ 1 Απτῖσιι. 
μεςνὶ υἱρ τὸ πρόσωπον ἐουϑύματος,τσοτς Πιβιιία. ἐρυϑημα οτἰα πη 
ταροῦ ὀχροηΐτιγ το 7.Ὀ1οίς. ςαρ.2. [τοῖῖ ἀρια Ασηζοτ. ᾿ῃ 
ῬτΟΡΙ. τιιθεάο. ἐρυϑυματα “0᾽ ὀφϑειλμὴ,, οςι}1 Πα τ γοθοτο, 
ὙΠοΥ 4. ἀἸεἴτατ ἐρύϑημοι ἀτΆ 70 εἰρτο ἐρδύϑημᾳ. 
Ἐρυϑίξ (δι, οσπομιθη ΑΡΟΙΠπὶς ἀριιὰ Κ Ποάιοβο Ομ Ἶ) ΠῚ τρυϑί 

δίων ἀρρο!αης ᾿ξ, λιατι ερυσίζιων, 4 }1}91.ται ΒΊρΊ Ποπι, 
᾿ Ἐρυδρήνομα τας νογιδοίςο. 
Ἐρυϑραάνω, αν’, αν, πα Ύ Κρ αοἔαςῖο; ραιγριιγοο οοΐοσς ἰηῇςῖο : Ας- 

ααΐατίιο. 
Ἐρυϑρα Θ..α. ὁ. τιθεῖς» γα βού. ἐρυϑραον πέλαγος 9» ὈΙοπν ἤι5 ἐς ἤτιι 

οτὶς. ἐρυϑρ Ὁ’ κεύλαιμος [ίοπι ᾿δ᾽ἀεπητκς ςααπιο ο ἀοταάῖο ριι- 
τὸ αἰεὶ, φιιὸ( τιχτά πλᾶτο τα στα πὶ τη 1.614 πὰ [᾿ἀτιγον ΕἸ σὺ 
ταθοίζαι. 

Ἐρυϑρωῖθ: λί 3.9. 146 πὶ 1 κίναδος» ΑὙΤΊΔΠΟ. αὐ μαργαρίτης ) ΤΠςΟ- 
Ρ γα λίθος ἐν δικὸς Γοϊλπουπηαγρατίτα (Ἰςογοηί»γηῖο, Ρ]Ἰη. 
Ῥαςςα σοποῖοα ΨΊγρΊ]. ἦι ΟΠ ος 5 ιῖα ἴῃ σοης ἰιῖ5 μᾶς ππατ- 
ϑατιτίξοτας σοσ ]οας ν οσαῖ Ρ᾿Ϊπίιι5γ6α σοπηπα ςοπογοίσαξ : δς 
Εἰὐλῖιις τὸ ὄϊρακον βέρξεθε, ἀϊς! ἐχ Ατίόπατο Πιρτγὰ αὐ ποτα πλι5. 
Πηριυΐα νοτὸ Πιὶς το ἀοηγιι5 Ιοςί5. Γλιοίφη πη Αατοτίδιι5» λίϑοις 
φρυϑραίοις χ᾽ ὙΠ λοξων, πολὺ τοίλαντον ἦρ τη μῆνες βοί2.Θ.. αιιοαὶ ᾿Οοιηὶ 
ῬΑδιληι τατο ΠΠοχΗῖς ΤΠ ΓΟΓΡΓΟΙΟΠῚ Ἐταίπιπμι Δορτοἰιοηἀς5.5 οἰ 
γογὸ ἃ ἐρυϑρεον λίϑον, τις πὶ ν τι ρσὸ , ἐγἰδ ᾿ ται γὶ πγαγὶς σγάπιιπι 
Β.ΗΙ γον πλι5 ἢς αὐ Ρυϊηοἰρίαπι (οτος, σο]οηὴτ Ραγραγο 
ὃς φογιία οτὰ ἀςρίπρογον ογιοῖς πἴτους νο ΕἸδιιςοἱρίοπάοτς ρὅ- 
Ταὶσ»αθγτιι ρογζαγο σοὐ Ἡ] ΟἾθι115» ἀασ θὰις ρογξογατὶς τα Ὑὶ τπα- 
Τὶς Ἐρο τ δὲν ϑήαηα Πιροηάοτο. Τάςπι Γκιοίαηιις ΑΙ δὲ νο - 
«τ λίϑον ἰνδικὸν » Ἰῃ ΕΠ] τς 7) σεφανη μῆρ ἐν κύκλῳ τὶ κεφαλίμ) αϑεκϑεῖ 
λίϑοις ἰνδιχαῖς διίςερφς. ἄς μαργαρίτης. Ν ογἰ ὴχ νὰ ἐρυϑράγον λίϑον 
ἀϊχις τὰς απις γἱς Ἐγγτπγαῖιηι [ἀρ Ί ΠΠταπὶ δτάτιις ροοτα 4.501}, 
6.Νοχ ἃς Ἐγυτῆγαιῖς Τοτμγ ἀϊ5 Πρπαπάα [4115 9 Ετ πηοπιο 
ταλάα ἀϊι. (Ἰδιιάϊαηιις. δυῖοηι σοπηητας ΕΥγ Πα ας. ν οσδα τ, 
Ῥδηορυτ. 7. Ἐτ ΦΔΥΡΑΓΙ ΓΙ; ἐομοἤαιη. 14 εἴ. τὸ βέρξερα ἴτα οΧ- 
Ῥγεῆιτ ΤΊ ΠΣ Πδτο 3. ΕἸςρ.3. Οὐΐάνς ἴῃ Ἐτγτῆγαο ἰσρτιιγ 
415 Πἰττογα σοηςμα.. ΤΊ πέϊάαιο δγ ἀοηΐο τπιιγῖος ἰἀπα Ἰϊπιατὸ 
ς Ῥγορογτίις στο ΕἸΘρ.13. Ἐτ νοηΐτ ὁ τιισγο σοηοβμα Ετγοὶ- 
πὰ [αϊο. 

Ἐρυϑρίας, τ Ο τ Γ᾽ σι η 415: οἰ ΟΡ ροηΐταν ὀχρίας» ρα ΠΠ4ι|5.. Ατί- 
Ποτοῖος ἵπ Ρυαρ Ἰςαπ|.0 τε γδ δ ἐρυϑρίων δες τὸ αἱ χει εὐϑει γλεγεταὶ 
ἐρυϑρίας, ὅτε ο ὠχειών δεὰ το φοζεῖ ὅτι, ὦ χοίας, δηγαὶ μῴγλον τῇ πεπονϑέ- 
γα! τί, δζς. 

Ἐρυϑρίάω, κι ἄσω,πιακα, τ αδοίσος ταθοῦς πιδιιαάοτ, Ἐτ δά σοΥριιβ 
το βογταγτα χίώδομαι ν ογὸ αα απ! πχῦ. ἸΝ οατ, Δ (Ὸ], Ρίατο ἀς ἈΞρ. 
εἶδον ἐγ ϑρασύ,ώχον ἐρυϑριών τα, ἐρυϑριάω,γ ΟΥ̓ ΡῚΙΠι ἀμ τόποι ϑϑητικὸν. 
αἰτ ΟαΖα [10..4. 

Ἐρυϑρινὸς, οἱ. οἷς ρτ(τἰς φαΐ να]ρὸ τοησϑῖ. ἀριιᾷ Αὐἰος, μἰοτ. 4. 
τα θοΠ]ΠἸοπ πὶ νοττῖς Οαζα, Ῥ]Ίην οὐίαπι οὐυτυγπιιπι νοςας Π|Β, 
9 σαρῖτε σ2ν γορατζατ οὔμα πὶ δύκη , ἀιτῆοῖς Ατάςζησο [ἴδτο ᾧ. 

Ἐν 
δεῖς πππιΐοηι οἵο αἷς φάγον ἡ ὕπατον, νἱ] ταπῖοῃ 
γως (οτιδίτατ. ᾿ ᾿ τ ωΑψΕ 

Ἐρυδρόσδανον αιιοἀ ϑζέραῦ ϑύδεγον ὙΠρορμταϊο, γι δίδινυϊσο 
το. ᾿ιοδα ον πατιῖτα ἀρ τοίξῖς αι: ταιποη (ογίταγ 4 
ἴλ. ταᾶρπο βασι Ῥγοιιθητιι σὨ του οτη Ππλ1π| βοστιιπὶς ἃ 
ἔατιμας τἰπραπτιγ ἰΙαπα: ροΠέίαιις Ῥογβοϊπηταγ: ὃς ἴπ, 
μα νίις Βαῦεῖ οχτ πιο» ς φαΐθιις Ὀϊοίςοτιἀ. Πθγὸ 3.6 
Οαϊςμιις 6. Πυαρ] ῖς, ρ μάτην, ΡΠ πο δτο 1 4.(ἀρ. 11. Γι] 
φιαάταηριϊοδ, Ἰοῆροβ δρρατγῖπα: Ππη1}ς 59 (οἀ πυϊτὸς 
του ου ἐ[υις α ἤρογος ἃς Πριποίος, σοπίςιατος; σα 
οὐ] Ατῖηι εἶτοα ἀττίξα!ος ἴῃ οὐρα ἔθ τς. ϑοπιοη ΟἿ τς Γ 
ἔητοι ἰηϊεία νἱγί(ς, ῬΟΙῈ στ δοίοῖς, τα ἀόπηηιις πγατατ 
Βτοίςῖτ, τα χ {ΠῚ τοπιι 59] οησα ὅς τσ γα, σαειι ἀσογθο ὃ 
τονὰς γτ ΘΧτΉ τ Ὁ] Θη,ἐρυϑρόσδανον, ὅν Ὁ κ οἶν᾽ βαφ ων ἐρυ 
φρυφνὴ κὶ παραὶ δ γείῖσιν, Ξ ΝᾺ 

Ἐρυξρηδαγωμῆν 3:οτυδῖα ταάϊος εἰηξειις, Η εἰς, ἐρυβροδε 
εἰς πυῤῥὶ κόκκινα πυροειδῇ, ι ν᾽ 

Ἐρυϑροειϑ' Κὶς ὃς ἐρυϑροὶ ,γτηῖςα το πηι: δὲ ναίογῇ ἐρογπιατί 
νδὶ οχεγα νοητγθμι ργοσοογο αιιΐα γυσοης τα ἁυϊάλι 
11} ἐχ ἘμπομΠο ἴτα ἀπποτᾶζ ἐρυθροειϑ ὴς. τι δἰ οἰιπά 5, 
δογοίϊς γοσατιιγ ἃ Πγο οἷς ἸΏΤΟΓΙΟΥ ΠΟ ΠΊΡ ΓΑ ΠΑ 4118: γι 
τείϊοπι ΟΡ οΥΙς τοπι5 ποτιτοίι ἃς ἘΧΔΠΉΡΊ 55 ΠΕΘΙΙΘ 6; 
οσἰη4α οἱὲ [4 410 ἡιΔ6 ἐλυτρρειδιὴς β:Ρτοὸ ν. Ατείςου 
4ιο (4 νεἰδπηῖπὶξ [ει ρατα πη ἢ ῖς ἔοτπισπι ᾿χαίσοατ αὖ 

Ερυϑροκαρδιον τ ΓΟ ςοτάς,ῃος οἰϊοπηςά{4. 
Ἐρυϑροκαί ρδι(θ- κ»δ κι ἰΓ θγο σογάς ρυαιἑ εις. 
Ερυϑρόκοιμος,» ἡ χἡ ἡ 41 τι γεἰς οἱΕ ςοπηΐς. τὰ ζΟΡ ΠΟ ΠΑ 

αὐαπάαπη τη 4}} ΡΈΏ]ΟΙ ἡρεοίομα ἀἰ(εἴτητις ἐχ Ρ]τη, ΠΡ 
ξογίλη ἰάεο εἰ σθη!5 νοἰτῖθιις ν Πιγραταπατά εὶς εηΐπ 
γ4}1 Ῥιιη οἱ θα ἀμ τλτππὶ ἀϊξξυτη, »,. τη σοηάῖς γοβίρι 
ποιπὶ οἰἷο. 

Ἐρυϑρόνιον σεήυριον ν᾽ ἐρυδραϊκον οὐ γτἢγοπίοη (Ὡευτίοη [δι οὶ 
σοπν σοητι5 ποτα ἐς αι Πιοίςοτι. 1.3. ν]1ἀς στοτύ 
ΡΙΪπίιις ΠΡ «6. σαρ.10. ἘΠῚ ἃς αἴτια (1παιιῖτ σεπιις [λεγ 
τΠιγαϊσοη ἀρρο!]ατεγ: ἐπγα γα άιςὶς σοττῖος τιῦγο. 

Εἰ ρυϑρύπελας, Πα Ἱ]Π]Πατίο σογροτὶς τι σθης δ ἴῃ βαπηπηαί 
δηϊσ, ν14ε ἐρυσίπελας, 

Ἐρυϑρόποις,96ὸ 555. σι] ροάο5 Ππηζ τι δ 41. Ιτοῖὶ ΠΟΙΠΘΠ 
ΑἸ ΟΡ, ἰὴ ΑἸ]. ; 
Ἐρυϑρ ὺφοοὐν ὁ, ται δ γ» ΤῸ δ᾽ ἀτ15.01|Ε155 ΡΊΠΗΙς Θι15» ΓΕ Ππσυσος 

τα ἠσιιπάτις. ἐρυϑρα ϑεέλαεσα, Ποπιο ἤθη ε5. ἐρυ θ᾽ ρότει 

{ας ἢ. 
βρυκακέωνν οἷ ἐρυκοίκω, ττΑ ΠΟ» κατέχω, ΠΡ οο. δ᾽ βούλετο γάρ ἡ 

ἐρυχακέειν. 1. 9. τεῖος εἰν, κωλυσα ΓΟ ποτοντοταγάατο ΓΔ ἣ 
λαϑν ἐρυλαίκετε τορὸ πυλάων, ὲ ὯΝ 

Ερυκαΐνω, ὃς ἐρύκω,μιύξωγπου χα ἀοι! ποοναάγοςος Ργομίθεο 
το. νης ὠπερύκω, κωλύω, ἐμιποδιζω, δι, 6. οὐὐπι σ᾽ ἔγωγε π 

γον ἐνθεέσ), ερύξω., Ρτὸ χα ϑέξω ΑΡΟ]οη. 2. ΑΥὐρόπαμτ, 
λίοσεῶτη ἐρύκών Ῥτὸ κωλύω, 1 οἵϊ . ποῃ ΡΟ ΜΗΒΝ ᾿ 
μοῦ ὧν ὅροις » Ῥείζεπι ἃ βηίθιις ἀτοοο. εἰρύκαν ὅ5η οἴχ: 
το ἴῃ οτάϊηϊθιι5. Π]οπι. 114. γ. ἵπποις μὴν ἔρυξαν 5} ς: 
χαιτεσ ον, . 

Ἐρυύκω,το κατέχω, κωλνωρχρατων γοῖτο ἰα ΠΡ Ο. γοῖγαο.οΟ 
11144.γν»0 ἡ ἵπποις μὴν ἔρυξαν δλὴ ςίχας ἐκ δ᾽ ἤξαν αὐτοί. ᾿ 

ἔρυμα, ατος ,τος στη ἀα τοι, τα Πα πιιπ,}Πογατιοτοῖχϑ 
ΔΥΧΟΡγΟριι  ΠΔοΙΣ 12. ΠῚ} ΠῚ ΘΠ ΤΙ]. ΤΠ τ  Ο. οἰ χύν 
κηκάλυμμα, φύλαγμα, ΠΟ ΠΟά, ἕοσαύϑοι ἔρυμῳ χροοὶς, 
(αννεόγειν αἰ Ἰο ἃς [ΟἹ] πιιαϊτῖοπος οἴπροΓς 5 ΧοπΟβὶ 
ματανςα{ττα γᾶν σΟΓ ας ΡΥῇ ἀλα, Τάοπ Χ ΘΠΟΡΆ, ταῖς πὸ 
ματα αὐριξάγλονται. 4 αὖϑ 

ΕρυμώΡΓο εἰρυομαςου το ο.τὰςοτγ Πθοτο. ὁδ'ξ, νῆας 
εἰιαδγυατο παῖιος, Αρο !οη.2. ὄφις αἷρέ τ᾿ ἀμφί τέ 
οδίογιας δέ τιιοτιιγ, Τά δ πὴ » κῶας ὄφις ἔρυτο δοκεύων, ς 
δ δγιιαης ἃς ρα πιὸ, Ἡοβοί, ἴη ὙΠ ον. ἡ δὲ ὄρυσ᾽ αδ 
εἰφυλα ἥετο, ΓΘ η ΡατΙΓ, 

ἘρύμονθιΘ',ν, ὁ, πιοπς Ατοαάτα; Ητης ἐρυμφνϑιθ. καα 
Ερυμνναφοιροάϊα;, ἀο]]ςία » αριιὰ ΑΣ 1141), τὼ τιμιώτευτι 

εἰφειδες: εἰ πίω». ἴτὰ 5114. [5 ἀριιά οἴμπὶ [ον Ἰδοπάιιαι 
ῥυμξζαωῳ ἀς ατιο ἤϊο Ιοςο, τ 

Ερυμγογώτο:, 4] μαΐοῦ τογριιπι [οτἰ στη, 1η ἘΡΙΡΤΟςς 
Ἐρυμὴ ὃς γοεδ ἐς πλ } τα! ταΓι οἱ Πα ο Ππι5οῖου σὸς ομκέγχες υὶ 

θὲς» 11.5.Ἐρίρτ. τοῖς σ᾿ ἐτέρφες πανοαξ ἐρυμτοταίτη, πόλι 
τἰίξι πιὰ ντοοῖα Οασλ Πο ΡΙαταγο. τιῖσα 5 ππηἶτα, 
πὸς ὧν ὑποδέξῃ, ἰὰ τατο ὃς πιιπίτο ἰοςου Ναζᾶμ. ὄυνη μος 

Ἷ 
ω - Ἷ 

κ ἑηγια σοίκκίῶ. ἐρυμνόξ, 

Ἐρυμγότηροητος. ἡ Π ἰ το. ᾿ 

Ἐρυμγόω, (χα 1110 9 πλιιπἴο. Ἔ 
Ερυμνώδης, Πἀρογ δι 5. πλοίοις, ἐρυργώσες, Η ον ἢ, οἷ λύπῦ 

γμονίω παρέχον, ἢ υτϑρη Φνον. ᾽ πὶ. 
Ἐρυομιο,μούσομο,»πουσμιαι, ΠἸ δος τογοιμτο ἀϊο, οί. Οὐγῇ: ξ 

ἐρύσατο καὶ μ᾽ ἐλνησεν, [Ογιια τ» ὃς ποῖ τη !ΌΓτιι5 οὶ δ 5 ι 
τίαπι ρτο τγα πο. ] ἀρ πὶ, ὦ ποσίν τε πϑριφοκδέως ἐρύσοντο τε πε 

" 

χ΄ 



ἴω 

4 

] 4.4, φάσγανον ὀξὺ ἐρυατ οἱ μῆυ(Θ- αὶ μὴ ον, 14 οἥ,, 
σεῤ ὅν (θ-. [τοῦ ΡτῸ φυλιίήομαι, νἶτο. Ιάωι Π|αὰ.β, 

ἴσεν ἐρύασατο κύρακίξά ἀοὴ διιραγιῖς οἤπιιθ ̓ς ἀχοττοῃ,ν 
ο)ε φύλατενἀο ο πιο ρατοτυιεύατιιτ, ἐρύασατο κῆρα κ-- 
γι} φυλάξατο,οἿτιρ ἰτουιταιιῖτοε φύσνατο ̓ἰφίϑοοχτία- 

τ, ΗΟ πτοῖ. εἰ ρου μὴν αἱ πικρεμιόνα 9 τατον ἀςοου  ξηϊο 59 
τι ὃν θανεῖν ε ῤῥο στόμεύωυ «το πὶ ἡποττς Ἰϊδοταιι, Επετρ.έρυ 

δρῶ: , 
οἰϊο.κατεχο μη η»κίνλνο δύῃ : αιιο Πρ αἰ ἤσατι ἃς εἰρυ- 

ἀν γοΪ ερυ σείρι τοι, οἴ Οὐ Θβ2σασγ πὴ τγα ἤοητο, Ε]ο- 
Υ ἐρυσαίρατας ἵπποις 5 1]. ΒΟΓο οαιιο5 σαγγιπὶ ρτὸ- 

4. 

᾿ ι ψιοά ἑυσιαίϑο αὐτῆοτο ΕΠ λτ, Οὐν {λ. οἱ αατεην 
ες ἐχυοᾳ λαμξαίω ΡΙσμοτὶς ἰοςο ςαρὶο. 

το ἐρυσιξόω.εἰρυσιζῷ κύαμος» το Ίηοηὶ ἔδητῖς ἔαρ, ΤΒο- 
Ρ.4.04.15. 
ῬΊρο ἴῃ (ροτέρ, νυ] 5 ὸ οἱοῖϊον μίλτιθ, εἰρυσίξη, σῦιψίς 
ὕου ὑγχκοῦ εἴ, τα δίρος ραυτγοάο φιιατάαπι γοἰεἰομεὶς 

ΠΤ ποορ τιν. Ἀ}1.}1|0..4.ςαρ.1ς. δὲ 110.3.46 (διῇς ς.7. 
7. α]οίςο ἔντισιιπι νἸρατύπηαι!ο πη 11Π15. 1110 
{πὶ οἰϊ τυριρο ὅζς. 
ἡ ΓΙ  σἰ ποσὶ ογθον Ἐρυσιζούται ὁ τα σίποιι (ςητῖτ, 

ρυσιξιυδν δ, αι] τι οἱ ρίμο δα ΓΟ τατιιτ δ ρυσιξοιΐται σττίθ- 
πανσελίωγοις» ΓὨΘΟΡ τ. μ1.}10.3.ςρ.17, 

8. ὦ ἀν Ὁ εὐ μα Ἂὶ 48ὶ φτισίης ἴῃ ξς- 

ὁ ἠγυϊ, αὶ σαρη]Πος ἀπ γα τ. εἰρυσίτσιχα ψηκτρίως 
ἀγσ!]! οπὶ αὐ τια μβοηάο591. ταάεηάος μέ! 05. 
τ ῬΠΤηΐιι5 [1}. 8ιςαρ. ΓΟ .ἰτίοποια Γατὶης ἄἰοϊ. ΤΉςο- 

Πτου. Πἰθγο 2. σα ρε τ) ητοῦ ἐὰ πθδιογατ Ζιοσιῖπη ἔς ι]- 
ἤπιπα ὃς ταπιοι Γογαςὶ δίπια ἤτητ» Ὑτ ΠΜΙ]ΠΊπιτι; ρᾶρα- 
αἴ, τάων Πἰρυς οἰ οπὶ οροτὶς 6. σαΡ.19. ΟΥγ ΠΠΊ1ΠῚ 

Πι1πὶ αἷτ 5 ΡΓΟΡΓΟΓ ἰΠστάταῃὴ ἀπ] ΓΙτΙ ΣΟῚ, ἄτι. νι- 

ΠΠΠΠ15 ληἰππδητιῦιις ἀττίπστον δὶ γογὸ Ποςα ἐποτίης μαης 
ἃ ὃς νείςα Ποτῖ. (Οὐ ποίλοτο 9.(ς ἔτ ριαι σα] πιὶς ἴο- 
Ἴπιο ὃς [οὔλττο αι ἴητογ ἔγιισος γοροηῖτ: γτ οτἰαπὶ 
ὕγο ἀς Αἰϊηνεητὶς ἔσται ασοιαχα ἤῆρπατ 1 ὃς ΡΙΙη τς 

.7. Τοίλπιο ὃς Ἰτίοηὶ [0114 (ἀπουληοα τι! στ, να}: 
ἐ:ορὶ ποίτον ἃ Ποάομαο ποιηΐης {ραγ» τ ξόφου.1)1- 
ἐρύσιμον Οἷτις»αΙοα αὐτίονο Ὀτο σους 1{Π0.5.τὰρ. 

ντροϑογιἀςεγανοττόίαιιο ργοιιοοῖτ: ΓΟ 16 Βαθεῖ θτιι- 
οἰξεῖν. σαι] Ἰσυ]ος νἀ Πυπ πιοάο ἰοηζος ἃς ἤςΧΊθ1165, 

᾿τότιπὶ : 1ῃ σασαμπιΐης ΠΙΙιατιγ ντ Πἰῖςτα 5 ἴῃ ρτδοῦ]]- 
᾿ΠΠ 415 Ρατμα (οπιῖπα σοητίποητιγ πατεῖ) σπλι]α, 

σιιίζατα ἰἸη σταηὶ νγιιηῖ δονλπυοηῖδι λα Ως ἤξ σίπος, Π|0.1. 
αήῶν τὸ ὁ ρέμνον τὸ ἐρὺ σιμὸν κὶ δ᾽ζωμον (αἴας ο5 μοτθας οἢς 

ἱπηῖς οἰξοπα τ: : 
ατίθ-,»τὸ, ΕἸ ΡῬΟοτατὶ πο ἄγριον, τιπιοτ εἰς εχ ξεγιθητῖς 
ἀπριίπς οσἤατιιδιν ο] οἵ ἐχ ἵλπσιίης ἃς ἤαια ΒΙ]ς, 

ΤΙ δι τὰ τοιη ρογατίοηον παΐχτα Ἠτιχῖο, Ν τάς Ὁα]ςη. 
ἰαιισου. Αοτίιπι τετρο λές [10.1.5 6τ τις, σαρ.8 9. Δ11- 

Ἰηϊτίση ἀρὰ Οαἱ. ἐρυσίπελας, Ἰη ιυῖτ, θήν ἐρόυϑος 7) δια- 
σγώστω:. ἐν ὃτε πυρετὸν τὺ φρίκας δπιφέρων. (ο[ {πι- [1.0 ς. 

γα πιοιἰὸ,αἷτ, ΠΡ ΘΓ ἸΠ ἢ πη πιάτο ΠῚ ΤΊ ΡΥ νοις 
ἴζαμο εἴῖπὶ ἀοϊοτο ργοςςαὶτ 9 ἐρυσίπελας ΟΥα οὶ Ποπλὶ- 
σἀὸ νἱςσιις αὐ στίμτι οἴτοςατο σογγαρτα οἴτοδος. Ἐτ ραυ]ὸ 

Ἰτο 4ιιο Εν Προΐὰς νοςᾶτὶ ἀἸχὶ 5 πόα ἴο πη νι] - 
τιϊοηῖγενίς ἃ ππο πος αιοαις οΥἰγὶ σοῃ Πιραῖτ 9 ἀταῖο 

αι Ρογί οιλΐτιπ παλιν αἰ Γοττοντίηις ἢ οἴγοα σογαῖςε απς 
ἰτϊτἶτο κοι. οσδτιγ οτὶαπι ἐρυσίπελας ἃς ἐρυσρύπελας. ΡοΪ 

δης  Ἵ Ατίηι (ἀστιῖπὶ ἰσασιη ἀρρο!]Δητ ὃς νυ ρας Ἰσηα- 
[πὐνέι “Ἰπενούπε. ἃς ἰὸς Ἰμτο Ποχτς Ὁ ϑογθηῖιθ σα πη - 

5 5. ΕΠ οτίαπι ἐπ ουΐοὶ ἤροςῖος 5 αιᾶ᾿ ἀϊοίτιιγ 1515» 
ὁ τητιῖτο τογγοητοτ ἐπ οι γα σαϊοτο. Ίγρ 15 4. 
᾿ηταξξος αττιι5 (ασοτ ᾿σπῖς οἀοϊατ(τανηοτί ἰά ρο- 

ὡς τὸν ἕρπετα ἐδϑνιό μὴν ον: Πᾶτὴ δ Ποτροτοιη τ Ππιρτὰ 
ΠΠπ|} ἴοςο ἀρρατεῖ 5 οτίααι ἰρῃῖς (Δοτὶ Πρηϊβοατίο 
ΤΙ ἀς τἀ τ 419 ριι[]οσίίαιις Ροσιιά τοις αρὶτ.51- 

τον ἰρηῖς Ῥυ 14 ἀἸολτιτ, ΟοΙ απις}]}. 110. 7. Π4Ρ.5. 
(πάθης ἔασον Ἰρηΐς 9 4πιαπὶ ρα]. πὶ νοζαπτ ρα- 

δ᾽ ἀςπὶ ρυ Ὁ] οἵλτπι ροουά Ἐπὶ νοςατοῖσης ἴλοτο ἷαρο- 
ἴ, ἐγυπρεῖατο. ἥν 
ϑὴς»ε(Θ., ὁ ἡ ὁ, ἢ Ἰσῇοπη ἰΔ ΕΓ τ νΕγρ θη. ἐρυσιπελᾶτῶ- 

εγμμυγαὶ, 1 ηἷς (Δ οΥἹ 1πβατηστιατὶ Ομ δος: νΟΓΘΘΠτο5 Δα ἴση. ΠῚ 
ι ἸηΗτηπιατίοπος, ΠΙ οἰσοτιά. τὸ τνσαρ.15. ὃς 25. φλε- 

ἐβυσιπελατώδ ὃς." «ἐρυσίπελας φλεγμογώδες 9 Οα͵ςη,1π Ρυϊηςὶ- 
ψ' 

ἡ» ρατγοηα Ὑτ 5. αὉ ἔρυομαι ὃζ πόλις 71 Ἰητοτ! οέξο, 
ΠσΟΡΓΟΡτοῦ πιοτγιιπιριά ς Π,φνλαίοδοῦτι ἢ πολὶν : ἐρύειν 

΄ 

ἐρυθρόπελας. μώλω, ἐρυϑρ" »ὔγήπον Θ᾽ ἐμπυοος. τ ὧν ὅτε καὶ ] 

ΕΡ 635 
δ τὸ Φυλαΐήειν; ΠΟ ΠῚ Π 44. ζ.Π| ἔτγν Αἰϑιμωωη ἐρυσίηῆιλι, σα ϑεαων:» 

ῬοτΟΙΣ οτίατα ἜΧΟΙ» 4μα: γεθος γα ἔβες ἃς αἰ ΠἘγα δῖτ οἰιητοτοὺ: 
αὉ ἔρνὼς 

Ἐρυστσγκ γῆ ρον. ΟΥΥ ες Θρτγιμμ, ἔγιτοχ ἤρίηοίη5, υἱάς ἀαπνώλαϑυς, ὃς 
1 λςοι Τρ ι, σαρυιοι ͵ ἷ 

ἘρυσμοςνΡ}} 811 πύλερνος, Ἰείγεδ, 

Ἑ βυσος, ΓΡΟΙτΙ]α οα [Ατ] 115,ατυρκεν κάλαθος ΕΟ ἢ, 
Ἐρυσοι ρος τγα ξ}} {15 )τΡα ἔτι πε ἐγλις, τα ἐρυς αὶ ξίφη, ΔΥΤΘΩῚ [441] ὃς 

ἜχΈντι, . ρος]. ᾿ὰ Αὐαοο οἷ τοσούτον ἥλϑον ὥςε ᾧ χερρῖν κθυλ των 
ερυς δηεκόραιώϑη ξί φηνεο νας νεπογτντ αὐ Ἐγιἐξι οη [ς ΡΙο- 
ἀϊουίας ὁ ναοί. οὶ - 

Ερύΐω, μι ὕσω,ττα 0,4} υρονἀ ἔταθο. ἐσ) ξ, ἑινὸν σ᾿ ὁςείφιν ἐρύσαι 

14 οἴ, ελκύ σα λτοσαώσα, Ἐπ εἰ ρύω, Ἔτι, φυλάω, νιιάς εἰρυσήπῆο- 
λιφ Ε]ΟΩ.. Ιητογρ. ΑΡΟΪ. τς π᾿ δυναΐησιν εύοσαι ὑψόθι νῆας τὰ οἔν ὅπ 
0 ἀγκυρῶν ἐλκύσαμτχανοτο ὃς τομοσο παιιοῖν ἴῃ ἀποίγοτ φ.ε πὶ 

δυνείων ὁρμίσαιγνι Ιοαιήτατ Ἠς τγρτνερύω,τπ Ἰπστγοιποητο σαρὶϊ εἰ 
ἀρ τμοηρ. Ιάφην ΠῚ α.γ. κὸ νυ μεν εἰ ρυοσεῖν τε κἡ ἄσπετον ἤρατο κῦς- 
δὸς. δίς. λ.εἴλκυσεν αἴ, ξύων σὲ καλυ πῆρες» ΔΡΟΙ ΠΟ, Ἀπ οά, ἰοιλ 45 

᾿ δτειι, , 
ΕῤΦίθ ΡΟ 5. ἸΝἸοδηάον ἰη ΑἸΟΧ ραν. Σηπομᾷνον ὃ. μιυδών ἐγερήγνυ - 
παι ἔρφίθ- Ἰυτογρ ϑέρμα, 
Ἐρχ ἐνλεις, σοπηραέτίι5. " “δ᾽ , 
Ερχοιἥεντα πυλώγα, ΕἸ] οίγ οἰλῖτι5. οἱ τγαιθξ τὸν πεπυκνωμῆνον χἡ σιωωες 

χομῆμον, ᾿ : ᾿ 
᾽ : ι 

Ἐρχατς ο] αν ὀγαης, ἘΠῚ αἴιτοπὶ τογεὶα ροτγίοπὰ Ἰοηῖςα ἃ Ῥιατετῖτο 
ΡΙυΓχυαμι Ροτγέφέϊο ν τοὶ οἴργω, ρτὸ εἰἴξχατο, ἃ τουεῖα ἢν Εὐ]ατὶ 
εἴρκτο, Ποτη, Οὐ νη]. ξ,ὗϑι ἤἔϑινεα ἔρχατο χοίρων. ἀϊοίταν ὃς ἐέρχα- 

τὸ αιιοι Ἰατογργοτατιτ. ΗΟ γ οἰλιχαϑειργολνοι ἥσειν. ἦτοτι ἔρχαται 
᾿ πεφρᾳακτοαιςσιω τ χον ταὶ. 

Εἴ χατϑ' φραγμὸς, [δ ρο59 ὈΡτιΙπη; ταρτας. οἴνοις. 
Εἰρχατόωντο, αἰ 411 ογδπτ,διωνείχον τοῦ κα ϑείργ μῖύοι ἴσαν, θη ἕξ, 
ΕἸχθέντοι. τὸν 1 ἢ ἀπ (αβζοσατιιντι. ἐν ὑσα τη πνιγῦύτα, Εἰς Υ οἷν. 
Ερχομω,μ.εἰλδσομωἀ ἕν. 6, ἤλυϑον ὃς ἤλϑον,γ οὐ ο ας ςςἀοοπίτο; Ὁ ο- 

Ῥοπεης ἀθίΟ] τι ιππ ται ἔατατιις ἴαπαν, Εἰ ςαΐτη ταῖι Ργαίδα-- 
τ φιιὰτη Ἐπτητῖ τοι ροτίδ : {Ἰίοιαι δὲ 1Αυ τισι ρασηι εἰρχουθυίθο 
ἐρχομῆμης ἑορτῆςοπδηξε ξοίτο. ς4ρ,18.4 ἔξ Δ οίϊ, ερχομῖωε ἔτοις, 
ἰπίςαμοητς ἀππο, ΤΉ τιογ ἀϊ4. Ἡοιμετγιις ἢ Ἰδε; αν Αϑύσετε γὸ τότο 
πείντες δ μοι γέρας ἔρχεται νη.) 1 οἵὉγ αφόρίχοται. Ἐτ οἴη) 1 ἀττῖςι- 

Ρίο, Ηογοάοτιις. ταὐτίων εἴρχομαι τ ρεῤνγάϊοοτο ἀρ συ θά το Υ. Τά (11)» 
ἔρχομαι ὃ αἰεὶ Αἰγυπῆε μυκίμυέων τὸν λόγον, [ἀςπ}. εἴρχ' μα; φεβδων; 
ἀσρτοάϊου ἀἴσοῦο, ἔρχομαι μεϑέξων, Ποτ) ΟΠπ]νοπο5. ἐρζομαι σομας- 
νέων ἐς μέτεησιν » ἀπετίοπάο ἸηἀἸσαγο ἀρ το!) ΕΠ ὁγούοε, (πὶ 
ὅπη! ἔρχομ δὴ τας δυϑειυ ας, Γγοπιο ἢ μξι. ῬΊατο χ.46 Ἀερὶδ. ἐρ- 
χεϑαι δ) τὸ αῤχεῖν ἀἸχίτορτο ἡ τειπρυδ!ϊοάπι ἀσσοάοτο, Οὐπῃ 
εἰς. εχϑεῖν εἰς δευΐαιαν,αριι οὐπά σαν [ἴδτο φοιμάο, ὁ, Αἀορτιῖπι 
οἽε ροτοιαζοπι. ἔρχεται εἷς σε ἡὶ ὀργὴ» )επγοίξ, (ιιπὶ τούς. ερχες 
τῶ Ὡρὸς τὸ ὀἴκημα οἷ. τειν αἰ τοτοὶ εἰ ρχό μἤναγξατιινα, ἔρχομαι ΡΤῸ 60» 

" ναζο, μον τάε Σιυνέρχομαι. ᾿ 

ΕΡρψες, (Θ᾽ ἡφγερτατα 5. 11: ΔΉ ΥΝΉΝ 
Ερω, ἀἸσαυηνργαλοὶ ρίαπτ. δου σὲ κακως εἰ εῖγἱῃ ἘΡΊΡΤ. ερει με τάδε; 

ἄδαις ἰιας ἀϊςοι, Επιγὶρ.ε ρων ρρύλϑε ρου τ Δα δγᾷάιπ1, Ε]α- 
τατφῖῃ ῬαδΙ ς. } . 

Ἑρωα ζω; το, ἡσυχείζῳ, εἰν ἐἢ. ς 

Εῤώγάς, δὲ ἀΐδ ἐγοάίιις ἀλι15.9 ΟΧ 115 4ιιᾶς αὶ οτηδηὶ Τ᾽ οηγο 
ἄεας νοῤλητ. ΤΗροάοτις ατάςοϊαπι ᾿ητογρτείαταγ Απριηὐιᾷ 
ΒιΠσατᾶ. (Ἰοοηίαπι ρας οὔϊο δι 1 ας,» ἀπ οἰοοηῖαν 1Π1}}1} 6: ΠῚ» 
αἀϊδιάτηδας φιιὸά ἴηι ρα] ἀϊθιι5 νογίσεαγιαῇ ἐλόσιον. ΕἸᾶς ἃ- 
αἷς νυ ηα τὸν ἥτις ὃς χὰῤθη Γλιοίαη, , 

Ἐρω ἐὼν, μοΐσω,π. υκᾳ. ΗΠ ΟΠ ΟΙΠ( ΟἹ. δὲ ἸΠῚΡΘΕΙ ΠΙΌΠΘΟΣ ἴτε γεςς- 

ἀο-ἰτο πὶ τοισαμο αποΐτουσυγχωρώ, ςοἰ ο»οτῖο πὶς ἀδάο, κυξίως 

τὸ ὑπὸ τῆς ἔρως ὑπυχαρειῶτα. Ἡοτποῖ. 1124.’ ἐξά τοὶ αἰμα κελώγον 
ἐρωήσει αὐδὶ δουρὶ: αὐριῤῥἑυήσεπαι τῷ δόεκτι. τ 6 πὶ Ἡοσιογιις ΗΠ 4.8, 
μυδὲ τ᾿ εὐώει,ἱ μηδὲ ἀσοχ ώρει (4111 πχαο 15» εἰ ρωνίσρες ὁλοον κέρας 
᾿ικα τεάξας. τ ; Β β 

Ἐρων, ἧς κἡ ἀοί ἀδτίαπι, ὧρ αὐ ἶ πη οὔ] 5» ποτὰ! 5) ΠΙ ΠΊΙ15, δαμαμαην 155 
τεαέξας. Πισςοα{π|5. ταν ὠρησις» 08. δὲ ὀκφυγίν ἀριιὰ Ὀ σαν τιπὶ 
ἀδ οὐθὶς ἤτιι; οὐ γὸ ἐρωὴ Λυχγροῖς ὁ σοματαῦσ!; εβιιρίιπι. 184. δ» 

Ρτοὸ 1πιροτιις βελέων εἰτέδυκοι ρωϊω),,Ἱ. ὀρέων. ὃς 118.1.Ἐρ ἸΒταπλπιιν 
«ἴοι κυωριν ἐρωή, Ἡοτηςτ. {14.1.7}. ΦΈ ΔῈ δὴ ἀνδρὸς ερωίω), Ἰὰ οἴϊ, 

διωάαιν,δζς. (ὰ χ 

Ἑ ρωμκανὴς,ρογ τὸ ἀπηαΠ:ΡοΓ ΤὙΠΟΟΡ ΕΠ ΡΤῸ εροτομαννεε 
Ἑρωμανίατας, ὁ ἴτοιτι ΡΓῸ εἰ βωτούιαν ἀγα! ΠΟΤ ἡπίλοο »᾽ἢ ἘρΊβτῶΠ,, 

Ῥοάϊτιις ΔΠ1ΟΓ» [Δ(ολιιιι5. τοῦίθ- ορομφνεος, ταὶ ξὸς ὄρ. τελέϑει, 15 

ἄς ἔρως. ἐὰν σὲ 
Ἐρώτοιανως, ἴπ!ἅπο ΔἀπΊοΟΓΟ. ξατὶ ὁ58, 

ται ἴπ τη Π1Π|. . ΠΤ. 
Ἐραυλύν "γαῖ σα Γσοττασ: Ὁ ἀγα ἀς δομδόματμεη. λάμία ἐρωυῆση τ 

δυημυηπείου, ᾿ ; ὲ 

Ἑρώυδωον»". ΓΟ Οττιι πη. ΠΡ ΠΣ ΝΘ ΆΤΟΣΝΕ τς 
Ερώιαν Θι:ν, ὁναιπιᾶιι5» ΡΈΕΙ ἀπλατιΙ δ, ΑΙ ΘΙ, {ποιεῖ ἰ. πὸ παιδεκοὶ νὴ 

ὁ ἑταίοσς εἰ ρῶν κα εἰράυδιι. ὑα' αὐτὴ τ ΟἸΡΊΤΙΤ Πα απάο 1. θο- 

μιᾶπι ραττοπιπ σοπησράτα ἀος ΡΊτιιΓ ΡΤῸ ἀἰτῖςο ὙΠποτγξγγιῖβ) τι - 

μώμδν!θ- μείλιτα ἮΨ «ρουήψαν; Αἰμεῶ: 

Βυ. Πιτηπιορὀγὸ καλττῖ πιί - 



Ὶ 

σ 36 Ἑ - δ 

πρως ωτοφον εἷ ἐΐρω Αττϊοὺ, ὁ, πτοτο ΠΡ] ἀσ οι ρΙ 4, ιύϑ.0., ἀγάπι, ει- ἢ 
χία, Χοποριι. ἴσως 2 ἡ ἔρωτες τοξήπα διὰ πούτο καλοιῶται 9 ὅπ 
ποῤῥωϑεν οἱ καλοὶ τιτρώσκουσι. ἐμφόσαι τῶς γγρουδίεις ἔρω τὰ τοῦ, σαὶ - 

ταν ρτὸ οιιρ! δίτατο δὲ ἀςοίγ ἀσεῖο. ὁ ἤ' χαλων ἔρως Γαςί αι, εἰ, 
δυϊαϊτας » σριάϊτας, ὕζρις ἔρωτας ἔλυσε, Τ᾿ττιτῖα (ΟἿ τς αἸπογο5: 
σειρριαιακώς, Εΐος [ΑἸ Πιπτὶ οἵα φαιατοτ αιισεγίτιις ἴῃ Ἐρίοτ. ὑζοὶς 
ἔρωπας ἔχυσε, 5 τέων ὁ Τὰ ριῦϑος ἀχάτα. ὕδροις ἐμεῦ ἐρεϑεει μώλλον ἐ- 

ρωμανίϊων ναι ο,4ιιὸα 1αξξαπτοῖπτιτα (οἰ εἴτ ἀπτοτος Νἃ- 
4115 τοάφαγᾷοίοϊτ ἤσ πτοιι5 {τς βιγου. Καύνιίθ: ἔρως αραα Εἰπζοτ, 
ἴῃ Ῥέσην ἐ; ἔα ότι5 ἀπιοτ ἃς ΠΠπο τις 5 4115 ἑιηῖτ ΒΗ Π {1 ς τα; 
Οὐλπαιιην ἔγαῖγοπι ἀςρογ τ. ΡΙ υταγι Μασικέω εὔρως δεείσικει,κὰν τις 
εἴμουσος ἐῶ τὸ «ρὶν, ΜαΠοοη ἄοςοτ ἀπιόν ἃ πλιΠ5 φιιοτγῇῆις νοὶ ἢ 

᾿ς ΤΠ οχείτογίτ, 
ἔρω ιάρκον ρατίαις ἀπηοτοΐη ἘΡΊΡΥ. 
Ἐρωταίω ἃς εἐρωτώ, μο σωγπ καἰ πτοττοσογροῖο. εἰρωτν κα εἐἰσόρωταν 

χ,, πάλιν ὠροσετρωτάν δες, Βιι. 1η ἘΡΠΝ,ἐρωτώ πολιν πιστὸ ἐς οἱ- 
αἰτατο, Αριιᾷ ΑὙΠΈΟΡ]. ἐρωτϑόνω πα τέξοι, ἅ:ς. ΡΊατο. ε ρωτώμαι λύ- 
ἡρννάο τατίσπο ἱπτογγορογἄοιπι ἄς Τιἐρίθιι5. ἔρϑι κἡ βοιωοὶ κόγοις 
εἰρωτων ται σικιρτή σεις 5 ἃ ΠΙΟΏ ΓΙ 115 ἃς (ΟΠ Πἰ115 «τυ τίτιγ αιιατς 
ἜχιυϊτατιητΝαζαηχιῖηα Οτατ, Γπτόγάϊμην ρτῸ οὔρῳ ταλώ, ΤΠ) [οτε 

Δτοιη ἃ πωυϑεύνομαι» ντ ΑΠχπι 115 γα ἀϊτ, Ψ ογθῸ ἐρω τοίω ργῸ 
τορο, 4 εἴνργεσοτῦ. νἱάςτιιγ ποππιιπαιαπι ἀδιιι5 Ετισησο ]]- 
Πα Ματῖμνντ ταροιφυἱρώτων αὐ τὸν χε γρντος, Ἀπύλυσον αὐ υἱμ), 1} εἴς, 
απὶ τοραῦαητ ἀϊσοητος » ἀϊπηῖττς ρίαν, ὃς {Ππ|14. ἐρωτότσω τὸν 
πατέρα. κ᾽ ὅνον αῇδάκλητον πέμψει υμῖν. τ ο4Ρ.23. ΑξΙΑροΙτο]..᾿. 
γωτώσί σε ὅπως χαταγηεγδζο. τ Γοσαητο γτ ργοάιιολς, ὅζο, γρώ πα 
ἀντ διαὶ τῷ θεοῦ »γο φο Τ)ειιαι σοι [Π]ετ 9 ἴθγο τ. ἢ ἐσ σαρ.2:. 

᾿ἠρώτηστων αὐ τον πτὸ εἰς φἐρίωίων, σΔΡ.30.} 15 1. ἐν, 
Ἐρωταῖ, τ} .{2πὶ ἀπποταηῖ ἀριιὰ Π)]α] εξλῖσος ρει] ἀτῖτον ΠροΒ- 

σατα ΡῬΓΟΡΌΠΟΓΟ ἀΓρΙ ΜΠ Θητατη γ ο] αιια: ΠἸ ΟΠ 6 ΠῚ» αι οτίανη τα- 
τιοοἴ παν! 9 αἀοόσις ᾿ὰ Πας ΠοπΙβςατίοης γίμπυρατὶ δριιᾷ Οἱςο- 
τοπεῆὶ ἐς Εἰτο νογθυιπὰ Τπτογύορο, Ζιμι πὶ ἔστ! δ᾽τοίς σπῖτι ἴῃ - 
τετγοσάητῇ ἔλτιιση τ δ] οἵ εχ πος πιοτδο σοπια εἴςοτου σοη- 
τα] οἴξος, πὸ ἀρὰ δοχτιπι ΡΗΠ ΟΡ, Στὸ 5. τὶ αὐτῆς διωάμεως κα) 
αὔτον ἐρωτῶσι 10Υ λυ γον. τὸ τοῖς αὐτικειυῆσοις ἐπὸ μον . ἃ ιλόνον 4» 3ές 

ὅδιν ϑμὰ κὶ αὐαγκχργον»ιυ] οτίαιτι ἱπτογάτιπι ἀἰςι οὕτως ἡρώτω, ἱνπος 
ἀγριιπηοῆτο ντοίατιγον οἱ Πα αιια Ποηοπ ργοροπεθας. ἤς 
ἀριι δοχειπι ΡΠ] ο τοὶ χτὸ αἰ ἀτοδείξεως ἡρωτηρμῆθοι λόγοε ἀτοιτηῦ- 

᾿ τὰ ἁ πιουπις ἀσηγοη Ἐγατίοηοπι Π]ατὰν 
Ἐρώτημα ατος τὸν ΠΟΥ ΓΟ ρα τΊ Ο. 4 Π6: Ἐ109] ὨΤΟΥΓΟΘΆΤΙΙΠῚ, 
Ἐρωτημευτίζιο,Πτοτγο σογίαζα {0. 4. ΟΥ̓ΑΠΊ ΠῚ, 

. Ἐρωτημετικὸς οὐδ, ὁ, ὨτΟΓΓΟΡ ΓΙ Π115. 
" Ἐρώτησες ιθερ νὴ, ἐπτο ΓΟ ρατΙορτοροήτϊ ον το βάτο; 4ιαίεῖο, εἐρώτη- 

σις ε λεγκτικη ΠΟΥ πΊο σι 
Ὁ Ἐρωτίδια, τοὶ, ἕο Πα ααιοτῖς. Ατἤση ἰδ. ἐγ. ϑεσπεσιεῖς τε τοὶ εἰρωτίδυα τι - 

μμωσιν, ες ϑεὲ ποινὰ ϑ.ζωῦ ἀγα ἀΐων αἼοτ, νὴ δλύμπις ἐλεῖοι, 

Ἑξρωτικὸν, τὸ, 10 ἀπτοτγοπὶ ΘΟ οἰ ας, ἀε του 1) ΓΊΙατο 10) ἐν πὶ- 
Ροί ἐρωτιχαὶ ΠΒ᾽4οπν, 1 αἰτία ὃς πιν (ποτα απο τίσ. 

Ἐρωτικὸς, οἷ, δ, ἀτΟΤ τι 5 ΟΠ 4 πγοιι59 [4 [ολτι5,1ἢ ἁτηλοτοπὶ γγοθῶ- 
ἢλι5 οτίατα Ἰνοι οι ηι. ὁπ ρΉ. 2. ἔποαν. ἴσως αἣ τί σοι κωγὼ συλ- 
λαξεν εἰς τίω) “Ὦ χαλών κγαϑὼν θήραν ἔχοιμι, διε τὸ ἐρωτιπὸς ἐῇ). 
{πιοϊαη, ἐρωτικὸς σ᾽ ουυ κὶ εἰς αἰ φροδίσια καί μὔνίΘε. δὲς, ἐρῳ τικοὶ χο- 
2ρε91ητοτρ. ΑΡἈτίνοη. ἶρ' αῤίςτων ἐρωτικὴ, αππᾶς Ορ τί πλουτπι. ΕἾ1ι- 

 τατοιη Κογηα]ο. εἰ ρωτικοὶ οτίατπι ἀϊσιιαταγ Ν᾽ Ἔπογοὶ μγ πιηϊ. 
. Ἐρωτικως, ἀππατοτῖέ, ἰρωτικώς ἔχφγοιιπι Οςηἶς. ΑΛ πο Ρ τ4.. {πὶ αα]- 

ες απο πΗλπηπτοῦ ὠθοτςν πιοτὸ ἤππὶ ᾿πτοη ἤις» Χοηορ ἐρωτπικως 
εὔχω “ἵν κα δονων, ἤχππι σἰιρτάτις ν οἰ τπρτατιιπι, 

ἙἘρώπον,», τὸ, ἱπτασιιποιϊα Τρ  ἀτηἰς.1τοπη»ἱπ ΡΤ γα ΠῚ, ΡΥ ΟΡ ΠῚ 

ΤΟΓΟΓΓΙ ΟΊ] α’, “ 
Ἐρωτοδεδώσκαλ!θ-, τ ἐς ἀπτοτο Ῥγαοῖρίτολείεπινε Οὐάϊις, 
Ἑῤρωτύλη πῆ 95. ἸΏ ΟΓΟ σΑΡτιιΣ οι αἰχέξιις εἰζ ἀπχον) 5.01.1. νεῦθὸ 

Κατογῶν, » 
Ἐρωτολυψία, ΠΡ] 40, Οαχα ἀς σοης, εἰμεὶ ὃ ἐδὲ πώποτε διουαπιὶ ἐγθύετο 
το σέξαι ὅγε ἐἰσελγὰὴς ὅτῳ ἐρωτολυψία κασι βαρ Ἰεϊοία [140 ὃς ροτ- 
ἀϊτατάς ἘΠαυηἶο Ἰοαιιοη5. 4] ̓π σομλείμ1ο τοῖμππὶ ρογοιιις ο- 
Χογατιδ ἃ (τοῖο, 

Ἐρωτοιαν εἴν» ἱπῚρατΊθΩτΟΥ ἀμ ᾶ ον 
Ἐρωτομανὴς, ἐξθ..ὁ γὴ ἡ ρογάϊτὸ ἀπιδησ. Ατοπ δον, ἐρωτικὸς μίρ τὴ ἐμο- 

λογων εἰρωτομανὴς δ᾽ ὠ, 
Ἑρωτοιιανία ας», ἔιΓΟ ἤ]ς ἀΠΊΟΥ, 
Ἑρωτοπαΐγνιον, ΡΟΟΠ] ρα πο τὶς [π{|Ὸ. 
Ἑρωτοπλοεῖίγ, 1) ἀπλοτο παυίρατονῖη ΕΡΊΡΤν 
Ἐρωτοτόκοιο στερκὸς, ΑΡΌΠ].1 ςατγηὶς ἀπιοτίραγα, μοῦ οἰϊν ἴα ἀπτογοπι 

Ρτοροπίρ, 
Ἐργωτοτρέφίθο, ὁ καὶ καὶ ) ΠΙαΤΟΥ [δ ΠΕ ΤΙΝ ΔΠΊΟΥΙ8. γ, δ οπογὶς. ορὶ- 

τΠοτιιη. 
Ἑρωτυλ(θ.,κ, ὁ, ἀιατογ 115. 
ΕἾ Σ, ππρογατι πὶ ἀσρ.β,α Ὁ ἵνμι, πλῖττο, ᾿ ἊΝ 
Ἐφ Ατεϊοὸ ρτὸ εἰςοἰη,αρι, εἰς Μέαποιναν,αἀ ἀοπλί ἢ ἀπ. ὁδ᾽, ὅ, ἐλϑὼν ἐς 

“δέσποιναν ἐλ, δες. ες γώ χὰ τοῦγαπο ν πιο. ὙΠ ιιογ ἃ. εἷς ὄνωχίαν 
τ ρχόμώ 60 αἱ φοπ απ πι. ΑὙ ΠΈΟΡ τς υἱμέτερον, δὰ ποίτιας ὦ - 
«ον, οοΠρῆς οὔ τοῦ διῆχα, ἐς τό σε, 1 οὔτ. μέχφυσᾶσε, Τπον 4. [1|0.8. 
Ὁ μὑ πρρφίω ἐς δραγμίω ἀπιαίω ἐνφίτῳ πάσως τς γωμασὶ άδωνε, 

 ΦΝ 
ἐς τοῖς ὥρχ: σάζειν, ΑΥἸΠΟΡΒυΡατο Πα ἤσατο, ἴῃ οπιη 
το ἔσγιιατο, ἐς ἰών ΔΙ ΓΟγα πη, ΡΟ ναιπὶ ἀΐετη, ἐς ἐὶ 
(ρου. εἰς νὼ τοὶ ΡΓΟΧΊΠΙΠπὶ ἀπ πιιπι, εἰς αὶ ὑσεράαν» ᾿ 
ες τεὸς διακοσίας. αὐ ἀϊισοητας ᾽να παι πιο γαπε ἀποδγαγαι 
ἐγ. τὸ ες ἐμεγαιιαητιιπι αὐ πλὸ τες Βυά. τη Ἐρ 
ςοπιπιοιζ ναι Ίσλτό.ἐς τὸ δέον, ορροττι πέντ ἀδοοῖ, 
ι ὕχις, Ενντπο].εἰς ατόρ ζολίω), Πιρτα πιο 11Π15 ΟἸμΠΠῚ ΟΣ 
οὗ χιιοι, ὁ 4, Ζιιομ ατι, ες ὃ ἡ ἐστον, αἀίογιης, Η 
πρανῖτοηι ἐς δρφοπος, ίζοσι Ηογοά εἰς δον [πιο άτπη, γι 
ἀρὰ ἊΡ ρἰαπιΐη Ἰσ οτος ὁ δὶ, οηςογάϊιπ1.ε ς αὐνάοηι ἰδ 
εἰς ὃ αὐ αὐτὸς ἐἰ ϑέλγ εἰπτεγα γέδει ἀθτῃ ἱρίς σο πα ογῖξ δὰ 
ἐς δ γινάσχετα γα ρι αιιο σοσποίοιεμτον δ᾽ σοσποίς 
υξέϊλενἀοπος ὀΧριϊσπαιτ, Ἡςγοάος. Ρλ χη, διαί 
(ὸ Μακεδόνας, αριιᾷ Μασοάοπας ᾿πξαυ} 15. ὃς ἐπ ατηΐα 
ΧΘμΟρ ι, τίω λείαν εἴπταστεν κατέϑεντο εἰς «ὧὺ βιϑιωδιδ, 
ὄντας. {ΠΠογπ,εἰς ἄπτανταω γι ὠρεμον, 11} ναριις ποτ]. θαι 
ἥ στ εἴχοι, 7 ὃς χά ἀτατοπὶ νΊ τς πποατι ογλης ἀοΠγς 
οἰτόϊτοτοντ ἀἀ Γατίπς, ΤΊ νον. εἰς αὐδρας διακοτίοις κ᾿ 
λισας ΝΜ τιητιν ὃς πος πτοίί0;, νὰ τοὶ αἷρ ἐς ΜΙ δουσοιν, 
ὸς ἐν τοῖς ΑἸΙκοῖς σημύῦα Ραμ. Ετ οὰ αυϊἄοπι ας, 
[ς λυἰτογίαπα πογτῖοητι τη Α Διο ΓΒ ἰπτογοοάοῆξο, 

αἴραυτίςαγιη Ὀτς [τη ς, τ Ππ ἀττῖοιο. εἰς ἀεὶ, [ΕΠ ροτ - 
1π ΡΟγρογι 1. εἰς αὐγαι οι ,ἀοπες ες αὐϑιςῃ ΡΟΓ 
αἴ κι γη νη ἘρΊστλρ). εἰς δεύσο, υστιΐσιις, εἰς ὅτι μάλιςε 
ες πὐτεγάιμου [1 μέχοι πότε. αιαηἦο. ΞοΡ μος, ἀἴς ἀραὶ 
αὔτε γγξεῖ πολυπλάγ ων ἐτέων αιθιιωός ; 4Ιλη40 ἀοἴιι 
του Πογοίου, εἰς συγίοχ φίμ) ἀἰσῖταΓ πησπιότατι ὃς ΟῚ 
ΒΕ. ΠΊ.Πλ ΟΠ] Αὶ Ι::Ρασίη. ἴῃ Αττῖς, μοὶ τοῦε φρϑὶ ; 
φΦ, πρέχεταω κυμάτων ἦχον 61 νότῳ σπενϑύ σεῖντι; ῬΙΙΓΟ 5.6 ' 

στογα!!ς.ἰρίγαητο αὐτο νπάαγιιπι (ομΐτιιπι οἀϊτ, 
Εἰσειγίελδὺ: ἐωτοὐ, εἰστεγεν. δὺς ον] ητίιις, αὖ δυ εἰ σαγζεκέωςτ»ἤπς 

το. Ηεγοάοσ. 
Εσα Γξλω, μιλώ, εἰ στ γέλιο. εἶσαι) Γεῖλα] οἱ ὁ δένα ϑέλων", Πρδι πὶ 

τουρηῖγο πιϊητιιιπι ν ΟἹ οησ. Πογοάοτ. εἰ σαγίλ ϑέντων ΤῊ 
παιητιῖς ἀπ᾽ με ΡΒ. 15)Πιιητ}ῖς ἀσσορτίς, ᾿ 

Εστεγείρω, ΟΠ] σο οομρτορο, Οὐγ τ. ξ, ἐστογείξατο λαὺς, ἢ 
ϑροιϊῶνη, ὙὙΝ 

Ἐπίγω, πτγο άπ σου το εἰσέγν,ν οἱ ἰοάποο ἴη, 10. Πα νι 
σατγῖο. δ ξε πύλας, νὰ αἰ πώσενοχῆας . Ἐς δ᾽, ἀγειγε ρίαν τι 
διδρ᾿ ἐπ᾿ ἐπίωης.. σπάγουστα λαοδικίω, νἱ[ςης. ᾿η τ} [δ 5» 
τὸς χασδήκίωΠς ΓτοΓρτ. ΤΟ οΥῚ. μου σγΆ τοῦ Ομ η 
αἰταιταείο ρτὸ ᾿μτγοδο, ᾿πστγϑάϊογ Ὑτ ἃς αἰξὰ 4 
{Πτὰ, 

Εἰ σεκεὶ, ἴοπτ Ρουἶ πη ΡΟΓΡΟ ΛΠ. 
ΕσαδρέανΠροξτουπτοητο, τιοοῦ Φομτθητῖς σΟΠ15 8, ἀν 

τενίζω. Π]Οη1.111.4.γ, εἰ που εἰστεῦρη σεῖεν ἀλτξ ανόρυγοἱ ἰδὸ 
ἐταθρϑνἰη ἤριςἸοη55} ΕρΊρταπη, ν᾿ 

Εἰστα ον είζω, το} γαΐττο. Τ αιιογ 4.11.2. ποχ ροῦν δὲ, ἐνέκέ 
κοντιζογ, : Ἷ 

Ἐστεκούως αἰ {1 οφ απ ΓΟαἴτο, Ἷ ὶ 

Εἰ σεέλλ ομκαις (ΠΟ ἰπ Ἀ το. εἰ σήλατο πυρὸς κρατῆρας οἴη ἘΡΙστ 
ἰδυῖδ ἴῃ ογάτογα εἰ σεῖλτο, “}Π| γτ. . 

Εἰ σειν Ῥτο ἧσαιν.θδ᾽, 6. ἐγ ἔσειν οἱ πέπλει!- "ε, 

Ἐσαγένώσῃ,αὐδδων πλυρώτηνν ἰτὶς ἱπηρ] ΟΠ ουϊ τ ΡΟ]. Ἀ}ιο 
Ἐ στ, ταις Πτιο «ἰἰυ ἢ πὰ εἰς αἴτα ργὸ παρ 1 αὐ πεν ε Π144.}. 

τα ἰδῶν, δὲ Οὐ], πο Γνοίη εἰ στέντοι ἰδών, ' Ἢ 

Ἐσεῖντος ἐπι Ρ᾽ οΙογιατ., Ἡ ΠΟ άλι5. αἱ 3 φρένας ἔγτ᾽ αἴ ἴσαν! 
δίς. 1ΠΠπ| απτοαι ΡΟ Ἐηταηὴ ργαςογάϊα ἰλυριΐης ἐν 
ἃς ἰτιαταηγιὰ νοῦθο ἕα ἰά εἰν, σληρα τὴ Επταγο ὅσω, 
Ῥγίηγο ἧστε » ἃς ἔστε χ᾽ συσολίω τνηὰς ἐσάμίω ἴῃ Α' 
πο !}:Πς Τατογρτος. [ο θη τ} τα Π οὶ εἴσειντοιν ἰά 
Ιοςο. 

Εσαΐπ ων, εἰ ὅ;.βιρα τι, ἃ σύπομαι»Ρυτγο νι ἕξη ς Πιπι, 
Ἐσαπεκνές ϑτο νας οάοις, Ἡοτοάοτ. 
Εσωράξαντε: ἃ ἵππον, ἐηαίτατιιαν Πσπηουσητοϑ. εἐσα 

γέας, 4] 1ὴ παιιο5 Γορ. ογα τι αὐ ἐσαρασσὼ, 
Εσατοκαϑίσας, ΟἹ οςαη 59 ἴθάοτς ἐπδοη5.6 6), ξ,εἰς δίφρρις 

ἔσεις ῬτῸ ἐνδυΐσας ἰπάτοης. 114 οππι» ας μὲ Χχλαὶν 
δου Θ- Ἰαάτιις. 

Εσαυγάζω, τ ρἱοἱοοἷπ ἘρΊρτδηι. » 
Ἐτσαύρειν, αι ἀτοπὶ στα Ἐπ π,ογὰ σ ΕΌσῖρ.. ᾿ ᾿ 
Εσαῦτις, ὃ: ἐστούῦδις, αἰ Ἰλ5ράσηιο ἀταιὶο ἰτοτιιπῖ, Δροί δὲ ἐσ 

“Ψομῆν, δ. ο.1.Α}1ᾶς, ᾿ ἍΝ 
Εστέ χοιν τς αἀ.ΑρΡο].ΒἈποά, 
Ἐσειφικνέομωςπςοοίο. 
Ἑ'στέωϑεν, »γΓῸ ἐ σαώϑυσαν, (Ἰτπατὶ ἤτητ, ᾿ 
Εσβαΐνω Ε ἰῃρτοάτοῦν εσβαὲ εἰς ποταμὸν 3 Δυι πὶ ἂν 

τοάοτιις. ἀμ ..- ἣΣ 
Εσβένο, ἰουοίαο ἤχου Ἱπυπαϊττοςἑπρτοιιοτ,πιδοο, οί 10. 

λεεεῖς πεῖνα)ν» Ἰη ΤΑΠΔΤΩ ἀεβιῦῖτ. εἰσβαλλει τὸ ὅρον ρος τ 

το αἱτο πγτα τ, Ἡογοίοτ. ἄς σοηδιιδητο. ἀν. : 
ἱπρτοηίοτ, Αὲ αν ρτιιπι, εἰ σβάλιομαι τδὺ ἵπποις εν τεάροὶ 

ΔΤ; 

ἤν 



ΠΕΡῸΣ 
χσς » Τάς, ΑΥ ΟΡ δη. ἐπ Αςβαγποηί, ὧν « εἰ ὀκκ᾽ 

ααγώρι αύεος Τατοτρ.σβαλῶν ὄξι ) τὸ τινὰς ἐν ἀγρῷ εἰ- 
κόψαι ποὺν τα τοὶ ἐν ἃ 

χυϊπέξιις Πιτη, πιογτιιις Πιπη ἃ σβεννύω, 

ἸογίπιαΠο, ἵποτς ΠΊι5. εσβολὴ εἰς πεδίον, ΗΠ ογοάοτ.1- 
ἢ Ρἰδυϊτίοτη. εἰ σβολαὶ ἐς αὐγυ πῦον, ἴῃ βτο τις ᾿η Αἱ ονρτῆ. 

Ἀπηϊς . ἐσβολαὶ γέρ εἰσι πολλαὴ χ' ἅτεραι συφισμάπων, 
νορίκαὶ αὐ χα)» Φιλογείκέαι, οἰ σοδοι, 

ρα εατῖα. 
χορ  ο»Ιομἱοέ, 

ἐπιρτοίδιο. 
τγονϊηςο, Ηοτγοίοτ, 
Ἶστο. Ἶ 

1:4 ἐσ δέρκα,Ἰη ΓρΊοῖο. 
σέδιω, πὶ ἱποτς 9. 
«Αττὶςέ. 
Ἰπτγοάτςο: οτῖγαο, 

ἀτα ΠΠς. τοηϊςὸ Ῥτο εἰσενε γιὸ τας, αὉ εἰσενε γκὼ ΠΝ εἰ- 

Ῥ 

ΡΟ τογιιπι, Τ μιιογά. 
ο. : Ἷ 

2 ἀϊοτοηιαάο. ὧδ. ο,πείνη δ᾽ ἔποτε δῆμον ἐσέρχεται. ἐ 

ἀυτοί, πὶ (ετατίοηοην ΡῈ ιδ1 ἔς. Ἡοτγοάοε, ἐσῆλϑε 
αὐἴιστῖτ ἀἰειϊπέτιις γοπὶ σοητίρ ε. 

ὭΟ.- δέχέ εἰς ποταμόν» ΧῚΪτ ἴῃ ΗΠ πη 2 ΕΠοτοάοσ. ἐσέ 
σαν» ἴῃ πιάτο οἰΔαϊτ, εσέχων εἰς τὸν ανόδρεινε ϑτέλακξους. 

ἰς σομοαιι! σοπτίθαι5) Ε]Ογοάοτι5. ε σέχων κόλπος ἐκ τὸς 
ἤπιις ἃ τιιῦτο πιαιὶ ργοάιιέγιις » Γἀοπ, ἐκ τὸ γείλκ διῶ- 
χεσι ἀ συμ αἱ σγουσιν διήλῃσι » ἃ ἽΝΊ]Ὸ ἀπο Ἤμποητα νἱοῖηα 

: ΟΠ μτ, Γσατι. 
γα 1115. 

-ξεγουϊπάιςου πα άςον,ἤιπι αυτβου. 
᾿οὐγϊηἀπξλ ον αρατ. 
δ ΠΧ. ς Ὶ ἀν τόδ 
{δι ἀεςοῖο ἱπ.ῖτεπι Ἰη αγοῖο στο. 
πεν Ὁ τ᾿ σίγαι,, ΡτῸ εἰσίνμι. εἰ σῆκε «δ αἷδστες εἰς τὸ τεῖχ 9’. 
γτθοπὶ ἱπτγοάιιχ τ οτοάοι, αὲ Εσήκω ο[Ἐ γομῖο. [οὶ 

ἴῃ. 
Ρἱρτοίπ τοῖς, εἰὸ ΣΡ ΑΙ Ν 
Ἰροίιῖτ. Ὁ ἐἰστίϑηαι, Δοτ.2.εἰσεϑέμωράττΊς Ρ. ε διεὶς. ἐ- 

ἐς χεῖρας τῷ παι δὲ κροῖσον, 11) δ) πιᾶπὰς Ρταθοης τα - 
οάοτ. 

χάπτιισ. εν μίΘ- εἰ ϑιῆτα μηδικίω , νοἴςς Μοέϊοα τη- 
᾿Ηετοάοτιις. εἰ ϑιημίδ- ῥάκεσι, ραπμαοίας. τἀ παιαπὶ αὉ 

γτὸ, ἃς 
οὐννοἢιοον εἰλξ᾽ πχδητιιπι, ἴοι οτίατι ν εἰ ίατίαπη, Ἐτ ϑ- 

πιχᾷ » Ῥεπε τί πιὰ Ἰουρα.ςοιπεάο 5 ἸΝΘτιττ, [6 1000] 

αἰλτίιο. Οὐν 1. ξ. ἔϑνιε νι ὦ ξεῖνε, ἐδήειν τὸ φαῤμακον 7 ἀ6- 
εὐἀϊςαπηδητιιπι, αἱ. αἀ Οἰἴαας. ἐ ϑϑυίομαι» ἐχοάο, [ἀςπι: 
εῖθο ἰάοποιις. ε δϑίεταί μιοι οἶκος: Ηοιμ. αν. ἐῶνό- 

ΟΥ̓ ςιις αι (τρεπάο ροποτγαπάόηις νίσις δὰ οἵ- 
νογατ, Ὀἰοίςοτ, 1.1: 
ΟπιΙς, ἔτι  εἰγαϑὸς, Ἐτοπιπις.ἀς ΡοΓίΌ πα, τὸ ἤσηΐ: 
ΦΡνΤΠ}1ς. Π1Δ 4... εἰῶνλον σ᾽ ἐδὲ τι πῶ εἶ παῖς ἐπος,], ἀγαϑὸν 

δ τ λδδι κ ὐπὶ σὐτιν ἐγάϑύν: 
ἔλέξιπι Ἔστορίιπι ὅς πιοπιοτγαίις, Επιτῖρ: ΤΠ Απάτο- 
μυσσὀ μῆνα ε᾿ διλώματαν ρτάτοίατα ἔλοϊποσα ὅς Δ οὐππίθ. 

δι εν οἴ ς αὐοίολν, τα, ἱ μαΐτιον,ἱπ ἘΡΊΡτ. 
πράο. ϑιω γογὸ τὸ ἐνδυΐίομαι. Ν οὐτ. σοι οἰ οάιις. 
ις,ἅ.ε᾽ ὥίειν. 

σβείαγδυϊάς ρτο 4ιιο ξεσία ἀρὰ Ἡοιη. [ογ  ρεμά, 
δῦ ἵημι, 

οἴῃ Καάσγα ςοποςάοτε. ἤς εἰσίῃ ἰμφατοῖποοῖατ, Ης- 
ἕας «σίῃ οἷςρθ.. ἀπ τμα ᾿ 

ἴς [πὶ 5 αὖ εἴσειμι, ε στων εἰς τοὺς σπονδὰς , τάτα ἔοσἄοτά 
ἍΝ ΡΣ», τ᾿ 5 - ΡΝ 
σφεας εἰσίῃ οἷςριΘ- τις τπςοῖητ οὃς 1|0140;}6- 

γάοτίτιπι, ἰτῖο. 
, εἰσιτήρια. (αἱ οπἀα: ΤΑπιιλτ᾽) 9 ἀππήσιις νεστοητῖς ἴῃ - 

ἽΝ 40 ἀϊς τοτι!5 πα Θ! [Ἐγατιῖς ἀρράτορατ Ατβεηὶς; ἡμέρᾳ 
Ν ᾿ἢ οἱ ἐν τῇ αὐχῇ πάντες τροσιό σί, Ὀ1ΟΠ (Ο(6}15; κϑ ἐσλίε πεὶ 

δια πῇ γεμὑωίᾳ ϑύοναίθ- ῥα δυδχὸς τις ἀμ ἔπεσεν. ΠλοτποἤΠ ἢ. 
σῇ, καὶ βουλὴ το εἰσιτήρια ἔϑουσεν ; σιωεσιια ϑηστεν ἢ ἂς τ 

[Θ- εἰϑυλον, οσπτογιῖα Οὐγ 1, ογεϑον. εἰ ϑιλὸς, ὁ εἰϑελοντῆς., 

εἰς ἘΣ2 
͵ εἰκοινοίνηστιν οἱ ρα τνγρὶ,χὶ σς εδὸν εἰστεῖν αἱ αὐ γὼ πᾶσαι, 

Ἐπσιτη Ειον τὸ ἐν μέσῳ αὔλημα, ΗςΙγοΒ. ἢ 

Εσκαμ μῆρα, τεὶ ἱ. τὸ σκίμμα,όρρς “ὃ πηϑήματος » [ζατηϊηὰ Ππνέίαμις 8ὲ 
[Αϊσιιθ τουτὶ τη 5541 1 ροητάτηϊο ἤπις αι ΙΙΟγε ΟΡ ς οΥτῖπὶ 
αὖ πυδυητικοῦδ ἀλτικοδηχώνις, Ποσαὶ ἀϊιέτο Πι]ςο:ν οἴ ̓Ιοπρατῖο Π1- 
πρίσιος ἀρροίτα του πα θαταγ (αἶτιις, Ἡης υτὸρ τὰ εὐσκαμμῆαι 
σοδαγγαϊιοα νερὸ “Ἰςάπηι5 [γα εἰν ἰὸ Κάμε οι ἐκ {ΠεγενττδαΠ}}- 
το ΠΠπλῖτ τ ἡ παροιμιακως ΟΠ [ἰς γεὶ Ροῆτος ἤπος ὀχοράοιδ. 
Ῥο].1.3, ἀς Ῥοπται ]ο Ἰοαιιοη5» τὸ 9) μέτρον πῷ πηδήματος κανών, ὁ 3 
ὅρος. τοὶ ε᾽σκαμμῖῆμα, ὁ εν ὅγη χω τὸν δρρν κϑρπηδόντων οἱ ππιρριμμαζό- 

μοι χέγασιγπηδῶν υὑκὸρ τοί τ᾽ σκαμμῆδα.} υἰςιαηὶις ἰὰ Ο4110. εἴγε πῆν- 
γὸς ὧν, ὃ φασι » καὶ ὅρον ἔχων πῆς πῆησεως τὸν ὑπνον.. ὑοῦ τὰ εσκαμυῆνα. 
ἡδὴ κὐὴδ οΧἡ οὐδιατρίζει αὐεωγόσι τοῖς ἐφδεμοῖς, ΒΑ]. Ηοχαςπῖ. 

Ἠοι.6. δ, ὑπερ τα εἰ σκα μμῆμα πηδωντες, δὴ δ σιωυηγο ρίαν αἴ γγοεθλιοξ 
λογίας τον λόγον ἕλκουσιν, 1} αι ΡΒ ΠΟ ΟΡ ΐα; ἤπος ὁ στεαϊςητοβ; 
ἃ ἱπυπηοα]ςὸ μ᾿] ο Ὁ ρμαηγοσ»ντ αὶ (Ἄίτιι Πιϊςιιπὶ [ἔ 41} τγαπ- 
ΠΙιοητος οβογαητισντγα πτούτααι αὐ ἢ 6 ταΓῈ ΠῚ. ΤΊ βηϊς οὐαπι 
γΕ] τγαδιδιι5 ἀρροΠὲϊς Ἰἤτγα σογτα ἤρατία Οἰἴτη Ἔχει σε σλητατρ 
ἄτην μας νεῖ ατι ἰςάπηηα τγαπίσς πάθγοητ ἃς Άϊτι {ἀρογάγοητ, 
Βοάϊε ποη ἀϊΠτπλ} 15 οχογοίτατιο Πιοτι» 4] ντ ἰη τὸ οαιιοβεγὰ 
ΘΙ] Ἰοτοβ πητ ἃς ὀχροάϊτίογος, αἰτογᾷ πιᾶηι πη Χὶ αὐγὰ 49.11- 
ταῖς σοτριι5 Ἔχαρίταητ, ὃς Ορροίταιῃ πιοπίλπι γε] [οδυνυῦ νοὶ 
Ἰίραουὴι Θαια ειιπὶ γα ἢ Π] πτιτιιην ἴῃ οὔ οἰγοιπιαέϊο σοτ- 
Ροτα γοἱιθηἴτατο ὃς ἀσχτογίτατο αἰ Πτπ τ]ατὶς ἐψαῖ5 ἰππάρητ. 
φιοά νεγηα σα Ππριια ἀιο τιν υοἐτέσον, ἴ. τὸ σκάμμα ὑὑπδρ ϑορεῖν» 
ἰςαυλ πα τγδηῇττε : 114 νοῦς νεῖται ρτὸ [,ατίηα ἩΊΟΓΟΙΥ Πη1|8 
δὰ Ρατηπηαο μη : δύ Δητε 1ρ(ππι Τ᾿ γα]. 11}.6. δὰ Ματτυτοϑ. 
[ξὰ (ζαπηπηα ἡ άαεη τ]ιθάττὶ οδιιεαῖπι οχροίιμοτγς, [4 ἃ τὴς οἴξ 
ΟἹ τις ΑἸγο ΠΔητι5 Μ οτος 5» 41 τγα πο ἤπτη Πρποτγῖ σοης- 
ποττὶς [1|0.2.(Πγοηϊὸπ ὁαρ.1.1π 1 ες η5,Οτάϊηὰτ Ρτατεγοα 1 πὶ 
ἡπ ἀτοηΣ ἤρατο ἀξαπιθι!ατίο ηςΠ1ν ὃ οι ἀρρο} ]δητ [τ αϊπλ. 
ἀταιις τγδη!ςοη απ ΠΠρηοτίπη; ὅς. Ὑ14ς Σχαμμαι 

ΕἼσκενροοτὶςὸ Ρτὸ ἀδογατ. 
Ἑσκερι μῆλον, πη ποτ πετ. σοπΠἀογατιιστινσκέπϊομ αι. 
Ἑακεμμῖῥω.,ςομΠάοτατὸ, θεξουλῴυ μήδως πεφρφντισ μῆδως, ῬοΙΐτχ 11,6: 
Εσκόυωρυσεν, ΗΠ οἴν ἢ. εἰ ὁλαψεν, ἐπεβύλου σεν, 1. Σχευυρέω, 
Ἐσκιαγραφὴ υἷμον, αὐ τὐπιθγατιηι. , 
Εσκιατραφηκὼς, εἰ σκταπτιραφηυῖο 9.» ἴηι] γτΠ ΓΑ ΟΠῸΣΓΙ 15. Ατἰ Ππορἢαπὶ 

δπύνακτρᾳ σευτείλων ἐσκια τρα φηυῆνα. ῬΊΑτο 8, πόλιτ, ϑμαὶ πολλεικις 
ἰαινὸς αἰῇρ,, πένη:» ἡλίωμῆθ. αἰϑϑᾳ ταχθεὶς ἐν μά χη πλουσίῳ εἰ σκίαηγα.-- 
φυκότι, 

Ἐσκλείως πο! π4ογίηιςο. 
Ἐσκλήκει, ΟὈΓΙΕ Ιδγαῖ; ΑΡοΪ. 2. Ατροπ, αὐφαλέθ- χρώς εἰσκλήκει : ἃ 

σκέλχως 

Εσκληκως, αΥἸ 415. Γο Ποσᾶτιιϑ :ὰ νογθῸ σκέλλω, ἶ 
Εσκλνώς,τίθ) ατῖάπ5) ΑΡΟΪ.2. ΑὙὐροη οἵγ᾽ ἦστιν εἰ σκληωτες 9 ἵ. κῳτε-- 
σκληκό τες δ ϑεν κα σκελ' Ὁ: τὸ ἀσοίρκον μέρρε τοῦ σώματος, 14 οἵϊ, οττ5 
Ἰη 41 ΤΠτοΓΡΓ: 

Εἰ σελ ἡπῆνργ Προς] Δτοτοο ΧΡ ογάτοτχδ φοκιμαζόυῆν Θ᾿. ΗςΙ ΕΒ. 

Εσκνε ει. ἀττογογογαάεῖς, εἰ σεν θεῖν, ΕἸοΙν ς ξυρῆσαι, 
Ἐσκομιδ ΟΠ ΠῚ δα τι. 
Ἑσκομίζομαι ἰττιρ οὕτοοίαστο ἀϊις ον Πὶς τορος 
Εσϊκομίζω, αἀτηϊττο. Γες!ριο. : 
Εἰ πεον, αὐτὶ τῷ ἔεσμον, Υ ΔΊ. ΓΟ Ὡϊοιιτν ἘΤΥΤηο ἱ ΦΈΘΌΤΩΝ 
Εἰσκορόδησεις, πὶς ἱγγίταίε »γΥἕ σοχηοῖτο ἀΠ]ἴο, νε] ντ ἴητγῖτο τ] Ε] α- 

ςἈγγπτᾶς οχοι Σ  Ππ], Ασ το ρ μαπὶίῃ ἘΔ Πτίθιις. Συὶ δ᾽ ὧν πάρλα- 
γων, φάσκων φιλᾶν μ' ἰσκὸ εὐδυσας, Ὠτοπρτ. ἐν δισὰς »ν δδήχραιας, ἡ ἔ- 

δοίμυξας, ἢ κλαῦσαι πεποίονᾳ ς στὸ “ἢ ταὶ σκορρδα πρι(όντῶων. Ει βρχος 

ερδισυδώ ες ΑΙ Πατιῖς Ρ] αἰιτ ον ἢ Ῥαίτιις » ἢ ΠΠπιτὴ οἷδιο, ἃς ἵττῖ - 
τάτιις 4|Π10 9 γε ΟΔΠΠς δηϊπιατιις Δα ΡυρηΔΠΙ. ΕΊκ ΒΥ αι, ἜΝ 

- ορθσεῖ πούτοισιν ἐσχκορρδιδ μϑώο!ς. 1. οὐ κατεϊξαλεῖς σφοοοῖς οὖσι Ὁ ΤΙ" 
κροῖς γχωομήδοις μετειληφόσι “τ σκορόδων, ἀπὸ ματαφορίς 4 ἄλεκε 

σπευΐνων, 

Εἰσκυύπῆω, ἱμτιιΘοτ; Ρτοηιιϑ»ἱ πο πάτο δαρῖτε. 
Εἴσκω, ρος. ἤΠπι- ΡΣ 
Ἐσλδυοσωςἱη ρίς! οἰϑορἢδο]. ἐσλόϑονειν οἰκεῖα ποίη, 
ἘΕσλον, τ ςρτγο ἐϑυλον, ῬΟμμμΠ]. ᾿ Ἶ 
Ἑσμα σοὶ ὑυ9., Ἑτοτιοχ Ηἱρροοτγ. δββεγτ ργὸ ἐμζαλων. 
Εσμαά τῆ, κι ξω,λπὶ τἰπηο;η Ἐρίρτ. ᾿ ε ᾿ 

Βσμος δ δ, πρὴς μὰ Δριππ|; σμίκοιθ:5 δὲ Βοπηΐηιπὶ μυυ]οίει δι δὲ 

τγδηΠατὰ Ῥῖὸ σίερε πις ἰερίοης ΌΤΙ δ ΟΣ ΆΘΥ Ἐσεν 

γ"ςΘ  Ναζαησζιτάξηη, δ μαρτυθεων ἐσμιος. 
Ἐσνύω, εἰσκολυμόω, Ἰηπατο;ηαταη ὁ Ἰηρτοάϊοτ. 
Ἐσοικέω ἤτιο εἰσοικκὼ, μα δἰ τατιπι Αἰ πιο πηρτο. 
Εἰ σοικίζω, ἀοπαιιπι ᾿ητγοάιιοο [δι το οῖΡλΟ » ἸΠτΟΓ 

δὰ Βαθδιίτατιιη) αὐἷττο, ᾿ ΚΡ ἥ 

Ε΄ λπύλι σαν γε Ὶ εἰμί. εἰ ἔ σομώ ἐγνωκὼρ,ίϊ αι α τ ἢ
 

Ἐρίψτατη. πὶ Δτεϊεὶ ῥῶ ίοττίπ ἴμπτ ὌΝΤΩΝ ῬΑ βετραῤ Ηξ 

41 εἰτπὶ ραττίς! Ρῖο γογθ 15 ὑσεψχώ, παν τ ρον π
ρος 

πρὶ αἴοῳ τρεσβεῖας. αἱ ἄπως φυλαῆντε
 αἱ τὸν ας ἦν ᾽ ἧ ᾿ 

γάνλως ἐν τειείϑει ἐπαρεῖ πίω φώνϊμ᾽, κ πεφωνασκιηκὼς
 ἔφια!, Στ σα 

Ῥβοπαίςο νοζεῖα δχογοιιοτῖζ, Ἰϑιάοση ;» ἀὐηρηκότες ὡκ τῇ ς πόλεῳ 

ἔεέϑωι εχ δἰαϊτᾶτε {αἰκα] οτλελρ. 

637 

ἄιϊιτι οτίατη ἀπ ντν 

ΧεπορΆ.7. ἐνίωικισῶτο 9 χρν δῦ 
ἡρεύδα ἢ 



638. ΟΒΧῸΣ 
εἰδέναι, ὅτι αὶ αὐ ταῦτεο πράξυξ»τοῖς μᾷ πολεμίοις ἐθατετυχηκὼς ἔσῃ, φ:- 1 

χίαν ἢ πόλιν διασοσωκιὸς ΟἸαἰτατοισι [δγιιστιο 5. Τάοσι Π10.4.ἀἸχὸ- 
ταῦ οτίαπι ραἰσἰυὸς κὸ τᾶτο οι, ἐΐφη, συ μὴν αἰ ϑίωώοις κεχαρισμῖ 9: 
ἐσῃγεῖσ 2 λακεδαμμονίοις τετεμωρημῆμίυ, Πγεπγ οί μοη. ἐσεῶνε ἐψφισ- 
μοι, σφ ῃ ππογίεῖ55 [οἰπιογῖ εὶς. Οἴσογο μετ Παδιαπέδιπιιπι ἀΐσοτε 
[ο]εῦντ αὦ Ατεϊσπλγιης νογὸ ΓἜπτίο (αιιοι σοπηπτοάο το 
ἕλςετε ροξοτγίς)ν οηΐᾷς δά τὰ τδριις,]ιοά [Ὁγι 15: τίς Οὐΐη- 

- Εἰ ἔγαῦγ 15 ΘΟ ΠῚ Γ]49Π05 Ἰοπρὸ ᾿ηγευια!]ο ντ[δγῖς. εἰ σεᾶστη λέγειν» 
εϊξξυταιπη. δ οἰ σθ μῆν(θ., ΒΙτιΙΓι 15. ΡΟ τοι} 5. τοὶ εἰ σό μα 5 Ἑπτιιγ 5 ταὶ 
μένοντα. αιοίαῃ, Ἷ ; 

Ἐ σοπῆρέζονα! 1 πΠρίοῖο τη Προςυιπι. 
Ἐσοπῆ ρρειδὲς. τὸ, Πγ}}ς [ρεσιιίο. ἀνὰ 
Ἐσοπῆ εν, 5 τὸ, [ρα ου τππι; κα τοπῆρον. Τα Ἐρ᾿.ἸασΟΒῚ ἐαρ.τ. κα τανοουῦ- 

τὶ τὸ ρόσωπον τὶ γγοέσεως αὐτοῦ ἐν ε σόπῆρῳ, σου Πάογαητὶ ἴῃ ἤρεέιι- 
1ο.Τοίςρἢ.ἀς Απεὶαυτατι!. “ἦν ἐσόπρων δ χα μωρότητα πολιὴ διαυ- 
γίσ ρον τοροσφέρειν ἐ σοπῆρον 5 (ρος πὶ οὔ γγο Ρίατα το, αἴδὰ ορ - 
γισίας; 

Ἐΐσοειται; Π)οτί οὐ, ρτΟ ἐ σονται ογιης ὙΒιιεγ 4. 411 ἐχροπὶς Ππτ. 
Ἑαπαϑει,1πΠιπηρἤτ,ἃ ασαϑτέω, εἰ σπύϑα (Ἰπαιῖς Ηςνο}1.) δυπλοιω τὸ 

μϑὸ γδ ὅβε απείϑη χφιϑυφαίνειν, τὸ Ὁ διαφορ εἶν τοὶ οἰκεῖα, ἔφ οἐωῦ διέ φ - 
ϑείρεν 7 ὑφαννεν δστὸ τῆς ασπάϑης, 

Ἑαπαϑεῖτο, ΠΤ εέτιις. ξμῖτ. Σ 
Ἐσσαϑυυῆνϑ.,ςοπάοπίατιι5.πεπυκνω μήν, Η ον εἶν. 
Ἐσσεισυῆνα, τοὶ, ἃ σπένδομα,, ἀἸΟἸ1 ΠΤΙΙΓ τοὶ στον δοποιη θεῖν τε μοὶ ογη.. 5.) 15 

Ῥαέϊα δ σοηιεητϊα.: 
Ἐσπε μπομὰ,,ἀσοοτίο, ὃς ἀεςοτίου. 
Ἐσσέμπω,ταῖττο. Ὑ Πιογ ἀ4.ἀς [Ἰτογῖ5. 
Ἑσπεποιημβν (-. ὁ, αἴοιτιις πιο αἰοι εἰ εἴτις. 
Ἐ΄ περ, ἀμ ,άοηος ὀχρου, ὃς ἴῃ ροίζοτιη1. ' ; 
Ἐςσείξα, ας, ἡ ν οἤροταιν ηάε ν'ασίοας Αἀιιοτδ τ πι)ν οἴρετ! οὐκ υὦ εἰσσέ- 

Θατ,ΠΟῊ δας Ψ ἤρου, ΑΛ ΠΈΟΡΙ, 'σπέρας αὐαπολώ,ν οἴρετὶ σοΠι- 
τποπιογο,αζα ἐς δεπεέξιτο, εἰ'σσέρας ϑνομῖμν»ς. γὶ Δάιιοῖρε- 
τατος. Χ ἐπορ ιν Ὡρὸς ἑαπέραν εἰαιγν οἴροτὶ οτἰτοϊ πος ΡΙΑτο 110. 
τάς Ἀςροτερς ε'σσέραν,α νοἰροταιη, ΑὙ ΠΈοΡ τ Αἀϊοέτιιο,ντ 
εἰασέρα δείλυγοτ ΟΡ ΓΟ πὶ ν εἰροιτίπιιπΊ. το πὶ Ἐἰπσέρα,οςοἰ 5. 
νπάςαριμ! ΑὐΠζοτο! ἄς πλιιηήο.. ἐν “γ᾽ τὸς εσπ έραν μερῶν. Ὁ 
ΟςοΙἀδητί5 Ῥαττῖθιι5. 

ἀἰσσερίδες, ἩΟΙροτΙ 465. ΝΟ Ή15 Β]1α», χαΐδιις οἰιτὰς Πιπτ πλα]α ἂἷι- 
τ ΤΑ οΠοα. ἴῃ ΤΠΕΟΘΌΠ. εἰ σσερίδων μηλαιν Ἰὰς κίτριον, 

Ἐ'απερίζομαι,νπάς ν ογθα] 6 . 
Ἑαπέρισμα ατος, τὸς ν οἴ ροττί παι οἴ δ115) 1 νοἰροτί Πεπαίτιιγ, 
Ἑαπερινὸς, οὐδ δον Οὐ ΡΟΓΓΙΠΙΙ 5» ΟΟΟΙ ἀ1Π|5. 

. Ἑασέξείθο,κν, ὁ, ος οἰ ἀοΏτΑ ἐς, ν εἰρογτίηι5» (εγοτίπιις. Οὐν {{ ξ. ἀφί- 
κοντο εἰασέριοι,ν οἰ ροτγτηὶ ἀοζοί[ογιιητ. εἰ σπεράϊω γύκτοι, Αρο ἈΠ. 

Ττοπὶ τ απέριδ-, τὰ φεοϊάτα πα ηάϊ Ραττς τοπιίηϑοηβ. Ἐς “τὶ ε- 

απὶριαφλὰ οςςαξιηι. 
Ἑασεείσοί δος. ἡ. γε Προ 55 ποτα αι πο έτιι φἰ μία πὶ ἱητογάπιτο- 

ἀοΐςεν. ΤῊ ςορ ΠΡ. 6.4ς σας ΡΙαητ, σαρ.25. σλίω εἶ τινων ὀσμαὶ 
τὴ πεπτίνσ εἰς τού «ἕρρς σύμμέτοοι τορϑ εἶτα οσμεὶς. ὥσπερ κὶ καϑ' ἡμέ- 

αν δξὶν ὅγ) τῆς εἰσπερίδὸς καλουυῆδης. αὐτὴ γὸ τὴς νυκτὸς ὄζει μεῖνον: 
οΧ απο ἴοςο ΡΙΤη.}1.21.ς.7. Ηοίρειῖ5 αοέξξιι πιαρὶς οἷοτ» ἰηας 
ποπλὶης ΤΠ ΠΟ το. ἔπ γείρογείηα, οοὐϊάφητα "5. ἐσπερὲς γῆ σους: 

Τῖοην  άς ἤτι οὐδῖσ. : 
Ἐσπερρογου,γν οἴρεν ἥτις νείροτιρο ΡΙαατο: Ποίρετιις, ΝΊγρ τς 11 

«αι ὉφοΙάφητα 5. Ατιζοτοῖ, τὸ 9. Απίπηδὶ, αἷς ποξξιας ν οΠαν 
ΘΠ τοτα ποέϊς, (ο αὔχεις εἰ σπέρφυ κὶ αἷρὶ ὄρϑρον » 1ά οἵδ, νοίροττ!- 

ες 8Ὸ δκ τἡλτιτίηοιπο 642. (ἴςετγο [δτοὸ 2. ἀς πλτιιγα ΠΟ ΟΥΙΠῚ. 
᾿ς πῆμα οἵ᾿ αυϊηφίια ογγὰῃεὶ τὶ 5 τογγαράι!ς Ῥγοχ πιά 5 {Ππ || 

Μεμοτῖξ , πα φωσφόρος Οτα ἐὰ 5 Γαϊοί ον Γαττὴ ὲ ἀἸοἸ τα τοι 
ιδητοστοά τη (Ὁ ] 6 πὶ: αἰπιπν Πα [Ὁ αυήτιιτ ἀιιτοπι » ἕσπερρε, ἔτοῖτι 
ῬΓΟ εἰασεέριίθ» , Ἰὰ οἵξ, γε ροεγγῖηι!5.» ΓὈγοτίπιις, γηάς εὐἑτας ἐ- 
ασέρος « Δημ11α (εγὸ νοΐδῃς 5 χαὶ αὐραὶ τίων εἰσπέξαν» αριιὰ ΑΡΟ]]. 
Τιρτὸ Γοοιη4ο. [πῃ βοπογο Ἑασπλϊηη: Προ (ἐρεῖπλο Ερίρτγαπι. 
ἐασεριγαλάτεια ἀϊοίτατ. “ἶστερ Θ’ ϑεὸς αἰ δὴς9 ἀριά ϑΟΡΒοοΪ. ὃς 

τἴσπεροι ἐγκώγες 9 ἀρὶΙ οἰπάἀςπὶ . 14 εἰς. ἄκραι “ἥδ ὁρων αἱ τρὸς δύ.- 
σιν. ὃς εἶ σπερρι λειλκηηλρες»α ἴδ, δ τικὸὲ 9 νοίροετίμδ ξχος5 »ἀριά 
εἰηἀοπ|. ἐσσερίθυ ὠκεανὸς. ἱ. δυτικὸς » Ὀιοην , ἀς τι οΥῖ5.ν ἐς 
φωσφόρίθ., Ὶ : ᾿ 

Ἑ'απέξισμα,ςτοτῖπα σοτηδον εἴρογπα Ἐξίτο,τὸ δειλινόν, Ἐχ Ατῆρης 
1ιδ.τιφιχημῶὼν δὲ φυσι, ὅτι ̓τρϑφάϊς εἰχρύντο οἱ παλαιοὶ γδικρατίσματι) ἀρί- 

“φῶ, εἰαπερίσμιουτ »οείπνω, 
Ἑσετε,ἀἰοῖτο. ΕἸ οτα. 14. β ρτο εἴπετε,αδάϊτο σ.εἴσσετε γευῦ μοι μού. 
σαι ρα πάτο ππὴς πα πη! ϊν 14ς Ος1.10.19.ςἀρ.9. 

Ἑασίπω, λοϊ 4 οἱ γα ρος ργοταπιρονο ἐπιροτιπι, ΤΊ ιογ 4, ας 
ἡ πῆει εξ Ἰξ᾿εἰρκτίσδ, ἴῃ σατοογοιη σΟπαϊοἰτιι το ἀοη}» Το ἀ. 

Ἑσπλέω, παι] ΡΟ» Τάς ΠῚ. Ζ : : 
Ἑ ἀσλοίθο, ἐς δ ΠΆΠῚ σατο τἴασλοις τῷ λιοβμθ.. ἔχις ο 5, Ροτταδοἰπτγο  τι18» 

τ΄ δάϊειις ἰπστοῖπις, Τ μον ἃ. , μι 
Ἑσποιέω νς] εἰαποιέω,α[ςἸ[ςο5 ἀἀορτον [611,0 ὑἤδιωρᾳ τ] μῆρων εἰ σε- 

΄ποΐει κοιγιογὸν αἱ) τὸν [Ἔ ρ6 αιιτοπὶ ἐπ ργορτία Πραϊῆσατς, αἀορταάϊ, 
, Βατῃ εἰαποιεῖν οἵα Δάορταγε,ντ ὀιιπομεῖν,} χὐορτίοηοπι ἀατο. 

ἀσσεδασωίως, Βυιάν ἤιτρατι μας Ρ]Δυτ. Βοιάη᾽ Πάς τὰ ἐπὶ δ {Ππῆῖςς 
Ἔνορα ἀἰχιι,ς Οὐκ οφτοάάος, ἀρᾷ γε ἐν ἐσφεδεισμήμως τὸν ὃ τὸν 

' 

ὌΘΝ ὧΝ 
Ν ἢ » 

λόγον εἴλεξαὶ,ν οἱ εἰ πτκδὰ ολυγή μῆμ 9: ἔπτυ χες, τὰ ̓ 
Ἐσϑομα [δα οΥ ΟΡ οπ. ΤΠ ατ, Π1αὰ, αἱ ἐϑηρί σοι ὦ ἐγ ἘΓΡ 

,ἴ8 ὄφοα συ χρητοοτο ἰξαπιοθαπνατ, ὃς ΠΠ|44..γν 
κεθλαί μον (Ὁ. οἷξ ἐρκ τεινῇ φοἱ «εἰ πηκολου ϑ’ηστιν, 

Εἴ σαραξις»εως.ἡγοχαΐο, ΟΜ ΉΔΝ 
ἙασαΠω, δοίη αος εἰσπορω. πὴ ἀπποδις ἀροα[οχὶ; 
Εσσωνἀϊοο. 40 ἐπωςντ (σγιῖς ΟαΖᾳ 115.2. Οτάπι. 
ἔσρως δνρτο εἴρος αητί αὶ ἀϊχοτγιιητν ᾿ 
Εσσα,]οςαιλ»ἴεάοτς ἔες! παπαπιο 1πάἀιλίνρτο εἶσ: ἃ 

οὐΐας τποπια εἱς ἕω. στιν [1], ἀμφὶ δ) εἴμᾳ 
εἰσ άσίω ῬτῸ εἰ τόαύω ᾿πἀπιτι15 Π1Π|ν ἐν δέδιυ μαι, ἐν 
(ανοόμίω, Ποπλ.ΠΠ144.ν δὲ χροὶ ἕσσατο. 

με ΠΑΥ͂Ν Εγξί ς - . 
Εἶδται 5 Ἰπάιιζιι5 65... νο] (ΘΔΠΠῚ» Ρτο εἶσαι : ἃ ΡΓ 

Ραϊπιιο,, ὥμαι. ἕασοι 5 ᾿Π6τ|6 9 ἴσα ἱπάττο : 40 
ἴσαι ε'ατώμι Ποπιοῖ, Οὐἀγῇ, ξ. ἐσσαι μὲ χλῶναν,} 
παι π|ν 

Ετσα μὴν, ἀοΥ Πα 1115. ῳ 
Εατά μι ἰδεῖν ἐς εἰ αἰ μήν Θ΄. ἩςΠο γέρα εἰοτο μῆν, 

ταάποτς, εἰασά μνοι,].] ὄρυστέ μένοι, 4 σοπα! ἀογιιητοίη 
εἱοσαμῆρυ «οχίδαςοἱη ἘΡΙρτοϊπάιτα ν οἴζος, 

Εἰ ἀττιρτο ἧσται γογαπτ, 
Εἰασας ον δύσας, Ποπλ.Οἀγ 1. 
Ἑσσατο, ἱπιξττιις οἰ. 
Εἰασεν,ἱπἀπτιις ογαῖν 
δὲ ταν Π)ο ἱσὸ, σι τ. ΗἸοΠοὐ ἐκ αἰρὶ ϑέρρς ἐδς εἶπαι, 
Εἴοσε ταις αὐτὶ τὸ ἔσετω αρυ Η οπιεγ. ποιητικώς, 
Ελγόλοντο, ΓΟ ἐσεύοντο, ΓΘ Δ ητ ργορεγα δητοροεῖ, 
Βοσίω, .. ὁ, τεχοβασιλδὺς, Ἐτγ πιο]. εχ Οδ᾽ Πἐπιάσθο.ς 

να παλιν ϑέσαιν, Τ46πὶ ἀπποῖαῖ ἙΡμοποτυιμη ἀἰΑ]ς 
βασιλέα τποτάρ βοτὰ ὧδ ἀριιπὶγορο 48] ργορτὸ ἐσὺ 
πὐρῳ τὸ ὅταιῆῃ ἱδρύσαντο ἃς ἐσμος [ει ἐσμος. 

Εσσὶ 5) ΟΠ ΡΟ οτ. Ηοτηοτ. εἴπῃς κν ππόϑεν «αὶ, ὃς ἐγκεκλιμῆψω 
1, βασιλϑ) τατος εἰ οσὶ, ΠῚ 

ἔσο, ἐνεδέδυσο, ἐπάτιτιις 65. ΗΟ π1.1}} Δ 4.γ ὅτε μἦν, ἤδη χαίϊν 
αὠὐναγοοττὸ τι πἴσαπι ἰαρτάςαμι ἐπ άπτι5 11 Π| οἴδες να 
τοῦ 5οἱ λιϑυλόυς Ὁ. ἐγεγόνεις 9 λέϑοις βληϑεὶς τὸ πεῖνα 
νογθο ἕω, Ἑπτατο ἕσω, ἔσει, κα εἶ μα;ρέϊμὑω εἴσω, 
νηάο σομηΐπατο οὐ γέασο,  ΎΡΔη115. ᾿ 

Ελασονον οἰ 5,, ριϑότιον, ἘΠ ον οἰ. ον ΝΣ 
Εσσθομαις ρτῸ ἑσσύο μα), ἱασούμαι. Το Ιςὸ, Ἡογοάοτ, ἑσσοῦ 

στωνοἃ Ροτῇς Γι α1ἑατοιίϑει τ’ αὐτῇ ς, νἸποἱ ΔὉ δα. 
σαι ὑπὸ ἦ( Ἱππων»αἷν οηιι15 νἸΠοιιητιι» ᾿ς. πὶ Ηδγο 
γνώμῃ ὑπὸ σκιὰ τιῖα οἷτις Γδητοητία διρεγασασο ἀςπὶ 
σἢ συμξιλδ, Πα ριιρηα ἴῃ ἔπ ρατη γοτῇ οἰἴδητ, ἰοσωϑεὶς 
ΘΑταΙ  ε'ατώθοσειν, αι σατὶ Πιητ. ΓΟ άοτΥ, ασωϑεὶς τ ασ 
το πο πὴ οἰςέθιι5. ἐοσωθέντες σὰ μα χης ργα Το Ργο Ηρ 
σσάαζυ 9... πὶ νἱποίτιιγ, δ ὁ μῆν Θ΄ ἐν μέρει 1η ραγεθεϑ ἢ 
τ οππη. εασ ὠνάροι ἔστιν τω ϑυμκῳν 161] ογαητο οι Ηογ 

Εσσύϑιίω, ἐπορό ϑίων ἰυ]. ΘΟ Ρ]ΙΟΟ 5,6 δ᾽ εἰοσυϑη μόνιθεν 
15 οχΊα. ἡ 

Εσσυμώ, τποτις Γὰ Πγ,ἔπηρα]} ἢις ἤεπ τ ρτο σέσυμαι ἐν 
εοσύ μδνΘ-. Οὐνγ 6, αὶ ὃς εἰασυ μῆνον κατερύκει, 1, ρρϑυ 
Ρογαιτοτὰ συΐῳ ἴουι σδύω. ΕἸςΠο 4. ἐαυυτ᾽ εἰφ᾽ ἡοακλῆι Π} 

“5 ἀγγυῖτ. ασύ μι 5.: ασυϊάν(θ- ἐκεῖσε ΠΠπς ἴσο 
ἐστύ μιν ἐς ρ ὁδοῖς, Ποπι, Οὐ. ᾿ 

Ἑασυμίνως»ἐξυνί το δ, ςογτασίτη Οὐνγ [αὐτοὶ δ᾽ ἀπεξαῦτες 
1ιωροϑυ μως, ργορογὰςςο]οτίτογ. σσὰδαήως κ᾽ πειγμῆνως: 

Εἴτα, Πσοίατον τάς εἰμ, Ετ ἔςαι οὔ 47. ργάποῖρίμι ογᾶς 
ταιπηνν Τάς Τ δοττιῖη ΑὙἸ Πορ ἢ. ὅς ὙΠεορητ.. 

Εἰσαλατο, το ἐσαλρῆμοι ἤσαν. ΗΟ ΠΟ  ὔθπςολάδίω ὃ 

Εὐμηϊοὶς ογᾶτ Πισοι δε]. χέτώνας αὐεςταλ μῆς, ἢ ΎαΥ 
Εἰςφιαλωπία, [Οτιιτ ν᾽ νεπάπητιγ νοἴϊτος, ΤάγαητΗΙ 
Εσανορτο ἔφησεν, [ξοτογιης, Πα, αἰ, αὐτίοι ἔςταν ἀ παντεξι 
Εἰφαγαι ὕξω φϑύνα, ΟΠ πῆς ᾿πιΠ414.)πιοΐδη. 
Ε ς-ασεινοπαδητοζοτογιιητ.. ΗΟ. Πα 4... ἵπποι ὃ τς αὐ 
κας Θ- ἕςασαν,}. πα Δ ητΟΡτΟ ἢ ςήκεισαν,αῦ ἕςαα, ὦ 

Εἰς-ἄσιρτο ἐἰςΐκασι, ΑΝ 

Ἐςάτως το ὑταεχέτω,δῖς δορῇοο!. δῳ, ἐσώτῳ μοι κ᾿ 
Εςαχνωυώμ (9.5... [ρΊσατι5. 
Εστεάοπες, ΧΟΠΟΡ ΠΡ. το πομν. οἶσε κοικείνω σωφρϑνοι 

κοααει σιιυηςίκ ἀλη τα δτιιης οἰπὶ ϑοσγαζ, 
απο, ΑΡΡίδηις, ἐλίϑοιω αὐτίαὶ εἴςε πισρωσιομῆῥη κατε 
ἀν Αὐθόοηῃ. εἶξε αὖ οὐλοὸν ἄϑημα κὐ αἰκφοτέρρις τ δα 
ἐς απέψυξεν βίον, ἰά εἴτ ἕως ὗ ἀπέϑανε, ΑὙ ΤΙ 4ΠΕ18., 
ἰωῦ, φιαηάίτε Πχ Πιρροάίταιε.» Ρόγίσαϊ ποι δοῖ 
{πον [ιν ἀοπος. ἐ σ᾽ αὐ πειυϑεένησω εμιοα ἃ αἰιάΐγοι, 
αὐαρμῆρειν εἷς αἱ ἡ χρεία σε αἰαγκώση, δος. οχροΐξατγςο ἀμπὶ 
ἐἶξε σιιηὶ δ δ᾽ υπέτιϑορθνος] πη Αἰαξθοαρηγετ' εἶσι εγώ 
ἔογτο ἀυλπι ΘρῸ νοηϊαδπι, σι  ἄοηος νεπογο. τι αἴας 
ἈΜοα. ὃς ἐς ἀ),νίαιιο αα,οιμπ ΑσουΑροἱ Σνε οὶ 

᾿ χίας σκοόστελοντε κολῶγης. 

Εςεφανωται, οτοηπαάτι οἰ, 
Ἐ τι» [τς εἰτοίς ἀατιπι οἵδ. 

} 

᾿ 



ΤῊΣ 
οἷν δες ξομαι, 1 σοπίξαπτοῦ [02 Ρογ το. Ρογηγδηοο, 
᾽ω. ὁγῃμοί ορϑος ἐςήξει, ΑὙἸτοτ  ππεταρ ἢν. 8. α εἰ γδ τό, τε 

ἅ ἵξωται»"ἡ τὸ καϑήμῆνον κα ϑεδεῖται. Το ΠΊΟΙἘ]ςη ρος Δε- 

φρόπαια ἐφ κῃ δῆλα πᾶσιν αὐϑρώποις. ὉΠ] οἰτγαν, δ᾽ 
Ἰφομξλλον ὃ ἐσ ζει, ΡΟΓΘΏΠ]5 ΟΓΙΣ, τεκ ζηθεον ἐς ἥξουσιν 

ὁπ] ΤΠ Ρογρόγιιο Ἰηφῖςες ογιιητ Εἰςηκὼς, σοηΐζαιις ὃς 
γκιζα ἡλικία» γπιατα ν οἱ σοηῆτεπατα ατὰς ΟἸςόγοηΙ. 
ΟἹ] ἐν ἢ γὸ αὖ ἐκ πώϑθων τὶς μέχρι τῆς εἰς κίας τε ἡ ἔμ- 

ἰχἰκίας δεαιῷ σωφρονι μὴ ιούσῃ κὶ δια τεταγ υὐδη ἀκούων ὃ 
τὸ 

σεῖς αὶ αὐελ δ᾽ ϑερον τροσσιγορόσει. 
πὶ γἵ Πτ ἴῃ τιιησον Γαις ἴῃ 1Ππ|| τοι ριις. Ἡουποτιις 

ἀπηθχα οτῖαπι, Ῥαττίσιιϊα 5. ντ Οὐγῇ. ". εστήμοςδε συ 
ἀν. ὕπνω,λοξεα) οἱ δ᾽ εἰλόωσι γαλίμϊίω. 

σεται. 
τὰ ὡς. ἈΡΟΙ]ο.5.Ατροι. ὑσυς εἰς αὐτὴν ἔχ ὄμματα. Ης- 

ὡς κεφαλ ᾽ν ΠΧῈ5 σάριτο. 
εἰμι, ὁ σοπῇ οὖν ἔξι;ρτο ἔρεοιο οἵ, Ασ το Ρ ἰὴ ΡΙμτο. ποῦ 

οἰ Καρι ἔρχεται. Γητογά τη ἱππρογίο πα τοτοῖ. Πσοτ,ἰα- 
Ἰοίο ἃς Γιατὶ πὸ, ΕἰῈ Πιπαίτιιγ, ντ ἀρ ΝΊΓΡ!]. ἀἰτγς 

ποῖ ογατ. Εἰ οἱξ ἱπιιοαῖγς ἀἰχὶς ἴτα Οο 115. Οἀν Π. ὁ, 
ὧν ἐπειγομίρες τὸρ ὁδοῖο, απ Τλατ. δ᾽ 46π, ἔς ἦν δῦ - 
»πο μύσισιν οἰκου ἐ μήν .(Χ ΟΠ ΟΡΠ Οπι ΑΟΥ̓Π. δευν εἰστοῦϑεα 

δπὶν, ποα Πἰσοῖ. ποὴ ἀαταγ αἰ σι άς ἂς ΑἸ Πφητα ἢι- 
ἐν ὑἷν τὶ αἐχῆ ς ἐκτ αι ΑὉ ἱπιροτίο ἀϊςοάςτς νος εἰς 
η.ὔςισλύτα ὑδρίζειν. ΑΥΠΠΤΟΡΙ. ἴςι πλεσίοις ἡμῖν ἐγ σοῖς 
Ὁ ἀἰτ τί διι5. 14... ἔς σιωτελέσοι ει» πο οἵδ ἕαςα}- 

Ἰνᾶςς. Πεπτ ο Ἐἢ. ἐςιν ἐν καρ εἰσιέναι. Χ ΟΠΟΡ Ν. εἴ αν σοῦ 
«τα» Ποπιοτ. Ο ἀν ΠῚ Οτιπι Κ εἰατιαὶς ἐπιπέξιμτι» ἱπος 

ἔςιν 2, χιαηάο.ὐν ἐς ὅτου, {ΠΠπ|5.ϑκ σιν ὅτον εὐην 
ἽΝ Δ ζαηΖ.χτ' ἰόνλίαν, ἔςιιν οἵτινες, αἰ Τ 1]. ἐρι ἔσιν οἵτινες. 

ἐς ἐφ᾽ ὅτω, αλ}1 οἱξ σδαίι. ςιν ὡς, αοάδαιοάο, 411 - 
ς, Αὐἰ τος. σιοδα Εν [ δ. εἰ οεωῦ ὅδιν ἐστα ὅτε ὕλη κ Τὸ εἰ δὺς, 
ἰτῶν » εἴςι μὴ ὡς κὶ τὶ ὅλη μερίθ- σινὸς λέγεται, ἔ'ςιι δὲ ὡς οὐ, 

ςισῦτο ὃ ἐοι εἴςιν ὕτως ἐἴχονοδῃ εἰςιν ὡς, ΠΟΠ Ρ] απὸ ἴτὰ; 
Ἰχπι πποάο. Τ46πὶ αἰεὲ γγυὲσ. εἰσι μὰ γὸ ὡς ἡ λυ ποὺχ εἰγὅξν' 
ἴον Ραντῖπὶ οηϊπιντ πλατογ δ. Ραττίτη ν τ ΠΟΠΓΓΑΤΙῚΙΠῚ 

᾿ τινὸν τρόπον, αι ἀφ ητοπὶιΣ να] ιοάσιῃ τηοάο. Ὠείη. 

τ ὑπ τη δέδωκεν τιν ὃν τρόπον, ὑχ ὃν αὐ τύχν.»].ΠογτῸ 110 
Ἰοάονποη αιιο Προς. Εἰςιν οἱδ. ΑἸ Ἰητιο5. στεθογ 5 σέωαγα- 

"πῇ ἐὺ λιμοῦ πραυματίας, εἶτ! ὃ οιὲ νὴ μακροῦ πνέοντας, ἐ ςτν 
(ἄπι. 146 πὶ, φωνή τις ἐπ τἶϑ ἄκρων ἔτ ν οἷς -ἰξηκούετο, Χο, 

ἡ ΑἸ ̓ χιιοϑοἰπτογγορατηὸ αἰχῖτούον εἰ ιν οἵ τινες ΠῈ] 
το ἴῃ Μίπος, πολλῶν γὸ οὔ ων αὐϑρώπον χὺ εἰλλίων ων κἡ ξῳ- 

ἴξιν οἵ τινες ἀπέχονται συμποσίων ἡ Κρᾶτες. 1 ἀτῖτι αἰ ςτἸητ» 
τ αιιἱ εἰσί δ᾽ οἱ, τ υογ ἃ. εἰσὶ δ᾽ οἵ αὶ ΠΩ ἐφϑαλμλδεςε- 

«πιο ίτ. ἐς εν τινα χαλκουῦ φήσαιτ᾽ ἐν ἀγορά Εἴτης μοι 
πτο νο Ποτὶς σαοιιτι: ἐς πο ὐκ εἰς ἐφ ὅτῳ ἐμ πεωραγμέ- 

γα ἠδίκημαι. ὧν ὅπως Ἰάστηῃ αἰιοά εἴςιν ὡς. Ετ ἐῶ αὐτο 
14. Πλοτη οἵτ..7) Τιμοποοΐτ. κὶ τοσούτῳ δ᾽εινέτερᾳ Εὐκτήμο- 
ὑπ᾿ ἀιτίῖ. ὦ ὃν ὁ μὲν Ἑὐκτήμων εἰς χρήμοιτα εἰν εἰ κα- 

ἔςιν ὥπαρεχύμδυΘιῦμα, πα 4 αἸτα ΡΟ] ΠἸσοη5. Τδα- 
ἐὶ εἰπεῖν βουλόυῆνοι, ατα ἀα τ ἀϊσοτγα νοΐξητε5. [ἄς τη 

ἔστιν ἃ οὐ καλως εἰξηγου μῆροι., πΟΠΏΜΠΕ0ς ἴπ τρις αὐρογὸ 
τος. Γἀοπ|. ἔςι γὸ αἱ κὶ αὐτὸς ἐνεκάλει τοὺς ἐκ εἴτοις 5 Παίη ὁ - 

ἰς οτἰ αὐϊπὶ ἄατοῖ. Γάςπι. εἶσιν ἂν πόλεων ἐπειγίελλο μέ- 
ΠῚ Π}ς τ ισιις ν᾿τγὸ Προπἀοητίδιις 5 Ἰἀοη ὙΠιι- 

ἡ ἐν σικελία πόλεων ἔςειν ὧν δἴγρεω "ἡ Σπὸ τιγωνοἰάςαι ΤΒιι- 
ἰι Ἰώνων κἡ ἃ χου"δν»γὴ ἐ΄ ιν ὧν νων εἰ ϑνῶν » ῬΤατογ ΤΟ ]65 ὃς 

ΑἸισιιοῖ αἰτας σεητος 5 Τἄςιι, ἔςιν οἷς » φι!π64π1. 
υὐΐτιν οἷς αὐέσκει, ἥττης 0115 Ῥίασοτ. ἔτι δ᾽ ὃς. Οὐσεν, εἱς 
αι] 44Π|. ἔςιν οἱξ, Α ΠΟ 59 [απὸ 1105. Ὁ ΘΠΟΡἢ, ἔστιν οι 
τῶν, ΑἸΤΌ1 τά πιο εἰσιν οἷ, ἤτπτ 411), χὶτ. εἰστιν οἱξ κατε- 

οἴαπι ςοποιΐςατος. Τμιον ἄ. Τάς πὶ ΑΔ μοΥ 115. 
πιοάαπηπποο.Βι.1π ἘΡΗΤ, Ὑ μιιογ 4. οττᾶ οὐμι 

ΠοτΟ, ᾿. χ᾽ τινα τόποις." ϑ.» ἀ αἰ τι. ΓΟ ΠΛ ΟΥἘΠ τ᾽ τις 
ἡμάτα ἐῶν ἃ κακῆς ἔπαϑεν. ἐδ’ ὅπη, ὃς ἐῶ' ὅπου. α- 

ο»“ιατοητι5.δὶς Οἷς, 41 χῖτ, ΕἸΠῈ οηῖση ἡππατο πες ἃ- 
ν ἀατὶ ροίπητ. ἐοϑν ὅτε, ἃς ἐῶν ὅτι εξ αιιαη4ο4: από - 

ἢ ἀο.Τητογάττη, ἔοττα  Π5.(8:ρΈ.Ε Ἐ τεσ Ἱπτογγορ ας 
ιςΐαη. ἔν ὅτι ἡ μεῖς τῷ πυεὸς ἀπολωλέχα μῦν : 1.α]σα]ὰ 

ἀἸπηιιςὉ ἔς  υδὲ ὡς «δὲ αὐ εξ ἀξχέν κὶ αὔχεῶτω φατέον, ἔφι δ᾽ 
πτογάιιπι αἱ άορι ςοίἀ8 ἱπηρογατς ὃς ράτοτς ἀϊσρη- 

τ ἀϊαοτίος, 
Ἰατορεπατῖος, ΑΓΔυΓΟσῚ ἀν ἀο 159 ἔτη 114,6 465. δ- 
νὸς ε αξα» ΑὙἸΠτοτο].ἀς πτιπάουζώων ἐςία τ μήτηρ. 

τὸ ἕσειόϑου 5 αι 4 ρτῖπια ἀοπιος αἰ Ἰοατῖτ: ν οἱ σὔρα 
ἡ ΠΟ] 4Π| Ὑ θέ αι1ς ΠΟ] ΟΓοταΓ» πηι ας γάσιιο εἴτις [-- 

ἐδίτιι Πετιιογοητιγι Ογ ΓΞ, εἷς. τ᾽ ὀδυσθο μος οἴ, βώ- 
ας τὴ οἰκίας, Ἐ]ΟΠοά. 1 ΤΉ ςορ. Ρ' εἰν δι αὖ διμηϑεῖστε κρό- 

'διμα τέκνα Ἐς ων. δη μητρα ἥριὦ ἄςζς. νΌΙ Τητεγρσ σία 

ταὶ αὶ δημήπηρ. πουτέφιν ἡ γϑνταρόσον “σῷ παντοὶ τὸν μέσον 

ν τ γ,. «αἰσεως 0 μὀνῆ ς αἰτία δξὶ τοῖς διδοῖς, ῬΥΟ ἀοηλο, 
πατρῶον ἐςίας βάθρον ςίᾳ πατρώα Χεμορἢ. ἀφ᾿ ἑςίας 

ἘΞῚ 

ἘΠ 639᾽ 
αἰχου αὐ τρίο Ιατο, ΑΛ ΠΌΡΒ. ποινῦ τοῦ ἡδοις ἑςία ) ΑΥΣΠΙ 4, Ττῶτι 
ΡιτῸ ἀνὰ ὃς αίν]ο ροηὶ ἐογιδὶς Βα. ἀβογοης Βιιης Αὐϊτοι, οςῖ 
οχ ΟΕσοπομη. κῳϑοίώρ οἱ πυϑειγύρειοι λέγουσιν ὥσπερ ἰκέτίω». χἡὸ ἀφ᾽ 
ἐςίας ἐγ μἡϑίων μὴ δοκεῖν ἀδεχεῖν. φιιαιαιιαπι ὨἾ}]} οἰσίξας φο τι - 
ἢτις ἴῃ Ὠος ἴοςο Απϊζοτρὶ. {Ππιρ! οῖτοῦ γιατ Ργο ἔοοο ἀοζῖ- 

᾿ Ρατατ, 
Ἐσιαδες αν Ν οἴτα]ος νΙΓΡΊΠΟ5. 

Ἐρία αν τὸναριι ἘμπεΙρ Δ. ἰπ ΤΡ μι σοη Δ, ΡΠ πα, οριατίο, οἱ  ατην 
στ άμων ΡάτΟΥ λ 1 Πὰς ὃς ἀοτηιις ἀοπλίηιι5. ΡΟ εχ {1|.10. τὸν μᾷ᾽ 

οι τοῦ παντὸς οἴκου “δεαπτα πΐωυ, κὶ γουύκληρρν, καὶ εἰ σιαΐμωνα δωρχκώς, ἡ 
ς- ἔγαρχον κὴ ς-ἐγανόμον κλητέον, ἰδ. ναὸ ργίτηο τάς εἰ σιοπομμοτα, 
ΔΡΡΕΙΠΙΔΥΙ͂, 

Εἰ κύμα ἘΡΌΪΟτ, ἤιπὶ 1η ςοπιϊιι ΟΣ ΟΠ ιΐλιπτι αρῖτο εἰς και μν 
᾿ 40 δεαποτῖο, οὐιση ἀο πλ!Π15 Ἔρι]γ] ΑΥΣΠΌΡΗ. 
Ἐςίαρχίθ- οτος ἀοπιι5. ΠΡ τοτ εἰ σίαρχοια ἀ τι! ΡΟΣ ες 11|0.8, 
Εἰσιαξ, α δὸς. οἴ! ς, ΟἸχιτ, εἰςσιάδων παρ ϑένων παρφυσων. 

Εἰς ἴασις ι(θ-.νἷ, Ἔρτ το. ἐραΪαπη, σοι μα τι. ἐπυτατο, Εἴςετοὶ 

ῬΙατο τις ΕΘρΌΡΙῖς, ταὶ χοιποὶ τῆς εἰς: μίσεως ̓ ποπλήρωφον, νἱάσ 
ἐςἑκῶ, . 

Ἑἰτιατορία, ἡ ΡΠ] Ατῖο ὃς Ἔχ Πηἰτῖο ΘΟ 11» σαὐ πα συ» ΠΟ ΠΑ» 
οἰδδιιον ̓ ξξιις.ςαΡ.2.4.}1}.4. Ἀτρ. ἐςίασις, 

Εἰσιατύριογ τὸ σας πασιΐαπι. ῬΠιτατς παρεσκδυοΐκοι μϑὺ γὸ ἐμέν πῇ πόλει 
Ἃ ἕω υχίω ὁ ἰδίανδρίθ-. δ᾽ ὧν τῷ «ὗρὲ τὸ λέχαιον ες ατορίῳ γος 5 πι- 

Ροίτο Ιοφιιοηϑ. 514. εἰς ατορέϊον τραπέζιον, 
Εφιαώτωριορος ςομππατοτ. 11. ΕἸ οσατ, Ρίατο ἴῃ ρυποῖρῖο ΤΊμη, οἾ᾽ 
μῳ χθὲς δ' τυμόνων τεὶ νεωῦ δ), εἰ στιατορων, 
Εςιαω, μι άσω,π. ακανςΟΠΊΠΠ10 οχοῖρῖο, σοπαϊεῖα οοἸςθγου οἰδθιιμι 

Ρταθοο. ὃς εἰςτώ σερῆςατ ὄνω χω σε: δ εἰ στῶναι εγὼ, σις ὄνωχούμκαι. 
Αὐἰβορονεφί δν᾽ εἰστέγαγ ὧν σε βούλομαι τρώῶτον εἰ ςτάσαι, 1.σοὨχ1ο 
αςοίρεῖο, ὑςερφιῦπας τοῦ γάμου,δν ὁ καλὸς πτετὴρ ἐς τά πιῤ καλῴνυμ- 
φίῳ. 14 οἴτιαρρατας, ΝΑ ΖΔΠ2. τοιοῦτον εἰς τῷ τῳ 6) σοι τοί γϑωνν ϑέντος 
ρέϑλιονταῖια ρτὸ το σοηῖτὶ ςοἰοῦτας παταὶ αν» Γἄςηι. αὐ ὀφϑαλ- 

μὸν εἰσ αἰσωμᾷν . ας Οομ πὶ ρα σαπιιι55 Γἄσπι τῃ Ογαῖ, εἰ σιοΐογται 
χαμωρωώς ὑπὸ “δ᾽ βαρξαξων, ΑὙἸΠ14, ΤΥδηΠατὰ γεγὸ ροηέτιγ ρτο 
οὈϊςέϊατε.τεῆςετγς : ὅς σἰπὶ Οοπῖτ. ἐοπίϊγατεγ, ΡΊατο ἀς Ἀερ. 
9.ἐςιᾶν κόγων καλων νὴ σκέψεων « Ῥαΐζοτς δί λτίαγε ἀπίπηιση ἀἰ- 
(ρυιτατιοηῖθιι5 ποποῖῖ5.14ςπὶ τη ΡΠ Θάτο 5 “ἥδ λόγων μος Λυ- 
σίας εἰσία,αὰ επλάοπῃ (εηἤιπι ὑρεξζατ χιοά 181 Ἰορίτιιγ 5 πώς γδ' 
αὖ οἵίθ- π᾿ εἴϊω τοιαύτης ϑοίνης ἀπέχεϑϑει. Ετ ρτῖσηο ἐς Κςρ. ὄνω χε 
αὮ κόγου ἔφν ϑειῤῥων ἡ ταὶ χοιπαί μοι τῆ ς ἑσιτσεως ὁσοπλήρωσογ: Οἷςο - 
τὸ [ατῖπο γεγο τα τγαηΠατὸ ν ἢις εἰν ᾿π Τρ εἰς 9 [δ4 φιιομϊᾶ 
ἁὐιϊάτιπι Βομλΐποπι δα μας ἀἸ σα πα  ἐριι]ς τοςερὶ; ἢς ἀοορίαπα 
νττοΠααϊατιτα, Πτ ροτίιις 4144.» αιιϑη το διῖης ρατῖατ πόπ 
{πτίατιτα ἀπζεάογς. Εν θτο 1.46 Πυῖπας, Δ βᾶττο ΔΌΪ ΠῚ. 5415 
πιοητὶς ἂς σοΠΠ]1) εἴτ. ἀρίτατα ὃς ἐγοέϊα 5 (Ἀτιιτατάσιις θοπα- 
τὰπι οἰ τατί ΟΠτπη ΟΡ. 15, ὅζς. ΒΑΠ]. ἴῃ Ἠοχαοπιοτ. ΗΠ οπη]. 20 ᾧ 
καϑαρᾷ μεῤεμνών τῇ ψυχῇ πρὸς τίωὶ ἑαπερανίωυ “Δ λόγων ἐξίασιν ὡ- 
πεντῆσω. Τάετι Ηογαΐ Πα 4.οτπὶ Γλατῖτιο ἱπηΧ ὶς 5 εἰσε τινες πόλεις 
παντοδαποῖς ϑεί σι ϑειυματοποιών Σσὸ βα ϑέ 8. ὄρϑρου μέχεις εἰσπέ-- 

εἰς αὐτῆς ἐπτώσαι ταὶ ὄψεις. ὁςιος Προξταςι}}ς ν τ ῖ5 Ραίσοητος. 
ϑγπεῖϊκ εἰςία κυρώναϊοις τῷ χόγῳ, ΟὨΪ Ξἔϊα φογηπι ααϊπιῖ, Ν᾽ παπα 
εἷξ χ Βἷδ χιο ἱπογοπηθητα πὶ σαριιητ ΡΟΓε ἀλρμιποπραπι,νς 
εἰξίων. 

Εςίϑη ἡτηρομπο, ει: ροηο ἴῃ, σομάο ητγᾶ εἰς χέρας εἰϑνέναι ττᾶ- 
ἄετς ἴῃ πᾶμε» Ῥτθογς ἴῃ πιᾶηῖ5 'π πος Ιοςο. Ηετγούος. ἐς-- 
ϑεὶς ἐς τεὶς χάξας τῷ παιδὲ Καὶ ροῖσον. : 

Κ΄ ἰοπτέμρκων, ρατογ τ 15. (.55].10.8.6 0.38. 
Εςιῖχίθο ας ἐς ραῖγοπι!5 ἀΟυπι55 ΟΠ. 1111} ἀοΣΉ Π115 δὲ ΤΟΧ ἀΡΡε]12-- 

ται ἐ σιάπωρ, ρΡά ΤΟΥ ἔτ }]}145. ΡΊατο [1.9.4 6 Τρ! ἀοπλιιϑ ουτο5 
δι Πιςοο ον. ἐς εῦχΘ. αὐλή, ἘπτίροΡτο σαί ραίτοτα!!, δήμητερ 
ἐςιᾶχ, ἐλβισινίθο χθονὸς, ἀρ τα [ες δέ ομἴτ05 τότ γα, δίς, 

Εἰσεχονοἱτηη Αονῇο 2. ἃ σεχω, 
Εἰ φοοϊημάμτι5 ογατ. 
Ἐςοναχίζετο σα πη οοΡατ. 

Εφρεσεν, Γἔγατ, 

Ἐς ρΡΙΘΠῈ}5. 
Εφρυϑεσυῆμα, ἰαπατῖα: Βεῖθα τδάϊος ἐμτγᾶτά: 

Εἰξραυῦῥαι ςιἰ(άσες σμίχανί τε κὶ μοῤῥίιαιςγτοτῦ ΟΧ {πυῖ]λος νοὶ ταγτῖο 

ςοηξοξ»Ὀ Ίατο χζ.ἀς Κερ.- ΐ 
Εςω.πι, εἴο, ὑπαρχέτω. ἔεν. 

ιιοά ἀτρῖττ! {ατιογαητ [ἐπιεὶ 

(οεηπΊθηζ. 
᾿ ὌΝ ΣΣ 

ἕφωρ. οἰαυες ᾿ γο} ραχΊ ες τετηοηῖς» 40, 1πίδείταν τοπιοηΐν οἱ 

ζυγδεσμα χὰ εἴπ. πρτισ᾽α [ογᾶ. γι ε
πι. πα απτιιγ, πάθαλθ. ο 

διρρημᾶῆβ 9: ἀπὸ τοῦ ζυγροῦ 6}: σὸν ῥυμὸν 5 ὦ τὰ ζυγόδεσμα «ἑειελίῆνται» 

ῬΟΙΠιςί. Ηοιπςτγ. Π|44. ν τῖπι. ἐκ δ], ἔφερον ζυγόδεσμων εἶμαι ζυγῷ 

ὠγνεζ πηι.» Κὴ το μὲν 47 κατεϑυκᾶν δξεςτῳ ὅδε ῥυμῷ πέζῃ δψὴ 

«ρώτη» 22} ὃ. »είκον ἐφορα βάνοον, ὅζς
. ΤΠ τοΓΡτ." τοριντε αὐμεμόψῳ ποισ- 

σώκω 7) ποῦ ῥυρ»εε ποῦ ζυγο. ποτάταιϊις Ῥιάγαια5 ἃ αι δυίίαπι 

{ευῖδι ἐκτόξι δ ε χέτορα. τα οπαϊηῖς ὃς ἐσορϑ6. ῬΙυτάγοιις πη ΑἸς- 

χαπάτο: 
᾿ ὠ 

Εσώνρτο ἑςαὸς, ὃς Ἑαιπιίη. ἑσώσα Ῥοξεϊςὲ,γξ (τ
ὶς (ατα ἴἰῦτο 2. 

Οταια. εἰ φῶτος 27 αἰϑρωπένων ἐδεγὸ ςγαμιτα, ἘΠῚ ἴων
 Βιμηαηλο 

") 

Ἐτυσι οἰ ΟΡΊΙ5, ἔξω κύρια πο κριϑέντεν 

. 14 015 τατιπηαις εἴϊο; Βιιάας 



6 .49' ΕΣ 
ταπι ἤτ πα 1!ς ὃς πτττῖτην, ΓΓἄτατὸ τη ΝΜ τιπτδ. εἰς ὡς σάγακτον»α- 
τεύζταιαι ῬΡαπαξεαπι» είς πὶ Ρ]τατιη ΑἸοϊἱλάς. 

Ἐσυϑνγππότιις εἰς στμπὶ παρ ς ται, 
Βσύς ρον οί μας, ΝΟΠΩιΣ.Ροττὶς ἐσ ὑςαρρ, 
Ἐσφαγι»λιισιίατιις οἴ, ᾿ 
Ἐσφέρω,ἀσφέρω ἰηξετο.ἐσφέρω γνώμζω, Γεητοπτῖαπι ἀϊςο. σίωγκαν 

ἧς βουλαὶ, αὐ σοηΠ]ϊα τοτα]ογαητοῖ διιογ ἃ, 
Ἐσφηκω βόα, ΟὨ Πτλέξα, 
Ἐσφοι τέων, ὦ ππρῖι5 πἀςο»ἴῃ στο Ἰοτ ΑΛ ΠΤΟΡ᾿. 
Ἐσφορα ας, ἡιςοΙΐατιο, 
Ἐφ άεα, ας, σοπσορτασιἝηι ἴσ}}155 ἔοςι5, το 1ξξϊ αὐ ἴσης σατρο- 

ο5)ᾶτα. Οὐγξ, ἐςησαν ἐπ εχ αίρη» Πρ ογ ἔοσιμπι. ϑεγατὶς ἀρι 
ΤΟΙ μσοῖα [1 .τουπώς οὐ κιμίσειἐ μοι (Το ρ.κομέσεις μοι) τὶς ϑὺ μ(φέ - 
λωπον(]οσ, ϑυμαλαύπων) μες ἰὼ ἐχάραν. Οὐ γ 1]. ζγὁ οἱὸ εἶπ᾽ ἐἰχαῤη ἢ - 
σο σιὼ ἀμφιπόλοισι γεωυαιξὶν οἴ εἰρατ Δα ξοσιιπλ. [το πὶ ἀιγιτὶ 55 8ς 
γο μι σγιξα,χιια οσάπσιητατ ναΐπογα,αιῖις ν σον, κα ἴτις ἢν 
16.ς 4.48. χαραι πυρῤεγξοςὶ Ἰρ5» ΗΟτλοτγ.Π14.κ, Θ΄ασαι γὸ πρώων 
πυρὸς ἐχαῤαι οἷσιν αὐάγκῃ ΟἿδ᾽ ἐγρυγήρϑασι, ΓὨτΟΓΡΓΟΤΙ εἰ χ αῤαγεἰ τίν 
Πρηϊῆσας χἡ τὸ ῥυπαρὸν γχἡ καυϑὲν ἐλκίθ»:η) κοϊλονγδζαΐτατο ἀριιά Επὶ- 

τὶρ. ἄς ξοσιιπι, εχ άρᾳ βωμοῦ, ἔοςιι5 ΑἸτατ! 5» Επι τ ρι. εἰκαΐραν Θα- 
χὰ γοττῖτ σοποςρτα παρα Τ Πφορ τ. 1. ΡΊΔητ. 1.5. σὰ. 
χοιρτο ναρίμα τογοῦτι. 16 τρίξανον. τα πὰ ἀριϊα ΑὙΠτΟρ ἐκ ώ- 
φαςοϊά εἴπ, τὶ χείλη Δ γεωναμυίων αἰδοίων: ΑΓ ματηοηον οὐ ὁ, διιώες 
ἐἰξενέγκατε τίω) εἰ γίαβαν μοι δῦ ρ9 κἡ Ἃ ῥιπίδει, Ιητογρ. τέων γω καλου- 

μϑρίω αξωκα».Ἐτ χ ἄρα μέξρς βαλανείο5 ἴηι ΡΟ] χ [1δ.. 7. χά 
βὰς αδριῤῥ ἢ εινοτ αι Ἐ25 γιιμα Ρ1τ) σγα τ} ας ν ἰσογι πη πυρὸς ν]- 
φογθμαι ογοάίςςατ διιποι 9 Θγιιπιρῖς: ἢς Τητογρτοβ ἀρὰ Ὀϊο- 
ἴζου!.11}.2.ςαρ.132.ἐγαρας αὐαχοϑαήίρει ) Τάσπι [10.1. σαρῖτε 67. 
οταϊζας ραγρατ, Μάτςεῖ ας ληποτατ, εἰ καῤας οἦϊς οὰ αιια: πης αἸοῖ 
γΠ]εγιητ : ἃς γονεῖς γοἰτξτας αν ἴσῆς σάγθοηὶς πιοάο ὅὃὲ σοΐους 
οτυῖϊας. Ηεγπιο ατι5 ΟΧρΟμΪς παγοῖηος ν]σογαμη. ἐφαῥας τὰ ἐν 
“παρεδορμίοις,οτατὰς το Π]ατιμτι; 1 οἱσουι4. Πῦγο ον] ἕατοταγ 
ΜΜδιςο]ις [δ ἰρθόγαγς 14 ποις ᾿ποΓΌ],ν Ἰάς εἰ καρωτικός. εἰ αρᾳ 
«τίατη δα πὶ οχ ατγοξξατιις ἃς τγλη Πιογίαγι!5. σοπιραΐξαπι ἢ- 
φαῖβοδε, Ὑ τιτιαίαδ ΠΡγῸ το. σαρ.17. ἄς δα} Ἰοαιιοπ 5 θαῇ9 
ατις νοςατιιν εἰχάρα ᾿οπράτιιο ξογΑτη πη γϑζς, ὃς ς,.2,ἐς Το- 
ἀπάτης πιλομῖπα, Βαῇς σοταρίη σάτιγ. 41: Οταςὸ ἐκάφα ἀἸςὶ- 
ταῦ, φιαάτατα Βαεης αποαιιο γογἤις5 [ατογὰ Πηρι]α ροάιιτη 
25. ὃς τε ποτίατια 4.δὶς ἀλοῖτιιτ 10 4 τίωλ εἰχζαῤαν(αιιο ὃς ἔχα- 
βιολιὰ εἰ οταυτισι πὶ Ἰηλἰτοτιγον ὁ. νι ξοιιίον [αι ἐν συὴϊν ἀπ 
{εἰ γε[οπηδίο φο[ὲ «πεα! εὐρεηε αἰ ας εἰομεες [πω ἑαηοϑοιν ἀες οι ῥἹετος 
εἶδ εἰγαγροπτονῖς, Ἐσάρᾳ 5 Ῥτὸ ογατίοι!!α αιιο οἱ μαγειθικὸν ἐργα- 
λεϊονγῖη ἘΡ Ραμ. ἐϑιμόν τε πολύσρητον κα δὲ τετρᾷποιω πυρὲς γέφυραν 
ἐφζαξίιω κρευδοκὸγ, Οἴς ἴσο ἐκ αρα ἴῃ ῥ᾽ αι τὶς αιιοςὶ Ἡ 1. πείριν- 
ὅϑιε ὃς υϑρτερέαν ν οσατ. ἀς αἰ 'ερο Εἰηξαῦ νι. εἰξ ἴτοτη ρατς δα ]- 
ποῖ. ΡΟ ἢ]. ἀϊσαμτι ουίαιη εἰ αῤα! αἱ τσ γυυνακών φύσεις τοῖς Ης- 
ἵν εἶν. ὃς Εἰπέλτι. 

Ἐχκαροιὲ,ἐ(δ.,δ, “αἱ ἔοςο Ργαςῖο ΡΟ] ΠΧ 116. 1. 
ἙἘσχιαρεών ων (Θ-,ο. ἔοσι] 5. 
Βχάρκον, ο οι 59 8ς ΡΟΙ ας  Τισ.το. ϑυυνατήρκονασοῦγα) μα τ 0]. 

1τοπὶ οὔατοϑ οχ Ρμαϊαηρὶς σοηέςέϊα. ΒαγΕ, ἀε τὸ παιια], εἰ αρίε 
σπυρὴς»ἷῃν Ἐρίρταπι. [τουτὶ δας ὃς ΠΙΪοΙπλοητιιπι ΠΔι1}5 9» απ πὶ 
ξαθτίςασι νοὶ κατ ἴῃ πάπα ]!, ΑτβοποΝ ἱτγινιῖας ἴῃ ἀοίογιρτῖοπε 
το[ιιαϊηὶς᾿ (4ια: τα γι δίταγ Ἡαρογογὶ ΒγΖαητῖο ἀρτα Ατθο- 
παῖιπι ἀε πὰς πἰς ΡΟ  ΠἸολδ)ν ἐττῖς θα Ππ5 χαΐῃ ὃς τγαῃΠπγογιιηι 
Ῥἰ ληϊτίοπη» ὃς σοπιρέϊοη ΠῚ, 

Ἐσαρὶςοἰδὸς ἡ, ἕο ιι5»οτα εἰσι} 4. σο αι! πάτίτπι ναϑ, ἔλσι]4, ῬΊ τατος, 
ἴῃ Ραδ] 1. ἀς Ματῖο δοαιιοΐα, τινὸς ἐκ αρίσδος στρ ἐχούσης υἱαϑροίων 
Ἃ δεξιαὶ χεῖρα καιομῆϑης τὴ ς σσιρκὸς εἰς ἥκει, δζς, ἴοςο ἀδχτγαπη Ἰμής- 
εἷτ. ιιατη 4αιιπι τουγογοῦ 2 τγιςὶ ὃς πογτίάο γεῖτιι Ῥογίςπαπι 
ἀπτιιοθατιιγ. 

Ἐχσρίτης αἴτος, ρῬαπῖ5 σοέξιις ἴηι ἔοςο ἐς αιιο Ατῆςη. [16.3, ΓΟΙΠΧ 
ἴῃ 6.εἰχαρίπίω» Ἰητογργοτατιν Ἡ οἰ οἰλτι5 ψωιμὸν ὅδὲ κλίζανου. 

Ἐχαρῥω,μ. ὡσωνοτυτας 1ρ 15 τηοάο ΟΡ άπιςο; βάτιγο, ογαΠἴ5 ογοο. 
εἰσι φφοδθει ἴῃ σΤΌ ΕΝ οΓιιι ρ ογο, στε οάλιςὶ, ἐχαρωυῖνα ἕλ- 
καρ Υ σεγα οτιίτοία » 4ιια: ογιτι]ας σοητγα χοιιιητ, ΠΟ ςο Πα, 
1Πῦτο 4. ἣ 

Ἐπ᾿ ἐχαρέφινγαρυ βοοιμτι, ὅθ τῆς ἐς ίας υὶ ὅδὴ τῆς ἐφ αἰας, Οὐγ [Π| ὲ,πὸ 
μλὸ ἐπ᾿ ἐσκκαρόφιν μέγα καίετο, 

Ἐχαρϑο  Ρ (εἰς φιάλη, είν οι. 
πα οἱρωσιςγεως»ν ἰποτα τατὶ Οφοτα τ) σαζα ἴῃ ΑἸ τότ. ΓΟ ] πὶ, 
Ἐσιαρωτιχοὶ, τοὶ, ας {Ἰσαπηςητα ἀϊσιιητι ἀρὶ Οαΐεη. 18.6.χ7) τύπες. 

τα οτυνξας ν]σογῖθιι5 ταμίαι ἴσης ἀάιΉ Ἐς ἱπάποιης (νι ἰο- 
χαῖται Οο 5 11. 5.ςαρ.9.) πιο άὶ οἱ σα] οἰτὶς ςοξἴ8. ἤος 
σατίϑ,τοΥ ΡΟ» αν  ΡῚ Ρ πιοητιιπι, ΠΑ [γ᾽ δ 14,40 ΠιΑΡῚ5 ςοέξιιμη, 

ἐχιαὐα) αὐτου ργορτιὸ ογιτο; ἔπητ ἔεττο Ἰμτ νης οεῖαπὶ ἐ- 

ὅκαῤᾳ ἀϊξλα γ]σοτιπτι γι ἴα: 5 λας δια οἶδ εκ αρωτικων φαρμοίκῶν 
ςαιτογίοσγιπι πιοτὸ δάἀπιγοητίαπι ᾿πδιιοιπεαγ το Βοτὶ (οἱ οῖ 
Ῥγαοῖριὸ ἔπ ρυτγοίςςητι. ὙΠ οι. .ἀ σοπιροίςοπάήτιαι {{{π|4 
νἱἰτίι πὶ φιοα Οτγα εἰσ νοι ΡΠ ηἰόδις ποῖπς αἸἰςιτιιτ εἰ αρών τὰ- 
πιςὴ ποπηΐης ῬΥΌρτεσ Πα. ΠἸτιι ἀπ οῖπὶ φιϊάοιπ(ηδη ΘηἰΠὶ εἶχώ- 

ρη ἴσα εἰ φελκίδες αἰ τοααῖ ἀἰςογθησιτ)ομιατα μαθξε σιμῃ πις τὶς 
φαιιτογῖο ἤιμητ,ν ] σαυμτῖοο ΡΒάγπηᾷοο ἀζθμα οτιμϊα: Ὑφ οαατμτ; 

ἘΝ 
αι ἴῃ ργαξμηάϊς ὃς σαμῖς γ]ς γι θας γἱ πάτα Ρ 
Οὐςτς νομή. ᾿ ᾿ 

Εἰχατάυ εἰν 5 Ππτιπὶ εἴϊς ἐπ ἜΧττοπηΐ5 οΥἽ8 ἃς Ἀπῖβιι 9 ἐν 
κεϊῶει. ῬΟΪγ 1115.» ἐσατόλασοι γῆς ἰχαίας ὡς πρὸς χέμερε 
(ΑΌΒα δ ὀχτεγολια σοητίησοης»ῖ, ΠΟΠΊοΓΟ ἐφατόεαν, 
ατόσον τα, αἱ ἐχαπιαὶ,ς χττοπλάτατος Ππς ΘΧεγε ΠΙὰ ἃ 
Ῥθτα τ, ἀς σαι5 110. ς.σαρ.1.Ἱ κλώνες καὶ 5] ὄρϑοι ἢ ἀκρέίμο 
χοῦ καλεῖν ταὶ ἐχατόύογτοι εἶθ δὲγ δξων. 

Ἐχατιαὶ ας, ἡ, οΧτΓο Πα τα 55 ἐρημία ΟΧΙΓΟΙ ἢ, ΠΟΓΟΙΔ, ὌΧΙ 
ἐχστιω, ΟΧτγο πα τΟΓΓΑΓΙΙΏ,Ρ ΓΟ Ἐχτισπλῖτατς δοτὶ ἃ Γ᾽ 
Πλτατ. τὸ δυτοση ράτοτ:παπὶ ἐχατιας νΟρΑθδηζ ΔρῚ 
ἀία αὐ νεθιδιις Γεπιοτῖογα, ιαί τω Βηΐθιις ἤτα οἰιλίι 
τοτὶ) » Αὐλίζος. ΓΟ] τὶς. 7.τῆς ὃ. Ὁ ἐδιω χώρας τὸ ἔτε 
φεὸς ταὶ ἐχατιας, ἕπερον Ὁ).τὸ τὸς τίυ) πύλιν, ἵνα δύο 
νει ϑέγτονν, ἀμφοτέραιν τ τόηων ταγαες μετέχωσι, ΚΕ [ςΠ πη 
ε(σέρ χουντίυν σ᾽ ἐφ ατιαὺ ( Ὡρία το παρ᾽ ἀυτω Μνησί ϑείθο, τόπον μὴ πι 
δεινοῖς σ᾽ τἰξηχριωυίμον τοὺ τούτου. Ῥτο (ςς οι ὃς Ἰοςο δϑῇν 

ϑγηοῖ, Ἀπεύανο μήν ἐν ἐἰκατιᾷ τινὶ πανερήμῳ, κὶ οὔπε πόλιν; οὔπε 
ἐχούσῃ γείτονα Ῥτο [οἱετιιάϊης, ΒΑ Π].1π Ἐρηῦοι!, ἐγὼ ἢ 

αὐτὸς ὅ}) τὴς εχαπας πταλΐτης νυκτὸς καὶ ἡμέρας γοζφειν. 

Ἰϊοηγί. Νά,ον δὶ, εἰ φιατιίω φϑίος τ Αριά Ἡοπιςτ, Πα 4,. 
Πρατ τὸ μέρη τοῖς ὁμόροις γειτογοει τα, ἃς Οὐ Π, ξ, ἐχατιῇ βὲ 
14 οἱἘ 5 τὴ ὀχγοπηα οσᾶ. [το ἘΧΊΓΘΠλμΠ ΟΥά ΘΠ 
τἰογοῦι ἃ ργϊποίρατι,, ΓΆοη, Ῥγφτογοα οτᾶς ἃς εχῖ 
αις τεῖ. Αχια. ἴῃ Χογχς. ἐκ ἐκατιαῖς γῆς Χἡ ϑτιλαη 
ὡρίσατο 9 ὥσπερ σα γίμ δύων ποῦ αὐχ ἰὴ πἰοὶ αὐτὸς αὐτοῦ; ; ἐ 

 βηφοῖῃ ἘΡΙΒτοΙτ σα ἐχατια ργο πςοοίτατς, Ατιΐτοι. ].7. 
Εχαπιαω. μοοσωγπ, αἥϑ,[Πτῃ ἘΧτΓΘΠΊΑ ἴῃ ρατῖο. Ὁ 
Εχατίζω, ταν ο»ΠΟΤΟΓ, ΟΧΎΓΟΠΊΙ5 {πππλ7 αρ.5. ΠΡ. τυ Μ ας 
Ε χατόγυρως ἀφογορίτιις5, βα ϑυγηρως. 1 6 ρΊτιιτ φαρ.42.Ἐςοίεῇ 

(4.41. ἐχιατογήρῳ ας ἔςέζο φτάτο, ᾽ 
Ε χατότασα, ΑἀἸοἐτη απ ἔα] 1 η1 σοηοτγί 5» .ν [τὐπτα, δὶς αἰεὶ 

Ριια Ηοτηςγ. ΠΠ1χι},ξ, αὐϑηδ' ὧν πόλες η) ἐν τοῖς ἐσ τοις μέρ 
πἰας κειμδύη, Πτὰ ἴῃ ΟΧτΓΟ 15 ΠΠ1θ 115. Ὶ 

εἰ χατιςγε, Οχτγ 1815) Πιπητηιι5) ΠΟΙ ἢ πτας, ἰΠ ἢ ΓπΊμ5, 
δρωῖν. ΕΤΟυα. ΡΟ γεπαὶ μοπηίμιιπι. ἴγζατος δῦ μοςγ αριά, 
Ροϊ τὶς. ρτὸ ἱπῆσια Ρ'ςὃς ροπίταγ πΌη ἔεσηςὶ, ἐχώτ 
Ῥοιπο τῇ, εἰς τουΐκατον ἐλϑεῖν τὰ φράγματα ,ἰάοπη ΠοΠὶ 
τα φέρεϑουον [τ π|α5 ρᾷττος ἔουτου Βι14.1η ΘρΗ, ῥεῖ 
ποιγας ἀἸσιιας Οσασ οι: ἀτὶ πάνντ ΑΡιΠ οἶϊι5 Ἔχ εγοιηᾶϑ θὲ 
πὰ {πρΡ]1ς]α νοὶ ποι λἤηπια Παρ Ρ]Ἰοίδοντ ἀἰχὶς Οἴςοῦ 
ἢ Θο]]πις 11.190 σΆρ. 21. περοῖ μας νοςονἤιπι οἢς, 
παρ εἰν»  ΧτΓΟ τη ρατὶ ξωττιιη Δ ἢ}. τὸ ἔκ ατονΡ Οὐἔγο τι 
1η Ἴπη 850. ν δὶ ἔχ ατον οὐρανὸν, ἜΧτγοΠλϊτατοπι σαὶ 
Ετνθὶ ΡΙατο χζιάς Β ρ. ἐκ άτη γδ ἀδεκίανμοκεῖν δίκαιο 
Εἰς, ΟΡῆς.., Τοτῖια αὐτξ Τα μι ἘἸτίας Ὠ1111 σα ρίτα! τοῦ 
Θοτιιπι μι τιιατὶ οἰἰπη τπαχ πιὸ ἔα]Π]ππτ, 14 ἀριιηξ γν 

οἵε νιάςσηγινν Δ τ ̓ 
Εσιατόων,ὠγτίθοςγ [τ πιιι5. ΤΙ Οαν Πιις ΡΟ στα, πιερ᾿ ἐχατόωντα! 
Εχάτωε, [ππππχὸ, οχτγοτη ὁποῖα ΠἸπιπνὸ, ὔκρως ΜΜοπαπαογ ἃ 

φιξέμαι σε εἰχαίπως, εἰ ποὺ τὸ ντ 181] Πιρτὰ ἐχάτως 
ταῖς ον]. ρε(δἸ πιὸ ΔΕΒ οϊτιγοςαρ. θη Μαγοῖ, 

Εαε,κατέπευσεν, 

Εἴχετο λύσσης γὰ ταδὶς ςοπιροίσιιίτ, ̓π ἘρΊρτ. 
Εχηματισυνυθ: χόγοςγοτατῖο Πρπγαταιντάς χηματίζημα!,, 
Εχοματισιύως. γατὶὸ ὃς Ππγι]Ατὰ οαπὶ χαὶς πιοάὸ ἰπὶ 

ἦῃ ΠΠαππὶ ἔο ἐπιαιι [ε ςοπιροηΐτ, ΒΑΠ], ' 
Εχόμίως ρΓῸ ἐπευσείμίω, ἩΟπιοτ. 144. γρἔσοντο μείχι 

ΡῬΌΒΠμα, 

ΕἸχο» Πα αι], ΑΟΥΙ.2,4}0 ἔχαγπαρεν ϑέσει αὖ σ αἰπικώς , ἱπαιης 
1|0.2.Οταπα. στον ἐς τὸν αἰγιαλονγτοιαπογιας ἰἀττι5. 14 οἱ 
“ον. ΤΊΝΙΟΥ ὦ. αἱ γδ πρεΐρεις πλέουσαι εἷς αἢγυπῆον 5 
στον κέρας. 1( οἴζ, κατέπειυστιν, ΑἸ Ἰἰ Δητι5 » ἐκ ἔσχον αὖ 
γμα. πο Ροτιογιηζ ἀξιγοέζατς ἱπιρογατα γεὶ ἰῃ 
Βιρεις, ἡδουνηϑθυδαν. ὯΖ 

Ετωχϊητιις,ηττ ἰπτγουἤιπηντ ἔσω εἰσέρχομαι, ὙΔΠΙΊΕΙ 
ὃς ἔσω δόμων Ῥοοτὶς εἴξορτο ἔνδον," ἔσω ϑεέλαδσα, ΠῚ 
ἀπο! τογγα ποῖαι ἡ ἀρᾷ Ατσἰξοτ, 4ς πηιηάο. ἔσω 
πλᾶτο τγάβοῦς, ΑΡΟ]].Β ποιά. εἴσω ἐς ἃ εἰλλάδα, 1ῃ Υ] 
οἷς. ἴτεπὶ ἔσω ὅν πῇ κόλπου, Ὑ Βιιογά. “ 

Εσω, Ἰηάτια πη ἃς ἕοσω, Οἀγ Π. ὁ, εἵματα ἕστει κεῖνός σεγ 
πιοιτὶς ᾿πτιοῖ, "- 
Εσωϑεν, Γπττ ἢ οι 59ἴΠτιις, Ὁ ἸΠτΟΓη 5. [ΠΤΟΓΙ5.) [ΔΙ 

κεῖνίθ- ἔσωϑεν δυτοχριϑεὶς ὃς 1Π|ς ᾿ητιῖς τε ίρσάεπ5. 51 

ῬΑ βε οτ1θ..4. ς.2.ἐἤσωϑεν ροπίτιτ αὐτὶ τῦ ἐντὸς {16 
οἹὉ σοηττα ἀμα]ορίαπη: πᾶπὶ ἔσω Πρηίῆςας πιοῖιπι πὶ 
ἔσωθεν Αἰτιτ ρτατογοα σπόταπὶ ἐπε» Πτ δίαων 

Εφσωυρτω σοι δϑτα ἸητΓ άπ οΓΟ, Δ 
Ἐσὼπὶὶ, ὅς,» γαίρς ἐγ. 
Ἐσώταιτος,] Ὠτὶ Πγ1189 ΡΟ Ο ΠΠΙῸτ19, 
ΕἼΤ Αὐνοτα, θοπα. ἀλη ϑ. ΕΠ γ ςἢ, ᾿ 
Ε τάζω; μι σω,π ανανἰοτιιτου, Ἰπτοστ ΟΡ. ἐ τύζειϑο) 

βαστιν ζει κρίνει ἵστα αἰ ϑιμί ζετο, ᾿ 

ἐ 



ἱ Υ "ἜΒ. ᾿ τ 
: γ55 ΡΓΟΙΕΙ δα απ}, εἰ ταΐραν ρογ ντίσαμἶτα - 
οἷοι Ατβοπίοη ἢ 5. 11: πόρνν Ἰοΐτιιτ, ῬΙτταις. 
᾿Πϊοαιιΐ ποποίξτιιαι ποηηοη. ματα ἃς ν γΘ ἢ 8. 

[0.15.τεὺς σευ ύήϑεις τὺ φίλας, [ο οἷα ὃς απγὶοᾶ5» νο- 

ἀΡΡΙΙΟ 5 τῶ δὲ νει εἰταίραις παῖς εἰμῶς τερπνὰ κα- 
ἱ νὴ 

ο 

; {{παο.φιτυϊοἰτία, ὈΙατο ἘρΠΗΈ. 7. τορρόδδεαι πίἰωὺ δίωνος 
σιιυνεἴγειν εἰ τωρεί εν, ΤΌΤ. ΓΟκα [Ἰτί τιπν. εἰ ταιρείαν 

" κατέλυσε, σΟμττατί πὶ Ἐχξείοιοπη οὐιογτίτ ΡΙατατ. 
δτο ξιξϊϊοιο ῬΙατο ἴπ ΓΘ ρῚΡ. ἑταιρείαν κ᾽ διωύαμιν φί- 

ἡ οἰκείων 5 4111 πιὰ σ Πα 1Ὶ ὃς ὉΠ ΟΏτιπι ἃς αῃλ]σοτί ππα- 
ἴτν ῬΠατατ. ἴα ΡῈ] ἐς ο]α, νάς «ἰδὲ εἰ τωρείας κὶ συσσι- 
πἤιιτη ἀριι Ατμοη. (1.4. ΕΠῚ οτίατι εὑταιρεία αιιοᾷ 
Δοςιάϊ. ; 

15 : 4110 ποπιῖπο ΟἹ πὶ Τοιοπὶ σοϊοὐαητοντ [ο- 
αἰ σορτατουε πη, εἶτα - ζει, ὃ “ἦν ἑταίρων ἔφορφς. εἷ- 

ο,1π ἘρΊστ. 
συ πὶ ὅκα ̓ ς Ἰοτατοιη Ασο. 

ὦ, π να ΠΟΥ ΤΟ οἱ πιπιοοτατὸ ἃς 41 ΠΟΓτὸ νἱ πο Λτ, 
σι ἢ τοὺς μεύϑνχρνούστες ὑταλθας. γὁ τὸ ὅὲ σεινουσταις μιδναρ-- 

νοὐα εἶτι τοὺς τὸ εἴτυμον αὐαφε'σοντος» θγεὶ ρος τὸ ὄιμο γμο - 
τοῖς οτῖαιτι ἀἸσίτιιτ. Τλοπιο {Ἐ. αεὰ ς ἐφ αὐουν τε μὴ τὸν 

εκ, (ςοτταττο, ΕΟ ΠΟ σ. πο αϊτία. 
τας αὐ ηἰ οἰτῖα. [Ὁ 4α Ἰτἴτῖπι. Ττίοστγατ. τρὸς εἰταιρίαν πολλῳν 

γύσις νυ μους σου ξξιηι πλα]τὸ οἐποαςῖοτ εἰ πατιιγαν 
(εἰ ταιρεὧν ποὶ συσσίτια Ὁ 4. [τατος οοπιμια (Ὁ 4α]Ἰτῖο - 
ΠΝ 

σώ, π᾿ χα, αἀϊιτοτος ὃς [οοἷος αἰπιπιο, αΠοςῖο. ὅτατ. εἰ- 
ὍΡτὸ ςοάεπη Ν οπηϊι9.υὗμέας ὡς ἰδίοις ε'ταιρίζετο, δες. Α- 
Ἷ τοίξίτιιο. Ομιγίοί. δείξωμϑυ τῆς ἑτωρεζουνλης γιμαρεὺς 

αΐπν, πλοτγοττὶ οἷς Κα ἀϊτατοπὶ ἀεπιοηίζγοπηιις. τὺ εταιοί-- 
»γεῖν. ΕἸ οἴν ἢ. εἰ ταιρεζόρβυ Θ΄. ῬΌΠΠοΙ 1. 6,κ) εἰ ταιριςηςοτῷς 

ὺν χα πορνοζοσκοῖς, [Σοττάτοτ. 
ΕἸεῖιι5»απηα τ Υ ἢ ς πογοτγῖς Π5.Γσογατου, ΟΒεγίοῃ. 

᾿ ἐταιοικὸς ξ}) ἐνομίζετο, το ἑτα εκπὸν, ΓΟ 4α ΠἸττατι, Γοοἰοτας. 
ΠΟΥοιΓΊχοίη ΕΡΊΡΤ, 
ἜΗΝ 

ποτταῦτ]ο. ΘΠ 15 ΠΟΥ Θησον ἶσα ΠΊΟΓΙΓΟΥΙ͂Δ δ, ΠΟΥ ΓΙ οἷα. 
ἀς Ογρτι!5 ὅς 1 γ ἐς Το ιιΘη 5511 Ριι0 1115 Πᾶς γ'ο 
ΧΡΟΠΟθαπτ οπγηῖθμς. 

᾿ ταιφιζο μῇν Θ-, Σ 
ὧν Ἰθάιιος ὑποτοτγίςος τριζεύσες συ]. ; 
[σἀ1115. τος ποιῖπο ργορτις ἀἸσττητατ τ ἐα ἄς] α- 
ται ν ἴτα: σο ἢ Πιοτιάτης αὐτου ξσμς ἴητοτ [8 ἀπὶ νίχο- 

γί, Ετ ἐτεῖρος εἴΐο ροτοίζ, ]υὶ ποὴ πε ταυπςη φί- 
ἴε ΜΙ αὶ 26. Π)οπτίττ!ς αὶ Πάατ ἰοαμοΠ 5, εταῖρε ἐφ᾽ ᾧ 
Ὁ 4115. αἰτα ἀς σαι α4ες ὃ πὴ τᾶπα ἀπ οι ιιὰπι ζο- 

ΡΠ ]Δης. ἢς ἀριιὶ ΠΡ ροοτ. 1: ἐρΊ το]. «4 Τλαπιάρετα 
σέ χει Ὁ: δείρ᾽ ἠΐγαγγυ εἰ τῶρε, 4118: σοτηρο ]δτῖο ν ἤἰιτ- 

ἴΠτη ν Εἰ ῬάΥτ1Π ΠΟτΙΙ πη. ν οἱ Ῥτοτ τς Ἔτῖα τη σ᾿ ΟτΙΠῚ 
ἰΠπῸΓ  οἴπι σοηΊ ΓΙ. τοὶ ν Πισρατυν ἃ ϑυποῖ, τὸν παμέείας ἐ- 

ἀοξεγῖ πα: ξηγἩ} Π τοι, οι Ἰπτογοςα τ Βα! ]τατῖτας οἵ 
αρης αἰ) ΠΟπιοτο νοσατιγ οὐἰδυτὶ αι! ἐπε 8: 4- 

[10 δὲ γΘηξιι5 ἀἰίτιιτ πα! σα :δι15 οὔτο ἐτάϊρος εἰ δλὸς» 
1 “ΠΟ. ἀἸσιΙΠ ΙΓ εἰ τοῖοι 5 οὐ γὰρ μοι ποίρᾳ νῆες καὶ ἐ- 

ντ 

ὴΝ 

(ΓΟ ἀαΠΠελττη, ἑταρείκ, φιλία, 
ἰδ. 41] ΟΠ ΊΡτΟ εξ ρφς. 

Ἰτ|0. Ἔχατηςη, οἰξετεισις, 
ἸΠπτῖο. απια ἸΟυτογπ τισι. 

ἰληϑωο νον τοιογὰ, ἐτύμως. 
ἱΠΊ δἀιτίτατιιδ: ἃ 9. ἡπῆω. εἴτα φον αὐ τὴ τοιῦ ἐ τ φηστιν αἰ- 
φον, ἐταίφον. ὅν εἰ μφὶ σκϊωνῆς σεοχηλάτοισιν, 

τη. τ εἰ τεὰ, τοὶ αἰληϑ, 
ἔπ}. ῬΑ Πτιπι ᾿πάοξιν ΓΙ τίϑημι, 
χαπ᾿ εἴτος.6 τήσιον ἀὙ} 1111 ΠῚ. 

Ἰυ 4 απι, χρυσοφρις. οί ἢ: 
Ἐαπλ Πα ογαῖ ἀρυιά Ατβοπίοπίες "0 τῖ5 οχ αἷτὰ 

ΟΠ τ τις θα ητιγ, ἃ Βατς ἰασογάοτο ηιοίσπι ἀςαι- 
στῆ οτος δι}. ὃς Ετν πα. 

ἀοἸῖτον Γυπΐθητοσ. θαυ ηἱ ὃς ν ΟΥῚ [οτιιῖ, 
ἀρεῖσα οτῖρίης ἴῃ Ογεσα πατίν νοτὶ Οτοτο (5. ΕτΥ- 

Ψ δε: ὴ 

ἀεὶ Βόπι155 σεπιίπιπι Βοτάςηπι αιοά πιιπηϊαπη 
τἰατιιτ αι ΠτΔ ἱπδπταμαι πα [οῖτατ. Πεορἢ. 11. 

δ Α ᾿ . ᾿ " ΕΣ τορι ογαςοης. 1.6, εἰ εἰτεὸν καλχας μοντάγεται» 1, αἰ- 
ΟΡ δ. γεφ, εἰ τεὸν ὦ ποέτεροτί δ υσκολαΐτεις; 

᾿ 

ἘΠῊΝ πον 
Ετεοῖρ οβ ἐρν ΘΓ Ις. αϑϑαὶ τὸ ε τὸς, ν᾽ αἴοὰ τὸ εἰμὶ τὸ ὕσταλχη ΤΥ ΠῚ. 
Ε΄ τέρακες,ντΓα 110 νἹΟς ΧΟΠΟΡΙ.. ' 
᾿τεραλχέως ΠΟ ρ τὶ ἐπαττς. ΕἸ ογοάοτ. ἑτεραλκέως ὠγωνιζόμδυοι, ἴπι1]-- 

ΠΟ ΘΟΙῚ ππης ἴγπαπς 11] ριισ τα Πιρογίουςα. 
Εἰπερχαλκὴς εἴθυ, ὁ αὶ ἦν οὁραης ὀρίτποτου νἱξξοτγία; ὃς ΒΟ ταν ἔου- 

τα δ᾽ Ζιι85 αἰτογῃ5. πιοάὸ μυὶς 9. πιοάὸ 1] Ῥαττὶ ππιθης 

(μαι νίκν δ᾽ ἐπα μείζεται αὐδδας 5 ἰηχιῖς Ἡοιποτιῖς ἴῃ 1Π|4 4. Ὑ1τ- 
δ᾽ Πςχας λα Αἰ πὶ 4. πηυ]οϑ ἍἸτογηα γοιὸ πε Γαμῆτ» ὃς ῃ [ο 5 
Ἰὰο τιαγπις. ἔοστιιπα [οσδυῖτ ) ἤδρο οβῆςϊτ γε χιι νἱξτιις Πτνῖ- 
ὅζοτοπη τοῦτ ηςατ, Π|Δ(., ν΄. εἰ τεραλκέα νίκίω δᾷς, δός. 14 οἵδ, εἶσε- 
ΕΡκλινῇδ 5 εἰατρομερῆς σΡΊτιιγ Σητογά τ πὶ ρτὸ ἀϊπιοτίο ἃς ἀ|10. νη- 
ἀε ε'ἰτεραλκέν δεσμῷ. ἀριά ἽΝΟΠΠΙΠ. ετερχλκὴς μάχη, Ῥειτίηαχ 

ῬιΡμα . Ηεγοάοτιις. ΝΊσαηου ἴῃ ΤΒογιαςὶς» ἀωροῖδ τύψαν- 
τῶ γλυσιν ϑ᾽ ἑτεραλκέα κήσεις, ΤΏτΟΥΡΥ. αὐτιπειϑῆ ὠλκίω κὐ ψυχανίωῦ 
ἐναντίαν τεῦ πύψαντι., ἜΧρΟΙΪτ 9 τ δ᾽ τίω! ϑεραπείαν ἐμιποιοίστεν τοῖς 
δέγμασι τ δακετϊδ, ντ ἩΤΟπηοτ. εἐἰπεραλκέα δῆμον ἔχοντες 14 ο» 

ποῖς εἰτέρφις πἰμὸ ἀλκίω διδουωώ τα ἢ τὸν παρεχὀμῆνῦν ὄχλον εἰς βού-- 
ϑείαν, 

Ετερεγκεφαλᾷν ἐς Προτο, ΑΥἸ ΠΡ, οὐδαφρρνᾶν; ΡΟ1.11}. ζιςοτταρτὰ 
Ἡοίγοσοάοχ σηρτο γ. ἐ 

Ἐτέρ,2 4 110]. 

Εἰτερήμερφς αἰ τον τὶς ἀἰαθιις νἱποητντ Τυπδατί ἀα, ᾿ 
Ετερήμερρι»γ Οἱ [5 μι δὲ πυμτιας [οντος πασοητοβ μοῦ ἀϊοξ νάγ]ατασς 

, Ἐτερημέρρν, Τὸ σι ἀρὴ μμερρν σϑϑφ μίαν, ΒΟ ]]11ςἢ [1|5.1. 
ἘΝ τ βεα, ΑΠΊΡΊΘ 114. μφίξολα, ἐοτίνη οὐἴαπῃ αἰτογί φυαάγαπτεία, 
ἘτερηφΡ ΓΟ εἰ τέρα» 4] ΊΟΥ ΠΤ 2ΡοΓ αΠπι ἴτου ΗΠ Ποά. 
Ετερογϑοις. ΑἸ ΟΠ  σο πα, ΔΊ το ιῖις ἃς ἀπιοτῇ ΘΌΠΟΓΙ5) Απιπιοποχ Α- 

τιΐζον. τἶο εἰ τερργβοων χἡ αἡ τ ἄνλιλα τετεγ μλῶν ποίντως ἔπεραι τὺ αἢ 
διάφορα, 

Ἐτερέγλαυκος αἶτοῖο οὐι]ο οα Πιι. 
Εἰτερόγλωοσίθ., Ὁ, 4: ἀϊπογ ΠΠηστ5 ἴσα αἰτουῖνς Τιπριια, ἴῃ ῬτΙπηα 

δὰ Οοτίητῃ. σαρ.τ4. ἷ Ι 
Ἐτερῤγναϑος γε ὁγοίαχ, γΕΓΛΓ 116 τηαῃ 10 1}}15 τη! 4ὸ ςοπιοάςη5,41:- 

ΤῸ ΟΥ̓ τυ μΊοΪ ον αἰ πφϑςσΟΠτΙΠΊΑΧ σκληρόσομος, ΚΟΠΟΡΠΟΙς 
ὧὸ γε μι ἐτερφογνάϑοις ἵπποις, μίωνει μδὺ τὸ ἡ πέδη χαλουμλόν ἱππα-- 
σία: ςαιιος αιιὶ ἴῃ αἴτογιιπι ταήτιιπι ἴατιις Ηεξξιπειιγ ργορτοῖ ο- 
Τὶ5 ΘΟ ὨΓΙΠΊΔΟΙ ΙΤῚ 5 (ὅὺ ἐμῳ ἐροντας ; χ᾽ ἃ δ᾽ ἑτέραν γγάϑον ἄδικον ἔ-- 
χονταζοσκληρφοαομοιε, ; 

Εἰτερργνωμοδει ἀἸποτία Γξητοητῖα, ΤΟΙ ΡΕ. εἰ δέ τις Ἄνω δοξάζειν ζύ- 
λεταὶ αὶ αὐ τῆ, αὐέγκλητον ἐχέτω ὁ ἐπτερφγνδινοσιιύίω, 

Εἰτέρφγν ώμτν, ον. ὁ κὶ ἡ, ΑἸ ΟΥ̓ 5: ΔἸ γε τίἃ [δητίθης, 
Ἐττερόγονον ζιῖον. πη 15» [1ς ἀἸοίειις ΄ιιοα ἢτ οχ ἀϊποτγίο (οπιῖπο ρτο- 

οτοατιιδος πο ν]α. δεαππῖπο ἰάοτη ἀθ ἰπρΡῸ σογιατίο ἀΐσα ρο- 
τοῖτ,ιιῖ Οταοὶς ϑὼς οὔ, 

Εἱτεροδιδεισκαλ εἰν» Ποτα ὃς ἀπιογίᾳ ἀοσογο,ντ (οἴ θης Βασγοῦῖς!, ΒΑΠ]; 
αἀἰποτῆς ἀοἐξοτηθον τί. Ῥαυήτις τι. 4 ΤΊ Ππηοτυσαρ.1. ἵνα αϑοαγίάλῃς 
τισὶ μὴ ἐπεξρδεδεισκαλεῖν γ ν᾽ ἀεηθητ1ο5 αι αι Γἀἀπὶ πο ἀϊιοτίαπὶ 
ἀοξετιηαη ἀοςοδητ  1ἀς ὃς σαρ. ν]τ. 

Εἰ τεροδεξ εἰν αἰςιιητιτ αι ΟΥτμοοχὶς ποη αἰϊοητίπητατ. πὶ 4.Εσ- 
οἱ πατεῖς, ΠτΠὶ αὔρακαλ ον οε ἡμῷς αἰδὲ)ι φοὶ οἱ εἰ τεροδιδασκαλειν 

μΝ ἢ εἰ τεροδοξ εἶν ὧν, ὁμοούσιον τίν) πριοίδει κηρυτῇ εἰν, 
ΕἸτεροϑοξία, ΡΓΑι4 ΟΡ ΠΟ. ΤΑΣ 
Εἰτερφόδοξίθ- ΔΙ το Υ 115 [ἐξα εἰ αϑοόδοξοι φιλόσοφοι; Γλιοῖάτι. ὅς ὁ μόοοξο!. 

ἡρετικοί, Ἴ 
Επερσειδὴς εἴθ, δ καὶ ἡ, ΔἸ ποτίῶς ἤροοῖοῖ: 
Επτεροζήγχως Ἰηϊαιό, ἩεΠοά. ὦ πέπον, ὡς εἐτερηζήλως διεδώρσοο μοίεγε 

4ιιάτη τη! αινὲ ρα τΙττ5 65 ραττος ἀπῖπλο εΥρα αἰτεγᾶπη Ῥαττο ΠῚ 
τρδοὶς αἰςέϊο, ἘΠ ΠΟ ΟΠΕα 

Εἰτερῤζυγος. το Υ ΠΡ .155Π|16 αἰτοτιτο 5. ῬΒΟΟΥ].ςαϑιμὸν μὴ κρούειν ἐς 
περόζυγον:]Δισοῖη πς ἔτ] 45 αἰτογιτιρ Ὁ; 1. 1 Ραυτοῦι Αἰτογατῃ. ἐ- 

τεροζυγιίθυ,Ὁ μὴ συζυγών. Ε] εἰν ἢ. 
Εὑτερεζυγομῦ » ΠΡ Ὶ πὶ ἀπσοτο σατῃ 4ΠΠ| ΠΡ Πα γ 40 ἀϊιοτία: (οξξας 

Βομλῖης σομϊ πρίν γο] ἐοάεπι Πρὸ Αἰ] ματιῖπι ες οὐπι αἶτο- 
ΓΟ Πορυ Αγ]. 2: ΟΟτίητῃ. 6. μὴ γγϑεῶε εἰ περοζυγοιμ τες ἀπίσοις, ῃς 
ἀιρατί ἴα ρο σορΡυΘπλτηὶ οἵ ᾿πΠ4-ἰ0.Ετ οὗ τεροζυγεῖν, ὁμοζυγεῖν: 

Εἰτερφϑει ἧς, ἐἰΘ-, οἷ κς ἐγ] αἴτογα τἀ πτιπὶ ΟΧ Ρᾶττο νἱτοῦῖνο] 4] «Ἱ- 
τογο τδηγύτη τάππο ψ γοῖ, πιοῖαρ ποτ ῖτα αἱοὶ ροτοῖτ Θα1115 ΡάτοΣ 

ταηζι πὶ ατιτ πιστοῦ ταηγιὶπι ν τ, ΕὐΠαῦιν Εἶτ αἰ τεροϑοιλεί ς παλδαρ, 
ἀϊοὶ φαὶ αἰτενῖας ἐαῃτιξπὴ ραγοητῖ5 ϑεόλξν [ππτ, 

Εἱ τεροϑελεῖς»αΠ 1.1 χοἰ γος «ὐὴ εἰ τεροεργεῖς» [λΑ λα ΓΠ ΟΠ 5 
Εἰτερόθροίθ.» 1} ΟΠ] ΘΟ ΠΔ»αΠἶτοῦ [οπαῃϑβγά τοτγιιις γΘοῖδ. 

Εἰ τεροϊον.ἀἰππ τί, : 
Ε τε ρῖθ. ρὲ αἴας, ἀπυιονίϊις» Δ Πταλ]ς; ἀραῖς ἁὐατετη αὖ ἐτερθ..) 

γι θοῦ. Ὁ θη Θλτα 11}5.3. Οὐ π|. ὃ 

Εἰτεροιέω, ἔπιιγο ἴῃ Αἰτου  αἴτογο, Οὐ 4. εἱτερονούτο, ἐπι τά 15 εἰ, 
Εἱτεροίωσις. πϑιζατῖο 1 Αἰ ΓΕΓ ΠῚ » 4ιαπάο οΧ δἰτὸ ἴῃ αἴθ σοτριις 

ἔτ τγαπ Ππτιτατίοον εἰ 4ιαπι τογιηι ιαπτάτος αἴτοῖς ἀταις ἃ]- 

ἕοτα Βαητ Αὐτός. τα [ 
Εἰ τεροκλ είης» Π εἰν οἷ ἀβογτ ΡΓΟ τα ἑτέρα κλέοιξ,, ἐϑ τῇ 
Εἰτἀροκλινῆφξ (60, ὁ κὴ ἧςν οὐ τ}]}ς, ἀφο Πα] βἴα αἰτοτάπι ράττοπι ἱπεῖλτ 
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ἠατιιςον εγροθσ. ΡΒ ΑΙ ΑτΙδ. 
Εἰ τερόκλιτος, αἰτοῦ ἀφο πατιι5. ἘΣ ΕΑΝ ᾿ 

Εἰτερεκοπίσ» σοηὶις Ἔχ ετοϊτατίοπίς ὡς μα ἦτ (παῖ Αυτοϊίληυβ 
ἯΒ ἢ) 



Ὅὅ4.. ἽΝ ἐὴ ἐν 

(βτοπῖόη 6.5. αρ.15, Ἰτοπὶ ΑΠΠςη]ς Ἰαοτιίοτις οχοτςοτὶ", πος 
οἵα φο Πα Ἰαητίππι σοεχ ογσθητὶπ|. 4114 πὴ ΟΥς οἱ ἑτεροκοπέαν νοὶ 
στα χυλισμιὸν ν ΟὐΔΏτ. 418: ΡΟ στιογνοχ ἰεριτιιγ τπ δ ο!ο 6 α- 
Ἰοηὶ ἀϊέϊο ἀς οχογοισατίοπε μοῦ ραγιαπι ρμγαηλ: ἀρ 
σα χηλισμὸν ἰητο ΠΠσὸ οἧπι Ἰηηιμπς 2. Μοῖποάϊ ὀχογοῖτι) ἰο- 
ΔΙ ςΠ595) ὅσοι ἐκ αὐ χέγων ἐνκρερ(φν μῆμοι κα τοισατώσιν εἰς ὀυτονΐαν ποι- 
ρασκόυ ἄζουσι, 

Ἐ τερρκρανθ. ᾽ς πὶ αιοά ἡ μικραλιίθος ἐτεξοκρανία κιφαλαία, Πορβαϊαα, 

αι: αἰτογάτῃ ταπτιὶὶπε σαρίτίς ρατεοιι οὐδ ον αἰχρανία,, Ο416- 
μῈ5 ἱπ Προρς ὅς ἱπ ἀςπηϊτοπίδ. ἐς αι αἰεέζω ϑεγομις,ΡοΥ- 
τίο π᾿ σαρ τὶς πιοῦθὸ τοητγοτιγασατο. 71ἀς ἡἰμικρανία. ὦ 

Ετερήμανϑ αἸτοτα ράττς νΠΠο Πισ:οι Ορροηΐτιγ ἀμφίμαλλίδ., 
Ετερο (ον χαλίθ. 9 γε [Ἐἰς ἀϊςοἴσατιιγ (Ἔτι τ ἀισατα : οὐ ΟΡΡΟΙίτιιΓ 

ἀμφὶ μου χαλίθ..4}ν αΧΊ ΠΠς ἢς ἀϊέϊα, Ἥτις μα ἦλας ν οσαηζ. ἑτερο- 
μείχαλ Θ- χιτωνιξωμὲς, δ. υ α κΤ' τέ αῤισ εερὰν πλόυραν ῥαφίωὶ ἐκ 
εὐχάν. 

Ἑτερομεγεϑεῖν»ἱπαΡ ΠΑ τοῦ σγείσεγς, Αὐτοιπ] 4, ἀνοιρ, ὀδύντες αὔξοντες 
ἈΚ ἡπτερομεγεϑ᾽η στίντες. 

Ἐτερρμερης Ειθ-, ν᾽ ἡ τ, ΡεΓρδτιπιτι ρι!Ρι18 δὲ νἹέζοτία: 5 ΘΡ᾿τΠοτι πὶ 
ἴῃ αἰτοσδῃι ράγτοπὶ ᾿πο Ππδη5. ὲ 

Ἐτερρμήκης, (Θ΄, ὁ κχὴ ἰναίτοτα ρᾶττς ἰὄριοτ :ἀ  βοττ σῷ τρρμήκοε Βοος 
τίπι5, αἰτογο ἴατετα ρογγοξθοσ, ἱπάς ἐτερόμηκες, ΔΙΊ 480 ἰατεῖς 
Ῥογγαξειιϑ. ῷ 

Ετερρειίτωρ 4 πὶ αηοά ἀμφιμήτωρ. 
Ετερομῥλιθ.. διὸ αἶτεῦ ἀμηταχατ ἀσσοάιτ: τ ἐτερριόλι. δίαν»σαιι- 
1 ἀἰοϊτιιγγια; Δ αἰτογα ἀϊιηταχατ ράγῖς ἀρίταγ. εἰς ἰμὸ αὐτίδικος 

ὧκ ἤλϑεν, δι, : 
Ἐτεξέμορφίθο, ὁ κ, ἡ 4 ἔοτπια ἀϊποτίαᾳ οἴ, ΑἸοχΆρΡτ. ν᾽ 
Εἰτεροποίϑεια ας, ἤν, ἸΤΟΥΙ115 Ραγτὶς γθχατῖο, Ετ πιράϊοϊς οαγαπάὶ δε- 

Πιιδοσιὶπι ἀοἱοσ ἰΠ αἰτογαπι ραττοπὶ δοςατιτ, Ὀοίφοτ. 1.2. ς. 
τ84.ἀς δἱπαρὶ ἱοαιιεη5,αῥμόζει τεὸς ἐχ (σας, νὴ σπλίωας κ, κα ϑύλα 
εἰς πᾶν χρόνιον ἀἴχγημα) ὅπου μα τοίγειν αὶ ἐκ πῇ βάϑοις εἰς ἃ δλιφανφαν 

βελόμεϑα τῷ πἰ ἐτεροπαϑείας λόγῳ,οτὶπα ρογπαιίτα μα: γαἰοτιι 115 
οδιιίλ,οχ αἶτο γἰτία ἐχτγαμεπάα {πητ, Κις Π 5. Οὐτη εχ αἶτο ἸῺ 
Πιπιριαπι οπτοπι γε ἤτνρεγ αἰτογίτις ραττῖς γοχατιοηοπιτγαμε- 
τε αἰταυϊα ν οἰτιο τ  Πγι15. Μάγος] γγρ. - 

Ἐτερύπλοις. δί ἑτερρπλόη 9 Ὁ αἴτεγδ ταητιιπὶ ρᾶγτς ΠΑ] σατο ποτ 
Ριωῦςης 5 νῖ σοητια ἐμφοτερόπλοις γὰ ταῦτα ντγίπαις πσιρα- 
τίοποιι ργᾶθοη5. Δα παι δ νέγασιις ρατῖς παραγ ροτοι, 
ΤῬοιποῆῃ. χτ' διονυσο. υἱ γδ ἐκ τῆς αἰγύπῆ]ου δανείστιντες τούτοις εἰ τερό- 
σλοίω π᾿ αῤγυθκυν. Ἐτερφπλοιώ δοῖνήον το 1π νπιιπι ἀπηταχατ οῦ- 
ταοάτισῃ οἱ τγαϊοδιἰςίμπιντ οῦτγα ἀμφοτερόπλοιιω δείνειον αἰτο 
ἴῃ γτγιπῖσιις σοπγιηοατιί οἱξ τγαϊ ζξιοἴτμσι, [τὰ Βιιά. 611 σείαιτι 
ἴῃ Αηποτιη ΡῬαηάοῦδας μας οτος ΡΟΠ ΠΧ [10.8.0 ἔσσπιις παττι- 
σαπι ἀποτιμπὶ σοποτιαι ΡΟηΪς ἐτερήπλοιω ὃς ἀμφοτερήπλοιω, οἴ 

ἑτερό τλαν, Πα ΠΟΙ ΠΊΘΑτα15 τά ητΕ ΠΔ ΡΟ Πα] απ ξασποίατου ἢι- 
{ςορίτο  αφοτερόπλοιω 4Ε ΤῈ το φατιι5 ἀμ σις. [46 πὶ ὥρὸς φορ- 
μἰωναῖα ἸΨΟμ στ. Ια ΓΑ] ροηϊτο τοὶ ἐτερόπλοια δανείστοντες, 

τερφρτοροσ πιπὸς»ἅ, ὁ. ΔἸ ΠΟΥ α Ρογίο μα, 

τερφτυρησωπηκώς. ̓η ἰἸαυη ΡοΓ Ὁ πατῃ (οι ἀϊποτίαπι. 
᾿τερφτοροσωπι ρεγίο πα ἀϊοτο. 
᾿τεροῤῥεπὴ τοἱη αἰτοῦ ΠῚ ραττο πὶ γογροηβ, ΟᾶΖα, 
τερρῤῥεπω, ὃς εἰ τεροῤῥοπω, ἴῃ Αἰ τογαιῃ δαττοιῖα ἰῃοίῖπο δι γογσοτοα 
ΟΡΡο ϊζιιν ἐσοῤῥοσώ, 

Ἐτερόῤῥυθιρ»ο,ν» ὁ καὶ να ἰτοῦῖιι9 τγτμιπΐ. 
Ἑτερος,α, ὁ ΑἸτοτ. ἕτερφινα ἰτουῖμ5 ἐλ Δ η]5 Πουπηλη 6ϑοα ἀμογ τ }]).ὅτε- 

εϑὶ ἐφ᾽ ἑτέρα ϑεραπείας αὐαπιμπλαμάροι, Τ᾽ Βιιςγτοπὰ ἀφ τῆῖθι5 νο] 
ῬΙατίθιι5, Αττὶοὲ ρτὸ δ ίθηα ΠΠιι5. Αὐ τοτιἀς πηιιη4 0, τουχεῖον ἔ- 
τέρον τἦν τεοσ ἐρῶν, ΟΕ] σπγεπτιιτι ἀ[1π4 ἃ φιατιοτ 115. ἑτέξαν σρέπε- 
ει αἸϊὸ ἀοβεέζεγς, βοηϑεῖ σκορπιοπληήίκτοις ὡς δὲν ἕτερον» ΟΥΡΊΟ 
παι ἐξΈΙδιις Πισοιγγίτονε Ταϊ Δ ε5 4Πππ|4.1}.3.]1οσ, ἕτερος ἐτέ- 
ρου προφέρει» ΑἸλιις 411] ρταῖτατ, Τ τιον εἰ τέρν μζοζ λον πλᾶρ ἐς 4 1ἀπὰ 
«ατε 5. Κα οπι. ἢ ἕτερον τοῦ σοῖν λδγριν»1,δυκον ἔοι ὕοδαγει λόγγ..Α- 
τη τόρ . ἅ1Π10 Ἰοσο ἀριι οπάςιι, ἀδεκον οχρΡοηΐτ ἸΏτογΡ. [τῷ ἀϊ- 
πιέτγίις. Ὀατο ΠΡιχ Ἂς ἈδρΡ .τώτῳ φα μὴν ἐχοίςίω “δ τεχγων ἑτέρων 
δῷ τῷ ἐτέξαν διύκμιν ἔχίν. ἕτερα ὀγάλων ἰοῦ Ἰητογ ἴδ, ἕτερον πὰ 
ἀληϑοιξ, αἰ Ἰφηνιπι ἃ γοτον Ιἄοτὴ ἐς Ἀτραδ. ἑτέραν τρἐπεοδοι» [Ρ- 
Ρὶς ὁδὸν, αἸτὸ ἴτοῦ σοηποττοῦο (ἰσογοῖ» ὃς σοορτιμτι 1τεγ ἀϊπιῖτ- 
τετε Οὐ 4. ντοπιῦτα ἴτοῦ ἀἰχις ΨΊΓγρΙ]. δέ ΑΠ 1], τλλῖταγς νἴδπι δὲ 
ἴτεν Πεύξογε, νης, ὡς 9 καὶ φρρυχώρη ταύτῃ τὸ πάσα! τι “Ἶ τρρσ᾿- 
κόντων, ὑπέραν ἐτεκπετο,ϊ.ς πὶ μᾶς νἱὰ πὸ ὑσοῆςοτοτ,α Πᾶ γατῖο - 
πξ ρογασοηάα τοὶ ἐπ[ιταϊτιῆς Τ ογοπιῖη Απάτ, δας πη ἢιςοεῖ: 
ἢν 41 ἀρ οτοάίδπαιτ νἱδ. ἰδὲ ἀϊχίς Ιάοπι ϑυποῖς κα δ) ϑεύίτεξα 
πρέπειν Ρ]εμα οὁτατίοπς ΡΟΪΥ}. Ἃ ἐγαντίαν ὁδὸν πορϑύεῶχ, Γιιοτς, 
ςοὐπιηθταγο γίατη τοῖγό4: γεπογεῖ,ντν αἰ ἤαχίς ἕτερ εἶ ῆα αἰεὶ. 
τις. Ατὴ οι. οἷς π' εἱ αὐ ὅν αἴοα τοὶ αὐ ϑιατα γὴ τὰ μαϑιιμουτιχοὶ ἔτερ᾽ 
εἶα οἷα κέγεσι τὶ οἴ δὴ τινὲς γί ἐΐςται μία αῤιϑιμῷ κα εἴ ει ἐσία, 

Ἐτερός οὐχί. ασύμφωγίδο ρτορτὶὰ αυὶ ἰδ αἰτοτῖ" ογάϊηΐς ἔξει [ετϊοὶ 
Ἐἰτερόφτομος 5 οὐν δ. ΡΗαΪΆΠΧ 9 ἃ ἐγοητίς ἀϊιογῆτατο ἀρρο!]ατα. 

ΠΟ βυιλλος, ἐτερόσομος φάλαγξ 9 ἥτις πορόνεται τὸ μὴ ἡγού μῆμον ἡμισ᾽ 
ἔχουσα ἐν διωνύμῳ παραγ ωγῇ 5 ποῦ 3. ἡμίσεως τἂν ν' γεμόγας ἐν δεξιῶν 

αὐδαγωγη ἴτοτη εχ αἰτογα τα ρει ραγῖς ἀριτιι9, Θγ πςἤ 5, κοπὲς, 
«ὃς ἐτερύᾳείκοι, ᾿ : 

πὶ δι π᾿ 

π| δ᾿ 

Ἐτερόςροφα ἔν κα: ΠητονἸάς ἰη Οοπιπιςπ. 
εὐςριφθ- δὴ αιια' ςοπηροῇτζα οἵ οχ ἀϊμουῇ 
Δ Πλ1ΠῚ σα] σοΠτΓΑΡΊ τι αἴξ μονόςροφίθ: ἃς μόνοςρι 

Εἰ τερον μων»ον(Θ ον κὰ ἐφβριιγα ἀϊπουις 5 ΤΉ ορἢτ, 
αὐόμοια καὶ ἐπερθος μονα φυγλα Ἀδύκης, αἰ τοτῖτις ἄρτι 

Εἰ τερότις τος") ἀἸΠσγῆτας, ἑτερότης τὸ διαφοροὶ ἡτὰ ο 

ΡΙατοῖη ΙΝ ἀπε, ΟἸςοπι. ἑτερότησος κενων, αἰἴοπα» οἴδα 
Ετεροτρνπος ΠΟΥ [5541 {ΠΠπΔ11157,α ΠΠπππῖο ἢ. εἰ τερότροπ 

ΡΊΘτιπιοτιιβ τεγηιις, ὶ : ὶ 
Ἐτερούσιθ. ΑἸ τας ἀ τιον Πι55 4 τοτίτις οἤοιμεῖα: τορρο, 

σίω, Ν ΑΤ Δ Π2. "- 
Ἐτερόρϑαλιος, ὁ, αι Αἴτοτο ρτίσατας ΟΠ οσαίο οαῇι αἱ 

φϑαλμος γ ΟΓΟ 4 1 ΠΠΠ] Δ πὶργατοῦ νπισα πα αΐτ Ο 
Οὐ εῖορϑ ἀρ μι, σοὨξιπάιητιιγ ταπηοῃ ΘΔ ΖαΣ ἢ 
τος. Ἡείγ οι τάπηξη Ἔχ ΡΟηΐς μονόφϑαλμος, ἑτερῴφϑ 

ῬΒτγηῖςις τοξιις ἀϊοιτιιν χιὰπι μονύφϑαλμος, η 
εὐφδάλμοι ἵπποι;ν ΟσαΗΣΙΓ 26 81 γᾶτῖος οςιΐοβ μασοη 
φϑεύιμος ΕΠ ΑἸ οχαπογ πιοππογάτιτ. 

Εἰτερζφρων,ογίΘ., Αἰ Ἰτοῦ [δ πτίε πο... Ὁ ἡ 
Ετεροφυὲς, 411 ἐπατιιπη, ἀϊιογίᾳ πατιιγαν 
Ετερόφυλίθ,,Α]Π]οησεπα. ἃ ἣν 
Ετεροφωνία; ας, ν) ἀππποτῇτας γο οἷς. ΤῊ ΟΡ γα ΠΕ ΠΡοῦ τ 

αὉ ΑΥΠοη.Π1}0.9.,αἱεὲ εἰ τερρφωνίας ΤΆ ὁμογχυών, ἄς ἀϊιὶ 
1π οἰκο ϑομεσίο δηἸπγδητῖ. δ᾿..2". 

Εἰερόχροί δον ογΠρΟ]ΟΥ. εἰ τερόχεο κόσμω, ΟΠ, Δ πον [Ὁ τππῖ 
εὐχφλθ αἸτοτῖαις οὐίογῖς. Αἀατπαητάη ΡΒ ΠΟρη. δῇ νί 
κυανα νὴ ε ἥερρχξθα, ΄ 

Ετερόχεωμοςς το οοάοη ἀριιὰ ΠΙοἰσοτγί οι ἱπ ΗΠΡΡΙ 
εχέ τῶ ἐτεροχοώμοις, 

τέρω, μα, ὠσω,πι χα γαἰτοτο Δοςαῖ, ἡ ἦν 
Εἰτέρωϑεν, απ ςγ)6χ αἰτοτα νε] 4114 ραττθυ σοΠτΓα » 

ΑἸτογΌΓγα πα ραγτοπι. Πα ],(, αἰ εἶδος δ᾽, ἐτέρωϑεν εἰμί 
πίας ἐκ τῷ εἰ τέρου μέρρις. Ξ { 

Ετέρωϑ, 1181. 4110 τη ἰοτο, θμα χοῦ, ἑτέρωι γῆς ΔΥ 1Π|4 
τῶ λέλεκται [18.1, χὰ ΟἸαιις. τ 

Εἶτερ ὠγυκιος»ν. ὁ κα ἧς ἀλπι οὐ ἥπατι πούπιθη μά θοη5. Ιτο 
ΠΟΙ η15 μα σοη5 αιια οἵ σοητῖα δοκ!ορ αι, Εα[ατΠ, 

Ετερανυμᾳ γτεὶν ν Οσαθιια αιια: οἶγοα Ἰ ςπὶ [οἱ οέζιι ἀϊαι 
ΠρΗΙβοαητοντ αἴσοη ἤι5 ὃς ἀοίσοη[δι55.. Πηπποη 118: 

Εἰτερῶς, ἃ [1 τ, ςιι5ον τό, ΑὙἸΠΤΟΡ ἢ, νεφ. ἑτέρως πρέ 
τ1. ΑἸ1τοῦ ἀσοϊέετο. 

Ἑτέρωσε, ΑἸ τὸ ὑτέρωσε μησδετέρφις, μηδ᾽ εἰ τέρωσε ὅγημίσγε 
Δἰτογὶς νἱεγὸ οἰτγόσιις σου ςοΥΊἹ ππιογ ἀ, 

Ἑτέρωσις, (9. η,0.αἸτοτςατῖο. 
Ε τέ ταλτο ΓΟ ἐντε τοῖλ μον ἰω), ἐπετέτρα πο, ν] 4 ς τέγλομαι 

Ετέιυκτο, ΟΧτίτογατ, - 
Ετόϊ ξε. [οςττ, πγιιχίε. 
Ετεωγέϊ,γ οτα ἰουίτειν -ὅς εἐσεώςμον»ν Ογι 2 ΕΠ ον οἶ. 
Εταςοαγ)δ, οἰ 15, σοασταθοῖιο. θόττ ἀτγισοσιιι5. ΟἸς, σοα 

1υιπλ» [Ὁ οὐ» πος ἴατ 59 ἔμ] εἰσ. Π|4.ν΄9. σους σὲ 
κα" ἑταίορις, δος. Ἐτ Οὐ 7,9 γείτονες ἠδὲ ἐται υϑιελάυ. 
δμοέπης,ν πῆρα τὸ ἐτεὸς τουτέστιν ἀληϑιὴς φίλθ', Ἐτγηι ὴ 

ὦ ταῦ ργὸ ὧν τανγαπηῖςο: νο] ὦ ἑτῶ εν» ἀρια Ηοπλογ, ἢ 
γ[πγράταγ ργο θοὴς νἱτ ΡΙατο ἴπὶ ΑΡοΪ. ὦ σαὶ Σπόκθα 
Ραμὸ ρὸΠ αἰνὸς γαϑέϊα οδὶοέϊοπο,αας ὃ 
ποις τἀ οδἰοέτιομοιῃ ἴξρο φἀμίδοτιτν ἀριιά ΠΤ οῖπι 
πα ρίτητ οτία πη ἀπ. 1 ατιτ ΡΙ ατα}: ππιπλς.Ἰητογάμμτ 
ἱπ Υ]ατο, ὦ ταν ἀποιδνοίχθητον ἰπ᾿ ἐμᾷ, ΟΥατίηι15, αὶ 
ϑεληήσετε, ὕρΐοω 

Ετησίαι οἱ, ΕτοΠα» νθητί, 1 σοῦτο ἀπηΐ τοιπροῦς Ηλπὶ 
ποτ τὶ) Ὁ ἔπθ΄,Ος].11.2.ς.22. βατς (οἱ ρὸ 
Πιμαπν. ταπιεη γταῦ ἠϑ.Θ- Ετμοῇπα [ογιδίταν ἀρὰ 
ερίτισοντ Π|δ.ππν ς,2. ΡΙῚα, Ἐτοας νοοῖ Δαμι] πο 
ἄς Οληϊςυ]α Ἰοαιει55 Ηπϊι Ἔκογτιμαι ἀ ἴθι 
4ιΊ]οπες αητοσοάπητ, ]ο05 ργοάτοιτιοϑ αρρο ληξ 
ἀἰιτοπι οΧόττιις ἰάθη ἀπ] πες σοη [ἀπ τῖι15 
φιαάτγαρίπταναιιος Ετοῖ45 ν οοᾶτ, ΜΟΙ τὶ εἰς οτος 
Ῥοτ βομηηαγι9 ἀτάοτο Πάογῖς» προ ν ΠῚ ν σατο τι 
(πας. Ἐπ 11Ρ.18.ς.34. ἐς ασυοης ἰοαιςη5) ΜΟΙ 
ταοά!α,ταμτάταιις ποπιβη ὃς Ἐτο[α5 νοσάταγ, ΟΣ 
ταῖτς εἱς ἐσησίων, οτιτη ἀοιο ἴα ροπαϊτί πιαρντ ἄς 
Οτάμι. ἐτήστοι αὖραι ἀϊοιϊηταγ ἂρ ΡΟ]. 2. Αγρ. Ἶρ, 
ἐπέχραον. Ατηοτ,ἀς τηπάο, ΤᾺ ἀνέμων οἱ μῆρ χερὸ 
διωας ϑύασιν, οἱ ἢ ϑέρφις » ὡς οἱ ἐσυσίῳ Ἀεγρμῆσοι » 
ὐπὸ αἱ αῤκτα φερομῆσων καὶ ζεφύρων,.οχ γΦὨτ5 αυϊά 

ἰφητοντ ααεγι:υξάαση ςἰζατο,ντ εἰ τησίαν ἱ ἀπΠΑ ΕΓ 
ἀηςηδατη οὐβοίςητος (ορτοητγιοπιιπι ἀζάϊιε ἔαμοπὶ ᾿ 
τα ΠΊρῃ ρτο ξεφυΐῤρων, πολι ἘιΠΟπΐογιιπι γογτῖτ, {ἐὰ [ 
ντἸορ ἧς νἹΔοστιις γὸ ϑύρων, Γοσατα5 ϑεγα σομοιτ,αθι 

ἀμαιπτ, ρίγαης (δ οἱ δηὶ,,. Ευτὶ, αὶ ὃς τοῖα ἀϊοαπι 
Ἐ τήσυ(θ., 5. α Πι}15)4 ΠΗ Π ΟΣ  2τῖ1}5, 1.1. Ατροπη, 

χύτλα χέονται ἴῃ σοηςτς Ἐσ: ἀϊχίς Νοπί, μνημοσ 
εἰ τήστον, ἐ τίσιο! θυσίαι αὐ μοτίατλα ἰλουιβοια Τ μὰ, 



ΚΕ 1 
τῶτι  Αὐὶ τα ῬΥΟδΙ. ἐσ ἐχνσίῳ τρρστασίᾳ, (δ 
ΣΤ μονα. τὸ ἐτήσια πανηγ ὕφψυσι γ Ἰ 2. Διιλὶ- 

ἩΓ 5 ΦΨΝ 

τί ταβοΐη θρὶξ. 
ἈΦΡῸ ἔτυμος 9 ἀληϑυς, νης ἐδήτυμον ΡΊΩ ἀλὴη- 

γῇ πῶτ᾽ αγρρόυσον ἐππίτυμιον ΝΟΏΠΟΡΘηογς ξαιιίη  αἰχὶν 
μος καὶ πέλε φήμη, ΑΡΟΙΠΟὨἶτις (δα τιη 40 5. ἐτήτυμος ἔπλετο 

οἱ ἔθη. ϑορμοοῖ. η ΤΆγας ἢ, α᾽ σαῖς γγός μοι παῖς ἐ- 
ὐρ γεγ6 τοΟἴσοτο Τιυιου]αη,ἰςοιι4ο»Ὁ πατονν οπὸ ἢος ΩΟ 
που ἐτησυ μίαν οὐίτας Νομη, ὅτος δδεύει οἷ- 
ἜΝ ΤᾺ 

τὸ Επτρ. - 
τἰαπιπιιπλοἰτογατ γα δθιις, ργατογοαυρογγὸ, ἰττὰ απν 
τοι» ἰα ΡοΙξοσυμαον [του ἡπι5ἀοίποορ5, εἰσέτι ρτο ἐοΕ, 

ἢ αἰϊσιιαπάο, ΑτἡἘορμπος ᾽ῃ Ἀ αηϊς. ὅςις ἔτ᾽ οἰμώζεται» 
᾿πᾶ0 γαριιαὐῖτ οι ἴῃ μοί ξετιιπι. Τητογάτιπι παρέλ- 
ἐπικοῖς τά οτη ἐν ὀκκλησ, ἰῶ οὐ ἐμοὶ πείϑυηῶνεγσωϑη- 
11 ἀς πιιζο, ἔτε ἡ ἐποχυϑήσεταί ποτε ὅτι ὑδωτι πᾶ- 

4116 ΟΠ ΪΠ} ἀητια ἐπι οτιτ τοτα το 5» ὅςς, ΠΟΠΟα 5. 
γείνατο παῖδε ἐν 9 ὑμοὼ φερνέοντε ΣΟ ΠῚ] 05 ΡΘΡΟΓΙΓ ΠΟῺ 
εἶπιο Ῥτω ἀϊτος, ὑκέτι» ΠΟῺ το] ΠΟ Ὼ τα) κιςσιαη. ποπ 

ὈΔ ΠΟῚ οαἀοπὶ ΡΓΟΡΟτ ΓΙ ΟΠο» ΠΟΙ Υ [τγὰ ἕως ἔτι, Βασι 
Το μίπ. ἐκ ἔτι ἀλυϑὲς » ποηάιπη ΠΟ γῚ νἱάοτὶ ροτεῖξ, 6α- 
ἸῬἢσάτο. ἔτι τε εἰ ἀυττ μι ἀποχοίσω ταῦτα 5 62) μείζω δὲ 

γι ὁμαιὶ ϑειοτέρκ. (ἴςζογο ἴῃ Οτάτοτα δα Βγιτιᾶτς ἢ 
ταῖς εἰς ποη βιοτῖτ. ἀταῖηο αἰΐαιιο ἀπῖπιῖ πλοῖα πλαϊος 

ρ᾽ ἴσας, ἔτισε, Ἰη Πρ οτνυποτίαπι, ΤΆογ 414. ἔτι μάλλον, 
ποτ απ» οτϊ πηπιιπι. Ῥ]ατάγοίις. ἰη Ομ σι]. «δὶ 
ἡ ἢ ὀργὶ . φυσώστοι κ᾿ διατείγεσει τὸ πυρόσωπον εἰ τρετσαῖς ἔτι 
«ον ἀφίησι κὴ εἰτερπῖ φωνίω!. ἔ τι 3. μιθλλον, [ἃ πα ρὶς οτὶ, 
ἔτι ἐκ κοιλίας ἴαται πᾶς ΔὉ ντογο 5 σαρῖτο ργιπιο Ἐ- 
τα». ἔτι κὶ νευῦλάπὰς  ξἴτι τε μίμ ρξατογολτῖτο ΠῚ νοτὸν 
οὔτι μίω μιισα (τις, 4 4Ππ|ς»οτἰαπη,ργαϊογοα, ἔτι μό- 

ἢ τηοάὸ. ἔτι ὠρὸς τούτοις. πιο ζΠεη. ἔτι τούνων 9 ἀταιις 
τἴατη νογὸ ἵαπι 1σίτιτ. Γάοπη ΤΠ πη οη. ἔτι τοΐνμ ἴσως 

ταις οτϊαπιντ ΟΡ πούρθος ἀἰξλατὶ της, Ἐτ αἰοὶ πα- 
τι τοίνυν εἰ μῆρ μηδένα ἔχον τοὶ μηδὲν εἴ χο μὴν δεῖξαι, ἴλπινα 
θατο ποη ΡΟ ΓΘ σις. 
ὃ ἐτίϑίω ριιά συ ηείτι. Επ ἀρ Ἡοπιοτ.ΐη τογτῖα 
τ εἰ πα ὧν ἐν χερσὶ τί ϑη.1144.1. δῖς ἀρ Γαοϊαπ,ωρυσε- 
τετίδε ει ὃς παρίει ἀριιὰ Ραι απ, ἐτίϑυ ἀριι4 Αηάος!ά, 
τίογιιπι σα ρα. ν 

ρυσις οἱ τυίῶν, Εἰ τυδΡ 15 οἵδ. Πιλε ρει ππεηταγιτιπι ἐχ 
τπυϊηΐδιι5 ΟΠ χτ (τις σοι εξξιμτ α] ςιτις 11. αεὲ ἐυ- 

ς κἡ κακοχυυίας, τνίθ: οἐω ὁγομοίζω, τὸ ἐμ ᾿ ἐρεχθέντων ὀαδρέων 
οὐπων σεόυαζό υῆμον ἀξ κυάμενον ἔτγ.. ἴκρε δριιὰ Θὰ 

ΟοΓάτ. ΡῈ }5 ἕαρατιμτι ΡΠ πιοιαρη ΑἸμοπαλιπι [- 
. κ᾽ πιὐξγμ ὑγώτα. με δυς:οάπελον παΐυ ἔτνίθ: κυεΐμενον, 

γιτέρα φυσάὰ τὸ ἐπτνί- οὐἱαπὶ ἐτνηρὸν ἕψημα ἀϊοίτιτ, 
τῇΟΓ δὲ ἐδιάνοχ Ρηαηία αἴ φυ δ, πεῦστα δ χεδιρραυὠδὴς 

πρ σαδίματος, ἡ υἱὸ ἐψήσεως ἕνεχᾳ σπείρεται. δῇ ὀκυαμος, 

ὴν γὃ ἐκ τούτων ἔψηυα γίνεται. ΑὙΠΤΟΡμαηος 48 ἐΐσγοις 

Εἴη Βαπὶ5. Ηδ 1. ποτ᾽ ἐπεϑύνυσας -ἰξαίφνης ἐ τνοῖς, 56 6 οἷτι5 
τατι οτίαπι 1 ΑσΠατη. (Ο] πὶ τὸ ἔτνΘ' οχ ρΠς ραγαγὶ 

ἀἸαῖτ, οὐἱτα πέσινον ἀπέψηκα εἰς χροΐ: πος ρῥἰαπὸ 
αἴΟα ἱπαιτ, ἐ τνίθ- Ὁ. ἔλεγον, τίω αἰϑοίράυ, Πα ΠῚ οἱ δούοο Πτις 

ΓΕ το ογδξ αιαῇ [τ ἀα ρχτίςιι]α, εχ Ζοὰ ται ΠἸπιὸ 
ϊσεπίς Πιοίςοτγίάς Πἰδγο (δοιπάο 9 σαρίτο τι4. ἐδ ή- 
ληλὲσ μῆϑης εἰς λεπτὸν ζειας σκέυα ζεται). ἔστι ὃ ῥόφημα ὡσαῷ 

ον δός, Ἐδτι Δ Ίσιυι]α 4ι1α τὸ ἐΐτγΘ- πχοιοτιιτ ἤτς Ρο- 
τ 4110 ᾿ατιτί ται ΟΧ ῬΟΠτάτίο ἐτνήρυσις αἸοἸτιιτ ἷ« εἴπ, 

ὕη51. ζω μιτῤυς ρον ἐν Ὗ τὸ ἐ΄τνίθ- ἀρύονται: πῖπο ἐπι τ 
ΙΟ ἈΠΠορἢ ἴα Αςδαάτγη. ανώσδος δείφφ τίοδ ἐπνέρυσιν ἵγ᾽ 
ἑὼω τούλα τῇ ρος τον τοῖ, 

δὲ ἐτοιμείζω, 1 ΡΡ ἅτο ὃς ἐχρεάϊο. Αρρίαδπιις ἴῃ [ςσιιη- 
ἀς Οαίατε Ἰοηιιοπ5 5 πιςωϑεὶς δ] ὅτων φρονεῖν; χεῖοά 
ὡς ἡτοιμάζετο . τα σα απὶ τΠ 1] τιῖπι τηδηῖμτι ὃί ςΟ- 
αἶγᾶτ οἰ που )π1.} ΟἹ Οἷς ἴπ. σ. δι τότ. Αὐλαὶ σίτου 
πληϑυςοὖτι ὃ τειχιῦν ὦ βελῶν χωτωσκδυαὶ. μτ' πολλῆς 

ν δῶν αἴας ἑτοιμοζόμεϑει, Ετ Ῥαυ]ὸ ρό," ἢ ἀποδοιὴ τὸ 

εν τοῖς ὑπεναντίοις ἡτοίμαζε «δ ἡ δφισμῆλοις χίλ τί 
115. οὐδὲ αὐραπου . Δέον σπὴρ μιοῖται κριτα βάλλειν, κὶ δὶ 
εξ καρποιὲ τοι μ(οί ζε ὅλοι. ΕΟ τ οτιι5 11444.6΄. αὐπαῤ 
'τοιμασειτε,ϊὰ εἴτ, ἐτοιμιον ποιήσεετεγεχ ροά το. Αρο- 

οἔϊαιιο, ἡτοίμασαν ἐωυ κῶν ἵνα στελπίσώσι οἵς ςξοπηρά- 
ἢσοπάπαι. 

Ὶ Ῥεϊτιἀο»αἸοτῖτας, ὁ τοιμμασία καρδίας. ΒΑΠΙΤΩΣς ἴπ ε- 

ἐν 

“ὦ 

ΠΟ ΡΤΟΣΊΡ ταις. ΓΟ ρο 15) ὄυτο εσοὶ οὐυχερης» ὄυτρες 
{επί δίτιισ ὃς εἰῖπι οἰγειπιοχο ἀπτὶ 4 ογιιπι. ΠΠΟΓΟ. 
δῖ ὁμοῖθ-. Ἡοπιοτιῖς Οὐγ ΠΣ, ἐσ᾽ ὀνεέαϑ᾽ ἑτοῖμα τρ’- 
ραφ ἴα» οι χ εἴ ον ποιεῖν ἐτοίμίιυ, πιαπιιπι τοάετς ρτοπι- 
τΑτοῆις 1α Οαἰθα. ἑτοίμη ἐκτις 5 σομ πὶ ραγανιμτ: 

ΒΦ, 643 
ψιοά ργοίροτὸ [μοςοῇτε, σπιο, οἷ ἑτοίμου, ρτοιπιρτὸ, αἸαςτῖτον, 
ἃς [ιοϊ]ὸ, ἴῃ ΡΓΟΙΏρΡτΙ Χ ςΠορΒοη ; οἷξ ἐτοήμου τοῖς καλοῖς κα χε - 
σοῖς φίλον ἐξ), δοηἷς το ροητὸ απηίοιιπι οἱής [δὰ ἤοτί, Ἐξ εἰτοίμο τέ - 
που» ἷπ. ῬΓΟΙρ τι» ἰάσπὶ οΠ ΟΡ ΠΝ, ἕτοιμός ὅθιν εἰ βέλεται, ΑΥ το ρ ἢ. 
ἕτοιμός εἰμι μοχεῦτῃ Χ ΘΠΟΡ]οη, ἐποιδι ὶ ἀυτῳ ὕτοιμσ, ἐῶν Φαιμι α 
οπληΐα ἴῃ οχροιίτο ιοτγίητ, ΤΊ νιον Δ, ἑ τοιμύς εἰμι ὥσε ὠμφοτέ- 
6θὶς μῆψειν χο᾿ χάραν»ϊῃ εἴτ, ἑτοίμως ἔχω, οΥης ἕτοιμον ἔχα ἴῃ χροὸς 
αἴτο μαῦοο, ταὶ ἐτνικιαυ αὶ οἴδντο5 ἀοχηοίιςα;, ΠΓάοπὶ ΤἈιογ ἀ4. 
ἸΆΚΟΓ ΡΤ, ΧΡΟΏ τ, τα εὑ αῤχοντα, τὸ ἐπτοίμίῳ δόχκαυσιν ἔχοντα 9 τὰ 
ἀυχερῆ, κὴ «ναὸ διεικ τοι. τοι μα ποιεῖν» βάγατο, ΧΌΠΟΡΙΝ. ἕτοιμᾳ ποιεῖ- 
ὧι Πγπηαγο,οαρῖτο [σαηάο, ᾿Πστὸ τοῦτο Ἀορ. ἕτοιαον ἡ χνώμους; 
Δηϊ πὰ ἰγαοιιη 12. ΕΠ] οἵἶγαϊ. ᾿η Ἡογοϊοῖς. ἔτοιμος τὸ ΜᾺ Ἐπ 
8ῖπε Ῥχοιηρτιι5»᾽ 40 πὶ Ἰθτάοιη, ΕἸ οραητοτ ἀϊςΐτιιγ τὰ ἐμοὶ ὑτοῖ- 
μοί εἰσιν ρτο ἔποιμός εἰμι, ραγάτιις Πιπι:χιιοά ῬαΆ]ς ἀϊχὶς ζαρῖτα 
Ῥιηλο αὐ Ἀ οπιδη. τὸ χτ' ἐμὲ ὠρέϑυμον. ΡΙατο ἰξοιμάο ἀφ ες. 
τοὶ υἱι τοίνειυ υἱμέτερα ἐἰκούειγ, εἰς ἐονκεν, ἕτοιμα αὐ εἴη. τὰ δ᾽ ἐμαὶ (ἐ 
Ἀεόϑεω μδὸ ἕτοιμα διυυϊαόϑαι 9. ἐπ αὶν ῥίδια:γ ος αιά στη ἴτυν αι- 
ἀϊτγοοντ νἹἀοτατοραγατιὶ: Εβ0 ἀιιζοπηνο]]ς φυ οηὶ ΡΓΟηγρτι!5) 
(ξἀ ποη ρεγιπάς ροῆς ξς1}}5. τῷ 

Εἰ τοιμιό της. ἡτος. 7 ΡΥΟΥΠΡ ΙΓ ἀ9α] αογίτας, ἑτοιμότης ρὲ; τὸ χάφρνλδε 
Ἰογῖτας Δα πια]ιτη ἀθτογίιις. 42. 

Εἰ τοίμως. ΡΓ οπηρτὼ, Αἰαογίτον, ἐμ θασκόζως Ρίατο ἀς μερί δα. 
Ῥτας ἔοι] οχ ροάιτο, οπιοάὼ. ΑὐἰΠποτοϊὲς ΠΡσῸ Ῥτίσνο ἀς 

ἘΑΟΘΟΝ " Ἶ Ν᾽ ταππίο.Ε τοίμως ἐχὼ) ῬάΓατΙΙΣ [1Π|..Α ἐξοττ σαρ,21. ἀποθανεῖν 
ἐτοίμειος. ἔχω, » 
Εἴτθ΄, εἰΘο τὸ ἀπ Πι185αἱ δ) ἔτοις ϑυσίαι, ϑες. ΑΤῚ Πα, ὅτ. πρίτον,αἴ μϊπς 

τΓΙ ΘΠ ΠΤΕΙ 1. Π)οπΊΟ σςιη, το την ἐτίθ. σετὶ, πος τεϊοππίο » ἑάεπα 
Ῥεπιοίςῃ. ἔτει ἐγώτω, ῃ ΟἸΙΟ ΠΏ ΟΡ] ατι ἐς τ οσινλάοτις εὐδροη; 
ἔτη δοὶ τριακόσια ὅτε ὕλϑε,νοχ αἴ νοπἰτοδζς, Τμυογαϊ4 ἐν“ ἐκα- 
φῸ ΖΙοτα πη 159 ογοάοτ, ἐγ χ; ἄνα οἶς, ΡΊατο ἐς ΤιοσΊθ. 3 ξονίω 
τ ἐὴΐΩ παλαοιὲ ᾿ιαυζῇ. Αὐτἰορ απ, ἔτοι μδὶ ἰλίν ἀλασιν «ἰἸβδος ὦ 

αὐας αὐτες . ΤΒιοΥν 414. Δηπὸ ΡΟΊἘ 11) ἐχοιάϊιιτη (ἐχαρείπιο ε- 
τοί}. αδα παῖ ἐτίθ- . φιιοταηπῖ5.δ) ἔτεθ- ἐόντες, Ρογοηηδηζος, κατ᾽ 
τοῦ ἕχας ον, 4 ΟτληΠ155 1 ΠΟΥ ἀἸά παῤ ἔτι, απ ηἰς αἰτογηῖο. αθ 
ἔτ, ςοπηροίττα τεκακεονταττὴ ὃς ΠΠΛΔ]Π1α. 55) “ἦσθ᾽ ὑλικιων ὀξοώε- 
ἘΝ ὠγαετὴς αἴτρωπος : 62) ὃ “ἦν χρίνων βαριεται » δῇ ἐγναέτης; 
14. ῥ 

Εἰ τὸς. αὐ ἵημιῖν πᾶς ἄφετθ-, 
Εἰ τί φον ΟΥτ15.ΕἸ πὸ θ᾽ ἩςΙν ΟΝ ΧΡ οπττπτιιγ νογανσοπδ) τ δυτοῖι δ 

εἰμὶ ποις ϑετὸς ἃ τίϑημι, δὸτὸς ἃ δίδωμι, ἐτὸς αὐ ἵνμι, : 

ΕἾτος, Δ ιογΡ αΠἴτον τοπιοτὸ ἔγιμεγα, Αὐτορἤδῃ, ἐκ ἐτὸς εὖ ὡς ἔμ᾽ 
μεν ᾿ , Ἂ , Ὁ 

ἤλϑεν δέκ πότε. ΠΟ ἢ τοπγογὸ ατ0 4 δά της πιπαϊτιαππὶ νοηΐζ. 15 
ἄοπὶ ἐκ ἔτος εἴπσαντες οἱ δεκᾳ ζοντες. ὅτε ((' απϑδουσιν ἐν πολλοῖς γίγα- 
φϑαι γράμμασι, πο αὐ τὰ Ππππάδητ δίς, 

Εἰ τύίϑη,ἐσφαγη; εἰν οἢ, Ἰτη πιοίατιις οἴ ΡΑ 1} σις ἐρτίοτῖς δρηϊτο ας 
χὰ (οπητῆ. 

Ἐ᾿ τυμηγῦρος»5γ6 κ᾽ ἡ) ΘΥΙΙΟΙ15. 
Εἰ τυμόδρις, ΠΠΟΓΟΙς Ργορτιὰ ἀξ ρυϊπιάσις ἤραοῖος αι ἀπ σοι 

ἔεττ ρἰαηάεπι : ντ οἰζυ 59Ππιο χύθγοιις [τ  ο 1,14 οἴτοσλώτυ 
φυλλίδ- ,ατηάτγαπη:ξα σις τεγετεπι»οογγιις Πμ 6 ατεις ΕΑ οτος 
τ Θομίπατο ἀπ τοητάπτιι {|65 χὶ τῇ «ἰθικεφαλαία λα μξ αϑοντα. 
νἱάς ΤΈΘΟΡΙ. ΒΗ ΡΙ3ηι.1.3.ς τον αεπα αιεῖι ἐτυμόσβιω 5 ψετῖν 
αιθγόιτη τγαπϑέοττ σατα. "Ἐς 

Εἰ τυμόϑρρ-.:.} καὶ ἐγν ει] οα 15, ΟΠ. ζ ᾽ ᾿ ἬΝ ΠΝ Εἰ τυμολογέω, ὦ, τατὶ οποτ ποχαϊηὶς ἄτπιςο νοΐ [πίον ὅᾶΖα [ἴΡτῸ 3- 
Οταναπιατ. ἸΝαζαηζοη. 1η Οτατ. η μὴν γὲ ϑεοῦ κλῆσις καὶ Ἀδὺ σῷ 
ϑέειν υ ϑειν ἐτυμολόγιται τοῖς αὐδὲ ταῦτα κομιψοῖς» δός; αι ίαιτι 
Ῥ εἰ ἀρροι]ατίο ᾿ς χα] ἰη μος σθηοῖς ἀτρυιταητατν οἱ ἃ ςτε 
ἄο,νοῖ ἃ ἢΠ]ρεπάο ἀἰοῖτατ, . 

Ἐστυμολογία, ας ἡ ἔπυμος, γοτιι5οᾶς λύψρφοίογπιο γα] Ἰοςιιεο:φυαῇ 
νΟΓΠΟΘΙΪ τι πα 5 γτ ΟἸσεγο ἸητοΓΡΓΟΓΑΓΗΓ (ἃ 4ιιο οτίασι ἀϊςίτιτ 

᾿ γεϊβοτηπι ὀχ ΡΠ] ςατίο)γ οἱ ποτατῖο » αιιο τπι ἐς αἰ Ρτααῖς 

φατιτ Ποταπὶ ἔλοϊατ,ντ ἱπαιτ Βόετῖα5. 11) οτὴρ παειοηοΠ5 1π- 

τεγρυογαητιγοντ ἙΑθτις ττδάϊτν ἐγ οσι πὶ ΧΡΙΠΙρΑτΙ ΟΠ ΟΠ» ΕἾΠῚ 

Ἑ  τυμολεγικὸς, ΓΔΤΊΟ ΠΟΙ οτιριηὶς γειοὶ ἰἠτογρτοταπάο ἰηάαρλξ)5) 

6611.1.2.ςὩλος ἶ 

Εἰ τυμολόγ»ι, 4111 τἀ ] Ο ΠΟΙ ΟΓΙ ΟῚ Π5 γεγδογίσα ἱπαυλτιητ,αιια; τά- 

τῖο ἀϊοεῖταγ ἐσυμολογία ὃς ἔτυμον. 

Εἰτυμίδ.. κ᾽ αἱ αὶ, δ( ᾿ 

Εἰ τυμένι(δ:, νοΥτ]5, ἐτήσύμος, 14 Ὲ οχεπιρίτπι 1Π χαρῆ γλωρσαν, 

Εἰ τυυάτης ἥδ ἐνοι(οί σῶν, Τ Βοτα ΠΕ] ο»οτγΥ τη] Οβ ᾶ. ν ) ι᾿ 

Εἰτύμωςογοτὸ, ΑὐἸτοτοϊ. κόσμον δ᾽ ἐτύμως τὸ σύμεναν ὀγομφίσοις αὐκιὰ 

οἰπον απιογίιπα ἐΡ πὶ ξοππποάὲ κόσμον Ἀοιλϊπαιο τοδί ὑτύς 

δ μὼς χαλεῖν, οὐ δίπε νοςὶς ἀϊσεγο. ἐτύμως καὶ οὐμὴν ἐξανον δὸ Ἔ 

ὅρον δὴ ἴδ αἴω, ΑτἸΠΈοτε ος ΠΡτο ἀς πλιιπάορν γαπιπι»ἱά εἴτιες- 

1υσπι ἂν ογίρίῃς νος 5 αἰςίπλιις 5 αιια του πυϊπαπι ΘΧΓΓΟΠΤ Πα 

[ἀροτίογιΐπι σογρογ πη: τ ΕΜ : 

Ἐπτυχε,οοητίρίτρα οἱ ας. ΑὙ Πτοτο!ος ἀο πυηάο, ὁτϑοίωῦ ἔτυχε, νὈῖ 

ν 

Ρογίοποϊε οἵδ, ὅτ᾽ ἔτυχε γγυουδέης τ ὀχείας, αιοιις τοπηροτε ξ- 
ν᾿ Ξ ὗ ποι ρα 

ἔξϊο ἱπί ται; ΟαΖα. εἰς ἔτυχε, ν ΕἸ τὶ ἔοντε δας πάτ, ργοπη [ον δος σα , ΤᾺ 
Ἐἰ τύχϑυ,οβςέλιις εἴ. Π1|2ἀ, β.νος Θ΄ ς τυ χβητὰ γεῖθο τεύχω;, τοπΊΟ ΤΟ 

(5. 

ΑΡοΙ .ἈΠοα τρρτέρωσε 3, γ εἰκὸς ἐτύχθη», ςΟὨΓΟΠΕΙΟ νἸτρτῖις ὑτος 

“ἢ εἴ τὰ Ααῆες. 81: δε τὰ 188} ΜΝ Ἴ 



4, 

644 ΕΡ ὄν 
Ἐ᾿ τώστα ἱπολίϊαπι, ἔγαϊεγ ποι  σατατι, Αροΐζονν ν. ἐτώσια, γιεορί- 

σκογηας, ὅζς. Ἶ 

Ἑ᾿ τωστεργὸς οὐ, ὁ γὸ ἡ ὃς ; 

Ε᾽ τώσεϊθο, κ ὁ ἰπουφοναη 59 Ὑτῖτας οστο, ἐταίστον χϑΘ» αἰ ρφύρητοῖο - 
Τατῖσ ἐπατῖ!ς ροπάμ5, [46 πὶ ΤΠ 4ος γρετώσιον ἐτγχίθ-. 1Ἰᾷ εἴτ, (σός 
ταϊον. ; Ρ 

Ἑ᾿ τωστεργὸς »ἀοἵοο ΟρΟΓΑΓΙΠ5. ΠΗ ἠτι558 γὸ ἐτω στεργὸς αὐὴρ πίμπλη- 
σι νᾳλιιω, ᾿ 

ΕὟ, οἷδα τὸ ἐξ, Βεπὸ, ἔοττίτοτυρυ!οἰγὸ, ἀρροιτὸ,ππουιτὸ, Ττοπι 8)» 
τζζοινοχ οἱὲ ςο]]αυἀφητὶς δέ ἀρρΙαιιάοητῖς οἱ αὶ πὸ Παπέτζιις 
οἰῆεῖο. δ) δράνοἱατσῖγι ὃς θοποῇςία σοηξεγτο. 65 γογονῶς 9 ΟἿ τις 
πα] θτι5 οττιι5.1 0 0115. 1114, αὐ ὴρ εἶ 47 γεγονότων. δῦ δισ) ως ρ τὸ 
ἄνεργοτώ, [απ θοαὶ σπιι5. Χ οποΡΒοη. οὗ λέγων} 4 οἴζοπι ϑαγως ἱάἀξ 
ΧΕΠοΡ . δ ἔχω, σοπο ἤππι παδίτιι. 24.687 ἔχων, ργάο ατιι". 67 

- ἔχω πίω ἰοταῦ, αν δΘπς νἱγάθιις » ΟαΖα ἄς δοπϑέξιτο. δ) εἰσϑεὺς» 
ἀκριξωώς ὅηπς ἐμ Θ., ΠΟπιςτ. ὧι ὅον 67 ἃ χαιοὲν ἃ δ τόπον φυλάει» 
ποη Πλΐπιις τοι ροτ5 Οσσα ΟΠ 6ΠῚ 9 Ζιιὰπι [οσἱ οὔ ογιιατ, ΡΙὰ- 
τάτο[ειις ἴῃ Ὑ ποπαῖίτος] 87 δεώγεινοθεπὸ ἀροτς, δῇ ἥκει φρενων,[α- 
Ῥ τοφοόνιμός ὅδε, Γι ἢ πολλαξ αὖ σοι δείξαμαι μορφῆς μὴρ [Ἢ ἡκούσας. 
“τὶ δ᾽ ἄγχι αἱ χευυέσας κοίλλ Θο)τἷτας ῬυΠοίηγας, δ ἥκω «πα δείας, (0 
ὅχιις ἤππη. ἄφαςα παιδευΐομαι τ᾿ Ποιιτ δ ὕκει χρημάτων, το σλέσιος 
τιν ἱκουώς, 67 οἵδ᾽ ὅτι Ἰϊατιαπάο [οσιιπὶ ἤπιαν Πσηϊ Ποατιοηξ- 

τις οδεϊποῖ.} 4 οἵδ, (ας (οι. α! χα πο γοτὸ ἐκ τ᾽ πσαρεκκόντων 
δεῖ, Τ) ΠΟΙ πο ς9 ἐκεῖνοι ποΐγε ἐς ἰπσόυτες 65 οἶδ᾽ ὅτι δ λόγον τὸς 
σον ἰκυκόατειςι ΠπΊ1} δ᾽ ἐών, ιτο ν οἱ π1Π1] νοὶ ντίαιις ρίογα- 
4 Πρμϊ ῆςατ. [λισίδηιι5. αἰ χιυυνοίμδω αὖ 67 ἴδε ἐπ ἀυτι τάοπι οἰν 
δυτῷ αιιοά (ἱσογοηϊ, ΠΕ] ογοάς, δ οἶδα, οττὸ (οϊο. 67 οἶα) ὅτι. 
Ἰϑοτοίη Αροϊοσ. αὐτὶ τείτε δὴ ἐλωμαΐ τι ὧν εὖ οἷσλ ὅτι κακων ὄντων, 
ΟῚ, ὅτι, παρέλκει, εὖ πάγειν, θοῇ ΟΠ1π ἀσοίρογο 5 οἱ ΘρροηΪ- 
τῤιτ εὖ ποιεῖν, εὖ ποιωΐνογτ ἀοθαΡάτονε ραγογαῖο νοὶ ντ ἀεεῖ. νοΐ 
διοτϊτὸ ίογητο οἰξ ἀρργοβαητῖς τοὶ οιιθητιμι, ΓΙατο ρεῖ πιο ἐς 
Ἀδριιθ]1ς. σοὶ γδ, ἔφυ, χαρίζομαι, εὖ γε σὺ ποιών ,τ1 δὶ ἐμῖπὰ ργατιῃ- 
ςοτοθεπὸ [πὲ ἔαςῖ5.Ὀ ]ατο, Ρ]ατο,ῶςε καλὸν δονεῖ σημεῖον ἐξ). εἰ εὖ 
ποιήσας που πίω τί δυεργεσί 9 αὐτευποιυ σεται. Γ) πιο Ἐπο  65.ὅτι εδὺ 

εὖ ποιήσαντας κ' πόλις αἰτευπωποίηκε.[ς εὖ δρῶν, ἘπτῚρ 14. τὰ Ἡςςι- 
δα, ὁρᾷς δ᾽ ἀδὲν μᾶς εὖ, κακώς σ᾿ ὅσον δγουῃ,ἀς ποίοϊς ΠῚ 81} της- 
τοῦ βοΐ πια]ὸ χιδητιιπι ροτος. εὖ διδιρκςυδϑα εποίαζτα, ΤΠι 
ον ἀ14..65 τορφήειν, ὃς χιαίρεινοαυι[ρὶςῖα ἤτητ ορΠτο]αγιιπιιν πιγρα- 
τὰγ ὃς ἴῃ φασὰπ ἤποινϊάς ποιώ, ἐὅ φέρω. ἔοῖο ἀατι Δηΐπιο. “ 

αὟΣ ἡ περαιρέστως, 4 οἴ, ὄναρ, Βιιάδειις ἴπ ΟΡ το]. ρτῖοτ. 6) καλα, 
{οἰτὲ αἀπηοιτιπι» οπυιοτιπη, ορε πὸ, 67 γὴ ὡς ἑτέρως. Βεπὸ ἃς 
τααϊ ὸ, ΑὙἸ Πα, ἀκ αὐδρικώς, ΑΥ̓ΤΟ ΡΠαΙ. τὸ 67, δομιιπι.ἰαιῖς . τὸ- 
“ἔζαση.ἐς μας γοςς Πτ ἀππποταιοῖς Ἐγαης Ροττι5.τὸ 6), Οἱ ατῇ 

- ιιοάαπη δου οἵ Αὐποτοὶ, σα πος αάάοτονπες αἀππεγα 
ΡΟΙτς. ϑεγεῖρ. 1 2.5 "ϑηκυτὸ ἰὔρεςτον ΑἸι ΠῚ ΟΡΓΙΠΊΠΠῚ ἴῃ σόπετγς 

Ῥοποτιιηι. τὸ γδ ἐἷ μετ᾽ ἐμοιδτὸ 6 ἐ χον, το θεῆς Παροῖ, τὰ εἢ-, 
Ορὶι5 ἀρ ΟἸειιπη ταις ροτ ἔρέξιιπ ἀπς ατοά δοπὲ σοῃξοςῖς 
ἅτ. Τοτοητ. δεηὲ μαῦοπτ εἰδὴ ρσῖποιρια. δῦ ἐγεγμῆμα τουλρηιατα 
τοίγὸ δϊατῃ γατίοης [πέϊα. δ) μετενίώεγ μϑψα,τατίοης τεαηῇητα, ΟἹ 
φετο τεττῖο ἀς Οτατζου. τὸ 8) σοριᾶπι ᾿ητογά Πεπϊῆσατ,ντ νο 
τοτος [σε ρτουο5οδζ οσι μετ νΊΓΙ τγαάτηητ 47 αἴτιτο αὐξὶ σεφαΐς, τί 
φυμὴ ἔλεχάρει ϑεάσοιϑνε ὡς δῦ. εὖ ξο1} 8.1]... Οἱ κεν δ) γνοίζω κα τοῦὐ- 

Σ νοι νυϑησαίμζω . δ᾽ Ἰπτεππρηεμα Πμαῖοι ὄνμεγέϑης. 87 1π σοπι- 
Ῥοιτίοπο δεη γεξε ποης τὸ Πσπιῆσαῦ . ντ 1η ὄναγέως εὐγνω- 
«Θ΄. ὀυϑανατεῖνγ. Ἐτίαπι ἐλοὶ ἰτάτοι 1ηάϊςατ» ντ η ὀνείλωστθ», 

« ὄυδιγγηπῶ-, “ 

Ἐδ, Πιὶ, ἀντεῖςν εἶ αὐτίς. 
Ἑύαςρτο ἔα, Αςο]ἱςο ρίοοπαίηο τῷ υΤτθεη ὀνοὶ νοοἷς (τοὶ ἱπλῖτα- 
φεἴο, δι 4. εἰν  Εὕα,ςΠ ἐπευφημιασμὸὲς ἡλιακὸς κὶ μυςικός, 
Ἐύαγγελία, ἡ Πυ!ητ τ 5. Πτίατίο, σαρῖτο ἐςοϊπιοοίζίδιιο. ἰδγο {6- 

οαπάο Ἀδρ. Ιτοῖῃ δυα γγέλια [οτἸ βοῖτιπι Οὗ ἰατίιτι. πιιητῖι!Π|ν 
ΚΕ ολιπισοητγα Οσοπρῃ. 

Ἑυαγγελίζορμαι»μν. ἰσομε, τσ. ισμια!γ ὃς 
Ἐυαγγολίζω, μι ἰσω, αν κοι ἰΟ Πιμπι Π11Πτῖ πὶ ἁβέογο. ΠΤ 1ο τα ατ6 1. 

δυαωγγελίζω σοιςγ οἷ ρον Ασοιματ, ὀναγγελίζω σε 5 ντ Ἰπάϊοατ ΤΠοο- 
ἦα ἀιυήιις ἀς ἀϊξεοπίδιι5 γποτουῖοῖς. ὀυαγγελιω, ππητίαθο. ἔυηγγέλι- 

““" σε τοῖς τρρφήτως)οιιαῃ σο [Ζαιιῖτ Ρογ Ῥσορπεταςςοαρῖτο ποποΑ- 
φοςαν ρίτοδα. (ο σαρῖτο ἀοοϊηοάιαάττο ἀἰχῖς. ὄναγγελίσαι «ἀν 
καϑημήϑοιε, ὃζο. [ς ἀοπτίσιις εἰαπσοίζατο, νης δυαγγελίζομω ρα 

Ζ {ἀπιπιςρτο [ἀτιιπὶ ἀοοῖρῖο πιπτίππιοντ πη 11. Ἐπ σο]. ΝΜ αττῃ, 
δυαγγελίζοντω πῆωχοὶ, ὃς ζαρῖτο [ορτίπιο [τα Εὐπηϑεΐ. ραιρο- 
τιθεῖς ἀπηππητίατιν Επαησοίπιηι. Ν᾽ ασι νὺ Οτγαοὶ ἀϊσιιητοοιδη- 
56 11Ζο τορτγο ςο αιοά οἰξ αἴϊοτο εἰδὶ σομιμπι πιιητηιπλεῖτα ἀ- 
ὐϊπτ σα αη σο  ΠΓΖατιτορ το οο χιοί οἴ, ἀσςιρῖς θοπιὶπὶ πιιητη, 
δυνγγελισι μῆμοι ἐσμὴ), πποίὶς ἀπππιητιατιιπι» Α ροΙτο] σαρῖτο αιιατ- 
το αὐ ΗΠερταος » 14 οἰϊνποῦῖς ρτα ἀϊσατατη εἰς Εσδηρο ᾿μπ156- 
ἀλη σ οἰ ἡτατὶ Πμ.Π115, ὄνα γγγελίζονται πολλαξ κόρος) ΠΆΠΪτΙ5 νἰςὶς ὅ- 
πδηροΙ ζαητοσαρίες. οὗζαιιο, Αζοτιιτι ΑροΠοίογιῖπι. ὄναγγε- 

λιζύμεϑοι χρίτον σεισμὸν, 46 τοιτίο πτοτιι ροῦ Επαπσοίϊηπι ἄοςς- 
ἩλΕΓΟΝαΖαυζοη,ἴη ογάτῆς Μοίς Π|4η. ὀναγγελέδθοιπτι αὐορὺ τ δα:- 
βἰσγ,αςοῖρς φιοά (χηξτὸ Γατιϊἃ ρνανἀἰσαιιῖς. ὄναγγελιϑνη τῶ ὁ κύ- 
οὐϑ', ἀοπλίηιις δοιιπι πιιητίττη ἀροῖρίαε., σαρῖτς ἀςοίποο- 
ξλαιιο "διὸ ςοιιηάο Κ οσιιπι,δναγγελιθνὴν εἰς υἱοῦ σερτδγοιαη 

Εὐαγγελικὸεγοια σο ]1ζι15, 
Εὐαγγίλιονοες τὸ Ομ ξαμΠἘύ πλατ16 Πιιπτίπι πα. Ατ  ΠποΡἢᾶι 

Ἐϑαγγελίς τοι], ὁ, ἘθΔ τσ οΠ Π;)Επαηρο 11) ρτα ἀἸςατοτ,ο, 

Ἐν γγελίθρτόρτις Βοηα ὃς ἔαυτα πιιηείαῃς. ὁ ἐρυῆ ο»ἱ ΜοΓοῖ 

Εὐαγεωφοἴ χη ξζο,ρα ὸ δίς τἰτὸ, ΑΡΟΠ]Οηἶι5 Γδσιπ6ο . ὅνα: 

Ἐυαγὰ ο»εέθ- ὁ αὐ ἐν ΠΥ ΠΟΥ 5 ΠΓ5οἐγνὸς ἱερὸς, Γὰ ΘΓΟΡΙΠ5 9. 

Εὐάγηιος 55 κ, ἷγ ΠΛΟΌΙΠς - ἀσ]Π15 5 ΑὙΠ ΟΡ ΔΠ, νεφ, δ' 

Εὔαγλεςς 14 οὔτ, καλαὲ οἴγλιϑάς ἐἰχων ὔγλιϑες Διτο πη, νζ 

Εὐάγκαλίθ-. κε, ὃς ἔα 1115 σοταρ]οχα αι ρογίατα, εὐφοτ 
εϑρι 

Εὐύγρειοῖπ ορὶρ. ΟΠ τοῖτοτ ρ σατο εν αἷς ξεῖχ 
Βὐαγρεῖν ἴῃ Ερ᾿Ὶρ ἀπηπιςορίφισι παδοῖο ρα άα,ἱ, Πρὶν 

Εὐσγρία ας, ἡρρτούρογα σαρτηγα)ορτάπηα ργαίαοῖτο 

Εὐσγωγὸς οὐδ, ὁ ἀιπἘ}Π15. (0 ς 1115. ἔιο1}15 Διότι, νὲ τ 

Εὐαδενρτο ὅ δὲν, ἐα δεν, ὃς ΑἹ ΟἸΤοὼ ροΓ ΡΙοοηα [πλπΠ|ὶ υ 

Εὐαδὴς ἃς ἂν κἄνς.Ρ Ιοἰ ἀιι5 τταπ α 1105. τι 
Εὐαδίκητίθν, τα . 115, ὃς ἐχ ροῆτιις αὐ Ἰηἰανίαπι, {π|οίδῃι 

ΕΥ̓ 
Βεῖίαπι δά νος ἀοἰΑτι πιο Ργα  Ἰοδτιιτ ΠΝ 
{το σαρίτο ρτῖπιο 5 ἐρι το ]α ργίπια, ΤΠ τππ5 : 
ταο δὰ Οαἷατ. Αὐιι ἀἰχῖτ, εἴτις υἱ κῶς δυαγγελίζεπω παρ᾿ 
βετεςαγάϑεμω ἔφως π ἡιι5. ν Οὐ 5 ἀπηπητίατ ΕιιαησοΠαι 
Ἀιζα μῆνοι υμῷ ε»ν ΟΝ ̓ς ἀμ ΠΠΠΟἸαητοβοςαρῖτς ἀοοἸπηόσι 
ἔχοτγιιαι ΑΡο ΓΟ] οσιμι. ὃς ὀναγγολίζομαι ὑμεῦς 5, γοὐῖς 
Ἐπαπρο Δι πην Ρα]τις σαρῖτο ρτίπιο ἀὰ (αἴας. ὄνηγγεὶ 
δ. Ἰησοῦ, τς ἀἸσαιπτ εἰ Τοτιπι ΟΠ τ ιῖπι. ςαρῖτα οὐξα, 
τιιπι ΑΡοΙτο]οσιιπι. ὄναγγελιζο μῆροι ἰυσοιιῦ χι δες ὃν, ἀΠΠΠΙ 
Τοίτπι (ΟΠ τ᾿ Ππτιπιροαρίτο αιιΐητον ξζοτιπι Αροϊτοίοτῖ 
σειίας ὀυαγγελίζεται , ἸΝαζάπΖοη. δυαγγελιέμαυνΘ-, τοπιν 
δυα Γγελίσοι ὅδει αιτοπι Αττὶςὰ ἀἰςὶ φάποτας Οοτηπηοητα 
Ῥίιαηιρτο ὀναγγέλια χέγειν, ΑὙἸΠΠΟΡ]ναπ.ἴῃ Ἐσιπεῖθ, λό: 
φέρων ὄυαγγελίστε ὅγτη ὠρῶτον ὑμῖν βύλομιαι. Το] 4, εἴτε εἰς 
δυαγγέλιαι, Ῥά 1115 ρυίσπια δὰ Τ ΠΟΙᾺ]. σαρίτο τογτῖο, ὅλα 
γε καὶ οἷν τυ) πί τιν κα τὴν) ἀγάᾳπψων ὑμὴν, απ ΒομιΙπὶ 
[υῖς τοσυ Πότ ἀπ ἤάς ὃς ἐς ἀΠςξίοης νοῆτα. ; 

ιν 

το 5» αὐαδῆσαι βάλομαι δυαγγίλιεί σ᾽ ἐν κριβανω δα ὁρατῷ 

ποιϊγείχόυτω, το ἀἸπλεγο τὸ ν οἷο 401 τὰ οι ΠΙΙ ΠΟΙ ΠῚ 
ὄναγγελίοις ἐσ εφόμωνήμίθ: κήρυξ, ΑὙἸ[Ἰ|4.νηἀς δι ροῖτο 
τα ηῦ παης νῸ οοπὶ ΡΓῸ σγατία 1{{Ππ|5 ἀἸπἴπᾶ: πιουτα Πππ’ 
ΟΧ] δῖτα ρον ΟΠ τατη αηπιητίατίοπο. Ροηΐτιιγ ἦι 
ΡΓατηἸο. 04 (401 ἰΌΪος Ια τιιπὶ αβοτοπτὶ πιιητίπση. Ηὸ 
Οὐ ἢ. ξοὀναγγέλιον δέ μοι ὄςτω. Ἐτ ἀρυά Τί ογατ, ὄναγ 
Ρτὸ (Ὡοτἰ Πεῖο χιιοι ἤοθας ρτὸ γοὶ ξο οῖτον βεῖϊα: πα 
δίς Οἷς, αα Ατεῖςιπ. Πιδιιος ἀτπα5 Ἔρ το ]15. ααῖθιι 
11 ἀεθοῦῖ ἔλτθου. ἍΝ . 

Ροίτ ἄς ΡΆΠΙρΡρο Επαπροίτῆα. ᾿ ἜΡΙΝ 

οτίαπα ἤο ἀἸοΊταγ ον αγγελ θ. οἰκέτητ ἔτι! 61 ὃς Πάι5 ἔπη 
τατο ἢ. 1 Ῥοτῖ οΪο. 

τἰτὸ αάοίεις, 

ὀυαγὴὴς ἐῶ. ΠἸςεθατ. οι ΟΠ θη. ἃ ποπηῖηο οἴγος, νὰ 
να θῆκε ϑυηλώςἴαοτῖ5 νἸ ΕἸ πηῖς. ὀναγέων ἱεροσολύμαν 
Ἄστοτιπη (παέξοτιτη, κόσμίθ. λα μτορόαητι ὀυαγέστετος, 
Π͵ τὸ ἐς ππιηάο. ἢ εἰτ5 τπιμηάτι5 οατίτατς ἔν ποοτ! {Ππ| 
τιιϑ.ὀνα γέει πονευμοτι χρηστέμ δ. [ςςπ4ο νοῆτο νἤις 
ἸητογάτΠὶ ΡτῸ ρατοητί. ἕδραν γὸ εἶχε πϑωτὸς ὀναγη ςρα; 
αὗϑ σως. δυα γιὸς ταύ» ς2}1Ὀτο ἀιαττο ἘΡῚ σγατημηατ. ΠΓτῖ 
ὃς ἀρεῖτα, 14 ες Βα οης ΠΠδογιιπι ρτο ἤροξξιπη,ἤρς 
γέεε μέλιασαι ΠΡ τὸ Ρεῖτλο ἘΡΙ ρ᾽απηπτας, ΑρΊ ες αρε5» 
ΔοΓΟσ οἰτὸ ξογαηγιγ ποι], αὐ εὖ ὃς ὥγωτῆς νῖτ ἀο ΕΠ 
15 Ὁ αίσατι οι ἰοσυπὶ Οχ ρο[αΐτ, ὄπ αγὴς ῥυκαία πα Ἐρὶσ 
δυαγὸς λύσις, ξχο1}15 (ΟΠ τιτῖο, ΘΟ Ρ πος]. τὸ δ αγὲς» λ5. δασᾶς 
τὸ ανελεἴνγντ ἔχν Πτ οσοὶ (οτος, ΡΙατατο τς ἴα Γγσαγσοι 
ῬΟ τα ἐναγές, ναὸς καλώς κεκλωσιον . χ αἵ νὸν, χα 
σεβὲς.. ὅσιον. ἐναγὴς ταὶ χείδας. 4 Ποπηϊο άϊο πῆλπι!5, 
τατι! παῖ. 

δνυόγοτον, Τα εἴπ, στάντα χοτῖ φερομϑύίω η λαμιαραν, ᾿παα 
νογο ὔγω,ν ΕἸ ἃ πο ποῖης αὐγή. ᾿ 

τητιςοἤιοτ ἤρτος ὃς πποῖοὶ φισθιις σοπίλης ΑἸ ΠΣ 
σκελί δι. ἡ οἱ κόκικοι -ἶξ ὧν αἱ κεφαλω δ᾽ σκορόδων σύγπι 
σαπά, ἴῃ ΑἸΟΧΊΡ μαγηλας. εὔαγλις καδεια τέων σκορ 

᾿ιθτο ἱποιμίο. ΑΣ Παπτς, ὁ 5 αἡγνείας ἃ πατέρᾳ ὅγιϑειδοι 
μοῖς, οἰξῆ γε φόρτον υὐ εἶ φιλοπτοίτορα κ᾽ πᾶτον δυεύγκῳλον, ἢ 
βάςακτον. 

ἄλπι δοςίροτο. ᾿ 

τα γα ΠΕ οἵας. Γπιοῖαῃς 

[φαμαχ ὃς οδίςαιτο ἤι5. ὄυαγωγοὶ νομοϑέτῃ ὃς τίω ὁ 
1άοποῖ ἐσιιηῖ τος ἰορίΠατοτ α νἱσταζοηι 1ηαι 
ἴσχεο Ῥο εὶς. τοὺ ὀνεγωγε τας ιοἹ Πὰς τοι οὐπαπτ 
τιτ» Ι οὐσογὶ 4 ς ΡΙΙηῖι5 ἴρτο ἀσοίπιο, σαρῖς 
του ρυ  πηοπηιν νἼτα ΟΧ ογοαΒῚΠ14 ἔποϊτοῖά οἵ, ἐνάγω 
γωγον δἰ, χερὲφο καλως αὐνγο μῆνον, δ Θίρατον, εὐληπῆον., 

: : ὃ ΜΕ] 
Τῖδτο χυαντο Ερ οτασημπηατ, «ῆροί σοι «ἢ εὐὐα σὸν εἰλαπινα 
Αροἱ.:Αὐροη,εὐὔαδε γδ οἱ «τ αρϑενίη, 

" 

γ» δι κα ταφρόνη τί:  δοκω κἱ πενίος γὴν ὄίγᾳ δέκατος, ΡΔΊΙΡΟΓΟΝ, 

τα ορροσταπὶ ἐἰπητ, 



ΕΠ Ύ. 
προπάο ἰηίλυϊο, εβρ πὸ εὐ (Θ., δυείζω χ᾽ συγκοσίω, ζακ 
σήῤῥημα καὶ ὅ3!φϑεγμια, Ἐτγ πιο] ο.Ἰτοῖη ὄνα ζω, ςο! οδτο; 
βάκχω»ἷῃ Ερίστάνινηας. 1ὰ οἵδ, οτσῖα Βασομὶ ςοἰο- 
ἃ αἰδυάζειν πρῶ αὐ χέγειν βακχῳ.ἔςι 3 ὕμν- εἰς τα 
τελέαν ΘΟ. ϊοηγ κά Πτιι οΥ δ 8. ὄναζων ἔτι πώρανος- 
πη, Ὶγρ ἢ}, Εὐιαητος οὐσία οἰγοιπι. ᾿ 

ο ἃς [ΑἸ αρτῖτον Πρἰγαης»]αδτῖ γοπςο ἐχροῆτυ5, ρογῆλ 
μος, ΕἸ πο ἀ χώρῳ ἐν δυκέϊ, ϑὲςς 
Γομυὸ σουταηϑ. 
ὁ κα ἡ, ἕο] ς Ἐχραισηατι ας }}15 ἀο! εξεα νοὶ ἀϊίσγοτι, 
Ἧς οἵ ἀο!1ροτου Χ οη, 

ἰδ νἷς ὨἸαῖον ἰοπτι παῖ, πὰς ἴτας (σατίοπά 1, Γπῆις ἃ- 
υ.ἀναϑϑνησίάρ ἔἰ χάν,Ἰατορ τὶς ν τὶ ἰςΠοιιςγσοττιτι [δα ἤατα μὰ 
δατιὰς Προ ρ.. 
δ ἴα [ας 115, ἔΔοΥ]ὸ (πείθηβ, αι (δα ῆι ναϊοτ, τὸ ὁ α)- 

τι οηάϊ ξαςυ τας, (ςηι ἀσιπιοπ, Οαΐςη. 
ὙΟὨ].ὄναίωναι βίον, Ἐρ᾿ σγασηπηατιν ταπιὶ αὶ ἀιι! εὶς ἃς 
ἃς ἀς ἴϑπηπο δορἢὶπ Ρ μι οέξοτς, τ ςΕγ].Ροιῆς βίον 
σωςς ὡς ϑεὺςς διύγαγες [ΦτΑΠῚ νἼταιη. 

παεδίσατιι σατατίιψαο ἔς] 15. 
πιροίτιιιη αὐ εἴκτιν, Ν] οἴ ςορ. ΡΟ] ἢ γος μαθοπς ταάῖος. 
οὐ ΠΟτο Πρ ητιμτι σα ρίδης ὃ 40] ς ἰςεΠσΡγοΠςΊοη 5 ὃς 
Ἰολπά, πη ΑἸΟχὶ ρ ματυπαςι Τῆς σύ γ᾽ τ᾿ ἐνύδροιο ὄναλ- 

ἀρ ν δὶ ταπιοη δυαλϑὲς Ἰσσίτιτ : [τἀ ἰητογρτ. ὀναλϑὲς ὄγειαρ 
Ροηΐζ ἐνανϑὲς ὀφελίδ-, ΒΡ] τατο 115, τοὶ Ὁ ἰςραπειῖα εἧ' 

αλϑὴ καλοῦσιν οἱ γεωργρὶ »ἐ]ρτιγαϊοπι ἀαμᾶπι νόσος ἔν - 
ἃ (τὶς ἐπογοπιθηζιτη αἰξογατ. 
Οοτ ἐὸν ρα γγελίαις »δεξιως αἰ δυαλδέως, ἴητογΡ. ΟΟτμα- 
ΟΓ ἃς σὴ ργοΐεέδι. 

ἡ ἡγίαπατιι ἔς 1]Π1ς ΗΊΡΡΟοο. 
γοτίςύ,ρτο ὀνύλιζν, ἀρτίςιις. 
απ] ἔα ο"]ὲ Ἰπππτιτατ ροτοῖξ, 
ἰοἰγολιῖο τοίτε οτος ἀϊοάτιιτ) ΟΠ δαὶ μεγάλας ταὶ ἁλως 
λυρϑὶ αἰ! οτΐϑιῃ ἱπιρίοτ ἀγοας ἔτι ριιπὶ σορία. 

ἡ ΓΟ 1]1ς σαρτιιοἰρῃατιιβ αἰ σις. δ άλωτον κέ πῆα!ς, 
ἐνάλωπι ἀμφυμερέοι,,Οὐποχῖ! ἔς γιθιις φιοτιἀϊπηὶς: πο 
᾿" ὍΓΟ ΒΓ αὰ Οἰδας. ἀνάλωτός, ἔξι 5 ὃς εἴξ 4] ςαρὶ 

τατ, 
ἡ. ηῤῥημα ϑειασιμοδι,γτ δι μος ὙΊΓΡῚ]. ὃς οτος: ατῃ]. ὃς 
Ἰϑο εἰ ον. 
ὀναναϊγνως2- βίξλΘ.] ς(ν [ὰς"]1ς. 

αυιὰ ξιο)]ὸ ςἀἰτιιγ αι ξαο ]ὸ ἐροτίταγ. δυδρα γωγὰ τὶ ἐκ 
ΤΩΣ ἡ ιοίς.1.3.ςαρ.4.4.ὈΊλη. Ἔχ ογ αΌ}1α ρος έζοτῖς Υἱτία 

Ἷ 

α, αἰῖα οἸδιις ἃς ροτῖο ἴπ ΟΠΊΠ65 σι μη Ὀτοσιιπι ραττόϑ ἀϊ- 
τίιτοντ (Ος] ἤις Ἰοσυίτιτ» ἐα ΄ὰς ἀϊσοίιοποπι Βαροης ἃ- 
δυδναΐδοτα ἀἸςιϊητι ον αι ἀπ ἐΠοι την. δυσαναδῦτα, δὶς 

Ττοσλα, ὀυανεί δοτ(Θ- αξτίθ- ὃς ὄνων δῦτος οὐνίΘ-, δύ α]1011υ- 

᾿ἰατιιγ, 
οὐδ. αι ζ ο"]ὰ ρασατὶ ροτοΡ νεῖ τοοςϑτὶ 5 γοιιοςαθῖ- 

Ἰιςινηάς ὠρὲς πλημμελήσαντας δυαναχληπως ἔχεν, λοΔ]Ὲὲ 

εοπάοπατε ἰἰς αιιὶ ἀς]]ιοτ! ητ,ϑιιά, 
ΦΟΧΡοσὺμσα ϑ εἷς «διά. 
ἴα" Πν ἀρργομοηἤι, Χ εη. ἀς ςαπὶθιιπ:ἴτει σα ξαεὶ- 

|| τὶ ροτοίε, 
ἔξ ΠΠ1ς δή εποττοηάμπι ν οἱ σομ τα πάμπὶ, 
ΟΡ οπίτιιγ ὀλιγανδρεῖν ἀριιά ΤΒιιογ 4. δ οηϊς. υἱτὶς 
ναὶ ςοπηρίτιγος Ποπηΐηος μάροτς ἔοττοβ ὃ δ. ]ΠἸςο- 
ἐταὐν. ἃς δὄϊναν δ εἴ ὅϑτῳ,Ρ Ππτατο λι15. ἐ μόνον πολυαιν δ εἴ ὅϑται 

αἴογ. αὶ ἃ πλέονα τ γῆ ς τόπον πληρρδτι» διηαὶ τὸ μέ- 
ὅτι. 
ἹΠ τσ οποτοίτζας, ἴτοπη ἀριιηάλητία ξογτίμ πὶ ὅς 

ΠῚ ΨΊΓΟΓΆΙΠῚ.ν 15. κόσμιίΘ- πόλει ὄνομ δρία  ΟΟΥο ἿΔ5 ΓΕΘ η 
πιο ΗΠ ]οπος. 

ἡ τ Ὀοπος υἱτος μα θθης, Δα ΠΟΡΠ.νεφ. δλανδιρρν γί 
Θ΄ πόλις ντῸς 4ιιᾶστι νἱγὶ ΒοΩὶ Ἰῃςο]ητ, ν᾽ τ᾽ ἀ- 

το ρρεκουυδόν, 
ἀτῖδιις ναἱςονϑιι, ΡΊατ ἴῃ Οατη]], 
ἴξιι δυζώεμιΘ- Ῥοπος ὃς ρτοΐροτος νθῆτος μας, 
ΘΠ Σ ΡΟ ΟΒοτ. Αρυὰ Επτρ Ια. ἀνίωώεμίθι χιμίω, 

ἢ ἰπίατία τατιις Ροττιις. ' 
' ἀϊμ: τ, ἔλο]ὸ Πσιιοίς ςη5; Ὀ1οΙςονῖ 4 Πρ το ς: 
ΒΥ ν Υ κνα; 
ς οἷοπς. ὅν ιν 

αὐϑεμον,αριιά ΗἸΡΡοσγᾶτοπν βορὰ ἀπιβοπιίς ἰ- 
αὶ χαμαίμηλον.ν Ἰὰς Π|ῖς [ος]5. 
ἡςοὠραῖθ-, βοτὶ τις, ἤογεης, ρα] Ἡγὲ ἤογςης. 
ὁ μυδεγὶ αὐτώμβυ Ὁ-. ρὰ Ὁ. «εἰϑί Θ χαὶ πποάεγα- 

δ οτος, ΠΥ 15 ὉΠ ΟΤΊΡοττι5. 
οὐ χα ἡνάρογτιι 1.115» Ρι14.1. Ραυά. 
ὁ χἱ ἡ οδυίιις,Εχροῆτιις. Ιτοπὶ ργορ τις. Ροσοίξ ορ - 
ῥυδάυτήτῳ,1. 1η ξαι 0. ἴσοξηο ν, δέ ἱπξοι οι ἀπισατίο, 

στΊλῖτι ΟΡ τμετο:; τυ ει: 

εἰ 

ΤΟΥ͂ 645 
Ἑὐανηλεκτοι»υγὸ κὶ ναοὶ Εἰοὶ ὁ το ὉΠ] Ροϊοίτ,ς αἱ ἔιο ὸ ςοπτιταάϊοῖ 

Ῥοιςοῆ, 
Ἐϑαϊτυξ, νγος, δ μα οας Ῥυΐςῃγος αχοϑ. 
Εναΐαρ ΡΓῸ ὄνἐωώωρ ΕἸοιπ.Ρἑ μάἀατ, Ατοδ ἴδιαι ὅν αἴορα γοςβιις Ῥατιὶᾶ 

νΙΓΌΤΕΣῚ ΓΟΥτΙΠπ]. ; 

Ευαπαίλλακτος»ὁ κα ἤγαιιο ἕο ὰ Πρ δοτατὶ ΡΟΙιπις , Αὐΐϊξοτοῖϊ, ἰὴ 
ῬτοΟΙςΠλατ, δναποίλλακτοι ὕκανρι νά οἴτ., (Ουληὶ γηάς ἔς ]ὰ οχ- 
Ῥουτοξξιιϑ τὸ ὀχοιιτοῦς ΡΟ ἢ 8,4 γοτο ΧΟΠΟρΒοη, δναπεώνιακτον 
ὕωσπον Ἰοπρὲ ΑΠ1ο (ξηἤα ἀἰχὶς., τὰ Γοτίσοπς ἧι ΠΡγὸ ἐς ἀττς ο- 
αιιοῖε τι, ὁ γὸ μηκέτι ἔχων γνώμωογας κἀὶ τ᾽ ἐλπίσιν διιφραίνει , ὅτ᾽ ὁμοίως 
ὀνειπάλλακτος γίγοται οα ΠσῺ Ποατίοπς 41ι4 ἀϊςίμιις μα Ποὶ ας 
«πνάγ οἰ αν, “με εδὲ ἐς δοηπε ἀομ εις. 

Ἐυκααιτ "σία ἀρ ἱ ΠΟαλλῖτας, , 
Ἐυ κα άντητος, ὁ Κ᾽ ἀγΘ 1.15 ΟῚ] 5.) 50 φΟΣϊτατὶς ρθῆογς αἰίξ οὔ- 

ας ΟΧ θοτιτ, 
Ἑυαπάτ: "τος δ κ᾽ ἧς ἔλοΙΠς ἄεσορτιι. 

Ευαᾳ ἡγητος»κ»ὐν] ΟΠ Ἰοὺ ῬΤῸ ὀυειφ ἡγοσοςς Παγγϑτὶ ἔς Ἰ]]ς. 
να πόβατος,κ. ὁ. ΔοἸ] πὶ ἰςἰςοπἤιηι Παἰσοη5, ὀναπούατώτερρς; Ἀὰ 4ς- 

ἰςςἀοηάαπι ἕδοϊϊιοτ. 
Εὐαπέδεικτος, 5. ὁ, ἀεπχοηίξτατιι ξι01}15. 
Εὐαπύδοσίδ- τ οαἀἴτι ἔΔο1}15. Ιτοπ 4] ἔλοΙἸὰ ὁσοτγίτασ ἔδει Ἔχοοτ- 

αἴτατ. Ατμοηδιις ᾿ἴδτο οέξαιιο. βὼξ ὶ ἐφϑὸς εὐπεπήίδιι, ὅυα- 
πόσδοτ-. Ἂς ὄνανάσδοτίθ-. ἀϊοίσιιν 41 ΚΟ] ἀϊροτγίτιν ἴῃ. το τ 
τπᾶςῃο. 

Εὐαποκρίτως ἔχοντα, ἡα: ἤιηΐ α4 τοϊροπάςεπάιιπι ας 119. Βυάςιξ 
ἴῃ Θρηζο]15. 

Εὐαπολόγητον, οἱ ἔς ὲ ἐχοιίαιϊ ροτεῖς. 
Ευαπόλυτίθ-, ἐςας αἰ ὌΠ τις ὅς 1ἰροτο λοι ὲ ΠΟ] 8 1}1ς. 

Εὐεποῤῥντίθ-. χοτἸὸ ἀεῆϊιοπς. Ηϊρρος. ἐς ἔγαξν, ὀυαπόῤῥυτα ποιέγ. 
Ευαπίαπας"Θ..ατὶ ἑαο1! ὲ Ἔἐχεγαῃιὶ ροτοῖϊ ὄνωποσπασπα αλλ) ὡν,]ιισ- 

τὰιπι αἰτοτιιηι αν αἰ τόγο ἀςιγαὶ ροτοῖς . Ὀχτυῖσα δ1}15 εχ ἔα οΣ 
Ἐναποτείχις (Θ΄. 41 οἰγοιημ [τὶ ὅς πιθπῖτι ἔδοι  ροτοῖς, ΤΒα- 

ογ ἀἸα. ὀυαποτείχιςον χωρίον, [ρατίτιτι αιιοα [ἀςΠ]ὰ ἀπιιτο οδἠπτιιὰ 
Ῥοτοιβ, ἃ οἰγοιιηΠπάςφητισιις, Χ οη. 

Ἐν αῤεσκίθ΄ Ρ]ΔοΙά τς» ΟΡ το πυρογαηϑ » ΧΟΠΟΡΗ. δοκεῖ μοὶ αἰδρὶ ἐγαϑῷ 
ἀξχοντι γι καὶ πῦλις ὄυχρεσικοτέρως διακειάκι. 

Εὐαρεςέομαι ὃς ἔναρες ἐα, Η]ΠΑτῖτοι αἰξς ἔχις Πιπι»Ρ Δοϊἀὸ πιο παθθος 
οὐπ τι ΟΡ οί τιιει δυσειρεςούμω,. ΤΧογας ἘΡΊΟΊΏΓΙΙΣ ) τῇ ταὶ ζυῖα 
ἄμα τῷ γϑονηθίκῶαι, τί) μὲρ κα δον ἰωὺ ὄν αρες: εἰ δι γᾷ ἢ πόγῳ πυροσν ρούφν, 
Εὔςεγο ργῖπιο ἐς Εἰη1.ἴτα το 4 1α1τ) Οσπιης ἀπισαὶ Ππη8}] ἀτ-- 
416 πάτιιτη ἤτ γοΪαρτάτοιι ἀρροτογεγεάσιις σαιάςγο ντ ἤππι- 
πιο θόπο : ἐοΐοτγοπι δίρογμαγὶ. ΡΙμτάγο αι 9 ὄναρες σειν εὖ τῇ 

τοιαύτῃ ὑμδβ διαγωγῇ. ᾿ἰθεης ας ιιϊείξογοτ » ἃς λ]ατγῖτατς σοσα- 
Ρτοθαγοετ, ἰά εἴπ ἐνασ μβυΐσειον αἴ ὄναρες-ἢ σα ρ]αουηΠς, ρίαςοτγονΑ - 
ΡΟ ςαρίτε νηἀοοίπιο αὐ Ηεθτγαος. "θ᾽, ὀυηρεξ  ηπένα!» ΡΙασιμ- 
ἔς. Αστοῖβθα 'π Αροςαϊγρίϊςαριτο ντρο πη ρ τὶ ΠΊΟ 5 ὃ γδ ἐν ταπτειπ 
γδῖς κα χαμωζηήλοις ὕψις- (8. ὄναρες εἴ κατοικεῖν. ὨΙΟἄΟΥΙΙ5. πείσαις 3 
πρεσβείαις Φιλοτιμηϑεὶς κεχαράσυῖας δοιῆ οι ταὶ δπτοκρίσεις ὄυαρες"ἐ- 
υὖῥας ἀπέλυσεν) τὸ δυματὸν,ἰ( οἶδ, ἀσμάψως διαχειμῆψας , Ὀεπς ἴδ- 
οὐπὶ ἀξξιπι εἴϊο ὃς σομτῖτοτ οχ {πἰπηδητο 5» } 1} σα! σαιαπι (ας 
ἐομίρηξες λυτ αἰστὸ ἔεγοητος ἀϊαι πε, ΒΑΠΠΠι5.ὃ ρῶς. ὄναρες ἡ - 
δας ἀξὲλ,ποιμίω ὑπὴ ρξες οὐ ρσίσιτς Ρἰαςαὶς ὃς ἀσοορτιι5 ξῖτ.1- 
ἀοαπι,ἐδοξ στευβο δ ϑεὸν ἡμῶν, ἃ καϑ' ἐκές ἰω γλωεαὺ ὀκλεγομῆσον ᾧ 

ἀυπ δναρες-οιεὗ τας, [10] μ᾽ λοῖτος ὃς στατος. Βεγτοίτοιι. 7.46 Ηδξ 
Ὀγατο5; ὁρώς οἵαις ϑυσίαις ὄιμαςες εἶπαι αὶ ϑεός: ΡΙαζατιιτς ἀεϊςέϊατιιτ» 
ας Πσοητετ δά πηϊτειτ)αῤρέσκεται. Γ πουτίι5 ἴῃ ΑὙσ ἢ] 10, καὶ τι- 
γίϑ- νεανίσιες μὴ δυαρεφ συὔον τὴ διατριβὰ ἀμπϑ, δος. ἐπι 1 εἶτις σοηπ 
(οσείετη [απ  ἀςητὶ 9 1η εἴας ἰσμοῖα ποι ἀςηηϊοίσοητι ᾿Ἰ δότοτ, 

Εὐαρες Θ΄ στατιις ἀσσορτιις»Ρ αςίτιις. ΒΑΓ]. Εἰ ῖο; καταξίωσον «ἰοὲ 
πτούτων ὅπος- εἶχα! μοι τες ὀσπτοκείσεις εἰ μὴ. εὕξα; ἐλϑεῖν ὅθὴ νοι μοὶ 
διωῶρ δναῤεστον καὶ τῷ κυρίω.. αιοά Τθεο ϑτάτιισι διςδρτύπιηαις 

Ἀιοτῖτ. 
Εὐαρέςησις, Ο]ΔΟΑ1Π|τα5 ΟἸσογ. ΡΙΔο  ἀϊτας ΟΕΠ ρἰαοιἀς ςοπηροῇτα 

τη η 5) 5 τάς: ἐομπολίτατιο: δεῖ Σ εἰον σκοπὸν ἔνχάν τίω τε πτεσρος δια- 

ῥέφησιν, ρὰτ οἵ ΕἸ ιπὶ 14 νπιπσὶ {ρεξατεντ ραττὶ ΡΙαροάτροίμς 
4 βτατίδτι Πδὶ ζο ποι τοτ. ΝΑ ΖϑηΖοη. ἡ ἐκ δοκαμρσίας ὄναρε τσ 
σις πο ης Ρ εἰ ὸ σοιπροῆτα τος. 

Εὐαρεςφ ἡριθ..ε, 6. ἃς ἐ 
Εὐα ες. ε δ, ΡΙΔοϊ ἀιιϑρασσερτιιβορτάτιις, ὄνυδυνο. 
Εὐαρίϑιμητος.». δ καὶ ἢ, παπιογατα ἔπ Ο1Π195Π 0 Ὼ τλα] ἀμφ Ἀμ ΕΗΒ ΙΑδᾺ 

ἴῃ Αροϊορ. οἶμαι ἃ μέγαν βασιλέα ΘΙ ΘΒ ΘΙ ΟΡ το 
τας, ἴςρᾶιιςα5.146πὶ Ϊῃ ϑγπηρ-δὄναρεϑιαη τοῖς δύτισιν ἐ δόσαν, 

Εὐαρμόζω, σοΟΠις ΠΟ: ΟΟΏΡΤΊΙΟ. 
ἀπο βρθιβασωνσε ὁ γενασορνγαει βξιυιγμοᾶρτα ςοπιρο- 
Πεϊο,ὀίρυϑ μία, δυχχνμμοσεωηγάςχτοτιτας ὅς ἱεροϑ.δναρμοςία, φεὺὶς ἕνά 

τεὺξιν, ΡΙ ατανοβὶις ἐπ Ροσηρεῖο. Εἴμ5 ὀΡΡοΐϊτιηπι «ὐαριιοξία, 

Εὐλαξμες!Θ-,5, κα ἡ ΠΟΙ ΡΤαΙ 5, ΘΟ ΠΟΙ ΒΒ ΒΒ ΑΡΤΙΙΣ ὃζ φυλάταῃ»οοπα- 

τποάτις, ει Βατππσπἰςὲ σοπηροίπτας εἴπ. Ἠα!τοᾶγα. 18 γάτα 1γ- 

Ππαντ ἐρυϑι κίε, παιδίον πτοὺς κραῦτα ἔναῤμος:ον, ΒΔΠ], 

Ευωμός:ως.ζοπρτί,αρτὸ, σοηοῖπης: ᾿ 

ξὐτώεν ΤΙ: ἩπΗς δτᾶτιι [ας1]15 » ἈΡοϊ]οπίας (ξουπάο ξ ὅς 

1ιρτο ρτίπιο Ερὶ γαπισηᾶτ, αὖκαξ ἔνα φγτίθ νοὶ τάσῃοη νά φτροέ 

Ἰερίτατ: 

᾿ .1 “ 

ε«'οΔδι,,." αὐ ΝΣ . 

᾿  ὼ....ἕἑ ΨΧ. 

πὰ ὩΣ 4 ΣΝ αν" 



646 ΕΓ 
Ἐψωχία » ἀπιέγας ρυϊποιρατίαις ῬτοΡα5. ὈΙάγπιιϑ. Οἀγῆ!α, 

ὄυνγισίαιν ἄς ΓΥΠΟΡἢ.εὐὔαρχιΘ’,Ὀοπιις ἀτιξξου ὃς ἐπιροτγατοτ. 
Ἑυαρχίστιδϑει Ὀ τὶ παῖτῖαϑ ἔλςροτς, Ηοίγ οἢ. 41 δι ὀυαρχιω αἴξογτ ῥστὸ 

δυαέξομα). 

Εὐαρχθ-, ὁ καὶ ἡ, τλοτ σεγἑπιρογίο ράγεῃβ 9 Ράγοτο ἄρτι: Ἐρίτμς- 
τοι [δια]. 

Εὐασμὸς, Ὀαςοματῖο, βαίκχἄσις,νοχ εταῖ Βασομασπειιπι ἃ οχτιίταη- 
τἴτατι Ἐπ γιμτι»᾽ ον, οπν πη ἀχτη. δ οἱ Οὐ ἀ1ο οἴιαουν οἱ νὰ τ 
51}.Επσμς Βασςομς Ἐτεπιθης: ὅς Ρ]αυτις οι χ. Πάης νΟσο ΠῚ 1Π 
Ταρουΐ ρατεῖς οὐρ τσ Ἰἀοῃ τά οπι της! σαθαπτ 9 ἃς οχϊτίπι νο- 
Ἐπ τ ἐπ το 1π Αῃτοηϊου βοὴ ὅχλε μῖλ δυασμλύ . κὶ 
«-"δ)βσεων στετυρικῶν, Ἐν ΒαΑςοΪ ας δ: αὐ ἀϊοίτατ : νπάς οὐατο ΡτῸ 
Βαςοβατῖ ροηίΐτιιγ. ΨΊΓΘΊ 5, - οάπτος ογσία βαςςῃῖ,]. δυεΐζον- 
τες Ν τάς σαβασμός. ΄ 

Εὐας δρ,προς, ὃ, ΒΑςεΝὶ ερίτβοτοι: τ ὄνοὐ, ιιαΣ Ῥασο πα πτίτιπι νοΧ 
εἴτ, νας κα» βάκχίθ-. πὶ ᾿ορίξ,. -ἄνας, Βαςολνις. 

Ἑϑαςτ)ςγοδ, δ, 1ἀοπχ, ὄνας- αἰς σιωύτροφίθ. 2 (Ὀοἶϊι5 Γποογάοτιιπι ΒαςςἢΙ, 
ἴῃ τρί τ: 

Ἑὐαυξὴς, ἐ(6.. ὁ νὰ ἡφατιέξα Ῥοτίας ΠΠ5,απιξξι ἱπῇπρηῖς. Τ᾿ ΠΕορ ταίτιις 
᾿ποτ. ΠΡ. ἃς σὰρ. «[φοιιηἀο, τειχίς.ν ὃ 5). χἡ δυαυξὰς,ἐ αὴ ὅσο ἑΐζης ἡ πα- 
εαφυαὶὲ ἢ, ἔοι} αἀοΙ εἴοῖς ᾿πογεπιδτο:ν πές ὀπαυξέςτερφο. αἰιξτϊοτν 
Ὑμεορβιταίευς Βηζοτ. ΠΡ το τοσγτῖο, σαρῖτς ἀςοϊπτοο έξαιιο - ἔυ- 
αὐξεσ τοίτη ὃ ἡ ̓ ποώδες,κὶ δὴ πλεῖςτον Ὡροϊ οὖσα, οἱ οἴοϊτ ἴπ Ἰοποὶ- 
τιιάϊπεπι πιαχ μη μεγθαςοα; Ρ᾽Ίπτπς5 δ τὸ ἀξοιπιοίέχεοϊοα- 
Ρίτε 34. 

Εὐαφὴ «9ἐ ὁ καὶ ἡ αὶ ξαοιἸὲ ταποῦ ρουςξ 5 ἔς]: Ισπτογο πιο 115. 
ὄυ κούλακτο ς»δυψηλφητί.. Ξ 

Ἑυὐαφορα, ἕΑς 1114 αἰροξξιι, δὔσκοπα., ὀυϑεωρη τοί, δι], 
Ἑυαφορμος,εχοιιἀτίοης ἀϊρηι5. ὈΡΡοττιιηιι5. 
Ἑναφως ἀεσεητί τὰ δξη15[ πο! ὐτυβαλλειν ἐὺ δακτύλοις δυαφωῖς 9 ἀὉ- 

ΡοΠε Πιηνὸ ἀρρ]ίςατς ξοτγαπϊηῖθιις εἰ ]α:. 
Ἑὐξαςακαθ. ὁ κα ἦν Δ ο1}15 σοἴζατι!» ἔς 1115 δα ἔςγεπάτιπι. 
Ἑυξάς»"ς»ὐγοιατῖο. 

Εὐβατίϑ᾽ ρογιις ἀοςοτις. ΡΙατο, 
Ἐὐῶιθ᾽ ν» δ, ςοπιρος νἶτας ἔοι] τουῖς, Αὐὰ ἢ, 9.1.0. πῖπ|. οἱ 3. φρεωο- 

λόχοι ὀδυ βιώτατοι κὶ χκἡ χθαμαλοτῆη. τα]. 

Εὐξίοσ(Θ΄9 656 Ο1Π νἸέξιις ἔς ἢ] 15υσοτηρος Υἶτας ἔαςΠΠς. [Θσίτατ ὃς 
Ρτο βοάεπι ὄυβίωτ.-«δυβίωτίϑ- πίω) διανοιαν: οὐ] ἢ ἰηροηΐιμτ οἱΚ 5 

ΒΑΧ ἴῃ νἶτα; ΟΕΗςΙς»ρτοδὲ ν 1 ΠΟ η5. 
Ἐὐβιώτετθο αι ἀδιμαὸ νλῖτ. 
Ἐδβλαπῖθ-.κ, οἤοηΠοηὶ Ἔχροῆτιις. 
Ἑ υβλας ἐς, τὸ, ]ιιο Βοπο Βογιλῖπατ, ΤΠΘΟΡΒν. ; 
Ἐνέλαςεαρε, ὕξης δεγπηῖπο. Τ Ὠςορ ταῖν, ταῦτα γδ τὸν ὄυβλας ὦσι, 

τότε μαλιτ αὰ Ὁ ΒΞΙΣ 

Εὐξλαῖ εἴα, Τ ἈΞΟΡΒτ γὸ ὀνελαίς-εἰὰ εἰφαιρεῖ ταὶ ἐὺ καρποῖς: δὲ δνόλα 
ςἰαᾳ Ἰορίτιιτ. 

Εὐζλας κα τρέθ' ὁ νὼ ἐρργοροηῆις «ἀ δετηλϊῃαπάιιπτι, 

Εὐζλας Θ΄ ὁ ὁ καὶ ἡ "41 [ιοϊ]ὸ σογηπίπατ. 
Ἑ ὐζοά, ρτο ὀυξοέα Ατεῖςὶ ἀϊσιιητ. 
Ἐυζουϑυτίθ, ὁ κὴ ἡ 4} ᾿απατο ροτο οι ἔς" ὸ Πισσαγγϊ τιγν πὶ ἕὰ 

οἸΠὸ ᾿ππατιγ. 
Ἑύΐβοια, ας... Εἰ δον, πα: ὃς ντοῖς ποπιθη. 
Ἑυζοΐσες μνέα,τΐηα: Ἐπ οί ἀ6ς5.1. Εἰ οἱςα". 
Εὐβοιειὶ, Ἐπμδοεεηῇς. 
Ἐυζοϊκὸς. ἘΜ οΙοιις. ὀυβοϊκὸς κόλχπος»ἤπιις ΕΠ οἱοι5. ἰπ ἘΡΊρταπι- 

τηατ, ὀὺ βοὶκ καρύα, ἡφιιχ ΕΠ Οἱ α. τοὶ ὄυβοϊκοὶ,14 εἴτ. σαπδηςα, 
Ἑιπθοῖςα: ξἰαπάος, ὅτις δαγάϊαπαναριά ΤἈςορ γα. τον." - 
θτὸ φιατγουςαρίτο (οχτο,ν 4. χαρυον. 
Εὐβοσία ας, ἡ δυπροφίαν ρα ι}1 ν σοντας. ρα θη} θοπαβοίιπι ν ἔογτι- 
Πταϑ. ρα θυ} οἰ τάς, ρτοθα αἰ πιο ηἸαΠατΓιπιοητὶ σΟΡ 8.5 Ρᾶ- 
Βυιτιπὶ Ῥομιιπι: ρα ι1]} ςορίαν Αὐ τότε! ος 11. τοττῖο ΑπμπΑΙ, 
ὙΠοορβταῆ. βΒηοτγοῖδτο Ῥιΐπιο » σαρῖτο ἀοοϊπιοοέταιο ἘΣῸΒ 
στ δὴ φέρει δι δυξοσίαν αὶ χάεας ἀξετίυ) ἰϑεβοις τ καιρποιὲ, ὁ σπὸρ ἐν 

συρία φεισὶ Ἔ ἐἴχλοϑι ταὶ ἐλαίας, 

Ἐυβοόςρυχῷι ὁ νὴ ἡ ρα] γος μασοπς οἰποϊπποϑ,ἔυπλόκομιθ-.. Ρο]- 
ἴα χ Πθτο (δειιιάο. 

Εθίβοτδ΄.«, ὁ καὶ ἡ ἔοττ "159 εὐτροφθρ᾽ πριΐϑοῖοῦτα αρτὰ Ραίοσιιίς.Ο - 
ἀν {Π {, εὔβοτί-. εὐΐμηλ- νῆσος, δες πἤ]α θοθιις οὐ δύζαις πιι- 

τις παῖς Ἰδοποδοδοιμιι ἔουτη 15: πς Τυατῖηῖ ἰητόγρτοῖος. Πάν - 
ταις Διιτο ΠῚ εὐζοτίδ-, εἰς βόσιν κ᾽ τροφίω) ὅγπατοδεία, ΒΤαταγ ἢ. ἴῃ (ἃ 
τλλ].ν τα ϑρέμμοισιν εὔβοτΘ: χάρι 5 ἴατα ροσοΥ δ 115 τορῖο ὃς ρὰ- 
διϊοί. 

Ἑυβουλία »ατοϑοθοπυαι φΟμΠΠ ιππςΡτμάση5 ςοπἤπίπιπι. Οζα, “ἷ πο- 
λετείας δυβελίᾳ καὶ ἀξιώματι Ὡρρεις ἱκεσὸρν, Οἴςεγος σΟΏΠ]1Ὸ ἃς ατι- 
τἰιογίτατϊς ΠΝ ΓΘ ΒΕ τῆν; Τιίοι!. φιιλατονν οΧατιι Ἰ4ο πὶ ΤΠοο- 
ῬΠγαίξιιν ὃς ΠΠ δ τῖ5 ὃς (ΟλοἹἱς οαπιπατια ῬΑ Ιο Τρ νοτιμι «ιοᾷ 

ε ἀπ ΟΠ ΠΠ πα ἤιο ἰαπάατὶς {Π|απὶΓεπτομ τα ΠῚ 9᾽ Ν ται τορῖς 
Τογτιιηδνηοι ἰριοητία : ἂτ σιιοά ἀϊεῖς Εἰςοῖο Ἰαπιδῖοο οπα- 
τῖο ἘΧρυὶ πλϊει!χυτύχῃ" ποὶ ϑνη τα ὠρῴγματα ἐν δυβαλία, Εὐβελίαςἴη- 
«ας δια. ἔγς μὴ αἰ σκοπεῖάλει! ποῖα κα «ὡς Ὡρφήοντες τρῴξομῆν 
συμφερόντως. Ἡ οἰ Οἢ..Φοόνησις, σιωΐεσις. 

Ἑ ὑβαλθι νς ς κ᾿ Ἢ ἩΡΓΙ ομς. ΟΠ ΓΟ τιιο»φουν (δ, σιιυετῦς, 
Εὐβέλως, ρτιάςφητοτ, 

Εὐβροχον ἅμ μαγρτο ἰχφιοος ἴῃ ἐρί στάπισα, αά γογθαπα, Ἷ 

ΕὐΐξρωσίΘ..ε96 κὶ ἡ 48} 15.ν οἴσιι5. 
Εὐγάϑητίθο, καὶ ὄυγήϑυτθ., ἀε] ἐγ 115. 
Εὐγελακτες, σης ᾿αέατὶ, ὙὝΚΨΗ 
Εὔγεμιθ. οΠχ ἴῃ Πρ 5.611 ἔα ΠΠοἴτοῦ Ὑχογοπὶ ἀιπιχῖτ, 
Εὐγεοοασεοαδαηεῖβ διτοπὶνοχ οἵδ» ΟΧῸΪταητὶς ἃς αΠδηι 

Εὐγειϑο θοπᾶ τογγα ἔογ ΙΠ1ς. εὐ Ἴγειον χωρίου. Ρἰπριυῖς δῖ 

ΕΤΎ, 

Χιὶδ τατος ἰιαθοης ἰΔιιεο5. 

πὰς Σφηϑτατι πεῖς. Τ τί πῖ5 αι το 1Π ν ΠῚ. οἰϑλ αὶ γδ 
ΟΥ ἘΣ ἴῃ ΦΡΙΠοΙ. Ροΐζοτν, [τἀ σπῖτι θοπὶ ςοπϊ 
«ιοά, οπολοτγιτ, εὖγε ἱπτο τ Π1 Ἰῃ[]ταητίς εἴ, ντ ποῖαῖ ἰς 
πγπλ.ἴη σαρῖτο ἔσχετο ἘΖΟΟΙΙςΟΙ15.κὴ πον, εὖγε εἶχ ὃ 
βϑεκύγμασι., ϑις. 

δυγειότερος τόπος, Ἰοσιις ἰατίοτ ἐν ὀυγείοις τόποις, ἴῃ το ἘΪΒΙ] Ἃ 
στλδοίη ἀρτὶς [πτῖς. δυγείοις ὄρεσι, αἸτῖς πτοητίθιις ἡ ΡΪὰ το! 
απ! οἵῆς Ταριι5.εὔγειον ἔσαφίθ- . [Ὁ] πὶ Ῥιοδιιῆ ὁ ν 
ὙΤΠΟορ .Ἶπ 3.ἀς σα Ρ]. 

Εὐγήδεια, ἈΥρνεῖ δυγβυία Τοπἰ οὐ, ΠΟ ΕΝ τας 9 σομοιῖβ Φίοι 
πογοῇτας, ᾿ 

Εὐγώει-, κα, ὁ ὉΠ 5. σα πογο ις: Ὁ εὖ ὃς γγόθ. ττοπι δα 
Ῥατιι5}1ΠΠοὐι5: παπι γ1}105 Ποππιμ]ιαπι γγόεϊον γοςαπτν, 

Εὐγιὲς. τὸ ἀυγχύεια, 

Εὐγγυύπης, κε τρνδι μοπετοίη, ποθ Πς, ἴῃ ερίρ. ᾿ 
Εὐγϑυῆς, ἐξθι-, ὁ καὶ ἡγραποτο [5 γψυναῦθ. » ΡΊατο (δειηάο ἀς] 

οἷἶατο σοηοτο πάτα 2 1 ΠΕ ΘΠΠΠ1 520 115,14 οἴ, αι εχ δι 

ἀτῖτ σεποτο Αγ μζοτοῖος Ρυπιο ἄς Απίπια]. οἰστιις» 
πεῖς Ῥτοβηλτιιδ»μεγαλοιρεπής. δ γλοεῖς ὧν καὶ πουτρὶς πίῖδι 
6. καὶ διτὸ τούτου χε. μετα φορ αὐ κὸ ὅν γίυής ὁ ὃ ἐἀγαλοσηεον 

γῷ Ὁ-, "ἡ Συδηον ἢ ἥϑος τὸ εἰς’ Εἴ ον. πεφαιδευυῆόον κὴ ὃ ὄγκον ἔχ 

νὴ ψυ χλγ" δυγλωοὴς λγς- 
Εὐΐγως, ὁ 9 κ᾿, Αττις ὃς 
Εὐγεων, ἐν, τὸς ΡΤῸ εὐγειθ-. ἔοτ τ] 159 ρίας (ΟΓτππ|, 
Ευ͵ γνεία,ας, ἡ δουοσποᾷα (ςποέϊες ῬΠΠΠΟτΑ, ἸΟΠΈ ΕΠ αἴᾶς, 

τε]. 1 ἈΠιοτοτ. ὄν ὑγηρία. δι ἔς ιβραδύπης γίρως μ᾽ ἀλυπίας,δε 
σαχυ γηράσμεις τ᾽ εἰ μόγις υδὸ κυτονρώς δέ, ἄν. 

Ἐὐ᾽»ρωςοἴδηϊο ξεΠἸχε ἴοι συ ςοτητηοα 8ς δοατα (Ἐποῦξι 
σίτ. Ασ Ὲι ὅς ΡΙατ. ἀἸοῖ ρυιτατιιγ ὃς εὖ Ἴνοος νπάς ἤε ἢιρο 
οὐ τατος. ΟποΓαθ 1115 [ἘΠ ΟΧ οζϑιλὸς γέρων, αξιότιμος, 

Εὔγοις ἀοιδαὰ 9. ἀριιά ΑὙἸΠΓΟΡΗ ΔΉ. Ος1}15 σΔητιΙ5. 
Εὐγλαγὰ οἰλέϊς αθδτιπήδης ὅς ρίοπιις. Ἡοππογ. ἀριιά Ἀτῇ 

γπάεοϊπιο, ὡς ὅτι μῆα; Σταϑιμῷ ἐνιβρομέωσιν ἐὐγλαγίας͵ 

Εὐγλίωος. Ρυ]ο τας ἵπ ΘΟΕ 15 ρα Ρ1]Π1ας Παϊροπϑοίτοιτι θ0, 
ἴλ9 Βαθεη ς ἴῃ ΘΟΕ] 15..Α οατηπι σότηοης ΟΡΡ. 46 νἕη 
Εὔγλίωοι χύγκες τε «ἰδίγλίω οἱ τε λέοντες, 

Εὐγχυπῆθθ': ὕοης ἰηίσα ρτιιν, ἱ ἴῃ ορὶρ. 
Εὐγλυφὶὶς, ἐ{Θ-. ὁ υὐ δ σης σαιατιιδοοης ἐπίςαρτιις..ς 
Εὐγλωἤΐα ας, ἡ, ΟἸοαιιοπτία, ἔασι ἀϊα 5 Πιαυῖτας [ἜγΠ10 

τοξξὲ οι επαὶ ἔπου ταν, ΤΙ ΠΟΡΒ, 
Εὐὔγλωσσος, 6] ΟΠ 116 15. αἰ οττιιστᾶς εὐὔϊλωῆος, Αἵ Ἱπορμι. γεφ 

«γλωῆῖος »τολ μηρὸς». ἀτίοτειις. 
Εὐγμανατος. τὸς ἰαξγατιο, Β]οΥῖ ἰατῖο ΟἸςικαν ἰχνρσν Ποῦ εβο, ν 
Εὐγνωώμιον, (ΟἹ ΘΠτΔ ΠΟΙ ΠῚ, ΠΣ ΎΑΕΙΠΠΙ. ΜΗ 
Εὐγνωμονέ οἴσω, πηι Ῥαποιιοῖις ἤαπι; οχ ἀα1ι0 ἃς 

πιο ἤδομη ἘΟΠΠΣΣ ἀρποίςο θοπα ἤάοεὶ ἤππι; [πὶ 
Ποιιο 5» ποπο] ὶ ὃς ατηϊοὸ τις ροτο. ΓΙ νυ 
ΠΊιΙς δ πο σοπίείτιτιι, Ατ τον. ἴῃ. ἘΠΘτοτῖ εἰς τ ἢς ΡΗ͂ 
ῬΙαταγο ἱπ ΘΗ οἰ ατ ἐσὲ γὸ οἱ ἱπραπεζῖται » καϑοίεςῥ εἰς 
γεῖν πολλοίκις εἰσ ατούμϑροι πεὶ ϑέματει, δυο εδκίνεσιν δ) π 
εἰ αὐτὸς ὄν Γνω μονούῦσι, Π!ἰς πὶ Πάεπι Βοπᾶ ἁρποίζαντ, 
πᾶ Ποῖ ἀςδίτογος τς σοπτγασίιπι ἀγνωμονέω, 

Εὐγγωμιοσεμΐηγης κἢ, στατίτιο ἀη! πη] »δοποιιοίοπεῖα, ᾿α 
ΤῊ] 5 ἃζ ααιιληϊ πλίτᾶς . σαπάοτ δηΐπηὶ ὃζ Ῥτο τ 
αιια δοποῆοίμπι ἃς Πφοισι θοπαπὶ ἀσηθίςλτ9 1 
οἰ Πἱ τα ον λας ἀ ΠῚ Π1115,4 111 ἀρ τῸ ὁρροῆτιυις (πίον: 
νᾶσιπτας. Βιιά, Οοηυπιόμταν.Ἰῃ ἐρηΐο] -λόστοτοα 
ὄνγνωμοσιωΐῃ «ροσυγοίγετο, [Ὁ] τοῖα ΤΡΙῸ5 ΠΟη αὔρετ 
Ρεγάιιχῖτ, Ἠργοίοι. 

Εὐγνώμωγ,ογος, ὁ 5 ΘΤατΙΙ5 ΘΟ ΠΊΡΠ115, ΠΙΠΡΙΟΧ 5 αυάια 
ν γναιὶ ἤάουη ἘΣΕΕ ἀϑθοίοίτ, ΟΠ ΟΊ ΟΠ 5) πιϊεῖ5. ᾿ 
Πϊοκαλοχαγοεϑος κὶ χριστὸς, ὃς νἕ τασίας ῬΙατο,ἄυν, 
ὀυγνάμαν(Ἰ παῖς ΔΕ τ μϊη.) ὁ τοὶ βέλτις-α τρθαϊξρυ ὧν 
ἡ ὃ καλὲ μᾷρη γνώμη χα ϑ' ἴω δυγνώμονας δὲ ἐΐχεν φαυβὸ γνῶ 

εἰκοῖς ὉΠ ὄξὶν ὀρϑη, Χεπορμοα, χζὶ πειρᾷ τη τοις, ἡ 
φϑιγεῖν "Ὁ «ὧν ὀυγνωμονας δοάκειν [οεζατ! σαπαΔοϑ ἅ ΡῚ 

γνώμον τὸ πύνημα Οριις τ αἰπιὸ τπυϊά τ οὐ πὶ 9 ἴα 

δυγνώμων λ δγρον μαι Ὀζιγάα τατῖο. ΓΙ τη ΝᾺ 
Ροηίτιτ ἐγνω μων γὺ φιλοήτιος,  Θη. 

Εὐγνωμόνως, ΒοπΙ πὸ, απὸ. αηΐπιο σταῖο ὃς 
Γαιοίλη. ἴα ῬαΪορ. ΑἸοχαητί, Αηηῖραὶ. δ 561}. θμθδῆ 
τὸν τ πυδη 'χον, Νὰ καταδις κα ὡνεὶς ἰὔεγχα ἐνγνωριύνως. τὸ πρὸς 
«ἰδὲ. ἐπεὶ δι ἐδὲν εἶχον εἰχηϑὲς ἱ ἱστορεῖν »ὅ8} τὸ ἐψοῖας ὁ 
πολλιδ τα ἐἴλλων ἀ ̓υνωμόνέξ εργγ), καὶν ἐν γάρ τι ἀληϑειΐαν ̓ χέγα 
Ψψευοδ μαι δ᾽ γνωυόνως τραῆενν καὶ δηπεικύθοηα ἤάς ΔΜ4 μη ὶ 



εὔγνωτος θοης ποτιισ, ποτα 115. αυὶ Ες 15 εἰ ςο- 

αὐ ἐν σοι συ ατιι 5. Ἰπτοτποά τα [αΐρεης: 
ἥσο, ὕσῆς ράττιις ΟἹ [σος εἰς. 
ἡ θοὴΔ ΒοΠογατῖο, ᾿ 

ἐαεοιηάτις αα σοπουγαηάτιπι. 
ΓΠοη ἰκραζα τίυλ δυγρα μίαν Τ᾽ ἐνυφασ δίων ἐ΄ χεσαν ζω- 

ἢ ἐἸϊποαπαςητα (οἰτὸ ἀπέ. 
πὸ ἐπίσγίρειις ἔδυ ο ἢ ξλιις.Ρα]ς τὶς Πτογῖς οὐ πατιις, 

Πλιοϊδη πυραμίδα εὔγραμμον ταὶ γωνίας. 

οὐχ ἡ θοης (στίρτιι5. [ει ρἐξξις, ει ρας τὶς Πτοτῖς. 
πὶ θοῆς (Ὀγίδοης ἴοι! ριησοηϑ. δυγραφέων καλάμων »ἡπ Ἐρὶ- 

Δηδυ  ατιις, Οα Ζα:απσιος ΒΟμΟ5 ὃς τοέζος Βαβθης, εἰς δυ- 
Ἢ ορϑοιὲ σ ἔχοις» ἀἸΓοΐξος ἴη «ΠΠΠοιπσοτη οὐ 1105. 

ποίς ΧοΠορἢ ἰη ΟΕΘΟΠοΙι. ὀρθοὶ 9 οἱ ςίχοι ῥ᾽ δέν- 
ἬΝ ἢ. πταντος καλάς εἴη. 

ταὶ, ἕο Π1ςὶ ΠΠχπὸ, 
σα, αν. νκα πὶ {ΟΠ χογοπῃ Βοης σότγο 9 ἴη ξο οἴτατο 
πάϊς ντον τοριι5. ΧοΠορἤοη ἴῃ ΟΕσοποπι, δικαίως 
Κῴε, ἐυδαΐμων ἐ[).γαῦος γδ ὧν, ὄυδαμμκονεῖς . (ἱςοτ. ἐς 
ξχὸ νετγὸ τος Ογτο, δοάτιιαι ἔογιιητ, ΠΟ πἰατη νἰγτατὶ 

“ηα σοηλιπέξα οἴ. 
ας ὐ δεατῖτας ἃς δοατίτιι4ο ΟἹ σοτ, βο ΠἸοἶτας, “τα ϊτῖς, ἔου 
οἴροτα : τὸ εὖ' αὶ δαίμονα ἔχίν. ξοιηάτπι ῬΙατοποπη. δαΐ- 
σσαῖ, τὸ τ ψυχῆς νἱγεμονικόγ. [ἄς τη ΓΙατο 1π Ερίταρἢ. ὅτῳ 

τὸ ἑαυ τὸν αἰτῆσαι πταὐτα τοὶ πρὸς ὄυ δ αμνονίαν φέροντα. ἐγ- 
"ἢ αὐ ἐν ϑνρις «ἰπρώποις α᾽ωρέξ ται . οἱἷξ ὧν καὶ εὖ ἡ κακώς πϑῷ 

λιχνα ὅϑει! ἰιῤεἰγ ας αὶ κὶ ταὶ ἐκείνε, τώτῳ ἄξιςα ἀϑεχσκεύαςοι 
Τιυϊοι!αη. ἸΝατη στ νῖτο ἐσ ἴς ̓ ρίο ἀρτὰ ἤιης οπι- 
δεατὸ νμιοπάμπη ξογιιητιπρο Παρ πα αἰ οτιμπι αὐ 
ἀἰιῖ σοητγατὶ οοροπάογς Χ ἀἰτουῖι15 ΘΟ ΓΙ5 τοριη- 

εἰπιὸ ν᾿ θη] τατῖο σοπηρατατα εἴς. στοίσισι ἀο- 
ἢ τὸ χάλον, ἀγαϑὸν ἔξ). καὶ αὐτάρκη ἐξ) τέο) σἱετέμ! πρὸς δυ- 

πάς ΟἸςοΓΟἿΩ τοττῖο ἀς Εἴη. δγοῖςὶ ποσδητς δο- 
σιιαπι οἷο αἰ Π 4ιοά οποίπιιπι, νττατοπι ἀπτοπὶ ηἷ- 
Βοπείζο. μι] }ηπὶ τοαιτογο νο] ρταῖο ταις δά 
Πάν: (εἰμί οὔο σοητοηταπη. 

αι σω, αν κα Ὁ. 5 ὈεατΙ ΠῚ ἄτπις 5 ἔο ΠΠςοπὶ ες ἄϊςο, 
πὶ ἀἴσο. [ΟΠ ἢςοπῈ ἸπΠἴςο : Ἀσοιίατίιο ἃς Οεηίϊτίιο, 

ΓΟ ἅπιαγτο Οτγαιηταῖ, Το ταιγ αὐιτο τι δ δ αὐ μονίζω σοῦ 
Κ ὄυδων μονίζω σὲ τὰ δε, Ατεϊσὸς ργο μος πουηΐπς ἔπ Πσοπὶ τὸ 
Ῥγι[εἴαπιις Πῦτο νἱβεππιοοέζαιο . ἃ Ειέστις (οπ 
δυδαιμενίζω σε π' ἱσορέας, ὈξΔταπ το ἀτιοο Ει οΥία σδιι- 
οἴη Ἡροτοῖςῖ5. 
οὐδ ὁ να ἃ [ΟΠ οἴτάτοτι [5 5115 (ει ᾿Φϑ ποις, αα Βαατίτιις- 
ττιηςης. δοατεις ΑΠΙζοτοῖ. 19. Ετῃῖς. Χ οπ. 40] ἔς! Πσ πη 
ροτείς  εθὲς ὙΒοΡαηις. 

ἐς, ΕΠ Ἰοτοτ, δ ατὸ, ΑὙ ΗΠ ορ ἢ. ἴη Ῥαςο - ἔυδαιμονικαῖς γ ὅσ᾽ 
5 ὑ τώδε πράπει. 

γάνος. τὸ ἔς ΠἸοἸτὰς. Ρίατο ἐρ {τ 8, φεύγειν πεινώντων δυδ᾽αν- 
ὄσσων πὴ αϑον τῶν. 

δ, δ, ἔς ΠἸοἰταςοσοατίεα4ο νο! δοατῖτας Οἱσεγοηῖ. Α- 
ὕγο ἥθαττο Ετίνς.οἱ αι οεῦ δόξης χώραν ἀλοιζονδυθυΐροι, 

τ πξοσαοτοιιὦ ταὶ ἐφ᾽ οἷς ἔσωγνος κὶ δυ δαιμονισ μὸτοϊοατίτι{1- 
ἸΔτῖο. 
δι οττιπατιις οχ τ ἰπηφηάτις. 

Ἰείτον.ῬΊατο ορτ.8. τότε ὡς ἄοντο, δυυδ' ανμένως ἔζων, ἀυῇ 
ΤΊ Πςτο ν᾿ἀοθαπτιγ. 
ἐν ΕεἸ ΙΧ. θολτιις. ἐοτειιπατιις. ΠΟ Ὁ Ρ 65 γσιιοτα δο- 

ι 5 ξοσταπᾶ Ρτοτιεμῖς, μαχόειὸς ὃ αἱ ἃ δοΐίνψων ἐπε- 
ογες. ΟΡ ΕἸ ΠΊατος. ὀυδαίμδνα χὰ πλεσίαν πόλιν. ντΌς πη 

Ἰαταγο ἢ. ἴῃ ΟαΠΉ1].ὀαήμονες 1ὐχω, ἕοττιμαατι πιο: 
Ἴορ. 
αἰ Πγὸ [ἀπ τυ πιαης. ΡΒ] οί. 

0 [50 Ὁ ΓΟ Εἰ ίτι5, {Πρ οτα τς. τὸ δι δεύπτινα, αιια Πιπὶ 
ἃζ πιοάϊςο. 

οὐτὸ ν]άοης. 
: Διὶ πιο! ἀἸο πὶ Πτιι5.6}4Γ}5ςὈγα πα 115.» εὖ πρὸς 

οἤπξιις χά οσοϊάςητοπι, μο ἤροτιτις 9 ντ ἘΠΠατῃ, 
τάω δ᾽ ̓ϑείκον ὄυτείελον, νο] εὖ ὁ εἴλης ἐΐχαν,).εὐὔκεα- 

γερι δε ἢν εχ εὐὔειλος Ἰητογιοέξο δνεῖ ρτὸ Αἤ δηλοῖ, 
καὶ δυόρατος [χε δ χ δέελον (το Ῥτο δῆλον ΡῬΟΓ 

Ἰταγ)Ἰητογιοδξο, ον ἄς ὃς λόφος δυδείεχος ἀρῃ!α Ρίη- 
ἱ σΟἾ τς ὃς ἰη Πιΐα: διε τὸ λυφώδες σου Ρ οι ἔπι ὃ 

31|ιτὰ σοη τι] 4. ὃζ ΟΠ ΑΓΙΙΠῚ σας πάτα. ΕΠ ΤΡ, 
οὔι5. ατδοσίθιις ἐοπῆτιις. εὐδὲγοὶ ερς αὐοο σ]είσος. 

πηΐς δατ. ΠΠ1 4. χ. Σ ᾿ ἀαραΝ ν Β ἢ 
ὙΡΕΓΙρ  σιιιις στιά πὶ ἔε τ τι5. [τα τ] άτις,Γἀς πὶ αι σαφὲς, 

ραγλεγσυμφόμὴς δῆλος, ΑἸΟΧ,ΑΡΗΓ, τοὶ μὲν ὅξιν εὐσΊνλα, 

ΑΝ ἡ 647. 

Εὐδία, Εὐδιος, Ἑὐ δυεινάς, ΕὐϊδυεινωνΕ υδύα, ἴπτοῦ οαἶὶ σοπάἀϊτίοηςς πὸ 
τέίηιις ναγῖος πιιπιογατιιγνάς αυίθιι5 οἱ ποπηΐπιιπιὶ γογίιπγαιο 
διοητι!τατοπι ὃς ςοπποΐῶϊοηοιι ραιοῖς ἀοβηϊοπάϊιπι οἴ» τα; 
γπ0 ἴῃ ἰοςοΐξης φαάοπη [πρρίτις ποι! σαπάα Πητφαας ἀϊιογῇς ἀϊ 
Πυῖρατα Ἰοοῖς ἀΠ ΕΠ υἤτατοπι ἱπροπογοητ, Ργϊηγὶπὶ ἀογὶς ἤιις 
Τὶ σοπαάϊεϊοηοηη ὃς αβοξ! οποιη οιηὶ ΟἸςοτομπονηογόπηις 
νατίθιπν ουμπι ΝΊΓΡΊΠΟ Τητο Προ, αιιοα εἰέρρς πείϑος καἰ ἦϑος Οἷς - 
οἱ νοσαητ καιτοίστασιν κὶ ἀἰγωγίωυ ΕἸ Ἰρροοτγατ, ΕρΙἀοπλ, (ντ γ᾽ ὡ- 
εζων καταίςασιν ἵπ ΑΡΒΟΥῚἤ, αἶχῖτ, ΟοἸΠιατις Πἰσγο ὃς σαρίτο 
Ῥτίμηο του ροίζαζιιπι μια δ] ἐϊιπι)αιιόδαιις ἐρανοι τορόσωπον ]αῖ- 
τθαῖις Επαποο 1) ἀοοἰ πιοίοχτουὰ αιλο πο πιαίτιναι ἀἰοττ καὶ 
σῷ αὐεκέχοντος κρασις ΟΔ]οποι Ροτγτὸ μι τοσποἀὶ Ρτγαςίριια δ- 
Κϑιίοπος ςοηαίτοπέίαις ςα]ὶ ἤπητ ἐπομόρια, χἠμὼν γ ταραχ 
δι: φρογῦμι χλώδης χαὶ δυλερρὲ κριτείςτασες, αἰομέρία,κὶ αἰυδρία.. ἡ αὔρρ- 
χία ) αὐχμος δυημερία  εἴκνοια, νίμωε αἷα, χαὶ στείσες ἀν ρος. δπηνέφελον, 
ἡ ὕψινεψες, καὶ συωέφεια, ἀσίω ἐφεια εὐϑρία τε χαὶ δυδία. χαὶ «ὗρὲ ϑαλείσ - 
σης γαελίμη χῷ μαλακία, Ὑηάς ἘρΊτΒοτα» τγα]ατὶ οπέίαιις ἤϊιητ. 
Ῥτορσιὸ αὐτο πὶ οἵμτι σα ππῚ νἀ Π| οἴ, ΟΠ ςἐλίίαεις ἐπιργιθὰς 
᾿πιηλα πὶ ρα] τ 4τα τς ἸΓΓ σατο ἐπομέρία ἢ ΘΓ Πάτα μἷς Ρ᾽υμλι5 
Τα]ὶ ἤτατιισνντ ΟΠ 10 }}.ἀτέτ᾽ο πο πὶ ν[γροπὶ 5 ἃ ιο ἃς ςα] 
ΔΙ ΠὈΓΙ ἔοι 1 ΠῚ 9 14 οἵξ, ἔπομέρον εἴτε ἔδοτε. Οιήπ συμ ἰαγρίον 
πῆρ οῦ ρτοξαπάϊτιιτ, αἀπγῖχτα ἴξρε σταπάϊης, χέμῶν; μος οἴ, 
Ἡνοπιὲ τοπιροαίηας ΡΙΪπῖο. Ατ στη Πιάιιπι εἰἙ, χαὶ ἄβροχον, 
ἀβροχίας τοπηριις Ρ᾽] αὐ οἴτπι ἃς πιαἀι ἀτιπι, ας ΠῚ ἀςῆςῖὸ- 
το ἀαιια. αὐορβρία Τ᾿ ἈΘΟΡ τα ίτο,. καὶ αὐυδρία Ηἰρροετας. Ἐρῖ- 
ἄφην, τι Οὐ ἢ ὃς αὐ χμὸς ατι1πῈ Ποοῖτας γος πιοπ8 [ψια]ότγαιιε 
Βτ, ἰά οἢ, ἄκρως ξηραὶ κατείστασις ΘΔ] ο πὸ Οοεπιοητν ἐπ Ἐρίάοπι. 
ΠΡΟ ηάς αὐὐχ νοὸς ἡμέρᾳ ᾿ρῇ Ηἱρροοτατὶ ἤςςα ἀϊες ἀἴαιε ἀντ 
δι οιμτις ὃς ξοτι!οτ 1Π σάπια ον, ΡΟγτασθατα ἴσοι σα πα, τγᾶς 
ι}Π]τυιτράταις Πα ΒῚ]ατατ: παπὶ πος νογθὸ γαγγο, "]Πς Οἰςσο- 
τὸ νεται: οι] σ9 1 ρεγσασθαζιο, ἐέρος ταραχὴ ὙΠοορ γα. αιαὶ 
Ῥτορτίὲ σοοττὶβ νθητῖς ἰη ἀδείας πιιδιθιις » τ ΠῸ 1}15 (6- 
τΘῺ] ἀτβογῖβ οδάπέϊα ἕςῖς σοποιτατιιγ. τ νεηζουιπι, ν δὲ Ρο- 
{ιόγο,ν!ς. [ξάατα ἠρεμία Δρρε!]ατιιτγοχαὶ ἀέρος δ ταύσεςον δὲ τἰππ| πὰ 
1 ρεπάςησ ᾿ Οὐμ4. καὶ οἰκινησία, ρτορτίδ τις νος νἀυεμία, ᾿ὰ 
οὔ Ατιηῖς γα Ἐ1}Π πππὶ Ππ1ς τγα π1}1Π1{π5» οι] πνεύματος ποτ 
δαχη σΟὨτΓατΊα, ἴσσνοια Ετί πη οα ἔο ΠῚ ροἵτας ἀἸοἴτιγ, ἴῃ {ιια αὐ 
ΠΙ φῶτ νεητίναις ἤδητ αιιὰπη ] οπὶ Πηπιὸ το πιευίάϊο ὃς ππο--. 
τα ἐς ποέϊς ἔξ ριις Βοτὶ ᾿η Ργοθ] ἄοςςῖ Ασα, 

Μεμτοσιιι νεγὸ ἤιης Ζαΐ παι δ.] πὶ ἱπάπισιητ,πιπε αὶ [Ὁ- 
τοπαπηοντὶ ΡΠ πίτις (ΟἹ οτ ἀΐσογς πῆς ἤάτιιπι ἴῃ 410 οαἰππν 
παι διθιιβ,ατιτ πι101115 ο ἀπο τιιτ, Τ Ἀοορ ἢ γα. τἶδὲ αἰέμων σειωέ-- 
φεῖαν χαὶ ὄηήνεψιν, ΑΛ Πτοτεϊέίαιις ᾿η Ῥγο ]ςπγαξ, δπινέφελον,ς- 
ῬΌΠοίπη σα ππὶ ΟἸσοῖὸ 9 ταγθιἀάπισιις ἀϊοπι  ἰ11|5. 14 εἴ, 
ὄγινεφα ἡ σιιωεφῇ ἡμέραν, οἱ εἰσωυεφὺς, σοητγαγία χρῇ Αγηζοτοϊι; 

ἰητον ΠΡ] οἴλπη ταιιοη ἃς παδη]απὶ ΟοΙἤι5 Πστο Ργίπιου ρο- 
{τς ν]ἀοτιγ Ποπη1}}} ἀπ τιταϊ μῖσ - [54 παιδί !απα ἰητο Πρ] 
αιτα σα] ρτποία οἴ, τα: ἐμεχλώδεως ο[Ἐ καὶ ϑολερρὲ κατείσ τασις, 1 
εἰπιταγθ]αιις ἔξατιι5. ποηηι}12 ἀϊβοτγοητία, δἰ πιτὶ οτίαπι ρα! 
ἀπιογοσ γος οὔνητθος σταιῖς απ Ἰςάπογμος οἴτοτοπηροἴϊα αἱ 
δὰ ῬΠΙπῖο ἶρτὸ ἀςοϊπποποπο,αρῖτα ν]τῖππο.ϑοά ααμπηντΟ- 
Ὁ Τε15 σος πἴτ, Βα σα, τορατρατο Πιροτιηζ πα 11 σα] Ο: λ1}πὰ 
Ἰρίμηι ραςατιτη ηἴτοῖ,ντ ἀϊςογοῖ 1 πο  οτημ5.ὃς ΟΧ ὈΚΠΗῚ Ραττς 
Ῥάτεης ἀἴηια ἀροττατη οεἰζίΠπο ομλπ ὃς ἰοσιτιι5 εἰς Οἴςετο) τῇ 
Ἐτ αὐϑρία,᾽ οἴ» Θγοηἶτας5. αἴταπιὶ αροτγτα δγοπα νοσαιτ ΨΊΓρΙσ 

1τιπνταιτα Ραγὶ ἃς Ποιά σ5:}1 Εἰςῖςς οἰξοπάϊειτ. Οτ4}15 ἀρρᾶ- 
τοῖ ἐν τῇ νύωεμέᾳ ξηρά χαὶ πῇ κρύοις ἐχέσῃ τι ατασ τσ εἰ γϑρς ΟὨΤ 

ἀκριβώς ἡ ϑρεος ὃς οχ αι πτὸ [οτδηο τοσροίξας οἴδ οἷντ ΘΔ] ηιις 
δτῆοτ εἰ Ἐρι4.3.Ε{ νοτὸ ἀιαπι [Ὁ ]πὶ ἐμξαιϑρία οἵδ. παπὶ 1τὰ 
νοσας ΕἸΡΡοοτγας. Ερ: ἀ6πι.1 αἰτο ἀτιδέϊετ σα Ἰμπη ἃ Ῥοςτὰ πο 
τλϊπατατ. Ομᾶηάο ἤπάιιπι οἱ Ἂς τγαη πα  π|πὶ πιιηϊπιόσιις 
νοητο ἔπη} ἃς ποθ [οἴμπι το τ 1591 1ΠῚ Ῥτδηςἰριιὸ (ἐγοηϊτας ἴη- 
το! Πσττυτ.Ιἀςόσιιο τῇ αἰϑρία τὸ ὅηπνεφελον 9 καὶ ανεύνατος ταρα χὰ 
δρυιά Αὐπποτοὶ Ῥγοδ᾽ οπιας. δ σπι.τ, φααἴξ. εζ, ὃς κ᾿ ΘΡΡΟπΙτιΙΓ» 
ντ ἀριᾷ Οἱεογιίοιπάο ἐς Ὠιπίηατ. [δ γοηλτατὶ, 4} Ροττιγθα- 
το: Πειις ὃς πιδτος ἃ [ἀγοπίτατε ν οἰτιτ ἀϊίρατατα (ςογοιὶς ΡΠ. 
Πρτο ἀεοϊπηοφεαρῖτε ὅ7. ᾿π4}Σ η 8. δα!ατηκη ἀγαπὶ Ἰπγρτῖβιις 
ΡῬτοιεπίγε, [ςγεηίτατε ἀεῆςοτοιν θὲ (ογεπῖζας σοττα οἴϊανομύρια; 
τι [Ὀγεηϊτατίς, ἱ4 εἴπ, ἡ αἰθρίας τῷ σευναι τίς τατίοποπι Οδτίηοτ. 
πὸ τποάο 1 Ὑπιῖτις [Ογοπαπὴ ὃς γα παι.  ]απὶ εἴ στη ςομ[ιοιῖς 

ΔΡΡΕΠαγεῖςαἴο εηΐτπ ρεγταγῦατο [τθη πη εἴτ πο ροτοῖξ κα 
αἴϑοκθ- ἀὴρ αὶ καϑαρὸο, [εα ἀἴοτα ἐγδιάα οἢς ποςοίς οἰζ,ις 
[Ἔγοπα; αὐτιωῆνᾳ τεάλτεται ὃς ΘΧ Δ Π6 ΓΙῸ σΟΠέογΓΙΓ. Οὐθὰ5 ἴα - 
ποτοίξιτ σὰν ῬΊαατις Ἐφιομίτηι [ογθ μασι» ΑἸ γα τα νογὸ ἱπι- 
δτίσιπι ἀρ ρο Πλτίτ. Γαγοπήζατοπη αἰ οπὶ ΠΊΑΣΙ8 τγαῃ 1} {πὰς 
Πιδίδαιήξεισ 5. πα πὶ ὃς (α τ στα] αοίαατι ἀϊχὶς νοςς Ογαςαν 
Ρτοργίέιις γαλίδϊω ΠΟΙΆ πα π΄. ὁμιεία ἀς ἀϊε μι !ςθτα (οἹὰπὰ 
ἀϊεϊτιι» ιια δὲ 68:1} Ο᾽ σπῆτι τοιπρογιόΐαιις φοπιρ  ΘξΕτιΓν 
[οἱτίφιις ρτγαίετγεῖσηι σα ]οτ πιοιίογατας ΡΓῸ τοπιρο[τατὶς τατίο- 

ποι ποξει οτίαπι εἰ ἔπ (ογοπίτας, μη ὃς ΔοΓῖδ τοπιρετας 
τῖο π0}15 οχυεῖτ, Τῇ 115 οπηηίθιι αππῖτας γογιιηι ἐπιρ ἰοἰτατᾷ 
ποχαίπιτα σομ ΠΟ π ει ρερογῖς »Ποοπτιόχαιιο τγα]ατίο. Ἐχ 
ΕΟ] ταπιθῃ Ροτοσίϑοντ ΡᾺΓ οοροηις ἃ (ρςοὶς ἀπίησιεῖς ἴα 
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δαΐδιις ματογάυτ Ππλ1Π15 εἰ τατῖο. Ἐχοπλρίο {τ δυδία, οι ῥέοι 
Ππατῖς αἰ σπατιις μῖς ἰοςιις ἢ. ας νοχοί [ογαοτατγ τοὶ ἀπ τια- 
δῖο. τοτηποατίγηις ἰομις πα] ργορτίοτας ἀριά ΡΠ] οί ρῃος 
πιοατοόίηιια ἐγοχιςητίου " Ἰάοαῃ οἰδ χιιοα ὄννμεσία 5 να]ρὸ -" 
ῥέαμ τοη κ᾽ οἰτι ρα! οπγὰ ἀϊοοίντ ἀϊχι  Ηοτγατίο:ιᾶ αιμμα οροτ- 
τοῦ ἰογοηαπν οἶς ἃς τγαῃ αι} Διπ9146ο ἢτ ντδυδια ΡτῸ αἰϑρία ἃ- 
Ἰσφιαιίίο Πιπτατύγιντ ἀρὰ Πατίπος [ογαπῖτας ντγιιπαῖις ΠΟ Πλτ 

Ἰφέδίτιιγ. Ὑ εἰξιπιοπΐα. ργοξογατη ἀπ πέτιοπὶς οαιίᾶ, Αριυὰ 
ὙΠΟορΒγαίταμα Ποἶ τις οὔδ αὐτὶ δυδιας.14 οἵδ, ὀνημερίας το, {- 
δηίποατιι [ἀγοηϊτατοιη ἀοςῖρῖς ῬΙΤΏ115 Πἰυτο ἀςοϊπιοοξξαιιου 
σαρῖτε ἀς τοτηροίζατιπι ργοσποίξ. ΤΗςορἢ τ. ξὲ σημείων ὑδώ- 
τῶν ἱ Π11 ΘΠ 55ἐαὐτε δυδίας, ἐν τε ὑδουτος ὄντίΘ-. Ὁ 111}1115 εἰλοἶστις {- 
τόπος σρροηϊτ, πο ὃς ΠΕ] τπῖτς Πῦτο Τδοιιηἀοφόαρ. 59. νιγρὶ- 
{ύΐαιις 1.Οςφοτρ μα γι σα]τι (ἐγεπιιπι:ᾶς αὐτο ργῖπιο, τγῖ 
δάιιογία σομίταϊτ πτιτεβ» ὃς ἀροῦτα [ογοπα δε οἰκ, αἰθρίαν κα αἢ- 
ϑιριον ἀέξας ντ Πππιρῆτ Τ Πςορ γα ίξ (6 σαι το αιιίητο 5 σαρ. 
2, Ιτοπὶ ἐυδία ρτο νὠωεμία, ἰὰ εἴτ τα πα }}ΠΠτασ νι αὶ χέμωνθ-» χὰ 
οἰ γοινῖς ταις τοι ροίτατίς ἀἸ ἤρατγατιιπι οἱξ. ΜΑττ ἢ. Επληρο- 
ΜΠειδ,ὐψίας γγυουύίης λέγετε, δυ δία τσυῤῥα ζει γδ ἐρφινός, ἡ πρωὶ )σή με- 
Ε9Υ χέμών ασυῤῥάέζει γδ συγνοίζων ὁ ἐρανός, ΑτἸίζοτε!. “Ἷ μετεωρολογ, 
Τὰν σαριιον ὲ ἀἰχ τ, τῶν πούχνίω χάμων(θ- κ᾿ ἂν τοῖς χε μερενοῖς τύποις 
βοτὶ Πιρ χ πη Ἰτογίνεται γδ μ(θῦ λον καὶ δρόσος ἂν ὀυδία, χ᾽ ἐν τοῖς ὄυδιεινο- 
σέερις τόποις. ἡ ἢ πτέχνη καὶ ϑεώαδῷ εἰ ρηπα!γτοιω)αντίογ, ν᾿ Οἱ δυδύα ἃς δὺ- 
ιεινὸς τῷ χήραν ὃς χίμεθενος ΟΡροῆτα. "] ἀοπη, ὁ μὴ 5 νότος ἄυδίαν 

ποιεῖ, ὁ ὃ βορέας χάμώνα, Ἐτ [ἐριτι,κενημαἰξίοης δ], ΗΠ οἰ Γι!) δια 
τί μέσων νυκ δ᾽ κα μεσημβρίας μάλιςα δ δία γίνεται ἃ διότι κἱ νἱιωεμία 

ὄξιὶν ἀέρι: στάσις: Ατ Τ Βεορβγαίι, «ἰδὲ ανέμων 5 νὴ οδίίοτη αηι16:- 
{το ἀρίτατιιτ εἴπνοιλυ αἰ χΊτοαιιοα Πῖς Ατλίζοτο ὄυδταν. Ετ ιιαῖς, 
πΠρολναςοτί αἱ μὴ καϑαρᾳὶ δύσεις ἄυδιειγὸν σημεῖον αὶ 3 τεταραγμέ- 

γαὶ χάμερανάνς 8ὲς. Πάετα Ὑ μοορμγαῖτ.ἀς δ Ππ|τρ.110.8ς σαροτοῖ- 
το, δυδεινοιὶ τόποις τοῖς ὠροσἰιυέμοις οἱ 4 οἰζοτγα Πα 11111α Ἰοσα,ν οπτο 
ΟΧΡροΙτῖς οχ δάπιετγίο σοι ραγαιῖτ τεπη ὄυδία ρτο γαλέω,." τοῖα 
πιι5. ἐν λκυώνι ϑαυμας ἡ τις χριτείστασις ὄυδίας ἐγήψετο. Ἐτ μετειφο- 
εικὼς ὈΙαυτιι9 ᾽πὶ ΟΠ Παντγδ Π]ΠΊ]] πὶ ὅς Βα! σφἀοηία ἤπητ εἴγοα 
ξοτιιπι,Ρ 1}. αὐοὲ ἔυπλοίας Ἰοπιιοηϑ 5 ἐπλέομῆν δὶ δυδίας διὰ γαλη.- 
γης ὅς Γ᾽ ἀπ, πλοὺς δ᾽ δι.  ἡδις, δίς. ῬΊΑτΟ ντγιῃ τις σοη Πη- 
χἰτ ὀυδυειν ει γαλιίω ἕω, Ἰηαιιῖςης [0 γῸ «θὲ νόμων. Ῥοτοπιὸ δυδύα, 
αὐτὶ πἢ ἰκέα,τεροτοῖά οἱἙ Ηιρροοτ. Εριάοπι,3,μαλϑεκι κατάςα.- 
σης, τα» εἰΐανοις εἰς κὶ ϑερμηὴ διτῆοτε σαΐεηο. Ψηάς δυδιεινὸς , 1ὰ 
εἴπ, μαλϑεικὸς κὶ ἀἐλεεινος τα ρ ἀ 118 τοιη ροτῖς ἤζατιισ ἀϊοίτατ. ὨΙχο- 
τας Ατ τοτο]ος ΒΠΈοτ.110.9.οαρ.40.ἀρ 65, ὅταν δυδία ᾿ γ σεωεχρῖς 
ἐργαζεδγε τ οτιι τ ΡΤ Τηλτι5 ΠΡ. νπάἀσοίπιοιςαριτς ἀςοίπιο., 1ρία- 
τιιπὶ ἀσηεη ἢ αἀἴος τηϊτῖς Πατιγιῖς ἢτ σ20}1 τοπηρογὶς δά οροια 
Ῥτοοράογο, ΤΠ ΘΟΡ γα τ. Π1|0.8}{{..4.ςαρῖτε ἀςοϊπιοίοχτο παιητ 
ἂς Ἐτεςἰο, γένονται 3 ὅταν ἢ νότια κὶ ὄν δγεινα', ΡΤ αἶτι5 ἐς 1πτίοτν [ο- 
ἀτιοης Πἴδγο ἀςοϊπιοίςρτίσιο,ςαρῖτο ν᾽ σοΠπηοσιάττο 9 Ναίσι- 
τιιγ πος πα τιπὶ το ροτο Ἀιιπηϊο ἃς ἰσητο. σαζα νογὸ τγαης 
τα τ τοπιροτς Αἰμζγιπο δέ νοπτο. [τἀ (οίβιοτ ΕΠ τπίττπ. Απιτἤις 
1ιθτο φυΐητο ἐς σαι, σαρῖτο ἀοςἰπηοηιιαττο, ν δὶ ἐς ὁαάοη τὸ 
ἀρὶτ Ἰάοπι Οταῖσιις ἀττμοτονοτίε ἀέρος ὄντος κὶ ὀϊδιεινοῦ καμπαὶ γι 
γοιῆν αἱ κοετεϑδίεσι τοὶ φύλλα. Θαγα ἀογοῖπι ΑἸΠ ΕΓ ΠῚ [ετεαύμιαιις 
τυδηδίοιτι ογεηἶτα τίς νοχ [ατῆτις Πιπυρτα δεῖλπι τορόσοιη, ἰοη- 
τίμπαιις τοιπριιϑ(ηιιοα οἰ νοητί φα] στ τις αι ἔτι ροτῖς [οη- 
τιτιιάο ἀταις Ρἰ στιτίαοίπιια γοπλὶ ΠΠΟ )σοτπρ  Θέξίτιιτ, νὰ δυδία, αν 
σἰωὶ ἐλέου καὶ ἀλεεινζι κα τὰσ τασιν ςοπτϊποῖ. τ νότιθ-: Ηἰς οἷο Πὰ] 
τη πι»Ρ] απὸ Πρηϊῆσατ. Ετ οχ πυπηΐάο ὅς οαἰἴάο αἰ σύψιν Ες- 

τὶ [τὶς ἀοοιῖς ΑὐἸποτοῖςβ:οχ ρυτγοάϊης νεγὸ δγιιςας παίείγο- 
τη ΐθιις ἴῃ σοπέοο. Ποῖημάς ζίφυρος,ά ς ἢ. ἙΔιΙΟΠ τς. εὐ δεεινὸς 
εἴς ἀϊοϊτιτοίνος εἴπ τορ᾿ Δι: τηα ἐν μεϑυρίῳ ὄξι Τ᾽ ϑερμδμ κὺν ψυ- 
χερῶν πυνδϑυμά των κὶ εὔκρατος»ντ μαθεῖ Ατιίζοῖς]. ι Ργ Ό] οπη. αχις - 
Ἱτίοινουἴξρπι.κοοϑὃς αι τ. ἰῃ υγῖς διαὶ τί ζέφυρος εὐδοεινὸς κἡ 
ἥσις Θ- δοκεῖ ἔξ)» νὈῚ κὶ ἄμα ὅταν δποήμαση,ευ δία εἴωϑε γίνεῶτι.το- 

ἐξέαιις ἀἰχὶς ΨΊΓΕ!]... σεοτρ. Ζερμντίαις τεροηείθιις διιγ 5. 
Ἐν ΤΙ βοορηγαῖξς. ἄς νοητίϑ 5 ζεέίφυρρν λειότειτον δ) “ἦν᾽ αὐέμων, 1η 
ἅ1|ὸ Πρηλβοατι νοχ εὐδιιθι(αιατα τοπιογὰ σχριηρῖς Μαμαν- 
ἀυ5)1η ΗἸΡΡοστγασίϑ 12. Α Ρμογίίπιο Πἰρτο τογῖιο δος ρίςπάα 
οἴτν ΒῚ ἴτα τοξξὸ [ορίτατγοίω 9 νότιίθ- ὁ χερῶν κα ἐΐπομρος, χὐ εὔδιῷ. 
οβύντα, δες. Ὁ] εὐδι..14 εἴπ, ἀλεεινὸς τοριάϊιςοντ οχ Οοιλητιοητ. 

Οαΐςηὶ οἰϊοπάϊτιτΟοἀ διτεπι αὖ οοάοιι ΕΠ ΡΡΟοστατφ ἐν ποις 
ραγγελίαις ἀϊέλιιπι οὔ εὐδεεινως νὸ ἱλαρώς,1ὰ εἴτ. ΒΙ]ατίτοτ, ἔγοητο 
ἔστεμα ἴαιὶς Β1Πατὶ, ὐπὸ ὁ «δίας τα Πατίου ἐπὶ οἰο,ς πιὸ ἀπὶ 
Β᾽ρίτι ατογα ἢπϊ5 φιατάιις ἰος 5 φ᾿οὐχυδὸν (ΟΠ Πα Πα πτιις. 

Εὐδιαβλητος κα) ὑγαιίοπι Εἰς ΗΠ ὸ σα] αππιμλατὶ ΡΟ Πιιπλιις.». αι! ςα- 
Ἰυπνἶα Ρατοτ, 

Εὐδιαζολθ΄. οἱ κὴ ηἱ ,ἀἱ ρσῃιις σα πη], Δ] πη η]α: ὃς ἐπι! ἀϊα» οὔπο- 
χὶιι5. ΗΠ ίν ἢ. , 

Ἐυδηώγωγρον» τὸ) αιχο οὐδ᾽ ςξγαϊ νίτατη ὃί τατάϊη πη δά ἐπιϊτ, δά, ἴῃ 
γοτθο Νικόλαϑ» δωμῴσκίω Ὁ.-, 

Εὐδευεί, ωγοςοἷατιι5. ΗΠ ατὶςοἰστὶ σοπα  ἔλιις,. ΕἸλτ ἐσ Ἰτοίςογι ἐς, 
Ξυδιαζομδνιθ-, ττα πα 1 }Ππ|59 [δ το πιο οπιοη5. ἃς τερίάϊις, παρόυδια- 

ζό μβροιορίτατ ἀριὰ Ροΐγδ. ' 
Ἐύδιαζεμορτταπα αὶ ]ὰ Υἱτο 7) τά παι ταῖς ἔξω Τογοηίταῖς ἔτποτ, 

Ῥοϊγδθιις. 

ἀν δυδοκαϊ ὅλοι κατακρεϑωμδυγας ἴῃ ῥταιαγισάτοῃ Ὁ ι 

ἘΠ : 
Εὐδιάϑετος. οπὸ ἴσια ΡῈ] τὸ ἀπ ροῆτιις. 
Εὐιαϑέτω ς» [ρατ|15 ᾿πτογροἤεις. ι 
Ἐν δγαίτητος τ οἴτγατι ἔχ Π]ς,δέγαθο 1.8, τεὸ υἱὲ ουιῶ ΤΩ μα 

τα. τεὸ ὃ οἱ αΐρον σκέψεί. δεῖπω κεκτικῆς, δ᾽ 

Ἐὐ διά θ.-»βοηοίἶγα ἴῃ μαυ ΡΟΣ ἀιιαγ ΘροΥϊταγ Γδητίηδ,. 
Ῥτο 1. κὶ 4 αὐοεγμῆύη ϑυρὲς εἰς ἐκρρίω πῷ ὕδατος. εὐδία. 
δεᾷ εὖ διαῖος Ρεη,οἰγοιηἤσχα πα  ἴκπ (ογίθεγς νὲ Δρυά δι 
διῶ θ. χε μοίῤῥοις καὶ τοῖα τι γεὼς. δὴ! ὃ καὶ αἰσλία ὀκρεῖ ; ἃς γι 
τοῦ. ΗςΠοά.2. ἔργων ευ φια)θ:.} χεέμαρος χείμοῤῥῷ». 
εὐ δίαγον λλΠ]Ἰο τὶς σθη ἶσα] ς. τὸ γειμαμκεῖον μόριον δστὸ Ἱ ἐν 
γινομῆμων τρημϑέπων δια «δὺ ὁμβρριι.οἱ ὃ. ἃ βεῤκτον, καὶ ἃ Χχ' 
φημιζόύωζιοι. ᾿ 

Ἐυδιαίρετος..7 ἕο] (ΟἹ ΠῚ 52 οῖτὶ ΠΤηϊὸ ροπουγδης, ΡΟ ποῖ 
ΟἿ] ἀροῦσιν} ξαο ὁ ἀταϊάττιιτ, εὖ διαύρετος αἤεωος, 
νοητιις ἀρΡΟτγτι5 ἀρὰ ὙΠΘΟρ γ. [1.7.6 α.12. (Ὁ1]1α» ἔο ἢ 
διαίρετον. 1 13}..1.21.ς.17.Ὀγλξξαθ11ς το 4] ἀἴτιρ τατος 
τησηήτι οἷζ ἴῃ Ρ]1Π1) σοάτος,ντ αΠΡὲ ἀϊςσετιιτ. 

Εὐδιαήτητος ἐς 4110 ἀγ τγαγὶ ἔοι]ε οἴ. ' 
Εὐδέύα τος ἔτι] αὶ νἰέξιι ρᾶγαθ}}} σοητεησιις οἵδ, Χοπορ 

Οἷον, δοσγατ, οι} ΟΡ ΡΟΠἑτΙΓ πολυδαΐκν ανίθ-. Ὑτοππ ὄυδε; 
ΡοΙΤαο τι :ῆς ᾿Ἀπιο] μπι5»4 1 οἰτὶ ΠΠππιὸ ρεποῖγατ, Μ, 
1. Πιοίςοτ. 
Εὐδιακεί μην: .ε, ὈΘπςαοἶ 15. 

Ἑύὐδιάλλαντος. 59 ὁ κὶ νὐν λς}}}5 γςσο ΟἹ ἴάτι, 
Εὐδιαλ ες. ΠΑ Ὀ 1115 δυ ἐμλ 6, 5.14. 
Εὐδιαίλυτος, ἔλΟἸ]ὲ [Ὁ ΠΡ 1157 41] ἔα οΙ]ὲ ΓΟ ται, 
Εὐ διοἰπονοίθ- κὶ ὀὺδιαίφανοιε)α1}} ξ2οΙ]ὸ ροτῆστιις ςαροτς Ροῖς 
Τὰπλς] ρου ἢ 1115 Οἱσον δ ηϊάιις. ὄν δεείςσγοιω τὸ ὑγοθὶ 
411 ξπο]ὸ 41 Ήδταν. 

Εὐσιαύπας Ὁ-, κε, ὁ, [ας 1] ἐχροῇτξιις ργαιάα:. 
Ἐυδιείφϑυρρε,εγὰ “γα ἕο ΠΠὸ σογτιπηρὶ ροτειτ, σοστιρι 

Ῥοττηπιις. 
Εὐδιαφορητίθ-γοἵξ σα] ας "Πὸ Πιοςὶ ροΓρ γα 111 σατο ἀϊρσογαπτ 

ἔάδιως Φιαιογεώ μᾶν οι: 1115 σΟΉΓΓΑΤΙ] Ππττ δυσδιαφόρητοι, Ὁ 
1η 9. ὙΠεγαροῖτ, ὀυ δια φόρητει δὴ, εἰσὶν οἱ ὑγγρφὶ τίμ) φύσιν εἶ 
μᾶνοον ἅμ ϑερικότοι τοις κ) οἱ εἰς χιοὶ δ ον, ἤ 

Εὐδια χυτος» 69 ΕΠ Π|159Ἐπόποπα ἤτις Βαίμγαιη ἔς} ἀπὶ 
ξαΐι [ιο"]Π1ς»4 1} [ας ἢ]ὸ τοί] αἴτιιτ, 

Εὐδια χώρυτον,ιοα ἔα οἸ]ὸ ΟΘΟΓΙΓΙΓ, ᾿ 
Εὐυδεειγὸς ὃζ Εὐδιεινώς, τάς ὄυστα, δ διεινὸς ΡιῸ Οὔδιθ- Ἄρα 

ὝΠΕΡ. ἰογεηιβοτγ Δ ]1π|5 σο Ὠττα χειμέρανος, 
Εὐδδιενίγητος, Παττατιι ας 1159} οΓ. 
Εὐδικία ας. ἡ, {ΕΠ τ|α 7 δικφιοσιυμλν, Ηοπιεγι Ον ἢ.τ, Αό ᾿ 

λοῖσι κὶ ἐφϑέμοισιν αὐάοσων Ἑ υδικίας αὐέ χῆσι. 

Εὐδ υτος »κγ κὶ ἡγ 411} Εις ο5 νοτίἀτιοπος Βα θοσ ΨΊττιι 

πλο δ ]15,ὀ τος φίθυ δυκώνντος, Σὲ Ἐρ᾿θγασηπητρ ὑσσανα αὖ 
ὠκὺ εν τεῦ τερετρα, 

Εὐδινὸς. οὐ ὁ 14: πὶ αιιο ἀ δι υδεινός, ὃς ἀρτιά ΗΟ οἷ δυ δεινὰς 
τρῴεας κτεσ ταλ μῆμα ἐὺ δινὴ κα τείστεισις πὰ ἀέρος (οΥ ΕΠ’ 

ὰ ςαἷὶ ἔαεϊος ΒαΠ]. γ 
Εὐδιοσὸς.ε. ὁ κα ὁ ἐὺ πορόυτος βάσιμος. Ἔχ Ρς ἰτι5 λο]ὸ Ρεγα 

σαὶ Βαῦοης οἱ τι οἔαοίίοσι φαΐτιι ργαίξαηε, ὙΠ 
ἀς τοῦγα ΠΠροχιπι τγαηταπα ργαίσοητς τάς, 
ςΡ.1- ᾿ 

ΕὐδίοπῆΘ..κ, ὁ κὶ ἡ, ρεγ ρἸοιι59διαφόνὶς» ΡΟΙ ποῖ ἀιις, Α 
διὰ πί ν ϑείλα ἢα δ διοτῆ οτέρᾳ τῷ ποτίμου ποιχυτέρᾳ ὥστι, 

Εὐδείθ.,κ, τ τὸ ἡ ΓΟ γθηιιβοτγα 41} {π|5γ εχ ροίτιι5 οὶ, 
τταπ.}}}018 ροστιις, ΟὨγγ οὔδοντάς ὀυδία, Υ 
Εὐδιόων,ττΔ μι} }1Δ 5» Γογαπαη5.» γα μα Ή}Π5.» ΑΡΟΙΙΟΣ 

Ατροπῃκόλαῳ ον ὄυ διόωντι, 1 εἴτ, ὀυδρεινῳς Ἰ 1.4 οαπὶ. 
διοωντες, ΠΔιιῖ ϑάῦαμι τιφι 401}11..Α γατιις, ὄν διοωγτι 

οὐκ υς Τοηπΐοιιπι αὐτῷ οἵδ δυδεόων ρτὸ ὃυδιῶν Ὁ ὅυ διάω; 
Ἐσ)μητος κὶ ἐὐ δ μητος ἐγ καὶ ἡ Ὀςης ξα τ] ςσατιιδ,κφλώδι 

Ἠεποα. αἱ γδ γωναϊκες ἐὐδιμήπων 5) παυργωνγὶῃ τατνῖδ 

τειιέξῖ5 ὃς α'ἀϊΠρατίδε ,, 
Εὐδοκέο μαι». σομα!»αρ ργοβοτγςίιρτα ἴῃ ἰδοξέωγασοορ, 

Πο.ΡοΙΪνΒ ἴῃ χ. Β Ὁ ποινστέμδυοι ῥωμαῖοι απονδιαὶ χαὶ δ 
κουυῆύας γαλείταις, ρτοθατα5 δὲ ἀσσερτας.  ογοῦ (εἰ 
Ἰορία νΠτατὶίς, 7 αιια»ημὶ οροτς οσπιφμα .}}1 
Βαιιήτ,ἰς ἀυσδοκεβόϑει ἀϊοίτιιτ, Οτέροτ, 1. αϑεὶ εἱ 
παῤῥησιαζόμδνοι τίω) ἀλυϑειδμω, ἵνα ἡ πὸ 

Ἷ 

δ)». 

σαπὶ μος οἸορίο ἀδπιποπιμγα]ιοα θεῸ ποίϊπει 
αι Πγιι5. ΗΝ 

Εὐτρκέω, μι, ἤδω κατ κοι) ζεῖ ςθτοτ ὃς ἰατιάοτ, ἤπσα 1Π ΟΣ 
ἀτάις ὁρίῃϊοης, αἰ ἰον᾽ ἀδοτ,ίποίανοο, γ]46 υὐῦθε 
ἐἰ δὲ κ(ω,ασαυϊςίςο ἴῃ ορἰπίοης » φασί ταἱ πὶ ρἰδοῖς 
Μο.Εὐδεκῇ σαι πινι»ἷη ἀπιοῖς Αἰ σαι Πὰς πῃ σβαγίταςς 
ἴζετο,ντ Οἴσογο τη 1 α] το τα! ουῖις οξοῖο ἀεἰ ςἔϊᾶ 
δοςορτίμπαιο μασογο β θὲ 1η αἰΐαιο Ρ ρος 
Ῥμείέίοπο,το υἱὲ οἐὦ πρώτογ ξξξ ὃν δοκύῖσας τι ξένω; 
τα ϑμείαν ἐπεποίητο κεχαρασμῆύως γ τῦτον ἐπεβάλλετο κυ 

ριύσα τὸ πόλεως» Βούριτις οξΗςῖο ἀεἰςζλτιι5 Βεπφῖιο, 

ὶ 



Γ Ἐν 
᾿ 5 ἶ , 

οπῇι Ἔτσ Ππο[ρίτοιι, ΡΟ γ δέμας ὧν δυδοκήσουσιν ἐσὲ 
υὑποκοιμόμωνγποη ρα ξὶῖς χα φιιοἴξξε, [τοπὶ σλεο-. 

ὅρρις δυδοκῆσαι » ΠοΙῚ ΠῸπ ΡῬοτοῖι νὲ δῃιδίτιο ἢ- 
πτοητά τ ἃς ἴῃ 1ἰς ἔς σσητίποας ἀτάιις ἀσαχαῖο- 

διιπι εἰξ ΡοοιΠανο αἰ] π|5 Πἰτου ς 10 ῬΙΡΡΒΟΝ 
ἃς Ργδοίριλπι φιομάατη αἰδέξιιτι πσηιῆςα-᾿ 

Ὁ. Αταδγοί, νοτυλτ,πσοτς ορτίπηιπι. Ητογϑαγ- 
Ῥυτατ ύοεοπι οἷο ποιάν ἃ [δρτιαοίητα ἱπτογρτος- 

Ἴλπι 5 δὰ οχρ  Ἰςαπάαπι Ῥτορσίοιαγοιῃ Ἡοδταὶςὶ 
ΟἾτας.3. συ εἴ ὁ εἰς μου, ἀγεπσυτὸς, ἔν σοι ἐν δόκηστε. 

55 ὅπ 7110 ἀοα 16 1}} ὃς ΠῊ}}}1 σογη ρ] οἴτιπι οἵξ. 
“γι. ἐν τοροσφοραῖς ἀσεβων, οὗἸατίοπος 1πηρΊ ΟΓΙ 

Αἰ οἰ ΠΠπυπιτις ας ΝαΖαηζοπιτατ, νθι ἐυ δοκεῖν. Ἰὰ οἶς, 
νγ κατα τί ϑεόϑειι. ὄϊν δοκεῖ καὶ ψυχή κου ἐν ἀντ, ἱρίς ρτοβα- 
δο,οαρῖτς ἀεςσϊπιό 44 ΗΟΡτ.Ο πὶ εἰς. Νλττ. 12. 

ψυχῇ μου, ἴῃ αι ἀσινεῖς ααΐσηα τῖςα. ΑἸ 
ἴῃ 410 πἸ1Πὶ σοι Ρ]αοίτιτι εἴτ, 2. Ῥοιγί τ. ἴῃ 

ὁπὸ σοτηῬ οι. Οὐπὶ Αὐσυΐατ, δυσδόκησεν ὁ ϑεὸς τοὶ 
Ῥίασοητ ορογὰ τιιας ἴσα 5 νὰ αἰτὰ φαϊτῖο σοπι- 

ἴῃ σαρίτο ποπὸ Ἐς] 6ΠΔ 15 ΘΟ οπιο  ἰ598ς σλρ. 
ἰδ δύκηστες ταὶ ὁλοκαυτώματα, αα Ηςρτ. Οιππὶ πιῇ- 
ἐ μοι πῶτο ποιῆσαν τπῇ ἢ Ρ αοίτιμπι εἰδ 14 ἔτςοτο. 51- 

ζησεν μοκεδονία κὶ ἐχοΐανν ἤιτη οἵ Μδοςάοηϊα ἃς Α- 
Ῥίτς ἀεοιποαιίητο δα  οπηδη. δέ λά (ογίητῃ.ς. 
ς σωῖσαι 5 ῬΙΔοιιῖτ Τ)οο [Ὀτπιᾶγο. ΡΟΪΥ ΒΒ. ἰη 2. πάλιν 

» αὐ) τὴ εδὺ αἰωγχοιϑνέντας, ἔεςῖτ γε ἔδοιπι θοῆς ἂ- 
τῷ πιο ντ ἀοψι!οἴσογεησ ὃς σοπτεητὶ εἴςητ, 
1α ΟΕ]. Πθεητῖα ΡΙαατ. Ρ]αοίτιιπι » αιιοά ςοεῃ 

7116 ΔοσοΡ ΤΕ ΠΊ οἰ τ σοπιρεσθατίο.ργορεπίι νο]- 
Ἡϊογοπυπ,ριιτατιν οοςπὶ οἵἷο ποιι3ΠῚ.. δ ἃ {6- 

ξογΡ. έλαπι. Ῥογγὸ ὀυδυκία ργορτί ἀϊςείτιτ. νυ 
οἰ πὶ Ρ]αοιιήτ, (4 οτίαπη τειϑεὲ ραςιτ. πο ἀϊΐπαντι 

ἵπος θεποσοπτείαπη ἀρρο]]αι ΡΑιῖΐτς Αροῖζο]. τῷ ϑεοῦῖ 
᾿ὡροηγούμῆνον ϑέλημα,ντ ΕΧΡομῖς ΟΠγγ(οἰτοπι.η- 

᾿Ῥτοροῇταπι Π)οἱ ν οἱ πτατεπι πα 111] ρ] βοίτιιπι 
ἀτιτα πὴ θΕ πο] οητὶᾶ Ὄχεγόογο. ΝΑ ζαηζεη. ἀς 
εἶνα,  ὀυσδοκίας, ταῦτα “ἡ οἰξεσίως.1}}2 {ρουταποαπὶ δὲ 
ἘΠΊ ῬτΟρΡ ΟΠ Δηλάτις φηϊπη] ἀθτς ξίοποπι, πσς Ρο- 
Πγδυτ. ἘςοΪοΠαῇν.ι δυδυκία ἀυτν πίστις κἱ πραότης, Ἐτ 
δρορίσας ἡ μώς εἰς ιἰοϑεσίαν διαὶ ἰη σον χοις- οὐ εἰς αὐτὸν, 

πῇ θελήματος ἀπ 5 41] πος ἴῃ ἀἀορτίοπουιν ἀρῆς 
Τοίπιπι ΟΠ γ τιιπ ἀμ {ΕἸ ρίο . ρτο αβεόϊιι ργοροπίο 

πητατῖς [π8:, Ετ Ἐςο ΠΑ τοὶ 18. ἐαὺ χερηγήσης τὐ ψυχῇ 
ϑυμίας « ἢ δηΐπιο τιῖο πάει] {δτῖς Ρτο αἢξέϊῃ ργο- 

Πτατίς. αι]. 4.4 Β οτπη.ς. το. ἡ μϑὸ δυσυκία ὁ ἐμῆς καρδίας, 
ἰάςιπι νΟ]τιητας σογεῖς ΠΊςὶ, 

γα, γα ΡΓΟθΙΙΣ Πα οτ, ποίηση Το ιοΥ 5 οἷ λτις 
ὅν δυσδονεμεῖν ἃ νοἰἱδ Ῥοης ἀτάϊγεννεῖ ἀριιά νοβ.)6- 
ὑκεμεῦ αὐϑοὶ τεῦ βασιλεῖ, ΓΕ ΡῚ σοτηπιοπάοτ, Ἠθγοάοτ. 
τὶς. νη τὸ τῷ ϑεμις-οκλέοις δ ἐ χέ. ὃς τῷ σεξιφίῳ χοιδὸ- 
»γτι ὅτι ὁ δὲ αὐτὸν διμοὶ διοὶ τίω) πόλιν δυδοκιμοῖ,βςς.ΟἹ- 
τ. γε ΤΠ ΠῚ Π Οοἷος ἔοστιιτ δου 1 οἰ] ἀπ ἐιὶ 
αἰ ς, ιπιπι 1}16 ἀἰχ δος, ποι εἰιοι Πια θά Ρὰ- 

1 [ρΡἰςπάοτομη αἰουτιιπη . ὅζο. ΠΌοτατ. πϑοοὲ τοῖς 
εἰ Ρ 4]105 θοης διιάῖτο ΓΊατο [1.5.(ς ἈοριθΙ. 
. 24 Πα πη οὨ σι πη ὃς Πση!ῆςας Ὁ αἤηὲς [αάἀτὶ» 
πίη. ὀἰυεδκεμιη φάντες πδοὶ πίυλ μεγαροῖ μοὐχίω, 
ΒΡΆΤΟΏΠ ρταἑ το. δ δυχεμεῖ τορὸς ταὶ σρατισὲ κ1 11 ῖς» 

ΓΙυτατο. ἴπ ΤΥ ομγρ. [οι ἐτία πη. Πσηϊῆςατ ὀυσδοκεμεῖ-, 
δα, ἀκρόαμα ἢ ἰω ὶ ναϑίθ: ὄυϑοκεμου μῆμον, οτατ ατι- 
ΕἸ ΌΓΕ ὃ ΠΟΌΙΪς ἐπ αὐ ας ις οἵδ ἃς Γαιςϊαηννῖ- 

δ Γοτῖα αἀορτίο οποτυποτηὶπῖς ἔρ! επάοσ. Ρ[α- 
τοιδϑοων ἑ νέοι καὶ δυ δοκεκήσεων καὶ διε δύξων ὅξπτηθευ-. 

ἰἀεηη,ταὲ ᾿5 «αὐδῷ ϑτών ὄυδοκεμιίσεις ἐμβα»λ ὑντες. εἴφ- 

ΕἾΝ εἰ γε ϑεὸ τοῖς ὁσίοις ἃ φασι ϑεοιὶ διδόναι! 1. ἀΕΟΥΩῚ ἃΡ 
Ἔππιογος ὃς σου πηοηάδτῖο ἢς5. 
Ἐ55 Δ ἀτη1τ4 Π 1150 ΡΓΟ δ ατιι59[χυεἰλτιις αἷο ΠΟ ΠΊ]- 

5:ΟἸΠΠΠ15 ΟΡΡΟΠτ ἐπονείδιςτος δ δδκέμμος εἰς τοὶ τοῖ- 
τησπι οΠι[ατΠ159 ΠΟ ποταῖῃς ἴῃ ἢ] 5. ῬΙατ ἧς Γιορ ὀὺ- 
κνήττιιτο Ῥτ χη 5,1ἀππὶ τοί άοτη. πόλεως δ δοχε 

αν χαὶ ἐχχειὺ,δζο. ῬΙατ,ῖη ΑΡοΙοσ.ντθὶς (ἀρίςητῖα 
Ἰ ΘΟ. τοὶ εἰρίωδης . πίω 3. διχαιοσύι ἕω δἰνδδηεμον υδρὶς, 

αἱ μ(ϑ5 κὸν δ)υυνα μβῤίω «δ ὀνρις ἀφελεῖν. καὶ ὁ ἔχοντας 
ν ἀϊοῖς ατιο εἰ δυδοκοια Γν Π4591. Ρτοθατιιηι ἃς ἰατ- 
Ἰη1δ 115. χ 

ὁ Ποιπλίπιμηι σοοδτοτ,θος ει ἀν δοκεμω, ἢ τ ς]α- 
ὅτεραᾳ ὡς αὐτὸς ὄυδοξησων. αὐτὸν ἀφελήσων, Τοθος 

ὑνοτῦ υγιοήνειν, τὸ πλντεῖν. τὸ δυ δοξαν.τὸ τα τέκνα τη ἐν, 
[45 ΠΟΙ πιο θο Πα ἔχπηα. [α115.6 ΧΊ ΠἘἰππᾶτίο θοη 4.5 ]0 

οἰ τ, τῦτο τρὸς πολὶ ὧν ὀυδεξίαν σοὶ οἴσει. μος ΕΡῚ ο]ο- 

ὭΠΪ τος ὁομποὶ ϊαἱτιοτορ τασεινάσει ἕπεται ὀυδοξία, 

Ξ 

δρυ  Σ 640 
Τοοτιἄς Ργελαρ, τοσούτον ὀσυξίᾳ εξὺ νοις υτεέβαλεν ὥςτε καὶ πν- 
τας δὴ ϑυμεῖν ἀυτῷ μαϑυταὶ ἔῃ), ΟἿς.35.ἀς ἘϊηΙ δμάς δόμα Δάζοπι Εἰ 
Ξηα(αιιαπη οὐαὶ ὀϊδοξίαν ἀρ ρο]Ἰλητ., ἀρτίτις οἵ πος 'οςο θοπᾶ 
ἘἈΠΊΔ ΠῚ ἀΡΡοΙΙασς αιιάτη 8] οὐ δηλ) ΟΠ ν ΠΡριὶς αυλάοαι ἃς Πῖο 

ϑοηοςο»ἀφτγαξϊα ντη]τατε τς ἀϊοίταπι αυϊάςπι οἷς οἁπα Ροτ- 
τσοπάπαι οἷς ἀϊσοθαης, 
Βυύσεξί., ἔνδοξιδ., Βιι4. (Οηγηι. 
Εὐδωλθ- ἔτιισῚ Γογιια5. ἀἸοτιιτ οὐία πὶ χρυσὸς ἐς ἐὺ δούχοις, ΑἸΠΟΙ, 
γε} ὁ 65 δέλοις χρώμθμιθ: ΡΟ ΠΧ]... 

Εὐδραίεια, Πιις ὄν δρανία,νἱοχἰοιὶ, ροζουτῖα ρας Δ. 18]}, δαρίςητ, ὃ 
ἀὐδρόμές ατον ἣἦ χερσὶν ὀϊνδ αὐειὸυ αἰτεΐτω., ὅζς, 

Εὐ εἰδῶν τὸ ὄν ποιεῖν»1 Λοπο βισοτς, ΑὙ]ῖο.8, Ετ ὶς οἱ γδ ΔῈ αὐετίω φίλο 
ὄντες. ἀν δρᾷν διρίλοις τροϑυμοιώπαμϊ, δου ς βοἰϊς αἰῆςοτο, 

Εὐδιρομέω,ω, οῃο σιγγοςἱη ΕρΊροοὲ δυ δ᾽ φρμιοιυῦτες ἀρ Ί ταῖς γαϊζτος, 
Εὐδιρρομίας,κ ὁ λάοπν ἡηο ἃ Αὐδδρίος. 
Εὐδρώς, Πτπηϊτογοἐνέσρως, βεζαίως, ἐὺ ϑέω ΠΟ, οἢ. 

Εὔδω, μ᾿ ὐσωχἀοτπλϊο [Ο ροτοταιιϊοίςουἱαςόο Ν οατ, Α (ο λα Οἀἁ, 

δ δεν σ᾽ θὔκολοι, οὐ δωσε κύρτοις πο ἔλυτ ηἷς πα[Ππ5,1:Ρογ ποέξξειι ἀϊ- 
[ροῆεῖς, ΡΊατι ἐς Τερ. 

ΕὐέανίΘο Ρ]οἰγὸ νοἤέτιις. , 
ΕὐεύρΘ΄ ταις ἤγαγες ἀσφαλὴς, βέξαμθ. Ἰχυρός. θεν. ἵππος. οἰϊ 

ποιὸ ἐσχαϑηται αὶ ἵππεις, Χ οη. ὅς δριιά Ηἱρροοτγ. ἐν τῷ εἷξὲ ἀέρων 
δον Πα: ὅδ εύτροι ἀἰςιπτιιτγιιὸ ἴῃ οαις. Πγγλῖτοῦ (ςάςφαπτ. νΌΪ 
τάτηθη ἰδρΊταΓ ἔνεδρον, 

Εὐειδιὺς, ἐξθ-, ὁ καλήν ΡῈ]ο]νοτοσοπ ρίςοιπις, [ρεςϊοῇις » δοπᾶ ἱπάοϊς 
- Ρτα τσ 5.ΡΙατο ἴῃ Ογϊτοη ο ἐδόκει τίς ἐμοὶ γιωᾷ πορσεχκ;ούστι καλὴ 

καὴ ὄυειδὺςοξοταῖπα ρα ΟΠ γἰτιάϊπο ὀχ  πλϊαοὶς τάς Ὠϊαέπιν ΟΣ 
πης ἰοοιμη τγδηττ ἴςς Ῥτορυτὸ ἀς πχιἐτογίθιις ἀϊοἰτυνοιοπι- 
φάπιο τι ϑεοειδὶς ἐς νἸτς. τὸ δ)ειδὲς, ἤροςῖς5. 

Εὐειδύα. ρα ΠΟ γλτιιάο :ορροπΐτιισ τῇ δυσφδία ἀριιά Λεσβ, κοίνι6- χοὺ 
δὐειδία, εἰς δουλείαν πί πῆ εσι, 

Εὐείκας 8.4 σοπιοέταγατη ἔς  Π1ς,εὐκολίδ᾽ εἰς τὸ εἰκαξϑυζῶν!. 
Εὐεικτέω, ΓΟἰυΠἘι15 Ππ] ν αἱςο. Ηοΐν ἢ. ; 
Εὔέεικτος,:, ὁ, ἀ] επ5»εὐπειϑιὴς,θεπς οοάοπϑ πη τ στ πο ἢ ἴϑ, 
Εὐείκτως; ξᾳςἸ] ςρτοκηρτὸ, Ι 
Εὐειλδ.ε,δ ἀρτί σις, ἀρτσαπάτηπι Ρ ΤΙΝ 9 ΝΥ ἐὔειλον χωρέὸν ἀρᾷ 

Εἰ τ. 1 ἀεππ χιιο εὐνλιον. 
Εὐειματο, θοῆς νος Πίτιι5.εὐειμα τῦστε ἡ οἶξις τῷ σώματος, ΑΤ ΉΤπ ΚΠο- 

τοσῖς. μαδίτιις σογρογίς υ Ὁ]. οὐπαζιι5 ρα ςΒτί5υἱ εὐειμααῦσαρ 
ψο ρει ρα Πσῖς ογπατα. Ν 

Εὐείματος, δύ Ἐὐειμῆν(θ., ὁ ΟΙοσάπτοτ οὐ] τιισοοης γοΠτίξιις, ῇ 
Ἐὐείμων,οπς ὃς ἜΙοράπτοσ ν οἰπίτιις ΟΡ ΡΟΙΐ τι το ῥάκια ἡμφιεσμα- 

νῳ,Τ ποτηἶιο. 
Εὐειρος θη άπιὶ Βαθοης ἰπαπὶ ΗΊΡῬΟογ. 
Εὐεΐσβολ Θ-,., ἔιοἸ]Ἰς παρ τοῦδι. ἐν ἌΣ ὙΜΗ͂Ν 
Εὐέκκρατος, κε, ὃ, ἕΔΟΥ]Π1ς Δα ἜΧ ΠΟΥ ΠΟΠάτ 15 [401115 ἀφ ΟἹ 561: ας 
ΕΧΟοΓηλτητ. Ατ θη ἐς ροπηῖδν τὰ Ὁ πεπότων δυχυλότερα οἷω ἡ ὼ 
γλυκέα, ἡ δνεκκρατότερις διαὶ τὸ «υψιν μὴ ἐχάν γ αἰ πΣῊ πο Πποπτῖα» 

{ὰθαπισοησῖδ. 
Εὐεκτέω, μι ζσω, [πὰ (λπαιϑον αἰςονθοης ἕαδεο. τορος Τποδ.λυτα- 
ες καὶ ὀνεκ ν᾽ πῷ σώματι. οἸ ςσαη5 ὃς Βα τ οτ ίοιϊ ρί οπιις ἴπςςο: 
ΟΡΡοΟμΙΤΗΣ ταῦ κοιταμαθαίνομο, : 
ΣΑΙ ἰμονον ἰάτος μαθοηςοθοηᾶ ἔπιξης ναϊοτιιάίης, δα 

πε μα τιν ὑγείῳ διὰ ζῶν. Γλον ἐς ΠΟ οτ,ἐπεμελειτσ δ σωμφσιείάςι 
κ᾿ ἰιῶ δι, ἔκπης. ς Ἵ 

Εὐεκτικὸς οὐδ, ὁ πο ΟΠ αττιλ5» ἔχ πιι5901}} σοτριιβ θοὰς ζομΠίξισιπι εῇ, 
δυεκτικώτερος τὸ σώμαςοι σογριι5 οἷν πη ΟΠ 115 μιαρίτασι ὄνεκτικάς 
αὖ ΑὐΠἢ. 6. τ ϊς. ὃς ΠῚ ἔερίτις ἀισιητιιν τοὶ τ ὀυεξίας ποιητχα» 
ξοιηπιοάα δά θοησπη σογροσῖβ να]οτι τη οπν (ρεδαπτια,ας [Δ- 
εἴεπεῖα δὰ δόμα σοτρογὶς μα τα ποπ].. Ἢ 

Εὐεκτικώς ργοΐρεγὼπς [Ατὶςυο,ετικαῖς. ἥτε ΠΟΥΡΟΤῚΝ Βαθΐτιιν 

Εὐεκτὸς ἴλοης βαδῖτο σοτροτα ἃς Πγοπιιη5:ΠῸ Ρίατο.. ἥ Ν 
Εὐέκφορρε,ο᾽ καὶ ἡ ξουτα]1ς. ὀυσέκφορος οτίαιιι αἰ οἴταΓ τὐνΠΠογ ῥαδίως κυ 

φοργεῖστε,») τελεσφορφώστι . ἔσεςιιη 44 δ [εις ΚΈΟΌΙΕΣ ῬΕΣΙΟταΣς 
ΛΑ ἐνιφ έρω τὸ τελειοτοκεῖ, ποὶ 3 ὀκταίμίωα «ὗε “ αὐ γυπῖεν; θ δ 

τόποις ὅπου δυέκφορρι αἱ γιυυάγκες ἱὸ φ' φυσι τε πολλοὶ ῥαδίας κ᾿ τικτέσις 

γπυνώυδυα δωΐατω ζῆν, Ατιίτοτ. 7.810. Απῖπὶ.. : Εκὴὰ 
Εὐέλεγκτος 50 κἡ ὅγ 61 ἕλοι] ὲ τορος ιοηα ροτοίξ ̓ ὙΡΗ συ ἊΝ 

τοῖς ]} ρους τ. ὅς ἐνέλεγκτος ταῖς αἰ σεσι ΠΕ] ἔλοις ΠΌΡΕΝ, ΤῊΝ 
Ῥοτεῆ. ὃς ἃ ἰεμῆθες ργοβαγὶ ἵτοπι ΠΣ ΠΕ ΡΝ σον θμν τόν 

τηοηῖο,οΐ 3 κιωυικοὶ ὕτως ἐκαλοιώτο διεὶ τὸ παῤῥησια φι μον (ὅν 473 
κτον, ἰςρσορτογ ρτος Ππήτατοπι ἀά τοργομοπάςηδιιπι. ΩΝ 

Ἑὐελκὴς , ἀπ ηι1ο ξαο!]ὲ ν]σι5 ἔππάτιγ ΟἿ. ΟΡῬΟΜΗΓΙΣ οὶ 9 

Θαΐςη. 5 
Ἐνελπις δες, ὁ καὶ ἡ, θφης ἤρεγαπδοίρεπι τοιἠπϑητοίος ἐπαρο τ. 

ἴῃ ΑΡοϊορία ϑϑογᾶγ. διὰ γρὶ ὑμά οχο Σ αὐϑρες οἸζκ τα 5. στ τ 
δας ἢ) τρὶς ὃ ϑαίατον. καὶ ἥν τι σῦτο διανοεῖ ὅντα ἀληϑὲς 5. τι ψς ἐξ 

αὐδο ἀγεϑώ κακὸν ἐδὲν. ἔτε ζωντι. ὅτε τελϑυτόσαντιγϑίς.ΟΧ {ιο ον 

40 Οἴςσετο ρυάιηα Τ αἰοι]λη. Ἰὴφ νὸς φυΐάοιι Τυάῖοος ̓  “ΕΣ 
τὰς δ ΟΠ {{|5,. ππουτοπὶ τ τη γι εἰς, Ν ὃς φῃΐπη συϊαιᾶπη θῸ 

πὸ «παἷϊ συλο αι αππὶ οἰεπιγα ΡῬοτείε ᾽ πες νῖιο πες ἡελτταὶ 

(πὶ Οεμϊτίας, Ασεῖβ, τὰ Αροραὶν εκ. τ μελιόεῆς αὐχειν ὑξιν 
δ ἐλπιδὲςς ᾿ ᾿ Ἀ 

» ἐν 



»" 

ότο Εν 

Ἐσελπισὶ, δοπα εις Ὑ Πσορ 1]. ἴα ἐπΠεῖτ, οἰτ]. 
Ἐυελπηςία ας ἡ θοηο ρος» Πάιιοῖα, Ασιτοσ, ἰη.3.Ετῖς, αἰια σ' ἐυελ- 

πίδων ὅδε. Οἷς αὐ Ατεῖδ, ποις τὰπιὶ πὶς ἐνελπηςία [Ὁ αταΓ τὰ πὶ 
᾿ ἀδιαφορία, ᾿ 

Ἐἰυέλπις. Θ.. ἀπῇ Βομα οἵ ἔρς, ὁ ἀγαϑοὺ ἐλπήζων, Βιιάδειι5 ̓ η ἐριτο Πς 
Ροϊτογίοσῖθιις., 

Ὑ νέμζατος ἱπρτεῖϊι [ας Ἰ]]ς. 
νέμξολθ- χαοα, Ἰητιαῖι ξιο ]1ς,1.ἐυτωρόσοσος , τῇ 4αιά πὶ ἱγγιιπιροῦς 

μιοῖϊος [ποιὸ ρο]ππτιΑ υαποτοΐη 7. Ῥο τ᾽ ορροπίσιιγ παῖς δ- 
σέμξολίϑ. καὶ δυαπαῤσοδθο, 

Ἑνεμέσμοοπο γοσιίτῖο Πισοοάατ. 
ΕἾ νέμετος»κοδὴς ἕλοΙ]ὸ οἰ οὴς ν οὐ το πο πη. 
πυεμῆς, λοΙ ὲ ν οπιθη5. σΟμτγάγιπι δυσεμής, ἐνεμεὺ τέρφις ποιεῖγγνο - 

πιϊτίοπος αἀίιιατ, Ὠτοίς.1.2.ς.292. 
Ἑἰυὲμηλωτος. γα ἔαο ΕἸ Ἰαδίτιιν ἴδιι Ἰῃ οι α τ, εὐ χερωὺς πήπων, 
Ἐ υε μπῇ ως, ργΟο τε τοτο Ια 111 σταάιι,ευεμιπ]ώτως εἰς ταὶ παῖθη ἐχέ, ἔα- 

οἰ ἰὴ ροτίςαϊα ᾿πο  ἀττ,χιΐ ἔοι ὸ ἴῃ Ρογισυϊα Ἰαδίτιιν,, Π1οΐς. 
1.7: ραρι1ὲ 

Εἰνεξαλει πῆ... ς 1115) 4ιιῖ δας 1Πὲ ἀοἰοτατ, Χ οη, 
Εἰνεξαποίτητος.«,ὁ κ᾽ ἡ, ΓΔ 01}}15 ἀδοορῖα. 
αὐ νεξέλεγκτος, νυν ὁ καὶ ἠγοοττι15.Ο ΧΡ] οτάταιβοθοης 410 πΠΠ|5, Ῥίατο, ἴῃ 

ΡΟ]. ταῦτας κα ἀλυηθύ δὶ να ἐνεξέλεγκτα, 
κ υεξία ας, Βοπα γαϊοτιιάο, ομα σογροτὶς παθίτιι4ο, εὐρωςία σώ 

ματος, θοπιῖπὶ τορι Χ οπορ σώματι ἐυεξίαν ἐργώζεδδωι φοτρο- 
τὶ ςοπηπιοίδπι να]οτιἀϊποιπι οββςογο. εὐεξία τῷ σώματος. ΑΓ. 
ςπῖπος. ΠΙρροογαῖ. ΑΡΒογι πο τοττῖο [ἴδτο ργί πιο ἐν τοῖσι γυ- 
μναςιἱκοῖσιν αἱ ἐπ᾿ ἀἰκρον ἐυεξίαι σφαλεραί,ςοἴϊ εὐαπἐυεξία ργοίροετι- 
τα 5. Πχ Πιοςο τις. 42. ι 

Εἰ νέξοδιδ., ὃ κἰ ἐγ ξλοΊ!οπὶ ἐχίτιιπι μα επς5, ς!]}ς δά Ἐρστο πη. 
Εἰνεξος εγδοἸηἀπ{Ἐγ τ5οἱ προηϊοίτις, ίλπο ὃς γοθιπο σογροσα. 
Εὐξπειαγίεπὶ 4ιιοα ἐνεπίκ,καλη φρρίσις. 
Ενεσηρέαστος, οἰ ἔχο 1] ποςοῦὶ ροτοῖς 5 ἕλοι] σα] απγηϊα ΟρΡοτ- 
ταμλιις. ΟΠ ΓΥ [ΟἸτοπα ἐς σογρότα Βυσηάπο τος ᾿μ1πγ115 πιον 1. 
τς ορμόχίο. Οαΐςοη. ἰδειιπάο Μοὶμοά. ἐϑεκρηρέας"Θ- υὺ τἶα 

ζω ϑεν ἀπιών, σαιλτιιτι Ἐχτογηαγι πὶ ἰμ1Γ}]ς. ἐδ ο 1] τοηταζιτν 
Ἰπϊαγίὴς ὀχτογηΐβ ἔα οιὸ εἱς οσποχιι5.1Ν42.ἔςω 9. καὶ τῶτο ν᾽ ἡ - 
μετέρων εὐεασηρέας"ογ. 

Ἐσυεσηξολίθ. δ Ἰάς πὶ αιιοά ἐπηξυλθ. ὁ χαιλως δημξάλλων, 
Εὐετηξολως, 21 οΠ ἐ,τεί ὁ, σαφαῖς, ὀρϑως, 
Εὐεαὴς,ε.9-.6 καὶ ἡ, ἐχοιιπάτις. εὐεαιὶς φωνὴ Χο η. ΡΌΪ] ΟΠ γα νογρα ἃς 

ἀρταδς τὸ εὐεπὲος θοπα νογπῆςατῖο, Ρ μτ. ἰη νῖτα Ηοπι. Ηοτγοί. 
ἴῃ Τογρῆο!ενεπης λύγος». ἔυλογος, 

Ἔυεπία, ας. ἡ, θΟΠιιπα  οΥ διιπιον ὁπ τας ἀἰσοη 1, λοι 414,αρτα οῦ- 
ῬοπΠτϊοροϊοςιιτῖο γεηια.ϑορ μα ΟἘ ἀρ. τγταμ. ἐυφημέα 5 [εὶὶ 
ϑτατα οτατῖο ἡ ἐυεπείας οειεκαιπᾶπι θοῆς ἔμογας ργοσατιις σο- 
βίης παιπτῖμ5. 

Ἐ᾿υεπεξάλδυτος, «οἱ χαὶ ἡ, ἴα ο1}15 αὐ ἸλΠ 4185 ρατίοπάηπνῥαδύως καὶ ἐυ- 
χερώς δηιβελϑυυυᾶνθ.-, ᾽ 

Εἰ υεπίγνως"Θ-, ἔο1}15 σοσαϊτιι, ἐυχῳ τάληπῆθο, 
Ευεπίϑετος, κο χαὶ (ας 115 Ἰπτια [τι ὃς ἀσρταῖζι, 
Ἑὐνεπίλης (8:2 ΟΝ] Πιῖο Πιδ5.οια Ορροπίτιιτ μνημονικο δ. ΤΉ ΘΟΡΕΙ]. κολ- 

χρν γδ φύσις καὶ μνημιονικὸν πυρὸς κφικι δι καὶ “αἶα αγαθών ἐυεπηληξογ. 

Ξ᾿ νεπιμίκπως ΑΒΗ τον Οο!Π ο(εὐεντεύκτως ἀπτιπι ) ιπηαπίτον Οἱ τ 
φοτιΒοηϊ σπὲ ὃ ςοπιῖτοῦ Τογοη,ἐυξυμέόλων, ἐυνῆν ὡς φιλανθρώπως. 
τρα ὡς ἡμέρως. ΡΟ] Ππιχ {100.ς΄. 

Ἐ᾽υεπίφορος, να αὶ ἡνρ τος 1115, ΡΓΟΠΙΙ5,ὁ ὁρμητικώς ἔχων, δέφορος, ἔχ- 
οἰὸ Ιαθοπςυν πάς εὐεπιφόρως. δια) Ευεπηφόρως ἐΓχέ Ὡρὸς τίμὴ ἐγ- 
γυτάπῳ ϑείλατταν, αὐ Πηϊτίπλιμπι Ρεΐαριις. ἕας}ὸ ξογτιιν ὃς οσ- 
ΠΟ] υΐτεν. 

Ἐ νεπιχείρητίδ-, ἔς Π1ς ἐπτια [ινσαρτιι ας. Π15» Πλ 1 πτὸ τιῖτιῖ5 » Εἰς 1115 
ἀρ στοῖϊα. ἐυεπηχ εἰῤητα Ὡροβλήμσποι Αὐἰζοτο] αιια; {εἰ ὲ απειᾶ- 
τιιγ. ΑἸ εχαηά, ᾿ῃ ζ.ΤΟΡΙς. ἐπεὶ γδ π αὖ ἐυεπιχάρητύτερρν γίνεται σπιφέ- 

φέρον γῆμο μῆμον, φησὶ δεῖν μεταλαμᾷανειν ἀἰστιφέφιερον εἰς τὸ στιφέσερρν. 

χαὶ ὅτω ὄγηχέρ εἶν «πειρᾷ ὅτι. 

Εἰνεργὰ ξύλανν Θὐδητιτ ἸΙρπα 4ιοίτιπι πιατουῖας Πὰς ἴῃ [οαΐρτιι- 
τὶϑοπις αὐ Ἰητοίεια ΟΡογδνρυ ςῆγατπα σοτηπηοἠάπηαιο μτδο- 
[λατ τγα ἐγ} ταστηφντ ψἼτγιμ. ᾿οαιιτιγ. ΟὨτΓαΓ. δ) υσεργα ξύλα, 
ἀιοτιιπι πιάτο Ἰητγαξ 1 }ὶς καὶ πῇ πελέκύσει σιοληρα ὕλη, ἱερο 
ὙΒΟοΡΙ ἐς Β11}.1.3.ς.1ο. 

Ἐνεργισία, ας, ἡ, Ὀο πο σςΠτΙδ. αἱ τ᾽ φίλων ἐν εργι σία) ἴηι ἀταῖςος Βοπο- 
Βεροητῖα:. Ποτιαά ἸΝΊςοεϊ. ἐνδείκνυσο τίν μεγαλοωρέστειαν, ταῖς 
φίλων ἐυεργισίαις οἱ οἴ αππῖοος δοηοῇςϊῖς αξβοϊοηάο. ὅηη ἐυεγι- 
σίᾳ αἰϑρώπου εἰ δ ενούς,. αιιο δοποξαλιπι ἢ πουαῖηὶ Ἰαἤτιπο. 
σαρῖτε ἀςοϊτηοσιαττο Α ξξοτιπι Αροϊτοϊοτιιπη. ἐνερ γεσία μοι ἐς 
φείλεται "18 ἀςθοτιν Βοηοἤοϊιπι, Τ λαςον ἀἰά. κείσεταί, σοι ἐυς 
«ργισία, Πα οδίταγ εἰ δὲ σγατῖα, ἐῦ ἐυεργεσίαν τινί ἔν τινε ξενοφ, δ τὸ 
Ῥτιπιο ἑγλζοικ, ζῷ Γἀογη  ἐυεργεσίαν ἐς βασιλέα κατέϑετο, ἰἰ σογα]1- 

τατοῖῃ οτρᾶ τόσοιτι σορ τ τυιῖτ, Τὸν ἃ. ἐυεργισίας ἐκτείγοντες στα 
τίδπὶ τοΐουοητος, ΗΠ] ογοάότ, 

Ἐ᾿ υεργιτέω, μαοήσω, αν κανοπεῆςϊο ἴησις, οποβςία ἰπ αἰ φα σοη- 
ἔοτο εὖ δρω, εὖ ποιώ, ἔπι δ θη ςἤοιβρεης ἀρο,δοηοῆοίαπὶ ςοἱ- 
Ἰοςο. ἐυεργεσβμ. οι βοῖα Γα(ςρῖο. ἐνεργετο τὶς 5 4{ὶ Ὀεηεῆοϊα 

Ἀοςορίτι πὶ Ὀμοδὰς Αςοιίατ, ς πιο βρη, ορὺς λεηῆ, πολλαὶ αὐ 

ἀπε ον ᾿ } «απζοηςθοηίρῃὲ ςοπέοτε Βεπεῆρσίιπι.. 4 

Βουν 
ὄχων εἰπεῖν ὅσοι ἐυεργίτηκεν υἱκκῦς ξδξ αὐήριν πᾷς Ῥαῇηι 
τοτίπος αἰτογιπη. Χ οη ΟΡ Βοη, μείζογα εὐεργετημῆμξι., 

“ διι5 Βεποῇοι!ς αβρέγις. εὐεργετεῖται τίοὶ εὐεργεσταν α 

εὐεργετώ μῶαλα, οι] ΟΠ ΠΗ. εὐεργετεῖ πίω) πόλιν, ἴῃ. 
Βοῆοϊα σοηξογτ, Αγ ϊτοτοῖος 4αίητο Ῥο τὶ ον ούερς 
Κατα ΠΑ αν ἰη ἜΡ το]. ΑὐἸΠορηδη,η Ρίμτο; ομῃ 

τὸ αἰχῖτ, οἱξ τέως εὐλργέτησει δεομῆμοις, ἴῃ 4ιιος ΜΕΝ " 
Ἐ νεργέτημα ατος, τὸ, 6 Ως ΗΟ ΠΠ, ΘΟ ΠΊΟ] τι δε απ υς 

Ὀειποίῆςη. 
Ἐ’ νεργέτης γεγο ΠΟ ΗοιΙσ»εηΘΗς } αυτῆοτ . σθης 

Διιο σοπηπιο 15 ΑἸτογίτι5 ΘΟ ἢ] 6 Π5. εὐεργέτης τ 
τορος θοης πηοΥ τι, εὐεργέτης ἡ μ᾽. ὈςηςΉςας ἱπ 
Απάςσμαγ, 

Ευεργετητέον. ὈοΠοίΔοἸ ΕΠ ἀτ|ΠῚ οἢ. Ἷ ΥΝΝ 
Ευεργετικὸς, οὐ ΒοΠοΗςι9. δωσαμις ὀνεργετικὴ πολλών καὶ, 

ἀλλ ]τὶς ὃ τπαρηις θοποῆοὶ ς ἐπα πα 1 ὀνεργετεκὸ 
Ῥτο ὄνεργετητικὸς, τ φιλικὸς αὐτὶ πῷ φιλητεκός, ν πάο ἘΚΗΪ 
γαλοψύχε, ἔςιε 2 αὐτευεργετικὸς πλειόγων τῶ γδ τροσοφλὶ 
ξας ἰιὶς ἀτιτοπὶ ράτια ἕαςῖες οἰπὶ δά ἀίταιηςητο, 
τα πο εηίπι ἤςτνε ποῃ τηοάὸ ρἵατίαπι τοταΐ 
δτάτιαιτι σΟπτ] ουϊτ, 

Εὐεργέτερ δὸς, ΘΕ ΠοΗσ,ΡΙατο ἄς Τορ, 
Ἐυεργέωνο το ἄυεργεστωνγα ρ4 ΗΠ. Οὐ Υ Π Ν 
Βνέργη 7 ἀρ ΡΟΠ]μοοπὶ Πἴθτο ἴεχτο, σος φατ,ταά ει 

ἐθργη. ᾿ ἡ 

Εὐεργιὶς ε(Θ- ὁ κα ἡ γασοιτατὸ ξηθτίσατιι5, αι δ τείαδξας, 
Ηϊης οἰογραηποὰ τγαθο5 ἀϊέξα δριιὰ γίγγιμ, ἴδγοι 
Ρίτο ρτῖπιο 5 ὁοιηραξΕ]ς5 ὃς ἀβαδτείαέϊα. Οὐ 
δυεργία νῆα. ττοπὶ ΔΘ 1Π15 Δὰ Ορας οΡοιηάππι οΧΡοι 
{Πρ εσῖις. δῇ 

Ἐὺ εργέα» ΕΟ ΠΧ τογῖπι Πιςςοἴδιι5, θπατυχία! ουὲ ΟΡ βοπι 
κακιὶ ὀστοτυχία, δι14.. 

Εὐεργὸςοοὐδ, ὁ καὶ ἧς ἔχ ο1Π15, ὃς δυεργὸν ξύχον ὁ πεύκης, ΤΉΘΟ 
ΔΟῺ πημ]τια εἰς Ια σου 5. ἀςαὶ Τ᾽ ἩΘΟΡμγαῖε,  φι 
εργδννὰ εἰς Ρ]ἰηϊο ἱπτογρτοῖς Τ111α συ!ςπηαϊιο ορε 
Ριι4 Ηοιπογισι αὐτοπὶ Οὐνγ {0,τοί τε φρένας ηπίῷ 
σι γιυυα!ξὶ κ εἴκ᾽ δ'εργος ἔῃσι (᾿ἶχο.ἜΧΡ ΟΣ. σώφρων, 
σοῦστι ρτοθα ὃς οπείξὸ ςαπέσιε (ς ρόγοης. Ε 
χαϑουργός, ν ὈΪ σφ, ον Κοστηΐη.1α οΠραξτιοί. ὄσε 
οἰ]ὲ εο τειν τοίου, ξύλα ὄνεργο. πιάτο τὶςο ὃ 
ΟἹ ἶς ̓ ῃ Ορεγο  Ποορμναίες μΠποτ ἰδ το τογεῖο γο 
᾿ἀςοϊπιο,αρια ΕἸ], ἴῃ Ορογς οἱ άϊεητι Πηπη4,14 οἱ 

Ἐυερέϑις Θ.»αρι ϑεγαΐ.γγίτα Ρ1}159᾿τασιη τις, ψ 
Εὐέρετος,ρΓΟΙΏΡτΙΙ5.ΟΧ ΡΟ τιι5. Χ ἐπ, ἐπ ΟΕςοη. 
Εὐέρκεια ίπις ἄνερκία, ας νἱ πγιηὐτῖο. ΔΝ 
Ἐψερκὴς ε(θο ὁ κὸ ἡγθοης [Θρτι39.0Ὲπα πιιιηῖτι5. ἃς οἷαι 

ςΘ,ἀσφαλὴ πἰεέξολον ἔγών, Πα 4.9. ὄνερκέ(θν αὐλῆς, 
οι ἄς 1ιερυτρώτον μὸ δε μέλειαν τούτων ἐξ) ὅστως ὄνερ 
τὺ πολεμίοις ἔςαι. 

Εὐέρκτηςοῖη Ἐρὶρ. ἡ ὀνεργίτης. 
Εὐξροιὶς ἐς. γ᾽ κὶ ἡ, ΓΟττιιπατιις 5 ΑΒ 85 ὃς ἑρωῆς ) 4} 

τηοτοιποπίοταπι ργα ες» ἐς 4ιιο Ρ]αμπτιη ΑΠῚΡι 
Εὐερμίαγας, ᾽γξοττιιπο: Ππσοο 5, ργοίρευῖτας, υτυχί 

σερμία ἱὰ οἴξ, ἀτυχία, βα]]λ πη, ἰαπσαζό μην Ὁ. ὄσερ μίαν 
Μιϑριδάτης ὃ. τἰυὴ διοδημίαν Λεκούλε ἑωυηῦ κατέ 

Εὐερνὶὶς »ἐϊθ-, ὁ κα ἡνἀοη τς αγδοσιδιις»ἀιαχο [ις,θ θη 
λὴ ἴλας ὁςινγοπ5.. [τι 7 γᾶ τις ὃς ἤρεοϊο ισ: δα 
Ἔχροηίξ γαπιοίμϑον Ἔροτιιδ5.ὄνερν ἐφ, ογα Ππ| ἴρο 
Ὠ115 δὲ σα {1} 1|5. ; 

Εὐεργώδης ε(θν, οἱ κὴ γ᾽, ἔτι τισο Πι5.τα πιο αι. 
Ενφερρογνῖ δὔερος πόλις ΡΓο δυώέρρς καὶ μαλϑακὴ γ Ὑτθ9 Υδὶ 

τηῖτὶς ἀοτφαταιιο σαἶϊ οΙοπιοπτῖα, ΑὐΠτορμάπίη Ααῖδι 
οἱ ἱκέται νὼ πυρός σε δε ἀφίγιἦθα, εἴ τιγα πόλιν φρρ 
Οτατάπιις ἀριιὰ Οοσηπιοητασ, Αὐἱορμδη. ἠδ 
δυέρων βουἶδ, 14 οὔ, πιο Πτπππὶ Ῥγόρτον ἰδηαπη, δπὸ 
ἂν ἐνέρι(θ-:ὃς ὀνεφία, πιο ΠΠἸτίος. Ῥίατο ροοτα Ἰδ᾽ ἀθῆ 
οίας ὑπολέλαυκεν ὁ ὑτόββοχθ., ὥστε αὐχμιώτατός ἔξ! 

Βὲῆς ν[ιπι πα Ἔχαιμπέα: ἴῃ νείζε ἰγασιιία. ῦ 
Εὐεστόβίδεερτο Ποττὶς Ηςίρουλάαπι ἰορίτατ [1.6,0ν 

ὙΤΠΘορΒτ. Ετ], ἃς ς.4. 
ἘΕνεςω, ὁθο, ἡ ἔς ΠἸοἴτας,απίπιΐ τγα παι 1]}ἔξας.. ΠΑ Θῖτ, 

«ἰδὶ ὅσϑυμίας Ἰοαιιοπς»καλ δὲ αὐτίω) χὴ δυεςὼ κ 

μασι, Δ} δτίάτη αἷξ τέλιθ- ἔ}), ὁὶ τί) αὐτίυ) σαν πῇ. 

ἐῶ γελίωώς κα ἐυσταϑώς καὶ ψυχὴ διάγει ὑπὸ μηδενὸς ταῦ 
βὲ ἡ δ εἰσιδ'μιονίας καὶ να πινὸς πάϑοις ας ἁρυά δ 
Θαηταγ Βα θομτοχη τυρόυνε μβύη ῬτῸ παρα] μήϑη!οοῦ 
{τς ἀυες ὦ νοςατιγη δυδαιμονίαγντ ἀειες-ὦ ἀἰςίταγ 

Ιτοπη ὄνε ς οἵ αὐξοττ ρτὸ ὀϑίωίᾳ κατασσάσειῇς Η 
ϑίωξα, Κστὸ πῷ 47 δὴ καὶ ὄυδια μογία τὸ τὸ δ ἐφαίαι ἃ οἴκοῦν 
“ψιλεν τοὶ πρὸς τὸ ἐϑυίειν. η ἔνετηρία ςοηττατλ παι ἢ ἂἣ " 

κοικεςω, Κρικὴὶ Κοιτοίς ἀσις κα ἀποραγία. ἩΧ τ 
Ἑνετηρία, ας ἡ ναηπιλ ξοτας τας ΟΟΙ μιτιοὶ Ῥτομοῆτας γᾶθιι ᾿ 

ΝΝ 

ἽΦ 

ἥ 



" ν᾿ " 

 ἘΡΥ͂ 
ἐϑεναιν, ἡ ν ͵ ἶ ἢ ἥ 
σπροτῖς (ἰδ τίτον ὃ σοπιητοαὸ σοάδηδ Πομλῖ- 

ἀερία, ΟΠτν [Ὁ πιεἰ ῥἑωίω εὐετηρὶαν, δ ἐκοίςῳ κα- 
ν ταχεῖαν ἀπτλλαγίω ὐοἶο, ΑὐἸίτος. Ὡς σγ᾿ εἰπεῖν τὸ σ ύ- 

τὸ ἐξὺ αἰϑρώποις δυετηρία ὃ κὺ τοῖς πλ εἴςοις ἰχθύσι συμζαϊνγᾳ 
ἢ ᾿ 

ἰ ἔλοΣΠἰς αἀϊτα. Αρι4 ΑΡΡΙαπη Το ὀνέφοδ. πὸ- 
αὐ ἀροτοάϊοπάτιπι ἔς }]15, 

Ὠ.Οἰ Πς φοξξιι» 411 Εἰς] ὲ σοποοαιήτιιτ 9 σοι ΡΠ 15. ῬΠῚη. 
ταίε. ἀς οατΠ5 Εἰ τὸ αιιαττο)ςαρίτο ἀοοϊπιοημαγτο 9. 
ἡλίν ξηρότης α χυλότερα μρ ποιεῖ αὶ ἧτῖον αὶ δέα ὀνεψητότερα 
70 δι μίρύλλον, 
ἐν δόμα πιάτο, 
᾿ς ςοπηραξειις ἐυζυγος ναῦς» πάις Βέης Τιρατα,τῦ σεωε- 

Ἰάνπιι5 θόομα τγα γα Πασοι5. 
τὰν θοπα νἱτα ἃς θοπα δξιῖο Αὐτοῦ. 

ὸ ὑοῖη ἰυτα ἴοιι ἐσ πάϊο π 15 ΟΡ πεῖς σγάτλστη Πα μῦν, 
ταν οτία πὶ ογιῖσα Ποτίρα ἐς αι Το ς οὐ). }11Ὸ 2. 
ῬΙϊὴ. ΠΌτο νἱροῖῖπιο; σαριῖς ἀςοϊπιοτοιτίο. ἐς 
Ἰοσιιοης ἐπ σοπἀἸοηἀϊς ορίομ15 ταητα οἱδ Πππιιῖ- 
εὔζωιον ἀρρεὶ Δι ιογλητιαρι! 4 ΗἸΡΡΟοτγατ. ΓΘ ρ  Πτι}5 

εἰλεκτοράθος «Ἰεφϑον δυζωμευυῆμον πρρμύῳ κἡ κορεαίνω ΡΙΌ 

Ἵ ἃς εὐζωμον ξχξγιμτι. 
ὦ ἡ 9 ἸΓΕ ΠΗ 5, ΠΊ1 165 [οι 5 ἀΥ πη αταγδτ ΠΙσοἸ ἢ Π5.6 ρὲ 
ετηαΣ αττπ ατιιΓα" ες Θ. 5Ὶς ΤατΊὶ ὀχροιξτιμι ἀἰ- 
1ἰδτο [Όχτο δ. 1} ΘΑ Ποῦ : πυῖιῖ5 Ἡςγογπῖα: (ἡ ]ὰς 

πἰπαῖῖς ἀϊογιιπι Ἰξοῦ ὀχρο το ρατοτ. ΠΠ|44.. ἐὐζώνοιο 
Ὕγπατα;. θοης οἰπέξα" Εἰ εσαητῖς ὃς ἔοτπτο [Ὅ5ς αὐὴρ 

ἱγ ΟΣ ΕΠ τ με γδ θη ἀερήπενηο. εὐΐζωνοι ο«᾽΄- 
᾿Ὑἱτῖ  Χ ΘΠΌΡΗ. εὐΐζωγί. ς-εατὸς» ΑΡΡΊΔΠ. ὃς ὀυζώνως» 

ΧΙ Τ ΠδοΡ γα[ει51η σαΐπτο ἐς σα, φύσει τε γδ εὐὖ- 
κα Ἰάςπι ΒΠΤΟτ. ΠΡ το αιιαττονοαρῖτε νπάθοίπιο, ὦ- 

ος εὐζω(θ: κ᾽ τεμν ὁ μῆμίΘ- κα ἔδηκαιὀυβυίθ-. καλλίων βλα. 
π.1.16..ς.56.ἀἸχτε παγαπαϊη θη νἱτπϑοοιη αἵτε, ἃς το- 
ππάϊιι5 τοιγρεγς. 

τι 55 ΠἼΟΓΙ15.ε ὔζωρον μέθυ, ΠΟΥΙΙΠῚ ν]ΠῚ1ΠῚ... Εἰιτὶ- 
ὑκρατον. εὐΐζωρος κυλ!ξ. σΑἸΤΧ ὙΠΟΥΪ 5 ΡΙΠταγοδις 1η 

ΟΡ Δη. ἰῃ ςοποίοπαητ, ὃ οἶνον εὐζωρον φιλοὺσ᾽ ὡστῷ 

καὶ ὑγσοποτοῆις. ἔεἸτχ τ ἀδυπάατνετγὸ ἡ. 
ἀἰξειις ρτϊ πο ρατύαιιο ἰϑοπιιϑοσοπα ἀἀπλ!ΠἜγατῖο, 
τὸεῦ ἢ ἡγεϊϑοιν Οὐγ «. υἷξ δυυνγεσίης. ἀῤεπώσι ἢ λαοὶ 
δίτον 

πράτεο ΟἸέςρτο δεχτιοὐταπιοτῇ ΠοσατΥν 411 ἰη- 
τπν ὃς ἀριια ΡΙ ας Οὐ. Ηοτατίτιπι. 

θοποάιέγιμτι ΤοΥοπε. καλλιέστεια, καλνν ῤῥνμοσευῃς 
Ῥοτίτιις ξου 9 Ππιγλ σοι εἰ} 5. ἑα σιμά τι 
Ἰξὸ ΡΙϑατ. ' 
{ετεϊα ἀττιοητία ἡ ΠπῚρ}1 ἴτας. ΤΥ ροΥ τα τεσ πέτι, ἴπιτ 
τας. ὄνήθεια οτα πὶ τη οτιιπὶ το Οἷταβ. Ῥἴατο ΠΌτο 3. 
ἰς. ἔυλογία αἴα κὶ ὄναρ μος: ἰα κὶ ὄνοι νρμοσυη. κ, δυρυθ μία 

(ολ εϑεῖ, ἐχ ἑιώ αγοιαν ἦσαν ὥποκοξ, ζό μᾶμοι καλοί μὴν ὡς ὀυη- 
πίω ὡς ἀληθώς εὖ τε χἡ χαλῶς τὸ ἦϑυς κατεσκδυα δ υΐοίω 

ΠΟ της ἸσΊτηΓ Ξτπιο ὃς σοηστιιοητίι δ σοπάθοοῃ 
οἰππίτας ςοη ςι!οητῖα Πηπὶ Ὀοπιτατίϑ ἐποστηῖ. π6- 

τῇ ἀἰόο υϑπίτατοιτι γα πῈ ἀπ τ 1 Γδιιογα οχὶτ 
[ρεξϊοίο ποιυιίῃς [{Ὸ ν ΟσαΠΊΝ5 5 τα πατιαπὶ ἃ δοὸ- 
τηαποῖ : [ς 4 ἐαπὶ ἀΐοο Βοπίταξουη ηϊα: οὐ ἰά ἴτα 
αἱϊ πιοπτοπὶ θοπὸ γοζεέαιις σοι Εἰτιτατα Παΐσεατ. 
τῷ ἀκοκία, Ἰππο οπτία. ἡτια τπαΠΠτίατη ποη πο- 

ς πάο ἀε 1ερῖρ. Αγεϑοὶ μὲ δὶ διε παιῦτοί πε ἧσαν καὶ 
ἴω δυνηθεῖεν. δ᾽ γὸ δ κουον ψαλεὶ αν αἰχιροὶ ὄυηϑεις ὄντες 
“αττι λε γεόϑτε! »)ὴ ἐ πείϑουτο. 

Ἑτυλθ. 1 σα αιμπ5) {ΠΡ  41|5. βλὰξ, χευσούθης,, Πμν- 
ἘΔΟ]Π 1 5.ἤοσπιο τηϊ αἰ πὸ τὰ Ππ5.ἔγατιαὶ ΟἸσ τα 1115 ὃς 
γί τιι5. γι 15. απο ἢςη. ὅσω κρέ π1εν ὄυνθυ δοκεῖν 

Εἴς. ἴχαιαν ΡΙατο ρτῖπο ἐς ΚΘ ρΕ ΠΟ ὗν αὐ ἰωῦ ἐἰ-- 
ἤθης ποπ οἵδες ργόθιι5 ἃς Παρ ίοχ. τὸ εὐ ϑες. ΠΠΊρ]]ςῖ- 
τι. τὸ δοτόνη δον, Ἰητογρ. Τ᾽ πιο γ ἀιντάς ὄνηϑεια, 

ΠΣ Πτοσινἱάς ὄνήθεια, 
ὡγμοἴσω, αν. κα περ ταῖς {ππι,Ἰπία πος τη ΠΠ] [ὃ ἃ- 
ὀυάθους κὐδοστρέ ξο.)5Ἐ τινι διαλέγομαι. ὈΪατο ἴπ τοῦ 

ς τὸ μέσον φϑεγξάωνυν Θ. . τίς ἔφ υἱ κοῖς πάλαι φλυαρία 
[ἐῶν Ὡρὸς διηλϑλοτις , 
Π155 00 ]] ἀτις. ΓΊΔτο τιάς Ἐὶ ἐριαχ ὙΠ δυηδικων τε ἡ 
πηρογὰξ ὃς τιη|5. ΑὙἸ ποτ ἦη 4: αἰεὶ αὐ χων , ἔτι ἢ 

δ εἰρυυὐόον. νὴ ὡς ε αἰεὶ ἀιτί τὸ ἀδιυΐατοι ὅπισκοπεῖν 5 4Ὀ- 

ΤΩ} εἰτοτοξιτηὰ. ΑὐἸΠΠορ μα ἐκάλεσας εὐηϑρκοῦῖς, 

ἐγε ἐπα] τὸ, Πτα ΡΠ Ἰοΐτοτ., ἐπλοές ερον » Ποπποίτη μος οἢ, 
ΠαΥΡ Ἰοῖτογ ἱποαιιτέσιιο. 

ν ἘΠΤΩ όξι 
παιτῖ τ, εὐ κεα φὰ σ)ανὰ, ὅς, αοιϊξο5 ΟΠ δον βαρευΐεται Δτοιη τυ 
Χηροντ ἄοςοῖ γ ΑΓ Πιι5»ὰ ποπλίης ἐἰκὴ 4 εἴν, ὀξύ τος, αςιιγο: Ε]ο - 
ἔνε]. υὐήκης οὐκ μοί ζεστε, εὐεκηῶστε. 

Ἑ υγχοθ- κ, ὁ κ ννοπο διά τς π5, οἰ αι 6 η5. τΛΟΤΙ σΟΓ, ΓΓΟΠΓ11550- 
εαϊοης9(Ἀ{{π|5. Εο Πχ, εὐηκοώτευτος τρὸς μετα βολίωὶ ἔᾳς ἢ] Πἰππὸ ὅτι 
τατὶομοῆὶ ἀςοὶρίςη55 ὙΒΟΟΡ γαῆτιις ᾿ἰδγο ΡῬΙΪΠΊΟ 5 σαρὶτς ἀς- 
οἰπιοποηο ἐς σαν ρίλητ, ΑὙΠτο. Ἐπ] ὶς. 1. πτειϑειρ χεῖ γρεῦ τῳ χό.. 
γὼ τὸ τῇ ἐγκρατῆς, ἐτι ἢ ἴσως εὐηκοώτερόν ὅδι τὸ πῷ σωφρογί- κἡ αὖ- 

δρεία, Ἐτ εὐῤκοίθ. ψια Ἔχαιι 1115 9 αὶ ἀμ άϊτιι ἱπτο ἰρὶ ρο- 
τοῦ. δὶς «νη κοί. γυξ αἰ οἰτιιγ ατιΐα {τ ρήτιις ν οςζίμις Εις! ΡεΓ- 
ἰρίμηειτ αοξλυ.Γςπὶ Αὐλζοτσ. ἴῃ ΤΌ], διαὶ τί εὐχκοωτέρᾳ καὶ νυξ 
τῆμερὰς ὅτις 

Εὐ κοία, ἔα Ιλ τὰς αὐτά τοη], οἰ] ςομτγατιϑυσηκοία δρᾷ ΡΙατιο ο- 
τίαπη ορεάίςητια (ἱς. 

Εὐυλάχάατος, οἰ ΟΠ. αὐοὶ βέλυ,  ἐρέα εὐτρεκνις, ον ̓σίτυσ ΡΕ Ομ γαπὶ 
ςοἰππι μαεης ἴοι οοἶ τις τγαξζαπάα: Ρουϊτα τοι ῬΌθοΟΝτας μα- 
Ὀεης [ρ τταβ,ία σἴτγαν δ; αττῖς ρεγῖτα. 

Εὐηλατθ΄, οὐ 5 ὃ. [ρατίοίις » ΘαιΠ τα 01}15.. ρατοης 5 ας ]Π1ς. ἐααίτα- 
τιι. τὸ οἵ πεδίων εὐ ήλατον» οαιτα 1115 σαπηροτια ρἰ Δη τος, Ε]οῖ 
τποροῃ, 

Εὐνλι(θυγκοὐ)α ρτ οι 5» (Ὁ [15 ρατὶοη59 Ὁ] πὶ ΠΡοταιπι αἀιπττο5, [ἡ 
ΤΊ ἐχ ροΠτιι59 ΓΘ γοηιι5. ΑὙΠΠΠΟΡ Νἐν εὐηλίῳ,ϊη [Ὁ] ς ὃς ἀρτὶς 55 (ο]ς 
{ΠῈ}Ἐγατιι5. ν 

ΕὐηλιΘ., εὐδλιθ. ρέσηλ Θ΄ αρτῖςτι5. ΤἬΘΟρμγαἤι!ς {᾿οτὸ ῥγΐπιο, ἄς 
οδιιίις5 ΡΙαητάτ, οἴπ5 ΟΡΡοίτιιπι εὐἴσκιθο, ξοττα. τοξλιας ἰοσο- 
τοτητ ὅ ειλ., ᾿ 

Εὐημερέω, μιήσω αν. κοι» ἔς 11χ Πτπη, (ΘΟ πἀ1ς τοις ντοτ, σθιηπιοάὰ 
ὃς οχ ἀῃῖπι] Γδπτεητῖα ντοοναἶςο ἔς] ς τοτονῖθο ργοίρογο,θο- 
ἂς ΠΙΕΪ σρά τοδοτῖς ο πηοητια ἔγιιοσ, βο]Ἰοῖτοῦ ἄθρο.. ἤππὶ ἴα 
τα! Π]ο9Ες [Τοῖτετ τηθοιίπη ασίταγοὀνημερέω ἑκα ςίω ἡ μέραν εὖ 
διείγω, ΑτἸζοτοῖος αιίητο Ἐτῆῖο; Οὐἶτε γὸ ὅπιβελεύεσιν οἱ δού- 
λοὴ τοῖς αυφοίννοις, δυημερφιιῶπας τε αἰαγκφῖον δῦνοις Ἐ) καὶ τοῖς 
συράγνοις. ὁ ἐνυμεριήίσας . οι! τὸ Εχ δηϊπιὶ [δητοητῖα Ππσοςἤης 
ΡΓΟΡτΙ ὀ:πποταιῖς Εγαης, ΡΟστι!5 9 δυνμερεῖν οτίατι ΠρΉΣ ΠσάΓο, 
{τοτς ἃς Ρ]ασοτοαοπιοάο 1 ἀτίηἱ ν πγραμτοϊατε Τογθητ. Ηο- 
ἐντὰ ἴῃ Ῥγοίοσ. ( Ραττῖπη ἤιπη φάσιν σογῖμηι Οχαξζιι5 5 ΡαγοῖΝ 
νἱχ {ποτὶ ὃς Οἴζογο ἐπι 1η ἴδηται ρα ΟΠ ογγιπιὸ {πὰ γοιηι15, δέ 
ΑἰΤΡῚ αὶ τὴς ἴζαητε . Πτατὲ πο ΡΟτιογαη τ, ΟΕ111|5 ΘΠ ΓΑΓΙΠΙΤΙ 
ει τὸ ὑκπί πῇ εν, τοΐοττ ἀυτοτ πος οχερίιηι εχ ἤ]ατ, ἴῃ νῖτα 
ῬοπιοΠ ὄνημιρη σόμτος ὃ πὸ Καλλιςρείτου, καὶ ϑαυμοαύδέντος ) ΕΓατ 
τατοβιις ἴῃ νῖτα οι μοπ. ἱποογτιπιν ἀπτοσι ἀπ αὐ ὀοηῆγ- 
τηαπάππι ΡΟ γεπλαπι βοπς Βαῖτις γεγο Πρη!ςατ, ναΐσατ, οἱ 
δυνμεροιῦτες ς, ἔοΠ 1 5» ΓΔ Πιοτ της ὃς ἐπουιη στατία ογπατὶ; 

Ἑυὐημέρη μα ἕο χ Πποςεῖϊιις ἀΤοὶ αΠΠ οι τι5 το ρου ταβτεῖς ἀπζοθα ν τ 
δ᾽ ςοπιπιοάὲ ἃς οὔτι ἀοἸοατίοπο ντπτατεν ἴγα τα 40} {{τᾶ59 
τοπιροτὶς οἱ οπηρητιδοίο ασιμπι» ἘΠ οἶτασ. 

Εὐυμερία, ας ἡ ὁπ 4110 4 ὄν μέρημα, 6] εἰεσποπτὶ αν εγοπιις ἀϊο 5. 
ὀιετηρία.ν Ϊ ςοτηπτοάὸ δὲ Πιαυῖτοτ νταϊτατ, Αγ τοιοος τῇ ΟἿ - 
εομοπι. ἐς ἀοιπο δ βοαηάα Ἰοαιιοηβ.. τεὸς ὄνημερίαν ὃ κὦ ἐ- 
γίειαν δεῖ ἐι)ς εὐἴανοιω μὲ τὸ ϑέροις, δυόλίον ὃ τῷ “(μλύϑο, ἃ ὄνημερίαι: 

(ἐγομίτατο ον οτίδιη εὐἰκμερία Ἰάοπι αιοα ὀνημέρημα ἔοΠχ το- 
ταιπὰ Πςοο ΠπιςΌ το [βογῖτας ΝΖ. ἀοουν ᾿ 

Εὐημερφονα; ὃς ρτϑ ἤρεγ ξο Πχοῦλαη [πετης, ΘΟ ΡΒ. ΤλοτΊςς δυεήμερον φοῖος 
αἰχ᾽τοργοίρογιμν ᾿ππλ θη. ᾿ 

Εὐν,μονία ας." Ἰασυ Δ ηἀϊ ροτῖτῖα. ΕἸς ν εἰμέμαειρια, ὃὉὃῸὃῸὃῸ 
Εὐϊωίεμος. ὃ καὶ ἡ)γν οητὶς ῬγΟ βοιῖς ἐχροῆτιιδ. ϑοΡ μοῦ, 1η ΑἸδοο,θρν 

μῶτ᾽ ἐν δυανέμοις βζοσως. δυίώεμος λιμαίως ΕΠΤῚΡ. ΤΎΡΎΡΝ 

« Εὐϊωκθ-,α, ὁντνα λα 115 Ἔαιπ155 1] πο π ἀδιγεξίας ἔταθα (εὰ [Ἀο}]ς 

αιτουῖς σοπιοτία πα θεπα Βςέγιταν ὃς Δυςϊτυτοιης οδοάϊςοπς. 

τρῶϊθ. δυπειθὰὴς, τα ἀΟ1}15; ἔγϑππτα!55 ἔγαοῃο ἀπ ξ 8115. Ῥίατο ἀς 

ἈΘραθΙ1ς. ἐφ᾽ Ἰάσασων ἀκτέον ἐπὶ τίαὶ ϑέαν μὴ θυμοειδὼν μην μαχητι- 

κων δὴ) ὅτι ποδωκετ ἄπτων ὦ δυϊωιωτάτων. ΡΤ ατάτο. 1. «ἴθι αοργησιας. 

δυνώιζθ. πω χόγῳοτατῖ ΟΩΙ Ρατοη5 ὅς τγαξϊα δ, 
Εὐίωίυς 6-. ἕλε λ11ς εβοίμι. ι ϊ 

Ἐνίωωρ,ορος. ὅ κὸ ἡ» μα επϑ ὃζ σοποτδῆβ ΒΌΠΟΒ ΥΊγος » βοῦς Π5. ΠΡ 

τἰβοτιιπε ν 1 βουγί σι ουιιο ἡ ντγῖς ἈΠ λα. ὃς τοδὰν αἀάατὄυύ- 
γορᾳ χαλκὲν. ΕἸ Ομ οΓ. ὄυίαορᾳ οἵνον»1. πω ἀνδρείαν ααρεχοντοι οὐ κά 

Εὐ πελὴ ς)6 (8. καὶ ἡ» γασῃ Πχοτι5. ΟΡ 10 η5: (σινόμάνον, 

Εὐηπελία ας ἠῶ ηα ναϊοτωδο, ἐυεξία,ἐυθυωία, Ἡς γοἢ. 

Εὐήρεια ἂς ἡ, ἔς Π|τὰςςΡτορτὶὲ 1π τουηραπάο. χὴν 

Εὐηρες» τὸ ὄνέλαςτιν, εὖ πεποινυῆσον τρὸς τὸ ἐρεοσίαν» Ἠεῦσοι, -» τοῖς 

εἶδ 5 πϑραπλέων δπήρεσι σικαίφεσι, ΑΙτοι δυς οὐφοις ναῦς ἀἰχιτ, χροὸς 

ἀλτασον ἐστί]. 
Ἑυήρης»αἀ γοπηῖραπάηειι ἀΡτι155 

δὲ αἰ χεδίας,αἀ τεταϊραπάππιν 
αἰδουιο.τὸ εὐνρεοριοί τοί μτοτ Ἅδι 
πιοάιηηι. «ὐέλαστον, πεποιημῆνον τορος τὸ ἐρε ΟΣ ΕῊν, 

ποιςγοσαῖ ὺ εὐαγώγοις τὸ εὖ ἡρμοσιάμοις. Ἷ 
Εὐήϊοτος, δ καὶ ἡγαταται ἔα} ]15γ. καλῶς ἢ εγτειώμδμθος 
Εὐντηράα ας ΡΤΟ εὐετυρία. 

Ευντόριον, κ, τὸ απτπιμτι οὈ] οξϊληβ,. εν δα ἼΩΝ 

Εὐήτρι δ: γοδεγοίιβοθεης τεχτιῖς.εὐτρίθ' χιτῶν ὁ λεηῆὸς αὐ εὐυφης. 
ῬΟΙΙ],γ) ὕφασμα δὲ ἤξι,κεπῆϑν “ὐὐφε μον κα μα ΟἿ 

" 

Ἐχιτρ 4. ἀνε} 1155 ἀριταθ1]15. λδυύρος 

μι μαδι!ονίάς μάν παι ἐς πᾶ- 

ἃν ἀιιεῖτυιτ» τηδῃ οταΠι 5. σοχιτ 

Ηοἰνο νου ίεας ὑπ’- 
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εὐάπριον ἐν δυξαυνδγεοις αἰχύλθο εἰ μἰ 5) ἐ ὥνῆτος, (ςἃ ἀὐχὶτ, ας 

ας δικτιῖ σ᾽ ὄυητεκα. 

εὐ χηροςὴ δῦν χιΘυγδποτανδοης [Ὁ παπδιαῤσηρίας δυνΐχας πὐρφσκδυά.- 
ζει,αττουῖας αὶ νοσοπι οχροαϊτ, 2. τοί, 

Εὐήχυτοτοοηο [Ὁ μ45. ΕΠ ΤΡ. 
Ἐὐηχερία, ας, ἡ ἴαοἸΠ᾿τα 5» θοηα λυ σατίο, ἀὕπλοια, ὄυνείοι; οἴ οι: 
Εὐυχίθο, ε»δ τὸ ἐν θοης ΓΟ παηϑοροηϑιη Βαθοης νοσοτι 9 σα ΓΗ, 

Ἐυϑαλ εἴνορτοἰρογὸ ὃς σοιππιοὲ σογπηπατο ὃ: ἐτείσογο. ΡΙατατο. 
1 νΤτνδν Πιρ. κἡ γὸ υἱεῖς οἵ γεωργοὶ τυ) ϑείλειαν οἰκειέρθα, φυ τῇδ “ἢ 
σαΐρμρέπων ἐυϑειχουλίτων καὶ βχαφὀνουτων ὄπαμέλειαν αὐτῇ ὄστοδι- 
δέντες. 

Ευϑαλὴς, (9, ὁ κα ας ΠΟΥ  ἀιι9.ντγοηοον σεται ἶτιιδ. 
Εὐϑόυνασία. ας, ἡ μα πλοῦς ὃς ἔς 1}159}}11γ]5οϑδαδτοη αι Απρατας 

ἴρς θοπα ἴπ πιοττο ρογάια α:ψαΐτας. 
Εὐθανα τῶ, Ποηο Ια πλοῦτος ἀοξιπσοτομοποίτὲ ὅς βἱοτιοίς Γλουίουῦ. 

ῬοΙΪγ.ἄυϑόνωτή σαὶ απαδείζων κι μηδὲν αὐοίξιον ιπσομεῖνο,. 

Εὐϑανάτως ἀϊχὶς Οτατίηιις ἀριιά ΡΟ πόθ πὶ Πἰῦ το τοττῖο 5 ἀς ἔποῖς- 
Τὶ ππουτῖς οχὶτιν τιοοηττγὰ δυϑιανατεῖν Ἡοτοάοτ, ἀς πιου!ο 1 
ἀϊπουΐτατο, 

Ἐὐϑωρσεια, ας, ἡ, ποῖα. Βιι4,1π ἐρ π. Ροἴτετ. 
Εὐϑυρσὴς ἐδ. ὁ κα ἐφοοηβςφης,ΔΔαχοῆεη5. ἀπϊπιο 5. ςοη απ 6. 

Ἀάαυοῖα ορείτηα σοπῆγμηατιις. [πτοία πο ϑμαὶ κως τα ύτ᾽ ἐωρα ξεν ἐδὲ 
ποίνυ δυϑιωρσιὴς γ. 

Εὐυϑερσως, ΠάςΠτοτοοοπ ἀεητοτ,αιιἀαεγ. 
Ευϑεϊρεγάθαίη ντὶὶς οἴζ, ῖ : 
Εὐϑεῖα, ἴπεα τοέξα, ΡΟΙγ Ὁ. υϑεῖαν δγὲ αἱὰν ὄυϑεῖαν οἷξώτεινε. δ, ϑεῖαν ργο 
δυϑυδενμίαν, ΡΊατ, τα ΟἿς τῷ 2. ῥήτορος ὁρτίωσιε πίω) μὴν δυϑεῖδθυ σιώει- 
πεῖν τιῇ βέ ῥῥῃν μὴ τολ αήταντος,ϑζς, ποπ απ Ὁ Ἡ οτέοηπο γοξζιση ὅς 
Ρίσπαμη {ἰςῖροτο ρατγοοίπλππιν άς δυϑυδεικία, ὃς δ) εξ, Ἑ ὑϑεῖ- 
αἱ, ἐς ΠΠποῖς γοέεῖς ἀϊοιητιιν: Ο ϑεεὶ νοτὸ δ σ] τιμὴ τοξῖτιν άὶ- 
Ὡςπὶ οἴτοπάπητ. ΕΠ γρὸ σοι ροπάϊαμι {εττηοπῖς ΑὐἸτοτο ας 
1ὴ ΡΟ ΓΟΤΙΟΥ. εἰ οευδ τις δείξειεν ὅτι αἱ ὀρϑτιὶ καὶ συμιπίπῆεσι, 1άᾷ ος, ἀὐ- 
Ξεῖα) ἐκεῖναι ὶ συμπίτηεσιν εἰς αἢ δ)3εῖα ἐμπίπῆεσοι ταὶ γωνίας πείσας 

ποιεῖ ὀρϑείς, 
ἘὐϑενΡΓΟ ἐλϑεῖν. 

Ἑυϑένεια ἡ, δ ϑίωίά. ἰ 

υϑειέωγώ, το δ ϑωρέω ᾿εσίτατ, Γοπλο [Ἐἶι, δ» ϑενοιωΐτων “Ἶ) ὠρᾳγμοί- 
αῶνΠΟΡΊΟΙᾺ τὔμπτι βοττιῖπα εἰμ ν τίς. ΑὙ ποτε], ταὶ γὸ μακροὶ μάλ 
λον δι ϑεγεῖ ἐν τοῖς βορείοις, αὐτὶ τῦ πληϑύει ἡ δυημερεῖ 9 οὐ οἸ ζοντο 
νοςας ΟΟἰ πιο] αν 

Εὐϑενία, ἀξ, ἡ ἴοι πλϊτα 5. Ρτοίρογιτας. Ασ .8,4ς ΜΠ, ΑΠῖπ.. τόποι 
ἢ ἑκαίσοις συγφέρουσι τρὸς δϑεγίαν, ὅζα. ' 

Εὐϑεραπευτος, κ)ο χ» ἤγοα!τῳ ἔαςἢ}159 [84 0115οὈταέξατιι ἔλο!}15,4ιιο 
ας ]ὸ ἀςσαγατὶ ροτοῖς ὃς απ! μἸγατῖν ὙΒΡΟΡΒγαῖτις τογεῖο. 
ἀς ςατ , ΡΙαητατ. ἀς ἀγθουῖθιι5. πιοάϊοοτγῖς τη Ἰτυ 1115 ΟΝ 
«ιιοπϑυ εἶμι γ5 τῇ πολυκαρπίᾳ κα δυπρυγυτότερρ κἡ τὸ ὅλον ὀύϑεραπευ- 
τύτερφε γε ται). 

Ἑὐϑέριστον, "τὸς τι ἔα 1} 620 11.1.12.ς.2ς.΄ 
Ἐυϑέρμωντος, ειὶ Εις" ὰ σα! οἴοίτοσοις σα] τάτις. δὐϑερμαντοτέρᾳ γη ὅ- 
φαμιμος ἀπ ΟΠ αΓὶα τοῦτα ἔα 115 Γοητῖς σα] οσ ἐμ» ΤΠΘΟΡΒ,].4.(ς 
«αι, ρίδητ. 

Εὐϑὲς, τὸ οξξιπι ΙΝ αχαηζοπιι5, ὁ γεῦμα εὐ ϑὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἐγ- 
χρινετό μῆμοι, 

Ευϑεσίν αρτιᾷ ΗΠ ρΡΡΟοτ. ἤταηα σογρου 5 φοηἹείτατῖο ΑἸςοτ πβοηϊς 
τι σογρουὶς να]οται ον» ἐγλρετὸ τὰ σώματος οἶξις (α]οη, ὃς ἐνα»- 
τὸς εὐϑεσίης ἀϊοῖτιτ ὁ εὐφορίας οἰπῆργαςικὸς, 

Εὐϑετίζω, το εὖ ϑετωώ, ἀἱ ΠΡοποςοιηροπο. ἩςΠοὰ, ὀς ἐἰα χϑυκα βοὸς δὸ-- 
λέῃ ὅπ τέχνη εὐϑετίσαξ. 

Ἐύΐϑετος, κ, ὁ οὶ γα ρτιι5» ΟΡ ῬΟΤΤΙΙΠΙΙ5 » ΦΟΠΙΙΘΠΊ ΟΠ 52 1115 ἀσσοπη- 
πιο ἀδειις.ΡΓΟΡτ οἰ ἀοπειι5.ἐ ὔϑετος εἰς ἀπόθεσιν 5 Δ. τοσοπάςη- 
ἅτπιπι ᾿Φοηοιις. 1 ο σον ἀο5 Πρτὸ Γξοιιπἀογοαρίτο 6ς.Γισα σα 
τς 9. εὐΐϑετός ἔξιν εἰς τίω) βασιλείαν αὖ ϑεούναρτιις οἰΕ τορηο Ὀς!ν 
γο] χά γοσπιιπιςοιιπι ΟἸςοτοης, 

Εὐϑετώ, ςοπὶροπο»ἀἱροτονογάϊποροομοϊ πη μΟ γῃιιπιχιοάσιις 
ἸΙοςο ςοϊΐοςο δζ εομάο. ιοΐδη. ἐΐω εν υὐὸ γδ οἴξαγας αὐτοὶ, στείρειν 
τὸ συμιπόστον «εῖ, εἶτα «ὁ 9ε τή σαντειντι ἀρὶς’αναὶ τῇ διΐ, 5. ἢ ο ἔπι! Κολὸν 
οιμ εἰ πείντο; εὐϑετήσας ἐκκορύσειας τὸ δίωμοίτιον » ἈΟΠΟΙζαππ 1ξ ἾτιιΓ 
οτἰτ ἢ οπτηΐα ἀϊρογοηβ δὲ σοπΊΡΟΠΘΠ5 οὕ]. ΘΟ γᾶς σα ῖςι- 

{πιπτ.εὐ ϑετεῖν οτίαπη σοποῖπαλπι εἰἶς ἄτας οἰεσαπτοπι. ΤῊςο- 
ρβταῖτς ἀς Βιοτ. ρΙπταγ θτο δί σαρίτο ρτάπιο 9 εἰ 3 τῇ ὥρα 
ΕΣ τὐγ(ορεηα. τὸ φυφδ ἡϑύ(Θ.) χαίλλιςτον͵ ἐδὲν σημεῖον, ἐπεὶ αἰ Τὸ ζώων 

εὐϑετεῖ κύυντα, πος ἀΥρτπιοπτιμτι σβῆσαχ αιοά νοῦς ρίδηται α- 
Τροέξιι μι }ς]νευτίπιας, ἸΝαπτ ὃς ἰτηα τα ἕσετα ἰρεοίοποτα Πατ 
ἀταιις οτίατη Πα τίοσα, διρογῖις ᾿ς Τ᾽ Ἀφορ γαίζιπος ὑρ ἔν 
1τὰ ἘΧΡΓΟΙοτατ, βλας αὐοντα γδ.ὴ ϑώλλοντα κὶ καρπὸν ἐ χονται . πεῖν τοὶ 

καλλίω κὐ τελειότερᾳ κὶ οχεῖ  ὄςι, Αὐολράτιιγ δέ αἰ ΓΟ] τὸ ρτὸ ἃ- 
Ῥζας ἔππι ὃς πιάτο, οο μα ηθο»ΟΟΉΘΤΙΙΟ 5 ὃ ἀοσδηοίς ἔμπα, 
ἔλιη ἀρτιις»Γιππι ἀρροίτις. ἘΝΟΟΡ γαίξ, τη ς. αἰεὶ φυτῆο, εὐϑενεῖ 
πσι χεϊϑει αὐ οτηπῖα ντι]ῖς οἹὉ ὃς ἀρροῇτγα, πάλιν εὐϑετώ, ἃ οἱ, 
τιιγίμτῃ σοποΐημο,ὅθτσκ δ εἰζω, ἸΠἜλατοΟ; ἐ κέοριαι, εὐ ὃς τεῦ εἰς τα ἐς 
φϑειλμικα,αἠ οὐ τα πυφάϊςάπηφητα ντῖϊς εἰ το ςοσὶα, "1001. 
ςαρ.το5. 

Ἐφ ϑεωμητίθον, ὁ αὶ ἡραιοτι ἐιολ ὸ ςοπτοσπρ  ἀπημτγ, σμϊ βιςο}]κ σοπ- 

Εὔϑυλθ᾽, ὁ καὶ τ) τηαπαπιο [π5ρτπατηπιοίι τὰ ϑηλη, πὴ 

ΕΓ 
οΠδοτατατνηθὶ {λεῖα ΘΧΡΙογάγιιτ) ράτοην. πονκρο. 

Εὐθέως» σοπῖς11 τπιρσοῃτϊηιὸ, αἴρῳ χρῇ μοι “τα τίσι, ἴῃ τα, 
ῬΒυμποηνευϑέως οὐρα χε μα ἀποϑγήσκει, ἐκ απ εὐϑέως αὐ 
Αστίαμῖη ΑἸοχαμπότι οχρϑάϊτίοης 5 ἀρ ογτὼ ὃς ρτο 
τγδεϊσόγο, ν σῷ φανεροί, 

Ἐυϑηγῆσ» 6 ΠΕ ἀοΠττ591} ορῖρ. ἔ εὐ 
Ἐύϑηκτος, ἀσατεῖ5 κϑιλώς ἠκονηυῆν Τρ) ῬΘΠΟΙΓΑ 1 15, τιμητικὸς 

σπήριΘ., 

Ρ1Πα, εὔϑελοι βθερς ἘΠ ΓΙρ.Οθς ἢ δοιιο5.1. τὶν, 
Εὐϑυμονει ϑεριαρι Γ]ατοη. 6 ἐς ΓΟσῚΡ. εὐϑθημονεῖι χ' 
τ οἰκήσεις, ΠΟΙ ρΟπΠοῖο γοηι {Πα πὶ Ευμ Πατοῖπν ἃς ἃ 
ποροτία ἄνσογοτο, ΝΜ. 

Ἐὐϑυηιονώ, ΟΠ] ΡΟ ΟΣ ΟΟΠ οἰ πη ἀίροτο. ΓΤ Πα στ ἢ δ ἡ 
σὐδὲ εἰοργισίας, ὁπλα χείζου γα) γναίϑοις δυϑημονεῖ, δασοας ΘΟ ἵ 

Ἐ᾿ϑιηειοσιυύη,ης νὴ ἀλρανημτοκος ἢ ἀρῖδ, σοπομπα τότ 
ςοιάοοςης γόγιιτι ἀοίογρτῖο. ΗΠ Πα. δυ ϑημοσιωη, 
τοῖς ανδρώποις, κακοϑοημιοσευη 3. κρκές» Χ οπ.ΒυΡαά,χα 
γεῖτο ὁ κῦρος κὶ ἐν οἰκίᾳ ἐξ) ὅδετή δευμφ Ὁ δυϑημοσιωίω,] 
λεέτο ταύτης αἰ ὀυϑημοδιωώης, “ 

᾿ 

Εὐθήμων, της ἔα ξλιι5»Πηαάτατο σογρογο ἃ Εἰεσαητίςρι 
ῬΟΐτιο, ΠΟ ΠΟ ΠὨι5)α τὰ σΟΠΊρ ΟΠ τιι5υὀὑνοςνμῶν 5 ΡΟ 
ἢιι5, δύϑετος, ΑΥλτοτ, 9.46 μ1}, Α Ἡλι. 3. δεαίοιαν 
εἴαν, κὶ ὀυξίοτὸς, ὁ Μὲ 

Εὐϑιωυέομαι, οὗμαι, ὃς : 

Εὐϑίω ω, μυίσω, νικᾷ ϑοπὶς ἀδιιηο. πλειαῖς Ἔχ δοΓ 
Βαδιτιά πο. ΡΠ ο(ν τε ΘΟ] πις}}.ν οὐ δὶς ὑταῦ. ΜΠ. 
Ἰατοτο ὀρυμερώ, γἱσοοννα]ςο. Ατλξοτο!. 4.46 σοποται 
δεριβορίς ἕξι πας πύὐήσ εις, 571 τὰ δ αἰθρώσων τὸ “ἥδ ννων, 
γὰ ὀυθίω εἰ μάγον ποῖς σώμασι 0 πλεῖ τον χρόνον. ἸητοΓΡ 
Ῥμαη,ὀυθίω εἴϑϑαι φυτοῖς γα υμνάατο ἀγθ κεῖθι. ΒΑΠ] ἢν 
ἨὨ11].3. τόπος δυθιωδ μέρ. οἱοσιας Θχτλογδης οὙὉ 
τιῖ5 δύ ἀθιιη ϑη5. ἀφ: ΕΟ 111],4. ὁρχύςιρα δι θίωνοι 
πολ οίςοις ὄυθίω ὀυῖν(θ- δυι ἃ, δ) τὸ βέλτιον ωροκόπθων, 
Τοχτο  ὀυθίμυει αὐτοῖς ὁ γϑν(θ-, ΕΟ ΠΧ ο[ς 1115 ρατταϑ, 
Μππλον. 116. τεγεϊουσαρῖτθ φιδυτο, πτώνται Ὁ) κ᾽ ἐν πεῖς ὄρε 
λαΐβωνται εἶδ οἰκείων τύπτων; αἰ καλλίω φυεπαμοκὶ δυθιωέ 
ῬΓοι ηλιητο ὃς πιαῖοτς Ῥγοιιθητι ΟΧ ΘΟ ΔῊ 5. ἀπ 
πιοοέξαιιο,ὄυθίω εἴ σε τῆι Εγυιτῖςατ, Ὀ] οἴτιιν ὃς ὄν ϑενέι 
Εὐθίω εἶν κα δυ ϑενεῖν » Τδοτα4α. ντὶ ἔοττιιηα, Τοιπ δὶ 
Πρ. Αὐπϊοτ.ΐη 1. ἀς ποτ. ἸΝΙσοπηαςῖ.. Καὶ ἐνδέν 
λίφα δυθίωοιιῦ τα, μεγάλαις συμφοραῖς πἰξαπεσεῖν» αὶ [δ 
τιλμᾶπη ἜΧΡΟτΙ τη Γ»ἷἢ πηαση85 Ἰητογάιιπι σα] τη ϊταῖο 

Ἐυϑίωία.ας. να δι πάἀαητία,ααποπα, Πιςσοοίπ5,ςοΡία, ἵπσς 
ἔς ττι!τας. νετηρία, υκαρπία, ὀυφορία. ; 

Ἐ ῥθύρατος,κ50 κα ἡ σαι 15 ν οηατιι. ᾿ 
Εὐθηρρε, δ κὺ ΕΟ] πα νοπαηάοῖη Ἐρ᾿στ δὔϑηρος ἀγρνοῖ 

Ῥύδτῖο δοπα: νοπατὶοηΐδ5. ν Γ 
Εὐθηὴς ρ]ασοηπισαρῖτο ἀςοίππος στο αιιαστο Ἀι οσιιητ 

ὀφϑαλμοὶς σου, 16] Ρἰαςοῖσατ τ] 5) σαρῖτε ἀξοϊπιοῦο, 
στηάο Κρ, Ἧ 

Εὐθήσαυ ερς. κ»Ὁ γα να Πγοσ τποίλιιτος μαρεηϑ. 1π Ἐρὶ 
δυϑήσωυ ρον ἔλαιον, οἴτιιν Οἱοιμπι αιιοα ἰἴτατ τπςίι 
αἰϊετιατγι (οἶδας, ; 

Εὔϑικτοςο5, κ᾽ υἷν δυαφῆς., δυψηλάφητος 9 ταξτα ἔλς 1] 15. 
Ῥοττιαιιϑ, γα ἐξα 01}15..οὐρσὶ τὸ ϑύγειν αο ταησογο 
ϑηϊβοατινπάς εὔϑεκτος, αὐ ΔΠΣΙΠΙΙΠὶ το τη εἰἶρας 
ΡῬογΑσατις. Α τη ξοσς].9. ἈΠ τοτ. τί σίῆίω ἀιιοετι αῖτ ὅτι 
ἐὔϑικτος»κὶ ξυθηγμων κὶ δυβίοτος αουιτὶ Ἰησοηϊ). Εὐίϑικτος 
εἰόραητον ἃς ξισετὸ γε πόσο ἀομτιβοζδηρῚς αΠ16 ΠῚ 
πἰπὶ Οτεςὲ καὶ ϑγεινοὃς Γιατ] τάησεγα ἴῃ νοῦθ αἱ 
ἤρατο ἀϊχίηγμη5. )ίασοτιις αὶ ἴα]ς Ατεῖςο αἰαῖ ὦ 
Κοπμῖᾶμο ἀσοῖο αἰρογρογς αρροῆτὸ ποις. Αὐμ σον 
μιὰ σφόδρᾳ ἐν σικτὸς γἡ ἀττικὴ πορὲς ταὶ δοτοκείσ εἰς. 
νας ῬΟΪν 0.8 1Π|.1.16.Ἐὐτὶ ὃ ταῦτα λέγοντος δ βασιλέω 
σωρμῆρίθ- τοῖς ὄμμασιν ὅπηπλ ἴον ὑπσέχρεε ἃ φίλιασπον, 
μέν. δεῖν γδ ἡ με χϑυβυὸν νικᾶν» ποιεῖν τοῖς κρείἤ σι 

Οἱ ὃ Φίλιτοπος. καί «ὧῷ ἐν κακοῖς ὧν, ὅμως ἐκι ἀπέχετο ὔκ 

ματος. δ, ἔγπςραφ εὶς, πῶτο μδὸ ἔφησεν ὦ φανέσ, πὶ τυφλῷ, 

εὐἴθικτοτο χὰ πρὸς τῶτο τὸ μέρος εὖ πεφυκὰς͵, «φὸς τὸ δὴ 
δρώποις, Εχ τ [πϑῃ ρῇτ Γἰυμίτις ἐαιη δος στο 
τατίοῃο ΑἸ χδηάγὶ ΡΒ ΠΡ Ραϑ9παιϊίετηννε Ἔχάμι 
τουγᾶ πη ἀρ ταῖς. οὐ πὶ οι ἀϊςογοιη Αἰτοίος " 
Ἰοῦτοῦ Ῥμαπςας ἰπτογ τι βίποι ἐπ νου ῖ5 τη Υοτὶ 
Ἰὼ νἱποεηάιιηι . ἀπτ τις ογιδας ραγοπάιτι οἴ 
4υϊἀοτπ(ἰησιῖς ΡΠ ΡΡε5)οτίδιτι «δ ςθοἱοσάτι. ῃ 
Οσι]ογατη ῬΗαη ες, ὃς οτατ ἀϊσαςῖοτ παταγα, Πα Τὶ 
σογοτ ὃς πο ἄητοτ [δτῖα αυτά οι υἰζι [1τ15 τε πιρὸ ᾿ 

Ευϑίκτως,αρ τὸ, ΟΠ στιὸ, ἢ 
ΕὐΐβοννΘ- «, ὁ ρ]οπάτάτι5 ᾿ἢ φοπαἑ 5. Ἧ 
Ἐν ϑυρυζητον τῆς ἕλοῚ]ς δὰ τιϊταπάμηι 8ὲ ἀοτετγοπππὶν 
Ἑυϑυρυΐζητος τυρὸς εἶ συγὸφαὗτας » αὐλὶ τη 15 εἰν τῳ  ςταπτῆ 

Ἰῃγπηίατοσορ, 

εὐ 



Τὺ 
 χαὶ ἡγ ἔιοα 5 σομτιιπι, ἔγὰ ρ 15. γ 10 5115. ΟΊ ατι ὄν ϑραυ- 
ἯΣ αὰ ναϊπόγα πυρὶ πχόμσα Εἰ Δι5. 

ἢ ἀφοης σοιηατιις. 
(55, καὶ ἐν πεγ!ἀδτοπι σας. 
εἰς,ὐδὶ. δα ατοτα (βάση παδξης Βομάπη, ἴὰ οἴ, Δ ρρνῶο, 

ἴδ ποτιῖς, οὐχ θυ ν Οζα] δ,σάποτιις, ἴῃ Ἐρι ρταπιππατ, ἂτ- 

ἊΣ ΕἸΔΒΗΠΠ1ς, Ὁϊοίς. "1. ἐλιτο, ᾿ 
δον, ὁ πιό Π|15 5 οβκαπιτηατιις, ἄς Π1οῖς ΓΟ]εττῖς » ἀο Ἰσατίις. 

εἰ ξιςι!ὸ ξταποϊτιῖγ. ' 
τοι υγοξελ νι ἔνο ὺ ὃ πόλεως, γεξτὰ Δά ντδοπι. ἐς τὸ ὀυθιυ ὁ- 

πὶ νἸα δ 9 υἱ πτὸλ κύης, ΑΥΤΠΣΟΡ λα δι 9. σὰ δεὸς. τος 
οἰφοηγυϑυ ἡ ἐν ΣΙ ΡΙῈ ἀά ἱπηρουατυ 6 πη. 

ρἤδη. ὀνϑιυὶ μὴν αὐχουΐνος ἡμέρας εἰς ἐνχαὶ ὁρμᾶνοε ΒΔ[], ἴΠῈ- 

τέσοτ, Νααηζοη 4 Εἰξ Ἔχοσίεηξο {ατῖπι ἀτο ἴῃ ΡῬῖε- 
᾿οἰ Ἐς Πηταὶ ἀταιῖς ἀἴος ΠΧ τι Αὐ το ρἤαη, βαφίζειν ὃυ- 

ὁραυυγίν»ἶτο τοξϊα ἴῃ απ] ατῆ, Ῥτγοτίϊιπι ἃ ΡΙ το εἰἰςὶ [Ὸ- 
το ξαλ πτοπὶ δὄυϑόρτο ὀυϑιὸ, Πτῖπη. ΡΙΊοον [1165 πἼωχὺ δ᾽ 
(ουτπουάϊςο Ῥτοτίηιι5 ἀατν 1 οτίαπι ὄυϑιὲ δύσι ᾿οοἸτῖιν, 

ἴάοιη τούπροτίς οἴν δυϑιὺ ν οὐ ὰ Ἰοοϊ. εἰς ὄυϑυὺ, τη τοϊτῆ. 
τεῖσ τσ,» αἸγοξζο ΦοὨ ΓΕ Ἰτοτῖτιδυϑυὶ τὐὦ ὅγ) βαζυλώς- 

ἄγε Χ οπορδοὴ [ἴδγὸ αιητο Ραα. ἀκ πο5 γοξὶὰ Βα- 
ἢ. δῦ θ᾽ τείνοντάι.ἴτὶ ἀἰ Γεξειὴϊ ροτγιρ ἀητιιγ) Ο42α. ὀυϑυὶ 

ματος) Βιϊ4. ἐριΠιρτῖον. Ὁ Ἵ 
οὐξὸ οἰζογο, τα τεογο)πλέειν οἷς Συϑτίας, 
ἐδ γοξξα ἀϊτοέτο. ΡΝ , 

οὐ οϑοτοέζαισ το τὸ Ἰαξεςοαρροήτιις. ΡΠΙΠΟ ἀς πιιιπο. 
Ἔ ὀμῆυδ.- ὁγόμοτι, ΟΠ ΘΠ ΘΉΤΙ ΠΟΠΊΪΠΟ ντο 5. 

νγὸ γαὶ ἡ» τοξἘὸ ἰαςὶοη 5. δ ςοχίῶς, δύ ὀνϑυζόλως ἀριι Βα- 
αὶ ὄυϑυβ ὅλας Ὀἰξενεγνεῖν, Ἷ 

τά! οἷς τα ἀἰχ, αι ἃς σκυτικὴ ἀϊοίθητι ἡ 
νον γεγαᾶχ. 

ξ ἀϊγε εὶς ςοπίϊαης {1ποῖ5. Ζαἢ τε Ἐ ΠΠποῖῖς, ἔυδυ- 
αὶ χύματα, Πσιγα; Γοξτὶς ΠΠποἷς ἐοηπλητος. Ατιίτοτ. τὸ δυ- 

γυτοέτις Ππποὶς ἤριιγα σοηζεητα, Πα, ἦν μὴ ὀϊνϑυγ ἐμ- 
ὁ χυιλικῶν δὼ καίτῶν ὄντων, Ετἀριια Ψιτγαιίται στο 

5 Παρῖτο ῬτίπΊῸ εἶτα ξοιταῖϊς Ἰερεπάμπι, ν ὲ ταπτεῃ ἔς τὶ 
ἐΟ ἤλοτε α ἀιιτοιη Ρίατα ἘΥΤΗ Ρῥτγώττας ατοἰιϊτςέξιι- 

ἱπιὴπι οἰιτ᾿ ν σα γάτηση]» δζ οἴ γο ἢ] ταῖς ν [111ν ὃςο, 
Ὁ λοι δυμότίω» Ἡςίγ ἢ. ἀβοτε εχ Ἑατγίρί 4, Ἀπὸ 

ἐ 

τ σία! βεάς ἐο]]1τὸ . δὲ τοέξο ςογτάππιῆς ἐοη- 

εὐτὰ ἕαρατς ὨΥΤΕΣ Ῥέετζεγαυτο τοῖς ὄγεφεση μϑύοις ἐγκλήμα- 
ν ἀλλ᾿ ὧκ αὐαιρεῖν δὶ «δεὶ αὐτὴν ἐγών ναὶ αἰοαγεαφώς χεώ- 

: δέχης εἰστιγωγίμ) αὐαδ' ὕεται χαὶ αἰἰδαιτεῖ ϑει το ξγα νὶὰ ρα 

ΟΠοΓΓς στη αἐτοτοςξ Ἰοπέπιηιις ἱρίλτη ἃς ἱπτοητίοης 
: διατί οῆς ῬΥορΡΟ  τοϊηοη εχσορτίοις. ἀἰτια τγοῖς- 
᾿ αἱοὸ βὴξ ἀς πο γεεθηοίγ.ς ἐαιιχ" δ υτατο ἃς ι{πἸτῖα 
ἐπ οἰτμοποσ. σὸς φορμίωνα, δτολογεϊάνοι καλδύκσιν ἄυϑ υδυκέ εν 
Ἢ κατηγρβεῖν τῷ διώκοντος. ἘΣ τὐδὲ «τῷ. ὄγϑὺ δικέα, εἰσιέναι. Ῥ]ῚΙ 

ἃ ΟἸσοτοηο, πίω» δυϑεῖδλρ σιωειπεῖν ἀΥχὶς ῬτῸ δὺ δ υδυκέδυ, 
(ὐοπιηπιξηταν. 51|4. ταιποπ δρϑυσηικέθυ οἴ Ὁ αἷτν ὅτὰν 

δ! τὶς κριϑησυυζωος. αὐτοὶ ὧν ϑμηδέπσω γνωσις ἐγγύετο δικοςυράν, 

δέϊὰ Τητοπτίοπῖς ἀρ. πο. ̓ι{{ ὃς ῬΊοηα τοσυίατιο, 
ἀππη 15 11 ἴῃ 14] τιπα ν οϑατιις οἱἘ, πα} ΠΠὰ ργατίοτι- 

ἴσπο ξοτί ατιτ 411 οχοοριίοης Πιπιπιοτοσία ντῖτιιτο ποῦ [ἰτὶς 
ἰοπάα: ἀπε ττίςι!! οὕ πάς ὄνϑυ δικέθυ αγωνίζεὁ)εη : ἄς αἰ 

τς 1] ἀξ τη. ὄυθυ δικίδυ αἱμφισβυτεῖν,τς ξγὰ πὶ ςοπττοιο τ δέ 

πὶ ἀεα ἰςοτο, Βι14.15 ορι προ. ΄ 
θῤῥοπος, εἴδωρος 5 ἀο ἰπάἀϊος 4111 ἰη πριϊγα πη Ῥαττοπὶ 
Δ] έξεις Ἰης]ΠΠη4τ. ἢ 

»ἵφξέϊο οἰτῆι σοπτεπάετε 9 τεέζο εἰιγῇι ἴγς. ἵπ Αξλο-. 
Ὁ] τιπὶ ςαρίτο ἀςοϊπιοίςχτο; δυθυδιρραὐσουΐν εἰς ὶ 

1 τοῖο οἰγῆϊ ρεύριτ.. 
νοι γοΐγα πιητ τητο ἘΠ. τεὶ υϑυέντερα . λα ἰη-. 

Ππιαεητ, χιΐδιις τπτοῖετ πα ἤτπὶ τοέϊα. ὌΠ 
. ὁ. ἰοτ μας . Πατῖπὰ ἱπτογῆςιοης 9 ΓΙατατο ίις ἢη 

τ ἴθι οἱ το ξεῖ στρ δ 4110 ὅς ἰϑυθριξ ἀρὰ Ἡοτοά. 
η.Ατηζοτοῖος υϑύτριχα δὲ ἐλότειχα οὁρροηϊς. ὁ 
εἰν Τἤίο τοῖς ἀἰοίτατ υἱχοῖνος δὲ αἱ τὸ δυ ϑέως κα τείνειν αὐρᾷ 

γω, , 

ὙΛΟΕ τοξῖ!]ο ἀπ π|. δυϑιυεπίαις»ορ σπλογίαις. Ηςγ ἢ. 

τος δαι}15, ΤΕςορΡΒγαΐτας Πητοτ. ρίαπταγ. Πδτο δ. 
ΤΟ, Ἐὐυθυκρέάν.Οὔοἤι5. ᾿ 

οαπράτατι ἔμ οΠ. ' 
ὃ ὃς ρτορτιὲ Τοφιϊοτοόρϑολείγεν, δρϑοιαίῶς τοξεὰ ἤτιιο. 

7. αἱ 3) οἶδ᾽ πεοσω πἰκῶν μέτοχ αἱ κ᾿ δυϑυλυγύμῆθαι,. 
ς τοῖς ΤᾺ δυο τῶν Φρδοποϊς διίωτελοσῦντάϊ. : 

οὐ κ᾿ ἡ ΘΙ] οη ρας {Π σους ξξὰ τ Ιοπϑιιπὶ τοηάςπε,, 
μαχία ας ἢ ταιπαιτυπατίιμτι Ὀο  απὶ ὃς τἔρἐπείμτπης τος 

« . « 

Π]ατῖς σαι: Πγπηαπιοπτὶς 7 4011 Π σης ἀπιρίρούς, δι᾿ 

ἘΠΗ͂Ν 653 
Ευϑυμάχ(δ-, 4] ἐς ἐλ ἴῃ ἀςίςτα ργοάτς οἶμοῦ ἀιοττίςιια ἀιωτὶξ 

᾿ μὰ Ω ᾿: Ἀ, , ᾽ 

ΟΧΡΟΙ,. ὃς τυ αἰ τατῖὶ ΡΟΡηΔηδ, το ἢ. δε  ἰςοίις γ δυϑυμχο 
᾿αἰδρων Ἐρὶριαπηπι, ἃ 

Ευϑὺμέδμαι, μι. ἤσο με». υμκαι ὃς 

Ἐυϑυμεω, με, ἐσ τσ χά. [απ] πο, ας τὶ ἀπ το ἔπιπη, ὅς ραυιάϊο ροτ- 
μαι, (ςσαγῖτατς ΔΙ ΠῚΙ ξιεῖτιο, μαι ἄάμο ὃς Βοπὸ ἀπίπιο. Α- 
«τόσαι οαρῖτε νὴρο πο [Ὁ ρτιπλο χὐ τανε αἰοαινω υμαξ ὀυδυ- 
μεῖνρδε πιιης Δἀπηοηθο:ντ θΌμο αηΐπιο {τ|»5. ἘτΙΔσοδὶ ςρίτς 
ν] τη ὀυϑυμεῖν νιάῤτιν ορροιὶ τῷ κακοπα ϑεῖν: δ ϑευμεῖ τἰφγ᾽ παῖς, 
ψαλλέτω, "δ οπὸ Δηδπηο εἰϊ ἃς ΒΙΠΔεῖν ΓἼταῦς, ἴῃ δοιτογιοφέυϑυ- 
ἐπι εν αἰϑακαλων ὡς αἰὐαϑὸν τι πευσουΐύοις, ΑὐἸοτο] ἴ... ἈΠοτοτ. 

Αχάνον τα ἢ ̓  ὅπη χαΐορυσι ταῖς ἀτυχίαις κ᾽ ὅλως ὀυθυμου μῆμοις ἐν ταῖς 

ἐσὺ κ᾽ ἀπυχίαις.ν ἴτι5 οἵδ ὃς Χο... ἑλλέωικ, ἃς ΑἸ 1] ργὸ αἰ ]ατίτοῦ 
ΟΜ ΟΥ ο ἐκεῖ μείναντες ἐδ επνγοποιουυ το κὶ δυϑυμοιώτο, 

Εὐϑὺυ μηδ ς 75) κ δ στατιο ἢι5. 

Ἐνθυμτέον ποῖ σιν τ ῖν, ΘαιΠ θι15 γοΡῖς [σταμάμι οἷ, Χομόρμ. ἴῃ 
Αροΐονρ. ϑοζίατ τς 

Εὐϑυμέα, ἅτ, ν᾽. [τ ]τ] 4. ΠΠοιη αΠτᾶφοτοίξα ἀπ ΠῚΪ σοη τἰτατῖο., (δςατὶ- 
ταϑ. ΠΥ Ἰτς 4 ο] εὐ τ] 0. Α] αογίτας, δυθυμοῦ μη μεῤνμνία, χαρά; 
Εἴςοῖο Πδγὸ {αίητο ἐς Εἰπὶθ: Βεπιοοτ τὶ αὐτοπιν ια οἴ 4- 
πἰπιὶ τἀπη λα πὶ τεβη 1} }ΠΠταϑοψααστι ἀρ ρα! ]αὴτ νϑυμίαν, δος, 15 
ἀοιη, 14 φῃἧπι 1116 Πππιπλῖπν θοπιιπὶ ἀκακίαν, ὃς ἴσρς ὄνϑυ- 

. μέὰν ἄΡΡΟΙΙατ, ΤΑ αἰ πλάτη τοῦγοζτο Ποτιμηι. 
Ἐυθυμονειϑτι» ὉΠ ΡΟ ΓΟ: σΟΠΟΙηπατο, Δ  σογογο; ἄσορητοτγ ἃς εἷς- 

δῖμτεῦ ἀς(ἐγιδοτο,ῆιο αιξηαις ἰᾳςο ςοπάοτοιοτάϊμε οπηπία 
ζοἰἱοζατο, Ρ ατος Περῖθον εἶ ροτῖας ἰερομα ἀυθηρον εἰ ὥτῳ. Ἰορ: 
οΠαροτῖιςς τα, 

Εὐθυμος,ν, ἃ [απ τιι5.α]2σοτρημὶ εἰξ ἀπῖπιο ἰδοιιγο, }}γ15.δυυδὶςοδο-" 
ΠΘΙΙΟ τ1554 πὶ ον Δηΐπιο, Γοσγοατονῖ εκ πο δηϊπι γα! εἰς 
φαιιο πη ΠΟ; ςΟπρί Πηλ5. αἰ αοογ,ραρλτι5)ἵλεως, γα πα} {1|5212 
το 4. Γορ. Οὐ. ξ, αἴας δἴϑυμιος ἔδοχαι, 

Εὐθυριστοιίαι, ΠΟ ΠῸ αυέίτιο. 
Ευθυμότεδρξ, 5,5 αἰ ΓΙΟΓ, 
Εὐθύμως, αὐτὸ, [το δαί αιονααςτίτοτοργοπιρίο απηϊπιο. ἃ ξζοσιιπι 

σαρῖτο ὙἹΡ ΟΠ: ΟἼ τΙΑΓτΟ 5 δυθυμότερον τὸ αἷοὲ ἐμαυτῇ ἕστο) ογρμαι, 
ἱπτοτγρτ. πιοϊϊογς δμλπιο ἐς ̓ ς ας δά πηοῖρῆιπι τείροπάθο: 
τἀ ἰλτπ αἰ αοτίοτς αηΐπιο πΉ1Πὶ οδςξξῖ5 τοίροπάςο : γεὶ πιρᾶς 
ἐἀπίᾳ: ἀςξεποποπι [ἀἰτῖρο, Ὧν 

Εὐθεωΐμαι,ντάς Εὐθαωώφῳ, [η ἰπτουδυθεα εϑοι ὃς ἀρήνεδθοι οἴἘ λα ]ςΠπὶ 
[δ τος ὃς σαΐρας ἐγανιἀέίαις {πα Ἰςὶοσ πῃ [ἀοτιιτι ὃς ἀξξογιητι 
Ῥτα τατο, εἰς οἰξέτασιν εἰ γεόδαι , πα ἴῃ {1 {αι Πετοποπι νοζατγῖς 
Ηος πμις [γπάϊςατὶ νοςαητ: ὃς Οἰςογο τατίοποπὶ νἶτα; δ πᾶσ 
δ Πγάτιις σοίπίραιτ ἑατοτίοηὶς ἀέϊα τορ οὐ, ἴτιιο 410 ἃ ἴπ πᾶ - 
εἰ τατιι αἰ σις σοίτετις ἐάογς δὲ Χροπογο θά δριιά Οεπ- 
οτος Πορατις αν ἐαπία τη. ἀϊσογο α τορι παμιτ)νε οἵ Ηεὶμε- 
τἰῖς ἐπιιητίατα , ποτ θ.}5 [πἰς ΟΥ̓ ῥοτοτί οιη οχ νἱηου} 5 ςάϊι- 
(πη ἀϊςοῖς σοορογάης. ὈΙοῖτειν ετίαηι ὄυϑιιυδας διδόναι. ἢος οἵῳ 
τορουιάλτιιπι ρεσπηίατινη Πα ]ςῖο {0 11ςΐ 7 Βυιάατιις ἴῃ Απ- 
ποταζ, ἃς Ὀὐοπιπιρητ. τυ) ὁδὸν ὄυθιωεῶαι 5» τεξλιιπι σαγίιπι τοπας 
το Ναζαη: : : 

Εὐϑθιωΐν, " τ. ἡ 1 Ἰο απ» ρος η γα δ ἘἸονοχαπ Π9 ΟὈ]Π 1 ράτῖου αι 4115 
οσαΠρας ἔασάξίαιε Πιογιιπν μα] !Οσιιτη ΔξἝτοτγίιπηαις Ρτςῖϊτατ,. 
Βιιάπιις 1 Ραιλά ἐλ Ιτοῖῃ ΟὈ] .Άτ1|0 Ἐχ Δάχη πη ταῦ ομς τοῦ; 
αξιῖο αιλα αιιῖς τοπετιιν Ὁχ τοτιμτὶ ἀπ πι Πτατίοῃς 5. ΤΈΡΟΓΙΤΙΟ 
τἀττ μι! πὶ τογι ΠῚ ἃ πιὰ σ ἡ τγατίθι}5 Διά πλἸ ΠΕ γατατι 1» «ἀΠρα- 
το ζογτοξτο»οηιοηἀατΙογαπἰτηαάιιοτῆο, νπάς ὀυθεωύας δεδὸνα!;, 
ἥς ἀϊοίτιτον  δίκίμ δοειδαι,1ά εἴτοραςπαῖῃ ροπάογονδς τατιοηοπι 
τοάάετο, Οὐ ἐπα ίῃ τατίους τοἀάοῃάα ἀαιπμαδαητιιτ, ρος 
κα βάσμαμι [ποθαητιίϑματγο δυϑεώη γτγιπ ας Πραιῆοατ, [ΟΠ] Ίςος, 
τἰξέτεισῃν κ). τιμωρίαν, ἰατρὸν δεῖ διδύγαι “τας ὄυϑιωνας ἐν ἑαπξοῖς"» Ατὶσ 
ἴζοτεὶ 5 τογτῖο Ρο τὶς. πιςά!οιπὰ ορουτοῦ τοάάοτςο τγὰτίοποσι 
το άοϊα: ἴῃ πιοράϊοοϑ δυθευΐφς ἄφλειν. ἀλπιπατὶ τοροτιιπ τ ιΠὶς 

ΑἸ Ἰἕβηη. ὁ δ᾽ αὐτὸς αὐὴρ μιὰ ρβν ἐὐτοῶν 'οἴεισεν ἐκ ἀὰ Φικὰςγεῖν, κλο- 
πὸ ς ἕνεκα ταὶ δυβεωας ὠφλυκώς. δυθωύας κα ἐχήν,ο Ὁ ἢ λόῃον α'σαγτεῖς 

ὧτι αἴὰ μη καλῶν ὐραχβεντων,νο] ζαῖ ἂν τις ἐσλυμμέλησε, Ομεγυίο- 

Ἰτοπι. ΠἸοΐταν ὃς δπολογεῖόϑτω υἱῷ αἵ δυθευμῶν, ἀρᾷ ουπάςπι. ὡ- 

ϑιυλας γἵ εἶχες ρος Πᾶς φάθ Α τ,  Ἰαταγολιις τη ἔγευτρο. Νηάς «- 

γϑυϑυυθο. ΡΟ Ὠ εῖ πα ἰοπρα αα.ἸΝαζαηζοι. πα βίε ὄυϑωωας 

πἰωιχαύτα το χέν αἢχονται 5 δίς, λύγων ϑυβευΐας τ ἔχίν, οτιοττι, 

τὰ εἰξιπῦ Ἀέγαν κα δημυγρρεῖν χογον υαν ἐἰχέν αὶ διδύναν ἐαλιίιτα ἀἴςετς 

ἄς τὀπεϊοπῖθιις ρα δ] 115. ἥλω ὅ5) ταὶ ὀυθμείας,ἀοιπ.ἐλϑων ὅι τας 
ὄυθιωας. γούλΠ5 1 ἀἰαιαπειοηςπὶ τάτίοπος Γοὶ ΓΟ τορος 

(ξοποτατίοποα,Ἰάειπ:)οπιο ποῃ. τὐδὰ αὔρα ορεσίβ, εδν οὔ οι ἐλ. 
λοις ὅσοι «ρὲς τεὶ κοιναὶ διχαως φρρσέχονται κα ν δεδωκότες φοχῖ ἀυϑύ- 
γας τί) ἐειλογίαν ἐρώ ποροτεινομόροις, οΓἸ τη Πι τατοπο5 ἰᾶτη δάπηϊ- 

πἰἤεατα Ἀείριθ). γερο ίοῖτὶ ἕαογεηῖ» ᾿τεταπι τ πη οΙὶ Ἰτεγίιπιας 

τοάάεζε γἀτιοῆςηὶ οἈφγοηζοβ. δὲ μάγατοϑ. ον υϑάμνως ἔ αραξὸν9 

οχορογιῃτ, 4 πὶ Τοπιο Π ελλ ἐν ϑιώμν κύριῷ:, 4] ροτοίϊατεια 

μαβεὶ τοροίζἐμαϊ τάτίουες δαπλ!ηἸΠτΑτοτ εῃσοι [ας εἴτ Ρο- 
[ξφμαι τατιοῖςς δολίαν ἥτις ἴῃ πη ρα εγατιι ἴψητ βεῆα»ι! ρες- 

εἰξ εχιυς θεῖς τεροϊοηδιίαιις τἀτΙοΠΊΡ 5 Σοτιιπὶ αἀπη!ηΠγας 
τάξαι, Ατητοτοὶ. ῃ Ῥοξίτομ ςπὶ ἀἰοἴτιιτ αὐδὶ ἄν ϑιιωων κυ ριίθ' σοὺς 

᾿ ἄυβδιολας ἐξ ἀῤχοντδυγαὰ αροιιίϑηδος πιλα Πγατίις Γεροτηϑατῦς 
1. 1} 

Ξ 
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654 ΕΥ̓ 
χα γεροτοπάλϑ σείζοταπι τατίοηςϑ, ὄυνϑιωΐα ἦμ' πεπολίτευ μήρων, 
Ῥοπτοίξῃςπ.τδτίοηςς τοτιιπι ρα ]1οὶ αἀ πη πι Ἐγατανα, ὅν ϑίωλαι 
" φρευβείας, ᾿άο τη. δύ 8 ευύαι βίας πχοτιμτι σιν ἰά οἴ τἀ ϊεῖμα 
ἴοι σοι ατα: ) ἡμάδιις. εὶς νῖτα: Δητὸ αξξα: γατίοποπι γοάέογς 
οορίταν, ὲ ς Π πος. αἱ νωῦ ὄν ϑωσαι, οτλο ΠΊΊοη. ὄν θιυΐας δικῳ ζᾷν, 
τά θει. οὐρὰ ταὶ ὄυϑυι ας ἀ αὐθαίτητος 5 11. Ἔχ ΤΊ σα ηκ415 γατὶ Ομ διις ἰλπις 
φῬ σα }} 152 Ρ}ιτ η Ῥοτγίοὶς, 

Ἑυδωώιον Ἡοίν ΟΠ. δϑτακτον ὀΐντ ει ϑές ργο 4110 {πρτὰ ὄν ἐκύτον, 
Ἐὐϑιυθ', κε, δ, ὃς ὅν θύω τὸ ἢ 6ρ: ὁγδς ὃν 3 πὴς » τεξξοτ συ θέγμαζοῦ, 

ὄυθιυνις 4 οἰ, ςοτγεξζογος,νοσας Ασηζοτε!. Πρτο ἴοχτο Ρο 1- 
τισοτιιπα, 1 Ῥτς πιητ γα σαίθιις εχ ροηαίς αὐ αἰ τς πλαρὶίτνα- 
τρις: αἰτοῦ γοςαϊλυγισιαρ, ἶξε τας“αξγ5) σαμηγθοεις, Ρίατο ἀδ [ἐρ. 
ῥᾳδιον μὴ ἐδαμῖς δὲρεῖν Τ᾽ ἀῤάῤτων αρχοντα υὑπρβαλλοντα τοὺς ατε- 

πἴων ὅμως ὃ πειρατέον ὄν ϑίω τας τινας αὐδυράσι εἰν ϑείοις, [τη ἡ’ τις δ}, 

«ν τ᾽ ἀρχ ον μὴ διρλογῇ κεκρίῶτῳ δεχφίως εἰς (ον ἐκλεκεδΑ δηχρις ας εἰ" 

στιγέτω «δῦ δυθευΐοις, ὅζς. 

Εὐδιωγηφίαττα τς Ης γ οἷν αἱ ἀντ  Πἰτεξεῖς ἀἸοἱ τὸ ἐν τῷ ἐδάφει σύμ- 
μαγμα.1. [οι τυιάτι5.9 τε σις ράττοση. 

Εὐθιυωτικὸς ,οὐ, ὁ, τατΊοπε5 γοροὐξ οη57611) γοροτῖς, Γουίμπι ΡΌΡΙ]Ποα- 
ται αἀνη! 1 {Ἐγατίοπ 5, 
Ἐὐϑιυύω, μι, πον γον ργορτιὶ Πσηϊ Ποατ,αιοί ργαιιίιτι ὃς οΒ]}- 

4ιπιπι οἵα ςουγῖρο :ἤυθεω εἰν τίων ὁ δὲν» ν ἴατα αἰ ΓΙσογε. ΠΟ ἡ σαρίτο 
ΤΟ Ρτπιο, ὄυθευατε τυ ὁδὸν κυράν:ν δ΄ ριιγσατς ντάπι Ὀοπεἰεΐ νοῖ- 

τίς Ἰπτογργοβοαία Ν]ρίάπο μριιγράτα ντᾶϊπι ργοργῖὸ ἀἰςίτιιγ, αὐ 
1ιγαπιοητιπι ργορτιίπι γεάϊ σογονιδίατο εὸ χιοά Πιροτεῖι. 
Εἰτ διτοπι ὄυθυειν Ὁ ὄυθυ, Γοέξιιππ.ν πὰς ἤτρντ ῥγὸ τηϑάςοίαγι, 
ζοττιβεγος ὃς Γαρετς δ τεαϊρετγο, διορϑοι διοικεῖν, κυβέρνάν δώιο- 
χεν»Ροπαταγ ὀυϑιυύειν ἰμδίας, τεροτε μασοηα5, Ατ τόρ λη, 50- 
ῬΒοοῖ. ἀγ᾽ αὐτὸν; ὁ σιτῦρ χερσὶν ὄυθιωΐων κυρεῖςγειιπη αἄάίτς ἡ τπα- 

᾿ραῖθιις γερὶς. Τἀοἦλ γοἀαγριιου ον ΓΈργεμεπίεγς. Ογεσοτ, μύτε 
τ (ας ὄυθιδητε εἰ ὑψυλοτέρας φωνῆς, ΠΟΙΙτΕ πος τερτεποπάεγς 

δ νεγθιπι αἰ τῖλις οἰδταη. [τοπὶἀαπηηαγο 9 παι ξξατγοιντ ὄυϑυ - 
γε Τ πον ἀϊάος ἀς Ραυίχηϊα ἀαπηπᾶτο. ρρβατείαις δυϑιυύνστ, ρο- 

εὐιάῖρας ἰοητος ρἰ ςέξιιατ ΡΙ αταγολιις ἴα Γι  ς, πα! ξξδητ ρω- 
'πά ρεζιατῖα το ΡΟ Ἐ]ατεῖ; τοῖιπι ἕλοογο, διώκειν, κρίνειν, ΓΙῸ 

“ τατοδιῖς ἴα ΟἸςόγοης γ Ὡροσηγα γέ τις μανίλιον ὄν θύων κλοωῆς ὀυ- 

᾿ ϑύθη ἐδ) ἰδία τϑός τινα ἀδικηκοότων 5» ΠΟΠΏΙ ἰατ Ι᾿ ΡῬΠαατῖπι 
τηϊαγίατιπι σοπιϊέτις εἴτ, Τ λιν ἀϊ4, Ἰτοτῃ 5 εἰς οξέτασιν ἄγω, 
Βοος οἴδοίῃ ἀΠτςιἴι5 αι εἴτα ἱπαιγουδς φιια τοποπι ἄς οἷι5 δά- 
τα αΠγατίομς Ἔχ ογοσουν οἷ ἜΧΕ πΔΠ| ΟΠ ΓΟ» ΓΔτΟπότη νἶτα" 
γο] δἀπαϊη:Πτατίοηῖς τεροίςο: ΡΙάτο [μὰ Ῥγοΐαμοτγα, ὃς δ᾽ αὐ ἐκ. 
τὸς βώη τούτων κολ ἐζει, κὶ ὀνομα τὴ κολάσει ταύτῃ κ, παρ ἡ αἷνγκ; ἀλ- 
λόϑε πολλαχοῦ, ὡς ὄν ϑειωύσης τ δύκης»δυ ϑιεῦα;, Ἐ[Ὲ οτΊΔτη οἴππα πιαρ]- 
᾿ζζατιπι σογογο αι δὕϑεω Ὁ» ἀἰοτειτ τς αιο Πιρτὰ. Ετ ὀνϑεώειν, 
νι ἀϊέλιιηι εἴ ἀϊτίροτς καὶ τὸ κατ᾽ ὄυϑεῖάυ ἄγειν» κ' ̓ ϑέώειν, ΕΙεγο- 
ἄἀοτ,δυϑιυϑων, τεῖϊς Ητεγοινπι. τη σαρῖτς [ςοι πο. ορμοπιΡτο- 
᾿ῬΒοταῦ πο Πρητῆσας ἀϊγιρ οπτεπι, [ς σοαγριςητοπὶ αἴ; Θοη- 
αἰησοητοῦη, Ετ αιιοηίληι ἀἰασο τις ᾿ρίς εἰ γη τι οτις ἃς Ὑ]τοτ, 
δὲ τρίς βεόσατα Πισσοτγιτ,δζροίζοα ἴῃ ροζοατὶς σοαγραῖς ροςςα- 
τοτοϑοϊάοῖτοο ὄυϑιαύων γοσατιγ, μας 11... Βιιάστις α Ραμάεῶ,, 
δυδιωεῶς δηῖπι Πρηϊῆςατ σα] ρας ἐγαπιἀέίχις τα Ἰσϊοσιπα ἤϊο- 
σιῖπὶ αἑτοτίμπηαιε ρταϊξατε. : 

Εὐϑυονειρζα ας.) 2} Ὁ πη ἴα πὶ ἀρ ογτὸ οἰξοη σης αιιοά βιταγιπι οἵ 
ΔΡῸΠ Ααλος. 

Ἐνϑυογειρρακ50᾽ χ᾽ ἐ)4 111 41 ἃ οἰιςητιγιμτὶ ΟἹὉ ἀρογτὸ νἱάοτ ἴπ (ο- 
ατηϊς ἀριιά οπάςπι. Εὐϑυόνείρος ; ΑὙΠτοτε] αΐ ρτοδιογίδιις 
ντίτιγ (Ὁ πη Π1 15: ΠΟ ὨΐΔ ΠῚ ἃς 41] ψ δι δ ειόνει ρρι, κ, σκολιόγειρφι, 

Εὐϑυόνυχθ-, αὶ εἰδ τς ξγῖ5 νπριθι5. τοὺ ὄν ϑυύνυχα, αι ἴπας τεξχὶς 
νηριῖδτι ὀνθυόνυχες ὄργιϑες, ΑτἰΠ|.8. ΑΠϊπη. 

Εὐϑυπλοκία,τοξζα τεχτιγαν ΡΙΑτο ἴῃ Ῥο]λτιςο»ἱπ ἔῃς, 
Εὐϑ'ύσνοί- αὐεμος,ν οπτιις ἤατιις τεέζος μαῦδης ) Ατι. ἐς ππηΔο; 

εὐ ορροιῃΐειν ἀὔειος αὐαχφίμιψίαγοίθ-, 
Εὐϑυπορεῖν,οατιιαιτι ἀἸτοιοπόπι μα θογογείια τγαηῇτο, τοέζο 

τγαπηῖτς ἐποαγοὲ ἀϊγοέζο τοπάεγς, ὄν ϑυπορρειτων πόρων ; τηδά- 
τἰδιις γοξξο (εἴα τγαπιῖτε ρογγιρϑητίθιι5. Αὐπζοῖς!ος χυΐητο ἐς 
ΘΟ πογ. αἴω γδ δἴντος πὰ αἰδδητηρίς πύῤῥω ϑεν αἱ κέγη σ εἰς καὶ διααπώνται» 

“δὴ, ἔυϑυπορρόσιν. Ὑ ΠοορΠγαίϊ,ίη τ. ἐς σαιῆς ἀς ραϊπια δὲ ον ρα- 
τὐΠ Ἰοαιιεης, κα τοι τὸ ὄνϑυπορ εἶν υὐτταῤχά τισὴ τού τῶν 9 ΠῚ ΑΓΕ ΠΤ 
αιαῇ γοξεϊτιἀΐποιπι πάθος. Ἐτ η αιητο  » ὅτι μία υἱὲ ἄμπελθ- 
φέρει ἐχάτερον Τἶ' μερῶν ἃ οἰκεῖον καρπον ὡς εἰ ὐγνυ μήης, οἰλλ᾿ δυϑυπο- 

ερύσης ἦ τρρφῦς Τάετη ἈΠ τοτ. τ σαρῖτο «ιϊηἴο, ὀὔοχιστον οἱῥ γα ἐ- 
λάτη, τι ὄνϑυπορεῖν,αιιοά τοξζος τηδατιις Βαδοατ. 

Εὐϑυπορία, τη δατιιπι ἀν οὗ, ἐδέξιις πποτης » ΡΙατο ἐς Γερῖδιις. 
Αὐόζοτεῖ. δὲ ακουςων, φοροὶ γίγνεται κτλ τίυ) ὄν ϑυπορίαν. 

Εὐθύπορρξ, αὐ τοξξὰ τταηπτ,τοξξο τγαπιῖτο γαᾶςηϑ, δ ϑ' ύπορρν ἦϑος, 
τοξει τηογος. ΡΙατο. 

Ἑὐϑθυῤῥημονέω, μούσω ατονμοι)τεξεὰ ἸοΖοτ, ΑὐἸΠ ρα. ἸΝ οττγιιπι, 
ΕτΤὰ σποὰ νυ ΐδο ἀϊςήπτις ἀς τιγρι! οι, τε ἤοντ ἃ ἄγοις. 

Εὐϑθυῤῥνμων;ονί8-,6 αἰ 26. γο ΠΟ αι15, ὄυϑυλόγος., ἐτυμολόγος : ἀπ 
ἤϊο ποτηΐηο ποῇ τοξξὲ γεῖπὶ οηπατίατ. Ὑ γε πΙὶς 1 Οἴςαιο- 
τὶς ΘΡΗ. δὰ τὰδι αὶ δι ἀλπὶ νουθῖς δ ϑιυῤῥημογέσ τέρος ὙἹάςθο τ, 
ταγριτηΔο ροτγίρη δ ὀϊϊις, ᾿π ἄλιοπι ἱππς μύσται, πος γ2 Πα] σα λτ. 

Ἐνϑύῤῥιζθ. δ κ ἡγγοξτλς τλάϊοςς ἀσοης. 1 Βφοραταί, δὲ ΟΣ, 116. τς ᾿ Ἐν ϑιύορρεγα, ὀτοξξυ8ς 

ἘΡ τα Ἶ 
οσαρῆτο νηἀοοῖπιο. δε: δ ἢ 

Εὐϑυβῥιν, ἔξι δυ9 υὑῤῥιςοἰνίδογὲ χαὶ ἡ 41 τοξζο εἴ παίο, μαδς 
τὰ ῥτορουτιοηλῃ. τανν ἢ ᾿πνν 

Εὐϑ.ὲ Ππατῆτιραῦ ταϊτῖο ἰαπαρεἠπηιπ, σϑοαχοῆμα ὃν αὐχῇ 
Ἰτεῶὶ νἰάετιν Πρηΐῆοατε λαπι Δητοα ἀριά ΡΙΏτΑγς ἢ. ἴῃ, 
ἅ μῷ τοι πάϑοις ἀστώ, ἡ “ἷ ἁλώσεως ἔοικα ἀμυδιρᾳ τις δ) δὲ εἰς 
λάσα φήμο διελθεῖν 5 1Ρ Ππις σογτὸ σα! απηϊτατῖς ὃς ςαρειατατι 
ἀστιι τολεῖς αι τὰ Ττατίτη τιισλοΓ 1) Ογφοΐαπη ῬοΙπηδῃ 
τα οπῖμη [ςηίτς οχτρὶς » ντ ρατοῖ οχ [φαιοητέθμς, δ, ϑιδὶ 
τες Ἱ Πιιογ ἀϊ ἃ. δες γινό μὴν (Θ- ἔχει» Ἰατὴ της αν οττιι μαῦ 
ΖΔ. δ) 5 ιὲ τῷ δοώματος. Ατἰίτο ΡΒαποϊατῖπη Ὁ 1πἰτῖο 

9.8 ἡμέρα τ:»οοητίηπ Ρῥτέπια [πος δ) 3: Στὸ παλαιοῦ ὁ 

νετιιίζατς, γ 11. οὐ θεὲ ἐκ γίνετης 9 Πατῖπα ἂρ οστι; 
ΡοΙεϊο ἡ» 

Εὐξι ἐθ' δ τοξξας ὅν 9 ες χόγος, [ογπλο τεξξιιςον εἶ ἀρογεας 
οἰτοιιεῖοβς το ξ9. ΕΠΤῚΡ 4.14 ςπ|. ἡ δυϑεία, ᾿ϊποα, 
ὀυϑεῖα ἰάοπι χιιοα ὄν 9 υδικία. Ῥ]ττα γος 1ῃ ΕἸςοιν « 
Οὐ τίιωσέω πίω) μὴρ ἀυϑεῖαν τῷ βέῥη σιωειπεῖν μὴ τολ μήτι 
πὴ ἀὐ[ι5 οἴζες ἩἨοττοηῆιις τεέξαπι ὃς ΡΙοητιπι Πιΐς 
τεοοιηπηπι. ΤΠ αηῖιις ἴῃ ἀτϑατπθητο,κ) ὁ γῶν ὀνόματ 
εἰγοαφικὸς γῇ ὃ ἀληϑεῖ, αὐοὰ πίω δ ϑεῖαν γίγνεται Ἰ οααι 
Βειδμ δικίω οἰς ἃ ὁτιαπι ὸὺν ϑείλυ γεαμμίω Προϊβοαλτιχαν δ 
ρεταγγςξξο ἱτίποτγο ξογτιισροτ ΠΠπράτῃ γοξξαιη, ΡΟ Ὁ, 
5. ταὶ τού τῶν σκίμωυας 55) μίαν δυϑεῖδ,Ξὶς ἐπ᾿ δυϑείας ἐξ, 

τοιδῖγαθο ΠΡτὸ ρεαιο αἰϑιοπτα ἐα ὄυϑείας ὅδὶ τῇ εἰγυ πῆς 
Ττηεἰς ορροῆτα οἢ. ΑὙἸΠζοτο!. ὃς κατ᾽ ὀυϑεῖαν, Τάςπις 
διεκπνέασι ὠρόσω κατ᾽ δυϑεϊαν, ρίγαητ ἀἰτγο ξ}]5 [Ἰποῖς, τ 
ρϑύεῶτι οἱ] ἀοηι,ςξζα ᾿ποα τησοήοτο, δ: ρηΙῆςδε ςτῖα 
ἐγαπηϊτοπλνῆος εἴτ ὄν ϑνωρίαν, δὲ οἰ εἴνης ηξίοις σὲ πίω, αξετ 

γα) ὡς δὶ μόνες ἀλησούς ἐ σης» τἰυὴ δυ ϑεῖδυ δεικνυέσ' 

τοξτο ἐπ ΡΠ ]αΥ]5. ἐπ᾿ ὄυ θείας; 11) ἀϊτοξγα [ἰη08. Ο 
Ττοτο! στο φυυθξο ἀ(ε ρᾶττ. Αηἰιπα] ὶὶ ἀϊγοξῖο, ἐσ 
ἐνεινοῖη τοξζατη ᾿πσ! ἀςγο 1ο σους ΠΌτο χιαγζο,ε, 
ἐπὶ δυϑείας ἐφοασεν ἢ ἤανγο] αἀέτη ἀσσορτΑ ΠῚ γΥ ογὰ ΠΑΓΤ, 
ταύσ]ις ἰη Ἐαθίο. ὀυϑείαν, τς ἐχά, ἀτρεπ]ώς. δ υ]4ας, υϑε 
λαύγειν ὡς δ) σελδυχίόμ, Το. ὁ 5. κτεῖναι ωὐὲ αὐτὸν ἐκ τ 

σεν. Εν ϑυ ἱῃτογάλιπι ροπίτιιγ {ἰδ ταητιιιὸ » ντ αρια 
τοὶ ἄστο πῷ ὄν ὅε.- λεγόμψβνα,ἤης οἰγουτίοπονἤης γ]}1ς. 
Ἱπιο] οτῖς, ἀρι4 Ατγίλη, ἐκ αὖ ὀν θέ. αἰτιλέγειν , πὶ 

ἰδητοτοαρουτὸ ρα πιο ππηειῖτ ὀυϑιὶ, ϑὲ ὀυϑὺ οτίαπι δ 
Ππτοτιάνϑιὲ τρίτα αὐιιογθίιπι ροπίτι ρτὸ γοξτὰ νταρι 
σγἀτά. Πδτο [οχτουχώράβ δστοκρήμινκ τε. ἡ ὑερ τὶ πολεῶς 

υϑύαατοπα, ὄυϑιὲ ρτοτίηιις » σο πο Ἐπ. ἐξατῖπι, Ιητογάϊ 
Ριαροῦτιντ ΧΟΡ ΟΡ  ἀ, 1. δυϑειὲ ἐκ «ταιδίέε, ἰατῃ ᾿ηα 
(ει ἃ ρυιετιτῖαον ο] [τατίση ἃ ριιον τα, δὶς ὄυϑιὲ Κπὸ τῷ 
Ῥομῖταγ ἴδτ πᾷς ἃ νοτιζατς,οιιπὶ ραγτὶςιρῖο 9 Υ' 
τες Ὑ παογάτ4.1. Πτατιτὴ αιιθπα ᾿ποπος ἤπητ, 4 εἰς, Πα 
Ἀριιῆτς στατο, Τάςπα ἰἶθτο ἴςοιηάο τῷ ἢ ϑέρρις ὀυϑιὸ αδὰ 
τἴτη ἰποιητς αἴατο. οἰπὰὶ σοπΊτΠ0.9 γτ ΑΥἸ ΠΠορἤΔῃ 
δράματος ἰτατῖπι αὐ ἰαϊτίο ἔα θυ Πα τὸύϑεις ν μέρας, ᾿τίπιᾶ 
1ιισο. Τητογάϊπι ργαῆρίτι διε ςιιο)ντ αὶ Ἔ Ἰταλίο 
γὴν ΕἸογοά γοροητίηα ἔαρ δ Ιτοῖη ἱπεοπἤιτὸ, Ἰηφοηῆαε 
ὙΒιιον ἀϊά Πἶδτο ἰδειιπάο, ἀπέκπειναν «δ αἴδρας ὄυϑεις να 
Τα ΠΕ ὐϑυὶ νοτο Πρπίβοας ετῖαπὶ τοξξὰ ἈΚ οΠΟΡΆΡα: 
ΤῈ βαζυχύνθ- ἡμᾶς ἄγεγάιις πος τοξτὰ ΒαδΥ]οηςτην 
ντ δγποί, πλέων μῆρ δ ϑυὶ πενταιπόλεως γ τοξτὰ παιίραπϑ 
Τπροἱπτογάϊπη ρτο ὀυϑις Πξατῖτα ἀριιά ΑἸοχ. ΑΡΒγ, 

Εὐϑυσκοπεῖν, γοξτὸ αἰρίσογο, ΤΒοορἢτ.άς μ{Ὲ.1ΠῸς, 
Εὐθυτενὴς, ἐδ. ὅ κα ἡ,ἀτεξξιςοἴη τοξξιπι τοπάςπϑ, 
Εὐϑυτως »τος, 21 {π|τἰα γος αιιῖτα5)8ς γτ ἢς ἀἸ σατο 

Ρτοςογίτας. 
Εὐϑύτεητος αὐλίσκδυ,τεξῖο ἀιϊιέξδι ἔοτατα Π ἤει, αἴ οην 

ΟἸἰδῃςσοη.. - Ἃ 

Εὐϑυφερις, ἐξθυ ὁ κὶ ὁ ἴῃ τοΐξξαπι τοηάἀδης δυϑυφερὲς μίμημαν 
τϊτατι ον Ρ ατ ἄς 1 ερ. ΠΣ 

Εὐϑύφλοιδ., ἡ, τοξεςοττοχρίρεςϊςς τοΒοτίβ , ἰἶδτο το 
Ρίαας. Τ᾿ ΠοΟΡἢ. ΤῊΝ 

Εὐϑυφερεῖ ἀγοηοἷπ τοξξιτη ρσοτθηάῖ, ΡΕΙΪοΡ. ἴῃ Ρτγοοί αι 
τύ μῆνον σώμα:οιιϊ ΟΡ ῬΟΠΙΓΕΙΓ 1614 6 πὶ κυκλοφαρρο μ 

Ευϑινορεῖν, τὸ χατ᾿ δυϑεῖαν ἐ ἐγαι» τς τὰ ἱγο,πςέξα Πποα ρτὸ 
ταῖς ἀϊγεζξο ἱμρτοα!, Ατ τιλη ῬτΟ]. 5 οί, ὥςτε ἰ ἀὸ 
ψις ὄυϑυυωρᾷν.οἱ, ὀυϑιυπορεῖν. 

Ἑυϑνωρίᾳ, ας, ἡ, 4. τε ξεἰτ  ο Ρχγοςογιταςγγοξγα ᾿ἰηοῶ ρὰ 
ἐπι τιαπποβικατ᾽ υϑυωρίαων, το ἑτὸ, το ξενρος τ ἡ τ: 

εἰαι Πἶσ᾽ πόρων, πιοτιι5 ἀϊγο ει υϑυωρίαι “0 δένδρων, ΑΥΘΟΙ 
ξσοτιτατος, ΟαΖα ἐς δεποίξ, ΡΙατο ἴῃ ΤΊπαο, ὅταν οἰῶ μιϑ' 
γϑν ἢ φως πἰϑὲ τὸ «ὦ ὄψεως ῥεδμα, τότε ἐκ πίπῦον ὅμοιον πες Ἷ 

παγες γγοουάρον, ἐν σώμα οἰκείω ϑὲν ξιωέςφη χτ᾿ αὶ ἦδ ἐμ μφτῳ 

εἰτογαιτεξεοποίη τα ἀιοτγθση- ευχὶ,: ΐ 
Ευϑιυωρθν, τὸ τοέϊο τταπιϊτο, κατ᾽ δυϑεῖαν, ΠΟῚ ῬΕΓ ἀϊμοττί 

Ῥῖοτ οθιιῖος τποηῖςϑ ὃς ἤσυῖος, Πογπιοροη [ἤθ,ᾶι 
αὐτῇ τῇ ὥρα: , 

ἐν, 



οὐ ὸ ΠΡ 1}15. Ατητοτοὶ, διὸ ὁ μὴρ ὀυίατος.. ὁ σἹ αὐίατος. 
ν᾿ ΑΡΒγοάιί, τὲ σιωεχώς γινό μῆνα νυσήμαται ὀυια τώτερᾳ “ἦν 

οἰαολάτις ἤππτι 9 ὄνων εἰναι, δυιλα τάων ταὶ αἰομίας σον, 

Ῥἰτίατας ἐπ] φυιτατίθιις τιιῖ5. 7 Ρί4[.. Τλαμ 4. ἃς Ποατο- 

ΟΡ ΙΑ οἰάιις, ργοριτίυς. ἐμὴ 
Μη οἶος Ὑγγῖτις Μαχίππιις γοσαῦ, ἃ σα τις Ἐἴεραπ- 

ἣν ἴῃ Αἀαρ. ἀϊοίτιιν ἰρίτιγ ὀνίκοτος ρα] Βτὶς ὃς Εἰεραι- 

τι νοἴτιθιι5. 
οοὅοης Πθτγατιις.ξύ) ον ἀὔννὸν γοςας ΤςΠΟρΙν. ΕΠ τοτ. 

τὰ πιατογίατῃ σι ποτ οἰ σαητος. 
5. ΒαςςΗϊ ςορποιποα ἰτά οι αὖ {{1ὰ φοςἰαπιλτίοης 

τ Ἐρτργαπι. 16.1.1 σα ταλίπο 1ῃ Βαςοβτιη, 
Τ ἕω δυάμιπελον, ἐχρεσίκωμον, 

δὰ ἡ 7 οατητατιι γα ίζαης 5» 00η05 οἄιιο5 ργοήϊισεη5, 
ἱπποτάτοις τὸ κὶ ὄνοπλο τεΐτο.ς λαζων, ὅζο. δ ιππῷ- ὄχθ-, 

ει ὸ ραγρατὶ ροτεῖξ. 
᾿χὶ ἥνχαϊ λςι]ὸ σο δ οτὶ ὃς σοπτίποτῖ ροτεῖϊ, ἴθι ἴπ 
οϑἹ» ΧΘΏΟΡΗ. 

»οορίοίις Πιπιγαδιιημἀο. Ατμ παῖς {1.6.τεότερον 
μηοδεεῖς ἢ στιν οἱ τυ) ἱτειλίαν χφικοικοιιῶπες , ἅςτε ἡ» καϑ' η΄- 

φησὶν ὁ ΤΙοσειδιώγι (Ὁ, οἱ σφο ὅρα δυχα!ροῦ μᾶνοι τοῖς βίοις. )»ν 
δὼρ μὴ ὡς δμητοπολὺ πίνοντας ἐδϑίονπας δ) ὅτι «αὐ αύχοι,α]- 

Ἰἀδὸ γαςαθατ νἴτα: ποςο [Ἀγ] ῳςΟμΊράγαγο. 
ἔσω,π. να» [στ ΟΡ Οτγιαι}5)6 (Ὁ πη] ὶ Οὐἰ τι πΊ» ΠΕ να - 
᾿Πικη;πλουτέω. 5] 4. δοκοιώτες δυκαιρεῖν τοῖς βίοις. εἰς ἐδὲν 

ὑχαΐοφειυ, καὶ λέγειν τὶ χαννο τερφυγαά Ὠ11] ἀΠΠπὰ4 νἀσααπτν»ηὶ- 
ἀδπι Αἰ τη ποιιΐγοαρ.17. ΑΞ ΕΑ ΡΟΙΤΟΙ. ᾿τοπὶ σᾶρ. 

, χαὶ ἐδὲ φαγεῖν ἠυκαήρφιω 5 ἂς πο οἰ θιηι αι ἀο πὶ ζάροῖς 
ἄυχαιρεῖ αἰεὶ τῆς σῆς κακίας χεΐγειν , [τὶς Παρ ο τοπηρο- 

το υτῖο Ἰοιιοπάϊ 9 τοιπραις ἐς τιῖα «πα! σητάτο Ἰοχιθ- 
᾿ [μιςίδη. τῆς αὐάγκης ἀφεθέντες ὀυχοίρριυν ὕβπνφεῖν τι “ἥδ 

ὈΡΡοττιιηἶτα 5) οσσαῇο. τετπρο ἘΠ τῖτας, ὀυχαιρία τὶ πό- 
τὰ ΡΟΪΥΡ. εἰπε τατῖ5 πτὰις ἀσσοιπ πο 15. τῆς ϑέσεως ἀγαϑύ- 

τηπιοάϊτας ὃς ΟρΡρογτιιηίταβ. (1 σοητγαγ, ἀκαιρίλ. 1 
ἐυχα! οοτείτη. κὶ ὄθήκειται δυχαίρως. Ευχαρίαν ὈΡΡοχτιηὶ 

πϑέοτι Οἴσοτγο [15.3.46 Ἐϊη10. - 
 ΟΡΡοτέιμηι!5. το πη ρο  πττπι5, ΔΊαγοὶ σὰρ.6. γγοομάμης 
ρα, πὶ αἴος ΟΡΡΟΥτιΠι]ς δάςῆοτι. ΗἩεγοάϊδη. 11.3. 

αἰ οῦν θ΄ χόντες,ΟΠΊΡΙ15 ΟΡΡοττιηιπ, Ν᾽ ηἀς ὄυκαίγως» 
ΟΡΡοττιηοοτοπιροίξιέ. 
κυλ θυ ΐοτι5, Η ον ἢ, ἐτίδιη ὅσεθ-, 

ζοτο) ἀἰσγεμίζειν , Ἡςίγ ἢ. Ἐυχαλεία 5 4ιιῖς8. ἡσυχία, 

τἰ 

ἢ 

τὰ ἡν πο [« οτος» ἔλοϊ επὶ Ια θογοίη μαθεης. 
ΟῚ ἴταϑον οἱ ὀυφημίέα γητλιπὶ ἢ 115 θοῆς ἰΟαιτξατ: αϑθαὶ 
ἂν τιῇ σ᾿όματι “ἦν ἵππων « μζαλλὁ μῆσον τοις αἰχαίλινον ς ὅ- 
"ΟΣ πα οἀἸξοηται Ετγηιο]. - 
κὶ ηἰγὃς 
(εχ [6 1115. 
οἰδττας ἢ ἡ 41, εχ  Ὀ111ς τεῖ πατίιγα,οι! ΟΡΡο- 
τί β! ἀτας, ΑὐΠ τοις σοποτ εξ, 
ἀιιὸ τις »α2α οχ (Ἰς. 

ὙΠΊΔσ ΠΑ ΠἰΤητὶ5 ἂν ὁρδώ δες» 41] εἰ ργαίθητὶ ληῖπιο; 
ὀψυχ Θ-. Επγὶρι ΘΟ ρ μος]. ἴῃ Αἴασς; ἀπ πτοῆις. οτι- 
ἀκαίρδείθ-, ὁ δείλος»κ ἄτολμος, ἀριιά ΗἸρροοτ.ὺ - 

ουσχ», 

ἰπιο τ. Δ τ] οΚ ὁ, ρραιρετικαῖς, 51 1445. 2 κόρη ὑπακούει 
ἐυκαρδίως. 

ἴι5 ρτοιιεητι αραπήο; ἰατος δὲ ἡ ῬοΓες ἐτιιέλις ἔε- 

ΓΝ ΤΉ ττὶ ῬΓΟΙΙΘ ΓΙ οξοτ τ τὰς. 
1]ἰς.. ἔογαχ 9 ἐτγιιξζιοῦις. νπάς δὕκαρπον ϑέρρς 50- 

ἴτας ξσεοιιῃ 45 ἐγιξλῖθιις » ἐγαξξυπι ξεταχ. δ καρπος 
λῆς δ ρογτηϊ πα πάτιπι, Ἵ ΠΘΟρΡ ΒΓΑ τιΙ5:1 το 2. ἀς 

Θ΄ τ ἀἰςα π5.σοητοίηποπά 15. 
Θ νυ, ἐν ἧς ἔς Ἰ]Πς νιηςΐ; ἔα ολ}1 ςαττάπηίης ἜΧῸΡογαδὶ- 

πιρτς βρη δ Πρ: Οἴςςτ, Ἠετπορ:Ρετοορτα [λοῖ- 

τ Υ δῃς 
Του δος ἰητο Πρ τιιτ, Οὐχηπςης, Ατγατὶ, ὁπεὶ ἢ ἀμυδρὸς δι" 
ὁ κριὸς κα δυσκαταλή ως ἐχέ, πειρᾷ ταὶ διαὶ σημείων πόλριων τῶτον ὄυχω- 
τοι ον 'παιῆ σα]. 

Εύκαταλλακτος»»,) 1] [αοιἹὸ ςοη ΟΠ ατατθοηῖρπας οἤείχας,τεςοα- 
οἰ πατιισο Ια ςα 51}:5. 

Εὐκα ταιγόνγευσ5 δ) ὁ τὺ γἱ 5 αἴϊο πη ἔς 1] ἑητο Προς ὃς αὐππιαάιιοττετς 
ΡοΟΙαΠλι|5. 

Ετ᾽χατείφρης 0. ΓΙ ἀτι59ν πὶ ἰδοποιις, ὄυχρκταίκαυς Θ., 
Εὐκάταπλωτος 5 δ, ς Ὁ 1}155Οαάτιοιι5, δι ῥυνικως,γτ 'τογας σαάδπςς; Ρ]1- 

ΠΙΟ51.Πιραςες δὲ [σίςητος, 
Εὐκαᾳτασήσναντος »ο κὶ αἰ» αοιὶις ορῇρπατιι, Βυά4.ορ. μοΐξ, 
Ευκατασκόσας (- .σοῃ  οέζιι ἔοι 15. 

Ἑ ὑκοἀτείς ἅτος νοὶ χὸ η΄ [Ὁ δτταδοθοης οοπιροίτας, σοι βης, ἘΔ ]1ς,, 
) ΑἸεχ.ΑρΡμγοί, 

Εὖ καιτατρόχας Θ., δ τροχ Θ- ὄυχατάξροχ Θ5 νΟἰΠΒΊ]Πς . νῖ οὐπὴ ἀἸςοὶς 
Μυγρὰ  πγίτγαταν γ οἰ 0 1]ς ται ταΡ ΓΑ 1} 1ς, διυκίνητος ϑίρτο νος 
ἰατιοο ἅταιις ἱποοπίϊδητο ἐμλέτατ. δῖγαδο, εἴς σ᾽ ὁ Ἐξρατοιένης 
εχ ὅτως δυκατειτρέχας » ὥςτε μη δὴ ἀϑίωδας αὐ τὸν ἐδεῖν φάσκειν, 

Ευκατατροχ ΘΌΉΡΓΟΟ]115 ἀριια Η εἰν ς ἢ, ὄυκατώτροχ Θ- εὐ ροίειπι; 
δυκφιτείφορος, 

᾿ ὑκᾳταφορία ῬτΟΟ ἰαϊτατοβ»] ἀοττ, 
Εὐχαταάφορρς» ΡΓΟΡΟΙ [5 9 ΡΓΟΠΙΙΣ » ΡῬΓΟο ας; Αὐποτοῖ. 1π 2. Ε- 

τπίςοτ. σκοπεῖν ἢ δεῖ τυρὸς εἰ ὄν κα τεί φυρρί ἐσμεν, ϑηοι γὸ πρὸς "ὄν ὰ 
πεφύχκαμδυ, Τάςπι; διὸ κε ὄυκα τά φοροί ἐσμεν ὠρὸς ἀκολασίαν ἡ πυρὸς 
κοσμιι) πῆττις ᾿ ᾿ 

Εὐχα τε φρόνητος. υ9 Ὁ.) ἀο ρ]οἸοπήιτι5. νης ὀυκατε φρονητότεροι , ΠΟὩ- 
τοι Ρ ]ΟΓ 5 (ἱς ογ. ἐς δοποέξτ, ἉΡρίαηι τὰ ΠΡ. ἐχέερις ὄυχαζα- 
φρρνητος, - 

Εὐκατεκτίθ. 5, οὐ 5 ὁ 5 [ιδ᾽εέξιις 5 ἔας}}15 τογοητι. Ἰοηϊοὺὸ ρσὸ δυκῥέ-- 
ϑεκτος, 

Εὐχατέργες 9... 4] ἔιε}]ὲ σοπβείτιτ. τὸ ἔυκατέργαςεν, Πιρογαεινἕλεῖ-- 
Ἰς, ψιιοά δὰ ρειξεξειτη οἰτὸ ροτάποίτιτ, Ὑπάς δυκατέργεςος γῆ: 
ὙΒΟΟΡΉΓ, τοῦτα 418: β. ΟΣ] ἀγάτιισ ὃς ΠΡ ρίτιτ,, Ετδυχατέργα- 
ςος ὄυχείρωτος, ὀυδιλυτος. 

Εὐχφτηγύρητὸς, ὁ κ ἡ νέας] τερτο θη Π 1115». Τ παῖς πς Ψ411Δ. 
Εὐχέαςτοςγ"γδ κ᾽ ἦν οἱ δυκέατος, [ς}{51}15. δῦσζισος, Παρ το ΠῚ οριβόζοης 

κέδρος δυκέατις. Οἀ.ε. ὄυκέαξ-α ξύλα. Εὐζατ, 

Εὐκέλα Τὸ ς,υ οἱ κα ἧς θοπο [Ὁ μΔ4η5, οἴαπηοίι5» (Ὁ ΠΟΓα5) ἔδιι σα ποτας: 
ΑΥΠΟΡΉ,, δυκελοδων τε χορων ερεϑίσματα ν᾿. δυμούσων κα ἡδέων γ ἴῃ 
ΝΟ 15. 

Εὐκεντρον βέλος. ἴῃ Ἐρίρτιτείτμτι ἀσιιτιτι, Ψ 

Εὐχέεκος, δὑκερωςγριογα Παίροπς σογηιια. δυκερδΐοις βόας, ςοτπιτο 
Βοιιος: ΙΝ οηπιῖδ. ὄυκερκε ἀγέλας, ἡπ Ερίρταπη. βτορῖς Ὀάργατπὶ 

ἔξιι οὐ Π1, ἷ 
Εὐκέοχετος,κ, ὁ νὰ ἐν θοηὲ πηϊχτας, δοηὲ το πιρέγαζι!ς ὃς ἀἸλατιις ντ ὄν: 

κέρατος οἶνος ἀρὰ ΡΟΙ]πο. 
Ἑύΐκερως»κ. δ καὶ ἠγρα! στα Βαοης φογηιιά,δορῆος, ἴῃ Αἴδος» δ κερῶν 

ἄγραν ἔχων, 1. υφυώς ἔχουσαν δ) τοῖς κέρασι, ἱ. κέρᾳ φορρη: κἡ δκεβωρ 
ταῦρος," καλὰ κέρατα ἔχων. 

3 ὑκέφυλος, ΡΓΟ Δ τιιΣ ἐρτορῖο φαρίτοραντ σάρῖτὶ σοΠθ ΘΠ ηδ. 
Ευχηλεία ας. 2611} 5. , ἜΛΕΟΣ ὑπ ΓΈΡ ΒΟ 
Εὐυκηλήτειρκνας,»") 4 Ἔτοιπι οΟ ΠΟΙ ΠΙ4η5. ΗςΠο(. νειὸς ἀλεξιαρη παι δῶν 

δυκυλή τειρα» ἢ] 1ο5 ἀοιη] σοης. ἀθτειυνείςξια,ἡσυχάςρια, 
Ἑὐΐκηλος,υ, ὁ κοὐ» ΠΟΤῚ 55 Ρ 111 ἀιι5οι οἰ ἀτις, ἥσυχος. ρος; {Ἐσιιτι]5; 

τασϊταγπι9. ΑἰοΠςὃ ρΙεοηαίμπιο ἀϊοίτατ ρτο εἰχηλός, γπάς ὄνκη- 
λώς, τά π 61 ὸ ἃς ῥ᾽ ας ἀὰ. 

Εὐὐκίνησία ας, ἐγα σ᾿ ἴτας ςοτροτί 5. Π ταν. ;Ο ᾿ 
Ἑ ὑκένητος: εν» ὁ [Δ ΟἸ ἰὸ ππΟθ1115.. 4.1 πιο αι! ΟἰτάταΓ; 4591115». Π0 ΤΊ σιΙ5) 

Ῥγοσαχοπιοτι ἔς 115. ᾿ : 
Εὐκίων, ονος, ὁ) 14 οἵδ, ϑῦσυλος » ῬΙΠΟΒγΑς πα 8 πς ΠΟ πη Π85 7.2. 

ἰοηῥα. ξανὰ 
Εὐκλαυς ος,ἔγαξειι ἔγδς 1115. ἔγα ρῚΠς, 3 
Εὐκλεια, ας, ἥν Γο] οὐτιτας ζποπηθη Αἷς.«οἰεδτατῖο, ΡΠ π. μἱοτίαροα- 

τἰτας ἕδτηδ, ας. Ασπξοτ. ὑκλείη ἐτίλιῃ Ηοπι. αἱ οἰτιτ; Οὐ νπ]. ξ5 
φυχκλ εἰν π᾿ αἰντῇ τες. ὀυδοξία. ὃς 1114... Τὸν ὁ τηλόϑ᾽ ἐξντα, ἐὐκλ εἰης 

δγμζησον. Οὐ ΡΗὶ15. ϑεμήνος δ κλ είας ἐν δευτέρῳ τὸ ζίω. Ἐπ ἘσΡοσος 
σπξη γου  ἀριά Βοσοτῖος ὃς Ποογοσ ἕοτΟ 4ιο θοῦ γα 4- 

τυάσιις ἀϊςφατά ξαὶτ. ΡΙογήσιις παης  ληαπι Ραταατοπορηαὶ- 
1: Ηετγοι ῖς Π ΙΔ τ. 

Εὐκλεὶς»ἐος,5᾽ χὴ ἐρὶποΙγτιιενζοῖ ςρ τς, ] τί οὔασηρτςοίατιι5» 
εἰατιιςῖη Ασςαίατ,υκχεά Ροτ  γ πσετοίππηδυκλεα ϑρονο)» 

δοκλεὶς τέλος, Ἔχίτιις ΕΟ Π1χν ΒΡ] πτᾶτο π Ολτη}}. δυκλεέφε ξεν οεἰς- 

Βεῖΐοτ, ΠΠαμευϊοι,οἱοτίοποτ.ὀυπλ έφατορ ὁπ ΡἈ. σαυτῷ 9.9 ΦΗΣΙ. 

ἸηΠρπί5» 
ΞΟΡΠος. 

χόις δυκλεέςατα, 

Εὐκλείζω, εἰ ςθτο. 
Εὐκλειὴς, ρταςο τις, ἔνδοθος» ΑΡΟΙ]ΟΠ. 4" τρυρελνμβνμ 

Εὐκλειώς,αριά Ρο᾿ ποεπι ρ] οὐιος ἐγ δνδεξάης Ὁ Ὁγοιαφιρερς, ΡΩΝ 

Εὐκλοΐς, ὅοης οἰδυ{ι5»πηιιπἴτιι5,Εὐκληῖς ϑυρη. 111. ὡ, απ ΒέπῈ 

εἰαιι»ίει Βεπὸ οδίγαταρίαηυα δοημα νοέζοπη Βαθοῃ, 

Εὐκληρέω, ὦ, θοπαπι ἔοττοσῃ {πὶ πα ξξυδορτοίρεγα ξοτταηα στοσ. 

Ἐκλίφηια »τος» τὸ, (οτ5. θοπὰ 5 ξε Ἰοῖτᾶς ς οι} ΠΟ ΠΕΓΑΤΟΙ Τα ΚΟ; 

μά. Ἰηξοττιπίαηι. Τ᾿ ΖετΖε5 ἴα Ἡοβοάαπι, τῆς ρ ο γὰμ ξ 

«φέρων ὁ ζωδια πὲς κύκλος ὅξιν; ο ον ἀμ τὰ τ ἔυκληρὰς- 

λ .""" 

τ αἰ 

Ψ 

Ε Ἐ Ὁ 

ἐς ΜΝ) 
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ἐατα ἢ δυσημελήμειτα, 
ἙΕὐνληοία ας ἡ ἔς ΠἸο τα σ»μαγ οἄ ἴτας, ὄνημερία, δυτυχίαι, 
ἘΦ γι ἡρος5""γδ ἢ ἀν τος. 

Εὐ- λυζεερτο, ὕφης δυάίτο, δυδοξαζεῶπι. , 
Εὔιναμσῆος»δ καἰ ἡγε πτιις, ΗΘ χ 1 1115. ΗοΧ11551π Ἐρίρτ, δεηοΗσχιι5» 

βεχίθη:5., Πϊοπγροοται ἀϊείτιιν τασπ θα ἰὴ οα Πραὶ Ποιροτίις 
ΤΟ ΟΥΙΣ 

Εὐὔδω απῆος» νη δ ΘΒ οΡαγατα, Γιὰ ἘΓΤΣ 
Ἐύκνραις ἡ ἐδὸς » ὅς ΟΠ 6, ΟΌΓΟΔΤΙΙΣ 9 ἀΥΠΊΪΣ ἐοηίρίειπις τα ἧθ κν- 

ΜΠΡῸΣ Ετ ὐ ποζάἀοςἰςὸ ργοςοτγιις 5 οἱ ςραητὶ φογροτς: Εν ἐάαοης 
Ἰουῖογο Θριτποτόη Οὐαοογιπ τ νὰ 112. ας ὁ λοι ὄυκνη μιδες 

αἰχοιοῖ, 

Ἑὐκνηΐεος οὐ; ὁ κα ἡ ΠῚ Βοπὶδ ἴσαι Ῥυ τίς εἰδιῖο εἴ. ῬοΙχ 1. 

ζ.(ΔΡ.2. 
Εὐκοίγ θυ, ἑ νὰ αὶ, ἔχοί σης δόπαπι α[εππῆς, γε σατο ᾿οαίτιτ᾽, (εἰ - 

Πιίχας Βοπαῆηι δίιτ στιαίατη αἰπιατῖν ἀλξοῖο (οίετι Εἰ ἀυκοίνιβέ γο- 
Ο ὅηξ πυρά οὶ ἄπια: ᾿ςπ το τρ Γαΐ τιαπὶ τα πιῇ πατιτα ξιςοτοῦ, αἱ- 

Ἐν 

ἀπ ἀποιπτονε φοταία 8ζ Ὀνα πςα. Ὀτοίςοτ. [τὸ τισὰρ. 134. «κο-ὶ 
εέσια "ἡ αὐττὰ υἱὲ χλωρὰ χαμξανέ μᾶνα,δυκοίλια: τυγχαγει ξηρὲ ὃ ὃ Ἰσὴ- 

σι κοιλίαν. Ἐτ {1|5.5.Δἄς ἰφξὶς Του μιοη5, το μϑ τοι βόειον κἡ ὄνειον "ς ἵπ- 
πεῖον δυκοιλιώτερα, Γἀθπῃ ἀε οἷθο [18.1.ςἀρ.3.ἔςι 9 τὺ δυκοίλιον αὶ μοι. 
λακιιχόν, ἢ Ϊ 

- ὐκοινώνητος, ὁ κ; ἧς, ἔχ ὼ σοπιπγ πη σα Π591} σοπηπιπἰςατίοπς [α- 
Οἱ 15,4 ΠΕ. 81} 5. δυκοινώνητος εἰς ταὶ χρήμα ταιῖῃ τοθιις ρΡοςιιπία 5 [α 
Ἑλεῖϊ ἐπὶ Ρτα ἤλης ἃς τγααθι!οπι, Ατιζου, 4.Ετλις. 

τ υκολία ας, ἡ, ὠφελία, ἔλοΙ ἴτας τπ νἱέξιν. Πα πὶ κόλον;ςἰδτι5. ἘΠῚ νἱτίο 
ΟΡΡομΐτιν δυσκολία «ἤν αηχίοτας ἴῃ νἰέξι. ΡΙπτατο. αὐἰρὲ αἷορ- 
γισίας, διὸ μεῖζον ὠδὲν δυκολίας γἡ ἀφελείας ἐφόδιον εἰς τορᾷόττασῃιι- 

αὐ Ταπτροῖῆας νἱατίςιιπι δά πη Πιοτιἀϊηοπι ας  [ἴτᾶτο ὅςι Ππ- 
ῬΙΙεῖτατε νἱέξιις. Ψιάστιγ τη οοάςπι οριίσι!ο νἤιις οἵἷς ργὸ 

-ἰ ροχταζο. δεῖ 9. σελ δυκολία τὴ γέλωτι κὶ φίλοφροσιωῃ «ὃ φίλοις δέγε- 

τη μὴ τας ὀφριξισιυναγάγοντας. εἰξ ἴτεπι ἔοι [τὰς οχ ροάίοπάϊ 
τ ΑἸ 14  ἀρυά εἰμ οπγ. ἴτοπη 5 ἔλοῚΠ τας ἔδιι σοπηπτο άττὰς δριά 
Οτοροτ. Εἰς ογίαπι ἔς ἴτας πιο τιῖ,ν ὶ “ἤν τρόπων δυκαλία., ΑὙἸΠ14, 
ῬΙ Πα ΡΓΗΣΙ Ὀχίτς. τῆς δὰ 5. Ὁ δίαγταν δυκολίας 7 ὃζς. ἡ πὸ πλ άτου 
δυκοχίας ἀἸἸτ]ασια πὶ ὑπ τ Ῥάγατιις ὃζ Ππ|0Υἰσιιδοῖτξ 
Ἱαρῆις, ΒΑΠ], 

Ἐύκολένη ΕἸΘΟατον ΡΟΣ αἰτίφρασιν δρπ ἰα τς ΕτγΠ]. 
Εὐκολίθε κα. ὃ κ᾿ ὦν. ῬῬτορτιὰ αι ἑαοιὸ ἀηςιμ δ οῖ εἰδιιπὶ ἰΤυιεῖτ 

4υϊ ΠΟῊ εἰ Ποσιαοῆο [αι ἀϊοίο. Ρ]μτ. ἴῃ Τγ ς. ϑύκολα πῶς δτα!- 

παῖς τῷ ἀσικχα. οἸΠ15οΠππρΐοχ» ΡΓΟΣρτιι5», ὄυχὲρυς» ἀὐωραμτο »εὲ - 
“πλοιρκὸς γὴ ἐλθύϑερος. Αὐἰπορ!η Ἀ απὶς.9 Οἱ δ᾽ δῦκολίθ- μὴ) ἐνϑθεέσγ᾽ 
δὔκολΘ- δ᾽ ἐκεῖ, ῬΊΑτο {{0.. τ. ἀς Ἀιορτιδ. αὖ μὴν γὸ κόσμιοι "" ϑὔκολοι 
ὅσι. τὴ τὸ γήρως μετρίας δεὶν θά πονὸν . 14 εἴξ 9 πιοδεγατὶ οράπηρπες 

; ΤΊ ΟΠ ἔνα 1πΠιιπηααὶ [απὸ το οταδίϊοι ἀϑῦτς ἀποθανῇ: 
νὰ νοτεῖς Οἰςογο. ἀὐδωολῷ. «ρὸς εἶδ σιμὴ ΤῈ ΡΠ ἐιτ σὰν ξὰς1]1ς» 
ῬΙΠτατ τη δ ὶο. ἄὐκολοὸν "ς διώπης, Γαοἰλῖτας νἸέζι15.9 Γά6 πὶ ἴπ 

, Οαΐθα. οἱ πϑέντει δὐκολοι νὴ ταχεῖ ς γι] αα οπιηϊά ἔαοῖ!ος ἤιητ δίοχ- 
Ῥοά τ]. ΝΑ ΖαηΖ. δύ κολοι τως διαταις γα νἱέξιις γατίοποτη ἔς !]ς 5. 
ῬΙμτατο ἢ ὑπ Τιγσατγρο. δύκολα μῆχαγοιος πιουί ρογαῦ 9 ἴπ Ἐρίρτα. 
415 ἢ Πτιεύκολ Ὁ. Ἔχρτοἤης Ἡογάατ.π ἀτῖα Ῥοζτις. Ὁ ὀπιπίσαιις ὃζ 
Ῥατίςηδ. Εὐκολίθ. τον ὅρον τὰ βία πλησίον ὃγτὰ φτ ἐρεῖν ὀυκόλως χὴ 
αϑυμεῖν. 

Ἀυχόλυ μείζονι ΠΑ ΠΑ] ρογίτιιδοα ρα ἩΟΝῚ τς 
- πυκομιδιὰς, ὃζ 

Ἑὐκομισθυ, γος. ΠΟ ΟΕΙΓΑΓΕΙ5. ΠΤ κοιίδ' αν ἀγα μέλεια, 
Ἑύΐκομος 5 ξοπΊδης » δεης Ἀμττίτιι 5 Βέπε σοπΊατιις 9 ΠΟπηῖς Π Χιῖ- 
Πα Πϑ », χοιλλόθριξ, νη 4. εὔκομα φν τοὶ οἷστα {πίγρα8 ») ΑἸοχαπάος 
γλΡρβτοαι. 

«Εὐκομποι: σσπροίτι! 4, 
Ἑύκογ- αἤτος, ρα ηὶς δέμας τ δι πιτυρίτης» ἘΡΙΗ Ατῇβοη,Πν3.ις - 

το πιτυρέτης, 
Ἑύκοπίανας νὴ, δυκολία, 

Ἑύκοπος 8. νὰ κα υδἴκολ 8. ΟἹ 159 ας Ἰ]ὲ αι δ1115. Ματεῆ.ςαρ.9. εἰσιν 
ὀνκοπώτερφν» [Δ ΟἹ 15 οἴ, ἴτοιτι αιιΐ ξΔ οἰ ΠῚ Ιασοτο τοπὶ αι ἐοα- 
Βοῖς Ἐρι σταίη. "10,2. 

Ἑὐῤκέκνως, ἔᾺ ΟΠ} [ασοτο ἃς πέβοτϊο, ἀρᾷ Ατ ΟΡ. ἄυκόλως. 
- Ἑυκοσμεῖν; ἴῃ το δ μαθ. βουλ δι μῆνοι δεαπτοον τὸς αἷϑὶ τῷ τλ ϑοὶς πῇ ὑυ- 

κοσμεῖν αὐεξλ»ΟΥ̓Παγς ἱρί05. αΠ]ὰς ὄυκοσμιεῖν Πρ πΙἤσατ πχο ἀοἰτὸ [ἃ 
᾿βόγενς, ΕΠ οῖο Βιπρὶ, 

κι τρια ἐν ἀοςοπεία ορποϊ πο ϊ τας, σοπαβὸ ἤτα τατῖο, ἀς(ογῖρτῖο 
ὈΟποΐππα »ογάο, πιο ογατίο 5 γἈλτὰ5; ΧΟΠορ.Ὠγοτιιπι σοτ1- 

ο ΡοπΠεῖο . ὄυτα ξία, σωφρφσιυυ. εἰγκράτεια, πιο οἤα δι ΟἐΠοίλιιι» 
Ππ ΒΕΕ 

Εὐκοσμίθον, δ ΡΟΓογ Πάτα 5.6 ΠΟ σα 5 ΟΟΠΟΙΠΠΙΙ 5) ΘΟ ρει. ΟΠΟΡΠ. 
τὸ εὐκοσμον,οΥ πατιι59[αυ44 1115 Πα τις. 

Ἑὐκόσμως » χοξξὰ ταις οτάϊης»γ ἀεζοτὸ, δυτάκτως » οὐπαϊὸ, σοη- 
οἰπηέ. 

Ἑ ον ΠῈΣ ἐυκάρδιφ». 
κυύχρανς ἐιθ., ἃ χ; καὶ αὐτὴ πὰ εὖ ἤκρατος, το ροΓΑτιισοιισά τα ἐοηἤαπςτῶ- 

Ῥοτί ες ρυισαϑ.: ἈΡο]].2. “ὐκφαῆς εν ἄρος. ὙΘΏΓΙΙΝ Τἰαυΐάιι5 ἔρὶνι: 
“θατνδὶ Ροπαἠτίπια Ργοάιοίτων. ΗΠ οΠοα, αὐτίον ὄυκοκέίθν αὐέμου, 
ὅζς δὲ ἐρεῖ κραύχεϊιν Ἐρίρτ. Αὐπξοττίη το ΝΜ ετεόγοῖν. -. 

ἱ 

ἘΠῊΝ 
Ἑ ὑχγαΐς το δὔκρατος, θοῆς τοιπρ ὀγδζιις. δ γεριαῦτ. τόποις κα 

τοπιρογατῖς δέ ἀρτιςὶ5) 1 Ποορυγαίς, ἌΟΡΝ 
Εὐκρασήοι αφὐἰλομα ἘΟΠΊΡΟτΊ ΟσΉ θΟ Δ μιαδίτιιάο ςοτροτῖς 

τρ99 κράσεις, 04 ταπηρογατιισα οτίαπῃ ἃ Οαχα ἐπ: 
᾿λεασία,οα!ι τοπὶρογιςενὰρι4 Ομγγίοῦ. ὺ 

Εὐ κρατος)ϑυ»ἡ ὸ ἡγθθης τοπιρογατιαα. Γν ΠΟΟΥΙΙ50 φὐϑαί 
τοπιρογατίοῃθ» 4 σοπξιπα 1 φοπλπλ  [οοτίαιις Ροτι 
δεπε ςοηίτατιις. τοὶ δὕκρατει αἰ ς ΠτῊΣ ορτἰπιὲ τέ! 
διι5 ἢμ}114 αιια τάτιιαι 4] 11 οχοθά τε τὸ εὐΐκοκτον ἃ 
τοπιρογαπιοητιμσι Ορτί πιὸ σομιοηΐοης. Πα: ἰρεεῖοϊ 4 ᾿ 
Ῥίαητα: ὅς Δπίθτα Πα τοπηρογατα οἰΤς ἀἸσιμητιΓ, ἃ Ἂι 
ΚἸΛΉΠΙΠῚ τοριρογατιΠι Ὠ}115. 

Εὐκρατώς ἔχί) οἰτίποις ἂς Πὐπιᾶγο Ῥοτο ΔΝ ΑΥ Θεέ " 
ὈΙοπιαῖ. ὑπ Ὸ 

ΕὐκρεκτοροὉ ποτα σταβ καὶ τὸ κρεκω τὸ κιϑαρίζω, ἸαΖι ἢ τις 
᾿ ϑυρῃ δὴ δεικα ύχια βαάνιων. ἕ Ϊ 

πύχρίωθ.. (τατον αἴης ίροπα ρυασάϊτι5. εὐχρίωθ» πέτρᾳ, 
Εὐκεί; ἀρ ϑβχεξάυηριδι Οὐγῆ. ξ, καὶ σφι συων τὸν φρο Σ 

πων ἀο Προ η5, Πα θέτο ἀεϊςίιι. ἂ τὰς 
Ἐυχείγειαγαξ, νἀ πτπέπο 9 ρυιτγίταβ, δ οτάϊπατα τορι ἀΐ 

«- δυκρίνεια ἴμτοῦ ἔογπιαρ Οὐατ ΟΠ 5 ροηϊτετ 40} 
τόπο 1. «δὲ ἐδεών, η τ τιιπι ἐοηξεττ δὰ ΟΓΑΤΙΟΣ 
ἀατν οἐΠοϊοηἀαπι:ῶς ᾿Ῥεορξοξρα φοπίμπέϊα οἰ χα 
φίωείαᾳ. ςΟὨτγαγ. οἵ ς δύγχυσις, “ἘΠΚΘ ΜΟΟΝ 

Εὐκρινὴὲ; Ῥ ΤΟΣ, ΟΠ 5: ποι] φΟ ΚΙ ιϑ,δυδγαύρετος, αἰ [τ π ηἱ 
115. τάδ δυκοινέες τ᾿ αὔρα» ἡ πόντΘ- ἀπήσων, οἰ εύκ 

ἡ σατο αὐγὰ ὃς ΠΙιϊάα;, ὀνκρινέα ποιέεόναι ἡ πῶντα 7 οἵη 
{πα σιιτατον Ἡογοάος εἀ νἱάς μτιπὶ Πρηΐ σας» νπὶ 
1η ΟΥ̓ Ἰ ΠΟ ΠῚ ἀϊροτῖ, δ' ὑκρανηὶς χδῆρςς ἀρια Ἠδγπιορ, 

ἀπ] αςοϊάϊις [οταπο ἐς ισάατη Θηπὶ ἰοοο επιο 
4|το διῶ τούτων γὰ ἐυκεενὴ τε " στεφῇ πεποίηκε τὸν χὐγργ.] 
ξέναγτον,) Οὐ μὲμ) διὰ τούτο ὑμῖν δὲ καὶ γνῶσις ἡ ον αξρὶ ἃ 

φινήσεται.Ἰά εἴ, εἴατγα ὃς ἘχρΠσοται ῬΙατο . ὧοὲ τοίνε 
χάζωοζν, ἵνα ὅν: ἜΘ ΥΟΝ Ἰφωων ὃ βακόμεϑα. ὀνκοινὴς αὐδῇ 
απ σοππα εἴτ, οἷξ ἐῤῥωςτίας ὑγιαναρ αϑᾺ τὸ δυκεκρίϑεηοα 

ἀϊςεῖπαῖς νογθιπὶ οἵκ, ὃς Ῥογ, αὐτίφασιν ἐς πιοτίιο ἀεὶ 
ἐς είν ἢ, Ἶ 

Εὐκρινώς ΕΠ ἰ πὸ, ἀϊοτοτὰ, Αἴςεν. Κ  ροΡΙ, ὅτι ὦ 
ρυϑμον φαϊνεέδει δυκρανωώς κειυῆψας, 

ΕὐκρόχαλΘ- ϑείλαστας τατος μασθην ρα στα τα {ἰετια. 
κρόκαλθ- γῶν, Πἴττις ΡΟΠς τὶς ̓αρτάϊδιις ἴοι σα σαι Π5.. 

Εὐκρυφηςε ἐθ' ὃ ὁ κ; ἢ» ἕο] ὸ [ς ὁςοιταης5, 481 θεῆς ἰατοῦε, 
Εὐ καί Θ..υ,ὁ ὁ ΟΡτΑὈ 1115. ΟΡ ταπαιβ»ΟΡτάτιισ: Ἰάοιη αιιοί 

κταας ἐπῳδς» σατι Π  δι15 ορτατῖς ὃς [ρ᾽ πἀ18] 
γων»ἷη ἘΡΊσταμι δυχτευν ἔηξεφε, Ορταταμη εἀιιςαθαῖ, 
ςοῦ Βοηὶς ςα τὴ Ῥγοίξαμοηάο. δυκτῶθο, σολῖγα 
τιπη ἀἰοἰτιτοιοι ἐυκ τέ», Ἰηαυῖτ Βιιάπττ5. δυκ ταὶ 
ΠῚ. Βιι4. 1 ἘρΙΠρτίοτ. «λυ εται τατος» ορύμτ [τῆ] 
ἘρηῈ. δὲ ὄυκ ταιοταί τίω» νἱκίων ἕο τῆς αύχης κατορϑ'ὼ μέδηι 

Εὐκτέανίθ- κούρης εὐἰκτήζκων» ΡῈΟ Πα ΟΡ ητα ἡ οσαρ 650 
Εὐκτέος αρροτοπ!!5, ΟΡ αμάι5, ΟΡταΡ 5, ἀἸαοτοίπ ἘΡ 

Ῥοϊπαοης. 
Εὐκτίδονα δὲν δα» ν οσας Τ᾿ ΟΡ γα τις ατίσοτος 4185 

ξξιη65 ἃζ νσπματαπι συγ [ις ΡΙΪηῖο »ΕἸοραητος μιαθοηῖ 
Ρίαηταν. 1.3. τὔαρ το, αὶ ϑήύλεια τὴς πεύκης εἰπευχο 
"ἡ ἥ“ἦογ ἔνδαδὸς ὴ λειοτέοσ, ἡ ἐυκτεανωτέρᾳ. ΝΟΥ Ἰερς 
δα.ν ΕἸ αἴ κτένες οτίαιη κτησδόνες ἀἸοὶ ΡοΙιητ, ἐὺ 
ΕΥΠΟΣ ἀρὰ σιπἀοπη ὙΒεορβγαῇ. Ἰούῖταν ἐνκτηδόνον 
ΤΣ ΠΟΤῚ ΟΠ πὶ πηπτατίοπο ἐοντιονωτέραν,[οδὶ ροῆς 

. ἐυκτίων αἰσατιγοπόατ ἐϑυκτίων. 
Εὐκτήμων, ον." ἸοςηΡ ος»πλύσιος, 

Εὐκτήξκον, τὸ, 114 Π ΟΥ̓ΔΓΟΥΓ ΠῚ, ἰἀγατ 1} Γαπρεῖδ α [ἂς ἸΟΥ̓ΔΤΙΝ 
ΠοΓΟΙ] πτοῦ οσα ίχογα ἃς ν δπογαπάα ἐοΠΙΠΊ πιο 
ἀθέϊ. ὃς ἐυκτηρκὸς δῖκος, ἐ ἐυκτήεμος νεὼς, ΤΠοοάοτζεζ, 

Βηποτῖα. - Ν 
Εὐκχτικὸς, ο᾽,ὁ 2 ορτατίτπις. νης ἐυκτικοὶ ὕμνοι; φαῖνε ἐ(ῷ 

νοτιιπι, 4155 ΟΡΡΟ μα Πτγ ὠπευκτικοῖ, ἃ 

ἘΡΈΤΟΡΘΝ, ἀσεπ ΒΒ ΉΠΕΙΤ θεῆς άιῆοιτιις, δέης ἢ τ 
ςος, καλώς ε ̓ σμόνασυῆέος, αν Π. ὁ ὁ, χαίρω ἐφίκοιο οἶκον ἐὶ 
οἰκί μυον, καλώς χοκτισμῆμον, ὃ 

Εὐὔκτιτος, ρα στὸ {τ ιιξξι5.Ε 10.144, βυὺ ἐὐκτανν απ 
ἄϊτιχῃ. 

Ἑυκτῶς οἷ, δον ΟΥ ΕΠ 150 ΡΠ δ: [11] δρρομίτυν ἀπευκ μὴ 
ἐλθυϑέρῳ μὴρ ανσεὶ ἐυκτὸν ξῇ), αἡ τυχῶν Φίλε τοιάτου ἣν Υἶτὸ 
Ὁρταηάιιη) εἵς τς τα ὁ πὴ ΓΘγιπαπα, [ὁτείατιιν. Αρατῃί 

᾿βοῳχεῖ πέρας -ἐνκτὸν διϑιίσογτες επαντι ον πολέμῳ γι 
ἤποιη. ᾿ 

Εὐκτῶν, ργοοῖ δι 9. κί ο"6; 

Εὐκυξεϊν,ςι σοητγαν πὶ Φυσκυξεῖν, ἐς ΑΓ ἀν Εἰ 
ἦι) οἷς ροῦίτία ἀἰσεβαξιν ἐμτησαίις αἰ ῥαξοτος οἴα5 
Χορ Ο] γοοὶ τοίροηάοῖ δύσβολοι, ῬΟἾχ ἀὰ ποπο. 

Εὐὔκυκλος, οὖ, ᾧ καὶ ἧς τοτιιπάτι59 δος σιιγατιβ, Ἔυκυκλον δ 
θογ ἐοτηϊσατο ἀπιθιτῖι Ρεϊο τὸ οὐοὶςυ Δαν ΡΙατοὶ ἐπ 



ἜΚ 4 
φευσειχάζαν εὔκυκλον ἐπόιει , ΟἸσοῦΟ , Οίπηηας Πη)ῖ- 

οτἤτατάς πατῖιγα: οξήςογο νο ]οτγαά ν οἱ τάτοιι τὸ- 
ἸᾺ Ὶ 

ἐπιοεῖῖ5, ἱπποςοητία ἀἸο] ροτοῖι, Πίςοῖ ἤθη νἤτατιιηὶ 
Οἴςογο Ταΐοι]. [0.3.Γεἰιογοητίδν ρίοτας: νλτατῖο Ρ]ατοηὶ 
ἐυλαξεια πὶς ὅδι μοέϑε, αἰνὰ] φιοιποάο οβιισο5. ἐυλαζεια 

τοἰςοῖς ἀὔλογος ἔκκλισις 7 14 οἵῖ σατο ὃς ἀςοἸϊηατίο ς 
ον οἱ ορρουλτιν φύζιθ- : οχ μος ἀορπιατο ἀϊχίτ (ἰσοτο 
1.4.Ὰἃ τας παταγαὰ ἀοο Πα πλιι5: 1155 ἀφο] πᾶτιο ἢ σιιηὶ 

Ποῖ» ςαθτῖο ἀρρο !οταγ : αιια» αατοπι Πὴς γατίοης πλο- 
εἰας αξιθ.. 14 οἰτυσαιιοπάιι5. [ἢ ἘρΡ᾿ῈΟ 4 Ἡοῦτ. σαρ.ς. 

ἐν υην τῆς ἐυχαζείας,οχαιτὰ5 Ἔχ πτοῖα. ἐὐλαζείας ἐξεεν 
πάτα οἰξ πο. δὲς, ΝαΖζαηχιέυλαζείας αὐ δόξειεν ἐρ πολ- 
πὴ πτ πυαχὶηχὸ, ΑὙἸ τον, 5.2. ῬοΤ τὶς ἐυλάξεια σλη- 

χεῖο ΡΙαρατιιπὶ ἴδιι ἀφο τπατῖο 5 ΡΊατο ἴῃ ΓῸΡ. οὐίδειια: 
ιτῖο ἐς Μ]ατῖοης τῶπαθιαγ, πίω τοῦ εἰλξίνε ρὸς τὸ ϑεῖον ἐυ- 
ΑἸδιαὶ ἴῃ Τλοιαὶ ρίοτας, ΡΙατατοὶνἱπ Οαμλ}}δἡ δ᾽ ἐυλά- 

νὸν ἰγαν αξιστον.] ἀοτα ἰδ πη αι αἰιτοιαι Ῥγιιάφητεν 
ἐψιις βατιορτί πλιπὶ εἰξιἐυλάξειαν ποιητέον, σαποπαα οἴ, 
γιώ δ᾽ ἐυλάξειαν τἴσσε ρου ϑέμίω ἐγὼ 5 Βατιμπὶ τότ σαιι- 
τορος 14 οἴν, ἴῃ Βὶς τόθιις ἀἀ]Πσθητοῖ σαι ἃς Ρτο- 

δ γὸ τῷ μαιϑεῖν ἔτεσιν ἐνλάξεια “ἥδ᾽ ποινυήψων,ἱ, ἔννοια σή -- 

ἦσομαι,πιημώ; νἰτογοαιις ον ΘΓ ου,Γο  ρ᾽οϑὸ ἀσονφυ- 
τε! ρίοης οὐἤείπροτ, Λε ίς μι. Πλεροηθης 9» Ας- 

᾿ϑυλαζοῦ ταὶ διχζολαὲ καὶν ψδυδεῖς ὥστ, ιιο . ὃς αἰιοτίατα 
ἸΡίατο ζ.ἀς Κορ. ἐυλαξύ νοι πενίαν ἡ πόλεμον» Γι σ΄ τη - 
τάτοπὶ γοὶ ΒΟ ]Ϊαπι. ἐυλαῦε μῆνοι ταὶ μιίας κρύπῆουσιν ἐ- 

αθάμητυτ ταιάϊο πταίςατιμπι νασοητ», Οα4Ζα εχ Ατίίζοτ, 
ἡ ϑεὸν, Γλει1ΠῈ το γξου:Ρ]ατο ἐς ΓορΊθιις. αἰδεκλής νέος 

ἃ τον ὁ ἢ μον ἐυλαζειτο, ἃςς, Ρ] ἀτάτο μας ἴῃ Ροτῖς ο, ἐσὲν ἐυ- 
σΠΌ Πτας τοί ρ ἕξι πιοιιςον Εἰτῖρ᾽ 4 μπὶ ΓπΠμ τ, εὐλα- 

οτίπιοο ἧς οδἀΑπι» ΟΡ νος]. εὐλαίοιῦ ταὶ σολλυπεῖάϑεε 
αὐτοῖς. Ξατιοητ πα (αοιιπὶ ἀ παῖς] σοι ο] ολητ. ξυλαξού- 

δον ποιεῖν. σάτοο Ὡς Πγερίγιμτι πχοιιςαιτι, ΑἸἸ ζοτο] εὐλα- 
(δὲν ποιεῖν γείτονι δια φορφν) ν Ἰς 1 η 0 ΠΟσςΆΤΩ σΔιςο, Ρ͵ατο 
δοαίοητο μή. Γάοσι ἴῃ ἘΡΙΠῸΟ]. ἐυλαζον αὐ ποτε ἐκ πεσὴ 
᾿Ἰφρώτο:ς ἐπα δεύτοις 5 ςαϊίς τς ἕοττὰ ἐχοιήίαης παῖς 1π 

οπηΐηιισι ᾿πἀοέξοσιιπι, υλαξούμαι αὐ ἐμιπέτω 5 σλι60 πη 
το ἰη ἘΡΗΤΟ]. Οἰιπν Ριαροπτίοης. ἐυλαζειῶτη δ Ὲϊ 

Ῥίατο ἀς Τιοσ τ. ἐυλαῤούμκαι αἰεὶ τ ογφίμ σοι ιι] φύπιςα- 
δὰ οἰ δἰ ἀοπι. εὐλαζαϑεὶς γοιιοτίτα5,[ς σαιειι5. ΟρΠΙτΟ 

ἵτιιγ. διε! ἐψύχων ἐυλαζούμιαι. 
οὐ χα καὶ, Ρσοργιὸ θοπαίῃ ἴοι ροιῖτι5 ςοτηπηοάδηι ἀπ- 

δοπο, ἔδιι Βομας ἀπίαϑο Υ οἱ σαὶ εἰξ Δ ἃ χα σοτηπιοάὰ 
ἤϊε, ατιτ, σι ἤιητ ἀπίας,, ὅζο. ὁ εἰς λαξίω σθητήδειθ- 

Π|4.)ντ ἐνλαξιὶς μόχαιον Βαης Δἰιτοῖη ΠσπΙΠοατίοι. ἃ- 
εἰ Ππτασπι μαροῖ ἐυλαζος ἴῃ 1{π0 Γκιςίπὶ ἰοςο πενία ὃ 
᾿μυριὰ τὰ ἴγκις δα τ ἁπαντθ- τῷ σώματος ὀκπεφυκὸ πα ἐἰ - 

οὗτος δυσμάϑεκτος 9 ἐδεμίαν αὐτιλαξίω παρεχϑ μὴν 9- βε- 

δὰ ἡφξπ Βσῃ σατο πιι]τὸ πιαρὶς γῆτατα) αιιὶ δξης τες 
ἀ εῇἢ εἰγειπίροξϊὸ ὁ δ. δι᾽ πραᾳγλάτων ἐγιλαμζξανομε- 

πῆς 5114, ὃς Ἐτγυπο]ορ.. πο μτϑιη ἀιιξειιν 611] δεης 
ἤπιην. 14 οἴ, εἰγεηίρεξξὰ (οἴ της οτίαπα εἰπιῖ ας 14 ἔα - 

ροττίπογς νἱάοτιιν ἀϊξξιπι ΠΠ|π| 4 Ὑ Ἴλιον ἀϊά. ἀμαθία 
γισμοὶς ἢ ὄκνον φέρει εἴης βλέτιϊπι νογ Πἐπαις εἰξγτ 
τις 4 6ο φιὶ τ πιὸ αἀ ἀροπάτπὶ ΓΟ ΠῚ Αἰϊαιῖαιτι 
ἰγομη ρεέτὸ ἤπια! ἃς τἰ πὶ. ΡΉ1]1ο ἀε νίτα Μοῖς 
Ἃ φύσιν ευλαζὲς ὧν ὑπτεςέλλετο» πατιγα Ράϊϊο τι- 

ὁ τὸν λύγον ἐῶ ἐυλαζηὶς , χὰ ἀἱσοπόάππι τε ὃ ἀσςοάς- 
το .ἴη ῬοτΊοΪς. ἰατρὸς ποίκίλῳ νοσήματι κἰ μεκρῳ τ χάὶ- 

ἀξεῖς, .Τ᾽ και οὴν ἢ δηγμοιὲ χὺ ῥαῤμακϑὲ ὠρρσφέρων σλϑω- 

ἘΠ, Ῥεγὶςϊς, Μοάιέι5 νατῖο πιογθὸ ὃς ἰοηρο;χίη- 
ἴπρτατος αιιαίδτι σαιιτας 5 ἱπτογάπι πὶ [εξίοπες ὅς 
τα αφίαί ατοπι αἀ ίσεης. ποθὴ εἴτα δαξειτ εὐλαζὰ ἱ- 
εἰλὸς ρατοῦ εχ Ατίίξοτ. αὶ {Π|ὰ μιμ!ς Πησϊπηρ τ, 
οἱ κ ἐυλαξεῖς, ὃς οχ ΠΟΙ ΟΙἘμ. αϊ Ζαιτα ΑΞ Γομῖπος 
ἄτολμον τὴ δειλὸν ωρ)ς ὄχλοις, ἀἸςῖτ [α οἵδε εὐυλα(, 

οππἀὲ ὃς οἰγουη ρο ςτὸ Ρτοάϊγο ἴῃ σοῃοϊοποπΊ, ντ 
πἰτιάς Ροπηρεῖο σαϊιοητα ἔαπιαπι δἀυτεγι ἕτω 5 πά- 

Ὁ ἐυλαζ ς ὧν πρὸς ταὶ τοιαῦ τα γα πεφυλαγ μῆμ9: . νΟὶ ποῖ 
ὙΡ.]ατὶ πεφυλαγμῖ 9. αιιοὰ τὰ νεγθαπι εἰ σαιτιι5. 
ες ἀπὸ» 1 δυῖτ. το. ἐυλαζεῖς ποιήσεται «δὸ υἱοιὲ Τσρρανλ ἀπο 
σιῶν, ἕχοϊετ, γὲ ΠΡὶ σαιισα ητ αἷρ ἐπα πιιπ ἀττι15 ὃς τὸ ἐν- 
τας. οἰτοιή Προέξα ςαιτῖο. ΗΠ οΓο 4.11.2. Εν χαξὴς δριιά 

ς.[Ἐγρέοτος 5 ὃς ἴῃ τοίξαπςητ. ποιιὶ [Ὁ τῖ5 Πρ πῖπςαῦ 
εἰγειηΡεέξιιπι ὃς σφιιτιτη εἰγοα οα ας αὐ ἀπ πὶ 
ττίηςητ, ἴτα οπῖπι ἐχρυί πη ρο ΤῈ νἱάσταγ παῖας νο- 
Ὑδὶ ἀἸεΐτιν ἀς εο φυΐ ἰατίης το]! οἵτο γο} ρἱπϑ(η- 

η6ο ἐς Ῥίετατο ογρά Πλοῦπι}) ἀϊοίτατ. ντ Γαῖςα 2. ἀς 51- 
ἐγδίχαι Θ- κα ἐυχαξῆς (αν Βιιά. 1] γεττὶτ ρἱὲ ςοηἤάξγδης 
Ὑτ. 67..γὴ αἴνλοις τοῖς ἐυλα βες-ἀτοίς ὕϑεσκοίποις. 

Δυςηάηπὶ οἴξ,ἰγλαζητέον μί σγεῖν; σας πάπτα οἵ ταϊίες - 

ἘΦ. 6:7 

Τ6. ἐνλαζνχεον ὅδὴ τὸ λείψανον αὐτὴν γβοέ τι, σκιῤῥωσὲς . σαιις πάττῃ. 
εἴξιης το] φυΐα: τγαπίξαητ ἴῃ πιοτίσιπη; Οα]ςη.}1}5.2.Δ4 ΟἸαιις, 
ν᾽ ͵ ῃ ͵ ͵ 

εἐυλαζητίον τα μεγάλα τραύματα, τ οτιιοτς ΟΡοττεῖ πιασ πα νιης-΄ 

τὰ, Οἱ οἰξογι. 5.7. σαρῖτ,3. ἐυλαζητέον πεὺς ἴλας κεγῶσ εἰς ταὶ ἐ- 

ϑρύας» ΘΙ ςηναα Οἰδας. Πιρονίςοτς οροστςξ Δ ἀ[ἰς γασματίο - 
. αἶρε. 
Εὐλαβώς.(αιτιτέ, δὐλα (ες ἔχένν οΥοτιτ, δὐλαζως ἔχω τῷ εἰπεῖν, πὴ ἀ- 

ἰφο ἀισοῦς ητογρτ, Ασηϊτορῃ, ἐυλαζωώς διακεϊῶτο, Βα οΥ ἃ, το! 1- 
δἰοτὲ ζλιοτο. ὁ 3. φίλιππϑ: ὁρων «ὅν Α χαιοιὲ ἐυλαζως διακειωῆδοις 
δὸς τοὺ ΧΤ᾽ ῥωμαίων πόλειμεν. ν" απάδειζε ΧΤ᾽ πτώντος ἀ ρόπον αὶ ΠΑΡ ΡΝ 

ὧν εἰς ἐδ αξα Υ : τ ἸΑν τέ ΠΩΣ 

Εὐυλά ζωχρυττγοίςο, νυ πΥη5 Ῥτοάμςο; νογπλΐηο δοποςαΣ» νογπηῖοι- 
Του. ]τ σκωληκως Ε οἴ ς.Ἰτοπηγᾶγο. ἐυλοΐξειν, 1 οἰ ρύσειν», ΤΒιςγά, 

. αἐγυρέα ϑολεῖκο, ϑυλάξειν. 

Ευλαΐ, ἴῃι νογπλϊ πος νἸσου δ ις αἰταΣ ἕλκη σκωληκιωντα 4 στα 5 6 - 
Πατὶ νΟγΠγος οΧ Ῥατγοάίπουν οἱ οχ τυ σατιιαι ζογοοῦς (ηδτ ἃς 
τα σαδαιιοτά νογπλ συ τὶ σοητΙη 10) ἐυλοὴ ἀρ ΡΟ σητιγ αὐρᾷ τὶ 
εἷλ εἰ ζει) τὸ κιγεξ ὥειοπηϊις ὈΙάγπημ5. ΠΟ πιογ. ΠΑ χ, Νεώ δὲ σε 
πὐδᾷ νηυσὶ κορωνίσι γόσφι τοκήων Αἴολαι ἐυλαὶ ἐ δυγαι. ΠΟ ]4.11.ώ, ἐδὲ τὰ 
οἱ χρῶ; σήπεται» ὁ δὲ εὶν ἐυλαὶ Ε΄ ὥδουσ᾽ ὦ ῥα τεφώτας αῤοϊφαΐτοις κριτέ- 

σδυστον ΟΥ̓ ΠῚ ΠΑΤΟ οτίδπη σα λιιογα ἷα οἰπυ ταὶ εὐλαὶ τίκτειν, αι ας 
πχαίσς» ἸηΓεάἀοτγίητ ἴτὰ οἰξεηάῖτ Ἰἄοτη ροοτα, ΠΠ|44. τον δὶ Αςἢ}- 
ΤἸος Ἰπαιῖτ, Δείδῳ μὴ μοι τύφεχ Ἀ ενοιτίου ἄλκιμον ἰὸν ὑμῆ«! καθ δός 
σαι Υἷλ χαλκοτυποὶς ὠτειλας Ευλαὲ ἐγξίνονταιν εἰεἰκίοσωσε 3. νεκρόν, [Π- 
τογρι:σκώλυκας ἐγγχογήσωσι οΧροὨϊτ»ἐυλαὴ οἴϊαπη ἀϊσι αὐ τέων εἴ-- 
λῆσιν, Γαισγοτῖις ΡΥ πιῖιπὶ γαάέαιις {Ππ|| [ποι πιπὶ ἀς[οτιοςης ἴῃ. 
4ιῖο ποηάτιπν ᾿π] 1 ητὶ58 ψ τ] Π οτιιπ τους 115 ταδείςεδδητ, νο- 
οατ ἴπιια νογπῖπα ταὶ υλας καὶ χφικαὶ ϑήδία ἀϊέτα αὐτῆοτς δά... 
ζῇς οαΐατι ἰἴδτο ς, πες ς05 νἶτα ρυϊπάγαητ νογπηηα ἰςα) Εχ- 
Ῥεττος οριϑ ἔσπᾶτος αιιᾶπι ναϊηογα ν ΟΠ ]ςητιὶο σκωληκοβρώτοις 
1ητο ΠΟ Ἱτ. α}15 1ΠΠ|ς Ἡότοάες Αξξζογιιτ 12. Ἐτ ΡΠογοτίπια Ογ - 
το πος ΓορΊηα, ζεῖσει γδ τἰξέζεσε ἐυλέων,νε Ιοπὶςὲ Ιοαιξας Ἡετοά, 
110. 4.ντ ἃς αἰτοῖ, τὸ ἐυλέων χα ταῦρώϑ. 

Ευχαϊγξ, ιγῖϑ.,οχ Βοηὶς βταξξας ἰαρ ΔἸ διι»Ῥόοοτ, 
Βυλάναᾳ 5 ἡ» γοπιε» ΤἈθΟΥ 414, το 5. ἢς γα 114. ἐυλάκαν τί) ὕγι 

λακειαιμόνιοι λέ γρῦσι » ἔνιοι ὃ πίω δίκενλαν ) δτὸ τοῦ λαιχαΐνειν» ἥτοὲ 
σκείτή εἰν. ᾿ 

Εὐλαλθ-, ξιοιπάτις, 'π Ἐρίστιδοπε Ἰοχαςποδοπε ἄϊεεης. 
Εὐχείαντίθο,» δ ν οἱ ἐὐλ ξατος ,αἱ ΕΟ Πὸ ππο ταξϑααὶ τογὶ ροτοῖξευ- 

χρί ἐντος τροφὴ» οἰδιις5 411 ἔα οἹ]ὸ ρο Πς πιο] ὃς σοη ΠςΪ. 
Ευλοίμων χαρίς, στατῖα Ῥτατοηῇ5, ᾿. καλοιὲ λειμῶνας ἔχουσα, ἴῃ ἘΡΊΚτ- 

δ ἀριια Ἡοτηετγ. 
Εσυλεξις κα ἐυώνυμος κόγος ἀριϊ4 Γτιςίαη. οταῖῖο μάροης Ῥοπα γοῦά- 

δι|4. 
Εὐλέπις Θ΄ γε» αὶ ἔλοΥΠ ἀοΠΠτάτατραα σοττίος Βαοιὸ Προ τα» 

οὶ σοΥτεχ ΟΧτγις 1157] τη. ; 
Ευληϑεέργητος,ν»»ὁὅγα τι} ΕχΟΉΠὸ ἰα οἰτειν 1ῃ Ἰοτμάγριπι. 
Εὐληματεῖν ᾽ Ἑοττὶ φπῖπιο ες 3 λήμοτος Ἂ αὐδρίας 4) ἔχειν 2 ΚΓ Υ!. 

Ηεοοἢ. 
ΕὙλυ πῆ ϑι,κ, δ κὶ ἡ [ὰς"]Πς σάρτιῖ : Τοςτι5 ῥται 4 οχροῆτιιθ91. πλὰ- 

εἴτις, ὠνδιδύγαι τὸ ἔκ πώραᾳ ἐνλητῆέτατα, ρτξδεσε ροζιίαπι ἐχρο- 

ἀεὶ Πππιὸς Χο ποΡΗ. 
ΤῊΣ - ΡΠ) « ἢ 

Ενληρχ, τὰ, ἔνα: μα μα επα,[ογά,αἴρος τὸ εἰλεῖ ὅδτι ταις χερσίν. Ἡοιπογ: 

ΤΠ|Δαψ, 
Ευλιϑος ας ρυ]ςἢγος μασεης ἰαριάεϑ. 
Ευλέμν 9-.ὁ χἡ ἡ ,ὃς 

Ευλίμίω,εν(Θ:χ δ, τατιιπὶ ροττεπι μάρέηϑ. πὰ ἐυλίνῆνα “χωρέων .1ο- 

ςα ῥγαάϊζα ροστιις εοπιτηοάιζατο. Ατιίζοτ. ς. Αημτια] Ο42α τὰ- 

δεῖσε Ἔἐχροηϊτοΐοςα Ριϑ τα [3οιῖς ςοιπηιοάιτατο; 
ἐυλίυδο Θ- πὸ - 

λις, ἢ πείμφορφο, Ίατο [10..4.ἀς 1ιεριδ. 

Εὐυλιπὶὴς. ἐϊθ ὁ κὶ ἡ ρ᾽ πστῖςΡγΡΙΠ 8115. 

Ευλογρδμα [2114 0, ἤαπὶ Ῥτοδοίατιιβ ξατηᾶ. Ἐτ' ἐυλορεῖοϑαι. τΠοοἱορὶ- 

εὐπὶ νευθιτη; 14 οἴ. ἔδπογὲ ἃς δεμεποοητία ἀςὶ οὐ πατγὶ Ἄταια 

σα ατῖ, 

Ευλογέω: μ.ἥ σω,πινκοο εμεά]ςο9Ϊ 

4ιογοεϊςδτγουα δου ίδτ. εἰ παν 

θεῖς σαι [520 ογᾶτ. αὐθὲ αντι ΑΙ ΟΡ ΒΩ: 

σαὶ βελόμάϑα «ὅδ πατέρας ἐδ. 14 οὔκ, ἐπαινέ σα)ούμνν 

ἐυχογεῖν ετίαπι νογδιιτη εἰ [λοῖς 

φΑτιι Παττ εἰ υλογεῖν τὸν ϑεὸν, εἴς )ςο 6ης 

ἀϊδιις ργατη ας γΟΠΟΓΑΓΪ 5 ἵται 

γοιθδὶς ἀπὶπιί πιοπιοτὶς ὃς στατὶ οἴβςΙ 

ταπεύπι [οἀ ὃς ἀεδίτιιπη ρογίο αἱ ΠΊιΙ5, 

ἄοπι γε ἐυλογεῖν ἀἸΟἸΓΕΤ φυϊςαι!α 

Ἄρρτοδατ, ὃ: ἤιο ἔπποτς ᾿πυδιμτ,ντ δί 

ὅεμςζ, 2. κὶ ἐνλόγησεν ὁ ϑεὸς 

αὐτίωυ!, 
Εὐλογητὸς 

γιτὸς αὶ ϑεός, 
Ευλεγίν, εἴ καλυὶ λέξις 2 

Π1: ξ 

ταιπηβεθησία » ΤΉ 1115 ΔἸΏ16}5 ΠῚ 

ἀϊςοτό, ἃ οἴχεῖιπι ἴδιι- 

«40, Βοποτὶ οὶ ΠΟ ΟΣ ἄς 411- 

(ρετατοδυκογεῖν ταὶ δίχας, θέμε ἂς 

δόσεως. ΑὙἸΠΟ ΡΒ ἢ Ἐσιμτῖθ.ευ
λογῖῖ- 

σα!γεγκῶνμα σις 

(τεῖρταγας ᾿π ἐοάςοπι ὥραιῆ- 

νεϊοαυίτι Τλοίτιις : 4810 (οἹ πα 

ππὶ ποπ πομοσγαγι τῆ 

Ατνοτὸ Παῖς τὸ 48] - 
στατία ι4 ςοπιρ! ἐξ τι, 

τάετπι Τ αςίτας ὀχταϊῖτ, 

τω ἡμέοαν τίω ἐζδθμίω, καὶ ἡγίασεν 

ΣΦ, δεποαϊξξμς  ιδαπάας, [1 64 Ρ1}15.1. ότι (4.1. ἐυλο- 

Ῥίατουϊ 2. ἄς Ἀερυδι δοπὰ οταῖ
ϊο. [τοῖπὶ 

{{ππ|: ἃ ςοΠ Πρ οπάο. νράς ὃς 

ἐυνλογίας,ϊα εἴς, οἰ οξλοπες ῬΤῸ εἰξοιποί ηΐ5 δὲ ςοἸ]ατίοπῖδες 

ἀϊχὶς Ρδυΐας ζι οσιλτῃ, 9 Ἱτέχῃ ς-Ἐνχλοήία, ἀπποταῦμτς ααϊάλτ
α; 

»ιω» 

' 
΄ 
[ 



6:ὃ ΕΝ 

ἢ οὐἴσπν Ππίτα απατᾷαπι τατῖο ομπὶ [σι οΥΓΟπατιπι, ἰο οι ΠῚ 
αοτοιηροτιμπ σοηπάογατα αιαάληὶ ἀιίογοτῖο μαϊρετιτγ : μιιῖς 
ΦΗΡΘΠλΩμ ϑεώρησις, τη ππῖτα φορίτατιο δί φαχιο. 

Εὐλογις- εἴν. δὺ "κῦγις εἰν τοὶ σιωπυύγχ ϑοντα Η τὲ οπδητὰ θθης ἐοππιΐετς; 

ῬΊαταν εδαν 1 τη Οτμοης. τοπὶ ὥημο, Δηϊμῆο ἔεγγο γεγιι τη σιιςη- 
τά. δὲ τοξὲς τε ΟΙ ΠΑΓῚ, ΓΑοΥτῆ5 ἴῃ Χεπορῃ. ἐς Ππίῖδιις ἰο- 

ἘΠ τοῖς ὁ μὴ οὐῦ διογίύες τέλ(Θ φησὶ ῥητῶς τὸ ὄυλογις᾽ εἴν ἐὐ τῇ χ7) φύσιν 
δυλογὴ . 

Εὐλογιςία» ας, Ἴγδυλογία, δυζαχία, τατῖο Βοης σοιηροῆτα. τατῖο ὕςπς 
{ιθάμέϊα. 

Εὐχογιτ ον, «οτατ᾽ οπαίτΐο. 
Εὐλόγισί Θ΄. τη οὐ ΓΑ 5. ΒΘ τ 1115» υἱ τοξτὸ κατίος! πατητρτιι- 

ἀοπει ἤππλῖ15. 
Ἑὔλογος,, οὐ, ὃ. ΥΔΌ ΟΠ 1] 5, Ὁ Οΐπεῖ]» 1115 Π 01 ἱΠΟΡΕΙΙΚ 5 γΟτί -- 

{ΠΉΝΠ15 5 ογο 41 51}155 γατί οἱ σοπ!ςπταμοι!5», σοη[Ὠΐτιῖς. δὲ ζορὶ- 
τάτιις τ αϊ ΟρΡΡΟι τα αὔρα λογρς. στοῖς!ς βύλησις., δθλογος ὄρεξις») 
Εἰξογουι Τιησιι].4.. νοητά 55 4155 αι οἰιπὶ τατίοης ἀσς 
τὰτοτοὸ 8)λογον,γατί οηἱ σοπ Ὁπταποιπ1» Γάτι ΟΠ ΠΟ ΓΟ ΉΙ1Π 9 ΑΥὐ1- 
Ποτεὶ, τ. Ετῃῖς. δύλογον ὃ τοῖς εἰδόσε “δ ζη τοιω τῶν ἡαὶ δίω Ν ἀγω- 
γίω ἔῃ. 

ΕὔλογχΘοοηδηιν (οτξοπὶ μα δός. ροῆϊε οῖαπη ἢ διϊῆζαν τος 
ἴσαι ρυ ογαπι Βα οης ἰαπσοαπι. 

Εὐλόγως, ρτο δ 41] Ἰτοτον τῇ τ τον ΒΟ πο τι [ρεεῖς, ἘΟΝΣ ο- 
Ῥεϊπτορτπογίτόνηοη τοπηογ πο ῃ ὃς τοῦ ἀτόπως» ποη τοπηοιὲ 

οἴ, φιιὸά, ᾿πααῖς Τοτοπζ, γατίοπα ΟΡτἰμη4 » ἀοῦιτα τατϊοποντ 
δχοϊοϊ ἀϊσιης ὀυλόγως τὲ δαίξειν ἑαυτὸν πὸ βία τὸν συφθν "ἡ υὑὰ πα - 

σείδος ἡ υἱεῖ φίλων, ΕΧ αιιο ἀοσπιατο (]ς.3.ἐς ΕἰΠΙΡ. 1 απάτις 
Ἧ τίς 411} πλοστοπῃ ρΡοΐατ ρτο ἈΘρι!δ]1ςα. 

Εὐλεσια κοιλία, ρατρατῖο ναοητγίβ. 

Εὔλοφθ΄, ἐ,δ καὶ ἔβεης ογ  ἤδειις. ϑορβοοϊ. ἐυλόφα κιωὰς ἐμόλε πρ- 
τος ἴλμα χεφιεῖν. ἵν χόφον ἐχύσης, ὀὔλοφθ. οτίδῃι ἀἰςίτιν ἰαοτὶς 
Ῥατίοησ» Υσ ἀριιά διι]4. ὄυλόφῳ αὐχένι ἃ ἄσκησιν ᾿ἀσομήϑων ε ἐφανετο, 
ὦτε τὸ σοΐμοι κέχβκώμῆμΘ: 5 ὅτε δ ἀνχίω) τεταλωπωρημδμ θυ, Ηείγολ. 
ῥιδιξι, δυχεράς, 

Εὐλυφως, σεπετοβὸ, Ἐγοπιιὸ, γγωναίως τυρὸς ἐδ ἐπανας"αὐτας δυλόφως ἀ- 
Ὑγ9)στιρήυ θυ, δι, 

Ἐύλυχθ. αξτεμις, Τ1Δ Δ. αι: Ῥαγίοητος ἀά τα, ΕΠ ΓΙΡ. 
Εὐὔλυ ρος» αηο τιϑοἶγτα ΡΟΥ͂ταΙ5. 
Ἑὄλυτος ου, 1) ἔα οΙ]ὸ (Ο]π] ροτοῖξ, χοὶ ἔς Ἰ]ὸ ΓΟ] υὐτατ » (Ὁ Π0}115. 
διιετιυαῇ (Ὁ] 6115, Οοηῖτουλύτῳ αἰ ψυχῆς. ἄζλυτος μνῆμν, ἔς 1Π|ς 
ἃζ ργοιηρτα ῃχοπηουία. ΤΝοορβταῇ ἴὰᾳ Οαγδέξογ. (ΔΡ. «ἶθὶ ὅτε - 
ἀμ πε το σεῖς δὲ εἰσι τὸ ςὅμα ἄλλυτον ἔ χοντες πρὸς λδισδὺρίαν, 

τα δε ΠΘρι ἴτας ἃς σοἰετῖτας αα ἀϊίσεμάϊπι (Ἰςεγοηι. Ιοῖτασ 
μα ϑία ντ 1}.6. Ἐρ βτομήμνεν " φιλίης σῆμα κα υμαϑίης. ὄμα- 

ΗΕ σπερία μέρηγοξύ τυ: γαγχίνοια, μυάμη. 

Εὐμαϑὴς, ἐ., δ κα ἡ, ἀος]]ς.. ἸΏΒ ΘΠΪΟ ἀοτὶ ῬΑ τι} » Ἰηροηΐο νὰ- 
Ἰφηϑοἱησοηῖο 15,411 4παπίο ροτίρι οιιη59 [σαι ἰμτο Π Θέτι ἔς 1115) 
δἴγιως Θ)ηνῖ [λεϊὲ αἰ οἴτατ, ὅπ δίῃ. Χομορβοπ, τάσε σοι ὄυμα-. 
ϑέςερα ὃντὰ περαγορϑιομᾶν. ΡΙατο ἐπὶ Οδηῖς, ἜρῚ[Π,7.οὔχλοι δ᾽ ἶλ- 
λῶν ὀυκαϑεῖς ἁ μα καἰ μυάμονας, 11) ΟΠ δα πα ἤπητ ἰπροηίο ὅς 
ταοητοτὶα ναΐςπτ, αὶ! αα αἰτα ἡιὴς ἀοοῖ]ος. ἐυυσϑὲς φωνηα, ΥΟΧ 
ἕως ὶς ΣῬΟΓΟΟΡΓΘΟΡΒΟς. παὶ ὄυμα 8.5 1ητο] ς τι ἔαο]1α, ὀνμαϑέ.- 
φέρον ἔχω, ἤαη ᾿π πε Ἰου, ΗΠ γπιοὶ. 

Ἐύμα ϑία, ἀοοἩ Πταπ»ασιμπςη ἀπ σοη ) Βα. ἴῃ ἘρΙ. 
Εὐμαϑώς ἴτὰ ντ αιιὶς ἕο] ὲ ἀιΐοατ ἴξι Ἰατο ΠΠρατραιτ Εις "]ὸ ἀϊςοι- 

40 [δἰὶ τητος ΠΠροπάο σιγὴ ἀσο  ττατο. ; 
Ἑὐ κούκακτος, ἕαςἸ]ὸ [αι ἰςο 5. πιο  ]οἰσεης. 
οΕυμαρένρηο,"ὴ» [τε Π 42] οτηπ, ἀτότατος, Πογοάοῦ. 
Εὐμώρειαγας, ἐν [λοϊ! τας, δυχέρεια δυκολία δυκοσμία. ἐν υμαρεα χρῶ μῆν Ὁ. 
πολ ἢ για! ϑόρ νος. Τιδοβίπάτοπι ςορία ὃς ἔαουτας ᾿ς πη 50- 
ΡῬβος. ῬΆΠῈΟς. παΐντω 3 σκοπῶν ϑῦρασκον ἀδὲν . πλίω «γιὰ ὅτι! πειρὸν 
'τάσα ὃ πολλίυ) δυμοίρειαν. ὦ τέκνον (6 Π10].1η Ἐπ πο μίος ργοῖατῦ, 
εἴθειαν καὶ δνκαιοίαν, δεὰρυιά Ἡετοίος. ΣῈ ἀν ὙἈΡ, ἀπο ἐν δι 
ἀρτιγιιάο οὐίασι ἃ Βιι. γογτίτιγ αριιά ΑὐἸξοτοῖοπι ἐς τηυμίο, 
Χεπορ 'π Ἀροΐορ. δΟΟΓΑΓΙϑΉΡΓΟ αἰοπηθητὶα σαρ τ, 

Ἑθμαρέως, [5ο1]δ, ἔυχερωσι ΑΡοΙ. σὺ δ᾽ δυμάρέως εἰγορόνεις. 

τὐόθδη οὶ ὁ κα ηἷς, ἔαοἸ Πϑορ τος Τιῖ5, οι], Αρρίδηιις ἴῃ ἐν αὐγιξαὶ- 
γῶς ὄυμεροις πὰ ἔργαγντ εχ ἕο 1}1.Ρ]1ι. 

ἘΝ ὀυμαρίη, ΟῚ Π τα. δυμαρίῃ χρέονται ἐν τοῖσι οἴκοισι » ὙΠ ΓΟ ΠῚ 

ἄουι οχοπογδηῦ. 
Ἑυμαρίζω, ΔἸ] οι. 
Ἑυμαρὶς, δὸς ἡ, τα] τοις. δος υὐποδὴ ματος ᾧ δυχϑρεῦς «ἰχρύντο, νἱάς ΡοΪ- 

Ἰὰς Προ 7. βαϑύπεπλιθ: δυμερὶς, ἴῃ Ἐρὶργαπιπλατ, ν Οἱ σοπις οἰ 
νος. . 

Εὐμαρω Ὁ ΕΟ], ὑγιώς δυχερώς. 
Ἑὐμαχ ἰών, ξοτγεῖτοῦ ριιρπαμ15. 

Ἐὐμεγέϑας, εἴθ.) καὶ ἡ Ἵ1Π ΘΟΠ5ΡΓΟΘΟΓΙΙ5. τὸ ὁ ἂν σέγεϑεςοναἴτιιπ, ἢ ἸΏ 5 ΟΣ, 
ρει ΤΠ οορἢτ, μη ξοτ. 1.3... 17 φύννον δυμέγεϑες ἷ, ΠΝ Ρις- 
ϑτγαπάςν ο] ποῖά 1115 δλαβαἰτι{τϊ5. 

Ευμεϑηδ' ΦοςΟΥΡ ΟΠ ἀἸοϑογτεχνεκώςντ ἴ 1ᾳ 10 ΦΧ ΟΠΊΡΙΟ, ὅ ὅπως αἱ ὄυ- 
μιεϑύφμως καὶ ἐν τχῴ τϑϑς τὸ τῇ ς ὀυζωΐως τέλΟ- αἰ φίποιο, 

Ευμείλικτος, κα, ᾧ ἐν αὶ βαο ὸ τη] ςογὶ ροζοῖϊ » ἤιις ἰοαἰεὶ τὶς Ρ[α- 
ΟαΤὶς ᾿ 

εὐμείκιχο, Η είν εἰν, δυμείλιατοις ; 
Εὐμεχὴς εμουσικ ὶν πλτιίισα Ια γοΓίλειιΓ Ἰοφηκίοιϊα,Αεῇ ο 

Ἰὶν. δυμενὴς ἡ χιϑ"»ἵοπιις ἤιαια. 
Εὐμελία γα 11 ξΟΥΓΙΤΟΥ ν ΕἸ τι τῷ μελίῃ ἵν ἐν μι: μα ) 

ἔροιο 5 δ ΤΥ] μελών, ΩΝ 
Ευμελίης,ε ὗν θοῆς Βαΐξατιι5, δε ΠἸςοῆις, τὸ τῆς μελίαι αὶ 

᾿ς οἴοοχ αι παίξω Βεῦδμτ, ὅς ἐὐμελίης, Ηςἤσα, κύχγξ., 
 ἄγοηιιις ὃὲ δοης Παίϊα ντοησ. 

Ἐυμελίήειν » ξα Ἰοῖτοτ πλο σατο. Ταρορ ταῖς, δι 
φαρίτς “«νἀς οτίραπο Ἰοφιςι5» κα) πούτο φασιν οἱ μελιῇουρη 
᾿ξ 9 πότερον δ" μελίῆουσιν; κα ὃ. ὅμως γὰ ἀπαγϑήσαντος,. ᾿ 

πο Ρτοθὲ ργοσθάϊε της 1 Ηςῖππη. ΡΙτη, δτο ζι 
ΠρλΠ τον ἀϊχὶς ἀς τῃγ Π10 5 οἴππὶ ὃς ἀρ65 ἀεςετριιη 
σταπιπι πιο ΠΠ15 εἢ. ΡΥοι Πτιῖτα εηΐπι ἰρουδηζ δρία 
τοίσοητο σον αν ᾿ δυμελίῆῃ ταὶ σμιἰκύη, ἢ αἰτιοὶ ἐπιο ἢ [15 αὶ 
ἄςῃς. Ατιζοι. 

Εὐμίμεια,ας ἡ ἐς δομοιο οητῖα, φιλία, ]αο αίτας, Οεὶϊ. Ἷ 
(οΓ.δεαλλοιγλ »συγχρήρησις, δ μήμειοι εἴνρῖῃ θομαηι Ῥᾶτι 
ταη .. Ποτγοάοττοιη ἦν μέγεια εἰ εἴη αὖρα οἶϑ᾽ ϑεών ὑμῖν ε 
ταρτοῖ στα: ἀἰχίμγις Ππητ ἃ 4115 ἴῃ θοπαπη ράγτοπι 
ες ὃὺ αἱ εἰα γος}! οἰ επιοητία ἰ ὙΊΓΡΙ!. ςασἴμπι Ρἰοι 
Ρἰμ ἐς σαι 1.2. ἼϑΒ: 17. ὅταν σε τὸ ἀέρος ἄμ 
ΠΙΠῚ Ιερήτειτ χρ' τὴ ὃς ἔυυϑδον )τυγχαίηγϑίς. 

Εὐρι εστέρως, οτΐατη ἀϊοίτας ἀρὰ τίδοτας. δεΒΙΒΆΠΙ ᾿ 
τηίς!ῖ5, 

Ἐνυκο της, ας δ Δα τ οιι5. θΘποιιο 15. ο1} 15 ας Ῥτορίτίαις. 
Εὐμβυτω» [πὶ ΡτοΡ εἴτις ας Ὀοποιιο 5. ΔΡΟ].2.Αὐρυθας. 

ἀττ] ἀςονΡΠΟςν]. βέλτερον αὐτ' ̓ ἐχθρρό τυχέειν φίλε διμῇ 

ΡΙΙο] ΔΥΛΙσατπι, ΒΕ ΠΕΈΟΪ 1π|. 
Εὐμῷέ ξων,οἸοπιθηϑοδοας γοἰεῃ85 ἀριά Ἀδν Τ πος 
Εὐμῆρες ἐζθυ, οἱ κἡ ἡμνυ 159 ΠειιΟ ι5.σαπά 4115. 16 159. 

ς« Θ᾽, ]ας ἀπ» θΘη 1 ΡΠ 5» ΡΓΟΡ τ ι15. τὸ δυ μῆν ἐς, ΒΕΠΕι 
πιοίϊῃ, υμϑυέπειρα χἐ. 

Ἐν μῆνί δες, αν ΕΓ Ίαῦ. ἴῃ Ἐρίργ Εππιςηϊάος.  Ίτρ. ἀντ 
δ μέλει οἦθ ὅν μά δῶν, ἢ. νίαιις αά ἀπ Δ: τοῖ 
αὖ Απιλζοηΐδιις Ατβοπας ἐπυιαάἀοπεῖβιις ἱρίοϑ. 
Τ [υτατς ἢ, (ογιθιτ τὰ ΤἈοίςο. ἀίδιος σεμναὶ ϑε), ληΐ 
ΤΟΓΡΤ. δυμβυίδες ἀοθο δ ῃς ἀϊαίιπειιν 13 δυφηωισμὸν αἱ ἐξιν 

ττος ἤππτ ἀληκα ὡς μέγ αιρα. τεσιφονη. τὰ Ν 

Εὐμῴίζομ αμρμμ. σοι» π'.ἐσμιαν »ἱ ας: θο ΠΟΙ [υπ| τοῦ 
3. Ῥαα ἴα: ε ἥρωας ασευρίυις οἰκήτορας ὄν μῇνΐ ἵζετο, δυυῆν 
ΟΥΙΔΠῚΓ Φροιτα, Ν 

Ε ὑ μῆνες, δφηἰβηθ θοποιιο]ν, δὲ δι μ ως αρυ Αροῦιο 
ρώς Ηεἰνγ εἰν» 

Εὐμεταζξλητος. ὁ, ὁ κὶ ἡ ἕχο 1] λα τα Ὀ 115 4] ἔαον!ὰ πυατ 
Ροηΐτιιν δνομετώζλητος. τὸ δυμετάξλητον. ἕΔ ΟῚ ἴτας πλατᾶ 

ΕυμετείξολίΘ-, πλτιτα 1159} ΠΟΟ ἴθ» ατ}1159 ΟἿσοΓο. 
4ιια» ξαοἸ]ὸ πλιταπταγ, Ὁ 

Ευμετεάσοτος,ν, ὁ τὸ τ, ἕλος αὦ ἱπηραττίοη τ). Ὁ βεὶ 
Ραμα ες τι. ΤΠ πρεΝ σὰρον ἴτε ἐιδοῖ ἀϊιτος Δάπιο, 
ὃ μετείσοτοι. ἃ οἰτ, ΠΠοτα] 655 ἕαςϊο5 δὰ ὁγοραμαμ 
(65 ἃς τοι. ΝΠ" 

Εὐυμετά ϑετος.». ὁ δτταηίροίτιι ἔο 115. Ε 
Εὐὑμετείπ εις! Θ-, αι ἕας 1] ὲ ἀΠ Πα άοτὶ ροτοίς, ἥ 
Εἰνμεταχ εἰρις 9: 5. ὁ νὰ κοῦγα γα 011155 Π1}Π}0 πσροτίο ἢ 

ΠΟΡΒ, ΠΑ πΩς βιάς Ῥγοχοπο οί Ὁ αἴδικοι ἐπεδεέλδυον ἃ 
εἴσω ἐντιςϊηϊαι ᾿ῃ Πα σδητιι νοις ποιπηϊηὶ κρῖ 

ΕὙμετρ Θ᾿ πο ιπι δτιιαης, 
Ευμήκης, εἴθ, ὁ κα ἥν ΤΟΙΪΣΧΊΙΣΟΡΥ Ὁ ΟΓ ΕΙΣ. ΡΓΔΙΟΏ ΡΝ. Ἕ 

πὸ. 3, «(4 Ρ.17. "ἢ ἡμῶύ ψηλή οὐ εὐμήκης ὅξί, 

Ευμηλθο, ὁ κι δοξοταχ Οὐ ρσογο ἤι5 9 5τᾶτ. Ῥτορ 
ευμηλ Θεγῆσος, ἀϊςῖταν Ηοπηογο ΟὐνΠ. ὁ. ᾿αἤηα αὶ 
οὐμθιι5 σοπηπιοαὰ 5 ἴοι ροςιμάιπι ἔργ 115» καλαὶ, 
ἤλο τὸ Νὰ 

Ευμήρυτα ἔφια ἰλπα ἃ ποηάιπι ἔς 116591 πιοῖδην 
Εὐμυτας εδὸς ἐν ρτυιάοης 1 ἴῃ Ερίρτ. 
Εὐμηχανία ας εἰ ἐσ Θαλιπτι» τι {γῖα. 
Ενωΐ χανῷ-. ἱηδαπειας ἰπροπίο ἢι5, [Ὁ ]ογ 5» σαχ. ἐΐυν 

Ῥογα ει. Ἰο πη «ιοά μηχινητικές. «Λεϊποτα 9. "| 
«κίων ὀρνίϑων οἱ μὴ ἐυμήχανοι Ὡρὸς τὸν βίον οἱ δ᾽ αἰ 

: ̓ υμιήχανον» ἸΠ ΒΞ ΠΟ ΠῚ, ὶ 
Εὐμὴχ αὐωςγαρτὸ, αβαστὸ, Πιπηπιο ἁυτϊ ΠΟΙ ον Γιοίαπ. ρα 

ὧν ἐβηρεκᾷ ἔξ ρςε ργὸ οα ἡ απυτέ,, ὔ 
Εὐμίσητες ου, ἐκ ἡνοὐτοίι5ςΟὐΐο εχ Ῥοίϊτις. ΠΟ πιορ 
Εὐμυνιμόναϊ τος. 6 χ ἡ, Ου ΠΕΠΙογδῃ ἐτι5. Αὐητοτιπιοπιο 

οἸ]ὸ πιοπιοτία τοπογιι. ΠΙΘΠιρ γάζα ἔχς} 118.» ΠῚ: 
τη ΘΠλ ΟΣ] Ροτοῖτναμὶ πηοππΟΓ δ: [οἱὲ πιληάατιν. δι 

Εὐμαιοία ας," Ὁ λατεβείτας, εἰ οῖταν, δζ ββαος δὶ. 
ἐὐκληρία, ἘΤοτο ἴῃ, τοιουΐτης ἢ εὐμοιρίας κὶ εὐταξίας, (τι; 
βίον,ἀς Ῥουτίπαοῖς τοπηροτο Ἰοφιιοη5 » 40 οπιαία ἢ οὗ 
ογάϊῃο ϑεύοθαηζιγ: Τμιςίδη. ἐὐ μοιρίαν σῷ σώματος γοοιι 

ΟΠληος βάττος φοτροτίς ἰπτο στὰ ςοηίζαρτο, 



πφοντ ἔα: ΠἸοἱοσὶ το πχοτίοητος. 
ο ὍΘ Ὡς ἀΓΠΊΔΓιΙ 596) τλίθ-. ΕἸ ον ον. οἐἰγαϑος πολεμις ἧς, 
1.8 σα πτιι5.ὀυφωνία, δυυμνία. ΕΗ εἰν Γ᾿. 
τπτα ργαοο ες, ἀςσογοίρςοϊοδ»ἰατις αἵρο ἕξις, 

ὁ χὶ ἡ βου πο ἢ. : 
ητἰ,ἀοξετῖπα: ΙΘρὸ5 ἃς στατῖα, Πα] λπ. παίζειν ὃ ἐδὲν 
σε χαρίτων γέρον το κἡ δυμ5σίας, ' 

Ποης Ὶ Ιαθοτος. - 

ὡνπ',αχα, Τορῖο, σοη!Ορῖο, κοιμέζω, Π ςτηο. ἱπτοτῆςϊο; 
χταςρέφω, κοι, κῷ τακοιμέζωνρετο σαδι]οςοςο. Δς- 

6.1. Αὐροη.ΑΡῸ]. κτὶ δι ἔυνασε πόντον » ἡπᾶτὸ [ςάαιτ. 
Ὁ δὰ αυϊοίςεπάϊπι. Ἐξ ὀυγαοίζεθϑτι 5 ΡΟ κοιμ(οῖ ὅτι 
ἰϑατουῖγα σα διτιπ.. ἀν Π. ἐς ὄρνεϑες τανυσίτήερρι ὄυνα- 

Ἰεθαητ ἃς αιιϊείςεθαητ, ὀδυναάζομαι τῇ γωωαρκί ἄμα 5 οὐαὶ 
ἰοτ Π] 105 ςξάη. 
ὩΡΟΡΙ]οἶις, ὅςπς Βαδίτατιις. ΗΟ πι.11|λ 4. ὦ, δυναισοῦνον 
«καλώς οἰκέμμον, 
1πὶ [ἐξ]. Πταρο!απα. ΡΟΙ ΙΝ ἴπ 6. το 5. εἰγίεῖον, ἐν ᾧ ταὶ 
οὀὐνίω κα κοίτίυν ὀγόμαζον. πὶ ὃ εἰς κοίτίυ» φρώ κατα, 

ὙΝΝ 

Ἰδίςοπάϊτιις, αι ργοσιιπιθοῦς ἀσπιάτοντ οδίτου Βο5. 
το ὀυνοῦ Ὁ. βοιξτοχ σαδ1}1 ργοποπίςης. δυναίων ἐπέων, Ἰῃ 

ΟἸ οι! οσίιπι {τα ἤπιητ τη Ἰοέξο. ἀυναία ψυχαὶ, Ἐυτὶρὶ 4, 
υρὲς. Τά6π|.ὄυγαα πολ α μη 5 ἰη ἘΡΊρτασπη. δυνώων πυδαλίων, 

᾿, τοπιοπιιπτι τγα πα. ΠΠ οσα πὶ» 14 οἱδ . ττα πα 1} ἀϊτι- 

δ ΟΡῬΟτΕΙΠΙΙΝ [Οςτις ΟΡ: Π θιι5. 
γ. τὸ ἀοτγπητογίιπι ΒΡ] ΠΟ 9 ὃς ἀογπηίτοτῆιπι οἰ δίοιι- 

ἴοπὶ σΠ Ιου ατῖς ἰςέζα5. Οἰςοτ. ἀρὰ ϑορμοο επι ἴῃ 

Ἷ 

ἩδΙ σα] ασῖτις. 
δγς5 δ ὙΠΑΤΙΓΠ5.ΟΟ ΠΟΙ δίτοτ, Ἐπιγίρ. 
ἰουκοιμίζω, κ«τακλίνω,ςἀο.πεύω, Οὐγ, διυτῆς δ᾽ δῆνησε γδεν. 

ἀδα!ρτο ἀοτγγηϊγε,οι!θᾶτξ ὃς ςοπουπθετγο; Πιςοιιπι- 
ἴγο ἀϊεϊτιιγ ἃ αγγοης. ᾿ 
τὰ. ςΟ ποῖ᾽ τοτ, ΕἸΓΙρ.ΡτῸ δυνέτης, 
Ὑχοτοίη Ἐρίρταση. 

ΟἸ] ες σιωνςσία,ἱ. σοἰτιιςοαποῃοτα. [δάςος, Οάν Γξ, συφέοις, 
γάς συών γοςατον πάς σύες χαραιδυναίδες , ΠΠΠη] οἰ ᾶτοβ. 

ἴῃ 110 ἀουτη τις» 1016 π|ν τίϑει δ᾽ ἀραιοὶ πιεὸς εἰ γι 
« ἢ σημεήνει κ' χέξις παρ᾿ ὁαήρῳ, Ὁ κοί τίω, ὡς ὅταν χε γῃ δυνῇ 
χ ἀγκυραν,ῶς ἰλιάσος ὦ ὼς δ᾽ ὄυνας ἔξαλον, αἰδᾷ τὸ ἄνγα - 

χαλωρμϑρίω εἰς τὸ ὕδωρ "αὶ ποιεῖν Ἱςαῶτῳ, Ὦ διατρίξίων, ὡς 
ὶ τυφωείθ- ἐμ μῆναι δυναξ, ̓ ηιῖς Ἡοσπ Ἰπτογρτ. δυνὰ ποι 

ἢ ἰδέξιπι τ ἢ κοί πίων Πραϊ ἤρατο ς ἃ ὁτίατη σοἸτιπη τὺ ἃ σίω - 
ΤΡΡοοτ. ἴῃ 2. τ γιωαικείων,γὸ ἄχθη ταὶ σῷ ο δ᾽ ρότει ει ὄυνϊα) 1)-- 

τοπτοτῖαν Τ μιν. ἴτεπὶ [π{ξτιιπι ἐς σι θ1}} ςροτὶς, ΧοΠΟΡΗ. 
ε Ὁ»Αρο]... ΑὙρ ὀρϑωϑεὶς δ᾽, ὄυνήϑεν, δίς. 

ποι πα θοπς»ΠΟτηρτοιῖα. 14. β', ϑεαὶ βε»τῷ διυνηϑεῖσοι,ἄεα 
τταΐϊ! σοποι ΠῚ θη ς. 

πΊον, ΤΌ ΠΊΠΟ ε5 σογτγερτιιδοἷη ΕΡΙρτ. 
ἴλςοη5 δὲ 4ιῖο!σοης ΠΊΠΠΠΟΓ ἀριϊ ΟΡ μος]. δυγαζομῆμ, 

νεῖ. δ κατεσα ϑυασ μον: θέε τ οπτὶ ἐπὶ οι δυνήτων ρτο κα - 
ἀρῶν. ᾿ερίτιις λπτοσι ἀριιὰ ἩοπΊογιῆος ὀὔνητον ἔξιι ἐυτη- 
ΠἸλτιιπι ὃς ἰἀοῸ θοῆς τοχτισι 1114. ὃς ΟὐγΠ.». 
ῃ τίς Πρ τ] 14επὶ χιιοά δὐνῆϑεν, 
ρι«ρωματακ[ττατα. ἀριϊὰ διι!4. 

ΕΠ. αἴτοττ ρτο πολ υὶ νικώσῃ ἴτο πη ΡΓΟ δίκρενεζντ δ)νεκὲς» 
Δ οπι αἴεττ. 
ἐσερημῆμθν. ἐρφοινὸ ονξνδεῆς ΡΥ Π ΠΑ τ. ΟΥ̓ τ15 7 ἸΠἀἸσοηϑ. 
γοὺς μα υἱῶν πολλῶν τε ὦ ἐϑυλων δῦνιν ἔϑυκε, Επτὶρ. 4ιο- 

: νἱάτι4 ἔσο πηῖπ. ρθη. 
πῷ χα ΟΠ ΟΊΙΟΪτις {ππποοιιρεύσιις αἰ τοι! ἔαπεο,θεπς 
πἰπὶ ν οἷον οι ἴστιο . Ν δπτγ. Πατίτιο. ὡς ἐμοὶ ὁ πρόπος 
ὙΡΒα ατὶς ηϊιο  θαπειιοῖο ἤππὶ απί πιο. εὐνοών» θεποιιο 

στη σᾶρ.5.᾽ϑϑνν εὐγοών τῷ αὐτιδίκῳ σὰ ταχυ οϊτὸ ταὶ 
αἴπτι αἰτογίατιο. Γπτογρ. ἀιπῖςις οἴο. 

ἍΟΙΠς ἰητο ]ςέτα. 
᾿δεποιιο οπτῖα. ἔδιιου. ἡ ἴδ σού δύνοια , τιιὰ δε πε  ] οη- 

δὸς δῦγοια, Ῥίατο ἘρΠῖΟΪ. 7, ραττῖα: σματγίτας»ἴπ μα- 
ἈΠΊΟτ ἴῃ ρατγίατη δεποιιοίςητία, δῦνοιαν ἔχω, γοτᾶ ξλοῖο. 

δ εἶν ϑεὼν δὔγοιαν εἴχέν , ἀεοτιῖπι δοπειο οητίαπι ὃς ρτατίαπι 
ΠΟ Ης ἢ ΡΊατ λη Θοτρ δ» καὶ μοι μηδὲν εἰχθεδϑιῃς, εὐγοία 
ἢν [εξ νάς πο πηῖηὶ Πιοςεπίςας. αιοά οπίπι ἀϊξειι- 

τηστδ ς4πὶ θεπε οἰ οητῖα. ὃζ ΡΓῸ ἀτηϊοϊτία τι, αι τα 
ἰσοῶντ Οἴςετο ἀϊχῖς ΡΕΔΠΡΡ. ΘΠ οπιοίῖῃ, αῤετῆς ἐγε- 

Εὐ τ 679 
χα αὶ εὐγοίας ἧς ἔχων διατελεῖ ἐν παντὶ καρ εἰς ἃ δήμον, νἰττιεὶς ογ- 
8ὸ δεποιιοίςητιαεάιις αἰιάπι μαθοτοῖ ογμα, δίς, πεν όνα τῇ ὑμδῇ 
εἰς ἐμὲ δυγοίᾳ 5 ΧοΛΟΡΕ. [αι Ρα ἠτα;, νοίεγα; ἴῃ πὶς δεπεαοίςη- 
τὶ σοηπο, 

Εὐυνοϊκὸς, οὐ ὁ, Βοης οἰ τς. 
Εὐγοϊκως ϑφηςιιο]ξ, Χ ΘΠΟρΡᾺ, δνοϊκως βονϑεῖν.ε᾽ υνοϊκωτέρως ἔχιν, Ὠξ- 

ἀπο τμοη Ἰτοαν ϑυνοϊκωὼς ἔχάς ωρὸς κὐ τον, εἰμὶ σματιιπι μαθς5. 6). 
γοὐκως σοὶ ἔχω.) οσπιοίἘ ἢ. ἢς ἀϊσιητ Ατεὶςῖν ᾿παιῖς ΡΒιγηΐς,ποπ 
δήνως ἔχω. 

Ἐυγομαιτία γα μοῖξαγγ ΟςὈᾺ}α Ῥτορτὶὰ ϑρατταῆα: Ε οἰ. ΑΙ οἴξοη- 
αἀλς ΡΟΙ]ῸΧ ἐπ ρτῖπιο. 

Ἑνυγομοίχκα, ἢ }5 Ἰερῖδιις νἁποντοξεὲ ᾿π(ίτοτα ΡΟΙ τα τεσόγιμυῖς 
ΘΡΡΟΠΣΓΙΙΓ πογηρραρα πῆμα!» ΡΤΑΙΙΟ ἱΠΊρογῖο σα! ΒΟγΠΟΥ. ἐὐγορυίθη, 
δομὶς ἰορτδας ργσάϊτιιο εἰν, Τ πογ ἀ. εἰ ννομεῖται πόλις, Βοπὶς ες 
δῖθιια τορίτα οἰήτας, ΑΞ ςΒἰπος. Αὐἰΐτοσ. 4. θοΠ τὶς, δοκεῖ ἢ. 2 
τἿϑ ἀδιυ αὐτῶν τὸ μοὶ ἐυνομεϊάγαι δ αξιςόκζατου μβῤῥωυ πόλιν. ϑν ἃ πογη- 

 εὐκρατοὺ μβίω, ; 
Εὐγομέεωγ μου σω,γτ.γκαι ᾿πΠἘίτιιο θοηἰς [ορίθιις, ΡΙατο τ άς ἈΘΡΌΡΙ, 

᾿ πέλις μόλει ἐυγομήσεοθοι οἰ υἶτα5 Ὁ 115 ἰοοῖθτις 1 ἘἸτιοτατ, 
Ἑ ὑγομίαι αῖς ΝΟ πᾶ Ιεχ,οποογάϊα. α υ1Π},8: μπὰς» Γςέϊα ἴμτῖβ ἰς- 

ϑαπηαιο σοπζτιτῖο » ὃ. τοςτὸ ἰατὶ σοπἤπίξατο οδτοπηρογάτϊιο» 
Βιιά, Αὐπζοτ, 4. οΠτῖς, ὧκ ἔςι 5 ἐυνομία τὸ εὖ κεϊάχοι τὸν γόμοις, μὴ 

σπείϑεδδοι! δέ, ἐυγομίαν ποιώς θεῆς τοἐϊέχις Ιερῖδιις οἰταῖοπι 1 - 

{εῖτιιο; Βιυιῖς Ορροηΐταγ δυσνομία,, Βιιά. ἴῃ Απηοτ. ϑΟΡΒοςΪο5 
πάνϑυτα ϑεσμε εἰζίκύυσεν ἐγομία σέζωγ μεγίς «1. ἐυσεζεία. ἐυνόμίαν τό- 

ζων ἀγορᾷ, υΐοτεπι ἀϑίπιιϑ ἃ [ἀρ ὶττί59ϊ. Ππσοτὶ Ππτητι5. 10. Ἐρίρτ. 
εὐνεμία, Ετῖδπη 1η(ςγἸ τιν δὲν αι ἀαππὶ Ὑ γτταὶ ροεῖα, Αὐλῖ, 

Ὁ ΠΡΟ ΙΠ τῖς.Ἑ νομέα, ΡαΪ 5. 
Εὐγομιδέξαται νόμαὶ κτήνεσι Ῥαίζυα Δοςοιπτποάατ τη Ῥέσοιιδιι53 

Ηετγούοι. 
Ετνομοςγου δ, ρα [οτ115» Ρα ΡΠ ο ιι55 ΘΟΡος ἰδ᾿αία μέμνω χειμωνίᾳ πᾳ 

μήλων ανηριϑιμος αἠὲν ἐυνόμια χρῦγῳ πρὺχ ὁ μὴν Θ»] ἃ οὔτ πῃ Πονθα ρᾶ- 
{τιὰ. ϑιιπτ τα 6 ἢ «4 ἐυγόμα ἐχροπάηζ εὐκινητῷ, ντ γοίοσαιιν 

Δ Ποπῆρη χεόνωγτ ἢτ ἐυνόμα ςορΓλζτιϑς ἀθο παι οηῖς. Ἰτοῖῃ ΒΟ - 
ΠΟΙ Πα Ἐἰτατ] οπίθιις ξογσπηδτιις, αὶ ἀπὸ σιιδογπαταγ. ὑπάς 
εἰ ὐνομιώταιτοι τ ἄδγνων 5 4υιἱ ορτίπιὶς [ςρΊθιι5 Ρτα: σατοτῖς οσπηηῖ- 

β' Ὁιις γτυ τ ΙΓ, ᾿ 
Ἑ υγοίϑ-.», δζ ἔυνοις, θα ποιο]5,ππ|41ο ἤι5» θεῆς σαρῖςπ8, θεπς σοπ" 

{υ]ςης. Ὀτ:βέεττ σὲ φίλε, Αὐπζοσ. 8. Ετῃις ἐν ες ρος, πο τς σοηἧιι-- 
ἰδη5. τὸ ἔυνοιως Βεποιιο  οπτίἀραπιογ, Κ οπορῇ. τ Αροϊοσία 50- 

οἴαζ. τοῖς εἰ μοῖς ἔυγοις λυπητέον, Π1615 αἸη]ςἷς ἀοἰ ηάιιν εἴτ, τύχει 
ἔύυνοις, Βιυια, ἔυνοις, ΡΓΟ εἰυνόυτος κὶ στεφης) Ε]ογπιορ. νοις 1 Αὐςιι- ἡ 
[3τ.Ρ! γα] Χ Θπορ .[16.1. ὅπομν. ἔφη ὃ. ὁ αὐοὶ “δ᾽ φίλων αὐτὸν λέ- 

., γε» ὡς ἐσδὲν ὄφελ. ἔυνοις ἔξ), εἰ μὴ γἡ ὠφελεῖν δι ἡσονται. 
Ευνοτ Θηίπις ΝοὶςΘ., ἄξιι5 ἀσάτιε νεῖ ἀεὶ Ππια]Ασῃγιπι αιιο πο -- 

Ἰοπάτηῖς ἀρροίτιμτ, ξατῖπα αιοη τγλην ᾿πίφρίςετε νυ Ἂς νέα οἷ 
Ρτγαοῆς ογοάοδαταγοίετη ἃς ΗςΙν ομλι5 τοίζατιιγ 9» αριι απο πὶ 
ἦτα ΒαΒετιιγ ὀὔνος Ὁ: ἀγαλιατιον εὐτελὲς ἐν τοῖς μυλώουν ὁ δοχεῖ ἐφο- 

εᾷν τὸ ὅγήματρον “δ ἀλϑύρων δαΐρ λέγεται νυ Θ΄, 
Εὐὖνύςατως επαμο]έ, ; ΄ 

Εὐνουχίας » Ἰάοτη αιιοί ὄνοι Θ-, ἴραάο, Ατζοτεῖ ἄς ρεποτατίοπς 
Απϊπια]. Προ [οιιημάο, (ὸ 3. αν γγονῶν θη, δυνουχίάς διατελᾶν ὄγ-- 
σας, ΤἸάτατι αιάττο 5 ἤν μ᾽ πεόὸ φυσικ 5 Οὐδὲ ὁμοίως αὖ φαῖεν ἀδύ.-- 
γατὸν ξἢ) γμονάν πῶσ καὶ αἴδρα ἔυνου χίαν, Τὴ ῬτΟὈΙςπΊ. ἴατοτ δυνού:- 

χοὸν καὶ ὄυγου χίαν ἀπ Πτηριιοτς νιάοτιτ, δ᾽ συμ(εήνει τοῖς ὀυνύχοις κα 

ὄυγου χίαις, δυνουχίας τοίϊς5 Βάθετε ροτοίς [εὰ Ἰπαιτ}} 65 » 4ια ς- 

αυτασπατιῖϑ : ὄυνούχ 9’ γετὸ ργορτιὸ ςδτγατις » ὃς ΘΠ γάτα 1η- 
τε] Πσίτιτ, ἡραφοπέίηις , γε Οδίιις ἐαγιςοπ ἤη]τι!5 τοίροπαϊτ; 
ἀάορτατς ροῆπιητ ; ποι υζοπὶ οαἴετατὶ, Ν]άς Σπαδων. ΤΒεο- 
ΡἈγαῖίζις μι τοτῖατ. Πδτο ἥμπαττο 5 ολρῖτε 12. [ογι δάς ἀτιιπάϊπες 
πο Βάδεητος τέω αὐϑήλύω 5 δυγουχίας ἀρρε!]ατί. Ετ ΡΙΤητι5. "- 
ὅτο τ6.ςαρ.36. ο45 αι ἤπτ πε ἰαπιϊρῖπε ἰραάδομιτα ποπηίπς 
πῆ ρσαϊτι: ς ᾿ 

Ευνεχίζω, μιΐσω, ἰκα,ςαἰἘτο οὐππυοἤιιπὶ ἕας 0) οἰαἴτο; εβααπηῖπο, 
ἹΜαδτιῃ. ΑΡ.19.ὄυνε χ ἰὥυσαν τὸ Τ᾽ αὐἰδρώπων. ΣΝ 

Εὐνέχιον,,. Ποῦθα εχ ἰαφεισάτιμπι ρόποτγα γ υζ 4ιια: πιὰ Χαπὶς τοῖτγα- 

οταγ Ὑ ἐπ οτ ΡΠ η. 1.19. 4.8. ; ἣ 

πυδλυς ἐ πὰς ππενφπάδ, «αν ιν; δεῇ τγᾶτιις τῆς ἀϊξτι5 Ἔπλμον 

ἀιεπαϊς ὃς αογιιδη 15 σα 1] ιι5 ἀταίτι!πι σπάῖγο πάΓα Πὶ Ναὶ 

δυνὴ σἰδι}ς ἀϊοϊτιιτ,ᾶς ἔχων παρεοςτεπςον αἴτει ο. Ἐπὶ ἐρπς 

Διτοπι ἃ Ρτὶποὶρίθις δὲ οραΪοητὶς οἰυῖθιις οντ η φοποϊαμ! αἵ- 

Πάειτος γχοτίριις ἃς ΠΠ|άδιι5 αἰοτγιιάγεπτ ἃς 41] ᾽απὶ ἢα- 

τὰπὶ ἱπέεγγες. δυνούχ Θ- ῥτορτὶὲ ϑοπογὶδ ΠΟσΊςΩ εἰϊ ( νττης 

[τι οταςα το τάς Αἀορτ,) δὲ ἤραφοηςο, ἈΠ ας 5 δὲ ςαἰϊγα- 

τος σοπτίπες; ΡΒάποτῖπε!ς ἀἸοὶ ἀἴτ ὅσο τῷ τίω δυνίω ΕἸ ΧΕΙ ΠΌΤ ΠΕΡῚ 

φυλάπειν : Αἰ] εἰοξ τὸ δῦ νοιωῦ ἔχεν» Ὁ ἀπυνλαῖχβαι “δ ἐφερδισίων. 

Ναπινοΐογες τὰ ἀφροδίσια αὐόντα νοσασϑητ. ᾿ς «απτις}εῖ5 ἃ πᾶ. 

τατδυ Μδιτῃ..εἶεὶ διέχων ἐδ ἐκ φύσεως: ετάττὶ ἀρῖτ «
ῥεὶ τομίων ἂν- 

γώχων, ΑἀΑ πιαΌτλ5 1ῃ ΡῃγἤΠορ. δ΄ συμζαήγει τοῖς ϑυγούχοις ΡῈ 

νυ χίαις» ντ ἡραβοπῖβιις Βιίσις βυλ Πδαι5 οὐξηῖτ, Αὐὴοτο!. μα 

ῬΓοδίεπι. Εὐνούχίθο; ἡ αν ΐτεν σαίξτατα, ζΔητιι 1ιγάυ5 Ἀεγαπὶ 

1 4. ταῖσι ᾿ἶρτο χίντ τγδάϊτ Ατμεηαῖις δειπνοσοφ. Πθτο το ρτο- 

ἀϊάϊτ Αμάταπιτοι ΓΥ ἀοτάπι τερεπὶ ρτισιαπι ςαπῃ ομᾶς πιὰ- 

. 



ὅδο . Ε, Υ̓ 

Ττοτες ἐςοὐἴς, ἈΠ χαδ οὐππόποτγιιπι νἔγογισι ἴοσον ἧππι οἵϊο. 
Εὐναχαδης» ΟΠ παῖ πατιῖς ντ σα πα σις. ΗἸρΡ ΡΟοτατ. ἴδ αἰέρων κυ ὑδα- 
τον ας 5 τῆ ἰοαμ επ5)εὐνκ χωδές τοί εἰσιν αἰϑρώπων. 

Εὐνδωςοδηριιο [ὀνἐυνοϊκως, σφσίωώς. 

Εὐνωτοςοθοπο5 ὃς ἰάτος παΐσοης διισπετος. Αὐιοτοῖ. ἀς Τισοπς) κα 
τὸ μετάφρενον πλατὺ κ᾽ δπλιϑυρον ᾿ δῇνωτον ὅπεεικοῖς, 

Εὐξαμίως ν εἰ [ςπὶ. ς 

Ἐὐξεινίϑ.γ0. 7). πὸ ἤρίτα 5 7 αι Βοπασ οὔρεος ἴδιι ἀπιΐσις αἱ 8) δὲ 
ξεν. δἴξεινΘ- ϑώλασσα, Ὀτοπγ Ἂς ἤτιι οτοῖς ἀϊοίτισ αατο {Ππ|4 
ἃ Βοΐρμοτο Τῃγαοίο ἱποῖριςη5) οπτίπῖς σφιν Πς ἀρρο ]ατιῖπι 
εἰξ αν ἀεςο στη Ρτίιις ἀξενίθ: γοσλδάτιιτ, (πη μὸ [ριτ, απο 
ΤάΓα5 Παύοτος ΠἸατίοπο8 ργΌρτογ ρίγατάς, γπάς Οὐι14.{15.5.Ὁ τὲς 
{ ππ» Εὐιχέπες ἔα ΠΠῸ ποπιίης ἀϊέξιις5 Παίοτ. ὃς 4. 1δίάοπι, Ὁ - 
ἔτιις αὖ λιταῖς Αχϑαις "1 Παῖς. ΘΟ ἴηιι5,ἃ πιοτίθιις ἀσςφία- 
ταιπὰ ΕἸιχ ητι5 ἐξενίθ' χητὲ ἀρ ρα] ἀτιισ.θύξεινίΘ. ζιω), μαρίτοτ Πο- 
ζρίτα  τ9 ,ἱ δεν, Θ..Α Ρ0].5. Ασσοη. τιξαρίω οἱ ζιωὸς ἐὐξείγοιο γμνηταίμο 
δὴ ἀκρίωυ, ὅζς ὐτὸ γφητος ποταμοῦ ἔνϑοι διὸς ξεγία ἱερόν ὅδε. Ἰπημε 
ΤΏΓΟΓΡΓ. 

Ἑὐξείνως,απιϊοὲ, φιλοφρόνως, ΑΡΟΪΕ Ποά, 
Εὐξες Θ΄,ν 76 νὴ ἐγ ροΠ το παι τ ἢ οὲ ξαδε σατι, γα ΠΠς, ΟΥ̓ ΠΣ, ἤκον. 

τες εὐξες οι. Ποτιῖά ὃς Ρο[ίτα ἰαοιΐα, δε ἐύξεςοι τροΐπεζαι, Οὐν ΤΠ ὁ, 
πὸ δὐξεςον, [ἰ ρηιιπὶ τὰῇ]ς ἐὐξέςῃ ον χυλῳν, ΟὐγΠὶν , 1, καλώς οἶξε- 
σμϑύη,καλώς εἰ ργασμδϑμ (τις ΤΙ άγτα. 

Εὐξηρᾳντος, 9 4111 λοΙ]ὸ ἀοΠοσλτιιγ, εχ Πσόατιι ἔλς Π1ς, 
Εὐΐξοθ., Ρο  τιι5. ὅς ἐύξοθ.-. Ηοπηον. 1184... ἵππιθ- ἐὐξοον αἕμα τιτο- 

γῶν 14 ς[ϊ. τὸ χαλωῖς χατασκδυασμῆνον, Τ᾿ ἰςοΡΗγαίξιις Εἰ τοτ, [1- 
ὕτο αιππεογοαρῖτε οἔξλιιου ὀυπελεκητότορα 3). κὶ δυτορνότερα . χαὶ 
ὀνξοώτερᾳ τὰ χλωρὰ 5 Ῥο[Ἰξιιγας αο ΠἸοτῖ5. Οζα ποι Βοης, ἔσιι]- 
τΡτιινα: ξλολ]τογα, δυξοώτερρς σι ρτατας ἔοι] ον αζα εχ Τ ιοο- 
Ῥμγαίτο, 

Ευξυλὴ ἐξ, δ ἡ ἦναι εἰς ργοῦα πιάτογία, 
Ἐὐξυχίθ' κενὴ κα ἡνουλας ἰδ ἀἀτα ργοθάσιις πλατανῖο5. ΤΠΘΟΡΙ. μιῇ. 

115.4.ς4}.5.δὰγ δδον δ᾽ ξυλον τὴ χαλόν. 
Ἑὐξύμεολ Θοκ, ὁ, [ας ΠἸς δα ραοϊςομἀπι, Δη5 σοπιιεητὶ5» Χερορ. 

Αττιςὸ ΡΓο ἀἄυσύμζοχϑ., 

Εὐξιμετος ὁ γα ἐν Ἐπ ρ.ι ἔχοι] ἴητς Π σίτιτ. 
Ἐύογκος,υ 75 ἈτΠ Ρ]85 ΣΟ 15 γο] σοπιρα ἐξα. δδογκος τι πλυίϑει, [δ σοα- 
Πογι45. δ νγκος τὺ μικρὰς »οοηττγαέξιις ὃς Ρᾶτιιις, Τ Θορ αν. 110.9, 
ΜΙ ον. Ρίδητ, 
Εὐοδέω, μι, ἐστ π᾿ υζοι, ὄν οοἶδον, ἔλο 11 νῖα ἔσγου.. ἰδ οἰ]ὸ εο. ὀνοδεῖται τῳ 
σπέρμρτις [Ἔ πη οἰ γέ σίειτ ὃς ἰαπατατ, Αττίτος. ΤἈορΙ ἄς μ᾽, 
Τηρυιι σα ρ.9,πτο γὸ αὶ ἐκόνον συμζαίνει δερεὶ εξ τόποις» τῷ μὴ δινοδεῖν, εἶλ- 
Ἀεὶ χ)δῇ φύσεως αὐτῆς ὄφιν. δυοδεῖν νετὸ ἀϊοιιπτιιγ ταάῖςος. «ιοά 
ῬΙΤτΩ. Π0. 16. 64Ρ.31ν οττίτογοέζο πισαγιι ἀςίσξάοτς. ἀριι ἐρἤτπι 
ὙΠοορδτ.!.ς.ἀς Ολιμῆ5.οΔρ. 6. τὸς τὸ ὄνοσοιώ. ΠλοΠπιοΠ ἢ Ὡεός 
κῳλλικλέα ἀς δαιια καὶ μὴρ αὐ ἔυοδξ φύρεται χαίτωγδζο. 

Ἐυ δία, ἀρ, ρτοίροτιπι ττογοξυκρᾳξία, ρτοίρετῖτας. εὐκολία αἰεὶ τέων 
ὁσόνς ΑὙἸΠΟΡ᾿, ἰη Β Δηἷ5. Ὡρώτα μῆρ εὐοδίαν ἀγα θύων ἀπιόντι ποιηα 
Κ ἐςφῦθ' ὀμγυμίνῳ δότο δαίυονες οἱ χ7) γῆ«ν. ἘΠάτα; 8. ζητῇ σαὶ εὐο- 
αν. ὅζςο. 

Ἑὐοδ' αία ας. ὃ, ΛΟ ΠῚ οδοτ, Πηιςο  οπεῖα, οὐ οσμία, 
Ἐδοϑιιος,"γ6 γα πῆ γο ἀοτιΙ5)ΟΠογάτιιδὲν Πά6 εὔοδιμος κοίλαμο5) ὈΙ ΟἿ, 

ἄς ὅτιι οὶ 5. 
Ἑυοσδότως, ΑἸ αοτὶ αὰ ἀπάτην δηϊπιο., φορϑύμως εἰς τὸ παρέ χέν, Ης- 

{γολίιι5. 
Ἐυούδιο), να πιοαΣ ἀἰγοῦγα: Πιητοργοίροτὸ ἀσονγοξεὸ γα]ςο, άἸγῖ- 

δο.Τολη.ἵπ Ἐρ᾿Πν.3} αἷρὲ πάντων εὔχομώ σε εὐ οὐδούδδει κὶ ὑγιαίνειν, 

καϑῶς οὐοσδοδτι σε κ᾽ ψυχη, Τπτρτίπιῖς ορῖο νὲ ρτοίρογὸ 615. ὃζ 
νΔ]οας. Ρία[πι. 1. οἷτις ἕαόλα ργοίρογὲ σφάθης ὃς ἀἰτι σθητατ, εὐν- 
διωϑἡσογτε. ὑῳ δ δὴ τιῇ κλεομῆσει τὸ ἐς τὸν δημοΐρητον ἀρᾶγωα, Ο]ο- 
ΟἸποπὶ τος ἴῃ Ποπηαγατιπι δεης οεἴπι, ΗΠ εγοάοι. Αι ἴῃ Ε- 
ΡΙΠαά Ἀοπιᾶπὺς σΑΡ.Ὶ, δεομῆνΘ. εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοὐ ὡϑέσομο ἐν 

πῷ ϑελήματι τοῦ ϑεοί, Π] αιια πο ταπάςπη Ὀεΐ νοἰϊιηταῖο ἔε ῖχ ἴτον 
χη 18] οο ΤΠ γιιπη τ. Ἐπ τ δα (ογίητη. οαρ.τ6. ϑυσαυρίζων ὅ,τι αὐ 
εὐοδ ται, τοσσάεηπ αιοά ρτούροτὼ Πιςσος  [οτῖτ: πιπαί γι ἃ Π οὶ 
Ῥοηϊσηΐτατο, αι σαι σοσηπτοίίιση βιογὶεις Εγα ἤπι. Τητογρτ. 
᾿Απσιηιμπι5, 104 Ρ] αοιιογῖτ, Ν 4|14»αιιοά ἔας!Ἰς αἰ [οτῖς πτν Πιις 
4ιιοά θοπο σείατ, Ἐγαῆπιο γοξειμς νἸάσειιγ, αἰ φοπιππο - 
πηι Πιογῖτ, ὃς φυσι ἃ ςο ρτοίροτγὸ ςοπείροτίτ, Τπ δητὶ- 
ἀετΠῆπιο σοάίος ἰορίταν αὐνδωϑη. 

Εὐοόος, οἱ γα ἐγ ροτγα ι55 Τ ΠδορΡ γαίζ, Ἂς σαι! ΠΡ τὸ σ. σα Ρ.6. ργοίροτν 
ῬΓΟΡΙΓΙΙΝ, 

Ἑύὐοδ ἀμί Θ΄, οι οπηηῖα ργοίρογὸ Πισοςάιιητ, 4ι τοποτγοπὶ Ἰηἤῖειι- 
τιιτη αἰϊογιιαῖ, Β4Π].νικοπολὶ ὅταν ἴδω τὸ κακὸν εὐοϑούμῆνον, δίς. 

Ἐυοείδω, μι. τω» πιωκα» αι τιν ἀο ἔοΠχ ἴτοῦ Βαροο,ν δι θιιτη οἱἘ απο 
ὙΓΠΉΓΙ.“ΙΙΟτῖε 5 ΤῸ 5 {ποςοάίτ οχ δηϊσηὶ [οπτητὶα εὐοδιώσφ,ςλρ. 

22.11.3. ορτπη»ρτορογαθὶς ἰτοτ, εὐ φϑδωσεν τοὺ ἦργα ἀμπιῖ, ἀϊγεχις 
ΟΡογὰ οἶτι5. οάρ.ῖτ. Πῦτο ϑαρίοητ, ἐπειδεὶν εὐοδ'ιδ τη λν)ον ὁ χόγνς, 
ἀπιηπε τατίοποπὶ νογθιμνι ἀἸγο χ γί ΩΝ ΑΖ. οὐ οδοιῶ οτῆαπὶ ὁδυ- 
γεῖν, ἀοἀπσογοοῖτοῦ Εις ῖ]ς οτοπάοτς νο] ργσθοις, ΓΑΘορ γα, 
ἂς ςαπῆς Π18. ἐν οαρ. 6. τροφὴ κωλυομῆρν χὶ ὄστος εγν μήῤη τῳ πέριξ. φέ- 
νεται Ὡρὸς τὸ ἐφελκόκρον κὶ εὐούδοι, ἔοττας αα ἰά ἀπο ἀτεγαῖῦ [α- 
οἸϊέπγαιις γίαπιν οοηοςά ον εἰ Πόταπι τγλητιπι Ρῖαθςοῦ, 

ΒΑ ΥΩ 
Εὐσδωςο»τοίροτο τίποτε, εὐὐδως, πορεύεται τια: - 

τατο ψαΖαηζ. "δι 
Εὐοῖ,σαοουν οχ Ῥασο ματι απ» Ποιβος, ιαῖ 
Εὐοικονόμητος , ἀΠΡοηΐστιι ὃς ἀἰ τίμια ἔοι ]ς . 

οἰ Τὶς αρια πιράϊοος, Ατῇςη. οἱ ἐκ πυρων αἴτοι κριϑέγων 
τερφεγνὰ «ὐοικόνομητο τερρίγ Χὴ τὸ ὅλον χρείἤογες ΟἸΙ Ορρο; 
διυσοικονοίκοτος, ἀν 

Εὐωνίαρνίηο ἀριιπάονν οἱ ΒΟπιπι νἸΠΙ1Π| ἔοσο, τς 
Εὐοινία ας, ἡγαπηιις δουΐταςς γἱη] ὃς σορία ἰηΠρηΐσ..ς 
Εὐτινθ., ὁ ὐονῖηο ἀθιιηἀαης.εὐὔοινοι οἴ ιπελοις ΡΟ ΠΧ 115. 
Εὐοινούῦσοι,ας.η. 1 4ςπι. Ω 
Ἑ ὑδλεῶνυ, κα, ὁ κἡ ἡ. Πσ σι 5. 4 Ἰοχὶ ΑρΡγοά, δι Ῥτ, 

λαπὴ καἰ εὐσλιδνίθο, 0116 {πεγζιις ὃς Πιρτίσα τη. 
Ευδμιλίθ.,4,6γ (Δ 10 4 1115.4{|ς ΠΟ υ115, τη τὶ 5.,τρᾷ Θυγοὺς 
Ἐυομδλέγοτον Ο] τομὴ ἃς οο πος ἔλοἰ!ς, ΡΙΔτο, τ 
Ενόγεερρι, ἀἸσιίπτιιτ χριλως εἰγκοιμώ μῆμοι, χιιὶ σι αητος Βοα 

ν᾽ ἀεῦαης. Π 
Ευοπλίθ-γ.. ὃς θοπ ας ἀτηγᾶτιις » ππς ξο]ῖχ ἴῃ ἀτμλῖδ 5 Ρὺ [ἢ 

Ῥτγαράϊτις, δ υοπῆυ,οοπίριοιια5. ΩΝ 
Ευόργητος, Ζυ] ξας Πκ ̓ ἐγα(οιτατο ὃς 48] πχοτίδιις ἕο [5 6 

γ᾽) πρϑποςιν πάς ἀριιά ΗἸΡΡΟοτ.οὐοργητοτέρρ, Ἱ, εὐ τρρπι 
ἰςπ, ἴῃ σ οἵδ ὁ τὰ ὀργὴ εὖ χρω μήν Θ-. ἐπ. 

Ευθργήτωφ, πᾶσ ἀΠΐπῸ ὃς ΟΧΟΟΠὉ »οοπῇδεπτοῦ, ΓΟ 
ὙΒιον ἀϊάος. ὕκεσα γὸ πόλεμος δηὶ ῥητοῖς χωρεῖ» αὐτὸς ἢ αἱ 
πολλὰ τεχνε ταὶ τορὸς πὸ αὔοφτυγ χαάθον » ἐν ᾧ ὁ ἦ ἀυτεῦ 
βεξαότερος, ἐδὲ ὀργιδδνεὶς αὐοὲ ἀυτώ, ἐν ἐλάσσω πῆ αϊει, ΤΏτοτῚ 
μεγαλοψύχως" υωρεσιοὺς,ὀργὴτε αν Πα ἴτ; ὁ τρόπο γι 

᾽ 4, 

εἐυτρῴπως, 

Εὐόρεκτος, ατιϊ Βεης ἀρρεξεῖς οἶδοϑ 5 ἴτεῖι ἀρρεῖς 
τη 5. τὸ ευσρεκτονγηο ἀρροτεητίαπη Ἔχοῖτατ, 

ΕυόρισιΘ-» αὶ [15 Πηΐθιι5 ξαεἸ]ὸ σοητεϊπετιιγροοτοτι ξισὶ 
ἃς ὄρος εἴς σύςασις;1 ςοπογοτίο ΡΒ] ΟΡ ιν πάς ἐ 
σιυϑετα, ῥαδίως σιιυες ὅτου, ὃς τἀ] τι 1 ἐυτελείω παν ΠΕ 
ΤΡΡοπιπτιτι τι ίζου, 4. Μεΐθοτγοτὸ μὰ ὑγφὸν ἐυόραςο 
δυσύρεςον,ν Οἱ τὸ ῥᾳδίως συγκριγόμομον ΠρΏΙΗςατ αμοα 
ΤἸοίοῖτ ὃς σοηΠΙττ, γος δυτοηιν ἀεῆπίτὶ ποη ροῆπης, 
πεγᾷ ὃἃζ ξογπη45 61115 ἃ παέιγα ἀσοσρογπητ. ἸφοΙη α 
δι κ; πὸ ἐυόθιφα “ἰν διαιρε Ἶ νὴ πειϑητικών μικταί, τ Πητι 
ας ]ὸ ἤρεσιοπι ἀοοῖρίιης ἔογπηα ἢ ἐΠΊ,ἐν τῳ με ταζαλλε 

Εὐορκέω, με σω,(χηξτὸ τ το» ΠΟῚ ΡοῖςΓῸ κ δοιπάτιηι ἴα 
{το ῥγογη 5. Χ οΠΟΡ ἢ ἴῃ πα! ἢ [1.1οὐμεῖς 5. χρλ νόμοι 
τες "Χ) ἐνορκοιιῦτες κρινεῖτε . ὅζο. Το οΥατ, μηδένα 9εὸν ὀμό 

ἐυορκεῖν μένους, ̓ ς ὅπηορκῶ ΟΡΡομΐτητ. ; 
Εὐϑρκησία ας». Γι έτη! πὰ τα Ππιγα νἀ 1 π|. Ἐπ Γ  ρΙ 4, (Ν 
Ἑνορκίει 9, ἀς 5». ᾿ιυξτατι ᾿πγαπηθηζαπι, (ἀπξεῖτας ἐστι Πα 

πορΒοη, ἈΝ Νς 
Ενορκος να, ὁ κι ἡ 1 αἴτιαι, {6} 15 ρ᾽τι891πγη!αταπάο {ἔλης 

δρῆς δ᾽ ἐυόρκου οδυτη μετόπιῶνεν εἰμείνων. Αὐἀ τορι, ΕΚ ἃ 1 ἐνὸς ι Ἔ 
ρείς αὐδρὸς ἐυσρκε τρόποις. ἔυορχος ψ φίθ-., ΠΟΙ ΟΠ ἢ, (ἀπέ 
Ἐγασίπηι ὃς ἱπσοτγαρτμπι. Π 4ο]ς; 1. ὁσία κὺ διχαήα ψ 
ἐρ  ρουλαγιπι ες, Τ ον ἃς 4118. 110 ὁ ἑαγοῖι 
αὐ ἔνορκον » 1Π{Ππ|1} 5 ὃς αιιο  ἐπάϊοος [ςοιιπάτιπι ἐπγαι 
Ῥιοπιητίαγμητ. ἰ 

Εἵνορμος 5). 5. ὁ καὶ )Σ ὈΟΠΙΙΠῚ Ροττιτη Παθοης. βογτιο 
Ἡοἤοαμς, ἐν 3 λίμίω ἔνομμος 9 14 οἰ, αἰ χείκας Ὁ.) τὰ 
Βαοἰ]ὶς. Νὰ 

Εὐόρνιϑες αἰαγρρεύσεις, Πα] ϊάα α(ρίοἰα, 1. [ατα, ὃς ῥτοῦ 
οἰπ44.Β4.1η ΕριΠ. ᾿ 

Ἑτυοσμεξν,δεπς Οἱ ετοΣ  Ἀςορἢτ, 
Ἑυοσμία ας» στάτιις οἀοτοοάοτίς ρτοπαητία,οοτ ὃ 
Εὐοσμαίθ.,..  ῳ ἡγΟ ἀογ ἔς γγοάογατιι5»ἔπιαιις οἷος, ἔαρ 

Ῥμυυλαίδοτ. ΠΡ. ανοαρ.19.ἰ ορρο.κακώδης, κα ἀοσμί 
Ενοσῴρητος κύων, ἴλσαχ. τῇ 
Εὐυδφϑαλμος υγ δ κἡ ἡ, ἔυοπῆίθη ρα στο 5 οςιΐοσς μα 5. Ο᾽ 

[ρεέζα στγατασ:ςρίτμοτοη δειγὶ ἀατροητὶ, ΑτΠοη ἐκ νι 
τὸ γουοϑετοῖν» δ) ἐδ φϑολμφν αἰκούσωι μόνον» ΑὙἸΠτοτ ΡΟ] 
Ολπιογαγ.ϊητετρτ πους τισι ἥτις δ. !ΠΠτὰ αὐάϊτα 
τος. Λάλτπαητιία ΡΗγΠορ, τ 

Ἐνοφϑείλμως»ἀςοοητετοἀςςογὸ, ἐυπρεπώς,, Βιιϊ 4. οαπὶ αἱ 
Ἰοτιιπι νϑηιίξατο, : 

Εἴνοφρις, θ΄. δ ρι σἤον Πρ ογο! 1115. 
ΕἸ εἴ ταιρτοξτὸ τορίτιιγ μασοηίσ. ἡ 
Εὐοχέωναριιά ἩςΠοί, 14 οἴ ἐπ᾿ ἐλπίσι καλεῖς ὀχέμξ 

υχαίρων κὶ πλήϑων τῆς δ χῆδοῖ. τροφῇ οἱ ᾧ καλοῖς ἐΐχων 
πουϊνπάς ἤιητ αι: ἰόραπτ ἐνοχθέων, ἰ οἴ, εὖ χων 
κοππιακώς, οςΠ5 ΟἱὉ οἰ πο. Εἰ υόλόέων δ᾽ ἔξεωι πολιὸν ἐπα 
ἄζτλοις Αὐγάσεαι 14 οἴ, ἔα 11 Ἰαδοτο αὶ κεκοπτακωὶ ροται 
τηᾶρηα σα Ῥγοιοητιπτι ἡ θοτῖατς ἃς ἰαότγιιαι ἔτι 
Ἰὰς ἰητογργοιατίοπος μᾶς αποαιις δ ϊππρίτιτιαταρ, 

᾿Εριμα συπλιος αἱ ὀχθίθ. ἃ οἵδ, σωροί ᾳ πὸ χώμωτο 
Εὐοχϑέω, ςτοΥοἔς Πἰςίτοῦ ἀσὸ οχ ἰαροτε. Ν 
Ἰΐυρρθ 9. Ἰχτώρογε δώτες εὔοχθοι, ορίρατα ἔφα ἰατα φοα 

118,4, ; 

Ὡτ αι 



Ἰλαταις, ΓΙατάτο ιδ. εἰ αὶ δοίλπανα τῆς γῆς 
᾿ Δ ἜΣ. ῃ 

ΑἸεχὶς αρυά ῬΟΠ]ὰ.116. 6. ὄνοψίαν (ε οὔ- 
ἴῃ οἱ ὄντροσωπία, 
᾿Ποηιραξξιις5 τ Πηἶτι15» ἄγηλιι5, [πὰ 1Π15,τὸ- 

σοτροτῖὶς μβαδίτινάο ἀνεξία, Πιίξορτα δομοῆςξ 
πο οἰ μπη»ἐνεργεσία, ἐὸν, ΟΠ οἷα", νοἰτιρτας.»ἰ- 
ἡ] ΟΠ" τας5οι δυασπόϑεια Ορροπίταγ. ἃς ἐν- 
αἱ το ἃς οδ᾽ οξζατιο 9 διώχυσες χὴἡαὕεσις αἰ ψυχὴ ς 
σημείῳ χαίρω, [ρηλο σοπος!] Ππ|τἸριο πα  σαιι- 
ἐροσοπῖο ἱπ π] ρογο Ἡογοάοτ,ζυ τάϑειαι, ἀο]1- 
ἵπ Αροΐορ ϑοῦγατ. ἐδ ἄλλοις ταὶ δ παϑείας ἐκ. αἰ 

εἰς πορέζειϑα!. [τ Π} πᾶτιιγα 9 αὐ ἕο ΙΠὸ ἀΕῆςΐ ρο- 
Ἀρμγοά Πδ.2. ΡΟ ],οἱ πώ δὲς πολλίω ἐΐχασιν ὄυπάθειαν 

οὕστως. , 
Πα τίτον νἴτάγα τγαδηςονσεποῆοϊ πὶ ἀσοῖρῖο, ἔοι 

οἰο ὄπα ϑεῖν, ὄνεργεῖν, Ετ ἐυπιοϑεϊῶτι! αὐτὶ τῷ τευφᾷν 

“" ἐν 

[ιο ὃ αἐβοιτατ . Ἰηϊσῖσ οσ πο χῖμ55) σοπῖγα δὺ- 
8. γαϊτάιι, δ τα ϑοὺς δὸς δειάγοιαν, Δὰ σοποοτάϊάμι 
τατοΐη δοΐοπο, 

ἃ ἰαἰτἰγυτῖο ΠΡ Ογογιιπι 7 ἀρυιᾷ Επτὶρὶ 4, ῬΟ]]ας. 

Ιο δὶ Ππππτις δοπὸ ογυ δίτιις, 
ἰοῖτας πὶ σοπὶς Πρ ογῖς Πα θη 15. Τοςτ. αὶ ἡ μῷ ν'- 
ας τω αἰτίαν οἷς ἐδδ ϑεθιὰ αὐαφέφομῆν ἴτοιτι ἔσεςιιη1- 
ἰδοτῖ Ῥγοοῦοαῃ 415. πιπιοτοία Ῥιοβοηΐες, Βα- 

( ἐυπαδὺς. 5. ὁ. θοπα ᾿π4ο]ς ριιετοδοπος μαῦεης ἢ- 
8. ΒοποίΕὶ ραττὶς Π 1115. ἔυπαις γόνθ- . Βοπιις Π]1ι15. 

πο σοη πιξξιις, ἀοχτοτ,α ΡῚ ον αἢ ̓ 4ιι591π Ἐρίρτ. τέ- 
πιλώμων ὕμνων » αὐτὲ τοῦ δῇ διακεχειβεσμίμων, ἡ συωτε- 

ν ἔς Π15, ΑΡ0].ν.. ΑἄὔΥρ. ἀέϑλοις δυταλέας τελεεδϑω. 
ἴτὰ σογταπιῖπα ὃζ αἰσίατιο ππαρηα ἰτιξῖα. 
ἢ ἡγουὶνοῦθα ἀατο [λο"]ὸ εἴτ ασςορτοτ. Ρ] το ὀνεξα- 
Ὁ ἴῃ ΤΙπισουϑυικόν τε δυτιαΐδιεμυ ϑυτον, ἐλπίδει τ᾿ δὺυ- 

ἥσει. ὃζ ῬΓΟ 5 ὀυπειϑιὰς » ΟΕ] ξαοα]ὸ ρον Πιαἀοτιιτ 
ι «ἀν δυο γωγ»ς εἰ ϑ'ὠςσδυο μῆνες τε χαίρεις κέξαπα- 

᾿., 

δ ΡΙΔῸ ΠΌ1]1ς, τὸ δυαϑρᾳσεκτον . φιοά ἔὰ οἶς ἀοσερτα- 
ταις ἤιαρτο πατιιγα. ὄναρ α ἡέκτος ἐση τι δεομίύῳ πῆς 
1 ΕΡΗϊἀ Θτορογ. Ναζαηζ. 1, οαίραπάο πο. 

τὰκ ΟΥ̓ 5. 

ΟΧΟτΑ ΘΙ Π159261115 ἀορτθοατιοηὶ. 
11 ξ:ο"]ὲ ἀἀτπιοςατατ . ρτοροηῆις δά τοςϊρίοηδππε. 
.7. υ αἰδὰ ἕλυτοι τεῆς τὸν ὑπ ἐμοὶ χεγόυῖυον ἀεὶ χογον γἡ 

τον »ϑγ τὸν ]ι1ο ἃ ἔς] ᾿πτο ΠΘἔλιι 4 ΠΠπαιιτιιιν. Ε]αΠἸσατ. 
δυωδᾳκολίϑητα γβωεδδει, μοι μάγλον τὰ πρόᾶδεν εἰρη- 

Εἰχὶ Κι οἽΠτπ5 ἱπτὸ Πραητατ, Ατλΐζοτ. Ἐτηὶς. σαφη- 
«ε δυαϑοᾳτολνϑότα, 

ςγϑγὺ αὐ ἡ ἸΏτο Ποέλι ἔιο1Π155.ε: (δ αυῖ ἐολ]ὸ ροτοῖ;, 
ΒΟ τ,κὶ ὁξιὰ εἰς τοὶ πυροίγματει κ᾽ ὁ νω χελη 9. Πςἰν ςἢ. 

Εγδ ΠΡ οστάᾶτιι ὃς νοέτι ἔς 1]}5. Αὐπτοτεϊ. Σ 5. ὠεὶ τοὶ 
» ἐξ) δεῖ δυαὐραπότιςτον, 

οὐγόνηαὶ ἔλοΙ]ὸ Δάπιϊτεῖς σοπ[οἱατίοποτι, σοπίο]α- 

"δ. Θχογα 15. οὐρα ῤῥντὸς ἐπέεσσι, ΟΠ ογο. ΓΙ.το, Φεον- 
ἡ οἱ ϑευὶ Τ᾽ αὐϑρώπων . ὄυαἰδρικύϑητοι δὲ εἰσι ϑύμοσι χαὶ 

115. τηςῆτο αἰ σπάτιι5. 4] ἔαο"]ὼ τ πηα τη ράττομα 

ὃ ἡ ἡ, πὶ σοπίδητζοτ αῇτάος . Το αὶ ἃ Π ἄτης εἰς 
Ἰορσεὶο. χαληῖς αὗοα μήδων τὸ διϊωεκώς, ΕἸ ἵν ς. ὃς δι}. 
ὉΡΌΪ ΟΠ τας σοηας Βα Θη5. 

Ἅ110 διλῖπιο, Ῥμαΐατ.ῖπ Ἐρηϊ, ἔς Ί]ςεπι ἴα ργαθοη- 
ατίδιις . νοὶ ας] σοπίοϊατίοποιι δὐτηϊττοπάο 4- 
ἴῃ αιιάδηη ορὶ [πορίσαι δυπαρνγορητως. 
οἰγοιη ἴάη5., 
αὐδῴγωγος» Δ }]15,πηα τ Πιςτιις, 

{1 ἔς" σοστιπτοιιοτιτ. Ατὶ τοῦ. ὅλως Ὁ Χἠπϑυμιοιιῦ - 
ϑοικὸ τες. ὀργέλοι εἰ σὶ κὶ δυπτιρόρμκητοι. 
Ἰρρίασ. συμζοίκιετε γδ τὸ πᾶτο πρὸς τὸ καταπλα γζωει 
οχον ἔξοντ πιοτίρογιπι ἰς ρταίσοδι άπ αν1ο. 
ΉΤΟ Οὔ Ἶ τις. μα σπϑ ν εἴτες ᾿Π σοη!οβο τοχτας,ρτς- 

ΝΑῚ ὑφαίνειν τεχοῖς οἸζοοξ παρυφαὶ ἀϊευιπῖατ ν εἰζι σα 

ΟΕ οτα: ὃς {1 π|0] ατεοχτὶ. δογι. Βυ αὶ δυ παρύφων, 
ριιά Οτγαέος. ποποτῖριις ρτα τος ἴητο ] Πρ» 60 τηο- 
14 1,ατῖπος Ῥτςῖο χτατοσηπι ἀΡΡε ατ]οπςε: πα ρατ- 

΄ 

ἐπ Ὁ σόσι 

Ῥιιγατίβ,ποη ΡῈ]]ατὶς αὐῦ πατεῖς νος ἰηάετί, Αςςἰρ τι 
ἉΠαμαη 40 ααϊοξείς, ἘΙογοάίαη, 1.1. αὐτὶ Ὁ) οἱ δυπαρύφυ, καὶ βασι- 

ὑλικῆς πορφυφας ὅπλα φέρων, 

Ε ὑπο τέρει θν κ, δ, ΟΠῸ Ῥάττς πατι,πηαρηἷς Πάτα] Ἰθι15 οττιις, ξυπα-- 
πέρεια αὐλοὶ, Ὁ} ἰ σοι ραττὶς ἐς Τα], θυ ρα. δυτατέρεια αῤτεμὲς,, 

Ἀρο]]οηἈΠοά. 
Εὐπατῦρειν, αν τὸν ἘΠΡΑτοτ πα, ]οτ θα αι Ἰσσιτ Ρ] γι πῇ αὐ ίιιαῦ, 

να ἰστῖδιτ ΑἸεχ. ΑΡ ΓΟ. Ῥγο οαηατν ς. "5.1. ἃς Τϊοἴδοτ. "δ. 2: 
Τ4Ρ.20. ὃς [{,4.ςρ. 42.» ] αὐτιδότε ὃ ἐνπατορίν Ἀεγρυΐδης 5 Δῃητὰ - 

᾿ ἀοεῖ,ηιιοι οἰρατογίμιιι ἀϊοίτιιν, 
Ἑυπατρίδας κε δ, ΘΟΠΟΓΟ [551 Προπαμ5: 4 Ἰοἴτιιγ ἃς δυπατρίφης, ΝΑ Ζαην 
ΠΟ ΟΡΡΟΠΙταΓ δυσιηϑυύς, 
Ευπωτείδαι [ς ἀϊξεὶ ἤιπτ ἃ Ὑ ποίτο ποῦὶ]ος Ατποηϊοηἤαιηντ ἀο-᾿ 

ςοῖ ΒΓ ταγολιις ἰὴ Τ οίσο. [τὰ Ἰάςιη νοζαῖ Ῥαττῖοῖος Κοπια- 
ΠΟΙ] ἴῃ Ῥιι δἰ οο]α. ὀμνορις ἔδωκαν ἐκ ὄυπατριδων πἰραπορφύΐροις : 
δέχ, Οὗ Πάος ἀοάογιιπτ ἀσοοπὶ οχ ϑόπογο ΡατΓΙ ον» Βιιά.1) Ἐρὶ. 

: ῬοΙϊοιοτ. ἄς Ψεπειῖς, 
Ἐὺυσοιηγὶς ἰϑὸς ὐσοποτοία, 
Ἑ ὑπαχις, θςης ἘΥΑ ΠΣ, ργχ γα τις, ΡΠ πιροτατηρ ας. Οἷς, ΤᾺΞΟΡ τὶ 
Βηίτον. δ. ὃς σαρῖτο 4. δένδρον τῷ φελέχει δύπαχες. ὃζ ς3Ρ.7. ῥίζαν 

; δυπάχν.. Ἢ 

Ευπέδιλί- Τοῖς ἀριιά ΡΙατ, ἴῃ Ετος. τὶς ρα] Ετίς ἱπάμτα οαἰςοἰς ἴσα 
τα ατῖθιις.. 

Εὐσπείϑ εἰαιγας ὐ, Οὐ ἀἸοητῖα, ρου αα 0.0 δ(οτιιδητῖα, 
Ευπειϑεῖν,ο Ὀτομη ροτάτο. ΟΠαγοπάας ἀρ δτοθαλιΠ1; χρὴ ἢ τὸ πρὸς 
δ ἀξχιντας ἄνοιαν δια φυλἀ εἰν κα ϑείὡρ πατρικὴν.» δυπειϑοιωῦ τας κ 

σεξο τοις, ἘΣ αι Οςογο 3. ἐς Τιορῖρ, Ν ες γογὸ [οἸιπ ντ οὉ- 
τοπηρογοηῦ οδοάίαητηιο τα ϑ!γατῖθιις. [οἀ οτίαπὶντ δος οο- 
ἰδητ ν ἀΠΠράηταιις ρσδίο γι ἰ πλις τ νὲ ΟΒατοπάαϑ ἱπ {ὶς ἔλοῖς 
Ἰορῖθιις. - 

Εὐπειϑης έίθ, ὁ νὴ καἰ, Οδοἀ!ςΠ5. ρογίπα ι ξλο }1ς, οδίδαιιοίιι5, τγα- 
ἐπα θηΠ|5 τ ντ ὕλη εἰς εἴταν ὄυπειϑὴς 5 ππατοτῖα δά ααϊάπς (ςαλαχ» 
Οαϊοπο.ὄυπειϑὴς γίνομώ σοι 101 ράπεο. 01 4. ὀυπ ειϑὺς ἐρ τοῖς γα: 

ες μήνεις ΟΠ εγ (ΟΥ̓Κ ὀυπειϑυὺς πρὸς ἀῤετίυ) ὈΊατο ἀς Τιορὶρ. 
᾿ὐ υπειϑεώς, ἔχ ς1}] Ρεγἤιαποης» οἰ ςαιοπζοῖ: 
Ευπεις- Θ΄. ΕιοΙ]ὺ σγοάςης δζ ΚΠ ΓΙ ΘΓ, 
ἔνπεκτθθοπε ροχιιϑ. 
Εὐπελέκητος,[ξοιΙΓΙ ἔς 115,4 ο]ατιι ἔας 1115. ΤἈςΟΡ τ μη .110:,ςΔ. 8. 

δυπελεκητότεροι 2) κα δυτορνότερᾳ τὼ δυξοώτερα πὰ χλωρά. 
Εὐπένϑερρς 5, δομιιπὶ Βαΐσοπ5 [Ὀςοτιη 5 ΓΟ ΠΧ ργορτοῦ [Ὁ σξ ΠΙΠΙ, 

ἼΠρος. 
Ευπεπλίθια, δ αὶ ἡ ΡῈ ἐπ τυτη παρ πο ΡΟ] ιἰπι. 

᾿ Εὐπεηῖδ..ε, ὁ, ποπέο ἐἶι 3 ς}]1ς. ῥοφήμο ται τοὶ δὕπεηῆα, αἷς α. 
Εὐτϑδκοίγωγος.", 6 καὶ δφοἰγοιτη έγιι ἔς} 1590 ογ τι 15. , 
Ενυαΐδεαίρετίθ-, ὁ κὶ ὑγα 111 ἔχ οΙ] ὁ ἀδέγα ἴτιιτ. ὄν ἰδκαίρέτος φλδτος» Ἔχ 

σατιι ἔς 1115 ἐουτοχϑεχενιςα 1}1ς5, Ρ]Ἰη. 
Εν ιὐξάγρα φος, ὁ κὶ ὐ)σΟΠστιοητ τη ο εἰγοιταοτίρτις, Γαι οἰδη δὄυπε- 

δίγραφον τῷ ποδὸς, [τάς ΠῚ. τὰ ΑΝ 
Εὐτϑθίκοπῦος. ἀριια 5.11. ὁ ὃ πρὸς πας ὀντόλξεις δυ τοί κοπῆος ἴων χὺ αὐεπί- 

φϑονος, Ὶ ᾿ λ 

Εὐκὐριοπῆος,αρο 4 1115. αι} Εις} ὶ ἀείριςοϊ ροτοῖϊ. ἴτεπι ἔυκαταφεύ-- 
γητος ἀρ γ ΠΑ 1115. Ος]. 1114, ἡ ὥνανετο γὸ τίω) οἾδ μαναδὸν ὧν εφχίωυ 
ὄυ τρί οπῆον ἐσουδρΐω. ὗ Ἶ 

Εὐτδρέςτατος, 1] ἔας!Πὲ ΠΙῚς ὃς Πατεῖ. δυ οἰδίςατος ἀμαραία, τοπαςῖτοτ 
ἸηΒατξῃς ροοσάτιηιι Ραυ]ιὶς ςεῖ 2.44 Ἡοθί: 1. αιιϑά ἔας1]ς εἰτ- 
οὐηπίας ἃς Βαγοας ἀταας ατηρἔϊατιγ » ιαί ἈοΙ η5 4110]. 
Ῥίοιλάς πο5 ἜΧΡΟΏΪ ΠΔΠ52ΓΟΠΔΟΙΤΟΓ Ἰπβωτοπβιναῖς Ενούπιις 
εχροῆτίο πηΐπιις ρίαςοτ, ἘΠῚ οηῖπι τγαπῆατῖο ἃ Ρἰαβῖς δι τοτῖ- 
Ὀι115 αιιας [τι ἀτταέξι οἰτοιπάαητ αἴας ἴ1πι Ρ]ισαητ. ζὶς ΟΥ δυ- 

«ἑείςιατος ἁμαρτία, ρεςςατιιπι οΧ ἔαΟ1}1 ᾿νοΠλλμ0 5 οἰτοιη ήδλης 4ἴ- 

πὸ εἰγοπηπίϊτο ης. ᾿ ; ᾿ 

Ευσΐθέτρεηδος, συ ἔλο"]ὲ Πα διιογΕἴταγ, ἀιυπξείτεπῆῖον λογθν 5 Ταιςίαηιις 

γοσαῦ Υ σι! ΠΊ ΘΉΣΕΙ] 5 410 ἴτα (ιραςιτὶ ροτοῇ, γε ἴῃ οππὶ απ 

Ῥτοτα]ῖτ γοτογαιθατιαγ: 4 εἰς ἐναντίον πρετομῆρον. . 

Ενεἰρίφωρρε,ἀοργεῃς πῆι ἔλο1}15.ῬΙατατς, ἀμ 2, τὸ αἱματῶδες αὐ τι α 
ματος παρένχίν τὸ οἷ ϊυαξδέφωρον τοῖς πολεμίοις ἦγ). ἐαν τις αὐτἴι ΕΣ 

γ7..ϑη)οὰ διαλαιδάνειν διοὶ τὸ σμμόχξουυ, τὸ δυαείφω ρφυ»ιο« Εις] 1- 

οτοϊοιε ὃς ἀπιρσότατ, ἀπδν ᾿ 
Εὐνπέτοελον, ἔγατο Χ 4 δὲ δαφυοειδές, οἵ. 1.4. «ὉΔΡ. 238, ΡΩΝ 

Εὐπέταλος, τοπάεηϑον τοῖς η55 Πα 5 ρυ οθντα ἔο τα, Ῥοης ἡτοις 

ἀείςεη5.1η Ερίρτ. ι 
ἐξ ἀμ ες ΔτῊΡ [ἘΠῚ βαῦθιις Ῥέτα 1) πλατυδυρέτπεον, 

ἜΧΡΟΠΊΙΝ. δὲ Ῥγοο υΐτας δρυὰ ΡΙλε. ἄς ΤορὶΡ. 

Εὐυπέτεια, ας, ἔς] 1τας. ΡΙΑτ. Ἂς Κορ. "0.2. βία τυ 8:1 ᾿ 

“ρνται.οἱ μῆδ κακίας «οὶ δυπετείας δεδόντεςοἱὰ ἢ 
τος υήτατος ἶ "π 

το5. Χοπορ] ἄς ΑΡΤΙσ τα χα κυσιν ὀυπέτειαν πρόρὴς τρίῦαι 

πιφητὶ ξαοιλτατοσι δὲ σορίατα δυμαρείαν 1διάςπι το εοάσαπι ὃς 

τὰ ροηΐτ, 
Ἑυπετείν,ἐαοἰ ΠἸτὰ5, Πεγοάοτ. δος ᾿ 

Ευπετέως, οἶττὰ πεβοτίιιπι, ἔ οἰ! ὀ δυπετώ Ὁ Ηοτοάοτ, ἐ ὐζηΑ ἀν 

Εὐπετὴς ἐοτοῦ καὶ ἡρζαςλ]15. 1 [ΛΟ ]ὲ ἁββοίτατ. ῬΊ
ατο 2.Ἀσραθ].ν 

αὶ δυπετὲς κτήσει τε, σΟτῚ ΡΑΤΑΤΙΙ ἔοῦΪς, τάς πι οὐδὲν ϑυπετὲς φῆσυ- 

μὴν 2 μεγάκων 5) ΛΔ] πιαϑθιιπι οὰς αέϊα, ΕΠ ὧν τεοῦ σῥαν 

ΠΕ 
ρτυρδ:; ποιντὰς ἐστεν 



ἘΤΑΛΝΗΝ ἘΠ Συ ἩΎ Φἢ : 
δακτυχὼν,δταοτ βοτὰ αἰ Ἰτοταπη. ΕΙεγοάοειιο, 

Ξυπετώς [16 ,Ζυια πα γι πα τ δ. ἥία οοβυχερύς, ὀυκόχως, ὀυαλαῖς, ζο- 
ποριοην Δ ἢ ἕλοι τῴ, τα ἴτε ὀυπετώς φε με ς παῖς ἔσυτς 
ὅς αὐ ]ο πεσοῦῖο 9 Τάοτ,, ἴατο ἴῃ Ἐρι πτῶς πάλεν τίω 
ἀῤχίω ἑαοἸὸ ἀδιιιθατιοηεῖα γοζαρονατο, ὦ 

Ἐυὐπεψία 9 ἕλο πτας οοαιουάϊ , ργοθα σοποοίϊέο 5 ἔς Π]15 σοη- 
ςοξϊίο. 

Ἑὐωυγῆς» ἐ9-. ὁ καὶ τ, θεῆς δοσηρδέθιις . ναἰ δι 5 ἤθη Πεῖθο ἤι5, 
{οἸ1655 ἄχηταϑ οἷα οἵς, ἦν ταγής. ΑΡοἾδου. 2.Αὐρου πύργοις ἔς 
πηγάς, 

Εὐπηκίος  ου. ὃ Νὴ ,. θθπς σοπιρδένιις » αἰ Ειοιϊὸ σοπροίλτητο 
ςοπιροΐτειι5. Π οσπτοτ. [1λ4..β,ἐνὶ μεγάρῳ ἐὐπ εἰ κτονὰ οἰπ, κλαῖς κα- 
τεσκόυασ υϑύως Ζ 

Εὐπάληξορυ!ςαγα βαΐεα οτπατιισοροας δαἰεάττις, ἴα Ἐρίρτ. 
Φυπίω θ., Ῥτοτίοϑὸ τοχειι ἔστι οτίμς.ὀὐπίρυθ- ὑφ. ταχτιγα ἰρτιςο 3. 

Ἑατίρ. 
Ἐνπυχις, εἴθ) ὁ ἡιρΡαΪ Ὦγος σαθῖτος μαΐσομ5. ὄν πα χές χεῖρες, ΕΥΤῚρ. 

τπΔ ΠΕ} 5. Ρα  οἢ τὶς ἀπηοχαΣ σι τς. 
Ευπίσειξ, κίΘ-. ὃ κα τ ιττι στ 59ξοητίδιις ἴσατοης, 
Ἑυπενὴς. [τἀ ἀπ|5, ΕΗ ν οἰνιπεπινωυᾶν Ὁ’, ἢ 
Ἐνπις: 95γ6δ,οτα ἀ{{π|5»ράγοπ55.4ς Π 15) ον 4101115, δ κολ θ. εἰς πίστιν, γ 

τ Ππλ}15.1ρίτιιν ὃς ἐὔπιςθο,ρτο οο 4.1 ἔαο Πα οι Ειςῖτ, 
Ἐ’υσλας Ὁ. μα 61}15 τἀ ςβπσομ ἀπῇ αβοτπιλπάύπιαιις. ΗςχΊΠ]»πηρὶ 

ξις  ἰσ,υῖ ἔα υ!ς βοσπηδτ πάντη, 
Ἑυπλατεῖς. βογαγαρ]!. ἀπο νμν, 
Ἑυπλεκὴς, ἐϊθ:. θ: ΧῈ 1115) 1 4τ|{19,ποχΊ]]ς. ότι, πάντες ἐὐπλεχέες, 

Ττεσι θδὴς ἔπι ξξι5,ὁυκᾷ τοσκέ ας 9. ἘΠ ἡ, ἐὐπλεκέων δὴ5 διφρων 
ἕώδίοχοι βεξαώτες. 

Ἑὑυπλεκτος,σθης Ρ]Ἰσατιις, ἔυσλεκτον λέγον 9 [ἰπιϊπτ οι! τοῖο τοχτιη» 
τη Ἐρίβγαμη. 

Ἑυπλόργε» ἐς θεῆς σοίξατιις ψΑγιοη, ἰατογίθιι5 γαΐοπς γο] ἀο- 
ΠΟΥ. 

Ἑυπλοΐω, ρτοίροτα νἴοτ παι σατίοης δυσλούσεις., Ῥγοίροσα πδιιῖρα- 

τίοης γτογς. Νὰ ΖΔ 2. 
Ἑυπλόηκου, [Οσ"ηἀἸς ν ομτῖ5 Παυιῖσαι. 
Εὐπλοΐα ας ἡ ἰοη πδυξσατίοιντ ῬΙαττ ῖη ΒαςοἶΙ. θοῆς παιιῖ5 ἅσ]- 

τΑτιιτν ρος γὸ Παῖς σοη ἔογτιιν Παὶιῖ5. : 
Ἑωπλοΐη, ης7 ἐγ θοπις στ ίπ5 ἴοι πδιυ! σατο, 1ἢ ἘΡΊρταΠ), δυπλοία, 

γαλίων, 
Ἑυπλοκαμὶς δὸς, ἢ ρα! Οἤγος οτῖπος μάθετσ, 
Ἑυπλόκαμος.κ. ὁ κα ἡ, 146 πὶ, καλλίπλοκος, 
Ἑυπλοχθ.,κ, νἡ ἡ επο τοχτιιδοῖ 46 ΠῚ οὐ εὐσλέκτος ὃς δυπλεκίς, 
Ἐπλοίθ-, ὃς εὔπλοις, πδπϊρατιι ξιο 115) η δι: σατο θη ἔπΟΊ στα ρτα- 

[] 

δες. 
Ευπλετθ άτϊιος ναΐάο. 
Ἑυπλύω,μ. ὦσω, π΄. κα, ρτοίρογὸ πδυ σον ίσυισν, ΡΟτΙμ5 ὀυπλοέῳ, ἦ1- 

ςοηάιτιπι. 
Ἑυπλιωής, ἐδ. ἡ ἡφθοης Ἰοτιις ὀυπλωωες φαῤθ- ἵ κολ οἷς πλοω δέν ρας 

ϑερεόν. ΤΟ ΠΊΟΓ. Υ 
Ἑυπνόυς ας [ρέγίτας ἔΔοῚΠΠτα 5. ἔα 6111: ἤατιις. 
Ἑυπνοέω ὦ, [πὶ το ρ᾽ γατί ον] ορρουτιναιι τη ἴῃ Ρε ἔστι, ΡΠ Ιπτις 

Ῥογῆστιις [δ ογὲ σαρτο  ΟΟ]μπιο]. 
Ἑ ὑπνοια, ας," οοπγπηοίία [ρίγατῖο ἐν ὀυπνοίᾳ, δβὲ, ΓρΊγΊ τοὶ ἀ ΕΗ τὶ ρ]α- 

οἰάἀὸ ρατετ. 
Ἑυπνοίθ, ἡ Επνοις. θοπο ἔριγαπϑ.9 ἔοι [ας] νοητὸς (ἅΠπδ γος αὐ τ 
ταϊττοη 59. Ἔπτῖς ΟΧΘΟΠτα5.Ρ ΠΡ 1115. ΟἿοιαη σοιηπιοας [ρ]- 
τῖτιιτι ἐς δά ϊτ, εὐ πνοῖς αἰ, ρ] οι ὸ ἔρος “ΞΡ 1}15, Ὑ ἀθορ ἢγ "τις 
λα  Ρ᾽αητ, εὐπνοι τόποι ἱοςα ἴῃ Ρογῆστιι ΡΊ. τα: Πογας ἀμγα 5 
δάπυϊττιΐας ἐυπνοιυν αὔισον . Δοὶ Πιπὶ οτὴς δα Πτ πν ἐπ ου Π ἀἸΟ ΘΠ] 
ἕβεϊεης. Πιοίς. 1.3. οἦνος ἐ ὑπνοῖς, ν᾽πιιπὶ οΥἷς μα Πἔττιτν ΠΟ ΠῚ ΠῚ 6 ἢ" 
ἄλλης, πιο] ἀν πνοώτερρε μυκτῆρες, πάγος ἀἀπτούττη ρατιιία;, ροτ- 
Τρίγαθι!ος φυϊδύαις Πἰδοτὰ ἀτιοῖ ρο την Πρ λιν) ἀρὰ Χοπο. 

Ἑυποδία. τ.» »Θάτπ} Ἰητοστῖτα5», Ροάταπ Υἰγειις, ΧΟΠΟΡ ΟΏ;ΡΟ]-- 
ἴῃ χ 9. 

Ευποιέω, μεήσω,ποῖκα ἡ θομοίαοϊ ον δοποἤοίτπ σου ἔογος Ροης πτὸ- 
τεογο πα Προ γαΠ 15 ἱπ)ο ἐῆςτι πὶ ργα το, ργο τιν, ὈΊοῖταν κέυ- 
ποιῶ, Οαπὶ Ἀςουατίιο. Χ οΠΟΡ ἢ. εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοιω τε 9 θη ς 
ξαεϊοητὶ ὕθης ἔλσογο. Βιιάσειις δα Τιιἀοιυ σι ἔγάτγοιη, υἷ σά - 
σὴς ἐνγνωμοσυλδὴς ἐυποιοί τες δ νΐλοις ὧν “ἦΟ ἐνόντων κἡ ἕω θη ϑλων 
αντευποιθοντες, 

Ἑυποιυτείθ., Ὀοποῆςο «ποῖος πάις, ΠΡ. 
Ἑυποιητικὸ «,οὐ, ὁ απο ἢ οἰις ἐυ ποιητικὸς αδξα χοήψατα, ΑὙἸοΡ. ἴπ αὶ μο- 

τοτ, τὸ ἐυποιητικὸν, Ὀοη ΘΠ σςΠτῖ 91 Δοπὶ τ᾽ ἀς]. ᾿ 
Εὑποίητοτ. ὁ νὰ ἡ νο πο Ειξνι 5, αβατοϊλιι99ο!οσδμς. ΕἸ Πποἀ ἔμοτα 

δ᾽ ἐνποίητα. ἐυποίντος κερκὶςγγαάτιις Ὀςης Ελξειιο»η Ἐρίρταιι, αβλ- 
Ὀτοξαέξιις. οἰ οραης. 

Ἐὐποια ας, ἡ Πο Πσδητία. θ πο ῆς πι»ἐυεργεσίαν 511}, ἐλεημοσιυΐη, 
Τα]. ὃς Ρεπεβοοηεία Οἰς. το  σαϊτα 9} 1 ογα Πταϑες, Υἱτια ΕἸς δ, 
τ ὃ ἐυποΐας κὶ κοινωνίας οὐ ὐπχανϑεένεῶνε, επιοβοοητία γοτὸ δι σοῦ 
παιηϊοατιοιΐς πο ΟΡ τ ξαπλαῖς ῬΟΪΠιΧ γοζςπι αΐπες γῆτα- 
ταῖσι οἦϊε να]ε, 

Ἑυποιὴς ὈομΘΗςεο»ἐυποιητικός, 

Ἐυπολέίμητος, ἔς ]15 ΟΣ ΡῈ πατεῖς 

Ν ΝᾺ 

Εὐπόχεμος, ΒΟ Πἰςο[ι5. 15 Ἐρίστατη. στ 
Ενπολιόρκητορ γα γὺ πγ0 Ὁ ἐξ εἴιι ἔλο :]15.4ι1 οὈΠάϊοη 
ΕἼπολις τόρ ατη Οομπϊοῖ, ΑὙΠΈΟΡΕ, ' 
Ευσποριπος, ὈΟ5 ἀπιχ,γαϑὸς ὁδηγρς. κυξερνήπης, 
Εὐπερέεμω ᾿άςπ 4110 ἃ ἐυπορέω, ἔχ ΟραΪ ἔτι!" ευσ 

ἀθιηάς Πιρροτεης αι: 6525 84. 1 Ἐρ᾿ ροῦ, 
Ῥτοῦς συΐαιο Πιρροταρατ, Αξϊοσι Αροῖνπςς 

Ἐν πορόυτον 96 χὺ ἐν ΡΘΕ Ραγπη 1115: Ὁ 
Εὐπορέω, μον σωςπ. ἈΚ αν Π40 γογίμπὶ σορία. τοξε 

πόρηταν ἕκφισ σι ρτοισ συ απς σομλπιοάτιπι Βιῖες 
σον ἐυπορει τι ρ ΓΟ ξαςυΐτατο 9 ἱ. αιιάηγινειι αἰῖς θοΣ 
Τρ Κ ἐλορ οὐκ οὸν ἀστο ἴθ᾽ πονηροτέρων, ἐυ τρεῖς αβ 
τίιηι ποιλίμιτι ἀἰτοίσογο, ἐυπορήσεις ποθρς ἑκα τερον 
νηπηαις σοπίςιδδιιπι οχ εἰς αἰϊαηάς εἰδὶ αὦ 
Ρεῖθητ, Αὐτοτ.η ἈΒοτογυιμτι Θοπίτιιιο, Αἰοχη 
ἀν ΓΟ οπὴ, ἑυπορ εἴν ὀργάνα ὄυκορίαε ἀἰχίτορτο Μιαθου 
ταῦ θεης σοπίτιτιταη . ΑἸ τος, : ΟΕ ον. ἐκ ὄυποι 
Ἰῃδίρεης ἀγρϑηζο » Γαοίλῃ. αἰμπεχόνης εὐπορεῖν, ἐυπ 
ὀλίγων, ΑὐἸίτος. τη ΡοΪ[ τὶς. ἐυπορώ αἱ τερφῆς» αὐ ΠΠι 
πορήσεις ἰεἴσεως, Οαἷς. 44 ΟἸδμς.11.2. ἔτει ἰδὲ 
τοῖ. ἐυπορειῦ “ἤυ ἐφοδιωγονἰατῖσο αδιηΐατο, Οἱ στατι 
ἐυπορῆσαι ἦν αὐλῶν γ Δοιιπἀὲ Παΐογο υπαία, Γιοίλη 
Οὐπὶ Ριαροπεϊοης»  ὑπορω αἴθ γνῶσιν, ἕο ροῦ 
ίξους. Οἰπὶ 1πῆπιτῖτπο, ἐυπορω εἰπεῖν, ἔς 1 ὲ ροΥται Γ 
ἄς 1 ορ Ὁ. (ἴιηι Ἁ ςουίατηι ὁ ΡτῸ σευ δυπορεῖν, Τὴς 
χρήσατω ἐυπορήσοις,βυάορεῖν τὰς ἐυπηρίας Τά οτη, ΕΤῈ 

σαττίτι5 νου Ἰτάτοιη σοσποίςοτα ἃς ἰάτὴ ποθὴ Δ π8ὲ 
Ευπόρητίθ-,[Π τη νι οἴτν Πρ αἰ Πςαβῖς ουπι5 οορία ἔποι]ὲ 

διιπάὸ Πιρρεῖοης. Ὗ τ 
Ευπορία,ας, ἡ, ας τὰ 5, αἀαλητία, αρόσθσος, «τῇ κα, πλὰ 

1570} 685 ςορίοίιπι Ῥατγιπιδηλιτη. ἐυπορία πἰ τοῦθ 
γνἱέξιις5. ΘαΖα, ἐυπορία αἴ αὐ χης, ἔς 1115 ξοττιιπαΣ ἤισος 
ἐυπορία πόλλ αἷδ ξύλων, αθξατίπι πλάτου 25. μἵ εὐποι 
ἴα Βοποτιπι ξχουτατύση ες σορΊα ρταιὸ ἀσπηξ, Ε 
πορίαγεεττα σορ Ἀϊτίο νο] ργοίμῃρτα, αἴ’ ἀν τεατὶ 

τιιγ ὃς πα πτατίοηὶ. Αγιίξος.:. Μοταριγ ἢ, ᾿ 
Εὐπόρες: Ὁ... δ. ρΑτΑΒ1}15. ραχάτι! 594 Δ οΥ ὁ Πρ ρα άττο 

Ἐλοιϊὲ ραγα 1115. 5ῖς Οἷς, Πδ.τιάς ἤπιθιι5. ΝΝΆτειτ 
ααῖθιις ᾿πἀ ρου ραγαθῖϊος δέ τογυηπαᾶτας πα δοτ, Ἱ 
ξξπις [οπτοηξ, αἰ ΧογατἘρ οὔ τιι5.6 ἢ φύστως πλώτθς κα 
πόρας“ὃς ὅδι, [4ετη, τὸ μὲν φυσικὸν πεῖν ἐυπορες υν δδι, τὸ 
δατον, ἱ ΟἸ σοῦ, δά ροεϊοπάνιι ἔοι], 

Εἴ υπορρς, αν νὰ [ας 1115 πχοάτιις ρτο ρου ΡαγαἸ 15 ἀπιος 
Αὐοτι: ΟἿςο, ἣν καρπῶν ἐϊυπορος. γα ξξιιιι πὴ τ ι!ο σον 
ες ἤπις, ἔνα ἔς 1591 ποῖα π. πολνι αὶ φαίνεται ἡ μὴν τ 
τῷ τιν ἐφικῦϊδ αὐέφικτα, ῬΙατο ν δὸς ἑᾳδεα κα ἐυπορος," 

ἀοςε [λ.εὐπόρρισι πλώτας, αἰ τιατὴῖ5 ΠΑ ἸΠ 19. ΕῸΙΓῚΡ 
πέλαγος» τῆλτα αοά ἤποὸ ρογίοι!ο ἐπα χῖσιο παλτὰ 
ππορσφέρεῶχ,ςοτηάπης ΡΈσπατο 1π [ποτὶ ϑυπορος πῶσ 
βιιρυς. ΤΟΥ ἃ. οἱ ἔυπορρι, αι ἴω ΓΟ θυ ο οἱ κο 
σίας. λα πιοῖς. ἐυπορώτερίϑ- ἐκ διϑασκαλίας. ἀοξεγιμα Υ 
2ὰ ἀε δοβείζιτε, ἡ 

Εὐποτμία, ας. ἡ» ἔς [1οἸτα59[Δισίαηο. θυ. ἐν τυχία : ζυλωῖ πᾶτε 
μίας ΤΡ ϊ4.ον ἐυποταίᾳ τὲ κὰ εὐδαμκονία διῆγον. ὼ 

Εὐποῖμθο, [οΠἸχ,ευτυχής." τῷ «ρα τηγ φρόνησις ἔχ σεις 
πότμε δ αὐτίω, φῃ]4. ν᾿ 

Ευτότμως, ο]]Ἰοἴτοι ἐυτυχωώδ, ν ΟἿ 
Εὐποτθ΄. ρότατιι (ας ἰς " ἰξοῖῃ ὁ 410 Ῥότατς ἔοι δῖθε 

ἃς ᾿ποιη πη}, 
Εὐποις, οὐδὸς. ὦ, νΔ}1419 ὃς [ὉΠ] 41ς ροά δ. ἕνκσοις ἵππιθ- 

γες» ἀρτ ΧΟΠΟΡΗ. ὅς ἐυποδία, 
Ευτωρᾳγεῖν. ἐυυμερεῖν, βο! Ιοοπι οἵο,καλώς κα ἐυτυχώξ φέρει 
ΤΗιον 4. 8ς ΧΕΠορΒ.ορροηΐτιιν τῷ κακοαυχεῖν, ὁ 

Ἐυτρφγὴς, ἕοττιιπατιις. ὃς ἐὐτρᾳ γές ἐρρ5. ΟΠ ΟἸοτ τυ, 
Ευκορφγέα ας, γῇ, [σας {πιο ρτορογίταβ ἰσομα ἀξ ον ίοὶ 

εἶχες ἴῃ ἘΔΡ ἴος ργοίροσ τογῖιπι Ππσοεῆις. οἱ] ΟΡ 
τραγίοι ἢ ϑυςυχία. Βίατο 2.4ς Ἀ οριι. ὐγπον ρα 
ἴὰ οἵξ ρτοίρογα: ξοστιιησ ὃς ξοΠοἰτατίς. νκορφγία Ἵ 
ταϑ τοῦτα. - 

Ἐναρᾳκτον,α, τὸ, ἐχοϊ ὸ ἔχέεα. 
Ενωραᾳξία ας, ἡ, ΟΙ Ἰοϊτας, εὐημερία, εὐτυχία εὐδαιμονία, δ 

υἱάς Αστήϊτοσία Ετμῖς. "δ. τιρτοίρογ Πιοος [πον] 
ξίας πελυϑιρν,[χτίοτας γεὶ Ῥοὴς σεγοηάα. Ἠεγοάοῦν 

Εὐκορφοτειν,εὐαυχ ἄν εὐυρᾷ ἢ εἰν. Εοϊ ς τ εἰς, Γρολιηἀϊς τοδὶ 
ποραπῆω ἂν αἰ μια χη» ργαϊο Πιρογῖον ἀλίσοίο, ΤΊ αι 
εἰς χευκούτων χόγνννρτο ἀϊαῖτο ὃς ροσιπίοίο.. 

Ἐνωρεμνθο. ρα σμγιιπι Βάθεης Πιρίτοτα ἔσει Ρυϊείιτος τὸ 
τιιῖγ ὃς τοίο!ατα ἀρ τμοηρο. : ᾿ 

Ευτρέπεια, αὐ." ἀρσοτ,οτπγδ εὐμορφία, ΟΥηάτι!5. ἐὐυώρεπε 

Ἰοτο νογβοσιίη. ΕΪατο. τρὶς δ ἐὐτοέπειαν πὶ ἐυζυλης 
γήνεύδαι Ταζοδι σὰρ.τ.4 στατπίης, αὶ νὶ ἐνωρέπεια σῷ 
ἀπώλετο, ἃς ἀδοοτ οἶτι5 ἔλοϊοῖ ρογὶϊτ, ᾿ 

Βυωρεπὴς,ἐῷ-νὸ καὶ ἡ ἀοςοτιο»ἰοποίμ5γεχεταξι μηο 
ΠῚ 

ἣ 

. 



νὸς ΟΧ ΘΟ ταις ρτατοίατιισ, δυπρεπιὶς πραπέζα, 
ΘΠΟΡ"".γεη δυτρρεπυὶς ἐδεῖν, ΜΠ ον ὉΙοραητὶ 

ἰς, ῬΉμ]ο ἐς πλιιπΔο,οτπὶ Πατίιιο δ τρεπὲς 3. ϑεῳῖ 
τὖἱ Τ οο ἀφοοτιιν ἀταις ΘΟ τι ΠῚ ἱῃ βου πηΐα 

υ δ αρὺ πὲς» ἀσςοτιιτη; δα Ἶτασ. τὸ δυτρεπὲς λόγου, 
ογἤια ἀςηάιιπι ογαϊῖο. τὸ ὄν σρεπὲς τής σδκυς ἢ, ἡ δύκη- 
οη ἀλήϑεια, ΤΠλογ ἀἰ 4. τὰ ὄϊν Ὡρεποιζ χαίριν ἔθηγαμί εν 
ἰοίο ρτάτοχτιι νοσαγὶ σοπηιθ πη 5 ΡΙ τα γς ἢ ἴῃ 

Ὅν 

ἀεῇ ὁ ἀοσογὸνο᾽ οραητοτ, δυκόσμως, κοσμίως, ὠραίως» Τ)ς- 
δοοτγο,αῦ γοιὸν ρέπως ἄδικοι . Ποπεἰτὸ ᾿ἸΠΠῚ » 14 
ὡς 9 δυπρεφασίτως » Βοηοίξα σαι . ουτη ἄδοοτο, 

απο ἰς τεῦιις Πιπὶ ΡΓαΡ ἰτιῖς. πχεσιιπὶ ξο ΠἸοἴτοτ ἃ οἴτιιτ, 
ὁ ρτὸ δυωρῴήω. 

εσοηῆι [ας] 5 5 γεὶ δυφύσητος, 401} ἕας1]ς ροξεῖι ἴη- 

δ. “αὶ [οϊ!ὸ [δοατιιτγ, ; 
Ῥτίογ αὔἴοίλιις οἱ Ὀεποδεῖο. 

- 2 ᾿ »“᾿ “» } αὶ. ἀσςορτιις. ἐσο γαῦ χαιο95 ὄνυρϑσόεκτος , οσές 
ἀφοορταπάτιπι.Ν αΖάη.ΟΧ Γαιΐο. 1ἀςπὶ 26 Κ οπι, 

φοραὶ ἐν τοϑσδεκτος, Οὗ το ἀσςερτα δυαῤεςτος. 

πρὸς τὸ δ᾽ χυμὸν χὐ δ ρόσεσρον, τιᾷ κυρίῳ απδδιαπείςως. 

Πιὸ ἀεσεμτέγαις Ποτμλῖηο αἰ ματος ιςατὶς Πης ἀϊ- 

δ ΔΒ: 115 ΠΡ οατογ (ΔΠπταπς. ὑπ άς ὄνωροσιγ»- 
ΠΠἴτας . ἔχοι! τας, ΟἸσετο, ες ἐῃ ἀτὶς ν πηι! πὶ [46 }}}-- 
πιοη β ἀο Πα ογαιῖτ} ΠΟστατας. τεῦ ἐὺ πρέπῳ γίνου φιλε- 
τῷ “3. λόγο δυωρ»σήγρρθος. ἔς φιλοτοροσηγορίας μδὺ τὸ 

ἡ ἀταντώντας. ὄν Ὡροσυηρείας ἢ τὸ τοῖς λόγοις αὐτοῖς 
, 3, ν᾿ , ΄ “ 

τυγχάνειν, δυτροσηγρῳ φρενί, δυτορφσηγρρὴν σύμα 5» Ὧε- 
ΞῊΝ 

ΒῚ Ὁ νὰ ἡ,αυὠρόσοδος, ἀεςεἴπις. ΝΊτρ.ρτο αοὲς ΠΠΡ1}]5Ὁ»Ρογ- 
οἰ]Π1ςοδυ ορρσιτώτατος. ὃ πάνυ ἡ μεξοε» 
ὦ ἡ, ἀοος 0115... νὲ ταοςοίΠ 1115. δοτιι. ἅς ποα 

τρί]. ἔλο 1} }ς αοςεῆλιι ἃς αι πτοΐτος μος ργοιιου- 
ατιοπα (ας 1ς οἷς δἀίτας, ὄντορόσοσὸς ἐῶ τοῖς δεομϑύοις » τὰ 

πὶ [ας 1 Πἰς δά ἰτιις ογὰζ ἰπάιοητδιιΣ» Ὀ]Πτάγο ας τὰ Ρὰ- 
ἡ ν 
ρτὶὸ αἰ Τατιι ἔᾳο1}1 5) Επιγιρ4, δες Π1}}ς 5. Ρογιιῖιις 

Ἄ ΟΠ 15. 
ἰλειιπάιις. 41 Ἔττιῖς. ἐν τε τῇ ῥωμα ων φωνῇ ὀυκυρθστφορος ἐν 

οἰ ὸ ςοΐςης ὃς σοα]είεςης, 425. 
ἅσω, πολ. ΊΔοςῸ αἰ ̓ ς Ὴ αἷρο ἔτι. Ῥαυ]ις Οαΐδτ.ς. 6, 

αἱ ἐν στερκὶ Γτουρτοκ. Γρούϊο τη 4Ρ Ῥάγογς 1Π σαΓ ΠΟ. 
ἰρεεῖςπι οδτοπάογς ἱησάτης. νὉ] τὸ πρόσωπον ὉΡ- 
ὙΓἰ νι] σὺ ἀ ΠΟ π)1}5 [γε δόπννε νηηδ. 
15 παν Ἐρηπιροῆτετ. 
αὶ καὶ ἡ .υ Βοπο αἴρει ργαάϊτις . [ταῖς 5 Β1ΠΑτῖ 

ται. εὐμορφίθ- ν ἐπαίτιις . Δί 11} ς ὃς ςοτιῖς, δυασοσ - 
ἴςς. ὅπου τερλα μῶν σὺς πειτὴρ ἐμός: τ ἴσως. δέξατ᾽ αὐ 

᾿ς [ἄς πὶ . ἔυτροσώπως δὲχεῦχει. τὰ εἰϊ. φιλοφρόνως, [τ 
ἰάὰ εἴξ. μαθοης ἠροοίεια ποπο ὶ,, Πππμίατιις »  ο- 

τὲ ςεφινονὴ λόγοις ὀυωροσώποιε,κ, μύνοις συυυϑεὶς κὶ διε- 

ὀνάφορμος, ἐχειιίατίοηε ἀϊσηι5. δυαεοῷ εἰσις"Θ. ἀπία, 
(οὐ ἀτίουν Ο] οςραο,ν οἱ ργξεςχτιις. 
οχοιατοτιὲ 9 πιρ ργατοχτιι. δυωερφασις ἐρον, ΟΧοιΙ- 

Σ κ καὶ . Βοπδση ἔσιι ΡΠ μγατῖ ΡιΙρΡάπι Ππαϊϑέπο. 1- 
ἱ ΐ 
γοΓοχ. ἴοι! 5. Ρ[εἰτ᾿ πυὺ τι ροπηῖς να]ο συ ρ πΙ5 Ρτς- 
ΟΡΠ.νεφικςε ἐκ γιωυακην ἀδυπῆ ἐρῶν τἦκ᾽ κοισυύρας 5 ἀντὶ 

ὃ 710 ὁ ρνεων»ἱ κύφων, ὧν κΚὶ λογισμὸς Ἱπῆαται. 
ἸΣ Πα ΠῚ. ἐπι Ἵ τιττὶ ἘΠ πα τττ τε τί πὶ ἜΧτῸ θοτατῖο. 
πἴθτις ατιάα: οἶα πος ντ]οαυήτιτν Πογατ. ὃς 41] 

᾽ ὙΠ) εὐπυγ 14 εἴτ, φιθιις ρα] μγας οἰπμε5 1ρΠ 

τ ἀπ. ΠΟ. δ) πύργος πύλες αὐδρων, 
γπἶται ἕο 15. 
δατίσατιις ἴοι πνιϊτιιπι Βατθα: μαδοης αριά Α- 

᾿νδὐπωλίθ- γῆ τεττα ἡτια ἀτάῖγο ἕδος νοττίτατοῖτξ 
ὉΠῸς5 σατο 5.6) ἐππὸς:ρΡΊτΠοτοη 11]. Οὐ, ξ, ἔλεον 
ὑλοῖς ἵππϑις χρώμνον, 
Β ὶς ἽΣΓΟυΔ ἢ 5 δεῖ 5 ΙΝ οππας Β . ; 

πρητα αχὶ αἴῆχα., πε ἃ γοῖὰ ἀττογάτηγ. ῬΟΪΠιχ 11- 
. τὰ ὃ τι ἐξονι ἐγκείυῆνα σιδυίρια 5.κἡ τειθὺ μῆμα, τι τοῦ 

ΜῊΝ 
ἸΣ ΟἸοπἀ1.σοσηπιθητιις ἤισῃς 

ΕΥ͂ ἐν δ63 
Εὐράξορτο πλδνραξ, Τοπὶςὸ, εχ δ πιο, ὃς ἢ μην δϑήῤῥημα αριια Α- 

Υἰτορ . ἴῃ Αὐδ. Οὐκ δτεσοζήσεις; ἐ τα ἑως ἐνραξησα τείξ, διχλα.ὅν- 
Θαξοὲκ πλαγίας 

Εὐραφὲς ἐξ. ὁ κὶ ἡφθσης ἤπτιις. 
Εὐ ρεῖαι γ ἀριιά ἩςΙν οἰίιιπι. τρόπεζαι δδεημήκεις ἐν ποῖς σκίμεσι πὔρατι- 

ϑεμῆναι. 
Εὐρέθοθοης Πιιοηεῖς. Οοπίτίπιις ο[Ἔ ρτο ἀυρέξθν, Ὁ δυρύς. 0.44. 

εἴωθας Ἀὐεῶς ἐὐρῥάιΘ- ποταμοῖο, Ργασσορτῖο αὐτοὶ οἰ, ἀϊξεῖο 
1ὴ γοσαὶςπὶ πη ςη5. ΠοΠΊΡΟΙτα σὐπὶ ἀϊξλίοης αδ5. ἰπςριςἡ- 
το ΘΟ μι Πᾶτορο  Γαστο δῦ πΠΠ ἤατ διάλυσις τ εὐ, 

Εὐρείτυς»δγὐ) ΡυΙο τὸ Βιιεης, ἰατὸ θτιοης. Π|44, ζ, ναῖε ὃ σατνιόεγτος 
ἘΦ Ὀρλεί τα παρ ὀχθασοὶ καλὰ ῥδύματα ἔχοντος, 

Εὐρεμα τορο τὸ ρος ἐ ἀριά ΡΠ ΠΟ επὶ Ἵ Βατίςηίοπι της άϊοιιπι»47ρε- 
μα Ὡρὸς πολλας εἰαὶ παϑων ὁδιωδας. τ τι, 

Εὐρεστέπεια, ας.» Ἰητι εἰ γ ΟΥ̓ ΟΥΙΙΠῚ 5, ἑυρεσιλογία, χαϊνολογία » 5111, 

Τιλοττιΐη 5! ροηςξ Μοραγθῇ ., τοσούτον 5 ὄυρεσιεπεια Ὡρρῆγε ὅδ 
ἄλλοις, ὅζο, 

ἘὉρεσιεπιὰ ἔθ ὁ ὰ ἡ γ ἐγ θοσῖιπι ἐπιιεπτου ΑὙ ΠΟ ρίλνεφ. ἐυρεσιε ποὺς 
«ἰείτριμμα διχων, 

Εὐρεσιλογέσν κα, ἡσω, π᾿. κα] ΟΠΠΘητΟΓ ἃς ΟΧΠΠΙΠτὸ Το ιιοτ,οορῖο 5ὲ 
Ἰοσιιοτ ὃς ἔθ! ΡΟΙν Ὁ. ἔχων 3), γα πλείω λέγειν» ἐγωνιεὶ μὴ δόξω πι- 
σὶν ὑμδδ, ἐὰ αὐαγκαήων ἐυρεσιχογεῖνν ςορίοἤιι5 νοῦρα βιημάογς, ματα 
ΕἸςινοσαῖ ξιιμίοτς νογα, ὃς ΡΊΙαττ, πιά ιτατο νογρα Ατῆση, ἄς 
Αητίοομο Ἐρίρμαμε 5 ἐυρίσκετο ἐν γοῖς χευσο χοείοις ἐνρεσιὰ γῶν 5. Ὁ 
φιλοτεχγων κυρρς «δ τορδυταῖς, 

Εὑρεσιλογία, [απ οἴτ5 Ραγο πη ὃ ΡΟ θη μος ργοβιιοητία ᾿οηϊξά 
ΟἸςοῦιν ου θόσιπι δ Ηποητία,, ἀρὰ Πιοῴοτ. δἰςυξσι. ῬΊΤατς 
(ςοιιη τις ΕΙατοιῖς Πα 1πιϊτατοπι ἰατιτυκ πέπγαις ἀϊχῖς ΕρΗ, 
11.38.1. ἐυρ εσιλογέαν, 

Ἑυρεσιχόγος κα, ἔχοι τι5»41{6ττλι5οἴο[ογϑ πὶ ἀἸ ριιταηάο. [ἀσττ,ῖ πὶ 
Ατὐοοἤ]δο, ἰὦ ὃ κὶ ἑυρεσιλογώτευτος ἀποινπῆ σαι ευςόχω, δίς. Ῥτὸ πιι- 
Θιαοὶ οτίαπη ὃς γογθότιμτ δι ηἀΐτατογο ἀοοὶ ρίζας» αιιαῖι Ιατρῖις 

᾿ Ἰιπ ραν Ρτο βιςης φλύαρίθη, 
Εὐρεσις είθυ,η" ἸητιςΠΓΙ ΟΣ] ΠΟ σατο. 
Εὐρετείθ,, Ἰπιιςηϊεπ τις. παῖς ΠΡ 4 8115, 
Ευρετὴς δ, ὁ ἰπιιοητοτ. ΠΟ ςτ.ἐυροτης γίγνε “ἥδ βελτιόνων, ῖ 
Εὑρετικὸς ο, ὁ» φαΐ νὶπι ἱπαραίομά (1 ἀοαμμΠιῖτ, ἐπιιοῆτοτ, Ῥὲ5 

τατοβιις. 
Ἑἱυρετὲς οἶδ ς9)}»1Π} ΘΠΓΓΙ Χ. ᾿ 

Εὐρετότνν δ, ἀππςηταβ ἶτοπι 4Ὲ} ᾿πιις τὶ Ρότοίξ, Ῥ]τάτοῖι. ἐς ἔοτ- 
εἰτι πο, τοὶ πηρῴγματει δια ΤΠ τοὶ μϑρ δειδεικ τοὶ μιν θάνω ταὶ δ᾽ ἐυρετεὶ 
(τῶ, τὰ δ᾽ ἐυκτεὰ αἴϑα ϑεών ἀπτηστίμἑιυ. 

Εὑρετξον,"9 τὸς ργαταμι πη αιιο ἃ ἐπι!επτοτγΐ ΡΓΟ τοῖ ἀπηϊοᾶς τοπίτω- 
τίοης ἀατανηποις μίώυτρον ΡΓα ΤΆ ΠῚ Ἰπάῖς!}.Ὁ1Ρ.1}0.4.6. 

Ενρν"κανατος. τὸν ̓ππΠδτιο ΠΟ ΠΙπιθητ! 1. Εἰιτ]ρ.1ἢ Ἠδριιθα.πολλών λό: 
γῶν ἐυρύήμαϑ' ὥςε αὐὴ ϑεινεῖγ, ῬΊατο 1π ΕρΠϊ. ἔφνῶια δὴ) σον ἕυρημαγ 

ταθιπὶ ἐπα δητιιπι οὐἵο ἀἸχη. Πποιῖπ δάμπιςητίτιιπὶ ἃς ἰηίρογα- 
τιιπις {ἐπὶ ἔοτὸ οὐ ἕρῥκαιον, ξἧς Χεπορ ἢ ἢ 7. αἰαξάσ, εἰ 2 με- 
δδιὸν ροσλήψοιντο . ἕυρημα ἐδόκει ἐῃ) 9 φυοά ἢ ̓ πἤρεν Πιροηάϊαπτ 

ΔΟΟΙροΓ Πτο Πρ τιιπη ̓ π!ρογάτιμη 1ά σοη(οτὶ. Ηοΐγ οι. ἕυρυμφοβέ- 
χευμα, ὅθωνδημα. ὅπετυχίατ»ἡ τὸ ἐν ποῖς μετάνιοις ἐσρασκόμϑρον, ὃς ἕυρα- 

μα ἕυρηκενν οὶ ε[ σοπΊρΟϑ. 
Εὕρυμον, ΕἸ εἰν οι. καλλιεπές ξοτίαη Δ ἐυρήμαν. 
Εὐρήμμων » ἑλοιιηάιις τ σοπτιγαγίμ πὴ εἰῤῥήμων γ ΤΑ τ15 νοὶ ετίατα 

ΤλμΙτιι5. 
Εὐρνωοσιμύν, ἔχ ει 14. 

Εὐρίωθ-,κ. ἡ 4] 5 ΡΟΙς τὰς ἀρηλβ. καλλιωρόζατος, 

Ετυρήρως. [ΟΡ .Π115. 
Ευρὴφοὐδ.. ὁ κα ὑοθεμε Βα εη5. 
Εὐρησιλ γει» ἴῃ βπίταττ ογατι οἷς σορίατι Γπηάοβατ, 
Εὐρητέίδ ἸπποὨἸοη 415. ΑΥ Ππορμ:νεῷ. 
Εὐρήτωρ, τορος.  ΠΙΙΟΠτΟΓοἱη ἘΡΊΡΤ. Ἃ , , 
ευειζθον, ὁ Ὲ ἤ θεῆς δὲ τ διε τοις ἀΐτεις ταάτς δι, ΤΠοορῇ. 

μἰοτ.1}..4.ςαρ.2ιαρια δι14.οχ ΡΙΔΙπη. Ῥαιυιά. δνρίζω ΚΑ  ΟΣΕΣ 
μώτι πείσης τὶ γῆσναιιοα τρίς ἐΧρομῖς καλῶς ἐῤῥιζω μὐῤω, δλνιιόνω, ΗΕ 
(γε υναλαὲ ξίζας ἐΐχοντι τ χαρρποιοιὲ ταγίμιπα δι]. 3: ῬΑΤΠΣΙ, 

Ῥίμπι. Ευρεζώ; ρΓὸ καλας ῥίζας ΧΑ ΔΘΘΈΧΩΥ (ει καλῶς ΠΣ 
κ, παιγίως, ὡς ε εἰ στάλ ὅυτον «αὐτὴν κὶ εἰπε ε μη να μέῤειν 5 1τ6 Πὰ ἄξιο ΤῸ 
4ιι4π| ρο πγοριλμῖ οχροπείοηναίοτε Ηεΐ κι. αισαις δὰ [ο- 
εὐπάπιπι εἀπὶ οἰΐετ αὐ εὐρρς. 

Ἐνειν,ιγίθ-, ὁ Γλρδοῖς πατΊ59ν ὀσφρητος» 
γὸς λακαΐνης ὥς τις ἔυρινΘ’ βάσις,» ΒΟΠλΙΠαΓΙΗΓβΑΡΙῚΙ 
Ατρ. λέϑρη ἐὐῤῥί᾽ων τε κευνων, δι, } 

εὐύχθι κοα οι, Ἐαάριις ΑἸΙβΟρΒεϊ.δυνώντανύργφο. ὟΝ 

Ευραῖτίζειν τὸ Διδυραπέζειν, Ἐπτὶρὶ πποάο τος Ρτοσαγι δί ἀριτατλ. ἐλα 

τη ξοτοῖ χη Ρσοῦὶ. [ει Ὡς. διὰ τί ἐν τοῖς ὑψιλ οἷς γ᾽ οἴκων ὁ ἀὲρ διδιε 

ξιπίζει, κα μάλιξα πεῖς δυδίαμς ᾿ς οὐ αἰτὶϑ αϊ δι ἀοτ (οἱοας γεητῖς 

Ἰχτὶ το ργοσάγί οὶ 
Βυρίπιθι Ν ΟΡτΉ 5, ΨΨ Ὰ 
ἀ ΕΘ ἢ πἤαβηισνε Ἐπ ισοϊποεγτα βάς:νοῖ Ῥοτίιις ἄπο ῥες- 

πίζω, χιιῖ νας θαθ.}10 αι ἀπ νδυλ]ατιις μεῖς Ἐν ραν 

τποϊτάτιτιίπάς δυρίπις α οπιηΐα ἀἰχῖς Οἷςετο δὰ Ατεῖς. ἐρηῖο 

110. τ4νἀς Βἰ5 υας 24 τυριι τι απ, 

(ισαχ ϑορθοοΐ. ἵπ ΑἸαὸς γχυ- 

᾿ Δ ΑΡΟ11.116.2, 

ἄμπι φιλῇ τηϊηίπια νεητὶ 1α- 

᾿ 

ΤᾺΣ 



6864. ΒΟ 

εἴταττοπο ἵπηΡ6}}} φαιθαητα 
Εὔριπος, α, ὃς ἘῸΙΙΡΉ 5» Πτατς ΓΟΟΙ ΡΓΟΟΙΙ ΠῚ, 4}15 οἵτ ἴητοῦ Ἐπ δααμη 

ἃς Ατσατα . ἰορτῖςς πὰ ἀς νη Ἂλ5 Δθ οσθοης 5 ὃς τοτῖος τοο- 
σποησῖπος τάππει ποραῖ οἵϊς γΟΓΙΙΠῚ ύατας ἡ 8.2... 1} ]}} 0 κι- 
ηἰςῖ. Αὐη οτος]. (ς πιππάο, ὅσαι κ, δῖναι «δ᾽ ἐξὸ δυείἴποις αὶ πορδιμοιέ. 
ὙἸταποίοττιν αὐ α]τλ,ντ ὀγριπθ- αἴσρωπο:οἰνο πιο ππεεθο 
οἰ ταςογτα ἢἀς,Ἐταίπαιις 1 τᾷ ΟἸΜΠ τα, ὄλραπος τύχη», ξοττιιπά γὼ - 
1[Ὁ1}}ς. ἀὔξιπος διαύοικ 5 οωρίτατίο 418: δεῖς ὅς 1Ππς ἔογτασ, Εὐ-. 
ἕάπος 9 Ρίταϊο ἜΠΗ, {ἀὴξ ἔο Τα: τὰ [πε οἰγοι τας Ρτο {ε- 
Ῥτῖδ» ψιογιιαι οσα του ροτγατῖα ρας οἰ οἰἔγα Πιόγιηῖ 9 πὰ ἃς 
ἀαιιατιπι ἀτπιέξις. Οἱςοτο Π1. 5. ἀς Τιορτθὰς ἀιιέξιις ἀφυατίιπ}» 
4πο5 11 ΝΊ1ος Εατιρφίαιις ἐλλεροῦσιδι οὐιπὶ νἱ ουῖτο ΠΟ ἀγ- 
τηζονῖτὸ ῬτῸ ξο Πα, Τοίςρμ.. ἐς Απτίττατλ!. βαῤι αὐδαάγεγῦν δδρεπον 
μέγαν ἡ, βαϑι ρα οἰπάοπι οἰ οὐ τη, ὐκ εχ εἴον, ἀρτά Ὀῖο- 
πνἤμνι Παϊϊςατη, δὔρεπος νοὐτῖτιγ ἀὉ Ἰητογριος, ἰἀςα πα ἃς [τ4- 
σαιμπα. Του ςμῖο οἱῖ σΟμσορτασλ πὶ Δαιιατιι πὶ.» δδχη ἦν υδά- 
τ φὩρὸς ὕπονὸ χίλι τῇδ ὑφώτων, Επτατῆϊο [μὰ Ῥιθηγ: 
Ῥοοίαμι ἐς Πει! οὐ ἷ5. ΑΡυα ᾿πτην ΡοΙ σοι [1.9.6 ἀρ.1. 6)- 
Ειπος κὴ αὐλὼν αὶ πορ ϑ'μὸς ἀἸσίτιιτ. ἔγοῦληπι ἃς τηαγις ἀη ρα τα ςιι- 
ἀπ σοῃτγασίαπι οἷς ἐδϑημός. παι ἘΠ] Ήπιις. εἰς σοπτίπεπς ἡτιὰ ν 
τυίπαιις πιατὶ ΔΙ Γαἱτιιν. ντ ἀϊχῖς Οὐλάϊις 5 άσιογα δίηᾳ ἤι5 
ὈΡΡαβηδης Ἠιιέτίδι5 {Π|πππιι πα, ἔγοτιιπι ν εγὸ εἰξ ἀπ ραίξις πια- 
τὶς Ηϊιχτῖς αιοπ φοητίπεης γεγίησιις ἐχοῖρῖτ: ΤΠ λ π Βδ᾿ πᾶς 
ῬοΙοῖς 5 νπία9. ταητιπι Ἰέτοτα; ἀετγλέξῖο πλασηῦΠη Θγγαγιιπα 
ΦΟΠΊΠΆΪ τε 211) 40 ἢ ῃς Ἰερίευτ,ΐνα 3 5. ἡ ϑείλαῆα ἘΝ ΠΣΣ, εὗσα ἴὸ 

γίως Ὁ διαιρεῖ, τῶτο ϑτελάπίης αὐλώνα,κὺ δ ραπον "ἡ πορϑιυὸν δεῖ καλεῖν, - 

8: ὅσαν,[ς ςοητγαγ ΠῚ ἜΠΕΝ Ποτγιρτιιγας 9 [τἀ νογιιΐη αατῆο- 
ΤΊ5. ἃς τοῖ (δ ἤιτη ΡογΟΙΡΙς8. 

Ἑυριπδης, ε6.. ὁ " ἡγτοςίρτοῦσος 5: Πτι5 μαθοπ556γρίῖςι5, ΕΠτῚΡΟ 
ΠρΆ]]Π15 ὃς γεσίργοςο πηαγῖ, 

Ἐυϊρίσκομκαιἴπηροττο, οδτίηςο, ῬΓΟΠπιογθοτ ἀρ  τοτ, δλρυμῆθοι τεὶς 
σιτήσεις, 14 οΠ, αἰ οιτῖ, ΑΒ (ςἢϊη. εὑρίσκομαι τιμίω, ὃς.) ἐπ ΟΙὮ ἢ, 
εὐἱρησο αὖνοι τίω) σωτυρξαν, οδτοητιτγὶ ἃς πὰ έξατι (τε πγ: ΔῈ [Ὁ Πϊη. 
φερξενίας τινὸς εὐ η"ἤροι ἰὰ οἰτ τυχόντες τῇδ Ὡροξενιωών ΠοπιοΠει. 
πρὸς Λεπῆ!, τῇ υἱρ γδ χεείὰ τῇ “δ εὐ ρισιουΐων τὰς δ'ωρεαξ, οἱ σύϑαν- 

γοι μείλις-α διευ τνταὶ τιμᾶν. πλέσιον γὸ ὃν αὖ βύλωνται αϑοφ χοῖ μά ἐ- 
; τοίην. πῇ ἢ τιμὴ κα τῇ βεζαι ὁτυτι, τα ξρσὶ ἐκ] δήμων δωρεαὶ εὐρη- 
ὑσετε σας βελτίοις, Ετέηαια [ὶ ντἰ ἴτάτοπν ΘΟ τιιπι [ρεδτετίς αὶ 1τ- 
Βογα τατος ἱππροτγδητ » 41 ἀιιοηιιο πιο Ὁ φάτρι ιιπτιγ» τν - 
ΤἈΠῊΪ ΤΠ ΧΊΠΊΟροτα Ποποίζατο πιιπΙἤσοπεῖα ροίπιητ. ντ αι] 
σοπξο πὶ Ιοσ  ρ]οταγο Ροῆτης ιοπὶ ντἤιπὶ Πιοτῖτ. ΕΠ διι- 
το οὐ οξ ὅτε! ΠΊΘΟΓΟΤῚ κἡ λα (εῖν αὐϑ' ὧν τις ἐδίωκεν, 7 δυυργέτησε, ν᾽ ἐς 

πονήσει ΛΟςΙΡ τι ΡτῸ ἱπιιζηϊου εὑρήσεται Ὡρᾷ ἤν ΠΟ ΠῚ ΟΓΙΟΓΙΣ 
'λοοτε, Ποηο Τἤςη, Τατογάτιπι! ἴηι πα] τὴ ῬαγτοΠΊ,ΡΓΟ ἱπουάετς 
ὃς ἱπηρ ἀρ οτος ΟΡ Ποοΐ. αὶ ταῦτα πείντει σοῦ ϑεινῦγτος εὑρῳίμίω, "νας 

ἤπτπ «ἦς Ῥαις πὰς ἤτπι [ογτῖτιις, Ρα δ η, τέλθ- τῷ βίου φατὶν εὑρέ. 
τι τοιδτο, 1 ς Οἰςογοςςοσποιλοη οχ σοητα πιο Τα ἀπ  Πἰτ ΓΕ ΠῚ 
ἀῆοῦ Ὁ δ Ῥοτῖο, Τάςφην Ρακίμη. οἱ ἢ συμμαχίας εὕραντο υϊ Δακεδω- 

μόν μι πῆς φωκίων ζιμίας, Ραμα ΠΕΣ (τ ὃζ Ροροπάεγιης οδία- 
ἄϊι 1 ἰέτιπὶ δπι ῬΒοςςΠΠΡΕ5 9 ΡτῸ αἴϊοηθου δι τηπθηΐο. ατὸ- 
Θοτ ὃς τας ὄγοις τῷ παιτ εὸς δϑεζητῆν, βασιλείαν ἐὔρατο. Ῥαιὰ ἴη Ῥ]ιο- 
ΞΟ ΕΝ ἐς νὼ ᾿ὸ τελεῖν ἐς εἰμφικτύογας εὔξαντο ΟὈτιππδγιίης 

ντ ἈΔΠιΙΠλογάγοητωτ ἴΏΓΟΓ ΑπλΡΠΙ ἐγ ομαδ, Εὐρημῆν - οτιδῃι ἸΡΙΟ 
εὑρυκώς Τειηο . πῆρα ὶ αἰδαώρεσβ. ὄτε μικρὴν ὅτε μέγα εἰσὶ ὁ πιο εὐἷ- 

ρημῆμοι “Ἶ( ὅτε εἰρίωυϊω ἐ ποιεῖ ὥνε κεχθέντων. ας γ 5» στὶ χαῤις οἱ μεγε- 

λαν εὕρατο δυσκλοί αν]. οἷ ρΟρΟΓΙΓ, τ πὶ ΡΟ υἱὸν δ ἀσρτομοπ- 
ἀἄοτ,ειμη [πῇηΐτιιο. εὐἰρηυζσίθ-, πη τιι5».Βιιάσρι ΤῺ ορί. «αὶ τὸ- 
Ῥογτ,αΤδσμτιις. 
Ἑὐρίσκω, μι σώ, ποκα οἰάρ, β, οὗ ρον, ὐπὸ τῷ εὐρέω. Ἰηπςηἶο Ἰδαοβο, 

Ἔτιιο »ἰπ[πίτηο, αἱ Ἰοσιιοτηίπιροῦγο, »ςραἰφξτο,ςὈταρατο., εὑρίσκει 
πὶς τὸ ὃν. εξ δυρίσκει ἢ) τὺ  φδυείσκει τὸ αὴ δ ΟΧΚεμορὶι. αἐεταὶ εὐρησής 

σοΐστις μα ϑύσει τε τὴ μελέτῃ αὐξανουμῆϑας. νἱντιιτο5 σοπιροτῖος αἰ{ς1- 
Ῥίϊηα ὃς Πυιάῖο αὐιροίξοε. εὑρήσεις Φ ΤΉ, ΑὙΠοΡΒ αριιά Το, 
εὗρες γὸ χάριν αἴρᾳ πῇ ϑεω, ἀφοῖρίτιτ Ρτὸ εὕρω; γΕ] εὖρε. αἤσοιτα 
ς55:Βιιά, οἴῃ. 

Εὐφις Θούν, Γοράγαθ1}}1ς. ᾿ . 
Εὐρρέν,μοίσω, δοης ἤπιον: ρρηοοῆς βιιάτορτο ἔο]Ἰοἶτοῦ ἀβογο; 1.ε 

πρῴῆειν. ὁνερήτεις ρτο ρογαθ τις Ἐρ ξϊετο. ῬΙοῖτιι ὅς ὄνεῤω,Ρο- 
Ινδ. δυρώσειγτος πὸ φρῴγματας το ξε!Ἰοίτον Πισςοῖα, αιιοι ἢτ ὅταν 
Ὑ7᾽ γοιιῦ ηἰ πορῷξις πιερχωρεῖ. 

Ἑρρῥια, ας. . ἔα ΕΠ 1τὰς βιυιοηἀ], ἔα ἢς ἀςἤϊιχιις. δυπορία, ΑἸοϊάαπιας: 
Καυσυπἀἴτασοῦτο ξε!οἴτατο ὃς ἀξβποητῖα, ΡΙατο ἀς 1 οσ.. δια τίν 
οὔφοιαν ἴδ τρώγματων,ἱς ΡτΌρτοτ τὸς ργοίρετγὸ ὃς δά νοτί ἥτιςα- 
τοϑ. ΡΠ αταγς πη Ῥογῖοὶς, 

Ἐὐρρίζητος ἰδοῦςης ἤτορεις {χρῖττα, ἴῃ Ἐρίρϑε, 
Εὐρφκλυδων ων. Ἐπ ΓΟΔΠι1[0 5 ν οητιῖΣ Τυρμιοπίξεις,ν ἀραδ Γι- 

ζἀπ| 7 04ρΡ.27. ἌΝ Ἀροϊῖο!. τυφωγικὸς αϑεμος ὁ καλάμην Ὁ. ὄυρφ-- 
κλυδῶων, 

Εὐρὸν, κατ  ἀπ1π|. 
Ἐ εὐγαϊ τό δρρυ]ς τὲ τπδπδηβγαρι!ἃ δι: 4. {πα [ιίροξξιτα, 
Ἐν εόνοτος, Ἐπ ΓΟ ποτα νοῆτιις αν οτίοπτο πγύογπο [ρ ΓΑ) ρ] ες 

«ις ἀϊέξιις Ψιταγηιῖις. 6εἰ. ΠΡ. χ.ςν.3.5. ΑὐἰΠτοτ, Π.ἀς τπῖ(ο, 

ἀνᾳόνοτον ροηΐτ μεταξιὶ εἶρρν κα υὐτοχιλητῷς Υαἰταγπιιπι διΑυϊετᾶ, 

ε ὸ 4 

ΕΣ 
Βοος εἴτοῖητου πλουϊάτοσι ὃς ΟΥἸδητο ΠῚ ΒΥ δου παπὶ ᾿ 

Εὐεοθενο δος Ὁ] Βτὸ ΠιςΠθ»πηοάτιπὶ [ςἸ]ὲ Ῥεαφην αὶ 
ἴαοβλὲ ἁσὶς ζατο εὔρριω τὸ ὁ σώμα [ὰ δ τΊσι:πὶ [} 
ἐγσροο πὸ «ὐὔἴξρυω τέ ἅμα. καὶ ἀμφιλαφῇ ἣὲ διαλοιαν , 
τξωγήσεις. ἡ 

Εδρφς»Ἐ(.»τὸ, [αχίτας, ατϊτυιάο, ΑἸοχ. ΔρΒγοά, εἰς εδορὲ 
ᾧ ΤΙοπευτη ργοάιίςογο. 

Ἐν ερεγγδ) ἘπταϑΝ ΪἸταγαμσ. Απζοτιάς πειπάθ »τδρρικί 
πὸ ἀνατυλ ἢ ς σιιϑεχεῖς πνέοντες αὔεμιοι 5 νΟητὶ 4118 

ἢὰ ἰαητοεῦερι ἃς υϊταγηὶ ἀϊοιμπτιιτηϑες, Τάοπι 1 ΔΟΒ ΕΝ 
Ψψω εὐρων καικίας μὰ λέγεται» δ ὅπ τα "2 τῶς Ξερινᾶς, 
πὶ πίων αἴεμος, ἀπυλιώτης ἢ ὁ στὸ “δ πδξι τὶς ἐσημερίνο 
ὐπὸ καῇ αὗξὶ πεὶς ", χἀμεραναὶ ὶ  αἸτα ΓΟ] ΠῚ ῬοΥΓῸ ἰς ( 

411 πα ίοιτιιτ αὐ οτταπι (Οἱ Πιτια! οα, διιδίοϊαπας 
(ἰπα]ς πη, αἰ Βεισια πὶ αϊταγηιις. ἱ 

Εὐρριςίνεας Βιιςης : ἐς ὁτάτοσο. οἱ]5 οτατῖο ξο οὶ εγ β 
ἄδφλτιιν. 

Εὐῤῥαφιὶς, ἐξ, ὁ ὐ ἧς ρα] τὸ ἴσα σεπὲ φομἤατιις: γςο 
δἰ ξα πη τα Πυτιιγαπι μα ςησοντ ἐὐῤῥαφὴς μηρὸς ἀρ 
ἀς πε οτθὶς. 

Εὐβῥεί της. ΓΟ Ίλ. ΠΩ 6 ξ, ΕΧΡ. καλαὶ ῥεύματα ἔχων, 
Εὐῥῥιγρεύρον, [ὰρ εἰς πατ᾿5:ορ τκεταπι φαπιμπ. ἐ ὐξῥένων ἄι 

Ἰοηΐιι5. 

Εἰὐῤῥοίθ-. ἐυρρος ἀξ ἢ 5, ΠΊΤη]ς αἔβιιςης. 
Εὐρὺνρτο δυρέ ωφοἰατἐρ μεγάλως πλατέως.δυρὺ δὲ ῥέων νρτο εἰς, ϊλο 

114,6. 
Εὐρυαγη 9... ὁ παοης ἰατας Ὑἱ5. ῬΆτΟΠϑ. 1144. .β » ἕλοι! 

γι αν)14 εἴτ σλατυ οἱ μιφούον, μεγχέλίω εἰ γε) γὸ τοὶ ἰμφυδι 
τοΓρυ ς5: ἱ 

Εὐρυαλθ: γήντοττα (ει τορῖο ἀπ ]α ὃ ράτεηδ. Νόπηι 
λϑιο 3), γαίης πο)λοὶ,δζς,Ἰ. πλατείας. Ἐτ ἐυρυάλως χώρᾳ Ρ 
ΤΔΡ.10.ΤοΔποχώρης δ᾽ δυρυάλωθ- ἐρηροῖδα πεζενεάσας, 
ΠΑΓΙΓ Διο Πγ δ ρυαλως ον, ἃ ποπιίης ἀλωα!, 

Εὐρυξαζεινἰατὸ στα Πγ1. ταί, ΟΝ]. 
Εὐρυζατεύεε, Ἰπιρτοθὶς νΕ ΠΊΟΙΙ 0, πογηρεύεῶζ 9 φυἱᾷ, αἱ 

φιοίαην ᾿ΠΠρηϊ ργοάίτογο, ὅς ἔμτο (οϊξα ΠΝ 
Εὐρυξάπνς»νο! ὀνρύξατος, ὁ γΑἔοτον εὐ ἤιτιις, αἴλιτιις, 
Εὐρυζίης,κ, δ ]ατὸ ροτεης Ηςἤοι], σείτων δυρυζίης ἐγύετ : 

δης. 1 Π Ἐρὶρ δνάτη ἀν ρυζίης Ἀπόλλων, ἐς πι,]ατὸ ροτὶ 
ναὶςπϑ. δι 

Εὐρυγήνει 9. αὐῶν, [οι τππὶ ἰατας μα θθης ΒΟΠατΑ τι ΠΕ ΟΝ 4 
᾿ποτγατιοηϊς ΝΟΠΠιΙδ, ἢ 

Εὐρυϑιαΐα, ας," σοποϊητά55 σοτροτίβ ἤθσοης δὲ ἀρτυσὶ 
στη τ}. 11.18.ςαρ.τ.ς πιαποα; ἱποβέομα νοοιπὶ ς 
αις. "8... Ποτου.υπιοτὶ νοπΠ5.άταιϊιο Ὁ ΠΑ] 
νηάς πινεῖῶαι μετ τινί ὄυρυϑιαίας γα ΠιιπίοΓοΚ ΠΙΟΙΙ 
«δοὶ κόσμε, 

Εὐρυϑαος,, δὶ φΟῊς ἴημα ρτα!δ) Πιιπποτο [15. [ξιι5, Απ 
Μπ|. ΑΠΪπι. Ἂς Ὑγταημο αἷς, ὅδ ϑοιγικὸν »ιἐφον ἔχφνγ νὰ 
χθι τὸ ὄρνεον κἡ ἔνρυθμονιαζα σληταπῃ Πιδιιοῖπι γΟτ 
Ρίαςεῖ: τλλ οἷς οηἦη Πσηΐῇςαῖ ποι τοι" Πὶ ἀρτᾶ 
τἰοηςιη. Τ ἸςΟρΡ ταί. μηῖο. ΠΡ. 3.σρ.20.ἀ1οῖτς (οτθι 
ἐξ πῇ κόμῃ,},ςοπδα ΠΟ ς Πα Πη. ΑΠορθαη. ἔυρυϑωα 
ΠΟΙΠΡΟΙ "ἤτος ΡΓορτο ες ἀϊχιίτοέυρυϑμος μουσικην τπαῇ 

Οτλντηηλῖς γογίιτιτο Α τήτοτ, 8. ΡΟ] τ. ͵ 
Ευρύϑ μὰς »σοῃοἰπηὐραρτὸ ἀσοςητοτ. ἃς ἐνρυϑμας ῬΓΟ ἐρς 

ἔ ὑρυ: ϑιμα βαδηζειν,πποτοϑὸ ἱπόθάοτο, ΟΠγγ ΟἹΈ, 

Εὐρυκοέρἑιωον δέμας, ΦΟΙΡ 5 ἰατο 5 ἔειι γαίῖο ὠρῖτς. Ὁ 
ματ.}18.3. Ν᾽ 

Εὐρύκερως βοῖς . δο5 ααΐ οἵδ [τὶς ἘΡΙΠΟΝΣ Ὑπεοετίιοῖ ἐς 
πιοη Ρτορτήιπι δηἐ πα ]15.ἀς αο ΟΡΡίλη. μδτοῖ το 
πατίοηο, 

Ευρυκλέϊπω ἀπ πὶ ἀταις γεητη σα], 1 ἰ. ἐγζατξῖται 5 
τῆ δη] ΠΗ ἴτὰ ἀἸϊ πάντες οἱ μαντεὺ ἐμῆνοι, ν]άς (Ὁ 
Πρ ἱη οἰ ς Υδ 1. Μιμηστέμδν Ὁ. ἢ διυρυκλφες μαὺ 
εἰς δοηοτρίας γαςἐ ρας ἐνδιιὰὶ , κωμῳδιχρὶ πολλοὶ χέαξϑε!, Υἱ 
δος. ᾿ 

Εὐρυκέας,. Ἐξ οἶς. μεγαλόγοις. μέγα ἰχιύωγ,ατ Ευρυκ 
πολυσΐσερος » Εἰ} πολὶ οἱ χοιλώματα ἔχρθστε, ΠΙΟΠΙΔΙ 
αυΐτιις ν οσαῦαης τεὶ κοιλώματα, ςατιίτατο55 [οἷ σαὶ : 

ἀὐτεπὶ ΘΡῚΓ]ν. ΤΠ, ' 
Ἑυρυκφείων,οἸατὸ τοχον γροἰατὲ ἱπὶροταπϑ,ν οἱ ον 

ρυκρείων ἀγαμέμνων.,., μάρέχος κρατκ κα βασιλεύων, 

Εὐρυμιέδῳ; οἰ ρ»[ατιὶς ατβο στ οτη Ποῖος 
Ευρυμέτωπος,κγδ κα ἡ, Βα θης ἰαταπὶ ἔσοιτο, ΡΙ ΕΗ ς τ 

ἨἩεπο άπ, 
Εὐρυμνάσω ν ΗοἰνεΒίο, οἴ ἐρόνπ σα), Δ οτοπτὶ ἀκ ὑυρύμι ᾿ 

Χχϑθον- 

ΕἼὙρυμνίθονα, ὁ σαὶ Ρογ σα υϑπιηΐαπαε ἱπτοτ ἀπλῖσος ἰαΐπι 
ταῖς ςοπατιι. Ὁ ΕΗγγταμὸ ιοάαπι αι 14 ἐφ": 
{τοτεπὶ ἃς Ῥο! μζεπι: 

Ευρυμίω, μευ ἀΠ]Δτο,αιπΡ 09 νεβῖφο,Αφουιῶτ, ἀυριήρ τ 
ἀἴασι Ἰατοτοα ροάποπὶ]αχοΣ 

Ἢ 



᾿ ἢ 
εὖ ΡῸ ΜΝ 

ἀσφαλέφατοι ΥἿΓΙ Πιιπιςγὶ5 ΔΠῚΡ] ς ρ γα ἰτῖ»ποὴ 
Ὁ11. 

᾿Ἰατα σλατυεμφοδος δι} 4, πλατεία ὁσῦς, 
ὁρθαδοὴς ἰαταϑ ν]λϑοδυρυχωρος, ράτοης, ΗΠ οάϊις, δυτοὸ 

ἰηςοὰ τοῦγὰ ἰατὸ ραζοπτι. 
ἰατὸ [πη 5,1Οἱιῖ5 Ορ᾿τλστοη δυρύοπει ζεις, δ᾽. ξ, υγερίω 
ἐ ζει ἐφράστετο, ὅζς, μεγαλ ὁφωνίθ-, ̓ πιιδπἴτι ἃς ἴῃ Ας- 

χα, αν δῦ ρεν δ᾽ ὀυρύοπαι χρονίδίω, ὅς ον Βὲ Τπτοτρτα5 5 δυρύοπει, 
ὀφϑτωλ μον οιῆοσὶ «δ ὥποις ν» μεγαλόφωνον ᾳϑοσὶ τί) ὀΐοι, ὁ ὅρι 
Ὦ ὄυρύωψ. Ὶ 

δ. ΠΌΤ ΓΟ ΠΡΟΡ οι. 
ατίοϊ ἘΧΡοπιιηῖ ποι [Ο]τπ| μεγελ ὀφωνίθο, (ἃ ὃς με- 

οὐ, οἷ, ΒΔ ΦὩ5 ἰατοϑ ἔειι ἀτη ρος πηρατιις ἴτο πὰ παρ οπς 

ἐγιὶ ἰάτο εἰς ροάϊος, ΑΥΠΤΟΡἢ.νεφ. 
Ρόττζα [δὰ ἤρατίοία, ει. 
ὁ κα ννδσρυοδειθ., ατος παθοις πιδαζιις: 

χτὲ Ἠϊιοη5. 
σις» ΑΡΟΙ ΠΟ η.:..ῬΠαῇς ἴατο ἍΠι60 πιαπᾶπς, 
τιιτοἰαχιισ ἀγα ρει ἤρατίο πιο πλα τις, ὃς ὄνρ ἴα ,) πλα- 

πι.11114.β. 
Ἔρταηὶ νοὶ Αἰδοὶς ροτῖτις τοπιρ]τπῃ, 

μάθοις ἰΔτιιπὶ οἰ γρεῖιπι, Ἐρίτβθγοη Αἰαςῖς ἀριά 50- 
»υσείκη-» ΕἸΙΓΥ ἴμοος ἥ]Πτις ΑἸἰδοῖς γ) ΡΙατατοίη δοίοης. 

ὅθ τ Ροτοηβ»ηα θη] τοθοτῖ5. μεγολοϑνεγῆς, μεγάλίω 
ῶν, 

οὐ κα ἡ 9 Ἰάτατη μαδοης Ἰοσι!απι ἔδιι σαρ ]απῚ 5 ὀυρὕσορον 
τιῖπι ἐς ρας τιιπη.ῖπ ἘΡΊρτ. 

τ δ καὶ ἡ»ροέξοτο ἤις, Οοἰπτα. ΡΙΙη. Βαδεης ἰάταπι Ροέξιι. 
15. γά δυρύς ερνίθ-. ἀϊςίτατ Οὐ Διπιρίοϑ {Πη1|5» ἔδιι ἀιη Ρ]ας 

ἢ 4185 Ραπάϊτιγ ὃς ἀἸ ΕΗ Πα τιιγ. ἷ 
αι ρεέϊοτς εἰς ἰατο. τεὶ ὄυρυς ἡϑη.9 φιια Ππθεητ ἰάτιιηι 

τον οὐ αὐ ἡγαι] Ἰλτοίογς οἰξαιυτ οἵξῖο. . 
κ᾽ αταις»α ΠΡ τς Ν ΟΠ Πι5. 
τς ἡ ἰρατίοστἰαχ τασοἤραιι! Ιαχίταϑ.δυρυχωρία πκοιλό τας) ῇ - 
τίσι. Οα! οη,ἃ Οἰαιις, 

ὦ δ απο ἤϊιοη5» Επτῖρεν δὲ ταπηθη νἱάς ἡτιοὶ ἢτ ποιλθη 
τῇ ὄνρυ τέρῳ φωτὶ ἴῃ; ἘΡΊβοτ. 
ι)δ΄. ἰλχὰ ὃς ἀπ ρ]α Βα 5 ξογδιτιῖηδ. ἀρᾷ Τ᾿ ΠΕορἢγ. 
επῆι , ὅϑεν γὺ ὄυρυ' πρυπα κὶ διαμγῆ ταὶ λα μιπεὰ ἐ). Ιεβο δν 

{ϑγρεης. δυρυφυ εἰς κρῖν Ηοπι. 1. τὸ ὅ3) πλάτος κὶ ὄθηπολι" 
παυῖτ ἐάν Πηῖι5. 
ἀσπὶ σοετιι5 δέ οἰιοτὶ  ἔνϑοι δεν δυρυ χορόψειν. νπάς ἔὺ- 

᾿ακεδιαΐμων ἀϊοίτατ, ὁδι ὅ.14 οἴ, πιρ]4, πλατεῖα, μεγάλη: 
ΠΏ χύρος , Πηιιτατοιώ ἴῃ 65 αἰ ὀυρυ χορον μυπφεληοσον » 14 

»μεγάλίω, [ρατ᾽οἴαπι μα δτοττι ἰαχιιπὰ του ΓΟΥΙΠῚν 

ἰατίου. Αστοσ.2. Απῖμι. 
οὐ Ἰοοῖ Ἰατίτιιάο ὃς δι! τιιάο: ςαπιρ οἰ Ἐγὶς ἰτῖτιιάο, 

ϑ» ΠΡ ον σαπηριιϑ.ἐν ἔυρυχωείῃ 91. ἤρατο ίο ὃς ἀροττο 
ἴπ ἀροττο πιᾶζο 5 ΤἈιιογά. [10.7. ἐπανῆγε τὸ ςρατύπεσὸν 
ὡρέαν, ῬΊατο ἴῃ Ἐφ. φοξεέμν Θ- τὸν ἔκπλοιω ὃγ ποροσεσὸ- 

ενὸς γίγνοιτο αὐτ᾽ ὄυρυ χωρίας. 
βατίο Πι5.ςαραχ. τὸ δυρυ χω ρότοιτον 5 11 [1 {Ππγῖ1πὶ ἴρα--: 
0.7. ἔυρύχωρρς ἡ ὁδὸς καὶ ἀποίγεσει εἰς τίυ; εἰπώλειαν, 

πιᾶσπιιτν Βα θης ΘΟ Ἰ] πὶ » γ 4115, δύρύΐοποι κρογί- 

Ο[ας. ἐυρώγεα πεντάδα «-αφυλῆς οἴῃ ἘΡΊΡΤ. 4] ητογηϊο- 
δῆς ΦΓΑΠΑΤΙΙΠῚ. 
αὶ ἡ πιατοϊάιιςοςατῖο Πι5»ἤτι! ὃς (χπαΐοτς οἰσῆτιις. εἰ - 
ἀἸοῖτ ϑορμος]. ἴα ΑἸᾶσε: ΥδῚ ΓὨτεγρτες ΟΧροηϊζ σκο- 
δ τοῖς ἐγλησιν,ἡ σετηπ ἡ “νγ ἔγϑει ἐχρογίστε μι, ἤγρωω πίω 

ἡ κοῖς τιῇ χεόνως χα: ἤτιι πος οδάιιχῖς ὃς [πα]Π14ος τοά- 
τὶς ἀλατιιγ οἰτατοτίμπης ετίδαι αἰ ἐυρώδη οχροπάης 

ἐν ὕρυχώρονς 

δον ἐγπιὶςαϊο 5. 1πα τοὶ ἀτς.ρατγ 5», [401] ]ά τις, στεωρῦς. 
γα ΠῚΡ]115. ἴατιι5, Ηεο ιϊι5. β σειν ἐς ἐυρώεντεε δόμον 

ΟΡ ΙΟΟΪ. τείφ ον ἐνβώενται και ϑέζει ) (ει ]ςτιπι ίξη- 

Ἐποδγοίι5914τιι5. χείσμα ἐυρωπὸν, ΕΠ ΓΙρ. 
165. Πτιι55 ριιγγς άο, μιιιη1 41:85» σάτῖο5 τογγξηὶ γ8- 
Τ5 ΤΏΠΓΟΥ. ἐυρὼς 9 σκωλὺξ ᾿πτογρτοτ! ΑΥ̓ΤΟ Βα ἴῃ 

ὑγρότης σεσυπῶα. (Δ Πππ ἢ. πέδιλα ταὶ μὴ πέσε γήχω - 

, τία) ΤἈσοοτίτ. αἱ συὶριγξ ἐυρώτι παλύύεται. ὃς Ρτο Βο- 
1ΐῃ Ἐρίβτδῃι: τὸν δ΄ ὑπδροιδαήγοντα κκτέχ πεῦῆα μῆρη 

βοῆς Ἰατιμτετογοιπι, σοΡ Ποοΐ. ἐγδ' οἱ πλατεῖς οὐσ]᾿ ὦ 

ἘΠῚ ὁός 
χεῖρ» Οὐχ ὅλον εὐρώταν» ὁν᾽ ὅσον ἐδιυΐατο ἀφο ἱπατὰτ ἐυρώτας Ετι- 
Πατ,Οὐν 1.4. 

Ἑυρώς ερρργξοττίοτοοαρ. 8.1}. ϑαρ  θητία", 
Ἐρωφέω, μι" σω;π ον αἰ οΟ»ῖ, χπλις [υπὶ. Ν  οὐττι Ὁ]. 
Ευρωςίαγας, ἡ γ[ληϊτα5. ξογτί τι, Ἀγποίτας, ἐδρανῆς ἐυρωςία γτοηιἷς 

γαϊοτιιάο, αζα ἐς ϑεπεέϊ, 
Εὐρωςος, 69 ὁ, Δ ΠΝ» ΓΟ Ειι5.ουτὶ σον γῖδιις ναϊςηδ. 
Εὐρώφως ΓΟ ετέ, εὐρώςως ἐώεγκε, ἑοστίτον τα] ΠΡ ατατοῃἰ ἈΡο- 
ῬμτΒΙΓάσοα, 

Ευρωτας,»δγδ) Πυῖτις 1,ἀςοπία: ὅς πηςπιθτίιπι γ τὴ !ς. 0... 
Εὐῥωπιαω; τοι [φητῖο, ἔτι απ οσἤτις » (αἶςο, Ραττοῖσο» ὦ 

ἐνανπίον σιιωυεςηκένα!. ΑΥ̓ΠΤΟΡΗ ἴῃ ΝΝ δ }115, ἐμοὶ γὸ Ἰώ αἴ γροικος ἡ δε-- 

τΘ᾽ βί(Ο.. δυρωτιών, ἀκόρητος, δυρωτι ὥστεν ἀποφοραν γοςαῖ Ὠιοίς,οο- 

τιιπὶ 4.185 πτιιηὶ [δ πτίμιητ 9 4!ατά τις Πἰτη15 Τπποτογαογαῆς » Ὁ 
ΠγΠΙΟ ΝΠ αιοηάλπι το άο] οητ, δι δυρ τών, σκωληκοζρρ, 

Εἰιξ, ἐξ οηιι5»ἔογαιο ἢϊ5. ΗΠ ἀ, ἐνὶ πτίςς ἰαποτοῖο, 1, μέγας ἡ ϑιᾳλός, 
ἀϊσάτιιν οτίαπη ἡ, 1. ἀγαϑτὶς, σλατιξ, μέγας, ἀφ᾽ ᾧ λοιυρὸς 9 ἢϊς ςητν 
ΙΏτογρτος, μετ νοτὸ γξ ριταταν εἰς σοηϊτ,ἐῆίθ' μοῦ πιοῖατης- 
ἤῃ ρτὸ με", ντ ΟὐγΠ ξ, φιλότητι ἡ αὐ 2οῖ φωτὸς ἐῆθ-, ἃς Οὐγ . ο» 
πάσα γδ αὐ ρὸς ἐξ.Θ- Β]Π τὶ ΒΟ ηὶ νἱτὶ ροπῖτ. Ρ]αγιέάων, Δ, θοηο - 
τλμ ντ δώτορ εἴων» Οὐ γ 11... ὃς 1015 [ππτ ταπηξη ἀκ] μος μϑηΐς 
ἐγ’ ἃς ἐάων αὖ ἐθ΄( [π||5) ροτῖνι5 ἀετλποητ, 

Εὑστενντάς ύω, 

Εὐστινα ἀριι ΡΟΠ]ιςεπα ἴῃ 6. τὰ ἐγχαύμῳτα: Π οἴ οἢ. χύτρα, ὄρυγμα: 
ἐν ᾧ ἐσ ὦ βυϑίζεσε τὸ ταὶ εγκαύμα τα,ατ Εὔσοι μα, ἰάοηι ἩςΙγ ἢ. εἴς 
ἴς ἀἰοῖτ αναφώνημα ὄυα ςτὸν κα βακχιυκὸν ὄπιφϑεγμα, πλιπὶ τὸ βακ- 
χϑύειν ἀἰςὶ ὄνάζειν κ᾽ στιξαίοις (δὺ βακχόύσοντεις»Ἰάςπι δὐασμα, 

ΕὐσανίδωτΘ-.:. ὁ. Πα π5 θοηαπι ται! τι, 
Ἑυσαρκία, ας, ἡ, ΟΥΡΕοπτία. ΡΠ ΤΠ. Ρ  φαΐταο ςογρουῖβ. ΤΗςορἢγαίξ. 

ΒΝ τον Πἶθτο 4.6 4.13, τῇ ποχύτητι κὶ δυσαρκίᾳ διαφέρων » ἸΩΠΡΏϊς 
ςοτριι!εητῖα. 

Ἐύστερκος, »»ΟΟτρΡ Ϊ Θπτι5οἤμςςϊ ῥ᾽ οπιιδγοάγπο ἤις. 
Εὐσειρκοιι, ὃς ταὶ ὄυστιρκοιω τα, ζοτΡιητΌ5 το ἀςητῖα, Οαίςπθτο 

τ4-πᾶν τ᾿ ομὦ ὅσα δυσειρχώσαι βουλόμεϑει μορία γγὲ πρίξειν χεὺ ὁ χαα 
ταντλεῖν, Εὐστερκωώσα!» Ρ]ΟΠτιτ σοτριι5 τοάάετα, 

Εὐσέξεια ας ἡ, ρίοτα5 ΤΠ βίο» τοιιογοητία» οὐτιις. τῆς δυσεζείας κὗδά-- 
σλεω ἀπόξγα ζεάδει το 9 10 Π15 ἱταρ! ογοΒαά. ἴῃ ἘΡ. 

Εὐσεξέω, μ.ύσω, [τη Ρἰμ59ρίοτατξ Ἔχογοςορ» ρὲ τγαξζο, τε  Ρ᾽οπεπὶ 
ςοἰο.δογατ,δυσέξει τοὶ πρὸς «δὸ ϑεοιὶ,14 οἸτηΠ5 ρίας ἐτρα ἀςοϑ5. δῦ - 
σεζεῖν τὸν ἴδιον οἴκον, ρτορτὶα πὶ ἀοταῖπι ρἱὲ τγδέϊαγο, σαρ. ρσῖο - 

τὶς αὐ Τ πιο. δὲ γα! ρατῖις ὄυσεζῴν ἐΧ ΡΠ σαν γιεγκομεῖνναοά 
δζ γυοφοσκ εἶν Οταοὶ ἀρ ΕΠ! !4ητν 1. Ρίτα εἰς ογρα ῬΓοσοπίζοτγαδ. 
Ἑατγίρίος τη ΡΒ ΣΉ ΠΠ5. εἴ τὖν γδ α δικεῖν χρῆγτνθαννίδὸς πέρα Κάλ- 
λιςτον ἀἰδυκεῖν, τῶννα, δ᾽ ὀυσεξ εἶν χοεων,ιτὰ Ποϊτιοίαιπι ἰςητοητίδαι 
γίμιγραθας (τ ἀρὰ ᾷ ϑιιετοη. ΟἸςοτόφις Οἐβοΐοτ.3.ἴτὰ ςοη- 
τιον τι πὶ ἢ νἸο]απάτιπι οἴ 15. Γορ παηαϊ ρτατῖα ν]οϊληάιιπι 
οἰτα [τς τοθὰς Ρίστατεπι σοἶδ5. (μαι ̓  τ ρο τιοης; δὐ σεξαὶ «εἰς 
«δὺ ϑεοις,ἴη ἘρΊσταπι ξυσέξει αἷξί ξένοις, ἘΠτΊρ᾿ ἀρ ̓αΣ τς οτρα Βο- 

{ρῖτος. τ 
Εὐσέζηα, τὸν ράτιπι ξαξεαπι; ΟΠ οίππι ρ᾽οταῖῖς. δριᾷ ΤΠ οτηοτγίαπα 

ῬΠαΐετγ. 
Εὐσεξὴς ἐδ. ὁ κ ἡ ρίπς, το! ρἰοῆις, ἐκ Συδεξὴς ὅξι) ποῃ 95 εἴ: ε- 

πιο ΕΠ 5. ἐ 
Ευσσελαινόγδιον οἶκον, ΤΟΙ γ ο}.. ἀἰςὶ αἴτ» νο} αι τὸ σέλας . γεὶΐ αἷὸ τίω 

σελϊωίων. στο μέρφις ἐΐναςρον. 
Εὔσεις Θρτετσγα τποτῖθι15 οὔ η0 ΧΊ118. 
Εὐυσέλίω (δ. 9]! ἀιι5. πη Πισοτο ἉΠυΜττ!ς. ; "ὰ 

ΕἸυσελμωος, ανδ' καὶ ὑ ΠΑ δοης δόπααι ται] αταπι»ίνεπε τγα ἰἴγατις νας 

ἀε ναῦς ἐυσελμος Ηοπιοτργἱ. ὄνκο ϑεόρίθ- γδυσενίδωτος. ὨΔΤη σελ με τ 
ταςτγαη γα δὲ ταθυιϊατα, ἢ 

Εἰ σεηῖίθ.... ὁ κα εἷγν ἐΠο ΓΑ 1119. 
Εὐσημος» αν δ, ΠΠ ΡΠ 5» τα ὅθε ηο Ῥταρ!ςΠ5) 

δϑσυμον φίσμα 5 Πρδτπι ῬΟΩς ΟΠ ΠΑΤΙΙΠῚ » ΥἹ 

Ἐπτίρίάς5, -" 
Εὐσυπῆθ-. ὁ κα ἡ, αὶ ΕλοΙ]ὲ ρατγοίεῖτ, Ρατγεαὶ 

ἀγαῖς δ1Π.Π0.4.ς4ρ.3. ἸΘῪ ; ᾿ 
ποῖεηω Ρυτγείςεπάϊ ἐξ ἀμέας, ὙΒεορβγαῖτις ἀς δηβοσ. Ιδηταγ, 

1|θτὸ οξξαιιο, ςαρίτε πομὸ » ἐδὲ καί » ὥσπερ ἸΦτ λας ρορος 
βαρὺ, ὅτι κοωρίξειν δοκεῖ τίο) γίῶ, διαὶ μανότητα Κα, ϑυσεψίαν, ΥΟΙ 

ταπηοὴ ππεηθοβὰ (ογίρταῖη δυνψίαν, (σάτα ΥΕΓΕΣ Ραττράϊῃςπιν 
[εἀ πιαϊέ. ᾿ 

Ευϑένεια νὴ δυ ϑνενία,ἀς, ὃ, το τ» εὐᾳιιας5 νῖβοτ 5» βιτθα ἐν Ἀπ 1: 

Ἰηοο]υπαίταφ,ρτούροιίτας, βεττ τας» Ατὴϊτοτ, ἈΒερο ται Ἂ υς 

ϑιίγεια κτὴ μοί τῶν τὸ σὼ μού ταν, τ νΊρεηῖ ὑο[οα ρέζυάέ ἀποσα 
οατενα ἴῃ 4αῖριι5 το5 ἕπτ Πατίς ἢτα εἰϊ,ουι οἷς ἀσπΊατις ζασως- 

11α τοι αν οὐπηΐ ποχαρᾶς που ργοςα! Δὸ [τ δὲ ΕΧΊπΔΠλ 

φουρου 5 Πγποίτατο πη Βαρεητ. 

Ευϑινέω, ων ἱσ εο,ἤγπια δὲ Ἰητορ τα νὰ 

νερετι5 ἃς γΑ] ἐπ5: Αι πος Ρ ΓΟ ΠΟΙ 

Ἡ ὅτι ἕκαςον δυϑιενέ ἐν τ: οἰκείᾳ χαρά τ φυ σέων 

ἄς πατιιτα δπἰππαητῆιπι 40. Διὰ σῦτο Ὁ ζεῖ ον ἔχο ᾽ 

οἰκεῖον 3 ἐν ᾧὶ πῷ ἔυϑεενεῖ, Αςςοτηπιοάατα 
γΟΓῸ τεῦῖο» ἀπ ἀτα 

ἀέτα υἱσοητ; ὃς Πττπα Ἰοτορτάαας ἐμ: 
ἴω ἊΝ ἀγὰ- 

Πα τ βοαπβ, οι. 
{λας ξαυδιυιων 

εἰ ὁδποχία59. Τδεο- 

τότιάϊης ἔπιιοτ; να]θο» ἔπι 

ο.ΑἸδοτεῖ. Ῥγοθ ες ϑερηι 

τ φύσεως, οἰ Ἰ[οἰτ ας νίροτ Ες 
τόπον ἕκαξον εἰκεῖονς 

μα, ρος, 



δδξ ΟΝ 
Ἰσηῖ, Τ Εςορ τ. ΝΠ. 110...6 40,7. Μέγιστον ἢ αἷς εἰπεῖν, τὸ τίμι) τορό - 
σῴοραν ἑκαάφῳ χ ραν δστο διδόναι. τότε γὸ ὅυ δ εν εἴ μιούλις-α, τιιπι ἜΠ1 πη 
τοαχὶπιὸ νσεητ. Οοηἤηδνογδιπι οἱ υϑυωέω,ἀς {80 {πρτα, 
Εὐφνενῶν αὐτὶ τῷ δυϑίω εν (δοιτσα βοστιιηα ντῖ» ξοτειπαταπι οἵα 
ὄντυ χεῖν. ετποίτΡγο Οτερμοηῖς, α γὸ ἀν ϑνονόντων τἴδ οαφ)ρί- 
σῶν ἡ ρνεῖ ὅδε διομνύ μῆν οἱ» τειν ἐν οἷς ἐ πήαισεν ἡ πολιςοὠμολογϑί σου τε, οἴϊ 

τος νοῖττα: [ξειιῃ 25 ογαπτ ὃς ργοίρεγα. 
Ευώρενης»Ε(θ- ὁ, βοττι5ογοῦει π5ον αἰ τις, ΗΠ ςαχοσουϊαηςν πᾶς δ- 

ρενώς, σου ἀπιοτι Αὐἱ ποτ, ἐδ σαιιπίο: δὺυ ϑνενώ; φιλοσοφ εἴν, ὄν ὧνοε-- 

νης πυρὸς ἐ ργρνγοβηοαχ, ΑἸσχ, Αριγοῦ, 
Εὐυϑρενία ας, ἡ γἱ ΠΟ πηλῖτα 5.6 ὁϑνένσιαν 
Εὐσητος, 96. 4] οἴ Βοπο [ποσπαςδο. αἵ δυσιτεῖν νἹ ἄστιιγ Πρηϊἤόαγς 

Ῥεης Βαδιτι εἴϊς ὁ οἰδο,ἵπ πος Ιοςο Ὑ Ποορ τ. μη Ρ]δηταγ. 
110..4.ὉὙ0] ἀο δοίιι5 ἰοαισις δἵτ, νὰ ξηραίνοντες παρέχεσι χ᾽ χέμω- 
γα, τοῖς βισὶν ὅταν ἐργάζονται, "ὁ τοὶ σώμφτα ἔχσιν ϑυσιτοιωῦ τε, χαμξά- 
γονχες ἐσεν, 

Ἰξυσκ οἰ ϑιμοςγεγδ) σο ἴον. ρ 115. ϑυκίνητος» ταυχι ἢ τα χύποις. τι ΠῚ σηράρ-: 
ϑϑς,αῦτποτς δυιϊ4α ρας ἀϊοίτιιτ, αριια Ἡοισιοτγοῖτα Νορταηὶ ο- 
4] γοσλπτειιγοτὸν δ᾽ ἐς γ5.Ὁ- ἐύσκαρϑιμοι φέρον ἵπποι. 

,Ἑυσκελὴ 6.0. Ὁ χὐ ἐνοτατίθις γδίςης. ΡΙατο. 
Εὐσκεποὶς.:|Θ., οἱ κὶ ἡ)ςἀἰτιι5,ροτ(ρἰσυιι5,οἰγού πὶ οος 5, ΑΖ, τό- 

ποις ἐχόντων δυσκοπῖς τὴ τφϑσύλοις, ΤΠΕΘΡΗτ. ἄς σαι ρ],ητ. εοτᾶ 
πα ἴῃ ἔρος. οἰγοιηίςρεῖς ἀρτγίοίηιις σοπτίπςησιιγ. ὀυσιεςπὸὴς 
χώοχ,αροτ [αὖ ςρεἶο οἰ σπτοπτὶ ἢτιιϑο[ἄσπι [10.1. ΕΠ γεγὸ ὄυσκε- 
πλρσθης τη μΠ|τιῖ5 τοξξο ἀταις Οροττιῖς. ΕΠῈ Θηῖσῃ σκεποίζειν το- 
8εῖα. Εἰ οείλπι ὀυσκοπιὴς ἃ σκό πῆ εἰν. ὃς σκϑ πῆ] εῶν σοητοεηρ[ατὶ, ἢι- 
ταἰκίιγαιις ργο φεϊϊτιια ἀτηις ἀροστιι5, ντ τ ύσιοοπος ἀριμὶ Ροοτασ. 

᾿ δὶς δύσικεπεῖς τόποι χὰ ἄν ἡλιοι ἀριιὰ ἐν πτπὰ Ὑ πσορ τ. μ1Π.110.4.ςοτν 
Ἑυσπἀνἐω,ἱ,[τιπὶ Ῥςπς ρατασιισϑορῃος ἴπ Αἴαος ὕτω μὴν ἐυσικδυξ μὴν, 

ἤςθοπε Παθοπλι9. καλώς παρεσκ φυσι μοῦτα » ἢς Ὀδῆς σοπιρατατὶ 
Γαππιις» τεξτὸ 1πτιιένι (ηπλιις ἃς ρατατὶ. 

Ε2 ᾿ - ΠΥ - ΄- 

Ευσκεθ ὐγ 61 ἔοι] ὲ δ ὔθδτατιιγοοράσιιϑον εἶ ρτάτας ν πιρτας μας. 
Ευσκοπθς κ» ὃ, ἀρτιις νἸΔογῖ, ἀϊοῖταν ἃς ἐύσκοπος. Ρτουίάτις, δ σκοπος 
τόπος» ΟΡ ογζιιηιις ἰοςε5, Θά Π1Ρ.9. ΑΠἰπι. Ατ τοτε] ἀος!ρίτιιν 
ετίλτι Ρτο οἷατο, Αγσοηλιτ. 4. ὐ σκεόπου οἰ γεκ᾽ αἴγλις. 

Ἑυσκωμμλήφς οι ἀςχτογίτατο αν απ ἴῃ [ΠΟ πητπατίθιις ἰαοϊ Θά ϊς, 
Ἑυσκωμμοσιμη,νς.ὴγ ἀπ χτοτῖζας πὰ Τςοὐπγδτὶς ὃζ ἀϊέγοτγιϊς, ΡΟ ΠΧ 

11|.5. σἀρ.45. 
Ἑἰυσκώμμων 5 ονίθ-. ὁ κα ἦγ ἄσχτοῦ πὶ ἀϊσοπάϊς ἀϊ οι ὅς ἴδοτα- 

τηατῖ5. 
Ἑυσμερϑδης οἷ, του ἤι15. Δπιισ. 
Ἐυσμίλωτα δ κατεσιίδυατμῖθα, δεηὸ ρατατα αὐτὸ τῆς λατυπικῆς σμίλης, 
Εὑσοια, [λαἸτα 595 111.}, Δ αϑιένεια, 
Ἑυσοθ-. αι τιιζὸ [ογΠτΗΓ 7 ὅς ἱπσο πἰπηΐς ἃς ἰχίαιις εἰιλά!τ. ἀριὰ 

Ηοΐ τῆ. 
Εὐσότρι. εν ἢ ὄν διρθαυ, 

Ἑυσπειρος: ϑοηας [ρΊγα5 μα οπς. ἐν ασείρρισι κορυμζοις, ἴῃ Ἐρίρτο πα- 
δομτθιις [ρίγαβ σοπιροίτ2ϑ. 

Ευσπλαγ χνίαγας, ἡ) Δ ΠΤ ΡΥ απεῖα. ἘΠΣῚΡ. 
Ἐ΄υασλαγχνξθ)9 5 ΠλἰΠετι ἐοσσ» Πα ἢ ἱοποσίιηι νἱ(σογιση, ψΊσοτα ὃ- 

ηἰπὶ ἴλοτα [!τογας ργο βεξοθιις νἵατραυτ. Νοαψο τι διιτθιηι 
αὐ πλίςγισοτάϊαπι ροττίμοτ, [ς δὰ οπηποπη ρίοτατις αἰεξλιπι. 

Ἑυασορος, ὃς ἐυασορος ἵοκοιιπάτι5. " 
Εὐσελμοςοροῦτα: πποττὶ σδιια ΡΓΟ δῦσφλιμος ἀἸςτιητ, οὐ οἵδ, θο πα 

ζξὰ βίμςἢγα παρ επς σέλματα, Ηςίγ οἰῖο. δὔζυγ» 9 δικοί ϑειρίθ. ἢυ-- 
σωνίδωτος ὈΟηὶπ ἰπ|τιιέτιις τα π τὶς ὃς ταδιι}15. ἀτιάςαι Εἰξας. 
ἀριιά Ἡοηλ. νας ἐὐδτέλεμιε εχ ροξυζύγοις αιιομίαπι νἱάο], σέλμα- 

τ πὰ αἰ σι! ηταιΓ ταὶ ζυγὰ, ὃς αἱ κα ϑέσραι. 
Ευδσωτρρεοἱάςηι τοι δὐσωτρίθυ, 
Εὐυςάϑεια ας, ἡ, σΟμ [ἘΔ ητί δ. Ο πιο κώρτερία. ἴτοπν Ῥόπα σοι τῖτιι- 

τιο οπα Πα δ᾽ τἀ ο:ϊάςπι ξογὸ χιο ὀνεξία, ἀριια ΡΙ ατεῖη Πσι4ς 
Ῥιαςορ. [τηὶτι ορὸς τίω) ὑμνυράνίωυ σειρκὸς ὄυς οὐ εάν, Ἰτςαι ρτὸ {{4- 
ὈΣΠ πηοητο δαρίοηζι σα. 6, 

Ευςα ϑέω,ω, σοπ το, ἔπι [0115 ἡσυχάζω, αιϊοίσο, Τχιοΐαπ. κ᾽ γὸ ἐ΄- 
συχε γελίω!η ὥστ νὴ δυτοιϑοιώ τὸ πελαγος. 

Ἑυςαϑυς ε(Θ., ὁ κα ἡ, ΠῚ} 5ῳοοπἤδπβοποη [δά ϊεῖο ἢις»ἤγπγας. ὀυσα- 
ϑήρποη ἀϊοῖταν οὶ Ατεϊοί σαῖς ΡΗγγηῖς [τ ἐμξρυϑήτιπος δυςτἐ- 
ϑεια, [οἃ δημείκεια, 

Ἑυςαϑις, Πγοηιὸ, ογττοτοσοπῆδητοτ, ἀσφαλωύς., βεζαιως, ΑΡΡίΔη, 
ὁδὲ ἐςρατοπέδευσεν δυς αϑοὺς ἡπῆρ ἐύλετο. Γἄςει ἴὼ. Απμ οὐ 9. τύ- 
τοῖς δα αἷς να ἀκατα τλιίκτως υὑπσέ μῆνον Οὐ ταητοῦ ὅς Ἰητγορ ὃ, 
Πῆς Δηΐτπο {προ ττογγζο. 

ΕἸὙυςακτον κολλιψεέον, (Οἱ Τγγλττη φιοάήληι, φιοά ἃς ςοακτὸν ὃς ταχτι- 

κὸν ἀρτά Οα]. ; 
Εὐςαλὴ »ἐΘ.»ὁ νὴ ἧς ἔτι σα! 5 σις. Πἰσοϊη τις, ὃς εχ ροζίτες αὐ α]}- 

4αατη το πη.) ζονίϑι, ἀτρε τὴς. δ ἐυςταλ ὶς ἡ λιτὸς δ φειογωυ(θ., ὁ ἀχρι- 
ξωώς δε, τώ μδυν9-. ὃ ἀκρεξὰς ταὶ αἴρὶ τὶ δίωητον., 1. πιο ΒοπΊο 9.1. ὅν] 
Δὐἰπυϊ γᾶ ὦ τοὶ σσσοποιηῖςα; δέ ἔα ΠῚ} Ατῖς ρογίτις οἰτοντ πο - 

᾿ τσ Βα. τῦ' ἀυταλὲς,οχροάιτῇ, υδαλὴς τῇ ὁπλίσει, ἱσιίτοῦ ἀγιπδυςς, 
Ευςαλος, ἀςσοητοτ, ἔτ Ρα Πτοτο[οιστόγοχροάιτέ, 
Ἑυςαχις, ὀὔςά χες ςελέχῳ δὲνόδον αὐτοῦ σαι Ἴἴος ἥτιπο νοΐ ΠάςΪ!, 6 α- 

Ζλ. ΤἈοορλτ. μΠ.{1|. ὃς Παρ. 4. ἔνιοι ἢ. τὸ τῷ λω τῷ δέν οἶδον ϑμιγεῖδὲ; 
τροἡ πολύκλασδον, τῷ σελέχί ὃ ὀύφαχες, ἰεροηά, ὀὕπα χες, δ) ςαχις λ- 

͵ 

Εὺς εἰλας, 1. αϑρο σοθυώσους, ργαρατγᾶς, ἱπ [τις 06.’ γᾶς 
Εὐφερ: Θ.γ6γ κα » σα] θοπιιπι ροέξιις εἰξ . ἄσπγιπι 

κἰη ἴῃ ἘρΊστ, δ) στα χις ἀπό ρρε, θ᾽ ταχ!ς καρπὸς» ΤΊ 
ξετοῃϑ ἴοι ἰρῖοια ἀρ πάλης... ; 

ἡρ γ] 
Ὀςφοροη. : " 

Εὐςεφ.ν.,Μ.5. κα ἡσσοτοπαζιισ. ὃς ἐὐςἐφενθ- δημήτι 

φέφανθε. 5 ΤΕ Ρας θεῆς πλιιτς οἰηέξα. 
Εὐςεφὸὴ οοἵοιι ὀυς εφὴς»ε (Θ΄. ὁ γἡ Υγ Ῥθης σογοῃαταϑ. 

εἰηξει5. 
Ευς ἐφιθ- ὃ ναὶ “νθεπε σοτοπατιι5,ἴῃ. ἘΡΙΒτ. ἐταΝ 
Εὐς Οἷς, τετριμιμᾶμος. δ αιιὸ εγῖτηι5 ὃς σαϊσλτας νἸατοταπι ρα 
Εὐυξιπ]ον φᾶρρσοἱιθ.2. Ατρι ροὶ. αὐτι τῷ ξυπίλητον, δἐ πα 

πα! σάτηπι ἃ τοχτοτο γο} ἃ ἔμ]! οἱ ς Ἰ4εόιμιε ἀσηία 
τοχειιπη να] ΡΟ τι! τ) ὃς ππιιπατιπι:ὰ ν οτος εἰξωγ ὅϑε 
ςιζες οἱ κναφεῖς. 

Εὐςολίζω,ρτοδὲ ἀεσοτο ΕΠ τΙρ. 
ΕἼνςολος. ὁ χὰ ἡνΐεπο ΟΥ̓ΉΔτΙΙ5. τὸ δῦ ςολον. ἀσΟΟΥΠΓΗ» ΟΓΠι 
ὁλκας, ἈΡΟΙ οπιπαιὶς οπογατία επο Ἰπἰτγιιέϊα. 

Εὐυσόμαχος. τις ας! ὄϊς μάχα ν οσαπτ, τα: ἰξοπιλοΐο., 
οἰ ντη]} τα ὃ, στᾶτα ἤτηζ » ι4 118 τοὶ φρυανα,, ἢ ἢ συπῇ 
ἔχοντα... Α[Ἐγ᾿ πσοητία Αια: αἰετὶ ἐξοτί στ νην μα Ὁ 
ταις Ρ᾿πῖιι5. εὰ νογὸ νθησγὶς οὐ Ποῖππι σογγοθοχᾶι 
Οὐϊογεθπητ νὰ κακοσόμαχα, ητοῦ δυσόμαχα οἱα Ροττα! 
ἴδπο τς ύφει, ὅς Ἡτο ςοΥάϊ διώαμιν ἔχάν ς τῆ κίων ἃ 

εὐδοξίϊπιαϊις σογγοόθότγατο Ρ] πο. εἰς ὃς δυτύυαχος, ΩὉ 
Ρείδ. Ατβοη. 10.3.6 Χ ῬΊΡΗ]]. ὁ τῷ κυάμου πῷ αἰγυπῆης μίζα, 
ταὶ κολοκα στον, δυς ὀμοχός τε ὅξὶ κ) πεόφιμος 9 δυσέκκριτος δι 
φύφειν, ϊοίςογιἀςς οτίαπι [10.2.ς.128.ἀς ςοϊοςαῇα, 
κύαμος βιξρώσκοται μῆρ γὺ χρλιωρόε.ξηρανϑεὶς Ὁ γίνεται μέλας 
πῇ εἰλλϊων κοί, ἔχων διωΐαίμιν στ υτῇ ικίωὴ κὶ ὄννο- μοι χον. Εὖς᾿ 

ἀϊσιιητιιν τὸ τοὺς τὶ κοιλίαν ἀγαϑεί, ὨΊχοετας ΤΉΟΡΙΙ 
δύ ςὰρ.4.46 ἴοτὶ ἔγιιξειι, ἐϑνιο μῆνες ὃ ἐν τοῖς λωτοφάγρις 
γλυκιλ ἡ δις γὰ α σινὴ ς5 χἡ ὅτε δὸς δ᾽ κοιλίαν ἐγαϑος, τοῖι 
1.1. ἄς (εἴτι πιις Ιοτο Ἰοατιθης 5 καρπὸν 2 φέρει μέ 
γλυκυυ), θρωσιμον., ὄυςομα χον. γὈὶ δυστόμοχον γοσαῦ Ὀϊι 
(σαῖς ἱπτεγρτος ας ἢ τπ5 ζοπηαοίο ἔαοΊ!θην ποῇ 
ξεττ)αιιοά Το Ρμγαίτι5 τεός κοιλίαν ἀγαθὸν, δὲ Ὁ 
Ἐγιιρ 59 πια]ὸ τοφατϊαϊτ, Ἐχ αιιο ἰοσο Ῥαιὸ τοϊογᾶ 
ῬΙΠηλ5γ.(ἐς ἐᾷ ἐπὶ τα ἃς 1ρίς ἰΙοπςηϑ [16.13.0 4ρ.17.} 
τὸς ποι ἰσπτῖτε πιοῦθος 41 εἰιπὶ τπαπάπιητ :[ο νεη 
λία αὐτὶ τῷ -ὁμψα χοὸς Δοοῖρῖς τιῖγ, φιοίποάο ὀυςόμαχε 
ΠΟ δυκοιλίων, αιατοπάιπη ἴαο ἴοςο. Εὐτομα χία, ὨΙῈ 
ἀε νιρειδ,ὅποτι ϑεῆαι «νίοτε μιγνυρῦμε ωρὸς δυξτομα χίαν, 

«-ἀἄχυος ἡ φύλλυ, δ. Ἰεροπά. γε μαθιμτ νετις ἰςέζιο, 
ψλερ ΠΟ εοίτε, δῦ στομέαν,α σἷτ τη πὶ πὐρὲ οἦῦ ἐλων ἡδ' 
εἰ δογίω εἰ σκϑνασμίμων.. γε οἴοπάϊοτ νεῦρα Οαΐθηῖ ἢ 
Υὐὶ ἀρὶτ ἀς γἱρετα {1}.10.75:ς αἰτεῖται νετδα ΡΙΤπΐ] 
ΥὈ] ὃς ἀε σαγπῖριιβ νἱρετὶν55 Εχοσῖταν [ἢ ΟΠ} σα πε! 
Πππρεηάο οατγίτατοτα οσιι ΠΟΤΕ ΠΊ σοπίε ιμιητατ 5 δ 

τοτιίζμις ςοτροτῖς ξο(ἰπτατος : εβοσοιππα νὺ ἄρ 
ὄυςομέαν τετο οὐὸ ἀμ! ἀπὸ Πα τιιογίητ, τ νὲ νογὰ 
ἐυςομρ χία,λάεπι οτῖτ αιο δυσομία:τη αι Πρ ῆς 
δριιᾷ Ατμςη, Π10.ζ, αἶρι Ὁ ἐν ἐγχέλεων Τκέσιός φησιν ὁ 
ὡς αἱ ἐγχέλεις ἔυχυλότερωι πάντων εἰσιν ἰχύων 5, κὶ ὅτι ὃ 

φέρρυσι “ἦν πλείστων» αἰιο( [Δ ροτ5 σγατῖα » σατο 
Ρἰυπιῖς ργαεης. 

Ευφυμέωγ μα ήσω, πιικφὶς Ομ ν ογθα {1σο» δυφημέω, ὀγλωῃ 
ἀὈίο]. ΑὐἸΠ ΟΡ .νφ. δυςόμειγάῖς Βοπα νεγθα. ὄντα 
τἰχαι ᾿πσιπξ ῬοΙΤαχ τὴ ς. ΕΠ νεγὸ ὀνστομεῖν; οΥο ΤῸ 
ἘΕΤοτατ, τὸ ὄυφϑογίεξ γ, ἐυφάνως αἰ δεῖν, οηοἰα ἡ ἃς ΠΊΟ 
τοι ϑορίνοο] η Οεάϊρο Οοϊοποο ὄν υμισ᾽ οἰμυδνεξη 
τὸ πιο μ!ληζαγ. δέποσα 1 Αρδῦχ, ΠΟΌ1]ς σαγπηοῖ 
τὰς φιοτιία Δὲ ἀουῖς Ττγἢ ἴῃ νατῖος πτοφηίατα ἴσῃ 
οὔἴατη ργὸ νοτὰ ἀϊςον οτᾷ ἰο ήτο τν αἰκύλοχοηφ ὀρρίον 
σῷ καὶν τύχωϊιαι δ)ς ομδ, : 

Εὐς γμία ας», ΟΌ πα Ρτοπιιητίατιο» ΠΙαιτας»οτὶς ἐ Πα 
λῳ καὶ δυσομία καὶ ἡ γκυκύτητν ΔΡΟΓΙΝ στατίᾳ ἃς {πα τᾶ 
ἴῃ Πισρος ΤΉςορ τ. "Ὁν 6. ςαρ.ν4. (ἀς σδα ραητν, 

Ευφομος, ας δοεης ΓΘ ΛΠ τ ἢ 590] 0 ΠΟ ΠΡ ΠΙ Η ΤΙ οτί 
τι Εἰ τισι ἐϊ [ὰρογῖ τ δύγλωῆος, λάλος, ΟΥΙ5 αι 

Τ15.1.ς.161. δῆςομος καρπὸς, ἔτιιέλιις σαΐξιι στατιι5) ΘᾺ 
Ρὑν ΓΤ Θορ εν Β π. Π|0. ὃς σαρ.4.ἐ δ ὀρῆυεν 9, ἐκ ὅτι 
φιμοννὶς ἰοτὶ ἔταξε. δ τοίςοτι.115.3,4ς Τρ ει 
μου, 6) “εμοοῖη οὐπτι τόπο γοσᾶτ. ΡΠ. ΠΠδειζοσα 
1 ποτ.} 1.2. πάρ. 8.4ς ραϊπηάτιιπι ιοάαπι σδπεὶ 
θθν, ἡ ον ὃ γλυκυς, ϑῆφομος τῷ χαλινδ ἔτη ΟὈΤΟΠΙΡ 
Δ πονα κεδιω,ἀϊσιητ ἸοΏΘθυΡτΟ ἐυφάνας εἰρϑ νων 
“ιάτοαθΠε ντ οἰ ιατ, Πογοίος. ΕἸ ἢ λη δι15. αἰεὶ 
Φομ κείν, ϑορΒοοΐ η ΡὨΠοέζοτς, δύςομ᾽ ἔσο 1ΠΌΘΓΡ 
ΠΑΠῚ δ ςτοιχα ἔχειν, ἔλιιοτο πριν. ΑΠ] Αἀμο δία! ρα 
νο] πη: 11] δῦ στόμα ΔἸ Πἰαξτὸ Το σιατ,ν ἄς Στόμῳι {ὶ 

᾿ μοι, το ἔγο γα Πα], ἡ 
Ευςορ ϑυγία καρ ιμδ σ ληλτα {ΠΡ 1015 του γ Ἐρίστν, 



τ τὺ 

ἃ Πρ μο τ, Περοπ. Οςηΐτι 
ς- τλθο μι φουμυ μα εοπϊοέτο. παῖς 
᾿. Ἐτ δυς-οχ εἴνογο τὸ ας ἔς ΠἸσῖτοῦ σοη ἤΙ]οτου 

ρεϊπηιηι {{τ, ῬΟΪν τις 1η Γπσυνάα, Π- 
ταῖς ηβολῶς ἄρατον ᾿εἶξε σιν αὐταγων. φἑμὺ, 

εἶσης δυστοχ εἴν πε τάσεως»ἱ ρογΓίρίςοτς ρος 
τς οαἢις ὃς οἰσητιις ροίζατιν τς ςοχάζω, ἢ 

ἴῃ ἰασι]αιάο, ΕΗ ογοάταμπι9 το ὑτῖηιο ἐς 
ἰω) αἱό εἷας νὴ ἤυτοχίαε, αἰθϑικὶ τοῖς δινμόδεσιν εἶχε τινα 

 χαὶ δυχέείαις, ἀριὰ ῬΆΠ ΟΠ οπα ρτὸ νἱ τοξξὸ σους 
ἊΝ 

ἀι: ογΙτιιδο(Ο Το γσ, ἑη σΘη ΟΠ, ργοταρτιις Τ ασττ, 
φτοχῶτατος ὃ εγγύετο ἐν ταὶς ἀπαντ σεσι “Ἶ λόγων. 

αἱ ἃζ (Ο]οντία: ἵπ γοροππομίθιις δ οο]]ο- 
τοὶ τοιαῦ τει.΄ 411] [οἸτὸ ταὶϊα ἐχροπάιης ἸΝαζάη- 
ς ἰςρασγών, ἀἸτς ἕζα: Ἐπ πο ος δ] σιιειιπη, σα τ 
δαρΊΘηΓ]α:. ὀῦςοχο Ἡώνα)Γοτὶα σογτα ΠΟ ᾿ὙΓῚ- 

Ατ. ὀῦςοχϑ' δὲς. ΠΧ Ῥαττι.Ἰδ᾽άοηι, Ηετο- 
πιο ἐς (οπιηοέο : τὸ δι δύτοχον ἡ χέρὸς ἀυτῷ 

τ 

ΟλΔΖα. 
αι πιά έϊα ῬΑ ΏτΙΙΓ ἔπος, ὅς ἘΧττς αητοτ, μασε- 
αὐϑαὶ τὸ εὐειν, ἴα ςἰΠ φλογίζειν.  ρῖςα οτιαπι μΒοτάςὶ 

Ὁ θατιῖτοχϑι ὀρείγη κα εϑο, χα α μφίκαυτις ςεατη ἀξ 

δια, ΑὙἸ το ρα π.ἰπ Εσιΐτ. Ἐν ταῖσον εὔσρως κον- 
ὀμίω.ν]άς ἰητογρτ. Ποπιογι Οοπηπηςητατο ῦτο {ε- 

ἀν. εὗςρα, ἐργεις ΐδιον ἐν ᾧ χεῖρφι αἰὔενται. 9 ἀπ [σοι - 
πὴ. τὸ ἐκ σταχύων κα ϑέναων τ δέσμα «δὺ αὐϑέφακας 

α: ἐς" βεέγίτιιτ, Ορροπῖτι το ἀςραξε, 
ΠΩΣ 

ἱπηρογο ΘΧογΟῖτα, ς 
ὧν ταῖς μεταίζολ ες, 

ἢ τοτουτι 5 τΟΥΤΙ ἰδ 2. ΟἿ 11554.}}15:{ς πατις, ὄυςρο- 
πιὸ νεγία τι ς. 

Ἰ ςοηίξας ᾿πὰ σο]πηπάτιι ἀπ γ το πο» Ν1- 

ἡ οἵξ Εις "Π1ς σάρτιι. 
ἰα σαί αι» Βοης σοπΠάογατὶ ροτεῖ, 

ἔλο 5 αὐ σοπὶςξξαιλάτιτη. 
ΟἹ Πς ἴῃ Ῥαδγ:. ΧΟήΟΡ δ σιωυαλλακτοριοι ΟΡΡοπῖ- 

2 

ἴον, Πρπῇ Βουὶ ἰνπιδο 11,1 οἴς, σρυτιπι ἔμυίτιιπι. 
᾿οἰτετ υσύμὝολθ΄. ὁ εὖ χαὶ ῥαδίως συειβαλναν. 

λΟ  ς ἀπςὶ αιιὸ φηλίαιιε ν οἷο. ΟΡ ᾽ς αἴ Π5. 0 
Ἰῖςσαϊ 4. η5.1 Δογτι5ίη Ζεποῦ. ὑώ. δὲ φάσιν ὄυσυμ -, 

Οαπίτατο ριϑρἀϊτισοντ ὅζο. 
οἱ ἡ, 411 σοαρέτιεπτατὶ ἃς σοα] ἰςέτο [ας Ι]ὲ ροτεῖζ, 
διωά μὴν Φ-.εἐχ ἼΠοΟΡἢτ, 

οὐπς ποπιϊπιιη σοποϊίῖο ἃς σοππέπται. Εὐ- 
ποῖς περμιπουΐύοις. Ἰοςιις 1: ΤΠ ΤῊ ας 1115 οἰζ ἸΠΊρΟΓ 
ΒΑτηϊοῖ: ο΄ ς 
αὐ νυ. Πα ΒΟγΑ 15. ξ1Ο1}1 5. ΟΟΠῚΡ ΟἰΠτι δ ]αο ότις 9 Βε- 

τοΐτις. ῬΙΙτα γον. ειμτι 4110. ας] ΠΟ ΠΙΠΊΟΓΟΠΙΠῚ 

“αὶ ἔαοΙΠὸ ἀρτατ! ροτοῖι, 
δ᾽ δεὴς ἐοηίειιις εἴ, 
(ἀραοῖϊτα 5,4 ΕἸ] τα. 

χἀπιοάϊιπι ρτιιάςησς θοῆς ἤισαχ,άος!}1ς. τὸ ὄυ- 
116 τητος Π1δ] ροτοῖι. δυσιωετώτερες . ἸΟΙογῦοΥ, 

ἱποιπά!ῖς ζς]Ὁ ἴα ργαδοτουραξία ἰογθαγε. ὄ- 

ΟΥπατιιςςθΈπο ςοτπηροῇίτξις. 
τοά εἴτ αρτιιτη δὰ σοτηρο πιο πο ΠῚ ὃς ὍΥΠΑτΙΙΠ1. 
αἱ ὁ ταδὶ ἕο ππ5οοςι} 15 Πιρὶς ἐπι. ςοπίρισιις ἔυ- 
ἄρητος. ΑΖ ΔΠΖΟΏΙΙ5 1π οτᾶτ, αἰξαφόμη ε. Δὲ ΟΠ ίη. 
ἰρσο ρυιμπουσαρῖτς ἀεοσπηοαιύίητο. δδός ὅξιν δυ- 

λέως 9 4ΠΘΓΟΙΙς οΧ ντς Ργο ριοιταιτ, ΕΠ1π.11.16. 

δ ΡῸΙς τὶς τα }}5 γα φτιι5ο θΟΠὶς δ᾽ Ρ.Π]ς τὶς Ρο- 
{1551 Ἐριρν. Πεποι ἐσ ὑρω ὁ μφιτείτης 

ποίτο μαθιτιι (ε ἐοπτίμου  ] τὸ ἀς ΤιςΡ. 
ἡμάρον, πο ποίξιισπτι αἰ ξειιητ. ὅν μι: ογν ὕμῆ,ον τῷ σύλωνι 
᾿ Ββοπείϊαπι σοί οὶ», Οαζὰ ἐς 5οην 

ἡΝλεύκις αὐτίγονον ὃ βασιλέα Ξπκομοΐση ἀυρενταητα γἱ- 
ΧῚ " 

ἘΠῚΝ 667 

Εὐχνμόνως»»Ποποὼ ςοπιροῇτὸ, ἀοσςητοτ,ὀυφυμόνως ἔχ» Ποποῖτιις 
οἱποδυλαξως Εοίνοἢ. ΤταηΠατὸ αἰχὶς Αροίξο ες κα Ἀ ὁπ’. σὰρ. 
δυχνμόνως αριπτοιτητο μῆς Ομ ρο Πτὸ ἱπσειαπλιι5,1. πο ποἰτὸ δὲ τοπὶ 
ΟΡογΔΠτοΥ ν ἐπα πηι. 

Ἐυκχυμοσιμυν»"ν» Ὑνοη1ὰ5. ΔἸ σηἰτας ποποίϊτας ἤρεςῖςς5. ΡΙ.το 2 «ἐς 
Κορ. ἐαὺ μετ᾽ ἐν ουμοσυυΐης χε δήλια κτὴσ ὠμέϑα)ϑός, [Ὁ (ρεοὶς Ἃ- 
ἀπ! τεγῖπα ἴῃ ἐροςῖςπι, 

Εὐχν᾽ μωνγονορ δ, ἀρ τΙΙ ΣΟ ΡΟ] Πτὸ Τοιηροἤτιι5,[ογπιοἤις, Δα ποτε οα 
ἄς πιιιηδο, Φοῆ ἐν ἔνϑτι μὴ κοιλὸν μηδὲ ὀ)χνμιον,οὸ ἴτε φιιὸ πος ᾿ο- 
ποίξιτη οἵδ χοσοάετςφαςς ἰρεοϊοίαπα, Ταιςίαπ. ὁ δε δυφ μων καὶ 
κριὸς πορῤκειται,τὸ δ χ » μον» πο τι πη, ΑΣ ἐς μη. δι 4. να μων, ἐκ ὃ 
πεῖνα κεκαχυλμίθ᾽ ἡ πλέσιθ᾽.. αὐ ἃ κόσμε’ καὶ πειϑυυῖυίΘ- τοῖς 
γομοις, 

Εὐρήμως Ρτο ὁυχυμόνως, ἘπτΙ ρ᾽ ἄς 1 Ηςεοιβα ἀς ΡΟΪγχοπα, ΗσΊ, 
Χὺ ϑινηΐσκεσ ὅμως ΤΙολλω) πορόνοιαιν εἴ χεν δυο ίμως πεσεῖν. ντ ποηο- 

{τε σδάογοῦ οὐἹαμὴ ὨΣΊ οη5 [Ὁ] οῖτα, Οὐ άϊιις ἀς τα Ιοαιδης 
Μοταρμολ.13,, Ταης φιιοαιὸ σαγα Εἰς ράττος γοίαγς ριάςπ- 
χ59. (πὶ σαάογος ςαϊίαιις ἀξοις ἔογατο ρυάοτῖς. Ομῖις 
τιαϑῖςας ἰοητοητῖα: της πη ητ ΡΠ ηἶας Πῦτο αιίαττο οράτο0]. αἀὰ 
ΜΜμιυγιδ τ πλ:} "οἰ Δηλ5 τη οἰ πὶς σποοπηοᾷς ΟἹ επιὸς 
ΑἸεχαπαταζονηδτ θτο Τοοαπάο.. Τάςπὶ τταρὶοὸ αἀ σουηπιῖ- 
{εγατίοηςηι ἀιοϊτιν ἐς ΟἸγαιρίαάς ς Αριιά πυζξίπιμπι μΠτοτ.- 
Ὀγὸ ἀςοϊπιοηϊαττο ἐς νχοσς Ραπτῃςϊ ἀριᾷ ΡΓτατομῖη Οἷςο 
πιςης : δύ ἐς Μίςῖα ΑτΠξοάοπαὶ ἢ]τ45 ἀριια εηέοιι ἰἴδγο ἀς 
οἰασὶς πλμ !εγὶΡ.1)ς ΟἸςοραττα 5 ἀριὰ Οαΐεπαμπι ἴῃ ΤΠιοτίασα. 
ἃς ΕἸοτῖμα ᾿ἰτο αιᾶττο. Τάοπη τγλάϊς Οὐϊάϊας στο ἰςοιιπάο 
Ἑαίζοτιμν ἀς Γασγοτια:ϑιοτοηῖις ἐς Ος τς: ΡΙπτασςας ἴα ΠΥ 
(χηάτονάς ΡΠ Ι]οοἷς. 

Εὐχιδιὺς, ξ(Θ.)ὁ νὴ ἡγθοης [ΟΠΠΠπ|ς, ΕΠΠπ|ς.1ὰ ἘρΡῚΡ. 
Ἑ ὐχ σι: ἢ ΠΠ 5) μλα] τ ἢ ἀιι5» 41 ἕοΙ]ὸ Πμαίτιιτο 
Ευκχολάζω, ὅζ 

Ευχολω, οὐἱοτοοτίο ἀθαπάο, 
Εὐοιολ δ ὶ οτἵο ἀδιιπάατ, 
Εὔσω,οχ οοτῖο, Ηείγςἢ. ! 
Εὐσωμα τω, ἔπι Βοηα σοτρόσί5 ναϊοτιάϊης, ΑὙΠ ΟΡ νεφ δσωμα- 

πεῖ γδ καὶ σφοιγξοἱννἰτίθιις να]ος, 
Εὔσωμος, ΟΥΡῸΪοΠτισ.γΟΡυται55 48} ναΐος σοτρογίς νἰτίθιις, δ ρω- 

«Θο γεξθ:, ῬΡοΙγΌν. τὸ μὰ πολιὴ μέρρς κα χρυσεμώτατον 47 δυσώμιων 
ἔτι γυκ τὸς εἰς τινας φαῤαγίας ὑλώδεις ἔχρυψο, 

Εὐσωτακ, ἀξ, ὃ, ΟΥ̓Δ ΠῚ. ΠῚ Π ΓΙ ΠῚ. ἣ 
Εὐσωτείθ.ε. ἐν ἔς Πς νεγίατα, οἰ οτ,δυκυύχισίθυ. ἸΝαΠῚ σώηρνἱ ἐφερ μὰ 

γἡ φορα)ουλι Τρ εοὶος αὶ κύλησις)ν ΕΓ ΙΔτ᾽ο. ὃς ν οἰ πτατῖ 05 Ηείγςἢ. 
εὐ σωτείδ- ἐκν μάν, ςαΓΥ 5» ΟἸΠ11|5 τοῖῶ θθης ἔσγγο ςΟρ τ ἄτας 
Ἡεποα. ἐὐσώτρε ἐκ’ ἀκοίωης αὐ δρὶ γιωαικα,, ἢ. ἄσιδήρφυ δπίσωτρον 

)δ ἐκύκλῳ πῇ τροχοῦ σίδηρρι» ξοττιτι αιι0 τοῖας ΥἹΠΟ ΣΙ ΠτΏΓν 
Εὐτακυς, ἐ(θ', κα ὐ,πιαςσοτγάτιι ξ4ς 1119. 

᾿Εὐταχτεῖν, ἰεγιλτο οτάϊιηϊς ὃς ἀ 1] 1 πὰ: σταυπτατοπη θοῆς ἀϊρο- 
ποτγονῦξης πε πιοάιμοι [ογιιαγο. 

Εὐτακτος, κα, ὁ αὶ ὐγονάϊηρηη (εγιδηβοῦς πο σΟὨΓΕἰτΏτιΙ8 ςοπήϊδῃδ. τὸ 
δῦ τακτον, ογάο, 

Εὐτείκτας, πιοάοϊο,ςοτιροῇτὲ, οτἀπατὲ 5 οτά ηἰΡι5 τατὶ5 ὃς σουπ 
{ιτατις. ΑΥἹ πορμαπονεφ. βαδίζειν ἐν πεῖσιν ὁδοὶς δυτὠκτωςφοϊηςζοάε- 
ΤΕ ΡΕῚ Υἱὰ5 ἀξοςητου. Σ - 

Ἀὐγειμί δυτος ὁ καἰ δ ράτοιις, ὅταμίξυτος ἀλλοῦ ἀπραΠῖοτ ὃς Ράτοΐο
 τ, 

Αὐπζοτσοῖες ἐς ϑοπογαῦ, ΑΠΙΠΊΑ] ’ΟΓ 411 Ράτολ5 ἀϊροπίλτητς 

τοῖπάς ἔοι Πς.Εὐταμίδυτος ἐσμῆγοάοτ αι ἔα οἸ]ὰ τοσοηά 11» 

ὙΒεορβγαῖ Ἂς Οἀοτρι ναι ντ αἰτνηριςητα ράΥΘΠΓᾺΓ εἰς 

ϑησαυρασιμὸν Εἶδ ὀσμων. ἷ ν 

Εὐτα᾿ ἰαγας, "1 ςρ]1π8.σοηπδητία, πθάο[ϊα, ςοπιροβτῖο, ἔταρὶτ 

{ἰταϑνοτάο, ἀρυβεῖο, τάξις ἐτατιι πιο άογαι!οσαιια: (ωπιατιτ πὶ 

ἀξοότο ογάϊηλο. υταξία τροφή ςοὐλξλας ΓΟ ΓΙμ5 οἰδογατα πιο- 

ἀεῖειλ. ΟἸσογο πῦτο ρυάταο Οἐβοίο ταῖσι, ΠΙα εἴ ἐνταξία, τη αι 

της ΠΊρίταγ ογ ἀτμὶς εοπίετγιατιο,ἶτα ντ δυταωξίαι {πὸ [οἰοητὶα εα- 

τε ΓΟΓΙΠῚ αι ἀΘΌΠΤΗΣ ἀπξ ἀιομρτατ ἰοςο ἢϊο ςο]]οραμάα- 

τιιτη. Η εὖ οἷ, δ) κοσμία. 

Εὐτάρᾳκτος,ἀόγατι ἕαςΠὲ ταισσατιις: Ι : Ἧ 

Εὔτωρσος, ΕτΥ πιοίοσ. Κρ είς τῆεροτὸστνιοπίαμπη ΥἹ 4. τερσοὶ ὁ πέρ 

τα πἴεος Ἐρίρταπιλ. ἰθγῷ τουτ 21 εἰςαάαπι, Εἰκρεκὲς ὄν τώρσοιν 

δι ϊξνῶ. ἐχεέτα μολκε αὐ, ͵ 

Εὐτερφυαπάο, ἀφ᾽ δ γεν] ΠΈΣ» ' : 

Δ ΡΗ δ: ΡΨ ΡΣ σαιήξατοπιογοάοτ, ἴσο ἵξρεί
οιονλῷ ; 

Πουδηο ΡΟ γείατ, Ποιιτ,νὑτερκαϑείερ, 1146. ἐὺς ἐν ἐπ τ 

φΊσινότος κατέχονεν ὀμί χλίωνν ὈΪ ΟΥΊΑΤΗ νυτε ἰερίταγ, ᾿τοηὶ Θπ 

Ῥτὸ φιαπάοᾳμη οι δριά Αρο]]οη.2.ΑΥρ.1.Ὲ ἀγα κι Σ 

λύϑωσι, υ ΚΟ γι η το ἰ παν ΗοΠοά. δ τ ἂν μόν γον 
δᾺ Υ ΘΠΟΓΙϊοΦ 

ῬβοςΪ δα ̓ αὖ γϑυταγηπολά ξμιοπτ. Πςγοάοτ, 

ἰὠίκα ὁπότε, 11:4. ὀὗὅτε ατύλας 

Ἐὐτείχεθ-,5γ)δ κὶ γᾶς 

Εὐτειχνςς ἐ(δ-,δ 9 )Ό ΠΟ ΓΑῸΠΙΓΙ ΕΒ ΤΟΝ, 

Τα δια πόλη προίϊ ὀυτείχεον ξαλαπτξ αἰγὶ 

ταστις δος εἰπξξας. Ἡπιοτ, [τ 
ταλῶς τετοιχισυδϑἰωοα- 

τς ππιηΐτανῃν 
; ὺ 

αυχαςδοης ἐχριοϊαπι» καλωῖς σπυπ
ούυδυονς 

Εὐτέκμαετον, ἔα ε1]ε οοηῖεξ : . ’ ἿἜ 

Εὐτεανία. ας ἢ, οὐδ ΡΓΟΙΟ5. 55 εδιδοζοσιαι ξοεομηάίτας ὅς ΡτΩ; 

δια 2) ΕἸ Γρο ΣΉΝ 



δδὰ ΡῈ ΠΣ 
Εὐτεκνίδυ, ργοῖς ἔς τἸχοῖη αἴοηάο ΒοπΊσπιιο, ργοδὰ ἐκετιἤςαης. ἐὺ - 

πεκνίξ»- Τωμὴ ,ἕοεσιιπ ἃ τ} 16 τ. Ρ] ἀτάτοθιις ἐπ ΤΥ σπΓΡῸ «δ τεκνοτεί.- 
τὸ; Ἐπ ρίψοῖη Η  ςμθα:οιΝ [Ατὴ5 πιατα (1 ετογιμα δοπογιιπι 
σορία δτγοῦ. ; 

Ῥυ τεκνο στε, ξοοςιπάα,θοηα ρτοῖς. 
Αὐτέλειαι ας, ἐ ἔτι 5 4ΠΠτας σμλκρρ ρέει ά ΡάΤΟἾτας δεηος. Ῥᾶγἤηιο- 
πἰα, ἔχοΣ τα ϑοἔτπη 1 1ςἸταβομικροψυ χία 5 πιο άϊο οΥΙτας » θά] οοΓὶς 
Γαπηρτιισον ΠΠΠταςοἱπορῖα. ἐς δυτέλειαν, οΠἸτοτ Αὐπτοτο]. ῬΙατατ- 
οἶς Ἰῃ ΟΡιοι].. κὐθὲ ἀοργυσίας, 6 ϑιστέον οευῦ τὸ σώμα δὶ ὄυτελείες 
ρὲς δἰυκολίαν οὐ ταρκας ἑαυτιῇ γιν οἷ μῆρνον.ς 

Εὐτελὶς ἐ(Θ.. ἡ χα, τα σα 5» Ππαρ! εχ τοπαιῖ59ν 1Π15:δυτελνὴς δέοι τα,το- 
Ἀιιῖς ὃς ν1}15 νἱξξ5σοητγα πολυτελῆὶς δίωητα Χ ΟΠΟΡΉ. τελεῖνοἱα- 
«ιπτ Ατμεη το ἰεσιιπ 40. τὸ δε ανῶν κ᾽ πολυτελεῖ ςοοἱ πολλὰ ἀ- 
γαλίσκοντες χα δυτελεῖς οἱ ὀλίγα. δι114. φειδωλὸς, ὁλιγρϑάτσωνΘ-, Νῇς- 
παπάοτ, ἐγὼ 2 αἴόητος δυτελὴς ὑτόρζολᾳ, Ηλγπιοπορι]. ἐκ ὀυτελ ὶς 
πελϑυ τσὴ εἰδιά ϑετος ὧι. “δ ὅμων δυτελων κληρφνομεῖται»14 εἴ σοἴοΣ 
ταιιδοΪ.3.ς({ς ποτ. ἀφουτιαρι 4 Ηογοα ἐδιώτου τινὸς χ" ὄυτεγιοεὗς γαρε 
βρὲν γγοεδχω,, ὃς οἷξ δυτελοῦς διαζολῆς Ἰουϊ ΠΊπγα, σα] ιπγηῖα. ὃς το- 
μι ἤπια ἀριιά οἰπάςπι Ἡοτγοά.].7. , 

ἙΕὐτελία, ἔο]ΠἸοῖτα 5, δαιμονία, οὐρὰ τὸ δ τελεῖν, ΑΤ ΠΟΡΉ. σοὶ γὸ διδδα μᾷῳ 
ἐπ᾽ δυτελίᾳ ἃ σανδαλίσκον, διι14. 

Εὐτελίζω, μι ἴσω, τ, ΚΦ αττ πα» Πα ΠΟ» Ρατγαΐ Ειοῖο; εἰσιιο Τἰιςο- 
ῬΒΠ π Ταῖς, ὀκφιυλίζωγεχτεηιιο. 

Εὐτέραν,"ς οἡ» Ἐπτογρέον πα οχ Μαῆς,[η Ερὶρ. 
Ἑὐτερευὴς»ἐίθ., ὁ γα ἐϊπσαπά 5»αρτιιβ Δα ἀςἸςἐϊαπάιιπι. 
Εὐτεχνία,ἴΠτο Προπεῖα, τε ολλι τη» ΡεγΙτῖα ἀγεϊβοσοφία, σευύεσις , πα - 

τωγὰ δή ἀττες ἔ2 6115 δριιά Αἰαπηαητη ΡΗγΠορποπ. 
Ἐὔτηκτος. ὁ κὶ ἡ. 4.11 ΕΟ] ΠΟΙ ΠἸ]α οί ζιτ»οῖ Ορρομῖτιν ὁ δυςφυκτος, 
Εὐπίϑεμαι. ᾿ς πο ςοσηροπο. 
Εὔφμητος,, ὁ κὶ ἡςθεης ἐποῖἤις» θοῆς ράγατις, 
Εὐτοι»τοξξὸ αι ϊάοτη, ΑὙ ΠΟ Ρ μα ἴῃ ῬΙατο, δῦτοι λέγειν ἔμοι γε φαΐνε- 

νον πταγυ. 

Ἑυτοκέων οἰ ἔλο1]ὸ ρατ! ονἔαοι!ὲ ραττιι [ειιοτ. 
Ἑὐτοκέω ας, ἐς [απ σι! ἀϊτα 5. Ρᾶττι!5 ἔα Πἶτα 5. 
Εὐτοκθ-, κε, ὁ χὴ «, ξοεσιπάϊις» οι] ραγῖςπ5. 
Εὐτολνία, ας ἡ, αὐράσ μα) ΠΙΠῚΪ Ῥταίοητῖ ἀπο αι 44ς]. Ἀρρία- 

Ἐΐι5 ἱπ δου. Οἱ ρεσβύπερφι ἢ οὐ τίωλ ἠγι δυτολ μίαν δηὰ τροπέτειδρ 
ἐκαίλοιω,ποπ αππφαςίαπι [πα τοτηογίτατειπ ἀρρο !αὕλης. 

Ἑὐτολιμος,ε,δοαιι ἀχ,αηίπιο [59] τγθρί ἀτι5.εὔτολμος ἔρίας ᾿η Βοηβ 
Ραττεῖη ἀςοὶρίτιιγ,ς οπῖτι Μοπαάπάοτ. εὐτολμος ἐμ) κρῖνε» πολ μὴ 
εἰς ὃ μὴ, αὐάοης ἴτα οἰτοςἤτ ργοσιΐντ αὐδαςια 

Ἑυτολμω ς αἰ λέϊετ, απ πιοί, 
Ἐὐ τορος. ςαΣἴι ἔἈΟΙ]1ς. δύτομος οἵ κοςρογμΐα ἄοπιις » Αὐζοτοῖος [1- 

δτὸ Γερτίτπο Ρο τις αριια ΤΠφορ γαῖ. πα τοτ ̓ ῖστο τουτί υσα 
Τίτος ν]ροῇιαιοτογεῖο. δ ὔτομον ξύλον γ πιατουῖος αἰιῦὴ ἔαο1]1ὲ σα 41- 
οταγτοιι Ορροηΐς διύςομον. Ὁ Ὑ ΡΝΝ γώ τ: 

Εὐτογέω, μοΐ σώ, πο ὐμφι [ἢ οἵουν το 5 τοοῖρῖο. ὀυτονοιω εἰς τοὺ οφϑαιλ- 
μιχοὶ αὰ οσμ τα πιςαϊςαίηεητα οἔῆςαχ, 

Εὐτονίαι. ας ἡ, Πτ Πλΐτας τεροσγῖς ὅς σομτεησι ἢ 15. ἐρτερία τι σ᾽ ἀϊτα5. 

τευ καρτερία. κὴ ὑποιμονκὶ, αἰεξικακία, ΕἸ οἰνγ εἢν οτοπιοητῖα ἴρ1- 
ΤΊ ΓΠττη.ἱππ ροτι]59ν Ἰσοτοθοπα ἰάτοτγα δυτονία ἡ αν. τί ὀσμίω), οἀο- 
εἰς αστπποηϊδοοίοτις γεπεπιθητία υτονίαν σοηΠΠΔητ]α. ΡΠ πταγ- 
Ἄδιῖς ᾽α Οριιίοι], «δὲ ἀἰοργισίας τὸ δινααρ αἰτητον ἔυτονίδμ ὅκ ὀρϑώς 
τίϑενται. 

Ἐὐτονίδι,ν, ὁ ν ΟσΑ 115» γο απ, εξ ςαχ, ΓΟ] τις, τὸ ὀζτονον » ξοντῖτι- 
ἀο. Αὐτονθ- χεημίατις ὃς) 1 γοουιςη5 Πιιάλιιπη ραταπάϊς Ρεςι- 

Ὡἶ15 ἀἀ δ θ ει, ΡΙατάγολιις ἴῃ ΤΠποπυήζος!ο. εὐτον- τῇ ὀσμῇ 50- 
ἄοτς ργαίϊδηβ. εὔτονθ- τῇ διυείμειγαϊς ιν γι ι15. ΟἹ οἱ σουιάςος 
1|ῦτο χαϊητο,οαρῖτο δὲ. εὔτονος ὕλην] εὔτονα ξυλα, ΠἸςάτιιγ πᾶς 
τοῦῖςβ δ: ΠῚ Ῥαπάστιιγ τ του ιοτατγοίςα ἐρτορίαπι ἴῃ ν ἢ 
τιριἀττατοῖμ Βαδοτοντ ἀϊχὶς ΨΊτγιαι στο [Ὡστιπάο,οαρῖτς πο- 
πο. ΤἼ ΟΡ Βταία ΠΠ!τοτγυ στο αιυιΐηξο 5 σαρῖτο [Θρτῖπιο 5 ὄυτονώ-- 
πάτον ὃ φιλύκη, 14 εἴξ, Ρ ΙΙγὸα Π πη ἤπια εἴ ορτορίδπι πη ο- 
Ρογίθιις τ οἱ ἀτατοπὶ σοπίοτιιαη5.55 4 Οαχα νἱάοτιιγ ἰςρης ὡ- 
τον ώ τατον, τα οἰ οἀ τε τι Ππ πιὰ εἰπ τγαπίτα τ. 

Εὐτύνω;.“οπίξαητοτοδοηὲ, [οἰτὸ, αοτῖτοτ, ξογεῖτο γον ἐμ ΏτοΥ 9 1π- 
τοῆῖο εἰλιποτο, ἰςογιῖα (τι! πιῆος ἀϊχὶς δ μ15 ἰἀτουῖθιι5:. Ὁ 
εὖ δ: τείνω μα γα! ἀὲ ἱπτςη (ὃ, ἐκυρως,ἐλαφρωῖ, ΗΠ εἴν οἶα. Ταῖςα 
ςαρῖτο νἱροίπηοτογτίο δυτόνως κα τη) δρίιω τες ἀυτώ ἀσογτῖπια σοη- 
τοπτίοης τρίππι ἀοσιἔλητος :ἰητογρτος να]άς σοπίϊλητοτ 5 ἰά 

᾿οἢ Ομ αηει Πππιὸ Οἱσβγομϊ: πο μἷς ποθὴ ργοθο. 
Εὐτοξία ας απ 4] ροτίτια ὃς ἀοχτογίταϑ, 
Εὐτοξος, θοηᾶ5 (βίττας μαρθη5. δὕτοξο; φαρέτεηγὶα Ερῖστ. 
Εὐτορνος τοτπο [ας Π15»τογηατα ἔς ΠἸ5,τοτηο γα 15 Ν1γ 61] ΤᾺ ςο- 
Ῥβγαίς, μά τον τὸ φαϊητο,ςαρίτς οξξαιιο δυπελεκυτότερα 3 Ὁ 
ὀντορνόπερα, ἡ δυζοιόπεου, τὰ χλωρρί, τρφσνς ϑηται γὰ τὸ τορνόϊτῇ ριον. 

ἈρΠά ΤΎ ΟΡῊ - ὕτορνος ΤΟΥ 89 ΓΟτΙ 15 ,αὔθεφερήρ. ᾿ 
Εὐτεάπεζος, τι; ταθϊτοϑ. ὃς Θο5 ἰδπτὸ ἰῃ ταί. ἐχοίριτ. δυτραίπεζος, 

ἰοογνῖτα απ ἀφρίτογ δὰ τιςπίλιπι θόπε λα(ττιιέϊατα, Ατῆςη. 
Εὐτραπελία, ας, ὃν ἀρτιά ΡἈΙΠΟΙΌΡΒΟς ἴῃ Βοπαπὶ ράγτεπι ἀΟΟΙρΙΓ» 

Πρηϊποάταις νγραπίτατοπη, ἰἐρογο πὶ 5 ξε τ πιϊτάτο πὶ » σοιτνὶ- 
τάτοῦι, ἐλοςτίδπι. ΑὙλξοτεῖος ἐπ τπαρηῖς πγογΆ 15 ὄντρα- 
πελία δ᾿ ζῶν μεσότης βωμολοχίας γ. καὶ ὠγφοικίας ἔσι δηὴ αδρὶ τὰ 

͵ ΕἸ 
σκώμματα, ὃ τε γδ βωμολὲχθ- δεὶν ὁ αν αὐτ 
σρω πῆ εἰν, Ὁ ἀγεφικαςοδ μήπ εἰ σκὠώπῆειν βελό μῖν!Θ: δεῖ 
γάγ οἰ οργιζὸ μῆμίΘ-ς ο δ᾽ δύτρ ἀπελίθ-,αναὶ μέσον τοῦσι 
δὴ ππαύτως σι ὠπῆων, μήτ᾿ αὐτὸς ΐγρφικος ὧν ἔφα! 96 

καρ χεγόνῆνθ- αὶ γδ οἱ δα (μέρ (Θ- σκῶψαι δυμελώς κα ὁ 
πἰοινθ. ὄὀυτράπελῷ.. 5) ἡ δυπραπελίᾳ τοιαθ της ΟΠΊΪτας ἃ 

[αυτηοη Σ» μυ πυαηΣταϑ» σα ἀἰταςο᾽ α ρος. Ος οΓ, Ρτ’ ̓ 
ἴοσο. Ἐο αμτοπὶ ἰδσιποπε σοηίοξϊο ταπτάπι ἱπὶ 
πιαπάτατοιη ΕΠ} Πς,ντ σιιπὶ [οτὰ ἀοσι σι Π ητ, το οτς 
11ΠΠὰ Παρ ὁγιο τ β ἐγα εῖτῖᾳ ΓὈπιοιϑ 9 εάχας οἴτος πὶ 
σιηιτας, ὅς τάητιῖς ἴῃ Ἰοσλη{ο ἰεροξ» γε ἀτοβίητε 
Ἐπ ον τ ἀογεταγ)σοματίτπε Τ αἰ] ηςΡαα Α4 
οἰρίταγ ρτὸ (σπιγγι πτατο ίσι νγθαμίτατς (σαγγι]1ν 
Ἰῃηάησηδ. δι, μωρρλογία, κουφότης, ἀασαδευσία, Ὁ 

Εὐτράπελος..52.ΟΟΠῚ 5. ΓΑσΕτι]5.ΔἸσαχ . γγθδηιισον ἐπι 
γλαφυρῥεουκομ ὃς, ΠΕΧτοτοβ αἰ αηέθην. τὸ ὀυτρ ὡπελον, τὸ 
τος χαρκέοσης λεγόυβυον ) γτϑαπὸ ἀΙἐξιΠι ΟἸΙΠῚ δᾶ τ 
ξξιιπι: αὖρα τὸ 87 πρέπεϑει ἃ χόγν. ΑὙΠΤορΒαη πη γοῆ 
μῶν ἡ (θὲς ἀπείργεις ὧν ἐΐϑηκεν καὶ πόλις, Οὐτέ τιν᾽ ἐΐχων 
λόγον δυτρπελον αὐτὸς αὔχων μόνε, (ΟΠ Πτο ΠῸ, πολ 
γὸ δ᾽ τέϊ ον δυάνίω, 4. ὀυτραπελίθ-, ὁ μεμολ γος. γελωτοποιός 

Εὐτοαπελω ρα Ετγειοίορ, αϑίσας εχροῦ, ἑοτῆτδη ἴας 
ὄυτραπεέλ ευομαι. 

Εὐτραφέω Ὀ6Π6 ΠιΙΤΓΙΟΥ;4 [ΠΟ ΠΤΙΠΠῚ Ὑ ΣΟΥ Π5 ΔΟεΊρΡΙο 
καροτρεφώ, ΤΠ ΘΟ ρ ταῖς ἐς αιιΠ5. τῶτο 3 χτὶ συμβει 
φυτὸν ὀυτραφεῖ βρεχουῆνον. [1 πγδητιμπν ν θογῖμς ἃςοίρὶν 

Εὐτοαφὴς δγεύτροφίθ' ρ᾽η σις, ΠΟτγρΓΘπτιις, Ρ Θπιιβ, γε 
το Αἰτι1554 Ππ|οητιιπη ν θογῖτις σαρίοπ5. ΤΠ Θορ ταί 
το ἀς ςαλη, τύτε γδ καὶ γῆ δυδυόχυτός τε, κὶ ὀνέλαςης »Α 
φής ἔξιν. Τά ΘΠ] 5 ὅστε 5 υἱγορὲ κἰ μενὰ κἡ δυποκφῖ.. ταῦτ 
ἔλας-ὧν καρποιὲ φέρει. [ἀοτὰ ἰἰδγὸ [δσπέο» ςαρίτες 
δυτραφές εεὰ γὸ γίνεδδτι ον θογῖιις αἰ1: "ΠΣ οτς αἰ κῖς Οοίμη 
Ἑυὐτραφίας ας Υἱ. ὐτΓΙ σατο οοίδομα αἰϊζατα Ος]], 
Εὐτρεασης9ε(Θ.. δ, ραν ατ}15. 1 {Ὀγπιξξ15,4 ΒΓΌ]ατιις 5 απ, 

πτεσ ὲς εἰς πῶτογίη ΠΟς ρᾶτατι5) Βυι .1η ἘρΠξ. 
Εὐτρεπίζο μαι Ρατο ἀρ αγο ἐγοιμοίζω ὃς Ρτο ὄυτρεπίζω, 

αὗξὶ ςεφανεγοκείγίθ- ὅσοις κα πεῖσαι χρήμασι ϑευβαίων, " εἶξαν 

πανταφη τς ἐπις α Χ ΘΠΟΡΠ  απαγτο ἐλλίωικ, ἐκέλδὺσ 
παὲ πόλεις. Ῥαυίλη, ρα ΠΠιιὰ, οἱ 9. ἐς πολιορκίαν ὄυτεεπίζον 

Ὀαρτιι ΒΑΠῚ. ρτὸ ἐζατιιοτο ὃς οοηπίτιοτς γίαγρας. 
Εὐτρεπίζω, μ,ΐσω, τς κα. ΟΓἀἸ ΠΟ, ΡΑΤῸ 9 ἸΠΠἔγιιο 9 τοίξὰ 
Ριαρατγο,αρραγο:αςςμίατ,  αὐρατῖδ, τ αὖ πεέδος ἥτε 
Πορβαπ,ΐη ΡΊωτο, ὅσ᾽ ὅξιν ἔγσὸν Δυτρ ἐπισυῦϑαι, αιιατοι 
{ππτ ράτατα. ΝΜ 

Εύτρεπισ μιὸς, οὐ, ἡ ΒΟ Ὠις ΟΥ̓ΔΟ ὃ ἀρρτοβατϊογέτοιριασία,, 
Εὐτρεπῆῖθ- τ τα 1 [15.ῆς Ατἰΐτοτ,. “᾿ 
Εὐπρεφης.]ατιισοῦοπο πιιγγίτιις. Ο ἀν, ξ 5. να ϊκέω ἔλετ' 

φέθ΄, ὅς. ᾿ 
Εὐὔτρητος,», ὁ θθπς ρεγξοσγατις, Η Ποα. ὄντράτου χιοανοίο, 

Βουατι. δυτρηΐτοιο πέσου»ἵπ ἘρῚ οι Γαι πηαζ, 2 Ο  ρΊτιιΓ ὃς 
τος,ἴατο οτο πίδηδοντ ὄντριτῳ χοαϑοιοα ρα ΗἩςΠοά ἢ 

Ἐδαριπῆίθ-, ἐγ 14 0111, ' ," 
Εὐτριξ, χ Θ-. κα 
Εὔτρεχθ-, κρόνθοης σοχπατι5.» 4 ΠΠ ργοῦο οἵδ Ρ110. 
57 χἷῃ ἘρΙρτγαπηπηᾶτ, μαπιο Παϊσειτὶ Πηςαπὶ θοηὶ 
ἐεέξϊαιη. , 

Εὐτροπία ας δ ΡΥ τα5 πιοτιιπηγἔειι πιόγαπι οἱ ςσδητία 
ΟἾτῚ πλοτο5. “ΠῚ 

Εὐΐτρρποςυὶ οἵδ ταΐοπι πιοτιπι μα ίτιιπι ΑΓ ςιτας ἢ 
τεξϊέαχις Ἰοςαημάιιπι (εἰς ροῆπι βςέξοτο, Ασλτοτι 
Αὐρυγορί!, 

Εὐτροφέομα!. ἃς δυτροφέω, θεπο πατγῖοτ,α ἐπι ησ τ τὶ ΟῚ 
εἸΡ᾿ ονςοα] ἴσο. ΤἈΘΟΡΒγ. 4. ἀς σαι, ὡσιαρ ὅηι οῆο' ζαι 
ὑκποιχιιυομδσων χἡ ὄντι ρφφυ μέζων, ἣ 

Ἑὐτρρφία. ας, ἡφοπα ππτγιτονθοπα εἀπςαῖῖο ναὶ Αἱ 
πιςητὶ σορίᾳ 5 ἐασσιηπ5 ροἴξις » ΠΒαδιτι5 γοΡεὶ 
γῆς »τοῖτα νθεγῖας . Οζα ἀς ϑεποίξ, ἔυπροφία δ 
τοτγο55 ἰάφ πη, ὌΝ 

Εὐΐτρρφθ-, 41} σορίοίδ πυευῖτι τ» ἔς τε! Π15υθοας αἴ θη 
ἀο Ὠϊοίςοτ! 4 σαρῖτς 83. ΡΙ οπιισοοπς Βμδθίτιις, [ὦ 
ζΡ.2.410τὸ εὐὔτροφον 914 εἰξ. ρίπριις δὲ ἰστυτη, ΤῊ 
Τζοτθτο (ςοιπάο. σαρῖτο οέξδιιο; ἐν ταῖς ὄυτεξρι 

Εὐτρύχαλί(δ..κ, ὶ χὶ ἡ, τοτι πιά πι5,εὐκυκλίθν, τεύχε 5) 8 

λός. ΗΠ: Ποιὰ ὀντροχάλῳ ἐν ἀλωῇ, ἴῃ ἀτοα ΡΙαπα. ΑΠσα 
γε ΠΡτο (μιᾶττο Ατροπ, Αρο ]οη ἐν τεόχαλοι φορέο 
κέγητο; ἀντ ροχείλοισιν ὦ μάξας, ΑΡΟΙ ΟΣ. ἈΠοά. ὄντα 
στέγῃ ἘΡΊΟΓ, Ν᾽ 

Εὔτροχ 9...) κὶ εφν οἰ 115. Πδεγὸςοιττοπς. δὲ εὐἴσι 
γΟ]ιοη5.εὔτροχίθ. γλαίοσανν Οἷμι01}15 ἤῃ σιμά ταν, 
τιοῖς, εὐ ρρχα λαίφεα, εαἤητι ἔλολ οὶ ρ γα ϑοπτία 

Εὐτρυγητίθο, ὁ κ" ἡ αὶ ΓΑ ο 1] ἀοππετίγιτ 9 ἔςι ἀςσερτῃβ 
ξᾺς}]}ς, 

Κύτυκτθο, ὁ ἔα τς ξλξτι, οἰαθογάτως, ὨΙοΐπις ὃ, ἐὐτυχτ 



Ν ἡ 

Ὁ Ἀτὸ Ια δοτγάτιις. Οὐν ΤΠ ξ, κωυΐνω ἐδτυκτον ἕ΄- 

- ὯΝ 
1. ὧν ν 

αν βοϊῖχ ἤιπι,οτοο,οδτῖπςο; αΐοιιοῦ » ὅοης 
Ἰ αὐ καὶ πὸ ρὸς ϑεών δυτυχεῖ δίχα Θ- ὧν, [χηὶὶς 1 αἴσατ, 
χιὸν συγχρονον ἔυτυχέαν, ΓΊατο ἴῃ ἤπο ἐρ ΠΤ, ὀὺ τύ χει 
{ε!1χ914 οἴδονα]ς. τοὶ τ μοί χης ὃυτὺ χε το, ρτο ροτὸ 

ι τ. ῬΙ τατος ἱπ Νιπα ὄν τυχηται τοῖς πολεμίοις ἱ- 

5 Κα! Ἰοἴτον οσὐτὶ ΒΟ ΊΡιις αξξιπι οἴ. ἀ οἴν, τ᾽ ὄν τυχίας 
τά], πιο Πι15. γάμοι πρῴ για μα νιϑέθιον ὅταν ὄυτυ χωώνται. 

ΘΡοηίτιγ ὀντυχεῖνγγητος ὃς Θεμϊτίιιο ὃς Ας- 
τι δυο, εἴ τινες εἶεν υ φύσεως λαχόντες. ἡ αγωγῆς ἐυ- 
εγοειῦ τεϑφν μα κέναι ρὲ πὰ σώματι, Τάοσῃ ἰδὲ 

ο: ἐμόλιυναν ϑεασέσια δόγμα τὰ μεταποιήσει διδασκαλίας, 

μοέϑησιν, ἈΠ], σοὶ υϑὸ γὰ ὀυτυχϑσος ἐν ϑοώῤσδε πολυὸῳ- 
᾿ “αὐ ἐσογτται πολλοὶ Σιωεσῆα βελ τίοις, Ἐτστιγίιι9) ἔλθοι 

τυχίας χα! οθτ κι δυτυχύσωμι πῶτο αὐδα ϑεοῦ, 

Ἰοῖτας ἔογεππας, οὐ ρογίζας, Πισςο τις. δυ τύχωμο: 
ς ἐπ ϊϊ ργο ροτγὸ σοάτιης, ΡΠ τα το χες, τῆθὲ φϑόνε, αἱ γδ 

Ὑν υὗϑροχ ἡ καὶ λαρμιτοότητες πολλάκις ἃ φθόνον χατασβεν- 

ΙΧ, βογειιπατας, αὶ ̓ ποιι 4 οἰττάιιο πεῖ 1- 
υχῆς ὧν τῆ ἀὐϑέων ὁμιλίας 5 Ἑοττιιπατιῖς ἐπ ητιπ 
τὰ ἐς δοποῶ, 
οἰταθ,ργούρετγα ξογτιιπα ίαςςς [Π|5: ἀϊβοττ αν ὃυ- 
τον ὅυτυχία» Τ ιϊογά. 

αιιοίιις » Βαθεης θοπαπὶ ἀαιαπι. Ρίατο , δυύδιρό- 
Ἰθιπ ἀππὶ σοπηπιοάίος, εὔυδηρος γ) 5 Βιιτηϊ4α τοττα, 

θοπιις πγαιπι5,δυδἐπαπτίυὸ Ιληιις [ σατ. λείψανον 
τεὸν ἔδειξε γόον, , 

τί, ὁ κ᾿ ἐν π ἔας 1] ὸ Πιρεγατὶ ροτοῖῖ, 
δα: [ας 1] σοσὶ Ροτο τ δ σΟμΡ ΤΟΡΑτΙ, 
ἀνι5οεπε οἷατιις. ΙΝ ΌΠΠιις.. 

οὐ θοῆς τοχτιις. : 
ἥνφθοης τοχτιι5. ἐυυφεα λαίφεα, θοης τοχτα νοΐ. ἀη 

ἰσπἀἸάιις,ἐυφοίλασα. Ηςίνοἢ..8ς Ἐτγπι.λακπρᾷ, 
πιπι»Ἰάοπι Ηοίν οἢ. εὔφαλον οἴΤς ἀϊς!τ ἔθηϑτιλοῖσ- 
ἔλασσον 5 ῬΤΟ ξβηϑτελάοσίον τα; ἢ ἀἸΟΙΓῈΣΓ ΡΌτΙ 5 

ἐν γτροτε τὸ 55} ἡ εἷλός, 
[γιποὶοσο εἰ στωκυ , δυλογία » ΤΟΥ ΠΠ1Πὶ ΕἰἘ Ρ ΓΟ δυφημέα, 

πού] Π] τοϑ)ν οὐ οδγα ἐξι159 ποι! απ γ ουιπ ὁ - 
Οὐήητ.1.6.ς.1. ᾿ 
πιοατισαπηϊηἰδιις ἰλια(ατιις.1 τς ΠῚ τὸ ὀυφαῤιχακον,, τὸ 

Αὥ΄ατιιβ5ὲν ὃ τέ οἱ ζώνη ὀυφεγγί- ὠριονθον 
εδίρος, 

εἰ εὐ τὶ 5, εἰδτιις ἀηϊπηοοϊηΠρηϊς οβοέξιις. 
ἥσω, τ ηχφ 5 Βοηὶς οπηίμῖθις ργοίοσιοτ (ἱςοτ. [ατι4ο. 
»» ἔλα εὶς οπϊαῖθιις ἴειι ἀςο ανπατί οἰ διις χαῖρ᾽ νας 

ἸΙΟΙΔΠΙ5.. πῦρὶ ϑυστων, ζιδον φονευ" ἐσιν ἐν ὁφϑαλμοῖς τὰ 
ψυκώ μιν ον κὶ ὡς τὸ εἰκὸς ὀυφυμοιωῦ οἱ εἴς, πιῖο (ο- 

ὄνον μούυλμ(Θ- ὅγη φιλανθρραυία, Βιυιίοριις ἴῃ ορίτο- 
᾿ ὐνφημειᾳ εἰ. θεῆς ἴδιαι πιο τι5 οπχίπατο . ἀοῆπα 

τὴ τη ΑἸποζατ,ΐη Ἐρτο]. ΑὙΠορἤληῖς τπτοτσ 
ἀἰὐσφημὸν εἰπέ, Ὁοπα νου δὴ αι ο.41) πιο] ίοτα, 1- 
χερσὲν ὕδωρ, δυφη ιῆστιί τε κέλεῶε, ῬΊατο Πδτὸ ρυῖτ 
Ο]1ς ἀυφήμει, ἔφη, ὦ αἴϑρωπε, 41) πο] Ἰοτας ᾿πάιτ, Ατ- 
φ ὄυφημεῖν χεν ἃ πορεσβυ τί γῇ ἱ δυχῆς ὑπακούειν. ϊά 

ππηο ἔδιιεγουτασογο,οτε ἔλοσονοπα νογθα ἀΐσογο. 
ΠΕ (ἐρτι παν αῦ ὃ διηὴ ϑυφημώμδῳν χαοιν οἰωνοδ, πὔς Δαι- 

ῬΙςΙ] στάτια οπηϊποταιγ δοῃϑ ὀυρημεῖν οτἸάτη στώ- 
ἱπριις Ηογας. 

15. ]οτία.ςοπιπιοηάατίο » δοηιιπι οἵποῖ 9 απ πα 
1 δ’. το αἸερηίαπι, δος ατηατῖο ἔαυτα ὅς 
ππηάτα γεγρα, ΟΠγυ[οἰζοιπ." αὔδα ἦσ᾽ πονλὼν δυφη- 
τοτῖιπι ορὶπῖθ 9 ἀς δἰ 110 (οὐἰῖςετ. αὶ δυφημία τ 
σεμτολογία . ΑΞ (ΟΠ τπ.δὲ ὀυφναἴόμ αἰ παλλαγῆ ς ὄγομοι» 

νος, ὅζς. Ποπείϊο σο]οηΐα᾽ ΠΟΙΉΪΠς 7 ΡΙάτο ἀς [,6- 
ΤῊ ὄυφυυιίας ἀπερλαγίκ ἃς θυφυμῖαν ἔχφν τρὶς ἀμτέ 5»- 

ἱ ράτοητος δεηοάϊ ἐξῖς ὃς ἔπιοτο, [4 πὶ Ἰθ1ἀς Πη.τό- 
ΟΥ κὐ κϑιϑεέρὴν εὐφημίας, ΑΛ ΓΕΔ, εὐφημίας ἕνεκα 2 δοπὶ 
πη. Ἐγαηςῖίς Ροτταπποταιῖτ. Εὐφημία, ξι- 

εἴπ. Οςποῖπ.αριά οη: Ματο. ο5 το δξξζατιπη 5 
ΓΟ ΠΡ ΠΟ δαῖτα μὸν ντρεῖη ντ ὁπιηες αι] Ἄτρι- 
ΠΟΙ Δοςοίτιης αἴτιος 5» οπυἑη δι ἐπι Ἐς ἀπ σ ΠῚ 

τ Ἑδιιοητίαπι ογο οδίφαςμα ἀϊέϊα Γορτοσοητ, Ραμ τς 
Ῥαίσίτο. Ῥαίοῖτο Πππριιᾶ τη ἰαογιἤςτις ἀἰξερατιιν, 
ςοπτίποτο, ταςοτο. ΤΊΡι}.110.γΣ. Τισαπιις Βοπα 

ΕΡ 669 
ΤΠἸόγάις λον 

Ρικῖ Ἠοτοάοτ, ῥέσνα, ἕτοιμα εἰργασμῆμα, καλοῖς κυ 1 Εὐφημίζω, Δ οαὶ «πιο ἡ δυφνμκω, ὃ Εὐφημισιιὸς οὐδ. δομλ οπιϊηΐς σαρτάγῖο, ὀϊφναιδιμὸς , οἱκ ἀριϊᾷ ΤῈ- 
τοητῖιηλ 1 ΑΠἀ τα δὲ οαοπευϊτ( οι ἀ1) ργο δ ἴΐως ΠΟΥ δἰδν δ ἸΡγο δ αν) ἀϊς οἴ. 

Εὐ᾿φημοτ»δγ ὁ Ἰοηΐ Οπηϊηΐ5» σης οσλίματιις ΗΌγατ, ΟΕ ςοπεγατιπο 
Ὀρλίπαταις, 14 εἴτ, πρ!ςς οσπ  θάτις ἔτος οπιίπο νι - ἀϊέλη ᾿οηρ - 
ἢιι. ὕροοῖο τι, οἰ ογατιις, ] Δι 1119 ἀριιὰ Ποιός. 80- εἶ Ξ 3 “, , Ἕ ῬΒοοΪ. δὔφη μα φῶνει.ἱ« οἴ, υφύμει, ἀϊς δόμα νογρας δοὺς οὐαί πα 
τὰ Ἰοσιογς. ὄὔφνωος ἐῶν, Ἐπεὶ ρι 4. ΑΥἸΠΟρ απ. ἴη ΤἈοίσιορ!. ἘΝ Ρὰ Ἔξρ μϑξετ, ἸΟΥ κε νοττς ἤδφημος ποὺς ἐς λεῶς φ'ομᾷ συγκλεἰσας ἐνδημεῖ γδ ϑίασος μουσωῖν δ) 

ἢ - ΐ Ἢς ὧν Ἢ ΝΜ ξ τι θλρα ἢ ἘΡ᾿βιΑπιπιδείαιιοης ὃς δόμα νοῦθα ἀϊσεης δὲς 
ΔΤΙΩῚ ΔΓΕ ἹΠΡΌΣΕΥ ὄνφημος μνῆμ, Ἰοποστίη τα ἸπΠοπιοτ] ἃ ἃ- 

Ρυ4 δγμςπορι ποία ἀΟΟΙ ΠΥ ΔΙ ἘΡτἰα}αοὐτ ἢ. Ρ λις,γο μος νη- » , Ι , Α͂ . ἤ -- ἐκίνν τὸ Ἂν 5 ἄρτι ῬΙατία Ηιρρὴα πιλίοτο, ἀρᾷ ΑΕΓ. 
ΕἈγ ιδυφυμοις γώς ΡΥ αὐτίφοασιν αἀϊοίταν ρτὸ σιυσφήμαις τοῖτὸ 
Ἡείνελῖο. 

Εὐρήμως,ποπ Ῥοτυ]δητοτ., ἡ δέως ἐκ ὀνφύμως, τη (Ὀγα δ᾽ Πτογὶ 
Εὐὔφϑαρτος 6:41 ἔα οΥ]ὲ μοττ ὃς ΠΟΥΓΠΣΉΡΙΓΌΓ. 
Ἑύφι μος αἰ τγιη ρθη ς, τυτῆ κὸς γἼτη αἰ ἐγ ἐξουϊαΠ] Βαδοησοντ ἀςσοτοῖ 

ῬΠΙΛ Ν Ίσαμάογ ἴα ΑἸΟΧΊρΒασπιας ἢ ὀνφίμν τ᾿ ἀπὸ κα; πὸν ἅλις χα- 
ταξάκλες μυρτουςἸΠΓΕΓΡΥ. τὰ Φιαοιεῦτος τῇ φ“ύψει,ητνι σὲ συτηικοῦ, οὶς 
ἀὐτοπὶ ἰιὶς Ιοοιι5 ἰςσοηά, 

Εὔφλεκτός.εοδς ΟΠ δαὶ ἔαοΙΠ 5 υκαὶς, ΓΙ οί οἰν. 
Εὐφορξία, ας, ἡ, οἰ δ᾽ ςορὶᾶ, 
Εὐφόρξιον, αὐ θΟτοτῚ εἰΐς τγαά τς Τϊοίσοσγι. δτο τουτ ον ρῖτο ος; 

Ἐογιας οἱ Βοποτῖσ, ΤΊΙαλὶς τῦτο νἱροπηιοάιίητο, εαρῖϊς [ς- 
Ῥτῖπιο ἘΠ Ρμογθ 1. πὶ γοσατραταὶις Βοτθασὶ εἰΐς αἱτ ξο πἰς αοαη- 
ταϊηῖς. ορ πογθῖιπι οτίδιπ ἀϊο τιν" ὀἰτς Ρίδητα: σιο ταγροῖ 
Τιοειι5.ς1 γὰς σα αἴῖρα ἀπτοτδ Οαΐεπο ὃς Αοεῖο: γπῃ ἀσογγὶς 
ἈλΑΤα ἰἰος] ἀποτιιοπτοβ αι] ςΟἸΠ ριιπτρσαιν πη ΘΠ Ϊηϊ5. σοητο 
ἰασι!όνς ἱποί ἀπ ητ, πιαπδητέπιαιιε ἴῃ οἰτοιη] ἴσατας νοῆξας ο- 
{16 ΐἴαιις νεπτγοβ Εἶπιτος Ἔχ οῖριμπτ: πππιοῦ ἰαἐξῖς γἱάοτασ οἷς 
Βιοτγο Πορατιις ααλπν σοῖσι παγὶς ἘΕΗσοπι Βα ετ, πη σηϊπίτ ἃ- 
ῬΒτοά ἴῃ ΡΊ ΕΠ ΦΊΡΓΟΡΙ: 

Εὐφορέω, μι, σω, Δ Ὀυ πάἀσγοχιθογο  ὑφύρησεν ηἰ γὠοαςν οτος ἔγιῶας 
ἀροΥ ἀττι! τ, ς.12.1 τς, Ἐπαηρὶν]4ς ὀυφηρίὰ. 

Ἑυφόρητίθι, ὁ κὐ ἱτο ογα 1} }ς. 
Εὐφορέα, ξοττΙ τὰ ς»οορία ὀυϑἁωΐα. ΤΉ ΟΡ ΒγΑΙ μΠΠἴοτ, ρίληταγ. [1- 

Βὲο ὑτῖσιο 9 σαρίτε νἱρεπιοτογεῖο: χαί φασιν ὅπ ὸν ἄκρον ἐγ γπὴ,, 
σημεῖον δυφορίας ἐξ), βοττ  τατὶς εἰΐς ὃς ργοιόδτιις ἀγριπηθητιπι: 
δυφορία, οτίλτη τπθἀ!ζογιτ νῸΧ Εἰ 5. Ζια ἘΛΟΜ τας ἴῃ ξετοπάο 
«πογρὸ ΟΧρεϊητατοςιι δυσφορία Ορρομπίτητγ. Θαἰοπικὶ καὶ ἐῶ κα- 
μνυντίϑ. ἔυφορία, μέγιστον τι γἡὐ αὐτῇ συμεῖεν ὥστ κα ϑεΐ πξο τὶς σφραγὶς» 
δὴ) πᾶσι τοῖς ἄγλοις ἐ;δείξεταί σοι τίμ) Ἰδπ εἰχειαν σῷ παυρετα, [ἰς πη. εἰ μἷ 

τὸ ἌΞΤΡΟΥ ὧν ὀδυφορία μῆροι ἐφεξις ϑαῤῥοῖν δὴ πρέφοις αν αὐεξὸ. ἢ, [οιιῖ- 

τοῦ ἔογγε τπόσθιῃ ς πες αἰβιέζατι ν᾽ ἀδδίχητι, Ητης εὐἴφορρς; 

αἴ ξαο τ]ὸ Ἰειτέγαιις ἔστε πιουριιπῃ, μος οπῖπι δυφορεῦξν ἀϊοΐτισ: 
δι] σοητγαγ. δυσφορεῖν κὶ ἀλύτιν, Ὅα]οπ,1. αὐ Ο]αϊις ον. ἐλλαὶ πεὶ 
ἜΣ ο α πενν εὔ ἄχ γλ πίω! ἑσπέραν. Ῥοΐν Οἱ δυφορώτε- “κα Ὑ Ὁ τ ἄνυ εὐφῆρος εἰχὲ ἣν ριν ΟΥ̓ ΌΤΕΝ 7). ὀυφόρωτε 

οον σώνῳ Ὁξειν μέλλοντες αἰχὶς ὕΤΟ ἀΡΊΪΠτς ὃς οχροάττιις. ὄυφ ὁρὼς 

φέρειν στ αηι ἕο] το ]ογατο ἱειιξςτ ἔογεο ΟἸσον, ΗΙρροοτατ, Ατ 
ῬἈογιίπιο [ςοιιηο 9 [τὸ ρτίπιο, ἰὠ μὴ) οἷα ΖΕ κρϑαίρφόδοιρ χα- 
δαίρωνται. ξυμφέρει τε κὶ ἐυφόρως φέρρυσι, ΟαἤΘη. ὀυφόρως ἔχεν. 

Ἑυὐφόραιγξ, ρα ἢ γα οἰτματὰ, δίξαπτ.ῖη Ἐρὲσ 4] οξμλτιὲ Διιξοπι ἅ110 
Ἰοςο: ρος τάπη οἰ τ] νατάατν Πα οης. 

Εὔφορφς,», ὁ, ἔοττα 15. ἔσγδης Εγιιξξιιμη, φορθς. ἔοταχ,, χούξδι. ἐλαφρὺ τ 
ΒΟ 1 δὰ ροτταπάτιπι. ΛΙοχαπά. ΑΡ μγοάτ ΠΡ το [εσυπάο Ῥτο- 
ὉΙ]οςπιατ. πὸ βαρ ὀυφορώτερον ἂν τοῖς ἀριςερρῖς φέ ρομῖῃ δις. οπογᾷ ἢ- 
εαἰῆτα ρατγτὲ ἔχοι τὶς ροτταηγιϑοδίς, εὔφορον σώμα γοζαητ σοτ- 
Ῥιις Ῥοης μαθἐτιιπγιν τάς ὀυφορία. 
Ἑυφορως ΤΟ] γα δα Πτοτ ὀυφόρως παῤ ἱπυποχράτει αὐτὶ τῷ δ χερῶς, ᾧ ξιὰρ: 

τίον τὸ δυσφήρὼς οἷ. δυσβας- ἀκτῶς. ν] ἐς ὀυφορία: 

Ἐὐφραδέως ρτιιἀεητοτ, οἰ ἐράπτοτῦ ἃς οἰατὸς 
Ευφραδιὴς, ἴδ᾽, ὁ κα ἢ ο] ταις, πιαηλ βοτ5.» ἰτοῖη δεῖς ΦΗΤΈγοης, ἀϊ- 

ζδγτιις. 
Εὐφροαδία,ν ΟΠ τας Γεγπτου οὶ νῖς ἀἸ σα πα", 
Εὐφοκχίνομαι»μ.«ὄσα Ἰατοτ. Ποροη. Πατέιοῖβος γογδεπι ἵπάς ἀϊεὶ- 

τιιγ.» Ζιιοά Βοπο Δηΐπιο ἤτξᾶς ΟΠΊΠ65 ΥἾταΣ νοΐ ρτατος σοπὶ- 
Ρ᾽ εξγατιγ, ρας [Ὲ δαϊπιις οδ] οξξατ. ἄνφραι ϑεὶςι οὈ] ςἐϊατιις,,, 
Εὐφραίνω, μ: αν ἰςτϊῆςο, στιπι το 4, ἀο! οέζο. πόλλ᾽ ἄυφραὐας πηι} - 

τισὶ αἰ Ηςίοης ἰωτἰτία, Αἰ οραῃ. εὔφρανας μο αὐ] σα ΠῚ πὶς; 

Ὅλζα. Τατεγάπιπι οἰππὶ ἀποίεις Αςοιίλτ Χο πορῃοη,εὗ πρᾶτον- 

κἀς πλεῖςα δυφραίνων; (ςοιπ4Ὁ ἤπιος  Π γτοπει δι} Ρἱ στη αὶ 

θέτο ης νοἰτπρτατοπι. 
Ἑὐυφρχσίν, πο Ποἰξιεπη σαι 1 π|π|:- 

Φ ν 

Εὔφρας 9-.ἐχΡ ] σατιι ἔς Π1ς 5 ἰτο ] ΡσῸ εὔγνως 8.» ςοττυ δ; Ὀλοηγίς 

ἂς ἤτιι οὐ β. 
Εὐφρονέω. [ἀρτονδεης Προ» καλαῖς νοιῖ, χαλώςξ φρφνωώ; ρτιϊάςης {ιπ|; 

τοξζὸ [δηχῖο δ ρον ὅσ, [Δηὶ ὃς ρτιιάςητος ἤπητ, δ φρφνωών, Γι Ρ δᾶ, 

{ὰρίφητοῦ ἀθῶο. Μαοπῖοτιῖς Εἰπ8}, ὁ σφιν ἐὐφξονίαν ἀρ βήσετο, 

Ρῦὸ ὀυφεριέων,Ἰὰ οἰ εμοιο ες, εὐφρρνουιῦ περ ργιάφητοϑ,, γα] εὖ 
φερτουῦτεςοίσορατατσα ἀρ ά Βαϊ ὰπιὶ Ἰςείτωτ. εὐ φρρνώ το στὰ, Ῥτῷ 

᾿ γ᾽ 
᾿ 
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᾿ 

“. 

ό7ο Εὐο 
{ὰπὶ εἶδὶ δομοιιο ας. Ὁῖδ] ἔλιιςο, εὔνοις σοὶ εἰμί, Ἐξ ἀριιὰ Ατἰῆο- 
ῬΙναη.νεφιεὐφρρν εἶν δοκὴ σετε το ξξὸ ὃς ρτιιάθητοῦ ἀρότου 1. φεόνιμοι 
δ) κ, ἐὔοιοι, 

ἙΕυὐφρόνηνποκχ ἀρικ νοτογοδ αϑραὶ τὸ εὐῷ ρφνεῖν,ἃ πο ἰἀρίοπάο: σ- 
τἰπτα ἐπὶ πὶ σοηΠ]1α πο έξο σομμπἰτιιτπτατ τι ὸ ἃ τἴλης ΔΆΤΠΊ15 

ΠεΊ δεῖ ὃς γασιπι5 κα σιγίσινπάς {{Ππ|. Νοχ ἀαθίτ' σοη ΠΙΠμπι, 
Ἡεῇο . μακραὶ γὸ ὄδεῤῥοϑοι εὐφ ρόνα εἰσί, ΗΟ γ οἷν. δὺφ οόνη νὺξ κα εὐς 
ᾧ ροσιωληςν 

᾿ Βυφρρνιών, τι 15.912 τι15, 
Εὐρρόνως. 1 τ τοτυρ γι ἀςῆτοῦν 
Εὐφρρο, δ αριιά δι14.}Θσίτιν ρτο εὔφνρος ἵξεπη ρτὸ εὐὔὖϑυμος, 
Εὐφερσεαλη,ης Νν  Στιτ! νἀ οἰ οἑτατίο. ΧοΠορμοη 5 ἐρνμος εὐφρρσιωων, 

8ι1{1|5 ἀοἰπίτατιι8. ΑἸ] πο. Πρ ογα τας, ντ ἰἰγο ηᾶττο 
Ἐρίρυαπυτηατ. αῤκέσει εἰς ἐπέρων μηρία ἐυφρφό υσίω 14 εἴτ, Πρ νας 
1τταζοσι ια ἰοοῖος οἵδ ργοίξοιτιις. 812 οτίαιτι ἀἰοτιγ νυ πᾶ οΧ 
ΟΥλα 9 ΗΠ ΕΠοά ἴῃ ΤΊ οος. 

Εὐφρόσιυ9-. Πατίτατοπι ἔχοϊοπς. οὐ φρόσεωον φωνζωὶ ἔδωκαν . ΝΟ οπὶ 
Ἰατίτιος ἐπιιίογιιητ, Ὀ]οἰσοτίἀος ἰἶρτο αιάττο ἀς Βιιρίοιϊο. 
φύλλον ἔχα ὅμοιον βοὸς γλιΐοση, δ'εἰρ (αϑιέμῆνον εἰς ἃ οἶνον ἐνφρόσωνον 
δοκεῖ δγ). ΓἸαϊα5 ΠΡ τὸ νἱσεππιοφιίπτο,ςαρίτε οξζαιιονδιιρί οἵ 
[ο59ουμ»ι ἔπασιια π11{15 οὐ} ρτασοι ριμπ)ν απο πη νἱπὸ ἐς- 
Ἰοξζα, λυ νῖ γο]πρτατος δι σοῖο ὃς γοσαταγ ορἈτοίν ποι, 

ΤΟ φραν,ον θ.. ὁ κα νγἰασταιβ9ἰποι μη ἀπι5.ν ποτα 1115, ἀ}ς5. Ἔχ ἈΙΠαΡᾶς, 
διὰ κὶ ὀνφοαντικὸς ποι ]ο 5: ρίτῃετοη νη]. νης οἵνγον εὐφρρ- 
γα. Π1π4.γυἀρρο!Π δαῖτ Ἡοπιογ. 14 οἴ, Ὁ εὖ σαὶ φρένας διατα θέντα δ 
εὐφραντικόγ, Ἐξ Ης ΠΟ ἀ.εὐφρονα κωρπὸν οἱμό ὥπι, 14 εἴτ, Πιαιιεπι ἔτιι 
τιν τποζογοϑορῆος, ἰὼ σκαμαὐδιρρίο γείτονες ῥοαὶ εὐ φρρνες αὐγείς 
οἱφοἱ. δυφροσιυ ἕμω πονούῖσαι διοὶ δ᾽ ποτόν, δεῖς αἱ ὀυφραντικαί, ρτο μ11α- 
τ οἱατο. οι, ἐμοὶ ξεω είης διαπαντὸς εὔφρων. 

Ἑὐφυγία, ἔιυσα; ξιολ τας ἴιι σοπιηχοάῖτα5. ῬΟΙΥ 1115. διὰ τίν τύπου 
ὄυφυγίαν, ἷ 

Εὐφυὴς, ἐθ.. ὁ κα ἡ, ἸπάπΠτῖας:ἀς σαας ἃς φάτο » ΧεποΡ ἢ ἰπβοηῖο- 
ἢι5.[Ὡς 1] 15» σοπηπγοάτι5»πατιτα ναΐοηϑ 9. Ρομα πάοϊὶς ργαάιτι. 
εἰς παντα δεξιὸς 111 Δτηοςπο ἀοτίαιις ἱπρεηῖο οἵδ» Οεἰ!. εὐφυὴς 
δὸς αβετίω), αα νἰττιιτοπν θοπο ἃ ἤάτιγα Ἰα(πἴτατι!55 ΡΤυιτατοῖιι5 
ἴῃ δο σης. Πτο πὶ αὐτὶ τῷ σκωσπικουῖ, αριιὰ Ατεςξος. ὁ οἰξ ἑτοίμιε λές 

γ0Υ καὶ σκώπτων; ΕἸς [γ οἷα ὑφυὲς φυτὸν, ατῦοτ Υἱτοίσομϑ ὃς ςορίοία 
{ποοτείςεην: σογπιΐηδης ἃς σοα] εἴςσεπϑ. 

Ἑὐφυέφερρν φύει! ΠΟΡΊΟΙΤς οΓοίςιτ, ' 
Ἑὐφυΐα, ας, ὁ ,Ἰπο πὶ) ἄς χτογῖ τα 55[1.. ἐπ σφ τι σο πα 11.406 5.Ῥ]ιὶ 
τατοῖν. ΠΡ. αἰθὲ αἰοργησίας. 

Ἑυὐφύλακτος. ὁ κὶ αἱ, οἰσίεγιια Β1115 Οὐ πτ!]14. θεπε οἰ τούττιις.᾽ 4 οἴ, 
φΑΡτΑτΙΙσγο] 4ι ποη ἰάτοτο ται. 1} ἔα οι ὰ σοπίοτιιδτιιγ. ἐὺ - 
φυλακτύτερᾳ γὸ ε γίγνοτο εἰ, ϑζ σι ςουηπαρά 115 ΟὈ οτια δατιιγ ἢ ὅζς. 
Τί μον ἀϊά. 

Ἑυφυρώτατθ-. ΑἸεχαηάοτγ Αρἤγοά, ν δὶ Ρο ἐπίδῃ. Ρ ηἶτιῖ5 παι} 15, 
Ἑὐφυώς,Ἰησοηϊοίς, [οἰτὲνα ςτὸ, 
Ἐὐφωνίοι ες ἡ ἱδο μα νΟΧοἰΟπίτις γοοιπὶ ἀἴαιιο ν οι θογιιπι [σι - 
ἀϊογονοςα τὰς ἐχ ροπίτιγὰ ΓΟ αϊητι ἴαπι Πἰρτὸ Ῥτὶπιο;» φαρὶτ 
τς φιητο 9. νος]5 ἥεχίοπος Οἰςοτο νἱάςστιιν νοςαίς, ὃς νΟσς ΠῚ 
ἀιι]ςοπὶ ὃς οἰαγαταιγοχ [ποῖ 5 γοοι]ατίο »οαρῖτα [Ὀρτῖπο» 
110.1.6ε]. 

Ἐὐφωνίδ-.κ. ἐς σΟΠοϊηΠι59 ΓΟ Π4Π8. Γα ποτὶ ιν σα 5. Ποπιο Ήςη. 
«δεὶ ς-εφανε.ν σὲ ἐχφφοτόνησο «βρβλὴ ϑέν ει "αἰ εὐΐφωτον ὄντα. 1014 ι1ς 
ΚΕΙοΒῖη. Πεπιοίξνομες οχργοῦγας ἡ  ΡΒοπαίςο οροτγαηι 
ἄς ΠΠ|πτδιιςτ, ἴτὰ Αὐιριίε. εὔφωνον αἴ (οττθῖτ: ργοπιιητίαθατ, 
1πατ1τ, τι οἱ ὃς ρτοργίο ιιοάαπι οτῖς ἰοποφαθάγαις χιοτί- 
ἀϊε ῥμοπαίςο ὀρογδαι, δίς. 

Εὐφανως. δοπα νοςς,ἐοποϊηπὸ, 
Ἑυφώρατος 11 ἔαο"Πὸ ἀσρτο απ τι, 
Εὐχαήτης, νας ῃτὼ Παρ ΠΠΑτιις οης σοπιάξιις. εὐχοῖ τὴ κιοσὸς ἴῃ Ἐ- 

Ρἷρ.εὐχωτης ἱαποςοκοαλόϑραξ, θοπὸ ἔστι ριι]οἰνγὸ τθάτιις. 
Εὔχαλκος πρίποις, ΓΓΙΡῸ5 ὩΠΕΙΙ5. Ν 
Εὐ χαρεςγιτος ὃ κὶ ἡγξαςοτιιδοστατίο ἢ ςτὸ εὔχαρι ΝΘΆΤΓΙΙΠῚ : ρτατῖο- 

{πιο οσδῃς, στατιιπι, στατία μοι ἔυχαθι ἤριαιτα ο]οραμ5. Χο- 
πορΡἨΒ ἴῃ ϑυπιροῖ, ν τ ΩΝ 

Εὐχαρις ἕω, μι ήσω,α,νκαορταῖάας ἀρ Οὐ ΤΆΤΙΙΝ [ΠῚ 9 ἐυλογωτχοίϑεν εἰς 
δέναι ἀἴσιιης Ατεὶοϊ ας ΡΕγυ πίοι. Ἰ εαττ. Ασσαίατιιο, ὃς Πατῖ- 
το. Ῥαυΐτις ροϊπογίογς αἀ Οὐοσϊ πτϊοβοσαρίτο Ργίπιος οἰ τὸ εἰς 
ἡμᾶς χοίρισμα διαὶ πολλῶν δυχαριφηϑὴ αὶ ἡμὴ, 14 εἴτιν τ ἀοηὶ ἴῃ 
πος ΘΟ Πατὶ σαι ρογ πππΐτος στατία; ἀράπτιν ΡγῸ ποι. δα 
ἘΙηΔ1.1.τραῦτον μὴ εὐχαρες ὦ τῷ ϑεώ μου.ἷ( οἵδ, αὐϑδομολογροῦνκα!» 

χάριν οἶδα κὶ γινώσκω . καὶ οἵδω κὶ ὁμολογω, ὅδ᾽ πέσε γδ εὐχαρες εἴται 
σιὶ ἐμοῦ ϑεὸς, ἸΝ αΖ.1π οπτηῖθι15 σγατίας Π6Ὸ βΟΓΊπς ἀριΏτΗΓ ίςα 
τοάάιπειιτι νάς εὐχαίεις-Θ.. ᾿α 

Εὐχαεις ἰα ας ἡ, σταττατι πὶ αϑο, εις αν πα σγάτα τιοπιουία 9 δὲ 
ντ ἢς ἀἐςα πη» ρστατίτιιάο᾽οο αχῖτας, ΠΙΊΟΤΟΩΥ Πλ115 ἸΠτΟΓΡΤΟΓΑΤΙΙΣ 
ϑτατίο Πτατοπὶ ὃς ρτατίατη: Αι δγοπιις [ον πιοιθμα δὰ Π οἱ ἰδ- 
ἄσαι ἐχοίοητοπι. εὐχαριςίας ὁποδὸς 5 τοιζάς οξῆςῖα., Ῥμαίατο 
ΘρΙΠο]. ΝΥΝ 

Ἐν χαρις ριον εγτὸ, στατίατιπι ας ]ο ΝΑ Ζαητ οηϊι5υτᾶτο σοι γοῖ τῷ ὧν 
τετύχηκας δυχαριφρκὸν τε καὶ φυλακτίΐρμον. γος ἰδὲ ἢτ Ῥῖὸ βτατια- 

τα αξζλοης ἃς οιμτο ἴα φογιιπα ας αἰ φοιιτιις ες, τὸ ὀρ χαριςό- 

Ν δε 
φιας [ἰδ εγα ἴτας, ΡΠ αἰ Ατῖσ 11} εριοΠ ς,Ρτο ἴβετα 
τῖς ὃς ἰλησαϊη!ς ΟὨΓΙΠΙ δος ρΊτετοοδη ἀεοίπιοι 
ΝΝΙσς Ια: ὃς τοοφσφοραὶ, Ἰ᾽άςπι. Τ]οϊτατ ἃς, 
ψνϑ’, ὦ σγαὶ δὶ ὃ ἐμολογοϑδυῆυ πίω) χῖριν τῷ 8 

Ἐυχιίριτι(θ.γ659) κα δου πιά πι5» σγατῖο [τις ὃς ἀπ Ὀ 5 σταῖ 
ἐμεοποιλοῦ Ὀοη φῇς). ὈΪΔυιτι φιλόδωρος. ΡῬΟΙΠ οὶ Πδτο 

Οἱ] δδνχριθας: εἰν, 9) πε δεδόγαι χαίρεν,Ἶ στ τίατη τγῖθιις 
σατὶ νι σῆι τῳ εἰδέναι ἵ. στατίαιτι μια ογουροἤτξιι, 

Εὐχαρισοὗμαις στάτία παιδὶ ΔδαπτιτυΑτθοραρ, ᾿ς 
Εὐχατῇ σα!» 5] ΟΥὙΤα ΓΙ. ὅθηκ αυχήσερόδει ΕΤοίγ ἢ. 
Εὐγέλθοφθεης ἰτοῆις 9 ΡαΪς τα ἴσαι πᾶ σπα ἰαδία 
Εὐ χείμερφ γι σοΥὴς ράτιο Π5. ἔγΊ ΟΣ Ί 115 ἔθηκα, ᾿ 

ντθος ἔτι ρου. δ ῖθιις ἐχ ροίτα, ἀ πυθογπα Ὁ 
πιοίζατα;. Ατουπιοχροηῖς Αγιΐτοι. 1.7. Ροϊἀτὶς. 
Θϑεοἐτιρουῖϑ ρατιοπεῖου. ἄγου 

Εὐχ εἰμων, ΕΠ ΟΠ τὸ νο ΠΊτιι5. 5.11 4. ἀυχεύμονίθο αἴξογε ρ' 
τα ἔχοντος, ἀἰςἰτιιν τἀ πηοη οὰ Παπιβοατίοις ρΟΙΠ5 

Εὐχεἰρ ἀοχτοτραρτιι5,8 “1}15).δεξιύγω Θ'ς ργοπιρίμς πάπα. 
ποπῖρῃ ἀριιᾷ Ρ]Ἰη. ͵αςσοῖ ατιτοηὶ Ογαςὶδ ποη οἵδ εὖ, 
Χχοντα καλακ χεῖρας οἴκά ἃ αυκτικὸγ,ἱ, ποθὴ 6 1115 
θιιο. δ ἀρτ σις ἰη ἀεςοτταπέο. ἡ 

Εὐχέρζα ας," αὐτὶ Ποῖ ατη, 4 χτογῖτας πάπιιπι. Εἴοτος 
Ρτίπηο,)σωυῆσαν ὃ παιδεύοντες αὐτὸν πο αρ ϑευαίων οἱ τοξι ἣ: 

τες. κ μαμρφυσίων οἷ εἰκονπίζειν ζρες-οιγοιδ τσ αὐτας δυχειρίᾳ «ἀπε 
Δεν ἍΤ πΐ πίω ὄυχέρεαν ἀοχτοτγίτατοιι ν οσδης ὃς σοΓ 
πὰς σοτῖλῃι ἀοχτογαπηςΐῃ αι ο[ξ καὶ δυστοχία, απ ν 
ἀἰχ τ,οοττίς ᾿ξετθι15 ὃς ἀοἰπἴπατις γο 594 115: ΡΓῸ ἴζορ, Ῥ᾿ 
τὰ οἴ: ροτίταν ὃς σοητίπριτιν, Ματεῖα]ς ΠΡ το ρτίτπο 
ςεξγτα ἔτ Πργατο ἀσχτονα τεϊο! Οἱ ητ1118.1η. 4ίαττο 
τηάπιις γπο το]ο.ρΟΙΤοῖ εἴς σοητθηγα  ἱπσοῖτα: Ῥίτι ᾷ 
4 Πιητ. δυχέρέα 5114. νὐ διαὶ τῆν χέρων ὀυκενησία, οἱ ὃ μακεάῦ 
Εἰαις πολὺ αδρεῦ σαν ΒΟ Ϊγ Ὁ. ΔΉ 

Εὐχέρος. εὐ ἕλος. 

Εὐχέρριιῦ τα χρὴ μᾳτει οἷά εἰ, ΟΡ οτγτιιηὰ δ ΠτΔΠΙΙΠῚ 9. ἢ 
Ῥεσιιηϊα, ροῦν, 

Εὐλχ εἰρωτος υγδ, [0111 ς σαρτιτπδηἤις ας, ὄυχείρ 
τὶ πότοι ρογοητ, Αα ήζοῦ, Ἰτοῖα αι ἔς ]ὸ νάποί 
ἕλλίωυας ποιεῖν δυιχέρώτοις ΟΪΥΒ.1.ς. ἷ 

Εὐχέρεια ας, ἡ, ἔς 1 Ἰτᾶ5. δυκολία. ρΓΟς  Πππῖτᾶς ἡ ΠΊΑΠΙΠΙ 
ΘΧΡΟ το: ρα τα ςςργουηρτίτι ο. Γιπισί λα τ5,,αὸὶ 
ρἐσοΐπ ᾿γᾶτη ργοο "τας, Ετ ὀυχέρεια Ἰάοπι ἡμοα ἔνχεθι 
παρ [στο ἡματτο ἐς (οἰ τῖς Ιο πιθη5. μέσος ὃ ὁ κοι 
κορυφῶν 9. χορρεὶ, δὲ φέρων “Ἷδ ἄλλων, ἢ χ7) πίω) πολειμκιω 

ΧΤ) πὸ γῆ Θ-. ν γ7 πλούτον. ἐμ ἢ , ἥ 
Εὐχερὴς γέ (Θ-, δ καὶ ἡ, Ελο1}159ἵπ ργοπιρτιι ροίτιι, Ρίατου 

μων (β, ἐλέφας ὑκ ὀυχεοὲς «νάϑημα, ΠΟῚ ἀρταπη ΠΉΠΠ 

ΠΟΙ ΟΥΟΤΙΓ, εἰ 
Εὐχερώς, Ἔαχροάιτὰ, ἔς} ,ἀεχτγὸ Γι. Ε΄ 
Εὐχετάομαι, θ᾽ χομαιγευυ χεῖμα! 5 ]οΥλοτορτοπεςοτ, Οὐ, 

μᾶναι ὄν χε τόωντο 105 ἴς Ἰαξϊαδαης ὃς ργοῆτοβαητατ, ὕΓΟ 
ῬΙσο, ἃ νοτὰ [μεῖο. Οὐν 1.6, τῳ κεν τὶ χὸ κεῖοι ϑεῴ ὡς ὃ 
14 εἰς, ὀϊγχοίμαίωυ. εἰδὶ {πρρ]ισάγεπι, Οἴμπὶ (εηῖζαι., 
[ξοιιπο Ατγροπαιιτῖς, πέλοψ τῷ χαίαῷ ἀφ᾽ «ματος ὄν 
ἦτι5 ἃ Τχπσυΐης [ς οτὶρίποπι ἄπισοῦς ᾿αέξαητ ἃς Ργοὶ 
ΡῬΕΠΗοπλογ. Οὐνῇ. χούχ, ὁσίη κατε μβνοισιν ἐπ᾽ αὐ δορί 
ὧι» ἄοπ οἰ αποσίις γγὶς ἰπ αΐτατο, 

Εὐχέτης, ν οτιιπὶ ἔλοῖτ, ἫΝ 
Εὐχν»» εὐ γοΓατίο.ν Οταση: ΟΡΓΑΤΕ πη Ργοςο 5. (οἰ ν ἀογ απ 
τἰογορτατίο, Χ πόρμοη, δυχας δτοδεδόν αν οἵα τοάαι 
δ χει ποιεῖ ὅτῃ. Ῥτοςατίοης5 ἔισογουνοτα ἐασογο)νοῦ 
Το, δυχειὶ ποιηστί μϑμ(6-. γε γοτα ἔδοίτοντ ργοσατι!5 60 
ἴπ Ν πιὰ. ὀυχμὲ ποιουυται νομιζουῆθας , νοτα ἰερίτπ 
ὙΜιιον ἀἰα, δὄυχας ἐποιόστοτο “ αὐ ς.57 τι πολέμῳ τε 
Οὐντι ταὶ μωγείλας ϑέεις αἴξειν,1πι πα α ἴγατιι γουίτν ΠΕ 
τιιπὶ ὈΟΠῚ Παετοῦ ἡ ππᾶσπα ἴδ ἤροξζασυ!α Ειέχατα 
οὔτις ᾿ὰ Οαπλ  Π πτη. ὄν χἰωὺ ποιύσοιδϑοι χΤ᾽ χιμαῤων, τα 
ΑΠΠορΡΉδη, δυχαὶ δυτοδιδ᾽μινν οτὰ ἱπιρ!οο. Χο πΟΡ ΙΝ 
ὅϑοιον οἵὰ ρου » ΡΙλτο ἐς ὀρ, τ δυχῆς τυγχαίω, 
οδτίποο, δὶ ὄυχη ς ὅθι μοι,14 εἴ, ἄὔχομαι ΗἩεγπιοροη 

Ρτὸ ἀεί ἀδγίον ργο δηΐτπὶ (ςητοητία 9 ἐχ ΠΙΠ] ἰδ 
ὃν χῆς»ορταηάο;ΡΙάτο 4.1 ορτυπεὸς ὄν χιὼ,  νοτι 
4ιτ δι} 4. πογγελία ϑεαῖ οἶδ κατ᾽ ὀυσέξειαν ἐφιερου μῆψων γ δι 
γΟῸ οἷν δέησις μ᾽ ἱκετηρίας τω ϑεῳῖ «οροστεγουΐυ». [ἢ Ρία]. π 
μον τῶ κυρίῳ ἀὐποδ' ὠσω,ἱ ταὶ ἑν έσεις, ἣ δι Ἂ 

Εὐχιλϑ ἀδιιηάας ραδαΐο ὃς αΠΠπτοηίανρτο {πο [γι δῖτι 
ΧΘο ρου Ηοίν οἢ, ᾿ 

Εὐὔχις 6... ΟΙοραητον [ςξξιι5.Ρ. δα. 
Εἰὕχλους κῆ ποςον ̓ γοίσοης Πούτι5. ΝΟΠῆν 
Εὐχλωρρς, 96), ν ἐγ] ἀἰς. τὸ δ᾽ χκωρρύ ν Ἰτιἀἴταδι ἦν 
Ε ὑχολ ὅγεον εν τὸ, ΠΡΟ ΠΠπὶς {πρΡ]1ςῖς,ἰαταυταιι δα], τὸ βι 

«νὰ 

Εὐΐχομαι κι δὕξομω,π.ϑὔγμωἱαξτο,οτο;ορτο, νοῖα ΠιΠΟΙΡΟ ; 
προς ΜΝ 1 ᾿ γ ἡ ἣν ᾽ 

ΠΟΠΟΙΡΙ ΟΣ» πΡΡ το ; Τλατῖα, δῦχομκαι τῷ ϑεαῖ 5 ἃ θεὸ ΟΡ Ἂ 
γἱφοβπιρίοχτο, ἃέζοσι Α ροΠοἱ τί, δὔχομαι τοῖς ϑεοῖ 



οὐτίιιο 9 ὄὔχομαι ϑυσίαν» ΔΊ ΠΟ ΙΡΟ νοτὰπι πὶς 
ὑχνν δ. τ. .ῳ. Νὴ χρμαι ἀϑέμισα 9 ορτο πο τα, Χοπορμι, Οἰιαὶ 

καὶ σώζειν οἱ οπι Χ ΘΠ ΟΡ] εὔχομαι ὃ ἐγωνα κρῖναι!» 
ἀϊοίααι Ῥτοξογαπι ἀς ξοτταπηῖης » ΑσΠτόρμδη. 

«ϑη σεὶν, του ρί πηι [δ γοιιοτγατ ς 41 Βολτιτιιπ,; Ια 
ἰδ ]ῖς, εὐὔχομαι δ). Ππ,Οσλογ ΠΟ στατ. εὔχομαι αὖ- 

μαι λαχεῖν; απο τη. Πλάτῖιο ὃς ΤΠ Ππῖξ. Τἀςην, τοῖς 
᾿ πᾶσι ὗστ αὐξω μοι, δες, ἴηι οτατίοης ργο σογοηλ, 1ἀξ, 
τἤσαιν Οἱ Ῥτοστοτ τὶ ΤΟΊ ρ115. ὙΠαγράτατ ρτο ἣιτ 
βου, εὔχετο ωρὸς ἐξὸ ϑεοιὶ εἰ πλυῖς ταγωθτὲ δὲδύναι. τὖ- 

Βύσεν, ψΟἸΙΕΟ πιὸ ΤΟᾺΪ ἐπυπιο  ατιιτα τη] Πτάγοθιι» 
"Χοπορμ. Αςοιηατ,ἰπηχὶς δὲ Πατεῖ πολλαὶ τοῖς ϑεοῖς 

ἀγαϑεὶ ὑπὲρ σοδ τιυἶτα θοπα ἰδὲ ἃ (515 Ρετοπῖοπι; δίς. 
, ἀγαθήν τι» [1014 δου τὶ ορτουἱά οἴἵνροτο, Εὐπῆ- 

πεῖ ϑτοῖς ὄυχ αὸ, Γαι ο ΓΒ η, δυξάν, ἴθ- ἱερεῖον πιῇ ϑεῳς 

Ὁα ΠΟ.» ΡΟ] Πἰοίτιι5, Αὐ ΠΟ ρ μα. εὔχομαι το ϑεῳ 
, χάραν πιαχίτας ΠςῸ στατίας ἀρονοαρίτο ΠΟΠῸ 5 Π- 

πδο Μαςμδῦ. ἔν χονται τοῖς σοῖς πολυκ ἀρὰν 9 ΧΈπορὴ, 
δὲ χῦ᾿ χιλίων ἐυχεῶτι»ν οἴοτο χίλιαγγὸ ἀθοοε Ἐπἤατῃ. 
οἤτιοπο,»εὔχομαι «ρὸς «δ ϑεοιὶ Ἰἀοτη Χ ΠΟΡἨ ξυχο- 

Ἢ ΡΓΟ χαυχωῖμοι ὃς αὐχούμαι»»] οὐΙοτγοἱαξϊος γα ἀϊςο 5 ὃς 
Ό γι ξοὺκ υἱὸ κρη τάων γγώ 9» εὔχομαι οἷά εἴτ, εχ Ογετα 

ς οτἱβίποπι ργοβτεοτγ. ὃς ρα ]ὸ ρό δ, τὸ ἐγ γχύθ. εὖχο- 
-πὶ ἰδ᾽άοστι αδίχιις ΠΕ η τ. ὀὺξαμνός τι ἔπος ἐρέω,14 εἴξ, 
ν΄. β]ογίατιις ὃ πιο ἰαξϊαῃ5. ΑΡΟΙ]Οπῖι5 [δοιιηο 

χεονεῦ μὲὴ δ᾽ ἄμμι κοικίω ὅτις ἔυ χει ἕ!). φιῶνε βίζω, 
τε ὑαταρχές. ΕἸ ΟΠπΊοτιις 1144... ἶρις-(Θ- ἐν; ςρατῷ ἔυχε- 

οἰ εἴς Θ᾽ οτατιτ)οῖς ἔυχομαι ταύτης γγωεῖς ἐγ »οχ μας ἔχ 
ττιιπὶ οὔτε ρ] τι οτυρτα: τὴς ξοτο ἰάςμι. ἔυχομαι θεὸν, 
εἰΐς παῖμῖ ἐς οπίοτοπι, Εἰγὶ ρὶ ἀ. ἔν χομαι ἢ, ἐκ σι- 
ἀν. ὁ, ρτοῆτοογ τῆς οἵδε οχ δίάοης. ἐυ χεῶτοει ετϊἃ 

Ἰιγραης αὐτὴ πῷ εἰπεῖν, ΡΊπάι1π| ΟἸγτΏΡ. τοί δ᾽ ἐτ᾽ ὧν ἐ- 
ἣν ἔυχοντο. 

πὸ ἴδῃ στάπιης ἀριιπάληϑ,ν ἧς εὔχορτα πεόΐα, ΡΟ]], 

οἱοτία, ἀδειι5. 14 δητία, κσιίχομανν οτιιπα. Π1αἀ.6,ὶ μοὶ 
δ ἐδωκαεοἱ. δόξαν. [Δ ἀς ΠῚ. 
ΡΌ Θπται5 ΠῚπ.. 

Ῥαϊςησία, ν 
πλουτεῖν, Δἰτοίςογο ΡΟ ΪΠαχ Ἷ.6. Ἢ 
ηὐτοάὲ τγαέξοτγ,θεπεῆςλο αἐβεῖοτ. Ατἰιεπαιις ᾿ϊ- 

ττ » 41103 ἐοτπηπηο ἀϊς αθοσοτατ, 1 εἰ ογαης οὔπο- 
᾿ἰ πειαῆϊος νόςατ, Ῥἱμτατομιις π΄ ΑΡ ΟΡ τΒορπι. 
Ὑ αὐτον -»ρραυηλακεζόντων; τί κοπιὰ τε εἴ τεν 5 αὐ τ αὐ- 

ὄυχρυς-ὁ υὔροις, τι ἐς σαι οος ἰΔς εἰτι55 ΑΒ ΠΠΠἰσπὶ 
ἡπιοάςα τγαξξατί: μος οἰζ,οιιγ {01 τὶς οο5 4} ρα 
γοῖῆεις ἐσγιογι τὴ 

π}15 ἢι τι, σοππιπιοἀὸ ντοτ»ι σοπυπηοάτμπι τη θυ π1 γος 
εἰς τὰ ἄκοπα) ντι]ς οἷϊ ἀςορ ". Ὀ  οἵσοτιά ες Πδ το ρτὶ 

4. δυχρις εἰν ἐστόῤῥιοιον. λέγε 2 κιχοῦαι πα τς ΒΗΓ - 

ποτηπιοὰ, ΟἸσετοής ἱπτετρ τοτοῖοιιις ορροῆ- 
σύμα τα ἱηςοπηπηο ἀα,1η 3. ἀς ΕΓΩ1δ. 

1Π1τᾶ5.σσπιπηοάτις Υ ΠἸσοΐσοπιις ν {τι59ν το η 41 σοπῖς- 
Ὁτα, ΟΕ σοι. ΡΟΙΎΌ. τοῖς μὴ οιυῦ οπίσω 0 κελτῆν, 

ἐν δὲ στίγο; ψ7 δ αὐαξιρέδων παρεῖχον, τοῖς 2 γυμνοῖς 
ὁ πίω) τορόσ δοκίων “ἢ πρφγματος συμζαίΐναντος «ποία εἰ - 
ῥηςἴαν «αρεῖχε τὸ γιγνό μῆνον. 

ΤΠ 5 συιάτις ν ἤ15 ἃς τταέξατίο ξ.ο111ς εἴτ᾽, νΠθιις ς- 
15 γπτά 1:0 χοῖσιμος. ῬοΪγ ῖτις, ἐν εἷς οἷο πᾶσιν ἡ υἷοὸ 
ὑταξὶς δυσχους 8.) πὸτὲ ) αἰχρης".. ὁ 5 ῥωμαίων 67. 

πὰ γειταῖς γε σοπιποάο ἀεξειις5, τμοηιθε- 
ΠΗ ὑ.: 

εἴϊε ξοΐοτς, μι άτοπι οἴ, 
. Βοπίιπι ςοϊογοπι μαρεης : πᾶς δυχοοὲς δέρμοι 

φοἴοτ,ςοΐον πἰτίάτι5. οἱ οτῖς δομῖτας Οἰσοτ ἢ» 
Ἐς δϑχρως Ποῖπο ἀϊςϊτἰιτ οἱ θοπιῖς σοΪοτ 7 νοὶ 
ντ ἰϑαιιίτιιτ Ῥ[᾿πτι59ου1 αι! άοπι τοίειις οἰ οο- 

πὶ ἀθο ἴπατ ἴῃ νἱτῖτιπι τ ἐρυϑρήτερος, 44 εἴ»ταδι- 
Ἰδορἢγαίτο αὐ γὲς οἵδ δἴχοως ; ὃς Πἰυτο ἈΠΟ; ολρίτε 
Ὁ δύχοον σφόδοα ς[ἴς ἀϊςῖτ: φυΐθιῖς οτεπάιτ τη ἤπ εἴτ 
ῃ οι τῇ εἰςραητίᾳ ταις γεπιηῖοτε, [τὰσας οἰ ἀϊ- 

ἃ δύχοον 3.) σφόδρα. ἸΏτιΠ1τ 9 τὸ δήηγινύ μῆνον ἐν ταῖς 

γυϑιρότερρν κὶ τίωὐ χ ρριαὶ πἰ δασὺς, Εὐὔχροις Πιηρ τςῖ- 
ὃς [ρεςϊοῇ σο]οτῖς.. γε σὴπὶ ὙΠΟ για αἷς 

ο Ἀ{{ποτῖ οαρῖτο ἀςεϊπιοίορτίπιο » ξατρίπιιπι εΠῈ 
οι: ὃς {|Ό τὸ φιιαττο, σαρῖτα αιιίητο,εθεμπαι πὶ 4118: 
εὐῖαπί δύχρριω οὔ ἀϊοῖς. 

τορὲ θοϊοτγαταβ»οιιὰ ΔΙ ατὶ τ οἰἘ σοΙοτν δὄυχοε ςερΘ.) 

ἢ Ἴ0. ὁ ἢ Μέκι- αὐδα “ἦ ὄν χρηςμβϑων εἴσ᾽ ἀυτώ ὠνευβυ., 1 

τύπον ἐποιεῖ το τίω) δγατίμμησιν Ὁ 115 1} δου πὶ σοπ- 

ΓΙ όγι 
Χυΐ σους οἰ Ἰποἰονο, Ἔ ὶ 

Εὐὔχεως ὁ κὺ ἡ αὐ χοΘ., ςο]ογδίις δῦ χεὼς καὶ αἰγὶ ἰς , ὩΣ αἰγὲςγ αρὶδ σοΐοτο ργατᾶς 
ὙΠΘΟρΡ τ, 1.3, 1π| ρΊλητ, 

Εὐχυλία ας νοις οὶ Ὀοηϊταςοστατιις [ιροτγ. 
Ἐὔχυλφθομπο ἴμοςο ργςάιτὶι5» σοὺ αθιιηάδης,ἀρίδας δέ ργα- 

Τϊαητὶς ἰρουὶς,Οαζα, 
Εὐχυμία ας γῇ οηιις [ἀροτ»ἰἈροτὴς φτατία, 
Εὐχυμοτοίαροτς ΡΓΑ τας σου Πιςςὶ, σοπὸ Παδέτις, σαΖα γογτῖτ. 

ὀήχυμθ- σρρφὴ 7 αριι4 ΟΑ]οπὶιπι ᾿ἰδιο ρεῖπιο δὰ Οἰλιισοπεπι, 
ΝΗ φεὸς τέων ἐδιωσιίμδ, [ὰροτε ῥταϊταης 5». χιΐχις οἶδο 
ΘΔ ΓΕΓ, 

Ἐν χωλὴ," ε»δὴον Οτατη ΣΡ οατῖο, ὀυχ ὶ δζηδτς, Πα, δυχωλῆς ὄπαμάμο: 
φόται, [το πὶ Ἰὰ ἔξατ᾽ ΟΣ ρ᾽οτὶ αν, οἰ τί ορκαύχησις » οχυϊτατῖο ), Παρξ 
Ρ ϊοατῖο, 

Εὐχωλιμᾳῖα, πὰ, Ορτα Πα Εἰς, τὰ ὀικταῖᾳ ὄυκτά, ΡΟ ]].ς. 

Ευχωλιμᾳῖ.γυ. γα ν οἵα Ἔχ οι τι) αὶ νοτίας ἕλοις πάϊς σοηα 
τατας εἴτοι δ χωλαὰ δηητελέων. Ἠοτοίοτ, 

Εὐχωλιμαῖοι, οὐ ἀςιοτὶ ἀιοιπτατ τῆ ςη, δ  ἀτη),Ος τ] ἀρὰ 
᾿Ατβοπαιιηὶ τάτηςη οΧ Πλασπιαίςοπο,ϑο ᾿άιιη}, 

Ευχώρις 9. δ κὶ ἧς 0} [1] Γραγάσιγ, 
Εὐκξυκτος,ὁ κα ἡ [τί ρου! σρροτγειπες. Ἐφξυχέςερρν, γΙρίἀϊα5. 
ΕὐΨυχ ει ΡΟ] οὶ [δ τὸ τογτῖο, τὸ ϑειῤῥεῖν » σοπἤ οτο; ΒΟπΟ αηλτηο 

οἤορδοης Δηϊηηάτιιηι οἰΐο, ἔοστι πιασηόασιις δηΐτηο εἰΐς (ιςετ. 
Ρταίςητι οε δπίπιο. 

Εὐψυχὰς ΕΘ’ γ᾽ κα αὶ γι σαηάο ὃς (δ τὶ οχροῆτις ἔτι βοτὶ νεῖ Ἂ- 
τ τ πῇ ΠΠΙΡ]1οῖτον ΓῚρΊ 15 7 [τ οα ΠρηιΠοατίοης ἡ ἀἸΟἸ Πηιῖς 

Ἰοομτι 4ΠἸιιοιη οὔτε ἔγιρτάτι, ψιοά ΟαἰΠἸοὶ πἰπηΐσιμτι ἀϊοῖ- 
ΓΠϊ5 ον ἐἰεμ ἤγαὐ ἘΤετ οὐ, 

Εὐψυχία ἄς ἡ, Πταὰ σ Πα ηἸ Πιῖτας ξοττίτινίο δηϊπιὶ, Αστίατις, ἣν κιαί- 
λίςα ὄυψυχίαν τινᾷ ἐν τοῖς δεινοῖς ὅητδ'εικγυυϑίων, αντὶ πῷ δυτολ απ: Οἷα, 
το διυιῖς ορροηῖς κακοψυχίδυ 5 1, ἀμλ πη ἀοιι Πϊοιοπὶ ἃς ἱπέτά- 
ἑτιοηςπι, Ἰς. 
Εὐψυχίθοε, 6, τι 5,πηασπδηίπηι5 » σοηἤζαης 5 ηΐπιο τη ϊτὶ ρταράϊ- 

τιιβ» ἀπ ΐ Πγ0 [5 ΡΦοιηρτιι5.α σον ΠΧ, τὸ εὐ ψυχον, Πγομαἶτα5) 
ΒΕΠοτοΙτας, ὄν φυχότερρς ἀὰρ 7) Δογ ἔΔΟλ 15 το γιρείςςης; ΤἈςο- 
ΡῬΑγαίν! σις ἐαα ΡΊλης, 

Ἑύω, μιεὗὕσω,κ, εὖ χα, ΠΠπππιϊηουἱ πη Ἠακπιητο, φω τίξω, αἰεικσίω, φλογίϑω, 
τοστοο, Οὐ γῇ. ξ,εὖσεν μίξευλλεν τε, εἴτον τ, ὅς ἴῃ ἐτια ἐεςαΐτ, 
Ἰιος εἰξ, ἴξτας Ηαπιηυῖς αθ πα ρῆτιν δΪ ἀς ρογοὶς ίογπιο ἘΠ Ης 
Ποά.Ἰη Ερ.ΠΠ|Ότὸ ἐτοιιπάο.πιᾷ]α ν ΧοΥ. ὃς δειασνολό χη ἢ αὐ δρα 
ἔφϑημον πὸ ἐόντα Εὐει ἀτερ ϑαλοις, πὴς τἰτοης ντισ)ίςι τοτγοσ, δὲ 
Οὐ... αἶγας αμευῆνοις . σιεΐλοις 3. εὔογτας ἐν αὐλὴ. Ἰητογρτοεύειν, 
τὸ μαδᾶν ὑδατὶ ζέοντι, 

Ευώδης, (Ὁ. ὁ καὶ ἡ, ταντᾶςοοάοτοπι νἱσγᾶπς» 18] εἱς ργοδὶ οὐοτί5» 
ΟὝογατι59πατι15» σης (ἀρΙἀπςγστατιῖς οάοτάτιι, Ἡοπιοτις 1- 
Τά γ ἐν θαλάμῳ ὀνωδεῖ κηόεντι υωδέςατος ς ἔγασαιτι πιὰ οἰοῃς. 

νΙάς δυωδέα. 

Εὐωδία ας ἡ οὐ ΟὙ15 στατία; οἀοτὶς Πιδυῖτας, ]οσουτάος τὸ ρτὶ 
πιουςαρίτο 2 4.1Ππαιιήτο πόλιν βαρ ϑοσμον μῖ᾽ ποοῦς δυωδίας. ΡῬοΪΙο τα, 
διαιτοῦ οὐογατιπι οἰμι ἀπια ἀἀπὶ [παυτατε, ὀυνω δῖα! γίνονται»ς δ. 

Ποίπιητιγ Οὐοτοϑ. 
Εὐωσδι εἶτ -Ὅεης οὐοτγατὶ υωδιζζω, οὐ ογατιι τά. ἴηι δοπΣ 

οἀοτῖς; ὈΙοαγ Πῖις. Ὀιοίςοτγι αὶ ον χεωματίζειν, ἀΓΟΣΠΔΓΙ ΠΠΙΤῈ 
τεάάετγςε, 

Εὐώδιν, ἐγ Θη, ραττι ἔε ἰχ. ὄν ρινίθ- ϑαλάοσης » ΝΌΠηιΙς 2 ξαοαπάὶ 
ΠΊΔΓ15. 

Εὐωνία;αριι ΡΟ Ια σοπα ἴῃ 7. πιογοίπιτα νἱΠτᾶ5.0 
Εὐωνίζω., ν1]1 βαξῖο,, ἃς ἀτδιώγίζῳ 5, γ1]ςπὶ ὃς φοητοπιποπάμπὶ 

τοίου 

Εὐωνίθ-,«, ὁ, υτελιὶς,ν1}}1ς5 ῬΓΟΟΙ ΟΣ ΟΠ τΟΠῚΡ [115 γἢ}} Ἐπηρτιισ.  ἐποσ 
ΡΒ, ὄνωνοτατοις ὅξι φίλοις εἰγαϑϑιὲ κτήστε δα [ἴσος θοποϑ ἁπιῖσοῦ 

Ρτοτῖο πιϊπίππιο ΠῚ σοπιράγατς, σῖτον εδωνόν ἀνώρῆνο,; ςπηο τ. 
δμαῖς ΟΡ Ροπίταν τίαι(δ. ὃς ἔντιμιθ-. ἫΝ 

ἘΕϑάνυμον δένδιρρν Τμεορμτγαῦς. ῬΙΙηῖο Ἐποηγπιος Ἄτθογ: νυἱρὸ 

γοσαπη5 ἀπ βε[τ».πατς ἴτα ἀοιτελῖς ΤἈξορ γαῖ, ἈΠ οτ.Ρ απ 

τάτνἰρτο τογτϊονοαρίτε ν]έϊπι. 56 ἴτὰ ὁπηιςηάαῖς Ἰερομάιιπη:τοι 
δὲ δυώνυμον «ωρφστιηεῥἐυουῆν ον δένδρον. φὕετο μὴ αλλονδι ΠΛ ΜΙ δι ΣΈΡΗ͂Σ 

ὧν τῷ ὄρει πῷ ὀρκιυωίω, ἐρδ ἑωΐῳ καλν μάϑῳ.ἔἴτι 5 ἡλίκον ὑτα κ' τὸ ύσ ες 
“ἡ ῥοωώσὲ ς. μεῖζον ἢ  χαμωδεφυν»») ἈΡΑΑΧΟΧΑΘ ΝΣ πριν, τρί τ 
αξχετώι υἱὸ αὐτῆς αὗεὶ “ἢ ποσειδ' γα. αἰ ϑεῖ δ »ρθ-. τ} Ἐλῦθρ Ὅν 

μϑιον τίωλ χρόαν τ χϑυκῳ ἴω, ὄζει 3. δειγον ᾽ ἄσπξῃ φόννυ ὁ 5 καρπὸς ἐμ- 

φερὲς τἰων μορφίω υτ' τ κελύφοιεγτεῷ τ συσείμου χοίες. ἐγδοῦνν 2. φερεοῦ 
πλίω διγβυυῆῥον }» σίυὶ τεῆρας οἱχίαν. αὐτο “ϑνιαιόον ὅσο τῷ ΘΕΡΡΊΡΝ 

σῶν, ὑποκτείνει»κ; τὸ φύλλον » γὴ ὁ καρηθεοἱα μαλισια τας σ{γα (5 ἐαὴ ωϑ 
καϑαίσεως τὐχνικαϑαίρρνται 3 “όχῳ. Οὐτα: Ρίπαίας ἰἴδγο ἀεξὶ- 

πιοτοιτι ογοαρῖτο νἱ μετ πιοίς εὐπάος θοηα Εχ μᾶττο 1τ τταηίς- 

ταῖς τ ηςῦ αὐ ρἠςατίοσ ἀπ Τοοθο ἰπίαϊα ἀτρου αι γοςαταγ Ἐ’ 

ποπνύπιοϑυποπ ΑΓ π|}115 Ραπῖςας ἁτθοτ οἱ ητόγαμς Θα1η ἃς [δὰ - 

τιμτ βο 5 τπαρηϊτιμάϊης, Ερατα νόΓῸ δέ τπο Πτῖα ραηϊςδῆο- 

τὸ ξαπάιάίοτς [ατὶπι ροίξεπι ἀςηιητίαις. στ ΠΊιφιιας [εἴαπιὶ 

Πτρλ!ο5, ἰπτιῖς ρτάπισπι αισάταηροϊα ἤρα» (ρ πὶ 5 Ιστμαῖς 
ηϊπιλΠριις: ἀξοποη ὅς 0110 εἀϑεῖῃ νἱ5: Ππςοι ας αἰιφιλαᾶφ.. 

ὡ -: τ «ΟΡ 
Ρτᾶςορς Αἱ ἐχίμαπίτλος 

κὰν 



᾿ 
᾽ 

672 Ἑ τῷ 
Ἑύδάνυμος ἐοὅ κα ἡ ΠῚ ΤΕΓΙΡ ΕΓ ἔυφηυισμῆ, ἩεἤΠοάιις τπ Ὑποορόη. 

. ψείνοιτο σι, εἐἰσερίνα ὅν ὠγυ μον, ΡΘΡΟτῖτ αἰτογίαπι εἶατατα :ν οἱ ἄνωνυ- 
μον, Ἰατιια ται. ἐπειδὴ πὼ δεξιὰ ὐδοὶ πᾶσιν ἀρίφταγτα 2 δυώνυμο, ἐλοῖπ- 
σον Ὁ- μετέχᾳ τῷ ἐἐγαθού, δεοὶ πῆτο δυ ώνυμο, τὰ ἐςρα εἶ πεν, ἐπεειδι τὸ μὴ 

“ἡ μέρας φυὺς χίαν ἀρες-όν ἔξε, τὸ ὃ “0 ἀςρων ἔλαττον, ἱπαιιῖς ᾿πτοτΡ. 
ὀυώγυμον κάρεις, ]ρυιτιπι ΠΟΥ ΠΗ, Ὑ ΜατοΥ 41. τίυ δυώνυμον τερτείνας 
ἐδέξατο, ΠΛ{ττὰ πιᾶπιι ργοτεητα σορί τ ΡΙατατοίνας ἴῃ ΡῈ ]1ς, οἷ 
ὄνωνύμα χίρὸς ἐκόβγων, ἔτι Ἐγοτ ἤτπι το πη πο π59 ΕἸ οτοιίοσυ. [το πὶ 
τη || φιιστάαπι ὄνώνυμῳ ἀρρε[ατα, χιιὸ ἐ Τάρατα ἴπ 51 οἰ Π|ὰπὶ 
παμ] σαῃτίριις Πατγα οβοτγτιιν, 

Ἑυώνως2}1}1} Ῥτοτῖο, 
Εὐωπυς,ἰάςπι αιιοί εὔαψ, 
ἙΕὐωσις, σοΠίρτοιΙ15 Οσι}15 ἃς ΡΈ]οἸντῖς ρτα ἀκα, ἵπ Ερίς, 
Εὐωπὸς, θοηο ςογποης»αίρρέξιι ρα οἰοτ. 
Ἑδϑαρεῖν, ΠΟ ΠΕ ΓΠΠΟΓΟ. 
ἘΠΈΒΗ ὙΠΟρΠσοπτία, ῥα ϑυμία ὀλιγοεία,εἰ μέλει, 
Ἐϑωρρες δ) ὁ ΠΟρ οξ τι. ἀητί ρμγαπη: ποις ὄνωρ εόζειν ἀριιάϑορη, 
ὀλνγωρεῖν» ΘΕ Προγοιαῦ εὖ ὃς ὠρεῖν, σιιοά ἴογιιαγα δὲ οαγατο δ- 
δῃϊβοατ. εὐΐωρος γῆ οὐ τοὶ ὡραῖα ἔχεσα. ἶ 

Ἐὐωχέομαι. «ἡ σομυ,.πορβκα! ΘΟ ΕΘ ΡΙ] τον εἰςογγξομαΠ1Ὸ Γ » Πομα" 
αΐτι1} ἀ το  στεῶμαι, ἑςτω, ΑὙἸΠἘΟΡ απ ἴπ ΡΙατ, ἐθέλω σλιοῆα ὀνω- 
χά ὥτηον οἷο ἀτιιε5 ἜΡΌΠς ἔτι! σπορ (ἴδ το τογεὶ οὐ στομννμο, 
ἔλεγε ὃ ὰ ὡς τὸ δυωχεῖ ὅτε ἐν τῇ ἀϑιωνυλων γλωώήῃ τὸ ἐνίειν καλοῖτο, 
τὸ ὃ εὖ πρρσκεῖ ει ἐ φη 525 τῷ ταῦτα ἐφλίειν 9 ὦ τιγα μὐτε τίαὶ ψυχίω) 
μήτε τὸ σῶμα κυποίῃ μιὶδὰ δυσεύρετα εἴη.ἴτοτι ἔγιιοτ. ΡῬίατο ρτῖτπο 
ἀς ἈσρῈΡ]. ὄνωχού τῷ λόγου ϑαῤῥιών. ἔτιιετο δαϊπιΐ ταὶ [δ πταπεῖα δὲς 
{εῖανς, Αὐειιὸ αιτοπι ὃς Ραἰ πιὸ δοςὶρίτισ, Γαοίαη ἄνω χοιυῦται 
το αἴδισγεϑυασ μήνα, οαπη Αςοινίαε. 

Εὐωχεύω,μ.εὐΐσως τ, δυκα  οΟμτϊτεῖο 4] ἸΠτιοπὶ οχοῖρὶο 9 (ει 9 οἰ Ρ[ 0 
οὐπαΐπϊο Δα ΐεο. 

Ἑύαωχέω, Ομ 10 ἀορϊρΙονίατίο, ιπι Οςηϊτιρομἰτατγγᾶς Α ΘΟ. ΚΞ 
᾿Πιαπάο σεμπιϊπο:τγαποβογτίγαιιο δα απ πιιμτντ ἴσια ἑσιῶς 
ἔμω. ὙΠοορμτγαῖτ ἴῃ ΟΠαγαξξετ. σαρ. «ἰὴ Λογοποίας; Δοκώ μοι σὲ 
ὀνωχγσειν καινῶν ἃ ἐγών, ΡΊατο ἴπ Θουυῖα,, Συ 3 ἐγκωμιαζεις αἰϑρώ- 
“ποις εἰ ποιότοις οἷ σ“ἰαἴκοισιν, ὄνωχουῦτες ὧν ἐπεϑύμοιω. ΑἸΠ ΟῚ οι}ΠῈ 
ἀπιοθιὶς Α όταν. πικροὶ πόνκα τοι διδοιὲς, κὴ πσειγὴν κὶ διψῆν αἰαγκοίς 

ζων ἐχ͵ ὡσ εὡρ 1 γιὸ πον ἃ κὶ ἡδέα τὸ ἀσαντοδο, ταὶ δ ώχοιω ὑμβς, δὶς Α- 
Εἰιολιρτο οὐ] βέγατς 1.9..7} γδ ἃ Μεταγίδοις φιλοϑιυπίω κατ᾿ ἐπτεις 
σθόλον μετωβαλώ ἃ λόγον, ὡς αὖ χαινάςς πτ ροψίσι κὶ πολλόῆς ὄνωχ ἔσω τὸ 

δέα τρον τῦθὰ τὶ ὀκτωμείπων δ χόγον οἶζὴς ποις ᾶν Ὁ». ΑὐἸτοτοη δι ς 
᾿ἈΠΙΠΊΔ], πταήνοται 3 Ὡρρλιμοκτονηϑεῖστι κα μέρας τρεῖς, μῦ ὃ πρεῖς ἡμέ- 
ρας δινωοχοιΐσι ταὶ (ξ πηωίνοντες. (ατίαητ, ὄνωχ ἐει «ὺ ἐπομῖμο!ε,ορταλϊτα - 

τἰθιις σρι τη ργσδοι, Ἠστοάοτ, 
Εὐωχία, ας, σΟ αν τα1ππλ, ρα τ1Π15) σο πα αΐτσην ΡῈ Π]σιττπυ ντ αἷς 

Ῥο]Πτχ ορτΐα : αὐθα τὸ οὖ ἔϊχίν ἐν αὐτῇ. Λτῆοη. ΡΙάτο ἐς Ἀθρὶι- 
Π1Ο. ΠΡ το ΡΥΪπΊο 5 αὐαμεμνησκἀυῆνοι πὐῳὶ τε τοὺφ φρδέσιοι Χ, «οὶ πό- 
τοῖς κὶ ὄὅνω χίας χὰ οἵδ. σομπιίιῖα. δια τίωδ δυνωχίαν 5. Ἔρ ΪΑγισιι 
ϑγατια. 

Εύωψ ὁ θοηὶ αὐρείειις. ὀνωσα 9: ὑὕχετερ διὸς, δορὶ, ἐς ἕλω. 
Εἰ Φ αὐ χῖς ρτὸ ἐφυὰ φημί, 
Ἑ φααϊϑίω, ροξεῖςο ρεοπαίπιο ρτὸ ἐφανϑίωἀρραγι γε! αχιι ΡΟ]. 

2.Ατρ έελδομῆύεις ἐφα αὐϑη ἠοιγολο ΔἸ ΠΧ Ὶτ. ἵ : 
ἘἾ φογρέομαι οἶμαι, ΡΟΣ οἰ τρο, ῬΟΥς αἰϊαπα εἰσ ο 914 οἴς, Πιρ πίτιιο ἴῃ 

Ἰοσιιπὴ Αἰ ἴλι5 11 ἔιχογας οἱ οξξι59 γε] ρα {ΡΣ εἰτσους ὅζςιν ηἀο 
ἀριιά Τ ιιογ ἀτ ἡ. τῷ 3, μετ᾽ οὐ τὸν ἱτω ποιγρ τε ἐφῃρημδύα, Οἱ γο] να- 
Τἂτ μετ᾽ αὐτὸνον οἷ Ργωροτῖο Ἰῃ ἐφηρηιῆσα, 

Ἐ᾿ φαξεφρικα)» [δ] οιιου. 
Ἐ᾿ φαλαμυ..κ, ὃ. ΑΙΠΠ ΘΠ ς. 
Ἐ᾿ φαλλομα,, 1109 Γε το. ἐφαλλ εὗτι ἵπποις, αἰςοιχάογο φηιιο 5, 
Ἐ᾽ φαλι(δ..κ, ὁ ὃς 

ἘΠ φαλῷ.. ες κὶ ἡ τπαυἸἰ πιιι5»αϑρϑαλοίοσι 8, αὐϑσιλεθ., οὐδίλως, αὖρα 
γοΪ ὅβηϑειλα Πΐδιθ., ἐγχιϑώλατ! Θ..11144,|65)4 1 εἴς πῆραν ἤλατγοχ τ 

Ἵ 

βινϑύυ τ᾿ ἔφαλον, 
Ἐφαλμα ϑρώματαςταυσῖα σοπἀϊτα,αριια ΡΙυτάγοῖι, (Δ! σαπλα, Γι ατϊηὸ 

νΟσΔηἼιι5. 
Εἰ φαλσις εἴν, ἡ, αι το Πιϊτατίο. ; 
Εἰ φώμίω., ἀἰχὶ, τοίροπάϊ,, ἐλογυστέμίων 5 γΔτ0}5 Πιπὶ ὃς (εἰρισλτιις. 

ΗἩοιίηοῖ. 
Ἐἰ φαίμρλι Θ΄, ἤυλ111592π 4152 πλι}}15.1{Ὀοτᾶτ,α Τλεπὴ ομΐ σις σκο- 

πεῖν ὅσας ἐφαμινλθ. γγυέσῃ τῷ πατρὸς δηιτηδεύμασι. γἱάς ντ ἢς 

Ῥαττὶς Πυι οτιιυν ἀτιι 115. ἐφάμιλλος κἀν διυυζθν ραν ΡΟτ Ιου] 11}, 
Ῥοῖν!.11}.16. κα χοιατων νεωῖν τῷ πλήϑοις δι κίνδιω (δ. ἐφανλος (ὦ, 

ἐφάμιλλ. ἐγὼγρσοττατιξ ἐς αι σογτατα Βα, ἴῃ, ΦρΉ ΝΟ τῇ αὐώγ- 
κῃ ἐφαάμυλια πσαύτα; ΑὙἸεὶ 4. τὸ ἐφώμιλλονγεοιτγοιοτ πη, ἀιιογίι.- 
τὶ απο το, 

Ἐφαμμαςν εἰμ ΘΠ ΓΙΙΠῚ, τὸ ὐδίβλυνα, ΠΟΙγ Ὁ. 2. ἀς ὉΔΙΠς Γοσιιοη5. 
Οἱ ἢ γατώτα ὑπολαζάντες ἥτως ἐ σεῶπτο τορᾳι:τιχώτατοι, τὸ τινάς 4Ἶ0) τό- 
πῶν βατώδεις ὄντας ἐμπλεὶκεόσο! τοῖς ἐφα μασι γυμνοὶ ματ᾽ εὐ ὴἔ[ ὧν 
ὅπλων κατές:σαν τ᾽ στόγρις Σποῤῥίψαντες, 

Εἰφαμμοςνε ὕραμμθ' αὖρα ὃ ἄμμον ἀϊοἰτιγίτογγα οὐδ τοπιῖς ὃς οχὶ- 
Τἰδ σι} ἡ πίειρα ΟρΡροπίτιι : Ἰοϊπηὰ σίατοα ΨΊΓγσΙ]. τοῦτ ἄτοπος 
ἴΤ ΟΡ ι αὐ 3 δὰ ἐν ἐλμάδει κἡ ἐφάμμῳ φυτευσῃ γ λίσοις αὗδατι - 
ἘΝ 

ἘΠῚ Φ 
: 4 ' 
Εν, Δι χουτ τουτὶ σῷ ἔφασαν, βοιωτοί, ΠΟΙ. 
Ἑ φὸνδ' αἰωνρίαςςο. ᾿ 
Εἰ φαπαξ, ἴοστας!]. 
Ἐ φάπλωμα., τος, τὸ ΟΣ] οἰτγα »πέπλωμα, 5114. 
Ἐ φαπῆὶς ἀρυιά Τοίςρμ.(ς Απεὶᾳ. ἐστωμὲς, ΠἸοτοπ: 

ταῖς, οἹἘ οτίατι [ἀρτι5. ΑΙ Δα πιοητιπη. ΑἸ μδη ΐπ. 
Απτος Π. αταύτες δ, οἱ πυρφειρημῆύοι εἴ γον πορφυραξ ἐν 
Ὁ γκ διαγχεύσοις κὺὸ ζωω τας, ῬΟΠ]αςῚ Εἰ το πιαττο 59 
φοινικοτιῶ ἡ πορδυσριζ. δ «δρὶ τίω; χεῖρ εἶχον αἱ πολέμο 
ρώνπεςιν πᾷς ξοττα μι ρίαιτ Παρ σατὶ ροῦτε, ταὶ 
ἃ οῸ 1πτο ΠΡ ταῖς οἰ αι νοσαπηις Φ ναγρε. 
Ραμ δεγαοποῦν ἐφ π]ίσδες τ ΠΟΥ Ἴθι15 οτί δ τγΙ θαμπτ 
Τερεϊπτο. ροριαύτεις, ἱέρειαι πολιοτραχες»)ιδυχεί μο τ: 
φατήϊδας ὅπεπεποραημῆ «]. ἐξρία 

Εἰφείστομαι με άψομια), α αρμαι τε προ» οΟητΓο Ἐο, ἈΠΊΡΙ 
ϑτοάϊοτοϊπιια 0. ἐγακστομαι, κὶ περαζαίγλομαιψηλαφώ, 
ὥδεῃ ϑεοιῖ νοήσει, ΓΛ ΠῚ ἰπτο ]Προγο ρογοΙ ρογοΡ] 
ΘΟΡ ἱκέτης ἐφάψαι πατρὸς» ΔταΡ] οἕτογς ρατγοια [{] 
κῆς ἐφήψατο, αριις του σ τυπολιῆσι ἢ. καθὰ ἐφήσστο; 
αλιἶτοϑ αὐτὶ σου η το α οἹς, πολλαὶ ἐν κακώσει ἐγζόύοντο; ἢ 
τγίτατος ἀοσΙ ἀογπητ. ἐφ ἐπ εὐϑτε! τὸ τα ύρ ἰσποπη τὰ μς 
Ἰυτοιαταμάο (Ο]επγης ξιὴτ. ΤΉςΟΙ ᾿η Αὐαύμτη, 
σαὶ δ) εικνειῦ πες ἄυγνωμοσιυΐης μαραύρμον τὸ «ποῦ, ὙΊΓΡι 
ὙΔηρο τὰς πηεάί ὁ εις ἰσηο5γ)ᾶς πιιτηῖηα τοβοτ: 
[05 {{|ππιρῖο. Ατ πο Ιτοπν ἀσσδπάο,ατάςο,νΕ νεῖκος, 
τειβο ἐχαγῆς, ΗΘ... Πδάςφινπάς ἐφημμῆμθον, ἀος 
ἀδη5.1τοῖι ν πα σον αὐτέχομαι. ]ατο ἄς Γαι, οἹἘ Θε 
ογέμαι. ΠΠ ομι. 11. βοτρώεοσι Ὁ. κηδε᾿ ἐφἤηαις Ἰταρ οι 
σώ ἤηπκρέμκα ται, τουτές ιν» ὅκειτα). ἐφαπιτόυωον αἰ τα 

δα ἥποσι ἃς δραυτι{ποπὶ Ροιτῖηοτ, Αὐπξοτεί. 
(εηϊξ, 

Εἰ φαττὸς. υὗστο ϑεοικεχαρεσυίθ,. ΕΟ γ οὗ, εἶ 
Ἐφέσω, 111 05.110. " ἘΩ͂Ν 
ΕἸ παπωρ,οαρτάτοτ,, ὃς σιιΐ σἀρτὶς ΡΊσποτίβιις [ται 

ΔΕ [ον] πη θα Ρ ΡΠ ς, ἄγειν ϑέλοντες ῥυστων ἐφαίπτορες, 
Ἐ᾽ φαρμογά, οι] ητ Δ ΟΟ Πα Γοπτῖ ὃς ΠΟΑΟ ΘΠ τΑΓΙΟ 

τατοΪι, τερὸς ἡγεμόνα ἀσπταίδευτον. Οἱ σιωῶρ ὁ κανὼν αὐτὸς αἰςμαὶ 
τα εἰ δια σ᾿ ρρφίθ., ἕτως εἰπευϑιίαδει τοὶ λοιποὶ, τῇ πυρὸς αἱ 

αϑοᾳ ϑέσει σιευεφομοιων. ον ΓτηςΟΪ οι, κὶ διαὶ 

φὼν ἐφαρμογαὶ κἰ φιλία κὶ κοινωνία) νὴ πα ; 
Εἰ φαριόζω, μι. ὁσωγασς οι! ἀ ο»σοαρπιόπτοραρτο, 

οἱ χεοὶ κόσμιον «φυρίμοσε παιδιαὶ, ΟΊ ΠΟΙ Οἶμ15 φοτροτὶ 

δεσοιππλο ἀαλῖτ, ἐφαραόζει εἰς ποτο,αα 14 ἀσςουηπιοῦ 
Πτοτο!] ἴη Ἀ δετοτιίάοιη ἴῃ Ῥυρρά!ςαίη, ἐσεμία γὸ δ 
γρεκῶν ἐφαρμόζει τῇ ὠδηξία ΠΟ Πρτ τ. τ 

Ἐ φαρμότω; ΟΠ ΘΥΟ»ἷῃ οἰμη ΠΟΘ ΟΠ» αὐαρζο οι 
σοπχπλττο. (ΟΠ τυ Ἰατογάτιση οὐὰπὶ 1 )άττιο, 
σαὶ ϑηύλοις, ΤΣ ΟΓάτιπὶ οὐσι Ῥγδρ οἰπτίοης δὴ: ΑΥ 
δεῖξις ὡς ἐφαρμοτῇ εἰ ἐπ ὁνὸ γχ0.. Βιι4, 

Β᾽ φαρμμώτοι, Γουτ αι απι ἀἰςοσαπτιτίη τοῖα) 
πιοτουτί 5 ςαρ.49. ἊΣ 

Εἴφασαν ἀἰ χογιιητταῦ ἐφίω, ΑΟΥΙ ΠΕ ροίποτίοτς νεγθὶ φαὶ 
ποραγιιητο, οἡ 

Εἴφαυσε τὸ Ὡρωΐ.].ΟΧΟΤΤΙΠῚ οἵδ πηαπο.ἀπγογα 1ΠΠππ|τι 
Εὔφαψις εως, κα σχ ραν Ἰπέξαγα δριιά ΘΔ], 
Εἰ φεδὲς. τὸ, .{πρ οὐ ἤοία!ς, μι πλῖ]ς. 
Εἰφέδαα,η [6 ΠΠ1ὸ ἀϊςιτιν νὰ ὅ σηρα κα ϑεδρα, εἰξέδ' 

τὸ ἴῃ Ῥο᾿τισταν ἕνεχο τιγίϑι ἐφέδεας ἔφὶ ϑεῶκος εἰεί 
τοῖα ᾿οτθα ἡλιατν ὃς οαπσιιτι ἀρ ῥε ]απτ 9 ἢς αἱ 
αὐοοτῖθσιις τη Πάραξ. Ἐκ Ϊ Ξ 

Ἐἰφέδρδυα, τοὶ Πατίππλ ΡΓΟΠποητῖ 2:9 ἴα ραν ἥυ θα [δι 
2.ς.46.Ῥο ΠΠπ| 1 ].2.γλετοί, ᾿ 

Εἰφεδρεία, ας, [ε Πο. ̓ π Πα: Πατίον ρτα Πάτιη),. ΡΟ]; 
τοιχ ϑέντυς αϑοὶ ἑωμαίοις ϑιαίατος πρόστιμον τῷ πορρϑὶ 
φυγόντι τὸ πῆδείασαν εἰξ ἐφεδρείας, ΠΠατιοπὲ : ᾿4οπ 
Τϊοάοτ,τοροσέταξε ἐδ 67 ἡ ἐφεδρείας τεταγυΐσοις ἃ 
γώνα, ΑὙἸΐζοτο!. ἔχη 3. ὄνυχας ὃ δδυοκολατηης βελτίοι 

πεφυκῦτας Ὡρὸς τίω) ἰσφαλειὸμ σὶ 5} τοῖς δέγδνεσιν Ἴ 

Πατοηΐϑ. ; 
ΕἾ Φεδὲ δύω, μα, δὐσω, τι δας τα Πάςο,αὶ ἐπ ποά᾽ασι 

τοηάο [πΠ τας. Πάςο ΝΊγαΙ]. ΡΠ ατατο ἢ αὐνέβε σι 
ἀοος Οη αἶδιις ᾿πΠάϊαπτο Αππιθαῖς, ἐφερδόειν 5) ὁιει 
συγηλοεῖς “ἥν ἐποχαχό των, αὐτὶ πῇ, εἰ σέ τινος :ἰ6 ὑσέφου 
πολωλόσων δι. Τπτογάϊιπι ν]έξοσὶ ἱπιπηίηςο. ΨΕ, 
Ρυϊπλαι σΟασΥ ἀἸατ Ποογατ. αἰαὶ εἰρίω, πολλ αὶ γδὶ 
ὅταν ἴδωσιν ἐφ: δρδίνσαν πἰω ἡ μοτέρῳν πολιν» νὴ πταράσιει 
εἰ δεκουυΐιοις βου ϑεῖν, τοι ἀπιπιῖπθο ἴῃ οςςαΠοη οι, 
τὰατοηι ἃς ἴῃ τος αἰ ϊέγας, αἰτουῖις. Αὐ οτςοῖ, ΡΟ ΠΠτῆ 
διιοίως ὃ κὶ πεῖς Λάκωσιν οἱ ὅλωτες ὡστῆρ ἐφεύϑόύοντες τοῖ 

“υατελιούσεν,γτ (ΟΠ σον ΠῚ {{Π] αἰἴ]ιο ρα ο φαπιογίς 
τἰητοῖα ΠΙθογταύονα 1ρ [οἰ νιπά!σθηῖ, Τύοπὶ ᾿π Πάρι 
Ῥογ τὸ ΔΙ᾿ χιιας᾽άοπλ. ἸΝ Θαυτ 2 τιν ἐφεόρούῦσαι ᾿ 
δρεώσω » ρυσπάϊο οἴ, ΡΟ γι 7) βνλόμνθ» ἐφεόδον 

“ ' 
ΕῚ ᾿ 



»" Υ ὁ (ἢ ιμ 

". δ ᾿ Εν Φ 
ν ΄ Ν Ψ Μ᾿ ᾿΄ ν 

ῥ μαζάτης ἡ συγκομιδῆς, ἐφεδοϑύειν Ἰτο πὶ σα ρτα- 
ς Ἐὰ οἷο οἰπέξατοτε 5“ 9 6θοις δ᾽ ἀεὶ ςρατιῶτας κ᾽ σιωρε- 

τηρωΐν» ἐφ) δρόυε τοῖς τόποις αὐ χα! οοῖς » σαρταατ οσοαπο- 
ἃς το ρογά σεν Ἰας ἐνέφαιϑει οἱ εφεῤρόνοντες» ΑΙ] ἃς 

οἷ οἰξ,τγίαν!} ἴα Ροίζγοπια ἀςῖς ςο]]οςατί, Βυιά, ἰπ 
“ ΄ ᾿ 

“ 

[υὐτις σοπιισο]ιοα ἴτα ἀς ον ἷς ῬΟΠΠπχ ΠΡτο ποπο, ὁ 
"ἰὸς λίθον κοὶ τεισ᾿στέ μοι ποῤῥω ϑεν ὀυτεῖ σοχ ὦ ζον ταὶ σφαΐ- 
υις δ σ᾽, ἐκ αὐατρέψας, ὃ σὐατρέψαντα φέρει εδὺ ἐφθειλαοιὲ ἐπ 

, ὑπ ἃ "ἕως αὐ ἀπλανῶς ἔλθοι 6} Σ λίϑον., ὃς ΚαᾺ εἶ ταὶ 

..ἐφεσΊοιασμον πσωδεαὶ ν οὐστ, γος ὃς γογθιιηι ἐφε- 
60 πιογο ὃς γοἷτς {Ὁ ΠΠΠῚ τοῦ ρὸ ἁ]ατιοπὶ νοέϊατςο: 

τ ρεδρες δ αἰ τιΓ. ν᾿ 1 σαι 15 Ἡοτγατίαηα, 15: 
ν ΟΓ ΒυπιογὶΣ τιιπς ας σ0 ἐπί πηϊ οἷς ἐαιιοσγ ρα Ης 

ζειν. παίζειν τυ) λεγο μλύϊω ἐφεδιρεασμὸν «τα διαὶ 9 ὅπὸν 
Τὶ ὸ χεῖρας τις χτλ νώτα ἐκ “ἦα κατόπιν βας-ἀζῃ, ἃ γικέσαν- 

τοῖς πος Τυιἀϊ σοπιιϑ ἐν κοτύχῃ ἀἰςὶ αἀπηοτατ; ὄνοι ὃ δ 
χέρων αὐδα ὃ κρελίδιον. ᾿ 
511: οσοιρατοτν αΠΤοΠοτ 9 αι αἴτάοε ἴῃ σοι εΪτα- 

δου ηΠάἀοη5.ν τ ϑοΡΒοο]. Γ ἈΠ ἕξεις πλατγοσν ἀούπη, 
ον τόγων λεύγτὼν ΔΡΌΟΙΪατ ἸΏ ΠΠοητονη τοῦρο ἰςοπιπη. 
οΥ δετὶπονἱηπάτατοτ, ρει. γῆς ορα τὸς ) Οχογοῖτιις 

ἤτιις ὃς ἰηΠπίςης, Επὶτῖ ρα. σκέω αἷς ἐφεσριθ- ΘΟΡΒΟΟ]. 
) Πυθα ϊατῖο. ροπίτιιτ, [ἰσσοπειισίατο ΠΡ ο!ἴοτε 9 ἃ- 

ς δτίλπι ἀτξορατιιγ οχ ἀτ ἢ Θτῖδϑςτι ἔοστο ορτοπο- 
Ἰητῆριις αΠΠ15. 1 οξίατοῦ [τά οτοῖ . σοΠρτο τις πιο χ 
ἀτον τσ οης ἱρ τς ἀτάιι ἱπτοροτ ν1γῖδιι55 14 ατο ἔα- 
1 σφ οἰσδτατθ τη 5011. υδύτοι τελόυτοῖον «ἰγωνα; 
(Ὁ. ἀἰϑλητηὶς χοιτοιπῆνῳ ποροσενεχθεὶς ὁ Σόωγίπης Τε χεσ- 

"πὰ σφῆλαι τὺ κφιτοιξαλ εἶν 52 υἱός πὸ ῥώμη: ΟΧΤΤΟΙΛΟ 
ἱπιης Τ οἰ οἤπιις δα πιηῖ5 ἧς 5011} πὶ τοῦ ργα [15 
σταῖς ἴατη ἘοΠΠΌτα,ν τ ἀτ!ηΐοτα αἰϊπτϑθης ἸητοΡ οἵ Πὰ 

[ΠῚ σου [εέτι!πὶ » πο ΓΠῈΪ ΤΠ αὔξαϊς “απ δὰ ροτγτᾶς 
θΠΠ14’ ΘΠ δγῖογεῖ ας Πτουπογεῖ. ἔφεδρ οὐίατη (οί οτ. ὁ ὅηε- 

δ᾽ νιν φεόρίθ- τὸ ἵπσπου, σα11656 ἔποχίθ., ἔφεδροι, τ τος 
Οἱ Ποσατῖ.ν ᾽ς ἐφεύρία. τ ἐφεορίδ-, στὶς ἀσστοῆϊο 

ἐπκαρτατοτ ὃς οδίδγματον οοςα Ποηὶς, ἐπεὶ 2. ὠεῖλὴν εἱ 
ον τῇ ἐγών. ἐυ θεὲ ζῶ εἰπεῖν το κωμικὸν) ὡς καὶ τερὴς «ρὸς 
αλείφεται ταὶ χεῖρέ τε ὑποκονίεται, ΥὉ] ἔφεδρον γοςαῖ 
ΤΙ οἰμ1 115. ΡοΪγ 8.11 3..δὺ υϑὸὺ ἐφέδ'ρρις νομέζοντες ἐξ) 

“ἤωντα.Ττοῖη ἐφεεἰρίδ., (ἢ ἢ ἴατῖτς 9 0} 1τιιεῖισδ 
᾿ αἴαπο τγσᾶππο [σα ποης 5 ὅταν ὃ ἀτρεφοίσεως δπτρῇ 

τὸν ἐς αϑα!, Μαξιμῖνί- κἡ Κλεινίας ἔφεσι οι. ἐν ἐκείνοις 

ἡ πάϑει;ατ ΄υιμτι ἀςοἘ ἰπρυιΐο πα πιάτοῦῖα 7) πα αηϊτ 
5 Ῥαίζατιιγ ς πὶ ἄτι ΠιὈ ἘἸτιππτιτ. Βορ ἢ ΟἹ] τγαηῇατὸ 
Ὁ ν πγραιῖτ ἴπς ΑἸαςο, ἡ μοὶ δ ὧδε οἴπτυτ 5. αἴως ξεωύε- 
αὐτὶ τὰ ἔχ ττΘ- καὶ ὡς ἔφεον!Θ. ἐλεέφϑιν ακὲ αἴας εἰς κω- 

ΠΣ ῬΥΠογίθιις τοῖς τ]ὰ }}5 ΠΊΓΟΥ ΔΊ εἰς ροδεεπιὸ 
Ἐπιέ φεσρίθ: σοπογά τον ἀπ οτγία 1155 ἀριιὰ Ἐπιρι 

πὶ σοπί εἰτὸ ἴῃ ῬΗ ΟΣ π.ἐφέδιεοῖς αὐγεῖς δέρος, ἀἀποτίαα- 
ἴϊ ἘΠῚ το οἀεηΐαιις ἔφει 9. Πποφοίίον, ΕΓογο ἴπ 

δὰ δέ ΠΙδΠΙειιτιιπι ἱπτοτάϊηνι Πσηϊῆςας Εἴφεορθ., 
ἱ ετία πη χίερτέχνης ἔοτες ὕτὸ ἐςφοητοσγμις νοῖ (ς Πι14- 

ΟΧ, Ττο Ὶ ἔφεδρον ἀρι!α ΕΠ] ΡΡΟςτ, τος ν οὶ} αἰτππ σοΥ 
γι ἴῃ οο ἀείποτε αἰ Ἰητιὶς πγπλῖτον Ροΐπτι Θοστῃνοχ 
ΠΟητΑτ.2. αἷρὶ ἀγμδϑ. ἢ φεδιρον ἴοι « τεδ τ πογὸς ατος 

πῆς ἀἸέϊα: αιιοα ἀτδοτιδιι5 ἱππάεαξ αιιὰ πὶ ῬΊαητις 
ἴτας 15,αϑάβασιν γ δὲ Ἰσσπουξῖν ΑἸἴο ποιίπάης ἀρ Ρ. Πανὶ 

᾿ἘεΠο  . δενδρέῳ ἐφε ζομῆν Θ.. (ξάςτης ἔμρον ἀγθοτοπὶ 
Ἰεσαι ἱποιθουΒιιά,οχ ΤΠ ΟΡ ΜΙ]. 

τιαὉ ἐφίημι. ΘΓ τὶ 
τα! γὶς ̓ ἀ]οῖο ὑπο ἃ 4ΠΠ|14 ρτοιιοςατο, ΕΤΥ ΠῚ. 
παϊττίτατ. 

ἰοςοτο. "124. ὅτε κέν τοῦ οἰοί ποις χεῖ ρας ἐφείω, 1, 

κῶς 
Ῥείςεπϑ. Ομ θα πάϊὶ νῖπι Βα δοποςαριά Ος]]. [στο 
ᾧ Ῥίε ααΐητο. Ργττποη) ΡΒ ΟΙ ΟΡ ΑΣ ἀϊέϊι ἕπητ 

οὶ δ πορητικοὶ ἢ εἴπ, υαΠ τις πτοτοσοσοηπάσγατος 
ἢτοσ:ν Π4Ὁ ὃ σκεπτικοὶ αιιοαιιε ν οσατὶ ἕππης, Βυιάατιις 

Βαπτατοτος αἰεὶ ροίϊε αὐιγιιπιατ 5 Ἀτὸ σῇ επεχέν» 
ὉμΟΙ γοτίποτο Προιβςαὶ:4ς απὸ δητοα, ἐφεκπικὸς ἐπ 

ἢ5 Πιάοτες. τὸ ἐφεκτι οὶ» ἀϊσιιητα ἀἰ πτα αἰζεια 

{πρρτίπιιιης αἰτιητι » (ἢ φάσις Ἐχογοιποητα {- 
λορυίο δυστόμοχθ’ »αἰραςύφεσει, ἐφεκτικὴ τῆς 

ἰτλητοΥ. 
γἤπγα δα ἰοχτατῃ νίσις [Ὀττῖς Ῥαττοπη 5 διι14. ὁ δ) 
ῥαλαία, ἀππΠαν δὰ Πρ Ρυτα το ΠΟ ΠῚ ἔπργα ἴοχ εἴε- 
ς αὐτοίζο [Ὄχτάητῖς, ἔφεκτος,ἀϊοίταγ ἃ Ν Ίτγασ. στὸ 

εἴϊε, ὁ ὅθπκλτης, 
ἸΘηταΠῚ 5 ογα τα υἱςοτῖς. Οαΐςη, 3. γδ' τόποις διασήτος 

Ε Φ , 673 
παρμικῳ ταλ ρελκίδας ἐκ τίναξον, ΟοἸ Πις {5 το ἴεχτο Πρ Βῖς οτα- 
{τὰ γο Ὁ πιπιπειιτ τα τιῖπὶ ρὸγ Πού ααταπηςητα οἰ 41 ἀοθεητ. 
Γααίτις Αἱ τη. Π|0.3.ς.375 διαγνώσεις ἢ τὸ ἕλκος ἐκ πῇ ὦ μαρν αύον, 

οΑ. ἐρελκίδας ἐμεϊάδοι ον σον 5 οΓα τὰς γοιηοῦο, γἱάς ἐκάρα, 
Ἐ φελκτικηὶ δεμήαμις, ἤιις ὄδησατας-ικιὶ κ᾽ ἐλκτικὴ Οαἴοπο» ἐχτγαξτοτα 

νἱς ΡΊΙλη. 
Ἐ φελχυς ἤφγού, ὁ,αἀίμτοτ; βυιιτοτ, βουνὸς θυ, 
Ε φελαυ ὡς μούσως πο, υκας ὃς Εφέλκομαι» ἃζ 

Ἑ φέλκχω, μιξω,ατ, χαναῖτγα ΒΟ 20 Π]ς]ο,αΠΠποπἀο, ἀϊάϊιςο. Αςοιι, ἐφελ- 
πὸ μῆυ(Θ- αὐϑαὶ χάλυμααιν οἰαπηοη οὈτοπάςης, ΕΠ τατιῖη Ν πα. - 
ἄςπι ἧς ΟἸοῦϊο, ὃ δῆμον εἰς ὑόριν καὶ ϑρασύτητα σαμεφελκόμ-, 
ὙΙΠΙΘπα Ἐς, ἐδὲν γὃ τότων εἴα τε δεξὶ ποιεῖν ἡ ψυχλ) ει τὸ σώμᾳ ἐφελ- 
ποιάν, ΛἸΟχοίη ῬΓΟΒΊ. ὅτι 9 ν ὅῆητνδειότας ἐφέλκεται τὸ δεων αὗτιον 
ἐρεργεῖν, ΦΉΣ οὐὖσιν αἱ ἐγιτὸς ὕχαι.ἐφέχκεῶχ στα Πὶ Πρηϊῆςας Ἴρτὰ [εἰς 

ἀϑοτγουἃς ἰληρυάα στιὰ πιοιιοῦο ΡΙατο 1.7.4ς Τιοσὶρ,ἀδιυατός 

ὅξι μοϊχεϑϑου χωλαΐνει καὶ ἐφέλκεται πλημμελών, δός. ΑὐἸτοτι ἧς Αηϊ- 
πτλ]. σημεῖον ἢ τὶ αἰῤῥωστίας ταὶ ὁπίώδιιᾳ σκέλη ἐφέλκουσιν δὲ τὸ ἐμ- 
φῳρθάλια. 

ΕἾ φέν, ἕντο ς»ἱ ΠῚ ΠΥ ΓΟ 8. ᾿ 

ΕἸ φεξῆς, ἀοἸΠσοΡ 5. ΡΟ οι: ΡΟ Παο, στα ἀατίπι, ογἀπατίπι 9. ογάϊηος 
τὰ τἰμι πεῤξιν» ροτγὸ ἱτέμηπιι σοπτείπςητοτγ πὶ Οοπ ται, ἐφεξῆς 
δι αὐτῆ, ΡΟἱὉ 605, Οαἱοη, Οτιπὶ Πλατῖπο, Ρίατο ορι τοὶ [Ὀρτὶ- 
πηα, τὺ τε ἐρεξὴς τούτοις, ἀεϊηἐς, ἀοἸηςςρ5.14 οἴξυτὸ μτὶ αὔτοἐφεῖῆς 
τοῖς εἰρηνήμοις λέγω μν, ἀεΐῃςερ5 ἀἸσατηιις Ασλίζοτο].4. ΡοΠτίς, οἱ 
ἐφεξηςο 1 Πἰδ᾽ πὰς [δχυήτεν. τὸ ε φεξῆς, ΓΟγῖος σοητππα 44. 4- 
Ζα.τὸ εφεξῆς αὐδαίνοται [οΓοῖος ΠΟ πη τι Θητα Πα  [ογτιᾶταγ ρογρεῖια, 
τὰ ἐφεξῆ ς»τοἀ (δαιίτιιτ. ᾿ 

Εἰφεξιοἱάται 40 κώλυσις. ἐποχὴν ὃς νετατίο, αοπ πος τοτοητίον 

ἀπιροάϊεϊο.ρια Τταρίσοβοντ ἀπς ἢ. ΑὙἸΠ ΟΡ. σοτημηοητατ. 1 
γει 1 5»οχοιατίο ργατοχτιισ ὥοέφασις, ΗΠ ΟΠ. ὅθι ἐσίη, 

Εἰ φέξω, το  ρεδο, οομτιπεθος πέμψω 4 ἐπέχω, 
Ἐ᾿φέπομαις ἐκ. ψομαι, ὦ, ἐμμωο᾽ηςαποτοίαπα σοπιο5. Ὀοροηςη5.1)α- 

τἰτιο ἀἸοὐτα ἃς ὅπηέπομας το οοάςπ,. ΑΡΟΙ]Οπίλς Πρτὸ Ρτῖπιο 
Ατροπδιγίο, κρατερὴ ὄθηεψεα᾽ ἀὐώγκη, ΓΑΙ απιῖτας Το θτι. Χεη, 
ἴῃ Αροἱ.ϑος. "70 ἑταίρων ὀνκλέψαι βελομήψων αὐτὸν» ἐκ)ἐφείπετον ΠΟῺ 
εἰν αἰϊεηῇας. 
Εφέφιφ, οι! ΘΟ το μ ον ο] ουντ [1.1.ἘρΊρταπηπλα. ζεῦ χερίης ἐφέπων 

ἱερὸν πέδον, Α ΡΟ] οη. 2. Ατροη, ἐφέπουσι γὺ σον ἐρημαίζωυ»1. ἐνδιατρί- 
Ὥωσ, ΗςΠο.1η ΤΉρορ. βένθεα λίμνης «τανπῇ ὁμῶς ἐφέπουσι, 1. 1ῃ- 
οοἴμπητ. Ιτοπὶ οδίετιο. τάθπι ἀξ ρᾶτοῖς, αὐραβασίας ἐφέπουσαιν 
ὅς. τγαπίστείποη 5 οδίστιιαητοσ. ἤΠρπηῆοας οτίαπι ρον ΓΌα Ποῦ 
[εου Π1λ4.υ, Κτεινουῆδοις ἐφέπων, εἴϊ, διάκων. Ειηζατῃ, ἀρτιά 
εἰηάοπὶ Ηοτη. ἐφέπειν τιν ἵπποις, σίτατο αάιιογίτις ΑΙ! ιο πὶ ο- 
πος, ὃς ἐφέα εἰν ἵσσπον μ(φέςτ!γι ῬΓΟ πληπῆειν ) ΑἸ οἰ τι ΠΟΘ 16 ὅϊπ-- 
σπεῖν ϑαήατον γΕ] πότμον πιοτγίοιι ἀττίπ ρος 5 γε] ἤροτς πιοσίςπι 
ξαι ποῦ το πέταηάο. 

Εἰφερπύζω, Ἰττορο. βαδίζω, ΑὐἸΠΈοΡ᾿.1η ΡῬίιτο. ἐφ᾽ ἰωὐ ἐπεϑυμοιω δαρ. 
μονίως ἐφερασύσα; »ἀ ηταπι ἀςοςάοτε πϊγὸ οσαρίοραπι. 

Εἰφέρπω, Δ τρο. 
Ε φέσιρμοςςτταη Πατὰ αὐδ:ν μές ἐφέσιμος δέκν εἴς σατι 3 απ15:. ΡΟ Ρτο- 

πιοςατι μοι ὃς ΡΟΥ ἀρρε τι οποιη αϑίταγ, ἐφέσημος γνώσις, ΓΟ - 
δηιτῖο ἀς αι πὲ ἀρροϊίατιο ἃς Ρτοιιοςατῖο. αἰ οη. 1. Τ᾿ Βογάραιι 
ἰἰς. ἐπεὶ ὃ παΐταε αἰϑρώποις χκαϑίζει δικας οἱὲ. ἐκ ἶσ παντῶν σὴ δὅξε 

δήπου Ἀἰεἰς ὁτέλης5κ; ΠΙλεύτων. ΘεόφραςΘ- οὐχ αἵ ὅτι πείσας μόνθ- 

Σσπεςρέφοιτο παὸὶ ψάφοις, δι) ἴσως ὐέςοι δίκίω ἐφέσιμον αγονίσσ οι 

σπινὲς ΠΙοοῦτῦ ΑΙ σιν αά 11105 ἃ Τ ΒΟΙ[4}] τάοῖο᾽ Ργουοσατς α- 
ἀορι άοει οπιποδ ἐρίς ποῦς ἔσττ {Δἴ στο, ἐφέσιμος δικη)1.ἔκκλη- 
τος δύκν ΡΟ ΠΧ 1.8. ΄ 

Εἴ φεσις, ἡ (ον ἀοτίμεη. ἡ ὦ τροφῆς ἔφεσις, ΑΓ ΠΠΊ τὶ ἀρρετίτι8 5 Να- 
χαηζοπιΐῃ Οἵάατ, ἔφεσιν δοκεμοζει, ἀς ἐν ἀουήθην ργο ρας ἄρρτο- 

Βαῖ αβείζιιπι. ἀοππ ἴτοτη τγα τ Πατῖο ἐς ἕοτὸ δά ξογιιηιν τά οἱ, 

ἀς ἰιιάϊοϊο αα τπἀτοίιπι Ῥγοιιοοατῖο. Γαιοόαῃ. δ ἔφεσις ὅδι ἢ 
δία,αα ΤΟι!Ε ΠῚ Ρτοποςατο οἱ οἷά οἴ ξαλον τίου ἔφεσιν ἀγλ 58Ρ 

ΡεΠατίοης ἔγα σὰ ΡΓΟΐΘ το Υ σ»ἀΡΡΈΠατΙ Ου!ς εαἰιίλει ἐτυϊσα 

ἀσο5. ἔφεσις ἀσωῷ οὐνις- (Θ-.ἀϊηηϊῆτο ἀρίαιιε ταἸραιοηο Νάζαη- 
ΖΕ.) γδ ὅστε πειῖς οὐ χες ἔταξε κρίνεινγθ μοίως ᾿κ; αι ὁπείγων εἰς τὸ 

εἰἸχρίφ λον ἐφέσεις ἔδωκε τοῖς βαλουβμοις ῬΙατάγοθιις "ΠῚ ϑοίομο, γ- 

Β᾽ ἰἸητογρτοδς ΘΟ ΠΏ 116 λα 10}}5 λα τγαταασι ἢιριοοοταῖ, 

ἀς πίσσα ἴῃ ἔοτιτ δ οππάϊΐ ροτοίασοηιν νος ἰφητέριις ἔφοῦτι 

Ἡοδ)ο]ν. ἔφεσις ᾽ ὄηϑυμία,ρεξις)γἔκκλησις, μεταγῶγη. οἰΚαςυ ΑΝ ἘΜ 
ἕτερον. ᾿ ἥ Η ΐ 

Εἴφεσθ.,.," ἘΡΒοἶ  5»οἰτῖτας Τοηΐ δ᾽ δ αφτεμιςοἷα Ἐβουθίαμα εοίο- 
ἐς ΑΙ ΣΙΕΤΡΙ ΕἸ ρέσια, τοὶ γιὰ ὙΠασι ἀϊ4.Πῦτο ἐπεὶ 

τίου πτογρσ.ο πὶ ἡ ἐφεσίας οὐτέμιοος ,Εοτα Ῥιαπα Ἑρδοῆα; ψιοά 

Τοπὸς ςοϊοδταραμτντ δήλια οἱ] 1» Ρ ΟΠ πὶ ἐφέσια γιάμρμαπα,ὶ 

τέτα τηαρὶςα:ἵ)ατ ο "18: τς (οἰπεπις Πα; 1 Βοτταΐο, Λαμοτ 

παῖς ρτο 12. κὶ πρὸς τούτοις ἐν σκὺταράως ρα ὅσο. ΡΗΕΦΕΣΙΙΝ 

»»μυστα κακοὶ ἄς Πἰδ ἙπῇιΟὐν ἢ. Ὁ, δι. ἴον)». Εταΐτιις ἴπ 

Ῥγ οι. ΡΒ οβα: πτοροταϊτιδι ἀαπηοηῖς ἀττῖμπη Πἰρτὶ αυᾶτ 

Ῥίατίτα ὀχ ἔχης Ἐρμεῖ 5 δροίζοὶι Επαπροῖο : Αἰζογιμι 

ἀοεϊπιοῆομο. 

Εἰ ρί σαῦρθ..ν οὔρεγτίητι8, , , ' ΡΟΝ 

Εἰ φέαπομαἱοοΤ» Λητέρατοσ 1|0...Ἐρίρταπησι, δαρείῳ πυμρπζυοἷξ 

ἀνέ... 



᾿ 
΄ 

674 ἘΦ ᾿ 
μὸν ἐρέσπομεδτὅτω τοὶς ἀΐφροσι ζωωεφέαπετο τὸ σλῆϑος. 

Ἐ᾿φεασερεύσιη “ἡ 
Ἐἰφεσπερ θυ στα 5 Ἰπαιῖς ΡΟΠ ΠΧ ἴῃ. Ρυῖπιο 5 τὸ υἱὴρ ἐσπῦρ ις Ὡερστι- 

γρυπνν σαι. 

ποία οϊαταοτοίδσατο Οὐν ον, «δ μ᾽ ὀκεέλόδοσε τούλον 2 κατασῦσαι κἡ 
ἐφέοται Πἰτοτο τ ἐΐφεσται ρτο ὅμδίζασον. Οὐγ Π᾿ ὁ, ὀργαὶ με νηὸς ἔφεσ- 

᾿ σάρρτο δὲ "᾽ νηὸς χαϑισον,ῖπι πάις ἴσάογς Ρουπλίττς. 
Ἐ φεσσεόϑο) ΠΟΥ ο ΓΟ] ]οσαγα. 
Ἑ φεςτικῶς, δ τος» Ἰτα πα] ΠΟ ἢ απο πταπστα Ὁ ἐφέσηκαιν πε ἐφες ἥκειν» 

Ῥυάσξα ἔσιι ρυ Πογαση αν ἐφίστημι, ἐφεστηκότες τοῖς σορφίγμασι, 481 
ἤιπιπτοΣ τουαπη ΡΥ ἔοξΣΙ ἤιητ, ἐρεσ ηκότας τἡ ῥοαῃ τὶ σω τηρκάργλ- 
τἰ(τιά. 

Εἰ φεσιασυῦν ϑ. ΟΠ τις οδυωχηϑεὶς ὄυφρανϑείς. 
Ἐ᾿δέσιθυ,ν, ὁ ἀοπιο Ἐἰσιι5, απ} 1ατ]59ΠΠρρ] εχ. Γοσς ἐπῖπὶ [λπςὶ- 

ται ογαῦγντ “Πρ ΡΠ σος ἀρ ἃ ἰάτεπι [ςἀσγοπε ταςῖτι. ἐζοιῖδ᾽ ἐφέ- 
«οι ἀουπες ὦ ροπατος, Ηος ποπλῖης “ΠΟ 4116 ἀρροΠ]απσιν 
αὐτόχθονες γοὶιςς. ὃς ἸηἸσοηα᾽ ὅς 4111 ἰάτέπι παῦοητ νοὶ ἀσσιηῖ, 

οΡΡ απ εἶμος ἰποοὶα. Ἡοσιοτ. 144,8, ἐφεςιοι ὅσσον ἔασι, 14 εν 
ἔποικοι γὺ πολίτο»ϊα εἴτ, ἐφέσειοι ϑτοὶ, 41) ροπαταϑ 5 481 ὅς ρεποτγα- 
15 Οτσοτοηὶ ἀϊσιητιιν, δορμοοί 1 Αἴαᾶςς, καὶ σ᾽ αὐτιάζω τρὸς τ᾽ 
ἐφεςίς διὸς, ὅζς Ἰὰ οἴ, τῷ τκωυΐον ἐν 1 ἐς ία, κὶ ἐφορώντος τἰω) σιωοΐ- 
κησιν ἡμὴ, τὰ σωροίκε, οἱ μϑρ γδὸ σωωοικοιώτες.» Σ ἐφέστιον δία τροτείνα- 

σιν οἱ ὃ φίλοις ὃ φίλιιογ οἱ ἢ. ἐν μιά τάξει κεγόμῆμοι, ἡ με΄ συμυφρΐα, ἐς 
παιρεῖον, οἱ ἢ ξένοι, ξέγιογ οἱ ἢ ἐν ὅρκοις συμφωνίας ποιοιιῶ τεςοὅρκιον, οἱ 
«ἷεο μᾶμοι ἱπέσιον, οἱ ἢ ἀδελφοὶ, ἐμόγνιον.ἐφές (Ὁ. σηγὰσι,αςςοΐα ἔοη- 
τἴτιπι, ΔΡΟΙ] οη.ἐφέςιθ- οτίαπα ἀϊοϊτιιτο]ιΐ ᾿απὶ ἀοιπὶ οἢ 9 νοὶ] 

ὅτι ἀοπλῖπι Ἰῃτγοάιιέξιις εἰ, ὁ εἰσοικεζουυθ-.. ἸΝαζαηζεη. ἐφέ- 
φιον ποιεῖ ται ὃ δαιτυμόνα. 14 εἶδ, εἰσοικέζεται . ντ 1 146 πη: ἀἸοἴτιγ 

αποαὶς ἐφέςι θυ, χυὶ [οάςπη ἰπ αἰ τεηα το! γα ν 6] οἰπίτατο Ρὸ- 
τι 4. Δυροπν ΡΟ ] Σάρτίω εἰς εἰφίκόρον ἐφε ςίοις 

Εἰ φεςρίδιον, ες, τὸν πιῦε 114. 
Εἰ Φεςρὶς»ἰδὸς "ἡ 1 11 ΠΠ11Π|7 ΟΧΤΟΓΙΟΥ γε 15 5 ῬΑ ΠΠΠπππ|ν ν εἴτ 15 ητια: ἀντ 

τηδτῖβ Πιρουτηἀαΐτιν δά τερεα ἀτσηα. εἰς ἐμφιεςρὶς αἷειβόλαμον αν 

εἴη. ΟἹ δὲ 5. ΡΟ ΠΧ ἴῃ 7. αἱ 5 ἐφεςρίθες. καὶ ἀμφιέσριδες 9 κει βο- 
λαια αἵ εἶεν. ΗἸ οἰ οἷν, ἐφεςρὶςγ χλϑυὶς, 6Π βλυμαςδιι4ας. ἀἰςῖτ ν οἴτι- 
τη Θητι τη Κὶ ΟΠ ΔΠΟΤΊΙΠῚ 4110 4 ὃς μενδύας ὃς βίῤῥον ν οσοτιν, Ηε- 

ε τού ἰδτο [Ὀρεῖπιο ἐς τ ΠΠτιδιις 5 ὅπλων υὐὸ γυμν οἱ ἐν λιτεεῖς σ], ἐς 
ἐδιῆσι κὶ ἐφεςρίσι, Οἱ τιν οττῖς [ἀρ 15: 5144 ρτατογ χλανὶς »ἐΧρο- 
πΐτατ σπόοαιις ὕφασμα Ἐἰξ ἀγγείων πριχιόν»ἱ4 οἴ, ΟἹ Π]ολιιπι, 05 ἀὰι- 
τοῦτι αἴϊοσι ἰοςοϑ οἱ τοξόται ταῖς ἐφεςρίσι καλυπηουῆνοι βώδλωσι «δὺ 
δ: «ἴω πειχών, ρους Ν οσοῦῖπς. αιιοαιις οἰ Ποιὰ αἀ ὀχοιρι οηάτιπὶ 
Τρ τετάτιιη ἱπαρογιιη ἀα Πμ οτὶ [Ὁγιἵτ, ΟὨΐσιιΓ ν ετο ὃ σοηο- 
ταὶ τις Ῥτο ΟΣ Σῖς ν οἰξίπισπτοιν πάς ΗΠ ογοα. Πδγο χιαγτος (α- 
πιατοτῖθιι5. ογί δ ΓΙ 11 ἴῃ ΔροσΠ ΟΠ δοιοΓὶ 9 ἂρ Ατμοηαο 
αὐτοξεαὸ νιν ραταγ ἴσγο φιΐητο» χλαμύδα 3 ἐφεςρίδα «ἴξιξε- 
βλημδθ- πολυτελῆ. ἶ 

Ἐ φεςτὠφοτος, Ἰ ΠῚ ΠῚ} 52. ἸσαΤΊ 1520 11} 4114 οδυλ  Ππ πὰ εἴ. αυΐρταεῆ, 
ΡΣ ίσοορτο ἐφεςηκώς, ἐφεσῶς τῷ βωμῷ, τα ρτα ἔφέξιι5, αἀξλης αἱ 
τατῖ. οἱ ἐφεσώτες, ργϊ ποῖ 65. ὃς ἐφεςτς ποῤῥώϑεν τ αϑοᾳ τοέξεως ἑσώς, 

Ἐἰφέτης, βούοορ ποτα, Ρ]πτατοίν5 ἴῃ ΘΟ] ΟΠ υμησδαιου δράκοντα λέν. 
μηδ᾽ ὀγομείζειν ἀαρειοποιγίτας. διγκ τοῖς ἐφέτωςς ἀεὶ διαλέγεδδει αὐξὰ “ἴ 

φονικῶν, ἀδ Λεοορασίτις ἃ Πγάσοης ΔΠ|1 ν 611 ΠΠΘΠΤΙΟ 5 απ 

ἀρραγοῖ οσίαπὶ ἐς τορι σαρίτα Πδιι5 οἰιαὶ ἘρΡ᾿Θτῖς Γεπιροῦ ς- 
τππιπϊσα!ς, Το ἰςἄτιιγ οηὶπη οἱ ἐφέγα), πλα σ [ἔγᾶτιις ἀραιὰ ΑτΠοηϊξ- 
Το 5968} ἐς σαρίτα Πδτις σαθῆς ἐπ Ἰοαϊ σᾶς, Πατὶ ὁγαης Πιρτα αυΐη- 
ἀιιασοἤηλιιπα χη πιϊπαγὃς ορτἀμγὸ νἹοη 41 ΟΧ τ πιατιοποπὶ Πὰ- 
δοῦδης, Εσν τ... 

Ἐἰ φετικὸς, οἱ, ὁ, ἧς (γ ἀεγατίσιιθον πάς τὸ ἐφετιχοὶ ῥήματα, γεγρα ἀςείν- 
᾿ἄστατο νὰ μα ϑυτιώ, τομω, βασιλειὦ, ἐς αιηθιις Οᾶ2α [το ἰδοιῃ- 
ἄο Οταπηλη. ὶ 

Εἰ φετίνδα, σφηιις Τιιά!. ὅταν σφαγοαν νη τροτείναντες. δ αχ ἢ βείγλωσι; 

κἡ πεποίηται αὐραὶ τὸ φενακίζειν, Η εἰν ἢ [οἀ Ῥοτῖι5 νἱά σευ αὐροὶ τὸ 

ἐφεῖνωι. 

Εἰ φετις Πς 1] [ἃ. 
Ἐφετωὴ, ἥς». τηαπιάλτιητι, ἐντολὴ, ρ γα σορτιιπι, ἰ εις. Ὁ ἐφίνμι, Ο- 

ἀν! 5. αεὶ βέλοντὸο ϑεοὶ μεμνή ὧτ ἐ φετμέων, ἃς 1Π|Δ4.«. ϑέτις δ᾽ ἑὶ χη - 

ϑετ᾽ ἐφετμέων πταιδὸς ἐοτδ, ἈοΠ ἱπηπιόπιοῖ ογαῖ (μϊ Π11) τπαράα- 
τΟΓΙΠῚ. 

Ἐ φετῶς νὸ ταχέως: ΡΟΪΥΌ. 
Ἐφδ αἱ ζων,Οταῃς. 
Ἐ᾽ φδύεκιο, οπίεαιιιξις οἴ, ΔΟΡῚ ΤΥ ΡΟ τ, 
Ἐ φδυρετὴς, οὐ, ὁ ἰπιδητοτ,αχοοσίτατον. Ρα.α ἢ οτπ. (ἀρ. 1, ἐφόυρε- 

παὲ κακόν. Δ] ΉΤΟ 65 ἐπα Οὐλιπν 

Ἐ φδυοέσκω,μ, ἡσω τ. "καγϊηιὶς 1; 4 ἀἸ πμδη ο»ςΟπίδαιιοτ; Ἐχοορῖ- 
το. Ασου  ἡπη σῖτα. 

ἘΕἰφέψειν, ΠΤ τ] ἥ 
ἘΓφεψιίω, ἀϊβανη ον, ἀοσγαῖιο, γγι ἀθου σαι ον ἃς (σογητπατίθιις ᾿π- 

εεἴϊο., τωϑυναμοιὲ λέγω 5 καὶ ἐμπεύίζω. Ε]οται. Οὕτω που κἀκείνῳ ἐφε- 
“ψμόωντο γιυνῶκες ΞΞείνων τηλευδειχο ιν, ὅτε τεῦ κλυτοὶ δώμᾳϑ' ἵκοιτο, Ωἰς 
σέϑεν αἱ κιμῖες αἴ δὲ κοίτα ψιοῶνται τασωἀϊοῖτιτ ἃς ἐψιβὥτῳ. 

Ἐ᾿ φέψω, οςΟ411091Πῆηρογ σοσιιο» Αὐοη.1.1.4. 
Ε φη φαϑα ἴησητ :ῷαναι τῖπι Προ γΗλιπὶ οἰ. 
Ἐ φήβαιον,ε, τὸ, ρα οσ»ροξξοη 7 14 τοῦαμα «μιο ἃ εἰς αὐ Βγροραῆτιο 

͵ 

͵ Ε Φ 

νίαις αὐ ριιάςηάα : τοῖς ἐφηφαίοις “Ἷ παίδων, Ὠϊοἴδοι 
οηἀουσαρίτ "03. ΡΟ] ΙΧ ἴῃ 2.,βη τε, καὶ δγίσειογ, τὸ γ ἐφ 
πρῶν μόνον ΧΡΟΙ, ΟΥ ἴλττι γ οἰ απποπτι πὶ ριἀοπάοτιι 

Εἰ φιξεια άξ»ὴν ῬΕΡοττας, ΘΔ Ο] οἰσςητία, ἐφυβείη, ρτο φοάοπι 
ῬΙβγαηλίηατ, Ἢ ἐστ 

Εἰφηξαω, μοΐσω αν ΡΠ οἴςο 5 αὐ ρυογθτη αἀοϊ]οῖδο 
Νίουτγ, ΑὈ [0]. Ἢ 

Ἐ φηιζεία, ασοὐνΡ σοΥτασ ἡ μΘητι5, 4 4] [ςοπεῖα, ἤπιος ἐφηὶ 
[πφητια,αξξιις ἱρίς ριθείςξάϊ,διι Ῥιλπια Ρᾶτ5 δάο] 
ΘΧτγοῖηα ΡΠΟΓΙτΙρ».Π]ιτ Ποηατ. ὐνν 

Εφήξυη, Ππαπιςη; στήμων» κρόκη 9 ῬΙατι Οοτηϊς, ἀριά Ρο]].7... 
Εφήζιαγοςα ριθουίθιις Ἔχ ογςοπάῖς σοη[τιιέξα, Ὗς 

«αϊητοσςαρῖτο νη θοπΊο. ΕΡΒοθοιι τὰ πιοάτο (᾿ς 
οἷὲ ἐχοάγα πλρ ΠῚ Ππηπα σιιπὶ [ς ἀἸθιι5, κα: τουτία ρὰγ 
τ εαπὶ ἰατα λα ἀσχεγὸ σογνοαιιηι» ὅζς. Ἐξ γε [ει 

μι τποάῖτο σοηςοίἤις ἰο σις, ΑΒ ὙΠΟ ρηδης ἀἰοίταγ 
τα ὁ αὐει μῖμ9. τοῖς ἐφη ζοις, ἐφηξικὸς, (ΟΠπηπηρητατ, πῃ Α 
τον ἃς ἐφηζᾶον. : 

Εἰ φηζικὸς ]οσιι5. ἴῃ ἘΠραττο;ν Οἱ [ρεξξαθαης Ἔρμοθὶ, τὸ 
Βοσορ αθογιιμη τα] τιτ! 4ο9[πιςίαη. 

Εἰ φηξίθ-.κ, δ, ρυ5ς5, 4 ἀο] οεἰςοης,ἔφηζιο:. ξασπηίηα ἢποίρὶς τ 

σοιπρίστιιηι ἀπ πιητι 12.ΤὭΘΟΡΒΙ]. Τα τῖτι απ}, Πγαϑ 
Ἰτοπι ΡΟςΙΠ1 σαπιι5» ΑΙ  Θη.1.π. Ι ν᾿ 

Εἰ φυβότης»»τος. ὃν Ῥαογτᾶβ»ῖης ΠῚ 1η Τα Ἐἰτ, ΟἿ }}16. ᾿ 
ἘΓ φηγέομω,.6 φηγεῖται ἐλϑιὼν τοῖς ἐν τέλει ὥσιν. ὡς ἰὶ χεεὺν ἀποχο ρῇ 

αἰεεϊ δεῖν γε φηγεῖται» [ιϊσ(Π πιο πάο σαγοτ ᾿οοι5)αοςἰρὶ γἱά 
Ἐχροηΐτ, οοτιπη νἰἀο!τσοῖ πιοῦὸ 41 σοπῇ] τη ἃ 
αιιοά ρότζιις ὑφηγεϊῶτο, ἀἸοἴτητ: ᾿ 

Εἰ φήγυσις Νυ1.16: ΠΕ ΔέΉο Δάδπιου 5 ἐος 5 ἃ 4Π1θ 115 Γεσοὶ 
οὐ Ἰοχ τορίοης ἁἰιχυα τητογάίχιτ Πιγα Ἔχ 5 Πὰς δι 

ἤὰις αἰ Ἰ)κγαὰτ αξεῖο δαπιογίπις εἰμι 11 ρα] Ἰστιτὴ Πα α 
στα ροίπάοις εχὶΠίππάτιτ, νἱάς 5114, 

Ἐ᾿ φυδιηγήστι ἅλει! Ὁ ΠΥΓΑΓΟ, 
ΕἾφηδὸμαι,μ. ἡ σομ αι, ησμι)» 1415 ΠἸοπ]5 ἰατοτ, ᾿η[ε] 

Ἰεῶζογ ἴῃ θομαπΊ ρατίοπι. 42. οχ (ἰσογοπο, τοῖς 
σμημῆμοις οἱ σοφοὶ ἐφήδονται. ἕτοιμοι τοῖς ὑἱμετέρφις ἔφη 
ΟΒιγίοί. ; ᾿ ἢ 

Εἰ φηδιυΐω, οΧ ἈΠ]ατο, Πρ ογ Αἰ [τα το ποαπάτπι ὃς Εἰ Ιάγοι 
Εἰ φλκα, ἸΠγ πα 1 Πα} ἐφίημι, : Ἢ 
Ἐφηκω Δ πξηῖο, ΟΡΗ. ἴῃ Αἰαοογχαιρὸν ἐφήκεις. ΔΕ ΓΡΊσα 

ὁρΡΡοιττιιηὲ νϑηῖ5.ς φικειρἐφορμ ὁ αρ χετα ΕἸςίγ “ἢ, 
δαοϊοσαρεῖ, 165 ἀἀιιεη τ 1 Βιογά. "ΜΗ 

Εἰ φηλιξ, υκος, Οὐ τἀ ΠΕΙ5) ΠΟ Δ 115» ΠΟΔε 118 1ς. ει 
Εἴφηλι ογιδὸ ἡ ἃ ρτίτιιίο σεῖς ἴῃ βΑοΙΘ.οχ 1ῃ βατητπατῖο 

ἄοτε [Ὁ]15 ργορπατα νεῖ σὸ ἐς ἰραϊϊο, ἔφηλιν ρει» Ἰτία, 
εἷς πχοηάατ, πιο ἢ Π5ταΠρογατα ἔδιι δ αἰξίιο [οἷα 
εὔιτοηι οπιαη4ατ. Νἤατος ]19 ΠΡτῸ ἡθαττο; Ὁ] σοσῖς 
χ41. υἱάς εἰπάςπι [ἶτο ργῖπτο Ὠιοίςογι ά. ἐφήλεις ἢ 
ἴῃ ἐμεῖς, ὈΙοίσουϊάος Πθγὸ ργίπιοςςαρέτο 184. ρ6 
Ἡετπιο]. Πδτὸ Γεσηάο Ὠ]ϊοίςοτι 4, ἐφηήλιδες, ΡΓ 
Ρἷτε υἱροῆπο ἰἴδτο (Ἐσιιηάο λοίςοσ!α. νἱτία αὶ 
οἰτοτη ἐαοϊιιητ. τας ἐν προσ ώτσῳ ἐφήλεις Σστοκαϑτείρει» 
ξλεῖς σοττί σις» 1 ο σου 65 δ τὸ Ρ τὶ πη ΟΔΡΙτΟῚ 
το [Ἐχτο,ςαρίτο φιαίητο  φηλὶς γοτὸ ἃ ΡΙ οι] 
4115 Πἰ 1] ον ΠῚΠ αἰροτγῖτας αιιαάαιη, ὃς ἀπγ τῖ68: 
Τοφαίτιιτ απτοτι ἐς ναΓὶς ἃς ἰςπτῖο 15. Ρ0}}. Πἴὐτο αὶ 
λις παΐϑος ἐν ὡροσὠπῳ,πσοπελιδνίθ- ἔπη δ ρου ἀφανίζα 
σιν χρώσᾳ. Ἰῃτογρτ. ἸΝ σα πάτὶ τπ Τ Βοτίαςῖς » ἔφηλις 
χαλυ μήῥη κείωρα, οἰ οἰ, ἐφήλιδὲς αἱ περόναι , Πρ Ϊδ 

καμσεὶῖς, 

Εἰφυλίθι,κ, ὁ, πηασι]ας ἂς ν εἰ αὶ οἴδιιος αιιο [41πὶ μα 
ὃ ἐφύλιδας ἔχων ςαρίτο γ᾽ σα ΠΟ Ργῖπηο Το οἰ τί σιλυ; 
ἡ πῆυλχὸς ὧ ὀφϑαλμοιὲ ὅζο. ν] Τιατιηὸ, Π Ἰοῇ 
ΑἸ ιισίποπι Βαίσεης ἴῃ σα]. ὅζοινιάς ἩςγοΒ.ἤρη 
ὅτις ἔφηλίδ- οἰ ατιῖ9 ΔΆ χα. ὁ ὑλωμίριθ- ἴτοστι [Ὁ]1 ΟΧΡ᾿ 
{οἷς οχιῖειις. ἣ 

Ἑ φημερία ας, ἧς λυ Πα νῚχ νἰς ἰδ. φυλοΐασειν ἐφημερίας, [οτ 
ςο5.σαρῖτε ποπὸ Ραγα] ρΡοππθῃ ἰὐξ ἐφημερέας αἰβια δ 
Ταὰςα: ἐς γίςε ΑΡῖα. φἄἀηοταῖ Ἐγαῆπ. γα δα γΟὶ 
τίοτοπὶ εἴτ, Ἰσαπτοπι σογτοβ ἀϊ65 εἴο ργω ο ρὶ 
Βιις σογτὶ (πσογάοτιπι οτάϊπος δάππι! πη γαγϑηζ, 
[μα νῖτα ταὶ ἐφημερίας νοσαῖ ἐφημερίδας, ἐμοὶ δι, κὶ μδνο 
ἱερέων δδὲ τὸ γγό-. ἀλλὰ νὰ ἐκ τἰ πρώτης ἐφημερίδος δε 
ΤΏΓΟΓΡΙ.ΕΧ νὴςς Ρτλ πη: Πη4 {ΠΠ|5 6 Χ ΡΤ Πηᾶ εἰαϊε ἡ» 
ἕεως, Ἐταητ εηΐπὶ 2.4... [αΠΠς Τἀσεγάοτα 5 τπιιπογῖδ 
.4.{Ἰοογφοτίίαμιο πατιῖπι οἰ αἤπιμπι αὐχεῖς ἀϊοῦ 
Ρῖτς ἰςοιιηάο ὃς φιαττο, ἘλΤαιςα: σαρίτο ρυῖμηο 6 Β 
πείξει τ ἐφημερέας ἀυτώ, ἴῃ ογάϊης Πίς οἰαἔ!5. Ηοίγε 
ἐφυυερίθο Ὁ ἃ ἡμέρας λειδυργίαν, ἀν 

Εἰ Φημερανὸς οὐ ὁ, ὃς Ἐ φημέρειθ-,ιιοτ!ἀϊάπιι5. δι 
Εφημέρεθο, ἀϊοτῖι5, 4] γῆι»). ἐρίο ἀϊς. Ἡσπννπάςμι ὅλο ρα 

δι. ἰὴ ἘρῚρ.οἱ ἐφημέρεοι,ςαάυςὶ; πποτταῖος φάτ ΓΟΓΙΠΊ 

ἀκα ἴῃ ἀϊε5 ππητ, δι άα, Ὁ 



Ἷ Ε Φ ͵ ἢ ὶ 

πτοτ σοὶ. ΠἰσςΠ τις ἴῃ αιιο αξλα φιοτίίαμα οὔ- 
ΠΊΠΊΟΙ ταττιδον αἱ ὁ πιεπιουιὰς γοσάμτ, Πιιομα]. 
γἰα ΡΓμγα Π ,ἐφημερὲς » ἀϊατίιπι Ἔχ ρας Βοπιρτο- 

ἀς (1.1. ο διν]άς ἐφημερέα. δὲς αἰιτοηι ἀδ ας 
τ ΟΠ [{π|5..Απήα]65 Ππητ σιλτι τὸς σοίξς Ρ] τ ππι ἀἢ 

Ὁ ὅγιατο οὐ αἴσιος φηπὶ οὐΐιπο ἀοίποοβ5 ἐὔροπιη- 
᾿ γογο Ποὴ ρογ ἁηπὸ5 [ἃ ρμογ ἀἴος Ππριθος τὸς φοἱξς 
γοα πότ οὐαοο νοξαδιι!ο ἐφυμερὶς ἀϊοϊτιτι τς, 

το ἴῃ ἀποπιοτῖα γοα τ Οὐ πτίι5»αιο ἀϊς Ἀοὐπα ἴῃ 
ΓῈ Πρ Ἐρβοιλογιάςπὶ τοιιογείτιιτ » Ἰαιιςηὶ- 
-ἐγϊοηΐς. 

ΟΠῚΠῚ Ὁ 

ἃ οὐπἶτις ἀτιο σοποταςν ημπὶ αιϊοά ἀγρία ἦθες ἀἰοῖτατ» 
ἀμ τίσις 11}. ῆος σαπά! ι5οταάικ ἰσησα ἀἰρίτα!α 
ἃς οἀογατα. ΑἸτογιμαι οἷν ἐφήμερον αιιοά πολ χικὸν»ἱ- 
Ἰΐη. ποι πατιγον ἐπ οπατιπι ψιιϊ ἄς ηὴ : ἀπτιπ 0 

χτῖς: ΠῸς 1ΠΠ| στο οὶ 5 φαιιἀἸσαης : ἕο τὰ μαδος δι 1» 
-οπὴ δυϊοΐμπν «αι πὴ Ἰητιῖς.. ἕοτῖς σοττῖςο οχ 
Ξῃτῖ. πος Ῥτο Βογπιο ἀαξῖν]15 Αταδιιπὶ νοπάτητ 

ἐρικούολατὺχ 5» Ῥαλ]. Δὲ στη ΠΤ οἴξιν!άς Ὀϊοῖ, 
.6.ς.ς.Οαἱςι.. 6. Παρ! ῬΊ τη. ἐπ δ.:ς,ςαρον ἵτιᾶς δ. 
ἀρ ΑἸεχιρῃ. Ἣν Σ μηδείης κολ χυΐδΘ- ἐχθομῆνον 

στὸ ν δέξηται ἐφήμερον, αϑοὺ χείλη Δένοιδον σδ᾽ηυσώλυκα 

δι κ υϑαός Ὁ] δ νάφϑαν [πτογρτοίῖς ἀἸ ἐξα οτίατη ἔτ 
Ἰατογιζιις σο οσίτατονντ ῬΠοοίοη τγαάιάϊε. 
ἦν ἀἴοιπ ναι 6 Ὲ 5. ΠΠΓΠῈ15. 9 ἀϊατίεις 5» ἀἸθτα ν λιιτ 
οἱιδο οἰ Π1 5, Φϑτιρ τός» 401 ἀτοπὶ ν πιιπὶ ππαποιοίς (ΟἹ 

ἸΟἱ ς αιια; ἀΐοιτι ν πασπι ν ἐπῖνητ, ὦ κα κα μερόβια, γίνονται 
τ χὰ πίω ζωϊω) ἐἰχὰ ἡ μερυισίδυ ἕω ϑεν μὴ γχυνώ μῆνα μέσης δ] 
ἰζυντὰ, ὀτίλοης Ὁ). γηρώντεε κὶ τελειοιιῦ τα τὸ ζίκυ, πλε τον ταὶ 

τῷ τοὺς Αἰ πολλώνιον ἐφ ἐμερος «αυρετὸς ἘρΡΒοιηοτα ἔ Ὀγὶ5, 
γ 15 ἀἰοὶ ἢς ἀἰ γα, ἀιια πὶ ἁἴζοντ κόπος. 1. ογ εντ 

χαηή Αρραν ΡΥ δ ].88.}.τ. Ἰτοσις ἐφημεροςγμλοττα 5. 
ΟΡΆ,νεφ. τί μὲ καλεῖς, ἀεφήμερες αἰτὶ σῷ ὦ ϑνητὲ ὦ ἐφή- 

ὦ αἴϑρωπε. ἐφνήμερρς πυρξαννὶς,τὙτΑΠῊ15 ἤϊιχα ὃς Ὀτο- 
ἴατο ερῖ. 8. ἐφήμερα ζώα, Ατι ποτ. ἄς πλιπιίο,η]- 

ἘΠῚ Υἱ δε γα ητ Δ, Πἰ πη 1ἃ Ζιια: πο ἀϊατῖτις. τὰ πὶ 
ἢ νἱ ποτα αιοῦτο ΟαΖα οχ ἰἴδτο χυατῖο, ἐς Κξηοτας. 

ΡΌΠΙΙ5 ἡ μερϑβιον ετίδηη ἀἸοίτιιγ: ἀς 4110 ῬΙλα.165. τι. 
τ Γαι βάτος οχ Ατατὶ νοίροτὶ ἀοηιοϑ δάτπιοίαης. Εἰ 
1πς ῬΔΡ1]10 αἸδτις 9 (τἀ 1η σαι4α Ργα]οηριηι [νὰ - 

πὶ [ΡΊσα]} πιο. ἐφήμερον φαῤμακον, γα [δον οπς πῇ; 
Πιοτ ΠῈ. ἐφημίερν σεὗρμαν ἴσηθῃ ΘΡΠεπιεγοῃ, 1 οἴδον - 
ῬΙατατον. ἐφήμερρς χοίσις»ν 5 4" Οὐ! ἀἸαηιι5. Αὐίτοτ. 
ἥμεροί τύχαι ἴτε τα 1] 65 γογιιῖτι ντσος. ἄς πηι Ατιΐτοτ, 

ἄτα, Τ Βιιον ἀπ. ἐφήμεξοι πράξεις, {Πππτ πος αζξίος5, 
ἀξίας 1 ἀἴοπὶ αιια Πτι15. ἀτεχνεῖς ἐφή μερφι 9 ὈΓΟΤ] 
Οὐ τα ΓΙ. Ρ αν οἶς Τ1ιερ.ἐφήμεροι κ) σατυφακοὶ βίοις» 

ἶν ἀϊοπι ὙΠ] ςῆνος ἂς νἱέζιι ἰατγ τῆς] 7 ΡΙαταγοὶνις ἴῃ 

ΡΤ ΠΕΡ τΙΙΠΊ. ἐντολη. ΑΡΟΠ] Ατρ.] 1. βασιχῦθ. ἐφημο- 
οὐΧρυσ εἰον Τ᾿ κώας ἐύ ζογον ἥλασαν δ᾽ γώ, 

Βάτε " , ' 
τοὐπιιπῖπετῖ. "1. 8. πρώεσσι ἢ κυδὲ ἐφῆ πηι, 1. ἐατήρτηῖαι. 
κεῖται . Τ ΤΟΙ Πα ΠηΔ14 προ πάςητ, ἐφῆπῆαι πεί- 

τἴτπιιπι Ἔχ εἴτι πὶ ἰιτι ἢ ποτ. Ἡοτπ. 
ἩἸτογῖτ5 Γοςιιπὶ οἰ ςξξι5. ἐφηρημῆρ 9: ξέν (ςξειις 

πάιιη΄. ΤΠιὸν ἃ, 
ΠϊτΕ 5. 

ῥτο ἐρυς ἐλεγες Πα 4.ο,. ΓΊατο ἴῃ ἜΡΙΠ Οἱ] ἔφηῶνα Ὁ 

β0. ΠΡ ΟΠαΠΊ. 
! πὶ ἀρο σαι οίςο, ΒΕ14. 1 ερὶς ἡ 
βαϊογατη:ἃ φϑαίω, ἐφ ϑοέκει τροειληφὼς ἐξα βεῖσι μελά- 
ἱπτιοἰ ραιοτας παρ οἷσ ΡΊ βποτιθιι5 Οὐπτηϊμπι; ]ὰ 

Εἰ φϑώλεθ'.κ, ὁ ςοῦξι5. " 
α ἀἸπιπηταιν τὰ πε εῖς ἔχονται πόδας κἰ δ υλλαβίω τοῖς 

Ἱπόραη. γτροτς σοηζταητία ἐχ ἔδρτοπι [Ἐπ ροα!- 
ἢ [αι] το σοποτς Ε΄ πεῶϑε μιυτρὶ χρῖροι» δίῃ ἀλξιγ- 

γωνγήσας ἀπέβο. Αἴ ἐφ ὃγμιμερὴ ς τῷ Πιτα ἴῃ ΠΟ Χα ΠΊΟΙΓΟ 
Γ ΟΕ {ιαττί ΡΟ 5 ρτῖπια [γ]1 ρα Ὀγοι 1554 τιιμῖτι 
ἐντ ἀριι( Μίαγοποῖη, ὃς ἔπιγ1ς. ἀοίτάτιις ἀπηοτοδς 

ϑοϑίω εἰπωνοαπτὸ ἀΧῚ. γθ» 2 Ὡρὸ ἥδ᾽ εσυλωὼν ἐκβιυὰ- 

Ὁ Πάϊο ρτὸ ρογεῖς οσσιγγτ  ] τ. ἢ Ριθ. 
ἴσα ῥτΌ ἐφϑιντα) ΟΥΓΙΙΡΤΙ [πητ, ὃς ἐφϑθίατον ργὸ ἐφϑαρ- 
ἰἰλα. ἐς 1 ροτιότάητ, 

οὐντὸ ἰοσιις ν δ᾽ οἴ τχα νοποιιητ. ἔοτσιμαι ἐπ! Ρ ΠΥ 11} 
Ἶ τὰν ὃς ἐφϑοπώλιον, 

; δνκα οἀτατιι5υρτορτῖὸ χα ἐοέϊα δὲ οἰχανοπάϊι, 
Πτπετι Ῥγατογίτι πὶ ρας ἔσέξιιηλ: φσείρω,, Ἷ 

ἰΟΠἸάτι5»οο ἐξιι5) 6 1 χ 15» ΡΟΣ ἐθ τι 50 ΡΌΓ1}5, εἰς χονδιφον ἐπ 

ἘΦ 67: 
φϑὸν ὃ υἶγον ὕψιχέίας ωρῤστρέρειν, 8:ς, Θαΐδη. αὐ ΟἸλπέξου, Πιπάσης 
νἰπιμὴ ἴῃ οἰἸχατη αἰϊσαπη, αὐ εἶς ἔδιι ἀα.ἐφϑὴν χαχκόν ιν, ατιά- 
ΔΊ ΟΏΓΙΠῚ Πιζουΐιιτι ποσιΐης ἘρμτΠοη,14 οἰ )οο ας, Ὀλοίς,";, 
4.106, Ῥ 

Ἐ᾿φϑοιω,ςοασιιοῦο τατος, 
Ἐἰφιΐλ της δ ν ] ὅθιοίλτης, ΠΠα τῖτη οἰἘΥ δὲ αἰτεῖς ποία [ ρτᾶω- 

ἀϊ πλοὶς ορρυιηλ ἰημαἀΐηιιὸ ἀὉ ἀ[1ο στοά τς, ἀἸο ταν οὐ α πὴ πνὶ- 
γέμων ὃς ἃ ΤΠΟΠΙΗ ΟἿ πνιγαλίων κὶ πονιγμὸς ἐγυκυνέων ἃ Ὀϊοΐτο- 
τὶ ἀορηἰ παῖ τι πι ἃ Πιοςα πο: Παυάοπὶ ργα ἔοσατὶ ἴπ ἐὰ ἀστὸς 
τητος νἹάοητατ. Οὐἴταγ 1ἀ ν]1}} ἐχ σγαγαιϊα ὃί σοητίμαμα, γοη- 
τῖσαι] ογει τατον Νάς γαρογος ογα Π ὃς ΕγΊο ΑἹ οἰ λτὶ 9 οςγε τί 
γοΠτγΊσΉ]ος γορίοητ ργο μι έηταιις ξασιυ!τατος σογο υῖ μου ποῦ 
τιο5 4 Βιιη 1. ἄς αιυῖδθιις ῬΑ τι9 ΑἹ σἰποτὰ ΠΡ ̓ο τοῦτο 9 οαρῖτε 
ἀεοϊπιοαιίητο. ἢ τἐξὸ νογὸ δρυ δυάδι, ἐφιάλ της εἰς τί κι- 
φαλ ἐμ) αἰώτρέ χεστι αἰαϑευμίασις οἶξ ἀδηφαγίας καὶ ὠπφγίάς, δόσας πι- 
τίιους ἐφιζλτ ας πὶ ΒΡ ἸΓἰταγα ἢ οι ματιιητ, αἰαὶ τοὶ ἐφαίλ - 
λεώεῳ αι! νο] τ Ἰασοπτι 1πΠΙ]τα πεῖς 5 ἡπηασἱ πατίοηος. Πα) 
γα δα Ππησια βαβεπζικοίρι- Δρρομλτιγ. ἕαρχιωανῦ Ἰτοῖι αἸΟΊ 
ποῖαιῖς Ῥπαιπογίρι τς. πηοά!ςὶ ηοΟἶτΙ ἀποιθῖμτι ἃς ᾿πέ δου ὦσι 
νοσδητοδοί αιιο5 1 οἱ σογιάος Πδτο τοττίουζαριἐς ραοηία » ἕ- 
ΦΙΆΛΊ πονιγμοιὶ αρΡΟΠ Δι, Ρ] Ἰπῖιὶς Πἰδ το ν᾽ ροπηιδα ήτο σά - 
Ῥέτε φιαττο Ἐλυπογιπὶ ᾿ απΐετς {π|: γα, ὃς ΠΟΤ Σ)ισάρῖτα 
τοι Πρ ρτοΠπόπος ποΐξιγπας5. Μαῤγοθίτιο ἐς πὰς γόἴτα Ῥγϑάΐ- 
αἴτιιθτο ρτίμτο ἰπ᾿ ΤΟἤπη.δοὶρ.Φ αὐτασαα γετὸ Εὸς εἴτ, ντἤιπι. 
απ ἰητου νυ Π4πὶ ὃς αατΐταμι αιΐοῖοσυ, πη αιιαιδαπηοντ αὐῦτ, 
ῬΓίτηα ΓΟ πλη1) ποθ] δάμιις ν᾽ σΊϊατς [ε οχ απ πιδης. 411 ἀοτ- 
πίτο Υἱχ σαρίτ 5» αἴρίςετς νἤδοτηγ ᾿γγιςητοῦ ἴῃ ΤῸ γε μα ἤπιε 
νῴδαητες ξογτηας)ὰ πατιγα [οι] πιὰρ πἰτ της 9 ἴθ Προοῖς αἰ 
οὐοραῃτοβ,ν ταις τεπηροίζατος τογιιπηον Οἱ [αρταςνν εἶ ταν θι- 
Ἰσητας ἴῃ ἢος ὁ ςπετο οἵδ ἐριαλ της 8 ΡΌ ΡΠ σα ρου πηι ατῖο- 
Ισρῦτος ορίπατατν πα άογο ὃς ροπάογο [0 ρυοῖος ἃς Ιοπτίοπ 
τες ὁταῦατο. τἀέηναιις αὐτῆον Πιρουῖας ἀΐχογατ σογρΌτῖ5 ες 
“στίον . ᾽ά εΠοιη οτηπίμπι, οἶς. τοιποῖο ἀπο" οἸτατιϑ»αλιτ ἀι- 
ἴζοητιις οἴθο;νο] οχ αὐσυιπάδητια μεα ἔοςατι ἴς ὀχηπίπιοῖ. νεῖ 
ταθαπτίθιις Οχοπογαγῖ, ουήτις ἀθοόξιις πατιιγαπὶ ἢς Ἔχ οὔπε 
Ταοτοσίμς ἴπ 4. ΤΟΠΠΙατ οἰαπιοτοπη 4 Π4Π 1 ἐπ ρ]οητατ 10 146, 
Μιμτὶ ἀόριισπϑηῖ σοπιτή χης ἀο᾽ οτιδιις οάπητ, Ἐς αυαῇ Ρᾶ- 
τῆογα τποτίῃ ἔσαν Ἰςοηῖς Μαηἀδητιῦ : πιαρ οἷ οἰαπποτίθιι5 
ὁπλγηΐα ξοπι ΡΙςατ, Μ τὶ πποσίεαι οδειμ : ΠΊ1τὶ ἀξ πλοητε- 
Ῥιι5 αἰτίου τ αι ργαοῖρίτξε, αὐ τότγαπι ζογροτξ οτο Ἐχτοῦ- 
τοπταητγο ὃς ἐχ πη «μια πηοητίδιῖς ἐαρτὶ ὶχ δα [δ τοάοιης 
Ρεϊι Οἵ σΟΤΡΟΓΙῚς αἰξα. ΓΕ Πποδις ετίαην ἐφιαλτίω ἢϊς νοτῆ- 

Ῥιις 1 Ρ}}. Ἀπ ας. Ας γοἸπτι ἐπ [διπιηῖς οοιος ΝΡ] ἰαπρα!- 
ἀα ρτοῆιϊς 'Νοέξξς αι οο»ποαι!ςηϊίαην απο 5 ὀχιομάοσγο οατπ 
{5  εἶ]ο ντ ἀςπλιι: ὃς ἴῃ πιδάϊῖς ςο ματι οοτὶ διισοι 1 πλ15: 
πο Πἴπσια ναοῦ, ποι σοῖρογο ποῖα δ ξβσπιης νῖσοθ: ἤξῸ 
νΟΧ τ νεῦρα Γ]αππτιιγ. ᾿ 

Εἰ φιαλτία ν οσάτιιγ Βοῦρα ραοη!ὰ ἀΠξτ8,1. κα αἰονία, καὶ γλυκυσίδηγαρυά 
Αξτίμπι ἴδγο Ῥτῖπιο τα ἀϊοίταν αυΐα Σ ἐφιώλτίω σαγατ, γᾶς 
(ἀροτγίπ5. 

Εἰ φιδιρίω, μι ύσω, πη ο,Πιίοτς ἰλησιιθο. 
Εἰ φίδρωσις. (6-.η΄.Πιάοτ. ᾿ 
Ἐ φιελὶς, Ξα σα] ι5,καλυξ, 8ζς πη]. 4Ε1 ἴπ Ὀοτοηα. Τοίορδιις ἀξ 

Απτίαιῖτ.η μῷ ἐφιελὶς ἐκ ἔνεισι: εγκόθιω γδ ὅτως ὁ καλυξ, Βη 
Εφίεμαι» πα πο, ἐντελλομα) Οὐ. ὑμέων σ᾿ ανόβὶ ἐκας» ἐφιερῆνΘο» 

τϑὲ εἴρω, τς Πἰ ὅὴν των γηἀς ἐφετκιὴ αὶ ἐντολὴν ΡΓσορταπι, ἃζ 

1αΠις. ΘΟ Ρ μος] 1 ΑἸαςουτῶτο σοι δ᾽ ἐφήεμαι 5. τογαναῖ, α εἰ μοι σὺρι- 
μαίχον κα αρέφα!αιἤχος ἡ οΓῸ ΓΙ] ργαο! ριον ντ τα Τοπι τὸ ΠῚ] ἴζηι 
ῥεῖ ἰοείαπι ὀχ μῖθο45. Τ 14 εῖπη . ἐκεῖνον εἴργειν τεύχρδ- οἰξεφίετάι 

σκίωτς δ αύχογον δὶ οἷξ «σαξέλκει πγότη! σαι. Ἐπ τη ἘΠΕ εχ. υ- 
μεῖς ἢ πατοῤς τύμβον ὡς ἐφίετο ξέ ψαντες, εἶτ᾽ οἷν οῤῥον ἡ ξομῆν παλινγντ 
ἌΡροΙΪο τα [Ππτοϊτοι,αρΡοτο,ν οἱ ον όθεθυμώ, σα Ρ᾽ο, οι ρίας ἤμιτι, 
ἀπιῖοτο ἐαρτις ΠΠτ}ΡΟΪγ 15, ἐγεϑων φύσει Ὁ “ ἀρετῆς φικοτίμως 
ἐριξρμδύων. ΟΡ Βοος .1π ΑἸαος ἐγὼ σ᾽ ἐφίεμαι χρείν, γΈ πὶ ΓΞ αΣ 
ἄοις ὃς (Ἰαογο, Χοπορινη ΑΡοΪορ,. δοόγατο αῥετῆς ἐφίξεθξι5 
γιγτιτῖς Τευιάοἤιπι εἴτε. ΡΊοτο τη Ἐρ [10]. τυρθυν δι. ἐφίεε. 
Ττοπὶ σάρτουπα 16} 1 ἀεπρπῃό, ςοχέζομαι. ΓΊατοη ῬουΡ σ πὸ- 
εις ἀυῆροι χοιϑ' ἵσισων ὡς εδιδάχῥησον ὀψφνλοῖς ἐχεῦτο τ λα ρογε δὶς 

φιέυδνοι τ ει σώπσων,αιιετίας ἕαςῖς5 Ροτεητος ΡΠΠς [ι15. Ετίῃ 

Οχῶτς, ἢ ὄψεων ἐφιέωνι οι, κὶ πὼ πορόσωποι σενοπιτς ϑἤπκοντες. Γατιὶ 

ἐτότο ἀϊσιης ἴσος Οπιποϑ [πο οτατὶ Ὑπλα ὅλο Ροταιτοῖᾷ «Α, 
ἑνὸς ἐμοδ ἐφίεντω,. δορβος].1Π ΟἙάἀϊρο, Ὡρύς τι πὰτ᾽ ἐφίεσαι 5 3 

αὐ! {ΠΡ ΕΙΣΡ ΕΠ ὃς τὸ ὅλητρύπομαι » πὶ ἀλλ δὶ ἰϑόμιενσις 
ἃς ῬΟΥΠΊΪΓΓΙΓΗΓ αἰϊατά. Ατηϊτοτοῖος τι ῬΥΪπιὰ Μεῖαρ ΥἹ: δὺο 
ἜΠΕΣ "Ἢ ἜΝ α; μαϑηματικαὶ πρρώτον τέ χ αὶ φὐατισαν ἐκεῖ 5 ἐφεῖ- 

8... λώζειν τὸ Δ ἰερίων ἔϑυιθι Ὁ ΠῚ ξαΐτη Τίσι ἰὰςοτάοτιη 

ματῖσπὶ ἐοτίατος εἴα. ἐκ ἐφίετο αὐτοῖς τέ χνὴς Ἰάψαϑει βανωΐσου, 
τῸ5 ργοβίρερας (οτγάϊάληα ἀσύοισι αττιπιϑ τοι Τγουτρ.ΡΙατ,έα 

φίετα, ἰἰςοτ, : 
Ἐ᾿ φιέρειαι, τοὶ ἀοπάγα. - 

Ε φιφών ἐηθάεο, ἰεάφο, ψους, ΤΠ ατίυ ἐφίζαιν ϑώκονίοβοθατ ἴῃ (δες, 
ΑΡΟΠΒ Βοά. ΡῈ; ὸ Ἶ 

Εἰφίνμι, μυϊσω γα. εἰκθὶ) τπφηάο,» τὸ ὑτεέλλοβμιαὶ κὰ πρρσταςσῶ Ὁ γηάς 
} 

ὥὼν. 



6γς ἘΠ Ρ 
ἐφετυή. Ἰτςυὶ τὸ ἐποτριωΐω " ἐφορμώχαϑαγ καὶ ζω Π1αὰ κά 5 διὰ γείγιὰ 
ἔργ ὅτ᾽ ἐν' ἐχθοδοπῆσωι ἑ ἐφυϊσεις,ἷ, νΥ ΒΟ ὈΊδοΠΟρ 5 : δέ Οἀγῇ!ξ,ε- 
φέηκε πολυ φρονά «ἣν εἰσίν ἀεῖ σαν. ἰτα ρα 1, αὐῆ κε. [το πα Ρτο ὄπετοε- 
πο ϊά εἰτυρογιπῖϊτο ὃς ἱπάμ!οςο. ἐγδίδωμι» ΟὈ ςαιιοΥ. ἐφιέναι τῷ 
ϑυμῷ, Δ] π1Ὸ ἐμά! σους, ἐφεῖναι ταῖς ἡδογαςς , ἱπάπϊ σοτς νοἷιι-. 
Ρτατὶ δι» ΝΖ. δλέω ἐφιεῖστε τίω ὑμίανντοτας το χα 5 μαϊδοηαὶ, ἴ- 
ἀςπι.δισηιῆςας ἃς ἐφέρναν, Ῥτοιιοςο αά αἰ τά ϊολιπι: νης ἐ΄- 
φεσις ἀρ βεΠατῖο. δίκίωι ὅ3) «δ δεχφις'αὶ ἐφείναγάϊοο απ Ατποηΐοα 
[ἐϑοάιιπι αἰ αὐοτττῖς αα τπάϊςος ἀρρο!αθαηι, γῖ ποταῖ Βιιά,Ἰῃ 
ερ τ ροίζοτ, Ἰεηιοίς. καὶ παρὸν αὐτὸς ὅτε απεῖιᾳ τισί μου ὦ διωτης- 
πης ὅτε ἘΦ Χεν ς τοὶ διχρτιἥρκον. ἐνε' μεῖνε τε τῇ διω τη, ὃς ΠΕ11ΠῈ Ἰωτεον 

ἔφης οἴϊοτ, (ςπτοητῖα Γποιμμάτιπι τὰς ἀϊξια, ΠΟΙ Ρτουο σας “Ὁ 
ἁτθῖτγο δά ὑπ ιςο5,ασαιιϊουήταιις, μας δμι5,ε δὲ χις ἄδικον οἵοι- 
τὸ γέ ϑει τίω) κρίσιν, οἴξει γα ἐ ἐρέντι ἐπ᾽ ἐμὲ ὁ δικάζετε. Ἰεπλοϊ.. οἱ υἱρ 
"ὄνοι ὅτὸμ οἴων. ταὶ αἰ δενκεἸόθοι "ὴ παξ παν μικρὰς " δίκας εἰς ὑμκῴς ἐφιῖ- 

σα, οἴταιτ ὃς ἐκαλ εἴ ὅπη τω δίκίων Ῥτο ἐφιέναι. τοῖς φξλλιοῖς ἐφεὶς τὸ 
σώμα, [υὐδοτὶ ςΟηγϊττεης  ΦΟΤΡΙΙΣ » ῬΙμτίη Ολιμ}]. Ομυγίοιίϊτοτη, 
αδοὶ ἱερωσ. ταῦτα πρᾷ! ων ὦ κἡ ἃ πέτρον ποιοιω τοι ἐφῆκε διωάσεῶεῃ. 
τεπὶ ἐφίημι ρτὸ ἱπηπαϊττο ἴπξογο. ἐφιέναι χᾶρας μένη βστ»Ἰ ΑἸ σατο 
τλᾶιι!5 1Π Ργοςο5. .Ηοπλοτγ. 146... πολύς ογα κα δὲ ἐφ κενγι.ἐπέπεμ 
ψοἰς ἐρίεσου αὐτοῖς πἰω ἡγεμονίαν Δ 605 πο ἀοτι]οτιης ἔταρο- 
ΤῊΔΠη. ΤΒυογ 4. ἐ ἐφίνμι αἴω) ὀργίιο., οἴαμάο ἴῃ το ἰγαπι » Ρ]ατο ἐς 
Τιορὶδ. ἔφεῶνε κοίλοις λάφθ', ἴῃ Ἐρίρταπηη, οπηπη τί τι ς- 

εἴδας γεΐλ. ἐφίωμι ἃ Ἰωπον,αἀπηΐττο,α εἴτ, ἀ Δ πιιΠπ|τὰ ὃς οο- 
τισι ἀρρ!ςον γον. 

Ἐ᾿ φικνέομ γμοίσομαι. το, ἐγμεη μέσος, οἱόρ, β, ἐ φικόμίω. Πα ιιοτραττίηρο, 

οχοαμοτ;α[ΡΊγο:  ροη. Οςμη ΠΟΥ. ἡ ἀρετῆς ἐφικεύδαον ἱγτατο ΠῚ 
ςοπίςαμΐ, ὧν ἔργῳ ἐφικγοδμαι 4165 ΟΧοΖιογοαΖα ἐς ϑεπεῶ,, λα- 
"υεδ'αμόνιοι “ἦσδ᾽ πολεμίων τοῖς ξίφεσιν ε ̓ φικγοωῦ τα, τσ  πτη θη! Βο- 

{πε5 φαἤδιις αἰοαμπτιιγι μαι Αςοιιίατ, ἐφικνεῖ ται πολεμὴ τόπον, 
ἤρατιμαι ρουϊοηριιμη Ῥογπιςατ, Τ ΠΟΟρ τα {1.11.9. Πρ Ίχητατγ. 
Οὐπ ΤηΠπ.1σϊαη.1η ΑἸογ οΡο,οἱ τὰ τοιαῦτα ϑεωρεῖν ἐφικνυυΐνοι. 
ἅμι Πατο πχξητὶς ἀςὶς ΡοΠπιητ ΑΠΒΊΗΝ (απ Ργαροπτιίοης, Χο 

Ι ΟΡ. ἐφινέδδεη μῇρ ὅλῃ τοσοῦ τίου» γίωῦ, ὅζε. 
Ἐ φικ τὸς οὐ ὁ ὡρο ΠδΗΠ15, οπιρεο μα ΠρΙΠ » αὶ φοπιργο μοὶ Ρο- 

τοῖτ, διωνατος, [λ1]ς ΟΡ ΟΠ ΤΙ αὐέφικτος, τῶτο ἐφικτὸν ἕω μοιγἰᾷ πιϊ- 

δὶ Ἔγαῖ ςοποράςπάμϊα,ς.Ις. 1.2 .Ματ.ὐκ ἐφικτὸν νγού μῆν(Θ- τὸ ἔργον, 
Ορ5 αιὰπι ἃ ἃ [ς σοηβοὶ ροϊοτ, πηαῖι5 γάτα Ρ]ατατ πη Τ]ιοπλ!- 
1ἴος!], ὅσον ἡμῖν ἐφικ τὸν πη τιι ΠῚ ποῦς ἄατατ ἀΠοσαί, ἐ ἐφικτὸν 51) 

πϑν,αιιοά νηάϊαις ἀττϊηοὶ Ῥοτειξ, 2. ἧς ἐφικτὴν ὅξιν αὐπρώποις, 

νι οἰζ ἀοσε ξαριτας,ΡΙατ, ἴῃ ΡΒ]. ὅσον ἐφικτὸν, ἀἰιαπτιὶὴτι 
σου. ΝΖ. 7) αὐ ἡμῖν ἐφικτόν το γνάγίθιι5. δεπι. Αὐιιάς τπιιη- 
ἀογκαϑόσον ἐφικτον, ϑεολογωμάν αῇρὲ του’ τῶν» ]ιιὰπα Βετὶ Ροτεῖξ πγὰ- 
χιηὶὶ ΠΟΙ ΠΊςΠΤΟΠΊγ, Γαι ἢ πολλαὶ φώνε τρι γαῖν κα “Ὁ ὄυπόγων 

ἄπορα κὶ εἶμ ἐφικτῖδ αἰέφικτα, ΟΒεγ ὅσον μῖν ἐφικτὸν. 4υσητιπη 
ποῦς ἄλτιγ «Ποσαυὶ; 

Ἐ᾿ φίμερφογυ»ὁ κ᾽ ἡ ἀοΠπάουαΒ1}1ς5 Οἱς, ἩςΠοί. ἄτερ φιλότατίθ: ἐφιμέρε, 
Ἐ᾿ φίγοιεντας ὅδε αῷ ἐνία σαΐκας͵ « 

“Ὲ] ̓ φιπιαάζομαι γα Ποσ ὁ6410. 
Ἐ᾽ ̓φικαὐρχίαγας, ἡ τιτια φαμήτιμτι ΠΊ1]]Ὸ δὲ ν᾽ ριπτὶ φιυάτιοτοῦ 
Ἐ’φίσπει(»59ὁ,οαποίτον, ἐφίπσιο ει ΠΕ ΘΕ διοῥαος, σαγίας ἐ- 
4ιογ 15) ]ατ. ἄς Τρ. 

Ἐ᾽ φίταπιον, 5. ΟΡ ὮΙ] ΡΡΊΠτη 9]. Ὁ {Ὡ11Δ. ἀρᾷ σα] 4. ε ἐφίππειιν: εἰ ἐ- 

φίππον, ΠΟΥ ΓΑ ΠΊΟΙ ΟΠ ΠΟ ττο, τὸ ἀγώνισμα ἐφ ἵππων τρέχοντων, 
Ε΄ ἐγπηαη ἢ ὑγθαιὁ 5. 41 6410 [βάφει ὃς αἀ τ ἐλ, ἔφιτπ Ὁ» οἱ ἀγών. κλυ' 

“γωνα ἔφιππον, “ΟΡ ]ν ἔφιππος βέ(2».οαμιο[τῖ5 νῖτα, ῬΠΓο. ἔφιαπος 
ανδριαὶ, (ἔλτιῖα Θαιιο Ἐτῖς. ὈΓατοῖη ῬαΌ11ς. Τάθηι 1 Ἑαθὶο, ἔφιππον 

εἰκόνα χαλκίλ Θα1οΠγεπὶ οχ στο {πατιαπι. 
Ἐ᾿ φίπ]αμω.᾿πιιο]ο..5. λειμώνας ἐφίπγαῖα), ρτατα Ρεγιοίατ,ίοιι ἱππιοΐας, 

Ναζιλιις τοξογοηάππι. ἐπέπζατο αι ὦ οἵ, Οὐγῇ. ςγείποντι ἐπεέπθα- 
“πο δέξι(Ὁ- ὁ “βνες»πεταρουϊοὶ ἀϊοῖτιπ: οϊςτὸς καϑ' ὀέλον ὅ 1π7ε ὅτ. 

Τ|τα 4, δ) 1 πο ατς ἴῃ πα τἰτἰτιιἀ της πι. 
τ  φίσαμαι . Ἰπτοτιιφηῖο ἃς ̓ ὈΡΡτίπιο » εἰξεφνης ἵσαμαι " αἰθφηίνομαι. 
Ηϊρροοτ ἴῃ ἘρΡ᾿Ὲ. ὦ ὥσων γὃ διαδες ἡ δμωΐδεςς ἂν τοῖς οἴκοισι ὡορυζέον 
χες κὶ ςαστείζοντες. ὁκόταν ̓ νξαπιναίως αὐτοῖς ἡ ἀΡ ΠΣ ἔεις "ἢ, πτοη ϑὲν 

τες ἐφυσυχαΐζεσι. εὐδᾳπλυσίως χἡ αἱ λοιπειὶ αἱ κὶ Ἀ7᾽ ψυχ' ἡ ὅ.ι ϑυμίαι, 

αὐϑρώποισι κοικων ὑπσηρϑ τιδὲς, εἰμὶ σοφίης ΠΝ ἐῴος ὄψις νσῃ. ὡς 

«ούλα ταὶ χοκποὶ πτέϑεα ὀκκεχώρηκε (ἀριφητία; οσυἶτις (εἰρῆμη 
ΠΠττ ρτασίξητοπη ἴῃ δένει γογιιτη, ἐφίσαμοι οτίαπι δάπςητο . ἴῃ - 
πο αρροτοσγερ. αἰ γδ ὧν πολλοΐν “γλώσσαις ἔκειτο. φρὴν ὄψες" ἰὼ α!ν ἀι- 
τεαιιααὶ αἀιςηΐτοτ, Ηετγοάϊδι ἐπεί αἷῷ ἃ Σεῦη ρον ἤἴδον καὶ αὐτῇ τῇ 
“πόλει ὅπις:»σοιυῖοον δἰ κουον»ἱα πγϊαττι ἈΠ ατιιτιιι. ὅς 'απὶ ἰηἴζατς οἷας 
Δάἀπεηγιη. [ἀςετι, αὐύσας ὃ. τίω) ὁ δὲν, πϑυτὸς ἘΝ κα ἐλπεσὸς θεῖ ον 
τοῖς βρετανοῖς ἐπεςη, ΒΙΙταΠΠῸ 5 ὀρργοίῃς σείογιτατο πιᾶῖοσς αι 
γε [ρογατὶ Ροτιιογίτ. Ταοίλῃς ν τς εἰς ργὸ γορθητς οχ ἀπ Πατὶς 
Ῥγοάϊτς. ἐφίσταμκαι οτίαπι Πσηϊῆσατ το ΠΙτο 5 τοῖτιτο ̓  ῬτοΡγοαι 
ὮΘΆΙΙ0Ο 9 ἃς ἴῃ σπ γῆι μαστοῦ οντ ὁ 2. ἐπορόλετο Ἄμοτε κὶ Ὅμοτε ἐφι- 

. «αμῆνο-, πὴ αὲ το Ἐιτ.)5. λμρὰν ἀε φαοάαιι ΠΠΟΠΊΟΤΊτΟΥ 

Ργομιηςίδητο, φεραπαίων,ἀ διεσυλογον,, ἐκ ἐφισὰ υἷνϑ. ΠῚ ᾧ τἰωὴ 
βνάσίω αϑροῖσα ον οἰ δαίχησ»ηοη ἴς τοπο αΠ 0 χὰ ςο111- 
Βεηάλτη τποπγογίηι το ἔδηϑ. 4ιο4 δὲ ἐγίχχομω ἀἰοΊτατ 1ά εἱς, 
Δα Π|το ἃς το ττοῦις τοπητο. ἐφίταται, δατως αὖ ἄρεςα πόλις εἰκοῖ- 

το, δές, ασίανιις πη Αὐας λατ ἢ, Πἰτογόνντ αυὰπι ορτιπχὸ οἰμ1- 

Εὴ Φ 
ἴας μαβϑἰτοτιιγιἐφίσαται τῷ αὐδρὶ,Ἰαίτατ νῖγο, ΡΠΙ] οἴεται 
ν᾿ εἰς «ὅῦ ὄχλοις ΠΟ οτατ, ἴλης ἔσιι ἰηἴδης αριά τατν 
τίαπι ἀσοτς ἴον Αἰται τιδέϊαηάιιπι γ εἶ ἀἸσοπάϊιπι, ἢ 
πρέπον πα βηοῖο, ἐφιςα μῆνον διοικεῖν. ΑὐἸῖοι. ΤΡΤΣ οι 
ν δὶ Βιι 45: 115)0 Ὁ ετῖθιις Βιεϊοπάϊς ἀξ ητοιη, ατάτοι 
οἴξειϊο ρεγίιηρι, ἔργῳ τῷ τυχόντι ἐφίςαδνωι, Ἰθίφοπι, οι ι 
ῬΕῚῚ Ἰπσιπίρογο. οἰρηίῆσαι οτίαηι ρτα οέξιις ἤϊτη, [τς 
ἰηπατο, ρον ματορεχ τοι τὸ ἐφις αἱ μῆον, ρίῃριε [ὰ 
τι15.Ὲ φίσατωι γάλακτι, ΙΔ ξτὶ [ἀρογμάτας, Πΐο ςοτνά Πδγο 
ἐφις αὐῆοον ἔλαιον Ἰππάται5 ὉΪοπτῃ, ἐφις ἤ ταὶ ΚΑΛΉΝ τ 
ΤὈγάϊ5 ἐπιοῦσ ας ας ΠΠμς: ΠισΠ1ατ, Ματςεὶ, 15... Ὁ 
ταρ. “λδς- 

Ε ἜΦΙ ἰποο οἰθςο. Ὀϊοῖς.1. 4.ς, 17. ἰὴ] Ἀςροιίης 
ἐκζηπταῖ, 

ΕἸ φίσημιημο ήσαν αν, υκαρίαρογτο,πςιπτιιο, ἈΠ εο 4 ἢ 
σι ἃ αἴώναγςοτταπηθῃ {ἔάτιιτο τοπΊροΣο ςοΙ θα: τοι 
ςησαὰν αὦ οτοῖς Παρ οτιισῃογιηῖ εἰπ»οαρῖτο 4. Αζογαση, 
Τ λιν, ὕπο ἦ σας τοῖς γάμους α)δ' ὡ κὶ τάξιν, ιππὶ ΟΥ̓ Ἰ ΠΟΙῚ 
Το Ἰαραῖ φΟΡ Πα: φἀμιθιτει, ΡῬΙατατς. ἴα ΕΥ, ; 
πεῖς ὅλοις διακοσμήσεως αῤχίμὴ νουμῦ χρεϑτερὸν, δζς, ΓΟΓΠΙΤΙ ἢ 

Ἰοςαιῖτ ̓π τηζητα ῬαΓα,ΡΙαταν ἢ ΒΤ Ῥοτίεϊς. καϑ' ὁ. παν 
ςύσω τίω) γνώμίω,Τ[οοταῖ. ἐρίσιαναι Ἴ3ὴ τὰξ ὄυϑιωΐ ας πὶ ᾿ 
στν αἱδ' ἃ πολ ἰμ) ταῖς γυναιξὶ αχ ποτ τΐσιις Ῥυιλοτῖς ται] 
οἷτ. ὈΤαταγη ἸΝ τ πλα ἤσεσησας τετρακιοιλίοις ὁπλίτας 
ἐγνέφεχξε, αὐ ἔλιςος υάζηον κα 1}Π1ὰ ΠΗ ΠΠτιιτ ςοΠΪος: 
ἱπ Ἑαρτο. ἐφέξησε δέξια πλδυφνῖο, ΕυτΊρ ε εἰ γίςημα τέλίϑ., 

ς' ἑν Ρίατο ἀς Ἐς. ἐπέφυσε μοι χρρείων αἱ ὄωρην, ΟΜ γ(οῇ 
Ἐρτοορ Δηϊοςῖτ ΠΝ ἰρτοπηροίμαπι Υἱἀπίτατοπι, ὅ 
τωρφσωπον μον ὅπ αὐϑρωπον ἐκεῖνον; ΡΠ ΠῚ [μεῖςπι ΠηδαΠῚ 

ἀγα ποιηΐποῖῃ {{ΠΠππι2ς. 2.1 οτϊτῖς. [τοπὶ τὸ τάπω, ρΓὰ 
φεςτυθαὶ τοῖς πιρῴχμμεισιν οἷα αὐ δραςγίοχ νῖγοϑ τοθι5 Ριὰ 
τατοὶν.ἴπ Ομ 10 510 τὖ τὸ τῷ ὅγι τε τιν κ' σληβ ἄλλειν, ἱ 6 
νοις Ἰσ᾿υϑα! τὰ ἐφισαγὴ Πιπιρῆν ῬοΪγὉ. ἴη τῇ. ἘΠΩ͂Ν 
ὧν ἔπλεον οἱ φρατυ) »») Ὡρώτας ἐ ἐγ μετώπω οἰδαλλήλοις ἐπ πο 

εἰχωτέρᾳ σιωεχεῖς τ μὰν ναιυῦ ὅδι τύ τοντες, πῇ μ ὴὲ ἃ 

δεύτερον τ. λον ἐπέςσαν, Τάο πη ὴΣ ἢ 3 τούτοις ἐπέσυσαν 
Ταιοὶ αππ αιις, δέκα γύκσας αὖ ἐπές:υσέ μοι, δες. 101} 
τιθὶ ἀρροπογοῖ (ἐὰ αι θεγοτ, ἐφεξ αὐαι ρρβατίοις 9 

ΑὙΤῸ]. δῆτο σας οὐχοντας ργα Πάος5 ριαἢςσίςη5 0 
ςεώτες “σ᾽ ἃ) υπήίων, δαὶ ἐν ῬΤΙΟΥ Ια. Ρταροπτὶ, Τάςαι. 
πύλας φύλακα ΒΟ τὶς οποίος Ῥγαροζαῖτ, ὕτῃς σα 
φύλαχα ̓  φαυῇ ἘΠΕ ν χοῦ ἔς ἔογος οὐ τοά Ἵ 

Ριις ἘποῚ ΠΕ ῊΙ Πἰλοο ττθηεὶ Ἰῃ ἀπες: ἐπέςι 
δευγωγλν» μας ΡΤ αἴςοῖς ρα δασοσιπῃ, , θη} Τγοα 
ἐφις ἴα! τοῖς πορᾳγμαι προ α Ῥααί. Τα. Γαἱτο προγοῖῖς 
τὰ οἴξ,ρτο Ρ᾽ςογοορτοιίοτο» ντ νυ]ρὸ εἰἰο μι εὗή 
τοπά μι. Εἰ φέρε αΠ ΠΛ πὶ ἰητοηιο,  ηἸη Δ πογῖο; 
σας τοῖς ποι εὐοσινγν Οἱ ἀὨ ἸΏ ἀρ ρΉΠ1Ὸ δά ῬΟοΙπατα, Α 
ἀουτύτοις ὅψης- σαντες, 15 ἸΏτΘητ  τν]01 ἃ διαύοιθυ [ 
τότ, 46 Πδὲ ΡΊςπα ογατίοις νῆις εἴ, αἰοὲ ἥν ὁφισμὴ 
διαϊοιαν.λη οἴσες λαϊπτο δά ἀοΠηϊτίοπος οχρ σης 
τὶ οὔ αἰοὶ, δε] ἢ δψιμελές ἐρον ὄψης ἡ το] αἰδὶ ἢ 

Πίσγατς τὰ τα, ὅζαη:πιαἀιογῆθης ἀςςιτατίοτς Ρὶ Ὶ 
ἔξιον  ὅθ:ς- σαὶ «σῶς, Ορότα: αἰιτῷ ργεςϊ « ςοΠάοτα 
ταηο 4ηδτοτο: ΡΓο 410 1101 σιωυεφιφ'αήαι Ρο μι. Β. 
πο Σ Ὁ.: δοΙοπ1. ὁ ὅπως 3 δυῶδυρκτος κ' λέξεως καύτας ὃ γούς; 

ξἰμον τῇ χα “μικρὸν ὅπαςήσσντι, ΑἸΟΧχα, ὅτι δέ ὅδε τὸ μὴ ον 
γεία δυκόλως αὖ τις ὅις-ἡ σας μοίδοι.) τροοςν ἢ γοξωῦ Χὶ 
ἐφίςημι «ἰδὲ τύτε, φροντίζω, σκοπώ, ἐπέχω αὗξὶ τότα, 

μύω»α Ποητ] Ομ οπν τοτί ΞΟ» ΣΕ ΡΟ 8: ἀπαι το, δια 
Μαι 5" Ὡρὸς πρὺ βωνα, ὼ φόδτερον εἰκυκομυὴν σὰ ὅτὸ 

ἐπεςιηστευῖν, ἴξιον γδ ὡς εἰληϑεωῖς εἰ πεῖν, ὄχισαστως Π 

ματπηπιιτον οἱ ἀππρ ἠαυήπιμδ,τος εη]ηὶ ἱπαυϊπτίοης ὁ 
τίοης ἀϊαπα νίᾳ οἹῈ, τας ααρς Ἷῃ Ἀροϊοβία Ρτοὸ Ομπῇ 
“ποίη τειὶ μὲν φιλύσοφοι ἐν ἐδυξαν ϑεοι ὅξιςη σάντες πὲδ 

Ῥιυπηιηςίαητες ὃ ἀηα]τξτος, απ πα] ὃ ἸητοΓρ. 
σοπτοπιρ ατίοηοῖη ἀθ Πςο ᾿Ἰητοπάογιητ, Ιτεῖπιὶ ἐ 
5τοαὶ ΔΠπαι14 τγαξγαη δι νο] ἀϊςεπ Π,.ἀ 146: 
τονῖη οόσιις ςοπτπςεηταηο ἴῃ Πίτετς ἃ ποτα 
Ἰοῆς τως αἰ γὸ δ) στὰ Θηρέωρε! ργεραὶ λέγειν αἰξ ξώμῃνθ 
ὑκνὼ με εταξὺ ΤΥ ἘΝ εφισ'αήαι,ρεςτοτοα οἵ : Ὑτρογοὶ 
ἐφεις ἥκει δ᾽ ἀυτώ Καλλίςρατος γὴ Τφικορέτοης, το 7ε πορφ Ἴ, 

δηιυυὰ μῆνοινὶ ο]οαιιξεῖα; δὲ σα! Πα ἴτατς τταξζαπά 
δοιηϊηῦ ἃς σαπίατη ἀϊοοητῷ Ῥτοιοτο δί ντσοτο 1η {0 
Ρτο ἐφίςτημες οὐ ἀἸσΙΓΙΓΕ ἰφισωζντὶ ἱσω ἃς Ἐπ τυ τὰ ἐἱ 

ἀφο. Β 1 θ6ο, (α]. οἱ παλωοὶ ἢ κὶ ἃ γεευάκα ϑυλάζωσ. 

πμττὶοξ ὙΠ πον ΤΡΝ ταῦε ἰαθο, 
χαγῆιν Πσπιῆςον {Πξοτο ὃς ἱημῖθογς Ῥτορτοάίοιτὸ 
λεξόυ. ἢ Ὁ. ὡς ἡ δὴ καϑεώοα «ὺ ἐνδεὲς ἐ ἐμιτᾳοσουῦμε 5 ἐπέσισες 

“ἢ πρόσω. ὧν αὐσλα μον Ἐ πεζῷ «δι ὧὺ ἐεὶ ἡ πιρρστίγρντας. Ιἀδ, “ 
πειδιτσπεῦ σοῖς εἶ ὅσον ἀσφελε ς ἐφαγνετο τῳ ἜΡ0 0 

ὄδψες ἡστιί τε ἡξίε τὸ ϑυφίον, κὶ ἀκοῦσαι Ἔ «ταὶ Σ Αλεξανδρε λο γῶν 

ῷ: 

αἢ φϑοίη χαίμινησι, 



δ τω οἵ Ἄρροπ. ἀφισῦ! δ άπςο, ἀοτογγςο,ῦ- 

Ἐν ἐσ τσ δύδαια ὃ ὑποτρεῖδικίγρῖς- μοιπιης Πρ η ἤρα τα [συ δ ἱτοῦ Γιαύκωγα μὴν ἃ σλά, 
ν ϑέλον τα πολιτευ εϑοι! ). εἰ πέφτυσε, δγαὶ τὸ εἰπείρως ἔχειν» 
νων, χαρμίϑίω ἢ τοιμλαντίον ἐπέςτησεν ϑἰκείως ἔχον τει, 

ἐφεςάσι ἀἰχῖτ, αὐτὶ τῷ ἐ φεςΐχασν οἐφίςανται, Ἐτ 
αὐτὶ τὸ ἐφίςαϑι,ἰά οἴχορταοοίντ ἵν, κοιίςυ, ἐμ- 

ἰπαιτ, τοῖς αραφγμασὶ τοῖς ωὴ διὰ σοΐ γγυομέ- 
ΐ τ σδᾳ Ποο)ΓΕρυ πος ςοςτοςο. Π]ατατ, 

ἃ Κὰ Ἰσοποιπ ἔχειν Φρῥμου κὴ πίω) πορείαν ὅθηις σας. 
αὐ τὸς ἐν ἕαυτα δ) ἰώεγιιν, στο γπιαιιο σοογοοησ, ὃς τοῇ- 

γεῖτα ἴα ντγάπα τις ρατῖοπη γογία σας 1π αηΐπγο. ΓΙ Πταῖςο, 
ὄετον σὺ ΕἾ πρᾷ να! φωνὼῶς τισιν ὅξῃς ὑσας οἷ καταγαγῶν 

ἰατὶ ν τ δοτιγ ἀἸδη[ὰςξοο 5 "αι ίατ νο- 
1.) Πιρότπόσις νοΐλαϊοπι ἀσάιιςοησ. Ττοπὶ 

Ἰηο. ΕΤης αἢ τα τεί χε, ΓῚΙΓῸ ἀϊτι 1 ἹῸΠ15. 5. (1 ΠΤ ΊΠῚ 
οἰεῖα (υμ}}}. ἐπέςτη αὐτοῖς, οχ αἶτο οἷς Ἰπαηλῖπο- 

1αςα Τυιάπρο! δῆς αὐτες αἰ οἰκίᾳ, ἀσπιιπιντσε- 
ἐπι πγΐποητς 5, Εγαἤπηιις σα ρῖτο ἀςοϊ πποίδρτίπιο Α- 

Ἀβοίτο] μόνω ἐφ ίςτατον πύλαις, [ὉΠ] σοι ΠΕ Ἰεἰς αἀ ἔοτο», 
ἡπουπαἀπηοίατι αὐτο ΠῚ πα εις ἴω Πρηϊῆοας Πίτοτς 
"Ἴτα ἐφις- αὐ οἱὲ Πίτετς δ] ἰχιιεπὶ 5 ὃς ντ ργαο Πτ, 
ζοΓο. 8ζ ντ ΤΏτΟΥ ΠΟΡΟΥΙΠΙΠῚ τγα ἐξδηάι!η} ἅάιις- 

ἴάτι ντ ατογάππη πιροττιαιις δά Πτ. ἃς τγαύγδητος α- 
60 τὶ πηατς πιο Π]ιοπος «ὐεὶ αἴϑατρεσβ, ἱκῦ γδ ττο 
νον ἦν α δικη κούταν, τὸ ἢ φίλιππον δες ἡ σαὶ τοῖς πράγμασι 

οἷδε νὰ ΓΠΙΠΡΡιις ἡπιράτγατοβ ορρτίσπεγος. ἐπέςυ- 
ἀτίϊιπι ἱπΒι διιογιιηῖ. ΤἈπογ ἀνέ ες. ἐφις στε τοὶ νε- 
πος Πυ8 ἀοραίδαμς » ΠΙοίςοτιά, [Πρ γο ρτίπιο, 

οὐοιπάϊ νἱρ! 15. ὃς ἐχ οι ῖας Τη Προ] ον 
οἰϊτῖο. ΡΟΙν τι ἐς Πλττεῖ5 αὶ Φπιλπίβ ἰοατις Π554 

εἰς ὸ ἱππεῖς αὐόξτι ϑετα!. ᾿ 

ὁδευω, ῬΟΥΟΓΓΟ. ΠἘγο ΟΌςο, οἰτοιτιδο ν151}115, 
ἡω, κἀτασκοσ ὦ, ἐπξέχομαι ταὶ φυλακαὶ ἡ δ φρατθγ, 460 - 
ἐφοδευ ει παῖν τα) οαγηῖα 1πΠἘγατ, ας, Δ ΔΖ. ἴπ οτάτ, 

ἐφοδευει γδ αὐὸρ κατ᾽ ὅλ τὸν π εἰ φρατευμ. χων. 
ἀϊεϊοπὶς Ρεγῆοα: οδῖς. ΡΙατάγο]ι. ἐφοδεύων τίω) φεί- 
αὲ τίω) τούξιν,Ἰ ἀοττ . μιἀνίϑ- ἐφώδευς τεὶ ὁπλια. αὶ πὸ τεῖ- 

5. γραφίω λα μίενεσι πόσων κ᾿ πῦσας ἐφοδεύσω δεῖ φυ- 

5] ξ ΝΑ 
9) 

ΧΙ τὰ τείχη. 
Ἰςοιδοποτον ἰατίσιντι ἤιγιο ν ἘἸ ασεϊρῖο ; Ρίλαξο 

ο γιάτιςο εχίβονίο νατΊςσαΠι. Ῥατπιο ὃς Ἀςοιίτ, 
᾿οὐηΣ [ΠΠ30Ρᾶτὸ νἱχεςτιπη. ἐκ τ ὀνοτοίαν ἐφο δια ϑνητι. 

Ἰπησατιι πα {πιπιοοϊά οὔτ, ἰατίοατο, ΒΑΠΙ ΟΣ οη, ἵπ 
ἀκ χίς πενταδιοχο μίαν ἑχοίξω 170 νων ἐφόδια πέμῆν Θ-. 
ἐχίσοης. Ρ]τιτιϊη Ν᾽ επος ἢ. ατπτὸ αὐπιοάτι νἱα- 

οἷς ἐν ϑέρει ἐπεσιτι σοί: θα. φαδια τοί μεδτι. 

«κοι 10 ὙἹατΊ ΟΥ "115 1} [Ἐπ 91 ΠἘγ] Ο. ΟΥΟ σΟΥἾΠ5 
ἀοήατο πιοσίοηζοσι δἰ χῖτ. ἐν τω εἰς τὸ ἄγιον βα- 

εἰϊ . ἀἸαστὶ γἱατὶςουέας καὶ μοί χη βαπῆις οἱ καὶ χεηματισαᾶ, 

φοδιάσῃ φιλογεικοειῦ τος τὰ γοδπσως γράφῃ κληρογίμος, Βιᾷ, 
τῖδιι5 Ἰοιιοῆς αι] πὲ πλϊὰ5 Ορο5 ἰΠθοτὶς γο παιᾶτ; 

δισλα τιμωρούμν!θ-- , ὧν τε αὐτὸς ἡδικησας. κ᾽ ὧν ἕτερον ἐ- 
᾿ ἴδ» σεπῆι ἃς ἔαςἰἸτατῖθτι5. ἰσπιεηοἸοῖ5 πηι ηι{{| 

νίτα ἐφοδια ζειν αὐγίεν σοησόάοτε της για αίους ἀπ 
τίη δοΐοπς. ἐφό λον ἐφοδιόδεις αὐτου, Ὁ 15 οἱ νἱατί- 

ς ἀςοϊτηοαιξητο, λο τοσρη τ). Οο ΠΣ Πρ το ἐςς!- 
Ρἷτο (δοππά ουγεξοστι Ὁ ( Ἰδιάτατη νἱατις πια- 
ρηα ξαςυίτατο ἃς ρατατα πάρπο ροΠηἷς ποιὸν 
Ὑπ.61}} ἐφόδιον Πιπηρτιιπι ν τα’, αεἰ αἰ Ἰατιιτι 4104: 

5 τελάπιςιιητοᾶς ἴσρο ἐφωδύασον ΡτΟ οὁ ἀϊομ τ, 

τις ἃς ἱπῆτσας. 
Ὀπα πη ατα]5οΥ ΤατΙ οιιπηΪ. αι] σα 14 ἴτοῦ ἀρεηάϊ σαπία 

{παῖς ὅτ οἰδιιδοπας ροςυπία αὐ νἱξξιπὶ ΧΡ οητ 
Ἵπη γῖς ἀϊχὶς ΨΊγε 1.10.6, Αὐχ αἰΠάπιαιις ν᾽ νος 

ὁ σοοί αα1τ Ὑ Ἀοίαιιγος.. ἱσποτιιῃι Ἄγ οητί ΡΟ Πα 15; 
ΟΡ μπ ΡΙμτο  ἀκν υπίε᾿ατι, γεαὸς καὠρὥσης τεὐφόδια 
ὁδια, αἰια᾽ {ππτ Ῥ το αἰ ἱπιοπτου Ασ  ἴοτ.η Ῥγοθιί. 
αἰοτῖς αἱ! πιφητο. ἐφόδιον, ν ἴα» ΔΙ ΧῚ ιν οὐδε τ 

ΧΙ τύσιιαιὶς νἱα: νοῖογος τΌ]Πιτς τεοϊυάες Τ ἢς- 

δοιὰ, ςοαπιπιοδτιτ ρτασ ΟΠ 5.  ͵ατο ἴῃ Θρη[π.ἐφύδυον 
ὅτος χαχίας. νἱατίςεπτιοά εἴτ, ἀσἶτα5. ὃς ἀρρατα- 

Ὁ ἧς γἱτ1} ἀϊυ τα». Ῥτο, ἐφόδιον οτιάπη, ὁδὸς ἀἸΟΊΤΕΓ 
ἴ4ς ὁδός. Εἰ φόδιον δ: ὁρμητήριον, ροπὸ Ρτο οὐδέ 

ἔπι5 ἐς ἀπίπια οςρτοἹά εἴς, ἔαςιταϑ ἴοι ἀρραγαϊι5. 
φΟπιροπάϊίιτιν ες αα τοπὶ αιια τη Ποῖ στὰ ἀι5.ιιδτη- 
τοργιὸ γἱατῖςιιπι καὶ τὸ τὶ ὀδοδ αἰάλομαοταιιςη δὲ οὐ- 

:Ὡς Ῥδ..2. Εἰλιίωικ, οι ἀπιτίαν ἐφωδεύοντο μδ ἀφ ἐσπῆρας 

Εἰ φυπλίζω, μι ἔσω, Κϑ) τ τ Οὐ ῬαΓΟ τοι μοί ζω, αὔρασκόυα 

Ἐ φόπῆυς»κγ)6. 1 π]ροέζογοϑεατις αῦ τοη]ηςοἴφοξος. 
Ἐ φορατικὸς»οὐ, ἰηΠροέϊοτ. Χ ἐπ. η ΟἿ ς. 

Ὁ φορέυ μι. ἐπεήμμο, α  ξεβρκίν 

Ἔκ ον : 
Εἰ φυρεία»τγ1α 51 [ἘΓΤΙ]5 1. 

Ἐφορδλφγαρο ΟΡΒοΙα1) ἰπίρεο 

ἘΦ 679 
οΑ ΠΟ ΠΟ ΠῚ τὸ Ὡρύς τι ἀφορμίω Πρη σαι, ΓΊ δ απ. πη ΤΣ οἰ απο τὸ πο- 
σειδων- ἔῃ) παῖς, ἐφ ὁδιον εἰς τὺ αδιρεῖν ἔχων, οςξαΠοΠοῖῚ ἄτῳ Ῥτοσ 

οἰ ππΐτατοι, Γι πιο ἘΠ, ρὸς φορμοφ διον λαζὼν τὸ τίω δυγγοαφιὼ 
αὔτο κελδύειν, παι ὃς οςταΠοηςηι, ται πιὰ ες αττρίρης ςΧ 
(γηργαρὶις νουδς,ἴτοπὶ ποτὰ ρου οὺ, τὸ δύχεαρ ἡ ἀπάτη, 

Εἰ φω δον, ΟΧ 1πῈρ οι ἰζατῖπι. 
ν᾿ . : - ν 5 ἼΓῈ ὅσ, 

Ἐφοσες, ν ἡ ασοοίις.. Δάϊειιδοἴ μια. ἱ Πηρ οτιιο οἱ ποαγ 15, ἐπέλϑυσες:, 
ὄπηδ ρο μὴ, ὁρμὴ ἄφιξις παρουσία, βλ ἰζη, ἀρ ρατατιις “ΥἸαΤΙ ΟἸΙΠῚ 5. 111- 
Τυγιιπη ησιντη ὁ φόρμμησες, Δάιοπτιιερ οἰ οξεϊο,οχροάίτιο » Ὀςοα- 
ΠΟ» ιοιι τα, τατίο, ἔφοδος ΒοΓοςριϊο»σοσπίτῖο; Α ΡΟΠ].}. τοὺ σα- 
φὲς ὅτι αἱ οξ ὠὐὴδ[ν ὑπὸ δείξεις πρώτα ἔφοδοι εἰσὶ “Ἷ  υὑποκειυέων πρϑὶ 
σώπαν. Τ)ϊοίς.1.6.ς.. Αἱ ἡ οδὸ ωρὸς τὸ μὴ δὀυχερώς ἰλίσκεδϑτι, πλανῶ-: 

μῆμοις, ἔφοσὸς αὕτη, δ αυΐάοιη ης ἀοοορτὶ ξαοἰἰὸ τα ρίαπιν Παῖς 
ταῖῖο. ἔφοδος ρτο ἴῃ ἔς οπγι. ΡΟΙγ θιΐη 2.Ἀ}Πἐκσληῆονται ταὶ 
ἀὐ φν!δῦοις ἡ αὐορλύγοις “ἶΦ βαρξαῤων ἐφόδοις, ἀοιη. φάλαγγος ἔφοδος 

ψαῦ τ. ῥ ὶ ΜΑΙ ἐγ εμυσι κοι. ἡ ἘΣ 
Χὶ τροσβολη, Ὀ]τιτιὶη ΑἸ ΟΧ, τοῖς αὗρὰ ἀρ τὸν ἐφ α δου διδοιὶ σημεῖον » 'π- 

εἰμι δ: ῬυρπαΣ ἤραιπην εξ ἐφόδου, ΡΙαιΟ ἐτηρετι, ςχ ἰτἰπογοι 

ῬΟΙγυ. αντίγονΘ- ὃ ἐγκρατὶς γο ὁ μήθ οἱξ ἐφόδου αὶ παΐτης. τάοππι» 
ἐλμμαντικίω) μὴ, οἱξ ἐφόδου ποιηστί μῇυΘ. «τρσίζολ αὶ, κατέχεν, οὐπι ἴϊα- 
τσ ἀἀιοηΐοης ορρισηατο σάογτιις εἴϊοτ, Αὐτίαη,ἰη 4 αὐτὸς 5 
δ) τίυ) γάζαν ἐπεὶ εἰφίκετο, ἐς εἶχεν ἰξ ἐφόδου συναίνει πρρσβάννειν 

τι τείςχ( Ἐφοδὸς οτῖλπι ἢς ἀἸςσίταγ ντ διέξοσες αιιῖα ἔθπέναι . ματα 
τουγοςίτατο, ἀΠΠ τ του Ρεγοοηίετς Πρηϊῆσας ΡΟΙν Ὁ ὐτὸ ὅ τεατα- 
εὐκοτής ὀλὺμππα δὸς αὐξαίῆνοι τοιαίδε τινὶ πον σύμεδ " τίν ἔφοσον τ 
ττηγήσεως, ΟΧ ΡΟΠΟ ΤΟ 5 σαγίιτμη ἃς Ῥτορτοίιι. Ναπὶ ἔφοσὸς αἱ .-- 
ΟἾταγ ΡαϊποΙρίμτα ὁ ἀἠγοέϊο δά πατιατιοποηι τοπάςης, Ἰθέπι 
Οτορο ας νἱἀοτιγ Ῥτο ρ᾿ βογοιπᾶτς ροηεγο, ἀιπὶ Ἰησυῖτ,τί 
γάρ ποτε ὑποχῴ.ψη τὸ ϑεῖον ἡ εἴπ ὅλ. ταῖς λϑγεχϑῖς πις- δ) εις ἐφόδοις, 
14 ον ἀγριιπιφητῖς ἤρογασ Πλοῖιπι σοπιρτοποπάοτς τὸ ροῆς, 
ΕἸεοπις 65 ν ἢις οἰξ Πτιρτο ἀεριπιοητο. Ἡοτποϑοηος ΠΡτΟ 
4.Ὧς Ἱπιιοητι πο οαρ.ν τ, χεσόμϑθα 3 τοῖς δηπχέρύμασις ἃ ἐφγ δϑιε 
μελετητιχοῦ ςν Οἱ ἸΏΤΟΓΡ. μελετητινας ἐφόδοις, αὶ ἐργεσίας, οἶμαι κὶ πὸ 
ὡιϑυμήμάτα κὶ τὸ “δα καλεῖ τι Ποῖ ά Ηοτοη.οχοτνάϊογα ἀπο 
{ππὲ σοποτὰ ἡ ρυϊποιρίαπι ψιιο Ογαιςὲ Ὡρροΐμιοναρρο τι: ὃς 
ἸπΠηιιατῖο αι12: ἔφοσος ποαπίπατιγ. ἐΐφοδὸν ποιούΐμαι, [τὶ ρίο ἐχ- 
Ῥοψιτίοσοπι, Ἱ Πιιον ἃ ἔφοδος ὁ γνώμης»ἱ. τὸ δέλεις ἡ ὠπάτη» ΠτεΓρ. 
ὙΠαοΥ ἀϊά, 

Υ. ΟΡ̓ΕΑΤΕΙ Ξ .: Ξ ᾿ τ 
ΕἼΦούὸς,ε, ὦ χὶ ἡ, ἀϊ ἐπ αππτι» ἢ απ πὶ ν ἴα ρατοῖ 41] αὐϊτὶ ροτοῖ, 

Ὑλιιον 4.1.6. ἔρυμα τε ἢ ἐφοδώτειτον ἰμῦ τοῖς πολεμίοις, χίϑοι λογάδἑω» 
κα ξύλοις διὰ ταχἕων ὥρϑωσαν, νὈὶ (ΠΠ|0]. ΧΡ. τροσβίκωαι σ᾽ευνατον: 

νπάς δυέφουος»υ, ὁ ἡ, φιοιῃ ἔς 1Π15 ράτοῖ δαΐτιι5, ἀΐτιι ἔποῖ- 
115)εΦοδεύων, Ν ἐσ οτῖο εἰτοίτογνοὶ οἰγοιιτοτον1 ΘΠ 14 τιιην σΟΡὨΪ - 

τοτοαι] νἱρ!]Πας τοσοπίςς, ΡΟ] ν Ὁ. Ὁ ἐφόδων ἐκᾳςὸς μα τῷ φὼ- 
πὶ ωρθς ἃ χιλίαρχον αὐα φέρει τὸ σιιύϑυμα. 

Ἐἰ φόλκα ον ε. τ, ΠΟ σηδεύλιον, ἀπὸ τῷ ἐφέλκεύλει τίν ναι ἢ ἐφ ἐλκεὶ 
δου" ὗσὸ “ νηός, Οὐγ Π.ξ, ξεςὸν ἐφύλκαμν καταβαξ : νὴ τατηςῃ ν]4ς 
ἀιμτὶ ᾿ς οηάϊμῃ Πτι ἐφ᾽ ὀλχαϊονρογ: [Εἰὶ Πρ Σ᾿ τοιχνομοσπι ἀς]α- 

Ῥῇίις, 
Ἐ φύλκιον, το» Πα σα] 406 χ {πα ἴῃ ππαϊογοηὴ Παιιοῖη γος ξζοτγος δά- 
παϊετιητατ. τὰ ἐφυλκία,(νηάο ἐφολκὸς ργο ὕςερρς. ὃ ἀρ! Ὑλα- 
γάτα, ἐφολχοὶ,κὶ ἰ τὼ ὄντα λέγεται» ΡΓῸ τὸ οἵϑακο«Θήματα » (ιῦ- 

{φααςητὶ Δ) τὰ ἐπιῆλα τὰ ἐἰγώγμσ. δι] 4. εἰχραὶ καράξια. το ἀρροπ 
ἀϊὲς ἀεςορηϊε νἱάοταν ΡΙατι]ιιαπι ἀοτητιπι Ῥοτρ εἰ) ὡσ ἐφέλ 
κίον τῷ ϑεώτου ἀυπὶ οἰἴς ἀἸοϊτοιτοῖν (τοῖμα, ιιο  ἐγα πίτιιγ. Αὐα -- 
ἀςο.βονὶ συμμιγὴς ἵπτπῶν κὶ αὐοοων χὴ ϑμών ἐφολκέων τῷ φρατοπέδ ὡς, 

Εἰ φολκὲ οἵ δος, ἡ, Γοαρ λα 1 Ρατια παιή55εα αλα ΓΘ Ἰ τιιγ τπαἱοτοι» 
Ἑπιγρά 4} ὉΠῸΧ ἰὴ τοαῦ ὃ ςείρα πρρσήλούται ὁ καλέμϑ Θ΄ φολκίς, 
ὠδοτέρω δὲ ὅδιν ἐκφτέροϑεν, ν᾽ ὁ Φολκὲς ἰώ κὶ δινοτηρίαν ὁγομθζεσι, [Π- 

τεγΡ.Α τ πο ρ μη ψεῖρι5.ἐφολκὸς, λέμβίθ-.Υ τοι μιβρα ταὺς καὶ ὖφ᾽ ἐτέ- 
εὰε μεγίςης ἑλκοιῤμνγ διὰ βεχδυτῆπα. ἢ 

Ἐἰ φυλκὸς, οὐ, ὁ ἐπαγωγ»ς). {1016 Π591116χ :δς ἔφολχα τὰ ἐἰγιγῖν δίυαμε- 

γα} ΕἸ εἰν οἰ. ΑὙ το ρ Πυῖη  εἰρά5νΟὐ μίω ;ε» πὰ Ὑ ἐφολκὸς ἰῷ, διν "ὲ 

πρῶτος ὑμὴν κγεῖτο,Ἱ ὕςερος, 

“Ἐ φουμαρτέω,μ, ήσαν, ἠ “οἱ ΓΕ ΟΥ2 1111... ἀποκολι ϑώ, ὁμοῦ αυϑύδω, 
Ῥατῖιο. ἱ 

ῳ,, Ἰηέτῃ οι 

}].δ, ϑαῖται γίρρυσιν ἐφυπλίζομὴν.-δί 11Ππ|ι4.}, δόρποι τ᾽ ἐφιπλισομεῦαν 

4 

ἰατογάσπι πη ΡΠ οῖτοῦ νὴἄδο ἔδις 
ἰεητιᾷ πρηὶ- 

αἰριςιο πτεν οἰίογιιο ιιο αἰ ρί σι ρεοιμας ἦ 
“πτραλειτο εἰ 

βοατκ ει ϑμοτε νη μθ. Χ} αὐρχεὰλ αὐτων, ἐφεώρατ
α ὁ ἐπτράλατο 

ον δέοντο, 1 ς, πτσιδ᾽, δρεπεμπεν ὀφυρωυῆνον τυ τ λέυσ αὐπτες κι ἐφ 

ρωντας αὐὐτον.ἸΝ 41 ..οἰς ἐφορώντος ἐδενὸς τοὶ ἡμέτεεσο! τα θαυ αἰ} οἷς 

{εἰ Ῥγουϊαδτια Πσοῖποατ οτἱᾶ τοςορποίξεγοντοος (ετε . ὅς φιοὰ 

Τιατὶ πὲ ἀϊοῖτηΣ τη ρίςογε: ζθμσκε εν Βο. πεν. τὰ. Ῥίασεῖς 

ταϊττὶ ἰορατος ἴῃ ΕΠ Πραηῖα φάτος (δεϊοτ ἸορἸξϊοηα, "δ ᾧ ταὶ 

“Ὦ συμροίχων ἐφοράν,ν ΕἸ ὄδισκυσ σαι" δβησκεπ ύσοιδνο. 

Εἰ φορεῖον ον τὸν ΕΡΒοτοτάμπι οἰ  ΡΙατ η Ἀρορὶν, ον εὐ ας 
οαπτοπαρυςᾷ Αὐἰοτ.].5.Ρ οἱ τι δίς ἐφέρεκαν ἐπ 

(νοὶ ροζείοποπι μαθοτς Οἱς, διά. ἐπε ψία ὑδέσκεψις ὐ δὴν 
“0 δ- 

ρῶν γίγνουδῥη τροσταγόρδυ σις. ΠΌΣΟΥ 
Ἐὰκτν ἐρισοχσς 

ξιίομποαι δαῦςο 5 ἑποαϊϑύωγλσὺ δὲ ἣν 

μ κω 

" 

"πὰ, δ᾿ τῶν: 

πος ὦ 



678 ἐπ ᾧ 
σσαῤτῃ ἐφορῶν, Ην οἰ. 1 οιδη. ἐσ) αἵ ἀφροδίτη αὐτὴ τρὺς ἐν εἰνής 
ἐνοχ λα μᾶμη αἱθὲ ὧν ἐφορόϑει,ἐ φορέειν, τὸ ἔχις ατεῖν, βραξδλειν, 

τ φορία,ας, αἰ γτατο α, "προ έξῖο,. Εἰ φορέαν ἤπιος ἱπτογργογατιγ Πθπηο - 
ΠΗοηνίη οτατίοπρ σοητγα ΑὐἸοσγατεπηταπϑάς ποπῖρο μετα 
νοσαθαίιι ἀπὸ ἦν ὁρίων τὶ χώρας. 

πἰφόρέϑογντ ἀριια ΡΟΠ τσ επὰ ἐφορίας φηλαςοἷά οἵα ςοἸπππηὰς ἴῃ οὅ- 
Βητ5 ροίτας νττογγᾷς ἀϊτάπιογθητ. Ἐς Ματο Πρπϊολης Νὶς 
ῃείδιιπι δά ἤπος Δί ογρτὶ Ῥογαςης ἀϊχῖτ : Ατγῖάος Ργοτεὶ 
Μομοίδας δἀάίαιε σοπληὰ5 Εχοίατ, Οιτη Ἰπτογροορομπηξ- 
ἴω5 δ: ΤΙοπος οὔςε ἐς βμῖθις σοητγοιογα,,η πη πιο ̓ττῖτις σο- 
ὨΘΓῚ5 σοἰ ατηπᾶπῃ ρο[Ἰοτουηια Πἴτοσι ἀἰςογπογεῖ » τοστοπές- 
ας ἀοῇηίγος ὃς τογπηϊηάτοτ, δεγαθο, ἢ σφ ὐλίω ἐσησὸν ὅ)ὲ τῷ συ- 
γομιολογη ϑέντος τόπου αἷδὲ αἱὸ τὸν ἰδϑυμόν, 

Ἐ φορμα'ομαιρἴποο,ςῖςο. ἩςΠοα, ἑτπότ᾽ ἐμολε τὸ Ὡρωῶτον ς-ονόεντας ἐ- 

Φορ μή σοιϑτι! αέϑλοις, απο ΟΥαῖ σοΓΓΑ ΠῚ 1118 11 ΓΠΠΓ119. 

Ἐ φορ ζού νγ,,.5 σῶ αν, και) ΓΙ Ο τη ΡΟ ΓΙμτι ἔλεϊο , τη Π|10. Ἀρδτθάϊου» 
ἀγαρότιι ἔογοσ. ἐφορμηϑέγτεφοϊποίτατι ἴπστιισπτος. Οἰμι Αςοι. 
Ἡοτποτ. Π124.γνοΓ μοι ἐφώρμησομ πόχεμον 5 411 τα δῖ πχοιιότγιπς 
Βε Πα τπι,ἰά οἰδ, ἐπελϑεῖν τὴ ἐφορμῆσαι ἐποίησων, Ῥ]ταγοΐνις 5 πομ- 
σσχΐω ὃ αὐὸρ μέγες πεζὸς ἐφόρμησε , ἸΓΓΟΪΓ 5 ΟἸππὶ ἔπιρατιι ἱπτα ἶτ ἴα 
ἄπ Ροπιροῖιιη, ΒαΠΙτι15, κτλ ἶα ὀργιζομήνων, βοώντες κὴ ἀγρεώνον- 
τες» παὶ τινίς.- ἐ χὶ ὙἾδ ἰοβόλων αὐ δέστερρν ἐφορμμύντες. ἐφορμδιῦ ωρὸς «δὸ 
πολεμίοις»ἷπ ἰχοίζος ἰγγιίοη9. ΧΌΠΟΡ τ, ἑλλίω,. ἐσβαντες σ᾽ ἐδίωκον 
πίω ἐς τὲ πέλαγος ἐφορωβοτσαν, ᾿ά εἴτ, ὡρμημβμίω. ὡρμιυκῆ αν. ἐφορ- 
μού μῆμαι ὑπο 0 πολεμίων , αὉ ̓ ιοίξίιι5 οδίεῆᾳ, . Τμιιογ 414. «- 
φιυριιοῦσιν εἰλιάλοις, ΟὈΠάφητιιτοἱ ἀοιπι, ΘΟ ρος]. ἴῃ Αἴαςο, ρτὸ ἰμ- 
οἶτο, ναύτας ἐφορ αήσαντα χάμωῖνίθ- τὸ πλεῖν 5 1 ΠΊσδητοπὶ Παιτα5. 
δ παυϊραπάππὶτοπιροτς τοπηροίξατίς. Υ 

Β᾽ Φορμέω, μι ὐσω, κα, άπ 60 ἴῃ Ροτγιιοἴτατίοποιη μαοο. ΝΟ. 
δοίο!. ΡοΙγΡῖμς ἰπ 1. οἱ ἢ αἰ ἐπαγγελίας ἀσυῆνως μϑὺ ἡ κουσαν, ὁ σὴν 

ής νον γε, δεα τ τῷ ςόλῳ ἐδὺ ῥωιιᾳίοις ὅγὴ τῷ χΤ' Ἃ εἷαπλοιω «-ἡματος 

ἐφορμεῖν, [46 ππ|;, οἱ ἐφορμοιιώτες ολεγώρως εἶχον, ἐφοραρῦστ τῷ χιμῆμι, 
Ῥοτταπι Πιἱοης. Τ διιογ ἀπ, ἐφορμεῖν οτῖατηι οὈΠίζοτς, ΡΟΙΥ  1η5 
1η Ἐρ᾿τοπηουἐφώρμει ταῖς ἔθπζολτῶς τῷ φιλίανπου ςὁλ(6-.0]5 [ἢς ῬΠ1- 
ΠΡΡῚ ςοπατῖδιις οσοιιγγεβατ, ὃς οἷτις ἀσργοίπομεϑ γοτιιπάοθατ. 
ῬΟΙΠΕΧ ἴῃ Ρυῖαιο 1611 9 τὸ ἢ φυλεί ἥειν τιναὶ, ἐφορμεῖν » γχκἡ ναυλο- 
χαινουποταρ μουν ρα ΠΟ οπηοῃς ΟἿ γ μτ]}.3. πόλιν. μεγάλου «φορ- 
μεὶν τοῖς εἰϑωπῇ καιρφῖς. 

Ἐφύρμησις. Ἰππα οη 61 οσσα πο, Πα] ο:ασστοῆπο, πατηιπὶ Ἰηστεῖ 
ἔς ἔφοδος, ᾿πιρόζιις. ἐφύρμησιν αὐϑασχεῖν » ἀσρτοάϊ. ὙΜιογ- 
ἀϊάςς5,. 

ἘΓφορμίζομαις ΕΟΓΟΥ ἱπγροτι ἵγτιιο, ἐφορμίζομαι ἐς λι μῆλα, ροττιιπι ἢι- 
θεο.ἱάοπι. ς 

Ἐ φορμίζω,πατιοῖτι αὐ Πατομ πὶ ρΡο ΠΟ αρΡ ΠΟ. 
ἘΓφορμίθ.,., ἰηρτοῆτις παιιππ|οήϊατίο οἰ α[Π5. ἐφόρμες ποιοιώ ται ἴῃ - 

δτοίϊιπι πα τῖθιις παι} 1] τ. ΤΙ τιον ἐϊ6. Οτασιιβ ᾿ἱπτογρτςα οχ- 
Ῥοηὶξ ἐφόρμες»ταὶ ναυπικας ἐφόσοις ,ἴτετα [οςιι5 Ππατίομἱ παιιμηι 

οσοσηπιο 15. 
Τ᾽ φορμίθ., ὁ καὶ ἡφμαδεης Πατίοποιη. 
Β Φορος... ὁ. ἐποπθης 6" μελητω οἱ πα ρα ζζοτ. τε ίςςοντ ὃ ζει φίλει. ἐΐφο- 

εἰς ὅξι “0 ἡ φιλίας διχαίων, ΦΡΠΙΟτιῖ5, Ρ γα ςς,ργα ξοέθιις, ἔφοροι - 
Ῥιυα 1ἀςεαπιοηῖος πιιπΊογο αυΐπ ας αὖ ἐφορῶν ἀ1ξ}1561}1 ΓΟ 5 
οἰ αἶτατις ἱπταοητιγ ἀταιῖς σαγαγογθτοδς 41} το ρΊβριι5 ογδησ ορ- 
Ῥοπεῖ, ΟἸςογο Πἶρτο τοῦτο ἐς Γοροἶπηο οὐίαπι 1115 ἰἰσοθαττο- 
δίθιις πιαπιῖπὶ ᾿ἰΐσογο. Αὐπ τόσο 5 ΠΡ τὸ [Ὀοιιπο πολιτικ, ὃς 
ὙΠιιον 11. οἰξιωῦ τοῖς ἐφόροις ἃ βασιλέα εἰσβάγλειν εἰς τὶ εἰρκτίω): ὁ τὶ 
πάσης ἐφορίδ- γὴ »ΔΥΠΕΙα, " 

κ᾽ φόσον, τις ἐφ᾽ σον, 11) 4114 ΓΕ) 4 Π]α τ ΠῚ155 απο δα, ὑὕτνΘ. ἐφόσον 
σις ὃ. . Γουππιις ἀπο ΠΠΠηλα1521 ποῖα ητ15. ἐφόσον ἡ διευΐατο, πιο 
Ῥοτιτ. 

ΕἾ ὅννί4ε Οὐ. ργὸ διίο. 
Ἑ φεάσεετο, αἱ πηα Δι! ογτῖς. 
Ἐφυ, εἴ. ξ τφοι θα τ. ῬΒοςν [1 4. ἐκ ἀγα ϑὺν πλεογάζειν ἔφυ ϑινητοῖσιν ὅ-- 

γείαρ ῬτῸ υὑπταῤχά. ΕἸΓῚΡΙ4.1η ΡΠα ηἰΠΠς, ἔφυ μέρ ἐδεὶς ἕςες αὶ πονεῖ 
βερν. Οἰςεγο 3. Ταίσι!αη, ἐπ ουτα 15 πθπιο οἵδ αιιοπὶ ποθὴ 
αττίηρσας Φοίοτ. 

τωφυξρίζω, ςοπτιιπιο α Δξῃς]ο»ςοπιίτίιπι ἕλολο. ΡΙαταν, ἐφυβρίζων 
ὦ δὰμον, ᾿ 

Ἐφυδοιτὴρ, ἥρϑς»δ»ΟΟΠταπιο 1οίι5,1η ΕΡΊΡ. 
Ἐ φυξρις γ.0᾽ ὁ, σΟὨ τι πιο λοις, 1πὶτιγῖο [τς ν οἱ Ἰτα τς. 
Ἐἰ φυξρις:(- σομτιμτο ῖο Πιφοργοθγο 4. Ε]οτοάσλη. ὡμ  ἐφύξρι- 

ς 9. τυραννὶς; [στιὰ ὃς σΘητα πη  Ἰοα τυγαπηῖδ. Αὐξιὸ χάςη, 
βονϑεῖν τε αὐπὸν ἡξίοιω ὡς ἐφυζρις"α ποίσχ ἐστι ἐφύβρις Ὁ. λόγος, Ῥτο- 

Ὁτοῖιπι ν ὀγθιιπαιν μᾶς ἐφυζρίς τως Αἀπιοτ.ςοπτιιπλο το ἐ,τηπι- 
τοί, Οἴοςτ, ἰάοπι Ηογοἀ]αη.αὐο ρς ὁ ἐφυβρίςως ἑαλωκόσ, ταις - 
Ρίτοτ δὲ επὶ Ργοθοία ᾿σποπλίῃϊα. 

Ἐ"φυγρίϑοον, ὁ ἐστ  σΈπιθον Πἰσῖποἤις, πιιπιοίς 5, 
Εἰ φυσεύτε(δ-. κε, δα Πα τΊΟΙ 59} 6115. 
Εἰφυδρδίως μι. δύσω,ἰττῖνο.ἐφυδοδηομω αἀλαηιοτ. ΤΒΟΟΡ γα δῖος. 

1ῖδτο (οι . οαρίτο ἀςοίπιο ἀς Οαρτοῖίο , ἀπολλυῶε φασιν 
ἐαν γε νέαν ἔσδυ ἐφυ δοδυωσι πτωλλιῷ, 

Ἐ᾿ φυδρίκι, ας, ἦνν τὰ τάπι ν 1Π] διγὴ τ 6115’. 

Ὁ φνόνθ. ν, ὁ, ἀχιιατίςα5, γιι5. ὕδωρ ἐπείγων, ΟὐγΠ, ξ, ζέφν»θ- μέ-. 

Ἐ- ἙΝ 
γς αἰὲν ζυφυ δ» (Θ..ἐν ἐφύδ ροις πόποις φύεται κῃ ἀηιοῆς 

τι ]οίςοτίἀος ΠΡΟ ρτί πιουοαριτὸ ἀθοϊπηοαπατ 
τόπος ὙΒΕΟΡμγΑ εις ΕΠ τοτ το ιᾶττο ὅς ςαρέϊο [Ὁ 
δἰποίιηι, ; ὌΝ 

Εφύδωρ, ἐγᾶτ ἀρρατίτου 1|ς ἀριιὰ Ατμεπϊοπίας. «αὶ 
πιοάςτγαηη!5 ργαξοέζις Ἔγατς ΡΟΣ τχ ἐπ 8. | 

Εἰ φύειν 5 τηρίογς ΟΟ]απλς]], ὅς να! (ἀρογρίπιοσς. 
ἴσχεο ἐς σαυ, νθ] ἀφ ἄγοι σα οἱ], ἐφύΐει γ5 ὅπου αἱ 
απ απ οπῖτι ᾿η ΓΘ οτὰτο Ρ] αὐτῖα {Ἐλτίστ (ἐαιιίτιις τὰς ̓ 
ἢ εὐ αἰ πσανϑοεῖσιν ἐφύσῃ, καϑυώώρ ἐλαϊα νὼ ἀμπελᾳ. Γἀοἴη 1 

τὸ ἀς σας φαρῖτε ποπὸ ἀς ξΒὰ. αὶ) κὶ ἐφύσῃ 
' ἐσερρ 564 10] ςοτγιιρτὰ ἰορίτισ ἐκφυσήσῃ, ; 

Ὲ φυμνείν»ἀφολητατς, ἐπείδειν.}]το ἧς [(6ρ.Ψ ἀρ ά 500 
ἀϊροάς τυτ.τοιαῖ σ᾽ ἐφυμνών., ἴῃ τηαἰ τὴ Ῥάττοῖπ 36, 
δυσφυμδ τοῖς Ἑὰἤατῆ, γεὶ ῬΓΟ αὐοιμώζων γε νε]τ 
Ριυᾷ εὐπάοιη ἴῃ Αμείροπο,λοίε ον δέ σοι χακαὶ ῳρᾷξ 
στ ται τι πα! ον τόγω ᾿ 6 ΠῚ [0 Βο]α Ἔχροηῖς αἶγας ἴῃ 
δὲ ντ θεγοσγιμπι τογιιπ οςοϊίοτὶ., ΠΝ 

Ἐἰφυΐμνιον, Ροίς ἢγ πιπιια φατπιε»ΟΔΠΓΙ τι» 4 104 ΠΥ ΠῚ 
πἰτιιγινε ἐπι δεον  ροἄΐοη . φιοά ὧδ: νυϊσὸ γογῇςιι 
ολητ. Βιια. τῇ ὁΡ 0]. ρυΐοσ. ΑρΡΟΙ]ομ.:.ἔνϑεν δι τόν 
μνίων ἔπλετο φοίζω, 

Εἰ φιω;οστιις Πιπη»Πατη {ππ|νἘπιγ  ρῚ 4.τὸ δ᾽ ἔρυυ, οΧ πὶ 
ὅς ηυτα, Ετἔφιω ργο ἐΐφυσου, Ποπιογ. Οὐν {{ ἐ, ὡς αἢ ̓  
λουσιν ἔφυ ἐπαμοιβαδὶς.]. ἐπεφυκεσαν, ἐπ εἶχον. 

Εἰ φυτόρϑεν, Προ τ 18. ἐφυ οϑε α αὐυοσε, Ποτη. αϑϑρηπλίωσε, 
φαλῆ οἱ π Ἐρὶρ.Πιροῖ σαριιτυιίαβριω, Ν 

Εἰ φυτόρϑύφιον, κ τὸ, Πιρον Ππιίπατς, τὸ δὴ τῷ υκϑοϑύρῳ,, 
Εἰ φυπνιδίων λαλάγων . ἴῃ Ἐρὶρταγηπιατ. [οπογιιπα ἴΌπὶ 

σοητίιπι. 
Ἐ φυπνωώπω, ΠΔοΥπηῖο Βιιά. 

Εφυσμῆνθ. Ἵταθτο ρον ξιῆας, Χοη. Σ 
Εὐυφαήνω, Ἰά οι αιιος! ὀνυφαίνω, ἴοι Ἰησοῦ τοχοηαπὶ ἰησετο 
Παρ ]οἱ ὑφανω ἀριιὰ Ορρ. ΜῊΝ 

Εἰ φυςερίζονται, τε, (ΓΘ αμιοπτα, Ροἰξοσίοτα , τοὶ ὕφερρν γὴ 

Ἐφ᾽ ᾧ,ντ, ἐφ᾽ ᾧ μέμιυνηδθει αὐτὶ τῷ 7) τῷ ἡ ἕνεκα πὰ, ιιοά! 
τε, ἀϊοϊτατν ο] Το] οὰ ἐπ᾿ τε, Ἰολτατ δὲ ἐφ᾽ ὅτῳ, Γαοὶ 
ἔχίς ἐφ᾽ ὅπῳ αὔτο πορήσεις 9 σαιιία αἰ μὰΐ οἵα στ ἴηι ταὶ 
τττα5. γἱάς 671, ; 

Ἐφώρε(ϑ΄. ὁ αὶ ἐγτειηρο τίπτε. ἶ 
Εἰ φώσται, ἘΤοΙγ «ἢ. τὰ νοικιζόμῆσα Το ἱὈ]επηΐα. ἢ 
ΕἾΧ ΔΑ ΔῸ Ν, τὸ σῷ χάζω,ν ο] χασδέω,ςαραχ ἔς ΟΠΕΪΠΙΝ 
Εἰ χανηγὐον ἰατοτίιμτι φιοἀήαπῃ γα[σιιἝ τι. 
Ε χέξοιον, κ, τὸ, } στη 4110 δ 5 ἀτᾶττο ἀΠ Πἰσατητ, ΡΟΠπ 

ἀο ΠῈ) πλάσις ἱμαὲ, ὁ τῷ ζυγῷ οἰοα καϑώττόυΐν 9:,ἐχέβοι 

καλειται, Ν, 

Εἰ χέγυ0.γ..6. ας ἀϊσημιδ,] ργόγα α ἰογπας, δά Η4 
ἄλπὶ ἀρτιισ»ἀσφαλης ἐγίουτὴς ΡΤ 5. [ΘΟΙΡ 65 5 ἀξιόηπι 
πλασηςς ΟΧΊ ΕΠ πατιοηἰσταὉ ἔχω, τοηςο. δὲ ἐγίυν, ργοῖ 
πἴων ἐδένα νομίζων εἰχέγίυον Ἀποῤῥλτων παλικοῦ των ΒΊΜΤΑΥ͂ 
ΒΠ1ςον ὈΣ ἸΏτοῦρΡΓοΣ [αριι5 5 Ῥτιπάτιι ποπυίηςπι οΧ [Ἐπ 
ἄτι 115 τη τοῦθιις [τὶς Πἀ οὶ Βαδίταγατη ἔχων ἀδίδμρε πρὶ 
πίω ἐχέγίνον ἡγεμονίαν ἐφαήνετο,αιτμοτίτατε ἰ4οπει}5 γ᾽ 
ἦπι5. Πάεῖ ταπτιπη ἐπι ρου πὰ ςοχππηϊττοπάιτιπ ξοτεὶ 
ἴῃ Ροτίοϊς. ἐχέγίνον ἐσφάλεσμα, ρΊ ρηιι5914 οἴτ Πρ παι 
νο]ττὶ Πάος ἀατα, Βυιάσιις ἰῃ (οιπεηεητζατ. ὃς 1π ἘΡ 
Ρἰά. ἴῃ ῬΒα ἢ Πῆς 5. τέων δύσιν σ)᾽ ἐχεγίυον τἰυῦ πρῤῶνα, 
ἔλοῖο ἀοπιτη, ῦ ν 

Εἶχε δῆ, Αἀπετθ. βοιι5 τιιρασεάπιπι» [χέο τινάς ΒῸΡ 
δὴ, ὠρόσεγε. ᾿" 

Εἰ χεδημος ὃς ἐχεδημίας ἴῃ ἀϊέζοης Αἰχαϑυμία, ἤ 
Εἰχεϑίω,οβιίις απ. ὃ 
Ἐ᾿χέϑυμίδ..5, ὀρ ρτυ ἀοπ 5. πο ἀΕἴππ15. ΡῈ 4 1οι15»ἔλοῖτι18. 
Εἰ χεί διον, τὸ ὀφεί διον, αἰ πλλ αυτί ατιπὶ δ ἔχις, νὰ ρογα α, 
Εἰχέκαναίθο, ες δ ρα Ομ υἸταἀἴηοπι μαεῃς.. ΤἈςορ γαῖ 

Β του. ΡΙαητατ. σαριτο ἰπρεϊπιονωοὸς 2 ταὶ Τῇ τεκτόν 
χέκαλλον κούλιςα καὶ ἐλώτη δὲ εὶ πίω) μανότητα, "ἡ δ᾽ ὄν 

Εἰχέκολλϑ-τσηαχ Ἰηΐτατ σἢ τί η189 ἴσα ἐπ τποά πὶ σ᾿ τίη 
ποπ5 ἀριιά Ρ]ὰτ, Ἷ 

Εἰ χεκόλλως. ΠΟ τοητοτ. ἐχοκό 
ἰξήσοῦς ἀπ ςομτῖποτιιτ, Ὀϊοίς, 

Εἰχελίσες Ροριυίιι5 Αττίςα: τοσϊομπῖς Αὸ ἘςΒεῖο ἀϊξξας 
ζῶ ἐχελιδών, Υ 

Εἰχελθ- Ἡεγοῖς ποπίεῃ ϑρυ ἃ Ατβοηϊεπίος πάτα σας 
βΐὰ ραϊπάς, εϑρα τὸ ἐλ θ- ἐἰχέν τ πη. Ἢ 

Εἰχεμυϑέω, μι, ήσω, πο, πῦςοα) ΠΙΘΟ γτᾶσςο) ἰἰπριια σοηξ 
[ἀρρυῖπιο γουθΝ εατ, ΑΒ ί0], 

Εἰχεμυϑία, ας, ἡ ταςἰ ταν εἶτα ΝΠ ητί τη, ΟΟ 1115 ἴδ το ΡΣΙ 
ποηο,ίςτιδίς μος ποποίης γοσβτιπι ξαΠΠς αἰ οιτίμη 
ΤςΟτιτα, Ρ τ τόδὴ τράγωοσ. 4 ᾿ 

Ἐ᾽ χεαυϑο, ταςλτιιγηὶ ποιτιληο558ς αὶ οο πίε Βαϊ Ἰτη δι 
Ὀέητ, αὶ ὃς ἐκουςικοὶ, ς}}.}.1, 9, Ὶ 

ΕΥ̓ χενηὶς ίφος, ττχοτα,"αυκράτης θα] 4,Ρ 1 (ξἰσωίως ΑἿΣ ΠΑ! 

λλὼς κρατου μῆσζευ γίω, ΓΕΥΓΆΠ 
ἐ 



Σ ἧς ἐν 

.32..ἀρ.1. Ατὐἰΐτος. 110... Αηΐπλ. [οοιμπ Αὐπξο- 
αἰιῖα ντογαις εἴσρᾷης οἷν φἀουϊβοπιας. Αὐἰίτου. 
40 πυτροίων δ καλαύσι τινες ἐ χενηΐδε 1 κὶ χφιδνταῦ τινες 

ἴκα κ φίλτρα, πὔτο ὃ ἐγιοι φασὶν, ἔχον πόδας ἀκ ἔχον, ὁναὶ 

ΡΙΊπινοτο οἱξ ράσιιας δά πιο άιιπὶ ρὶ (οὶς αἰϊιοτας ρο- 
5 ἀρΡΡοΙ]ατιι5 δος οαγληὶς δα πτοητοίηλιιος τἀγά τις 
ιν ̓ ς ποιηΐης ᾿ππροῆτο, τα ηῚ Οὗ ςατιλι ἀπια 
εἰς γε πος ἢς ̓ Δηγῖς οἵδ ἃς 1υι Ἰσϊογιιπα ας Πἰτίτετι 
ἰνῖμα νηὰ ἰαπάς Ροηδτ βιῖχιις σγαυθατιπὶντε- 
ὑΐαιιο σοτίποης αα ριιογρουάμπ ν "{ς διεια ἀοπὶ 
“πὶ δἀϊοξιΠιὸ « χενηὶς ἀγκυρα γα ποδιονα παιιοπὶ το- 

ἐ ΠῚ γο] Δ Βοτθα ηιια(απὶ τοτγα 9 νοῸ] ἀ το πηα ρίηιις 
ἃ αὐτο ἔοτα! 1. ρίσοαγντ βέλθ' ἐχεπόυχὲς,, ΠΠΔά. 
ςουμπι οι Ρ  σφατιιπηον οἷ ἔχον πιερίαν, ὐπὸ τῇς πϑύκης ἡ 
1) ἡ πϑύκη κοπεῖσεο ἕως ἀγίησι βλάςτον. κἡ τὸ δάκρυον αὐτῆς 

σας 
ἡ γα θοῆς ς μι] ο 5. 
ἰς Ηοἰν οἰ ὅτε ϑέρρις ὄντος «εκεί τειν βρρντίήσει, 
ἰ αὐἀϊαστοηθιν πάς χιτώνιον ἐ χέστορκον,αριιά Ατμοη. 
Ιτοιτ ῬΓΟ ἤχίοίοπαθατ, Ηογοάοτς, ἔχεσες ὁ χαλκὸς αἰ 
Τρροϊ τοίομαθας, Ἰτοπὶ ἔχεσκε ρτὸ εἶχε γ πασοθατ, 

ΠΟ οι. ᾿ 
ποσνα ρα ΡΊη ἀαγιιπι, αϑρῷ τὸ χω; Ετγπι. 

οτριω, Εοίγοἢ.. 
! ἱ λυ τοιὶ αἰ εέπρου τὸ κράτημα, ΗΟ Ποά, ὅταν ἐἔκρον ἐχέτλυς 

ΟΟΙ15 1π ἤδιι ὙΌΣ γος τοσο πη, 
ΟταΓΙΙΠῚ ΓΥ ΤΑ Ώι15 ) ΓἀΠὶ ᾿πΊΠιΔ πὶ Ογι εἰ ταῖς γε το- 

115 ἰασ το ης Βοπι δ 15» αλισ 65» Πα Γοσοραἀοπάα ἀς- 
Θγοῖ. Ηΐης ἐχετισμος»ντ φαλαρισμές, ἤοιι. Οὐγῇ 
εἰν ἢ βαλὼν ἐν νηὶ μελαίν», Εὶς ἔχετον βασιλῆα βρρ εἶδ 

; παίντων, 
ἩΙΡροετ. κϑξὲ γιωωαικείων 11.α΄, 4104 ὈυΙομα,, λδυκὴ 

Ἱς πο. 
Ἰιάϊςρτο ἐχεα ρϑοτιςὰ, ντ Π|54.γ,,βα στ δῖον ὑδὼρ εἰς 

χϑ αἰρῆ. ἐπεζαλον ἐπέχεον, 
δ Ὁ . - . 

ὦ Ρτιιάςης {ππιοἱαρὶο»ἷη ἘΡ᾿ γαη. 
τορι ἀδητία ἴῃ ἘΡΊρτ. 

Σ χα αἱ Ῥτιιἀςηφδασθςης ππξητοτη ἔμφρων, σειυετὸς, σώ- 
ἀγαθὸς νὰ ἐχέφρων, Παρ ΊταΓ ὃς ρσὼ ςαΐξο, ντ οδ', δ, ἐχέ- 
ἴ»5 ἵ. Ῥυιάτςα. κ χέφρων οτ᾽ᾶ πὶ ρτῸ οΟ 4ιιΐ τη ςητο πὶ 

Ὁ δὲ σο]ἰοτ, ἀϊςίτιις ἃ Νοηπο. 
τ ὁ πλύσιίδ. ἀπο ντ ἐχέτης. 

σουύμαὶ. [τυ 1η} {πι5,1 ΠΡ] ἴσο. Ὀατίιιο. δορίιος. πα Α- 
“ἧς ἐχθαίρεται ϑεοῖς»εἰΠς οἰζ Ἰηϊπηΐσιις. 
Ἰΐσοτ, ᾿π᾽ πλϊ οι ἔαοῖο. ἱμισω κὸ μισητὸν ποιων οἀ] ἃς ἀ1- 
ἴο. ἐχϑήρηεναισήσηε, [π᾿ ἀϊτοτ, ἔ σετοτ. ἐλχϑαῤρὼ σὲ ἔχθος, 
᾿ εἰ. ἐχρώρεσι δὲ καιικί αν»ν τα πὶ οὐδγιητ, ῬῬατατο ἢ 1η 

Ἡεῇοὰ ἐν ἔργὶς, ὄφρα σὲ κιμὸς ἐχθαίρῃ, οἧτο παδεαι, ἣι- 
τ. Τάοπι τη Τ Ἀςοροηὶα , ϑαλέρὲν δι᾽ ἤχθηρε τοκῆ α, 

δὲ μοι ἐοῦὶ, Ὀτο ἐχθοότατος, ας οΓ ΟῚ ΠΠΠ1115. 
υσὶς ἐπι πη οι!5, παρ ῖς ἱπ|] {155 ΧΟ ΠΌΡΕ. - 
ἱπέχθεδϑτιι "ἡ δεαὶ λ.δγων μοί χ εὖϑαι!. Ἰτ ΘαΓΊ»Υ ΟΥΡῚΣ γτῖς 
ςοῖῃ οἨϊδπάςτγο, τυ πὶ. 1114 4.2’, 
τοιέω . [πὶ ἐπὶ ΠΥ οτς , Ἠοιποτ. 1{114. 4, ὅτ᾽ ἐμ ἐ- 
σεις ἥρῃ 9 1ά οἵδ . σοπηρο 1} 65 πης ᾿πὶπηῖςατ,. ἐχθρὸν 
χροηῖς ἰδιάοπὶ Τητογρτ. ἰπ ἐοάτος ΤΑΊ οἢ ΠΊΔΠΙΙ 
γυέϑαι . ἐχέρῥωδως διακεϊόει τ αὶ [οη ας τππαρῖς 

Ἰιδ»ιεσητὸς, [ΠΕ] 5. ΘΟ ΡΠΟς].1η ΑἸαος ἐχθοδδπ᾽ Ατρεί- 
δοπὲ, 1.411} ο5 οὐτο Αττὶ 415. ἐχθοϑὺ που ὁ δου, οὐ] ο ἰτ- 

ἴο ἃς Γορ. ἐχθοδοπὸς πόλεμος. ΑἸ ΟΡΗΔη. 
ΠΕ ΠῚς: Τλατίιο. Ὑπάς ἐχθόυῆν(θ:, ΤΠ1Π]1 1501 οὐΐο 

Οὐ Ἰαπι, Τα παῖε τα; πιὰ οι ο  οπτῖα. ἐχθ.- οἶδ᾽ α ϑίωαλαν, 
Ατπδηϊοηίος, ΤΠυςν ἀϊάς5. 1144, 5 μητίασογκαι ἤχβλα 

ΠῚ ἱ 
᾿ ἰοῖτία, Ππγαΐτας. ἔχθοαν ἐς ὧν σέ γείοις ἐποινίστεντο, 1Π1- 

Τυ]!ςορεγιιης ἴῃ. ὅζς. ἐχθολν συμ( εἰν σοι, τασυπι σΟΓΟ 

Ἐιίγιρ. ἐἴχθραν ἐἰχέν, οι ΠΉ. ἔλθουν σοι ἔχω, άτιοτῇις 
ϑέτο. ἔχθοαν ἔχυσὶ μοι παιτρικίκο, τά οπ. εἰσ ἔχθραν ἐλϑεῖν, 

ΠΟΙ: ΡΙατο ἴῃ ἘρΠΠΝ, εἰς ἔχθδοιν ὁ κοῖς ἐλϑεῖν» 1] ΠῈ οἰτας 

απ ᾶς τοιπὶς γο {τις σοποίταταπι ΠΡῖτ, ΡΠ1Π.}1... 

Ε } ὃ 679 

πο 5 Πιδίγο οι ̓ θιἀοι, ἐσοξεν ἔχθρας λόγον ἔνχέν αἱ τρές με πιϑει. 
᾿ ῬνΡγ θα θη οπὶ λη τὴς οὐ} γατίοποπι Παθοτο. 
Ἐχϑραϊν 7 ΔἸ» ἕαςῖο ἐπι πιϊοτιηι, ἐχδραίνοι βίαν καὶ πόλεμον, οὐϊτ νὰττι ὅς. 

ΒΟΙ πα, ΡΙ ταύ η Νιμηα, ν 

Ἐ χϑραντέςθ. οὐο να ροπάιι5, ὃς Ἰηϊτηῖσιις αἰἘἸππαμάας. ϑορμοοΐ ἦι 
. Δίας, εἰς τοσόν οή᾽ εἰ χϑραντεῖθ. ὡς κα φιλησων αὖϑις. : 

Ἐχϑρόνω,ἱἰπιῖσιις (υιλ»ἰϊηλίςοτ, ἐἰχϑρϑῦσαι ποὶς εἰχϑροῖς 9 ΤΣ πιϊςὶς 
Ο Ἀἀποτίατίςςαρ. 10.15.2. Ἰὰς Ὁ. 

Ἐ χϑρυδαίμιων,ονίθ., ὁ τὸ νι ἔς Πχ, ἀ1}ς ᾿παϊις» ϑορίιος. πίς ἐἰχϑροδ α΄-. 

, δῶν μραῖδον αὐ γγύοιπ᾽ αὐόρ!ν οὐ θα ἤιης ΟἘ αἰρὶ ἀς Τεἰρίο, 
Ἐχϑρόξενθ. ον ἡ ἢ οίοΣ Βορβοϊτυα; ἘμΣῚρ. 

Ἐἰχϑροποιέω, Ἰπς οπΟἸΠἰο ἱϊς »ίλιτιις. 

Ἐχϑρὺ κοὐχ» ΤηἸτηΐσιις» ΝΠ]. Ργορυὲ αἱ  ρτίτις βυῖτ απηΐσιις, ἴῃ - 
4πτ ΑἸΠΙΠΊΟὨΣΙΙΝ, ἰχϑρος θεοῖς, ΑὙἸ ΣΟ ρ ἢ, ας ἐπι ἴις. εἰχϑρος γί- 

τ Ὑνομαι σοι ΟΠ. ὲ 
Ἑ χϑρωδιῦς, ο(ἰϊοςὸς ΒΟΥ ἘΠ το, πα ὸ, αἰ πιὸ, ἐπεχϑώς, 
Ἐχϑω, οὐἱϊ » μισών δορίιος!, εἴχϑει αὶ περία πᾶσα οὐ Ττοῖα νη ΐο 

πετῶ. 
Εἰ χιγίθο,γοτεῖσο, σκότωσις ΗοΙν ἢ, 
ἔχιδγα, ἀς γ᾽) ὙΙΡΟΓᾶ, αϑοσο τὸ ἔχειν ἐν ἑαυτῇ τίυ) γρνίω) ἐΐ χοι ϑεινάτου, 

ιο αὶ δα ἱπτεγίτιμτι νΊαιια ἔοστιιπι 1ητις ςοπειπολζ, νἱάς Ης- 
Ποά. ἴῃ ΤΉδορ. ϑορβοςοῖ. ἴῃ Ὑταςῖι. ἀἰθὸν πρίκρανον σκύλα κ᾿ ΤΣ 
φεθσμαχον τέρας » Δεινῆς εἰχίδνυς πεέμμᾳ ( ντ [αὐτὰ 3. ἐχιδινών γχω- 

γηματα ) Οἴςςτο ταποῃ γογεῖς Ταίςαϊ. 2. ὙΤΠοΙρίτοιι οάμχίξ 
Βγάγα σοηογατιιπι οἀ ΠΟΙ, τὸ δὲ ἐχιδγών φαΐμακον, τηςἀϊςαϊηςη- 
τιῖτη μοὶ οχ γἱρογίς σοποϊππατιιγ ), Οαΐςη. 1.1... Οἴαιις, 8... 
ο'ακίωδν οσαιῖτ: ἐς σὐδς ςοπιροπείρης ἰάςπλ Θαϊέηιις [15,1 ς 

Ἀπτιάοτὶς, 
Εχιδνώ Θ- νἱρογίπεβοἷῃ Ἐρῖοτ. 
Ἑ χίδυ ον κυ τοὸ σάτα ες νἱρετα σαζα, 
Εἰ χιλίῶ- 5, δ ]οοιις ν Οἱ το ποῦιιγ τόπο. 
Ἐχιγαῖδες, [15 ἘΡοἰ5 μα ϊτατα;, 
Ἐχινάλώπηξ, ἡ ος Βιχοιμ ρος. ᾿ Ἷ 
Ἐχίνερ» ας ]ης5:{πο ἀϊσιιηταν χα! ἀαπὴ πηπτςς ἴῃ ΑΡΗγὶςα, δγοάοσ, 

1.4. 
Ἐχ νίσκίθ.,αγδ,σΟΠςΑἸτασ ΔΓ] την Οἱ ΡΟτΊ5. γε ἀϊς ΡΟΪ εχ 11... 

" ἐς αὐτ.] πο η5,ν αὐδὲ ἢ κυψύλίω χοιλότης. 
Ἐχινόδηκτος, ἀγὸς πιο Γ 5 ἃ γρογα, Ὀϊοίς.110.2. 
Ἐχιοκέφακθ:. ἢς (τδιλητις Ρογίς πὶ νοςδιῖτ δ οσς Ροϊΐαςε 

ξη [ξοηάο. 5 
Εχιτοιμῆτραι, Ἐς ἰποιτετγα ίροοϊος ἐς μἰ ποτα; ΑὐΠξοτ. 11.4.4 - 

ηἰπηα. ἐσὲ ποπιειγαςῖπ ᾳαΐτ σὰ Ζα, αι Π τηΑτγοιπι δῖ πιατγοπι 

ἀλχοτῖς σςΒΙ ΠΟΙ ΠῚ. 
Ἐχινόποις, Γ σα π|59ρὶπας σοπιιβον εἶ οοβίοπ. Ατῆςπ, [1.3.:ἰξογυχί- 

ζεῖς τε ποίντα τοὶ πορφαπί πἶον τα τοῖς σιὼ διχλε μἥδοις, τας ἀκάνθας συ- 
νάϊ γων.«ἰς οἷν εἰχινοποδεις.» ἡ αἰαὶ σευ χείαν ὄγωνιν ἀεὶ διατρίζων, ΡΙΙη. 

1ι0.ατισαρ. 8. αγὰς οχ οπτηϊπεη ἀτσοσγιιηὶ ἰἀτογίπηαις βοτίθις 
σοηϊηπριιηζ» Ἔχοορτα ταπηῖςς ὅς ἐς ἰησροάς. νδὶ σογγιρτὰ 
«Ππουοροάς, Ετίῃ αητίσιιο ἀΠΠΊςσ ἢ {ςγὴρταιπη 5 (ἧς αν ἐχινόπο- 
δας», εἰναὰὶ πφηχεῖαν ὄγωνιν ᾧ ύεγτα; μαλακών αὐϑεα λόυκοΐων. 

Εἰχῖνος, Διὰ Το πι ΙἘΠ. ΑρΡ(8, νο] (στλπιιπι ξογεηΐς, πᾶς φηςῖΠ|) 
ππης Οροτς Πρ. πουῖπ φιιοά τοίξταπι ἀιέτα ἐξα {{τ|5» οι} - 
ας ἃ ραττίδιι5 ργοΐατα σομ!ἰοϊοθάπτιιν. γηαε ε4 4118: ἴῃ φἕτϊὰ 
ῬΤΟΪατατὶ ογαπτράραᾷ ΤΣ φιοίεγομι ἀοροῇτατί;ιοαά Ρ]ΔΠι ἴῃ 
πιά]ςιιήν ργοξεγγοητατ δά Γοατεητίαμη [ογοη 31; τὰ εἰς εἰ χινὸν 
εἰμζαλλό μῆνα ἀρρο ]ασαητ, ἰἱτὶς ᾿β τι πχεήτιιπι Προ ἤσαητες, Εε 
εἰς εἰχῖνον εἰ μζάλνειν, ρτο οο αιιοά οὔ; ἀριιὰ [ξαιιοβτξλέϊα ρτος 
ξκιτο Ποπιο Πἢ.τῦτον ὡρούκαλευτίμίω κα γξίωστι ἀκολουϑή σαὶ παρ ἃ 
κεῖνται αἱ σύμ δ. ὅκα γὐὰ κοινῇ ὀνγραψαιάθοις κἡ μεῖς παὲ σι θη κας 5 πείλιν 
σημίωμα ὥει. τοὶ δ) αὐτίγοαφα ἐμξαλέϑει εἰς τὸν εἰ χῖνον, ὅπως αὖ μυδὲ- 
μία ὑποψία ἢ, δυιῖς σομαἸτιοποπτ τη], ροϊπυΐλης ντ πηόοιη 4 
ταθε Πατίττι ἱγετ,α ρα ἡπτοπα ριξε ἐχο ρ]ς ἀο[Ὀτίρτίδοτιγίις 
Ῥαξξιπι ᾿ρίππι ΟΠ σμαγοπῖι5 5 ΟΧ ΟΠ Ρ 4116 ἀοίοτρτα ἴῃ (α- 
Ῥίδπι βογομίεπι ἀοιπιττογοπῖις, Αριι ΤἈςορδ πη ς ἸΑτδέϊοτ. 
ΠΔΡ. δὲ Χπονοίας ἔχων εἰχῖνον ἔν τῷ ὠρρκολαίῳ, κα ἐρμαϑοις γραμίοτι- 

δίων ἐν πιἧς χερσί. Ἐῖος ̓το πὶ ποπηίης εἰϊσιπτατς ἰητεγπα ὙΘΠΥΣΙ5, 
Ειμπατμτ ον Ασιτος.1.3..Δς ράττῖθ: Απἰπι. « χύος (τὰ τῇ ΟΛΟΤΩΙΓ 
οππδίιμι, 40 τοττῖις ν οητοΓ ο[Ὁ ἴῃ Δα πηα 1θ115 ΠΟΥ  ΘΟΥ15. " 

τοι ἔταπὶ ρατς ΡοΪ μα οἱ, ὅς ΝΊτγιιιῖο τη απιοηταση πιοάυ! ὑ{. 

ἀπ ςρίτιΐο Ποτῖςα: ςοἰ πη’. ἐχῖνοι ἴτο πὰ ἀἰσιιπτιιν οτραπιρα- 

τὰ εἰγέα σάγριμπι πΊᾶΠι155 4115 οὐ πὶ ψελλα »ὔὄδικαρπια » βεζαλια 

ἀϊσιητατ. ΕἸ ὃς μος ποπηὶης ντ5 φιαάλτῃ ΠῚ ΤΟΙ αΠ 4. Πτοῖπ 

ἀΠῖ πη ]}5 ΠΟΠΊΟΠ;ΟΙΠ 115 ἀιιρίοχ εἴ βομμσ:τοῦγο[ἘγοραΠο πα 4ἴ1ο 

ποπτηῖπε δγιπάσςιτη νοσδηζ : ὃὲ πηατ  ΓΠ Πλ15 ψτγαη σις (ρἰ αἷς 

οἰσάιιέξιιπι. νμάςε ργομογδίμπη, ε χίνου πραχυ τες. ἐ χΡοςν δὲς 

ἀα5.χοιρργύνος , ΗείγοΒίπι5» ἀκανϑύχοιξρο. ἐχῖνος Ρτῷ Ρἰαηταινής 
ἀοεεῖνος. ἐχῖνος ετίδπι ἀϊξίταΓ βόπιις οἷ]α:» ῬοΙ εκ ἰῖρτο 6. ὅς 

ϑοπαις ΡΙσρητα ΡΙ 4 ςπ5, Αὐ]λεπνπ. 14. Ετ εἰἴχῖνοι Ηοίγομῖας. “ἦν 
δουων οἱ κύίαροι ϑ πλωταϊον καρπὸς. οἱ ΤΕ τειχον ἀγλωνές , οἰ δοᾷ 

δοιών. 
Ἐχινώδας, οἰ πᾶτε, Γρίποία., δὲ 
Ἐχιόδυκτοὶ, ἃ νἱρετα ἀέξιιβ οἱ το ’αὶ [πτρϑητὸς ποθὴ ποσεηῖοῦ 

{τις Οςῦες ὙΒεδαητις ὃ ππνακὸς 
ει δὴ 

τς ΕΣ Ἂς 



όϑο ΕΝ : 
ἜΣΤΩ τὸ, ςοπίοη » μοῖρα ας ὃς ἀλκιζιάδιον . Τϊοίζογίἀςς ΠΌτο 

αιαττο, ἔχιν αὐτοιι ἀϊοιταγ ἃ γὴροτῖς αιὼς Οταςὶ ἐχάς νοσυμῖ» 

ηαὸα οατίιπι πτονποιις ποι δαταγ. διε Γςαλῖπα νἹρουίη5 σαρῖ- 
εἶδιις Πιμ1Πτὰ παρ οατ, ΝΙςαπάγ τὰ ὙΒοιας, ὥς δν᾽ αὐ τως εἰ χίειον» 
δριγανα ον αὶ τε χα τὴς 

Ἐχις»ίθηνίροτνα. : 
- ἣ Ἂν Η ἀρολο σαν, αἹ » ἐ 
Εἴχασνατος τὸν ΓΟ ΕἸ πα ΕΠ, ἕα [οἰ πη οπ απ ὐπὸ τῷ εἰ χω, ἴξω, Τ᾿ Ίφαη- 

ἀογνποτιος ϑιπγαίσι!ος ἔχασ πὸ ἀϊχῖν ἃ οἴ ξυράγματα,ε ρείσμα- 
ταικωλύμᾶτα. Ὁ 

Εἰχ μοέζω, το ἶθεο.ςίσο, Πτπτουκώλυωα, ἐ πέχρυ στ ρίζω, ἡ δεσμθια, 
ἢ κατέχ ,αρυ Ἐιὺιτὶρ. ἐχμάξεν»ίπ Οτοῖϊς, ὶ 

Ἐχόυβυ(θ- ροπάρφης ΒΡ αἰ τηιιο, [δ᾽ εξξιι5,. γι» σοπτίποης ον κώτε- 
χαν τόποι εἰ χόνδυοι »ἱοοἱ σοπτίποητος ὃς σοπτΙ ρει 5, Τ Πςορ ταί, 

 ἈΠΠοτ.11.3.ςαρ.Ὁ. ἩΓᾺ 
ΕἸ χομῆδως,ἀεἰ πςορ5ο ἄσαι χιοά οἶξῆς . ΑἸ μοι, Γαοττ, ἰῇ ΟΥατ, τδοὲ οὗ 

χέξο ῷν ἐχομῆϑως αῤκεστλαῖν, [Κατ πα ρος ΑὐοοΠΙ τι πὶ, 
Ἐχομαι, μι Ξἴξομα,.π. ἐγμα!, ΠαδςῸ. Οα28; ἵνα μείζονίθ- ἔχοιτο ἀξιώματος 

δλόγος,αιιοά Εϊςοτο ἀϊχῖτ. Οἱιὸ τηαΐογεπι αἰτμογίτατεπι μα - 
Βοτοῖ ογατίο. ΑἸ ςχαμά. Αρ το . Πδτο τΟ Ῥγο  ειη. ἔχεται δέ τι- 
νίδ. «πίας ὄυλογου, “απ ᾿α θεῖ ποη ἱπορῖαπι. ἔχοραι κ᾿ ὠέρφά- 
στον Πα οο οὐσαποποπι, Πογοίάοτ, χομαι κόγωνο ν οὐρα Παῦεος 
ἔχρομαι λόγυγίμπνο οτατίοποπι, [τὸπὶ τα σουἱχτὰ [ππηνἤεςος 
τοπαοίτοῦ αἀμῶτοο Γτισϊλπ. 1 Ν οογ εἰπόμιζω δ᾽ ἐγὼ κατόπιν εἰ χο- 
μῆνιΘ- ἀυτό, ΞΟ Ὠτἑ Πλ115 11 ἃ τοῦρὸ ἐοσιο5 Δἀογοραιι. ὙΊάς ὁ ἐ- 
χρῆμ θη ργοχ  ΠηΠ591 ΠΡ Π1Οἱτιι59 4116 Π5»Οοητ  μιι159σο ἡ Π ἔχεις, 
ἐχὰ μῆνογ ὅοι,[δααΐτιιγ ἀξίπος ΣΉ ΡΊατο. χομῆῤν χρυσοῦ ὅδι ἀσὲν ἐκεί-- 
νων ΓΙ ογοάοτ, ΠῚ π| 81] οὔ διιτῖ.ἐ χόμϑυΘ. τὶ σωτηρίας 9 οτπι (α]ττς" 

᾿ ρομπιπόγις. αὐ Ηςδτ. 6. πεπείσμαεδα ὃ αἰεὶ ὑμὴν! τὼ κρείήονα κχ ἐχ ὅ- 
μῆᾶμα τα' σωτηρίας ἱστορία πρᾳγμώτων ο᾽χομῆθη 5 Ῥογρότια γογιιι ΠῚ - 

Πτοτῖαᾳ,, ΡΙ αταγοῖ. τπ ΤΗείξο. εἐἰχόμ θ- τ᾽ τρώτων λογισ μδι᾽ 5 ἴῃ 
Ῥυϊηῖς σοηΠ τς ῥταίταπ5, Τάεπὶ ἴῃ Ἑαδίο. ἐχόμῆν- ἡ δυσεζες ἐ- 
δας ἐυνοἰαξοἰγη θττι15 ρὲ πλοητο) Ν αζαηΖ. εἰχομῆμον δικαιολογίας ἔυ-. 
γνώμον 8: ψήφισμα , ἀξοτγοτιπι «Σατατῖς Ῥ᾽ατιη απ Ῥγᾷ ίς ἔ-- 

το Π5.} ]Πτάτο , 1 Ῥοτῖο] 6. τὸ οἦο᾽ ον ειραίτων εἰχομβνα αι" [οι αμτη-, 
Γ΄ τῶι [Ὁ πλη 14, ογοάοι. εἰχόμῆνον τέχνης αι ἀττοπὶ ρογεϊ πη 52}14- 

το. Εἰ χουΐνως τούτων, ΑΤΠΠτοῖς] 10 ἢ Βοτογὶοἰδοσοηίοηζαηθο πιὸ - 
ἀο.εἰχόμῆμοι τ' ἀπ] κῆ ς φωνῆς. ΑὙἸΠ|ἀςς. ἐἴχομαι τ πλαγῆς» ΠΟΤ ΠΡῸ 
Ῥίᾳραμη δα ἐξτιιπι, επι πο ηοϑ5,14 οἰτουχαηιις Δἀπιοιθονἰια:- 
γοο.ἐΐχομω δρόμου, Πίλο οτιτίιπι, ΡΙ ατατοῖ. ἔσετο δρόμου νὴ Ὁ πο- 
ρείαν ὕπης ἥστας, ἔχοίϑει ἰχγώνον εἴτι σἱῖς ̓π ἰτ εν 60 ΒΔΠ]. τη ἘΡ1[100].1. 
᾿ἤἴχομωι σῷ ἔργου,ασοπαῖς ορεγαπι (ο.ἐ χμεϑαι ἔργου - τοῦτ τιϑηῇ- 
σϑμλι5. ἔχεται τῆς αὖ πῆς διευνώμεω ς» ἀλ[ἀοηπι ν ἀγῖθι15 ρτατάϊτιις οἴζ, 
Τϊοίςουῖ. Ππδτο το εἴχομωι ὄνδύης. τταυυ Ππταῦς ρεγβιηάοτ, εἴς 

γζττὸ τὴς πολιτείας, τορι το σίπτοη Πιΐσοριτ, ΑὙἸτοτ. δ. ς. ΡΟ τὶς. 
ἔσχοντο τῆς ἰγωγῆς » αὐ αάποοηάο Πιρογίδἀένιιητ, ἔσχοντο τῆς τι- 
μμωράνε αἱ αι Χ ]Π1ο βογοπάο Ππρογίςφογιητ, Ἡογοίοτ. ἔχρώτο πι- 
γΘ..αἷρ αἰίχιιο ροπάςγο, ΑὐἰΠι.ἴη Το πιϊίτος, ὥσσερ τς ἱερᾶς 
ἀἰγκύρρς τῆς ἐκεῖνες φωνῆς ὁ χομάνοι. ἀρ νείατ ἃ ἔλεγα ἀπομότα ἄς 
1Π τς νοςς ροπιίοητος. ἐχεϑου τσ εἰ πέιγόντων, Οσσιγγοῦς ᾿πηπγῖ- 
πΘΠΟΙδιῖς Ρογί οι 15. χρῶτο ὁ ὁδον, ἰτον ἕλσοτο . ργο οἱ. τ λύ.- 

Ι͵ ΕΊ πον 

σὴς ἔχεϑτι. τησσεῖοτο ἀξΠ οἱ, Ττοπὶ ἀπιρ] οέζοτ Πιιο σοπιρεέϊοτ. 
ῬΊατο ἴῃ Ἐρίῃ: ἐϊχεῶτι τώτων τ αὐδρων ξυμξουλόύω σοι. τὶ ἤιο- 

ἄσοννῖ πος τἰδὶ γῖτος φάτ σας, ΑΥΠΤΟΡ οἰξόμεϑτί δου. τοιῖπο- 
ἰοίσλιαις το, ἐἴχοντο μ(ούχης 5 ΠιαΠς σΟΠ (δ ΠΙΟΓΊΙΩΣ 9 ΡΓΠτΆγο ι5 'π 
ὙΠοίοο, εἰχό μῆροι οἷν εἰκότων, ργΟ δα 1} ἀϊσοιτε5. ΤΓάραι ἴῃ Βο- 
τσπ]ο.ἐχεῶτι Ρ᾽ο κεβὥτῃ. Ηοπλ. Πα.» νίκης πείεκ τ᾽ ἔχονται ἐν εἰ-- 

ϑανατοισι ϑεοῖσι, ἴα ὁ. κεῖνται, ἰασοητ ὃς ροῇτα ἤιητ. ἐχεῶτῳ Ρτὸ 
τυχτὰ οἤτε ἃς ργορὸ, ΑΡο].2. Ασφοη. ὧν ὑἱεἷρ δὴ αὐτοὶ κόλ χοὶ ἔ- 
χόνται 4 εἴτ, Πιροῦ αιιος πα ίταμτν ἰοΐ πὶ. ἴτοπα [πη ςοςοῦ Ας- 
οἰατιιο. Ἠεποά ἴα ΤΠεορσοηΐα 9 ἰαπετοῖο πάϊς ἔχετ᾽ ὠφανοὺ δ0-- 
μι ]ατι πα σα Τατπὶ ἔμ Ποἷτ ὃς [υείηςτ. [το πγν οτὶποοτοἕξηζοτ,το- 
Ὡροτ. ΡΙατατο!ν ἀς᾿ ΑΥἸΠΊΡΡο . ἔχω Λαΐδα, δ᾽ ἀκ ἔχομαι, Πάεο 
Ταὶάα, ποι Παῦοον ἃ Τιαϊάο,ΟἸζοτο ἘΡῚΠ0]. ἔπι. Π10...τοκατέχο- 
μὰ, ἔ᾽ χομαι μέσος, τς ΟΥ πο άτιι5. ΑὙἸ ΠΡ. εἰχομήης ἀΐκρας των ἦν 

- σαξίνωνοςαρτα ἃ δα 115 ἀγὸς] τάτο ἢ. ἴῃ Ἀ ουλμ] 0. Τλατὶ- 
τιο «εὐ χέεῶτι ἐμοχανί, ᾿πο ρα σομΠ]1} ἰαοταύς. ΑΡΟ]. ἔχετ νό- 
σῳφτπογθο τοηταγι Ίλτο ορΙ[Π. 7γι πατέρα 3) αὶ μητέον ἐχ ὅσιον ἐγῶ- 
μαι πρρσίβιοί ζεἅγαι γυυὶ γό σῳ αϑοορῳ ρφσιυΐης εἶχρυῆσοις, ἢ ἀοΠ ἔγαητος, 

μϑνίης εἰχόυζμοι, Ρίατο 1π Του! δ. διγι ΟΠ, ἔχομαι τῇ ἐργῦ» ζοπηεπο- 
τιον ἰγα  Ἡογοάοτσ,λικῳ εἰ χη μῆνοι ἔχπιο σοττορτῖν Γαἰοίαπ ἔχον- 

ται κυλϑμῳς ἀουα αι! ρητιιτ. Ποπλ.Οἀγ 1. εἴχεῖν ὐγρυπνίῃσι ἐφ᾽ ἐ- 
“Ἴὰ νύκτα; Γρτοσι ποίζος γα ίοοῖτ αἰ πη 5. Πόγοάοτι Οἴῖπὶ 
ῬυαροΠείοης. εἰ χο μῆυ Ὁ. πρὶ ϑυμῳ, ἰηἀσπατιι5» Ἠογοάοτ,ἔχομα, 
"ἐν συμφορώς, γογίοτ ἴῃ τοθιις αάτιοῖ πο ατο ἀς Τιορ. ἐἴχομαι ἐν τῷ 
σεν ΠΥ Πσοτ,σσαγέζοτ, 1μπςίαι, εἰ χόντως νοι . ΡΓῸ γοι εἰ χον- 

᾿ς, τῶρΡΙατο ἀς Τιοσῖθιι5. 
Ἐ χϑστι, ἡ, ΠλατΟΥ ας [τὲ ντογηγ, Αὐἰ ίζοτ, 7. ΡΟ τ, ΠΑ 

Ἐχεδεν 5 ΒΊΑΙ 9 ἱΓγατ ἡ η. ἘΡΊρταπησι. εὖ' βλάζος ἐπηλϑε, Τὰ. 
(ξατῖς ἀδάμοῖς ἃ χρίω, τεοπὶ τη παῆτ, ἱποῖς, ἃ χρώς, οτίθι, ρτὸ 

᾿ Θοτρογο, 

Ἑχρζίω ὃς χροὶ, ορουτοθατ; Πορομιπλοτὸ ν Πιγραπειν ἀριι4' οτάτο - 
τος, ἐντὶ τοῦ χρὴ: αἰσπιαἀπγούητι μὸ ρτὸ δὅδὲ 5 δὲ ε΄ δεῖ ὉΤῸ Θεῖ 5 ἃζ 
μρϑσ λον ὉΓῸ φροσίϊαει, 8.1.4. ΟΟπλτα, ΑΥ̓ΠορΆ εφ, οὐ γὃ μ᾿ ἐχζί 

ῖ ἘΌΝ 
΄ Γ ἵ ,ὔ Ὶ ᾿ 

τὸ χομεϑ' ἃ δαγεισείμίων, ἡποςερεῖν . πο. πιὸ ἀοσοθατν 
οἀποττοῖς. [Δπὶ ἠη Ε]ετο ἰρΓῸ ας 9 Ὁρογζοτ, πὰ σρωῖμ 
εἰχείώ. τοί οι» δω ὅτι βφλιφ' ἐλήλυϑεις λέγειν ἐχίώ, 
ἸΠῚ ἀϊςσοτο ὁροστεῦ, ΑΝ ΕΝ 

Ἐχυεβο, διὸ ἴοοιι5 Πατιῖγα ΠΠΙΙΠῚ 1152 115 ΡγΟ ΒΑ ΠΊς, τι 
χνοὴς ἐἰχυρώτερφς τι οτ. τὸ εἰχυ ρὸν» ρ γα Πα ΠῚ. διὸ ὀ χι 
ὙὝΠΒαον ἃ. ἐν εἰχυρωώ 3ῃ), ἐπ τῖτο οἰΐο, Ἰητγα πιιπἰτί μαι ̓ 
ἐχυρὰ παῦτα περέχομαι, Βᾶς ρτοθ ον, Τ Πιιογ ἃ. εἰ χυρ 
καλϑιςγὰ ξοτΈη Οἷα Τύτας ΟΓα τ ΒΓ ατατ. 1 δοίοποραι 
Ῥίιοτος ἔγηιοίος, Ὁ ἶ ; 

Εχυφῆφρων, 1) Τογὰ ἃς (οΠ4α Τορίταῦ, σπρἶα φρον 
φρονήσει, ὡ μονα ἈΝ 

Ἐχυρῥωηηιιπῖο, ἤγπιο. κ᾿ ταύταις εἰ χυρώσαι δ εἰναι σαν 
Ἐἰχυρησως ἱιΓοῖ γα πο σοη βγαιατο. ἤν 1. 
Εχύρωμα, τὸ, αλΠἰ το» θολιτίτας, ἀστράλεια, δ 14. 6 
Εχυρωςξοτιιτοτ,τατ  ἱκυρώς, ἀσφαλῶς, ὃ 
Εἴχω, ἰξω,άςηίο ὑρίττι»πιξυχα αόρ, β. οι ον, Βα θ6ο, 
ΟΡ. ΡΟ ΠΠἀσουνε ἰὐεώς τεὶ εἰαμπὰ δ έν οἴξετα τῆς οἷφ᾽ ἡ 
ἔσονοτλ πτ 461} οΥ σὰ ΠΟ 8 ρα: σομτγα μου στπο 
ἐγ ἴχωνρτο ἴοποο : Οἱ γοθὸ 1ᾷ δ ἴσαι ὃζ ἀρ 
Αὐιπορμ ΠΝ ΟΡ.ςο (δξηἤι ἀἰχίν εἰχές Τῇ ς σΟΡΙΙ τᾶι 
αι 4» 114, ἔχω τόκου γνωμέων ὅστος-ἐρητικίώ, τοί άοπι αἱ 
πρέ μαρὶα εἰξ,ημςίξε κα ἐφ᾽ ἡσυχίας μίύε, εἰ χίν εἰλατῆο 
τίπους ξιποτῖσ γ εἰ ἀἰσ αἸτατὶδ ν οἱ σταὶς, ΠοσποΠοῆι 
Ἀοιὶ ἀἰγανακτουῶ τας γὺ βυώντας»γλιτος σοπιράτας ΠΡῚ. ὃ 
τοι δοτοξογεητοϑ ἃς οἰαπχίταῆτας, Ρ᾽ Πα γο ις, τιρ 
σεσι, ἐὐιττὶ γοι τουτὶ ἥτηε ὃς πΠοπογαάγιητ, [ἀθι ἐπ 
δόξαν, ὁ] οὐΐατα ἤιπὶ αἰϊοσατιις. ΒΟ 4 Θι ἵνα αἷν κλέθο, 
ντ δοηαπῚ ἔλππατι ᾿ρίς φοπ Ὁ ιατατ ομηο Οὐγ 
“εν υϊπι 7 σονπόπιςη 5 ΤΜπον 414, ἔχω πίστιν, 
ταῖς Πές, ΡΙαταγολιις ἰη Ἀ ΟΠΎ110. οὐ γα ςρὶ ἐσχίν 9 δται 
ντογιι ἔοσγονε ἀριὰ Ματιῃ ἑαὶ ἢ. ταῖς ἐν γαςρὶ εὖ 
ΒμδητΙθι15.ἑκανος εχ πρὸς αὐδρέαν, ἀδῃ πὸ Τπἴε ταὶ 
τιτιἀ της απ] πτατσμιις ἴῃ ΓΙ σισσο, ὠτίαν εἴχαν, ἂς 
ἴχπι ἡππιποτε, ἴδον, Γλοηγο τ ἕως διελύσεετο ωρὸς εἶ 
τας, αιιοαεὶ ἴῃ στατίαι το 110 σα 1155] Προ στα 
τἰς δρο Π]ατὶ, ϑγ πος ὃς χὐ παι δόϑεν αἰτίαν εἰ κὸν ὑπλομανέ 
πομανεῖν 5 αι αν ἱποιματο σταῖς πταϊὸ ἀιἀϊοίαπι, απ 
Ἰλυιάτο ἀγηλόύιην ἐφιιοσύμηηις Ηλρταγεπι. Τάοτης 
ρα δπειτος ὃ ἢ). ΟἸ1} ΓΙῸ γογοθαταν πἐπη]α οἰ ςμσπε 
δε" αἰτίας εἴ, αν.1ἃ εἴποῖν τίᾳ ποιῶ οι αἱ ἐὰν ὕγηφέρειν, ᾿ 
Ὑ ον ἀϊα4. ὁ εἰ μὲ τὸν π ἀρανέσειν τα πολεμεῖν δ᾽ εἡτίας ἐϊ' ε 
1ά ἀροιίατις ἃς τορτο ει ἀἰτὶς 9 ἵν αἴτίαν ἐΐχῳ διαὶ απο 
γατλοποῦι μάδοτο, Ποῦ {ἘΠ}. αἴξὰ ςεφαλί, Οὐδ᾽ ὅτῳ 
πόλει τάσων ἰυ). εἴ τύ αὶ δόξης,» τορργύόνων, αὶ τῷ μέγλοντίδ 

γον, ἔχαν Δὔνοιαν εἴ; τινας σπου οπτία πὶ Βαογο, Ια Εἰ 
ἔτιπι ὃς αὈϊτπατιπὶ ογσα 4 ἘΠ ρα ΠῚ. Το πιΟΠθην, 
χἡ δυνοίας ἧς φἰχῶν διατελεῖ παὐπὶ κι εἰς τὸν δῆμον πἷδ 

ἰςετος νἱγειτῖς οὐρὸ δοπθιο]οπεί τις 1 ΠῚ ΤΙ 
ΑἰΠιοαἰςα οπι μαίδετος, εἰ φ᾽ ὧν εἴχοιμε. οΧ ἢ15 4118» 
οἴτιοχ ῥγωίΐδατὶ σορ αἴτει πηοχοιδξ οἵων χα ἡἵάς 
ψέως ἔχω, Το] οὐκαῖ Παίτοονε Οὐγιξ, ὄλυρμπον ἔχουδι, 
πείδα χορὸ ἴῃ ραττῖα,, ΒΑΠ] ἴῃ ἘρΠΟΙ, Πς ν ιγραπεῖ 
Βοο, γγσ. 7. δὲ ποῖά, (τα: Ιοςα πίνο Παδολητ μοι 
{τποος ρατίου. ΕςΠο 1. ὔτλας δ᾽ ἐφανὸν ὀυρίω ἐχέ, 
(5 [υχίμοτς, ΑΠοΡ ἢ, ἐχέν χακοὶ, αλα α [υίποτο 
ἔχω μεταξολαὶ, ἐρατοτ, ΤΊον ἃ, κακώς χω Ἀπὸ πῇ ον 
ἄαιις ἴῃ ΕρΠῈιροίτον, ἔχιν πληγεὶς. ΑὙ ΠΟ Ρ ἢν εφ, νοῦ 
τουγαραατς, ἰχέν ὀνεί δα, ΟΡ ρτΟ δ 115 ἀἔποῦ Ῥ]ατο ἐσ 
χ ϑαύα , ΘοΡ ἢ ΟἹ Ππαῦοο αἀπιϊτατίοιςπ), ἰά οι 
ἔχω δε. εἴ ἀϑϊωώων, μιὰ οἴχωνται ς τἰπιοο ης Αι 

{ἀλλ ῬΙ τατο αι, ἔχω φϑῦνον αϑϑαὶ τοῖς δευνατοῖς 
Ῥιις σοη ἔλτα οἶδ ἐπι} 4145} ροτέπεοδ ἡμα] ἀσηι 
ὙΠοΙηΙΠος]. ἔχω δρόμον, ΟτΙγγ. ΕτιγΙ ρὲ ἃ, Εἰ χὴν πορᾷ 
ἀπηρ]Π]ςαγί, Χ ςΠΟΡΉ. πολλοὶ φορῴγματοὶ ἐιχέν, πα τ]τας ἢ 
{πϊὰς ἃζ ἀπο Πρατο.ΡΙατο το ἀς Κσριδ. Ἐρίσασι 
ἄφϑαρτον ὦτε αὐτὸ πορφγμουτει εἶχέ, ἐτε ἀλλ ἡταρέχα) Οἷο 
τιιγα Τθοτιιιο βρατιιη ὃς ἐππτποσταῖς οἵδ. (4 δῷ 
εχ θοῦ οὐ πιάτο ἡεροτηπι. ὑμᾶς φλυαρία τ Χίον 
πρητ, ἔχω σοι κατώμεμψιν, τι πιο γοργό που 5916 6ῇ 
γα δὲᾳ τησεν τ ταν ἰἱ τ ΠΥ 15» Ὑδιιον ἐἸά465. ἔχω φύσι 

πατιτα ἔττην ργοητις αὐ Πιπιαπίτατοιη, ΧΟ ΟΡ ΠΟΠι 
χουσιν οἱ αἴϑρωποι γτεὶ μὴρ φιλιχοὶ ποὶ ἢ πολεμικφἰᾶξς, πᾶ 

παι εἰν σοπιραγαξα ραττῖσ αά τα ς Γ141Π|0 ρα ΓΤΙΠῚ 
εἰχέν αἰ, ευὐζων, αν τὶ τῷ αἰ οι φἄλοι, Σοφοκ οἰλέκρ, δ 
αἰχιυύίω εἰ κὰν ὕζοιν, αὐτὶ ποῦ υξρίζειν, Σοφοκ, ἡλέκ, τ 
ὡς ἐχο κακως δύ σε λέγω κακῶς κλύουσει ὠρὸς σέϑεν ϑώ 

τονα  Ποϊο αϊτϊη σον τοηςο. ἐἰχήν μεγάλοις κινδιεοις τ 

το ἤρη. 1 οἰ αβοτυς, ἔχω ὕβριν, Ηςῖο σοπειη ε 
ἔἶχί πω αἱ ϑέησιν ἐχοίττω πὸ λυπουῦ,, ΤΠ ον 414, νη! 
Πιμὰ μαίσοῦ πιο] οἰπαγῶ, ὧχε πενπας ἐἰχπληξις νὼ φρίκη δὲ 
πεαράγ εἥμοις 9, ΟΧ τοῦς ΡΟ ξ}1ς ΠπροΓ δὲ ΒΟΥΓΟΥ ἴῃ ὦ 
ἔτ 9 ῬΙμτασο εις ἢ Ραδ]ςοἷα, ἔλεον ἐχθ ΠΩΣ ζοτὰ 

ΓΝ 



ΚΠ τὸς 
α ἴηι Τβεπιϊίτος. ἔχε αἰτέν ἀϑίμαἤοισι, ΑἸ μη ΟΠ ος 

ι (τος. Ἡεγοάοσ, ὄχι ὥὺ αϑίωαοις ὄργῆὴ τρρόοσίας., Ῥτο- 

ατνομϊ οη ς ἴγα σορ τ ΡΠ τατοὶ μι Τ᾿ μοια τος]. ᾿τοῖῖὶ εἴ- 
ἀεθεο, οτος πη  ἱ αεαιιπὶ σδίδονν οἱ ος ἰα τίτιιο. 

᾿ἀο δ οτο, ΡΙατο τις ΒΘΡ. ἐν γι ἔχις ἀπιέγαν, ἰῃ. απίπιο 
οὐἴχω ἐν γνῷ τρρς ἀπ εῖν, γνΟἷο τγδάοις 5 τάφηι ἰὰ Γι ο 1. 

(νοἷητγα [δ ςοπτίμογο, σου Θξ ΕΣ ΡΊατο τ; Τ πιάτο. τε 
ἐν αὐτῷ λύει ζώων χ τῖξει,(ἰςοιο., οἵπηῖα οαΐμι σοης- 

Αἰ τα πὶ σοιαρίοχα ποὴ τοις τ, ἔϊχέν δύ κύων ὶς ἀἰοίτιιν αὶ 
τγοβατα γο] τοι 1. 7 γε Το ψαίτιιγ Οὐ ητ}}. {01 (ατὶ τι- 
πτατατον αἱ σὸ ἐβγε υϑητὲ. Ἡοτοάοτ. ἔχω ὦ ξεῖνε αὔρα σέ 

δίκίω . Βοος ἱπιίτατιις οἰϊ 2.46 Τιοοὶδ, ρὶτις ραςηάγιμι Πα- 
πὶ Ῥοτί ἐπ αιιοῃ5 (ἴσογο, συγ[νώ κίων ἔ χήν, αὐτὶ τοῦ συγ- 

νυ. ἰσμοίςογο » ἡ οπίαπ ἐᾶτε Οἱςοτ. Οὐ πτ] απο οτ᾽ Δ}. 
ΡΝ δε »ὩΔδυ ὌΝ 5 ϑε ἰδ 2 
ἴῃ, ἩοΠοά, δὴ ἔργῳ ϑυμὸν ἐχὲνν ἀἰχῖτ, ῬγῸ Ορογὶ 

τὶ οἵἴο, ὅχον αὐ καιθὺν τοῖς πράγμασι, ΓλομλοΥ ποι. χω σοι 
ἱ στασίαιπι παρ Ο,ΠΓΌοτ. πορλίω δ᾽ αὐ τῷ ϑεῳχοῖδιν χοί'ω, 

πὶ στατίαπι μαθιιοῖ πι, ἔχω με εἰκοινωνητον τις ἃ σοτ- 
οἰδηπεο; Ὀ΄ατο, ἔχέ οὐκοιύτως» αοιιηἀὸ ᾿ἰςος, Το ν ἀϊά, 
τιηρογατείποο» ἱροξϊο, ἴρρετο. ἐχέ τεὸς εσπέρνω,, αὦ 
μας, ΕἸ εγοάος, εχ εἰς ἀϑ ωσήοις , ἤροέλας αὐ Ατἰιο- 

ε κα ἐς τούτοις ὑξρκσμαι ἐν εἶδ σου ων γὴν ὁ μῆμον, ἴῃ ἐὸ5 6- 
δας δαπυϊοτιιπι ᾿μτιτῖα, Ηογοα, ἔϊχέ εἰς τὸ οξω μέρος τ' 
τι στ [η ΟΧτογ ογοπὶ ἀρ 1 πὶ Ράγτοιι » [ἄςπι. ἔχε εἰς 

τοηιῖτο αα νγῦσπι σοηςοῖπε . Τμτιογ ἀ14. τοὶ ἔχοντα 
ον 7 40. δι δο Πππ ἀτιίησης, ὡς" ἐΓχέν εἰς αὐτὰ 9 αιιοά 
ῬΡοζαῖ, Τάφηι, [τοπὶ γοϑ ἀμ πηἶγο. νης ὁ ἔχων, 
ν ἀΟΠΊ Π115, ἔχων ἢ“ πύλιν ϑεὸς [γε 115 ῬΓα Ο 5 [δὶὶ τιτο υ 

[ατοὸ ἀς Το δ. ἔΐχῳ πράγματα πόλεως. ΑὙἸ ΟΡ οἰ ον, 
ἡ διαχφεέζει, ἔχω ὀρϑώς αὐτὸ τούτο, Γλοπ ἘΠ ἢ πη πος 

ὃ πὸ σοτο. ἐχές τίυ) γὰ, ΑὙἸΤΟΡΗ. ἔχε πις ὡς αὐτὸν, ΠῸ] 
51πὶ μαθεῖ οοηβτπιάτιμτι . ΡΙατατοῖ.. ̓ῃ ἘΔ το. τε πὶ 
χατέχω,φυλα τως τιιοοτ, ἀςξοπάο , ΗςΠο(. χευσειαι δὲ 
οϑυρίοις αῤαρύ αι ἐ τῇ ἃ τύχαι Ττοππ το ρ πη : οἰ σοο94- 

οἰ Ἰοςνισοο,τοπςοονοοητίποο, ἐχαύνωντε ον αρῸ. Π Ομ. 
ταὶ Ὁ διε σκ ον πεότον δ) ἔχον ὠκέας ἵπποις», 14 εἰ, ἠΐλαυνον, 
 π" ; ῳ " ἢ ὃ 5 

χέμᾷν ερυσάρματας ἵπποις, ἔχ με δύντος ργοιτῖς τα ]- 
πεῖ δύ νγροῖ πιο ἱπορίδ.ῦ δ᾽ ξ. ἢ γάρ με δυύΐν ἔχ(. ὅς. ΑἸ1- 

5 ἤτπο σα νι. Τάοπὶ ᾿ἰσ᾽ πη, χαλεπὴ δ᾽ ἔχε δηΐου φῆαις, 1.εἰ- 

σοῦᾶξς. [ἐπὶ Οἀνίϊ, ὁ, αυλέμαχον δ᾽ ἐκ, ὑπνῶ- ἔχε» Ῥτε- 

Ἢ 1ιαά.γϑείμ(θ- σ᾽ ἔχεν εἰτοργώντας. σοττὶ ρί δαῖτ. ταπο- 
τὸ ἐπ Αροϊορ.ἔχί με φιλοψυχία . τῆς ἴφηοτ ντϑ᾽ σΠΡΙΔ 

τ τούτου . ἀΤςοο τὲ Δῦ μος 9 ΕΠ οπιοτι!5. ἔχω μὴ ποιῇ σα!» 
οἰαητ, ογοάοτοίτοην ξαςίο, Ευοἰδηι15. αὶ συ μῷ σκεί- 

οἷα αι! άςτιι ἔρος τα ντ ἕαςῖς πη Αςοιι εἶχέν φυλα- 
οἰτο 45. ΠΟ πΊοΓ. ἐχέν ἑαυτὸν ἀφοιπ.ὶ σοη ρεξξι ἔς ἐ- 
το Θρ το]. 7. ὀκποδων αὐτὸν ἔχεν ἀφανῆ 7 Ῥχοςι] αδ ο- 

εἴτε, (τη Οεπιτ, ἔχω μνόμης» ΓουἸη] σου, ἔχων ἀπου- 
5, (ἴμη Πάτιιο σοπ τι έτη πὶ ἃς Αἀπογθῖο (πα πὶ 
οςιίαι. Βαροῖ ) Πρηλῆσαι αἰοίτιπι ες ἐγρα αἱτ- 

τΙΟΙΤΗ, οἱ μλρ οἰυῦ πολλοὶ μακεδόνων πώς ἔχεσι τῷ φιλίππῳ, 
εὐ τις σκέ ψ α᾽το αὶ χαλεπιῖς, ἔχεσιν ἀλλήλοις φιλικώτερον, Χ ο- 
» σοι ὅπως ἷπ τὸ ἴτα αἰξοξτιις [ἀτπιν ΠΣ μ  (Έἢ. εὔχω σοι κ᾽ - 
(6 τἰδὶ σιριοοἱςπι Γλοιη οἴ“ ἢςη. ἔχω σοι οἰκείως» ἔϊιπι τὶ - 
οοἱάοτη Πεπιο Ἐπ οπος ἔχω σοι τραχέως, μι 4.1η ἘΡΊ ΤΟΙ: 
ἐτιδὶ αὐροτι ἔχω σοι πικροῖς, ΠΟ πι οἰ ἘΠ η, 7 αὐτῆ εἴ χον πὶ 

ρατιώτα!» ΚΟΠΟΡΗ. ἔχ μοι αὐαγκαίως ποιεῖν ταῦ ταγηοςοῖς- 
“ἢ ἜΧο 41}. Ηοτοάοσ. καλῶς ἔχ μοι 9. θεῆς ΠΊΘΟΙΠ1 4 - 

ἱ Ὀυοίξαπι οἰ ΡΙατο ἴῃ Ἐρη, ἔχέ μοι καλώς Ὡροσδέ- 

ΠΟΙ Πα π 1] σομιιςηῖς ὃ σοι εἴς. Χ ὁπ ορΡ τοῖς 
ἔχιν. δζο. [τοπὶ εἰ ργὰζεώει οἱ καλως ἔχ. ἕπσοτς ἔι- 

{τ0 αἱ Ὡροσ ἥκει 9 [κιοῖαη. καλώς αν εἰ εἶχον εἰς οἰκ οϑασιν 
᾿ς.ἰᾷ οὔνθεης ἔχθια ξποτῖς. 47 ἔχέ τινὶ, οὐ πιο 
Ρίατο Π|.1.4ς Βοριδ. κι τοῖς δὴ μὴ πλουσίοις, χαλε- 

ας φείρφυσιν. δ ἐἰχί τ αὐ τὸς λόγος, Οἴςοτο ἐς δοπούξιτ. 
π πποίο ἐς ἰεπεέξιτς φοτοῖς ἀἰςοὶ, ἔα ἀπόρως μοι τό- 

ἰός, ἴτοπὶ αάψιτα Γταροίτίοης αἰεί, ἔχω ὅτως αἷξὶ σού, 
δητίο. Χοπορη. ἔχω εἰδεως «ἰδὶ πα σε. ἀς πος 181] τί - 
“χω δυσκόλως αὗξι τῶ, [46 Π1. εἰς εἰ χε αἱθὶ τέιῦ ἐλεἰνίω, 

λητ οἴγοα Εἴς Γοπαπτι, Ν Π 12. Ττοῖσὶ οὐμπὶ τούς, χω ὄυνοὶ - 
Χεπορἢ ωρεΐως εἴχω πεὸς σὲ, τιΐτοιη πς τ᾽ ρτςθςο. 

᾿ῳρὸς δυαγόρανν«ἔ!ς ἴῃ Επια σογαση ἔτ αἰοίζιι5. Ποτ.ἴη 
ἔχω τρὸς τίν! πορεί ἀν αἰ σιω τυνώτατα τατα! ΠΠπὸ Ἰηςς 0. 

ἱ χὼ ἀπρατώς ὡρὸς τας ἡδοναὲ, Πιπὶ ργοηιις αὐ γ οἰπρτα- 
5 1Π Τιερ. Χ ἐπορἢ. ἀκολάστως ἐχίν τρὸς ταὶ τοιάμπει. [Ὁ 111- 

βογοτο ἀπ τα Πδιι5.φιλικως ἔχω Ὡρὸς σὲ, [τ τἰθι θοπο- 
φιλικῶς εἴχω σοὶ, ΧΟΠΟΡὮ. φιλυκώτερόν τε κὶ οἰκειότερον 

᾿ν ἀπαητῖι5. 8. σοπιπἐεῖιι5. 1 σοῖς το ν 8. 
Ὁ. Εχ “τοίςογημη ἀορηπατίθιι5, ζῆ λι9- “ολύπη ὅβὲ τῷ 

4) ὧν αὐτὸς ὅπηδυμεῖ, αὐ ἐκ εἰ χίνἴσοτο ἀϊχὶν ΤαΓρι.4. 
. ὭΣ τσ 40 ἢ οο αιιοι ἐομοιΡ᾽οτ τα Πτι5 Ροτίαταγ, 

δ, εἰ χέν οὔ πῇ αὐτὶ τῷ διαφέρειν» ἀἸῆοττο, ΑἸ ππιαςὶι. ἴα 
γΠ, πο; τὰ 2 τοσόν ὅσῷν δια πλῶςον ἔχουσί,ῃςς τῇ ἀἸ ξογπτ: 

ἘΝ ἐάν δϑὶ 
«μὰπι τὶς πιαχὶ πιὸ, Οἷς Ιτξ νογίοτ, ἔχιν ὠμφὶ πίω χαίμινον πε πολ- 
λα, Πμιισιαμον ογίανὶ προ οἶγοα ἔογπάσςμι, ἤχω αἰμφὶ δεῖπγον,ςα:- 
ΠΟ ΧοπΟΡ, . αά ρε. ἔχω κὐθὶ τοὶ τῆς φιλολογίας, Βιιά ἴηι Ἐὶ Μἴο]. 
Ρυίου, ἔχεν ἰδὲ τι ΟςΟμρασὶ ἴῃ αἰϊαιια το  ΘΠΟρΙ, 1.7 πώλο δ κα 
«δὲ «δὲ ἐἱλείοις εἴ χενιττον Πιπγοιην Αὐιιοι. ἤμς σαι, οὕτως ἐ- 
χω, ἃς ὕτως πέφυκα τα Πιπλ, οἷμ5 ἤμαὶ ἸΏ 961) δί πατιγα;, ὡς -, 
χϑνντ ἤιπι» ΑἸΠΈΟΡΗ. εἶχέ κακώς, πα]ὸ οἱἵ ὁ ἤφέϊις. ὥσπερ ἔχε, 
ντ (ς μαδοθατ,ρτοιιῖ ἔς παδεῦας, Τ μον ἐϊ4,14 εἴπ, ἀυπὸ τῷ χη - 
ματιγηαιῖτς [πτογργο5, ΒΟ οττα οὕια!η αν αἰοτιάϊηοσι : νάς 
μαλακώς ἐ χήν, ὁ τὼς ἐἰχφ [ς Οἵς τοσ,γε Τ οἵ ὁπτῖις Ιοααίτειν, ἔχε μὴ 
ἧπῶς, ΑΤ ΟΡ Ιαηλ ὀρϑῶς ἰοὸ ρτοςςάϊτ, τοξεὸ ργοςεάϊε. πὰ 
8) ἔχοντα, τᾶ: Ἐχροιιητ, (παι Αςοι δὲ Αἀπογίῖο. ἔχω δ) τὸ 
σωανίααι σογρογο δθης σοπηπίτιατο, Γ]ατο ἴῃ Τιορι.ἤιπι σοπα 
ΞοΥΡοΥς Βα τι της ΣΧ οΠΟΡ ἢ, ἔχω κακώς τὸ σωμν;, ἵπιρὸς ἤππι 
Ξογροτίβμαοο πλα αι σΟΥΡΟΓῖς πα ᾽στι τς αὶ, πὶ Π)ατίιο 

ὅς Αάπιοι. τῇ λέξει κακώς ἔχε, λόγος. οἵατίο ἴῃ 0 νοῦϑα ποὰ 
τας Ἰφοιςα 5 Π}Ὀοτιῖη πὰρ (μαι Αὐιοιὶν. τη ὃς Οοαλτο. 
ΡΙατο ἰπ Θουρίαν γδ᾽ οἶδα παιδείας ὅπως εἶχί κα δικαιοσυωμίης , ΟἹ. 
Τίσι]. ςἰρηοτο επϊπὶ αιιὰπι {τ ἀοξειι: μάντι γἱν σοπας, οὐ- 
σως ἔχω γνώμης ,1Πι οα [απ [πηγφησία ϑυοις ἥτως ἔχωβος ροῆοῖς 

Εἰτι εἶχε ἅτω ὅρμου κείνοις». 1115 ρὸῦ σομαἰτιοπομι Ἰατί οηϊν Πἰσαίτ» 
Ἡετοάοτσ. ὡς εἴχει πῆς κλίσεως,ντ 1 φὦ [ς παβδεῦ ἀοο!πατίο, δια. 
(χα 10. ΔνΟτάθιηι, ὡς εἴχωγιώμης; αιιϊα [ξητίανη Ὀε π ΟΥἘΠ, 
ὡς ἐχοι πῆς μνῦμηοοντ πε] Ὁ }{{ τ, Τ Πυογ ἀἸἀος. ὡς εἶχε τάχοιε,νς 
ςοἰογγι πιὸ ροτοτγαιῖ,!ἀςπγ. ὡς δ ἔχω το ἀγεϑων, ρσοίρογαηι θὸ- 
ἈΟΓΙΙΠῚ [αςςοϊιι μαθεο, Βιια τὰ Ἐριίξ. χέγωμᾷν ὡς ἕκατον ἔχει 
φυσεως, ἀϊζοτο ἃ στοάϊδινιν ατια; Πὲ στιὰ ἔχις πάῖιτα, ὡς ἔχο- 

σ΄ εὐοιμέτητος κ᾽ ξουλϑΐστως εἶχεν ντ 4] (ξτις ἀυπηο ἐγ Ράτγατο, 
ΓΤ Ίατα ς ἢ, ἴῃ Οδλι 0. Ἐτ οιιπὶ Ῥαγεοιρῖο. ὦ, χον χατακλιϑέντες» 
ντ σίας ΑἸ οιμπιδοητος. ὡς εἴχει δευνάυάν Θ. ρχὸ νἰγλθιισ» μα Ρατ- 
του Βιιάοστις 1 Ἐρηγο], ργιοτγεὺ, τὸ χρ᾿ ταυτα κ᾿ ὠσδύπως ἐχονγηιιο 
ΤοΠΊροῪ ν ΠΥΙ͂ ὸς 4 οιηι ὃς (1 Πυλαΐς, Γ]ατο ἴῃ Ὑ Ἰπλῖτο 5 τόδε σ᾽ 
αὖ ποίλιν ὅθισνςεπῆ ἐον αἷοὶ ἀυτεῖ, τοῦ 5 ποτερον ἶβ αὔδα δ οιγμάπων ὁ τεκ- 
ταινόμϑυ(θ- αὐτὸν εἰπειργάζετο, πύτερον ωρὸὺς τὸ χῦ᾿ ααὐτεὶ κ' ὠσαύπως 
ἔχεν ἢ Ὡοὸς τὸ γεγον ὃς, Ἰςοτο, Ἀπιγίις ἐσίτιιν νἱζοπάτιπ,,}}1ς - 
Ὀυσατοτ τα πτὶ ΟΡου δον τγιιπη Πτ “πη Ἴ Γάζα 5 εχῶρίατ : τάης αοά 
Τοππρογ νπιιπι ὃς 1ἀοπὶ 5 ὃς Πιὶ Ηπι1}ς, 8.14 αιϊοι βοῃοΓΑΓῚΠῚ; 
οττίμηισιις ἀἸοίπηιι5. Ἐγαης τς, Ροττιις δηποζαιῖς, ὡς ἐχει ητοῦ- 
ἀιϊιηι ἃ Ογαςὶς ν Πιγραυὶ οὸ (δα ἤι αιιο ἀρ ΓΑτῖμοϑ τα ΙοςιιΣ 
αὐτο ντ οραιουιοάο εξ. ἰς,Ατεῖς. ΠΡ.14.. Αασίάτάτῆςς Ατὶο- 
Βανζαηὶς ΠΠι5 Ἀ οὐπᾶπι νομΐτν νυ] το ρί ποτ, τεσ πιιι αἰ τ πιοά 
ἐπιοτὸ ἃ Ορίατο ηλπὶ 4ιιογηοίο πιιης οἰδ,ροι ει ν δὲ ροσατ μα 
Ππος πο μαβεῖ. ὡς ἔχεν, ξενοφ,3. παν δι,κὺ ὡς ἠΐκυσε τῷ γεγγυνυλῥα δῦ - 
ϑιὲ πορδύεται τοθς τὸν Κῦρον ἡ ωῶρ ἄχεν Οὐά, 18. 5. 1Ἰηἀς ἀοτημπι 
τοάσιης Πρ μεῖπια σγορι οι τπ [πἰγν ταις ἐγαῖ ἵπι ἄπιτο Ρτο- 
εἰδιιόγς τβορο, Ομαπάο δάβατοῖ νετσὶς ἐπ ΠΠΊΤΊΗΙς ἵτρε αὐτὰ 
τοῦ διωΐαμαι ΡΟ Ι τι» εΠτγρο τιπι, τὰ αιιοὰ Γιατληὶ ἐπλῖτα ΠτῸΓ 
4μοαιις. ΘΟ Ππις ῦτο 17. οαρ.2 0. Ηαθέίμς μοῦ ἀϊςετο π 1} - 
Ὀ τὶς Ἀποτογιιπι γε πγόσιιτ τὰπὶ ἀρτὸ ςοπιροῦτα οὐδ οη τη 
Δεικγυειν ἔχω οπεηάοτς αιεογοίζομάετς ἀξυςοφοίζεμάφηδιιπι 
τῇ τὴ] οἵδ, ἔχω φροντίζειν, παοο σοηΠίίοτατο » Ψ 1Π1 εἰ σοηΠες- 
ταιάπν» ΑΛ Το ρΒαη. ἔχω μυ ἐγκωμιάζειν, ἀτα σάλι σοἰ οργάτγο, 
Τίοογατ. καταφαγεῖν ἐκ ἐχω,ηοι πα οο αιοά σοπιρήαιη, Αὐἶο- 
Βαηεΐη ΡΊΙατοὶ ἔχων σε ὁρῶσαι αγυϑεὶ, τὸ ΒΕ με ΠςὶΙς Ρσο ΤΙ οσα1- 

τιις. Τ πον ἀϊάος. Ετ ςαιοοτε ἐπώςιος ἔχω ὅπως βουϑώ, [1.2,ἰς 
Βοριθ].ΡΙ το, Ια οἴνποη ροἤπα {πσοιγτοτον Ἰάομα ἐδι4εΠ» ὅς 
ἔχω ὅπως μὴ βουϑηδαγηοη ροῆιμτι σαι Πισςαγγάῃγ. ΤΊ σι ΩΣ 6- 
τἰλπι, ἔχω ποιήσεις, ρῖο ἐ'ποίηττι, μα. αν ἔχων το ἔκιαϑον, αἰ αἸοὶ : ὃς 

ῆς ἀς 415. ἔχω πόραίας 5 ῬΓῸ εἰ πέρανα 9 ἵςςι. ΒοΡἤῃοΕ]. ἴῃ Αἰαοο, 
πρᾷγος ἄσκοπον εἾ χει περρίνας, ἰά εξ, εἰσέρανε, ἐΐχων κα ττις-στες ἡ 
εἴὲ κατέςησει; ΟΠ, ἔχω δήσας, Ἰῃ ν᾽ πο} 15 Βαδρο, ἴῃ νη - 
οα]ὶς αΠογιιο Τ Βιιογά. ἔχεις ὀκξαλοιῖσεε, εἰεο {Ἐ], ΘΟ ΡΗ οο] ὐλέκ, 
ἐὺ δύ ωρόζϑοεν δυσεζεῖς Καξ δυσεζων βλας ἐνταῖς ἐμξαλῆσ᾽ ἐχ εἰς, διαζα- 

χων ἔχει, αἰ πχλίατιις εἰξοΐα Ερίσγασι, Οτόσογ. αἱ δ νὴ μαίλες'α 
“δ ἡμετέρων εἶχε ϑαυμέστεςγἱ εἰν, εἰϑτεύμαζε, ἔχειν σιγώντά, Ρτὸ τὰ- 

ςετο, σιγᾶν, Αὐγίϑη, 1η 4. ἄς ςαρείς ΟΙἴτὶ Ἰο νης ἢ » ἱκανὸν γδ ἐρ τί- 

ϑεμαι ἐν ποιᾷ δὲ παροινία τὸ χφιϑ᾽ αὐτὸν συγών τα εἴχειν 7 {ον πη ἰοτ- 

τπατο τοσὶν ἤις οἱξ ἅπτας νογδὶ ἴα οἰτοιμ] οοιιτίοηθ ΜΟΥ οτιη 
ΡοῚ ἤπια ποπιῖμα ομπὶ ῬταροΠτίοη ρει. ἔχω σε δὲ ὁργη τὶ] ἢις- 
εοηίεου Τὰ ογάϊάες.δὺ ὀργῆς ἔχει αὐτὸν, ο δ οἱ ἐπ ἔσῃ 15. Πυτατς 
ἐπι ἴα ΤΒοπιίξοςϊς, Ἰά οἵξ, οἱ {ιοςεπίοτ. ἔζω δεεὶ μενήρως Οἶδ' 
πώσδας, Βυίαιι5. εἴχω δὲ ἡσυχίας, ἢ 4ιΠετο τοηςο» ὙΒιογάς ὃ: 
εὔἴχω διὰ ἀπουδς, 40 Ορογαη2 μα ατῖ5. χω διὰ (ΠΣ εὴ ἡπη]ά - 
τι» Βιια115 1ῃ Ἐρ ίζο]ς Ρτιοτῆρι5. ἔχω σε ἐν ὀργ Ὁ] (ἀοςοη- 
{εο.ΤἈιΐογ ἀϊά. ἔχω ἐν αἰκχυυλαις ὐὰ εἶχα ώυμα, Ἐπτ ρα ἐξ ἔϑοις 
ἔχω, σοπἤιοι, εἴωϑτι, Ἐς οτιαπε οἰτγᾷ αὐτο] οι Ο Ποηι., ἔχω 

δια χειρῥεομαῦεο τη πιαηὶ διις. Τ᾿ μον ἀ1.(Ὁ ἴηηὰ τφῆςο, ἐπ 
χω δεὰ ς ὁματοςοἱῃ ΟΥΈ ΒΑΡ ον ΡΊαταγοίηιις ἴῃ ὙΠοΙξο. ἔχων Ρατ-- 
τιοσῖριαπι ΑΓ Πφιδηάο δἰιιπεατ, αὐϊκώς. ΑΥΠοΡμαης 5. ἐτητεον, τὴ 
παῦπ᾿ ἔχων ςραγίδῥομαι αι τὰ οἰ οἘΠ οηη χώρει, πῇ χυπήείζεις ἔχαν 
αἱοὶ ὃ ϑύραν. Ῥίατο ἴῃ ΟΟγρα» ποῖα ὠσοδάμοτα φλυαρεῖς ἔχων; 
4ιιο5,π|4 1ὑπι»ςα]ςοο 5 ἀςὶ ἰατοτας Εαςίδη παΐξεις ἔχων, ἐφνγίγτῖ- 
ἃς 5.1παυϊτοῖς ΑἸ ΠΟΡΠ,λνρεῖς ἔχων, Ἐτ΄η πεῖττο ἀἸοίτιας τον 

᾿ 



ὅδ: ΠΟΥ 
ἔχον. 8 τὸ ὃ νυῖ καὶ χε. Ὅτο νιωῦ, πιιαζ 9 ᾧ τὸ Ὁ νι ἔῃ. καὶ ἐν τι 9 
παρήνπιι δγηοῆας 9 ὁ ρίω) εἰξογλύετο πέμπειν τονιωῦ ἔχον»τιος τάτα οι 
ππῆς ᾿ἰσοῖς παΐττογο. Γά στη, τὸ Ὁ ταῦ ὄχον σεμνυμίασιν αὐ τὶς οἱ με- 
χυταρηρί, Α το τιπι σΔΡ.2.4.τὸ νυ ἔχον πορδ)α. 

Ἐχωστί μέω»»οχασσογδαὶ του γα πιταΠἸ Ἴτιπὶ σον (ΟΡ Ιοἢγιιπὶ δου - 
- ἡ. ἔ 

Εἰ χώσττο, ἸΓατιὶς οΠἘν ὠργέάδη. 
ΕΨΑΔΕΟΣ, εἰϊχιι,ἀςσοῦιι, Νίζαπ 4 ΑἸεχίρα. τ ψαλέίω κνί- 

δίων ἀἰχῖτ, ἢ τοι εἰ ψεμμίω Τάἀτι; βατράχοιο καϑέψείθο, ὃς δῖ, κα- 
ϑεψηϑέγτος, Ρ 

Ἐπ ας οὐ ΟἿ ἴα, ρατο 14. εἰ ψητήθκον, λοποὺς. ΕΠ εἴ Οἶι, δεῖ ψανοη. αἱ ἥσ᾽λα- 
ἦς χάϊνων δέσει, ἱ ν 
β΄ ψανὸς, σοςθυτις» ςο 1115, τὸ εἰψανθν, απο ἕο] ὲ σουττιιτοπιο ] - 

1ς, αθυϊπάδως, τέδα μένον, 14. ὃς Ὀτοίς ἱπστ δ πτιιτη,ς {π|5. 
Ἐψαΐω, μιήσω, πιηκα ἃς 
Ἐψόω, ςοαιιο. Πχο»ἀοςοαπο. 4114 (ιδίσος οἴκου Ασοιην πᾶς εἰψε- 

ες μῆβθο, ἃς εἰψυϑε)ς,οοξει5,ἀοςο ἔξις ὃς εἰ ψηϑίω ανάσςο ἔζιπι εἰς, 
ἐχ εἰ ψύμψ 5.,}.) ὁπηωνῆνΘ’.ποὴ απ εἴιχάταγ. [τἀ αἰΐατιι . Να- 
Ζαη. ἑψομᾶθε σωωίξατω ὠὐν, ἔοτιοητς ἀάτια ςορίταγ οὐπιπι ἃς 11 
τυ Ατξος. ὁ. Αππῖπη. ἐψη μῆνας χύτρας. ΟἸ]5 ἔοττισητο5 » [46 Π|. 
Ἡείγεμ. ἐψειν, ΑρΡῚ 105 τίπροτς ὃς Ἰη Πρ ετο, τὸ ταὶ τρίχας βατῆν. 

Ἢ ῬΟΙ ΙΧ. κὴ δ πόρων ἐψησεῦτο, ᾿ ἘΝ 
ἘΨεια ᾿ἀ Ἰστα; παύγνια, ΕἸς (γοἢ. ἐφ εἰν, τὶ Πι5»[|5. ΗΠ ν σα π15.γέλω ο, 

παιδία, 

Εψασμθ. Α δ λμὲ φαΐ πιοητίτας εἴττϑς ραΠπαὸ,οτποπτίτιισ. ΟἿο, ὃς 
τὰ εψάσρμῖμα, νΔηα, ὃς ξΑϊςὁ ἀϊέϊα. νὲ κατεψδὺσ μύοι κόγ»:. ἃ Ῥατι- 
[ληΐὰ ἀϊξτυπι οἰ. χιο Απεῖριιο ἀς ἔα Π{Ὁ τείπιοπῖο ἀϊχῖτ: ἢς 
ἐπιςητῖτα ἀπ [ρτἐϊα (ἵζετο 1 Δητοη. 

Ἐψηϑίω ραηΐς Ἰηξοτίουος για: ΡΟΊΤτΧ 1η 7. τῷ γε μίω αξῖτε ν οἱ υἱν 
17) τὸ αἴω μέρος . οἱονεὶ φλιΐκ ταιναι, ἀπ]αῤαγος, αἱ 3 πὸ κάτω, τ᾿ {υϑέαι. ἡ 
δι κἡ τροσέχ «ἄγοι εἰ ἔϑτεσι πιῇ κρεξανῷῳ υὗπϑρ ΟἿ] Ἰεμῆσα). 

τ ψημα, τος τὸ ἀ δ τττιιπι. (ρα, ἀεςοέταπι, οἀυἝτπι, ΟΡ ΟπἰλιΠ1. 
ΡΠ πιοητ ΡΟ] ηταν ρας απο: ἴῃ ἀηιια σοααΐτιτ. Ἀριιὰ ἘΠοο- 
ῬἈτ. εἰ ψήμοτα οχ ᾿ς ρτιπηη δι159 1{ξοτ. 110....ςἀρ.5.άα φάττα» 
ὁρὸ 151 ρυι!πιοητα, ΡΙατο 2. ἐς ἈθριΡ. οἵα δὴ ον ἀγροῖς ἐψύήματα 
ἐμ ήσονται ἐν τοῖς ἐψήμασι,1Π 115 116: 4 1α ςΟΠ το αΖα, ἐνψηνκα καὶ 
γλδϊ κοςυἴαρα ὃς πιιίξα παι, ὨΙοίζοτ. ρτο ἴα ρα σοποτο νἱηΐ ετίλει 
110.6.ςἀΡ.το. εἰς ἐψηκα σιὼ τίϑετω . ἔχραᾳ σοπάϊτιτ 5 ΗΠ ογπιΟ], ὃς 
πιο}. 15... Πτοίςου ῳ. εἰ ψηϑεὶς 9. χ᾽ ἐψήματος ὄυςομα χώτερος γίνε- 
σαρϑὲς, ἄοςο ἔξδιις νογὸ ἴῃ ἴαρα σοπηπιοάϊον ξοπιάσῃο ἅτ: ΗΠ οτ- 
πιο]. οὔ ρα νογὸ ἄθοο Ξε Ποσπάομο ἢν νει] ον. ἔψυμο ἀρᾷ 

, ΙΡΡοτ.τὸ σέραιον Ἔχ ροῃῖς Οαΐεη, 
ΕΨηματώδης, ε(Θ-, ὁ κὶ αὶ ἴχραηι τοΠρίοης νοεῖ γεάο θη δας ἀςεγιτῇ, 

νΕ] ἴαρα {π1115.εἰ ψημα τώδης ἢὲ ὀσμίμὴς [λ ρᾶτη Οἱ οη5 9 ἀφέγατι ο- 
ἄοτοπι μα ῶς. εἰ ψηματώδης ὑσμλνοίοτ ρα πο] ἀφέγατι οἄοτ, 
Μάαιςς! 1.1. Ὁ τοί, 

Ἐψωσις «ΚΘ, ἡ, σοξξϊο 9 οἰϊχατῖο» σοαιιοηάϊ τατον σοποοίτο. 
ἀςζο ποὖν νηὰ οχ ορεγατι οηθιις σα 141 Πποπηάο ῖ. ΑἸοχαπά, Α- 
Ραγοά, {το 5. Ῥγοθ!εμα, πᾶν ὑγρὸν ἐν τῇ εἰ ψησει πνδυμοιτά μῦν ον. 
σφωιρφει δὲς γίγνεται 5» ΟΣΠΠΪ5 ὨΙΙΠΊΟΓΙ 4αιιηῚ εἰσι" Πἶς τη ἐριτίειι το 
ςοπιιογίμ5. 

Ἐ ψυτὴ ς, οὐ, ὁ,ς 4 1Π|15.4.}} ἀγτΐατοτ (αὉ ἀτιι!α ὃς ἔοοι]ο5 αἴιο οἶος 
ςΟαι τὴν 6] ἁτί]ατουῦ Αὐποθίο. 

Με ψητοὴ τῷ μέλιτος ᾽ς 1115 οο ζογε5.Β4Π|.1π Ἐρ!. 
Ἐψυτεῖς. ΡΙΓοῖς}], Ϊ 
ἘΨψυτεον, ο΄ιοηάιιπι οἴ, 
Ἑὶψητήρμον, τὸ, Ὁ]. 
Εἰ ψητὸς αὐ οξλίπιιιη σοέξις.ἴτα ὃς νοσατι Ρ (οἴου 5,46 χιο Ατὴ- 

τον. ὧν τῇ ἷξε ζωϊκών. (Θα:α παγίοαιη τγαη τι} τα: νοχ ἀρια 
ῬΙΔιυιτ,τατῖσοπὶ Πση βοαι Ἔσο διιτῆοτς 5 1. νυρέτίωυ στὸ σῷ εἰφ- 
σῷ ἀἰογεησοσι ἀπε ἐψηζν καλούσιν,ἰπααἷς Ατἰ τη. 1.ζ, ἐχθύσδια 
Χπολειπὸ μῆνα ἐν τις διώρυξιν . ὅταν ὁ Νεῖ)(Θ, δτυπιύηται τῆς πληρώ- 
στως, ιάς ΟΦ, 

ἙΨία, ας, ἡ, ποπ α διατί οτὶ ις, δαιλία, 5 1114, παἴγνεον, ΠπἀἸ στιιτη, Πι- 
{|5.Γπτογρε. Ν σαηάτὶ τη Τ Βοτίας, ν τάς Ἐνοψίημα, 

ἘΜια. τὶ, νογίσοτιπι [τά τοτα. [σοπηπηατα. 
ἘΨψιαομα,, Πι4.4ο] εἐξοτνοχογοςο παίζω, ΡΟ]. 1.1. οἷά χε πο αἱ νέοι 

πἴρα δαγτὶ κὐ οἷοι οἴνῳ εἰ ψιοωνσα)»ὶ.ποιζασι, ὃς Π1}0.2. διῶ τ᾽ ἔμφι πα- 

νὴ μερϑι εἰ ψιόωντο. ἱ. «ϑοὶ τί) ἔνωχί αν «τέρποντο νὴ ἐ'παιζον, τοστοαθδη- 
τιιγ. οἵδ νεγὸ ἐψιῖϑϑεο σΔᾺΠ|τὶ ὅς [πο πη πιδεῖθιις πος ογο, ἔὰ- 
ςοτὶῖς ὃς Ἰοςυ]ατίδιις οὐ]οξζαγί. Οὐγ 9 Οὗτοι δ᾽ γὲ ϑυύρῃσι κα- 
ϑ μῆμοι ἐψιαα ὅνων, Πς ἐφεψιώμαι. Οὐν {Π. τ. τῷ ὃ καταρώνται πάντες 
Δερτοὶ εἴλγε ὁπίοσω ζω οἰτὰρ τεϑυεώπι γ᾽ ε φεψιόωνται ὦ στιντες. ΠΊΟΓ 
{ι10 αἰτοῦ ἰοςὶς ἃς ἔπσοτῖς ν οὐ δὶς {Ππ|4π|πτὸ ἐπ πποσταιτι πη σΟ ἢ - 
1]οηητ ἀϊξξογία Κ 16 Πιροτῖι5. Α11) πος νογθιμη ὃς ἀδγίθατα 
αἴιαν ὑριτίτα [ςπὶ {ογΊδιιηῖ, 

Ἐἰ ψιατέον σταίγνιὸν γυμνας κὸν, οχ ΠΟΙ ΟΠ. ὃς Βα14, 
Εἰφίω, ἀϊσουςοπξ ΡΌ]οΥ τὐπὸ τ εἴπω, ψω, Ετν πη, 
Ἐψω, ΠΧ ουσοσιο : μος γογδιιπι ὁχ οἰγοαηῆςχο ἔδοοτιιπῦ βαρύτο- 

νὰν οἱ ἰικοὶ, γε [ογὶ δἷτ ὅαΖα 115... Οὐαιη, ΡΙατο 1.4ς Ιλ θρ. οἵα δὴ 
ἐν αἰγροῖς ἐψήματα ἐψύσονται., αιια 1 ἴῃ ἀϑτὶς Θά 111 ΠΡὶ ἀεςο- 

᾿ αιξητιάς ραπδ. δ α]οη. αἀ ΟἸπιῖς, 

Ἐ Ὡς Οἰτοπηβοχυπὶ, ἤπουρτο εἰάω, 

εῶ, Πιο δίῳ, 
Εω, Αςοιτιατις ΑΒ ἕως αἸΓΟΓᾶ. 

᾿ Ἑωϊθο, 14 οἴξ. ἐὧ:, αὐατολικος.. ΟΥἰδητα  ῖς; 

Ἑώλπειν, ἤρογαπ γα: Πα χυια το ρογ ἐς λαμ) πγοάίπι δὲ 

ΕὩα, ΟΥ̓ ΟΠ 59 Πλ τ] ηα. 
Εωϑος Δι οἰ Ἰοὺ, ρτο εἴωϑω, σοι Πιοα. ᾿ 
Ἑωϑενοππαπὸ, ΔἸ] πστ] 9 ἐν τῷ ὄρξρῳ,τρωΐϑεν, ΑΥἸΠΟΡΒ, 

ϑιὶ,ὰ ἀἰπαςσι!ο {πτἰπ|.ἴταεῖπι ἀν φἰιγογα.. ἱ 
Εωδενϑ ς»οὐ, ππατ τ  Π115.. ἑωϑεν οὐ Γοῖδη. πιαειτπὸ, Ρ]]η 

εἰωδινἰω, [ἰὺ ππατατίπιιπι τοπρι15. ΡΟ. τὸ 9 ἢ ε 
ἡμέρας ποφωνέσηςι ΟΝ 

Ῥῖι5 ππατιι πε 5 ΕΟΗ5. ἈΡΟΙ]ση. ἔξοιηάο , ὅδε 
Ὑπῦνλωνα. : ὗ 

ἘἸυκειν σα 1115 Ἔγατπι:οιιπη Πλάτίπ τι νἸἀεδατο πε σαί 

δίῳ ΕἾτὸς τε μέγεϑες τε φυίω τ᾽ ἀγχιςα ἐῴκει 
Εφλοκρασία ας [1 [πο 5 τὸ ρ Ιου! ΟΠ]5 ογάπ Ὁ ἃς ἸΏςΟΥ 

τευπα!ςητία ργιαϊαπδον Ἔτογπι5. 5014, τὸ χϑεζὰν θρὰ 
πόσις γἐς Πὰς νοςε ἢς ἀπποταιιῖς Ἐγαποῖ Γοστί5.50] 
οἷ ρτοάιϊοοτς σοηιίτα ἃς ποέξξοιη τοῦδε ἰἀγὲ Ορὲ 
ΤΙ ΟΠ 1115 4 νέπο αν ἔξ ρεγποέξατγο 9 ς δίθοτο οιῖπ 
ποσυζα οτος [οπιῆο τοπχιεητιις {6 ἀφο Πςεε, ἴῃ εἰ 
τπαης ἑατοτί (ο4α] 65 γογίαθδητν πὶ το 1145 ΤΙΝ 
εἴτις Ῥοςαο. {ΠΠπ||Θῆτες ΠΊ ΠΊ ΓΙΠΠῚ 5 οἱ Θο 5 ἐπ τα τΙ 
11 τ τ πα: ἴτάσιιο νη Βοξογηι το! αυυἴδΡοἱπ οπς τ] 
νΟσαΌΔΏτΙΙΓ εἰ ὠλόκραστα, οἰ ἘΠ ΠΡ το σΟΓΟΠ. οὔ 
περ εἐωλοκρασίαν τινα μοὺ τὶ πονηρίας πὸ εἰ αὐτῶ, χα ΤΠ ἀὶ 
πασκεδεύσας. ἰὼ αὐ αίϊον ἰωῦ πορὸς «δὲ νεωτέρρις “Ἶ πεπορς 
λυσαῶτει, το δι 4.14ςο ἀΡ ἐο ἀέξει απποτατ, 
οἴει τπιοηλθιις δεισυξσι γὐ γυκτερόσεσι χϑίταχ εἰν “Ἶ κι 

εἰαλων δείπεναν «ξὺ ζωριοιὶ τρῷς τοιαύ τίυυ στ δὲ αὐ κεκραρῆν 
τἶι!ς οτάτογειη πος νοσαδι πὶ ἔε οἱ στὸ 4 εἰώ 
σξχιῦα αιιοι Δὲ (ΟΠ ἐ5 αῤχάϊα πηρόγιατα συγκεράσωξ, 
Ῥτάν τις Ζιοηῖε ὀχ ρομῖς ἕξ χϑὲς γα πραΐμυ ἃ νἰ κέρασι 

τὰ τήμερον μου καταχεῖ γὴ εἰ μὲ πιρᾷξα] φήσι τοῖτο ἩατΡΟσΣ 
Ἑωλωγεκρβ,γ 11] ἀτιάτητι οἱἘ πιο γγιαι5. 5114, Ὴ 
Ἑώλίθ-» ὑγδο ν ΔΠ5)4 Ὁ Ὁ] 1}1155 ΟΡ Ὁ οτες 9 πάτο 115. γα; 
[χεγηιι5.. ϑεσινὸς, υ χρος, ματα 8.» αἰωφελχὴς» ανέχυρ, 

1011 5. ἔτ πο ϑοτοροήτξιις ὃς ΕἸ σ 1415: ντ οἰδὶ τὶ 
διά, ντ Οὐ π01}.[οηταταγιργορτις ἀϊςοίταν 48 εἰδὶς 
ΧΊσλμ στ ἀιοιη {τα ητιγοντ ἤτ ἕωλων, τὸ εἰς ἢ ἕω λει 
ἴῃ Διιγοσαηη ἔστι σγαίτπτι πὶ ΓΟ Πα Πτιτ) 115 ἈΠ οτπα 
Οτφοὶ νοοαητξωλον » ΗΤΟΓΟΠ ἢ σαριΡοπαΐτ. Εἰ. ἕα 
πος ρει άϊς ξιένι, Οα:α. Θλ!οη. ἕωλον δυπεπότερον πὰ 
ΟΡΡΟΠΙΣ ἕωλον σῇ τροκροίτῳ, Γἀοστι ΠΟΠ1.3. ᾿η ΡτῸ τῆι 
4. μπὶ ἀἰχ 1 οτ ψαϑυξρὲ κρέα ΠΟΙ ΩΑΤῚ τε τῶῖς σηί, 
γἡ δυσδιαλύτοις Τὴ δυσμοιοτήτοις ἐναντίως διαχείοϑνα [δ 
τπαχίετὸ εἰς αια: ψ 0] ὁ στεχν οὶ ἀἐσιιητητ μίαν αὶ μόα 
μῆνα μῇ τὸ σφαγίώωι τὸ ζώον, χα» ἃ Οταροῖς (οἵους νῸ 
ε'ὠλίζειν πὸ ἑπὼς ὠροσύσπειν νης ἃζ σιτίον νέον αἴχρως ἃ 
[ὲ τὸ ὅ32 βραχυ Ὡροεωλιτ μῆλον σοι ϑερρὶ χὰ ἕωχ «ὔ), χτα Ν 

Ταιοϊαπτις. ἔωλον κὲ εἴφεσιν αἰγωνιῆς 1ΓΓΙΤατ ΔρΡο Πατῖο 
4αεης «ἕλον κὸ ὔτυπον φΟμ μη ΧΊτ ΟΒγυ ΔΗ 

ίτατ οτιαπι Ργο Πππρογέςξξο Προγαθασῃ, 
ἙώγρΓΟ ὡν» ΡΟΟΙΠΠΠῚ. Ἷ 
Εώνημαι, ΟὨγ]- Αττί σον ΡΓῸ ὥφημαι.ο εἰανημδλθ, ἃ ςς απΥβτ 

Ῥβνασουριταν Α δῇ, ἃς ρα Πππιὸ - ἀἰοίτιιν σΠῖπν αι] ἘΠῚ 
ἀοτηϊηιῖς 411 ΦΠΤὴτ ΠΊα ΠΟΙ Ρ ΠΗ. ὁ ἀγορα δϑνεὶς αὶ αι 
ἴῃ Ρίατο, τῇ σώματος γὸ ἐκ ἐᾷ ἃ κύριον κρατεῖν ὁ δώμων 
νη μῆδον; ἐωγημῆν Θ- οὐκέαιν, 4111 ἀΟαμλι1πὶ ἘΠῚ » ΡΙατᾶγ 
1 νΠπἀ59ὅως "' σιιωωεωγημῆν Ὁ. αὐεξὺ εἰ πέλιπε σῖτος οἱ. γοδχε 

Εωνέμἑω. Ῥτὸ ὠνούμίω.. Ατεϊςὸ, τ᾽ ὠνοτεῦτο, ΘΟ σΔ τ ΡΙῚ 
Τγςηγρο. ἊΝ 

Εωξα, ἀροτιι. ᾿ ἊΜ 
ΕΘ νυ, δ ΠοἸ ξεν, τη τυ πὶ. ἴα ΟΥοητο ΠΟΥ ΠΙΓΗΓ 
Οὐΐφητα 5. Αὐποτοῖος ἀπ πιπάο, εἴτι αὐ χτ᾿ τας ἐῷ: 
4} } 1 πιάτισίπο. ἰῷ Θ’ Σπόλλων Εις ΑΡΟΙΪο οο ἢ 

) 

Υ̓ 
ὕι 

αἴας ἴῃ [4.5 χιιὸ Πιδ ἀΠπσυητινι ἀπ οαπὶ ἀρραΐ 
ΠάΉτν τ ἰα]ατ Ηςγοάοτιις ἐῶ ϑεὸς, ὁ δπολλων, [Πῦ 
ἈΠΟ Α ᾿ 

Εωφανος, ἧς ρτΟ αἰώρα, [πὶ τα νκρεμοσις. ὑ ωσις, μέπαρο 
κρε ρίας γα τείγη εἰ ὥρᾳ δ)νῖ αῷ ἐ «ψιλοῦ, ὅϑεν μετέωρος » 580 

ΡΟΝ. ΡΓὸ Πιϊρεηάίο ἴδε γοῖϊς κά Προ ἀοηάμαι, 
ατδροίςε τντιπλεκτάϊς «ἄρας ἐἰκπεσλεγ μήμίω νἱ τι 
ΕΧΡ.κρενμασις ὑψωσις, μέταρσις, ν 

Εωθαχ αν ἰ Πρ το ὥρακᾳ, Αττιοὺὸ ἃς εἰ ῳραάκειν» φογη θα 
Ρίατο ἴῃ Ἐριπ. εὡράκεινν εγατ. ἌΦΉΝΝ 

ΕὭργα, ἔπ οἱ, ὅς εώργειν, Οὐν Π. ὃς διὴ πολλὰ καἰκ᾿ αἰϑρώποισιν 
τ τὶς ᾿πσοπιτηο 15 ποσλῖη 65 α ἔβοΙ ΟΡ τ, εἰργεάσετο, 
πιδάλιπι αὐ εἴργω, ἙΝ 

Ἑώρηα, ὃς εώρησις, [α Γρομἀ τ πν, οἱ ατίο, δῖ θαι αὶ 
ποτατ δατϑὴι δυϊάας ἀρια Επτιρὶ 4. σι ΒΟΠΘΓΟΡΙΟΙ 

“ 
σα(ο ἤτο αἰ]ατο σο]ινο αἰζομίους οἰριζας ἀἰοῖξε 

[ΠῚ ἩᾺ 
ἵ Ε΄. 



πιχυπηεξον.» ὃς αὐτο; [64 01] ΠΤῚΙΓ οἰμππὶ μετέωρον αὔρείϑευ 
Ι͂ ἴάσιις ἀρρεΠατὶ εὥρημω δὲ ἴῃ Πὰς ἱρίἃ ππασῃῖηα [Ὸ- 
ΝΠ|Ὸ κα πέγειν «ὅδ᾽ ϑεοις γὁ εδὺ ἐν αερε πολοιώτας. 

110, ((ς γος (Ὡ]ἐπυῖδιις σορῖτο 5 ἐχαΐτο Οο απο]. 

επὶπὶ ρτὸ εἰψερπίαις Τοροποπάιιπι οζ νοτουῦὶ ςοάϊος 
οπ. ὑψηλοφρφνίαις» Παρ γὈλϊς ν᾿ ἀοητιιν φαΐην Πιροτγοῖ»ας 
κόπϊειν τὸ μετέωρα. 

ἀεθυϊεοῖς γ᾽ ὀρταζον, [εἀ αιιοπίαπι π1}11α ἀϊέξξῖο ᾿πιιοηῖ- 
δπν δῷ αὶ ΙἘφιιθητς ὅφοῖτι5 στατία τὰ [Ὀγίρτιπι εἰ καϑ' 

μδνγνϊὰς Ἐτγπα. ὦ ΡΑ δ νΣ Ἢ 
απ, Ατϊσρτο ὥραν, ὁράω, ΑὙἸΤορὶΝ. πώς ἑώξας»αῖιο 

Ἰ4οθας. 
γγα ας» ΟΥ̓ ΟῊ5.ὁκ αἾδ᾽ τεὸς ἕω μερών,αὉ Οὐ ςητὶς ραττῖ- 
οτιἀε πτιπάο. ΑἸοχ, ΑΡΗ τοί. 1.2. Ρτόθ]οπι. τὸ ὑπὸ ἃ 

ται ΓΟ ΠῚ ΡῚΙ5 πιάτα Πυ1 ΠῚ» ΓΟ ΠΡ 15 Δητο που Ἰἀ]απῦοὐπο ἕω, 
τα  Ἡογοάοτ. εἰς ἕω δ᾽ ἀπωτοιύτος τιπὶ ΡΟ τ αἴ τορο- 

τίϊοσ. [15.9. Ετμϊς τοῦς δ ἕω,αά Διγογαι. Πογοήοτιι. 
ναθτγοτα ἰμ τατος αἰ] ποι πι, Αὐ πο ρ .. πὸ φεῆς ἕω, 

Ἰδηζοιη νος. ΡΊατο ἐς Γιοσίθιις αἷμα ἕῳ, ρτῖππα ἴσο. 
ἀϊϊπισα!ο.ρτίπτο ἀπ] οι], Τ᾽ τιον ἃ, αἶμα ἔφ γεγνο- 
{πατίπαι αιιεοτγας "46 Π|. 
᾿ααμπά εν μου ἰπτο γι παρ ἀπιπινάοηςς: Οπὶ 16}- 
δριαπάτι ε55υἀο πος πὶ δάϊνις 655 ΝαΖδηζΖ. ἕως 
πις θ)ετε οἰς τὸ φιῦς» (Δ ρ.12.ΕπιΔησ.ΤΟΔΠη15, ἄτι ἰιι-- 
5ρογοαῖτο ἴῃ ἰσοπι. ἕως εἰ ποίγέσιν ἐκ δῈλ φων αὐτὸς ἐδὲν 

γ,“ιοδα ᾿ρίε εχ Πεἰρ 15 τοιιοττο γί τ 8} τππτάγον ΕΪτ- 
[Γγοιγσ. Οὐ ἢ, α, βαὶ σ᾽ ἐέγαι προτέρω διὼ δώματος, ἕως 

ὃς γε πογιιπτν Οἱ ἐ ὃς ὦ ῥτὸ γὙπῖσα {γ 11 δα σα ρ τ ητιιγ» 
αἴσυς γεγίις σα Ορτατι ἕως ἀφίκοιτο, ΑὙἸΙΤΟΡ δὲ 
ῃ, ἀς ργωτεγίτο ρεγ Ορτατίμιπη ἰοσιιτιις οἰς 5 νττα- 
ἕως ὅτου κοιεισαἰμεϑτι τὰ ἡμέτερᾳ αὐ τα, Ῥίατο χοῦ πο- 

ες παιδείας μεταλάζοιεν. (ἰχπῃ δι ἱππέτινουῦ γὸ κε τι τα 
ἤργρν, ξωςνέίθ- ἤςρμπης ογρὸ ἀΠ]αιοα ΟΡ ες, ιοα 
πο πῆ 11 65. Ἡςτγοάοτ. ως οὗ καταπαύσῃ ἸΝ αι. στ3Π- 
7 

Αἱ ραττίςι]α οἰδ ροτ [Ὁ δἰ 1} ΠσηΣβολη5, 
[τα ὅ3 πασιντῃ σοπιροπτίοης Πσπίῆ- 
εαἴζα (Ἰπαιῖς Ηείγο ἢ.) μέγας ἰχχυδϑν) 
πολύς γεν κὶ ζάπλευτος ὁ μεγαλόπλετος 
ἔς ἰπ ζαϑε (Θ΄. ζα κατος. ζαυβνης,ζαπλου- 

τος. Τπτογάτιπι Δλ οἱ ἴσο ποτε Ροηϊ- 
ΤΌΣ Ῥτο διαὶ. ντ ἴῃ ζαξάλλειν ΡτῸ δια -- 
ξάλνειν» γῃηάς ζαζολίθ: ργὸ διζζολ θ- 

πε’  νεαιμάαπι οχ᾿Ἐἰπιαητ. 
ὡρίμιον]οτῖςα. 
ἰζάλλειν:γ πὰς Ζαθο τις. Ὁ Ηϊ]ατίοιρτο ἀϊαδοῖο. ἀϊ- 
ἈΘ. ἀϊέξαπάϊς ρταιιῖς οοη ἢ 115. εἰν οἢ. ζαξα λέν. 

Δ ἐν ᾧ αἱ ζάξαι ὑπόκεινται). 
οτὶιι5. πολύ φορ (8. 

τὶ Τρι οη 5 ὅς νἱτ ρίςπιϊς σοηΠ]1ος 
ποις ΟΥΟΤαΧ. πολυφ ἄγος. δι114. 

ττιιΐ. ν πα δι} 1 σεπας Ἐἤτ ἀϊοίῖτι σι 14. το}  ρτογῆις ἔεγ- 
εταζιιγοὃς ἰαποςαπι ὃς οπίςμ. 
ἀγαλον 5 ἀἸ οἴτιιτ αἰ ζ δριλὰ δἰ ιι!οϑοζάγκλον » Ῥγὸ 

Ἔγτη01.6χ (αΠΠἸπηᾶοῆ. Κέκρυπῆ]αι γιωὴ ζαγκλον υὗτο- 
ΠΟΙ 6 τος. 5101} ἰς οὐ π5 Ἰη οοἷας ζαγκλῶρι γε τγδάϊς 
σε γεῖσιγ Ν ςαπά. τη. ΑἸ ΟΚΊρἢ. 

115. δῇ ὁ πάνυ εἐγρδύων,(Δ1}1π|. γία Διόγυσον ζαγφέα 

. ἀϊσιητ ἱρίμπι εἰς ΡΓ τόμ επὶ 5 τὸν χθόνιον χὶ 
᾿ βιπέξοτιιπι δηϊπιας σοπάτατ ὃς σαρταῖ, ΕΤΥ ΠῚ, 
"6 Π Πα! ςοατι5. αὐυπύσετος, Ηεἴγς. 
Πείγοι, εἰς υὐποπῆϑ7σα). 1άοπὶ Ποτίςιιμι εἱς νογθιιτι αἷς 

Ῥτίοσιι πη Πἰπρτα.Ἰπάουζαέντετο πνέοντες. ΠΟ γο. 
“ἹΠα]τιιηι. Γρ᾽ οπἀἸάτιπι,ἕοττο. 

γαϊἀς Ηαης, μεγάλως πνέων πολύπνοις, ἴῃ ἘΡίστ. ἰερὶ- 
ςοάςπι. 

ν Ῥταρ Ππ πιῖς» Δἀπιίγαπάιις 5 ὁ ἀγαν ϑεῖθ.. ΠΠ44. 
ἰαϑέϊω., ὃζς. ζαϑέων ποταμδμ, (χετούιτι βαπη Π11Π|» 

[τάτις. ζα ϑέρει καύματι. τἴτῖτιο απ» [πη ἘΡΊρτ. οἶδω 
ἐἰν ζα ϑέρει καύματι ϑειλπόυβνΘ- ἐς οσα4α ορίποτ Ηε- 

βαθεῖ ΟΧγτοηὼς ζαϑερὲς 5 ἜΕΧρομςἢ5 ἰτί ἀεὶ ἐρυρως 
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40 ἀοἰϊηοσ:ς Ρατο ἀςοῖρί, ἕως αὐ, {ππ|. ατα πα Ἰσατίο, ἕως γ᾿ 
καρ οδ5 ᾿ ΤῊΣ ἐπ μηρυθῃ 

αὐ μη τῶτο δ᾽ εἰκνύεις, οὐδὲν τῳ κδξιλ» πη] κῶ βουϑῦ Ὡρὸς ἀσεζειαν, Νὰ -ς 
Ζαιγ. το σοπηΡίοχιι ἃ 4 ἱπιρτοτατοιι αἀ!ξειοηάίατη πὰ] Ρέγ- 
ΠοΙοονάιπι μος ἀεπιοπῆτος, "δ᾽ άσπι, ἕως αὖ μὴ λέγονται ταυτὶ- 
ἤρογ ἄτι ποπ ἀϊσιητιγ, (τη δι δι πέϊ. ἕως αὐ μησδὼς πείϑη μὰ 
λόγος» Διυαηα τι γατῖο Ὡ1}1 πλλΠ] ρου πα άος, ἸΝαζδηζοη. οὐ μὴ 
τελέση τε παὴ πύλεις ἕως αὐ ἔλθῃ ὁ ι)ὸς πῇ αἰϑρώπου » ΠΟΠ Ρογαάσιθιι- 
ἰιιοτιτίς οἰεεἴτατος» 1 Ἰατὰ ν οηουῖς ΕΠ τις ποιηϊηῖο: ἢς Ἐταΐ, 
ἕως αὐ φέρη ϑιεγαχοάὸ, ἔδιι ἀτπιπηπιοάὸ οατι5. 'Νάζαηζιξἕως ον αἰα.-- 
φέρηται Πα τ] 4 πὶ γοξοντιιγ, ὅς 5 γποίιις ἀς ργατοτῖτο ἰοιιοπ5, 
δυοιξῇς ὄγημείναντες ἡμέξαςγἕως αἢ ἀφυζείτῃ τὸ πέλαγος, ἀϊιπὶ Ρε- 
ἰθὺς ἀοβοαίτον. (πα Τ᾿ Πη το ἕως αὐ μοίχεται, αια πάτα Ρυ- 
8)πατ, ἕως αβτιμαξξοηιι5, ςαρ. “-Εὐδηρς]} 1οαπηὶδ. ὁ πατήρ μου ἕως 
αξτι ἐργάζεται,ν τς αὰ μος τεπιρότι5. ἕως ὅτε, φιουίαις Χο- 
ΠΟΡΒΟη. ἕως πότεφαιιοιίσιιο τα οτνν [ψιόφαο. ἕως ρτο ὥς; 
σάρ.Στρτο 4. οριπι. ἕως Οςῃϊτίμο αἰϊαιιλπάο ἐππρίτιγ,Α- 
τητοτ ἐς πλιά ο έως θα κλέοις συλών αὐ ςοἸ πιπας νἴψας Ησοτ- 
οἰιΠ 15. ἕως τιν ὃςον απο ἀ ἰἸαιιοῖτι του πτίπιπι, ἕως πὶ σύμερον,ν [- 
ις ἴῃ Βοάτογηιπι ἀΐςη), ἕως σου καταζια ὥιησῃ. νίχις χά 1η- 
ἔογηιτι ἀοργΙΠΊοΓ 15. Ματτῃ.9. ἕως ὅ, ἀοπος ον (ποηιιο;, νίψις 

ἀιιπι»αιιοα 4. αιιοδὰ νίαχιις, (απὸ, ἤς, ἕως ῥ ἕως ᾧ ἀπέδεξαν, οπες 
ἐχροἤιογιητ, εγοάοτ. ἕως ὅτε εἰ ἐν σῇ ὁδῷ ἀππη 65 ΠΥ], (Ρ. 
ς. Επαη 5. Μδττῇ. ἕως τῷ σκάψω, ἄθηςς ξοάοτο,αρ.15.Επ4π.1πς. 
ἕως τάτε Ὡρρέρχεται. ἕως αὐ ὁ μυκτιρ ξωῶρε χά ἀυτῶ 5 ΘΑΤΟΠῺ5 πιοτρὶ- 

Τα Τ  ΠΙΑΓΟ ΠΝ οἷτι5. Ῥγοπια!ςῖς ἐχτατ. Ατττος. 9. Α Ὠΐπι. 

Ἑωστο ΡΟΡ1}1. Α ΟΠ ρ τί πλιι5 νοὶ ὠϑ ως ὃς ἰωσμαις ΡΕΪις Πιπ»ρτο 
ὦσαι ὃς ὥσμα,ἰάηιις Ατιϊςέ, 

Ἑ ὥστεντο, ΓΕ ΡῚ] οτιιησ. 
Ἑωσφόρρς.». ὁ» [οἱ ξοτοίξο 114 πηατητίηα,, ΗΠ άπς ὦ ΤῊοοσοη.ἢ- 

Τυπιπὶ ἡδιξ καὶ ἀἰφραίου ξαςῖτ 7 ἰςέρα τίκτεν ἑωσφέρον ἐριδϑύεια, ἐπεὶ αἱπὲ 
τί) ἕω αἰατελλει. ἑωσφόρος γὁ ἕσπερος. Ὀ]ατο ἐς Γερ ΤΙ οἴτιιγ ὃς φω- 
σφο ρος, ΟἸοοπιςά. [10.1. ε 

Ἑ᾿ωυ τον. ΓΟηϊ σὸς Ρτο ἑαυτὸν, 5:14, ἑωυτὸν τρότερον γγυύ μῆνον τἴζον σῦτον 
φυλείοσοντες ἡ ἰσαν, ΟὈ οτΠᾶτο; Οἱ ΡγΊῺ5 τοπιιογδητ, ἰτίηοτε ἃ- 

διογαητ; Ἡεγοόάοτς, 

ζαιὸς Ης  Πἶο ἁυζῆοῦο οἰδ ρι(δἰς ἤρεοῖες. 
Ζακαλλης »ε9-γὁ γὴ ἡ» ἔοτπιο ἤι5, Ρογρι οθογ. 
᾿“ζακελτίδες οἰιστ τ ῖτο Πηριια Βα οτίξα πὶ παῖς ΑἙπεη. 110. 9. 

σαὶ κολοκιώτας ζακελτίδας καλεῖ ὅτι!» Υ] γ»γίυλίδες,, γάρ ντ νας 

ετίαπι οί  Β15. 
χακορίας  οπογῖς [φογ] Π οἰ. 
χάκορρε, δ γα η γα νεωκόρος ἱερειδναρ ἀἸταιις ἱἐρεῖς τε κα ζακόροι ϑεών, [ἃ-- 

εοτγάοτος ἃς τοπιρίοτιμπτι ἀ 41165 5 ΡΊπτατο, ἴπ Ομ}. ΠΙςίταν ὃς 
διάκορος. ὁ γὸ Ζα δεὶν δππτατικὲν θη, αὐτι τῆς διαὶ τρρϑέσεως τίϑεταντοἱ 

γὃ ἀολεῖς κἡ αὐ ικοὶ τὸ ζα, δια χέγουσιν 5 ὡς ζαξαλλειν, ἢτ αὖος τὸ ζα, 

αιιοι ΡΟΠΙΤΙΓ ῬΓΟ δια δίς κορεῖν τὸ καϑ'αΐβειν ; ἰτ6ΠῈ} ΘΌΠΕΓΑΙΝΤΕΓ 
Ἐλυλα 5» παϊ πα Ἐον ἴσα πιϊη γα ξασλας ἀπάγητη ταὶ πα ἴοτῖο ἴῃ 
ψογγοη ας ριιγσαπάτίαις δα τε ντἰπλιῖν. Ἐτγαιοΐ. 

χακοτίθ-,5, βατί οἴ ςἨ, ναἰάς ̓ τασιιηάιίς, Ηοπι. Π1α 4, γ, φαίης κἂν ζάμ- 
τον τιγαί εἰμι μῆμα),ἱ.ποΐνυ ὀργίλον. 

χακουυϑίδες αἱ,οισιγ οἴτα, Η ἰν οἢ, 
χάκιωϑθ...,),ΖΑςγ πυμιι5οἴπία]α ἐπ ππατὶ Τοηΐο. ᾽ 
ακχών, ςαρῖτο ν]τίπιο Ρατδ! ρ. τῆσ' οἴκων ἀυτ τ οἦδ' ζακχιν ἀυτᾷ αὶ δ 

υπξρώων κὶ ΤΥ ἐστοϑηκοδνοδεςν Ὁ] Τατπὰ ςο!]ατιοσιιπι σαση σι} ὃς 

οὐδ ουοτίιπι » ὅζς. [δ ρογερτίηα νῸΧ δα οἱξ γε] φογπιρτα ἐκ 

Ἡξρθιδῖοο σλιζας ἢ: 
χάλα, ΠΕ οἢ. ϑυρυ(ι- τα πλ α τις. 
Ζαλαίνω, ἀεπιεπτουνϊηξατιιο. 
χάλάκες, οἱ, ΜΠ [τίς ος,Θομ] 1 τογγοίἔγοσ.. 
χαλεύδει, ΕἸ (εἶν. οχ Ροπὶτ κενοῦ πτοιις, ἀρῖτα, : 

χάλεια,ας, ἢ, ΖΑ ΠΑ, Πεγθα. ας: δέ ἰαπιγιις ΑΙεχαπάγί μα, Ὀιοίςζογιά, 

ΠΡτὸ 4. ὑο λα 
Ζαλδῦ , ΗοΙγοΒ 5 μιμοῦ) ἱπιῖτατο Πογῖςς 

ζιλόως ἘΠ Ψ ᾿ 

χάλόκ., Ζαϊουςιις; Ργορυῖιπι νἰγὶ Ἰεσιιηϑίατοτῖς Ἐρίχόρηνπο- 

τι μ»Ρ᾽ατατ. πη ἸΝ τη. 
Ζαλη,"ςγ"7" ζάλα, τῷρο[ϊ45. 

Ρτὸ ζολοῦ ααι]ατο ἃ 

ταγθο: βιυξιπατίο: ργοςς |4,Ηατιι5» ἄ- 

{τϊη.1π ἘρΠῈ.Ζάλυ Εἰγπιοίορ. χροπῖς τω προς ἀτλλάν το ΠᾺ, 

ἰοῦ σώρα χίω πὰ ἀέρος ἡ τὸς ϑαλάοσας. ον οΒο
ν οὶ ὃ Ζαλν (Ἰπαμ1τ) 

δσυςροφὴ αὐέμων μεγάλ ων ἐτίοι δὲ μετοὶ ὀμέρε πνοὴ» τῶρα χὴ ὑδάπων 5 Υ 

κλογδ ζάλην εἶ μεγάλη ένα, αϑοαὶ τὸ σφόδρα ἀλέζεδτο 1) συφρεφέ- 

τι! τὸν αὖε χονον εἶ οἴϑα τὸ ζέειν τίω λα. εν 

Ζάλρμζῷ τος» “5 ὁγ ζατίπι5 ἀρ ῬΑΡ 19 ἴῃ 00 Ρ᾽ίζο5 ἀρροπιητατε 

ἰϊᾶς ζαμό ελον,τρυλίον. ἘΠ ΕἰΥΟ. 
κάλ :2,1άςπι ρσορὲ αι!οῦ ζάλη ἀαιια αϑὶτατα διβιιξευλης. Νίολη. 

ὥὩ. τὰ 

κα, Όἐ Ψ 



684 ΧΑ 
ὙΒοτῖασ, ἐκ ποταμοΐο χιπ ὧν ζάλον εἰχυόεγτα ὙὈΪ (ζΠοἱ]. ὀχροηίτ 
βορῦερωώθε: κύμα, Ἢ οαπάσην ισαιις ᾿ς ρίσις Ρατείςρ. ζεκόω 
σανβιαξευαής ὅτο ζαλυΐστο, τα πῃ ἃ ζαλάα, ἡ μφὶ ἢ γύοις μερί 
ζωλό ὡσον πέριξ βίξοιϑ ὃε χίλαζα πῇ οἵιπὴ ἱο ο ταίτε πα] ὶς χεῖμα- 
Θινὸν ς᾽ ἰφουστυ αι ὃς του 9- ζαλόεν πέριξ βἐξρισεν αἴἴοτε Ῥτο ῥίγει 
χαλέπὼ τώτῳ σειυέχεταιν Ὀἱ ἀοτα ἰχος ζαλφενγὰ πα (οι πὸ ζαλό- 
εἰς Πσηϊπσαηξο ργοςο οις»ν οἱ βιπιξλιιο ἢι-. 

Ζαμαιφίτηςοἀτεὶ [ΟἹ τη τα; 4πππὶ Ποῃ πὰρ γειιογοητια {ιαάαπι αἷιϊ- 

4011 ΠΟΤῚ ΠΑΓΠ115 νῖτὰ ξαπέξιιπ » πα Π να άς Ὀοατιις : ἕο" οἰς 
τεσοτάατιοπὶς νερὸ ἀϊοίταν. ὀγπεῖ, ὅς 411] ἀριιἱ σταςος Τ᾿ ςο 
Ἰοσ ἀϊοσιμλτ μσχᾳράτης, 

ἌΣ ΡΣ Ζαιῃ θα χ᾽, το 5 γιυρὸ νοσαπητς 1 [ἶρις ἔγιιτοχ τορὶὰ - 
Τ 59.115 τος οὐουατιιϑ ἘΣ 4πὸ πη θδοίπιμαι οοιμτι Ῥατα- 
Ῥατιγ.Ζ ὠμόακ Θ- ἢν πιεπεῖο ἴῃ [δγτῖ5 Ὠιοίζοτ. τέρα ὄυποείςων. ἃ - 
πϊσοπηα [.5Ὁ.σαρ.619.Γχπιρασιιπὶ ν οςατ. 
Ζαμθύκη με: ἡϊ αἰ ττιιπτσπτιιπῃ πλιιςιιπιν Τατιὸ ττῖδη σα]πη, ἴα πι-- 

δεςα. 
ζαμέλης.: Θ᾽ Ποίγομ ας μέγα μέλ Ὁ» ἔχων, ἴτε μεγάλως παποιϑ'ὼ;γ6 μι- 

ψυχθ- ἴῃ 41 Ροβετίοτς ἢ Πρηϊολτίοης ἀϊοῖτιις ρότῖις ζαμῆυς 
{εἰ΄ ζαμίνν, εὰ μ,». 

Ζαμδυτως μιήσω, πιασπανὶ ἅρο; ΓΕ 5 ἰπτεηάο. ἱ πον γαϊίς Ἰγάτιῖς 
{ππ᾿. Ἔ Πλῆ; 1π ὙΒοορ. γείνατο, νὴ ζα μήρησε κὶ ἄρεσεν ᾧ οὐδοτοίτῃ, 

Ζαμνὴς.ἐθ., ὁ, τοδαϊειιδοἰγασιιπάιις, γε λοπιςης, ἔιγοης, ἕατίδιιη- 
ἅιις. δμ λόγο βΟΓβγαιῖς τιιππ οσφαρι!α ϑορμοςί. 1. βαροὲ, δὺ- 

σμϑυἡ:. ζαρβρης κεεαυνὴν οἰ, νοΠοπιεης δεϊπιροτιιοῆις βυϊπιεη. 
1ιαἴρατὶ5. 

“αν, ζενὸς»ΠιρΊτοτ οτὶςὸ, 
"κανίδες; ΗΠ οἰν (ἢ. ἡ γεμονίδες, ἀιχέξγῖςος ἄϊισε5. 
απεδον, [τι Ραυ πποητιι πη στ [Ὁ]. μέγα ἔσαφΘ’, Ἡς εἰ, 
“Ζαπετιον, ἴῃ μόο (Θ-͵ 
Ζαπήρμεν. Σ Ὁ ΒΟ τις, Ῥγατρί πριιΐς. 
Ζαπλρϑλε9 6. δ οὴ ἱπαΐτης, σορίοΠις. δι 4.ἐχροηυ μέτρον, ἄπειρον 

ἴῃ πος ΒΡΊρΥ. Στωσί χορον ζαπληϑὲς ἀμέτρητον τ ́ ὅμα μούσης, 

Ζαπλυτεῖν ται ται αἀϊτοίζογς;, ΟΒεγίοιζ. Οουγίμτίνσαρ. τς. δ ζα- 
πλιτουώτων τὶς φυγνὴς ιῶ. 

Ζιπλετίθυ,ν, ὅς γα] ἀὸ ἀἴι1.5. 411 ΠΠπ119. 
καπίτνοναϊδοδίνακ,πίβηου ῬοτοΟΥ, 
ἀβαξ,κερριοης Ευδατα αριά Ζιοια παϊιέγασίο Ῥετίενς Οτςς!»4- 
1ο ποπήίπο Οδρβάγειι5. Ποῖτις ἴῃ ΠΥ ΟΡΉΓ, μυχουρε χοιραάφων 
ζάεκξ. 

Ζερῦτις. ἡ, Δ ηα ἀρι4 Ῥενίᾳς. 
Ζαεῤίθε)αυις βοῦτι5 τὰ ραςοῖ ΠΠ πταὺς ὄρνεον αὐπτικτικὸννγτ ἱπααῖς Επτιρὶά, 

Ξο μοι (αἰξινηάε Ἰρίς Επτῖρ, ἐπεζύῤει σφὶγξ αὑπαγῶσι πόλινινἸήςη- 
ἄσττιταῖποη ης α{Ππ4 ἐπζοις Ῥοπτιιπὶ ἤτ ρτοὸ ἐπεβαῴει. (Ὁ 
πη ζοξέω Πρηϊῆσδητο 5ἴαμο» ἘΕΕΣΟΣ ΟΣ ῬΓΘΠΊΟ 5 νεζίρεϑρον Ῥτο 

βέρεϑρον ἀεὶ σοαν ῬΟΥΙΠΊῈ5 Σ Ρ Γαδ ουτὶ πὶ στὰ πα ]Δ πν Θῖτι5 αιιῖ5 
πηρητὶοηοῖη 4Π1δ᾽ γερογίαπι (μια: λαῤος ΡΟΥΠΔ5 πο πὶ ἐπ άτΕΓ, 

᾿ζα τό στε, οτὶςὰ ΡγῸ ζυτᾶσα, Η εἴν ς ἢ, 
χατράπυς Ποῖν ςἢ.ο ἡ βασιλ δὺς» τοΧ» ξοτγίλη ὕτο σωτράπος, 
χαπρδϑω,}} ῥ᾽ ἤτγιηο τογαιιςο, ἐν μύλων, βασωνίζω, δι, τά φ πὶ ἃ τε - 

{άτιγ Ετγηιοίΐορ. 481. δτῖαπη δά ϊτ οἴϊε ἐτὸ σὲ ζυτρεις αιοά Ἁ- 

Ρυά Ιοπο5 ἢ Πρπίῆςει τὸ βασανις ἥφκον. Γοχῖσατη τπςῦ νϑδιις νῸ]Ὸ 
ες αἴδα, τὸ ζα. Φρίἰτατίσοη τὸ ̓ σέῳ πο εἰζ φοξοιζμι ν πἀς προ 
πῇ τῷ ἁ εἰς ἢ ἀἰς) ζυτρέϊον τὸ εἶα δόλων δεσμωτήριον : αιοηίΐχῃι [δ] 
εδεσιββύοντο οἱ δούλοι, 

Ζατρεφὶς, ((9., ὁ χὶ ὑΓρ τ πατι!5οΡ᾽ πρ1115; θη πατζγίτιις.δντραφής, 

, Ζατωώτσαι. διι1α: φράσαι: ἰεϊἀξτιπαιις Ἡεΐνομιο 41 ἐχροηῖς ετί3πὶ 
φωριώσαι ζυμε"ὃσ το υὐπτογοῦ σαι» Ρτο 410 ἤπρτα Ζαγαῖσαι, Ἐτγ τη. 
αιιοηῖς ζετώσωι ο[Ἐ τὸ φεάσαι. δὲ ζατω τὸ φράζω. 

Ζατείκιον, «ἀἰοῖτιι κοινολέκτως 9 [ππ{τς 1Πς 4ἀε {0 το Ποχτε ὙΠεο- 
ΟΥΑτΕΙΝ εἰδ' “5. Πα] ἢ 8. κἡ φδύγει φιλέον τεῦς κ᾿ ὦ φιλέογτει διώκει κὶ τὸν 
ἀπὸ γραν κοῖς κινέῖ λίϑενιντάς Τπτεγρον1άς ρατοξηγίαπα ἀρ }}0]- 
᾿Ιπιο οι νικῶ τὸν ἐφ᾽ ἱερώς. 

Ζχφε)ὶ τοὐΡΙςπαϊάιι5. 
Ζαφελ ς,ἐὉ., ὁ κα καὶ ὙΠαρ χα Ίοιι9, ἀἰφελής. φε}1. ὃς αἥἀιιοτ.ζαφε.- 
Πα τ πτίγυ ἐφελώς, Ηείγς, γοτγὸ ἰοηρὸ ἀϊιοτίας ᾿ς πραϊ- 
Πεατίοπος τγιδεῖτι ηαΠὶ ζαφελεῖς οἱ οἵϊ ἄγαν σκληρὸν. ἄγειν, ϑυμώ- 
δι: :(ἰεἰδέπηημς ζαφελωών,μεγαλοκότωςλ το πὴ μεγίλως κῥνξημϑμον, ἰου- 
δόντος ΠΝ πολύφλογον ἀπο Ἡείνοὶν. (δαυῖταν Ἐτγιμο!. τγδάϊς 
ΘΠ ΠῚ ζάφελον Ρεγ ἴγῃφοροπ ἀϊςεὶ φιαῇ ξαύριλον αῆρᾳ τὰ ζᾶ νὰ το 

ὀφέγλω τὸ αὐξω,ντ ἤτ ἰ ἄγαν ἠυξηνν.. τάφόαιοὶ ἰοζυρὸς σφοδιροι. ἐ- 
πίμονίθ-, Εοπλοτ,ν είτιιν ὄθαζαφυλίθ- ἃς δθηζαφελώς ᾿άαιις εἰς γα, Γ- 
Πα ἀ.τ ἃς Οὐ. 3. 

Ζαφλεγιὶ ς εἴ. ὁ τνπλαρΉΔΠἸΠλι5, να ἀς ἀτάσηϑον αἰάονγσοης. ΕΟ. 
1Π|α 4. φι ἐς Ποπιϊπι.ζαφλεγέες τελ  ϑούσιν αῤέρης καρπὸν ὁ ΠΣ τ άπ 
ΤΟΥΡΤ, μεγάλως ἔνϑερμοι. ἐγεργεῖς ρας 6401.}. μωροὶ Ὁ αὐξανο μίμοι. 

Ζάρορίθυ, Ἡοΐν ΟΠ πολυφωθυ: ἀβ γοητὶ ὃς ζαφυρή σαὶ ΡγῸ μεγίλως Φορ- 
πίσα). 

αχ (οὐ οἰ ἀοττ ζωύία, Παρ πα, Τοσπιηις 
ΖΦ ἀχολθο,ν, ὁ ἰγασιπί 5. 
Ζαχεεὲς, ἐουρὸν, ἀὔχρυςον, Ηςίνομ, 
Ζαχεένν, ἰχυρών,ἐν πὰς μοχις ἐρζυρως πνεόντων μεγαλωὲ ἐμπελαζόντων» 

ζαχριεῖς που χρειώδιειρν ζαχρειών μειγίλχως ἔδεκει μέμων τηοόο ἱ ἐρίταγ 

πάχρυσοι ὁ ἡ ἡ ναἰ ἀὸ διιγθιι5. ἄλιι65 πη τς ὌΝ ΥῚ 
Ζ'ω,μοήσω ὙΠ να ἸΠΟΥΥ ἐσ ΟΣ ἸΝ οαττ. ἀὈ ΓΟ]. ζῶ δεδοικὼ, 

᾿ Φλίοις δἰ ἔχω τα γτ ἢτ ἃ ἔζης ἴάοπι τεὶ βεξιωνάσα, χα τ 

Ε΄ Αἱ τειὰ ας ἡ ποτε σοπαυζοᾶ ίρεἶτα, Ρ]Ίη. ὕχ 

Ζεγίρκες» ΖΟΡΟΓΙ65 : ἢς ἀἸ ΟἸΠΏ ΓΕ ΠΔΠΓΕ 5 1 ἈΠῖςα, ΒΝ 

Ζείδωρίδυ, τὸ ζη δώ ρος αν. [οττ}}}5»ἔσγαχοα νατατη γΕῈ]15, 

Ζειδβ(Ἰπαιιῖς Ἡεῖνο. γοὶ δ εἴ δὸς χηιᾶγθν, οἱ ὃ ζώνμω, Ἷ 

Ζειρεῖ Ἵν Ποίν Τἢ.ο αὐφ, ματοποιεῖν»ζείρη.νἱάς ἱ ἴῃ ζειρρὲ 
Ζειεϑν» ΕΠ εἰν ἢ ο{Ὁ ποικίλον γαγ πγυν απο εἰ ἔζειρρν. τ, ζα, 

Ζειφοφὄῦρφο, νἱάς ἴῃ ζειροὶ . αν πιά οῃο τα ἀἰςὶ 

χείω. 'εοζέω,ΕΠισον θυ Πονίζαεεο, να 1.4. Ἐρΐρτ: 

ξένω, ἰλοῖο, Η είν ΟΠ. δὲ Ἐτγπποί. 
2ε “ισγατογτὸ,βεςοϑηῖο, ζέωαα ἀψινϑίε,οοφα αὐῇηι ̓ 

Ζ)έ ον σα ΠΤ ἀιιπι: πἰραὶ τὸ ζέω, Εν ΠῚ, 
Ζέννυυι, ὲ ζεννύω, ἔστεις ξαοἱο»ἐοτιιοητὶ ἀσιια ςοαιιο 

Ζεῦπυρον.αΣΗοτὸ το ςουϊἀς,γοσαπε ἴῃ Βγτμιπὶ 

Ζέμεϑρο να ρεδδιὴ οὲ ἀἰοίειιτ ρσὸ Βέρεϑρον, ἵν Βέρα ; 

έσις,ιυς, ἡ ΠῚ Ὁ ΟτΟ θα ΠΠτῖο. ζέσις τῷ πινϑύνατος, ΕΤΟΥΣ 

Ζεφολυσία, ας κὶ ἡ Ποτῖο χιιαΣ τίη ἀ4ια βοσισητο, 
Ζεές᾿ος. ὦ ἢ ον ΠΗ, βογα οἔαξιας, απ] ἐοτδυήτοσο να 

δι γάρ ον κς τὸ ρα τι] πὶ {π|91}1}. τοὶ ζάυγάρεα, ΡΙΝ]οίτατΝ 

Ζϑυγῴτηρ, ΤΟΙΟρ ἐς Αητῖα. 76) γώτηρας ἱρζούντας ἀἰχῖς Ἰοταὶ 

χῆ { 

ἃ ζω δὲ χείω, τὸ δ: πίπθω το ἀο. ἃ ζὰ δι χορ γε τας ς 
ὃς ἕοτς ἐἰς ααἰΠ τύ 515. δ γος Ὑ[αγρατας { τλασῃ 
Ῥότα ἴσγιῖης ὃς ἰππιδάπητ. ἢ 

ποτῶν Ρίατο ἐς ἔ ον. ζμῦ ἐφϑόνως νἴποτο 1ῃ ΠιΆσ ἢ 
αὐναηῆπεῖα,Χοπορί. ζιὦ πὸ “ γῆς. ζιωῶ ἐστὸ πῆμ δὲ 
ὁ ἔοτο τά ϊοϊαϊι. Ἡοτοάοτις ποῃ (Ὁ]τπ οὔ ἀπὸ ἴὰ 
οὔατα οὐππὶ τῖῦ, [ογι θ6 Π 5 ζώον τοὶ οἷξ ὕλης ἀπκίας, ἢς Τὶ 

νηποτς οχ ταρτοῖαῖ απο ὙΠεορηῖς ἀἰχιτ ζὰῦν 
αἰαὶ ἀϊσυθῖς ράτιιο ναι ογς, Αὐϊβοτο ἴῃ Ῥο τῆς, ἐκ ἦδι 
ζν,]οππο πῆ. οχ αἰτς γῖτς ἀξαδιιτοῖ, διὰ τὸν ἐ ζλλον βίον 
ῬΓῸ ἐπ ΗΝ μων αἱ ἐ τὐπ 98 χρῶμαι οἷς ἔχω βιξλίοις: ρὶ 

᾿Ασειίατιιιο βίον, ῬΊΑτο ἴῃ ΟΡ τ ζῶσι ῥίον ἑαυτοῖς αὐ 
Πδϊ ὅτατατα νἰπιιητ,οἱ ζῶντες. νἱοητο5»᾽α οἵδ, ἀπ} 
γεφ. κἄν 2 ζῶντας πὐδεφλύ ειοἱ «δὺ πλυδίοις, ζώσας συμῴφουραι 

ς Ἐπ υᾷς ᾿ 53: 
ξα- ἀσφαλεῖ ςγδδὶ Ἰαπ]ώτοις ΘΟΡΒος. ζήσεις πης. Βα 
αἴξογο Ῥτὸ νυ} ΠολθῚ5 πλο. 

ταῖσι Θοποτιπι οἴτον πα Ππιρὶ εχ αίτενα ἴῃ σουηϊηῖς 
σταπα δῖπα ταηξϊα Βοτῖτ. Ὁ τὰ δίκοκκΘ: αἰοίτιιτ, ΠῚ 
114. ἀρ Η!ρροοτγ. ζέας 7 Οαἴξηι ροτ ὀλύρμς ΕΧΡΟῸ 

ὃς οἴγτάπι ἰάςιη εἴς οἴπεπαῖς Ἡετοάοτας, ΡΠ Ιη ἰ ίσι 
[δπνέη νοσδης, Οἰ γγάτη γογὸ ατἰποαπι,ιοά ΟλΠῚ δ 
ξπικηοπτὶ μοηιι5, Αἰο!ερίαψες ἀρυ Θα!ςη. 16.9.0) 
δ᾽ καλῆσι ζευν αἰληλεσ δου ἱπαημιϊςηδ»ίατ ἃς Ζολτῃ 1άοπὶ εἰ 
τάτιᾶς ετἰαῖτι ἔτ] ἴῃ Αέργρτο οἶγτα σοπῆς! ἰ4επι] 
110.18. ργορτιὸ ταπιοη ἔαγ οχ ἔππιππδτο βοθατ, δι οχ ἢ Ἴ 
νἱάς χονδρθο Ὀἰοαν Γα]1ζέαν Γατιπὸ ἀϊοῖ Κ 5114 
ζέαν ἴτις ζειαὺς πο5 νο] ἔλτον οἱ σρῆτι! [τα ]ῖς Ρᾶππο 
τποης {ρῖςαδι [ρεϊτάπησας ἔπεισε, δας Εἴεῖοπ, : 
ἀκ δον Ποῖ ο.) οἱ μὴρ σέτω εἰδὺε, οἱ ὃ ταὶ ἀλυύρας, τι 

φιοίδαῃι ἔγασηοηεὶ ἤρεοῖς5 εἰν Ἐρδενος ΑἸ1ου 4 
λυρᾳ. Ζέα ἀριὶ Αὐποοϊςηίος ἀἰϊοίτιτ οεατι ἡ χα, 
σι άαπι Ϊπ Ῥίναο Σπθπὸ κορστα τὶ ζοιαξ τοίτο Ηεγ οι 
ἐϊχί ὃ ὁ πειραγειὲ λιμῆψας τρεῖς κλεις ιδ ΕἸϊοτοοῖοο! Ἶ 

«αὶ ξεδτιοιτβτὶς Πρα δυὸ τὸ ςἐμα ἀφθῆς μες ὸν νὼ ἡ 
μετέωρ Θ- καὶ ϑερμυὴ τὸ μαλακὶνν Βὲ “ξγίατα Ῥατς οΥἵϑ ἤρι 

Ἡετγοάος. 1.4. ζεγερία!. Η εἰν οἰ. μνῶν γγύφ.. 

β, τένε ὃ ζείδωρος ἄρουρα, 1.αἸτια τε} 115, ἡ τὰ ρὸς 
γῆν τοῦτα Πιρραάίταη5 σιια δε νἱέξιιπ) σοπ οσιη 
φερέσβιδοτὰ νεῖθο ζιώ, σιοὰ φηιάδηι Βοποτα]ηις οὔ 
τεῆι ἀεγιατ, Σπὸ τὶ ζειαξ. ,ὰ Προ ται]ιτο ἀρτῆις 
Ἐγασοητατη ̓ πΠποητπ} πουΐπος γο σ σΔΏΓΗΓ, 
ἀϊχῖς Νοηπιις ἐς απ νἰἰῆςα. 

ὄπιζόλωον 7. ἃ ὠμῶν φορέμθυον ἐοικὸς ἐφα πη (δι, τὴ ἡ οφ το 

ϑεόπομπθ. καὶ χίθ'.πτοχ ταπτρα ἱρίδ ζρ» ἀβοιτ Ρτο 
διὰδ ἡμα, ἀρια σι ΠἀΟΠῚ ἰσρΊτιιν ζειρᾳ πὶ πὴς ἱμάτιόν τισ 
ζειοὺὶ νῦ νϊἀοταγ 4ιο πολ} οἵδε αἴπιης δόλιον 
ΠΝ: Αἰ1) αὐτᾶ σόπιις ἀπαῖς 1 ὃς ἰἀβιηαπα, 
ΦῸΛ. ζειροφέρρις αῇξουτ ρτὸ χιτωνοφόρρις, 

εἶδος ςαφυλᾷς. ὝΜΗ 

Ηεῦ ἢ. Γς 

πολυασερέων αἰγαρίωμων, ἃζ στην Ασοιιίατ, [0.1 .Αρὸ 
ἔτι δὰ ετὸ μουν ον ἀκτιν.. Ἃ οἵ ̓  σιδυρείης ἐλαίασκο 

οἷο πυρὺς ζείασαν ἀὐύπτμίω, - ἥ 

2.ῬτΟῦ]. διατί τὸ ὠδγ- ἀπ] μῆμον ῥη γνυ ταὶ, ἐκ ἔτι ἢ τὴ 
αι δι. ΠἸοπσυχιιοί ἴπ ἀαιια ξογιθητι «ἀεςοααίτι 

ΠῚ] χατη (ςοἴεπη. » 

ἰτιάσι ΗΠ ἡ ἐδ, ζέρεσρα ἤππτ βάραθρα, κοῖλοι τόποις, ἣ 

αἰεσραν θυ; ἐψημῆθ., ζες ὃν ὕδωρ, ὈΙοίς. ἴπ ΗΙΡΡ ἃ 
ζεςολασία, οτῖο σαἸ 4α ὃς ἤπιε φατια’,ἱη ΑΡΟΟΑΪ, 
χρὸς εἴης ἡ ἼΣ ἐστὸς γτΠαπὶ ΓΙ ΡΊ τις οἴς,απς ἔα ἀπ. 

ἴα. ἀφο, 



ΞΡΕ 
ν ἣν 
: ΜΙ τρ δι πρία Ολτο, ζωκτῆρᾳς ἱμαντοσδέσμοις, Ἐπ- 

Θροιπ μα μη ζϑυκπή θα ρον ο] ζουγωτήρας, 
διγνλάτης 40] ὈΟιι65 ἂρ ἰτγογροίκορ, Τὰ [ἘΪςι155. 154 - 
11. ᾿ 
πουχαγᾶσο δοιος νο] ἀπ πο ΠΝ οαττια Ὁ Πιτ ζῶ- 

τ Ἡ εἰν ἢ. μετα ζω της ἐὐΐοχ 9-. 
τι τήμυα αιιοι ἀὰ ΠῚ ἴῃ Ατῆςη. ΤΟΡ. ΠΑΠῚ ἴῃ 4.τ- 

τ ἀϊπἰηέϊα, ᾿πηυῖτ Η ον οἢ, νἠάς ζόνγέται, δὶς διι 144: 
τὸ τῷ ζ γίτα τέλ΄9. Δριὶ Ἐτγ πιο]. ζυυγίστόν {ςτἰρ τῶ οἰ 

ΠῚ Ἰτιάοπ οἷο «1 οἷς ὁ ἐτέλει ὁ ζαϊ γίτης. 
τατισνιι0 αἰεὶ ξξιισ, Ἐτ ζδυγῖται.τοττῖ] σοπ[5 πο πιῖπος 

ςφοἱοηΐῖς. ζάνγεται οἱ σὰ τρίτου τιμκήρεσετος ὠγο ρμ(φὐ ὕϑιηστεν, 

εἰ] “ἔπις Βοπαῖπος νοσατι ἤμην ἴα τορι ίῖςα Ατἰῖε- 
τας, ἴπ δοίοπς ὲκ εἶχ ζϑυγιτ σαὶ ἀρχαὶ κοτέςησε, οΧχ 
παρ! [ἔγατιι5. ΑὙἸ ποτ. Π0.2. ΡΟ] τ. {ἰς ητί υμ5 1ῃ- 
χ σοπῆι ᾿π 5 τιιπη, [οἰ] ςοῖ Εἰς οταῖ Τοοιιπάτις οςα- 

σης η Ρτω]οςντ ὅλες ἀτυς ] πτατ.λ ΡΟΪ]ΟρΡ. 
γοσατιγ ἃ ΤΒοορ αν Πἶ5. 4. ἀς αἰ ποτα δείγριςαρ. 

πὶις : ἀς πὸ ἴτα ΡΠ 11.18.16. ς.36. ρτοἢοιιητ τα 
πὶ Δι Ρ τυ Ἰποιτι δ ν οσαπτιιν Ζοιρῖταν : ὃς ἐι0 - 

τὶς ὙτιιΠι τ ΠΟΙ ΡῸ5 5 Ὁ ἱρίο Πηρ]ἰοῖτοῦ ν οσατιιγ 
χατιπάο. Αἰοιιρατογί ναι δ᾽ ἀςπλγατιιπάο. ἃ 
ἰαιιάατὶ ΠΠ πη. ἴτὰ νογὸ πας ἀγα πά]ηὶς ἰρεοῖος ἀϊέζα 

ποιΐεν οἴου γι1}15 ἃς ἀσσοπιπιθίζατα. Εταπτ διι- 
Ἰθιῖς σοπηϊηιίςμιο εἰ δ115»σοιπραξγα ᾿πτογποα 8. 

ητὰ αὐ ̓ πο]αἴος σαητιις Ἰάσπη ἢ 11 τι15. μμετοιφορικώς 
Ῥτῖτις 4111 4. Ππ| ὐπλςτως κα ύχϑιωυ, ΠΠῚΡΠΙοΊ σις τ Πσα 

ἡ δ᾽ εἰς αὶ πλαίσιν μετέζησεαν,ντ ἸΙοααίτιν ΤΠοοργα- 
εἱ γε ΕἸτηΐτις ρο Ἐχυαιιν νατίετας ἀσος [τ δὲ ὁάητιις 
1 τἰ δ᾽] 4113 τοη 5 δὲ ΠΡ Ιοχ [αθταῖ, ραιςό4; 
ἑδριιά Ἡογαγιςντηξζα οἱξ οὐ σμαῖςο : ἃς ἰητοτ- 
τη σοπί δία ἤτις ἴπ|545) μος εἰἴϊ, ζδ)γη» νπάς 

ταῖς αττι σία μι. ΤΟ μγαξ, οἴτατο Ιοςο » τίω σ᾽ 
Δ ἰἴνιων. τινας ὃ ὅλως ἐκ ἔχέν 5 οἷς Κη πωροσοιγρρδύκ-- 

εἶς ὧν οὔιςα μὴ φωσί τιγες γῆρε ὅτε ταὶ ζῥύγ».Ὀ]λητα5 Δα - 
οὐπούῖοα [ἀπεῖπε , αττ οπηπῖπο Ὠμ [1 ἤρα ἀμ 

αἴδιι5. αἰπς ογάπτ ἀγπισσῆθηγα αὐ Το Ὃς σαπ- 
1 ἀατπον ταις 'π ςοάοπι οἴτατὶ οροτὶς ΠΠΌτο ἃς 
τοδέλτετ α υἷι οὐεῦ ἔϊ), Τ᾽ μεσογονίων τορϑς τἰσὶ ζδυγοποιΐαν 

πὰ μέσα. μαλακώτα τοι δι ἐχίν ζ8.)» τοὶ τρῆς «δὺ 

,ἴ ριορεπάθης ἃ τισοιπίης ἱπάς δοίη ς0111 4πι- 
Ργς {0 1, ἸΠ] 12 Π| ΤΠ πλφητα σοΙ απὶ ἐπηιτεῦς. [κ- 

ἣν ἵπποις τῇ ζϑ, γλῃ"ὲ τὸ αὐμα ὅγεσοϑυάζειν, ῬΟ]].110. 
ζυγν, ὑφ᾽ ἃ ὑπ άγοντω οἱ ἵπποις ζεύγλαι. Σ 14. τὸ ἐἴκρον 
δ ντίϑησι «δὺ τραχήλοις τοὶ ζύα. 
ΓΕΠῚ 19, 
το Τα . ΠῚ» ΡΟ ΠΝ» ΟΟἸ Ι σατί ον ΤΙ 8 δγτίς. [.4- 

ομτο, ἐῤῥενα φοινίκων ζε ὄγμα πέλειν ποταμοῦ, τὰ εἴ,ῆπ- 

ΠῚ. ζεύμα τοῦ λι μήν 9: γἔλισο5 ΡΌΓτΙΙ5. ΤΠ Ογ 4.4 - 
(5, ἴτϑῖπ ζεύγκα ἢ ριιγα βοπι!5) ἀς 40 1]. Εἰς πηίαηι 
.» Υοἱ φάποχίο ἀἰϊοΐτιιτ. φιιαπα ρίαγα νὰ σοηπε- 

᾿ ἐζώχα, ὅς ! »»ν»ν , 

: οξξο, οτηρίπρονΟάν δ, ἵπποις τ᾿ ἐζῴγνωωτογε- 
ῃζ. δ. Πα 4. Ὑ. ἵπποις ζϑυγνυ μῆν τ᾿ » Ἰπησοτε 4105. 
ὅματα . δὰ σιγτιῖς ἔτι ὅλες» Ἡοτοάοτς, Ποπιεγ. 

ζεύξον ὑφ᾽ α'αστ᾽ ἄγων, ἰπαρο οαιιος δὰ σΙΓΓΕΠῚ», 
᾿ υἷς ἱπηροννῖ ἰοααΐταν ΕἸςοτγο. ζῇ ξατε ὑφ᾽ αὕματ' 

Ὲ ΘΌΓΓΙΙ νοἷ δά ςμγΓ 1}; ΕΣ ΣΝ υἱαῦ χευ- 
ἰϊς νἱπέξιι5. Επγὶ Ρ᾽ά. Τπτογάτιπι αὐδριτιγ ΡΊῸ γε- 
ΠΟ; ΟΠΊΠΙΓΓΟ Ῥοητοναάαρτο τγδη γαῖιηρο- 

Ἰσιιητοντ ζόυγνειώσι τὸν ἑλλυίασον τον; ΠΟ ἴα ΠΟ. ὁ τὸν 
ἘΝιὴ σποντον ζϑυξας. ζαυγνύὼ γέφυραν δὴ τοῦπο- 

(λὕγνυμι ποταμὸν»ἱάςπν Ηγοάοτσιις, ζόυγνιὶ τὶ διά - 
ἰγαηΠτιιπητης ΡΣ ΟΕ ρ μι π Οτβοης ἈΠ μτάτο Ἀ1. 1. 

15 γα πἤτιις σταῖϊα. [το πὶ ζόυγνυμι 5 σοριο ἴσιι 
γἱο ἀσοῖρῖο πχατγἰ ΠἸΟὨΪΟ5 ἙἘμτιρ Ια, γέμοισιν ἐ- 
τοῦη. ; , 
᾿Ης ἐπ. βοόχοι ὀρνίϑων, 

αἰπρατῖο. (ἰς.ρατίτιπι ςοπβετιεξεῖο » σσρα]ατῖο, 
ἩΠτοτ. ΡΙητιντὰς ζϑυγίτης. ΤΗΝ 

ΠΠΈΠ.ν ἸΠΟυ Πα τπ»Ράτοταπι ἄς απΐθιις υιᾶτη ἴαπιεη- 

" Ἰρ ας σΠΓΓΙΙ 52 [αιητγιιστι, Ἶ ́ ππονυρων ζειΐγος αϑόσιον» 

Ὅτιπι ποίατίππ|»ΟἸοογο Τραγ. ζάύγη μίϑνα, ῬΊ ταν. 
ἀπ πποεϊτοσγίσ.. ΡΟ [τχ π το. μου εἰν 9. ὅτι ζεῦγος παν 
ἐξά) υὔμον, κὸ εἰ τριῶν ὥποζυ γίω.»ὴ κ' τεήάρων εἴη. λέγοιτο 

γεχοὶ » καίτοι Κῇ ἱπεπεκοί. ΧοΠΟΡ. ὅγητανᾶρον ἰαλιοχ ει» 
εἶν χρεῖ ον. ἡ μὴ ὅθηςάμϑνον , Τἶατο ἴῃ Αροΐορσιρτο 

ἀιιλά τρὶς ἴῃ [15 Οἰ γπιρὶ ἰδ. ζε)ος αἶδ ἵππων, 1- 

ἀραχαὶ ττῖα τ Π]οτγ ἴπρα ἴξιν ς μῖςιι]4, ΑΞ ΓΒ, 
Ὡ ΔΗ͂ 3; ᾿χ Θ΄: βαχα 

ἀγίερτοπι δος ρίττιιπι ματιὰ, ΗἩετοάοτιις. ζεύ»ς 

οὐ ξωωωρί σι, ἡ 26:4 νενίκνκαν ὀλὺ μιπιοίσι»ν Ἰοὶτ ἘΠ 110 7᾽ 

᾿μῇ ἢ 

ΖΉ δβὲ 
πφηῤνωγν ραν τα ΤΠ 1 σα ρυ:, σα σ.Γτισα, Το πὶ ὅζὲ ἱπαπίπια- 
εἰσι ξούνος εμιξάδων, ρὰτ σα ἰσςοτιι)» ΑΥἸΠἘΟρ Κι. χ Τ᾽ ζαγη, σομλιρα- 
τἰιλ»αζα ἐχ Αὐἰ τοτιν τάς ζαθρέτης. 

χδιγρτρρφροιγ αὶ αὶ ἐπιριιπι αἰπιης ἐππλοητα ὃς ὁ4ι105. 
Ζξιγρπροφώ, ρμᾷτ ὁσιιοτιιπὶ ἃ! ουἱπποτροφώ, ἀϊοἴτηγ ἐς ἀϊς φαΐ ἴῃ [λοις 

σοττα"} ΠἸἴγι15 νἑησος οριοῦπης. 
Ζδύεόϑει, Γλοτ σύν ρΓο γε εύϑει ρα ταν. ον ςἢ, 
δυκτηρία ας, [ραυιοη.ν ἱπσι πηι. Α ἔϊοτ. (8.27. ἄμα αὐέγτες ταὶ 

ξϑυκτυείας δ πηδαλίων, ]αχατὶς σα δεγμαςι] τιιΠὶ νῖπο 15, 
Ζϑυκτὸς, ὅν 11}. 155 1πρατιιδοἹ πη ἐξ ι5 οι ραξ 1] 15, 
Ζϑυξιδιαὶ . Τὴ ἀριιά Ασρίιος πος τἰτιΐο σο  τατ» ἔογαης οπἰπὶ 

Ἄρίη» ἀππεῖτη Αὐρὶς τηϊρταῖίου ἴῃ Αλργρτιιπι Αταλοτιπι τσὶ 
τ ΠΠΠΠς θοιιθην ὃς τίω σὔ σκόρρυ ἐργέσίαν εἰμ ἀοςυς 7 401 
ἐπι ἐξα αὐ (ττποητξ ξποϊομάίατη διιδιις Παποιὶ Ζοιιχιάνα: τοπ- 
Ῥίμιηι [τατιιΠΠς : τι νογὸ ἤρίσα σρογπιίπατς ἃς οἰ βοτοίξους ἴπ- 
εἰρογητ,οαβ Πιποηὶς ἤοτγες ποπηϊηα δ, αι. Ἐςνιη. 

ΖΘ. ξίλεως ΓΟ Χ σα (ἀθάττῖ ρορι]! ὦ ὑπ έζῥκτα χεὼς, ΕὐΠα ἢ. 1114 
γιδυ ϊα ᾧ ὑπτεξζάγμῆοι εἰσὴν οἱ λαοί, ορῃος ἴῃ Απάξοπιοάα, 

Ζεύξις,ι 925. 1π|ρατίο, Ομ, Πη [πους οητ1ο. 
Ζεύξις, ὁ, Ζοιιχὶς ρἱἐζου, ΕΓ] σταῖς, ἴα ΡῬοτῖς]ο. 
Ζειξ, τὰ διὸς. ὁ Παρ το. Ζϑὲς φυσιολογεῖται» ἡ ζέεστι ἐσία. Αὐδοπαρογας 

ἴῃ Αροϊορίανντ ρα αἰ ργποσείδιων, ἡ πόσις, ΑτὐἸποτιίς πιιπάο»κχ9:- 
λοιΐσι 5) τὸν ϑεὸν κ᾿ ζίιῦα κ᾽ δία πϑοφγλήλως χεώ μοι τοῖς ὀνόμασιν, ὧρ 
καὶν εἰ λέγριμίυ, δὲ ὃν ζμᾷν . 1. ἀςιπὴ αυϊάςην τιιτῃ ζίδα, τιῖπὶ δήα 
γοςδοζ «ἴητοῦ ἔς σοιπροῇτὶς ἀτάιις ἃ τορίομς ςο]] οὐατὶς ντεη- 
τοβ ΟΠ Π1δ 1159 τ 1141 ἀτ5 δχι5 115 ν Οοιθιι5 Πσαϊ ἤρατο νο]ητρ 
ῬΕῚ 4τιοιῃ να ΠῚ115. ΠοΠοά. ΠΠταπὶ ἔμ οὶτ ῥέας ἡ χρόνε, ἰη Τ ςο- 
ϑοηιζίωα τε μητισεντοι ϑεών πωτέρ κ᾽ δὲ χἡ αὐ δρωών, νὈΪ ζιυῖα τὸ ἠϑέρᾳ 

λέγει; διὰ τὸ εἰς μέγιστον τείνεδδτη μῆκος, «πειδ' γὸ πίω) αἰωτείτω χώς-- 

δαν εἴληχε τοῦ παντὸς χὴ μείζονα κυκλον Σποτελεῖ “Ἷ ζω αἱ τόν. ἀέρρῷ 
λέγω κα ὑδώτος κ᾿ γῆς. ΑΓΠΤΟΡ ἢ ἀἰχῖτ, ὦ ζει βασελεῦ τῆς λεπῆ ἐτυτος 
ΤΟ φρενωώ,ρτο, ὁ {πδι: πταζοιη πγοηγλμμη, ζειὶ κοιταχβόνιθ- Πας υἰ- 
πυχθῦνι(Θ΄, Ἡοπιοτ...ΡΊ το» διιπηπηαπιι5 Οαρε 1] ὁ ἀΐδων, ἤγρωω 
δος, Οτοι5. ζεις χθόνιΘ-. ΗΠΟΠΟά, Κ ΕΠ !4ιια δεος ορΊτΠοτα νἱάς ἴῃ 
ἀϊξλξίοης Εφές9. ἀιοίταγ ἀπῖςη Ζϑ)ς» νο] ἃ γοῦθο ζᾷν φιοά ξ- 
οἷατ οπηπῖα ζίῶ 1 ντιοτο 5 νοΐ ιαῇ δϑὺς ἃ δενω 1 οἰξ τρὸ νεὶ ἃ 
δέϑ- 1.4. ξογπα! 4ο,ηιιτα οἱδ ἔοτιν 115,0 εἰ ἃ ζέω 14 εἰϊ ἔοτιιοο 
ζεδ ἴῃ νοσατ. ϑευμασμούνοχ φιοπιοάο ὃ: ἀριιά ΓιΑτίπος Πιρὶ- 
τογ:δτι ρσῖ πι.οηάσςας. [πὶ ταῖπὶ οἵ Δι ς ἐ5 νπτς [τα] οτιιπλ 
Οὐλπο διμιπι {γι θι15 ΧΡ σατο οΠαττὶς [οὐ 155 ἱὰρρῖτογ ὃς }α- 
δοτίοῖς, 

ξέυτανα, 911. χύτοι ἀριιά Τ᾽ ἄτας 9, ΡΟ ΠΧ ἴῃ το, 
Ζεφύρια, τὰ γἀϊςιιητι Οἷα, τι 4110 πο πγΐης σία ἐμμα γ ΟσδΏταΓ»ῖ: 

Πιριιοηταμεαἤιῖς Ἰηαηα : ἃ ΖΟρ γτο νοητο. Ὗ κἰς Ατῆζοι.1,6. 
᾿Αηΐπη.Γρ.2. ΕΠ Τηταπι Πδ:10. σα ρ.60. δὲ ἴῃ ἀϊξείοης ὑπίωέμια, 

1το ΠῚ τοὶ ζεφύρκα; ΕΔιΙΟΠ1) ἤδτιι5. 
Ζεφυρικχεὶ πνδύματα ΔΟΡ Εν τὰ) νθητὶ; ΤΠ ΟΡ ἢΓ. ᾿ 
Ζέφυρος,» ὦ, ἘΔΙΙΟΏ15) Υ ΟΠτῚΙΝ τορ: 15 ὃ Ποοιις,Αἷ) οσοαΐι αημῖ- 

ποία! ἤαη5 ἀἀπιοτίϊ5 Εὐγαχη τῆς ἀτέϊιις ,“υα ξωηφόρος» 1.ν τᾶ 
ξεγοη5,αττ τα 4: αὐ νἱτὰ ἀτιίηοητῖ φιὸά οο βαητο,ονγα ἔγος 
ΠΊΔ}1 ἔγίροτγο σομίξ! ἐϊα ἀροτίατιτοας Ρ]Δητα; Οπιποδ σογπη1η4- 
τα ἰποϊριδητ τειν Ετγπιο !], τγααττ τῳ ϑέρει πνέοντος ἀυτε οἷ χαρ- 
ποὶ αὐξοντω. Ατἰΐξοτς ἀφ πιαηάο. ζε φύροι καλου ται οἱ δυπὶ δ ὑστως 
πνέοντες αϑέμοι : κὶ τώταν ἰδίως αὐγέκης μή ὦ διὸ τῆς ϑερινὴς δ ὑσιωῤ 

λέγεται» ὧν τινες καϊλυεΐσιν ὀλυμπίαν ο οἱ δ ιὠπυγα : ζέφυρος ἢ) τὸ τῆς 

ἰσημερανῆ φιλὶ 3... ὅσο τῆς χἀμερανῆς» ᾿᾿ΖΟΡὮγ τὶ δὲ Ελιοη1) ἀϊοῦ:- 
τιισ ν οητί» 41} αὖ οσσαῆι [ρίγαητ, ἀταιις ΠΟγαπῚ Ρτϊμπατῖαι αῤγέ- 
“υς» ὃς (ότιις αὖ οσσαῖαι [ΟΠ{πἸπ|4]}.. 1} οτίατη ΟΥγ τα ρίας αὖ - 
Τιχιῖθιις ἀϊέζις εἴτ αὐρ 4115 ἐάπυξ : Ἑλιιοηΐιι5 αἰ ἀροιιιη ἔτι! 
Αἴτίςσιις ἂὸ Βγθετμο οτίτιτ. ἐς Ζορηγτο Ἰοααεπϑ ἢ] ΠΠ 1115 9 αἱτ 
Εἰς νεῖ ἱποποαῦ ἀρογίταις τογγαβοῦθηι ἔΓΙ ΡΟΣ α (μι θοτ,ῖς γἱ- 
τὸς ριιζαηάὶ ξτιιρόϊαχις φιγᾷα αι σοτος ἰοτοηϑι: Ροσηα ̓ ηίογεη- 
ἀϊὶ ἀολϑβὶ τγδέιαδησι ἔις ἀδθῖτ δ βατίιηιις παιττισιααν ὀχ οτος τ. 
Ζεφυρα ρα  Ηοαῖ. Οὐν 1.», Πα  δητιἰιὸ ν{ατρατιιπὶ Ρτὸ Ζερυ- 
οἷν αἰὔρχοἴειι πγοη ἃ αναίςι}}. ζεφύριθ. ἃ αιιο ὃς ζεφύΐεια πνϑήμαται 
Ζερβιντί; θατιις:Ἰσιιηταγ ν εγὸ ὃς κυήματα 4 ἰδ ἀΔπὶ ἃς ἀφ ξερύ- 
δία 5 ἴα" νἱ 4. βοσπιῖθα; σοποϊρίπης ὁ Ἐαποη1) αἔβατο αθίσι!ε 
Σπᾶτὶς σοῃρτεῆπι.Α τῇ τοτ μἰ Πτοτ. Δι] πλα ἢ τὴ 11,6. ζαρ.2, ξωυ - 
ρία 3 «ακᾶτωι πῶ ασίω ἑαια ὑπὸ τινων . ὅτι υἱτῦ δὶ εἰριγίω ὥξαν (ας 

πιαχὶ πιὰ Γρίταπτ Ἑχπομ }) Φ ῤνον τα δῈχ τ ρῆμα τοὶ πν δή ματα αἱ ὄρνε- 
ϑέφινπάε ΡΙση, ΠΡ.το.ςαρ.60 Πτγῖτα οὐμα» πα: ΒΥ ρομ πη] ἀϊχι- 
ΤΩᾺΚ 5 4α 44 Π| δί νθητο ρυζαητ βοπότατι : 40 ἀς σαι οτῖαπι 

Ζορ γτῖα ἀρρο! πητιῖτ Βα ἀυιτοπὶ νογ τά {ΠῚ}, νά: 
χέω, μιἐσο,πιεκαφίοτιιοον ςφοπιδιγο οΧϑοίτι!ο» βελζοω, Ἡοπλοτ ὡς 2 

λέζης ζῶπταπῃτιιέ, Ὀἱοίς.[1.5.ζε εὶς, βογαςίος ῃ55[ἀςηγ. σκαλή- 
χων ζέστες» ν ΟΥΠΊΟΤ15 [ξατουϑραριιά Τμποίδη, νἱάς φασι τὸ ξεον τ, 
πειταϊων» Οαΐση. ΟΓΊΙΟΥ τογτΔηατιπι. δι 4. ζεῖ χύηρα,ξει φιλία δὲ 
4 διαὶ ἢ δείπνου σιωμοντων. ᾿ 

2 τζρτο ξέϑενο! ξέει,ντας»αριά Εἰιτίρεν]άς Ετγπν, ; ᾿ 
2ὔϑοι, ΤΒΘΟΡΒ 6. σαρ.ἴς.τὸο ον αἰγύ πλῷ καλν μῦρον ζῖϑος, ἐς ροτῖο- 

αἷς σέπεῖς αποάδιῃ ςοηζοέϊα οχ οτάςο δας τυῖτῖςο : Οαζὰ 6: 

τπαπι τγδηἑζα τ. τοίςοτι ἀὶ ζυ 9 ς ἀϊςῖταν; Αὐ ποτ, καίϑινος οἴνοΐ 
1ὰ Γγου! ΟοΙύτας .Ζγιβυπηυιάς ζυϑος ὁ Ἢ Ἷ 

τὰ 

0... 



δδὸ ΖΝΕῚ ἱ 

νυ ῶ δ. παῖδας, ΕρΊτμοζοι Βαοο 1η ἘΡΙρτΔη1. 
λυ ων, ονίθν, ὁ Κρ ὐ οἰ πα ἀπο, Ζο οἷν ρα155 στα] 15. ζηλάιμον Θ᾽. ἥρης» 1ῃ 
Ἐρισια αὐ ὐν ἢ κἔτλιοι ἐς ὁ 5εοὶ ζυλη μογες ἔξοχον λων, ΤΠτοΥρΓ. 

ζυλύτυποι, αὶ δολύμονες. [01 4 6Ππ|, ζυχήμων αῤηςιν Ὁ] οτίαιτι Β νοπιιηὴ 
Βισημον ζελή δια μαῖα τπαττ! Ζο] οτν ρὲ ̓ διάσπι ρογάσι!ατα α- 
εἰεῦαην ἐς ἤιὶς Ποῖ 5,ο Πέπτης Ιορσὶτῖπλ1 ἀπ ποῦ. Ξ: 

σηλδὲ τλροϑ ρον ΟΡ τ]λότοη ΒαςοἸιΐ; ἴῃ Ερίργαπι. φαυϊάαηι ἱπτογρτο- 
τασζον ΖΟΪ οὐ Ριαπι ἱπηπηϊττοης, 

Ζηλομφνη οἱ ΠΕ] Δ τς. 
Ζῆλ(Θ- 6) ἰπηπιο ΤἸσιις ΔπΊο τος ΠΊΠ] τὶ ον {τα 1τά» ἔς ΠἸοῖτας, ἀϊαῖς.΄ 

δυδιωμονία, μακαρισμας» Δα πηϊγατίο»ἱπι άϊα. πη] ςῖο, τ {1,4 ε-- 
{γάετίιπι, απ πατῖο, ἐχοπιρίηπι. δὶς ἀοβπηιητ δτοὶςϊ» ζύ λιν» 
λύπη δηὶ τῷ αἴλλῳ παρεῖναι ὧν αὐτὸς ὄγμϑυμεῖ, κὸ ἐκ ἔχά, Οἴσοτο 9 Δ - 

ψυθ] τιον: στίτιιάο ἢ οο 410 σοποιιρ οί, τις Ῥοτίατιτοῖρίς 
ζάτγοατ. Ταϊηοη πιεάταπι νοςοπι οἰΪς ἡ ἀδιάφορον αἰτ Ὑ ΖοῖΖος 
ἴητοῦργος ἩοΠοα , ἀριιά χιοιτὶ ζ7λ.Θ- ςυγερώπης ἰσάζειν ι14 1ῃ- 
114] γι {Εἰς ν ατιιο. οὗ {ἀαιις ΠαλΠΠττοῦ ἃ δεποςα, γι {{|ς ἐπι! άϊα 
ἀΡΡοΙΠατυιτοτρία δ᾽ ἀυτῳ εἴ δηγὸ οἷ ὅπ μακαξισμει, ὁ ὃ ὅηὴ μιμήσεως. 
σπρίτθ. φϑύνῳ ὅμοιϑ.. Αἰρας-.»5τ.82. 21 Ὁ: ὅδε λύσει τις ὅ)ὴ φιηνουδύη 
παρφυσία ὧγαϑων ἐντίμων, κχἡγ ὀνδέχο μων ἀυτῷ λαξεῖν αἰξὰ «ὔὺ ὁμοίοις 
πῇ φύσει, ἐχ, ὅτι ἀξλῳ, ἀλλ᾿ ὅτι ἐχὶ κὺ ἀτή ὅδε πρτῦ χὺ σππεικιὶς δεὶν ὁ ζῇ - 

Δος»ὐὰ Ὥπεικ δνντὸ ἢ φϑονέν, φαῦλον, κ᾽ φαύχων, πος οἵδ, α᾽ πη] το εἰς 
πιαάαιη αρτίτιιάο, {ιια: ποίοϊειιτ εχ 605 4 1ῃ ΠηλΠΠ1δ 115. ὃς 
Ρατίθιις ν᾽ ἀεδησιτ οὐΐς Βοηα αισάαπι Βοπουὶ ταν ηιια: ροίπητ 
εἰίαπι ἰπ εἰτπὶ σα ογου αι] ἴτα Δ ςτιγ. ποην αι 4 11} δα εἰιο- 
πουϊητ, ο, το ἀ εἰϑ ἱρίς σαγεαττ το ἤτοντ ςπλμ]ατῖο ργοθα Πτν 
ἃζ ργοδοσιμπι ν ἰγοσιιπιπι 1414 σοητγα πια[α: ὃς πηαΐοτιιπι. πος 
Πρηϊῆσατιι ἀςοϊρίειιγ ρτο Πι4ῖο 110 ποποίτο. δ αι 44011,αιιο 
ἀοσοπάἑ πλιγ δὴ αΠΠο 1115 νἱγτιῖτος 1Πηϊτα 415. απ οὐ! Πιρογαη- 
ἄλς πὰς ν]1ο ταῦιξ ἱρίτπις οἀϊο.Τητογάϊιπι Πρη σας 1ην] 41α τη, 
ὅς {ποτε πλ.Τητογάπην (χη ξἘ αιιαηάλιτ ΖοΙοτΥ αι» ια: ποπ 
Βεοῆο!(οἴτατ ἃ σαϊαίαιιο οὐϊου δα Ὁ οοτιιπὶ ἀπιοτενηϊος πῃ 
ποίει» τρίογαπι ροσίτις σαι! ἀπηαπγι15. 15 ἀσοῖρίτιιτ ρ τὸ 
{1 τρῆπις ἀππογον οἰ [ληεϊα 114 Ζο! οτγρία ργατοχίτηγ, ΑΠΠᾶς 
ῬΓῸ ἀπΙη.] τι οχ ἱπάϊ σπατίοπο ἐς 115 ζοησορτα, 4116: Ἰηάρης 

δπιητ αἀιιοτίις δἰΠΠ|7 4118 ΑἸ Π ἃ ΠΊΙ155 νοὶ δἀϊπιογίπις ῃομιΐηςς πὸ- 

δὲς σματοϑον οἱ ἀἀπιοτ 5 Πλεῖιτα ἱρ Πιηγ. δὶς νοτο ἀπρίοχ οἰ[1.]- 
τοῦ σππὶ νοπητατὶς Ποὶ σορπίτιοπονας νογα ἐπ οιηι Πές σοπ- 
ἀιιξξιι5τ αἴ το  ΖιΠ σαΡοι15 ΡΟτΙι5 ἱπηροζι155 ἃς ἔαγον ἀἸοὶ ἄοθοτ, 
Βορἤοσιρτο ορίδιις νο] ροτοπτία ἀ τα πὶ [Ὁ ]ΠἸοἴτατο, εἴας λα- 
πρείας αὐϑ' ὅσον ζηλυ πρέφει αρι Πεβηο ΠΟ ρτο Οτοπρινοηῖς, ὅτε 
σῷ μὰ" «-εφανν μῆλῳ τὸν κυ τὸν, χά ζῆλον ἐ σ᾿ ἐρανθ. ὅπη αὖ αὐἰαῤῥηϑὴ εχ- 

Ῥοπ, οαπάἀοπὶ Βοπου ἢ σεπείαπι ὅς σ᾽ οτίατη αἰξοττ, γα] ρογπάς 
ἍΠΠπ|πὸ θοατ, ὃς 1ῃ αἴτο οἰ ουτ ογατιοηῖς Ιοςο σοηϊιη σὴς ζήλου 
ττ« τιρδθ, ζέλοι χἡ φούνοι, ΡΊΙατο ἐς Το ΡῚΡ.ζυλίθ- πυρέπνοίθ-, ς πλυ]ατῖο 
ἀν οης,1. οτιιοη 5 ΖοΙοσυρῖα, Εθγρ. ξγλΘ. οἷ ὑεδ᾽ ἡρέτιζε πλείο- 
νας9ἷ.ΟΧΟΠΙΡ πὶ ν εἴζγιμσι σοτα ρ᾽ το 5 Ργοιοσαπῖτ. ζηλ- ἀσια- 
νὐροθοηι5 ἀϊσοπα! ΑΠατέσιιπν, ΡΠ ττατοΐη Αηξοη δ, ζάλίΘ. Ἰητοῦ 
σαγηῖς ΟΡ οτἃ ΘὨΠσ  οτοταῦ ἃ ῬΑ 10. σαρ.ς.Δ4 Οαΐατ, ΡΙΠζατς ἰδὲ 
γυμνότης τ ποιρ ϑέγων ζῆλον ὄνεξίας ἐνειργάζετο, ', αἰτοξτατιοηξ, ἀ6- 

γάἀογίαπη. πτουάπ πὶ ρτὸ ἀγάογο, ὃς ξοτιοτο)οαριχ, ἴῃ Ἐρὶ δά 
Ἡ δ τ. 43. φοξερρ 5. τις ἐκσδοχη κρίσεως. κὶ πυρὸς ζηλε ἐρέειν μέλλογτος 
ὧν ὑπ ἐναντίοις, 

Ζηλοτυπέω» μι." σωγπ’ ιν κα ο [οτν Ρἱὰ ἀἰαποπὶ ρτοίςαι!οτ, νὰ τ Π4 Ἐπὶ 
πὴ ἔογαπι, παϊάςο,, σταίη πάθετε ποΐο. ἸΝδαγγι ἀρ ίοι. 
ζηλοτυπώ αρῪτίο).1 ἱπα]ἀςο νἰγειτὶ ὅζοδιγοξζο, ΔΕ ἰο ἴηι χώϑαρ μα 
ζηλοτυποιώ αῤετίυ) ΟΔΡΊτιιΓ ὃς ἴῃ οπαπι ραττοπη. Ναζαη.14 οἵ, 
ζυλω καὶ δυδ'αιμιονίξω, 

χηλοτυπία ας νος πλα]4τῖο. Παρ Ἰοϊ ογοττοξξατίοιις, Τ αἱ, 4. Αὐ πλιῖ- 
Ἰατῖο αὐιτοπὶ ἀρ! οχ 11 χα ϊάξ ἀϊςϊτιιγοντια ἰατνίς., 8ὲ ἴῃ. νἱτῖο 
ποστοη πος Πτ:μᾶπὶ δὲ ἱπαίτατιο νἐγτιισῖς σπαμ]ατῖο ἀϊοϊτατ, 
δὰ Ἀἰ 811 πος ἰοςσο νεῖ πλιγοοῖς σα ἐπι [αἰχά!ς τᾶς εἰ ἀπλιΠατῖο α’- 
δαῖτα 0,6 οοναιιοὰ σσοιιρ οτιτ)α Τπι5 Ῥοτίατιγοῖρίς σατοαῖ, ΟὉ- 
τιςέζατίο διιτοπὶ εξ ςα, χὰ ̓ τ ἢ ἰοὶ ΖοΙοτγρίαπι νοΐο,αστι- 
τιιάο οχ οο ιοί αἰτογ 4ιιο Ζιιο ροτίατιτ σον ηιιο ἀ 1Π|ς ἱρίς οῦ- 
οἰρ πιοτἰτ:ϑτοὶ οἷς ΘΠ1ΠῚ ζηλοτυπία λύπη ὅ)) τῷ ἴλλῳ παρ ἔνα! ὧν αὐ-- 
πὸς ἐπεϑύμησε, νὴ ἐ'χί. ἐφιαλτίμ) φίλεν δολοφονηΐστις διαὶ ζυλοτυπῆαν κὶ 

φϑόνον ὦ δόξης, αὶ ἘΡ[ αΙτοπι ἀπγῖοῦ ἀο]ο ΠητυΠ τ οὐ Πιίρίοο- 
πο ἀτῆκς ἐπι! 41 τὴ φ] οτία: οἴ 5. ῬΤατατ πη Ροτγίοῖς, δι] 4. ζηλο- 
συπια, Ἂ ζακχκϑ.: ἘΠ οἰ αϑνοίας πῇ αὐδρὸς ἊΣ τῆς οἰκείας γιμ αικὸς εἰς ἕτερον 

ὐσελγεῖν. τυ Β] Τοτι5ομεσ ὃς μὴ ἰωῦ κα τῆς ἐμιτροῶδιν ζυλοτυπίας, ἱ,ζη- 
λώσεως. ΖΟΪ οτγρία: Ρ] Τπ.ν 46 ΝΠ Θγούιιτ ςάρ.5. 

“ζηλότυπος, "5. ΖΟΙΟΙΥ ΡΙ15. Ππποπαἷ, ΑὙΤῸ ΡΠ. ζιλότυπος ὁ γεαγίσκ Ὁ. 
δρκοϊοτγριις οἴατ. 
Ζυλόω,μμ. ὥστ, ατιωφι ΟΥ Ϊοτοα ᾿πυϊταπιείτπι ργοροπο, μαχαρίξω, 

τηλϑηΐ αἰείπηο, Ζοἶο πηοιιοο τσ τη πγαΐδτι ραγτο πη» ἱπ| 1 418 
πιοιιοοτγΑςρυ, ζυλώ σε ΠΟ οὐ ϑωλοῖ δὲ τε γείτονα γείτων,ν ᾽ς 1}}1111} 
νἱείμιις ᾿πταίαταν. [Ὀςγατ. ὧν τας δόξας ζηλοῖς, μεμοῦ ταὶ πράξεις, 
ἀιοτιιπη σ᾽ ου ἴα πὶ ΦΥΘτ τι. ΠΌΤ ΠῚ ἱπηϊ τοῦς ὃς [αξεα τὰς ρος 
Δημόνικον, μηδένα ζόλκ αἶα ἱξ ἀηκίας κεέρδιωνόν των» οἱ μ(φδ λλον σπο- 

δέχα «ἄὺ «Τ᾽ διχοηοσιης ζημιω ϑέντεις Του δδξέις γδ αὐτδὺ ἀποδέχ - 

δα κὶ ζυκοιιδ, ζηλώσει ὃ γιωώκᾳ ἀιτιῖ, δὲς. οα 0.5. Νυπιογοτοίαρο- 
ἔχλπι παρ θῖς νχότοιὴ ἤιαπὰ ἐς [πιρτο ζυλου ταὶ δωρεαξ, [)6- 

Ἔα η Ζ ΔῊ 1 
ατοίϊ.14 οὔ (οι ατῖ, ζυλοῖ τὸν ζῆλόν μα, ζεῖ σ προ ς 
ςᾶΡ.25.Νυιπτοτι ζυλώ ὑμᾶς ϑεοι ζήλῳ, Ἰυζο οτγριις ἢ ἐς 
Τεἱ ζεῖ , Ῥαι] α Οουίητῃ. πὶ ἀποθιις ΑἸςοιατὴ 
τὸ γεωῦ πὔτο γε ζυλουυῦ ἔχω ,λὰ εἴπ, τὴ τῦτο, ἴῃ Πος τὸ ̓ 
ἀϊςοτγοϑορμος, Οππὶ Αςοιιίατ. ἃς Οομϊτιζηλώ σε 
Τίςοπι ἱπιροτῖο ἀτθίτγοτ, Ποογατ,π Ἐπαρογα, ζηλ 
ἀο ται Δα] τι πΊ δορί ς]. ΕπγῚρὶ 4.1 π Ἱρῃῖρ Αἱ 
οθνγζυλω δ᾽ αὐδρών ὃς ἀκίγδιωνον Βίον ἐξειῆρ'ασ᾽ ἀγνοῖς, 
ἐν τιμεῖς ὅσσον ζηλώ, Ὡς {το Ἰπτο! ]οχτς Οἱςοτο Η ; 

3.:Ν ες ΠΙοτατ 1Π 4 ῬοτοητηΠπηὶ τορὶς Ἀπαρα τευ : 
Τςηοπλ,δ8ζ ξοτγτιιπατ εἰς ἀἸοῖτ, αι α πο οί Πτα 
1115 δα Πιργοσλειση ἀ ἴοι ρογιιοηγιιις. ΟἾπα 
ἸΝ ιπτοτ, τί ζηλοῖς σύ μοι; 1116} αὐτπι]ατῖς ρτο πεν ἐξ, 
εἰῳγοάρ.19.11.5. ΒὶἜστεηνν Οἱ ἐχρομίξαν, ζοίατιι ἤι 
πιῖπο. (πὶ Τ᾿ ΠΗΪϊτ. ζηλ ξσι πἤν᾽ πολλων δεααηζειν ἣν 
Βεατιιπὶ σοπίςης, Δα τοῖν τάς ζηλωσις, ἣ 

ζήλωμα, ατηι! το 5 σοητοητῖο, Α (ὉΠ ΠΤ) τεροΐρχρυ, 
τας τοιουὗτας φύτεις καὶ τοὶ “ἶ γεώῶν ζηλώμα τω ἐπὴν 

͵ γε. . - ε Γν δ- ᾿ 
χυύλωσις, οἰ οτν ΡΊΔ. ΠῚ ΠΝ ζυλοτυπία ἸΝ ατη, σα Ρ.5.ἢ ἐπ 

μα ζηλώσεως". ζυλώσει τίωὶ γιωνάκα ἀυπὼ δίς. 

ηλωτεονἸπυϊτα μάτι οἰ. ἣ 
Ζηλω τή ς» δεῖ, ὁ στη Ιατοτ, ᾿ΠΠ1Π59Γδέξατοτ, αι πα ΠΠ 

τὰ ]ο τ. ΠΟ ςτ. ἴῃ οπαπὶ ράγοπι ἀςοῖριτ 1 ΟΥας 
συμ αμητέμ Ὁ. ἢ ζυλχωτίω τῆς πατρῴας ἀρετῆς γμωόυίοι 
Τππ| ἀτατ0 1ΠῚΙτατουῈ ΠῚ Ραζογηα νἰγτατῖ8, σίμων ὁ ὁ 

πιο Ζοϊοτεφοαρ. 1. Α ἐξ. Αροίτιμιιης ἰητοῦ ΑΡοίν 
ταῦ Γπισας,οαρ.6. 1] Επαησο 1). : 

Ζυλωτικὸς, οὐ ὦ, ἃς ᾿ 

Ζηλωτὸς οὐδ, ὦ, Ορταπαιι52αγη 401}155 ἱπιϊτατίοης ἀἸρΠΙ15. πῆ 
ς Θ΄, αἰρέμοχίθ-, Ἰπ ρτοτῖο πα δοῃ 5) ΠἸχησξαξαϑ, 
λωτότατον βίον αἰδρώπων διαξεις. ἶ 

Ζη μία ας, ἱ ἀατλη τι, (4 [αὐ τα5)ρα:πα, πλ]ξῖα. ῬΓΟ 
Χ οπορ. «δ αδελφοιὶ ζυμί αν ἡγεῖται, ἔταττο5 ἀογΓΙα 
ἀιπιοῖτ, Το πη» μοὶ κ) ἔργω κὸ χύγῳ ζημίᾳ μένον ἢ ὠφε 

ΒΙ δά τὸ δὲ νοῦ ποςιιπίθητο εἰδ πιαρὶς » ἡιιάση 
Πιρρ! ςῖο. Χ Ἔπορ μοι, τέτοις ϑεόνοτος ὅδ η᾽ ζημία, ἢ 
εἰμια ρτεάγωσι ζημία ϑτένατος. κυρίως ἢ ζημία κὶ πῆς ζωῆς, 
εἰζίμιϑ., ΑΥἸοΡΗ ζημία τότων, ροεγηῖοῖςος ΠΟτΙΙΠῚ» 
1πι δ Βιιητ. μέ ϑηκεν ἐκ τὶ ζημίας ποιηστέμθο 2. Ῥ] τα ῖ 
1.οχ πιαέξαγιιπι ἴδια ρεσππίαγιπι Πρ Ρ]Ἰςῖο ςοπῇ 
τἰῖτ. ϑτινατε αἱ ζημίας ὑτηκειμήνης σα ρῖτὶς {ιρρι!οῖο ἰς ἱ 
τὸ ἴειι ργοροῆτο. [Ὁ ογατ, ζημίαν ἐνεγκεῖν, ἐφ ΠΤ, 
Ἰατοΐη ἘρτΠ. εἰσενεγκεῖν ζημίαν, πγα!έτατς . ῬΟΪ 
ξδν τυ] ἔζαπα ἱγγοράτο: πιο ἢ} ὀφλεῖν ζυμέαν, ἃ 
ἔχσεις ᾿αδλιιγαπα. Ποητο {τ ναλαν ὁ φλίσ αὐειν ἀἄπα τ 
ΕπΠρ. ζημέαν ποῖοι εἰνοἰαέζατα ἔχσοτς Οἱςεῖο, ας 
ΝΝαζαπ, ζυμέαν δρῦν, αι ἀατον Το Πι (Δ ΠΊΠῸ Ο 
μίμν ποιω, ποιῶ ζιαι ὅτε. Αὐἰορ ἴπ Ῥίπτο 9 ποῖ 
ἀετγίπιεητο αβῆολοἰσας. ζημίαν σοι ποιήσει, Τὰς Ατῖ 

ἀοττγίπηοητο. ᾿δεπη οί ἢ.η ΤΊΠιΟΟΓ. τὴ ταὶ ἐκ 
ζυμίας καταβάλλειν, Πλ}} ἔΈαπὶ ̓ οσῖριις ἱτγοσαταπὶ 

Ζημιθω; μι, ὠστ πω χα ΠΛ] ἔξο ῃΟσοο, «ἀπηΠι1Π [ΠΟ 
Ῥαῦπα ρΙ εξϊου μπνο ρα παϑνπχι  ξζατη ἐπ Η]ρο»ἃ εἶ 
ἴτε πη ρος κω, Μ ΑΥὸ σοη γι τιιτ. ντ ζναιωῖ σε χει 
χευσίον:ν εἰ ζημιῳ σε χενμοίπων, ΡΊατο ἐς ΓΟ σῚθ 
πο ἱΠὶ ἀαπγηὸ ἤππι. Ὁ ἐπι οἱ, ζηκοεῖα) ἜΝ 
τἰς αποίον. βασιλέα χεήμωσιν ἐξιμίωσανγτο σοι ̓ 

. Μ 5 ὔὼ 

ΤᾺ ΩΤ ΡΊ πτατς, ἴῃ Ῥογίο οιῆς ΑἹ ὈἸυΐπιρτὸ πρὶ 
βὥδω δέκα εχ μας. ζηιαιιτοι δεχα μυριάσι δδαχ͵ ἢ 

Βιις5 ἀγασμηματῇ πιι}} {Ἐλτο, ΤΙ τιον «ζυμεοῖ ϑαινεῖ τι 
τε ἄτα ἀν ε τ ϑεινώτῳιπτοττο πα  ἐξαι 
ΓτΟδΪ. ζμυιω ϑεὶς ϑεὸν αἴτῳ, Γ. ΠΊ ΟἵΚ. ζημεῖ ὃς ϑανατῷ : 

Ἰοῃ.πτοῦτο πλα ξ 11. ζηνμω μικροῖς. ΑΥὐἸξοτοῖη ΚἼΟ 
ἐγὰ αἔποῖο, ζημιώ φυγῇ οχΊϊο πη] ἐγ ο, Τά τη, ἐξημέ 
μέγα, ΟἸνΥ [Ὁ ΠΝ. ζυαιῦν εἰς τεὶ χείκατα, ρἐοΙΠ 51 
ἐς Τιορ ζημίαι, ΡατῖοΓ ἀανιη, ζημιῶπα μεχίλαν 

᾿Ἰχέγαγαμα, ΤΉ τιον ἀ. ζναιδκαι πολλοὶ, πλ τῖς ἀυτῆς 
Ῥοπιο. ζημιοῖ εἰς τὸ κεφίλ α᾽ον ταὶ “εικροὲ παρε κλε᾽γων 
ἄϊτιπι αιια; ράτιια ἤιης ΓΘ ιιογὶ 5. ΝΑ ΖαιΖ. ζυμιωϑ' 
ἀαξευγᾷ ξσσοτῖτ, ἐξεμιωνάοοι ἴῃ ἀταγ το! ατῖ, απ 
τοῦῖπι ποτατὶ ὀγαητρποαε ἰπαἸἰςατῆ ξλςογέτ, ἢοι 
{τητοητῖα ρου Ὁ] πογοηξ. καταίδυηκοι, ὄφλοντες, Βυια,ἷ 

ναιώδης  ε(θ., ὁ νὰ ἱ,ἀλίνηο [πἸς» ρογπίοϊοῆις, ἔγαπα ἀπ 
Πα]]ς, Ἢ 

Ζυμίωμα. ατος, τὸ, ἀπ) πιηπι, ἀςετἰ πιοητιτη, [ποῖ δῃ, 
ρξς πηλίκον 5 ῬΙατο ἐς Του τδ. ζυμιώμαται ταὶ αὐτο, 
ολάςη) Πτ ΡΠ] ες απ] ἐξα πάϊ ςοπάϊτῖο. 

Ζημίωσες. ως," Ὁ! ἔξατιο. 
2ίω), ξίω ὃς. Τρ τον ν ες ἐπ Πομλῖπο ζέιέ, ΝΗ ἡ 
ἷΖίω νἱπποτγονζάν. ΡΙατο ἐρ τα} Οὕτω γδὸ αὐδδὲ εἰς ἑαυτὸν αἰέν, ̓ 

στὰ πεὶ τωρὸς δὺ διαγαονίαν φέροντας αὶ ἐγίαὶ τούτου, καὶ μὴ ὁ ἀλλο μ" 
αοις αἰωρεῖ ται οἷς ὧν καὶ δ ἡ χρκώς φραξαντῶν πλανᾷ ὅχαι, ( " 

Εἰ. 

ὩΑῚ 



Ρ κι ἔ -» 

ΤᾺ 1 ᾿ 

ἄριστα αἰδασκάίαςαι ζιῶ, Οἵσοτο Τα ίξιι.ς. Νᾶ οὐ 
ἄρτὰ [υοῖ ομληῖα (τα: αα δατὸ νεϊοηάτιπι ἔς - 

ἐδ] πὰ αἰϊοτιιπι αἰς ΒΌπο τα [α . αὐ σοητγατίου 
5 Ὁ Θιισητῖς ἃς ογγαγο σοσιιητιν : Ἀιὶς ορεϊηιὸ 
τῖο σοπηραάγατα οὔ, 

οιζιε . Ζειιοάοτιι Τ γα: ΖΟΉΣ 115. Ρτορυιπιν τὶ δι- 
ατοΐη Ἀ οπλμΐο. 
᾿οὐοτιις. ὁ πες τειῤῥα): κὶ διδυύ μον ποι ροιαίας ὅθητεμαν, 

. Δυϊ πο ν. ᾿ ' τὰ 
5.γν κγὶ ὐγ Του ο ΠῚ (ἀρίφης, ορίτποῖοι ΔΡΟΙΠηἷ5.5 φαδά 

ὔδο!α Ππτ ἃ ἴοι!ο. 
Ζεηο Εἰ ας] ατατς  Ῥουῖς]. 

τ ὍΠις. 
ἐμικεϑον,ἀ ΠΓτιιΠῈ ἴῃ 110 σάπος (Ὡςτὶ σα δᾶτιγ) Οοτν - 
Ὁ ΤΠ Ὶς ὃς Ἡεσαῖος πὶν ἰτουία ογαητδιλα, 

5 ὅν, ὦ κ᾿ ζάω. 

ἀτηνζίσα:ντ ἃ σσύυδάξω, σπεδώπομει. 

απο γον αάτατ 1}» 48] ζυτυταὶ ρρο Παδαπτιγαραᾷ 
πος: Πυιοστηα ἀπη οὐ 1101 διαὶ τοι ἱ πὶ Ζιιο τι δια) τὴτ αὶ» αἸ ἱττὶ 
βαητ,Οα]. 16.7.6 40.18. 

ὁ. Ἡοῖϊοᾳ. ζυτεύυς βίοτον χΤ γείτονας 14 οἰ πγοηάϊσος. 
ποῦχας ἰηίασο; ζαρτο, Ῥετονοχροξζος 4] ΓΟ 4ιι8:- 
θοο. [τοὶ νοἱου τις, Ασοι Βιι.ἴη (Οοαπ δντορεῖν 
ἸΠτΙ, οἱ φυσιολογρειώτες σστίας τογ Πὶ 1π4|ΠΥΘητος. 

εἰς ζητεῖτε . ποθὴ τοξτὸ ἡ ΕἸ ΟΠ ἐπὶ οχογοοτί5. ζητῶν 
τ τοφάοτο πταίει ἀτιαγον Αὐπτοτ. Π|5.ς. Ἐπ ὶς. ζυτοιύν πίω) 

τοϊη Πάϊαπτιν νῖτα πιο, ῆς Ετα νι. σ4.1τ.4ἃ Κὶ Οπλᾶπος. 
Ὁ ὄζοιπι [πΗπ|τ0ΡΊατο τη Ἐρ δ. ζοτεῖ το χεί κατα το - 
σι ηΐ απ παῖττι Ππυάετ. Τάοτη ἘΡΙ[1.7.το σι ζυτούσης εἰ- 
ἡτορίτοητο απῖπιο ἔσῖτς ααϊά {|| Τ πον ἀ.11|0.5.. ἐζα- 
[ν᾽ ποχεμιωτώτων δός ἰάαιτο ορούτπτιντ ὅς. ΑΛ ΤΡ. 
εἰς μεταλαξεῖγονὶς οἵα ραντῖσς 5.1 δ᾽ άοσα σινηὴ Εἰτιὶ 
ἧς πῶπ᾽ αὐαπείσειν νοῦς 9 νὶ5 ἢος ΠΟΡῚ5 Ρογ[ιδάοτιο, 

{ιιάοο εξῆςετς. πιο ξἢ. ζητεῖ λα ϑεῖν . να]τ [ατοτο, 
Ἶ ἰδοτα, ζυτ ἀφελένθειΠἶτον δα ἔοτγο ΡΊ ατανο ἴῃ Ρὶι- 

᾿αφοροὲν ζῇ, ΑτἸ ποτε]. ἵπ Ρο ἢ τἰοὶς νατ ἀΠογοπεῖδπι 
νῆμον αἰ τεῖν, ἡ αὐ τεϊ ὅϑοι α αἱ ξιουεῦ,, εἰν ὠξίωμα ἕαςοτς ν οἱ] 
[0 ἱπίτιὸ ργοσαμάνιπι [α Πορτιιπι οἰξ, τὸ ἐν αὐχῇ οἰ- 

τὸ -ἰξ αὐ γῆς αἱ τεῖδϑκ:; αὶ αἰτεῖν» οἵχται φαϊάατο 14 [0] σοη- 
εν ντ τη ἀπ τατι πΊ,αιιο  ἐπ]τῖο ἀοπιοηπτεαπάϊ ἢι- 

ΓΙ ΠΊ τ. 1π ΡΠ Γ Αγ τος. 515 [σία πιι5 Ἔχ τα Πτ Ἰη Τοῖς 
ἰο εὐ τό ποὺ τὸ ζυτουωδνεν, ὦ τιχόκλεις»σιιυαρπόζεις. ἀδὲ πω γδ 

ὃ 5 τούτων ἕκαςον δηστελεῖτσι. ΤῸ ταρὶϑ νοὶ ἀγγιριδντ 
14 χιιοά εἰξ ἴῃ αι τιο 56. Νοπάϊιπι σπὶπὶ σοηίζας 
αἱ ἀοιιτῖα. ΐ 
ἀπ ΠΙονταπτοῦ, - 

Πα ππιποιι]α. 
απ ΠΊο. πω μη πτῖο. ΟἿσον. Ετ ζέτησις εἴς Σπορία. πὶ 

"οἰ ἀπορεῖν νὰ ζυτεῖν. Αστίξοτοῖη Μοτςογοὶ. διὸ βέλ- 
τν ανοῖν ζυτήστως ἅτω λεγθντῶν. Πάτα το ξΈ 15 γὙῈ}}-- 
ποίαν αι αἰ Πραταπαὶὶ πος!) της 9 αυιὰπι ἀμ] 
Ῥαταμογιιης. 

πάτις. 

ςς 

τογαιο παι ̓ ηΠγιητνδτα. 511. τεὶ βαστενιςήρια, 
Εἰς. αυια; ατοτ. τε]. ὃς ἀρπα Ατμοηϊδηΐςς 
το ξογουδητιιν πὶ γεὶ ρα ]1σας ΑΙ] ἐς 

τροοτ. μα τοΣ εὐ πιῖ πα πα ΟΥ̓ Πα. 
ΓΑΤΟΥἾΤ15. ἴπθθηϊο γναίοπς. ΙΟ ΤΟΙΙΠῚ τατίο- 

Ζα. ζητυτι αὶ ἐνματα, Ἰησιπτίια γετρα, [ἐς Οα- 
͵ ἐποης. Ἴ Ὁ αἱ ζυπητικὸς Χὴ πολ πάντων ἐπ γον 
ἔπι. 

τς ἀάοττ ργὸ ζυτοιμΐτων, [οἱ Δἀάοης ]ιο Δα [οτῖ- 
γ: ΠΟ τπασὶς ργοσατατ 1 διιτοτι οἰξ ἃ ποπυίπατ, 

1άδπὶ ἃς ζηακτής. 
τ ΤὈσιτουιιπιν ΡῚ [Ἐπ] Πτιπη ἡ ῬΟΠΠχ 1π 3..ὴ ἵνα μᾶ 
οἱ, κύχογες γἡ ζηπρεῖα.κ; εἷλφιτεῖα νκἡ χον δι οκοπεϊα 

ἰαοι! απὶ βογγοιιτη, [απ ον) ὀλοσίδορον, εἰκόντιον., ἢ 
γ5} μοί χον, ΗοΙν ἢ. Εἰαῖς οαρ.2.συγκόψασι σαὶ μα- 

᾿) ν᾿ ᾿ ͵ - ἃ ᾽ ͵ - 

δῇ ΠΡΌΤΕΣ Ὁ πὰρ ζιξωμας αὐτῆ εἰς ὅδε πανα 7 ῬΥῸ 411- 
ἰίαπιις μαδοῖ σσοϊάξι τπησοῆς τας πᾶς ἴῃ ἀγατγα δῖογ- 
ΐεγοη. ςοηδβαθιιητ μ᾽ Δἀϊο5 ἴχοϑβ ντ ν οπλογοϑ ὃς 

ἴῃ Ὡ]ςες. 
δετὶς τρίαπτα ἴῃ Ττορίοάγτιςα Αγαδῖα ῃαίςοη 5. 

ς αἰϊδας, οὐ οταταςς ΡΙρογῖς [ἀρότοπι πηίτδητοσι ντ 
Ῥϊοίςον 4.11.2. σαρ.τ9ο. Πς Οα]ςη. ΠΠΊΡ]Πς. 

ἢ ὉΠ. 6.ζι γέ ρεως. ηἱ ῥίζα χρήσιμός ὅκα. Ὀ]1η.11.12. ς.7. 

Εἰ πὸ οἱξ μιπιις ἀγθοσῖς τααϊχ (νῦ ἁἰτατΐ οχ ΠΕ πηδτιους) 
σάητ Ζ᾽ πρὶ θογ 9 1} νογο Ζί πὶ ροτ πα Πα τ ἴρο- 

πὶ π᾿ Αταδίαναταιις Ττορ]οάνγτῖςα τη ν 1] πὰ- 
35 πεῖθα ταάῖςς ςαπάϊάα Ἡ Υπιοὶ δ πο], ἀρρεὶ-! 

γῶν ὅθ σῷ 687 
ἷἰγῆϑο,ν, ὁ. δοπιδθιις, ἀριιπὶ [γί άοτ, ὃς ΠπλΠ πηι ἑα οέζογαπα. Εο- 

(γε λῖιι5. 
Ζίγρυ Ζιρινοίτο ἀξοῖτιγ σοαιις σαΠα; ΟΥ̓ Πα ραγριιγοας ὃς πἰρτίςαη- 

τὶς» τοίσον, 1δ.. 
Ζίγλας. ΗοΙν οἢ. οχρικώλο, 
᾿δἰγνιε,υ δὸς, ̓σονταΣ σοηιι5. χαλκῆ σαύον, ἘΠΟΙ Ο ἢ, {δ Ῥῖσ οο εἴϊ- Σ 

Ριυὰ Αὐἱοτ. δυγνὶς. " 
Ζιγυθωγν ἰὰς τ Ζικνώσαι ρᾷτ1ο Ροίς. 

᾿ ΠΤ Ὴ : ᾿ Ν Ἔ 
ζΖιζαψιον κ᾽ τὸ αὔραν Τλῖο (σον. ]Ο ει ΠῚ. αὐ τὸ τὸν σῖτον σίνειν, δ ὅ8ι 6) «(- 
θὐεν αὖρα τὸ σῖτος κ᾿ ἰζανω. τὸ τοῦ σίτω παρε δρδδον χὰ σιν αὐξανό μῆσον, 

ΕτΥ τη. ταὶ ζιζαμαγοαρ.13. πα ἢ. Μ Αττῇ, τοὶ ζιζαύμα απ είροιν, χἰχαμΐα 
(οτος. Νά ζαη 2. ἢ 

ζΖίζιφα, νι ἀε Μύξα, 

Ζιπνοω, τὸ ζικνωώ, σικνωῦσ α!, Ποΐ  Πῖο εἰ σκυϑρώ πιάσαι, ἥιιο ἃς ῥικνέστε- 

ὥτω. δι} 4. λα δεῖ ζεγνοῖσαι, ντ ἀριιά Ἐεγ ποίου, 4ποαις τοροιῖο 
Ζι γνεὶ τὸ σευ ϑριπτίζω χὰ 'Ζεγνώσαι το σχευσρω πάσα), 

χινίγχιον,μ  τὸς ΠΟΥ σΊα σα ρα οητ ζυγός. 
Ζιρωὶ, ΕἸΟΙν οἰ. χετώνες αἰάκώλοι ΡΓῸ 4110 {πρτὰ Ζειρα, 
δίω, Ἐτν πιοΐορο ο[ τὸ ζγτω, αιιατο νπάς ζίεται εἰ ἀςηι οἵ τὸ ζυτεῖ- 

ταὶ 4υΟτ τα 2 ΕἸ οἰ οἰνῖο ατιτοιη τὸ ζυτε,  ατῖτ. 
ΖΜῈΡδΔΝῸ Σ,ἰάοπύ αἰοα σμερδνος,ν τάς σμερδνὸς. 

Ζμερδυνω, ὃς ζμίρδω,αςσυτιτη σεγπουΡοηοῖτγο δοὶς οοιϊοτιιηι. ἃ Ραγ- 
τίσυ]α ζα.κὶ μέρδως ν Τάς... ΕΠ αι. "ΠΑ 4.ν, 

Ζμινγυη, ἀο᾽α τα ἴσο. δύ κελλα, σκαφ εἴον, εἰξινάρεον, ΚΓ ΠΠπι5 Ὁτοηγίρτο 

σμινύη. ΑὙἸίτοτ. αἰνν᾿ ἱμεύν τοῦ μοι δὸς γὺ ζωινυίω. ἐγὼ χὰ ἐἶαι ὅγε ξυλα. 

Ζιικχρον. τὸν ρΟΥ ΡΠ τιπ0.(Οἷς, Ὁ Ἰπτοίτ ἃ ραττίςι!α ζανκ μικ ρὲνγοχὶ-- 
δι [Πππιιπ1. Εὺ|τατ, πᾶ.» Ρ ΓΟ σμικ ον, 

Ζμώσαι»οττο Πα στὶς ἘΧασΙ Πα οΡοΥ οτος, παιτοίξαι Εὰ ας, 
ΖΑ Νὰ Σινοοάδαητ ίλοτος μου η 6594 105 οἰμι5 οσοἰἀοπάϊ ο- 

ταῦ αὐ οἱ τυ λα τπ. ΟαΠ1|5 [10.7.(αρ τὰν 
όαιον. τὸ ἰξατιια οἱ 4 τ. ζ νον. 
Ζο:νοφι ρος 7611: Ππηυ ας ἤγιιπι Ῥοττατ. ος ποπλίης ἰπ[οτῖρτα [ες 

ΒοΡΒοοϊς φιςἀαιη Οοπιοράϊα ἐς Ὠ1ῖς Ὑτοϊδη 15), 1 τῶ ρ 15 το- 
1πξεῖς φάἀγεῖς ἐχοζάοτγς ὃς πα Πηλυ]αςἢτα Ἔχρόστατο νἱῆ Πιηῖ, 
γτ Ροοτα: ἤπχοεγπης. ΑΞ ς ἢν} Ἱπτοτγ. εἴρηται ἢ) κὺ ἐν ζοανοφόρφις Σο-- 
φυκλε'εςς 9, ὡς οἱ ϑεοὶ ὅτὸ τ' ἐλίπ φέρεσιν δὴ τσ ὠΐμων πεὶ ἑαυ οὴν ζύαια, 
εἰδὸ τες ὅτι εἰλίσκετωι. Τοῖς Βορ χοοΐοπι ἴπ Ππλ ας Βτ  ξογισοάθος 
τη ΔπχηΠς ἤιῖς ᾿πιπγοτῖς πα Πππλ Πα σἤ γα σογοητοβ, 411 [οίτοηζ, 
Ὑτσοϊα: ὁχοϊάϊιπι ᾿πίζατο. [ἢ ρατγεῖπα ἐρεέζαμτς ΝΊγΡη]. πὶ Δὲ πεῖ, 
4ιαπάο οςοἰηἰτ: Εχοοίοτο οπα πος Δ γτβ)το Πρ 1[ατις τε δ} 15. 
1) φυῖΐθιις ἱπιρογίπαπι μος Ποτογαῖ, 

χόν»»ς ᾽ν ἼτανΡΥῸ ζων, ζόη δεκαίν»»ἱατα γτα. μέχρι τῆς ἐκείν ζόης, ιιο-: 
αὐ νἱτιοτοτ, ζοίων ἔζωον, νἔταῖπι νἰτιοἰσαητ. ζοίω ἔχω, νἑτᾶ ἀρο91.46- 
δο,ζοίω καϑες-ἡστίτο.ν τ ἀτιχτ. ζοΐω ἐκ. τέτέων ποιδὺ μϑυΘ:.6χ ας 

τὸ νῖτατη το  ογᾶς. αρι4 Ἡογοάοτιοα οπηπῖα ἰοϑιηταγ. γἱάς φυ- 
σιζοίθ., Τετραζοθ., 

Ζορχ δες, ρτῸ δορκάδες, αρτ θα ΓΙ εγοάος, 1,4. 
Ζιύρκεςοἀογοδάςς. Ν Ἰσαηὰ, 
ζορκὸς ἑλίϑοινἱ Ἂς ἴῃ ἀϊξξίοηο αἰγὸς ἕλίυ, 
χοφερρδόρπιδες οἱ 11 ὦ σΟΠιν 1 ν οσατῖ» (οΥῖιις ἃς οππξγαητάιι 

νοπῖγο [Ὁ] πτ, Εγα ἥν. ΟἸ}144. 
ΐἷ“οφερῆς δ )δς ζοφοειδ' ὃς, ἀτοτοτο πο ΓΟ 5. 

οφυ Τορπίαι σκο τόσειπνοι ἢ] ἴῃ του ΘΟ εἾ5 σας Ὠ τ. Ζοφοδορπίδιι 16 Πρ, 

χοφοείσελίΘ- ΟΠ Πα τι 9. ατοτο ΪΝ σα Γ. 

χεφθεις, ἐντὸς ΕΠ ΟΡ το στν τς ζοφόεις κύσμ.. ΙΝ μη. 

χοφομίωϊα, ἀξ ἡ κεἰς βείξις Ππης» δ 4. ατ ΗοΓυῦ ασίσσία εἰς [Ια πα. 

χοφθ" οὐ, σα! τσ ογοοςαἤις. ΟΣ ΟΠΣΊτας ΠΟ Χ. Πραΐβοατ οτίαπῃ ἰος 
. Ρ ᾿ ν 5 ᾿ Ϊ ᾿ ι ᾽ ᾿ 

1πέθυ πη ΠῚ. αὐὔοα τὸ ζαᾳ ὅλη τα τυρὸν. κυ τὸ νέφίΘ-, ἱ αὐθᾳ τὸ γνεφίδ.. δγο- 
φῶ. καὶ ζάφ!Θ-,Ετγ παι. δειελινοὶς ζ.φΘ.ΑὉ Β0].Εδποᾷ. ζύφῷ σῇ σκό- 

τοῖς, ῃ Πα ἘΡΠΟ Αἰῖσο τεπο ταν ΡΤ ἀφηΠ Ππη!5 τοποῦγίο: 

νι ἀρια ΑΕ ΠΥ ]υχθονὸς πέϑον. σκαφη νεών, συμφορρὶ πούσοις. «ρετ 
ΕΟ 

πλόγιμηι ζη φίδι: ἡπτογάμππι οἵϊ οσσαῇαις ἔδιι ραν. ὁςοϊ ἀοητὶς 5 γα 
Οὐ ιν γάρ τ᾿ ̓δμὴν ὅπ ζόφθθ.. ἐσ) ὅπα ἠώς. 

χοφόω, μι ὠσω, Οδίσιτο, Ν 28. ςῖ. Ἂς ΔέτΠϊο.» ἄψιν ἐξοφωυῖνες, 

χΖοφωδυς;, ε(Θ-. οἱ χὴ ἡ σα] τρίποίι5, ΟΡ σαγιια,ατοτ. 

᾿χέφωσις, (θ-. τ τοροδταῖνο δίριίτας. ΡΊΤη, οὐ σιιγατῖο. ῖς, 

ΔΎ ΓΑ ΔΗ Ν, ἰμππλίπη, σεωνεζϑυγμλύως: 5114. ' 

χυγαινα, ἡ Ζγ σθοπα ρ1[ς 152 10ς}|α Ρ᾽ εἰσ, Αὐ μον. "5.2. πίτη, 

Ζυγαρχίαγ! ΠΗ ΓΓΙΙΝ. 
Ζυγαςρον ὃς ζυγχέςρνον,αΥοΆ χὺ 

ἘΞ τη: ἘΑΡΕΤῈ ἫΝ 
Ζυγεῖν.ν τάς ζυγὸν τὸ ζυγός. 

Ζυγία νας 2 ΠΠΠῸ ΠΕΙΡΤΙ 

χὰς καὶ κἰςση ΡΟ Ἶ1.11.7.δς τοι διά: ξολί- 

γη σορός.Χ ΟΡ ἢ.τὰ 2 ὥρλα χρη σατα αῆθρ Πιχομδύνς ὧν ξυγίεροις 
ςτ- 

σανπας ἐφ᾽ ἀμοίζος κομίζειν, ἵνα ὁπὴ χῴο)ς εἴν) διαχα ξαύοιεν ὅκα τιον 

τοὶ ἀξία. 

αἰϊορτοπια τοῦ Τσορυΐα. Ττοτ ξυγία, ςατ- 

Ῥίπας ατϑουνγάς Ζια ΤΠ ΟΡ. Π}.3. μ1 ΠΡ ]απτο Ν Ίεγ.] ὕ.: «(4ρ.9. 

Εατρίηι5» «ιὸδά εἹῈ ππιτηγα 19.115 δ ΤΟΥΤΟΠῚ ΤΊ ΧΙΙΟΠς 7 Δ Γς 

ιτῶ δι Παπιοῦῖβ πησσα σΟΠτΙΠΟΤΗΙ τοι ρογαΓ ΓΑ: ΠΟῺ εῇ ἔτα- 

σἹΠ 5 (εά Βαίροῖ ὙτΠΠ|Ππιαπὶ τγαέγαθ Πτατξ. [τατος Οιςεϊυδά, 

δχ οἁ πιατοῦῖα ἤπια ἢ πο ΒΓ] ΠΟ ΠΠ ράΓΔΏτ» 4165 δριιᾷ οος ζυχὰ. 

νοοϊταπτετοίτοπι δέ ο4πὶ ζυγέαν ἀρρο δητινυΐρὸ Οάγνε. 

“υγιανος οἵ, ὁ, λτιῖς ΠΡ ΠΡ τὰ 90. 

Ζύγιμος βοιξ,ἴ)ο5 τπρα! 5» Ατμοι, μέᾳ δου χμδϑ πέντε,νκα [οι ξύμμας 

Μὰ ὁ 

ν Σ. 

Γ, 

᾿ 



δ. ΖΝ 
δια δουος!σάτοιῖος γοσάτιαττο.. ν ἔα 

2ὐγιθυ,εγδ ἰα ρα τσεντ ζύγιθ: ἵπποςχεατι5 ἀπσατοτῖις5. ΑὐἸίζου, ἐκ ἃ- 
εν “ἈΠ γ ἐμ ἤδει ἐτ᾿ αὐτος ἐϑ᾽ ζυγι. ζύγιοι ἵπποι. οἱ ἑποζαννύμε- 

τοι τι τῷ αὔματος ἕνγα, ΑΥἸΙΤΟΡΠ. ζυ γιΘ- πώλθ-, Ἔαιπις προ Πιρ- 
Ροῆτιι5» Επιγὶρ.ὗσο τὰ ζύγια πλόϑος αἰϑρώπων 9 Ἡ1α5 αα Ἰπσα οταῖ 
πταϊ εἰσ 4ο ποπηίπιιπὶ 5 ἀρ ά Βαν Πιιπὶ ἐς το ῃαι14}1.πᾶπ ζύγιαι 
ποιτν ᾽ πγα ἢ πππιογο( Π πιο σάτοηζ ἘΧΟΠΊΡ] Ρσο ζυγά, 1ὰ οἷ 
ἴσα (δα τγαιίετα ἀριι Ατποπααπη, ᾿ 

ζυγὶς. χγοῖοτῆς ἀἰοίτιιγ (γΠποίετς (ογρυ ΠΠπππ|, Ὀ]οίςοτ. 
Ζυγίπης ὁ καθευβνθ. ἐν αὖ νηὲ μέσος»ντ Πμτ ζυγέται, το ΠΊΪ σο5 16 41) οὐ 

ἀϊπῖ5. [πτεγρ. ΑὙΠἘΟΡ]Ν.Ἰτοπι ζυγέται, τοῦτῖι5 ογάο Ατμοπϊς μπῇ, 
αἱ ὃς ζϑυγῖται, ἐς φιῖιι5 Πιρτα. 

τυγόδεσμιθ-.6γ0, ὃς 
χυγῤδεσμα, τα, Οἱ ατ᾽491η ἘΡΊρτοΙοτα Πιβτ σία » ιριις τοπτο 411|- 

δάταν ἴπσο: ΟΠ χ ἴῃ ΡΓΙΠΊοσϑι] 4. ζυγῤδεσμίδ.. ὁ ἱκοὺὴς τὸ ζυγού, 
κυγροδέτης,ἱάςπι το] ζυγῤόεσμίθο, 
ζυγομω χέω,μοίσω, ποκα γο ζτοτ αἰ εἶττο, σοητοπάο, εἰ χου,Π1{- 

{ςτυτῖο, Ῥγορυϊὸ οιππὶ ἀοτπο[εοῖς ὃς ἐα π ]Π1ατΊΡι15.9 το τοῖς οἰκείοις 
διαφέρρμα!» ΓΙατατο.ῖῃ Οατοηο, ἐν αῤχὴ μὴρ οευῦ ἔτι πένως ὧν κ᾿ «ρα - 
πϑυό μῆμ., ὠρὸς ἐδὲν ἐθδυσκόλεηνε “ἦι αἰεὶ δίαγταν, ὧν αἴο, ἰπτον αἰ πέροινε 
διὰ γας ρα τρὸς οἰκέτίμυ ζυγομαχ εἰνγἱατσατα νΘητγὶς σαι. αἰεὶ ὁ - 
γόματος ζυγομαχά νον Οτεροτο ἄς πομηΐης αἰταυσατ!. ΒΑΠ] δαὶ κ᾿ ζυ-- 

γρμαχεῖς «ἰεὰ πἢ πλείονίθ-.. Ἰἰοϊταπάο ἀ1Π|εητῖς » 8ὅΚζ(, χηαῇ Π|πτῖσας, 
Τιδηῆατῖο εἰ ὑτὺ τ᾽ βοῶν μετ᾿ ὁμύλων μα χουΐνων. ἢ ὅσο ἶ πω- 

χοωΐτων σαϑμῷ κὸ διαφερομῆδων πρὸς «δὺ ὠνεμῆσοις, [το πὶ ΡΤῸ τταπ- 
ἢσῖς ἱητοῦ γοπγαίςος σοητοηογοαρη Ηογοήοσ. 

χυγποιέίν ντ αὐ μιατοποιεῖν ἀἰλοϊτιιτ, ἐπ Τ]πτο Αὐαορ ἢ. ὃς ἴῃ 7.Ρο]Πιι- 
εἰδοῖπισα σαγγιπι σοπ Ἐγιιοῦς, Ἧ 

Ζυγλν»μητοντγαη Γι ἤς ἀς5.Ετ ζυγα ἴῃ τὸ τ᾿] τατὶ ἀἸσιηταγ αἰ ν πὸ 
ότι δά αἰτογιιπι ογ 1 65 τη [{γιιέγ]. Ετ᾿ 41} πα σα ΘΠ ο τ !1- 
δαιπτιῦ ΑΠα πὸ ζυγεῖν, ΡΟ ΠΧ [10.1.5 τὔθ᾽ μα χρμβμων, τὸ μδῦ ἐμ» -- 

διενη μέτωπον, νὰ ζυγὸν, χ᾽ πρόσωπον. κἡ τὸ μὴ) ἐφεξῆς ἐξ) χτ) μηκοσγζυ- 
“εἶν. τὸ ἢ ἐφεξῆς χ᾽ βάϑος, ςοιχεῖνον Ἰάς 1τηἶτά. 

“Δυγϑε οί, ὄνν εἰ ζυγὸν τὸν Πρ}. Ράτ ΒΟΙΙΠῚ σά τΟΓΙΠΠῚ, αϑο τὼ τοὶ δυο 
ἄγειν, δυγὸς κ) ζυγὸς. οἱ γδ δωρκεῖς τὸ δ) εἰς ζ πεέπουστ, Ὁ Ιλτο Εριῆ,8. 
φϑύγειν τὸν δουλειον ζυγὸν ὡς ον κακὸν» ἴα (γε τατῖς ἔισεγς ταη- 
ταπὶ πα ππλτῆς ἰδοῦσα Θεῖαπῇ ἴῃ σοαἸοῖθιι5 αταμ [οτῖρτὶ5.α- 

Ριιά διι14. γυμνοιὲ ὅπλων «δὸ αὐόρας ζυγῳ καϑέκαςον ἡστοδυομῆμοις ὑ'- 
πιλϑεῖν τροσαναγκοέστιντες. [λα τι1, τῷ νομου ζυγὸννν οσατ],οσὶς το ἃ 
ἡ Ἃ βαρύτητα: ατ [δτιατοτῖδ ΠΟ ΓἘΓῚ τ] σῚ πὶ [οτις 7 αιιοά ἴδια μὰς 
Ῥεγ Επαπσοί τα πὶ [πΠ|ἴαπη [1 οττάτοπι [Δ ΓΡΊΤΙΙΓ. “τὸ κτηΐνν σου αὶ κε-- 
ποχ δ,σεις ἐτέρῳ ζυγῷ, ςαΡ.2.9.1,ΘΕ]τ1ς] : ν Ὁ] Γιατ] ηὸ 5 Πιπιοητζα πιὰ 
ΠΟῊ ἔλοῖοϑβ σοῖγϑ οα1ΠῈ ΑΙ ἘΟγίι15 σἜμοΓῚς ἀΠΙ Π] ΔΙ 115. αἹ τοῦ ζυ- 
γὸν»απρτα ττειι ἴδάος τε πιῖρη πη, διτγαηεξγα 1ῃ σαγγῖθιις νο] πα- 
τεἰἴδοτις. ττοτπὶ [πάτον δ γα 5 ντ ἰῃ ἱγτηθ 1. Ρυτμασογα εὐ ζυγὸν 
υὐαθαήνειν, ΠἸατογάτι ας τγδη στε άϊατὶβ.ν 1, Ἐτν ΟἼςο ρτο Ρ]ςϊο, 
Τα ιοπς: 568 ορῸ μος πιοῖς ροπάοτσιις οχατηϊ αν, τε ζυγὰ κὺ 
τὼ σαϑ'μοὶ Πα Ποατιτ, ΑὙἸξου, πος ποπιίης ᾿πτο ΠΠ ρῖς ἵτοπι 11- 
Ὅτ ]ς τιδη πιογίιπι εχ αι ἰδηςσες ἀοροπάεητ: παθοῖ οπῖπὶ ἔοτ- 
(απ {τι σ], ἐγιστεζογτων ζυγ ὖν» ἴῃ ἀση 1ΠΠ το. διρη ρας οτίαπη τὸ 
ὧκ παρεςηκότων θηήλοις πλῆδος » 1. (οτ18 ρογγοξεπηι οἴ ὐϑᾳ τα , 
Ατίοτο! ἐς (Ὁ ρ115 Ιοαιιοης, βαδίξοσι ὃ χ᾽ ζυγά, ἱποοάϊτητ {9 α: 
τἴπι; ΘαΖα. ΚΠ ΠΑπο ζυγὰ, Πιητ αἰ ὐπὸ σότηιι δι αἰτογ ογάϊηςς 
10 |ἘγιιἐἘ1: ζυγεῖν ν ἐγ ὸ ἀϊσιιητιισ φηΐ μασς ἢππσα ΘΕΠοί τ 9 ντ οἱ ἀ᾽ 
ς οἵχον τετοιγυῆμοι, «οὐχεῖν ἀἸσιαητιτ ἐν πρώτῳ ζυγῳ τέσσαρες ἐμάχον- 

τοςΐη ῬΥΙΠγα Ράγτο ἀατξογηὶ Υἱγὶ ρ σπαθᾶτ, Τ Βιιον ἃ. ἴτοπι πῃ σα 
εἰτματα ιιο πτάπὶὶ πη] {γα τρηοητ οἰτματο!, Αγ Ποτ.η Με- 
οἷν. δεδαῆρ «ρὸς μῆο ἃ ζυγὸν «δ᾽ κὄγλιοποις ὄργανα ποιουῶ ταὶ οἷς ῥώον ςρέ- 

φέσιγ, Τ|14.4.9. Τὸν σ᾽ δῦ δον φρένα τερπύυῆνον φηραιγῇ λιγείῃ, ΚαλΆγδαι- 

δαλέῃ στὴ δ᾽ αῤγύρείθ- ζυγὸς ἴεν, ΤΙοίτιιν 1τῷ ζυγὸς. [10 11. τὸ τὶς ἐς 
σύτητας διακρῖνον σκδυ(ὃ-:ἃς ΟΠο]α:.1.αἹ χηλαὶ) «Ὁ ἐν ἐρανώ σκορι. [1- 

τα. νὴ αὶ ζυγν τριτεύνη ἢ, πες Θ0114, ς ἰσηριον 9. ὦ ὁ «δρικεί μὴν Θ- ἱμεὶς 
ποῖς δακτύλοις πλαγίοις 57) 1] στενδα λίων, “ΑἸ σςαπιξτὶ σοττίρία ἤπια 
ςοτγι ρα, ΑὙἸΠΤΟΡ ἢ. τὸ δακτυλίδιον πτέζη τὸν ζυγόν. Απηπηοη.τγαά τ, 
Ρτὸ ἱπίξειιπηςηζο ἥιιο ϑοιιοα ἐπιετᾶστιτ. Π]α ΓΟ Ὰ]1] οἷο σθπευ 5: 
[απηινεγὸ απο ἀς ροηάογῖθιις ἀϊςοίτιιγ. πη ΡΠ τι ΓΑ ]10 ταὶ ζυγοὶ 
ταητὶπι μαροῖϑορ μος ].1π ΑἸασο,ωρὸς οἷα δελείας ζυγὰ χω ρφρδμῆω. 
4 φιιαία [ον αἰτυτὶς ἀπιρα τοι ΔΊ Πλι15.5 ΠΟ ΠΊ ΙΈΠ.. ζυγὰ κὸ σα ϑιμαὶ 
ἔχων. ζυγὰ ἴτε πηι ἴη σΠΟΓΙ5 τγα σὶςῖ5.νἸἀς ΡΟ] ]τς.11.4. 

τυγος ἀται [απτ ΠΙδτὶροπάςς ροῦν τθο5 σοη Ἐἰτυτῖ» σα] Ρομἀογῖθι5 
τς ἔσει ἀρρο!αηταν, Βιι4. 1 Απηςροίξοτινηἐς δύ σοϊατῖςα ἢ- 
ἀες»ῖ ρ΄ οπα ὃς ἐχαπηίηατα παπίταςυν σοίτατίσα εηϊπὶ τὰ οἰ 
ΡΠ ὃ τετπροτατα ὃς σομήσταταιν τάς Βυά. 1 (Οπηπιςητ. 

Ζυγςατεῖν, Πἰ στα, οχααατγο. ΡΟΪνθ.1η Ἐρίτοτης. ὡς μηδαμα νδύῃ. 
μια], ὄθηπολυ κα ταῤῥέπῃ » ον᾿ ἰσοῤῥοποιω καὶ ζυγοςατοῦ μῆνον δὴ πολιὶ 
δια μϑδύγ 1) τὸν τής αὐ τιπλοίας χό70ον αἰεὶ τὸ πολίτευμα, γῇ τοῖα] .11ὰ- 

τιι5 ςαιιο οχαπλῖης ΠΡ γατις ρογίξος στογηίια ὃς αἰ δι ἐξυγοςα - 
τεῖτο αὐτοῖς πόλειιοςς ΒΕ] Π νττίηαις ἀταπατο Ματις Πρ γαθᾶτιιτ, 
Παῖιστο ᾿πσἰτηαηῦς νἱέξοτια. 

Ζυγοφο ρφογας δ ἡ Π[ογ, Ἐπτίρ. 
Ζυγνω, σεωωαρμόζω, ζϑ γνυμι, κατέχω, δα μνοίω.. ἴπρο Πιδπιῖττο. ἐζυγω- 
μῆλθ'»κρ.14.ἘΖος ῖο], σι ροηάετγὶς ντ ἐχροηίτ 1514. Ἠΐετο- 
ὮΥ ΠῚ, ζυγρειῦ ε[ἢ τπσαγα (Ὁ ] πε 1}, ὅς ἢ οπθηταγο,αιο γογ - 

ΖΝ ᾿ 
ἴνο ἕσρίας νεῖν Ν ἰσγιπιῖις. ἘΠῚ αυτοῖπι Πρ πρὶ 
(ιδίπγατῖς παιρυὶῖς. πίῃς ἄτας ᾿ΐας, τγαδίθιις ἀἰγοι 
τιαυιοτγίατια αἰτα ας πὰς πορεία ἴῃ Δαριὶς ταάδίῃ 
σα τοτοτιια! νὰν ααϊάειη ἰτν ἰο πο αἶτα ἱποιίαγα Ἢ 
ςὁπαϊττιηταγ ἴτανντ σιαῇ Οἱ" μετ ἀἰπεγῆιπι οο 
ἀπσι!ς αηατιιον ἤαητ. (ἡ γὈ] ὁ ὀμοίαμον αἀϊείταν. 

ξυγωσες, δι τύγωμαςος απο ὐλπὶ τη σογροτα αἰκήαρο ἢ ἃ 
τους. 4]. ζυγρειδὲς ἀρρεϊΐατ. ΜῊ 

ξυγωϑρίζω, ρογ ρθη ἀονςομ(4ετο»οχαπιῖπο, το, Ατὶ 
γυσον αὐλτις ααλτῷ κὶ ζυγωώϑδρισον,], αειω αῴμιοσον, ἔσωσον, ζυγ» 
πλεξον ανασκόπησογ, (᾿ΟἸλΠιρηΥ. δπὺ τῷ ζυγος, κ πῇ αϑ 
δοκιμαζω οζυγ»ϑέρισον ἡ 7 συγκοτιίμ πὰ εν " κρρέσιν. ὺ 

μέγα ζυγώϑρισογ. ῬΟ] τιχ [1.10 ... τὸ ζυγώϑροισον ( σσοη δ, ὁ 

σον) δὲ αϑ κλεῖσαι εἰωώϑωσι τάτῆςιν. νἱάς αὐαξυγῴσαι 
4ιαῖι οὐτοπάοτο νεέξοαι ν Πιγράτιιγ, : 

φύγωσρινγτονν αΞἘ15 αι ἀτπι45 σομτίηςτ ᾿αηιια5,ὁ σιωξ 
ες μόχλίΘ-2Ειζατῃ. εχ 

Ζύγαωρα»ἱπεπιπηοητηη. ΡΟΪνδ.ἷπ Ἐρνε. δια κόπῆειν ἐὺ 
ζύγωρμαι αἴ πυλων, αὐτοὶ ἢ τὸν μιόχλον ἄγοοϑεν κὶ τας βα 

ἀσζορῖς Μάγοι  άττο ᾿πριιπηρητα Β οἱ γα ζισαρ. 14. 1} 
Ειπάαπιρητα ἐκ σας πιοητὶς ὃς σαΐος {πρτὰ τοῦγα 1. Ρ6 
ΤῸ 5 Ραγίςτος ὡχ Ἰλτογο ρτιπιρητα ὃς ΔΕΓΟΡΑρΊπΕΙ τι 

ἐγιητ, οχ ἰαρ!ς 1πα το. ἀἸσιιπταγ αὐιτοι ζυγώμ 
πτρητα ἴῃ ἔς ποθεῖς δι ροττῖς Πιρογιαπι Ππηοη ἤπιος Παρ 
τουδτὸ ΤΟ ζυγων « ἱ, 1115» Ζιια: ἀγγοέξατιις τγα αι θγία, 
πιιηγαγιν ἐς ΠΑ  Πἴτατο ἡπισιμ. οι Ποῦατ ἀπιαδιις ἢ 
χὶς Παῖς, τογγια Πιργα σάτα, ντ το ταταιν Γλιήτι5 {0.3 
δις ἐϊέϊα τρια 1Π νιτιι5 5 416: ροάἀαιηςητίς. Παῖδι 
νίηφα τγλη[ιεγία ᾿πιραητας τ νης ὃς Πιρατας ν Πα 
ΟὐοἸμπης"] ζύγωμα χτεπα αἰ οεἴτιγ τοπιρόγιμτι Πῖμ 
Ῥγοριιρπασα πη. 4110 ᾿τακὲν τὴ ὀστεολογία Οαΐδην 
αυὸς ὁςοιώ τρρξέζληται (ἤγοιω τὸ ζύγωμᾳ ) λοξίω νὴ πὸ 
αὖδιξ χον ῥνεφ κὺ ὥφτ᾽ 2) σιωωεχὴ τίωΣ υἦρ ὁ πιῶνεν ἀπάστω; 
σῷ ,Γ' τὸ οἷ ος ᾧ πῆς κεφαλῆς, τίυ) ἢ ἐμιταρρῶνεν, τῷ ΧΤλ μεκ οῦν 

Θαπ τῆς ὄφρυίθθ-, ονωκαάζε τωι 2 ὅλον τὶ ὃς οιῶ πξτο, ζυγωσσ 

ΘΊφηΓΠ ηἰ σοῖς Τητοτρ. αἰ αὶ ἃς ΤΠ ΟΡ ἈΠ ἴῃ «οὐδε 
τι βρ41ς τγαπτα] ογίητ, ζυύγωμα οτίαιτι ἀϊοίτητ καρηῖνθ 
2.7} 2 (ὧδ κροτείφοις, δυο ὀς-ων εἰσε πλαγίων συμξὺλαὶ 9. 

τοὶ ὦτα ὐνομοίζυτω 2,ζυγώματα, κὶ κριργᾶνοι, ΤΟ ἴΓΠΓ οὶ 

ὁςοιωώ κἷ. Ο5 ἐΠθα] να Ἔχροηῖς ΟςΠ 15 11.8.6 αρ.1. 
πυγωτὸς.«ὐ, ὦ χἡ ἡ ντα πέξι5. ΘΟ ΡἤοοΪ, 
᾿ζεῖϑος.ν οἱ ζύϑος ντ [“γὶρτῦ ἴῃ αἱ! ἐπὶ Παιρ]ὶς. [π5. Ροτυ 

ζεῦϑος Τπεορῆγαῆο [18.6.4ἤς Οαιςαρ.15.οἶν(θε κρ 
ὃς Ατῆοπαο. Γατίηϊ γοσδητ Συτμιιηῖ , (ΟΠ πππιο 
νι Ρε αΠαςὶ ργογῖτος ρος Ζυται. Ὠιοίςοτλά, ἴπὶ 
ϑὺςυσικδϊνεἰ ζεται ἐκ τῆς κριϑηςοδζς, Πιρτὰ Ζν τῆ πηᾶτα 
Ρυα Αδείμπτη ν σοατὶ [οτὶ ρἤππιι5. τῷ ζυϑοις ργῶτεν Ὀὶ 
ἴὰπὶ ἴῃ Θεπείιμῃ μη τογῖα., πιοπηϊηῖσ οὐ τα Ρἰ αι 
Τὶς. ὡς γδ ἡ κρόκη τὸ ὁς ον ποιεὶ τέφρα. νὰ 9 ει ἀ)αξροχον γ 
ἐλέραντα τῶ ζύ δ εἰ μριλακὸν γγυουῆσον, γὴ χαλώντω χε μιηῆασι,} 

ματίζεσιν, ἀΐγιως ἢ οὐ διωΐαντω τως. 1115 νουθῖς 0.2 

τ οἱ ἔτ] Πρηϊπρατ, ιιοά τδ᾽άσιη Ὀϊοίσογιοξομ τ ἶπι 
εργὴς 2 ἡ ὁ ἐλέφας γίνεται βρεχουῆνίθ- ἀυτγώ, νἱάο πῆνον, ἢ 

Ἐξ. ςαρ.19.Ζ ὕϑον δόηι5 εἰϊ ροτιοπάβ α ἘπιρῚΡ, ο Ἶ 
5 δ: Ὁ 
ξοέζαπι ἃς νυ!σὸ χη 1}! ππατία Γαπποηϊσί 
τ|}1. Βατρατγόσιις Γγπηοης ἀρΡΕΠατιγδαρα ἊΠ τὸ : Ὁησαο ρον τι: 
ντιιπτιν δὲ σγ ρυῖ): ἃς ΡΙτης ταῦ Ηπξ Π8.22. 1 
1ιας ἤτης πη ν ἰἰ πηράϊοο, εχ πάθια ἥπης ὅτ Ὶ 
Λέρνρτο,οα πα ἐκ οοτία ἴῃ Ἡραῖα, σογι Πα 
πέτα 1η ΟΠ ἁἰ τίσις Ργοιηςῖῖςβ, Οτγαοῖς αἱ 
ἈμΠ15 σ ΠΟΥ ΡΟτιι5 ἀἸοίταγ βρύτος, βρύτον, βρύ τῆι 
πῖνδν [οι πῖνον. ἴε- 

Ζύμη"ς» ἡ ογπιοητατη [γῖπα μισὸ Πιραξεα, αζὰ 
μα.ν ας Στέαρ. ἐ᾿. 

ἷΖυμίξεσο, τίυὶ δσμίω), εττοητοίσοης οὐ οτος, ογση τί ἢ 
τοιη. Ὠϊοίςογ. 18.2.ςαρ.τοτ. ᾿ 

Ζυμίτης», δ. ΡΑΠ15 ΓοΓΠΊΘητατι5. ἡ 
Ζυρόομαι »μ"-ὠσώμμαι, π΄ μα!» ἔς ΔΉ ΤΟΙ δίς ξαγπιεητείςο 

ζυμόω, μ. τως οττη εητο, Ασςιζ ᾿ 
Ζυμώδεης. ε(θ-.0 κα νἰ» οΥ πα δητασει5: ΠΟ Ὴ ΠΊΠΟΙ 4τπ|5,πι41}: 
ζύμωμα, ἡ ζυμωσις μα Π ξεγττητατιο  αὐροὶ ἃ ζυύ μίως ἔξ 

ψώρα πὶ γῆςὨτοτταν ν οἰ τις βογπιξζατα ς παινοίςτασες Ἀν ο 
Ὀογαγιο ΝΊσαη 4.1 ΑἸΕΧΊΡΗ. μὴ μῆρ δὴ ζύμωμα κα 
χδοι, ν δὲ πιῆ σὸς ὀχτιδογβητος ἱπτς Πἰλρσῖτ, ΓΠΓΟΓΡῚ 
πειδη ζύμωμα ξοικε τὶ γῆς Τἀδ Ροοτα, κεῖνο ποτὸν ξυύμῶ 

᾿ δέασι μύκητας Τί αμπτ ἡδίω, ἄζς. ἀμανίτις βώλΘ-», μος 

οἰ Τητογρτοῦίντάς Μύκης. Ζύμωσις, Ὀ͵ατο ἴῃ Τ Πηᾶ 
νοτίδος γεώδως ἐμ κινὰ μῆῥης νὴ αἰρομῆρος, ζέσιν τε καὶ ζυμ ᾿ 

Ζυμωτὸς, οὐ ὁ, οΥ Πισῃτάτιις. ᾿ 
ΖῺ ΑὙΤΤΡῚ Ας τες ργα τη! αιια; ΡΕΖιητι Ρτὸ ν ἴδ τῷ 

οἷς ζων ἀγρόζεται αοπιοάο ἀϊοίτιιτ κρεείγρα κἡ πυρθ 
λαμξανεται τὸ πον ἡ τὸ κρέαρν Οὐ.θ.]Ν ΟΠ λύτρον ἐὼν ἑτείρω ΑΙ 

ὅζςιργατηίαπη αοι ρτὸ γε μηθεὶς [αἷς [οἸεήτιδώρα λαὶ 



Ὡ 

»ἀοηὶς μἐβοϊοητιγ 9» αι τος ἤιτι (ρυτπιατιιητ, 
αἰγροιαγτῆς ζωῆς χαριφιέφια., 
ἡἱγαιΠ λα νἰταπι [Πποπταηάλιτ Πιβοῖτι νης ζὼ.;- 

Ἰρι ΝΜ ΟΠ μλμτπον ἴσα 5 Πρ γτιισ, ὃς ζωαρκαὶς μύσος, γὶ- 
αἰπα. ἐν 

απ ν᾿ δι οΕἸερμαητί: ἱ ἐξ 
ρεςίος μοτθα: οἴ. : 

Ωἱ Ἰϊαιιοτ, ὁποζα χσεῦμον, Ἐς ΓΥΓΗ. ὁ πὸς οἣ βαλσονιου, 
ΟΕ ἤοῖηὰ ριέζουϊδ. 

ὕσω; πινκρι, ρ 150 (ἐς ςγ] ΡΟ, ΠΟ οτιΐσιις Ἐχρτϊπιοῖνηάὸ 
οἴω, Ογόθοτ. ἴῃ Ἐρ τ. Α σου, ἢς ΡΒΙΟ ἀς πλιιπάο; δὲ 

νερρ  ξειιτ αν Ρίατο ἀπ ῬΔΠΪςθο. 
τα. Ν ΘΠΟΡ δῆ δωγραφίᾳ ζεῦξιν τεϑαΐυαχῳ. 

ἐξοσῖτς. ἡ ζωγραφιεκηὴ, ατ5 Ρίπροθης!. τὸ ζωγραφικοὶ, 
τον. ] απ ναϊοτ αττς ρίημοῃα!. ΡΟ] Ὁ. ἡ πλας- 

οὖς ἰὼ ὅς. ὲ 
ἐϊοτ: ζωα γρα  αμῷ Θ΄, Δρϊπια Ρίησοης, ἂπ ἰπια] 
ΠΘ ΘΠ 55 ΕἸ σγούοτ. ΡΙατο. δή ζνγραρ ον ζωγραφίσει ἐ- 
ἐκ τον, δες ὁνηοις δυαιέργοις, 'ὅζο: 

τπιου  ἐποί τα ξαν αἱ τὸν χὴ ποῖν τὰ τὸν λαϑὺν ἀυτεῖ, ἕως τοῦ 
ἀυτν ζωγρεῖν Ροτοα{{τ οἰπὶ ὃς ν αἰ ποτῆιπι εἰϊι5 ρὸ- 
᾿ χε Ἰπτογ ΠΟ ΙΟΠΟΠῚ: ὃς δ γη1|5 4α 1 ἀοαπὶ νι ἐα- 

εἶς 

εππὶ σατο 4.5 τις τ. Δ Πα Γῖ 11. ἍΓατΥ. τόπος ἐν ἃ ϑνεΐα ἐκ-- 
ΠΡ ΕΠΟ ν ΟΠ ἴτειη αὐματί τη ἔπι: ΤΠ. χοιρεκομέμον, 

1τΔ 1ῃ ψείρίς (Οπιπιοητζ. χά οοκομεῖον, δὶ 2. το κα- 

ν χᾷνωτον ὅπου δὲ χοῖρρι σρεφονται. διιϊ4, ζω;ᾳκξον, ἄσος 

ἀγα, ζωπυρώςν οσοτο. οιτουν ππππὶ σοπίογιϊος γ6- 
πο. 1116. ἐ, αἷϑὰ 3 πνοίη βορέαῦ ζωώλρει δητπνείεσοι κοκωῖς 
θυ μὸν, 1. ἀγεξωστύ ρει!» τοσγεαθαζ, εἰς τὸ ζι ὅγε. ΑἸ 5.10 

δὶ νι ΓΘ γιῖου Πα (, ζ, ζώγρει ατε εθ- ἐδρρτο ζῶν - 
ὕλαῆε, αιιοπιαπιοάιϊητ ἢτ πῃ θε 110 : ἀϊξεῖοης 

χ ζῶ, Ἰά οεἰτονῖιο, ὃς ἀγρόύω,ν ἐποτν ἴσα νοηατιι οα- 
"5 ὙἾΠ115 Παρ ιΙ5.9 ἃ σασάς σοηίρτίατιις, ἐζωγρυμῆ)Θ-, 
ν 

Ἔπατῖο. Γ οἶτι!Γ οὐ ΠΊ “ΙΟτῖος ν 1115 ΑΓ 141115 τε - 
πιπ ἐξα πάις οαρίταΓ : νπάς ζωγείᾳ λαζεῖν 2 νἸτπιτη 

αξε τὸν ἐς χῶον» ΕἸ οἴξιαιτα ν αἴ! σερῖτ, Ἡεγοάοτ. 
βξ ουσί μεν, 6.1 ΠῚ νἐπιιπὶ οχοὶρἐπητΙάεπι Πογοάοτ, 
ΟΤΕΙΙΟΓ ΙΣΤ» Εἰ Οἢ νεκρων ϑήχαι. 

ἃ ξογατιπι. ΓΙ οίγ ἢ, ΒΑ ΠΙ. ζωγρέῖον, 
ἽτοτοΪ. 1 3. ἄς ρατεῖδιρτο ᾿πίς ἐξὶς ὃς δς ΠΙοὐς αμ]- 

γε αταητ, 
ἄτας]. Πς οηΐπι γοςαῦ Ατσατιις ἃς μοίρας τομοὶς.δυιδε.-- 

δια δεχχαπ μόριον, ῬΟΠ]ΠΧ πη 4. ζιθα τοὶ ἐν κύκλῳ, ἃ οἱ πὸλ- χα τυμόρεον. ΡΟΪ] ΙΧ ἴῃ 4 ἜΣ 
σιν, αἷφ᾿ ὧν ἡ ζωδιακὸν κυύίκλον. ΑὐἸίτοτ, ἀε αχιϊπ4ο 91: 

Θ- εἰς δ λεκᾳ ξωδίων χώρας ἀς Ζοάϊαςο Ἰοαιεης.Α - 
ΑἸ ΠΔΠλι59σελίωης ξ τὴς ἐν Σποχρύσει, καὶ ἐν ἀσπόρῳ ζωδίῳ, 

εἰς Τ το ΓΡΓοσς μαπὶ ἰ11π εἰν ἴῃ οςςαπι(ς ἃ ἀϊοςι- 
ιπὶ ἐοποίςῖς νο] ἀδοτγοίσις. πάτα ρει δυτύκρεσιν ᾿υπ1- 
εἰοπόπι Πρ Ή ἢ ςατὺν ΟἹ ἰπ ἤσηο [τογ}]158ς δατιιγπαπα 

δι 51. 
ἴῃ 4110 12. ἤιητ ἤρπα 9 δ Οὐ 14 ἃ Γιατί ηῖς Π- 
κυκλ(θελέγεται ὅλα τὸ τέμνει» ἐδὺ αὐρφ᾽λήλοις 

ῬΠαῦγα: ΟὈ]Τσι115 οἴου 5 ἃ ΨΊΓΘΊ]. ἀϊέξιιδ, 
Ἰέφέοπο, 1. ζωϊ δε: κυκλθ: Ατατο, ζωσηωτὸς, 

ῬάΓΙΠΠΊ. ᾿ 
ἩεΠο .τρὶν οἦῥ γδ ζώεσκον 3) χθονὶ, δίς. 

τς ΡΟ ν  1]»απἰπηδατίιτ τἶτιι. 
τς ταῦ» ΠΙπρτιις δή νἴτατη [ὨΠιπεπάαπι, (ιὉ- 

ὑμ) ζωΐολ αὐ σιδυὴ. Οἀγῇ. ξ, Ὁ γὸ οἱ ζων γ᾽ ὑυὼ ζασε- 
ἔς ςόη 5.Γ4ςτὴ Ἡ οπλετ. ᾽ς ΠΊ, ποὶ Ὁ ζωζω ἐ- 
πη ητιπ1τι. ὃς τέο) αἴδεεσίαν, ζω κα ἐὰν πὲ ἀϊξειις ( Ητῖ- 
1 Οτατιαρια Ηοίγομίππι ραγοχντοῦως ασ ας 
Ῥετγιτιιγοηϊο οἱ οὔ ποθὴ (Ο]υὶπη κ᾽ Ὡερς τὸ ζῃν χϑ- 
σῷ ἐξ) [δ ετίδιη τὸ μέλι ἐφιςα μῆμον τῷ γάλακτι ἃ- 

Ἰϊέλιιτη γραῦς ἢς γοτο ὅς ζοίω εἰΐς ἀϊχοταῖ τὸ ἐποίτω 
οὐ πῆς Π| ἱππατατ, 
Ὁ ζάοιμι, 
ἀλο 

- Θρροηΐτατ τῇ ϑοινατηφόρῳ, ἘΠΟΙΠΙτοςΪ. 
νει αβοῖτ ῬΓΟ ζώστιιον. Θρώσιμον. 
ΠΡΉΙ ΩΓ οὐδῖ5 Οἷς. ζωδιαχός, ΑὙατιδ ἴῃ ῬῇαΠΟΠΊ. 

ὑπλοῦ ὅπ! λησιν καλείεσι, δία. 

Ἰἶπ|.115. ἀπ πιά η5. ζωϊκὴ ἱςτορία. Ατἰτοτ, πδεὶ τὶ ζωϊκῆς 

γδίς., ᾿ 
ἰπσττιπι, Γορτίιπι τγα πα ιογιπι, ζώνν» δα Ίτοιις 5 ἤις- 

ηϊζ4. τίς ἴλρυπι, ὁ ζως ἐς χιτών. ΕἸ οπλ.1Π1π4.9..Εἰρυσειτο 
παγαϊολ Ὁ. ἡ), ὠατένερϑεν! Ζώμρι' τε ἡ αἱσεν: τ Οὐγη, Σ, Επό- 
- οἷον ἔχων νὴ ζώμαι φαεινὸν»ἰ4 οἹὴ χιτῶνα, ἀλολταν ατφιη 

Ψ»: 

ΦΌΩΣ 689. 
ξῶμα ἀπικῶς αἰτὶ οὔ ξῶσμα, ΡΟΙΙιχ τη 7. τὸ ὃ Ζῶκα ἔτι μὴ γβατί- 
δειον ἐγδέμει, πέξας 5. ἔχε, ὡς αὐο, ὑλΘ. δηλοῖ, πεζοφόρᾳ τὰ ξώματα «'- 
ποκαλών, [τὸ πὶ οχ Μοπαηάτο, Οὐχ ἡδάτε τίωὶ πρρφὸνζῶμ᾽ ἐνδεδυ- 

εδθίων;αα ἀϊἀίταιις ὡς ὅβητοπολυ γὸ γραῶν τὸ φόρημα ἰῶς ΕΠῚ ἃς {ι- 
ἰἰβασααπ,πεις Είχὶα (ΕΠ ἀρια Ἡς νου οὐρίξωμα, 
Ζωμευμα τὸ ςΟ. Δ τ σητι πιραβαυ μα, Τϊοἴσοτ, ΑΥΠἘορ να πα Ἐσιΐτ. 

φιιοηάαιη γε σοι) ΤαλΠ]Δηο’Ρτο ὑπτζώματα, ζωμεύματα τὰ 
ῬοΠιΐτ, τατονὶ τὸν αὐόρ᾽ ἐγὼ δείκνυμι, ἡ φήμ᾽ οἰξαγειν Τα)σι πελοπονγν- 
σίων πριἥρεσι ζωμεύματα. του ρτ.οτία πη τὰ ἦν γεῶν χρειώδηγντ [Δ - 
δηάγςοῦα δὲ ΡΙΧ: αια; Ατἢοπῖ5 νουἰττη ΟΧΡοσζαγο, 

Ζωμεύματας ἔχης 5 αι άαπὶ ἴῃ παιάδιις. 
Ζωμιῤύω, ΠΧ ο᾽ ΓΟ Ἰο»ἀοςοηιιο, ζωμδιϑέντες ἐν ὡλσὶ καὶ ἐλον» οἰ Ἰχὸς 

ἴῃ οἷςο δά ϊτο ἃ] Ὀ]οἴσοι, 
Ζωιμμήρυσις, (Θ-. ἐν νὰ5 (110 ἦτι5 Βαιιγί τι, ΤΠ Γι πη ΟΠ ΠῚ ςοσαῖηα- 

ΤΠ ΠΣ ΘΠΟ Εἰ} ΠΠοητοπι [ριιπηατη ἀοξαρςαπηιις. ἴῃ Ἐρίστ, ζααν- 
ῥύσιν τὸ πίω) λίποις αἰ φρηλόγον. ἀρινὰ ΗΟ Εἰνίτιση οΧρομίτιιν, ζωμ 
αβυςρὶς.ἱ.σΟςἶδατ ατις α[γιιπιδτι πὶ 4ιο οἷς ἴπ|5 ἀε[ραμπλαταν. 

Ζωμέδιον,ου, τὸ, Τα (ςα] , ΑὙ το Ρ.νεφ, ὥσπερ βροντὴ τὸ ζωμέδεον παταγεὶ, 

Ζωμίλ!" Ἡ οἰν ς,αὔηϑυς. οτίλῃ «ιομίαηι δα πευδα οἱτ δὔξωμος ὃς οτὰ- 
τῖαπι Δ461τ ἐς ι}}15. ΄ 
Ζωρμοποις. οὐ, ὁ οι ρο 4 ἸΑτῖτι5»ΟΟ (1 ο1}(}} {ιγὶς ΡΟΥἾτι155 ορΡΙ ἔχ παγὶς 

ἴῃ σα] πα. 1τ ζω χοποιὸς ἴῃ οἰ ος Ἰάφοποι5»δίατος Πε5:9 τατίαπι 
ἴῃ παγίδι Βα σθΠ 5. 56]. 

Ζωμὸς νυ δ. Ἰι59 1115 οἰ] οπειιπι, ΠΠιοσ ΘΟ γι ατια: σοαιη ΕΓ ἴῃ 
(14. ΑἸ ἘΟ ΡΠ δ, νεφ. δὴ ζωμοῦ πανα ϑίωναϊοις ἐμπτλο εὶς, ὅς το 
Ἱπιρ  στιῖς.λόυκος ζωμος.] Ὀτιστι 1 γτ 410 σοσιμιηταν Δ σα}Π|ς. 

Οαΐση, [16..2. δὰ ΟἸαιις. ζωμὸς μέλας ἴας πἴσγιμν τ πο ἀἰσοθατιιτ 
ἄπο ντοθαηταγ σφ άαπο1) ἴσης. ΡΙατανοβ ῖη Αροτὴ, δυϊά. 
αἱμριτιαῖ. μείζω ζωμὸν κα ταπειὼν, 11 στιά] οτο πὶ θυ οος πὶ ἄσιιο- 
ταῦτ. Αττοτοῖα ῬγΟὈ]. Γιτιιπι. ζωμοὺ ἡἥν᾽ πτόγων;ἴατα λάρος ριῆ- 
διυϊαπι, ΟαΖά. ξωμὸς ἐχθύ ων» γα Ρ  Οἰλιπι τετειξεχδυμήμων, γαῖ α- 
«μὰ δς ἴὰις ἴῃ 40 ςΟ ἐξ! ρί (τος 5 ῬΟΠ ΙΧ 110. 6.ςαρ.εὐεὰ ταρίχεχἱ-. 
αθιὰ οἷξ ἁλμης, ὅτ γὸ ὀκάλεν τὸν γἿ0 Ἰχθύων ζωριόν, αι] Ἰοςιις ἔοτταίς- 
{ε Ατμοπωὶ ποάιϊιπ οχρ σας αἷρὲ ζωμοταρίχε 5 καὶ φιλοταίρεχίθ- ἐ- 
δαμῶς εἰμ᾽ ὧ κόρη, Αλεξις σ᾽ ἐν γι αμκοκρᾳτία, τὸ ξωςμοτώρεχον τινὰ κί-- 

κληκάν ον σῴτοις οἱ ἢ Κίλιξ, ὁ σ᾽ ἱπποιλῆς ὁ ζωμοτάφεχίθ- ὑποκριτής, τὸ 2 

χΤ᾿ Σιμωνίδίω τί ὅδιν ἐκ οἴσω, ΕΠ 5» ς 1116 δειπνοσοφ, γ΄, 
Ζώνγυ»η5γ δ) ΣΟ Πα, οἰπέξι5 ἃς οἰπέξιπι ΨΑττ. οἰπ ρα μπι, [οστιπη2041- 

τοῦδ. Α ΠΙΠΊΟΠλις ἀπηοῦδε νἰγουτΠὶ οἹἷς 5 αιοπιαἀπγοάτιπι ζώ- 
γλον ἔοσπυϊπασιιπι. ΕΟ ΠΟΓΟΡΓΟ ἀγβιοσισι ἀρρατατιι νιγραῖ : δὲ 
νψεζοσοϑ ζωσειόϑοι. αὐτὶ τῷ ἐν διιυθα) τοὶ ὅπλα, εἰξνατππα ᾿πάιιοτς, ἀγ- 
Χογθητ, ΠΟ ,.ἴλπε νιγραιτ ἵν ποοάοοι. ἤπιε σποταρῃςρτο το- 
τὰ σογροσγῖϑ ἀγιηατιῖγα, 124.β, ὄρ ματα κὴὐ κεφαλίωλ ἵκα).Θ. Δεῖ τερ- 

πικερχευΐω, δΐρει ἢ ζάνω γε] ντ Ραιι πη. ἜΧροι. ἷξ σεδυύμν, ΡΟ] αχ τὰ 
γ.ζώνυ, ὅπλον τὶ ὁμιώγυμον πῳ μέρει, ἕωςηρ αὐραζοίςρα, [αἴςϊα. νἱάς }α- 
ξΕ8.ΕΠῚ δὲ Ῥᾶτϑ: ζογροσγὶς {τα οἰ πσττιΓοὅζα 5 ΠῚ οἰησιίατη Δπ1- 

Βὲτ ὀσφυες ο ντ ἠμΐάαπι ἜΣ ΠΙτπαπξτοῖτο Ἐτοι!αηο. Ῥο λοι οἷ 
τὸ πο πας πλϑυφρὲς ος-ἐογ,αο« ἃς χῆτη ὃ κανεωῶν.1.1Π1ὰ νεῖ νει αἰ 
Ἰάσπι ΡΟΠΠκ τγαάτς τὸ κατ᾿ σφι κα ἐξεω ἐν πῷ ἐμιτρρῶνεν. ζωνίω 
λύειν » [Ὁ] οτο Ζοπαπι ἀἸο τι ριιο 11. αιια» νῖταπι αὐἀπαῖττῖς 7 ἐπὶ 

Ἐρίργαγη Πουπογιάς νἸγουαι} νἸγοἸηἰτατοπὶ ΥἾΓΘ 1 Ογιράτολυσε 
3) παρϑενικίμυ ζώγίμν ντ [ΟἸειοῦς Ζουάτα, Εοίτο οἰπϑιίιπι. Ογατῖα: 
γογὸ αι: νίγσῖπος Πησαητιν τὰ ἂρ Ποτατῖο (γα. Π0.3,0 ἐς 
22.νούδηττοίορπέίαις ποάφυπι(πετηρς σοπαλίοϊογς ϑτατίς. 
ὃς φέρειν αὗτοῦ ζώνης ἀϊοίτιιτ παι] τεῦ αι» σταθῖάλ οἰξ ἀρηα ΕἸΣῚ. 
ἴῃ Ἡξροιθα. ζωνίω ργὸ ογαπηξηα ἸητΟΓΡΤΟΓΑΓΙΡ Ἐταίαπηιϑ σὰ. 
τι. Ευδησοὶ, Ματτθον ἐτεόγετη ἀπούς ΓΟ ατι15 οἴ, τχτα αι τῃῖ- 
τος ἢ χι14 ογατ σι 594 ἰὴ Ζοηῖς σοίξαδαητιν πὸς ργοιουθχιπν 
{Ππ4αριι Εογατίμπη , Ζοηαπι ρογά ας» ἐς 80 οὐ] Π1}1] ἐτας 
Ῥεοιιη αν ζῶναι αἷς κόσμου 5 14 οἵξ, [Ἔστποητα πυππα : γα ξιιξς, ζῶν» 
ἡππότιςοἱη ΕΡΊσταπηπλατ, ΖΟηα: ἃς ταϊοια, Οαροῖ 5: ΡΟ ΙΧ 1οτ. 
εἴ φᾶρ- κισιη 1. Οἱςετ. ζανίω ῬΟΙ ΙΧ ξαίοϊαπι ἸρτοΓΡτογάΓη τ, 

ἰησιήοης Πδ.. 2. εἰς ποι χεῖαν πίω) κἰδιζ'ἐςραν ἐἰχέ. δηλονότι τύ ζωγίωυ, 

ὼ ῥωμεῆοι φασκίαν καλούσ, οι ΟΧ Απαχαπάγιάς, ζωςνρ ἀἰοῖ- 

τα, ὃς Ἐπογᾶςῖ5 ματος ἀἰέξα ϑωρακοζών»; ΗΟ γ Πἢ. τόπος ὃν ζωννύμμε- 

δά, ζώνῃ αριὰ Ἡεεοάος. ἐχροπιραγροτοα νος δἰ σορφμελο, ἐς 
μεόπιον,ιια Ἔχ ροῆτῖο ἀρικ δυιύάψαιτι αιοαιῖς οτταν οοας διϊάα 
ζώνη ἘΧΡ Ἰσατην εἰξίωα οἴταλτε πτιπο ἰοςιιηι αὐηξισα μίμοις τὶ βα- 

σιλίθος οἰξω ϑεϊδδαι! ὁ μόνον ἰδιώτας θη καὶ ὃ τοὺ ζανίω λ (νῖ (οι. 

Ἰητουρτοτ. ν 4 ςτιιτ) 41 πίτατς πη] τατ!α ΠοσηΣ δ 5, Ζώνν τγοριςς 

ἀϊεῖταν νἱβρίαοιτα5. ὠύαυιο) ιοη απ ὁ ἐζωσ μὴ ϑησ αλέςεξε 

ὄξι τεὸς ὃ τράξιν , αιιομίαμι 15 μ] νοἴζος τας ΡυοΙαΧις αάτος 

σεγεπάᾶς ἐχροαϊτίου οἴ, δι164:; Ζῶναι ἀἰσιμτα οὔβπι οἰτου ι 

φυΐάαπι [ατὶ σου] τογγάσιηης νοι οἴοραα φικάαηι λπι- 

Βίοητος. Οἰςοῖ. απόσιο ᾿ῃ ΓΟΠΊΠΙΟ 56 Ρίοι. ἀρρο!]ᾶτ οἰπβαα: 

ΕἰῈ ἃς ζώνν ᾿ρηΐς ἰἈσεγοίιις Βογροτίς ἱμβθςιος ἃς ἀιξεϊ φιδά ππο- 

ἀπιπι φιοααχηπηοῶο οἴη δας ὃς σοι ρ]ούζαταγ πομλιβοπι να 

ἁὐτθοτ οἰ δογίδομ μαγρ. Ἷ ΑΝ 

Ζώνγιον; εντὸ, οἱ π Ο ὉΠ Π]. Γλσατ τ] 1 {πῈ δίς, οδέτας πλοῦ τὶς. Ρο!- 

Πιχ ἴῃ 7. τὸ φροφίον ΑΥἸΠΟΡΗ: τὸ τοὶ ζώμμα γ νοσαδαπε ἱτοπα σξογίο 

τλας, ΡΙ τας πότοι αι ἐἸχὶς ;: : 

χωνιοπλόκος, ΖΟΠΑΤΙΙ5 ἀττῖέοχ. δο] οδαπῖ ςηΐον τυ] τοσιπι Ζο πᾶ: ος 

Ρυιά νοτογοστόχομᾷο σορτοσαμοσι, ἀρλο τ ἢ 
Μπὶ 15. 

9} 
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ὅ9ο στο ΤΌΣ 
“ζωνί της» ἡ» ΖοΠπατῖας δά] οὗτηι,  Σ 
᾿χωνῖτις κφ;ϑιμεῖα, Σου ϊτῖς σπάτηῖο ἀϊέχα, αιιοί πε υ δα (αχα ἰἰποὶς 

νόϊας Ζοηῖς οἰηεῖα ιϊοίςοτι. 
“Ζῶννυσικω. κιώσανπιοκῷ, δῖ 
χωννύω, Εἰ ΠσΟ τι ποτα ρποτιαγπιᾶ ᾿πάτπιο,  ἐσαίατ, ἤοτα. Οάνί, 

σήζώσω νι ἵνα πάντες ὅγτγνιίωσι χὴ οἵδε, ΠΤ ἀφ η1 ζώστιτο, ὃς ζώτειντες 

αὐλίγκῃ. νὈϊ ᾿πάῖσλε ζω χεδῶτο «(δ πυγρίοχϑις. αἰ], ζωννυσκετο 
μίτρίω, λυτίω χαλκίω λεπίδα. 

ἷ“ὥννυμα!» λο τα Ρ αν αν πὶς πάππου Ῥααη.ἴπ Βαξοτίςῖς. τὸ δ᾽ ἐνδιωζαὶ 
τὰ ὅπλα ὀάλοιω οἱ ποιλα οὶ ζώστι ἀγαι!. κα σοπλίζε γε. 

;χῶντειογ μοτὸ, τις ζώτειον, ρ [ἘΓΙ παι πα ] οςις ν δὲ [οτιιά πιο ιητον εἶπ - 
τὶ ζεωντειογ, ὅπι τας ζειαᾷ ἐκοτῆ ον, Ἰλαις Ἡ εἰν ςἢι, 

᾿χωογρνέω αν ἀιι1πι ῬτῸ ἀτιοοναπίτπα] σίρπο, ζῳογονεῖται» οἵδ ν ταῖς. 
τὸ ζεογογοιῦ. ααϊ πιδητὶα ϑῖρηςη5, ΒΙμ]οἴξγας. Ττοαὶ Τπιοίαηι ἀξ 

ῬαΠαάς ςοτεῦτο [οιαἰς παῖα. 
χωογρνεῖν οἰἘ γἐτ1πῈ ρτοάιιςοτς » ἀρήπιαΐ σίσηοτο, ΤΠ οορ γα ἧς 

φαμ{.1:}5.3.04Ρ.27.πανταχ οὐ γὸ ἡ φύσις ζωογρνεῖ γυϊξανῆνν πὼς τὰ υ- 
γοϑτητι τὸ ϑερμὸν . καϑείπέρ ὕλίωυ ἔστιν πίω) ὑγρότητα τῷ ϑερμῳῷ ὠρὸς 
πέψιν. [οσοης. ση ψν. ΠΟ] 4οππ ρτὸ ζωογρνεῖν, ζωοποιεῖν ἀἰ χίτιίη νόος 
Ῥαΐπιια οτίατη. ζωογονέϑτο ρτο σοάσιι Πιπρῆς οἰ! οπὶ ΠΟ τὶ 
«Αρίτο νἱ τίσι. πάλ ἄς οἴσοτο Το ιιοιλϑσφακελί ζεϊαι. 1. υ11τ, νὴ τῖα 
καρπῶν κοτε δίετο ζωογονεῖ τα) γδ ϑζο. Τά 6 πὴ [Π|0.4.πα ρ. 9. ὠκζωνὦ-. 
ὅσα .δὲ 1.50 σαρον [τι οι ἀφ πὶ ἀγριιπιοητὶ ». ϑινθκοδῶτη ἴπ εοι οι 
Προΐδοστιι ροίμϊτ. ρας. Πγῖτοῦ Ἰσίτιγ ἀϊσιιητιιν ἀγίσογοϑ ζωογν. 
γεῖν ρἰδηταν τις ὃς ἔτι 65 Ζιπιπι νου πιο 5 ΡΓοσγοδητ. [ΟῚ] Ὑ ΟΓΠῚΪ - 
φυ]αττιγ Ζωογργεῖ ὅτῳ ἴτοῖη οἰἘ νἰταπι φοοῖρεγου νἰτίζογς Ρ] πὶ, 
Ατβοπαιι ἴθτο ζ, ἐς ἀπ ρι1}}15 Ἰοαπιεης 7) ( 46 φιατιμτι ταπιοη 
ἐπογατίοης ᾿ρίς Ατῆοα, ΡΙΔη. ἀταιις Αὐιΐζοτο!, ἀϊογία ρἰδηὸ 

Ῥγοάιφοτιηξ) ὑχόνονται ἢ συμπλεκομῆναι, κατ᾿ ἀφιᾶσι, γλοιωσες εἷς 
εὐ τῆ, ὁ γροο μῆμον ἐν αὖ ἰλύ! ζωογονεῖ ται] 16.11.9. σὰ Ρ.51. ΑΠΘΊΠΠΙς 
ἀττογιης ἴα Τσορι 15.564 {πγίσπηρητα ν 1 Πολτητ πος α]1α οἰἘ οα- 
τιιπὶ ργοογθατῖο. Ζωογρνεϊ λει! ν ἴτα ἐπ οἵς » Αξζου, ςαρ.7. ποιεῖν 
ἔκϑετα τοὶ βρ6 φὴ αὐτο, εἰς τὸ μινὴ ζωνογον ἐϊόϑει. Ἰιλξλιτος Ἔχ ΡΟΠΟΓΟ 
πονίτα! ες της. 

᾿ ᾿χωογογία» σΟΠοΓΑτΙΟ ΔΠΪ Πια [1574 Π]Π1Α Π1π|Π| ΡάττΙΙ5, 
“χαογθνίθοον ἴτα [1590 Ππππγ ὃς ἀπ] σοπογαη5 νὰ ζωογόνον ἀπέρμοι ΟὉ] 

ὁφροηίτιιν, ἄγονον πς αἰϊτοπη ἀρ ρος ]ατιιγ. ν οέατιιγ πιιπηοτιὶς ἴὸ- 
Ῥτοπάτίι5) αιὸ ἃ ἱπέπητος [ρτίπιο ἀποηῇς πατί γιυιαησ ΕΟ 11{π|5» 
4αλπν αὶ [οαιοητι ἄς 41ο ΑΡἈγοᾶ. Ργοῦ . 

᾿χωογονου υῆνον 7 ἀΠἱπιατιιπλ, ΒΑΠῚ, ζωογρνου μῆνος σκώληκες ἐν τοῖς ἐγ- 
κάτοις. 

᾿ωοσδότειρ ας, ἡγν ἴτατα ἰάγο  Π5) ΕΟ ΠΊΟΓ, 
᾿ωοδότης »ν ἴτο» [τ σἴ τον Ὁ εἰ οριτῃοτοι. 
“χωρϑυτεὶν, αἩὐπλα] (ἀοτὶ ἤςατο, 
χωλμορφίθ», ὁ κὶ να αἴ πγα }15 ξουπταῖτι Πα η 5. 
Ζαΐον αν το, ἀ 14], τοὺ ζύα. απ] γα Πτι αν ΟἿςῬ]ατο ἴῃ Τ Ἴπηαρο ἐπα], 

τὸν ἢ τὸν κόσμιον ζιδον ἐἰμμψυ χον ἔννοιω τεν ἔϊτπς Π. Ιλ ἀτι1 5 ἀϊηα] 

εἰἴο,τάσιις ἰατο Πρ οηθ τς, γἱἀς ζώσια. 
χοωυποιέω. Λα. Ἀσω, τ. Ἡ ον το το [Τἰτιιουν ΟσοτΟΣΓΟΟΓΘΟ. ᾿ππποοἔοιιθο. 

απίσιαὶ ργοςγοουζωσγονώ, ΤΠ ΟΡ αγαϊ τ ἐς σατῇς τὸ 3.ςαρ.23. 
Ῥατιις το Οοτίητη, οαρ.15. ἐν τοὶ χοισ' εἶ πτώντες ζωοποι»ϑ᾽η σονται, 
οὐπηος ἴῃ ΟΒτΙ το 9 πιις ρον ΟΠτι τι νἴταπὴ ἀσοῖρίθητ, γοτ- 
Ὁ ςοπτ,αιιοά θατραγὰ νἐ ςαθιιητιν. Ν οτα ταγλθη νἸπὶ ν οὐδ 

« Ῥα[ίηι στα: [τὶς ργροπτίοης Ρογ οΧρτίππιταν. τα εο δ ςαρῖτ, 
Συ ὁ απείρει οὐ ζωυπὸ ιέϊται 5 ἐ αὐ μιὴ δστοϑεένῃ, [ἃ αιτοά [Ὀσ]πᾶς ΠΟ ἢ 
ψ μετ, ὲ 

χωοποιητικὸν, οὐ, τὸ, ρΟτοητῖα νοσοΐα 4!) ν 15 ἀὨ ΠΠ4} 16, 
χωυποιΐα.ς απ τα Ππτη σγρατῖο. 
“ωοποιὸς οὐ, ὁ κ᾽ ἐν γατα 15) (σοῖο. 
'“ζωοπώκας»ἡὶ ἴλοτα ἀπΊμλ]1α ν Θά 1τ ἃς Ιοςιις ν} 14 ἤτ ζωόπωλις γο- 

φᾶτατ. 
Ζωὸς,θγ δον 1115. δέλφαξ ζωὴν ἔπππ15 ΡΟτΟΟ 1115) Ποτοάοσ, ἐν ζωοῖσι, Ἰη-- 

τοῦ ν πο 591 ἘρΡίρτ. 
Ζωος.ασία, τοὺς Αἱ πιά [Πτπππ (πρταςτοξγάηιιο. 
᾿χωότης γα Πἰ ΠλΔ [0115 (ρίγα θα} Γχιις Βασι τας Οἴσοτ, Ῥ[ιῖταν, ζωντητος κα 

ϑειότητος.ἀς πτηάο, ᾿ ; 
“χωοτοχεῖνγ ΔΙ] Π1ΑΪ σ᾽ ΘΠ ΟΓΑΓΟ Υ ΠΠΠΠΤῚ ἡ ἀΠἰ Π14]} ξου πλατο ἔσιι ράγογς. 

Ἐκ ζωοτοκεῖϑεω 9 ἀηϊ πα] πὶ ξοσέπαπι ργοιομλγοῆς αζα ἀριὰ 
Ατιῆος. 

Ζωντοκία, δ᾽ σα πὶ πγα ] 15 σ ΟΠ οΥάτΊος 
“Ζωοτύκος. «ὁ κα) ἡγαἰτπα] ς βασι Πἀπ5:πς Οάτα ἀριιὰ Αὐτοτιζωοτο- 

κου μῆνιϑε: ράττις ν ἴταὶ 15. 
ζωλτροφέω, ὦ, Ὁ 1111 ρα: το Αἰ ἐπποιτιιπη ζωούται, ΤῊ ΟΡ γΑίξ, 4. ς. 

16, ἀὸ σα  ῬΙα της, διαφϑειρόμῆνα ὁ ζωούπαι » ΠΟΙΤιΡτα μ1}}189 θὸ- 
{ΕΔ ς σγοδητ. 

χωοφαγέω, ὦν ςατπο νοἰσοτραηπηα  1δι15 νἱέξιτο, Αὐἰίτοτ. τ 8. Ααΐτη. 
ὅστε ἢ) κενηντιυζοὶ τοὶ μι ζυοφαγνυώ τοὶ πξέφετοι ἐχθυδίοις μικροῖς δή κἱ πορ - 

φύρᾳ. σαρκοφαγον γάρ ὅδι, 

'ἰζωυφείγος, ὁ κὶ ἥρςατης νοἰςοπ5»Αστοτ, ἴῃ ΡοΪ τὶς, δεα τὸ τεῦ μὴ ζωο- 
φιίγα, τοὶ ἢ καρποφείγιε,τοὰ 3 ταμφείγα αὐ ἐῃ, 

ζωοφϑείλμον ΠΥΡᾺ ηλας ὃς βέφϑαλμον. ΡΊ]ηῃ, 
μοφορρς κα, ὁ Πσπίξοτιν ες ζωορόρρς κύκλιθ.-. οἴτομ 5 Φοάίδοιις ς- 

Βίξξίρις ι( ζω δνα ἱ πρηὰ Πς ἀλέϊα αὖ οἴηρὶς Δα] πιλὶἰαεη; ἀγὶο- 

ΓΕ 

τἰδυτατιεῖ, σα πιἠποτιιπὶ 5 ὅςς. ἀς 4ιτο οἴτοιΐο δριιά, Ατίῇ 
τη ᾷο δὲ ῬγΟο αηλ ἀς 5ρ ματα, ζω. φόρων αὐέμων, ἴῃ 
φύρος οἸαπιὶνοχ οἵ ἀτο ἰτοέγιιτο:, ὐΖΟρΒοσγιις ΨΊτγαι 
114 ἴὰ σο! απληΐς ἴτε Ἔρ᾿ Πγ “πὶ ὃς σοτομάςοιη αἱ 
πατὶς ἴαρο Πρασῖ νἱῆταγ. οΥππγοητί(ιισ αἰποτῆς 
γι] δὸ Εἰ:.ΝΊ1άς Τείγλυφϑ-. ον οἢ, ζωοῳ ύρρς, κὶ ὁ 
κὶ ἀγζοῖον νεκροῦ, Δ] Δα άγα, ξογοσγιτη. ͵ 

Ζωόφυτα, ἀϊσιιητνι 1185 πος ἀμ ΠΑ ΠΠππττὶ Ὡσῆπις ἔγατίσαι 
τίαση ΟΧ ντγοσις πάτιγᾶπιὶ Πα θεητ, γὲ ἤιηξ νγεῖςα ὅς 
ἄς φιήθιις ΡΙ1η.11}0.9. παρ. 45. ΝῸ 5 βοιταῖῖο, ἐπαιῖς ̓ 
ποτ. Ρἰαηταηΐπηιος ἀΐςογς ΡΟ Παπιιῖ5, ν 6] ρΙαπταπίῃ 

πωσω, ὠς Εἰιτ. ἄσω, Ζωοιϑει ἀϊσι! Γι Γ 411: ΔὨΪΠγα] ἴα, ἃ 
“Ργοσγοα τ ΤΉ ΟΡ. ἢ 

Ζωπιοσαγςγν ΒΘΠῈ 5. ΡΙ Εἷς 5 ΓΕΠΠαν “τα ἴῃ ν πῇ πράσα 
παιιῖδιις ἀοταἀἴτιιτ.ἸἸοίσοσ, δπόχυκισι οτίατι ἀϊοῖς 
χα. 

Ζωπυξᾳοας, ἡ, ζ ι 

ώπυρον,"γ τὸς ἔο ΕΠ 159 [Ὁ 1 ΙΗ τ] οἱ σπίτιιπα, [ςἸητ11.. υὑ 
πλος. τοὶ ζώπυεα, Ῥ]ατ.ῖ, ΓΕ πλῖπα., βογηθηΐα δα ἐχ 
Ῥτοραραηάιιπλ9ϊ ποοηείτπτι. γο ἰχυὶς ΓΙ Πα Αυῖσ: 
Θομι5 ὃς ἤροοῖος ᾿η Πα πγάπτιιτ δίτο τι ἀτιατοὶπ 3.. 
Ταεἰπὸ ἀϊοῖ ροτοίς ργα Πάλι. μικροὶ ζώπυρα πῇ! 
νοις οχ Γἴατοις Τιιοΐδη. ἰ, ὑπολεί μεμα το. δι], ζώσυρ; 
τ ζω ποιητεκοιγλείψαναι 4 οἰτΕΓ ἃς ζωκασυύΐρια, ' 

Ζωπυρέω, μ.σωνπτ.η ον ὃζ ᾿ 

Ζωπυρήω, ν ὠσωγπιω οι, ΟΧΟῖτΟ Ἰσποπι, (οηγι "ας πῆς 

ὉΠ ζετο, πέσιτο, ἀὐαζιῦ ποτ, ξ ἐπῆω, Ἐτ γεν, τὸ ζωπυρρ, 
Ζωροποτεῖν τ ΟΥῚ11}} Οἱ θοτς. 1 Ἐρίρτ. "ἮΝ ; μὰ ᾿ οἷ 
Ζω δρπότης, γι ΟΓῚ [100 115. ὈΙΔτιτ, τοι οητιις, ΒΕϊ4, Ἡοίνςἢν 

πηφομεϑυςς, ΜΝ 
26 εἰς δ, ὁ, ΠλΟΓΠΠΊ ἷο ν ἸΠῚΙΠῚ. ζωρὸν δέπας." Ἐρίρτιζω 

ζωρὸν μέϑυ, ΑΡο].ΒΠο Δ. ππογιάῃ νἱπιιτη, 
Ζωρφτεῦτη μιαγίη. 1}. Ἐρίρτ. Ὑν 

Ζωρότερί8-.υ, ὁ ρυιτ Οὐ Θά οἰ οτος ρ ς (ΘατΊοτ. ζῶ ρότερϑνοζἶι ᾿ 
{γεξ.)εὠκρατές ρον, ν Οἰ(ντ αἰ] )τάίχιον κ᾽ αἴμεινον, ὅθπερεῳ ἐπὲ 
ϑερμός, ζωρόήτερρε . οἴνου ἐκράτου ζωρςτέρφυ πόσις 9 γἱῃ 
Ροτιις, ὈΙοίξοτ, ζω ότερρν πίνω ι το π  ρογαητίμι5 δΐθο 
τερρογαὶς ΡΗγγη, ογατον ἀἰοῖς δὔζωρος, ΟΠ οτ. 1144. 
χρητῆ ρρ; Μενοιτί ιὲ καϑίςτα, Ζωρότερν κέραιρε, δέποις δ 

σφ, Τητογρ,ζωτικώτερον, αὐραὶ τυ) ζέσιν, ΑΡαα Ατἰιοπ., 
ζωροτέρῳ ;χεώ μῆνον εἰνοχόῳ. 1 14 οτη 5 κέρυ σον δυζωρέςσερι 
δυζω οὐτερον γγύυ δύω πώσες, τὸ γὰ υδαρὲς παν τοὺτ ὅ 
,ϑῦον, Ὶ 

Ζώς νλιμη15. ζών, ζωδς, ἀλἸ τ 4 5. ΠΟ ΠλΟ ΠΊΟΥΤΩ 19) ὙΠΟ Π5 
Ἡοπλὸγ. ἥν 

ζωστίμίω., εἴπχὶ. ΠΟΠοάιισι ζώσαντο.. ἰά οἴξ. 1 οἰηριηῖ 
ἐϊδητιιν. 

Ζωδλεις εἐγτος οἱ Ἶ115. ΝΟ πη, ζω ὥνεῖστι χίϑων υἱ ψαύτυγι 
᾿Ζώσιμιος.«γδνν 1{4 1556] γπιογο ροτοιῖ. ΑἸΟχ, ΑΡΒγοά. 
μου ατομῆῖγα νλοτα ποδιιοιπτ. 

Ζώσις,εοὺς υἱ οἰ η ἐξι15. ᾽ 

Ζώσμαγατος ςἸηξξι15. ΒΑ Π1.1π Ἐρ᾿ ΟΝ τάς Πιρτὸ ξώμα, ἴἔ 
νοἱτῖς δὰ ρτοοϊπέϊηπι Ἰάοποα, ᾿ 

ζώςειρα, ΝΜ] Ἰηογιια ἐρίτποζοι ἴῃ Βαοτίατοίξς ΠΟΙ νοΣ 
11) ζωφηρίαν ν οσληῖ. ἱ 

ὼς ἡρεῇ ρος »δφοἴΠ Θ.{ι: πη, ] τοις. ν οπτοτο ρος ἔζογα 
ξ,ζως φα ϑοώς σιυέεργε χιτώνα.1. ζώνῃ ΜΊας ἴῃ ον! 

Βογρεῖς τπουουν τάς ἕρσπης, Π]1π.11.2.6. 4.11. Τσηῖδ 
ἔχης ρόπογα 5 ἰητοῦ “τα πα Πππὶ ̓ οπαΐπ ἐπὶ ΔΠῚ 
{ποτ ἀρρο αι ὃς ἐποςαῖ ἢ οἰ χοτῖτ, Ζωςηρ ἀρ 
118.13.0.2 5,61 ἔγατιοὶς σοπιι5»]οπὶ Ρταίοη αἰϊο ΠΟΠῚ 

ξωςηρίας πάνμεδὸς ἶχος οἰϊο πηι] αςἢτα ἀριιά ΤΟ Ά 
ἀπιητγιιὸ 161 ἀτπτὰ σοροτὶς φάτιογίπι5 Επθοεο5 
5: 401 46 Πὶ ζωστεάϑουο Υ οτογ δ ι15 Π σα ἤσατ ἀτητα, ἴηι 

Ζείςρα, πεὶγ οἴ σα γνο] οἰ η ρῚ]Ι. τα πρὸς ζώγζω δηπτήδὶ 
εἰηξξατότις Δα ρεέζοτα νοίξοσ,ντ ἀἰχίς Οὐ 4,1 
Οἀγη.ζ, Ζωςρά τε κὶ πέπλοις, ἡ ῥήγεα σιγαλαίεντοῦ, 

ζώσω 5 οἴπρατῃ, νης ἐΐζωσει,, ὃς ζώσου, ΕΟ Οαιις, ζυύσ 
ϑεα, ὃζς. 

ζωτεϊϑδει »Υ Τα οτο. ζωγονεϊ ὅδτι!, σι. Πε]. 

Ζωτικὴ ψυχιλνν ἴτας. ΡΊατ, ΠΙυτο ἐς Κ οριδ. [δά Βαθ 
αι ὧν ϑυμοειδὴς ἀϊοίτιιν Θά] οπο, 

Ζωτικὸς, δ. ν ΤΠ ΧΟ Υ 1τ4 {159} 101 Π  π]5οαπί πλα 15,» οπῖτα 
ποφον 111 Πςιῖς ῥα ϊον ΝάΖαηζολη Οχγαζ, ζωτίκὴ διωα μις Χ' 

καρδίας ὁρμάπω Οἱ η, [0.1.4 ΟἸλις. ὙΤΠεορ ἈΠῈ 
ἐς ρα!πια ὅλως γὸ ἐν τῳ αἴω πᾶν τὸ ζωτικὸν, ρ'αλπὸ ΦΗΣΙ] 
θὰ Ράττο ἘΠ νῖτα 5 δηίτηᾶ τοῖα σομ ΓΙ ΠΟΓΙΓ, 

ξωτικώς δ χιὼν, Υἱοῦ νῸ ἰοη5 χ ἦν ΠΟΙ ΘΝ ΠῚ πποστοιπ 
ΡΙαταγοι. Ν | 
Ζωυφιογυ τος ΠΙοἷ αἰ ταπι, ααϊ πα! σα πτι. ΔΝ, 
Ζώφυτίθ. ἡ κὶ ἔφυ τ] }1ς ρ] αμταν απ.» ΡΙ αταγοῖπ Ἀοιπαΐον ᾿ 
κώρ,ν το; Οεγ. ἕ, εἴ που ἔτι ζώει, ΗςΠοά. ὥς: ϑεοὶ δι᾽ ἐξζάον » τ 

φὶπςθαητ, Τάστη, ζ.ἢ δ᾽ εἰγαλλ μην θυ, γίποδας ᾿ζτιδ, ζὸ 



ἀπιοηῖο νἱδειταητ. ΠΙογοάοτ, ζώοντα εἰς ὕλης εἰγρίης»α- 
οἶα νἱξειταητοςιζωωσν, ν τι} Ησατῖτ, 
καὶ ἡ, ΒΟ Πυϊπιιονα αἰ πα Π 15 ͵Ν ας Ποιτιΐης. ζωωδηρ καὶ Ὁ 
τς σγΈ ΤΟΙ ΠῚ. 

αὐ ποατῖο αἰ πηαη Πὰν 
πηταν ἡ εἴτος γο  ταροτία απ πιά ἑν ἤδιιγὶς Ἰητοχτα, 

τὰ οἰζ ςοηϊηέϊίο 7 νοὶ ἀςοίαγατίιια, 
τοηματι ἃς οι: οτιπὰ ἀξ τηὰτὶ- 
τιὰ ἔοι ο ἢτιπιάτῖτια, τοππιάταγ ἃς εἰτ- 
σαηἢςέξταν, ΘαΖα [το τοῦτο Οτγᾶ- 
πιατ, ΓΘ ]15 διιτεπι ραττίσια 5 αττὶ- 
οἰἰατὶς ἃς Ππα ΠΙτιιάϊ ποτὶ ἱπιρουτᾶΝ. 

- αὐρίγατιγ ἃς οἰγοι ἔς δλλτιτ. δ᾽ ἀςπ. 
ϑαστισΊ]ις ῬΓΦΡΟΙΙτέμ5 ας πλἱηἴπι. σα ποτ 5. καὶ αϑιίωη, 

9 πα πἀ0. σοττα πη 4θ πη] ΟΠ ΓΑ ΠΊιΙ5. ν ΓΡΊΠοΤη. 
416 ΟΧΥ ΤΟΙ ΙΗ αστῖ αι τις Πα τ] ἐἜ 1115. ΕΟσ ΠΎ1ης 

Πα: 1Πα ἡ. α΄ Μώῶιν ἄειδε ϑεοὶ, ἡ μύρι ἀ χαοῖς ἄλγε ἔϑυκεν. 
ἵΠΠπὶ ΡΓΟΠΟΠΊΟΠ ΡΓῸ αὐτῇ, γ1]. ζ, αἱ σγ᾽ 4 υἱρ τρόχων. 

υἱόχόνεν ἡ φῇ Ῥτο αὕτη. Οὐγ Π΄ ξ, καὶ γδ ϑιμώων δύΐκνν ὅξίν. 
ππςπ οἵα ΡΟ ἢΠοἤταιιπι τογεὶς ρογίομα αὐ ὃς, ν ὄνρτο 

ὃ ΟΧγτοΠιΙπη 7 Υ 6] 5 σομ πη ξεῖο εἰ ἀϊπιιπέγιια ταπὶ 
Ἢ ἀπὶ ΡΟΥΓΟπατιπ1.111..α΄ς»} αἾας καὶ δΠ (95 ὀφυστεις. Ἐς νυξ 
το πὶ ἀιπιιηέγιια ἱπφοξενπαῖπατα, 14... τῶ υἷν γδ στ αύ- 
πλέται ὅς" ις ἐἰφείη. Η᾽ κουτὸς ἢ ἀγεῦσς ΝΟΠπιιπαμαπὶ οχ- 
αἰ: αὐαιρετικὸς ἃ Ὑ ΠοΟΔοτιαρρο! ἰατιτφμαῇ ἀοἤτιι- 

αἰ ἐππις Μ]οε ο «41 ΠΡ τῸ ιᾶττο 5. 1π Πϊς γοτδῖς ΠΙΡρο- 
σπτ 0. ξηρότερον μάλλον ἢ ὑγρύτερρν» αἷτ τὸ ἡ αὔριον ὅποφί- 
χμιν ἔχεν ἅταῃς Πὴς ὡς Πρηϊ σατο αιιοπηοάο αἱζ αριιά 
] ΑπαΪγ τ. Ροίϊον. δ) ὀλίγων δ᾽ ἢ δυοῖν. ΑἸΟΙ ροτ αιιὰπι 
ἸΘΟΡΠΟοΪ ἰπ Αἴαςο, ἐμοὶ πικρὸς τέϑνηκαν ἡ κείνοις γλυ- 

ἯΠΠῚ ἀπΊαγις παῖς Οὗ 11 αιιὰ πη 1ΠΠὶ5 41} οἷς. Ἐς Ἡοτποτ. "- 
ἀν Βέλομ᾽ ἐγεὶ λα ὃν σύον ἔμυᾶναι καὶ Σπολέϑει. Οτιοά 411] ἐχρο- 

Ὁ ἀπολεύϑο). ῬΟΤΡὮγΓ 115. κα ἀπολέϑει : ας αἰ σογοῖ, ΝΌ]ο 
πὶ [για ΤΊ 5 ὃς ἱρίδ ἰητογίτο, ΜΊΔῚ ντάοταγ Γιατ πὸ 

ΠΟ Μα]ο οσὸ ΡοΟρα τη [Ὀγιιατὶ αι1ὰπὶ ἑπτογῖτο ἡ ντ 

Οχηςαί ἐπι αὐ δὴ ἐσδὲν ἡ δίκηδθνε τρὸς ἐμοῦ δἥχον, 

ΞὉν τι χὐ ἐν τὸ μικρό τειτὸν, ὅζα.η᾽ Τὰ ἀἸσ πα τὶς. [ιςίαη.5 αιιο- 
Ὁ πᾶπι ΟἿ ἐτοηπν σαρίτιιτ. Χ Πορ οη,, ἢ σὺ πως ποιεῖς; 

αἱοπιοάο ἔιςῖς» 14 εἴτ,ν εἰ τι νογὸ, ὅζς. ΑΥΠ ΟΡ Βα. 
ς "φϑϑανοιτο πᾶτο τρί ἤοντ᾽, καὶ τί γ᾽ αὐ ἔχοι τὰς αὐ δέκαμον 

: Νλιπ χυΐά οαυ8 ἀΐσοτο ροτογὶτὶς 5 ψαΐπ εὸ ἀεοὶ- 
καλὸ Τ ΟΡ γαίξιις (ο σδυῆς αιιαττο . οαρῖτο ίδχτο, 

οἰ Πη15..) φαση γεν ΕΪ (Δ]τεπι ἰτιητ. κὶ αἰδαπλησίως ,ν οἢ 
ἀπι, Ππη}Π τοῦ. κἱ σου πατιμτι ρτὸ πιο. Ῥίατο ἴῃ. Α- 

ς ταιύῦτει φαϊίων αἱ," πείϑεῶνε αὐύτω καὶ μὴ»"ὴ καὶ ἀφίετε καὶ μὴ, 
ἴσοντος εἴλλα, ἢ ἤγνοχ ΡγομΣεητίς δέ γερτϊπιθης 

ΑΥΝἘορΡἤη.νεφ. ἡ γ᾽ σιωποι,ἃ ἃ τασοςν ε] πὰ Πα ΠΙς, 
ιλπι, ρος σοπηρατατίιιαπι,, ῬΒΙΟ ἀς πγιιπάο, τίωὶ 
δον αὐ καν καὶ πρανωτέρας λαζ εῖν φαντεισίας 5. {{π|41π|π| 
1πτ απιαπιὶ πποηῖς σοποορὶς ἰρεςϊες αἰατίογοϑ. 
λόγῳ .9ὲν μάλλον αἰγλεύσι μετεὸν πὶ χώρης") καὶ κὶ σφίσι, 

ΠἰΠ110 τπαρὶϑ ἡπιτῖς οἰΤὸ ΑἹ ΟΠ σις ἴῃ ΑΘΓ ΠῚ» Δ 1 
ἐσὲ εἰκὸς χαλεατως φέρειν αὐ γῆϑ μάγον, καὶ ὧι ἥπιον ἡ Ἰά 
(ξηταηοιιπὶ ἱπί τι ἐα ἔογις ἀπε πιο ὃ ΠΟῚ ΡῸ 

ταις (δ ἀατοιν δὲ ἡ. 14 εἴτ, ἀλλά, μείζων ηἰ χ᾽ αἴϑρωπον, 
ὄδρωπον. (4:8 ἰἴθτο ιαττο ἰάοπι δ᾽ άςπι. μεῖζον 

ὥς: διωδαῦι φέρειν. Τάοπι ἀς δεποξξ, ὧν δὰ εχ ὅ- 
βοχᾳ δυτέροις αὶ ὡς ἐπ᾿ ὑσόλαυσιίν αἰ ὐργάζετω νον κὶ διε- 

Ὁ ἔγιιοπάα ποι πιοάὸ ποη τετάτγάήατ [Ὀποέγιι5» [τἀ 
αἴτατ, καἰ ἸΏτΟΓ ἀ1|0 σοπηραγατζῖτια. ῬΙαταγοῆας ἴῃ 50- 

πικώτερον ἡ φιλοσοφώτερον διαλτ γεῶτει σξεὶ “δ ἡ δογώνγ. ἀς 

δι15 Ἰοαι ἰἠσοπεῖιις σιιὰ πη ΡΑΙΠΟ ΟΡ μαι, ἀφασατ, 
ἴ πες νἷς οἵδ σοπηραγατιυοντ τὴ σαρῖτο ἀοοτποο ἔγαιιο 
66] χα τέζν ὅς δεδυκειω μῆυ 8 εἰς ἃ οἶκον αὐ αΒ9. ἐπεί νί. 

Παῖς ἡ Ε ςατιις ἱπ ἀοπλιπι ἤταπι ρτς ΠΠοον ο] ρο- 
1||ς. ἢ, φιαπάοαιιο ἀρ Οτδῖςος ρομίτατ ἴαδαι - 
Ὡς μῆλον, 14 ΟΠς πιαρῖς αὐ πα, Η᾽ ρτο ψιὰτη ἀϊπα- 

Η 

Η ὅοι᾿ 
σατο ϊ ἃς ποάίς ρα πὶ παβεπταν, ἃς ἃ ῬΊχιιτο ἴπ Ρ(διά: 
ΒοΠΠ ματα ἡ οσαηκιτ : ἴτοπι αὐ Αὐἰνσηνηος οἱ ,αηἠπια ἴδρις Ρἰέτις 
ἀὐπιηέξα, πώντες ὃ εἶχον πορφυραὶ ἐφαττίφηας,, πολλοὶ 3 αἱ δια χου- 
σοις χἱ ζωωτας. ῬΟΪΠτΧ Πδγο (δρτίπιο, ὁ 9 καταίςικτος χιτών ὄξιν; 
ὁ ἤχων τοὶ ζοία, ἡ αἴϑη ἐνυφασ μῆψα, ὶ ζωωτὸρ 3, χιτῶν «καλει τέγι, ζω διω-- 
τος) ὈΟ]]υοἤτις Ἡογσαῖ, 

Εἴτα οὐ πὶ ΡῸ Πτίιιο: εχ ὄμμοιον ἐῶ δ, ἀττιοτ μι ἐγᾶσ αι ὴ πη; ΕἶῸΓ 
ἀπλοβοη Ν᾽ Πα πο οἴλπὶ Πρ ογ ατίμο ρτὸ αιιὰπι, ΑΥΠτορ λπ. 
γεφ, εἶκος ἢ μίϑόλιςτα «δ γέροντας ἢ «δὺ γέοις πὶ κλάειν» ῬΙῸ μᾶλλον, 
Ῥαι ΟἹἘ ροτίμς ἔξπος αιιάτ ριιοτου ἤοτς, ἢ ΡΟΙῈ Πιρογ! τίνι. 
μϑόλιςα ἡ πιαρὶς αιὰπι, ΑΛ ΞΟ Ρ μα, ἢ χιιὰπι ΡΟΙ ϑέλω,ἀ εἰ, 
πιά  ουἷη ἘΡ᾿Ί ριαιημηατ, ἡ δῆτα ἴῃ Ππιτιμει, ὑερικέοιοι ἃ αἴϑρω-. 
πον δισκόζει [χὰ ρτα ποπηῖποπὶ ἀἰίσιμτι ἰαοιατιιτ. ἢ αἷς οἴμτι τη- 
Παϊτῖιο ριαοοάφητε ἐοπιρατατιο, ἰά εἰ αυάηηοντ μεῖζον ἡ ὡς ὁ 
φέρειν δι ᾳὅϑτο ΚΟ ΛΟΡΠοπ, ὴ ὡς τὸ τρώϊτον αὶ ἐσβολὴ ἐγήσετο ἡμερῶν 

ὀλίγων διελϑουσών, ἃ ργπια ᾿ποιγποης ῥαιιοιι] ᾿ς ἀἰςίοιις ἐχαξ 59 
ὙΜιιογ ἀ. δ᾽ σαιβσας οτίαπη τὸ ὁπότερον » γτγιιπη. 1186. αἰ, δι αύδυχα 
μεν μὐρεξεν 9 ἢ ὅτε φάσγανον ἐξυὶ ἐρυου ἁ μῆν Ὁ- αϑοκὶ μηρρϑ, ἸΝοππαπ- 

ἀπάτη ἀπ ἰτατίια ον ρτὸ πιιη αι! άνν οἴ δη τ ντ Π|44, β," ὄπα ἢ 
χευσοῦ ὅπη δευται, ἢ ἀλη οη» πόσης, απο Πστο ρτῖππο ἀς Ὸ- 
Προ γδ γιωργία χρησιμον»ῇ δ οτιςοἸατίο ντΠ!5οπέσηο ἄς 
δτο ἱξοιιηάο 9 καὶ ὁ χαπήλοις καλοιδιαῆυ ἐὺ «ρος ὠνίωτε κὐ πορ σιν 
δια κονοιιῦ τας οἱ δδυ μέϑοις ἐν ἐγ}. 914 ονηόπης.7) δῆλον ὅτι, Ν σζαης 
ἴῃ Οτάτιν δὶ γ᾽ άφοταγασςῖρι ργο ἤθη; 41 πάο Τπτογγο σαείιι πὶ 
οἴτονε ἡ)  ρτὸ καὶ γϑομόπποοαπποῃξ ΒΡ] το [Ἐοιπάο ἐς ἈΘραδ]]ς. 
ἢ, αὶ δοκεῖ σοῖς. ἐμοιγειῖη Ῥανπηση!άς, ἡ ἐχ ὁρεῖς ὅσον ἔργον ρος ἐν- 
πεῖςς πόηῃο νέες σιδη τιιπὶ ΟΡιις ἰμ πη σαδὲ ΤΕ Π1,ῤῥηθη ταῦ- 
τῶ ἢ ἐς ἀϊξξα ἔχεν ἰδ ογποοηοὲ ν ἐκ αὖ 7) ΔΙΠοαπ1. Ιάοπὶ 1 ΡΠα- 
ἄτο, πᾶσα μὴ εἰϑρώπου ψυχὰ φυΐσει τε ϑεῖται τὰ οἴντοι, αὶ ἀκ αὐ ἦλϑεν 
εἰς τόδε τὸ ζωον,ν Οἱ ἢ αὐτηὶ σῷ ἐπεί, Η οτίαπι Πρηϊῆσατ αιᾶ σαδά. ἄγονος Ὅν τ Ἔ Ξ: Ν 4 ᾿ 
ῬΊΑτο 1η ΗΠρρ. τί οἴει Σώκρατες δ ογε ἢ αἰσγωωύατοι ὅσανγδζς, (πος 
ὨΪΠ Τατίηὶ ἀϊσιης, Οἷς, Ν 4πὶ απ ΑΙ ἃ δοἵπιι5 σιπὶ ΔΡ ὁπιηΐ 
θορΌτΙο (ςμοοάπιι5. ἀπί πη ἈΠ Δηἰ πιῇ δα [δ ν οσατηιιοθδς ρτο 
Οαῖϊο 9. Οὐ]ἀ4 εἰς αἰτι4 ιιοά πος ρατγοπὶ ἔποςγο ἀςθοαπηι5) 
ἈΠΠ γε οος 4 ᾿η ςἔζδητιγ τορος [τη 5} Ν πὶ αι] αΠΠ4 ςἀἢ- 
ἔα: ΕΠ ρυταβφπῖπ χιθά πος ρτςίξαγο παι! πογίητε Χ ΘΠΟΡΗ. 
ἢ ργο ἀπυρος φοιζοαι, Ἡ ΟπΊοτ. κυ πος οπόσπδ, ΕἾατο ορ ο]α 
{ἐρτίπια, δες άζειν, πότερον αὐ εἴη πορδυτίον ἡ πώς 5 ἀ] τατος νττιιπα 
οἤτσε οὐπάτπη πέοπο. ὅ πιν παηαι ἐν ΑἸ ΟΡμ5π. ἔρτο κ᾽» 
ὙΒιιον 4. ρτὸ χ᾽ οἱ 4 εἴτ, ὅς σιιπα ν οτθο δια φέρειν. Ῥίατο ἢ ντὸ 
[«ἀ.χι ἀφείς μάγον, αἰο ὑλ, τρομηϑεῖ, ὡς αὶ χατ᾽ ἰομμὶ « ἐδὲ ωρὸς τὸ 

καρτερὸν χρὴ 9} δόλιν «ὅῦ υσϑρέξοντας χρατεῖν )Σ ΡοΠὶ ἴτοῖι ΡΑττῖςιι- 
1ἅπ| ἢ ὠτιολογικῳς Ἰητογάτιτη Βιὶ ἀαττ5 Ῥγο τὶς ΟΧ ΕΠ ΡΠ }ς οεη- 
ἀϊτ,νί ἄς σοπηπιοητατ, ΓΤ πεοάου Βοζα ἴῃ ΜίΔ.1Σ. σὰρ. νοτῇς. νἱ- 
σοἤητοποηο,» ἢ «πὼς διυίαταί τις εἰ σελ᾿ϑεῖν εἰ ς τίω οἰκίαν πῇ ἰκυροῦ, 

ἢ τοι ΡΓῸ ἀὴὸ λητογάμπι ν ΠΠΓρατοΣ Ἀοπι. 4.13. ὃ ὦ, τ ογάτιπι 
Ρτὸ ἢ νίπτρατιιν Αὐπτοτο!. καὶ ἀρετὴ υἷ' λύσης κ᾿ ἡδονῆς. 
νετὸ οἰγοιπῆσχα ἃς ἰδ] Γριτίτη, Πο τλτὸ σῷ εἰμι θα ὦ, τς ας Ττεῖπ 
ἡ. ΔΙχιτ: τὸ πὰ φημὴν ΡοΓ Δ ]ατίοηοπι φοῆμί. Ψαάς σἰδρ,ς ἢ ΠΕ 
νὰ ἀριιά Γ]ατοηοπὶ Πιρτ πον δι᾿ ὁ οἰῶ δι, ἐγώ Π]αὐ.α.» κὶ χυανεῖς 
σιν ἐπ ὀφρύσι νευῖσε κρονίον, ᾽ά ε[ρεῖπε, ἔφη, Ἰτεπι ν Δετιοὼ Ρτο ἰω, 
Ατἰπορμαη ἴῃ ΓΙΙτο εχ ἔα νοος ΤΟΙ ἴσα, δ' ὃς αὐ χαρσις ἀἰχὶς 

Απβοδατῆς, Γαςΐαη.Ττοσπι σοι ἤτ πη ΓΙ Δ, ΟΕᾺΤΕ΄. Ἡ ΟΠΊΟΤ.Υ βίο - 

λα δὴ τέϑνηκε μᾷμοιτίκ ἄλκεμος ιἱ ἐς, 14 οἴξούντως, τὸ ΠῚ ἢ.» σαππὶ 

τομῇ ὅς οεἰτοιιπῆςχου ΓΝ ΤΕΚΚΟΟΑΝΤΙ5.Ε]ατΟ πργο ΡτΙπιο ἄς 

ΚἈεριθ]ῖς, ἢ ἐκ ὠμολόγητα; πό πη ςοποεῆππι οἴ} ὃ " φεθνιμιοί 

σοί δὰ κοιῖσιν ἔ) χὶ εἰγα δὶ οἱ εἰ δικοι 5. τ ΡΥΠάθητοβ ὃς Ροηὶ ΤΡ Ι εἷς 

ἀμίαι ν᾽ ἀεητιτξ παιπα Ρ πάθη 65» δίς. 146 πῈ δι: Ἰ514.5). οὐμ σι 

σπυ τικῆς δὲϊ μοῦ λον καδεῦτῃ ἡ πολεμικῆς » ἐδαμωῖς ᾽ αππαι! 181- 

τα ἀθ σοταιία ατῖς πιδρῖβ » 48 ἀς ΗΠ σα σαν ῃ ἰπιπὶ οἤέποη, 

Τάεπι ἰἰρτο ργίπιο ἀς ἈΦΡΟΡΠ]ς. ἡ κὶ διώύω δν αν, τ θΟ ΤΡΙΘΕ ΤΩΝ 
ἀκούοντας: αὐτὶ ρεγΠιαάοτο ροτοῖτῖ 5 μοὶ απ ἀϊςητίθαιδε ΒΠ ΘΗ 

{τὶς ρεγἤιδάογοῦ ἅν, ΤΑΥ͂ δΟΡΒΟΟΪ ἴῃ ΑἴδρΕΣ ΘΙ φεασοι: 
γὰ ανρὸς καϊοὸν πονεῖ 1 οἵ, εἶρα ὃ σὺ φὴς ἀγεῖν ὧν δθα ΠΑ ΔΑ Πὴ Ὡλ20}5 
σύμμαχον λαζιῶν: ἰά οἵ, ἀθα." ἀλησ ΥΩ ΜΜΌΓΑΕΣ ̓  ΤΟ ΡΝ 

ῬΙάτο ΠἰΡγο ρυῖπο ἐς Ἀερ δ] ς  καύτοι γι ΦοΙλο μύρον πον συ ΤΌΝ 
δ αὔρφκα ϑέϑε το, ἢ γρρναϊγπόπη 0} τα ΠΟΥΓΟ. ϑοροεϊ. ἩΥΟΌΣ Ω προ 
πολέμωι. «ρος» ποτε; νττύιπιης Αἰαχ ποιεῖς οοηττᾶ τε ΠΗ νῃ 

4ιαπι; ἢ γδοπαπηπο: Ιάτο ΠῊ Σ. ΠΑΠῚ Ἰ Ἰοπιοτιῖς Οὐγῇ. ἢ γ5 μῶν 
γι ϑεοὶ χ7᾽ γόσον ἐδυσόυ. ὃς Οὐν {{41.} 5 πολλά ΜΝ, πόλλ ἐπα- 

χηϑεὶς ἠγαγόμίω ἐν ννυσὶινρ το σοττε 4116 6115 ἀλΙϑ ο συ τ ΘΕ ΠΊΤῊς 

ιοτό. ὅς αὐτὶ τῇ καὶ γδ μὴ γάρ τοι, Ογ 4. Τητοὺς ὃ ἔκαις Θ᾽ ὅθησταν 
ὑᾶνΘ᾽ αἰεὶ «αὐτῶν βινοριώπσων 5 ἩΗΤγὃ πω ϑονὸς εἰση γγυέϑλν. ρυπθ0 

πὶ ἀι1}): 

Υν 
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᾿ Ἠεἤοβ, γέρκον ἢ γὰ αὐ, ΑΙ Ἰοχυΐ πάπα 114. 9} γ5 αὐ ἀπρείδη γεῦ 

ὕς᾽ατα λωξήσαμο, ΟΠτΥ [Ὁ ΓΟ 115 95 αἰεὶ τρρνοίας 1η. 2. ἀλλ εὶ ταῦτα 
μϑὸ αὶ φανερῶς ωρῤσέϑυηκε τὰ ῥέματει, ἢ γὸ αὐ, ὑπο τεύσωώντες αὐτοῦ ἐδ) 
ἐχθρὸν ἐφυγον ,αἸτοαι ἢ εχιιπιαίΐοπε. ῬΙατο ἴτι Ἐπτὶν εἰ. ἐ γὸ 
δυπου μαρι αἷοι γ εὐ ποτέ τις σύφία. ν᾽ ἀγάγχη, ὀρθῶς πεαπον κα 

συγχάνειν. ἢ γὸ αὖ ὧν ἔτι σοφία εἴν. Η ἦν γλγχιατοπιις αι οτη ὅς 
σε, χυιάτοπαις νογόννε ἱοροπάμιπι ἀριια Ταοορμταίξιιπι Βητο- 
τας ῬΙΔητατ. στο τ πιουοαρίτε ἀςοῖπιοῖν δὲ τὰ σογγηρτθυϑίο- 
κὖῇρ ὅσπορήσειεν αἵ τις εἰ ῥίζας παὶ ποιαύτας ϑετέον, ἡ ωἷο γὸ Χ7' γῆς δοξ4εν 
αὖ! ἐσ), ὑπο ενὸυτίως ἔχεσοι ( Ἰερειά. ἔχεσι) ταῖς ἄλλως οὐκ αὐ δόξειεν. 

Η τέκον ὑτὸ ὃ γδ αὐ αἰϊοάιι.114.4.5.4.}...οὲ (φύλα τροῖὲς δειδίάμονες, 
"τ τέκεν ἢ δὴ Λαΐῖγον ἕοσϑ χιτανα κακών εἶνεχ, ἕσσαι ἔσργας 5. 4] ΠΠΠ 
ποτιςα] οἱ οἰΐσητ., αἰ πέταται ται ἰαπὶ Ἰαρτἀἴδιις5 οὔτιιτιις. οὔ] ς 
Ῥτὸ 1ἴς ηιιαξ ρογρογγαιε. ἢ δ, ἀληϑώς δὰ, Ε]ΌΠΊΟΓ, ἡ ϑεμά δὴν 
Φ] ἀοπις ςοττὸ, το τὸ. ΔΡΟΙ]οπῖις ΒΟ." καῤτα.» μάλισα,5Ὸ 
ῬιοοΣ. πα χΊ πιὸ τη οάτις ξβτυταηαῖ.5 μούλα δὴ, οττὸ ἴα) 1- 
ἄς ΠῚ σεγτῶ, Π1α4.6, ἢ μιοίλα διὰ τέϑυηκε ὃς ἢ μείλα͵. Οὐγ!1.τ, Α4- 
ποτθισοπῆτγπιδηα!. ἢ μίων, ρτοξοξεὸ θοπα Πα 6, Πἰπαϊτιιπηςν τὶς 
41 5 τό ντως : [ε ροπίταν ξογὲ ἴῃ Ἰαγεϊπταπάο. Θεπιοίζηςη, 
χἡ Χ7) παίδων ὥμνυες ὃ μίω ὑπολωλέναι φίλιππον 9 ἀἰ ττπαθαϑ τπιγο- 
ταταηο. ΑΥΠΤΟΡ μαη, ἴπ ΡΙατο,ἤης ἱπγοϊιγαπιᾷο. ἁμέω ὑμεῖς γ᾽ 
ὄπ μ᾽ ἐνταυθοῖ μετωπέμιψεῶον. κα Ηεταοϑ ὅ. ὅ μέ δυλογων ὄνλο- 
γήσω σε, ἢ μίω), ςοττὸ, Ἰη Ρτίπορίο ἘρΊσταπιπιαῖ. αδίψιιο νοῦθὸ 
Ἰαγαηά]. Ι᾿πιις Γαἴσατ, ἢ μέ πα τρρκλὰ ἐποδύρατο δὲ (Θ’ ἀχιννειὲς 
δίς, Οοπιιεηΐτ ἃς ΡοΙς ἱπτοτιθξξοποπι ὃς Χο ἀππατίο ποι, Ια 
το ἴῃ Επτηγὰ. ὦ ζεύ ἔφίω ἐγὼ ἢ μέμὶ κ, τὸ τεῤτερόν γευἷμιν ἐφανη καὶ- 
χὸν τὸ ἐρέσυμα. (Οπιιοηΐτ ἃς ΞΒΡΟΝΘΙΟΝΙΒΥ5. ὃς ἜΧΡΓΟΠΊΙ Πποπ - 
Ὀιι5. ΑὙΠΠ Ορἤδη.νεφ. ἃ μίω σὺ τούτοις τεῷ χρόνω ποι ἀχθής εἰςγοοττὰ 

Μῶς αἰταιαπάο πιο] οἴ ἔσγος. ἡ μὴ οττιατα ἀϊοίτιιγ Οὐδ. ξ, 5 
εὗὔτοι τὸ ὃ παίτα τελοίοται. ὃς ἴῃ τπιγοϊιγαπάο,νε 1144. καΐ μοι ὅ- 
ψμόσον δ μῆμ μοι τωρόφρων ἔπεσιν κὶ χερσὶνοἱά εἴ, ύντως δη μοι 5 δίς. Μ 
ἀοπι,ἢ υἷρ μοι, ὄντως δ μοι, ῬΟΙῈ πιγαηάϊ ν εγθιιπ:,14 οἴξ, μέω, ἃ 
μᾷὸ δὴ, ἄοπι Ηοπιοι.σοττὸ αιϊάοπι.Γςπι Ποτὶς 1Π|44.2... μαὶ 
αὖτ᾽ ἀγνρῃ νικεῖ οδις νὴ ἃ δέα ὃ μοι, ΑὙἸΠΟΡΒΔπ. ἢ ῥὶϊα εἰς ἀρα, Ἠο 
“πιο τ. ἢ ῥά γε πού, ν δ᾽ πᾶ πὶ τα πάοπη ἢ ΕΡῚΡ ΓΑ πη, .Ὁ ῥά γυνν ΓΙ] 
ἀρ, ἤθλῥῥημα “κυποροτικὸν,αηοἷτά ἀςράπηοηὶ νῖ Πα. δ. ῥά νυ μοί 
τι «αύϑοιος]ὰ οἴς, ἄρα αὐ μει. ὃς 1146} ῥὰ τὸ μος κα χολώσεαι γ ἅζς. 
Τητογάτισι τὸ Μεκιτὸ. [ςπὶ 144. γυῦ ῥά νυ τοι πολλοὶ δεδιανα- 
του ΡΓΟ δυλόγως δὴ σοι, οΠἰ ΠἸοτ ὸ, ΠΙΓΑΪΤΙΙΠῚ » ἀριά ΘΟΡΠΟΟΪ. ἴπ 
Αϊαςε. ἢ ἑκὶ νύ τοι,ρτοξοέϊὸ, αι άοπα, Ηοπτοτ. Ἐτ ρτὸ ἀταμιῖν η- 
ταὶ Π1Π1.1186}.π.Η ῥοὶ καὶ ἐν τρώεοσι κυζις-ντῆρος ὅασι, Ἐτ 1154. σοῦ ῥα 
γυ σεῖο -ἶξ αὐτῆς ἐγζώοντο, ὅδ: ς ἢ ῥα τις, Δη Αἰϊαα 5914 οπλ. ἢ π᾿ ἐφάμίω, 

Ἐλογεστέμκίω γδ δὺς τάοτι ΓΓοπιοτιις, ἢ τέ μ᾽ ἔφαντο ἀ ξειγγῃατη Πὶς 
- ἀἰοοδαιτ [δ ἀιμξξιιτο 591 4οππὶ, ἢ τί γάρ αι} οηλπλὸ Βιιά. 
Ἡ αἱρίγατα ὃς οἰγοπηοχα» Γλατίμιι5. οἱΕ ΡῬΥοπο τ Π15 ροῆοιι 

τογεῖα: Ρεγίομα". Ὁ οὐ, ἢ οὗ. Ετατίπίις ἀντὶς 1 δια στη ξΈλιὲ 
Ὁ ἡ, Αἰϊαπαηιο ὅ ρτὸ αμὰ, 4 εἴχοντο ῶς φυάτοπιι. Ατ]τοτοῖ. 
διυΐχμις χέγετοι ἡ μὴν αὐ χη κινήσεως μεται βοχὴς ὧν ἑτέρῳ, ἢ ἕτερον. 
ἔπ ΔΙτουν ΕἸ αιμὴ οἹἘ αἰ τά ςντ αἰτιᾷ οἴν, ὃς ἐγ ἐο γεϊρεέζῃ. [τὸπὶ 
αποςίγοαοΧ 4ι0.1 ΟΠ τι ςδη ὖ κὶ δοῦλον ὅτι ἄχ ἐφεφυσει, 8. 103. 

ἢ κκὶ φανερὸν ὅτι δεῖ αἰἱοὶ αῥετῆς σπτμελὲς ἘΠ 5» ΠΠΔΡΓΟΡΤΟΥ Ρ] πα πὶ 
τ. Ττοπλ, πα ράγτουν τοί φαϊἀ πη» ηπα να ρτοιτοαποῖντ ἢ φησὶ 
πλάτων»αρτα Ρ᾽πτατο ι, τά οπα [100.. αἴϑὶ ἀοργησίας 7 ὑκ ἢ φησὶν ὁ Με 
λα διθυ ΠΟ ἢ “ΠΟ ΠηΔ ἀσπιοτιΠῚ πάις ΜΜοΙαηγῆῖς. Ῥ]ατο τὸ δ 
κά!ον ὃ χὰ ἐγω φράσω. Ἐτἢ ϑέμις ὅξϊν, ῬΓῸ ὡς ϑέμις ὄξιν»Παιίάοπι 

ξὰ5 εἴπ. άοπι, σκεψαῶνε 3. ἢ μοῖ φαήνεται ταιΐται λεγφ»αιοιιοίο νὶ 
᾿ ἄεατοτ ἰας ἀϊσοτς τ διτοΠῚ πῆ αὐ τὶ πού, ὃς ὅταν αντὶ τῷ ὁπως.ἤς 
(πο οηΐπι πιάί της ἰουι θογο Ρτὸ ὡς Ροπίταγ. ΡΙατο (ξομάο 
ἄς Ἀςριδ]:ς. σὺ 9. «οὶ ὧν ἐρω των μυδαμωώς Ἀτοκοίμῃς ἣ συι δοκεῖ 
διεξρον, το ἀτίτγατι 41 Ποτοπς οι δὶ νἱισα πιογῖς. ἔσιν ἅν 
ιοάφηηπηοάο. Βιιάσιις. ὅ βέλονται, Ρτο ἤπο ἀτίοϊτγατιι, ἡ νο- 
τα πη. ΤΠ ογ 14. ὃ, τα τατίουιο 5 410 ραέζο ἱπ ᾿πτογγορατίο- 

Ὁ 5 ποι ΠΦΙΥ ἄμ ΧΟΡΟῚ 
πε τϑρεγιέα. ΡΙαῖο [οόππάο ἐς ΚΕΡῚ ] 10. πὰ δυὴν 5 ἰὼ δ᾽ ἐγώ. 
ἘΠῚ εὔἴατη Αἀπιογθάτπι Ιοςϊ, γ81. {ΠῚ 4.υ, Αντύγ᾽ ωὺ Ὡρώτίω, ὅ 
Ἀεατότατος δέε χαλκός, ΡΪατο [ςοὐϊπάο ἐς ἈΘΡΟδ]ς, γγυέόϑεω 
χόσια εἴ) ἃ τόπον ἢ ἔνεμεν 1 ραίςοθατοἦ γδ, μεῖς οαΐτ ἔοι 1ΠΠ1ς 
410 ἴῃ Ἰοσο»Βιιά4αις ἴῃ ΟΡ 19]. ροἴζολίοτ. ΡῬομϊτιτ οτίαπι Ρτὸ 
αγὸ, ὁπ. ΗΠ Ποά. τῇ 3 εἰς σ᾽ αὐ ἐγώ αὖ ἄγω. ἘτῬτο ον Α΄. ἡ πε- 
σεῖται, τὸ οαἀοτ,ιια, ραττον Τ μον ἀ14. 5 ποιπαμαμιαπι σοὶ 
Ῥατατίπο Ργαροπίτιγιντ ἢ ἐλαῆον. Δ ΏτῸ ΤΆ] η115. ἦ κἡ μθέ δον, 
Ἅ110 ἃς [δεῖ ης, ὗ κὶ δ 7ν πῶτο ἀγαστείειθ᾽ αἴ, αιιὸ ἤτνε [ἃ πιΐπιις 
ΓΑΙ ΓΟΙΠ ΕΓ ἴσαι 410 Πλΐ Ὁ 14 πα! ΓοσλιΓ, δῖο οττᾶ ἀϊοϊτιτοὗ ἡ μοῖλ 
λογοὗ δὴ μέλλον, ἵν 0 οὐ πα σίς,νάς Βιυιά, 1 ςρ..1} ἀϊξείοις 
Φιιοσπλἰηι15.ἦ ῥἶον σευ φοσεν το ἔλο ἢὸ ρογίιαπτ, ΡΙτατς ἴῃ 
ὙουΙΠ. ἢ, υιὰπα, οιιπὶ δα ροτ  ατίιιο. Χ φΠΟ ΡΠ ἐμαυτὸν τείτω εἰς 
τὸ βεκομῆροις ὃ ῥξ «αἱ τε καὶ ἢ δισα βιοτεύειν, Ῥοττιις [οσιιπὶ ππθηέο - 
ἤπαι οἰϊο ρυισατ, οττι ροηάύιπηαιις ναἱτ ἢ διώνατον ῥεῖ τα τε κὶ ἡ δι- 
τὰ βιοτεύ εἰνοῖτι ΦΌτΙΣΠῚ πε π τιν πὰς ἀθοτορθοναι αιὰπι εἰ] 
ΤἸπιὰ ὃς ἰατι Πτιπὰ νίπιογο ν οἱ πητ. ἢ μοήλιςα δυνατὸν» αιλτη πια- 
χἰ πιὸ ΡΟ Πππιιῖς,Θαζα ἀο θη. ἦ δώνατο ἄφιςα 5 4ιὰπι ορεϊπιὲ 
Ροῆτς, Πογοιίο. Τ μιιον. ἢ αὐ ἀρεςια δγαγιϊνώσκωσι, 1 ΟΡτΠἤλιμηι 
τοηίογοησ οἱἵο, αὐτὶ πῇ, ὡς αὖ, ἢ μὴὸ ἀὔραςον ἰωΐ, γε ορτί πλιπὶ ᾶτι 

γα ΡΙαταγοίνς ἴῃ ϑοίοις Τὸ ᾧ οτίαηι το ρομάςε τῷ ταύτῃ, ἃς 

λιν} Ψ 

Ἢ 
᾿Προῖβξας {π|ι]»οατοηις αιατοητι5)δζ Ρτο θα 4π4. Ατὶῇ 
αὖρ αὶ πὸ ὑγροῦ, ταυ τὴ κα ἡ τὶ γονής γίνεται ἀπόκφεσις, ῬΟΠΊταΣ 
εο χιουντ αυϊάςηι άΖα νῆις εἰ ΠΝ πὶ πο Οἴςετο ἀι 
ἔζατς [ουτρῆτνΑσαας εἴτις Ἔχεγοπια τᾶς πος σςατίο 
τποτὶτατῖς πασεσατ Ρ᾽τι5.[αθοτῖς Πηϊπιισ:ῖρίς ῖς γογθῖσυ 
σάϑτῃ τῷ μέσου μαϊκοιειώτερον, ἢ ἀξίωμα υϑὲ μεῖζον, χρίγαν σἹ 
χάσσω, (θη. τί γὸ ἀτοισώτερον τῷ ταύτῃ πλείω ζητεῖν ἀφόι 
λάσσων ὁδὸς καὶ ταλ είπεταν Ὁ] (Οἴςογ. (πο γίτα: τοίζαξα 
ῬΓκι5 νἱατῖςὶ ιβόγοτο, ΟΝ 

Η Αὐἰθαπη,ογαπη ἔμ19 Ἐπ έξιις5 ἔππιον οπὶ ὐπὸ αἢ εἴων ἕω, 
ἀγΠιξ,ὺς ὐτοφών δι ἡ αγογαπη.]. ὑῶς ἰνῦ;- 

Ηΐ α, τὸν Ῥτο ἤμαγ! σραταταιητι {πεῖ ρ τ]. ῬΠοτοόγατοϑ, τί 
ἀχύρων σεσαγ μῆψο:ς » Ηοπηετ Ο ἐν [ϊ...ὡς σ᾿ αἴεμος ζαὶ 
πινάξον τάς ἴον ἱπτογάτπιπι ν εὐ δα ο[ξ 5 [ἀξ ρτὸ ἤϊα ς 
(ῥτο αιιο Ροεῖνς εἴαι ἀϊοίτατ.) ἢτ ργωτισιςά, εἶα ν' 
εἰν 7κ Πιδίογιρτο  πποπιιηϊτὶ ὃς δι. παπὶ ὅα 
ξαιῆςατο αἷς ἐπορυέμίω, ΑΡΟΙ]οπ Αὐόόη, Τῖδτο 2. 
1ῦατ ΓΟΓἅ5. ᾿ 

Η ροίχπσιι!ο»αηϊήγα αἴμα ψυχὴ, Ἡοίγεμ..ς 
Ἡ᾿ βαρ» ραν αΠτι}.1Π14 4. ἔσσεται ἐδ᾽ ἡ βαιὸν. 1ά εἴτ, 

αυϊάεπι, ἐσὲ τὸ ἐχα χιςον κα ὀλιγοχρόνιον, ἐδίως ἢ) καὶ ϑα)ον. 

κρότητα βείσιν μὴ ἔχον ὠΐζα ον τι ἐν Ὁ ἐκ ἔξιν ὄρῃζιωσαι : γεὶ 

κυρφόλνεσιν τῷ ἡ, αὐτὶ πῷ (α)δν, νἴ ἤτ σλεονα τ μὸς σῷ ἡ. δῖρηι ῇ 

νοητγο πη ἱπππ πῇ [δὰ μι οηι, Ὀ]οἵς.2. 
Ηζαδς, "δ δ, ΡαΥ μα συ ρ το βαιὸς, πλεονασμῳ αῷ ἡ. ΝᾺ 
Η΄ βώσκω,ριινοσο:ν σεο:μος γείτιν ΑἸοχ ΑΡμγρά πα 

ἀκμάζω, διά. ᾿ Ὰ 

Ἡ ἕώω, μεύσανγεν ηκοι άοτν ἸΝ οαττ αὐ Ὁ] ὐξαὼ 9 Ἰαποποῖσο 
πόποτ Ηοτατ πὶ αἀοἰ (πες. απ ριιδοτ. σα σϑι καὶ 
τἰθὶ ἱπιια Ποῖος ἡ 111 οἤύτοσοης εἴν, στρ 4. βώντες., 
σοι ἐπεὶ δίετες ἡ βεῖσι, 11 άπ Ο᾽ απ αἰϊατι ἀσιτς ἤιρταρ 
14 εἴτ χυ Γοχτιμηι φοίπηττα αππῖαι ἀτείησιπτ, ἔπ 
ςμλι5.7ξ ιν, ἀκμάζειν, νεοίζειν, ὄνωχ εἰ ὅδ! με ὑσκεοῦπως 
τίδηι κ"βόωςν τς ἸηΈγα Ἡ βώοιαι ἩοΠο ὁ 5. γιωὴ τέτορ 
ΗὍ."ς, ἡ. ΠΟ ν χοῦ Ἡεγςμ1155 ἀοα ρυιθογεατῖς ἂς ἡ 

Ταποης δὲ Του ς Ργοσηάτα,ντ (τις ἩοΠοά. 1. ὙΠΟ 
(115 ἐππσητιις ΡΠ πι, ἃς ππποῆτας ΗἩογατυΡ ΟΠ ταγ Ρτο, 
το ὃς ᾿ππιοηῖιπι τὰ τἰ τ ἀϊπο 5 ργῸ ρθε ὃς Ἰρία ρυθοτι 
ατατὶς οτουντ᾽ μετωνυμίαν, εἰκ μὴ ἡ ΦΟΡΆ ος  ΟΧι 
2.4 Ργοάϊςο, φησὶ γὸ ἡρκκλέα ἐπεὶ ἐκ πωίδων εἰς ἤ(ι 
Τφεγ ΟΕ ο ΙΝ αηαις Ἠογουίςπι Ῥγοάῖςις αἸχίννα 
Ρυθείςοτοτ,ισατῆςαῦ ἰτοπη ρείπιαπι ΠΠ|8πὶ ΡΙ ΠΌΤ 
5 Πισογουϊ ομ πη. αι: την} 115 14. ατὴ5 ἍΠΠῸ ἢ 
ταις νογὸ 12. ατίπὶ ριθοπι νοςαηζ, αὶ Ὡρώτη 4} 
χιών δι], τ Ἰοςιις ἴῃ αι10 Ργοιοηϊτ, ὃς τοπιριι5 αι 
οἰιράτιιτ. 

Ἡ Φηδὸγ, τὸ ἀϑ'ρόον, ὅλας χα 8᾽ ἡλικίας αὶ νὴ γεύτηταν ῬΟΥς 
οὐπηεμι ατατοιη. ποῖα η, ἐγὼ 5, κέλομιε πᾶσιν ὑἰζυδὰν οἱ 

δηιβόατ οτίατη ροτα ἀπτου᾿ ἐπ 1 Πτον Οο ασα, ΕτΑΡΙ 
ἄοτιῖ αἰχέωδης ἢ ἰκολασίας, Ἷ 

Ηἰ υτὴρ " οὐσοδνραδ ον α"Ἐρῖρ: ; 
Ἡ Φντήθεθν. [οσιι5 Ἔχ ΕτΟ τ} ρι ΙΓ ΟΥΊ ΤῊ, στα ευτήθεον 8 

τήΐρον γος τεΐγιυσις, ΕἸ οἴγ ἢιπος οἰξ, Τοοιας ἀιπα:ηι15» 
χα ςοπιυπεῖα ἀρ ίταπ Δ.Ρ] τατος ἐπ ΠΟ σΊοτΓῖο 
ἑώμης τὰ ἡ διςτα πρρεοῖς-εἰα κὶ “0 ἡ βηπηρέων πεὸ κονσα 

ΠΡ τὸ ἀοοίπιο; χλείδημμος Ὁ «ἐὺ μογείρρις δύρυκας φησὶν 
σἰυὶ ἡζίω δὲ τινες αὐςπλιώσϑω οἶνοχ οϑεῖσ ἐν φυτοῖς » ἔσως 

καλέ, αι πο συμπόσια, Ετ τοὶ ἡβητήρια ., Ἰαμέπα πα, Ε 
ἐς!ατήρία, ᾿ 

Η΄ βήτης,κ, ὦ Δ οΓ εἴςοπο,ρυδοτγοῖη Ἐρὶρ. ἀκ μοίζω,νεαν 
Η βυπκὴ ἡλεκία γι ς 15 αοταδ ας ᾿μ 116 115,8 Δο]οῖς 

ϑδεηεέϊ, 
Ἡβήτριον, μοῦ ἵν ποορ.ρίο "'ζτίρμον, αὶ κατελυσις 0 

πώλυσις, δι. ΝΣ 
Η βητρον αὔιζοαν ρτὸ ηἰισ αριᾷ Ἡςίν οἢ. ἐβρέταε, οἰάςπ' 

τὸ ξο μον» τα ας ἢτιιπὶ ὁ Πρ πο ἰαριάένο, (ΟΠ ρυπα 
Η βολεῖν,οὐἱαγὶ, αὐγεῖν, 514. δι 
βόλον ἥμαρ,, ἩςεΙν (ἢ, οἵ χοϑ᾽ δ ἐπταντωώσιν εἰς ταυτὸν 5 

ἱερὸν. ᾿ 

Η βοὸς. οἴ θ0 Πις, κυρτὸς διά, ἡ 
Ἡ βρέϊας Ἡ οἷν οἷν. εἴπ αὐθιρὸς ἴγελμα: ξϑανονον [τὶ Ππγμ: 

Βγαῃπλ»ιιο ἡ ἃς βρέτας δι. ἤβητεον Βασοξ. 
Η υγλιώσαι, ἡ δωσαι ὴ ἀκμοζεσαι,αἀοοίςεητος ατατι 

ποποιις Ῥοτα]απτίοτο5. Αὐ ΠΟ Ρ ἢ ἴπ Ἀδηϊδοῦβυ 

Ἐπ ἢ ; ἢ 
Η (οι ρυθβοίςξογοπι ΟἿ ΚΠ, ξ, εἴ θ᾽ ὡς ἡ βώοιμς ρτο ἡβ' ̓  

Ἐε Οὐν ἢ. ἐ, τεταίυςτο αἴθ ἀπείοις γλαφυροῖο, Η μερὶς ἡβω 

λει ὃ ςαφυλῃσ.Τπξογρτος,ἐμπελὸς αἰχμάζεσα. γἱς ΗΒ: 
Ηἱβώτης.κ«, ὁ, αἀο! οἴσοης. 
Η᾽ γαγοννἀεχί. Ατεῖςα ξοτπιατῖό οἢ,αὐ οὔγω, ὅς ἀδρι β. 

πλασιασμον. ἰά εἴοροτ τοάπιρ]Π]σατίσποι Παῖς δ 
τας, ἡγάγετο τἰν ὄπτο ϑτών βού ϑ εἰὰν, ἀΣ ΠΣ τσ ΔοΧ Παπὶ 

εἰσ Ια τυλπ ΝΠ ΠλΆ, τ 

,ν 



ἵ Η ἡὰ 

ἀἰυύουις, σον; εἴγαν χὶ «-αἵυ ϑεῖξ.. Οἀγ ξ, εἰς αὐλον 

τἰϊατιις, ἔγαέτιις,ν Ἰὰς ἴηι αγαλέθ., Ἡ ον ΟΝ. ἐγαλέον 1η- 
κολοξον, κατταγὸς κοῖλον, δ, ϑλαςτον, 

ΤΕ ταρουΡτΟ πήγανον ΤΟ ὃ χείρα τ᾿ ἐν ἠἐγώνῳ βαλεῖν» ΕΟ 
ξαγϊ ΠΡ. τοὶ τὸ τηγείγε πέρειχα τα, ἃς αὐ τὶ τῷ αν γον ον, ΤΠ τα. 

πὶ ταταῖς [πιο όρ, α΄, Ὁ αἴγαμαι.γας ο, 4 τα» οἵδ τογτῖα ροτ- 
αἰ πα πιρεγξ ἰπτογρτοτ, ἐνεμέσησεν 9 ἐφϑηνησεν 7 ὡργίθϑουκ, ἐς 

“σεν ἐγετρα πνγ ἃζ Ἡ γάσατο, ἴητοΓρ τἰξεπλάγο, 
ερε, ἀϊασχαῖρατ αὐ γειν κ᾿ φέρειν, 
οὐχὶ ἀιισατιις. 
᾿ὕσω, τα. δυκοιχἰτιττ ἄτι χ 9 ̓ ΠΊΡΟΤΟ 5 ΡαΙποῖραάτιηι τοῆθο. 

Ἐπὶ ἃσο.διοικω, Οφηΐτιιο. ΑΡΟΙ Ομ ΠΣ Ῥγίῃιο Ασρόμπαιιτ, 
ονδειγἀϊιέξοτ οἱκ οἰ αἤὶς. Ασοαί τλι. Γοπν ἰὈσιηά4ο Ατ- 
χίμων ἕτερον πλόον αἰ γεμκονθύση, το σεῖο καϑυηγήσετο ΑΥΊ- 

ἢ Ῥαςε, γὼ δι᾿ ὁδὸν ἡ γεμόνδυον, ΕἸοτο 4. 1η ΤΠοοροη. οἵ 
8. Πλατίο. δὲ ὁσδὺ ς»ὕππη μὴ κείνοις ϑεὸς ἡ γεμονόσει. η6- 

2Π1 ποθὴ ἢ ἰς Τοῖς ρταυίταν, νἰγεμονδ)εόϑαι ὑφ᾽ ἐμὴ ἐκ 
ἔγιιπι ἐπιρογίτπὰὶ ἀαϊσπαητιιγ, Τ ιογ ἀϊάος. Ὀϊοὶ- 
Ὑμον εἰν. ργὶ πο ρατιπι τοποτγο. ΡΙατο ἴῃ ΤΊπΊαο. καὶ 

μὴρ αὐ ἀϑανέτοις ομμώνυμον ξ) τορυσήκει » ϑεῖον λεγουῆνον, 
τ ἐν αὐτοῖς δίς. ἸσοΓΟ 5 'π 4111 115 411] τὰ [ 5 στ Δ ΉΓΙΙΓ, 
ἀπηπιοστα Ἰὰτ αιιαΠ σοητη!ο5 εἷς ἀεοδητ . ἀϊπῖπὶ 

ΡΡΟΙςπτιιτοτοποάπταιις ΟΠ ΠἰτΠῈ ἀπ ΠΑ ητΊμπη Ρτΐη- 
ς. ᾿ 

ἰπη ροΓ πη} Ρίατο ἴῃ ΤΊπιαο. ν 
ἡ πη ρογ σι». ἢ] ρττ πο ρατιις. οἱ πίω ἐγεμονίαν ἔχοντες 
Ἰθαοἱ παι Π τιιπὶ 61}: μαθοητες ρυιποιράτιπι, ΓΠι- 
(πιο. ἡγεμονίαι δικφςηρίων τι Γἀ “πο η 65, ΑΞ ἢ ϊ- 
γεμιονίας κα σειωταΐγματα 5 τιιγτπατῖπι 5 Ρ᾽ πτατοθεις. ἴῃ 

ῬΡτϊπσορϑογεξτον ἃς ἀοπιίπατον [πη ἤιπι,Βιι 4. ἴῃ. ορὶ- 
᾿ς τὴ Ραπά. 
ἀιπξξιις» ΡτῖπλαΣ ῬΑΥτΟ ΘΟ ΡΓΙ ΠΟΙ ρατιβορτα  οέζιιγα 9» 10- 
γι μονία. : 

δ τὸ, στο Ρατ5 ΔΠἸΠΊαΣ Ῥταοῖριια . νπάς τατῖο ργοῆοϊ- 
ατισ-εύον. ὈΓΙ ΠΟΙ Ρᾶτιῖς ΔὨ 111. Τα ΓΕ ῖΠ15. 1Π ΖΟΠΟΠΟ. 
δ΄ φασι τὸ κυριώτατον τ φυ χῆ ς»ἐν ὦ αἱ φανπεισίαι . καὶ αἱ 
νὰ ὅϑεν ὁ λ0γ» ς αὐαστέμεπεται. διεῖρ ἐἢ) ἐν καρδία, . ΟἼσΕΓΟ 

»ἀο ἸΝαταγα Πφογαπι. ΡεΙποὶράτιπη αἰιομα 14 ἀΐςο 
οἱ ἡγεμονικὸν γοσαητ : 4110 πἰ 81] ἴπ {πόας σοηθγθ 
ἔπος ἀεεῖ εἴς ργα ξδηγῖις. Ρ᾿᾿μῖτις Θο]οπὶ ρσῖποῖ- 
ΠΟπ Παζιγα ν οσαμ τοῖα οἰδ, ὁ γεμονκόν. δὶς οτίατη ἀἸοῖ- 

ἄγον αγεύμα.Ἰὰ εἴπ. 50 τ ται: ΠΟΙ ρα ἰυΡγΠΊσΟΡ5 5ρ1τ- 
Ζοπιις ἴῃ Οταῖ. 1οῖτιτ ὃς ἄς ἀΠ115.. ΓΒ] ἐς ππππ- 

«τι τὸ ἡ" γεμιονικύτειτον ὄψις ὅξὶν. ἐν ὃ τῷ ααὸυτὶ η᾽ τῷ φωτὸς 
4. Ἰοπρὸ οπηπίμπι ρτῖποορϑ. 

τ θυ. ΡΥΙΠΟΙρα Ὶς 5 ἀρτιῖς αα ἐπι ρογαπάμπι : αἰἰσιαπάο 
Ῥίσα πάπιπι, Χ ἜΠΟΡΙΙ. δοκεῖ μοι χαιρεφων ἡ γεμιονικώτερος 

τίω) φύσιν ταύ τέων αρτις δα ἀπςοπάτιπη.1 4επι. ]πταγ- 
γρείςιι] ὐξὲ αἰοργυσίας, ἐπειϑο μίω ἡ γεμονικώτερρν 81) τὰ θυ - 

γ. ἀρτίοτοπι ἀτισοπὶ εἴς. Ιτοῖη ἡγεικονεκὸς ) 41] ηα- 
τα πα τιπῃ {115 ἔογΓαΙΓυϊ  ρογάτου 5. ἡγεμογικωτέρα 

Ἣ σὰς ΟΊατ πα ΓΌΡ]1ς. 
τ με πἰορεῆς ντ ἄοςοῖ Ῥγϊποίροπα Ὑἱγιπ Ια. 

Θσποπίθη Μογοιτ) αι ἀτιχ να ἤτ» Αὐτό. 
(οπι. 

ΟρΊ ΠΑ) άτχ. 

Ροπες {πὶ οἹξ ἀτ ̓ στι Πι; ἐπ ΟτάΤΟΥ 5 ἀιιέξοτ, 
φοὐαΣ μου άμχ ςΟἱ Το ο }. 0 αὐχόντων ρτα ἔςξθι5 

Ὅ5. 6111 οἴέατη πρυύτόμες ν οσαατιις ΑἸ δηΪ5 5 ἐπσώνυμθ' 
ἔς ΔΙ ϑεσμοϑε τ, κα ὁ ὁδοῦ ἡγούυψιθ:. ἀνιχ νἱα» 

ἐὐδα χα βεῖν ἡγεμόνα. ὅζς. 146 πὶ. τὸ δ ἡγεμόνα δήσαντες 
τοῖς. 5.116. ἡγεμόνας «ἰὅξοντο τὶ εἰτραποιὶ σφίσι ξαυαπο- 

ν᾽ αὐτοὶ καὶ γίίσοιντο τούτοις ὅ2: τὸ σίρμειον.ἱα οἵδ, ὀδυγεις ΡΪᾺ 
τούτων κὶ κύρκον ὅτως δυχερωῖς ἡ πίριφεσα. ΠΟΣῚ ΠῚ ἄἀτισοῖτι 
φοπτοπιρῇτ. ἡ γεμῶν νου» Εἷατο ἴῃ Τ᾿ ΟρῚ.ηἰγεῶν τῆς 

α., Θεπηο Πεη. 4105 Ἐοαπδηὶ πατέρας συγίεγραμ- 

Ραῖτος ςοπίοτιρτος ἀρρε!άτιητ 5 σα τογὶ ἡ γεώονας.» 
ἀες ὃς ρατγοπος γοσατιητ Ιπταγολιις ἴῃ Ἀ οπτιι- 
συμωορκών, οι οἰ ςηον Ἰάοτατγ ἴῃ ἀϊέζίοης. Συμ- 
νοἷπ Νοατ, ΡΙατ ἵπ ΤΊπι. ἡγευόσι μέρεσι, ραττῖθτι5 {πὰ 

αι σομα απ. ἡ μαι ΣΡ τΟαῸ ας , σα ιπι. ἡγεμὼν γίγνομαι 

ταςοάο; τοσου ἱποῖρ᾽ο ἱΠΊΡΟΤΟ 5 ρετου οχτη πιο» 
Το ῬΕΣΟΥΡοτ ρος οσςοσηοίςο. ἕο ΠΊΟΤῊΣ Οἀγῆ. :, ὡς εἰς 

λισίίων σ᾽ νἰ γήστιτο,ἀτιχῖτ ἀοπιιιπι. Το πὶ Ἰ τ οση» νου η,γή- 

ἐς ἴλιογ, ἀϊισοτο πᾶτιος ἴῃ ΠΙππτ, ὃς Οὐ. 6, ἄστεα, δ᾽, αὐ- 
ογκα, ΡΟ γτθες ποιπιΐπιατι ἀτπεσδῖτ. Χοεπορίοι εἴτα 

Ὁ ὁ 

ΓΙ 69λ 
Ὁρμϊξ του ἱκανός ὅδι αἰ πέλεως νἰγεϊώθει οἰ τατὶ Ρταο οι 4οπὶ αδ- 
[ο] τὸ. νι σὲ μοι δοκεῖς "'γου μένίθ. μάλλον αὐ εἰξεργάζεδδτο πὔτο τι 

τ δὶ νἹΔοτῖς» ἢ ἱποίρ᾽α55 πηὰ οἷς ἰὸς οςοτο ΠΟ 
Οὐφηϊτῖιο» ΡΙῸ ρτᾶςο δέ ρτῖογ ἱποορτο, ὃ ωρεσβύτερον ἐ γεϊῶδοι 

«παντὸς κὶ ἔργου κ) λόγου γομέζέϊαν, ἴι πιοῦς Ροῇταπι οἰ ἰδΐογοπι 
ιοάς Οριι5 ὃς [Ὡπιοηοπὶ [ει γογθα ργαΐγορντ Ἰοφιιίτιν 1.1- 
υὐἰτιδ οὐ γέομαι αὖ πεζοὺς ρρεοίτγῖθιις σορίϊς ριποίπη, Ἡςγοάοσας; 
Ἡγέομαι «-ὀντὸς σῷ «ρα τεύματος, ῬΟΠῸΝ της [πιὰ οἴ ἐπι ρον). Ης 
Ποα. γελῶν ἐς φιλότητα ἀἰοὶτ 5 ἀϊιςεῖς δά ἀν οἡτάλην ἃς Ρτδεῖγο. 
ποτὰ ἀπιςονοιιπὶ Θφη τη, δὲ Πα, ὦ, τοφ) αγόνων δ᾽ ἐγεϊνο,ὰ οἴ, 
ϑρχεγἀιϊέζοτ ἐγασ ῬαΡ Β]ὰ Ομ 1. Πτολη οἵμππ Γλατίιιο δ᾽ ἐοπι, ἧς 
γηιστάνθοίκο μιήοσι, ἀτισος δι σγιης ΜΠ το δι155 ΝΠ σφ πος πςοθαηῖ. 
ΑὐἸπορ μαη η Ρ] το, οἱ γδ βλέποντες τοῖς συφλοῖς ἐγ υΐμεϑτε, 1χ- 
τοΓρΓ. ἡγρόαι. το᾿ πυροῦ δοποιώ ΟΟὨ τῖ10 {πιπόζιι πη δοκεῖ ΧΤὴ πίω σει-- 
τπξιν ἐλλτιστως ἔχέν, Πάτην οὑπὶ ΡΙοΠα οτατί ονἷτα οβοττιιν, ἡ γοδασΐ 
σοι τὸ ὁνδοὺ. ἡγεϊῶτη τοῖς τροβατίοις ἀιιςογς οἷος. ἄσογο οἱ οι] 5, 
ἡ γιομαί σοὶ ὃ ὁδὸν, ἀτιχ ἴτ] πο τῖς οἄντς ἀφάμπιςο, Πογοάοτιβοὶ πλείο- 
γίϑ- ἡγρεῖμαι. ΠΟ οτατ, ΡΙατὶς Βλοῖο. αὐδὲ ἐδὲν ὃς ἡ γεϊῶτο, ΠἼ 1] ἕασ τοὺ 

᾽ ΤΥ δον γέομαις Ρατο. Το ροη, Αςοινϊ ἐς Ἰη τὰ Η  γρεῖμαι. 
Ἠ ὙΡΈνΡΓΟ ἡγέρϑυσαν, Π|4 6. α΄. οἱ δ᾽ ἐπεὶ οεὦ δ γερϑεν. ἵν ΟΠ ΟΠΟγΟὴ 

ΟΏΒΤΟΡΑΣΙ ΠΠηΓο ὐπὸ “ἢ εἰγείρω,ΟΠΡΤΟΡΟ : γο] αἰξςυσὸρ, ὑπὸ τῷ ἐπ 
γείρω, Δι οΙςὲς 

Η γρϑυ, Πιγγοχίς. ἴν 

Ἡ γε ἴα) 5 γ᾽ ὨΥΤΠΡ Δ Ομτη αἰιὰ σοη ετμ ἀπε πὶ Βα ἶς ΝΞ. 
πὰ ῬΟΠΊΡΙΠ1"15 ἔοττιτο Ἰατιη Ντιπια, 

Η Ὑ στα, ΓΔ τον ἴα: τποη τατον ρυϊποϊρατα.: 
Η΄ γέτης,»κγδ νἀ τ ΧΟ ρταπος. ὁ ἡ γεμών. 
Ἡ γιλοίζω, μι. ἀσω κα ἀκα ἀιιςο, σο,ἐκαύνω,ἀγυλοίζω, ρτάεο, ἄγω, φές- 

ρω, ὁδυγώ, δταμελοΐμκω, ἘΠ Οπλοτ.κ; σὺ χαικὸν μόρον ἡγηλάζεις, ὃς Η γὴ- 

λείζω η ΟὐνΠ]. ἐλαύνω, Ἐτ1 δ άοπι 10... αὐτὶ σὰ ἄγειν. ἀϊισοτο;, 
νιώ μῷ δὴ ε(οέλα πάγχυ κριὸς κακὸν ἡγηλάζει. διὰ δι14. (ογὶ δ1- 

ται [ρεγίτα ᾿οηὶ, ὃς αριι οί οι. δς Ατας. ΕιυπΈατῃ, οι δὶς ἀριιᾷ 
Δητίψιος ργατοῦ ἔγειν εἰς διώκειν, φυγαδεύειν, πορϑεῖν » ἀς τ Πατὰ 
δατεπὶ 0 ἄγειν ὃς ἐλῴν ἔιέϊο ἱπάς ἀγηλᾶν ὃ εχ 60 ἡ γιλαίζοιν, 

Η γκκαντὸνςο ἘΠ Δι πηνν οἰ τιητας ἀτιέξιις, βυλνὶ σα, 
Η γημα!»ΟΧΙ πη γοαρῖτε νἱρεπηιοίοχτο, ἐν, Α ρο το] ὃς ἀᾷ ΡΒὶ- 
ΟἸρ.σ4Ρ.3. ἶ 

Η γησις. ΡΓΑΠΟΙΡΑΤΗΚ. 

Η  γίπειρα γα ἡ ἀπχ ἀπ ξ γιχ ἷπ Ἐρὶρ: 
Ἡ γιτέον, ρυιταπάυπη εἴπ. Ἔχ ΗΠ πιαηάιιπι. 
Ἡ γιτὸρ» ἡγη τωρ» πξτοτ,άπχ. 
Η  γιτορία ἀινξειου ρα ϊποὶρατιι5ο ἡγεμονία. Ετ ΡΙΕΙ ας ἱπαιυιῖτ, ἐγητερίς 

πέφυκε τἶν σύκων παλείϑη . τουτές:ι καὶ μάζα “ἴ σύκων 5 πιαίΐᾳ ἢ- 

ομι»Η εἰν ἢ. 5.14. ριιὰ ΑἸ μοι ΠῈ ΠΟη γἼγοτορία, [τ ἡγητη 
δία ἦτα {ττΊρτιιπι [ἰδτο τογτῖο. ἡ συκῆ αἤόνες φίλοι ἡγεμων πἢ χριϑτες 
εἰς βία τοῖς αἰϑρώποις ἐγλυετο. δή λον 3) πῦτο ἐκ πῷ καλεῖν «δὸ α ϑωαμοιξ 

ἱερον συκίω ἃ τόπον, ἐν ᾧ τορωῶτον δἰ ρέ 3..} δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῆς κώρπον ἡγηπηπ 
Εἶαν διὰ τὸ πρῶτον δ΄οεϑιύδα; τ ἡ μέρρυ τροφῆς. 

Ἠ᾽ γήτοια, ἰάοπη 40] ἐγήτειρσΙτοιη γὲ Τοτ σοῖς Ἐπ πατῇ, πολαθη τις ἡ 
ὡρῶώτὴ πεμιπομίμη ἐν ταῖς πομπαῖς. 

Η γτωρ,ορος, ὁ άτιχ. 114 4.(6. ἡ γεμων. ᾿ 
Η γυδῥως,ογιι τόν πεισαι δευδίως Πα ΠῚ ἀγωγὴ," παίδευσις, υ] 4 δι ν 
Η Ὑνόησεν, »τῸ ἐγνόησε,σποταυῖτ. Π] οπιοτ. 112. αἱ όγνόει. ΕΟ Ὑ ΒΤτι5 
Θχροη.ἡπείϑ ει, γαγάκτει, ἠγνοίεις, ἡ πε θ᾽ εἰς» ὃς ἡγνοίησεν ἐπείϑησεν ,ἃ- 
ΑΥ ἑησεν, ὡς τὸ ἑκτωρ σ᾽, ἔτοι ϑτας ἔπος ἡ γνοίησεν. 

Ἡ γέμαι,ἀτιςο οἱ γοεμοι ὅθ: νῇ “2 ΕἸ Ομ γ ἀὩςΟ αἰ παιιοπι. ὑγρόῖμαι αὐ 
Ὡροσελϑεῖν, Τ  ιοΥ ἀ14. ἡ γουῖκαι ϑηοσε,αἶτο ἐπσον Χόπορ. ἡγρόμαι 
υἱμῆθ,ν οδἱς ϑυωπππροαρίτε ἀςοϊπηοτογτίο αὐ Ἡοἰστ. )ρέμαι τῆς 
πόλεως, ΧΟΠΟΡΗ. ἤιτη ΡτιΠη115. ἦγρ γώ ἦ βελῖσς ΡΊατο ἴῃ ορ το]. 
{πὶ ἀπιχ σοηΠ]]].ηγούμα σοι εἰς τὸ ϑέευτρον γ ΑἸΠΟΒίη. δεξαῦ κερέ 
ἡγουνδνοι,άοχττο σοτπιι ργαοοάοηςρο. Τ ΒεοΥ ἃ. ἐγρορ αἰ τας πορι- 
πεῖς. ετποπεη άτιχ ἤιπὶ Ροπη ράτιπτι δέ τγδη πς ἐξ ΟΠ] Π}. "τ 

“»ὅμαι ἀἰ χθεᾶναι! 5 ΑΥΟΊΤΓΟΤ (ποςς πα! Ἐπάπιπλ.ὗγού μῆν6- ἡ ἐξ νρτ 1:0 
Οοιπιαηΐα ἀιιέζοτ, ΡΓσξατοθιις τη σα δα, γγύμϑυ(θ. αἣθ ἡ δυνωῶν: 
ψοἰ πρτασῖθις ᾿ππρογαη59 Ὁ ογατ, ἢ Επιαρογα. τυ σα αὐτὸν νγυ- 

μῆυ(Θ. οἶς ἱπηρογίο {πδις ἕξεις εἴτ. σαριτο Ἰρεῆπιο [τουπάο; 
116.ταριιτι. ὁ ἡγού μν Θ- τινὲ τἰω ἐσδὸν,14 οἴξιαυτος το! στα 5) 
αἱ ρτρίασος, ὁ δαϑου χοῖρος Βιιάαιις η (οπππιρηταγ. δὲ 1ὰ ΟΡΙ 

[10]. τϑιὺ ἐδὸν ηγγουμῖνοι, Χ ἐπορ δ. άτιςος ἱτίηογῖς. κωλώς ἡγρυμῆϑης ἡ 

αὐχνοιρτξειιπτς βουτιιπανΠῸς,ν Ἰὰς {ιρτὰ Ἡ  γέομκαι, Ν 
Ἡδ ρυω, Α ἀππετ σἰτιη»ν 14 οΠἸςοτ»μογντ τη δὸμὰ!» γγντω, ΦΕΥπς ΤΟ 

1ὰ οἢν, 
Η διδς, νάς Ηἶ, 
Η σανὸς 6, ὁ Ἰποι!πάτις. 
Η΄ δε, 14 εἤ αὔτ» ἡ δ), ῃ πο, Δτιίτοτ, ὌΝ ἘΠ ΓΑ ᾿ 

Ἡ δὲ, σωυδεσμὸς συμπλεκτικὸς. δζ. ΟΠΙΠΠΡΊΓΕΓΟΜΕ οαπὶ ἑυῖύ, Ἡὸπῖς 
αν ΠΣ, ἠων πεάφεν κ᾽ ἐγζθοντο.λ δὲ ὃς. δὲ, Θαζα ἔἶτο αιιᾶττο: 

ἠωβ νέοι ἡδὲ γέροντες ἃ οἴτοϊ σα μ65 ὃς ΤῈ ΠῸΣ 5 Εοπταιῖις 11 4.6: 
ΑΙφυσπάο ΡΟΠΙΤΕΓ αἰτοῦσι πὸ ἀἴτογο, Οὐγῇ. ζφοῖθ' ἐκεῖν. 
ἔμω βελϑυέυνάν ἡ δὲ μοίχεδσαι. ὃς {πὰ 4. διος ως γἱελοιὴ δὲ τὸ ατόρώγ, τα; 

εὐἴδηι υἱτοτιτ. 14,» δ᾽ ἔτι κὶ ναὸ μϑιχ κι ἔτις ἐπι, 49 
Ἡ δια ,τοπὶςὸ, αὐ εἰ ωγοορποιοταπηηη ΡΙᾺ (χυικεπρεγἐεέζο : Ατεῖξ 

οὐ ρτὸ ἡδειν,γἹάς Ατλτορ ρτοτρ; 



694 Ὁ ΤΠΤᾺΑ 
Ἡ σέο, ρτο ἔδει (οἰςσατ,ποιοτγατ. 15 ἃ, 8. γε γδ 17 θυμὸν ἀδελφεὸν, 

ὅτο, ἐπί άπο, ᾿ ' ἣ ἐτα 
Ἠ᾿ δείω ποιοῦ αηη, π ἧς αὐ πις στιφιὺς τὰ ἡδείη , 411 τατίοπο ΠΡ ΡΊΔ ΠῚ 

ἀροττὸ 4115 Ποιοτ τ, ΤΒαςσνά. ΐ 
ἨΓ δ εἰν, [οἰε ρα πη, αοιογαν, Ετ κ᾿ σ]εῖν Δετις Ρτὸ ἡ δεῖς: πδατι Αττὶςὶ τὰ 
αὐϑρσιωτελ. ροΥ ομα Ῥτλητα ν τ Π ΓΕ ΡΤῸ τοιτῖα, ΑὙἸΠΤΟΡ απ. ἴῃ 
Ῥαςο,τῷ δὲ σετί ἐκ ἐαγησ᾽ αὶ γδ ἡ δεῖν οξιών, Ἐτ 4111. ὁ 2 ϑεος ὑμῖν αὶ 
πὐϑοσϑειν. ἴτε ΠῚ κα δ είν» ρτῸ ἐσεταιοίοϊςσδητ.» ΑΡΟΪ].5, Αὐσοι ἐσὲ τι 
ὑδειν νήπιοι ὕςτατα κεῖνα χακῖ δήσαντες ἐν αἴσῃ δ1ς ἰωῦ Ῥτο ἦσαν. γὲ 

ποῖας [ητογρτ. 1014, 
Ἡ δε, που τγατ δεισαν, ΠΟΙ οΥΔῃτ. Ἄ 
ἩΓϑεσαν,[οϊεαητ,ίοἰεγαητ: ἄς ργατογῖτο ὃς ἔπτιγο. 
Η΄ δίως, Αἀτιοτ. αἰδονίτονςοιηι ν οἰ πιρτατς. ΠΠοητογ, ΠΙδιητοτ μα - 
νῷ. ὁ μωυύσῆς δὴ ἡ αἰχῇῇς ὑπὸ πῷ ταύτης ὠποιλλαγίκς ὦ, ἡδέως ἐπέ- 

ϑινησικε, ΐσοπτοῦ πτοτστο πὶ ΟΡ ρου ες, Ομγγίοίτοπι. Ἐρίςυτ. τη 
ερίτπ ἰς ἐςιν ἡδέως ζίιῦ αὐδῖ, πῷ φ σονίμκως κἰ κολώς κα δεμᾳίανς οὐδὲ 4.:- 
γέμως γὰ καλιως κὶ διχαίως, αὖ'δυ πὸ καὶ δίως » Οἴσεγο ργῖπιο ἐς Ἐϊαϊδ. 
μοι Ροήΐς ἰπσιηἀὸ γ Π1»}1Π (ἀρ σατο θη ο το Ἰτέσμε ν πά- 
τιιτ δίς. ἡδέως ἔχω σοι; Γ)οσι ον. ΕἸ] θεῆς ςΕΡΙΟ.᾽ δέως ἐρῴςἔγοη 
τε ο5 (ιυἱατγῖ, Επγῖρ. 

Ἡ δη,ποιοτατ, Αττὶςὸ ρτο, ἡ δεινὰ τοεγτία Τοηΐςα ἐδεενντ ἐσ). ζ, οὐδὲ.) 
φρεσὶν αἴσιμοι ᾿δυγ1. ἐγίνωσκε. ΤΠ ΘΠ τα οτίαιη (δὰ Αττιοὺ ΡτῸ ἐ- 
δειγοὰ Ῥτῖπια Τοη σα ἤδεαιν τάς ΕτγΠ1. 

ἨἾδ,18.011π|,4ιϊοπάαπη, 4 ΠΠ] πα πά 540} ὁ. Δητὸ,ςοπεϊπιιὸ, ΟτΥ - 
[οἵζοπιφε ογαπμάο Πειπγ. ὅταν οὐ ἰδὼ τινα μη φιλοιεῦ παι τυρρσευ- 
χἰιὸ, μηδὲ ϑεριμὸν ἔρωτα ταύτης ἔχου τα χὴ σφοδρὴν, ἤδη μοι ξξα. δὴ- 

λός ὄξιν ὡς αὶ δὲν γγυνάγον ἐν τῇ ψυχῇ κέκτηται 14 εἴτοϊτασιις οσιιπὶ νἱ- 
ἄοτο ιςεηρίαπι ποὺ ἀπιδητο πὶ Ογαπαάϊ, {πιά τισι 5 πος [λειῖπι5 
τοὶ ξεγιϊάα νεἰοπιοητίαις. σἰιγὰ το οΓ] σοπτὶ πιὸ Πλ}Π] Ραἰἂπὶ 
εἰξ εἰμπὶ αἰ 81} ἐστοσῖα; ἀοτίβ ἴῃ. ἀπίπιο ρο ποτα. πολωὶ ἤδη 
χεόνον χαυτειφρονού αἱ. ΠΟ σγατ. πχαἶτο ἰΔ πη τεπηροτο, ὕτω δι, τι 
ἀςπυ, Αἰ ΤΌ. ΡΙατ ἴῃ ΑΡΟΙΪ. ϑοοτγατὶβ, οἰλλ αὶ γὸ ἤδη ὥρᾳ ἀπιέναι! 
εὐυοὶ υἱὸ ὕπο ἀνευΐῳ, ὑμῖν ὃ βιωσομϑύοις . Οἴσοτο ρτῖπιο Ταὺίσαϊ, 
δα τθριις εἰνιμαιτ ϑοσγατοϑοίαιτι τς ἀδῖγα 5 ΠΊΕ ντ ΓΠΟΥΪ ΑΓ. 
νοβνῖ υἵταπι ἀρατῖς. ἐνιπορδυυμῆν(Θ- ἐν αἴ χάρακος δι 9 Ῥοὶν δ ῖτις 
Ῥαιηὸ ρος αιιάπη οτας στοαῖς ὃ ςαῇτ!ς » (Οἷς, Ηείγοἢ.7δὺ ὅν 
υλὸ τῷ παρῳχηυΐοε χρόνε εἰφράςε, ἢ δῊ γαῖρ ποτ᾽ ἐγὼ κὶ αὐείοσιν ἐέπέρ υ- 
υἱν:γὴ 2 ἐνεσαῖτο 9" δὴ γὸ νωῦ ἔχπομ᾽ αῤοΐγε πῆ μι τετυ χθαι, 

ἨΠ δὴ ἐν πολλοῦ ἰχπά 1. 
Ἡ' δηνευῦ,ἴάτῃ πιιης, ἐδ οὐ ποτε, ἴάπὶ αἰ Ἰφιαη ἀο.4 Πα πιά 1σῖτατ. 

: 3 : , Ὁ 
1.πι ταῃοπηγταπάοπ αἰ ο5,Χ ΟΠ ΟΡ. δὲν αώποτε οὐ, ΡΓῸ 
οοάδην ἀϊοίτιιγς 

Η δ ίποτε,ητιὸ ταπάοπι, αἰἸσιαπάο. 
Ἡ δηπου, ἀοπαροΧ ὁπορ ἢ. τὸ 9. ἔχιν 7δη που ἀτὸ τούτου ὦταντα καλλίω 

φήνς ται Χ7λ Κόσμον κεϊυῆνα, 
Ἡἰ δυϑικς οιοσας, Ρίατο ρτῖπιο ἄς Βοραδ]1ς, σοφὸς εἷς 67 οἰῶ ἴδηδνα 

δτι»ᾶζςιξεττο [οὐ σθης πο ίτι το δεῖς ἴδιαι οὔάγα, ϑογ ἴτας, ο- 
τίατα ζδειϑνω;ντῖπ ΕΠταν ρ]ι. 

Ἡϑὴ, μας, οἴ, αὕτη. Αὐτό ρθη, ες, ἡ δὲ γ᾽ ὁὕξοι ὡς ὑρώ οὐδὲ αϑϑῳ- 
τετουται, ὅζς. 
ἩΠΡον, Πρ ατίμ5. ἴδιον ἔχ εωρὸς ταὶ διαλύσεις, αὐ ρασοιη ΠΡ ΟΠτῖιι5 

ταὶς [ροΐϊανς, ΡΙατατοδιῖς τη ΡΒ] Πα. τας ἔθτέτας ἡμέρας ἐριςἡ- 
σομῆω ἡδιον, ΧΟΠΟΡὮ ὐδιον ὅξι καὶ πα ίονα ἐ)) ἐλδύϑερον , ἀπ] ς 5. εἱς 

Τςοηὶ ντ πὸ οῖ, Ποπιοί. 
Η δια που πιά! Π πιὸ, ἀιαι ΠΠ πὸ, δ οπειΠππὸ, 
Ἡ φιφιΘ. κ, εἰ Πιαι ΠΠπυπιισ. στατὶ Π1ητῖ155. 1 ρ 141 Ππττιτῖς. 
Ἡ δίων, ον... Πιαιῖοτ. ᾿ἰοητίου. ἡδίων ταῖς ἐλπίσι ωρὸς τὸ ϑεῖον η᾽ δὲο-- 

να κατας"ἡσάς πίω) πόλιν. 1111π| ἢρ 65 οἰ] τατῖς αὐ τοηι ἀϊιίπαπι ὁ- 
τοχ  Ϊος, ΡΙ ατατολις τη Ῥεἱτο οὗτος ἡ δίων ἔσομαι τὰ πτούπων μνη- 

μηγἱρία ἔστι ἰποιιπϊοτ οοτιπὶ γεοογάατίοης, ΝΑζαηζεη. ε'δίω 
ἃ δῆμον πρὸς τὸ μένον ἐποίωσε, ροριιτιπι αἰαογιονοῖι ὦ βιτασγαηι 
διθῆγιπι το ἀιά τε, ΡΙΠτατοθιις ἴῃ Ἐαδ το. τ δέοις ἐγῆώοντο ταῖς ἐλιπί- 
σι ὑπὴβ ὁ ῥώμνογιαρ παπὶ ἐς Ἀοπια [ρεπὶ (πηποταητ» ἀοῖ πὶ 
(μι. 

Η δὸμα!. οὕσομαι,π. ἢ, σμαιἱατου,τιιοτ.βο ἰο » ζαρίο γοΠπρτατοιι 
εχ. Περοη. Τ)ατίιι.  οπο ΡΝ. τίς αὐ ν᾽ ὥνείη τῳ τολίτῳ, δζς. 611} [ ἕαἱι 
οὐϊςέζο ΑἸοχαιμ,. ΑρΡμγο εἰ ςιιπι Λοςσιιίατ, ὃς Ῥταροήτιοης 
1π ῥτγαατι Πθτο ργίπιο Ργοδ] οπιατ ῥν. Θ- τεὸς τυ δε πλέον ἡδν- 
ταὶ πέμ) πρρφίω, ος οἶθο πηαρὶς Οὐδ᾽ φέϊατιιτ τἀςπι οχα]τουτέρπο- 
μων ἥδομαι νἱκίμυ αὐμρηυᾶρ (θυ, Βυιά σα ι5 1 ΟΡ Ί 00]. ργιοσθι15. τὸ ϑεῖον 
ἡ δέτα τιμώμῆυον ὑπὸ εἶθ᾽ ὄυτυ χόντων, Τλοτις οττιιπατοταπι μοῦο- 
τἴθιις ἰσταταν, ΡΙατατολιις ἴῃ Ἑαδῖο. ἡ δομαι βαιὸν Ῥαιιςῖς ΟὈἷο- 
δου, ΑὐἸ Πρ Παη. ἥδεέδοι ταὶ ἰδοναὶ , Ῥίατο 1ῃ ῬΆΙ ΟΡ Ο. υἱδύμην Θ.. 
Τὰς αβ, ΚΟ ΠΟΡΒ, 

Ἡ δουβυως( αὐτου.) άοπι ιιοά ἡδέως Πρ οητον, Χ οη. 
Ηἶ δον, Ρ]αςιιῖ, 
Ηἶ δὲν. “ς οἰ]. ᾿ 
Ἡ μονὴ ὅς ἦν οἷ αρτας ΡΙατο ἀς Β ἐριιδί1ς Πδτο ρτίηιο. αἱ κτ' τὸ σώ- 

μα καὶ δογοὶ ἰὰ οὐς, σου ροτῖδ ν οἰπρτατος. Οἴσογο ἰδοιπάο ἐς Εἰ πΙ- 
διι5.Οὐλπ 5 ΘΠΪ ΠῚ ΠΟ Ἢ 11Π| ΟΠ ΠΊ. 110 ἴδῃ Πὶ5 μ: ΠατοητιΓν 
Οὐξοὺ η᾽ δον ιὺ, 1 την ΟΙρτατθηι ν οσδητοᾶζο. Π]λτο 1 Τ της. 
πορῶτον υἱῷ καὶ δονίυ), μέγιστον κακών δέλ«ἀρτηιλ: [εξητζεια ἀριά ΡΙίααι. 

ἃς Τογφητι ἴσου. ἐς δοηοέϊ, Ὀλμηι5 οαΐπι Ῥίατο οἴσαζῃ τμὰ- Ἡδιώω, μ κυ, τι χργαφεύω, [ἀαυΐτατς σορφϊο, οἰ ςξῖο 

Ἢ Ἄν 
᾿ { 

Ἰοτσιμγιν ΟἿ ρτατο πὶ ΔΡΡΟ ἀτι ἡ 4 σα νι άο ἴσο 
Ῥίφητιιγοντ ἄσπιο ρὶίςςς. (ἴσοτο ἀς ἘϊαΠ5.2.. Θτο αὶ 

ΠΟΠΑΪ ΠΟΙ ΟΓΡΟΓΊΝ. ὃς ΔΗ ΠῚ] δον ΔΡ ΡοΠ]άπττον 
ἀΡΡοΙΠατε 5 χιαῇ σοίἰξητῖς δαῖπιι εἸατίο πεῖ γοῖα 
ὁ δονὴ ἐπ᾿ οἰλλοπρίοις κοικοῖςον ΟἸΈρτας ἐχ πιὰ] Αἰτοσλμς 
μοίτων τυ δογεὴ, κὺὴ διαὶ χιυλ ὧν κὸ διοὶ αἷσ αφροδισίων. γοἷι 

ἁάϊτιι δὲ σαητίθιις ἰἀροτίδιις οδίςοσπάσιις ἀοῖς 
Ῥίπητιαγ. δον τοηπατατ (ςοσπ άπ Οαζαπα ΤἸῖθτα. 
ΑἸ Πορμδη. πιδηϊξο τὸ αὐρίγατατ, ὑφ᾽ νηὶ δόνῆς, ὃζς, 
συ Πογαιορσοη, Τ ΠΟΥ 1. σαν δὲ τως κα ἀὔλως οἱ 
ὁμοίως ἂν ἡδονη αὔχοντες » ὃς αἰαῖ ἢ ΟῊ 1. ΠῚ (3. ἦα 
ΓαμτοσΟπλϊτατο ἱπιρογαραητοκαϑθ᾽ ἡ δυνίκὶ ποιεῖν, σφ ηϊο 
ὙΜειογ ἀϊ 4, υἰδονίω) ποι σοι. τὸ αὔίϊοῖο νοϊρτατο 
«τεὸς ν δενίω), ΡτῸ ἀπῖπὶ Γδητοητα, ἘΠΥΡῚ ἃ ἐν ἡδονῇ 
ΑριάΡ] τις. αἷθὲ ἀοργνσίας τυρὸς ἡ δογΐω).ἴνν ΟΠ ρτατῖϑ α 
τη οπτὶ οτατία. ἠ 

Η΄ δονεκος»ν ΟἸ τ ρταγ 5:70 ντίτιιγ (εἰο5 Το ϑπιις 
τῆ ση. ἡ δονικος φιλόσοφίῷ: αῤχέςρατος. ἣν 

Ἡἶ δὸς, εξθ. τὸν Οἱ τιρτασ. ν᾽ δοννὶ, ὠφέλεια ἡ δισμια ὄνηστς, ὅφεν. 
ἥ δὸς, μὴν μερότσων μηδὲν αἴδυ σοφίης. ΕΟ ποις {144 
ἐώνλῆς ἔσσεται ὅσος. τοπυάτιιγ [σοπάτπι Οαζατη ἢ 
ποταῦ σιοαιις Εὐατῃ. ΑἱοΠἰοὰ τεμιιατὶ, ὃς πέος 
αἵ ἡδὺς αἰρίγατιιπι ἀοοῖαπι Πρηϊῆσας ΑΞ]. Τϊοιι 
Πα. ἢ δὸς τὸ ὀξθ (πα 1τ)δασιΐεσιν οἱ ΑἸ Πικοῖ, Τά θη ταῖτ 

Πλατἢ. τγααῖτ δὸς ἃ Ραμ απ. οχρομὶ ἃς ἔφολθ. ἃς ὄξίθο αἱ 
Γριγίτιις ἀποστῇ πποητίοης.ς ᾿ 

Ἡ δυξια, ] ας ςητατιιπὶ αὐ!α ἀΔην σοποτα ἀριτᾷ Ατῆςη, ΠῚ 
οχ ΟἸγνπρρο : ξοτίδη ἃ νοϊιρταῖς ὃς Πιπυΐτατς αὺ 
ξογιιηῖ. (, 
Ηδυζύας κε, δον οσς Π|σιιπάτι5 {{0.1.Ἐ Ρ 1 σταλγπη. ἔμπεσε σέμν 

συφθ- ἡδυζόας. 10146π|. ἡδυξόα δύγανε, ἢς ποιμῆψες, 
1Δη.1 ασατ. ΟΡΊ ΠΟ πἐ5 σα ΠΟΥΪ. 

Η΄ δύγοαιον, δι. τὸ καλίω ἔχων γίω, ΗΠ ογΑο [ες ἀπιγοῖηι 
Ρυ4 Ατμεπ.ῦτο τογτῖο 1π ἰγιπροῆο ἤιο τίω σικὺ 
γαῖον, [οτίλη αιιος ἐν υἱδείᾳ γεία, ῥγοιιεπίατ. ΒΕῊ 

Ἡ δυγλωοσθ- {παισὶ ἃς ᾿ςτιρ ἄτη ἰϊπιριιαμι Βαίροηφ, 
τὶ οἰ αἰδυύγλωοσϑ- αριια Ριμήαν. ΠΝ 

Ηἱ δυγνώμων, 1 ΠΟΙᾺ 10 ὃς ορπίοπο μουῖποϑ ἀρ] τς : 
ΡΓΙΔΟΠ 5 οι τοήροηῇς Πομιΐηος οἰ ςξϊδηζατ. ᾿ 
ὧν σιωμα μφοτέρων ἐγ ἡδυσώμοτος ὀνουμοοϑρὶς ὁ γόνυ μῆδι 
γνώμων ἐν ϑεοῖς τετίμητα).ν ΟἿ Ροτιις ἀηϊσαὶ ἐπ ρ μα 
τε οδἰςέζδης. δ 

Ἡ δυέωεειαι, Ππατ!]]ο αι». Ἡ ΠΟ άτις.κ εἰστετε ὁ δυε πείαὶ μ 
Ἠϑυεα ας» [παι ]Ποχιαιις. ΠῚ. αἱ ονέσωρ ἡδυετοὴς , 14 εἴ 

λεγαγ, 

Ηδύϑρρθ.»ὁ κα τ (παυῖτοτ ΓΟ παποῖη Ἐρὶσ. ν 
Η δυύκαρπος, ὁ κὶ ἧς {παιῖος ἔγιμέξειι5 παΐσοη. νδυχαρπον ὁ 

Ρθγαῆιις. ἡ 
Ἡδύχρεως, ες δ ΟΠ} 15 σατο οἹὉ στατὶ (Ὡροτ δ. ἡ δύκρεω ταὶ, 

Πτοτο] πὶ ιΐητο ἐς βρεποιὸ Απλπηα κὸ γδ ἐδ᾽υκρεώτερ 
τεϑς πταῦτα ταὶ χϑυχ ὡς εἰπεῖν εἰσί, ὃς ἡ δ ύκρεων ποτ, [1 
ς4Ρ.45. "ῇ 

Ἡδυκρεώτερρε,". ὃ. Πιαι]οΥ. ' 
Ἡ  δύκωμθ. οἷποιπάα σοπιοί]ατίο.τοπι σι οππς (αἰ τατῖοι 

τμεπ.1τοπὶ ιιο ἄλεη σαητῖςιπι ἀρι ΡΟ ]].ὃς Ηςοῇ 
Η  δυλίζω ἀπ! οτοστατα ὃς τσιιηα Ἰο΄ΟΥ 5 ἰάςηι σὰ 

αἰ, εἴταῦ Επήϊαι ἢ. οχ Μοπαηέήγο νπάς ἐδυλισμὸς, ϑρδ 
Δατι!ατίο νο] ἁἀπ]ατιοηὶς ἔροςῖος μα ἤαιτ εἶδος α 
1άςπι Εἰατητγα τς Η οἰνοΠντάπιοη παῦοῖ ἡδὺ 
σώ». δὲ ἡδυλισμὸς,σαωυπσία, Ὁ 

Ἡ Φυλογεῖν, χαιρατογλώσυ εἶν, αΠΠςπτα τὶ Ππ ρα οδ δαιίοία 
Ῥατῖπο πιο ταγιν τάς ἴῃ οο γογῦο. 

Ηδυλογία [παυιτας [οΓ πη Π155 Πιδυ!] οαιοπτῖα (ἴσο 
Η᾽ δυλόγος δ, ἡδυεαν ἧς δ ὑφωγῷ». ΠἸαλ]Π οαμι5. ἡ δυλό 

Ρίσ. Πιαι!οαιεης Οἰς, 
Ἡ δυλύρις» παι} Ὁ Παη5. ἡ δυλύρης πίνδωρρε,1η Ἐρῖσ. 
Η δυμελὴς, [ιατ1]οσιιιις, ἐδ υμελῆ ς χοίρεςοἷῃ ἘρΡΊρτους 
Ηδυμθ..» ὁ ἀι} οἰ5.α διὸ, ΑΡΟΙΠοαΐτς [᾿ς Α 

δυμθ- ὕπν., δίς, ρτο εοάοπι ἀϊοίτιιν ἃς νἰδυμῶ- 
1ϊτοτα ν. 1144... ᾿ 

Η διιυάμίω, Ροτεγαπι.Ὀσγαῖ. 
Ἡ διων ὅδης, ΡΟτα 1. οι: ΕΠ το. Ἷ , 
Η διων ϑίω, Αττὶςὸ ΡΓο ἐδυυύϑίως ροτα]. Ττίοοτατ. ἀἰετ 

«γνησίως "διιυν ϑησαν. ὦ Ϊ ἦγ 
Η' σγεωϑθεὶς, χαρεὶς , 4015 ἱατατιις, ; 

Ἡ σ)ευομα), τς άτις ἔπη. ἡ 
Ἡ δ) μωπηρ, ΘΠ] σατ5. σοπάϊςηδ: 15 οΡ᾿ΓΒοτοηΓοΐ ι 

τὸ ὃ κ᾽ οἱ ἶλος κἡδγυωτθ ες» διαὶ τὸ αδιυ εἰν, τὸ αῤπύξειν., 
Ηδιωυτικὸς, οὐ δ νῖατ οδιηεης σοπαϊ θη. 
Η διωτὸς,ςοπαΐτιις ἀγοπιατιρεις ἀρια ΗἸρροογατοήδιοω 

ἰςη. τὸ ἐν ὕϑατι κ' αἰώματι ἐψνϑέν, κὴ τὰ αρώμοται ἡ δυσμα 
συ πάσηι (α].ὗδιιτὴ πίσσα, ὃ αρωματι αι, ἷ ΤΩ. 

1ὶ 

ΠΠι; 

ΝᾺ 

ΤΣ ̓  



41 ΤΑ 
ἃ ἀξβεῖο 5 ἀοπγιΐίσθο. σεμνότης 6) μεΐλα ἐκ φιληφρρ- 
ΤΟΙ οἰποςοπαῖτας δταιῖτατο σοηάῆτα, ΟαΖα εχ Οἱ- 

δ.γἀπςς γιπῦ ργο ογωις ἡ διύοινοι αἰ μαπελοι, 1} οἰ ν ̓ η] νἾτο 5) 
ἢ. ἐδυοινύτερος καρπὸς» τι ξξιι5. νἼπι ΔἸ] οἰ ΟΣ 155 Ὑ ΠΟΟΡἢΓ. 

1{}11:.2ο. Ἷ 
αξολ στατις οὐοτ. 

νοὶ 
πιοηταςν οἱ σαπὶ αὐρίγατίοης πιο πτἢ, Παπὶ τὸ τ μίνϑης. 
ΤἈΘΟΡ ΓΑ Ιτιι5 ν Φυοσιὸν κὶ μένϑίω 5 Ρτὸ ςοάοπι νἸάοτιΓ 

ἸΠΤονντ ἐρραγοῖ εχ ςαρ.7. (τοὶ 7. ἀς εἰ Ποτία» ὃς σαρῖτς 
ποίδοιηο Π}0. 6. ἀο σας (Οὐ Ζα τατηη ὑδύοσμον, ηρη-᾿ 
υἱνϑίω, πτϑητγαίξγιιτη νογεῖτι θα θη, 6. 5 Πρ]. ἡδυΐοσμον, 

ὁ μένϑ ων ποροστεγερϑύε σι, ἐς! γὸ ἑτέρῳ τιφὺν δυώδης μίνϑυ( ἃ εἴτ, 

ταί ἔγιιτη αἱ ὁ δ ύοσμεον ἐΐγοιον οί ςοΥ 1. οὐ] τπςητα ἰδύοσμος 
ἐδ αὶ καλα μίνϑίω κφλοὗστ, ἀτιοτία. ταπγῷ καλααίνϑη, ῬΠΊη, 

κοι Ἰπιοποιοοαρῖτς οἐξαιιον δ΄ οπταν ΠοπΊ θη [παιτας ο- 

ἃ Οτγαςος ὑπιταιτοούττι Αἰ τοαι πυΐητα ν Οσαγο τι, 
ἐς ποῖτεί πουλοη εἰς Ἰπατιογιητοῦζς, Γἀ οι, 6 ηι5 

Ἰυςγο πτοηταίεττί οἱξ, ΟἹ τππις!. πιοητατατη (νπεῆτς 
γε Ὀιοίςσοτ 4.1 3.Ατἰοτεῖ. Ργο  οπν, δεγα «πιοητίο 

Σ ὑδυοσμοι Ταιςα τι. ἃς Ματτῆ. νἹρ ἐπ πιοτοστῖο. οί ἢ. 
9. οὐἹ1Π| ([ἀΠ|115 ἀΤΟΠΊ ΣΙ ςΙΙ5 »ὐὐωμφτέτης καλααθο, 

ἀξ, ἡ ΟἿ Ρ 5) Π10 ΠΠἸτῖα5 » ΟὈ] οἐϊαηισητιπι : ετῖαπι ἴῃ 
ἢ Ῥάττο τ... 

τ κὶ υπαίϑεια, ἴῃ ας Γιατί πὸ, ψατγτιίς το Κι ίςα. 
ὑπο: αὐ Ποπηίηιιπε νἸέξιηι 9 ας [ςπήππὸ ἀοἰεξζατῖο- 

6 Ροττίποηῖ, 10. 56. 
σῶς τα, κά ΟἿ τὴρτατὶ ἱπάπ]ροο,τπ ἐς ΠΠς!]ς νἱταπὶ ττα 

ΠΟΡ ἢ. κὶ τὸ υὐο σνεαῖτον οἱ ποῖϑες ἐσν οπῆον αὐτὸν ὡς ἐδυποι-᾿ 
᾿κιὸς ἐν μήδοις εἴνιν πᾶς ἐδυπάϑημαᾳ, 

ἰ εἴδηλον ὄπιγρ. τι. 

χω νύϑον εἰδ'άμονες ᾿ ὥαόρείραστα 

«ταὶ ταῖς ἱεραῖς ἐν Ξε μῆνοι σελίσιν. 
αὐψυχαξ ἀγαϑὺν μόνον, δὲ γείρ αὐδρας 
αἱ βίοτον ὑύστετο κ, πόλιαε. 

ς δ᾽ ἐδυπάϑημο φίλον τέλίϑ. αὐδιοάσιν "δμο 

ι τ μνήμας ἰωὔεσε θυγατέρων, 
Πα ρταατιι5. ΕΠ εἰ γος φιλο δονίδο, 

γοὅ κ ἡ, πατις ὕρίγαῃς, ἡφυπνοιε ἐπι Πα 155 σγάτιι8, ἰΘρὶτ 
υανοιθ-,1η Ἐρίσιρτο εοάεπι. 
ΓΑΤΙΙ5 Οἰ αὐτά τ 5 ΡΠ ΟΕΙ,. 
ὃς πορφύρᾳ εχ οἰϊγεοσιπὶ σόποτο ἤΠιηξ γ ντ τγαάιι Α- 

ςοἶ! ορίτμετοπ, .Ἐρ1ρ.1.ἀ0] εἰσίν τη] (ΟΠ σοτλίειι ἤια- 

(γεμῖο οἵδ ἐΐκασωμο ποιὸν κὶ χρυ ρμικυοννβοτία πιο ρὸ 
πέσοι ὃς στατιοτοπητοάάατ, Ατῆση, 4] Οατς χ' δυπὸ- 

᾿ Ῥοσα οσιπ σοι [ἢ πα πιοτας ἀϊςοης ἈΒΟάΙοΚ οἂς αὐτε- 
Πστυόϑει! πρὸς τὰς Αϑίμοῃσι Θηρικλ εἶως. ᾿ 

ον Παμτι {πι41) συαιαῖπι5 ρότιις εἴτ Πιαιιῖ5. 
ΑἹ 40 Πππυιν 5. που! π 4 1159 ]4τγά τις, ΠΟ πα Ἶτι59 1 πσιιπά ρο 
6 1τθτο (τετιπάο.τοπε τ ΠΠ{π|5νὑπόμκωρος. δῖτας 

1ο, ἐδ ὅτως ἡ διέ ὅξι, ὡς-ε αἰ μὴ μα ϑημστικὸς υ ἐδὲ πίω) 

ὲ " βεζαοῖ, ΓΙατο ΠΣ το.) ἐς Βσριυθ!ς. δες Ἰ εἰ ἔφυ: 

πὶ Εἰεἴπιις Ἐχροπίτοίδοοτιι 65.ΕπτῚΡ14. ἡδὺ δ σω ϑέντα 
. Οἴςογο ἰδοιιπάο ἀο Εἰμὶ. σαῖς εἰς [Δ ΟΓΠ ΠῚ 
Ἢ ΠΙΟΠΊΟΥ Ια, Ετ ἴῃ ἜρῚΠπ 44 Ταιςεῖμπν, Ηαθοῖ ἐπὶπὶ 

ἱ ἀο᾽ οτῖσ ἰεειιγα γοσογάατίο «οἷς Ἰατίοποπη. 
τοι; σθηῖς Πογθα", ιια; ὃς πελεκῖνίθ' ἀἰοῖτηγ 5. ἃ 
Ἰτ5 πε ΠΠτ ἀπε Ὀϊοίςονγάςς στὸ τοττῖο ἔατι- 
πατἀαςα ἤαης Πεγθᾶ ἀϊςει Η΄ δι στερανολϊάϊςατ Νίατ- 
[πατιῖτατο οὐ οΥὶβ.Ὑ Βοορ τ. (0.8.8. ρίϑητ, νῖς- 

ὈΪταπΊ δητΙ τ σΟπ ἸτηΘπτΉπη 9 Πιοὰ στατίοτι ἃ - 
οἰ ΠἸατο ππατιῖτας. τὸ αδἴτυνα. ΡΊατο ργίπιο ἀς ἈΘριΙ 

γειρακυὴ τοῖς ὄψοις Σσυδίδωσι πὸ ἡδύσματα. ῬΙΣπας ΠῸ 
ΠδΠῚ σοη οἰ Ομ αἱ ν πριιοπτὶ ἀπρ]1ς οτὴ εἴϊο, σειπιὶ ὃς 

ΠΠΠαπι οἱ εἰ δοποτίθιις ξοτὸ σοηίται οοἰος οὐοτιηπτῃςς 
112 πεν ίπατα νοςατὶ. μας Μίατγος]]. ἰρτο ρτίπτο 

(( κναι δε “ πόνε ἡ δυσμα,ἱοςιις ἰασοτὶς ΠΟ μά πὴ τὶ ΘΌΤΙ1ΠῚ» 

τις ἴπ Τγςπτγο ἡδύσματος ἕνεχα, ἰιςι Πα! [ἀροτὶς σγαάτία, 
5 ΠΌτο [ξοιιπάο. αρίτο ἀςς!πισοέταιο. ΑἸ ΤΟΡΗ.. 

μὴ 3 γήπειον τροσαιτῇ ταῖς ἀφύας δυσ μοί τι, δον Ἰὰς ἡ 
ὕμείο ὃς φύλλον. 

Ἐπ ὀψερ,α, ορίοπἰὰ σοη Ἰ πη ητοτιιπὶ ΠΕ ίολο αιια: πὶ1- 
ἀδοητία, Ατοπείτατ, ἀριιά Αὐτῆς Π τὸ Γαρτηπιο ἐς 

Δα Χατ [5 115, πολ αὲ ἐϑέας κομιψως αὐοῳ δ αμτὲ δ᾿ ἰωϑαγ! αἱ ὁ- 
γλίχρων, ἱδυσ ματολήρων. 

ἐπ δ Ἰπσα ἢ 4115. (ατι15,στωυυδυσ μῖμϑ.. σοι ἴτι15,46]1ςᾶ- 
τὰ Ἰατ, Δ δ Πρ. 

λζερν σα! δαπιιπι δοηΐ οάοτίς,ς.30, Ἐχοά, ὰ ; 
ταἀϊοτοίδιΐοτ. ΡμοοΥ [14.τέ γὸ ἡδύτερον κ᾿ ἀξείονῳ ἢ 

Ἢ ΤΕ δὰ 

ὙΣ φωτὸς δ ύτερρν τοῖς φωτὸς γευσαμῆμοις 9 δέξ. ἸΝΔΖΔΉΖΟΙΙΙ5.. πέρ 
βαπῆσμ. 

Ἡδυφαὴς ἠΐδλεχκτρίθ. [ρ]οηἀ  ἀτιτ Πιεοίμαιι).ἱοηγ τάς ὅτι οὐδ. 
᾿ δ ἡδεῖαν κὶ καλίω ἔχων τίω)ὐ χατυυνδόγα, 

Ἡϑυφαξυγγες σρυμματίδες αριια ΑἸΒςη, ΠΡ τὸ ιυιαττο, Οἰετιιγὶ στα- 
τὰ »ϑαττιγὶ [Ὡδιιὸς ἃς ᾿ς πάα», 

Η δύφωνγθ-. [ται ! οι. 
Η ὑχρειῶὼ, δ 

Ηϑυχρθον μύρον ις ἀγοβτοι δὰ Ποἀνοίγοοη Ψηρσπσπτιη1, Ὠϊο το, 
Ἰαςἀτόλιπι εἴ ἀμτοτη ἃ Πο]οτῖς μι] αγίτατο,νς ἰδίάςπι ποιᾶς Νας 
Ἐς ὃς Ηογπιο!. ἴῃ σογο το. 

Η 4, ἀοιηιίςοο,οχ Π] το. Εἰιτατ. ἥσω, ἀόρ.« σα, Ξγ πο, ἡ ἦσε ταὶ 
ΤΌΔΕ; " ὦδνησε, ΘΠ, σας ἢ) ἡμαξ κα οἷς ἀπές:ειλας, αἰπσόυτα γ58 ἐμο- 

μισάμεϑα, ν πᾶς ἡ δ μυ, ΔῈ ἤπ1. 
Ἡἤδωνες, ὃς 

Ηἰ δῶνοι, ἙΔοηϊ:Ρορα]] ΤΉ γαςῖα; τη τογγαποῖ, 
ΗῈ, ἴθατ,ε πορόζετο, ΑΡΟ]].2. Αἄτρο ἧς Θύραζε, 
Η εὐ Πιςνάη,Ο ἀν Π. ξ, καὶ αν φοαδὸν κέ κρυφοδὸν, ϑ(ς,αἢ ἀρογιὸ,δη [τοις 

τοτ, μὲ χετλιαςικὸν αἱχύλ, ζ σὴ) ϑήβως, Ηἰἡ δυϑιέατα 'πύματ' ἐ- 
δείξατε φυγαὲ ἐμοὶ, 

Ηἤξα,οηα, αἰγαϑεό, 
Ἡ εἰσλει, [οἱοἴδατορτο ἤθει, Ἰπτογροῆτο οἰ, Ποιτὶ ἰξείης Ῥτο τἶζης, Α- 

ῬΟΠ]οη... Νείσιει καταλέξαι, 8. Πἰδτο (ξοιπ4ο, ἐπ τις αὐδρῶν ἀείδει, 
ποιιοῖαῖ. 

Ἠ εν, δὲ προσή εἰνουσέοσιω αν εἴων, ας ΓΑ 1 δαπποἑτι,α δ εἶα, δει Ἐϑὴ δ 
αξχοντας» τὰ οἸΠἔγατιις ἀα τ. Γ]υτ. ἴῃ Αιπ]]. 

ἩΓεΙρεν. ΠΟΧΑΠΪτΟΡ  εοηδίππο [Ἰτοταν κ',4Ὁ εἴρω,πεξζο. 
Η ελιθυ)ν οἷ, ΓΟ] ρτο λιν, ὀσ). ξ, ὁρᾷ φαίθ- κελίοιο, ΑΡρο ]ολῖτς [εοιια 

ἀο,λήξεν μ᾽ νελίῳ,ἱὰ εἴν, [Ο]ς λἀποπίςπτο ἄς οτίεητε. ἠέλιθετο- 
ἈΠΑτΕΙΓ 1π Ρτίηγα {γ114 04. Πιοῖταγ οτῖαπη 1 ρ]πιγα 1. ἸΝῚςΑηά, 
ἴῃ ΑἸΕΧῚ Ρμαγιιδο ,, τότ᾽ βελίοισι δὲ ρου ζων, εἶθ; οστωρανοῖσι. ΓΠΓΟΓΡ, 
ταῖς ἡ μέραις. δὶς ΨΊΓΟ].- (ρος ἐθο ἰοηροβ Ὁδηταπάο Ριιετιπι 
τπεΠΊ]ηὶ πο σοηάοτε [ο] 65. 5τατίις ὙΠ ΟΡαΙά.ς. Ἰάπλατις ὀχιτα 

Ἃ δεῖιι τορι ογιιηῖ {γάοτα Ιοδρὶ5 δο ἴδιις. 
Η Ἔν, ΡΓΟ ἑν γυὗααρχ εν; ΠΟ πιοτ. 144. β. αἰ σασπάο 1δαῖ εἰμπι ὁ {πὉ- 

(ετῖρτο 5 7ε. 
Η᾽ ἐτῦρ, Αἀποτθ. σογηραγαηά!. απ, 1144, α, ἀρείοσιν νέαῷ υἱμῖν. δίς, 
Η ἐρᾳ. είν ἢ. Χροτ. ορασέαν, ὀμέχλίω σκοτίαν, 
ἩΗ ερέϑονται. εἰς ἀΐφα διαύίρονταιγντ Ηοἰγςἢ.Ἔχρ. νο τδητ ΠΡ πιοςς 

{ὰπὸ 1 π2 1} ςςοπιοιιςπτιγ. ΠΌπιοτ, ΠΠ|π6.γ. φρένες ἡερεϑοντω ά 
εἰδ, εἰσταιώ ροευῦ ται, κρέμθυ ταὶ δὴ ἐκ εἰσὶ ςαϑερκαὶ αὐλ᾽ ἀἰξέξαιοιτα ἀεί 
ρω εἰεραῖ, γη4ς ἀερέϑω, ὃς ἡερέϑω, 

Η ερέϑοντο. ρε πο Ῥαητ, ΔΠι|5 1 αἴζαγ. πἰδὲ φρένες ἡφρέϑοντο αῤχεῖλ, ρτα- 
ςσοτγάϊα δζ πησηδν οἰ Ἰταατ ΠΡ] πη1ς οἶγοα ρτϊποῖρῖα, ὅζς.1. νοτ- 
ίφθατ. Η σι. "14. 9 ύσανο, παγχεύσεοι ἡερέϑοντο, . ἐαρραῦτο,εκρέ- 
μόμτοιαὉ ἀερέϑω, 

Η ἐρϑίω, δ] τις Πιπι,εχ οἴταττις Πιπηρα ἀείρω. 
Η ἐραν ὃς Ρ το ἐαραν ὀξον ΘΓΠΙΙ59 1 ἘΡΊ στ. 
Η ἐρείθ-,κ, ὁ πτάταιτ 115» 4 Οται15,0 δίσαγιις ἠέριαι γέσανοι, οτὶς στο 5 

(ει πηατασί πα". ΗΟ ΠΟΥ, Γπτούρι 65 τάπιοη Ἔχ ροηΐς ἐαριναί. Ἐξ 1 
κλίυσξιη ἘρΊστάπηπιατς. Εἰς γ ομ ἰπτοτρτοζατ.λέρκοι, ἐρϑερενοί, 

Η ἐγαῖν 9. (] τι οἸάτιις [γιπη. ΑΡΟΠ]οη.2. ΑΛ σοη. αμεν τα γε τ 
φέων ἡεριἥσψων, 

Η᾽ εροδινὴς, ε 9. ὁ κὶ ἐγαοτοτη ἀσίτᾶη5.ηεδρδινὴ ς αἰετὸς ἵπι ἘΡΊΘτ. 4111} 
Δεγξ σποβεης ἔτι γογίχπς, ἢ ἀοτς ρεπάςησ5.Ροτοῖϊ σποσις ἐχ- 
Ροιὶ ραιϊτπὸ 4} ἴῃ ἀεγο ἀρ τα ιγ ΡΓΘ δεξούινντος, Σ 

Η ἐρφειδὴς, ἐ(Θ-, ὁ καὶ ἐφτομοῦτο  5ρατον. ΗεΠοί.. νερρειδέα πόντον. ὅσον 
ἠξξρειδὲς 5 ΙΔ Πτατη ἤρατίττι ἀογὶ5) Ζιιοἀ πα} }}15 πο ι} 15 ἔτηρο- 
ἀϊεπεῖδις ροτοῖ τγαπίριοἱ τ 11] ᾿πτο ! ἤριιης σα] ρίποπι {ΡΠ 
Δοτΐ 5 ]ιαν ν᾿ Πα] ο ἢ οἴταττί αὶ ἩΠπ|4 πιο! ππις » ἩοΠΊοτ. βερρειδὲς. 
ΗοΙ περ ροηίτοἐερώσες μέγα, διεὶ πῷ ἀέρος ἔκτασιν αἴθ οφϑειλμδαῖ 

μυδενὴς ἐιποδίζιντος, ὥςε κἡ το δεεςῶτα ἐκ πολλοῦ ὁραν. ]νλοῖ ὃ αὶ τὸ 
ζοφώδες, κὶ σκοτεινὸν κὶ σἰεροῖδες αὐ χρριά. 

Η Ἔρόεις. ὄεντος. ὃ. ΟἿ (ΟἸΠΓΕ ΒΟ ῬΤΟΚΕΪ ΡΟΓ Δ ΟΓΕΠῚ Ρτοίρι οἰ οι5. Ασατιι5» 
ἀλλ᾿ ὁ υδῥ νερῥεις [ὉΠ]. Α ΡΟ]. πᾶν τὸ πον υὶ κ᾽ δαψιλὲς ΜΈ69ε} λέγεται. 
τείρτειρρὶ τ᾿ νερόεντει.].τοης τοί, νἰάε Ταῤταρος. 

Η ερόϑεν, Ὁ Δετουἵη ἘΡ᾿ Βγαση την ἀπ ὃν Ν 
Ἡ ερέπομτει, τοὶ ἀρ ρατοητία ἴῃ Δουουλτὶ ὃ ἀέρα φαινόμθα. Ὁ 
Ἐ᾿ ἐροφοῖτις ἐραννιὲ, [τ]. ἐκ σκότου ἐρχομῆύηγν Οἱ ΡΟΣ ΔοΓοΠῚ Ἰςη5. 1, 

8.1 δὲ ἐεξοφοῖπς ἐφιεννιὲ ἔκλυεν οἷξ ἐρέζδυσφιν ἱ ἰοατος, 
Ἡ ἐξέ φοιτος. κ9ο αἱ ἐν ογίλης 1π Δοτο Δ ΟΥ 52 1ΠΈΠ]ΠῸ5 {πς οὔ σιιγιι5. 

ῬΠοονΪι4. ὅπλον ἐχάςῳ γεΐ με ϑεὸς φύσιν γερῤφοιτονγί. παταταπὶ ἃς - 

τί ροταηι91.ἀτυῖπάπι,αθ οοἀςπὶ ἡδρόφούτος μέλισσαι “Ποιτυγγαρ δ μα 
ἀοτο νοτίαῃ:»αοτῖα, 

Η ερόφωνδ-.κ, ὁ να] ἀς οἰ πηᾶπ5. 
Ἡορτο ἡ, συττδ ἢ ἤ ρτο σιώτα, 
Ἡ ἴω.»το ζὼ, ἡμίω, τας, ἐτάσηι. μ , 
Ἠρτο ὴρ όρνε, ἡγαοι οδίουιτίτασ»ποδυΐα, Ησοην. Π144.γγἐκώχυψε 

δὲ αἱ κέφι ποννῦ τοχὶτ πλθ]τα οαἰϊσίπο. . 

Ἡ ρτημω ἴῃ Αὐτῆοης. ἘρΊ σταιηπιᾶτ, αΐροηβας Γαπὶ ταπαιαπι τ 
αερπτεομαι, ᾽ 

ΗῈ ΤΩΙ εἴ οδῖο εἴπ ἄγαν το ΠΤ οης (δ ειαης υοά δί ἀερτίζων. 

Ἠερὶὰ οἵδ, ὁ πορθύετο ἤρχετο, Π οἴγ οι, Οαγ"}, 8.06) εἴσω, δώματο; εἷὰν 



δ96 ΗΠ 11Ὶ᾿Θ 
Ὁ] εἴϊδε ἀςῦςτ δεινιμοτίο οτάτης Ὠτογατιιην. 4 

ΜΠ σανοἱσδυτοϊοταμτοροττοχοτδηῖο ἴσα δὐϊογιιηγ, ὁοητοπάσσιιητ; 
ἥεσαν ἐς χειοχθ γα πῆδηιι5 νοπογηῖ,1. σμμεσλάκησαν Χ ἐπορῃ.ὅ- 
ὅν ἐἰξήεσαν,οΧΊραπτ. 

Ἠ εἰ, θοπιι5. δες, 
ἈΠῸ ΑΝΤῸ ΝιΒιιά.οχ Ηοὐπιοίαο οχρουΐς σοΐτπι αι νῖηγ ὅπ 

Πηλ]α οχοοίδπτιγ. Ατῆοη, ἀατοπι Πἰτὸ ν πάοοϊηιο. ἐς ροσι- 
Ἰοτιιπι σοπεγῖριι τγδέξαης, εχ ΗΟ [Δηοῖ Δὲ γρεῖαςῖς αἀάτοῖτ» 
αἰγυπῆίων ἐν τοῖς οἴκοις κεῖτο! φιαλν χαλκῆ κὶ κύαϑν 9. χαλκούς γἡ δεέ- 

νιον χαλκένν Οἱ τάτη οη σοἾ τι Πρ Ἰ ἤσατο ποθὴ υτάφοτηγ [τἀ ρο- 
ΤΠ} σοπις ἐοτίαη [1114 Πτη1]ς οιπὶ σοΐο παρ εης. 

Ἢ ϑ8αὲ, «σὸς, ὁ καὶ ἡ, τα! Πα τὶς. οἰςσιιγ,α Πιοται5. (ὉΠ τις. "8 αξ εἰμι ἦα 
μύϑων ΟΡ ΒΟΟΪ. αὐτὶ τῷ ἐν σεωηϑείᾳ εἰμ, η ϑεύσα νίκίω κι) ἘΡΊ σα ταπ. 
αϑτέίδι ναῤκ.5 101... ϑεέδαι καίλαίιν, ΑΠΠπςτατη νγπαηι . ΝΟ πη, φίλων 
ἡϑεέδων, ἘΠΙΤῚΡ. ΑΠΑΪ σΟΥ ΠῚ τ. 1 τ τη. 

Ἠ ϑεῖεν ΑἸ Το ρυτῖο ἔξ νοχ ᾿ππίοτις δὰ [πὶ ουο πὶ γοιογοιτῖαΣ σαι. 
φροστφώγησις γεωτέρφυ φιλοφρρνητικιὰὴ πρὸς τρρεσβύτερον γ7) τιμίω, Η]ο- 
ταοτ. Πα, ζ, θεῖ ἢ μαίλα δὴ σε καὶ ἐοσυμᾶμον κατερύκω, ἃςς. λέγεται ἢ 

πὸ ἡϑεῖε χ7) ωρϑῶνεσιν τῇ ἡ, ὧσ τὸ κὶ τὸ βαρὺς ἡ βιὸς, μύω ἡμύω, σητ 
πιαίνει 5) 57) τὸ αφέ χίοῦν 3τῖν συγηῆο ἐς, καὶ τὸ θα κούσιεγη τὸ καλϑ τ 
ΑΡΟΙ] ΟΠ) [πτουργοσυντ πε ἡ ϑεῖε. αιια Π,ὁ ν πο Ὀ1115,ΠἼ σηΠ|- 
πηοςοϊ επάοον ἐπεγαπάς. Ψ4}14 ἐχρομπιτοὸ πιαῖου παξιι ἔγατετ: 
Αἰ το» ργί πιοροηῖτς ἔγατοτ Ἠ  ϑεῖε, Ἰπ ας Ἡ ον εἶν. ωροσφώννσις 
γεωτέρου ἀδελφοῦ ὡρὸς ὠρεσβύτερον."ἱ 3 εἰδελφὲ ἡ δὶς φίλτατε ἡϑεῖε, 
ὦ ϑεῖϊενῶ ϑ'αὺ μφόέστε. Η ϑείνν, ὠρκίο,Η ϑεῖθ. αδελφος, συγγρὴς φίλ 9-, 

ἡ πηὸς,οαδελφὸς καὶ σεπλικη τροστεγόρϑυσις τρὸς τρεσβύτερον, ᾿χεος Ε΄ ο- 
{γε}. ἀϊςιιητ δι καὶ ϑείη κεφαλὴ ρτο 7 ϑεΐειντ Π|4 40 ΨνΑ οἰ 11ες δά Ρὰ- 
τγθοὶι ἀςξι πὶ απίπιαπη. Τίπῆε μοι ἡ θείη κεφαλιὴ δεὸῤ εἰχ ἤλεϑας γε 
πογαηάμπη σαριτον ΕἸ ἔγάτογπαπηνντ ΕΠ οχρ. 

Ἠ ϑειθο χ, ὁ ἀλαἱΠιι59Ρεοῖοις, Οὐ γ 1." ἀλλα μιν ἤϑειον καλέσω, ἰά 
οἢιἀιυίπιπι Βοπηϊηοπη, ϑεῖον αὔδρα, ϑαυ μος ὃν ἄγαν, πρεσβύτερον 
ἀδελφόν ἤο Ὠτάγπλιις. 

Ἡ ϑιμιον, ἐϑιμός,Ἰάοπὶ αιιοά ἡ αὐμον. ΕΟ οἷ, 
Η ϑεέθο ρτο ἡ ἐϑείθο, ΑἸ ΗΤΟΡ μ.Ππτογρν 
Ἡ᾽ ϑέω, μ ἥσω, πϑιυκο) ΟἹ οντγαν το» ςἔσοουντ νί πεῖ αι ραπ- 

πὸ ἀϊιιηάϊτιτ, Αςςαίατ, θυ δ΄. ΠΠΠΔη9. ἠϑεῖτω τα πφῖ,ςο]α- 
τύτταιις. ἡ θη μλύ (Θ΄. οἿΑτιι5) Ὀ]ατοΐη Τ  πλαθο ἡ 9) πιο» Ο]ατοτ.οίνου- 
ϑησβςνιηὶ σοΐατογ. 

Ἡ ϑιχαὶ ἱπηαρ ῖπο5 Πππτ,χια: ποη πηοάὸ νη] ται: 0} ΠιπνῚ Π τι 4161; 
Π [(ἀ οείαπι (ςηἤαιιπι ἃς αβεξξιιπι τε ξουιητ. ΒΒ Ἰπ ἀπποτΐῃ 6- 
ῬΙ ΠΟ ὅς ἴῃ Ραμάςέ, 

Ἡ ϑικιὶ [οἰ οητία ππογα 15. ἠθικὴ υτυύϑεσις οατι{ ποτα 1555 ρ|τῆπι5 ΝῚ 
ἔχον ϑικηὶ δια ροραᾳ. πιοτιμπι 41 τ θητῖα.ϑικὴὶ ζωγραφία 7 ρ᾽ ξξατα 
Ππιογαῖα οπτγατ. ἀὐϑυς» 1185 ΠΊΟΤΕ5 ΠΟῚ ΟΧΡΥΠΤΙΓ. 

Ἡ βικὸς, οὐδ᾽ ὁ οτ οι 5. πιοτα 1591 ΠΤΟΥΙ 15 ῬῸ τις, ὀθικὸς γοαφειὰ, 
Ρ᾽ξξον ετβίσιις 5 4] πο πτοι ὸ ̓σοηῖοσις ἴσια σ᾽ ΠΕ 5 [δα οΓ]α 1 
πιοτος ἐχρυίπηίτομος εἰ, (ςἢ ἤιβοντ ᾿παμτ Ῥίτη, δὲ πλοτιις Δηϊ- 
πη. Ασὐἰοζγοῖος ἐπ ν᾽ τίπτο ῬοΪ τὶς. Οὐμίωλ ἀλλ᾽ ὅσον τα φέρει καὶ πὲ 
αἴωὶ τούτων ϑεωρίαν, δεῖ μι ποὶ πάσων(: Ξεωρεῖν «δὺ γέοις, ἀγλοὶ τοὶ πολὺ - 
Ὑγν ὠτου,χαν εἴτις δ Ὁ. “0 γοχφέων, κ αἶα αἰγαλματοποιων ὅξιν ἡϑικός, 
εϑικὸν ποίη μι τὸ δ] γλοιυῦ τί) προώρεσιν. ΑὙἿΤΓτΟτοΪ. ἰδὲ ποιντικῆς. ἡ ϑι- 
πὃς χόγος,τπογατα οτατίο. Τἄςπὶ ἴῃ Κὶ ποτοτῖς. 92). Θ᾽ ὁ ἡϑικὸς, νη 
αιιοᾷ πιογαϊς νοςσατιτ, ΤἼ ΟΡ τγαίτιις ΠΡτὸ αχτο 5 σαρῖτο νἱ- 
βοΠηιοαιατῖο ἐς σατο ρίαητατ. ἃ σοηι5 ν]Ω1 τοίουτ σο οΥῖι5 
Ραγραγ ὃς ςοηἤπίτοτς 5 φιὸά Πε τοπετι5 ὃς στα ν ἐς} πη χτιιγα 
᾿σππλιης. (474 ΘΕ ον ἤλοἶαιις5 ν᾽ τπὶ οὐ} πγοταῖς {γα οίο- 
τιιητ. 564 οἦνον ἡ ϑικὸν ἴΠτο ] Πρὸ νἹπιππὶ σΟ]ατιπ, ἀπὸ τ ἡϑεῖν, ἰά 
εἴπ πο ατουκ δυηϑικον, γτ σεσεικκισυῆμον, [ἀςοἰς ἤραττεῖς ρογσο α- 
τιῖπη ὃς σαίπγατιεη, (ασσατιιπν Ὀ]]ηἷο. τὸ θεὸν κὶ ποιϑητικὸν » νἱἊα 
Οἰςογοηΐῃ ογάτοτγο δά Βυπτιιην. Αὐπποτοῖςος ἴδτο οχτο Ἐτἢὶ- 
ΓΤ Ἀοτιιπι» δε χοὶ ορόσωπας ππητον τ γεωργοὶ γλίχνοι» ἘΠΟΓΏλΟ σοἢ. ἠϑεκ οὶ 
μέλη, Αὐτίξου. 8. ΟΠ τὶς ὃς ἠϑεχαὶ οἱριμονία!. πιότατον, [ΒΤ οπ.. 

Ἠ ϑικωώϊ, τηοάοπὸ, 
Ἠ ϑισις,αριιὰ Ατἰττ.1η Ργοῦίονε διήϑισις, αὔδα τὸ ἡ ϑεῖγ, 14 οἱξ, οοΐαγο, 

ςοἴαιῖο ἐϊοὶ ροτοῖθν εἰ Τιατιπὸ γα Πα} Ποζ πᾶν οος ταϊπθη ἴῃ 
πδυιϊρατίοης ντίτιν (ς, ᾿ 

Η’ δισιμμὸς οὐ, ὁ ςΟ]ατί ΟΡ ΕΓ σοἰτιπι ἐγαπ πη] 0, 
Η΄ 9. μείρμον, διύλ ἐσ’ ραυν, ῬΑ ΤΎΠΠΠῚ ΘΟ 17]. 
Ἡ θμρειδής.ςΟ}1 ξογπιαπὶ Βα σθης5.Η 8, μοειδὲς ἐς οευύ ἀἸςἴτιισ ο5 {Ππ|4 

αιιοί δά {ππιπιᾶπη πα Π ταάϊςοπη ἰητιις Πχιιτη Πα τοττης ἀρ- 
ῬΕΙ]ατιιπι το οτῖ τὶ πιοάο Πτ Ρρουτυ πη Ρ]τιγιθιις Το οἷ ΡΥ 
ἩΠ|ὰ ὃς Πογηπταπηοπτιπι πηού αι τεαηπτ ὃ ῬΕγςο Δτιιγ. 
Ῥο ΙΧ ἴῃ 2. παης ραττοπὶ » 9. μὸν νοσατ, ἸΝαΖαηΖΟη; αἶδὲ αὐτ' εἶτ 
ϑυρειδὴ πόρον. 

Η ϑιμὸς «οἷ, ὁ. ΠΟΙ ΤΠ1π|59. Ζιια 5 ΨῚΓΘ 1]. ν οἱ πιά πὶ ψάγτο. δεύλιςὴρ, 
1ρ γι πγθητιιη δα ρογοο [Δ πάη}: Ὑ] σγιιττι οὐῖα πὴ Αὐ γι ΠΣ ΟΧ - 
Ροπῖτ αριιᾷ Αὐτή τοτεῖ. τ. Ο σοποση. τῷ γὸ ἡϑιμῳ, αὐτλεῖν τῶτ᾽ ὅδὲ, 
σι ν᾿ ϑ μοῦ δυρυτοήτον ἐκϑλίβεσι, οὐ οτος ἀργὸ ρυ πιο σαρῖτο 
ἀεοϊπιοο ἔζαιιο 9» Ρογ σοἱ πηι ξογαπα πΊδιις ΓΟ] πτὶς ἀπηρ {ις 
Ρογα πὴ Ἔχ ΡΥ πη ΠΠτ. ΗΠ ΓΉΔΟΪ]. ρου Ιαχα οτῖρτὶ ξογαπηηα οχ- 
Ρτίθνι ας Και. Π Πς 8. Μαγςε!]. "δ 14. 5 ϑμίθ. δεισιωεταςνταῖς ἰπ- 
τογΡΥ. ΑΡΟ]]. ΡΟ]. ἰη 2. αὐτὸς 5. τ ῥινὸς τὸ μὴρ τὸ ταὲ ὀφρεῖς ἡθρμιὸς. 
“1 καὶ διυϑεῖτω τὸ τον τύ κίοσιν τάς Πιρτὰν 

Η ΤΘ 
Ἡ᾽ ϑνγοαφειὶ,πιοτὶμπι ρίξτοτ, ἢ ὙἾδ ἀϑών μιμητύς, Αττζοτ. ἐμ 

λύγνωτες αἰγαϑιὼν ἐϑογρώφ- αὶ ὃ ζαύξιδος γραφὴ ἐδὲνε χα 29 

Ἠ᾽ ϑυγεχφηταοτος [ςτιθοπάο εχ ρυάπιοςΒυ .1π Οοτηπιθη 
ΤΊ πιον ἀ. δεινὸς ὃ ἐπηγρα φῆσαι. ΝΡ: 

Η ϑολογία «ἡγῇ ριιγα ἀιιατ (ἃ ΠῈ [Ἐπτο ΠΕ ΑΓΕΠΠῚ 9 ΟΠ 5 ΟΧ ΘΠῚΡ 
ΡΒ ΠΤ αριις Ἰῃ Πης ρτιουὶς ΠΡ. ἀε ΕἸ κατ 5, ΠῚ ἧ 
εἰ σαπι ἠϑυποιΐα, 1 Πτ}}ΠἸᾶπιῖ5 στο ρτϊαιοςαρῖτο ἢ 
Ἰορία Ῥεγίοηϊϑ ςοπτιπεῖαγ. ΕΠ αἰτοεη ππο γι ἂς αβέ τι 

εὐπαΐαιια Ρουίομφ οἐπέϊέο. νπάς ὅς οτμοίοσιις α Δι 
ΤΟΠΟΠῚΊ: ἔν] 

Η  ϑολοηριΠπητ πποτιπὶ εἰ Πέξοτοβ.α θ᾽ δελύτησιις ρογίο πα σι 
ἦτις ϑεατρας αἹ δι}, ἀἸοττητιι ὃς πϑοποιοὶ, Βιιά. 1 Ραηά,. 

Ἡ Ὡοποιέω. “νοτγες Γογπιο αῤμόζω,χοτο5 ᾿πίξίτιιο ἃς ἥπσο 
ςατη δῖ, αὐτὸς ἦϑυποιεῖ κ᾿ και τοισκ δι ἀζει τρόσῳποι τῳ λόγι 
χρσαγδζο, πιοτος Ε[Π Πρ τορἜγ Ο 15 σΟΠστοηζος 5 ἀσ γὰ 
Ἰεσαςςοπηπιοίατς,ντ Πάςην τἀ 1οήθιις ἔιςτατ, ΡΙατατοῖαις 
Τἰεῖοῖς ργαςερτῖς, δεῖ 3 ὡσιρ οἵν(ϑ- ἐν αὐχα μῆρ, ἕτο τῇ κ᾽ 
7αι πὸ πίνον τος» συιχῆ Ὁ Πιαϑοίλπτων κ᾽ ̓ φιτουκεραννύ μρίθ-, 

δὲ πίνοντοι,κ) μεδίςησιν» ὅπ ἃ πολιιτικάν, Τά οι, γὸ δή τε πίμν 4: 
“πρὸς αἰ ἀστοκυήστως ῥἐ δοποιεῖ ὅϑπε|91.1 βοταγατὶ ΟἸσοτ Πίος 

Ἡ ϑυποιΐα, ἡ πλότγιπτι οχρτο πο αβοξτηπηαιιο πλἰτλοσι 
ἀϊεματιιν ἤϑη,ια! ο5 ἔππτ ἴῃ σσπιαεἀ ΠἸ5υσοηεγαγία οἱ παϑν 
ἴᾳ. ΔΙ ςαγπαί. ἴῃ νῖτα Γι Πα’ ὲν ταῖς ἠϑοπὸιΐαις ἐμιφοτέρφις 
δεξίοις, ἀἸ ΟἾΤᾺΓ ὃ μέμησις ἱππϊτατίο ᾿οαιςητὶ5:ὰ Γγΐς 
φιατῖο γεγττιιγ ὐϑοποιΐα τ Βοροο (πα. οἵη. Α απ], 
ταῇϊς ςοπβέλιο. Ὠἱ είτε ἃ ΟἸςοτ.3.46 Οτατιπουτπη ον 
ταῖῖο. ὨΙοτι ἃ ῬΕΘΙΟ ΟΣ Ε εὖ φιὸά ἰδ] ὃς ρετίοι ἃ 
1.}1157 1185 ΠΕ [114 ΠῈ {τι : ̓ ς σογεῖς αι δα πὶ νο Ὁ 
νεγθα ἀοςοπηπιοάατὸ ΔΕΠΉΘ.πι15 Δ ἐπηργο δἰ τάτοπ ὦ 
γο] δή ἀϊσαϊτατεπὶ ἀςπηοπηγαπάλιπ. ΕΣΠοροοϊα( παῖ 
ἢλη. ) εἰς αἰϊεποτιση δἰζοζγιιπι αι Ππι τ δος ἀϊ 
ἱπαϊτατί ουποη Πης γε ργςῃοηήοης  ατἰ πὸ ἀϊξίτας ἤρι ταῖῖο 
ΟΧΡτοΙΠο. τὸ ϑυπο κὸν» ἔχ ΟΙ 1ταϑ [δι 1 οαἴπτη [Ὁ ἤῃ πιὰ 
τος νογτο 41. Βι14.1η ἐρῖ τ ροῦ,, "ἢ 

Ἡ ϑυποιὸς.Ε[Ὁ ἀπῖπιι ξογπγατου ἃς τη] ἘἸτιτοῦ . (ΟΪπππιο. λὶ 
ποιν )ΟΤΆΤΙΟ πηογατα ζ ΗΓ ]Π]1 1.1. ΠΊΟΥΟ 5 ΟΧ ΡΥ ΙΠ ΟΠ: 
τοὶ. ἐϑυποιὸς γὸ ν μέλαιναι χολὴ» ΠΊΟΓΟ5 ἀπΉτἰτιις ἃς ἠη οῦ 
παίδευσις ἡ ϑοποις. ΡΊ τ. Τ᾽ Βογης. Ἵ 

Ηἶ9.,εΘ. τὸ, ἃ ποπιίης ἔϑ'ϑ- ἀοάϊιοϊς Ατἰίζοτε. πὶ Ργ 
τἰνῖς. εἰ δυτοπὶ ἀο πη οἾ τπκη.[ο σις σοη [πἸοτισοηαταΐς 
(ςἀς5. ἘΠ πον. Πα 4.6,46 σαι Ἰοαιιοπο ἑίμ φη ἐγρεῦι 
τ᾿ ἤϑϑεα, κα νομὸν ἵπαιων: ὨτΕΥΡΥ, (δ σιωήϑεις πόποι Οἀ 
ϑεα κοιμυϑίμῦ αι» Πατῖσ σθαταιν δ᾽ ἐς Πιθιι5 ἃ σίταΣ 
βίοτον γὴ ὅϑε᾽ ὀπτίοσας ζειὲ, δίς 4 ς[Π. ταὶ διατρκζας ο«ζὺ οἱ 
κα σιωήδϑεις, ἠϑεαφηοτα Γςάες:Πς ΟἸσονιρτο Μιιγαῖπα εξ, 
ὁυαςϊώαιοὲ (ςἀἴδ1ι5 Ἔχ τοὶ, ἐς ὅϑεα πεὶ ἑαυ τῆ, Πδ1 σοι 
σφέτερα Ιοςα ΠΟϊ σοηξπετα. ζωον τὸ χερ τοῖον εἰς τὰ σῷ 
γομοιὲ διεξερα υσει, Αγ τους {0.46 πη ο91 ες 
πιὰ] δὰ ἤπα ἰοάες ἃς ραίσιια ἐγερεῖ. ἐς ἤϑεα ταὶ ἑαυτὰ 
Ἰμοσοίη ἤπππι παταϊς [Ὁ] 1πι7 ματιίας (ς 655 Ηοτούδ 
γα τι15. Π10 5510] 655ηατιγ4.7 9.9. πα]τι5 ΠΟ Ίλη6 νὰ (δι 
[φητῖο (ἰπῖτ Οὐ Πτ Πα η.} το ΓὈχτοφςαρῖτο [εοαι 
ἴξτηχο Ἀὶ ομλάπι5 πιογος ἀρρο ἀπε γνά αι ἐπε ς ραΓ 
111 ῬΆΠΟ ΟΡ ἴα; νϑικηὴ πηογα!ῖς οἰ ἀνέ τά τρίαπε Γ 

[ρεξγδεὶ τα! πη τατη πποτος Παπὶ σατὶ ν᾿ ἀοη τα 
τιν ργορτὶ στα: πὶ ἱρῆς χυϊάς οὐππος μαδίτιις σοΥ 
Οἴςοῖο ἴῃ Οτατιάιιο ἤπης οεΐαπη αιια» δοιὼ τγαέϊα 
το ΔἀπλϊγαΡ ἐπι οἱ οαμ οητίαπι βείδης » φιοτισι ἃ 
4ιοά Οτγαοὶ "ϑικὸν νοςσατζ δα πατιγαπη ὃς αά πη Γαβ; 
ΠΕΠῚ νΥἶτα; σοι ΠοτιιἸποαπὶ ἀοσοπήγη οάοτηση αἰ ΓΟ ΠῚ 
τατος ἢ. ἢ} (ΟΠ ΠΊΘΏΤΑΓ, αδα ἡϑιμῆς ἀρετῆς ᾿3:Θ. γα ὃ 
τατο πὶ ῬαγτΙΚ 11ΠΠπ|5 ΔΠἾ ΠῚ ΑΙ’ τατὶ Ομ 5 ἜΧΡοτο οἱὲ ΠῸ 
τὰπη αιιος 111 ρᾷτς ςουΠιεεάϊης ςοπιρατοῖ Ραυία 
Φυα!τατοπὶ ἃτατίοης ἵτα σοπῆτηιατα:δς Ατηϊοτοὶ 
5.9.6. ὅδ τὸ τορφαίρεσιν δηλοιῦ ποιὸν ὃ τὸ 59.’ πιῇ ποίαν σ΄ 
φυρραιρέσις “ποιοὶ τι τέλφ. ᾿ 

Διύνυσ, εἰλικ. αὐθὶ λογρν εἶξετα σε 4 
[πίουῖρεῖς οχ ΠΕ μτταη 15, ρογροπἀοπά τις ματιοῦ ἱἱ 

ΠτιιΠΊ ΓΟ] υΓὶ ριτατ Ποην Πιις 58, Θ'.γνώμίωυ, τέχνα 
ΗΦ ΘΟ Ἰπτο ΠΤρὶς οαπὶ ογατὶοη 5 πὶ 5 λα: Ἔχ ργ παῖς π 

οὐ! φΕ Πα σιτιιτ ὃς {πα σοιπιιοηῖς 11 ατατί, απ Εἰς 
τοπἱ απ ΓΟ ΠΤ] αἴς ΓΟ ι1557 1145 ΘΠιΙ Πιογαῦ, ᾷ 
τὸ 9.6. διπλουιῦ κοινὸν, κ᾿ ἴδιον, Κοινόν ἔξι τὸ φιλοσοφίας δ 
εἰς αρεπίυ) ποροτρ ἐπον. κὶ κακίας εἰπτοιλλ. αἱ ον ΤΊ δον 3) τὸ ῥητοι 
πογτας. ἃ πωροσϑΐκοντας «δὺ λόγοις ποι εἰ ὅτε! αἰδὰ ΩΝ ὑποκειμῆθον [ν 
γιοίτον τ λέγοντι ἀυτεί, ἡ τῷ ἀκόνεντι, κ᾿ «οὶ ὧν ὁ λόγος τὴ ποϑὸς ἢὐ 

Τὰ τοίνειν ἴσια χκὶ ῥυπορυζαὰ ἤϑη τούτοις διερ εἴ ται,ν»7} 4 ϑυνν τ ὙΡΝ 

εοαιρέαεις,τὐχας, θατηδεύσεις : πὸ ἐϑιιθ. διπλοιιῦ κοινὸν ο, Ἴ ᾿ 
ζ «εὖ οἱ τύποι.τὰ ἦν το πων ἡϑὴ σουδαῖοι πεφυκέναι τ ΐ 
ἴοοτατ, ἰά εἰξ . ππουῖθις δοηὶς Ῥγααάϊτὶ νἱδοδιιητατ, ἷ 
ῬΠαράγο νὉ] ἐς ΠῸοοταῖς Ἰοαυ τοῖν δρογατος 5 δοκεῖ μοι ὶ 
ΧΦ (τὸ αῦδα Δ΄. ἁμο Ἐὰ) κα όγρις, τὸ ὃ φύσεως, ἔπι 3 ὅϑει γγονμκώτενες 
κρὰ ει τς. Οἱσοτο Τα Ομ] αη.14 οἰποπιαίονς αμ Β1 1Π ΘΈΩΝ 

).} 

᾿ 
Ἶ 



Ῥ τῷο 
συιάενι ὑτ ιπτι Ογατ᾽ οαΐ δας ΠΥ Πα ΣοπΊρατοξιτγιρτς- 

τατον πηδοῦν ᾿πά οἱ ος, δίς. Τά θη Βίατο ἴῃ ΤΊ πιστὸ, 
ἧκε ἀσ αὐτοὶ δεδιτείξως, ἔμῆνεν ἐν τῷ ἑαυ τῷ χτν τρόπον ἦα, 

ῃ "αὶ σιμμέλα σομΊμρὸ ἤιΐτ, σου αητοΥ 1η ἤτο σὰ 
:ς 9:8. αὐτὸς ἐγείσησε, ἔπ ΘΟ ΉΊΠΩῚ οἶτις ἀοτείζατιις 

᾿ οἰ ὙὰΣ 10} Τγ σι τὸ ἥϑ' ῶ. αἢ πευρετῷ,πατοτα ἔοῦτις, Οα- 
ποι. γι πτρεις Π]Οστ ΠῚ ΗΠ ἴτατς σα άλῃν ΔΕῆςοΙς 

εἰς, δῷ, λα μρηθοὶ ἵπποι ςο ἰροςὶς 1} {ἴγος , ΡΒΙ]Ο- 
ἸΏ ΒΟΓΡΤ. ταὶ ΤΣ) τρῶν ἐδ σπύδαῖοι, ΤῸ οτᾶτ, εἰς ἐς 

᾿ατεϊλ αν τόσον σΟπ ϊποτιιά ᾽σαι ΓΟἰο πὶ ὀχοτγτ εἰς 
τ οἰ π ὲν τῳ ἡ πολιτείας ἡ δεῖ, δὐκειὠτεύτοςον "γ-- 

καὶν φΉ ]πτατοῖῃ Ἀπ θυ, ν το Βα Απηότοη Ε- 
ἕξίους οἴἶτε, ἐλόυδερα δυίκοιν ἤϑονι, νἸποηάν Πογζατοτι 
ἰᾶτο ἴῃ Ἐρ δ. τὸ .9. 3. χεντὸς, ΠΟῊ τοὶ ἡ δ, ΡΠ γν αἱς ιν. θ. 

εἰ ἈΠοτογος ἀϊοῦτιγ αλτί γος ας τοπτίοτος αθέέξιις, 
ριιά ΟΟπιϊςοσ: δ 115 τοὶ ποίϑο, 1 οἱ, πτότης Ρεῖ- 

γοϑοντ της ἴῃ Τ Ασο ἀ ΠἸπΟρροπιητιγ, [)ς Πὶς νθο- 

ἀ]ῶ τη] 1 6.ἀδ αϑοέτησιις 4 Πογθις. 5 3:6. οτᾷ πιο- 
Πςατ. ΡΊῚ τιτ οι ϑυκοδι ὁ. δεὶ τὶ παῤῥησιὸω ἤϑει χεχροῶτο, 

ἀν οΟἿ οἷ ΡοΓ σοΙ πππ πλῖττο  Ἰἀθπὶ φιιοά διυλίζω., νπάς 
ἀρὰ ΕΠΡΡος. 1 ἡϑήσας, ντ ΘΔ] οχρ. 

εἷς Ρογγοχίνρτο εἴα, ἔαέγα ἀΠαἸ γΕῖ ὃς ςοππόγῆοπο ἐ πὶ 
ἴω, ΗΟ πτοτ Δ} .«,, ἤϊε γυκτὴ ἐοικώς, Ρ[,το ἴῃ Αροϊο- 

εν ὅπ) ΟΝ ον ἡ ἴα δα ΑἸττιπῇ πγὸ σοπτα δ γα λέξων λόγον, 
τατὰ Ογατ ΟΠ οπΊ, ογοάοτοῖε ἐς λόγοις ὀκείνω, Ε1{{ 

ἴοι. ὑΐο τὺ τοὶ αὐ ῖη Πιροτίοτγα πιραγοτ, ἡ 
οἰοιοσαεςβοιιογατ, ἀἰχὶς ΝΌπη. 
ἰοἱ οἴσοπὸ ργορτὶὸ ἃ τ4.αππὸ νήσας α( 20, ἔϊγεγονό- 
ἸΟΒῚ Ππιπυ ἀυ πο ηπ πη, αΖα ἐς δεποί "ΐϑεοι πεΐῖσες, 1 ΠῚ 

ἰοτὶ, ΡΙπτιῖπ ΤΠοίοο. σας Πα πιοτίατι Πσπηιῆςατ, [ὰ 
ὁ τὸ αϑω, δή αἴϑείδ. αὶ η ἰϑεέίθδι, διαίκευρφς γὸ καὶ νεύτας, νά ς 

᾿πιατατιις ὃς ἑάο ποις σοΠΠΠ 10 7 [τὰ αι ποπάτιτῃ 
τοτοῖτο Εὐήτ.ζ. ττοῖῃ νἱγρο, δὲ αι "|| άταιη [ας 

ΟἹαπιαιτι νἱγρί πίτατο πῃ). 
ἸΡοτηπι ἐοοίτ:αὐ ἀΐοσω. 
᾿ς οχΡ, ἐφίετο ὡμοίωτο, φιιοΥππὶ 1{{|4 οὔ ἀρ ἀΐασω, πος 

ὡμιασοης ππασπὰ5 τ ρ45. 
ΠΙ2οντατίοιση, Ν ]σδη 4. ἐφ όδεον τὸ ποοὸς τυ) το ἡ μίαν 
ἰδυ τπτ. οἰ διι5.ἔλτίηα. το ΠῸ ἀσου 5. Ρ4 164: ὃς 411 {- 

ἃ ἀϊσιιητιγ. Ποτπεγι άν ΠΕ, ὁ πλιοσόν τ᾽ ἐϊα κ, ἀγγεσιν 
ἸΏτοτΡ. τεὶ ἐφόδια, αρι γοτογο5 οὐ απ) ἰὰ. οἱ ὁαπρέων 

πατΉ ΠΏ" ΠῚ {ερυϊατοντ ἀραά ῬΠογοσγατο ΠΊ: Σά τῶ) γ- 
σισυγυΐροις, ΕἸ οπτότγιπος ’Ιοςο Πιπιρίτ ἀντὶ τ Θρῶ 

γαειῦ ὅγησιτισμόν, Α ΠΤ ΡτῸ Ραΐεις ἃς ἀσοτιθι5. (αν. 
ες τε ζα ἧς εἴων ϑυμενα τινείξῃ Καρφαλέαν, ἰητογρτια χύς 
αἱ α; φέρει, τα χέως τὸ ἀ χυρον. 

ἴθαητ. ΕἸ ΠΟ α. τῆν κὶ δμιλοιδὸν σείχος ἢ ἰσαννρτο ἔσαν.» Χ᾽ὰ 
πὴ τα ποην οἰ πητ παης εἰἰς τουτῖα πὶ ΡΟ Ρ]ΠΓ, 

εἴα ΡΓΟ εἶσαν, διαλύσει κὶ τροπὰ πὸ ε εἰς κὶ; 

ἈροΠ ηῖς Ἔριτμοτιπι αιιοη απ Ἰα σι οσαστι πα Ϊτ 
Ἴτιι5 εἰϊ αὐ τὸ ἱένω.παοάο Βάσολῖ Θρττμοτῖ. 11 ὃς 

ἡ»ἃ 4110 ἃς μεϑίεῶτω, στ ἃς ΑἸ δ ἀριια Εἰμηξατ. 
εὖτε! “ξὺ παλειοιὲ εἰς ὄυφροσιυΐω γ) ἀἴεσιν ἐν τω 

τὸν γοσαῖϊε μέϑυ γτροτε χαϑ' ὁ μεϑτέξθα ἀςῦ- 
ῬΟΠ τὶ μϑυμνώον ὃί χυοῖον ἡ ὃς δ᾽ ἴον ὃς ἡ ἴον. 

χατόυπλᾶσαι, ῬοΓβΙηάοτο, τίραγα δγαλελυ μῆλον 
νὴ σα). : 
Ὁ ἐΐσκω,, 

ἴοπ ΤΙΣ. 6, ἡΐονΘ. φροπεί ρριϑε. 1. αὐ γιυτλος [61 Τὶ 

ὀρείας ποτειμοῖο κἰόνας, ὃς ν τὸ» ΟΒονίομε- 
ἢ. δὲ αἰτοτα οοάςπι ποιηῖπο 1α ΡΊοτία τ ΠΟΥ 
ἰξς Ἐὺπήξατ ἢ. Πα β. οἰ οἱ. ἡγόνες. εἰκ τοὶ, κὐ ὁ- 
χάπω,, διε τὸ φέρετε! τοὶ δάκρυα οἷς κα γ7) ἦν δ ὅπ 

τὸ κύμο ται, ἀοπΙ 16 ἡϊῶν οταίτας ἀτέϊα οἰἘ πὶ ΟἸοΥ 
15 ΟἸ11}ς ηἹονεις, ἀρθοτοΣ 

τὰ ἤρϊτται. ἰ4 εἴξονε τγαάίαιτ Οἰγγ (ΟἹ οταν, ἠρέασ, 
δυὸ, (πῆι, Πιρρτοῆα νοςς9[]επεῖο. οἰιπὶ 

γι] (οπῆδητ. αἰσατ.ῖη σοάϊοε τατηθη Π οπτο- 
Π0 ΠΠΠαος γοϊερίταγ οἵμπα τοπαὶ { ὅκα φεὺς ἀλη - 
δ» : Στὸ πὸ ἀχηῪ, ὃ σημαίγει ἴω) υἱσυχίαν. Ἐς 

ΠΝ 

τὸ μι, ἤλϑον, ἔπεμψα, ἴν Αὐτὸ ρτίπιο 134. κε 
οἷσι κακὸν βέχ(Ὁ-. 1. ἀφῆκε, ἧκαν ἐαυεδὺ χ᾽) αἰ ϑαλάοσυς »ἿΠ 

ἵτος (ς ἀθάθγιιητ. ῬἈἸ] οἱἵτ. 
5. Πού" ἢ. ἐκόῦον, αἰ νεγές. ἣ 

υ Η οἴ εἶν, πράως γελώσαι ἰσηΐτοτ ὃς ΒΙαηάὸ ν1- 

6τιις, ]ιο ἃς ἀκωλές, ὃ ; 
ἤπο ἀιισπιοητο ἀκαισιῆθ. εἶπάς εἰχσὶχ μῆνθν πγατὰ- 

; ' ξ 

ἰ 7 τ Ι 
᾿ Η Ἠκ 697: 

το σ]η χιποῖσις ἃ νουθὸ Αἰχαζομαι,αειϊοτ. 
Η χαχεν, οὐϊοπάϊτ, [πε ςοηττὶ Πυιῖτ, ἐλύσενσεν, ἐαν, ὁ. καἰ ἐμόλιςα ἤκαχ, 

ἄστοφϑεμῆνης:αὐ ἔχω, ν οἱ ἀχέω, 
| Η κεριϊῃτραῦ ὕιαις 

Ηἰκενον οηΐτ, 8. ἐπανχεν,τοίμίς. ᾿ 

Ηὔκενςἤπιο Δη οὐδ, κεῖνον μὰ ἐἀσοιῦν ἤκεν ἀλη, ἤχα φύγοι. {τὸ σαρτιις 

ΠτΠιις οβτιρ οτῖτι τε πὶ ἀπ 5 ντ Αἰ ἡτοι ἱ ταίῖι ϑεών ἐν οἰαϑασν 
κεῖται ἧκεν γοριήσας Σποτίσε τὰ κει νὰ ἐχὶρλάίειι ἐδ', ὁ, ἐριχο νων ἥγοιν δέ. 

γατον φυ γος κὰν αἷλ ὠν ΓΟ Πὶ ΟΧΡοηείοης Δ ἃς ὅκαν Ρτὸ ὄντως "αἴ, 

Πα Ρτῖηιϊο. ἷ 
Η χετΘ., κα, ὁ ΠΙπυ πν ΠῸ πὶ ΕΧΡΟΥΓΙ 2601 εἰ οπγίτις, πος (πα ᾽ λέτιις 

δάδιις ΗἩούπογ. Π]ὰ 405 ζ, δυοχαίδεχρι βούς ἐνὶ γνῷ ὑωις ἐκέστως [ε- 
ρδυσέυϑῳ . 101 ἀπῖατι σοπυήπιιηἱ σοπίοιἤι ὄχρθη. ἀκεντητοις α]α- 
μάστοις. πος εξ. φερβεσγας - ἤει νομοίσχας αϑϑσὶ τὸ ἃ σττρυτι- 
κὸν ὸ τὸ κένσαν. τὸ κεντῆσαι! 9 τηϊζαῖο Ροῆωα ἃ ἴῃ» πιοιτὶ 

σαια. 

Ἡχναοίες ἔεττῖ, ἐξύτης πῇ σιδήρρυ, αἰ ΔΑ ρυα ΠΟ Λ΄ ΟΝ. Γοτίρτιι κ΄ - 
κϑγακωκή γὔϑῃ δὸοα τὶς, οἰκίαν» ΡΟΤΙΙ15 αἰχγαή ας νἰκὺ τ» τι15.9 ΕἸ οἴ οἢ, 
Οἴτῃ αἴοττ ἐκὲς ρτὸ ὀξυ, 

Η τρικόειν αι! λογά πη α Ὁ ἀκήκοα Ὁ ἐτξςεξο ργατογίτο Ατεϊςονὰ νοῦρο 
ἀκούω, 

Ηΐκιστα ̓ τα  ἰ πὸ 5 ΜΠ] άτοπιις .« ΟΡΡΟΠΙΓΕΙΓ τῷ κίαίλιστα. ἥκιστα 
“πατῶν 5 τλ ηἰπης ὉΠΊΠΠΠΠῚ 5 ᾿επιοίτποηςς. ἐχ ἥκιστα ὃ. τπιὰ - 

ΧΙΠῚΘ νΟΓΟΣΓΙΠῚ ν 6ΓΟ. δ ῬοτὶΠΤανιὴ πη ΧΟΠΟΡΠΟῺ . πταῦτος αὐ 
εώριγε δοκεῖ τοὶ καλα εἰσκυτα ἐξῇ. ἐχ ἥκιστα ὃ σωφροσιωΐη, Ὀ'ατο 
[ξοιιπο ἄς Ἀοριθ]1ο. ἴδιοι υἦὸ αὖτις χὺ ἐν ὄμοις ζώοις, καὶ ἐἦῥ σ᾽ αὐ 
ἥκιστα ἐν κιιυὶ »1α οἵτ., 41" πη 1 ἃ 115. τῖπὶ γογὸ ἴῃ σαπου ἐχ ἥ- 
χιστα εἰπεῖν. ΤἩιογ 4] ἀοξ 5 Ρ Πιγί πηι πὶ νογθιιπὶ ἕλσοῖς, ἐχ ἡ- 
κέστει οἱ πλεῖστοι » ΠῸΠὶ ΡΆΤΙΙΠῚ ΧὨ ΠΤ 9 (46, οἷς ἥκιστει . ] Δ ΠΥ 
τλ] ΠΙ ΠῚ ΠῚ 5 Τάς. ὕχκιστα 2 τῦτο. Ὑ ΠοΟρ Πγαίειις μπΐῖοτ. ΠΟτὸ 
{ξειιη4ο 5 σαρῖτο 4ματτο.» ἔος ται πὸ 9. γε Ἰοαχιίτις σο- 
1ὰπ|ς 11. ; 

Η αστος... ὅς ΠᾺΪΠΙ ΠΊΙΙ5. 9 πη. 115. ἐλείχιστος.. βραδύτατος, Ηε- 
ἘΠο 5 45 ἐχροίτίο ἀσςοπιηγοίατι ροτεῖς Παῖς ἰοςο Ηοιηε- 
ΤΊ 1ΠΠ|αἰος ψ08ἐδιστοι μδὺ γὸ οἱ εἶσαν καλλίσρεχες ἵαεποι, ἥκιστας δ᾽" 

δῷ αὐτὸς ἐλαυνεὶ μὴν αἵμ᾽ ἐν ἀγώνις. ν ὈΪ Ἐπ γλτ]ν. ἀϊοῖτ τος ἡ χίστος 
εἴς αὖ ὅκα Πρπίῆς. ἡσυχή . ρέμα. ἐπ ὀλίγον. Ἔχροη. ολίγίθ:; 
ἐδαμινὸς ΠΙΙΔΠ Ια πι ροττο τεηιιοταγ 11 4 ὅκα ταπιςῃ μὸς ἥε- 
ςΘ- αἰρίγατ:, 

Η᾽ κριξωυϑως, ἀο τὲ, ἐχαξὲ: - 
Ηἰ χρωτηρκεσμθοΘ- ναἰζαης, 1 ἴι5.4 Ὁ ἐχρωτηρ οζω, 
Ἡΐκω, μοΐ ξω, ν οὨϊῸ Ρίατο. ὑξει προϑύμως ἐϑδίωϊαζε, [ε ςξοηίοτος Α - 

τῇσπας. γάτίμς εἶτ ν τς ἃς σοπίξτιέϊτο, ἸΝαπι Δ᾽ ἰσιιαπίο οἰπ 
Οροπϊτηιοιντ δῦ εἵκει φρενῶν, ῬΥῸ φρόμμός ἔξι, Ἐτ 60) γἱ κει πταιδείας, 
γι δ) ἔχᾳ. Ταιοαη πολνίας αὖ σοι δείξαμμι μορρῆ ς μὴ 82 υἱκούταν, τὰ δ᾽ 
δ, αἰχευυέσας καίλλίθο κω σοι,αα το ν Π10. ΡΊατο 1ῃ Θρ Ππ. νἵκει σοι 
ὄλεθρϑ.. Ποπλο Π οη.νἵκουσί μοι ἀγγέλοι, Κ ΟΠ ΟΡ ἢ κακὸν κἴκει τινὶ 
πιαίττι ν επὶς συ ρίδιι, [τ ΠΠἸσοῖ αἰξον θην, ΑὙἸΠΠορ  δη. ἧ κεν ἀυταὶ 
χῶσωὸς, οἱ ΑἸ λτιιπι εξ οταςσιιπι 5 ΡΓτάτολις τη ΤΠιοίρο. ΑἸ1- . 
4ιαπάο σιπὶ Ασοιῶτέιιο (Ὁ πη. κεν ἐθὸν μακεαὺ, ΓΟ ραΙΠῚ ὅτ τ 
ἔαςετο, Χοποόρβοη ς.Ρα ἀϊσ. Τοησαπη νἰσαὶ 1γς.ἸΝΟΠΠτΠ 1 πὶ 
οὐπὶ ΓΓαΡΟΠεϊομΊθιις εἰσ, ἀ)). ρὸς, διοὶ αϑραι, εἰς ὅσον κα δι «ἰ- 
μεως αιιὰπι πηαχὶ πιὸ ἔχσοτο ρο διπη, ὅσον δεμλα μαι, ἡ 1ὰπ| τηαχ - 
πιὸ ροίπιπι, Ρατιλπἰαν , νὺ πῦο). εμαῖίθ. σφήσινεἰς ὅσον διμνίμεως κε 
σιω ἦρατο εἰς ἃ πόχειμον, Τἀοπηι. οἱ 5. ἐς ὅσον καὶ κὸν δ) ευυδΐμεως . τοὶ μω- 
κεδένων ἡ υξον, εἰς ἦτο “ υἱλικίας ἡ κων Ἰ4 ατατῖς ἰόπιο, ὈΓ στα τ ἢ το 
πὶ σῷο δρο:ῖ μων: ὕτως ἀχίτων «ἑριέρ χε ται εἰς πϑτο “ὦ γἰλικίας ἡ κὰν, 

εἵἷκεν ἐς τῶτο τύλμνς. 6 ΠγΟ 1.» κήν εἰς ἤρείῦ,ν Θπῖτγα τη Αττῖσαη. 1} - 
ἀοπλο κω εἰς αγείγκίκυ ποιεῖν, Ἰ οπ ΑὙ ΠΤΟΡ απ ο5 τὴ Ῥ] το εἰς ἐμ᾽ 
ἵκει τ πόλεως τοὶ πιραγηατοανγοβ οἰ Π]τατ 5 34 τὴς τοξογιιπταγ, ξεε 
εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεἴ πον, ἀς ἔς ἔξιι5 πη μὶ Πιρρὶ ἐπα 5 εἴτ. Χ οη. ἐγ ὃ ὡ- « 
φέλειαν υδὴ ἐσέ ποτε ἐνενόηστι, τύγε εἰς ἐξμε Υ Κον πτερέξειν τισὶ, Ἔσο γογὸ 
γῇ τατοιῖ αν! οπὶ ππ! πᾶ π| ΠΟΘ τ4}}}. 4] ΠΤΙΠΠῚ δά τος αηῖξ 
ἀτίηςε αἰ Ιατιγαπι Αἰ Πα] ιι59 [1]. ποξγαπι ςοηςοτάϊαηι., ἧκεν 

εἰς ὀλίηνις, χὰ Ῥάτιςο5 ἀειιςπῖτος ΑὙἹΠ.1.2, ΡΤ  ]. ἧκε πὶ αὐρα) ματα 
εἰς τὸ περί εἰν, οσ  Ο ἢ. Ηχῳ οί λπν αὐτὶ τὸ χα 3 χω, κ᾿ ὅθηβαῦλω, 
Οτορ. ἴῃ τοῦτ᾿ 1κλυχον γὸ «δῦ χριξινυσιὲ κὶ “Ἴ0) διωκόντων φ εἰ δεῶϑτε!. ἐς 
σόνγε εἰς αὐ εξ αὶ κον μέρρ-» μὴ τε ιν υύῳ πὶ δυνμεισφέρειν Υϊω πολουΐων, 

αιᾶτιη ἴῃ Ἰρῇς εἰ δγποῖ, ἀν᾽ ἐγὼ τύγε εἰς ἐμὲ» κὸν πὶ απο ά αἄ 
ἔπιο αττί εξ Ῥτς ἴο. τόγε εἰς νἱμός γ᾽ κου, υΙαΠταμτὶ ἢ} ΠΟ Πτιιπ, 

αἰιδητῇ δ πος ἀτεί ποῖ, Π οἴτιιτ ὃς ὅσον εἶκε. ΠΟ ΠΊΟ ΙΝ. τῦτο δεῖ σεο- 
ἥπεῖν κὶ ὁρῖν, εἰ ἕσα “ ἵ φωκέων σωτηρίας ὑλὶ ἃ πεέσβει ἀμ ἡ ἐν 5 τοιτο 

πάντα ἀαὠλεσὰν ὅτοι,αιιατοητις φὰ Ἰορατίο «4 Ῥποςεηπ βατέ 

Ῥειεϊη θα. κέν δδπὶ πὸ δεῖπνον, Χ 60. καν δὴ} δ αγέσβείαν ταυῖτα, [) 
τηοίξ μος ἃ Ιερατίοης Ροπάορᾶτ, Γοξογοθαηταγ, ἡἴκειν ἐπ᾽ οὐδὸς 
ἁάπογίας οος τδάογο ἀξ. κεν ΚἪ 9 ύρατν οηϊεῦατ δά ἔογος, Χ ση. 
εἴκω τορὸς ὑποψίαν, ν ομῖο ἴῃ Πιίριοἱοηξ, Πεπιοίξ. διά πάσυς νἱ κοντοῖ 

“ἣς ϑμιστώμης ὃ ποιμζία., Ομνν (Οἰτοσηα5 5 14 εἴ, οπνρ(οἰτπὰ 
Ῥαίζογεπι. »ἵκει λδγίθ. αἴρα σού τῇι «Τοῖς, Ὁ οπλο Ἐν κομῆν δεδρφ »- " 
σὸ πῆς πρεσβείας, μιις τοιιοτ ἢ (πλι5 91 Φογ, νἵκω πτέργετοάθον Ας 

τα Πορ οἶκε ἐχ ὁμοίως ἀρέων, ΕἸ ἐγοάοτ. 4 οαπὶ σα, τουνροΥΊο Πα 
ποι ἀσοοάϊτ." ἡ κων,αιιπτῖτις., Ποπιοίτε οδκὼ ϑεμας 5} εἴς Ὑ Πὺὺ- 

΄ ΝΩ 
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ογάϊά ν δὶ Πυραυάϊτατ ὠντήλικίας πόῤῥω ἡ κωνγατατο ἰ᾿μρ ἃ ̓τοίιε- 
δλιισ.ΡΙ ατάγοθι5 ᾽α Ἀοὐπαϊο. πόῤῥω σοφίας ἥκειςονίαιις ξο Ῥύοιις 
ὅσες ἴα Πυάϊο ἰριςητια. Πιοσοπες ὈΊοαγ ΠΟ τυγάθπο 5 δῳ ἃ 
σύγε πόῤῥω ἅχεις διαφγοραξ ἐκοιιῦ αγαγχαῖον τορϑὸς τὸ κὶ καύτεις κ' Φαρ- 
μυκείας ποιεῖ ὥει λα [το ἴαατι πὰρ πο οτὰ πιουθα5 ἐππιΑ τ, κοιεν 
87 ϑεων χουφών, 115 ρτορὶεἰῖς θεπο ρτοσςάοτδι, Ἡσγοάοσ. δ ὅκον- 
ες χϑηρίθε τῶν σοης Πα πηπατὶ οἱ ἐς πγ. καλοῖς μὴ αὐτοῖς κοί! ϑτιν εν ἧκον 
βίον, Ευιγ ρί ἄς ρτο ἥκοντος, 14 οἵδ). ιπιπὶ οἷς θεπς ἀσοιίατ νἴταπι 
ὄϊιτι πισγῖς ςοπηπλζαις, Ετ ἥκεις φέρων ἢς ἀϊοσιιητονὶ Γιατὶ πὸν 

Τιι ἰς τὸ ρεγάϊτιπι,ῆος οἴδ,τα ρογα15.1 {ες ἅτως δξὶ τολ μηδῤσγῶς 
ΠῚ “Ἀρουόσε δια ϑεύκας ἥκει φέρων, Τάοιῃ τ᾽ αὶ ὡραχθέντων γουμία- 

τεῖον ἡκει φερῶν, ἼΟΓΘΠΓΙΠΙ5 ἐπ ΗοΔητοπτι ΠῚ, ἐπ τπισα ν τα τὰ 10] 
Ἰδιιίετπι ἰ φιιαςἤτιμτι ἔςεἶτις. ὕκω αυτοπὶ Αττιςὲ αὐτίως ἤλϑον ἢ- 

Β ἃ. ς  αδἢ ͵ Σϑεπλιν οττ 
δρϊβοατοντ εἶμι; τὸ ἀρτίως πορϑύσομκαι, Επτὶρ 4. ἥκω νεκρών κευϑιμωῦ- 
τα κ᾽ σκότου ατύλας λικσών. "χω ἀγων,άἀάιις Ο,ΓειΙοττοῦ ἀσοη55) Χ 6- 
πορδοηοΐκει ἐς ργατογίτο οἰ θάηλις ἐπ ΘρΊ{ὐ ξεῖν μέλλον τα πὸ 
ἐγκλήματα ἐφ᾽ αὶ μῶ ςγετ᾽ πιληᾶ ἀἡ ΠῸ5 ρογσηταγα 7 γοἀιη 4ατιιγα. 
ὅκον αἰ μιιυουῦ τος, νομοῦ Δα ΧΙ Ἰατιγ!Ἱἱοοτγας. κἴκω μῆν ἐκκλυσιά- 

σοντες»ἱ Δα, ἧχεν αἰαςρέψας.. τεά ᾽ς. Πα πτο ἢ η. ὅκαν ὑαοςρεψαμ, 
γορῖς γοιιογίπιςογοσγοςο πηι ὃς γεά1τ, ΑΞ (Οἢϊ πος. ἧκε νοηΐτ. Γ- 
εἴληιι5. οἱ ϑεοὶ φοζηϑέντες ἧκον ἐς τω) αἰ γυπῆον. ὈΊατο [ἰδτο ῥτὶ πιο 
ἀς Ἀτεριιθ.ὁ πολέμαρχιθ- ὅκεν ΡΟ! οππάγομις ἀσοοῆττ, ἰάσπι 1δ14. 
ὡταρ ϑηρίων ἧκεν ἐφ᾿ ἡμαξ Ἰττιυιῖς ἴῃ πο 5.140 πὴ ἐρ 1.7. καὶ πάλιν ὁ 
λόγος ἤ κεν ὁ αὐτὸς τὸ χὴ δεῖν πρρόδοιωδαὶ δίωνα. 

ἩΓΔ Αγργαπα,βρκζυλα, κοκύμηλα  μ(φό δδυα, ἈτΗςη.1.2. 
Ἡ΄ λα, ϑερες» ὃς 
Ηλώϑερον,»ε»τὸγϑοὶς ςα] ἐλ έξιιπη, Ετγ πιο] Γξ4 ρτο εὸ ἤιρτα τεΐπις 

εἰληϑερές, ᾿ 
Ἡ  λαίνειν, ἱπ Δ πἰγο τα] τοίσςηρ. ἢ 
Ἡ Χαϊνοντα» ν ΘΥΓΙ τιιγον Οἱ ητιιγο Τ᾽ Βεοοτγῖτο. ῥέμῥονται καὶ πλιωώ 

μᾶναι ςρέφονται.ὶ.ν ἀσΔητιιΓοΥ σαι ηἀὸ (ς ἐγταητ. Ηςίγ οι. ἤλα)γνο- 

μὕμῳ οχρ .οδιωωμϑύῳ, 
Ἡ λάχάτα, τοὶ ἰαπας ςοἷο οἰγοιπιιο τα ξμΠ.5ι} 4, λεπ7 νήματα, το- 
πα ΗΔ. ἧ 

Ἡ λαχάτη,μεγ ὙΠ ΟἾτι5 αὐ ἡλάσκειν ἔων ΟΙ πο πάο Εἰγοιμπιασί αιιοάη πα 
δας Εἰμια οἴτολ σοί απ ν Θ᾽ αατιγ. οπιοτ. 144. ζ, πὲ σαυτῆς ἔ»- 
γα κόμιζε, ἱσ ὁνγ᾽ ἡλακά πίων τε. [Ὡτξὶ Ρ. τὸ 7 Γωυαγκών ἐργαλ εἴον ᾧ αὗξι4- 
λίατεσι τὸ ἔϊρευν. δ᾽ ση1Ε, οτὶᾶ τὸ βέλ. νπάς Ὀῖαπι χουσνλαίκατος ἐἰ- 
εἴτις ἴῃ Ἐρὶβγαπιπιατ. ἐργάτιν ὄυκλ ὡς ε νέματος ἡλάχοταν. ΡΙατο 
Ἡθτο ἀςσοίηϊο ἀς Ἀςρυθ]1ς, σῷ ατράκτο ἡ λακᾳ τίν ἀρ ρε Ἶ8τ, 
4ιιαῇ (ςαριιπν ΕμΠ, ὃς τί 5. ἡχα κοί τέων δεοὶ μέσου τῷ ὁγδύα αρονδύ- 
Ἀε ἐληλαόϑτῳ, ἡλαχρέτη οτίαιιν ν Θοαταγ ρᾶγς ΠΊΑΪ παιιῖ5. ΓΟ ΠΙΧ 
ἀπ ῬΓΙΠΊΟ τὸ τελδὺυτεεῖον πὸ ωϑὲς τῇ κεραία "»λᾶ κοίτη, κὶ ϑωρρζκίον.. καὶ 

παρχήσιονιδοα ᾿ας ἃ. {πη ουμς Ατποη Πρ γῷ ν πάςςιπιουνίάς καρ- 
χήσιον, Ἠοπιοῖ. καδδ' ἀυτι λίνα χείδον ἐπ᾿ ἡ λαχοίτῃ τανύστιντες. 10 - 

τοΥΡ.ΟΧΡΟΙΙΣ τόρ ιςίον, Η᾽ λα κοί τὴ, ᾿πηπ Ἡ εἰ οἢ. τὸ δεκτικὸν “Ἷδ 
ἐρίων ἐργαλεῖον» ἦλα χρίτη τὸ τ αὐυς!ο ἰοδνεφες εἶρος ἐχέστι κι εἰτρακτος. 
ἠλάκατα ςρωφωῶσχα,κὶ τὸ βἐλ(Θ- ἐν σιωϑέτῳ.. χευσυχάχατος πέλα δ ειγὴς 
διῶ 2 πὸ ε ἠλεκοίτη,ατ ΤΠασνα. ἴοι ο] ὑλεκατέω ἃ ῥ᾽ [ςἀτοτίδιι5 νὸ 
οατὶ αἷς σας ΐπαπι ιαπάλπι Α[1ο ποπηληο αἰ ξξαπη ὁ νόυ ον, ἡχα- 
καί τηγδόναξ, ὁ μοίως κὶ πολυηλάκατα ταὶ ΝΥ δ πὸ ται μδδι ας εἰλυγἔνισι, ὃ. κοι- 

ναῖς τοὶ γόνατει ἔχοντα ὡς ς-αχιυ,ὃς χοίλαμον. 

Ἡ λακτώεςφαρια ΗςοίγοΒ.ριΐςος ςοταςοῖ, 1 οἴ, οἱ κυτώδεις, ΡΙίοο5 δὰ 
(α!βαιμα ἸΔοποἱ, Ατμςη. 7. ἀρια αιιοπὶ ἰερ πλακατίωες, 

Ἠ  λασκαΐζω, ὃς 

Ἡ λάσκω,ν ογτοτοογγοοξοάϊο, οσσιτο γοβιρίο. Ηοπηογ. Οὐν 7 4, 
Εἰ πεῖν, ὅπῆῃ κεῖνίδ-. ἐμὸν μῦργ!Θ- ἡλασάζει, Τητοτρτο ἐκκλίνει, οἴδαφόγή, 
111π4..2.}Πὑτε μη ίων εἰ διγάων ἐΐϑνεα πολλαὶ. ΑἿτε χτ᾿ ς’αϑιμὸν ποιμνηϊον 

ἡλάσκεσινγϑζς. ΠΠτοΓΡ. αὐϑὶ ἃ αὐτὸν τόπον εἰλοιυῦπα;. ἢ οἰνς. κλέσκήνν 

κρυ τῆ εἰν ὄστο δὲ δρείσιεειν, πλιανεῖ ὅτε. δὲ ἰά οι ἀλαίσκουσι, αὗδὰ δ «ἡ τὸν οἰ-- 
λυ ταὶ τόπον ἐν κύκλῳ πλανὦμδυ ει. β 

Ἡ΄ λατο, (ΔἸ ταυιτ 1 Ποἰλπ. ἥλατο εἰς μέσον α' ὀλεϑρίας γη ςοἵη πηοά απ οχτ 
του αλ1π|} τεσγᾶπὶ ργοίίλιμτ » σαρῖτε ἀςςιπιοοξζδιιο 9 [ἰδ τὶ δ4- 
Ρίοπιϊα,. 

Ἠ λενυϑυθ-, πλ [Ὁτίαπη σοπίδαιτιις. 
Η λεῖα, ΕἸ15 ΡΙΙη ἄς ιια Τ᾿ ΒεοΡἈγαῖϊ. ἈΠτοτ, ΠΡ τὸ τεττῖο » σαρῖτο 

ἀεςϊπηοίοχτο.- 
Ἠ᾿ λάσιον, Η εἴν ον. ἐ χαλέσταγον,ἑ διειν οποίϑοιω αϑοιεφίρρντο, 
Ἠ λεχοίτη, μηχόμηι νὰ ς τῇ Οὐνόνῶ., 

Ἡ λεκτρϑν,κο το, Ο] ςἐἔγιπι9(πσοἴ Πα πηγαῖς πηατοτία Ὀἰτιπηθη σοη- 
ΟτΟτΙΙΠ17 τῷ λυγγύρκογ,πἤεραγρφόρος Ὑ ΟΠ. ΟΛΑΙΙΓ ἀητοῦ γος ργο- 

τοις αῦ Ηοπιογο  ἀγ1]. διχαλκούτε σεροτίων κ᾽ δώματα ἡχν- 
“γται χέυ συ τ᾿ ἠλέκτρου τε χἡ αξγυρον ἐδὶ ἐλέφαντος φοαζεονεφορίδη, 

ψ νρα].8. ΑἸ πειἀοσ, οὐ Πετί ἕεγγο Πα υ!ἀόν. Ροτοῖξ εἰςέῖγο 
ΥΡῚ δογεῖις οχ ΡΙηϊο, Ὑτία ἔμπης οἰ ςϑ τὶ ρθηεγα)ν Π1ΠῚ οχ ἂτ- 
Βουῖδιις» ιιοι [πςοιηιιπι ἀϊεϊτασ : αἰτια.αιοά πατιγα τοῦ ἴπ- 
ἨΘΠ τα τ ΘΟ τ 1Π| φιοά τ ἀς τγῖθιι5 ραγτιις αἰιγῖγδζ ν πα ἀτρέ- 
τί, Ἠοπιοτ. ἀν. 6, ΡΤ γα ἢ πιμπιογο νι οἰ τ  χεύστον ὅρμον ἔχων, 
δὲ ἐλέκτρφισιν ἕερτος πιο ηἰ ς ἀιιτιπὶ ᾿ς ι5 9 εἰ ςέῖγο Δτιτο πὴ 
οτατ ΟΧΟγ τι πη Υ Οἱ σογη ΠΊ 59 ν1 41}144Π| ἐχροπιιητν Αγ το ρ ἢ, 
ἴπ Ἐφ τ. ἐκπιηθασων ἐδ ἠλέκτρων, κὶ τῷ τόνα ἐκ ἐΐτ ἐνόγτος.ηϊςγρ. 
Φγπατηρηταᾷ ἱπτο! ]Πρὶς ααϊδιι5 ογηαδαπτιιν οἰ εραπτίγα; ἰς- 
ὅϊογιιπι ροάθς. πμφαΐτα ἤλεκτρθε ριά Πϊοηγ Γ, ρωοτᾶπα πὐρὶ 

Ἡ τὰ 
οἰκου μϑϑης»ὃζ αρτιά ΑἸεχαηάτιιπι Ἀρβγοάι 1η Ῥγοατηὶ 
ὈΙοπιιῖη βόπογο ἔσεπιϊηΐηο, ϑουῖοὶς Το (σοι. 1.1. οτίαν 
ΡΟρΡυΪο πἴργαναιιο; Ογας5 αἴγειρος ἀἰοιτιιτ οἰ ας ἢ τυ πιάμη ἃ 
ἴῃ οἰ ςέξυιμ τ αιιοε γγάος Τιισ ας ἐν τῷ αὐδὲ πὰ ἡλέχτρε,, 

Ῥβαπυϊπτεγρτος τοι ριτ. Π οΥπογο ἃς 4Π11ς ΔητΙ ]ἷς ΠΟΙΠδ 
λ΄ ποτιῖπὶ οι ΕΠ ΟΓδ Ῥτὸ ἐὸ ἤλεκτρθο ἀἸοὶ,νῖ4ε ὕαλῷ 
ΑΙ Ἰαιμθτις ετῖαπι ἀϊςοδατιιτ χουσοφύρρννντ ἀοςοῦ ΠΙοήξογι 
Ἰςέξγο.νἸάς λυγγν ὑρκοῦ, ΗΓ χεκ τ ρον ἡπαιιῖς Ἡε ἢ. )ϑηέτυπο 
σίονοϊ ἄς πὶ ἤλεκτρθο μὲ ταλλον χευσίζον φασὶ ὃ) αὖ τὸ ὑστὶ πῇ ὧν. 
τικι χέρα ῥξιδειγος πῶτο ποιιίζεόσοι “Ἷ ὠγείρων τὰ δάκρυα “δ 

Η᾽λέκτωρ,.6965655 01: 4ια Ποπλΐηςο5 ἀλέκτροις ς ἢ, Πης ἰςτο δ 
Βος [τ ,οχοίτοτ ἃ (οπτηο τ: ἔδει ροτίιις αἷο οἰ ςέξγὶ (ρσπάο ᾿ 
ἃς ΡΙΤηῖαΣ ἔξητῖγε νἹάστιτ. 144, 6. Ὑδύχεσι παιμφώνων,, 
τωρ ἐζεβήκει; ΕἸ Ὑ ἢ "λέκτρων, ὁ ἡλιι- δηπϑετικως, ἧτοι 
«'ϑῷ τί) πὰ ἡλέκτρε ἐσίαν ἡ ὁ ἀλέκτωρ, ἀλεκτρ-, ἀμέτοχ 

Η λέμφτος» π)52Υ ΔὩ 159 {{π τ|ι5..Ὁ μάτα θυ δια. ςοπιροῆτιπι 
ἃς μῳπτωφ-. ΤῊΝ 

Ηἰλεμίφερια, τας); ἤτος πιεγοςάς σοπάιιδξα ἐς ΠᾺ 
τρια. Ηείγςεπ. πε “ἡ 

Η᾽ λέομαι»ἄιγο (ιν 5ο]ς. " 
Η λεὺς οὐ ὁ. ΠΠΟ]] 15» πη] {Ἐτοϊππρίςπ4. ΟΑρίτιιγ ἑητογά 
ΟὐγΠ. ξ, οἶνιΘ΄ γδ αγώγει ἡ λεὸ ςγν ηλιϑοποιὸς» κ(ϑ ταιθοην 
τιιηι ἃ ἀπηεητοπη ποι ἢ ἐπὶ το ἀςηδ:αρηα Ηείγο. 
(οίαπι ὑλεὸς ἔς ἃ ετίαπι ἠλειὶς,αχ ροίτμιι ἰτί ἀοιπ ἄφρων, 
δἰ Ἰοφιμίη ὅς ἠλ νὴ ἀἸ στ ΡΟΓ γ πσορεη ΡΓῸ ἤλεος, ἃς ἴπ γι 
το ἐλὲ ργὸ ἡλεένντ Οαγ 7.6, Μωνέωῆνε φρένας ἡλὰ διεφσορας 
ξαρτανν πές πιοχ ἀϊοἰτ νοῦς δ), ἀπόλωλε κὴ αἰδώς... ) 

Ηἰ λεσωνμιθ- (αἔγιι5 δὲ πηοΠ τυιστῆς Ἰορίτας ἀρᾷ Ὠϊοίς 
38ιργὸ φιο Ατεὶςὲ ἀϊοῖταν ἀλυλεσ όμίθ. τη θο 20 ἀ ς 

Ηλήλαντο. Ατιϊςὲ ρτο ἤλαντο»η ΒΓ [αιια τη ρογξς ἐξ, δ ἐλάο, 
γω, ἀεθ δας αιιέεπι ελύλαντο ἀἰςὶ ΑΌ ἐλήλαμαι, [εά Ἰπογοιης 
δοςερῖτ ΡΠ αι ρογές ει. ἩΠοάιις,κυαύε ὃ δία τύχας. 
ποιά εἰ ἀϊιέϊα: ἐγαητ [ι τα |1|6ο. 

Ἡ’ λήλατο,ἐγελιίλατο, ἐνήρειτο, ὑπέκειτο, ΕἸ ΟΥΠΕΓ. 
Ηἶλϑον ργὸ ἤλυθον, ο τ ογ [Ἐ.2.24 ἐλέύϑω, ἔρχομαι, νη 

. Πἰγἱπ Ἱππρογατηο ἴλϑον τοιύτα δ) ἃ χόγωι] ας νεγθῖβα 
οἰ του Επγιρ. 

Η λιοίζεάϑο αρτὶς τ]; ϑέρεῶτο ἂν τω ἡλίῳ," οἰ, εὐληϑεμεῖν 
[το ΠῈ ἐν τῇ ἡλιαϊα δεκαίζειν πὶ ντ [δ [Ὁ πὰ Κοιμας 
τὸ μέγιφον δεκαςῆρον οἰϑ' κύμσι, οὶ [ἧς ἀϊέξιιαι οἴ» αι 
ἀρτισαητςς ἰπιάτοςς Γεἀεθδητ. Αὐ τοριλη, ἴῃ Υ εἰ ῖς 
εἴλη κατ᾿ ὄρδρον,ἤλιασ ει πυρὸς ἡ λιον,14 οἵδ, διχοίσεις, Ο[Ἑ ΟῚ 

ἀα ρογίομα Αὐιϊορμαηὶς πιοτς ἐπιιητίατα μετ εἰς Π επῖς 
7 Τιμοχρατο κα ϑτίτρ ἐ αὐ τις ὀφείλων τῷ δημοσίῳ “λιάζηται μας 
κάσγρφίητοτ ἱππαάϊοςς τη σηι λμ!ς 1) (τά φατ, Η΄ λια ζεώτῳ ΡτῸ 
εατὶγδς ἴῃ [ο]ς νεγίαγι. Αγηζοτς!. ἀς ςογιιῖς ἰο απ: 
πιιὰ γεηαίςίιπτιτ, ὅτου δ)΄ αὐυξηϑωσιν ἑλιάζογται ὀμπέψ 
γωσὶ τὸ κέρας, 

Η΄λιάζειν,αἀ δοῖ ἐπὶ οχράπάεγες πο γε ἷν τῷ ἡλίῳ ἃ 
μαίνεδϑκι! ἐν ἡλίῳ, τί τ], ΗςοΙγ οἢοτο ἡλινωῦ Ὀϊοίς Ἧ 
Ἡΐλιαία ας» ὐοτη Ὁ {ΠἘΓΆτι1ς ὃς ἔοτιιπι Ατθηὶς σοῖς δου γί Ππμπη 

ἀπά ςε5 ἐἱλιακς αὴ ν ΟσΑ Δ ητιΓ:Πς αἰ ΕἸ] 5 αι ΠΡ ἀΐο, 
ἰυάϊςος [οάεθαης. εἰς τίν ἡλιαίθυ εαν αἰαγκές ὄφιν, ὅτι “Ἶα 
τεύ ματι (αδιζειν τας αῤχαὲὶ ὃ τὸν δηνψηφιζησαὶ αὐγή τις ΑΙ 

ότι τη ΕἸΊατατῃ πεςοῖ]ε οἰξ σοσγιμιν αι! ἴῃ Κεραδν επί 
δ Πτγάτιι5 ἀδ γουι 4ιιῖς5 πα οι γατιις Πιβτα 
χίπημσι οτὰς ᾿ΠἸοιμτι Ατἢςηὶς ντ Πιδ (81 Π|ὰ αὶ πῃ Ἴ 
ἱπά!οία ρα] σα οχογος δηταγ. ὨἸςῖταιγ διιτο πη ἥλι 
τὸ ἄϑροισμα ἐἶ διχας ον, τ 

Ἠἱλιακον» τὸ [ΟΠ πη7[ οστις ἀρτίςιις (Ο] σις Ἔχ ροῆτι 
Ηἱλιανὸς οὐ, ὁ Γ΄ Ἰανλ δον πὰς ἡλιαχσὶ ὀκλείψεις)ϑο [15 ἀφ ἔοι 

ὀβολός. ΑΥΥ ΠΌΡΕ, Ι 
Η λίασις ,((0.. ἡ 5 0115 σα’ οτ,αρ τ] σατίο, τῷ ἡλίκ ϑεριμὴ, δι 4, 

οἷμ ΠῚ σ᾽ ἡλικίας, τ1Ἰοα πα] ξαιιη 15.) εππ οἵδ, χῦὶ τ 
ἕομωι ἡ ἡλιάστας ἕνεχα, 

Η΄λιασ ς, οὐ, τιάοχοίλιας αὶ, Γ[Επατοτες γ οἱ ̓ πάϊςος Τη) 
ϑεσμοϑέτω τα! εϊὶ ογδητ} ΑΥΠΟΡ. [ 
Ηλλιας ριον, 7 τὸ Ιο οι ν Οἱ ἀρτίσαθατατ. 
Η λια φικὸς ἢ ς Πα Π σις ἐκκλησιαςικὸς, ΑὙἸΠΟΡΉ.νεφ, δὲ 

ἔλαβον ἡλιαφίκον, ἃςς, Ετατ ἀυτοπὶ ἡλιαία ΠΟΠΊΘΗ ἢ 
ἢς ἀϊέξιιπη, ιιὸ 4 ἴῃ δὸ Σάϊςες ἤιδ ἀϊο δι 5οΐ ἐπι 
φικος ὅρκος, [λα πιο τ 7 δημοκράτοιο, ἰ 

Ἠλλίβατος, «50 κ᾽ ἡ αἶτιι5, Δ ΓΙ 1596 Χος] ἤπ5ιν πάς νλίξατο 
(ἐσιπ 40. ΑΡΟΙ]Ποηῖιι5 ΒΟ α.14 ἐδρυύψυλὸν κὶ ἀωρόσ 
χιτεῖν ὅϑι ὁ βάσεως διαὶ τὸ ὕψι, ἸπαιτΠτεγρταϑ)γε αὶ 
λιος»ἱ.50] ἀσοζάατ, πέτρα τ᾽ »χίβατοι,ίαχα ἀτάιι) ΗοπῖοΓ 
ἃ ΠΠ14. ὅ, ᾿ 7 

Ἠ΄λέϑα, ΓΗ Πγιὶ πΊ,α γιατὶ πη ἐϑρό ως, δαελώς, γ ἢ οι οπτογ. ἢ 
ξρδ γάρ μὲ δύη ἔχᾳ υὔλιϑεκ πολλον Αστάτας ἐς νοίατιι ρτθιπι ἢ 
σαν ἕνᾳ διρύμον γἴλιϑει πάσα), δτορατμτ [ἄς πὶ γἴλιϑα μορφῶ « 
πηι] τι ἐπηαρἸπατισοίητετρ. ΑἸ φιάηάο ἐγιττὰ μισσέω ΟἹ 
2.ΑὙρ.ΑΡΟ]], ταΐων ἀκ ρφτοότησιν ἐπέ χοαεν ηἴλιδτι χερσί, 

Βὐλιϑταίζω, [τι ]τὸ {γ:ο, αὐαιϑυντῶ, μωραίν»οἰτιροοιὰ Ἰαριἀῖϑας 

αἱ 



λ 
ἴϊο Ρβαμῃ Ἐσιι τὶ δ. νομίζετ᾽ ἐγὼ σ᾽ ἐκὼν ταῦτ' ἠκὶ- 

οραποιοῦμαι ἡ λίδσιίθ- ἕξ). αὐοητεείνω. 
ΓΝ οἰταριάας, οιτῖδον ἀπιιςοὐνηϑυς» Πρ ΘΝ τ ΟΣ κι 

ἐς φρόνιμος. ἠλίδτον φϑέγ γεόϑευ να ριι ΑὙἸΤορίν,νεφιρτο τς 
ὃς ΠοΠ Δὲ, τα ΑΝ 

ἀϊτας. ἀςπιοητῖα. ΕἸ οἰ  οἧ σἀντελως ἀπόγνωσις, 

1, ἔλτιι5. ᾿ 
δα ταεὶς αὐτεπι εχ Οομ τα ητῖη] σοι Π τιτοραγῖος 

Ὀιιοτι εἰα( τα: ἃς ΡῈ 1] αν ς αρτας; οἰ. 15 Ρατ5 ἰαέαπ 
πιογουνητυτία ΑΡΟΠΠΟΠΪΟ νη «σαρδιαῖ : Α ἀο] οἰ ζοπτῖα 
τταϑοαῦτας [ΟΊ ΓΙ πα ἰππο ητι5 ἡ Ων) ἢτιλιατα, ατα (1. 
ἰ ατας(τη 4118 τέλει(θ: ἀρὴν ἀἰςίτιγ ἃ Γτολαηο ) οἴ 
Ἰραςιν Ἰς Οδ].1.ς. ὃς 6.(ς ἔχις. ΕἾατο ορτο]α [ἐ- 
χε τίωὶ ἡλικίαν ἰὼ παν ἰώ ἱππαρινίῶ- γον οη ἴῃ δὰ 

ις τὰ ἤπης οἷς ΠΡ ρανῖμιι5. δὶ στ σατ αἰτοῦ ἐπὶ 
᾿ἴατο πὶ 9 118" ἰαπῇ πιάτιῖγα οἷ τα ]]Πτια. αιιατῃ [1- 
"ΠῚ ατατο ΠῈ ἀρρε]!ατ,ὰ 17.Δηη0 ἱποιρέσησδοντ ίοτι- 
εἶπ Οταςοπο οἷν τις αἴθ γγρέδσε εδὸ ἐν ταῖς ἐλι- 

"ἀς ἴα οἴτ, οἵα πος μοῦ αταάτοσι δὰ ἀγιηα Ἰάοηεος. το 0} 
ατι15.(Π οι! ΠΏ]. ν τάς φιτρός, 1τοπὺ ἰητορτα ὃς γα" 

χκὶ καϑεςνκα, Γίατο ἴῃ ἐρ το]. Τϊοη ,ἐ5.53. «δ 
ἀἰθόγες νοςατοαμῖ ποπάμτη ρεγιοποσιης αἀ Δηπ 

τοῤῥω ἡκών,ατᾶτο ἰοη σὲ ργοιςέξιις. Ὁ Πτάγοῖι, ἰὴ Κι ο- 
ἤφη πρόσω γιγονὼς, ϑταιις απ ἀπ η159]ἀςπὶ πη ἃ- 

ἱλικέᾳ, γοῦ μὴν ΦΧ πο ΡΒ ἀτατο ἤοτεης. οἱ ἐν χ λικέα. Ηο 
Ἰπποηςς » ἢς Δὲ ἐπ ϊηος. ἐδὺ ἐν τὸ αὐτῇ ἡλικίᾳ απ] 14 

ΟὙΠαον ἀϊα. αἱ 3 ον ἡλικίᾳ γμυαγκες. ΠπΠ]ΠοΓος ττα- 
[υτατο νι Κ ὁπιιΐ. εὶ γὸ ἡ λπεζον υξειν αἰα φορὰν αἰωὶ πό- 

τραλεῖ στιν "ἡ λέχίαγΠ 0 Ἐπῖπι ἤρογαραης ταητα 1υπι- 
7. εἰτΠταΐξπι ν  Ππππὶ (ἈΠ τῖς τεπηεάϊιπι Βα ει γαπι. 

1 ἘΔ Ίο. τροϊίσης τ ἡλικίας οἰ ΠῚ ατατο ῬτοςοΙΤοτίτ, 
ἔχ ςρατεύεϑει, ΗΠ οτοίοτ. ἢ ἀπ1ΠΠτῖα: πιαταγιι5. ἦλες 

μου, Ὀο πιο [ς. πέντε μίας τίωὶ ἡ χικίαν ἔχοντες κυή (δυτοὶ 
Ὁ ἴα; ατατῖς ἀπ ΠῸ δείταης ντοτιιπι, Δυ τους]. τοῖς ἡ - 
ἑώμίω, ατατο δὲ νἸτρι5 ρταιια!οητῖριι5. ΡΊ τατεὶι. 
εὐλικίαν ἐλ ϑεῖν, ἴῃ αὐ ]ταπη ατάτοπι οἱ άοτο» ΑὙἸΠ. 
τλλ αἷς ἔμτορρῶδ εν ἡλικίαις πῷ πϑρὶ στέμου πολέμου, 1} τὶς 
δαπλλτπι Ὀς ἢ πα, ῬΤατ. ἴῃ Ῥογ οἷς. ταῖς ὑλικίαις τορέ- 

χία πρὸς αῤετίυ, Ῥ το πῖατιπι ἀϊρηῖταῖο χὰ νἱττιτῷ 
οἰτατίο ᾿ς πὶ 1 ΤΥ σατρ.Ιη οῸ γεγο ἴοςο δτιῃ, 
δτων αι! τυρὶ εἶναι ὅΠ:) Τὶ ὁ χικίαν ἀυτ πα όχεω ἕνα τα ξιὰ 
Ῥοἡλικέσυ 1δ1 ἄπ πσπιποατο φτατδοίξά ἱρίληι σοτ- 
τατος ἴσαι πηγα σῃἸ Γι ἴῃς πὶ ποσύτητει ητς ΠΠατιγα α΄ 
[Ο ἀοτηϊπο δὸ ἡλίκος, ο Ζιαπτιις πς οὐ ἀςῖρ]- 

τ Π10.. ἰδὲ παίδαν εἰ γωγῆς. νὴ ἐὺ παῖδας αἷτ ἐλικίαν 
“αὐείϑει δ ἀρτιά Γαςῖαη. Π|. νογάσιιτι παγγατῖο- 

σητίςη5 ΥἶγῸ 5 ΠΊΟΠΊΟΥδέ ταὶ ἡλικίας ἡμιςαδιαίοις » ὃς 
δγγία ἄτα ἀθθηϑ ἐς τοι ]] ροστὶς δι15 5 ἐλικέζω, 

178 τριηκοοτον ὑργωξέων, 
“ΠΟ Δ᾽ ΕΠ15»ΟΟδρταΠΕΙ15. 5 11 115. ἰσογοογίθυ, ΑἸ ΠΟ ΡΠ απ. 

ὐἰλικεύτου Ῥ͵ατο ὁ ἐσὸς ἡλικιώτης. ἘΤ ἸῺ ϑοηοτγιία- 
ς: δὸς ὐλικώτις ΤΡ πρῴξεων ἱς:ορία πολλ πὲς χυμαῖνε- 

91) φαυΐδιιο σοπεῖρῖτ ρα ητίσιι5 τος τρίς ροίξας 
γΟΓΙ τας ΘΠ σΟΥΓΕΠΙΡιιητ. ἈΠ Ιτα γος. τη Ῥογὶεἷς. 

Δ] Ἰΐοτε!. ἀϊσιιητιτ ἔπαττες, τ θτο 8. τ ιῖς. ἀχπαίος, 
ο 1 ςοα Ατετῖη. ΠΟ τα ἢ αιοά ΟΠΙΠηΟ 4- 

λω 

Ἑ 

απὰτη ἰσ σοης. “πιὰ τι ΡΓΟΙοδιις γ αἰνὰπι Ροτεης. 
ΠτΠῚ πη ἰτγ} Ρυμἰςίηπι. Ἱ ΠοΟΡ τι]. Ζηβ ρμης. 
ες ἴῃ ἘΡὶρ.. ἐλίκη, απ Δ ητα οἷ ἢ σεπογο ΤΌΣ πιλπ.ΡΙπ- 
Ὁ. αϑϑ ασγιδι ἧς κ ϑεουπείας ἡ λίκης πτυρούσης.. ἴων ἐκ αἰ 

᾿Ρήδιθ. ἀντ Ὡρρούπεμψε » ἉΠΠῚΠῚ ΠῚ ΑΡΉΗΙ5 ἀρ αγατιις 

ΕἸ ε τ, αιῖς πὶ ἐχ τοις Νεγοηῖς αὐ τρῆππι ταϊ πῆς 
Ἄλῖκον. ΟΠ ΔΉ ΓΙΙ ΠῚ. 5 η ΓΟ ροτ ογα ἀπ 1 γα ητί δ)  πισαπ. 

ἴσιπα ἴῃ τη οάτιπ. Βιιἀ.1η ορτε, ροῖεν. ϑαυ- 
{πὶ Ζιαητιδι. Τα ΠΟ Ἐ πόδι οϑϑᾳτρεσβ, ταῦτα ὃ 
συμφεροντα ἐδὺ κε: πευεφχθαι τὴ πόλει. ΠΣ 1ΟἾ ΓΕ ὃς 

ΡΓῸ οοάςει,14 εἰς πιαχῖπιὸ. ϑαυμασία ἡλίκα, ροτ- 
Πάα. ἡλίκα Κρ ταὶ διαφοραὶ αιϊὰπι ἤπητ ἀϊπεγ.  ο- 
ἀγειϑτὲ ποραῇ λιϑυξ. Ὁ. υήμῳ Θ. αὐτὰ φεφ εἴρηκα 8 - 

Ξ ΠΟΤ 5» παρ ρταρ τ χ τ, ποίαη. ἡλίκος 9 ΑἸ] υμαπίο 
Ὁ ἡλικεώτης» ΑΠΤΙΡἤΉ ΘΙ Ἰητογάι αὐ Τἀς πὶ ναἷςττ.. αοή 
ΠΠΣντ Δριια ΤΠ Θοςτ.14Υ].2, ἡ ἐλίκα, πρύμο τα ποιεῖν 
πόζα ἤλςετοῖ. 

τά ΠΟΙΙ5. 401 [15 φταῖς, ΑΡ01].5. Αὐροπαιιτιαρέ- 
τ. ΑΥ ΠἸΟΡ .νεφ. ἐμοὶ εἷβ ὦ αἶϑρες ἥλικες δοκεῖ λέγειν 

ἥλιξι μὴρ γὸ ἡλίκα; αἰ μευΐοότει καλὸν κὶ δέ χαιόν ποὺ φησο- 

τ. Μαίςι] ργοάιιςῖτ ροίξεγιοτεπὶ πατιγὰ 4 Ζαὰ [1, 

᾿ἐχροίτιις. ἡλιοζόλοις τόποις 9 [Οςἷ5 501 ἘΧΡΟΙ͂ΤΙ5» 
ἄς σι ρΙΆης. ᾿ ; 

δ ἡ ἡ ΓΟ Π1ς ξογπιαῖτι μαθοπε 5 [ΟἿ Ὁ ΠηΊ1 15 ΓΆΠῸ ἀς 

, ὝΣΙΝΑΙ 
Ηὐλιοειδῳς, Ἰηἤατ [Ὁ] ἷς Τβοορὶ. 
Ηλλιονᾳῆς. Ὠ]οἰςοτ. ὄςρακον χιοκαΐς, ἸπΓΟἱατιιπη 
Ἡ λιοχαϊαφαιιπι ἀσσοπάίτητ 50]. οἱ ἱποα!οἰσὶς αἰξιις 50 ]1ς, ΠΤ ζοῦτ; 

ἄς Ζοηο. ἔχαιρε δύ φασι σύκοις χλωρεῖς "κ ἡκιοκαΐα, 
Ἠλλιοχοίαινίθν Ἀεὶ νεγθιιῃγνο]ατῖς ἔογπαχ ῬΠαΐο ΒΟ Ποςαπχίπις, ΕΠ 

« Διτοῖτι ΤΟ]αγ 6 νὰρ τα τι πὴ ἢ ἀρτῖςο Ιοςο ἤειιπη,αα 5015 ςαϊο 
τοῖῖ ΟΧΟΙΡΙ σἀμε τ, Βι 4,1 Ῥαηά, ἰξοπι ἡλιονόν τ. ΓΟ] τὶς ςαπιὴ 
Ἠα59ΓΟςιις οἱϊ σοποαπηογατες Γοῖη5 501] ΟΧΡΟΙ τα. ΓΤ. Ποῦ 
ἴη ορι ἢ, . 

Η΄λιοκ αὐἰϑεερρς (Οἱ ατὶς (ςαξαβοιις Ὑ ογτι] ποὴ ἴς ιῖῖ ἃ ΝΊρί ἀϊο Ται- 
σδητις ν οσατιγοίςα ἀμ ὦ ἤπιο ἱπροητος ΡΊ]ὰς ἰοῦ τς ρΡεάθας 
νΟ]πιτατ οὐ άαιις κεπρεηὺν ἀϊέξιις αἱ ΗἸρροστατ. Αἰοχαη. Ττα]- 
Ἰταητις5»ὦ ἡλιοκ αὐϑαρίθ. Βεραπευει εὐὺ τεταρτεΐζοντας. [Ωγ οι]ς αιὰ 
ΡΠ Π]ὰς νοἱμῖς φιαγταηα ἰαδοταιτος ζαγας, Ρ]1η.} τις ρ.28,ς 1]. 
30.(ἀρ.11.1 ιατταπὶς πησάτοίηα οἰ Ἰπῖος αἰ 1] ΡΟΙΠΠοττ μα Ὁ- 
τοῖπ Ρ᾽λγα Θοσιιπι ΓοΠγ 1 ῬΟΠΟΠΊΙ5 » “σάτα ΠΟΙ ΠῚ 4αι ρας 
ν ΟΠ τορτορτογ μαπς ΑΑ᾽ σγρτὶ ππάρηα ρατ5 [ξαγδῦςος ἰητογ πιι- 
πιῖπα ζο] τ »σαγίοία ΑΡΙοιῖς ἱπτογργογατιοης» τα ςΟΠ ΠΠρίτίο- 
Ἰὶς οροτιπι ΠηΜ] τι ἀϊπεπι ἢιιῖς αη πα]! οὔτε . δά ὀχουία πέος 
Βεπεὶς [πα τίτι!5. Α τ το τ. } 1 ||]. τις 19. αἱ 8. καύϑεερρι ζω κυλίεσι κόΞ 
«ρον ἐν παλΐτῃ φωλόυεσι τε Τἶ χα μλθα, καὶ ἐντίκτουσε σκώληκας, οἷ ὧν γί- 
γυγται καϊϑειρρι. Ἰὰς Επις.εὐδὲ οὐοα σκδυῆς ὄυαγγιλ.Ἐτ (οπιπιςα: 

, Αὐπξορ ιν ἴῃ Ρᾶςο. 
Ἡ χιόκεμυς(θ. )δ 50] οΧ τιι59(Οἴλτιις ὃς Γν ἀογατειθ. ΕΠ η: 
Ἡ λιομανης»οἰςα 4.» ατοα 50]. σαιιάσατ, Ξε. 
Ἡ λιίξυ νυ δ) 50] αἱὸς ϑείας κα υξαζοίογθ., ΠοΠοά 1 ΤΒΘορ, ὕλιοι, (ΟἿ ς5,ς:2 

{τ5. ΤΠπονά. : ᾿ 
Ἡ λιοειδοὶς, (Ὁ. οἱ κὶ Υ οἴατιυ!ς. 5011 Πππ] ἢ5. . 
Ἡὑλιοσκοππίθο πιϑύμαλίθν.α} ἸΠπτογρτοτῖρ. πο ΠΟ σοριῦ5,1. (ὉΠ ρας. 

δόμιιδ μου» ἰπέγαγια;, ἀιέξα φιιὸ 4 ςοἴπαϑ5 δα δο[1ς εἰιγίιαΐ οῖν 
σαπηασδε, Ὀ1οίς,1.4. 

Ἠ λιοσέρης Οἷς ΡαΙ Πα 551 Πιτα γα πσοντ ὑλιος ερὶς σκίιωὴ ἱ. σγχιαςικὴς 
δι16. 

Ηὑλιοτρόπιον δ᾽ τύ) [τὶς ποτρα (ΟΠ (Ὁ. πο! Τοτγσρίμπη. ἀτὸ σῇ ὕλιθ, 
αὐ πεέσεειννατιοι 50] 6 πὶ (δαιιάτατο!τοῖτι δο ασίαση. τῆς. Π, ἐ, 
ἐς ΗϊοΓΟΙς παῖε Ἰοαιςῃ5 9 μΦ' ὃ τίωδ ορρφίω) πολον 5 ἐκ πὰ Χ7) τίυ) 
ἐἰχεα δίνίω δπομεμιμημῆμον ἡλιοτεοπήε 

Η λιότροπον, κ᾿ τὸ, ΘΟ] ΤΊ ΠΤ. ΕἾ ἡλιοτροσπον Θ Ϊ. οἰ ροχοδεῖον, γνώμων ὅ8 
τὸ ἐν τοὶς ἡλιοτροποις ασηγγύ μήν, νος Τπι!οπὶς Απαχιπιαηάεγο ας 
τιυίταιτο 3) οἷο σκεοϑ ὅρων, [δ ἴτα σι [Ὁ] αυτππηςνᾶς Βογοίσθροπς 
ἴσαι Ἰοοιι5οῖη το ποτα αὐ [Οἱ οπὶ ἀοποιδητις νογῦτο ναϊσταπι 
Βοίςξητον ο] ρίπηιι!α ἥκῖς νπλθτα δα [Ὁ]]ς σιν ἤματι οἰγοπαρίτιιγ, 

Ἡ΄λιοδώει.50 1 ς αὐάτγ 1. ΠΠ{Ἐγα τί. 5011 οχ Ροίτιιπι οἱ᾿ 65 Αὐηζοτς! πη 
. ΟἸΜοτοογο ΣΧ πορἢ ἤς γάτο, πεταλνύεστοι ἢ τὰ οἴγαρα. ὅταν ἔτι αὐτῇ 

εἰ ποιοὶ οἱ βότρυες ὥσι, διδείσκει σε εἴζειν ποὺ ἡ λι υῶμα τα πίων πίω ὦ-. 

εανοἰπίο!ατα, ἃ σοῖς νυ τα. ΕΊδτο 8. πολιτο πολλάκις ἐχνὸς αὐὴρ πένης 
ἡλιωυδοίθο κῆρ ταχθεὶς ἐν μ(σ χ πθιέστῳ ἐσικιοτομφηκότι, ἃ δοὶς οχ- 
εἰ{τι15. 

Ἡ΄λις φαξειο ἡ οἱ ατὶς οἰατῖταϑ. 
Ηλισω, τὸ ἡλιάζω,αριν ΤῬιοίκαιᾳα, 

ΗἿ ἰσκείθ. νυ, ὁ, οἰ Δι ου 5. Αὐ το ρ μά πυκένδαλθυ, γἱάς ΡΟΠ ςοπὶ 1ἰ- 
Ὁτο ἀςεϊπιο. : 

ἨΓλιτενὴς, αἴτιις, να πέτεχ δλιτενὴς ὑψηλή... 
ὑπο μο τις: Πς ἀἸοίτητ [αταππηπηα ατῖς ΟΥ̓ ρτ 59 Ὀ]οίο, 
Ἡ λιτοερ)θο ΟΡ 5 ΠΟη Ρογάιιςῖτ 5» {εά ἴῃ τρίο ἐγυεγὰ σο] σάτα 

ορογα ἀοπείτοαιιοῖαν Εγυ ἔτατιγ ΟΡ 5. ὁ ἀποτυχὼν σα ἔργου, 514, 
ντ ϑπένεν ἡλιτοεργός. ΕΤῈ οτίαπη ἱπιργοθιι5 1π ἘΡΙΘ, 

ὅ99 
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Η λιτόμίωις. ἐτιπγά»ἱταϊτέπιις {ποπιας μα 55 κὸ κα τίω ἐγκϑου} Πε- 
{γεἶῖιις. ; ὑπ 

Ἠ λέ τόμίνν οι ἀἸσαταγ Ἰηἴλπτος ἀπτο τὸ μη ρτ5 πατίν Ο] τὶ ΕΙΙοπτος 
ἴῃ πποηίο Βοίζας Ἔχτουγιοσηξος νοσατογ 718 ΠΊ ΦῸ 5 ΠΊΔΤΟΓῸΧ- 
τεργῖτα αἶτιο οἰοσογῖσ, Εἰ οτῖαπι ορίτιοτ. Ἐαγ ἘΠ οἱ ἀριὰ Ηο- 
τοι ἀπ ἐπ 1Ππ|44., 4} Πἰσοτ ποπηι πλάταγο Ράγθιντροῖς 7: 

ἐπέ ς,ταππιοπ Πιποη δ ἀὁ [0 [ποι όεῦτις ΟΡΟ 1} πεῖ εὐϊτας 

εἤνντ Ηδτοι!ῖ ἔσται ργατιρογοῦ, 
Η΄ λιτον, ροσςάιι,, ἥμαρτον. 1 Πα} ἐκ γδ δ ἡλι ᾿ 

τω {|| ἐλυτέω. ΠοΠου, τι ΓῊΝ ἀἰϑιανάτοις μάκαρας τοὶ φλυβμτον χὰσ. 

σιν ἤλιτεγοογτξ Π ιπὰ 1 ἀφο 5 ροσοδιξ. 

Ἡλι ςαΐςσεις. 
Ἡ΄λιώδης, ἐξ. ὁ καὶ ἡ, Γαδ οαπάϊάιι5.: 
Ἠ“λιώϑέντες, 5 οἷς αἰταδλητοδ. 
Ηλίωσις τως, ἤ ἱπιίΟ]ατίο»βοτιοτ 5019, 4 
Ἡλίωται κύκλῳ, ἃ 5015 νηάίαας οἰπΒιτατ, [ 

Ηλογημῆμίθ. νούς αριτά Ὀιοηγ ἤππὶ ἐς ἀϊεππῖς ΒΌΠΙἶδι15.) ΡΓΟ ΓΖ: 

ΡΥ ΠΑ τ σ, 
Μ᾿ αποατησεν Κ, ἩΛΙΤΕΥ ΕἾ ἐλ ει- 

τοῖς νδοι Βα. 
Ηλοι ϑν,σοητα!5 ἔπη. 
Εἶκθθι,κρόσατα ἀοηίο ρυϊτι οἰ αι, ὅς οἷ τας πτοτθιι5, 60] δί βιππ 

σΊι5᾽ν 1{11Π| οου!γούιπάϊι σα} }ς ῬοΙΠ ΠΣ εἰαμο. ῬοΪΠικ 

ΗΝ 4.- ἧλος συςτυφὴ τυλώδηεν πἰὐξεφερὴς.» ὄσωχος ᾿ὐλοειδης Ιςρ
. ἫΝ 

χοειδιὶς ) ὅτι αἴωϑεν μὴρ δυριιώεται 5. αἴξ ὁ τῶ στέριο ἀπο ενοται 

μόλισα κϑρὶ τὰ ἴχνν, νας ἀρυά οαπάςιῃ πῦτο 9. ραγοπιδην ὅλῷ 

ἃ ἥλον,παθβάλ ἃ πάήαλον 9 ὃς Ἐσαίμι. ρ Αάδρ. αἰαύιτιθ οἰαισ 

ρε Προ οἰ οἰῖο ἢ λοιρκαρφία σιδυφεδς ϑλ Ἐπ Ὲ γι 400 μἰμ 
- ΝΩ ἢ 



γ7οο. Η Μ 

τοαεπῖτ. ΗΧΘέρτο οἷθα ἐπουσο,ντάς ἴῃ Λυπὸς ἃς ἀὴρ 
Η ἱλδεγοῦ δ, ΠτΟΠ άπ, 
Ἡ᾿ λό ἐτυπος οἶαιο τγαϊςέτιι5. Ν ΟΠ ητι5. 
Η λύω, μιώσω τε «ὠχα) ΟΠ ἢ 0. Αςει, 

Ἡ λτοςίαἰταιεττα ἄλλομαι 7 πλπζᾶτο 7 νι [οτὶ δἷτ ΟἈγυ(οΐουδϑ 9 ἔρις 

τῖτα. 
Ἡ᾽ λυγάζομαι 8ζ ἠλύγισμαιροσολτο ὐπχρύπω κα καὶ ὄγιτκια ζω οδιιπῖθτο, 

δαππιθτο,ςοίσιιγο, αὐρᾷ τὸ λ ύγ αὶ ἐλύγη, ΑὙ {Ὸ.ἀ4ς Α Πΐ πα, 
ἨΓλυγη "Ἵν Πα σ ΓΑ ΓΕ η ΟΡ ΓαΣ το ξξιι Πα’ λυγὴ »σκότος γα ρα] Το ν οἰ: 

(οτῖρτυι οχγτοηώϑβ ϑλυγή, 
ΕῚ ̓λυγισυβμ(θ-γυγ6 20 Ὀ(ΟΠΓάτι!ς. γηέο ἐπηλυγισοί μῆνίθ- δητίμῦ μικραὺ, ἰὰ- 
τε ἴῃ οχίριο [ογατη πον Αγ τοταῖος τοῦτο Απισηδὶ, ἀθ ἀγὰ- 
πςο. ἐπ Θ- πίω) χεῖρα - κἡὶ διὰ αὐλοῦ βλέπων ἤψετω πύῤῥω- 
ϑεν. τηληιι Δάπιοτα ἀτιτ ΠΙτι|α ἸΙοΩρ π5σογηοτ, ἄς πὶ αυΐητο εἰς 
ΒΕΠΕΥ. «ΑὩϊηι. 

Ἡλλυγισιὺς, 5, ὁ. ΟὈτοπο γατῖο 5 οὐ σιγατίο (σοῦ. ὅς οὐ σιτῖτας 
ῬΙΐη. ἀἀιιπιρτατί ουξππσκιασιμὀεγσκότος, σκιὰ. ] ΗείνοΝι. 

Ἠῤλυϑον,ν εὨ]οἱ αἱ. οἶορ, β,α Ὁ ἐλάϑονρτο ἦλθον. Οὐ]. ξ, ὲ ἐναντίον ἡλυ- 
θον Ἰκσασωννν ΘΠ ἴπ ςοηίροξξιιπι, ἔλυϑεν ἄλλῳ, ΑἸτοτὶ σοπτίοῖτ, 

Ἠ᾽ λύσι(θ..ν, 6. ΕΚ Πιις τλπὸ τϑ χύσιν μεὴ ἔχέν. Ἠλύσιον, ΕἸ ν ΠιΙΠῚ » 6] Π) 
ςαταρ]» ὃς ἱπἤι!α: ξογτιπάτογιιπι ΠΟΥ ΠΟΓΙΙΠῚ ψίγρ!, μακαρων τῆς 
στς-. Ἠείγοβ, φιὰπὲ λύσιον » ὅπου ὦ διαλύονται ἔπο ἫΝ σωμοίτων αἱ 

ψυχ . [ 
Η'λυσις "θ.. γα ἀφ ητιῖς9 ἱπρτοῖτεις ἢ ἤλυσιν ἄρϑρων πορρτιϑεῖσεε, αἴτοτος 

Ρτοπιοιιοπς ροάς5, Επτιρ14. ἔλάυστς πορεία συυύοοδς, 
Η λυσκαΐζεινν ἀφο! πᾶτε» οἤϊτπιρετς., 
Ἠΐλωκα, αἰο είν Ὁ. ἂρ αἱλίσκω: ὃς ἥλων ἀόρας εἡλωκότες ἐσ ὐτίαις αἧς 

'κρίνωσιν οἱ αρείοποι γί τι}9115. ἀΔπΊΠατΙ στ τη] 10115.(1ς6 4 σις Ατεο- 
Δρίτα τἀ Ἰςαπτ ] αταγοίιι πη δοίοπο, ἥλω πόλις. ντῸς ζαρτα 

ἐἢ. ὑἱλωυδύθι οαρειι5. ΧοπορΙ. τοῖς “Ἶα ὡροΐων κεἰ φροδεσίοις νλιουδοι, 
ἐγκαρτερεῖν διεμίανται 5 Παρ τὶ ξογηπ οἰ Ὅγιλιι ἀΠΊΟΓΟ 5 ἔϑττὶ ἀηἰ πιο 
ἔσττς Ροήϊιητ, ῬΙοΐταγ νεγὸ, ἤλωκα ὃς ἐἀλωκα, ὃς ἴῃ ἀοράφω.. ἡ - 

λον δῖ Ατεῖϊςὸ ἑαλων. Πς ἡλακὼς ὃ αλαιὰ ΑἸ Ππεη. 
ἩΪΜ Α, τος» τὸ, ἰου Ππη 1 αστ το, ΗΟ ἢ1,ΠΠ|44.ψ, δι όμει τε καὶ ἡμα- 

σιν ἐπλδυ ἀεις.οἷ. ἀκογτίσμαισιογ 5 ἥγμονες αἴ ερες» ] ἀδιτ Ργὸ ἀ- 
κοντις α΄. αἴρα τὸ ἱέγαι ἤματα Ἰααμς Πείγονν. δασέως αὖ βλύματα ἡ δὶμ 
ματαραὐκόντια. Ψψιλώς δ μέραξ,, ἡ μέρα). ἤματε σπαῦται “τσ αὐτα. χρθνον. "- 

: μαπίν δὶ ὁλῆς ἡ ἡμέραρ ἧι “ποι ἡ μεθενοὶ αὐϑυμερα, τοί. ἤματι τι, ὑκείνῃ σῇ 

καὶ μέρα ὃς ἡματι τιῇ ἢ. ἐν «αὐτῆ τῇ ἡμέρα. 

τὸ μ5Ύ "ἦν (Θογποητάτιιδ. 

Ἠ  μαϑία, ας, Ἐπιατηΐα το β] 56 18: ππης Μίασοάοηιϊα. 
Η᾽ μαϑύεις, ργὸ αμοϑόεις, σεντυς γόνα ΓΘ {{|5,α ΠΡ ογοτραχ!ὸ» μοι. γὸ 

ψάμμος. 
Ηϊ μω,(ςάςεο. 
Ἡμῳκυτὼν ἀρυά: ϑιΠ14.1 τηαπιιοτίρτο ςοά,οχ Ἡοτγοάοτ, γτο ϑὺυσ- 

φυρῶν. 1ηἶγα ἡμεκτεῖν ἃς ἡ μεκτέων, 

τὰ μην ριον, τὸν ἀοπηιςεηθηεζαγίδοιος εἴννθι ἢ Πρ ατιιν ἄγ σοητιμῚὶ 
1π ὨΠΣΠΠΊΟΘ: αὐγυρφκοπεῖον ἐμ δε πδω τὸ γύμισμα, δι 4. τς ἔοτ- 
ίδῃ σημαντιΐοτον ἰοτι απ ἄτη}. ἵπ τπδηία! ἰςτίρ. ςοά. ποι μιαδοι τ. 

Ἡϊμαρ,ατος. τὸ, ἀἶος. Οαγῇ. ἕξ, ἔχας Ὁ. ἐα ματι κῆλον ἀγινεῖ, 1 ἀ165 

Ππηριι!ος. ὃς Οὐνγ Π.ὐ, πλέομν νύκτας τε ἡμαροἰα, οἴτ,  ματο 7 ῬῸΓῪ 
ποέϊο59 ὅς 415, ἘΣ πούϊιι ὅζ ἀϊι. ὃς ἥμαρ κὶ νύκτωρ "ἀρᾷ Ἡεποά. 
ἄϊς ὃς ποέξε. ἢ μαρ ἐπ᾿ μαρ. αὐ Πατεῖ Ἐρίφταηι. ἑκα ἡμαριος 
ταὶς ἐλδύϑερρ, ἤμαρ,  θοτα εἴτα ὃς [τ ετγτας Ἡ οπλοτο ᾿ΟΡΡοηὶτ 
υβαγχαλογν δούλιον ἢ μαρ»ἱα εἴθ, (Ογετιις, Διατιις ἐν δὲ οἱ ἤμοιτει νυ- 
Σὶν ἰστείετοι ἀμφοτέρρισιν, ΟἸςσοτ. Ἐχααιας ἤρατλιπὶ [αςῖ5 οἴη τῶ- 
φοῖς ποέϊ!5. 

Ἡ μαρτυρμϑήως, πα ον τἰο τοι ορροπῖς ΡΙατο ἐρϑών, 
Η ̓ κώτιθ',ν οὗ ὁ ἡ μερινὸς, ἀλι τ ηιι5. ΕἸ ΟΠ ἃ. μέλισσαι ἡ ἀα τίω απϑιδουστ, ἡ-- 

μαπίῳ φέγγεῖ, ἀϊπιτηο Ιατλῖπ οἱ οἴ, 50] ς,᾽ὴ Ἐρίὶρ. 1Π|44.. πλεῖ α᾿ 
τοι οἵγε κλισίωὶ γῆες εἰ χαιν κὶ μείτιαι ϑρήκυϑεν ἐπ᾽ ὄυρεα πόντον ΝΣ 

σι» ὈτΟΓΡ τ καθ᾽ ἐκοίςίω κἰ μέραν,ιιοτὶ ἀἸς, Α τατιῖδ, μον ἡ μαίτι(δ. τὸ 
δι᾿ δδὴ πλέον ἔννυχίθ- κδυ,ΟἿς. ἸΝάπὶ Ὀτοιίοῦ οἴδγὰ σα]1 ἀς ρατῖς 
ν᾽ άἀοτιγ, ΔΙΆ] οσ Τουμᾶς 4ορη!ῆας ΡΟ πάςτ ὙΠ γ45. 

Ἡ μβοοτον, ρτο ἤμιαρτογ,Βογταα. ΠΙκα. ἐν μξροτες.ἐδ᾽ ἔτυχες, 
Ἡ ψεδαπὸς, οἱ], ὁ, ΠΟΙ ΈΓας.ατὶ5: 40 ἡμεῖς ἃς ἐσαφίθ', ἱοά [ὉΤππὶ ὃς τοῦ 

ΓΑΠῚ Πρηιῆςατ, ΑΛ ΟΡ. ὁ δηριὗ χαρακτὸρ με ΠΣ ΟΝ; ῥμμάτων,). 
᾿ ἐμέτερρς. [τοτῃ ἡ μεδακσων. ἰδίων, ἢ γχώθλων το δύνων. 

τὰ (ἰθανΒαΐπιισ, εἰ ἠάϑα, δες ἢ α ΠΟ πτι55..2.3. Ν]αττνν Β] Ἰοριιης 411) 
ἡωῖνηρτο φοάςσιπ, . . 

Η  μείωγ,οτο ἡ μῆν, ροοτῖς. ἐπ᾽ ἡμέων αὐτέων οἱ κεωυῖν. Πα οἴτοπλις ΓΕ πιο 
ταὶ Ὁ 1115. Πογοῴοτ. 

Η  μεκτέων, ἴῃ ἰοχῖςο ΕΠ ογοάοῖθο ὌΧ ροη.δυσφορών ςρτὸ ογοηϑιντ ὃί 

ΘΟ πὰς Το η65 ἡ κεκτέων ἀΐςοτο τγαά τ ρτῸ δυσφορών, ὃς (ἀπης 
τατῖπις ἱτί ἐς. ἐμεκτεῖν οχ οοάεπι Ἡοτοάότο δξοτς Ῥτο Ἰηάϊ- 
ΓΙ ἢ 

Ἡ αξλυκα, σοητοπΊρ ἢ. 
Η “εληρήνως, ἱπσατΊ οἰ, ἢ πορ]ρδητοτοῤαϑύ; μως. 
Ημελλον ὍΡτὸ ἐμέρλον, Ηοἤοι ὅπλ ότατον πτρίδων δ μεῦλε τεκδάϑει. 
Η᾿ μὰ οηϊη το ΡΟοτίςαυΡΙῸ δι: μεῖς τοίρομάοι ηἡδὲέ, Οαγη:: τ 

ἐτράφεν ἡ δ᾽ ἐγζώοντο. 

Ηἰ μϑρνρτο ἢ ἢ, μιυὼςὰ ἰατεϊαγαπάο, ΡΟ ]]οι. 5, ἐπ ώμοσαν ἥ νῆν αῤήξειν 
αν ὅλοις, 

Η᾽ “ν θοτἱοὸ ἰαϊηπεις. εταπιιιτ,οϊο, Αδγοτ: φ}.27. αὐτὶ 

ὁ πορϑενον δυᾶνινς] εἰ ἐιόμαι ποῦ. λὰ "Ὁ προπῆ: αιοά δὴ 

Η Γυῖμ, "Πρ αντιιισο ει} ΠΣ: Ὁ Ῥτὸ ἀειμί, ΡΊΙατο 1.1. «ἀς ον. ΟῚ 

Ἡἱ μἄρθ-. [κἀςηβτήμ μᾶλθ: αατοπι. [Πρ πη ἢι5 . ὁ Σ μένα 

Η ΠΡ ἀπ τ θυ ἡμέρας εὐ ἀτα!παττιις, ἢ 

οτιτ. ἴῃ ΓΠαγπιας. Οἷς με τώλανναν αὐγῇ γιωναγεὰς ἔϑηκε, 

νῖ «σαρὴ μϑυ» αὐτὶ αὖ παρεῖναι. 

εἰς ἦῷ πολεμφῦρχ,. [ἄς ᾿σ1 ον, αλν, ὁμεῖς αὐ αἴρα, Ξ 
τε εἰγοῦλιι5. ΔΩΠΟΡ μη. τὴ ΡῚ ἐπιτο, ἔσεειται ρὸς τὸ τέμδυ 

ϑεοεῖ:ν 9] ἸΏτοΓΡΓ. τὸ δ᾽ λυ αντὶ πῷ ὁ πορδιυ εῖθα, Ραιτο ἐἰ 
ἔωνορ!οσπαῖπο κ(,ι στῖρτοί. ἊἝ 

υδθ- 

αἷ ἡμεροςη ἸΝογ ἑπατηο Ρ]μτα]] ἡμερογρσιιπη ἀςοδηζι 
τεροπα τλπηανντ ἄοοςς σαζα 1.5.Ογβηι. ἡμέρᾳ πολ 
τὰς ὃς τε μη ριὶς πγεἱτιιπτιν [4ς Ἰητοτρτ. εἱ μέρη γγύετο, ἢ 
ἐπεὶ ἡ μιίρᾳ εγλύετο, ν Οἱ αΠΠπχ ττ,αῦ ἡμέρας ἱπτογαα. ἡ 
ἴπος οτταᾶ. ἡμέρας ἐκεῖς »εγηπουλάίο, Ῥίατο ἴῃ Αροΐορ' 
μέραις αὐεὶ αξετῆς εδὸ λόγϑῖς ποιεῖ ὅτι! . Ρεῦ Παριίος ἀϊε; 

ἀπϊετοτου ἡμέμας ἑκάσυς φύεῶτι ιοτιά ς παίει, ΡΙατο 
“ἦν ς ἄσεων φυό μέρη ἐχάςης ἡμέρας διαφοςχί, τέρας τ ἡμέ 

χα οουτο τ. ὄυϑιις ἡ μέρας» ΟἠτΙπιὸ [σε ΡΥῖππα, κεραὴ 
δέκα μίωρας κύει, ἔεττ ντεγιπὶ ἀεροιη πιδηΐος ΟΧΟΟΡ 
ἀϊεδιι5. Ααλ.9. ἈΡΉΝ ἐπὶ αὐχἢ ἡμερών εἰς ἡ μέρας, [απο 
«14.1.1. ἐρ. ἡμερων"τρκὼν συτία. αὐείβαγνεν οἷξ ἡμερων ἰδ 

ν.δζ 2.10 τ. ορ. ἀείτεηάοθατ {τατιιτῖς ἀΐεθιι5. ϑυσία, 
ποῖα [Ὁ] ηῖ 5. δ 1(ς πη ςἀρ.2. δὲ ἡμερῶν εἰσπιλϑεῖν ἐς 
οτΐα Δεατῇ ἱμέρα ἢ τρὸ ἕγδεχο καλόμδων ρέων, ἶιὶ Ραιτ ει 
μα ἡμέρῃ πὰ δδπέσῃ, ἐμ Ππισῖς Ἔχ οσσιιτη, ὥᾳ ἡ μέρα, 
Τλμιογ ἃ. ἐ ὧν ἡμέρᾳ καὶ δὲ μέρας, Ἰιτοτά: 1. αἱ Πμ15. 
ἀϊχιν ΑἸεχαμά Αρμγοι. 10... τοδί πη. «υαῇς, 69. 
νίάουο: γι ταπιοῃ ΡΟ εοάειη ἀϊοΐτιν ἡμέρου ὁρᾶν. 
οἷα νοτίω) τήμερον ἡ μέραν ἀϊριιης Οτα οἱ αὐαὶ τῷ σήμερον, 
ῬΓῸ Βοάϊςος (ἰς. Βοάϊετπο εἰς. Τιπατοῇ. τὴ κἱ πιήμερο 
ψη, φος πολλίκυ εἰσφαλχειδυ τὴ πόλει Χατεις ἡδεῖ, Τοπιοίε 

ρὸν ἡμέρας καὶ γέγονε πόλεμος, πίω) γυέϑλιον ἡμέρου ὦ ἔγιδϑαι ἐν 
ἘΡσυττις ΄ῃ Τοϊαπιεηγο, ἄϊεπ παταϊοπὶ ἄξδετε 41: οἵ ὶ 

ςοτ, ἐς ΕἸηιΐεξ. ἴθ οι ἴῃ ἘΡ ΠῈ. τίωΣ μακαρίαν ἄγοντες 
τες ἡμέραν πὰ Ὁ οἰνοἰάςηι (ἀφ δ᾽ Ἃοπι, απι, ἀβέτοπιι 

δὲ εὐθμάςηπ Ππργεμλιτι 4ιοπι. σπεέτίω ἡμέραν ἀυτί 
τοττῖο υὰπι νοπογατ ἄϊς, ἈΠ ΘΆτΊη τ, ΠΡΈΝΟΝ 1.8, 
φεραιέιθα, ΠΕ πιο ἴῃ 1ΠΠ1ο κί το σιιβ. τὰς ὅποίσας μέρ 

ὅδιον, Χ ΘΠΟΡ ἢ. ἡμέραν ἄγειν»ἱητοτγάπι ἐς οτούίάσοαι 
συχείζω,ρετ ἀϊοπὶ ἡ] οί, Τ Βιιον ἃ. τί, ἡ ἐρέω ζᾷνς. 
ὉΠΟΓΟΡΟΓ ἀϊο5 ν ΠΟ ΘΡ]ατο 4ε Γευ. ἡμέ ἐραν εἰς ἐμῆας 
Φυχίω, ιιοτία!ε ἀῃ πηι πΊ ογ ποία, Ῥοῖταν Αροϊὲ.ς, δ, 
δύο ἡμέραεγ ρει δ᾽ ἀιιιτη. Τ Βιιον 4. ρὸς ἡμέρθο αι 
ἡμέραν παῤ ἡμέρων» αἰ τογηΐ5 ἀἰοθιι5. σοί. τὴ Νεαίρα 
απεφήνομτο, ὅτοι ἐγέ μεινδρ αὐτλητέω: υὐὸ αὐϑρωπον 

γεΐνω “ἢ ἐχατέρῳ ἐμὲ ἐρὸω παῤ ἡ μέρανρι Ο Δι τγατι τ 

Ἰῖεγοπι ἡ]! 4οτη [ἰρογαπι εἰς, ῖπ νετίαίσιις γονὸς 
Αἰτογη 15 ἀἰςθιις βαζαγανη. Ῥατὶας αὐ ΒΕ οΠ1,14. ὃς 
ρὸν ποιῤ ἡμέραν, ὃς 2 κε ίνει πᾶσὰν ἡμέραις ἰτοτποϑ 

Ῥιοῖτατ ἃς παῤ ἡμεέρον ταρτιτποντ παρ ἔτοο ἡ αἰδὰ 
ἡμέραν ζώντες οἱ διόσκαροι ἀϊεὶὶ ΠιητοἹ ἑ ἐχερύμεροι,ντ πὶ 
ῬοΙ νυ. αἰϑκὶ 2 μίαν εἱμιέραν ποὸὶ μδὺ ἡγεῖται εἶθ ςρατοπέα ν 
παλιν ἕπεται» αἰτουηἷς ἀπτο πα ἀ] δας οαράοπα ἰορ ἴοι 
ἃς [Ὀαιμιηιιν, 1 οἴτιις οεἴαμι «δῷ μίδυ,νἸάς αἴ. 
{δπεέλιις. τὸ γραειτρρώτη γμέραγρτιια φτατὶς τοῦηρε 
Ἀπιοτοτγὶς. τῇ γὸ τρώτῃ ἡμέρα μεμνὴ ὅϑοι μὴ ἐδὲν οἵ 
πάντα δι ἀς Γξηίουΐθιις Ἰοαιιοηϑ αἰ φιλέζωοι ἡ μοι 
παία ἡμέραν Ἔγο πη 5 ατατὶς τεπηρουίθιι5.. ; 

Η  νερδίω,ἀϊεπι ἀπιςο, Χ οη.ΡΟΙΠχ ἀπ 1. τὸ δὲ ὅλης τὶ 
Η ἡ ἀν δ δὴ “Ἷ βαναύσων ἀἸχὶς Ῥίατο, ὡϑὸς «ὦ Υ 

Η ̓ μερόύομαιομ. ϑύσυμαιγπο ϑυμα)κάτιςο ἀἰεπι:)ροπιαθίο, 
Ημερέων δὲν δρέων τ θοτιῖπι γι ξἘ} βογάτιιι, Ἐ]ογοάοῦ 
Ηλμερήσιον»ε γτὸ ΤΠ ΘΓΟΟς ἀϊπτηα, ἀἸα τίη}; δι. 
Ημερήσιος, ἱκ, ὁ, ἀτπΓΠτι5οὐκερησίας ὁδοῦ μῆκος, ΑΥἸ ΠῚ 

δὲν ἑχάςίω αὐ ἢ Ππρυϊοτιπι ἀϊογαπι Ἶτεν ξμοϊοπά 
ἡμερυσίν ὁδὸς, ἀἸεὶ ἰτο το ἀδιη, ἡμερήσιος δρόμος ἠλίκ 
σίδμ ζοιων ἔχ, υἱεῖς γΠῚΠΠῚ ἄϊειη, ῬΙατατ ἕλη ΡΟΙ τ. ἡ 
1(Οοτατοϑ. τὸ οἱ ἐ ὑφ ἐχοίς τὴ μέ; ρα γιγνόυυον ν οὐαζ "δ 
ἀγὸς γ᾽ Ἵμερὴ 'σιον., τὸ 2. διὶ ὅλος ἡμέρας ὠρᾷττό μῆνον πὰς 
αανηβέρμων, ᾽ 1. 

Η νερία, ὃς Ποτὲ ἀμερία,ρτο "'μέρα. φορά τς ἴῃ Αἴ 

λακτο . μερίας γυξ "δὲ βαξοεγ τα το εῆια ἃς ἀοίοΥ 

ἀπιογίᾳ ἔπτ ὰ 463 
Η ὑμερίδ ἡςχέος: ὁ κὶ Ἡ νυ θαημ8. . 

Ηΐμε εἰδεογ,ν οτύναάτος Δ. 

Η μερανος. » ΠηοΥτα] ς.. τογγοήϊι5. φυλακηὶ ἡμεθῦν ἐν ἀϊασπι ἢ 
ΠΕΠῈ ῬΠατΑτο ἴῃ Ὁ 11ο. "μεριὰ ὲ ζὠα τὼ πᾶσι 
καϑ' 'μέραν. " 

Η ἡμέξεξθ. ἀϊατημ5το ροτατίμι.ν ὅς πὶ ἡἱ μέφιοι μοπείποϑ αἰδι! 
Ἐριιρταπηπι,ψόυς αὐ δαίμονες εἰ μιρίων, δε 1.1. ἐδ] ὀλίγων Φε ἢ 



τἂν 

δυ Η ὩΣ Μ ἱ 

ὧν ἔτυχερὶη ἘΡΊσταπιπι. πα ποτ {πὸ αἰοοῖεις ον, 
ις ἀταταιτηϊτατοπὶ ἃς τπογαίην νἱμέρκ- πλοῦς, οι. 

αὐ σατο. ' 
ΟΝ τῖ5» ἀμπελθ', ἴοι τὸ ἡ μερίσαι τὸ «ἥν αἰδρώσσων γῆ Θ-. ἡ - 

εἷς Ηοίγ εἰν.) μεπελίθ: ἀπὸ σὴ οἰξημιερφειύ ἡμοῖφγν)  κνίσος, 
γόνί δα καὶ ἐλαίαν. Ἡοπχοιις Οὐγ1].ε. τεταύυςο αὐροὶ 

γφυρρῖο Ἡ᾿ μερὲς ἡ δώωρα,τεϑήλει ὃ σαφυλῇσι, τογρτ. ἀμ- 
ϑγας ὁλ ἐμ πὶ ἀγρίας, Ἐτ Αἰ το ρ μα. ἴῃ Ασμαγη ἡ μεράσδὸς 

τι ἄγχατος ἀμπέλε. Ηἱ μερὶ οἷτῷ ἤρεςῖος το σοσ 5. Π ΟΠ 5 ]1 
6 [Ρ.6.ἡμερϑόνις,ι [8109 ΕἸ οἰ οἰνῖο. Προ γα τ. το. 

δ ν αὲ γλυκείας  βαλα οις) φέρρυσαν οὶ μἷν ἡμερίσα, χοιλοιῦ.- 

αἱ ἴῃ ἀΐεπν νἰιῖτ. Ηος ποπηίης νοςατιις ες Ὀίορο- 
τ ατιῸ ἀιιοτ!αϊς νεἰςογοτιν ἃ αιιοιιὶς πιθηάςα- 

᾿βι(δ.οἱηἴς νι Θοηιι»ν ἑὰς ἐφήμερος. 
τοτὰ ἀϊὸ σαγγεγθν ΓἤοἸο ἔιιηρΡ1 σατο τῖς. 

γπιὶς σαγίΟ τ. δ [15 ΘΡΊτΒοτιτα Ὀο ατῖιις, Ατ τοτεὶ, 
ὑμερφοῖ οϑιμοι κ᾿ σκοποὶ νὸ αἿγγελίοιφ ορφιγ. δὺς. τὰ ουςιτγ- 

Ὀγάτογο 5) Π 1101} ἃς Ππατοτοβιίο τόσ Ρογία σιν, ἰο- 
οσδδό μος Νὴ τῦτο μελετῆ 5 τας Πα ϑῆδιπι ορόγαμι ἔχλᾶι- 

ἄἀοτ. ' 
βοςΐος ΖΠογοιι5ν 14ς ἡ μερές,, 
ἀωρίη ἘρΊΡΤιν ἐν Βεπιεηὸ ἤοτρηϑι 
(υταριια ὙΠοορ γαβιιμι, εἰν οἢ. δι ἀάπισιις {ον} ]- 
ἡ μεροκαλλὶς ἢδθοῖ σοάοχ Ὠϊοίςοτιά. ΡΙτΩ1}. Βεπιογο- 

ηἷ εἰ μεργκοίλχοις ῥίζα ) {Πππ||πὶ εἴτ ἀρτεῖϊτο, οι ἃς Ἴἢ 

ἢ: ΞΟρ τα ίτις οδῖγον ἀἰχὶς Π|5. ἢ. 6.ςἀρ.1.ὀλίγον γὸ 
το διωῖρ γ, Ξδδΐ ἐν τοῖς --εφανωτικοῖς ὅδιν 9 δὴ ῥοδιωγια οἱων εἰ) 

᾿εάκος ἡμερεκϑιλὲς, οχ 410 ΓΠΙηῖπς Π|. 21. σαρ.το, 
ἰἴο σοτομαητ Ιοιιῖς Ποϑ»απηαγας ει. ΠοιΠογοςα ] 65. 
ασπι Π1Π|α τάτίους νεστίτ τἄοαι ΡΊΙΗἾλ15 [1.5 τ. παρ. 
Βουσπογοςα ]ες ρα ΠἸάνιπ ὁ νἸγ 41. ὅς. 116 ἔο πτῖτα 

πὶ οὐογατασπι αἴης δι 50 (4 πη. ]οἰςοτίάος ΠὉ. 
τα πὶ χεαναὐϑεμονί ηαΣ νΟχ οτῖαπ ἀρι ΗΠρροοτγα- 
ραν ϑὲς, ἡ κρίνον γεκον ἀἰςὶ ρεοά!άιτ, "ΡΠ ιις σαι!]ς 
{ῆς ὃς ἔο τὰ αι Πωτ σο]οτὶς ρούγαςεῖ, τοτηὶς αλια- 
ΠΠΡΊΠς ἴσα ρι5 [1ΠΠ||ς εὶς οΠ οτο θη ιι551}} αιιο 6; 
ἰὴ Παιτα οὑπὶ ἐς Β᾽ Γου]τ 9 αυιῖθιις ἰμΠτ ἐπιρυϊπηὶς ο- 
" οοἰοσυγααίχηϊιο σγαπά 15 θα} 1 Ππλ1}15. Ἐτία πὴ ἦμε- 

ποηἷς νοοα θα ητον Εἰ [π5 ἀπτ ἰσπηπαίοιπι. ῬΕΙΠΙ ΠΟΙ 
ΟΥΟΠῚ ὁ 1115 ν ἤ]5 ἴῃ ἰβογὶς. 9 ντ ἀπτποτ οἱξ ἀπτάιιιις 
15 ΤΒεοάοτιις Ῥαπάροηος 9 δὲ Ηςε δ ο ιις απ] ἐρίν 
ὦ οΧροπῖς ἐς πα νοςε επΐπη ἵτα ρου! 4:τ Ηςείν. 

κἐς 1 ασορίμων αὐϑ'Θ- καὶ -εφενωμο οἱ ὃ ἐρίε βάμμα φοινι- 

) αἰϑίθ- ωρὲς μίαν καὶ μέραν ἀπ ρίοι ζο». οἱ ἢ Ὁ ναῤκιασον Θυταϊίω. 
ἀϊο ἀοτπαίςης, ὅς ηοέξε ν᾽ σα π59 τ. ΕἸ ἢ ὁ ἡ. ἐν ἔρις, 

ἡμερόκοιτος αὐὴρ ὅπο χούμαϑ' ἔλαται, ΕΠ ὃς Ρτ[ςὲς οἴτ5 ποὸ- 
διηδιρποςα Ἐταίτηο. 

ἀρρατατο νοὶ] τοσοηίοτε αι! ἀϊεῦιις πη ΡῈ Π5. 20 - 
να Ρῆς 

τς " 
τὸ ας πφαΓ ΠῚ, 
το ἀ16 5.) μερφλογεῖν ἃν δόνον ΠΡ Ὁ] Οὐτπη ἀ!ΟΓ ΠΑ 
ΓΑτΊ ΟΠ ΟΠῚ 1ηἴγον Ἡεγούος. 4. 

᾿πγπα ταν Ὁ) 41 Γη 115 ἴευ που πος εἰϊ 5 αιτοῖπὶ ΥἹΧ 1Π 

ΟΖ: ἄς πιεπί ἀϊατίατη, ἐφημερὶς, ἔχειν ΓΊΌτοατοΒ ἴῃ 
μερφλογία διαϑεσις γχἡ δεύρϑωσις “ αὐϑὰὶ ἢ χα!ρον αὐωικα- 

ἴσοι χαρλέντως»δς 424. εἰγο Π.ετίατη μέρος τὶ τῆν 

τ το, ἸΠτογοαροο το πιροτῖς {41εἰ ὃς πο ξ!15. ΒΑΠ].ἴπ ο- 
ποέξξις ἐρδτίμπη. ἐγήύετο οἱ ἐσστεα»έγίρετο ρωὶ ἡμέρᾳ 

» 1 ΠΘῈ1Γ. 

δτιτα τεάάο. 
ἤιει ορῷ Ὁ. πη] τὶς. Ττοιτὶ [ἀτίτ1591π σΠ{τ|5 πᾶ 

ἀσιι59 οἴ ςαΓ. ἥμερος ΟΡῬΟΠίταγ ἀγρίων Ἰσιιητ ἀπτο πα 
ἰς ἔεγος, γ1γσ. 5. Οςοσγρῖς. πιέξίαιις ἔετος πιο ]- 
ο ἥμερος ἐλ αοἴατιια οἱ οα.ὕμερος μούσας τη τὶς Πγι{. 

"5 ἦῃ ἜΡΥΜΑ ἥ μερχοεἰςιιτος ὃς παι τιςτα αηϊ πῃ - 
ὈΡΡομπιπτιιν ἄγρια ζωα.Ἰ( οἵς ἔοτα;, Ετ τὰ ἡμέρα ῥυ- 
θαπαηνπας ἡμέρως. Α ἀπ εΥ.ΡΙΔοΙαὸ, ΟἸινν(οἰζοπι, 
ἐξ ἐκετηρίαν Ὡροστείγρντας. ἥμερῳ δὲν ὄρεα» ἔς Ἰ σας τς 

τοίοτ. ἥμερος κρόκος. [ἈτΊυτ1ΠῈ σΓΟ οι... ἥμέρρν εἰγέλαι» 
οἵδ ἥμερα ϑολλω,Ἰπ ΕΡΊ οτᾶ. πουτοηα ροπιὰ ἔογου 

ἐρώτα ταὶ ὁ δο].ν ἴᾶ» ῬΊ ας ἀ1Ππλα».Ρ[ατ. Γςρ. 
Ὀρριἀυίτιπη Πιις Ιοςιις ἴῃ ΗΤ ρα ἴα, σῖγα. 
δ ρεςυίατοτ ἀϊπτηιι5. ἡ μεροσκόποι, οἱ ἐν ἡμέρᾳ φρευ- 

τ ΠΠΟρἢδηΐς Τητοτρτ. ἵπ {Ππ||| ᾿π Αἰ}. λαϑιὼν κολογοιὲ 
ἱμερησκόποις. ΧΟ ΠΟΡΙΝ. ἑγλίω, κατιδὼν 3 ὁ ἧϊσ αϑμυαίων με 

ἢ τε τοῖς ςρατηγρίς, ; 

ὑτος. ἡ τη Δ η ΠΙοτι!ἀουπτοογατί οἱ πατιτας ἶαΖ. ᾽ 
τόγάίι οθογγαης. ΒΔΠ]. χες ἐν τῷ σκότει ταὶ γυκτερφβια 

οθαητ δὴ σογοπαπιεητα ἢ οὐ τἀ. «δξὶ ςεφανωμώτων Ὁ 

ΘΠΟΕΙ1ς πι πιοτανοον οἱ Ῥοῦῖτις ᾿4επι 41 ὑμερρολο- 

ΗΜ γϑι 
οἡδνγὲν τῷῇ φωτὶ το ἡ μερῤφοιτα. 

Η μερέφων 9. ἀϊοπὶ ᾿πο!αμηὰης ἔστι ν οσδης 1, [σοχη 46 Θ411ο ρμα]- 
Ἰηπάςοο ἀϊξλιπι ἃ δἰ πιοηϊάς ἀριιά Ατμοηαῖμτι "πο ποπουῇο 
αὖ Οἱ 4. [υςῖς Ῥγασατιητῖις αἰος, 

- ͵ , ι- . . 

Ημερήω μιώσωγπ,ὠκαν πα η ἤις ας ον ἰασουοϊ οι το, Αςοαίατίιιο ἐπ 
σἰτυτιν πᾶς ἡ μερωσαι ρΓΟ ἐνααιδιόσαι, Ετ ἀριιά Τ]ιοορβγαίταπι 
Ἰηπον.ΡΙδρταγ ἶδτο Γοςιιμάο,οαρίτο τοστῖο, ἡμερρύμμα δένώρα, 
ἁτθογοβ πιδηζςξαξλς οἰτιιγα ἐμερρωῶ Ἰηαυῖς ᾿τατοα σοξοτςη- 
τε Ηείγομι. πὸ τίω) γίνε εἴξημερριωῦ καὶ ἐργάζεῶτα « τιϑέασι ἢ καϑόχου 
πὶ τῷ γεωργεῖν τίμὴ χέξιν, 

πδ ἢ ΟΣ ; 
Ηἰ μφώμφ γα πορ τὸ τη 15 τίου Τ Προ Πγαίτιις ΠΡ τὸ αιΐητο ἄς φαιι9 

Ρἰαπταγ. ; 
Ἡ μερωρ εἴν» πτογ πὶ στοά ῖτο, ἡ μεροφυλακεῖν, διι14, 

ἢ Β΄ μέρωσις ἐως55}5 ΤΠ]τΊ βάτο 5 πιδῃζιοτιάο . ἀιαῇ εἰςσαιτατῖο. Τ οΟ 
ῬἈαγαίν. ιΠπον.Πθ τὸ τογτιουσαρὶτς τουτί. τὸ γδ μὰ πορόσδεχό μῆμην 
ἡ μέρωσιν ὡσπἷρ ἐν τοῖς ζώοις «ἦτο ἄγριον τῇ φύσει; αμοά πείολε πιλα- 

Ἶ [ἀείςοτς νοἱ πα πε ἤοιὶ. 
Η μέζορτο λμβυγογαμ}115. οτὶςὸ, 
Η᾽ μέτερίθ-, 56. ΒΟΙΤΟΥ, ἡμέτερον σδῈ κελοίμίων ἔρχεῶτῃ ἀἸςίτατ Θάγς 

ὄνΡτο εἰς τἡ μέτερρν οἶκον. ἀοιηιιπὶ ΠΟΙ γαππ. μέτερόν δὲ μρλεῖν᾽, ἴα 
ποίζγαιη ἀομλιπὴ νοπἶτο » ΑΡΟ]Π]οπίας ἈΠοά. Οταοὶ τὸ ἡμέτε- 
Θὴν ἀἰουιητο ΠΟ βυνῦ τὸ ἐμὸν, ὃὲ τὸ κατ᾽ ἐμὲ ΑΡΟ]]ΟΠΐμ51. Δά Κ οΠ:, 
αὐτὶ πὸ ἐγώ. ῬΙατο ἀς ΤΠ ριραι Πθτὸ [δοιπο 5 τὰ μῆδ τοίνωωυ. υἱμέ-ι 

᾿τερᾷ 5 ἀκουειν εἷς ἔοικεν ἕτοιμα αὐ εἰ»: τὰ 4) ἐμὰ 9 βέχεδδει εδὸὲ » ἔποις 

μια. δια ὅτ ἢ). 8 πταίὺ ῥάδια, ΝΟ 5 4υϊάςπι 1ρ τιν διιάϊτς υντ γῖς 
ἄδτιιτ 5 ραχάτι Σ660 ἁπτοῆη ν 6 }}ς αυϊΐάεπη Ρτογηρτιις 9 (εά πὸπ 
Ῥετίπις ρος [μο}}15. Θα]οη.9. Τ᾿ μόγαρειιτ. «ἤὺ μοὶ οιωῦ πολλοιὲ 
ἿΘ ἰαπρων , ἐδὲν ϑιώμας ὃν ἀμελήσαντας δες χους οδ΄. δοξοσοφίαν 
μϑέλλον ἢ ἀλήϑειαν ἀπε δείσαι, τὸ δ᾽ καὶ μέτερον ἐχ ὡσι, ἔχάγ Π05 νογὸ Ἃ- 

1ῖτοῖ τατίοποπη. ἠοἰϊγατη σοι ραγαιῖτηιι : ποίεγα γατῖο α]ῖτοσ 
σοτηράτατα οἵς, ΤΟγθητΙὰ5 ἤος ᾿πηϊτατεϑ οἢς ἴῃ Ἐμππ ΟΝ. εἴα 
διασα ἄοςοτ. ΡᾺ, ἀϊέξλι πὶ εἴς. Οἱ. ἸΝοη ἀρποίςο. γοίξγιμαι ταμπι 
Πιροιθιιπλ9ἷιν ο5: 

Ξ ι 

Η μίω, [ςἀςθαπι. 
Ἠ᾿ μέ, ρτὸ ἰῶ,οταΐη, ΟΡ ἢ Ἰη Αἰαςονέχθεθς ἡμίω, 
Η μίω) εν οἰ αν ὅμως ὄντως δὴ ΕἸ οἴγοι. 
Η᾿ μι, καὶ ἡ μος» απ 0,8 ΠἸηπἀπάο. 
Η μὲ, Ατεϊςὸ ρτο φημένπάς εὦ ἀἰχὶ, το ἐφίω, ΑΥΠΤοΡΗΔη.νεφεποῖ κα - 

μὲ, παὶ ταὶ. 
Ημιαμφορκον» 9 τὸ, τη ρἤοτο ἀϊ πη] ἀτιπι. 
Ἡ μέ δρ(δ-.ε, ὃ, ἴα πυιατ.] αιςιαπ.ὸ 3 ϑῆλις, κα ὐἡμίανόοθο, 
Η μιωίϑρωπος, [Ἐπ 11 οἱσαπ! Ποπιο,} πςίφη, 
Η μιαίωρ,ομ(Ὁ..6.1 4617]. 
Η  μιαῤτιον, σοπιις ἡ! 4απ| ραηἰ5»ΑἸΗςη.1.3. Ης γο ἢ ἡ μίαρτος» Ρᾳ5 

τἷϑ ἰπτηατιιδοκχὶ ἡμικυκλώδης, 
Ἡμιαςραγαλογ. επηΣτα] 15. ᾿ 
Ἡ μιβραχλε,έρς. ὁ καὶ ἡνία πη ππια 4 ἀτι5. Ὁ ἢςορ γαίι.1.3.ς,:6.ἄς «απῆς 

ἡμιβραχεῖς ϑέρμοις, ἴῃ Ἐρὶρ. 
Η΄μίζρε χιθ-, ὁ "ἡ Γρου τη ἀτάι59 ΘΟ] πιο], ἀς (010 ἤπιος τογγάγντα- 

Ῥιι ΤῊ ςορΡΗ. Ἀη1.1.3.ς.:. 
Η᾽ μίζρωτος,«. δ. [σαν [Π5. χ μζας ἡ μι(ρώτοις ἀἰχὶς Χ εηςτοξογοητς ΡΟ ]- 

ἶμπος ἴῃ δ. ἡ μιξρώτι, ἢ Ἐρίρτ. Ν 
Η΄μιγγόει(ϑ,«, ὃς ςπλτ θαυ γα γε5. 
Ηἱ μιηϊοὶς, [ουν σοπίτιις. ΕἸοίητις ἴῃ Τ πιο ῬΊατου Ἰά οὔ ἰτηρογές- 

ἔζαπι ροπὶις Βαθοη5., 4ιΔῇ [᾿πιϊσγεᾶζιιβ » ααῇ [Ὀπιϊροπίτασ: 
ἸῃοΒοᾶτιις. ΤἀςορΒγαίθτις μἰτοτία πθρτο ρεῖπιο,ς.23.4 Ὲ ἀθοτσ- 
αἰτι15 ἐγ θ}1. ἀν ὑἡμιγλωῦ φϑείρεται, 

Η΄ μίγυμν(ϑ.,κ, ος [πιά ι5. 
Η᾽ μἱγευυθο,μ, [Επυϊ λα ο τ, ἰο πα! αἱ τοδγ πε ἀλλα κἂν φερεώτατος ἔϊ) ἐδ 

κῃ. δειῤῥων δποφαίνειν ἃ αὐδρα γἱ μίγιωον." ᾿ 
Ἡ΄μιδαὴ ς, ε Θ-, ὁ καὶ κἷ, (οπυϊυ 5. ἡ μέκαυς Ὁ. δι. (οπαὶ ἀπ} πι5.(Ὁπλῖς- 

πλοῦ 55 1η ἘΡΊσγδηγσιᾶτ. 4115 Τ1.λἰςατίβ τοράτις ἐχροίιτ [ς- 

ταϊοίπι5.αὉ ἔδω. 
Ἡΐμιδείίκτος. ΓςτηἸοςοἢ τι 5. 
Ἡνιδα 6 Θ-, ὃ κα ἐν τεσατῖ ἀοπηΐτα5. 

Ἡΐμιδειταὶς, ἰἰτηϊ Ἰάτιι5 ἡ μιτελής. ῖ ΐ 
Ἡμιδεὴ ε,ἐΐθος ὁ χὰ ἧς (Ὀπιλπια οι 5) Το.) ]Θπι15 ῬοΙ ΠΧ ἴη 6. νἱάς 

ἡνίμεςος. κατ βὰς, Δ. 
Ἡμιδιπλοΐδιον, τὸ, αν Π οΌ το ΡΠ] πὶ, τὸ γιωναμκαῖον ἐματιον 5 ἢ «ἰαζε- 

ἕαῖο ἔνδοθεν ἐφόρφιω, ΤΉ 111 Ὸ Ηεΐίνεμ. Α- λαὸν γαμα κω, συύμμέτρον 
ἐλ ΤΣ Ὁ ΕΑΝ ΕΙΣ τὶ τὸ ἡ γωναμοὸς ἐμ διπλοΐδιον, τα Πρ Βαη.ἵπ (οποϊοη.λαμξαίω τοὺ 

Μαγείαἱ! {π πιϊοϊ πιέξει. 

Η μίδουλος, (δ τ} (Ογιιιι5» ΕΠ ρΙ. ͵ ᾿ 3 

Ἡ μιεκτέόν, ἰά δ, τετρ μέτρον (οατ! [Ο ΧτΑ ΓΙ ΠῚ, ἸΝαΠῚ μέδιημγος (ΟΠ 

ποῖ χοίνικας «5 1ά εἴ,48.δατιπὶ Ρατ5 εχτα οὐϊο Πιητ,ἀϊ πλιά 1 ΟΜΝ : 
: ἜΝ ΑΝ ᾿ τ Ε 

{ἐχτα ραττῖς»ἱ. τὔδ' ἐκ τα, ΤΟΥ ἤπητ, ὅ καλεῖ ταὶ τετράμεπρον, Α' 

τη οΡ .νεφ. ἐδὲν πρότερον ἡ μιεκτέον. 
. , 

Ἡμίεκτον . ἅ 5 το) 1ατὶηὸ Βεπιῖπα : ΟαΖα: [Ὡρλ οχταγῖπις 9 χόήνικες 

τέσσαρες ῬΟΙοὶ Πἰργὸ ἀσαττο. ὙΒΟΟΡ γα ίτις πΠτοτὶᾷ Ἰηρτο 

{ξειηάο, σαρῖτε οἔϑαιο γἐς ρα! ιὶὸ Ἰοαερεγοεικη
 τὶ ἅλας 

οἱ γεω;γρί.τῶτο δεῖ ποιεῖν μὴ σἑδὰ σαὶ αὐτὰς ῥίζας ε
ἰν αἴποϑεν ὑπος ήσαν Ἶ 

τὰ «ἰριπλύῆειν. ὅσογ ἡ μξεκτον ἀξ 1ἀς Οὐοσ!δ. δύο ἡμίε
κταοἱά εἰν 

{εχταγῖαϑν 51} 
Νὰ 1 

, τὰ ν᾽ 

-ς ας ο'. - 

Ὅ 



ΟΣ ΗΜ 
Ἐ μίεργρφοῦ οἱ ἡ ἡναὰ ιν] ἀΐατα ξαἔγεικοἵης δοέξις, αὐαϑήματα ἐν τοῖς 

ἐργαςποίοις ἑαίεργαγ Αὐτίζος.. ΟΕ ς.ἱ ἡμωτέλες ας 

Ἡ μίοτες,ΑΠΠ1 ἀἰπλ ἀπ! 0}. 
Ἡμήφϑῷ »ἰἘπιϊςοῦδι59 ΓΟΪῸΧ ἴῃ 6. 
εἰ μίνλθγὁ οἠ ραττίηι (Ὁ}1 ἐχ ροῆτιις, βοσαποης, Οᾶ7α οχ ΤΉςο- 

Βτγαῖτο [16.ἀς σαυς 3.ςαρ.:8.νὶ ἀἰοῖτ ἀξ τοῦγα ᾿οαιοης5. ὅσσως 
μήτ᾽ ἐμζληϑ «πηλῷ μη ϑ ἡμιβρα χῇῆ καὶ ψμίηλον 9 ἰὼ δὴ κουιούσί τινες 
ἀμφίεργον. 

Ἡαιθανὸὴς (6. ὁ κα ΓΟ πτοτειι5. (Ὁ πη! ηἸ πιῖς Ρἢ Π. ΡΟ ΠΧ 1 τς α: 
εἀρῖτο ἀοοϊπιο. δ φείντες ἡμιθανῇ τυγχάνοντα, 6} 1 ΠΕ το 5 [οἰπὰ- 

πεςοπηοντ ᾿Ο αι} Γῖπι.ν εἰ ντ (τα! }, ΓἘσπηϊ πη οστιιπι. 
Ἡ  μίϑεθ',κ, ὁ. [πα] ἀειι5. ΗΠ ΘΠ (. ἀνδρῶν ἡρώων ϑεῖον γχύΘ-.,οὐ καλέονται 

ἡμίϑεο Ηος ποπλίης ἀϊέξιις εἰς Ηοτοιι ἐ5,αριι Ὑ πιογ 4. δι ἡ- 
μιϑέαινα [ἐπι άςα ΟΡρΡίΔ. 

ψιμιθνὴ τ» του,ο᾽ ο τον εἰ ἡμίθνης» [ογ. 14 ΠΙ ΠῚ 55 ἘΠΊ ππόοτστιπις. Ασἰο- 
Ῥμαη, νεφ, ἡμιθνὴς γμυϊσομαι ἰεταλττιις ἐγο: βοττ δ τὸ ἡμέθνη- 
πος αι ἐχ ν πὰ ρᾶττε πιοττα πὶ, Εχ α]τα ἡπησποστα πὶ ἤρπιῆ- 
«κατ, ιια!ςς5. Πτούξαγί Πα ριιητιτ. 

Ἠ᾿ κίϑραυς νἀ Ἰ τη 1414 εχ Ραΐτς ἐγαέξιπη ἤει! σοπτιιπι ἀρ ΡΟ]- 
μι ἤποοηι 0.6. 
Ἡ μιϑωράκιον,κ, τὸ ΔἸ Πι] ἀἴατιις τμοταχ. ΡΟ]. 

Ἡϊμικάδιον. εγτὸ ἀ πηὶ ἀϊτιτι σα ά]. ὑμια μφόρκον, ΡΟ] ΠΧ το, 
Ἡ  μίκφικον ποη ἀϊοϊταγοαῖς ΡΉτγ ἢ ς ἢ. οἿτ τα πιοπ ΕΠ ϑορβος] Δῖι- 

τῆοτς Ῥο Ππςς ἴῃ 6. δι ἡ μικοίκως Αρὶϊὰ ΑὙἸΠΟΡΗ. 
Ἡμίκαυς"Θ..«, ὁ, Γεπλλυντιι5." μίφλεκτος, δι], 

ἩΓμιχλ εἰς πύκα γἔοτες [Ἐπ οἰαυ (ον εἰ ΓΟ πυϊδἀλροτγξα. δι] 4, 
Ἡἱμικόρμον, Πλο418 ρᾶτϑ σοί αι ξασῖς ἀπά οςἐπὶ πηοαῖος 5 ἰη ες 

Ηἱοτοηυ πιο σδρίτς τοτεῖο Οἵα. ἀρὰ Ἡείγοἢ.]εσίταγ ἡμι- 
κόλλιον ᾧὶ ἀἰο!τίιγημα εἴς μέαρον οἴνε. αὐ 4115 ἘΧΡοπΐ ἡμεχρένικον. 

Ἠ᾿ μικοτυλ δ οἶνίδι, ,. νἸηὶ ττ 5 σγατ Βα. Μάγος ]νηὶ Βοπιίης, 
(ξρλ}οπὶ οτίαμηι Ἰητογργοσασι τ λοίς,],8, 

τη μικοτυύλιον, ΠΟΥ 1185 αἰ πη! ἀ ΤΠ. (οχτατὶ) ἀϊ πη! ἀτππὶ.. ἔς χταν!) [6- 
τ ἶδ. νίοτςς].1.ς. Ὀοίς ττος σγαταὶ : ἀϊπηιϊατα Βοιπίπα Κις 1.» 
Ἰριάςσιι, 

Μ᾽ μίκραιρα, ας ἡ. ἱ τρίτα ἀριια διι}41π| δί χρουπυε ἥιωσυ τ κεφα 
γῆς, παςάταπι ςἀρίτις. 1 ἢος ἴοςο ὃ ἐμώκραρόω ἐδεέχεραν ψιχίω ἔ- 

χων ἴς ἀριι4 Ατῇεη.].9. μίχραιρα, πολλῶν δελφακίων, 
Ἡ  μικρδυία, ας. ἡ. ὃς ἡ αἱκρανεκὸν πτίθ(Θ- ἀἸΟΥτΙΓ καὶ αϑεὶ τὸ ἡ αἱκρανον ὁϑ'ευΐη, 
Ἡ ᾿μικραγικοὶ, 4111 Ποπηϊοταῃῖα ἰαθόοτγαηξ. (0! Ας-. ΑΞ. 

Ἡ  μέκρανον, ἐς τος 41 πΆ} ἀ 111 Π| σα ΡΊΓΙ 5, μείκρανον, ὨΟῺ ἀτιτοην ἡ μικεφάλαιον 
ἄϊσιητς Ατεῖςὶ. αἷς ΡΒ τν ας ,. . 
Ἡμικύκλιον, κ, τὸ, Γοατιλοῖτοι ἔπ Ργος]. ἀς 5ρ] Δα τα, 
Ἡ μικύκλ Θ΄ ΠοσηῖοΥ οἴτ5,ςατ ἄτα [απ γοτιηά4. Ἰζογο ἴῃ 1 αἴτο, 

Οἴπιπὶ προ πλαϊτα παγγάγοσ., {πὶ πη ΠΏ] Π1 ἀΟ ΠῚ] ἴῃ Βοιλΐογ- 
οἷο {πε ἀσπτοση, ὅζς, [οπυ] οέγοιι5, Οοἰμμνιο], ὃς [Ἐπὶ οἰ τοι τ 15. 
ἡιωκυκλώδης, ΕΤοίγ οἢ,, 

Ἡλμικυλίνοριον, ἀρττὰ ῬοτρΡΒΥτ. ἰοπηῖον [Ππάτιις ὃς γο  οίο]ις Ρ]Ιμ. 
41ιο ΡτῸ σοτγιῖσα ! ντοραλτιγ δὲ σγΡτὶ). 

Ἡ  μίκυτόρον, ἡ, τὸ, (ΘΠ ἀ{115. 

Η΄νίλδυκες, (γα 1.10 115. 
Ἠ΄μίλιτρον, κ, τὸ (οσ"]Πτα, (ΕΠ τα ἀρυνᾷ οΊ συ] 5. (ς πλὶ ΟΡ Οἷτις δα 

[δχ ατοῖ. λίπρα Ἐπὶπι οἵ πιπὶ γοσαητ. γε ῬοΪ. οχ Αγηξοτζεὶ. 
τιλάϊτ. κ' 

Ἡμιμαϑκς. 66. 4 κ ἡ Γι! Φο 115. ΡΟ] ΠΧ ἴῃ 6, 
Ἡ μιμαλλένεςΝΊ»πδίίος ἀν ταρ ἢ ες, ΒΑΟς λα’. δι] 4. ἡ αἰμφίλλοντες, 
Ἡμιμανὴς, ἐΐδ. ὁ κα ἡ, (Ἐπ! αἴ τιι5.Γπιολλη, 
Ἡ μούίσσητος, [ςπιϊ πγδὴ ας. ΡΟἾΠΧ ἴπ 6. 
Ἡ μεμέδημνί(θ-, μέτρον χοινίκων εἰκοσετεοσαῤῶν ῬῸ [ΠΧ ἔῃ 4. 
Ἡ᾿ ὠμέϑυσος, [οππηϊ Ο τάι15. ΡΟΠ ΙΧ τηΓ δ. 
Ἡ  μίμες Θ.»[Ὀπλ! Ρ] Θηλι5. ἡ μίπλεων͵ ἡ ὠπλήρωτθ- ἡμιδεος, ΡΟ] ΙΧ ἴῃ 6. 

{οπι π4πὶς ρτο ἰδ πη παυῖς ΡΊΊη. 
Εἰ μίμνωον, ἀἸχη  ἀἴτπη πὶ τς, ἀγα ἢ πη 40. Χ ΟΠΟΡ Οη, ὁ υἷῦ που ἥν 

οἰ κα δύο μνων αἰ ξι ὅς ὅδιν, ὁ ὃ ἐσ) ἑμωμνώς, ἡμίμνωχ πέντε συΐκων, 

Ῥ'μταγο δι π ΓΥσαγρο, ὙὉ1 Ἰητέγρτεβ. Ποιμαπι απΐπαις {6- 
πηὶς τη Π45. 

ἨΓμιωοίρμον, ρατ5 ἀἸπιλάϊα, ΟἸςοηλεὰ. Π1,2,αριια αιιοῖπὶ ὃ ἡμεμιοιρκαῖον 
μέγιθι-, ἀϊεηϊάτα: ραττῖς ἐπαρηΐτιάο. 

Ἡ μαόξκον, ρᾶΓ5 Αἰτογα, ΡΟ]]χ 1 6. ΚΡ ΜῊΝ 
Ἠ᾿ νιμόχθηρφς κ, δ. [οι πη αἶτι5. Ὁ ]ατοϊ ανάς Ἀ ἜΡῸΡ]. 50] 4.οἱ κακίζων δη- 

ϑεν ὃ αἰ καρτί δυο ὡρᾷἥων ἢ αὐτί, 

ΒΕ μίν»ηο δὶς, Ρο τοτίοτι ἑοπρα, ἃς Ὀγοιὶ Ἰητογάιιπη, ντ Οὐν ΠΤ νομέγα 
δὲ ὅμιν ἔρος πέλει, τυιτατο ἀσσΘηΓΙ]. 

Ἡ μίνα,»ς»η. Πογοϊ πα, ἀϊπϊάίππη [οχταγι) τῆς, Ὁ 2 κοτυλίω κα- 
λεϊ στα χ᾿ ὑμίναν, 

ἨΓαἱνηροςγσοταςίηιις ρή[ςἰ5υκα ραν, ΑἸ! θη. 1 3. 
Μ᾽ μίξες ον, ἀϊτηϊάλιπι [χτατι) ἀἰμηϊάϊας ἔς χταγηις, Ὀοίςο..1.ς.14. 

κοτύλην. γ]ες κοτυλη. 

Ῥ μηδ. εν 4] ἀἰπυϊάϊα Ἔχ ραττο ὑγα ες ἰτίποτῖβδιις, Ατιτοτ, ΟΕ - 
ςοποπηὶς, αὐτι μῆς ῥα δείθο: ἡμεύδείθ- γγο ὀυᾷυίθ- ἀλεξαύδρε., αἰεὶ βα- 
ξυλώνα, ὅζς. ἃ 

Ἡλμιόλιον, ἡατ  σίτπη, ΗΟ ,ςἢ. Ετ ἡμιολία ἡ δίκροτος ναῦς. 

Ἡ μιόλίθν, κ, ὁ ΠΟ Ί 1115. ατἱηὸ [οἰ αἰτοτῳ εἰσι ρ]ιι5 ὅς [ξ(αυ]- 
Ῥίοχ ἀϊοίτων, ἴδ, τ αιτιοτ ΜΆςγορ, ἰπ ϑοπηπῖμπη δεὶρἱθηὶς 

{ 

ζ ΗΜ 

1ιδτο [ξειιπάο, εἴην ἀς ἀϊιοίσις Ποῖ ς Πιάϊοῦ Βιαβοῦ τοι] 
ποϊποτοι, ὃς ̓π Ἢ ΡοΓ οἴμ5 πιςάφιετατοχη,ντ ἔμπας τεῖα αὐ ἀιιο 
ἴῃ τι σις Πππτ ἀϊτιο, ὅς τα ςἀϊ4 ρᾶτς φουτπη, ἐά οὐδ, ν Παπι 
πιπιετο 41} ΒΟ πλλο 5 ἀἸοϊ τ πα οίτωτ γτηρἰιοπία, 
ΡεΕΙϊάτωτν δια πέντε, ῬΙατο ἴῃ ΤΊμιαὉ 9 μῦ' ὃ ταύπίυ ἐφ 
σίαν παυύπης«τἰμ) «αὖ πρί τίυυςν μιολίαν μϑὺ “ δευτέρας, Ῥτὶ 
ἀπρ! απ. ἀςῖπάς τογτϊα πη, πα: εἴζετ [ςσιιπάα: [εἰ πίει 
ξετο, ἐμιόλιθ- λόγος ἱς [αι] αἸτοτγα ργορογτῖο. ἡμεόλιίδο, 
μεόχια, ηαυὰς ὈΊ ΓΟΙλ1554 118: ἃ ΡΌΡΡΙ αὐ πιαΐπτπιν ίψις. 
πη15ὰ πηαὶ ο δά ργογαμη νηΐ ταῃζιὶτη ἀϑίτατατ,, 
Ευβας νυἱρὸ γοσδητ,Βαγί. ἐμιόλιθ. φίλ θ- Βυάιάς ἢ 
οἰἴοτοτας οιπη ἀϊπηϊάτο, "4 εἴς, ΡΤ [Ὡυιὰ πα τόσαις. ἡ μιόλι 
λων εν, ]1ὰς ἀαι1}1ας ἰς υ)αἰτοτγα ργορουτίοης οχοι 
τἰίτοτ. 9. Α πἰπια] ἡμιολία αἰ μέσης» τ 6418: [εἰαιϊαΐτογα. 
Ῥτο]επιατ ἡμιολίας πὐρόγας πῷ τότε κατεςεὐτος μέπευ, ΠΡΙΠ, 
ΡΙας χιὰπι της τπεηίατα σου Πιεθογατ, Ἰσγούοσις ἢ 
το. ἡμιόγια χεήματα,, ΠΟ οτγαζ. νἰ μιόλιον τῷ μήκει πὸ φιαῖ 
{ε[υαϊτετα ργὸρογτίους Ἰοηρίτι ἀἸ ηἰς ῬταςἸεϊαπὶ 
Θαζα ἰἰτὸ αιΐητο Αηϊπιαῖ. Αττζοτε οὐ μνόλισν μέτρον, ἴπῖ 
Αὐἱπορμαηοὐ μόδα. (παν Η οἰ ἢ. )δίκερτος καλεῖτο 
ϑιαμὸς πὶς καὶ λόγος ὁ τὸ ἐν καὶ ἡμισν ἔχων. ὍἜῃὮΝ 

Ημιολὶςοἱδὸς »ἡ1ἀἐπη αιοα ἡμιολία. ΟΝ 
Ημδολισμὸς, αντι πῇ τὸ ἡμιόλιον δοικῶ αι] 1 4.ν δὶ το 

Δτηρ ῖτι5 αιθαιις ἀἰηγϊα ρΡοπαίτητ, δι 4. τἀ ἰςρο 
Ἡ μιον εἰν άσα 1 ΠἘ τς 15. ν 

Ἡ μιονῖτις, Πογα οἹῈ αιι8 πὰ δϑακοντείς, 1 [Ἐς αγὶ βο Ἰαππς 
πες σαθ] επι»πες ἤοτοπὶ πος (ςπλοη ργοξεττ, ἀἐπίηο 
ΒΑ σεγαΐμα Οἰ}1115 ΕΟ] ἀτιιγαπι ἱπηατατιιτ ἃ Ποῖ 
ἰτο τηπἴατ ροϊτα Πππατα ἤτ, τουτέςει μιμυοειδὲς χ ἢ μον, 4 
πα ἤσατα ἴῃ ρτῖπια σιδάγα.ϊος (οτιπα ᾿ἰηρια αἱ 
οι, ηΐια: ιοίςο τι ἀϊ5 φυλλῖτις εἴς. Ἡοτπυίοη ὃς ΤῸΝ 

ΡΙΙηλη ᾿ἴθτο νἱρεπαιοσιίητο, Πα λ1}}ς ο( Ποηοη 
φαάςοπη. μὰς 41 ἰἰεποπι ἀΡ[πηΐτοντ αἰ πσλέωον αι] 
Ττοϊορεπάγα: δηϊπηα "5, σκολόπεν ὅρα ἢ σκολοπένδιρχον ἃ 
ἸΡίς ποπηαῖδιι5 εἰξ λέορτατα σοηξι(ἢ, Θα]θηὰς 11 
σις, Ἔχ (οτίρτις Ασομ σοηὶς δὰ ΠΙ ΘΠ ο 5, ἡ ιονέτιδος, ἴῃ 
σαϑηςοἷωὼ οἱ υϑὸ ἀσπλίωωον, οἱ 2. σκολύπεν δρὸν χέϊασιν, Ἐτ ΠΡ 

1. φιιΐατο, ΘΑ] οπ. τρ [εἰσκολοπενόραν ὃς ἀσπλίωον ἀϊαγία 
σκολόπεν ὅδαν ἰητε] Πρὸ ργορτιὸ ἀξ πη, ὃς σσλύμύιον ςο 
νοος ἃ (ρ]Θηλ) ἔογπια οτίαπι ἀἰ έϊα οἱὲ ὑμμονῖτις, Ολο 
143. νάς ἡμίογ., ᾿ 

Η᾽ μίφνθ. βὰς νἱμιόνιον, που θα σα ΐα5 ραιιο ἀο! εἕζληι 
ἄς ποπιςὴ οἰ Ἐ (οστῖτα, Τ᾿ ΡοΡΒγαίτιις ᾿ἴργο ποπον 
τποποπο,άδεὶ (ογῖθὶτ ἡ δὴ ἡμιόνκ τὸ φύλλον, ταῖς 
γρνεῖν, δίωρον ὃ τὸ φύγον σκολοπεν δρίῳ( 1 εἴἘ [το] οραπά 
Τρῆοη ντ Ρεγρογασι ΟδΖα ἰἴπριια: σογτ παρ γηατη [1Π 
Δ φυγλίτις»οἰξ ΓΤ] οἱ σοι ἀϊϑοντ ρα ἀϊχίμης, Ετ ἐδ 
ἡμίονθ- κι σκολὀπένδιριον ὃ σκολόπενδρα ὑτορτίὲ ἀϊέξαν 
Βαῦολῖ σκολόπεν δρίῳ ππις οπμπὶ ὨΙοίσογι δ σκολοπέν, 
ὅμοια. ὥζας ἢ λεπῆας ορεινα ἢ χωρία φιλεῖ κὶ πετοώδη, 
κ; τίω) ἡ μίογον ἀυτεῤ, χοῦ ὅτι! ὃ. κ᾽ πρὸς «ἦν σπλίισας ϑες, οὶ 
Ἰῖδσγο τοτγεϊουσαρίτο 143, νοςατ ἀασλίμον . μία ΠΣ 
ΠΑτ αν ὃ συλίχα τήκει(Ποιιτ ἃς Ὑ Ἰτγιταΐτις ἐμ 16 Π5 ΤῸ 
1ῖδτο ργίπιο ἐς ρεςοτίδιις ἴῃς ἔρ]εης » ργοχὶπιὸ ( 
γηΐς ετίαπὶ πηξάιοὶ 4ιιαγοητος ἀο δὰ γοοϊ ΠῚ ΟΠΟΓΙΠΙ 
εἷς Βεγθαπη,δπὶ ροσοτὰ γοάθηάο  ἰπηπιϊπιιουαης ἢ 
ὁλπι Βεγρᾶπὶ σΟ Π’ροπάο 5 σιγαης Πἰεηοος μος πιράῖς 
το; 4ιιοά στίατῃ (γοῖςηζος εἴασλίωον νΘείϊταηξ ) ἃς σκολεν 
κα ὑἡμιόγιον. τε] ἴααα νάς ἰδ᾽άεπ), ΡΙἐπίτις 116. ν ἱροῦ 
ςαρῖτο φιΐητο, Α ρ  ϑπτιπι ἤιητ αι Πεπιϊοπέμ πη γος 
ται σητα ΠθῈ15 . πλ} τὶς. γαάος Ππτοίὰ. ςαογποία υ 
Ἑφη 1449 ϊτἤιταιπος σαι! ἐκτὶ. πος ογοιη , πος ξπ 
ἸΝαίσίταν ἴπ ροτγιβορατγί εις οραςῖβ. Ἀυιπι 15, 
σαητ Οεῖγαῆς., μας οὔ ἰςο]ορβεηάγα ἰμ πιεαϊςϊηὶ 
Ψίάς ἡμιονῖτις. δ' 

Ἡ μιόνετος, κγ5. ΠῚῸ Ἰπι155844 πη! Γππὶ ΡΟ τίποης. ντ ἡ 
σΑΥΓιιςαΣ ΠΉ1}}15 τγαξὶς, Ἡδγοάοσ. ᾿ 

Ἡ μέονδ-,»9ὁ κὐ ἦγ 1155 πγ14,ς ποτθδς ποπΊοη ἐς αἰ 
μίονίθ- αρινά Ατἰϊεοτε!, 1. Απίεπα]. εχροηίτατ αἱ 
Ἰεροπάιιπη, πὶ 3) ὄν. Θτγαθ τὶ ἡ μιογῖτις ἵωτπος 9 64 
τὶ σης οὐμέονοι ἀαθαητατ νἰγὶς ἔοστῖθιι5, Ὑ16ς ἴῃ νοὶ 

Ἡ  μέοπος αὐλὸς. τ 14 ᾿πη ρος έγ4, Ατμεησῖις ᾿ἶδγο 4 
σμίν ϑρεψας ϑυιμὸν ἐσέφιων τέρεν αἷς ἡ μάοπον ἕω αὐλών ὀρχειὰ 

οἱ αὐλοὶ ὅτοι ἐλαΐσσονες ΤΑ τελείων, οἱ μίοπος(᾿παις Ης γοἢ, 

χξυοτεταγ μῆν Ὁ. τῴ τελείῳ μεταφορακώ; κα δὴ ἀἴγλων μὴ τελεῖς 
μίοπος ϑράσος, ΝᾺ 

Η᾽ωἱοπῆΘ-, Γς πὶ ἐο λιις5.Γδεηϊαἤλτις. ΤΠ’ 
Ηϊ μιστιγὴῆς. ἐξ. ὁ κὶ εἷς πα] σοπογο ας, 
Η μιπειίδευτος,Γετηϊάο ξλιις. ᾿ 
Ηΐμπα χης, ἐ6.,(ἐε]οτα 5. ὑμῖν: 
Ἡμιπελέκκον, [οι γῖςι]α, ἀϊπηϊ ἀϊατα (ςοιΓὶς ἡ κιπέλε χα Πα} Ὁ 

ἴγεϊι. τὰ μη ἐασέρω ϑεν ἐς-ομωιῦῶψα 5 κ᾿ μιπέλεχκας 5 πελεκᾶς ν ὙῸ ὶ 

άθυς, η᾽ μιπίλ νον πφ μιν ον η᾽ τατρα μὺ τον π᾿ πεντεί κνονιῶ 5 τὸ μ᾿ 

ΠῚ 



ΗΜ 

ἃ ΓαΠτιιπὶ Ράτγτο ἀσατιις ἔῃ) ποι ιπὶ ἑωιπελείκκε, 

Συ]4, 

Το απΠ ἀπ πὶ ἱπροτῖ. 
ἯΠΝ αιιοι αὐδαλωσις ἀἴπ|}}} ἐοτροτὶς τοί  ατῖο, 

υτος. ΓΕ ΠΡ] ὃπι159 ΓΟ πη ηδηϊς. ΡΠ. ΡΟ ΠΧ Π6.6. 
(ὉΠ του ΠΠ}. 

αν, τΓ πὶ [ταὶ ροάτιπη,1. (προ ας, ΤΉ ςορ τ. 116... 

δίων, 
ἀϊα ςαἶὶ ρᾶτϑ. 

τ} τ1 1015. (οπα πια Π 1 ἢἰ 15.» ΑὙ Πότ, ἴη ΕτΠ]ς 5, δέ ς: 

καὶ ἡ, [ἀπυήγασις, Βυ4.1π Ἔρ᾿Π ροἤοτ. 
Ὠντ τι15» [Ὁ πλιὰ το η5, Ατ ποτ. ἀς ἡλιπάον 
“δὴ ΤΣ ΤΟ παΙ Εγαξτιις, (ΟΠ Π]αξοτάς, 

ἘΠΊ ΕΠ Γὶς. ᾿ Τὴ 
φορη αἰ πη] Δ ιππὶ πΊ 411, τοὶ ν᾽ μίσεα, ΑἸ 41, 
ὑπιςάἸοτας, ἀ ΠΥ] ἄτι, νἱ ἐαίσεια, ιια: Πιδάϊιρ]4 οἱ [6- 

ἃ οΧ Ατ τος. ῬγοδΊ ἐμ. ἢ ἑαίσεία τῆς ἐσίας, ρατς θ0 
τ 1. ΡΙατο πὶ ἘΡΙΠ ἡμίσεια τῆς συμφορφῖς ἡ διωίαμις, 

Δ] χπηλτατὶς Ροτδητια Τάοπι ἐπ ΤΊ πιατο. -ἰξ ἡμισείας, εχ 
[εγοχ ἀἰπηϊάϊο. ἐφ᾽ ἡμισείᾳ, Πλοππ οἴῃ. ὴ ἸΑ τ- 

Ἰάτατος ἐγ ἐξιις τοῦτα Τ πον ἃ. ἢς 114. τὰν ἡ υἱσφαν 
ἧς οἰξείγει: αἰ πυϊ ἀτπτη οἰ!το ἴα: οἄτιοῖτ, ΧΟ ΠορΠ.ςὉς- 

συ συν νμἰσεἰαν π' σίας 31) δίωνίθ-. τίω) Ὁ. ἡμίσειαν πὸ εέίθς 
Ἰά Τα πὶ δ ππρέτ Ραιτοπη»ὅςς, ὈΙοῖτατ δρ πγ2}} πιμπιε - 

50 δου ς πη. ταὶ τ αἰσεαν 1 46 πὰ πλοχος 
οὐ [Επιϊ ρογαης, 

Ἰπαϊά τινα, πιο ά τα ράτ5. Ναζαπ ᾶς ποπιίπο, 
ὡ,π᾿ ϑυκαὶ, ἀἸτπλ  ἀτιι5 ἔπι ἀἸπηϊά τα ἐχ ράττο ἀ’4ηο. Ττξ 

Ἰπστὴ ράττα γοάΐρο, ἔοι 44 ἀϊπιϊάϊας ἀεςοημο τη ΗἸΡ- 
σευϑή. 

πυρί η 5. 
τον ἱάς Σπαϑῖον, ὃς Στάϑη. 

α Ἐρίρτ. [οπαλιμα Πις εἴς πιϊ αι} 5, 
τς Ἀσ πη πτοἰεττι, ὁ Πγ] Δ Ἰππ| ν᾽ Γι 8, 
αἰ πηι ἀτιῖπιν αἰτονα ρατο5 αἰ πηταϊ4 ραγϑς ΠΡ ἀπ 11|π| 

τἰπ|. ἩοΠοά. ἥωισυ ον νυ μφίων, οχ ἀτγατάλο ὃς Ῥάττίσῃ. 
ἰσυναρυά «ποι, Ἢ 1: πα, τὰ ἑαίσια, ἀἸτηϊα τα Ρ3τ8, 
Οεςοῃ. τοὶ υἱμίσεα ἂν εἰχ εν ἔχκας Θ- ἀὐαφέερειν συρος οὐ) τον. 

α απ ἴχτς μαογος ἀμ ἀττη αἰξ οιμτὶ τοΐογγο, ταὶ »᾿- 
αὐτῶν, ΧεποΡ τη τιαὐεζασ, ἡ μίσυ μέφος, ΑΥἸίτοτιη Ρο- 

τεῖχίδ., Τ ιιον 4. ἀπ: τπις ΠγμΓιϊδ ὅμισυ ἀφ 120ς. ἀλειιῖ- 

γη]οἰς, Πεγοίος ἡμσυ αὐ τ], 1ρ ΓΟτιῖαι ἀἸπηλ ἀλππ. Χο- 
υ αἰ μερης» ΑἸ πα! ἀτάταν ἀϊ655 Ποτοάοτ, φερσοπὸδὸς χοθ. 

ἀἴτο νἱπὶ σσπρ!] (Ὀππι! Πο πὶ, ΝΊατοοὶ. σοηρίπαι [α- 
Ἴογητοὶ. Ὀϊοίξοτνιά. 1.2. ἥμισὺ μείλιςα ἐτελεάνη τὸ ὑ - 
οεῖτο, αἰ τιτι(ο βοτὸ ἀἸ πιάτο τους ΌΠ τα ΟἹ, οἷτι5 
“λιιοτατ, ΤΆιιον ἃ. τὸ ὕμισυ τῷ χζόνουγ ΘΕ πΟ[ἘΠ το πι- 
ἴπιπη. τὸ ἥμισυ γα διῶ, ἐχ ἀϊπυίτα ράττς ἸΝατῆο; Ηο- 

ὺ δ᾽ ἐδ᾽ ἥμισυ μέρος ὄντας, (5 ῃς εἰ πη! ἃ χα !άςηι 
ΠΌΠΊΟΓΟ ὀχ ρίςποβ, ΡΠ] πτατς. ἴῃ Ἑρθῖο δα ἥμισυ; ἔργα 
τ ΤΑΙ γ ἀ. Ρίατο ἐς 1,ε στ. χοι ηἰμείσεως ἐψεϑὲν. αὰ ἀϊ- 
οσοξξιιπι.Γπτεγρ. το Ου τῷ ν᾽ μίσει τῇ ςρατὶ. ἀϊπιϊϊο (Ὸ 
ΤΉιογ.νἱμίσεσι ΤᾺ ἱππέων, ἀϊτα] 10 Θααλτιιπ. Π)οπιοίς, 

ἰπη 14. ταί ἡμίσεα τῆ ς χορείας ΑἸ πιϊ ἀἰιητὶ Το ογοαΡ]α- 

Ἰς, αἰ τα! τις: Ὁ ὅσα ὃς ἦσος»α. μισίθυ, οἱ αὶ μίσεις5 ῬΤῸ 
:Ποπιΐπιιπην ΧΟΠοΡΠοη. πεζοιὶ 5. κεδὸν ἀμφί «δὸ 

Π. 5) τοῖς “βσως δὲέπεινπον δ αβτῶν ἐχεςοις «δὺ ν'οὐσάς, 

Ἰάϊατα πη Ραποπη.Γητογάπιπι ΡΟ ὨΘΈΓΓΙΠΗ Ἰοσιιη- 
ἴσεα Ὁ αἴπων. Τά οτη, αὐνβαῖσ.1. πολλοἶκις αὶ χίωας »ἷμι- 

ἡμπεννὺ αὐ τῶν υἱμίστα, ΠΕ πιο ξ. Ὡρος Δεππίτίων ἐνιαυτὸν δια- 

(Θ. λιτουργεῖ. ἐς: τὸν ἥμισιω ἐς" «τελὴς τοῦ χρόνου, νὈ] τὸν 
ἰς αὐτὶ τοῦ ἡ μἱσυ. Ποπιοτ. Οάν γυ» μίστες δ᾽ ἄρκ λαοὶ, 

Ι ὉΡ.]Ὶ ἀἰπι! 414. Ραγτῖπη ον μίσ εἰς νόμοι ἰοθος «ἀἰπηϊάϊς; 

τὸ ἰσριιπι. Ρίτο ἀς Ππορίρ. χίλιοι αὶ ἥμάσεες ἐχατε- 

ἄς τοτι ἄς πὶ εχ νττιίαιιο. εἰ μίσεις ἡγηστέμάνοι 5 ἀἰπειήϊα 
5 πιδῃς. Τ᾽ ον ἀ1 4. μίσεων τ ὄγτων κακών, αἰτοταττί 

ἢ Ρίατο ἀς Γοσιῦον Εἰς π.ῖ ἀϊπαϊάτιατι οαπι οἴ 
ΒΊΑ τ τη. τξὺ υἱμίσεις τοῦ τὼν. ΠΠΟΤΙΙΠῚ ἀταιάϊισῃ, Ιἄετη; θ᾽ ά ες 

φὶ ἡμίσεις. ,ἀ ἀἰτιτάτιπ|. Χεπορῆ. 
τρίτον δύο ἥμισυ. Αρχίλογς. ς ἱ 

Φαίρεον, κα, τὸ, ἀπε α ἔριιαγα,Ἱ σαι ἀϊπιϊάϊαπι: ᾿ ἷ 

ἐστον ΤΑ  Θητὶ εἰϊτ} ἀτ|11.»» μετοΐλαντον τέταρτον» ΓΙᾺ ταίεητα οὔ 

ἰχἐκις καλῶ ταὶ αϑδᾳὶ παφίοις, ὃς ἐμιπελέκκίθονν, καὶ δ, αάὶοῶ,, 

τ τὶ " δ 
λεκῖς, ἐθυ, ὁ, (οστισῖς ἡ πὸ ταμτιλῃ ἰάτοτο [οἱ πάρης, μονόςομος 

οἰοπιισιι Ολτα ]ς. Ἀπι6]. οὶ (ΟΠ ἀοάγαιτα ] οἵδ αἰτίτιι- 
Βασι : ἀ{Ἰπ|141) σαι τὶ αἰ τἰτιιά τς. Μάγος}, Πδτὸ 3. 

οἰ αητ, {4Ρ:7. λέγουσι δὲ τινες ὡς ἐσδὲ μία δυϊκγεῖ ται κατωτέρῷ 

ΗΜ υοϑ 
{οπηϊΠς ροιείτιιτ, οἰ αν μιτέλεια δ κακὼν ἐσέζοτο, ἀἰτοϊἀἰιτὶ 
ταα] σιμὴ τοπιἰττοβατζιν. 

Ημμιτέλες ογ, τὸ, ἰπγρογἐς ἔτι, 

Ἡματέλες 9. [ξπνι(ἄττιις, να ]1, 

ΤῊ υΐτ, ὃς δόμος οἱ ματεληὶς. πα, (, 
Ἡ μετόμης μηδ ὃς »ἱμιτομίας, κα, ὁ (ςατυϊςαἰτγατιι5. [Ὁ πλίπγας ψάατγγο. Ηἱωμτόμιον» [δι Ὁ ξξι τι, 4..ἰϊ αν! ἀἸατῖο, Ὀοίζοτ. δ.:, ἶ 
Ηϊμίτομιον, τὸ ἡ πλ  ἀἰ μετὶ,ἀἸ πιϊ ἀἰατα Ῥαγϑ πο ϊοζας.] ας ίδη. 
Ηἰμίτομιος, γ᾿ Πλ} [ς ἐγι15».ἀτποτ 5 ςο]οτάδιις. ἤρκίς πε ρα ον Σ με τόνιον,ν Ἰὰς Τύν Θ᾽ Ξιμηλΐτιι γε τόν! Ῥῖὸ ἤότγιο ἀϊ δάςητις πια- 

οἰνΐηα: Βγδο ι!α»ἃς τένϑ., Ηογο, ἐκαλοιω ὃ τὰ μὴρ συυ ἔχοντα ἐὺ ἐγ- 
κώνας νδιχρρ τογὸν. ἐἥγιοι ̓ὃ ἐναΐτονον, ἔγιοι ἢ ν᾽ μιτόνιον, 

Ἡαίπραυλθ. υ,ο ΓΟ τα θα] υιτίοης. 
Ἡμετριται θ-. [Γ᾿ τη το στη. υἱμι τρια Θ- πυρετὸς, βεδτὶς Γοπεϊτοστῖα.- 

ἡ» ΘΑ] η,αα Οἰαις. ἐδιτίαμα ἱιηρογβοέζα ὃς ἀσςοάεξης αὐ 410 - 
τι ίαπαπι: αιιὸά οἴτίτις τοοιγταῖ υάτηνεγα τουτία παν μιτρατάοι 
πυρετοὶ, [ς Ἰτο εἴα πα: ἔκρτοςῖῆς Οο Ποχροηίτ. 

Ητωτυζιον,α, τὸς Ἰηἀυνηοητεττι Π ΠΟΙ ΠῚ ντγίησας Ἀτηθτίατί 7) βε- 
Ρίμιπν, ΠιΔατίτιπι, ΑΥ ἡ ορμάπιΐη ΡΠ ξο, ἐἴπειτα Καϑαιρὸν ἡμιτύζωον 
λαξων πὸ βὰ ἔφαεα αὐδεί ψησεν, ἱ, Ελ[ςἰ ΟἸΔ τη ΠἸηΘαΠι; συδείρκον, ἑάκος 
ηἡἰμιτριζες λιγοιυῦ τι, δὴ ἐκμαγεῖον, σκιδάρκον; κὶ δ κρωοσον φακιόλίον, 1η- 

᾿ τογριαριά ΗἸἰρροοτγ. ὀϑονίς ποιχ ἐθ- μέρος. Οαἰςη. 
Ἡμετυ μῦν, τὸ, ρατιιμι ΤΡ. ς γιισι ὁ μέκεθς τάφιθ΄: 5.14: ᾿ Ἡΐωιτυμπονις"ὶς »ἰιϑεινὴς (ηχιμε ΗείγοἈ.) 

᾿ ΗμιφάλακρΘ-. [ὈΠγ 1 4] ατι5918 Ἐρίρτ. 
Ημιφάξιον, Σαιϊ, ἀἸπα ἀἴατα νε εὶς ρατσ. 
Ἠμεφλεγη ςγδζ υἱ μίφλεκτος υγ. ΓΕ 1Π{Ἐ|5,8ζ (απηιμξαις. Οὐ 4. [ασιϊα- 

{τα ]ατιις. ΟἸςετ, 

Ημίφωνίθο,ν, ὁ γα ἧς 4:4. 4] πυϊ ἀίατωτι νοέδιη δάθης » ἴοι ἀπ! ἀἸατὰ; 
: (ξπμίμοςα γε ο'αἰφωνα φωνήεντα ἀριιἀ στατηπηατ. 

Ηἱμεφώστον σιν ὄγων ῥάίκος. 

Ἡμιχοεθ. Ἰάετη οὐῖπὶ ἡμίχοις, ΤΗΣΟΡΉ. ΓΕπη οχτατίμδ. Αὐἱ Ποσοὶ 1 
9.ἀς μ1Π,Α πἰπιαϊ. τρία ηἰμίχοα, ἡ πέντε η'μίχοα. 

Ημωιχ οἶνικον, το 1} ΓΕ πλ Π}Ποππὶ ν εὐτάτ. Ματος].1.ς οί, 
Η αὐ χοιω,. [δεπιὶ ίε χτατὶιι πη, πη ἀτιιττὶ ΖΟΙΘΙ): ΠΟΠρ] (πη! {{ πὶ Τη-- 

τογργοζδέμγ, Μάγος]. στο τ. ϊοίςοσια. εμέχρεα ἐγζείανναία [ἐ-- 
ταϊοβοςα, Θαζα εχ Το ρἢγαίξ. [οπηϊςοηρΊ) » ΡΠ. Ὀἰοίταν ἃς 
γνἱμίχοον » οι σλ2α [πιο χιατγίνπι, Ηογπιοὶ, ἐρπαιϊσοηϑῖαπα 
γος, 

Ηαίχοις μέτρον μεδίμγε τέταρτον, Η ΓΙ 
Ημέχους Θ-. [ΘΠ] ηι15. ΔΎ τος, Ρ ΟΠ τ. Π.ς5.4ς Ὑγτάπηο, ἔτι 9 αὐ- 

τὸν διακεϊάτι 7 τὸ ἥϑος ἤτοι χκαλώς Ὡρὸς αἱετίω), Ἵ ἡμί χρυφτον ὄγτα ΧΗ 

μὴ ποτα ρὸν εἶν ἡ μιπόνηρον. 

᾿μιψυχέσι κλιξαύοις, (ὈΠΊ] ΕΓΙ ρῚ 4ἰς ΟΠ Πα πὶς. Ἀλο]. ΟΠ απὶς ἐρε] 145, 
Βατθάτιις : Εισηῖς ποη φάςὸ σα] οπτίθιις 5 Μαγξεὶ. ἰἰδτὸ τοστῖο 
Ῥιοίςογιά. 

Ηϊμμωξολια, ταῖν ίιι  ρατιιΐ ρομάογίς. 
Ημμωζόλιον, ἀϊτηϊ τὶ οἰσὸ Ϊ.(Ἐπυϊοδοΐμς : νηάς υἱμιωζολιάθο, ρτο 

ὙΠ δὲ Θχίριο: ΧΌΠΟΡΗ. τὰ φαλαγμα ψόὶ »ἱμιωξολιώα τὸ μέγεθος 
ὄντα, 1. ἀἀπηοάτιπι ΟΧΊραΔ, Πα πατὶ Πππιαυπλάϑος σριαν »'μιωζολίων; 
{[αυο 01} ροηάιις, ΠΤ] οὐςοτ  ἀ:|1}5..4.τὸ πάσητος ε'μιωξέλιον,ρα-- 
τοῦ] 1π πηροίξοτες.  1ἀς διά. ἀς Ἐγάίαι,α Αάαρ.Ῥλίςεϊς [ε- 
σαϊοο  πσέαρα Ατίΐξος. νοτο ἈΒοτοτὶς. 1.1. ἀπηοτας ψγιῶο- 
τἶτ5 φιιοίδπι οὐ ἀϊςες»8ς ἐο5 πιο  ἴοσο5 οὐ ὁχοιῇῆς παῦετς ἡ- 

εἱωζέλια.. οἰσλέτΠι ν δὲ ἀϊςὶς Μεϊδποριιτη ἃ ΟλΠιῆτγατᾳ ἀοςιι- 

ἴχτιιπι ἔς, ὅτι παρελογίστιπο πεία ἱμιωζέλια ἱερὰ «ὅδ ναυποιοις: ἔοχ 

[3π ιιοὰ ὁ ὁζολὸς εχ εο ἀϊέξιις τγδάϊτιν αι οὈ᾽οηριι οι, 
ὃς ἴῃ ππποτοποπὶ ἀοβποῖοσ., οθεὶ! ἰρεοῖοπι γοξογεης 4υ (απα 
τα εῃ οἰξηγητηὶς 11 »᾿μιωξόλιἃ, ποη [Ο]ππὶ ραξαιῖτ οὔϊο εἶδος ςα- 
ϑιμοδ μιχρον (δ οὐ εἰκονος ἄσια μικρὰ ξύλινα, ρατΓαμ ας οχ ᾿ἴρπο 
Ἰσαπέιϊας ὃς Ππγ Πὰς τα: 

Ηαιωξολον, [δ γα ΟΡ ΟΙις. : 

Ἡανώριον, οτα: ἀἸπιϊἀτπι; ΓΕ} μοτγα. ἱη ΑΡΟςΑ]..4ρ.8, ἐγϑύετο συγ 
ἐν τῷ ἐρανῷ ὡς ηἱμιοίριον. ΡΟ εχ ὥ σα, ὸ ἡ μιδριον, συμεῖον, ντ ΝΠ - 
ἀετ ἀἰχῖτιντίτας ὃς ΟἸοονηςα. 1.1. ὃς ΠΙοίςοτιά. ὅυπορις οἷν 16. 

Ὁ ΟΠ ΠΣ ΧΣ ἢ "εις οι κα 
Ημυθ. αι τετισῖτ,ϑς ἀςοοηΠις: Ὁ ἀ πώ, ΑὙἸΠΟΡΒ. δὰ δ᾽ ἐνεγκοίτω 

σὶς μι ϑιω,Αςςςπίλπι ξισοτη αἰ Ἰαιιῖ5 ἁβέτατ. 
Ηαὸς ρτὸ ἡμέτερρς ἀριιά ροξτᾶς ρτοὸ 4 {γι δῖτιι 

ἀοτίςὸ. 
Ηἱμορὶς, καγιὶ ἐφερημῆθη αὐα ὅλ Θ- νιθζ ἡμερίθ-» 

Ἡϊμος, απο. ἑωίαγ ὅτε, ΠΠ16}.αὅ:ς μ] πη ρρος, ς ἀτοτ᾽ 

Ρτο τῆμος Γ)οτιοὸ. Ετ υἰμός ΡΓΟ ἡ μέτεξ)φ ΠΟ ζετοντ ὑμὸς ΡΥῸ υμε- 
τεροςονεἰτετ, 

Ημοσιωΐη,»ς ἡ, Ἰαςυ ἀτῖο, θλ ἤσιὲ οἰκόντισις, εἰν οἈ, εὴ ν 
Ἡμπίσχετο, ἐνεδ' ὑσουΐος τη τι1τ εἰτεϊιππα μα! ξιις ἐγᾶῖ αῆθεν βείγιετορἐφό- 

γσεν. ΕἸ είν ςἢ. 09 ἱτς 
Ἡλπλα, ᾿ ἀπέτυχες »ἡδέκηστας ἡμα τες 9 ἀρογγδῆι; ΡῬεζολίει 8Πε- 

(ν ἢ 1115. 
Ἡμπολημβύον, ὠνητόγ. 

τ ἐμὸς ἴσα ἀρὸρν; 

ἄμοιρ 6: εἴ ςΒ. 
᾿ταπο,τείροηάετ, ἴτε πὶ 

ν ΠΕ ᾿α ἢν ἴα, 1: 
Ἡμύω,Ης το  ποϊηο;οαἀο, Ἰπειϊπηθο; Δες πο» αμυω, ἐν φερῶϑε 

Να 18 

Ἡϊμετελὴς ἱροιᾷ ἰτελοίωτος, ἱ Ϊ ΗΝ ἀπ κτνς πη τὴ «τιλείωτος, {πη ρεγ ἐς εγιι5, Ἱποβιοάτιις. 
ΧΟ ἐπ ΡΔά0, ΑἸοχ, Αρμγοα ς νμὠτελὴς αὐν, ἔς. 



794. ΗΝ 
σιν αὖ ν᾽, αὐτὶ τῷ μύω. ἩΟτ τ. 1144. ὕει π᾿ νἰμύει ἐςσωχύεοσις ἵ. ὅθπ- 
κφτακλίνει ὃ ἀσαχυὰας τοῖς “αχύσι ἀεπι 1514 οἰ. τῶ κε τού χὶ μυ- 
σειε»ἷ. πέσοιχτιιοτοῖ. ΝΊσα ΠΟΥ 1ἢ ὙΠοτῖας. ἈόρκοΘον ὐμυδεγποι πω. 
ναΐκειον τε κονίλίω, [ΠτΟΓΡΤ.Ν μυκὸν φύγλον ἔχον» κεκλισμῖμον, 

Ημφαγνόοιω  ἐδίταζον δδεγνώναι 5 ἬείγοἈ. Δαῤίταθαητν γετιμ ἀσποὸ- 
[τότ εητ. 

«Ηφιάσκειντο.}.6 Φορηστεν. 

Ηἰμφίεσαιοι αάπτι15 Ἐ5. Χ ΘΠΟΡῃ ἑρίο τιον ν᾽ μφίεσαι φαῦλον. 
ἨμφιεσμῖΘ-. ὃς ἡμφιαμθμθυ, δ οὐδ εδυμῆν ῷ.. Ἰηδετιις, απο ίθθιις, Ῥίατο 

ζχ.ἀς πεῖς τὰ ὃ χεινωνθ. υὐἰμφιεσ μῦήοι κὶ ὑποδεδεμά: φἄγθπὶς ἰπ- 
ἄτι ὃς σα] ορατίταῦ ἐμφιόννυμι, Οοθος ΤΠ θα. ῥάκη» μφισμῆνη. 
Ῥαηπὶς Οἤ τα. φιρ συν ὃ. εῆ ται, ν οἰτο πη ἐπόπτας. ὈΊοίταν οἴ 
εἰφκφιει δ Θ-, ὃς ΡΓο ὁο ὠνημμν 9». ἐπ "ἢ 

Ἡ νωδίαν. Ηείνολ αβξοτε ΡῬοΠτιμηι ΡγῸ οὐμωδίαν : πος ΠΟῊ ἡ ἀκπε τς 
ῬΙο αἱμωδι"' στιν ἐναῤκηστιν, 

Η μων,ονῶ»,ο ̓ ἰδοιΠατοτο ἰκοντις ἧς, Ρ ΘπΔοιυιτατ. ΟὙΤΊ]. 

ἩδΜ,πο γι, Οθιαἱτίμιις Ῥίαγαϊῖς. : 
Ην,ἀϊςσείσαμα 5 ᾿πηιδπη » 14 οἵδ, ἐφίω ἀριια ΡΙαι. εδδ᾽ ἐγὼν ΠΩ Π ΔΤ 

6ρονἤςπ. - 
νι Ἰοοθᾶτ, {Ἐπὶ Ρτο ἔμ] 8ς βαϊτοπας ογᾶπι ἃς ογᾶτ. ὦ ογαῖ οὔ Ῥαττι 

εἰσί ρίο, ΔΕ οὶ ἦ ἦτε ὀκπεπομφάτες Τπϊιοπ ἴτας εἰἰατπι δ ργο στιν, 
νῖ ἐδειν ρτο κα ἔδεισαν, ἱπαιιτ Τητογρτ. Δρο]]οη. Ἀμοή. Ἠοἤοι. ἴῃ 
ΤΠεορ. πῆς δ ἰὦ πρέϊς καφαλα) δίς, Βιυλας, ογαπς ττία φἀρῖτα, Αςοῖ- 
ΡῬίταγρτο ἔφ! Τοα πη σαρ 1. Ἐπαπρεὶ. δ ἰω), ὃν εἰπεν, ὁ ὁπίσω μου 
ἐρχόμάνθ'χὲ "μωφ ἅνέν μου γέγονενοἰγὶς οἴζοαιιξ ὦχι: να] ἀς 410 41. 
ΧΙ ἀρὰ Αὐ ποτε] εῖη ἴῃ Τορί οἷς. ἔς Ὁ ἢ ὅερς υδὲ » λύγος ὁ πὸ τὶ 
ἰὦ ξὴ σημώνων, νὈϊ ΑἸοχαηάςγ ΓΕΧροπῖς τὸ πὶ ἰῷ ἐρ) ἀἰοὶ ρτο τὸ τίν 
ὅξι, Ατητορἢ, Οἵσοις δικαίοις δι ὥσι ἐκ ὦ ἀλφιταγποη εἴ φιοά εἴτουν 
Ἐς Ίη Ἀπ 5)τουπὶ πὶ ὦ τὸ τρφγμιαι ἀμ} αὶ φεός; Οὐ 4 Δἰϊα ἘΠ} }8- 
ἴο ἴῃ ϑυπηροί. εἰ ψώδε » ἐδὲν αὔα ἰὼ αφᾷγμας ἈΠ] οὔ Ἰηςοπι- 
πιο ὃς τπο] οἰτΊα.ἰωῦ ρτὸ δαῖτ, Ματ.. σαρ.18. σῷ 9 Τησουῦ χεισος ἡ 
γϑύνοσις ὁ ὅτως ὦ τοῖα ΟΒΥ ΠΕ πατίυταϑ ἴτὰ βῖτ τα ἢ. σαρον. Ἰς. κα 
ὦ κεῖ ἕως πῆς τελδυτῆς Ηἱρώδε, Ἰτοῖ ρτὸ [ἴσεβας, ΑἸ ΟΠ η. ὡς ἐμῷ 
ὕφερον ἀἰκδυ ιν, γτ αἰιάῖτς ν Πα (αι !τις ροτογαῦ, Ττοπὶ ἀῶ ἰδοὺ, (ἢν 
εοςς, ΑὙἸΠοΡΒ. 

Ἡν, ἢ. δῃς οἰππὶ δι ππένινε ἕω ἐγὼ γνώμος μἰὶ ὦ κούρτω, ὨΪ [ὩΤΠΠοΥς 
Σῃ 1πὶς ἔΠ|Ὸ ορ᾽ πο » Ηοτοάοσ. ἸΝουμμ ΠΑ πὴ ταπιςφῃ ἱππρ] - 
τὰγ οἴ Τπάἀϊςατ. ΗΟπλοτ.ἰὐ τινα ροχαλέος ται! αι πὶ ΡτΟιΙο- 
(οἴ. 1ά οἴ νε Αἰϊατιςτι Ῥτσοςοῦ 5 ΡτῸ ποροκφιλέσηται» (61 [ἢ 
Ἐρίρταπι ἰὼ Ὄγηπα πα π41,ἰωῦ αὐτὶ γιγγήτα)γ αἱ ἢ αν βοιφαχετ, 
ὙΒΠοΣ "ἀϊά. 

Ἐγπυῖεν Δςοιῖ, αθη᾽ ἀττίςι!ο Ροῆροῆτ. ξατηΐη. Οοποιῖς. Ἰτοῖῃ 
πιαηο, Πιατη αριι Ἡ πΟΡτο ἐζω ἰω διὰ μειντοσιιύίω. ἰ. ἰδύαν, το - 
Ῥυῖαπ ἃς [πα τ. 

παι ΕΟ ΗἹΡροοτ. οἰ πἀοτο,κόψαμρτιηἀογο, δῖ ἰωϊίων “Δ κακομῥάβρων, 
ὈΑϊοη. ἃς Ηείδνοἰνοίωδας, κόψας, 

Η αλωκὼς» 61] ςοπῇμηρίι, Βιυάιι ΕρὶΠΟρυϊοτῖρ. 
Η: κάραν, ΠΟΥ βος τ: ταῦ ἐναίρω, 
Ἡναστεν »ἱ Πιρογιτ. 

Ἠνδδω μή γ(1 ἴηαιῖς ἩΙν οἰ.) αὐδρὸς σεπείσα μῆρη καὶ π αἰς γδ ἔμπας ἔξὶν ὡς 
ὡὠδδω μη, αὐτὶ αῷ σιὼ ελϑούστ τι αὐδρὶ. 

Ἡνδῶνον, Ῥ ἰαςσιι. Οἀγί:ξ, τοῖσιν 3. κακ φρεσὶν ἰωώδανε βουλύ, ἤρεσκε ψυχῇ, 
ἤἔλδανεν Διιτο πὶ οἿν ηὔξανεν. ΕἸ εἰν εἰν. 

Η “εγχα, ὃς ζωζεικας τα] αττι!Π]. Κπὸ αὖ ἐνέγκω ἡ ἐνείκα', ΑὙἸΤΟΡΠ.νερ, ἐς 
μοὶ ἢ διά δ᾽ ἐνεγκάτω πὶς »μιμδβόνω ς ται αογας αι ρίατη ἀσοςη- 
(πὶ τα λπι. 

Ἡνεικαμίω ἴῃ τηοάϊο ΑοΥ τ 1 τ οτα 1 δυτὸ σῷ ἐνείκω, 
Ἠὶεἰπατε,Ἰποτοραιιῖτ, 
Ἡνειχήμίω συμφοράς, ἘΛΤΡ. 
Ἡγεΐχοντο, ρτῸ αὐείχοντο:α ὐέχομιαι, δί ο[Ἐ Ῥγδτ. ᾿πηρογαιισπιθητο 
,ΔιρΠίσατο: νη ) ξάλοντο, ν' ϑελον. 

Ἡ νεις . ἐνιαυσίας, πῇ ἡλικία ἰδ μοίςοις ) αὐιύγται γδ δαιμοι ζόμδνω,. Ης- 
ἴγεβιιο. 

Ἡνεκὴ οοέδυ,νπάς διδωεκὴς» Ροττοέϊις 8ζ ῬΥΟΤΘΠΓΙΙ5 Ῥοττρέδις ἡ ἱῃ 
Ἰοπρίτα ἀἸΠο ΠῚ. ΝΙσαπάετὶπ ΑἸοχίριιατ, εὐπὶ ἴπθοῖ μακροῖς πε- 
Ειπάτοις χρῇ ἀδαι ιν 115 αὐτόν π᾿ ἰωϑενιίεοσι πρίζοις ταν ἀπτιςτον ἐδωδῆς. 

Τάοτη τότ᾽ ἰω᾽ εκὲς ἐν πυρὲ ϑώλψας, [ητοτρ.ὕγηπολύ, ἀἰχίταιμις ἀὠεκὲρ, 
ἐν ἀϊα αν αἴ ἰὠεκέως. Ἐπηροήοοίς5. δριᾷ Αὐσιζοσ. ἈΒοτογ. "δ. ς 

μοὶ τὸ εἷ πάντων γόμεμμον δια τ ̓ δυρυμέδεντος Αὐϑέρος ἰωεκέως τέται-- 

παρδεά α᾽ ἀπλεΐτου αὐγῇ ς. ἰιὠεκὲς»κοικρὸν δὲ ὅν. ΣῈ Ἠεΐοἢ. 
Ἡνεμόειε »δεντος δ» αἸτιι ον Θητο [δ ψηλὸ ς»δ πο αγέμων καὶ τειπεπνέυμέ - 
.)Θ-. Ἡοπ1.1Π|π4.. ῤεμέεασαν ἐγή ααΐω. 

Ἡδεμος το αὔεμος, ἩοίγοΒ. 
Ηεὐόφοιτος,»5. κὴ ἡ Υ τσ ροῦ αοτὰ ναάθηδ. 
Ηνομώδηςον σηῖο [τ 5. 
Ητνεον, ἐπίωδοιω, συγκατέ γαγτο, ἃζ ἥνεοσε ὕγο ἠΐνεδε συγκᾳ τοιτέϑετο ὶ κα- 

τέϑετο. 

Ἡδνερϑεν, ΤΟ κάτωϑεν, Ἡείν ἢ. 

Ἠνεχ ἐϑίω, ΠΕ πιιὶ, αὐτὶ τῷ ἀϑεχ ϑίω, συςολὴ ὦ ἐκτάσει γ [ὈΟΠ11ΠῚ 
Ατεῖς 5, τυ πη. 

Ἡνεχ ὀμίω, τα 1» το] ογαι 9 ΠΗ ΕΠ] 9 ΛΗ Πορ μη. νεφ, αὖ “γέχο- 
ὑξὶ λόχου νυ μδμ. ΠΗ ΠΠῚ πος . οαρῖτο 66. ἘΠΑϊΑ:. ὧς ἰω ἕζετο 
γών ἘΣ ΕΙΕ Ε τὴ τεηοτς ἤθη Ροτιίῦ, ἐκ ἑαυ έριοντο , 0. Τοίτιτο- | 

} Ηνέφξα»αρογα] εἴω εἰὐχέυσιν,ρ οττὶ (πε. 

᾿Ημαζα,ΐταπο. 

; Η κα τι ἀο9 τιμαὶ» [ Πηϊτὸ Ροίταπι. ἰϊκα σιωεσκο 

᾿ Ηὑμοχαρρέπηςγαριυ Γασφάζσπι. πηαρητον φαας τῇ5 { Ὁ ἶ 

ΗΠ Ἦν 
πο ΕΨΠΨἘΨἘΠηΝὌΕΠιἔὁἐΠέἜΨΠ͵Ῥρσς 

Ἠϊνέχθη σιονπῆ ὁς, ξι1|πςῃὶ ἀς ἴατα πὶ εἰς, ΠΟΥ πιος. ΠΩΣ 
Ἡνεφῳγυθ', ΔΡΟγτισοαΡ.4.ΑΡοςΑ] Ιοδη. ἃς ΑΙεχαπά, Αι, 

αἰοίγω, Υ 

Ἠνεῳγὼ οὗτος, ὗς Ῥότα Πο άροττιις. 

Ἡννάτο, ὑπὸ »φαξησεν, [Πρ οι δὲ ὃς ἐπϑτοϑὸ ΑὈΠΙουῖε. Ἠεϊνεὶ 
ΗΝ Ποτισνεςςς. ὃς ὑμωΐδε, ΑτἸ πο Ρμαη. ἰδι μεϑίεμβω,εςςς ταὶ] 

εἴπτις. (ογἸ τιν ὃς ὑωδΐ, ἸΝαπα γε ἰμ χα ἸΏτογρτοι 
ἰωδγαντι αὖ ἰδοὺ ϑατίμεπαι ἢ ἐξώώεται. Ὁ ΑΡΝΩΝ 

Ηϊγία., ας5 ἡ. Βάῦεμα. δια χερὸς ἐ “᾿ ταὶς ἀμΐας.. μαθόπας ἢ πιὸ ἢ 
ῬΙυταγοῆιις ἴῃ ΝΝ τπηα. 1:61; το δήμῳ παὶ ἰμδίας αὐεὶς» Ὁ 

.]αχας μαΐσεπας ἡ Τ{επὶ ἴπ Ροτγίςίς. ὅλα ἐφιεῖσα πίω ἰμόξαν, 
Βαῦθοπας ΠΕ τΑεηνὼ ἐν ἢ ὑρία 5» ἴῃ Ῥίαγαί! ἘᾺ Πη ἰοσὶ 
ῬΤῸ αἱ ἱ ἰδία). 

Ηνεγυῆδα 5 αἰηϊρπτατα α118» φοιπρχοθδαπειτ, ΕἾ Ε δι 
γόμῆμα. 

Ηνίξατο, ὡπεση μανεγία ΒΙ ηπατ, 
Ἡνίσδε,εσες.110.3. Ἐρίρτ. ἰωΐδε κγοί σοι πᾶν ἐρένσιν: πος, 

ἰατη ποΐξο, Τ ον ἀϊ, ἰωλίχα διίκίω, ἔ'χα χον, αι ὦ 

λει, θαι α. ἑώΐκα δ᾽ αν: ομτη. διιθιιυϊμξϊ.ἱα οἵ 
ἀο ΑτΠ φορῆ: ᾿ Σὶ 

Η νίον. ΤΣ  ϑερυ κοπήτν Ροτοῖϊας,, Ῥ κοίτης ἁἰιτς 
ἴῃ πηεάϊο πϑ χαλινοὶ αὶ ία στγαιλ, ὁενται χώθα, πεποικιλμ 

ἩΣ μοποιεῖνγτΓοβοτ ον πποίίοταν ἱγΧομοΡ. 4. πομν. μόν: τὴ 
ποιεῖ: ». ῇ 

Ηνιοποιῶον, οἴ ςῖμα νὐὶ μα μο πα  φοπῆςίμητιιτ, Ι 
Ηννθ. (ἀπαμίῖτ Ἠείγομ. γτελείκονέι αϑορὶ σὺ ἰῶις,. 6 ΄ς 
Ἡνιοςροφίθ. . κα, ΑιτΊραν αι} Βαθεπας νεγτίτ, 

ππσης5 ἀσςες ἐαυίτατο. ΗΠ οἴ  οἢ. 
Η ὑγιοχείαι ας, ἡ πιο ἀογαση Πα ΓΊ Κατ, 
Ηϊμοχ εἴ ὅτι »ἔγασπατὶ. 

ἩνιοχειλρἸάστα αιοί ἰμΐοχϑ., 

Ἡνιοχ ἕω, ὃς ἰωδιοχε ὕφγθυεν ΠῸ ΠΊΟΤΟ Δ. 545, ΔΕ ΤΊΘΟΓ Α 
Ἐρῖϑτ, ὑχερσι χεὸν τείσν ἕω ιο χειυῦ τοι βίαν,ὰ οἰτογεβεπ 

τοῦλ, 1το πὶ ἰἰδτο 4. Ἐριρταιῃπι. πόλιν ἰμδιοχόσειν 5 οἰ 

θεγηᾶτγο. 
Ἡσιόχησις,Α ΙΓΊ ΡΣ πιο ἀογαπιοη,αλτΊ βάτο. 
Η νίοχ Θ., ὁ νὴ ὑράμιτιρα,α ρίτατοτ. ϑοτῖθις ΠΙΟΩΥ Πα Αἰ 

αϊτιΠπϊος γοοατὶ ἰωλι χοιε, δζ αὐ ιαύτουςοβουῦ ται ἢ 

Θαιιο5 αἰοητϊος οὔτπαιις οὐ ποι ξαυπἶς « ξιάλου» 
ΔατΒοτγιτατὶς, ΑΛ Π ἘΟΡ ἰλινεφ.η σοι. Γα πλΐπ, Αἰγέδος ἱῶϊ 
λιῦχθ-. ἀϑοίνα. ἵ. Αἱ οἹ ἀ5 ἀρ Γαττῖχ. οἰώϊοχίΘ- παλαμοσίυ 
Βτιὲν ὕμᾳτι ὭΠΡΘΕ π ἴπ σιστιι ἀρίτατοτ : τῇς Βιιά, ἃΡ 
110.4ε πγιης. παπαγο θα Βιιθογπατόταιις ῃφιὴς» 
οὐἰ 4ΠῈ ἃ ροοτῖδ αἰ ςἸτι τ.) ΟΠ τχ ἴῃ τ. 

Ἡνίπειπε,ἀπογοραι τοίη Ρογε πιά ρτο ύτπε, αν ὀέπω. 
χαλεπῷ ἰωίπαπε μυϑῷ, 1. ἐκακολογησενγέπέπληξε. 

Ἡινες, ἰωὔ δὸς, ὃς Το ϊ οὲ ἑωῖι 5φοβοις, δγρεω ὲ ἐνμαιυσται»Ππ ΘΠ 
ἰχυἷη Ασςαατ. Ρ]ιιγ.ς ἤν ἀδιας ἃς οταῇ ἰὦις. ἀριὰ} 
ἢ δά. ἰῶνι-.ὁ ἐγιαμστος να ἱ ακέγηρισος βεις. 

Ηνίασετο, Πρ ηἰ Ποαθατοϊπϊςαῦαι. 
Ἡνοΐγ»αροττιις οἴ ξνοαρ τι, ΑΡοςα]. Τοαπ. ἰωϑοίγη τὸ «όμαά 

Ο5 [ππιππνοαρ.ὃ.ν Αξϊ. Αροΐδον ογτίταγ ἀὉ Ἑταῆπο. 
Η Ἴνον, Ρεγβοίοθαης: Ὁ αἴω δὲ αὐύω, ' 
Ἠνορξα ας ἐν Οττιτυ ο. ἔποημααθῖο ΠΠΤΟΝ ' 

᾿ ΤᾺΣ ὅς ἰωορέν. νης ἰκώορε γφιἱ, τὰ ΠΕ: ᾿ 

πιλίνῳ κὶ ἰωῦ οπι ΠΡΟ Ν 

προ  ξεσος ΧόπορΗ. ἰωδαξγε βόληται τὸν ἵπὴ 

δῇ ωἰ. ᾿ 
Ἡνωβοιῦ διάϑεσην,(11ς ΠΡ 4 ΠῚ Βαθίτιμτ. 
Ἡντεονον ἱάς αὕτεω. 

Ηντιναοειῦ; ΟΙΠΟ ΠΥ ρ ΙΔ ΠῚ: Ἰερῖτιιτ ὅς ἰωὐτινοιωῦ, 
Ἡντο, (ε ἀεῦαης. 
Ἡνυςρονχτὸ, αρινὰ ΑὐἸποτο! {| τ... Αἥηὐτηαΐ. τὰ ἄς 

{εοιιάτι5. κα τὸ ἐν ἐντέρω παχὺ μέερς τῆς κοιλίας ςο 
παητ. μα λοης ΘἢΪΠῚ μαχρύφαλον,κ) ἕωϊυερον, ἐχῖνον, 

τὰ Κς πέπλεται κἱ τροφὴ, Χᾳ οἵ, εἶδιις οἰαβοταάγιν δίῃ 
ἃς ξοποοαμητιγον ἐς ΑἸΠΟρ. Τατεγρτοίη ἐΠΠυ ἦν 
ἐγὼ δέ. ̓ ωΐυξρον βοὸς καὶ κὶ κοιλίαν υἱείαν Κατοει(ορχθίσο 

ζωμὸν ΥΩ ἐν Λαρυγβώ ἐὺ ὁ δ" ἤτορας δίς. ἰωλύςραι (1ηη 

ὦ κοιλίω “ βοών ἡ τὸ παχυὶ μέρος αὐ, Ἡΐυςρον ἡ ' 

μυρυχαζομίϑων ζώων οἱ ἢ υἰτπογάςπιον ἡδυτυῆμον, οἱ 3 τὸ κολ 

Ηναγεις {Πτιγ1].ξ, ἔνϑ᾽ ὅγε μ᾽ ἰωώγει πέμψω βασιήϊ, 
Ἡνγεαϑἰπηροτασ, ν 

Ἡνώγεον, ΠΟΥ ιιητ. Ἡοππου. 
Ηζωγον, μΠΠ. Οὐγῇ.ξ οδιὴ πότε μ᾽ ἰυῦδωγον καὶ ἐγακλυτὸν εἰν 

 ήσα ὦτα, 8. ἰὰ ἘΠ ΔΗ Ποτιῖη ἮΝ ἐν ἧς 



ἜΠΗ 

ἢ ἴον Δεοοιίαι. Η ἤΠοί. τως γάρ μὲν Σπόλλων λυτοΐδης ἰωΐω-. 
ΟἿ τ. ν᾿ ᾿ 

αἰαὶ τα Ππτοίασους [Οἱ ΠἸσοῖτὰ νογθὸ αὐώγω, 
ἼῬτο ἐνώχλειαν ἐνοχλέω, τΓΡαίλατ. 

ε - δ Ἶ “ ΄ 
χΟΡΤῸ δρκως ἴ. σοηοίτοτ. κου τί ξο. ἔγινα ἰαδοτα- 

Ὄ Ἶ - ἮΡΕ» ῳ., Γ 

ὝΠατιΙ5 ἔπ π. Ἐπ ΓΙ ΡΊ Δ νι χέρα, δορί ιοςῖος ππαπιιπὶ δίς 

ἀτγαῦῖτ, 
᾿ ςὐ . " 

ἐξινι, νοὶ αὶ, ἴῃ Ἐρίρτι ὲ 
σπίτι ἀτός. Στὰ, 

Ἧ ΑΡΟΙἈ ποά. πιαπό. 
δου» οΥἸ οητα 15. 7]η ϑτόλα στα» πιάτο ΟΥ]οη ρα  ο, ΠΊΟτο- 

τ ττὶ πα.) οἰκο ἃ δὶς νἴγιο αὐ πη τ} ἀϊο 1.» Νοΐίω πεῖ- ἼΣΩΣ ; τῆς τος 
ἡνονίαιις αὐ πιουτά σαι ὀχ ροξξαραπιιι»» ἩοσηςΓ. ν᾽ οἵας 

σιοϑου(αηαις Ηοίν ς ἢ.) 

» ὦ ν»" Ἷ 
ἡἰνσλεῖ τοῦν᾽ ὄγηστες χα σίμ πλήσας. ΕἸ ον οἶ. 

Αἰ 15. γ᾽ ὕνιον σῇ καγὶῃ ἘΡΊΘ ΑΠ.11. (ρυ!ςιγαπι ἴῃ ἰἶἰτο- 

δι ϑωϑεν, ὄρθρου, τῇ σπάσῃ μέρα. 

ἃ δι. οΧΡΟΩ τ ἐχοόνισενοοίς ΔὉ αἰωνίξω. ς 

ὃ: Ἡσπτανεῖ. ἩοΙν οἰ, αἴξογτ ρτὸ δπορεί,σπανίξει 5 εὐμηχάνει» 

ἡ τανία ρτοὸ Σποοέα, οἰ μηχ ον φγαπρι Ἐ]α ΠΟ Ρία. 
οἰδςιιτο ΒΟ ραν. αἴθ τὸ ἐπ’ ρα Ὁ κεκυρτωῶτο. ΔυςοΒ]ο- 

δ ἐκ ϑχὰς ἐφ᾽ ἥπατι, ἃς σου Πιοταπη ξ1Π| Ἰοοϊποτα 
οἰποτο ἄοςοῦ Αὐοπας [ἴδ.3. ἰπάς τὸ κεκῳελυμρῆθον 

ἀϊεοθητ, ἧπαρ ἐντετυλιγυῖοον » ἃς. ΟΥΟΌΥ ΠΣ ἀἰχυ- 

ἼΓ Ἔγία πα υὐποκορετικς ἡ πτάτιον; ΟἸσοΥ. ἃς ΤΠ ΤΠ .ἰοςαι- 
Ατβοη, ζειον υἱσαίτιον ἐγκεκαλυμμῆμον. δύσεται γδ 
εὐμῶτι. ΠΟ] 4, ἧπαρ τευγίω τς’ ον : ἀρτια ῬΟ]Π ας οπὶ σεσὺ- 

ἰπόταῦ Α ΡΟ ΠΟ. Τητογρυ. ἧπαρ αὖϑαὶ πολλοῖς ὦ περ Ἂν ἐ- 
πον λέ γεάθοι γίιῦ ἧασαρ εἶσ αἰγιϑνγςαρ. 19.110... οσιιη, 

ἰς γιά ἴῃ Τράπεζα. 
τὴς ἥδτω. 

ὦ Πορατις Ο]Οτοπη γογθοτς 5 ἃς ἸΟΟΪΠΟΓΙ 5 πιοέο οοσὶ 

ω ἘΞ γοοσδιῖς Εταπίχγατι. ΡΊτητας [15.35.0 ρ.2..1}- 

οἷοι ὁ ρτοςιο [ιπὶ δά ἸοοΙ ποις ἡπιαβ πο πὶ γΟΓΘ 1155 
. Πορατίζοι ἀρροίίαπς. Ὀϊοίςοτι ἀπ 3:παρ ἐς Αἴος, 

ὁ χα ϑαροὶν τὴ ἰϑδλον  νἡ ἀλεδον» σ ἰλβωστεν, υὑτούξ ανϑον» ὅ)"- 

ζεσαν ῥαδίως υἱχο νοι. τάοτη ῬΠΤη1115 [10.1..(ὰΡ. 
οΟ σις ΟΥΤΩΣ ορτῖπια Ρἰηριῖθ ας επἰτιδ.γαξῇ σοΐο- 

ἰἴτνας ἰοςϊ ποτὶς πιοάο σοαέξδνἔλοΙ]ὲ Ἰϊαιιοίςοη5. ὅζο. 

τὶ Ὠϊοίςογια. ΠΡ γῸ 5.» ἡ πα τοειδοὶς » 140 Π| φιοὰ »ἱπατί-- 

5 σοἱοτοπὶ τοίογοῃβ. 
φρατΊςιδοντ »πατίτης λίθος, Πορατῖτος ἰαρῖ5. ῬΠΠῖις 
ἱποτίτις, ΠΟ ρατ σα ἱσσοταγῖα, 16 ΠῸ μιεγίσα χιας ὃς »ἷ- 

αἰπαπι γοςάτατ, νε Οὐίθα τη σοΠ]οἔζαπεῖβ Δα- 

: Ἰεκοτατία νεηα: Ατϊτοτ.3. ΑὉἰπὶ. 
ἱπατικὸν στάϑο «γ» υ' πατικὴ διαί ϑεσε τ» τη οτϑιις πορατίσιι5 

ἀτατῖτις πιουθ5 ΡΙαιτοτηιο 4υ} }αδόγαης υἱπατε- 

εἰ ΡΙ τη. ἀϊοιιπατατ. οἵ νογο ᾿σξιποτῖς ἀΠ ΠΟ ατῖο κὸ ἀ- 

᾿σοηίςαΐτιιν πῆς αὐ κατώσεως (λο᾽ζο ἡ ὕτοτυχία: ΑΓ 116 

τὶς ἀοδ! Πτατοῖα ἀϑτοτῖ ογαθηγα ὃὲ (λαϊοία ἐρο- 

ἔμταιις τοσγοπιοηζα ατηαῖθπε γοσ 5 ος ἢ ἀΠΙ ΠΊΔΠ15 

πὶ παι Π πιὰ. Ἀτιας αἰξοέτιιπι ναΐσις ἀν οπτουαπὶ 

αἱἰοη. 1.8.7) τόποις. δὲ [10.2.4 ς αἰ ογοητῖῖς (γ πὶ- 

ΑΠΠ5 απτοπι αἴοέτιις οἰ ἄς ιο τγαάτς Οε! ΓΠθτο 

πιοτίιμτι ετὶ αὶ γ᾽ σατι-κὃν αἷτ νοσατὶν οπα 1π ἰο- 

Ῥριγατίο. 
πιο Ἰσαπιοητα ργορυὶὲ ἤιπτ περατὶς αὔοδιδις αςῦ- 

Δ. Ῥταίοττι αὐν οὶ νοτπῖςα ἀπτίτῖς, σοἰ εξιουῖ- 

ἃ πο [Οἰδιττι δια φερητεκίκο' διυ ααιν»ἱ.ν Ἵπα 1- 

Ἰου οἀ οτἴαπι τίω) ρος: αλτικίι.αἰττὶ ἐχο τ ἅπηα1Ὲ 

ΠΟΙ ΑἸοχαπ. Τ τα Π1αππι5.δεῖ Ὁ. χ᾽ τοῖς φαρμμοίκοις δ) 

τ μὴ ὑράνον τοῖς διαφορεῖν 5 διμεὶ τὸ τορος ἔλλειν διωαμῆμοις. 

ἴτε υ ποιτήξια, 

Ἰριιὰ Ατὶ ποτε Πδτο 2. Απἰπιαῖ. Βοραν νοςατ ΡΪ1- 

᾿νἶτ δε] πόα Βαδοττοὐ τάσις ᾿παις Ἐπ ΜΠ ἃ - 

δ.3 ἐκ ἔχέν χολίω, Οὐκ ὥου μὲ χολίωλ ἔχίν, ὡς σ᾽ ἡπα- 

γυχὲγὼ δὲ γὶ εἰμὶ “ἴδ μελαμπύγων ἐπινιάς 151 ρίατα. δ 

ΟΧτα εοπίϊοτοοαρ.:.. ἘΖοΟΒΙοΪ. 
Σ ΡῈ ἐγ Ην:- ΕΠ ΝΥΝ ΟΣ 

χτὶ Ἰοίαη, ματα οι οἱ παροχτιίρι Πα ἘΠοτο ἀϊαη ἀξ 

οχτὰ ᾿α ρ τοῦς σοτπι Ἰαϊρεδέοης ἔμτατα Ρτα- 411} 

Ῥεχ. 
' 

οὶ ἡπατι τας ΔἸ οἶτον αὖ αἰ ται] ὲις μεθ 
5. 41ια: ὃς ὄυπτα - 

Ὀϊοίςοτ. "1.4. 
{ξἀιιχίτ. 

; 

" Πβτπηις. θατιΠ τιν τ] ας ἀείοξιις. ππτῖδι5. ἀς- 

᾿ τ 
- Ν » . Α , Ὁ 

α ὡιεγὴς ἡ ἀτεχν Θ᾽, οἱονεί ἀπεδωνὸς;
 ὁ μὴ διέυυα μῆρίθ. 

Ἡ τῦροπινὲ, ἐθο, ἐ ἀεσορτοτοπιοπάαχ,ἴτι ρο ον! [αχ. 
Ηεβροπόυσις. ((Θ-. “ἰπιροίτητα. 
Ἡκϑροπϑυτὴς, οὐ, ὅς ἀοοορτοτ. 8Π|4χ. 1144. 7» αὐτὴ τοι ἀπειτεὼν καὶ 

Ηπντῆ οοο, ἐ: [Ὡτοτοίαττοτοίαγοϊ ηατοτγακες 
9... 9..2 3 

ἩΕῚ Ψ 
᾿ , 79 δὲ υὑρρζολίὼ αδδενείας ἐν τῷ πεδύω, ξ΄ ἔδιν ὁ τὠ ἐδάφει ςἤσω, ἩοΠιοτ, 

1114.» ἡπεδανος θεράπων. Πιιῖς Ρροηίτατν ἔμπεδος» ὁ ἐν τι πεδο 
»"» ν εξ "Ξ ’ ᾿ 

δι ἐχίω ἐσὡὼς βεξαίωρ, νἱάς Ταϊεγρτ, Ἡοπῖον. Πρ αἰ ἤρα οτίαμι αὐ- 
αἱ ὥδνητον, "λίπον, ᾿ 

Ἡπεύδανοω, κα. ὥσω,πιωκ κι) 1Π7τον Ασςσιίατ. 
Ηπυδέζειν, Ρ] Δηιατι τοάδογο,ὁμαλίζειν, ἐδαφίζειν; ΕἸ ον ΟΝ; 
Ηπειγ μόδας; ἔς [ΕΔ τοι αὐϑυδόντως, σευ τόμως Ἡ οἴγ οἷ. 
Ηπείλει πα δαζι, 

Ἡπειρος».}) ΟΟὨτΙ Π 5914 οἴτοτογτα Πγπιανρατο οὐδ» τορῖο πιοάὶ- 
τοτγλὴ σα. ΑὙ τότ, εἰς πλλμη 40 5 τίοὶ οἰκου μηρία ὁ πολιὰ λόγος 9 εἴς τὸ 
γήσοις κὺ »πείροις διεῖλε 9 1π 1 ́ ι] ας ὃς σςοητίηςπτος ἀϊ πε. Α11- 
Ζυαπάο πος ποπιῖης νηὶ πογία τοτγα 5 α]Ἰαιιαυάο τογγὰ ἃ πηαγῖ 
«ἀαπἸπέζα ἀἸοἰτιιγραῖς ΤΡτουρ τι Τ Βιιογ 4] 4, αριι τις πη ἀΠ ἐοιθοὶ ὅ΄- 
πείρος ὃς γλ 010 Θοιἐο ΠῚ Ἰερίτατ, Εἰ νεγὸ ἠπειρος, χέρσος γῆσδῇ αἰ- 
παιεξύς τις ὅστε, Ἐτ ἀριια Ροοτας αὐτὴ τῷ γῆ καταχενςικώς, ἘθτῚρ ἠπᾷ- 
εν εἰξαϊπειρον ἐκ(αλ ὧν πόδα, ἴτο πὶ Ἐριγιις Ογαοῖα: ρατς τ αὖ α ἃς 
«ὥρας ΠῊ 15. ἸΟἸτι γα! πο Πηςπὶντ ἰῃ 1 μαϊτοτ, ο οὐ αἷ- 
τέτα σοητίποητε σομλιηξία οἴτ, ΑἸ ηπαπᾶο ἃ το αυτμοτῖτ 
δὶς ἀπτο Πρ σιν ςοητίηοης ἈΠ, χιῖα οἢ Οτγαςία: νπάς Ευτίρ: 
ὙΟΟΔ ΗΓ ἀν οίδ ομκαὶ χύκω ν᾽ πη μρό τιδει ἐν »͵πείρῳ η, πλς ἀϊτογγαποο, ῖο - 
ἣν [ἐς Πτιι οτος. εἰς γ΄ πτεερον » αὐ τηραἀϊτογγαῦραιη, κατ᾿ ἡ πειρϑν 
ῬΟάοΙεΙ ἰτίποσγονρογ τοῦγαμη. ; 
Ἡπείρόω, μι. ὥσω σοῃτ ποτὶ αἀτϊοῖο, ΡΒΪο ἐς πιυπᾶο, μεγάλοις κόλ- 

. ποις αὐαξηρνϑέγτας ν᾽ πειρωθτε» 1} τπάσηο 5 ΠηιΙ5 ἐχατιηϊς σοητί- 
ποητίαιις ἀσροης, Ατίίτος. 116. 46 πιιιππίο. αἴαχωρήσεις κυρίφί- 
σῶν ϑαλαόσας ὑἐπείρωστεν,] γος ο[ιι5 νπήατιιπη πιαγῖβ αἰτπιοοβ φάος 
σογαηῖ σοπτΙ ΠΟτΙθιις:ῆς νοτεῖς Βηιάςας. ν᾽ πειρρεϑευσοπείποη- 
τὶ ἀσοοάοτγουν πειρ ϑηνοοητίποης ἐιέϊᾳ οἴ. η᾽ πείρωνται» εἰπὶ σου- 
τποητο ΠΟΙ Θ τ ητιετ Τ ΒΟΥ ἃ. 

Ηπειρωτης ἐ96. ΕρΊτοῖα, ἃς ςοητίποητῖ5 μαδίτατοτ. ἐπειρώτης οἷ πυβ- 
Θφ.ὕγετθιις Ερίγοτα, ποία η." πειρώται, ᾽πὶ σοητίηοητα ΡΟΡΙ]], 
4: ΟἽ πας πιοαϊτογγαποα 9 11 ΡγΟοΙΪ ἤληξ ἃ πηατὶ 9 Ποπηπος 
πγοάιτοιγαηοῖ, Ν }1 ἀριά Τ Βιον ἀϊάθπι 10.0.1.» πειρῶται εἵλες ἃ-- 
Ριιὰ δυποῖ ] τοῦτο τὶς. (] αὶ ᾿η σοπτίπεπτὶ οξξοάλτιιν. 

Ηπειρωτικοἱ μῆλα Ἀεγρ μἤμειῥωμαὶςὶ ὃ ὀρξικουλαΐτα δίς. Ἐρίγοτῖςα πιὰ- 

14 ἃ Ἀοιηδηΐς ἀϊέϊα οτδισυΐατα » Ὀϊοίσου.}1.1. σαρίτ.163.}6 
αυΐδιις Ραἱ!αάτιις [1|5.5..Μα]4 τοτιιηἊα ηπα ογ ίσι]ατα ἀϊςιη- 
τατοίπης οσατα τοτο ἀππὸ [δίς ἴδγιατο ροιϊιπτιια ἀμγαπαϊ νὶς 
(παι Μάγος! ι5 ἰητογρτος Ὀϊοίςογί 4.) ὃς [ς ΠΠ||- Β σιγά οτ- 
Ἀἷ5 1π τοτιιπά!τατεπι οἰ Γοιτηδέξιι5»4ιια τοῖα οὐ δ᾽ σ]Οτιιπη ἔΌσ 
τπᾶ εἴξ. δι Ἰὲ ποθὶς ᾿πάϊσαητ, ροίϊς μας πιαία ΟΥἥου τα: ταιγα 
ποία ἃ σοίοσο τοΐξαᾳ ἀρρειίδης. 

Ἡ πειρώτις. ἔθος. ἡ, πα ἀἸτογγα θα. Ν πειρώτσδες πόλιες » γτρες Ἐριγοτῖ- 

(7 ντῦο5 σοητίποηῖς » {μα ΠΟη [πεῖ 1Π {1155 Ὑτος πιςάϊ- 
τογγα θα . γ 411. κ᾽ πειρώτιδες αἰϑοϑσκ ϑυὴ πόλεις. ν τος ΠΟΡΙ]15 πα - 
ἀϊτογγδηοῖς. Πρ ηἶχα: . Τμπον ἀϊ4ο5. 14 εἴξ. ἱππδῦσι καὶ πεζῷ ὃ- 

ξυμιο χίας . [οοϊοτατιπι πηοάϊτογγαηθο- ξυ; φιϑουσα). υπειρώτιδος 

ΤΙΠΊ 2:46 Π|. 
Ηπείτας το ἔπειτα, ΟλΖα 4ε ϑεηςέξ, ὅτις, κυϑοϊιὼν ἡ πειτ᾽ ἐμὲ, Φείχρυ᾽ 
ἀφέσει ΠΡ Ο, κυαραυγόη δ᾽ ἥπειτὰ τν δὶ ἀπιρ εχ ἐνεστίταγ ἴῃ κα) 
Ῥῖο κυασα μῆών κ ἐπειτο, 

Ε ἐπ Ἵ 9. ἰ 
Ητὗ . ποπὶρο 5 μος οἵδ. (ΟἸ]Πσοτ» Τ ον ἀϊ4ςς. Ττοπὶ Ρτο 4114) 

γνοϊατ. 
Η «ὖρ,ν Ὁ]: τα Ῥαττο πα Πτοτ,ρτοτις, καϑείρ, ὥσπερ, ντ, αιιοπηα- 

πιοάϊιπι, ΡΙατο ἀς Ἀθραθ. ἡπὸρ ἰοιυ ουῦν. 4110 »σηογς ἀητοςς]]1-- 
πλιι5. ΑἸ ΠοΡ πα Ασματ. ὃν ἡ αὐτὸς πίω δ κίων διορίσω Θεὶς δεύ.-. 
69 του πίξίμωυδν. 

Η τρόπϑιμα, τθ, ἀϊοϊτιιγ τὸβ ἀΙαυα 41 αἰταιοπι ἀςςρίτπαϑ ἀὰτ 404 
Αἰ τα 115 ἀσοῖρΊΓΕΙΓ. 

-ῃ 

ψϑυςς. 

Ηροωδιῶ,μιδυσα,π'. διχα,ἐποιτω, ἀςς! ρ1ο» οἰγοπτοπίο δὲ 4 4οπὶ 

σψαπὶς νογῖς ἂς 41} αοῖθιις ΡογΠιαποηῖθιις, Οἀγῖϊ.6, πεί τε φρί' - 

γας υἸωώροκσει 5. 18: τηοητος. ἐαΠΠεΐητ, Ἐξ 1144... εἰπὶ ἄἀτιο- 

Ριις Αςοιίει 5, τί μὲ ταύτε, λιλαΐεαι ν᾽ πἷρ ὁπδι εἰν ; 15 πὶς ἔ|ά1- 

Ποατὶν 
Ηπισοιοϑέι.ΓὨΡΥ αἱ οἷν. 14 οἢ, [ἀτοῖτο, ἀχόσοι θεν. ἀριυιά Ατ τορμαπ,α 

δ χ. 

Δα ταλϑόσι νἰνὶ ἩΟπ οὐ ἱ ργασορτα ἀοτίάδαης αν κέκινον πἰπήστι- 

ὧι. δα] Ότοην Γι οι τ θατραίιιει οἴϊοινττοξοτγς Εἰηῖατ, 
τὰς. ῬΒγγαἰςποῖατ δ η- 

τἰαι15 «ἀϊοὶ ἀκέτης, που ἡπήτης, νττιτ ταπηοη 60 Ησπιοζ. τα δεῖ- 

Ιο ταπατιιπι, σ᾽ νσητής μοὶ ἐπέςννἴαττοτ ττδὶ τη ΤΕἰτῖτ, 
- 7 « 5 - - ε«͵! » , - 

Ηπήπρια, τ, [ἀτοϊπαττῖχον Ρ᾽αη ῥα πΠειο ἀκέςρια δι]. 

Ησήτεμον . τοῦ Πιρι]4» δε ἃς. τὲ σουζλιόν μεϑ' οὖ ῥα ἤϊουσι τὰ βυῤ- 

στίριας 

Ηπίαλθ.,»Ἐρίαἰ τις: βεστις εοπείπτιας ιιοτἐϊάηα: ἔρεοϊς5 φυςάλι 

απ: αἷϊο ποπιίης ῥιγοπύρετίθν ἀρρο ]ατοτ ἄπ γἱ 4, πυρεῖα 

χε νὰ, μμηρδσι, ἡ ἀμφολέρων αἰώδιατωνται 17) τὸν σὐτὸν χρόνον ἐν ἀπάγτι μ - 

εἷο, τῷ σώματος αἴαιση Ππλι] βο τὶς ταης δύ τὴροητράταιις εοάοπι 

τόπιροτς ἅπ τοῖο σογροτς Ὑτγιπηαιις (εοῦπης αἰείζατη νύ. 

Οαἰεμ ἄς ἀϊβοτοας ἔς θ.Π10.2,(αρ.6. ἀςβοῖτ, λάδεης [πφυπάνσπι 

; 



οῦ , ΗΠ 
Ατέμπι ρεη πὶ 01 τοὶ ἘΠ 1ᾷὰ ποπιό δοσόπιοατὶ αἵ πυῖς ἔς - 
τι λιτῖςος ταπὶᾷ «ποία νιδοιὶ ὑΕΙ1Π} τβοτοπι ἢ απ ξεδτος αρτος- 
ἐρεῖς 1τὰ ΠΟΠΊΪΠᾶΓΟ. λέλεχται 9} ἡ πίαλ, οἱ οἰπαυὶτ Α ρίη. πο βεπς. 

φορὰς τῆς ̓ ὧλος. λέγω 2) πῆς ὅτι σἰασης γἠπίαις μ φαγνομϑθη:» χαλεπῆς 2 

ΧΤ ταὶ ταραχάς αὐτῆς τοίην ἥ: «ιοά Ῥιμποῖρῖο τύα πα} ΠΠπ 0} 
ἀρράτοτ ἂσ αυλιτη ται άτιγ γ αἱ (Ροττίπυιμ μα τ νο] καὶ αὔϑα τὸ 
ἠπίως ἐλεαήνειν, ὁ αὖρ ὅξι ϑερμανειν. ἃ σαὶς λοϊοπάο ἰςηΐτον ἃς ρἰαςῖ- 
ἀὲ:ιοπίαιι (ντ Αξξιιαττις ἄοςοτ) καὶ σφουρὸν οἶδ᾽ ἀνγατῆεσι. πυρε- 
τὸν πο νοποπιθητεπι ἔογεπ ἀσοσπάμπης Ἐπ άτῃ ρον αὐτίφρα - 
σιν Ὁ ἡπιίθ- (ουλπατιιπη οχτΠίηνατ, τοῖς, [10.4. ἵν 69. ἀς ἢγο- 
(ζγασιο 5 [ες Βοῦρα ΔροΠ  πατὶ ἰοαιςῃ5 5 πρία ὃ ἡ ᾿ τέπαοα πο- 
ϑέντα τι οἴνῳ ἡπιάλοις πυρειδὺ ϑεοκ πόσει, ἐς απο Ρ]1.}1...ς.ς4Ρ..4- 
ται ἀητ 48} ἰπ νῖπο ξερτῷ ἄερο! ΔΥΌ ΓΑ Δ ΉτΙΙΓ. ΑΠΟΡ᾿. 
ἴῃ Δομαγποη , ἡππολων γὸ οἴκαδ᾽ εξ ἱππασίας βαδίζων. Ττογρτ.ὐμ)»- 
πυρετῷ αἰδιπέσων. ἡππαλΘ: γὰ κύρκθ- ὁ μῖ) ῥέγρις πυρετὸς γο] πυρετὰ 

φρήδρομμον κρύξη, ἀιιατη νΟσς ΠῚ ἰάοπι ΑὐἸπορβαπος ἴπ᾿ γε», 
ποὶς ἡ ππάλοις ὅγηχίρ ὅσι περύσιν Ἀὰ ποὶς πυρε. εἰσιν» ΟἹ «ὅν πατέρας τ νγ- 

χον γύμτωρ "ὴ «δ πώπποις ἀπεπνι)ρν» 1:6] 615. ἁπλ τρ ἃ το] αιιῖτ, 
Παπὶ Ἱπεογρτος τὸν ἡ πέαλον αυυρετον 9 ἃς »"ππαλίν δώμογα οὐ Ψ ΤΗΝ 

τὰ τίφίω τὸ δυ ὁποὶν ἀΣέξιιηγ. 1 ἐφιαλτήςἶορ, εἐππαλτής. 
Ηπιαλουῦτες, ΑΥΠΈοτοῖη ΡΥ]. (8,27. ὅμοῖον ἢ ἔοικεν ὡσπερ τοῖς ἡπια- 

λούν δ᾽ Οαζα» 4110 5 ερία!α ΕΧογοοῖ. 
Ἠπίαλοι, ἨεΙγολιῖο {τὴς δεἰ πὶ οἱ ψυχροὶ Ειριάι: δῖης νπιαλωδης. ε(Θ., 

ὁ καὶ αὶ) νῖ ηπιαλώδης πυρετὸς ὁ μῖὰ φρίκης "ὸ ῥίγοις γγόμυ 8... δριὰ 

Ηἴρροο. νι δρποζδιῖτ Ετοτίδη5. 
Ἡ παίων, μι αίσε, τ, ἀφο  τῖσο. Ἐτ ἡ" πιήϑη.: ̓ταισπτεἰν δ. Ασοα[ἀτίπουν ἢ- 

ἀε »πίαμαι (4 4110 ΠΤ ΤῊ ΓΙ σα ΠΊ]5 9 [ουλε πεῖ {το 4ο0]ο- 
Το πϊεῖ βατπιιδ, φῃἸππιςητιῖπι Ἡετγού. Τ μα]. 

Ηπιύδωρ»ο,υχ,ὁ κὶ τ Πα 5 Βτία ἀομδης, 140. ζ, ἔνϑοι οἱ ἡπιόδωρος ἐ ὧν- 
αντίη ἤλυϑε μύτη τοΥΡΤ ἡ πιὰ ὼ ρᾷα, αὐτές ἐ ρῴυῦ τικοὶ ὁ ρα μϑμη 

χΤ) αἰυὶ παὶ Τοτεοφίαν, 
Ἡπιοϑυμος»αηῖτηο σοι ἷπ ἘΡῚ » ΑΠῚ, 
Ἡπιλλης. ὅζ ᾿ 

Ἡπιολίθ-. κε. δ ΔΘ τη σιοά ἡπίαλ Ὁ»: : Ποσποτίοης Θπῖπὶ νοσιπη ἰαοιϊὸ 
ςοηβιηάϊ (Ο]οπτ, ὑπίαλίθ: γογὸ ἀπο [ρίχάτθνρτο ράρα!τοης ἰο- 
τι. 

Ἡπιρλ ον, ἰοι!ς ερίαἱα ἐεθεῖς δεςοῆιις. 
Ἡπιόν .ης»"πποο]α.1η ἘΡΊσταίτπι. ἀρι σι 4. οἴ ν χοῦ Δείξυ!αρ!) 

τ|| ὃς Αἰσκληπιὸς ἔῖπ ἀἸοῖ ΕΓ ᾽ αι ο μα πῚ ἡπίως ἐσκεῖ ἐδὺ νοσφιι - 

σας. γεΐ αὖ ἤπιθ- ὃς Α(οἴςτο «ιούστα Ἐρί ἀλετίο 4ιιεπι Οολ 1 ς 
Ιαθογαηζοπι (απαιῖς ἀϊοῖτιιγ., φητὸ νον ἡ πιίθ. τάπτιιι ἀρ Ρε!- 
Ἰαθατιιτ. 

Ἡπιθ. υγδ κα ἦν ὈΙΔηδιισοτα τ 5. λιποιρὸς τορα Θυ.[(ιατ}}5»αΡαλ1157 Ραα- 
τῊ15 4.16 τι15. ἐρη πε ο πρι θυ ρ σέων 8) δΟΠΙΘηι}5, 
Πιαπηαθιις. Οὐνγ.ξ, ὕπεον ὦσε αὔακ τα κεχὴ τομα»Γ ει, πττὴρ ὡς ἤπιος 
ὅν, Παππαῃὶ ραττῖς ἰοσο οτατ. ΗΘ Ποάμι5 1 ὙΔεοβουϊα, λητῶ ἧ- 
σὸν ἀἰχὶς δόπενο Ἑκπλίμῖπο. Τιοΐτιιν ὃ ἡἱπία ἃς κ πίη τ "πίη 

πῶνα »Ὁγας Ρτορίσια. ἤπια. οἷσὲ τ" εἰδὶ θοῆς συρῖτ., Η Οπτετας 
αν. ο΄.) ἡπιὰ φαῤμοκα » τρᾷα καὶ τωροσίιυῦ 5 «αὐ ςφιζῳ Τ᾽ ὁδῶν, 
Ἰάεῃι. 

Ἡπιδχεργειρρεοῖη Ἐρίστατη. ορίτεῖοπ ἈΡοΙΠΙηἰ 5» ιι ἃ πε τας ἰςι5) 
ἃς ὈΪα μας Ρτοῖηάς φηαηὶς δας η5. 

Ηπίως,ατητιο δηϊπγονρίως, φερσίωνωτ,τπαῃ[ιοτὲ, Πυϊπιληὸ, Ἰεμίτου. 
ΠΟΙ τοῦ. 

που, οἰσῶς κεδὸν, ἀρα,ἸΏτοῦ ΤΟ ΒΔατΙβον τΠι1Πιν, ποθι ιοῖαη115.ἢ οὐ 

ποτε ἰἸχητ,εσημαπάο ἀθτοπηΣ ΣΠῸΌοτα. ὥπου γ ὧδ τῷ λόγῳ μόνῳ ὁά- 
σδὸ μϑμοις ὥὄστο ὅδχι, ἰζομν, ἡ ἡπου εξ τῷ [βίῳ τηὰντὶ ἐλαίου υἦόο!ε, καὶ φαυ΄- 

λοις [Ὁ φησομῷ; πόπῃς τλαΐος εἷϊο αἰσομλοὶ ΛΗ ΠΟΡ.ΐ ἴῃ ΡΙατο, 
ὕπου τὸ σὺ σοκοφεύτρια ἐν τῶς γι αφξὶν ἡϑνα,ὰ εἴπ, πόῃηοϑῆ που οτία 

Ἰσοῖ Πσατ αἰ πη τιμτῖν εἰ αι» πιϊτὸ πηᾶρὶδ. Εἰακιϑς Ηϊαή, .7» ἧπε 
καγχαλόωσι,ᾷ εἴτ ύντως δι ὃς ΘΟΡΠοοΪ. ἤπου πολιυὶ γίλωϑ᾽ ὑφ᾽ ἡ- 
δονὴς γεις: 110 (1 οἴἴαιη ἤπουγε ἀἸοἰταισα δι πιπρ ἵτιιγ ἀιίτεπη ἥπου 
πῷ ὅπου «ΠΠαπαπάοναμοα Πρμὶ Πςατ,ααιίο αι! ἀςπι, Αὐἰορ, 
νεφ, ἀϊχίτ. ὅ τί που ἰδ καρκίγε, τὶς δαιμόνων ἐφϑέγξατο., Ριοξςξτὸ 
αιΐΡΡίαπὶ Ἰοσιιτιις οἵτο τάς ὅπ. Τάςηι ἴῃ ῬΙατο σοπϊπηχίτοῦπε 
σὲ διοὶ τούτ᾽ ὀγϑιὶ ἐδσελυετο, ἃ οἢ ςοττέ, ἥ που ἄρα, ΡΪαταο. πα 
αι οσὸ ταί τοξἧ που γεναχεἶτὸ πιαρῖσ,Βαα, ΠῚ Ἐριῇ. Ροϊίετ. ὅΑ- 
τἰίτος. ΠΟΊΤΙΣ 118.:. (8.3. αῷτο ὃ «σεως ἀἤτῖον γίν ἔτα! κ᾿ αἴϑο τοῖς 
μηδὲν ἀξίωμα κεκτημίμοις ἢ πιά γε δὴ οὐρα γι ϑυμοειδέσι, κ᾽ πολεμικοῖς 
αὐδραίσι, τηιἰτὸ ἡ] 4 Ὁ 5 ἔδαι πράϊτιπ1, ΑὙΠορΙι, ,ΡΤῸ ΔΠΟΠ11Π1. [το πὰ 
ποι οὗπου δὲ ἐν πολεμίων! πράτιπη ἐπ χοίτῖςο, αχιἰτὸ ὨλαΡῚ5 ᾽ῃ 
μοίιςο. 

Ἡπου,νοΪ οἴδαιιοητο ἡ Ρίαι. ἘρίΠ.7.νὦ 3. ὅπου πὶς δαίμων," τις ἀλίτη - 
ἘΥΟΣΣ ἐμιπεσῶν αἰομίᾳ, 8ες. αἴας ΔΕΤΟΠῚ νο] ἀα πιο αυῖίρίαιι νος] 
ΡοΠΙ γοιὸ αἰ αμίτα πα τατα ἀεαρῆις., μόλις αὖ μοι δὸ- 
κούσιν, ἕγ: ἂν παντοῦ τώσι διο φϑερρίκῦ αι. ἤπουγε δὰξ ἐν παΐσῃ πολεμίᾳ σικε- 

λίᾳ,ντχ Ποτ] ΡοΙῖς τοαν 1] ΡΓῸ ΗΠ! Βα γΘΉΓΙΙΤ, αοάτιπι πμης οἰϊπι 
εἷς πὶ ποι 591. αήτεγε ἐν σικυλία αἷς ὙΜαιογ ἀπ]. Τητογρτος. ἠΐπουϑεν. 
δα Δελοτ. Π0.2.Ρ0]}. .(ΔΡ. «3.0, αὐραὶ τοῖς μηδὲν ἀξίωμα ΤΗΡΕΙ͂Ν 

ὅπου εν δὺ αἰϑᾳ ϑυμοειδέσι κἰ πολεμικοῖς αὐόρασι, ἡνοτῖατη ἀρτι τὸς 
«εΐ || Πιητ αἰ ραΐτατο ργα τι, ποία ἀρι απϊπιοίος ὃς]- 
Ποοίόίαιιο νἱτος. 

Ηπου, χολῇ γι,αια εὸ ΤΠ 5)ΠῈ}Π]ΠΑτοη 5. ᾿ 

ν᾿ Ἡραξυσεν, ἤχησεν, Ης(ν οἢ. 

ἊΨ 
που παρρξύτονον, ἄτην ἢ σαὶ ῆςοτ απὸ ἃ γτοι,ν εἷ 
Ἡτου, Αἀιοιῦ. ΠιαΠἸτιάτηις »οπια πλούτη, 
Ηπουτις ἀρ Ῥίατ.ῖπ 4. ἐς Τιοσιργο ἡ» 4ιᾶπι, 
Η πτύω,ἱάοπὶ ἐπτ ἀπνω, (Ὅηο »εἴαππονν οςο, Οάγ ἢ. α, 
ΕΣ ΘΙ: οἴοπδη5. ΠΠ4. 5, Στας ἐν μέσσοισι 

πύτα κήρυξ, ΤητοΓΡ. ἀντὶ τῷ ἐπ ύ της ὅξι φωγητικὸς. κ᾽ κρχὴ 
γελόφωνθ» ϑῦφωνῷ.. ν 

Ηπύω,ίοπο Ουγ ΘΟ» Οἶαπιο, Ειιτίρ. φωναῖς Ὀϊάν παῖς. 
Η Ῥ, οὐΞ τὸ, γΟῦΡΤΟ, ἔσρ. Ατιζοριι. νεφῆρρς ἐν ὥρα χαήραν,γΕ ᾿ 

᾿ οτος σαιάςης, ἦρος παεῦνο!, γοτα ἀοπιυοῖο, Τα οριῖσ: 
ὅσσ δθοΡτίπιο γογος (ιὺ νοἰῖς τηϊτιπτα ἱποιητς νεῶν 
Ἐπιρούοοϊος ἀριὶ ΤΠςορΒταιθας Οὐ ῆς "ὖ. πον 
ἰφϑονίῃσι κατ᾽ ἡ οα τε πάώνπ᾽ ἐ!ασύτον, ὅρ οὔ οὐ απὶ τοπΊρ 
ΠΙΓΠῚ ἴσαι ἀπς σον αιοα ἀϊπιςσιλπι πουπῖηος. φᾷ οῦ 
ὉρογαΣ ὀχοίζοτ: ντ αιιοπηα πού ορϑρὸν αἷν ὀρθοῦ 
ρὼ δρ ἀἰξξιχηι {τ φιιοη πι τιι ΠΟ αἰδόμεϑτι χὸ εἰς Εἴ ρ70ργ ἐρϑ 
ῆς ἀϊᾶτπππι εἰ «ππασυλεμα οὔ πραγ ϊηοτι 44 
Οαγυ,οὐ γὸ διω μνηστῆρες ἀπέοσογτω, μεγίρφιο, Αἰ νὰ 
Ὅνταν. [ππιιπὸ πλᾶπο νοηΐδηῖ. 

" ῥα κὰ ὑδ ὀχ ̓ ωγ)ούτως εἶ εἶπεν κι ἐκ τὴν αὐκατων Ἔχροη. ΕΝ 

Ηον» ἀξ ἡ τα πο, οἰη!. ὅτι η᾽ αὐτὸ ἡ τῷ ἀέρι ὄξίν. ἥρᾳ. ἀφα, εἴον 
πηατῖιὴς ΕΠ ηΐς]; ΔΝ δ τ ομἱϑ ὃς Ραζτιις 5 Βιιά.ἰη Αππὸ 
ποΡ ν, ἐμοὶ μὴν δονεῖ νη τύ ὅ ραν 9 ὅζο. Ρὲγ [πῃ Ὁ ΠῚ ΠῚ 
τον ΥΌ] Ιοαυίτιγ ϑοογατος. Ἠρῖῖοι. ἴῃ Ὑεου. τίω! 
πέδιλον, Πα τὰ ξαεῖτ ῥέας νὰ κορόνα: ρου 4ιιαπὶ ἰπτο Πἰσοπ 
ὑφ᾽ νλία καταλα μεπό μένον, 51 5 Πρὰτ δέ »τατίδπι δίς Δι 
ἐς Ἐτγπι. ν 

«Ερανρτο ἤρινανρτατα ὄπίνριον, τὸ ἐρώ, τὸ ϑβαϑυμώ, ἤρα ἘΠ 

ἐμ Ποιποτ. Πα. τὸ Ἔχ ογάσα!ῖ τοίροηίο τοι] ἀρι 
δὰ γὸ ανϑρώποισι φέρων κλέ(θ- εἰϊφϑετον οἴξεις, ἘΝ στῇ. τὰ 
δίο το πάις γτγατη 1ΠΠπ|πἡ᾿| ἦρα Πτ δος, ἤποπὶ!. ταησιὶ 
πὐΐδατ.ῖρ τα γε Πσηϊῆςοτ, χάραν»γ οἷ ἜΣ γι 
Ῥτοτῖιλῃ ῬΙαναί. Πιιπη τὶ ἔλξνιιπι ῬοΙ Ἀροοορόη οχ 
φανεῖ, ΔῸ εἰ ἕξίω. ΤΙ οἱ. ἢ ἥεαυχέον, σθαι ΚΠ ΚΘο. 
ὄγπηρᾳ φέρων διὶ, 

Ηΐρώα, τὰ τὰ ποηΐς ξείτὰ, 
Ἡρανω, ΔοΠῖτο. 
Ἡραῖον, «, τὴ» ΠΙΠΟῺΪΣ τοπηρ υπ|, (εὰ ἀο! αδτιῖπι. Γορ τι απ 

νὰ Ἡεγοάοτιρτο θοάθηι, νἱρονον βαδίζειν, ((ρρίεβ θα: 
βεμα)ιιποηῖο ἱποςίπι δον ΐατο, Ατπ φησι. 1ἢ δειπι 
8 οἴτηὰ οταιίτατς ἄτας πλαϊοίτατο Ἰησράοτο νυ νῈ 
οι αἀἰσότοπι ἱπετιοῖτο  [᾿ ὁρο, τα; ἀϊαῦμν Ἰησεάὸ τ 
Ῥτοροτε ιϑ της ον γε τις ἄτθπα (Ὀγοτ. δὲς ἰποῦάς 
ΒΕ 1Πςὼ ἴῃ Ροιπρὶς ἰϑογοσγιπι ἔοτοι]α Ἐογοητοβ ΠΊΩΣ 
πἰς. οτατ.- ἴσρο νΌΠος αι Πιποηΐβ ἔδοτα ἔοτγοῖνς 

ρῶν τεϊχίθ.οἰοςιις 1 ἴῃ Ἴ Ἀταοΐα, ͵ 
ΗῬΉ6. ἜΒΣου ΤΠ πο ἢ 15. ἡ 

Ἡρρκλέα, ηἷν Βογοι] ας αν σΘΠ115 ἔρίπα ἃ αἷνα;, Τακορίν 
φαρίτς 5. 

Ηφακλέο, Ασουί αν εκκλῆ 91. ΓΙοτοιίς πὶ. ΑὙἸ ΠΟΡΒ.ἱ ἸῺΡῚ 
»ἱρακλῖα, Η 

Ηθακλέυς, Ιου σα]. 5. ἈΡΒΊ]ΟΗ.2. παΐγλιπον ἥϑω περλ η π 
ἡἱρφπλέεθο, νης ἡἱρακλθε 7 πιιτατο ἀμρ!ῖοὶ ἐξ 1Ὲ ἡ 
κλένθο, ᾿ ἢ 

Ηρα κλεϊα,, τα, ἔοῖτα Η οὐ }159{πουῖ Ποῖα ἘΠΕῚ "ρα 
Ῥωποῆὶι. ἢ 

Ἡδάκλεια λίϑρο [Ὡρὶς Ἰγ ἀϊις.ἱπἀοχ ἀϊτις Οὐ] 410. ΡΠῚ 
11|0.53.ςἀρ.8.τταηε σους! ἤπιος ἰαριίοπι [γα ιπὶ 
Πογας !πτπι. Οιοά ςοηΐιατ εχ δῖς νοτοὶς ΤΉΘΟΡ 
αδθὶ καἰ ϑων, ρος τὸ ̓ βατωνίξειν τὸ χξυσον τὸν αἤγυρρνγ᾽: (4 

ὃυς "'δάπλειακὶ καὶ λυδη τατηοη Ῥτὸ τπάσποῖς ἔτος 
γα! ἀὸ τοριρπο:νττιπηαιις ΦὨ ΠῚ ἤρμίβςατ, αιιῖπ 
εἶ »"ὐοάκλ είν χίϑος.Τ οίαῃ. Ππς μα γοίπη: Ὀϊ οἴτου ἐϊ 
"ἡ μα γνῆτις Ἀρβτού!ῇ ΕἾΠΕ ῬΓῸ Τγάϊο ἀταιις τπάϊςοῇ 
Τιιοϊδη ἴῃ Ισοη ἰδ. ασερ κὶ ν' λίδος η' "ἱρχκλεία(ς οπὶ 
ται) εᾧ τὸν σίδηρον ντ πιασῃος ξευτιιπὶ ἀττγα τ 9 1 
Εαὐτὶρ. ποὺς βοὴ γνώμας ΤΣ ἘΝ ὥς ε μαγνῆτιςλίϑ ᾿ 

νθην τάς ταπιθη δι] 4, ὃς Ἡςίγ οἰ. Ηογ ον πο ραῦ εν 
εὐμημάςπὶ οὔδε σιιπὶ πτάσποῖο ΔῈ] τγαἰῖτ ἔα γΓΕΠ 5. 
ἄξει ᾿νά τιρον 4110 Ῥγούατιις ΔΓ} δέαγροητα τη» 
ἰατα τ αὉ ον οίθα ντδς ᾿γίϊα:. διδ(τΠ6}}})  σοῷ 
λίϑον αὐτίω) καλεῖ, οἱ 3 σιδηρίτιν, οἱ ὃ ηρακλειώτι», ὦ 

Ἡδθακλειίδ. δέσμιος, ΕΤΟΥ ΘΠ] ΘιΣ ποάμις ἀρυα Αὐτοί 
ἀοἴααμις ἰδοῖτο ΠῚ. ἱρβάκλειον ποίνανες γα Ὁ Ηετςιίς ἐπιιοπῖι 
ἈΠ) νοςαμε. οί βαμριπ Ἡογαο]οοτῖοιιπα (γἹυιοίτες 
εἴ οτίβαπο Πρυγιῖς τοῖῖς ΡΠ πιο 11}5.25. καρ. ῬΈΤΣ 

Ἡράκλεια, ας, Ὁ ποτα οα Βογρανιιω ὃς λεϑυσπερμον» 10 
τ: ἀἸοίτειν ὃς σιδηρίτης εἰ ἀπ π|.(Ρ.34.δ( 36116.4.. 

Ἠφαπλεῖφαι, Ἡοτας τάα: » ἢς ἀπε αὖ οτος, Ηἱ το σπᾶτ 
ϑραγταπηςτοίϊο Ῥ]μτατ ῖη ΓγοαΓρΟ. ᾧ 

Ἠφακλείδειον, ΟἹς αὐ Ατεῖς. ΓΕἰτογας δά πὶς αιιὰπι (ρΗ 
το : [4 ἀς τοδιις αχίπιις πος ἅϊαγ! 5» ἀμμοπι μαθμις : 



ΗΡ 
αὐ ἡτάϊι σοῦ αὐϊττῖτο τ φακλθίθαον, ἵ 

ἡρκείδης, κα, 5. Ηογαο!Ιάος. ΕΠ] 115 νο] πορὸς Ηογοι 5. δ π1.1Π1π4. 
Πκισύλειος δ), »ρκκλείδης οἵ ρα λές. παῖς. 

ἡ εἶδος ὁ ποντικὸς. Ἡογοἰ άος Ῥοπτίσις., Ρ]πτάτολιις ἰη δοΐο- 
᾿ ρτορτίιηι ἈΠ τοτὶοὶ δα ΡἈΠΟΙΟΡ ΑΙ. μἰς (ςτῖρΠτ σοιπιηςη- 
ππι εἰς Δαϊπλα» 146 πὶ ἴῃ ΟΠ ΠΟ : ν δὶ Ἡογαοὔος ἰςγάιοῖ- 
μύϑάδες κὸ πλασματίας, 14 οἵξ, ἐα τι] οἤις 5 δι ξαδιυιατον ἃς 

᾽ 

ΟΥ̓́. 
Ὁ εἰον, ἕππυπι Ἡγομ]] ἀϊςσατᾶ, ΡΙυτατς ἰπ Τ᾽ οί . Ἡογου οἷ 
εἰς γογτὶτ ἐπ Τ μα π τ οὐ πίοι, Ἰτοτι ν᾽ φαΐκλειὸν, Βογοι!α πα 

Ἐ δα βοπιις ραπαςῖς. ΤΙ ΟΡ τ. (1.9. Ἀ}πι Ρ]αητ, Ιτοπὶ τὸ ἡεα- 
ογοΐοοιι5 Αττὶ σα» Τατογρ. ΑὙΠορι. 
ἰθονν πιο κἱρακλέ!θ-, Ἠοτοι οι. »ἱράκλείον πεέϑος» ἀρΠ4 Α- 
ὁ ὉΔρρ.οἰορ αητίαῇς πλοτθιι5,»ἰ σάκλεια λουπρας ΑΘ ΤΠ ΟΡ. 

λαΐθ. λίϑυςγ 111 ἃς ασιγνίτης λίϑος. ν] 46 Μάγος]. [.ς.Ὁ]οίς. 
κε μήκων; Ογοι 4 πιιπὶ ραραιιοτν ΤἈΟΟΡΒ.ἰδ.9. 1}. 018; 

κκλείας . 

ΡΟΓ Ραγοητμοπι ἀϊξξιιπ 5 Αἀιοτθήτ οὔ ἀἀπιγαπά!» 
ΘΡτΟΙ 41) ἱπτπιοττα 65. 41} θοηΐ; ραρα". ΧΈΠΟΡΗ. ν'δε- 

ς τὸς αἰϑδαδοξολογίας ᾿ ὃ Δἀ πη ΓΑ  οιπ Ογατι πο ΠΝ ςϊδη. οἰ 
ἀπογδίμπι αι! ηδητῖς » αιιὸἀ Ἡογοι 5 (Ο]οατ 'π πλα]]ς 

ΠΣ Χοπορμοη, ὦ "'ράκλεις,ἔφ᾽ ὁ ξενοφων, ὡς δ᾽ειν ζω τινα λέ- 

δζοι νης δίς ἔποτρόπαιον οἰππι ν οσδηῖ. Ρογγὸ {ιιοπι- 
Ἰοάμιπι νἰγὶ ἀϊσιιητ αἰ θάκλεις »ἶτα ξσετηῖπα ἀΐσιπτ ὦ φίλη ἐἰ- 

ὰ 

ἶ ν»ἔαπι (εέζα: Ἡεγαο τθαν, ατα 41 {τ ρΡ]}πα: Ἡογας τὶ. Ηε 
᾿Αἰιτοῖι Εις ἐπιργοῦιις ρἈΠΠΟ ΟΡ Βιι5,4 111 αχτοηγατα ἂτ- 

ποσαραὶ, ὃς ἀϊςοθας, τὸ αὐτὸ δ) ἀλη ϑὲς κὶ (ὧὴ ἐδ 5 Αὐΐζτοτ. πα 

οἴεάατοτ νοὶ ἱπτίτατοσ Ἡεγας τὶ, 1 δοττ, 
ὶ κάρυα, βοτγᾶς! οοξϊοας πυσο5, 4ιια αν Ηογου  εὰ Ροπτὶ 
Πτιγυν ες ϑιποντικοὶ κορυα, ΡΟητῖσα πιισος ἀϊέϊς της 
οἰ Π.πα-. γε Θαζα οχροπὶς ἂριιὰ ΤἸθορ ταῖς τὸ 4. 
Δηζ, »ἱεακλεωτικὴ χφιρύα, ΠῈΧ 4110} 14πὰ. ΤῊ ΟΡ. ΠΡ. 
τ, ὈΙοΐταιτ ὃς 'ρακλεύτις, εοάετα ἀὐτποςς [10.2. νἹάς 

Ῥ 

Ἂν ε -- . Ἔ δ οἱ ποτα! εοτὶςΐ» σαπιις σαποτοτιιπιν Ασ ζοτε]. Π1δγ. 4. 

"Ἡεἤποά. γε] “'εκκλείη ὃς» Ποπιοτ. 1144. β, ὐδεφραςικώς 
ΠΣ 

βόποτο Ἡδτςοι]]ς. 
π ρακλέης, ΠΟτοι] ο5. Ηος ποπηΐης ἀϊιι5 εἴ ἐκ οτα- 
ἢ πὶ, θα γὸ αἰϑρώποισι φέρων κλέ(θ- ἐφίιτον εἶξεις, ὦ ἐραί- 

δητῖς οἵτ, Α το Ρ.Ἡοακλύς ξενίζε τω ραγοσμα ὅ5: τὸν 
Ν πὶ ἰησιῖς δι 4.οἱ υὑποδεχο μόμοι τὸν »ἱεχκλέα βραϑυ- 

“ς γδ ὁ ὕραις, νεἴ οχ ογάςιΐο {πιπρτιιτη, ἦρα γὸ αἰϑρώς- 
.ἀλείδ- φϑιτον ὕξεις. 
ἀ(ἰηπαῖς Ἡςοίγ ομῖι5) δὴ τἶν ἰκη ταῖς ϑυσίαις χεῶ- 

ἐς 

ῬΓΙΟΥῚ ΑΟτΙίτο. "Ὁ εὔοριμο,. 
ΠΙΧῚ ΙΔ Πς, στατ! ἢ ςΔη5, Εν ϑων, χαριξίμῆνθ-. Ηςγ οἰ. εἰ 

ΔΠΤΟΠῚ χαΐρεν ὃ βοηϑεια». 

πτοπιοη μογθα 5 ἀϊέϊα φιὸά νογε βογοατιοαάςιῃ ο- 
ὉΓ αὐϑεωὶς. ὨΙοῖς. 1.3.0 4.147. 

Ἰογοχοαάλιτοτ, πιασιζοτ. ΑΡΟ]!οη.2. Ασροποκχώ 
ϑέσαιν ἡ ρανον.ἷ προς’ ἱ τί ἐποίηστεν." Ξαν8- Ἰ παι Ηο- 

;ἐσιλιδὺς. αὔ χων σκοπὸς φύλαξ. ἘτγτΠΟΙΟΡῸ βασιλδὺς καὶ βονϑὺς, 
ΟΡ Ι τι] του. οἷο τίυ) ἥοικ, τίων μετ᾽ ὅδεκουρίας χάριν, (το - 

Ε}π|5 5 1Θπτιαγιιι5»ἐν τῇ ὀκφράτσει τῆς αἰγίας σοφίας Δά 1ιι- 
Ἱπιρογάτουο πη ἀϊοιτλαϑε τολ κήεντὶ μέγα ϑπενὲς ἥρανε γαίης» 

ονέκισε, σι ἐπριψε ἔξῥιξεν. 
ἴω πιεήΡτατῦρα, Αἰτὶςὸ αδηρα. 8. πηοτατῃςῇ ἥραρα,Ο- 
πγλσε χ᾽ ἤξαρεν ϑυωὸν ἐδωδα, ΟΠΗτΓπηδιῖς πὶ τη τη; Χ - 

ἐλυιγαυῖτ; σο προ ας 5 4ιαῇ σΟτΊρΡ ΟΡ τ 5 αὐξεῶωσαι 

ἄγος ἰηςὶρὶςΠ5.Ό4Ζα ἄς πιοηῆῦ. 
᾿Ξ 1; ἀππογο σάρταϑ ἔπ] ν οἱ ἤπτη : νπάς ἐρχῶνοίς, νἱάς 

ς πὶ “ιιο( συζυγία, ΠΟ Πρ μΠὶ 7 σοπίπρατίο. ῬΟΪΠΧ 
σὶτ οὐδὲ γώμου τὴ τἶν᾽ αὐθὰ αὐτὸν, ξοτίλη αιιοπίατι τῇ ἤρα 

χἤαὶ πιιρτίατιαπι, ἐν τιῇ γώμῳ πὴ τῇ συξυγία ἐῥτέλοιυ, ντ δί 
Ἱ τὰ πλέςα δ γαυύκων εἰς τὶ ἥραν αὐήτῆον τοίτε ΡΊωτατο, ἴὰ 
τ, οπηαῃΥ͵άς ὠροτελϑίν. 

σατιῖς εἰϊ,εχεοτγαταϑ εἰξ: 
Ὑπ πἐχῶχαάνθη, ὅγαὐϑο. 
"ἢ Ἡνοτίοί βιησγιητ. 

͵ ἸΡταῖτ. Ρογ , τῷ αρχομανηάς 
ΧΑ κ ζΕΡ τ ΙΝ Ζδη 2. 
Ἵ “Ἴ τὸ τποά, ὐξεφανεςκῷμα σκεπαςν, δα]. 

; κατηγόρει ἐκ μεταφοςξς “ἿΨ ἐλαυνύντοῖν, 

Πγάοἰεξτυς ον, “ 

ΗΨ .797 
Ἡρέϑομαι Ρεηάςο,ογ αἰ δὲς τγάθο. ᾿ 
Ἠρε [Ὁ ΠΤ.» ρα] ατίιπ,4}] 4υϊαητυ πη, οἰίοιγὰ, πιο ἢ ἴτοτ,Γοη]- 

του ΠΡ  ἀὐ, ρα  αμγ) τ πα ΤῸ, πτοαὶ οὐ, Ἰοπτὸ, φιιαἀαατοηιι5.4- 
28 ὅς (10.πῷ ερέμα ἀἰχθεϑα, θη μαράς οΙ ΝΕ ΤΗ ἐταίκις; ἢοα- 
Ριιά ΡΙατοποιη Ἐρητυν]τιδαϊά. ρέμα ἀτρέμας» εἰ ρεμαίως, καὶ ερε- 

᾿ κ(οῖ »» σύχως. ἘΤοΙγο]! «ράως οἱλαρωὶ, ,ολαίως. 

Ἡρομαζῶν ὁκα ϑυήμίω, [οι ςσαχη πιαῦγεης, 1.5. ΕΓ τα, 
Ἡρεμώ Θ-» [ΠΡ υλ Π|5.ταοῖτιις, ντ ν ρεμαία φωνὴ» [δια νοχ. [α- 
ΟἸΑΠ 15 » πἰρεμαύα ὑπόληψις » το ΠΥ Πὰ οχ ἐπί τπατίο. ΤἈ ΟΡ ταί, 
ππάδονζρ φρυᾷνο τη τοὶ τινα; γ᾽ ρεμαίαν γχἡ μαλακίων ἐς δυΐζετο 

Η ρεμαὀτερρε» ρασΑτΙΟυ ] τας, ἴῃ ϑοΪοπδ, 
Ἡρεμαίως ἱεητὸ, (δ ἀατὸ, φιϊοτέ, 
Ἡρεμέςερος "5 )αιϊοτίοτ, 

Ἠρεμέω, μ.ΐσω, πο ηκα, ϊοςο»ργο ροτὼ ἄςσο, Π]ςο, γεπιὶ Πιις Πιπιῖ 
ἂν αὐτὰ σώματος ϑέσει κὸ διἥματι χἡ ἴδει μων διατελώ. ντ δριιὰ Α- 
τητος. ΜΊς Πδ οὶ ἘρΒΟΙΝ εὐττγια[0].» ρεμεῖν ἐφ᾽ υἱμδιῦ, Νά ζαη π 
Οτατ. ιιϊοίξοτς ἄς ΠΟ 5.91. αμελείν,ν ας περ! σεῖο; ντάεια 
ἜΧρτίπηῖς δ᾽ άςπη, 

Ἡρέμης γ᾽ ΧΙ  οτιι5. , ᾿ 

Ἡρέμησις ΡΟττιΓ ϑατίοπιπτι [οατὶο Οἱ σοτὶ οπὶ ας αυοίειτ ὃς τγα π΄. 
απ τα αἰοέλιις.Α τι τος. ἢ Ὠστοτ. δ.1. ἔστω δὴ ράυνσις, χὰ τά-- 
φάσις κὸ ἠρέμησις ὁργῆς,Ὁ 

Ἡρεμία ας, νἷ, 4115, ν᾽ χΤὴ τὸ ποιὸν π᾽ρεμέα.» ἃ 4ιι! τατο ραγίτας ὃς να- 
οἰμ1τ455 ΑὙΠΠτοτ. η΄ χ᾽ τόπον "᾽ ρε μία, ἴῃ ἴοςο ἡι1659[4Θἰπὶ ἀς τποῖιῖ 
ἴῃ Ῥτα  ἸςΑπι.»᾽ ρεμίαν ἔχω, πες, ΡΙ ατάτο ἴα ἈρΡορβεβερ. ἃ ΕΗ 
περεα οἱ... 

Ηρεμίξω Χεπορ. ΓΕ 4ο.ιυίοίςξοτς ξιεῖο: 
Ἡρεμον, νυ, τὸς 411] Οτ τη πη ΠΟ ΠῚ. 14οὐ 4 τπ|. ἡ συχονγαρᾷ ον, ἥ μεθ᾽ 

Ηείγεϊι. 
Ἡρρεστι, ρ]αςυ!. ΑΘΓ ΓΙ ΠΊιις γεΓΡὶ αῤέσω, ἡρεσεν Ρ]ΔοιΪτ, 
Ηρεσίδες, Ποἰγοἢο ἅτητ κόραι αἱ χουτρρὰ κομίζουσαι τῇ ἦρα. 
Ηρέτιστε, ΟΕ] ρῚ» ΑσοιΠοαρ.12.Ματτῃ. ἃ νογθο αἱρετίζω, 
Ηρημᾶροι ἐκλελεγωΐέοι, ϑελήσειντες, δηπκρεϑέντες, ᾿ 
Ηρ ἐΐρεις:ο, [ΠΗ δείεγατοἐνεπτέγη πῆ χιις εγᾶτ, ΓΙ] Δπηρογἐεε παν 

ἐρείδω;, σουλ]ηατὶς ΠἸτοτῖδ. ΠΠ44.γ διαὶ ϑώρηκος πολυϑιαιδάλου κ᾽ ρί-- 
ες ρειςοέγχθ-. ᾿ 
Ηφι»Αἀυενθ. πηδπὸ, ὄρϑρου, ωϑεν:ν οἱ γογογέαρι. ΑὙΔτιΙ5»"ῆα αὖδις ἐλ -- 

λει πεφιζνυν)- ἤρα ϑαλάσσηςοτηδηξ. 

Ηοίγίνον 9 οὐ 5. τὸν ΟΥΙΠΘ πη 9 ΤΠΘΟρΠγαίξ. ΠΡ το 6. ΒΠ ρίδησ, υἱὲ 
ἡἰρύγίον, 

Ἡριγϑρειει, ας»»᾽» πιδπὸ σοηἴταναιῦ ἀΠΠ σὰ πὶ ργο πος Π5; ὅ τοι κ᾽ τὸν 
ὄρϑρον γζων ὥστε »ἱ μέρα ἢ κ᾽ ὑποὺ σῷ ὄρορε γζοο μέρη. Πα. «, ἥιμος δ) ν᾽ 6ι-- 
γβύεια φαίει ῥοδοδοίκ τυλίθ- »᾽ώςινς] αιιαί ν᾿ ερεγδεια, 1. 4 Δἔτο σϑηῖ- 
ταϊάϊος σιιτη εἰς αν 1Π ππλίηατιις. Ἐρ᾿τΠοτιιπα αιιγουα:, κα παρ᾿ 
Αἰκύλω ν᾽ χφώννοι " ρεγζώεια, ἢ, γ᾽ ἐν τὠ ἀέρι τίκταστοι . ἡ η᾽ ἐν τι  ἔαρα. 

Ηφιγλουν ς ὃ καὶ ν',πιαπὸ ρ πὐτιι59 ἴοι σ ΘΠ τα ἱ.νρεγγύεια υως. ΑΡΟΗ.2. 
Ατροη. ἐφααύϑη "ἰ βεγζωης, ΠΠχῖτ ἀπ γοτα. ν᾿ 

Ἠριγέρων,οντος ὁ [ξῃς οί τ φ6πιι5 ἴτοιῃ ρδητα ἢς ἀϊξξα: αιιὸ 4 εἰς 
βογοσνογο σδηοίξαητ σαρὶ ΠΠοτπα τηοέο 5 ὃς σοπίςπείςαητ, 
Τ]οίς.}1.4.ς4Ρ.97.8ς ΤῊςΟΡ.115.7.ς4ρΡ. 7. 

Ηβεγθνη,"ς γ᾿ Ετίσοης. ᾿ 
Ηειδανὸτ οὐδ, (, ἘτΙἀαημ5»Πις ῬΑάις, Αρρίαπιΐβ 1π Αππ1δ. ποταρὸν 

ἡ᾽ρεδανὸν. τὸν νεῦ) πεάσδον Ἀεγόμβμον. ὴ 
Ηρμεργῆς δε ρι ΠΗ γον οι εξζοτ; 48] ἰεραΐαμτα σοπῇοῖτ ὁ τὶ 

γἰρία εἐργεξουϑυ Θ- τυμξώρύχΘ-. Ηείγο. 
Ηἰρμεις, πγοττιιϑνέκρθς. Η οἷν ἢ. ; : 
Η ρικονγἀπιΠἀοθδητ, το πὰ ἐρείκω, ἡρανκέν ἐῤῥείγη,, δεεος ἰὥνη ἔπεσεν. 

Ἡθεμοςτηατιυτῖππ5) ρϑρινος ΗΟ γ οἢ. 
Ηφοόϑερωον τὸ αὔϑεμον. 

Ἡεων ὃς, οὐ, ὁ ν ΕΓ Πιι5»τοΠρογα γογπο ῥτγοιοπίοῆβ, ΑὙΠΠΌΡΗ. ἵπ Α- 
αἰβυκρέκουσ᾽ αὐλὸν φϑέγμασιν γ᾽ ρανοῖς ΑἾΡχε ΤᾺ] αὐαπαίςτων,ἱ. ἐαθενοῖς. 
Μπάς ἡ ρωολόγοι ῥτο οἱοδάϊ5. τέήιγες» ἨοίγοΒ. ὙΒοορβγαῖς. μΠῈ. 
110.3.ςαΡ.7. πσφωνέσης τῆς ἰοινῆς ὡραςγαρρεῖξητε νεγο. πἰρανοτο- 

κα ὑπὸ τ᾽ ποιμνίων “ἦν κα τ᾿ ἔαρ φέροις τελόιώ ταν. : 
Ἡρίον»α, τὸ πιο πίπιθητιιπην ἴ. ταιση. ες ὃς (ρα σπγιπι, ΡΙατατς. τ. 
ὙΒεπιτοοίε:ν εἰ δυΐιπι (οριιςμτὶ δυηεύτηνς, (ἱς ἐς Ἐςρτδ. 
2.αϑοῳ τίω) ὅγεχεομμίευ τοῖς νεκροῖς ἦραν, 1Π Ἐρίρτ. ηἰεἰον ἐκ βύλε δι- 

ψάδος ὀκτιστέμἑω οὐ ρία.δι11.}. ταὶ ἐν τῷ γῇ μνήματα. ὁ ἀπῇ 
Ἡρεπόλη,"ς»"" Διτοτγαν ἴον τη ἘΕρίρτγαπι. φέγῇθ' ἰδεῖν ἐϑελῶ χέύσεον 

»ἱραπόλης. Η εἰν ἢ.Ἰορὶτ »᾽ριπότίων, κ᾽ μέραν εἷξ ἱ μέρας. 
Η ρίπον,οος 41. ἐκ αὮ ἐρείπω, ΗςΠοα. ἤριπε γηωϑείςς: 
Ηΐφισα,ςομτοη ἀἸ»ΟοΓται. Ὁ 
Ἡρισεέλπιγ ξ,Αιιὶς5 οἶτι5 ποιή ηἷ5 ἀριά Ἡείν.ἢ. εὐ; πὐχτς 
Ηρίςριον, τὸν αὐτιῖ οι τις ἔπη οι15, ν 6] ν ογη πὶ ἱπάαγαςπτατη)" ὅσον ἱ- 

κοίτιον, ἩεΙγ οἢ. ἢς νοἰεὶ5 αἰ 4 ϑερέσριον, 
Ἡρκεσε,α ποις. 124 .ζ. ΔῊΝ 
Ἡρρικοίναι!, αἱντετται ςαυίτατοσ» τῆς γῆ ς κϑιλώματα; Ης(γΕἢ. 
Ηφ»:»αριιά εἰ οἰ ἰπάιιοϊα: ὁκεχέοία, σι θήκη. ΝΣ α ἜΡ, 
Ἡ δρο,α, δ, απ ῖοΑ 1115) ΡΊαατ. ρας ά115) 6 ΓΆτιι5.ν ΦΤΠ.155 Ἰητονθα Πασῖὶ 

τοιηροτὶς. Ροηΐτιν ὃς ργὸ ἔαρ ὗρα φίφρντεργϑττιβέλητο 5; ΕΟ - 
πιο. ϑαϑυμητε, ᾿ 

Ηρ ταλέοντο, ὁπλίζογτο, 



1} 
Ἡρτάμησεν,ἐ τείραξε) διώκησεν ἥρσυσεν, ἢ 

Ἡ ργῖον ν εἰ ηεἷγον (ντ οοάοχ ὙΠΟΟΡὨγαίτ) νὰ ἐρυγ Τὶ οἴοτιά!, 
ογν οἰ πὶ ὃς οὐ  πσ θ᾽ το, ποῦθα οἵ σπαπὶ ἰητον ἀχανθύφυλ- 
χα τοσοηίος ΤΠροργαίτις Πτο 6. ποτα: Ρ᾽δπτισαρῖτε τ.1η- 
εἰξ εαΐπι οἷτιδ ἔθ [τἴς. ἀσιι ςαᾶτὰ πιο αςίταβ. οἴτς ττῖα ἔπτ δε- 

τοῦ 

ποτὰ οπιπία σαρίτατα:ν σατο ΟΥν Ποΐτπι αἰ ρι1Π15 4110 6 ἃ πη1}-. 
αἰτιιδῖπα σαρ τι! οτιιπι ογυθησίθπι [ρ Π15.5 σου πιςαρῖτα [,4- 
τί ν οσατιιης : Πα ὃς λδυκοὺς ἠΐρυγ9» ἴτα ἀϊέληπι ἃ ΝΝΊοα πάτο 
1η ὙΠοτγΙδΟῖ 59. δυνκούεῖος ἡ ρύγίου τετείμοις ὠϑεραΐσα ῥίζαν. ὃς χάϊοξει- 

τὸ ῥίζας κ'ρυγίίδας ἀϊχῖτ τίει ἴῃ ΑἸ αχτρ παγπιαςῖ5, ΑἸτογιτη πᾶ - 
τίπαπη εἴτοαιοά ἃ Ματμΐοῖο ἐςρίποιτην, ΤοΥτίθηι ἨΟ Πτα ΠΕ ΠῚ 
εἰ ποιεῖς μου ]5 ἐπυπι ο ΠῚ ΟΥΑ ΓΙ ΠΥγ:11 ΓΙ ΓᾺ ΓΑ ΤΠ ΟἹ Πηοητο,α- 
1πἴχας Οεποιιαπῇ οἰ σοητίθιις σορχο πηι πος σαι ἶοπὶ σγαποῦ 
μαδοτναιϊμη ὃς σαρίτει[α ἀοιτῖς ἕο τοἱ τς ταφιατίς ἃς Ἰῃ ογθ πὶ 4- 
εὶς ἐϊγοιπάατα, Οωτογα τ οίσουιά, ἃς ΡΊτη. Τ᾿ εἴτι οτίαπη μυ- 
δκανθα, 1 τα ῖχ ὄυώδης κὶ ἐρωματιζουσοι. ἐλ ΠῚ οἵ δὲ ἡ ραγῇί- 
«ης διι115».64 οἰ Γαι πη οέζα ἔγι πιο ητὶ ἄς Ο ΓΗ 155 ΠΊΠΓΟ 5 ἀγοοῖ ἀσι- 

1ςῖς. ει ολλτι5 9 νἰρυ γον, λεπῆον τὶ γσίρφ 9- αἰκωνθώσες, δ τ ὅπὴ «δὺ 
σωρϑιὲ εἰ άϑεωσιν ὅηπτι ϑέγαι τῷ σίτου, ρι οἰπη(οπη [ογ  δίτιιν ἠρεγγύιον 
ἉὉ ἡ ρύγιον, 

Ἡδρυγκος 9 ὙἹ]Ππ|5 ἀτραπάδης ὁ ΠδητΟ σα ργάτιπι ἀἴαιις ΠΙΓΟΟΓΙΙΠῚ, 
Αὐζοτεῖος. πἰποτία Αηϊπιαΐ. ΠΡ τὸ 9. “ἴδ δ᾽ ἀγών ὅταν τις μιαξ 
λάζηται τὸ εἰἴκρον τοῦ κρυύγίου ( ἔσι δὲ δῇ ϑρὶξ ) αἱ ἴλιαι ἐς" σιν ὥσπερ 

“εμωραμῆψωι » βλέπουσαι εἰς ἑκείνίω. 5: Ιδροη {πὶ ν᾽ ρύγκου 2 14 
εἰπιαταηςὶ ἸΝ Δπὶ πος ἴτα τγαπίταϊττ ὈΙτπτις ΠΡ τὸ οἕζαιιο, σαρ. 
φιηαιασοΠπηιο άς σαρτῖς δζὶρίς Ιοαιις 59 ερόπάες ΟΠΊΏ11ΠΠῚ 
πιοητο γ1{1155 4116 Π| ἀΓΠΠΠ στ τ ν οσδητ : ΠΟ {ἰ ας ἀρργοεη- 
{λπὶ οχ ρῖερε ν ΠΑ Πὴ τγά τ 5 σδτοτα: {πιροητος ἐρεέζαητ. Οἱ- 
Ῥιι5 ἀοτεσίσιν Μάγος! ΨιτΡῚ]Π}) τα Πρ αἷς ἰαρίτς ἴῃ Οοπηπιοη- 
ταττς ἴῃ ΤτΓτοτ ἀςπι σαρῖτο ἐς Ετγπϑίο. [τἀ ογγάπά! οσςαπο- 
ποπὶ ἔοττα Πς ἀττυ!οτιιης παῖς ΤΟ ρ γα ΠῚ νογδα ἴῃ ἔγασπηοη. 
«δεὶ “Ἶ χεγο μῆῥων ζώων φϑον εἶν . Διαΐ τι κ' εἰξ, ὅταν χα (5 τὸ κ᾽ ρύγῃον εἰς 

τὸ «ὁμα, μέϑει . καὶ τας αἴνλας ἵσ αὖτ ποιεῖ, Τ ἈΘΟΡΠγαίτις. (δ αιιτιις 
» ῬΙαυτατοι ϑυπιρο Πρ γῸ 7. ῬγοΌ]οτγ.2. τό ἡρυγκίον μιαξ αἰγὸς εἰς, τὸ 

«ὅμᾳ λαζούσης - εἶπαν ἐφίς ται τὸ ἠπόλιον ἃς ἴῃ ΠὈτο ἐς [δια ππ- 
τϊηῖ5 νἱ πάτέϊα. α)γὸς τὸν »᾽ρυγῇιτίω λαζεύσης εἰς πὸ ςέυᾳ. ἅπαν ἐφί- 

φαται τὸ αἰπύκιον οἷ χεις αἱ οἰξέλῃ τρόσελϑιὰν ὃ αὐπόλίθα, ΟἹ ποῖα 
αιοά τη {γτηροί, νοσαιιῖτ ν᾽ ρυγκίον ἀρΡοΙ]α{1ς ν᾽ ρυγίτέωυν συ τας 
τηρητῖο Πι αι ἢξ ἀρ δι114. τη πταηα!σγῖρτ. σοά τος, αἰ τιγ 
᾿ - 5 ΚΜ. ᾿ “" - . - 

επίπι δ] ν᾽ ρυγίπας ΟΠ ὥνος Θοτοίνης. ΠΟῊ ἴτασιις πη γιιηι ἸΝΊσαη- 1 
ἀτὶ φιοαις {οἰ ΟΠ Τα !τεπὶ ριτα ς ΝΝΊοαη τὶ νύν. ἤαης ν τη 
ἀπ σονς δὲ ῬΠπλις ἴῃ ἰοςο οἴτατο αἀϊιη σατ, 14 δτῖαηη ἐπα - 
ὨΪΓΕ σαρτατι ΠΊ στοσὶ αιΠπη απ ήαιι Πογθατη Αἰ 141 οχ εἰς 
πτοπιογάουιτ ίς Τγ1ς ν1}}15 ὃς ἀτιτηςῖς Ἰπτο Π Ἰ σπιην Ροοῖα:. ΝΊτρ. 
ἴπ σθοτρ. δαγθας ᾿Ἰπσαπάηας, πλοητα Ον ρα} τοηάφητ Πΐτ- 

αἱ τητίογι5 νεἰαπηῖηα παιιῖς : τ Ματτ. Νοη πος ἰδηα ἀςάτ, 
(ς4 οἱ οητῖς ϑατβρὰ τηαυῖσί, 5 ΡΠ ππὶ οτίατῃ νοσάθαηῦ ἀπτι α] 

ψι Πάργα; θαυ σαηλντ αατηὸτ οἱ Ἐς της, 
ἢ νγονοοτιιέϊα τ! πο βπίτιαι [ςσιπάτιι Ὁ ἐρδ)ω. 
ἐύγω,ταπσῖοιν ηάς υἰρύγων, Η ἢ οἰ, μυκὠυᾶν Ὁ, 
ευϑροδανωμῆν 9. τις ἔλέϊας ὃς φιαῇ γαῖα εἰ έξιϑυν τάς Ηείγς.ἱπ 
ἐρυϑροδεανω ἣν 2, 

Ἡρύχαλονορἤγοη ΡῸΓ ἀἸ πηϊ παισί ποι ν οσστητ τὸ" νἱρα λέν τοῖς 

ἩείγοΒῖο αι ὅς ἥρυλλον τγα τ ὑακορες κώ; ΠΟ ΠΉΪΠαΓὶ Εἰ πο ΠῚ 
Ἡοτο]οπιννε ἃς δι4, 
Ἡρυλλθο , ὁ Ἰπηϊπατί απ ἂρ κ᾽ ρα κλῆ «οἷ, ΕΤΟγσΠΓος. 
Ἡρυον, μαιιγίε ρας. ΗΠ οΠοά, οἵ γε μὴ ἐτοώπεον, τοὶ δὶ ἤρυον, 1, ἰω σλϑιω, 

αὖ αῤύω. 
Ἡρώ, ρτο τἴριοα, ποτ δ. Α ΡΟ].5.χοίλλιπον ἥρω ἡομκλέίω, 

Ἡφνρτο ὑἵρωϊ, 
Ηρωΐέιον,α. τὸ σαν ΠΊΟΠ ΠΟΓΟΊΟ 1}. 
Ἡρώειον ἡ ρῴον. ᾿ 

Ηρωελεγείον, ΓῊ  ΧτΊΩΥ σιπὶ οἱ ὀσίαςο Πογοῖ οι πη7 5114, 
τΐρὠηστὸν, αὐεχ ὠρησοῖν ἔασι εχ τώρ ηστον, εἶξε χ ίρηστον. 
Ἡρωήφεσι ΗΟ γον. αὔξοττ ρτὸ μεϑύσασι, 
Ηρωϊκὸς,οὐ, δ. Πγε οἱ οὐδ οἵη α σ ΠΑ ΠΊΠῚΠ5.ἤροκοὶ τ ἔχοι, ΠοτοΊοὶ νογήις, 

νογῆις ἰοπρί. ΡΙατο 15. ἧς Τιορῖθ. χωμα ὃ μὴ χωννευύαι ὑψηλότερον 
τ καὶ πέντε αὐδριών, ἔ»γ0ν ἐν πέν 8. αἱ μέραις δστότελου (νον. λιδιγεὶ Ὁ ὅγαςτήμα - 
πα μι μείζω ποιεῖν . καὶ ὅσα δὲ χεᾶϑτιι τοὶ που τετελόυ τυκότος ἐγκώιμα 
βίου. μὴ πλείω τεῆαῤων ἡρωϊκων ς ἔχων 7 ΟἸςοτο,2.ἀἄς 1,ΘΡ] 0. Ἐχττι 
ἀὐιζοῖῃ ν οταῦ [ρα] πγιιπὶ αἰτίτις. ιιὰπι 4ιιὁ 4 αιΐπαιις ἀΐεις 
Ππιοπηῖπος αυῖπαις ἀο Ὁ] πους : πος ὁ ἰαρ᾽άς Ἔχ οϊτατὶ Ρ]ι15. 
πος ἱπηροηὶ » απὰπι αιιοι σαρίας ἰαιιάθιι πποστι ᾿πο ἃ πη: 
πος ΡΓΪτι5 ιατιιοῦ πογοϊ οἷς νον Πθιις » 45. ἰοησοβ ἀρρο]]ατ᾿ 
Ἐπηίιι5. 

Ἡρωΐν», Ποτοίης, ἱ, (τα! 46 5 ἃ ποπηῖπς ὑρωρ ρθη] Ιση σαν αΖα. 
Τϊοην ἐς Πτὶῖ οτος, (ς Μοάςα. ἡ 

Ἡΐραὺς σὸς, ἡ Πογ οὶ ς,ογοῖςα, ἡ ρω ΐσν τιμαῖς, ΑΡΟΪ.ἈΠοά. 
Ἡρώϊατα. οι οἶπα, 
Ηΐρῴναι . ῬτῸ νἱρωΐναι » ἀρτιά ΑὐἸ ΠΟΡ Πάπα πΊ. νεφ. μδῦ ἡ ρώναι τινές 

εἰσι, ͵ 

Ἡΐρώον, ν, τὸ πογοισηνῃος ο“ ἢ πιοπιϊπηότιπν πογοίςιιπη ἐἤιιοά 
ΠΟ) Ὁ οΥρὶ νῖγο αἢ στ ᾿μ Πρ ἢ] μνημεῖον, ὃς σάΓη 6 ἢ ΒΟΓΟ Γαι, ταὶ 

Η ἜΣ 
Ἂ 

γἱρφα Δ ΠΠ Ισαο, Τ πον ἃ. : 
Ηρωθ., ΒοΓΟ  ι}5» πῃ Ἐριρταηγηιατ. σαρῖταν ὃς Ῥτὸ Ῥεΐς 

Ὁ ἴητ1}.Π|το 9.σαριτε 4εἴτοσι κ'ρῷ ἰιογοιις ΡΟΝ 
πατεῶθϑ-. Ὁ τ 

Ηρώπει. ΕἸ εἰν εἶ. Ο ΧΡ. σκ ὠπ]ει, Ἰστ ες ὃς Πιδίμππαι. 
Ηΐρως ἴθ. ὁ. πο ΓΟ 55» ὁ μι ϑεθ αὐὴροἵωες ἀἸςπ]ΠτΙΙτ, φιὶ Ποη 

ἤπτ 5 τοθιις τάτππεη Ρ [Ἐς οαπὶ ΟΡ Το ποτν ἀρπά γι 
ΤᾺΟΓΙΙΠτ,ν τ ἴητοΓ ἀϊιος γοϊατὶ σγοάαητιν. ΠΕ Ποά 5... 
ϑεῖον γχυθ- οἱ καλέονται κ᾽ μίϑεοι. Γτγοϊπάς ἥρωες ἴΠ Ζιαῖι 

{οϊοητῖα αἰεὶ ροίϊιης αΐ τη δα ΡΠ τί πυιση ὀχ οοι ἔποι 
Ρυταῦ ἀςάππέξιπη οἴξε ὅπο τῇ ἔρωτος ἐπωγνετοί, καὶ ἐς λ 
ρυῖντοςγ Χὺ αὐαπ εἰνοιῆψου εἰς πο' οἴκεον ἐφετον. ὅϑεν χὴ ἡμίϑεο 

ῬΙαγος ταπηοη αὐ χά οἰ  σποπο. ΡΉΙ]Ο Ἰη Π16.4ς ἢ 
ρώας κ᾽ δαήμονας ἃ Οτεςὶς ἀϊέϊος εἴς ταῖς . απο 5 Μοὶ 
Ῥοῆτο ποπιῖηο εἰγίέλ οες ἀρ ΡΟ ]ατ. ΗΟπιογὶ Τπτογργος 
φασιν Ἰ (τς χλη θέαι τὸ πῆς αῤετῆς.Ἰ4 οΠςὰ νίτειιτου 
6955 αὉ ἀοτο. νης Ηςοἤοά. κέρᾳ ἑοσά μοι ποίντῃ φοισι 
ἡ ὁπτὸ πῆς ἐρασεωρ)τουτές: αἴξεω ς «Ὧ) ϑεώῶν, οἱ γδ ϑεοὶ σεύνερ (ὀυδοι 

πῶς γυιυαιξὶν ἐποίνεω» τὸ “ἶω υρώων γύ(θ., αὶ δυτὸ τῆς ἑρας ἢ γοιν τ 

εἰξ ἧς τὸ “0 αἰϑρώσων γγώ 8. ἐπλ ἀδδν. Ζοποι (ἀρι 18 
᾿ιεγοᾶβ νοσαθατ [ὉΠτιτας σογροτίριις (ἀρ᾽οπτιιπι δηΐ 
τβαροτος ἀριιά οἰ οΗῚ 9 τοῖι1ΠῈ δογὰ σοπίος Ρίοπι 
πηΐς 5 οόίηιιο ὃς ἐδ πηοπος ὃς πογοας οχι Πἰππατγὶ, 
ΟἸΜ]. γα ίτη. ΠῚ ογοιιπι Η}1} ποχα;, ὃς . Ταπαμαπη Ποῖα 
Ῥέο, ὅζς.οἱ τρῶς ρ το ἥρωες, ΗΓ πο ἢ. «δῦ ἥρως»αρια [πο 
ῬτΟ ἵρωας «οἰ ὅς νἵρω ργὸ ηΐρωα ; ᾿τεπηντού ἥρως, Ῥτο ὑρωΐ 
ῬμΙΠοΙἔγαιιτι ᾿ςριιητιιτ.ον δ νἵρωσι οὐδὲν, Πι110 ΠοπΟὶ 

᾿ Ρτοίξηιπον Ἡοτοάοτοΐρως, ν]Δοτιν ἰαθοτς Οθπἰ τίθει: 
τ Πορ ἢ ὗρωες εἰασώνυμοι ΑἸ Πςἢΐἷς ἄτιςος ογδηῖν ιοτι 
πώνυμοι ν οοἰτάτα ἤιητ. Μοτὶς βηϊπὶ ογαῖυζ 411} 
Ῥίαπι 40 το σατο ςπι {παἤιτι οἴξης,, οα πὶ Ρτοροπι ΤΟΙ 
ὉΠ απτοαιιατι Ροτγίογγοσυτ δή ἐπωνύμοις εἰκόνας, 4 

ἄντ ἈΟπια᾿ ργο Κ οἱντῖα . ντ πὶ ἱπιργοῦαγς ἴδ 
ἀπ]μηαάοτε (ντ Οἴςογο Ἰορε πὶ ἀσταγ αι ἀΗΠιαΠε) ἴης 

, 14 αςεγοτιν Ἰὰς Οτατ, ΑΞῚς Ηἰπὶς χ᾿ κπησιφαῖντος, 
Ἡ ως, ΡΟτΟΠΤοΙ, ἔΟΥΓΙΓοτ, συ Δι ΠΓοτοσ πογοίς. Ηοἰν ο ἴτοπι 

δάάοης ἀϊςο] δι οἶδ μεχοςιγωυβέων. Ὁ 
Ηρῶασα,Βογοϊ πα» ρώϊεσα;,αἰςατῖθ ἀπ Ἐρίξ άπ. ὦνον ἐχρ 
᾿ ξωωον,ὅζε. : Ἵ 

Η Σ, ΛΗ ΠῚ ογας, ΑΥἸΠΟΡΙΝ Ττοπι Ρτο ζῶ, ογας, ὙΠεοοτὶ 
δὴ) ἧς οὐδὲν ἐλαφρόν. ὃς ποη ἀϊοἰτιγναῖς ΡΠ τγ πὶς. [6 
ὅλα σοὶ ρί τη ΡΓῸ ὑσώρχες ) Βυι4, (οπηπι. ΑὙἹ ΠΟ Ρ ον 
4αη60 τιι γᾶς, «τ 

Ηΐστες » ἡδιωας . Ης ΙΓ οἰνῖς. καὶ ὅθ τοῦ αἰ σοιῶτω, ᾧΘὶ ϑεραπέῦσ 
ὀπείησεις, ᾽ 

υσ' 

Η πες, ραττίςι ΡΤ ἡϑυΐσας, αν ἤϑωςοἷο, ϑ 
Ηἶσαι ὀνειδίζων, ΤΟΥ τ Ροτρῖς σοπε ταν ῖν ἴσος σοημ τίς 
Ησει, παϊττοτ,πηϊττοῦ, γ 
Ησελγη μῆψα ,τοὰγ ἀἸσιιητιτ ᾿πῖτιτῖ 8: ἃς ΠΟ: ΓΟ 112: Ροῦ Ῥεῖ 
ι {Π|4τᾶ. πν, 
Ηἶ δια, ἔα 1], 5. Δτεϊςὸ ρτο ὅς. ΑὙἸΠοΡ.. ἵπ ῬΙπτο. δά 

δ» ἀϑιλιθ.. ἐμοῦ αἱ γγοομήνης, σιὶ ἐκ αὐ ἡ να, » ὨΙΠ ὅ8ο. 
πη Ζπαῖτι ΟΧτιτ [σ᾿ ΡΙατατ, ἢ Ὑ ἄς ΠΗ {Π ἰῇ 

Η᾽ διεὶς, ΟΠ οξχατιις ἱ ραν τς. βραχέα ἡ ὡνεὶς» ρα] πὶ 
Ὑδιογα τα, Ν᾿ 

Η Φιεννκως απο Θης, ᾿ 
Η ϑινωῆνθ-, φιῖ ἰοη τ. ἡ ὥν μμ 9. τσϑρϑοσίαν 5 4111 Ῥοτοορὶ 
ποι. ] τατουῖπ Οὐδ]. ; 

Ηἱὥναυ. στα Πις Πιπι (οἰ οέϊατιις Πιτιταὖ ἡ δομανπάοὶ 
ἢ εἰ ϑγειΐωυ, ρτο περφϑείίω, 

Η ϑνον, ἀδιιογασάτη. ᾽ 
σις ρτο ἢ, Ειογῖτ. Ἡ ΠΟ τις τοίκ᾽ ἡ πεῖτα κἰ ἐς τέλίθ' ἥσιν, 

ἤιης υἱοΐϊοτα. πε, 
Η σιρτο ὥς, ΕΠ ΟΠΊοτι5. 
Η σὴν, Ῥτὸ φησὲν, τ, 
Η «πο, ὁρν ΟἹαρτας, τέρψις ,ἀοἱ οξζατῖο: δι114, 
Ἡσ μῆδιστεν ἐχαίρησαν. ᾿ 
Ηἰδκειν, οπὶοὰ ρτὸ η σκεενοχογςο βατοράταθατ, 
Ησο, τ ἐς, χαίϑυσο αὐ ἥμω. ΠΟ Πι.Π1αἀ,2.Δαμαόν αἰ τρήμαι 

μμῖϑον ἄκουε. Γ 

Ηΐσσαιρεν, ΤΟΙ οἷν. ἐσκαῤιζεν, ἔσιλξεν, ἔχοι μπεν, ἐπέπν!)υ» αι 

στα, αε. ἡ αἀ ποτ πὶ ΡΓα ταπι»  Ἰπησεφοῖ Πβογιοτο5 ΡΑΓ 
οα]ατηλτας ὅατα τοῖς ὀκεύ, οἷς εἰ γεγγώητο, 1] πγα ἢ ὁ ΡῚΙ 
ογ ἡ ατνς γεγγυναΐδης, ἀσσορτα φα!απίταῖο, ἥσσαν οἱ 
ἐλδυϑεοίας, νἱηςὶ ροτίτις ορτᾶτο αιὰπι ἴῃ ἰρογτᾶξο 
τατο ἢ. πη (σα πΉ1 110. ΤῊΝ 

Ησταώομαι,νἸηςοτ,οςάο.»γΓ65ν μὴ Θον τις, Τ ας γα 
μεγίσυςοτηαχίτης σοάογο οἰ τατί, [ἄς π|. ἐασώμεϑω 
Βαηϊς νἱποϊπηιτοῖάοαι Τ ποΥ 4. αν τον έχει 6.576 
εἤτς, ασηϑεὶς ονἱέσης. ἐατηϑεῖεν σῇ παρόντος δεινοδ, ΡΥ 

νἱποογοηεαγ, Τ ον 4) 4, ΑἸ οἴτιιν ὁ Πα ὥροο μοίχν " πολε 
ἀοτιίατια ρα ΠΌςτ, πολλαὶ μ(φίχας κ΄ ἥΐωται 5 ΠΡ αἴ δι 
σἰμπι ον οςἀο9 γαπροτ.ος 7714 ὥτοι ἦδ συμφορ 



ἘΠῚ Ἢ 
ἐλνών οχρόοη. Γογυῖτο ν οἰ ρτατῖ διεὶς πο ἀριιά Ατῆοη. 
“Θο.ν ομτγὶ ἀςατει5.α ρα ΕΠ το ΐη ἀπγατιηαν. ἢ παρ - ΜΝ ΟΝ : ΗΡ 

δ δι, να πὶς ἀπλοτο πο ςη τις. ᾿; 
«ιααιιαπι. ἐὸν ὅ οσον, ἈΠ] πλΐπιι5. ἐχ ὅοσον 1 λίαν, ααιιὸν 

ΠῚ Π1Ις 1111}. ΠλΕ1|τοὸ παρ 55 οὁ πηαρὶδ. εἐχ ἧοσον συμφορὰν 
συ χίαν οἰ το ἀγμμονα οἰ ολίαν δθηπονον, ἸλΟ ΠΊ1Π115 ἀάτα- 

εἴτε ριιταητος αιοτοιν ἀο θυ) 5 φιιὰπι ὁγοταηι αδο- 
Τ νον (πολλὰ ᾧ δ ασονουλατο ἀῚ ΕΠ 15. 

ἐπὶ τοπιΐποῦ ἤρος, Τ Βιιον ἃ. 
- - “- “ " Ὁ 4 Ν 

εἰτε» (εϊοθατίς : ντ  σμῇν ρτο ἡ δειμῖω 9 »ἡ ἢ στιν αὐτὶ τοῦ γ- 

Π : 

πίω. ἴα ἀ{|4}1 ἱπηροτ ἔς ξἘϊ ὧδ εἰμὲ, ρογ μ᾽ οοπαἤτιπι. 
ιο. ἴῃ Ἐσα τίδιις. εἰ μὴ γϑύονϑ᾽ δά ἐν τῇ πόλει μέγας 9 ἐκ 

πεν δύο χευσίξεω, ποι Οτης, ἃς 'π Αἰιθιις,τωσὲ ἐκ ἀρ ἡ- 
δὲν ἄλλο. πλιὸ δείκγειν : νΌΙ ΤΏτΟΓΡΓ. τινες ἡ σίων αὐτὶ τοῦ ἡὶ δὲ-- 
᾿ αὐτὶ τοι στιν. ογαητ. νπάς σεωωΐςίω, ἩοΠοάϊις ἴῃ σατο 

Εν.» , Τὰ δ "" ἴδ᾽ ,“ν 
τοῦ Πἰσνκασνγνότω γε μᾷν ἡσίω,ν δὶ [ητογρυτο βοὴ φυωγτὸ γε μα εἰαὶ 
αὐχο δ) 5 αὐθα τατικὸς ἰωῶ, τὸ τείτον “ἦν δυϊκων ἡ πίω. κα πλεὸγα 

ἡτοῦσοηςίω, 
ϑῆς μῶν δ). 4111} 15 ἱποζτατίοης πηι σὶϑονἸάς ὡςισοιω). 
χηδείαςζη 14 }1[ςππαις [δρι]τιιγα:. 
ἐκαϑέξετο, ρΡ ΓΟ το, ἐπεν ϑέσει τοῦ σγϑι τῷ ἐω νὴ" ζω, Ηοπι; 

ν δἰω) ἧς-ο: αὐτὶ τῷ ἐσυχάξων ἐκαϑέζετο. 

ἱποιπάϊτιπη, ἤιαιις δυρραντόν:α Ὁ ὕδωρλμαιγσαιγδαι, 
χα» ΑΥΠΈΟΡΙ. 

ας οἰζω, αν. κα 11ς το. ταςοο. ἐπ οσῖο ἤππ). ἐἰσυχειζουσών 
(οατί 5 παιιῖθιι55 Τ Βιιογ ἀ. συ χοίζω (ἐὺ πόδες» ρα 1- 

Πο, Αὐπτοι. 1.8. ΑἸΐπι. ἡσυχάξοντας τὰ ἀλλα. ζατοτα 
ΠΙΟΒ. 1 ΠΟΥ ἀ. 
υχθ΄. ΧοΠορυήσυχαῖοι ἐλάσεις πολέ χρόνον οεαύ- 
εἰδ' εἰς ἵπποις, 

ἡ “Ἂς 

ἴο ΕΠ αἰ απ υατη, ἴξηῆαι. ἑγερδυϑὲς ἡσυχὴς τιιθοίςες 
ὁ ΠΙοῖς, ΠΠ0.5.ςαρ.147. 
ἡ φοτία την 4ἶο5. 9 ΠΙΘπείττι : οἵ ΟΡ ΡΟΠΙΤΙΤ πολυχῦρρ- 

.. [(Ὀοτατοσ. οἰπραξία πολέμου . οτίτηη Ὁ αὐ πιῖς. Γοσυτι- 
ΠΕ} Εἶτας, ἐφ᾽ ἡσυχίας, αυϊοτὸ, ΑὙἸΤΟΡ μα η. χοϑ’ ἡσυχίαν 

υαιϊετὲ αἰμάτεης,1κιοϊδη.1η ΑΠασΒατΗ͂. ἡσυχίαν ἄγωςριι- 
ἰπ ἶρις. οτίτιπι ασο.ὗσυ χίαν ἀγεῖν » ξοΓΙΑτῚ ο(ολίω ἄγειν: 

Ῥίατο. ὃς συτα τη Ππίτιτιο. ἡσυχίαν οἴγειν τοί φλοιῦ ρὸν τ 
ἔγενν» Πιρογίδἀοτο ἔδσοτο πλ}1 αι ρ ρίαν ο] ἀθίτϊηο- 
διεξελθεῖν εἰς ἰσυχίαν. ΧΟΠΟΡΗ.Σ ἀροπηποιη.η [ΟἸτα- 

χης, Οἰςοτιοῆς ρυῖ πιο, ἡσυχίαν ἔχω, αι! στο ΠῚ τε πο. 
Τί τον ἀἰἀ. Γλ πιο ἢ. ἷσυ χίαν ἐΐχέ. σι εἰ οῖτ τας τυγηιιδ᾽ 
Ἐςτοταπι τόπος. ῬΙΏτασ ἢ 1π ΓῈΌ]1ς, ὃς ΑὙἸΠ ΟΡ ΒΑ π.- 
σε. ΠΟΠΊραΓο τί ἱ υΐετοπι, ἡσυχίαν κήσει; φιϊείςετ; 

8. ᾿ 

ἐσύχιθ:, οὐ 9 ὁ χα ἡ 5 ἀυιΐοξιις ἡ τγάπα 115. εἰαράγμων» 
᾿ΤΑΟΙΣΙΙ5.5 4111 Ετ  ΠΊ ΡΘΠ5. τὸ ἡσυχον γ ΠΠ10 5. ἐχέ νϑω ἡ - 

ποίσο. τηαπς αυίετιις 9 Εὐτὶρι 4. ΑὐΠτόρμαη. ἔχε ἐ- 
εἴτ. αιπείςε, τάςς. μὴξ ἐσυχίϑ-» [4ςπ|. νυΐκτει ἡ συχοῦς 

1 ετό, 
τυγραΐσατιαθ αἰχεωία, ἡ 
Ἢν Πηαπι, ἰασι! θοὸς. ἃ Ργα δητὶ ναι, δορ ἢ οοΪ οἰκτρῶς 

γδοις ἥσει δύσμορφς, σοπλίτι!πι ςάςτ, 
οὐ, ἡῶϑνε, Ἔγατ 5. Π}1{Π|ς. 

τυ. ὄντως, 1Π14(].ε᾿, ὅτ᾽ αἱ πολιὶ κέρδιον ἥεν, τῴ 6πὶ 1014. 

ἵν, ὅζουῦτε κενοῦντως αὐ Ἀροὶ. 
ΟὐγΠ]. ξ, οὐσγ᾽ οἰκωφελίη 5 υἱτε πρέφει ἀγλαὰ τέκνα» 4ιιᾶ 

Ἰιγε ὅμοιον ὃζ ὁ κέρκω , Ἡοίγο. 
ἜΓς ΡΓῸ αἰτιώνται»ὅθηφημίξεσι, 

σοι η6ις ξμῖτ, ΟΣΡΒΗ͂Ν 
᾿Αὐἀαοτίιαπι οἵξ διασαιφητικὸν » τὸ ν] ἀε[ σοῦ, [Ὁ 1}1- 

ΠΊΟΓ. Πα. β, 14 εἴ. ἄγρω Τπτογάτπι σοητη 10 συμ- 
Φυίάςπι, ργοξεξὸ, (χπὸ, ὃς ξετὸ Ἰάςπι φυὸᾳ μὴ) 5 18 

Ὁ [υ πποίτατ 5 ἤτοι γογὸ ργαροπίτιγ. Κεήροηάςτ διι- 

αὐτὰρ. ὃς ἅταρ ὃς 3.ντ ΠΠ144.ἀ ἡτοι ὅχ᾽ ὡς εἰσὶν κατ 
᾿ αὐέςη κάλχας, ὅζς. Αριιά Αττῖςος νογὸ σοηῖπη- 

δυκτικὶ ῬΓῸ καὶ «Ὑἴ τοι ἤτ ἜΧΡ οτ118. αιιεπηφάτηοάτιπι 
ἤτοι χρύφα γε ἡ φενερώς, Ὑ ΠΠΟΥ ἀ14. ἤτοι τ᾽ τὸ σώμα. ἢ 

'χ; ̓ ν μιςίδη. ΑἸφυληάο ἦτοι δι μὴν ππιι}} Ῥοπιιπτητ. 
δ᾽ ὅτοι οἶκον μὴ, ἑαΐσομϑυ αὐτὸ οδυοσόὺς Ἐλϑοι5 δίς Ιτάοπι, 

δι ὁ μὴ τοὶ ποιεῖτο . ἢαος 11} ς αιι! ἀο πὶ ξχεῖϊεθατ. ὃς 1124. α΄. 
τὰ μετειφρασόμεϑτε. 14 οἰ» ἀλλὰ παρὰ μὰ τούτων 

Ἐστη ρτίποὶρίο ογατὶ ομῖς » Τ|ϊλ4. γ9 ὅτοι μὴ μᾶμέ- 
τοὶ μῆμ. ὄγτως γὴ » Ησπτοτιι5. ἡ τοῖ ἐγών 5 ἐ γι οεω 5 1- 

οἱ χεἰμοὶ μϑὺ δὴ. ἰάοπι Ηοδιοτ, τοῖν πος ἰςαιιςητς 

ΠΝ 709 
μὖὸ ρατνεῖσιν!α , πος σαμπ ῥα, Τάοπι ἐδἱάοπι,, ἤτοι ἐγὼ εἰμὶ, 14 ον 
ἐγὼ μὐδ οι, Ἵτο, Π]ο μι, αὐλ᾿ ἤτοι 7 [τ ςοττὼ ΗΠ ΟΠΊΟΓΙΙ5, αν τοι 

ταῦ) ανοεὶ γδ αὖ ταὶ μὲ 9 ἴάςαι ἘΠοιποτιις. ἤτοι νυ 7. 14 ςἴτ, μώ μὰ 
Ὁ, τοι [46 πΠ|. ᾿ 
ἩΤῸρ γ6ρςν τὸν ΠΟΙ. ΔΏ ΠΙ15 . αἱ ἰὼ, 4ιιοά οἵξ πνέω, Ἡοπιοσγιις 1- 

1Ἰαὰ. ὠ,,, ἐν δέ οἱ ἤτορ ξυϑεοσιν λασίοισι διαϊ δεν αι μερμήριξε ) 14 οἵ, 
ἢ Ψυχι, 

Ηπεεμώ, ψι οἴζο, 

Ητρ ἴδιον, ἀρ ΡΟ] Πσ πὶ [5 γ..2. τοπιαουἝιτι ἥτις το πᾶς τη τέ- 
μαχθ-. 

Ητριον. ου., τὸ, [αι οη . ὅς Θοηῖι5 Ραπηΐ; λεηῆον δ τι ὕφασμα. γπάς 
Δρυα ΗΠρροσατ, οἰξητρια σμήον, Τα] ηι!». τὸ δεεὶ αἰ πρίου ἡϑημῆδον. 
Ρίατο ἴῃ Ῥμαάτς «δὴν, ὦ δ αμμόνις ἴδε Κς συὶ εἰ ἄρα χρῇ σοι φαίνεται δὲα- 

φυκὸς αὐ ῶι τὸ ὄπριον . ὧσσερ ἐμοὶ, πΠΟΠης Ῥάπηοῇ ἃς ἰασοτὰ νεῆς 
ν]ἀφαπτιιν νῇ ὁβο.θυάεπτογρτοῖ, Ετ ἀρ ουϊ. δ τεια οὶ σήμονες, 
χἡ ἡ τρια, ἡ πρανον κι, ἡπειογοἔνδυμα ὃ μϑμώδες μετεωράζαγ, ἸῺ Ἐρίρτ. 

Ῥτο ἰαίσαγο {πη} τελιτ γἡ δρακοντεεισδειξ σημείου. Τὶς] τὸ ποικίλον ἡ - 
σρίον ποίσοις ἐλίασει αι ρφπτές, ἸΝΊΟαΠ τὶ Ἰπτογργ, ἧπαρ, Ἰὰ οἵδ 9 ἴεσας 
ΟΧΡΌΠΙΤΟΙΡ ΠΣ οὐ ταχτιπι ὃν ὕφασμα, ποι! Πατιτ ή πρίον. 

Ἡτερν)δὺυ» τὸν ὙΟΠΓΓΙΟΙ 155 Υ οτοα 7 νοητοῦ αὐ ν ΠῚ] ]Πἶσο δά ρθοπί 
νίχιῃς. (5724 ἀράς ΠΊ᾿ 5 {ΠΟ 5 δι ἔπιπτη νοητγοιι ἴητοῖ- 
Ρτοζάτατ. ἸΝΊ Θά πα Τπτογργος ἐπτο Πρὶτ ρθη! υ πη. ντ ὑπ θῖ- 
ἸίσιιπῚ ἴῃ ἔσται]. τὸ γρνώτιον . καὶ ἐντεξκώγη. δεά Ρισρτιὲ ἥτρον εἴϊ 
(411) ροΙῈ να] Β1]ἴσιππὶ Ιοσιι5, ἥτρον . Πδ το 3. Πλοίςοτγι  νδὲ 
τάπιοι ἔτρον ᾿ς αἴτιοι . ἃ Ἀπ}]. ὃς Βαιθατο Ρυθος οχροπίτιγ, ἃ 
ΜΜδτςεὶ. ἱπηι5 ν φητοῦ 5 41} 1 ᾽ (ει φάπηοτας ποθὴ ἰοις οἷς ἀϊ- 
(οτὶτλεπ ἸΏτΟΓ ΡῈ ΠῚ. 4118: ἃ Οτα εὶς υἷι 9 ὅς 4ιοά ἥπεον ἀἰεῖ-- 

τιιγ : 4ιιαΣ νοΧ ἃ {10 ΡΟ] πος Πδτὸ ἐςοιιπάο. Οποπιδῆιςὶ ἀς- 
{ουϊἴτατ μος πλοο 5 τὸ μἴωτοι υὑα!ὸ τὸν ὀμφαλὸν πᾶν . αἴ χει “ν᾽ ὑαῦὸ 
αἰδοῖα το χσεων, ἢ εόν τε καὶ ὑπυγάςριεν καλεῖσαι» 1ὰ ε1Ὲν φυοά αιι- 
τοὶ ἂὐ ντ Π1ςο ἀεἰσοηοητῖθιις νΊαιις δή ΡΙ] οἵας η τα πιπὰ 
Ῥατγταβηζοσιπὶ ἤρατ] 1 Ἰασοτ, ἥτρον ὃς ὑπογάςριον; ααῇ {πδιιθη- 
ἔγα ου νοσατιγ. 5114 .ὕτρον, τὸ ὕπο τὸν ομαφαλ ὃν μέρρε.κὶ τὸ καλυμμρ 
πῆς μήτρας, ὃ χαᾳλοισιν ἔλυπρον, ΑΤἸΓΈΟΡΠ. τὸ γὰ ἥ τρον τῆς χύτρας ἐλι-- 
χτισειν οπῖτοπὶ ΟἿ δ’ ΡΟ ἢΠΠ5 ̓πτογργοταγὶ τὰ 4114 Πἰ ΠγΙΓιιη ΟΧΡΟ- 

᾿ Πτιις ογΆτ ΡΈΟΓ. 
Ητα.. ης5 ἡ» σοπῆϊξτι5, ΡγῸ βΊρατο » οἰ άς5 » δ. ]Πππὶ ΑΔ ποτ ἤηπ|ν 

. ἀπβογίοῦος ρᾶττοβ 9 ἐλώδωρκα » προπη, δε ραίπιὸ ἀςοῖρὶ ἀοδεῖ; 
Διά πάο ας ν᾿ ΠΟΙΓΙΓ 7 ντη 7} απελυλυϑς, νἹέλιις ἀπ ςοάεης; 
4} νἱέδιις αδτῖτ. τερς χιεέρρνίθι. ἅν ὑα ἐςη 5 ἃ γιέτο Πιροτγαάτιις 
εἴν. ἀριιᾷ Οάτοποπὶ ΡΙαπιιάϊς. ἥτα πολέμου. ΑΓ (Βΐης5. δεἰ- 
Τιςα οἰαάες » ἀσεορτα οἰλάος. ὅηῖα Ἔν » ὈΡρτοῖπο ᾿οπιῖ- 
ΠΙΙΗῚ » Ῥίατο. δι ὅ11ἀν φόύγει.. αι] νἸηοίτατ, ἔπ ρῖτ, 5 αν σερσίε-- 
πα! 5 ἴς νϊῃςὶ ἀ᾽4ι10 ἀΠΐπιῸ Ρατῖτιγ » ΧΕΠΟΡΒοη, δι᾽ ας ἡδὸ-- 
γῶν 9 ὅηεϑυμιων »ῬΤΟΡτΟΥ τυταπηϊάος νοἰαρτάταπι. νἱάς ἱρτὰ 
ΤᾺ 

Η ἡ ἔομω 5 νἱποογ 5 Πιζοισηθο. Χ πορἤοη . εἰ δονῆς ἑσσημῆμον . νο-- 
Ππρτατὶ Πισοιιπυσθητοπι. 9174 ὅτι τῆς διωυας εἰαε, ροτοίτατὶ οοθε- 
το, ἐπ] ὥτι τῆς χαίριτος , σοίετο στατίδ᾽ 5 164 οἱξ . στατίαιτ ΠΟῚ 
Ῥοῆϊε σ:'φιιατοιντίς Βυάα. τη Ληποτατ,ίη ΕρΠη ἀϊέϊμιομς (ε- 
ἄοτο στατίας, ὑπΠα δεῖς τὲ τῆς ἡ δονό ςγἀοάϊτιις νο]ρτατὶ, Ηπώ- 
ψαμνν ἱποοτορηΐτιντ ἡπ]υῖμα; Τῆς τυραννίδος γ» ΥἸΠΟΟΥ ὰ τυταπηϊ 65 

ΡΙπταγοξις ἱπ ΡΠ ]1ςο]4. ΑἸϊαιια 4 Παγίιιο 9 ντ ἡ τ]ὴν αι μώ- 
ΧΆ» Πειπ οΥἘις πὶ ἀρ ϊά οιιηάεπὶ 5 ἡπηώριαι μοίγης. ᾧ ὕηπαι. αὶ 4110 
Τα ρετάτιις ΟΠ. Ροτγιις Αροῖτο]. Ἐριτο].2. Νοπηπηηθαπι Αο- 
εὐατίπιος ντ ἡ ήμεῦτε τὸν πατέρα 5 ἴῃ ρΑΐγα {ππηι15 νἱξ}]. γ.- 
ϑεὶς υὑπὸ τοῦ μελίοσου. νἹέξτις5 ἃ ΜΟΙ 0. ] τατος] Γοτῖςεῖς, 
ἡ Πηϑεὶς ἐργὴ οἶτα νἸζττς 5 ΓἾατο ἴπ 1 ΟΡ βιι5. εἰ Πυϑεὶς δκίω, σατι- 
{ σοπαυϊέϊες » ΡΙΙταγο 5. ἡ] 8. τοῦ μεγέϑοις αἶα πραγμάτων» 
νἱέξιις πιοττ ροηάξγς ὃς ἐπα σηϊτιιήϊπο γοιιιΠ| 9 ΝαζαῃΖοη. ἴῃ 
Οτατ ἡ 8» τῆς γδύσεως, Τά στη, ἡα μῆν(Θ: πον εὶ “ἴδ᾽ ὀμελουυύπων ἐ- 
σερωγ, ἃ ἔαταὶ ΠἸατίθιις [ σης ἴῃ πλμτ5 τεῖσιι5 ραυ!οπ59Π{Οογατ. 
ἴῃ Εμπαρσοτγᾶ. ἵ 

Η  «ὦ,μοήσω,πινκανν Ἰπ ΣΟ» ΟΡ Ρτῖτηο. Ν 
Η ἥνμσ,ατος, τὸ, ἐλα Πωμαςαἴηη 14 ρα σπα, δ! Πππὰ Πιις ΡΊαἴτπι δά- 

πότ ππι, ἀπε πυτί γος Ἰέτιιπη. ἔσονται εἰς ἡ ἥημα, Υἱ Ως ΘΏ ΓΤ, αΡ- 
3:5. Εἰῖα. Ρατΐας δά Βοχηίαρ.χ) ἡ ἤἥημα Ορροπὶς πλυρώματι; γ-- 

δῚ ἀϊηλ!πυτ ΟΠ ΠῚ ν ΟΥΕΙΓ ΓΔΤΟΓΡΓΟΒ5. ἀμ κὰν 

ἢ ον, ον. τὸν πηΐητις » προς  {ΠΠπ|5 Φοτογίτις » ΓΌΟἾμ15.ου δὲν ὅν. 

Βἰ ἈΠΟσηΐπιις » ΑΥ πο ρμσα. ἴῃ ΡΙατο, τὸ ἤτον» τοι ΠΟ 5 πιῖ-- 
ποτῖς τατῖο » Οαΐςπας αἰ Οἰδιςοη. ὑέρες δῖον γεμαιξὶ. ὃς. πες 
δεῖ τοροσέχ εἰν τἶδ ἐμπείρων κὶ φρεσβυτέρων κι ΦΕ0' ἤψων πάϊς αὐαποδεί- 

«τοῖς φαΐσεσι κὶ δόξαις » οὐχ ὃ τον «ἢν Σποδείξεων 9 ἴτααιις 4] ςητῖτὶ ὁ - 

Ῥοτζος [ξῃγοησ5. ὃς ΟΡ ΠΙομ ριι5 (δἰ οτιιπι ΟΧΡΟΙτΟτΠῚ ὃς 

Ῥτιάεητίιμπι; ΠΟῚ πη τηιὶς 11 Π| ἀοπιοπιβτατιοη!θι!5.14 οἢ, ἴστε 

ὸ Σποδείξεσιν. Ἰ απ σαΐι5 οἴ} ΟΣ  ΡάΤΓΆτΙΠ0 σου τα τιτ) ΠΟ. 

ἀπτατη αα γουθιιπὶ τοίογτισ : ἰατιύίαιις ράτες Βα (γηταχίς.. 

ιὰπι ἀριΐά 1. ατίποϑβ. οὐχ, ἤη7ον » τη 9.5. ὙΤἈΘΟΡ γαἤειις ἈΠτοτ.. 

Τῖστο (δρτίπιο 9 παρ. 4ιμητο. φίλυσρα 3 πάντα πεὶ εἰδλια λαιχαγαι ἈΥ 
φιλθνθανεα πλίαδ που γάνου, πατο 2 ἥκιςα φιγλιἀκοτοροῦ, τοὶ χά ῥεφανα ἢ δ οὐ 

ϑεεανών,ὥζς. : : 

ΠῚ Ξ ΡΝ [δὰ πλΐποΥ 5 α{1 ψἸἀο σοῖς γἱῶις εἴ Ὁ το ὙὙΠΠΟτο, 

ἐπυρᾶτ 9 ΤΘΏΠΠΟΓ » Φγδεέ σεβος ἡ ἸΏ [ΟΥ1ΟΤ τ ΗΝ οὐρὰς 
9 



εν»: 
ἐεάεης. (ποσυπηρους » ΑὐἸἰτορ ματος ἴῃ ῬἢΕτο . γινώσκιο ἥν ὧν 
πολὺ ὑμλδο ν αὰς Ἴων ὀργῆς ἔρωτος « ατιὶ αὖ τα νοἱ ἀπιοτο νῖτι- 

εἰτατ. ογοι απιι5.κὺ πον τα ἣν ἐκθύμως πρῴ πων ὀργῆς τε ἡ τηων ὦν, 
1.λτῖτις ταπῖςη ράτοῖ ν [τι ΠΟ πιρατγατίθ! ἀριι Οτρῖςος 418} ἃ - 
τα Τιατίμος. Ασητοτοῖ. 6. Ετίνισιντάς ὅ ον. ἡ ἥων τῷ κοσμεῖ ὥη. οα] - 

τα ἀςάϊτιις. ἡ ων χοῦ (οὐ των, ρασιιηἴα σαρτιις) ΡΊπτατο. τη Ὑ πεπιῖ- 
Ποεῖς. οι ορροπίειιτ κρεέη]ων χρη (φύτων. Ἴων κήμαατος, τα τα] 
τα[δγιΐοης » Ὀοηο Π ἢ. ων λογος, ΑΥ ΠΟ Ρ ἢ. ἡ ἥων φιλοτιμίας. 
αἰ πλῖτπτι »᾽ ογίαν σιρ τάς. Υ̓ 

Ητα, ἤτταν τὶ τοῦ ἐτω, καὶ ἐέτω,κ" ἡ τω,ν τίς Ετγ πα Ρίατο σις Β ρα μ᾽ 
ἥπω ἀμετοίς ατος μέχρι ϑωνάτου, 

Η ὙΣΒοπιιπι,ν αἱ ἰάτιπι, γο δυμτυττ ὃς ἐν σειν εἶπτ, ἡὐτεν ὁ μοιώσεως 
ὄγεῤῥημα 

Ἡύγηόειθ..ου,ἐνρτο δυγγύει Θ΄. ἀγα τὺ πὶ δατθατι!55 καλὸν γἤμειον ἔχων» 
διιϊά4ας. 

Ηυϑιώϑει ῥῆμα, αἰιΔίτιμαι εἰξ νογθιπι, ργοργὶὸ ἀιγοξδσιμι οἰ νογ- 
Βιιητ, Ἀ σρισαρ 18, 

Ηυΐκομος, κ, ὁ νὰ ἐναττἸσοπτιδ» τις Βαδοης μι !οῆτος οτίπος. 1144.«. 
τὸν ἡν κομος τέκε ληϑῶ, 

Ηὺς, ἐν ΒΟΏΙ15.» ΠλαρΠΙΙ5 5) ἔογεῖς » σοπογοῇις. Ἐοπιοτις 1146. βν, 
ἡὐς τε μέγας τε 14 εἴς υ πλατις, ἀφ᾽ εὖ γγυνώ Θ., ἐὺς στίαττι αἰ οἴτιιτ, 
αὐ «ἃ. 

Ηὐύτε,νο]ατίγυτ, πες, σθέῤῥημαι ἑμοιώσεως οἵ. κα ϑεῤωρ, ὁ νΊ ρόπον, ὡς, ὠίαπε;. 
Θατα 1.4. Οταπιπι. μελαύτερον ηὐτε πίσσα. ΠΟπτοτ. Π τά. β, ὃς ὁ]. 
ἕξ, χίων γώετ᾽ στε πάχνη. 

ΗΦΑΙ͂ΣΤΙ Α,τεὶ, σα Πα 149 Τπτογρ. Αὐ! ἴόρῃ. 
φως ἴδω υϊολη)»Βιι 4. 1π ἐρη,ροίϊετ. 
Ἡφω;ς ἴον, κυ, τοντε πιρ πὶ ὙΠ σα π] ἀἸοἴτιιν ὃς ἐφαι στον, 
Ἡφωςἰα, ΝΠϊποτιια τἴτοιη οἰ αἶτας ΓΟ ΠΊηΪ. 

 Ἡφαίς θ.», ὁ αΙσααῖα5. ἡ φαις (Θ. δεσμὸς, 5111. ὅθι αἰφύκτων, ἤΠιπ- 
Ῥζα ραγασυιῖα οχ Ηοπιογὶ Οὐἀνῇ, - 

Ἡφαιςοπόνίθ- οὐ, γὴν νἱ ἃ Ν α]σαπο οἰ αἰθομαζι5. ἱ φσις οπόναν ὅπλων» Ει- 
τὶρ Δ, ἀγπιοσγιιπι ὙΠ] ΟαπΙοσιμπη. 

Ἡφω;ς"Θ-.υ, ὁ, ψυΐσΔηιι5, ΕΠΤτι5 Ππιποπῖς [ΟΠ πὶ. γε Γογίδῖτ ἩοΠοά. 
ψε! Ιου ἃς Ππποπίϑοντ Ηοπλοῖ. 144. α΄, τάοτὰ Πο πο. Ὡ]σλαι 
νχοτοπι (αςῖτ ἀγλαίϊω,ἴη ΤΗςορ,ἀσοίρίταν οτίαπι ρτὸ 151. γί- 
νεται πὐδᾳ τὸ ἀπήω, ὅτι ἀυτιῖ ἐν: ἔστιν αἴ εὔϑει,. 

Ἡρείτίω»,αἰ» ἀφίεμα,.ἀεἰσεπάϊτ, σιωεχωρϑίω. 
Ἡφηγίομαι. ὁΦυγίομαιονἴατι ἀοσσοιΡτο ἀφηγέομ, 
Ἡφι, Ππορατ, αρ." ΝΜ ατοῖ, ρογαα Πτοϊ δ᾽ 6 πὶ (αΡ.11, 
Ἡφίει πυγὰς δεικρύων, οὐ ττεατ ἔοητο5 1ΔςΠ τυ πιαύμπα ΟΠ Υν [ΟΥτ6Π}. 

ςἂρ.3.ἀς οἵῇς.Ἐριίς. ἐφίει φωναὲ πρεϊξοῖτος νοςες ἐἀοῦατ, Γκιοῖὰ, 
ἡφίει χόγχίν, ἰλπσεατα νἱ δγαατ,τἄοπι. 
Η᾽;λοϊσμιὸ εκ» «εἶ, ἰ, [ριχπη2γοἐφοὺον διά ρτο αιῖο Πιρτὰ ἀφλυσμὸς πιο ἐ- 

φλοισμιος, 

ΗΧ Α'Ν Ω,ἴποροπὴ νἱταπὶ ρου πωχόω. 
Ηχεῖα, ας, ἡ, ΓΟ ἸτιιΠ ἀ1{Ὀτῖτοη. 
Ἡχεῖον, [Ὀπαὶς νοΐ (Οπασυίιπι, Π ἀἸἰςὶ ροίϊοτῖνας (61 πιδο εἶπα ἡ 

(οπας οἀττας, ΡΙττοῖη Ογα το ἀς Ῥαντὶῖς ῥύ πῆρα βὺρσοπτεγῆ, " καῖ-- 
λα σὐξετείναντες ἡ χείοις χαλκοῖς 9 αἷμα πονιαχῦϑεν ἀβτδουπούσι, ποὶ ἢ 

φϑέγζετωι βυϑιόν τι κα δεινὸν ὠρυγῇ ϑηρκώδ ει κὐπερεχύτητι βροντῆς με- 

μυγμῆμον,τν τα ραηα στο ίς αι σις ΑΙ] Πλητο Ῥοίε ἀϊεῖτ καὶ πολ - 
λὰ τ᾽ τυμπάνων αὖϑις αἴθιεμυ κεῖτο ἐδὲ Ῥω καίοις Ὑιοος. [ἢ ].1η1- 
ἀν]. 2. ἀοοίαταης {ΠΠπ|4 τὸ χαλκίον ὡς τοίχα εἶχέν ἀΠΠοτάπ[11ς οτῖς 
{ϑπιιπὶ ςοπιςαῖγε ἀζπιοάογὶ 115 41 πυιτηΐης ἀΓΗλτὶ [πητ εχ Α- 
ῬοΟΪΙοάογο γεξοττ Ατπεηῖς τὸν ἱεροφανπίω τῆς Κόρης δθακαλευβοης 
πμχράειν τὸ χαλόμῆμον ἐχεῖον, ν᾿] ἐπ νοτισοά τς, ορΊτητ οτἰλπὶ χαλ- 
χεῖον γτ ἐχεῖα ὃ χαλκεῖα Ἰάςπι ἕετο Ππτ ἰὸς οἱξ ἐαδτίςατα ναίᾳ 
[οαῖτιις ει ναί ςτςα τα (αδτῖσατα ντ αυτιηι τἄρτιηταγ ΓΟ Πῖ τυ ΠῚ 
ἔβοοτς ροῆπητ, εἰς Ἰρίτιιν ἡ χέϊονοσοητ5 τπαςἤτης φἀςπτίς (οπιπὶ 
νε] τοηϊτγι.ἀϊοῖταν ὃς βρρντεῖον, ΑΥἸΠορ ἤδη. ἐχεῖα χιϊά Πτ,ο- 
{επάϊτ ΨΊτγιπῖιι5 Ατοϊιἰτοέξιιγα: Π|.1. σαρ.1. 1τοπιρ Ἰηα 11, 1ῃ 
τοαττὶς ναίὰ αγεᾶ . 411: ἵπ Ἐς }]15 Παρ σταάτδιι5 πιατποπιατίςα 
ταῖϊοης σο ]οςαπτιιτ 9 ὅς Τοπίται ἀ {τ απ 9 416: ΟΥΑΡΟἹ ἡ - 
χέανοςδηϊ . αὐ ϑγτηρΡομΐας τυ ςᾶ5 Πτις σοποσητις σοσηρο- 
ΠαηταΓ ὅζς.αιῖοπι ἰσοιμ ἀΥ ΙτΓΟΥ Βισης Ῥογγιιπα Ιξχογίασι 
αἱ [1|0.2. Ματίατατα ἰεξιϊοπ ςλρ.7. ΠΑΝ . δητγια πὶ εἰχεία 
({ε επῖπι Ἰερεηάϊιπι πο ἡ χάϊα) Δεςορ ἶο ρτὸ 1115 νδῇς ςτγεὶς 
φροπατιπη. ϑο[ιπι οπἷπι Ν ̓ ξξου 5 Ν' ἰτγυιυιτιπι [10.5.6 4Ρ.5.61- 
᾿τατοαραᾷ αποιη μας ἤππτ : [τὰ εχ Βϊς ἱπάαρατιομῖθιις » ππατῇς- 
πατῖ οἷς γατιοηῖδθιις ἅπιηῖ ναί ἀγσανρτο ταῦζοης πιά σηϊτ! 115 
τοαττῖ,, το, ἃς ραιὸ ρος : 51 ποὴ οτῖσ ἀυαρὶα πιδρ τι ἀϊῃς 

σῖο 

. Ἡχόποις,οϑὸς, ὁ ἡ εἰ, ΓΟ Προ 5. Ροά διι5. (οπίταρα οἄδης Εἰ 

ΗΙ᾿ 
τἰπολτπε αν, πἸοι 1. αἰ τι τινά εἱς τταὺ Πιογία τορῖο ἀοῇ 
δα τγοάςςεϊτῃ ςεἐΐᾳ". ἀπο οςῖπι αὐ θπα! διι5 ἱπτοιταΐ 
σΦηξοτηϊσοητα» ναι (ἃ σς ἢ φα αιια: Πιρτὰὶ Γουῖρτα ἢ 
Βγρογροὶ φόοη ΓΟπδητῖα. «πὸ ἰοςο ΡΒ] απο ςοῖ 

(οπἴτιαν 86 τγοβότιπτι αἰ στ αλίμα, 118 ἀεοςπι ἃς 
Οταςὶ ἐχεῖα νοσδητ. ΑἸ ταπΊςπ ἐχεῖα ν Οσατοΐῃ ΤΏ1] 
νοσιιπὶ ΓΟ πἰτυιιτπηαιιο. ΕἸ οἴ εἰν, οχ ροηῖτ ἠχεῖν 5 τὸ χα 
μου σικὲν, τὸ ρος τῇ μειγάδι χύχκωμα, ἀν Ὡ; 

Ηχέτης "5505 ΟΠΔη5. ΗΠ. Πο . ἡ χέτα τέτ εξ, δός Ια] οἰςα 
ταϊπατηουν Ἰὰς αἰ χέτας, ἣ 

Η χετικὸς»"ἐ ὁ ΓΟ Ποτιις. 
Ἡχλωυμούσωγπ.λφτο ΟΠ Ουἴο πο, ἸΔησο, Ν Θαετ, ἡ 

πΊςηΣ ἀιιγα 57.3.1 1.1. ἐς, 
Ηχῆ γῇ τ, ξαπια, (ΟΠ ἴταισ, στ ριτα5, τα σοτοχτύπος, θεᾷ χλα 

γαρ τιπι ἸΝαζαηΖ. ΓΙάτο ἴῃ ΤΊΠΊῸ 5 λόγος 2 ὁ τ τα 
γιγνο υϑν9-. αὖδά τε ϑειτερθν ὧν, κὶ «ἰξοὶ τὸ ταυτὸν ἐν τῳ κεναω 
φερόμῆμΘ: ανδυ.φϑύγτα καἰ ἐχῆς 9 Οἴσετο 9 Βατῖο διτοπὶν 
γοτίατιιγ 1 115 μα: ἔην [ὈπῚροῖ οαἀοτη. ὃς ἴῃ τὶς αὶ Σ 
ται οἰ σιππαπι ἴηι εοιίοπι δὲ 1η αἴτοῦο σηοιιοτιγ ἐρία μὸ 
νοςς δὲ ἤης ν]ϊο ἴΌπο. : ἣν 

Ηχή εἰς οἡεντ θ΄, ὁ. ΓΟ ΠπΟτιισογο ὍΠ4Π591Π|44,α΄ ϑεέλαστά τα κα 
χυπαάς Οὐν 1], δώματα ἡ χη εντα, 1. μεγάλα, ατάος 
[Οποσγαϑ. , 

Ηχ ες, ἵποΡ 650κενοὶ πω χοὶ » οἰ ἢ.ξοτίμπ, Ῥτο ἀεχὶ 
οἱ μηδὲν ἔχοντες. ἽΝ 

εἾ 

ἶΝ 

ῃ 

ΧΙ 

Ἡχταὴ οἷ, ῬΤαΣ ΠΟΙ 65. 
Ηχθέδϑη τῷ σύλωνι»5ο]ομὶ Πισσοπῆιτ, οἱ οπὶς σαι ἰηδΔο 

τατο η ϑοίοπο. ἫΝ 
Η χηνὶ, Ζιιὰ, ἔνϑει, ὅπου. 1124. ἦχι ἐκοίφῳ ἵπποις δῖ 
Ῥίοηγ ,ς Πεπὶ οτῦ!5. ὟΣ 

Εἶχθ', οὖ, δ. [Ὁ Ππ|59 νΟΧ» ἰο Πῖτι15. φωνή, κτύπος, ὀϊιφών 
ΠΥΠΪτιις τ αϑϑοὶ τὸ χων» ὅβθετατικὸν αἰ ἀχίθ- κ᾿ ἤχϑοντ 1 

Ἰορ. Α11) γογὸ ἃ νοῦθο ἡχάν»ηϊιοῖ εἴ τοίοπαγο, γὴν 
ἀϊέϊα εἴτ, ια: νοσοπη ἀσοερταπὶ τε άάϊτ, αιοα Εἰ ἣΣ 
Ῥτο νῃᾶνοος Ρἰμτῖπιας τοδάλι. Γλςίδῃ.ἴη ἸΝΊ στίηο,, 
ὦ ὅχθ' ὦ τως ἀκούς αὐδα ήύει, Ὠ1ο ςοΥἹ. ἢ. τισαρ, 39. 
«ὧν κα χοῖο τὸ συρεγμοιὲν στα Πτατοιη αἰ! τι155 ΓΟ 05 ἀΠΟΟΥ 
τίσις ἀἸοιιεῖτ, Ἐπ  Ππισποοττος ἴθ πος ἃς ΠΌ1|,] 
τὰ {Ππ|π| γίάετο ᾿σ᾽ θην. ἔχοι σἶθ ὦτῶν κἡ συρεγμοὶ. 
ὯΪ ἸπσοΥτὶ ἃζ τ πη ἶτι5 1 Πς Τπτογρτοτος Ὀλοίςοσις 
τε 39. (οἱ τι ο}. Π τὸ 8.6 ἀρ. .Ν ες παϊηι15 ν᾿τοητ 
δῖ ν4}165 ἀγριτα ας Οτδοὶ ἤχοις νοσδηξ, ἡ χοῦ ὁ 
Ῥίκις τοίοπαπάϊ, αα, οομο. 16 οἴ, το ΟΠ ηεία) ΟῚ 
«1 4ςηι. ἮΝ 

Ηχὼ, 66. ἡ, [ΟΠῚ5 9 οοΠ 05 τείοπαπτὶα ἃ (Δα νοτὶ 
Ῥτοθ]οπιατ. 7.4.1} το τ. ΑἸοχαπέον Αρδγοά. Εἰ ν 
κρρὰ φωνὴ αβακλωμϑύη δστὸ ς-εῤῥιῖν κὶ αὐτιτυασὡν σὲ τὸν 
ἐ παν ιούστι. ΡΒ οἴἶγατ,η Ερ᾿ ἢ 9 Συῖη πο, ῥτὸ ἰὸ 
γΠΠγραιῖτ. 

Ἡχώϑθης, εἴ. οἱ καὶ ἡ, Ὁ ΠοΥ 5. ΓΟ ΠΑΡ ]1ς. Οὐ4.3, ΝΠ τάττον 
Ρτίοτ τρία Ἰοσιι ἀϊ4Ἰεῖς γοίομ 115 Εσμο. ᾿ 

ΗὙ ΗΘ Ηςοποοέϊζιις ἢ. , 
Ηΐψησε,ςοχίτ. 
ἩΨὼ τ χεις  κραασέδων, τοὶ Ὶ ΠῚ Ππιρ τας ΟΠ, ΝᾺ 

ταῦ, αἰεὶ τῷ βαπ]ίσμακί-. ἡ 
Η Ω,[ ΘῈ Νι,πιαπὸ, ἑωϑεν, ὄρθρου, Οδ᾽,ξ, Ηὥϑέν γε πὲ σεὶ 

ἕξεις, στὰς πιαηὰ, ᾽ 
Ἡώσι, ἴῃ ααγοτα ; ἀϊβογσ Ὁ ἡμέρα. ἠώϑι ὧϑϑ» ΗΟΙΠΕΙ 

ἡμέρας. δ. 
Ἡώκοιτος. Π) ΑτΕΙΓΙ 115 [Ὁ ΠηΏ115. μιν 
Ἡ ὧν, ὀγίθο, ἡ οἰ οοτις πα τ εἰσιν 159 {1τ|159 Γρα ἷπ ἘΡΊ ΘΓ 
ΗΦ9.. ου, ὃ, σοι». πτατιιτῖπη5. ΗςΠοάϊι5. πανημέραθοτ 

αὐδίω, ἠᾷθ- ἀλέκτωρ, ἴῃ Ἐρὶρτγαπιπιάτ, ἠᾷίθ- ἰὴ 
σφόρος 5 ΑΡΟΙΙοπ. ἈΠοά. ἠᾷῷ' ὀλολυγμὸς » πηατατηὶ 
ἴῃ Ἐρίργαιη. ΤΑΙ͂Ν 

Ηωρζϑευ»αττο "Παρ μάι. Ἢ 
Ηὼς, ὁζθ. ἡ, πῆϑοὶ τὸ αὐὔω κα ἐκζολῇ ἴως, "ἡ τροπῇ ἡ ὠς »ᾶτΟι 

ἀϊες, ἀητοπιογ 4 αηιπὶ το πΊ βι}5) τ τγολὶς ϑυγώτην 
γθοντ Ττιῖς Βοποάις ᾿π ΤΒεοροηΐα 5 φεὸς 
Διιγογᾶμη ν ΟΥ[ι5. και αἰο1, ἀΠΠ συ]! ον Ππλ}]} ταις {ΠΠ| 
ἠώρραττο δὰ Οτίοητοπι Προξζδητςο. ; 



ἣν Ητατ φοιχέῖον, 5. «(νταριά]ατὶ- 
ὴ πὸ5 Α (αἰατασὶς ογας ἕτοτα., ἅ Ὁ 

οομπάξηατ᾽ Ο155 ντ απτῆον Αἴζο- 
πίϊις ) τὰ ἰπἀἸςῖῖς τεῖΠπῖς οὔτ πο- 
τα τπογίςη Τά οἰξ, ϑεΐγατον Πση Π- 
οαι5. αὐ αιιοκ [1 ϑαιγτοστα- 
Ρ ας Ροτίσις ϑατγτ. 4. Ἐτ ροτις 65 
ὨλστιΠι Ὑ1|0Ὸ Ριφῆρογο, ΤΒοζα, 

ω ἡ ΜΜαγτῖαί. ἱπ 7. χὰ (αίεϊσισι νο- 
Ἴἴο-- ἧς 8 οχῖ, πιοττξογῇ ΤΠ οτα. Αἰ ηλας 
ἰπύπταιις ποητοη 9' (Ὁ ξ}1115 πρη ον, Οταπηιπατὶς] ϑῆ τα 
τ παῦρα τὸ τίωὶ ϑέσιν τῷ ποιντὸς μιμεϊάνοι! 9 ἢ τοι πῷ ἐρχνου τὸ 

(ὧν κὺ τὸν διαὶ μέσογ οἰξονα, τῇ 7) τὸ μέσον μοικρᾷ ἐΐχά. 

Ὥ ΠῚ Πτατῖο κἡ ὀμυλοτροπίο, το ρτία εἴπ Ἰϊησιια; ἄπ οἱ τος, 
γνεἰξαδενω οἰξυ ϑενώ, οὐδω ειήϑω, δείσος ϑείσος, το 5.» ετία πὶ 

τὸ Φ,φηρσὶν εἰρεσκώῴοισι, φλαῦ τὸ ϑλαῖ. 
Ὁ, καθημιαι δεοιτρίξω, οὐἷοσὶ τὸ Ξοτέζω, ϑοισσω, ὁ τροπῇ ϑειάσ- 
ἀυτοι προ βσατ Ἰητογάτιην καϑέζείῶτι ᾿ίοιη ιοι ϑτε- 
Ῥῆος. Τίνας ποϑ' ἐδδας ταί δὲ μιει ϑυαΐξετς ἱεπηρίοις κλάδοις 
Οὐ ὙΠΟ γ ϑεων ἐν δαιτὶ ϑααοσ ἔμ. ΑΡΟΙ]Οἢ.2. ὧν μόοσυν! 
(αϑεζοιῦν 5, 

15 1, παγὶς 9 ϑείεο μαρτυρίω., ἢς οτίαπι ἴδ το 4. 

Ἢ 

σ.Ἰοτίσόνρτο ϑέα μα γε] θαῦμα, Πρεξελοι!!Π1ν αἰδρὶ 

ἰἀπιίγαπάιις. Ῥτίπηα δσοι. Τα σατὶσ) φιλέει πϑλέας 
τον δύμα, δίς. 

ἀβοττ ργὸ ἐλαύνει; πηρΈ τ, ασίτοτ, 
Ἰλητατίο. 
ἀμτύλι: τοῦ ζυγοῦ Ης οἢ. 
το, ἐροφεις, ῬΟΠ ΠΧ 18. τ. Πα, με, ῥή ξε δ) ἐπ᾿ εἰμφοτέροις 

σῈ Ὁ λίθος εἰσῶ. [ΠΤΌΤΡΤ.ςρ» κιγίας. ϑαμφρὶ ετί απ [πῃ ΟΕΣΤΙΙ 
ΟΙΠΠΓΙΙΓ τοὶ ἐγζώνιαι. οἷς συμπίπηουσι πλείγιαι πλόυρε!. Τὰς ΠῚ 
Ἐ Ῥτερίας τῆς εἱ (οἱ ξυς τὰ ἐχα ϑέρωϑεν πλϑυοοὶ. ϑαιοριὰ νο- 

πζοπὶ ἀμποῖαϊ ἴῃ ἈΒοτ, ἰοχῖςσο ϑαιρὸς ΟΧ ϑορΒος, 
τῶν, ντ Ἡς γοἰἶς αποαις τοίζαταγ ἃ δορίιοοϊς ἴῃ 

δον «ἰςὶ τὸν εξονα. 

τῶ. τ. θυ ) ὃς Θύκέω, μι ήσοι» ποντα, [οίθΟ 9 ἸΟΌΣΓΙΤΗ, 
εἰ 3. οδοςρόττα Ὁιγίοἀς ἤιρρίον. 

Ι Ν ὺ τῷ ϑιέκειν ϑτέκο: 3 ϑτύίκησα ᾿ Ξορβοοΐ ἴῃ Οεάρο 

τί ρο χε ἡσειντει τι ὃ ακνί ματι; Ετ ἐνθαίκησες ἴῃ ΡΆΠΠο ἐξ, 

ἀἐς» [ΕΠ] σους ΠΠι5., 9 υκος φοοτῖς, Τπτογρτος Ατὶ- 
1 δεποτὶς ἔδοῖτο ἰυἴς τς, φρο τας η δευγ»οΐονες βουλόυς 
δὸς τις κὶ ϑεῦκος παῦλαν ἐχον σοφιῖν. ϑάκος 2 καλεῖ ταὶ ὁ 

τοἶνϑϑα πολλοὶ στωέρχον ταῦ σεεψουῆνοι, ΑΥἸ ΕΟ Ρ᾿, νεφ. ἢ 
Ἴ; τρεσβυτέρρις ὑπ ανίς' αὥτη ὃς (ςἀϊθιις5 αὔπιγσοηάο [- 

Ἐπεὶ 
Πα. σαιπἴταῖος παν τ, ΡΟ ] 1 2. τῆς 3. μινὸς μερηγτεὶ 

τιγϑ κι) ἀμμα!. κυκτῆ ρεφοἰκυξωτῆρες ,ὀχεαδύμαται. Εε Ῥαμ]ὸ 

γγίοξαὶ τε ϑαλοίμω. Ατὴζοτοῖςς ρτὸ ἰατι θαι! ς 
ἴπι πὰ α΄ φωλουυύ των, ΠΠ.{{||Ὰ ἢ1π..΄., νέμλονπη Ὁ) οἱ 

[δια ϑυρόον τες πῆδεὶ τας ϑαλάυας, καὶ γδ ἐν πελα γέσιν ἐν 
ταὶ τόποις. ὁἷοι αἣ ὦσι τραχεῖς γὴ λιϑεώφεις.ἐν το, τοιά- 

αἱ παὶ ϑαλάμος. τὰ ΠηρΌ]αΓΙ 1 14 Παρ .τς. ἀπὸ γδ 
ἔρχονται μικρὸν 571 νομίμων, ἩΤΟπι Οὐν ἢ. ἐ. Ωἷςογ ὅτε 

ιῆς εἰξελκο μοι». Τητοτρ. φωλεοῦ, καταδύσεως, δ. 

Δἰτοτ!ς ἃς ῬΟ]]μοὶ τα πη ι1π}. ϑαλα μη, ἸΏ 4 Ε1τ 
εἰς, κατάλυσις. Ἶ 
Θ'τοπιοχ ογάϊηϊς πῆ πιϊ., 
εἰν 4ιια: σι γαῖ ἐὰ αι; δά τα απτίιπι δέ πτὶ- 

τρύοπιιθ4. νυμφϑύτριοι, τορομινή ς-Εκα κὶ πυρομνηςρία; 

ὅύομαι » ἴῃ τῃλίλπιο νογίατὶ ὃς ἔς σοπτῖποτο. 
τ πηι πὶ δὰ ΒΚ ΟΠλΔη. εἰ π αρϑέγον τις Κοτεδίκάσε 
ὅγοις μεγίι αἱ ζώοις, Ἐπὶ ἢ τῆν γωνηκων αἰμόζαι 3α- 

συμέϊναι τοῖς πολλοῖς, 
Ἐπὶ ρι 4. 1η Βαςς 5 5 κουρητων ϑιαλαμευμα 5 ΤΏΤΟΓΡΤ. 

ΠΠ|. 
ἰάζηιι5, [υΠἜγιιπιν οι} 01} 65 ἀοιπιϊ οἰ Πππη. νἱάς 5.- 

βρ;, ξύλα ταὶ εἰς ὁ ρρφὗαωὶ κὴ ὁ τέφραν χεεῖαν οἰκεῶν σιιωτελοιι - ξᾷ 
ἃ ἀοτπος οχιγιιςπ 4. οΠοί. 
ογὸ χὐ ἐς σα] υ]Ατίτιϑον γί πς ἐπ τμαίδπιου ᾽π ἘΡΊστ, 

ὕτρι, αι γεγίατις ἴῃ τα !α πιο. ϑαλαμυπολίθ. νως5 

ας 5. ΝΟ 115. 
., ἣν ὄφῳ. Υ : ἷ . ῇ . δι᾽ - 

ν ΘΠ. ΓΙ ΓΟ ΠῚ 5. ΡΟΓ ΕΠ ΓΘΠΊΙ5 ἸΠΙΟΓΊΤΙΙΓ 5 δι᾽ ὃς 
πὴ, ϑαλαμιὰ ὀπὴν Ατιβορἄδη, Ἐτίη Ρᾷδος; τηδὲ διεὶς 

πίω! χεῖρα διεὶ τῆς ϑαλαμιαῖ, Ιητοτρ. ϑαλαμιαὶ γεὼς πρύπημα, καὶ Ἀφῇ-- 
τὰ τῇ ς γεῶς τρωγλη, 

Θαλαμια( παῖς ΕἸοίν ἢ. κώται οἱ κατωτάτω κα οἱ τα ηἶυν ὄχοντες πίω! 
χῶρκν ϑαλείυιοι λέγοντω» ὃ κατωτάτω ἐρέατων ἐν τῇ νηὶ, ϑαλείμιος χες 

᾿ ἦκται ὁ ἔχατος, 3 μέσος ζυγι(., Ὁ ἀὐἰώτατος ϑραγίτης. 

Θαλαμμέη,ν τ Πα] απ}. ογατιοι το παῖ, μον αιιοι γέπγις οχτατ 6: 
τοάος. 1105. . 

Θαλείμείθ,κ, ὁ ἃς ϑάλὰ μέτης, ΤΟΙ] ΓῈΙς 5. 401} ἰὴ ἱπῆτπα ραττς τγῖσο- 
τὶς το πλῖ στ. ΓΟΠΊΟΧ 61] εἰξ τη πιο. ϑαλόμαξ ἀριυὰ Αυ πο ρΡἈὶ 

Ῥτο σοάσιῃ ἀςςὶριταγ, δ01η ἀπτο ΠῚ Γ 65 1 ΓγΊ ΓΟ ΤΙ οὐ πος τὸ - 
πλριστ: ϑαλαμῖτοι πιο ϑιαλαίαίοι, ἴῃ Πηλ1. ζυγῖται τις 1) 5 ϑραιῖται 
{ιρτγοπυ: Ψαγίηθαλαμῖται η᾽ κάτω ταίξις ΦᾺ) ἐρετῆν αὶ 9. μέση ἔνγιπαι: 
αὶ 5 ἴω ϑρανῖσαι. Ἐτ ἴηι ΠῚ} ἕο τὶ ἵν τ οὐ ποινῶν τρρώτίθ-: κα δ δ᾽ τερίθ-, δ᾽ 
αὶ ϑαλάώυνϑ. ἀϊοῖταγ ἃ ΡΟ πος αδ1ν 
Θάλωμοε,. 26. Ἐ Πα 12 1556 116 τἴτοπι {πα δυυΐππι 46 ρε(οίδιις, ΑὙἸ: 

4.4τἶπι. ὃς πἰ τις ἐς πἰτιπάτης. ττοπὶ Πα ρα] ατῖτοῦ Ρῖοὸ ἄριπο, 
Ἡοπλ. ΠΠ|444,γ. ϑ'άλαμιον γγώτοις τε χἐπούστί : ν δὲ [ΠτΟΓΡΥ, ϑάλομμον» 
νυ ἃ οἷον ὐριφοχςικύς Το πὴ ςς ἢ] ἀς αρίθιις. Ετ ϑαλαμοι,ρεπα- 
το5. ϑαλόμῶν αἴμοσα, ἀφφοδίπη, Ὁχοΐτιιγ οζίδπι θάλαμος. ἸΏ σιᾶ 
Ῥάττς σαθῖς τοπηῖρο5 ϑαλαίμίο {16} γοιπίραης ὃς [εάεης, ῬοΙ- 
ἴωχ 1ἢ 1. 

Θιλασσᾶ, τ» ΓΠΔτΘ α 114 τπατγῖ Πα, Βυτποτοασιια ἀιιξξι5) Αητα (41 τ 
(Δ, Τϊοίςογιά, μας ἀϊξεῖο ποη ἰσιπρογτηάτο ἀριά Ὀϊοίςοτ. "Ρ. 
ζ.ἀἐ δάϊρῖ5 πάτιγα, ἰςἀ (πὶ χαητὴτπι ααιαπὶ Πρηΐῆςατ» ἤὰς 
ἀτϑυίπιις πατιγᾷ ἔοσοτίειν πες ἀρικ δα πάοπι ᾿δ᾽άςπι,ϑαλάτ]η ἥπὶ 
λαγία ῖοχ τηατ] (1 Δηιια. Ασγατιῖ5, τῇ δι, ἐΐθα φοίνικες πίσαιυοι πε- 
εθωσι ϑ'άλασσαν: (ἰς, ας πα ἤτάτπιος ποΐλιιγπα ΡΒοΣπάςο5 ἴῃ ἁἷ- 
το.3.Ἀςρ. οἱ8.ϑάλασσα ρτο ἤπ]ςο ροηίτι. ς 

Θαλααυδὺς 1 Γςἀτοτ,λιεις, 

Θαλασσόνω ει! ϑαλαή δύω, τ πηατὶ νοτίου, πιάτο ἔγο πο ητο ΧΡΟΩΣ 
δ. ῃ ποτὶ παιῖσο ἀρια ΒΑΠΙ. 

Θα» αοτί δι Θ. πιατ τ πη115.ϑαλασσι δίων χώρων, ΔΤ ΓΙ ΠΊαΤ τὶ τογγατ 
Θαλείοσεθογα, ον λα ΎΙτι15γὃς Θαλαήεθ-, νης 9᾽.αλαη]α ὄρνις . τηάτῖηᾷ 

Δαῖ5.[πιςίλη, ϑαλαασιίθ: οἦνίδι, Πτῖς ϑαλαρσίτης κὴ τεϑαλαασω μῆψος,- 
(ει ορροιηΐτιιγ ἀϑάλεοσ. καὶ αἰ οἰδάχυτος, Οα]οη.[16..4.. χτ τόποις, 
ἃς Μοῖλ, τ: Ὀϊοίς [. ς.)ντηῦ σαὶ Δατι4 πιατῖπα Δάν χταγαισᾷ 
ταπιθὺ ἃ νῖπο (Ὁ ἀϊοττ, ἀς ατοὸ Ος ἤις ᾽π3. πιο πιῖπῖτ, φσ 
τποάο ( [πὶ ντηῦ βατνητο ραέϊο ἃς πηατὶ πλἰχειπιράοςοι (Ὁ 
᾿απιο] τος Σι Οὐπῆλητ, (κατ γεωπονίας 8.ς,23. ὙΊπα αἰιτῷ τηαγὶ 
ςοπάϊοθαητ νῖ ἱπροτὶς σταάτια αἀσσοάετγοτιτιπι γῖ ΡΓΩΟΟΣ νοτιις 
{τὰς ἤοτας ναῆς «πιι{πὶ ἀεἰςἐξῖς τὰ πιάτο, οὐ 1άαιις βιῶον ἀϊχο- 
τιιητ. άς ΡΠ μα. (6 νίπο Ταϊαίῃτε ς.7.11.1 8. 110.23.ς,τιθαλασ- 
σισ, ἔργα, ἘΤοτη ἴη 1144. τα χ᾿᾽ θαλαῖαν, θαλάσσιον αἰδοῖον ἸΝ το ἀοΣ 
νΟταῖΠζ ΡΓΙΔΡΙΙΠῚ Ρἰ [τεπλαιιε πὶ κολύξ δαρὸν ἘΡίομαγπηι5. Ης- 
το ἄς καρίδεν Τάς Ατῇιςη.}1.3.ὠδῖγα θαλείοσιον, πὶ ΕΡΊα τ, 

Θαλαδσοειδιις (δι ὁ γον πχατὶς ἤροςῖξ τοξογοης αὶ εἰς ςοἱοτῖς υν4- 
τὶς. Ὀςπτος. ΕρΡΒοία5 ἀρυά Ατποη. ΠΡ.12. Ἰπῖοτ αἰ τὰ βαπ]ὰ ἱμφ- 
πιαΤοηῖςα τοσοηίος οσίατη καλασίρεις φλογίνας ὃς θαλασσϑειδεῖς, 

Θαλαοσοκουπεῖν. ΤΠ] ΑΥ15 ΤΠ] ΡΟΤΙΟ ΡΟΣΙΓΙ. 
Θαλαασόμελ τ μα Π τΊς] 1,ςοη ςξτιο οἱἘ εχ της Π]ς. ππατῖηᾶ ὃς Ρὲα 

τα ἀπ 11. {ἰδις. ΤΠ οίς.ς.17.Ρ}1η.1.13.ς. 6. 1πποτοταταγ αιοά νος 
τιισ τα ἰαΠοη ο 1 5 4115 ΡογεΙ ΟὨδι15 πηατί 5) πιο {15 1Π] τ β ὅτου 

Θάλασσόπλαγκτίθοροῦ ΠΊΑῚ ς ΟΥΓΔΠ 55 ΠΊΑΓΙΠΔ ΘΊΙ5) ΕΌΓΙΡ. 
Θὰλαϑσοπορ εν ΡΟΣ πηάτο ἴτοῦ ἔσο γο,ποντοπορείνοῖπ ἘΡΊΡΤ. 
Θαλαοσο πόρος ροΣ τηατε ἱποεάςης.θαλασσοπόρος νωῦ 9114. 6ῸΟῸῦὺ 
Θαλαοσεργέω,ωῖ, .. τπατὶ Οραις ἑοῖο. ΒΔ. ΘΚ ΡΟΠίς σπατΊ ΓΙ πηι ἃ- 

ἐτοπίθιις ὃς πεσοτίατι Ομ δι15 ν τ Ρ᾽ πτπιπμ πῇ γτοτ οΧ Ροϊγιῆς 
ἃς ἁριιά ϑγγαθ. : ἐς 

Θαλκοσοργὸς νΕ] ϑαλαπεργὸς»ἿΠ τολτὶ ΟΡΙ5 [λεϊεηϑ 5 ταὶ πδιτῖσῶ Ος 

Ῥογαμη ἄλη8. : ἘΣ 
Θαλαατέωτεθαλαασωυβο ῶ- οἴνίθο, νἸμίππι 4114 πιατῖπα ἀΠ πτῦ Ἀποὶ. 

υἱηιπὶ Πα πιατίηᾶ μὴ εν φυὶ 1] ἀς πὶ φάποτατ 1ῴζξ 

14 οἵής χιοι νέπιιπὶ στη ΠΏ 5 νἵπιυπι ἀαια πηαγὶπὰ [αᾶυαι, 

νἱάς κι. ςὈτοίς, ς,ῖο, ἐς πατιιγα οἶπι5, ἀλοί τη ἃ Οεἰο ὩΠπὶ 
νἱπιση πιο ἃ Πϊοίσοτ. ὁ διε θαλαΐῆης οἶνθ-,., 6 

Θαλαήδυω, μι ϑύσω,ποθυκᾷ) 6 0 ῬΟῪ ΠΊ4τΟ511}) ΠΑΤῚ Ρἰατίπλιπι νογίο τ 

ἐν θαλάατη εἰμὶ ὧν θαλαίῃ ὡς δγητοπὰ εἴς:ον διαϊω,Ἰῃ πιᾶτῖ ΔΡΟ.ἿΝ εἰμ, 

Θαλαἥῆης εἵνίϑ- ἔχων, νἱπῇ ἀ611 ππᾶγῖπα ΟΙΙΓΑΤΙΠΠ1» Οαϊςη,Δὰ Οἰααςς 

Θαλαποκοπέω, τα πα] τα τ. ϑ0}1 8. ματαιλογω, ϑορυδαν, Ὁ τος, 
Θαλαήοκρα τως ηατὶς ἵπ| ΡΟ Υ ΠῚ οδτῖποο; πλατὶ ῬΟΠΟΙ ΒΆΝΕΙ 

ΡογῸ Ροτίογ. Ἡογοάοτ.π 3. Πολυκράτης γε ὕξι Φρώτθ- μὰ ἡμεῖς 

Ἰδιμὴν ἑν ϊώων,ὃς ϑάλαδσο χεχτέειν ἐπενοήθν.Χ σποΡ ἢ, τότε ὁμολογῆ - 

σειν θαλαποκρατειν. ἐκ ὴς ἢ 

Θαλαοκοάτωρ 9 ὃς Θαλαήοκρα ἦν » τηατῖς ἀοπηΐπιι5» πηᾶτ] ΡΟτίται:. 

πιατῖς ςο προσ, ΚΟΠΟΡΗ. "ὐλλίωικων,Ο᾽ ὃ Λυσεινείριθ- ἐλεγε ΡΕΙΚΌΣ 
λικρατίδα 5). ὧτι θαλά Ποκρατῶβ αὐρρ δι δοίλ ταὶ νάῃ ςνἹ) γαυμφιχίᾳ γῶς 

γικηκώς, 

χ ῷο ἢ 



712 ΘΑ 
Θαλαποπορισα!» ὨΔυΐ σατο ΡΟΥ πτατ ΓΑ ΠΝ γοτΑγοΡ]Ἰη, 
Θωλα ρος, ΡΥ κατοτοῦ οἱ παυτῖσα: ἄς ορδγαῃι. 
Θαλαῆνργ Δνρις σγγποσουίοτν τις ν ξεν πη ιῖςτο 1η πτατὶ, ΡΟΪΥ 5115 

ἂς Οανεδασί προ τι5.. Διαὶ τὸ γὸ πούτριον ἀμ τοῖς τ αροκίν ἐϊι ποιλιαού δὲ 
ἐμπειρίαν που τίν ἡ ϑιλα Πουργεῖν μίούλιςτα ποώνπαν αὐϑρώπων. 
Θαλαήσω, κ. σώ, }}Π{0 πανὶ [ἰσπιοῦσο, ΑὐἸτοτι ἄς τπππάο , - 

πείφρις ἐϑωλα ἤωστιν 5) ΠΟ τἰςητος Ροίασο ΟὈγΘγ ΠΣ 5 ΠΊΑΓ δά- 
᾿Αφσοτγιηῦ, 

Θαλάτωσις, 15 ΡΓΟΪ]α1} 6 59 Π11}0 ἀς αλπἄο.ς 
Θαλέβω,νἱγοίςο, σογπηϊ πο ϑώγλω, ἤοτοο.111α..7, σύες ϑοιλέϑοντες ἐ- 

λοφηΡΊ ΠΡ ἰχασααςοβ. 
Θάλεια, ας, ὦ. Τ Πα 14» γπα ἐχ Μιυιῆς, νωχία, «οἰ εδτῖτας οχ ἱππιρηῖς- 

Βυιοον ἐγ ταϑυσοτοπαοἱςεῖτία. Α σοῖρίταν Ἰητογάϊιπι δ οξυλιὸνντ 
Τ|1α (4, ἡ. τίϑεν τὸ ὃ δώτα ϑτέλειαν, ἱ τοῖς ἀγαθοῖς ϑτέλλουσαν, ΠΟ ΠῚ 111 
οτπαῖδιις τοις αοτιπἀδηφον οἶατὶ βουιάιιη. ἃ 4Π145 ἀἸοΊαΣ 
ϑαῖς τεϑαλῖα, ΓΙΟΠΟα, ἐνὶ δι νὴ ϑεολείμοἵα Πογοητὶ δζορρίρατο οῦ- 
αὐἰτιῖο. ἀοςοΙΡίταγ οτίατι ϑαλία ργὸ βογοητὶ νίτα; [ζατιι. (ει (νὰ 
Ῥιιά,οχροηίς ) ρέο «ξῆιιοηεία ὃς ἀο] εἰς. ΠΠ14ἀ.τ. ἐς Οτοῖεο, ὅς 
μοι τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἐνὶ πολλή. [αρίτιιν ὅς Ῥ ΓΟ ϑιαλλάᾳ, ἀἰοῖ- 

ται ὃς Πιγοιιῖτις. ϑεονιία αἰιτο πὴ Ππς ϑτολία, απ ϑτόλεια, 9 ἀϊοῖτατ τὸ 
ἐχατδιον αὮ σεν δρα 8΄ χον τινα. αὐχίμλ ἐν ἀυτῷ βχαςητικίω) Οχτγοπηα ΠῚ 
ἀὐθοσῖς ράγγοπι οχ 4τια σογπιῖπα ΡΠ] 1] απτ : ρτίπαιμσι αὐ δοτίς 
δογπιϊ ποτ νοσαῦ ΡΠ ̓πῖι15.οἱ ὃ αὐθειιοροῦσι πίω) ϑτόλειαν “Ἶ" κλ ἀδ' ων» 
411] ταϊοατι γαπιῖβ αδίοι πάπιητ, Τ Βοορἢ.11.3.ς.6.4ς σαι ρΊ.η, 
ἄς ἔτι ρῥίαπτιτά στα [1.1.ςαρ.2.4.ἀο σαι ΡΊ Δ. τας ϑειλείας καετεο- 
κεκομμῖϑη καὶ ἐκαγα,οἷσα, σᾺ] Παγοι} 1 Πιπτ ρταςΠΠ. 

Θάλη 9... ὁ ἔς ΠῚ απ15.9τολ εἶοις σ έφεσε, ἔο[Τ1]ς (ογτ59η ἘΡ στ, 
Θαλερῆς, ξ δ ἐπ! Θ ἢ 15. τοί. ΓΟ σοη 9 ἰκμώθον ἰσατι5.» νορο- 

τιῖς, γέ (Θ: ἡ δωλερὲς πόσις, ὁ ἐκ παρϑενίας αἴηρ. 10.111 6.γ. ϑειλερρίτ᾽ 
αἸζηοί. ἴτοῖπι ϑειλορὸς. αὐ τὶ τοῦ ϑαλερρποιος τὺ ζωογόν Ὁ’. ΠΟ Πού ϑαλε- 
65» σ᾽ ἤχθηρε τοκύ αν ̓. βοτοητοπ, θη οῦ αἰ πα πάο. [τοι δι ρίθ.» 
παιπητάτις ἃς ΠΙαυ άτιςον πᾶς ϑαλερὸν δώκρυ, Ἡο οἰ Ἰπτόγρ.ϑαλε- 
ρὸν δώκρυον τὸ πολὺ Χὼ μὴ ξηραννἀμῆρον δι) δ) τσ αφϑαλ μὴ! «'εἰ ϑούγλον, 
Οαΐεη. νοτὸ Ἰητογρτοῦ. ϑεριὸν αῆραὶ τὸ ϑέριόϑτη 9 {Π14.{0π|δοεύκρνα ερ- 
μοὶ χέων. ὃς Οἀ.τ, δάκρυα δ᾽ ἐΐξαλς ϑερμοὶ, Ποπιοτ. οι, ϑαλερίω 
ποιή στυτ᾽ ἀκοίτιν»ν ΧΟΙΘΠῚ το ποτα ἀιιχῖτ, 

Θαλέω, ϑτένλω, δ οἴσο. 
Θάλεω, Οαπις Τ Πα[οτῖς. ΡΙπίατο πη ϑοΙοης, δολὰ Πατίατις ἘΠι4- 

Τοτι τάς πα 101.},9τιλύ, Τ μα! Ἔτθῦν ἴῃ Ασςυζ ἄοιη ΡΠ ατανς μι 1 
δοΐοπο. 

Θαλῆς, τῷ ϑτελοιῦ ὃς ϑοΐλης, ϑεύλήτος, Τ᾿ Πα ΓΟ ς.ρΓορτῖππὶ ῬΊ]Ο ΟΡΑὶ οἱ: 
ιἷ5 ΜΗΠςΠ!. 

Θαλία,γ:, ἡ νϑτόχαια, ΟΝ 11 11111215.3.ἘρῚσγαπηι, τέρ πό μῆν Ὁ. ϑωλίστ, 
ΗΠ, τερποῦ᾽ ἐν ϑωλίστ, ἴς ΟἸΣἸς ἐξα δᾶτ ἴῃ σοι ι1115.}. δ ωχίαις, 
Ττοσπὴ ἀο!τοϊα;, πευφή, Ἡογοάοτ. Ῥτὸ ἐριΐο ντίτισ. [τη] ϑαλία, 
{ογτα οι ἔτους βογατηῖ [ο[:, ἔς πιϊπΊ, ταν γυεις. ΑὙ ΠΣοΡΠΔη.ἐν 
ϑειλίῃσι ἥ στον» ΠΟ] Ρταπάο ἔετο Ορογαηι Ἄ τις χθοφι κὶ ϑαλίαι, 
οἷτοτῖ ὃς ξαϊτἰμτατο5) ΡΙατατο ἢ. 1η Γγσαγρο ὅζ πη ΝΠ Ππι. ἔυρται 
χἡ ϑειλίαι. 

Θαλία, ἡ, ἔτοη5 οἱ οαστηα.ζογητος οἷς. Το ςοτ᾽ἶ,Ἔχτγοπλις δι α- 
δες ογοίσοης οἷα σαι] σε]. Τπεἰς 1 ατῖπα νοχ ταῖςα, ϑωλία ἴῃ 
οἷα ἀϊοίτυγ Ππιγοι ας. 4} ἀοραξμις ἴῃ τοῦτα θομαιη οἷο ρτο- 
ἄτιςετο ροτζείεντ η ἢςο κράδη,, ΤῊ ΟΡ γ. 0.5. ἀ(ο ρΙαητισαι 
Ἔτιο]}.ὃς Βατίσατιις ΡΓὸ δειλία σα ρομμητ Οἱ. }}}5..4. τοί, νά ς 
δηποῖατί μος νἴλυος 11. Πτοηλ Τ μα Πα ν πα οχ Οὐατι 5, ΕἸ οΠοά. 
ὙΠοορ. ΤΙ ρ  Τη τα ἴῃ νοςο ϑείλίθο, 

Θόλιάξειν. Ρ] τατος. 'ῃ δυπιροί, ὃς ΑΠ 15] ἸπτογΡ ΓΟτατΙΓ φιλοφρόνως κα 
ἑλαρηῖς σειυιέγε Φήλοις ἐν οἴνω, 

Θαλλία, Πα πηπιις σα ΠΠσυ]ς ἴῃ ποῖα σθποτγατίοσο ἴῃ οἷςα, τμα}14. 
Ῥαγ5 (Ὁ ΠΠΠσοῖ ἀγβουίσονε Πιτου ιι5.1 πεορ Ἀν. ΠΡ. 5 σαρ ας σαι, 
λπύνν τάς δὶς, 

Θ ἀλικτρρν, Πα] ξτγοη, σοητις ̓ ιοτ θα ἧς αι Ὀ]οἴσοτ. 
Θαλιοποιοὶ οἱ, “τ [πτί πα οΧ σοτῖο ξασυῖσαητ,ιαΣ γἰΐσος νοςαῦ Το- 

το 115. οἱ τοὶ σκυτού μῆνα κιξωτια τὺ «δὺ δὲρμα νοις ῥίσικοις ἐργαζόμε- 

νοι ον ἢ. 
Φαλλὶς, γα Πρ ππὶ σαραχ. μοίρσιππιθν μακρὸς, ΕἸς νοι. 
Θαλλὸς, οὐ ὁ, ΟἹ κα σης ταπα 59 [πτουἧι5. γοάοτιοἷςα, Ατιίζοσ.ϑ, 
Ααἰπλυτ μα! ας (α] 6π, ὅσοι διοὶ ϑτελλών ἐλαίας “ἦτ ὡπαλων σεδυώξεται, 
ΟΧ Παγοι!!ς. Οὐν ΠῚ, Συκοκόρον τ᾿ ἔμ μένω ϑεενλόντ᾽ ἐξίφοισι φορίωδαι. 

ΤΩτΟΓΡΓ. ϑουνιὸν τᾶν τὸ ἐκ γῆς φυὲν: ἡ ὁ φυλλαίδωι, πᾶς γὸ δὲνορι ϑτιλ- 

λῆς τρφσειηορϑὐεται ἴοι ΑὙΤΙοἰς ἃ μόν. τῆς ἐλαίας, ϑειλλοὶ τῆν' δέν ὅδων. 
τατηΐ ατδόγαι Αὐἰίπου. Π0,.9..Α ὨἾ πη. ᾧ αὐτὶ θαλλοῦ οἱ ἐσνακοὶ τὸ μὴῆμ 
τοὶ χριῶν ται») 11 ται ῬΓῸ οἰκασίῃθο γτπτατν ΠΟΙ 5 τοις 

ταιααπὶ (Οἱ σσαοπι παΐ δι Ρατστας δ᾽ ἀδιτι. ϑιλλὸς φηϊα Πτ,νῖ- 
ἄς Μαζςεῖ [1.1] οἵδ. ΟΡ ΠΟ ο]. βρύον τὰ ϑτολϑν, δίς. ϑειλὰὸν ἱερὴν 
ἐλαίας, ΠΤ. ΡΥο ἤοτο δέ ΡΟΠο ειτιἀἴπο, ϑτελλῖ τ ἐφάνη λιγοα. 

ῬΙυτατν.ἴη Τ ας τ {Ἐ, ὃς Ρ]ατο ἀς ΤιορῚ ἰκτῆθα ϑαλλ ΡΟ τὰ- 
τὸ Οἰτιι8:. ἙΌ ΤΠ}. 

Θαλλοφόρρι οἷ, 411] ΑῚΠΘηΐΚ ἦα ῬΑ Πα Ποπασῖς οἷσαν ταπτοϑ. σοπασπητ. 
Ἑταησ 1) νὰ ΡΙαγιπγὶμι [δποστν ηἀς ΡοῪ ΤΟ Ο ΠῚ ϑειδλοφόρφι νοσᾶ- 
ταῖν ΠῚ. ν Ὁ] τὶ ἐπε] 5 αὰ ΑΓ πτιιηονα οδοιηάα, ψιάς Οοπι- 

πτοητ, ΑὙἸ Το Ρ νΐα {Π π| ἴῃ Ν᾽ εἰρὶ5» ὀκέτι ὠρεσβυτῆν ὄχλίθ. χρήσι- 
μος ς᾽ ἐφ᾽ ἀχαρῆ, τῶσιν ὁδοῖς οἰ πούσαις ϑιιλλοφοόρφι κφλοίμεϑε, 

Θεύγλω, μιαλῷ αι αλκανν ἰγοίσο, σογπ πο: ρα ΠΣ σον σθο 
ἔοιιςοῦ : σαῖς ΟΡΡΟΠτιΙπὶ ΟἹΚ ζηραίνομαι.. ἀρυᾷ 
οἰξηοφνω ϑείγλ ουστο πῇ οἡμοῤῥοίο, δες, Ποτὶ Ποζαῖα οΥα 

βΒυιῖο ἀπραϊηῖς. Ὑ ΠοΟρ γα [τς Αἰ τον. δ... οαρ.3.αὴ 
πάλιν κὸὺ ϑεέχλειν, το Πα [οἱ ὃς τοι τοίσογα, νὍ] 46 ἔΟ 5, 
ϑαύλλω, Γοα] τοίσο. Ττοῖη ἥοτοο, Ῥεορυϊὸ ἐς αὐϑοτίδι8, 
ἐς βοτίδθις. ἸΝειγγιναγ, ΡΟΣ τὐαη τί πεῖ Ῥτο σεὶ 

ΠΟΡΠ μι μνήμης τὸν ἀεὶ χεονον ὑγμνού μῆυοι ϑυίλλ οὑσις ἢ 
τὶς ἰαπάτοιις. Ιτοσὺ ἐχμΠ]ατου. τέϑυλα τὴ πποϊο 
εἶτ, τεϑοιλῆα ἕρσην 1} οἰ Ἐ, ϑεένλειν ποιούστε κὶ αὔξειν τοὶ 
Οαγῇ.ν. 

Θάχθ᾽, οἱ, ὁ, σογπηοη φιο κά γαάίτιγ ραίςσοπάις Παρ 
κατ᾽ τἰξοχίω), σοτπιοη οἰ σα ίποιιι, Εἰ νοτὸ ρτὸρ 
τπιΣ οἶδα ΠΥ, θεὸς ΔΓΕ ΠῚ ταπγ115 ΟἹ οα».Ϊ το ΠΊΘ 5, 

ἂς Μ1Π.{1|0:2.οἀρ..4.δ( ΠΠὈ: 6041. ςαρ.3.1τ ἸΙοροηα. ὃ 
γυ φασὶ συμξιήνειν» τι αὐ αἴρικόπῆης ἢ ϑειλίαν, κὶ ὅχως μεῖ 
ρεῖν ϑεώλον. ϑεύλίΘ- τὸ πὸ εἰνόν μοι; 11) Ἐρισταιῃ. οτῆις ̓ 
ται :ν ὈΣ σα ποῖ ΟΕ ΝΘ τ 5) τὸ σεόχίθυ, εἶδος ἸἸὸ τὸ 
εἰς Επτρι4.8ς αἰτὰς ἰπ ἘρΊβταΠ, ϑεόλον Στὸ τῆς ἱεραῖς εἰ 
τασλα πη εχ οἶδα σα ρΊ θη 59] ταν. δο]οπε.Γερετ ἢ 
το ὄρ ΓΟ ϑερλὸς ρα ῬΟ]]τσοπι ἰπ 7.ὡς 5. ὁ αἰ ομπέλο 
μαρὸ ὁ αἰ ἐλαίας ϑεῶλο οὕτω τὴ ὁ τοῦ φοίνικος ἀπδεξ, ΠΟΙ 
Ρυ Ηοπλ. Πἰ4 40 χ, ὁ σε τ᾿ ἐγώγε Κλαιίσομαι ἐν λεχέεοσι ᾧ 
ὃν τέκον αὐ τιὴ, ΟΠ ΔΤ ΙΙΠῚ ΘΟγπιοῃ σ᾿ τα ΡΓΟρᾶσΟ Θάλ 
οὐχηΐα Βοπᾷ ἢ: ἀιιαῖι νίτοτο ἃς ἤοτετο ποηηίη 

Ἐπ ται. 114. χ, Εὐἴσεσκ᾽ ἐν χέκτρρισιν ἐν ἐγκαλέδθοσι τ 
ἐνὶ μαλακὴ ν ϑπλεων ἐμπλητοί λυ - κῆρ » δὲ Ηείνοβ, ]} 

ΟΧΡΠσαης αἰτοϑειλέων τὴ ϑεώλλ εἰν ποιοειύτων παιγνίων» 
πὸ ϑεύνιειν ὅγε τηδείων. ᾿ 

ϑιαλπιόων χουσόϑρυνον ἡ] ἔκηται!. [πτοτρ ϑαλπόμηυθον, 
Τῆςοπ ἴῃ Αὐάειη. ᾿ 

Θάλπις [τς νοσατιιγοὰ ϑεύλπως οι σα σξαςοτς ἃς ἔσο 
φιοά Ῥγαοῖριμιηι [τ μαθει. " 

Θαλπινὸς, Δ} 141155 ἐογαϊάτι, ᾿τῷ [ρΠΘπά Δ τι5,λαιμτνρός,θΙ 
κέϑ᾽ ἁλίου σκόπει ϑαλπνότερον Ὅνο ἐν εἰ μέρᾳ, φαεινὸν ἄφροὶ 

Θάλπος,εΘ-, τὸ, Δ] Οὐ. βου οτ αΣτι5. Χ ΘΔΟΡΗ. ὠρρφυλι 
καὶ ϑεέλπν. Γἄδτα {ἰν Ῥω ἴαν, κα ψύχη νὰ ϑούλπα ανέχι' 

ἴῃ ΘΕΈ ςοι, ῥΐγι ἡ ϑώλπη καρτερειν, αἰ οτος ὃς ἔρ, 
Θαλποτοεφν ΠΟ ΠΓΓΑΓΙΠ ΠῚ ταῦ αὐεμοτο φής, : 
Θαλ Τ ρἐον, τς σΊΠΠΊ 5 ΠΤΙΠΠ|» ἔπ ΘΠ ΓΙ]. 5111, πϑρισηεεποι 

μὰ τὰ ποδωὼν ϑιαλπῆηρία τοῦ τας 

Θαλπω, μυψω, πιφαγοαἱ οξιοϊουἱουοο,ἤοις 94 ΠΠ|πῶ5 οἱ 
βοτγοονίτοο σοι ΗοΠοί, ρτὸ ξεγιιοΐαοῖο, 
γοιο ϑαλφϑεὶς καοξίτερφο, ἀπ Πτππι 1 ἀπο Π0Ὸ ἔσται 
ὅ5: ἐμ γεοοσων κὶ δΠὲ τῇσ᾽ ὠφν. οὐ} ν οἱ οὐς ἀοίπρ εν αι 
22. πτοτ. αὐοσὶ τῷ πυοὲ ϑαλφϑεὶς. δά ἱρπόπι σα οι 
χιαα Οἰλιισου. ἀρο ΑΠΠΙΈορα, αὔκε ἐκ ϑαλφϑῆ 
σατυϑῆ τῇ τἶϑ λαγων αὐδεσδυ μὴ οἶτο πὶ δελοαϑιῇ τποῖς 

Θαλπωρη γῆ ςοἱγίοτας νοἱ ροτίτς ἔο πιο ητι ΠΟ ΡΘῆν 
Ρου. είν ομ. ἴτοην [οἰ χητοπ, ἰτίτία,ν ΟἹ αρτᾶϑον 
ΒαΔοῖα, Πρ οπ, ΓΟἸατίτιι, {84 6.--ἰ γὸ ἐπ Ὅλη ἔφα! ϑ' 
σύγε πύτμον ὕ:1Π ἀπησ. ΤΌ ΓΟΓΡΓΟ χροὶ ἡδονὴ» αἴοααυϑι 

Θαλυκοϑς. σα [1{π159}} ρ ΤῸ δι] τ αἴτιις, διίπυρος ῃ ἘΡῚ 
πρὸν Κείνο κατη μέλε θη κένσρον ἐρωμανίης, ΟἿ 

λαμτρρὸςγ αὐα! δ ς πανουδοηος. ϑεριιὸς, χλωρός, 

Θαλυχρέοντω, Εἰ οί οἰνιψ δῦ σδνται, Ἰ4 οἰ πτοπείαητιιγ, 5 δε 
τίο αἰ᾿αιιαπι ΔΓ  πίτατοπι παΐογο νἰάοτισ σΠῚ δᾶ. 
αἰτὰς ἀατνοοὶ ϑαάλυκρον γὴάς πανῶργν.ἴοΐπλι15 ΘΠΙΠῚ, 
Δ πανϑάργων, Ἢ 

Θαλύομωντοτοφλέγομαι. ΠΟΙ οἰ. [ο. 
Θαλιυΐω, οι ο,οα]οξιοῖο, ϑαλπεῖν ποιώ οτος, 
Θαλύσια ταὶς ἕο Ἐπ} Π|»ρυἱηλϊτίας ἔτι σα, σου Πα τα ΞῈ 

πάχη ντ ἀσηιιὸ τοι γε ίσογοπε ΟλΠα ἔλα (65 

νης ἃς συγκομιες ἤθεα οτίατῃ ἀρ ρο ̓ ληταν. ΕΟ 
λύσια, γραυῳ ἀλωῆς οἰνοιὲ ῥέξειν ΟἹ Τητογρτοβ»ϑαλῦ 
λίας κα δυφορίας ΤἿ καρπων ϑυσίας μ7) τίωὐ συγμοιιδ αὶ 
τε ἐγλοις τὴ τῇ δημητρα, ἃς ὙΠοοςτ, 14... τῷ Δὴ 
λύσια. [τον ϑαλυύσια, , [ς ΠΠ τατος 5 4ιιᾶΣ ΟΠΠ| 9 
ἔιιητ. αοηογα τοῦ οπηπία ἔοίτα, » ν6] ρουῦῆδ, 
χα δυφορίας δ᾽ καρπῶν διδό μῆνα! θυσίαι ἀκ ορ δέν 

πάρχά, ᾿ ᾿ 

Θαλυσιίθ: αὔτος» Ῥᾳηὶς συΐ οχ ποιιῖς Ἐγασίθιις ζΟΠΠΟΙΐ 
γυόυθυθ. αὗτος ἐν. τῆς συγκομιδῆς πρώτον, Τ1Οἰ τα δὲ 9 

τιθη.110.3. ᾽ 
Θαλυύψω, ΠΟΙ οἱ, οχρ. θαάλψαι ἃς πυρωσαιῖ, ἔοιΙοΓο δέμπσοπα 

νΓοΓο. " 
Θαλφϑεὶς, οπολὶ ἔχ 5. Ἧι 
Θαλψμς, ως, σα] οτοτς ρου, οπιοητιι, ΑἸοχαπιΑρ τοάεθ ; 

εἰ» Ἐοιιοπϊ στατιανίοιι ἔοτιις οαιί. Μ- 

Θακρ  οτουτὸ, ἐροιοητογοπυκνως, σικυεχώφο ΒΥΘΙΝ ντγᾶηιις 
τίάπη ντπταγ ἴῃ (ΌΠατα οτατίοις, Χοπορ, θάμα γαυτὸ πὰ Στ τἸτα τ κμα, 
σκοπεῖται, [ἀερῖτις [Εἰ ρ(α ἱπτιιοτατ. Ετ Ια, ἐς Κορ θαμο εἶὴ 

-ς 

5 

« 



τα Ποῦ τ ϑωμζαλεη φως νΟΧ Πηϊγαπάα,αρι ΝΟΠη. δέ 
στριμαρεῖτις . αἀανίγαδιιηα ὃς Προς δαπιατίταηα, α- 
πὶ, ϑοιμδαλέοι ϑερρόέποντες. ΕΠ 146 11}.1.] οπ  τἸγαητος,αά- 

ἄχτι, αὶ 
δι Παρ ςο, οὈπιιροο, ραιιοο, πιῖγοτν αἀδιηίγου. 

ἡ, ανϑαὶ μιξυσεν δ᾽ εἰ χιλϑὺς, ΟΡ Περι τ, οἰζεσλαΐγη. [τῷ ταῖν- 
ἐκ πλήω, Αςςι ςαΡ.22.}}8. ΣΆ ρ ϑτεμζέομαι» τάἄοπι. 

; τθοτ, Θαμ(εῖν 01} ὅξαν ἐμζον Γῇ [ροξαοιιίατα ἱπ- ' να 
ιο ἤρεέξαςσιι!ο φοπιπιοιιουὶ ἃς τογγογὶ. 
ἀνπϊγατῖο, διδαανραιτο κί ρον φοζος τγορί φάτο. 

οϑούμειθ. δ᾽ ἔχεν εἰσορῥωγπας, ϑεῤρκ(ιϑι, ρ[ιι5 ιι4ἃ 
τὰς αἀπηϊγατίο, ΡΙ τατοῖη Ῥογίοἷο, δεισιδαιμονία 

α ϑεύμ( Θ΄ ἐργάζεται »ἵπροτ το χά τὸ5 Πα ᾽ πιο 
τ, θές ὃν μέγα 5 ΑΡΟΙΊΘη, ᾿.ϑιιύα . τος πΠουγοηάα, 

ς ἀὐακτας τας ἀςο 5, ΑὙΠΟρΠαηος. 
{τ155 Επζατῆ, 

Αςοι ΡΊειτανο ἢ. ργὸ οδππρείςο 5 ΡογοιἽΠι5 ἔπι» ἀς 

Ἰοηυιοπδγπυκνὸφ να ποίγλολίθ,σιυε χν' 9 1144. ὦ, πυροὴ 
τὸ ϑαμειυὶ. 

ἡ ογοίσογ. ἔγο η59 ἴῃς πουπίη, ὅς ἀσοις, Ρ ΙΓ. ὅτο- 
ας Δρικ ΡΟ δτας ἱτ Δέπγητιο ἀατ, ϑειμέσι. Ὁ, 
κα φοιτρῖ [το ιςπτογέγοιοητογ αἀθοςσεωεχιὸς ἐ- 
σμαιγπυκγάξω, συχνείζω. γατῖιιο [10.7.Ἐρτρτοθνηα ϑ- 

ἡλὸν ανϑίιωαήη» ἴϑ5 ο᾽τι5 ἀοςς 5 δὰ Μίποτγιαπι. ΑΡΟ]Ιοη. 
ἢ. κεῖσε ϑτέμεζον. ΠΠΠς νεπτϊτα σα ητοσιωεχ ως ἠ" χοντο. 144. 
τι ϑιενύπεπλε ἱκοίνειφ ἡ μέτερον δώ, Αἰ δοίη τε φίλη τε, ποώρος 

; ϑι μίξεις τ. ὁμιλεῖς. Ὀατο 11.1.4. ἈΘρΡαΡ. ἐδὲ ϑαιμέζεις ἐἰ- 

Δοσοά 5 δά πο5 ἴθρα. ϑτιμέζω σόι» τα Δάςο 9 ἀΐ το ἴτο; 
ἰὴ Ἡετοϊ ϊ5. 
μαπηϊ πιαίλἀος:ῆς ἀἰοἰτιιγ ΑΡΟΙ]ο ἃ δογτ 5, Ηοτο- 

γ9 

ΠΟ πτ τ οι ο τό ϑτιμαὶ ον οἢ. Ὀὶοἴτιιν ὃς ϑαιμιγωώτοίσυ-, 
κγωῖς. [6 ΠΊ. 

αὐ ἐ(θ- ὁ κα τ ,ϑαμειὸς, ἔγεηιιοπς. ἐπαγλυλίδσεωε- 
πυκνοιὰ Χὴ ϑτόμεας, ϑεομίγότουτος. 51}. πυκγότατος, 

ἀλώπηξ, ΗΠ οἴ “ἢ, 
Ἰηπτατιιπι ἀγρουιπ ἀφηῇτας,ςοἤρο5,4 τ ιμτιιτη. [π- 
ἀππιεειιπι ϑεύμν- φρυγανοειδ ης»ἔγητοχ [ἀγοι]αος 15. 
γ᾿ τοι! οὔις.Νἴατος]. 5.7. Ὀϊοίτοτ. Πλά χοκφ- 
᾿ϑούμνω.γ ᾽ς φρύγανον. Ἡ ΟΠ ΟΓΟ ϑεέμνοι οταηλ νῸ 

ἩΠ ἀςηῇ ἁυρογὶ αἀφηαίζοπτος ἴει αεἐτειτίσαητοβ ἢς 
γ. ἐλα[;9. 
οἰσουιά. 1.26 ρατιμις ἔγιτοχ. 

ΓΠξετι "τ, ἔγιγοχ ἃς ϑεορνίσοιον» ΡῸ ΠῚ [π5 ἔγατοχ, ῖο- 
ει 

γῇις. 
αὶ ἡἷ, ἔγατῖςο []5. τοὶ θεν. ἔγιτῖσοσ. 

ἐπε σο,εἰϑροίζω͵ σιιυείγω, Ης γοἢ. 

στερατίο. Εἰ ὃς ΡΓΟΡτλλ πὶ ΠΟΏΊΘη ΟΧ 4110 Αάαρ. 
ταὶ : δὶ ἣν γΤ᾽ συώωεσιν αὐροίλογα, δοκοιυύτων Ὡϑά εἰν. 

Ἵ οἴγ οἰ ϑτόμυρες »ποινηγυρες σεμΐο δος πυκνοτὴς τινών, ὃς ὅ- 
τες χεωφόρριες δ 

[αἱ 1ς, σα ρ᾿τα 155 οχ ἔτι α 5, ἄορ] ογατιιβ, πλουτα 15. 
γεχροιξ. ἵν ΠΠΟΤΓΙΙΟ5 νΟ σας αὶ δου ϑοινασίμοις οἰκήτορας. 
5 ὅλωλι ϑανασίμῳ πεσά μώτις ἱ. οα{ πιουτλ οτο. ὃτε-- 
τὶρ Δ. τοῖς ϑεύνοίσεμιον πτεπωκόσι. Ὀϊοίδοτ: 10.5.01 

τΠΏτ, ϑτενασήμοις»κὶ ϑηρλοδύκτοις βουϑεῖγ Τάσιν Π0. 
ὁποπατοτιπι ποτ ΠΡι5 ΠΙσςιιγ τ) ΝΜ ατὸς }].ϑτινα- 

ρας οἷ ΟΠ νεκροιὲ ἡ ποιητικοιὲ ξ᾽ανοΐ τα » ΘορἰοοΪ, ἰητοτ- 
. σιμαγν ἐἤθῃα πο νεπεπατα 9 νἵ Μάγος] 1 Πθτο 5. 
ἐν είστιζα φαῤῥαχοὶ» νἜΠοηδ»ΟΧ τί ἴὰ πο σα ητΔ.) 

οἷ ατιαΣ νοποη] γάτίοποηῖ μα οητ, ΜΜαγος]. 111. 
δ, 1Ἰῃ Οτάςο ἀοςεῖ κα εἵΐο οἰηξλα 1114.» 4α ἄπ 

σις τ ν πὶ Αἰ Ἰχιιοῖτι πα πτοΡοῦ {8 αὐιτθιη ἰοτΠα- 
Πα ἐἰς Α ΡΟ! Ἰματὶς Βεγ α»οἰοιιτανπιαπάταροτα» ἔριπια 
ζΡΙογασιιε αἰτα. ὶ 
ποτὶ ἀπίπλιπὶ ἀοίροπάἀςο,αἰλύω, ὃς ϑισγα δ, ἀπ 4- 
Ὃ ̓Δυτοπὶ ϑανατῶν γὼ ϑ'ανατιῴγ δι. ἢ, ϑανάτα ὄλιϑυ - 
ἀε νείραῆαπο, ἐκέχδυε ειὴ συμπλέκεζτη 9 ανατώσιν αὐ- 
δ ἀλκιμώτερον δ σπογνώστως. δ 

κα υἷς Ἰοτ τοῖο ρο ΠΕ ἔστ, πο Ἐπ : γγυεῦ 9 ἀνατηφόρος. 
ἔ Ἰφορία.[100.7.ΕρΊΡτᾶτη τπουτὶς δἰϊατῖο. τοὺ ϑαγατηφόρα: 

Ὡς 

ὦ σα ρΊτα 5. πέετοης ᾿πτογίταΠ1. 
Ἰά πιοτϑ. ἌΤΑΝ ὐ κὸ ; 

ΠΡ ΤΕ ἐὰ οὐδον, σπαναὸς γέρ ὅθι. γἡ ὅ)) πείντια 
ὅδ ϑεινώτῳ ἀϊειητς Οτο οἱ ἐνλεισῆικοῖς, νὶ {πιδ- 

ον. ὀσὸν, ΑἸ μοπατι5. κοι δόν Ὁ. τίο) ὅγη Ὁ νώτῳ, ἀπέφυγε; 
Ῥίτα  ἀπαϊοῖο ροίπιιίατα εἴτοτ, γε] αλπῖπὶ 115 εἰ ςαρίὶτὶς 

Ο 

Θ᾽ Ἁ 713 
ἴοι αἰπΙ ματα, ΑΒ ΙΌ]ατα οἴ, των δ) δτεγάτω οἰπηχβη ΥΩ ΓΓΙοτΟ- 
ἄοι. συλλαζῶν ἢ) σφέιις ἔδησε πίω) δὴ; ϑανάτῳ, Οαΐςῃ, δ ̓δαιηρίψας 
ἐέναι πίω) ὅγη ϑεύνἀτονγ αὐέλπιςον τῳ οίμνοντι πίω! σωπηρίαν εἰργάστιωυ, 1, 
πίων ᾿ῬῊ ϑιίγατον ἰγουστιν καὶ φέρρυσαν ἐθδὸν, 

Θευνατέσια τε, ξς {τ}: ἀταιις ἄροη ἀρι ἰπίογος 9» οἰλῖτια πο πη εὶς 
Τιιοϊαη.ἀς γογῖς παττατίο. 

Θανα τό, μ, ὥστ, σ᾿ χα ἱΠτοΓΠςἸΟγησοο, τι] ξἸογοσςἰ 4, ΠΡ Πἰοο ω ἀφο. Λοοιι!. ϑ'ανατώσαν, δυτυκτεῖναιν ἀελεῖν, ν]τίσμο Πρ ρΠ]οίο α[ῇ- 
ζοτς, ὅ᾽ανα τῶσαι οτίατη ἀἰοῖταιτ τοὶ σα ρίτα Πς ἰχηγπατο αίσητοπὶ 
Χεπόρβοη ἴῃ 2.αὐαξώσ, ἀς ΟἸσατο]ο » ἐκ τούτου χὸ ἐϑειναπ ώϑη υ- ι 
πὸ σὴ ἐν πὸ απαῤτῃ τελών ὡς οἰπειϑών ὕδη 5) φυγὲς ὧν. ἔρχεται τεὸς 
Κόδρον, ὃν χρίγας ἐϑαιναἰτωσεν τις Πὶ ἴμ ἱπ αἰ οιιη ἀςοογΠτι1ΠῚ, οαρὶ- 
τις «ἀπιηδιῖῖτ . ΡΙΠτατ οἰ ἴη Τ᾽ οπαϊζοςςο, ϑιαινατούσαι μῶν» ὙΠ - 
τ ΠλΟΤΙ Πτόβ» σα ρ, 10. ἘσοΪς Πα ζ, ἐϑ'ανατώϑθουτε τῷ νόμῳ . Σ»λτ| 8 

ὼὦν 

δὰ Β οηι. 
ν Θανατώδης, ε(θ., κε κὰ ν ΠΊΟΓτΙ 5 ἀἰμιεἶι15. [ΟΣ ΠΑ ]1ς. ᾿ς Θιανάτωσις,εως γα 65... ΠΊΟ ΓΙ Πςατίθ»ΠΊΟΙσ. ἶ ΨΥ Θ᾿ αϑω,γοττιιι5 ἔιιο το. ὃς ϑούγο ρτο  πέδτενεν, ἐτεϑνήκει, Ποτποί.ΠΠ|44: “ β.8ι ϑειγέειν ῬΟο σῦν ΡΓΟ ϑαινεῖνγ, ὃς ϑεινέφϑει» Ρῖο οοἄεπι. ΑΡοΙ}, 

2. ΑὙϑοη, ϑεογέεῶτῃ ἔμελλον) ΟΓΑΤῚ ὩΊ ΟΊ ΓΕ 5. 
Θαξα» ΟΕ ὈΥΠΙΒῚ ες, μεϑύσαι, Ηεἰν οἷν. 
Θαπῆέον, [ς ρα] Ἰοη άιιπι, ΟΡ μος! Ἴη Αἰἴδος, τόνοι ὅδιν ἰχὶ ϑειπ)έον, εἰς ᾿ 

ΠΟἢ οἰ [ρε]Ἰοπι15, 
Θαΐπω. μι ἀψῶ, πιά φοι, ἀόρ, β, ἐπείφίμω, (ερο]ῖο, ἀς οάϊο. ϑείηζω ἐς ἕνα 

χόφον,ν πο ἴῃ Ιοσο ςρο]1ο. Ηεγοάο. Εϑτὶ ἴηι ΡΠ αση.Ετφυ υδ εὐ- 
δεὶς ὃς τις οὐ πον εἶ β ρρ τ᾽, Εἰ ἀπῆει τε τέκνα: Οἱς. Τιυΐίςι].3.Μοττα 5 
πιο ο[Ἐ χυομι ποπ ἀττίηρατ ἀο]ογ, τπογβθίιις : πλα]τὶ Πιπέ 
Βα πηαη τ [ΠΡ οτῚ, ϑεόπῆεοϑτοι πυρὶ ἴρπο ἰςρο τ] ΡΙητάτο νη Γαι 511-- 
ὁο]α, ἐτεέφη ἐν τοῖς ταφ οἵσι; 1πι [ρος Πγῖς ἥτις ἢ Θαπήω οδίδα- ' 
πὸ Πιιπρτιιπλν Ἰὰς Σῆμα, ᾿ 
Θεΐϑαννθ-, ὁ τπαταπάτιις, αηΐπγαὶ, ΑΞ ΠΖη, 
Θαργήλεα ας, ἡ ἴς, ἑορτή, δ, Θαργήλια, τοὶ, ἴς ἱς ας. ἔς ΠΕ ὃς ἔχοτα ἴῃ πος 

Ἀοτόπ ΑΡΟΪ 115. ὃς δλια πα. ἃ αείθιις πιο πῇς ἴῃ 460 ςεἶςθτα- 
Ῥαπτιιν ὃς αρίτασαητατ αἰ ἔξτις ϑειργυλίων, ἴσο ἃς τρίς Πα 8 εἰς, 
Ατοβα!οο.νωῦ ἄγει τὰ ϑαργήλια Ὁ] ς Βα τς ρόοτγο ἴῃ Ηὶ ϑειργηλίοιξ 
τὰς ἀπιρχαὲ αἶα πεφηνότων καρπων τῷ ϑεώ ὡϑικομέζειν ἃς τη οἷ Χο 

αιδάστη σοαιοῖς [δ πλῖπα 4ι4πὶ τὰ ἱερρδ ἐψηματος αἰάπλεων χύ- 
πρᾶν ΠΟμλ Πα θΔητ ϑτόργηλον, ϑούργηλον ἀρ ρο ἢ] απτο5 οὐϊᾶπι τίωι ἑκετα- 
ΘἰανγιαΣ της ἤοθατ, ας Ης [γ σΒλιις. ἐαάεπι ξογὸ δα] 4. τα - 
το5 ΑἸκῆς διαλέκτου [100.2..ϑτύργηλον αῇτον νΟςΑτὶ [ογῖ δ τ τὸν ἐμ πῆς 
συγκομιδὺς φρώτον γγυόμῆνον 4116 ΠῚ ϑοίργηλον ἃ ΠΟμΠ0}}15 νοσατὶ 
ϑαλύσιον Δῃποταιῖς Ατμεη, ΡΒ ἄς, Ρογγο τὸν Θαῤγνλίώνα εἴς νηάς- 
σἴππλιιαι πο τ πὶ ἀπηοτας Ετυ πτοὶου ἀϊξξύηιαις οἵα νης πα- 
Εὰὶ τὸ ϑέρειν τἰμ) γίων., αὐπρρο ἴῃ ιιο [ο] ἁτγάθητίοσ ἢ ἃς ἥοτες 
τεῖῖς Ποςοίςαητ ημ1η ὃ. τὸ ϑερωὸν ΠοΟΠ ἐ Πότι1π| οἵα ϑείργολον:πο- 
ταπάτιπι ΡΟγτο 404 ἰάεπι ΕτΥ πη: τγαάτι οΠδ τηςηΐοπι νπάςοϊ- 
τι νπάς σοηδυηηδίυῦ ςοπὶοέϊηγα ΘΟΙΠΙΠΊ τὶ οὐ} Τάτ] η0 -- 

τι! ΑΡΓΙ τοίροπάευς ἀἰσιιηξ 9 ΠΑΡΠῚ ΡΥ μη 15 δρυὰ Οτξεος 
Ππιδηῇς ογαῖ ἐκατομζαιων Γιατ ποτσιπι ΠΠΠΐο τοίροπάοῃς ἴητοῦ 
αι ὃς ΑΡΤ θαι Ἰπτογ! Θέτις εἱς Μαῖις το ροηάφης τῷ σκίρρφος 
ραν : τασ ιην Θαργηλία οἵϊ ποιηςη οσ πη πᾶ» οὐ {ἀαιτὶ ξουτγοΣ 
ΡυΠςοΠεϊτιιάτης ἰὰρί φητῖα 5 δὲ απατιογάεοίπι ΨΊσοσπι. σοπηι- 
δῖο σεἰεθεγυῖ λα οἰητι5 πομπὴν ΓΠπτ. ἴῃ Ῥογὶς! Ασμεη.115.13. 
Ηοίγ ἢ. διά. 8ς Εν πποΐορ. - 

Θαρνδ. εἰν» ρΙχηταγο, συτεῦ εἰν, ἡ ὁ χλόειν, ὁ χ ϑύειν; ἐπαίρειν. Θαγνυόϑοι ἐ- 
χλδϑειν, μετεωρ᾽ ξεύϑοι. κυ ἑσιιεὐ)εειγχ δ εν, ΕἸ] εἰν «ἢ, τούτο ὃ γειῦ δυλοῖ 
αἰυὶ διοὶ δ χόγον ἐνσοὶ ξιν κἡ ὁμιλίαν, 

Θαῤῥαλέ(θ..υ5 6, 5» Πἀεη5,.0 δύτολμος ,ΘρασεὶΧ ΘΠ ΟΡ ἢ. Α ΟΡ ΊταΓ 
1η θομᾶπὶ ραΓτοπ 5 ἔστιν θρασεὶ ἴῃ. πγα [1Π|. τὸ ϑιίῤῥαλεον . ΔΗ ΪΠηλ 
ἀπαρηῖτι40. ταὶ ϑτεῤῥαλέα 5 τας Βα ποῖά πη ρτας [Ὁ ἔοσιιητ ἂς ρτο- 

ταϊττιιητ, ; 
Θαῤῥαλεότοη »υτος ἡ, Πά τς, αὐ! Δαςϊα,οοπΗΔεηεῖα, Πἀςητῖα δὲ Βτπιᾶ Ἴ 

διϊητὶ σοπῆπο. Οςοτ. 
Θαῤῥαλέως Αια τοι, οπ φοητογ Τογοπιαιάςητον Τοῖς. ΓΙᾶτο ἴα 

ΑΡοΪοσ. 9ειῤῥαλέως ἔχω πρὸς τὺν ϑεύνατον. 
Θαῤῥαλεώτερος, απ πη ΟἴτοΥ. 
Θαῤῥέω, μ.ήσαγπονκ ας οὨΠ Φο»ρτὰ Πιπιοραιάαςίαπη {ΠΠπ1ο5 4 Πα 

ςοπῆτπιο. Ν,οισγιπη, άτιο ΟΠγγ [Οἵζοιπι. ἐδεγὶ τούτων 5 ϑεέῤῥη- 
σεν εἰς σωτηρίαν “δ αἰδρώπων., ἴῃ πα }}10 Βοτιμαι βάιιοίατῃ ΡῬοϊιὶς 

{ογυαηάτ μόπυῖηο5. ΑἸ φιαηάο οἰπὶ Δεςιιίᾷτ. ρΡτὸ ποη νογογῖν 
τε απὶ πιῖς σοηττὰ ΨΊΓΡΊ]. ντ οὐ τεϑεῤῥηκότων κοὐ χίιυ «ἷϊώ ἐναντίων 
μος εἴ (νι Ὑδείτῦιο ἱπαίητ ) ποη ΔιιΠ5 ἀοίςιι μοΠτῖριι5. 5γὴςΞ 

ἢτις 5 δείκνυσι τῇ χειρὲ τόποις υὑπύπῆοις οις ἐδ ει ϑειῤῥᾳ σαι» 4109 λυάα- 
ἔχετ τγαδῆτο ὁροσγοθατ. το ἴῃ ῬΒαράτο. εἰ δ τιῦτ οὐσως ἐχεῖ: ᾿ 
οὐδενὶ σοροση κοι ϑεῤνείτον ϑειῤῥῥειώ τις κκὴ ὅροι αὐοήτως ϑαῤῥεῖν, ὃς αὖ μι ἔχῃ 
Σποδεῖξαι ὅτι ὅδε ψυχὴ πεὶντάτεσιν α'ϑείνατόν τε χὺ αὐόλεϑρον » ΝΠ ἊΝ 

ἐοηίδηταπείιπι οἵς πλόγγοσι ποη {πτῷ σοπτοπιηοΓς 5 αὶ ἄς- Ἂν 
πιοηίγατα πεηιιρατ απίπηαπι οΠΪς ἡἐπι πη Οὐ τα [01] 5 Ῥοπι ἢ. ἵν ᾿ 
3. ΟἸγητΠ. ὑρχον ὀλυμίϑιοι διυΐαμίν τινοὶ ἀεκαήμδμοι γὰ διέχει ϑ᾽ οὗ- 
πὼ τοὶ πράγματα 5 οὔτε φίλιπαθ' « ϑείῤῥει τούτοις. οὐὖϑ' οὔποι φίλιπ- 

πον 9 1ά εἴδ, πεήιις ἀρογοά! αιιάοθατ. ϑτιῤῥώ εὐπεῖν» ἁὐᾶςο ἀἰςογο; 
Νιαζαηζςη. ϑιίῥου εἶξε ϑερκπείας, ΔΙ οημ5 ἰἰρτο 2. δα ΟἸδιιςοπὶ 
ϑωῤῥω τρὸς ἐμαὺτόν, ΑΥΠΟΡΠαηος ὁ ἐθεόῤῥησοιν τεὸς μια χέων, τὰ ραν τ 

Θῳ 1 

ὲ "ἊΝ 
΄ Ἶ 
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8.ΠΑ ΠῚ δαάφητος ̓πογιιητ, ϑωῤῥέῖν » (ει δ᾽ αὐσεῖν., αἰϊαά εἰς ἡπὰπι 
αι οἴΐο απίπιο. πᾶπὶ 3610 οἰζ ΔηϊπΊο 5 4π| ΒοΩῚ ςομία!ς 
δοτοίοταῦ  ϑαῤῥεῖ, Πα τ. σὐὶ σοττα ἔρος ΠΡ ες το. Επιαη δεῖ. 
ΜΜματεὶ. θαῤῥεῖν σῇ κενώσει . Δι ἀαέτον γασιατο, αἰιἀαίτον ἀροτοάὶ 
πρρδ ΤῊ Θλϊοαὶ Ἰρὶϑ τὰ ΟἰΔιισοποπΊ λύειν ἤδη τὸν κόμμνον- 

τὸ δαῤῥειν κελόγειν. 1ᾳὰ επ ίδουγιηι εἰς, Γοπὶ Ἰδ᾽ά οι, οὐ δτεῤ- 
ῥεῖν αἵματος δα ΣΝ ἢ θ65 [λυραϊπίς πλΠ ΠΠποηΐ. Ἰάοιι Θαΐςη, 
Ἡετοάιϊαη [15.4..εϑαῤῥει ἢ ἄντα ϑεραπδλοντι αὐ τὸν αἴωϑεν, Οοπῆάο- 
δατ διιζοπὶ οἱ » υγροῖς Ἰαπαρτί ἀετι {Π| [τυ ἀο(Ο. ϑπιῤῥών ἔ ἔφασκε, 
διιις εἰς ἡιοῦα Φη"πρία κακίᾳ ϑειῤῥύν τράγτυα ΑἸϊσηὰ ἔγοτις τηἢ- 
αιυΐτατο πα! τον ΡΠ Πα τ λις 1 ἴῃ (δι}111ο. μὴ  ϑειῤῥων αξξαῦτι, ποῃ 
διϊάφης ἱποῖρογο»!άἄοπι! ἴπ δο] σι. οὐ ϑειῤῥοιῦτες φανεριῖς ἐγκαλεῖν, 
ποὴ αἰιάοητος ρα] πὶ ἀτσπογο 14. ϑαῤῥεῖν ποιεῖν, ἀπίτηλι αά- 
ἄστο δὲ σου ἤτπλατο. Ἐρίσαγας 1 ἴῃ [ςπτοητ. καὶ αὐτὴ γνώμη ϑαῤῥεῖν τε 
ἐποίησεν υὑπὴρ τῷ μηδὲν αμόνιον ἘΠ) δεινὸν, μα δὲν πολὺ χρονιον:ΟἸσοτγι.ἐς 

Εἰαϊ.. Ἐπάσπι Γςητοητῖα σοι ἢ γηιαιιῖς ἀπ τλι1π| 5 ἢς απο ἀπὰς 
ἡ {επιρίτογπιιπα απτ ἀπππταγηιταν εἰ πιογοῦ πη] 61. ἀραα ΟΠ (Ὁ - 

ΤΈοτα,, ϑτιῤῥωῦ σοι τὸ δπύῤῥττον 5 Ἐχροπίτ, ἀτοδηϊητι. σοπηηἶττο νοΐ 
διιάςο σοπηπίτζογδ: ἃς ϑερῤῥεῖν τινὶ, σοπἤ ἀδγο αἰϊοιῖ. Ηγοάον. 
110.4.. ἐθεύῤῥει σ) ἀυτῷ ϑεραπόϑοντι αὐ τὸν αὐ γεν σου ἥ ἀοθας Δατο τη 
εἰντροῖς ἰαπαρτίοπι {αἱ {πιά τ οίο. 

Θά», εθ-, τὸ ὃ, ΔΙ ΔαςἸα»σοη Βἀοητ!αναριι ΡΊατοπ πὶ ΡτῸ δαϊτηὶ 
ρεττυτδαιίοῃο, ΑΥΠΊοτ. ΟΧΤΓΟΙΊΠΠΠῚ τῆς εὐδρίας. τ Τπαρηο - 
τί Μοταὶ, ϑοίῤῥ(Θ. πολεμίων, ΣΟ Π115 1 μοῖϊος ΔΌΪΠΊΠ 5 ]ατο 4ς 
Τιορίδυτάοπν ΑὐἸτοτεῖ.  ποτουίσου. ΖΟὺτ πούδος ἴτα {τατιιτ, κ μή- 
χε ἂν αὐδρίας πϑει ὄντες. δὴ ἐν ὁργῇ τὴ ϑείῤῥει » αλύγιςα γὸ τοῦ ἐσουῦϑου 

. ταῦτα. 
Θείῤ ῥα ΡΠ τιτελση, ἀϊχῖς τῇ. “ΟΡ οποης 111 φόξοις, ΤΊ οπι.115.2.ν δὲ 

[οτῖοῖτ αὐδρίαν οὔο μεσότητα αἰδὶ φν ζοις κ᾿ ϑείῤῥη, 
Θαῤῥητικὸ 9»... Δςΐα ἔγετι!5. Θά Ζα ΣῊ ΠΕ τεϑτιῤῥηκότες ὄρνισιν» 

δαΐδας Εν οτἴ» 4118. 
Θυλῥία, Ηοίν᾽ ἢ τρασίας ΓΟ 4ιἶδι15 1 ἔτα ταῤῥὸς ὃς τρασία. 
Θαῤῥιωύω,ανιάαςίοτειη [ιεϊορα ίο Πάιιοίαηι,, ὅθνῤῥώννυμι. Ρ]τατο].. 

ϑεῤῥυώων ἐδ ἀτρίότοις 5. ΔΏΠΠ1ΠΠῚ αὐἀάςφηβ ἐπι] πογατὶς. [το ὴ 1ττῖ- 

το αζάο ἀπππιοσοάτγο ἶο ἀπ  ΠΊΠη. 
Θαξσω,σοηβάς. 
Θαρστελφζδν.ου, ἡ. δ ῃ5,1π4αχ, Πάφοης. ἔδγοχ, τολμηρὸς, ὀνϑιρσις, 1- 

144, ἐ, ϑυρσαλέον πολειις κε), 14 οἵδ. ἔογτοπη. 9 αρσοαλέν δεξιὰ, ἀοχ- 
ττὰ αἰνάαχ δὲ ἔοττῖσ, γ᾽ εἰς » (οἴτα 5 ὃζ ΟἹ Ργορτοιθα Ἠάἀοπάϊτιη 
Ποίη Ἐριρταιη. ον 9 σξστικέω εἰμὴ)» {τὰ ἐς πὶς [Ἔσιιγ1155 Τ λιιον , 
ἀϊεΐτιν ὃς ϑαῤῥον, ἕος, 

᾿ Θαρελε ως ΡΥ ἐπεὶ ἀπ μπουα Δα ξξοτ, σοη Π ἀσητοτ 5 τολρηρηῖς γτα- 
ϑαῤῥικότας ΕΙΟΤΊΟΙ «(Οὐν { 

Θαφσέω, μιάσω,ατινκανβάος ουβ (0 »γοίριγο, οἵδ, δηΐπττ 1 ἔππιο. 
ϑιαρσώ δυο τοίΐτο » Ὑπυογῴ τᾷ. μδττῇ, ζὩΡ ἰξο ΠΟΠῸ» ἜΑ τέκνον» 
ςοπῆςο Η[1.1Π1π4ν.΄. ϑ᾽αρσνίστας μοῖλα εἰπὲ ϑτοκορέσπον, 11 οὝτς Ὠ1 1] 
ψοσἑ τι. ΘΟΡΈΟο  δολεῆοι γι: οὐ ϑεα;τῶ πέρ 7 ἐς Αἴαος ἀϊξῆ4ο. 1- 
τοῦ 5 Παίσεο Παιοῖαπι»ςοη ἤο Τῃ ἱδομεπηγοαρίτοιο, Ἐσαπρε 1) 
πεῖ Ῥόοπο αηΐπο {{π.ς4Ρ.23.Αέζοτ. ΑροΙζο], ἃς σαρίτο 14. 
Ἐπαηρε!. μάτι, ἴα θόπαιῃ ραττοπη. ϑαρσεῖ ποιμέμ ἐκεῖνο τὸ χω- 
Οἷον. αὐάοῖ Ραϊοσυὶ ἰῃ οο ἴοςο νεγί τι. ΓΒ] ἴτας. ἴῃ Εἰ ἐγοίςϊ5. 
ϑώρσει γέροντος χεῖρα. ΟἿ πτοῦιοτς [ξηῖς πΊαπιπι, ΡΟ ΓΟμ.θαρ- 
σεῖν, αἱ γαϑτὸς ἐχάν ελπίσδως, ὃ ἀρσεῖν ποιωῖ Ἰ1]Οῖο πὐλιόιἀτοεδ ή θεν 
τἰαπι Αβοτο ἃς το Ιου τατο πη, ΚΈΠΟΡΗ. ϑαρσεῖν τας αἰχααὺς ἥδ κε- 
δάτων,αὐμ]ςπτὶ δηΐπιο (ΠΟΥ ΠΟΥ ΠῚ ΠῚ οὐ [ρίος, ΡΙΠΙοἤταε. 

ἐϑεύρσυσε δ)γὴ τἰμὲ κοινωνίαν “Ἶ᾽ τορᾳἤομήύων αὐϑορι(λ εἶν ἀὐ τον οἷα ἔροιη 

ν της ρος οἰ} αὐ ἢ] σοηΠΠ]) [ος: Ἰετατοιτι πη ΡΟ! οτς, Ρ] πταᾶτ. 

ἴῃ ΤἼοπλ τος]. σευ αἴ αὶ μ εἰς χάοας ἐκ ἜΣ ΠΣ, Ῥταθο ἁδἢὶ- 
ππτ. Γἄοτη ἴπ Γοτγίοϊο, 

Θαρσις, εντος αι ἀπχ. ἔσο ΧΟ ΏΙΙ5. 
Θαῤσος,ε9 9. »τὸ σου ἢ ἀσητί γαίας α, ΔΕ πὶ Ργα δητία, τὸ δἦλογον πα- 

εάςνμα πῆς ψυχῆς. Οι 1ξ, ϑεώρσος (κοι αῤ'ης τ᾿ ὁ δὸσαν καῇ εἰϑίωη, Αρο!- 

Ἰοῃ ὑμετέρῃ αῤετὰ ἔγι ϑείρσος αὐ ξω,οχ νοῖεγα νίγτιτς Πάιςΐαπι ας- 
εἰρίο. ἩεΠοᾳ, μέχε ἢ φρεσὶ ϑεύρσος ἀέξων. Πα ιϊςίατη ἀπίπτο ςο1]1-- 

 βοης [δι οι] η5. ΡΓῸ εοιἰςπι,ς4ρ.28,Α ἐζοτ. ΔΡοΙτη θῸ 
Ὠιηπη ὀυχριρες ἐσοὺς τῷ ϑεῷ 9 λαζϑ ϑεύρσος»Π οἴ. πὶ απῖπιο Ῥτοίππι- 
Ρῆτ. Ῥιθοττ ὅπο τοῦ πρίσος Ναταητθη. ϑεέοσος ον δὔλογος ἃ αὔλλό- 

γν τιπὴ Γάτί ο Ὁ σομπιπέϊα Πάιιοῖα θράσος ἀἰιτοιη οἱδ τοπχογίτας 
ἀχόγιςΘ. ἱπσοηἤιΐτα ἃς ἃ τατίοης αἰϊοπα, 

Θαέσιωθ-. ςοπβ οην,τεϑῤῥνκωσρς “πὰ, 
Θοαρσιὲνρτο τρῖσιε, 

Φαρσιωύω, μιν, τ.) »αφῃοτγους 40 ἀηἸπλιιπΠγ, οπο ἔροτατο ἰδ ςο; 
οὐδ ἴπ ἐππεθὴ Ραττοην, Ασα, ζ.ἰο ρα, Εἰς πο. κα σφέας 9αρ- 
συϑουσο, δίς. ἃς 05 ΠΟ. ΠΥ πιαης. 

Θά: σά Ρτο ϑέασων Ἰάςτῆς Ιαπι|5 ΓαΓσατοῖπ ἘΡΊβταΠῚ, θεῖσα τί) μὴ) 
ἦγον ἐγλείμτῆομαι. 

Θασία σαφυλὴ, Τ παΠα να, Ὀϊοίσοτν. ἃ Τμαίο ἴμῆι]α, 
Θ ἔστω, το, απλγ Βα] : ὰ ἴθεὸ ἢς ἀϊέξα . γε] δπὸ τοὺ ϑτῦασον τὸν καρπὸν 

ποροϊέναι.ν ̓ 4ς καέρυον. 
Θσος Ὑ Βα τς ἴα] ὙΒτγάςια αἀϊαςοης. νης ϑεέσιίθ. οὗν... Ατῇ- 

Πορμαη. ἴῃ ΡΙατο. ΡΙῸ νῖπο Ὀρεῖμπο. ψιάς Οοπηπγεησ, 114, 

ϑεώσιον βάμμα: τασται ῥαφανίδες, ὃς ϑάσία αλμη ἀρὰ Ατβοη. [δτ.ζ, 
Θάσος ἀγιϑων. ἰηαιῖτ δι 4, ὅ)ὴ 170) ὄυδ᾽ αἰρμονα καὶ λαμφεθν δστοδεῖξο] 

τινα ἐπαγελλ ομίβων. Π ΝΗ ὁ 

Θά στει ϑρόνον » (τάετ, ϑορῇοςϊ. ϑείασετον ἐξ᾿ εἶἰκτι "Ἢ 
ἀετὶς ἴπ Πτουο ρα δπηδοπὶ ΤΉΟΧ, ϑείοσειν. φέρω) 
ἔτι (ράετο, ὑῶν 

Θζασὼ, οἰτίιι5. Ο ἀν 7.6. ϑεῖασον ἱκέθεις Ῥτορετατο, τάχεν 
ϑεὶ ἴον. τον 

Θάστω, με ίξω,π.α χα) ΌΓΓΟ νοΠοοίιδ, οάςο, σσόλδω, 
Θἄσσων,ν οοςΐοτ. ἐν 

, Θαςρμϑεδϑαμοουπξλατῖ, ἀπῆογτγο, αἰνεῖν ἐάσει. ΕΤΟ [ν, ὩΣ , 
Θάτερρς 5 ΑἴτοΥ 9 ἀἰτογατοῦ 9 ΟΡ ἤτις. ϑεέτερον διυοῖνο, 

ἀπιοιιςΡ]ατο ἐξ Γορίρα. ϑατέρρυ» ϑατέρῳ, ϑεέτε 
{ὰηταῦ ἕτερος : αοὰ Αττὶσὸ ἀϊοιτιν ἁτερος. ϑατεὶ 
ὀφϑαλμώ, ΑΠΠοΡΒδη, Ατλζοτε!. τ Μοταρηγ , ὅτωσέ 
τὴ ϑατέρῳ πρὸς ΣΕ ΣΕ ΘΡΝ ΤΑ ΝΣ ΔΤΉ1] αἰτεῖ στη αἶτὸ Ὅ.Ε 
Ρατιῖδ. ἵνα ἐσείζῃ αἰ ϑατέρου τυ ζοχίω) ϑεύτερον. Νος 
“μὰ πος ϑατέραᾳ ἀϊοῖτιν ἴῃ βηρι ἰατῖ, ἘτΡτο 9 
Ῥ᾽μγαῦ! ϑεέτερα ἀϊοιτ Γίατο. δὴ ϑυέτερον . πη ἀΠΠῸΓ 
ἴλην Ραττοηλ. Αυτποτε!]. ἀς ὑασσο ρὴ ϑώτερον ὃ) κί, 
ρίώεται κἱὰ εἴϊ, τά αἰτοτιιπι νογὸ σουπὶ τα ΠιπῚ ἂν ; 
γάρια δι άοπν, μέλει ϑατέρρυ ἰῶνιυοί, δες. αὰ ΤΕ ππιισιι ᾿ 
τιπη. Χ7) ϑούτερον πλατιυ εῶτιι » ἀἰχὶς Τάεπι ἰ14. ρῥτοὶ 
Ῥαττειι ΑἸ] ατατῖ ταὶ ϑεέτερα, ΡΓῸ τεὶ ἕτερα . 1ὰ οἴει; 

τγὰ. Αςοϊράταγ οτίαιτι Ργὸ αἰτοτο. ὅϑὲ ϑώτερα, ΔΙ ττΊη 
ποῦ πιην τα αἰτογάπι ράττοιτ, Ατἰξοτι Ἂς πηιιηάο. ὅδὲ 
ταξὺ χίζ. καὶ γότουγδίο, δΥΠοΓς τορῶτου εὔὲ ἐκεῖνοι πίυ) ὃ 
δϑυστιν. κὰν μετ᾿ ὀκείνοις ἡ ἡμεῖς πὶυὶ σλὲ ϑείτερα πραπιιῖθα, Ἷ 
[οἹπεὸ ὅδὲ τὰ ἕτερα ἀιχῖτ,, αὐπὶ τοι δὴ τὸ ἕτερον μέρος Κα 
πρὸς τὸ ἐλ. ὅπη τὰ ἕτερα τῆς πόλεως φρρσῆγε, τὰ ϑεύτει “χ᾽ 

ΤΡροπια. τοϊάςμη. ἴσίω αὐτίσασιν ξχή τ ϑτριχοὶ ὠρὸς πὰ 
τὰ δεύτερα. ῬΤΟ νυΓ Πα 110. ὃζ αα ΔΙ τΟΥΔΠῚ Ράττεπι, ἂρ 
Τάτ ἴῃ Ῥτοταβοτα, ξῆς δ᾽ ἀπτά σευ αδξαεποίτοιωυ, ἐν, υἱ 
τερα. Καλλίας: ἐμ 3 ἡ τοῦ ὅ31 ϑεότερα. Ξ ιειππιθ, δίας ἢ 

τάδε μᾶρ, ἐπ᾿ ὀκοῖνα δέ, ὅγπ ϑώτερα οἷν δνεῖ ὅγ: ϑαπεν, 
ΥἹττὰ ἀϊσιηῖ . ΧεπορῃΟρτο σοητγὰ νἤιγρας, ὅ3 ῥ 
τὸ μὴμ ἕτερον ΠΕΣ ΤΗΣ ἐμ τοῦ δπὲ ϑείτερχ πεσῇ 
τε παις πλασιπὶ Γαδ σαης.. Τ πον ἀ. ἐς τὸ δλλον ; 
Ἰοςτ πιοάεπι Του. 

Θα πων ονϑεώοσων, ΓΟ οηοτοοἰτατίοτ. Ρίατο ἴῃ Αροΐορ: 
κακίας ἐ ἀλωσοινγὰ ν ΟΕ ΟΟἸ ΟΥ̓ πη ρΥοδἴξατο σαρτὶ ἴαῃε, Ξ 
ταῦτ 15» Ἔχ ρα τίν. του το ΠΡΟ ΓΕ. Χοπορβοπ. δὲ. 
ϑεῖτῆον φϑέγγιται» μι πη ῬΥΤΌΛ ΠΩ νΟΘΟΠῚ ἐμ ΘΜ 

πανήξω σοι ϑυέτηον κὶ λ ὁγος: ΟἸτῖτις αιὰ τη ἀΤοἱ ροτοίε, κὴ 
σας] ογίογος σι ηῦ ἡ Χοπορῃ. ᾿ 

Θῶτας, ΟΥΡΤΙ] ἀϊσιιητ ργὸ ϑήτας 14 ἘΠ᾿ δούλοις ἀΡΙ ΔΗ [ 
δαςοἰάεπι οἢξ ἀϊοῖτ ῬγῸ ϑεὲα πὸς ργὸ ϑεατήρας. νΆ 

Θαυλακίξ εἰγγσιπι οἴαπηοτο «ἢ ΠΠυπιὶ Ῥοίσοτο, Ποῦ οἢ. “ 
Θαῦ κα, απο, τὸνποϊναου]απα, κπληξ ἕξις, ξένισμαι, τος ποῖα 

τὰ ΗἩςΠοι. ϑαδοα ἰδὲ ϑτι παῖ τιι αν ν᾽ ἢ]. ϑαὔμα ποιοῦὶ 
εἴϊο ρατο νεὶ ταϊγασ] τη ἀἀπηϊγοτυϑαῦμα ἐκοιῖσαι. 
τατη. ΡΊατο ἐς ἘςρίΡ. ὁ ϑαῦμα γ δὲν " Απορμ, 181] 
οἤ οὐδὲν αἰδῴσεξον. ϑαῦμα ἐ χά με 5 εἰ μὴ εἰγαπητιν καῇ σοι 
ΓΑΊΤΟΓ ΠῚ σ᾽ τα {0416 τ] πτοταὰ Πτ »Ἐποίαπα ὃ 
{ ρα. ΑΕ τ Βΐπος ἀἠιιογῆις στο Πρῃ. ταῦτα δὲ τίν 
πε νου ἡ ϑαώματα ; νοτίδα ἀπ Ροττςηζα 9 Εἴςετο 
ϑωλματα ἡ ΡΥ ΠΙρίατοτος οἰζοπταητ 5 Ὁ ἃ ἢ Φ 
σδὲίκνευται. 

Θαυμφέξομαι, πὶ αἀπϊγα τά τις. (οι ἀπ γατί οπὶν ιβο 
μοί ϑνι », ΠΑΡ Πα ΠῚ ἧς ἴε ρταϊυιῖς αὐ πιγατίοποπι. 
πὸ αϑ λέγειν, δ μγν (ἢ ϑαυιο ζόυθυ Ὁ. κατ᾽ εἰ δὸς» " 
Πγ8» φ πη ]γαη 4115. Ρ᾽ πα ταγο νη (Ια πΉ}}10. 

Θαυμοίξω, μι ἐσωνποάχρε, ΓΙ ΓΟύ. αὐ αγ Γοτ ΒΟ ΠΟΥδ 
τατίοης μαθθο »Πιξριοῖο ἃς οδίοτιιο, οδίξιρςο 
ἕςιν οιξ τινάς αἰϑρώπων τεϑαύωακοὶς 67 σοφία ; [ιη 
Ῥἰφητίαιι αἀπγίγατιις 5) ΟΠν [ΟΝ ὔμπελον 5 ποία 
Ζια ΘηῚ νἴγοπι φἀπηγα τη ιοεπια  θ Ὁ ΝΣ 
ΠλΪΓαγ. ΠοπγΟἢ.ἴη τὸ Ρυςθοηβόοηςπι, τίωὶ αξετίυ) 8. 

τ 6} αὐ πιίγατι τ ταν οί Ὁ ῬυδΠςο]. Θαυμαζο 
πργροίας Οφηϊτίιο Τπαρ Ἴ ΤΠΓ αὐτὶ ἡ τοῦ ἐκ δποδέχομαι" ῃ 
τε (τοτραἀπηΐγοτ, Οὐπὶ Οοηΐτοντ ϑαυμοίξω δ᾽ ἔγωγ 
λεσι διωμοιπ  ήγπων, Το οΥ, δι 5 ζΟΠῸΡ που μὰν υὗτοι,, ἔφι 

Ῥ] τατον. Τ νΟῦΓΘ0, δ 9:ν ϑαυμείξῳ “ἦν χεγθντῶν 
ἀδεστεν, εἰ, 4ν δὲ ἐκ 2 πές αὐτο χαχ εδ' ἀμιόνεοι» ΟΧ αιοὲρ - 

λάτηϊν οτν οὶ ἐϊσοῖς [ΟΠ Πιητ . ροιϊς Ταςοάφπι 
ταρτίριις Ῥᾶγογο οἰπηρογατα ἀπτο Ἰσπονά ζε, Ἰτοπὶ 
τῆς ὀυλαζοέας ἡ χαλοκωγαϑίας τὸν κοινὸν ἐϑαύμ 

Ρίετατς ΠῚ ἃζ ῬτΟΡ τάτο τη Πιοτ αἀητίγατὶ. ϑαυμοίξω πίν 
τος πἶ κοι, τ ΟΥ σας {Π6ΠΠ| γολίατ, ΧΈΠοΟΡΗ. διιθαι 
(δ τίς ντ ϑαυμο ζω δ ὅσοι λέγουσι, ΓΟ Τ (05 αἱ 
τὶ τοῦ ϑαω κούζω 2 2. τούτων οἷσοι. τίοςγατοϑ ΄ῃ Ατολίά, 8 

σοι πριϑρων μὴ ἡ γεϊ αι ὁ φραταπεέδων αὔραν εἰξιούσιν ω 

ταῖν οτίαπὶ οἵητι Οὐ πί το ὃς Αςςαίαξ, Ῥεπιο ει, 
καὶ ϑεων μηδεὶς τίμὴ υὑτὴρ ζολίμ 5 συμείζει. ΣΧ ΘΠΟΡ πο 
μείζω μελίτον, Οὐιοἀ αἰτοπι ἀϊοίτιις 1,.ατἰ πὸ. ΓΟ, Γ 

" 

ἣ 

ἵ 



ΚΘ. Ὰ 
εἶτας ἱποοί ἡπιὶβ ρογάπιγος . μα: οχ ροητίδιις σοπεγα- 
᾿οὔτα πεν ἰά ἢς σχτα τ Αὐλίτοτς]. εἰς τπιιπάο 5 πόλιν 

ως διαυδίγν,σιωεςὴκ ἢ αν ἐκ ἧἶσ᾽ ἐνδυτίων ἐϑνων. Ετ [«ιςὶα- 

ταῇρεῖ πάσας, ϑωυμεζω δ ὅπως ὁ χὶ κὸ ὃ ὅλιον κεκω- 
μασιν αὐςδδ' 5 ΠυῖΓΟΥ φιοπιοίο ποή ρτολὶδιιοτὶ- 

υμόζω εἰν παῖγον ἤν ίατο ρτῖτπο ἐς Κὶ ΘΡΙΠ σα, ὧς αὐ θαν- 
μγεῖ μοι σκεν αἰ ϑύῳ ὕτως δύξοιε; νοὶ Ἐ]οῖη.. αὐ πλίτινπι» ἢ 
Ἱπααίγεητὶ ἴτα ντἀοτοτιτῆν ἀς σαζαιη [το αηαντο,θαω- 
πὶ τόυτου ἕνεκα, ΑὙ ΠΟ ΡΗ απ. ϑαυμαάζω σε τι τρόπων, ῬΒαΙστ. 

ἘΠλΓΟΥ εἰῖος πιούος. ἐϑούνα ζον αὐτὸν  ἀπλότητίθ-. 
ΠῚ. ϑαυ μέζω τοὶ ῥύσὸν τῷ χάνιοις, Αἰ ϊτοῦ τοίρς ἄοςο- 
Ῥμτῆοη. ΨΊγρΊ 15 δπιης Ιου ἢ ἀϊ πχοάιιηι Ἰδλέτατιις 
ἰπ πα [εἰ τίου ὅς Ῥυΐας ταὶ το Πς αδογαμ Πςέξ- 
τοῦτο ΟΠ τνεταγ οὐίαπι οἰλὴ ὅ,, ϑαυ μοίζω στν δ)ὴ 

ϑαυ μείζω σε "Ξὴ εἰ παΐνε » ΤἸπτογρ τος Τ ἈΠογ αἰ 4, ὃ κυ μοίζω 
οτ ἐς του μα ατοΐη ορ πὸ]. ϑαυμαζω ἐπ᾽ αὐετῇ, ΧΟΡ ἢ. 
ἐξα ὑτὸ. οὗ ᾿ὰ Δἀπιῖγον. Ὑ πον ἃ, ϑαυ κκαΐζειν » Πτι- 
ἰγρα παι πὶ αἰϊες πὸ ἕξιατι οἰγοιπιιο Πταητ, Αὐ ΠΤοτοῖος 

( ὁ Ααϊπια], ϑαυμάζων Σὺ τῷ σώματοςνεαιίσκονοα ο]6- 

τρις ἀἀπιίγαη 5. Ρ τινυτολεῖς ἴα οπλΐο. ϑαὺ μοζων ἐς 
ἱπτίτδης εἶτις Ῥγιἀςητίατι Χ οΠΟΡ᾿ θαυμοέζοντες ὃ πλέ- 
ὑτετοι(οον. : 

Ἰάσο, Αἀπλῖτοτ. δαυμαίνει, θεωρεῖ, θαυ κρύζεις 
{παροηάττν, ϑαυμσς ἐν, φεξεσθν, ὸ 
τηταπι15. 16 οἶτιιδ. ὁ ἡμέφλεκχτος κ᾽ διακεκαι μῆρ 8. αἴϑραξ, 

ὶ 

ἢ ὙΠοσσοη. σπατίτιι5 ΕἸ οξε γα, ΕΠ] Δα Οσοαηΐ να τ 
ΕΓ. 

Ὁ Π15. πη: τὶ Η οιι5. Πηῖγιι5, Ρίατο (ςσιπάο ἐς Β οριι- 
ἦν τε λόγοι κὶ σἰετῆς ϑαυμαστώτατοι ἈΞ }Ὺ ταὶ 5 [Οὐ ΠΊΟ το 5 

ΠἸσαπεατ. ϑαυμοσιίθο ἡλίκος, Βιιά σις ἢ ΘΡΠ το] 15 ροῖτο 
τοπος 3 ῳοὲς τἰολ ὼ τοὶς λόγοις τύλμαν ϑαυμφῳσιώτοιτος, 

ὁν»ἱ εἰς πυϊτὶ Πσυτι ὃς ΠγΙσιιτη Οαΐςηιις [ἴδτο 
τὰς ὦ ϑαο μεύσιε χουιοἴτο ἀρρεϊ]ατῖο: ντ ὦ μα κοίρκεγαριά 
χιι " 

τι οὐ, Δἰυ!πὸ, πιϊγισηι ἴῃ πτοάτιπι, πηϊγὸ, ΑὐἩτορῆι. 
«ἡδίω ϑεοῖς. ὡς οτίατα Παρ πη ἵτιιτ νὰ ὅσον» συ {- 
πὶ ΟὈτίποτ. Ρίατο ἴῃ Θοτρὶα 9 Νιυῦ ὃ ϑαυμώσίως ὡς 
ενγἐπεὶ πεὶ μέγιςτα ἡδίκυκειν Ἰὰς οἷς, 
αἰγατιο,ἀπηιγατίοης ἀϊρ αιιπποϑτίύμα Ἡογηιοσ. ἃς 

τι Ατατι ἔκπληξις ὅλ3ε “ ϑαυμασμός. 

τη] Γαπςοἰαιιἀατοτο αἀπγίτατου. 
τος Τπ5 αὶ αὐτηϊ γα πηι, 4 ἀπαϊγατοτ. 
᾿λἀπηῖτα 51} 159. [δ πάπ5ῳ ΠΟ 1115. ἜρτορῚμ5. Ρταοίατ- 
ΟΡΉ. ϑαυης σον ποιεῖς. ὃς δ εᾶν ταῖς ἃ; ἐἰριεἰ σοι χὶ αξνάς κὶ 

αἷς αὶ δὲν δεδιῳς, ὅς ται γτιπὶ [15.561] ὅζς, ϑαυ μαστὸς 

ϑείαςονἶτ πλιγὶ ὅς σοπίϊαπτια, ΒἸταγοίνης ἴα ΓΕΡΙῚ 
τω ὕσίω, Βιυν4.1π ομ πο]. πως αὐ μὴ ϑαυμαςὃς ὧν αὖ- 

τ᾽ ας ΓΊατο ἰπ ορττο]. αυιὶς (ἀ ποι πιίγι!πν Ριι- 
ἢς αβεθιιπι σοπτοπυρ πῇ Ρϑις, ΕἸοϊπι5:αμὶ ἰεα- 

ον ΟταῖοαΣ [Ἐπτφητία" ὅτυμαςὴ εἰρίγ, τα οΙατα ΡΑΧ. 
ϑαυμας ὃν ἡλίκον κὴ ϑεευμαις ὃν ὅσον, 1 ͵ Γππ| “Πα ηττῖ, 
Ἰοάιιπη. ΡΪΔτο ἐπ Ἔρ 10]. τοὶ οἴ νόμων Γοιέμκοτα κα ἐ- 

Ὁ καὶ ἐδίδου ϑαυμας ὃν ὅσον. ἱποτοι δ} Πτοτί στο ςευᾶτ. 
τον ὅσον » ΔἸ ξοττ πλιειιπι ἴῃ ἐπι ούζιστι 5 Λα οτο]ος 

Αηϊππαίλιησι. Γοπτο επ. «ὐρὲ αὔρα σεεσβ, τοοΐτα ἢ 
χα κὶ συμφέροντ᾽ ἐδόκει πεωριέλθα! τῇ πόλει, Τ Τάτ. 
ἧκα, πεἰσομῖυοι διαὶ τούτοις εἰγεϑοῦ, Ἐτ χ᾽ Τιμοχιώτ. 

μας ἐν ἡλίκον. ΑΥἸίτοις ] 65. διαφέρουσι ἢ παι αἰδρεία οἱ 
ον ὅσον. Ρ] ἸΠῚ115 [ἰΌτο νἱσοθτη οὐ ἔξδιιου ναἶπο- 

ὉΠ15 ρσα σατο 5 πα ἱΓΌτη ΙΔ ὨΓΙΠΠῚ ΟΟΥΟΥ πο 1- 
ἰππις ᾿π ΡΓΪΠΊΟ 5 Μέγιιπὶ ιιαητιμπι 1ΠΠ1 νἶτο ᾿ας 

5 Ειογῖτ » σιάπησιο ἀο ἀεγίιιηη. δίς, ϑτωκαςον 
, ΣΡ μας εἴς δλάπιιγατίοσς ἀῖσηιις » ΡΙΠτάτοθιι5 ἴῃ 

δι 

2... 
“ὔ π ως τα ϊτΊ βου ΓΙΔτιτ. σοι, 

τορ δ ΓἸπη πη Δἀτηϊτατίοης μαθίτιις. 
Ἰτοτ πα γα Πτοτοπιίσὸ Ρίατο το ρτίπιο ἀς Κο- 
χέγει ϑειυμας ὡς εἰς σφ δραΡ ΓΟ, ΠΏ Γησῃ ἴῃ πιοάῇ, 

ἀσμίυοί τε ἐλάζομῆν . Τά πὶ ἐπ ΟΡ ΠΟ] 15. (ἴηι εξ 
δ ἀοςσερί πιιιστῆς Εἰοίπιι. θαυμα ως ὡς ἰαπά 

ΟἹ ΠΙπγὸ ἀ Πρ οτουϊάςπι Ἰδ᾽ Φιρτο ϑαυμας ες ἀἸοἾταιτ 
εἰς 14 νΠπτραης Ατεῖοῖ πϑιττγα ΡΊ στα Πα ῥτὸ αὐ- 
γηρᾷ πορϑηηειν, ΡΟ πονηρῶς, ῬΊΑτΟ ἴῃ δΥταρο . τύτε κα 
ἤνντωι. 

ἰγδη απ εἴ, 
ἕπρογεπι Ῥτα δάπηϊγατίοης γοάϊροτ. ἐκπλή ἥομαι). 

Ἰο Ρτα ΠῚ 125. πυϊγασιλπα., ; 
δ.) Ῥτα ΠΙρίατον ΡΙαιτο, οἰτοι]άτοΥ» Ατ]ιοη, πδτοὸ 

ς ταγ ἃ Ρίηάςρτο ϑιυμας ὃς. 
τηϊγαςια εἀ0.ϑευματουργεῖ γώμῳγιη ΠΡ 5 τλϊτάσιι]α 

Θ᾽ ἜἙ τὴ) 
Ῥογαρ το ΝΑ Ζαπ οι, ϑευματουργρύ μῦν (θ. 9 τϊγαςιοῆις. γῆι» ὅς 
Χοη τη ϑΥπιρο ἐφ ὃ ἔμολὰ ϑτευματουργήσειν, 

Θαψία τη ρα, υἑατωπὸὴς ΕἸ οί ο]ν, ρΡΙαητα ξογα]αςοα» ἄς οὐλτις πατιι- 
τὰ δὲ νἱ γιϊιις Τ ΘΟΡ Ἀγαίξιις [τους Πρτο ποῆο . Ὀιοίδοτάες 
ἤῃ ἀιᾶττο σαρῖτο 157. ᾽ χλῖ5 Πἰργο «ἀςοἰπιοτογεί ογέαρίτο νῖρο- 
Ππιοί οι 4ο 5 [ς ἀἰξτα ἃ ὙΒαρίὉ ἰηἤιϊα: Πυΐτς Ποτθα; Πιςειις 
δ τααὶχ νἷπὶ δαῦοης Ἰοτίχα ἰοτι. νἱάς ΑἸεχαπάγιπι Αρμγοά 
Ῥτοθ]οηρατ, 9. ῦτο [σα ο »ξοτα]αρίμοπιγοσας Ο  "Αὰ- 
το! ΟΒγοπιόῃ 1.3.ς.2. 

Θαψθ' ΠΤ αιμπι δογτ ΐσιπ Βιιχοῖ ςο  οὐΐ τ, χιιοα ποπημΠι δυαΐα- 
σαπα Τά τοιμπι ρυταμς, ΤΉ ΘΟ οΥ ταις καὶ μευ χρὼς μὴ) ὁ μοῖζ. ἐγῆώε- 
πο πολλαΐκι ϑεόψω, Γτοῦρτ θυ. δαὶ ξύλον τὶ δ κοιλεῖται σιευϑείρκον 
ἤγιω σιευϑηκὸν ξύλον, ὡς φησι κὶ στιπφώ, τούτῳ ὃ τὰ ἔξια βα πῆασι . ἢ 
ποιοῦσι μηλιναγηὴ ταὶ πρίχας ξανϑέζασι, ἔς ι Ὁ τὸ παῤ ἡμῶν λογυῆνον χου- 
σύξυλον. Αἰσκλητπάδοης 2.» Ῥφυτὸν τὶ χλωρργ, ὧ εν χ) τίυλ ϑαιψίαν ὡρὸς ταὶ 
ἐπ᾿ώπτα, βεἰ πῆ εἶ ει ἢ οἷς ταλΐτης τὰ κροκοειδὴ. . ῬαιΪς ριμοτα τα- 

πςα ἢ τὸ τουεῖο, σαρῖςο [δοηἀο, ϑεί ον, γοςατὶ τγασῖς σι δ᾽ 
ἣ τιν οἱ βαφεῖς χρυίνπαι ἐμ ἑωριάγοι, ΤΠ Παῖς » (ρίβαν ῥωζίαν, Ἐτ ΡῬαιὸ 
ΡΟ, βοταίης χευσιζέσης. ἰωὼ ἑωμαῖοι ῥωβίαν καλοιῖσε, Ηἴης αἡϊεῶι- 

{μ11010 ϑεῤψινίθι ἐς Ῥτο θιῖχςο πη πόφις σοίογς ἥτις ΡΑΠΠ4ο. 
πὐτέςι χρῷ [ππηλίτατ, ΑὙἸ ΟΡ Παπος ἴῃ Ν οἴρ 5» γεωναικὶ κλητεύειν 
εοἰκῶς ϑευψέν. ΓΤ τογΡτ ὠλςῷ. τοιαύτη γὸ ἡ ϑεώψιθ., οἷαῷ παῤ ἡμῖν χευ- 
σύξυλον λέγεται, ] ατατοθιις ἴθι ΓΠοοΐοης . αἱ ταὴνία) μι! ὥς πὐριλίπ-: 
τουσι τας ἡυςικεῖὶ κοίτας [βα 77 ὀυῆναν, ϑοίἁψινον αὐτὴ φφινικοιδιχριῦῆμα,» «ἡ γε- 

χραῖδες αγίεγκαν 5 ταρ [ξιιπὶ [εν Ἰἀὑπαις ςΟ]οΓὀΠΊ»ΡΓΟ ριῃΐσεο 
τοάήτάογαης, Α 11) Ξαητδ αν οἰττιμια ταοάϊοϊπατιπι ἰητο Π- 
δπητ:ρ᾽ πὲ ἐγγαητ αι διιχιμτι. 

Θιΐω, Γρεἔζο: Οπτοπιρ οὐ. ΕΠ] οἴτεῖι. ϑείοντα Ἔχροπιποη (οἰ πηι ϑεω- 
δφεῶ ται, [τ οτίλτη δεϑείσκοντα αἰ ἀφ η5 ϑαούνται ΠΠ ΠΟΥ ἀςςϊρί: 

᾿νλάς ἃ( ϑ σαι ραυ]ὸ Ἰηϊγὰ. 
ΘῈ Α.,ας, ἡ ἶσα, σεμναὶ εαὶ 1, ἘτΊΠηγ ὁ5:ς ἐμῖατι ἐς ἄθας νοσαθαηξ 
Ατῃοπϊοηίες Ρ]α τίη ϑοίοη. ἢ ᾿ 

Θέα,ας ἡ κἱρεξγαςσιε αι ηγ,ν ΠΠο αὐ ροξε5:σοη ρείδι155 (ρεϑατῖο. τῇ 
ϑέ σῇ ἑαυτὰ ἀγριοιϊϑει ῖπι [Σ ἐροέταπο τιγρατὶ υ ΧΈΠΟΡΗ, ϑέαν 
ἔχιν, Προέξατε, ΓΠθαπέις ἀριι ΠοιποΠΠοη. ἴῃ ἀτγρασππθητο ρτί- 
τοῦ ΟἸγητθταςα: αὰ ἤποτι. ϑέαν ποιηστένυ δ. Πρασι]λττις 5 αι 
Ρετγίροχίτ. τω ϑέαν δια πεπὰς ἱρεςῖς ἀξοςητὶ ἱπῇρηϊς ἃς ἰρεξϊα 
1115. Ἐπ τ ρΊ 4. πεῖσαν ϑέαν κὺ ἴδῃς μιμϑ τ! σαι σοΓΠῖς ᾿πλ ταγῖ5. 
Ἐρτξξοτιι9, ϑεών ὄητελκυν ων εἶσι πὶ [141 ρογα σογθητιγ. ΟαΖα ἐς 
δεηρέζιτο. ταὶ μεγώλας ϑέασοτιαρηα Γροέϊπεια (ατη!Πι5 ἀϊξ}-- 
τοῦ [δ νους ἐχ μἰ δἰ τιισιππτι τοπιροτς αἰ ἔζατιγα: » ΡΙ τατος ἴα 
Οὐπλ1110.1 οςτ5 αὐ [ροξίλητιπη. Δνμοῶλεν, πδεὶ ς-εφ αὐ, ΗΝ ϑέαν οιὰ 
καϑτῶν εἶμαι) Σ αἰχιτέκτονα αὐτοῖς κελεύσαι. 

Θεαγγελεῖσγηπῆ ἀφοτιτη [Ο]ἐπηϊτῖτος ρῬγο πη σαπτο γα σΟΠΟ5. 
Θέαγον, Ηοίν οἰ. οὔῆε ἀἰςῖτ τὸ ϑεῖον ᾧ καϑιίφουσιν οἱ Σαλαμίνιοι, {ι]- 

ῬἈιγοψιοί ὃς ϑέαφ- ΕΠ. 

Θεαγωγίει 1. Οὐαατ. Νὰ ΖαΠΖεΠ.ΡΟΠΙταΓ ῬΓΟ δ άαπι ἀϊϊπατίοποὶ 
Ἀπιβηιν ογτὶς απ ριοῖα: ΝΟ ἐς}. Προγόγιπι οοσατίοηςπ), ΝΝ4- 
ΖΔΏΖΟΙ. σαι αὖδὲ μὰν τείεις , ϑεαγωγίοις γψυχοιγωγίοις, οἴ τρῶν σ)νυυα μεν, 

τεραᾳτευόνται, ἐ 

Θεάζω, τι σώ, ἀπ πτις Πα πιργοχί πιὸ δὰ Το} ἀςσοάο Ῥϊοπ ἴῃ 
νῖτα Η οπιογιοχ Ποπιοογ. 

Θεαι δι ὶςς ρτὸ ϑεοειδὴς, ΕἸ ατμ αἴοιτ οχ Απτίρβδηξς 9 (τἀ ποιαπε 
μῆς (σγίρταγλσι εἰς ἀἸεῖς. 

Θέαινα(46πὶ ηιιοά ϑεό,αρια Ηοπλοτ. 
Θεέαμα, ατος τὸν Προΐταςι ιιπ|.ςτος νἱι 41 σητὸς νἹ 9 ΓροξΈτιΠΊν 

Γρεοι σεῖο. Χ ἐπορ νοη, τῶτο ταύτων ὑδέσα ϑεωματος αἰϑέατος εἶς 
Γροξιασυ την οπηπΐπηι ᾿ισιι 41 Ππυπαπι πη ιιαπι νἸάςγαβ. [κα 
οἰδη.οἴκτιςον ϑέσ μα πᾶσι σκύϑαις. ΟΡΠΟΟΪ. ὦ ἐκ εἰ πταίσων δὴ ϑεω- 

μότων ἐμοὶ ἄλγε ον»τΥ ΠΕ} ΓΠτπιισι τὶ ὃς πλοῖο ι ἤπηιση ἰρε δας 
οὐ] π1γ0 ϑεώρημκα. 

Θεάμων,ον Θ, ὁ, ρεδατοτ, ϑεατὴς. ϑεωρντικὸς) ΘΠ 4. Προ σπ]αξοτοντ (1 
ςατο ΓΠνἤουπε οχροίες Προοι]ατότεῖι νφματογέσαα; πατιιγα: 
νῖάς Πολυϑεάνωνγ. 

Θελίομκαι»μκ, ἐσομία)ςπ α μων δοο ἡ να[ο 5» οίδγαο, Ὀηϊοττ ἃ βλείσω, 
ΑπππιοηυΑοςσιατ ϑεασονταί σέ τι ποιΐσ εἰς. ΟΠ ΟΠ ΟΡ ίογιια- 
διιὴς αι! αἕζηγιις Πς. ΑΥ ΠΟ Ραπ. ἴῃ γνείρ. ἰδοὺ ϑεῶ τοὶ κύμα, 
{ρεΐλα ρείειιηι (ει Πυνάτοίὶ Ἰπίριος » δὲ σομτοπιρίαγο :πτογά 

Αἰ ο]ατὸ [ρεέξο  Πι4ο5 ἴσα σεγγαπηοη, της πη ΝΝῚ6.. τ χα ρυκος ἐσ 
φειπόντ (Ὁ. ὅτι πῦρ ὃ νομὸν ἐποίησε ποιευύ τῇ ἐϑοῆ τι θεω μῆνΘ- 9. 411 ταῦ!ϊ. 

νοίξε ἱπάπτας ἐρεέξατος ὃὲ ρα] ἀρ ΛΡΟ]. ἀη ορ ἢ, ϑεαοδυίωαι 
υἱαὶ ἐμοδνιἄονὶ ἃ πιουγοροτίτιιν οτίατη ϑώσαι ΡΓῸ ϑέασω), αἰρίςς,, 
νἱάς αριι4 ΤἈοοτγίγαπη [{γ}]. τεγεῖο ὃς αματτο δ ϑεισθυῆμαι ΡτῸ 
ϑεασόμβυα τα ριἰ αιιοτη 1Ὑ1].1ς. ἔτονα ϑεάω ρτὸ ϑεώ], 4. Ἐράστη 

4ιια: Φοτίςα ἤπητ, ᾿ 
Θεάρες" 9-.ἔςο ρίλεςης ΟΥυτγ. ᾿ ΐ ᾿ 
Θεαρέςως, Ογτιεχ ρταίοτίρτο ἀπο, ϑεαρέσως βιώσας. το ἡπῆδι 

Θεαΐφιον, τὸ σοημ τὶ σα απ ἴδιι [οστι5 ΡαΙ ΠΊςιι5 1η οἵη 1ΠΠῚ 
ὙὉ] ςοπυλεα ἀρίταβαητιιγ. 11) ἔχηι, Ῥγτδὶ) ΑΡΟΜ ἐπὶ: 
ἀῖσαπε, νΒ1 ϑειωρρὶ,ἰὰ οἴς, ϑτοφύλακες ὃς αἰἄτα! σοπαιςπὴτγοσᾶς 

Ῥαϊατὶ νπὰ ἐοηἤιοιιογαητ, ΡΙηΔ. 5 ο 0]. ἔ 
Θεαρχία 7 ἀϊυϊπιιηι δί τογηλη ΡΤ ΠΟΙ ΠῚ τόγαπι ΟὨΏ Ια. 2 

ΠΌΠΆΙΗΘ. 

ς- 

"Ὅο, ἐπ}. 



ὍΝ 

“Ἱ 6 ΘΕ 

φεαρχικώτατος, [ΡΤ πὶ πιο δζ ρχῖποῖ 11Π|, 
Θεάσαρςοπίρίος. 
Θειαϑὲν, αιιοά γλΐια οι, 
Θεατέον αἰ ρ!ςἸ απ Δ ππη,1η Πρίσοτς οροστοῦ ἴατο ἐς Γοσ.. 
Θεα τὴς, ο7), ὁ Προξξατοτ,π οὐι}} 15 ταητύμαι ἡροξζαι,ϑεωρθς αὐιοϊτα 

τοτ, ὃς αι πο (ΟἸτιαὶ αἰχμαῖς (επί. δυγίθπι 5 [τἀ σηθητο οτῖαπι 
οορίτατίοπς ἃς ἱπἀϊοῖο. 

τατον» το ἐμλάπ τὸν, ὁρᾳ τὸν χὺ ϑεώρητὸν, ΕἸ ον ΟΠ. 
Θεατὸςοἱρεόζαπαι5,ἀξιθ. δοξϑευ Προ ξια 1115 5 τα ]15 αι] (ρεξοτατ, 

τίδοτ.αὐρεξϊα}}1ς (τς. 
Θεατρέῖϊον, ΚΠ Θά ΓΙ}. ϑέα τρον, 1114. 
Θεχτρια,ας ἡ, Προ ξγατγῖχ. ΡΟΠ ΠΧ ἴῃ 4. 
Θεατρίδιον, τὸ βάσιν τ ποατγιιηι,  άγτο [στο τογτ!ονοαρῖτε πὶπ- 

τὸ ἀς κδς τυ σα, [πτοῦ μά5 ὃς Ἔχτογίογος στδάατίπα [ιΠραξτα 
γῇ ϑεατρίδηον ἀιυϊτποῦζς, Ματγιῖις ΑτοΒιτεζειγα Πἰδγὸ [ορτὶ- 
πιουσαρὶτο ιϊπτζον]αιιπη Α Ρατιγῖτς Αἰαθαπά ει οἱσσαητὶ πιὰ 
πὶ Πηχεζετ (σοηα)} ἴῃ πιϊπηίσιϊο τἰςατγον οι ἐκχλησιαστή - 
ἰὸν ἀρτιὰ δο5 γοοίγδειιγ. Ἢ 

Θεατείζω, ἴῃ τοαᾶττο τοοίτο; γοἷ ἀρὸ σοτησ: Δ πὶ ας ἔα ρα λπ|- 
Ρυα διυι απ, ΐτοπι οἀο ἴῃ τμαξγογοιτοπτο ἴῃ τ άτγο ὃς οἰπὶ 
Ῥοπιρᾳ ἀοάμςο. πη Γροξϊαςι]πὶ Ῥτοάεςοο:νπάς ϑεατρίζομαι 9 14 
εἴτ, ἴῃ τ άτγιπι ργοάιισοτοντ οπαηΐθιις ππὶ Προέζαςι! ὁ. Ης 
Ὅταος ςαρῖτο ἀθοὶ πιο ϑτειδεσιμοῖς τὰ καὶ ϑ᾽λίψεσι ϑεαπριζουδυοιρτο- 
Βτὶς ὃς σρργοῇιοηϊθις 'π τῃσάγγιιπι ργοά τι ξἘ1. ϑεατοίζειν τὸ καΐλ- 
λΘ. τοῖς ἐραςας(ροξ λοι} νῖςο ρα οἰιυϊτιάϊη οι, ἤπια οἴζοι- 
ττς ἀπιατουὶθιι5. ΝαζαηΖοηιις ἰὼ Οτατ, γἱάς ἐκϑτεατρίζειν, Πὰ ΠῚ 
ἐπ πιαίδπη 4ιιαιις ράγτεπ ΔοςῚρ ἴτπτ) ὃς ΠσπΙῆς τγαάμιςο . [ει 
μι τιοάτγιιπι οππηῖδιι5 Πρεξταπάτιπι ργοάιιοο ἱρποιιιη δ: σαι- 
[λ.οἴζεητιι ἤππι ἴπ ἐρ αὐ Ἡεῦτιςιφ. 

Θεατρικὸς,ο ὁ. 4}} Προξξαςι]1ς τμοατγα!διις οὐ  εξξατιιτυἱάοπα ΝΝα- 
χαηΖεη, ϑεατρακ μουσικὶς πεατγα ]ς πλιςα.. Αγιτοτοῖας [ἐῦγο 
οὗλα, ΡΟ τὶς. τοῖα οἴτοπτατοτῖις δή οἰτοητατι οποπὶ ΠΡΟ 
{τινε ϑεατρικὴ καὶ αἴρω τράγωσδος χέξις αρτια ὈΓ ατατο ἀξεῖο αιια: 
τιοατγίσδιηι Ροπιρατι πηαρὶς ἀσςεῖ» ὃς τγαρίσιιπι αἰ ται το- 
ἄοϊει. τ 

Θεατρικώς»Ἐ αἰτιιοὐδ,τβοσττῖοὸ ργορα] ἡμι.1 ργορατι]ο.9 οἴοητα- 
τοτῖὸ αἱ οπομτατί μοι, ΝΑζαηζεηιι5»ταύῦτει μυςικωΐς γὸκεῖγα ὅτα 
πρικῶς. 

Θεατρφειδ' ἧς. (Ὁ. τ ἢ ατγα 5 ἔογπι 3, Ὀιοά δος, 
Θεατρφκρατία»τΠΘΑτΓΑ 115 ροτο τας ίατο ἄς Γορ, 
Θέα τρρνο ἐγτὸ Προ οι π1πῈ»Ἐιοαίγιιπὶ ἴῃ 10 οτατίοπος ἃς οῦςϊο- 

πος μβαδοθαῃτιτοίρεἐξαςιδαιιο οἀοθαμτιτ τα τιπὶ.. Οαχᾷ ἐς 
ϑοηςέ, τὸ ἐν μεγάλῃ πόλει τὸ αἰκαδιων ϑέατρον υτϑρῆρε ΤΠ ἀασανταχὲ 

μεγίϑει τὸ δ᾽ ἐν ῥώμῃ κόσμῳ, Ῥαιίλη,. ἘΠΕ γ οι. ϑέα μα, συ αγμοι θαι 
ας ῥσῖπια δὰ (οτί πε πισαρῖτο αιιαντο γα πέδοιξεν ὡς ἔὴπ 9 ανατίοις, 
ὅτι ϑέατρον ἐγγυνϑυνῆν τῷ κόσμῳ 2 παπὶ [ροξτΑσι πὶ Ειξτὶ {μπλις5 
ΠΉΠη640. 

Φεατρφα ὠλη52611] ἃ Γροξγατοτίθι!ς ππογσοίοπι τἰςατγαίοιη οχῖρὶς 
κἡ ὃ ϑέαν Σποιμιόλνών Οἱ ΠΧ ἀη 8. 

φεαΐφιον, ΠΡ Π τ. ΕἸ ον οἢ, ιιο ὶ ϑεῖον, τὺ ϑύειον Ὁ ΗΠ οσποτῦ, ἀϊοἴτατ. 
Θέαφό- ΕὐΠξ τος τὸ ϑεῖον. 
Φέειον, ἀἰτ ηιιῖτι πιιπιςἢ »ϑεῖον, τ τπὶ {0 ]υτιγ τλν πλάτη αποάάλιη 

δὰ οχρίατίοπος: Οὐὴν [᾿ξ ἐν Ὁ ϑερίε πλϑτο,ία] ρμτγα ἐπι ρ! οθατιιγ, 
Θεοίωγα ἀπιίγοτ, ϑαυμείζω, 4. 
ΘεέσκωΠΓΓῸ. 
Θεέω, κὶ ϑεέομαι» αἰ πγῖγ οἷς 
Θειόῳ ὠς (ΠΡ ἢν ατο Ρογξιπιο,ν οἱ ὀχ ρίοτουῖι ρα ϑειούται Η οἴγς. 

1τϊ4,οΧρ. ϑείῳ καϑαίρεται. 
Θεηγμοὴς, Νοπηϊισοὰ Τ)εο ἔα δλιι59ὰ Ὁ οο σοηΐειις. 
Θενγόργ59) ἀ  π| Π|}Ο τ 15 2 ἘΠποΟ ΓΟ σιιβ. ρος εἰ οι, 5114, 
Θευηδόκος. "56 κὶ ἡ) πμσορτοτ, οἱ ᾿λο [Ρο5, 
Θεύλατος, 9691 ΠΊρ 1} {π|5 ἃ Τὴ 2 ΠΗ ΠΠ1ι5 ἀΠι τ ηἴτι5) Εἰιτὶρ, ἐπ Απάτο. 

συμφοραὶ ϑεήλατοει πᾶσι β οφτοῖσιν ἢ τότ᾽ ἥ λῷον ν᾽ πὐτειἀοπα η Οτο- 
ἔτος, οὐκ ἐἰςιν ἐσὲν δεινὸν ὧσ) εἰπεῖν ἐπος . Ουδὲ πάϑ:Ὁ-.ἐδὲ ξυμφορα 
ϑείλατος, Ἡς ἐμ αὐ ἄρωτ᾽ ἀχθθ- ὐδρώπου φύσις: ΝΝειις ταπὶ τογγὶ- 

δὶ δὶς ν 11 ἔληἀο οτατῖο οἰ Ν ες ἔουο,πος ἴσα σα τπα ἱπποξξ 
μια] πὶ, οἱ ποη πάτιγα πυσπαπα ρατίοπάο ἔογατ., (ίσετο 
Τιυιοιυιΐαη, ϑείλατος εἰανειλήνρτο ργοάϊ σῖο πιϊπαςὶ ρος νἱ- 
ἄετιιν Πλαπιαίςοηι5.. 

Θέημα,ατος. τὸ ΓΟηϊςὸ,1, ϑέα μα ρος] τη, 

Θεημαχία, ἀἸθῖοττ ἃ ϑεομσχία πᾶ ϑεημαχίχγριισμα ἀἀποτῇις Πειιπα: 
ϑεομαχία, ἀοογιιην ἴητοῦ [ςίς, Ἰη4ἶτ Αππποι. 

Θεημ(οὐχίθ- ὁ χὶ ν γϑτο (οἱ χίθ. Πςο τοριισηαη5 5 οιμπὶ Π 60 ριιρηδη5. 
Τηδγο χιαττο Ἐρὶσγαμπσπατ. εἰγλ αὶ σὺ μι λέξης πὶ ϑεημαχον, ΝΟΠΩ, 
ϑεημοῖχ ὃ. ἐς πυέϑλ᾽. 

Θευμμοσιεύν,"ς» δ 1] ἰτά δ ΟἹ Προσιατίο ἱη Ἐρτρ. 
Θεήμων, ογίθ.  Προέζατοτ ἴῃ Ερὶρ. 
Θεηπολ εἶν, δε, ϑτων εἰκόνας ὄχον τει «ὐθυπολεῖν αῤγύριον εἰστιρχοσόμδυον, 
Θεηπολϑ. ὡξα ἰοτα Γλοὶ αὐπιϊηϊετα, 

Θευ σαί δ. Ομ Πρ  σατιισ,σΟὨΓΟΠΊΡ Ατιις. 
ΦΘεντὸὶ ς οὐδ δ, Ποςέζατοτορτο 5 :ἀτής, 
Θεητόκος αν ΡΟ ϑεοτόκος, 4118: ΓΥΘ.111) ΘΌΠΙΪΓ, 
Ὁ εἴα αρ δ αλὨλτα πιατεττογα, ϑ εία οὐίαμα ρα Βηρίταν ἂὸ ἩςΠοά. ἱπ 

ΘΟΥΞΕ 
. ρων φᾷ ἐμ 

ὙΠοοροη.βΗὰ Ὑττγα; ὃς Οα]}. θεία ὡϑῆς πατρὸς. ἃ 
πρὸς μητρὸς» ΛΑτοττογα, ᾽ εἰα Ἰορίτιτ ἴθ το ἡπαττο, 
τατ, ΤΒςορμγαίε. σαρῖτο ρυΐμλο [101 9.υαν "δὶ 9. 
θότε τα, ὅ00 

Θεῖα,Γαππα δ ΑΡΟΙ ΠΗ 5 ππαάτον, 9 εἰκυλατρεία, 
Θειαζω:ἀϊαἴηινπι σιιση απ ΔἸ π ἔξιτα, πππιατιῖτο,, ἢ 

414 ταλαιδτι ἀϊπιηο, πιιτπίης αἰἥλτηπι.. ὙΜΙΟΙ 
αματτο ὠργίζοντο 3) κὺ τοῖς χενσμολόγρις τε κὐ μαϑτεσι μὴ 
αὐκν ϑειίσαννες ἐπ ίίλσισαν ὡς χήνονται Σικελίαν: ςοττὰ, 
γἱ στα ἴητο } }} σοπάτιπι ἀξ ἰἴ5 τ Πσηα ηιιαιίασα 
ἀἸὶς ἀατὶ ἀϊχεγδηῖ, ὃς ἐς τηςητο φουπηι νᾶμα ας 
Πιαίοτδητοῖτα γε ταπαμαση πιμσπίῃς αβῇατί, αὰ δοΊΠπ 
Βιυιάσις ἐϑειαώνδιν αν Αστίαπο ρομὶ ταῖς ρτο ἀϊα 
ἀϊδλιπι εἴτ:ν μές ἄπ εἰαΐζω, ἰςος οὈτείτοτοἄθος Ὁ 
ογάϊ4ε5. ϑοιαίζεσι τελδυτοιῖς, τὰν Πτογῖα οςἸεσγαηῖ» ὯΝ 
ΗἩέετοις]5. ὃ 

Θειάσειν,τππηῖπς Αἐ βάλ, ποθὴ σοπιροτοίη οὔϊο ἢι]. 
Θειασμὸς οἱ ὁ, α ἔΠατῖο πιι πη ἢ] 5: ΧΡ Οπέταγ ἐπῖπτι 9 εοφό 

λυψία,αὉ Ηοίνς ἢ). στιτεπι ρτῖᾳ πὶ ἐνθουστασιὸς ᾿ζο πὶ Υ' 
μιουτείαν Πρ αἰσατο: ατ ἀρ Ἔλπον ἀϊά. ἐς ΝΙςοῖα ὦ 
τορρσκ εἰ μῆνίΘ- νἱάετιγ Πρηῇς. ϑεώῶν ὄψεμελὴ »ϑεοῖς αὐ 
ποη ϑεοῖς λατρξ ἴον τοῦς ͵ 

Θείξζαϑεν,εχ ὙΤΠερ 5οὐκ ἡ ϑύζης, ΑὙΤῸ 
ἴτω ζεις, 

Θειητος,Αἀπιϊγαπάπ5»ϑαυμαςὸς ΗΟ γοἢ. 
Θεϊκὸς οὐ ὁ, ἀλαῖπιις, 
Θεΐκως, αὐ Ἰλοῖπὶ τοξεγεπάο , ὁ πανηγυρακις αὐ. α 5 εἰ 

ΝΝαδιῖπ Οὐάσ, ᾿ 
Θειλοπεδεύειν ϊῃ Ιοςο (ο]ς ςαϊοτὶ ἐχροῆτο ὃς δά 1π|ο 

Ῥῖο ἐχβοςαγο,Ἰπίο ἀτο Ργος,ἀριιὰ ΗεΠο. ὃς ϑειλοπεό 
φυλὴ ἀριιά ὨΙοίσοτ,εἴϊς ἀϊοίτιις νὰ σγατῖθ 15 σα πΠῖ 

ταν ὃς (οἷς τοτγο λέϊα. ὙΝ 
Θειλόπεδον, ε, τὸ οςιι5 ὀχροῆτιι5 δά ςα] ογοπςν ΟΪ αἰταιϊά ῃ 

ἀτοᾷ Ἐχροηΐτιν δ ΗΠ οπι Ἰητογρυ Ἰὰς ϑυλύπεδον, ἡ 
Θειμωνιαὶ, πη Π Ρι  ΟΥ ΠῚ οἰ ΠΠ1}}]5 σωροὶ τῆ δραγμαί τῶν 
Θεῖν,σαγγοτς, Ρ]πτιπ ΡογίοΪς, Θεῖν ὄυϑες 52 ἃ αὖ ὅρα 5 αἵ! 

διὰ νἸΓ πιοἷη σομαιτι ραττεῖη. ἡ 
Θοϊ νει γἔαςετο, Αὐβοπαῖις ΠΌτο νπἀοοῖΠ1ο 5 τυ) δ΄ ἐμφίϑε 

δηύο βάσεις ἔχφν,δεὶ γομίζειν εἷς ἐκατέρφυ μέφρις γ ἢ τὸ ἂμ 
πὸ ποιῆσαι 9 εἶναι πυρὸς ἃ ἀῤχαίων ἐλέγετο. Ἢ 

Θείνω, ρογοισῖο τ ύπω, [εἰπτιι}} 0.1Π18..΄. ἐν ὀφϑολμοῖσιν ἴϑα! 
υδρίω ναρι!αητεπηοϑςς, Ετ 16., πογλοὶ μὔρ αἢ μοΐςγι 5 
ϑείνων Τητογρτο τ ύπ]ῶν 619:ν κα ϑὲς ὁ αἰγιαλὸς γποὶρ ὅσον τ 
κυμοίπων, κέντρῳ 9 εἰνομήμοις κα ὠλδις,Οατ105 {ξίτιμ!ο δα 
ταῖοϑ, ΕΠΓΙΡΙ4. . 

Θ μον, ϑ γα ΠιΙ ΠΊ ἢν ἀπ} Πϊτάσον ἔγτὰ5 ἀπιπά,το 5105), Οἱ 
ΠΟΡΠΟΙ. δ εῖον τοσούτον κὶ τοιοῦτον ὄξιγϑζς, τὰ 5 εἶα 
δυσεξεῖς, ΑΥΠΟΡἈΔη. ἴον αἰιτο πὶ ν κὸ τὸ δαιμόνιον, 
Τειῖπι Ππρτ πηι» ἀπ ἰτατέπιαχας ππππα πιοᾷ 
το! Πσοθαητ. Οὐορότη5 τϑεὲ ϑεολογίας, ΤΊ γάρ ποτε υἱ 
εἰ αῷ ἥχας ταῖς χογεχαῖς πιτ ϑεις ἐφόδοις; Πατηαίςοπι 
ὃ ἴον ἀμερες ὅξιν, ὅλον ὁλικῶς: πτιντὸ χοκῖ ὃν, "ἡ ὶ μέρος ὃν ἢ 
χως διαιρούμῆνον, οἷς δὲ νἤιγρατ Ατίιεπ. 2. {το {Ππ|4 
χερχιμυίε ασυρὸς χέγει:οδμίωὼ δ ἐχί κεξχειυὸς 9 εἷς, ἘΠῸ 

Ῥιιγῖς ἀρ οχ σοη 5: [τοι τη Θ πὶ ΠῚ ἀουεονοϊάᾷ ο 
σης σάγραῖ, Ος |5» 5. ! Ρμπιν ̓ ρῆοῖη πο ὌΧ ροττι 
«υρον νοσδητ,ἀϊοῖς ἰρτο αι ητοοσαρῖτο ἀφοίπιοι 
5}1νλτιαιπι ΠΡ αν ἀρ ρος ας ΠΌτο τοττῖο ΘΘΟτ 
Ὧι|5 ἀἰοίτι πεσευρωμῆσον, ἰἴρας ἴῃς ο ἔδυ, Ὀ]Ο ΝΠ δες 
γοσαῖ ΗςίγςοΝ. δν. 
Θεθο κ, δ, ἀταΐηιις. 9. είᾳ πόμπηνημπιῖπο ἀϊπαῖπο χ᾽ δεῖ 
ει πρόγοιδμ, ΑΤ ΤΠ οΡἤιλη.ϑεῖος χὶ δαιμμόγι(Θ.. Ὁ πος 
ἴπ ῬΡῃαιάνο, ΚΠ) μείζω δὲ τις αὐτὸν ὦγει ὁρμὴ ϑειοτέρι 
τατιαὐ Βτατἄπαῖπο Αἰ Ί αι Δηϊπιὶ πλοτιι πη διοτᾶ 
Ιάοιη ἀιοάοοίπιο 461 ορὶδ.δεεότατα διώξρ γ ΔἸ 6π| 
Οἰςοτο (δριηάο ἀς Τοσῖθα9, ΧΟΠορἤση » ὠεὶ δ 
«ταιδ).8. ἢ πῇ αἰϑρώπου Ψψυχ ὶ τότε δήπου ϑειοτάτη Καῖ 
οογῸ ἐς δοποΐξητς » Ατ]ιὶ ἀοτγηγλὶο πεῖ πῇ Δι ποῖ ' 
τὐϊαίτατοπι [πάγη Πτοῖπὶ ρατγι5) τι Π ἢ}, ὁ τρὺρ 
Οαζιάς ϑεπούγ, ρατγιας. ὃ σὸς μητρὺς ϑεῖ Θ,ασπποα 

Θειότης ἡτος. ἧς ΠΠ ΠῚ ἢ. ἀἸπ  αἰτας. ΔῊΝ 
Θειόχροις, [Πρ νυιγῖς σοΪοτοπι σοητι δ οπδοἑατι ἀμιδν, Ο 
Θειόω, μι σω, Ὁ εο νεῖ ἀἰς5 σοηίεογο, " Ἰάτιάς [ορ.Ετθεοοαε 

Ἢ νὰ δ ἔ ᾿ Βατὶ ΠΙΙρίνετο, τῷ 8 εἰῳ χαϑειίρεοϑει, ΗΠ εἴ οἢ. 
Θεΐω, το ϑέω,σηγτο, ΠΙοπιογιῖς Πα 409 καϑείω το 

{πξοιιηάο Γι ρ᾿ππόια!. Οὐἀγ, ὁ, μήν εἰσόκε διέρᾳ Ὁ 
φρια ϑείω, ἃς Π,«,ἐς δ᾽ ἑκατομβίῳ θείομῆν;, το ϑείωμ 
ει, ϑωμᾷν. , : 

Θοιώφης,εἰ(θ.. ὁ νὸ ὁ ΔΙ! Ρ παιγοιις, Πα Ρ ματος λον, 
Θειωδ ὡς, ἀπὸ, δῇ 
Θείως, ἀἸεπὐ ταις» Πεἴπα ἰΟττουν γραϊα ἀϊυμπα,ἀϊνπης: 
Θέκλεν, δλάιηιγαθῖ 15. ϑαυμαςὸς, οί ἢ. ἱ ᾿ νι ; 

Φεληντφν,ἱποϊταταεηταμα, Δ Ποςς τ) Εἰπ1ρ 1,1 Οτεῖῖ, 

Β. 
ΓΑ. 

Ρβαηπ. ΝΝεδι Ἢ 

᾿ 



ὶ ΘΙΧΕ 
νυ δέλγετον Γατίηὶ «ἰσοῦαης ἀο ΤΠ ϊπιόπταν ΑΕ γαηῖιις 9 ἢ 
οπλλις 5 ἰε] πγοπεὶς σαρὶ » Οπηπος Βαδογεηγ πίῃς 

τοῦ ἀπτῖς. Δέτας ὃ σοτριι5 τοποτιὶῃι ὃς ποτ Ογατ ον» τςς 
"σπόπα ἔογμλο [Ἰγιιπὶ ται Ἰ σαν, δία] στὰς μι} 1 ἀς]μιὶ- 

ἀρηῖτ. ὦ . ν 
Ἰσίηςνν οοΗςὶ ργω πὶ ἰατοτοβ γοντες, ατανοιργριφαρμα- 
ἵγ εἰν. αϑρῷ τὸ ϑέλγειν απο οἴ ϑξαπαπαν, 
τὸ ἀπ Τα ΓΙ Ο, θεοῖσ. ΕΤοίν οἱ. 
ποι χα ει! ςςΟ.ΟὈ ςἔγο,4Π ςξτο ἰπιτο, Φε πο ήο- 
τῷ 7 4: Ποῖο α'Ἰοιιοῖη νῖ ἡ πιοποτὶ ποσιρατ, Οὐν ξ, 

δέλγοα εἴϊ. ἐπτάτα :υνὶ ϑελχθῆς ὑτνῳνπς ΓΟ πΠῸ « πλ τα 
τρίς. ΑΙΙΟθαηίο μοί τιν ρτὸ ἰυῖγαγο Ασοιίὰ- 

ἀἰοί εις ὅλον ἐκ διζν, ον οἷν. 
Πλϊ(οτα 51} 6. τι] τινα, οἰκτρὸν, ἥσυχον; ον οἢ. " ν ι ἐν  ογα 1 του, ἡσύχως, οἰκτρώς ΗΠ οἰ ν οἷ. 

τος τὸς ν Οἱ ΠΣ 5.0 [1 ΟἸτιιΠ1.Υ ΟἸΓγ απινν οὔσιιπι οἱξ τμεο- 
Ἰσιπινν τ προορασιμὸς. Ατεοραρ. 

αἰαῖ ἦσυχίθ- » νοΙοῃς 5 ἐσσσαπάιις. ἐϑέλημκίθι οτίλτη 
ἍΝ 

σης, ΡΓΟΥΠΡ εις πρόθυμος. ΑΡΟΠΟοπῖμς (δοπάο Ατ- 
[τ ϑελύμιογα ποι σαντο εἰρεσαίμ. ἃ οἰ τεπιϊρατίοποηι νο- 

πὶ ξεςεγιητ. 
ἡ νΟἸ απτλ 9 ἐποϊτυμτ ν αἴ σατο κ ἐδεώτικον ῥη κα νας οὔ 
Οποιγαίζες!].ς. 
᾽ν, αι νας, ΕἸ εἰν "νι ἀριι Ογάσσος ΒΊ Ρ᾽Τουτιπι ἰητοῦ- 
ἐππμετίαμι Προ ΠοατοηςΠ). ηἰπιίτατη ῬγτΠΟἢ15» 
ἴδτο αίματτος σαρῖτε ν᾽ροί πο ρ τί 10. κὸ ἐποίησε 9ε- 

ὡς ὑπλη ϑιιυεγδζ σΑρ. Το οητα «δὲ ϑελητας αὐ «(ὧν γνω- 
δώλα Ξἰξάρεν, [0] “πίτη ΗεὈταϊςὶ τοχτις νου ο Βαΐ ες 

(5 ὃζ ἀτιο οκυίξ ποταηάτιπι ντγο σις τη ἰσςο ΟΟπρ τ 
οὐϊτίοηοπι παθοῖς ἐγγασρημύσυις, 

ΡΙχοίτιις. ϑελυτὸν κυρίω ὁλοκαυτώματος Εἷς ΠΠοσαῖπι15 ποΐο- 
τοῖς, Πα. Βοριιπι. 

Ἰο( ϑέλγμαντς ς Ἡ ον ς, 
δ Βελ)ητρον 59. Ὁ Ὁ ςέγα ΠΊ Πτ11Π}1. ΠΠΠοσοἶντα, 
δ᾿] αυχάτι5»ἀοπλμ! οοπ5)ΠΠοχ.9 παγωγὸς πιϑνό φρο ]- 
λές, ᾿ 

᾿εοάςπι ἴπ ΤΠΣΟΡΕν [ἢ ορη, 
ΡΓΠΔ ΓΙ] 5 τορφαιρετικὸς» ΑΛΟΌΡας, 

σοθγας Βιι.ἴτι Ἔρ ΗΟ] Ἰάςετι απο ϑέλγητρον. 
ἐς 1ηατττια ᾿σηαθῖτου ὥσο. 

σδπς ΔΠ]Ὠ}0Π|9 1 ἘΡΊσταιτπιᾶτ Οἷς αὖ ϑελξινέοισιν 
ι δὰ το ζῃς Ἀγέρας ἱ, τοῖς δ νουῦ ἐπατατωσιν, 

γΘ.. ἡ ἡ νορίτμοτου ΑΡΟἢ] 1591 ἘΡΊρταγησηατς, πλεη- 

αἰσοη5. 
τὸ ἐπ ἀαπιοπτατη, ὁ 8. μέλ (δι, ΤΟ ΠΊΕΓ, 

ὍΓος 18: ταπτοσ Ππαύςης ἴητοῖ [ς σοπποχοβ: γπάς 
ταάίοῦτιις. ᾿. ᾿ς 

παν Οἷς. ΡοτΌ, ΟΡ ΤΟ 5 ἴῃ πηϊππιη ἱπάτιςο, 40 ορα- 
τὴ ῬοΙπι, Ἄτεϊςὶ, Ν ουττ, Αοςσε ον ητμιι5 ἐς Ὁ1α- 

ὃν καὶ τὸ ϑέλει αὐτὶ τῷ δωνα ται ὡς ὁ ΤΙλαΐτων, τοὶ χωρία ἐ- 
Ζάσκειν, Ιτοτπ οἰμπὶ [ἢ ἢ πιτ. Χ ΠΡ ᾽ν, θέλει κεχελῶτο 

ο,ϑέλω σκοπεῖν. Ποπτοίξμου, ϑέλω λαμξαύεν, Ατιϊζοτεὶ, 
το ϑέλει, ῬΓῸ (ΟἹ, Επιτιρ!α, ϑέλει ἔξ) οΠς ἐχροτίτραζα 
ἴοτε!. Πῦτο Ῥτῖπιο Α πτπη4]. ϑέλει ἐν σοι οἱ βασιλειὲ, υ͵Α- 

ἄρ το ἀςοϊπγοοέταιο. ἴδτο ρτιπιο Κορ. ιιοα τὰπις 
115 αριι ρτόθατος ἐσειρτοτος Ποη τθρογίαβ, τεϑε- 
Ἰσόπάμπι αἷς ΡΗγν πο]. ἴδ ἡ ὃ ἐληκάναι. ὅμιλ, ὁδὶ. γ., 

᾿ιῆτιν δικοιτυ δή μῆσαι αὖ τίευ 
λει πολλὰ ὃν ἐνίγο: δε (Ὁ. οδ υσσειέ, 

ΤΡ ΔΝ ΜΌΝ 
Θάοι 9 χὴ τοὶ δένδι οι ἐδὲν ε ὃν 
ὧν ἠλέκτρα, 

υ μιακρεῦ διδωχῥίωαι ϑέλεις. 
ἐπηΔν ροίτιο, ἀεροίτιι, ργοροίτιιπι 9 παρα» τε- 

ἸδΊουϑεματισμὸς, Βιι ας ἴῃ Ἔρτ οἱ τς ροίτοτιουιδι της 
Π]οἴτιιτ, ἃ Οὐ] ητ1} ρτῖπηα ροῆτιο. Ψόοσας ττοῖη ΡοΙ- 

τὰ ἀϊοατι. ἔλξτ να] ἐπεητιις. 14 οἵτ, 191 ἤρεςῖςπι, 
τὸ Ψ]ρίαηο Πδτο [ξειηο. Ὅλ" 4 οτρὸ ἢ πιιπη μα ηη 
Πάςπι, ὃς ροετίςλίντν ἐτὸ ἀιχοττηι τ πουπατα ρεττγα- 
Ἰἰτεο Πγιι5ὺ Ἐν ἴῃ 7. ΝΝαπιὶ ἴῃᾳ ἰσμο ς σοττα ἔπης ἃ 

[6 ἀσο απηατίοποτη ΟΧρΟπιπτιιγιηια τμοπιαταυς 
βηϊπόσητ οτῖϑ πὶ σοηϊτιγαπιοίτης [νἄτις πάτα! 11:11 

Ὁριομος οἴ, 14. ιιοά Ματοπιοτὶοὶ ποῖαητ, φιοπιο- 
ἢ ἤτ αἰξεξξιπη, σοπιροβτάφιις ἵν ἄςτα » “πππὶ ποις 

ΠΙΠΊΔπτος5 οὐάπιηξιγ, ας νοςς ντίτητ Τ γδπ]Π1}} 115 ἀπ 
ἑκα ργὸ ἀεροῆτο, (εῦος ὙΒοραη. δὲ τούτῳ ἔλοζον ταὶ 
ἐδὲν κωλὺ εἰν ὃ ϑέυϑυον ποΐλιν κομίστεδτοι τὰ ϑέματω.» ἰο- 

4 ππιεπία πη. Ῥ] ατατοθιις ἰῺ σοηίοἰατίοπο 9 ἐδὲ γδ οἱ 
α] ἀπγα τοῦ μῆνοἱ τοὶ ϑέματα» δυσχεραίνεσιν σὲ τῇ δποσὸσ εἰ. 

μογώσι, 
ἥ 

λεὶ μὲ διδείτιρειν. 

ΘΕ σι 
Θεκατίζω,ἀοροπο; οι οτος ροπὸ οσαἴιιαν, ἴῃ Ραηάοεὶ, 
Θεμίῶτικος, ΡΓΙΠΆΔΕ1111}5) σγωτύτυπος . Οαχὰ ᾿ἰδγο ἰδοιιηάο Ογαπγαν, 
ΟΥβ πα ἐς ἘΧ ΡΟμ ΕΓ ἰδ οι). ϑεματικοὶ ἰγώνες 4ιαῇ ροπεῖτι] 
ΠοΥτα γι) 1. αι ιις ἀοροΙτο ργαπηῖο αἰτίαι ςοητοπατιιτν, 
411 στίαμα ἀῤγυξέται 5 ΠΟΙ ΠΔΉΓΙΓ 9 ΑὉ ἄγϑοητο αιιοι Ἡἰ δ οΣ 
τίθιις ΡΙΟΡΟΙΙτΙΙ" ῬΓΔΡ Δ ΠΡΌ ΠΧ Πἰδγο τούτοις σὲφ εἰἴται, ὃς Φυλλήται 11} 46 σογοηᾶ τα πιιτα ἐμ πτατἡ ογαητ. Βαάδιις ἐμ 
Ῥαηαςεγ, ϑεματικοὶ κραταὶνἰοαι ᾿δ᾽άοσι. ξουίλη 4ιιὶ Σομτγοιιοῦς 
Πὰς ἐς ἀεροῖτο οτγτὰς ἀἰγί πιο σας. ὝΜΣ 

Θεματισμὸς, οὐ, ὃ. τὶ ο σα [ἴις..7' τιναὶ ϑεκατισ μόν, σαἤα. Ν Ἔτι 5 ΔῈ 
οὨϊτοέξιτα: πῦτο ΡΙπιοςςαρῖτς [ποιηἀο,ἰς ἄδσοτο ἔἈογαγι πὶ 
Ρἀτιπ1915 ρογΠοίτιν Πατιοπο, αι Οτφοὶ ϑερκατισμὸς:λ Πασταῖς 
Πλτίθηομι ρτο ἤτι, 

Θέμεϑελον, ὃς Θεμέλιον,κ, τὸ, ὃς 
Θεμέλεθοα, δ Πα ἀἀ πη μι ΟΧΎΓΟ Πα Ῥάτ5 βιπάαπιοπτι, ι!εἰπγζ βαϑιρρν»κρυπές, ἀἸοἴτετ οὐ! ἃ ϑεικείλιον:ντ 11. Ἐρίρταπηπιᾶτ. θεμέλια 

παρτερκὶ ασύξας ΟΠ Γγ Οἱ οπλι5, δῷ γκέρ ὅδιν ἐν οἴκιᾳ ϑεμέλι(Θ. . τῦτο 
ἐν ψυχῇ φέρον χη απο οἰδ ἴῃ ἀ ΙΗ οἰο Ἐιπάατηοπείιπι, ὅς ἐν θε-, 
βελίων, απ άϊτιι5. ϑεμέχιον «παντοίων λίϑων νξαύκειται 7 αι πάαλτιςητα 
ξυν ττιο πὶ ἰαρί ἄτιπι ἰαξξα ἔλα, Τ μον ἀάος Πἰθτο ργιπῖο. 
ὉἹΠΕΧ 11 7. οἷς δ᾽ Οἷμηρος κατωρυχίας λέ γειγοἱ τοῖς ϑεμελίοις ἔντι. 

ϑευήνοιν ϑεμελίοις 2 λίϑοις αὐὐεῦῦ ὠγόμςζον. ΡΙο ϑεμέλια. ἀἸοῖταΓ ο 

τιαῖι ϑεμείλ α δι, 
Θέμειλα αρι Ης οἰ. Ἰορίτιν ΘΧΡΟΠτιπὶ θεμέλιοι ὃς ϑομείλω ϑέντες 

ἐκ ῥιζωῦν, αὐ ϑέντα. 

Θεμέλη Βιπ αι ητιν πη ο ἰςπὶ ΠΤ εἰνο , 
Θεμελισῶ, μ.ὡσω, αν, οὐζοι, Γ] Π10545.1αοῖο Κι Π αΠῚ ΘΠ ΕΙΠῚ » [0110 : 

Αςοιιίατ. Νίατε!,. σαρίτο δρτίπτο, τεϑεμελίωτο γὸ 5398} τία) πέτραν» 
Βιπάστα φαΐ πὶ τας ΠΡ ΟΓ ΡοτταΠΊ, τεϑεμελιωμήίθο » ουἱ ἡαξξαπ 
εἰ Πιηαπιδιγι πη. 

Θεμελιώσες γι (Θ-. ἐν Ἐπ ἀαπηφηται. 4. μη ἀατῖος 
Θεμελιω τὴ ς γε, δ. Γι ἀλτοτ. 
Θέ μῶν. ΡΓῸ ἥδε ϑέυδνΘ-. 1 πιο. 
Θέμερδν, ΕἸ οἴγ οἷν. εἰ σεμνον, σταῖς. νο ΠΟΥ Δ Πά{1Π| αβογοπτὶ {τ ἀοπὶ 

ϑερβέρη ΡΤ σεμνὴ ἡτοιη βεξαία, ὄντα ϑηςτπες ΠΟ ϑεμερυύτείϑει, ρισ 
σεμναμεὄδι; ἵν ϑεμερφῷρονας ΡΓῸ σιωωεςδν.σ ὠφρονας: ὃς ϑεμερωπις 
ΡΙΓῸ ἐρασμία. 

Θέμις τς (θ' ἶνι5. ἔχθυδύκν διχαιοσιυνήης νόμος, Πα ΠΠι15, ΓΞ οπταςα [παῖ 
1θα Πηρίτατ ΒοποίξατίσγαιαΣ ργαοἰρῖς Βοιηϊπίθδιις 14 ροτοτς, 
αιυιο αὶ ἔς οἰτοβιιίατας ᾿π Αμποτας. ϑέμες δὶ . ἕας εἴτ, Οὐ, ξ, 
μοι ϑέμις δξὶν ατι κὔσαι, δίοιντιάε ϑέμις ας πατεῖν, ἴατα νἱοἰατεναραά 
Ἀροϊ]ίου. ἈΠοά. Ἡςο ἀ. δεκῃ δ ἴϑιωνε ϑέωςτας, ἴατα ἰερες πγοάο- 
τάτο. ϑέμιςτας πελέεσιφ ροπάπης 1|π4 τεΊδιιῖτα (δι γοέλσα 1, Ηο 
ΤΆ ἜΤ ῆς οτίατη ἀτοιιησιι ργϑσορτα {6 πτοτῖθι5. τ4οπὶ Η πιο. 
Πα (...,, ϑέμιςτας «ορὸς διὸς εἰρυαται, 1] οἴϊ, παρ διχαιοσιμθίας κα νόμοις, 
ΗςΠοά.ἢη Οεπίτ. ρ] γαῖ ἀἸοῖς ἐσὲ ϑεαις ων χόϑεται πδαιις 18- 
{τόσαι ΟὈΠἐυ τ οἴτατ ἴοι Ἰατ]ς ἀϊτιιη1, ϑεμωῖς βελαα, ιαῇ οο πῇ-- 
Τατιαν θυ απι5 1 Φρ ΤΟ 5 ρο[Ποτίου. ϑέμις ὅδε γωυαμεὸς, Ο- 
ἀνῇ. ξ.1α «ἢ πλυ] 1 λδηι ἄσσετ. 5 ϑέτως δὲ γειυαικὸς, πσίω πόσις ἀλ-τ- 
χίϑ' ὄληται ΕἸ ποις ἢ ὙΠεοροη. ϑεμεν » ΤΟυἰς ν ΧΟΓΕ ΠῚ ἔαοῖτν 
14. εἴτ, τίο) δυ 9ε στὰν «“αὐτων, οχ αια 464 {αΉἴι}{1τ ἢ] Ἰὰς. ὥρας ὄυνο- 
μέϊμωτε, δίκίω τε αὶ εἰρίωμω τε ϑεριαν 5 ϑέαις δδὶν,ϊὰ οἴ ὀυσεζές ἔξε κἡ 
ὅσιον. Ατ Πτοτο]  ϑέίις ὕρὶ, ὡς δίχσηον αἷς ὁ γόιχος, αὕτως ἢ ϑέμις δεὶ, 
Ἰά οι τως ὡς Ὡροσῆ κον ὄξι. ΑΡΟΠΟπ.Β Πού. ϑέμιςοοη ἴω5. Αὐ- 

Πορπαη, ΤΖοῦΖις 1 ΗΟ 4. ϑέωις, ἡ γή κατ᾿ αγουΐλον Στὸ γοοῦ πῇ 
διυις πἢ γευργίας, κὶ ἢ διχφιοσονης ιν ἡ πλώς δήκη, ϑέιωωις καλέτα ΝΟ 

{εορυ ες νοῦ 9 ὡς τὸ διαλέγι τι κ᾿ χευμώτίζειν, τὸ μὴν χέγιτω δὴὲ 

ϑεων, τὸ ἢ διαλέγει πῃ ἐατ᾿ αἰϑρώα ὧν ὅτω κ' δίκη αὖ ὅγε αὐδρώσων, 3ὲΞ 

μες ἢ ὅγι σεοδιν τὶς σωτογα. ΓΙατο ἴῃ Τ πηατο, ὁ μησὶ εἰπεῖν ταν 96 - 
ψις,αυοὐ πὸ ἀϊέξυ φιμέςηι ἔς εἴτ Οις,. 

Θευίοσω. ϑεικις ὅσω, 

Θέαιςετον ἀττοϊ αι ογασια 5» σοι ΠΙΊα σοι [ι]τάἀτις ὅς ἰοσο [ἀποῖτα, 
τοῖϊς ἘμΠΡΙατίη Ηοιν. ϑέωις ἐς γὸ καὶ ϑεσιμοὶ οἱ νόμοι, ὧν ἃ δία εἰς: 
σηγητίω «ϑρα δὶ δῶσε αἰ μυρος. 

Θεμμεσ δύων ΔΕΙΟΙΩΟΤΟ χϑησμω ὡἱ αῤ χω, ἴο σας ἔδγο ᾿ ἄο ἑπτὰ ἃζ ἴσον 

{τ αὐ δίτεγ αν ἢ. ἡ, 5εμισ δεῖ ἢ ἕκως! Ὁ. σαίδῶν ἐσ) α'χόχων,ἴατα 
ἀατ νπα τε γος πατῖσ ταις νχογίδιι5» Ηοσηιεγ ἀρ Ατὴτο- 
τε! ρυΐσηο ΡΟ πτὶς, 45 φι!ις πιοηεγας ργορθηϊτίς ας σοηΐῃΣ- 
σίθιι5. 8: υἱσδλεινον ατ οἴ πα γί γοτγάσιἝα ἀαγο) Βα, ἴῃ Ῥφηά, 

Θεμιςι δα, γὰρ Πα: «παν ᾷαπι Εν ΟΕ, 
Θεμιες σία, Το Ιγο ἢ, ρτο ὁσία, ὸ 
Θεωις οπόλίϑ ἱςρὶς Ῥογίτεις ἐν ο α τα Γ ΠΟ πα ]τιῖ5. 
Θεαιςε, ὑϑηάςα τ Π τῖα. 

Θειίςωρ, Πα ΠἘΠ]5 τ ἄς π5. ἢ ΤΣ ἐν 
Θεμετὸν, ας, ῬΊατο ἴῃ ΑΡοΪορ οὲ γδ οἶμαι Θέμετον ἐὺ αἰμένονι αὐδδὶ ὐδὸ 

χείρονί- βχάπ]εῶδτι» πολ 5 ὁπιπν ον ντ ἀγθίτγοΥ 5 νι α1Π} σπο το σι 
τοπὶ ἃ ἀετοτίοτε [ἀρὰ], εἰ ϑειετον,ς 45 εξ. καὶ ϑεμετὸν ποιεῖν » ποῦ; 
ἐγπυϊζγογε.ν ὃ μμτὸν φαύαιγηοἴας οἱἷς ἀϊέϊη, Οζα ἀς δεποῦ 

Θεμιτὸς, ὁ, Πεἰτιιοοία πέταις, ργὸ ϑεμςὸς, 
Θεμιτώς, ἰα[ξὸ,ορτεί πιὸ, διχσίωςηγεμάμω 5.114, 
Θεμοιὲ, ΗΟ Ομ αὔῆοττ ργὸ δια ϑεσεις,πἀραινὲσ εἰς, ων" 
Θέμωσεν, [εοἰτοσοορΊτ: ρογ Ια τα ρργορΙ Παιιδαῖς, οὐ, ϑέμωσν 

5. χέρσον ἑκέδθι γα ρρτορέπαμθατς σοερ Ἰτρἐγῆσαι ἐποίασε τὰ γα. 

. 



“ιδ Θ ἙΕ, 

φὶν φατεϊουΐα οϊαυαιάο ἀριιπάλῃο, αἰ! ηιαπάο τηοτυμη, ἃ ἴσδο 
Πρηϊβςδη5, Ποιμοτιῖς τ144.γ..26Ὁ ποίτερ ἴδηϑεεν μεδέων,ϊὰ οἴτ τῆς 
ἴδιας βασιλ λων, ἡ οἷξ ἰδης, ὥς τινες το γδ ϑεν μόρον ἠἶτοι «παρέλκεται 5 ἢ 
αὐτὶ ὃ οἷξ καμβώεται. - ( ἥ 

φέναρ ποίκωμα ἡ χέρθσοῖτον οἷα, Αἰσχαπά. ΑΡΒγοάε ἴῦτο (πουηάο 
Ῥχγοδίςπι. μμλεῖ τῷ ϑέγαρε Τα χέρων,1 4 εἴξ,ν οἷατα ἴειι ρα! πιαπι τ 
τίασὶς πιδηλιπι, τη ἘΡΙΡταπηπιάτιρτο ρίαητα ραάϊς. ΡΟ  ιχ ἴῃ 
(βουμάο, τὸ μἷρ ἔνδοϑεν τἴ χέρὸς σαρκιύδες . ὑπὸ τῷ μεγάλε δωκτύλε μέ- 
χοι τὰ λεχ ἡ μοὐ, καλεῖται ϑέναργντ Ορ οῇτιπη οχτογιαις ὀπιϑε- 
ναρ. 1144.6,Ε ἴϑοιρ 9 δόρυ χερὴς αὐτετόρησεν Αἰ μξροσίκ διὰ πέπλιε, ὃν οἱ 

χάρετες κοΐιμον αὐταὶ, ΤΙρυμνὸν υἱτὸρ᾽ ϑέγαρίΘ-, Ετγγπο  ορ.ἀξῈΠ ν]τ5 
γε] αἰαὶ τὸ ϑέσεως 2) χωρίον, "ἰτη Γι εἰς ὃ ἐντίϑεται τεὶ διδόμϑυα, 

᾿ γεῖ αῆδᾳ τὸ ϑέτειν χιι!οιὶ οἵξ τύ π]ειν, ιΙο ἰδιη διὰ ἀυτιὶ πλαγιὴ γένεται. 
 Θεναρίζω, ὃς ϑεγω ρογοιτΙ Οὐπλύπω ροοτΙςιπι» Ασςα, 

φένιοι, εἰν ΟΠ. οἱ φῳερσήκοντες. 
Θεοβλάξζεια, αε.γ,ἱππο ἀφοτιιπι, ἱπιρίοτας ἄϊτα ὩοΠ1ἀἴτα5, ΑΞ (μη, 

ἢ ϑειβλεξειαν κὶ πίω) ἀφοφσιυδίω, 

Θευβλαζὴς,ἐξθ..6 κὶ αἰ τοππογαγίτις 9 1ῃ Τλοῖμτι σοητισηο το ἤι5 9 σαὶ 
Τοὰς δ τα τ ἴητς "Πρ ςητίατη, 

Θεογάμια, τοὶ, ἔε τὰ Ῥτοίεγρίμα:. 
Θεοϑυεσία, θα ρτί ππιι5, 14ςπὶ αιιο παλινγζρεσα τα σ Πογαῖίο 5 Ὀϊο- 

ΠΥΠιι5. 
Θεογγύητος, σα ρτί Ζατιι591 4 ςΠ1. 
Θεόγλίωον τρόσωπον, ἀπ ἔαοῖς5 ὃς ἀϊιΠηἰς οδι1ς ρτα τα ὅπ, 
Θεόγλωον 9. βίόχ-»ἴλςετ [ἰθοτοἱά εἴς, αογα [στίρτατα. 
Θεογνιαντοὶ, οἱ πατα  Ἴςοντ ἱπτογργοῖαητιτ ἀριιὰ Ποπιομεπ.ἰῃ ὁ - 

τατιςοητᾷ ἸΝΕζγδ:. Ν 
Θεογνωσία, το! ρίο οὐτποφοχανΑτεοραρςορηίτιο Ὠ οἱ, Παπιαίοςη, 

δυαγγίλιον τ ϑεογτωσίας κεκφρυκται, 
ΘεόγνωφίΘ)Ὀςο ςοσηίτιι9οἷπ Ἐρὶρ. 
Θεογονίαν εοτῇ οτῖρο ἴσια ροπογατίο. ἦς αι προς Ἡεήοά!ϊ οχτᾶτ. 
Θεοδέγμων, εν, ὁ καὶ Ὁ οἱ ἴσα γογιπι ἀϊπαπάτιπη Ππσορτοτ, ἀλατ 

Πιι5υΙΝοΠπη. 
Θεοδιέλητος» ὁ κὶ ἡ» ἃ Τγεο 1 59] ἃ ἄπο ποχὰ ἴσι! ἀπηχπιιπη 111α- 

ται οἵδ ἃ δεδήληται ργατοτιν ογ δὶ δυλέομα:ἀϊοίτητ οτίαπὶ τος ἀ- 
Ἰῖσιια ϑεοδύλητος 14 οἴτ,άς! [ει ἀδογιπιὶπόχὰ 1{|4τὰ ντ ϑεοδλλος 
τὸς μιαιφογία ἱτι Ἐρί σταταπηατ,ςατίος ἀςοτιπὶ ποχα 1Π1{χτὰ. 

Θευσδίσευκτος γε. ὁ ἀἸυ εἴτις οἀοξξις ἴπ ορ 44 ΤῊ αὐτοὶ γὸ ὑμεῖς 
θεοδί δουιτοί ἐς-εννος Ἑπίῃι εἰς ἃ ΠΟ εἀοίῖι. 

Θέοδεν ὃς, ἐΐθ- ὁ κα νγημὶ ἃ ἀφο οἰ τοιπιασίτιτοὰ 460 Δ οΊταΓΙΙ5 γεὶ ἴπὶ 
ΡΠ] ῆις γι ϑεοδιγὴς μια ρα ἸΝΟΏ δὲ ϑεοδινας ὀμφὴ ἀριι δειπ- 

ἄςια νοχ ἀοὶ ᾿πΠπὶπέξα οἀϊτα, 
Θεύδιμητνος, "96 ,ὰ ̓ς ἀρ Πσάτιι5.. ν οἰ βαγατιβ. 
Θεοδόσια, ΧΡ. οἰ οἢ ἕω 9 τού δεδὸμῆμα, 
Θεοδὸ πον» σοπιις οτοταυ ΨΊ Γγιμαῖτς ἀτοἰ το ξξιγας Τθτο ὅς ςαρῖτο (α- 

Ῥεϊπιο, Οτετα νἱγιἀῖς ἔτοτα Εἰ] ατῖθιι5 [ο οἷα παίοίτι!Γ , [οἀ ορτῖ- 
τὴς πν ἐπα; Βαπς ἀπτεῖπ Οταοὶ ϑεοσῦτιον ν οσάμτ, αι ΤΠοδ- 
ἄοτιις ποπιῖης Επεγατφουῖς ἴῃ ἔπ πο 14 ροπιις ογοταῦ ρει 
εἰ ἱπιιοητύσ  Ἰ4ς οτίστα ΡΠ Ίη,ΠΌγο τε σοπηιοσιΐητο 9 σαρῖτς 
6. «8 οτοτὰ ρ᾽ ἐϊογιυιηγυεγί ἐς τολτον τι ἀξτηαιις τογγᾶπιν οὐδηῖ 
Ψεπετί. 

Θεροειδιὶ ς» Ὁ. ὁ κε ἡ) εἴ.» υξοχΘ..Ο ἀν. ξ,τυλέμυχθ- ϑεοειδὴς ) ΕΧὶ- 

Πλἰιι5.}πἴπι155 ἔοτσπο 5. ᾿ 
Θεοείκελίδ., “0 0 Πιλ1 1189 ΡΌ] ΟΠ οτ, 9 τοῖς τὸ εἶ δὸς ὁ μοιθυιῃς Ἡοτηατ. 

νοςαῖ νῖγος Ἔχ  πηΐθς ὃς Πςο σαι ράταηά4ος5, 
Θεοεσεῖς ἐν θεών ἐπό μῆνοι ἢ χεγϑυῆνοι, 
Θεύϑεν, ἀἰε:πἰτιι5ρὰ Ἰ)ςο. ΑὙΠΟΡ ἷπ Ῥάος, σοξεροὶ ϑέύθεν χατέχῃ πὸ- 

λέμου μετάτροπος αμρᾳ. 

Θεόϑυτα, τὸ σατπος νἸ ΕἸ ΠΊΑΤΊΙΠῚ. τεὶ Δ ἱερείων χρέατε:, 
φευίγια, το σαςς Πα πα τατηατι ΒΑσοί πὶ ϑέφινον γοςαθαπτ, Ἡςοί οἷ. 

θεοίνια, ϑυσια διονύσου ἀϑίμδησι,) ϑεὸς ϑεοίνιῶ-. διόνυσος. 

Θεοίνεον »ὁγ τὺ, τοτ Ὁ ἢ {πὶ ΒαςοΝὶ, Ν 
Θεοχαίσυλί-, "οὐ τοι ἀϊαϊηὶς ιαίν ἃ ξλοϊοη 5, [ΔουΊ] Ἔρις πη] - 

πάτον: ΠΟ ρρο ας αγοροτνεοϑ {105 Γλομλῖπιιβ οἱοοῖς ἃ τῶρ]ο, 
Ττοῖι ἀϊσιητοτ θεοχπηλοι,οἱ αἷρετικοὶ, ὡς αὐρα μιγνιί τες ταὶ ἑαυ ἴδ 
διδεισκαλίας τοῖς 5 ρϑύφρρσι δὺγμασινγως γὴ οἱ κοίπηλοι τ οἶνον τῷ ὑδω- 
τιν μιασγοτὶοἱ 41} Αἰ το πα ν ογαΣ το] ρἱοηὶ σαὶ ἴσης ἸΝαζαηζοη.ϑεο- 
χκατηλοις ἀπέλασον,ϊητετρ.ἀ πα νεηάφητος ΟΧΡΟΙ]ς, 

Θεύκλητος, ἡ Τςο γοςατι52 ΙΝ ΟΠΠ.ϑεοκλητος γηῶς, ΓΟΠῚ Ρ]τ1πὶ ἴῃ 4110 
Τλεὰς ἱπποσατιτ.ϑεόκλητος βωμὸς, τὰ ΥὈΪ Π οεις ᾿πΟσΑτι ΓΝ Ο- 
τις. ὃς ϑεύκλητον μέλαθρον, τὸ τοπιρίο. 

Θεοκλυτεῖν, Γλοῖμτι απ ἰγ ον οῖπηι ἰμιιο στα, εἰς ϑτοιὶ ὄηχαλεῖ τι ποι 
εἰ τὸ κλνω τὸ ἀκούω, αυΐα [Ὁ] ’σοῖ ἀἴσοτς [ΟἹ είσαητ κλύϑε μοι. ντ 
κλυϑί μοι αὐγυρότοξε. ΓΠ ατάτγομιις τη ΚΟπλ] ο ϑτοκλυτεῖν ἃ κυρέγον, 
Οὐυϊτίμιιτι πιο ςατονηατη αυϊτίτατε πιο ἡ  γἰτατ).» οἱϊ χετλιώ- 
ζεῖ ἡ ποτνια ὅτε! : ϑεοκλυτεῖν γοτὸ ἀςὰπι Πάξαι ἱπιρίογαγο., νοὶ 
ὰ ϑεὸν ὅγακαλ εἰ δι» οιμα ἐποίαπιατο ἐπ ἀἰ[οτϊτηΐης δ. ποῆιις ἐς 
τοπιροίτατο ἰοαιιοης, ἄσσαντες ἐποτν μωντο, ἐ ϑεοκλυ τοιιυ, εἶθ φιλτούτων 
ὕσσεμεμνήσκοντο, κίπο οτίαπι ϑεοκλυτο ύμνοι «ἰςινητιγ νατος ἔσιι ἀϊ- 
Ὀϊαῖ,υ θιι5 πιο Αἰ Ἰχιιοά ἔα νη] ίατο οἴ, χυ οἱ νοςοπὴ διι- 
ἄταητ ἀρὰ ΡΙ τις ἀα:πη,δ στα, 

Θεοκλυτησες, ως, ἡ, ̓οοτ ἐμ ρ]οτατίοοίοι ᾿μιοςατίο,, ἀρ ἃ 514. 
Φεύκλυτος, δια, ϑεύτιμος, 

, Θεομα χέω, μι ήσω. απ." κΘ) [)6 0 ΓΟΡΙΘ ΠΟΥ ΘΕΓΓ. 

ΟΕ 
Θεὐκμητος»ἁ Π6ο ἰαδογβειις,1. ἀἰπΐπιι5. 
Θεύκολ,ἰλσογο5.9ἱέρεια Ἡ ον ἢ. 
Θεοκρατία,ρά ΤοίςΡ ἢ, ἀἸςίτατ τορι δ] τς Τα ἀσοτιπι ἢ 
Θεόκρετος ἀτπ|πῸ ἸινἸςῖο εἰοέϊα5, ιοπγ , : 
Θεύκτιτ αγτοὶ 4115 πὰς ἀϊι ηῖτις. Ὁ Ἀὐος 
Θεόκτις- 9. ὁ κα ἃ Ὅ ςο σοῃᾷιτητιςγὰ Ὀςο σοη ἀϊτιις,. 
Θεολάβεια, ας. υ΄.ἰτΟ Ιἀλτας. 
Θεολαζὺς, ἐΘ-. ὁ καὶ ἡγεῖ Π)6ι19 απ {τ πισητεσι, 
Θεύλη πῆ Ὁ. δ καὶ ἡφπιιπῖης ἀξῆδτις, ἐν ϑείθυ, βαιά, ΔΡΡΊΔα 

δοϊρίοηροὼς ἔτι ὧν ϑεὐληπῆ]θο, ; 
Θερληψία, ας. Πληῖς αὐ βατι5. 
Θεδλογεῖον, ἐ»τὸ, ΓΟςτις ἤιρτα [πο ηα ἢ ἡ ἵπ 4 41) σθηίρςϊ 

Ῥοΐ εχ τ ίαττο, αὑτὸ 5. τῷ ϑεολογείς  ὄγτίθ- ὑεῦ τω σι 
ὕψει δ)ιφώνοντ αἱ 3. εοὴ, ὡς ζειξ κὶ οἱ αὐδὰ εὐὐτὸν ἐν ψυχος᾿ασὶ 

Θευλογέω, ἐς Ὀςο Ἰοηιιον ΙΝ αζαηζοπτιβ ἱη Οτᾶτ. ΑΟοῖΡ 
ΡΠ] ΟΡ ἰρὸ ςοπιμιοητατί. ΑἸ τοτοῖος ἐς πλιιπάο,} 
ἡ αιεῖς καὶ καῦϑῦσον ἐφικτὸν 3 εολογ ὧμῆν ταὶ πούτων συματαΐτων αἱ 

φον ἔχᾷ φύσεως κὶ ϑέσεως, κα; κινήσεω: οἱ ορρτοῖπάς ἀΐςοτς ἴρ 

δια ἴασπιν ἐς 115 οππη διι5 νηἰιογήτη ςοἸΠςζει5,υαπὶ 
τὶ ροτοίξ πιαχίεηὲ τποοϊουῖςα σοπηυπιοηταΐίοης, 
4ιαηαπη ἢτ συ ας ΠΟτι πατητα, τις, πτοτι5.9Ξ 
(ετοτο ἀς τοῦιις ἀτιτηἰς ἃς [ρεςι]ατὶ, τποοἱ οσὶ σὲ ον 
ἀϊίρατατς, Ὀἰοηγ ,ὠληϑώς ϑεολογρεώτες ἢ λησοιωῦ, γοτᾷ 
ἢο ἀπἤεγεητος. Α 110]; τὸ πιϑοὲ τρκαῖδὸς ϑεολεγεῖν ἀἰχῖτ, 1 
“ὐμῆνον, ΠΟΙ οφὶςὲ Ἔχρ] ἐσατιιπὶ ὃς ΑἸ [ρυτατιιπα. αὐ, 
ἡ ἀῤχέγονϑ- φύσις τοῖς ἔπεσι τῷ Οἱ αὐδου,ἱπα1τ ΡΙμτασς 

Θεολογία ας ἵς [ογπιο ἀς ΠΘ 9} ]ατὸ ἰοοιπάο ἀς ΚΒ ἐρυ δ] οι 
ἐἐπὶ {τατιιοαητ, θεολογίαν. συμζολικυο 4118 ὃς τελεςικη α 
ἀϊοεθατιινοῆας νοις Γιογαπις πεῖς ἐπι ρ] εἴτα σοπτιποθαι 
τετᾶτηι ροποραηξ φιλοσοφικίω. 1185 ἃς χϑιταγοητηκ 
᾽ν 15 ἀϊσοατιιγ: ρίαπιάτις ΡΒ] Οἱ ΟΡ Βΐσατη ἴῃ τῆι 
ἀϊιϊπατιιπι σοπηπηοπταγίοης νεγίατι σοϊπθγαητ, Ὀ1Ο 
τε κἡ πῶτο ἐγνοῆ σαὶ χρὴ τὸ δι ω ξἢ πίω “ ϑευλέγων 

ἀπόῤῥητον κὺ μυςικίω πίω) δ᾽ ἐμφαν γϑωριμιωτέραν, ὦ τἰωὶ υῇ 
αικίμὴ κὶ τελεςικία) τἰυ) ἢ) φιλ σοφον κὶ δστοδεικπικίώ,, ὦ 

Θεολυγικὴ ρτῖπηα ΕΠ ΟΙΌΡΗΙα αι; (ρεσυ!ατιιν τίν χωρισίωι 
ἀκένητον, ΑὙἸ τοῖο! το Μεταρ ιν ὃς ϑεολογικιὶ ὅθας ἡμὴ) 
Ῥταγα, Ατεορᾶσ. 

Θεολογικὸς, ΓΠ ΕΟ] ΟοΊςιι5, τ: ΤΠ εο] οσία οἱα Ρεγίτι Πςοἷορ 
ἀττιι594 111 ἀΠπ|1η4 τγαέτατ, Ν 4 7.1. τας. Ἢ 

Θεολο ρον δ, ΓΗ ΘΟ] οριισ, αὶ ἐς Π)εο ἀἐ ετῖτ. ᾿ 
Φεομὸμὴς εἰθ'. ὁ κα ἡ ἀσοτγαπι ᾿α  δέξιι Βιγοη 5.0.1 ὰ ἀϊὶς ΠΙΣ 

τα 5 ο  Ἐπτὶρὶά. ᾿ 
Θεόμαντις. γάτος, ΡΙατο ἴῃ Αροϊοσία ὥσα οἱ 9 εομαύτεις, 

σμωσεοΐ, ἢ 

Θεομαχία. ας." ,ἀςΟτΙΠῚ ΡΠ δ. ,. Ἢ 

Θεοκίφέχίθ-. 55). 60 τορι σηΔη5) 0 εἰ ΒοΙ]5.9εο κού χοι,οαπὶ 

διηδητοβοῆς ἰορίταγ ς.5.4 δι Α ρον. γ 
Θεομβνθος, ργο θεαόμν Θ- ἔς θεώοϊν8- ,αριιὰ Ηετοάου. ἐν 

εἰο χάεῇ. 
Θεομίκυία, ας. ἱ τα ἀϊπ!ηα, ᾿ 
Θεομητέω ως ἀτεῖηο ἐρίνῖτιι ἀσοτρδιπίηα (αρῖο ἀριιά Ηοί 
Θρομητις,ἀλἶπα ἰρίεη5. ἸΝΌΠΠ. κ᾽ πόϑενς ϑτόμητιν ἐμίω 

φωνίιλ Ι 
Θεύμντι, 5.11.1. εὐ φρονιγθεοξέλο, 
Θεομιμησία. ἰπιϊτατὶο Γ)οῖ.κὶ θεομέμοτος , ΑΥΦορᾶσ, " ᾿ 
Θεομισης, ἐζν, ὁ νὸ ἡ, Τὸ ἐπα} {π5: 61 ΟΡ ῬΟΠΙΤΙΙΓ θεοφιλὴς 

μρ θεοφιλὴς αὖ εἴη, ὁ ὃ θεουισής. Αὐ ΠξορἤΔη.ἴπ Δυιθ.ο)εὶ δὲ 
μισηὶς ἔφες, Ἐτ θεομίσης 4 εἴ, θεος ύγης. οἱ ΟὐΟτΟ Ια 
πλεῖ. ΑὙΠΟΡἢ. ϑεομασις, ὁ ὑπὸ ϑεοῦ μισούβρΘ-, ϑεομί 
μισών, δι, ᾿ 

Θεόμορφς, ΔἸ ἴτιι5 (οτος πη αἀορτηϑ. 
Θεομόρος, Ης γος, σώφρων, 
Θευξένια, τὰ, ξοίτιιπι [Ὁ] οπὴς οππιηΐππι ἀξοτιμτι, 
Θεόσσαις, ΠἸοἴτην Ματία νυ, ΒΓ πιατοῦ, ἃ Νοππ 
Θεοιαῦ άδοτει, ἀεὶ πἶτιις ἐπίζίτατα, θεοισβοφοοτα κύγια γ γος 

βεῖτα Ὠιοηγί, ' 
Θεοσειθὴς, Ρ᾽155Π 4.115. Π)εῸ Ῥάγςη5. ΙΝ οπη, 
Θεοπεμπέω, ἰ!πηΐπς ΕΗ οτ, ΕἸ εἰν ἢ. , 
Θεόπεμιπῆθ. ὁ κα ἡ, ὰ Τοο παλῖϊι5.9εὐπεμηῆθο κὶ ϑεόσοτος 

ΑὐἰΠιῖη Ετμῖς, ᾿ ᾿ 
Θευπλείσης , ἀτιίηι5 Ἀζτοττῆς Τ εις νοσατας ἃ ΡΠ οη - 

ἀο.ΡΟΠ ΠΧ νοτο ἴῃ ρτίπιο θεοπλάςας γΟσὰς ᾿ΔΟΙΘΩΝ 
τοσ ἀγαλμοτοποιοιὲ, ἀγαλιματου ρηρες, θευπιοις, ΠΟΥΠ, 

τοποιΐα τὺ ἀγαλματουργίαονὰ θεοποιντική. Ὧν. 

Θευτσνδυς δι. ἡ ἡ ἡ,ὰ ΠεῸ αἰβατιις,ἀϊαϊπαι ΡΒ ον Πά. ᾿ 
σὰ συφίης λόγος θ8ὶν ἀριςΘ-..ῬΔυ]015 ἰςοιμγῖλ «τἀ Τιπιο 
φηὴ ϑεόανδσιϑο τοῖα [ογιρτηγα ἀϊυϊπίτας Ἰηἤρίναταν, 

Θεοποιίω ὦ, Γλοιπὶ βαςῖο, ας! αη.. δ εοπονεῖν τέο κοιλίαν», 
ποιοιωῦ ἀἰεϊτιιν τὸ ἅγιον τνδύμα, δ ράτλτιις [ἀπέϊλιις ἀφο 
ἄεπι ἴῃ Οτϑτῖ, 

Θεοποινητικὴ, [ὰ}ρ, τέχνη ») 4Γ5 ἀςοτιπα ΔΑΡτιολιγὶχ 5.215 (0 ᾿ 

᾿ 



ΟΕ 
Ππιυ]αςτγα. ΡΟΙ ΠΧ ΠΌτο ργϊηιό. 
ὧν τι ἀςοϑ ἴοι ἀσογαπι Γρθμδε ἐοπῇςεοτς ρο- 

ἀγδν 
᾿ς ἀξοταπι ᾿ι γςατῖο » Ππλι πο Πγοτιιπι 1 Ποποτοπι 

1] εἰβέιο Ροὶ. 

δξροδ, (ει! ρτοτ, τατυιατίας, ἀεὶ Πξβοτ θεοποιὸς τέχνη. 
᾿ ἣν ̓ἄτος ἃς ἔπογα οἔπηρεις ΕἸ οἰπιις οἐχ Ρίατοης [τοι ἄς Γο- 
᾿ϑΐη ἤαε. 
᾿μεσὶς πγοϊο τατῖς αι! ἀαπὶ ρτα δ ἔστοπβ. θεοπρεπεστέρας φω- 

Ὁ πηαρὶς σΟΠΙΘηἴσητοΣ νος 655 Ναάζαηζ. ἴπ Οτατίοπο. 
μνησα, πτονγανν τὶς ποτ. "Π10 6. θευτορ; πέων οἰγορόύεις ) ἕχτα 

δὲ ξιτιγάννοῖ τα ἐχροηοη5. 
ἡ, οταςθ πα, μαντεία γμκαύτεῦ μοι» τοροφητευ β(ϑ:5 αὶ ϑεοώρο- 

α4.11π.4.α,δαιναοῖσι ϑευώρρπίας αἰαφαίνεις . 1ή εἴτ, ταὶ ἐν 

τείας, 
τ τὸν αυϊοϊπατῖο εχ Π6Ο 5 ογᾶσι]απι. 114. « εἰπὲ ϑεο- 

τι οἱωϑνα τὰ ς[ζν τὸ λογεον» τὸ ἐλ: ϑεων μαὐεϑυμαγὰ τὸ τοῖς θεοῖς 

“Ὡξέπον. 
νο δνατοςοίᾳςοτάο 5.411) αὐ ΟΥασα πππὶ πα ττίτιγ, οτάσιι- 
τοπηιτοτομούπο, φενφίτης. Οὐ]. ἐς μέγαρον χαλέστστι 

ἀ οὖ, ποπλίποιι ἀπ ηειπη ὃς νατοπι. το πὶ Ποτπὶ ἀς- 
Ἰσταιηπηατῖ, εἰς δέλφοις ἐπεμφϑυ θεοωρόπος πίκπωρ συγ- 

εἰς. Ῥιέτον Ἐ101) πεςοῆλτιιις δά σαρτάπάα ογασΐα 
ὃς εἰξ τα {{π|5. ΡΠ Θταγολιιις ἐπ Ἑαθῖο. ϑεοωρέποι ἐς δένφοις» 
Ἰρπο5 44 σοί ιϊςπάα Θγςιι]α παϊττιιητιτ. ἩΠσγοάος. ἔπος 

υόποις εἰς δελφοιὶ, ἴῃ ΠΕΡ Ο5 τα ἶς Ιερατος ογάςιι- 
(οἰτατησα, Ρ[ ατοῖη Βὶ ΟΠ. πέμψαντες ϑεοτσθποις, ΠλἸτῖςητο 5 
᾿ -. Πετγοάοτ.]. 1. 

1 ἀσατι ντάοτ τ σογηῖς Ατοορᾶρ. 
πὸ ἀϊειῖπα οἱ ὃ εἰα ὁαντασία 5111. ὃς ϑεύπ]ης,ϑεοσ τικὸς, ὃς 
ότιξες, ἀριά Ατεοραᾶρ. τῇ 
αιοά Βτὰ Πεο. Ἢ 
ἀϊαΐηα ἐπ|τἰτυιτο. 5 εἰν διδεσχαλία., κατχησις, δ 14, 

αἴτηα ἰσουχιις, Ὀαππαίςοη. ὁ τ θεολογίας ἑατώνυμος θεοῤῥήτ 
ἴι: 

Π.ο ἀϊέλιις5. ἀπ] ηλις. ΙΝ ΟΠ. 
τοῦ Ποὸ εχςείτιις, ἃς ἐπτραὶ 5 νἸγσι]α ἀτυϊπα.θε εσυτος, ΚΕ (- 

Ὑ1πΠπ ργοσποτ. ϑέορτον, κ᾿ β 6’ τεῖον.ἱητογρτ. δπὸ τὰ ϑεο κιγηϑέντα. 

ραν. τὸ δὲς γείρω, 
[Ὁ ο [αῆις ὅς ἥπιοης τν πάς ϑεόῤῥυτος ὄϊμέρος. 

᾿ ἤπν.9 .κ,.. τ ΡΥ Ὑτλι! νὰ ᾿ ͵ 
τιδοσαΐ νηὰ5 ἰἀέπι 16 ε(τοὐνλογυτὸς εἰς «δῦ αἰῶνας, ἀμί 

ΠΕ ΙπῸ ατιτο πα πτάντες τε θεοὶ πεῖσαί τε ϑέαγναι ἀπτηοηΐ ΠΠητ κὸ 
τ ἐκάϑωρτα. ΓΠΠΟΙΌΡΗΙ θεοιὲ , πατπῖπα ν]5 1 ΟρΙ πίοπε 

γάτα ἴητο Προ οὑπητιδεοῦ νοτὸ ἀρ ΡΟ ἢ ἀτίοης γμλ1Π ἴητοῖ- 

᾿ ὨΙ ΠῚ ΖΙΠΣ ΠΕΠΠΊΟΠ 7 Οαέτι5. ἔπι ΡΕΤΙΟ ὅς Ροτοῆδτε οἴα- 

αἰ τάν θητατ. ἃ 41Π|1η ᾿Μδογοῦδῖτ5 ἀοςατ. τ πὶ ν ΕΓῸ 

πὶ ΟΡ 0115. ἢϊς πιςπιογα ΠΡ τ18ν ΕΠ Ο 55 τὗδὲ ἢ πὰ ξυμξύχου 

δῆηςυλας, ὅσας τε αἱ ὅδης Ἔλα σσαδ' ὅσας οἱ οἱ » οἶμαι μὴ 
μας δ᾽ ἐννύοι, κα “τ αὖ ὠροσέχε νοι. Ἐν 1ηξτὰ, ὁ μὸ 

πιςσυλῆςς θεὸς αὐ' χί θεοὶ ὃ. ὁ ἡ ἤον.ς αιιο δὲ ἐπ ΟΡ το] δά 
ΠΗοπιογ. Οὐν.ζ,εχ γεγαηιιε (γ}]αρατὴ ν παπὶ ἔλεϊττα- 
τοῖσιν τε ῥέξειν, δες. θεὸς σεποτε φιοαιις Βασπλ  Π.ἱπιοηῖ- 

“0 ῦτο ργῖπιο ἐς Ἀςρθ]. τρρσευξφυΐν Ὁ’ τῇ θεώ ργεςσα- 

- 

ον ἀμίζῳ,14 οἴ, Ρ41115 Τοις ΒΠ1 ἀφα τπε φοπτιτηο} τα 
οί αὶ δεινὴ θεὸς παιλλαὲ φυτεύει σὴ μο» ΑὙΤΌ ΡΠ ΔΗ. 
ἀεὶ φυλαί Ἴων τ' ϑεοῦ, Ατεϊσὰ ταπηοὴ πιᾶίςι ΠἸΠτ1ΠῚ 

Ἰάοταγοντ ἀρρατοῖ οΧχ ἀϊέτο δε! ροηὶς ἀριιὰ 1μἀςττ.]. 
Περι οὐχηὶ 75 κἹ ϑεὸς ἐν αὐδρωποις ἱδου μῆμη σώζει αὐ αὐτοῖν 

πὶ ὃς πιισηοπ μοπα πἰθαις ἐπἤτινση οὐπῃ]α [οταατ. δίς. 
βοποῦῖς πηαίς] πὶ οἵο Ῥοτοῖξ . ντ πτ 5 ΡΥΙΠΟΙΡΊμ1)» 

ἰάδπὶ πιιπιοη οἴζιν Εἰ ροτῖτδ 8... ΓΟ στ Ν ἐπι: πᾶ 
ΟἸΠδεγογιιπι ργοσγολεϊοπο, [ἢ ἀπ] ηἰς Πἴτοτ 15. ιππιπα 

ἀπηῖςος Ποῖ, ποη ἀρροηΐτιτ ἀττὶσυ 5 οἵα τἄτιϊπι 
εἴξ,.41) οἴπ]5.Ατ φιοτὶες Πρηὶ βσατιτ ν ογα5 1Πς δὲ (ο- 
Ἐτηροῖ ἀγτὶςα 15. θεὸς, θεω τὸ εἶδος ὅμοι(θ.. ΠΟ πετ. 

Βιιάκιις 'π ορ το ]ς ροϊποτίοτίδιις. εἰ ϑεὺς ϑέλῃ» 
θεὸς ἢ διδῷ, Χεπορ ν. σευ πιῇ θεᾷ, ΞΟ Ρ μος]. ἔλιεη 

αὐ θεῴς ρτο ἀγιθῇ τύχῃ» Πεο θοῆς ἰαιαητο. Ατῖβο- 
ἀατις ἴῃ ἘρΗ Ο]15.» σίω τοῖς θεοῖς 9 ἄς ἀποῖδιις. 

ἐ5. θεὸς χπὸ μυχενῆς » νἱάς Ἐγαίπγ.ἴη Α(λρ. 9 ον" σε 
πάλτιις ΟἸγταρ.Το.ορε ἀϊιϊπαονίγραία ἀταϊπα.ὦ θεοὶ, 

Ἰςα ρα Ταιςΐαη, ὠτοι μοὶ τὰ θεὼ, ΑΛ τορι η.ν Οἱ τπιι- 
οπῆς Ἰοπιιτιιτ. ΡΗγγ ηἰς ἢ. ας πλα] οτος ΠΟ ΓΟ 5 1 
ὦ, θεοὶ ἀιιοάεοϊπη, [εχ ππᾶτο5 5 τουτί πὶ ξασπηῖπα: 

ππαρῖπος Καὶ οσηᾶ: αἀ ξοτιιπι αιιγατα: [πα ραητ: Ψαττο Π|- 
αὐρῷ τὸ ϑεῖν, Κλήμ. ἀλεξαν, ΕἼννοιαι ἢ ἡ μαρτηυΐύαι κι πτι-- 

ἀυϑείας, ἐλ ἐϑριαι ὡς αλυθωῖς γτὸ ὠροίνιον φυτὸν ἃ αἴτρωπον, ἐρα- 
μὰν διαίτης. χὴ εἴξεταίυσαν 1 γὴς γυίνοις πορφσειχάν αἸαπεῖστι- 

στ οἷ μῳ Σ ὄυϑεως ἐμφὶ ἘΠῚ ἐφανοῦ ϑέαν, ἐποιτώυδ,οι. κ᾽ ἐφ 

τεπες δ κότες. ΤΟ α ςέρων τος κινήσεις ᾿αϑεωυῖνοι, ἐδαύμασ αὐ 
Ξίασαν, ϑεοιὶ ἐκ πῇ ϑεῖν ὀνοι(οέταιτες «δ εἰσέρας ἡ ὠρε σκευὴ 
ν αἷς Τνδοὶ 5, σελίμϊω ὡς φρύγις 5 οἱ ἢ ἐμ γῆς φυομῆνων 

"᾿ - - ᾿ . " ε » . ͵“ 

ἄτα [λέτατιις. ΘΟ ρ Βοος. ἴπ ΑἸᾶςε 5ἰνλαὰ μ᾽ ἴδιος αλκίμα, ὦ 

ΘΕ 719 
δεεπόμέροι καρποιὲ, δυνω, ὃ στον, ὡς αἱ ϑίωυ οι, κὶ Διύγυ σον γτἧωὶ μπελον, 
ἧς ϑηζαγοιγτοροσηγορδυσαν,δςς, Θεὸς, ὐπὸ μηχανῆς, ἴῃ 505.» 4Ἶθιι5 
ἴῃ τοριις ρογρ]οχίδοβγατον ἔροηὶ Ἔχοσγίταν αἰ Ταῖς, 01 (ἰἰατοιτι 
Αἰογατ,δς ποσοτ!) αἰ Γἢ λ]τατοπὶ οχροάίατ, Ἐταῖτι. 41. Ομ πα 
Ῥοοτα ἴῃ ἴλαις πὰ πΟάιμη οΧ Ρ ἴσατιι αἰ Ποιΐοαι ἐποϊάιιεν αα 
ἀϊίηα τοπις ἴα σοι ρίιης ᾿ιηαπὶς ἐς τατὶ » ἴτάχας ᾿η4{- 
σης ἀφ αἰ ταιιοπι ἰΐζος σο προ μ οητοπΊ, ὃς σοητΓο ογ ας ἀἰ- 
τ ππφητο Π}. Εσος ἀριά Επιτὶρίάοην ἰη Οτοῖῖς : τεῖος ἠαπιμα- 
ταις σα ρ τὶς ἃ ΜΙ γ σοΠεῖς Ργορτοῦ πηατεῖσἸ ἀτιμτι. ἱπτογ σοῖς Ηο]ο- 
πᾶ σαυππη, ὃς οτρ πε {ποτ πα] ογ,ςαρῖς ΕἸ εἶτις Ἡογαῖο- 
ΠΟΙ) ΟσΟΙΡαῦ γέρίαμη σιπὶ Ὀν᾿Δάς ἃς ΕἸςέξτα ίογοσγς τ Μοπο- 
]αιις Δ πιΐπατο τυπιοσς ἀς υχοῖς ἱπτογἔοξ, σσυτγίτ, ντ ς 
γὶπάϊςεῖας ΟΥείτος οσο ας. πληἾτί ἴχιις Ῥοττεὶς γορία: ἀγπια- 
τιιϑγ ὃς ἐπ|πγυιέγιις βοἸΡιΙ5,πιϊηάτειν [ς τορ απ ἱποφη τυῖπι 5 δὲ 
ΕΠ τατὰ πρράσι γα ηι πἰ ΜοποΙδιις ἀοΠίτατ σςρτα ὁρριισηατίοης, 
ἀταᾳ; Δάξο ἱπηρεῖγος ΠΡ] ἃ Μγοοποὶς αὐ οἰιιτι οππουπ τίνας 115,8 
ςΟὨτγοιιου Πα ἴη τάῆτο Δηϊπιογη πὶ ϊης ἱπάς ταν χ ςοπιρο- 
αἱ ἰξαατίαιιε ροτογατιαρρατοῖ τάσις ΑΡΟ ΠΟ, 8ς στ σοπιρος 
ῖτρας ποάτπιπι ᾿ζιιπι (Ὁ τ: νος ἀττὶ ἤσίιιπι Ογατοῖς ἀἰςἴτιιγ 5. 
ἀπὸ μυχανῆ ς », 4114 ἄςτς ᾿πΠἀΔισοθάτιιγ ἴῃ ἰσοπαπὶ Πιήρεπίις ἐὰ 
ἄογο οχ αιιαάαμη πηαο ] Πᾶ:ῆ μυχανη Ὁ. ϑεοιὶ δείκνυσι, πἴρωας «ξὺ ἐν 
α{6..Ρ0].1.4. 

Θεύσσοτος δ κὶ ν9 ἃ Τλε0 ἄδτιις » Ατἱ ποτεῖος ργέπιο Ετμϊοογ. ἤλεγχον 
Ἀὴ πίω) δυδ' αμιονίαν ϑεοσόοτον ἐξ, ἩςΠοάιις, χείματα δ᾽ ἔχ, αὐπακτεὺ 
ϑείσσδοτα. 

Θεοσέζεια, ας, ἡ, Ρ᾽οτά 5, ΟΠ τις Ποἷ » το]! ρῖο. αὶ ϑεοσέξεια «τα! δαγωγικοεῖ 
δρὶ νὴ μιάϑησις ϑεοῦ ϑεραπείας κ᾽ παύδευσις εἰς δγπίνωσιν αἰληϑείας ἀγαγή 

τε ὑρϑὴ γωλείγουσαι εἰς ἐρανὸν, το ΑἸΘχ. ΠΌτο τ. 
Θεοσεζὴ ς΄. κ᾽ ὑ Ρ 5. γα] στο ἢις5, Ὁ οἱ σαΐτοτ, 
Θεοσεξιύς. οἱ ὸ, Χοη, 

Θεασεπῆίθ- α, ὁ κὶ δνν σΠ ΘΓ Ὁ 115, ἀ1πἴητις. Δ  ηἸτιΐς ἐπηέτι ἴπς. Ατί-- 
Πορ ινεφίᾷε γοές τοῃῖτγ])ϑεοσέπε ἴῶνα φωνήῆςον ποτα πάαπη νο 
ςοῖῃ διά "{{|. ᾿ 

Θεισέπωρ, ὁρος. οἱ οἰἶτοτ, ΕὰτΊρΡΙΖ, ϑεοσεζης, 
Θευσεχθρέοη εἰς 5εὸν ἔχθραγοάταπὶ τη Πουπα, ΑὙἸΠΠΟΡΗαη ἐπ Υ οἰρὶς» 

Ωὲ πέλις κὶ ϑεώρρν ϑεοσεχθρία. ᾿ 

Θεοσημεία ἀτι1 πατία, Ὁ οἱ ν ατιο  Π111ππ,}) πὰ ϑεοῦ μαντεία, 5.114, 
Θεοσκωυεῖν,ἄςο5 σοίετο, 
Θεοσεφία, ΓΕ  σο τ πα πα, Ατεοραρ. 
Θεόσοφίθ-.1 ἀπ! πὶς ροτγῖτι59 τμ ΘΟ  οςτι5. (ἀϊι παι 
Θεόωυτος ἃ ΠςΟ ἱπηρα{{{|5.. 4111 π|15.Ν ΟΠ Π. ϑεόστυτος φῶ . ἔγϑεθ., 
Θεος βὲς γῆ. ΝΑΖΔΠΖΘΠΙΙΣ ἴῃ Οτατζ. εἰς τὸ οἴ γιον πείρχα τε 3 ψανο)ήματὼ 

ὦ υἱῷ ἡ ἁγίας γῆς κὶ ϑεοςιιβοῦς ὑπολυέδεω ἡ οαἰ σοάπηδητα (Ό]ιιατ 411 
[ἀπέϊαπη ἃς ἀἰτπὶ τγαπυϊτὶς τογγατα σα ςατετιις οἵδ, 

Θεός Ἔρος. 1115. οἱ ἀπηλη 55 ΝΌΠΗ, 
Θεοςυγιὶς,ἐΘ-. δ κὸ ἡ ΠΟ ἱππ ἤι5 ὃς Ἐχοὔπιοντ ϑεοιισις, 
Θεὸς υγης γετγὸ νῖ ϑεομίσης. οὶ οἰΟτΟΓ ἸδατΝ οπη. αι]... Ε ΟΠ. 

5τος ὑγεις((Ὀτ] οἴτιιγ τάεηο ἐοτγγιρτὸ οὐπὶ οἰτοσηῆςχο ) ὕβρις 
ςαὶ, δίς. 1. 8ὲ ἐν ςυγάντας κὶ μισωώγπας, 

Θεοςσυγία, ας. ἡ, Ἰπηρίοταδ ἴση ρα Γτασρ ἀμ τη εἰσ 
Θέοσυλὴς οὁ. ἰΔοΥἸ] 6 6115, 
Θεοτέρατος,ε ὁ κς ",ὰ Το Ρτοάϊσ οί ργοδοίίςοβ, ἀροᾷ Ποπτεῖγι 

Ῥμαϊαγ. 
Θευτεραὴς ἐδ. »ὁ κα ἡ Π ΕΟ στατισ ΝΟΠΏ. 
Θεοτευκτονγὰ [60 ἔλέτιιη. 
Θεότος, ΠΟ ΡΓΟ ἄφησα ἀταϊηα, ἀϊϊαἰτας, ἀεἴτας» Κα βπιις ἐκ 

ΝΙαζαηζοη. 
Θευτίμητος)Υ πογδη δι» ἀΐτπο ἄοποτο δἰηςίοπάιις; νοὶ ἃ Ῥοο ἢσ 

ῃογατζι5. ὃ 
Θεοτύκί..κ, ὃς. ει Ὶ ΠῚ Ρατίθης, βαστᾶ: νιγρ 5 οριτβετοή, 

Θεοτοκος "6 γχἡ ἡ. Ἔχ 00 Π111}8. 
Θεοτυπία.ςοπξονπηατᾶο Ὀεὶ Ριιά. εχ Ατοοραρ. 
Θεδὴς ρτῸ ϑεοειδιη φοτε 1910 [157}}}155 ΠΩ 0 ἀςοΌρΡτΕΣ, ῬΙοην Γπ9 

ΡοεταΣ ϑεκδέες αἰδιρω πες ν πᾶς ϑεύδειαν ΡῬΊεῖας » τοϊσῖο δριινά 

Νίέοπη. δ ϑεπθέα κέντρῳ 9 10 ἘΡῚΡΓαΠΊση ΑΓ, {6 Π| ϑέμδης , ΕΧςςΪ- 
Ιεπς.οἴξοχ.. 

Θεκδόχ(θο, κ δ᾽ κα εἰ Ποτπὶ σαρ! Θης» Γ᾽ οήη. 
Θεόνϑυίδ-. 42.411 ἀϊυτπίτατοσα αἰΠπιξηῖτ, 

Θεύπολις, εως, ΤΆ ΦΟρο  ς.ἷ4 οἴ; Απείοο μία, δτερβαη. ἐς ντοῖδ, 

Θεύπολας ἡ μεγφτη ὁ ἕω πὐλις,ν τις οἷ Αντιοχείας μῷν ἃ σεισίιον ἀνομοίόϑνα 
Σπο Τωςινμανοῖ, 

Θεκργία,κὶ ϑειργικὴὰ ἑμείωσις «κ"ὶ ϑενργικὰ ὄππςέμη ἃ Ὀίοην 0 ἀϊεῖταγ 

ἡὶ ϑεοιὶ ἀπξργα ζουύη, 8 εἰ ργίαι νογὸ ἂρ ᾿ρίῸ ἀϊςειιπειιγ δοΓΠατοΓὶ9 

ποίτι ορογα το ἀλι1ΠΊγάτο εἰς ἐς Πα απτηΓον τοορεσοσσο 
τιιγα ἴορεϑ ὅς Πιρτὰ νπιὶ δῖα οὐϊτα. ΕἸῸς Ἰητογρτος τίω) μᾶμ 7... 
λαικὸ γεχφὶεὺ, ϑεολογίων ἡ Οςατάτη εἴϊς ἀϊοεϊτ:τίω 9 καινίαι, Θένργαανα 

Ργορτεγ με ορογα πιϊτασα όσα) Ῥίοπα. Ταιη η7 Βουγβῖα 
Ρτο Μαρία" ἔρεςῖς δ Αὐιριητίπο (παμτιγῖθτο το ἐς (ματος 

Ὁςεῖνοχ Ῥογρμντῖο Ε]ατοπίςο. οόδὰν 
Θειργὸεγοδ δα! τη ἴϑογβ ΟΡ ογάτεΓ. 
Θεοφαΐεια. ας. ἡ ὃς 

Θευφανειον. τὸ. ὃς ΠΥ : 
Θευφανίφι ας," ςοηἰροξτη5 Π εἰ ἀρ ρΡᾷβξοῃτϑ,8ε8 φανέρωσε: ΕΠ οτο οι" 

-᾿ 



720 ΘΒ. Ε 
ϑεοφανια τὰ, ἜΡῚ Ρ᾿υΔη1 Βα ἀδΣ ἴῃ ορΉ10]. τῇ ὑσεραία Τὰ) 9 εφυμίων 

ἐκ ὁ ἀγερικίας δα υἷς ἐπὰ;ελϑὼν, 8ις.Ρ οἰϊγιάτο τορο τι. ϑερῳ αὐια 
οἵ τ᾽ οι γηέ ϑλια η πανήγυρας χρας οὐ, 4.1 Οτατ. ςῚ ἀπά ἀρ- 
Ῥοτίτίο (οὰ πάτα ς ΟΠ ΟΠ ἰὸ ἰσπηῖτας. 

Θερφαὐτωρ, τς ] σις Ἡειν τ, 
Θεοφαντίζω,ν τὶ ἸΠΟΓΠΊαΪτα [οαιιοτ. 
Θεοφιλὴ «οἱ Θ'κδ κα δ 15 γαττα τα ἀφοτγιιπις 60 σγατι!5» Χοηορίιοη 

ἴῃ Ἀροϊορία δοογαῖ, ἐμοὶ δοκεῖ ϑεοφιλούῖς μοίρας τετοχυ)κένα!γ Ὠλὶ- 
Ἠϊ νιἀεῖαγ ἔσται ἀϊαϊ πηι οἰΐς (Οττίτησ. Ῥ]ατο ἰςοιμάο ἐς ἴὰλ ο- 

τ ]1ς. ὡς-ε ϑεοφιλέσερον αὐ τὸν ἐῃ) ἡ ὃ δίκαιον, ὃς το! Ἰατα.ν τς ΠΤ οῸ 
ματίον.Γἄθηι ᾿δ1 4, ἐδεὶς “σ᾽ αἰ οὐτων ἡ μαγομήνων ϑεοφιλϑὶς, πα} }1π|5 
ἀπαθητῖτπι νο ἢ ἐπ ποσιιπι Π6Ὸ οΠάγιισ) 60 ἀσςορτιι5. 

φοεύφιλίδ-γαπηγαις Τοῖς τις σγάτας [)6ο. 
Θεύφιν,ἀτεϊπΐτιι5. Η ἐπ ι ς τὰ Τ᾽ βοορσοπίδοοὗ γε υδὴ ἐκ 3 εὖφιν γὔυεῦ 

ϑυητοῖς ὄνειαρ » 4 αιι!ἀσ πὶ ἐχ Τ 60. ἔπ οττιι ἤιητ πχοστα αθιι5 
πλᾶρηαΣ ν ΤΊ ΠΠτατ]. Θ᾽ ὐφιν ἀταλαντος 9 εοῖς ἤσος, δ εοῖς ὁμοιθ., 
Θεόφοβ(.,.,ὁ ΡΊ.5 ΓΟ Πρῖο 5, ϑεοσεβης. 
Θεσφυρέομαιοπιπιῖης ἃ Γἤσταις ἔαπν. Η ογαο ταῖς ἐς 51 γ11Δ.Ὲ᾿ φέσιοι 3 

ἰδὲ νιωῦ ἐρμόδιορον βέλονται ὁρῶν, ὐν δια ϑεοφορρυ μέψης γυωυαμεὸς ἀλήτ 
ϑεια ἔβλεπε, Ἐτ ϑεοφορφυυΐνες γοσα ὈΔητ «ὅν ἐνϑουσιών τας. ἔλιματὶ - 
ςο5,κατοχέμοις κὶ κοιτεχομῆϑοις ὑπὸ πῇ ϑεού κι οξεςηκότας, ν οἱ ὑπὸ Τα 
δαιμόνων κραταμᾶμοις, 

Θευφήρητος ὁ κὶ ἢ γπτιπλΐης ἃ Ηατιις, ἀιπϊπίταῖς τάρτιις, ἃς ἀοᾶπι ἔς- 
τοπϑραριι Γιιοίδη «ἀἸοἴτιιγ οτίατη 9 εοφόρφς, 

Θερφορία ας, ἡ γα Πλτῖο πυιπλ 5, ἐνθουσιασιμός, ἴγρκα δ᾽ ἀυτέ ἐψύ χη, 
χαλεσῆς αγδῥμα τοι ϑεοφορίης. 

Θεοφόρος αὐλρον τ αἰαῖ πιι5. [γα πγαίςοπ, ο ἱερὸς εἐδτεν ἐσιίθ- βασίλειδ: τε 
χα γρηγδρει(θο»κὴ «ταξ ὁ “ἥδ 8 εοφόρων ποτέρων χορός δί ϑεοφόρχ ὁνυμα- 
τας πα κα 4115 ἀε[ιπιρτα ἀΠτοιι τη ἀϊτα ἤπητ. 
Θεοφορρφύ μῆν Θ-, ἔχπατῖςι5»ἀἸπῖπο (ΡΊγῖτιι ρ! θη. 
Θεοφραδὴς ἀἸα Π1]Πο ιππι5.ΑἸλχια πάο ρα Πτιὸ σα ρίτιτοντ ϑεορραδὲς 

μῦϑος , ἀριχά ἸΝΟΠΠΕΠῚ » (έγπιο ἀϊιῖπιις» ὃς ἃ Το ἀϊέζατιις ἴξιι 
ἀϊᾶιας. 

Θευφοχδύα, ας» ἡ Οπ ΠΙ τππὶ ἀϊΐπιιπνν οταςυπι ἀϊπιιηι Η εἰν οἷ. 
Θεοφοάδιμων,ογΘ. ὁ κκα ἡγὰ Τὴ ο ργοπιμηςίατιι5. ΝΟ ἢ. ΐ 
Θευφερσιων, το]! σ᾽ ογριεταϑ. 
Θεοφύλακτος, κἡ ἡγὰ Τ)ς0 [δττατιι 55 τ οἴ τη Τ)οἱ ταῖτο 
Θεόω, μιὥσω,α ανφι, ]ιαΠ ἀοἰ σον» ἀσιη ο[ἢςϊο, θεότητος μεταδίδω- 

μι. σου, ἐμὲ 5 ερὶ δια τῷ βαπῆίσικατος, πὶς Γλοιπὴ ἕαςῖτ αἰρεγρίης 
Ιαιιαοτὶ ΙΝ αΖοῖπ Οτας. 

Θεοάπηνα, ἡς ἧς «ἃς 
Θεοκ σανὶς γί δος. ἡ γα πο 114. Α Ρράδη, παλλάλευϑ εἴ στε ἀυτ 9 εοἰζπαινα 5 ηφὴ 

ἀπελδυρωϑεῖσα, Ἀῷ [ἰδ εττα. 
Θεραπεία, ας ἡ Ουτι15.Ο  Ὀγιια τ αὐπιοάο]α. ΟΡ ς ΖΕ ΜΙ πη οαγας οιι- 
τατὶοοίπατιον πο ἐς} Ἰπ᾿πιοητιιη»ς ΠΠἴτῖο (Ἰσοτ, Γοπιρήα- 
τίου δουίθοη, [αγσ. Μάγος !]ο Ἐπιρ Ιτοτῃ φοσητατι 5» αΠγ1}1α. 
ψΑ115.14 εν. αΠροϊαον ας παῖ πὶ οτὶ). ]ρίαπ, Πν ἤι5 πιϊα τογ!) 
ἢτ Ιορατιις. ΑὙΠΠ 4 τηππάο 8 εν ϑύυσίαι καὶ ἡρώων ϑεραπεῖα. ϑὸ- 
εὐπεία ϑέων, ῬΊατο ἀς Ἰερτρ. αὐλίπὰ ϑεραπεία, ἁαϊτοιις σοχπῖταῖ!5. 
Βιιάατις ἴῃ ΟρΡΊβ οΠ15 ροΙτοτῖου!. 4 οἴϊ,απκολεδία, ἐν ϑεραπείᾳ ἔς 
χωφοθίογιιο, ΟἹ ον Ποϊο [ὃ τγαέξο, Τ λιιογ ἀἰ4, 9 εθαπείαν ποιοῦ- 
μὰ τούτου. ἰεἶτις στατίοης ντοῦ. Οαΐοπιις [το [δοι 4 αὐ 
Οἰαυςοη. ϑεραπείαε τις ᾿νεγοιίσηνντ θυσία, ἀφοτιπὶ, Ατητο- 
το]. πἰϑὲ κόσμιε  ο(Ἐ ἴσοι σα ταῖς 46 ἀγυογίθιις ὃς ᾿ογθις ἀϊέλιις 
Ῥτο Οπτηΐ οἰγα ηι1α: 1115 ἱπιροπάιταγ αραα ΤΉςΟΡΠν τ κόσρι- 
σῖς 9 τοικὴγ σ᾿ χρετοιν 5111 ΟἿ ῬΟΠῚΣ εἰϑεεοαπευσίδυ 5 γτ αι α1Π ἀἰςὶτ τὲ 

νρ γὸ ϑεοαπεία τοὸ ὃ ἐϑεραπευσια μεταβάλλει. 

Θέραπε;» ἔα πη. Π τ ον πη ἢ τ! »ϑεράποντες ἢ ἘΡΊστατηπηατ, ἰδ ἀοπὶ 
ϑέρᾳπα, ΑἸ Πἰ[γιππι,ἃ πομαϊ πατίιο ϑέραψ ρτὸ Θεράπων Διτθοῦ 
Ἡείν ει. ; 

Θε ράπευ μα ατοςο τὺ στἾτ1} ὃ 4110 ΘΠ ΟΓΘΙΊΠΓ ἃς σοπΟΙ Πα πυῖιῖ. ϑερώ- 
πευμαγοτίατη ΠρηΙΗςατ, Ια {το ἃ [ἀπανήϊτιπι ργοροηΐτιγ. ]ατατ. 
Ἰηϊτίο [16.(ς ραγ, δύσκολον δὲ αγαλαμῷαϑει ϑεραπέυμα καὶ χαλεπὸν 
καὶ φιλοσοφία τίμὶ « δυχεσ χίαν,ἱᾷ ςντο πὶ [ἀπάται ἀἸ ΕΠ οι οτη, 

Θεραπευσία, ας, ἡ ΟἸΓΔ 7 ΠΡ Ισατί ο»ϑεραπεία, ἑκετεία, 
Θεραπεύσιμος.α.6. ΓΔΑ Ὀ1}}15, ες ἀ] Δ] 15. 
Θεραπευτέον, ν ΟΠΟΙαΓὶ ὁροστοτι Χο. ϑεραπέυτέον ἕὸ ϑεόις, [τὸπὶ τίω 

γίώ ϑεεραπευτέονςτοτγα σο]ςπάα οἴ, 
Θεαπεὺ τοὺς. οτ᾽ ὁ, ἴοι ϑεράπευ τὴρ, ΠΥ} 1 ΠΟΥ ΟΠ το. Ὁ] 16 Π5 5 ΟΠ ΓΑΤΟΥ. 

ἰατρὸς, ἘΤΟΙγ ἢ ῬΙατο στὸ ρσῖπιο ἀς Βερυδ τοα, ἰατροὺς δ ἠφ- 
μνόντων ϑεουπτυτής. ὃς ἰἰ το (δειιηἀό. ἀλθ. “0 «οὶ τὸ σώυᾳ 8:- 

φατευ πἰς οἱ εἰς, ἀεα  αΠΠράτοτιο ξ οτίαπι σαρταάτοτ ὃς [ο] Ἰηἴτοῦ 
Οἰςοι. ϑεουπευτήρας ὑατηρέσας, ΓΑ ΠῚ ΠῸΓῸ 5 ἔα πη 8 ητα 5) ΕΠ ατάτς τὶ 
1ῃ Γγοιιτσ. δ .14, αἶα ὑερων τροῖς αμῆοις, ϑεοαπεῦταὶ οτΊΔττι καὶ «ἐς 
σκηταὶ ἀἸ ἐπ ἤνας ΠῚ ρυῖταΐ πιουαοαὶ : ὃς ϑέραπευ τίδες νἸγρίμος 
«τῇ ἐν ἐγν εἶα διαΐγουσαι καὶ ἀσκήτριώ. ὈἸν1 0. ΡΑΠ]. ΙοτιπῚ ἰοσεις ἴο 
1ἰτατγίιις ἃς [εσο τας αἀ νογαΣ ΡΒ] οἰορ μα: ςοπιπιοητάτι πο πα 
ἃς ἐχεγοϊτατίοποιτι ἀϊξιι5,,ἀσγκητοίρκον, Φ οφν τις ριον σεμνεῖον, καὶ (ιο 
νας" ἤριον, κε ἀγνδυτήρίον, 

Θευραπευτικὸς, ΟἐΠςῖο ι5. ΟΕ οἰῖς αἰτος ΠδῚ σοης Π14η5. ῬΊατο ἐρ . 
4.δυκεῖς πισὶν ἐνδεεςέρως ἢ ρρσν' κοντοςυθεραπευτικὲς ἐξ). 1 011 πὶ 

νἱἀοτῖς ποθὴ (τὶς οξβςϊοίις ἀταις ἀθα 1Π1ς οἵς, ϑεραπευτικὸς 
πῈ σλήδοις αὐ πχμ τιτυιφίηςπὶ ἀςαια!σοηάαϊῃ 9 ὃς ἀςαιοτοηάαιῃ 

Θεράπευτος ἴλη 1115. της πσα1}1ς, 
Θεερέπευ τρὶς. ἰδὸς. ἱΟΌΪΥΙΧ (ἸσΟΓΟΙΏΪ. 
Θερπεύω, μ. δῦσα, ϑύχοι, ἱςταϊο οἱ ονοπλεγεοσ 9 ἀοἰληϊ 

ΘΟΕ 
ἀΡ᾿Ὲ} ϑεραπευτικὸς τ ρύπος) ΟΠ Γα Πα] πλοά τις 5 οἃ πιοάς 
αι οὐ ατίοηξ ἀϑῖτυ 10 1.1.7.1τξ θεραπεὺ τικὸςουτᾶς, ΟΝ, 
Βιαδς.ϑεραπευτικὸς κώμων» χηαοιίας συγαυιαϊ γ ἐπι Παδοι 
ϑερᾳπευτικη μέϑοφος. ιιάσρι5 1η απ άςέν, ϑεραπευτικῆ, 
ξιοςοτροτγῖβ παδίτιιίο σατατίοης 1πάἸσεης, Ατηζτοτοὶ, ἴῃ 
8ε κωὺ ἐνιπι θεῷ τωὴ. Τϊοίσοτίος "στο σιατι οαπευτικίκυ ΚΑΤΑ τοῦτ αγώγυ 2 τοϊςοτιαᾶςς ἰδτο 4 1 

εἰοηάᾳ' πηραϊοίης τατοποηι ἀοςοτο. Νίδγος]], πηεάϊςα ν 
τατί οΠ 61 ΟΧΡΟΠΟΙ Θ2λ 110}}, ϑερυπευτικιὶ διυύαμες 9 γὶς ΓΘΙης 

ὈΙ]1ς, ιδογοῦ.}.ν τ. ὃς ἱντατος]. Εταρ τῖςιι5. 
Ψ». 

| ἢ 
πη τῖθ9ν Ὁ] Οὐ Ὁ 1111 559Γ[εὶὶ ἐμλ ΠΠὸ ἂς ἔοτιςο τη φίςοσ ρα 
οἰΞοτοιηοάϊο δὲ τοπιοάϊονοδου ομΐο Παγρο, ]ογοα πιοὶ 
ςοἾ]ο Ἐπιρ. Τουτα}}.Α ςοιιίατ, ΧΌΠΟΡΗ. φανερὸς εἴ ϑεραπεύι 
ϑεοιὲ, 14 οἰτοάεος οίογιαίς σοηίτατιἀοιπ, ἔνιοι δένδρα πεὶ 
ϑεραπεύειν πῇ καρποῦ ἕνεκεν. ἀγθοτος σο]οτς,ϑεραπεύω ἣ δε 
ΑὐΠορΒαπο5.ϑερα πεύω πίω γίιῦ. Χ ἜΠΟΡΒΟΙ. ϑεραπευ, 
ἀσπι. τἰυὶ ἐμζω ἡ δονίω) ϑερα πεύω,Ἰπἀτσεο της; γνΟΪῈΡ 
ϑεραπεύω κυυΐας, ΓΟ σα Ο 51) «ἂν ἵωποις, ΑἸ] Οϑυ 1 ἀ 6 ΠῚ 
τὸ ναυτικὸν. ΓΕ ΠῚ ΠΔΠΓΙ ΓΑ ΠῚ ΓΠΓΟ 5 Ἵ πον ἀ1 4. ϑεραπε 
ψίαν, αἰ ρὶοϊοποπι ο Ι ας το ΠΠΠπῸΡΊ ατάτομιις ἱπ᾿ 
ϑεραπεύ ει φυτουργὸς, οτ 45 σΟἶ τς ρ᾽αητάτοτ 9 ΝάΖδηΖο 
χρήμασι τας παλλακίδας . ῬοΠ ΠἸσος ἀοηῖ5 ΔξΗςοῖς » ΕΙατα 
ὙΠομλΠτοςΪ. ϑεραπευεσι κόμίμ φαϊνεὗτι χε αδ ΟΡΟ Γᾶ 
ςοπια πἰτίἀα νἹ ἀφατατ,  ] τατον 1. Γγ οιιρ ὁ ϑέραπ 
δας, Ῥεάε5 ἰιοτγαῖςςαρ.19.1.2.Ά ἐρ. ἐϑερώπευσεν ςκεῖνον ; 
δόσει, Τ Πιιον ἀ14.}}Ππ|πὶ ροοιιηῖα Πρ ογα  ρ τοί φαμτα 
[εσυάο ἀς ΚΟΡΙΡΙ1ς. θεραπεύειν ἐὺ ϑεοιὲ κἰ “7 αὐϑρι 
λητενῖ. Πἱ σου οἸΠατο, ϑεραπεν εἶν ταὶ θυ ρας ΤΙ αὐ χόντι 
εἵἴϊε δά Πἰπιρη τηα οὶ γάτα. ντ (αἰ τατογος ὃς ἀρΡ 
ἼΚ η.1.8.Ρα: ἃ. οἱ ϑεραπευοντες ἴδτιι, ΤΆνοΥ ἃ. ΟΠ Ἰτητοϑ, 1 
υζωυ λόγων χευστων ϑερωπευόμῆν 9. Γ᾿ τιτατ. αἰθὶ ἰεῤγησίας, ἢ 
τἰομῖ.στιγατιις)ο πη ἐπ 4ατι15. τεὶ ἐνεςηκότει θεραπεύειν, ἴῃ 
πΊΑ ΠἸϑ( ἀμ ιτ)πιο ον 1» Ατποηασογας ἰη ΑΡΟΪορία. 

Θεραπυΐης το ϑεραπεία οσμ ἰΓατι89(Ὁγιἴτῖα, Ε οσοο αὐ 
ῬΙΡῖΕΓ [ἀσγυυτῖσ. ϑεραπυΐακ, ταί βωμολοχίας, 

Θερρπὶς.ἱδὸς. ΟΠ] ετιχ. (Ἰςσογ. π᾿ 
Θερρίσεναν το ϑεοάπαιγα, ΑΡΟΙ] Β μοί, Ἧ 
Θερεέπναι αὐλεύγες τα ϑι μοί. Εοίγ οἰ. "νὴ 
Θεράπνν.»"ςγ" 2] οςτις ̓ ῃ Γαςοάσυποπὸ 7 Ηοΐςπί οἰ ξατα 

Ηἴΐης ὙΠογαρπαὶ ἔγατγεσ, αἴτον ὃς ΡΟ] τχ. 
Θερβπνίδιον, κο τὸν Ὡ 1 Π]ΔΌ ΓῸ ϑεραπαινίδιον. , 

Θερῴπων. ἐντίΘ-, ὃς ϑέραψ ατος» δ ογαιιδ»ξατη 1 ι5,11144,. 

αξιίϑ-, ὈεΠΠςοί. 
Θεεκφ εἰν, ἤπιε ϑεοχφὶν, νοχ ΠῸΟΡτγατα ιατη Ὀταοὶ ΒΡ] 

τογριοῖος γουϊὨι σιιητο 1. 1Ἰῴο 14, ντ ΗΙςγοηγ. ΟΧ 
17. πιά. 

Θέρεια,αε ἡ [255 το ΠΊρι15 ἀ π2τ1591 1.1. Ὁ] , ϑερηΐη ΡΤ 
Ρυ Ἡοτο, υϊίαπη Οταπιπιατῖοὶ τα ἃ ϑέρω ἀθάϊιο 
λεία ἃ ϑείλλω Βιι4, τλξτιςη ϑερεία [οττδ τ» πα: Γοτῖρα 
ςουηθάϊογ γε η πος ϑερεία (Βαϊ. ὥρα, Βιιά, εχ 
ς.Ἰπῖτίο αὐχουΐδης τ ϑερείας» ὃς εχ οοὔςπὶ ϑεωρρειώτες ὅπι 
σὰ Τὶ ϑερείαν ἀιαρακτον εἰς τέλ Ὁ. γῆν! ὦτοῃ τῴ φιλίππῳ, 

Θεράπαυμα οτιᾶτη πη! ρατοῖ ηποα [ἀπαπάϊεπι ΡΓΟΡΟΠΙ 
Ἰαῖτῖο Πδ,ἀς δατι δύσκολον μ᾿ αἰαλαμζανει ϑεραπευ 

αὶ φιλοσοφία τίν) ανγεχ ἐν νυ οι ἴαπατιι ἀἸ ΠΟ] 6π|, 
Θερειλεχϑςγε θ-» δ καἰ δρναλθτο [πς»Ρ]αταπὶ ἐρὶτπετοη 7 4 

᾿ςέϊυνη ργαοητις,α ρα Ν Ισαπά, ὰ σαϊι5 ν ΠΡ Υ, 
Ῥατὶ ροτοῖονο! οχ σατο ΓΟ] τς αἴτατε ᾿οέτας Πεγπίῦ 
Θέρεϑ. .59 ὁ, Πτιπι5. 
Θερδί τατος βογαι {} Πυτῖι5. Α τατιισ έν ϑτε μὸν ελίοιο ϑερεί ται 

λό, ϑοι. 1] αι άοιη [ΟΠ ς αὐ ἀφ ητι Ππππι οὐ τ [5 γλ.Θεριδ 
ἄει ἴῃ ΤΠοτίαςῖς. Ηἶτοι ὅτ᾽ ἡελίσιο ϑερειτείτη ἡφ'αται ἀκπίρ 
ΠαοΠ πιὰ ἐϊο 5, ΡΙΐη. ῳ 

Θέρετρονγαρι] ΕΠ βροοταάτοπηον οἱ γτ 4] ἰοριιης ϑέντεν 
{πππια: μα οἰτατίοη! Δοςοῖι πιο 155 τόπος ἐνδιατρίβειν 
δειδ-, Οαΐοη, ὃ ᾿ 

Θερέγανον, το, μέρος πὶ εἱ με ξηι,οἱ ὃ. τίου) ἁμαξαν τίν) ἄγρυσα 

γον τάφαν αἷς οἱϊς. ΕἸ ον ἢ τὸ ὅδ Τ᾽ αἷμαξών «᾿ῴπλι) 
“ἦσ ἀσταχύων αϑοακομιδι γιγόυδυον, 

Θεραξαχύων; ἔναμχᾳ κείρεινοηοτοτο σγιθηγας {ρἰςαθΡ μι, η 
Θερεα, αἰϑρίας αἴτια {ΟΣ ει ταϑ 9 1ο ίς.1.5. ' 
φερίζω, μιίσω, ποίας Αςςαίατείατοπι τγαφαςονίγαθο φἰπάτοη ἶ 

το, πγοῖΐεπι ξιοῖο, Ασ ορ σῇ οἷα Δομαγποηί, ἀϊχιτομθδς ᾿ 

ϑερίδ δ ιν, αὐτὶ αὦ θερίζειν, Ξαϊά, τὸ ϑέροις πον διείγω, διαῆρὶε 
κα εἰλοώ, Η-ςἰν οι, ᾿ 

Θερεκὸς ὁ. [τἰιπ159Ππς ΠΟτῖτι5, (ἢ 
Θερεὸς, αἰ τ11554 11 οἰΕ τη το ρΟτα αὐππο, (ΟΠ τίαἱ! : 

ξιναὶ ἀνατολαὶ, Ατὶξοτ.ἰ Οττας (Ο ΠπἸτα 165. ᾿ 
Θεεισμὸς. οὐδ, της ΠΠ5. Μϑαττἢ.ςαρ.9.Ο᾽ υδὸ ϑερισμὸς πολιὰ οἱ 
ολΐγοι τ ΟΠΊς τη ]τα. ἘΠῚ ϑέρος, Αι (ςΠϊπ. 

Θερις ριον, το ία ΙΧ, πις ἤ οΥ]4,},1.Β. 66.6.13. 

τῇ 

ἣι 

᾿ 



ΘΟΕ 
ἡ πιο Ποία σατῖα5 Οἷς, ἐσεπιΐηα νογὸ ἀἰοίτηγ ἂθ Ατὶ- 
εὐὐῇ ϑερίσθια 5 Οἰοσλπτοῦ διιτοηῦ Ογτὶ]. αὐχές 9 αατον 

. ἦν εἰϑρώπων ϑερις ἰωὺ, 
ιπὶ ἢ ἰοίτεγ ϑοηιις αιιοάίαπι ῬΑ! πιὶ φιαῇ ἀο- 
ἴς.1.1.ο8. 

ἀς πιο Π|}5. : , 
ον. τ] τὸ, ἃς ξέρετρον, κ τὸν ο[τ]ς Πα δ. 1}1ς ὃς αἴτια, γοπίπιοη- 
Ὑπιο ΠΟΥί 5. ϑερενὸν ἱρχα τιον, 1. 

ΤΕΟΡΥ ἱιφ τίου ντ χείειας-ρονγχάμερανόν, Ὑ ΠοΓῚ [ἔγιυπὶ γοί- 
πιοίϊο 5. ἰ πα ττιιπιςν οἰἘ)ς ἢν θογηα ἀρστῖςο!ς, Βυά, 

ῬΠτροίν. ϑέριςοα πο5 μΟὐΓαπιις ἀρρο Πατο ρα] ]ΠἸο]4. αῖθιις 
δΠπτὰ τας ἢ ουςοςα, ἃς ποάϊο αἰτοα, Αταθὶα: ἃς Μεἰοροτα- 
ρογίτπτατ ας πιϊηϑταΐ οο φιιὸ εἰ ἐν ϑέρει, εἴτ, αἥατο ἃς 

υ τρότὰ Ῥγοτοσαῃῖ ἔκαμα Πα τ πτῃτος Ηϊογοῦγπι. τὰ 

ς ϑέρμηγςαϊοτ. ΜΙ μα 4.: πϑρθο τι γέροντι ϑέρμιᾳ α΄ ἐπέ- 
Ἰτοπι σευρετὸξ, [οὐ τίδ τ Το οἰχ ποις ϑερμωλὴ φιοηϊις 
ἃς [ςδτῖπι Πποπιῆςανο αηποτάτιμτι οἱϊ αν οι Ηεΐ, 
ἐδειαγξικεχφρία. Ῥ 

Ὡςαὶ οἰσουϊαςοδὶ 2. ϑερμαίνεθθε κὶ χορ τείζειϑνε. σαΐεἰοἷτςο. 

Ἰεξαέτις. 
γκαγοαὶςοϊ εχ οαὶ ξιοϊο ξοιιθο, ϑτέλασσω, χλια,- 

ὑκεναι σιν ἐλπίσι ὅπ καίγεάϑει, )ο ναπα ξοιιογὶ, ἀἰχὶς 50- 
Ἰασοοίπαν:}1 πποταρ μι. ἀἰχ τ γτ.]. 4υντοηάτηπι ἀπηιῖς 

τοηζ Γατι15. 
τἰπιισι ἵνα αὐὸ τὸ ὕδωρ ϑερι,αΐγεται, ϑερμαυςρὶς ἴςιι 9ερ- 
ἸἼςΩΡΟΠ ΙΧ ἴῃ το, 

ἰιοπιιποἰ Ὁ 65. ἐιλη 
ὑκαισία, α  ΕξΑ ξξιι5. δὲ ΟΧοα] ξαξτϊο ΓΙΊη. σα ΠΠ {ἴτας οχὅ- 

τ ϑερμαντικη δωῤαμες νὴ Οχοα αέζουια., εἰς Ρ] η. 
ΤᾺ ΜΣ φυσούςι δ᾽ ἐχ αὶ ϑεριιότως κίνησις, αὐλ ναὶ ϑέρμανσες, 
ἰν.. 2 ϑερμασία ὑπ» βο) ὴ τ, ϑερμιότητος ὥστε ποιεῖ «δὲ τν- 

τονὶπι Παθοης5 ςαἰ οἰ μοϊοηάϊ, οχοα! λέζοτίας ΡΙΙπο, 
χαὶ διω «μεις ἐπ ς ἀἰςαπιεητα οχοαϊ οαἐζοτῖα, Π1ο 

53. 

ἰοτιν ἰ4ε ϑέρμανσις, 
ΕἾ ϑερμαυςτροὶ, Πα πη 115» Γογηαχ. Αἰ ΠἸτηα ἢ. ϑερμαυςρω τε 
ὑφ᾽ ἠφαϊσοιο πσυρα)η:. 

ἡ σεις (ται ομῖς νεμοπιοητὶς ὃς Ργαοῖριια: ἃ σ!]1- 
ποάάατη αἰ!τί βου πι σάποτο Ππ|1}ς. ΡΟ] ΠΧ ἴῃ 4. 

ἢ τ ϑερχαςρίσες, ἔγτονα ὀἐρχήματα. ὃς τἀ οτη ψιοά ϑερμαν- 

υυςπὶς ΠΟΘΙ ῬΓΟ ϑερμαςπὶς αἰςίτιτ, ϑερμαυςρὶς τις  Πὰ 

᾿ΠΙΙΓΏΕΓΑΤΙΓ ἰπτοῦ θοχ σεῖς μανιώδεις, αρτᾷ ΕἸΠῈ, ΓοΓῚ δ. 
ταί ἀἸΡ το πσο ὃς ϑερμκαυς ρέζω ἀρπἃ οαπάςπι Ἐπὶ 
τ|ὰ «᾽ααυδσας εἰς ὑψ Ὁ. τρὶ πὸ κατενεχθίωναι ὅπη γιῶ 
πολλεις τοῖς ποσὶν ποιωῖ τι [αἰτατί οἷς σοπιι5 1ξ οἵς 
{τ σοὐ αὉ Ἡοτα.Οὐν [ἴ.9.το 61) ριιοτὶ (αἰταῖτς ἀ1-- 

Ἰογιδῖς, ντ ϑερμαυςρίζειν {πὸ χη αἰτιι πη ἜΧΊ Πα 5. δὲ 
Ἢ τογγαττι (οξογατῖς ροίος ὥρριιις αἰτογπαητοπι σο- 

᾿ς ἐς (αἶτοτ. τῦτο νει ὁ ἡμέτερος λόγος διεξείοχεται πτ- 

ἐρίζειν αὐ γέρανον ὁρχ εἰ ἄσω :ν τἀστιις αἰιτοῖτι ἢὸς (αἰτα- 
ς ἃ νΟΠοπποητία ἃς σοῃοϊτατίοπο ποπΊθη τταχίδο: 
᾿ 11Ὸ ϑερεαςρὶς ὄρχησις ἐγ τον Ὁ. κα διάπυρος τώχοις ἐ- 

- 

ζω, αἸςὶ ν! ἀετιιγ Ρτο ϑερκαί ων πάε ἀριά ΝΙς.Α- 
ποι. ἠὲ πίϑε φλογιὴ ϑαλψας κυτος, αἹὲν ἐναλϑῆ Αὐέρα 

Τα! οξας ας, οι οΔ5.3έρμανον,γτ ἴσο «ἀςοϊαγας, 

ΕΧΡ. ϑέρμι. 
ὦ κιχλιδιῖν νοσαδ τα ςοπιῖςα. ἐδυπειϑεῖν κὶ σρυφόν {- 

ἀἰιτἢς, ΡΟ Παςς τη δ ἀπές Γοτίᾷπ ἀιιτοπι Βα τι5 νογδὶ 
παραὶ Ὁ 4 αι] σα ἀϊς ντογεπτιιτ, 4ο] ἑσατίοτας 

πτιγον πὰς ἀρια Ατμοπιςμιθαιις σοη πη ρΊιητιι στὰ 
σπύτας ὁρών 4110 σσαταλ- δὲ ἱρ πιπι ργο ἐς] Ἰςατᾶ 

Ἴλτη ν]τα πὶ ἄεσοτο ἀςοΙρΡΙῚ τγαά ἔτι. 
"δ οτεπι Υἱγσίπα! ἐπΊηιις νεγεσμηϊατη. κ ἢ ὅπεκφ- 

τὸ τοῦ τροσαασῳ ἤτοι ὃ ἐρυϑ'ρότηταςν οσδαῖτ Κ᾿ (ον ]ὰς 
Ὑ ΘΙ τασπιοη. ἐκ δ], ἐΐπληζέ μου π αὐ ϑεμερῶπιν αὐδῶ, 

τς Τ ΠιοΥ ἀ.11.2..ρωτον εὐ τὶ κεφαλῆς ϑέρμα; ἐ- 

εἰλ μι ἐφυϑή ματα ̓ ἡ φλόγασις ἐλάμζαιε νεΠοπΊοπ- 
5. ἃς τυ σοτος οσ!οσιμτι, ἴτοπὶ ἔς γῖς ποις 9: - 

ἴγ οἢ. 
Δ» ΟΑΠΠἄτιπι {ΓΟ Ππιπὶ ΡΟ] εῖα πὸ :ἰαἰστιμπι 9 ΘΑ ξα ἴῃ 
πα. νας ἴῃ ἀοίοτιρτίοπο τοπαρ]} ΒΟ] οπιοηΐβ » ΡΓῸ 
ΠΕ ΓΑ ἰοσέτιτγ ποη ἰςπηεὶ. 

{πος σα 1141. Πππ| ἀτος, ας, αι ζοτι 
ΕΓ ΠΟ Θερμαγαι»αῖς ΡΏγγ πΙς ἢ. 
σγέων δείξατε θΔης ἴδιι ἤρίγα 5 εἰν οἢ.ν επτὶ ποιῶ 

611 σα 1 614π| Δα τάπὶ ἄατ. 9 
δ. ἀατεῖχ ςα! ἀπιντ αριιά Ματτιαί, Ἐτί οἰ άα πὸ ἀς- 

ογῖς σα] ἀα ρετοητί. ῃ 
πιοάοη Βιμῖ155».1 πις μων ἀϊοίτατ τοῖο ΡΓα- 

ΘΙΈ “δα 
τάτοδο ἴῃ ΤΒείδο. 

Θερμολυσία ἡ σα  Ἰἀτατι [Δα στ τιΠι. 
Θερμολασρῶ, ςαἸάα ΡΟ ον Ἡογατ. ὃς 
Θερμολετως σα ̓α ρου ιηφοτοίλιον 44 πα οαἰ Πα, Ῥ Ιτανς ἐν σοῦ στὸ- 

σβυτέρῳ πολιτεὺτίον, Οὐχ ὅτι ϑερμολετῶσι χἡ κα ϑευδουσι μαλακώτερον, 
ἀλλ᾿ ὡς βασιλικἰμδ ἐχ ἔντων τείξιν ἐν ἢ πύλεστιγογθιπα οἱ πδ΄ διλογυ.-- 
υδδων,ντ ψυχρολετῶ κὶ ψυχρρολετρώ, ᾿ 

Θερμὸν, τὸ, σα οτ ἐν τοῖς ϑυροῖς, ἴῃ ἰοςῖς σα ἰἀ ἰς, ϑεομόν ὁ μγονοῖ, το μηρὸν, 
ἡ αῆρα δδξον ἢ δυκενητον» ΑὙ ΠΣ Ρ ν. ϑερμοὸν Γλ οἵ. ],1.1η Βοπεῖς Νοα 
τγὸ νἹἀοτιιγ ρος. ϑερμώ κεκραυβοί. οἷν ον πιιηι σα] 44 ἀαια 
τοι ρο αι! Π) ὃζ ἀΠΠ πτιτη. Οα], αἀ Οἰαιις. ϑερμῳ λοιῶϑει, τὐτορὶι, 
νι ὕδατι γε! λυτρ ἴπες Πρ τιιτ.ϑεριόν ἰδὼν τοτιιὸ ἰητι οι.) Ρμ- 
Ἰοῦτ.ϊη Ἡδγοὶςἰϑ. Ἷ 

Θερμόπλαι Ε] εἰν οἢ. τοῖς εἰ ὑτνε νόσημα αἷϑὶ (ὺ πόδας, (οτίχῃ φιαπὶ 
νῃρι]α; Ἀἱαγ15 σα] οητ. 

Θερμοπότης.κ, δ. 41}1 σα] Πἀαπὶ δ᾽ δὶς ΑἸΠεη. 
Θερμμοποτὴς δὸς. ΡΟ ΓΙ 1 σοπιιοῖτα αἰ ξλιιπὶ γε νἱάοταν αιϊοά οχ ςτὸ 

φα]τάα δ᾽ δογοτιγ ἀρ οιιη οι. 
Θεραύπυλαι,α!. 4.4. ςα} 1646: ροττα:ς ποιαίπατιις ἴοςιις ἀιυϊ4απιὶ τῷ 

οἷδ᾽ τι ὃς σύλα! φιιδ Ργορὲ εὰς Ογατοία: ἔλιιος 9. οαἱτ4ο: ἢπε 
Δητια», 

Θερμοπώλης» 6] οἰσατία οα]1 44 νη αῖτιν πάς Τ ογπιορο !ππὶ ἀριιᾷ 
ῬΙδυτιιπ. 

οϑεριιὸς, οὐδ, ὁ, ΓΑ ΠΠάτις. ΗΠ. σα ποτ. ἔσσπι, ἀἰχὶτ ἴῃ ὙΠεοροη,ϑερμὸς 
ὐπρὶ αἰ Ἰάιις γΑΡΟγΟν Πα ς ϑερμὸν ἔργον, ἔα οῖπις διιάαχορίαςορα. 
ΑΠΙΤΟΡΙ ἴπ Ρ]υτο ὦ ϑερμὸν ἔργον καγούσον κὶ αὔδανομον, ἰυΓὉ]οπς ὃς 
το πιο γαγΠππιᾶζς δῖς ἀρ ΡΊσιιτι α  Ἰάτιη} πηοπ οἰ τι; ρ ΓΟ ατὶ 
ἀλοὶ ὃς ἱπιριιίςπεῖ.Οἱς.1 οἕῆς, ἀϊχὶς ρογις! οἵα ἃς σα! α ςοπ- 
Π|14. ῬΙατ,ῖπ Θγπιροί, ϑερρὸν αἷτ Πρηϊῆσατο αι δα((απὶ ζωρότε-- 
οϑνγντ ΑσΒΗ}]1ος ἀριὰ Ηοιποτ. ἰαθοηβ Ρατγοοίαπι σαϊΐςετς ζω-- 
εὐτερον, Ἔχ ορὶς σα! ογιτατοπὴ ΠῚ ΠΟ ΓΙ] : σπου πχοάτιπι πῸ50 
ἸηΠ1τ, ρος ̓μ ΡΟ ΠΊι5 ϑερεότερον εἰ πεῶτη “πὶ διακονίας. . ἵν σα] Ἰάττις 
ΥΩ 116 σοΙοΥι5 Δαΐγο πὴ] ΟγΙπγ.ν Πὰς τοὶ ϑερμοὶς 1. ΤΠ ογιπηα’, ἢν 
6185 κα 14.414 [65 ἀρτ Βαϊας Πιητ. Ετ τὸ ἔμφυτον θερμόν, ςαϊον 
ἡπῆτιης δί πάτίμι159 ΑἸ ΧΟ ΡΠ εν ϑερμὸς οτίαιτι αιιάαχ ὃς Ῥταοορ5. 
ϑεριχουργὸς ,ροπετὴ ς 25.114. ϑερικὸν φαρμακὸν να ]ἀτππ ὃί ἀοτο ῥματ- 
ΠΊΔΟΙΠΠ1. 

Θέρμος,ε, Πρ πτι5.λυσηζωυ ριον οτία πη ἀἸ οἴτιτ ἀρ ΑἸοΙ ΡΠ. ϑερμολ ,- 
πευξρς.ἱιρῖπος Ἔχ οοττίσαη5. 

Θεῤμοαποσία, ας, ἡ, Α] ο λέξις οἰ ηἴ 5.4 πζ οἰ πῖ5 σα 1 41|5.ϑερικοσσούθύα, ἕο ε 
τις Π5 οἰ Πἰ591η 4110 ((Π]ῖςος ἀγάἀςητίμπ πὶ αὐδις σατθηιπι το] -- 
αια: Πιρογίιης, Ὠ]οίς.1.2. δ γ. 

Θερώότης ητος»ἡ ΟΔ] ΟΓ, ἕο ΠΊΕ ΉΓΕ ΠΤ ΡΟτ ΡΣ Ἐπ|5.ϑερυόσης ΝΜ 42. ἔστ 
ἸῸΓ νΟΠοπΊοις 50 {Π|] Πἰτηΐε5 ἃς ᾿πηροτθης οα]ογ οὐυ Πτῶς. αι 
Ὠ1}}15 ἔγοπῖς ΠΟ σοι ὃς ρτίρορίτος ποπυῖποβ γαρ έτος Π Ὲ 
Αἰτογιπὶ εχ δά μογίο ΟρρΟΙμἰτ,νώϑειόῳ, , ὀκνόπηται, 

Θερμουργὸς, οὐδ, οἰ, βογε τις ΤΠ σΟΠΙ ον ἔθ Ο ΧΡ γα ΟΡ 59 ΓΟ ΠΊΟΓΑΤΙΙς,ϑερ- 
μουργόταιτυς, χα Ορ τις ἔσται 141 ΠΠπλιις. Χ οη ἕω τοίνεω γόμεζε αὐτὸν ϑὲ 
μουρηόταιτον δ) κὶ λεωργύτατον: 

Θέρμω, τὸ ϑέρω, 

Θερμωληὶ ἥς,η ΠΑ ΟΥοξ στῖ5, 
Θέρομαιςαἱςο σ᾽ ἤ ουντοτ. ρου δ [ο], 
Θέρος. ε(Θ-. τὸ Δ {45.Π1ς ΠΠς. ϑέρρις λϑγοντος. ΟΧΊΤΙΙ νου 3. 024 [1|.5. - 
ὨΪπη.Χ τη, τὸ ϑέρρις χίονα ζητεῖς γα» ἴζατο πΊΈΟ ΠῚ 4. 15. 

Θερσίχθων, ΠΤείγ οι. οὔ ὁ θερμαίνων ἡ καίων τίου) γώ ἀκ] σα! εξαοῖς ὃς 
ὙΓτ τουγδεη. 

Θέρσος ΑἸ ΟΙος ἀϊειτητ Ρτὸ ϑ'αΐσος, 
Θερτηρέαι, ἔοίξιπα φιοάαπι Ατἢ ἢ 15. 
Θερωςςἀϊςξιςϊο, ςοπηδιιγο. Α οι. ϑέροντος αἰνλ᾽ καὶ φλ εἶ γοντος, 47. 1ηΠ0 - 

ταῦ. οιιοητῖς, ΠΟ ν τουτ 5. Ν ς, ἴῃ Ὑ ποτ. στα λὼν μέλαι(θ- ποτειμοιῖ 
αἰρᾷ χεῖλθ. ἄμερσεν, Αἰ μφιτρυανίδεο ϑέρων Γφικλέίθ- ἐρν., ΤΏτΟΓΡΓ. 

ἐωυδυίϑυς 
ΘΕΓΣΑΊ, ϑυσαυρίσαι. 
Θέφροπε. 
Θέσων Ρτγο ἔϑεσσαν, ἃ τίϑυμι. ᾿- 

Θέὥτιι πεῖσαι, Δἀορτατο, ποιεῖν το ῖδα νὸ εἰ ασοιεῖγ» Βυϊάαιις Οοπηπιθη- 
ταν ῬΊ τατος Αὲπιν  τεοσαῤων 3 παίδων ἀυττή ἀῤῥένων ὄντων » δύ 
δ ϑέρηξο, δ τ αῖν ἐκδεδωκὸς ἐτέρφις 3:δχ,1.Δἀορταπάο ἀςάς- 

τας αἰ ΠἸς, γνώμίω ϑέῶχοξογτο Πιβταρτθπα ὃὲ ΓΟ πτοπτιατηγφερειν ψ- 

φον, ψῆφον σι ϑεόθει. 4 : 

Θέσιοοιϑθ-, ἰ Πεα,ροΠτιο»ἱ οσιςρογφο αἀορτίο ἀεροἤεῖο, Ῥιορος 
Πτῖο. ϑέσις ΑὉ Ἡοτπιορ. ἀἸοῖταγ ἱηππᾶτα σι 10.5.1. απια: μαθὲς 
ἴῃ ε εοπιγοιοσγίαπι τη ἀϊςουάο ροίταπι της σοιτάγαμ ρογίος- 
ΠΑΤΙΠῚ ἱπτεγροπτίοης, Ατίοτε]. ἴῃ τιροίζοτ. Βα Ϊγε. ϑέσιν μὴ κέ 

γω ἐῶ μἡ ἔξ: δεῖξαι » μνδ᾽ αἰαγνν ἔχιν ἃ κα ϑυσόμαον τας ἰὴ δ᾽ ἀμίγνῃ 
ἔχιν ὁπιοιμῦ μαϑεησόμβνον,ἐξίωμα, ΕἸ] ΟΡ Οἱ, μῷ ὅξσις αὶ ςναρτο  δο δὰ 

πις-ῷι. τεῷ μιν αἴοντι, ἀλλ᾿ ἐκ τῷ δὲ δείσκαοντος αἰραγίνεται τὸ δ᾽ ἀξίωμα Θ΄ 
οἴκοϑεν ὁ μόυδ αἴων ἐχί κ' φεῦ νεται. Τ]ΛοΙς οἱ «ἠιβηικίοε ΤΌΝ ν 
παάοπιὶ ποη οἷϊε ἀπ άπαπι, Οςομηρτγῖςα » ρυπέτμι οἷς ἱπά τοῦ 
αἱάμιμτι, ἃς οπηπο5 [᾿ποᾶς ἃ σοαττο Ἐχ οιητο δος ἀτηδίοητεαι [1- 
ποαπὶ ἐποπ πη οητοφοίητοῦ [Ὁ σι πα] 65 ΟΠ ςΝ ςἀϊςι5 ροηῖτ» "ἃ 
οἵδ, τίϑεται ςοτρογα »ημπατιοῦ σου ίϊατς οἰςπιοηεῖβ, ῬΠν Που550 - 
πληΐᾷ πατιγα ὰ ΟΡ ΟΥΆ ΟΧ ΠΊΔΕς ]Ά δέ [οτιηᾶ δεν λει γα 

ἘΠ 

͵ 



ΨῈ 

ἵν 
ν" 
ἧ. 

᾿ ὶ ᾿ 

ὍΣΣ ΘῈ 
αιϊοτὶς ἃς πτοτιις ταϊτίιπι εἴς, ϑέσις οτίαπι ἀϊοῖτουν τοὶ ἃς πὲς ᾿ 
“οι Ατιχοτεῖ. ὁ γδ ὁρισμὸς ϑέσις νᾶρ ὅδε, τίϑεται μὴ γδ ὁ ἀρκϑημητικὸς 
᾿μοναῖδα τὸ ἀδισίρετον ἐξ) χ᾽ το ποσῦν. Τάοπι [ἰυτο ρτίπιο Τ ορίςου. 
ὙΒεππ 1τά ἀεππηίτ. ϑέσις ὅδ! ὑσόληψις φρο δοξίῷ. Δ γνωρίμων -:- 

γὸς Α7) φιλοσοφίαν . δὴ ὅτι ἐκ ἔςτιν αὐτιχέγειν, Καϑεέ πὴ ἔφη αὐτιϑιέτης. ἡ 

ἔτι πότε κινεῖ ται, »αϑ' ἡδάκλειτον,ϑςς, ΟἸσογο 1ῃ ΤΟρίςοΐ 5, π5- 
δἴομπηπι ἀπο ἔμπης σοπογα:αἴτογιιπι ᾿π Επίτιιπη,αἰτοτιτη ἐς πηϊ- 
ταπι.ἀςβηίτιηι ςἢ απὸ ἃ υἰπυύϑεσιν Οτα οἷ. πος σαι πη: Πηϊτῇ, 
αιιο ϑέσιν 11] ὀγας κεὶ 7. Πο5 ρτοροπτιιπι ΡΟ Γαπλῖν ποπηῖτ 
βάτο, αἰ ἐδὶ ν πἰπιονι σι ποτ15 αιιϑ πϊοποπι ν οσας.. Βιιά. Θοπημτ. 
φύσει καὶ ϑέσει γμαζον, πα Ἰρήτις πατιιγαι, ποὴ Αἰ γογῖι5 αὐ τνοτι- 
τατο ᾳπ βολης. ΝΑ ζαηΣ. ϑέσις «0 τρυτανείων,  εροἤτίοπος ρο- 
οὐπΐα: ᾿π Ρυυταηςογαια; ἤςθδητ αὐ νεγοσαὰς ΠΠπὶσάπτίπι. Ατὶ- 
Πορβδη.νεφ. ἵν᾽ αἱ ϑέσεις γίγνοιντο τιῦ νεμίωυΐα. ΤητοΓρ τ αἱ σῆαι χὺ «ἢ 
μεταβολ αἡ ἴα ὠρυταν εἴων, εἶ τὖρ μιοϑοοὶς ὑζ τὶ εἰστιγ ὠγῆς π' δίκης, ν οἱ τὰ 
δεχοῖς ἡ ριά. αὐ, τὸ εξ δικαζομδῥοις διρυχ μία) πιῶ δημοσίῳ διδῦνω. 9έ- 

σεις Δ ὅπλων, ΡΊατο ἐς Τιενρ. ϑέσεως κὴ αὐωιρέσεως ὅπλων 5 ἀττηα [π- 
τηςπάϊ ας ἀεροποπάήϊτ:ἢς Τητογργυτοπι ἀρτά ΑΡΡΙαη. οϑεσία,α- 
ἀορτατίο, ποίησις, 

Θέσκελθ..599.ἄςο ἢ πν}}15. 4 Πλ1 γα 0115. 9εῖ 6. ϑαυμασός, 1].γ. ϑέσκε- 
χα ἔργε Νοπη. ϑέσκελίθ- ὄμφη. 

Θεσ μὲ παρϑενίας ὑποϑέϑει σθαι! νἱγρὶ πίτατῖς ΓΟ ποῦς, Ρ᾿α τ. 
Θέσμιον,ε, τὸν ἀςδίτιπι Γ)οῖ3] ἐρτεῖ πλιιπλ,σοη Πιοτιίο. νηάς, ϑέσμιόν 

ὄξι,αριιά ΑΡΟ]].5. Ατροἰενομεκὸν, Ιοχ 8 πιο 5 εἰζιϑορθος Ἰη Αἴαοο,ῷ 
πείνϑυτω ϑέσμὶ οἰξίωδω σεν, ἴα τα ἐπι Ρ [οιμξ, : 

Θεσμοδοκέω,μκ ἡ σως ποκα) ορ οππὶ ἀσσορτο ὃζ αἀηχίττονίερὶ πὶὸ Πι- 
ταῖττο. ᾿ 

Θεσμοϑεσία, αἰ πἰεατιιπα ὃς τίσις. οην [,ϑεία. ϑεσμοϑεσία, [ἸὈτὶ τῖ- 
τα  ο5γδς ἱπίτιτα ροητγίῆςϊα, 

Θεσωοϑέτης» ΤΠ ΟΠ οὐ τ 59 ἘρῚ ΠΑΤῸΓ νοβο ϑετηςονομοφύχαξ, ῬΙῸτ. 1 
Ῥοτίοϊς. ϑεσιιοϑέτον» 1 οἶτο ἀφο 5 ἴλετα, ὃς οἰγοὰ ποπιέποβ ἰοσες 
{ευυαθαητοίσθαπε οἴμοπάλτουςς, Β 4. ΠΟ ιιτ]ατογοϑ: γα ρτγα- 
ατὶς Ατβο]5 » 411 ἱπτγοάιςςθαητ ἴῃ οπγίαπα ἀξξοτοβ, θη [Π]]. 
νἱάς Βιιά.1π Δηποτατ, ὃς (οηπιρητζ (ἀρίτιισ απ δι ϑεσμιοϑέτης,, 
ῬΙῸ Ιοσιπιίατοῦς ἀρ ἸΝοππ. ἢ «νομοϑέτης, ἀρτιά ΑὙ ἄς τππιὰ- 
ἀο.ἃ Βι4.]αρτῇατον νογείτα τ. ΡΙ ατ. πιουαῖπῖτ ἰπ δος, ν μι! π|- 
ΦΘΠΊΖΕς ϑεσμοϑεῖ τας Ιερ ες ΒΟ  οπΐϑ (ς [Ὀγιιαγηγιμα. ἐἰξία- 
δὶν οἱ ϑεσιμοϑέται εἰς τὰ οἰκεῖα διχεις-ηρκα[ε σΟΠ οτιητ ἰςρ Πατοτος 
φὐ ργορτία τεϊιηα Πα, ΑὙ π.1.4 6 πιπηάο. 

Θεσμοϑετω, ἴπτῃ ΤΠ πιοτἤοῖος, νὰ πολεμαρχοῖ, 
Θεσμοποιεῖς; Η εἰν Ο᾿ν.οχ Ρ.νομοϑετεῖς ΙΘρο5 ΠΟ η 415, 
Θεσιιοτόκος»ἱοἸ Πατοτ: πο Νοπη. 
Θεσμὸς, ὁ. 1ἐχ ποη [τί ρτα ίληξΈῖο πιο ν οειι5.9' ἐσ μοὶ ἱερρὶ» ΓἾ τις 
4 τ αἰπἰπίτες τη Πατασι. ὈΙοηγ Γ, Βε4. τη Οοτππιοητ, Δ τὰ- 

οἵνς τπιιάο. ζαα γίνετω κἰ ἰκμαζει αἱ φϑ εἰρα το τοῖς πὸ ϑοοῦ πει- 

ϑύμῆνα ϑεσμοῖς,ἀοἱ ἰορίθδιις σοι φητία, ΙΑ. ἐρ {1.8.6 ταῦτα ἀτόργα- 
ζίυμθ- θεσμὸς, νομῶι αὐ ὀρϑως εἶμῖν εἰν κεί αν (8..1. (ἀπέτῖο. ϑεσμοὶ 

“δ ϑεών Χορ 1 τα ἃ, πῆρα γὰ «δῦ τ 8 τὼν ϑεσμμοις ασαύτος τοὶ τοίαι-- 

τα ἐρ.ϑεσμοῖς ἱεροῖς »ἴλοτιϑ εἰτίστις, ὈΠατ ῖη Ἀὶ οαλ. ϑέσμοις, λάοῖαι 
ἴῃ ϑοϊοπονοσαῖ ἰοσ ας ϑο᾽ Ομ ἰ5)η 1; ἴῃ Πσηοῖ5 ταδιι]15 ἀεἰςτῖ- 
Ρτα ἔπεγιης. Ἐπ Ὀιοηγ, ϑεσμοις ἱερριξ γοσαζ ΓΙΓΙΙ5 [ΔΟΓΟΓΕΠῚ 
ἀϊυπίτιις ᾿πΠπἰτητοϑ. τὴ ϑεόϑα) θεσικοιὲ [τ σος [χπςῖτο. Ατἤςοπ 1 12. 
ἄς Ῥιμαίοτςο,κὶ ὁ τοῖς ὄνοῖς τι ϑέμθυ(ϑ- ϑεσκοις Δημήτο (Θ κὶ (ὺ ζίρις 
των. αὐομοϑέπητον ἑαυ το ἃ βίον πιἀρεσκϑύαζε, 

Θεσμοφόρμα τοὶ ἴὰςτα (ετοτί59[οσιιπιϊατίοοο ἀἸς σαρτῖο (οἱ μερᾶ- 
τὰγ νἱποι!} 15. ΕἸ ογηγοσ. ἐλόδυσένεα δονκυτρια, ϑεσμοφ ἐρασίασγα Οο- 
τοτῖ σα: ἀρὰ Οταςοτιιπι νοῖογος ϑεσμοφόρος ἔτ ἀρρο τὰ. 
«ἰδ τὸ φέρειν ἐδ ϑ᾽τσμοιὶ,1,ἃ βοτοπ 15 Ιορίθιι5: θαπὶ Ροίς μπιοη- 
τὰς ἔγιισοβ πιογος Ζιοαιιο Πογηΐμιιση ὀχ οο πΠΠΠς ἀἰοίτιιτ. δι ἃ 
{γ]υειπτῖνας δοΠ [πα νῖτα αὐ παι [ποτιιατποππν ᾿υπιαηἰτατέπα- 
απο τοιιος ας ἐἰαεῖβ Πορίθιις 5 Ἰτααιις “ποττα]ος ταπτὶ Βοηςῆςιὶ 
ἐποιιοτος μας ἴλογα ἱπίτίτα! ἃς ϑεσμοφόρεα ποσαίς, Ὀ]ο ον. 
51ς.1.τ.]ερτξογα Οογοτὶ ΡΒ δα τιονρατγίηις Πγαο, 
Θεσμοφύρρς» 5.1 οὶ ξοτοἱεσιιπυίατοτιν άς ϑεσμοφόρρι πατέρες, αρι 

ΝΝοπη. ὅς ἴῃ Ἐρ1ρ.ὁ «ὅδ᾽ γόμιοις κηπφερφμῆν-, 
Θεσμοφορμίζω, μι ἀσω, τ ἀκ, Οοτρα α σοἸ το Ν εὐτια , 
Θιεσμοφύλακες οἱ, θεσμοϑέται ἱ Ἔρτιση ὃς ᾿π|πἸτιιζοτιιπὶ οἰ ἀς5,Βιι4, 

. 1η ΡΑπά. ὃς Τ ον ά. 
Θεσμωδώ, Ἰεσες ἃς Ἰη{ττιῖτα ἴλετα ςαποργίσιι {ον Ασοτῃ, 
Θεσπιδαὶὴς ἐζὃ-, ὁ κα ἡ, ἐπαπηοη [ἃ σοπαθιι ἢ 5) 1|1πΠ|15..4 1] 1τ115. ἂΓ- 

ἀεδης: Ηοηλ. Πα. 9. ἐαπιμὲς σσύρ, ἰ, ϑείως κα υΐνον, ἢ διαιουῆνον, 
Θεαπέσι(-.κχὁ κἱ τ πηῦσητις, 4 1 Π1155 εἰς. τ τ] ας, ἀπά 4115. 

κοϊγα βις, ϑαυυαςς.}} οἱ αὐτὸ βυλοῦῖ θεσπεσίοιο, Τιαιοἴαη. ἡ 3. κνίοσα 
ϑιεαπέσιίς- "ἢ ἱερρωρεατῆς χιρεί αὐωὈίατο ἰςοιηοὸ ἐς ἘΚ ραθ]]ς. 

ϑεσσέσιδ- βι(Θ- χέγετωι » νῖτα ἀἸπηα. ϑεασ ἐστί. πλούτος οἷα οἰ: «- 
ϑοόθ- ΕΟ πιοτ. ἴα 4.8, εαπεσιν, 9 εἰα γνώμη, Τήεηι 1] 4θτη, γνώ- 
στα) δ᾽ εἰ κὶ ϑεασεσίῃ πόλιν ἐκ ἀλαπτίξεις ἡ" αὐδριν κακότητι, Ἰὰ εἰ) π 

ἀϊαῖπα νοϊππτατοναη νἱγόγαπι ᾿σπαη]α, θεσπεσίῃ ἔχε φύζα, 1].9. 
1.9 εἰα, πολ γπγα σι να] ἃ ἀφο τοῖς ᾿πυπι ἴα, ϑεασεσίνων χοίρου, 

δ εἰαν, ϑαυμᾳςίμ, ΕΓ οι, 
Θεαπεστώτερον. εἰξιολογώ τερον, 

Θεασικοιδὸς, νατος ἐατιἀἸςιι5»αριἃ ΠῚ ΟΠΊ. Ροοταγ. ὃς νατῦ ορΊτβοτοη, 
Θ κυ έπεια ας, αὶ [ατιἀῖσα; ἐ Ιου ϑορ μη ΟΕ ΕΑ ρ, Τγγαη θεστιεῖ- 

ΘΕ 
ποιὰ δελφὶς πέτρα. ἑ 

Θεσπιϑὺς. ὁ» ὈΊ ας, ἐρωτ, ἀϊυϊηινο.ν ἀτοσ ίατι ἀτςιις. 

Θεασίζω, μι. ἴσως. καον ατισὶ πον, ἀπ ηογγςᾷο ογασια 
παντὶ ρτοοϊρίο:ο Ὑ ΠΘΟΡ 1} 1ὰ Τα ΠΊτατιοῖ]. Νεαττ. ἢ 
τομοϑετώ, ἮΝ 

Θέασις ((Θ:. ἡ γ το 5, Δ παῖ πιι5.}.ς. ἘρΊρ. ϑέσσις οἰοιδὸς γατας 
ποτ. Οὐ, ἰ,σιώϑετο ϑεασὶν ἐοιδίων, 1, 9. εἰαν,ϑαυμας ἕω, ἃ 
σπω Ῥοξιϊςαπι ὑτὸ ἐΐσω. ᾿ 

Θέαπισμσηατος. τὸ ϑ᾽ εἴ ον δόγμα νόμο ϑεεσία, ἘΠ Ον οἷ, μαὐτευ το 
τἰο,τείροιἤιαι. ἡ συγκλήτευ τὸ ϑέασισια, ἱοπατα [δοιαὶ 
ὙΒΟΘΡ ΜΝ]. ἴα Τα {Ἐπ ο181}. ᾿ 

Θεασιῳ δέω, μι. ἡ σι σα κα ν Ατ] ςἸΠοτ, δύ οαιστ, ΔΎ Ππορ δ. ὃς 
σρίποσος ὧν χευσηλάτου͵ 9 εσπιῳ δεῖν ἢ χευσμιο θεῖν, ἰ οσῃ ΑΙ 

Θεασιῳδὸς ἐς (λγπιεπτο ἢν Πρ μα, οηγ {ἰητογρ τοι ἴα 
πες ἔτι ἀἸοιις καὶ χψισμιωδὸς. χεησμολο»ς, ΟΠ]. δι 

Θέσσεῶτι, Εοίγ (ἢ. ον αὐτεῖν, ὑκοτεύειν, ἀβογομτι ἱτίᾷοπη 8 
ῬΙΟ δεόυάθ. ἱκετεύων, τ ϑέαταντο, τἀ οτη ΧΡ. πο (Ὁ 
σαν»ΐςἀ δταπὶ ἐκαίϑασαν, ἐζήπησὸρ ἐνεδύσαντο, 

Θέσφατον.». τὸς χ] ΟἸ τι]. ΟΥ̓ ΟΕ {πτ|. ϑέασισμα. γατΙο  ὨΪ 
ἔπ ἀϊιπιιτη. 15. τὸ ἐκ θεοῦ πεφασ μῆρον, ξυταἷς. τὸ 
υὖϑον, Ποτη τ. 144. ὁ, ἐτι θεν ὑκ ϑέσφα τα ἤδι,}, τὰ ἐκ 
ματαςηπαῇ ϑεόφατα. - [Ἶ 

Θεσφαπῦτω, ΕἸ εἰν οἢν, ΧΡ θεσφατίζει, μαντεύεται, ἀδριοσ εὶ δι 
πάτα ΠΠΠΪ τὰ δὲ ἀπαηΐα Ἰοαήτιιτ. 

Θετέον, ροποπάϊιι οἰπ,οοπΠΙτιοηάτιη1.. 
Θέτυς 4] Αἰ ἡ αι! ρτο ρίρπογς ἀοροίατ, ὁ τὸ χωρίον τε 

τές ὑποτεδεικώς. : 

Θετικὸς, οὐδ, ὦ, ΡΟ Πτάιι15, 9 ετικοὶ νόμοις ἀϊσεαπτιτ ἰερος ΠΗ 
Ατιβοτσεῖος τογτῖο Ρὸ ἤτισιν δὲ ἰερες ργο οτατῖας Λτοῖ 
Ῥοηΐτ, ϑετιχοὶ ὅηιῤῥήμα τα, πῆς Πλατῖμο 7) πῆς Αςς! 
χα 110.4. 
Θετικώς αἰ Πτπηδτί δες ΟΡ Ροπίτι αὐνητικώς, 4.2.1 

«ἴξετάζεδγοἱπ ΠπΙτὸ ἀπ τ: Ἡογίπορ. 
Θετὸς, οἰ, ὁ, λἀορτατιι5, Δ ἀορτίαι5. ΑΡΡΊ ΔΏ115. ὃ 9. (ΘΟ γ 

ϑείὺ τα ΤΠ ϑευῆίων ὀνόματα ὄηπλαμξαψειν, φάορτοῖι 
τἰιτπι ποτηΐ πα δος! ρετο» ἃ εἰ, ἐοϑέτοις κα εἰσποιήτοις 
γ6- πόυδίογι θα πάἀἸοη] ἴῃ ἈΠ Ππτὶ φάἀορτατιι. ΡΠ πταγοῆι 
ἴςο. ϑετὸν πειῖδα ποιοκω Δ ἀορτίμιπι Πδιιπι [λοῖο. ΗΘ 
δὰ δ ετὸν ἔχ ε ποιηστέμηΘ- ἃ π' ἀδελφῆς,ἜΧ [ὍτοΙς παῖ 
ΒῚ αἀορταιῖτ, ῬΙατ,ῖη δ. ] οη. ϑετοὶ πεῖδες,αἀορτὶ 
Ῥἤλ τα τα Ππῖτ, ; 
Θεαλὸν σόρισ μα» ρατουπιία ἀρ δι14,8ς Ηςίγ ἢ. ὅ: 

“ἡ μὴ ὅυθ υμο χουστων. δ 

Θεπβαλὶς ἱδὸφ ιν Το 111 πλ]Π] οτος σα] σρατηπτὶ βεπιὶδ. 
Θειμπς σπγγο,δεύῖρορ τρέχε» ΕἸ Ιν οἢ; ἣν 
Θό" μορία, αἰ πλεῖστον Ὁ] ρατ5 5 απιατη [ἀσογάοτο ἂν ἱπηπο 

το! ἔγαπι σαριπητ, Η εἰν οἢ.ϑεοῦ μοῖρμ, Ν 
Θϑυμοριάζω, ες ο ππιητι5 οἴοιτο, 16 πη. ἣ 
Θόυφορζα,ἱάοτη οἴη ϑευφορία ἔοι ἐν κστασμὸς δι, 
Θϑυσεῶτο ΟΠ ΓΤΟΓΕ, δρα μεϊόϑτω, διώγοδντ. Θϑδύσως ΓΤ: 
Θέω,ειγ τ: ον τρέχωςειγίι ἕογοτι  ἀ. ξ ναῦς δ᾽ ἐϑτεν βορέῃ 

καὶ ϑέειν ἀϊχίτ ρυῸ αἰ δ ξαγο: δόντων υἷυ πλῆτο φρο, λό 
ϑέω διρόμω, στ πὶ σαρ ΟΠ. ἔϑει διρόμῳ,ςιγία οοτοπα 
ον, ὅτε ϑέοιδυ, ὅτε ἐλαύνοιν, ΑὙ ΠΤΟ ΡΠ. ὡς ἐκείνοις εἰς τὸ 
ϑέοντες,αι {Π|᾽0ς τη σα γα σαγγοητο ΡΒ ατῖη ῬΘΙ 
Ἐπιειιγιιτι 9 ϑύσομκεν.ν πα ς ἀριι! Χ  ηςτα χυὴ μεταϑόυ σον 
διωξεσι, ἔλεῖτ οἴΐατι ϑόυσοίγκαι ἀπ κῶς, γε πλόϑσομαι τλιδι 
Ρυα ΤΒιονά. "ἡ 

Θεωϑὲν ϑέλημσ,ν ΟΙητας 60 ἱπέοσγιπατα, ΝαΖάη ΟἹ 
Θεωνυ μία!» αἱ ἀἸ 15 ΔΡΡΕΠ]ατίοηος Ασεο. 
Θεῶν «7» διὲγπαρομία(λμαμτ Ἡείγο. δὴ ΤΠ τολμώντι 

ὡς τοσούτον υἱαὴ ἐχόσιν ὁ σον οἱ δ᾽ εοὶ τ᾽ αὐϑρώστων κἡ τόποι 

πὮ σιυιαγερϑϑ ἑοῦ αι ποροστιγορϑυό μῆν Θ-.ϑεών ἐν γρίϑασικ 
τῷ ϑεὦ ὸ ἐν αὐ διωάμει ἀμτώ χὺ εἰἴξεσίᾳ κεῖται. 

Θεωρεἶον, ΠΡ Ρ οὐ! ΟἸ115. ἢ 
ὑρετρρν, το, τη ιπιις αιιοᾷ [ροπίῃε ἀαθατιιγ ἀητα ΠῈΡ Θεω 

ἴς ντίςπάαπι ργαογετνάθροῆτο ἤάπητηθο ; ἐπῆε 
πῆνριον, ῬἩ]] οὐξτ,α 1) (ογίδιιης θεώρητρον. ν 

Θεωρέω, μι, σω, αν. ηκα, ΟΠ Πρ  οΥοΔ πη άιοττο,Α, 
τεγάτιτ ϑεωρέῳ, ἰά εἴτ, ϑεωρὸς γίγνομα,.ΡΊΑτο ἴῃ ἐρ 
ϑεὸν, ὡς ἤγζειλαν οἱ τότε ϑεωρφιιῶ τες ροσεῖπες ἐν δὲ 
σοη ἤιε θαης ογαςι πη. ϑεωρεῖν,ρτο 405 ἴρο 
ΟΡ το]α (δρεῖπια, Τ ιιονάάες Π.οξξαιο, ἐθεώ 
ζξατιπι ἐο5 πο 5 γοιογαηῖ, δι, 

Θεώρνμα,ατος» τὸ, ἢ- σσιΠατο. ρας] πη ἃ Βιιά. νοττῖ 
. τίου, το5 σοητΟρ πιο ριςοςρτ,οσπιοητατίοι ας Βα 
ῬΟΙΝ. ὃς θεωρήματα ἤτητ ἰροςιαηχῶτα αἱ (οἰρ! ματι δε νι 
τη δητατ! ΟΠ Οϑοργςσορτα, Οἷς, Ἂς Ἑατο,ϑὲ εἰς ἀϊαῖπαι 
ἃ Πάταγα, ργςσορτῖς ἀντὶς ρτοβο! (οἰταιε, Ργςοορτὰ ἄΡΡΕΝ 
ἀϊςάτιιν Οτςςὸ θεωρίχατα:ωρόδλημα ρτορομῖς αἰϊσι 6 
ἀζ δὲ ἀείουλθοπάα ὃς σδαι!πιίςς 4, θεώρημα ν ΓΟ. ἀ06ξ 
{πυπῖτ στῖς ηατιγα Πιδὶςξλὶς ᾿ποῖς ςοπηρανάταπι οἴτν 
οἰ} ἱπ Εἰιο].1.3, Ὶ 



ΘΟΕ 
τὸ οαυιςα ἱ ἰοςις ἴα τῆοαῖτο ναός ἐρεατιτσαζα ἀδ 

ω φ ' 

δ δ, Οπτορ ατίμιις δοποςα;, Ῥχορτιὲ ταπὶςη τποοτία 
τὶ ἀἰυιπατιισι Ἰη Προ ξεῖο. ϑεωρητικὸς βί(θ., νῖτα σοητοπὶ- 
Ατἰζος, 7. Ρ τον ϑεωρητικ" ἃ 15 ΠΟΠΓΟΙΡ] τίμα ϑοῆςος, 
τοήμα τα 5 ἤιητ ψαι. ἔοτος ουθὶς ἃς [εἀα ἴῃ [ρςξια- 

ΟΠΊΡΑΓΔΙΠΕΙ5., 
ποι ζθ. ὐ)σοητοπιρἰατίονοἔστιατὶ ο  Οπιπιδητατίο. 
ὑτοαμ (Ρ σου πἀοτατιοποῖτι δέ ΠΟ ΠτΟΠΊΡ απ ΟΠ ΟΠ ολάϊε. 
ὅγῳ ϑεαρετεὶ ἀἸσιιΉτατ νου τοὶ Ἰὰ οἴποτησητς ρογοορτα. Ρτγοσίτς 

τα μόν(Θ- γὰ ἐν τῷ κόσμῳ κυύκλΘ- δὴν αἰδθυντὸς. ὁ τῷ γίλακτος. 
οἱ .λό γὼ εἰσι ϑεωρυτοί, 4}. ΟἾδιις. ϑεωρητὸς δγανοία., σοΠι- 
1115 σορἰτατίοιιος ΝΑ Ζα ΣΟ ἢιΙ5.ϑεωρητώς καὶ σωματικώς. 

ΠΤ ἐδ ατοτορίαειο, δὲ ςοπΠάοτγατιο, ΟΙς. πιοήι- 
δα εῖα, Πρ οξϊαςυ πη ρεξθιι5»οδ δγιατῖο ργορτῖς ἀϊ- 

πὶ ΤΟΓ πον τ αὐαγωγὴ ΒΕ ἀπ ΟΡῚΠ ρον. Οοπηπιθιτ, 
πωρίαν ποι, τγαξϊο, 
. ἀτάτίπση αι! οἀ44π| ἀριιά ΑἸ μοπέςπίος εχ αιιο Πιπι- 
ἱ ρυϊποῖρῖο Ποραητ, ηΐ ροίξοα ἴῃ αἰτος νίμς ας ρτς- 

ἰσἀοτιιπι Γρεξγαςι!οτύησις σοπιιοῦῇ ἤιπτ ϑεωρεχοὶ ἐ1- 
ἀ Ροτῖς]ς ἰηάδιέξα εἶδε τη νγθεσι Ατβοπιοηῖ, ΡΙΌτατοι. 

ὙΟΣ Γαριις ἱπτογρτγοτατιτοίροξξατοτος ἐπηϊττεμά Ρὸ- 
ι Πς διιτῆογοιη ϑεωρεχοὶ πεπλώμᾳ τα, Ἐπ Ὶ Τρ  4.ν εἴτος ἔο- 

αἴος αὐ 405 ἐροδζαπος ᾿πάϊπιηταγ. ΡΠ Πταγοθιι5 ἴῃ 
ὠρκκοὶς καὶ δικας κοῖς λη μμάσι ἐχοῆ το ΧΤ᾿ ἡ βελὴ ςγαά ἴρε- 

δὲ Ἰυάτοῖα ἰατρίτιοηςς ἔβεϊοδαι δάιιογίις ἔσπαταπι. 
ἢς, ἐπέδωκε τοῖς ἐκ πεσών τ᾽ φυλῶν ϑεωρικοῖς ἑχαςον μναξ 

ὅζς. 
ἡ ματα(παιητ Ἡ εἰν οἰ.) τὲ εἰς ϑειῦν τιμαὶ κἰ ἐοῤταὶ διδόμῆνα 

ϑέμυαὐοις χὶ δεονυσίοις εἰ τινα ἐν τῷ ϑταίσεω ἐδὶιδοτο. κὶ ἐκ πῷ 

ἦγετο δπὸ μιδδωυδύα τύπου, ϑεωρακὸν ἀργύριον τὸ εἰς ϑεών τι- 

» διδὸ μῆνον ϑεωράας ἕνεκα τῷ κ᾿ ἐξὸ πένητας μετέχάν δ ϑεω-. 

τς τοὶ δγανειιὁ μῆνα ϑεωρακοὶ ἐλέγετο. ϑεωρακὸς ὡς ϑεωρὸς ἐ- 
ὑ15. ϑεωρακοις δ᾽ ὑκάλοιω «ἦν τοῖς ϑευῖς ἀτσας χαὶ ἀπαίγονπας, 

Ι γὃ ὅ τοι ταὶ ἀπίωύας. 

ὑΡτοργίπι πα τ ατΊσοςα τς ἤτ πισητῖο ἀρτι Πειπ οί. - 
Ατποηΐβ,ηια ΤΊςοτὶ αιιοταηπῖς τη Τ)ς πτἢ παιῖρα- 

τὰπι ΑΡΟΙ 1 Π]. τ ϑεαρισδες κέχδυϑοι, ἴτογ ΡΟ αιιοά τας 
:βεωξὶς ναῦς, ἡαιυιῖς αι Γροξξα πα! σγατια ἀρρι]ὰ οἴ, 
ἰοἴεο. ϑεωρέσδει νῆα » [ροςιι]ατοτίαμη Παῖς ΠῚ. ϑεωρὲς 3 

ε5 Δυτοπὶ Τ᾽ ςοτῖς ἀρ ρο ].τα. ΡΒ ἢτ. 
δ οἰροξτατοτοοταςι}} σοη του, Ρ]ττ. ἢ Δ 1]. ὁ ὠρὸς «δὺ 
ὁ χρησμὸν εἰτόρ χό υὴν Ὁ. 9» Θορ ιοο] αὐτὶ χυΐ ἀ] οι τοτιιπι 
ἯΠῚ οἰιταπι σογῖτιν πες ϑεωρέα πυϑιαὶ, ΑὙἸ Πα τη απ ὥρη 
Πρπιῆςας Δρι νοτογος. ΠἼατι ΟΡ 2. ϑεα οὶ ἀστότιητι ο- 
ΜΓ 4] δὰ ἔχογὰ ἀδοτιιτη ΟΧΤΕγΠΟτΙΙΠῚ πλϊττ  ΔΏΓΙΓ. 
σας Ἵ διιον ἀ.ςοηΐἶτο; ος τηϊττοςῆς 814. Αὐτζοτ.. 

ἔγκη ἢ 2 ἀκροατΐω) . ἢ ϑέω ρον ξῃ). ἢ κριτίι, Ἐτ Ραυ]ὸ ρὸῇ. Οἱ 

ἕο μέως ὁ σεωρδς 1. πσανηγυράζων ἀκροατὴς. ΗΑΙἰρατπαῖϊ. 
ὉΠ αὐ πι!πάτη5 κ᾽ ωρὸς ταὶ «σανηγύρεις [ροΐγατιιηι νοπὶς 

ἱ5 αιίαττ ἀι!ἀἸτιιπῦνντ ἐς οτατοσῖς ξασαίτατο [πάίςοτ. Ηος 
ΤΕπ| Βοηι5 ΟἼσετο ἐχρτοίητ Ἰηαιιςης Τ ας]. ς.οἴτοτ δὶ 
Ἰοἀἀᾶτη σοπιις ΘοΥΠῚ : (4σιις νο] πιαχ πὲ Ἰπσοπιμαπι, 
ΟΡ αἰίτστι πος [τπιστιιπὶ Ζυατογοπτ,ίο νΠ θη] στατία να 

Ἰτ ππ] οΓέαιις ροτίρισετοπτ, αι] ἀσεγοτιγοῦςς. Υἱάς ὅτα- 
(παις Ἡοίν “ἢ.)οἱ ϑεοτορόποι κὶ οἱ ϑεωυῖυ οι, κ΄ οἱ φροντίζον- 
ϑεῖα λέουσι ὃ) καὶ τίυ) ὁ δὲν δὶ ἧς ἰὥσιν δδὲ τοὶ ἱερρὰ ϑεωρίσει, 
μόμῆνα αῤγύρμα ἐν Ἶ ἑορτοης ϑεωρακαί, 
; {τίη βλεπομῆνοι υὐσὺ παϑτων. 

Πι ῥτὰ ϑεωρέω, θεωρεῖ ἐς Ἰϑεμια . {Π]᾿ππίοτιιπι ἤρεέζαςις 
' “Μυιον (1.1. ϑεωρὸς γίγνομαι, ϑεωρώ αὶ τότε, Ατ  οτεΐ. 1π 

εοῇς, ὃς ν ηἷο ΟΠ ΠῚ Τ)εοοῖπ Π-ςιτη αἰΠιππρτῖο. 

Ἰοηγί.ἀς ἥτε οτος ἰθρύταγ Ρτὸ ϑειότερος. 

ΤῊ ςΡῖς σοπίτις:ριτἤοτοπ Ηστγοι]15.Π Πο ἃ. ὅφ τ 
χγυε Ὁ. κλέδ- εἴν. 

ἐλύπειον καλόυδυον, Ετγτη. 
Ποδὶς δοπιτιι5. ϑηβαγῆνης διόνυσος, 

Βεβραισιπι πιοτταγιμπη» 10 ἴς, θ εἰζαΐ κὶ βείλανοι, Τα 
γι] απο Ιητοτρ. 

ὁ) ὃς ϑηζαΘ- Ὑ ποῦ Δπι5. ϑηζωκοὶ φοίνικες, ΤῊ ς Βαΐος ρ4] 
Ο . 

ΓΒείδαϊ 5, ἱασοτ ὙΒοΡθαπιις. ΤἈςορμγαῆιις μι τοτ. ΠῚ 
ἜΘ ἀρ Ίτς 3,οἱ 2) «δοὶ τίυ) θηζαιδα χατοικοιιῶτες. ἘΠῚ ὃς ρος 
διις ΤΠΟΡαποσιιπι. 
Βεθε. 

ς ΤΗςδὶς Ἰη Ἐρὶρ. 
ο τοϑειῦμα, ΗςΓγ οἷν. 

σβούτιις ὃζ ἀσιιο 115. ἴπ ἘΡΊ6. 
τα ὃς 5. ἡγανον, οὐ τὸ “Ος, ὠκόνη. ΘΟΡ᾿ ἴῃ ΑἸαςο)σιδηρϑζρωτι θ.5 
ἰκονήφγσοῖς ἔουτι οήἤδοὶ τοςο 5 ἄς τιι5. 

: 

ΘΘῈΕ 28: 
Θηγι μος, ροἤτίο, οτος ίν οἰ. 
Θγρμανρι. ξομαμᾶςιιο.Η ΟΠ]. 146... 87 μᾷψ τι δόρυ ϑυξαϑιω οἷν δρονη- 
σαίτω. ΟΡ ἢν γδ μ᾽ αἰέσκει γλώλτά' σου τεϑλῃ τόν. ΠΠπραια ται ἀσιιτα, 

«Θηγω, κα, ἡ ἕω, πον χαγασιιογίης το. Ασοιίατ, Η οἴ  . 97εἰ δέ τε λιδκὸν 
οὐδοντα, ΕἸιτῚ ΡΤ ἐπ ῬΒοΣη Π' οὐπὶ ριιρηαπι Ετοος ς ας ΡΟ] ἰηϊς δ: 
ἔγάττιι πη, ἀρτΟγιπὶ Ριιρηα: σοπηραγατ, μοέτοροι σ᾽ ὅπως ϑίγντες ἃ- 
γεῖτν γγύιω Σιωΐψαν ἔγχ», τ ΑἸ. πετοτνσιγοὶ ΑἸς ἀατηαητομι 
οτατοιοιῃ γορτο οηαις ἔγὶρ ἀὸ ἀϊσοητοι,κ; ἀκρώτῳ "ἢ διανοίας ὁρ- 
γ5 τεϑηγυϑυνν. ες σηἷπὶ πος ροοτίσιπιΐ 

Θηέομκι. αἀπαιγοΥ»νἸἀθο,οιπὶ αἀαιγατίοης ᾿πτιςοτ. ϑαυμάζω, ϑεωῖ- 
μαφίαὔρίοιον Αστατιις, 1 ολλαΐκες αὐτογυχεῖ ϑυνδίεῖθα.. ΠΟ  ρΊοΥ Πητις, 
96). να» αὐτα εὐ ϑνήσατο ϑυμῳ,χἀτηϊγατις οἱ Ἐ ϑνε το, 9 κφ ζεῶχ, 
ϑ5ὴ ὅσοι δὲ, ϑεὰ ὅγε. .Φ 

Θυεειύτο, Πα γα σα τι Ρ ΓΟ ἐϑηουῦτο, Ποέη. 
Θεημος. Η εἴς". ἔϑεμως, 
Θηνυτήρ ξφε) δ, ἀτηϊτατοτοίροξατοτ. ἀἰοῖτιιγ οἴϊ τη ϑυήταωρ, ορρς, ἃ 

ΝΝοππο. 
Θη»τὸς, απ. γα 1115. ν 4] ἀὸ Ῥυ]οἰνετ,ϑανμας ὃς, Προ ,Δ 115, Ἡεποά. 

δάφνης ἐριϑηλεθ. ὅζον ὀρ εψαδνοι ϑη»τὸν. πα] γιιτι. Ῥιομγί,ἐς ἤτα 
οτὐὶδ» ἔςι δὲ τίς τε ϑυητὸς ἐὐῤῥὴ τέων» αδϑὶ γάγπωυ, 

Θ ον εγτὸν [ΠΡ μτιτ Τοιῖσα ΠΟ] ρτὸ ϑεῖον. (ὐγ. χ. 
Θιίκη ης ἦτ Ποσα  ΡῸ ἢ γᾶ, Γοσυ εις σορός. Ρ]ατ, ] (ὁ [ἐφ.12.ϑηκσςδ᾽ 

ἐξ τὶ χωρίων, ἐπόσοι μι ἐργώσιμισομνδομιοιῖ μητέ τι μέγα μεατε τι σμιβρὴν 
μνῆμα. θιδοντ ἀϊχῖς ΟἹς...4ς ρον ὁτατ εχ ἄργὸ οεἶτο οόνθ' 
481 501} ροΥπτ,ν Π]Δππ ράττοπα ἤππι: [Θρτςτο. ϑυκη εἰῈ ςοπάϊ- 
τοτλιπι ἀσηρ τιπη ἰαρτάς {πγιιέγιμπι. ἴηι 410 καὶ κλήνην [οξαάταγ, 

Θυκέονθηταρ Ηξατη»ΓἘ ρα] ἤγιπι. τμοίαιτεις. 
Θυκτὸς οὐ, ὁ,αςυτιι5. ϑηκτὸν ξίφΘ., 1 Ἐρίῳ. , 
Θυλάζομμαι» μεκαΐσομαι,π ασμαιον δοτὰ ρταῦεο. Αὐϊἤοτιἀς Ποίρίης, 

ἐχί ὃ ἐχ ἁσωώῶρ τετρα ποι. ὅπῃ φανεὶς ϑδυλαξ, δὴ δή ῥύακας διυο ἑκατέ- 

ρωϑεν ἐκ ΤΠ πλαγίων ἕνα, ἷξ ὧν γάλχα ῥά τὴ ϑηλάζεται ὑπὸ οἷ τέχγων 

αἰδακολαϑοιώ των, Παράξιτ. ϑηλαζύμῆνον γάλα. ἰας. Οχυδεΐτη Ὠϊοῖς- 
σοΥα]. ϑυλαζομῆσης ΠΙΙΓΓΙΧ. αὶ ϑηλάζεσει, ὃς Ρτεν ϑυλαζοιάνίθ᾽ κὶ θη 

λάζων, ἀἸοϊτιιτοἱά εἴξ, ἰλέϊατι ὃς ἰλέξογο. Αὐτή οτσοῖος αιατῖο ἐς 
ΒιεθοΓγ. Α ἢ] Π14]. εἰ γίνονται Ὁ ὅτε ϑυηλαζομήῤος αἱ καδείρσεις ὡς ἔϑατος 
πολιυὶ δὲς. ϑυλαζεται τοῖς βρεφεσι, 1 ἔχη τϊνιις Ρταῦος νθογα . ΡΙτες 
ἴῃ Κοη). 
Θυλάζω, μ. ἔσω, αχας θετα ἤισο, ἰλέϊς ππτγῖο ἔσει.» πηαξηζησ 

πυτγῖο. Αςοιίατ. ἀἸοἴτιτ τα πὶ ἄς πημ]ΐογε ᾿λέξαλητε «ημᾶπι ἀὸ 
ῬΠΟτΟ 411 ἰδέζατιιγ. ϑηλείζω τὸ θηρίον, ἰαξοτ ἃ ξεεα ΡΙατ.η κοὸ- 

παι]. καχαίρμοὶ μας οἱ οἱ ἐκ ἐθ ἤλασαν ) ζαρῖτε νἱρεῇπιοτογγῖο [κς- 
θοατα νθοτγα 4114: ποι ἰφέϊαιϊιογιιητι μάσοιὸ ἐϑήλασας, ν θεγα ἤι- 
ΧΙ. ςαρῖτς νπάφοίαιο Γπιοα’. ΑὙἸτοτ. ε αὐ μη τύχῃ πεϑυλακὰς οἱ 
ὄν. ἵωπον.ἴη 6. αἰ οτ. Ἐτ πλυἰ ον ϑυλάζειν ἀἰςϊτατοῖα εἴς, ἰχέτα- 
τε. ν Πα59ἐπειδ'αὺ Ὁ παιδίον ἐγλόετο κἰ οἷν, ἡ μάτηρ αὐτὸ ἐϑήλαζεν. Ἐὲ 

γίων ϑιυλώζεστ, ΘΑ] επ.ηπτγίχονίας ϑυλή. 
Θηλαήνον, μι αγῶ, τ. Πα ἰάοπι χιοά ϑηλάζωιγ πές εξ αοτιπχεά, ἐϑηίλδως 

τὸ φιοιΐ Ηοίγ ἢ οχρ. 9 ἡλασόω, : 
Θηλαμενὸς»[Δ ἔξ Π52ΓΘσθὴς ΘΟ ΠΙΓΙ5.τεσγνὰς, 
Θηλαμῶν, ὁ, ΑἸτοῦ ὃς οἀπισατοτ Οἱς, τείφΘ- ΗΕ ἢ. δ ξοττὲ ἱερξά, 

προφός, 5]. αΠοττ τηλαμόνίθ. ρτῸ οἰκίας, 
Θυλασμὸς, οὐ, ὁ Ἰαλξτατὶο-»πυττιτῖο. α (ες μδυιξι15: 
Θηλάςρια, ΕἸΡΟ].ἀρικὶ ΡΟΪΠις ἴῃ 3.ηἰτγῖχ, ̓  ϑυλαζεσο καὶ ϑυλάζομές: 

γὴν τυτ νὴ τι ϑεἰκύη» τροφός. 

Θίλεα ἵππος»6 418. Πογοάοτιις. ϑυλέας ἕαπος 9 1ά εξ. ϑυλείαρ', Ηο- 
ΠΊΘΤΙΙ5. 

Θήλφα ὀνόματα, Ποίηΐπα ἔσεπηϊπίπα, ΑὐΠ ΟΡ. 8 ίλεα τέκνα» Π 15. Ε1Ὲ 
τοάοτ. ϑύλεα ὠσφοια ἔα πεῖ παπὶ οἀεητία. 

Θηλέη μορφὴκίσεπητηεα ξογπηᾷ. ϑήλοθ- γόνα, σευηίπεα ῥτο 5. 
Θηλει, τῴ, γτετο. 
Θήλεια,νοἱ ϑύλεα ας," οκαλἸηΔ. ἔστη 112. οπτογ. Οὐν Π-ξ, 8 ίλειαι 

τοχοἰδὲς, ὅζς Χ ἜΠΟΡΗ. οἱ αἷϑδεκες ποὺς τίο) τὶ ϑυλείας φωνίαν φερέμε- 
νο!.ν πές ϑηχειαι ἕαποι αρι οι πάςπι, ἃς ϑύλεια γυὺς, ὁ ὕπομεβ ες: 
«οὶ τὸ δείλλειν » "ἡ γυνάν.ϑηλεκ ϑεὸς, 464, Ποσιοτγ." ϑήλεια φύσις, 
ῬΊατο ϑηήλειωι κόραμρν ἰτσίποβ914ςπὶ ἐς ΓΘ 115. ϑυλκίης ἕρσος» πιο ]- 

115 ἃς τεποτὶ γογὶς » ἱπ Ἐρίργαπηπιατ, θήλεις ὅδίγονοι; ΠΩΣ » Ρμτο 
ἀετεριθιις. 

Θυλέω,το ϑηλαίνω. : 
Θυλὴὔοἡν πηατητηα, σσπλῖπα: Ῥτορτί ἐγδὲν ΒΟΓΠΓη ΑΡΟΧ 5 ΡΑρΗΪα, 

ϑυλαξ μαςων, ῬΑ Ρ11|45 παταπηά τι. ΑὙἸΠΠοτοῖ ες ἰεουπάο Αϊτ 

τλ4]}.ϑυλίω νοὶ μαςφον ὅμο εἰν; ΟἹὉ πηᾶτ ΠγΑ͂ ρταθεγο, ἰδξϊαγο, τὸ ἣν 
λαΐζειν,ντ τὸ θυλάζεάϑει, οἴ Ὁ Πα έτος, τί ϑυλίω τὲ τὸ άλα ἘΣΤΙΝ 
ἀς ΡοίΠπςοπι ἴῃ 2.ϑυλαζιηχαῖς Ἡ ον 6.) δ μα τιον τοὺ κοι τὴ 
ϑηλων ταὶ ἐκπήυοσ ἐμῆνα. : Α 

Θηλόσᾳ, σεγπιῖπατιν πᾶς ααθηλήσφι φυ τε θηλ σαντα. ἅῃ ἘΡῚΘτΑΠΠΠΙ. 
Θηλϑειδιὴς»ἐ(θ., ὃ κὶ τ σοποαπιέγατι59 ΓΠΘΟΡ Γ.3.[1|{Ὁ0Ρ}ςα βογδτ. 

[ξ σοττιιρτιιπι οἵδ Ργὸ ϑυλϑειδιὶς. Ὁ ᾿ Ἶ 
Θυλόπεσον,ν οἷ ροτίπις ϑειλόπεδον, τὸ, ΔἸ ξΣ1ο Ποπηροτα εχ τγῖβι155 τὸς 

εἴλης πέδεον, αιαΠάτις τὸ εἰλέπεσον: ἔοςιις Πρ ἀϊο δὰ ἐχῇοοδηάας 
νιιᾶς ἃς ἰπ οἱ αη 445. Ποπιετις Οὐν Π... Τῆς ἕτερον μϑὸ ϑειλόπεδον 
χόιρῳ ἐνὶ χώρῳ Τέρσεται ἠελίῳ, ἸΠτΕΥΡ.- ἔγϑα ϑεῖλ - γένεται βοτρνῶν κὺ 

ἡλιοιυῦπαι ἡ ψύχονται.ὁ ψυχτρ, 1 ο σογίά ας ΠΡτὸ ΡΣΙΠΙΟΣΟΔΡ: ἀςε 
(Ἰςῖμπο οἰεογλαξων ὥρέμαν κρρτώνου ὅσον αἱ δοξῃ, νὴ ψύζας εἰς λιούς 

Ρ» ἢ 

[Ὁ 

ῃ 



“Σ4 ΘΟ 
χα ταςρώσας ϑνκοπέδου πρόπον »ἕως αὖ ὁ αἰδικεί υ 8: φγοιὸς Σποῤῥαν 

εὶς ὑκπέσοι 5 πτατατί τἹοῖΩἹ τα ν οἷος ἀιαμτιτατο τοττιάο (οἷς ΠΉΡΗΣ, 
Βαςςείοσαμτ ὅς ναλτιισι πλοῦς ἔπροσ ογάτη. ἀἸ Προίτὶ ταμτὶῆρογ 
ταίοἱοπτατοάαπι τοις σοττοχ ἔγαέθις οχ οἰ ἀατιμῖπς 

Θηλοπεδεύτιν γοἱ ροτίτς ϑειλοπεδὲυ εἰν. ἰοίατο,ντ ἐχροπῖς Ῥγοςὶ, 

τι Ἡ οἤο ἃ. τὸ εἰς ἥλιον κὶ ἐν ϑπειλοπέδῳ ᾧ ὕξαιςνὴ ξηράναι, ᾽οῖς.].ς.ς. 
τ ἄς νίπο Μντεῖτο. οἱ 9. ταὶ μύρτα )κὺ τροϑειλοπεδεύνσιν ἐν ἡλίῳ, ἡ ζη- 
-αάναντες μίσηρυσι,ϑζς, αςολ5 στατίθιις ν οἱ σαπη5 ἰαἔγατας ΡΠ 5 

τη(οἰαητοῶς ἐχ πσολητ Μιὰς (οἰ πιο! ]απὶ 11.15.15, ἃς 39. 
τ Ἐς ἰρίς Ῥ το ροτια! 9 εὐλοπεδευ ϑεῖστε ς-αφυλὴ γα ΕἰῈ τιῖπὶ σγατῖῦ. 
τασα σἄπη]5 ᾿πίζγατα ὃς [0]ς τογγοξαξϊα,, νῖ σατηϑεῖσαι ςαφυλῶ, 
για: ρα Πα]. 1η. νῖτο ἃ 50]ς ἀπειτῖτ5 Δ αι: Ρ] ΊΠ. ὃς πα οαἰςα- 
τίς ἕμὴς Ππη1} 65. “᾿ 4 ι 

Θῆλυ, τὸ, ας πυϊπα ἱπσοηΐιεσν πα οθ το, Οα] ἀφ Οίαιις, Αγ τορι. 
γεφυτῦο τι ογο (τῶν χα ϑεῖν σε δὲὶ ὦ ἄῤῥεν δεῖν, ἐα σ᾽ αὐτῆι 5 - 

χεας ἵ. Γοσλϊ τα. τοὶ ϑίλεα, [απατηἶπα. λυ γγ Θ- πᾶν; Ομ Πὶς Π11] 
ἢ θεῖς ἴχιις ἐαϊτι τα. γγλθ- τὸ ϑύλυ, ας παῖ παν Ρ΄ατο. ἐν τῷ θήλ εἰ, ἴῃ 

πΠῚ (οχα απυπεοναζα. ) ἱ 
Θηλυγλοὶς, ἐθ.. ὁ κα ἧς αιπλ πα οτστιιϑ»ἴτοπη πλ  1οστῖς,ΓΊατο ἐς Γερ. 

ςΟὨζγασιπὶ τῷ ἀῤῥεγώσεῖ; : 
Θηλυγρον εἴν» σσ πυϊ απ ΡΕΟΟΥοᾶΓς. ΡΝ 
Θυλυγονία ας ἡ ἔα Πα  ΠαΓΕ ΠῚ ΡΓΟς ΓΘ Δτ10 5» το πα σΟ σα  ΟΡτΟρίη- 
εἰ 4αΐτας ἃ ϑλατγοΕ]οτο 1.2. ῖ τὸς 
Θηλυγόνον, το» ῃ ον 4. ϑυλυγόνον φύλλον. ΡἈΥ ΤΟΣ ἐμ ο υ σοηιπι. σοπιις 

Βοῦρα ἤς ἀϊξϊα:.ἰὸ 4 ϑνλυχοκεῖν ἔαοἰατ,οἱ,βοεαϊποὶ οχιις ρατ- 
τιισι ἕαςοτο ογοάατιτοιοίς, 11,3, 

Θυλυγόν(θ. ὁ κὶ ἧς ἔσε πα μα πὶ οἰ ΘΠ ΘΠ 856] ἐπε πυϊ Παπὶ ραγῖτ. 
Θυλυδδίας, «οἷο σπλῖ Πατι! 5. α ρατίτιις πη} 1ε τα ὁ ἐκτεϑηλυμμές 

γνὉ. Ἡογοάοτ ποΐφη, Οὕτοσι ὁ ϑηλὺ δρίας, ὁ βαῤβαρίδ:, ὁ μαλϑεωιός, 
ἀϊςίτιιν ὃζ γεωωκίας. ΕἸΐπο 

Θηλυδριώδεις,:9-. ὁ κὶ ἡφῃγο 1115» Βασ πη ἤατιις. ϑυλὺ δριώδης φύσις ἔοο- 
ΠΛ  Πο αἰ ΠατιιΓα ψΑζαηζοηι5 ἴῃ Οταζ, πάσης ϑυλυδδιώσοις φύσεως 
ἀφέςυκεν, ἄΐτε ἰῤῥεν τε ϑῦλυ κοιτ' ἐσίαν ὕτσαὐχ ἐστε, ζθηλυδιριώσες 1ῃ- 

οἰτεγρ. Ἡεῖν ο. τὸ κρετεάκεκλασ μῆμον. : 
Θηλυκὸς,":1 ὃς οσι πα" Π1159σπετ᾿ Ἰη πὶ το ΓΟ 590 Β Σ ΠΎ] ΠΔ1115. 
Θήλυκρανία," )ΟΟΥΠῚ15 ἔσο πη] η8 ἀγθοΓ5 σ 6 Π115) Ὑ ΒΕΟρ γα 5 ἰἰργο 

Ῥείππου μΠτοτ. ΡΙφητ.ς.13.10.3.] ρῖταγ ϑυλυκρανεία, ὃς Οδζανοῖ- 

τ τα αΣΠλΙ ΠΙσΟΓΠΙ5. : 
Θήλυμα, τὸ, ἔλτπα οπιὶ ταεῖ]ς Πιραξῖα » μέλιτι βεβρεγυῖμον ἄλφιτον, 

Ηείγεβ. ; : 
Θηλυμνὴς»ἐ0..0᾽ κα αὶ ἰπίλητι5 ἀπιατοῦ ἔα πιϊ πατιιτῖι, ἔσε πιΐπατη ἀο- 

τ ῬοΥΙ Πα  Θ ο [πς (Ἰς ὅς τ. ον ]α 5 Ολρίτο!. ϑηχυμανοῖς 
ποϑοι,ἀτηοτο5 ἴπ [σςΠγϊη4591η ΕΡῚρ. ; 

Θυλυμελεῖς ἀηδόνες. 1 Π ἘΡῚΡ. ΠιΟἰ Πτογ σαποητος. 
Θυλύμιτείθ..ε. δ» οομαϊ πάτα σαι Περγὶ συτιι ᾿πάπτιι5, ϑυλύνασρις 
δ. πύρν ὃ, 

Θυλόσορφθ-, Ατἰτοτοὴ ὃ πάρδαλις εἶα αὐδρείων ἐὴ) δοκοτλπων ϑυλυμορ- 
φότερόν ὅδι ὅτι μὴ 7) τὸ σκέκυ. ΕἸ νεγὸ ϑυλυμορφίθς ἔα σπτῖπεα ἔογ 
ἀπια ΡΥ τται5.6 Ὁ] ἐῤῥενικὸς ΟΡ ῬΟΝΊταΣ αὐ Λα πιαητῖο ἴῃ ΒΗγῆο 
σποιη, [ἀςπι,} Ὁ πώρδαλις ϑηλυμο,ῷο ταῦ τη: δ ριεν ὧν οὶ ῥῥεγικότα τος:ειε- 
ποὶ ἀῤῥενωποί ]ος αὐ πλουοὶ γοξοντι "ἃ, 

Θηλιωδω, μιν ιδν τσ. (5 Ἐπὶ πο ει ΠΠ10.μαλαΐοσα, 
Θυλυποις βἐσις, Ρ65 βσεση τη οι 59 ΕῸΓῚΡ. 
Θηλυπῆερας, ΠΧ ἔασ παῖ, θη 5 μοῦσαν ΤῊ ςοΡ τ.1. 9.81) } |Δησ, 

δι Πιοίς.].4.ς.» 88, 
Θῆλός, εἴ, ὁ γε νἰ, αεπιῖμα, ὁ ϑῦλις ἐλέφας, ἔοσταῖηα οἴ ΟΡ μας. ΑΤΠο 

τ το]. 2. Αηΐπη. ὁ ϑήλις ἵππος, αἱ ἄοιπι Ατιΐζοτο]. ὃ ύλις κώλαμίθ:, 
ἀτιιπο ἔα πυῖπα,εχ πα γλώπω, "σα! αΣ ἥττης εἰ 115. 1οἵς,].:. 
ϑῆλις ὅμηῤος, πη ΕΡΊσταπιηι. ὦ ϑιῖλις Ὁ ὁρειξ,τη τ], Αα τοτ,]. 6.4 - 
Αἰ πΊα].πολυίποις ὁ Θ᾽ ἁλις ΡΟΙ  Ῥιι5 ἔα πλτϊα΄ 9 ἸΙάοαι 5. Ααῖπι, ϑῆλις 
φύσις ἴῃ ἘΡΤΟΓαΠλΠῚ οἐομιγῇ ϑήλωως ἰδίάοιη. ϑήλω ὁ. ΗΠ ομποΥ. 

ἢ ϑήλιω απορᾳν, ΕΠΓῚΡΊΚ ἐσ Οηι15 παι! οτο,ἱ.ϑήλειαν γἤρεαν, . ϑήλειω 
χάριν, Ἐριργασπιρτο ἡ ϑῆλις, ἀτοίτιν οταπὶ ϑύλεια ἀριά Βο- 
πιοτ. Χ οΠΟρ ΙΝ. ὃς αἰτος ἡ ϑήλεια βαξυλῖ πο τάς συμ {15 5 οηοΓῖ5 ἂ- 
Πἰπιδητ διις ϑηλέη ἀϊοίτας Ρτὸ 9 ἡλεία, 1, βοσλ] Π6α 118 ἔα πιὶ- 
ποὶ [δχιις οἤνντ ϑυηλέη αέρφη ὃ ϑύήλεα ἵτσπος ἀριιὰ Ἡογοάοτ. 50- 
Ῥίιος!. ἴα Ττας ἢ. Νωῦ δ, ἐξ, τοιάτου ϑῦλις δΐρημω τάλας, (ἸΙςοῖο 
Τιυίςι!. 2. εβισπνίπατα νἱγτας αἐβλέτα οσςτάϊτ, Ἐν δα! εξὲ ςΕ- 
βαυπαϊπατι5. σετηϊποὶι5. ΝΟ πη αἰ μεέβετο ϑ.ηλ εἰ φων )πλ] 1ογὶ νῸ 

Ἡεβοα. ὅὅλις ἐέρσς ΠΟ 115 ΓΟ 591. αἰ πτιλ,ὴ δρόσος ΓῸ 5 ΤΕΏΟΓΟΥ - 
ιϑῖα ἑέρσηγαἸοίτην ἀττικώς)ντ κλυτὸς ἱωποδόμειαι. ΕΟ [γ οἢ. ἰη- 
τεγρτ. 9. “λις ἑέρση ἡ δρόσος ϑυλλήν τεὴ φυτοὺ ποιοιἶσοι κἡὐ ϑρεπτικῆ τς 

νἱτοίξοτο δὲ σογηνίπατς ρίλητας. Ειςῖτ » ἐρία(α τις Λάφο. μμτγτ: 
4ιιο [ππὸ πποάο ΡΙατο ἴῃ Ογατν]. τὸ ϑύλυ ἀοποπηϊπατιηι νἸ ογὶ 
αἷτ ἀπὸ ὁ ϑυλῆς:τζω ϑυλίω αὐτεπι οχ οο απο τεϑιηλέναι ποιεῖ. 1τἰ-- 

Ψάεπι νεγὸ ὃς θήλεια νὺξ οἵϊο ρυζατον καὶ ὑπομῶρος κ ποιοιύδυτε ϑείλλ φν' 
τε αἱ γυναν. 

Θυλύτερα, αἷ» πλι Πἰ τ 5. ρα ΠΊπα ἀρὰ Ἡοπιογιρτο ροἤτίο, ϑ λείαν. 
Απτίρατογ [.ἘΡῚΡ αὶ ϑηλυτέρης ὕδωρ, ο΄ οι ΠΌ ΓΟ 5 ϑυλυτέρη μ᾽ 
ἐφώναοσε, αἀϊοίζιδ αὐτο, Ἡοπιον 1.6.9. ,ϑηλύτεραι 3. γωωάγκες, 
δζο,ν δὲ Ἰητουργοβοϑηλύχεραι αἱ Ὡρὸς τα αἱ φοδιστα κατα φομώτεραι, ὡς 
φεὸς σύγκρισιν αἵ ἀλόγων ζώων, πὰ υἠὸ γὸ ἄλογα ὡρισρμῆμον ἔχ και φὸν 

ἐν ᾧ μίγνιυσαι αὗται Ὁ διϊωςκως πλησϑάζωσι, 

ΘΎΥΗ 
Θυλύτερφεγ4) ὁ» Εἰ οπταλπατὶ οΥὐνῖῃ γοποτόπι ῬΙΟΙΟτ.θηλυτέ; : 

σινλὰ ἘΡῚΡ δ νλυτέρην τη ΠΟ» δι, ' δὲ 
τ Θυλύτυς νῦν πλΟἸ Πἰτί ἐς τα α Π θτ!σοίοχας [ααπιϊ ποι, βατα ηεὶ 
Θρηλυτοκάω (ὦ, ἔα: ΠΛ] δπτι ΠΟ ΠςΊΡ10. ϑιηλυτοχεῖν) ἐριαϊπεὶ δ 
τὰς ιροτε οσπιϊπαπιράγοτςο, ὃ γι. 

᾿Θηλυτοκέα αρ, ἡ αΥτας [ΟΣ ΤΠ ΠΟ ΙΙ59[ου Πλ 11" σοπογάτιο 
Θυλυ τέκος, 4 1115 ἔσσπιλμας Ργοστοαη να", ξσεμϊηδηι, Γ᾿ ̓ 
Θηλυτοκούσ α),ἔςτεῆτοσ 1 ντΟγο Ε σπηῖθα.. 
Θηλυφινῆς, ἐ(8-. ὁ κα ἡ ΠΠῚ1}15 σι ταϊπα:. ; 
Θηλυφόνογ το Ρμομιιπη ἀϊ ἔξιμμι οδ ἀσοπίτιπη τοῖς ΠΟ 

αιιοά ταξτὶς σοιίτα δ, [πσπιϊπεῖ ἴξχιι5 δηϊπιβ]τητηςος 
1πξενας πχοτγτοπηντ διά. οξουτ Μίαγςς}}. Ὀ] η..}.2ςος, 
ΧΙοτ ἐμ ν ρμοηοη Βογθα αὖ αἰ τἰσίςογρίοη γοσανὶ 
ΒΜ τι ἀϊποτη γα ά!ςῖ5 Περι πη στ» ΤῊς ΡΟ πο οὔῆπι 
ἀτιιροάςπι πφοατοἰπηρ τα ν ογθ ἢ 415 ταάιςς: ΟΠ] δα 
τὰ ομπάοπΠῚ ἐἴοπὶ πιιγατι5 τα οχ, ΤἈςΟΡ τ αίϊ, {πὶ 
ταν. Ργο Πποη 9 ο4Ρ.19.νὈ] ἃς ἐρίς τγδά τς τὸ ϑυλυφῦνο 
ἄδην νοσατὶ σκορπίον, διαὶ τὸ δὲ ῥίζαν τ μοίως ἔχίν σκορπίῳτ' 
(οἷς χἡ ὑποζύγια, κ᾿ πρόβατα κὶ ἑπλως πταῦ τετρ ώποιω ἐ αὐ 
σεϑὰ καὶ ῥίζα ν' φύχλον αὐδτημερόν. ᾿ς ΑΉΝΝΝ 

Θυηλύφρων ον(θυκ οἱ αὐ ἐφιαλα ϊοΓἸ 5 ἠ πυ ος 1115) [α ρ1δς τλμ]} 
1ὶ5. Αγ οΡἢ. 

Θυλυχίτωνον Εἰτς ̓ηάμιτιις πα 16 τ] οἷπ Ερίρτιντ ΓἸδμς, ἃ 

δόλια πος “πα ]]ογο ἢ ο[φ τι η]ςῖς ἄς. ΠΠτ|]15. 
Θυλωτὶς.ΠΕΓΓΙΧυκου δφα ρέφίθ-. Ο]ατῖη ΡτΟθ]. 
ΘήμαντΠεςα,  οριι!ς ἢ ται, αὔϑυμα, : 
Θυκακειξορο ρας οἱς τγῖδιις Ἐτεσμτῃο! ἀο 5.1 Ποπιαοὶ 
Θημοὺν, γί: ὁ γὃς ϑημωνία ας" ΟΠ 5γασογαμ. Οὐγῇ 

γεμός τε ζαης ἡΐων ϑυμώνα τιναΐξῃ Καρφαλέων, ἵ σωρὸν αχ υ; 

Ραἰςατίπιαιις σα πη α πη. ᾿ξ πὶ ϑημωνία οι! Ηοίνς 
, σωρφὶ πἣσδ διοαγμοίπτων. ἡ 

Θίων, ν(Θ' οι Ππι59 ται πγ6}}115 ἃ 
Ἰάφπι αιοὐ σὴν. ὩΝ 

Θιώὺ,Ἔχρ  ξεῖια ραττῖς 4, ΠΟ τα, 1.6. ἐϑιίω μιν σόν» 
τοι 4] ἀεπη» 1 ἀοπὶ 1]. μὴν ϑύω,1, δὰ ν ε] δὴν πολύ, ὃ 
8 ω μοιγδςς. ῬοΙοιι5 φιαϊά οὶ ΠΆ11.ε ὃ ἐώ τοις ῖν ἐύαμι 
Θίωιον, ας, γώκα, οἰ ςἢ. 
Θύξις ΠἸοΣ ποτα Ριμ Ἐπ]. Ο Εἰ ογ δας, ῥοσσὴοςιγαὴ 

χτ ϑδξιν ϑεραπεία , συυτατῖ ο΄ 1ἢ γα] πογῖθιι5. ΡΟΣ [ἄταν 
ἢοπεπη.Α  εηὶι5 χ᾽ τόποις 1.75. ν Ὁ] ποτα αἀάπιςοπά! 
χὴ ἀγκατηράσμον. Πατη}}}1ς ἔοι Βδτ]ς ΜΡ ΟΠ τί5. ἊΣ 

τιιγα αἰ ἀιετ ΟΠ μη]. απ ῬΕΙ͂ ἀσιιπι γὙ 1] ΠΟΓΙΠῊ ΟΥ 
τατ. τ χτ᾽ σνοταί κωσιν οιπα οπᾶτα σάτης ΠοΔ]οίς 
“γωντὸ αἀκογώ, κ᾽ διαπείρω, 

Θυηπεπὴς. ὁγδ»ἱ  Ρ ΟἱἘΟΙ » εἰ πυτέων, Ὁ". 
Θηπὸν. σ᾽. ΓΑΤΙΙΠ]) ΠῚ ΓΑΒ] [ουϑτευ μεσ ὸν ἩΠο γ οἷ: ἣὰ 
Θυπων,ἀοςρ᾽επ5:4 Δι] 55 4 πλ] γα 5.9. ατήτας ΕΟ ΣΌΝ, 
Θηρ565 «οὐ. ἔξγα, Ιδο, κοιτ᾽ οἰξοχίμη. ΠΟ μ1.1].γγε φοίτα ϑηρὰ 

πιΕτ ἀριια 50 ΡΠ. Τ τας θὴρ αὐτι τῇ κένταυρος: ἃ 
ἔλπιὶ ἀτχῖς θὴρ κάγταυρρε. ζῶ 

Θὐεα»αεγδ οἱ αρουϑέ ν Θπατουαπι ἐπ] μ 1 πτῖο) ν Θπατῖο 
οάρταγα, θήραν ἐἰχέν νοπαγὶ, δορΠος, δυσ μενον Θήραν 
σιβυάς ϑυηρών, δστὺ ϑρας ζανγ ΑἸΔΙΤοτοῖη ΡΟ τινί οῦ 
τὸ αὐτο) ρατοῖ ὁ ϑήρας ρρε!]ατῖο ὐπὸ ϑέρας ζωώντε 
ἐξίταητες.αἸοίαη. ϑέραν ποι σα ρτιγαπιὶ Ἔχ ογοςο σὰ 

ϑἡραν ποιεῖν, Χ ΟΠΟΡΗ.ν ἐπατίομςπι βαςογεῖῇς ΡΠΗΙΝ 
ἔῃ 8 ἡρανυδγ ἾΓΓΟΥΘ ἢ ὙΕΠαΤΙΟΠΕΠῚ ἔδει! ν ΕΔ ΕΠΠῚ: . 
ἀϊα: οἶξιέναι ὅπὴ Ὁ 5.“ εαν, 14, πηοχιυκιωνγέστα κα Ὁ δία θη 
πηδευεῖν ,. αἰοη15 σα πὶθιι5 ὃς τε τι; ν πα τ ομ  ΟΡΕ 
Ατἱῇ..1.3. τις. ἢ 

Θηροίγοαυεςγὐον ΟΠατὶο ὃς 65 4118 ἴπ γ ΘΠατῊ σΑΡ Ε 
ϑυρία, δεηρρέμο ται. δενρϑύμαι τα: ϑουρργραι ἐς μόνον τὸ ἔργρι 

ρωμᾶνογ,ς σαρτατα ἀρι Ὀ] τη. ὃς ρτὸ τὸ σαρτᾷ ὃ σᾶβ 
Θυοαγρέτης οὐδ ΘΠ τοτ η ἘΡΙΡ. ὯΝ 
Θήφκκεια, τὸρν ΟΠαΤΙ Ο, Παρ ττα ΕἰημαμΙθΠ Ὴ. ΤῊΝ 
Θηφώομιαι.μμ. οἰ σομαι γα, α μα)» ΘΠ ΟΓ Δ ΙΟΡΟτοσᾶρτο, 850 

πεῖραν τιν ἐχθρῶν αὐπασαι ϑυρώμῆμον, ἱ, ϑηρώνται; [Ὁ ΟΓ 
ὃ. ὁ ζειὰ μῦ τέχνης δι ἐ μῖ βίας ϑυρωώμθ- φαίνεται τας 

σεις δγῃς Γ᾿ διὰ πτίσυς ϑεῖν βασ αὐκ μετιόνται αἱ ϑυρωιάν 
ἰῃδασαητοπη φασιπραητέσηις νοΥ σατο ΠῚ ὃς ςαρῦ ᾶ! 

ἄταν ρα Ππεὸ ργὸ σαρτοτγοντ ἀριια Χ ΘΠΟΡ ἢ δον 
ξιίδης δια καὶ. Ὁ- υἱτοὺ πολλων κἡ σεμινών γεωναμβών ἃ 

Ῥτάτι5 ὃς Πςέξιιο:Πς ἀρια Τλοτσ. Ἷ 
Θηραρχία ας 551 τὰ ΡΥ ται 1π θο ΠῚ τας Τ᾽ γοηζ, 

Θύραρχ'θ.5γ ὁ ι} Ργαροῖς οἱ ορ μα πεῖς. 
Θυρασιμιος. 4] σα ρὶ ροῦτε Ἡοτατ,ν οπατιι σάρ 115. 
Θηραϑεὶς»σαρτιι5. 1 οἰδο ρογίπα ἤι5. Γἀογτῖαι5 ἴῃ Ροΐο ς 

; ᾿δλίγονέϑηξαϑο 14 εἰναι ρυτατίοης ῬΒηϊο μάᾶρᾳκον κατ 

Ὅ Χὶ Ρτιις εἴς, 
πορβοιητοἶθι 

ν 

ἔδινα παι: ἩΊόγοη, 

ῃ 

Θηρᾳτέογ, ν Θηδιλέ τη οἵζ. ἃς ϑηρατῷ. Χο 
1. χῦσομν. 

Θιαρατεύοιμαι, {οτος ρτοσταιεἰ πο αἰαθάλλομαι» 5 ι114,. 

Θυηςατ ς, οὐἷ δον ὡματογ δα σατον, ΑὙΛ ΟΡ, ϑγεατὶς λο 



ΘΗ 
«τὴς 2 ζώων χερστείων κὶ δναλίων, [οξτατοτοἰΠἀλσαάτοτ,ἀςτ 

ἀσίδόξας κὶ πλεονεξίας ϑηραταί, ᾿ 

ἘΠατΙ τσὴ σπατουῖ5. Κοη, δίδασκε εἶν᾽ φίλων τα ϑνεατι- 
δ» νοπαιἀϊ δγσο ἀοςο,ς 

τοῖο, ἄς αὐτὶ ποι ατισι ο᾽ηχαιο,σαρτῖον Θά ἴσα, αητιςιις. 
ἢ. .οἱ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πἷβ δικες ὡοὸς τίω) τὶ ϑυλείάς φωνίω. φερό- 

Ἵ ἐρὶς ἐμπίπῆεσι, “αι ἴη ἰΔηϊιο 5. Γάοπη ἴπ ρογίο- 
Καὶ ἐμοὶ, ἔφη, συμξολέεις ὑφάων ὅγε ϑύρατρον, αιμῇ τοῖς 

Ἰαπιηις αι αΓΟΧΊΠ} 5 γὉ ἀσαιιοις τοί πη τοχὶς, Ης γ οἢ, 
γκέσχοῦ, 

τὴν ἰσισ ἵν ἰπο {ῖς»ἀγρύτας, οί ἢ. 
απ α κα  ἜΠΟΥ Ια ΟΠ ΟΠ]. πὰ ΟΠ ποτγσᾶρτο, ϑ5- 

εὐὸ ἔργοις «δὺ αὐϑρὼ τοῖς ον σα σῚ σα ρτατο  Ι ΟΠ. ϑηρῴν ζητεῖν» 
"ξναῖ ὦτα, ΠΟΙ ο ἢ. 
ἐν οσ παι σοσ ἢ αἴπὶις ΘοΡ ἢ. Χοπ. 
ποικίλον. ΕἸ ον ΟΠ πέπλον ποικίλον. οἱ Α΄ κοὶ, δοκεῖ Ὁ δπὸ 
ου Ὡροση)ρρεύ αι. ᾿ ͵ 

τὸν ἐπατὶουἱ πα ασατῖο, ον ἐπατοτῦ 1ηΠ αι Πτῖονν ἐπᾶτιις 
ΠΕΡῚ 

γῥϑύα, μα δύσω το, δυκαςν ΘΠ ΟΤοζαρτο δ σιροτ, Ασςα- 
παὲ ἡ δοναὲ ϑηΐρδυε ταὶ μ᾽ δξας 7 νοἰτρτατος [δέζατο 

τὸ σελ εαρ, οἴτα Ρογίςαποτ) Ασϊζου. 4. Απίτι. ϑυρδύω τὸ 
“πὶ Ρόοτο, ϑυράδω χοόνονντοτηρτις ἀπο, ΡΙ ατατο 

δεῖν αὐετίο),ν Ἰγεττὶς [ει άτι1ΠῚ ἰδ 411) Επτὴρια ΡΊατο ἴῃ 
οι, ᾧ Σώντατες, ἐν αὐοεεύῃ πυλιποῦτος ὧν; ὀνόμμα τα θηρόναν 

(οῦτε αἰ» )αρτανηγττο ἔρίλα!ον ποιέμβυ 2: 1ἀ6πὶ ἰῦτο 7.46 

εβοίχλοντες τοὶ ὦτα δῇ ἐν γειτόνων φωνίω ϑηρδυσαῖνοι, Α- 
ὍγΟ πο η0 ἐς ΝΕ 1:5 ϑ»ρόζοντο, ὃ «δεὴ «δὴ χρυρινοις χὰ "τοὶ 

ἰςοὐν αν αὕτες φαίνονται ἐ χύντες κέντρα, ΤλλοἸ ται!" οτϊατη ϑὺ- 

νυ» γε νο Πα Πάτιπὶ ἀρτιι5.ν οπαη αὶ νΊτι Παρ ης, 
νεπατίο, Γἴατ. ἀο 1 ορ. 

τοῦ, ὃς ϑυρδυτὴς οὐ, ὅν Θπατοτ, Ε’ εΠοή. τοὶ 5 ὠκυποδας χα- 
δες ϑυρδυταί. 

γοπατίσιισιν πῶς κεῶες ϑυρδυτικοὶ ΘΟ] Θη. ςζαπος νεπα- 
ΓΟ ΓΙΑ ΠῚ ῬΟΟΠΙ ΓΙ ΟΕ] ὃζ κεώες θυρόυτι κα» ΑὙΠΈΟΡὮ, 

κόὸς βί(..νοπατοτὶα Υἱτα, Αστιη ΡοΪ τ. 
μνΘ Ὀ1}1ς ρα 
οπατιοςςαρταγα ΡΠ. 
ΟΟτΙ σὸνν Θπάτου, ΕΙΟΠΊΟΓ. 
Ἰάεπη. 
Δ ἐχ αἰ ππιοτιιπι οἠΠδιις. ἕογι πίοςις ςτς οὐρά ἥδ, 

ΔΏΤΙΓ ΤἈςΌΔηι. ΣΈ ὴΝ 

᾿τποτιαςα. πε ἰςαπηθῆτα ν ΟΠ οΠοΤΟΣΊΙΠῚ ἀυ ἀ [4 {1110} 
γδΐαν.] ο[π ὰ ἔδτῖ σον οἱ σπιατασστν ν ΟΠ Θι15. αὐτοί ατιτο 
Ἢ ἃ σοπιροῆτίοπο αἀπιι[Ἐφητιν. ὶ ϑυειακὴ ἀἰοῖταιν 

πἸπίηο ἂν ΑΙεχαη ἌΡΒτοαι, ἀξ ουῖιις. σΟπΊροΙτ 
τι οἰπάοίπ Ῥγο ] εν εἴπη. [ἰ5.1. ὅς ἀροὰ ΓΙτητῇ 
7 ϑυριακὴ καλευῆυν αντίδοτος, ΘΑ] 6η.}10.5.α Οἴδιις, 

αὶ συμ οἴνῳ ποϑεῖσεε. ἰγαϊυτα 1πΠ νῚΠῸ (ΟΥρΘητιπι νο πες 
τοί ογια. 115.3.ν1π| τογίαςσα: οὈτίηει, ϑηρέα καὶ πε- 
ἀπ Ἰτίο πο ἡτα ΠΟΠΣΓᾺ νοπΟΠᾶτα βατΠ Ὁ [10.2. 
τῖασα πιο Ἰσατπητα τα: νπσοπάο ἤμητ. τίοπι ἴ- 
Ια Πηϊα πὶ οπΊης αινο (4 Π| μαδεῖ [συ ϊτατοπι 7 νι 
ἘΠΟΠΔΓΟΙΙΙ ΠΥ ΔΠΊΤΠ Δ ΠΤΙΠΠῚ ΠΟΥ ἦς πη οἰ ςτὶ ρὸ [ΠῚ θὲ 
Τροππτίπαπη δ ΑἸ Τῖυτα τα Ἰσοτιπι τ που ίασου ΟἹ. 

πος ταπιοῃ ΠΟΠΊΘἢ Ῥγαεῖριις ΟὈτίπις ςεἰςδογτιηγ 

ἰἸοατη οητιιστὶ ἐχ Ππιρ οῖθιι5 ΡΠτΓιπυῖς. δύ. ν ἐρ ΟΥΑΓΙΙΠῚ 

Πεῦ να]ςὴς δά νοποηᾶ οἤη15 σοπεγῖς. Ππις πιοστ 
ΠΌΓΡΙΙ5 Ρογιδάἀογοπτοοτγῃ. ἀριά Ὑμσπος, ντ 
συιβιν 115 οἵα πὶ ν ΟσάτῊΓ ϑυρκακὴ 9 (1115 ὃ νὶσ 

οηττα [ἀγροπτίντι τέτιις πηοάστιγ. 
πὰς. ϑηριακὸς Ἀ67»φοὙΠογίαςτις τγαξξατασ»1 4 εἴν, τϑδὶ 

ἰξ γεπεπμπὶ ἰξξι ἀἰις πιογίπ γο πα ιιςητῖδιις ἀη1- 

τ 

δὰ Βοῖεῖα σάρττιδ, 

Ῥοςα]υση.4Ὁ ἱπποητοτο Τ᾽ Βοτῖοὶς ἀπ ξτ. 5.114. 
ογ, ποτήρια ϑοηθάκλ εἶα. ῬΑ]. ΘΡῚΠ. 

βδαιις Ὑ]]λτπ στη οπὶ ἃ ἔςτ]Σ ἰαπίαταπη ἀττ [τπιο- 
25. 
τῶ (ἐγροπτιπι πιοτῇις. ]οίς.].2. 

σοὰ γ ΕΠ πάτο ΔηΪπΊο ἢ πποτἤ5.}.1.Τ]οἰςοτιᾷ. ἃ Ιεγροπ- 
ὙἈῸς!] ἃ δο 1 ροτου{ι5. ΒΑτ σάτε,ιιοπα φατρὶς Ν1ατγ- 

Ρτίπιο, Ὀἰοἴξουῖ 4ες το πος Ῥίασος ΡΠΙη1) ᾿πσοηξᾶς 
1 ϑηρεόδηκτενπιιης Ὀοίξίατιπι πιοῦῆιος ππῆς νὰ }- 

᾿ ντάς ̓ δίάεπι Νίατος!]. νΌὶ ποτασ Οταῖςος τπράϊςος 
Ἰ Ρσορτίμνι ϑόπιι τγαχ τς δοτγιιτι ἀπἰππαίλιπη αι: - 

οϑιηράψω σιῦρας ἀμ Γας σάρτο 5 ΧΌΠΟΡΗ. πη ΟΕςοποπ,. ἡ 

κε ρος] τι ετγίοιοα, ΤΠςορὮτ. 1.5. μ0Π.ΡΊαητιὃς Α- 

ἴετὶς αὐ οίις ἴοι! σοτηςίτς, ῬΙιο ον Π14. μὴ δὸ τι ϑινρίβορον " 

ΘΗ 21 
ἔχε αἰν πιοῦ Πὶ ν οποπιιπὶ το πχυιιπτιν πάς ϑηρία πιο! εἴς ἤιης 

᾿ Δ πια ἴα νοποηατα ὃς [ον ροητοϑ: ἃς θυρευδηκτοι,ὰ [Ὀγροητι ποῦ 
ἤννοῖ ἃ νεποπατὶς πποτῇ, 

Θηρμομαχέω, μού σω, αν, ηκαςοιινι δ. Ἐς ἄσραρηο. (Ο]οἰσαητ οπΐπι ἐα 
πιηατὶ δο Ἐ115 οἱ ςἸΝ ουτιδίο]. ἃς ϑυηρκομοίχοι ἴητον ΤΠ ξατγισοσ 
ΠαΠΊ Θγάῃσιι ἃ ΒΑΠΠ ΤΟ. Γαι] τ. 4 ΤΟτγίμτιν, ςαρῖτο 15.εἰ χ᾽ αὔ-- 
ὅρώπον ἐϑηξιομοΐχησει ἐὐ ἐφέσῳ, [1 [ςοιχηάϊιπι ποπιΐης πὶ (1: ΡΓσ 
Τ εἰ σαί γαἀιιον τς δοἰτίας Ῥυσπαμ! Ερμοῇ, 

Θηρζον τὺ, ἔςια ἀπτ ποχὶα ὉΠ Πα: ΓΘ γροπ σα Γτουρυ ο (τοτί ἄπο 
ΠηλΡΙἸοῖτογ Βοιτῖαπι, [δὰ βογαιη ὃς νεποηο ΟΟΠΟΧΊΔΠῚ ΠΟ ΠΕΤ 
Πρπιῆςατον οἰ τὶ νἱρογασι αὐτ Παιριμην: Ἐγαἤτι. σα ριιοὐΑ ξξρο- 
110].Τυτογάτηπι οτίφηνας Αἰ ἰΐϑοντ [ορονιθις ἃς αππίλιις ἂρ Χο 
ΠΟρΝ λκεμον ϑηρίον,ἔςτοχ Βοίεα. . [ἀοπὶ αν α ἐτα [οὶ αιϑηρία, 
ἄγρια, ετα:. ΑὙἸτοτε]. πη ΡΟ εἰς ϑυρέα,ν ςπισὶς Δηϊῃλαΐ τα, ἥογτ 
Π10]. Νίατος]ν οητγὶς Πιπι γἰςο5. τ σου. 0 .αυτὰ 5 μολμυλὰ 
κοιλίαν μελαίσσει κὶ ϑηρία ἐκτιναίοσει» Ὠ1Ο τ 6] αἰ ΤῚΝ) οἠτΟ πιῆ» 
δί δι τια λα νοπῖτ ας ΧΡ ο Ππτ. Μάγος ]]. ταπιοὴ ἰδ᾽ά οι Ῥιτας 
Ἰοςιιπὶ νἸτίατιιπη» τη θηρία νοῖογος Οὐαὶ γνοσαιτηῦ τα ἡτηλτι 
Ῥοας ὃς νθηθπατας Πὰς. αιῖα: 1ξλ πτου ιν ες νοπθηιμ το ΠΠ- 
4ιπιητ. ϑ᾽νβεώμα τοι οτγα ν] ογα. 411: τΠογιοπιάταν Οσδητ, πιο, 
τῆοτίοσηάτα Βαγθασιίσον ἰσογα 411: τπογϊοσηατα ἀϊσμητας, Ὀιοῦ, 
1Π|0.ζντὰς Αηποτῖατ Μάγος] τοὶ άςηλ. Ηρ ροογατος, νὰ Θαΐςη. 
ἴῃ 9] οἱἷτ5 οἰτοηά τ, ϑυρίον, τί τε ἔλμινϑει γοραζ 9 Ὁ τὸ ἀὔγριον ἔχ- 
κος.ἀρι ΗςίγοἈι. ϑηρέον, πείϑι. τὶ σωροί. δ κὶ καρκῖνίδ- καλεῖται. 
τοὶ ϑυρία) ΟΡ Πδητῖ. ΡΟΙ γ ἱιις. ϑνρίων ατίξαφώταν, εἰρ δητὶς ἢ- 
Ὡς Ποπλίπιιηι ἀπέξιι Τἀεπι, ϑηρία μεμονω μῆλα, κὶ ψικεὶ φῇ ἐνδών, ἰὰ 
οἵδ, αὔαν θα, οπηρ ς ἀσταγθατὶς [Πογίθιις. δῖς δ. ας {ρῈ- 
εἴτε ΕἸθρθιαητος νοσαητ,ις; Ρ Το τοπτ. Επμας ἢ. όμὲ ἐξ 
τοΧυαιια Παίσο5 ἐππρΡουΠτἢ 1 θα] ]εα9ὴ ϑυρία διώκει θυμιώμβυος. 
{αξῆειι ἐσγροητος ξισατοίάςηι ΠὨέοίς,}.5. 

Θηρχεναῤκη ηφη ἡ γἀἸοτατ ἔγιτοχ αιξάδει [0115 (δ μογθαςοῖς οτος 
τοίςο 106 [ςγροπεῖδιι5 δά πγοτίς Γογρότοῖη ἰπξοτγας Ρ] πη. 

Θηξαόομαι ἔς οο  Οτ το ππ ν ΕΓ ΠΊΙ ΘΠ] 5 4 οά Πτοιατι οπατὶς νοῦς 
ΟἽΪΓΕ]}5 ὃς ΒΌ 0115 ἰεσοτες ὃζ ατθοτος ἐπε παηταγ. ϑνεκούται " 
αἰυγραίνεται» ἸΠΠατ]5 θ 6115 ἐχ ςἀϊτιιτ ὃς πα πτοίοῖτ, ΤΠορ Ργ. 1. 
ἀς σαι ρ αητ. χιιοι ἃς ζωούϑεῃ ἀἰοίτιτ τεϑυριώϑει . εἰξογατιιτα 
οἷς. Εχ ΟΥλητοιο, τὸ γδ αὐἰαδιωον πῶτο, ἐκ αἴ, μεγάλων ὁ γ»γίνεϑοι! μὴ 
ὥδων τῷ αγορώτσα, τεϑυθκ μᾶλα! γδ εἰκὸς ὀκεῖ μὴ σώμα ποιοίτον. ἐντοιεῖθας 

8. ψυχίγιατη {τις Ὡ11}}}} ἀο]οτορποι πη πιᾶσπα τπογοςάς ςὅ- 
ΤΙΠΕ Ἰτο ΠΣ τη Δ Ἡτατ 5 [π᾿ ἀπ΄ Π10. ΠΠΠρΡΟΥῚς πῃ σογρογοῖς, Ταίο, 
3.τεϑυρεωυίίαι ἐλκην ν ]δογὰ τοῖγλ πιο Π] ν ]σογα του οπιᾶτα 9 Βασ- 
Ὀθάγιιοιν [σογα' μα: χά ξογίτατεπι τγδηςοιιπι Ματος ].116.3. Το.’ 
{ςοτ.ἃ νοῦθο ϑυεξισθμω ἃ οἴ, ἔογα πη πλιζοτ, ποςοησίᾳ; ν᾽ πν 
ἀσαυϊγον ιαίοτη Παίς ης τεὸ θηρία ἀϊσίητηΓ τεϑυριω ῆλα » φιᾷ 
παεΐτα αἰρογίτατς ποςθαητ, ὃς ἃ πιΐτίοτε μαδίτι δά φἰρεγίογομπα 
ἐγάηίςαπτ. 

Θηΐρείθ,ν ὁ βου πε. ϑ ρια, βονάπα ρα Χ Ἔπορποπιν οὶ χρέα Πιδ- 
ἀυάϊτιιτ. 

"Θηθα  τηςοῆτος ἡ οκ ϑυρκωδίᾳ, κα κακία ϑυριώδης, ΕΓ Ί τας: ΔΡΡΟΜΣΓΕΓ τῷ 
ἡρῶικι «ρετῇς ΑΤἸΠ.1.7.Ἐτϊς ἴῃ Ρτίης. 

Θηφιοπροῷ εἴ ον, τὸν “ΠΥ αν, ἡ αττο Κὶ οἱ Ἀπιηῖ.3.ς.13. 
Θνριάτροφίθ'. 40} [Ογροητῖῦι!5 νοίοέτειτ, ϑηδιότροροι μαρσοὶ κὶ εἰαπιδὲ- 

πρεφοι, Οαἰςη.].2. 44 Οἰδιις, : 
ΘηειοτρόφίΘ΄ 4 ΒΕ] [ππ5 αἰ1τ: 
Θηφιοφόγίϑν ΒΟ ̓  [πὰς ΟσοϊΦεη5. ἢ 
Θιξιώδης. τ(Θ- ἡ κὸ ἡ. ἔοτ Π115.1 ΠῚ] 4 155 οβογατες 9 ἔεγὶς Πα τατις: 

ῬΊάτοηι 9. ΡΟ τ άλλο αἱ ψυχῆς μέρος λογικὸν κ᾽ ἥμερον κὶ αὔ' χουν, ρας 
ΔηϊΠαὶ ατι8: ΠΟΙ ΕΙς ἃς τατ] ΟὨ]ς5 Πτ ραττ δ ρδ:τὸ Ὁ ϑυριοῖσδες πὸ ἡ 

εἰγρεον ὃς 1114 1πι 418 ἔουῖτας αια᾿ίαπη Πτ ταις ἀργοῦ 5 ἐπησηα- 
Ὠ1: 85. Πἴςοτο ἐς Πιπηδτ.1υϑυριώδης ϑεέλαα, πιάτα δο] πὲς τὸς 
ξουτιιτι, ΤΠ Θορ. 1}. 4 Β}ΠῈ.Ρ].ς.8.ἐν ϑυριᾳβει,ἴπ Ιοςο ξεγὶς ἔγοαιῖοη 
εἰς τὸ ϑυρχωῦθες αἰδίκημοι, ετταῖπι ἔπεϊ πιι5. ἕλκη ϑηραώδη . ν]ςετα 4 185 

οὐ ἔκτα Βαγθατγιιβ ατγα ν]σογα ημα: του ]οπγᾶτα αἰ σιητεε », Υἱ σε γᾷ 
ατια τπουοάς νοσδηεαγο Ν αγοοὶ.1. Σ τοίς.6 1,134. 

Θυσία δία, ας, οἵοτιτας. 

Θυογύδῳς» ἔΟΥΟ ἔογίηο. 
Θηδξω, «τὸ ἃς Ἡοΐνο .ϑυρίων,τοῦγιῖπι ν σις: ογης]. δ πὶ ςισαρ. 

28.ΕΠ} εὐἴσση νίσιις χιοι ϑυρίωμα Οταεὶ νοςαητ. 14 ὃς ρεὲγ [Ὁ 
ποίοιδατ ὃς Ἰητογάνησι. ν σογ οχ 4114 σαι! (Δέϊο Πιρεγιθηΐς, 
Οοἷουν εἰξ νεῖ Πιπάτις,νοἱ πὶ σογγοάον ἔα ἀπι5 ἄς, ῬοΠ]υχ 1.4. 
ϑυρλω απ)γγνεται μὰ ἕλκος πῆρα αὐδοων αἰδοῖα, ἔς “ ὅτε κἡ κίε δακτύ- 
λοις, κὶ ϑναχοῦ, ὦτα πολυὶ, κ᾿ μέλαν, δυσωδες ἀφιν, «Ζ μελανίας τ 
δαῤκα σἰεϑον. Οαἰςη. ὃς Ττοίς, τὰ ϑηρκύμο τοι οἱἴΔπ| τεϑηρια μῆλα 

κἱ ϑυοιώδη ἕλκη γοςατο ἰο] πε: ΗΙ Ρροσγαζος ϑηρίον ἀϊχ τ, ἄγριον 
ὄχκιϑι δατμ. ΘΑ] Τατονογιις νἔσογα τοῦγαν ν]ς ϑπρίον, 

Θηράωσις ες (ὃ, οἴΤοτατίο τη ἔσγασα ἴσαι δ Πδπὶ πιμτατὶο » ἀρᾷ 

Θηρρξολείνοτοτγας ἔστι ς»ἱη ἘΡῚΡ. (ἔς. 
Θυφόζορρε, ἃ ἔοτὶς αἀείϊις (πη ἀγγοἤις. Ἶ ᾿ς ᾿ 
Θ»εὐζοτος ἃ ἔοτὶς ἀοραϊπιιοίτοπι ἔς γὶβ ραίξοπαῖς ἀρτιιβ,θεε, 
Θηροόβροτος., ἔς τὶς ἀφιιογάτι!5. ᾿ ΘΗΝ 
Θυφρειδεῖς ἐφαπῆσες, Ης [γ ς.ἴππς ποικέλως δοΐωνυσ μῆψαι ξοσίδη ΑΙ γα ὶεδ 

Δηϊπλα τη Ασατὶς Ἰητοχεῖϑ. : 
Θυρ» 9 ἄραν οπάτοσεϑηῳ 

Ὧν ἘΣ) 

» 
" 



“26 ; Θ Η͂ 
Θηρρλέζη:οἷπ ἀϊσεμάο ἀβοξιατους ἡ ταὶ λέξεις ϑυρῶ μήν δ.» 501. ὑγομά 

τοϑ'ήράς, οὐοι(αἸολογνς. χὰ 

Θηορλέτης»"»δοροτγάίτου ξογαγιπι ἃ οἢ οςοτίοτ» οχ 4110 ἰητο Πρὶ- 
ταῦ γοπατου. Η οἰ οἢ. 

Θυϑϑν ἀυος»κγδγξετας ραίσοποοντ δρυμὸς ἴειι ὕλη ϑηρρνόμας, 
Θηροσκόπος» καὶ ἡφξοτατιιπι δ σγιατοτ, ΕΡΙΡ,. 
Θαροσιη;ν απατίονῖα ἘΡΊργάμηπη., 
Θηροτρόφθ-.696 καὶ ἡγξοταϑ ὨΠΓΓΟΠ5. 
Θηροφϑνον, [ἰς ἀἰςίτιτ ΔὉ Αἰ αι θιι5 Δοομἰ τη. ΠΤ 1ο (1, 4.8ς ΡΙτατ, 

ϑιροφονίθ-, ϑηροκτόν Ὁ. Ἄρτεμις. 
Θηρωώον, τὸ ἱξρὸν τὸ ἧρωΘ’ λυΐκου» ΑὙἸΠ ΟΡ. Ατεϊοὸ ΓΟ τὸ νριίον. 
Θὴς, ϑητὸς. δοΠΠΟΥΟΟΠαΤΙΠ1596 μιΐνωτος 5 ΟΡ ΘΡΑΤΙΣ » ἰογιι5. ἩοΠοά, 
τ᾽ ἄοικον ποιεῖ ὅδτι9᾽ ἃ ο[Ἐ πυϊητζγαπι. ντάς Απυπιοηΐιτη. ϑὴς 
κπϊπουῖς οἱξ σοπάϊεϊοηις αιιᾶπι βάναυσος. ΑὙἸΓΕοτοΪος5. ΠΡ το τοῦ 
τῖο ΡοΪ τίς. ϑυτὲ ςοτγείροπάει χούσης»ἱά εΠπ ογςἀϊτοτο ατάτοῃ. 
ἅῃ ΒΟΠΊΩΏ]. ϑῆτες μπογοοηδτὶ) ἢ Βὶ ἐὐαηῦ 1ῃ νἰτίπτο, ςεηῆι ἀρυά 
Ατβοηϊςη ιάςπι τη δοϊοὴςες ργοϊοτατι) Κοπις. ϑὲς (Ἰπαιτ 
Ἠείνο.) δολθ- μιδδωτὸς πἴρῴσιτος ἡ ὁ πίω) μερητικίω ἐργαϊζουῆν- 

σα ἀϑίωαίοις: ατα» ροϊξγοπια Πραἱ ἤσατίο τείροπάοτς νἹἀδτιτ 
. εἰ φιοά ἀϊοὶς ΡΙατατο με ἰη δοίοης εχ ρ΄ ΟΡ ες εο5 Ποιηΐπαῖοβ 
ξιΠ|ὸ ἐκτημορίοις ὃς 8. ἴτας 411 ἀ11}1τ1 0 115᾽ ἐγεώργριω, ἕκτα εἶθ᾽ τελε- 
μων τελοιῶπες, 

Θῆσω ἰαξεατονπαστγῖγοεινπάς νόος πιο 418 ϑ' στιόϑει οἵΈ τὸ ϑυλάζειν 
τὸ χάχα τείξς ΑἸΒοπ Πρτο ποπο ἴῃ ὀχειαρίμπι αβογοητς Πιιης 
γογῆιπι ΗἩοπιοτ οχ Π|4 4. ,Ε κτὼρ μὴ ϑυητός τε γεν χε τε ϑ,;- 
σατο μαζὸν: [τ ποταηάιπὶ ἀριιά Αταςηἰςτίρτιπη οἤς πο 9.,- 
σαῶτι [τὰ 9.7 ϑτη,4ς αι νἱάς 9 ὅτω, ΔΙ1ο αι} 9, σαῶσα ἀἸσιτιιτ 
οτίαπῃ ΡΓῸ ϑεάσοιάν εςτοῖτε Ἡείνεμ. αι Ῥογτίπθησ, ϑηστρῴατο ἃς 
ϑήσωντο τα; ἰθεη ἱῃτοΓρ ο5 ϑαυ μοῦ σείαν ὃζ « ϑαύμασωρ, "1 ΠΥ} ΓΙ 
 ϑοίομῳ ροῆτο ῥτο ϑεαομαιοἱἄοπη αἰοττ ὃ ἡστέϑνω ρΓῸ κοιμοιϑητῶ 
ὃς ϑή σατο ρτο ε δουλδυσεν,ςοὐξ τοῖτε Οτειεηΐες ἀϊςῦτ ϑηστέ μῆνοι 
ῬΓΟ αἸτηστάυνοι αἴ γοΏτο δὲ ϑησομῆνοι ΡΓῸ αἰ] τησο μῆμοι, 

οΘυσάμρίζομαι δὲ 
Θυσαυρέζω (κ.ἰσω,πικασΟΠ 40 τῇ είιιγι τι» σοπρτοσο. τοροπουτας 

μιϑύω καὶ ταμιδύομω. ΑτἸτοτο].3.4ς ραττ. ἐο Δα ῖθι15 Ἰοσιιςης, Οἱ 
ἢ. δ οἰσοφαγον ἔχεσιν, ἢ πρὸ τ κοιλίας μέρος τι ἡγκαῖδες.. ἐν ᾧ πυρφῖγη- 
«αὐυρίζεσι τίωυὶ ἐἰχοτέργαςον ταοφίω, Ὁ] τᾶν ο Πι15.Κλλρονόμοις φυλώτ- 
χουσι αἱ ϑησαυράζασι, ῬΊατο ἴῃ Ῥμα ἄτο, Οἴταν γράφῃ ἐαωτῳ υανμνή- 
μάτα ϑησαμριζόυβυθο, Α ἀπ Δητῖι5 9 τοῖς φιλολ δγρις χρήματα καϊλεὶ 

παιδείας ϑιυσαυρεζόυβυ-. Ἡετοὐΐαηιις . ἦκας Θ- δὴ ἐἰ εἶχεν ἐκεῖσε 
ἐθυσαυρίζετο, ϑησαμυρίζειν, οτῖατα αΠογιιατο κὶ δεατηρ εἶν,  ΠΟΟΡ τ, 
ἀε οδιιῆς {το δ.ςαρίτο 28.τὸ ἔλαιον ταὶ ὀσμας διωΐαται μϑόλισα θὺ 
δαυρίζειν, ᾿ Ὁ 
Θησαύρασμιαςκιτοσ. τὸ τἢ ο Δ πιγι 15. Γερο τόση, ΠΤ δε 42, λό- 

γον ὑφέζων ὧν δῇ ἡ κακῶς ἐϑυσαύριζε. ΄ 
Θησαμρ,σιμὸς οἱ ὁ ἸΡ (ἃ ἀξτϊο τς σοπάοηα! ὃς γερποηάι ἐπ τπείαιι- 
το, Δα τ λη ῬοΪττ, ᾽ 

Θησαυρ ς- κε τ αρρφῆςγα πα: πη σοηῖο τοσοηάςηιὶ εἰδὶ ἀοτατα [πητ. 
Θησαυθις ὶς, Θησαυρητ ικὸς  ο(ἷ, ὃ. ὃς 
Θυσαυρρποιὸς οὗ, ὁ. ΟἸ]ςέγοτ τι είαιιγὶ, αιιάτιις, σα2.ϑυσμωροποιὸς αἰς 

νὴρ, ΡΙατιπολισ. ἡ, ὶ 
Θυσαωυρὸς, οὐ, ὁ τ οἴλιγιις Ῥοτία ράζατη ν οσαμτο  Ππ|τῖα: γεσοη τα: 
Δ Ἰοπριπι τοιαριι5, ΘΑ ΖΑ. Πτογάγ πὶ Ππ ΟΠ πη οητα δὲ τπότι. χα 
ΠΟΡΗ «(δ ϑησαροις αἵ πάλαι σοφων αὐόρων οιξ ἐκεῖνοι κατέλιπον ὃν ζι- 

ἐλίοις γορψαντες, αὐέλέηων, ὅζς Ἰτοῖτὶ ϑυσαυρὶ, τοτιη πος οατία- 
τὰ πὶ ἀοογιίοντ ἔγιιτη ΠΕ ἡ ν1ηὶ ὃς απο, ΑὐἸτοτεῖες [ε- 
οὐπάο ΟΕσοποζῃ. εὐ ϑυσαμυρριὶ ἐὺ αὖοιὶ ταὶ ἐδοιὲ τας βασιλικαὶ, 
αἰαπληφφιῦ ὀκέλόυσει ΟΡ ο.ἴη ΑἸαςο,ΟΟΠΊα5 45 ἀστοηῇο ΠΟΥ 
τιι5 ἀϊςα βαητ, ἱκτίίθεον ϑησαυρὸν ἀρρεῖ ας, ὀκέλδυσεν ἀμνπὸ «ξὺ ϑυσαυ 

φφιὰ αὐοῖξαι “Ἷ) χοομάτων. οἱ ̓Ππι ρατοίαςοτς τῃοίλασος Ρεςιμηα- 
ΤᾺΓΠ2Ρ]ατατοίις ἐπ δοίρης πὶ ϑυσαυρδςγποῦ (ὉΠ ὶΠὶ γεροῇ- 
,“ἴλ5 ορος Πσηιῆσατ, [ς 4 οτἴαπι ἰοςιπὴ ἴῃ 4110 αἰογιαηταγοντ Γὰ 
τίηῖς ὙΠείλιιγι5. ΤΟ ριι 5» κατασκόυ σας ϑησίω ρὸν 5 "νὰ κλεἰσας 
αϑανταχθϑεν , ὀφυίμὴ ἐν ἀιπτ μέαν ἰαλϊοιξὲν . 1ὰ οἵα, ταμεῖον κὶ γαζοφυ: 
λείκιον » ΓΑΓΊΙΠῚ » Ρεσιηατίιμπηιιο σοπϊτονίιηι ὃς τεροῆτο- 
τίμτη, 

Θυσαυρρφύλχαξ, οὐτος τἈείλεγῖ.ν ἄς Ο οἱ, 
Θησαυρφφυλαΐγιον, τὸν 5.11. ΠΟ [ΔῈ101}572Ο ΓΤ ΠῚ) τὸ τειρμιεῖον κὶ ϑησάυ- 

ες. 
Φησεία, κ᾽, ΤῊ ς ἴον] ΤᾺ Πλ, ργορτίμπι ἰο οἱ ἴῃ αιο Το ἱρμοῖ ρτος- 

ξεέχιι5 ΤῊ οἴξιις ἀπτουιογο ΠῚ φαρῖτ15 ρατγτοιη ἀργά ΠυΡ] τᾶν. κῃ 
" ὙΒείεο, γπάς : ι 

(ἡ σεῖα ,ἑορ τιὴὶ αϑίνΐῃσι, Η εἰν οἰ. ἔοίτὰ ἰὼ Βοπότοπι ὙΠοίςῖ» π αυῖθιι5 
ςοηρίατίμτη ἀαρατιν ρορι]ο. 

Θησεῖον. εγτὸ ΤΉ οΙΟΣ [δρῸ ςἤτπιπὶ ἔειι του ρ τη ὃς Δί ν Πππὶ 5 ηοά 
ἀϊςατιπι ογας δα Ὑ ποίδι τυπιυίτιια, ΡΊατον πάς, ϑησεῖον καϑή θοῦ 
μἰοι δοκώ, 1. ἀσυλίαν χω, δ 14. 

Θησειογ ν τὸ, σςηι}5 ἤογρα;» ΤἈΘΟΡ γαίεις ἰἴδτο {Ἐρτεῖπιο 5» σαρῖτε 
γπάςοϊπιο. Τμοοη ΡΙἸηΐο [ἰῦτο νἱρο πιο ρεϊππουςαρίῖτς ἀςοῖ- 
της ρτἰπηο. ὃς [δ τὸ νἰσεπιποίςοιιμ 4ογοαΡ.Ππ|}}} τα ῖχ βαττιι 
Ἁτπαᾶτα οἰ τινα ἀἰυμππὶ ριισρατ 5 οα οἹὉ πατῇ ΡΓΟ Ἐπάϊι4 Ττὰ- 
Β1ι5 » δὲ ρτο ἰπέξιιςα (γ]οἶγι Γι θοπίςοιι5 ἀθρίπσιης ΤΒοῖ) 
Ὥογοτη ἰηῖοτ ςοτοπαᾶτῖος γεθςαίει ἄτῆφη, στο ἀδριπιοαυΐῃ- 

Θησεῖδιω Ὑ ΠΟΙΕΙ ἀα. Ατμθπίςη 591 Ἐρίρ. 
Θυσειότρεψον ἐγ (Δ 5 ἴῃ τοπιρ᾽ο Ὑ οί τηαπν ἐγατ ΝΗ 
Θησει, ΤΠο τὰ 5.11." οσατάϊιο, ϑησεόν πᾶς ϑησείδες, ὙΒΟΠἅ 

Θησηὶοςτο πιγᾶς σοι. Παρ1]1Π}5 ἀς ργίογς σαρίτίς ράτται 

Θενὰ 
το εχ Τιπιδο  ἀα. Ῥοξτα. 

ΠΥ ΠΛ ϊσι1Π1. » ἐς. 

4ια: δι Αθαδτιμη οἷς Ηοππεγισοσαμπγνσάς Ἐπ ΠΑ 
ϑρεωχήρι.. : 

Θησηὶς ἱδὸς. ΤΠ οἴοϊ ο»ρϑεῆς ἐς ΤΕςίδσ. ᾽ 
Θήσσειν ὃς ϑεῤασειν, φάτο ,α ποτα. ε 
Θϑτυ ον τ ἰπααὶέ Ατποη σι 1.5 τὸ γάλα ϑυλαίζειν,ἴας [0 

το νδιτγοηί. ἐς 115 νετὸ ἀϊοίτιν χα Ἰλέξατι νἸυμιηνς ΕἸΣ 
πῃ Πα ἔκτωρ γὸ ϑνητός τε γυμνῶν τε δ᾽ στῦτο μαζόν, ὃ 
ὧτηι τὰς ϑηλαφ', δῦ σαιγϑρέψα! ϑηλεῖσα] αττ. Ἰο στην ἃς 
δριιὰ Ηοπιοτ. [εἀ ἴῃ ῥβι}0 ἀϊιετία Πσπὶ Ποατίοης: 
ῬΓο τυιΐσοτγς ἀν Π. δ. Ἐκ νϑτι μάν ἔτε αὐαὶξ ὄθιδευὴς ἐς 
αυρρῶ κὶ κρειῶν δὲ γλυκερφιο γώλακπος, ἀλλ᾽ α)εὶ παρέχμδ 

“ίλα ϑήῶτι. 101 οαἰτα Εὐ λτη, αμποταγ 9 ὥτ δΠ δὲ 
τὸ ϑυηλαΐζειν, Ηἰς γοτο τὸ ἀμέλγειν 5 τῃςπηα Δττοπλ ΠΠὶ 
νηάε ἀοτιάτὶ ϑηλιὴ ὃς τή ϑη» Εἰ ἀιιτο πη 3.1 ὅτι. χς 

Θηταλον; λ  Γ ΤΠ» ΠΟ ψΟΙ Ππ|1} 6. ϑιαυμοστὸν, Ψ δ δέσιν δας 
Θητεῖαι, ας ἡ. [ΟΥαα τι15» ΠῚ οτος 5590 [16 Πτο] Δ, οἾτιις. 5) ϑητεῖ, 

Τοτατ. μιὰν οδδυλεια, Ἐ]ε γ ΟΠ. 5011. αϑοφιωονὶ κἡ δελεία, νι 
Θλτες» ἐπ γος πΑΓγ}}) ἀἸσιητιιτ οἱ τροφῇ ς ἐνερ δὸν λόύοντες. 

λάται ὃ) »" ϑήτες ἐλφυϑέρων δξὶν ὁνυ μα τοὶ 5 δια πενίαν ς πὶ 
Ἀδυύντων; ΡΟ] ΠΧ Οὐγ 1.4, ἠὲ οἱ ἀυτῴ, ϑῦτες τε. ϑμώες ἡ 
δούλοι; οἱ ὅθ μι ᾧ δυνλδύοντες. γἱὰς 9 ἐς Πιροτγῆι5. Τ᾽ μον 
ὄψιβαιται “ἴα νεών, ἔλται}] δὰ πιϊ πι[τογτιτ παι ασηδ αἰ αν, 

Θητεις γέῶς, ὁ 111 ΟΡΟΓΑμΩ {Π4χπ πιογοθάς ἰοσατ) αὶ 
εἰτο ει ξαπγιιίατιγ 5114, : δ 

Θητεύω, κ.δυσωγπ.ϑυκᾳ πιετοςἀς [ετιι]ο. ἴιπὶ πιογος Πα γῆ 5) 8 
σοςοὅλι μιδϑιω ἐργάζομαι; ας Δ η115,. 9 ἡτεῦσεν παῤ οἰδιανπῷυ 
Αἀχπεῖο, Ρίατο ἰςςτιηάο ἐς Ἀςρυθ]ῖς, ἐρ γὸ αὐτὸν π 
πεύοντα αὐδοὶ τῷ τότε λυ δίας αἤ χοντι. ἐδ υτόυον 625 μι τ 

ἔς δὰ τηογεθηαγία ΠῚ ΟΡ ΟγΑΠῚ τορὶ ἰοσδιιογιι μι, οτος 
αϑρά σοιχίιμτι εἰ δὶ πποσος ματι Ρίατο ἀς ΚορΟΟΙ, ἐϑ 
τὸ τεῖχ 9-οὐπασιίη τηογοςήε σομτιχογαης, ΡΒ] οὐξγαξ 
Ἰεγαοτιπι ππεγο Παίοσι. 

Θητικὸν, τὸ αάττὰ Ἔγας 6} ΠΠπς Ροραΐ Αὐβεπί θη, ὃς ἐπὶ 
ἀουχαὶ ορ πος διππεγοθπμάτίος σοπιρ  ξζισιτ. μας 
{γατῖθιι5 Πυθα μος θατιιτς ροτογδης σιὼ οκκλησιώ ζεῖ 
μαυεῦδητ σοϊπσλιης σοποῖοη 5. Α αἰ πολιτ,γ. 

Θητηκὸς, οὐ ὁ ΓΟ Π1Π1ς5, ΓΟ γά τ πι5υ πες παγῖιι5, ϑ'πτικὸν τέ 
το  ἱπ ΡΟΙ τ, (Ογάϊ 45 Ἂς πιογοςηαγλι5 σε 1556} 6 
Ατβοπῖς. ϑυτικὸς ὄχλφο 5 τιυσθα ξοταπὶ 41 Ὡ τς 4]}16 
ἀεδεητ. ϑυτικὸν σπλὴ 0. τὸ 5} μιώνῳ δουλείον, γιάς 1Π| ἃ 
πριηραρχία, : 

Θή 7α,»ς ἡ, ὃς "ὦ 
Θήεσα, ἡ δούλη ἐπὸ τῷ ϑησόύειν ὅὴη μιῶιῳ Ν τίη, ἀπο ὶ}} ΠῚ 
Ῥαιιρογοι α ν᾽ πάοτατα το ΠΠξξα ἃ ραάττγα, οι 405 ἃ Ριοχίῃ 
ΤΕ ῥτανοτιιγοπενεχροὶ κόρη. ϑ ας μιῶ ταὶ νοττῖς Ποίγ αἱ 

ἀϊχὶς ποιεῖ ὅτι 5. ὅἼαν ὃς ἔρανον, Γοτιια τι ράγατα 8ὲ ΔηςΙ 
ὄλίκληρος. ὃ ἥσσαν ας ἀπεζαν ἀριχά Ετιτὴρ.Γ γι θη ἐπεὶ 
χικίω, ὃς 5:11. 7 οὐα»μεθϑιωτικη δουλικιὴ προφή. 
Φηταν ον, τὸ ρτοίτη αι ἀαταν πιογσεηαγ5,(α] τὰ 

ὡιωτοῖς διδὸ μῆμον, διιϊὰ, 
Θητέρα ἴσια αιιο ιὶ ἡτέρκ, ἡ ἑτέρα, Ἐπΐ, 
Θυψο ν ογηγ οι τι5 σκώληξ, " Ὺ ᾿ 
Θιαγόνας,αἷο ΑΓ οἵ τς ν οςατὶ αὐτοῖς «δὺ τοῖς ϑεθῖς γεν ομῆνοες ΓΤ 

ἀρυά Ατῇςη}].3. 
Θιαεΐσαι, ΕΟ γ οΠῖο εἰ χορεύσω, κμοτοϑ ἀϊιςατο, τι ριιἀἸᾶν 

τὶ άειπι ϑίασον ρΓῸ χορδυσον, τ ριιάίατο Σμογο 5 {οἷς 
Θιασαῤχυς κοὐ ἴλοτι σμποτὶ ρτίποςρ5 ὃς αητητοϑ (ογιῆι 

(οἱοαηι σατι ἀειπιὶ σο οπτίαπι οἴῃ ΝΝΊσ. 
Θιασεύω,ροπιρατίςὲ ὃς τη ϊα ποτ ργοργθάϊου διῖς 

δοτ. γε διὴ λοιπὸν ἡμῖν ὁ λόγος ἐντεῦϑεν ϑιασευέτω τὸ φως 
ὑπολα μῥαλειν φασμἐτωγαιοα Βιιάε59 Ἰάςτη εἱς νἱάοτι 
χέτω διασεύσῳ,Ἰαιῖς Εἰς γ οἱ. οὐ εἴσω, ωρφσενέγησι. ὦ 
Θίασξο., ὁ τ ϊα τις. (Ἰτατῖο ὃς σπότοδας ροπιραγηι! 
Βιθοθάτιτ.  ἼγΡ ἢ]. Ἐεΐορα φιυϊητᾶ [ πῖταῖς Παρ μηδ, 
ἄπιςοῖς Βάςοθο. καλεῖται 5,παῖτ ΑἸΒοπαθης {0,7 ἢ 
σῷ παρεπόιῆν δ: ἔχλιθ. ϑίασος : ντ ἀἰχὶς Επτὶρι 465 5 δ 
στ εἴς γιωμωκείων χορών, [τότ [Ὁ 44{πτα59[ΟςἸοτασ, τ ὄυσεβ 
ΒΑΓ], υτῖπι ἐς ρογίξοιτίοης ἀσῖτ. Χοπόρ οα ̓  : 
“ἢ σου ϑιασου τολμήσειεν ἐξ 54 015 τυιατιιπι ραττήιτη ΟΠ Θαμν 
ἰο ἀς χη ἀουψυχων ὁ ϑίασος ἕξ σώ μοίτων ὅδε, αἱ ΠῚ 
ἘΠΕ τ 115 εἰϊ σογροτο νας 11Π|. ἀϊεϊταγ οτίαπι [οὐαὶ 

τη ]5.. ἀςθιῖτ ρὲῦ ἀ!ρμιδοπριπὶ {ετῖ θὲ. πατὶ οἵα 

ἄσω : [τἀ τιαἠιτῖο Πς Βαῦεῖ. αιιάδπι ἀϊσιιητ ρα 
βίηςιη πάρος. νὰ Βασοδιιπι Το τδητίδιι5. ἄσοὸ ς 
γηΐο 5ιασώσεες ὧραι ΙΝοΏΠΟ » 14 εἰϊ, ξείπα τοπηροτα δζ 
ϑιασοις σιωυιίγειν, ΠοιποΙΠεη. ϑίασοτ(παιῖτ Ἡοίγ Ομ Ἶχθε 
σις οατας ἃς πα ἰτίτιιο τγιριδητάιμτι ας ρτορτϊὸ «ἱ ̓ 

᾽ν 
ἽΝ 



ϑοςιτατρα δασοῖσος σβογος ἀρί τῆς, ργξτογθὰ ϑίασος 
σὸς γιυναικών, ἘΧΑΠ δὴ ὃἃζ σάτα τα ΠἸδτιιη ἔονέῃ- 
ἴπιπὶ σουια: ἰςὰ᾽ 5 ὃ σόποτγα ΠΠ}ς σύλλογος ἂς τὸ ψιλὸν 

πο ἤτι 6 Πειιϑ»σαΣτι]5 5 ΠΟ έξα πιο] τἰει ὁ» πιοτὸ ἃς 
οογατίοη αιίυπι αἰ ΧΗΙοτς ϑίασον εἴτε τὸ α ϑροιξθμῆνον πλῦϑος 

καὶ τημῇ ϑεοιῖ. (νπάδ ἃς Αὐβοησρις ν 1}}Ὲ ἀϊξειπαν Ζία ἢ 
οἶδα «ὖϑ στοιὲ «ὅν ϑεοῖς Γ) τὶ σὸ)αριι Το πιο Ἐπ π δι ὅζχ ο- 

τὰ ΤΟΌ οὶ Δ {1τ ὅ)) πτὰν τὸς εἰφροίσματος ροηογο ἶιος πὸ 
ς ἀτοίτιιν οτίατι σο πα απτίιιπὶ σα τι5οόνω για, ὅζσλή - 

τὸ βακ χικὸν θη κα τὸ ἐργατικὸν, 
πατϊοηδ5γίοςῖ σοπι τα ο 5, οἶκοι ἐν οἷς σιυιόντες δειπγούῖς. 
5." : 

"οἱ ἡ 611 Ππππ] σῃοτος. Ἔχούσοητς. Αὐἱποτοίες ἐρανιςταὲ 
οῇ δ αἷς οὶ (οτὶ Ποϊογιιη δὲ σαΐτεις ἀφοτιίπι οδτοηξι; 
[του ΓΟ ΠΡΟ ἴα 5 αιοτα ηπὶς σοὶ δ4πτν ἰὴ {ἀπ νἷπο ο- 

πἀιΠσοῦαης, δὶς ἐπὶπι ΕΠ οἶδ. ἔνιοι 3. θ᾽ κοινωνιῶν. δε 
σι γίγνεγαι 5 ϑιιΣ ΥΠδεγὺ ἐρανις ὧν. αὗται γδ ϑυσίας ἕνεκα 
ὅν τάς Αὐμεπαῖιι [ὁ ν δὲ ἐρανις αἱ ἡ σωωφιασως. 

πι Ατηθη. αὐόδες σιασωται ἀἸςῖτ νπτι5 ὈΙΡποίο  - 
φὰς δά ρλτος ἤπιος Ἰοπιιθη5. 8. συμιπότε, δὲ ΧοΠΟΡΉ. ἴῃ 
Γἀς λιποῖς ᾿οαητοης ἀριια οἰμηὶ ϑοσγάζος 9 [τά Τα 1τ5 ἐ- 

τὲς ἐδ μὴρ τοῦ ϑεοιῦ τούτου ἐπα σωται. 
δ. ΓΟοἴτις ἴῃ σπογόα, Ὁ 4815. ϑιασώται χορδυταῖ, Ῥαττῖσο Ρ8 

έτα;. ΤἼςοοάοτγοτῖ. ἴῃ 2. Εσο] αν. 1{Π| τῆς αἰδει μανίας 
γ εἴτι! ἃς μας νοῦς ΟἸξοπιθά.}18.:. 

ὑγαα [οι Ἰτέπιπι Ρογτ ποησ: Αγητος.: ΟΕ ςοη: 
υ» ΕΠ. 11 (εϊτροα,οαρ.».Εχοά. Ης  οΒ. σλέατόν τι μιξω-- 

ὡοσοκομέϊον, ΑἙ πη. υἱελοιξ πίνὰξ ἐν ϑέβη κα τοικείμϑρ Θ’ 
5 Πρηϊῆοατ, αι ἀπ ρ] ἐχάθατιιγ ἀ σεται ν Ἰσγοιιτι 
ὙΠ ἴῃ ἔογο 15 ἔαγοπ 15: τοροπτογίιηι ἃ ΡΊτηῖο 41: 

ιὰ δι 4ἀπὶ ΤΟρΟΙΙΟ Θίζας, γεξώτιον {αν βυῦζλε κεπῆον ὡς κο- 

5. [τυ τι5.Ν Ἰοᾶπάοτ ἴῃ ΑἸ εχ Ίρματ. ὸ ἀεὶ ϑιζεκ χελώ- 
γι ὡεὶ χελώγης διδόναι κελδύει δ᾽ ψη σιν τοὶ εἶπ᾽ αἴϑρακων. ΤΟ - 
ἢ τεπότα ἐχροπὶτ. ΕἸ ον ο διξρίω), φιλόκοσμον, "ὁ αῤῥωω-- 
λἄνον ὑψφι τοι φερη 9») ϑρασεῖαν, κ αἴοο; μᾶρ Νικάνόρω, ΤΠ 11) 
κἡ καυςικίως τιν ἐς 3 χαλέπίων, τἀοπὶ σιθ ον» ΟΧΡΟΠΙΤ, 
ὁν;σεμνον͵ ἀπαλϑν. 
γεϑίου ἃ Ογριὶς ἀϊοίτιγ κεζω τὸς, ατοα, οἰ τὰ 5 τοῖϊο 

Ὡ 
᾿ 

Ἢ ἢ ᾿ 
ΑττΙ Προ; ῬοιτὩροιαρρεῖο. ὁ ϑυγίανομῆοΘ.. τ ἔξι15. 

ἀίασμα, Η εἴν οἢ.. ᾿ 
ῥα δζ ὅδ): ϑίγω τη σο. {ἀυωςν Πάς 9ΐχον. ΒῬοτιὶςὶ, ρτὸ 

ες δντι. Αςςι, Ταπσίτατ οτίαπι Οοηΐτ. νῖ δ ασλάγ 
τερον Τίσοτα τά πσοητοθ; ΡΊατατς, πῃ ΡΌΡ]Ις. Ὑάς αἰ πἤεωὺς 

δαϊκένη ᾿το ϑρίσε!ξ ὃς ϑριδώκίνη ἀϊζιητατ τγαη ροῆτο ρ» 

τοῖς, εἰς ποιω, ἔςἴο τη! ἀβέεγι ὃς ϑιῆσαι ΡΟ ποιῆσαι» 
τῇ φιλῆσαι αὐ ϑήδω ατοὐ Ἰάετη ΟΧΡΟΙΪΣ πϑιήσω δὰ «ἰ- 

» τΘέογγὶ ροτείε, ΔἸ ρἤππη νοτο ϑύσω αηποτας ἀΘΟΙρὶ 
ἡσω,ατίσω ἃ Βαοτῖὶς. : 
οἷν. ὁ ϑημὼν Αφογιιις Θημώνες οἰάσηι ἤτης ϑυμωνμαι. 

ϑημώνες Πιρτα. 
καρ.39.Εςοϊ οἴαῃιν τάς ϑεικωνίώ, 
5. {ἴτιι5. ἀϊγιώλος» οἰ 1} 15 ἀγο Πα» ΟΟΓΙΠΙ52[ΟΟΊΙ5 ἃ- 
ὙοΠῖτις. ϑῖνες οἱ σωροὶ ἤ τοι βοιωοὶ τῆφιψοίαμου Τ ται 

ἰοῦ Ρτὸ [ἴτοτγς ἀσςορτιιτι Ἐσσπλ.οἴΐο σο που 5,415 ΝΊὰ 
Διιτε πὶ ἕτω κέκληται 5 δστὸ τὸ ϑείν στε» ὁ ὅτ τύ πε ἄχτι! 
ἢ κυ κου τὰν, ΙΟτ1. 1116. αἰ, αϑρα ϑῖνα ϑοιλάοσης γα 11- 

πὶ αἰγιαλῳ, [ας Π|. ϑῖν αἱ μοῦ ταρρέ το) Ρ ΓΟ τίου κερ δῖαν, 
τοίαπατ}: ἀτοπαγιιπι αι] νΟ] ἴῃ {ἰτοτῖθεις .. 06} 1ῃ- 
ἷς Ἡϊογοπ ἴῃ σαρ.9.Ε[α1α:, θῖνες τῆς ψοῖ μίαν» ἀτο- 

ἐγοάος. ϑῖνας ὄμμε βαϑείας ἔϊχέ. Ῥτο 445 Βαδος 
Ἅγ.ἴη ἙΔΌῖο. : : 

ἤιοτ ψαίμιμοι, ὑ ψυλοὶ τύποι ὃς οἵ 70 καρπων συγκομιδοη, 
το! ΠΙμογο οτμπὶ Ρριιτο, ἀγαπᾶ σι. Π}05. δῖ ταὰ- 

τάτοτιμτὶ ἀσοιιος ἐ) ἀιιτοτη ςΟ]ο5 δὲ οαϊττοτ 
δίσητδης. 
ευῇ [5 τὺ π]όμῆυ 8. ΕΟ γ ἢ, 
ΜΕΥ ΘΗΝ Η . . δι 

ἐδϑεύ,ασσοῖς οὈπεγαὶ ἀρίσα ΡΟΙΥ.11}0.1.Βυ.1η, 

οὐ Πτοτοιιο. ἴοι ϑίνας τοίου Π5, Ἰοιῖτοΐ εἴσσιις ἰὴ πιὸ 
ΤαΠτὶ ΔΛ ΠαΓΙΙΠῚ ὃς ΔΟΟΥΓΟΥΙΙ ΠῚ ἔτι Ρ.Π. ὐΤ 000) 
5. ὁ ςεἰόὸς ὅξδιν ὁ τῆς ϑαλαήῆης αἰγιαλὸ;»δίςς 
5,ἐποψις»ἃ ϑίγειν. Δ, 
ἢ κακός, ὃς ϑιπύξρωτος δίχα τοῦρ 5 ὁ εἱπῦ τ] σν νῦδἕθ βε- 

1ηξγα ϑριποίβωτος. ὶ ᾿ 
ἢ ΡΙΓοῖς Πτο "15, Θ4Ζα τεάάτε Πἰτιιππν. νἹάς Αὐἰ, 
1.19. ΠΟ πιοτὶ Τατοτρ ϑὲς δσπὸ σῷ ϑείγεινγῆτοι τὺ πῆξιν» 

σον τῦ πεταὶ υὑαῦ ὮΝ κυρμιοίτων, 

' 

ΘΟ τοι ΝΟ 
Θλα ΣΤᾺ ΣΡ ΕΜ] Πὰς, αὶ μαδοῦ το σου σοπταος ἔπε ἔτα- 

ξγοϑ:λπο τῆς ϑλασίῳ οἱ, α ςοητιἤοης, Ὠἰοίτιν ἃς ϑλασιίάς, “] ας. 
Ῥευτογ. οὰρΡ.23. ὃς σαρ.21.1, Ομ τ, ϑιλα δήαν νὺ ἐκιτεϑλὴμ μῆλον καὶ ἐϊιτο- 
μέαν καὶ απεασοισμῆμον, 1, γε] σομετιτίνν οἱ τα, ν οἱ (τι αὐ]δεί- 
αἰις Πιητ ἐο ἰςι 1, 

Θλασις ἀριια ΗἸρροοτ.ἐν πρώ τῷ γιω αἰκείωγ ἱἀο Πα φιιοά πίερριν αὶ ἐμ-: 
ζρυοϑλας ὃς ἐς αι Πιρτὰ τη" ἀίτιτη, : 

Θλᾶσις κ(Θ-. “»ϑλάσμα,κλάσις ἃς κλάσμα, ΡΓῸ φοάςπὶ ἡ τασίποη ἴδα 
ΘΟ ΓΙ] Ο2 αι Γ] 1} ΠΊοτίοιις αι ανη; ἐγα ἐλ αγανςοΠΠἢο; Οαΐ, εἰ 
οαἴτιδο ᾿ὰ ἱπτου ογοι ράτζοιη ἱπιρι!Πο αὐῖτ ἰπῆςχίο, σοποάαῖ- 
τάτο πὴ ἰητο ρ ται σα τα ςομτἰπαΐταῦς. ταηεὰὶπι [οί οας. να ΠςοΣ 
ἴῃ Ρ πη δ εἰς ὃς Βυι πη αἱ] ν αἰ ς,Π ἔῸ τἰς ρογουτίαμτατ, 1111- 
ἀαπεύτν ον ἀογο μας Ματςς].}1 0.4. Ὀἱοίς. ϑλ σις οἶδ των, ἔγᾶ- 
ἔξαγα δυτγιαι, Πο πιο], ἔγαξξα: ἀθτδς, ΒΟ]. οστυ ἃ» αἰιτοσ, Ν]ατς 
ςε]. 110... ιοίςου. ᾿ 

Θλάσματα, ἔγαξξλ»οοητι [Ἀς ΡοτοιΉ 2, [ητεγρτγοι. ἱοίσον. ϑλάσματαά 
δακτυλίῶν, ατττίτιις [ο 15. τις] [465 πα έν, Βαγθατβάϊς ἀο]ο- 
τὸς ἃζ σοῃτιποπες. ΝΜ] ατοεΐ. 1.3. Οἱοίς, 

Θλασπν,"ς."), Ππαρὶ Ῥεγποιιπιρο5 (α]]ΠἸ πὰς δια... ς 
Θλααδὶ, τὼς τὸ Τ᾽ ἈΙΑἤρ], σεηιι5 μογθα; » ὈιοΙςογί 4. ΠΡ τὸ [ποιιπᾶσ: 

ἤιητ αὶ νοσοης βᾶπι πογθατι ϑλασσίδιον 5) ἔοτπηα εἰ πι Π τ 1. 
Οαϊοπιρέπεῖς ἘἙσοηλη. ὅϑ:λ οἰ ασίω, ΕΠ ρροὐταζεο οὐ πὶ ϑυιοίαποσιν 
γοσατ. : 

Θλάς-αἱ ἐλαία)» σοπτε πε ΟἰΤπ1α5; 4115; σοι Ἰταγάπι 4ιατα ει ἴὰο]ὲ 
τοοϊρίμπης ντ ἀσῆοτ οι πιο]. Αριὰ ΑΗ ςη.Π1.2.βλας αἰ ποί-- 
ἄν ἐλαϊας. Θλας αὲ γὸ ἐρ κρέσσον ὅδιν ἀλμοίδος. ΠὈ1. τὰς ἢ ϑλαςας μέ- 
λώνας, ὄυς-ομαχωτέρας δξ) ὈΊΤη. [16.25.68 Ρ.5 πὲς ποὴ αἰ αια: οἰεῸ 
ἴὰο ἤιις δοσογῇτα σοπιπιδπάατίοης Ριιγὸ ἱππάταμτ οΟἸ γτηθά- 
485 : ἔγαπσιηταν οσσάοπι Πεγθατγιιπιάιις νἱτιάλεπὶ ἴἄροτγε σοπ- 
ἀἰιιητατ. ΡΟΠχ [10.6. ἐλώας δρυπέτεις, τοσεηίοτ,ϊ οἴ, ἄγ ρρα5. 
αἷλ (οὐ δοιξ, κὶ νηκτεῖδαις (1 οἴτ, ΟἿ γ πη θαΔες )φαυλίας( μια: ἔπε κε-- 
τινα σες, τρα μζηλοι ὁ πιτυράδες ΑτΗς Πα) ὅλας ας, 4.45 ὃς (οχηῖ- 
αἱ πυρίωας ἀϊχετα. 

Θλαςκὸς»γ τι πᾶ θοη5 οο] ΠΠἀθηά  8ὲ ςοπειιπάεπάϊ. 
Θλαωῳ , μιάσω» πιώκα γ ἔτη ρου ΠΟΙ ΠἸΔο,ταηάος Ἁξτῖπ. ΑσςαΓ ΑΙς-: 

χαρά. ΑΡΠγοά.ἰη Γγοῦ] εἶμ δλαϑηώ ει ἀοςῖρῖτ ργο σοΠ ΠΠἤιπι εἴς 
{ε,ἀς εο σαὶ τεἰῖ σα! ἤχπτ᾿οο πα Π. ὠῤχοτο μήϑηστιν Ν᾽ ἐϑ'λα ὥνηστν, 
(ππτ σαἤτατιὶ αὐτο, ἴὰπε ςοἢΠΠ ς ἰάεπη ΑρΒτού ἐς [ραδοπὶ- 
Ριι5.Ηεῆο, ἕτ᾽ ἐῤῥηξε βαλὼν ἐτ᾿ ἔϑλασειτεϑλασμ Θ΄, το ας, Ηετ- 

. ΤΊΟΪΔ118. ὶ ἢ 
Θλι(ιας, 411} παθοῖ το πιου]ος ἀτεγίτο τῦτο τῆς ϑλέψεως, ϑλασίας, ασεέ-- 

δῶν, ϑλαδίαις, ΤἬΘΟΡΆΙ] ἴα Τα τ. οι}. ΨῚΣ 

Θλίζομαι» α ΠΗ] ξιοπεπι ρατίοτ, σταιιοτ. ΑὙἹΠἘ ΡΝ. ἐ διυΐαμαι αὐέχε- 

ὥειτεϑλιμμῆνη ὁδὸς, [γΙέϊα νία : νοΐ ἀτέϊα, ΝἼατιπ. ρ.7. οἰ ορ- 
Ροπίτιν ὄῦρυχωφος,ἱ. Πρατιοία. ᾿ 

Θλίζω, μιίψω, πιιφαγοοιπ ρτέπιο, ἵγάπσ γαττογο ἘΠ] π50.ϑλίξειν χεί- 

λέαοίσι!α ἤροτς ἰαυτῖς., Τ᾽ Ἀφοοτίτα5. αῆραὶ τὸ ϑρώ, καὶ ϑλω, Ἐτγ πς- 
Αξξα: Αςςα!; ἐμπιίξω,, πατώ; ςαἷςο » ὡς ϑλίζεται σα φυλὴ 5 ἤγεμῶ 
πατεῖται : ὃζ Ρτοῖεοτγο. λέγεται γὸ γ ἀμηϊμτ ΗςεΐγςοἈ. ὅτε τὶς ὀλιγῶρεὲ 

πιέζεται. 

Θλικφζεινοἱπ βλιμαίζειν, 
Θλίμμα, ατοφ᾿ τὸ ἀτττ τιι5. ᾿ 
Θαίψις, δ. ἐςςοπιρτο πο, συτολή. Ῥοηΐταν ρτὸ ἀπ σα τα ὃς τεῖθιι- 

Ἰλτίοης ἴῃ ἰλοιῖς Πτο 15, Ἐτοῦςαριο δὰ Περι Γδέϊαθτ. ηγιτ, ἱ]. 
4.ςἀρ.26.ἜΧργεῖὲ ἀἰχὶς ργοαταπι. ; δ 

Θλώμϑμιϑ- λίϑωφλοιὸς, οἵτοχ ἰαρτς ἀς[]Ατηπλατι!5. 
ΘΝΑΤΟ ἘγΑ ἐπ τα ϑιυτὸς οἷ, ΠηΟΥΤΑ[15. ἢ 
Θνησιμώον,ου » τὸν τη Οὐ ΤΙ οἸ ὨΠαπι»ςαἀαιοτςαΡ.13. 5.5. ὁρπηγ:ὃς (4. 

ς.Ἑ[ατα: ὁ ἐγγούϑη τεὶ ϑένυσιμεῶα αὐ} ὡς κοπρία γα εἴτι κίαξια ίὰπε 

ταοττίςῖπα οοτιιηι αἰαῇ ἰτετοιις. ΜΜοττιοίμιιπα ἀιοῖτιῖτ Ὁ φιοὰ 

αϑίσιιε εβιηῖους [Δπρι7 115 σἴταιη ἀπ ΊτΕΙτ » δὲ 10 6110 ΠΊΌΤΓΙΤΩΣ 

φιλὶ πιδοϊ παι ΕΠ ἐτομΥΤΊν15 ἴῃ σα Ρ ΘΠ ΑΓΕ Ἐφξοῖνο] Ατηῖο- 

Ρδαπδβ η ΑἸΠΡ115» τοὶ ϑινησιμώαι κρέανν ΚΑ κέγέθρια.» ὥσπερ γθάξι- 

μωα,(ἰπημῖτ Τητογρτοβ χτ᾿ μετα φοριν φοιχρῖν, δια]. τὸ νενεκία ὅν, 
χἡὐ ϑυησεί διον,τὸ νεκρόν, ἀρτια ᾿μι1ο (ἔγάτιιπὶ 481 αιοί ἀϊοεῖς ἐδδήμας 

τα ὑπόσει ἐμ ϑυησειδίῶν σύγκειται » Βα4. γοΥτῖς ,γοίϊοσ ἐχ πιάτο 

πιοττῖοπα οοπεοέϊα, ἸΩΣ 
, Θνῆ σις, ΠλΟΓΞ»σΟΓΓΙΙρ τι ονφϑοθα, θυ! ὦ. Ν ἜΝ ἢ Υ 

Φννσκω, μηξομαμγν εἷ ϑιανοῦμμαι»ππέθνηκαράσραςβον
 ϑ᾽ανον, ΠΟΙ Ἰοτοτᾶ 

ὶ ἀο.1πτεγβοϊοι. ΧΈποΟρΡ 8. παι ' δὲ ρφίας ἀλλα ἀξ λαρμο: τς 

χὴ ἕως μὴν αὐ ἐν ϑινητῷ σώματι ψυζ. ὁ ταν ἢ τύτεαπαναγυ. Φεύνηκένι 

ὅτε. Οἷςοτο ἀς δεπείξ πηι αιίάςπι πειηαλϑπὶ Ρομ ιβάεη Ρο- 

ταῖς, ἀπ Π1055 ἀτιπὶ ἢ σφοτρουῖθιις οἤςητ πποττα ἴδ ιι5) νίμογες, 

δπππ|πὶ Ἔχ φὴς οχ 115) πιοτὶ: ῬΊατο ἴῃ ἈΑροϊορίᾷ δοοταῦ, 
δυοῖν 

γδ ϑεώτερόν ὅδι τὸ χεϑναίαι ἡ γὰ δῇ μυδὲν Ἐπ μυσ προσῇ 
ΤΑ ὸ μη- 

δενὸς ἔχίν τὸν τεϑνεωτα "ἡ γδέςιἸς ΓΟ Ταΐςα!. ἸΝ ος οἷς οἴ δηϊπὶ 

ἧτ αἴτογιπι ἀς ἀτιοδιιδντ δὰτ [ςαίτις Ἄπτηΐπο ποτ ΟΠΊπος απ- 

βευστ,ατ, δὲς. ΡΊΙατο ἴῃ Ἐρ1. τεϑυρὼς τέων διογυστέρα, Ὀῖϑηνῆο ἐς- 

ἔὰς. Ἐτάετε ἱπαπίπρατα., ρτὸ Ρεγὶϊε. ΝΝευττηζη αίοἸατο τα - 

τποηῖταν δεῖμα Επτατγαπη τε ϑνηξοίαι. ΑἸΠϊορ μη. γεθε σὺ δὶ ἐγ- 

χανὸν τευ ξει, πρὸς σοῦ ξνήσκω ἃ τὲ οςοΙἀο015 Ἐυοΐαπιι τεϑυηκέρ 

Ῥοτ ίτορτο ἀπιη]απι εἢιρυά ΑΠΙξοΡ μΔη.τεϑυλζεῶαι, ἐπούκινς 

τισι εἴς; Βυδλη ἐρηϊε ρείοτ. τέϑυεθς ῥα Ἰούτου, ῬΊατο. τέϑνηκα 
Ρ» "1 



σεϑ ΘΟ 
ὑφ ὑμλδιὰ γοδῖς πεοᾶτιις οἵ. 

Θνητίδια, ΕἸ οἷν οδῖο [πε νεκριμεῶα, πλοΥτί οἴ πα, 
Θνντογαμία 5 Ἀλρτῖα: πτοττα!ταπη : ἢς ἀτόξα Πιητ πιρτῖα; ΤΠοιάος 

ἄεα ὃ Ῥεῖΐει πιουτα ῖς. κ 
Θυνητὸς "εἶ ὁ καὶ ἡ αχοττα 1591 Πτο ΙΓ γ 5» σ ἀτιοτι5. ωϑὸς' αὐτι δυοιςτολίμὴ πῇ 

νον ϑεὸς γέγρνεν Ετγ πὶ. πὶ Ἐσσπη, ϑυητή,ν [ἰς ὃν σώ, 
ΘΟΑ͂Ζ Ως ουγτουξοπποφογγουϊ δου τοτοοπογθας ἄτιςο, ἴοτ- 

τοουϊπτενῆςεϊο, πο, αδίοίιιο, τοτο ἤσ}} ἤπρΡο, τρέχδομβαίνο- 

μια!γσικιβ ἰδ) ται ρρω, ασϑηδω. ἃ (ξο].Α ρο Ποπνεχροι. τωχεω ΕἘὰ- 
τὶρ. Κῦτος ϑοοζον οἷξ Απτλαντικῆς εχὸφ, τότ το Πάφον δορῃοο πὶ 

ΟἘΔΙρ.τντγδη. τίνας ποθ᾿ ἕδρας τας δέ μοι ϑυάζετε;ατια: ν Οἰπγα τᾶ πὶ 
τε άςεῖς μἰς εἴς { ΠΙοξαντὶ τῷ ϑεέοσετε, ἡ ϑοὺς ρρκα θη ὥνος 

Θέαξθ-, Σπόλων, Ἡςν ἢ. ; 
Θοηρθ ςκοὦ,δ.ςΟΠτιιτ σατιι»τεταραγ μῆ 9.514. 
Θοιαὶ, αξ. Ἰπιστιττι το πη, ζδυγὸς ορενοὸν κὶ αἰ μιόγων, 
Θοιρζοότιον » Ατιϊοὰ, ΡγῸ τὸ ἱμάτιον, γο(τῖ5, ΑΥΠΈΟΡΠΔΠ. ϑϑιμάτιον 

δεικνιὲ τοδὲ , ὅς. ϑοιμοέτιον αὐειῤῥη ξη) 5» ν εἴτ᾽ τα ΟΠτι ΠῚ Γι ΡΟΣῖτ. ϑοε- 
ματίδιον , Ρατιια ν εἰτ15. ΑτΠτορ Βαη.ἷπ Ρ πτο. ρια οἰ ςΠΊΣΡ το 
νεῖ ΠΒοποῖξα ὃς οἴν}}}} ροπίτιιγ : τεκζώνον 5 Ρ τὸ ν εἴτε ἱπορὶς ὃς 
Ἑροπτῖς. 

Θοίνα, ἡἱ,ἀαρε551: Ἐρίρστ, 
Θοίναμια τοὶ. ΘΡΌ απ» Θοπυ ει 5 νωχία » ἀρυα Επιτιρ  4οπι ἴῃ 

- Οτοῖῆε. 
Θοινατήρκον, «5 τὸ. Ἔρ.15, ἘὸιΡῚΡ. 
Φοιναίω, μα ἡ σω,π' κα. ΠΟὨΙΠΙΙΟΓ, ὄνωχοομαι» σοτη64ο.. οἶθο. ᾿Νοιτγ. 

᾿Ασοιιίατ. ὃς ϑοινείομκαι!. ΑΡΟΙΠΟὨϊ465 [10.1.Ἐρρτ, ϑϑινἡστοτο ϑύρης» 
ἄς νοπατίοης σςοπηοάϊε. Πα ςατοοτπι Α σσιίατ. εἶ τινα ϑοιν ἥστετο, ἢ 
αίσηι γοζάτος. ΗςΠοά. δελφῖνες ἐθοίνων ἔλλοποις ἰχθιξ ) νοταθαηῦ 
ὅπ ο5 ΡΤίςς5. ι 

- Θοίνη, "5 ἡ σΟ ΠΙᾺ παρ 6556 Ρ. ας σοπα. ἃ ϑτὸς ὃς οἶγζδυ, αιιὸ 4 ἴῃ 
ἀξοσγιιπι ἔς [15 ἰατρίαις [Ὁ] οαητ νἶπο ἰηΔυΐσοτο, Αὐμοπᾶριις εχ 
ϑεΐςιιςο Πδτὸ κυ ἱπαχιῆς, τὸ ποιλαιὸν ἐκ ἐξ 9:9. οὔτ᾽ οἶνον δὲ πλεῖον 
οὐ τ᾽ γλύω ηἰ δυποϑ εἰαν πυϑοσφἐρεόϑει.αὴ ϑεών ἥγεκοι πῦτο δρώγαας, «οὶ 
χὶ ϑοίνας,, ϑυυλίας. κὶ μέϑεις ὠνόμαζον. ΕΤΕΠΟά 5." σφιν πολὺ φέρτερα 
ϑυίνης 9 14 οἴ, τῆς προφῆς 9 411 ἤτητ 1615 παπἰτὸ ροτίοτα ψιὰπι 

ΠΟΠΙΙ ΕἾ 11, ᾿ ' 
Θοινητήρκον, ᾿ἀ Ὁ ΠΊ.Νὺ κω ταζρωμα, ΕἸ οἴγ “ἢ. 
Θοινητκὸς, ΟΡ ῚΙΠ 15 ΠΟΠΡΤΕΠ15. ϑοινητυκαὶ ὄργανα ΧΟΠΟΡΠοη,ἶη ΟἹ- 

ςοη.ἸηἰἘτιιπηοητα αὐ ορυατίοποπη Οἴσοτο ἃ μιᾷ Οοἰμπις].12. 
ζ4ρ.3. : ω 

Θον»τον,αἰ σοπιοοπήμπι ἀΡτΉΠ1. 
Θοινήπωρ,ορρο δ, Οὐ Ο ΕΟ, ΠΟΠΕΠ ΟΡ ΌΪΟ, ' 
Θοινούμκαι ΠΟ Πα οτ»Θρα οὐ σοπιςάο. οι νη κῦ αἰ, ἄνω χυϑύιῶγαι. ἙΤοτη. 
ἀϊδιιπηθογς, ρα τίν ρα 15 ἀσοιη οτος, ἐϑτιν ίσατορ γ ΟΥΔιτ. ἐς 
4114 ΛΕ Ίοριι. 

Θυλερεῖν, πιραχίζε δ). ἘΠ γ ἢ. 

Θολερὸς οὐ διτατ δ Δ τιφοτασ δι] φ τις : οἷ ΟΡῬΟΠΊ ταν καϑορός, ϑυλε- 
ρώς τροξώνεις., ἀἸοἴτιι οἱ φαΐ εἰτιισαιτεν οὐγδητέγαιις ἐπ στοάῖ- 
τιιτοϑεά, 

Θυλερόφρον, μέγα. ΗΠ. 
ΘολερώςὨ ταν δι ἐς, πτης ϑυλεραῖς τροξαϊνει(Ἰπαιεῖτ Ηςει οἰ.) κρϑεςια- 

εϑρίω αὶ ἀσφαλᾷ πορείαν ἔχων ἀλλ ἀςαίτως ὦ τετας γοῦῆντος τρφιῶν, 1, 

τἰτιθαητον ποη ἥτπλο σγοῖτι ᾿ποοάςηϑ. 
Θυλέω,μ.ἠσω, πιηκαντατθ 5 ἔξ. Αςςας, 
Θολίανροταίϊις, ΡΊΙοιις ἔα ΠΕ] σἴατιις νο] ςαπλογατιι8 δὰ ξογπταπιτῆο- 

ΤΊ, πέτασος εἰς ὁξυ σιωνγνῖν Ὁ: αϑορι τὸ ϑυλοει δοὺς ἴῃ). ΕΠῚ οτίαπὶ νπι- 
Β6 Πα. ππτιίςαγίτιπι Πιιδ ν τη Ργάσυ{π|Π1. τὸ σκιαί διον. Εἴς γ ς. ΡΟ] Πτιχ 
10 7.ϑυλία σ᾽ ἐκᾶχέτο πλέγμα τί ὅλ φει δὲς, ὦ αὐτὶ τοῦ σκιαδὲκ, ἐ χρών.-- 

τὸ αἱ γιυνεἴκες»δς [10 .1.0...ὴ ϑολίαν ὃ. ὡς κίςίω ἐῷ λέγουσιν, ἐχουστιν ὅ0-- 

λοειδὲς χὸ πώμα.πτογρτ. Ὑ που τὲ εἰδ με ΕΧΡΌΙΙΪΣ ϑολέανγσκιαΐδιον 
γἡ σκίβῥον, 

Θολοειδιὴς, Ατηογατιις ον πίστις. ΤἬΘΟΡ τ. 6,2.ςρ.13. ἀς α- 
διοτο, ὥςτε τίωὶ οἰχίμυ μιορφίμ) ἐπ) 90) οε!δη, 

Θόχφ., τΠοἰι5.»οἴκηα φρυγίυλοει δὲς δι᾿ ὁςράκων εἰλημμῆον » ὃζ τοι! ο 
το ΠῚ] Ἰ καμοίρα, ογοέτου σαϊηογα τοι ρ] Οὐ πι ̓χο πη] ἤρΠοΥ 5914 
εἴτ, σαρρο  ς αα 41 (ΟΠ τα. 1τα}1 ει θυιηαπὶ ὃς ἰατογηαπι νοσδητ, 
Ἐν πτυταπ συμ]. ἀπ ἀα ογ οἷα ἀπισίτιιτ ἀπηθττιη. [πο παγϑεῖον 
ϑολοειδὲς δῇ [τεῖ μῆς Πίοπ ΠΡγο 53. φα Ῥαρε]ιοιιπι οἱξ Βοπαῖ- 
{ρβογῖο τϑέξιμ, μος οϊ, οἴγοι!ατα σάπτογα; ἔπηϊις πτοάϊο πς- 
ταλρμοτῖο Πππιρη δά οἰγοίπιιπι ἔλέζιμπι. ἮΝ ος ϑυλΘ: (οἱ ὰπι οἷ 
αἀϊῃοῖ) σπου, χιια αἶτῆτις στ οίσς 5, γοτιιηα ἔογπτα ἴῃ ἔα [ε- 
σίαταπν σἀστιήτοη ἄς αῖτίς οὐἱάτηννε δατβοτ ἘΤΟ(γ οΠῖτις, κα- 
ταχξησικώς ο[Ὁ, οὗκος εἰς ἐξὺ Σπολήγουσαν ἐΐχων τὸν ςἔγίω κατεσκόυα.-- 

σρλρζο : ὃς ἰοοιις ἴῃ ιιο ντοπῇ τα σο πε πα Πα Αἰογιαθαμτιιν. 
Ἡοππιοτις Οὐ χ-διμωας υξα γάγοντες ἐς θέν. μεγάρφιο 9 ΜεοΣη- 
γιέ τε ϑύλου καὶ ἀμύμονίϑ- ἐρκείθ. αὐκὴς ΤΉτοτΡ. ΟΧΡΟΠΙς Χυκλοτερρις 
οἰκή οτος τὸ τοι τροϑεῖν» εἰς δ τὰ καϑ' ἐχείςίιω ἡμέραν εἷς χρῆσιν πί- 

σῆοντα ἀἰπετίϑεντο, δῇ κρατῆρας κὶ ἐκπὦ ἀστα, ὦ τῷ ὅμιοια, ἘΠῚ ἃς τεῖτι- 
ἀϊηῖς νὴ 1 ΠἸου5ο᾽ ἡ οἴτον εἰ πιτι ἐσιιση πὶ ἴῃ πηςάϊο τοέξονιο τγὰ- 
Βος οαιηςς σομπςηλιητ : δὴ ἀοπα Πιβρεηάεθαστιγ δπτῆους 
ϑεγαῖο Αἱ ποῖά. ποπο. Ρ]αολάιις Γαέξαπτίας ἴῃ τογεῖο Τ μοραὶ- 
ἄος ὅτατ]) τγαάῖς οε ἴῃ πιοάϊα τορ!] σαπτογα ἸΙοσιῖπὶ ἴῃ 4110 
Ὑοιοητίαπι ρυἰπαϊ τί δας οχτηιία ἢσεδάητιτ, 564 γάαγγο [τι 

Θ.Θ 
ἄς Ἀς τιηἶιςα τὸττὶ] οαρ.ν.ἀς οταϊτμοης ἰοαιοης, Τ οι 

ταῦ αἰἀϊῇςτι οὐ τοτιἀιιπγ»ςΟ ἀπγγπατιμτι, ἄτι [Ἰςὶ σοἸ πηι 
οὐ τπτοῦ “1145 Γοτλ 115 ΡΓΟ Ραγιοτῖθιις Οδἱς ἐ 5.4. 
Θ601155 τηαχὶπιζηις σαῃτατγῖςοδ Πατγϊ θα πέμτ, Ττοιη - 

Ῥα]ποῖ5,Α1 οχαπά ΑΡμγοί. 10. Ργοῦ. », κιοέλιςα ἑαὺ 
3. σιν πο τοῦ ξυροὐ σύλν ξηρὸς ϑύλιΘ-. οὐ Οἱςοτο αῇα, 
τί ϑεποοα: ἄτα }ιαῖς 1 ἘΠΈΓΓηῖς θαϊπρφατοτία (ο114 
(ἃ Πα μολακτικὸς οἶκος ἀϊοῖτιιγ τ ὁ εἴξῳ ξύλθ-, Ὑτα 
σλυώαι δεῖ ἔχων κὶ δυϑέως αἷμα πῷ εἰσέλϑ εἰν 53) τὸν "Ὁ 
χείεόλοι τὸ σώμα λπτοτρ. ἀοπλι5 ρατοηι οχτογίογοιη, 

χαη. Τα! ΠἸλη. ὐοφλαγζανεϑνω, αν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἔχοντι 
ἔργ. δν) ἐς τὸν οἰξώτερον οἶκον ὑπτοςρέψαντε, ὃν ὦ μαλακ 

Ἰτοπι ἰοςιι ν Ὁ] (για θαπειν [ογίρειγα ριι δ] σα: Ατῇ 
1) 4υϊ εχ Ῥγγίαπεο οἴφητ,ςασμανς (οἱεἴγάητ. ΡΙΑτο ἵν 
οἱ πρ!αἰκον τοι μετείπεμ οἱ μϑυ οἱ με πὲ μιπἾον αἱ τὸν εἰς πίχιὴ ὅσ᾽ 
ξαν αγαγεῖνγδες. ἴῃ τΠΟ πιτη πλε ν οσδητος:ν ΒῚ σοποτ. 
Ττοπὶ ΤΟ᾿ ἄοπι, ἐν. τῆς σέλα οἰζήλρυ μῆν. 1]. ΡΟ χ ὉΠΟΠ 
8. καὶ ϑλΘ-, ἐν ὅ σιὼ «δείπνοιων ἐκοίςας μέρας, πεντήκοντα, 

τακοσίων βουλῆς. ΕΧΡΟΠΙΓΕΓ οτίατη ϑύλίδ-, ὁ ἀκοιϑαρσία, 
ἤιας ἴῃ τε ΠῚρ|15 ρα Ποΐνς πα βςῖῖς. οἰγοιπάιέζα, 
τείιιάο : αδυμπιιὲ οἰ τι ἀσιιτιπι ἔα ΠΊρίαπε ἀςἤποη 
οὐ πποη:Ετντ ἀϊέλιιπν ϑύχζ ξηρὸς, οὔς Πιάατουηιπν Πις] 
Εἰμπ5 τὸ πυρκαπήριοννν τάς ̓ῃ γα, ϑολοειδιως τεμνομθύης δίζης 

πηταςταάϊος ἴῃ ΡΓΟΕιπάτιπι τμ 1 πχοιΐο ὄχοαϊατα, 
4.16 το άτηῖς ΓΡ εςίοπι σοποαπηοτατο πηι. ᾿ 

Θολὸς." )δ,τιΓ᾽ ἀτι59ὅζ Σ σΤΊπη Γε ρΊα» ἀτεαυπ οΠτιπη. τὸ τῆς 
χα Ηοἰνς ΟαΖα ἴῃ ΑὙτἸζοτιν οὐτς ἀιγαπη τι Π|. Ὁ 

Θολόω: μ, ὥσω,πιωκα, τ ο9] πη πο. Α ἔτι. Αςςυ  ϑυλούτα 
νεται τὸ ὧ μα 7 τ ΓΒΊ ἀτι5 το ἀίτιν ὃς ογαῖ]ις (λη σα50 
ΟἸλιις. ϑολώσαι,πλυρώσωι, --εγώται, ται οΐξαι, σκοτίσα,» ΕΟ 

Θολώδης. ε(θ.. ὁ καὶ ἡ, Οτιιγ θατιι59ἔδΡ οἰ Θηζιι5. ᾿ 
Θόλωσις,ε(Θ’. ἡ. Ὁ τ σα ΠΤ ΠῚ 54 [π|{{.1ΠῈ] 11 ἃ ΠῚ ΘΏΤΕΙΠῚ 

Θοος "ὁ ν ΘΙ ΟΧ ταιχιὶςοἰτιι59 εἰ ο τὰ ϑέα σγγον πὰς ϑοηὴ 
ΠΑυΠστν Ὁ Δα. ὦ, θοαὶ δι νῆας. ΑἸ Ταιαηο πα σι 5» ἤτπι 
γιῶα,1. μεγάλης ΓΈ Πὶ ἀοιιζασιν πες νῆσοι ϑθα), [4 οἴ, ἐξέζαι 
ἀϊσιιπτατ 9 συας Οορ Βα πα’ αἠΐασουτ, Οὐγ) νη σο 
ϑυλ σιν, ἄζουτεῖς λεγο μέλας οξείαις μεταληηηριῶς Ἐτ2.Α γϑο 
ϑοὶ γήρφοις ΟἰΔιυιὶ ἀςιιεϊ. 1 οἢ οξεῖς. ΑἸιψιαπάο Πγοηι 
ΒΌΛΙ ΞΟ ΡΓΟΣρτΠ εν τ ϑοοὺς πολεμιστὰς ἠἡ οἢ αὐάξειίθο, 
ῬΟΪ. Ἀ Ποά. ϑυὲν σεέκος. ΠΠΠ.1. ΑΥὐροπ.. νοξατ τὸ δυκένὴ 
ον δπὸ τοῦ ϑυάζειν δ΄ ὅδι το χιω εἰν οἵπ 4 μ1τ ΤπτοΓρ.ν Ἂς ἃ 
ϑϑίω νύκτα, Η ΟΠτοτ.συαὲ νη αεοἱα ο[Ἐ, τα χείας σημώνει κα 
Ἡδιιος ἀΟΠΓα 5» ΠΟΙ ΟΓο5. ὈΙσιιητ οΥΙα πη νας νήσοις. 1α Οἱ 
ἴσαι ἀσιιταβ. Πα δοητ εηΐπη ἐπ ι]α: αιιατλτη ν οἰ αὶ Ρῖς ΠῚ 
ἦα ορτἀϊς πιοτοπη δοιμαιῖπατα, Οὐ τ Ή]1α. [δ τὸ 8. 
Μειαίορῇ. , 

Θορέω. μ. ἥσω. ποηκά , (Δ]10. πτυδω. ὄρμαδ, ΤΟΥΓΘΟΓ ΕἸΠῸΝ 

ΟΕΓΓΘ 9 ἐτηροσι ἐπ τος [ Σ. ΑΟΥΗ, ἔϑορον, νπάς ΗΙ 
δὶ ἱππείου ϑόρε δίφρου . 1.) ἐιιο ττ αν σασσιιπν ἐπ ΠῚ ΠῚ 
φιν. Δά Ὑνρηΐη ἐχι τς  Αρο]]. 3) πρώεασι ὅρον, ἰά εἰν 
ἐξ τιρκδες ἮΝ ͵ σι ᾿ 

Θουρξιυτιὶς, οὐ, ὃ. 11 ἕλοὶτ ν ἕλτπ ΡΓΘΌΤΕ5. τ᾿ 
Θορ κα, γον) σπεῖρρκαν» Ὁ ΟἸΠἾΤΙ ΓΑ) Καιε, Ποτγοάοσ. ᾿ 
Θορίωνδ)ς, Ρ1ΓὉ15» 4 στίαπι ξιφίας. ἀϊοίτιν Ης οἰ, τοσπ 

ΠΕ5.Ρ]᾽αῖο. ἣ 
Θορικὸς 9 οὐ, ἃ. σοῃῖτα  [Ὀπυϊηΐ αἀος πιπιοάπ5. ϑνραι 

τις» 4" σῖτα ῖς [Ὁ θλ] 15 τοςορτσοι τῆ {ιξῆειτ, 
ΑΠΙΠ1Α]. ϑορίκοὶ πορϑίς Πλατὶς σοΘη τα 65 ἐπ οατιι5. ΟΕ Ζᾶ 
πἰσηαΐ. τῷ ϑοφεχαὶ, ραττος ἰθηγίπα ες» [οπηϊηῖ 5. Βοπὶ 
ζερτδοια. δ": 

Θόρεσμα,ἴηςίσατῖο ρ᾽ (οἰ ττη» δέλεαρ. οί οἢν 
Θορμίω δὺς. ΗΟ Οτο εἴπ. ὁ ξιφίας ἰχθιὲ ριίοις αι] αἸ1ο 
ἀταιτατ. ΡΙ πο Τ Ποπλιις Τ λα ΙΔ Π115. 

Θόρναξ, είς". ἕποπύδιον. Ἀ “ 

Θορνύομαι. δ᾽ ἴης ἀοϊτου,ςοοο. εγοάος. ἐπεαὺ Ὁ ϑορνὺ 
γεασάιίπιπα ΠΟΙ δῖης αοἸταητιιτο ἃς ΡοΓ ρατία σοσίιαι 
δε γον, αἰ γνυΐξδτο!. ὁ χ κν εἶϑτε γ σπέρμα είν, ὍΣ 

Θορβς»οε ὁ ΓΟ πιο σοηΐτα [ο. σοηῖτιγα, ΨΆΠα;.. ἔκκρισις τ 
Ἰοπτογ ργο τῆςσιις. ΟαΖαῦν γι σοιίτα 6. 4110 Ρ [δὲ 
διητ, ΤΠΕΟρἢτ. αὐ ϑόφρς εἰν βάτος, ἐφ ὁρδεσιας ἢ ςγοχέ 
αὐταὶ ἤαεῖις. « 

Θορυ(έομ αν οὐὐαυ)τυπυ αἰ τι οτοοχ αεἴτι!ο, θπιότσο φηϊπτον! 
Αἰδοο,ιΐσθ τοιντῶν αὐορεῖν ϑσρυ(ἢ.οἹ «τοιούτοι Τ᾽ σοῦ ϑϑρν 

το Ἐρ1|.7. τρυσυλ ϑέ τί μοι τεϑορυξημϑίῳ.. τὰς φοτηπὶ : 

ϑορυζέμυ ὍΣ, τιν παι! τιϊα ἢ 5. ϑορυ (ἐ μήν. το αὐ δα χοαῦδθ 
τις αἱ οἷς τυσσάτας » ΡΊατοῖη (απΉ}10. ϑορυζυϑεὶς ἡ 
μια-ς ταῦ τις Γλέξιις, [15 ταπη τα 55 Γἀοτα 1014, 
ἢς Τλυττις Ἔχτα τ. : 

Θορυξέω, μυύσω,πινκοντα πη τι Ουτα πιαΐτιτι ἀσοογηο σΟΠῸ 
ἀρρίαμδοικροτω, τεεροί τω, Ν ομτια(Ο].ν οἴ σαι Πάτα, ὅπ 
ϑορυζήσῃ μοι, ΓουγΟἴἘἢ ΓΙατο ἴῃ ΑΡΟΪ, ϑοογαγ, μήτε ϑεῖυν β 
τε ϑορυξεῖν, 4 οἰτντα Π. ταπὶ ὀχ οἴτατο, δι ἀοπιομέμννϑε μοι ἐν 
ρυῦεινγυχοπιςφητοῖς μἰμῖ ποι οδτγερεγο, Ομ Αφομίαζοι 



] 
᾿ Ἢ ᾿ 

δι Ὁ ΩΝ 
ον λα ορυζότω , αἰϊα ἀταας αἰτα Πιδίη 4. πὸ σοη ιη κατ, 

πτεμεΐη ΘΑ] θα. ταῦτα γάλξων ἐϑορυύζει, πως ΟαἸδατη ταγθα- 
ἴα ΑἸοϊβιαιάς, τὸν νακίον ἐϑορυξει , ἀποτγῆις ΝΝ ἰοίδαι εἰι- 

ἢ ὀχοίταθατ, ϑορυζεέω ον οτδιιπ πηοάϊς Πρη  ρατίοηΐ5 ἱπ 
ῃ Ῥάττοι. δυμοῶν, 2.1 ἈΠΠΙρΡΊςα, τοιτα ἀκουΐσαντες ἐνιεῖνοι; χἢ 

ζοιῦτες ὅτι ὀρϑως λέγεται. ἴῃ Ὠλα ᾿Δ τ] ραττοπ). ΠΔοπὶ ΠΟΥ ἘΠ, 
ϑυρυζήτῃ μοι μηδεῖς, Ιτάχιις ποιὸ {ξουπίάιιηι  ούο 

οτΠππὶ Ρ] Δα πη Πραὶ ἤςατ. 
ο, ὁ ΟΡ γορουιι 5». ΑὙΠΠορ]ι, 

οἴ απιτ τι! 5 οἰ ΘΟ Ραη]ς 5 ΠΟΙΟΥ͂. 
γκῦδ, Γράἀττῖο ἤις τι πνα πιο ἢις Γι Ποντατθατοσ.. 
τι απ δ τι πὴ 854 [|| π|1γ0}1τι]ατῖο, τέρα χ 2. τυμπιι - 
ΤοΤυὶπη εἰς ταιγίσα 9 [εὰ οτίατη ἐς τπασπα [ατιάς ἀϊοίτητ: 

σέων πρεσβυτέρων σιυωΐοδοι χὶ ϑορυξοι, ϑύίρυζον ποιεῖ ὅϑαι 9 οἷα- 
το σι α τη Βοημ πηι. ΠοΩΊ ἢ ἢ. 

ἡτοτὸ ϑερυξωθας, (θ΄. ὁ κι ἐντα πα τιι ΡΠ ςΠτις ταραχώδης, τατ- 
ἘΠ δ»τα το τι σ τα Πγλ τι ἢ". 
' εὐσπεαίτιιο [δι γα ρεί νι, τα ἡ ἰδ, ταιγδατὸ, τατδαΐςητοῦ. 

“οχΔ.,σι 

᾿ Ἶ 
41 οχ τ. 

 Τ ον ος, ΑἸ Ποπίοηῇς ἀν παίξος. ΡΙυτάγοθιις ἐπ Ρο- 
τ ἄπας ΑτΗοης δῆς δεωας είας͵, ϑουκυδίσου γὴ αὗδι- 

ροηάογο ΠιπΊ, στα ΠῚ ΠΊιΠῚ. 
ὉΠ λόγος, μεῖσος, ἐπίασες, ἔοτταῦ ρτο τὸ ἐΐπος. 9 

Οτοπς»αἠαχ. 
Ὁσιι5 Τῇ 5101 114. ΟΡ τῖπιος νατος σγοδησιν πάς ϑερμομάν- 
πρρίρεις. Δ Πα Γα: τί γοτη 955 Χ ΟΠοΟρ ἴῃ ΟΠ, 1118. 
τ ΡΕτιιΟ ἢΠ5. ΡΟτΟ ἢ 5,4 51} 15. ν 1 δητιι5. 

ἰςς νατος πιῖῆι «ὦ Τ μΠγιιπὶ νγθοπὶ ςοπάσηάαπι, ἔτ 
"τς 1 [τα] 1α 5 4ι1α ὃς ϑγβαγις ἀϊέϊα εἰξ. Αὐπορἤαης5, 

σι σοφιτιας ϑουξιομαίντεις ἰατρρτέχνας, δίς, Υἱάς Ιπτοῖ- 

η ᾿δ᾽ ς ἢ). ᾿ 
"ΡΟ ΠΟ Πις:ορίτοτ. ΝΙαττῖσ. ϑέδίθοφρνις, ΑΥἹ ΠΌΡΕ. 

{ξεοηιια. ϑυρένος οἰλκῆς» 1. δεωείμεως ὁρμητικῆς κἡ πολεμι- 
υσιαςτικῆς. ΓΙ ΟΠ1.1:. 1Π|46. 

δ πη ροτιιο 15... Χ Ὶ Πἰςη 5: 1 ἀἴπο ἢις. ϑῶρον αὔνα,. Ἡ Ομ... 
τὸν κἡ πολειιςἰμ), ὁρ μιντικὸν ἐν πιῇ πολέμῳ, ϑἔρον δύρυ.ΑΡο]. 
ἀς νιρὸ εἰυην»Ἱἁ Ειτοσ Ὁς ΠῚ. 
Ὁ ϑώκος, [ΟἹ πη, Γο ες, σοη (εις, 3 εὐνΘ. 5ι1144ς. 

τ ΓΑ ρτι μη Πα ἀν Π. ξ, ϑοωῖς σι έερηε χετωῖνα,].οἶτό, 
Ῥγορογαπτίοτίῃ ΕΡΊ στ,ντας ϑύς, 

᾿ Οπίτί πὶ γοδάουο,ῖ δηϊτουὀξεισαι λαμαρυνν,ατυρωδσαι. 
ΓΙ ἐγὼ 9 ἐϑέωσα ἀἴβᾳς αὲ,ὶ Σσόξωνα. 

αὐὶτ, ΤἩγαοῖα τάχ. ΤΠοορ γαῖ ἴδγο 7ισαρῖτο 4. 
μ 

ὑτοἰαρΊ5 Τγαςίας πουπί που παί(οίτι ἴπ θπειο δογτῃῖς» 
δουτος, τό τς Ττο τοι. [0.5.1 2ρὶς ᾿ς Δα ἀσσρηα!- 

ἴσο οχτ Πσ  τΠγο γε τγδάτίῃτ Αἰεχ. ΑΡΗγΟα,ΡΓΟΒ]. 64. 
ῬΙτη.11.33.ςρ.ς. 
ἸΓᾶοἾ ι5. δροικίαι «ρατιοῖ, ςορία ὙΠ γάοιΠη: 
Ε γολῖο εξ καπυρόν. δ΄ 
Χτοπ αὶ :παπιωϑραάνον ΠΙσὮ σαΏ115. οἸἘ π᾿ {πο ΡοΠῈ ες 
τ. ΑΛ Πτορ Πα ἐπ ἘΦ ΤΙ θ115.ἡ βύρστι σου ϑραν θύσεται. 

τι ϑϑήσετ οι. ρανίθ-. γδ ιὑωυπύδιον, ὅπου. τοὶ δέρμοιτω, ἐκ- 

εἰξω, ξώνω. 
ταὶ ἀρτμά Ἐτντποΐοσ: (ογ ρτιπι ΡγῸ ϑρανίτεδὲς ἀρᾷ 

ΠΠ ΠῚ ἀἰιτεηη Ὡραύτιδες κώποι Ππῆτ εἧς οἱ ϑρανίται χεώνται ἐν 

ἐφράκτοις ναυσὶν. 
ἘΠ ογ οἰο ἤιητ ϑρύσζοι, 

Πιογ τὸ, ἰς 1]. (Ὁ ΠΠμεπι. : 
πὶ αιιὸ 1 ϑρανθν {0 ΠΠπ. δ φ ρος ιξαυπόδιον, πάσσαλος, θρό- 
ἧς φατνώμασι στιγίδ᾽ωμ κὶ λάστενακ; νεὼς μέξος» γὺ τὸ 

εχ, [οΠοτ, αι ἴπ ΡΙΡΡῚ ττῖγο πη! Τςάοῦ, ϑρανῖται» 
ΤΟΣ ὙΠιονά: οἱ μῦλ μακρφτέρων κωκσών ἐρέοντες πλείονα 

ΤἿ ἀγρῶν: διαὶ τούτο τούτοις μόνοις ὅ)ισδόσεις ἐποιύμστο οἱ 

ὖ .) πᾶσι τοῖς ἐρέταις. Ν Α114 ΕΧΡΟηΐτ, ΤΆ γαπῖταΣ 561] 
Θηρίοτγος τγαμιιητο κῶπαι ϑρανιτικαὶ) τοξαΐ ἱο πο οτοΒ :ῆς 
γα πι ἄς το ΝΑ Α]1. Ϊ ἥ 

ὑϑεπεῖς τουχεγροίφοι. ἵχν ΤᾺ : 
ἀδς. ΡΟ ΠΧ ἴῃ το. ϑερνοι, θρανία, ϑρανίδια, οἱ ϑρανοι 3.) 

διὸ; ὅσιν ἔῃ). ΑἸ ΠΟΡΗ.ἴπ ΡΙατο, αὐτὶ Ὁ ϑράϑου, “ὦμγου μεφα- 

ἑᾶ τος. [ΠΓΟΓΡΤ.ἰξσοποδιον» (ΓΔ Ππιιπι» τα Ὁ ο {1100 ἡ 5ρά - 
ΠΟΓΟ ἀἸο ΕΓ, γα  ἘΓΕΓΠῚ Δι} 5 νηὸς θρανθο, γπάς γαπλῖ- 

ταὶ ἀἸ 611. ϑραγ- νοτὸ ἐτυμολογεῖπωι αὖρα τὸ ϑορέιν αἴω 7 ἡ 
ορίυζαι. (Ξἄοτς, τὸ καθίσω. Θράν(θ- ἴτε πὶ ρα }π|5 νΕ] ραχ!]- 
Θ΄. ΑὙἸ ΟΡ δὴ. ἴῃ Β ἀπῖς 5» μία μὴν γάρ ὅφι ἀπὸ πκρφέκω κὶ 
καΐσοντι σαρτον. ΠΠΓΟΓΡΓ. ὅρανοις χὰ σρ αὐτιά τινα δὲ φοιαι Ὁ 

ἔλεγον, ἐφ᾽ ὧν οἱ ἀπαγχ" αἶνοι, αὐ τῶσιν ἑαυ εδὺ Σστολαικ πζογτες 
πέρ [οι ΡΟ] ιν τα 118 .1-ς ἐπραΐμον κὺ ἄλλως ξυλίφιόν ὅξι, γτιταγχῖα- 

ΘΕ. 729 
4» ὃ ΑΥἸΠΟΡΠαηος δὴ παιπαλίου,, οἰιπὶ ἰῃ Κ ληϊς ἀἸςῖτ οριις 
εὔς Πιίροπαϊο. ΙἀφμῚ δρτίοις οΧροηΐτ ᾿ΐσηα αιῆδιι5 πλινϑένοις 

Ω υχκ -.ἅ. Ω Ω Ω τοίχοις». Ιατογίτῖος ράγίοτος ΓΙηϊο,ἰηςπἀοθαητ. δρυΐ ΗΙρρος. 
ϑρανον, Οαἱςηιις Ἰατογργεζατιι ἀἰφυδευτικὸν 9. οόγον, ἰά οἰὉ, λασει- 
γον. ἰα! Πι 1}. 

Θρανύσσω, σειοτρίζω, ςΟὨ τί ἢ. σΟτη πη πιιο ΓΙ σορατ. 
Θράξ. Τῆγαχ λέξι ΡῈ σιωυαίρέσιν εχ ϑραὶξ γηκς ϑρατία;, ἃς 3ροι- 

σκίας αἴεμωος, ᾿ 

Θρᾷξ, ΠΟΠΊςἢ αἰ115. ἀριὰ Ορρίμηιπη. 
Θεάξαι πο] οἰζάγοιρ το τερξαι ἀριιᾷ ΑἸ μ ἢ, ᾿ 
Θειπῆς» αγάι16 115 αἰιῖ5. 415 ϑραυπίς. 
Θρασείν αι άαςοπι οἰἴετ νης ὙΠναΙο, ἀρι Τοιρηζ, 
Θρασέως αἰ φέϊετ. τολροιρώς, 8 
Θεάσις ς Η οἰ ο ο οἰδ. ϑραῦσις » φϑορα » ϑεέγατο ς»ἡ7α ἐν πολέμω κὶ ἀξ. 

βωςία. " ͵ 

Θραάσκειν, Ης ν οἢ. αὐαμιμνήσκειν, 
Θεασκίας,ου, ὁ) ΤΙ ναίο 48 νοητιι55 Οδςΐᾶς ἃ 4} οι Δ τη οτίαπι ἀ1- 

τις. Αὐητοτοῖος ἀς ππιηάο., “θ᾽ βορεων, ὁ εἰξῆς πνέων τω αργίςη 
ϑρασκίας χέγεται 9 ὸν ἔνιοι χακέαν χαλούσιν., ἰά οἴτνοΧ ΑΦΩΙ]ΟαΣ δι 
{αὶ ἀεϊηδορς ἃ Οοτο ἔρίνας, Τγαίοιας ἀἰοἰτιγγ τιον ΠΟ Πη1}}- 
1| (αοἰαπι νοσαπτ. Ηἰς Τ᾽ γαίοϊας ἰητοῦ δορτεητγ Ομ πὶ ἃς οο- 
οαίϊιπι [Ὁ {πἸτία! οπν ἤρίγατηντ ἐογ τὴς ῬΠη. 11.2.65 Ρ.::. 

Θρασος, ε(θ::τὸ το] ογΙταϑοαιἀ ας, οτοοῖτας, Απατποηίις ἀΠ!δεγηΐς 
ἃ ϑείρσος, Πατιοῖα ἴῃ θοπιιπι, Ρ] τατος ἢ. ἴῃ Τγσιγρ δά ἤποπι. μία 
γδ ἐμπειρία κα ϑιράσος γϑωνᾷ κα ϑείρσος ἀφαιρέται » (01. οηἱπι οχρε- 
ΤΊ σπτῖα οι ρηὶτ αι Δοϊλ πη» φαδέιησιις ἢάιπιοίαπη διξοττ, "Γάςηι ἐέ 
Ἐλθῖο. Ἰπτογργ. ΗΟ ΠΊΟγΙ 5 ϑεέρσος οιωῦ ὅθι τὸ δὔλογον αὐδοίσημα τῆς 
Ψυχῆς, ϑιρρέσος ἢ τοιυϊαντίον. 

Θρᾳ ὅσα, ὃς Ατεϊςὸ Θρῴ τα «ἀἰςίτατ καὶ ὁκ Θράκης, ξοσπηῖπα οχ ΤἬγαςίᾷ 
4ιδηι γοΓΡῚ]. Ττοδπι νοςατ. Ασ το ρἢ. Ασμπαγπδη.ἷ Στευμοδὲ-- 
θυ Θρῴ ων αιιοα 5ι114.ς Χροηὶς Θρακικίω δούχίω ἐκ ϑροίκος διώλζιυ 
ἀριια Ατῆθη, νογὸ [18..7. ϑράτια οἹδ ρἱ Γοἰσυ τις πταγίπιι5. συ} 
Ἐπ ατηῖις ιοσις πιθηλμῖς ἴτοπὰ Αγηξοτοῖ, ἀς σοπογας. αῃϊ-- 
τηα] ΠΡ... ( ; 

Θεάασωφριιρο, Αρη 4 Ηἱρροοι. ϑράσσεται» ΘΑ! επιι5.νύσσεται» κεντεῖ - 
ται.δὲ Ηςίγς ἢ. ϑιϑατ εἰν, ἐνοχλεῖν τερον. ἴτὰ ν οὐ. π| οχ ταράτε 
τοῖν [αξξιιπη νἸ 4οδτιγιροΓ ἰγ ΠσΟΡ. ΡΥ ΠΊΠΠῚ στρα εἰντι τ ἴῃ 9. 
τησταῖο ϑραηειν νὰ δέ τερϑρεία ΟΧ τεραπεῖᾳ ἔλέϊιτη νοἰητιϑράσ- 
πεῖν δι). ὃς Ετυ πιο] οσ. εἰδ οτίατη δυσωπεϊάθτο 5 υ φο τῷ ὅντε. ἀριιά 
Ἡείσολ. εγο ᾿ερίτιγ δὲ ϑραξειται, ΧρΟῦ, ποπ (ΟἿ μπὶ ταράξεται 
[ς4 οτίατη πορϑύσεται. ἐς πας νοῦς {{ππαηποταγας Ἐγαπς. Ροστις. 
ϑοάήει ἐξαπατᾷ, Ατίτοι.2. Βοτ.237. δή τὸ ϑεοδώρς εἰς Νίκωνα τὸν 
Κιϑειρωσδὸν ϑείηεισε Ρίατο πη ὙΠεστεῖο 86.538. ΣΩ. ϑραδει μέ 
πῶς νειὼ τε κὶ θμρτε δ ποῖλα Κις, ὡςπ᾿ ἐν δστυρία πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν, 
γα προς ἄλλον γεγονέναι 5 Ὡς ἔχοντει εἰπεῖν τί ποτ’ ὅδ «το τὸ παῖϑος παρ᾽ 

εἰ μῖν» καὶ τίνα ποόπον ἐγίινομῆνον. δέ ἀπ ΡΗαράτο 291.18. ἐμὲ γὸ ἔβραξε 
νυ τι κὶ πάλαι χεγρντῶ ἴον λόγρν,Ο᾽ δ᾽ αἰϑαγώτων εἰὴ ϑιραοσέτω φϑόνίΘ: 
Πίνδ', 1 με δοι σ΄. 235.ν φίολι ὦ αρίς αρχθΘ- ὅπη τοῦ ἐρεϑίζειν εἰκούες 

τὸ ϑεροίἥειν, 

Θρασυγλω!θ.,Αιάαχ νογθ15.9 ασυγλω ἤἰκναιἀςῖα γεγθοσιτη. 
Θρασυύγιον νέκῷν, ξοττῖς νἰγὶ γἱἐξοτγ!α πη. 1 πάδ:. 
Θεασύδειλίθ., 1 Πηλι]} ἢ ἁειάαχ ἃς τὐγηϊ τις, Ατἰ τος. 1.3. Ἐτῃὶς. 

Αὐἀαηηδητοῖη ΡΠ Ποσηοτι. οἱ Ὁ κολοξοτραχηλοι, ϑρασύδειλοι, 
Θρεασύκαρ διίθ..α. ὁ, ἀπ} σοτ 15» πιαρηδημημ5. ΗΠΟΠΟα. δεὸς ϑρασυ- 

καίρδιον εἷόν, ἢ ΐ 

Θεασυμμέμνων, ογίθο, ὃς ΡΓΟΠΊΡτΙΙ 5.444. Π|4 4.6. φασὶ βίμυ κα Θακλ εἰϊω 
ἐρ ἐμὸν πατέσᾳ ϑιρασυμέμνονα θυμολέοντα, ΠΠτΟΓΡΓ.τολμῆ ρθν,θρασιω 
ἐν ταῦ αὔειν, ϑιεασέως ὑπορμῆψοντα ἐν τῇ μάχῃ. 

Θεασύμητις, δι ϑρασομήτης,αιἀαχ ἴῃ ΠΟΠΠ 1 ςαρ!ἐπάοςοι] ΘΕ αἵι- 
ἄχ σομῃ] πη}. : 

Θεοασύμυϑίθο ργοζαχ,το ΠΊογαγῖις {εὰὶ αὐιάαχ. 1η νεγῖς, ὅς (ἐγπιο- 
μουυΐξριν μαπέρα κόρρυ ϑρασυμυϑον»ἀϊχῖτ ΡΙ χἠ ατ.ὀλυμογορτοςαςξ 

Ροτα  πτίαττ. ᾽, ς ; 
Θεοασιωομα,»αμϊπνουν ΟἿ δηϊ ποτ᾽ αὐ άδο,ίοσοςϊο. ϑοασεεμαι αξε- 

ζαΐοις ὑπονοίαις ἱΠΗοτ ̓ ποοττῖς οριπίοηῖθι15» Ρ]ατατς ἴῃ δοΙοπο, 
ϑοχσιμΐομωι ωρὸς τὸν ϑεμιςοκλέα » Δηΐπιο Οἤογου δάπιον πὶ ΤΠα- 
το πος! οπν.ϑρασύμοντες σλὴ ει δ᾽ ἀμαθίαν, ΙΔ ΠῸ]5 ἱπιροΓΊτῖ»τά- 
πίξη ἔγοεὶ πα] τἰτιιάἀϊ πο, Τ᾿ μον ἀ. 

Θεαδυξενία ας." μοί ρ᾽τς ἱπίο] επτῖα, Ῥατο ΦΈΤορ. Πρμαϊῆσας 4- 
ἄλοοπὶ ἃς ἱπίο!οπτετη εἴς ᾿ςοῖ ρου ρ 1}, ν 

Θεασιὲ, ἐξθι ὁ τοπιογατἐμϑβοτιις αἰ αοτι5» ςοιτιδαθ δα Χο ν ΟΒοτη δ, 
αἴδᾷ τὸ ϑέρω, τὸ ϑεῤμαίνω, ΕτΥΠΠΟΪ. φερπετής. ἀἩ αιια πο Ἰοττίς 5» ὅς 
αἰδρέιθογηάς ΑΡΟΪ. τ Ατρ. ϑεαάσων ἡραῖλπα ἀϊοῖτι γλώσσῃ ϑθασις, 
ὙΠηρπα Ρετυ]αιι9.ϑίρασιεὲ πόλεμος» ΕΟ πηοτ.α Ρ ογιιπι θΕΠ πὰ δίς - 
τοχ. ϑιρασεῖ ποδὶ οτα  αὩτ] ρέάς, Ατἴορῃ. ΡΟ ΡΉΣ ΝΣ 

Θρασυασλάγξνως, ἀιιάαέξοτ, δὲ (οΠν]. ἴῃ Ῥτοίποιμ, ἱπτγέρ᾽ ἀἐ ϑώρ- 
σαλέως, 

Θρασυςομίω, ὦ» αὐιφαζξὸγ ἃς Πἰδοτὸ Ἰσᾳῖοτ ἡ ἰηξο]ξητὸν Ἰοαοτ᾽' 

Επτιριά. ἀήιευ:ς 
Θεασύςομοςγε9δ. 1 θεταΣ ὃς τἐπιούατιδε [Ἰπρια, 
Θεασύτεροςοπ δοηιμπην» ἀρι Ὑ μιν ἀ. 

. εἾ} --“ἢ 

Θρασύ της, "τος το πιο γί τας. Γοῦς ΠΟ ςτιιηλας ἴα, διιάἀαςΔ.τοῖμα ἀλο - 
γις Θοϊηςορίταητία, ϑεκσύτητα ἐσείζα ἁρηστὲν οἱ λακυγεκοὶ, ΝΑ ΔΗ. 

ἐμδό 



759 Ὁ. ἘΕῚ, 
Θερσύφανδι,αιιάλος ὃς Ῥτοςασενοςς ντθης. 
Θρασυφωνία,γ οοὶς αι αςῖα ὃς Ῥγοσδοίτας ΡΟΉ ΠΧ, 
Θεουσύχέρρειρος, κὶ αὶ τγαάαχ ὃζ ῬΓΟΠΊΡΕΙΙΣ πιᾶπιτολραηρλουῖῃ ἘΡΊΘΥ. 

δί ϑρασυχέρζα, 

Θοξήασ,ρτο ϑράσσα, ΤΉΓΕΙ οἰ Δ. ΡΊυτατς.ἵπ ῬιδΙ!ςοΐα. 
Θεξ σι καλου μῆναι . Τ γαῖα: απ ἀϊσαητιτ » Ατιζοτοϊ. Π|δτ. φαῖπ- 

του Ἰερθη. Απἰπηα]Ρτο Ῥ᾽οίμτη σοποτς αιοάδῃι σο!οτῖς νατῖ]- 
Ατικει δ. ζ, 

Θοα δἰομωαιιοά δὲ ϑρεύομαι, ΟΟπτουθτυ ΟΠ ΟἹ Πἀοτυσωυτρίξο μαι. 
Θράηὼ, μ ἀξα,πιαχαν ταγθο.Α ςο Αὐηζους!.3.8 ετοτῖς. τοὶ ὃ πα- 

᾿ ρυγράμιματο ποιέϊ οὐχ ὃ λέγει. ὅν, ὁ μεταςρέφει ὄνοις. δή . τὸ 9εο- 
δώρου εἰς νίκωναι τὸν κεϑοιρεροὸν, ϑρ αἰ ἤει σε ὰ εἶξα παιτὰ .δμ)5 γδ λέγει. διὸ 
μαδύντι ἐδυ,, ἐπεὶ εἰ μὴ ὑπσελάμξαναν ϑρά κα οὐ δόξει εἰς-εἴον ἐῃ. ξ4- 
Τοτιπην ᾿Π417τ9 ἀϊξλιτα ποπ ΕΠ {{δτς αἴ Τ Ἀταςοπι οὔτο μοπιὶ- 
ποπὶ δι ϊτον οχὶ Πἰπιαῆοι. ϑϑάτει οηΐ τι αὐτῇ τοῦ ποιρρίει κὶ ἐκ- 
πλήτει ἴλας. ΠΟ χ οτ, ἔτ σ᾽ ἀύπταιις Εἰ Π{ττι οὐπι αιιτοπὶ ϑρατοι 
αὐτὶ το ϑρακίζει οὶ ϑρεκικώς οἴζα πατᾷ Ἰητο! [οχὶτ 7 Ρ] σις Γαςοτὰ 
ἀϊώτ. ἢ 

Θραῦλον ἃς Θά ηον, ΕΟ οἢ.Οχροηῖτ υἱπερὸν κόλουρφν αν ϑραῦρϑν» ῥοί- 
γάνον, ϑραυσ μῆμον, ΠΟ ΠῚ νΤΓΙΠΠ16; ἃς ϑραῦλον ὩΣ ΠΊΪΤῈΙΠῚ 8 ϑραῦ - 
69». νἱάστιτ οὔ ἃ ϑραύῳ πᾶπι τοὶ ιξῦρῳ ϑραύουϑυ 5 14 οἱξ σοηέτιη- 
δι΄ πιιι5 ὃς ΠΟΙ ΠῚ ΠΙΠΠΊ15. ΖΙ1αΣ 1 ΤΠΟΤΤΑΤΙΟ (ππτ, Ια διιτξ αιοά 

᾿ κόλουρον εἴξ διῤοίγανον 14 Τρ πὶ οτίατη 414} τέϑραυς α! ἀΡι14 5111, 
Βαθοῖατ ϑραυλότερος , ἴῃ πος ἰποοττὶ Δα μοτὶβ ἰοςο πόρ ἐνέντες 
τοῆς πέτραις 9 ἐξ. ἐπεξέχεον. ϑραυλοτέρας ἐκ τούτου ποιύσταντες 5 ν δὶ 
ϑραυλοτέρας νἱάοτιιγ Πρπίβοατο ἔγαέξιι ἀρτιοτοβ ίγιιρτιι ἔοη]Π10 - 
το Ργα ουτῖπι Παπ1πὶ ἀρ ΡΠ ΤΠ λπὶ γὸρογίασιτ [10.13.0αρ.1.ἅ- 
σεται ἴαχα σιιπιροῖς 1ΠξαΓιιπι 4185 ἩΟἢ τιροτῖς ἐρῃῖ5 ἀπτο- 
εοάἤοὴϑ. 

Θρεμίποι.. ΤΥΔΈΑ ἑ τς, ἀγθοΥ» δένυδον δηλ α!ο τατον τῦ ῥίζα 5 πολ υῤ- 

ῥιζογ ὁ τοῖς παλισκίοις χαίρειν τάς Τ ποορ τ. 1.11.3. σαρ. 7.110. 
Δ4.(ΔΡ.τν Ὀἱ πος ἴῃ Αὐποῖ. 

Θραυπίς οἱδος»", ϑραπὶς, σατάτι6 115. 424 εχ Αττΐοτ. 
Θραωστίντυξ,υγος. ὁ ἡ αὶ 9 ἐγδέξου σαητῆὶ ει οὐ δι σαγγιδ5ιαρά 

ΑΥἸ ΟΡ . τε. ὦ συχαι Ὁραωυστέντυγες ἵππων ἐμὴ. 
Θραῦσις,(Θ.. ἐν τιρταγα: αἰ βοττ ἃ κάτειξις. σὰ ἰςς ἤτ εἰς μεγάλα μὲ- 

ΡῊ διαίρεσις νὴ χώρισις αἱ. ἀϊι}Π0 ὃς [Ὡραγατῖο ἴῃ ρᾶγτες πηάρηδο: 
ϑραῦσις γοτὸ εἰς τοὶ τυχοντει κὶ πλοίως 1. ἴπ φιια ἤθει δί Ρ]λτα 8. ο- 
ταπῖπο ἀπαθιι5, 411} ἰτῷ ἀἸΓογι πα πὶς. δτ ἴητοτ ϑράως ὃν ἃς χατα- 
χτὸνγἀοςοῖ ΑὙἸ ποτ Μεῖθοσ. 1δ..4.5ι114. φϑυραὶ ἡ 7α ϑείνατος  ἀῤῥω- 
ςἰα, συ πρι(ζη. πληγάς 

Θραύσμα ατος» τὸ, γα» πιοητιιπγ. ἔγιπππιτπς 41 οτιιγ σοητι5 ἀπιπιο -- 
αἰδοῖ ρητίοτῖς. Ὀ]οίς, "6 .5.τἢται[π|α9ἔγιατιιγα, αὶ ας] τπγαὰ ἤπια. 
ας 4 εἰ ἔγα σπιοητιιπὶ ὃς ἔτι Ἐπ]. Μίαγος]. Η εἰν ἢ λύπη, πλὴν). 
κα τώπ]ωμ γῆς »παιΐσις. : χ 

Θραυς ὃς ἔγα σ. 1591 4 ο[π Εγ πο ]ι5.Ῥ]1π. ψαϑυοθς» χαῦνίθο, κραῦρ. 67. 
ϑρυπῆϑ., 
Θρωύω, μα. ὐὐστογπ αυα. ἔγΔῊ 605 ΠΟ ΠΠΠ40.. [ττου ν αἱπογου ΡΟΥΟΠΙΟ. 
σποῖαρ!.ΡΙ ατατ αι ΑἸοΙ 1λάς. ϑραῦται τ ἃ ϑύω αων δονίαμιν ἔταπ- 
δότο Ροτοητίατη 9 ἔτη ροτο νΊγο5. ϑραυϑυη σοραι. ἐβραύθηη 5) τὸν 
δα()δ', ςοπτυ (ξατιις οἹἙ ἤιροῖ Παι14. σαρῖτε 2ο. ᾿ἴῦτο ρτίπιο. 
Ἀοραμη. ν 

Θεοκως τ. ΐσω [τἀ σονχο ϑέζημκαν οὐ ἡπιιπταῖιτι ργάσεον ἀοσ.τνπηο- 
ἀϊιιαι ἐθρησοώμίω, ΑἸ ἢ ςη. 
Θρεκτικὸς οὐ, ὁνν ΟΙΟΧοσο  εσννε ροτῖπς ρα ά θυ Ποῖ οτν νοοχ σαγῇι 

νπάς {ρου ατ. ϑρεκτικ τατος, ΕΤοἵν οἷν, ἰξύτατος .. ϑρεκ τὸς 526. (ἸΓ - 
{5914 εἴ σαγία ρογαξγι5ϑουγυ σα] οἴει σασγοηάο ρεγαέξιις οντ 
ϑρικτὸς ὄδόυος ἀρτά ΗοΙγ ΟΝ. “ιοἀ ἐχροπ. τειχιὰ 8 ταις εἴς ἃ 
ϑρέξαι Πραϊ Πσαητο δακεῖν Τάς ΠΊ οΧ Ξορβος!. γῆς {ατεητο δ Ε- 
ἔστι ϑρικτοῖσι γόοις γα οΧ ροὨΐτ τρα χέσιν ἀπ Πποῖλπ5 ΘΠ ΟΓ4Πὶ 
ΤΟ ἐὁ ἰερεῖο χρέκτοῖσι, 

Θρέμμα τος. τὸ, ΡΟΟΙΙ521} ΘΌΠΟΓΟ ΟΥΠΠΟ ΡΈΠ15 Δηϊπηβητίς σοΠΊΡ]ο- 

δλϊτυγ:εἰδικως ἀοο  ρίτιγ ρσονα᾽ ππηηῸ ὦ ϑρέμμ' αἰα δὲς: ΡΠ ος 5 
1π ΕἸ εὔτα: ΑἸ ΓΟΒΥ [τς ζ ὅ)) ϑη θως. υἱ κοῖς ἐρωτῶ; ϑρέμμα τ᾽ ὑκ αὐα- 
χετώ, ΟΠ τΥ ΓΟ το λι15. αὐθὲ τῆς ἱερωσιυύες ἐν παισῖν οἰκοτείζων κ᾽ ϑρέμ- 
μασι πανιακών » ῬΙατατ σις ἴῃ δοίοης 9» νΌῚ [Ππτογρτ. ἴῃ 4 Π6}}1-- 
σπῖτι ΠΠΠ15 ὃς ΡΟ ΠΠοΐθιις : [δ ν τ 4ογῖς πππὶ ϑρέμμω οτίαπι ΗΠ Πτι πὶ 
11 Πραϊῆσου. δύσιρολον τὸ ϑρέμμα αὔἴϑονπος.. ΡΙατο ἐς Τιεσίθιι5. 
ΑἸ βςι]τοῦ ποπτο ἀοπιαγιιγ. σε" φουσιν οονίϑων ϑρέμιίαται » ἃ- 
1165 αἰτιηῖ» ΡΙατο. νεογοῦ ϑρέμματο παίδων 5 Ἰμ!Δητο5 5 Τ{6πὶ 
Το ρῖδιις. 

Θρέξασκον.  ὩΓΓο αηζ. 
Θρεξασκ αι οἴγοῦϊο σαγγογγ ρ 10. 1Π|44.σ, 
Θρέπῆα τὸ ,τρεφέϊα, ἐμ πῇ ϑρϑπ]ηρκα τῷ, συγκοπί, αἷς ψατγίπις. ΔΙσ ΙΝ - 

τιιγ ρτατηία πμτγισαττ οι ς, ΠῚ Οπ1.1Π14 4.6]. ὃς ρἐδὲ τοκεύσι ϑρν΄ πα 
φίλοις αἰπέδωκε,}. 8: πῆρα. ΟΠ Πτςὶ. ϑρεπήλοκα, Ποποο.τεὶ ὑὰρ ἀ- 

γωτρφφῆς χαθις-ἤρκα. τ ροφων αυοιζας 

Θρέπτειεα ας ἡ μτιχοη ΕΡῚρἐαπηπγ, οἀπισαττῖχ. Οἷσοτ. ἀς Γορα]- 
ττῖχ Ίγρ. ἱ 
Θρεπῆὶ ας Πα» ΡΟ ]τιχ ἴῃ 2. τοι τὸ ϑεονπ'αινίδει κ᾿ ϑρεπ] μὴ ἐρεῖ. Ἐτ Ῥ]ο- 

τοσχαῖες Μανίαν ϑροπῆ τω οἷα ἤπιοἀ! ϑρεπ)οὶ που Πα ΉτΙΓ οἰ ΠῚ οἰ - 
χοτρα φέις ἃ ΤιΑτΊ 15 ν ΟΥΠα:. Α 

Θρεηῆὴρ. ρος. ἐς ΝΟΠημ5 5 ΠτΓξοσιϑιοζοη, εἠϊπιςατοτ, Εἴςοτο. 

΄ ᾿ ἢ 

Θν 
» 

πυτεῖτιις Οξείατί. δὶ 
Θρε πη ρει ποινπύκωῖς, ρ τς πιτὰ Θά ςατΊ οΠ15. ΗΟ ΠΟ, πὸ ϑρεπθήριο ο, 

ϑρέπϑα, ΕΤοστετ. πυσγῖτία νοσαπν Πιτὶ [ποηΐ, ἐπ χη 
Θρεπῆηριθ: πλόκαμος . ΠΑΡ ΙΝ} π5 φι!εἀεἰεέζις ἈΡΟΙΠ κο δρ᾽ 
Πα πηληῖθιις σΟἢ (ξογαθατιιτ 6 ΠῚ πους τι ῬΠΠΊΕΣ ἰμποι} 
Τποίδιις σγοάϊτι.Εὐήζατῃ. Παά.β.. Ὁ ἱ ἥδ 

Θρεηῆικὸς 5 οὐ. ὁ, ΑΙ επαϊ νἱττι Παθοησ. ϑρεπδικὸς ἐχκων, νΊςοτα 
τείοηβ 8ζ γορίςηϑβ. Ὀϊοίςοτι. ΠΠστο ρ γί πη, ϑρεπῆ,κηὶ δεωίαμιο 
ΔπτγίἜπΪ 9 παιτγίοπς. ϑρεικὴ ψυχὰ) ΔμϊπΊα νξροται ᾿ 
28. ϑρε πῆ] ικὸν μόριον πῆς ψυχῆς . ΔΗ 18 ῬᾶΓ8 » 485 οἵδ γέροι 
ῬΓΙΠΟΙΡΊΛΠῚ, Ἵ ΣΝχν 

Θρέπηρια, ας ν᾽, ΛΠΓΓΙΧ. Ὑωδάτνν 
Θρέπθρρον ὃ. ϑρέπῆον . ῬΥῸ ϑρεπῆέριον 9 ῬΓα ΤΉ απ ἀαταπι 

τγὶςητί. ᾿ ἱ Ὁ" 

Θρεη]ανεχὸ, γοχ ἃ ΡΒΠΟχοπο Τταρῖςο ςοπβξζα σα πῆδυ. 
Τομτιπὶ σγτματα; 4 ᾿πάσπτοπι οΥ οἰοροπν ἱπτγοάιιοῖτο παν 

τς ΔΙΌ ΓΌΠΟ]. ΑὙΗΤΟΡἢ.ἴπ ΡΙατι". ᾿ ὶς 
Θρέπε,ςοπῆφογε:δαγθατγα ἀϊέτιο ἀρᾷ Ατ  ΠΌΡΗ.. ϑεῤῥεῖν, 
τ. δμ᾽ ἐκ ἔνε μοι τὸ ϑρέ τε. ᾿ 

Θρέφϑ' λυ, ματτῖτιιϑ {π|π|. ΗΘ ΠῸ ἃ. οευύεκ᾽ ἐν ἀφρῳ ϑρέφϑυ,αιιο 
ἔραπηα εἀτισᾶτα εἰ  οπιις νἱΔο]Π]ςοτ,ϑρεφϑίοῦαι ἀἰχὶς Εἰ 
σπεαφίωδ αι γεάπισατιπι οἵΐς, ᾿ 

Θρέψαν το ἔϑρεψα,πυττγῖθι ΟὟγ {{ ὁ, αὐτή με ϑρέψε, τᾷ 
Θρέψαι,τὸ πῆξαι, ἀςπίατο, σο σατο, σοαρι]άγο, Ἡροιπογ Οάγ: 

κα δὲ ἥμισυ μὴ ϑρέψος χδυκοῖο γάλακτος ,ἱ.πιξας, Ψ'Πάς οἷμφ 
ὧμᾷ , (ληρεῖς σοπογότιις ὃς σοαριιίατιις 5 ἀριιά Βορθο 
ὝτδοδΙηῖι5, 

“ὅἢη 

᾿ ἡ 
Θρέψεςγεώς» 2 τγῖτίο. ΑἸΈχ, ΑΡμγοά. 110. τΡτ ΘΒ]. ᾿ 
Θρέψομα!»Παττῖατ. ΓΙατο : ἀς Ἀφριιθ. δρθψονται ὀκ οἶ' κριϑών ἄλε 

σπδιυειζουΐυοι. ἐν ᾿ 

Θρέω, νΟ] ροτῖτι5 ϑρέοψαι 9 τα πλα]τιαπάο οἴαπτο ἔξει ἰο αι 
σπτίϑεα ϑρεομῆδης . ὦ ϑρεομῖῆυη σαυτῇ κακαᾷ τ ἀρὰ Επῇαιῃ 

ϑρέειν ΕΧΡΟπ. σρίω εἶν ἰἀέπιαιϊις ϑρεουνη Ἔχ ΡΟΙ. ϑρίω ὥσοι, 
μῆρον ὁχλοφυρόμᾶμον. : ; 

Θρηΐκη, Τγαςϊα. Ἡετοάοτς. 
Θρηΐξ,ικος, ὁ ϑρκξ, ΗΠ οπι. 1124... Ἡςτοάοει. 
Θρήκηνης»ἡΝ 1 Ἀτᾶςο. 
Θρηΐκηϑεν»οχ ΤἬτγλοϊα. ; 
Θρίωέω . μ. ἥσω, ποῆκα 9 ἰΑΤΠΘΏτΟΥ 9 ὀλολύζω . πενϑιωῖ, ὀλε 

. Ἰπροο. ἐθρίω ἡστε μᾷν υἰμῖν 9 Ππιστιδτῖα ςοοι πί πηΠ}5 ν Οὔ 5 6 
Μλττη. ἢς Εταῖ ὃς σαρῖτς 7.1 πιςαῦ αν Αςοι, Γιιοίδη, 

᾿ γῆκα κουρίδιον αὖραι τεϑύεώτοι 3 ρίω εἶν 5. 14 οἵδ . ἀεβοτο, 8, 
αὶ Ὡρὸς ἰατρο! συφοι ϑρίωνεῖν επῳδοὶς πρὸς τομόντι πὴ καπι»ἱὰ 

ςιν ἰαπροῦῦ σοφον ἴδιον επωδ ὡς χε ὥτι στοῦ ϑιρευύματος ἤδη 
μᾶμου. Ευτὶρ᾽ 4. 1π Οτβοπριοητε ς ἐχοίώ υἱὴρ ἱμῶς σύλλογον 
γοις Τὸν ζώντα ϑιρίω εἶν εἰς ὅσ᾽ ἔ΄ρ γεται κανοί, Τονσὶ αὐ ϑοινό 
νων πέπτῖυ μῆψον χαίροντας δυφημοιιῦ τας ἐνιπεμασειν δόμων,1 11 
τς Οἴςογο Τίς. νι. ϑορμοςὀξυ τόνοις δας ϑρίμω σεις ΔΟιΙ 
τιῖς β΄ Ρ116ς5 οάοτ, Ὀτοῖτιν ὅς νοςς Ρα ἤπια. 6 ηη. δὲν ἔργο 
ϑρίιω εἰ ὅϑτο ἶνας ἀερΊοταγο. ϑρίωνϑή τω τὸ δώρου 5 Τιιροας ἀο 
Ναζαηζ. ὧ 

Θρίωντε Ὁ. 9 Προ παι. ᾿ ἢ 
Θρίωντικὸς, οὐ, ὁ, Τυιέξιμπη ργορ θη [1554 π στ 159 [ξπ|Εςιι5,} 

πικώς, ΠΕ τον. ΡΟ Ππι χ τη δ. ὼ Κν»- 
, Θράῦ.,.κ, ὁ απηοητατιο. σεις, [τις ἡ ϑράνωδός, ἡ 

Θρίωδις, ν Θ.. ἡ τγαη γαπι, σαθε Πα. Ἡοπιοτ. τ ὃ ϑρίσις 
εἴξ. υαυπόδιον , ϑρανίδιον, ΠΠ|44.. ὁ 9 ϑοἀώνω ἐφ᾽ ἐπ]απύδ' 

οἰῖμ5. ϑρίωτις ὑποπόδιον» χαὶ ἡ ἐν τῷ μέσῳ πλοίου σανὶς 
εἰς τοίχὸν. 5 δ᾽ 

Θρίωώϑθης . εθ:, ὁ καὶ ἡ, θ6Ὀ1115.» ρεπιθριιηάϊι5., γα 5 
ταοητα 115. ΝΊΓΡΙ]. ῬΟΙΠμχ τη 6. γιυωαικεῖον γλύίθ- ὕδὲ ϑιρίιϑαδες 
ϑρίωμητικόν. ἢ ὯΝ 

Θρίωῳδία, ας "ἡ ολττι5 δι ποτα ΐα {15} τι  πρσιιθυς σατπ 
ΠΙΘητιΙ ΠῚ ὃς Ἰαπισηταττο, ΟἸΘΟΓ, 

Θρίυῳ δὸς, εὶ Πα σαδτο σαγπιθη πορίσας, ἡ ϑρίωύων υξαρχθ 
ὃ. ϑρίασον νοσαθαητ αὐτῆοῦς βό πος 116.6. 

Θρίωφῳ δου, ερ] τας. Επιγῖρ. 
Θρής, ΠΟΙ ΟΠ. ο[Ὁ ἐμέονδ. πχι]τι5. 

Θρήσαι,ρτο κα ϑὴ ὅρα! ΑΥΗΈΟΡ Τητογρτοβον τάς ϑρόνίθν. 
Θρησκεία, ας, δ» ΓΟ]ρΊο,σογοπιοπί 4, δ ογιιαπτία, σέξασμα; [αν 

το, τορόσοϑὸς : ΠΟΠΠΠΠΖΙΙΔΠῚ ΤΠ Βοηδαι Ραττςηγ ἴπρα τ 

πγαἰαπι, Ἰασοῦ. ΕΡῚ. ςαΡ.1. τούτου μώταιθ- τ θρησκεία νὰ! 
Β΄ο.ΤΡΙ ἤοπη ϑρησκεία κῳϑεορα κἰ εἰμίαντος, ΨΟΧ,, νῖ ΔΙ ΠῚ 
ὙΒτασῖθιις ἀοάπέλα 5 φιά ἀρᾷ πος Οτρῆοιι πτπΐτα ἃ 
σου βηχοτγίττγαἀῖτὶς σογοπη ἢ 15 ΠΠΒι15 ΠΟ ΕΓ ΘΉΓΕΓ, 

Θρνσκάσω, κι δύσω, απ. κα, οεἰεδτονίεγιο Ὀςο. Αςοιλτ, ΝΜ 42 
ϑρακιν ὄργια παύτει, περ ὧν ἡ τὸ ϑρυσκδύειν,ὡς χ6γ»ς» πο ἢ 
ΤΆ γασησι ογρ δ ἢ αϊδιισοντ ἔοστατν Πιρογ[ἰτίοπος [μην ἴδ 
Ἰαϊτία πη, ϑρησεϑύω πϑδκοσοῖς, ἔπτη [ρον [ἰτιοις. ἡ ἘΝ 

Θρϑοκίθοςα, ὀρ υο ρίοἤι σοβοποτοῆις, ὄυγγοὴ ἑτερόδοξίθς 3 ΗοίνοΝἢ 
Ἐρ᾿ΠυΙαςοδὶ σαρ.ι. εἴτις δοκεῖ Βρῆ σκίθ. ὃ ἐν υἱμῖν» {{ υιὶς νι οτιν, 

- το] ρίοῆις οε ἴτε νοβ. Ι ' 
Θρῆασα, Τ Ὠγο σι ]ατ,ἰα ΡᾺΡ]Ϊς ΟἿ. 

" ᾿ 

ΠῚ 

Θρϑα, 



ΟΣ ἘΡ 
οἰαρῖβ ΤΠ γα ἤτιις, ΟΟπιπιοπ.Ν ἰσαπάτὶ ἔῃ ἡΠ 4 ἴῃ ΤΠ ο- 

ἡὲ σύγε ϑρήϊοσαν ἐνὶ φλέξας πυρὲ χῶαν ὅ. ὑδῶτι βρέχθειστο σε- 
η»ἴσβεσε σ᾽ αὐ τίω, Τυτϑον οἵ τ᾽ ὁδ'μίσητοι ὄγηῤῥαν ϑέντος ἐλαίου, 
τὶ ϑρυικίου γομέες πὸ ταιμκοῖο φέρονται (ὐγ πόντον χαλέτυσν, ῬΊϊμ. 

ἡ. ΟΑἰΧ αι ἀσσομετιτρὺς Ἀγδοῖμς ἰαρὶ5.]Δέπιψης οἷοο 

᾿ππακαυίτατ, ἴδ [10.36.6 αρ.19.σοη τ σιῖπὶ βαματο, αὶ γαγα 
| Ἐοτι ἀἸ α]τοῦ νογὸ ϑβαπίας, γ]ὰς Οαἱοην πη ρ]ς, Π.θ.. Ὁ 

οἰἰο ἀϊοίτιν ϑραύης. 
“Στ 5 ρα γϑ σα μονα ἱπυροσ ΠητΌ τ ΕΠ οί ἢ, 
114 ποι! ποι; τα» ἱπτογάτιπι ἀςρὶ πσυατεηγτη νοεῖς. 

τῆς ὅς γο]υρτατὶς σαι, ΑΥΠτορ ἴῃ νεῆρι5. Οἷς ἐγὼ πολ- 
ἰστὲς ϑ᾽ Είων τοῦ ψόφον, ν1ὰς Εταίηι, τα Αἀαο. δὶς οτίαιῃ ςο- 

ὨΘΏΪΠΡαΣ νοραητ ἃ βοιμΠτοοτιιμ οΙϊουιτὴ Βριιγα. [ἀς πη 
ἫΝ 5. ὁμ ἀπολέσαιμ αὐ ἐγκεφιίλου ϑείω δύω, [ητοτρι. ὁ ἐγκέ- 

. Ἷ αἰϑρώπων ἔχ υἱφ᾽ ἑαὼ τὸν υἱυζυας ἐοικότοις τῆς συκᾶς φύλλοις, 
« Οἴ14 ΠῚ ἤπτοῦ σοηογα ΘΟ ]] ΟΕ ΠῚ 5 ἐξροΐοζον κ; σκϑ᾽ασμά τι 
« συκῆς ἐμξαλλο μῆμον,νάς (οπιπλςης. Αὐ ΠΟ ρ. ἴπ 4 
Ἰὰς Δηριού βοείς εἰξωπ)υμήνον,ιςτο ϑοίον, 

114 Εςὶ ατϑοτγίὶς ΟΠ σον πιιπιῖης αἔβον, Ηςίνοἢ. 
(αἰ ςυ}1 , 4ιιο 5 ΓΟττι]ορὶ ἰῃ Ὑγηαπι πηϊτζιιης ἀϊ πάπας; 

(ὦ ὅὐτι 5 ῬΙῸ γατὶς 4Γ] 7 δι 445, ἰτο πὶ αἱ τρώται μοίντις καὶ 

οὐδ, δ τΓ ΠῚ Ρματοσ, 
ὑμα»ν αἰ σῸ, 

᾿δλω, μι ϑύσω, πιέυκα, τι! πρὸ οπομπιύω; δημοσιδύω. ϑορυξώ, 
Ομ  ϑεος ϑειαμίδυει κνὶ κού ς ἐν τῳ χεισ᾿ ες (᾽1}}. 2; δὶ (ογιηζ. 

Ἐγτῖτ, [6115 ΓΙ απ ρ μᾶς ρεγ πος ᾿η ΟΒε το. Π)..Ηϊογοην, 
ἴδηι Οἰτα τι Χ} ΧΡ ΟΠ τςτγ απηρ μας ποϑοῖὶ οἤνας πος 
ΓΙ ΠῚ Ρ ΠΠ1ΠῚ ΓὨλιπη ἀϑὶτ μοτ πο5. Πς μὲς οἰΕἕοτιηα γοῦ- 

1} Ηρ γαοσγιηι :Πρπιῆοῦταιις. πὸ5 τγιππηρματς ἕλςιτ; 
ὨΖ, αῆοᾳ δ ει γματίσοις τί) εἰμορτιαν κ᾿ ϑιρία μι ζβι σεὶς ὡς ἀξίαν τ΄. 
Δα τσ η5 ΡΕσσατΙ 1. ἃς ἐς Ὁ για ΠΡ ΒαΏϑοντ ΠῚ 8118 αἢ- 

ἐθιϑεαί μξσε ασιλεῖς εἰς τορ  θτις τι απ ΡΒ τα τοὶ Ππτᾶις]}.1η 
Π|10,2. ὀύτερον 9 οίαμζον ἐϑερια μῶδσε, [᾿ οι πάππε τγλττι ρ ΠτΙ ΠῚ 

πὶ ἴῃ ἕλοιο. εϑεκῶ κξόυσεν ἐπο τότων 5 ἐς 15 τε πα} ]}1ὰ - 
ἴῃ κου. 

οὐ ὁ ἸπΠ 9 ηἷς τα ρῃο, ϑειαμξικὸς αὐὴρ, νἱτ τυ τη ρ ΒῸ 
οἱ Ἰατατοη (Απλ]}1ο. κ᾿ 
οὐ τγι τ ΡΗιι 5.9 οήσμέον εἰσήλασε, Υ!Ππιρ ΠΔι1 ΟΡ] ττατς. 

Βα ῖο, ϑείαμόθ- ἐλάδων,οιατίο. ΙΟΩΥ ΓΙ γσάτη ἴῃ 8.9 οἐ- 
ἴδον ἐλαίτηογα ὃν αὐτοὶ καλοισιν αν. ΕΠ] οἴγς ἢ. ϑοιαμοθ., πομπιὶ 5: - 

ἰκης ἡ δεογυσιακας ἴα μαιθ., 
ΠοιΠ απ οἰ] τογοϑ : οτίαιη ἐς νἹηϊτοσῖ σις ἀἸοῖτατ. αὖ Θρκώ- 
ὅγεππ αιο ἡ πὶ πεόέον. ἀπὸ εἶα βλν θ᾽ εἰτων εἰς αὐτο ϑιρκν υἴσ' 

8118: ϑοιαὶ ἤτητ μαντικαὶ ψηφοινηαι1ς ἘτΥτπΟΪ]. 
Ἡεί γε πο οὔ ἁπαλωτέεᾳ τροφὴ, ῇ 

ὃς. ὃ δ᾽ ἀἴτπὶ [α(Ἐἰρίμηι. 
ἐς φεφανη, αἰσίφραγμα 5 περαζολον,αἴοι χαράκωμα 1ά οἴ ία- 

γα! ]Πτππι. ἃς ἰοςἹ Αἰ Ἰοιιῖιι5 πα απ πισπειη, ιοίςογι, 11. 
ἰΡῖτε 86. φύεται ὅγὲ ϑ:οιγίοῖς ἡ τοίχοις » παἰσιτι ἴῃ [οριθιι5 ὅς 
ἐείδιις ἃς στο εοάςεπὶ σαρῖτ. ΘΟ φύεται ἐν τοίχοις κὶ δ᾽ ρίγίοῖς 

Γἴπ ραγίοτ 15. ὃς πιαςογὶ15» ἔν πι6 }.1. Ρτιοτίθιι5 ὃς πλὶ- 
φοτοηὶϑ 5 Ματοο. Βιιάα: ἦπ ΘρῚ[Έ0]. ργῖοτ, αὐειξόλου κα- 

τες εἰχεισμῆσου καὶ κονίᾳ τεϑριγίωμέῥου » 14 δ᾿» σαϊος δὲ {14 
ὈΓΙσατΊ. ᾿ 

Πρ ποητιιπι, τῖρίφοχραα, ἵδροβ.ν οὐτοχοι ςητῖα) [οτῖςα 
ΟἹ ραγϊετὶς. ἡ δ) τοῖς οἴκοις σεφανὴ ,ἴπατς ὈΙάγτλις Ηο- 
Ἔγρτ.πλΐ Πα" ΤΠ ΠΓΟΤΊΠΠ.. ϑθέγκοι ἀϊσμηταγ Ρἰ πᾶ οι] ὃς 

{ππγοτα πῇ ὃς ἰρ τὰ στη ηα 119 π Ερὶρτδηπι, Ἠοπλογας 
“τοῖχοι ἐρηρέσειτ᾽ ἐν ϑτο ἡ Φγ8τι. Εἰς μὺ χὸν οἷξ ὁδοί, τἰοὶ ὃ 3:6ε[- 

μΙ ἴητοτγρ. τὐθίξολ θ: τς οἰκίαι. καὶ τὸ σπηκόσμη ρου ποι τοίχου, 
{{110.π.ἐπυίσκηται δὲ οἱ αἰλλὶ, Τοίχῳ γὰ ϑ'οιγκοῖσι, ΤΏτΕ ΡΤ. 

ειζύλοις, ἘπτΙρ᾽ ἀ ἢ Οτοίζς 5.5 τῷ ὃ ϑειγκῳ κράτα σμυ- 
νιργο Πισστιπάϊο. 

Ἰο, ἱεριο, ἰοτίςο. Οὐγ ἢ. ξ,ὁ ἐϑρέγκωσεν ἀχέρδᾳῳ,Ἰά εἴ ἐ- 

οδοϊοτίσαιῖῖο. 
ἡςγ), ἢν ὃς Θραδακώδης . «(- . ὁ αὶ ἐγ πατιιταηι ἰαξζιςα το- 

»ιϑαχίν ἰλέτιιςα (ὙΠ οἴπεῖς, αἰ οη.κΤ᾽ τόποις {1.2.. ὁ ϑειδανάγης τῇς 
υ τε αἱ ἀγρίας, ἰω ἰδίως ὀνομαίξ ισι ὃ οιδοικίνϊων, δ γὸ κοπευομέ- 
ἦζεσι ϑρίσψακαι. Ατ]τεπαρις ἴῃ 3. ἴῃ σοί ράπιιπι μαθεῖ 

εἶνας οἰ κας, τα ὃς ϑιοιδακίσικα, 
τ  ἰέτις4. Ηεγοάοτιίς. ϑοίδακο λαζούσα,, ἰπέλιισλαι ᾿ς 

ὈΓΟ ϑερίζω χτ) συγκοπίω), πιοτο ποιά, το, ἀποϑρίζω,, τοίο- 
1 Ἐρίρτ. ἃς αϑρᾳϑείζω, ρτο ἀποκόπω, 

(ἀδς9γ0γ{ὑσμιὸς. ΕἸ εἰ ἢ. ω 

ϑάκη,υς, ἡ, ὃς Θείναξ, ακος δον Φασὶ Δ τιιπι τυ! ἀςης, τ Β τι, τὸ πῆ ον, 

5014. ϑοίναξ, κὶ Σικελία, ὃζ Θεινακὶς ἀϊξα αιιοὰ πε ϑρέάνακε {1π|1- 

; Μρτοῖς 5: Ρἢ. ὃς ὅτγαθ.11.6.ἀρια ΝΝς ἴῃ ὙΠοτίας, γαάῖχ ΤΒα- 
ῬΙ͂ ϑεινακίν. Δ] οἰτιτ, αι 1π δἰ οιδ4 παίςαταγ,τοῖεε οἰας Ὁ ΠΟ], 

ἢ εἰξο τὸ σρε χε, τάς σριξὶ, ἢ ςα ΡΠ1ιι5» 15 Υ 1159 οΠοα,, ὀρϑεὺς δ᾽ ὦ 

ΘῬ 73: 
80 «ὦ ͵ 

λοφιή φρίσγει σρΐχαρ, [οεῖς Βοτγγοτ,ὸκ τριχὸς κρέα ἀρι δι 4 .πα, 
- Ρατα πηι, ὅδη οἥδ σφο ρα κι διωϑιϑντων, ἢς Οὐΐά, Οὐπχηΐα πως 
Πιοπλίπιπιὶ τοηιι ρΡοηάςητία !ο,ὅζς, 

Θεωξόλθ-) ουγ ὦ, «μὴ τ τας ἴῃ ντηδι ἀπ ηαπη ἰαοῖτν [(ὈγΕΠ]οριις. 
δι. πολλοὶ ϑιρευζόλοι,, σαύγι Φὲ τε μάντιες αἴδχες. γιὰς ΟΝ 24, 
Ἐτγαίῃιὶ, 

Θρίοι,παιιτῖοῖ Πιπο57 681 δὲ ἔκφορρι καλοι, ἡ ἐχάτοιτξος ςὐὶπὶ γοητις 
ΡΟ ιο ΓΙ τορτίπιος ἐς ργότα ἰάχαμῖ παιτα;, ΑΥ το ρ νη Ἐσμίτι, 
αἰγὶ αὖ ἡ δέως λαΐζοι κοῦ τε ὅρίοις σε αρίδι,ν εἰς (οτ. ωρότονες γοτὸ ἃ- 
Ῥιια Ἡοαλοτιῖπη αἰ ι,πεπὶρς τα δητος χα ιιθα5 ἐθαμις ἃ ργοτά 
ὅς ΡαρΡΡῚ ἀππίπρειιτ, 

Θεΐον, οὐ» το, Το απ Ποῖ} [οΠ ππὶ βου] πειιπτ . ὃς Πιῃρ!!οἴτογ ρτο 
ΤΟΠΙΟΩΝ ἰσαπάον ἴῃ ΑἸοχίρβαν. πονλαίκι δὴ ἡμιδαὲς χά ρὶς βα:- ἰ- 
γυσο ϑρίων Παῦρᾳ χαμωπίπυίθ. Ἰητοτρ. ὅρια ἴοΠα ργορειὸ αἰ συκῆς, 
ΝΥ οἴνηεᾳ τεὶ πὶ ἀμιπέλα φύλλα, δὲ σοητι5 64.}}} ἀριᾷ Αὐπομιςη 5, 
οχ ἰλέϊς ἃς λάϊρε ἤμ110 ἃς Γεπιία]άς 4ιιοα ἴῃ ἢςὶ ξο] τς ς9- 
4ιοβατιιγ, Αὐτό ρ ἢ. Αςμάγη, ϑρίον ταρίχοις οἷσε σα ορρ δεδρί μοι, 
ΑροΟΙρίταγ οτίαπι ρτῸ πιοπιδγαπα σογοῦει ἤμλ}}} [ΟἿ Πςαΐηςο, 
ἀς Πάδ νοςς ἢς Δηποταιτ Ἐγαις οττ. Θρίον 5 8δόρα5 Γἀυ]17,α- 
Ρυ4 ΑἸ η δες, εχ άΐρο πη] ΐοννο ατάΐπο; ΠΊ 6 Πς οὐδ, ΠΠ1οῖ- 
πορίοτταῖ]ς οὐτάτη σεγοῦγο ροςιἀϊ5: ΠΟΙ μος θαηταν μας ἕο Π]ς 
Βοιυ ποῖ 5» ὅς ἴτὰ ΠΟ μς θαηταγιοταῦ ἀπο πὶ οἷ ἤματι Ἢ πναπι, νυ τ 
Τοτ. Δι Τορμδηϊς τοίξατιγ ἴὴ Αο]ιάγη, ὅριον παρίχοις, οἶσε στιωρρο 
δειδρς μοι ὃ, βαπρέχοις "διὰ δστολέσαιμ᾽ αἱ ἐγγεφάλα ϑρία δύω, 

Θερμευ δες (3, ἡ ϑιριπηδέςιατος - ἃ τἰποὶς οχοέις. Τ Βιοορμγαῆας Πἰδτσ 
ΒΗ οτ: αἿθ᾽ 5 ῥιζων στο μᾷ γλεκυτητά τινα ἔζτυσι, συμξώνει ϑρι3 
πηδέςοοις γίνεται χρογιζο μύας. ἃ νοτυπῖθιις ὀχ οὐδ], τίθ αν Πδγὸ ς- 
Ὡ᾽ράγον ὃ τμηϑεν τὸ δρυΐ ον ἀσαπες τε ἡ ἀϑριπηδές ατον γένεται. πυϊηὶ- 

πιξαιις του ο "1015 εἴτ Οἰδηλο χ μι π|,) ὃς πλατύφυλλον ϑριπησὲ, τὸν 
ἐξ άτχις {|0.3.σἀρ.9.δγηοῖ, ΟἸντηρῖο, τεκμαίρομαι 3. τίμα" ζλις ολίαὶ 
ἘῸ παμπάλαιον γ τεῷ τε ϑριπαδέςατον γιγρνϑναι 5 9 τὰ συγκεχόόϑει τὰ 
πλείονα τ᾽ γραμ με τῶν, 

Θεεποξρωτὸς οἰείςπι Τ ΘΟΡΗτ, 

Θρεποφεγ»9. ὁ καὶ ἡ, σαὶ ντζζας οἵϊ οχΣ ςοἤπς.14 οἴ  γογπιῖθιι5 !ρηο- 
τα πην Αστοτι 9 ἢ πη. 

Θεμέναδιηςγεως κὁ κ᾽ ἐγριιτγείςοη5)ΟαΖα [1|0.3.}0|Ρ0|χυτιάς Πῖσπο οιι- 
ταί αι ΠΕ ΘΓ 5. 

Θείοσα 5 γε »αἰοίᾳ ρΙ{ςϊ5» Οαζα; Ἀτὶποτεῖος 9. Απϊπιαὶ, γὴδ 
αειχίδες, ὡἐ τ 

Θείου 9-. Ρ [οἷς τἀπὶ ]η Ερίρταπι. 
Θριῆον, Ηοίνοϊιιο εἰξ αὐδρείον, ὅρασιν γ1}ςγαι!4λχ, 
Θεὲψ, πος. ὁ ν οὐ ΠῚ ΟΕ 1576 1}. ἔπ ιι15 ΤΠ Π4 ΟἸΓΕΤΣ; 
Θέῤίπες, ἴα πατῖ} ν γα ΠᾺ]12ἢος εἴτ, αὶ ᾿ρπᾶ τοάῶτ ἀπσῆοτο ΓΠο- 

ἐιοης τη ἰοχισο:Πςττ 1ρ5 σογπιια δέ γῖτος οἷβ ἔγιιπ ξητα, τη 149 
ἔα λπλ1Χ ντγιμπη» [5 ν οϊο ον πδιιος ἴῃ ππατὶ τογοίου δὲ τρηα τὶ - 
ποᾶ ἔπι τοις 5), 1 ΒοΟρ γα τις 00. {Π0.ς.τᾶὉ.5. ἔστι Ὁ ἡ τερηδιὼν 
τῷ μὴ μεγίϑει μἰκ ρον; κεφαλίμὴ (ἢ, ἐδ μιεγείκιωυ. τὸ οδόντεις. οἱ 5. σρίπες 

ὅμοιοι τοῖ; σκώληξινγῦὺφ ὧν πεπάλεται (1ςρ ματι ἀπτε πη αὔἴανεται) 
τ᾽ μικ οὐδ ταὶ ξύλα, ῬΊπ.110.6.ςαρ..41.. τη ς τλητίαπι «πατιοῦ σο- 
πεγαν Το γράϊηςς σαρῖτο δὴ ρογτιοποηι ογδυ τ ππ|ο7 τοἀᾶτ εἰςα- 
τιθ}5.}1α: τλητιὶπι τη ταατὶ ἔς πε ατηγοπος ἀΠΔ πὶ ριιγάης το - 
ἄἀϊποπι ργοργῖὸ ἐἸοῖ. Ὑ οὐγοίἘτοουτίποαϑ νοσδητ: οὐ Ἰοίνιις νετὸ 
ἀηΉἼος, Τ᾽ τιρας.ἀς (Ὁ ἤϊς γοιὸ γἱάς ἀρ 1ρἤιπι ΡΙ1α: [0.17 
ς4Ρ.54.δὲ γῃ ἀϊέϊ Ξυλοφαγος, 

Θεὲψ, ΕἸ εἰ γομῖο ράγοι5 ἃί ἐς πε δς,γλιᾳ εἰς, φειδαλός, 
Θεφέω,μοἡσωγπ.ηκ αι, ογάἰςοντεΐοτο 7 αοςιπ05 δάο, ἤ πο. λαλωώ, 

ψοφώ υχωώ, ὀκπλύήτομα. Α ἐξα. ΑςςιΓϑορθοοϊ. ὅσα μρλς διοτε τὸν σ᾽ 
ὁποῖ᾽ ἔπη ϑερέϊ 5 ἰὰ εἰς . λέγει. ἴτοῖι. τοῦτ᾽ ὑμῖν αἴας τοῦπος ὑςατον 
ϑθθέι. Ἰὰ εἴν 5 λέγει, τίνα 9 ρρεῖς αὐδάν ; αιατλλά τι νος Θ αὶ οαἸ5ὃ 
Ειιῖρί4. 9 ρφεῖν ἐπῳσδες., Δἀ ίθοτο [ει ἀϊςεγο πιο σαπηςητᾶν 
24 [ἰδτὸ φιάτγγουίτοτι 3 ορέ ων τγοπις αοῖο: σρϑεξοθτντιτ θατίς 
Ματτῆ,ςαρ.24. 

Θρρηϑεὶς, ἐντος ὁ, ΟΧΤΟΓΠΑΓΙΙ5. ϑορυξηϑείς, 
Θερμμίον, τὸ, ρᾶτιιας συμ τι5.Ὀἱοίσοτ, Πδ. 6: ἰσάπάοτ ἰα ΑἸοχΊρΆ, 

Ὅμοτε μϑὸ πληγῇσι νέον ξηρομίνΐα γαςρύς. 

Θρομόοει δ' ἐς» στιιηχο 5. ω ΠΟ ΠΡ ΚΉΥ 
Θεῤμξθ-. «Ὁ ὃ, ρῖττα. δυγίσο [το 9' 5 αἱ ϑιϑόμζεις ἔχων ὑδὼρ ῥεῖν. [- 

τοπι στιμι!5. ογοάοτιις, οἱ ,άμα τι ὕδατι ϑ'ςομέοις ἀσφάλτου αγας 
δὶ δῶσι ποῖοοιξ, Ἰτεῖη ἔν ρὨ]δητιιηγ. (Δ 11 ὅς φΟιιΟ οτα ἰδηρυπῖς 

ῬΑττες ϑοὐμζοι ρρο ΔΏταγ Οαῖπις στο οέζαιιο ὄντ ον Ἧ2: 
1τοπὶ ἤιάον ᾿ἀπαυϊηὶς ἀ1{πΠ|Απτίς » Ναζαθτοῃ, 1ῃ Οτατ, συραξ 
ϑρόμζοις ἔχ ὐπολδύκοις. Ὠϊοίςοτ]ά. ἴπρτὸ ΡΓΙΓΊΟ 5 νδὶ Ἡέγηιο]. 

ἤγγαχ αἰδιςαητίδιις οἵ ἐγαριποητίς » Ἀπ δι" αἰ οὐςαμεῖριις 
Θτιμτιῖ5» ὃς Μάγος]. ἘΠῚ αἰιτοπι ἔγταχ ἁι ρους ΟΠ !απὶ ἰα- 
ἘΠτΥ πιὰ. ϑ'εόμζοις αἴματος διαλύει : τὐϊάςην» (λαριπο οι φοηογε- 
ταιπα «ἰἰ πειτῖτ : ἢς Τητογρτ. Πϊοίςοτγιά. νἱάς Μαιος 1 τϑϊάςσπι: 

ϑρόμζοι, μα παχὺ πεπήγ)ς 5 ὡς βοιυ οἷ, 8. οὐμζοι δ τορο δος 
(ληρυϊηϊοροαρίτς δι Ἐπαῃρ] εἰς. τ ϑεόμξοι εἰλών, ϑαλάας, σα- 
χες ἅλες: 

Θρονξ ϑαῖη στυιτος ςοῖγο: 
Θεονζάδης, ἐΞΘ-ὁ πὸ ἐρτιιγ να! ςητιις,θρομζωώδες σοέρμαχίοτηςπ σ]οὐτί- 

Ιεπτιιηλ 42. ἢ μι ὑπ να" 

ΘεομἝωϑὲν γάλαγοοποτοτάπι ἱΠ μιά σμὸ ἰας: Μάτεε!! ςοποτγετυῖτί 



Ἰδου δ αιδι τρις, ΔΟΊΟΟΣ, τευ μθώμηον γάλα, Ἰὰς ΠΟΔΟῚ ΔΙΗ͂ΠΙ.. | 

, Ῥιοίςοτ. 5.2. ἐὺς ἣ ᾿ 

Θεῤιζωσις γάλακτος υἷας ΠΟ ΟΓΟτΙ ΠῚ, [ἄοιη. 8, σήμύωσις αἵ ματος γα πσιιῖς 
ςομ ΡΟ Β τυ 91 46πὶ ΠΡ 

Θρφνίζεϑει,[οἸ τ. πλ οσσιρατο Νά ΖαπΖ τ Οὔτ: 
Θρόνον. "91. 1 ΠΟ ΕΠ. ν ΟΠ ΘΠ ΕΠ. Φ ἀῤῥιο μον. ὙΤΠοοοτίῖς. ϑεέσυλενοωῦ, 

λαξοῖσε αἰ το ϑιρόνα τοιύτ᾽ ὑσομαζον τῷ ἤος νοὶ τοίᾳ. ΗΟ. αἴϑα τὸ 
αὔω ϑέειν ἐκ τῆς γῆσ. ΟΥ ΡΥ νοσδητ θρόνα νοἴξο5 βοΥῖάας δί γατῖε- 
φατας ἰαΠρπῖτον, Τ πο ί{4}1 δηἱτπα τα νατίότατο ἀπ ηέγα πιᾶσιι- 
Ἰοίβαιις, (21.16.9.ς4ρ.9. ἸΝΝΊσα μάτι Τπτοτρ. τοὶ Θισόνα ἐχ ρΟμ τ» 
τεὶς ἐἰμπαδϑεῖς (βυπείνας, 

Θοφ..Θ-, κοὐ ὉΠΠππι. [δε ο55. 118. Ὀτ] δι}. Βαν , Ἐτ χαΐ (οἀ πα ἔαςῖς 
Θερνοποιὸς «ἸοἸτιι τ ΡΟ  τχ ἴῃ 7. ΐφρίθ, ἔδρα, ϑεώκος. ϑρίιὐτεγϑρανίον» 
σπελύϑριον,[ἰτητ οἴ "15 ορογα. Ατβοηατιις [ἰ0. ἐν ϑεόνον οἵϊο τησαΐτ, 
ἐλδυϑέρκον καϑέσραν σιωὺ ὑποποδίῳ, προ τὸ ϑρηστεζϑτοι 5 ἤγριμο πὸ καὶ- 

ϑεζεό)ει. 
Θεθθ΄, 9, ιν Ί Οὐ 9 ΙΓ Πα τι Ἶ 15 ΓΕΠΊΟ ΤΟ ΓΛ [τ|150 αὐτὰ Πητατίο ίο 

πιι5ναἴφημος φῶν καὶ δόρυ 2..1Π12{}.6᾽ ἱ γδ ποίντων βεν ὁμὸς Θ᾽ ρ90-.1.[ὁ- 
Πὰς ὃς νοχονπάς ἀλλήϑρεθ- ἃς λιγυϑροίθη, ὅροις, 146 15. ΓΠΠΓΠΊΓΟ 
δα πγιγλιιγατὶ ον πΠιγτιις. ἐς ὅρου χα ϑέστατο πόλις οἰ ἴτας σἸτςε- 
το ςαερῖτ Τμιον 414. 9 ρρ καϑεςώτα . σἰτΙςοητοπη τιμππιι τι πη. 
9. δρυιῦ αἱ ϑνο μϑυ Θ΄ λυ ατὶ ἰητε Πρ οπσ. Τ Δῖον ἀ.ϑοφιξ, 14. ὁ φα- 

᾿ς μυγὴχΘ., φανὴ ἀσημος,λαλιαῖ, Η ἰγ οἰι. ϑύρυξίθ., ψόφιθ’. 
Θρυαλλὶς οἵσδὸς. η΄. ποτα οχ ιια ἤιιης ράρυτὶ ἰπσογηαγιιπιν οἷ ἔπη 4- 

Ππαπὶ : νεῖ οα ἱρίι ραρυτι5.6 } γομητυτανἔος τς. γι τ159 [Δ 1}{4. 
Τυισοτγπα. τι]. ΡΟ πιχ Ἱπ το. τὸ 2. ἐντι ϑέμϑνον παῖ λυύγνῳ, ϑρυαλλὶς 9 ἐλ- 
λυ χνιον,φλογμαῖς, [ςἃ ἰορ. φλόμοςοντ [1.6. ΑὙἸΠΠΈΟΡΠ.. εἶα σευχειών ἐνε-- 
πίϑεις ϑρυαλλίδωγ, εχ στα τις οἰ Τν Ο[μΠ11ς5 ν ππιπὶ ᾿πηροπορας. Γςπὶ 
Ῥτο γατο, ὁ δ᾽, ἡλιθ- τίωΣ ϑρυαλνίσ) εἰς ἑαυτὸν ὅυ ϑέως σι ελκύσεις.], 
αἰυ) ἀκτῖνα, 

Θρυαλλὶς » Πογθα . νουραίοι, 14 οἱξ ν τού φλόμου [ρεοῖος τοττῖΔ. 4118: 
οτίαπι φλομὲς ΠἸΟταΓ Κ, λυχνῆτις τι εἰς Ἐγλύχνια χευσίμυ .«αα 1ὰ- 

Πογηάγιιαν [πιῖπα ἀρταὰ ἤτ. νἱάο ΤΠ] οἰσοτιά. [τὸ αιαττο, σα- 
Ρίτο 99. ΕἸ ̓αλαπὶ Προ 25. ςαρῖτο το, ἃ Ζιο ἀΠ101 ἰητογ Πριρατας 
το ίοστιγ. 

Θρυαλλεϊ, δι λαλεῖ κυκώς 
Θρυαλλίζω, [απ ττο ἀρ δι11. ϑρυα)λίξω, ψιϑυρίξω, ἃς ϑρυανλ εἴ, λαλεῖς 

κυκαν 

Θρυάσιοι πύλαι, ῬΊ ατατοῖη ῬοτΊος (ςτῖ δῖτ Απτοπιοογίτιιτη ἰοραάτιπι 
Αὐῇποηϊςυἤιιπι ἃ Μοραγοηπίοιι5. σοὶ ἔπη] τ φίκύ αἱ αὐτῷ ταὶς ϑρυ- 
ἀσίοις τ ὑλ εις. αἱ γευῦ δίπυλον ἐνομοίζοντω), [ΘΟ ρι τ οἰ ἀρὰ Τ᾽ τγα- 
ας Ροττας,ιιῶ πὰς ὈΊΡγΙ οι ἀϊσιιητατ. 

Θρυγανώ, αρτιἃ Ης οἰ κνω, ξύω, ΑΛ πο ρμλπ ἴῃ Ραος, ἃ δ᾽ ὀκκαλέ- 
συμαὶ ϑρυγανιῦστε τί, ϑιύραν, ΤΠτΟΓΡΥ. ἡσύχως κγωΐστο » Ἰατ1] αττὰ ἔτι 

ξοτγεπὶ ἔεσιεας, σοπογοράηίηιιο ἀϊρ τίσ. φαληιαιῃ 101 1ϑσῖτας 
ϑρυγονωστι, ; . Ἢ 

Θρυιν 955. 1ππ6ς 115. 
Θρυλείω, ὃς ϑρυγλέω,μοάσω,πινκα, Δ 111} σ 9 τ. ῬΟΥ τι πποτοτη ἰα- 

ἔζτο, Δέξα. Ασςιίατ. σρυλλάμα 9 (ςγαχοι θ}}5 τατος τοῦτα ὗπσὸ 
πλειόνων τεϑρυγληταμἷιςς {ιητ Ῥ! στήτην (ουπχοτο σο ἢ ςστατα,Ρ]ὰ- 
ταῖς. 1 50] πο. 

Θρύλλημας ΓΤ ΟΥ̓ ΠΛ ΠΓΏΛΕΙΓΟ ΤΟΣ ΘΓ Τ1ηὶ ν Ὁ] σ!, 
Θρυγλιγμα τος, τον ΠΟ ΡΠ Γι ἐλώριον, οἰιο 4 σΟΩ ΣΙ πρῖταν ἡ ἴοι φιοάᾷ 

ἀϊςοτγρίτατ. 
Θρυννίζων,ν εἰ ϑρυλίζω, [αι Ππγτο» πηι γπηιγο Ἐλτγπλο  Ττςο ΠῚ ἔγαπρο, η 

4" Πρηῖβοατ, Εἰ πιο οσ ἀοάμοῖς ἃ ϑραυω,ν πο ἢτ ϑραυλίζω, τ 
ἙἘπΠοτῇ, Παοῖ ϑρυλλίασω ἀΐσοης ἀογίπατί ξοστα ἶο ἃ ϑιρυλλώ, 
Θρυλλίασομωγν ηἷς Π|46.Ψ, ϑιρυλλίχθη ἢ μέτωπον ἐπ ἐφρύστι ν Ὁ] οχ- 
Ῥοη.4 Ηςίνοἢι. σιωετς Οὐ σεω ετραμ ὅλη, ὠπεύδύφθη.. ἐοῃτγῖτα οἰξ 
ἔγοπο, (ὅς ν εἴτις σοπηηϊητιτα. 

ΘιεθνιΘ.. οὐ, ὁ, ϑρύνιυμα,» ψιϑυρίσμιας » ϑι1141, ὁμιλία. μὴ φανερώς γι 
γομϑύη. Ξ 

Θρυλλέυβμον, τους οἷ ετατιτπι να] σόσιις ἰχέγατιιτι. αιιοά οἰ γοιηβοι - 
τιν ἃς ἴῃ Οὐδ ΟΠ Πἶτ1Π1 οἰ, 
Θρύμμα, ἔγιι πιιπι. ΡΟ ΠΧ ἴῃ 7. τοὶ 3. μέρη ἰδ ἀζτων, ϑούμματει, ΗςΙν - 

οἰϊόσιις κλάσματα αὕτων, ϑρύτπηακον ἰάοπι Οτοτοηῇ, νας ϑρύψις, 
Ψψιάς πυρία. 

Θρυμμοιτίσδες , σοηογα ογᾶμτ Ρ᾽ασοητατιμπι ἀριι ΡΟ ]Ππσοιπι 110. 6. 
ν δὶ ὧκ ςεγανη θρυμμα τίς. - 

Θρυμμνϑύεδει Πρ οτδῖνο. 
Θρύον, ἐς τὸ, ἰπιποιι57ν 114. τ ρα απ 5» ὅς ν τς ἘΠ Ϊς, ϑρυον γο- 

σαστ ΑἸ Πα] ἔγιιεῖοῖς σθπιις 5 1165} ἃς «ρύχνον μαγικὸν ἀρ ρ 6} ] πε 
Ῥ]οίςου 4. 115..4. τοὶ ν τὸς Ατοααϊς 4ιαηι ποιποτ. 14 .λ.Θρυ- 
σεοσαν ἀρρο] τ ν᾽ κἀς 5τορ}!. 

Θρύΐορρο, δον ἜΠοατῖα: ἰλοτθα ἤρές! 65910.9.}{π| 0 |απτὶ 
Θρυπῆικὸς, οὐδ, ὁ 4εΠἸσατιι55 ΚΠ ΟΡ ἢ. ΓτοπῚ ϑιρυπ]ρκὸς . ΠΟΥΠΖἩ ἢ ΠΠ1Θἢ5» 

μιαθοης νῖπι σοπιηλίηιιοπάϊΐ νης φαῤμαο ΤΆ ἐν γεφ ρρὶς λίϑων 

ϑρυτῆικοὶ, Οα]ςη.} 10.5.44 Οἰααςοη. , 
Θευπῆικως, Πλο ΠΠτοτ» χόυνως βλακικαὶς, ἀοΠςατὸ ἐκσεδηγτη μῆως, Ροϊ- 

{π| πὶ ἴῃ 6. 
Φρύπηομω, μου ψομαγπουμμαι, καῦιώ πίζομο εἰ κκίξομω τ ΟἿ Πἶτοῦ ὃς 4ς- 

Τισατὸ νίτιο, ἀο]ςίας ςῖο. ΟΟπ τγείτιγ ᾿ητου άπ] οιππ Αςςι 

ηχρήϊαητο πρὸς »ἱπτογάτιπι ςτζτῃ Γ)αξίιιο, τεϑρυ με μῆσθο κα απαλὸς, 

- Ν ΑΝ 
Θυγάτηρ, ἐρρς» ἡ θυγετρὲς 5 Ῥετ ( σοΡ Ω : ὃς τη Τλατίπο ἀκ τιῖ 

αἀε τσ... 014 115. Ε΄ ν ΟΥῸ ὕρυ περ ει 7) τὴ ς ἐρουζυης. ΔῸΣ τ 

«δικῶν ἀεἰ ἴτας ἔλοϊςητίτιπι. Ατσοραρ δα ΠΟ ΠΊ ΟΡ ΙΗ], τῇ ὃ ὅπ 
Σποφοιτώντων ἐρωτικωῖς ἔχεται,» φιλογείκεῖ, κἡ δεῖτω «μὴ ἁπὰ ᾿ς 

0 ἐρωμῆρων κὶ ϑρυπῆομβύων οὐὐ το. τὰ εἰκῆ χα τεγκοιλοισι 
ὅς. δι} 4,9 ρυπλεοϑδοη κκαλαιίζε ὅλοι. βχακδύς ἄγοι, χ αι οὐδ 

ὥτι τρυφᾶν, δα τ ται οτἴα πὶ ϑρυ τομαὶ αὐτὶ τῷ σευ τράξο 

Ῥίιαη. σήμερον το τἶν᾽ ρας ὧν ἐγὼ ϑρυψομαι. Θρυ πείϑεῃ ῥτὸ 

Ἰἴτον γε ιταγο,αριιά Ρ] τατοῖη Αηγόη. ΑΝ. ᾿ 
Θρυπῆω, μ.υ γὼ πουφας ταϊπιιτατίπι ίδοο, σοπιπηίηιιο5 πα ΟΠ ο,}} 
ἀο]τσατιιτη. ϑοψύω, κόπῳ, μαλάτω, κλάω, Αςοι ἃ δὶ 
ϑρύπθοντες » (ΟἸειεῖτι5. ἔχοίσητος ἡιιαΣ αὐ [εγιιο5 ἡρεέξαπι 
τη σοηζοβ, ᾿ “Ἢ 

Θρυσκα, αρτοίεια οἱ ογα, ἄγρα λάχ να, οί οι. 
Θρυψικός, Πγ0 115,16] Ἰσατιι5 τρυφοεὺς. ΗΠ οἰ οἢ, 
Θρυψις» πιο Πτῖος5 εβτασπίπατα κὶ βλακεία, ἀοἰ οἰ πο, 

φη ἀϊοῖτιιτ οτία πὶ ϑρύμαα, ΑΤἸΠ ΟΡ δη. ὦ χεὺσοδ ὦ δαλ 
λημα κυ τοριδὸς ἔρνίΘ: μέλιῆα μούσης χαρίτων ϑρύμμω. 

Θρυψέχρως»Πλ0}115. ᾿ ᾿ 
Θρώσκω, [Δ] 10. οπγγο: σα 455] 9 ηΟ.πηδ ως θορω, γγονω, σπέρμο 

εἰζω, Κὲ [«Πγ]. ἐἴγκυον ποιω, Θρώσιω γνώμα: καγλίςρατος αὐτὴ 
γοίκαι γιῦ χε Ἰόϑεη λέγει. Ἡ εἰν οἷ. Ν 

Θρωσμὸς, οὐδ, ὁ, ται πγτ]π5οἱ οοιι5 ἐπι πο η5, ὑψηλὸς τόπος τὰ 
[ϊταλάιιπι οἴδ,ν εἰ νηάς ᾿ηΠ|1τὶ ἃς ἐπ Παἰτατὶ Ροτοῖ 
κυδὴ ϑριωσμῳ πεδίοιο, ΑΡΟΙ]ΙΟη. 1. υὑληόεντος αὐγὰ θρωσμοιὲ 
Ῥεῖ ([εἴτας. αντὶ του χτ᾽ τας αἰαξολας κὶ εναξάσεις τὸ κραϑς ; 

4π|Ὸ 1ητογρύ. : 
Θρώσσω, σοπογο. πε 0: ΕΗ εἰγο ἢ. ἔ 
ΘΎ' Α, ας, ἡ, ατδογταγα, {τι ίταγ οτῖαπι θεία καἰ θυΐα : 

τἴαπη θύον. ΤῊ ΟΡ γαίν. ποτ. ρίχαταν. ἧτο ἐνσαρῖτ 
τὸ 3), θυ ον, οἱ 9) ϑύαν κφλούσι, ποιρ᾿ ἀμρκωνί τε γίνεται» κἡ δ᾽ τῇ! 
τίω) μλρ μορφ οὺ ὅμοιον κυπαρζῆῳ . κα τοῖς κλάδοις κὶ τοῖς φυῇ 
ςελέχει χὴ τὠκαρπι" μάνλον δ᾽ ὥσπερ κυπείρκοσον εἰγρίαν, 
ὅπου νιῦ καὶ πόλις ὅδε. γἡ ἔτι δια μνημονδύουσιν ὀρφφας τινας 

οὐΐσας. ἀστυπὲς γὸ τὸ ξύλον ὅχως, οὐλόταιτον Ὁ ἢ ῥίζαν δρ, νὴ ὃ 
τὰ ἀπουδο)9 τὰ τὰ ποι εἴ ταὶ Ἔ ἔργων. ὈΪΊη, ΕΠ ΓῸ 13.σαρ τς 16. 
Ἰοχιιςης, ΓΤ Θορἢγαπε5» 1 ρυῖπλ5 ἃ Παρ α] ΑἸΟΧάπι 
{οτῖ δὶς χιια οἶγοα γε ῖς Κοπια; ηδάτιησοητοηγασι Ὁ 
δείπηιιπι ϑοῖα ἔχης ἀπῃΠ15 ΠΡ ΏΠΠΠῚ 1.1 Βιιῖς ἀιθοσὶ 
το πὶ ΓΙ 1115 ΠῚ ΟΠπογατας ΟΧ οᾶ ΓΟΙΟΓΟΙ]5 ΓΟΣ ΠΡ] ΟΓΈ παν 
σοητῖσπατίοποβ 5 φιπηάάπησιις ᾿πηπιογεα]ἰτατοπη Πὶ 
τοίξεῖς σοητγα νἱτία οπνηλα ἱπσογγιρτω, Ἀαάϊος ΙΒ] 
πές Πτπιπ4ς ρτοοϊοἤοτα ορογα ᾶζο. Τάοπι ΤΠοΟΡ γαῖ 
τῖα: [ἴδ το τιςαρίτς τς. τῆν ἀπὶ τοροηῖς ἴητοτ αἰεί φυλλα, ΠῸΣ 
4.ςαρ.τ.ὃς 11.3.20. 6." ψίκαρπον κ᾽ φιλόψυ χρον τ οτος 
ἀϊς 9 αἴτασι 9 ἱπριίαχις πηουτίαιη ῬγοιοηἸ το ΠΊ, ὈΙΧῚ 
ῬΙϊπῖις ἴοςο εἴτατο, ΙΝ οτα οτίαπι ΠοπΊοτο ξυτιθυον τς 
οατιιτ» αν αΠ1|ς τὰγα. ἩΙαης ἰσίτιισ ἰητοῦ οάοτγες νεῖ τγααῖε 
Τιοῖῖς Οἴγοος 5 ιδτὶ ἄφατι γοΐςθας Ἰητο Πρ ῖ» πιασπο, 
ΘΟτ 1» 411 οἀογαπηθηζα ἴῃ οο ν σα Ό 110 ἃ σΟΥΡ ΠΏ ΟΝ 
{οτεῖπι σοάςπι νοσῇι σεάτιιηι [ατ]σέπηηης νπὰ τγαάας α 
τλλη] οίξιιπι οἵδ ἀς ατθογίδιι5 ταπεὰπι Ιοσατιαι, Η 
οἷις 4ιιοατὶ οἶτας ΡΙΤη ας ἴτα παίσες ΟαγΠ. εἰ, τηλόσε δ᾽ 
ὅρου τ᾽ ὄυκεούτοιο θύουπ  αὐὰ νῆσον ὁ δίδει Δαιομίψων. ΘΟ ΌΣΤΗΓ 
Κλιίϑρη σ᾿, αἴγεισῥς τε τὸ δυώδης κυπείρεοσίθ. ἴῃ 4110 {πιο ε οηὶ 
1} Ιαρίπις. ἀρραγεῖ πα} οπῖπὶ 1δῖ [Ατῖςῖ5. πιοητῖον 
ἰαὰς πα σοτοί ατῖο τῇ γ "1 5 σοάτιπη αἰτοῦῖ5 σοπα 

φεάτίπα πηοηίὰ» βοραητ, εἴς στοά! άϊτ, νἱάς [δα ποτ 
άμε ἰοοἷς. 

Θύα, τὸ. οἱ οταπτοηζαν ἀγοπταῖα αἰτύματα 5 ΕροΙΪ ἷς ΡΓΟ Β 
ἔδιι Ῥεπιπιατίδιις ρο τ. λέγεται Ὁ. κὸ τοὶ δύο υῆνα ταν 

Θυώζω,σοπξοτονογρία ςεΐεθτο. ᾿: 
Θυα ας γ τ ἰαπια,ἡπσεη πη. ΗΠ οἴ ΟΠ. 
Θυανία, δ σοΒαυοΥριι Παρ ΓΙ χα: ν᾽ ς Σφάκελδο, 
Θύαρπαξ, ὁ, (λουη]οριις λσγοῦι πη Δερεσυίατοῦ. 
Θυαῤίθ",ἃ ΠΟΏΠΕΠΠ15 ἀἸοίτιν τος ὃς σα]. ἰΟ]}Π| 5 ΟΙΘΟΥ 

1.ςάΡ.3ς. : ; 
Θυαῤ, σὸς, ἡ ρτιοτί ἰοηρα, Ὑ Ὦγ45» (Δετιῆςι. Βαςοδί., 

Ατγροηαιιιθυαῖσιν ομμοζόροις ἔκελαι 14 οἵϊ » βάκχαις 5 μαι 
τὸ θύειν "ἡ ὁρμῶν χὶ μωνεῶσῃ. θυαὶ λύατα ᾿ [υτοῆς. τα᾽δ5» 

Ἐρίρταπηπιατ. θνας ἀραὶ Πα ηΐο οι 5. ταμπαο]η!5 ἴηῖ 
τιις οἴξ πος Οταοὶ (Ο σπτ ἡἱπτιτοσκόποις ΔΡΡοΙ ατο 16 8 
ἐχτὰ ἱπίριοϊητ 5 ἃς οΧ 115 γϑηταγα φισά!σητ ἴπαὶ Ἴ 
ΠΏ. ἴῃ σαρ ἰτο 2. Πλαπῖο]. θυαὶ ἑορτὴ» [Ο]οπὴς ἔοῖιι ᾿ 

το Νοπη. ᾿ νὴ 

! 

Θυω,ἰάοπι αιιοα χοατοριοίω Πιιο χατρίζω, δ ο.ιιοι 46 (ἰδ 
τατον ὁποτγοι ἢ δἰ ἀτηὶς αιαῇ ἔπτοτς ρογοῖτίς. Αὐϊΐζοσς, 
{π|0.6. Ῥοττυς τασθη ἀπποτ, ϑυαῦ ργορτὶὰ οὔο ρογοαμι 
Τατὶηῖς ἀἰςὶ Πιδατει κασοᾷν ἡ ογο Ρογοογιιση ὃς ἀἰςῖ [ατὶ 

ΐ ᾿ 
ΤΙΓΟ. μ 

ταὶ θυγατράσι, ἢ ἴα. αὔδα τὸ θύειν» εἴτ, ὁρμῶν χτὶ γέςρός. ἢ 

ΝΣ 
Αεςοι[, θύγατρα ροετὶς θ. πη οσατίιιο ὦ βύγετερ, ἴπ ῬΑΠΠΝ 

᾿ τ 
{πο 1 ἴα γτογο σοΐοτίτος πιοιιότατ Καὶ οξοσταγ δα δγατα ἔτος ' 



πο Ἃ ὡς τὸ ὦ Ξ 
οὐ οι 

οὐ ἀμ ΠΊ.}. 11, 6. ρ σῖτα (γ Πα ρτοάιιοίτετ, Οάγ τ, 
το, ὅζς. σοττγὶρέτιιγ δατοπ1. 118,2. τρεῖς Ζὲ μοι 

ερνῆς ὃς ἀρικὶ ΗΟ. ϑυγετρανηρτο ϑυγατέρων, ΠΙΟπι. 

5... 
“. 

ἵ 

Θυγετειδδθνγου, ὁ, πο ΡΟ 5 ἐχ ΠΠ1α, ϑυχετοιόν, Ἰὰς πὶ 

πορεῖς ἐχ ΕΠ, ΡΟ] ΠΧ ἴῃ 3. 
ἡ ΠΙ1ο 4. Μαγοὶ σὰρ. 5. 
γελτίτπν. Αὐ πο ΡΙα. νερὸν ϑυείαᾳ φρο) Πύλη Ὑ αἰεμο ὅετο, 

Ρ Ια ρίηίδδαν. τάθτα ἴῃ Ραος; τὴ δῆτοι ταύτῃ πῇ ϑυείᾳ 
Τοίξειν ἐν αὐτῇ τας πόλεις βουλϑΐεται» 1. ἴγδῃ κὶ ὅλιμῳ. [τοῖν 

Ὁ ἀγθόγο ΓΤ ΘΟρ τ. [10.3.8 60 ]λητις 4.9. αἰ Ἰὰς 
, 

τὸ, ΠΙΟΤΤαΓΙΟἾ πη 5 τριζαία,» ΑΥἸΠΟρΡἤδη. ἱπ ΡΊατο. σεῖς 
ϑυείδεον ἐἰ ϑυκεν ρίιον οἱ πποτταγίο πην Ἰαρίάοιπη ἀρ - 

ΓΡΌς γος Δ, συςροφὴ αὐέμων. δρε καὶ χαταιγὶς αἴδα τὸ 
τἰπιᾶ Ὀγοιΐ, Ατατιι5 εἰ δέ κε νηὶ Ὑψοϑεν ἐμσλήξῃ δει- 

τὐλα δῖ σταῖς ἑποἰ ἀοτγῖτ ν ομοπηθητὶ βαμὶπς νοη- 
Αὐπορμᾶπος νεφυωρημαινούστις τε ϑινέλλας., ϑύελλα 
ον χὺ ἄφνω τορφστενλουζωον»ἷ ἢν 6114 ἤστιις οἰξ ργαιια- 

οητὸ ργοΠ]Ἰτοαιτθοτ οἱξ Αὐπτου, ἶδ,ἀς πλιμμάο.Α- 
τογρτινλάε Δαίλαψ. 

γα; ᾿,σοεπ2 ΤΠ γοἴοδ: » ἀρὰ Ατπεημάσονδιι ἴῃ Αρο- 
ς ΟΡ οἰ οΡδητιιγ στ πεϊποσὸ ΟΒΓἰΔηἰς ντ αὐϑρωπο-- 

ΔτῖσιπΊ. ϑύεςτον ποτὸν, αἰχὶς Ηογσοάοτι ροτίοηςπι ρα ἃ- 
οηάϊτιγα. 
Ῥοοτ.ϑυμιάματει, Οαἱ οη. ἀῤώρατει, ϑύμοτα »το 6ο- 
οτιϑυέεοσι, δ]. ϑυμιάμωσι, 

νῖ ϑυήεις βωμὸς, τὰ ἴηι 4ιια ἴπογα ἤϊπιητ νοὶ Πιξῆπιοη- 
ςαδάοϊεητατογοάο! οη9.1Π144.3’. 

ὁγάος, ἱερός, αριιά Εὐήτατι. οἰ ϑυνχοῖθ- ἑερδὺς ὁ πῆρ εἴλ- 

οτιῆσατε. 
ἐπὶς ἀρ ΡΟΠσςπὶ ἰπ το, 
βοίαιη. ϑυμίαμᾳ, τοι! ᾿η 411 οἀογαπησητα γο- 

ΓΡτΙ τα: "τας, ὁ δ᾽ ἐν «τυρὶ βάνλε ϑυηλαξ,τεις ἀπαρ- 

Ξητὰ. ϊοηγ ἤϊι5 Ροεῖα γΟὐΐρεα 3 χευσώ, ποταμοὶ δ) ἐτέ- 
αὐ (οτῖς οἀογάιπιθπτὶ5. [τοπὶ νατιο  Π11}11|ν 

ἷς (πσοεῇῆς ἰμλτιιγ 9 ἡ διαὶ ϑυσιων μαντεία 7 Ευ- 

ττὰ δα (χοτὶ ἤςί τη ρογτίποπτία. 
μι ΐίσω. «α΄. ἡκα 7 (λοτὶ Βοϊατ ἕαςῖο: Ργο πιαέξο, Νοππ. 

ϑυηπολέων 7 ὅζο. ῬΙατο (δοπάο. ἀς ΚΘριθ}"ς. βίξλων ὁ- 
ἔχοντα) μουσέου κὶ ὀρφέως , καϑ' α; ϑυηπολούσι » ΡΕΓ 4145 

Ρογάτε οἵη [Δοτὶ5οίσογάοσὶ) βιπέξιο: ἀἸςίτασ δζθυη- ῳνῇ : 

(ουϊβοῖτπι, θυσία, 
ἘΓάοσ, αι] οἶγοα (Ογι βοίμση ν γί ει ρος τί οῖπτ εἴν, 

το5 ἃς Γι ππιοητα ἀρ Πιπιοης. Δὲν], Αραιπιοπιη. 
ὠντες ὄνωδη φλόγα, 
Ῥοτγρετγρετσιιὸ νἱγεπβο τ Ἀροραγινίάς ϑύα. 
7114. Ὁἱοίςοτγῖ 4, Πθτο ᾧυΜατγος!]. οοά:πὶ πΡτο 

δητίδηι ἴητογ πιοτγιατιαπιὶ ὃς ἰαρίἀσαπι ρ 1 || 5 
ο ξιιπάτιπτιιτ » ἴῃ 114 μας τεξτισεγδητιιγ αὐ [ατιαη- 

ἴμης. Οτξοὶ οδλάεπι ἁρροϊατίοης νεγαπαις ἀϊ- 

εϑυΐαι ἃ ϑυΐα ἤιπε ἀϊέζα:, χια: ρτῖπιᾶ Γἀδετὶ ραττῖβ ἴῃ 
ἰ5ϑιζηοτε Ραμ. ατατςυη ΟἸ τὶς. ϑυϊασδὲς εἰσι, 

γυσον γιμω ὅῆκας. 

ΒΕΠῚ Ἰιραιιπη,ςΔρ.18, Αροςαἱ Τοαπηΐςυ Ῥτο ὅττο- 
εοίοίο. ὃς ̓ϊοίςοτια.11}0.1. ἐοικὸς Θυΐνῳ ξύλα, ταγ!- 

Πηλς. Βτιοὶ ὙΠοορ γαίτο ϑυωδὲς ξύλον. γἱάς ϑυώδης: 

δοτῖς τπάτογίοπι Ππλὶ Ἰτιιάϊπς τοξογοης. ΤἈ ΟΡἢτ. 
4Ρ.3. «ἕεὶῤ ἀρίςης ὕχυης ὠρὸς πίω) τεκτονικίω χρείαν ἴο- 

ποάϊ εἰς Μαςοάοηϊςα;λ εἴα τε γέρ ὄξιν. 1). 4111 Ὁ ἰ- 
τε ϑευύϊον, 4 οἵδ, ἰδ ῖς εαΐσι εἴ, ὃς τη ορότῖθιις ἢτ- 

πὶ Βαδοτ,πατιγάπισας τγαιμος σαζα ρογρο- 
ξαγτ εις εηῖπα οἢ,οεα ἰθπς5,δς τυ πὶ Π τσ 
τῇ ὃς ἴῃ ςοάϊςε ΤΠΘΟΡ ταί τύϊον ςοττιιρτὲ ἱερὶ- 

Ὁ 1 πι,ο4Ρ.7.116..3.8 ἐσ. δι ς20.2.4.110.4.. ΥὉΙ 1 λτῖ- 
τοἸππι, ςἀ ςαρ.:ς. Εχού, ποιήσεις πὶ πρυξλία κ᾽ τάς θυΐ- 

ἀσονδεῖα υὸ ἐξὺ ἐναΐϑοις, ,ςἴε5 ΔοοτδΌυ}α ς Ρ Αἰ ασοτμιι- 
᾿Ογάτῃος. ὃς ςαρ.36. ϑυΐσκυ ρτο τιιγίσι!ο. σἀρ.διτοπὶ 
κὶ ταὶ πρυδλί καὶ ταὶ ϑυΐσκας ἡ «ἐὺ κυαΐϑοις, νΌΪ 1 αττ πὸ, 

αἰ. πιοτταγίοἱα ὃς σγατμοϑ.ταὶ θυΐσκας τας χρυσεῖς, [10. 1. 
«Μλοβθαθ, γδὶ πιοττάσὶα ρχροιϊτασιλιοῖτας ετίϑιι ϑυίσκος 

ΟἽ 798 73 
ἀρυά Το(ερμιρίο ἄσοτγα ὃς ΤΠ γι δυο, ϑυμιατίρμογ, 

Θυΐτως λίϑορ τ τος ἰαρίβ»ἱα Δειμίορία εἰκαΐσωτ [αδυϊτίἀϊ ςο]ο- 
τς 1αἰρίἀοσι γοξογοης, Ὀ]οίς. 11. νυϊμὸ ἐμγαμοι[ς, 

Θυοὐῶει» ἱπηβοῖα ἴεττὶ 5 Υ0] Πιγοτὶς ἰηΠίπόλα Ρετοϊζα τὴ ἀρὶ γηάς 
ϑιυιωϑεὶς, ἀρι Ἡ οἰ ΟΠ μκαν εἰς, ἐρμήσοις, 

Θῴω,Ης οἰ. Ἔχρουὀρμώ; 
Θύκορ, γὰρ ἴῃ α!οά σοὨ  οἰτπταγ Γῆ ςητα. 
Θυλεέκιον, ὃύ ϑυλακέσκίθ., ΠΙ ̓ χιιαν να ςἸ πν, ἐΟΠΠἸσαΐας ἴχοςιις ΝΣ 
[|6..4.Ἀ ἐσ. Ἰοσυτια ρτὸ ναρπα (ο πη ταὶς» Ὀϊοίς, [λσοιι5;Ατἰτορ. 
ἸΏΓΟΓΡΥ αἰ ταν ἃς στέκτας ἃς σώκκο., 

Θυλκια( παῖς Ἡοἴμς η.) ὠσικοὶ δερμάτινοι ὃς 
Θυλακέζειν, το ἀπαιτεῖν τι ἐπόμῆνον τὶ ϑυλάκε, Ὑἀραντῇ οι, 
Θολακεον, εν τὸ, Ο] οἰ155 ὃς οἰ ΠΕ ]13, ραπατίοίαπι Ματείαϊ. δριυά ΡοΪ- 

ΤἸιιο πη, ϑυλεύκεον κα, ϑυλακισκίδ-. ΑΥἸΠΠΟΡἢ, ἔπειτα 682 τοῦψον ἧκε, ἢ 
απσυρίδα λαξων . ϑυλακίσκον, Κη τὸ μάγᾳ βακώλπον, αἰςίταν οὐἰαπὶ ϑυ- 
λακέρκηγ" τὴς Ἰροφῆς χὺ οψων ασυρὶφ. ΛΟ] ΠΧ τὰ το, ἀϊοήτιγ ὃς υ- 
λακέσκμον, [0 Π}. 

Θυλακΐτις νεῷ δὸς, Τ Ἀγ ΠΔοἰτὶς ἡατάτ15. 11: ὃς πιουταηα ἀϊοίτιτ», 10 - 
ἰςουαΠδ ιοντάς τι, ίατοε!, ϑυλακῖτις μόκων, Ράρδμογ ποπιίῆς 
Τ Αγ Ἰλοἰ τὶς» φιιὸ αὶ σαρ τυ ΟὈ]ουριπι μᾶοδτ, Ὀἱοίς. 1.4, 
1η σοη. πη Δίζ}}. ϑυλακέτης ἀϊοίτι. 

Θυλεικοει δὺς ἐξθ-, ὁ κα αν» ΟΠ] σα] 0 ΠιλΙΗο, οὐζα ἢ 
Θυλακορ ἐγ όγγᾶ5 Δ ΡΑΠΕΠῚ στ οῃἀιιτη 5 αῤτοϑιίλη » ραπατίίτη, ΡΠ, 

. 51 .1 4 οἱἵ ραπὶς τοτισ! τη Ηοται. ϑύλακος οείαπιν ΡΟΠ]αςι 1. 
Δ40ν οἰἘΠ 1 στεα ἷμα τίων ἰγζεῖον, χυλός, κιζωτος κίςη, ζυγάςμιον οιι- 
Ἰφιισνντυῖ σα 520 Π σα 5 Οαχα,αρια Αγιξζοτινιάς λάαρινττος 
ταν Πςϊ, Αρι Ὀϊοίσοτ, Αταςίᾳ αἰτογαν (επιοη Βαδετ ὃν ὀνλάκοιρ 
σωω εξ υγμόμοις, ΒΟ], πη Ἰοςυ 5 σοπποχίσνλάς ὑμίώ, 

Θυλακοτρώξ, Πγι15 ἀιτ ἰσουἶγα. 
Θυλακοφόρρι, οἱ μιὲ τααλλ ἐκιπαις Ης νυ οἢ. )ϑυλαΐκοις εὐἰδιφέροντες τὰ α'- 
ρώμᾳ τα τ «σηρα)ς ὁ ϑεν ἐκ αλοιιῶτο κ᾿ πυρρῷόρρι-. 
Θυλακαδης, (9, ὁ. Π] 1 αιαςο τις, μαίρδης ξογπιδιτι βο ἢΠἸς ΕΠ, τὸ θυλακώ:- 

δὲς, [ΟΠ] Π συ 5, Οαα. ϑυλακώδης κοίρπος» ἔγιιζξας ξο ΠἸςα ατὶ ἴρε- 
οἷς» Εσυ πο .116.1]οίξοτ. 

Θύλαξ, κος, , (ἀσου ιι5»αρια Ἡοσπποτ. ὃς ΡΟΪ ας, ϑιιης ὃς 9 ύλακες τῶ 
μεταρλέως:ν μά ὃς ϑυλακοφυρεῖν ἀϊσαπτιίγ, [Γάς πη ἴῃ ας ςαρία, ΡΣ 
{πη ) ροσκεῷαλαμον, 

Θυλνκατει, τοὺ, ξιγί πα: γίπο ὃς οἷσο πιῖχτα ἰπ φαγὶ ἢ οττι ; πεὶ τοῖς 
ϑεοῖς ὄψηϑευν μῆνα αι φιταγδαϊά, ΑΤΠΠΤορ ἢ. 1η Ῥαος,ἐγῶ δι᾽ δὴ αὐλάγ-- 
χν εἶμι καὶ ϑυλήματα νος (οπηπηδηζ, 

Θύμα, τος, τὸ, [Δα τ ΠΟΤ τπ..ν ̓ ξ Ε τη, ἢ Ο Ἐὰν 1ἰδτο 4. Ἐρίστγαπι. φοίζω 
ϑῦμα καὶ αῤτέμιδι, τ[Οοτατ. αὰ ΝΙςοεΪ. γγρδ τοῦτο ἐν δόμα καίγλιςοον; 

δίς. Θύματε ἀϊςοαπτιν οτίαιπι ρ που πὶ οραβζίξιι ρΙαςοητα) 
αιιοά δά Δηΐπα [τππὶ ξοτπιαπι ο ἢ χα πη ἀπ οβξειοθατιιν ἢς 
ἐχροηΐτ (ολο Παἰξρς ἀριά ΤΊ ον ἀ. [16..1. 46 είτο Τοιιὶς μείλι-- 
χίσ:αμποά Διαΐστα ἀρρεϊϊδης ὦ ὃ πανδημεὶ ϑύεσι πογλοὶ ἐχ ἱερεια, αλ- 

λα ϑυατα ὅβεχώρια ἴῃ αἰ θι15 ταὶ αἰ πάγη ἕλοΐππε πο ντέξι-- 
τὶς [τ Π1δαπηοητῖ5,ἤπεις ρ]Δσθητα 15 ποτα ρατγι οἵα ρι ἃ ϑορμο 
οἴει Εἰς ξεγ πιως οτίατη ϑύμσ τὰ πογκάρποι ἔτι! Ρ 65 οσπηῖς σα- 
ΠοΣῚς 418: αἰ ἰς Οβογεθαητιν, Εἴπαιρε δή συ ϑυμαϑ' ἡὶ παῤξστὶ μοί 
παγ καρπ᾿ αἴακτι τὐδὲ ϑοἰγο]. 10]. ἐκ ρ. ϑυμιαίμᾳταγαῖ τη Δ πη ἀπαρ- 
χας αιιοά Ἠείν ἢ. Βαδεῖ: Θύματα σαϊοημς ἄρά Ηϊρροοτγ. ἐχ- 
Ροηις ϑυμείματα Γι ξῆπιςητα. 

Θυ μαδέων, Ης γΟἢ.Ἔχροη, θυ δι. 
Θυμαίνω, μινανωώς γα [ςοΥοἱποσςη ὅο, Ν ἀξ. ΑΒ ίΌ ας. ΗΠ οά, ὄμμασε 
ϑυμίωαφαι οι} 15 ἱγαταΣ, ΑΣΣ ΠΠΟ ΡΠ. μυδαμως ϑυ μαινεῖ μοιγῃς ΤΩΙ ΒΑ 
Πιςζοεπίςας. Ἵ 

Θυμαλγὰὴς,9-, ὁ καὶ αὶ. αβζογοπς Φοϊοτεπι δηΐπιο 5 ὁ Ὁ φυχίω ἀλγωνν 
τραγογο δηϊπημπὶ δββοϊθης. οΠο. πόνον ϑυμαλγε έχώτες, ὃν- 
μοίλγια ἔπει, τα τη οἱ εἴϊα, Ἡ οὐ. 1148. 

Θυκαλὴ, ἡ, ατὰ ὃς ἔλτ ἔργα φιοα ἱπητπηο ἍτιΓ. ᾿ς 
Θύμαλον [ῆς ἀϊοιταγ αγθοτ 4ιι8: ὃς Ππ ]αχ ὃὲ ταχι5) ὈΙοίσοσ. "1.4. 

ἔμητ αι ἰεραητ ϑύμωον, 
Θυμαἰλώψ,ὁπος, δ, [ςἸητ1}14, ατδο»τἰτίο ἐχ ἴρῆς Πιρίάτιις δέ ἀπῖρα- 
(05. ΑΛ ΠΈΟΡΙ ἱπ Ασμαάτη. ΟἿΘ- ἀῦ μέλας τὶς ὑμῖν ϑυμαλωφψ «πές 

᾿ ξέσεν. ΠΠτοΓρ. ὃ διακεσῖ μἶρ- αὐαξ ἰπτὴς. ὁ ὁπολελεῖμιμβν Θ΄ πὐςθύψεως 

αἴϑρυξ αὶ ἡἰκαωτοὶ, ξευ μαλωὼφ σἴλ τη ἰάςπι αιποά ὄψι πραγ» Υζ ἀι- 

ἄλιιπὶ ἔτι Ιοςο. νἱάς δὰ ἴῃ ἐκσρχιϑυμαλώπες ( Ἰηησῖς ΗείγοΒ,) 
δὲ ὑπὸ τ θυμιάσεως ασινϑῆρες δὲ ϑύμφλω ἡ λιγνυδδης δὰ πυρὸς αἴα- 

φοροὶ, τινὲς Ὁ ξυλον κεκαὺ μήμονγδαλο. ὃς : 

Θυμαρνς»ἐθ-, ὁ καὶ ἦν ρτάτιι5) Ρ] λοι άτι5» τὰ ψυχῇ ἀρέσκων, ἰά φυοά ὅς 
ϑυσήρας, ν : 

Θυρκοίρ μῆνον»στάτιιπη, Δ Ἰςαπάῆπ Α ἰεχίρ βάτπι, ϑυμοίριόμον δῶρ: ἴχι- 
ταί ηϑέβ ΦΩὶ ΩΣ ΜῈ 

Θυαὐ τιον» ατιια τη, δί νἱΐς [λογῖ Ποίαπη.. ἱ ᾿ 
ἘΥμΩς: ἐπα ροΑ δα Βοβοὰ ἀλια: ἐπ] 4Π| ϑυμξμα Ηἱρροοτατὶ, ὃς 

ϑύμέρρ ΤἈΕΟΡΒτ ΝΗ Πδτο 7.ςὰρ..ῬΙΊη. ΠΡ το 19 οαγ διϑυμ- 
ξραν;ςὐαἸ] τὰ δι [τυγεῖαπι ἀἰςὶ τγαάϊε. Οοἴμμς 14 ἵτα ἀνπιπ- 
εἰς 5. 9. στρ. 4. τὰ οτῖα πὶ ἐ τη Γβε» νςεὶ ἠοίτγατὶβ σι π 1}, 

αιιαπῇ λτιιγοί τη ταϊειςὶ νοζδττ : Ετ 1 ζάτγητης » Εττατυγοιά 
τανε τεξογεηϑ ταγιπογασάως [χροτγόπι, Α ΟτΙῺ5 ἐτάσῃ ἡειρνς δ 
ὅρα ἀἰχὶτ τη ῬΙθταῖι ἡ ἄΐοιιτ ὃς Ματταὶις ,Ἰδηργορᾶ πος Ρτο πῆς 
ἵστα λτατεῖα τῖδὶ, ΡΙμἀϊδὺς Γαξιδοιαθ δ τ, ΤἈΩΌ. 512}4] γαὶ 

ἴτε 
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τα πιθγατη Γ,ατὶὲ ἀρ ΡΟ ]ατὶ ροϊμιπι, (ςἃ σταυῖτοῦ αὐτάς. πΔ πὶ 
νοχνυζγασις Οτασα εἰξ, θυ μόρα, "ὴ πόλον, γος ἴτοπη ἀλογία - ντ 
οἤοπάτε τάοπν ὈΙοίοοΥ 465,81 ὅς [1 ς. ἄσςος ἡ ϑυμθρέτης ἡ 
οἷν Θ΄, κα ἀυτεὶ πίω) σκδυα σία». Ὶ 

Φυμξρεπὶ δειπνίδ-, ὁ ϑυμέἝροφαγος» ταγτηγά νἱξεῖτδη.5. γοίγὶ ἔξιι5 ὃς 
Ῥάτοιις. ἔγιι σα! 59 ΓΟ τ 5. το πιῖ5 Εχο! (Ὡς [ ν έξιι, δυτελνςγφει- 
δωλωώς τὸ δυτελώς ζῶν. ΑΥ ἸΠΤΟΡ ἢ. 1 ΙΝ ΘΡῚ]. φειδωλοί χὸ τρυσιζίκ γα- 
ςρὸς καὶ ϑυμ(ρεπιδείπνου. Τάεπι ἴῃ Αςμαγηθηΐ, ἄγ᾽ ὦ ϑυγατερ ὅπως 
τὸ κανοιώ καλὰ καλως Οἴσει . βλέπουσα ϑυμξροφάγν» ἀμαἢ ἀϊ 
χηοτῖ (οὐτιὸ ξειισα!Πτέταμις Δπτιιοη5. ΙΝ απὶ Οοπηπιοης. 101 ἰπ- 
ἐρειῖ, ἑ 

Θυμεοέτης οἶνος νἱηιπη ὁ τα γτηθτα ἐαξχῦ, ἔοι τυ πιρτα σοπάίτσιιπι. 
Θυμξροφαηρς, αὐτὶ τοι δδιμυφείγος.η, γὸ ϑυμῶρᾳ δριμυ ὅ5 βρώμα. 
Θυμξρωδης, ε(9.,κὁὶ νὰ ἡ, ΤἬΠΟΡΆ, [1|5.1.1{π Ρ]Δητ, 
Θυμέλαια, ας ἡ τ᾿ πλοῖα. ρίαπτα ἐς χα Ὠἱοίςοτιά,110..4. Πύλη [α- 

τας ἀἸοίτιιτ κνί διε. κόκκθ..9 σταπιτη σπϊἀϊαπι. ΤΡ τάς» ϑυ- 
μελώτης οἶνίθ- γον τ πατη οχ τῆν πιοῖαα ἵγατῖςς σοηξςέξ), Ὠϊο- 
ἴτοτ.ἰΌ. ς. : ' 

Θυμελ χραντος» ὃ γὴ αὶ 5 411 ποῃ βοεήλτ ἔειι ἀςάσοογας σοπιι]ῖα ἴδῃ 
Ἰαῦις ἃς ἀο]1οϊΔ5.ϑυμελαΐχραντος ἄλοχ Θ᾽. νχοῦ Ποηςο(ἴ, φιδράτις 
ἀεοοτὸ (δ ρετῖτ νοὶ ἴῃ σοπιῖ115 νο} ἐπ ἀο] Ἰοῖ]ς. 

Θυμέλ»»τἤγιης ! ς. ΝΜ τι]. [10.1. Οἷα ταγ πιο! οι ἤροξζας, ἀοτιο- 
τέπιηιις Γιἀτιπιιπ12111 ἔγοητς ρτεσοῦ σαγπιίηα ποίῖγα ἰεμας, ΕΠῚ 
νογὸ ϑυμίλη ἴσοηα: ρατο 1149 [π᾿ 4ια ἤτητ ἐμ για] ςϊ,14 ε{Ἐ]1|41}» 
εἴτ Πατορά!οΙτ ΠΥ 2:9 δ᾽ οἰ πος» Γγ πιρ μοπίαοὶ πη" έ(ας ἀττὶ- 
ἤςος αὶ {πᾶ5 Ρεγ ογοείξγαπι ργαίζδης δέξίοπος ὁ ντ Ἰοαιίταγ 
Ψιτγααῖι5 ἀτο το Ἐς ΠΡ το ς.ςαρ.8. τὰ τάπιοπ ΡΟ] ιχ Πῦτο 4, 
ἀςἤηϊτοσκίωη μὴν ιὐαοκρετῆα ἴδιον, ν᾽ Ὁ ὀρχήςρα τος χοροῦ, ἐν ἢ καὶ ναὶ θυ- 
αἰληγεῖτε βῆ μα τι οὐσοιγείτε βωμός. ρυι] ρ᾽ειιη,α γα. ((45].}1}0.ς. Παρ. 
8.1τοῖῖ κώμος. ΕΓ Ρ᾿ 4 σοι 1 π|γἐς Ποῖα 9 μέλαι ϑεών δεξίπυ- 
δϑιγᾶτοα ἀσοτιιτ, ἘΠτΙρ.ϑυμέλας κυκλώπων. ΕἰτιρΙ ἄν οοας πια- 
πᾳ Ατρίπσγιμτ ἃ Ογοϊορίθιις ξλέϊα. Ἐτυπποίοριις ϑυμέλίω 
ταρηία Γοτίπαπα μαι {{Ὸ τγααἶτ, ἃς ἔπ ρογ οατη ἤταπτο5 ἴῃ ἀρτὶς 
φληταίϊο, "πὶ Ποηάππὶ ἴῃ ογάϊποπι ἤπππὶ τγα ρα ά τα ἀπ τῖθιι- 
τὰ εἰοτ. θυ μέλ, ΡΟ ΠΧ [10..4..σκίμ νὴ μι υδατοκρι τῆν ἴδιον. 5 ὀρχῆςρὰ 

σ΄ χορρῦ, ἐν ὃ κα ἡ ϑυμέλυγεῖτε βῆ μφ τι ὅσαι, εἴτε βωμὸς, Πιις Ριι]ρ1- 
τιιΠΊοήτις ἀτὰ. 

Θυμελικὸς, 7 δ οἰτΠΑτος ἀ115.Ο ἰτμαυ "πα. [τι πα εἰ δύσοη, τα γιπε σις. 
Οκϊ. Ἰδίἀεπη. ϑεας μου σικοὶς κὶ ϑυμελιχοὶς . [Σ ςςΙςδτγατιτιιπι ὰ- 
Ὅς Μαχίμηϊς νου τ] ατατ.ῖπ ἙΔθῖο. 

Θυμέομα μοΐσομιαι, μι. "μα! »ἱτα [ςοτοίΠσςεηίςο 9 Ποροη. Ξορ ιοοΐ. εἰς 
ἔραν ϑυμοῦ μϑυὉ..1.Δ4 [ττο πὶ ἴγὰ σοιϊτατιις, Οσγατ, ϑυμουίδοις εἰ΄- 
κωνοςςάςης ἀχοδηάείςοητίθιι5. 

Θυμηγερέων,Δηΐ πιο ΠΟΙ] ςἐζο [ρΊ γῖτιῖς το πιπηοπς, Ογ Π ,θκ δ᾽ ἔπε- 
σον ϑυμηγερέων. ΤΏΤΟΥΡΥ, λειποψυ χών» ἡ συλλα μζανων κὶ σιυνείγων , ἡ 
αὐακτώμ Θ΄ αὶ ψυχίώ, 

Θυμυδὴς, ἐξΘ-. ὁ κὶ ἡναηλπιο ϑίατιισ.ϑυμηρησ ΡΟ] ἈΒοά, ϑυμηδές:ε- 
δος Ἐλῆ ρος γίοτς ἀσσορτϊοτοσαρ.3.δαρίοπτ.  ν 

Θυμηδιήστας, ΕἸεἴγο}}. ϑυμῷ αὐέστες» ἡ ἐκχυρώς ϑυμού μὴν Ὁ», 
Θυμηδία ας, ἡ, Ὁ πὶ γ Οἱ ρτας,αμῖπαι ἀεἰ ςἔξατῖο. 
Θυμίωας, 6 νατιι5. ρατεῖς, ἀοτ.1, ἃ νογθο ϑυμα ὦ. 
Θυμήρης,ε., Ἀν] Αοϊτιισοστατηβοκατα θύω, 5.114, , 
Θυ αὐτιον, τὸν 1]ς (στ᾿ Πολπ τη Ράτια ν ἐξ] πιὰ διά, 
Θυμία Ῥτο ϑυμὸς Ἰορίτων ἀρυ!α Αἀληλδητ, ἴῃ ΡΏγ Ποσποιη ἢ τοῦτα 

οἰ Ἰεϑῖο. ΑΠΠ] τοροπιιης ϑυμικόν, 
Θυΐμια, τα τα θοτοι α. Θύμια αἰρειρτιτ θούοι]α στα: τῆν πτῖα ἀἰσιιηταγ 

το τ, Πἰργο (ποιηάο, Ὠιοίςονι 4. ΟοἹ ας Πρτὸ ς, ἐαρίτ,ι8.τΠιν- 
Ταϊοη ΠΟΙΆ ΠΔταΓ 5 4τιοι ἤρου σοτριι5 πιά Π νογγιισι!α ὁπη1- 
πδτ,αά οττοπὶ τοπης» Πιρτγὰ [ατῖπι57Ππ Δ πγιῖπ ὅκῃ Ππσιηιο ρογ - 
ἁἰρογιῆ Τάτιος Πππιπιπὶ σοίοτοπι βοτῖς ταν πιὶ γορτγατίςητατ, 
νηάς εἰ ποῃΊοθη εἴ, υθΐψας ἐαοΠὸ Ππαίτιιγ 8ζ ουπιθητάταγ 5 δίς, 
νἱάς ϑυμός. 

Φυιμαϑ εἰς, ροίτις ἴῃ σατθοης {πξῆτις: αἰ σὉ] ἰορττατιαριά Π]ο- 
{τοτ.τάπιρη {15.1.9 μμα ϑϑνεὶς Πα δοτιιτοίς ἃ πια]έ, ϑυμιαϑεὶς ἑρπετὰ 
διώκει, Ὀϊοίς.110.3. 

Θυμίαμα, ατος, τὸ, ναροτάτῖο. ΡΙΊπι νὰροτ, [πξῆτιις5. Πιῆτιο, Ρ] πη. 
Πιξηπαεατινπ. ΡΙατο ζοάς Κοραδ]. ὄψα κα μύρα ἡ ϑυμάματα . Ἰά 
εἤπ, οἀογοβ  Ἰοῖτας ὅς Τοπῖος ϑυμίημα, αὐ Πιξῆτιις ὃς ἱποςηία ὁ - 
τοῖα πο ἀϊ πο σοιηπλιηὶς εἴν ὠμμονικον θυμίαμα, ΘΑ Θπιις δά 
Οἰδιιςοπ θη. 

Θυμιατήρμον,ουγτὸ, τα τῚ δυι{ 11Π} 9» ἀσοῦγα, οἰ ἃς (γ ἀτις φαϊο[τς μυΐας 
ποτηϊηῖς ἀρια Ῥγοοίαπη. Αὐατιις ὃν τήξκον νοὗατ, 1.ἅτ4. ἸπτοΓρΓ. 
Οἰςον, Κα ο, Εἰγπυῖςος ΜΔ μα το ἀτάτς ΠΙρίηο. οἰ νογό,ντ ἴπ- 
ιν Ψίστι. Π15.7. σαρ.9. Τα ΓΙ δα πη {6 Γτογρ οὶ σ ἀςιῖςο, 
ῬαΙο (χογαγῖιιβ. ὃς ΡΠατιπι» ὃς Αἰξοπίο Πὰν ἀρρο ]αταγιπραὶ Ε.- 
εἂτ οὐἰαπὶ [οοτιπὶ ἁἰιτ ἀὐᾶπὶ ἴῃ ηιὶᾳ ἤτ Πιξῆτιις, 

Θυμίωσις, ἡ, Πα Πτα5. 

Θυμιατικὸς, ἃ, ὁ, ΡΟΓΟΚ ΟΠ ΓΕΘ ον ἀρΡΟΥΙ ἔοτον αρ 4115, 
Θυμιίω, μιίσω, αν, αχφνναροτο Δ οἷος ποξίο οογ δ, [ΠἘ ο.. ΠΙΕ- 
βιπύρο, ΟοΙ ΓΙ ας απ δας, ὅπως ἔχοιεν κνιοσάν «γιμας κι πῇ λιξα- 
νωτῇ ϑυμιᾷν ἴτας Πιξῆγς. 48 ἔογπγα {1 οἴτιγ πιεῖν οἶνν αἰ Πς σα 
ἀοοι το ἐπηρσιτιιγιλιζανωτου ϑυμεωῖσιν ὅκας(:. Ἡοτοά. ϑυμιαὶ, 

Ἡείγομιεχροηνωφρϑυμοῦ, ὀργίξυ, ϑυμιωμῆνν κέρατος ,Σ φοτηὰ δῖο 

᾿ - . ᾿ 

1 Θυμος,ν ογγια ποπισηίσιι ν]σοτῖς Αὐσγρεία δε 

Θ᾽ 
(α βῆτιι. ϑυμι ώμνον διώκειν! Δοτὶ βιισατ. τοὶ ϑυμιώρβμα, ; 
Πιξβιιητυγοῖτεπι ϑυμιώμβυθ., τάξης, ϑυμιωσε τὸ λήσειν ἴα 
λάλπο δα Πιξῆτί ποῖα ντιιητηγ Αταδος, Ἰθσοάοσ,. 

Θυμίδιον,,, τὸ, θᾶ ΤΊΠΠ15 ΔΉ ΠΤ 15. ΑὙἸ ἴοΡ, 
Θυμμῆται τ  ἠΉΡΥ ΠΕ δριὶ Ἡοτγοάοτιρτο ϑυμις 
Θυμῖκὸον, ". τὸ, ᾿άεπι 1 ο ὁ ϑυμοεισές, ἊΦ 
Θυμικὸς, ἡ, ϑυμοειδιηὴς»ἰτασιτπ 15 »α θήν [59 ξοτεῖς. ΑἹ 

οἱ σκυ αι χδυκοί εἰσι κ᾿ ϑυωιοί, ΑΥἸΙΈΟτο]. ἐπτ τὸ ἄῤῥεν ὶ 
ϑυμικωτερον.νάς ϑυὥδης καὶ ϑυμοειδῆς. ' ᾿ 

Θυύμιον,αγτὸ σι9}}4.α 2 [|| 3.46 σαι Ρίδητ. ΤΉ Θρῆτ. 
σαῦτ ΠΟΠΠ11Π) ἀτσούς 15 αιια: δὲ σμίρ αξ ἃς τείξιθ- αἰ οίτατ, 
τότο 6. ἣν 

Θύωνθ., ὃς δυμώδης »ντ (ο] υπιεῖ, πλο} Ἐπ πιΐπιιπι 8. τὶ 
αἀἰχῖτοὰ τῆγεηο Βογθα,ιια ϑύμος καὶ ϑύμον ἀἰςίτιτ. ὦ 

Θυμέτης οἶνιδ- τὴν πιίτοσν τητππ|9 1.6 Χ ταν πιὸ σοπίοίς 
5.8. Ο01.1.15.λας ϑυμίτας, ΑΥΠΟΡΗ. ἴαο5 σαϊῃ Ὁ 
τ τῆν πιοῦν οςαῖ Ασματηςη αὐ λ ἃς. αὐξα δου γε κοι κ 
λων, αἰἸ δὶ, ὅλας ϑυμέτως δοιὲ ἐμοὶ κὶ κρεμμυα. 

Θυμοξαρής,πϊτηιπι στατιάτιπι μά θοης 7 Δηΐπτο ἀοίςη 
αἐετο ῖη Ἐρῖρτ. τέο ψυ χίω" ἀλγιωομῆϑη. 

Θυμοζορέωςπίπτιπι οχοάο. ΠοΠο(. λγεα ϑυμοζορεῖν,: 
τίω ψυχίω βιξρωσκέσας. Α 

Θυμοζόρρς.α, ὁ γα να πἰτῆιπι ν ογαη5. ὁ ἃ ψυχίω εἰ δή 
σὸς τῇ ς τίω; ψυχίμὴ ἐδυι τσ ς» ἘΠ ΟΠΊοτ. 

Θυμοδεκὴς, ΠΟ ο[Ἐι5γαπἰπιάπι πιοτάςης, ΟάνΓ 9. Θύμι 
δος, ἐπώτριυας δὲ μὲ εἶπ ὧν. ΤΌτοΓρΡτο τ ψυχῆς ἀψαίμν Θ᾽, 
Ηείνςἢ. 

Θυμφειδιὴς, ἐφ», ὁ χἡ ἡ, βοττῖς»ἀηπλο Π15.6 γαν αὐδρ ει θογτ 
τι τος. 0.1. Ὲςσοη πα. Ρίατο ζ ὰς ἈςεΡ. αὐόρεῖΘ- ἢ 
(μὴ ϑυμρειδ ὲς, ἔοττῖς εἰἴς ν οἱ ετο αὶ απί ποις ποῖα 
οαπάτι5: Ηεἰν Οτις. ϑὺ ρει δὴ ὀργίλον Ἰητοτργοῖ. δ 
πορᾷιὲ κὶ ἡ μερος οἷά οι πισηἤπετιις. Ατποπαῖις 46 ΜΙ 
"ἡ γὸ «δῦ ϑυμοειδεῖς πιξᾳύνει, ΑἸ οη.9.ἀ(ς ὙΒοτᾶρ ἄς, 
τατῖθιις ἰοισης , τὺ γὸ διυύΐααις ζωτικὴ "αὶ διυύαμις δ 
χὴ θυμοειδὴς ὀνομεζεται. Τάς ΠΊ τὸ ϑυριοειδὲς κὸ τὸ ϑυμὰ 
μεκὸν, δου 14. 

Θυμολέων, οντος) ὃ. Δι᾿ ΠΊτ πη ἰσοηὶς Παοης. νἾτ1 15. 
λεοντόψυ χ Θυ, γϑυνώ 9... ανδρ ες (Ὁ λεον τόθυ μος, Ε] ΟΠΊοΓ. 
λθαινα ἴῃ ἘΡΊστατη. ' 

Θυμόραντις,νἀτοπ»ἤατιιγά ργο Ρ᾽ σἤοης ΔΊ ΠΊΟ. ψυχόμα 
φορφορων τὰ Σποζησόιν α, ΕἸ οἷς «ἢ, ΑΞ [Ὁ Η1]. ὕρσαις ταῦ 
ὧν δοὶ «γρϑυυϑυὡς παρ ἥνεστε 5 οἷν ἴταατς ϑυμόμαντές ΡΤ 
Ῥχιάσητία παταγα᾿! τογαπι οποηταπι ργοίρι οἶς. 

Θυμομαχ ἐωφανλῖπηο [ὦ ἀἸ πη σο.Ἰτοτη ἀπ πιο Ῥιιρηᾶπι ΠῚ 

πο ϑυιοῦ κν μάχε ὥτη. ϑυμομαχιῖν τυρίοις, ΠΕ  ηἴας Τ᾽ ΓΙ 

Αξ Αροῖτο!.ν οἴ ατὶ διΐητο θΌΠ πῇ ἀρ! ταηθοάς Η 
ἄουτι5. ἃ, μέχει τῆς ἐχ ἅπτης αὐαπνοῦ! ϑυμομωχουῦτες, τὸ ἢ 
κὶ τίν αὐοτίω εἰξέλιπον , απὶηηοκὰ ὃς ὰ Ἰητοι ποοϊ ποῖ 
τπλίσαητος, ΡΟΙΥΟἰτι5,οὶ 3 τεὶ μὴν ἐποιλγρεῶτες παῖς ἐλπίσι, 
μουσχριῶτες 63} τινα αὐῆορτ᾿ ἀσιν κατίμύτηστον, 514, ἀλγα 

ἐνχίώ, ς ; 
Θύμον,κ. τὸ Ἀγ πλιτη» μοτσα στατα ἀρΊθιις, το πῚ σερᾶ ἂϑ 

ἴπ ΠΟΙΉΙης ϑυμός, δ 
Θυμδομει»μμ.ώσομω πιωμα ἰταίςοτο πσοςηίεο, Ρ[λτο Ἐρί 

εὐούᾳείωι πλεῖν τεϑυμωμῖ Ὁ-, ςορ!ταραπι ἀθῖτο πὰ 
ϑυμωϑέντες οἱ ςρατιῶταί ξεω ελ ἐγησεῶν ἰϑρύοι, ΠΡ ΟΠ. 
σφημίας . 1ὴ Ἐρίρτ. τὸ ϑυυμου μῆυον, τὸ ϑυμικὸν τῆς “ι χῇ ὶ 
οαμιεἰςεητία ὃς ἀπιπηῖ σοποίτατλο. το ϑυμου μᾶῆνον 

τη ἱγασιιη ἴα. ΤΊ ον. ᾿ 
Θυμοξαίλ μη, ΤἼνιποχαΐπιε : σοπῆςίτιτ ἐχ τῆγτπο {τίς 

τηος 14 ο[Ἐς αοίάα πγατία ἴσα [ΔΠ{Ὁ ἀςετο : ἀς αι σοη 
Τιοίςογι 4.}1.ς. ἮΝ 
Θυμορως ὶς οὐ ὁ, απϊ την ἄς ἤτιιςης ὐπὸ τοῦ ῥῶσαι πὮ, 

ϑυμοφϑύρος, Η οἴ γο. συσηαιιατι ἀρι ἔππι ἀἢΡ 
{Π ϑυμοῤῥαςηςγ ἀρικ οὐ άοπι ἰσρίσγηγ ϑυμορα ῖς: 
τῆς ψυχὺς φϑοιρτικοϊν,αλϑρὼ πο ψάνγων, ἡ ἐς 

Θυύΐμος,ν, ὁ σορα ἀρτο τς Ρ οΥτά πη, ρΟΠΑΟΠΠΤΕΣ » Ατί 

ταυτὸν ϑυΐίον φαγόντες. ΤΌ Δ 6 τιν πολλῶν 8 υὐμὼν ῥίζας δὴ 
ΘΘηοΓΙ5 οἱὉ ΝΙουττιοὔ ὃς ρτ(οῖ5 ἀρὰ ΑΠἸΔη. 

ΑΥ̓͂ 

41: τῆ ν τι: βούοσι γορτα δητατ, ΒΟ] ταῦ πτά558 
ἀϊιοά τ γπιος ἐἰςϊ εἴτ Ματοε!. 0.2. Ὀιοίζοτ. ϑὺ 
Βοτρα, ἀπ δοσητ ῃἰς ει ρατίσπει ἀρ ΠῚ] ἀΟ 
{ὸς Βυιπιότγος, Οα]οπ, Πδ.1.44. ΟἸλτιξυ τῷ ϑύμν πῇ 
εἰδιε αὶ μυρμηκέᾳξ αἴρει “ τγπιος δὲ ξοτιηϊολητοϑ γα 

Τῖοίς. Πὐιτιρτο τπάϊο φιοάαπιοντάς Μμυρρνκείσ:, τ 
Θυμὸς. Ρᾶτς εἷαυδηϊοί ἴπι σογάϊὶς σαρῖτο. ΡοΟΙχ ἴῃ 2. 

ἀσένι ἐοῤιήα, καὶ χαλέίται ϑυμᾶς; Ὡρὸς τῇ κεφαλῇ τῆς} αὐδι αἰ 

τὸν ἐξσυμον σϑυνδυλοῖ, πολλὴν 
Θυμὸς, 5, Δηλται ἐοη ἢ δηλ αὐπηϊ τς νομειηδῆς. ΑἸ 

γοσδητ:κ το ϑυ μι ΟΡΡΟΠΊΤΙΓ ἀϑυμία.Ρίατο γχιἀδ 
μαχόντε κὶ αὐίκητον ϑυμὸς; καὶ παρόντος ψύχη ποῖσε τωϑὸ 
τε αἩ ἥητος, ΤῸ Πρυλῆςφατ δοίοἰπτὸ ἐτάτη; [Εὰ ρεγῖι 

αν ΝῸΝ 



ἀαπάο ἰβηρυῖς οἶτσα σοῦ ἱποίρις οἰ Πἐγο κότος νοτὸ εἴς 
ἄτα :οργήὴ» 4115 ἰᾶτη σι ΡαῸ ΘΓ ΠΊροῦο πῃ νη ἀϊἐϊᾷ. 

ἀπτοπὶ ἃ ϑύω. θυμὸς» ἔππιϑυμία, αὐ βέλυσις » ττες [βοοῖος 

τἰτιις Αατου. "δ τισπαρ ποιιπὶ Μι γα διαλ:ν ὃν ὥςον 
Διγοτοςοποιριςοπτιαγὰζ νοἰμητας, Οὐν 9. ὥρινας 
ςἤϑεον φίλοισι, Θυίος οτίατη ἀμ ΐπλιις. Οὐν 11, ξ, νον 

ἡ αἹ ἐνὶ ϑυμῳ 14 οἵξ,ἐν ψυχ . 1, οἰ, εἰ τοι θυμὸς ἐπέουυταιν 
σου. ν Οἱ ποταιάα [αιτιν οτίσα Ἰησοῦ ρΓου 5. τούτο 5. τὸ ονο- 
τορι Ροοταπη αιΐπαιις Πρ αἰ οατ, σίμὺ ὀργίων, γῖγϑυ - 

ας ὅδ διοτρεφέων βασιλήων, το ΠῚ τί ψυ χυνΐ, γι. μελι»δέα 

απ ὑρα. ὃς πίω; ὄλιϑυμίαν. ντ ᾧ ϑυμῳ εἴξας εν μίγυ φιλότητι καὶ 

τοτοα τὸν δδηλογισμόνοντ ἔτεςνς δὲ μὲ ϑυαὸς ἀνῆκε. ταηἀξχη- 
᾿μόνοιανγν τ» ΑΙλλ᾽ ἔνα θυμὸν ἔχοντε νέῳ χἡ ὅπεφρονι βὶ υυλὰς ΄- 

ΓΟ ΧΟ 59 ποιίτι5,ϑποϑὺυ αε(θ-γεχθεύς, 1ΠΠ| 46. ἃ 7 θη ἀπο ϑυ- 
ον ἐμιοὶ ἔσσεαι. ν Ἰὰς ϑυμωσις. ϑευῤίος ἐἴλογος ρρϑυμία καἰ ἐρ- 
οτ.παντὶ ϑυμώ φιλεῖ, ὅζςο. Πλ πιο ίς ἢ. ϑυμκὸν δουεων, ΔΙ Ϊηγῖ 

Ἰντορυῖπις 5. ΑὙΤΌ, ϑυμὸν φέρω εἰς τοὶ χωρία, ΔΗ Ϊ ΠΩ 
ἴπ ργοιιίηςίαπι, Τ τιον κτ ϑυμὸν εἴσω μοι μὺ ϑ᾽ἡστιῶϑτε!» 
τα ἀἰχηει, οα τ ἸΠὶ ἴα θοπα πὰ ρατγῖοπη ἀος ΡΠ ΤΙ» 

αἰμης. ὡρὸς ϑυμοι, ΟΔ2α ἐς δοηςξξ,. κὶ τούτ᾽ αὐτὸ μήποτε ἐκ 
: ϑυμοιν, ἐπ᾿ εἰδὴ Ἰἀ 1 [πὶ τάπτςη ντ ἰσεὐῖτ, φιιοηίδπι. διαὶ 

 ὀργίω γινεῶει» ΑἸ τίτοτ, πη ΚΙ ποτοτιδιγοτς ὃς ἵτα ἤςτὶ. 
ἀρίςη5»ἰΟἷοτο» ἐφ᾽ ἑαυτῷ ὄυφυας, ΑὙΠΤΟΡΠ.νεφ. ϑυμόσοφος 

οπϊοῆις εἰν ἃς [Ὁ] ετϑ. ἐν φύσεως ἔχη συφίαν.. ἐκ πῷ ἰδιου 
γοφὺς.κ) ὧι ἐκ μαϑϑήσεως. ΑΓ ΠΟ ρΒαη. ἴῃ Ν οἰρΊκοπολυ τι ϑυ- 

τατον, ὧν τινοί ποι ὠμόσες (αϑόντα πῆρα μηδενοὶς, 9 στο συ-- 

»ς αδηόματον ὀκστι ϑεῖν, Ὑλωτῇο ποιεῖν ϑυ μόσυφον ϑ'ηδζον, Πι- 
α' ἸΏτο Π ἸσοητιῶΣ ράγτοτη Παθοπ5. 

δ᾿ Ρογηϊολοῖις ἀπ πιο, δα ππογζοπι ρου ΠΟ η 57, βλαπῆ- 
οὐ. Εἰς πο. πενίζω θυμοφθόρον, 11. ζ, γοαψας ἐν πίνοικι πῆ - 
ρα πολλαὶ, ἢ 

ἱσών πιωχα αἱ ̓ἰγασιπ απὸ ργοποςοφοαρῖτς τ Οἵα Ρτο- 
Κι 

ὃ. αηῖτηο ἤ!5, γα σι πάτις.θυμικος, βυοειδῆς, ΑτἸτοσι ἦς 
(ωδέςτερα τίμ) φύσιν ὅδ, κἡ θυμιώδ. τὸ ἦϑυς κα ἐκςατικοὶ διαὶ 

᾿ ζοἀπέοίςοπτιϊα. Οἴςρτο. Ταΐοιϊ, 4. ἐχεδηἀείςεητια 
Υ εἶτα παίςοηϑ ὃς πιοάφὸ οχηζοηϑ : ατα: ϑύμωσις Οταςὸ 

Ν᾿ ς 

ΠΓπαιοπτα πηιτῖ οἰ οι ηιιο( θεωυνίσες τεμείχη ταρίχε, 
ΠΠοςατο . τέμνειν, κότῆ εἰν α φειδ ὡς. ᾿ς ἀπολαῦσα;» ἐνϑου- 

ν - 

Πἰπο,ἱηςίτο, ἤσιιο. ΠοΠοά. ὦ σ] δες οὖν ὃ. κυδοιειὸς ἐ- 
τοῦδητ. [4 ς ΠΊ. πολλοί γε μἦρ ἀμιμέσον ἀυνε δελφῖνες τῇ τῇ 

ς ἃς βὰς ἀΠοιττεθαης. 
: θιωτίζειν, ΡΙΠΠΡΟτοΪΠρΡΟπογοςοπῆροτγο : ἃ ποπιῖης 
ἧς ἡποθεωνίζω, ἃς θεωνώδυς. νά Ὑπυπαξίατε ἴῃ ΟΠ]- 

ΠῚ «ΑἸ ΠοΡ μη ψείρ!5. ἔταω δ᾽ ἑσπομεῦνα. ϑιωντώζοντες εἰς 

ι Ἡ]Ήτογρι. χεντοιῦτες ὡς «δὺ θιώγοις τοῖς τρίο δου σι ματοιῷο -- 
πη θιιωνοΐζοντες.εἰτὶ τοῦ εἰαπτν δ ώντες. δι}. θιωνίζειν» ἡ ὅσο - 

τ ποπεπεῶ »αἰὐϑαλογίζεῶει. ; 

ν, τὸ, ἀστατα αι Ρ᾽ Γσατοτος  θρταπο τῆν Πλλιπὶ ἱπηπιο- 
π ἔρεπι ξε Ἰοϊοτις φαρταταῖ, 5]. [10. ἀν ΑΑΑΤ ΟΝ 

ΠΡ ΕῚ ΡἱΐςΙ5. Δ τιίζοτ. 5.5. Αἴ αλ8].θεωνίδες, 1 ἐπιατῖα» 
- ἀΐεις Ἰάσαι Αὐἱίτοτ, ""δ.6..Δ πὐπια ον ΟἹ ςα5 αἷς οτιαπὶ 
ἀμυσας ϑιωνίδες κὶ «τὐλαμύδες τ ιιηη] ὃς  ἀπιαγῖαν [(οπὶ 

᾿ 

ΤΙΝ 
ἐρυϊ 

Ἴ; 

ΠΥ ππιις νεἰ τα πασοπούπςη ρ᾽ εἰς ργωσταηάῖς: ὑπὸ 
ὁρμῶν, Ατμοη.118.7. ντάς ἀρὰ απ οπι. θαωνα ρα. 
χη; καὶ θυώνια»νἡ ϑειυνίς. ῬΊττο5 ἀππα Ὡς τπιπηϊ,δίοο- 

εἰσεης, ἤοτατ. 
ἶ εοϊρίτιιτ ΡΟ ἀσοιγαῖα δὲ Ἱπεοπηϊαθητι οδίδγια- 

τὸ 

ηἱ 

ππηατ]] ΑΔ Ζα. ἴ. 41 τλιππος Ρ τ ο5 ΟΡ ίδγιδης δὲ 

βγπηοςοαρτο,ο ίοτιιο, ΑὙ ΠΡ ὑππεύσν,κ πὸ Ὁ πέ- 
ἐξὸ πόρϑις θυωνοσκοπων 5 ῬΕΙ͂ σα Προοα!ατίοης ὁ8- 

δ καὶ κα οτδίτις ὃς ἱπερτιις:ὰ ποπλῖπε θαυγίθ-, θεωγωώσες 
αχυν [ αοϊαπιις. Τ απ πατίμπη ὃς γα ἀς ογα πη]. 

[Ὁ Π}. πη Ρ τε 5. οι 15. οἰν ἢ. Ι ὸ 
᾿ὡΡΓΟΡΕγΟ ΠΓΓΟ ΡΟ ΡΟ ]ουδϑουστωδιως ὁ ρμως οἵ 
χανε, σα ρμκω, ςογτατῖπι 609 Ν ειτ. α ο ας,  οππιει. 

)ν χρίνοντες, 

45 δὰ τεσοπήοπάμπι οὐοτγαπιοητα. 
τ οὐ ΟἀοΥΙ  οτ,θυὶς,νὶ θυώδες, ἄνω ηερκνώεις, ρσπεις ντξει- 
ἔπει δυο, ρτίππια Ὀγει δόμος ϑυόεις, του] 11 πη. ΝΟ. 
ὑνομαι»ἴλοτι ῆςο . ἴοτιιπι ἕαςϊο.θύομ αι 5: σεφαπετις τα 

ΓΟΓ το πὶ πιαέζογ:ν πᾶς τυθίωα ἴαςτι Πςατιιπὶ εἴς ἔφα ἐπὶ 
ΠΡ ογοάος. ργο ϑυθίκῦαι. τεθὺ μῆρ 9. οπλαξζατις 4.22. Ε - 

Μδιτῆ. ττοῖτὶ ἱεροσκοποι μαι ἐς (αοτὶ Ποαπτῖσις ἔοι σοῖο. ντ 
ἷςες σοπἤιϊδης. ργο θύω,14 οἴϊοἸπιπηοΐο, ΡΙατο 5.ἀς Κς- 
υσούμϑυ(Θ- χοἴρον; ροτγοιιπι πιλέϊαηδοἸτοπι ϑυεῶεῳ τ θυειν»α)- 

Ἀ 

οὐ νἙΝὟ 735 
τὶ τοῦ μαντϑ,εὗϑαι 5 οχτὰ σοηἤιϊοτο» τῇ διαὶ δ ἀσλάγχγων μαντεία 
χϑνὥτῳ. ΑὙ ΤΙ Πι5. θυεῶτο 3) τὸν αυϑαγόραν , ρώτα μῖ, δ) τῷ ’φα!- 
«ἰωνι ὃν μαλιςαὰ ἐφοζεῖτο δυτυλλοδωρος. εἰς 3 ὅδε τοι τατος τούερ εἰου οἱ 

λόξιϑ. ἀφανὺς ἰωῦ,ὅςς. ΡΙ ταις ἰη ΑἸοχαμά, μίωύσεως γχοομῆμης χτλ 
Χπον δώρου τοῦ ςρα τη)» (τῆς βαζυλανγί:. ὡς εἴη πρὶ ἀκ τεθυυ 

ἐκάλει πυϑαγόραν τὸν ἐκαὺ τιν) αιιο ρον (Δοτὶ ἤςϊά ἐπ ἔατα οἶτις ἰῃ- 
αι 1 ος. 

Θυδον » Οὐουϊοτα ἀγροῦ, ϑύα , τῆγα, (λον! βοίτπι, ἀρ Αὐξους!, 
ἰϊοτο σ-σαρῖτο ς. αἰ ποτ. Ρἰδητ. ςρύταιν ϑύον, ἴὰ οἴ, ταΐτπι, τις 
Αἰτὶς ἀϊςίτιγ 9 ύα 2 τμυῖα Ἰητοῦργος Ἡοηλοτ, Οὐγ , ϑύον, εἶσος 
«δὲν δδου ἡ φυτοίῖ, {λπὶ σοτα Βα Γίτιιτ 9 οἷτις οάοσ ἱπσιμάιις οἰξ. νὰ- 
ἐς ϑύα. 

Θυδ-, (πὸ, [Ἀοτ  Ποίτιμ οϑυσία. ϑυμίασμα, 1 θαπιηοητιιπι ἃς σ- 
ἀογοβ)σῤωμσ 7 ΠΙ Π πιοητιιπι, Οὐγ ἢ ὁ, λέοσομ᾽ υτὴρ ϑυέων, ρτο- 
ξογρεῖ ίδστα. 

Θυσκίθ-,ατιΠροχ ϑυοσκόπος, αἰ τὸ κόειν, τὸ νοεῖν 9 Ατορῇ. Τητοτ- 
Ρτος ἴῃ σατο ϑυοσκ υ(Ἰηαυῖτ Ἡςείνς, εἶδος ριφέντεως, διὰ ἀπλαΐγ- 
νῶν τὸ μένον δ᾽ γλοιιώντος 5 οἱ Ὁ “ἿΟ δὲ ἐμπύρων ἱερων τοὺ σὰμεωνό μῆνα, 
γοο τα. 

Θυυσκύπος,ν» δα τιιῇροχ, γάτος 411] ἔατιγα ρτααϊοῖς εχ ἰηροδίοης 
οχτουιπη, αι οχ [χογὶς ἀοσοηβϑ. 

Θυόω, κι ὥσωγπ. Ὡκαγξαςϊο οἀοτοπη, αἀοἷεο, Αςςὶρίτιιν ὃς Ρτό ἱποῖ- 
ταῦ! δα δ] ἀπο η1, ΑΛ ἤτοι ἐς (ςγορ μα, |16.ς. Απἰπιαὶ. ϑυώσει κα- 
ταξζάχιει ταὶ ὦτα. Ρτας [ἰδ ἀἴης ροἤίοητο ῥτιιγίοης ἀοπαϊττῖς ἥας- 
οἰάας ιιτῖςι]ας. 

Θύπ7ος ςαἰοτιδς τυρὸς, οί γοἢ. τὶ 

Θυΐξῳ, ας, 9 1Δηι1. Ἀο τλι1Π1» ἔοτο5. ῥγίογο τοι, ἐν τῇσι ϑύρῃσι, αα 
Ῥοίξο5, Πογοάοτ. Ιτογρ. Τ μι γα. ϑιΐραι» ̓ παιιῖτο αἱ τοῦ αἴκου πεύ-- 
λα!» αἱ τοῦῦ τείχοις. οἱ ὅπῃ ϑύρως τοῦ βασιλέως, Οἰτατί] ΓΟΡΊΘΡΙαταῖς. 

ἴω ὙΠ ΕΠῚΙ [τ ΠΡ ̓  ἀοτη ταπιεη οετῖαπι ἰορίταν ἐὺ ὅηὴ ϑύρας, Ρτο λ4- 
πἰτογίδιις Πίάεπι. 

ἀἀτόκος τ ΡΎ Π ππ τ ΡΟ υΟΙ 
Θύρρζε, ἔοταϑ, ἴξω τῆς θύρας Οὐγ 1.6. θη 3 5 «αζο, ἩοΠοή. ν᾽ 9 υ- 

οάζεν ἔρχεται» Παῖς ἔογας οχίτ.τοπη ἔοτ!5.Α Ρ0].2. κεῖνα ϑυίραζε ἐέ-. 
ζιυσι, ἔοτὶς 114 ἘΠ Ἰπητ. ὁ ϑύραξζε, αχτογηιιο. οἱ ϑύρφκζε. οχτογηΐν 
Αἰϊεμ. ΑὙἸ ΠΡ ὅταν ἐπῆς ϑύονζε, ἱθοπὶ ΑὐΠτορμαη. νοΐ Ππα 
πλοτι! ΡΟΠἰταΓ.Θύραζε χοίρες, ἐκ ἔτ᾽ αὐϑες"ἄρια 5 παροιμία { ἰΠ41 
Ἡοεϊγε.) οἱ μῷρ διαὶ τὸ πλὴ δος οὐκ σ᾽ αν καδεκοῖν εἰρῇ ὦτα φασι ὡς 

ἐν τοῖς αγϑεςηράοις δυωχεουμῆων αὐ , ὅκ ἐργεζομῆμων, 

Θύρφαϑεν,οχττι πίεσις, ΟαΖα. οξωϑεν. ΝΑ ΖαηΖ.ῖη Οτατ. 
Θυραϊα, ας. ἡ, ΟΧτοΓηδ ἃς δηλ ἰητοῦ ὀτας αάο5, νἸάς ΑΙ ΠῚ ΟΠ ΠῚ 

᾿Θυραῖ θα, ὁ ΟΧΤΌΓΠΙ5. ΟΧτγα ΠΟ 5. εΠ5. ἔογοηῇς 9 ὀὁμύτειίδ- κὶ μὲ 
σιμοικος ΟΡ ΒοςΪ. ϑυρώος ὄξιν, 1ναδ οι, εἰς ξοτῖς. Θύυρανοις αὐόρας, ἴς 
νΠῸς ΟΧτογπ 5: ΕΠ ΓΙ Ρ ϑυραίου πήματος, [ἀςπ|.ϑυραα φρϑνῆ μάτα. 
1ιοχτογηὶ σορίτατιις ἃς ἔδαἤις, [ἄς τη. 

Θύραξ, Ηείγ ΟΝ, εἰς πύργθ, χιτῶν, 
Θυραξαι.ἔο τίς ἄροτο. 
Θυραυλεῖν αἰ ἔοτες ίδιι δῆτο ἔογος ρογποίξαγο Δ ἰάσογο. τὸ οὐδὲ 

 ϑύρως τινὴς αὐλίζεῶν ἡ, ποροσερθλειν, προ σειν, αἵτ τίη. Ττο πὶ 1ῃ 
οαἴττις ἰτατηῖς ὃς Ὁ ἀϊο ἀρογοιντθειι πο ἱπρτοάϊ πος Πρ το- 
ὅλο οἴο. Ατιζοσ. 6.1π θο τοὺ πρὸς τας πολεμι γος τράξεις μαλιῶν 
ὅτοι γεγυμνασυΐμοι χὸ χεῆσιμοοι τοὶ σώμα τα.»ὁ δ μμἀυῆροι ϑυραυλείν, ΕἸ 

τατῃ Αἰτοηῖο, ὗν πέρϑες ὅλες" α μή Θ- πάντες μέλλον, ἡ χερμκωνιθ. εἰξῷ 
ρος ἀλαπαρεῖν αὶ θυραυλεῖν διω αμῆῥας Γῖςετ Διιτοπὶ αὐλίζεῶς γο-- 

ες ραΐϊιια ἀϊσατιιτο ταπιοῃ ϑυραυλεν δἔξίπα νοςς οβοτταγ. Ὁ 
Θυραυλίν ας, ἡγνῖτα ἀστο[τι5. ΑΥΠτοτο].2. ΟΕ σοποπι. τορὲς ταὶ οἴἕωϑεν 

- ϑυραιυλίας αἰ ὥνενὲς, δά ἰαοτος ἔοτις, Πιδ ἀϊόσιις τοϊογαπάος 1π|- 
ΒοοΊ]Παπι. ϑυραυλία τοῖς μδὺ αἰγρίοις αἴτιον, ἔοτΊ5 νῖτα ἀρτο τ15 σαι, 
εἴτι Δυιήζοτ.ς.{ε σοη. Α ΠὶπῚτορός ϑυραυλίας εἰῷϑηνὴς , ΠΡ ἀϊο ἀς- 
θέτο πεφηϊτίάοιη Ατητοτ ΟΕ ςοη. 

Θυραυλικὸς»ο ὠάταίθρι (δ, ϑου ραυλικὸν ἔργον, ιιοα ἤι ἀ1ο ἢτ, πὰς ΠΡ 
εἴπιο, τὸ υὑπτα φρεον Γ Π]οθ τη ἘΡῚΠ. οἷς 5. ϑητείαν ὑποῦχθη πικραὶς ἧς 
ἔργα ϑυραυλικοὶ κὶ χα μαικοιτία! ἢ ἡ ποὺς ϑείλιπος αἰ χερὶ ἐνὰ, αὐτίταξις. 

Θύρωυλοι “ἴ ποιμῆρων οἱ ἀπὸ κρίτοι, Ες ἰγ οἰλῖι15. 4π ἐοτὶς διε Πιρ ἀἐσ 
ππᾶποητ. 

Θυραυλοι ΟΧΟΊΒαΓς, 
Θυργαναΐω,ἰηάϊοο. 

Θύρψα, Ὄξω, ἠϊοιιηῖ Αἰρχοῖδες, 
Θυρεοΐασιδες, [ξιτα, πὶ Ἐρίρτ, ἣν ς ᾿ ᾿ 
Θυρεοειδ ἧς» 4. ΓὈπτῚ ἔοτιτι5 τὰ στο 1 15 στε] ρ Ο, 41" ἐς ἐασιδϑειδηρ 

ἀἰϊοϊξιτ. Ἰςρίτιιγ δί ϑυρρφειδής. Σ : 
Θυρεὸς, οὐ ὁ Γπαττἔοτγιμα ογασ οὈΪ οηρα ΜΊνρ,. (συεῖς Ρτοιςϑιϊςογ- 

Ροτγα Ιου σὶςνἸάς Λασίς. Ὡροζαλου τὸν ϑυρεὸν τὴς πίστεως, ΝάΖΔηΖ- 
ὈΡΡοπε εἴνρειιπι Πάεϊ, [τςπὶ [1Ρ155) 4 οἰ Ίοςο ὅς νἱςς ᾿ληια’ 
δ οὔ), ΡΒ πῖςμ. Του, Οὐγ 1. 

Θυρεοφόρφς κε. 69 στΊ ἔστιν Ἰὰς ὁπλῖται Ὁ » ξ ᾿ 

Θυρεπανοίκτηςγου δ, 411} 1η αι {15 σάες ἱπιρυπὸ ἱπρτοάϊταν : φιιό 
ποπιίης νοςαβάτζιγ Οταῖος Τ᾿ μεῦδητις, δια τὸ ἐπ εἰστένα) εἰς παν τοῦ 

ὃν ἐζώλετο οἵκον,ντ [οτὶ δι ΓΔ ουτ1115. ἼΣΑΣ Ἶ 
Θύρετεον, ἐγτὸ ἰδέαν οἰ δι επι»ἰαπιια ϑύρα 1448, πρῆσαι 3 πῳδο 

εἰς δηΐοιο ϑύρετρα, 

Θυρνζάχιον, ΕἸ εἰν οἢ..οἴτε αἷς πίω ἐπαΐνω οἴκησιν, 
Θυρηξολίϑ-»ϑ λα οἴ ὁ τύφτων ἑαυ. 

ῶ4 
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ύρηφι, βοτῖο,βογας ζω δκτοῦι, Ο ἀγ 7. ξ, χα ϑύρηφ᾽ ἕα αἰμφὶὴς δινεἶνων» 

εχ!) (οοτίπαι αὖ 1ΠΠ5. ' 

Θύρκον» τό ῬΟΥτα 3 ράτιια 1απιια οι οαπὶ ΑὐἹ ΠΟΡ ἢ. ὁρῴς τὸ ὃν - 

ἐμὸν τῳὖτο. 
Θυεὶς» (75... ἕεποίτασι Πρηιῆσατ . ὃς σαυιῖπὶ 1ΠΠπ|4 Ὠΐαης : ϑυείδες 

νοτὸ»ἱρία5 βοτοϑ. ΡΟΠ]ΡΙ3το Ῥο] τῖς.:. τὸ ἰδεῖν ϑνηα τε δ καὶ ὦ μυϑο- 

λογρεῖσι, ϑτίυ μά «“δν κὴ Ἵππον χαλκοιιῦ κοῖλον ϑυείδαις ϑἴχοντει » (ἸσΟΓΟ 

Οἱῆς.3.ππούπιαης οαάιιπ15 ντ ἔοσιιης ἔα θαι]α: ν ἀμ  πλα ἀπιογτεῖ, 
εὐΐας ἴπ ἰατοτίδιις ἔοτες οἴϊδης, ττοπὶ σο 1} ΘαΖα ἀριά Ατὶ- 

Που. ἀε νείρὶς {|.9.. Αὐλππα!. ὃς Α[1ο Ιοσο νά]! 4. ϑυρίδες τοῦ 
μόλιπος, τις ΠΠτατία: ο.}5:.1 146 π. Θυεὶς ὕπεαμιητ Ηείν οἢ.) ἐπὶ 
μικρὰ, ϑυρίδεις εἰπῆ κοὶ, ταὶ “δ γραμ μιϑέτων πῆυχας κὴ δϑυ ρον λέ γόσιν; 

εἰ καὶ πρίϑυρρν» διαὶ πείπυλον. 

Θυρφιγὸς ϑυρωρός. 
Θυρρκοπῖσα ἴοτος ΡιΠ το, Ατ᾽ορἢ. 
Θυρρκοπήπης, ὃί Θυρφκόπος 5 ὁ ὁ) 4111} 14 Π118 ΠῈ Ρυ τ, ὁ τίου θύραν 

κότηων, ὃς 

Θυρρκρους ὧν, ἔοτος ΡυΪΠταης »Π ογας 1468. 
Φυροπυγίαγαςοὐ ἱαμτιάγιιπι ξα το, 
Θυφρποιὸς,"»Ὑ»απθατιπι ορί εχ ἵοά Ατιποπιθπος Διποηϊοπῇῆς οῸ 

ταΐωιϑ ἴτα Ρεν ἀου Ποηοτα γοςαῦθαῖατ ταις Ἡςοίγ ἢ. 
Θυρϑω,μ.ὦσω, αν. ὠκφι ἔοΥ 015 τπππἰο. ϑυρώσαι» ἢτυ πιάτο. 14 ΠΕ115 Π11- 
πἰτονΚοπορ . ὄψιν βλεφαΐρρις ϑυρώσαιος] ταὶ νοἶτις ἔοτίθιι ἰο- 
Ρῖγε ὅζ πιιπῖτγς. 

Θυρσοειδ ὶς τα τῇ τοίογεης ἐρεοίομη. 

Θυρσολόχ Θ-.«, ὃ, Πα τ ἱτραιιπη εἱς οα]οεει γος] τη ΠΡ πατα,ϑυρσος 

λόχθ- ὃν κρατεῖ ὁ κένταμρφς. 

ΘυρσοπλῆγιςοἱἰΔηΐ ᾽Π ΒΑΓΟΝΙ ΟΓΘῚ15. 

Θύρσος,υ»ὁ Παίτα ἐγοπάτθιις ν οἴπιτα » στα γτοθαητατ ἴῃ (λους Ῥαο- 

«ἰι:ϑυρσὸς νοτὸ ξοτοπα.  ἸΓΡῚ]. Ἐς]ορα σ. 
ταπίταῖς Παρμηῖς τα γτίος Ἱπάϊισοεγο ΒαςΟ ΒΟ. 
Ἐσ ξο τς ἰφητας ἰητεχετγα πη. Π ΠΡ ιι5 μαίτα5: 

ν᾽ ροῖ [Ιθητας να τα 2 τη γος ἐἸοῖτον ας Ἑτγαῇῃ ἷη Δάαρ. ΜΙ τὶ 

ταγτπροτῖ, ραιοῖ ΒαςςἢΙ. 

Θυρσοφόρος. οἱ χὸ ἡ τ γτῆβοτοῖα ἘΡΊΡ τ. ᾿ : 

Θύρωμα » ἴλη » Οἰζιπα. ἀϊοίτιις οτίατη ϑυρετοῦν 5 ἀδαιόϑυρον, 

διτίας, ἠ 
Ἢ φυρώμο τὰ 5 το 5 ἔοτο 52} [ἴο5 ᾿δηιιαῦ. ϑυρώματοι 70 ϑυρών » φαγἀϊΠ 65 

οἴϊοτιιπιῦςα}.7.1}. ..Ἀ ἐρ.δῖς Πιπιῖτατ δριιὰ ΤΠεορΒτ, ἰ τότ, 

116.3. σαρ.23. νὴ αἱτ εχ ν]τΩΐ πιατοιῖα ἤθυι ϑυρωκίάτει πολυτελῆ 

Ἰισράφιγίας νο] «ροφέας γτἸάο πὶ Ἔχ ρο παῖ 1ι0.ς.τἀρ.8. οχ νἱπιο ε- 

εἴασαν ἔοιλααι αὐδπιθητα ἃς οατάϊποβ Πετὶ ἀϊχὶτ ΡΠ. ΠΡ. 16.ςα, 

4ο.ντάε ἃς πἰ{ποτ.110..4..πἀρ.1. 

Θυρων, οὖν Θ-. ὧν οἰ δυ]πι. ΡΟ] αχ ἴῃ τ. τὸν μῃ πυλώγα γἡ ϑυρώνα χα - 

χούσντάς Τπυλών, 
Θυρωρεῖν, τὸ οἰκοφυλακεῖν ἀοτητπη ουτο ἀϊτο. Γαῖς. ζωὴ ϑυρωρεῖν αὐ τὸν; 

ζρατ ἠσῃτοί! ὑρίιτη ἄοπις οἰτοάοπι φοὨ ἘἸτιιοτ 5. 

Θυρωρείον»ου. [Ὁ 115 ἸΏΤΟΓ ἀτπας ἰαπιιαςΥ γ.118.9.ςτο. ' 

Θυρωρδςοὐ, ὁ νὰ ἡ ἰαλί το) ἘΠΊ ΤΊ 59 τυ}. οἰτίατγια στηεγς [απη- 

ὨΪπο. σὰρ.18. Ἐπιφηρ. ΤΟ Πμ 15. ΠΗΠΠΠ5 ῬΟΙΓχ ἴπ.3. καλέντα) δὲ τις 

2 τῇ νυμφίου φίλων »ὰ θυρωρθε, ὁ “ δῆς ϑύρα)ς ἐφες νκὼς 
ὦ εἴ ρίων παξ γυ- 

νῶκας βοηϑεῖν πῇ γύμφῃ βοώσγ, 

Θυρώστις24111 ἔα Ὀτισαιτ Ροτταϑ. 

Θυύζσαι, Ὀαςςοίια. [χηατίςα ΤΉ Π οτοο»ηναηα ἀο 5. ΒάςΟ 

τα» Τυσορἢτ. 411: ὃς ϑυόσες ἀϊοιιηταν δπὸ ὦ ϑυειν αιιοά ε[ ὧρ- 

μάν ̓ τηρέτι ξοτυ ἰγαυρματο ξὩΠ αποάδπι ξατγοῖς 1{1π πλα]ϊο- 

τες σοποῖ τα ητΕ1. ᾽ 

Θυσανόεις, ἀεντοι δ, μη θτίατιις. ϑευστινόεοσαγκεοασοις ἔχουσα, ΠοΠποτι5. 

πάθους ταηαιαπὶ Η]α Ρεμάςητία. αἰγίδα ϑυστονόφοσ αν, ὲ »Ἰ ὯΔ ττῖ- 

Τισεση. 4114 γτεάάιε, 
Θύσενον, ου,τὸςν οἱ Θύσειν -, ὁ, Π πη γ] 4». 129 ΠΟ 4115» αιαῖες ἀερξάςσης 

ἃ οταπιοπῖς. ΕΠ οστογ. 14, (2, τῆς ἐκοιτὸν 9 υ στενοι 5 Οἰα115 σφ ητΙΙΠῚ 

Βυιθτῖᾷ.1,κεφεσοί, ΝΜ 1ὰς (α1.118.9.ςἀρ.1π.Επ]ῖατ. ΕΠ. 
ἐ θυ στίνως 

ἀϊεῖς εἴτε κίσματα. νης αῤεῖϑυσσινοι 5 ΔΕομγ]. ἀς μας νοςς ἴτὰ 

Ῥοττιις. ϑυύσανοι, σφ ηι15 ογπαπιξητὶ, {10 οχ πατ]ὰ ξοηδοίτιγ 

τπαύοεῖα. ἃς νατίαπιὶ οὑτίποῖ [ουπιᾶπὶ Ῥτουζ Τιθιιοτῖτ εἰ 5 αὶ 

εοηποξετ πιατογίαπη. σοπΠοίταν εχ [ουσο,οΧ 4Π|γ05 εχ ἀγσο 

το, εχ [τα οὐδ πηατογιδ᾽δζ ΡΊΓΙ» Ροπιὶ νεἶ αἰτοῦῖι5 γεὶ ξογπιᾶ 

οσὐτίηοτ, ὃς δά θοτιιν ογπᾶτις σγατῖα ΟΥ̓ ΠῚ ἢ 59 ΡῈ α Πατ 115. 

οἰπ ρα] 5. ὃς Αἰ 115 14 σούς του οίασἾ 15 οτίληι» [ςἀᾷ Ρτατογοῦ- 

Παταπ 9 ἀΤοτγιιης ἴα [5 ν ἥπατι ]ιοαιις ΠΠ| ν τ» αυὸά ἰῃποχα ἴῃ 

Αἴτογῖτς Ῥαττῖς ΘῈ} ἐογαπηϊ ηα)σοηἑ πη σι!ητ. ἃς σοητιποης ᾷ- 

δ. Ϊατη, Ππ τα». υΐσεινοι οἱ λιηϑαὔμοι κρφασοὶ; δεν " ταὶ ϑυασανωτεὶ 

αϑοᾳ ξενοφώντι, ἐὺ 3 5υδσαντοις ὁ συγλαξα οἱ ποιηταὶ καλούσιν, 1]. 

Ρο].1.7.4ρ.14ᾳ,. ϑύσανοι, Ροπάιι]ας Ῥυ]Πας νοςαῦ].ς. 

Θυσόυώδες, εἴθ. ὁ χὶ ἀν Ἰ 110 π|5γσ4Ζα ΠΠτὸ τίποτ ρίαητ, ΤΉ ορΗ. 

σαρίτο 9. ταάῖςος ὉΙ τας οἴε αἷτ ϑυσανώδεις τὺ ὁζώδ εις, βηχθτίατας 

(λοτὶβ ἰηατῖα- 

δέ τἀπιοίδ5. 
Θυστενωτὸς οὐ; ὁ, Πμιθτίατι!5. 
Φύϑιλα, ταὶ αἰ] τάπτος ν Θοαητ: 11) εἰν τ Ὁ 5.1. ἔχοντα Βαςο]ιῖςα : 411) 

Οῃγπία 41» ὦ ἱπιτἰατί οι: πὶ ξαοίπηητ. Ἐπίι. Π|44.ζ. Θύῶλα χα- 
μὰ κατε χ δύ αν ἜΠΗ αἰόδροφον (Ὁ Λυκουργρυ ϑυᾶδλα (τηχαῖς Ἡεῖγο}.) 

οἱ βακ χικα, οἱ ἃ τὸ φύλλα τῆς ἀμιπέλον “γιοι μδρ τὰ φερερυῆνα. τοὶτὶ 

ΘΎΥ 
γλοι κλα δος, οἱ ἃ ῥάξοις, να ϑυχας, ϑύματεηχοαέ, 

Θυσΐα, ας ,[ΔοτΙ ἢ ςατίο, Οἱςον ἀςτὶ Ποίτπι, μοίξία, νἹ δὶ 
πιϑηϊα: ἴαοτα, ἄγαν ξοτία, ῬΊατο Ἐρ Π|.7. ϑισαι ϑυσίαν 
ἴλοτα ρεῖ ἀξοεπὶ ἀϊοϑ ἔαςοτε. Ἢ 

Θυσιάξζω, (λοτῖῆςο; ἱπηπιοΐο. 
Θυσιαξ, ΒαςοἢΠα. ὅς γοχ ὑαος Πα ηττ τη. 
Θυσίασμανν ᾿ξείπια, ἱπηπιοίατῖο, 5οηςες. ἃς Τιαξζαηετ, ΤΠ {] 

(8.25. ; 
Θυσιας ἡρεον. 55 το αἸτάτ 51. ΟΟτίητισαρ.9.δζ το, 
Θύσιμος," δ να 74. (ΔοΥ ἢ 48 1}1ς, [πογιἤοῖο σομπιιεπίοπς, ΑΥες 

Δεματ.Αλλ᾽ ἀσὲ ϑύσιμος ὅδιν αἰτίων) κερκὸν ὑκ ἔχων. ᾿ 

Θύσκν, [παρ μα ἷπ πιὰ τηγτπϊατπατα πιο ρίβπιοητα ςοα 
Θυσκυθ..».6, [λσογάοβονατος. 
Θυαπολίαι θυηπολίαι. Ηοἰγ οἢ, 
Θύατα,εἰάοπι Ηςί γε. ἴμπτ ὄπλα γήΐα. 
Θυασό μῆνα. σει δ μῆρ αι τιναιον ὁ μαι. 
Θυΐσσω,οχτοπάο. " 
Θύςα,οιάεπι εἴ θυσία... 
Θυς-αὲ, δος, ΓιοτΊ Π Δ, (λοτὶ ἢ Αἰ] 15.5ορθος, Απτῖρ. Καπὶ ἢ ἔχον" 

τάδαις Χιταὶ ὅτι Θεοὶ παρ᾿ "μὴ ἐδὲ μηρίων φλόγα. (Ἀουι ΠολςῚ 

{δι εἰτπὶ (λοτΊ Βοἱῖς ἔλέϊας, Θύςας, καὶ Οτετεηπρας ἀἰοίτ 
[λοογάος τοῖτε Ηςίν ΟΝ. ΠΩΣ 

Θυ τὴρ ϑορῇοο]! ἴῃ Ὑ τας 1159 [λόγι ςι5. Ὀ]οὔτιν εὐἴααι 
νἱξεϊπιάτοτοβ δ( ἀσοηος [αξζαητῖο Οταπι. ρορα Ρς 
{ρίτατοτες Εεῖο. ἄν. 

Θύτης, «δ, [λσοτάοϑονατοβ9[Δογ οτΙ5οἑερδδς ΔΙΡ ΙΓ 5 ῬΓ ΕΣ, 
γπάε ἃς ἤπιος δι] ἤπητ θύτω ἃ [Δςυῖῆςσο νῆα. 
Θυτήρκον κγ τος ΓΔοΥ Ὶ ΟἽ. 5 Επε1ρ. ἴτοπὶ που ΒΔ ηῸ 

ΦαιΑ πὶ ἐπιγαΗ ΓΙ πιάηιι σου Ρτο μοπάςρδης, νἱάς (ο 
Αὐατιιπην εἰς ϑυμιατήρκον, Ἡ 

Θυτικι, ς»ν"ἱνατα ρ᾽οἰ δ ᾶγς ἐπη πιο Ϊ Δα], 
Θυψω, Πιςς θη ,1πθαπιπηαῖῖς, ὄγηκοαύσαι, υά, ἡ 
Θυύψις, Οἰσογοηὶ ἱποεηΠο. ἐμωρησις, καύσεις, γ το Οτοηὶ, ΔΙ 

(οπιπιφητίη Αςπατπιθυμαλωψ, ἴηι) ὁ ἀπολέλειρι μῆρίθε 
ψεδ. αὐτραξ ὁ ἑμίκαυς,Θ..1.δηικᾳύσεως, ᾿ 

Θιΐω, μούσω,πονκ αν τΊοτ! Ομ βάν οπῚ ἀϊ αι ηαπι ἕαςῖο; [ο 
ΨΊγρ"]. λοῖο.]. (λον Πςο.πιαέϊο οὐ μὺ ἐγχίθόεν, ὅς, 1} 
φριγαθδατ,ίη Ἐρίρταπι, Οὐ. ξραΐματα θόσε ϑτοῖς ἵν οθτα! 
ἀγ!. ὁ, ἀὔχετο θύε τ᾽ ἀϑίω.Χοπορἢ θυσίας θύων μικραξ. 
{{1ὰ5 οἰβεγοης. ΓΙατο ἘρΠ.7.θόσαι θυσίαν τιγεὶ δεχήμερνν 
κοπὶ ἄϊοτι ἔαςετς. (οηπγαϊτατ ἀπζεπη οιπὶ Αφοι 
(λετὶ οὶ] Πραϊβοδητοονῖ θύειν γώμον, ἢ. διὰ τὸν ζω», ῬΓο 

Ῥείας (δου ποατε δὶς Ρ[μταν. ὁ ὃ φεφανούται γ θύει γάμοιτῃ 
Ἐς (που! οἰ ἀρὶτ. Αὐ Ππορμ.ἴ ἘΔΙΙΡ. δυο γέλια θύει 
τὸν βοιῖ τῇ ϑεώ Ῥοπίτατ οτῖαπι αδίο τό, ῬΙατο ἀς Κορ 
κῶς γὸ ἐτυγχανεν ἐν τῇ «ὐἈ} 9 1π᾿ 40} τοῖῃ ἀἸι! πᾶ πη 
πἴταγ ὃ ΡΓῸ ἔς ἘἸπατθ 9 Χ Οἰτατ θ91 ΠΊΡ ΘΓ ΠῚ ξλςοτς, ὄρ 

γεῶε. Ατοηδοις [1}5.7.ὠνο με νη ἢ θυωύγίθ. Ἀπὸ αὮ θύειν, 
μυτικὸς γὸ δὶ; φιὶ, διὰ τὸ ἐχάν κοι ταί τιγα ὥραν οἷςρον δὴϊ τῇ 

Τ|1α4.«,7. γδ ὁ γ᾽ ὁλοῆσε φρεσι θύει. ΠΟ Ποά. «ὐέμων ϑύουσι 
τυ τυμμαήνονσαι. [46 πὶ πόντος εὐπείρετος οἰ δματι θύων 
θύς κϑύμανν πα ἔουιοθατο γε δατ,γιιοδατοὲς τεί ἱερρίθυ, 
1Ταθτα (ουιῆςο, Τ νιον 414. 1πηπτοῖο νἸξλΊπια5. βδὲν 
σαὶ 1} χοἰ πιατιπα αὐ (λογ ῃ οἰα αἀ)ίβοην. ϑύσοις τὸ ᾽ 
ἴβετα ἀτὶς ἔοι {δτν ΡΤ μταγουῖπ πη], θύρσον, (οτ ει 
ἴῃ [κιςι]. ἔθυσε τῷ Εὐφορέτῃ διαξαπίρια, ΕΠ ΡΗτατὶ ρτὸ 
οτἰ Πσαιῖτ.ϑῖς θύειν νικυτήρκον κὺ χαρές ριον ἀἸ ΟἽ ΓΕ ΓΟΘΥΠΘ 

οίοις ὕμνοις τῷ ϑεώ Χιποθύσειντες θυ εἰν ὁσίως οἱ οἴζ. χανε 
ΑΕ ΓΟΠτη. θυ εἰν τὶ ἠράκλεια . επιοΠοηε5,θύσαι ἀοοὶρΡ 
ἀ6}Π1 ΡτῸ ξαπηῖσαιο. ἃς πιο σοογξεῖς ἀΡ65. δέ νἱ 

ἀππιγίᾳ ρογα[[: ἐντεθυμμϑύα; ἀϊοιητιιγ. Απσποῆνς 
τοῦ θυύεῶτῳ 8( σφα Πεῶεη. νας σφαῖξα) ἀριά οἰϊη ἀπ 
ἃ θέσαι. ᾧ 

Θυυέδης 5 Ὁ’. Ἰάοαι αιιοά θυῆς; κα θυοεὲς γὴ ϑυώεις (ὐπὸ τῇ 
θύου,ντ ἀϊξειπη,ατθοτο οἀοτγατα)γςιιπάϊ οἀοτίϑν 
τατιι5. Οὐ. 4. κ ϑεολώμοιο θυώδειδ- ἤλυϑεν, δος ΤῊ 
3.}1{| σαρ.15. ἀς ἐπιέξι τους δίηταὶ Ἰοιιθῃ5 5 ὃ ἱ 
πεταίνουστι τὸ ἐκ τον ποιεῖν μέλανα μέγεθος νἱλίκον κύαμι 

κ᾿ ϑυωδές:ερον, ΟαΖὰ {ὉΠ τοίαπι πτα]ὰ τγαη λα] τ! 
πἰπὴ δεῖς οὐοτατίογοιη » νεἰ οάοτγο ἱηςιιπάϊογοπι 
41 πιιης ἰοοιμπι ἵτα σοπιιογτῖς 1.13, φαρ.19. Ομπ 
τοίοϊτο μου σταπάϊον ἔαθ4. οάοτε ἱποππάϊοτ 5. ταδὶ 
δοιιάοπι Τ εορΙ ἄς ποτ. ᾽απτ. 1.5. ςαρ.5. ἠδ 
πέςατον .,7" τοὶ κυπαρίῆιτα κα τεὶ θυὠδη. πἰο) συκοέμινον εἰναι φεὶ 

φαυρὸν ἅμα τὸ δυεργον τὸ ξύλον γἡ παλαιάαῆυον, μέλαν. χὰ αἰιει 

τοίροχῖτ. ΡΊΤ.Π1.16. τρ.4.0. Τη ΡΙΘηιηι ἀἸςὶ ΡόΓΟΙΕΥ 
οἄοις ργαοο ]αητροα ατογηΐταῖς ργαλτε: ἃ ργαάὶ 
ΡΓοχ της ἰδιιάαταγ αια νετιζατο οὐ] πὴ εἰστοίοιτ. 

Θυώεις εντος. δ, οἀοτατιϑοθεπο ο]6 15, Στὸ σῇ θύω τὸ θυμεον! 
Στὸ θυίας δένδρου ἔγα στη Ἰ ΠΣ ΘἀΟΥ]5 5 σιλλιις Πσηᾶ θυώδεη “αι 

ΤΉςορἢγονάς θύα. [ ΔῊΝ 
Θύωιια,ατος, τὸ, ΟἀοΥαπΊοΏτΗ πη ἐκύρον ἄρωμφν ΑΤἸ ΠΕ] 4. δ {ἰϊαη Ϊ 
Θνώνη, ἡ δοΙΠ Εἰς: οὶ τὸ θύειν κἡὸ ὁρμᾷν καὶ μανεϑϑει ἐπειδὴ αἰχιῦ 
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τὐθὴ - ὧ, 
ἡ ἦσαν ιὐ ἐνϑεαζομήμίω παργαγεν 

ποοσιο ατὶ, ἄνω χεῖ ὅτι, ΕἸ οἰ οι. 
γε ὅτωρίς» πιοηὰ ογας εἰνδατγα!ς αιιαΣ Ρἰαςοήτας κ πὸ πέμ- 
«ἴα αςρἀτν ΟΠ ΙΧ 1 4. 

; γενοῦ, δου αι τ  δγατθ οητΑΥ 5 τραπεξίτης ΠΟΙ ΟΝ. 

νοπιοα αν ρτορτῖς ἰμοτὶς νἤδθιις ἀει(τςσατα:α ὡρεῖν» ἰ. φυ- 
Ἴειν ταὶ θυ» ΤΡ ϑεών.. 1 ουτ. Π}5.1. 1η Ῥογοσγάς, θνωρὸς ( ̓παῖς 

ἐιοβιο)τεατεζα ν᾿ ποὸ θυὴ φυλαΐδσεστο τὺ «δῦ ἱερεῖς Ὁ μυρεψοιὲ ὕπω, 

πρτα ᾿ἰδτάϊης ρεϊίοης. : 
«ἢ δέα,ραγο, ἐιοϊο πυτγϊονϊαέτο, σάσο: ΡΟπΟ, Τποτφάοιςϊου 
ἡ νοιγ ον εον σου ιοτ. ϑὼ ροἤιογο, 
το ἴοτα εχ Βγαπα ἃς Πρὸ σοπιταςνιάς ΡΙΔη.1100.8.ς4.34. 
ον μία ἰα δε γα ἀαπυηιατι» πυ] ἔα Οὐ ν [7|.2.Σεὶ 5. γέρον θὰ ἐὼ 
ὁ σουδρ ἰυΐχκ ἐνὶ ϑυμῳ Ὑίνων ἀχ ἀνλῃς. Τητογρ. ϑω! . ἡ ὅγιτιϑεμῆύν 
᾿ ζιυίαινηάς ἀϑωφο, ὁ αὐ 9 οὐ πάφαν. ϑιίας. Ἡ εἰν «ἢ, Ἰπτορ. 

,χείας ξυμίσε, : 
ὐνορτοπιῦογ ἀρὰ ΑἸ ργριίος Ιατατιΐη ΒΕ οαπιι]ο. 

τσ, ΕἸ ον ον, οχ ροη. φαγεῖν νδυσοιοϑτο. 
ὡ ποιχαγίἀςοτο ἐ πηροτιιπι ξαοϊο. [δὰ ροτῖτις ϑωνσσω, 

ἄδο » ςομιογίοτ. ϑωκέοντα ἐν 5ρόνω » ἰῃ (Ὁ]1ο (ξάδητεπι» 

τοῦ τε φῇ μᾶρ9]. εἰς βελίυ, ΤΠ] ἀγτηιι5. 
οί ομιρτο δεύμα. ᾿ 

ΕἸ οἰ εἷδ σοπυπι οτος ΟΥ ΠΡ ΟΠΟΓΟ, 
τογρσοτατις Ης ἤτς ἢ, σιν μῆμοις, ὄνωχε μῆοις, ἵτα γε ἢος 

᾿ Ρίμη ἃζ [πε ης ϑώνται νἹἀθαητιγ εἰϊα ταηχιαπῃ ἃ ϑώ- 
τυΐας ὃς πτοπιϊαἷτ, Ἐτν πλοΐοσ ον  οης ϑώθευ Πλογεβ νου - 

νὰ χαϑτηοὰ ϑώ αιοά εἰξ ὄνω χούμοα). 

γρονδ, αα σα τι» 1 το 15»λε πῦον αοινίον» 0} 4.1 τὶ πὶς εἰετο- 
᾿ Ἰὰς Τομικό, Αάποταῦ Ἡρυπιο αι ἴῃ Ρ]ῖη. πος ποιητης 
ατῦπ Πρ ςατί. ἥ 

οἱ ϑωμίασω, γΊΠοῖο δ πίοι 15.ν ᾿ποῦ 5 σοογοςο, 51} 4.σὲ- 
ἰοιςριη ΡΟ. Ηαρτὶς [σιιτῖςανς ἰποίτονν πάς ϑαιθεὶς μα- 

ΡΓῸ τὸ ἡωισυ,ἄ! πὶ ἀ 1 π|. χζ᾽ σαυαλοιφίμ αἰ ἥικως, τως γίνεται 
Ὁ ἡἵμισυ, ὡς ϑοίτερῆν ὅστο τοῦ τὸ ἕτερϑν 5 χἹ ϑοιμότιον δυτὸ το ἰ- 

γἰπαιῖς ΗοΠο αἱ Ιπτετργ. Ἶ 
 ς πη 1115 ατὶ [πα τιι πη» ἀσογ 5 σωρός. ΤῊ ΟΡ γαῖ ἐς Ε1- 

(παρ το. ὃς Π6..2.ἀς Οαυῆ5 σαρ.15. ἐαὶ σῖτος ϑερα εὶς εἰς 
ὐτεϑϑ 9 σΟΙΠΡΟΠατΙΙΓ ἴη πιοῖᾷς. 554 10] σοττιρτὲ ἰς- 
ὡσμιοις, Αὐόρῃ. ϑ᾽ αὐτίω» ὥσπερ «δὺ ϑωμοιὲ μεγάλῳ τύφῳ 

δε ξυςρέψος τὸ ξυγίογζολίσοις οἴχοιο φέρων, 5114. ϑωμοιὲ, τω- 
'χῶν ἡ πυρ᾿ν, ἩεγοΒ κορμοις, 
τεσ ρτῸ τὸ ἡμεσυ; ἀἸπηια πιΠ). 

"αν. ϑοινιν ται, ἄυωχοτιῦ τοι. δ 9. μωτειῦ ται, 
ἀεϑυσωγπλυρώσω;, ϑηριωδς βοῦσαι, 

ἰἑέκος. οἸπσ.Παπτι. ζώμα. οί μονάς Τωνία, 
ἘΞ γρτῖυς τὸ ὙΒοπο ΑἸ αγρτὶ τερ ο.ΝΊςαπά. 
ἴδῃς. αὐ ϑωὸς. Ηο(ν ἢ. 415 αιια στη. 
᾿αἠιι!τὶουκολακεία, δ λη αἴτια. ὃ ὡπείας χόγων, [ΙΘποοί πα 
{1π|5 ῬΊατο ἐς ΓΟ ρΊθ. 
τος τὸ, ἐς ΠῚ, 

χτιον, να. τ. αΠεπιατίπηςι 8. 
τὸς οὐ ὁ, Δ Τοπτατοτο δ᾽ αἰ θης. ΡΙατο ἀς Το ρὶδ. 
ἧς» ἀἀι]λτοτῖέ, ἀἸοίτιις ὃς ϑαπικως » Ἰά εἴτ κολακευτικώς. 

σω,πιδυκα,ςοἷ ογαάι!οτοοαρτο, αοπτίοτο τηοτοπι σα - 
Ἰϊπος. Αςοι παρὸν ϑωπεύειν, [Ἔγιἶγο τα πη ρου ῖ. ΡΠ Ο ον 14, 

πατο. ΑΥτορ ἢ ἴῃ Ασμάγη. φησὶν δὲ ὑμάς πολλὰ διδωΐξειν α- 
ἀυδαήνμογας ζ1),οὐ ϑωπεύων, 1 ὁ κολακεύων, 

κας, εἴρωνες, ΗΠ εἶν, 

οὐ ἃ αἰεητατοτῖι5. 
11 οτ. δι] οτοϊπίδυιο. 
ἅγπηο ἰογί σαν μοταςξ ἰπάϊιο. τεϑωροκισμῆλθε,, Τοτίολτιις: 
ἀρ Τμιιογ. Ρυτο ταπιοποοἾρὶ Ρτὸ σαταργαξϊο. 

ἀσυΐυίθ. ἕππος, ἀτὰρ ῃταἕτιις Θαμ115. ΧΕ ΠΟΡΙ.. 

ν το ρτοριισ πασιτιπν. 8.114. τὸ τεῖχίθ., ὃς ϑωεακίοις ΚΧΡΟΠΙς 
εχεῖσι, δδυφραίκτοις χωφικίοις Ἰτεττὶ γε τπὶ φιοά4δτη 4μΔΓᾶ- 
πο πγαχ τηΐ ν οἰ σατο οΠὶς ἱπουτηδίτ. Ἐπίζατ.οχ Α - 
το]. ἰπηπηα Ρὰτ5 πιὰ 1561: ἃς καρχήσιον, νὴ λωποΐτη. 
Ἰοτίσιι!α, ρΙἀτοιιπι. Ατῆοηα, ἀς Ὀο οἷς πλαςΒ, ἀθὶ Ὁ. τὸ 

φαλε χἡ τἰ χριοδύχης πήγνυται θωρρίηιον, ΨΊΓΓΙΙΙΠ118 [1.10.σρ. 
σάρτις ΦοτιπΊ» αι σοπτίηςθδης ἀγι οτο πη ΟΟ ἢ] σάτι!πὶ 

Ῥίδζειιπ). ταυγγισα ας Ππιμ!ΠἸτ ἀπε ογπατιιπ. 
κὸν ἰογιςαυϊο, 

σεις (δ ἄος, οηςϊο, βελύ ΟἿ ΠΠ, οἱ μὴν αὐ ἐς ϑώκον τορθμο- 
λ - 

Φ ΩἹ 737 
Ῥιωραύτηρ»ἰοτιῖς ἀΓΠΊτΩΓα: ΠῚ 65, ἔςγοηγαγίιις γριά ΡοΪ γὉ. ἃς τε- 

ϑωρακισμῆν -.ὉΠογασατιιδ, Π] τη. οτἰςσα Ἰάπτιν, 
Θωρᾳκόμᾳ χ 9576. ὁ» ΡοΠα]α τῆ} ΠἸτατγίο. 
Θωρᾳκοποιὸς »υὐ, αὐ ΠλΟσιιπὶ ἤσοτ. 
Θωρακοφόρρς »αγ δ τ Πογασο Αὐπιατι»τΠογάσοαι ογοησος 
Θώραξ, ακος δ) ρφξξιι5ςτΠοτακ, ἘΠῚ ἀιιτοιιι τα ματος σοτβουῖςς]ις ἐδ- 

οἰ φξείταν διυυπιο τ οβορο δι, ἃς (ζαριυίας . νίσιις δά ΡΓασοτάϊα, 
Ἀπὸ τοῦ ϑωρώ, ος οἴϊξ, (λ} 05 οὉ σοτάϊς πιοτιιπι :γοὶ οἰφὶ τὸ θεῖον 
ὡρειν»(ς]Ἰοοτ,ιιὸ ἃ της οι» ἀἰαϊηαπη πο τεὶ Ῥαττφηι σοότίηςας 
ὃζ ἴοτιιοτ, ὙΒοῖαχ αν τη οτος ἀ οὗ πηιηίο,, ἀἰεΐτιτ οα Ρᾶτς 
«υς ἃ σο11ο αὐ ριιάοηα] νμις ροττοπάϊτ, ἃ Πουπαςμο ὃς αἴαο 
αἰπιηξζανντ ἄοοςτ Οα[ 6]. ΟἸλιιςοη. Ρογ τποιάςοπι βεϊηΐρὶ- 
Τατῖο δὲ ἜΧριτατίο, 1 ἐς 
ῬΕΙ͂ ἀττογαβοά ἴῃ τῃοτα 
Αρβι. "δ... .Ρτοθ. ιια: 
γα ἴάοιη τγδάϊτ [1.1.4 
Ῥατταϑ τοσὶσ δὲ πγιηλτ, 

οοῇ αὐαπγοὴἱ το Πρ᾽τατί ονἰ πάις ΑΙοχ. 
21, κινεῖται ὃ ὁ ϑώρᾳξ διαὶ Ἐ νϑίρὼν κα; μυων, 
ἢ, 1- (ρίξει ἃς ργὸ νείτο μα: "Πὰς 

: : τον Ἰοτῖςα.ὴ Αροςα]. ϑώραξ σιφυροιξ, [οΥῖ- 
ςὰ ξοτγοα, ΑἸ ΠΤΟρΡ.ῃ Βάτη. φέρε δειοο «“ὦ ϑώρκεαᾳ πολεμις ἡ- 

Θεον Αἶτοῦ γογὸ πλ ΠἸτο πὶ γγι ἄρῃς ἱπαῖτ, ἔξαρε πῶ ϑώρακα κἀμοὶ 
τὸν χοὰ τα; ντ Πη116ς φάτ, ἐν τῷ ἢ ὡρὸς «δὺ πολεμίοις ϑωρύξομαιΑ]- 
ΤΟΙ ΟΡΡΟΠΙΓ»ἐν τοῦ ωρὸς ἡ συμπύτας ϑωρύξομαι. ἸΝ4Πὶ γε οἰξοπάις 
( οπιπιςητ. ϑωρήξαὅτο ᾧ ἀγπιατὶ 9 τὸ χαϑοπλιϑωσωι : οἰξ σζίαπι 
δίθετο ὅζ ᾿ηε δ γιαυ]υ τοὶ σειν ἡ μεθύειν, ϊης ἃς ἀκροϑῳρακες, 1.εἰ- 
χρομέϑυσοι, Θώραξ ςατὸς ν]άς Στείδη(δ-, Θώραξ οἵδ οτίαη ΠΊΘης 
ῬΓορΡο Ατβοπαλιπι γτθ λον Ἰοϊ πα ΤΡ θεῖς Ἡοίροτϊς, ἴη Ρ." 
Ὠἶτις ΠτΑΠ1» 'π 4110 ἔιπὶ οἹξ 9 Παρ βίζοι Ογαπηιπαζ. ογιςὶ ΕΗ - 
Χαπι δὰ πα] ςἀῖςο οπλῖπο γερὸς ἱποο πα οτ- νηάς {Ππ4 
Δριιά Ογαςος ποιιπη; φλατῆα τὸν ϑώρᾳχῳ, Γαῖα τῇοτγαςςπΊ,5τγα-- 

Ὅο [1.14.Οἱσοτιἧς Ἑατῴγα! ογ ]αχ. ὃς Εγαῆπ, ΟμΙΠ14α, ϑιώρρ- 
χαροἐρύμαιτα τὴδ᾽ σωμώτωνζ σΠΟΡ 11... Ραᾳ, ἐκ 

Θωρεῖ ὅτι ΑἸ οιιης [ΟΠ ΟΣ. ΡΤ ὀχ εἰ ὅδε, 
Θωφρην τής οὐ, ἀΥτηάτιις. ᾿ 
Θώρηξ, Ἰἀςπιχιιοά ϑώραξ, ἄϊτις, ἐν ϑιόρηκι βεξηκῶς, 

Θώρηκος γύαλον, αὐξαφοατικιπὸν θώρακα ([π4ιπὉ ἩοΙν οἢ.) τινὲς ὃ τὸ 
κοῖλον τοι ϑώρᾳκος »ν τὸ κἠς, γύαλον 5 λέγεται τὸ ποικίλον, τπη άπ. 
ΔῈ θοὸν Πιριἰςῖς. ζυτῶσι πως πλυγίώτος χτὶ τοῦ ὥμου τοῦ Διοικη δοις 
φησὶ ϑώρηκος γύαλον, πυρόιξ λεκτέον ἐπ πᾶν τὸ ποιμέλον γύαλον λέγε- 
ταὶ 5. τὸ ὃ ϑώρηκος γυαλονβὶ 5) αἰλυσιδωτοὶ κὶ λεπιδωτοί, αὐάγκν γὸ εἶν᾽ 
λεπίδι δξα γἡ κοίλοις χε᾽γεί τόν ρ᾽ ἐφόρει γυαίλοισιν αξηρότε δα κα ἴω 
δέδει. 

Θώρνξις, (Ὁ. ἡ ν πὶ ροτῖο, [ὁ ρεέξιις αυπιαγο νἱάδθατιγ. δὲ σα! 
ἔλςοτς, κεν τοποσίοι, δια κίφχίμον τῆ μεϑυόντων: ἀριιά ΗΙρροςτ, 
ἴῃ ΑΡ βου ΑΠ101 ϑώρηξρτο τα πηι! δητία ἄτης εδτίογατο, Οδ- 
Ἰεη.οἴνωσις γ᾽ τοι μέϑυ. Η ἀκ οἷν οποσία »γὴ χριϑοπλισις, αριι ΕΗ οἴ 
τατῆοῃ {γΊ διτιιγ θώρεξηνοποσία. ὃς θώρηξις καθώπλισις. ᾿ 

Θωργοσεὥτη οἱ πο γίατ!, ᾿Νὶ Δ Ασ ορ. φϑὲς «ὧς συμπότας ϑωρήξο:-, 

μωώ.νάς θώραξ, 

Θωροτω,μμ ἥξω, μιη χα) Υ δα. Αςουτ, 18 4.8. ἀἰχαμοιὲ θωρῆξαι, 

1ικαϑυπλίσοι. θωρυηχθίωῦ αὐτόλεμιονοἶπι [56 ΠΠπ|πὶ ἀτπηα τῷ. 1144. 1, 
καϑοπλιϑ ῦ ὦ. Η ΠΟ πόλεμον φϑισίωορᾳ θωριΐατονται . αά Β.Π1 
Δισπδηταγινς θώραξ, ᾿ 

Θω ωος, λυκοπενθηρος. σῃδ [ΠΡ]. Δη1π|α] τηοτάαχ » ΤΒεοάοσιις 
νογτὶς Παριιπὴ σογιατη!. ΤΠ ο5 αἰ οἰριτ ΡΠ η.116. 8.ςαρ.14. ὑπὸ 
τοῦ ϑέω. νιάς Ετυπη, αἰ θώων [οτἰ δἴταγ. νἰάς Ορρίσημαι 1.3. 

ἀξ νοπατίοπο, Ι 
Θώσαϑϑαι, εἰν οἢ. ὀνωχθίαμεθυδϑηωαι, 
Θώϑε, Ποτίς ὁ, σοπιμι ξεν οἰν. δεωύα ει βοτίδπ Ρεο ϑοινο τω. 
Θωςἤρκα, δυωχητήρια. 
Θωταξζῳ ργοὸ τωϑιέζω, 

Θωὺκ τὴρ» 695. ὃ. ἰατγάτοτ [15. κύων ὑλακτικόρ, κσίωρος ϑωύχτιρ. ἅρεγ 
Ἰπηρετιο 59. η ΕΡῚ 

Θωύσσω,ἰαττοςν οἱ ξοτοί δά σαπος ρογεῖποῖ, Ηοπγεγ. βαρύδρομα 

θωύΐσσοντες ἱ.ὑλακαβῥορπος, ἐς Αἰδοςνπαίσεις κοῖρα θύύξεν,Ἱ, ἐ- 
ζόγσε,ο ἀπιαχιῖτ. Οτισουατ, οἦαν τύυΐδε θωυύστει ζοαί, τί θωυσσεις; 

4 ΠΗ Ὁ μ τῶ δ ὶ Ἢ αι 4 ο[ απο ΕυγῚ μ᾽ ἀστῶν τάσδε. Προ ν ΟοΙ ἔογδιι5. [{2. χυσὶ θων΄.. 

ξα) οἰ πιοτῖο ἐαε μα νηεαν ἀξ δηλ κώπαις δυρίξων ὁ καί» 
λαμωος ὀρείν παινὸς ὅς Παῖς αά το πη 59 [46 πὶ Εὐγιρ 4. 

Θαύτος, ρτο ϑανμας ὁς Π06.1πσιζο ΗοΓΟΙ] 15, τεὶ ὃ διῴετο θωυ ταὶ 
ἐργανας ἀατοπι ἐἰέξα ἐγαης αἀπηίγαηα οροτα : νοι ταπλοπ 
Ττογρτας Ιορὶς ὲ ἔργα) ρτοὸ θαωμας-ἃ 9 ἀειγαξίο σ 5» πηοττΐ 

καί. ᾿ 
Θὼψ,ὡπὸς. ὁ χά τοι πτάτοτ. δι1.48: θώσες, οἱ οὔ ψδύδοις ᾧ θαυ - 

μασμοίῦ προσιόντες ρλακίᾳ χόγρι. θωτεῖς τε χκὶ ἀἰπτιτηλ οιὲ τυροταίνει 
χόγοις, Γάοιπ. Αἀα 1115 10 ῬΒγΠοσποιη. δδυλοτρεπεῖς κ θώπες" 

ἐν δωάμει, [αγ5 ὃς αξητάτοτος ροτοπείογαπι, 
Θφων.θῴώς, 

Ώκς ) 

ἧδε Σ ) Θ’ σπνοὴ, 1, ΡΕΓΗδτιις τη τοῖο φογρόγε ἢ 



᾿ ὍΈΕΟΙΜ Α Δριά Οτᾶσος ἰἴτοτα πὸ- 
τὰ εἴ γαιαπι ἀρρε λῆς ἰώτα,εα ἴῃ - 
τογάϊιπ ες ρ]εομαίεῖςα ἴπ πηράϊο 
γοοιιπὶ πολυζρα χέων » Δά οΧΡΙςη- 
ἄϊιπὶ αν τγιπὶ 1ηἰδττα τοῦτ σηῖπὶ 
μεσαιοπαιθ- ΡτῸ μεστιπόλιθ- ὁ δὺε-- 
πϑρος ΡῸ ὀδὸπύρρε, κεῖνος ΡΤ κένὸς. 
ΠΟΠΠΙ 418 κατ᾽ ἐπέκτεισιν Αττιῖ- 

σατπ ἀρομίτιγ αι! δυ αι ρατ- 
) τίθιις σατὶ οη15γντ Ζιπ1πὶ ὑτοσιννυ - 

νὴ,δς (τη 114 ἀϊσιιπτιιγ ργὸ ζῶσ,ναῦ, [πὰ ὃζ Πα πιεγα!ς ποτα, ἢ- 
φηϊβολης ἀςςεπὶ ) μος πιοάο ὁ : ασπιᾶ Δυιῦοι Ράττε Ππηιτγα 
Ῥγωῆχιμη δοςιτὶ ἀσαοητιια ἀρῖος ἀποταῖ ἀθοεπὶ ΠΉ1]118 μος 
τιοάο ἄρτο 4 ποῖᾶ ἔγοαιεηζις ροηΐταν Μ. ἢ ρηϊῆσλης 
βνυφκα, 

Ὑἱα, ας, ν οχ,οἰ απηοτοβοτεϑ, τοιτὶ νη. 9].ξ5. πίω) δὲ αν νύμφης ϑῆ- 
κανοᾶζς, 14 εἰξομέαν»ν απὶ. ΟΥ̓ ΤΉ Ππ|5 απ ραττοντ οχγτοπιπιν - 
ράτι Πρμὶ σατο ραγοχγτοπιιηι ν οατι. αὶ, ἴα, 14 οἴ. οὐ δεμία καὶ 
αὐτή, ἰὰ εἴτιπεαας ν πᾶ δζεδάοιη; Ἡαιογιις. το πὶ ἴανν ιν γἸΟΪςη- 
τἰα, βία, δια. τὰ ἴα, Ηοἰγ ομῖι5.τα; τὰ βέλυ, Ετ πὶ ἴα, ν1ο1α:, 
ὙΠεορἤτγαί. 

ωώσες γυωακος «ταθ]οτας ᾿Δᾷοϑ , 14 εἰ» εχ Τοηΐα 2 ΡΙατάγομιι ἴῃ 
Ῥευῖοεΐς, ὅ 

Ἰάδω, Δοτγπιΐο. ἔαγνν. 
τάξω, Ἰπρτια Τοηΐ τ γτου, Ἡγπιορ. 
1α97.(χποτυτρία ᾽ς Πτ. 
γαϑυὲς,, δ, οΠ 011. πα υ επι» ΓΟ πη πι 301 44 πὶ αὔϑιμος, 
Τάϑυς, Ηςίν εἶν. τρόϑυμος ρΓΟιαρτιι5. 
1αἸδοὶ,ὐζοῖ,Α ΠΟ ΡΗ. κεσλίιαςίκον ὄιῤῥη:. Ὁ 
Τυίνω, μι αν οχ Β]]1γο, ἥοτοο, διαχεω.ι. 6) πεῦσιν ἐγὶ φρεσὶ ϑυωὸς ἰαν- 

ϑυ Ἔχ  ἰαγατιις οἰξ:πατη ἐαϊνεώευ σατο ὃς ἰατατι. Αρο ]ση. ὁ 9 
φρένας ἔγδὸν ἐω ϑη. ΠΑΡ ΊταΙΓ οτλα ΠῚ μ΄ λύω ὃς τήκω, τε! ΟἿ ἀρια 
δα πὶ ἐς ΡΓΕΪ ΠΑ. μεσημζρεόωντος λαίνη ἠελίοιο, ε{{2}}4υταιγ,ίω- 
νεῶτῃ Ηοίγ ἢ). διωχεϊϑει. τ αήγειν Ρ ὄυφραίνειν ΑσοιἌτίιο τπη- 
φἰταγ. ΤΉ ςοςτγ. τὸ διὴ μόλα ϑυμὸν ἰαι. ἯΙ 

Τά) ετο,οα εΠοΒατ,ἰπτορείςοθατ.ἰώνετο ὡρ.ἰαίνομκα!. αἰτία Ρεγῇιη- 
ἄοτ, ἡ δομαι αλείοσομω. Τώγεται ῬΟΙΙΠῚ οτί Δ ΠΏ ΡτῸ χολούῦται, πι- 
χραΐνεται αἷοσὶ τὸν ἐὲν ἀριιὰ ῬΑ αὶ. ἴῃ δἰ γρτιῖς τοῖς Ης- 
ἰγεῃῖο. 

ἼαιφανίΘ-, οπη! οἰ 44, μιαιφόνίθ.. ᾿ 

Τακὺ οἰαπιοτοβο  ἀτοίτοια ΗΕ ςἢ.ἱ ἰάκαῖς αβέοττ ρτὸ βοώςοἷη- 
ἔτ Ταχὰ. 

Τακδε,οπίοιις. ντ ιπιπι Ατμοη. 1.9 λαγὸς λαγοί αἰςῖτ οἵδε Τακὸν 
τὸ λαγῶς αὈτοιη Δ Πικὸν [ς τ πὶ [19.411 εἰ στεγαγεῖν δὶ Τακὸν εἰ- 
σωτί αν. οτιιπτιιΓ ΘΠ τη ΤΟ η65 {1 Π|6]1ς 115. ὃς πχὰ! ἀςα τί, 

Τακοὶροολιὶς (611, τ. ἰδηνοὺ 
Τάχκανεῖε ΗΕ οἰ ἀξϑιιπα ξαὶτ ϑῖοπε ςεφείωμα ὀνώδες, ςοτο- 
παπηθητι οὐ ογαιιςητηπηρνῖ βάαρις. 

Τακ χαγωγλοροῦ, ὁ, ΡΑςΟἸνὶ πγ {0 Γ115. 1Πιτι 5. ΡΟ ΠΧ ΠΡ... 
2ακχοίζασιν φωνίαλ,ν ΟΠ Ετη το  απτοαοιητι τ, Πογοάοι, 
ακχέω,μ οὐ σωνποικανοἰατλ ΣΝ Ειτγ αν]. 
ζακχίθ., οὐδ Δ οΠ15. Βα οι 558ς ΠΥ πις ἴῃ οἰ 46π|ν πὶ ἐρ ἔπι 

[επιμη: αἰρᾷ Χ ἰαχίκυ γπλεογασμ( τὸ Εἰγπιοί. ἴακχϑ-: μυςικᾶς» 

ταν Γι Ἰὰς μια τς ἀϊοίτιιτ ν οχ αἠαῖη ἀἸμ 16. ἴσαι [οἰ οητὶᾶ 
ςοἰεδταηγίαμι. Αὐτὰ  ΠπορΒ. ἐς ἰλοτγὶ8 ΝΠ} 118» ὃ μυς κὸν οἴξαγα- 
γόντες ἴακ χουν» Ὴγ (Ἐϊσιιπι [ασομιΠπὶ δἰτο55 ργο ἤγιπηο δύ σα- 
τί ος ῬΙατατς εἴη Του, ὅς ἴῃ ΟΑ, οἰὰπι Ὀφος μὰ (λογῆς 
Ῥογάρθηζεβ. δ}, Ἶ ἀμὴν 

Τακχον([παιητ Η οἰνα.)}Ὲ δεόνυσον κἰ μίαν γαν τὸν μυστηρίων ἐν Ὁ ἃ Τακ- 
χον ὑἰξαγουσι . καὶ τ ὠδ ἰμῦ οἱ μεμυν μδὲδουσι κ᾿ ἥρως Κὶ γαὸς ἐν τῇ 
τῆι κῖ ἡ ἀγακλμαιςτινὲς Ὁ χὺ αὐτὸν τὸν δγην εἴτως ἔλεγν. 

ἰαλειῆσ ὦ), ὃς ἸΤαλεμίζειν,σοτη ρ οτάγο ϑ ἐν» ̓  αι οπταγὶ αι ρογο21α- 
[Ιεπτατα σαποτεοίῖος οἰτ σΔητι οποίῃ 1 1Πππηατη. 

Δάλεμος, ἀςαο [ριτῖτιι» σαγπίθη οἱ ΑΡηὶ σαι (ὉΠ τιῖπη : τοητῖ 
γοτὸ [ρὶγίτιι σοπιις [πα θητα 1 }15 σανη]ς. ϑρίκῦ Θ-. ΑΡΟΙ]Ὸ 

πἰμς 110. 4. παννύχιαι ἐλεεινὸν ἱώλεμον'ροντο. νἱάς (οχηπιεητ. 
Ατβοπαιις ἰπ 14. ὃν 9. γάμοις υὑἱμῆμαιίθ- »πένϑεσιν ἰάλεμος, δου τ 

ίοαιις λάλειιον [ΠΟ Ρ 65 ΕΗ ΕΠ, ἴῃ σατηῖης ἰπορτιε- 
σπιπη ἃς ἐγ σἸ ἀπ, ἄς 4110 Ἐταΐμηιις Ῥεγθ. τα] οπλο ἐγ σι άϊοτ. 
Ετ Ηε οἰ ἰαλέμου δὴ ψυχραὶ, ἀδενον, νπιΐο Ῥάγα: Πη14 5 {υ- 
χρότερος κυ οἰκτρότεεφι ἰαλέμου, Ἰάλεμοι, " ἢ ϊο ἤτης οτῖαπι θρη- 
γητικοιδυςυχεῖς οἱ ἄϑελιοι, ΗΘ 01}655 ἸΠΕηατὶ, τα ΓΟ 9 ἱτῷ ὀρφα- 
νοὶ. ςτερφύ μῆμο; ΟΥΌΪ. 

ἵχλεμωώλυ, τεὶ, ἔγσ τ 44, 8. πα] }ππι5 πιοπηθηι 
ζω, σε, οΠ ὁ σκωπῆ ὁλυς, ὃς ἕαλλοι τοὶ σιχτακ[οτίλη αὖ Ἰαάλλειν, 

Πιοα ο[᾿ δρῃπέμπειν ἃς δγηξοίννειν, ᾿ 

Ταάγλω, ταϊττο,εχτοηάο.1146,9. ὀἰς'ὸν δντὸ νεῖν ἔαλλον Εἴκτοερς αὐτι- 

τὰς “-Ξ. {2 τ ΖΞ Ὁ 
4:.Ξ. 

Ἰάλυσος 9 οὐ » Κὶ Βοάϊ νἱειιο Εις. ιιειπὶ Το πιοτγίι9 γοχ ἱπερθῆι ἜΙ 

᾿ 

᾿ 

κρὺςΠπτετρτ, ἐ φίει ἔπεμπεν, ἐδ ξ, ἐπ᾿ ἐνείατα χεῖρας ἴανλον, ἰᾷ εῇ. 
σαῖνον. [ΤΕ] δἰ δωμιγεγισιο, ΑΡΟΙΙοη.2.Αὐροη, καὶ οἱ χεῖρας δὴ ; 

{» Ὶ 
Δ Ρ γαψον ζαλλεν. το Ρτο νο]αγο, ΕἸςΠοα, ἐς Βατργὶθ ἴῃ Τ δος, 

ποίαἱτ ) φιδά λη ο0 ταύιι]ας Ῥγοτορεπὶς μαθέτὶ ποιιογαῖ, 

ον 

σα χρόνιαι γδ ἴαλλον, αὐτὶ τοὐ αηρεχεν,ἐπέτοντο. ἰαἱ ιὼ ὑλακίω), Ἑάι 

πρ μ τὸ πθονο ἀπ ΒραύΒΩΟα ΘΝ ̓  

Ἔ 

πιο] 1η Ρ]Τη, Ϊ 
Τα μα »τὸ τ οἀἸ σα  ςΉτι111|5 Γοση οἀπππ|ν πιράεἶλ. ἴαμα σμικρότα ᾿ 

χέγΠΙΠΙΠΊΟ ΓΟ ἴο (ἀπάτα; πιληΐ πο ἐβεῖ τρηηεάϊο. 
ἂς Περὶθ. ᾿ 

Ταμζαυλ ιν, ἸΔτ 15 σά Ποῖο. ἡ ; 
Ιαμ(εῖον οὐ. τὸ . ἰαμ(ικὸν ἔπος Αὐ Πορἢδη. Δι θίςιπι 

Γιιοΐαηι!ς. ὙΜΕ 
Τάμζιλίθ:, πγα! οἀἸςιιδ λοιδορητικὸς, ΕΟ Ὑς ἢ. σΟΠιτίατοτ. ἈΔ} 
Παμξιαΐζω 7 Ἰάοιι 4ιοα ἰαμζίζω, τῇ Ἐριβταπημηᾶῖ. λοιδοραῖ, 

κολογώ, ᾿ ὺ , ὃμ | 

ΤἸαμξίξω, ὑξρίξω, ρτοίςϊ μος σοηι τί οτνπια  οάϊςο. 514, οἰ γ δὶ 
(. ἐκ βεαχείας κὶ μοικρας γευτω κυ ὶ ἶρις ὍΣ ὀχίηρυ αὐχουλρηϑ πος 
σιν ὅθ μεῖζον, τ δμηρρς π᾿ ὀλίγ μὴ) τὰ ωρώτα, γε] αιιοπίλη 
Ὀἱςο Ρἰπιγγηιμπι πλεῦγο ντοραπτιι σοιηϊοὶ ὅς ἐμ]πὶ 4ιμη 
4ιιοπὶ τγαάιιςοτε δί ἕαχατγε νοϊερδηῖ, νπάς ἰατ αἰοῖς ΠεΠΙ 
«ιις τγαςος γίδταγς ἰαπιρο5 ὅς Ηοτατ. ΟμμοΠῚ ον πιϊποῖς οἱ 
νοἷες πιοάῃῇ ροηεϑ ᾿αιη]5. οἴ ταπηθη, ἰαμζην τὸ λοι 
κολογιῖν ἀἠξλιιπι νας ὑπὸ ῥα μος αἴ κακολόγα, δὰ ςὨπη ἔδι 
Δήμητραν λυπὰμϑῥίω παΐξεστι 5 χὰ εἰ χης ολογ όσοι , καὶ χήματα 
ποιοῦστι , ποιῆσαι γελάσαι τεῖϊε Ετγτποίῶρο αι οαπὶ ῬΔηΐς 
σβοηῖς ΠΠ1ᾶ ἐμΠ|ς τγδάττ, Ἰερίταν βόγγο νεγδιιπα 14 ἡ 
ἀριιά Ατβεη. "δ αν ΕΪ ἡϊπηίγιιπι ΟοΥρ δς (ΟΡ απ} ἀις τὰς 
γγνοις ἃ ὁμώνυμον ἀοτεὶ δυείλογον ςοΠίογί ρτιιπὶ ἃ ΡΙΆτοης Δ! 
Τίατες αἰ χἴς ὡς καλωώς οἷδε ὁ πλάττων Ταμζιξειν, νπάς Ιαμέ 
ΘΙΠΠΤΙΙΓ 4111 14 ΠΡ ςΟ πΊοῖτο ταχᾶησ ὅς ἱπ(ςξξαητιγ ἀραῖς 
ἄδην Ατἤιοη.110..4. 161 οπὲπη ἀϊσαητιν Ατῃσηϊοη ὃς ἐἷύ 
κοιὲ χορφιὰ κ' «δ κωκλίοις πορρτι μῆσαι 9 δυταςιιίληι ΔὈΓΟΠῚ 

«ας. ηάςε ἰαμέογρφίθ-, ἸΔΠΙ ΒΟΓΙΙΠῚ (ςτρῖοῦν Οἰήη Ἵ 
, Το. ο2ρ.1. οι 
Ἰαμθ'ου, δ, ἸτλΡ 15) 8ς γον ἤις Ἰατηθὶςιι5» Ατἰ ΠΟρΒαπ, Ἱτοῖτν 

ἡ οΟπΙξη τχτα Τ᾽ ΓΟΙΔΠΊ. “ 
Ταμξύκαι οτρᾶπα ἤιητ παιιῆςα τγϊπ 4) θεῖς ἰατηθῖςα δᾶ 

4}}} σαμξιυίκᾳς νοςαητ, 1. Ης γςἢ. 
Τα μη! οςιις πιιπἰ {55 ἔγαγιςο ἢι5. ὃς ΘτΑΙΠ Δ ΠοτΙς απο πὰ αὐνέγαι 

λίῳ, Ἡοίνςἢ. αι αὐ, ὑλωδιεις κα ἤγυ ὅροι τόποι γὴ πόαν ἔχοντεσν ὃ, 
αὐιέναι δ ἱλίω τεναἰγηγτέλ οι τα, Ἰ46 πὶ γογο ἐα μήν αβογι ρτο Σ 

, δὸῳ τύπῳ, ΡΟ 4110 Παρ τα εἰαιήν ἢ ἃς εἰαμῆνα). ἮΝ 
Ταρνίθη,ου, ὁ. Ιοςτις ἀςηΠῚ5 ἐγιυιτιοίθιι5.1τε πὶ γα πηι 8.κλα δον 

Ιητον, ἴπ Τ᾽ βογιας ἴαμνοι 2 λέγονται κα οἱ κλάδοι ἰα μὴν αἰ εἴν 
, ἃ χωρία. ὃς ΗεΙγ ΘΒ. ϑοίμινοι,κοϊταιονοίμοι. ἃ 
᾿ ἀνα} ΕΟ Οἢ.Πιητ τεὶ βανλό μῆνα αὶ [ΠΠ1α:ὐστὸ αἰ ἱέναι. 

Ταν ἱητο πλητῖ5» ΑΔπ γθ τι πα, 

[αὐϑη»Ηοτιιῖτ, Ια τατιις ΕΠ Ηοπιοτ. ἐῶη ἐχαη, δὺς χύϑο.1 
Τωνω. : 

1 ὐϑινθο, ε, ὁονΤοΐδοςιι5. νπάς ΨΊΟ] τυ. 11πν ἤΠιαπὶ ῬδρῚὶ 
ἐαγϑηόδε, ΙΝ τη ἴα Οτο οὶ ἔμπης γίοϊα ; γπάς ὃς Ιαητῆλῆ 
ΤΠΠ.Π.2τνοαρ.6, ἷ 

Τἴανϑυς, Ηος. ᾿ 
Τανοχρή δὲμιγθ-. ὁ, (ουτιμτι νἱοΪΔςοιιπΊ, ἤιις ἄχ βοτίβις 

{τις » ὁ ςέμμα «ἷξ ἴων φερων 5 5.1. ΕἸ οἰγοβῖα5. ἴοις ἕμον 
κρανισμας 

Τανέχροχον, 5011 4. Ἔχ ροη λεῆον τοπις (θεῖς γτ Ηςίγς ΧΡ 
41ς ἰανίχροκα λεηα, ἡ ᾿ 

ζανρον, Ἰάοπο Ἡςοίγοἢ. οἵῆε ἀἱοῖτ ἱμούπεον , γεῖτεπι ργὸ 4 
θαι Π1115 εἰανὲν ὃς ἐανον. ᾿ 

Ταξαῤτης . οὐ. ὃ. Ἠιιαι5 Ρετ ἀείοιτα ϑογτμία Βυε5 'Ὲ 
Ρά]ε ἀςπι. ᾿δδῆν 

1αἰομαι, μ. ἰσομο; ὃς ἰήσομαι δριιᾷ Ἡπιετ. ἰωνικωώς, τιμία! πιδάθο τ, 
ΠΟ ΟΙΙΓΟ, ΡΓῸ ὁπΊθη40 ἃς (ἄγοῖο;, τ ἐς τη. ροη, Αςοα " 
γίΘ- αὐτὸν πῆς πηρώσεως»6ἴ115 σατοἴτατοπι σιγατιγιις, ἰα θεῖον ΘΗΝ (νς 
ταυὶτ ἃς ΝΣ σμτάτιις οἵξ, ὁ λατρόσων κὶ οἱ ἰατρδυϑείς. πὶ Ἀμμ ετ 
41 Αὐτὴ ρτῖπιὶ Ῥαἤπιι! αὐ Ἀϊς. νεγθὶς ἔουππατὶ χη: Ραμ, 
ταητιὶπι μα δῆτ νοσεῖ ϑίηια: Ποροποητία ἀἸσιι γι ΥτΓᾶ 
ἢ ρηϊῆςατίοποτη οδτϊπεητ,ῆςιιτ ὃς αϑδακεί μοι, ντ ἀπὸ τῷ ϑεών, 
τὸ ϑεωρω, ἐϑεάϑίιυ ἕτερον ἀϊσιιητ . ἃς ἐϑεώϑίω υφ᾽ ἑτέρρυ, δἷς μὲ 

, πεμρφϑεὶς 41} Δοςογίταϊς ὃς φαΐ ἀοςογῆτιιϑ οἵ, Ἂν 
Ἰάονες, Οταςὶ Ιᾳῃς5. ἯΣ} 
Ταπετος, οὐ ὁ, Ταροτιι5, ἐρανού κα γαίας «:ῷςγ Ηεβοάιι5 ἐπ ΤἈεοσν τὴς 

᾿απιτογίδης ρατγΟὨΥ πιςιι, ὅδε διασινρμῳ φιιτοηλ ἀγα ἀἰςίταν 

ὡ [1 

ἢ 

ΠῚ 



ΣΕΛ Ν 

(ωφὲςτεῖες δι 4. ὅς ΗΟ τι. 
σιαφα. για] οἰ ϊςο.ἱπς ΟΠ. οοπετϊοτοαλίττο σιιπὶ ἀς- 

τον Ἰαάο, βλαίηω, διαφϑείρω, ὑξοίζω, ἐτίζω, γηάς ϑορίιος. 

τι λόγοις Ἰάπειν, ν οὐ θῖς ἱπος Ποῖ ς δὲ ἱπηροτεγο, Οὐγῇ!2. 
κλάϑαστω Τ᾽ χροαὶ καλὸν ἐαΐ π7},1 4 οἹἘ. δγαφ 9 εἰρη θοῷ ὲ ἐόν, 

εἶϊδὲ τυροΐα ψεν,Ττοῖτ ΡΓῸ πλιττοςΐη δοηῖπι. Τάσπι, ὀρχό- 
5 εἤ ξιωῶν ἐείψης οἱ εἴτ πέμψης, λα πῆ ειν, απωροίσσειν, αἰκίζε- 
αν είν ἢ, ᾿ 
Αραυϊοία, , ὶ 
ὍΝ μὰς νότιις, ἰῖς αἰ ΑΙ Ταιῖ, ὀλυμπίας οὐδ πὶ ἀϊέδιιο: 

Τρ γτὶς ἤδης αὖ ὁςοδίνι (Ὁ ΠΠἘ1τ14}1, 411 δὲ σἐγέςος ἀ1- 
γε ἰοειδς Αὐ τοσεῖος ἀς ππιπάο. (αιιγης Γιατὶ πὸ γοςα- 

Οο].1,2.ν1άς ᾿π ἀϊέζίοπο οῤγέςης. 
Ἡείγο}. ὡμα(ηιιοι 411» εἶ αρ) ὃ μοῖρα. 

γάςαι τοίτο, Δωφικώτερρν αἰ εἴτι ΡῚ[ςὶ5 αι ίάαπι δεὰ τὸ ἐωκέ- 
ὑπίω αὶ (ΟΠ ἰσοῖ ἱέρακε:ι τε λύχνίθ. ὁ ωρὸς τοὶ ἱερα,. 

εγδν ποιῃ]οίάα : ρτὸ εἰαρρσύτης » (Δησιίροῖα, Ἡοίνοἢ. 
Ἧς, 

ἰιτ] Πρατιισ, ἰυν{Ἐγατιῖς, κοϑωρὸς, 9 ὑσιμίθ. Ηςίνοἢ. 
ἰπηριια Τοηιςα αὶ συγ ϑεια,τοπιιπὶ σορπατίος 

πίασι αὐ εἶμι αὐ μέτειμιγοαῃτ. 124. αν καί τ᾽ ἀγεληδὸν ἴασιν δἰστὸ 
μελανύ με δίς, 

εἷσὸ ρτὸ ἑεῖσιν,α δ ἵυ μι, ΠυΪττιιη τὶ 
δ κὸ ἡ, πα 1} 15. πιο ά!οα Ὁ 1}15. 
τη ταϑ,πιοας , ϑεραπεία, [ἀπατῖο, Γαιοΐδη ἴασιν ποιήσοὶ-- 

Θά ζατ]. 
3.14 Ὁ ΡΓΟΡ απ ἤογο 5) Ε1115 ὃς (ογογισοπλεύτον Π] Πππτὶ ἔὰ 
- ΗέΠοα,᾿η Τ οορ. ᾿ 

ἴοης Πογθα,οοπολ πη ἀ1έτα ῬΗ πο: 15 ἐπῖτη ἄς τα ἴτα 
ὉΠργο ν᾽ οππιοίδοιάος οδρίτο ν]σοπηποαίάττο. Ετ 
οἷς (γ]ιιοῖττς μα θοτιιγ 'π τεγγα τορθβοςιιπι ἰαέτε τλιι]}- 
ἐπὶ ἔστ σδπα! ἀτιτη:ςοπο Πλππὶ ν όζαης. Ἐτ Βατπι5 ἐδ οιη 
πάπτῖο δα Πιπιι!απάος σοῖτιι5. Οτιιάα εχ ἀςεῖο 1ῃ οἷ - 

Πρζα. Π.}]Π 1 τίθιις [λέξ!ς ν θογίατοπι ρα τλτ. δα] τατίς εἰ 
[ππτλοηεῖθιι5.1πέαλπτίτιπι σαρετὶ {ΠΠ1πτὰ πατγῖτ σα  Ππιπιν 
ἔγασιις εἶπα οαἴοπι οἔςῖτ. Ἐτ ᾿ἴρτο νἱσοππηορτῖππιο, 
ἱπιοίδρεϊ πιο. δίοης νπιι ἔο τπιππὶ Βασοτ, Γε4 ἴτα ἰπ- 
νερίμγα ες νιἀςαπτιιγ. 564 αιιοά ἀΐοῖς ΡΙΙηϊι5 ν - 

ἴππὶ μαθεγε. ά δαὶ ἤοτγοτη γεξογοπάιμη. οἱξ επἰπι ρ΄ δη 
ὑδὺς ἡ διαγθὴς, [δ ἀ μον ὀφυλλίθ-. Ετ ΤΠΘΟΡΗγαίτις οχ 110 
τατιιγ ΡΙΙαἰςοΙαποποπὶ ποη ἔο]οἵο ους ἃς πλατεῖς 

ὦ Ππιρ] οὶ εἴς ἀταιις νηῖςο ἴτα [ογῖρτ το ρσῖσπο; 
ογία {ΕἸ Γρ τ ΠῚ σαρίτο νἱρεπηιορτί πιο, λέγω 9) διανϑὲς ὅτι 
4179. ἐν τῷ αὔϑει ἐνχέ χτὴ μέσον, ὡσπὲρ τὸ ῥόδον, κἡ τὸ κρίνον, κἡ ἴον 
ἔγια Ὁ) αὐ μονόφυνια φύεται)διαγραφίω ἔχονται μόνον ἢ πλήο- 

τ τὸ ἡ ἰατώγης» Κὶ γδ κεχώρες-αὶ ταύτῃ ἐν τῳ αὔϑει τὸ φύλλον ἑ΄- 

ἰδὲ σιν σὰ “(οία τὸ κάτω μέρίϑ- διὰ ἐκ ἴχρων ἐποφύσεις γω- 
εὖ ἐπιοπάαπήιϊις ςοήεχ ΤῊςοργαίτι ὃς Ιερθπάιιπι χω- 

ἢ χίοίν οι 0424 νογτῖς σοποορτάσαλσι. ΕΠῚ γοτὸ 1α- 
οἰσοτγι αἸς ἡ σμίλαξ ἘΠ ΝΣ Ἐπεε 

ΜῚ 

εύρρν.Ἰα πιο δὲ ἑα πϊπιιπὶ ν πρτιςηγι πη. 41ο 4 ἢτ εχ αἰδα: 
τιθεῖσι ν᾿ἄς Ηεγπιο] η Οοτο ! ατῖο. 111 τοί ςοτὶά. ἃς 

ἴαγοεῖ. σι Ταίπιοη ιδί! ξαξξο ἃ ν10 115 ποσηῖπε νἱοϊδοίοποπι 
τΕΓρΡΓΟταταΓ. 

-. ΗΙἐγοηγίηιι5 1Π ζαρίτς νἱροππηοηυίητο ἩΐθγοπΊ1α, 
4 σαπτα  τιιγοβες, 41 ( 5. πη ππαςΠι5 κατάληγμα» ἈΠ] - 
'νοσαζ, , 
ο5 ἥτις ῬεΪοροπηοἤις,ἀϊέτα Ὁ Ἰαίο. (ἔπι ογϑῖ5. 
ῬΊ5.]ρὶς ἴῃ Ερὶρ. παίσίειιγ ἰη πιαγὶ Οαήρίο. Πίοηγ Ἂς 

τον ἰα Πρ 15. 415 Ῥτθοϊοίις.ν πάς ἰαασίζην»ἰα ρ14ξ ἱπιϊτατί» 
οτίφος [το ιΐητουἱα ρί4ϊς ςοΐοσς οἴϊς. αὐθὶ ἐασσίσος λί- 
δἴτΙς ΘΟ ποτ διιςον ἰῴς εἰιπάς πὶ ἰἰρ το αι ητο: Π πῖπιπα Π16. 

οἰνπιοτάογς. Ηςῇ γοἢ. (57.ἐ4ρ.8.8.9., 
πες, 

[χ{Ὁ νπὰ οχ ΕΠ]Δλδιις ΔΕ ου]Δρὶ)» ΑΥΠορ μαη ἵπ ΡΙατο, 
ἃ (ἀπαηάο ἤει ἡ πόνάκεια, 
Ηείνο Ἔχ ροπίτιιτ φεῦ μοι πῆγα σοπῖπΠῸ τ. 
πο: (ἀπατ,ίαπαπαϊ νίση μαῦεης. 
Ρυιά ΒορΡἢ.ἴη Τ τας ίη. ἡ ἑατρ εἰα σατατίο 5 (Ἀπατῖο Οἱςοτ. 
σατο (ο] τ πη. 11α. 

τγᾷς Ρτὸ ςΟ ροτίιις ἀἰοῖτιτ ἰάσιμίθν, 
Τα τοιπέξοτος πιςαϊοὶ αὶ νηϑιιοητὴβ ὃς ροτ τ ἕλη ῚΡ. 
5 ΠΠΟΥ ὍΟ5 σΠγδητν Γ Ἰη15 ΠΌΤΟ νάρεῇπιοποηο οαρῖτο; 

ἀἴοιις ἀπ ρας οἰτιςοἱ πα πίτιιεπϑ ψιασῃ νοσδητ Ιατγαϊρτίς 
"Ὁ ΠῚ 5 γε πέτζοτίδιι5 σιοαις πιράϊςογαπι ἃς πις ἀ]αΠἘπῖ5. νοσ 
δεῖρα! ἐπιιεηῖτ. 
πρεία ἄς, ἡ της ἀἸςατῖο Οοἰτιπλε. ἴασις, ργαπλλα 4112: ἀδητιι πλο- 
ἀϊςο, ΡΟ ΠΧ 1.4. 
ἔπρεια τις ἀἴςα πη Ἰοτο πιο θη αὶ ἀττὶς ρεγίτδν τς ὃς ἐατο ζων ἡ [τὰ 
ὅθες πιΐπες Ατείςαγντ Δαποτατ Εὐατικίη Ῥαπάς ἐξ, Ἰατρίν» οἵϊ 

᾿ Τατρία ας νἱ τπ ἀἸςἸ ΠΑ: 

δτίάτῃ οδϊειγῖχ, ν ἢ 
Τατρετον» Εν το, ΟΠ οὶ πα ἐπ οά οἱ πιο ἰοἰ πα: Ρ]αἰιτνὃς ρτς η υῖτ αιιοά 

, ἄλτιιγ πηςάϊοο. τοὶ ἐατρ εἴα ἡποτίσει, ἱπιρεη ἃς τοίτίταος » οαρίτς - 
21.Εχοά. 

ν᾿ ͵ ͵ . - Τ᾽ ατρ δύομαι, μι. δύ σομαι, τ. δ μαι» της Ἰςοτου ας ιι5 {ἀπη;οιγο, Ποροη, 
Ραἤπιιὶ ῬΙατο ἀἰχίς 2.ἀς ἈΦρΡΙ]ς. τὸ γυμνώζε ὅϑοι κὶ τὸ καίμγοντα 

ἣ ᾿απφϑυείϑει εἰα τς ϑύομαι οἢ αἸαιδιὲίας ἕγεχφι 9 ἱπηριιάςητῖα ὰο Ρασπα5) 
Ῥίῶτο ἴῃ Περι. 

Τ᾿ ἀπρόὺ σις Οἰιγατ] Ονγατῖο πηςάςηἀ!, ΡΙ ατο ἐς Ε ἐριὶν,ἰ άτε δυσίς τε ἢ 
δ ϑΝ ΘΟ. χρυματισμός. ὺ 

Τ᾿ ατρδδωχιις ἀςοτοπιοάϊςο, γλγρ!] ἱ Ϊ Ἷ πρόσω, ὙΠ ἀἸςου Γρ}] ςπτουτε πιά ϊ τα αἀμ! θοο, αβ τὸ 
πιράςο]ατηἴτοπὶ χης Ἰοίηατὶ ργοβεςοτ, ]οίξονίάος ΠΡτὸ 7.4 - 
ΤῊ ΤΟ ΡΒ απ. λητογρτιςαπι Αςςιιίατ, σαυτὸν τωρ ἢ αὐάώγκης ἰαἱ πε σεν; 
ἸΝαξδηζςη. 

Τατεακὴςἢ οοὐγαις πηράςοι δ], πο! πα Οἱςοτ, 
1 ατρικὸς, οὐδ ὁ, τς Ἰς ΠΑ 115, Ροτγίτιις τηράςη αἰ» πηςάϊςιις5. Γ[αϊο ᾿.ἀδ 

Ἀοριιθ]ῖς,͵ 
Τα τρικαῖς; τη ἀἸ ζοτίῖπὶ ἐποτο Ἀ αζαηΖ. 
Τατείνν»τλράίςα παι Ἰον ΑἸΘΧ. ΑΡἢγιΡυ οὶ, 64. 
Τ ατρικώτατος, ἜΧΟΙ πε Πτπλιις ἴῃ πιο ἰοπα, 
Ι ατερλογεῖν, 2 οττ υὐτσομνημοιται ὃ. κατέλεπεν ὧν οἷς φυσιολογιῖ » ἰατρρ)ό- 

γεϊγγγωμολογεῖ, 

Τατρϑν, ρτὸγἰαπρεῖον Ης ν οἢ. μιϑοὶς ϑέραπτείας, 
Τ᾿ ατρργίκης: ἸατγοΠἸςο5 πιοά!ρογαπι γιζέον. ἢς ἴδ ΠΟΡΠΟΠΊΪΠΑιΙΪς 

ἱ ΤἈοἤΠα]ς.Βιι4.1η Ραπά. ᾿ 
1 ατρΡογοε, ὁ πιθἸςι15)Οἰτατριις. Χ πΟρΙΝ. ὄγυχας γἡ πρίχας χἡὴ τυλοιᾷ 

ἀφαιερύσι, κ᾿ τοῖς Ἰατρρῖς «ταρέ χασι)ὃς ςἈ Γιιγοῖς ργαίσεης αἰξογοα- 
«ἀο5,δίς. Αὲ ΓΟ γ Τπι5. Προμαδέσμ. Οὔκοιω Προμηϑειῦ πῦτο γινώσκεις. 
ὅτι Οργήῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, Οἴσοτο Τ σι]. τοττὶο. Ατααὶ 
Ῥτουποῖβει το πος τοποτς οχὶΠἰιπ ον  ςάοτὶ ροίϊς οτοτίομςπι 
᾿Γδριμηά 14», ΡΟ Στ ὃζ ρτο ἀἸρῖτο πιράϊονιοιη πιράϊς απο: 
4ις νοςαηξατρὺς δπόλλων, ΑΥΙΠΠΟΡΗ. ὅς πὶ ΟΟσημη. 

Τ᾽ ατρρτέχγης οἷ, ἐ τ ἀἸ οὶ δ᾽ ἀττὶἔοχ, Αὐ τορ ιννεφ. 
Ταπαταὶ ῃςιι»Εχ Οἰαπγάτῖο ἀριτὰ Αὐἰπορ αη. ἢ ΝΝΘΡα]. οὐ ]ἀπὶ 

᾿ 4 σχαριτασατιιγ ἃ ΡαΠΟθι5.:Ἐτ ἴῃ Εσιπτ.ἰα ἥατωοὶξ τἶδ κακων; 
ἰα Πα ταὶ}. φ δ τὸ ῥῆμα σετλιασμὸν οἰτοπα τ: ἴπτοτρ. 

Ταδνοχ εἰδ [πιριογι5οΟι59 σα πτιι5. ΕΠΓΙρ1 (4. ἰαῦ μίμημα ὅδε συρε- 
γμοῦ, ΑὙΠξορ Βαπ ἰπτεγρτοίη Β Δη]5. ὃς της νοχ εἴν γείροπάςη- 
τῖ5 γα ΠἸςὶ Ρτο οὸ ἀϊοιηι Ηαι Ηο, ὅς οἵδ. 

Ταμέσκῳ, ιϊοίςο, Ξ 
Ταιυξεμὸς οὐ, ὃ, αιιΐδξιις Ἰοξιι5»οπιπιι5. παι πή. 514. αν θυμοὶ, αἱ 

κοι μύσρα,, ΕἸ οἱγ ον, ὅπου τα κτίυδη αὐλίζεταιν δὲ νοεῖς. ἐπ {ται λη.- 
ται: αὶ κρίση κὶ ὕανθ-. 

Τ᾿ ἀυοῖ, δηπφώνυμο. πρὸς ὃ διόνυσον λεγί μῶμον χαραξ ἐπελϑέσης » Ατο- 

ΡΠαΠ Ἰπτεγρυ, Αὐ ΠΟ Ρ ἢ. Κ ἀῃϊ5,ὁ χορὸς δὶ ὅνϑιὰὶ τῶ χεῖῥ ὡδὶ ξυγκρέ 
σας εἰπεν ἰαυοῖ, ᾿ : 

Ταυθ'. κε, οι 1]ς κοίτα, οἰ ςἢ, 
Ταυΐω, μι, οὐύσω γα, οὐκ ον 6} }γνυκτερόυω, ποι μῶμαι »ρετποξίο, ἀογ πο; 

4ιι!ς!ςον Ρογοϊρί ογδιώγω,1 οἴ τγαπῇρ 9] ἀ οἴτ,Ἰῃ «]1αια ταν οτ- 
{ον Οὐν 7, τοὶ σ᾽ αϑσενες ἐκτὸς ἴαμον, οἰραῦαητ, νης «ἰθεωύω, 
Ῥετποέϊο, ἃς ὅγταύω,ὀνδιαπρίζω, Δ ἀϊτηγ Αἰ Ἰηυά πο Αςοιηατ. Γὰ- 
Ιοατ. ἸΏ ἘρΙρτγδαιηιατ, ἃ χάλκεον ὕπνον ἑαύεις , ἀπ ἡ πὶ, [Ὁ ΠΊΠ πα 

ςαρὶς. ϑοριος]: ἐνυχίαν τέρψιν ἰαυεινοἱὰ εἴτ, ποέξι ἀοτγηνίγο. ἴαυον 
γύκτας ἀὐτογοις. 1 εἴπ. διὰ νυκτὸς εὔγουπτίθ- διετέλοιω πολλαΐκις οἷ. πο - 
ἔϊες ρογα ρΊ!ος οχτρο απ. τ᾽ ὠνυχίδυ τέρψιν ἰαύειν ἐρώτων) 500 ]!- 
ἐπ Αἴασο 1, αὐύειν δια τεὶ εἴν, 

Τ᾿ αφϑ της νςοτγορτογοίδοιατοτ. ἰαφέτης ὁπόνλων, ἴῃ ἘρῚρ.] Οπλϊττοης 
[ἀϑίτταϑ. 

τἀ χέω, [απο σαμογοἷ.3.Ερ᾽ρ. ἰδὲ μοίτίω ἰάχυσας. γπάς αἰτιαχέω; 
ο ροητεδάϊΐοο: ᾿ 
Ταχὴ, ἢ», οἸαπλοτ, ἔς ἡ τας τα Ἰτις φωνὴ βοή. ΗΟ ΠΟ. φέρον σ᾽ ἰα- 

χἰὼ ογοπ ἰώ τε, : 

Τ᾽ ἀάχημαοτὸςν οςἸ ἔεγατῖο ὈΙο ΠΥ Παςοσιπι. 
τάχα, τείοπο. Ν επτγιπι α(Ο]. Οὐγ Π]. δ], ὑεῖς δι αὐ ̓  ἰαίχοντες ἐ- 
πεουύκθ ΠΝ ΟΜ Πα τγδηπτιὸ ργοτα τοῖα χε φωγίω" 14 οἶον οςεπὶ 
εὐἀϊάϊτ. Ηοπιογιαδίο! τὸ {12εἰ πορφύρεον κῦμ ἴαχε ννὸὺς ἐέσης,}. 
ἠϊι.τείοπαθδατ, ἔγερεθατ. ΗςΠοά, βαρεσέων ἐαΐχεσκε στίκος ἴα χε: 
οἰαίπιετ, ἦχον ἀπετέλεσε, βθζησε, ᾿ 

ΤΒΑΝ Η,ςδάτιρντρα, κοόδὸς αὐτλήρμον, Ε εἰν Ο. τ. Τξωωα ἃ Οτετεπ- 
Πριις Ἰάοπι ἱτ ἀρρε!]ατὶ δ οἶνον ὃς ἐβάνεῖ, ἸΙάςπι αβοιτ ῬγῸ ας 
“λέ, νατιτὶτ. 

Τ΄βδη, ἡ  ραχι!τις π ἱπῖο [οἷο παιιῖβ.αΠῸ οἀιέϊο » 604: ςοΠςέα 
νἱς ρτοβιιτ. ἀἸοίτην δὲ χείμοῤῥίθι Ἃθ ἩεΠοά Εἰ... ὃς 

Τβίω, Ἠείγςεἢ.οὔξ ἀϊεῖς σορϑν» Δοτ 6 Π5. δ ἴβίωθιρτο δορί ϑηχαὶ δι 
σοίκιναι»κιξωτοί: 446 η5 οτίάτη δ᾽ ϑυμιοι,νοεξρί,[αδἐπ ρέμα; Ρτᾶ- 
τοτεα ᾿βίωθ- πλησμονής 

ΤΊ βυρ,»»6 95.106 γΕ 57 ΠΊΜΠ1115 ΗΠ Πρᾶηις. ἀπε ; 
Τῆβηρες ὃ Κελτίβυρες, ΠΡ Δ ἀριιὰ ΑΡΡΊΔΠ ὦν ἰβνρυιῇ. 
Τ᾽ βηρία.ας,η.1 0 6114. ΗΑ πΙ2. ΑΡΡ 4: 
Τ᾽ βηρικὴ πόλις, Η1ΠΡ4μϊα: οἰ αἴταϑ. ' 
Τ᾽ βυρικώς, Ἡϊήραπιςο πτοτς, Αρριᾶπ. λη Ἰθοΐ, 

βυρικωες 

ἐνεποῤτήσατο σάώγν ἴτ 

ᾳ. ΠΝ] 



240 ἴς 
τ οιρὶο Τρ τὶς Ποτθ) ἔοΠ115 ηα τπιγτ). 10 ἴς.1.1.ς,ν τ. ΒΒ οτς ΡῬιπῖο 

ΠΤ τς ϑιντάς κορσωμμντικας 

τΟτοιδες, δ. ΚΘονή ἰοὶς»α 15. Πα} [οτροητίδιις γε ετατγ. Ἐτσες οἱ ο- 
Βατιν αὖ δὲ συ ρτθῖς, ΕΤαττις απ] οτς ῬγοΒἰ οἴταισ Πιάοοῖ59 1 οῖ- 
τἴοιττιοα αὐπ5 οἷν [οτο πὶ σοπιῃ ΟΣ Γαι το Οὔ τὶ δάϊιηοῖτατο ΡΟΓ 
δαπαὶ Ῥαιτοηι ἵς ΡΓΟ] τ Π5.» ατια γοά1 οἰ θοσιιτι οὐογα ππαχί πιὸ 
(]αρτςε ἐἤοντάς ΡΊ1η.1.8.ς,27. ͵ 

Τ᾽ Οίσκον δ᾽ ἴοιιπι ἡ τίατη ν οσαησ Ἀογ δ ΠῚ αι: ἃς αλϑωΐα αἰ οἴτι τ) 
Ῥιοίο, [ροςίες τραἰτιδς (γ πιείξεσ. 

Τ᾽ ξώνχα, κε γα τατιταδγίοιιου τας τπογτιηγν οἷ σωρὸς κρεών ΗΟ γ οἢι. 
Τζυπος κα, δ)ν μι15 οχ ποιιεπι ἴγ τς 55. Ὀ] ἀτάτο]τ5 ἴπ Ν μια 9 ἃ 4110 

ξοσπιὰ ροῦϊο[ ἰβύκειεν ῥησείητον ἀϊ ἔλιπα ΤΌ γ οἱ» ρα Ξ14. 1 ύ κου 
ἔπος. [ἃ αἰιτοῖι ον μῇ τι παἰϑὲ ϑεοιὶ εἰμπλακὼν τιμὰν ποδὸς αὐϑρώστων 

εἰμείψγαι αὉ ἐοάςοπι ὃς ἀϊξλιμτι οἰ βύκινον, αιοάάαπι πιιποιιπὶ 
ταΠειπιοητῇ φαοί Γαπιδιις οἵϊο ρυιταης εἶδος κιϑτύρας πριγώνου. 

Τβυξ, εἶδος ὀρνέν κοακτικοῦ, Ἐτγτποίορ. Ἡ ον οἢ. πα ρυιζαης Τ᾽ βυ- 
κιιυΐίσαι ἔχξξιτη ζὡρ κΤὴ μετα φορὰν χόγουσι βεκίυίσαι, τὰ οἴϊ, Ὀτισςῖ - 
πὰ σὰηοῖςο,ἂῦ διαϊάνν ογτπι ἰβυκορίσω τοι ἰβυκόμίτα!, ἃς ἰξυκαί-- 

νὰ αὐ Τγῦο αὐτβοτγς ἀϊέξα ριυγατι ροτγο ἀριιᾷ Ηςγ οἰ. βεκενάσαι 
τοροτγίτιιγ ΘᾺ Ροτα πὶ ποὴ (Οἱ βοῦσαι.9 [ς ςτίαπι ἐπευφὴ αῆσαι 
νπὰ οἰλπὶ Ῥαττῖς!ρ ἰβυκιγήσόάμτες [δ πη ρῖτ αιιτεπα ἀοάιιξτᾶ οἴο 
νοςῦ ὑπὸ ἢ ἰβυ αιοά Πρπιῇσατ τὸ πολυ κ᾽ μέγα ἴτοῖτι Α[1ο5 ἐχρο- 
ἢετς βοαν, [105 τύτπ]ειν, πδηΐΠ1ος ὀνφημεῖν, αιιο ἀπε δυλοωῦ οϊ« 
νόγο δι ᾿Ππγαπά Τοπὶοῦ: ἱτξ ἰξύκη αβοττ Ῥγὸ ὀνφυμία πεσποη 
ΤΊ βιςίτοπι ρτο εοάξ ὃς ἐζων ργο ὄνρυμδαδ, 4465 τάπη θη αἰ πλϊτ ὃς 
Α]ϊὰς5 ἐχροπτίομοϑ ὨἸ ΣΉ τιση ἤξις οτλαιτι συγ μὴ; ὃς ἐξων οὔἸαιτι «εἰ 
ζων,ὨἱΠ ροτῖτι5 [οτιρῆτ ςἰζωνιρτατογοα ἁβεττ βύει ργο τύτπει,, 
βοᾷ [οτίλη ἀογιπατιμη ἱ ΤΌ γε αι]. πάτη ἴβις πιο ἴβυξ, αιιὶς εἴς 
ἀϊείτιιν κρακτικὴ,δς ς]απιοία ἃ {τα ἃς ἐξυειν, οά εἰδ τυπῆειν ἀ1-- 
ἔζαπι νυ ἀοτὶ φιρσαῖννε πὲ ταάοτα ὃς νουθογαγο 7 ντ δ γ5 τοῦτο 
{πο τπιἀϊτ ὃὲ ροτγομτῖς, 

Ιἰβύω,ν εὐ Ὀογου οἰ πΊο. 
ΠῪ ΓΡ Ο Σ,ΟοΥοθτιμ.ἴγκρθ- πιο τις Ηςίγς}} ἐγκέφαλϑυ, 
Τἴγδο,ης »νἱ, ὅλαις, 14 εἴπ, 1] Δ πλοτταγίπιιηι, ϑ εἰα, αὐ τὸ μίσγ ειν τοὶ θύη 

Σποζολῇ τῷ μυΕτγτη. δι 14. τρεβαα, ὁ. 
Τ᾽ γδίον, κε, τὴ, ϑυείδιον, 

1 γδὶς, ϑυεία, ΡῚ ΠΡ γγαἰς. ἄοςος Αττῖςος ἀϊςοῖς ϑὺ είαν της [{π|5. [Ὁτὶ 
δίτιν ἔγδις ἴῃ ΑὙ τορι. ΟΟπλτηθητοΐῃ Ὗ οἰρ᾽5, αριιά Ατῇοη.}}}, 
ἀεοϊτπηοηματτο ,ἴ)δὲ5. σοητις οἱδ τἰ {] σι]: [αἸτατιοηἱς5. Ετγιπο- 
ΙἸοσ.. ἐγδίσριαποι ς[ϊο ἀἰςὶν εἶσος ὀρχήσεως αὐ ὑ ἐλυΐγιζον πίω) ἐ σφιωδ ἐμ- 
φερωὼς τῷ σοίδύκι,ν Β1 ποῖα ἴος νογθαῖς ἰγδίσματα ἃ νοτῖρο ἰγδίζειν 
εἴϊο ἀουιυατιπι ιοά οεὶτ Πππῖρὸ5 : μῖις νοὶ ΠΠπις βοέζετε ἴῃ 
πιοα πὶ τ ἀἸσιιΐα: . ἔειι ρο 11} ἀτιπὶ ἴπ πιουσαγίο αἰ τψατα οῸ 
τιη ἀ ̓ τατια ρα δι άαπι συοαας [οτῖθο ἴγδισμα λύγισμα, 

Τ᾽ δόλο. ΓΙ είν οἶν, οὔ ὁ ὅ4) μέρει γεωργων αὐιῖ ἐκμαλώζος 
Τ᾽ γμαλέη᾽ἰτιλ 44. [πξν 4 ἱκακλέη, 
Τγμ΄. χιῖ νρηϊτοῦ ἰλϑών, 
1 γνύα: εις, , 3ς 

Τγνιὲ, υθ-. ὁ ρΡορίοσνε σαζὰ νοτγεῖτ, ντγάηις νοχ ἰορίταγ αρὶ Α- 
ταΐζοτο! πρὸς τίω ἔγνω, ΡΟ] ἴτοιπ, τάοιτί μεῖήλο Αμϊπηαΐ,τυ- 
φϑεὶς ταὶ ἰγνύας ἔπεσε, σας. ΡΟΡ ΓΙ Ρ.15 σοςτἐϊτ. ΙΓ ατάτοῖνι 5. ἴῃ 

Ἶ Θαϊδα, ἰγνυα(παιπτ ΗἩροΐγ οἰ. ψυχο, τὸ πὰ γόνατος τὸ ὄπιδτεν μέρος. 
Τα Ηοίγομ. οἴ ἐ χυνριιρ μια αἰ το αάϊ Τὔδα ον ποσῆςι πιο ἢτῖς ἴῃ 

Ῥμγυρια δὲ Οτετα, 
τ ϑαία, ἀπε Βοτβαὶ γα ιιας ὅς Τατγιι5 ΑΙοχαηάνιηα . ὈΙοίσουϊάςς 11- 

ὅτο ψματτο. ἱ 
1 δαία ῥίζα 1464 ταάϊχ ἃ Τῖοίς ἀϊοίταν ],4.ς, 45. συιας ἃ ΡΠηΐο Ποτ- 

μα 14.»4.1.27.6.1τ. 
1 ϑαία πεύκη ϊἀατα Ρἰπιι5, Προςῖο5 Ρῖ αὶ ἀτροσγῖς. 1. 3.8} Ρ]απτιςδ.το. 

ν᾽ ταπηεη {οτῖδαταγ ἰδέα, ΐ 
Τϑαῖθ',ε, ὁ [ἀπι15945 14 ἀχοιτς ΡΗγγ ρα. Ἐτ Ταρῖτον ἐδοῖίθ. ὐπὸ ἵ- 

ϑὼς πῇ ὀἶρφις τροϊκῆς. 

τφώλιμθ..«, ὁ, πυιττιὶ ἀπ15,.δΥυγρ 8. : ὃς αὐιὶς ἤρεςῖςς. Ηςγο". Η Ποά. ἐ- 
δώλιμον καῦμα ἀἰχίτοῖ οἰτ, Πιἀου  βογιιπι, ὃ ἱδρῶτα κενοῦ 14 εἴ, 
ἱδρωτοποιόν. ἴτο πὴ ἤτον δι. 6] ἀπ 5111, εἰ δι τὸ ὄνειδὲς [ροςῖο- 
ἤτπι,νε ἃς Ἡςοίν ΟΠ. [δ τὰιπς αν εἴδω [οι ἐδάλλομαι ἰιτ ἐνδοίλλοιμαι 
ἀοιϊααταπι οἢτο (οἱοπάμπι οὔ: 

Τ᾽ δοώλετα, αρ ραγεῖον ογατ, αιιοα δί εἰδαλοται δέ ἐνδώλλεπαι ῬτΙ Πα 
Ῥτοάιιέξα ἀἰοΐτιτ. 

1 δόμον, οἰ άοπι ΠΤ ΟΠ οἴ ὀνειδὲς ρος ἴοΠπ|»ἱ το πη τὸ ἡδύοσμιογ., ὃς 
τὸ Αἰ χίλλειον ῥιζίον, “ 

τ΄ δας »ἀριὶ ΗοΙγ οΒίππν οἰδιιςβρώμα » ἀΡτ ΕΠ ΠΟΥ ΠῚ εἶδα τε 
ῬΙῸ ἔσαταω, 

128, δζιντ. 
Τ᾽ δε ν γἄο.ν τά τ, ραγοχ νΓΟηιΙΠῈ. 5» 
1 δέα, ας ἡ ἰάοα.14 «ἢ 9 οΥῇρῖπα 5 τογαην [ρους ἰά ο[π οἱ τύποι τ ὁ- 
σιῶν. ἰδέας Οἱςοτ.ἀς Νηΐπον , ατιης ξογηαϑοπιπο σοπογαγηῦς ἴρο- 

εἴδη τγαης ἔοτ )ντ ἴῃ ΤΊ Ὸ ἰδέαν αὐέση Γροόιοσι Ορεῖμα]. 10 - 
οταῖ. δεῖ χρή ὥτη υἱὲ ἀμφοτέραις τειῖφ ἐ δέαις ταύτας γἱά οἱδ. ντεῖίαιιο 
Ἀῖς τοδαις ντοπάιτῃ εἰἘὰ Ρίατο (δου ο ἐς Β ἐρυδ]ῖς. ἡ ἑαυτὰ ἐ- 
δίας ἐκιβζνειν, ἤρεοἰς ἴσα αἰιγο ἤδη ἕο τπιαση γος  Ππ  ιΠοΓο. ἐν πρὶ 
λάις ἰδέαις πολέμων,ἴα γαὐὶο σοποῖο δε]! ογίμην. ἢς πάγων ἰδέα ἃ- 
Ῥυμ Αἰλβοτιο!, ἐς χαμιίο, τὰ οἴ, κεἰ οπλης ρθη), γε γοττῖῖ 

! 

ἱ ἢ 

Δ 
Βυδ. οἰ ποὶςὶ σοποτα ἔοι ἤρεςῖος ς ΡΒΙΟΩΣ ἀϊσιητις τεχγὶ 
δέω! πολ ὑπροποι»ἱὰ εἰν. ατείτιαν ἐο ποτα ἀἸιο τί, ΡΙατο ἰδίας υς ' 
Ἷ γγυοώρων οἴδαᾳ δείγματα, εχ Νίοῇςς ἀϊέλ]ς “Υτ  ογιδὶς τῇ 
ἹΜατῖν τῶν τῷ προς ἔγίμυαε. Ττοῖ δέεπιι5 5 ταῖϊο 9 Πατιγᾶ,, εἰμ 

νΟ]τιιο»ἱροέϊασθ] πη, ρτατοχτιις, τρόπος, δεαήοια, Κατ}: ᾿ 

«υρετβοἴραοΐες ἔς ες, σα] πη. ν᾽ τὔθ᾽ τοιόταν φαρρϑίκων ἰδέα, τᾷ ἑ 
ΠΗ5 πηράϊοδηςητὶ, σωφ ρρνίθ ἰδέας χύθ-, τοπηρουδητί ΕΞ 
Ῥίατο ἐς ΤιορΊΡ. εἶδος ἐσέας, ΕἸοΥπιορεπ, ταύσῃ τῇ ,σέα, Ἂ] 
40. Τνπογαιά. τίωΣ ἐδὸν μακρὸς, σοΥροῖα Ιου σεις, Οζα δό ̓ 
σὰν πειριάσας, ΟΠ ΠῚ ΟΡΕ ΠΌΠατιΙς, Ἵππον ἀϊ 4. πᾶσαν ἐδέα 
οἰπηΐα δηΐπιο γοτία σαι, πῶσαν ἰδέδω δημνοίας, δηχονότι, ᾿ά ςΠῚ 
σοιούτος. Οἰτ[π|οά!. Τ᾿ νιον 7. τέυ" ἐὐξάν πῷ σώματος εἰ μεμηῆδιις 
οἷς ςοσροσῖς ἀεσουιδ ΓΠ ατατοιις ἰῃ Ρογίςϊε. αἱ δὴ ἀδέαι ἶρ 
λων ἑπῆαὶ δοκοίῖσεν ξὴ),Γερτοπι σοποτγὰ [ἀροτῇ οἵα νἱάρῃ αν ΤῸ 
ΡΒτγαῖτις ΠΡτσ [Ἔχτο, σαρῖτο ιαττο ἐς σαι] Δητατ, 
«ἴέως πολέμων ὠμίληνα, 14 οἴ ν ἐτίατας ἔπη ἴῃ νατῖο ἕοπόγς. 
Ἰογιιπι » ΘαΖα ἐς ϑεπςξς, ΤΑΛΜΟΗΙ 

1 δέειν οἰαθοτατγο. πιάατο. 
1 δεῖν πί σε ἐβελόμίιω, αὐτὶ τὰ διαλεχθίω ῳ σοί πι. ΤΠ ογ ἀϊΔος Τα 

αἷς ἤριιγαπα οὔο Αττιςαπιαρὶν ὃ βρασίδα ἰδεῖν, ἰ, τρρὴν δεαλεχὴν 
τῷ βροχσίδᾳ, ; ἡ». 

Τ δὲν, νἹάϊτ. 

Τ᾽ δέρως, διά. ὁ κα τῳ ἰοδεῖν ἐρωῖν, 411} Ῥ τί πιο ᾿Πτι 11 ἔπ ἈΠΊΟΙ 
Ρίτοσοντ Πς Γσαπάογ Μαοδὶ : ἀταιις γε 1ΠῸ 4ι] ἀριιᾷ Ὶ 
Τ,Ατίπιιπι αἴτοντ νἰἀί,ντ ρογί] γϑζο. ἶ 

Τ᾽ δέει ἐμοὶ εἰς ὦπα, ΠΟΤῚ... εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν, 
τὔσδεσχε Ρτο εἶδε, Δα τ. ΠΟ π.11.γυσἰσκεν,υὑατεὴ ἢ ἔδεσκε γ 

υπν αἰσδοοῖς ὃ εἰς γιμῷ ἔζλεπε, 

Τ᾽ δεχθήφον ΕἸ ἀδεχθ ὶς, 4  βογτ15. πιο ς}}}15 [τἀ ροτίμς εἰ 
αἴτατν ὌΝ 

Τ δος κεν). πγᾶς,4 0 ἩοΙγ Οἢ ἀρρε ]Πατῖπς θη; Ἔχροπ, 
118 7 411 οτἴδπι αὐ ἀϊτ Τοπος ᾿τὰ νοσαγο δδυμδϑ ὄρος, ΠΟ 
πῆς Πρ ηΠππι: Πσπιῆςατε οτίαπι ψιλὸν τόπον [οσιιπ ππμάπαπι 
δι ηἘ|5 ὅς ΠΙγριθιις,αἀδττ Πσπιῆςατς 8ζ μορφέων, ἔοΥ Πηα ΠῚ ΟΥ̓ 
ἴς θά ἰδέα. :  ῊΝ 

1 δηϑεν,αὉ 144. 1δὴ ναυ πηγή σιμος ὅδιν ἀφϑονίΘ-,[Γλτῖπ Πγατι ι 
65 αι πβοδη 45. Πογοάοσ. 

Τδηκα,ν Πουνλτμαν Οἱσοτ δρμα, οί ἢ, 
Τ᾽ δύμων,ῬοΥῖτιι5, εἰδ᾿ μων γο] ἴϑιμων, Ἡ εἰν οι. 
Τ᾽ δήρᾳτος, ρα] οΠοτοκαλὸςγὠραῖθν. Ἡ οἰ οἢ, 
τ᾽ δία, ρυιπατίπη, χωρὶς ροΥ [620] πη, ΡγΟρυ ον ργδοιρυένρτο 
τηϊηουΠπονανόυ, Οφηἶτ. μμς ΟΡ ΡΟὨΐτιιγ κοιν οἱ οἴ, ρα δ] ς 
δημοσία. Τ᾿ ΠΟΥ ἀἸάος [το τοττῖο, ἐδέα χἡ δημοσίᾳ εἱμαρται 
τατῖσι ἃς Ρυ ] ὃ. ἐδύῳ ἐστὸ οἿδ θνων, ΑἸ 4 ἀδἕύᾳ ρα πῆῶν 
αὐτῇῃοτάταϊς ἀθεῃ5» ἙἘπτὶρι 4. ἐδύα τι ἀυττ δγαφέρει κα ἀσὰ 

ΕΠ ΠῚ αἰ αι! τητογεῖίε ρειγατ,αιις ἀπηοης ἢ, ΤΊογ ας 
Τητογρτ ἰδίᾳ τουτές ιγδιεὶ ἰδίον τι κέρδος σκοπεῖν γὴ συμφέρον, 

Τ᾽ δγαί ζον τοῦ, τον ΘΟ Ἰα τα αν αἰ τς ἰςογοῖα να}. [ 
Τ᾽ δια ζαάντως 5 ῬΘΟΙΝ ἸΑΥΙΤΟΓ 9 πη ρα ατίτου » ΡΘοι] άτὶ πιο άο 1 

(ον. δῖςιι, . ΐ ᾿ 
Τ᾽ δυάζω, [ξοτοτιμτι Ροτο ἀοσαίσιις Πππτπποῖα τσ σαΓοΠ ΟΕΠΟΙ 

Βιτγίς [εογοτιῖς πιφποο. Ταςίτ, ΓΟ τ5 τπιθοῖμτι ἰςογοτὸ Αἰ Πα 

Βο:Ρ Δα, Ἠογοάίαη. ] ζ,ὑσἐςυσὸρ ἀντ ἐδιά ζοντι, οι 3 πονὶ 
ϑυις πτέρυγτος 9 ἱρΠππι ἵπ ἴδοῦοτο ὃς (ἐςοῖτιι [ΟΠ Ἰτατίμπν 
ἤπιαν ἄτας ορρεοίϊογιητ. ἐδιάζετω Ἡς γος ἢ. νοσφέζεται. 

“ σφωνεῖ, ἰδιάζων νόμι..[6χ ῥτίπατα ὔλυτον φύσιν κα" ἰδεάζὲσ 
2Δη2 ἀπίο [δ ]οπὶ Πλοἱ πάταγᾶΠ1,) δὲ ἔῃ δ ἢ Ργορ τί 
Πα ΠΓΟ ΠῚ, 

Τ᾽ διαί το ταν τ ΟΡ ΎΙ Πηπιὸ, ΡΟσρμ νεῖ. 
Τ᾽ διαί τατος ρττοοριὸ ρεοι 1 τ]5. ΤΉ ΘΟΡΗτ. 
Τ᾽ διαίτερρν» ρἐδιΠ1ατίτι5.[δοτίμπι πιὰ ςἰ5. Ὀ1οίσοΥἹ ἄ. 1 ὈΓ' 

ἐΐχας ρὸς ἡ ε(οὺς δια ϑεσιν,φύσει μὴ τρὸς ταν ὗτας «δὲ δστὸ αὶ 
γομέμοις εἰκειέμδυθο, μοίλιςα 3) πρὸς ἐξὸ οἱ μοτέχγοις, ἐδγαῖτι “ 
ἡμάςγδος, ΠΡΌ] τῖτογ ρτςοϊριιςάτιο ογρα ΠΟ5.1τ0ΠῚ ἐδεαΐς 
οτοτῖι5. Πογοάίαπιις [1.ζ, τροσπ οιήστεαντι 2 β εἰ λεάϑαι. «δε 
γαῖ ἀυτῳὶ ἰδυοήτεορν δίς, Ἐτ ἀ δταΐτοατος ῬτῸ ἰδεώτατος, ρΘΟΙΙ] ἰΑΥΙ͂ΓΟΓ 
πιοάτιτα. ΤΟ ρἢγα Πα, ἐδεαίτειτον 3. τὸ ὅπη τ φιλυίρας, [101 ἀδιῶπ! 
ας ἰδιοτέρως ἀἰχὶς Το πτας. ΜΔ οἰ δυατοιτον ταδὶ πὶ 
Πιρεγίασ. ὡἢ 

Τ᾽ δια ς-ἧς 06), ὁ. 611} ἀρὶτ ν ἴσασι ρτιπαταπη. 1 ἀογτ, ὴ 
Τ᾽ δικὸς αρινὰ (αίςηςρτΟ εἰδικὸς ἔτ ρο [σρίτιγ. Εἴπᾶςογ ππῆς 

Ἰουπγηιιης ῬΤϊιαταιτι νογτῖτ Αριά ΑὐθοΡ.Ιπτογρυιρτο 
ἀροίροτο (οἱ εὐ: ὃς εἰδικὸν ὃζ κοινὸν ορροιιητατ. ; 

Τ᾽ δικώς, [ἘΟΥ Πα. κρετεικόνας, δι 114, ' 
Τ᾽ διοζωλ 'ω, Ἰηπἴτου πιθὸ σοηΠΙΙ οἴο τι5 Γδητοπτίαπι ἀΐςο. 
Τ᾽ διογγυὴς, Πιϊ σομοτῖ 591 πιο ρτυἠπᾶτιιπη ρθη μαρεῖ, Το [ 
Τ᾽ διυγνοκων,Ἰάοτι ἕετὼ φιοα αὐτογνώμων, αι] οἵξ ἔα, ΓΤ Ὁ ̓ 

Ῥογείπαχ, "1,7. τ ἢϊς. ἀ ἀκα, ἢ 

ιη0εἰε-, 

᾿ 
5} 

ὺ 

Τ᾽ διόγραφον, Ος.1.9. αἱ [οττρίοτιιης 1ἀιοσταρ μια ΨΊΓαὶ 
[ροχηο, Ιἀθπὶ {το αὐ τόγραφον, ἘΩΣΣ 

Τ᾽ διόκαντον πεκούλιογ,ςαἰτγομίς γος] αυαῇ στρατιωτικόν, ἐ δὲ ύκτητον 611} 
ἀϊοίταν χαρά ργῖποςρα Πηραανὶ ἱπγε ῥοῦς. 

Τ δι ζυορῳ9- Αἰ εἰπείης Ροο Ἰατὶ ἀιίςτοτιις » 4] ἕοσπηα Ρεςαὶ 



Δ 

ἐΥΡΤ ΑΗ ΠῚ γοίρἰτί ἐπι, διά. 
πον συ  ατὶς πο ῆρο5 ἀπι]ς] ΡΟΓΟΡ τίη. δ μὴ δημοσίᾳ τρ- 

Ὁ: πόλει τινὶ» ἰλλ οὐ ἐδῦα, 4 ὃ πόλεως, νὶὰς ὠροξενίΘ. τὰ Αἴ 
ΛΟ ΠΧ ᾿ἴδτο τογτῖο, ἐδιόξενΘ. δὲ ὅδιν, ὁ ἰδὲ α τινὶ “70 ξέγων φί- 

2 οἰδιόξενοι(ἡ παῖς ΕἸ οἴ ον. λοΐ κοί ἐδιὸν τινων ξέγοι, ἢ ποί- 
πατέρων ἀγτες ξέγοι, 
οὐ ρτορτία ἃς ρυίιατα αἰοξξ]ο : ΟΠ. Πλ11}}15 αὐτῷ συμι- 

ἰοϊτατ, Αρμγοά. 
ΠῚ ἀιοι αὐτοτϑι οἷτγὶα ίδοιις Ράτθηϑ. 

ΤᾺΝ γα αἀϊπηρο. Λοςσαίατισαρῖτο ἀοοϊπηοσιΐη- 
το ἰδοιιηίο Κορ. ἐδιοποιείμν,(Θ.. Πὶ νης ἰςαῃ5. ΠῚ ξιοϊξς. 
2 έυδν.. 

τος ἡια δα σοτον]υϊοίσοτο, 14, 
νοἰτα ταπτίι αι οἰ" ἢ 590 1τὰ πὶ ΡΥ ΠαταμῚ ΔΙ Δ 5. Γ ἀρτ, ἴῃ 

ϑηορ ζῶ 3 φιλόκυπος σφόδρα κ' ἰδιοτυρίγμων. 
ἴα ας, δ ργϊπατα σου ΠΟ Ἰτα 551 ἰατις Τιορ,. 

ΡΥ ΙδΟΡΤΙΠατιι 5. ρος 4} 155 πι15..Α ὙΠ τοῖο]. ὁ ψιλὸς εἰς τέω; 
'χί χώραννν οἷος ἴῃ ἄτατι Ππατιοηοπι ἔς Πίπατ. Ιτοπὶ ἀο- 
1} Ἰατὶ 59 (Ὁ ραγατι5. [1 σ ΠΟΥ ΟΡ γα ιριμι5.. διθ.- ἃ- 
Ἰοςο ροΠοῆπιϊ Ρ οι οσπΠηῖ5 ὅς οἴπτὶ Οςη]. ΘΠ [11 
Ὄ Ζιαγτο. ἷδγΘ.- ανωμφιλ ἰα, Ἶ᾽ αὺρετῆο ὑπολείπετω 5 ΟΔ- 

Ῥτο ργῖπιο δά ΟΙατπσοποπι. ἢ ΠΘ. δὲ τις ἐγ πᾶσι βαλεμῖν Ὁ. 
5 ὁπγηῖθιις ρταοΙραιη αι ἠάφαπι ΠῚ νςηάϊςατς οὰ- 
τατο ἴῃ ΤΒεπιἕοος δι, πόλεμιθ.. Ποπιοίῃεη. ἔ- 

ὝΨΗ ἤθη δ ἀπ  ν Ξ . 
ὑτος ργιθατος ἀλείτῖα; » ΤΊ] ον 4]. εἰς ἢ ἴδιον οἶκον ὐὕξειν, 

Ὀρτίας ἀἀον ἀπ ρ ΠΠΠσαπα145. Τά οη1. ἴδιοι ἃς οἱ ἐκ σἥθ᾽ δένόδων 
ὑμων,ἰα οἰ, 4}}} χιπὰπι ἡιΐπ το 4 ι15 παίοιιηταγ ἀγσουιθι5, 

ἤιις τεττῖο μη τότ. ᾿συτατ. σαρῖτο ἀοοϊποποηο. νὈ] 
τείσατη Ρμγαπη. ὃς ἔσιον αΠ πὶ ΠσπΙ Ποατς,ια 40“ 

πὶ ΡΓΟΡΎ ΜΠ σατο 5 αἰ τ εἴτ. ἤτοι σεοὶ ὃς ἰδηῶται, Ασα- 
οὐδε υἰ μῆσες, ΠΡ Ὶ11: πιο πὶ γα αν ἰδίοις ἔχε ἐὺ πόδας Ὁ 6" 
σοποτὶς Βα ρος, Οα7α ἰδίοις ποι εἴ ἅϑτοι τὶ αὐ χῇ ς 5 ΑΥ̓ΤΙΤοτο ἐς 
ΟΠ τὶς, σα σ Πτγατι! ΓΙ ΠΑΓΟν ἦσο μι ρα ἴσος 7 1 
ἰτά σοἠτίποτς. ὅδε ὦ ἐδύας, ςοσ Πτη 1. Ρτορτίσζατο ἤισὸς 
δηιι5. ἔϑ τ ἰδίας αὐ οι 0 Πσατα πϊαποῖ άδιη. ἐδύαν 

υλιτείαν νγ» ὑυῖνοι, [π| Το ΠΊΡΙΌ]1ς. ΟΧ ΗΠ σατο. ΑΓ. 
γιωργρεσι . ῬΓΟρτίππα (Ομ σο πῆς, ΑὙ ποτε ὐδίαν ἔ- 

Ρ ΠΡ ΣΩΝ 5 τος μα οητοῖ στα Πρτὸ ἰδσυπάο ΡοΙ τις. ἐς 
ἢ ποιὴ σομα) τἰυ) ὅτ ον φίκοὶ . ΠΛΟΊ ΠῚ Τὰ ΟἸ ΤΕΣ ΠΟ ΠῚ6ῚῚ ἢ - 
ῬΙΜτατοῆιι5 ἴπ Ῥογίοῖς. δία δέκα! 9 14 εἴς. ἐδιωτι- 

μόσται, δα) τελεταὶ, ῬΥΙΙαταΣ σοτεπποΐ85, ἐν ἰδέας οἰκίαις. 
περ !δ. ἴδοι πργαας ΡΓΟΡΓίυμ ΠΟΡΟτ ΠῚ. ΡΛ ΠΔΓΙΜ)» 
Προ, ἴδιον πᾶῦτο «ἴυ ἰλιων ἔχᾳ 7 Δα αἰἴϊὰ ργορτγέμπι 14 Πά- 

. ἴδιον πὦτο τοῖς αἰδρώποις «τὸς τὸ ἄλλα ζώα, ἤος ποχαίη. 
ἐἢ ῥσγα σιιηξτης αὶ πγαίισιι5. Αὐ Πζότο!ος Πδτὸ ρσῖσ 

Ἴς, ἴδον τῶτο ποιεῖ οἱ αὐϑρωπος κὶ αὶ κοινὸγγ ΑὟΥ (τίη, 14 εἴ, 

ὁ ΠΟΤ ἤπο ροοι Πατὶν δέ ποι ἄς πομπηίπιι πηοτς ἔλοῖτ. 
ματα, Ε]ογοοτι οθατῖι ἃ ρα Πατὶ5 Ποπηϊπιιις ἀἶσα- 
ἑχοάςοις. ΠΠ σα] Ογιπὶ ργορτῖα , ΑὐΠ τόσο]. ἴῃ Ἀ Βοτοτ.. 

πρῴτηω, ΠΟ η ἀἸΟἸτιιτ αἱ Αττις 59 [ες ταὶ ἐμαυτῇ «ὐραπω., αἷτ 
ΠΊΟΝΙ. τοὶ 'δια συμφέροντεῖ » Ῥτοργία σοπηπιοία,. Πομπ ἘΠ, 
ΤῸΝ ΠΗ ΠἸΙατοσ,θο Πα ργΙπστότισι, Ποογατιαά ΡΆΙΠΡρ, 

εἷιω., πίω) τοῖς ἄλλοις Κοινίμὺ πόλεμον τοῖς αἱ τῦω ἰδίοις νομε- 
ΤΟΙ ἔα: ρυ ματα: » Πιις ργιματὶς ΟΡ δες ας ρατγ πποηϊο; 

᾿ ἰδι ὡς διοὶ τίυΣ ΟΦ κοινών ἔα μέλειαν. ὶ δλευα ταὶ τοῖς αὐ εἶθ 

φσειχέν Ὁ νοῦ ΑὙ τότε ος τογεῖο Εὶ Βοτουῖς. αὶ τυ τοῖς εἶλ- 
) εἰρ ἑν, νοιλιζόγπων τοῖς αὐ δῇ ἰδίοις πόλεμον, ἐκ “0 ἐδίων, 

ἴπι; Τ᾿ μιιογ.ν Οἱ τπτο ΠΠ σἼτα!Γ οἱ μκαρτημοίτων, 
ΘΟ 1 ΓΙ 5. ὙΠοΟΡ γαίζιις μηζοτείθγο ρτπιο 5 σαρῖτο 

ΔἸ. 
πεγαίξις. ΡΒΙ]Ο ἀξ ππιπάο, μήνεῖ γὸ τ διάχοσμυ- 

ἧς ἐπ᾿ ἐλαἤονὉ- σίας “᾽ τούτον ἰδιος'αλεῖσα 7) πίω ἐπα ύ- 

ἤπῆιτα εἰν 41 {1τ45 τρα ΠΟΑΟΠΊΘΙΕΙ [ἢ ΠΊΙΠΟΓΟΙῚ ιιὰτη 
[πδητίαπι σοητγα γα ̓ η σοπἢαστασίοης πιπε!οά 
παϊ {πἰρεέξις οἰ μυπτατα ἐπίπὶ εξ πηι} 15 ΠΟΙ Πἰς5 

τις ρῖο σοπιροήτῖο. 
οἷο ἀἰοϊτυτ,ιοά ΠῚ [ὉΠ] αιιῖ5 σοπάιτιχ!ε. Αὐβοηαῖ5 

εοίπιο 9 Συβαριν δὲ τις εἰς κεύπωνεῖ ποτε δια πλεύσωι 

οοἰδιιός-ολὸν ἐναυλώσατο πλεῖον; ἐφ᾿ ᾧ ἐκ ἐμξήτεται ἑτερρς. 1- 
διοςόλῳ τρηήρει γάυμοχν σοῖβ,ττἸτοσο {π||5 Ππυρτῖθιις Πιρξ 

ἄτατα ἀϊπυϊσαυῖτ ΕΙατατο μας ΑἸΟ Τα 4. ἀδιοςτόλῳ πριν ρει 
εἶσιον ἐνδόξως ἐναυ μοί χυσεν . ἘΥΊΓΕΥΠῚ ἤχ]5 Πιπιρτῖθιις ἴπ- 

εἰατὸ αἀ Αττοπηιπιμτι ἀϊπηϊοαατ. 
σία, ἤ ΡΓΟΡΓΙΑ πατιγᾶ» ργοργίᾳ ἀπΠ!τοτῖου Τιοίςοτιά. ἐ- 

υ᾽ Εἰσίαι Ρτορτὶα τοιπρέγαδεμεητα. ἰδιοσυγκρίσεις σώμοίπων, 
Παγας σοΟΓΡΟ τι αἰεξξιι5.ργορτία σοτρότιπι τεπηροτα- 
Ὀϊοίς.1.5. Οε! ρτορτίετατος γοςαῖ. 

ατος 6. ὁ ΒΓΟΡ ΓΔ 41) μα δος ΒΥ ροίαΠη, Οὐ τη]. ΡοΓ [ς τοῦ 
πο Παπιαίς ἐς Ὀςο. Ἵ 
τῶς Κα ὑπόςασιν [6 Ἰδω, - 

. - 5 ιν ὁ ᾿ ,͵ “.-ς , 

ἥρηητος Ἴ ρΓΟργιοτας, ἃ πο άϊ οἷς ἀϊσαητῃτ ἀδεύτητες αῤῥητοιγσᾶτι 

ἵ. 

ΜὯΝΨ 

ἢ ἀγα .7γ41 
Ι- αὐ αϊτα δι. ἰατοηῖος » ντ γα τ Αἰςχαπα. Αρμγοά ίη Ρτω- 
Βα, ΠΙδγορυῖπο Ῥτοδ οπνας, φιιπη αιιρρίδηι [Ο]α ἐχροιῖοη- 
τία ςοβηοίς τιγγηος ν]] γατῖο αἱ μουμιΐπο τοδὶ ροτοῆνε ὸ - 
ΤΠ Ὅςο ποτα, ἀϊοίτιι ὃς ᾿δύαμα, ἃς τὸ ἴδιον, [δἰ 4 οπ. ἰϑιότες δ᾽ σω- 
μίθ’ των» ΟΥ̓ ΡΟΙῚΠῚ 11. {1τ457 8.00]. ΟΡ ΤΕ, ἰδιότητες εἰΐτ᾽ οἰῶ ὑπο- 
τ΄ἀσεις γεὶ τε πορησωπα, δ 42. Ἔ 

Τ᾽ διοτρῥασως ΡΘ ΟΝ Ἰτῖτοῦ ἃς ΡΥ Πα ΠΝ αΖ. 
1 διότρρφα, τοὶγητ!αΣ [αἱ ϑεπογίβ εἶθ νει πε γο 4 7α, 
Τ᾽ δοῦναι ἴιν πποιματι ἃς ρα πτατιμίτι ν Πμν ΣΟ ο τον ΡΙατο ἄς 1 ερὶῦ. 
ΤΑΙ γοηάίςο. ἰδ)οποιοίΐμαι. 

Τ᾽ διό χέρρν, ρεἰυατα πγαηὶ [Οτ τίν ὃς ΟΝ ΓΟ γα μβτιπι, 
Τ᾽ διοχείρως γροίφω, ΓΟ ρτὶα πιάηιι Βιι4.1π Ἔρ Ποῖ, 
Τ᾽ διόω, κα, ὥσω τ, ὠχά, 6 ΠῚ αιιοι ἰδιούμαι. 
Τ᾽ δίω, Πι 45] αοτοιν πες ἱϑρως, ἔρίτῖτιι πιιγατο, ΑὙἸ ΠΟρΡ ἢ Δ}, μοὶ 

συξαρως χώρει τορὶν αὐ ἰδίῃ ἱὰ οἵδ, ἱδρωσῃξ. Πα ΠῚ ἰδ ειν, τὸ ἱδεοιωῦ, κο- 
ππῶν, ̓ δλει, ΕἸ ον οι. ἐδ ροῖ, ἀγωνιὦ δέδοικεν, 

Ῥδισις, [ οτ, Ασ ζοτιποα (ὉπΊο] ἴῃ ΡγοθΙ. 

1 δίωμα ατος. τὸ, 1 Ο Πα. ΡΓΟρτί εἴας Ππριιαν ἰδιότης ρτορτίοτας οἹά 
οἤ,ςαιίᾳ οςειἧτα. ἃς ἰδίωμα, ΡγΟρυῖα πάτα οὐ πατις. Ροπετγὶς 

ΔὨΤΠ1α [Π|π|2Ὁ]οσοτιάος ΠΡ τὸ ργίπιο, ὃ χώρας ἰδίωμα. πατιτα 
Ἰοςι ὃζ ΟΡροττιηῖζαβ. ἀρ 5114. τὸ 9. ὅγχαρας ἰδίωμα σιωργ 
ἄντε " στα δὲν δδ(Θ- γὸ κῶς 

Τ᾽ δίως [ςΟΥπι, ΡΥ πα τί πη, ρταοϊριὲ, ρος! ατίτου. Ατλίοτε! ἰδίας 
χαλεῖται ξορέας, Δ Δ] ΠΟ πη ἷ5 Ῥγαγορατίια νοσατιτ ἰδίως ονο- 
μόζετα ιοο ῬεοιΠ ]ατ], ΡΟ ]ΠἸαγθατ 1η ἐπ ἀπ» Ρτορτιξ ἰδίως 
ες τεὶ ἄλλας ρταν 1115 βος ἢ Πατὶ τποήο. 

1 “γωσες, ἀἰ ΟἸ τι » Πα11ῚῚ 414 ἢτ ρεϊπιατιιπν σαϊα τις ΓΙας, ορροηῖ- 
ΤῸΓ τῇ κοινωνίᾳ, 

Τ᾿ διώτατος, ΠΙᾺ ΧΙ πὸ ρΓΟΡΓΙΙ5 ὃς ροςυ Πατς, Τ Ἡεορηγαῖς, μι1.1}Ὁ 
1.0 }.12. 

Τ᾽ διωτεία»ἡνἶτα ῬΥΪΙατα οι αὐχὶ ΟΡΡοπίτητν  οη. 
τδιωτεύω,ν ἰϊαῖτι ΡΤ Πα τα ἀβονοαιεο ῬΕΡΙΠςο,ΠΟοτατίη Οὐδ 

ΝΥΝΊ οο]. ὃς ΡΙατο ἴπ Αρο]. σι δ᾽ άθων ὁρροηῖτιιγ δημοσιόύειν, ἐ- 

διωτευΐω τ (βίον. ΑἸ 1η ΡΟΠ ἔτ,ἴτο πὶ σιμά 15 ἴὰπὶ ὃς ἱπηροτίτι5. ἐ- 
διωτεύω τούτου πὸ πράγματος. 

Γδιωώτης ν. δ. ΡΥ ΤΙατι 596 111 πο ἔπη σίταγ αἰΐαιιο οἔοῖο, ρΗ ΒΓ Ίςο; 
4τπι ΡΟ ἽΓΕ15 εἰμί δ᾽ ἧς κὶ οἱ δι δεικτος. ἢ ας Ἰᾶ πιις ἀς Ταιέξζι. ὁ μήν, δὴ πο-- 
λιὰ διιλθ..οιξ ἱδιώτας οἱ συφυὶ καλούῦσι, τόπον τιν αἱ χὐτπὸ τῇ γῇ βαϑεὼ, 

ἀἰδίω ὑπειλήφασι, ἰδιώτος πίω) φωνίω) Γ τιοΐδη. ἰδιώτῃ, εἴτ, ρίας 
τουρτηιάτλπι ἀςσοητὶ νίταιπι. ΓΟ] ΟΠ] ἢ, ΟΡ ρΟηἱς πολετευσιάνον, 
Αἰ τᾶς εἰ ορροηΐζ δὲεν ἐν, )διουῦταί εἰ σι χ7) «δὺ τὐδες 5 Χερορῃ. ᾿ἶδτὸ 
Ρίλπιο Ρα (. ἰδιώται ϑεοὶ, 14 εἰ{. Ἰδὲς ρα τπατὶ δὲ ργορτί)» Ασῆζο- 
ῬΠδη. ἰδιώτης οτίαιτι αὐτὶ τῇ ἴδι(Θ. κὶ πολίτης» ΠΟΊΓΟΓ οἰ 1550] ΟΡ - 
ῬΟΠΙΤΙΙΓ ΟΧτΟγΠΙ5 καἰ ξένίΘ- Γάο πα ἴῃ Κ φἠϊο δὺυσεζή τε δι γομῆν τρή- 
πον αὗαί τε ξένοις, κὶ «δὺ ἰδιὦ τας ἸΝ οταη άτπιπι Ἰπ 4 ἸπῖογρΓ. ὅτι κ᾽ 
ἰδιώτης λέγεται, ὁ τυρὸς γγύζθ- 1δι(Θ- κα ὁ ἀμαϑεὴς, 14 εἴ, Ἰπηρουῖτις δὲ 
οτίαπη ἰάιοτα ΟἸςογοη οἱ ΟΡΡΟΠΙταΓ ἰῃ ροη]ο [57 ἃς ἴητο Ἰὰς 
δεη5:Οα]οπ πη ρίιεγο ἐρΊΠορεῖςο, τεχνοωῖν μά) λογικών ὄφεις ἡ μονες - 
διώται ἢ ὁ Ἰατρικῆφογας ἀἸςῖη τιιάος ὃς Ἰσπατί. 

Τ᾿ διωτία, ΓΕ ΓΕ οἰ τας» Ἰτ1. ΕἸ ς οἰ, ἐλίω ταις, ἀγροικίας. μα ϑίας. 
Τ᾽ διωπικὸς οὐδ, δ ΡΥ λα τι σον Πα] σατ 5. ἐδιωτιχαὶ δίχαι » σάπια: ἴῃ 4 θιις 

ἀς Ροοιιηΐα τα τὺ αἐεῖο ὃς πνι!ἔτα ἥτοττοπι ἐδιωτικὸς ἡ ἡπίς!- 
τιι5»εἶτε χνίθ.. τι !15.οἿ }διωτι μον ρα 14τὶ Β ομιῖη 5. ἰδιωώπικοὶ Ἀγ)». 
ιιδιι5 ορρομιητιτ ἀρι Ἡογπτορεη. δημόσιοιτἰ δ᾽ ὠτικιὶ ἐξίεισις, 
ΠΟΠΙΙΝΠ απ σι!ηγ ν 1 ρατιθ 115», ΕΡ᾿ξζοτιις, ἰδιωτιχοὶ ὀνόματα 5.10 - 
οσταῖοϑ. 

Τ᾽ διώπιςγισδὸς ἡ ΡΥ Πτα. 
Τ᾽ διωτισιμὸς οὐ. ἡ. ΠΠῚΡ ἰδ ἴτας γν ] σατὶς Π άτιις ἡ τσ ἔδεω ταῦ τείξις, ΕΤοῖ 

τπος. Εριέϊοτιιδ, ἐντετοίϑιώ σοι κ᾽ φρεσυχλὶ (αὐ ποτε αζία υὑπυῤῥυὴς εἰς 

ἐ7τωτισμμόν, 
τῆφμοι, ἴοῖο, ποι. 1 δυϑυ ρτο ἔσυβν, Γλογῖ οὐ, οἴσει μᾶνοἵοΙπλι15.111α6,εἰς 

ἐδέ τι σσὼ ᾿διυᾶν ξιωυϑία κείυθυνα πολλὰ εἰ ἢ ἰκρης οἴ ῖθα, 

Τὶ δι μίμνε. (οἰτοι ΡΟ οἱ δένα;. 4.) μέλλεις ὃ σὺ 1δ μῆμαι. 

τφμίω, είν οι Αἤξουτ Ργο φρόνησιν, τὶ ᾿πῇ 
Τ᾽ διμοσιωδὴ, κς ,ἡοἰςϊοητία, ΗΠ ἢ ἡ. ποῖσε μετειπρέπ ει ἐδιμιοσιμΐῃσινγ] ἐμιπ φ- 

εἰαης δστὸ τῷ δι μῆνα!» αιοὐ οἵ ὅπές αὥτι. ἡμὴ ἌΡΑΣ 
τιμῶν, ον. ὁ κα ἡ ρογίειις, ἐμαειρός, Οοπῖτ.ῖα Ἐριρ. δ κωνα ἃ πάσης 

κρατερῆς ὅππϊ δέμονα θυΐρης. Ἶ ἡ ΠΑ ΕΕΝΝΝ 

Τἰϑυόω, μι σώ, ασαὐφοτοι οι. ΤΟΥ ιςο Ησέξο. Πα 4 93 ἰδγαϑυ,ϊά 

εἰισιωεκομφθ». ΠΟ ΤΠ ατιιΣ ει ἐς τὸ ἐνίον δυνηϑύμι ἀν Ἐπ ματῃ. 

ἰδιἀἐπι άοπι ποτασ ἀρ ἔζω,ντ ἀ πέλω, πιλνώ:ς 4 ἔζω, ἔδω  ἐ- 
δυώ;ςοηΠάογο; ΟΠ ἀΡοτ, σεωιζαίω, συσέλλομαι ρα ΕΠΙΡΡΟΟτας. 
ἰδνοῦται. ΑἸ ἐπτι5 ἐχροηϊτλοξοῦται, σειμμεζ νει. (πη ἄϊοιῖ Ποηλετ. 

ἄς ΤΒετβτε ἴῃ ΠΙΔά πλῆξεν ὁ δ᾽ Ἰδηνώϑυ. ΕταΠ161 ἰσινώϑη 3 πεσὼν 
χάεο ἀϊςὶ νοἸτππτοφιδά ΠΊΔΡΠΙΙΝ ἀοΐοι πὸ τοςαγιοῖ ἀτομις οὔὅ- 

ἀαρί!οετ. ΨΊΓρΙ] πη ΑἸ ποῖά. ἀιρ!οάταμις νίτιιτι τγαηϑῆχα ἀο- 

Ἰοτο, ἃ Ηε  οΒ ἰδνώϑν» οΧΡ ἐτανυοϑοη, ἐκοίμφ δ, 
τ᾽ δοιδοπεῖ τις ἀυδοιδοαστῷ ΗΟ οἶν οχ ρυταράοει, 
τϑυμαλιάδᾳι, ΕἸ εν οἢ.οἱ ταὶ ὁ ψεις κοσμέμανοι. ΩΝ 
Τ᾽ δὺν Ρῖο ἄ ϑονονλἀς Οα.ξ. οἱξαπίνης δὶ οδηυσλα ἴδον χύωες: ΜΡ 

τ΄ δενταον Ἰἀςητατοῖς ᾿ς ρῖτατ ἴῃ ὙΠοίςο ΡΤ ατάτοὶι, ὅπου νεώ ἔσονται. 

γδὶ παῖπο νἱ Πιητασείτο ἀρὰ Ηςίγ εἰν, ἔδον ταὶ φώμδυτα!. 060 Ὁ 
τος, αἰτις»ΠισΠοτ, δρῶς; 1 ΑΓ ἀὲ ἤτὰι φυδι» ξίο ἃ, ἴδ έν ὧν νος 



742 ἐν 
τάτῳ, ῃ ται πιὰ χίσουῦν κόσσω χαλεασῷ δυιλάας τὸ ϑέρρος ἐχροηῖτ. 
Ἐπίξαι. θερινὸν κα πάσημφΗοίγοΣ ἔσειΘ- ἐχΡο.πνίγρις, αἴτιις ἃ- 
ἄδο νομεπιοηξίδοντ ταπτια θη {οοος, δὸς ΗοΙγς οὐκ δὸς, 
σωϊμα)ν τα σΟΤΡΙΙ5. 

Τ᾽ δου οςοο, Ασ ΠΟ Ρ ΒΔ}. φροτίω χ εἴρῳ δὸς τίω) δεξίαν, φει, Ἰδοὺ τί ὅρι,ος- 
ςου αι οἰ ποπιυ 41 ΟΠ} ἐδοὺ σιιπὶ Πιάίσατηιο. (σαΖα ἰἰθτὸ 4. 
Οὐπν σοι ΑὙἸ ΟΡ Δ. ὃς ἐδοδον τάς, θέασαι ἀδοδ ταιτοη Ρτο ἰδὲ 
Ατεϊοὸ ποι ἀϊς!»ἰςγιθῖς Γςΐαη. 

Τ᾿ δυϑοὶ οἱ, σοπιι5 τ Ία;. ᾿ 
τ᾽ δδεία ας, ἡ, μον Εἰα ἐμ πειρέα» τέχνη. ΑΡΟΪ.2.Ατρ. ἐδρείῃ πυκνοῖο κυβεβνη 

σπῆρθ' οὐ χύσκει. Ἶ : 
τ ϑρις θυ, τὸ αὶ οἰ δη5, ἔμπειρος. Οομἶτ. Α ΡΟ] οηῖις Το πήο 9 δρες 

αὔθ. Ματτὶς ρου τιι5υδζ ΓΕῚ τα} ταὶς σας η5. ΗΘ πού Ρτο ἔοτ- 
πο ὅτε τ᾿ ἴδρις σωρὸν ἃ μᾷ ταιοἱ ὁ μύρμηξ, 

Τ᾽ δεώω Πιις ἱδιρέω, μι ὡσωχπιωκακιάο, οι ονοχιίο,, Πιάοτς σοπι- 
τπηδάςο. Νομτιι Αἰ δ(ο]. ΑἸεχαηά. Αρμγοάιζη Ῥγοθ]επηατ. δηλοῖ 
πῶτο, τὸ σειιυεχως ἱσγρουῦ μαχ ἀλαςοίνος ςοπίϊατ ἀτρτπιοητο [π60- 
τὶς αἰπδαὶ αἰατιιπν ἐπὶ ἐδ ̓  ἀςη1. ἔνιοι αμδού μῆνοι ἱδρωῖσι ταὶ μα- 
χάλας, ΟΊ πα1}1 ριάοτςο ἁβῸ ξἘ1 αἰ τς ̓ πΠπιάαπε. νὉ] χτ Ρταροῦ- 
το Πιδαιιάϊτιτ. ἱδρω ταὶ μαα ἄλας, Πιάο ἀπ αἰϊ5.Πς ΑἸοχ. Αρατς ἐς 
δδουιῦ ἐν τούτοις εἷ5 ἐς ἸάΔη5. 

Τ᾽ δδυμα, τος, τὸ, [τατιια ξιπἀαπτοπειιπι, ἘΔ 1 πὶ ητι ΠῚ 5 ΠΕ οἰτη θη. 
ἵδρυμα πόλεως, τὸ Οἰ 115. ΕΠΓῚΡ δρυύματα ϑεών, ἔα πὰ 5 ῬΊατο ἐς 
Τερ. Ηείν ον. καϑίσματα, 

τῆδρυμα!»οοἸἸοςοτοίξάοο, ΊΙΑτο 1π Ἔρ [το]. πόῤῥω γδ γ᾽ δογῆς ἔδρυτωι τὸ 
χύτης τὸ ϑεῖον, Γ) εις ἰρίς ἰοηρὲ ἃ νοίπρτατο ὅς ἀοίους Πειις οἴ. 
ζδρυτω νεὼς, ἤτιιπη Εἰς το παρ πιτι. ἱδδ ὑσοι σοι ἃ πυϑευγόραν » Ῥγτ]α- 
βογα [τατιιατη ογοχηΐε.. ῬΙΙτατοπιις ἴῃ ΙΝ Πα. τῷ κόσμε μέσον οἱ 
«συϑαρρί κοὶ τὸ «τὶ δρ υύσοιόγει νομέζαστ, παι ἀτιπι πιο άτιπι Γγτμα 

οὐῇοὶ ρυσαητ ᾿ρηΐ5 Γ᾿ ἀς πὶ οἷο, ἱδρ ὑσοιῶϑειι πλησίον ἑαυπῶ, Γςἀ Ἐπὶ 
ΠΣ δὰ ἀεχτεγαιη ἤπαπι ν οἱ πη Πγαπι,ἰάςπι ἐς Ροπιροῖο ὅς ΤῪ 
δίλης, ἱδούυβυΘ:, Πτιι5. οἤτιις δου νῆνοι φύλακες 5 (χητο5 οιτο - 
ἀςς. ΑὙἸ ΠῚ. ἱδρυύ μβνοι φυν ακές εἰσιραῖτ [πτογρτ. Τ πον αἰ 4. οἱ ἀεὴὶ 
αϑοακα ϑεζόυΐυοι κὐ πολιορκέντες οἱ δριω ϑέγτες, 11 [ςἄςς ΡΟ πογιιηῖ, 
Πτὶ. 

τ ϑδϑομαι. ΓΕ ἄτη ροπο, ἴαςῖο (τι ἀαπηοητα. ἱύδυσύνξθα οττροίηι5. - 
τἰ ον μα. ἑδρυμίμΘ- το ἐπὶ πο χ. ἱδδυσοίυδυ (δ- οἰκήσεις εἰς τόποις, 
ὅς. Ρίατ. ἄς Το ρ δ. 41 ἤσαης ἀοπιος ἴῃ ἰοςῖδ5. ἑόρυ ϑὲν κακὸγοοοας 
{τῶ 1π65,1 υςγά. 

Τ᾽ ὅδυσις, (δ). υἰς ΟΠ] τι» ΠΟ π  τητίο, 4. ιη ἄατο το] ατ ἤζατιις, 
ΡΙατο ἐς ἐερῚΡ δέσει, Τοιογρτ. Λεθοραρ, ἐγορί ποτὶ γοττῖτ, ἢ. 
Ἰοσιμτι φἀϊτιι πὶ ὃς σο]οςατιοηῖς [πάθοι δῖς σηση Ατοοραάριγος 
δας ογάϊπος ΑΠροϊουι πη, πα [τά ες ἵπ [ςΠ0]15. 

Τ᾽ δου τοὶ γαίης, χα δὲ {{ι .}1τὰ οχ τευγανη Ἐρῖστ. ν 
1 δρυτέον, πιὰ ας τητι.ϑΟ ρος Ϊ.ἐχ ἱδρυτέον χύπρως ἱδρυτέον, ΑΥΙο- 

Ρ ιαηας. “ 
αφουι, 8. Ἃ 

τ᾽ δδευΐω, νο] 
τ᾽ δύω, ΟΠ ττιιο, πη ο,ἤξατο ξιςϊο, αι [εἀογος πάποτο ἃς απ οἴσο- 

το το, οἰ πγαπιςτοτογοιῖ πο, ρτἠπη θυ ΟἈῖδςοιντΠ]. όνες '- 
εἶδυε χα ς, ὃς 1]. γυτοὶ δ᾽ ἐδδιω δησὸν ἅπαντες, [τ τορτο π.1τ Πι πιο. 
εδάο,εχ ττιο. Ἡεγοάο. ἐλδυϑερίας εἰκόνω ἱω ὕστετο. ΠΠ]λοΥτατς 1π]α- 
οἷηξ ςο]]οςαῖίτ. Αὐτοῦ, ἀς ππιη40: πόλεις τὸ σοφὸν ζωῖον αὔἴϑρωπος 
ἐδρύσωτο,ν δες ἐχοϊταιῖτ ἄοιτι 1 άσπι κ᾽ ἐν ἐρανώ δασαμις ἱδου- 
μᾶνη, ϑις. ροτεῖζας 114 1 ςα]ο (οάεπν ἤπια μα οη5,δζς,Τάςηι 1- 
Ῥιάοπι,αὐτὸν δ) ὁ αἰω τώτω χιόρας ἱδρύ ὅγο;. δες. τρήππι Πειπὶ ν- 
ἀεϊῖσει [ἀσπιο ἴῃ ἰοςο εἰς σο]]οσατιιπη, Γἄο πὶ 1δ εἰ ςη1,ἐν ἀκε- 
νάτῳ ἱδρύ μὴνΘ-. ὅζς. ̓ ν Ιοςο {4 0}}} τη πηοτόσιις σο]]οςατιις, ἃ- 
τ πορἢαπ ἴῃ Ῥ]Έ ΕΟ. ποσὶ τίμ ϑυΐραν σφοφαίον ἰδ ὑσοιοϑνε μενεῖν [πὰ- 
ται το δύ οι, ἰδδυσωώμϑ᾽ οὐδ ἃ πλούτον ξ πὴρ πρότερον ἰωῦ ἱδρύ μα Θ., 
Ἰδδυσε τίω) «-οατια),σαῖττα Ἰοσατιῖς ΡΤ ετ πη ( απ]. 

1 δρωα, πὶ ποτ. χ ἤιάοτς,ΡΟΙ. ξανθή κατα ϑεθμν εἰς ςτ ἐχ ροποῖς 
ΡιυΠλιμ τισι αι 4απη Πιπιηιο Πα γομτίιη σογΡοτί σας ἰμ]ταν 
ν]σοτα πὶ ουτοπὶ ὀχ αΠρογδητ:ἤπητ νοτὸ ἃ ΒΠ]Ποής ἀοτι δύ; Πι- 
ἀοτῖθιις Τίορυς ΘΑ] μμπῚ πὶ ΑΡδΒοτλίην ἰροππιορτῖπιο : ἰἰθτὸ 
τοιτῖο ΗἸΡ ροογατίσον δ] ἴδρωα [οΥγ Ὀἱτιιγ. 

Τ᾽ σγρως, τος» ὁ. Πάοτο  ης ἰσ)ρως ΡΟ ἀροσορομυΡ το ἱδρώτα. Το πΊο- 
τιις οἱδιρω ἀπεψυίχοντο, Πιάοτοπι αἰ τογσοῦαης. Τητογάϊιπι ὃς ρτῸ 
δρώπι ἀφ ιςίτιτ αὐτοπι δ ἰδίω,πγπτατο ἐριγίταντ τγαάϊτ Οἢγν 
[οἱοτας. τγορὶ οὲ ἀϊεῖτιιν 9 γῆς ἱσιρωῶτες . 14 εἴς, ἔοητο5» ὅς δρυὸς ἱ- 
δρὼς, ν ίσιπι ἀρ Εὐήται},ἤς ἀρινά Ατἰιςη. "στο ἀεοῖπιο οἱδρως 
βρφμιάόὸος «τ γὴ τον ἸΠ1ΠῚ. 

Τί δρωσις, (ι ἀοτὶς οἱοςατίο. πιίατῖο. ἔδισις, 
τἱδρωτικὸς, 0, δ, (Ἰἀοτὶ ράτθη5» Πιφατοτῖις » Οα7α » Πιίονοπὶ πιο- 

τιοης 5 ἰτοπὶ Ππάατοῦ Ῥ]Ίη. ντ δὲ Πιάδατγίσοιη τορᾶπὶ ἀἰχῖς Μαυ- 
ον : 

τ δρωτοπο ως ὠς πιά οΥ πη οἱ τοῖο ἃς ρα ῆτι. πιο. 
Τ' σρωτοποιΐα, ΠπἀοΥς οοοατὶ ἔδεσις, Πιἠατίο δα πος. 
τ'δρώω, πιο, ροοτιοὶ, Οζα 1.3. Οταηληι. ; 
1 δα, ας ἡ, [εἰς 5» ὄψισημων,ίοιι σηατα οἱ ἰδ {γσι πρρατπίδεοσι ρα 

Ἡοπλοτισηατα πιοηζο, ΥΒ] Ἐπήζατ]. ἀπηότας ΟΠ. πόσο Ρατ- 
τἰοτρίαΐο. ατ εἰδιζα ΟΤο ραγτιοῖρίϊππ : [ξ ἃ ἃς ἰδύοις ᾿π46 νόζογο5 
ἈΡΡΟΙαΠς ον μαῤτυρας αἰαῇ ἴδιμογας. ἀρια Ἡ ον οἷν ἐδύοις, μιαῤ-- 

1 ϑύχκδυμα,εἰάςπι Ηοίν ς. οἴ μοίθηα ΑἸ [ΟῚ ΡῚ πα, 

Ἀν ἢ 
τ 

αυρὰς σωρίςτορας, ὃς ἰδιυω, μαῤτυρες, ἢ οἱ ταὶ φονικαὶ δίχας ' 

ὃ σιωίς ορας, δὲ χά ἐπὶ ἰδυΐῃσιν ἜΧΡ. δῆ ςτημονιχαῖς,. 

1 διυυαγὰς γὴνν ατα5. 
Τ σις ΡΙο εἰδώς, 

1 σηωγον» οἱ ἀ ει} ὅμοιον, 
ΤΈ, ναΐς, ἃ ᾿ 
Τἰεζοις,ν το 5 τα: ὃζ ἱερφυσοιλιήμο νης 1' ἐΟαστιῖοι, σᾶ ρ. τ Ῥάτα 

Μοῖτις ε{παο  τατιιπη5ς.25.Ἐχοή!. Ἰ 
Τ αφεαϊττεῖσατ, Πα (. οἱ, ἔρον ἵει ἐκύεργος ἀποόλλων, Ἰά εἴ ἐφίει, Ὁ ἐς 

ἐς ἴωμι, ἽΝ 

Υἱείας, ΕἸ εἰν εἰν. αὔξοτγτ ρ τὸ κυρίας οἰκογϑωεῖς, 
Τ εἰς εῆωράσα γχωοσανοἸτήστια Τλοτῖσα Ἰοαποη 55 ΤΊ ον ἃ, ἑεντι 

σὼν αἀπικίω),, Ατεϊοὺ Το αι οα Πητοσ) ]υτ.π δοΐ θη. 
Τ' σι Ρτο ἱξσι; παλττιητ. Ἐοητογιις Πα Δ ος5 γν ὅσαι λειρίδε 

ῬΓῸ ἀφιᾶσι. τ 
τ λΘ- Ἰητο ΠἸποτιμπι ταγβατῖο. ὁ τἴο᾽ ἐντέρων ταρχγμὸς ΕΟ οἱ 

Ῥοτίιις οἱλεὸς ἔξῃ ἱλεύς, ει 
ΤΈμαςουρίον σοἴτο, ἔε πη, ἐογόταιιε. " φίεμ αι, τυρϑυμμοιν 

μαι, δϑιϑυμικώς ἔχω. π144.0.(αλέειν δὲ εἰ ἵετο ϑυμόε. Οανί, 
κτεῖναι, Περατο σρί οητος. ἃς Θαπήτ τ. δ᾽ά πη, ἐέ μῆν(Θ- νό 
Ῥίάτις5 γοάττιι5.1ἀςπὶ 1144. (, μάλιστα 3 ἵετο ϑυμῶ τίσαῶ 
᾿ϊχιιαπάο Ρ τῖπνα Βγοι!, ΠΟ, πᾶσαι γδ ἵεντο ὦμα μέ 
Ὑταάιϊιητ Ογάτη πηάτὶ οἱ ἀμτ1πη ποράορμα! Πρ Π σοι, ψιλω 
11ὰ5 ϑασιωντέον, τ ἀπὸ τῷ ἔην: ἀχρήσε, Ταισίδῃ, αλλ’ δδὴ οἰκί 
δρομαῖθι, 5 γῃο, ἐαὶ αὐασφήλώ. ζηὶ τίαὶ Αἰλεξαίδρειδυ ἄυϑιθ, 
1ιαλά4.το ἐγχείη δ], αἴ ρ᾽ υὑαὴρ νώτου ἐνὶ γαίῃ ἔφη ἱευῆίης 1ὰ εἰ, 
ἱποίτατα ὃς ἱπηρ ότι ἀοἸατα, ἴεμαι αἴω » αἴσοπάο, Χοπορὶ 
ανοἴς Πλπάτοπη 9 Βιμ ας. 1 ἘΡΙἘΟ]15 ροΙτογιοσὶθ. ἤεντο 
ουτγῇπι τοτοηφογιητοζεντο σσαντι τώχῃ τυρὸς πίω) πολιν. ΟἾται 
ςοἰογίτατο σαγῆι ντοιτι νοτίις ες αητατ, ΡΙ τα δαὶ 
ΠΟ λέμβοι οἴκᾳ δὲ, ἃ ΟΠλιπὶ Γειιουτοητο 5. ΗΠ Οὕηοτγ,ἐευῆρο : 
εὐς,14 ς[Ἐ, φερφυΐροις, ἃ. σοητεηἀεητοϑοΒιιάαι 1π ορὶ 
τίθιι5. ἢ 

Τε ναι ἶτο 9) ἐδ χείροις ἰΐνως» σοπτγα ἀοτουίογος τ οπάογο, 
ὕτο ρτάπιο ἀς Β Ἔριι|}ς, δεῖρο ἰέναι. τις νοηΙγο δ᾽ ή6ι 
λόγοις ΠΟ] ΠΟ αι} Τ τιον ἀϊ4. ὅθ τὸ αὔχήν ἐέναι» αὐ Ἀςπιρ 
σεάοτγςο δγαι εἰς ταὶ ῥίζας, [πἰῖτο ταάϊςος» ὙΠ ΠΟΟΡΗΓᾶ 
τοτγῖο ἐς σαις ρΙαητατν. ἠέναι εἰς χ εἴρετο ρτϑο  1}Π| πὶ 
οἰαις ἴῃ Τ ποια!οοεῖςο. ὅ5) μετώπου ἐένγαι ἀἸοἸ τα ΟΧΟΓΟΙταΝ, 
ἐχροτγγοξϊα ἔγοητο ἀρπιθ Ῥτοσοάϊτ, ΣΧ ἐθόΡμοη ἴῃ 
ἀπαὶ δ). ἐπτεὶ ὃ κατενόησε αἴ) εἰ γι "ἡ πίων) γγὴ τὸ βασίλειον φέρφυ 
πέρ» σαν κ᾽ ὡς δ7η μετώπου ἰεναὶ πταὐτας 7 «σαρλγίειλε " } 
χιλιος- ἴω ἐπεόϑει. ἰέναι εἰς ἃ αὐ τὸν δ) δόμον,τοηοτο οαΠ 46 ΠῚ Οἵ 
ῬΙατο ἐς Γι ρ διιέναι ἐς ξυστὸν, ἤάοτς ὃς Βυπάτηπι ροτεὶ 

᾿ εἰς φιλίαν νυ γλοις ΡΤ ΓΟἾτα πλπσιδηι ἴῃ ΓΟ οἰ ετατε πὶ 

τὸ ἴῃ ἘρΜΈΟΙ] 15. ἃς εἰς διαφορ αὐ διγήλϑις ἰέγαι, ΡΓῸ ἀἰβριιτα 
ἴῃ ΤΊ πα ο 9 Χ7᾽ ταϊαντία εἰν λϑις ἰέναι» ΤΠ ΟἸΙΟΓ σΟΠΓΓΑΓΙ51 

εὐ ἡ δ τι5 ΟἹςογοιάεην Γίατο ἴῃ ΡΗσάτο, εἰς ὀψψιν ἐέναι 
μος ἐμμς γεξοσταγ ξαταγι ἔσω. ν πάς ΕπτῚρ14. ἴῃ Ἡς οι 
ταύταν καὶ κείναν «-εὐχω. ποῖ μ᾽ ἡσῶ.ἱ.ὁραίσω, ητοΓρ.(ο 80}... 

Τ᾽ ἐνονοτητἔτετο, οπηίττογς δ ἥν, ΑΥἸ ΠΟ Ρἤάπινεφσον ἔργρνρῶι 
πονιίω φλόγα, ἱέναι φωνίαν,ν οσεια δάοτο ἵεσαν π φωνῇ ς» γοῦΘ 

Ῥάητ, ογοάοσ. ἱέναι πονα χαὶ, σοπλίτιπι οἀοτο ίη ἘΡῚ 
Τερρὰναξ, ἡ ΟΡ Ί ορ Πς οἱερρ νόσος, πο τι15, σοπλ1τ1.]159 ΕΠ ορὶ 

γῇ σοη ΠτΟα] οη οοτιπι αι ἀλεπὶ 4ἸἸ4υϊ4 πιο ῖς 
{πἰππαῦτ. το ΠῚ πΊΔΊΟΥ ἀμ πογα τὐυόγαιις, Ἔχτγο ῃ 
{πε τυηγοῖτοαιν ἴσο ογροης αιϊάατη ρα ΠΙ]115. ΑὙττο 
τὸ Απὴλπα]ν τάς ἱερός το πὶ πο Ἰσαπχοπεὶ οἰ Δ Πὶ Ὁ 
Πτῖο ἢς καπ᾿ οἰξοχίαὴ ἀρ ρο]]1Αι}. ἣν 

Τὶ ἐραγ γελοι. ]111 ἀφουλη ράποσγ τος ΠΠΠτίδηζ. ἱ 
Τεράκεον, τὸς ΜΙ ΟΥΔΟἸ απ σοπιις που θαἀς {πα Ὀλοίςοτί 65 

ΟῚ ἀϊτιο εἶτι5 δ απ σα Ώτῦ σοηογα. ΟἿ δηϊπὶ πιᾶρῃ 

εἰδίτίαι »Ε ομπαηὶ [αὐτις 4 ογ γάτα ραγαιπ  ιοῦ 
ἀρτεῖτε ἰητγθιιπγ. ῬΠΙΠἰλ5 Πιογαοίαπι Πὲς γογ 15 νοο 
νἱβοπηηογοαρίτο [δρεϊπιο,άς ἰλέτιιοα: Γροηῖς πα(ςοπτὶ 
τῖθιις Ιοιςἢ55 οχ Πἰς γοτιηάα ἔο ἴα Βαθοηῖοαι δι Ὁ 
41 δ γαίῃ ν Οσθης : ΠΟ Δ1Π ΔΓΟΙΡΙ ΓΕ Σ (καΐρεη 
Πιςοόσιις οςιΐος τἰπροπφο,οδίραγίτατοπι οὐπα [σης 
ὕὐδητ, ὅζο, ; 

Τερακίσκ(Θ-ςν, ἐς Ράτιι5 ἀος  Ρῖ τ τ. ΑΥΠΟΡΕ. 
τερωκί της ἀἸ οἴτιιγ ἰαρι5 αι! ἀἀπὶ ἀριὰ Ρ] μα, 
1ἱεραμοιζοι, νατος ἀςοτιιπη. 

τἐρωξ, ακος ὁ ἀςοιρίτου, Θαζα απὸ πῷ ἡεῶτη ῥεῖον, ἡ γριω φἐρεῶ 
ἱέραξ, οτίαπι ΡΥ 5.16 σι Ατῃοη ΠΥ, ἤ 

Τ'ερώομανγοῆμαι, [λςογ δος Πιπι»ίλσογάοτιο ξηρόν. Τ ιν δῇ 
ςομ Ἐγ εἶσιν. » δ ἀΠΠαιαπάο οπὶ μοι το Πα πο 
τἰπο: Ραμ ΐα ΑςΠαλεῖς Ἀἐγουσιν» οι συμ(μῶα! ποτε ἱερᾷ! 
ϑευῖ Κωμοδὼ τὸ εἶδος καλιίςίω απιρϑένογ, Τα ΠῚ ἱερᾷ ὅτι ἢ. 

γᾷ τίω) «ταρϑένον φασὶ ΟΧΡΟη, ὃς ἰαστὶς ὁροτγογοίμοιβοο, 
σοτάος ἤο δγποῖ, ν 

Τεραρχεῖν, ἀριια Πίουγ ΓΑτοοραρ. ἴλογο ἱπιρ ΓΟ (ἀηρὶ, ἴὰς 
πλαρ Πτγατω; ὃς ἱεραρχεξῶοι μυῖα Γςφῃλο δὶ ἱπιρογιο ἃς ΩΡ 

Ϊ 
ἯττΣΣ: ! 



ΠΕ 
ἔ 

εἰης ἱεραῤχία, τα Πἰς πλα σ᾿ (Ἐγάειις: δι ἱεδαρχης. Ως γδ ἰἐρὼρ- 
" οἰ παυ τ απ αὐτων ὁμοι συλλήβδίω ἐφν τ᾽ ἱερων τίωὶ δια- 

ἕτως ραν χίω ἐλέγων, δηλοῖ δ ἔν ϑεον τε κ᾿ ϑεῖον αὐδιρᾳ, ἡ πόώ- 

ὄδηςνμονα γνώσεως, ᾿ 
οὐ ἰἀσογἀοὐ!μπ,π' «δὶ τὸ ϑεῖον ἐγηιμίλεια, ΑὐἸποτεΐος Ρο- 

[Ἀετατὶ πὶ, [ἀςογάἀοτίμπι : ἢς σλη.1. οο Ως 111) Αητῖο- 
ἴτο [ποι Θρ το] ρ πὰ [ροῦν ἱ Ἐτα πλναἴτΡε- 

ΗΝ. ΓΟ σὸς διπέϊοποπι ὃζ φάιπτηϊ πτατίοποιι (ἀογοτῇ, 
ς ᾿ τὸ ἰἀσΟΓαΟτΙμ ΠῚ; ἱ αὐτοὶ εδὺ ϑτοιὶ ὅῃηβέλεια . αιτθοῦς 

Ε 
ἃς ἱερατεύω (ἀςοτάοτῖο ἕιησοτιδυ ποις, αολῆς δὲ μοὶ 

᾿ ἱερατεύ ον, ΓΘ τη. ῥώτηστε αὐδιρᾷς ἱερατευμῖύκ, ὅς. τοσα- 

ἰποηι (ἀσεγάοτῖο Βιηέζυπιν Ῥαυ (δι), γεωναλκα τῷ ϑερὶ εἰ- 

ἐπ 

μι, 

πμι: 

ς Ἡ!ογοπγηι. εχ ἀαιι1]4 ἱπτογρτ. Εἴα.ς, δι. 
(ἀογατιι5»ίασονος, ΟΥορ ον Ναζαηλθη, πη ὀρ Πἔο. ἃ- 
οἱ ἱερατικοὶ [χοΥ 15 ΟΕ ῇς}15 ἀοά τε: ΠῸ ἴπ σχη.37.οοηςῖ- 

σοι ἱερατικ ἢ σολῇ σιωυανέτεεψενιη ἴχστα ζοΪα φαἀιισαιῖῖ, 
ηἱεοατικὴ τείξις. ντ ἑερνρ χικυὶ ὃ ἱεοχτικν τελείωσις. Ταἰτία- 

ΓΟΓ Δἴ. ΑΥΘΟΡ. ϑυσίαι ἰεσατιχαὶ σογοπιοηΐα; ἴσαι (Ἀοτὶ ἢ- 
ἀςσογίξου πῇ ρογτ πο ῃτ 7 ΑὙἸΠῸ,3. ΡΟ] τ. 
᾿ξεγάος. Ι 

τὸν τυ. ἢ οΥἘϊ4, ΓΟ πτοΥ ἢ. Ἰτοτ δ]5. Διο, ἀ  ἢ- 
ὶ εἰς’ ριον. 
δἰαςογάος, ΡΙατ. 2, ἀς Κοριι. 

᾿ἰλσοτι οσοαιισιι νογτιγ ἃ ΡΙαξατοίτο  ἑερειὲ λύγων. Α- 
ἢ. γεφ, σύ τε Ἀεπῆο τούτων λύρων ἱερεδ φράζε, πιισατιη [ἃ- 
εἰτογ. ον π τις {Ππ|π,οἰ. μιαῦτιν ἐρείομυ καὶ ἱερῆαι καὶ κα ὁ- 

ν»ἱἀτιι ρος π159᾽ ὑτω Ἰητουρ.Οχ ρομῖτ, ' 
ΠΠοουρτῖπια δτοι". Ἡοπης. Οὐν ἢ ξ, δφὺ ἱερόύσαντες, ὅζς,1Ξ: 
αἰδοτο, ἀΐσο. αι δτοσ) δεῖνα; γδ παρ ϑένον τίωλ ἱερδ)ομῆσμω 

υ. ἀἸεἴτιιγ ὃς ἱερω: νὴ τῷ ϑεῳ ἱερωμῆθον ἀϊχτς Ἡογοάίδηρτο [ἃ 
το, δζ ρτὸ οὸ χιιοὰ Πςο ἔμοτιιτι οἴζ, ᾿ 

ΡΤΟ ἱερεῖον, τὸν Ἰεϊιπηα, Οὐνγ. ξ, ἐγὼν ἱερήϊα πολλαὶ «παρα χονχὶ, 

ἀσοτάος.αητεειτά, ΓΙατατοῖ, ἴτεπὶ σοσποόπιρη [π|ἀ}58.- 
δ5 γαςοον πᾶς ὃς ὶ οαιδηὶ σοπίεοτατοπεπι νοςα- 

ὑηνν ογσθηα. ἑεθρὶ ζοταύηγν εὐ θεπαςα . Ὠϊοίσογι4ς9 ἴθ τοὸ 4. 
αι νίται παίροατ ργαοῖ ματα ἴῃ ἸυΠρατὶ οητθιις ἴϊι- 

σατάνς : ἀἸ οἰτιιν δίς απρις-ερεὼν 9 ̓Ὀϊάοιη. ΡΠ Πῖι5 πῦτο 
Ὀαιητο, σα ρίτε ποπος ΜΝ α ταπτοπ Β οπταηα: ποδὶ- 

5 πάθοι ιιὰπι πἰεγοδούδης, ΑἸἸ]υση Δ. ρον τοτοῦ, 
ἐπὶ νου σοηδοάτη νοσαητ. μδ"ς οἵδ- αυᾶπὶ ἰσρατοϑ ἔοττε δά Πο- 

Πἰσαιιῖπτιις»8ςο. ἐπ Ἰσδαῖτ 14 αι άον ἰἰρτο νἱρεππιοίε- 
γταρῖτς ἰδοιπάο, νδὶ [ἰρπιῖπα δέ νογροηας Ἰάοπι Πσηϊ- 
χάνι γί ς Περι ερεών, 
ἴποτα χιια τἀπὶ πιοπιιπηοηῖα αριιά Αἰ σγρτίος. 5 ἤθη 
ὉσΔ 4 ίςἀ ἔς Πρ εῖ5 Γεγιιπὶ ἀπ! τ]ὰ [σατο Πριιγὶβ ἢ- 

ἐπεὶ. Βιιά:ἀς ΑἸ ἱεροτλυφικοὶ γράμ τα τας αιοίαυς σης 
ἢ ἱερόγλυφα γρίμμοτα, ὃς Πτογα: Ἰρτιο 1] 5 αὐ ΔΡαΪεῖο 
ὁ ἴδγο ᾳδυΐα Μγ]οπα. Ὡς ᾿ς ἔπισδαιις τὴ Ῥμαγίᾳς 
Ἐπ Ηιιτηῖποας ΜουΊρμῖς σοητεχοῖς δγθΐος ποιο- 

τχῖ5 ταπτιπι νο] πογέίηιιο ἔογατάτις ἰξαρταάιις [ετιια-- 
) Εἰςα5 απίτηα τα Πηριας. ἱεσογλυφικοὶ ἰδ τὶ τα 15 Αἰ (ΟἹ- 
᾿ 484}1 (οτὶρας Ομαγείποη , Οσιις ΑροΙ]ο 5 γα θεῖς 

οἴστατο Ππριατη Παθεης Ερίρ. 
ὑατειὰ, 4.4. {ττῖρα δὲ νοἴτιτ σοπηπιοητατίςηῇς τογαπὶ ἔᾳ- 

; ἘΠ ἱερογου φίυϑρα δ Ῥίοηγί. Ατεορᾶν. ἀϊαϊ μάτιν το- 

Ἰάσίηος (Εἰὶ αἀιτη γάτίοιι5. ᾽ 
3. Ε) δ. 41 (πογὰ ρυοῆτζοτιιτ. 

υ δ ἀξ Ἰ τις. Δ οτὶς ἸηΓογαϊθη5. ἱερόδουλοι γεωνὦ καςδῖγᾶ- 
τος Πςο ἔβοτατα ίη Πδ.Ε ἀν: ἱεοῤδουλχοι 9 ἸΝΑτΒίη- 
190.,2.7.δζ 8. : ἱ 

ϑεσισϑετω, ἰλοτα ᾿πιίτα τίσις σοπίζτιιο,  σα!τολτιπ 
Ἐν αὶ ΤἿν" ἱερῶν ἱεοκὶ ταξιαρχία, μεταλαιμβαΐειν «ὅυ ἑερεῖς ἱερρέγε- 

0 ϑείων. Ετ ἱερν ϑέτηςοντ νομο ϑέτης»αρὶὰ οὐ πάςπι ἀς Ολεξο. 
τον, “ΟΠ [ΕΟ γΆτιιτα. τὶ πότε ος (σα πμάο Ὁ Έςοποππ. οἱ ὃ ἐε- 

ΐ οἴαετῖς οοτοθδητς οςοϊ θην Πτοτη ν ὅτ] γα. Βὲ- 
ἜΡ ΤΟ] 15 ρτϊοσι.ΑὉ Αὐτίοῖβ τάπηοῃς ἱερόϑυτον μοη ἀ1- 

ϑεόϑυτον, ΡΒγγπἰςἢ, ἱερόθυτος ϑαίατος ἀϊοίτην ἀρι4 
Γ5 Οἷτι5 4111} [Ὁ ρτο ρατγὶδ ἀδιιοιοῦ. 

᾿ἴασετ Ῥτατςο, ει} ἔαιιογς 1ϊησοῖϑ τ τ, διπι μετα ρεγαᾶ- 
ΓΑΠΣ αιῦ Αἰ τινα χα! ρρίατο ἴπτοῦ γοπὶ ἔδογαπι οἀϊςῖτ, δυ- 

γαζόνταν ὃ. τ ἱερρκηρύκων εἰς δρίεῦον αὐτοῖς ἐπετελ θυ τ σεν 
ο 
ἡ 

Πϊταιτι5. 41 Γπογουιιτι σΙΤΑ ΠῚ στο Ύ ΙΓ, 
Ἄστᾷ γοτρα ργοπιιητίο, ἄς γεῦι5 λοτὶβ ἰοα γα ΠῚ- 

Ἔορᾶρ. τῇ 
ἀςτὶ εγπιοπεβυϑεία λειτουργία, ὃ { χλμωδία, [ἀοΓιιπι 

τευ στιυδυΐω, ἱερατευυῆοος φεφαύω, Γιοοτά οὐ!) ροσταὴβ σοῖο-, 

ἦς πὶν Πισαταπι ίαςον σγιθα, ἥ 

" “ ἀν ΜῈ “4.3 
φατιησηγΑτθορᾶρ, ς 

Τ᾽ εεροϊωΐα ας." Οἱ οπάδ:, στὰ ̓ τίστα ἰοὶ πλσηῇς ἤπς ἢ οὐ] η1]» 
ὙΤποοά ἐς ΝΜφωπ. καρν εἴθ. δ᾽ μῷ ἱερρμίω ἰα, ΤΊ γά, Μα11α οχΞ 
ῬΟηιτρογαῦ αιτοιῃ τίμτὶ 7 απ 5γ 1}. αι ἰζατα ἴοτα ΠΤ ΠΣ 

' Ογῶοιδοἱερρμίω ία. Ἰπα το ἰ οἰϊ, ἑορτώδης ἡμέρα, εἰς ἔοίτιις., Ὁ 
Τ᾿ ἐρφμνὰμ ὡν χονίθ.γδ» [λον Ππ τις τόχοίπις γοχ ἰδογοσγιιηι [4, ἃς Ὡ- 

οὐἰ οι τς δύιοτ,ίαοι οὐιιην Ρταρία!, νης ὑερομνημονδύω., ἴπτ ἃ 
ζΟΙΠΜ  ΠΤΑΤΙ15 [ἃ ΓΑ ΠΣ) ΠῚ ΟΠΊΟΥ Τά ΤΊ10}, ΑὙἸ ΕΟ Ρ].,λαχαὶν ὑτῷ- 
βυλθ- τῶς ἐερομνημονεΐν γ 1ὰ οἰτ. ἀφῆρμηατιις (λον Ἄτιμαι. ΓΟΓΙΙῚ 
(τι) α.ἱ' ἐρομνήμονες δ πυλαγύρα) ἀοςὑαῃ τ) 41 οχ νει 5 
Οταςὶα αὐ ςουλσμιης σοηΠ] πὶ ΑΠιρ Ἀγ ἐπἸοπίσιμνι πΐτις- 
ἰαπτιιτ θα 65 πογιμγε Ἀ Οὐ αΣ ἀη Θ Γ δ. [το πὶ ἐφρομνημονες ἀϊ- 
Οααταν Αὐἰζοσοῖ ἴαχτο Ροϊϊεὶς. ὈλΔΡΙΠ γατιι 5 ἀρι ἄπος ΄π 
{ονῖρτα γθάἸσιιητιγ μγλατὶ σοητγδόξας ὃς. ἐπα σι) (τιτοητία;, 
ἰτοιῃ ῬοΙει]ατίοπος δέ ν οσατίοη 65 4Π {{|5: 4. ἐϊάοαι ἀϊσιιαζιις 
οὐἰα πὶ ὅδις ται δί μν ἑμονεογί. ρτα πος ἃ πιοιηογοβοίδι χγτ Ατο- 

᾿ τπλπφ ν Ογτίτ ρα ἔεετι ὃς πηομγουίαϊος. “ 
Τ ἐρόμυρ τύ ΎΥΎΤΕΙ5 ΟΕ ΤΑ) ΠΊγττα5 (γ [πο τῖς ἀριά Ὀϊοίζοσγ: 
Τ᾽ ερομιύξυς, "1 [Δ ΟΓΟ5 Γτιια ἐ 4 π|οἰτ. ΓΔσγου ΠῚ Ῥτα ςλιις, 14, 
γ΄ εεθν»Ὁ τὸ Γα τ Ὶ Ποἰπι πη, [ς ΟΠ ΠῚ, το πη ρ π1π|νΓἀο τι π}.ἷο ρὸν ἥμαρ,τνα 

τητΊ πι11Ὲ ἀϊοὶ τε ΠΊρις ἀἰςεθατιιγγάιιο τοπηροῦς «115 {υρειῖς ἃ- 
στὰ ξιξεϊτα αηγιαῦ ἱερόνειν ) Παπὶ ἃ πιογλθὶς Ἰηξοτὶς ἰδου ἔφατο 
πιο 5 Ἔγατ, ΕἸ] τατη. 111 4.9. τὶ ἱερρὶν ιο ΠΕ] ὐ.ν ἐξ Ἐ  πια;, ἑερα τέλεια, 
14 οἵτο ὑλόκληρα χϑ' τίωὶ ἡλικίαν κ᾽ μὴ λελωβημζα,ος οἴ, ἐχτης 
Βοῆιῖς ἔλξα [ογα:πιαΐογος ὃς πλο]ἴογος Ποίτιας ἀἰχῖς [1π|. νῖΞ 
ἀε τέλει ίθ.. "εραὶ οτἰδη αϊσαμτατ οχτλυ Χ Ἔπορῆοπ ἤμπατῖο 5 Ατα- 
βασ. ἐδ υοντο παύτες ςρατηγ»ὶ, ἡ ταὶ ἱεραὶ καλὰ ἰωἹ ἔυϑιὲ οἷατα ογαηῖ 
οχτα. τσοὶ Άςο Π{1|π|0 [λπιῖπὶ αρυ4 Τ ιιογἀϊςπι, Χομορβοης 
Ῥαιίϑη, ᾿ 

Τ᾽ ερρνίκαι, [λοτοτὶμην σου ταπηϊ πυτη νοι ο8: 
Τ᾽ ἐρρνίκης. ΕἸ ΟγοΟπἸοο 5. Βι4.λη Ραμ, 

Τἱερρνόμοι, (λοταΣ αἸ(ς 1 ἰἴπα ὃς ἐπ τἰτυτβοης πηαρὶ Πετ]. δὲ οχαξξοτοςΣ 
Βιιά,ἐς Αἤς, 

τἙρφπλαςία ὃὲ ἱερόπλις αγἱερόγεχφα . «τα! πάτιημη τ τι τα ἐπηάρίπες 
δζ ἀἀπιπιδτατίοηςς. Ὀίοην Γἱερόπλαςα δυμζιυλα κὴ ἱερότυποι, Πρ Πα 
Πιηὲ (Θ᾿ ΠΠ1ὰ γδγιιαι ᾿α το Πρ ΡΠ Ἰαση. : 

᾿ερρποιέωφοοηίεοτο,ἄϊςο ,ἱεροποιή σας τούτοις φαίνεται, οἷς τεὶ ἱεροὶ διρωῖ- 
μῆν» ΑΥἸΠ 6. ΤΠ ἐπιοίξ, τ᾿ Μειδύ, εἰσιτηΐριοι ψαὴρ ἡ βελῆς ἱεξοποιῆσαιν 

᾿ς ἴδοι [Ἀςετρὶ 
Τερρποιΐα,(Δοτὶ Ποϊτπι, ἴα τὶ σατο ὶς. 
Τ᾽ εροποιὸς» [ΔσΥ] ΠΟΙ] 19: πη σ. ΠΤγατιι5 ΑἸΠ ΟΠΪ5.) φιὶ ἔστ (αοϊοσδης 

Ἑμπιρηϊάἔθιι5 ρα Πα τρις Αγεοραρ Βιά,αριια Ατὶ[ι, ΡοΙ τ, ἀϊ- 
{εαρτήτιτ ἃ [πςεγάοτς. ᾽ 
Τερρωρεπὴς ἐθ-, ὁ. ἀσοτ. ΔἸ πΐϊς. ΠΣ αοΙ ἢ.» ὃ. κνίστα ϑεσι ἐσι(δ. κὰν ἱερφ-: 
φρεαὶς, δίς ἱεροαγεπὴς ἐν καταστήματι, αὶ οἰξ 1.) μ4 Ὀΐτι, αι γε ὶἐ- 
Βίοποιῃ ἀςοφαζ 5 411 οἵδ 6 αι ξει σόσιις ἱποςιι ὃς σογροτὶϑ 
τη οτι]7 41} ἀσσοας [ἀοτππὶ ὃς Το ἀοάϊτιπις 

Τερρτρεστώς ΗΟ γ ΟΠ. ϑεοωρεσώς, 
Τ᾽ ερὸς οὐ ἐν ρτῖπια {γα σοσηπηηὶ, πο οτγαγα σημ15.4 {|| 51}159 ἴχπ- 

᾿ ἐπι αιριηξες, ἱερὸς κ᾽ ἄσυχθ. φύλαξ, ἃ ΡΒίΐοης αἰςίται, 14 οἷς, 
ὀχοιυῖτον (λογοία εξ, ιαι Οεηΐτια; Αὐἰπορ ἤδη. πη ἡ] πτο,» 
ἱερρν ὅξι τῷ πλότου» ὈἾττο εἰτ (πογάσιιπ). Ετγπιο ]ο. ΔΡΪ οἶτι5. πιοτ- 
δῖιπν σοπηϊτία  ὁπὶ αἷς ἀΟτα:ςῖσ ἱερὸν γος ΕἸ» 4 ἴῃ οῸ Ραγ5 γάτ 
τἰοπαϊς δηϊππια τοηταταγο ἱερὸς ἀὐϑρωπος οἱ 6 ἢ, πιο ἴᾷςον. τά 
εἴπ ἀπέλιις. Αὐ πο ρ ἤδη. ἱερὴς πόλεμος, ἴλσγιιπι δ. πὶ, ΤΊ τον - 
ἀϊα. ἱερὸς ἐκτῆν ρτο ἱερρὲναριά Ηεπο 4.8: ἀριὰ Ἡ οπιόγιιηι. αντὴ 
σῷ ἄδλφιται ἱερρὶ δόσις. ἴῸ ἀϊέτίοιλε κολοκειυϑές ἱερρ νόσος, (ἼΠΕΓ ἀπιοῦ- 
Βιι5, Αὐἰ ποτε, Ῥγο ]ουλατι ΟὨλ τ 4115 πλοτίιι5 ἱερὸς ἐχθιξο ρος 
Ρ Πὰς ρ τὶς 4. παιιο5 ἀεάπςις Ατῆςη.Π}0.ζ, πομπίλθ- ὃν καλέε- 
σιν εἱλίπλοοι᾽ ἱερὲν ἐχβζῶ, 1014. ἑἴρρις φησιν ἐξ) ἐχθύεις δελφῖνας χὶ πομπί- 
λοες, ἱφορὲ ὁδὸς )ν 1 (ἀοτα, ια: ΕἸομ πη ἀτιοείνατ, ἱεραὶ συμι(ολ ἰω λὲς 
γρμβμίω συμξνλδίειν, ΟὨ Π τμ 5 νύ το! ρσῖο ρο άπ] τ, ἰάγε Ρ]ατο 
ἦι: ΟΡΙΟ]. ἑερνὶ πέτρη, Α ΡΟ  Οἢ ἱ ερῥω ϑινξίω ἰα οἹἘνἑεραλομεγαλίω κὰ 
ϑαυμας υ, ΠΟΥ τ οΐερᾳ συρώγξ,τοάτες ν ογτ θα Π1ΠῈ 7 411 16 - 
ἀκ ρογπιοαῖ ὃς Ροττγιρίξαγ. Ῥο εχ 115. (ξοιιη 40,» τοι διεὶ 
δ σπονδύλων πορεία! οἹ! ἧς ὁ μυελὸς τέταται» σώλίω καλεῖ ται κὶ ἱερὰ 

σύριγξ, αρενἷδ ἱερέων, ἴῃ ἘΡῚρτατιπιᾶτο ΡΓΟ ἱεραῖν ν ἐττατΕ:} ἴχοία- 
τατη :ἑερὸν γάρ ἔδι τῷ πλιέτου πτέλα ΑὙἸξορμαη ἢ ΡΊΙατο. ἰβοττπι 
ἴοι ΓἈεγϑειπι οἱν ἃς ςοπίδογαγαπι ΡΙατο ἱερὸν ἥμκαρ, ἕο πι15 ἀἴο 5. 
Με ίδθις ἱερὸν μόγ(Θ- αλκινόοιο, ρΟΓΙ ΡὮγ [5 αὐτὶ τῷ ὁ α'λκένο(. ΠῚ 
ἑερη ὃς Τυλεμοί χοιογ ὃς βίνηρακλνειη,ἱαοὲν ὀσοευῦν [ΔΟΥ ἘΠ Ο5,Δτηἴο- 
Ῥβμάπ. νιᾶς δίατος!]! "στο ρτάπιο Τϊοίςοτνι ἱερὸν τέλδ΄.᾽ά εἴ, 
μέγα, Ποπιογ.ἱερὰὴν φϑέγμαγν οχ ἰλετα, ΑΛ ΟΡ Βαη ἱερὸν ἱδρύσάυτο,, 
14 οὔ αὐέρωσου. ἱερωών ποιεῖ7 [Ἀοτὶς ᾿ηλτι ατο ΝΑ ΖαηΖοη ἱεραὶ καλαὶ, [2 
ετὰ [ἰταυτῖας ΤΣ (μέ π. αῤεθ, ἱεροὶ τὰ ζῶα . Ματτὶ ίδοτα διϊπηα]α, 
ἱερῷ ῥέξας; Ποπιοτ.ἰά οἴτοίερεῖα, θυσίας. τεῦ ἱερὰ) ἰοςα ἀϊῖς οοηΐςς: 
ετᾶτα ἱερὸν ργὸ ᾿πᾶση0 Επτρὶ άπ Ηίρροῖντο 9 εἰς δ᾽ αἷλιῥῥόϑοις 
ἀκταὶ ϑστοβχέψαντες ἱερὸν ἔισδομῆν κομ᾽ ἐρανω φηράζον, ᾿ 

Τ' εἐδοσειλπτγχτὴςν Εἰ ἱερὸς στιλπιγ κτὴς 9 τἰ δίσςη ἰπ (λογῖβ. ΡΟ ΠΧ 11-. 
Ὀγο ἡιᾶγτα. Α 

τ'εροσλόπος,». δ,ατ ας χ Εἰ ἑερρσνοπεῖν, ρα ἄγοι. 
Τ᾽ σροσυλέω, (λοτἸ]ορῖο ἤρο το, λοτ]ορ μια ςοσηπηῖτεο γ ἤιπι ἰαετῖς 
Ἰερυσ λα ες αα Ἀοσπαη, οαρῖτς [οοιμγάο; ὁ βδελυουύ μήν, ταὶ ῥὲ 

᾿ 



δωλα ἱφρ)συλεῖς. ἰερφσυχήκατε «δὺ ϑεοιὶ, ΓΠαία τῆς τ ἔρια ἄξεος 

(οτα! εσύιτι φοταζ ας. 
γ᾽ εεισύχημαγάτος, τὸ κὶ 
Τ᾽ εροσυλ πο το 
ἡ ερόσυλ(δ- ιγα. Γχου] Ἔσιι5)4 ἐξ, ς.19. 
Κεροτελετ 540] δά ἔλογα Ἰηϊτίατους ἘρΡΤΓοριι5. ὃ ἑεροφαντιίσας ὁ τεσ 

χε ταίρχησ: 5 ποσαϊηῖ ας Ὀ1ΟΩΥ Ππι5 Γοττιατοσοπι ποίϊγαμη παι. 
εαρατ; Βα. Οπηπη. 

γερότυποφοοι ἴλοτα ἤριγα ππιργοῖα εἰς Ὀἰοηγ. 
τερφυργίω, μκ.η σωγα,οκᾷ, λοτα οἰ το άο ορογαιη (δοτῖ 5, οροτοσ ἃ 

εἰἰ5. ΕἸ εσο τη, τοὶ ἑερουργη ϑέντοι.ν ᾿ξ ἘΠ π|ὰ5 σαίας νοςατ. [τοπὶ [ἃ - 
«τοναϊςο,ςτιτ ἱεν δύω, Ομ. ΝΑ ΖαηΖοη. το τῷ ϑεῳ δοϑ αι κ; ἰε- 
φουργῆ στ ἰοὺ ἡ μὴῥ αὐ ἦι! σωτηρβαν,Ἰητετρτ. οὔξεντε ὃς [λογι σατο, 
ἑεραργεῖν τὸ ὄυαγγέλιονγα ἀν] 1 ΠἘγᾶτς συ Δησο πὰ» Ῥαι] ΔΕ οαι. 
«ας ιαῇ τοπὶ [λογάπη Ορόγδης, 

{ενεργία ας, ἡ, (οτ᾽ ΠΕ Ὶπι, οςγεπιοηΐα. Βα 4.1 ἜΡΉ. 
δοροφαντης γα  ἱερφῷυλαξ, ἱερρνόμος κὶ μυσαγωγὸς 7 41} (λοτΔ δέ σογε- 

το οηΐα5 ἀοοσοιγίογονιπν ἀπε 65): ἀϊτιι5 ) (ἀσγατιιπὶ τογιι πὶ 
(ςτρτοτο δα πὲς ἀϊέξλις φιὸα ἴλεγα οξεπάστος. νοὶ χιὸά 
τρίς (εγὶς νεἰζεγοτιιγ οἱ 515. σοἰ ρίτιιγ ταπλοπ ΡγῸ [οτιῆςο. ὁ 3 
μέγις: Ὁ. ΕΜ ποντιφίκων 47 οἰἴξηγυτὴ κὶ προφήτου, μᾷλλον 3. ἱεροφαύτου τά- 
δι ἐπέχι,14 οὔ, πιαχίπηιις ν αγὸ Ροητί ἢ Ιπὶ 5 ν εἰ ιτὶ ᾿πτογργοτῖς 
δι Ῥγοπαητίατου θη ΒΙογορμδητα ροτῖμς οτάϊηςπι δὲ ἰο- 
σαπατοπεῖ 9 ΡΙαταγοῆιις ἴῃ ΝΕ πηά. 

1 ἐρεφαντίαι. [ΔΟΤΟΤΙΙΠῚ ΠΟ ΓΟ ΠΊΟΏΙ 25. 
ἀ᾽ερρφαντικὸς,(λσοτάοτα|ις, ἱερρφαντικαὶ βίζλοι, ᾿1δτι ἀς ἰατε Ροπτιῇ- 

οἵ ο.ΡΙ τη Ν πιά. 
Τ᾽ εροφαντικώς τοτο [ΔσογάἀοτιΠΊ, 
Τ᾽ ἐρρφαντώ, ἴλοτα ἀοέςο. πιγίζετία ρογᾶσο, Ἐποΐδη, δὔμολπος ὁ ωρώ- 

ποιυἱερηφδυτσας.ἱ. Ὡρῶτος ἱεροτελεσὴς ὃ τελέταῤχης, 
Τ᾽ ἐροφόρος. ἐς λοτα ξετεπορίαοιἑ εν Οὐϊά. 
Ἱἱςροφυλακεῖον. 9 τὸ, [ΔΟΓΑΓΙ ΠῚ. 

1'εροφυλα΄ ακος. ὁ. ΔοταΤΠὶ ΓΟ πὶ ΟἸΠ08. 
Τ' ἐροφωνίθ, ΠΔρηΔηῚ ὅς οἴάτϑιη νοσεπὶ μαθοπς. 
Τ᾽ εροψαλτης,ε, ΙΑ Ἰτος ἴῃ [ογ 159 [ΔΓ 6Γ σδητοτ. 
Τερώ, ογο, ἀϊοο, καδτε οόω, ἀνα τἰϑυμιγἱερατεύῳ, ἸετοἀἸαη τα θεὼ δρυ- 

μῆνον ὑχο [Ὡεογάοτς ἀϊχίτ,ὃς ρτὸ εο αιιοᾷ ςο ἔδογαπι οἰ» θι- 
ἄαιι5 (οαππι. 

1έρωμαχάϊυπιπη ἰλοτὶ Ποϊπιροοηίεογατῖο, Ὁ Βὼ 
χἱερώμαιίαςετάος Βορίαςοτάοτιο Πιηροτγοεπιτ. 
χερῶν κ᾽ ὁσίων μετεῖναι» ο πα ἔπταᾷ οἰἶτατ!5 Παῦογα; 
1 ερ τς, μεχέλως  ἱεγως στο ϑ'ανῶν, αὶ ρΙὰ ρτφοϊατέαμς ΟὈἰτ, ῬΙυτατοῆ, 

ἴῃ Πγσαγρο, ἐ 
τ ρυϑευ, ΤΉμοΥ ἀἰ 4. ἱερως αὐακείϑει τι θεώ, (λοτατὶ ίλοτα ἕλζοτς, εἰ 

ἀοῃη, ἱερῷ μῆμη, ἀσεγἀοτίιπι ἀρ ἐμ 59 έρεια ὥσοι,, 
τ ερώσωυα, Χο οἰ Ποπτία αἰ ̓ ια»ηϊια; (Ἀσογά τι. 5 ἀλθδητατ. 
τερωσευη,ης ," ἰΔσοτ Φοτίμστι: Ρ]ταγς ελῃ Ἰ τα : [ἈουἸΠολαπλ. τον 

Τρ]; ἐγεπιο δ} ΕΠ ςγοάοτο Ρααί Μεςη ἐς θνῶν τίων ἑρω- 
σι μετα χώρειν. 

Τ᾿εοσα. Ἡςίγςοἢι. εἰς βαδέζαστι ᾿ς, Ν 
αὐξτας ἰάςτη ἃ Ογοτοπῆθες ἀἰςὶ (οτιθῖς εδὺ πατέρας, ν οἱ ἐδὸ ἐἰγρίοις τρὰ 
γι δῖτοος (γ]υατίςο5. ; 

Ζ᾽ἐσαν,ταϊττοδαητ: ἃ γεῦῦο ἵνμι, Ηεἤποά. ἐπ᾿ ϑμήλοις ἧεσαν βέλεα φο- 
γόενται, Αἶτοτ ἴῃ δἰτεγοβ ἰαοίς δῆτ τε]ᾶ. 

Τ᾽ εὐ χλδυαςφικὸν ἤβάῤῥηυ,α. ΑὙἸΠΟΡΗ. ν 

Τέω, ὡὐ τηϊττο. ἱπαπιῖττο, 14 4.«,. τοῖσιν ͵  ἴκμῆρον ἕρον Ἱει ἑκάερρε Α΄- 

σόγλων, ΑτἸ τότε], ἐπ Ν εἰ εις σαυτὸν κτ᾿ πὰ τείχοις: χα χὶ πιὸ νοτὸ 

νἤτατα οὐδ μας τευτῖὰ ρογίοηα ρυδτ ἐπυρογεοέξ, τη φοπηροίτίς 
αλίει, ἀφίει, τοροΐοι 5) δὲ φατοτὶς ταμηματη ἃ τΠοέπατε ἀῤιέω 5 ἀφιέω, 
φριϊέω, δες. Γεὰ Αἰ ἴα ρετίουξε αἰϊανο τοπιρονὰ ἤοῃ ἐπητ ἴῃ ν ἢι, 

12 ΑΝ ,ν εἴς εχ σαργάτιπη ΡΟ ἢ] 118.» 411 ντΟΔΏΤΗΓ ΘΑΓΥΤΊΟΙ 
δέϊογοβ, τραγηςνεξρὶς ἀ)γοῦ, ΡΟ χ 4- 

1ζαϊω,Ἰάειη 4αοα ζω, ἴδ ετο ἕαςϊο ΐτεπι ἰα ξίτιιο ΠΙΔᾷ, ᾧ,ὺ Ἴζανεν 
ὄυριω ἀγώνα ἴτοττι πευτγα τευ Γεάςο αἤπάοο4ο ἀξουίιπι» οο 
Ῥεῖϊαπι, ἵζομαι, ΤΉ ον ἀϊ4. υἴαταιγ» μῆρν αὐτοῖς χρίτωθεν τῷ χώματος, 
χὶ ἰζαύοντος ἀεὶ 6 τὸ κενέυδνον, 

Τζέλα Τιλςοη. ἀγεϑεὴ τύχη. 
τ᾽ ζέλ Θ΄, ὁ, πιατίηιις (σοτρ.59ΗΠονοἢ. Κι 
τζῳ, εοπῇάς, αὐτὶ τὸ Ἰζα, δωρικώς, Ποπι. 11124.γυπάρριϑ' ζῶ ἐμεῖο, ς- 

ἄς Δητο τηα. 
τζημα, τὸ, ΓΟ ἀἸ πηεητητη,γ γῇ λωμξανει ἥζηκα 5 τοττα {πξαΠἀϊτ 5 ἀριυιὰ 

ΡΙΆτατο ὅς ϑιγαΐσοη. υἰφίζησις 9 σιιπὶ Π10}ς5 ἀσρτοῖα ροηάετς 
{ι Παῖς. ΡΙ:..115.56.ςα.τουπηπἀατιοηῖδιι5 ΤΥ θοτῖϑ ἰςάἀϊπιςπ- 
το πηο] 15 ἔδέτο. 

Τ ζίνες, (ἘΠ. οἰωνοὶ Φρνιϑες, αρϑχ δοι )ι  βητες τρίποδες, 
ζομω, [εάξοινπαάς Ἵζεο, ξἀοδας, ἰπάς, Ηοπν. Πἰλ.γ, ἕζοντο χτ᾽ ςίχας, 

14 οἴδ, ἐνα ϑέζοντο, Ἴζομαι ὅ95 φηγθνρξαρο ἱηπάςο, Ηςγοάοτι ἥζοντο ἐς 
τὸ ταὐγετον,αριιά ΤΑγ σοτιιη ςοπίςἀετιητ. ας, ὑζόυᾶνο ὦ σῷ 

παύγέτῳ, Αριιά Τ᾽ αγβοτιιπὶ σοι Πάοτοθ»ἠ ἀφ}. ΡΊΑτο διὸ γ αἴπορον 
λλονεν του καὶ πέλαγο «οἀσηλοιῖ καιταξοι χέϑ- ἐμποσι)ὼν ὄντος» ἡ νῇ σίΘ- 

ο, ἰζομόρη ππαρέχετο, ὰ οἴ Πάσης ρουκη ἴδης ὃς ΠπΠἀςη9, ] 
ζζιὶ ὀσφιά, να τῷ ἀϊλοις ὀσφις., ; 

φώγμῖ, σοῦ αν, κρενΥ ο] ἑφω, κυ ἰζεσω,ίαςιο ἴςάοτς,αΙΠἀς ορςοπ(ίτηο;ςὅ- 

Γ Ἢ 
βάςο,τεῇ ἀφο, ζανω ζω ϑδκώαίω, Ατἰ ορῆδη. τισῇάο Ππις 
ΡΟΠΊΜΓΩ ζω 652 τὸ δείτογον, πὶ σοσηᾶ ἀϊςατηβο. ἵζω ῬΓῸ κοίϑη, 
Ἡοπλιοτ. "184. , ὃς το ύων σκοπὸς ἵζει το ἐχαίϑητο, Ἀςοιίδε, Β᾽ 
(οελπιεηταγ. ΡΟ ἢ] Ομ εις [εεάο Ατροηδιτὶς  ζον ἑοιὰ 

[ξάετς γΠοτιιητ, αν ἢ. ξ αὐ τὸς δι᾿ αὐτίον Ἱζεν,Γξἄοθατ., 
1144. Ἶζε γέσθντων βελίω, [Ἐπᾶτιιιτι [σΠι πη ςοηἤείτι τ, χαϑί, 
σε. ἵζον εἰς ἀγομωὴ, σομίςἀογιητ ἐπ οἰιτία,, ἴῃ ἔογο, ἴδῃ εἰ: 
οἴοπο. 

Ι ζώς, χη μα ἐγχιήστως, Ἐοἶν ΕΠ, Ἦν 
ΤῊ «ἕοννοχ τποάο Ἰπτιτια μη, πιοάὸ ἀοϊογοπὶ Πρπιβολτισας α ̓ 

τεπιρταπ, είν ἢ. ᾿ ζτι ᾿ 
Τυρτοπιςὲ Ρτὸ ἴαον πὰ, ΓΟ], μία μόγη Ἠείν ςῖο δἰογοητὶ 

μεας ἃ ποαίςι] Ἰ(Θ-.ν ηιι5, (ΟΠ. 
Τὶ ν οχρφώνη βοὴν Ἡςίγολι, γε ὃς 51. δ μίᾳ φέξοτε ῥτο μιᾷ φωνῇ. 

πᾷ νοςε. Ἃ 
Τη «ταμαὺνον εἰ ἰὴ πα! αὐραςς]ατπατίο εἴ ῬτγοιιοτἸα Ἰὰς, 4114 σοι 

ΤΩῸ15 ντί » ΤΟΡΏΔΆΙτΟΙ ὅς ἔα] Ἰοἶτετ βεῖα, Ἐτγαίπι. ΡΓΟὰὶς 
Ῥαλῃ ἰὴ σαὶ ὠνμγ πηι ἤς ἀἰοῖτιτ 9 ἱη ἰδιιάς πη ΑΡΟΙΠἰηῖς 
(οἰττιι5. ΑττορΠαη,Ἰη Ῥαςς, ὑμῖν δ᾽ αγαϑεὰ γγύοιτο ἐὰ «γαιῶν: 
ἐητογρτγ ἰὴ ἀτα ὧν. ἐφύμινιον εἰς Στόλιωνα,ν Ἰὰς ἰὴ «τανήων:Παπῖ 
ΤΉ ΟΡ πη. [Ό ΠΟ], ὅς διιϊά4, γρίπιττ ψιλοῦσι: ἀαιιηι οχτ 
πὰπὶ ν Πγράταγ : ἴῃ Ἀν πΊπο αἰτεπὶ νπγραταπι νοϊμης 
νεῶϑεη σαι εἰξ αι «ἰδ τὸ ἱέναι ἔλέζυτα τ οἰτγθηζατ, 

Τ᾽ Ιοηϊοὺς, ἔλϑεμ, 
Τ᾿ ηνὐδοίαταητις εἰτετοπι ἀς ρ οἱ οπτὶς. ἀρ 4 Αἰ ΟΡ Ή.ἴπ Ασα 

ἐν. Τητεγρ.ρόσφϑεγμα καὶ πα φρρνομῶτος, ἢ 

Τ᾽ »γρρεῖν» 1 ἀσοπηῦτις εἰξ ἐγρηγορέναι νἸρ]ατε τοῖςς Ἡςγομ. ς 
Τ᾿ υδονεςγεϊά πὶ Η εἰν οἰ ἴμης Ἰατιτί ἴτοπιὶ οπρι ἀΐτατες.Ὁ 
Τηϑενέκσα, ἐς ΠῈ αἰξεττ ΡΥῸ ἐκπεσληγ μῆμη κα ἔστο ρρόσει 

δηδαξιι5 σοηίτίτατα, 
Τ ϑεθο Ρμοδιοολππιρτι. ὴ 
ΤΥ Θοσαπι αἰριγατιοης ἰασυάτοτ:οριτἢ. Α ΡΟ] 1 η15,,αῇοφὶ τὸ ἢ 

ἀυπὴ ἔοτ  εητοπι ΑΡΟΙΪο [ἀρ ὶττὶς ρεῖοθλῖ. αὐτὸν ϑιαρσιωει 
δῖζε κεκληγῆαγνγτ Γοτιδᾶς ΑΡΟ]]οὨΐας Πρ το ἴδοιιπάο. οτπ 
Χτὸ ἡ Ἰάσεως,αιρρο ιοά Πος ᾿πς Πτ ἰατρὸς 1. ππεάϊς 
τμοπαῦιβ νογὸ ΒΔΘΟΒΙΠῚ ἐνλον Ποπηϊπατιπι 1ΏΠΙΠτ. ΔΈΟι 
ἄτα ςοπιροταητίθις ἱπιταϊττατ, οτάπιιο πισητος σαΓῖς δὲ 
τοτιθιι5 ἰο πὰς ντ σογρογᾷ υἷπὸ γοίαχοῦ, ταγἤιπι ΑΡ οἱ; 
ἐνΐον ποτηϊπατιπὶ εἴς ἐχ οο ααοὰ εἰ ἴῃ μγπιηῖς ἀςοίπὶ ἤ 
ἰὴ ππα)αὴ ΔΡΟΙοη.ἰπϊςας Ατροπαιτῖς εὍτο ἵξειιηάο 5 
ἀνθ: δεςοπιπιοάδτις ὃς γοῦιις ἰπαπἰ πηᾶτὶ5 δὲ 4ι] 4 ΠῚ πο 
στ, οί πλτς επΐτι ἀριιὰ ϑορ μος] η ΟῈ ἀρ. Τγτ. ὀμβοις χα 
ἀς ἰαθοτγίθιις ὅς ἀο!οτέθιι5 ραγταγιςητίπι πη τ [1 ΟΥΕΠῚν. 
γΟΘΕΠῚ ςῸ ἰοςο αι! ἀᾶπὶ Ἐχροπιπτ,ζαπηϊιᾶπη 4 ὌΧχοίδι 
πο τ μ]1οτιῖπὶ δά ποσδητίαπι. ΑΡΟΠ ποσὶ πὶ θά τοι δέ ἃ 
Ττἀλτοτγειη νη οιῖπὶ ἴοτοτο Ὀῖδηα Ηἰς νοςίδιι ἐπὶ «ναι 
Ππιρ Ἰοίτογ ϑρίωντικοιὶ κα μφέτοις ἐχροηιητ ἃ νοςς 
τι οηιιτη ἐώ, Ηςἴγ ἢ. Τ᾽ υἦοις καμάτοις εξ χτλ δ τόκον ἐν ᾧ ἴασι 
δια, «δὴ πῦνοις κα) ταὲ δίνας αἱ τίκτουσαι. πινὲς 3 εξὸ ϑρίμμητικοιὶ 

ΠΕ ΕΣ ΣΟ οὐδεέστοδιὲ ἐλέηα μ ἷ Ἶ ἢ 

Τ᾽ ὐκοπον,αριια ΑἸ ΟΡΙ. αὐ λύομαι ὃς κόπος: γε ἢτ τηςάςηϑ [ΠῚ 

ΕἸΠῈ Δι ογεπβοντ ἄκοπος, ὶ 
ΤΎλα, ρα! ἰπΗςχΊ ἰ πο! υἢγἱάς Ετγ τη ΑὉ λάλλω τὸ ἕωμι. Ἐτ ἢ 

ἀκρόδρυα, ἩΙγ ἢ. , 
Τηλεμίςρια, τ} 1Ὸγ Ῥτφ σα, ϑνζωήτρια, Ηςἰγο ἢν ἀηλορμος δι 

ζειν ρτὸ ἀάλεμος δι ἐαλεμίζειν, δ ' 
Τήλυσος, ὁ, ντῸς ΒΠΟάΙ. Ι 
Τ μαγατος τὸ πιὸ; ρτο ἴαμσοτηθἸσάτηηζαπι. 
Τυωχάςφαίο ἐργάται, μούσω, τ, ἸκαρεἠττουἱΑς]οτ,ορὶοοἵφάε 

ἄκιο, [τα ἤνωτοποὶ ἤρ γίτιιν δά ος ρτοβοιςοτ. ΗςΠοα, πη, 
Βοῃ.τὸ 3 ἤνσι κατας υφέλε δια χώρφυ, Ἱ ἰτοίογταγοΐημε φῶν 
τον ]Ατ. ἀς [ερ. Ὺ 

ΓΘ γε, ὁ ἸΑταςητδ 1115. νης ἀρια Θορμος!]. ἐδὲλήων κα 
χέσι γιωνεῆκαρ: πᾶτη ΠΟαρρε Δητ γοςο5 » 485 ρτᾶ ἀοἱοῦ 
τιιγίςητος οπη τη: [εἀ ἢ} ἃ ἤνιΘ- ρτὸ ἐδιΘ- (δ (οτ1Ρ. 

Ἐναταρίων, ΑΡΟἾ]ο ἀϊοίτιγον ς] φιιὸά [ἀρ ττᾶς ᾿ασυϊοταγοαῦ 
εἴπ, πέματω,ιῖτοῖν ο] σι ῥάστως»Ια οἴτ, σι τατίοηΐς δζ τ 
πᾶ ἀἰςεβατι δυτμοτιὰς μος ΑΡΟ]],1 κρλὸν ἐηπαιήον χἱν 
φοῖζον μελπόμῆνοι. ἱ 

Τ σογὶς.ἸΓΟηΐάιντ ἀροὰ Ατατιζη,ωρύμνηϑεν λησονὶὴς ὄλκαται ἀργὰ 
Τησων ΤῸ ἐάσων, Εἰ ςΠοά. “ 
Τητὴρ ἦρος, δ τη οαἰςιι5.ἑα τούς. 144. δὲ, ἕλκΘ. δ᾽ ἰητὴρ ὅθημάοσε 

Ργί πιὰ ργοσιιοϊταγιςοτγιρίτωτ δατοτη 1.3.Ἐρὶρ. ἀσκληπε 
“ἰροδς 1Π144.8. 

Τ᾿ ἡτηρία, πιο ϊςῖηα; ΗείγςὮ. 
1 ητης, ὃς 

1 ὑτωρ,ορος αὶ, Ἰασα]ατοτ,τοξότηρονὶ ἐοζόλ Θ΄. Ἠ εἴς ἢ. 
Τ᾿ υτρρβ νον τὶς ἰασεεῖον. ᾿ . 
ΤΘΑΤΓΙΈΕΝΗ Σ,θ' ὁ καὶ ἡνπατι αι» Ποη τῆάπιι ξαξτιν,αὐτόι 

τοιεῖϑει γϑον» θεὶς πρ ΘΠ 15, πάρ ου4) τά πάις » Ἐτγπιοῖο 
σι(θ-, κοαϑτερὸς, Ολ2. ἀς πιςηῇθι9. Οὐ, ξ, ἀλλα με ἦσο. 
ἐτίμαγτας ἰοςο Ἰερὶτῖπλὶ μαδερδι, ΡΟ τχ ἴῃ τεττὶο, γνήϊ 

ὁ ὁπ γιρνωνος ἐξῆν γεματῆς » ὁ ἢ αὐτὸρ αὶ ἐϑωγνης τόνος 3.5. “ἃ 

Ῥογου Δ» δὲ 
ΗΝ 

᾿ 

ΕῚ 



ακί δὲς ἀδαγλυὶς ρτο εοἄ. Εἰ, 
οἷαι εἴς ἄνφ ρον εἶν, ΗΠ οἰγ οἶα, ἐϑαῤνείδοι, ϑορραίνειδτε» 

ἄνφροίσων. 
οσοηξοίτἰπι, τα χεῶ εοδυ ϑέος ΗΠ ν οἢ.. 

ἈΠ]ατίσνρο ς πογνριιγασ, α Π 1159] οτι}5, Ης  τἢ, 
ἰυϑεῖα,ὀρϑηγτεξξα, ργίπια ἰοηρα. Ηοἴϊο ἀνα ἐϑεῖαν ἔνειμαν, 

ἔνοντα ϑέαιφας ἰϑείρσι δέμῃσι, το εὶς 11 Ἰς 15. ἐκ τ ἐϑείηςν 
ΕΠ ἐκ ἡ ἐϑείης πέμασειν εχ ργοξοῖο παίττογς, ΗΠ ογοάοτ, 
αἀπύτυσανοἱπσοπιὸ ἀς ςΠποτγιιητ, ὰ οἤοαρογτο πιαττς. 
γτέχνηγτοὗζα αἱ [ςἸ ρ]1πα, ἐϑεῖαν ἔπλεον, γσέλιιπν σαγίτα 

ἀ, ὀρ θ δτο ρτοτίηι5. πιο χ, στα ατίπη,Πης Πλοτα, 
ἐς [το πὴ ἀρ ον Δ άμογ. πονταηά!, 1 οἰ, εἶα, δι ἴϑι δὴνασς 
ο τοὺς Κορ. ἴϑι δὶ ετ' ταύτας τὸδὲ σκέψα,,α σο ἀπτη ἰὸς 
Ρεγρεπάς, ΑὙἸ ΟΡ ἢ, ἴϑε ταῦ, κα τείβηϑτοα οοἀππ 9) ἀο σέ - 

ΒΟ οιμπι Πιιπις ΓΟ [114 }1.1τοιτὶ οι ΡΠ γα 1, αρινὰ Ατὶ: 
αἴθε νειῦ ἃ σεοἱ ἀοη;Οιπη τογτῖα ρογίοηα. ἴϑε εἰσε,αρς ἡἸς 
μ.ἴϑι ουιῦ,, ὅθασκεψύμεϑα, ρος ἀπιπιγᾶζς. 1ἀς πὶ, ἴθι αὔραινέ, ἃ- 
ἸνΑυορμαη. ο΄ 
Ἢ ὁ βλέννθθ', κὴ μωρὸς, ἔχτις. 
τα στο Ππις,. ρα τις, δι. ἔχνθ., βῆμα, δικσία μοι, ἐριμή, 

Ἶ ΠΒεἶο. 

εἴν οἢ.. σἷδις ὁμιον, τὔδετραχ ἥλιον γ 6] ς--εἐφαιὶς. 

εἰν ομῖο γοσάτιγ ἀριιπὶ τα θγιπι {Ἐοτοιι55Ν 4 μελιοσών 
ἀρ. ἱ 
ἡτονἷη ἘΡῚΡ. Ὁ» οβιπέπο, (στ! δ᾽ τα ροτῖτις ἐϑιμὸς, 

ΣΡ Ἐτγαίπ, ΓΒ]. ᾿ 
ἰςξτις. εἰξο πη! Πάτιις, ΓΙ} 1115 ἧς τεϑέρες α], ὶ, ἀοπιοῆμδ νἱτὶ- 

το δὼν, τομίας, δυνούχΘ-, Ης(οἢ. 
Ὑϊλεϊπιοτοξτλ. εχ ἀάὐπετγίο. ἰϑυ τὸ ἴσον ἔπλεον, τοδὶ δά 

δι Βάγιῃτ. κατ᾽ ἰϑὺ, τεξχὸ, π Ἐρὲρ ἰϑὺ ἃς υϑυ, ἀϊτεξτα. 
« οἷϊ ορϑὸν ΠΊΡΡΟς, 

ὁ ἀἰγοίι 5. 4} το ἐξα Ἰδοῖταγ. 
Ηοΐνοἢ. εἱὲ εἰς ὅ09. ὑτῆτει τε τεευῦμον αιιο Πσπὶ ἤσστη ἃς ἰθυ- 
Ρ4:1ὺ ρὸ ἢ αβοττ ρτο τὸ ϑυ σεφὺκὸς κὶ ορϑτὶν δένο᾽ ρονταττας 
ἰυὲς [Ὁ πᾶς ροτίτ5 αι ἀ γοξξιιαι πάταπι οἱδ γεὶ το ξιπὶ 

ποθτεξεὲ πιά] σα πτ, ὁ δ ϑείας ποιωών ταὶ χρίσεις. Τ]οΠοἁ, ἐσὲ- 
ἴχαισι μετ᾽ αἰδιρίσι χιωός ὑποησεῖ, ὃζς, ᾿ 

ς τοέζὰ σιγγεπϑοίη ἘΡῚΡ.- 
{956 κὶ ἐσγεέτα να ἀτη δι 1η5. 
ἡ Ἰεσίτίπτα ριρ πδογεέθα ὃί οχ ἀρότῖο σοηίοττα. Ης- 
λόθοντο ἰϑυμαχίνν μυδεμίϊωυ ποιέεδνοι ἐκ τῷ ἐμφανέίθο, [χ2- 

ΠΠ|απὶ ΠΡῚ ριισηᾶπι τε ξξα ἄτας οχ ἄροιτο ςοηί γε 
"Ὁ 

ϑοπιις σαΓΠΊΪ Πῖ5 ἃς (αἰ τατίοπής τ ἀϊςα]α’ 7 ἴπ ΠΟπογεπὶ 
Αἰτῖς., ΡΟ] μη χ ἰἰδτο τεγτῖο. ἴτοπὰ ἱρῇ (αἰτέτοτος Π]1ο- 

Ὁ ἐϑιωΐῳ, ἀιτῖρο. ἩεΠοά. δίφρου ἐπεμζεβαὼς ἰϑίώετο χφῳμ 

" οἀοται απ τοἴϑιωσις, ἀϊτοξίο. 
ΓΕ Ε ΠΠπιο ἀπ ζει. Ασα τι, ϑευΐ τα τα ναυτίλλον τα. 

οδτο  ΠΠΠηις. τον Γρόοοτα, μούσαι δ᾽ ̓ ϑυυύτατον ἴχνος 

οὐ τε γιχ. ' ᾿ ἢ 
πετοτ,τεξξοτοςοτγείζον, ὁδηγὸς, πυβερνίτης, χαλινὸς απηδα- 

ΐ 
τὸ ίσορτιιπι ὁ ἰδτιτο,ιιοά γάτος πιάηῖβιις σείζαθαιτ, 

6065 τε ξτοτυτηοάεγατοτ 5 ργῖπια ἰου ρα, ϑιυωτιὴ, ἅ 666) 
Ὠη. ν 

να γκα, ἀϊτΊ σουγορο. κυβερνω, Ο ἐν Π΄.ξ, ταὶ δ᾽ σἴειμός τε 

τ᾿ ἴϑιωεν,ἰά εἴς, ἐπ᾿ δυϑείας ἦγον, λαυνον, Ἐεποα. βαστ- 
δέτε μιύϑοις, (ςητοητί4ς5 τοξϊλ5 ἕαςῖτο. ᾿ϑευ πότ, Θανάτῳ, 
Ἤςετς. Ηστοάοσ. 

ἰὰ τοίατς, ἐπ᾿ ἀυϑείας ὁ» αῇ ταμ 
ἐξϊὰ ρτοσεάςης,ἴη Ἐρίρ. ᾿ 
τ οϑογεὰ νοΐδης.6 π᾿ δυϑείαις φερῥυῆν(Θ- καὶ οἱονεὶ ἱπῇ ἀν Θο, 
πὶ παι ΗΟ π1.1114.4.φ. αἰχιλλειὶ μελίζω ἐϑυπῆιανα Αἰφερρ- 

κα. 
᾿αχῖσοοα ἃ τοτὰ συγγεητο τοτῖτι 9 ΕἸ εγοἢ. 

τι 5.γο τη 40, 
15γά ἴτε ἔξιις δ᾽ ΕΠ ορτίπηα ἰοη ρα: ἔα τλῖπ, ἐδεῖα . 4- 

Βγ.3.ἀε σαι ρίδης. ι 
Αἀπετ τθξξὰ τπ,ῆιις τεξεὰ δα. υϑυ, Οὐ [1.9 ἰϑιὸ στς 
τοῦδ δὲ πιοῖγεπι πὶς σοῃξογαιη. 11 ἃ εὐ βή ῥ᾽ ἐϑις διο- 

δίς, Ἰυτ τε δἀπεγῆις Ὀἰοπηςάςτη. Ττθηῖ στιπν Α σου, 
ὉΡ Οἤτίοης ἐς. Τπιι5 1,2 [σἀτ. γίλλων ἑρπόντων ᾿ϑιὲ ἐς ἀκρέπο- 

τεξὰ ἴῃ ἀυςοτη. ἰϑιὲ τῦδε, εξ ἴπ πη ο. ΑΡΟ]]. ἐϑιὲ ἡ οἐχῆς 
Ῥετρὶς 4 [θ᾽ ρεπάμπι το πὶ »Ηετοάοι. 

δέει Πτπηιις. δ δ οἱ πο 
Θ' ὁ να τεέϊας, οἰς ἃ, ϑεῖχο τετα γιὸν Θ΄. ἐϑυγενς ὁδὸς. 14 

Δα Πογῖδητὶβ οαπΊΟΙς » ἃς ᾿ΠΟΙ τα 5: Χ ἔϑι ἃς ὁραν,], 

) 
ΤῊΝ 745. 

ἐξ, ὁ μι λοξό :ὃς ἰϑυτένεια,αριια ΡΟ οπι, τα ΟΡΡοπϊξιιγ ἐκτρραή,. 
Τ᾿ ϑυτὴ οὐ, ὁ 8} ἀϊγείζοτν. 
υϑύτριχες,αε! οτίπῖδιις ἔχης τς ξξῖς. ΕΤογο πὶ Ῥοΐγπι.οἱ υγὴ γ5 ἀφ᾽ 

τλίς αἰδεοπες, ἰϑυτριχ ς δι σιντοΐ 3 ἐκ ὑλιζύης, ἐλότα τοῦ τρίχωμα ἔ χυ- 
σι «τ αντῶν αἰδρώκναγ αὶ ἃ ΟττιπῚ 8015 ἰσοα οὐαιιραης βέτιιο- 
Ρέ591} σγίητθιις (παν γοξεὶς : (εἀ Αὐγα! σι 5 πα αι 2 ΠῚ δειτι 
πὰρ ΝΟΥ ΠΡῸ ζαρ 110 πο πυΐῃο5 1 πΠς ΠΙΠΏΓΙΙΣ, 

Τϑύρφαλλοι; οἷ» αὶ ἴῃ [χοτῖς ΒΑς ΟΝ ΡΠ ΑΙ ]υπὶ (ςαιιοθαητιγ ᾿ἱπάιιτὶ 
ταὶ ἰοῦ τὶ νεἰῖς, ας ΡΠ ς τι ἴδιι ΠΡ ΡΒαΠιςιιπι σαγπιοπ οὰπὶ 
ταῖρι ες Ταποραητ, (1. 11|5.4. πὰρ τσ. Ν αΖ.ἰτοπι, ἰϑ'ύφαλλοι, 1, ε- 
τοίζι ΡυϊΔρ], 5.14, 

Γϑυ, μούσω,τς τὰ ρεύρο,γοξὰ ἀσοτούίοτ, ἤσβαγλομαι οπι; Πα: 
δοἴϑυσιν ὃ πολυ ωρρτέρω,χϊ, ἐφ᾽ θυσίας ρμασων, ῬΙΟΡτΟΠΙ ἤπητ, ὃς 
1118 4. ζ πολλαὶ δ) ἐῤ ἔνδτα καὶ ἔνϑ' Ιϑυσε μάχη πεδίοιο, ἐπ᾿ ϑυϑτίας ἐξ 
φέρετο,τοξγὰ ξετοθατεγοωρ μήσοοτο, Α ΡΟ]. Πἶ το χ.νεύῖσε δ ὅγ αὐτῇ 
δωσέμῆμαι, ἔχεν ἦσι εξ φρεσὴν ἰϑιυΐσειεν, συ 4 ἀπίπιο ἀοεπάτοτν 
1 εἰτρροτεγοτιν δὲ οασπ Αὐσςιι (λιἀπηὶ υἹάστατ, Ἡσγοάοτοςιπι 
Ἰηπηιτ θύω σρατεύεϑευ ἀοἰείηο, ὈοΠΠππτεποιογο. θύσεις στρα 
τευ τολπ ̓ ππαἀογοτ,] ἃ οὔ ἐς πατεῖ δ. Ππὶ πποιιοτςο, ἄς Ης 
τοίοτ, Βιιά, ἀντὶ τῷ ὡροθυμήσαιτο, Εἴχττι Ἱπῃροτίμηι σα ρογουν οἱ αἷς 
ἼἘχροπογοι ϑυειν οτίαιη ἱεῶτο αι εέξατο, ἀρρετεις, Ηοπηοτγ, 4ς 
Ὑλπταο, θ᾽ ὁπότ᾽ ᾿θύσει᾿ ὁ γίρων ὅηὴ χερσὶ μά σειιδτι!, Ταὶ δ) «ἴεμ. 
ῥηῆασκε ποτὶ νέφεα σχιοίεγται,ουμτι ΡΟ Πγὰ «πα πῖδτις Δρρετογοτ:οὶ σι" 

᾿Ρτγεβοηδεις σεῆίγοτ, 
Τϑυὼρία, γεξεϊτιιο Ουϊητοκρτ᾽ ἰθυωράίων ἃς κατ᾽ ἴξινγαρυᾶ Ηίρρος;: 

19 ὠἱα, ἴθεωσις, ἰάθτη. Ξ 
1 ϑών, οἴττα 5 ΤῊ ΠΑ 1. Ττοῖι ἱπτοιίπιππι,πατος, ροάεχ. 
ΤΙ͵ ΖΕῚ ΝΟ τα ρίποῆιπι εἰς, ατισίηεπι τοῆροτο, Ὀϊοίροτι ες 

1ἰδτγο αυΐητο. 
ΓΚΑΝΟΔΟΣΙ Α.αε)η, (ἀτὶ ἀτῖο. ΤΕ ορΡΗ. ἐπ ΤμΠΙτ, οἰ}, 
Τ᾽ χ αὔομκαι, ἱκετεύω, ἐφίγμαι. ἢ 

τ καρ ὲς οι, ὁ, πλαἸτι 5» ΠΠξῃςἸοη5.αεῖδ ἰάοποι8 5 ΡάΓ. Δοσοπιπιοάῃθ, 
ΡΙάτο ἰδοιιηάο ἐς ΒΈραΟ]] ἶνα μὴ ἐδ ἱκανὸν χόγον, Κὶ σὺ χνὸν δε-- 
ξίωυῆν,. πε νοὶ πςςο ΠΑτῖμ πὶ [Ὀγπιοηοῖπ 41 Πιϊ γα 159γ οἱ ρεῖ- 
πδοιτπ Ρογ Ἐαιιαπην οἰξ ἱκάυουῖ. πλιῖτο ἴδπὶ τοπῖροῦς, Οὐπὶ 
ΠηΠπίτλτιοντ ἱκανὸς διδώτσκειν,αριια ΧΟΠΟΡΗ, [τὶς ἐηΠεγιιέξας δὰ 
ἀοςοπαάιηπη. Πτοπη, ὁ ἱκανὸς. Οπιπίροξεη5.14 οἵδ 9 Π εις. ςαρῖὶτε 
Ρτίπιο Ἀπ κυρκί- ἐτεπεῖν σέ με, κὶ ὁ ἱκανοὶς φκαίκωσέ με. Γ) ΟΠ ξ - 
τὶς πιδ δι} ΠἸλειτοδς τὴς ΔΕ ϊχῖς Οπηπίροτοης. ἑκόνὸς ἐμεατοι αὶ 
εἰα γωδιώμ Θ΄, ἐχροττα {Ἐγθηιτατς. ἱκανὸς φύσει) πάτατα ργααϊ- 
{152 Ρ]ατ ΐκαν ὃς τί) ἰαττρικίω, το πιο ἴσ85 ῬΟΓΙΓΙΣ » ΧΟΠΟΡΉ. ρτῖν 
τι  αα ἱκόνος τ᾿ ὄνα «παΐτοι ταὶ τ τέχνης, ΟΠΊη14 Αἰ]. 4115 Δα ἅττ 
τοπι ρογιϊποητ, [᾿ς ὴ5 ποθὴ τπεϊοογίτετ ,), Οα] ἐπι ἴσο ρτῖτ 
τῆο δὰ Οἰλιισοπ. ρογτιι5 ΠΟῃ τη ἀἹοοτίτογ ἱκόυδς ταύ, Κ ΠΟ - 
ῬΒοη ἱκανὸς τεζρλα ἠδ, ἱκανός εἰμι ὄβατυ χ εἴν 5 “οὨ ΓΕ Ρο ἤιπι 
Οαζλ ἱκανὸς πεῖσαι, Χ ΟΠΟΡΉ. ἰχοιγὸς πρρσφέρειν, ροτΘ 5 δ ον 64 
Ζα ἧκανος πὴ εδὺ πονοις, Ἰἀοπειις αὰ ἔεγεπάος ἰάθοτγοβ. "Ἷατο {Ὲ - 
οἴπάο ἠὲ Ἀεραθ]ο. τίιυ σῷ σώματος ᾿ἰαιτυῦ ὑχφενίωυ ὅ5) εἶ πόνοις ὄ- 

χέσι, ἱκανὸς πρὸς ταιϊῖτει, 2, Πα ἀσσοπηπηο ἤλτι15. Ἐτ ἱκανότειτος ποις 
ὑσαι συφοιὲ 5 ἀριιά Χοπορἤοητοπι ἀρτίηπιις δά γοἀάοηάιιπε 
[Ἀρίεητοϑ. ἱκόμός ἐἦμι 8 καὶ κρικώς ποιεῖν, ρτὸ σ᾽ωυατός εἰμι. «οάεια 
Δυτῆογς. Ετ ἰκάρος εἰπεῖνοςορῖο 5 τὰ ἀϊσοεπάμππι ἴδει ἀϊσεπάο. 
Δααΐτατ αἰἸφιαηάο ὧν Ρατγτοῖρ, ἰάεπι ΧοποΟΡΗ. υἀσυρέτίω ἔχιν 
τὸ κελόι ὁ μῆμον ἐκθω ὃν ποι εἴν, κὶ μὴ μόνον τὸ κελδυϑυᾶνον ὃντοι ποι εἶν» δ ἐν 

ὅτε. Ῥομίτατ τητογάτιπι αὈ οΠτὲ τη Οςηῖτ, αδίχῃς Ραττὶςὶρ. 
Ταιοίαηἐς [ξξε,λέσαντες αὐκξὺ, ὡς ἐχ ὑκανῆς ὃ χατω λίμνης χούτρον 
δῷ τοῖς ἐκείγταῃατάτη ποη ἢτ Ἰαμαςτιῖπι ΠΗ οἸςΠ5.ὑκαι οὶ «δῦ κα- 
ποις στρ ὑκειγ,τοτ,αιοῖ [ἀτὶς Πητ δα πηα]ο5 ἀγοοηάος 7 ΓΠτάτοῖι, 
ἰὼ Γγζαγρο ίκω ἡ τ πληϑει τα πιτποτοί ἄταν 1π (απ }10. 
ἱκάμοὶ σείμαται 5 4] ζογροτα παῦοπτς αὐ προγοπὶ ἢ ΠΟΙ σητΊᾶρ 
ΣΧΟΠΟΡΆ. ἱκανοὶ ποὺς αἰ εις» Ροΐοητος δα πετις πὸ55 1 Βιογαϊε, 
ἱκανν ὁδὸς οπ ρα νἱα.Ρατο, ἱκανὴ τέχνη 5 ἂὐς τη σηα άδαη, κων 
αρκώ, ΑὙΛΓ ΟΡ Ια η. τω δ΄ νμετέραν ἱκδμίμ) νομίζοντες ἐξ) μμόνίω στο δοοῖ- 

γα! χύρον, ὅς. ποτα πὶ γογὸ {ι ἢ οἸοπτειη. ὰ οἴ. ποῆτᾶς νεγὦ 
νἶγος [Ὁ]Ας εχὶ πὶ πιαπεοὶ, ἅζο. ΤΠ} στατος ἴῃ οτᾶτ, Ράποργτ. ἑκα- 
γαὶ ἡ μέρω » ΞΟΙΠΡ ἔα Γα5 4) ς5. ἑκανὸν ἀργύριον, ποπ ἢ Ἀ1] Ραοιιπῖας, 
ἱκόμον ἔργον» 1 ΠΠ|πη Ορτῖς δί ππαρπιιπι, Χ ἜπορΒοη ἱερὸν λαμ ες 
νειν, Α σιπιια Αροίτο]. σαρῖτε ἀεοϊπιοίδρτί ποὺ λαρμίβαξοντες τὸ 
ἱκιδμδν αϑορὶ πὸ Ἰσυνίθο κὶ “ἦν χοιτοοῖν, ἀπέλυσόυ αὐεξὺ ὃς οὐἀπὶ [τὴς 

Δοςερ της αὖ ταἴϑης ὅς αὖ 4115 ἐπ Ἰοῖο πῇ οπάα ἰΡΟΩΠΟῸ 155 
Ἰρίος δϑίγε τ εγιητ » τὶ ςἴτν αὐςῷσ διεγίνησόμτες ἀφῖχαν, ΑἸΠ} 
μος Πιωρ σττεῦ ἀςοῖρίθηξ το Ἔχοιτίείομομα ἀσοίρετο πως ἔὰν 
τἰσαϑιοποίπτηςες αὐ [τείβατίοποπι τε ἔσσιιησ. τὸ ἱκωνον ποιεῖν, ἴ-- 
τἰσίασοτο ΝΜ ᾶτοὶ σὰρίτς ἀςοϊ πη αΐητο 5. ἃς ΤᾺΘΟΡΒΠ] πη ᾿πῆξ- 
τις. σὲ ὑκανοι πλέον, Ρἰτ15 4πάιῃ (τις ἢτ.ὐκ δοσ εἰς ἃ δεῖ τελεῖν. Χ6- 

ΠΟΡ ἢ. οἱ ἐλώήῆῳ τω ἱκόμων κεχα πμϑϑοι. Πεσηοίπεη,ὰ εἴ ᾿ αιιᾶπα 

ἡ φίδι πτ φριι5. ἱκάυος, αὐτὶ τῷ πολτὲ ΓΛΠΠ τ 5» ΟΡ το ἴτι5.  δξο 
ταις ὀάριτε ν τίσνο, (γ υεκα ἱπθυαὶ ἐδωκαν, ροσυ πλάτη τη ται. 
ἀεάετιητ. ἐφ᾽ ἱκθυον,αα πιο τιιην τοπιροτί 59. .«ἀϊιγᾶς,ς: χοἰ φ᾽ 
ἱκανὸν τε ὁμιλίσας εἴχρις αὐγῆς ) ἀἴτι ΠΟ] οαιπιτας,ἄταιε κα ἀϊΠτύς 

Τ᾿ χὸυστὴς ητος,» 75. ὩΣ ΠΟΙ δητία, τὸ αῤκοιυῦ, ΓΝ (145. (εὐ! απην 
1κονθως, μι ώσο, ται ωχαρϊ οποιιπὶ ἕλοὶο, ΡαυΪ Οοἱοἵ,ς, 1. τῷ ποιπρὶ τῷ ἧς, 

χαιάσαιτι καὶ μφὲς εἰς αὶ μερίσω, : 



: Ἰθες 746 ᾿ 
τ κανω,ρετασμι ον εηϊουἀορτειοπάο σοπτίησο, (ἀρ ίὶϊεο, οι. 
τιαά. α΄, πένϑ- ἐχαίδα γεῖαν ἱκαϑει, κα τελαμξανα, ΕΟ ἡ, ἔτωσις δ), 
ἥκατε βαρέια ἰα ύο, αἴθ γίνομαι 5 Ἰκανὸς εἰμι, [οιι αἰκώ πρὸς τί) ὁ δὸν, 
ΑὙἸΔΟΡ᾿. Γητογρ. ἐκ αύεε με ϑέσφατα γα πὶς οταςιια Ροτιιςηϊ αηϊν 
γᾷ εἴν πτῖδὶ δεσιάμητ; ΟΠ, 

χω νάνα,[λτὶς ἢτ. 

κανών ξατιπιοίατις ρογοτον, [ βοἰοπτοτο ]ρ.σοπιπιοάὸν εμε- 
Ἠεππθητεγ,θασ ΠΟρογοα θη ἀὸ ἱκανοῖς ἔχω διοικῆσαι» ροἽ 1 το- 
ζετε. ΟΒτγ (οἱ. τὐθὲ ἦ Ἱερωσιωΐ ἱκωνως κα τὸ τεῖχιθ-. πχαγιις τ Π 41 
δαθεῖ πιαραϊτμαίπεπι. Τ  ιιοΥ ἀἸ 4. ἱκαιώς ἔσσω ἔχ. ποηάτιηι οἱξ 
«ὐίο ἰπιτιιβ. θδτο ἴῃ ορτβ ἱκἀνως μέλας, σςης πῖρογ 9 Ο4ΖΔ. ἱκθυες 
παλιὸ ροΡΟΓ ΘΓΙ5,4 ἀπλο ἄτι πὶ ν οτιι59᾽ ἄς πη ἱκωνώς τὴρ εἶν, Πρ π- 
φτοῦ οὐίετγιδγο ὐ νη Β Πεῖο. 

μα», Ηεἰἴγς ἢ. ο(ς ἐγγιὲ κὴ παῤ ὀλίγον σῇ ἐφπν εἰς γ Ῥγορὲ ἴτα νὲ ῥτο- 
χιηγὰ Δοςςἀλ5 ργό 400 1η τα ἔκταρ,ν ἰςητάναι ὁ ροτίιις πας ἃ- 
(ρίταη ἀὰ αατιπὶ «ἴδ τὸ Ἱκεῦδτο οὰ ἀογιιεῖ. 

γἵκατι πιις εἴχατι,τες ἐοάεπι ΗςΙν ἢ. ἀϊοίτιιτ ρτο εἴκοσι ν)σίῃτῖ. 
Κχελον, Πταμ! δοτιιπα. ΕἸςΠοάτις» παρ ϑέγῳ αἰδόνῃ ἵκελον, τὰ οἰτο(εὨ Δ] οπὶ 

εἰ ρίεπι. 
ἔμλθ., κυ, ὁ, Ππ1}150δμρίθ.. Ηρα. 
τ κελόω, μ.ώσω, αἰ Πππλ1] 91 Ἐρὶρ. 
τ᾽ κεοβολίω ἐπ ταβο μας δ κς Ῥοτίτι5 εἰν αιοβοχίαι ἀἰςοΥθητιτ. 

δ. κας οἷν ἜΥγα 6} χα! 4 πιρπἰπαίτιισι ἃ Παρ ]ατὶ τ ξ, αιοα ταπιοῃ 
πυΐηπαπι ἱερίπιιιςνῖάς ἤπερ, ἴη Απιπιοῃ. 

χ᾽ κέϑει αὐερ μέ δϑει ἱκοτεύσω,. 
τἰκέϑιμωυς, νοἐποιιιητ. , 
Αἰ κεσία ας," ἀρ» ἰςατὶ οορτεςος ωροσβεία ,αβοφίκλασες, δέησις οἱκατιεία, 

χ.]οπρα.9110.7.ςΡΊρ θυμὸν ὀχιδϑ μῆς ἐμπλεον ἱκεσίης, ΠΠὈς1Ππ|5 πιρ- 
Ρἷεχ Γατιμὸ ἀϊοίτατ ἰνεσίας χέρων ἡ πῆοντο, {Ὁ ΡΡ]]οίθιι5 πιληῖθας 
οταράητ, ΡΙματοα Οτμοης, 

Ὑ᾽ κύστει. ΠΡ ῬΙεΧορτίηια ἰοηρα : ΡΓῸ ἱκετύστίθ. ἐν η4ε ἱκέσιοι κλάδοι» 
Δριιά Ἐπεὶ ρ.γᾶ πὶ Πιρρ]ιςς5,8ς ζεις ἱκεσιϑι, τρίτον Πιρρ ϊουνη 
Ῥτα ςοοαριιά ΑΡο].116.2.Αὔτρ εἵκεσίε πεῤς ζίωος. ὑκέσιίθ. 9 Τοιιῖς ο- 
Ῥιτβοτοηα τῇ, ΠΡ. ἐς τππἰο ἡ ρῖτογ Πιρρ!εχτῆς Βιιάκαιτις.ἷ- 
πεσία γίγνομαι Ρ᾽αχ [π» ἘπιγῚΡ ἱκεσία χ εἰρ,Ἱ, ἱκετικὴ, εἴη. ἱκε- 
σίᾳ χερένλα ἘΡΙξοἰκέστον λόγον»  424π. Παρ] Ισοπι ΠΡΟ Τιππι, οτα- 
βοποιῃ Πιρρ ςοπιοϊάφηι τὴ Οτγατινίάς ἀπ πτ Πιθ(ταητίμιμη. ὶ 
κεσίοις αὐάγκας, [ΠΡ Ρ]σο5 ποςς τατος» ΕΠ Ὶρ. 

δ᾽ κατείαγιάςαι. ΡΪΑτ.ὶπ Αροΐορ. ἐφ ἱκετείδν πραπεὶς “Ἷ διωκόντων ΔΗ 
Πιρρ!ϊσαπάμπι Βο[ίθιις ροτίειφμτίθιις σοηλιον [5 ἱκατείδρ τ 

εν Αδαδ ποιῶν ο5 Ῥγεοίδιι5 οδίςογο, Ἱ Βιιογ ἃ. ἑκετοίας ποι ει ἄχ τεσ ος5 
ξγηάεις, Ρίατο ἀς  ςρ. 

λ᾽κέτευυα, ατος, τὸν [πιρ Ρἢἰσατάογίαρ Ρ Ἰσαηἀϊ σςηιι5» Τπογά. μέγιςτον 
ὦ ἱκέτευε πῶτο, 

Ἰωλτεύα, μι ϑύσω,ποϑυκα»ίαρρ ϊςο.οΡτοίξοτ,εχρ οἵσο. αἰϑακαλώ,ς- 
εὐΐαε, οιπογ. ἃ. ὁ ἐπεί σε φυγῶν ὑκέτευσεε, ὃς Ἐμτὶρ. ἱκετεύω σε αἴθ 
ἢ γνάτων,ἱοωρρς ἥν )91.ρετ πὰ σεηθα, ΧΟΠΟΡ ἢ Σπομνημ, 1. ἱκετ 
σεύειν ἐξ 5τοιὰ δεαποῆια, ἀγιϑών τυχέν»ἄςο5 Ογατον ἀο ΠῚ ΠῸ5 ὩΔῃ- 
εἰ(τι ομος. ΟΒεγ (οἰϊο υἱεῖ πούλε τὸν θεὸν ἵκετ υειν  οττ ῬΓΟ 
ῬλυΪο οὁτατο. ἱκετεύεσι ταὶ γεωνάγκας, ἃ πιὰ το τῖθαις Παρ ἰςες ορὲ 
ἀταρὶ ογαπτ, ] ατάσοίι5 ἴῃ οί σις ἱκετεύοντες πίω ϑὲον, ἐς: ὰρ- 
ῬΠοδητοβ, ἰάςπι ἐδ φεπι μος, ἴῃ Επιὰροτα, ἑὑκετεύοντες αὐ τὸν, οἸ1ΠῚ 

τορδητοβ. 
ξἰχετωρία,ας, ὁ Γὰρ ΡΠ οατίο»ἔοτπια Πρ ΡΙΙσα πη] 9 πγάπιις Πρ 1Οο55 

Ταρρίοεχ {06} 15» Ργορτῖὸ τάπλιις οἱ τα: ἰΔπα ΘΙ] τι159 4110 πη 
Διρρ!λσαητοβ ᾿π πηδηΐθας ἔεγςθαητ. Ομ γγ (ΟἸτοιπ.ὐἡμέρως δέχεται 
εἶδ ἱκετηρίδυ ταρρυτίγοντας,εο5 ρίας ἀὲ τεςὶρῖτ.» 4] {ἀρ ]ῖςος ἂς- 
«οὐπιας. Αγ Πορ απ ἴῃ Ῥ]ατο, ὁρώ τιν᾽ ὅ3) τὸ ὄν ματος κοιϑεδού μῆνον, 
ἱκατηρίδῳ ἔχοντα, ΟΟΥΏ πη οητ. ἱκετηρία 5 δοὶ κλάδος ἐλαίας ἐρίω «ὅρι- 
πλεγμῖᾷμ 3-.οἱ γδ ἱκεσόϑοντες ἐλαλες κοιτοῖχον κλα δὸν, Γ1ιι.4.Ὀς ΠῚ Ρὰὶ- 
πιϊοὶ ἱκετηρίθργἶτα οχΡτεῆηι, λπιος οἷα ἃς νεἰδιπεητα 118 Παρ 
ΡΙἰσιπὶ Ροτγτγίρεητος ογάτοντ γοοίρογςητ ἔςίς, ΑΠ δ᾽, Ογάτοτος 
αἀ Κσπιαπος οἰιπὶ ἱπξαϊ!ς 8ί νο]απηοητὶϑ τϊίογαπτ. Οἱ. ᾿π 
ἹΜοταπιογρον εἰαπιςητα ππᾶπι ργατοπάςπϑ ἰμρρὶϊος. Μιᾶς ἱ- 
πέσιοι κλ ἀδοι. οτοάοτ ἱκετηρίαν λαζων, πλ6Πς Οἷοα γάπηιπι. ἧ- 
πατυρίαν πέμασεινοἱσσατοβ ΠρΡΠΙσ 65 ταΐττογο, Ψ γΡ.].1η ΑἸ ποῖά. 
γοἸατὶ γατηὶς οἱ τας σίμματα κα ἱκατηρίδν οτίαπα Πρηὶ Πςατί ἃ ρος- 
τὰ τγαάππτ μος νογίμ: γα ἕογίπιις ππδηῖθ,. ν ἰττὰς ὃ ν ογρὰ ρτα- 
φαητιιπ.. τ {114 ἰδπὰ μα οἷος τάπιιις ἀ ΠΟ ἢ 116 άτιιγ, τῖλ πὶ ΡῸΓ 
ἴηι [4πι, νἱττατην ν οἰαπιοητάπηαιις εχ ρ γί μλίτεγ αὶ ροοτὶς ὃί Βϊτ 
Ποτὶοῖς. 

Τἰκετήρι δ.) 8: ρετ ἔν ποορςη ἱκ ρα θ', »δ Πρ Ιοχ 7 δά Πρ] ἰςάτῖο- 
πόεῇ Ἰφοποιι5. 

Δγκιέτης κγδ. Πρ! οχ η}} τορᾶζ δ 41} τοράτατ :αῆραὶ τὸ ἱκέσϑου ΡΥ πιὰ 
Ὀγοιι ἱκέσως ἀυτί χατας αὸς Πρ] Ἰσότη εἰ [Ὁ ργαεηβ9 τατος ἢ πα 
ΤΒοπ Ηείν οἰ ἑκέτης, παῖς, δούλίθν, αὔρᾳ σιτος. 

1ἰχετήσγίθυ,κ, ὁ, ἀορτεςδ 1 }Π15:{πς ν οσάταν ΤΡΊΤΟΥ Οά. ν;ζειξ σφέας τί- 

σετο;} ἧκε τίσις», δὲς ἴτο πα ὑκετησιίθἱ4 οἴ, ἱκεῦῆοδ᾽ ἐπόπηηης » ρυα 5 
Τὰρρ]Ποιιπη. 

Τ κέτις δὸς, κ μ(δ-, ἡ Παρ! οχιαας Πρ ΡΠ σατ, ἔαπιι!αγίεγιια, ἱκέτιδες, 
Ὡς οτίλιτι ἀϊοίταγ τταροσάϊα αισάλισι Εατιρίά.ντ Οὗτοι τὴ φ}1- 

. ΒΙΓΡΙατάη ὙΒείδο. 
ἔ κετοδὲχΘ., δ ἡφ(ρριϊοιπιτοςερτοτ ἴσα σοςαρεγίχ. 

1 Κκ 
τ᾽ μετώσαυα, [ἀΡΡ ΤοἝτΊ Οὐ ο 59 υτγατί πος, Ἔχ ρατΐοποο, 
Ἐκμρζω»μιπιςέζο, πο 1 ]Π10..41}10» πο; οιά ροτΟ, ὑγεαΐνως 5 Ι 

{γ οἢλυκατεισκελχετϑύω, μαλοίδσω, ἢ 

Τἰχωαίνω, τἀ 6 πὶ, 1το πὶ σσπι ἢ Ποὺ. 
Ταρμαῖθο ζειῤ,ττιρ ἴσον Βηςτ  ἀμς . ΑΡΟ]οπίας ΓΙ σα πάο ἊΝ : 
ἘΠ τ μάγων διὸς ἐκωσίοιο, τὰ εἴ, διύχευ, ἕνροχά αἴ ἜΣ 

σῷ κῷ δὲ ὅξιν ἱερὸν Ψιὸς ἱκμισία, ἐπεὶ τι: γύχνε ασγοῖ, ἐμ 

ἐτυσιών, ἡϊ δε ίμα [3 ἡεῆῇ “ΡΥ 

Τκραν ρτὸ λιπμάν ἀἰςἰττοοιάηματε ὕάτγο, ἃ σῖτον καϑτιΐ δ, 
(γολῖιι5. ταμαλεφ,, ὁ, δ, θαναίδας, γάτίαϊς ΠΣ ΣΣ Ι 

Ταμαρ, Ηεἰγ «ἢ. οἹῈ νοτὶς, Πιποτ, Βαπλιά τας, βῆ νὰ; 
1 κμας, ἀδὸ«γὴ, Π πποΣ 2] ἀσἢτν Πλὰ 9) σαροσ ἀριιά Ἠοπιςτι : 

δδυὸς δ κονν θη, ρτο νης, ἰδ το ίσχτο Ἐριργαπημπας. 
γεφ. ἕλκει πρὸς αὐ τίκυ τί ἰκμάδα, Ἀυη οτοπι αὐ [δ τγαδιτ, 

Φεοντί δὸς, ΑὙΥ ΓΟΡ Βα Π.ἸΠΓΟΓΡΓ, ἐπμαάδες τινὲς οἱ ἀτμὸς ϑερμὲς 
δὶς ανεφέροται 41.1.1... Οἰαις. 1 Πυπτοτοβ. δ 

Τχμοσία, ΓΟ 55 Πι τη] ἀτᾶ5.υγ "ασία, ταγὼν, ΗΟ ν ΟΝ. νοτίς, ΜΝ 
1τἰκρᾶν Θ΄. μα  ἀιις,δίυγο- νπάς Οὐγ ἐ, αὐέμων ὧνθ- ῶ ἡ 

Ὑτὸ ἡ ἰχμοδὸς,1ἀ ς[τ,4}0 Βιυπιοτγαιοιπι ἰρίτισιι τοπαίὶ ναὶ 
{0 ἵκυῶνιθ. τοι πορϑυτυτὸς ἴτε ξαοῖοης: οὐαὶ τό ἱκνεϊϑευοντ πε 
ἄὰς νεπτ5ο δ ἃ τογρο [ρίγαπςινηάς Οὐν. 6, πέμψει Ἷ 
ὄπιώλεν. 12 8.1. τοῖσιν δ' ἐπε ξὅερν ἕει ἐχαεργο ϑσόνλω 
ἵκ μᾶμον ὃ ον ἵει πλησίςιον ἐδϑυχὸν ἑταῖρον. «Θ΄ ᾿ 

Τ αμην θογθα ἴῃ ἰᾶσιι Οτομοιησπορᾷς αι ὙΒεορΒγ μι} 
Ρῖτς νηάεςίπηο. ππ) 

τ καόβωλον οἰ εθα πυπιςέϊα, Ὀιοίςογλά ἶθτο ἰςομηάοραι ἣν 
Βιμποτειη ᾿δέϊζδη8. Ἵ 

Τἰκμώνται 5 Αἰ ΘητῚ λπτιιγ ), ΤῊ ΟΡ ταΐξιις ἰἶδγο πιάτο 
Ρἰδητάταπη. , 

Τ ναὶ τὰ τροφεῖα, ον οἷν. Δ ξοτεητὶ ἱτί ἄς πη ἐκνείαν, ῥΓο σ' 
κοι ίαγοοοάοαι τοῖϊο ἰκνεῖθ. ΚΒ Βοἀ ῖς ἀϊοίτιιν οἵ τρρφεις, 

Τ᾽ κυ έομκαρ με ὑξομιαι αν ἵγμαι, μασι αορ.β, ἱκώμίωυ, κα ϑεάατομαι,ν 
ὁκατϑθω, αϑηργίνομαι, ΡοτιιςΐΟ»Θροη, Αςςοιίᾶτ, Ἠοπιετ. 
ὁ ὧν τιν ἕκυται λυ, α εἴτ, καταλάζη, Ζιιο τιμπι Αἰ Ἰαιιο πὶ ἐπὶ 
(υδτογῖτ. ἃς ΠΠ|24..κ,ποϑηὴ ἵξεται ἧας αχηών,ἰὰ οἴ, 
Εἰιπὶ ἀϊιοδαις Αςςοιίατ, τ᾽ 6πι,τὶ δὲ σε φρενας ἵκετο πέ 
Ῥβοοϊος οὐπὶ ΡγδροΠείοης πρὸς, ὅταν δ) ἵκή τρὺς τῶτο,, 
4υιπη οὖ νοποτγιδ κυ ο μαι ΡτοσοΥ ὃς αι: [0,5 ΡδοοΪ 
σὰ σοι τύκνε χ᾽ ϑεων ἱκυνόμαι, μὴ πεν δι ἡ μᾶς γύην ιιαίο 
ἀεί οτας. ἑτέρου κέρεας φα μὴν ἱκνέ εὔϑοι ἡ γεμονάδειν, αἰτοτὶ 
Ρτιαῆπιας ΠΟΌῚ5 ν ἐπα Ἰςηι15,) ΗΠ ογο ὡ  ἑκνε μῆμοι χαισρὶν, 
τὰ τεπηρογα,αζα ἰἰργο ργίπηο ἐς σςαις ΡΙλητατ, 
σέ ἱκνεουῆόε β(οζλλον, ̓ὰ ς τ, Ἰπα πη. Ρ ]ιις σαι. Ἡεγοά 
χνευμῆψῳ, το Ροτς ργοσοίςητς, εἰς τω ἱκνκυλνίω ὥραν. τ 
υὸνἤιο τεπηροῦς, τῇ ὥρα χαϑυκούσῃ, Ατ ζοτε} ἴῃ Ρτοὶ 
σαςσιπηογῖθιις ἰοητςης,Ο ὕτοι ὃ Ὡρώλμοι ἔσονται ἑαὶ ὡς δ 
ταλείρρις εἰς πἰμιὶ ἱκνευάμίω ἄρ εἰς τἰωὐ γίωῦ φυτά σῃ, τὸ ἷκν ΐ 

λώμᾳ φέρειγρτο ρογίζοης ρεσιμπίαπι ἰο οτος . Τ ΒΟ) 
ΨΜΑ}14 νεγείτιας ἐὐτκεύδεις ἐκνκυῆνον, Ἰη αυ τ τὸ αὐκοι ΠΠῚ 
ποίησιν Ὑ10 νεών δεχλονότι, ὅνηως πὸ ἱκυέωῆμον τὸ φϑ'αὐον» τὸ πο 

κάςῳ τιμήματι, “ὶ γεὼς κατα βάλλειν, ἱκνέμδρον μίγεϑι.. 1 ἫΝ 
ἀςθῖτα πιαρηϊτι 4ο. Θα 2 ἐχ ΑὐπΠζοτο]. "στ αάγτ ἢ 
Απἰπ1Α]. ἰφεπι αυάττο ΡΟ] τὶς. ἴπ Ῥτίηςι ν οσαζ ἱκνν 
{ϊλπὶ μαϊοιτινάϊ ποτὶ. Ἰά οἰ ξνατ ἢ εὐίσαπι. ἑκυκμῆθυ ὥρα. ΓΟ 
τοΠηρι15.ἰκνευν δες μη ΤἾ αξοὶ τίω) ἀγωνίαν, οχαξὶα εἶτα 

τς χηΐπα ἰσἰεητία, Ατην4.1 οἰ τ. ᾿ 
Τ᾽ χνεοιυως τ τογγς ἔξα ν᾽, ΕἸ ρος αὐδὶ γυυαικείων 1.2,κὶ γάλα 
χγεοιῆνω 91. [Ἀτ15, αβκοιώ τως κὶ ἱκανως (ΟΣ Π ΑΓ 5 ἸΏτΕΓΡΓ, 

ΠΙΘΉτοΥ:ΠΎΪΠΠ5 τος ὁ, Ἶ 
Τἱκνοτέρφις Η εἰν (ἢ. αἴξοττ ργο ἐσαλωῆθοις ςοητγαξῖος,. 
1 χν ον ΠΧ ΤΙ πη [ΡΟ , κόνιον σμδγμαγῖτα οπλπι ἰςροηά ἀρ ι ΗΙ 

οΐπτη ἤθη σμῆμα, ὍΝ 
Τιχρίονοεγτὸ, τς ἔγιμττ Πρ ητΠῚ; Ειτ δ ςαυρὲς» [Ὁ] 1.9 ἱηῇε 

4110 σγιιοία θάμτιιν πιαττνγα5. ρατι θα πὶ, [το πὶ ΡᾶΓ5 
π᾿!» ποπὶρο {προτγιοτιὐχρία 3. περρξυτόγως, τὰ κρίτεφρωμ 
γιδώμᾳ τα “ γηὸς, ταὶ “Ἷ] ϑεώτρων, Ἡ οἴ οἢ,, Απ᾿ ἐκριόφιν, υὐσπ 
λέγεται γδ κ᾽ καὶ τῷ κυβερνήτου κα ϑέδιρα ἰκρίον, ΟαΥ ΤΠ. ἐ ἰκρία 
αὐτῇ ὑψοῦ, ἀς ταῖς Υ]ν Π]5,14 οἰξοοοιηρίησε ἰΙοπροϑ. 
δι] ατα ἃς ξογος. Πτοτη ἐκρίον ρρττῖοα ἤὰρογ αιαπι ἀοτπ 
Τπα:. ΑτΠόορβδηῆς εταπὶ ἀϊοῖταν ταῤῥὸς » Ατηῖορ. 
ἀϊτάϊίοης ταῤῥός. 

Τ κρεοσ νοὶ) 41] οἵτοα οτιπὶ ταδ τα σοιπιρίπραητν ἀΐ 
ἐκειοποιοὶ αρι!α ῬΟ]Π μος πι 1,7. , 

τχρεύφιν. Οὐ {ὁ ἐφ ἰκρεόφιν ταΐυσεν γεὼς 1 69) “ἦν καταςρωμ 
σὸνιδῳ κατων τ γοὸς,ἴαρον ται ατα ἀφ 1014. νπὸς ἀπ᾽ 

᾿ΕΧ παῖς τα δ] τί δ, κ᾿ 
Τ ταν ΘὨ ΠΕ] ο γςἢ. ΣΝ 
1 κταρρρτορώνε ἐδ, ἵκταρ βαγλειναρυά ῬΙατ, ΡΙο Ἰοπρὰὰ ίσι } 

ςυἰατὶ. ΗςΠοά. Ἰὼ ὙΠ φορ οἱ 9 κεραυνοὶ ἵκταρ ἅμα βροντα τὰ 
γιὲ παρεποιάνοι, ἐατειδ ὴ ὁ αφικνόμην Θ- ἐγγιὼ γίνεται » ᾿Π Π1 
Ἄριια ΗἸρροογαζ.:. οἶδ γωωωκαίων ἵκταρ εἴς πιμ]!ῖεθτς ρι 

τὸ ὁ γιυωκὸς αἰδοῖον Οὐλοι.ΑΠΟααὶα ἵκταρρηαμῖτ, ἀρὰ Αἴ 

ὮΝ 
Ἵ τ) 

ἵ1η 
ΝΝ 
ἯΝ 

υρέου τυ τς: 
τῷ ἐγπὶ πρηϊῆφατ, 



ἀντ ἃ, 
ὶ Ὀτρο, Ζαοπι ψάγΓο τοί υτῇ » ΠΟ] ἀπ- 

ΟΣ ἡξτοτο πὶ 
ξωγος ᾿ 

ταὶ ἀγαυατιι,αιιγι ρίας ἰάδοτο. Το σοτί 4.11. 5. ε]]ς 
πρ-ς ; Υ τὴν 

᾿ἀταθαταις »ἰξτειῖςας ΡΙΊη. ααΐ τορίο πιοτθὸ ἰαδο- 

Ἵ φρονοῦν 

᾿ ν 
ς [ἀῆιι[ϑυτερῖο τποτθο ἰαθογδης; ἰοίσου ἄς» }}- 
τας 

δα [α αἰυῖς ἔδυ Τξχογις» αἴης που πῖς Ορρίαπ.α- 
ἀποτδ. αὖ ἱέξοτο ἔξει ρα! θυ] ἀὰῖς σόποϑίους ἀϊ- 

σίτις πτοτιι5. ἀγα στο γα μ τιον ἐκτεθέσία, 4]. ἑμηπῖ. 
(Τα ΠΟ. Μάγος] εχ Ὀἱϊοίςο. "ἰ.5.:4αοσι ἰο ἀεπὶνίάο- 
γ.ἷν ὈΥΗπαῖτυ χολῆς να χυσις εἰς τὸ δέρριᾳ.» ἔς ΠΠ ς ἴπ σατοπὶ 
ὙΠ ἰς τομαὶ ἀγα Πα  ποηοττι δησί αι πιο ον ὨΙΡ ΤΆ 

ἰγοσαιότιιητ, ἔκτερον διαὶ ὙὮ ῥινων Σποχαϑτείγεε , ΠΟΥ ὈῸΠῚ 
' πάγος Ραγραι, ϊοῖς.1.3, 
᾿ 

τὸ ἰαυτ σα θο.  οτ ἵνποορςπι ΟΡ ἢ ἴῃ Αἰδος,ὲν χερσὶν ἔχων 
υὐδὺν, Παρ ΡΤ τσοῖτι το Ἀτιγιιπ, ἐκ τήξαοι κλάδοι, δὲ ὧν ποι 

αὐ ἱκετηξίας. ὃς ἱκτῆρας χλεί δοιελ ἄν ἐκετευτικοι ΟΡ ΠΟ. Ιο- 

"ἃ εἰϊπάειη. ἱκτρες, Οοη. ἔσει. 
ες τς η 2. . μέτης» ὄπολις πϊωχὸς Ἠς οἢ. 

Δη ἧς νοηατίοης. 
Ἔτγα υ{ἘῸ 1} (τ 1] ταἱεὶα ἐκτίδες υἱ μὴν ὁπῆερρι,1. αἷς 

ταπῖς να σπτος, [ς]Δη. : 
οΠο ἡ. ἐνϑτὲ αὖ ἕκτο φέρουσει, ὅζς. ἮΝ 

ἥκω, ν οηῖο, ΗΟ ΠΊ.1}. αἰ ϑκνίαση δ᾽ ἀρδυὸν ἵν]. ““ἀρεγλύε- 
ἰαῖτον πᾷς ξενϊπῖς, Ἡ ον ΟΝ ἵἴκοντες πιας θη [Ὁ] 1πὸ 
τες» εὰ δτί αι ὑπτακούοντες. ᾿ 
᾿ ταγπιαεῖτη (2 ἰτοςοπ οττι ΠῚ 5 ἀϑοέως 5 σΓΟΡΑΓΙΠΊ, 
ἴλας, Ηοποα. τέο) μῷ τοι κακότητα κὶ ἰλαδὸν ὄξιν «λέ δϑε 

ὅδι χοώντο ἐλαδὸν εἰς ἐγοραν» [τον τ ἴλας κὶ συς ξο- 
ηἸς. "ἢ 
5 ἐσ, Γςϊδη.1.:.Ἐρὶρ. ἴλαϑε μιούσο δες. 

εἴν οἢ. ἡ σελ έν [πππᾶ. 
Ἴππὶ τεήίάο, γορῖο Ρίδατ. δυστοπ. ρἰαςο  ΑΡΟΙ.- 

[ξειίπάο , ἱλ ίεόθοι τόνδ πολιοσουΐχ ον. δές Ἡοπτοτ. Αςειίβε, 
ΤΠ. 4,6, αῤνειοῖς ἱχάονται ὰ εἴ, εἰξυψυίζοντοι, εἰξελεοιώ ται. 

ἀσὺ ϑυστως ρας, [λοτῖς Ἡοτοας ψοπεγάτο τάτοθιις 
ἱλασυϑρξ». κρεὺς ατῖος 401 Οἴογτιιγ Ρτὸ ἐχρίατίοπο, 

αἴητο ἸΝ πιο. ἑλαυστέμαμ 9. ἃ μίνω, αι} ΜΠ ΠΟ πὶ ρ᾽ αςατῖτ, 
᾿ς ἴῃ ΤΠοίδο, ἐκ ΤᾺ) στουλλίων λα «τί μὴν Θ᾽ το α΄ δῊ, 4 πὶ 
ἸθγΠΠπὶς Οὐοιπι Ραραίος, ΡΙσξατο εἶπ Ῥα ὉΠ. ἱλίω 

Εἰὐήτατ. φιαῇ ἵεμαι χαειν»ἱ, ἐφίεμαι χ; ὁριὦ ὅῆηβλ ἐπ ειν, 

ἵργοριτι) πιπὶ Πρεητεγ νἱάεδης ἐο5 40} Ρτεςῖρ. - 
ἔτη ἀςοοάμπτ, ' ἸΝῊς 

ἡ Βα ποιιο 15. ὅν αϑυὴς, Ρ] 4 οἱ ἀι15. Δ 1|τὶς. ΤΟ Ποά ὥς τοι 
αὶ ϑυμὲν ἔχωσι," ς  ΡτορίτππῚ σοτ. ὃς Εἴ 9Π1.1}14. 

3 1λαθ. ὀλύμπεϑ- ἔσσεται γ᾽ μι".1. ἵλεω ἐς τ οΟρίτίισ. 
ἢ. 8. Ξι 4 αβξτιιπτ ρτο ϑυσίας, ἑορτας, ὄνω χίας,θοά 
ἱρδεβοηριιη εἰλαπένας, 

1» ἀσφάλεια, φυλακὴ κώλυμα.» ῬεΥ ἀΙρΕτΠοηριι (οτῖ- 
ἃζ αι οπὶ ἔγεφιθητίι!5. ΟΜΝ 
ἴππὶ αποάάλπι ἀε 4η0 Μϑογο. δατηγπαί. Π.1, σαρ. 
ὁποάις Ππ|ξττ|5 ρογαξξα. σο  εὐτγατιιγ [ατίτῖσς οχ οτα τῇ 

ῬτΠ 5) τ επὶ ἀϊοπι ἱλέρια ἀρρο!]απτ : 400. ΡΤ πλπι 
ἀϊοπ Ἰοῤρίοτοπὶ ποέτιι ρτοτοηή:τ. Μαχίππας 

Τοοραρ. [ςΠΟ] τα [τος ἱλιιρίας ἡμέρας, τοτπ οτος 14010[.- 
ῬΙ σας Γι} (ογι δὶς αυαίδαῖτι ρεΤπαταποντ συ νχογξ 

σσδατιαυς ΕἸ Τππα (υ[εϊρτοθατ: αι Πέστη ΡΌ ΘΠ σας αιὶς 
ΤΑΓΟΠΕιΓ εἷς ὅτὸρ βασιλειὶ αὐαγορδ, νά Θ. πὰς δυμοσίας ἷ-- 

ἴχε καὶ ἔτε σένϑιτα ὧν ταύταις φορεῖν εἰξυ, δι κὶ ϑυσίαι χὰ 
ν ἡ ἀέρα διετελοιοῦ τὸ δ μιόσιω), κ᾿ οἱ πενϑυιιῦτες ἐκ σθον 

κὸ ἐν δχωχίας ἰπταιζςτοἰς διληον ταὶ ὡρισμῖῆμας ἡ μέδας ἢ 

τρᾶριά ΒΞΟπιζηο5 δτιτε πὶ ρου ΠΠἀγῖτοτ ἱλαίρία ΠΠΓ 
ΟΠ Οτοδη ππατγὶς ἀδιιπτιν εἶ Ῥοτῖτ5 δανιόν ων, γε ἀ1- 

ἽΝ Ὸ|ς ὧν τοῦ αἰεὶ τυ πταρ᾿ αῤχαΐοις 8 υσταῖῦ, ᾿ 
Θγ, δύχαρας εἰς εἰ 9..δις ἱλαρῷ ΟΡ ΟΠΊτΠτοσκυϑρω- 

σαυδρωανων λα ρφὶ ἢ σαν. ἱχαρὸν φέγῇθ. ΑΠἸπορα. [π- 
ἄπ Ρἰδοίάιιτι. ἑχαδὸν» ξατιτιπι, ]ατ. ἢ. δ}. τὸ γδ 
ἱρὴν ῥιομοῖῖοι φαῦςου χαιλούσιγιάς ἥἕλεως, . 
ἈΠ ατίτας, 
χιιατο., 
πίγκοι ΧὨ Ί] το,  ςοιίαε. 

π| οὗξο εἰ ρηδητὶς ργαίςξι ἔαητομος οἴοοιττης ρτῖπ 

τα, ΑΥ ΟΡ δ φαρυ τι εἰπε, ἘΠ᾿ ὃς Ππρὶ ἡρεεῖος ἃ- | 

ΤΑ 747 
αἰοδάλαι σαξηις, ΡΟΙα, Ατβοπστις Πρτο ἀοεϊπηοαιαττο, ὃ 
καλέ μῆμοι ἱλαρῷ δοὶ 5 “οιξ νει τινὲς Σημᾳδοιὲ καλού, τῳ ἃ Σταον δια... 
τρέψαι, μάλλον “ἶ διαὶ αῷ ἱλαρωδεῖν ποιν δ᾽ σιωεχώς ἡμῖν ὅθηφαί. 
γονται, “η 

1 λαρν Βα α ΟΕ Πα 5ν Γ οι πε, σι] ἀν(εὰ βοπηῖμο ἃ (γι βεη άπ," 
Τ' λοίεϑοντί μοι ΓΟ τ 115 γπ  Ηὶ {Πς,ς.18. 1 πς αν ᾿ 
) λάσκομαι, μι. αἰσομαι ἄξος Ὀοπῖρῃο9 ἔλοϊο, ρΙσο, Πρ] Ϊςο ἐς πἴο; 

Ῥ ΟΡ ΓΙ 5 ΠΟ] 2 1τουτη "Ὁ ΓΟ τυ ΡγΟρ τί τπὶ τείάο, Χεη. Ηοπιει. 
14. αρκελέμίων ϑεὸν ἱλεῖσκεὔϑει.ἶπι Ἐμταγο, ἱλαξομμαι. Ἀρο !οη. 2. 
ϑηθυμίμοι ὁλοίξονται ΐ «εἰν ὠπευὺ δὲς, "νοτίς Ρτοίςιεξηζηγ, “τόσο ἷ τ 
λαΐσομαι. ἕο. ΤΠ. εὐ ῥαῖν ἑχαίεργον ἱλαίοσεαν, ἰᾷ εἴ, ἕσσως οἰξη.-- 
λεώσῃς δὴ λετανδώσμεγντ ρτορΡ τί υπὶ τοι 445. το] ἈΠ κδοὲ ϑυσιων, ἱ-- 
λαΐσαιτο ἢ ϑεὸν φιλήσας μόνον τω) ἀυτῳ δεξι αν, ἱλαί σκονᾶνοι ταὶ «ἱ μαρτίας 
πὸ λαιῖ, οχρίατε ροσοατα ρορι]1» ῬΑ ας ςαρίτς ἰδοαθάο δα 
Ἡεῦταος. τ“ 

Τ᾽λείσκω, ΕΧογογάςφος δοπῖσ πος βιςῖο, ραςο. ν 
Ι'λασμκὸς, οὐδ, ὁ, ΡΓῸ Ριτϊάτῖο πα ηἤηοτιιάο, σσποιοί δπτία, ρ᾽ασατίοΣ 

τοσοπο το στατίω 9 Οἰσοτ. Ρ σα. τ 45, [Δεαπηθη ὃς ρίαςας 
ΤΊ ΘΉΓΗΠῚ [1,51 ὄυνήνεια, αραὐτης, συγχωρηδες, δια νια γή, [Δ Π., 
οραίζισα 2. 

Ι λας ἤρεον,μ5 τὸν.6. Ρτορέτἰατογί τι, ΠΟΟΡΟγοΌ αὶ ἀτοῖ τοϊαίηοπν 
τῆΡαυ ας σαρίτο ποπο δα Ἡρθγαος ΡΓορ πτοία πη, οχρίατίο» 
ςαρὶτς νἱσοίπγοσεῆητο ΕἸΡΟ Δ ἢ, γα πὶ οὐ πῇ Ἰδ᾽ἀς ΠῚ ὃς ον 
36.ἘΧμοπΐτατγ Ρ ΟΡ τίατοτγὶμ τα 9ἱ. οτάσι 1 π|,) 5.14, 8. υότα ς ίρίον, 
Η είν ἢν κα ϑοίρστον, 

τ'λαςαριθυ,ε, ἐς οσοηοἸΠ!Ιατοῦ ἦτ. : 
Τὐχεδιανοὶ οἱ που ἤν Ἰμσ 1, οἱ δεσμοὶ, Ξυϊά, αιο αρτα ἐλλεδιανοὶ ἐχ 

Ἡοτπετο. ᾿ ᾿ 
Τ λεογστδοὶϊς ἰητς ΔΊ ΠιΠι; ἱ ἷ 
Τλεθον ΘΙ] 05 Ἰητο τ] πὶ στας οτῖς σπου θιι5,6ἰλ εοὺς Ὁ ἐγτέρων σπα:- 

φραγμός. στὸ πὸ ἐλεῖνοἷον ττοπάο.τοσι [φεῖδι πὶ {πγροηταπὶ φῶς 
Ἀφλοδιπὸ τὰ τεὶ ἕρπε ταὶ ἐν ὀυτεῦ εἰλ εἴ ϑτη.Ἐπταν Βα] δπησιῖς γεσιιτα [18- 
τις. ἣν πραγμαίτων ταρὰ χή, ᾿ 

1. εονας ᾧ ὃς 

ΤἼλεως, ΡΓΟΡΊ ΓΙ Π15. Ρασατιι 5) ΟΠ 5.4 ́ ΔσοΥ Χ οἄ. ἐν ϑεοιὶ γδ οἷς αὐ ὥσιν 
ἵλεω σημφήνειν. ἵλεως ἔσομαι ταῖς εἐδυκέως « Ῥ] αξατιῖ5 ἜΓῸ {πὰρ 6τ 1πῖπ- 
{ ες. ΑΡΕοἹ. σαρῖτε ἰδειιηάο δά Ηςργαος. 1 Αςουίατ. ἕ- 
λεῳ, ΡΙ ατάτο τις ἐπ ἸΝτιπηα. κα ἢ μῆρ θεὸν ἵλτω γενόμῆνον., ἃς Ὠειπὰ 
αμΐάοτη Ργορίτι δὴ ἔχέξυτη. Εν ἵλεως 1άςπι χιιος ἑλαρὸρυ μ114-- 
τίδ, ἡ μὴ σκυθρωπὸς »κ σιίνοις, ΑἸ Πς ἢ. 110.η.. Ὁ αὐτὸν ἵλεων αἱ ἱλαρὸν ἔς: 
λέγον 1δ1 ἐποίησέ 9. ἱλαρὸν ὀυϑέως,αφεῖλε «ταν ὀυτῳ τὸ λυποιωῦ ,κοιπέ-. 

δειξεν ἵλέων. τῇ 
Τ'λεδω, ὦρτο τηπν γοάο, Ρ]2ο ἃς ἱλεούμκαι ρα. ν ὲ 
τἱλέως καὶ ἱχάως, ΜΙ] Ατίτοτ. ἑλαρεῖς, δυμδνως ὄυϑύμως, φαισδρω ς 
Τ΄λεωτροιον, τὸ ἱλαςηρον, δι. ᾿ 
Τλη ης ἡ 0 ]λοταγ πιὰ ἰςχαρίητα αυατιου ΟΙΉ ΤΙ." κ᾽ τοίξις, εύσημον 

κυρίως δ᾽ ἡ φρατρία ἱπαυῖτ ΟΡ. Ἰητοτρτικατ᾽ ἵλί νὰ κατ᾽ αἰγέλίω, 
᾿, ταντπ τίσ, ΒΓοΘ τΊ Πι ΡΠτ. ἴῃ Αρορῇ. : 

Τἴληϑε, γορ τατος ρτορετίμ5. 4. γδ ν᾽ ἀὔααν᾽ Ἰληδι,ὶ ἵλεώς κα δυμες 
νὴς σο,τα παι πι 40 ἵλημι, 

τ λύκω, ἢ πιὰ οἘ ἱπυΠταάταπι 5 ἃ 410 ταπῖοπ ἴῃ νία οἵδ ὀρτάτίπις 
ἱχύκοις ΥῸ ΡτορίἊς ἤς.ης ᾿γαίσατί5. [τοὶ {δ 1 λτι1}5 ἱλυίχῃ 

1ΠΠ14.φ, οἴκεον Α πολλῶν ἡ μὴν ἱλύκησι κὸν ϑ' αἴατοι ϑεοὶ ϑμοι. στ δ σουοῖτν 
ςαττπίης. Καὶ ταὶ μὴ ἑλιννκοι, 8ζ ̓πι [ιῖ5 4! ἄς πη ἡ ῬτΟΡ ξτι5 ΒΥ πρ 
Τεις:ῆς ἴῃ Ἐρὶρ ἱληΐκοις πολιούχε ἃς ἱχήκοις ὦ ζεύ, ῳ 

Τ᾽ χιακὸς, οὐδ, Τ οί ηι15. ἰῃ ἘΡΊὉ. ὦ ᾿ 3 
Τ᾽ λιαρ γ οἴδηγαθοετ ΤΠ ηΠς. πε ἐν 
Τλισὲ καὶ κἰχληγαιβ εχ σεποτς τυ γάἀογίμσι Δ ὙΥΠῈ.}.9.. ΑΔ, ἀἸοτιΓ ὃς 

τυλας, Ατῆςη.}1.2. , 
Τλιαὲ κα κιὶν, ΠΠ1Δ5 τη! οταπι. Θά Ζδιν Ἂς ργοιειθ. Ἐγαίπιὶ ἡλιαὶ 5) - 

τ ἠχ σλῆϑθ.,. 
Τλιγγμάζω, α,άσω, τ, ακαγοἰατηο Οἱ ρο. ῳ 
Τλιγγάν, ἡ οττ ρης ὩΡογαγε ας αβεετιπη εἴτε, ΑἸεχ ΑΒ τ. δ ησ 2: 

ῬτοΟ]. ἐλιγγιώσε σκιοτοξιγεων τς ὅσο ὁ υξωϑεν ἴλιγγος 1 ὑφώτων ὦ πὶ 

Γ αδρις ροφῆςς δεξοίωϊονι π᾿ ἀνομαγν εττὶ σης τεπτδ πεῖ εὐ ἐσαπτοβροιες 
165 ν1τ1|} ΠοπΊοπς 40 ἀιαγιπι σοπποίυτέοης ἀεάιέγπι᾽ εἴξ, 
Ρίλτο ἴῃ ἐρττ. βλέα ον εἰς τοιῦχοι κἡ φερῤυᾶσα ὁρων π' πῃ παίσως τος 

“χά ΤᾺ ἰλιγγώ, Ἰὰ εἴπ, 410 πς ν ογτα ΠῚ» ΠΕ Ό1Ο. ὁρᾷ ς» δ σω;, Ἰλι  εοῖ 
ἐθυ ἀεὶ δ χύγον, νἱε5 ντ πτογῦ ἀἠϊετοπάππι πςτολπις πα ππ- 
Θο τητος : Πα ΜΊΟΓΕΠ1: ἀρὰ ἸΝαζδηζεη. Ιάοτη αἰρὲ ϑεολδγίαῷ 
Οὕὔτα Σολομὰν ἐ σεφισοί μβυνίθ. πέξιορ οὶ, ὅσῳ πλέον ἐμβατεύει τοῖς ζα- 

ϑεσν τοσούτῳ πλέον ἰλιγγ5 5 4110 πηαρὶς 1Π αἰτιπι ρεάσε ροπίξ, 
εὸ τηΖρὶς νόττσιης ἰλδοτγατῖ,δς αἴἴιατΡΙατο ἴῃ Ῥγοταρότα. ἐγώ 
Ὁ πραῖτον ἐσ τϑρεὶ, τμονὸ πῇ οἰγαϑού «ουκοῶ πλυγιὶο γἱ σεοτώϑίων πε αἰ ἰχὲγ- 

γίασει,ν οττὶ Ί ης ξουτορεες ἤχπὶ. τ τη Θογρία, εἰ τις σου λαξ ἐμε. 
γίῷ- ὦ Σάκρατες, εἰς τὸ δεσμ ὡτήριον ἀπειγάηρι ἑν ὅτι ἐκ αὐ ὄχοις ὁ. τὸ 
χρήσαιο σαυτεῖ δ ἰλιυγγιῴος κα χασμιῖο, μοι ἔχων ὅγτι εἶπδις. ποὴ ἢλθε- 
ἴες το ἀρόγες : ἸΠΟΟΥΓΙ5 εἶδος ςομῇ }. δὲ ἤπροῦες Βωτοσ 
τέΐψις ». ντ γογριπο σοττορτιι8., δὲ οοίξαηΣ, 14) Εἰσότο- 

τ ἢπατο ἀιιδίτατιοής ἀϊχιῖς. Νιάς εἰλεγγαῖν δί σκοτουδινῶ 9 δὲ Α-- 
τ Πορθαπὶς (οπιπιοητατ, ἴῃ {Π|4 τη ΑΠΒΑΡΏ ΘΙ Η͂Ιν. τὸ τῶν οόοις, 
5 αν Τὰ} ἑσλων, ἰκιγμῷ,Ἐτ Ἰδιάοπι, ἰλεγγμῶ χρό αίϑῳ συπληγμῆθθν 
κὐ σατο δὲν κ, μαι 

ΓΝ 



- 

“48 ΤΟΌΛ 

βεηξιγούτζεχ ἀσιιάτιμπι, συςροφὴ ὑϑφότων 1 οοτις 9 μεμίλων 3 ἐεὶ- 
ὅρων εἰς ἔνα τοποῦ συῤῥαππόντων, Ἰλιγγὴς πϑλὰ αἱ κὶ φοβεραὶ σινυΐςιαντο. 

ἘΠῚ εἴἴατα γογτίσου τ κεφαλὰς σκοτισμός, ΓιοαΠ.. πολεὲ μὴ οἱ ἱδρώς 
ἀϑ φῶ. 3 ὁ ἴλιγξιδις ὃς ἣσ᾽ πραγμάτων παραχ ὃς ἀυιττατίο. ἀτα; 
μα πτατίο ἴῃ γοδιις ρογρί οχὶς ἀρ ρα ]άταγοντ [ἀτι πὸ α[Ἐ5. Ὀ]Ἰη. 
ται} 10» ἜΧΡ σα οἱ ἴζιιτ παςιιπη, ὅζοιν τὰς εἰλεγγύσ. 

τλιγγιοάρην απ08 ἴλιγξ, (οπητη. Αὐ Πτορ ἢ. ἴ Αοβάτη. ὦταν 2. αϑεὶ 
τίωΣ και δίαν σ᾿ ρήφίθ-. γύναι »ὑπακολουϑεῖ σκότος, ἡ τῶτο ποιϑ'.9: καλούς 

σιν ἵλιγγν «οἷα οὐΐσα 1ΠΠ1Ὸ [τ δίτατν 
τλιειὶ ἕως, ὁ, ΠΠΔοιις. ᾿ 
τ λέμε: τόπος, 111 15 ἰοστις ἀρ Ε οπιδηλ,Πς ἀϊϑιις,φαὸδά Τυρῖτεσ 

ἀΡΙῖσο ὃς Ἐδιηο νοποῆς!ς ἀετγαέξιις ἴῃ τοιταπὶ» ἃ ΝΝΌπι ἔτ 
ἐλέχεις ἵλεω οἱνργοριτίις, Ρίπτ,ῖν ἸΝαπια, 

Τίλιοίϑενοοχ ΠΠἸοοἱη Ερίρτ. 
τι ϑι. 111}. ᾽ 
τλιον, ΠΙμππ Τ γοῖα ἕλιον οὐκεῖται,η ἘρΊρτ. 
Τὐλιοσὸ οὐ, ῬΊατ,Ιη σππιατ. ποπιθῃ θιη}1) τα Ατεῖςα τερίοης Μιμῖς 

᾿ ἀἰοατί,ιιλ5 Δ ἐο 111}ο᾽ά4α5 νοσδης Ρ]ατοὶη Ῥμαράτο. σιερ, οἷ 
ντθς Ατεῖςα. ν 

τα φω, δεσμόύω, συςρέφω. ἀγελοίζω. ἩΤ Ιγ6Β. 
Ὑλλαρδεσμοὶ, συςροφα), τάξεις ἀγέλαι λάογη 
τὐλλάνω, Οοι1105 ἀπο ιοο. Ἡογατ, διαςρέφω «δὺ ὀφϑαλιμοις »τοτιὸ 

ἀπίριοἱ ο» ΗΠ Ρροοτ. αὐρὲ γέσων ἷ.3...ὺ καὶ ὀφϑωλμοὶ δωκρύεσί τε αὐ ἐλλαή- 
γονται, ἀἸτο τ αΠσηταΓγ, . 

Τλκαὲ, «δὸς. δον ἸΩ σἸ τ πτν Ππι πἰ οἰ} 15. 1τουὴ σι Θη15 τ ΓΑ] σοτροῦο πλ]- 
πἰπιο, αἰ τάςιις ΡΊΓΠτο στο ἀεςϊπιοίοχεο,εαρίτς 46. Εὐίατῆ... 

«Τα ἀιν,οτίαπη τύλας ρα πι15. 1{Π|6 τιιγ 1. εχ απξβόσῖταῖς αοτα- 

ἄλπι νοσατὶ αἰξ. 
τηλεῶτη ΑὙμεπ ἴῃ ζ ̓πτεγργοταταγ εἴργεῶτο. [ἃ εἴτ» οχο πάεῖς ἴξι 

οοςτοόεο, 

Δ λλις,ςριθλνο δὲ διεσραμεμίρη, 

ΤΕ λλίζειν γος 5 ̓ηπογεγδιανδίω, 5}. 
χλλοσῖς, πιιτ5ράφωνθ., νης Ρ᾽(ος5 ἕλλοπες ἀἸοιπτιι κὶ ἰλλοπα)ν 

διὰ τὸ φωνῆς ἴλλ τοῦτ οἱ. εἴο γεύτο Ατ  η ἶπ ζ. 
τ γλὸς οὐ. δ. τταδιις. [Ποῖ [Ὡ52ν οἱ σα οα!5»Γοτο τι, δι: ἰλλὸς 9 σρε- 

βλὸς, οὐδὸς, Ατιίζορίι: ἡ 
γλλΘ.:.,6. Τοπιοὲ οσυ τιοον πᾶς ἰλλάνω, [γα ι15 {ππὶ : ὃς σιδλαίνω; Ο- 

τ ουΐος γιίεηάο [ἰδιμάς πομεοιν πα: ἃς σιλλοὶ 5 πια]ςαϊοῦ ροο- 
ΠηΔτὶ5 Β.ΌΠῈ15.. ᾿ " 

Κ᾽)». ο σοπτίη ον οἷο. ἴ)λεινοῖ σις 1ΠτοτΡΓ. Ατἱβορμαη πη κά- 

ηἰουτὸ σωυέχάν, ἸΜΙοαηάοτγιη ὙΠοΥῖας, ὑκ θέαν ὠτραπὸν ἴλλων. [π- 
τογρτοῖρ εἰν τὸ συοεῖν καὶ σέωωπυρεῖν: [ς( πορδύεοϑεοι 9 11Π|ς νιάστιγ ἢ- 
σηϊῇραΐς, 501 ἐρνο μάν Ὁ. ὁ δεσμευόμδυϑ..ΑΡΟΙομίμς ΠΡ. [ξοαῃς 
ἀο Ατσοπαιυτὶς ἰνόμῆν ὀς αὖν ὀμέγιῳ, αὐ τὶ τῇ συςξεφη μμ(Θ’) σωρειχ ἐς 
μήν, οἸπέις. λομαιον το ΓΟ ΠΕΙΠΘΟΥ 5 τὸ σφίγγομωι κα σειωέ- 
υχομαι τοίξο Ργοοίο ἴῃ Τίνα, ΡΙατιν δὲ αὐτ τογγαπη ἐλλ ομήϑίω «ἑεὶ ἃ 
«πόλον ἢ αἰ Ποατς τέων σφι) μήμειυ πο ΔιΣο ΠῚ πίω) κιγε μμίω,οά 
“ὁ Ατιοτεῖες. χη ιπιαιπῖτ . Παιϊάοιτι δ λάδας 'νοςαῖ 
τατος [τη στα (ὅδ᾽ δεσμοιὶ 14 εἴ. νἱπου α Γἀἐπιάτις ΓΪατο 1514. 

αἷτ ἴρλείτο ταὶ τείχας ὅ)ὴ τῇ κεφαλῇ βιζω μῆϑας. »1105 αξξῖ5 γαάιοῖθιις 
εἰμ σαρίτο βγηιατγι ὃς σΘὨ ΓΙ ΠΟΥ. 
τυ πεῖν κὶ ἰλλωπί ζειν, ΟΠ Δ ΠΟΥΟ Πα Ππποὶ Πατισανέξαγς :ῬΟΙ]ςὶ αἴδῳ- 

βλέπειν. (οπημι. Α υἸ ΟΡ ἴῃ Ἐσις. τὸ σκαρδειμυκτεῖν τὸ στκαίρειν κὴ 
μεν ἐδ ὀφϑαλμοις, τὸ πυκνώς βλεφαρίζειν, ᾽ 

Τλιωπῆ εἰν, σα ουτ1 60 ΠΡ γος οκβέζειν ΕἸ εἰν οἢ. Αἀαπιδητ.ῖπ Ρμῃγῆο- 
ποπΊ.οἱ ὁζεῖς ὀφϑειλμοὶ, ταρο χων ἐς αβσα γες οἱ ἰλλιώτηοντες, αὐδ'ρῴγυ- 

γον Τπτετρ Ἐγα δ: ΡαΠροῦτατι ἀοπλἰτεςησο ΡΟ οπιοη βίπτοῦρ. Α- 
ΤΙΡῚ ἐλ ὠπῆειν,οςιιῖο5 ἀΠτουαιοῖο, 

τλὸς, ἰλις, 

τἰχύα, σαιιοσηα. ἰατὶ δ. τυ φωνές Ης γ ἢ... 
Τ᾽ χυόεις, ὁεντος. [1πγο [59 ρτῖπια Ιοη μα. . 
ελιὶ, ὐδὸς, ὃς ἐλυὸς,αριιά Ἡετο(Δηοὐ ἰΐνηι5, (οΧ 9 [αταπε : ἀ1οἴταΣ 

ργορτὶξ ἀς βινη  πίδιιςτποι απτοηφτοξτὲ νἱηἱ ἕαοοπὶ ἐλυσα ἀ1- 
χρτίϑοίς 4 τρυγα ΕἸοίγ ςἰλυσυλὸς ὑποςάϑιαυ,., 

Τλύαπασιςς το ρτατίο αιιδέτι Ατιΐζοτο!. διτει δεῖς Εν η Δῖπὶ ὅς [ππτ- 

θυς}5. ; ᾿ 
τλυαμα ει!» τὸ κυλίκοϑαι»εἰλεῖϑει ΕΟ πττγα ἰ ρσοιιοίε!. Τοίερ ις ἄς 

οαρτὶιυίταῖο, ὅτε τὸ τεῖχ: αὐέζῃ. ἐλυασώμημίθ. υσὸ “ἥσ πραυμοΐτων 
κατέπεσεν, ρτῶς ὙΠ πο γιυ τοι Οἰπιτιῖς σΟΥΓΙ τ: ΠΓΟΓΡΓ. ςοπτγαέξιις 

- ἀρίοτο ἀοοϊάϊε, ΕΠῚ αὐζεπι ἐλυσπα ὅτι  Ἐγρθητίπι 1αταγ ἀξ 
- νογγηπη, ρτορτοά, οί Ἔἐχργοῖητ Ψ το]. Ουὰπι, γαρῖτ. ἐπὶ 

σιοπίος Ὀγθος ρον παθλατη :ππιαρηόσιο 5 πάη ς}5 ἴῃ (ρίγαπι 

τυδέτιι [ ςοΠΠ οἷς ἀπ ρας τοὺπιν οἰμήταν πηθάταις ἱπηπις 
ε γοϊππιίης τοταατᾶς δ πν ἸΙοησοσ ἀλτ σοτροτο τογεμσ: ΠΟΧαητοτα 
[αι άοην ν᾽ ἀοας ὅς (δίῃ α τποιαθζα,, ΡΠ σαητς 1. 

Τ᾽ λυααεύρδν (δ. ςοητγανιι5 ΡΟ Πἰπλιμπι.ὶλυσσταμῆν α, 655 γῆς διατὶ ἔετ- 

Ῥεητια, Ρ]ατ, ἵπ Τ πα... 
Τλυται ρτατ, ρα ΑΒ ἰλύομ α; Ἰοοἑταγ ἀριιά Πεί οἰ. εχρ. χέχρυπϑω κα- 

ελύπηοται ἰλυα ταις αἴδλειλ υμῦσοι εἰσὶ, 
τλύω, πιο ονάϊοο ἴδια ἀπο πο 51 Ἐπὶ ἃ 

[ετἰ δίτιιν εἰλύῳ. 

Βίζοπάο ρτο ἐοάεπι, ὅς 

τλυώδης, εθ-. ὁ νὸ εἱς ἔππιο (5 (Θερφορώδος, χωρίον ἐλυώσνς, ἔπι πιμχ(ο -. 
{ιιπὶ ὑὙΤαδορ , μ1}.1.4ως χα Σνώ κα ἐῖλὰν κα στεχ ὐ ὦ ἰλυώδες,Γλῃ σαὶ5 

ἃ 1 Μ 

(κευϊεπτα3. Θαἴ οη. ἄ ΟἸδισοη. τ 
τἵμα, τος τὸνν οἸπΊ αι πη, ἀπ πιοητιπυΡτο εἶμα. Ης 

ἵματα ἀβέευτρτο ἱροέτια, ὶ ὌΘ ἡ ΤΉΝ 
Τ᾽ ζα,ίοτο γογθοτο,μαςσίζω, ΠΟ πιιρτο κερχυυυοῖς πλύδι 
τ μαῖθ-,ε δ πδιΐτοτιν πᾶς ἱμοῖον ςατπηθη αιιοι ἃς δας 

ζοποϊπεῦαπτ Δαπλτὰ πη Παιζοτος, ἑμαῖον ἔπια, αιοα 
αιᾶπη Βα γίεητες, ΑΛ ΟΡ ἐν βατραχ. πόθεν σωυέλε 
φα μέλυ. ΤΠτοτρ. δ᾽ φοινεοςπόφα μέλη ἃ εἰκὸς αἴδεκ ὕδα 
Φεῖν,Πάτ ἱμωνία Ὑ ΟΟΑΤΙΙΓ τὸ αἾ᾽ αὐϑιλημοίτων «οίμιογ 
[πριππιὸ ἀςρεπάοτ: ἄσμα ὃ αἰ δουσιν οἱ αὐϑληταὶ,ἱ μοῖον, 
«εἰδεὶ χρή που τὶς ὐνὴρ υἱδατηγὸς ἱμαῖον, δι. δπημυύλείθ: ) 
ψιοά ἃ πιοίλαι ἀρςητίδιις 1η ΡΠ γῖπο σμθρατοῦ ς 
μυλωϑρκιὸν ἄσμα. Εν 

τ μαλιὰ, ἡ, αὐ ἀἠταπηοητιπι ἕλτϊ πα: τες δπχεητισι 
σεία. ΕἸ εἰν οἷν. ἀλδύρων ὅλήμετρον. δι, 

Τὶ (φλλι(θο σα πἀπνοἔεταχ, γι σΊ εν νόςιμος: ον οἷ, 
τ καλὶς, ἡ τοάητιις, ὅδεκαρπία, δια μες, ρυϊ πλῖτίας ἔλα ἐτααπ 

πρα ἶν᾽ ἀλέτων, ΑτΗςη.1.4. ᾿ 
Τὶ μϑμτείβεογ αγτο, τι} }2 πδιιτῖςα, ΕἸ ον. ἱμκαντοίρκα, παττῖςα οἶϊ 

{τγιπχεητα ἐἰςῖτ. ΝΑ 
αἱ μαντελιγειὸς οὐ. [115 Θ᾽ ΘΠῚ155ΠΊ πη τιιτα δυπλοῦ ἱμιαῦτος σ 

λησς, ΕΠ, 1114. ΡΟΠαχ ἴῃ 9.0 3 ἱμόντελιγμὸς, διπὶ 
λαζυρινϑώδης τὶς ὅδι πὐδις:ροφῆ,καϑ' ἃς ἔδει κα ϑένπα 

πλόης τὺχ ὧν. εἰ γδ μὴ κυ ϑέντος 9 μιαὐξκείληκ το ἢ) τιῷ ἱκίφόντι, 
χιογοἥπηητο ὁ καιϑείς, Ν μ 

Τ᾽ μἀψτυλικπωῖοι. Γ)Σεπηοοτῖτο ἀϊσιιαταν 481 
ΧΟ ΤΟ ΟΡ  οχῖς 

Τ᾽ μάντας, οοΙἘΠ}5) ΑΡΟΙΒ Ποά. δι ΡΙατο (ς Του, 
1 μαντίδιον, ἐγτὸ γοοΥγι σ]οἷλ, ϊ 
1 (φόντινϑυ»ὶ Ἰογὲς (χέτι9υοτει5 Οφτοηὶ. ᾿ 
1 μανᾳἼοννγ ει ΚΠ οΥθτι591ἷ ὧν τῷ σόμας- κιογίσος ἔκτεισις, ΠΟΙ 
αἱ μον τόποις, δὸς, κα ὑ» οτ ρε55 61 ρεάςπι ἱπ πηοήτιπι ἰο 

Βαδοεισαὶ ορροπίτιν τεξξας ἃ Ταπιοπαΐς, αἰ μαντόποσει 
ΡΌΡ ΜΙ φυλάαιι Δετμϊορία: ἀς αυῖθιις ἴσα Ρ] π, [{6. 
μον τόποδες 1 οτίροᾷο5 φιϊάληη, ]αιριι5 ἔεγροηάο ἱπρὶ 
τὰ οἵδ ρτὸ φυϊραϑ νογδ5 ἰσγρεηάο ἱπρτοά!,δο πὰ 
Χ δ στα γαπι ποχίθιις ἱπ στοά, ἔοττα ς 1) Ππης χιιος 
ῬΕ ΠΑτὶ Ηςοίγ ἢ Δηποῖαῖ. Δ ΝΗ 

Τ᾽ λαντοτομμεῖν, γ ΕΓ Ουπ ρα ΡΟ ]]. ὃς ἱμαντοτόμος. 41] ἰοτα 
1ἰμόμπώδης, εἴθ, ὁ κὶ ἡ, ΗΠ ΘχῚ 1115 τ τποάππι σογτ σίας Πα 

᾿λατ πποάο ἔφημᾶχ ἃς ἰοπτιι5. ΟΒ [ται [5 ὃς ἢς: 
1η ΤΙπιαο, ἦν τριχων τὸ γγ0Θ΄ ἐν τῷ δέρματι πέφυκε συγ, 
μῤυτώδες ὃν ἀυτώ, ν Οἱ ἘΪσὶ μα. Παρ. 1} ἴῃ σαῖς ἤπασ πατὶ, 
ῬΕΙΠς σογιέψας {τπν}ΠἸτιϊά τ πολ στ ἡπιὰπη Ργοχ σι, 

Τ᾽ μάντωσις. ςΟἸΠρατιονσοηλιιπέϊίο:ς ς4ρ.22.Ἐςο]επαβ 
κατ οτίδῃη Πρη αιιοά λά σοπτίποπάος ραγίοτος ἴῃ 
ἔζατα: ροπίταγοϊηπιῖς ΗἸογοην πὶ, Εἴς, ἐμιφύντωσις 
ΥΨ κοριγίων σῷ ὑσοδ ἡματος. δι. δόσις ξύλων ἐμιξανλ οὐἶθο 
κοδὸμήμαισι,ἱμαὐτωσὶς οτἸΆΤΩ ντ δί ἱμοὶς Πρπιῆςσας ἰοῦ 
οἰ] Ο ΠῚ} 5 4τπαπὶ ἰοπρτ οὐ σας! Ποτοβοοϊότακις οἰΐ 
επῖπὶ ἰοτο ποι ἱπορτὸ ςσοίπρατγαγὶ ροτείξ, 

Τἱμαοισδὸς, ὁ) 4111 σάτπςη ἴῃ ρΡ  Εγ 10. Δι ἴθ Ἔχαπείαπάο ς 
Ηείγεμ.νῖάε ἱμαῖθο, ἐ ωρὸς τῇ μύχω καὶ τῷ αὐ τ) ήμοιτι χ 

Τ᾽ μοὺς αὐτος ὃ. ΠΟτιΙπλ σΟτ ΓΙ ρ 4 βιτης πΔυτΊσιι5, ογγάσηοι 
οἰπρι μη, Ζοηδοίσατιςα, ἐμοὺς κευειθ. ἡ ϑια,, ΑὙἸ ΡῈ 
ζωνο. καὶ ἰχυρθε. : ΜΡ 

Τ᾽ κσό δληχης»ή»ἴσιιτῖςα, μείσιξ, Πα ας ! Πππ|,1, Ὀτειὶ, Ποπινς 
γ᾽ κρέσσω, μι ἄσω, οτο ἴσα Βαρστὶς οασἀο» 0 1}}5 πιο ν ἐὺ 

τίζω, δηώκω. 1115... ἑιοου ομῆν(θ- δέμας αὔρας. ΕΟ πα, 
π᾿ ἀμφὶ τυφωεὶ γεῖαν ἐμοίοσυ»ἷ. πληῆῃ. Ηοἤοά, δοίμασε 7 

μιθίασας ξοτίοη 5. 
Τ᾽ κύςα,α ρα ἩοΙν ΟΠ, ἄοτη φιιοά ἱμῶλη. 
Τ᾽ μοιπί διον αγτὸ, ρα ΠΟ ΪΏ τη, ΟΠ τιχ, 
τ μασίζω, [ατ,ΐσω,ν οἴ ο Ματοὶ ς. 
Τὶ ματιοχαίπηλίθογα δον οἰ] ατ 5. Ρίδη. 
Τὶ μοίτιον νυ τὸ, ρα Πἰπτα, [ιοΥξ εἰν, τριζώνιον , αιιοᾷ ἤιρτᾶ, 

ες ἀαήτιτ γί, ἡ κα τια γεωαικεῖαςν οἴξετα μια! ς τοῖα αἱ: 
ΡτΟ τορὰ Ἀοιπᾶηα ντῖτιγ. Ἀσςὶρίτιτ Ρτο Πναραο, 
{πὶ5 ἃ ΟἸσεγοης ἴῃ Ν Ἔγγξ, Β]ιγί πιᾶπη ν οἴτοπὶ ἤταρ, 
Δ εἰϊαςαπι ἤιρρς εξ ]οτπὶ ϑυγαςις οχροιτας, 
κατεοκδϑαςτο Ὁ ὁ οἶκίθ- πολυτελῶς χὺ μεγαλοωρες ὡς ἑκα 

νέοις ἱ μοίπιοννν εἰτὶ5 εἱς Ἔχτογίον αιιαὶ Κὶ οπιδηῖς οἰ τοὶ 
ῬΑ! τ, ἤιπιπια ν οἴξις ἢς ἀϊαίτατιν εἰτι πυςητιιηνν, 
(ΙΔΠ0}] ἡρ(ρυτιον αὐοῖν ἴον, ν ἐγ. 15 το ρα ἰἀοαι «ααϊϑυκὸν 
τοχτα, θ᾽ ἀοιη πλοχ. ΩΝ 

1᾽ μουπομίῶνας νοςατὶ τγαάὶς ΡΟΙ χ Π10.7.ςος5 ααΐ ἘΠ 
Δ ΟΙτοΣ ΤοσαΒαπεταιιος ἑκατιουμιῶνωτας ἀϊχοτιιης γϑτογοϑ, 

' Τιβατιοφυλείκιοῦ, κε, τὸς ΟἰπΙ τ τη άγοα ν ο[]ατῖλ. με 
Τ᾿ μφτιοφ υἱλαξ, ακὸς. δ᾽ χὶ ἡ ςυἶδος γοίαπηον οἴει ριςμοΡΊαας, Υ ἣ 

Τὶ ματισιλ ὃ. Ἰηάτιτιι8.6.5. ἘΠ. Ματοὶ- ΤΑ ἦν 
Τἰ οατισ ρος οὐ ὁνν ο(Εἰπιεητᾶςν οἰ ξίτιις ὃς οα]τι5)ϑς ιιοῦ 

Πιαγίμηι ἀιεϊτοτν ἃ ϑοπεοα,οὴτη παῖς οἰθαγίαιῃ δὲν 
ἔργο ἀογαίλαπι ργαίδατς ἀφθοτς ας, 7} διὸ οἱ ἐν ἐμετισμῷ 
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ΓΜ 
Ἶ Γυαῤχοντες ἐν ποῖ; βασιλείοις οἷσι, 

ζτο τ αι] νοἰξςη τοχῖτ. 
ναῦς ν οἰατία ἀριιὰ ΡΙατοηςπι. 

γαὐαασι, ἔτ Γ ΐσω, ργορ εἰ  ἴοτοο ἔπε οχίγαθο 
Ἰτῖο αὖ ἱμαὲ νττγαίζιης Ογαπιπιατῖςὶ, νης ἑμῆσαι Παιι- 

ἦσαι, ΓΠοΐν εἰν, ὃς ραττιοῖ ρ ἰμωώσει ᾿γατιγίςης αὐτλούσοι. 
τ} Εϊιθῖα». 
οἰϊκα ληίαα ἄση ρτοοι ἃ Τιοπιηο τ νηάς Τὐμζρμοι ἀ- 
σα ἰμάἰς 1) ἀΐσαν ἡ στον ΕΙρὶο ναι, τύ !αητος ἴῃ Τὶ 
Πς {εν ντ οχ ΑΠ|ο Ὀϊοιγλάποτιας, Εἰ. ΠΠ|44.φ. 
πόθοι. 
᾿αρω, ἐς Δογοειρίο, πιο, Οομὶτ. Οὐ, ργῖπιο, 
ῥέται. ΠΟ ΠῸ (. ἑμέρων φιλοϊηϊος ν᾿ ΤἸιδ...ἘΡῚβταρηπηας, 

ἐ ἀμείρανφσα ρ θεὶς νης. Ροπίταν στάση οιμπὶ ΤΠ Πηῖτ, 1δλ- 
ἢ καλθν ἐμμείρων λυ χνον αἰαφλογίσαι!. 50 ΡΒοςΪ. σαὶ Αὐςοιίας. 

ἢ ΟΕ ἀρο Ὑγτ. νὼ τοὶ κουκ εἴγνω τοί μοι τοροσήλϑεϑ᾽ ἱμείρφν- 

ἵκστα σι, ἱμείρω υδὸ ἐχάν,ϑς. Ρεσιαϊας5 νοτὸ ἀοίγογο 4ι1- 
το] ματα τι. 
ἐϑυδνω,ἱ ἴτς, Οὐνγιξ, 5 σ᾽ τμῆνςρτο ένα αὖ εἶα, α11ο- 

ν Πρα ἢς, ἐτιαιτ {πλιι521 0 ἀππλιιδ  ὃς ἐδ 1 ΠΊΠ1 5. ΡΓῸ 6010 1Πλῖ5 
ἴτηῖις ἀριὶ ΗΟ πηι. ἀκ, Α' δειλοὶ πότ᾽ ἡμῆν, 

πὶ ΟὐγΠ.ξ β᾽ δ᾽ Ἰυν ει, 
Ἰότος ὃζ συγοπαπιοητα »ἁ Πα: δὰ οχρίάτίοηος [πγάτίο-ν 

: Δα Πἰ δοΡαηεαν. ΕΠ ίγςἢ. 
δ, Ζυι] οἱα οχ δὲς 155 νγθ νοι! πΠοπηςῃ ἱμέρα. 
“ἰδ λῖτ οαπιὶ στρ! ἀϊτα5 ἐρεέϊαηάϊ,ὅτο. 

δεντος. δ. {10} 5. ἀπ] 1 1591. ΓΘ πρα. μερϑεδσα, γάτα ἩΟτ.1π 
σοι κυ ϑέρειαι ἃ ἱμερόεντ᾽ ὅπὸ μάς ὧν Κεςοὸν ἐσγωνν ἔχεν» ἱ. 

ὁ 

͵ 

τους Προ» ρΟοτίςιπ οἵξ. οἰῖπι σοπίτ, Ηοπι. Ης νοι, 
ανσιαι Αςοι είν ἀριιᾷ δορίιος] ἴῃ ΟΕ ΔΙρ τυτ. 
᾿γγω τα μοι τροσήλϑεπ ἱμείρρντες 9 Οἰμπὴ ἐπ Π Πατῖι10 διι- 

νἀ. α΄. 9 ανϑειν ἱμείρεται. Ἥ 
ΓΙ, οἰ! ἀ7τας, οι ρί 4ο:ὰ ροοτὶς ἵμερθ. ἀἰοἴταΓ αἱρεῖν 

Ἐχροηίτιιτ ἃς ἔπηθυίας ὅλητασις. Ατίης Πδτάοτεῖϊ ετίαια 
ΡῬΘσα Ἰτ τέν ἀπιδητί τ, ἐς ν ἀογιτιαι ΔΠΙΔτΟτΙ ΠῚ 6800 ἃ- 
τοποητιν. Ης 1.1]. ξ, ἐς σεὸ νωῦ ἔρτμαι καὶ με γλυκιὲ ἵμε- 
τι ρι 4 Μ ἄτα Καινῆς 2 νύμφης ἱμέρῳ. πεπλὺγ εἶμ... ἐς 

οἷς εἴΥ πο] Οσιὰ νάγα δάξογαπτατ: αιϊάέαηι αὖ ἵνωι ἀς- 
πὶ εἢς νο]πτ αι 4Π| ὶ ποϑ'ών ἵεται ὅγὲ ὃ ποϑυυυΐνον, ΡΙα- 
Τ τγῖο ἄς ποπλῖη15 ἢιηπις ἐτγ πγοΐος ἴᾳ Το αιΙο σον τ ἐχ 
πὶ εἴς, αιοηΐΔπὶ ἱέμδυίθ. βεῖγκὴ ἐφιε μὴν αἵδ᾽ ραΓιαίτων, 
ὕγησπα σφο διρᾳ τω] «ψυχίμὴ δια, τίυν ἐ σιν τὶ ῥοής. το ΠῚ ὅμε- 

140 ΤΠ οαις ἀρικὶ Γαὶς, εἴπ ετίαπὶ 164 ἴῃ ΟΠ 15 αιιο ἴῃ - 
{ΠῚ ἀπιοῦ σους ]]ατιιγ. ΡΟ ἢ]. Ππ|5.5υ.(Ουτόαπι ἐχροπιάπιο- 

τ ἴῃ ΟΟ 1157 σαΐοσιιπι Ρ Ι  τιιπ. Ἰτοτπὶ ἵμερδ. τα 
᾿ 4ιοά απ Νοποτγὶς Πηρίτιιγ ἂὸ Επτηιριάςντ 1ηαιτ 

᾿οτιάπι ςοττα πούη θη σἸΠ| 0 4π| σα ητεΐεηα ἀρ ΡΟ]]. 
το πὶ δ το ξειιι, ἵμερίθ’. οἰ ἀογα 115. ἀςΠπφογῖιπι ἐχ - 

Ἰδηι5 αι] ἀς Πάοτοταγ 5 ἀπά 115 Παῖς τὰ Αὐτμοίορ. 
τατον αλλ». ὶ 

ἡ.ἀς Ῥὰις Πα ἀϊέτιιπι Πρηϊῆςατ τεπὶ μάθοῖς εἰιπὶ γίγονσο- 
πὶ ὑἴγο. Οα] αριιά ΗἸΡΡος. 

δ αι} 1] οαχαι55 πὶ ΕΡΙΡ. ἪΝ 
δ ὁ ἐς γ ἄς γα  ΠΠ 5 ργατιις. δι] 4. καλὸς » ἐπέρα τ (Θ., ποϑεινός, 
Προεῖα, ϑυζρες ὃς ἐμερτίω) ὑποτέμνεται «» δὶχα ῥωμίω. ὁ, 
ἰ  μσυ  ιι5,αὐτλη τς. 

τς ροΓ αιιοπι ἀ 411 Παλιτίταγιν Ἰἀς ἱυαῖον. αι}. υὐτλης 
ἸΠορἢ. ἀἰχὶς ρτὸ μακρᾷ χ ζεινοὐ το πηροτὶκ ππΌ Ϊ τι ἴῃ 
ΔὈΠΠπποτ α, ἱμιονι»ὴ ἀπτοπώτεῖν, Ἰη σοάϊςε ΕἸ εἰν οἰ, εἰμόνια, 

9. μαυτοτ δὶς ξγειι5, 4} πιποπι ἀτιξζατίιπι τοτάιιοῖ 
144 ἀαιια χουν μοςροφθ-, ΑὙἸΠορ᾿ ἴη βατρ πόθεν σωρέλεν 

φε μέλη: 1. ἃ εἰκὸς αὐδρᾳ ὕδατα αῤνόυῆοον ἐδ εῖν, Ὑιὰς 

πιιϑγθ ζύγεθ.:4 5 ἔμιψαι, απο Ὁ οΠΤᾺ] ογιῖσι Πησηα 
πἰῆςατ. ἩείνοΝ. Ἰάςπι αἴξοιν ἐνφϑεὶς ργο ϑειμξηϑεὶς 

είς, ντ ἔμψαι Πρσῃ!ῆςετῖ οτίατη Ἰάςπὶ αιο  ἐψωι. 
δ σοπεῖς πποη Πιγα. Εππ. 126. χορυῖτας ἡμώναν οἴϊς, τὸ 
Οὐ 15 ν Τὰς οἰ ᾿π οο πλέον ἢ τὸ ἔν. [το ν ὁ Πα. ΠΟΤΕ ῚΣ 
1115. ΠΡ γα. ἢ], [σα πηδητιμτι, ΑΡΟΙ ἔοηλας ἱςσιιηάο 
βέοτας ὃ σιυὴ ὁςτΐῳ ἶνας ἔκερσε, πιο Ἰὰς ΠΌΓΑΚ [δε] ΠΟΙ 

ὙΣ ἵτιρτο γ ΓΙ θι15. ΗΠ σι.1116.(.ἦν᾽ απέλεϑρον ἔχοντες. Ἰια) 

μ᾽ ἡ ὀρϑῆς ἴς,ἰπαυῖς Ἰπτογρτιν!άς 1ῃ νεῦθὸ μᾶς. 614- 
ΤἈΞορΠγαἢ ΠΡ το ργίπιο, ἡτοτ. Ρ λητατγ. οημ πιο ἢ 5 

ταν ἵνα, Ἰαὶ οἰἘς  Πογιι ΠΊ, ἵπτοτ οα5 ΡΟηΐτ. ἵνα ἡ μότρας 
ἜΠαπι ΠῚ πιιπτ, Αα τοτεῖ. 7. Αμῖπλ, ἴτας ἔχεσι,, ΒΟ τας 

ἄδπη 3. Αδῖνη ἵνας αὐ χενίοις γι ἘρΊρτ. ἴνας ἀρ ΣΕαΐςθ. 

Πὰς ἐχροηῖς Κπιῆη, 
μέν. (γρτῖ].. ἘΝ ΡΝ ΚΉΒΙΝ 
οὔφοα, ὡς, ΠΟὨ ἘΓυτιγ οτιπὶ Ῥγατοετῖτο ἐπα ]ςσατίτ, ν δὶ 
ἴτο ἴδγσπιο οἴφίας πὲ πῆρ τατικὸς » Πιις ἀόριςθ,,, Πς 

5 ΤΣ μῶν Ὁ-. ΤετηοΠ Ὡρὸς αἴφοβον, ἔτι ἢ τὸ πρᾷγμ᾿ ἂν οἰξελέγξαι ζυ- 

ἡπδ,υξί τῆσεν αὐ μα ἢ παῖδα ἃ γοχφοντα ταὶ μαρτυρίας γ ἵν εἰ π΄αρεδί- 

ἴν, 
, 

ΓΝ 749 
δόιων μκδὲν δίκαιον χἐγ εἰν ἐδύκοιω, ἸΔτη ν ἐγὸ ἢ γοὶ νογίτατοπι τορος 
τὶ τὶ Ἔχροιία ἴοι » ἰοιαιιηι ἢὶς νταιις ἐχβίθοῖς τογαιοηάιπὶ 
ῬοΙ τι] Τοτ, αὶ τοῦ  πσατίωπος Ἰρίς (γί ρίδγατ, νὰ ἢ ἀςάϊα!Γ- 
ἰππλ,ν ογίζατε ρεγ του πλοητᾷ Ποπιρειταγηος 1π|5 ΟρῸ ἴῃ Πὰς σαιι- 
(Δ,ὲς α'φασαι ρους νίάφετοι, ψαὶ (οσες ψδυδομαρ τυρκων 
Ἄροτοηι, Ὑδι ν᾽ ἐδόκοιω ἀἰχὶτ , αντὶ τῷ ἵνα δύξαγωι. ΧοπορἈ, παν 
παιδὶ. ὑμϑι ἐν τῷ σφόδρα φεύγειν, αὐτὸς ἑαω τὸν ἐ μππί πῆων ἐνέδυ, ν ΟὟ Γς 
ΠῚ τοτίβ πα Πογ τερον ἐνδ' υΐστεν το, εἴαη. εἰ γέρ τοι, ἔφη »τῇ πνοῇ 
“ὴ ἴωντε κὶ ῥόδων χώφρυσιν, ὑπὸ πκ ῥινὶ μυίλιτα ἐχοίῷ αὐτὸν σ᾽ φεῶτω, 
ἱν ὡς πλείς ον αὐέαπων ἡ δονᾷς 9 γῖ ΝΟ] τ ρτατὶς α11ΔΠ| Ρ αν ἐπί τιι 
Ῥοτορουοητ, αὐτὴ τὸ αὐασσψεν,51ς, ὁ χοίνῦ αὐτὸν χαζεῖν συγίο: φίαὴ γ᾽ 
εἰ χῈν αὔλ νόμοις αἱπα ταῖν ροττεθατ οὐμ ἀςοῖροτς (γηριαρ απ 
νύ Ροιος ἴτε εχτβουο μπὶΟρτάτγίμο οτίδιη ἢ ΡΊΓΕΣ 7 σαι 5 
ΘΧΟΉρΙα ρα ΠΠἸπλνντ, ἰφίκετο, ἵνα ϑεῳταο, ν οαῖτ ντ ὑροέίανοι, Ετ ο 
δι διιμιέζιιο. ῬΊατο (ι) ΤΊ πηατο ἵνα αὔοσος ἢ, πο 1115 του. οἰμπι 
Ροῆτι φεβίρετς, Οἰςεγο. ΠΑ ΠῚ 4ιοά Ηοιποτ. ἀἸχῖς. ΠἸα 4. αν, οἰξαν- 
σαι, μὴ κειῖϑε γόῳ ἵνα εἰ δὸμὴν ἄμφω, αὐτὶ τῷ εἰδώμῷ, 14 οἴ γ»μάϑωμῳ 
ποίζατηιιπ»  ςἸαπηι5. ΕἸ ογοάοτ ἵνα οἱ ἐκπολέμωϑῇ «πα τὸ πῆρσνκον, 
εἰπε, Δ χίτοντ οἱ οατης ποηηεη Πογἤσιπη ΠΟ ἘΠ Ὸ τράδογος, τἀ, 
ἵνα πυϑυηάνεννῖ δυνά τοτί5,δὲς ἵνα μὴ ργο ὅπως μὴ, νεὶ ὡς μή ΣΧ οπν 
ὅγαι αἱὴ ποιῖ. Ἐτ Ἡογπιορ θη να με χέγω,πς ἀἰςατηαραα Ηοπιοτὸ 
ΤΠ (4. ἵνα μὴ ῥέξοκῆν ὦδε, αὐτὶ τῷ ἐαὴ μὴ ῥέξωνυίυ, ἃ οἴ, ποραξωνάν ρο- 
Πτιίηι οὔτ Ιτεπι ἵνα αὐτὶ τὸ που, κὶ ὁ ϑενον οἷον πάς. Αγ πορμαα. 'π 
ΝΥ ἐδ ἵνα Τηλεφάι εἷς σκοπταὶ ἀἰφορώῤλίθα, , ὅϑεν, ἀφ᾽ ὧν ὅξιν Ἰδεῖν ταὶ ποῤ- 

ῥ» Αὐάτιις ν ἔτι εἰς ργὸ ν᾽ αι, ἵνα χρὴ νῆας εἰγινεῖγ, 4ιιὸ οροῦ- 
τὰ ΠΑῈ105 ἀἰγίρ ες, ΑΥ̓ΤΟ ρμδηνεφ, ἐγὼ γδ οἷση᾿ Ἵν᾽ εἰσα μεγώγοι,(, 
4110 1ῃ ἰοςο ἤιητ πηαρηί ἵν᾽ αὐ, φιαπήοσιπαιις, Π014. ταῦτ᾽ ἐθε- 
λησεις Σσπομόσοι μωι «δῦ ϑτοιὶ ἵν᾿ αἵ κελϑύσω᾽ γώ σε,ἱ, ἢ τὸ ἡ Π| το ἀπι- 
τάγε ἦνα τερρτον Ὁ: ΑΡο].1.2. ἵνα. τε σε. ἵνα σιιπὶ Οοπιτ, ϑορὴν 
ἰπ Αἰδοςοὐκ ἐράς ἵν εἶ κακούς ἴῃι 410 τπηα]ο νοεῖς »ν δὲ τπαϊοτί» 
ἴσιι ἴῃ αιιο πιαΐο Ἐσῖρτο νι ραττονιο ἰοσο,, φιαηάο, η- 
τοτί πὶ, Πφιαπάου ἕμαϑε ἵνα ἰώ κακοῦ, ἀϊαἐοὶτ [ς ἴῃ πιαο οἴϊον 
Ἡοτγοάοτ ὑρᾷς ἵν᾽ ἥκεις, ν]άε5 4010 ν ΟΠ 5) ΟΡ ΠΟ ΟΪ ἵνα κατέσετο, ν-- 
ΙΤίρατας ἔθ γαῦ; ΕἸ ἐγοάοτιρτο ιν το ρ δ. 1, ἔδὰ ἀκ εξες 
τὲ σεύψαι χύχυϑον ) 4110 ΠΟ Ροτϊοτις ἀἀπηοιιοτο ἰςογτμιιπη , νἱ 
ποη ροτοτγὶσ ἀξῆρευς ἃς ἀρρεπάοτς ΡΓΟ αιιοπιοίο , ιοπιλά- 
τ ΠῚ, ὃν τινα τρόπον, ἵνα πέτεται, γτ Υοἷδγοῖ,ς 12. ΑΡΟς4],[οδΠ. 
ἵνα χαικοιὶ δὐρη σειχητιδ 1η τὸ ἐπαΐος ἀσργοποπάφητ, Εμγὶρ. ὅγητούσ- 
σὼν ταῖσι πόλισι ἕνα εἰ χαίςτοτε γγύηται ἐλαύνων, τ ἔφειν. ἐπὴησοης οἷ" 
εἰτατδ. ντίη φιδησιιο νοπιεθατ , ντὶ ραίσογοωτ, Πεγοάοι. ἵνα 
4» 4ιδηΔοασιπάςιη οϊτιῆς ἐχροπίτατ ].:,Ος], οἷς ἵνα ἔχη,γτ μασι 
θεατοῖη Εριρτ. ἵνα ἀφαρποίξῃ, ντ τα ριμο ΓΙ ἱ. 4 ΟπἰΔ πὶ τα ρατο ῖτα 
Ἐρὶρ. ΝΑ οἰπὶ ᾿ηἢπιτη ἐδποης 24. (οης. Απτίοοῇ, ἔς υἱὸ οωδ 
ἵν ἡδὺ μὴ λίαν φρον εἴν ἱ. ὅπου, ς[Ἐ ΑΙ1οι 11. Πα πιά ο ἵνα αὖ, ιᾶ- 
ἀοσιηαιις, ΑὙΠτορ ἢ. Ττεπη ρτὸ ν ᾽σιπημς Γἄοην ἱπ Ρ] ατουπο- 
σεὶς γάρ ὅξι, «ναξ ἵν᾽ αὐ «ορῴηῆῃ τίς 67, 1πι χα 4υῖς πτ ἔα χ. ἵνα, δὴ) τίν 
ντ αυτά 51. υαπτοῦτοι.. Αὐτορἤδῃ. νεφ να δη τί τίυἑ ἐνίω αροσ- 
εϑυκεν να μηγαιμιην ἐς Ῥγατοτ  ἸοἸταγ, Ορτας, εγὼ σαυάοτ, Ατὶ- 
Πορμαη. αι πὶ διιγοῖη ἐς Επτιιγ.διηοιι ἐξ, σοπξιπάπητιιγ τὰν 
τῆς Δ] φιαπάο . ντ ἵνα οἱ βελδσηϑνεγάς ᾿τάτοτ. ὅς ταπτοπ ΟΠ 
δαθιιηςε, Α (οῃ, ἵνα μὴ φέρφριγης ἔογατοάς Ἐπτιγο ἴδιι ργαίεη- 
τιν ΑΥΠΠ ΟΡἢ ἵνα μη χέγω,πο ἀἸςατη; ΕΠ] ογπιοΡ να μη ποιΐ 5» Χίοης 
ἵνα μιὴ ποιήσ ναὶ «7 δ ἴσἢυν Οὲ πάγγατῖο εἷξ ἀς Ρταταποχ ταρλθη οἵ 
Ορτατίμο Πρ 1 4 ἵνα, ὄπουςν δ], ιὸ. ΑΥ ΟΡ να αρ ἐεμᾷ, κατοι- 
φρέφει,Ξοὐοπὶ νοττίτ, αιὸ ἴς ἀοβοέξι ιν. ΑαΠτοτοη ῬσΟ Ὁ]. ἵνα ὡς 
ἔπεσεν, τὸ ξοοία τ. 1 τοὶ. τίω σ)ὴ 5: κς ςρατείαν αἴρασκϑυαζοται. 
να πῆρ αν) τὸ τορῶτον ὥρμητο. ἴῃ ΤἬγΔςΙα τη ἜΧΈΓΟΙΓΠΙΠῚ αιιὸ αητοᾷ 
ΠΟΙ τι ρος, σοτηραγατῖ, Τ ΒτιοΥ ἀνα τί, φαβα» ΑΥ ΟΡ]. να τό 

γδηοατ ομἤπιὶ ἵνα τί ἐφρ ύαξέυγατατο ἔγοπιιιογιιητ,ς,4.Α ἐς, Αροίε, 
ἕνα τί γα πίω; γίεῦ κα ταργεῖ, λα μα νεἰ τοττδιπι οποιατὸς.13. Εἰ τ, 
Τπιςα’ ἵνα τί αἰδοκεῖτε ἀλλήλοις, σἰΓ γο5 ἱπυιΐσοπι ἰδ ϊτὶς ὃ Ἰδεάτην 
ςαρ.7.ντ αι 4,4 «μι! (τς φ. (αν Ν 141}. ἵνα τί ἐκ εὐνΐείςγουγ οἰδιμτν 
ΠΟὴ σαριϑῖςα, τ. ρ. ς 

Τἶνα,»ς) ἜΑΡ ΕΝ ϑ 
Τναΐα, οἰ οι. διωύαμας, ν πο ΓΟΒΙΓ, 
Τναῤετος, οἰ άοη εἰς ἱκανὸς ἐναῤετος. 
Τ΄ναῤει.Ἰάοεαι Αἴξοττ ῥΓῸ μο «“6)ει,Π ΙΠΓξ, 
Τγαδσα» Εἰ ἀςπη εἰς κα ταχ αν "κοἰτοαπλασαιγἃς κατα βαλεῖν, ἰνε δε, τάτλε πὶ 

1άσπι οχρ, ὀηκανοιάντη δὲ δι ἑεάσεο ντ ἰτωνόν θ' οκκονέ μῆμ 9. γτροὶέ - 
ἐθ-. 

τ γατέρων, ̓ άοτη ἀβοττ ργὸ συμφώνων » αἀἄςη5 «Ἰςὶ ἐτ Δ 0} ἰναγέραφ ταΐ 

ρ ἀδυιφῶν γι ΐκας ἔτατνυσι ν Χοτα8 σα" ἀριν ἘΤΟΠῚ. εἰγαίτηβερ, 
Τγα πίγαμαγο. Ρίατο 'π ΑΡΟΪῸρ να τί ταῦτα λέγεις» Οῖςιητ οτἱᾷ ΟἸς, 

δι Τὰ. 44 νευθασηγυτ φαίδλῖατ.ς.9.ἵγα τί ὑμεῖς ἐνόσυμεϊῶτη πόνῃ- 
οἴνντ αἰ] ςορίτατί5. 

Γνδαλλομαν Ἰάξοτ)α ΠΠτη]] τ, Φαΐνο μαι, ὄιμιει οεΐκκε, φαντάζομαι ἀρ ρα Ὸ 
ἴπ Ῥλιᾶτα πα, ἰπλαρίπου,)Ατ.1].γ γὥςτε μοι α ϑϑν ἀἴτοις ἢ, δεύγιται εἰσοτ - 
εὐα δε ἴτας; ΒΥ] 4115 ἐπηπγοττα σις αὐροέξιι Πηγμ]ς ν᾽ Δοτηγ, 
Αὐ Πρ ἴῃ γε, ἔμοιγ Ἰνείνλεται ὁμοιότατος κλινπῆ ρος ἕξ πωλίῳ,ἵ, 
φώνεταί μοι ὃ μοί. ἔ) ανώλω. ΑΥπνἀς πιαπάο, τ αἰτα ὅδι ϑεων σλέμι κα 
δὶ οφδαλμα νδαλλ ὀυῖῆνα ἡμῖ;.. οπγηΐα ας ἤχητ ρίοπα,οτ ἴρε- 
ἄττα οου 5 αὐ οπχιῖδ. Βαπτί πάγον δὶ ταππχῷ ϑδαλλύνῆνα Ἰορς 

ΤὙδελιγατος) τὸ παι] ας γα Προς ο5,φαΐτασμα, ἡ μοίω μα, Κα τα, ψις 
ΒΒ κ 



ΕΞ 
“359 “τὸ ͵ 

οὖ ἱνδεάχμᾳ τος ἱερρ ὄναρ ὕ3πς ὥσα μέγει ποιήσε:ῶξῃ, μεταβολαὶ Δίν, 
φοδεκὸν το πα σιιπι, οΟ] οτὴβ Βουὶἀϊ κοπι15 ογαῦ ΔατΊ 157 ςτ11115 ἀπ 

σεηογᾶ :ΥΠ11ΠῚ ΠΑΓΙΠΠΠῚ οἷογες ἐκβρασμα ον τ᾽ ἐνδικων καλάμων, 

Αϊτογαπι ἰηΐςέξον ἔτος οτατ ἔριι πηάσιις Ῥαγραγοα ἥταΣ τιπέϊο- 
τοπι φοττῖη15 εΕβογοίςοβατ, ὃς αιιατη Ποσαθδητ ἀττὶ ἥςς 5. ντεῦ- 
ας βΘΏ115 Βοάϊς ἱρηστάτιγ. ΝΑῚ παρά! Πατιιπη ἰπάτοιιη δε 
εχ [τίμα 1(4τις Πιις ρ]αἴτο, ἀς Τηἀϊσο πατίιιο ὃὲ ἐπξεϊτιο,ντάς 
ὡριιὰ Πιοίςοσγίάοπι ᾿ἰρτο αιΐητο » οαρίτε το 7. ἰτγάτηα πῦτο 
{ερτἱπγοςςαρῖτε ἀφοί πιο) ΠΩ ἴτθγὸ τα ροπητοαιιῆτο, σαρί- 
τε ίοχιο. Ετ ἀς "πάϊς σομηπια [1. γι σοπηχοί ρει πο 57. σα ρῖτο 
ἀεςίπιο. 1 νδεκὸν οτίλτη ἀγροῦ εἰς [πάτα ριρογῖς. ἀγθογὶ Ππ11}15. 
εἰιϊα5 ἔγιιέξας μυρτιδανὸν ἀλοϊτητο ότι μύρτῳ ἔοιμ, Οαἱ αἴ Οἱοῖϊ, 
Ηιρροοτζγαᾶτς, 

ψγδολέτας,»"γ5 [πάτα Πιδαξτοτ. Εριτπεσοη ΒδςςΝὶ, 
αἰ νδουρίθ- ὁ ταὶ ρλ»αασαλαξ, Ηςίγο ἢ. 
χυδύω,τεπάο. ΔΈΟΣ: 
αἰνέω, νΔοιο ἱηΠδηϊου κεν, ΕΠ ΡΡΟΟτα. ἃς ἐνεῖται τὸ κενοῦται. ὙΝ 

ανηϑμὸς,αρια Ηϊρροςγατοὰς Ἰοςῖς τὴ Βοταϊπογοχιηαηϊτῖο Ρἢ κάτ 
γνῶσις. ΠΑΤῚ ἐγεῖν οἰϊ γάσιιᾶτς ὃς ἀερ]ογε Ἄΐατις υτϑρίνησις ᾿ρῇ Η!ρ- 
οογάς. οπ ἱπιπιοάίοα οχί παπῖτιο ἐκ τ υὑαρχοιϑαρτικων φαρμα - 

καν.Ετ νζϑω Ης οἰ ἐκκενοίίϑαι ἡ τροΐεώδευ οι οτΊατη ἰνηϑείστε, 
Ῥγρατα, καὶ ϑαρΞεϊστιγκενωϑθεῖστε, ΝΣ ἡΝῃ , 

Τὐίον, ες τὸ, ΠΟΓΊΠ15 σοΓ ΟἸ55Οος ΓΡιιτοΟσςΙΡ τιιπ|, φιδά ἱπάς ποινῆς 
λὰ «ἢ, ἱνεςρεπαίςαπτατ, Π124.,6, βεβλήκει κεφαλῆς χΤ' ἰνίον ὀξέϊ δὸυ- 
εἰ. Ἐα(ΆτΗ. ἰνίον ἐπ οαρίτί5 ροϊζογίοσς ράττς ρῬοηῖτ 5 4110 σοηςῖ- 
ἄσητε δά ἱπέειϊοτᾷ ςοπτγδέτόαις δά Πιιπλεγος » ἐδινοδῶτῳ ἀϊς ς 
τυτοῆος εἰζ» ἱποιιτιΓί» 411} ρατίτατο Ν οἰ(ντ 411} τὸ κοῖλον πὰ τένον- 
τος. 5114. ἐτὸ ὁ σῷ ἐγκεφαίλε βάσεως 51) τὼ πλατέα γεύρα, ὦ δὴ τίω ἰ- 
κυ ἡ δ ἔχιν δοκεῖ, Ῥοπίταγ ὃς ργο πιοηἤιγα. ἊΝ 

ζτις, Π]ἰτι5 ἐπα πορροίζεγῖοτ ΗΠΠις»πορος. αῆρᾳ τὸ ̓ ργδιωΐααις γάρ εἰσι τ 
πατέρων οἱ οὶ, ΕτΥ τη. ἶνες; ΕπτΊρυρτο Π1α. ΤΙ 

Χ νὸς ΓΔ ΠΟ Ι59ν 4115. τα τῃ ἰννοί, οἱ τὴ ἵππων κολοβοϊγπυδηηἴοντ ἴῃ 'ο 
αι πίθι15 ναὐνοιἱά οἰἘ,Π4Π1 ὃς ρα Ποποβ,4αὶ ὃς ἀἸ σα ΠταΓ εἰὕγοι ὃς 
γένει. δι 14. Ης ν οἱ ἐνὸς, ὁ πώλθ᾿ ὁ εἰξ ἵτσπου πατρὸς καὶ μητρὸς δαιό- 
νενῶνοι 3. ὅγε. ΑὐΠξοτο νοςᾶτ ἐνν ὁν» ΠΛ Π απ ἡ μάογον αἤσενα 51. ὁρία ἃ 
ὅλη ϑυλείας αὐαζαίνοντα, 

Σ᾽ διοδῶτω, νἱἀς Τ᾽ νέον, 
1 ννούν τω οἰ ΟΠ, οχρ, ζυσινταιιπτ. 
χυνύομα, Ηςο ἴτοπι οτπορκλαίω, ὁ δ υξρμαι ον «ἢ. 
1 γοειδιὶς, ἐξ. ὁ καὶ ὃς ποτιιοῆις. ὃ δὲ 
τ υξ, Ἡ εν οἸΝ. εἴς ὀρνεόν τι, ᾧ χεώνται οἦ φαρμοπίδες αιιοὐ ὃς 10 Γξ ἀἰ εἴτατ, 
χνύρετο,άοιη αβεττ ὑτὸ ἐμύρετο [Δπςητα σάτα, ]ογαθατ, ργῸ αἰϊο 

ΡῬάτΠο δητϊς ἐνυυΐετο, ΚΤ, 
Τ νυ ςὄϑου οἷ ἐς πὴ οἰξ κοσμεῖν οτηατο, ὃς ἱδρυωύςε δα οἴξατιεγς. 
Τ᾽ γώστετο, ἰςπὶ ἩοΙγ οἰ αβέεττ το ἐδέξατο, ἐπι; κατέπιεγίτοπι χατε- 

χα 3 

Τγώδυς,ε(6-. ὁ καὶ ἡ, Βθτο ι5.1π ἤθτας σχτεπιιαῦιις» πότοις «νοηος- 
[ις.ἰνώσεσι κὶ χεπῆοῖς υὶ μϑυίοις » ἐχτοπιιατῖς ἴῃ ΠΌτας τοι γαημ- 
115. Δ τὴ. 1τνῆς σ4Ζα, ΕἾ" ἡ 

1γώ μῆνΘ- ναςσιλης, ἄορ] οπο,  ΠΔη 1 η 57: Ξελον» ᾿ΠΔ 1118.» νΑΟΌΔτΙΙ5. 
ὀκκεγα μν Θ΄ Ης εἶ. ; ΝΜ ΉΗ 

Δ, κος. δον οὐ πα ῖ5.Αἰσπιαη, χ᾽ ποικίλων ἴκᾳ ἧδ σφϑελμὴ αμπέλων ὁλε- 
τήεα. Ἡείγο . ϑυεάδεδν τι ἀμπέλοις ε ὥνίον. , 

1 ξαλ,νατῖςςς. ΡΙυταγο μια ἴῃ Ματγο ἰξών αὐάπλεθ-, οτίαπ ἱερεηά.ἐ- 
ξιῶν, ἵξιαι ἀριιὰ ΗἸρΡροογατι ΘαΪ ςη ἴα ΟἸο οπιάτιρεν κιρσοὶ, νοσξ 
Ἐχρ σας. ΡΟ]].Ο ποπιαῆ το αυαττουκρσθς » ἸΠαμΪτ γν κρίξθ, 
οἴδημα φλεζοῖν αὐοὶ κνημίω ποδὸς, πααγδίοον ὀτηγασίθκον 5 μηροιὲ , δοκὸν, 

καλεῖται 3. αὐ ἐξία ϑστὸ τἶσ' ἐν ταῖς πί τυσιγτὶ πίτυϑ» ὁμοίων συσ'ρ:φ ὦν»). 

ἀξὸς, ἰξία νετὸ ἀρ 4 ΤἈςορΡἈγαίτυιη [ἰδ γο (ςοιηἀο,4ς σαιηΠ5 ὃς 
1ιῦτο τογτῖο ἐς μι οτιςαρῖτςε ἀςοϊπιοίοχτο 9 ἰἰργο αιίητο 7 ἐς 
ταις ρΙδητατιοαρῖτο νἱροππηοί οι 40. Κοιϑοίτ ὁ κιῆῖος. « πεὶ ἡ 
ἢ ἠξία δυκεῖ κὶ ὅχως τοὶ ἐμζλαφαἴογτα φϑείρειν. Ἐτ ἰιδτο ἀς σαι, ς. 
σαρῖτε σιάγτο;ιο ἰοςο σοττιιρτς Ἰορ!τολξύων Ῥτο ἐξιών εἰσιτηι 
πρηῖῆολτ ἃς Ἰάςπι αιιοι ἰξός, [εκ ἃς ἰξία ΤΟ αι] Ομ ο πὶ Αἰσυπι 
Ῥίληταπι Πρηϊῇοατ: ὃς ἐξὸς ρἸυτίπαπι φιιοἀάσεῃ νἴς] ἱπίζτατ 5 ἴῃ 
ἀρῆας ταάϊοῖθιις γοροττιιπι. Ὀἱοίζοτϊ ες Τδτὸ τογτῖο »ορίτς 
«ἰςοϊπιουχαμαλέων λδυκὸς οὐξίον πῦτον ἑκάλεσάν » δια τὸ ἔν τισι τόποις 
ἐξιὸν δ᾽ρισκεῶτῳ ωρὸς τας ῥίζας ἀμτί 5 ὦ κ᾿ αὐτὶ μαςίχης χρώντω αἱ γνυ- 

γώκας. Ὀ] πίις Πἰὅτο νἱ᾽βεππιοίξοιιπαο; σαρῖτε ἀοσιπιοοέξαιιο. 
Οβαππεϊςοπειπ Αἰ σι Ἰχίαπι ν οσδηξ. ὃ ραι]ὸ ΡΟ : ΟΡ - 
ἄλπι ἴῃ ἰοςὶς γἱίσιιπι οἰ σηῖς αἰδιιπι {ιῦ Α]1ν [ΟΠ ΠΟττιπηριπαχὶ- 
τπὲ εἶτα σαμἷ5 ΘΥτιπ 94 ποτιοάο τἤπιτα ηαίςὶ ἀἸσιιηταγ νηΐς 
ἃς ἱχιδ ἀρροϊατογ. Ἡος,ντ τα πῖςῃς ὙτΌΏΓΗΤ πλι]ττας, οα- 
'επιις εὐ πη δριιὰ ΗΙΡροοσγαϊεπι ἀξιων ἸΏτοΥΡτοτατιιν οφυ λῶν πὸ 

λδυκοῦ χαμαιλέοντος, Τ᾿ ΠοΟΡΗταίξιις Πυτο ποηο,ζαρίτε ἀεςίπιο- 
τεττῖο ἐς ἈΠΕοτ. Ρ]αμτατι Ομαπηαί ςοηΐς ἄτι βεηοτᾷ ἀορίπρδο, 
ἀχὶᾷ' ταπιθη ποὺ πποιτιάπίτρηςς ν[οἱ Βαϊα πιο άϊ φιοί λῃ αἰδὶ 
γε τγαάϊς Ὀϊοίςονι 4, νον ΡΙΤαἰτ591η ντεϊαίαις. σα] ἰθι1591η- 
παίοιτιτ. Ετῆ νογὸ πιοπιογία ργοά ἀϊτ Θά] πι15 5᾽ ΠΊΡ]1ο. ἰ1- 
Όγο οὐζαιιο;, τι χαμαγλέοντος ἡ ῥίζα 5. “ὦ «νυ μέλδυθ. ἔχά τι δηλυτής 

Εἰόν, ἕατηθη Ἅἰτα οἴἶο ντάοιαν ἐξιας,γδάϊχ.. ΝΔὰν Ἰητοῦ ἰοτῆα]ος 
τλάϊςες [ἐργάσει ὁπιιπιογδηταγ αὶ Πιοίςοτλες ἰχλα5» ὃς (Β4- 
πρφῖςου ἢἐς ἰετβαμθ, πιοάϊςαπιφητιςαρὶςς ταιτῖο, ἸΝῷς ςοττὰ 

1 ξαίσκω,ςεάο. ΟΣ 
ΦρροΠ 6. ὦν ᾿ " . ΓΝ ω . 

Τ ξεν ταἹτοαρεγἠύετο, ὥρμησε, Ια, ζ, ἐς ῥόδον ἴξεν ἀλώ μήν Ὁ. 

Ι ξῴτᾷ δόνακι, ἴῃ Ἐρὶρ ἰξόυταῖς καλάμοις, 14. Ρτο ἐξόυτικαῖς 
᾿ξ τηρία γα. ν1Γςατεῖχ ὐξόυπηρία αύχν, βοττιιια νἹίςατα, ἢ 

1 ξβυτικὸς κ δ, Δυιςιρος ἔστι δὰ ἀιισιιραπι ἀγῖςπι ῬοτΓτῖ 

Ττζάω, μι ὕσω, ποιό κα, λυις ΡΟτοςαρτο ιιο 5; οι, 
1 ξία, ας, κα, ΤχΊΔ.1 ξίας,α δ Ἰχλᾶσον Ἰὰς ἐξώ, 
1 ξι( ἐρῶ», ντίσαι γογδηβ)ϑς τΓ 4] [ροςῖςς. 

ΠῚΞ [-" 
ἀυιίταπάιιπι,λ}π ολραῖς ρταςϊρυμπὶ ἀς ὉΒαιπαϊεοητς ἴς 
εἰάοιῖτ. ᾿ρίε δυτεπι Ὁ] οἰσου ἰδ το ἰσχτο.αρῖτς φυσᾷ « 
ξία τίς ατιιγοῆς Βαδοτεὐξίας Ὁ ὃς καὶ ἐλ όφονον χαλ εἴ ταὶ ἐν τῷ τ 
δῇ τι ὠκίμῳ γἶ τίμα) ἀσμίω κι χ5 πίω γεόσιν ἐμφαίνει, το α ὦ 

τραρὶς Ῥγορτγιὲ γοζ τ ηἴοτ τ αχὶδ5 61} ὃς ν]ορβόποὴ νι 
ἄταν διδίτας ππη116 αυ]4 οοΙπιουδς οἄοτς 8ζ ριξε τορ 
ταῦ οτγὸ ὃς ΟΒμαπια!ςοητς, ΡΙῚη,ν ΟΡ μοὶ ποιηῖπα γο 
{οτῖθιτ Π10.5...ςἀρ.18.ἘΧ αἱρτὶς,1ηυῖτ 5 ΑΙ αἱ πάτο ἀἶδ᾽ 
(α] Εο5 Ρυγριιγοῖις οΤετ,ὃς ξοστηληαπι σα νἹοἱ δο 5, ἘΒΝ 
ςαπαιπὶ ποςατ, Παπιοιῖσα5 πο αυς ἀπρίηδ: πιοάο, Ομάτο: 
Ῥυ1πὶ ν]ορἤοποπ νοςατιιτ, ὃς Ογποζοϊοη, Ῥτορτς 
τάτετῦ οὐοτίς.ΝΙςαπάοτ ἱξίὰυ νοραιιῖς ἴῃ ΑἸ χ ρμάγπη 
δὲ σε μήτι δίλο αἷρῷ χείλεσι αν ὗἶμα Οὐλόφονον έσοεγ, ὅπ᾽ 
ὅδωδε,ιο Ιοςο τητεγρτ ἰξίαν γῇϑθ- τ σιλφῆς σῇ χρριᾷ μέλα 

Ὠἰτοῖπ 4110 σταυῖτοῦ ογγατγοὶ τη Πιοίςιντ ἀϊχίνδς Αὐτὰ 
ς. γι ἰξίδμ ποπ ητον δ]αττας, [εἠ τητεσ γαήϊςος γεποηαῖας 
{πεγλητ: Ραυἧτς οτῖα πὰ 1η0.ς.ς4}.29. ν Ὁ] ἱηαιίτ, ἥν δ᾽ ᾿ 
ἐδιζών χομανλε ων, ὠκόνητον διε. Ἰξίας, Τϊ οἴτιιτ αἰτεῖ ἢος 
οὐ ἡξίας ὃς ἡ ὶ ξία. ΑἹ οη.1...ἐς Απτιάοτὶς, τοῖς 3 τίωὶ ἰξίθῳ πεα 
βουϑεὶ ἐν ίνϑιον μετ᾽ εἶνε χα καςορίν, ΤΠΕορΒταῖ, Π1}0.9.ἐς 1 
Ῥίαατατ ἔχέ ὃ δάκρυον κὶ ἡ Ἰξία) ὧν κρήτη,» αὶ ἡ τραγάκανϑαι καὶ 
ΤῬῖοῖς.1},᾽.ς.26. πίνεται σιω ὄξει, πρὸς ϑανάσιμᾳ. φαῤμακᾳ ἰξίο 
πἶτι5 νἸΐσμιτι ραίϊπη ᾿ητογργοτατιγ 9 ντ οὐτη ἰοαιίτιιτ 
αιιος ςαίτοτος νοσαγὶ τγϑάἑτ,ὃς ςαίξοτεα τοίϊες σογα πη 
1ιχηταγ ΠΕ τ» ρΎΙατῖσι ςοητγα ν τ ςπῈ οχ ἀςοτο. Ρ 
τοπινντ ΟΡ Δγθιτ τ οΥ εγγαπλ ἀπίλτη ρθε. φιῤά, 
τατῖτ ἰξίάν ν ἐπεπυπι»νλίςασι εἴς ΟΠΔπια  εοηὶς 4101. 1η αἱ 
Ἐγγογετῃ ἴτοιη ἱπερίηρῖς Μι Αι] οἱ ι.5 δεποπίς 9 ἴτα Ὀἱοίδο 
ἐχροπςῆς : αχία ντ [προγλις ἰἰθτοὸ τοστῖο γετι! Ἵπηι15, ἰοπτα 
νἶκι πιοάο τεηᾶχ εἰν ἰδολτγπδ»αα ἴα ΟΒδπης Ιοοηΐβ αὶ 
ἀἸοῖθιις ἀρ σ᾽ υτίπατα τερογίτιγ, οη ςπέσῃ 14 δὸ υἱ] 
Ῥτοαίτασ. οὐ ἰξία ΟΠλπιφίεοη Αἱ μι5»ηιςπὶ ἱπορτὲ Οἱ 
ὨΠ]αρίπδηι τγδη (τ {τ δς εἴτις ν{σιμτι, ἀζαιις ἐξία γς ποπαῖα 
ἀιχοῖτία ἀπιστίᾳ της, ντ οχ ἰοςὶς φἀἀιυέϊὶς (λτὶς σοηξεας 
ΒῸ5 ἐσγογες ρᾶγῖϊ ἀπ ρΙ ΡοΪ ρίαν αμία νεῖ ἀϊχίπτις 
αὶ ἰξία νεησπαπι ἃς ἐξία Πιις ἐξὸς, ν᾽ΐσαπι π΄ άοτα νεῖ Ππηὶ 
ΤΩΣ ιν ἀρ ΡΟ ΠΔηταγ. ΑἸτυ ταιγις εἰ ἀξίνας ἤτς οὔκανϑει 
τὰ ετίδην πα ίτισςηΣ ξογςῃ 5» 141 ὙΒεσάοτι σλζΖα πε 

χαῖρ Ϊο 1 σατάλιπι ρέποαπὶ τγδῸ5 ἔογπηδαῖς δρεα Ἵ 
1ηρ...4ς Ἀλίξοτια ῥ᾽ δητατιπνουΐες παῖς νοτραγιας Πα 
εὐτν Ποσιυτιι ἐς Ηἷς τα: ᾿ϑσΠγΥ Πιατη ἔστιιητ τ συυήςιαπι 
υ το κὶ 52) τ αίνκ,»; ὅ3) ὁ οκαύϑς “ ἡξίνης κρλιεμβύης» οἱ ὧν 

χν.Ἐτ [0.6.6 μΠΠᾺ,Ρ]λπτ.ς.3. Ἰητοῦ ἀσυ!ςατας τοροπιιπτ 
“, χαμαιλέων, ἄς πὶ Δυτίοτ οι ςπὴ Οροτγῖ5 [1. 6.4.4} 
τὰ ἀεἰοτ!ἰτ;ν ἐξίνν.3 φύετω οἷρ καὶ πολλαχ οὐ, ῥιζύφυλλον δὲ δὲ ; 
Ἔδίζος μέσυς ὁ σιῴρυατικος αἴκανθ, ϑῃυπέφυκεν, ὦ σα μῆλον, δ) ΤΠ 
ὄγηκεχρυμ μῆμον τηηὴὶ τ φύλλων, Οὗτος ὃ. 53) τὰ εἶκρε φέρει τὸι ὟΝ 
Ἴφομαν 5 κὶ πὰ τὸ ὅδιγ χ' ακιίϑη κ᾿ ἡ μαςίχη. το ἴοςος Ἰ 

ΡῬΙτηιταγίιίαις εχ ΡΠ πο Τ᾽ ἈΘοργ. ἐπηασι άτιγ 5 ὅζα 
Ροπίτατοῆς οπὶπα Βα ον ΡΠΠηἰ} σοάςχ 110.21.ςΔ.16.}Ποχὶ 
τὰ νἱΐα εἰδ, ποαίις ἴῃ οπημῖθρι5 τογγὶ5 εἰγαάϊος ξο] οί 
εποάϊα νεϊατι πα] πὶ οχτιι ογατοςοητοέξαηπι ἤϊα ἕγοπαι 
τις ν οττοχ Πα ΠΊ115 [Δ οἢ τ πηδπὶ σοητίπος ἐποιπάϊ [ἄρα 
σΔητῖςξ ἀρρο ]ατατι. Ἐχ ντγλιίαιια Δα μοσὶς σο]]ατῖο 
τεῦ ἰεϑοπάμπι ἀριιὰ Γ] η. Τχίης 5 ἃς [τὶς σα! δι ἀαπιὶ 
Πα δ 115 πα] ὲ Ἰορίταγ ἩοΙχίπο.ν ] οἰ ἤηπὶ ἀρια ΤΉΘΟΡ 
3» αὶ ἡ μα σίχη Ἰοσο ,ν ακόμϑικὴ μαςίχν» (αι Εἴτα] Οροττογδ 

Γξαχθ., Ἰεπς ἴῃ Αἰ ται, ἕα τατο τ οἰ πιρότιιο [5,ἤπτοροῦ 
[ΑἸαχικήλων»ο χὄυτικος, Ε|Π},.1]. δ᾽ αὐτίκ ἐσύλα τόξον ἐν 

γός.Ἰητεγρτ υδητικού ἑρμητικού ἃς ντ Ειγιποϊορὶ νοὶ! 
τἦρ ϑυλειαῖν ξύας ἡτοι ὀσῴνας εἱἰλνουδόκ Αριὰ ΗΊΡΡοΟοΥ. ἵξα; 
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τιιγ, τὸ τελ εἰς αἰγὸς δέρμα, ΧρΟοηφηῖς ΘΑ] θπνὲν πῇ γλωρξιδν᾽ 

Γι 

ἡχοὺ 
εἰ ὦ 

ΠῚ 

Τῇ 

χα δ ἵξε ανφαἀνιονγεϊτὸ {11 ΤΥΡΒοπίμαι. 
ΤἜρῶται ἀμφοῖν, ςοπιδηϊτὰ νττί 716, δ᾿ 

ΡΓΟΘ]. τεσ τὴ ΠΡ .ἀς ἔουτ.  οπΊδη. καὶ γὸ ἰδίας τύχας ἱ 
πειλατιῳ αἱ τὸ τὶ ἐξϑυτρίαε, εἰ κὶ γελοῖον, αλλ ἔχων ἐκ μεταῷν 
ρηισὴν δῇ ἑλκσης ταὶ ποῤῥω,χὺ κρατούσης συμιώφοσια οἷ μῆνα. 

Τ᾽ ξϑυ τήρμον, ἐς τὸ αιις τ Ἰ..1]ν Ἶ 

Τ᾽ ξοὶ τοῖς, οὐδ λαςςρς, ΕἸ εἰν ον σρεϑοπεάςας, νἱάς ἧξός. 

νἱΐζατοτίπ,ντ ἐξ τικὸς κάλαμος. αριιά ἩοΙ ομιαταπά 
τία γεὶ νἹίζατα:οαρίτατ οτίδατι Ρτὸ ἐξά τῆς, ἱ τις ερ5.5 118» 

ὲ ι 

1 ξίνη ες, ἧςντάο ἰξα. 1 ξιόεις, ν [τ ὕιι5 ὃς [Θτ 8418. 
ΤΣις, Δι! ητι5. ρ Γαδ τὶ» ρΡ σατο. Ιτεπα γιίσιιπι οὐο 

δεης Ππιιΐετη οἰ πιο, Ἐτγ τ. ἶ 
τι φαγοοιάεπι απο ὰ ἐξ ορ(ογἀξυφαγορΑτβεην 



Ἐξ ἃ 

εὐ ἃ ἀϊγοέϊο. ἔξες οτίαπι οὔἴφιξις , ΘΑ] οΠιι5. σαρρυσία γ ἐκετεία, 

γἱΓεϊοτας»ν Σο νείσθης, Ατίίοῦ. 
ἤτον σΠοτιιηζ, αὐτὴ φῷ ἧκον βοιωτικώς, 

᾿ νἱΐξαπι. νἱές ἐξα. [τοὶ Ράτοιις ὃς (τά τ{ιι5 5 γλιρζοὲς 
λὸς, ΕΠ ἃς ἱξὸς, ἀτιιμάο ΔΙΙΟΙΡάτΟΙ 4 7) κρλαμος ἐξϑυτικὸς, 
δίας. ᾿ 

Ἱπιδὶς τεπιις, Ατατιις, ὥς δι Ἰξυνοϑεν χατιόνπαν, ὦ : 
σφις γεγὸ. ΤΠ πιδὶ ὁ τρότμησες, ΡΟ ΠΧ Π|δ.2. ὀῤῥοπυγίου 

δ αἴω, ὀσφιὲ κὴ ἐξιξ αἰ εἴτις ἰξύΘ- αρικὰ ΗΙρροονον οὶ ἐξύας,νε 
αἰ επὶ ςοάϊος αδὲ γλωασων [τὶ δἴτιιν, τὸ μεταξὺ “Ἂ Ἰξίων αὶ) τῆς 
"Θοντ ἰδ᾽άοιι Θαἰςπτῖς οχροπίτ, Ἐτ Οο ἤις Πἰδτὸ 4 ςορῖτς. 

ἴα ἸπτοΥ σοχαϑ ἃς ρα οππ 1 ἵπιο νοητγς ροῆτα οἵδε 4ο- 
ἴτα ἀϊχοτγὶς ΡΙ 1. Π18.11, σὰ Ρ.37. ἰπτοῖ νοῇςαπι ὅς αἰ τ, 

χὰ ριιθεπὶτοπάθητος) 411: {πὰ ἀΡΡοΙ ἰαπτιῖγι Αγατιι5. αἵ 
, λα μὴ ἐπ᾿ ἐξύας δ) ἐν ἔχουσι, 

οἶασ.ν τι πιοάο ᾿δητοίοςηβοτοπαχ. 
.Χ Ὁ ΣΙΗοἴν εἰν. ὃ Διόνυσος, δντο τῆς βακχείας, 

᾿ ΡῈ] τὶς ρα! ροῦτίς. 
μ (ἀρ ττα5 πλϊττουλῃ ΤΠΊΕτται 
νον ψεπεποῇι!ς, 4α Ἴνοηοπιπὶ εἰαοιιίλης. Τῦς ΠῚ Ῥἴο ἕο 

Ο.114 τιϊττῖτς, τοὶ ἰοζολα, ἔτ5 Υοποπατοτὶπι, Πϊοίςοτιν πάς 
ϑυνείον, ΑἸοχ Αρῃτοά, 
ἰγάσιιπάιις, ἰπὶ πηῖςτις. Ἠεΐνοἶ.. παλίγκοτος, ὀργέλίΘ.. σκολ ὃς, 
τῆς." ξ, εχ ΝΝιιπιεηΐο, πολλὸν ὑποτεώπωώτο κ᾿ ἰοζόρον σκο- 
Υδὶ ξογταῖῖς ἰοξύλον Ἰοσοπά. 

᾿γοἶττος Βαθοης ἔα Γοἱ ἐοϊοτῖς ἀπὰς ηἰρτὶ ἀριιά ΡΙιά, ᾿π 

αἱ γηῖβτας Βαθοητος ΡῈ} 1115. 
Ἃ κα τι πέπης σοίοτο ν1Ο χ᾽. ἐοδυνεφὲς εἴρος, Ἡοπτοτ. Ἰά 

καὶ πορφυρριωῦ. [ΔηΔ ρΡαΓριΙ οαονἸοίασςα ἃ ποπιίης ἴον δὲ 

9 ῬΒατοῦγα ν βιλοϑήκα. ΑΡΟ]ΙΟη, 2. ἐοσδύκη τετοίγυςο κα- 

» σι τει ἔογα. ἰοδύκος φαρἐτρη,ἵπ ἘΡΊΡΤ. 
Β. ὁ κὶ ἠνπίροτοξεγγιιρὶ ποῖισοντ πγἀοίητβιι5»ν 1 οἰ ας οι5:τπα- 

ἰοτοη. ΗςΠοα. κατέχεεν ἰοειδέα πόντον. 
ξεγγαρίπειις. αὐ ΕἰήϊατιἜχροη. ὃς ἀοσοσιπτοάιις 4 {ι- 
ὉΠβοΙοπάΑς 5 ἴτοπὶ ηἶσεγ ΔΡ ἐδν, γε ἰάςπι ἧς ιοά 

“ὃς πορφυεόξωνίθ-. νἱοΙλοςο ἴδῃ ριγριιγοο οἴη ϑα]ο οἰ Γοιιη- 
εἰγςοΒ. 
οὐ κα ἡ ἸπΠλτ νἱοἱα: ἤοτεης. Ατῆοπ. 

ἀτοοιν ΟΠ ΓΙ ΠιντοΠἀοτοπη, Ρίατο ζτἀς Κ ΟΡ δβὲ ταῦ τὸν ἴοιεν, 
: πὶ τεπάσγοητ, 

ἜΡτο Ἰωων, ρτἰ πα ἰοπρα. Π4.8, 
Κὶ ἧςν πο πᾶτιις. 
ἃ Θασιιρατιις οἰγοᾶ ἀγοιις5 ἃς Ἰλςιἶ45 ΠΕ ΠΧ ᾿φου τοτ, 

Ὁσο ἴα. ν οἱ οσζ σης ρογὼ [Ὀτῖ δὶς Ἐτν ἢν. ἐόμωρφι, Ηο- 
Γ.1 οἱ αἷδὰ ἐοιὲ χὶ, τόξα μεινορι μόύοι.. ὁ ὅδι κρέψνοντες αὉ ἀδς ὃς μέρος: 
δον  ἐμιποιοῖν ἐν ἰοῖς, [δ] ὁ γοττίτιιγ 'π ὦ ργόρτοῦ νογίιπι; 
ν᾽ οξεῖς ἰοιὲ κεχτημῆσθ- , ἐ0 411 ριόρον Ογρτί!ς Πσηϊῆςες 
Ι ὁ Τῇϑ᾽ ἰὼν ὥραν, ηγριω ᾧορντίσα ἔχων. Υόμωρρι (Ἰπηχς Ητ- 
ἰοιὲ ὀξεῖς ἔχοντες υὐ δ᾽ αὐνὴἶω ν᾽ οἷξ αὐ τῆν μόρον," ὅξιν ϑτένατον ὅ71- 

ἕλτιοῦ 5 οἱ αἷθὲ «δ ἐοιὲ μνμορηυῦμοι, ἐἰ τοί πεπονηυῖύοι, 

οἱδας»ἶδας. Ηοπλ. 1144. β,, πόλεμόν σ᾽ ἴεν »υ͵τε κούρη; ἴῃ 
ἴδασ. 
λγῆος (οἰ πα: ἴῃς ἀοάτίςϊ νοΙ νέης ̓ α ρ᾽ ἄς πλ. ον, “Ιὰπὶ 
τ. νἱάς Μίατςς!]. 11.3.1] οίσοτ. ον μέλαν, ν το πρτα» 

ἢ. 110. τι μη. ρίας. ὃς {Π|0. 6. ἴον κδυκὸν, ν᾽ 814 4154. ἴον κυα- 
ῃ Ερίρτ. κῳ ϑείεἷν ταὶ γα γἡ τὰ γε λδυκεὶ) Ὑ ΒΕΟΡΗτ. γι νυ] 018) 
στοῦ. ἡιὰ πῇ σα πἠ1ά44:. 

45Ώ.ο5, ϑΥροπείπιι5. ὶ 
ἡνν εἴ οχ, ν ΠΟΥ. [ἀπιιρίποί. οί, Οὐ. ξ, δέρμα ἰον- 

δύω ἡ δασείας. ἡ ἰόνϑοις Κὶ χουσης, ἴογϑοι γδ αἱ ῥίζαι χὶ ὀκφυσεις ὃ 
ἱ τοὶ εἰἴξανϑέματα αἰ ρ(φίζοντος σώματος. Τ ὶ 

τις ἴῃ ξιεῖς, ΡΟ] τχ 118..4.ἤονϑοι, αὐθήκατα ψυ δράκίοὶς πϑδὰ 
ὑπῷ, σημεῖον ἀπιιῆς. ἐόγσοις γ Οσδῃτ ΟΥἸ 21 αἰκνας, ΑΟτὶ115.1- 
νεγὸ ἔονϑοι 4ιία Ἰη[τατνϑου, 14 εἴτ. ἢ πλ]. αοῖο πὴ ταγροητ 
Π1ς ἐασάφητον εἴτις Ἔτίαιτι 411) ασῖλοι ἀἸ στ! Πττιτ. ἤονϑος 5111- 
ρἄτη ἔκφυσις τ᾽ τρεχών, Στὸ τοῦ ἰέναι κὶ ανϑεῖν ἴονϑοι μικροὶ. Α - 

ΠἰπΊΔ ὃς Ἀϊοίς. "0. Θρ.4.ν 1 Τπτοτργέτινατος οχρὸ- 
οτ. "δ. γι ς 4.4.0. διυμύα μιν δ), ἔχη κριϑπερτικ ἰωὸ απίχαν,θα- 

"» ἐογϑών, ἐλών μελανίας,ἀς ὀΐεο θαϊαπῖπο νπάς ΡΉπ. [10.:.3.ς. 
Βα ἀπίπιιπι ΟἹ οἰμτι γαριιγρας γαγο8» ἔαγαησι] 521 Θητὶρ πα, 

ΤΩΝ 
ΑΘ. νιοἿα: οοΐοτε ριιγραγδητειτι ρορ πη βοίϊβη5. 

σλύκος: α106 Πρηϊῆςατο ὙἹαςοτιιγ υἱοϊαγιιπι σοητοχτιχ γ4Πς οΧ 
ὙῸ]: Θοτο ας πεξετ, 

᾿ 

αἴσπ, θτο 3,(ἀς ξγαξειτις, υϑιυωρίαν, το ξτατη τραταϊτοιτι 
ἔιιπ| ἱπτογρτοτατηγοϊπτογάμηι γογὸ φορὰν; κατ᾽ ἤξιν, χα τ᾽ 

γα αἰγός: Ῥιάνπηιις οἰονϑοέσος. ἤτοι νέας ἢ τειχείας. αϑοοὶ τὸ. 

[0 γι 
Κορ κοι, ἀς βοποτα οἀργοάγιτη Πιπι, Ορρίδη.1,2,ἀς γοπατοίοης αιιὶ 

ς05 οἵ ἀἴσαις ἤπιος σογιιῖς ππαςι!οὰ ΡΕΙ]ς ραγάογοση τὰ 
Ἀρια Ηςείγο]ι Πασοτι ἴορκες ποὴ ἴορκοι 41ος δέ ἱρίς ἀἰοῖτ οας 
οχ βοποῖς τ7' δυρχαδων, 

Τὸς»ϑ δγ(αρίττα, Πα, α, ἰὸν ὀὐκοῖ, βέλΘ ον ποπιιπη;τιίβο δι ατιῖ- 
Βο.Ατιξοτ. ς, εἰς Α ΠΣ ΠῚ, τὸ μὲν ἰὸς, τὸ 9) Ἰχῶὼρ» αἰτογιπὶ αμϊάςιι ἢ- 

ἣ Ὀγδϑα τόγιιηι νογὸ ἰληΐες, Θαζα. 
Τοργτα σού ατιρο» ἱϑτοίζοτ, ἰὸς 3. σιδηίρου ςύφει ᾽ αἰπγίηοῖς ἔογγ 

τα δ᾽ 5091. οτγιιρ ο. ΡΠ π ΟΠ ιιπιο λὲς χαλκοῦ, τῖϊρο ἤτις φγιιοα 
Ψιτει γα αία πτεχαῖς Ρτα [τ τῖ πὶ Ογρτῖο, ἰὸς ξυκς, ΤὨϊοίς, 
116.5.ςαρ.91: 5 ΤΌΒΟ γαία (ΟἹ ΠῸ . ἥτις τ Π]1ς Ρ]ἰἷο, Οςν (Ἰπνὸ 
νεγὸ σομτγαμῖς «Υ9 ᾿Ποπι(].ἐ ἅ ται αι α ἴῃ ἔετγο τα δ᾽ ρτπαγὶ α]- 
χὶς Αρυ οίας τη ΕἸ τ ]ς}) ςς σοΥ ΟμαΥ ἐπ ἐη»τ ἐς  λεξτῖς τὴ αςοτῇ 
φαά τὶς. ΕΠ ὃς Αἰτογιπι δόπεις φταρ π᾿» 4ιιαγη νοσατ ἰςο] εςϊα πὶ 
ΡΙ᾿η. 18.ς4ρ.12. ΠΡ τὶ 34. Πιοίςοτιάέϊηιςε εἰταῖο [ἰδ γο, λὸν σκαῖ- 
ληκος 0 ςοητγαβατ ἴς ἴῃ νογασα!ονθαν [ροκίοαγ ν Ἰὰς ἀκῶχ. 
Τος οτίαπν οἰἴ φαῤμακον ἱπαιῖτ ὙΖοῦζος αἰ τὸ ἰαίω, ἐὺς γοτὸ τὸ βέ- 

, θ᾽, αβραὶ τὸ ἵνα πέμπω. 
1Θ΄ ἴα, ἴον, νπιῖς» γα) νησππ, μαθεῖ Παῖς ἀϊξιῖο ἸΝοπιπατῖιος ὃς 

Αςουΐατ. οἰῖπὶ ΒΓΑ ΟΠ Ἶῖ. ὅς Τλλτηλυτι σα οἰγο ΠΗ͂εχο, ἐδ ἰώ, 

ἰας , ἰᾷ ἡ νὶ μίαγμιας,, γε {Ὡγῖ δῖτ Ατήίται ςἢ,, ἐμ ματι, ἐν μμᾷ ἡμέρα, 
 Βοπῖετ, 

Τος ἐφανθον, ὁ κα τ ν]ο]α τε ἀἰπηῖτιις. ἐος-εἐφανθ. κύσαρις, Ὑπιις γἱοῖ:ς 
Ὁ ΟΥ̓Πατα, ]ττατ ἢ δοϊομο. Ν 
λότας ἐσ ΟὨΒΠ ΠΝ π»ν Ὁ] πητα 5,9 ταϊὶα» γνώμη βέλησις, ΟὐγΓξ, ξύμσεν- 

τα ϑεδν ἰότητι μόγησει. 

Τοτόκος. ν ΟΠ ΘΠΠΠῚ ῬατΙδη 5, : 

Τοτυπὴς, ἐΐξθο, ἡ χα ἐν Γλ ο Ἰτταυτπι ὃς [ἀρ ττα ρογοιις οἷ Ἐρίρτ. 
Τὰ θα, μι ἃ Τ᾽ γοητίο ἀϊεϊταυγ: πα! σηδητὶς οἵ, οἴμοι φῦ, Αὐ ζορ. 

ἐν 1ὺ, ὦ ξ47 βασελθ)ἰν λὰ Τὺ, δεινῶν βοῦκφυμοπῶν, ὃ ̓ ηΐχια σοηῇ- 
Πα, ΓοΙΔ ἢ. ἀο]οητις «τ: ἃ 4ιι τ τα πτὶ5 5 δμοτέπταιιο ρορι4- 
ΤΠ ΠῚ ἱπηρ] γα ητ15. Ὑ Θττι Ἰλητις ἴῃ Ναϊθητιηίαπος, τ ετὶᾶ 1- 
οἰατηδιογὶτ 1ὴ οατη ἐδ Ἰῶ ΠΔΠ ροῖτο Οὐ γῖτος, αὰς πάθη (5- 
[λτὶς. Δυιξξον ΡΒαΠ σι σατπλὶπῖς, ΡΟγΓο (Πάπη ας οΥίτ τη άτι55} 
Οὐ τῖτος ὃ (ιππη Διιτο ΠῚ σι 1) Πρ πμπι οἵδ, οἰγουηΗςξεἸτατ.λού, 
Τὰ, Ἰἰὰ κα ταύτα γὙ ϑη)α ϑάλπειτα; ἑαίκη., βαρείας τῆς γυσηλείας πλέα;ἐκ- 
πλυκτικὸν σοφοκχλιφιλοχτυτ, 

Τα δαϊκὲς, ἃ, δ τινά αὶςιις. ἑκα ἑτὸς χἴϑος Τὰ 4 αἴσιις ἰλρῖ5; 41} 1π πτάα:2 
πλίοἸτιγυ  ηάϊς οξῆρ!ς » ςαηα!άτι5, οἰςρ 05, Πἰπεὶδἴητοτ [δ κι - 
4114} 15 νοὶ ἀς πάπα ξγια ἀςτογπατὶς ᾿ Ὀ]οίςοτς 8.5. γλάς 1 
ἀϊδτοης τηκόλιϑος, Ξ 

ἐκλιξειν ραβοίςοτο, γβειάξειν, ΑἹ (ΟΗΥ ΠῚ Τπτεσρτ ται φτίσνασα 
Ἰαπιιρ! πέπιφιις ἐπλίττογο, ΤΥ ρϊοιίογης Αὲ ογρεῖμς ἀς Ὑ τοῖα- 
πὸ οχοϊ ὃ, μπῶ δ᾽ δυφυέεοσιν ἐκλίξων Ἀροτί φοισι,ος οτίαπη χνοα- 
ζειν ἐϊσιητ Ροστα απσῆοσς ΡΟ]. 

Τέλ Θ-, ταὶ τες πιθηβο ὰ Τα Π1ο Οα ἰατὲ ἀϊέχες, ΡΙατατ. 

Τιλὴς ἰοος »ὐ"11115,1.{15, 0 τὶς χα ϊάα πὶ ἔα χατι!τς, Ὀϊοίς. [18.2.ελέδες, 
{1185 ΡΊ [τας δυορα! 5) Ασ ξους]. 10.9.4 πὴπλοἠελίδα μοίργο ἀϊςὶς 

ἸΝΝεπιοηἶπ5 ροῦτὰ ἀριά Ατμοηνῖη ξιντάς ὑὕκκη, 
Τελόπεξιϑι, ἜρΥτΠότ. παι ,ἀτοπχοσιιπὶ σορ αὐλαίας οηΐτι ν εγπιϑ οἱξ 
ἱ ἘΠΕ τ ρος. ΓΥσορἢν. 
ΤΥ Θ΄, δ ἰληπ σου ον, ρτῖπια Βάγα: πῆρα τὸ ἐέναι ὅλον κἡ πυκνόν, αἴθὰ 

ταὶ πτιρείας γ᾽ ὡρώτη τριχών αὔϑησις, χνοίς, αϑροὶ τὸ ἕρπειν» ΡΟ] ΑΡοΪ. 
2. ΑὙΡ, δὸς ἐὐοὶς ἔτι χνοάοντας ἐνίχοις αὐτέλλων, 1 «τὰς εἰξαν δήσεις αἴ γε- 

γείων, [το πὶ γ ΕΓ ΠῚ ῖς πΊα τ] ρ 65. ΡατΊς τ δῖΙ5 Ἄυγεροπ5, νάς Σκολός- 
“πόδα Ῥτζτεγοα ἔττιἶτι5 ΟΠ] Π1 52.115 ΠῈς15 βοτεητῖς, Εγατοί!- 
Βφηςς νι ἄσταγ ργογη! 7ς τι πγτπηο Μεγου ἢ) Ρτὸ σφητ ]ατῖο - 
Ὡς ρι 6} Π4τεϊπι [ἀπ] Πςαταπι, αἴας ρεηίτπι ἀμοῖιης. Γλγάν ππιῖς ἰὰ 
περατῖ, ἀίταιιο οἵϊς μυσπλπιι τῇ [ας πὶ (εγενῖβ. ςοπῆτγηηατ τά 
ὙΠροοήοτγοτζιις. ἐέλες οτίδην ν οσδῆξ Ἰητοίειπα τεσγα, το τ γῆς εντε - 

οὐ ΝΟ ΠΊΘηῖς ροετα ἀριὰ ΑἸμοπαυπη ἴῃ ζικὶ 9. συ γε μησαιο δὲ - 
λέίατος ὁ ἢ! παρ αἰχρας δυΐεις αἰγιαλοῖο γεώλκοφὰ σοὶ μὴ) ἴσχοι Κ΄ χλίωσπαι 

μμέλατες γωηφαἶγοι ἔντερα γαίης Ττοτῃ ἔχλιθ-, νὰ Ἰάστα τγαάῖτ Ατῆςη. 
110..1.4. ὡδὶ ταλάσιιργων, τὸ ἐρειργιῆν τὸ ὅμν᾽ εἰς πίων Δήμυττα 

(φυλτη ὅς χλόϊω ἃς αἢ ιιαηάο ἐκλὼ γοςαραῃτ) ὃς πιογριτο5 (ρι- 
ζαγάπη ας πιαη]Ρ.] 05 ἴῃ ξα (ΟἸ σα πΠ| ςοΠεέξος.ἴώλοις ποπιῖηα- 
Τα πτ, Ἰ. εἰς δέσμίκυ σμωαϑροιϑιέγτα δ) ἀγματα:νελίθ 5 10} π|5 ἐπ πτιςς 
4016 }Π]. πα 4υ 4 Πτ ἄοςος ΤᾺ ΟΡ τ. [10.3.λπ|πι Ρ ]Δητ. Ἰορίτιιτ δ πὶ 
ξοάοπι [16.τὸ Ἰνλόννρτο εοάςπι, 15 σα ]10 σοπιράζεϊ ας; 
Ρίτη. 11.16.6 Ρ,29. ξογαπτ δζ ατις Πάπα τἷος ςοπιρα {Ἐ1] ςαἱϊο 

4 ΠΙΆ} ντι!ε5,τὸ ὅθὴ ταῖς καρύαις εἶϑος, 514... σκώληξ εἰμιπέλων πο-- 
λυποιιὺ ζωογ, ἰ ἴψ. γιάς ὄνθ-. ἴνλθ- ργοὸ οαρυςοῖο ππε οἰδιυῆςιι] 

. γῇάς ἕλιξ, 
Ἰεχοφύω, ρυθοίσο, Θατα ἠε δεής ἐξ, 
᾿όλω, (εγέϑς. ΣῊΝ 
ἰκλώφης Γροοῖος Τ]οταπι, ἵπίεξεὶ βεηῦδ, Ατήτοτοάς ρᾶτῖ, ᾿ ἐ 
ἐζίϑω  Σττιρὶηόπι ἀςεῖρετ ΡΠπιτυ δὶ ρίποπι ςοπτγαδοτο. Ὀἰοίζοτ- 

110.5.οἀρ.4ς [{ππ4π|ὰ στ ύξοις ὅθηῤῥαινομῆρα ᾿ιρῆρη, λίροτίο ἀφεῖο 
ΦΥαρΊ ΠΟΤ Γοπτγαηςη5.Ἐτ ἂρ. ἀε αἀτυρῖης ταί . ἀχειξ αὖ παντε- 

χῶς ἴα 3. ΟΑ]ςπ.11.3. 17) τόποιο, πὶ ὃ φλεγμαίνοντει πρη βίο τα “1 λο-- 
βωνγ δλὴ πιιδὼν ἐλώω ἐν χαχκα λυ χνῷ Ἰωϑέγχι κατειχείων υγιείσεις. ν Οἱ 

Ἰωϑὲγ, σά ατιισὶπε ἀσςερτίας φοηιγαχίτ,ατθ οίποἤιπινὰς 
ἴφς, Κλές Ἰωμῆρος σοίζοτο Γοτάιάυδν δἷς πος νην δὲ 

τ Ὁ 
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"οχέαιρᾳ ας ἡ αρλζτῖς ραυιάςης. ἘρΊολοτ, Ὀ δη αι αι, ἔν αὔτεμις Ἰοχό- 

α!οα ἷ«τοξότιτοτοξ οτικὴ ἡ τοῖς κ) βέλεσι χαήοφυσα, ὃς ἰοχέαιοα Φάρετρα, 
1 Ἐριρτα οἴ. τοξικὺ, ὃ ᾿ 

Τέω, μι ὥσω,α.ωκαγαταρίης σοπῆς!ο,.ς 
ΓΤ Ε Σ,νογπιοδ9 411 1 Ὺ 1} 115 πα σι ΠτῈΓ 7 Τ ΘΟρἣτ.3. ἀς σαυς 

Ρἰδατινιάς ἵΨψ. 
Τπνια, τὰς ραγραιηςητα ξατηὶ, ἔτ ρο, ταὶ Σπον αϑείρμιατει τὰ ἱπνξ, Ἰΐρμα.. 

τι α,ταὶ ξύλα καύσεμον τὸ ὅγττη δεια ὠρὸς Ἃ χρέμινον Οὐ, ΑΥ ΠΈΡΙ, 

τη Νεύρ. Ῥγο ἔτόγοοτο ἀρι ΟΔΠΠ1πι. σιὼ δ᾽ αἴμυδὲς φορὺ τον τὲ Κὺ 
ἵπνιαχύμῳτ᾽ αἰ εἰρεν, 

Ἱπνίτης αὗτος κὶ ἀϑι νί τας, ΑΒ η. Π10.3, Ῥηΐ5 τοπιιαοςι »κλιζανίτης, 
Τ ατολέζας, τ} ΠΠπατί τισι νας ϑοποςα;. 
Ἱπνολεύύτιον;, τὐνα ποι πὶ 44.1.5 σα  σἔαοϊεη[α: ἄρτι, Βαγ ιἀς ναίς, 

ἃς ἰπνολεξή πα, τὰν αἴὰ ἴῃ, υθιις Αι φα] ςἤτ η ἔμγηο. 
{πυνποιὸς. 4. αγαϊβοχ. 
Ἵπνὸς δ. Ατοτηδοαγηιϑοσαία δαγη αν ᾶν σα Π. ΔΠΠΠῚ: ᾿ς ΠῚ ΘΟ 4014. 

ἐχάοι κα ταχρυςικώτ ργορτιὸ γοτὸ εξ. ντ αἷς σου. Αὐ το ρ τα 
Ψο ρἰ5. καὶ κάωνίϑη.ν πᾶς ΚΑ σαν Πὰς ἐπνόμν 9: ῥίξησι αἱ τνάαις ὕπο. 
Ῥτορτιὲ ο[Ἐ τοίτιις πις τοίτιιπι Ψάγγοηϊ. Γπτογργν Αγ ΠΟ Ρ ἢ. φαρ- 
γ(Θ΄.ΡΟΙΤιῖχ [1.5. ὕπνον Πρ ηϊῆσατς αἷτ ΑὙ ΠΟ ΡΠ. κοτρώνα.ἱ (ξετ- 
αιπ]τηϊ απ. ΑΛ ΤΟΡμ. ἴῃ ῬΙατ, δ᾽ Ἰπνὸς ἡ μῖν εἰξαστίνης ἐλεφαντινίδο; 
ΥΌΙ Τητοτρ. ὑπνοῖς τὸ μαγειρείον, νὴ κ᾽ καπγούδχν, ἡ ὁ φαινὸς ) ὡς τὸ ἔντε 
τοῖς ἱπινοῖσι πύρ.Πτοῖτι ρᾶτο αιιαίλ πη ΠΔ11155 ΕτΥ πη. ΟὙΤ1].αιμπὶ ο- 
χγτοπιτη οἰτν Εαγηιιπλγ απ ΡάΓΟ ΧΎΤΟΠΙΙΠῚ 7 [ἀτογπάπη, νἰίς ἢ 
φανὸς, 

ἵσνον,ν, τὸ, ρίλητα ἴῃ ΟτοδιοπΊοεπο ἴλσιι, ἐς αι ἀπηρ απ άτμτι ες 
ΡΓοημητίας ὙΠοορΒτ 1 1.110,4..ςυππ. 

ὑσνόα, ὦ, ἴῃ ἔπτπο ἔσιι σϑιπηῖπο ΥΓῸ 5 τ ἴῃ ξαγηιιπη [6 Π| σα πη 11 
εοιϊϊςῖο. ΑΞ (σαν ]. τη Γγοσποσῃςο, ἐπνύμῆν Θ’ ῥίζασιν Αὐτνααις ὑπο 
ἀτάςης τα Αοτπα γαάϊοϊδιις νοις ἴῃ σατηῖπο, 

Τἴτος, ἰΔαιιοῖῖς πγαγιπιπη» πα ΟΡ! α, αὐ τὸ Ἰπῆα, τὸ βλάτῆω, καὶ γὺ το 
φϑερτικὸν ὅδε “ἍΠ μυών. [οτ Οἴτιιν 8, πος, ἱ κόλασις, τιμωρία 5 Ῥοξη Δ; 
{ιρρ Τοίπιιη. ἀϊοἴτατ Ὶ πὶ κυ το ἔπῆειν κ τὸ ἵπεῖν «τὴ τοῦ βλαΐτῆειν. 
νπας ἵψιαρηα Ηἱρροοτ. ἐν μοχλι ὦ πος, ΘΑ] 6ΠῸ ἡ πόσις. αἰ ἃ- 

Ριυᾷ ΡΙπάτοῖη ΟἸ ΠΊρΡ115 γι. τοῖς αὐτραν ἔχάς ἵπον. ῬΟΠΠιχ [νὺ. 
σι εχ Αὐο ΗΠ] σοπο, κέαται ἐν ὕπο ἱ. χναφέων ἐργαλείω; [ς “πὶ πὶ ἰορδ, 
εἴς ἃς μυάγκας ἱπαιῖτ. Ἐτ ἀρυά Ριμάατιιπὶ ΡΡῸ πον { {Ἐἴτιιο ἐ- 
πνοήν. Τάσι οπὶπν ἰἰεῖς ιιοι Αὐ(ς Πν 15. ἐπνου μήν. ῥίξαισιν αἱτ- 
γαύαις ὕπο. 11] ταπῖςη ἦπον 101 ἀσοῖρίαητ αὐτὶ τοῦ πιοσμοιῦ ρτο ῥτοῖς 
Πιταναρά ΡΟ Πὰς. (οτιστταν ἐριγῖτα αἴρογο. 

ἵποιω, ρτοπιογοσοροῖςνπάς υξιπώσωρντ Ταρτὰ ἀϊξλαπι, ἐχρτίπις- 
τοινάς ἴιο Ιοςο, ὅς ἴῃ οἰξιπαριχά. αριχά ΡΟΠ] ας ἶτα Ἰερττα ἴοικα 
5 αὶ τὸ ἱπουιῦ ἡ ἱπεϑγίψια (γι σοη 4 ταπηδη ἀσοσητα μι δὴν τοῦ 
αποϑλίζεϑει»κ, πιϑ ζαῦγου Κα) κνα φϑ'ειννκναφϑῦ σι πορρσήχειν, 1 Δοαπὶ εχ 
Οιλτίπο, δ σεις ἐμοί χφλίω διαί ἵπα ἰ μᾷν Θ- (ἰοροηα ἐπέμᾳν.) ω 

συμφορή-» ἀαοῖς τα ῖ μὲ ἰπσυ! ςητας ρυΣπαϑοργοίμεις τα Γογὶϊς. 
ὕαπαχγρέ ταινῖυ Ταςοἀαυποπιογιπι ἢ ορ.40 Ἐφαΐτατι σοηστορδηάο 

᾿ ἀἰςοδαηταγ νἱτ τγες στᾶτο ἤογοηῖο5, 11 αἷν ἙΡΠοσὶς εἰτρερᾶ- 
τιιγ νττγαά τς Χοπορῃοη. 

Ῥτσαχροι οἱ, ἐμ! (νΠοπτοϑν ΟΡ Ρίαπ ἄς ν οηάτ. 1.5. 
ὑππαγωγοὶ μΙρΡραρτμεσοπιιείντ Γἀιη115) πιρραξορα πάθος ἀτγλη- 

Προτταιάϊς ἐαιῖ5 ἢς ἀρροῖίατας Βοίθιιο: Πρ ραρτμος πλπος (ιητν 
418. ἐν Ἔμιιατασ: αιος ΟΥσοΣ ἵπ πὰς ἀἴσιητ. ΠοπΊ ΟΗ͂Β, τοῖς 
ἐμίσεσι “Ἷδ ἱππέων ἱππαγαγοί ῬΟΙγ Ὁ ἱππηγοιὲ νοςατ: δὴν 3 τούτοις ἐ- 
πέτηστιν τας ἱππηγρά, Ἡοτγοίίος, πεὶ ἑππαγωγὰ πλοῖα, ἐν ναυσὶ ἱππα- 
γωγρῖτοῖα μἰρρασίηἰθιισ. να} ἀρυά4 Τα ογ 4. ἐπποιγωγὸν τοῦπον 
γαὺς ποιῶσι, χὰ νοζζαπος σπ105 παιιος ΓΑ Ὀγοξαοίιηῖ.» ΡΙΜ] οἴτ. 
ἱππαγωγὰ πλοία παιιος δ ρραροραι(παιῖτ Ροστιις) μας Πιρίσον 
Ἰδτίουςβ. μα πλ ΠΟ γέίατις ἐιἰς ἀπ ὶς εὐγοπηΐθι155 410 σοπιπηο- 
ἀϊιις 411 ας. ςοπίςοηεοι εης, (Οοπϊ σξταταπι ἄτποο εχ (οια- 
τποητατῖς (α᾽ τὶσ. 461 ἴῃ ρα ποῖρῖο Π1.5.}ν15 ν ογ ὶς γοπὶ ̓ π15 
φατρογαῖ τη Βυιταπίαμῃ τγατοζιαγι15 ΟΧογοίτα πη: ̓τά το ἀττεάος 
Ὁ Ἀυδογηῖς ἵπ [τα  Πᾶπὶ ἐπι ρογατ ᾿ς ράτῖς 5 ντὶ ἀμὰπὶ Ρ] Γι πᾶς 
ροῖϊητ ἢγἐπὶς παιιοῖς δα βοαΠ 445 συ ΓάγοΠτ, ΘΑΓΙ1ΠῚῈ πλῸ ἀτ|1η; 
ἐοτπιάπισιις ἀοπιοηίϊνατ: αὐ σοουτάτοι ( 1π 4111) οπογαη αν 
Πιράιιξειοπέίαιις » Ρατΐο ἕλοῖτ ἈυιπλΉ ΠΟ το 5 5 φιιὰπι αι ἦι 
ποῆῇτο πιατὶ ντὶ σοη ΠΙσυίηλιις. ὃς ρα] ροίϊ δά οποτὰ . ὃς δά 
του εἰσι ἀπο πὶ ̓μποητοτγιιηι τγᾷ ἤροτγγαη αι. ράιΐο Ἰατίοτο 5» 
4υλαι φαῖθιις ἴηι το ΓΖ υι15 ν τί Πλγ πη τίθιις. 

ἡππάμων , ἃς Κυξή σινδαν γοςλητ ΠοΏ}Π] τίωΣ ἐν κοτύχῃ παδεὲαὴ τοῖς 
ῬοΙΤας. 11|.9. ἐογίλη φιιομίαπι ἴῃ πος [το ὁ φερόμ Θ΄ ντάςτιτ 
νο τὶ ἐποχ ἀῶτη ὃς ἰπφαιητάγο τῷ φέροντι, 

Ὑππάδες, ϑυσίας αζ αὐτοὶ ἔπεμπον ἐν τς πομπώ-.ἐκάλοιυ ἱππτείδας . ἴῃ - 

4υῖτ (οπιπιοητ, Ατ πο Ρ αηἷς ἐν ἱππιὰς ἐαιιτῖθιις Ατποπιςηῇ- 
Ὅιις Ιο 16 η5. 

ὑππείετος. σγαπάϊς ΔΩ}. ᾿ : οὐ 
ὑππάζομω,οηιίτο, ΕἸ ογοάουν Ἔτι ὅθπμεσον, Οατἃ 1ι0..4.8ὲ τούτων 

ἱππαζόμψοι, πος ςοηίςεπάοητες ὃς οσοαιίταητοπ. ΑὐζορΠ.νεφ. 
ὑππάξετω τε κὶ ξαυωρεκευεταιν οἱ ἱππάξεται ἴ. ςαλ10 γνοδιτατοόῃη ἐ- 
νὸς ἵππι ὀχεῖ ται ἱ δ: κέλητος, Βυι4.1η Ἐρ᾿Ϊ.ροἴζξετ. τῶ; χιοανὶπ- 
πὸ στεέ μᾷμ στ] ΓΟ σἸ Ο πο ΠῚ ρου ] ΠταΓ αι τ, ΡΠ αταγα }. ΟμΆῖ]]ο, 
“δον πα πάξζεϑει αριὶ Ῥο ας. 0.1. ἀιςῖτατ ἁἰΠαη 40 ἂς ἱρίς 

φαυας ἱππαζεθς ἀρίτατ, ΧΟΠΟΡ]Ν. ἀς τα οαιςἘγὶ ὄταν γ9 κίων ἐπ’ - 

Ἵ δα 

᾿ ἜΡΠΉ, 
» “ἷν ᾿ 

π᾿. 
παξο μῆμον ἀνὰ τα, αιιὶς ἐαττιιπα αὶ ἴατι ἀσίτᾶταν δὲ αἱ 
ἐπιογῖς: γἱάε ἱπεια δύω, ἔύοΥς 
Ἱππάζω,μ. ἀσωςασ.ακ κγοαυ το.  ουζτατη αρίο], 
ἡππακη,νο ἦν ΓΠ1π.1}0..8.ς.9.ἀς σοποτῖθιι5 σαίςοτιμπε ἴοι 

{ππιις. εοἴδοιη ςβοέγιις ἐψαῖπο αιος Βαδι]ο τγαάϊτ, ἯΙ 
σατ νρραςεη. Ἐταρ.14. Ἐσιὶ σοφρι ππι παῖς, αιιος 
πΐρρᾶσςη νοσδητ. ΠΙοἴσοτ. 10.25.ςαρ.80 οἱ 3 καλειβμα ἱατπ 
οὖς ὅξιν ἵππιθ-, βρρμώδιυς, κ᾽ πολυ τος φίε,δζςο νὴ τγδα τ ετὶ 
ἵππειον πιτύαν ιιοίάαιη νοσαίς ἱππείκης ποπηῖης. Οζα 
τα τι} πτ Ἔχις ἔγοπὶ ἀρὰ Τ᾽ ΟΡ γαίτιπ, ν δὶ Ιερὶν 
τίσ: 11}0.9.6 4.13. πῆθε γλυκείας κὶ πἰ σκυδικ ο»(ἤς ΕΠΪΠῚ Ὁ γλι 

ὅζ ἀαΐσοον γαάτσοπι ν οσατὺ δεωύωται 3. κα πίω) δίψαν παύειν, 
τῷ ς- ὁματι ἔχη, διὰ ταῦ τῇ τὰ κὶ πὴ ἱππείκη ( τπαϊὸ (ετιδίτιιν 

διαΐγειν φασὶ «δὺ σκύϑες μέρας χὴ ἔνδεχᾳ κἰ διώδεχᾳ, Ῥ]ΤΠἰιι8 

γπἀςοἸ πιο παρ άλαι ταγίις οχΊσαιΟ σαι ἔλπγεπι ἃς ἢ 
ἄαητ, σοπίδγηδηζαιις νἴγο55 ντ ὈΌτΥ τι» πίρράςο, δΙγον 
ζοη. Οἱ: Πιῖ5 οχροπήατς [15 ἰοςῖ5, {πάσαις Παῖς τα 
κὴς 6411) ἀϊέϊα(ἀε αιιο ἃ ΗἸρροον. [18.4.46 πιογδῖς 
Αετς ἃζ ἁα15) ΝΟῊ Δυτοπὶ αἷοὶ ἱππικὺς Ποτίσας 41ια: 
ῬΙ απὸ: πιϊγαδιτύταις ΡΙΙΩ1} Τρία τορι πατίαπη, πο 
ςοπἤαητιαπι ΟὉ ας οτγιτη ογοίο, ν6] σοάιςιπι οἶπ 
ΡτοΥ 5, ἀΠπογἤτατειας εἰῖπαὶ ἱρίς ῬΠΤη, [1..25.σὰρ.8 
ἢιετθας ὃς νηϊπογία: ρεητος. σου τη] φἂπὶ ΡΓΙ πγυὶττ, Πι185 
ες νοσατιτοοῖγοα Βοαξουίαπι παίσοπβ, γα] οῖς : Αἰ ἴδῃ ΑΕ 
ΔΙ ΠῚ πταπὶ 4111π| δραττία ματι νοςλης, Μάρπα οἵδ 
ταοηάατί ον ιιοα 1 οτο οαπὶ μάρθηζος 5 ἔλτηοπὶ ΠειΠΊη] 
{εξατίπιητ. Τά οπὶ ργαίξατ αριιά οος Πρρίος ἀϊξγα,ιοα 1π δα 
φίοαις οβςοίλιπι μαδοας, Τταάἀίιπταας ἢϊς ἀπιαύιις Ποτὲς δὲ 
τῆϊᾶς στίαπῃ ἴῃ ἀποάςπος 4169 ἀτιγατο ἴῃ ἔαπτς Πτίαις.. Ἑ 
τέ ΡΙπῖππὶ Πιδίξοιτι μην Ἡ μθοάοσγις ἃς Ηογπνοίδιις 
το ΠΑτὶ οοτοροτγίτιγ νεγὸ ἃς ᾿ππαάκης»εγδ,1η ολάςπὶ Πρηϊῆς 
ἐηΐ πὶ Εὐήτάτῃ. [οαιιςης ἀς ρα] λέϊοραρὶς5 ὃς σα!λξϊοροτῖ 
Ἡοιη. ἐφ᾽ ὧν κὶ ἱππείκης κατ᾿ Αἴλιον Διόνυσον, βρώμᾳ Σκυϑηκὸν δια 

λακτ ῷ- ἱππείας σκθυαξγυῆνον. Υ πποίκη(παλς Ηςίγς.) σκυϑικὲ 
μα οἱ Ἱπε γίλακτος, οἱ Ε ὀξυγαλα ἱππεῖον ἃ χριύνται σκυϑ'α! 5, 

Ὁ) νὁ ἐϑοίεται πηγνύ μον, ὡς ϑεόπομιπος φησὶν ἐν πρίτῳ ἀντί λόγῳ, 

μΠ 
ΠῚ 

᾿ ὅδα ἵππων αὐ λαίκωσι, ἶᾳ ΩΣ 

Ἰπποίκογτι σα Ω 116 Ππγο 5 Ἰασ]τοτς 5.411) εχ σαῖς λοι Δ πτιη ἼΗΙ 
Τπσαλεκτρυώῶν, ΑΛ ΠΠΟΡ ἢ. πάρ ηλ5 ΘΑΠΠ1ηΔοςιι59ν 6] ἀυιϊ πηαὶ ας ἡτὶ 

ΠΤ ΠΙ1ΠῚ. ἐπ᾿ ποιλέκτρυ ὀνερουταη τς 94], ᾿ ἤγμιη. 
Ἱππειπ αὶ τὶς ὁ μζαλεῖ; ᾿Ἰχαυῖτ Αὐ ΠΤ ΌΡ , ἴῃ Ἐφαὶτῖδ. αι τὸ ἡΝί! 

δϑαφώνημᾳ ναωτικόν, ἴηι 

Τππαῤδιον,α. τὸ, αἱ ρρατγάϊιπη ἔεγανα ἐ]ιιο ποηῖοη (ογεῖτα ἶπ' μοι 
ϑοίον, ὨΙρρατάϊπι, ἕετα ἀϊέξα αὖ οι ο  Αὐσὶτοτ. 2. Α ἢ ἰπς {πιὰ 

ἵπποίριιν,κ, τὸν ΡΑΤΊ15 Θα 1118, [το πὶ ι115 ἔρεςῖος 9 να] ρδηίο τὶ Ἰνμη, 
115, Ηείγεϊ,. ' “πη 

Τ ππαῤχαι 6. Ἶτιι) ρα ἔς ἐἘ1,ςαρ.1.110.2.Ἀ ορ, Ν᾿. 
ἵππαρχέω, δ, ρταςππὴ ἐαιτατε (πὶ Ρ τα ἔςέξιις ἐαιυιτιηη, ἐπ’ 
ϑεις 1 {ράττιις εἰς πιὰ σἹ το Θαμ τι. ὟΣ 

ἱππαρχίαγρτα ἔοέξινα 8( φιαῇ πιὰ σἐἘδτί μι Ἐ 4 τι ΠῈ 5 Ατί 
Ροϊττ. Οὐ ἄαπι ἀοεῖριιητ ργὸ αἰὰ Τοχαρίητα δὲ ἀιοτιιπι 
τα}. 414 ΠΏ τι» Τὰ γοητίηα; σοὨ τἰταιιητ, ᾿ 

{ππαρχικὸς γ 4. ΒΙΡΡατο πὶ ππιποῖς γοξξὰ βαπῥίτατ. ΧΈΠΟΡΗ 
παρχικὸν ἢ) τὸ τὰ χωράα γιγνώσκειν. 

{ππαρχιθ-.ν, δ τα ἡτογ Θαιτιμη. ὁ τ νέων σϑημελητὴς αὐδᾳ λα 
Ηεΐῖ εἰ. 

ἵππαρχ υ Ἀρρατο ία Ειπρογ. Οςηἴτιιι. Ἔα αΐτατιι! ρτᾶἤιπη, 6 
χἡ ὧν ἑπταταρχ ει παρ᾽ ὑμῖν κξίωσεν ἱππέων, τούτοις αὶ σιωνεξήλϑεν., 

τιιγ οὔ ἈΠῈ ἱσσασαρχεῖ ὅδε, ΓΟΡῚ αἷν δίρρατςοιο. Ατῖδοτ.3.Ροΐ 
τὸν αὔχοντα αὐ χϑιῦνον μαϑεῖν, δή ἱανασαρχεῖν ἱπασαρχηϑενταγ δίς 

ὑπποὶς, αὐὺς, ἡ ςοπ ἶις οαιιο εγ 5). αϊτιιαι σοπἤις5. ἱππαδω τελοὶ 
λιπίρραάοιι [ΓΟ] θητο5, ἀ1ξ}1 ἤιητ χα ἀριά Ατβοπίοπί 
σαπ4ο σοπῆι οΤοπτ αι ἐχυιπτ αἰοῖς Ρ Οἰοης, ΡΙ υτατοῖ 
ϑοϊοης ντάς ἱππίς. Υππαῤλ(Ἰπαμῖτ Ηείνς.) αἰδᾷ ἀϑυυώοις͵ 

“πολιτείας διμρημᾶρης εἰς τέρσαρᾳ ᾿ πω τακοσιο μέδιμνον 3 Ὁ αἱ 9: 

πδεὶ “ἧι ἱππέων ἄλετελ {μῆνα ἱπσείδες ἐλέγοντο, τὴ καὶ εἰς ϑυσίαν λὰμ 
μϑύη βοιξ ἱασαας νὰ τὸ τέλθ. ὃ ἐτίϑεστιων οἱ ταύτης τῆς τάξεως 
ἐκαλεῖτο, δ." 

ὑππα διεὶς, ἐντος οι ταπάϊ ἀττοπὶ ςἀο Ὦ15, ᾿ 
ὑππασία ας, ἡ ΘΠ υ τατος  τατιιξ»αιτὶ ρα π] πτπι. σα ἢ 

σία! στιν πὖγοι ΤῊ χΤλ γεφροις ἐῤῥηξαντι 7 Θα Πτατο πο 5 σοπξς 

4} ἔπ γοιὶ ας ἐγορογαητ, πέδοι ἱππασία. ῬΟΙ]αςῚ 11. 
τερής Πρ 14. χεδία ἱαταν ασία οαιιο τγὶς ὃς Πα ἀίστα ςοπηπιθηζ 

ἵππάσιμος,ν, ὁ) αι τα 0115» 6 αιιὶς ̓ άοπειις. ταὶ ὑππτέσιμᾳ χοθῖ 
Ρείτυϊα. Χο ΠορΡΗ. ; 

ἵππας ις οἷ ὁ Θα Πτατο τ, 
Τπστιςὶ, κὶ ἑκα ςσυδὸν, οητἰταητῖπιπι πιοάο ἀιατιοατί 8 ἐὐαγί θι15.. 

ἱππαςὶ κασιξεν ον Βιυμπιουῖς ᾿ὩΠάοτςο» ντ ρα ΕΓῚ, ἱασασας: 

(ὑπαιῖς ον ἢ.) ὅταν οἱ πῴσες ὅδη Τὴν" ὠμῶν «ἴδια δίω κα 
ἡ ππτέφεσις, ̓ ΄οτη 4ιοα ἀφετυρία. ΡΟΙγ}ν. εἴρᾳπλ σόν τι ποίϑυε 

τοῖς δὴὶ τ ἱππαφέστων. 
ὑππεία, ας, εαιιίτατιο γνὴ ἤππϑυσες. τι 4, ατιτὶ ρα πἀϊ πλιιΠΈϑΉ ΡΟ ΤΙ 

ἄραι ὃς ἱπποσιμίν:ν, ἱππ εία γῇ ἀϑίω ὦ κὐ ἴῳ α΄’ ἐν τόξῳ νοὶ ἐκῚ 



1 πὶ 
φάτνη ἱπιτεῖν. ἡ δ ἵππων, Ἡ οτη, 

᾿μοίδαϑριν ρτῸ ὑψοῦ σαϑρον ἀἸς τι: ἰζαπάοτὶ 
οδ ἐπ σις Ἐογ. ΕΙ ΘΠ ουδὲ σ]᾽ στα εἰς ϑύρε δίφρρυ, ἴῃ 

δαὶ σασΓιηῚ ἰα ττ, 4116 πὶ σαηὶ τγα ογοης. 

Ρ' ἀηἰπ11 119 ΠΟΠΊς ἢ) Αὐϊ ποιεῖ, 2, ΑὨϊπΊα],ο 4.  σΘτ}}15. 
ΠΗ ΦΥ͂ ὰ 
ἜΣ ᾿ 

ἡτο δ οαιιο τιν ἁπιῶτοτ, φίλικσαν δος ΡΟ] Π|.1. Ἐτἡππερος» 
ες ἸΠΟΥΕΠΠῚ ἃκζ {Πιυιάτοη, ἐππεὲς ἧρως,ν6 σὸς ἱππικη. Αὐηϊορῃ. 

" φῆρον μου καιτενχ εα τὴν χουμαίτων, ἢς αἰχὶτ Ππάςπ5. ντ 
αἀϊείτωτ. ἣ Ἷ 

ὙπῚ Ὁ ν ὡ ὡ ᾿ «ἢ 
οὐτο ΘΠ] 2τι155 σα Γᾶ τ] 5 ἴτοῦ οημοτς, ΑὙἸ ΠΟΡ ἢ ὡς 

ἔσόυκα διώκεις. 

σα ον γ8ς ἐα ποτὶ σΘη115, ΕΤοΙΤοι᾽. ἴῃ ΤΉ ΟΡ ἱαφηεονν 
Ὁ ἱσια δῦ σττε διλὴ δ᾽ ἱπυπσνεασι αῖδᾳ στ τναι. 

ὕσω; τ. δυκα, ΠῚ ἐσας 5,ε το. Ν οὐττιπι ἀθίο]. ΡΟ]]. 
ἂν καξζω τῷ δεθμος χαλεῖται ἕτας ἐππρζεῶω, ὥασερ κα ὅθπ Ἐ 

τὸ ἱατασάειν ἕτως ὀνομάζεται. 

τυ δον Ἔρτιιητ5, ἰἴπσαα Το Ποτιιτη. 
ἢ] τη οὐο, Ατἰ πο} ἢ- 

ὁ οξονὶα ἀ0α αἰιγτιις οὶ ροτοίξ,ατς ἰυτηςητα. Ταγ !σοἢ - 
πὶ ΔρΡΡΟΙΠ]αρδητ, δ ἱπιπηλαάσνθ, ατὶππηλασία εἴς ἀρῖτα- 

τατὶ ρα τυ. ΠρηϊΗῆςατ. 
ιιος ἐα υἴτοτς, Ατ τορὴι. 

οὐδ ΘΠ τάτοῦ, ἀστάτου εΠΟΕΠ1. ΗΟ ΠΊΟΓ, 
οςοἴοσιις αι τα 115. 1 τὶ. γῆ πε ατίλατος ον σὸς ἔλασιν 

τήδεία.(αγ 1.4. Οὐ γάρ τις νησων ἱπσατήλατος ἐδ΄ δυχείμων, 
οὔρατίο ἢ π|,ἀπΥρ  ετπ Ρ] παι ἀσεησς δ μ15 ἀΟ ΠΟ ΠῚ 

ἰαισήλατον γίκῦ δῇ). ΑὙἸ [ει ο5.ἱπτπήλατος αὐυΐλυν Ροττὰ ηιᾷ 
ΠΟΤ. ἈΔῊΝ 

γἱ σΘὴς5 δον τη ἴα: οαππο [αέϊο ν᾽ ἐξῖτα 5, πὶ. 
τας ἵπτσοις ἀμελῶν. 

οὐ] Οτη ἐἀἸςὶπα,αγς νοτοτί πατῖαι ν ηάς ἱπνφεία τ δ τα] - 
πο πιραΐςτις ἐυατηῖς. Κα]. αχ. 
ἈΠ] Εσοἶτο ) Ρ ἔοις αυάατῃ, Εἰ ἢ, 

᾿ νᾶ το Θα τα Πα σι τας ἐς 15. 

» δα Πτατιῖ 5,» ΠΊΘ ἢ ΙΓ ΠΟΠΊΘΩ 5 ἵπτογ Δ Ππππὶ ιιδτιοτ 
ἹΠΠῚ.ἱτσαν κὸν δια ςημᾳ τεοσαΐων ἰὼ σαδίων, ΠῚ Ρ ΡΊΟῸΠν ἀπαη- 

{τ αιιδτιιοτ {τα άτοτγιιπι, ΕΠ τατον τα σΟ] οης. ν ΟῚ] ΘΟ] Ομ πὶ 
πὶ τα 17 αἵτν ὙὉ] οὐΐοῖ Ῥυτοις ΡΌΡ] ΓΟ 7 ντεπάτπι οΠς 
ἘΙΡΡιΟιΙ πη. ἢ ΐ 
ἀοθνοσιο πτί ς, ατεῖ5 ὁ] ο τὶς ρου τι! 55 Θαα{Ὁ7 ἐπε γε 
εἀοέϊις, Γττατ πὶ Ἑαθῖο. νηάς ἀριι Ε]ατοη πα ΑροΪο, 

ἰὰ αρόγματα, γος ας τες. αὔτυγες ἱππικαὶ » ΘΟΡΠΟςΪ, 1: αϑεα 
Ἐπὶ ἐαίϊείεγις, ἱππεκὰ θασες, Δ ΕτιΠ15 ὃ σμοτάα ἀγσν. 

ς 
ἐπι ἰρίυμει ἔρατδυ ες αιείτγε ἂν 
αὐπα ἴδια ἤσγευ. οἱ 3. ϑ'ὠμεγία νϑυ ρων ἱπιατικίω χῳλοιΐσιν. 

»βΓΠηΑ οαποῖεια αιαδι5 Ρ]ατοπὶ τα Γοριιορρομπη- 

ι Ο 
χ 

ΠΊΕ. ΧΟΠΟΡ ἢ ὗπ- 

᾿ 
οἴτ!5, σοσηοπιθητιτι ᾿ΝΘΡτιΙ 10 φιὸᾷ ργίπηις {Π|Ὸ ε- 
πεγὶτ. ΑὙΠοΡἢ. νεφ. νη τον ποσειδ ᾧ τουτονὶ τον ἵππιον 9 ἷ. 

πεγιιᾶ: δεϊατη οριτῃ οτος εἰϊ) αι ρτῖτπα 1112 οἰιγγῇ 
εὐ 3 τατογοα οὔ ἐριτμοῖοπ Ματτὶς ὃζ Πππο 5. ὅπσαυια 
Ἐαιοἵτγια σογτατηῖπηα:1 ἘΡΊΕΓ. 

Ὁ, δγοΧ [οτῖς 4 Π1Π|5 ἔα ξει5 ἱανασείας ἔχων τρίχας. 
γον ΟἿ ΟΧ Θ4π0 Ριισηδτ, δ 401 Ἔα 0115 ϑλιάςτ; ΕτΥ ΠῚ. 
ὁ ἐφ᾿ ἵπποις χοίρων ἢ μοχὸμῆν Θ- χαΐμη γὸ καὶ αὐ χαρας με χη. 

τοϑν ΕΠ)5 Θατις της {ντ [επατοτῖα [ταις οἰ διπ55 πιὸ ἰατὶ- 
τ ὃς οἴαιηις πιαῖοτ, ΤΌΠΙςα ἰατί οἰ αι “πότοι τ ηἶςα 
Πα ψΑ]ετ. ΝΠαχ. {ἱππικὸν χλῖθος κὶ σολη ἱππικν, Ιου Ὁ βι- 
δῇ τα ἀποβῥίψας,, ἐν τῇ ἱπιπιδὲ «ζδιενός Εἰ. ἱππὶς χὰ ἱππικὸν 

" φορηΐίσι ἀϊοιτασ:ν το αητατ διιγοηγ οατἴτς55 παπαῖ Ης 
σὶ χιτωῶσιν αὐ καλας εἴασας κὶ ξυςίδας νοσαῃτ, 

Γῆς πλι ἰς δ τ 5. ΠΟΙ, Ὁἢ ὄηηϑενα κεφαλῆς, 

ἡ κατα; ξ αι οἹἘγῖὰ ν ογαοἱ. ὑψηλάνΑ τ ΟΡ ἢ.1π Κ Δηΐβνο 
[γος δὲ Ἰ΄ Ὁ σταπάςς,06 14 αιιὸ 4] ν δ ὔτιιτ ἐαιι15, 

[εὰ τοῦτά ὀχτο Ππητ. ὸῚ πὶ ῬμσσΙ1 Πτς Ἐπγὶ τ 4. φρατον ἱα- 
γαγοα !εἴγος ςο ρίας. ἢ ᾿ 

ΚΟ 116 5. ἱπποξώται. ἱ. ἘΠ 1168 νος άητιιγ αριιά ΟΒαἰςοὶ- 
Ρίετες, Ἡεγοάος. δ. 6. ἐν ἱπιποζατέων χώρῃ, ἴῃ 6611}- 

ἀ115.146ΠΊ. 
4165. ἱπτανοζητέων, απ! Πογοάοτυ. 

ν ὁ. ΠΟΤ ΔἸ ποις » απ πα ογοευΊςῖο ἄπιοτο ἀφ δος ματιιτ, 
»ἰξωύπορνίθ- ,λάς“ὐρρς, [ΑΠτατιτιι5) 5 ςτοη. ΑὐἸ ΤΟ ΡΠ. πη 

τάτ.ἴτ Ῥοτίοἴ οὡ χαλκεδέων ἐδὸ ἱπποζότες λεγ» μῆροις πλ- 
ἀφέροντας οἰξέξαλς.1. ἐχ ΟΠ ΑΙ οἸἀ ΘΠ τις ἐο05 4ιιος ΒΙΡ- 

γοσδησ ἀλμ1τι15 ἃς δἰογία βογεητος Ἐχ ες ΡΓῸ νἱγὶ5 

ἐγδγ δ Ἀ]Γῃς Ἐ4 105, ΠΕΣ ης 6Π1105; ἸΦοηοιΙ5 δα 1115 πιιττῖ- 
{3 ΓΕ . - 

Ἀμΐτα ἴοςα ροτάςης 4ῖθιις Ῥαίδογς σαιιος ΡΟ τ, ἵκσοις 
πεῖν δου οἱ μῆριθ., μεγάλα ζοτος κὶ δγενθο, ἵτο ατθο ςηἰπὶ αὐτί τοῦ μα- 

» 

“1 1} 743 
ἩΜΗΟΝΝ ΦἈμϑ κὶ υθρθῴμμνοιν πεδίον ἀρ Ἐιιτί ρίἐςι ἀϊείτωτ βόσιν, γῶν ὅηητη δ εῖον, ΠΑΤΏΡῈ5 ςΩι115 αἰση ας 4- 
Ῥτιιν. αὐ Ὁ. ἱπηνζοτοιο,ὶ ἧπποτρύφν, Π οχ, Ἐτ ΟὐνΠ]:.4.Εὐσὶ᾽ ἐϑαίκη» ὅτ᾽ α δφραοι ὄυρετο, ὅτε τ λειμών; δ ἰγίζοτορ κῳ ἐζρζνλον ἐπεέρατος ἰασ ἃ 
ποζοτοιο,] ἱπ’τοτρύφα. ΐ 

᾿π ποζρρτος υγδ Ὁ ςαι5 ἀςιογαζιις. 
{ππὸ) λώσσον, [10 ζ. 11}... σαρ.13:..ἱπσόγλιφασον, ϑειμνίσιδ- δὴ μυρσίνῃ «γε » ἀλι τεὶ φύλλα ὁμοι(θε" κόμίω 9 ἐκανϑώδη ἔχ ἐπ᾿ ὥς, πα ἄ- 

πεν ίες ρα τοῖς φυλλοις, δὶς σηλαὴ εὶς σοῖς το[ το ά τι. Ρίιη. εὑ. 27. ςάραι. ἈΙΡΡΟΡ]οΙα ξο] αι μαδοι ἤρα [γο Ἐγὶς ταγττ!ςοπςαιια δι [ρηποίᾳ,(κς ἰὴ Ηἷς σοι {ϊπρυασ( Πηρι ας ηξ- 
ἀὐητιηνβν οὐκ τ ὀχοιιπτς Ὡς ἔοΠΠ5, δέο,αριια (αἰ μασι 
πα Ὁ " ϑαογλώνσον, δί ᾿ϊᾶ νΟΟΔΓΙ αἰτο ὅτι ἰραᾳξυσεῖς 

ἑ ᾿ᾶσ αἱ κρφὲς ποιείτ ὦ γλωοσαςίων, νικτὶς Δαΐφν», 

Τππογνωμων, 4 0}1 ἐαμὰς διαιίάας ΔΌ αἰ τὶς ἰητογηοίοεζ, ΤτΟ ΠῚ μέεγόλο- 
ἀγοῤν πα αὐ ρα ἐφτη γοτεέγοξς Β ΟΠἸΠῚ διίβοιξ ἐμὰ ςοίηρο- 

τε τὰ ἀπο τ τ Παμος,γ6. ἢ 5» Θ]μογαπὶ ἀοτηιζοσ, "10 ΠΊ,11144.γγκαίςτοῦ 
Εαὰ ϑ᾽ ἱππέδαιμον, ὅζς. 

Τππύδασιε, Ὁ, ὁ, ἀςηἤις οχ ογἰαἰίις σφυΐηϊς, 
λαΐξεν ἱπποδεισείης 

ξεϑμιη, 
Υ τπύδεσμα; [οταν Βαθομα, ἕω! Ειτίρ, 
Ι πποσέτης,ν. Πρ ῃ5 Θ4υ τη. ἑπτασοδὲ τῆς ῥυτιὸρ, ἢ. 
, ὕηοτητ, ὃς απ Πράτι (ΟἹ τοδόρῃος, ἴα Αἰᾶς 
Ι πποδιωκτας λιιτιρα:ἀοτὶςὸ ΡΓΟ ἑωπσοδιώκτης, 
ἱπποδρομία, σὨΓΙΙ5 ΘψαΟγιιπη; [πὶ οἰτοοη 9) ν Ὁ] Θαιιῖς σοποιττὶς- 

ταιγ. ΑὙΤΌ ΡΠ. (ΟὉ ΠῚΠῚ, ταὶ ἑαασο δι ρόμια, Ἐ΄ιτῖα Β Οἰμάηΐς, 
Τπποδρομι 9: μίω, Β!ρροάγοπηιμς ἐπςηῇς αἸςιτατ) αιιεπὶ Ατμθηϊδ- 

ἴὸ5 ἀϊσιιης ἐκατομβαγώνα: ]ατατ. πη (ἈΠ ] ΟΣ ΑρτΠς πηδῇς,ραρυά 
Βαοτῖο. 

ἑππόσρομος νυ, ὁ, ΒΙρροάγοχπης 5» οἴγξιις : σοΥΓΑΠΊ ἢ ογοῖ Ατβοεπὶς ἴα 
Ὑβείξι Βοπογομη, ἡ πάς ργο ἰός Ῥοπίτιγ)ν δὶ Θφιοτιπι σαγία 
Ποττατιτ. κα τοίοδοριος. ἘΠ Π Δα Ππιπὶ πῃ 4110 δαιιῖτος ἀφοηγγεγο [Ὸ- 
Ἰεσαης ἱπηαρίπᾶτιο ργρ ῖο: ἐπ πόσρομιοι ἀνλολ»ἰςγθητατγὶ), ἰσιῖ5 ἀγα 
ΤΠ ΔΤΕΙΓΩ: ΠῚ} 5. 

Τπποζώ;» Ἔα ΠΟΥατι ΠΕΓΓΙΧ οὐ δ Ἰιαοες ϑυλάξεσω, εἰ οἢ, 
Τι ππόϑεν, ΟΧ ἐσ) η Ἐρίρτ. 
Τπποϑῆλαι, οἱ, Ἔα ται ριντ σαζα γεγεῖς οχ Αρί οι, δ.6. Αὐϊπιαῖ, 

ΡΠ]: Θ4ποτιπ δατιαδιις5 Πρ ροίτιτὰὶ θυ) ζω, 

1 ππύϑοιθ. λητῖρ α ἰωδίοχίθ- ἱπαατοϑιώκτης, ΕἸς γ οἰ. Ῥτορτῖὸ φαμο γῶ- 
ἴοχ (εἰ φοῖεγ. 

Τπποϑοσρς γε ςλητῖο 4 Ἰηοϊταηἀας Θαι145, ὁ ε παυλεῖται ἵπποις νεγγυμέ-. 
ναϊεγι"ἰπταν. ἢ. 7 δ. πηροΥ Εἰ δὲ ἀἤηι!5 φἀ πλεῖν. Ὁ. ἥσσους 
Ειζξων. 

ἵπποκαμπαι»οαι πιατὶ πἰ γὰ βοχιῖγα, χα ῇ «ἔῆριεῖη οαθίας ρἐ(οἱᾶ 
ἀοπηεητες» ΑὐΠπαη, ὃς ΝΟ ας. Γςτίδιταιν γερ!ατέπγύιτι ἱππόκαρ- 
πος τὰ πη σα] 10 σοηοις. 

Τα ποκαάμπος, ἐν ΠῚ Ρ ροσαπιριι5, 4 Π14] ΟΠ ππατὶ πῇ Ῥάτηιιπ. Πυτο 2. 

Ὀϊοίςοτ. χιιοά ἃς ἐπποδιρῥμιον ἀἸοῖτατ [10 2: ]αοηδὺ. ἀἰοῖτα; ὅς 
λιχὸς Δριι Ἐρτέξεγιιπι. Ὁ δι Ποὐἶγατ, ἐς ὙΠοτιίς πάρ τηα. ἡ μἱρ 
ἔτυχεν ὅλη δελφίνων χἡ ἱαυπσοκαμανων ἀϑιύσφυσοι : γ᾽ ἱπτοῦρτο τς 
φυϊάοαι ἐς! »ῃϊηῖς ὃς Ερροσδῃηρὶς ἰη πάρης ἰσάφθατ, δὶς ΕἼΤ. 
110.36.ςΡ.4. Νογοίάος ἴπρτα Π οἰ ρμίπος ὃς ςεῖς ἃς μὲρροῦαηι- 
Ῥος ἰράφητοβ. 5. ΒυΠχιο Πρ Ροςαπηρὶ ροετεῖςι ἤτως δείπια- 
Β΄ πατι) ρ᾽ ξξοταπι [τσρητία. ἸΝ πὶ νοις πὶ ρροςαπηριι5 εχ ςαη- 
Ἄτοτιπὶ οἵα σεπογο,νυ]σόσιις νοσδπηιις γεν εῖεἰη ἀεί ξιιατὶ 5 σα-- 
Ρίτατ. ἐπ (ἀριεῖα: τη τάτρροῦ ἀαιια: [Ἰπηπια Ἔχοιγῆις [λοὶτ» 
Ζῃχὸ τεσαγῆις Ησχαίιο οαιτοσαντι ἀι1πὶ ἀρῖταπταγ πιοτονγηὸς 
ὃς ποπτῷ {ππηρῆτ. ΕΠῚ ὃς ἱππύκαμπος ἀριιὶ Ῥαυ Δ πἰαπι,ηἱ ἔα ]]ου, 
Δα Ί ρατιιτι [σπιτῖ Δ :15 Ἐπῖσα ἀρια ΕΕ] Ἰσοῖπ οἰ τολοπι ργοά τ 
ΝΕρτιιπιπὶ 5: ΠοιπῈ (ποτὶ ΠΤ ρὶπ σιι1ι5 πιδαι ἐπ σοχοεμπος,. ἴςαιτὰ- 
«ἃ Ἠοέξεπαϊς ἐαιι15 ἀσσοτησηοάδ, 

ἵππόκαμπϑ-, Ηεΐν ἢ. ςρόυϑίον τί, 

Τ᾽ πιποκέλδιϑος.ε,ο, ΓΔ οἴο πο νἸΑ πὶ ἘΠ ΠΟον ΟἿ ἱπηρογαηβ. 
ἱπποκένταυρος, εἰ ρροσςητδιιγὲῖς5 1ιιοϊαπο» ἢ σοηξγο ξαταϊηϊπονῖ- 

ἀξ ΡΙ1π.110.7.ςαρ:3. 

Τ᾿ πποκλεΐδος, ΠΟΠΊοη εἰς ρτορτίπι. [δ ΑὐἸΠπορθαπες Ἀρκορόλι; 
τὰ γοσᾶς ριιἀεπάτιτῃ τ} Π το» αῆδ τὸ κλέίειν γὸ ἵσστίθ- . αν νἰτὰ 
δεηίταίονντ ἐχιηπι ἰτὰ ἀσςςερὶτ ΗΠ οτγατ,ῖη ϑαϊγτ. σοϊσἱσησνλας 
ἀϑίτδυῖτ σα αππν ἰαἰσίτια Πιριπιιη}. ἃ Αἰ10] ξα οἴμμπι ν οσατ. 

ὑπποκομέω; μι. "σώ, Ἰκα, ΟΠΓΟ ΘΠ! Ο59 Ν Θα τι ΑΒ 0]. 
ὑπποκόμος,κ, ὁ. 1 {Ὁ5. 1. ΘαΉ ΟΥΊΙ ΠῚ ΘΕ ΓΑΤΟΓ 5 Θ]ἸΠΟΥΆΙΓῚ Πγᾶ 6 1107: 

ψαΠ1α: τ ἱππόκομος πρυφάλεια, τη ἘΡΊΡΓ, [τς] ςαἢτ5 ατια: σοπαπε 

ὁ [δτῖ5 ἐπ} }5 ργφοστς, ἥ 
ἡ ποκορυς ὶς (δ αἰ οατιι5. Βα λεη5 σοππη οχ σαυάα φαθΐπα,δο}}1- 

οὐ ἤις» οχ ἐσιιο Ρυρπ4η5.146, 6, αὐέρες ἱπποκορυς αὶ, Ἶ. ἐφ᾿ πο] 
ἑπλιζέμβροι,ν Ἰκαίσοις κορίσοσοντες. Τούτες., πολεμικοί ἡ εἰ φ᾽ ὑξσασων ξάφι: 

χ' ἂν οι, 

Τπποκχρατια.ἄς ἡ απ εἢγ15 νιθιοζίδ. ᾿ 

Ἰπαοκραπέϊν. εἰς απο είθιις σορ}ῖ5 οὈτίπεγε 5 γε οαίτατι νΊη- 
ξετο. συ ποίας. ὃν ἰσιαοκρατείτω οἴπαγτι κὶ πίω χώραν ἔϊχουσε 
γυιῦ οἱ πολέμιοι, ςαιοίξι πάπα οτιηφητυτιαρμᾷ Τμιογ ἀἰᾳ σα 

ζ΄ 

ἱ 5 64 Ηοπι. Πα. γ»κόρυϑος 
»ἱά οἵδ, Βαοητὶς αρίσομ οχ ἴξεὶς ςαιηῖς σου- 

πᾷ 411 6η 115 γο- 
ς. ᾿ 



ΤΥΛῊΣ : 743. 
ποκρατεϊάδει! γεαιιταῖα [πα ρογασὶ. ἐν δὴ 

Υἰ πποκρημνα ῥη ματάςν οὐρᾷ τιιρττπι πτοάο ρταπάϊδον ογθὰ ρυςτρτά, 
(ταὈταν ΑΥΟΡἢ. 

Ὑπτοίχροτος. "δ, Οὐ Π5, ' 
ἡ πποκυύων ε΄ σατο] Πς» ποτ θη ϑαῦγταῖ δριιά γαγοη. 
ἵππολάπαϑον, ἈΙρροΙαρατπιμπ, Ὀ1οἴς. 1.5. 
Ἰπαολύςρα, ΡΊΓοιηα ἰΔυ Δ 415 641115. 
ἵπποόλυτος, Τ ΠοίΕΙ Αἰΐας εχ ΑμτοροΡΙ υτατιῖη ὙΠέΓ, 
Ὑπποιιανέϊν, Ἔα το»Ἰηίαπιγεγᾶς ἔιτοτα π᾿ ΨΈΠοΥο Πα, Ρ] 1, ἘΠ Οσπηι 

ἥτις ἐψιαταμπα(νταριιὰ Ψιτρ.3.Οεοτρ.) πτοτς ρτας ΠΡ ̓ ἀης Εὶ- 
τοῖς ἀταϊις τοῖς ἴῃ οπογοπι. Ατιίζοτς, Β1Πι. 6. Αἱ μᾷὺ ὧν ἐσιποιΐπ- 
σορσινε σιν. ὅϑεν κὶ ὅγπ ἢ βλασφημίαν τὸ ὄνομῳ αὐδῇ ὅήτῳ ἐρωσιν Στὸ μό-- 

νε οἵθ ζώων," ὅγὴ τῇδ ἀἰκολ εἰς ὧν «δὶ τὸ φρο δισι ζείδτι ἰατατο αὐ θῖν 6 
τίατη οἰ ἐηιιο5 αἰ ξἀ4: Πυμάτο πἰπιϊππὶ Ηαστατοος αι} ἔργα σηὸ- 
ἄιτιπι ἀο! ςἐγατὶ. σγ ποῖ τη Ἐριξ, δὰ ἔγάῦγεπὶ 5 αἰτίαν ἔχον ὁπλοκώ- 
γεῖντε γὴ ἱπτασομανέν. ᾿ππτιἤτιοά τ ἱπίδηιμηι {πα πὶ πγογδυαις 
Αὐ τῊΪ ἰσανανοικανία ἀἸοῖ τ χἡ ἐπυῦρΘ. αὉ ΕἸΣ ὩΣ Αἰ ταμο.: 46 Πὶ 
ἱκτασομανὴς 1Π|ς δτγορ Παάς5 ἱπαιῖτ ἐν νεφινόσος μᾶρ ἐπέτρεψεν ἰα-σι- 

Ἶ χδ, δεινὴ φαγεῖν. 
ἡ συμανές τὸ, Πρ ροπιαης9. ΑὙἸ τος. ἢ ποτ. ΑἸΐαν.Π16.ς΄. ΠᾺΡ.22. κα 

ὠπεϑϑιίει τοῦ «τῶλχε ὃ ὄπφύετωι Ξθὴ τοῦ μετώπν τούπων δ πὠλαν, κα- 
λεῖτοι ἱπαισομανέφ. ἔς ἢ τὸ μέγε γος, ἐλαῆον μικρὸν ἰχαῖ δὸς. Τιμὺ ὃ ἰδέαν 

πλατὺ πἰειφερὲς μάλ αν, τούχο ἐκ τις φϑ λαζων, αὶ ἐσφρδ ταὶ ἡ ἰπετοθο, 
πἰξίςταται ἡ μώνεται ὡσὸς τίωὺ ὀσμίω, δὲὰ τ) αἱ φαρμοιπίδες ζητοῦσι κι 
συλλέγρυσιν. ας ἴτα τγαμ 1} 0] η.10.8.ς2Ρ.41. Ετ ἰαπὲ 6115 
διπογὶς ἰπηα οἱ νος ἢοπη, ρροπιᾶπος ἀρροἰ τυπιῖη τότε 
φατῖςα; πη σῃῖτιάπονςοίοτς πῖρτο : φιιος ἤτατί τη σσαἴτο Ραττιι 
ἀςσιιοταῦ ἔσκτδιαισ ράττιπι δά νθεγὰ ποῃ δάπιϊττιτ Πα 1115 ρτα- 
τορτισα Βαδεας. ΟἹ λέλιι ᾿π ταῖς πὶ 4 σοι ἀρίτατ., τάς ΡΊΙη, 
11}.18. σαρίειτι. ΒΡ ροπιαηςϑ τληταϑ ἴῃ γοποῆςῖο γέτος παοτς 
Ργοάτάττ., νι αἰαὶ στὶς πηϊχταγα ἴῃ οξῆρίεπι ἐχιας ΟἹ πι- 
Ῥί αν αἠπτοτος πιᾶγο8 ἐπι 5 δά ταρίοπι σοίτῃ5 οροτιτ. (ΟΠ τη. 
11.6.ςἀΡ.}7.πιαχὶπιὲίτασας σγαηάμτη, ΟἹ ργαρἀϊέϊο τοσρο- 
το ἀπ Πΐοντ τὰ ΠῈ ἔοσπη  η95 αιὰπη ἀἀπ}Πλτ115 ἐς γἀοτγᾶτιθιις οο- 
εὐ βατ ροτείξας. οη πὶ ἰά ρταοιρειὲ ἀγπιηγιηῖ ἢ ρτο- 
1] εα59 11 1415 εχ εἰσπηΐατηγ ξατὶῖς.Ν νάς οτίαπηνόποπο 1πάϊ- 

δὼ ἡ 

ται εἰδ ποπιοη ἰσαιομανὲς, οαιιῖηα: σα ρ᾽ ἀϊπ| Ππη11Ὁ πιοτ-- 
τα διι5. ἀπογο ΠῚ ἀσσοηίίατ, ΥὉ] ΡῸΓ ἱπιατομαν ἐς ἀΠΊΟΥΊ5 ΓΑ ΒΤ Ο τη 
1πίληϊάπιχις ἱητο !Ποχίτ, 16 ἀείν ἀςτι) ροσιΐο, ντ γοοας ΕἸο- ᾿ 
ταῦϊας ἡο αἱ Οταεοῖσ φίλτρον ΟΠ ΟΠ 1 άτ ΠΥ 5 ἃ γοποπατ 5 γοηςῇ - 
οἰἴαις αὐἰιῖχτο ν ΠΟΠΟ 5 ΟἿ ΡΥ ΠΑ ΕΠ ΠΟΠΊΘΠ εα μίρροπια 

πε 9 [ας ἐά εἰς φαταηςι] 1.πὶ ἀἸέα . ἐς 4 ἐτίατη Ἰητο] ἰεχῖς 
Μὶερ ΑΞ πο1 4.4. 106] ςπβο Οὐ αττίταν ὃς ηΔίςς πεῖς οαμιΐ (ἐς ἔγοη- 
τὸ του Πις, Ἐπ πλαττγὶ ργαγερτιβ ἁπλοῦ, 51πς {Π|π4 οἱζ νἱτις οΧ 
Ἄσαιιάτιι ἱπσιπηλθι5 ἐς πα δσνντι ν οἱ ας 5ογθλτ5 ΜΙ ΠΣ 1155 4110 
τεπηροτο ξεγαητα ἴῃ ἀπιοτὶς Βγόγοπη:ιιο 4 ἴῃ μυιπιαπα ντίσα- 
τὰ ἀο[ςδπάεης, ξιτοτοπν σοποίτοτ, 414: ἔτ Ῥοετα; (Ἐπτοητία, 
πὶ ἀϊχῖτ 3, Οεοῦσ. Ηΐϊης ἀσπλιι ΒΙρΡροπιαπος γεγο ποῖ 

φοπαῖπα ἀϊσιης Ρτογος. [ἔτιιτα ἀπ{Ὲ}Π|4Ὸ ἃ Τπρτιπα ν1Γ115. 515 
τις τα επιροτιύ[χιῖς νοπσπιση 1Πι| ἱπνπομῳνες ἀϊέτῇ, ρΊαητα 
αιαίατα Ππτοσαοά αἰήογιῖς Τ᾽ πδοστίτιις ἴῃ φαρμοῖτα σα ΘΠ 5.Γ7.45- 
πομανὲς φυτὸν ὅδι ἀτὰρ Αδ κρίσει, τε σ), ὅ}) πτέσωι ἸΚ αἱ το λοι μαήνονται εἶν᾿ 

ὥσεα κ᾿ θα) ἵτσσσοι. ΤΠτογρτγοτῖς νἐγδα ποῖατιι ἀϊο πἰ ΠΙπλα Ππητοοὶ 
ἢ αὐδιῆοί, φησι, πολυπηρύγμονες 9 οὐ" φασι φντον δ). νλοὶ «δ ὕσοτικτο- 
ψῆῥοις πώλοις ἔχέν τε σαρκίον φυσνᾶνον 7) τοῦ μετάαν γλοιώσες. ἔλια- 
ἼΟΥ ἰοκεί δος, ὃ καλέσω ἱπεστομανες. ἔστοτο γουσι ἢ αἱ τὸ κ᾿ ὅστολ εἰχφυσιν 

δυϑιὸ ὦ ἵκα ποιοὶ εἰ πῶτο ποιη σάσι, φίλος οργ σι τοὶ ἔκγονα. Εἰ 5. μὴ ὠπε- 
αθαϊραση τὸ ὦ ὠεοστντα. δα τὸ φυσικῶς ἦν συμζαλλεῶχ ὡρὸς φιλοςορ- 
ὑγίαν, οἱ ἱπιατυφορζοὶ αἰφεήφφυσιν αὐπὸ, καὶ αἱ φαρμακῖίεδες χρῶνται ὀντῳ ρὸς 

πεὶ φίλτρα, φασί δὲ εἴτι οἱ αἱ ὥνοιντο τῆς οσμῆ ς αἱ ἵπνασοι, ἐκ μαίνονται ωρὸς 
πον ἔχονται αὐτό. 

Τ αισοικανὰς, ν 4146 ἰηἴαπιις, ϑορ μος ἴῃ Αἴδος διτῖο Ὁ. μεγώκοι ϑύρυζοι 
κατέχεσιν κἡὶ (οὺς ὅπὲ δυσκλείᾳ σε τὸν ἱπισομφνταιια τος σταηάοπὶ 
Ἐομηϊηἶς ἔμτοτοπὶ Πρηΐβολῖ 5 δὲ ἔπρτα πτοάπιην βαγεητοιη πὸ - 
παϊποιη. [4 σπίτι ζααθ. ἴῃ σοπιροπτίοπο ρα ῆσας, Ἰτοῖῃ ἤτ- 
ἀϊο ὁσιιοίεγὶ βαρταης. Αρινΐ ϑοροςϊ. ̓πὶ ΑἸασουργδτῖ ἐρίτμοτῦ 
εἰν Ἠουίάι ὃς ᾿χυγήαησῖς ρα [σις σὲ τὸν ἱπασομανή λειμών σῃπζαν- 
ταὶ, εἴγεν αἰποιω τα κι ἐξυζρίζοντα ακ χλοῇ δια τὸ πλύϑες, 

Ταατομονίαἱπαπιιπι {14 Ππ|Πὶ οι οτιιΠῚ, Υ 
Τανσομοίραῖρον 5 ἕο ἰ ΕᾺ ]ιπὶ (ν ]ςττο χιῖο ἃ ὃς τὰν Πηςιπι ἀϊοῖτιιν» 

εἰθέευϑρον εἴγριον. {ἰς αὐιτοπὶ γοσδέμτ ῬγΟρτοῦ πιαρηϊτι πο η], 
Ῥιοίο.18.2.ἐαρ.8 2. Οαίφα, παρ ῖς,ζ, ΡΊτα. Πρ νει, σαρ.23. 

Τα πομοχέω, ὦ, ηπς [Ἐγε ΠῚ Ρυξηδηι σοσγπηῖστο,ν. τ 
ἡϑισοκαχία,ρυισηα ὁαιο βασι ἴγς ργα τ, 
Ταςομοόχίθ- ὁ ἢ ἡγοχ σηπο ρυσηδλη5,.η. ΕρΡΊΡΤ. 
Τφᾳατομοληὸς, οὐ, ὁ, ΓΠ σοη5 ἐφιαπηντ ΑΡΟΪ ἰτραΓις σαίτηυΐρας ας 

Ιοπος νοῦδῖ. 
ὙπακεοριυρμυιεςυἱοΥ πιῶ αι: σατο 5 ἀρ ΡΟ λητατο υσ ΟαΖὰ γογτίς 

εχ Ατίζοῖ. 
Τ ατστον ὀμος. ἐς ρα ΟΥ ΘΠ]ΙΙΟΥΠΠΊ, ὑπνατογόμκος βοτὴρ τα σπι5 Ραϊοτ. τ 

πονόμοις βοτῆοχο ΟΡ ΒΟ] ἱ, εὐ μεγάλως φνλείδσοντας ποιμῆν ας ἐς διι- 
ἢ δι] εἰς, Ἐπ ἱππόγοα ΠλΟῦΓΟ5 ΟΧ ἐαιιὶς ν οἰ πλι}}}15, 

Ὑαυπρενώ ορ. Γοἱ ἀϊοῖταν αὖ ΑὐΠορίννφ, 14 οἷο ὁ ἐλαύνων κ᾿ νῷ μὴ τὸ 

αἷμα, ὰ ὧν ἴστσσοις ἰυλιοχ ὅν, ; ἐ)ὴ 
Τα σοπὺγοι»οἱ οἰ ]Αςος. ἘΆῸ- 

ΥΞ οὐπορνϑ. Ἰπησοδας ἰσοστιιπι. [οἰρἈτοιυ, 
γ Ὁ. ζῆ, δες. Ὁ 

ἐπιαοτοτειδιδνγοῖν Θ-. ὁ ἸΤορτι ας, ἄμ 

᾿ασοπόταμος, ἱρΡοροτάπιῃς δ. [δ ἄς χα Ῥίτη. 110 
"6. Ατιίζοτ, Α αἰ πλ. 16. 2.Α πηπτηίδπιις {.18.. (0. 

Τποσοπώλνς, ΕΟ. ΟΠ ΠῚ ν οθἀἸτοτοαατῖρα ἐαιιοίετὶς. τά 
ἕααιθ' εν, δ εα 5. Ετ ἐπ πίθ., ἠγοαιατ Ὁ αιιο σόποτε (τί 

ααΐτατιι ρομῖτατ, Γαις ἢ. Τα (Α]]}Ὸ 9 χ φράφταὶ ἰωῦ πον 
συγκεχροτημβή, Μηάς χιλίαν ἵασπτον. Ῥιο σπϊῖς { 

ταὶ Πσπατίμ πὶ ςαυ τατιε. Ἐτ μυρίαν ἵπτανον, αὐτὸ μυρζες 
ἀϊξεῖο ἴῃ σοπηροίτιοπε προ πρηϊῆοατα νοςαῦ, ι 
ἀλτ,Πσηϊ βοάταιιε σταπο5 ἀπΊρ]θηι ὃς νεΠοπιοῃ: ; 
πατιτπας ροϊεροπατιγιν πὰς πρθνιαΘε ρα Ἀσήτοι 
τι! γὙ οταῖς ὃς ἀοΠ1Γ1}ς ὑππ|Θ- διακοσία, ἰαςςπεὶ Ἔαῖξε: 
ἰασατοι στ οταίμεο ιν 61} Α πε ατι]ς59 Ἡετοάος. ἴσαις" 
ιείεγθιις σν απ [{|5.0 ΡΙαταγιοχ Ρίηθατο ἔσθ’ ὁ 
Ῥαιυιίαπίδπι,εαι115 ἀτιγῖ5 ἤτις ἸιρποιβυΟριις Ἐροὶ; ΠΊῸ 
δά υλτιγο 5 Θοττοπάο 5, οἶς Πππι]δογιιπι ἵπ ἄσγο 
{(οτῖδττ Ραπίμπίας. Εἴοπιοτο ςἢ ἵστα ῷ» δουρατεῶ».ἷπί 
ἵππε κόσμον οἴεισον Δερατέν, τὸν Ε πεῖ: ἐποίησεν σιὼ «ϑὼ 
ΡΙ κῃ. [10.7.6 4}Ρ.29.[ςτῖρ ΠΙῖς., Εσιππη (απ ππης Δτὶ 
τατ)ῖη πλιγαί θιι5 πα 1 Π15 Ἐρευμπῃ δά Ὑ τοίαση ἴῃ ις 

«τἰϑο οτίατ ΡΊΓοἰς. Βιρρυς ΡΠηἴο ἀς ἐοὸ Ατβςη, Ὁ, ξ, 
ἴασις ΡΙ[ς65 νοις ἰκςείδιαι, ΠΟ]. ᾿ 

ἱπιαοσέλινον. ΤΠεΟΡ τ. "1.7. Βητοτιςαρ. 6. ἃς Ὀϊοίςοτιν, 
78.Ρ.]Π]} πὶ οἷτς (ΟΠ πιο Πα: ὃς ΡΙτπῖο οἱ ἴατγιπε 
8.0σα78 πηα εἴτ ποιιὲ ἃς θατθατὸ σφιαρί πὶ ποπηϊπᾶτς 
ἀοτ ἴῃ Ὑ ΠογΊΔςΙ5,ἰαστσείν γε τομῶν σπερμήῖει σελίνα, ΤΠτΟΓΡ ΓΒ 
τλϊΠατὶ γα δε τὸ μέγαν ἐγ) καὶ δεαὶ τ ἔασων ςραγίσρλαν, γὸ 
τίατη κύψιον ὃς ΑΠΔΟΓΘΟΙ πἰθὲ ῥιζοτομικη ςοσμυρνέίον, Ὀο 
οείλιη πρροίε! πη χιοίλπι γοςαὔῆς σμύρνιον λάποταξ 
Πηγτηλιπι ρίητα ἀπιογίᾳ τ. ὌΝ 

Τπατοςασία, ὃς ὕχυασος αἴσιον, κε. τθ. ὃς ἡ πτπές σις, Πασυ -4 

Πας Θαλογιιπὶ ἱῃ [τα σιι}15. 84. (Οὐσπηητςπτ. ὃς ̓πὶ Ἐρι 
Τὶ πανοσιμίηης Νὴ» 66 Ττα τι! 5γ 409 ΟΕ τα ε! οἱ ἑαατικη αὐδραίας 

ἡ ππόσιιυΘ.,», ἐς οαιςοίτοτ. μὰ 

ἱππέταυρρευἱάςην αιο εν ὁ ἐῥίδ-, ὃς ε᾽ ποθ αὶς ἀριιά Ἐτοτῖ, 
1ππύτυτοου, ὁ, 4165» πΠάτης Ἐ 4110. ὑππότης ΘΑΡΙΓΙΓ ἴητι 

φυγάς πεῖ οχ θ᾽ οΠοσταρ μεῖς τγάαῖν Επίας γε 1Π|44. 
Διΐ φίλ Θ' ἱππότω φυχίὺς, ᾿ ΝΣ 

Τπποτιλίθ:, πη 115 οἱὲ Θαιτονγι"η1.5 4ς αι 1τά Τίβετὶ 
τηοάϊειιϑ. νότῳ στάν τινες πτίσος ἱπποτιλον ὅσιο τῷ συμζανν 
κ᾿ ἔκλυσις ἀυτῷ πϑελγίνε τοι δυτὸ τούτου γκὶ πὰ σκέλη ἀυπὶ σ' μ᾿; 

Τ᾽ αἰπνοτοξοτης, ὁ) α Πποίτον [οίττατίτ5. ΔΤ ΠΈΟΡΙ. ἑέρμκα 
τας γοσαῖ ἴῃ Ααδ. 

ἡπποτραγίλαφίθο, ΒΕ ΙΓ αι: Ραττὶ σι Θ 15» ραττμτι ΒΊΓΟα 
οοἴτηις εἰ ΑτῆςηΣ : ΩΝ 

Ἱππετροφ εἴν, αἴοτς θη μο5. 1σοίλάτιγ οτίατη ἀς 1158] ἴῃ 
ταυπτηΐδιις ν Ἰησοῦς σα ριοδαητ Βιιά, ΟΟΒ,Π,. πόαν χλῶ 
πευφούσι, Ποτὰ νἱγθητ οηιος (ἀρ᾽παητ. τούς Πἰθ,Ά ̓  

{πα ποτρορία αἰς ΝΥ, απ οΥτπὶ οἀπςατί ον πατγὶτῖο. 
Τπποτρύφίθον, ὁ καὶ ἐγηυτγίτον ςημοτιιπα 5τάτ, ΓΤ 

τιμγῖ ἑπποτούφ- γλγζοτγα ἔσγάχ ΘΠ ουπηοἱ μοίλη. Ν 
ται σοτυρία, ας, δ ἰμα τ 5 ΕΙοτία αι ἔογοςίτασο, δ: 
ἑακανεὶς ίσος, ἡ ορίτ ποτ ραϊςας ἀρίςοπι ἴσα στ Πτπὶ ο ὍΝ 

μῖς Βαδοητὶς. Π]ου.. Πα ἃ. γοκευ θέων ἐυτοκτον ἔϑκέν, ᾿ 
ἱππείων πριχων πὸκλοφον ἔχεσαν, 1πσασνείς ΟἸἸ Δ ΠῚ Ἀς 
Ὁίοίς. 116..4.ς.43. ΡΠ ..11..5.6.ς.13.Ἐσιυδτιιπιοῖπη μὴ 
ἃ Οταςῖα ἀπ 6γα ς( ὃς ργαεῖς νἱτιιρογατα ποθὶς, Εἰ δὰ 
τοῦτα σφαίηα: (στα ἤγη 1155. ὅζος ὃς ἢ 0.18. 64 Ρ.28 
τΣΠ πιά ης ἐαιυπα; (δτα, ἢ ν οσατ ἐρ μοάτοῃ δέ ἂὲ 

ἵασακρος, ρΊ (εἰς Ατῖοι. [10.5.1 πίρρατας ΡΠῚπ ἀἸοῖ 
ρύφαινα . γὰ αῤνδυτὴς.. αϑνὶ τὸ σιωνεχὲς εἰξαλλεὥτι. 1ς 
ἱπεασούρφις ν ΟσΑΙτ ἱπππσουρεῖς,αὐτῆοτο Ἄτας πη. 5 

ὑπαοφαὺρ , ποτα αιιαπα ἀοἰοτίθις Ὀτοῖς. Π.4,ςἀρ. ἢ 
ΡΌΡ γος οἱὲ Ρ]1) ἰδ. ούσαρετ;. ὅς. 10 2 ιςαρ ἴ., 
6.1 π|ζὰρ. 4. συαπὶ Οαζα πια! ὲ τγαμ τα τ Ἰαραρὶ 
ἘΠῸ αἰδεῖρτίς Τοἴσουι 4 ἀρ ρος τι αῖθιι, Βαης 
τις πη σ᾽ οὔηε ΗἸρΡΌστ, χ γνάφον κι δύζον ( Ὑδ]᾽ 
τταάτς ἀρ ρο αν] Ἐς ἱβοῦα Δὲ αριιά ΗΊρρούτγαῖ, 
ζνολκαρπον, ΧΡ τ τὸ ἐπι πύφεινς σπέριία, νὈ] ἴοσο 

ποφαέως νο] ἱπασοφυέω ς, ἀἸς τας ὃζ ἱσεπόφεως ἀΡῸΩ 
1115. ζ. παρ. ς. πὰς δι Π  οὔθα νοβςς σαγαης δὲ σαταη 
᾿πππητιγοροποηίία οἰ ἴητοτ τὔνα τρίνϑοφυλλα, 1, 1185 δι 

᾿ θ4ΠῚ οὶ" πῇ Πα οητοντ τγιδα]ας ἃς ΘηΟὨΐ5.. 
ὑπιπόφας ον, τὸ ἢ ρΡΟρ ατξαπι, ρίλητα αυαπη ἀςρΊπρις 

4.04ρ.163.6 εἰξ ἰρὶπὰ δ] οατα, Ρ]} ἢ. Π|.16ιοαρν 
Βὶρρορορῆπο σας πῆς ἤοτο, ὅς. Ῥαι]ες Ἀπ ρίποὶ 
ὙΟΟΔαΠ ΓΟ μα ἱτοῦ Ρὶέππις ἂν Ρορ ἢ  ξιιη,. ΠΡ 

ἡ πιοεφοίις ἀδὸς,). 4.4. οαυιὶς τογγουο Π) ἴδει πτοταπα ἐποίει 
ὑχ αϑῦνςῃ Ὀφποοτίτο ἀρᾷ Ρμπίωπι Ηδτο 24. οἂρ.7 

Ἧ 

, 



Ϊ 
ργσο ρεὸ ἐαιιοηῖ. ἢ 

οἰάοπι ἃς ἰπτισοφορφὸς, 
μρζιον, ν, τὸ σα ρ Πτιιπ)»αγπιςητιντι ΘΠ Οτιιπι, ὃς όσα ν᾽ ρα- 
ἰμητατρ μα ῖϊς αι δυιίατα ἀϊοῖτατο» ἩΟΠλοτ. αι αορόρζια, τεὶ 
ἰμσοις πεέφοντεε χωρία» Ἐ]ΟΠΊΟΥΙΠτοΥΡ. 

᾿" ᾿ δ ΡαΙτογ σαοτιιπη. ἱκεκνοφορ ἐς αὐλὸς εἰ δῖα αι ντο- 
ἀτηισπζατ) ὃζ αιαγὶ) ραίζοτςς 0 ]},4. 

γον) τὸνν ἰός ἱπισοραές, 
οὐ ραιίςης Θα 52 ΡΈ ΘΠ ΔΠ5 661118. 

οὐνζαδυλιπι ΘΖΙΙΟΥ ΠῚ. - 
Ο5 πιο χοη,, 

δ. ἐφιιοτιιπὶ ΟΠ ΡΤΟΙ 5 41} Θαιαγ Δ πὶ τη ογοδτιγϑι ὁ - 

Οὐα ΠῚ οπηρτῖο. Χ ΘΠΟΡἢ. 
᾿Πυμι,άορ.β, πη, ν οἷο, ας, 

ἴψω, ποἴραφίοςοο, ὃς ἵπθομαι πχοάϊιπι, 1Π|44.6., μέγα 
αν αἰχαιυἶν, 1. μεγίλως ἔξλα ψας, 

ἰιετγατἴτεπι (οτὶ Ποϊα»Α ἀγα η 44. Ἡ οαι, δέκτε μὺ ἱραὶς ἴῃ 
ΜΠ ἀἰχ τ, ἀσσορὶς ν δε πτα5, ἱερεῖα, ϑυσίας, 

σποϊοπος,οοοΐο[4:, Ετγπιοίοσ. Η οπιοτγ. 184. σοἱρρέων ὠροπτί- 
χαϑἑυΐνοι δος, Ἰπτογρτοορὸ ἐἷθ᾽ ἀγρρών, ὅ ὅδιν ὀκικληστων, απὸ τοῦ 

ἡ ἐν αὐτς γὸ λέγειν. ἱρων, Ηςε(γ ἢ. θῖοττ οτίλσῃ ρτὸ δυ χων, 
Ποῖ (ἀσεγάος ο Ηθγοάος Πςο ̓ μϊτίατιγν 
γάος ξασπλὶ παγά οἰ τιιγ δὲ ἱραίη. 
ΠΤῊΣ λέγοι, 

ἐρεϊον» το, (Δ τ! ἢς Π1πη. 
ἡς:δι ἱρδύω, ρτο ἱερδύω, δ᾽ ξ, ὕποϑ᾽ ἐν ἱρϑύασ᾽ ἱερητον. ΑροΪ: 
δὸν ρϑύσαντο μέλαν το ἐ ϑυσειν,πηαξζατιιηῖ. 

; 2ὺς ἡ ῥίζα κολλητικη ὅ5ι,Οαἰςη.110.2.44 ΟἸαιις. 
πρ πιπ)ν ἰξξ πιὰ, μοίτία, 

Ο ἱέραξ. 

ἡ ἰασογάος, δυ τις, δ΄ ρα, 

ΤΙ ρροοταζ, 
σμέγμασι, αριιά Ατἢ 6 π.110.9. πο σπηατῖδιις ἱγίηο οἷθο 
ὅτο παϊχτίϑγαιῖς οὐδ ἡγηὰ γδάϊος» οὐοταᾶτα ἐπῖπὶ εἰξ 

εῖα. Ἡ 
ον μιυΐφϑν 5 Πιιε ἔκαιον, Υπριοἤξιιτι πιο οἱ εἰιπὶ γί παιπὶ 

Βεγθὰ ςοπέςέτιι. ΟἹ οἰςοτιή, 
τἰς,άεα Ὑ Βαιιπιδητίς ἃς ΕἸςίδττς ΑΠ147 γε (ογιδῖς Ηςἤο. 
ϑοη., ἃ νοτίρο εἴρω, 1 λέγω:ν πὰς ὃς πιιητία ἀξοτιιτη ας ]- 
οπμ ϑεπιις, Ἰτοπη αὐὶς ἤρεςῖοσ» ὅς ἔλαλα, ἴρας, οἷ τΞ 

αἷο οἶτοα ριιρΡ 11 πι»ἰαρὶς οὐν Πα! ΠΠπαις, Ἐτν πλ. ἦθας τς 
τοις. Ατζοτιας πιιιηάουῖρίς ὅδιν ἐμῴασις ἥλία ταύήματος 

ς ἐν γέφει γοτερω κα, κοίλῳ γἡὐ, συυνεχ εἴ πρὸς φαντεισὶ αν, ὡς ἐν χφ-- 
ἢ) ϑεωρέμῆρη χΤ' κύκλε αἰξιφέρειαν, 1. ἀτειι5 οα ἰς [Π]57) 6 Πρ οῖο5 

πηξητὶ (Ο]ατὶς νοὶ ἰππατῖσν ἄτα ᾽πὶ πιιδς πυπιῖάα δὲ σάπια δὲ 
τρετηα; 11 Π| γος τη ἤρεςαῖο ᾿πτιοπηιν τπλαρῖπς τοίατα 'π 

Εἴσπι οἰγοιίατὶς ἀπηδέτιις. ἢς Βα 4. γοδάτάϊτιν δι τοὺς ἔμφασιν 
ἴη [ρεοϊξιῖρις ποδίωώεμος ὃς ὠκέα, Ε]1ο. 111.4.β. 1τοπι ἐτῖς 
τρα: ἀτοιηατίςα»»(ς ιὰ Ὠ]οίσοτ.[16.1.ς.τ, Ἐς ΤὭςορΡ. 

{π  Ρ απτ.οῖτις γα άτχ πιςάϊςατα οἴϊ9}16.6.ςαρ.7.Θα2α σοη- 
ττῖχ ὀχροη τ. ερίτις δὲ ἦδες ργο εοάεπὶ [16.7.6 4Ρ.12. ἤθανον 

οἴσιιπι 4ιιοα εχ ἰγὶ ἢτϑἸ γι ΠαΠΠ. ἴδιον μύρων 5 ἱγιηιπὶ νη - 
πὶ δῦ ἰγί ἐς μεγθα. Ὁ] οὐ 1.1.ςα}.67. 

εἰριωὸν οἰδτιος, σοπίς αοητία,αἰκολυϑία» ΗςίνοΒ. 
ξ σάτΟ ΕΓ 5 Ργα ἤεξιι5,ΡΓΟ εἱρμοφ, 
ἰερὸν, το τα Ρ πη. ἴα οτα δ: 4659 01 ΕἾ ΠᾶΓ. ᾿ 
Ἄσοτ, ΡΓΟ ἱερὸς» ἴλογατιι59 (λογοίληεξιιϑ. ἱρὸς σῷ ϑεῖ, ,) ἴλςεἴ 

ἄοτ.ραὶ τῆς ἴστίθ..} Πα] σου ξοτατα Τάτ, 
Ῥτορτίτιπι Ποπιοη ἀριιὰ Ηοπιοτ. τυ πὶ. 
το ΠΊΟΠΐαΡΤΟ ἑερεργέα γτ δύ ΡΓΟ ἱόρρφανταὶς 

[ποοτάοτος, (Δογι ἔς}. 
τς. τα, ἀϊα!ποπος ετῖαπι δέ Ἰητοτ᾽ εξξιοηο5 σης ἴῃ 
βοῆς ἃ τεγρο ἱπιπιίηςης Οταοὶ ἶνας ἀρ ο!ΠΔητ» δύ- 
οΥἱοίςητια. 667. β, ἱερη ἧς τυλεμάχοιο. 8ὃς οσ).νγ]ς αὐέ- 
ἩἨεΠοά. ὠνά ἑἰς ἐδώσαοσι βίης ἡοακληείηςνν]ς νΊτΊ 115 

Ιἰοα Τά οπὶ,ὶς ἐρακλείθ- τελέστες «-ογέεντας ἀέϑλες, Ἰγομπ- 
ἐγίοπα, αιιοι ἀϊξπϊοπὶς σοπας ἱπλίτατιιϑ εἱς Ἡοτάτῖι5 

Ὁ Ολτοης, ἀτοπὶϑ νίττιιτο πὶ ἀϊχις Οαγαι. 11.23.0 ἐς τ2. 
τὰ ὃς τε Οατοηῖς ἴξρο πιοτὸ σα 117 νἰστιις. δὶς βίη- 

ραςικεῖς » ὁ Ὡριοΐμος. Ίάς Βία ΊΓΡΊΠτι9 1π τ ηοἰά, 
ὉΠ ν]5.1.ςα πες. Ετον 5 ἰηξετπα ΤΠ ι1Π1. 

το Γ ὃς φμα θη] Ἰτοτ. ΟἸς δ αιιὲνοχ φαϊιου κατ᾽ ἴσον, Γ)ατί- 
ἶσα ϑεῳ ἰϑευκήσιοι εἰσορόων; Ἰ. Ζδηιιὸ ἃς Γοαΐη [π[ρ᾽ ςίαητ. 

ἘΠ ΤΠ. ἸΔπιῖς ΓΑ ἴοαν 5. ἴστε τε μαγονίδου τέρπετο σοῖς φ αἰ ρφις απο 

᾿σλλφδ. ἰθὺ πλοί τα καὶ ἐν ἰσαδέλφῳ τιμ ποιεῖ ὥ:. Το ς ἢ. ΔΠΊοΓ. 
θυ, ὁ, ααιιαὶ ς πιιητῖι!59 Ππα1}15 ΑΠΡ Εἰ 5» ἴοα μὰν Αηρεῖο» 

Ἡ 4} 15. Γς,Γαρ.:ο. 

ἀξ ἀγα ἐσα, αι ακά, αἀα: Πο»ςοπτρεπίο, αι  ρᾶτο, Αφοι. ἃς αἰϊ- 

μαπάο ἀρ (ο] τὸ, ρτο ἴμπι ρατ. Αἰλίζοσ, Ῥολιτῖς.ς: σάξῃ ἀλλή- 
ὕ 

᾿ 

ΕΣ 785: 
᾿λοιραΐερς οὔ, λτὶ Ὠι!πλοτιῖς γεγίπαιιο φαι]ίς οἵ, σείξουσιν «λ- 
λνλϑιρ» ΔΏτΟ [ς ΦαΙΔητ ΓΙ ςπὶ ἐδ (ςηι, Ῥοηΐταιν οτίαπν μτὸ ἐ- 
σοδιρυαριώῦν τ ̓ἀςιπ ἐς ρο ΠΠἰςο παηιι5, να ἐγώώξῃ εἶν ὧν πολλοῖς. ἰσεζ- 
ξυσαρῆας ἦσαι ψύφοι, ἰσαξομῆναι,αιιιηπι τὐϊάϊςος λαφαιδητραις ςο- 
ται (φητεητία: ἐτέζοντει ζυγὰ, αι] 1 γλιιπ), Αὐἰτοτ.Βιιά, Οοπη, 
Ρτίπια ἡμης Ιοηρὰ οἰ. ΝΠ ἰσαίξων τὸν δὲ χος ἐπουρανίῳ βασιλδὴ; 

 ἀππης Βτοιιίδντ [δ , Ἐρίβτ. δΐφιχα γδ ψηήφοισιν ἐσείζεται. 
᾿ σαό μῆν 9- {{π|} 15 ρα. 115, μιοιίθ.. ΝΜ σα πα, 10 ΑἸοχίρ ἢ. τίν ἤτοι γϑυ- 

ϑμῴων ᾿σαιο μϑμίωυ μιρῖϑε ναύδῳ, Αγτατας,πλ ϑυρῇσιν ἰδ'αηομῆϑησιν ἐοικὸς 
, Ἰατογι δια μα. Π πα} ]1ς, , : ; 
Τσαμτέραν πολιτείαν κατ αὐσι ΟΠ ρα δ] ς, ἡ αἴτογιπι Παταπι τάμα 

ἔετ !, Τ ιιογ 4. ἀϊοίτιις γοιὸ ἡσαύτερος κα ἰσαύίτατος, Αττὶςὸ, ἀἰοἰταΣ 
᾿ δὲ ἰσώϊθ΄ ἀρὰ Νῖς, 
Ἰσεῴτερρν, θυ, Εὺτ  ρί, 
ὑσακίω αν δρείω, ΕἸ ςἢ.. 

Ἰσοίκες» Ὁ 1 Π ποτ ΡΆΓΙτΟΓ, 

Ἰσοιλη, διφϑέρα, ̓ ς {15,10 τογΡ. ΑΣΠΠΟΡἢ.ἱῃ ἀΦἰ ίοης δι ϑέρα, ἴῃ Ν6- 
0]. ποι μῆνικον αὐριξόλαιον,ν οἴ] ΡΟΙΠἸ ΘΔ, ]65 νος σαν ΜΆ 
ποπος.ΑΡη ΗΙρΡροοτ. ἐδείκνυ, Θα θη, δφ ϑέρα δέρμα το ἐοάςπι 

, ετίδαι ἀϊοιτιτ ἐξάλη Πιις ἰξαλῆ, 
Τ,σεζμμλλίθ.)ΕΧ ἀ4110 ἀοςουτδη 3), 14 }15 σογτατηΐης, 
Τατάμμορφς; Ηο(ν ςἢ. οἰὲ δύσμορος. 
ἔστιν, ἱδλητ.ΠΠ14.οἷ, τορὺς ὄλυμπον ἴσαν ϑτοίτὰ γοτο εἶμι ἴσαν, οἰπήΐεστεν, 

ἐπορθυϑουσαν, Ἡο στ. 114. β. Ἰτοπὶ Τ᾽ στιν αὐτὶ τῷ ἐπορόϑοντο . ἸθΔητ. γὼ 
ΕἾ ΒΒ, ̓ ἤαιόν γἡ ὅλης αντο; (Ἰευδητ, ΡΟ νης ορ. ἔσασαν; ἤσαν, 

1στίγεμος» ΕἸΙΓΙΡΟν Ἔπτο ρᾶγ γεϊοοίτατς, γΕΪοχ. 
Τ᾽ σαντιῦ ΓΟ ἴστεσινοἔςιιητ. 
Τ᾽ σεέρεϑιμος, αν ρᾶτ ΠΙΙΠΊοΓΟ. ἐσεέρ 9 μοι, τοτ! ἄετπ. 
Ἱσάξιον, τὸν ρ Αγ Ρα Π] ΡΟ ΠΠε ἢ 5)σ τα  οπ5. ΡΟ ἢγτίτ5 4ε Αἱ πεηκ 

ἀο αὖ δηϊπιαίη. ὕτως ἐσεέξιόν ἔδι τὸ ὅδω μένον, λαὸ εἴας εἶ τηοῦ 
τπ ΟΠ γ λάςφὸ Π18}] Ἰπτογοίξ ητογ ντγαηῆιις ἕλέζπηι. δὶς ἀτοὲ- 
ἱτγοσ ἰθροηάιπ ἀριι (οηαπτίπιπι Ε εἰ ταῖς πρτο ζιυδὲ 
ἘΝ ΕΣ ΠΕ ΝΙῸΣ Εχίρεγς ορογζοϑασ ραπὶς ρΡοπάϊπις πιχῖα ροη- 
ἀτις τρίπιις ἔγιιπηςητίνῃος οἴγε δὶ [Ὀτίρτιπι, ως χεὴ τὸ Ὀξάγιον 
“Ἷ αὐτῶν ποιεῖ πε. 

ἔσαφνε,", ἀναρσιιητία τλλσηδ, μογθα: ροπΠιι5, 
ἔσεισε, [οἰ ιητ,ποτιιητ, ἐδ, ξ, εἶδε δέτι ἔπεισε, ρτῖπια 'οηρα. ΗςΠοά.νήπυὶ 

ἐσ) ἴσοισε, ὃς. [τ π ργῖπια δσοι] Γἀοτη, ποιύφρε δὲ τ᾿ Ἰσάσιν, δίς... 
᾿ δήλοω ἐδὲν ὅτι ἴστεσι, ΑἸ ΠΗ] ΑΡαητ {ε [οῖτς. ΐ 
Τστέτις, Ὀ1οἵς,110.2.. μετα οἱ ψιιαπι 6411} σκεάε, ον ραξ οἰ γνοςάττ. 

Οπίαγ [1.5.4 Β.11ο ΟΑΠΠιςοὉο αἴτιαι ὙΊτγιι.ΠΡ.7. Ἰυτεῦ.ς.τ4} 
νοἴνντ 411} ᾿εριιπτ υταπην Αριια Ν Ίτγ Μ εἸΑπι, δίαγοπι ὃς Ο- 
τὶ ΒαΠιιπὶ ποι ΘΟ] αἴζιιπι ( το ταπτεη ποπηῖπε ἐσοίτις ν οσατιιτ ἃ 
ΡΙΪηϊο,ιοά νἵττιιπι οπατ Οεειπαηϊς )ίςἀ ντζγα πα πάθης γος 
τεγο5 ςοάϊςε5»ιλτιῖαιις ἃ νττγιαῖο ἃς Οτῖθαπο ὀχροπιτιιγι ὁ 
114 εἰς Πεγρα ἱπξεέξοιία φίοφιιε φια γαἱρὸ ἀϊοίτας σμμμάσ, 

Τσατο, ΠΠτπατ Δτιις οἴ. 
Ἰσαιτώδης χολὴ Ὀ1]1ξ, αι: ἰτέα ἴσα οἰ αίξαπι σοίοσς τοξεττ,! βαοϑὲ 

Θαϊΐςη: 
ἔστεχ εἶς, τοῦ πιο 15.945 114 Ἐτετ; ἔ 
ἔσειον, ογατῖτιπι ΠΠ418ς 
Ἰσέω,χἀπαιιο,ἰστίξω, 
ἴσῃ, (οῖο5. 
ἰσυγρρέω, εχ αάϊο ἰοαιίοτ: ἷ 
ἰσηγορία, ας, ἢ αι 4 ἴτας ἀϊςεπάϊ,οχ φάιο Ἰοοιτί ον» τη εχ πῆι 

οπτηΐδιι ἀϊςοπάϊ ργαθοεῖιγ σοΡ 451 τὶς α 4} Ὁ} 1τ 25, Πογο άος 
᾿σϑλιξ, ικος δ κχ τ ναστατο ρατο δ μα Ἰσρμος ΡΆΙ]ο ντξὰτ. 
ἰσημερία ας ἡ γααιιϊηο ἔΈλ1π|. 
ἰσνμερανὸς, οὐδ, ὁ, 1 414115»Ἐαἴπο ἐλ 1415 ἃ ΤιΑτιηἱς5. 8ζ δ ιάτοσ. ὁ 

ἰσημερινὸς κύκλθ., 

1σήμερος δυρὲς 5 τεϊτίοιμτι οὐἶτ5 ςατα τ αιμβποξιῖο ἀε!ορᾶτα εἰ 5 1. 
ἀιοά πο ξξῖο [οτήταν γεγποναριά ὙΤΒεοΡἨ τ 1δ.4..4ς σα 
Ρἰδητιςαρ.12. 

7σνωι ςορποίςο. ἔσομαι πείντω: Οἴππῖπο. 
ἐσυήμοιρος, ὃς ἰσόμοιερς πα] οὶ ραγτὲπι Παρ 69. 
Ἰσύμορτεν, τη οστιι15 εἰ. : 

1σάρυς»ε(Θ-γ γὐ ἃρρατιἐσήρεις ψνφοις, ΠΑ [1 (βαρ α, Ἑυτίρ. ἰσήροςς 

ΤΩΤΟΓΡΓΕΙΙ ΝΙςδη τὶ ἰσόςαϑμος ἰσύξυγος. 

ἐσήριϑιμος, 6 114115 πιπιοτο. ἐσήρεϑμορτοτίάςπι. : : 

ἔδει, [οῖας.ῬΙ1τ.Π16.1.4ς Ε ερ. Εὖ ἴδει ὅτι ἄκοντες αἰμαρτανομᾷν. [ςἴΔς5 ῬΓΘ 

ἐδεῖτο ἱπυῖΐτος πος οσγᾶτο. νἱάς 47 1εϑνι ἤιο ἰοςο. ζῶν τοῦϑ᾽ οὗτος 

ἔχον, [οἴας Πιος ἴτα εἴο, ΑΥΣΕοΡ .νεΦ.Πάοπὶ Ση ΡΙιτο, ἴῶν ἐκ αὐ- 

σαὶ παὶ ϑύξκε ἀφιγμῆῥη» [οἴα5 τε δά ἔοτες ἐρί85 γεμηῖς, Ἰῶν ϑνή-- 

ξων, [εἴας τς πποτίταγη σα, ΔΙ ΠΕΡ. ᾽ 

ἤει, Πρ, οἴ το. ΡΙΔπιιά.ἴπ γετίοπε ζατοηἰς χαϑτερὸς Ἰϑεινπυιηάας 65 

ἢοινγηάς ξιωλιῶν ἀριᾷ ΡΙάτοῆςπι; [ΠῊΠΠῚ Πορσοπἤιςίος ἑ ἀς αϊο 

νἱ4ε [το ἰοςο. Ρίατο 11.1.4ἅς Β ερ.μὴ χαλεπὸς ἡ μὲν Ἰῶν) ΠΟ 15 η6 

ἢς πιοίεβες. ἴϑοι αἰξώ μάν. ὑπὸ κακεδανικογίων» Εἴτο [0] ἱπιρξτῖο 

Ταεοάαπιοπίογαπι, ογοάοτ. δ γῶν ὄτι,σεγτὸ [οἸεῖ5. Ατἰπορἢ. 

Ἰῶνι χέριν, ἴοςο θεηςῇς!) ΡΟπα5» Ησετγοάοτν. ἐῶν ἐκέ,εἴτο Ἰ15 6. 

Ματτραὶ ςαρ.2. δ ς ἴδοι ἐν τούτοις. 1 115 εἴο;Ραυ].1..4 ΤΊ πιοτᾷν 

“εἴδει ποίει τοῖς φρατιώταις ἐμφανὴ ἑαυτὸν, οὶ ὃζ το καῖ τι 5 



- 

Ἀπ..." τ ΧΟ, ἡ πσλοραν χε 
οἴειάς, Οίατατος ὅν Οἴπους. ᾿δ᾽άςαν Ἰσρίταν γῶν, βου διὲ Τῶν 
κορὲς κακουργίαν, τατ ἀὲ δὰ Ἰπ! αιήτάτοιῃ ἀσοςάς. ζῶν ποὺς αὶ μύρμυ- 
καοναις χὰ βονπηίςα πηρσαρ. 6. Ῥγοτιο τ. ΘΟ] Οπλο 5. 

ΥϑλΊ εν οΒ.αὐγείχνμηλωτη, 
ὕϑιασνάοπι οί ἀῶ σον. ἀδϑεμαίνω 9 1ἀτπὶ 4110 ἃ εἰδϑημαίνω ἀν - 

Βεῖο ογεῦτα Παίριτ]ά ἀτπιςο»ἴτοπι οἰλπὶ σταυριις συγῖ5. ὃς ἀο]ο- 
εἴθε ᾿αϑτον Ηείγ ἢ. 

Υϑυμιαντοῖ» [415 Ζαΐ σοἸεδγάηταγ π᾿ Ῥοϊοροπηοίο 'π Βοποσοπὶ 
Νέερταηῖ. 

ἐϑιμία ϑεὸς,Επ|:1Ρ.1.Ποπσοτι ας. πιάτιτα. 
ἐζρυιάσας σπονδας, ἀρ ΡΟ ας Τ ΠΟΥ ἀἸἀο5,ἔοεάογα χα: τἄτιροτ ἀπ- 

τατοητγάϊτη ΠΕ πυΌττ τη Πιάοτίιτη οςἰ ς τῖτας εἶεν Ἴχαξγα. 
τ ϑιμιάζειν, ρτορτὶὲ οἱ ΠΠΗπηίδοιιπη ἔς πιπὶ ἀρῖτο 5 ΠΠπΠπλίασος [- 

ἀος ςεἰεδτο:τγᾶ Πατὸ ατοπν ἤρηυ ρατιῖπι σοτηπιοιὲ ρατάπεσας 
(ἰὰθτίτον νἱπογο 7 4 ἃ ΠΗ πυϊογῖ Ππάοτιιπι τεπρι5 τη οΥ 5 
εἴϊτος οδποχίπαι» οἱ ἔγειςηζοπι ΡΟ σσπιτομτιιπηνϊάς Ε- 
ταίτητΐπι ἴῃ Ῥγοτις δ 15. 
᾿μἱογ αν τὸ, ΠῚ ΟὨ1] Ο»Ογηατιις σΟῚ 1:20 ἰϑημός, 5114. ἴὅϑημμα καῖρας  ἐμισ, 
αδειδέραμι γτϑρλτομχήλιαι, Οὐν {σ΄ ἔϑϑυνιον ἰω εἰκε ϑεράεσων αἰξικφλλος 
ἄγαλμα. ἀἰθῖετι ἐτὸ τοῦ δριμοῦ, πᾶτη ὅρμος ρεπάοτ ὁ ςΟ1]0 5. ἔδημιον 
ἀρίιπη ταητὰπι ἀπ δίτιν ὰς ὅρμος. 

ἡϑυμοῖ, Αὐαςονθ.1π ΠΕΒηλο:ΡΙτταῦς ἐπ Τ ΒΟ πΠῈ, 
Υδιμοειδεῖς, τταη Πατὰ Ῥτο [μπυπιὶς οἴπιπι αι σιιι15 Ῥοπίτωγ. 
1 ϑιμὸς, ν  Πἔπμς. σεν γῆ ὗπο ϑαλάοθης πῆδιεχο μῆῤη,5) γῆ αν φιϑοίλαστος» 

ὁ Δητοτ 1. τεγγάγη τη ἰπτετγ ἄϊι πιάτα ἀπ σα τα,» ἐἰεβγ οί. Ρα- 
φΕ]Ἰατῖτον δυιζοιη. δζ κατ᾽ τἰξοχίω 46 (ογητηαςο ἔσει ΡοΪοροη- 
ποῆδοο ΠΉπι. ἀϊςεὶ [Ὁ] 6τ. ἐμὸς οτίαπη ἀϊοίτιιγ Ομ τας ιοά 
ἴπ ο5 νδῇς ἱπάϊτιγοιιοά σο  [ππὶ νοςληῖ, ΟαΖὰ 4.Απηπ. Ατιῇ. 
Ἰϑομὸς κλεύδρας,οἸ οΡ  ν ἄτα: ΟΠ] Ππππ|.1. ἕο ταππυῖμα ᾿ηξογίοτα Ατὶ- 
{του Ῥγοῦ].ν 81 ξοτταίϊε ἐθιμός, ΘΙ οη.τγαηΠατὸ ἀςοιρὶτ ρτὸ 118 
Ῥᾶτῖς, {τ Ος ἄς ρυ]λπὶ ἱπτοτίδοοτ. Ο5 Πιη Π11Π1 ἔπαςος ΡΊτη. 
ἔαιιχ οτῖάπι Οὐ αν πάς παρέϑιμια,τοπἢ]] απ: σοπτίησιητῖ τα 
1115 [οοἷ55 αι νοσδητιγ μῆλα, ἐῶδμος «ἀγὸς, ΔΠΡ τς τόγγα [1- 
Πῖος, 411. οχ Τ  ιιον 4. αὐαρρ εἰ ὅτο τὸ ὑφις α μῆνον πίτυρον ἰὥμῳ, α- 
χίπιοτγς ἔαγέιγος οπάτάπτεϑ ἱποσγη]ςι} 5 Κις]. ΠΡ Ὲ}}ς ρετέογα- 
τιϑ Βα αγας τοῦτο, ΜΑτςς]].}1}.2. τοῖς, νογι πη δὶ ππητ 4] 
Ῥοτίιις (τι δ ηάτιπὶ ςοπίςαπτ ᾿ϑιμωώ Πης σ τος ρίςητεβ οΟ πο- 

οαλίης οΥδγαΠι πλυ{τῖς βογΑ Πα 15 5 ῬΟΥΓΠιην Ροῖ αι: ἀςςὶ 
ἄτης ἰογάςς νξἀρι δ άαπιοροπά. ᾿ϑμὸς πολύτουτθ, εχ Ἐ- 
Ῥίρτ. ΡτῸ ἐοο ἴδιι ἱπσογπΙ ου] ον τγΉ ΠῚ 115 ἐπῖτηὶ ἔο γα πΊ  θιι5 
τοπιῖθιις οἹὉ Ρεγέογατι πη. ΠΠΠπ|4 τα πηξ πιαϊτὸ το πα !οτὶ δ. ἐμός, 
ΣΉ ΖΠς Ἡοπ,.1ητοῦρ.Οὐν Π᾿ σ, ὁ στρά χνυλίθ-, ὅσο πῇ εἰστέν αἱ ὃ πρεφία) 
δι᾿ ἀντ, ΠΊης πιοηϊὶς ατοιί σοἱ ΠππΠῈ ἀπ ῖτ ζόϑιμιον ἀϊοίτιτ.. 

Ἰδυμώδας, ὁ κα ἐν ππος μα δ5, απὸ ΠΠΠτὶ 1ῃ πποάπηπὶ δηρυτιιπ1. 
ἐϑμώσες χωρίων, [οςιις ΠΕ πιο ΠΠλ1]159[οςι5 ρεμί πἤ]α, Τ Βιιογ. 

Ἰσιακος οὐ ὁ χὰ ἡ Ἰἀατιις πιοτς ΘΟΓΠΠ. 41 ΠΠπάις τοι ρ απ νς- 
Ῥδητ, ἱσιακοὶ, 4] 1ἰτίατί τα πτ 1Π4]5 [Δ0Γ]5. ᾿ 

1 σέδωρρς, ΠΟπιοη ῬΓΟΡΤΙ ΠΠ1|0 Ετγ ἢ]. 
Τσικος,α δ, ἸΠτλτιπλο᾿σδηῖςα, αγοϊ πηεπ σθπεις ρυΪατξεῖ εχ οἀγηῖριις 

ταλτῖς » 4πο τοπιαο πη ὃζ το πιο πὶ οτιαπὶ ἀοἴτιγ, ἀε ἰὸς 
ΑἸοχ. Αρμγοά. "5. τιΡγ Ὁ]. ΡΟ ται ἱπ ῬγΟ ]. ΑΡμγοα. χιια ἀαπὶ 
κατο οἴξ, χια; αἰ ΗΟ"! ὲ σοαυίταγ. Αραά Ὑ τα! [:αητιπ ἴσυκος [τὰ 
{οτδίτιτ. Ηος ξαγοϊπηει,ιιο α ρτίπλιις εχ ρ᾽ (οἰ ὰ5 σοεηροπο- 
τε ἀοοιιῖς συιία: ρτίποςρα ΕΟ Το ρα αἢ 1551 Πτίτιπτι ν οσαταγ αὐ ἃ - 
Ῥίτιο: Ἂς αιῖο τα ϑατιγπα].7. παρ.8.Μασγοθ. τα οατιίᾳ ἀἸ ΕΗςἸ]ς 
ἀϊρείτι ἔαοῖς ἐπτίιπι. φιιοά 4Ρ ἱπ[ς λίοης ᾿ππτιιπι ἀϊέλτιτη (.4- 
πηι Πτοης οπί τη [Ἰτογο » ροίτεα αιοά ππιης παρεῖ ποπῖςῃ οὔτὶ- 
παῖς) οὴ πὶ πα ίτιιι ἴῃ ἐο ἀἰ σα ίοποπι ξιτιιγαπα ἱππιοτῖτ τγίτιι- 
τὰ τᾶτῃ ἀπΠροης.8ςς, ὈΙοῖτιτ ετίδιτι τὸ ἐσίκεον Ατηεη. 10. 5, ἰσίκεα 
8 ὁνομείξειν αἱ δοιδιιαιν ΟῚ ἐσίκια ἜΧΡΟΠΙΙΠΓΗΙ ταὶ ὧκ στερκων εἰς λεηδα 
κα τακνιζουῆνα. ἡ μ7λ πεπεράδων συμπλα μῆνα. 

σις, δὸς. 15 ᾽ αϑϑᾳ τὸ ἴσον » καὶ αὐτὴ γδ ὅξὶ τῷ γῆν Ετγπι. Ατ ἸΠο(αμα: 
Οταοῖς [ω) Αἰ σγρτίαςα γοχ, ΗἩσοτοάος. ΓΙ πτάτοβιις ταπλξ ἀςπο- 
τυϊπατατη ΟΧ  Ἐἰπηατ πῆρα τὸ εἰδέναι [οιι ᾿σοθέϑτα ντροῖς οἰ] παντὸς 
μᾶνλον τὸ εἰδέναι νὰ κνὶ ὄψεις" ν μη πυροσήκειταῖ ὕσιδὸς πλόκαμος ΠογθΑ ἃ- 
Ριυιά ΓΙΠπ. πιδ ἤπεπι [ἰδ τὶ, 

1σις-ἀσιθ-, αὐπίπαλΘ', ρατ. Ἠογπιον. 
ἴασιν, ἀἸσεθατ, ΡΟ]. Ατροπ.ἴσκεν ὠγίω ρήδης, 1αλεγε, ποερ᾽ ὀμήρῳ ὃ 

αγτὴ τοι ὡ μνοίου 9ἱ. εἴα ζε54}}) ἔλεγον οἱ ὥσενόει πα μῖτ Ιπτογργος Α - 
Ῥο]]οηῖ) Κποά. ἶ 

Τσκω,[οϊο, ἀϊςο.ςοπιρατο, ἄθοῖρῖο, Πιδάιιςο, βάγοτ. αὖρα τὸ ἐΐσκω, 
Ν φιοκ τ αἰεΐσω ξατατον ογθὶ εἴδω, Ἐτγπηινπάς Ἰσκθενξατ. 
Ἱ σαντος. το, ερυσμα, α ἢ ἀατΊο»ΚΊἸίσμοι, 
Τσμιώνει, Π ον ἢ. οἴπ αὐα ψυχή, ἐστοψύ γα, ὄζει, 
Τῆσωζυ. [οἰταιι,ἐδὲν ἔσμῆν, ΑἸ Β1] σογτὶ μα θηλιι55 ΡΊΑτο τη ἘρῚ τ υἰ- 

μεῖς ἀτρεκίω ἴσμῖν, χιιος. πουιίτημς, Πογοάοτ, 
ΤσιᾶνιΘ- νοσαθαταγ ΑΡοΪΓο.οο «ψιὸά οχπηΐα [οἰτοῦ, 
Υσμν, ρτατοχτιςορτιι οητάα, 
ἡσμίωι. δπόν ων, ΑΡΟΙΪ]Ο ΤΠ πἶτ15. ΠΟ ΠΟ Πάτα τοῖς ἤχιενσι πίω 

; ὄψις ημίω πὶ χέχίω τείξς ΡΙατατοῆε 

Ἰσοζαϑις, 5:6 Ῥτοβιπάμς. 
1σύξολίθ,, ρα 118}} ροηάογο, 
3συγαι (θ΄ τοῦτα φαπᾶζιις, 

ΤῈΣ 
1συγώνιδν»α τὸν Δ η συζιτη. ἘΠῚ Ὁ" 
ἰσόδενδριθ- ὁ τὸ ἀγατθοτοπὶ παιλης. ΤΆΘΟΡΕ, ΒΓ Π.116ι3.ςαριτονδ 

τηεῃ ἐς ἀγθ τ. οατήτιιν ῥ᾽ απτιίηϊις τγαῃ Πξογθη ας, 
Τσοδίω τας ἸάοτΣ ν 1 Ἰπ5)αΠ 0} }1τὰς ντα, :ὗνϑ 
Ἰσοδίωτοςνν Ἰέξιι5 ραττῖσο 55 ΠΠΊ1}15 ἴῃ νἱέτη, τ 
Ττσύδομμον; κὶ « δὺ δεσϑ δοιμον, κ ἢ ὁ μιπλιεκ τὸν 1 ἤτ ἴῃ πάιῆς!5 

τὶς ἀοςοῖ Ἰτγαιῖις Π10.2.(αρ.8, ύτατι ἢ] Β1τ ΠΟ ἀοσπιας 
ΤῸ.» ΖΠΠΠὶ ΟΠΊηἾὰ σοτία 2: 4114 οΥγαἢττιάϊης διογῖης ἢ 
Ῥίςι το ἐοαλιιεη» 1" Πὶ ἱσπιρᾶτος ὃς ἱπατη μα] ο5 ὁπότε 
ταῦ ἀἰγίσιιπτατ, ΑἸτοτα εἴτ, συαιη ἐμπλεκτὸν ἀρρε}} ι 
τίδαι ποῖίτει τα {Ἐἰςὶ νταητατ. Ἰοτ τ ἔτοητες ΡΟ  τιπι 

414 ἴτα ντὶ (χητ πάτα, σαπτὶ πιατόγια σο ἰοσατα αἴτογπ 
ςοαρπηοητίς. Πτη. Π10..36.ς.2.2..1τὰ οχρτγοίπε Ογασογιπη 
τατα: τς! οἱ παπίτν ὁ ἰαρίάς ἀπγοχαις ΠΠῖσς ἀτιατο ς 
γε τὶ ΤΑτοτίτί 5 ρατγίετος, Οὐκ ἴτα ἐξοογίητ,οἀοσποι ν, 
δηι5 {τε ξξαγας. Ατ ἀπ τ πὶ Ἰπα μι} στα Πτιιάτης πτ 
[εὐἀ πο οπγοη: Ὑογεῖιτι οἴς ἐπηρ!έξοη, ἄτα πησηο 

τίθει ΡΟΗεὶς το] Ίηιια ξογτιτὸ ςοΠ] σοατα, Ιεσίτας οτί 
᾿ ἀοπτιοη,(ς ρίοιἀΠσεςοἀουλητη, ᾿ Ὶ 
Ἰσοδοομεῖν ντ ὁμοσδρομεῖν, ρατῖτον σαγγογς ἃς γπὰ ἔοττγὶ, Ατὶῇ 

δρομυστίνπων «ἰδαὶ σὮ ἄῤῥενθ. χὶ πὰ ϑηήλεως»ὐ γίγνεται» δ 

ταμξωΐων κίας ὑσαῤχῃ σύμ μετ Θ΄.Ἐτ 4.ἀς σεποτ. τοῖς μ 
᾿ ϑυσιν τὸ ἐσοδδομεῖν. ἀκ ἐν ἴσοις χούγοις γινομϑύης διακρίσεως, Ὁ 

Τσο δρομος»65Ο1ιΓ[ι αἰτόγιιπα Ἔχαρ Δ ης.ΡΊαγο ἴῃ ΤΊ πηδο, ἑωσ 
χα τὸν ἱερὸν ἐρμοιῖ κεγὸ μῆμον ς εἰς «δὺ τε μϑρ ἰσύδρομμον ἡλίῳ κύκ 
ταῖς5 ΤῸ ὴ εγανηΐαν εἰλυιχότας ἀυτεύ διωύα μιν: Ἰσογο, τοὶ 

ἃς (χπέϊα Μογςιυτι] (τεἰ 1. φαγί μαθεπε ϑοὶὶς οοἰς 
᾿ τοπρίξα νἱΠ1 “Δ 44Π| σΟΏΓΓΑΤ ἰΔ ΠῚ. 
ἰσοδεωΐαιιος α᾽ηιιὲ Ῥοτϑη5. Αἰοχ, Αρμγο ἢ δυτΡΓΟΘΙ, σού 

ἰσότιμος καὶ τάσις τῆς βολῆς, 
Τσοδιιυυα μουιῦ ται, τοὶ, 6114 14. ᾿ 
Τσοδιιυαμοιύτεςρᾶτες αάἀσορτὶν γος, ΠΗ} 1 νἵγτιτς ΡΟ Ισαὶ 
Τσοελκὺς, Θ΄. 1 ΠΠ| γἰ 5 ἴσίω Ἃ ἑχκίι ἔ χωνχοϊαΓἄςπι Ρο 
φαϑιμος. ΙΝ οδηἠ.Ἰη ὙΠετγιας. χαρδάμῳ αρμίξας ἰσοελκάϊ, Ἐ 
φέρων ἰσοελκία μοίφων, ᾿ 

Τσυετὲςοτοίες ΡΠ ηἴο Π|0.1.ς.πΔΡ.13,4Ἰοίτιιτ ἃ 4] ιιἀδπι ἔς ἐπὶ 
ἔξιιπη ΠΊΪΠι15 : αι! ΡΟΓ του δηπῇ ἴξπροτ ἤαὶ ἤν ἤΠι γ, 
οἵ νίγϑη5. ς ἡ ντῇ 

Τσοξυγίων κυπαρίοτοιν, ἴηι Ἐξ οτι οι ρτοοτιιπι ἀαια ταπὶ ἄτι ὑπ 
τὶ τη) αι (5:4: 4Ρ 1165 Πηητ Ίητοῦ ἴδ, νος] γϑιποϑ ταί ας ἢ “κῷ 

1σόζυ γον, 4 {πτογ Ν οπηιι5 ι1ξα τιμήσωσιν ἰσόξυγον ᾧ ἡ 
4ιιὲ ας ράῖγο τη: 

Τσόζυξ, υγος, 4 5115. οπη ἰσέξυγι ϑέσμως ρᾶτὶ Ιερο. 
1σόϑείθο, κ, ὁ 55 4114}15 Τ)ςο ἰσοϑέοις νοςατ Ηοσπεγ. ρτϑίταπξ 
. Ρτααῖτος δὲ 6 σοιηραγδηο5. ᾿ 
Τσοι,τοτ] ἀςπι:ου] ρτασςάμητ ὅσοι ὃς πόσοι Βα, Οτ.. 
1σοκοιταληκτα» δ᾽ Πα ἴτεῦ ἐς Πηρητία» ἰαχτα πηοηίιγα 

παιπγοτιπι (γα ἴθατιπι ΘΟΓΙΙΠῚ ν ἘΣΘ ΟΥΠΠῚ 5 4015 πῖ 
τὶ οηΐς οἰδιάιιητ:αὐν ἴσος α:41141558ζ καταλέγω, ἀςῇπο, 
ἃς ἑωοιοτέλδητοι, ἢ 

Τσόκεν, ἕως αὐ,ἄσμος, ἀἸοἴτιιγ τα πλοπὶ ρότῖτς εἰσόκεν, ᾿ 
1σοκίνδμω Θ΄. ὁ νὰ ἱ, 41 ο[Ἐ 1 ρατὶ ἀν ογλπιΐης ὧν ὁ κοίῳ κεγδὺ 

ς σας ἑσωτον»" ἰσοπλοηΐς. 
Ἰσόκλεον, ὃς τσοκλῆ, ον Οἢ. Αἴδοττ ρτὸ ὑσύδεξον ρατὶ βο 

παιιὸ οοἴεῦτοπε ἢς ἀρινὰ δι! ἀπὶ 4ιΟ Πιις ἐσοκλέαρ 
Τσόκληρρι τοῖς βίοις γϑωο μῆν οι 4114} {οττιτίοης ἄτας 8] 

δε πτςς ]αταγς. ἴῃ Γγςιτγρο. ῃ 
Ἰσοκλινὴς,ςὸ ργορθηῇι5," ἰσόῤῥοπος δὰ 4:41} ΠΠ τί πὶ Πα 

[ὰς τεπέάςης. Αὐἰ ποτε. Ἂς πιιηάο.νόικος ἡ μὲν ἐσοκλιν ἡ οι 
μέπν ἔλεδεχη αὔρ(Θ- δεόρϑωσιν νὶ μετεέϑεσιν, δίς, ᾿. 

Ἰσοκόρυφοι, οἱ πο αιὰ ἐπηίποητος. ΗΠ] Αἱγ σατη , ἰσοκόρυφοι" Όλ 
Τὶς σχος ΠΠςπεῖα;, Π1.3. Χχ 

᾿σοκρα τῆς». ἐσοδιιύαιος. ΡΠ ἀς πηιπάο.ἱσυκρατὴς καὶ ΔἌ' 
παζολὴΤ. α'αιὲ ΡΟ] ἢ σορατῖδας νἱτίθις σοηίτδῃ 
ἀριι Ἡδγοάοσ. ἐν μελπουϑνῃ, ἔπη Πςἀοπιιπὶ ἰσο 
γειυάϊκες τοῖσεν αὐδιρώσν, ΡῚ.1]0, τὸ δὶ ἰσοκρατὲς εἰκλινοιξ 
ἀσαλϑύτου αἥτιον, Υ 

Τσοχρατέα 7 ξ5α114115 ροτοητῖα. μος ποσηίης τούριδ. 
εἴτα, 

Ἰσοκώλον, ἐς τὶ, Π ΠῚ] Πἶτον ἀςΠπξς,ςοἷοσ τῃοτοσῖςιις, ἀδη 
ΠῚ ΘΠΊΡΓΙ5, ἀσύκωλον, α ΓΗ οτὶ Βὶ ποτονῖσος δε Ηςτςι 
ςοπιραγ. Ομ ητὴ]. ἰσόκωλα ἀϊςὶ νἸἀεητιιΓοῖη ράγοϑ Εἰ 
τγοξλις Ἰη οι οητί4, 11. 4.04.2. 

Τσολογία, ΠΓῊΠἸς γατῖο 8. Ποποσ, ἰσοτιμία δι] 4. Ἵ 
Τσύμοχοι, οἱ Ρατια 65 ἴῃ Ριυρπᾶ. "Κ 
Τσορμεγά ϑηςγείθ. δὶ κ νἱ,οαιιὸ πιά σπι!5. Α 

"ΩΣ ἥ 

τι 
δὲ 

Ἰσομαρυς, Οὐ ἃ ΠῚ ἀἰείτιιγνε ποιχυμερὴς»λεπΠμερεφγμμότομερηφει : 
᾿ τ συοσιποιωΐπων ΤΟ ΘΠ ς»ἱσομερεῖς ἀἸΧΊτ. “ 
Ἰσομέτρητος ἌΡ ιιλτὴ πγεη ἤ γάπη μα ο 556 11 οἹξ ςφι!] ροπ 

ο΄ Οἴτιιτ οὐΐχῃι ἰσόμετρθ- ἰσομάτρητος τῇ πόλει λό» ΑΜ άνη Ἷ 
1σομετρ θα, ὁ κ᾿ ἡ 4] ρατὶς εἰ της η γατναιλαἱης πιςαίιγᾶ,.ς Ι 
ὑσομέτωποι αοὶςς οἵΐο ἀϊοιιπτατγλ ςματῖς ἐγομτίσυς,, Κφπορν 

λώνα, 4. τ ἢ 



Ν ΟΣ 
αὶ τ, ἀαιὼ Ῥγοσου 5. ̓σομήκεὶς σογρο τὶς ΡγοοοΣίτατο 
Υροσαιὸ [θη σις ὃ ργοτοηζις. 

ἰας ραττος ἔογγο στα τον αἰ {Ἐν δι], ἐσοτι μίας οξιξῶι, 
ονεκτεῖν. ΠΟ τ. ΓαηςΡ. εἰ σας πόλεις ταύτας πείσωσιν ἰσυμοι- 

“1 αϑὸὺς ἀλλήλας. Τἀςη πρὸς φίλιπ. εἰϑισ μοι αἴ παντει τὸν χούτον 
τα τεῖν; ϑδόπο τ᾽ εὖ ἐσομιοιρῆ σαι «ορὸς ἀδοΐλοις, ΓΟ ΠλΟ τ᾽ Ολυμ- 

᾿ Εχ σα μ5 Θάστθιις Πα γοίος ες ρὸ Πιΐτ . Οοηλτὶ- 
ἱειῖν, ἐσοικοιφεῖ τῆς συμφορρᾷς ὡρὲς οὐδὲν κα, Πὰν παθοῖ 

ἰδ ΓΟοίτθτι Τ᾽ ειςγά 4. 
{Π θΥ » ΡΠ ΡΒ] {ἰτα οραιια Ῥατγεϊτι ονίοττὶς ααθαϊ- 

ἴῃ Ογας. 
ρἤθα σοττίοιο τι Βα η 5951} 5 ραττρι}ς5 Πῶτοδ. γῆς 

ἐὐροΟΡ οο!. Τίωειιϑ 9 τούτοις ὁ νόμος ἰσομοίροις “δ χῶρμά- 

τσὶ Ἀρυᾷ ΔρΡρίλη ἴα 1δο. ἀϊείτιιν Ψίγίατμιις ΕΠ ἰσο- 
ὦ τοῖς κέρδεσιν, ἴῃ Ππισ τις ἀ 411} ΠῊγῈ15. 9 4}}} [Ὀοῖο 5 τηϊ- 

ἀάατοῖ, [δὰ αιια τιπι οχ ὥατιο οἰιπὶ ἱρῇς Ρατιῖ- 

ἑΑθογο ὑτο ὑσομοίρῳ, 
Πτὸ νεγθα ξαςεῦς ἐσομυϑοιῶ τες, ΕΤΟ Γ ἰχριδολογοεώτες. 
Ἵ ἴοτε ἔππι ἐσονομεϊόδου, ραγὶ ἴτιτο εἰϊς ςιπι σμπ ἐξ ἐσ, 
Ἰαγὶσ σαι ΒΊΠτατε ν τ γον Τ Βιιογ 4, 
ὍΠῚ ὅρΉ 1 01 τα 5) ορ αι 1} 15 θοπουιπὶ ποπογύπι- 
ἰσ9 αυιιπὶ οπιηἷα Οπγηΐθι5 ρατία, ὃς ἀϊπιοπία το- 

Ἰς το τοῖς ᾿Υατιῖγα ἀςοτσιιπι, ϑι1π|πηα νογὸ ἃς νὶς 
Ὁ ὃζ πιλσπᾷ ἂς αἰ Πρ εμτὶ σοσἰτατίοης ἀἸ σα! Πμγα οἢ: 
{ποι ἀσοοτ οἢ  ὁ4 5) εἴς πατιιγᾶνντ οππιηΐα ομτῆϊ- 

ρατίδιι5 γοήρου οαητιπαης ἰσονομίαν ΡΡΟΙΙατ Ἐρῖοι- 
ΟΊ Γοττ τι ὶ διατί ποπη, "σ᾽ άοπι ἰσονομίαν ἐγἄσξοττ φηπα- 

᾿ ἴδὶ ταπιοη δ 111 δ γίτατοπη Ἰεσοπάμτῃ εἰϊς σοητοη- 
τις ἀο Βοηε τα ἀπ Ἰρ πα Π1δι4.ςαρ.9. 
δ ἀ]Π]Πτοῦ νἹη σης. 

Τἴτεν ἀπ γι δυιειις,3: 1115 [οσῖθιις ντδης)νπές ΡΙα- 
ΤῈ ἔσον ομκος πολιτεία, 4 1115 τούριι]. 

ΓῚ 

Ψ 
η 

᾿ 4 4 Ά πῈ σοτάσομς, ἩεΐνοΒ, Ἰάοπι φυΐ Εἰοχ ΡΙ᾿ηΐο ἐὺ 
Εἰὸχ ἰπ Κβοπο ἱπαοαίταγ παι αχίποτ τγπηο νἱά. 

9.(Ρ.1ζ. 

ἡ ἐν Ρ Πα 15 1π ρυισπαοῖσος ἐν κλήρῳ: ΠΑΠῚ πολι. [Ὸ τς 
Πὰς Ῥοτῇςϊς. κὶ γίνεται μοῖχῃ ἰσοπαλής. 
τρᾶποοΡ5. 
41α}15. 

1 ΟΓΑ Πεὶς, α:ατὸ στα Πι5: Τ ορΡΕτ. Β1Π}.3.64ρ.7. 
δ. ΡΙαπίτίος τοῦτα". ἰσύπεδα τεὶ χεωώ ἑατεις ΡΊ ἀπ] ΠΟ] οτο5.Α - 

ΓΟ. Ε ἰσόπεδον, ρατεης ὃς ΖρΟΥτΙΙΣ ᾿ΔΠΊΡΙ15. ΧΟΠΟΡ. 
δὲ ποτε ὥξρ. αὐαγκη γῆθηται ἐν τῳ ἰσοπέδῳ ὧν πὸ ἐμφανοιξ 

ἰς Χὶ οἰμαφοτέρφις μρ' χίω συ πῆειν, Οἴετοτο ππλπι5 ἀρ ὺ- 
1ῃ ρἰαηιτῖς. 
οἱ; τσ» μΠ4τι15.χθαμαλός. ΡΙατατς, ἴη ἸΝ τι πα, τόπος τοὶ 

σόπεσος, [ΓΟ στις το [4110 τιμπ 1} αχς χιιαάτιισ, 
ορτὶὲ ιιοά τοί! Ἐπὶ Τρ ογ εἴτ, σαι! πγ8 Ρ Π11ΠῚ» 

Υ̓ 

ΟΕ τογιμτι πι!πΊοτΟ ΡαΓ. 
τὸ ἐγαεανιὲ Ἰατιι5»οἸΐαεπι [ατῖτι ἀϊπ15. τὸ ἰσοσλατες, 
Ἵτγαιο. Ὁ 

Ὡἱ αα τα }15[η ἘρΊρτ, 
τιῖς ἸατοτίθιιΣ σι 114 ἰατοτγὰ μαθεης. 
4.5 [ς5. 
ΘΈΑ ΠταΣ το ΡῸΡ].ἰσοπόλιτείας μεταλαζεῖν, ΟΧ σατο 
εἰρη εἴς, ΡΙμτατ.ῖπ (δ ηλ]. 
ς ΠΡ τ ον ἃς Οαἴεη. ἴῃ ΠηρΠ1ς.οτῖαπη φασίο- 
ἀππε, ΡΓΤύαμε [10.27.6 ἀρ.11. Πρ ΓΟ ἢ ἱπαμτ, 
Ῥβαίξο!απὶ,ιοηΐαιπι ΟΠ ΠῚ αηοά εἰ δηϊίο ἢ- 
Ὧο5 τογαιετουγι Οἀρίτι]α πιηξ ἐπ Πππιπιο σαῖς 

[δπιϊηῖς πιε πητ]}}. 
πουχα, [τη ς11415 ΠΊΟΤῚ ΘΟ ΠεΙ “5111 Π τ τιπὶ ἔλεϊο, 

ἐς Πιροτγοτ Ατιζος. ἘΠῚ ἐτίαπι ἴῃ παιτγαπὶ ραῖτς 
εἰἴξ, τῆσε κα κεῖσε δν ἴσου ταλαντϑύεόθτα τίω) γνώ μιζω "ὁ 

ς-ατού μῆνον ὅῃσως» γε ᾿πάοχ ἀΖιιι5 ξαςῖτ, ἸΝοῖττ, 

ΝΠ τλυ τ. ντ ἰσοῤῥοπία τῇς γῆς » ἀροά ΡΪατ. ἀξ τοῦτα ἴῃ 
ἴδητε, Ἐτ τίω ἰσοῤῥοπίαν Πρηϊῆςατ 1Ππ|4 Οὐι141} τα 
εἰγοιιπβιο Ρομάςθατιη αξτς το]Πὶς Ῥοπάετ!ρ.11- 

ὉΠ τ 5,α αι ναΐοης, ἐπ άοπὶ οχτ πὶ πιατίοης,ε- 
ΟΠΘΟΓΙς ἰσοξαρὲς, ἰσος- ἐσιίθο, ΑτἸἰτοτοῖη τι. Ἐταῖϊς. ἐς ἀἰ- 
: ΡΝ (ρ] ὁ. απὶ Ιοαιοης 5 δ ἐς ἰϊς φαϊ πηοτοςὰς ἀἰ- 

᾿Ἰσόῤῥοπος ἐν αὖ γβύοιτο.ῖ ἐκ αὐ ἀξία γήμοιτο πῆς πω δείας, 

Ἰς,(ς τοττὰ Ἰοαιιεη5 1π δ’ σα. ΠΠ| 0110 Πτλητς, Αλλ᾽ ἱκα- 
ἧς αὐτῆς Τίυ) Ἰσοῤβυπίαν, ἰσόῤῥοπον γὸ πράγμα ἑμοίς τινὸς ἐν 

Ἷ γούκ οἴξει μαῦλον ὐδὲ ἡῆον ἐσαμιόσε κλιϑίυδ. ἐμοΐως δ᾽ ἔχον 

. Ἔ μὴ "ει μαῖς ὈΡΡοπιτιιτοἐ τεροῤῥεπι οτο ἰσοβέτπου δος πα] ιτας 
ΟΣ ΠΟΤΕ ΠῚ, ς 115 Τἰδγατιῖπι ροπάεγ 115. ῬοΙ]γὈῖτι5. Ἧγα μὰ 
ἃ ὕ μηδ ὅηυπολὺ χριτοβῥέπη μηδὲν), αὐ Ἰσοῤῥοποιωῦ τὴ ζυγοςἀτουριε- 
Ψ 

ΓΣ 757 
γον ὄζηπολ υἰδγα μϑ)ν, 

ἢ σοφηπγὀγ σοι δ μη Πςν ρα, [τὶς ἰφοηςιις 5 4" 11115) ὀμοιθο, γηάς 
ἐσον τα χίθΘ'χα αιὸ γοοοιτετ, Ετ ἴσον ἔδῳ ὄβεφέφειν, γς] φέρειν τοῖς ἴ- 
σοιςγα κε ζεὗϑτω» μαι ραγὶ τοίονγο, ρατία σοῖς, νίάς ἴῃ ΟΠ κα, 
Ἐναίπι, ἶσον ἴσῳ, τ ἐς ν]ηὶ αὐἰχτιγα ἃς τοπιρογάσηοητο ἀϊςοθᾶτ, 
ἐσον ἔσω, ΑἸΉ Θη. δ 10. ἀπνδυςὶ ἐκπτών ὡς εὐ τις ἡ δυρ᾽ ἶσον ἴσῳ κέκρα- 
αῆλον, ὐϊ ἀν τῆς φιλοτησίας ἐγὼ μιες αὐ τνροπίνω σον ἴσῳ κικον μῆμας, πὶ 

ΒΊΌΏΠ ΕΣ Δ Ἐπη ρας τηλοῦ ἦσοι ὃς κοινοί, ΕἸῈ ἃς ποπχξ ΗΠ1]) Ρυϊαπηῖ: 
[4 ἴσος βιχῖτις οἹδ, ἦσος κ᾽ δίκαιξθι, ταις νο] {τις πιοῦ Πα 
τῖτιο τη σ ταν, αν 7, ξ, νὴ ὄξρνεἰ ἴσον, ρτϊουῖ Ἰοηρα: ας οτἱᾶ οοτ- 
τὶρίτιν Ἡςἤοθο » μι 3. δνωδεχαίμίωον ἴσον κὶ αὔτο τέτυκται. ΟΑἴ ἢ. 
ἦσον τοὶ μέρ ἡ γυμυκ ζειν, δ ΠΑ ἶτοΥ ραγτες σογροτὶς οχοῖςοτο, ἴσος 
ϑαυτῳ Πιιῖ {Ἰπ}}15. ἴσοι αἰ ιδικκον,τοτιάο πη, ἴσοι τοὶ πλυίϑος, τοτῖ 48 πιι- 
ΤΠ ΟΓΟ, Πλογηο ἔ, ἴση κὶ δικαία εἰρίαδη, 1 ΕΠ, πόλις ἔση γὸ διμοία οἰ εἶτας 
ῬατΙς προ) ὃς πιο; Πποη [οι σι] αιιάτη; ΑΞ (ὉΠ 1. τὸς ἴσος μετέ- 
χων γἱς "ἴσοι πολιτείας, ΤΓ ΠΟΥ ἃ. ὐὐὺ πῆς ἴσης, οχ φαιο, Ιάςπι {9 - 
1πτο Εἰ  ταγ μοίσας, αἷς οἰ τι ΤΠτοΥρ ο5. Απὸ ἃ ἴσης κοινας ςρα-- 
τιας ἐποιο εὐ τοις πὶ ΤΊΝιςγ 4, Οἱ Γι σησς Π ρίτην σεωτελείας, αἷο 
φατια Ρ ἐπ τατίοης, 3: ἔσῃ χὴ ὁμοία δε ιῖ5 ςΟπα τ οπίθιις » Βαά; 
ἴῃ Ἐριζο]. ρτί γι, ὄντ τῇ ἴσῃ, ἀητὶς σοπἀἸτΙ ΟΣ σι15.9 Οὐ ααπα5 
Ῥαντοσ:Πιραιάϊτιιγ τιμῇ, ἔσίων ἔτισεϑορβοο!. ἴσαι μαρτυρίωι » [τὶς 
Ἰάοπορα το πο αν οαρ.14., Επδη σο! ΟΜ Ατοὶ. ἔστι κὶ κοῖς εἰσπραξεἰ- 
μᾶνιΘ-91.ν1ςος δ] τᾶ ἃ ΠΟΡ 15 Οχίσοπ5 5 Βιιά. πῃ Ἐρητιροίογῖοσ. 
ἴστες πληγείς σοι αὐπίομα), ΑΥ Ἰξορἤαη. τὸ ἴσον, πηςαπιιπην ἐπις»ἴαπ- 
τιιηἀςεη απ 1185 ὙἸΓρ 5» ΕἾ ΓΑ 5911 φει14 51 τα ϑόραν Ροττῖο, ἶσον 

μέρος» ΑαἸ ΠΟ ρα. «τὰ ἴσου ἰξιοιυῦ, τατὶ βλσοτο, υαυτί» Αὐἰοτοῖ. 
τη ἈΒοτοτο τῇ ἔσῳ, τατο5 ΤΟΥ ἀ. ἶσον ἐπέχομ. ςιιαλίτογ αδῇι- 
πλιι5. ἦσον ἔχω, ἴτι5 πηοῖππὶ τοηςο. σον ἐχαίφτῳ Ὡροχέρεῖ » [ππιπὶ οα - 
416 1115 γο αἸτυτοίάοπι Ὑ δῖον 4. ἦσον ἀν ἥλοις ἐΐχάν, ΠΟ σΊ ἶσον 
ἀπεχέν»τα τι 46 ΠῚ αὐοῦς, Τ ον ἃ. ἴσον σοι εἰσφέρω. ζοπέοτο απ 
τ ΠῈ ΠΕ ΔὨτΙΙ ΠῚ τι. Πα πι οἵδ. ἦσον τεὸς υ μ(φὸς, [4 οπ|, ἦσω βώνειν.. π- 
4115 ρα τις ἰγος Βα. [πη ἘΡΗΝΟ ρ του. στο βαύνων πυϑοκλεῖ, ρατῖ 
Ῥαῖα ἔξα ρύαάα ᾿πσράρης σαὶ Ργεΐος! ο, Γὁπτο (ς, ἔτοι γίνονπ αι» 
Ῥατῖα ἔτη Πιβτασια στ θα]ες ἤιητς Γεητοητία ἶστο ἔτεα, τοτί ἐς πν 
ΠΗ]. ἶστο κῶλα, ΟἿ ητ ἘΠ ἴΔηςν οσατ ρτία ὃς ΠΠλ1{18. τοὶ ἦστε νέμων» 
Ῥϑυα ἀἀορτιποράτοπι δά αρειι5 Πτάτιιπα. ϑεων ταὶ ἔστι νεμυόντων . 115 
35 61115. τεὶ ἧστο γι ΐειατοι» Ἡογμ ρθη. ἴστω αὐτὶ ἰσὼν ἐχαίτερα τούτων 
βέλομω. Ρίατο ἀο 1 οσιρατὶ πιοάο ἃς πιδηίγα νεσιμνο; Βοτιιπι 
Βαθετς νοἱ]ο. ἴστε τοὶ ἀφεϑιμῳ το αὶ πάντες ἔχουσι κὸ αὐειῆ ἃ, πα σε ης 
ΟΠΠ 65 ΟἿ" ςΟιἰο τα ΠΙΡΠΊΘΓΟ ἀτΉ 110 ἱΠηρΡ4Γ1) ΠΆΠΑ ΘΠ]ΠῚ πησα- 
1. ὅζο. Λε τος άς Ῥαττ, Αἰ η1. Τστε [ξηπεητς οορογίπάς, ιν 
ὙΜιςγ 4.11.3. ἐν ὁ τῷ ἱερῳ ἦσαι κὶ ἱκέται ἐσ μῆρ » Ῥοτῖίπάςε νε {ὰρρ]- 
(ες αιιδνάταις ΠΙρΡΡ σε 5. δυτὸ τοῦ ἔσου; ΟΧ ὅ:4110) ΟΧ ρατὶ ἴοσου 
ΕΧ Ῥᾶγιθι55 1 ΠΟΥ ἐκ τῷ ἴσου, οχ ὩαΠῸ7 ΧΟΠΟΡ ἢ ἐκ τῇ ἴσου αἰα-- 
(λέπειν,οχ 10 τορι σογο Γἄςπι. δι ἤσουν, ροΓ' ςτιας ρογγίοης 5, 
ἐν ἔσωγροτς πὸ ραγὶτατγοῖῃ ὅσαι 1πτο Τ᾽ ππογα. ᾿τοπλ,1η ςαια 1-- 
ταῖς ἴη ὑάγὶ σοη το ο9[η Ἰοσοτιηι σα τᾶτο. ἐν ἔσω εἰ χὰ αν 
ὠεϑυμήθην ρογῖπαάς οἱΕ αοῇ ποίςίτος, τάς πὰ ΤΟΥ 4. ον ἴσω γὸ ὦ 
τόδε, οχ ῆΠ0 δά ΟΠηης65 ῬουτΙΠ τ) ΕἸΙΓΙρ. ες τὸ ἴσον, ρατίτοτ. 
ΤΊ Νιον ἃ.ες ἴσον χα ϑέ ̓ ναι Σ] 10 Ἰπγον Ε] ἐχ Φ 4ι10. εἰς τὸ ἦσον «φί- 

« καὸ τῇ ἱππικῇ τοῖς ἡληριώται ον. Χ ΟΠΟΡΠ. ΤΡ Θά. ᾿ 5 
ΤσονἘαΠΊτογ. ἘΠ τη. 114, γ, ἶσον γάρ σφιν πώσιν εἰπήχθετο κῦ ἡ μελοῖ- 

γῃ}1. 4 τως, ἐς ϑῳγατος, 

Τσος,αριὰ ΤἈςσορΡμτ ἄς ΒΕ 1.1.3. φαρ.17. Ρίλητα ἴπτοῦ ἀσυ]ςαξας, 
αἰμτις ἐπιο Βεποτγα: ογοάττιν εἴς ποϊειπι “γοεβείιεν. σοτιαρῖῷ 

ταπιεη οἷ ἰδξξῖο ᾿ς οπάϊζιπιηιις οἷσος, ν]ά4ς ἴῃ Πιρρ! οπιοπτοννςοὶ 
ἴῃ ᾿ρίμπι Αἠποτδέ, ἔστον ετίαιι ρίδπτα οἴδ οαϊι5 πισπλίηῖς Ας- 
τι 5: 10 ἃς πππι ΡΒ] πο. 

Ἰσοδδενὴ γοιὸ ΡΟΙΠΘ Ως. ΤΡ οτπΟΟτῖτιδ 5 ϑμικραὶ γδ δ᾽ρέξις πενίαν ἰσοῶ να 
πλότω ποιήσει, ἀϊοῖτατ ὃς ἐσοχρατιὶς κὶ ἰσοδιιώαρος. 

Ἰσοσκελες εϊθο,ν χὐ ἡ, πα}14 πα οπ5 ἰατεγαογαγθιι5 ραγιδιι5 σου - 
{πλτ5.τὸ ἐσοσκελ ἐς, αιιοὐ στιτιθιις σοη τας ἀ4 Πα ]1Ρὶ15. 5 Ῥίατο ἱπ 
Τιπιατο. ΝΜ αττίαιις σαρς α τη Οςοπηοσγία ἐσοσκελὲς φ τΐοτα- 
τί νοσατ. 

1σόασριθ-.] δρτΙΠΉ1η1 Πα1}]1ς: 
Τσύσαϑιυος, ρατὶς ροηετ 5.5 1} {τὶς ὐσοθλκης, 
Τσος στον, 2511. [1τ45. ἶσον τῷ «“αϑιμώ, . 
ἔσος-ἀσιίθ., ὁ, ἰσύξυγος,, νἡ ἰσοζαρης, ὃς 4υ] ταρτϊάςπὶ {ἘΠ πιᾶταΓ 5 π'αιΐ 

Ῥοηείογῖς, αὐτέπεελ 8,» πα [15,Ρατοἰσόσαϑιμος, Αὐβοησις ἦσοςα- 
σιίθ- γδ ἰμῦ πορφύρᾳ τρὸς αξγυροννατ σοῖο τερεπάςθϑτι: ἀσος ἀσιθν 
φρατηηὸ ς» 1 ΜΙ οπιποηὶς Εοὶοοἷβ. Ὡ 6 114}15 αἰξιπιδειοηῖς δί ἀιι- 

τη οτιτατίς. 
Ἰσύτασις» ΕἸοίγο. μύρον: τ" ακτι σμῦρνα, 
Ἰσοταλαντος, οὐ. ὁ ἰσόῤῥοπος. ΣΉ 1} {10 15. ἀκ δ δι 
ἐσοτεχιὸ, ἐζδο. ὁ ὴ ἐγεϊαι πίον οο ον ταυτὶ ς ταπε ςο]ογ.Ἰςοπιοάες {- 

Βτο 2.7 τοίνιω ἵππῳ ἴσοταν εἰ» πὲ κόσμε πορείαν ποιήσωμεῦτε, 

Τσοτοι χιὦς.»ατὶ ςοἸ οτίτατο αηιὲ οἰτὸ ϑῖγαθο. ὡς ; 
Ἰσοτέλεια, ἐς, ἡ)» 04 Πἴταϑ πὶ ΓΟ τοηάο τγί σατο σιπα οἰδεῖ ςαι14- 

{ἴτας τόσα μι, ΠΠρετταβ. Χ ἐπορὶν. τον , 
Τσοτεὶ ας, ἐξθι, ἡ τὸ ἤν πι {6 ότ Ἰορτδτις σα πὶ εἰπῖθιις τῖτι 

Ὁ} ΠΟ Ὁ μέτοικος οἰδα ΟἾΔ} ἀὰτε Ἰ Βαθιτλος, Πα πιοῇι]». : 

“ιν. ὁ ἶξελ δ᾽ ϑερρ ες, ) μετέχων {ὙΠ γύμων. μετείμιον Ὁ : φόρων. Ἡ 
ἰσύτηεγητος, ἐν οεατ 4} 1τας αι! οἸτι γα 4} ταν δον ορνὰ δ ρα" 

8 
"ἢ 
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εἰ ἴτας Οεἶλλο ἰσότης ἄπαις Ἡοΐν οἷν.) φιλότης διὼ τὸ Ἰσότητι τί) 
φιλίαν ὑστεόνοι. 

Ἰσοτιμία ας γα αἰτας ΠΟΠΟΙΙΙΠΊΡᾶΓς ἀϊ σῃϊτας. ΐ 
Τσότιινος 1 Οὐ 111 ςαυΐτατο σαιιάοτοῖη ΠορΟΥΙι15 σεγεπάϊο ςαιά- 

ΟἱΠς ράγαιις οςτειῖ5. Ἠςγοάϊδηϊς ἀς Ρογείπαος Απισανίτο ἀμ] Ε- 
{π|πὸ πππὶ πο τορίο [πχα ἐς οἰ τοῦ οὐ τὶ ν οἱ εἶς ἴῃ πι- 
4. οὕτω μέτρι(θ: κι ἰσότιμος ἰκῦς [τ6π| τά πτιιπά ἐπὶ αἰ πηαπάεις ὃς 
αααϊραταηάιι5)ς 4ιιὸ ργεσίο 1592 114 }1525» 4 πα Γ 6 η55 ἘΠ! θι 
οτά τη 15. οττιις σὰ Ρ.1.ἘρΡ {2 τοῖς ἰσύτιμον ἡ μῖν λαχ οὖσι πίς-ιν » 411 
“'αιιὸ ρτοτϊοίαπι ΠΟΙ Γσαπι (οττἰτὶ ἤπης ΗΠ ἀμ. ἰσοτιμα ὁν ύμφυτεα, 
Ἡετγπιορεη» 

Ἰσότον..ς 4114 [15 το ὶ. ἰσύτονα ΕΟἀςΠΊ ἀοσΘητι! ρ τα ἀἰτα 7 [ἀοτη, 
Υσοτογως Σιν Ροτ πάς ἀρ 141 ἤτοτιι. 
Ἰσοτύραννθ- αὐχὴ,εἰς γο]ετὶ Βιοτσια: ἀϊἐξατιιγα,ιια ἰπ ταν παοῖ γο- 

81} ἐπηροτη Ατιίξοτ.. ΡΟ τὶς, αὶ ἐφόρων ἸΟα 16 115), διοὲ τὸ αῤχίω 
ἐξ) λίαν μεγάλίμω κ᾿ ἰσοτύρᾳννεν. 

Τσεργώ, ΗΟ γε ῖο ἤτητ ἦσαι ἐν ἔργοις ἴστω ἐργαξο μα, 
Ἰσοψὴς»ααλαἴττοτ αἴτιις. 
᾿ἰσοφαρίζω, μιΐσω, ποικογα Δα; 10 5654] ρατο πη ρατ ἴξιν Ππ11}15.}1 0. 

ΠΙΔά.ζ, ἀδέ τις οἵ διμίατα μῆρ- ἰσοφαρίζειν»ἱ. οἶξισῶχο ποις ροτοίς 
« 41} [πιά πὶ εἰππὶ νἸτίθιις δ ΠΠράγατο : τγαόξιιπι ἃ ΠηλΙΠ τά της 
γεπιιπι. ἐἰσοφαρίζειν γὰ εἰξισξ ὡς κα ἶσος φαίνεὥτῃ δηλοῖ. αὖρὰ τὸ ἴσα 
φαῤξ» αἰριζεξλλάνει. ἔργα ἀϑίυνε)» ἰσοφαρίξειν 7 πιϊ αἰ τοτῖο αλ ἸςὈτὶ 
Μιηοτγιαπι σιη τ Π] οπλετ. 

1σοφόρρτγρατι ξοτοπβοἤιιο οΧ σατο τιδῆθης. 
Τσεφυ τυ] εἰς εἰμ ἐπὶ οἰ οητὶα: ὁ μούσιθ-, ἸΝοΠπιι85» ἰσοφυὴς γὴρ»- 
πῇ οφγᾶςς. Ἐτ ἱποφυὲς μίμημα, σοῦηραγ ΟΧϑιηΡ μι. ὃς σομξογ μον 

ε {δπὶ πα πι4]ς ἀρια εη4ς 81, 
Τσογχάλέα, δ, ]αστιιτη ρατὶ Πργαπιοητο ἀϊταῖττο, σα 2. ᾿ 
Ὑσοχι» ἧς, ἐΘ:. δ κ ἡφρεττοηάεη5. ἤπς ΡΊοπιις νίηι!ς δά ἰλδνᾶ. ξωρος 

ἐσοχά» ὑφοτποτια νίηιις δ ροομ!: ἰαγα ργοαιτιέχιμη, ἴτὰ ντ ρὸ- 
οὐ]ιπὶ γο ἐογο ποτα, ἰσοχήλῇ ταὶ γέμα τρί, μές’ αὶ πλ 2 ΟΠ Ππχ. 

Ἰσόχυοϑ. απὸ ἰχηπρ πο Πι591η ἘΡΊΡΥ. ; 
1σύχορσςς, α΄ Υ κα ἡ» ρατίθιι» νο] αχια!ῖσιι5 οοπβαης οποτάϊς ἀριι 

Ηεϊνοὶ. 
Τσό εοα,ςοἴοτα ΠηΊ114. 
Ἰσοχοονέω, μ ὐσω,τοτη ρος ἀρ αιιο ἐσ χρον εἴν, 1} }] τοπιροτο ν Πού) 

εοάεπε ἤρατίο το πη ροτὶβ νέροτο, Ἡοτδοί τις Ἡογτηοάοτο 5 'σο- 
χευνήσω πόλεσι Κὰ χώραις διοὶ πωδίαν, ἐδέ ποτε στγώυδυίθ, 5. ηι1}} τὰς 
{Πεδὲς πούυθη πιεῖ : ταπάτπ νῖπ ες ποπιςη ΗογΆο τὶ (οὐ; 

᾿ ἀυαηέϊι τερτοπῖς ποπίοῃ ἃς ν τοῖς τρίιις Ερ᾿ιεῇ, 
Τσολρονιθη ραν τοι) ρογο ΤΒΟΟρἢγ.Π10.4.4ς σαι. Ρ] δῖ, 
Τσό φονΘ-.», δὴ γ γα 04 }15 1Π τοι ροΓο,  Οαπ5,ἡλυκμώτηρν 

Τσόχουσον,ϊῃ 410 ΦΠ ἀμ] ροττῖονν 6] αμγο τοροα ππλΡ  Πτιχὸ 
Τσοψυφίχνρατ Γαβγαρῖιπ,. ᾧ 
ἸσόψηφΘ. ὁ καὶ ἡρασαθα! ον δαΐοης ροτοίξάτοπα, ρατ ἴῃ [Παρ ἰ5.Ετ 

πιδητίο ἀριᾷ Ος].110.1.4.ς4Ρ.6.4ι} Πητ ἀρτιὰ Ἡοσλον οτί. ἐσόψη- 
φοι,ἷ ραγος, ὃς 1π ΠΡ. Ἐρίστισγας, ἐκ ἐσόψηφ Ὁ... πισποτγο ἔςητοη- 

τἰδιαση ΤΠ βου οσ. ἰσόψηφοι τη Πα Βταρ 5 ἀλη 15 ΠΟΙ ς 4} Ἰά4ς πὶ 

Ἀαθοητ απτβογιτατῖς. Τ μον ἀ. 
Ἰσόψυχ 9..., 6 κα ἡφν Πα πΙ Πι  ΡαΓΙ ρτατἀἴτα8 ἀπῖπτο. ΓδμΪας 2. Παρ. 

Δα ΡΙΗΠρΡΡοηῦ, ᾿ ἣ ι 
ἴσθω, μιώτω, αὐ ὡκα, ΡΟ» Αςου ἀαϊήρατο. Βίης ἐπωστιόδει. Ατάτις 

ἐπεὶ ἐκ αἰρ᾽ ἔμελλον Δωρίδυ »» Τ|ανόπιγμεγάλων αὔτερ ἱσωστιόσαι 5 «“α]- 

Ῥαταῖϊς (δ. ὃς οἰιπὶ εἰς ἀς α'αιια!τατο σοητοη ἔς, 
Ἰασανία, ΗΠ ΤΓρΡΑΠἸΔ οἱ ζνρία, καὶ ἑασερία, 5 Ηείρει: ὃς σαγανίᾳ ἀϊςίτιαν ζω 

Ἐρη,24 Β οη,. 
απαιὸς, ΗΠ ἤρατο. 
ζσσω, ἀϊςο:α ἔπωςντ εἰ δῖτ 64 α 110.2, Ογαπι. 
ἐσεχυλῖτω, τας] ϊτα; 8. ἐσϑκηλῖτι ςοἴσεπι. 1. Βι 6 ρ.17. 
1σέλα, εἰν. εἢ διφϑέρα. 

Τασω, ας  ἀπιατῖο ἴῃ 605 41 ζ ργοηιητίατο ΠΟῚ Ροΐπιπε, 
Τευμαρίτοναο. νπάς Ἱσαῶτω » ἴατο ἔλθ] ἀἰοίτιιν ἀππὶ ροριΐο 

Ῥίδοοτ, ιιοπ)αάπτοά τι ἐν πέπειν 1 ἀιρΠσοΡτο μηδ οο 

δζ τερτίτηονοιμτι Οομῖτ, ΟΒτγ [ον οἱ γδ πλύσιοι, ἀδα μοι τῆς τόπε 
ταύπος Ἰσάντω ὅβαϑυμίας» σα ρτάϊτατοαι θη σοογοοητ. ἔσαμαι πὲς 
λας, αὐ ἴηι. Γλατίπο. ϑο ρος, τοῖς ἀἴλλοισιν αῤγείων πέλας ἔξω 9 ΡΓῸ 
παρίςατο ἵσταμαι βασιλέας ΓΕΡ 6 ΠῚ ςοη είτιιο. ΡΙατ. Ερ. 8.εἰδύλῳ γγώ- 

ψὴ νὰ ὑγιᾶ ἐδν ϑεώῶν βασιλέα σ᾿ ἡσπιῶταἸτοῖπ ἀσαμῖο ΠΟ» ΟΧΌΓΡ ΟΣ σΟα 
Πἴπο.ἵτ μα πόλ τιον, ἴηςο δ. Παππ, δοΠΠππὶ σογοπάμπι ἔζατιιο.  - 
φάμεϑει ὡρὸς καὶ δικαίοις αὐ που ας ἐπι ὃ ̓ ππα ἀσητοο τἀ πι5. ΤῊ 
γα ἴσαν βάθρον, αἰςαμα πγρο ἃ (εἀτη15. ἵσσαται ορϑὺς οἵη ρα- 
ες οτί ρίτην, ἵστα πιϑδ μα, νοπτιις ἤρίτατ. ἵτατα σφι δύκα ἡμέρων 
ἀγορυνάςσοηι ἰγ7ε5 εἷς ἰμΠπιείτιπὶ ος, ἵστα το τω φερομῆστο, Ροπάονί 
αιοά ἐςξει ταν ας άττ, σαΖα ἴςαὐϑοιἴτατο, δζόνοπι πῆ ειν αχίσι ξαϊι- 
ἴὰ, Βιιά.π ἐρη ρος, γτα τι τοὺς τὸ σφοδ' ρἐτερονοἰηἤίϊοτο ἀάιιοτ- 
Πις τὰ φιοί οἰϊ νοποπιοητίις, αἱ αὐ Οἴαιις. ἱσταϑία ἐν ἀγορώ. 

ἴῃ ἔοτο ἐχῖὶ ὅς ἰοσανίοἱ.μαίσοτο Πτιιᾶ, Ατιοτ. ἱσας ἐς ἃ αῤχέω, 
ἴητορηο Ροῆτιις. Πογοάοτ ἱσά μῆν 9. ἐπ᾿ ὀλίγων ῥημάτων, ἷῃ Ῥαιι- 
εἷς γογθ 15 ρου ΠΙ θη. Νυ Ζδη.1η Οτγατιίςα μῷ Θ- μίω) πιοπῆν να; 
αὐτου ἴοπὶ ἀἰϊςεδαταγρμος οἴ ἰηζλης ἔειι ἐπ ομϑοαῤχων. Οὐν ἕ, 

αὖ μλρ οϑένοντος ἰοὺς. τῷ ἢ ἱσταμῆμοις, ἰ.αἶοι τριακα δε χὺ νεμίμυ αν, ἰι- 
αὐτάν, ΗΠ ποάνάς γοῖο, ἤαρίθο γέον ἱπτα μβμοιο,γςςῷς ἱποιμιῖς ᾽ ἐτοος ᾿ 

ὶ ΤΥΤΕΣ 

γογειμίωα ἱσώμψον,ν αι! δά 20. ἀξ οἰ ἐπὶ ἀϊσοδαπτινάς ΓΓ, 
μιωὸς δ᾽) ἴσα με τρί σι δὲν οἱ τω κέαδαι, ὅζς. ἱσαυΐήα τῷ μίωνι 

βλητο πιοηίς Γάδ ὑσαρῆόν ϑαργολιώνίθυ, ποιητο Ἐεθιιατῖο ; 
εχ 155.  λητ. Τ βοο ρθε. Αὐττοτ. πὶ ΟῈς, ἱφαμῆν 
ᾧ ἐμεῖλον δ τι μείω, ὕστοδώτειν τοῖς ἐμπθροις, Πα ητα τξροτ, 
πῆς ἑαυτῇ φυρᾷς ποτὲς μή τε “10 οἱ εργεστων ἱςσ᾿ ἀμῆνον, ςἶμ5 ; 
νη ἀοἰτατιιες σοί]λτ Ὀφαῖσῃῖτας, ΝΑ ΖΔ. Οταῖο Ι 
ὥτ «τίη εἴς σοηίζαγε ὃς ρογίξαγονάμγατε κα δια μ 
ἀς 1 ΡΊαατ, 1100. ς,σαρ. 8 ἵσαται γδὸ κ᾿ γεω ταὶ ναι πο 
συμπίῃ καθελκυ δδέντα . συμμύει κα ςἔγει., [α τῖσαταν 

σοιίϊαπτ τπατογίαοηες νἸτίι πη ἔαοϊῶτ ἴῃ Ποσουπος ἴῃ Π 

τγαξζα. σἤσεται αδεκών, ἀςΠΙτοτ ἴα ςτὸ, πη [ἢ ἐν ταεύ 
μεϑα «Ὦ κόγη 7 δὶς ἀΠΠοτ μα] ἤμοπη ἔλοϊ επιας, ἐσ σαν 
τεσ οΠπὶ ἀοἸςσογαητ, σ'ήσοιόϑοιι σία, νεἰα τί ροτγονδί οχ 
Ροΐ. ἈΠού. τὸ μὴ ς ἐσεῶεωῳ αῷ ἐγ» πιιυιαπι ἀοἤτασιη 

Ὁ φ στο μμν»τεἴατη οτά!ςη5. ἐςτα πω οτίλπὶ δανείζει, 
Τρ ἀγειν, ἕρσηεγαγ: - 
Το ρτο ἵστασο, τὰ) Πίζε. ᾿ 
Τσάω,μ,ἠσωγπουκο σα ογο αρρεπάο, ξατιο. Α σα 

Ρτίπιο. Ὀϊούίς, [.τικοιλίαν ἱσωσι ΑἸ Πίζμητ. ὦ 
ἴσεν(οἰτῖβ. ἴτε, σποορο,Ρτο ἰσατεγίςίτοις, 
Τςεον, (οἱσπάιϊιπι εἴπ. 
ἵσηνρτο ἵσαφίειι ἵσαϑειν πᾶς ἐφίση, ρτσῇ οἰας, ὃς κε ϑέ 

οὐ,3.Ροεγίοπα [πιροτςἐξι, ρτο Ἱπηροιατίιο. ᾿ 
φημι, μούσω, κα. ἐφανο, ὃς ἑςαα ἴῃ πιοήϊο Ρογβοξ, ὃς ἔφη 

ΠΟρὶι. πλησίον ἀυτώ τας εἰγέλας ἱφ'ανα! ) ῬτΟΡς ἱρ[{πὶ στε 
ἴξα δάδιισοτςε τῷ [θῇ πο, ἤτπιο,εχουοςο,ογῖσο : νῖ, 
πῶρν ὃς Αὐττοτιἀς ᾿Ὡπουγοίςς τι θη τυδιὸ συμζανει ἵςι 
χα τάσιν ἴερπι3.ῬΥΟὈ]. ἐς ̓οτγοτς ἰο αι ηϑ 5 ἐγκοι 
γδ τὸ ψυχρὸν εἴ σω κα αὐ τι αὐϑαῖ τ’ αἱ μῆμον ἵστησι ταὶ τρέχας. ΑἸ] 
ταὶ ἀϊχιτιἀτοίτιινς ἔγοαιιξεῖλις αὐίςημι, τέ τη ππϊτιιο, πα 
παῖ Τ ἐλ. κα ὠδὲν ὑπὸ τὶ κοινῆς δυφρρσιιμὴς εἰς ποτὸν ἐ 
ἰδίαν ὕστοσιν χὰ ἀῤῥυϑιμὸν τινα ταμ τίου χορείαν ἀϑὲ ἐγαρμόν, 
ΑΡορβιῃ.Δαμονίδας 2). ταχθεὶς εἰς ἃ' τελδυ ταν πῷ χϑρϑ 
τὸν χορὸν ἱς᾿ αὐτο ,δῦ γι εἶπεν, ἰξόδρες ὅπως ἡ ζϑδ ὁ τόπος 
ΟΒεγ(ο(1.1.44. ΤΊπιοτἢ ἡ ἐςσιίχοισι τὸν εἵγιον φ-ηστέμῆνοι 
αἰχττ ἐς οπιηῖδιις Ἰη σοποῦθῖο οδειποητίθι9 αια! 
{ἰταςηείδιις ὃζ σοσοητίθιι9.Ετ ἄρα ΘορΒος]. χαρϑι 
τος ἰῃ Ἐπ γαγοῦῦ ἱγρ.Αὐ τορι ἴσατε χύρφις,οοτίμπι 
ἕπτ αϑαι οτίατη ἀρροῖ οτος, Οὐγ, 5 Στῆσει δ), ἐν Αὐγύπ]ῳ ποτ 
ἀμφιελίσσας, ΑἸ κα τας ταὶ ἀϊχῖτ τῷ ἰσ’ανα αἴξατο, αἰ 
ῬβοοἹ ἴῃ Ὑ γάςΐι. Καὶ νι πρρσελθων, τ᾿ ῆϑε πλησίον πτυται 
σιλεα,γτοσξςοηζιτιοιςο, ΟἸςογ. Ἡογοάος, 0.1. φέρε σήσ 
αὐτο βασιλέα, Ε[Ε ετίατα ἀρροπάο ὃς ρϑπάσγοζυ 

ΡΜ. τ ΟὐπηπΊ. οἱ υξεςειν αξιθαήστιντας ἡ μετρη σείντας ἢ 
γαγ ἧς ζυγροάτης κὶ «᾿αθμίονορτο [ἰὐτα ὃς ροπάςτι 
Ἃ ἁμαρτίαν, [ςο] οτῖδ ροσηᾶς γεροηάογογϑοπος, ΑΦ 
τ ήσῃς αὐτοῖς Ἔ εἰ μαρτίαν ταὐτίων, Ψ  Ϊ ταπγξ Ρεςσοατιιπι 
τιιητ, Ἐτ ἕσυκενρτο ὅδε απ η4ο. ΑἸ] πάο εχοῖς 
γεφέλίω ἔφησε κρονίων. [τ οτά τί, τοκοτς. ΗςΠοά, τῇ, 
γυωλ το] ἐχοτάϊαταγ. σῇ σαι φυλόπιδει, ΠοττάιοΠι ΟΠ 
ἀξ, λιλαιδιῆν οἱ πολέμοιο φυλόπιδα «τη σ εἰν, ρΡΑΘητο 5 ΡῈ 
τογο ἵςηιι τὰ ὦτα ἀΥ 50 αἰιΓο5.ἴςυσι βοίων ν Οὐ ἔσται 
σάσι δὲ σκἰευἱωὴ ἕως αϑοοβύων τω, ρονταίιης ταθοῦ 
Ῥετγασηίδητ δὰ [οςιΠ1. ἔςησεο ἀμττά ἐπ]αὶ σίκλας ἈρΡῬεπα 
ἤς]ος.ς.32. ΕΠ τς. ἔφυσε σείντα, ὅστε ἐλεΐλησε κυρίθις 
᾿πιρ! εαΐ νετθ Ποτπα πὶ, ἔσωσειν πόλιν οἡ τριΐρεις τ 
νοηἀσατᾶς, Δ 1} ΘΙ τ ΡΊατ.ιη ΤΉ πη. ἐἰςησειν 
1. αὐέϑεστεν, ἱσταναι χαλκϑν τοῦ ἔλσοτο, ᾿ς τοαπ {4 
ΠῬεπιοῦ,ς ὅσαι χὐγονγοδροίξοτο οτγατ! πο πη» ηἴτγενΝα 
ἤγὴ τώτκ ςἥσωι θεξζαίως αὐτὸν, ΠΡΟ μος τιτὸ Ιοςαῇς, 

ὙΒΘΏΊ, ς σαὶ τοὶ τεί χὴν ΠΏ ΠΓΟ5 ΟΧΤΓΙΟΓΟ. ΤΉΙΙΟ, φήσωτ 
ἝΞ σόματος σὰ ὁ κύρεί.ν, Γ)οπλῖπιι5 τη ρ οατ ν ογθ ΠῚ τ 
ἐςυκῶς αἴ βορέαν, Βοτοα; ΟὟ πΟΧΊΙ5.1.Δἀπογῆι ΒΟΓῚ 

ἱσία, οτιςὼ ὃς Γοιϊ ον ρτο ἑφία, ΟΠ Τατ, πάοο, ἀοσηι 
ἱστίας βασελοΐας ὅγιώρκησε , ραἰσται τ ̓αγδῃς. ΡῸΓ τ΄ 
1ἀοπ. Τσία(παυῖς ΠΟ )υ ὑφαίνεσα γεωὶ, ἐλ αἰθκ,"ὴ 

ἐσ ιἀτορες,οἱ δειπγίζοντες, Ἷ 
στα τόρκον, ας τὸ σας Ασα τητγ,ἰγχοτοΐτω ἱφιητορία, ῬΤῸΧ 

Τὰ πὰ, Ἡογοάοτ, ἱςτατοοία, δειπνητορία, δι], 
Τί, [τὰ ἔσομ5» [πὰ 9146πὰ Ἡεγοάος. κ 
ὑφ οδδομεῖν, Λατι]5 ἀἸ οἰ τι Γ αν ν το ἔογεισν ὃς ρδίϊς: 

δυύσγ. Ἐπεὶ κτλ δοΐσονα τῷ ὄντι ἱςειοδο ὁμηκαν καὶ γα. 
πὸ Ρτοϊρεγὸ παιιῖϑ ν οἰ ἤσατα οἰξυντίτατ ὃς ΡοΪγοίαδ.. 

ὑσρκώ πη ες δ Πα σατο {1155 Ητν οἷο ὃς γοπηῖρες ν 
Ἱσίον,ε τονν οἴιιπι πε 59ταπτουίαπὶ οαρ.27. ΕΧΟΩΪ ὐφησι 

ΡΠ. οἷ, ἰςίοις αἴκι οἱς χοῦ τι, Αὐτὸ Ῥῃ.Οαγῇῆ, δ,ἕλκον δ 

γ οἷα, υἱω 9 ϑοννω, ἃς ΠΠπ1ω4.4, ἐν σδι[ αὐφμτος Ὡρὴ σὲν μέτον ἰς! 

(οἰλιηι ν οἴμιαν αος οτὶ σ᾽ τιτ ίς οτίατι οπιης γεἷα 
ἤσαν ΡΙατο ἴῃ Ῥατηγοη, Οἷον εἰ ἱσίῳ καταπετείσεις πολλοῦ 
φ οἐς ὅπ πολλοῖς ἐ οἷλον, 

ἵσιοράφθο, νν ὄν] νι μη ιτου α πιιτι5 στον οὗν)» ε ἀπὸ μ ᾿ 
ταὶ οὐ χῆνα ῥατήοντων, Διὶ τορΡ ̓ς 



ΕΟΣ 
» ἐςιοξον ες, δ Πρ πἴιπι ΓΟ ΠΡ τι5 ἀσατεὶ, 404 εὐ τη- 
ἃς δοιιοπιοζεπιογέυμός. Ποο. 

᾿ οσιις 4 σοητίπος πγὰ τι]. οαἰτοτῖα ῬΙαυτ Ν οπη. 1 1- 
ἴῃ ρυ οὶ ἐπι 65. 4 σιο ππα τς τοο  ηατατ. 10.116. 
ἰκοδόκῃ πέλαστν ποροτύνοισιν ὑφέντες ἵ νδὶ ΙπζοΓρ. ἰσοδόκῃ 
χομϑη τον ςτὸν ἰσοϑίκη, λέγει 5 τῷ χτ' Ὁ Ὡρυΐμγαν ανέχοντι 
ᾧ χλίγεται ὁ ἧςος. 

τοπηπα, πος οἰδ Πἰσπιι ἴῃ Πιρογίογς Ὠ1Α]Π1 ρᾶττο μοῦ 
ἤιε Ἰμι ςοἰ]οςαϊ, νηός γοϊι ροπάοε Αὐτοαμα, Ομ ο- 
ἫΝ 

τίσον οἱ [οἰτμντ»ῖπ λα] ΑὙ ΠΟ ρ οντ ἔς εἴη ΡῬΙτγ. 
ἴῃ πιοάτο ΠαΊ115 Πρ τα αἰ τινι. οὐ Αἰ ΤΠ ράταγ πάις. 

πέδη» ξυϊλον ὁρ σὸν Ὥστο τῆς πεοπίσος, ὦ πεοσ δέδεται ἐ ἱστός. 41) 

σαιιυτἢ 1. Πα ΠΟ στγν ΟἸ}} ππα τς 1 ΓΕ Ἰτι τ )οΧ ρομιλητ, 

αὶ ατιιατγίδ. Ετ ἢ τοχτιγαίς ὁποσὲς αἸοιΙΏτιιγ οἱ κέλοντες, 
τοχτοτὶ] πα} πὰ ᾿ρηὶ ὁ φιο Πα πλῖμα πέτα μας, Ρο]- 

110.7.οἷδὶ ἱσεργίας, Ὁ , ᾿ 
ἡσὰγ ποκα Πα γΟ. ἱπτογτο σ να το. διε χομαν κατομσν- 
τις ο᾽ὺ τοῖς οἴχλοις πὐϑα διδ'ωια δινγου μᾷν Θ-. ἤσιιτ δῖγάθο ἔς - 
τοτ᾽ βεγοοητοτ, διερειυφ, [ςΠ{ςἸτοτ.ϑορίνος. ἴῃ Εἰςέτια. ἰ- 

τ σοι φίλον, Γἀ ἐπὶ ̓ὴ περ τι δ), ὄξὶ ρφὸς τι ττο τοῦ πος ἰςτορείς, 

ἰοτ ἴα ΟἸτοη. ἱσορ ἐεϑεε οἰ τι χέγοιεν σὐθὲ Αρεογϑοοἱπτειγοσα- 
χαδιηΐοης [ὰρεγ Αὐϊοπενντ Ος] ἰπτογρτετ, Ιτοηὶ νἱ- 

εἰογα!ν ἢ Πποτ ̓ς ρογοὶρὶο ἃ ςορποίςο. ἢ] ταῖς. Ἶπ Τκι- 
χέγιται ὃ μήτ᾿ εἰς μέμφιν αὐαζίμῦ σι » μῆτ᾽ αἴνλο οἷν ἐν Αἰγυπῆῳ 

γῶν ἱςτορῆ σοι. [άειπι; Αγεζαινεν εἰς ΑὙτιόχέ ἐν ὧς ὄντος αὖ τόϑι 
"ἶου, βαλὸμν Θ- ἱστορῆσαι αὶ πόλιν»ν ΟΙση5 γε. ἰπίρίςογς ὃς 

Ἰοίτεγο. Ιἄειῃ ἴῃ (ἰσεγοπο,  ἐτε ὧν στετόρας “ἥυ τα αἰδὼν ὅηι-- 
οἷς διδεισκαλείοις. ὄψει τε βκλουῆνες ἰδεῖν τὸν Κικέδανας χα τίμν 
ἀυτώ «ἑεὶ τας μαϑήσεις ἐξυ τηται χἡ στωΐεσιν ἱςτορῦ σαι. Ος 115 

1πάε καϑ' ἱςιυείαν ἑένσ!. νι Ἔη 1 δτατία τνς, ΑἸ ἢ 
τῇ. ἱστορῆσαι οτία τ οἰτ πη ποτα ργοάοσς. Τ᾿ ΒοΟΡἢγ. Ἰη 4. 
χπτ.ς. 14.ἐἂῦ 3 καϑ' εχατα βίες ἱσορῆσω δεῖ, ΠΟ .]]ἀτίτη νἱτα 5 
ποτα ἄιργοάεγειν ηάς ταὶ ἱστορεέμανα, ΕΠ τάγιρτο γορὰς 

ἸΟΓῖα ργο τες ἰς ορείτων, Γογ  ρταπῇ ἃ ἐς ρίτιιν. ἱφόρησεο ἀπολο- 
ΟΥ̓ΑῚ Ρογοιιητος. σα] ςη.115.2.4 ΟἾδιι. ἱστορῆσαι δὶ χώραν, το- 

πὶ [ΠΟ γος ΡΙ ατατ.ῖ Ὑ Βείσο. Γσορά( παῖς ΗΟ ἡμαρτυ- 
ει ἐρωτά, πύϑεται, αὐακρίν εἰς ὀρς 

Μηπογία. πατγατὶ ουοορπῖτιο, ἀρ 1πα,1 παι βτῖο,ςὅ- 
1ο. ὁοηΠάοτατῖο. νά ς ΟςΠ].110. 5. υἱ ἱφορίας α'αγούφω τεὶ 
ἐΡΙαγί πιά {ια: αιμά τι! ρογειπέξληο ἀἸ41ς].[ςτιρτῖς τγα- 
τοὶ. ἴῃ ργα δι. τοῖς, ἐχ ἈΠ τοσῖα ΝΜ αγ ἐς] ἧσορία οτατι οἱ 
Ὁ δὲ ἐχμεγιςητῖα ργορτία ὅκἢες ἃ ἰςηΠθῖις οΟΠς ἐξα, ηδ 
2 ἀττ τυᾶ τα οἷο Αἱ πῖσοντ {10.2. ΧΤὶ τόποις ἀϊχὶτ σαΐςη. ἱσο- 

πολ μι χν σιιυε χῇ τῆς ΤἿδ καμν ὄντων δια ϑέσεως, ΟΧ ΤΠΠΪτὰ 1η 
Ἴοης ὃς σορπίτοηο δύς, δὶς Ατἰίζοτ.2. ἄς ΑὨἰπγα], δηλών ὃ 

, ΤῊ ἰστοριων κ᾿ ανατορμδ. ἱς'ἔρεον γοτὸ ἀρὰ ΗἸρροοτοωεὲ γ9- 
οὐ ἢ ἰσθξιον 9 1. ΒΠ1115 ΓΟ ἀγα σπτα τι ἄτχις Πά65 [ςιὶ 

ργοθατίο. 
Ἴ11 δί Τφοειογροίφ Θ.. ἈΠῈ Ογίοσταρ τις» ἈΠ ποτίςιις Οἱς. 4] 
ἄς ΠιεπΊΟΥ ας ΡγΟυ ες, ἡ ἱσοροοὶαπάτγατῖο αέξογῇ, Οὐτητ. 
δινγη μα. Αἰ ξοτῖςα παιτατῖο, ΑΡΒΕΪνΟ ἐκ εἴπειρος ἱσορεκαῖν, 

ὈΓΙΑ ΓΙΙΠῚ πΊ ΟὨ πη ξτὶς ΠΟῊ τι 415. 1 ο τας. ΕἸττ. τη ΤῊς- 
( ἱστορικὸν ἔργρννοριις ἈΠ σία! ΟΡ] Ίη. Τσορέκος ὁ ἤμιπάρος 

ἽἜΩΝ αὐαγχαλον χὺ “ἶδ' παρ᾽ ἄγλοις δίρηυϊῥων ἱξορεκὸν ἐ}) πρὸς 

ἱπούτων συμζελίω. Αὐἰΐτοτ.  Πειοτιρῖτππο, ! 
δ Ποτιςέ. 

Άτος Ργα τ ητὶ ΠΊπλτις ἴῃ ἈΠΈΟΥ 5 Ἐπατγαπήϊῥ. 
δ. ΠΑ Ἰ]Πν πδιι15 1 ἰ  αἴϑᾷ τὸ «ὅσα!» αν οτίσοηο: 1{14.,οἱ 

ΓῸν ς΄ ἡστίν, ΤΠ ΑἾ ΤΙ ΠῚ 114 1115 Οοχογηητ, ΕΠ δεῖμα τη Πἰ πιηοητῇ 

ὲ 40 {ξαπιϊηα. ἀἸζϊα Πιητ, ὰ πα] πτάϊης πιὰ ΐ: ηδιι-- 
πὶ οὐδῷ τὸ ἱς αι τοῖςς Επιατλῖος τύςηι ᾿ρία τεῖδοντ 

ἢ ΤΡ. πολὺ δα! ον ἷςτον ὑφώκειν. τς ὀφ( πη Ης τὸ ορ- 

γεεὺς υἱὲ τὸ ὖφαντικὸν ὅπτὸ τ ἐ σ΄ αἴαι κὶ γῆτος. 
σιν του α ΤΟΧΟΣ ΙΝ ΘΠΓΓ. 

40) οἵ ΕχτΤΙΙΓα. 
τ τΟΧΤΟΓΙΙ15. οἱ αὐοὲ τίυ) βασέχειον ἱφαργικίων, τορῚ] τοχτο- 

δῦ, ὁ τοχτΟγ.Ὁ 
ς οἷν Θ.ΠΠγίςιιαι ν᾽πιιπ. Ὀ1οἵς. 1.5. 
Πχοτ.ἱ Τα πα θές. 

ἰδ άαπὶ τοῖς Ἡεΐ ἢ. 
Ταπι.(σιτῖςα, ἡ μοῖς ἐξ 1]1.1.2.1ςρεπά ὐςριχίς. 
ΟΓοὐργίζομά, Ἐν ἐἢ, 
ΒΟΡἢ. «ἴχατα τοῖς ἄλλοισιν αῤγείων πέλας ἵσα,αἀ {τος αΠ1]ς. 
ἰὶς πτ. Οὐγ ἢ. ξ. ἤτω νυ ζϑ) - πρῶτα ϑεών, ἃζς. ϑορίτος. τῶ- 

τῆς Φερι ων ἴστω ἴς σαν, [ςἸΔ π᾿ 2 η. ἴῃ Οτατ. ἴφωσοιν φοξέ μὴν οι, 

γι Ω͂ - " 
ἰξίσης, το τς, ρτα συ ρτιιάο π5.ΟΧΡογτιισ.  ογίτιις. ὑπεῖι- 

Ε εῇοί. Ἰσορὰ φώτα Ὕ ὑεῶχε!. Τ[1|4. σρ ἄμφω δ[' 1’ νυ ὁπ ἴςϑρε 

ἐλέδθευ, Γοτο Ρ. μαῤτυρι, κα κρυτῦ, δι} ἃ ἧττα γὁ ἐπ᾿ ἄκρῳ τῷ ἑύμῳ 

ΕΣ 759 
ἡσφαίνω,ληχ ἰὰ ὃς [ΟἹ ]οϊτὲ ξορῖτο, ἰσφώνει. ΗΟ ΓοΙῖ μιριμνᾷ, ἀγωνίᾷ, 
Ἰσφωρειοοοάςπιτοίςς ΓΟ θὰ ἤππτ κλέηχαι χμέώ, 
Τα διον, μα σατὶς]α, ΑΛ ΠΟ ΡΒ ἢ ΡΙττο. ; 
Γχαδὺπωλις (Θ-ς γ᾽ 5 τα: νοηαἸτ σατίςας, Ἐτ  χαύόνες τὴ ἰχιαδοπώχαι, 

᾿ Ρο Ποῖον δὲ νοηοιης σις, ἃς 46| νοπάιης σις. 
Τχανόπῆίω., Ογατίηιις ἀρ ρο [αὶ τὰ πλοίσιαν ἀρ οἰμχάτπι ΡΠ] οὰ 

νοχΧ ν᾽άοτιν ΠΡΌ] Πσαγς ράπ οι) ἀτιτ ρίασοηταπι αἰ᾿ἀνς ΟΡι5 
᾿ Ρηϊτοτίιιοι Το σαύρας ἱπαϊίατα Πτ. 

Τχαμμον,α, τὸν ΓΔ ΠΡ] [εξ άδιλς ἴδιαι ἀτγειπιαηδιφυῤείακον ἔραν μον, αἱ ο, 
Γχημοςγ κὶ ἡ ἴλη σας πὶ ΠΙϊςης, Οδί οι, 
Γχαναος» ον θα Τ Ἡγαοία: αιῖς Πίπδι ο [χη συϊοὶ παϊγὸ ςἐῆςαχ. ὙΠοο- 

Ρδυ.Ὦι {. 1π0.9..0.1ς.αὐδὶ Ω) Ἂ ϑρακίω ἐρ υἱὲ ΓΝ ἑτέρας ἐκ ολίγας. ἰοορω- 

πὶ τίι»» 5. γώς εἰ πεῖν. ἴρχσιμμον, ἰωὺ διὰ χέγοσιν αἱ μὴρ κανπυϑείδης τ φλε- 
Εἰς οἱ ὃ. κ᾽ σφοεϊβοχέρως δια τιμὴ ϑείτης.» ἴο, εἰν κἡ κωλύειν ὁ χύσιν. ΡΊτη, 
Τ1|0.»5.ς.8. ΠΟΠςπιοηῷ Τ Βτγαςία Ἰαπιοιλτοαθα βογιιπς ἴλη σιποπὶ 
ΠΙτ» πὸ ἀρόγτα ἄιούο γοηα τά οὐϊᾶ ῥγαοιί, δογρὶτ τεῖτα τὶ - 
Το {:πλ1}159 ἔοὶιῖς αὔροτὶς 8ὲ ἰλπιϊριηο ῇς,) ξατοῖταγ ἴῃ πατοὶο ὅζο, 
Ἡοἱ.Τητεγρ. Πα ἀλη κι αμμον, ᾽ν Α τ νἘΟ] οςἴαπὶ ΕΠ Πς τγααἸτγα 
Ῥατγοοὶις ΕπτνΡῚ νη τὶ Δα] διιῖτ: μξανριη αὶ τ, ἰὼ αὐτὸς κα - 

, τεπαρσενγαι πίων τ) κ᾽ καλκυοίων αῤιςὁλοχίαν, ἐμ χὸ ἰχαι μον καλῶσι, 
Τοιαίνω, Πα σοΓοφατεσπιιο, ἰ4Ἐπὶ ἄπο α ἐφίναίνω, 
Τχαλειν ἃ ν]ά ἀφο! πάτο, ὀἰοκλίν εἰν ὅλη τῇ πορείᾳ, πολυ ἐφ᾽ ἐγχάτερᾳ, Πς- 

{γ εἰν. Ἰάσπι αὔτοντ ἐκαλόῦσαι ρχὸ ϑυλεσαι αἴξοττ ςείαηι ᾿χαλωμίύαι 
Ρέο δὲ ρμᾳτω μῆψαι. 

Τχαλέθ. της ατιάιιδον δ οιιβνλεπ]ὸς κἰ ἐχνὸς ἀρὰ ΗΙρροοῖς 
Τχανααςοιρίτ, ὅϑηϑυμητικως αὐτίο, ἐταις Π|Δά.ρ. ἀς ἐπι μέγα διρέμν ἧ- 

“"νόωσεν ὡ Οὐν. 5. Τα, χλοῶν φιλότντες εὐςεφανε Κυϑεῤείως. σαρτιῖς 

ἀσπάετγιο, 

Γαανα γφοτιυςουἐπέχω, τοτῖποο; ἱπίθοο, χω, ςἄο, ξοπτίποο,τες 
τῇ οτοτ. Οὐ ν "1.9 λα ανάας μεῖναι τε μὲ κεῖνον αὐωγας»τοιϊηο 5. Ὀϊοηνί, 
ἐς Πτιι οὐριϑνρτο ὀἠτϑυμώ δος ριτ, ἰκ ἀνόων φιλότητος, 
Τχαγω,οῖπ ΡΥ ἡπουκωλύω, Ηοἤο α κρυθ. ἀνέρας εἶργον ἰδ αὔει, γΊΓῸ 5 ἔγὶ - 

ϑῖι5 σου γί προης Γου ποτ. ἀἸαάταγ νογὸ ἐραΐνω γο] ἐκ άνω, δπο τοῦ 
ἴχω τὸ χωλυ ως. Σὺ εἴργω, 

ἠχας, ἀδὸς 2 ΠΟ τ α οὐδ τσ: ἀϊοίτιιτ ἔπε, χαμαιζάχανθο,χαμαιδάφας 
γΘ΄ ζταρΒα05 ἀρτιδ: ἀΠΊΠ]ὸς ἀτιο5 Δ τγος ἃ τοῦτα ργοάιιοῖτ, 
πος Ο 596 11 ΕΓ σι π4ο 9. ράτιμτι [ΠΡτὰ τογγᾶ [δ ἀττο Ἰότος: 
ΠΟΤΕ τας. ΟὈ]οπρίογα ἃ Ὅμς ΔΏΡΌΠΙΟτΑ. νἸγ 1414: Οἷ115 (Ὁ πΊο ἢ 
οχτρα, "ΑΔ χ ἀρ βοάεο ΠῚ Π1ςτρυτὶ Πριτα, ἐε γοταπεα τ]ὰ - 
8ἰ5οποςοίμ,ςοττῖος ἀξ ξοτῖς πὶ τοοΐητιιβ σαπά 140. ριτσαττγις 
γὴπν παθετ. Ποίογιβίιης τ ίσοσ. }5.4.σοῖςς. ΡΠ. ΠΡ.2 6.ςαρ. 8, 
αι]. Αἰ οἵπ.11.7.6.4..δς το. Ρ τύ αιις τγαάῖτ μιης γὰρ μαπιπν 
{γἹπιετοπι πα ἰοῖ τη πηοητοῇϑ ὃς αἴρογίβοα Πα πᾶ4ο ὃς Βογ 8. 
Οἱ: ργῖου ἴτα ἀΐχογας Ὑ Πποορμνς {0 Ρ|4ητ.110.9.ς.10. ὁ ὃ ἐπ 
ο(ας ἡ εἴπτπίθ: φύγον μι τ χά πνγανώδες, βραχυ, χάυλοιὶ δ᾽ ὅδιγείας πεέις 
ἢ τεπαραειῤιζαν ἢ δῇ ἀσφόσδελιθ-, πλίω χεπυρωδὴ φιλεῖ ὃ ὀρεινεὶ χωρίῳ 

τὸ κοχλακωδι, [τα Ιεσεη χλοωδο οτίαπι οἵ Γ]Π πο: ιοά πο νἱ- 
αἷτ Οδτὰ 41] ἢος ἤςοο ρεάς τγαηῇ τ. ἴα αἐ,ςατῖςὰ οτίαπι, σις 
ἀτιἀλ,ΟΑ]ςι ἐσ ας αὐο,ῖπ ἘΡΙρτ.ἤχαδες χελιδόγεοι, 4014’ Αττί ὃ ἀϊ- 
οὐηταγ ὅς χελιδόνες Διτῆοτο ὕΌ δ .115.6.(ο1.}10.10.1η ποττος 
Ῥαγρατγοσά; σΠοΠἀοηϊα»ρἐπριέίαις πηαττίςας. ΡΊτη. Π ς ςιἀς 
Βοοτίϊ σοη ον οἷν Πα, πα υῖτ (α ἢγ ἐπχε πιάταγατασ ςἢς]1- 
ἀσηῖα. παγ οτίαπι τη πηῖηῖς Αὐτῆς. Πδ.14..Ὑ81 ργοά τς χελιδονίας 
τε χαλέιῶς τας ἐρυϑρομελαίνας ἐκ “σὰς, Ὠ]ςίταν ἔχας νέα, χλωρᾳὰ» αρ᾽- 
χρη ξηροὶ, τετειραχ ϑυωωη :κοπῆ μα) ἰχ ἀ δα ἀϊσιης ἴσοι (πο Ρο 
Τ᾽χαὶ ἀραιὰ Δῃτίηιιος ἀς οἷος οτιπη ας οἰτι}5 ἀϊσεδατατ : ταὶ 
δρυπετεῖς καὶ γεργεξίμοις ἐλαίας. κὶ ἰφια δεῖς οἱ παλαιοὶ ἔλεγον ὡς εἶα σε- 
μνεμλοντες αὐταὶ ὀνόματι γχυκερω Ετιϊτατ, ἀἰσὶ διιτοπ ρατατατ ἔχ ας 
απαίϊ ἐχνας ἀθ ἐχνος» φιοά οἵ 40 ἴχω », Τίχας Ὁ ἴχω ἀϊοίταν εὐ! 
ΔΏΠΒοτα νῖ ἴῃ στΎΡμΟ {{Π0 ἀρι Εὐατῇι, ναῦται 5. μηρύσειντο νηὲς 

Ὥγνει 
[χεο,ςοητίης το, πίλης 5 πάσα, ὅπ χες, ΠῚ  σταάιπη. ΑΡοΪ.1 1.5. Αἥγρ. 

ἴχτο νι, Ἡ οἵ. 11π{|.2.σὐ δ᾽ ἰχεος τοῖς τερτγῖπις δὲ ἰγαπὶ σο ρος. 
ὑχιαδικὸς,α, ὁ οχοπά τ εἴθιις ΤΑ ογαη5. 11} σοχάτιση ἀο]ογοπὶ ρᾶ- 

τἰτα τ» 10 ἔς. 11.2.0 ταδεκὸν δπιπλασμα, τ ΕἸ ΑΠΠ ΘΠΓΙ ΠῚ χυοά 1- 

Π]πίτιις {Ὁ ΒΙαά τς 5914επὶ ΠΠ0.2.ςρ.2 οὕ. 
ἐσιιακὸς, ΓΟ ας 5, ρη1 Ο6 1.110... 13. 14εγὴ ἄϊοα ἐχιδεακὸς, 
Τχ ιαὲ γ ἀτταττ! 415 ἐρεοϊοσιαρύα Δ' οἴηςε. ὃς σοχοηαῖχ ἀρ Ματ-ς 

601.1.1.Ὀτοίς, ἐριαδες, ἀοίοτος ξοχοπαίςιμ ζαχιάδας αἰφελείγςο- 
χεμάίσιπι ἀοοτὶ πιει οτος, Ἡογηλο [0.1 Ὀιοίς, 

ἐχίον, κ, τὸ ςοΧΑ,σΟΧΟΠα ΙΧ, δέ ποῖμις {Π᾿Ὸ Ζα] ςοχοπάϊξοπι ἔσιπος- 
τῇ σσπιίτεϊτραςοτα δι! ον σοχα, ΑΙ εχ. Αραγιφέροται σπέρμα, ἐκ εἶδ 
αἰϑρὰ τοὶ ̓χία μερών.1.6 Χ σοΧαΓΙ ῬΑττΙθιι5.ΠΠτεγρτ. ΠΟ Πι.οΧρΟπΐτα 
ἀριίον τὸ ὑπὸ ἃ ὀσφιω) ἐς“ ον. εἰς ὁ ἐγκειτω τὸ ἱερὸν ος᾿ οὐ οὐ αῷ κ᾿ γλὰ - 
τὸς καὶ εἴ ταὶ κὶ κοτύλον» αἴρφὶ δὲ κοιλο τητα ἰχία ἀκ ἐΐχνσατοῦ ὨΔτθι πο 

6.24 ἀς Πιλῖα,115.2. Αὐτρη ἰκίων ἀλγήκοτε» σΟΧ ΟΠ σ οΥ1οἿ8.9-’ 
τις. Οἱ οίξ [10.5.1 κίων πόνει,οοχ ἐπάέςιπι ἰαοτοβοϊοπι Π|.1ς 

χα. Ης ἘΠ. Παπῖθιις παῖς 1πιϑὶ, ὀσφὶς, 
Τὰ; αἰνώ, μιανοῦ πο Ὑ “αναττεπποναγοίαοϊο. Δοοαζ Ασί(τος, 
Ταναντικὸς οὐ, ὁννἵπη Βα οης σχτοπιδη εχ τσημ άπ. ᾿ 
ἐχρασία ἤτις ἔχνανσις» Ἐχτεριατίου Εἷς. στο τας, Ατιξου,ά 4.Μεῷ 

ταρ!]ν. σα ἰχνώνειν κα ἰχνασία τὸ τελ;, 
Τχν δεῖν, ἡ φεϊγαιγ δῆλα σας 

Τχιαἴσκω, ἰα «ἴω. 
Ρ 

ἄχ» (εἰν, οχτοιμάι 

δεν 



γόο ΤΣ 
Ῥσχϑομυτέν » αἰ} ἀτοῦτα ὡς τοῦτα ἀλβριιταῖῖο 5 λεπολογία δι]. 
Ὑσχ» τοῦ ὁ, ὨἸα ΘΕ. ΟΧῚΓ 59 [Ἐὶσ ὁ [Π5υτοΠ 158, 1η Ἰοποιτιάϊης πὶ (αὉ- 

τὐἱὶς ὃς στὰς! 5. ΑΥΠτορθδῃ. ἰσχνὸς χασακτὰρτομις ἀϊςοιάϊ σε- 
αὐισοντ Ος]1.1.7.σταςοὶϊς οξις ἰονλν στας {15 Πα οἵτιισ. ΡΊαιτ. τη Τγς. 
ςαΐοιις τοσθησγΥῖ τυρὸς χλωρὸς ἀἸσοξατιγ,ῖτα ἰχνοὸς ὁ ξηρὸς ΓΟΪ ΙΧ 
1η ίεχτο. ᾿ ξ 

ἀ κανό τητος οὐὴ τα ΟἼ 65) ΣΤ Δ ΟΙ] 1ταϑ. ἤιε μιαῇτατῖο. ἐφινότης τὰ σώμα- 

τος, Θα].1τπ4 ΟἸαιϊς. οχτοηυατίο. 
Σ᾿ χνορωνίοοἱτα πτατίο [τη σατον οςῖς ΟχῚ τα. ΠῚῚ]Π1.οἱξ οτίατη ἢς - 

ἤταητία Πἰηρτας (τς, ΑὙ ἢ 1π ΡΟ .ν Ὁ. ἐκχνοφωνία ὐπὸ τῷ μὴ δευλα.-- 
τη τειχ ὃ σιωάψω πίω) ἑτέραν συλλα βίο) πρὸς τίω) ἑτέρου, ΑἸ 11.512 ἐ- 
“ὐοφων οι ξγεύτης ὅθι. ΄ 

τ χνόφῶνθ-, ὁ,απὶ στάσι !]επὶ Βαθοῖ νοσςπη,μτ ν οοειι ΔαλΠτ 5 οἱ 
γοχ Πιρρυίπιίτασ ὃς ππειτιιγ ἱπτοτ Τοχιξηάα, ΑὙ τ, Πα πτατοτῦ. 

χχομα ταῦ ΓΟ ρτΊ ΠῈΟ ασαλημια!) 16 ΠΟΤ ΠοΟ τ το ΠῚ Βαῖγοο. ἤοομαι τῷ 
φηννγοχ ΠῚ Πίστιν ας χοιίηοτατ, Αγ τος. ἐκ όμ8. φϑύ 
κατεχοόυβυ.. τοοτ. 

τ χυρία το λντίης [ἀρρτοίτο,οΠειιέτα νεῆςα.ἃ Οαϊεπ ἰςΠηΐταγ 
ἴητοοτα ντῖποΣ ἤΠρργο του αιια: νῖτα ρεγί σα! ἔογαι, νἱάς Μαῦ 
οἰ Πα τούτοις ορροματιγ τραγίεξία, 

χφκυείζομω;, α Εταλατὸ σομτοηάο . αδιιονο,, σοη ἀσητου ἰΟΠΠΟΥ.. 
οὐπιχὸ, αἴἶεῖο 7 βεβαιοίμα,νὶ ντοτοσοπτοπήο, Χεπορμ. ΑἹ]- 
αιδηάο Πρηϊῆσατ πἴτου. νηᾷε ἐκυρίζομαι πιῴνόμῳγν οἱ τι ἀηφί- 
ὅματι, ἴῃ δος Βειοίατη σαι: ςΟἸ]οςο:ἀε πὶ οἱα ἐηΐπὶ αι πε- 
τἄϑω. ἰουρίζομω εἰς «ὧδ αὧνεν εἰς, αὐ οτίις ἐπι ςο! ΠΠὁ5 νἱγιῦ. σοι - 
τοπάο, Ααπἢ..4.Ἐτ ας ἰοιυράζεται τῷ συμφέροντι 2 ν τι] ἴτατο ΠΊΓΙΓΠΓ᾽ 
δριιά Ποπιο { ἐυρίστοςϑτει «δεὶ “Ἶ δ νεκρῶν. ἀς σογροτίδιις ἀθβιη- 
ἐϊοτιπι ἀςξςηποηὶ ἤμα: ἤοπν Πιτηρηῇς, ΡΙατ ἴω ΘΟ] οη. εἰς τοὶ 
μαάλιςα πῆολεμοῖί- ἰχυρεζόμβρ8- πῳῷ Ὡερειπεῖν πολλιάμας 5» ὡς ὅν ὅσος 

ἐκτενεῖ γέρων εὐ τὸν, ὅζ ς. ΠΊΑΧ ἱτη ὸ ΓτΟΪ οπη ατ15 οο ἥγπυοσ να ότ- 
ες ξιξει»ηιὸά ἴπρς νοτγίτατοση ργα ἰχηοτ, ποπ ἔοτοοντ οἴ 
ΝΝετο ἰυτογιπιογοῖ,ᾶςς ΡΓ τοίη Οαἰ σαῖς ΡΒΙΠορ 5. ἐκ υρίζεύϑαι 
Ῥτὸ αὔξει πιαγο κ βεβαιούϑευ, ον ποῖ, ἰκυρέζομιαι 5 ὡς ἐπιν ἃ τῇ ἱερών 
βιξλίων ϑεὸς ταῦτα λέγει, ΑΞ ΠΠ ρτο σομτοπάοῖς ἀϊςοπάο 5» ὅς 
σοπατῖ ν ἔις οἴ, ’ 

ἀ χυρίζω,μιίσως ποκα, ΓΟ θογο.  Ατηιο, ἤοιιοτο, απο, οπἤγπιο, 
ςοιπρτοβο, ΑΘ αι, Αςςι, 

Τ᾽ χυξεγ᾽ωμοσιη, ΡΟ  αἰραςῖα) Οὗ Εἰ πατὶ ογσΟὨτιυτπας Δ. Τοἰε ρ σν ρέ- 
χ'τοι ἢ καὶ τεκμήρια. αἰ τ ἰνφαίων ἰσιυρ;γτωμοσιμθης εἶ αἴρα δ νόμον Ἐ΄- 

χφταῖϑειντῖταν ὃς Ὁ] ΟΠ. 

Τ᾽ χυρργνώμων ροΥ σα χοτεπάχαιμο ργοροῇῦ!. ἐριυοργνώμονες, ροττῖ- 
μᾶς: 5,Α61{,7.Ἐτ ]ς, εἰσι 2 ἐφ ρογνώμογες οἱ ἰδιογνώμονὲς ὡς κὶ οἱ ὠς 
γσϑῶς κὶ οἱ ἄγριο ίιατ αὐτοῖῃ ρογιίσαςος 1) (αἱ εχ ἤιο ἀγοῖτγα- 
ται ρυϊπατόσις (εα τα Πτατιιτης. 

1 χυ φς ποιῷ, ξοττίοτοιι ἔχοϊο ΟΠ πο οοτγοοσο.υρφποράμβυ (θυ, 
Ἐούπηοσ, 

1 φιυενίβιξι »-..2.Ἃ) ἡ γαάϊοοπι να ἢ ἀληὶ ἀροποΠος. ἰ ᾿ 
τ χυρλε, ον ὁ... του να ρη Ασα το ΡΒ. ἴα Τα το, ΓΟΥτ 5, σΥ Δ 15 ροτᾶς: 
Δ γῖτος τοξοιταγοηοη «ἀ πα θαϊτιιἀποιηνντ πότὰς Εταΐη ἶχυ- 
εἰς ποθς ἔργον, ἴοτο θυ {ππ|5.5᾽ αὐχρὶ ἐριυοαν ΡΥΠΟΙΡΙ͂ ρὰγς οἰ τεῖ ρο- 
τοητ ἤπια, Ασα ἢ ΡΥΟΘΪ χτ᾿ τὸ ἐρου ρὸν» ν)ΟὨΊηΪ ΟΡ ΟΕ, ταὶ ἢ πόλεας 
ἐκ νορον Ἶτο5 Οἱ ΠἰτατΙ5. Δ (Ὁ λη. 

1 χυρέω, μιάσα,ςοΥττοΟ οΥουσοηῇτγπτο, 
Ἐουρώς, ΟΠ ον σητογοοπῖχ αἀτηοάιϊιπι. Κα  η. 
Τχιὶ ὑϑι, ἡ, βοτεῖτι Δ ΓΟ σιιτ ἐπ ρ οτιι5. 159} ἸΓΟΘΟΝ ττιῖ5. ἐσ κὸ ῥώ- 
μλν Ὀ] τι Ἂς Τα ρ ἴον5 ὃς γοδιιτ ἐχύθ- ῥώμη. Ρ ιΐομι ἀς πλιπάο. 
ν]5 τοθουῖς. ΟΡ ἢ ὐρᾷς ὀδνοσεῦ δ᾽ ϑεών ἐσυω ὁ συγαιαητα τ ἀδογῇ 
Ῥοτεῖασ ἰχιὶ κ(οέχης, ογταη 41 γοθιι 2) Τ ον 4. Ηο ν οἢ ἰροιὲ, δύ- 
γεμις κὶ αὐορμνξ, 

τ χύω, μούσωγα. ταν Οἴτῃ γα ςουτογᾶ ροσίον Ν σας (01. ΡΠ] 
ἐς τητπάο, δ κέσμον ἂχ ϑυφορεῖν ἰκκύσαι 5 τη απ πὶ σείξατο ρος. 
μεῖζον ἰχύειν, Ὀ 15 ῬΟΙ]ς, ΑὙἸ πο ρ ἢ Παπ σῖτον Ἰητογάμιη Ορηϊτ. ἐ- 
“χύω «μῶν τῷ, [πὶ τη οἱ ἢν 15.1 4 Ἐπ|.Γπτογάμπι Γλάτῖιο. Χ οηἰχύειν 
ποῖς σώμασι, ΟΤΡΟτΙδιι5 νΑ 1415 εἴϊο, χύω ναυτικῷ, οἸαΠΠς ΡΟ] ]ςο. 
ἐσύω τοῖς νόμοις, Γγετπο ἢ ἐκύει τοῖς ὅπλοις, ἀγΠγῖς να] τ, Ι4σπ. [τῷ 

οὐτπὶ Αὐσση ΟἸιεν [Ὸ ἢ ύαρ ἐκ ἴσυσε φύζιΘ-, τῶτο δέησις ἔχυσε, το εἰ 
ποη Ροτιτ πιοτιι89 1 ροτιογις Ρ γοσεϑ, ἔχυσαν εὐ πραάκοντει 

δημογωγριιῦπας, Ροτογαηῖ οὐ ττῖρίπτα ΡΟρι1 ἀπέζογςβ » Ατῖ- 
Ἰ.ς. ῬοΠ τ. Ϊ ταπτιὶπι αιαπτιὶπι, 

Τχας αθοο, ἔχω τ ντ ἀϊσοθαητ δγτοῖοὶ τί αν ὠτίωι ὀρμζιὼ τὸ ζωὸν ἴχειν 
6 τὸ τηρεῖν ἑαυτο,οἰκειίσης ἀυτι ὁ φύσεως οἰ το αὐ χῆςοἱά εξ, (Ἱς. 4. 

ἐς ἘΠῚ ΟΝ οἤπιετρίος σοπηπιόπβατος οἷς ΠΟ ᾽ς»ργπιάπησις 
ἐχ πατιτὰ μλης Βαίογο ἀρ Ουἰ ΟΠ ὨῚ 5 ντ φοηῃ ογιεαλις ποί- 
πιοτιρίος. δὶς ἴχει αὐτὶ πῷ ἔχ ἀρι Ὑ ποορμτι μι. 1 .χιςαΡ..13.1- 
τέπι γοτ ηδονῖοηοο, χατέχω, ἀοτίποο, ΓΟ σου ΠΟὨτ πδογκωλύω, 
γοτο, ΠιΠιηςο, το] εουντ ΠΠ44.γ.[οιετ᾽ αἰγεῖοι,σομτίπεῖα γοίς- 
ἱρίος Ἀσοιζιαη  αἱς χε βήω. Ατὐις πλιηκο, διαφοραξ ἴα ει 
τοσείσσε,του Βα οοτ ἀἸ Πογθητίας. Το Π οι δέ ων ἔχει πεαιις ἱρίμιτα 
ἁτοοῖ ἴδια ργοβί δος, Εἰς ἔχω αὐ ἔχωςντ [στιδῖς ΟΖ [16.2. ΡΙατ. 2, 
ἧς Ἀτρ. ἀέγιςον κακὸν ὅσα ἵκει ψυχὴ ἐν αὐτί. αι: ᾿ὰ (ε σοταρ]ο- 

δλίσιιν απίπιις. δ  ἀοτη, δζεςα, αὐ πολλας μορφαξ ἴσχοι ὁ θεὸς, ΑὙἸ το - 
Ῥἤλῃ εφ, σιν τι συ δ᾽ ἐνα)λ ἀξ, βοςς τοπεῖς γὶςς τημπτατα, ἔχε καὶ- 
βρῶ κενῇ φγ»ς το πιοὶ πλοιποτγῖοῆς πιοὶ Πιοιπου Δ ΠῚ 7 ΘΟΡΠΟΟΙ, ! 

ἀρ ολ πὰ Ἰσχάγί τες (λησυίηῖς τοϊθέλ! οσθπῃ, οι 
χ.ἰσχὶ μέπι μὲ ς ἐλλειν φεκτον, Ἐπ ρι, σα! άάαπι τς νοῖαι 
οἰλῆς τγαάμοοῦς. ἔσιχί σφέας δυώσδιη, οος [4 της Οἱ 
Ἡοιοάοτ. σιχέν ἀν πῆ τοις ψυχαὶ, ἔχάν, τος ἔχ εσιν ὡ ; 
᾿τερθν φξῴ μαι τοῖς [65 οἷς 1ῃ ἀςτογῆις σεάππτ, ὙΒαογα 
τὸ σώμαγυναῖὶς δα ΘΟ Ρίατ ἄς 1 ς ιἴχω ἐςεμφεῖς, τς 
ἀεϑδεποέϊ, ἔχω ἐμπείρως, εχ ροτίοητία ςοσηοίσο,Ρ τ, ἀ 
Θεηϊτ.ἶσχή τέχνηο»ῖῃ ἘρΡΊβ δηγἴσω 552 τὸ βέλτιον, ῬΓΟΡ 
τας 155. Ἰατιὰς Σιορ ἤχῳ αδὲ σπεδῆς» 010 » [οι ποεάι 
ἀιοτ, ἄς πὶ ᾿σ᾽ἀςῃγΟΡύῳ ἵχωνγτητόγργοταης, ἔχοντες πυροὶ 
ολμΐτατο5 Δ σιητος, Τ Πιιον (ἰσιχὲν ετίδετι αὐτὶ πὰ ἐαύειν Ἰὰς 
Ἰεγο)οὺπη δά ργοςίτπι γα ογτισ οντ ἴῃ τρεπιοσαεῖὶ {πὰ Ρ 
Ὁ1) [τμτοητία ἄς Δ}]1ς55βοαχ εῖς ̓5 δὴ ππαϑυ χφιρρὶ ατα “ 
ϑρώποις ὡς ὅδέαταν υψοισε 4ὶ πάλιν ταασ εἰγοίστ, μ(φίλις-α καὶ ἀν ν᾽ 
σιλείοις φως γαίρ εἰσιν αὶ τοι οἰἴδα πλισιοι ταῖς δ] ΤΙ ἀβακίαῪ 
ἐμεῖγοι τε γδ χτ᾿ δ σῷ ψυφίζοντος βέλησιν αὔτι χαλποιιῦ κα 
λόρμτον ἔχασιν οἱ τε «ἴθι ταὶ αὐλαὶ χΤ' τὸ τῷ βασιλέως νύμαι 
αἴοσ ποδας ἐλεεινοὶ γίνονται, Ἐ[Ἐ ετιαπη ἴσιχάν, ἐςοτοίςετςο 
ἀς Ιηάϊα Πυμητηῖ. χειμώνιθ- ἔριασιν θλίγρι τε γένονπι 
οἰϑαξασιμοι, ἢν ἐπε ἄςςι οἰς τ ὃι ΑΙ Πὰ ναάο τγαμῇι ἶ 

Τ᾽ σανία ας» ἡ γαραλα]ς Ῥτος Ια, ἰσοτιμίαν εἰ ἡ ἔση ἀγρριὰ 4ιι 
ἴσιι αι} 1 ρτοοῖο γος ΘπλΠτατ. ΕΝ 

Τὔσως, ὃ ὕσως πους ξοττα τ αὐ μα] Ἰτοτος ιὰ, Τα τὸ τοξξὰ, Ἶ 
το ἴσως τώχαφξοτταῇ!ς.14επὶ πη ΑΡοΪ. υἱμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽ « 
μϑιοι,ῥᾳδιως αὖ με δστοκτείγοντειν δ] ἴσως ἃς τάχα ῬΟΠΙΙΠταΣ 
ἐχνοδίχα, Οὐ τπάϊςατονοΐ Ορταιοιπι αὐ» α 28 1..4.ἴσω 
ταῦ! 9} ]ατιίς Τιορ. τού χα τοίνω ἴσως βοτταίίς χαδὲν ἴσ' 
ἴῃ ορητ ἴσως Ατηϊοτιποη (ΟΠ ὴπι ἴῃ τὰ ἀτιθια, [ά εεία 
τὰ δάάοτς σοπἤιοιτ, ντ Ἀμοτο. 3. γδ ποιητικὴ ἴσως κα 

π Ὡρεσῶστι λογῷ. 

ΓΎΛΒΥΡΊΙΟ ΝΙΡΓΟρΓΙαπι ποπιοπ τηοπτῖς, ον 2ς, ΠΠΊοτς 
Τ᾽ ταῦθ. »γ 6, ἀοἴ τι! ὁ Αἰ δωνις τεῖςς Ἡς γοδ, ; 
Τ᾿ ταλα εἰάοτη ἤιης ἱσία, εἰς ἃ κἂν ἱφοιὶ διατείνεσι, 
Τ ταλία, 1τα 1421 ΤῊ τατος 15. ]πτ. 1 ΤΒοπα ἢ, 
Τ᾽ ταλιάζεινγάςσετς 1η 1τ4112, ον ς ἢ. ἐν ἐταιλίᾳ διατρίζειγ ὁ 
Ἱ᾿ πειλικός, [τα [1ς 115. ᾿ 

Ῥταλιώτος ἀΥΓΟ σ4Π591ΠΊΡι 4] οιι5. Ἐτ Ττα! τοτα, Ογαοῖ ΠΑ ΠἸὰΠῸ 1 
Ἰεητοβ, δε 4. ἐταλιώτυς, ὁ ἀλάζων» νἱ 46 ἐταλές, 

Γταλιωτικαὶ τριΐπεζα» [τ4]1ς αν γἤιις Τεα] οτίςαΣ τηςηί. ΡῚ 1, 
δά ῬΙοη]5 ργτορίπημος,έχϑοντα δὲ με ὁ ταύτῃ λεγριῶν 
ὀυδαίμων ἰταλιωτικ ων τε κ᾿ συρακου σιῶν πραπεζων πλιίρης 
μς ἤρεσε Εἰς. Τίς, Οὐὸ αυιπι ν θη 16 π|,ν τα 11} 
ἐογοθατιτρ ομα [τα] Ἰοάτιιπη δυγασαφηατύπηαιις 
ἈΠΠ|Ὸ πιοάο πα] ρ]αςιῖτ. 

Τ᾽ ταλοςργ σα Πηριια Βοῖοι (οπατ: ίπο ἐπαιλοὶ, Ος 1.11. 
ΦἸλη Οταςὶ ταιγος γοσασαητ,ν ηάς δ. [τὰ}14 ἀἰξξς 
Ἰιιπας].]. 6. τα οὶ κα ἐταλιώται ἀἰ οτιιητ,ν τ σικελοὶ κὶ σικε 
ἐπειλοὶ νετὶ ρτι(ο ιις ̓τα]ιαὰ; μα τατοτγος ἀϊσιιπτιν τα 

. ἴση: ΟΥΟ] αι Ργτραρότγατπι ποποτγᾶγιητ, Αὐτὴ, ἈΒς 
1 ταμὸς οὐδ ὁ ἐπα ριἀθῃ 5. τα ρτοθιι5,απἀΑχ. ἀηΆ11}} ἱπηρο 

διὴς σκχηρὸς, ὠμός, αὐ τὸ Ἰεόϑωι τὸ ὁρικᾷν»τοιούτοι ὃ οἱ αλαὶ 
ἀπευμὸς ὧν τρὸς ταὶ δ ειναὶ ἡ ἀ τρετῆ Θ..τὸ ἱταιμνοαιιἀδοὶα. τὸ 
ἀαςῖα. τὸ ἰταμὸν τ ψυχῆς. Δπῖπιὶ σομ Δ ητίδ. ΡΤ τ, ΠΕ 
ἀριά ΡΪατ, ορροπίτιγ ἡ μερρς ἐπα κ' ἀτε ἐπῆῳ τρϑ. 
πορσίιύαν Ἄποίβκ ἰστωνοττιιςὶ ὃί Βογγίάο νεἶτιι Ῥογίεπαπι 
ΡΙπτ,ΐη ΡῈ]. ἡ ταμαῖς κυσὶν, ΑΛ ΠΈΟΡἈ.}. τοῖς αὐποαικτικοῖς. 

Τ᾽ ταιιότης ἡτος. ἡνν ΤΟ] οητία. : 
Τ᾿ ταμώς»τοηεγὸ, τ οπατὸ,ἱπηριιάδητετ. 
Τὔταροἰυπιιγ απ χιδτι, ὅρκος, αὶ αὐαμδ ὶς. Η εἶνε. 
{τερῖτοον σηἰ το αςο φατε, βιογ εἰ 5. εἰ ἔτε ἢ βιογίτῖ5, εἰ ἅτε 
Ὁ εἰς Π᾽οτοττἰ5, ΤἈμογε, ἴνε δε, α σῖτον μοτταηα , ΡΙ ας 

Γτέαχας ηἰ (]ἰχ. αϑρα τὸ Ἰέγωι, ταχέως γὸ αὔξεπαι, Ετγ πιο ὐτέρ ὦ 
«Ὁ ΗοπΊςτο ἀϊοάτιτ,.. (αἰτχ ἐταρὶρογάα, α]α, νυ 611 

16.ς.26.0ογ {{ππιὸ (1 Π1χ ἀπλιττὶς ἰαπιεη. ΕΠ οτίαπὶ ντθῖβ πὸ 
Ῥτο μαῇα Ἰθρίταγ αριιά Ἐπὶ ρ 4. ἐτείησι ῥα βόοισι, νἱ 
Ηετγοάοι. 

Τ τέϊνθ..ε, ὁ Πρ π59 ΤΉΘΟΡΒΓ. Ἢ ὃ 
Τ᾽ τέο οι Π Δι, ΓΙΑτ.2.(ς Ἀὶ ορ. ταύτῃ ἐτεέον, μᾶς Υἱα ομπάι 

γίὰᾳ τοποηκία:ν πάς ἐπεξιτέον ἀἸςτιιγ ὃς ἐτητέογ, ᾿ 
Ττεῶν, ὠνίθν, ὁ [Δ] σα. 

[πὰ ΠΌΤΠ 5. συριγμὸς, Ἠείν “ἢ. ν᾿ 
Τὔτηλον, Ομ [τ 115. ἐμεμμονίδο θα εἰξίτηλ Θ., ΑΘ Ομ]. 
1ἶτος,8. δοἸ πιροτιιο τις. ἐ ταμὸςγαναδ' ἐς τοτπ γα τ 5 γαγ Δ ο 

ΑὙ ΟΡ νεφ, ϑιρασιὲ, δ γλω ἤ Θ-»τολμηρος, ἔτης 7 λητοται 
ἰὴ Βοηαπὶ ρατξοπι ρτο πιαρπάπίπηο, ὃς ἀηϊπιοίο ΙΑ 

Ι τυτεον, Α τ Ἑορ ἢ ρτο ἀτέον, Ι ἮΝ 

Τ᾽ πυτιρος, οὐδ, ὁ ΤΟΊ ΟΓΑΤ 5. ΡΥΖΘΟΡ 59 ν ΕἸ οτίατη τΕΠΊΟΓΑΓ 
σρΊτοι τεφάςῃς5, Ατήζος. ὅ 

ττριο» ες τὸ ρ ηιι5 δΙασοητα Ροττοημὴς ΟΧ πιο] ε δέ [εῇ! 
τἰι!ΠἸ) κα στυρώδες πλάσμα, ἰἰδιπὶ φαοάδαπι ; Αὐτοῦ 
ἤτρευγπεμ μφίτιον χεαν τὸν διὰ σησαίμου κὶ μέλιτος γγυύ 

τεμιιῖς οἰ αςςητὰ οἵξ αὐ αϊτὶς [εἴαπιο ὅς της }]ς σης 
᾿τφάφεα Ατς. ,3.ἔτρον Πρατα [νοεῖ 



ἬΓΧΗΝ 
[] Ψ 

ἐμο σλακοᾷ ἐκ γάλακτος, ἔτριον τε τὴ μέλιτος, ἑωμοῖοι λίβον 
σι. [πὰ ἴτα σουτί κοιότις σοτταρτιι σούοχ. ἔγρια νυΐθο νο- 

αἱρεγὶα οἰ, ἐρείκια ΟΊ η. ἴῃ. ΟἹοΙς. Ηρ βοοτγας. 
ἴα αὐ εὝϑρωωφα. υΠ] νογὸ αίοπο ἐτρίων ἄτι σοπογα, 

αἱ λάγανα, [αἰσ.1.ς ΑἸ μτοπεῖδιν τάς ὃς ἐς ταςηάα να]οτα. 
[εἰν οἰν.ὑτειο»ἰαπιῖμαϊος Ρἰσσςητα;, υὑπογάςρεα πέματα, Ετ 
Π1.4.ἀοσοτ [σποη ρὰραιοΥῖς ογγάτιοὶ πὶ ςογὶ μελυθώαασι 
 οἰξο της ΕΠ τὶς ὃ, ἀπ} τ 115, Μίαγοςο]. ὃς Ἀτιοὶς Ρ] στ η- 

ἰ5»Βαγθατις. Πισγιιης αι ογράογοησ [γα ἰας οἰοναις 
ἐπὶ πα ϊα ἃ Πιπηῖης ἀρρο! αν. αιοὰ Νέος ]ο ̓δι ἀοπὶ 

ὙΠ Ργο ρατιιγναιΣ ἀν βογτς ἱπαΐςας ἔτειο ὃς ἤτρια 5 φιὸά ἔτεια 
περίαοοητα; ἃς ἀπ! οἴατια, ὕτρια νοτὸ οβο [αΣ τοχηδοιίάνο ατὶς 

ἐσὺ αὶ ἵτεκ, αιϊα; ΓΠΊΟΤ ν ΠῚ 1 ΠΟ} ΠῚ ὃς Ῥαδθοπι ἴῃ ομλιὶ- 

{τ ῖπ φιιαάτιροι Ἴθιις5 ἀιτοιπ Πιπγδη αἰ τιγ:ργορτογ- 
ἰοίς. Πιρτὰ ἀϊξξο ἱερεπάμπι σοπίδτ πὴ ἡτρίοις.» [τή 

πιο Ρυ . 52. πιο]. 8. Βατθατ.ΐπτις νοητοῦ Μάγος ].], 
αἰ]. τὸ υἱτστκοίτω τῶ ἐμφαλοῦὶ μέρίθ. Γαίς, ἴῃ Ἐρίρυνττοιτι 

ὙΠ ΟΠ σοῦ Ρο Πς σοη ἔα ἔτι. ἔτρον ἃς ἥτεον ργο οοάςπι., 
δου ς ἧτρρον. 

ς ΕΧ ΡΟ Π τις.γἤρηοπο5.διὲφ ϑέραι , ΡΟΪ ΠΧ 8.4 Ἰςαπτὰγ 
᾿9 είν οἢ. 

ΡἨαπιιςο ΟἿ 5. ΡῈ Ογοτοποτοορφόνὸς, “4, 
Ἰατια ρα ΡΙατ,ῖη ἐρ Ν.7.γέγονε δ) οὐ ὅπως, ἴῆω ζει, 

ἡ» σπηοίο ἀἰγοπὶ σοητὰρ ογ τοτοῖτῖς Πτὶ Ταρίτοτ, 
γαῖ. Ασορ ἢ ἢ Αὐρ.πολύδακμω ἵτεω Εἰ λελαζουβύη, 1, 
'ἰτίιυ ϑρίωύεστι, ἵτυ ἔτυ ἐλεεινωῖς φϑεγγρωΐζση, Γσιοίςατι πη. 
Εν τις Ἰάθπη αιοὰ ἐτέα, (ΠΧ. 5 

ὁποι. ἔστη. οἱ ἴῃ Ερὶρ. 4 ο4π|,Γοῦδ οἰ τοιπξεγοητία, 
τα ἢ} ἸηΠριΠτιιγ ὃ αχὶς ἀρττατιιγον ΠΡΟ, ΡΓΟ οτὰ οἰγ- 
Ἰοά ἀμφὶ δι᾽ ἔτι ῥέεν ὠκκανος.1. γῦρον ἃς ἀτα Ὀἰτιιτη ἀςάτι- 
Ἰωρναο, ἡ κύκλῳ δεϊούσαι,Ἰη Ἐρὶρτ, ἰορίταγ ρτὸ νεττὶρὶ- 

γΟ 1 Ἰτατο. Γητεγ. ΗΟ. Ἔχ ροηΐς τις, αὐριφέρετα τῷ οχν- 

τιιατιιγα [ει οἰ γομπξογθητ)α οἱ γοτᾶ: τα (Ο6τ ἤει! [1- 
ὮΡΕΓ Ζιιαπι οἰ γοιεῃ ροηΐτιγ [τα ἔεγτοα δά τηαϊογοπι ίο- 

ἢ ὃς σοῃ (γιατί Ομ 6 ΠΊ. πα: ἀτοῖτιτ ὅμέσωτρρν, ἃ σώζω. 
(ἀατοδατοα θαι. ΝΑ Ζαη.ἰπ ογατ. αλλ ἴτω μὰ ἡ μινήλιο. [ά 

'ἰς ςοπσοήατ ἐξϑνω, ἐρχεϑω, ρΓο δά ποτθῖο σοποοάδῃτίς.50 
ΡῃΙΠοέζοτ. ἴτω, ποιή σω, πᾶσαν ὠχιίω ἀφεὶς. 

᾿ ἐτωνία. ἡ. Ια ηα. ; 
Ἰτολον ΟΧΥΠΟΊ]τι5.οἰαπιοτοῖν τς. η Ὑ Ποτάς ΒαΠΙ᾿Γσουὐκ ἐ- 

γε σπεῖρα χθέα κναάδειλοι γαίης Τι γίωὶ εἰἰμινεσι, ΑτοτΡ.ἰὐγιὴ νΟΧ 

εἰσι τα φωνὰ κ᾽ βονὴὶ αἰ διαρθρωτος. Στὸ τῷ συμβαίνοντος πεποιη- 

οἰαπποτ, ΡΠ τι5. συρεγειὸς» ΑΠπιΐα σάπτιις, 
Δ, 
ἴοι φιαπι ἀοίογι δὶς Αὐττοτ. 18. Α ηἴπι. 1. 2. παρ. 

εἴτι ἃ Οα24 τιιτίσο, τοτγα 1} α(νπ]σόσιιο νοσατιιγ ξμγεοι) 
ΟἹ 12. αἸϊαιιοτιιπὶ ορί πους ἐφ 6πὴ σεισουξα ἤιις σεισοπυγὶς 
111. ἀἰξξα κὐ κίγαλιθο- κα κίναιδος χφαϊάσση ΘΑ] Θη. 1.4.7) πό- 

ΤἈΘοοτ. Οοσητη. ἴῃ πης νογίμτη ἴῃ φαροσκ 1ἴὐγξ ἕλ- 
ὕον ἐμὸν ποσὶ δΐωα ἃ αὐδιοχ.Ἰύγγα ἔχιν ἀριιὰ ΧΕ Πρ ἢ ἐν ἁ- 

Βεγς ΠΠΠςος Ὅγατη ὅς Ρο Ποῖα πα δτει Π οἴτπι τοπεσς δὶ 
ἴιοπὶ δὰ ἀππάτουῖα βαρ] Δητιιγ τιϊγὸ ργοάοῆς, νπάς ἃς 
θα [πιϊτατ 1 4.1 ἸΝ ἐπγοῖς ΠΥ πηπο 4.1 γγι ἕλκομω 

ἐς ξιθυ δια ἐς Ιγηρς ἀρ Τπτογρτ. δι 4. οτίατη δάποτας 
χεγαϊδιον γοςατὶ. ἘΠῚ ἃς ἰυγξ τρίο φετίοτε τηάραταπι ταῦθ Ὸ 
οπιθιις.ν τὰς Κύγκλθυ, 
γπουχα, Π τ] σαπουάστεῆιὶ νοςς Ργοξογο.ῖτοπὶ οἰδῖηο 
ες. Οὐν ἢ... οἱ 7), ἐυύζοντες ἕποντο αὐέρες ἡ δὲ [ωνάγκες, 14 οἴ, 

(41ΠΠπ|.ἐὐζων σ᾽ ἀν᾽ δ ρες»λαιχῶὼν κὶ κλυηρωϑεὶς ἰὴ ς[ἢ. Ε51- 

Ἰδη].0,ἀς ἰεοης ἰοαιιοπϑ. ἐμ φὶ 3. τὸν γε κίωες τ᾿ αἴδρες τε 
ἃ μάλ᾽ ἐν ζασι, ἱητοΓρ. ἀγρρικὴ φων ἢ Ὡρρσφέφρντει, ορσφῶ- 

τεπὶ ἂΡ Δάιιετθὶο ἐο ΗἩϊης 
ς ΠΡ Πιπνν ος ἃ 15» συρακτὴ ςοο λίγυ φϑογθ-.» ΤΠςοςτ.Ε- 

ἵ ς δ᾽ ὧν ἄειδε χαχῶν ἰυκτα Μενάλκας. 

ρθη] υς, συρεγυὸς, ΕἸ απιοτον οοἰξογατῖο, ΗΠ ἴνς ἢ. 
Ὁ Σ.κ. ὁ κα ἡραῦ ἶφι ἃς ϑυαὸς,ροτεπϑονίστησο ροτοηβ.οἰαὺ- 

υνώ 9. οπη.1]. αἰ ποῦν αἰ δ᾽ ἐφϑίωοις ψυχαξ, ϑίςον δ᾽ σεηοτ. οἱὲ 
Ἱπιιςπίειιγ οτίδ πὶ ἐφ ϑίμηγντ 14 6..έ, ἰφϑέμη ἀλοχθ-, 

: Ἰτογοὐσχυρως, ΡΟΥςὨτΟΓ μτΣ βίας.11.ὦ, ἶφι αὐάσεεις. 
δ Π2 61 ἰφίκωλ Θ-, ἃ ροάππι ςο! οτιτάτο: άπ κῶλον ρεάοπη ἢ- 

Ἐγγτι. 
ἀωῶθι, Τρ στατος Ατβοηϊςηῇϑ ἀτιχ. 
ἐφικρατίδες σα ςοαιηοητα Αττιςαγαιογαμη πιοιππῖς Α-- 

Π 

ν Φιθιον, ὁ ρίηριιο»λισαρὸς, θοπο αττίτησον σα οτ 5. ΡΟτοη 5 Δι 1Π| 
᾿ ὉφΟΙ Πς,ποῃ γορετι!5. ΕτΥ πιο] ἴφια αὔλα, δυποκφολιαϑοφὶ ἰ. Ὅτε 5 
ὡΣ Ρίπριος ἃς ἰατα, Εοπι. 
ΜΟΡΟΙςΒοτ,νο!οχ Το πὶ ῬτΟΡυΪ ΠῚ ποση θη; ΤΥ ΠῚ, 
οῥληα, ατος, τὸς ν αἶ ΠῚ]5. 
φαὸγύθι ὁ Πιρογο!Πτιιπ, ἐορεὲ, τα], 
Φνοη γε] ροτιῃδίυτ Ἰεροπάμπι ριιτο) τί φυονξιοσίθα οἵξ ας θοτοῖ 

Γ ᾿χ: δι Ὁ νά! 
φῇῆλις πηοηάυτῃ οάϊωὰς ἔΟΠϊὶς δὲ σας Τξηϊηέφις ῥγοιοηίζ, 
ὙΠορ τις πἰ{π ρΊηι..,δ.ς. 6. ὃς (ΆΡ.7. συ δι Ἰορίτιιγ ἔφυον, 
δν 118.7.ςαρ.1:. 4110 Ιοςο {γί δοίτιιν τέρυον » ὃς αρτιά Ὁ ]Πη. οὐίαπι 
ΤΊρ νου Ἰητοῦ αἰξίιος οτος Ἰ,λινσαι ΑΡα Αὐἰπορ ἐφύνο- 

Ἰοιῖς {γα ο τὶς ροηιις εἱς, 
ΓΧΘΥ Α)νῸ] ἐχθύνγοιτὶς [γιιατίπα οἱ {εἰς ἀριιά Οα]οη.1 κς ςῦρ, 
Μεάχ τόποις ΗΙρρος. κἰοὶ ἐγκατατομῆ ς πῷ ἐμῦρυύν :ἰχθυΐω αὐείδησῳν 
«δὶ «ὀὐψακαύλοίς ἡ χίρὸς ὧὺ δύο ὅκως μιηὶ Σπολιιϑιαίῃ ἠκαξροιοῃ (- 
τιᾶπι Πρ πὶ Ποατογίηαιμτ Οαἰ ηἷπ ΟἸοΙ Ηίρρο σινηβηςηι Πίις 
ὙΠοιτη ξογγόϊιπη δά Ραγιὶς πγοχτιιος Ἔχτιαμοηίος, γἰς ἴῃ ἀἰ- 

᾿ δξίοις ἐμξρυνϑλαςηΐς, ἱ 
Τ χθυόῖαςν οπάτατ ρ σας. ἐχθυᾳ οι! ρὶτ ριίςατί. 
1 χϑυείασκον, ρ [ςαἰσαητιιτ., 
Τχθυίω;ςαρῖο Ρ᾽ [659 ΗΠ Πα. δελφῖνες σῇ κὰ σῇ ἐϑυμΐτον ἰχβνάοντες,. 

ἱπδιάητος ρλίσιθιις, ἱ 
Τχθυοζολ εἴτ ρα ςατὶ. 11}. Ἐρὶσ. 
1 χθυοζολίῶ, κου, ὃς ἰχθυξζολειὶ, ριίζατοτ. 
Τχθυ δον υ τὸς Ρὶ [οἰ οι ει5οἰν αττος, ας. 
Τχθυήψατα, τοὶ, [αιιαατ]α ἵς ο 5, Γαιτιςηζα, ῥινήματα. ν εἶ ῥίσμαται, πελὶ- 

χίσματα,αριά ΗἸρΡος,λωτῶ ἐχθυήμᾳτει 11, πὐεὶ ἑλκων, Οαϊεη.οχρο 
᾿ λεπίσματα φχοιών, ΑἸ 1δ1 Τά οτὰ Η!:ρροςοτγ.ἀἰχὶτς κωτῇ πορνδύματα, 

Τ χθυνρβς κοὐ, ὁ αρτιι5 δα ΡΓςοβ) 1 (ςΆτῖμιϑον εἰ ρυ ςαξοτίας νας πανὰ- 
κι σχοιἰχθυηρφὶ ΙΔηςες Ρ᾽Πράτία: ἀμ ΑΥΠΟρΡ ἢ ἐπ ΡΊατο οἱ κ8:- 

οἱ τήδειοι ἐχθέν χωρῆ παι. 

1 χθυικὴ πύλη, ροττὰ Ρ᾽ ςταπ,οΔ.1ς.}. 5. ῬΑτα Πρ. 
Ἐ χθύκαν τρον, ἔιι(ο πα. τρίαινα, 5.1. 14. ΠῚ ἄἰιο  ἐχθυύκεντερν, τρίαινα ἢ δὴ 

μεγάλων ᾿χῤύων χρώνται. ἶ 
Τ᾽ χθυοβολεεξ, ὃς ἰχθυοξύλίθυριίζάτοτ, 

Τ͵χθυδεις, όέντος ὁ ρυίςοἤι5. ὃς Ολε. τ ε]  πτιιβ. ἰχθυόεντα κέλδυϑει, ΗΟ 
, ποτ δ ϑαλαασαν λέγειοπαις Πγ ἀἠπ115. 

1 χθουκόχλα, 5] το εχ ριίςς, ἐς 4ιο Ὀ]οίς,1.3.1τοπὶ ἃς ΡΙΓοῖς ποπιᾷ 
σα β ατιποἤιπι οἰὲ ςοτὶμση, ἰἀέπιαιῖς ποθ δίατιηο οἴ Ρ - 
ὩΪοῸ ἰσβγμνοςο |α,|1.32.ζ.7. 

Τ᾽ χθυολκὸς οὐο ΡΙΓζάτοτ. 

Τ᾽ χθυομαντεις αι] ΑἸ Π. ἀ 1] εχ ΡΙοΙδιις ἔμτητγα ργαίαρίεητος. 
1 χθυοσωλ εἴ γος; τὸ Οςτς νΟ γδηθαης ΡΙΓςβ»ρησατῖα ναγγοπ)»Ρὲς 

[ςανίαπα ἔοτιιπι ΡΙαιιτο. 
Ῥχθυυπώλης 4} νεπάϊτ ΡΙ[ος οἱ μην οροΐα, Ρ(σαγῖις αττ. 
Τ χϑυοτρρφεῖον, κα. τοὶ ΡῚ [ς 1 Πα. 1 ΤΟ απ νἀ ατ μη ἰχθυοτρέφίθ-. ΡΊΓςϊηά- 
ες τις (ς, ἐχθυόννρ Ηείν εἢ. ἐχθυαγωγύς, 

Τχθυοτρρφ εἴα Δ ΑἸ] Ἰυιπη ΔΙ Π4}ππππ| τοσερταςι]α, (οἱ μιη1.1.8, 
Τχθυοὖσει ἀϊέϊα Ισατιις 1η {1 ΟΡ Ρυ]ς τσ ἀϊποπι ρέϊοϊμπι φιού 

βάθοθας. ᾿ς 
Τ᾽ χθυοφαγίω, ὡς ΡΊ ΤΟ διις νἴπο. 
1ἰχθυοφαΐγο ς»μ, ὁ οχ ΡΥ ΓΟ θα νἱιθης. ἀϊ εἴτις ἃς ἐχθυφαΐγος » Ρτὸ σά, 

νπάς ἰχϑυφαΐγρι σκύλακες, ἴῃ Ερὶσ. 
Τἰχϑυπαγὴς ἴῃ ἘρῚρ.Ρ [οι ἢςγεης. 
ἔχϑιγύθ'  ἐχϑιὼ, ριίςῖς, αὖρα τὸ ϑύω, τὸ ὀρμῷ, ἐπεν ϑέσει πῇ χ» Ἐπ 

τγηγ.ἐχϑιεν ότι. 9 Δα γί ηιις ΡῚ σι 5 Γγοοίας ἀῃ 5ρ ματα. χϑύσι 
Ρ Γ[οἰδριι5. ἐν τοῖς ἰχϑύοιν ἰχθύς ἀγοράζειν, ΠΕ, ἢ. «θείων ἐχϑὸς ἧς 
γδουζε,ιάετι. 

1ἰχϑυώδης. ε(Θ- ὁ κα ἡγρι[ςο ἢι5;}1|6 εις. 
1ἰ χϑυωδώς,. Ρ1[ςἰλπὶ τποάο. 
Τ᾽ χλαςτιγάτι5,κέχλα, δι, ) 

Τ᾽ χματακφοϊάςπι ΕἸ οἰ γ τ. ἰ χυία, νοδιρια. 
Τ᾽ χναίη παρ ϑέγ(- νέμεσις ἴῃ Ἐριρ ΔΝ εαιεϑ γῖσρὸ [ξαυάχ, σας Ῥεῖ 

γο τ ρα Γεαιΐξιιτ. 
Τ͵χιοίομαιν οἰ τ ρο ἱχροσκοπώ. 

Τ᾽ χνελάίπης,ν οἰ ΠΠρστοτιιπι ἀμέξοτ ἰπάἀασατοτγίη Ἐρ᾽ βταπητην ἤρα 
τοῖ (οἰ με. 

Τ᾽ χνϑυμογατος, τὸ ἃς Τ' χνέυσες, ΚΘ. τ, ασατίο. ῬΟΙ ΠΧ ἰ. ς οἰ χυνλατία. 

Τ᾽ χνδύ μων, ον Θ-. ὁ ις Βηςασηοη, ἄς χιο Ρ]1π.1.8.ς.2.4.ἠχνδήμονες καλές 
ἐὅροι σφήκες,ν οἴρα: ̓ Ἰσῃποιπιοποβ πποιυρατας αιῖσιις ΑὙ τ. 
45. ΑὨΪπ1. εἰ ρηοἰς δι! 45: με μκ γα, 

Τ᾽ χνδυτοτ σεῦ, ὁ, Ἰηἀασατότον οἰ σατογ Ης ν ΟΡ. ἰ χνδι ταὶ ἵΠ 415 οἱ γε 
ἐχνϑύμονες λεγίωδοι ς ἀρὰ Ἡροσοάος..2.] σοῖς ν 4114 ἱπάλρατος 

τοβνεγῖαζ. ΜΕΥ, 
Τ᾽ χιδίω,μ. δύσω, αν. δυκα, ἱπάλσο,ν οἶρο. ζετώ, (ξέτοτ. σοΡἢ. ἐσδὲν ὄνον 

ἰχνδίω,ἀἸοἴτατ οτίατι ἐχρέωιν πάς δεῤχγέω, ἰχνόύω ψῆφον, ΑΥἸΙΠΟΡΕ: 
Τ᾽ χιηλατέω, μη σὼ, αν λκ αν ΡΒ1]:4ς τυάο. χιηλατεῖν τ ἀληϑέρον ΟΤ Ὁ νο- 

Τ᾽ χνηλατία, ας ν, ἱπιιο!ξῖ σατο ̓ πάἀασοθονο! ἱπάαρο ΡΟ].].ς. (Πίβατς: 
Τχγιον, εγτονν οἰ τ σίιιπι; [σε] » ΠΡ Πὶιπη. «οἶδ τὸ Ἱζεῶω, την. 

Τ᾽ χνοζαίτης. ἡ] ν ΕΠ 6115 ἸπΠ|π|τ. ἀνκιδ ἐς 
Τ᾽ χνυγδαφία εἴς ἀςίςτίρτῖο ορετγὶβ ἑαταγδ, αι ἃ Εἰς. ξοτηια ἀἰςὶτ 

ται» 5.1.1. 4.8.Βιι.1 ΑἸποῖ. ; : 
1Ἶ χεοπεδη.ης ἡ, Δ] Ἐς Ρεάιιπι,οαἤπε»γετοιῇς Ταίςαλη «ιοάατη ε- 

ῬΊΒ. δὲ 411] ἐχνοπέδι. ΧΕ τ ἤν, ἐ 
τὔχυΘ-, ἐΘ', τὸν οἰτλρ θαι: αβϑοὶ τὸ ἴσιεινοὗ ὅξι δυέχάν ὅλεν ἃ πόϑα »Ε- 

ΤΥ πι, 5 ΟΡ]. Κοιτ᾽ ἔχνίθ- ἀΐασω, ἔςτΟΓ ΡῈΣ νοίδιρια. “ πολιτείας εἰς ἴ- 
ΧΡ. λέναι, Ὀ]Ατο ἴῃ Ἔρῖ δε. τεῖ ρον ΕΠ] ρ 115 ᾿ηπῆετς» δΠπ5 ἰςαῖ γε- 
(Ιρίαι κατ᾽ ἴχνθ.- κατακολεϑεῖν,] «αὔρα πόδας ἃ γοΠιρΊο,Βυά, ἴῃ 6- 

ΡΗΪΟροἵτοτ. τὸ ἴχν» τῆ χέρων Γι πηπλα πταυιδη].4. Ἀν ἐρ.. ἜΝ τὐχὼρρυὗρρς, ὁ)ταῖσο; (ἀμ 655» οΓ μου ρτορτὶξ ἀφοσβα μει ἄξειν, αἴπεηῖον 
ΠΗ 

Ζ 



“6.2 τὺ 

ὥς ἢ Ἡδ αν πὸ πεπέφϑουι καὶ τῷ διωῤῥ ει, Αὐτζοτ}. ἃ αι πι Διλῖος 

τοσοίξας εἰξ Γχπσυ5οᾶττ 14 σοπότγοτι5 ποηάιιπὶ οἴξναῦτ αι] 
ἴῃ ἴσισπι «ἀορεποταιτοῖις Οα2. ἰχὼρ ρτάατογςα ἀϊςίταν ἴἢ οἕεας 
δενοΐσονο ρυῖπιο ἀπ σα η15 ἃ ἴπα Ἰητοστίτατς ἀφο Ἰπατίο Ἱὰ οἴ 
(λυ συῖς δά Ριι5 δί (λει τγαπῇοης:ν πάε Ῥααΐς ΛΞ οτποῖα 1- 
εἷς ἥετὶ ἱπιροτιρτηοβἐχωρ ἃ ῬΊτηῖο [ληϊε5οὰ Ο εἰ (πηρτῖς) ὰ 
Μαιςο}}.ἀαιισίις (ἀπρα πὶ Πα πχογίοιτις ν]ς ἀηποτ.]. 2.020. 
ἀς Πηαρί. Τῦθην ἐχωὼρ, ἵ, αἵματος οὐῥὸςοίδτιμα [ὯΠΘ.11Π157Ὀ]ατοὶη ΤῚ- 
πὐσου τοἶτα δτίαι ἔθει ἀττς ΒῚΠ15. ὃς ἀσίιτα;, 10 1.46αι). ἐχηῖθρ 
υὑσωταδη γέλα ἔχφας [χπϊεπι μαΐσοῖ 4} τὰ τη. ἱ. Γοσιιπν, Α τι{{.3..Ὶ 
Απΐποἐ χὼρ, Οα]ςη.3.Μοτίιο 1 :ἐν τοῖς ἕλκεσιν ἐχὼρ μϑὺ καλεῖται τὸ 
ἈΕΤΠ ον πὐοί ἤωμσ οδίπος 2 ἕλκοις τὸ πα αὐ Ὀ εἴταν, οτίατη ἰχώρ, τη Π1- 
δηὶς δχιάδης μιιπιου. οί. .τ ἀς οτηο ὁ ὃ τσθ' χλωρόν φύλλων ὦ 
{(ογπατῖς ξύλ ε)κναομῆναν ἰχὼρ αὐρόζει πρὸς χειχίωας κατειχριὸ- 
μῇν Θ-. Ἐκ δανιγοαπι οἶδα ἰἀπῖοῖι ος ἀϊχῖς ΡΙΤη.1 τς. ςαρ.3.1. ἐπ 
χαρ.ττοῖη ἐχροῖῃ [αζξε οἵ (οτοίοιτ,ντ ΡΊΤη. Του τιιγολγρεω δεοῤ- 
ῥυόται,ν Ε] διορίζε τοι, Πα (ταπτῖα 1114 ]ιῖα: (δγιπι κὸ ὀῤῥος ἀἸςῖτηΓ. 
ΑὐἱΠποτυσαῦ ὃ γίλα ἐΐχί ἐχύρᾳ ὑδατώδη ὃς καλείπτω οῤῥος »»ὴὴ σωμᾳι- 
σώδες ὃ καλεῖ ται τυ ός ΟΕ ας Π1|0.5.ςἀρ.26.4ς ν]σογῖδιις να]πο- 
τι δύϊαις ἰσαιιςης. ΕΠ επΐτη αισράαπα (ληῖος. 4 νεἰ ἰχὼρ νο] 
τε] ἰςενία ποπιϊπατιγὐχορ το πι15. ρα] δ᾽ άτις ἐχ πα] 6. νίσεγς 

᾿ οχίτοπηαχί πιέσις ν ἱ ἤοτιιο [αἰῸ Ἰηἢάτησηατίο {(ἐςυτα ο.Μο- 
Τίςοτῖα στα Πτοτ ἃς Ρ᾽ατἰποίοτο Πρ α! δ᾽4α της Πὲς αἴ [ιὉ- 
ΠιλΠἰς ἔοττα: Ηοπλ. 144,6, αἰ μφοτέρῃσιν ἀπ᾿ ἰχὼρ χέοὺς ἐμόργνυ.1- 
θ᾽ άθηι ἀἴχογατ ἀς ποῖος ρεγοι ἃ Ὀϊοσπιεάς ῥέε δ) ἀμόρρτον 
μα ϑεοῖο ᾿χὼρ, οἵοσιαῆρ' τε ῥέει μακαῤεοσι ϑεοῖστ, Τητογρτ. οἰ ἰχὼρ,υ- 
γονσία τὲς διεφθαρ μῆμης σαρκὸς ὕφαιμος. Οὐοἀ αὐτοπὶ Ὀ1οΙ  οΥ α. 
1|.5.τἢ ὃ ὕπατος τὶ αἱ γὸς ὁπῆωμῆῤε, ὁ δστοῤῥέ ων ἔχ’ 0. ]1η. 1. 28.( 10. 
ἡπαῆλεὶ Ἰοςϊποτῖς ἰχπΐος. ὃς Οοτποῖῖο (ΟΠ [Ὁ 110. 6. σαρ.4ς 1πι- 
ῬεοΊΠ]ιτατο σι! οτιιπι ἴδρις Ἰοο ΠΟτῚ5 Ὁ] 1ἃ ςΟα τ οχ- 
ξορτη5. σοηξοτ τγίε πα ἀπτβοσιηι ἰοσο5. ΕΠ Ἰρῖταγ ρτορυῖς - 
χὼρ,οπτηΐβ ἀφιοία [ογοίλάις Πιραπεία ὃς ίαπις5 4ιῖς ἀαπ|. 

Τ᾽ χι ῥοειδιὴ ς, ἐΘ. ἡ κ; ὑγἰΛηϊοὶ ἤρεςῖο πὶ σοτεπποίληλοπη τγαῆδης. 
1 χωῤῥοιιῶ τα ὦτα,χμῖο ἴα ατιγ 5. Ὀτοίςοτ.].3.ν14ς Μάγος} διά οι, 

ἀπτος ΖυΠδι15 πιάπαῦ (ἀπ ο59Πς Ἀτιο]. ὅς Βατγβθαιις. Ματςεϊ.νετὸ 
νογτῖς ἀαιιοίο 5 αὐιγίτητι Βιιπτοτοβ,απποτάγαις ἰδ ̓  ἀοηη “ΠῚ δι: 
ἀοτῖ τ σοπιις π16}1 εἴς [τ αὉ οο΄ ιοά ἀϊσιιητ πυοῤῥοισα 
ὦτα, ἱορτιτεΐοητας αγοσιν τάς ἀπηοτ. 15 1.3. 1οίς. 

Τχωῤῥομῶ τες. οἱ [Δηϊς πὶ Ἔπηα παηζο5. 
ΤΕ ἧπος, νοτγπηῖς σοτπὶ σοτγοάδης. σπι. Οὐγῇ., ἀς γινῆς!ο- 

αἴῖοης ἀτοθπὶ ἱπροέϊαητο. πάντῃ αἰαςρρφέων «τειρόμϑυ Ὁ. ἔνϑει καὶ 
ἔνϑοι υμν' κέρα ἵπες ἔδοιεν, δος Τητοτρ πες, ϑηοία ἐϑοιίοντα ταὶ κέρῳτα, 

. αἰδρῳπλήσια κώνοψ ΟΝ «ἢ. ϑεράδια σεληρφει δὴ ἃ καᾳτεάλίει τοὶ κέοα τα 

κ»ἡ ξύλα ἀϊοΐτιιν αϑραὶ τὸ ἔπῆειν, 1]. Ολάπειν, 5.14. ἔψοίαεῖι ἰπὸς ἃς 1π 
«ἁτράϊ οαῆι ρΠυτιἐψίαριι4 Η ον οἢ. ἐψγείδὸς σκώληκος χρεατοφοί)ογ. 
Ἰεσοηἀ,κεοατοφείγον, ᾿ 

τ Θιαθδενς ἀτρου.ΤΠεορμγαίε, μΠ}.11}.3.ςαρ.6.μηλέα δ᾽ ὀψίδλα- 
ξΘοοψιβλας ὀταάτον ὃ αεδὲν, Ἰψθυ,δζς. τ ΡΙτηλτι5 ἐχ πος ἴοςο δ 
ἐρίς Ἰοάπέης ἀς ογάϊης πατιγαν 'π ϑουτι  Πατίο πο αὐ θοτιιπλ»η- 
αιῖτ Πδ.16. σ4ρ.:ς.ΓἘγοτῖπο αὐτοπὶ σογπηῖης πηα 55 τατάτῆτι- 
το Πιδοτοντάς φελλός, ἐψὸς νοτγὸ ὀξυτόνως οτίαπη εἰν Βοάογα; κισ- 
σὸς. ΗείγοΝ. » 

ΤΏ, πορά,ϑὦ, ᾿οτονοαπη,'η δι διπη. ἩοπΟγ ἢ. ὦ, ἡ ἐϑιὲ σὴς μη- 
τοὸς ἴω,αῃ τοῦ δά τιιατη πηατγοιη ΠΊς ξοπἔειαπι. 

Τὰ που, ο, νοχ Βαςομαητίμιση, φεῦ, ἱπΔτρ παπεί5 οἴζϑα ὃ ἰωνὶ τὶ συ- 
κοπίω, Ἐτγτη: 5ΟΡἢ.1η Αἰαος ἰὼ ἐώ μοι μοι ἷχοὶ τη 1]. ΤΡ Ίάςτη ο 
ΝΝουηϊηστἑω ταλαὶ, ὁ τηλίογαση πιο. Ἐτοαπῃ Νοςατ, Τθ᾽4ςπὶ. ἰὼ 

παλωφρον γωδαν αὐ ἀἴτιιν οτῖαπι Οςπιτ δ᾽ ἀεπιο ἰώ μοι ἐμλδνόςων. 1- 
τοι ἐὼ, ἐδ, τ μ,Ργ ΙΒ, ΕθπτΊρ. ἰὼ γγ0. Ἰὼ σδατη))» ΑὙἸ πορῃ. 

Τὶ αὶ ἤματι, ἐν μιᾷ ἡ μέραγν πο ἀἸς. 114. ζ, π᾿ αύτες ἰῳ κίον ματι, 
Τῷ ἐμῳταςο τοῖο, ἔοι (αρίττα πιςα. ͵ 
Ταζιχὦ θυ, ὁ ΤᾺ Π]Πατι»ἀος ἔς ΠΣ  Ὀτς 5 ιϊηηιαροππιο ας 

ἦτ ἀῃπο. να 2. 

Ι 
τ γα, Βοσοιίοὲ, Ἔρος ἐϊ 
Τ᾿ ὠγὴ 5» τορπλεη) 4165. Ο]απιοτ. Οά. ξ, πέτρῃ ὑπὸ γλαφυν ἀν 

ρΐῳ ὑπ ἰωγφία Ὁ «αι Ῥοττγα 9 Ιοςο ἃ Βογοᾶ ατίβεις ττο 
ξτο μα οἰ ὑπὸ πῇ σκέπη. ΑὉ Ἡ οἰγοἢ. ὃς 5.01 4.Οχρ.οτίαπι αἴας. 
εἴτι. ΠἸττιι59᾽το ΠῚ 4165. θάτι5.ν ΟΧ οἰ Δπτοτ. ὴ 

ΤΠ ὠδης. ε-. δ κα) ἐνελσι ἰρεταμη μοανΝ 

ΐ λώδης γραμμὴ, νἸοΐασοα Ἰἰησα, ὈΙοίς.1.ς.ς 4.163. ὴ 
Ι ὡλ γῇ ο)}Ἴ )υ ΘΉΤΗς, πτο κα Ηατι!5. ΠΡ! Θπ ἀν, ἔι Πγ115. ΟΠ ΠΟΥ, αῆραὶ τὸ Ἷ 

0 πλευνασμαᾷ τῷ ὠτὴ πϑραὶ τὸ ἴω τὸ δεζινοεῖκαι, ΕτΥ πιο] Ἰτοπ ϑύρυ! 
φωνὴν ηκἰς αἴρως, ἢ πημτιις. αρέμου λων, 1. θατιῖς νοητῖν ΡΟ]. [ 

᾿ δ)» .ὗσο ζεφύρρφιο Ἰωδς. ««υνοῆς. ΕΝ ͵ 
Τωκι ρΠατοἤορτο διωκιὶ, ἢ ογή, οἸαπτοτ, πα, ἐπα Ἕγατί ον ρος 

το (ἰς. Ηοπι.1}14 4.6, οὔτε ζίας Ὑρώων υὑστεδείδισαν ὅτῳ ἰωκαΐ,ος 
τεγρ κραυγαὶ, ἐπειλαᾷ, ἢ παὲ ἐν πολέμω διώξεις. ἀϊοῖταΓ εεἴδπι ἰώ Ἢ 

. τΥταοορὶς, 

Τώλ να, ΕΙοΙγ ο]}. ὃς Ξι] 4. αβεττ ρτο αὔλαχφ, (Ὡ]ςτιπη. ᾿ 
" ὡλον αν τὸ Πρ ται, ΗΠ εἰ οἢ. ᾿ 
Τα αι οπΓοὐτηράςοτ, ἰώ κακὸν τω κακωὼς πα τπ πιαῖο πιράϊςοτ, ἢ 

, τόάοτς. ἢ 

Τῷ μᾷν, οατητς. ἴωυῆν δαὶ ἐδ) πολεμίοις, Χ οη οατηιις ἀἀπογῆις ποῇι. 
ΤΡΩ͂Ν ν᾿ 

τ ὧν όντος ρτϊοτὶ Ὀτοι!. Ἡ όπου. Π]. πορδυδυήοΘ-, πγοαπϑ, ΡΟ ἊΝ 
ΒΙΘ ἢ 5» 816 Ὲ 550 14} πι5»ῳ ρτο αρ ἢι5.ἰταγιις. πὶ τγία τοτηρους 
ϑηιΠοατ, ρα [Ἐἢ 5» ργα τοι τιιπηγ ὅς Βιταγιμι. Βυ4. ἴῃ οτηπη, 
Ρτγατογίτος ἀν 1. ξ, χλεῖναν μᾷὺ ἰων  ταίροισιν ἔλειπεν. ἰὼν εἰς σχ 
ἀΠΠΠ ρσοητίδπη δ! ρεης,ΡΙατο ἴῃ Τορτθ ἴων δ ἐν ἑχας ον, 

Πηρα, Χ ἐπορ ίοντες οἱ αἴϑρωποι ἐς «δ πολέμοις) 1 ΠΕΡῚ 
ἰᾳ τπθιητ, Τ᾽ μιιον 4, ἰόντες ἐκ πὸ σόατος λόγοι) γοΓθὰ ΟΧῸ 
Βασοητῖα. ΡΙατ.ῖ Ν Ππια. 

ων. ηιι5. Ὶ 
Τ᾿ νία » Τοιῖα ν οσάτιγ Ατμθαὶς ποτα. αιια ὃς χαμαιπέτις ἃ 

Ῥῖοῖς.1.3.1ωνιαὶ μελαήνηγηϊ στα νἸοἷα: τοτα ΡΙητα, Τ ΘΟ Ρὴι 
τ.ςς.Π1ΠῸ 0 Ρ]Δπτ. ῥοδωνγιαὶ ἰωνια, ἄς γο τισι νἹοϊατίμπαιιο, 
τίϑ.1π ΟΟπηπ. ΑΓ ΠΠΟΡῊ ἐν εἰρίμ [ογ. Οῖτιιτ ἰωνιαὶ ἰά οἵξ, 
ἴωγοντ τοίγιιΠῚ ῥόδων,» 1, ΓΟ ατΊ τη, Ἢ 

Τ᾿ωγια, αξ ἡ, ]οςτι5 σοπήτιις ν το] ᾽ς» ν ΟἿ ΔΎ Π1Π|.ΟΧΥ ΓΟΠΙΙΠῚ: 
το ΠῚ Διτο πὶ γοσί ΠΟ ΠῚ ΤΟΠἰ ΠῚ ἀεῇσπατ, γε]. 

Τ᾿ ων κι αὐιμογία, ΓΟ Ϊτα Πα ΓΠΊ ΟΠ 2 Ο17115 Ρ ΟΡ 111 οἵδ τὸ γ 
Τιυιςϊαη.ἰων οὶ μέλη»Ἱυτευφηλὰν Ατιτορ]ν. 

Τ᾽ ὡνικέζω «[Οητιπὶ ΠΊστς 4] 1164 ασο, 
Τανικῶς . Αὐτιοτ. Τοπισὸ, Ἰτοῖπ αἰ Του πὶ πιο ΤΠ τὶς ῬΟΩΝ 

ἀο! σατο, πο ΠἸτογ. Ατιτορ ν. Ἐτίωνικὸςς το πο δι ἃ 
Τ᾽ ωνὶ ς»"» ΤΟ Πα τερὶο, ωνὶς φωννὶ ἴῃ ΕΡῚΡ. 

Τ᾽ωνίσκ(-.α Ὁ ἘΡἢΟΠῚς ἀτοττιιγ ὁ χουύσοφρις ἰχϑιεέ, γε τολταγ 
ἤγατιις, αρι Ατμεη.1.7. ᾿ 

Τ᾿ωνίπσηνΠπαρὶ ΡοτἤοιΙΠΊ. 
Τ᾽ ωνὸι. ρος φι! 4λτη. 
1 ὠξ,ὡκὸς, ὁ, ἰωκῆς φυγή» ΠΠ ΟΠι.1].λ. εἰσορόων “πονοῦν αἰππειὶ ἰώ ε 

εσσὰρ, δι] 4. οτίατη. ἐωξ, 1, αὐὔλαξ, α]ςτι5. Η ον οἢ ἰώλξ, 
Τήωξις, ΚΘ. κς ρετ ευτῖο. ἱπ  ςέγατιο, δίωξις. Γ 
ΤὩξΘο Τοχιις ἢ] τὰς ΜεμαΠρρὶ ΠῚ ΤΙ ςΙΡΙατοῖα ΤἈείδο, 
Τὔωρος, δ ν οἰ πα. ὃς νεἰπα θ}}1} οἰἜ 5. Πηο 5 9 Ιοςι5 1π ΠΟΥ 

ϑυρωρὸςοφυλαξ, ϑι14. "δ 
1 ωσι, ΠΟΙ ηζ. 
1 ὦτα, τὸ ΠΟτΑ. ΡγΟΡυῖαπι Πἰτογαῦ, 
Τωτακισμς οὖν ἐν ν ἸτῚ πὶ οτᾶς οἴτν δὲ ΡΙ ασίπηαπι ΠΟ παῖ»: 

(Α55 1110 πη [θυ πιϊγὸ ᾿γα  οταιτ, Δρο].1.5. 
Γωχμόςνρτο διωγμὸς αὉ Πα το τῇ δ), ϑύρυξν, δίωξις» οτίδαιι 

ται] τιῖς ᾿ς ΠἼ σα Ι5.Ρουτασθατίουν οοἱ βογατῖο. οπο ἀ. ποδὶ 
πεῖα ἰωὴ, εἰ απεπῷ ἰωχμεῖο βολείωντε χρατερρων.. 1114, ϑιγτύᾳ 
ὠκέες ἵπποι Ηἶλϑον οὖν ἰωχ μὸν ϑρασιω, ἦ 

Τὔωψ, ΡΠ οὰς ποπιςῃ 75.114. ἃς ἀρᾷ ΟΠ πιο, 
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ΝΣ ΟΟΙΑΤΙΝῚΙ 
πὸ ἈΚ 5. ΟΡ Ε 

Γ᾿ 

ΛΩΝ] Υ̓ 

ΠΕΟΙΜ ἰἰτεγα Ογασογι!πιὶ πῸ 
ἵ. τὰ οἱἷϊ. Ππατῃ νοσλητ' χφσπει: οἱξ ε - 

τἰλιη Πα ποτα 5. ποτα ΠρΏΪΠ δη5 
ΙΔ μτ] . Βος πιοάο. κ΄, κα΄. κβ΄, 

δὲ ἢς ἀεῖησορσ, ρυῆχα ατῦοπι, α- 
αὐτὶ ἀσσοητας ἀρῖος ἂν ἱππὸ Πηϊ- 
{ιτὶ Ἰατοτῖς βοάουν Ἰσίητί πα ἢ πὰ ἀο- 

ΣΙ ποταῖηκ,» 
72) Κααςαιίρεεν Τα ἵν οἰ πορνεῖον αι! ἰῃ- 

“ἘΞ στὴ Εἴ χασωρεῖον: 

χββασος,(γτ ἀρι} ΡΟ᾿]Πισοπιὶ ἰπαἰτα τ οἄαχον οταχ, 1] 
Ἐ ἸΠΟΧρ 111 ς δ αἷοὶ τυ τρεφίω ἄπλης Θ- ΡΟ] ΠΧ. ἀπὸ πὰ 

πιο πλοη ἤιγα ἔτι πηρηταςςα σεητι5 οἱ, 
ΑἸ Ππ|5. οὅτπτις οἰ ἴτε [0 τίς, Εἰ εἰν εἰν, ἐργάτης ἵωπος ἤς [4- 

ΧΟ Ππ|ς τα πιΐϑιτι νἹ]1τατὶς πσηϊ ἢ σατίοηοῖτ μαδοτ, Γι- 
{πτοτῦ τευγί γξαγάΐσιις σα δα 1. ΕΠ γάτιαθς οἰ τοτῖβ ἀσοῖ 

ἰς 4 4} Πππργοῖς ἰχπὸ ΓΙ πταγοῖ ἄς ποῦ Καποτοὔνῳ τινὶ τῷ 

καβαλλῃ χεα ιν 3. πρη ἐχροΐθαηοι νας ἱτποσυμίας μηδὲ 
δχτά. πῶς καξαλλαν. απο ΕΟ οἰ. Ἔχ ρόοπις τε ὁ πὶ 
δ ΠΟῊ ν τρώτη τῷ τρητλινίε τὸ υὴ διαὶ τὸ αγάκλιτον, 

ἘγΘΙ νογἤητας, νοτογαζου σα! ἀν 
τονῖς πιητ ἀριτ Ῥαγῖος (ἀοογίοξρϑ. 
ἰαχοῖποχρ  ο 1 Π15, κα δωσος. κφζασον 3. ὀκείλοιων δ αὐοὶ πἰοὶ 

ἰῆς ον. ὦ σπὴρ ποῤὺπε τίω πίξον,κάβΘ- γὸ σίτε μέτρον, Ρο] 

ΘΞ 
-λίῷ 

ἀπ στὰ 

ΟΣ ρτοίϊεγποπο ἄρτιος. χωββαλικώτερος , Δα ρτοίξευ- 
μ Ῥιϊοτ, υ ἀρτπις ῥτοίξογαίταις, ΕΓΠΙτατομιις ἴῃ Αρο- 

ὙΓαραπ.αρι ὁ 5:11] κα βαλλὶς ὁ καταζαλων, πε καί- 
χατάβλυμα αἰιοι! Ἡςείγολ,α Γασοπιίδιις ν γρατὶ αἷς 

ποπΊδη. 
Ἱπποτ μαι, ὃς ποτος ΡΠΓΥ οἰσ. κοαίβειρρι ΕἸ εἴν ἢ. 
ΤΙ καρκίνοι, Δ ΏΟΤΙ. [ 
δίγογιιτι το Πρ Πππιοῖῃ απο ποι ἰ πὶ ηἱῇ [ἀσογάοτί 

σοῆτις. Πογοάοειις [ΠτὍτο τογτῖο 5 45ὸ τατηςῃ αἷς (4Π|- 
οἴτιπι Ε ΗΟ. κα(εέρων ὄργια» ΟΔοϊτοτιιη ἔοιἰα 9 Εἰο- 

5.4 Ρ 6114 ἃς τεσυτίτιι59. ἐπεσκολυμμῆν Ὁ. τὸ αἰδοῖον, 
φοηλὸς πλεκτός. } 

ΤΙ ἀιιῖς Ργόρτογ οἀδοϊτατοι!.λαρ Θ') δι 4, 

δΠτὶ ΠΠΘΏΓΙΓΑ . μέτρον συτικὸνν κα οἰγικὸν »υἱ ἢ σπυρίδα. 

αἰνὲ ἢ, αὔξόττ ρτο ϑώλσει, ξηοαίνει. 
οἰδοτίαϊ [10.. 1. σαρ. νἱροπιοτεγέῖο 5 Αταθῖοὶ Πρ ηὶ 

ἃ εἴ πτν γα: Δ Ππ0}}15. σταιιειτι ἴπ οι ηξιι οάοτοηντο- 
δῆς. α.18 νο τ (αι ἤπιοπτο ντιαταγ » ἀρὰ Ἡςν οἢ.. [οι - 

ΓΕ πὶ οἵς κϑίγκαλον 4ιοί δε τρίς εὔϊε ἀἱοῖς Πἰσαϊ οἰμπι (ἀπ [4- 
ῬΓγτηα τη ὃς θυμίαμα ἀρτιᾷ τη ἀο5. ΟΑΠοΔπΊΕπε ν Οὐ ευίδτη 

πὰ ΝέΟῦΝ αν 

55, δος ἄν ἜΣ 

ΚΙ 
᾿ἈΡοθος δ Ὁ ἀπ μδ τὐκ 

ΒΟΒΈΕΝ ΤΥ 

ἥ-. Οὐηἰαητίηϊ Μεαιεὶ, 

ΕΓῪ ᾿Τοῖηας ἰδσπησ 5, 
ΝΠ Ιὶ ΡΟ] “ΤΆΧΟΣ, 4 ΣΤ, 

τς γαμοϊ Ῥοντ, {σ' αἰϊογερ «αἰαϊ τοῦς ρίμνιρεῖδην ἀπέβη, ταῦ 
μη ΠΟΥ ῥοΙμΓ εἰμ ἐσ ΦΉ4 γεοορσηῖζς. 

ῬΙΠΙΠπας ἰἶοτο ἀπο θοϊ πιο σα ρῖτο νἱρεῆπιο. βοταρὶο σατοτίχης 
Αταθες ἰδσσᾶπι νοςδηξ. [ξἀ νετὰ ἰασςα πΠοάϊο ἀοπάογατιιν. παΐ- 
χώνον νοτὸ αἰπιὰ οἢς, ἀπιουιπι ἃ (αποδηῖο : Πογθα θη ΠῚ 4πα- 
ἀὰπὶ οἴ ἀξ χα Οαΐξηιις Ἰοχιπτατ: σροπάμπη τα ΠΊΟΠ χοίκανον, ἢ 

γεγίοσ οἱ αὶ} Ἰοέξίο»αη νογὸ Πττάοπι χιοά Ὀδοαπιιπὶ π- 
ιῖτς (ογηάγῖι5 ᾿ἴδτο τοττῖο [0] ας Πατιιπη; αρ..60.1π ῬΑ]. 
Τὰ βἰπεγάμη. 

Καγκουίθ.Πςοι5.κἀτείξηρος, [οουιπ4α Ὀτειι. κάγκανα, Πἴρηα ατι41.ςὅ- 
δυι.ἑπὸ 3 ξυλα κοϊκόμα κεῖσαι, ΠΠ1λ 4.9, Τητοτρτ. ἕνα «ἴδω τὸ κύων 
ὙΠοοοτίτιις ἐς ἀπ σι 0115.5 ατιο5 ΕἸςγσυἶ 65. 1π σμηἷς ΟΠ Έἔγδι, 
Καγκινα σ᾽ ἀσπαλϑγῳ ξυλ᾽ ἐ τοι (ῳ στετ᾽ ἃ παλιέρῳ, 

Καγκελίθη, πος 15,10 ἘΡΊ ται πτατ. το γπελοιςςαπος "1. Ἡ ίνοΒ, 
ἴῃ ἀϊξέίοπςε Δρύφεσκτοητογρ Τ᾽ ποοοτιτιη Ε4γ]. η΄, κυρίως 9 ὅ- 
σπλυγξ," “ἿΠ δ ρομέων ἀφετηρία," καγκελον, ἡμεῖς φαρμᾷ, 

Καγκελω οὐ ϑυραςροττὰ οἰατῆγατα ΓΪαθτοςνα μα ο]ατ τὶς ὃς εαπςεῖ- 
115 ππιηϊτατῖτα ἀἰςοαταγ ἔοτὶ τ ἀἸοἰ τὶ; ρογτα, ἃς νπὸ ποιηΐης 
κιγκλὶο ἴητογρ. ΑὙ ΠΟ ΡΒ. Ν οὔρυν!ε κιγκλίς, 

Καγκές. ΗΟ γοἢ. οἵ σήύελῷ.. 

Καγκύλας, Αξοο5 νοσδητ τα κηκίσοις, 63}115 7 Ἡςίγ ἢ. ητια5 ἰαξτα 
καχδις, 

᾿ Καγκαίζω, μωίσω, αν κα, ΟΠ ΩΤ τι άςο, σα ἰηποτ, ἀϑιοίως γελως Εππα- ἐπε ου Βιε σηδην 5 Ξ γ9: 
ῬΠῚ559ι 2 ὦ πλατυ καγ χάσαντες, ΒΡ ἢ, στ αὐτὼν καηχοζον τῶν γλασ' 

στςοἱ. βλασφυμοιώύτων. ἀϊοιτατ ὃς 
Καγχαλάω, μον σῶς αν. ηκοῖ, ΓΑ πἰ ΛΠ Οτοἰ γγ ἀφο, γιλώνρτς σϑπάϊο 46Η- 

οστογίατοτ. β γοτοςο ΠΊοΝ οατ, Αδίοίπς, Ἐξοπιοτιις ΗΠἸαάος. 7» 
ἥπου χογ χαλοώσις ρΓῸ γελώσι, χυίρουσι, καγχαλωώς ΗΠ οἴν ἢ χσλώμαι 
αὐτο χάραξ ανίεψαι, οτν ΠΙΟΏ ςΧΡΓΙ πο Προ έγπαιις Ἐπήτατικαγ- 

χαλόωσαι οἵξ χούφουσοι, Κ, χαλιιωλήν, κ᾽ ὡς δῇ χαλίφρων ἐφ᾿ ῥδεγῆς γε- 
δονυζον. ὃς Ἡείγοβεκαγχάλαα χαίρει; γλᾷ ὅνστο τῷ ὧν χαλάσματι τί 

ψυχὼ ἔχιν. 

Καγχωμος, Οτοτοπιατῖς ἀϊοἴτιιν ὁ κισσὸς Ποάοτα ἀρτ Ποῦ" οΒ. 

Καγχασαὸς. οὐ, ΑΓ ΠΙ ποι; 5.ἐκχυτος Ἄλως, ζῃϊά. 

Καγχύςηφον, ἃ καγ χας τκὸς τι} Ἰασοιτον σας ἈΙ πη τι. 
Καγχλαζω,ἰοτη αιου κογχ ζω, ΑὙἰοη. ὀλίαϑον τε χυουθυε, αὐτύς τε αἵ 

Αντίοχιϑ. ἔπεσε καγχλάζων, Εἰςίγοι λαθοῖ καγχλάζει, ἰϑρόως γελάν 

Καγχφα υἱσοίδες, ΑΛ) ἴτας ἀοῖπιις Ποίνν ΕἸ ροτίις κείχφαρὸς γΟά- 
Ζὰ ἂς ϑεησέξαξο., -} ᾿ 

Καγχεϑ..κ. ὁ ἴηι ΠΡ πουῖάϊς πεγυαογο Ππατὶπι5: 
Καάγχευυτὸ ΟΔΠςΒΓΥ ἐτινξιτις (πα ποτ 1591 εἴτ, ΓΟ ππαγτῆὶ 5 ΤΟΣ. 

σοτίάες στο τόσο  τολειν ὃς κόέγλρις ᾿δ᾽άοπι σαρῖτς ργασο: 
ἀεητο,᾽ ἃ εἤ οαρίτε 87.5τπητ τατηοἢ 611] κοίχεις ἰοραπτ » νταρυς 
ὙΠοορμγαίξυπα ἰορτειν. ΓΊΓΩΤα5 στὸ νἱρείιποίεχτο 5» εαρῖτα 
(ρτῖτηο » ἀς (τεῖμαιο,, Βαίδες Ἰητὺ5 πιο οι απ πε τ|π|υ αν 
αἰταιὶ Οαοίνγγη νοσαπτι τ 1. 16. Παρ ῖτο οὐζαιίου ἔέγιης τοθο -: 
τὰ ἃς σασμγγητῖτα νοςατιγ ρΊ 14. 1π πιεάϊοϊηδ  γεπάι νηὶ Βα τ΄ 

Ῥοης.Ετ [10.2.4.ςαοτ Ὁ αηςἢτγς ἔσπιεη τοὶ πμαγιπὶ εἰὶς αἴτ, νὴ - 
ἀε τηΐτὰ. ν τ 

Καγχεύδιας πυρὸς» ττἰτἰ στα. ΠΉ}}}ς Βογάθο ἀοσοτεϊοατο;κγαοις στ 
πἰπὶ ἀϊείτατ.λελεπεσιῆραι ψραϑεὺ, Ὲ ΒοΟραγ. 1δ.8.ςαρ.4..} {ΠΡ Ί|Δη, 
ἃς ἀς σαυΠ5].3.ςρ. 26. 

. . », “ . 

ἙΑΊχειο ποτ συλ ΟΥ̓ οῚ ξατίπαινπάς καγχουάδας αξτος,γραμς ποτ-ς 
ἀζαςεις τυ οῖ ντ Αὐ που μαπ.Ἰοτογρτο ἐν ἱαχπεύσι, κφέγχρις δὲ εἰσιν αὐ 
λεχεησ μῆψαι κριϑαὶ, ἀφ᾽ ὧν καὶ πθισαίε, Ῥοτίμς ον, κραφες τ γλὰς ΠῚ 
Ἰοςο. ᾿ 

ὝΘΦΣΙΙΒ 2. ὁ Ἅ. 



᾽ ἌΌΤΑ 
καφδώοα, ἴοι χοδϑ᾽ αὐ, ροοτῖςα ὃς αοἷτοα ἴγποορε ρτὸ χὐὶ δὲ αξα, 
καδήε, οστίσιρτο 1 ΠΟ ποτ, 

καόδδό᾽ ἔβαλεν ἀςοτοῖ. Κϑτεζσλε δέ κα δ δ᾽ εἶ σε, ἐκ σεσε δὲ, καθ δ᾽ ἔϑορε, οὶ 

τεπῆσα δέ, ΕἸ οἿ,καδαν ἕλον, ὈτΟ καϑεῖλον 2.9 Ο δυ.6, ἀοτγαχογιητ, 

κατήγαγον, κα δ δ μευύη τ᾽ ἐζαλε ήτο παπ᾿ ἔβαλε] π1.1].(. 

χα θόος, ν Ἰὰς ἠρίσος. ᾿ 
χαφϑρῳ ϑέτίυ". {ΟὙπυϊοΓΙΠτΟΡ ΤΟ κατεκοιμμϑεσόρ, Ὁ ἄ, ἡ, ΡΥ κατεσΊοα-, 

ϑέτίω; ἃ δαρϑαίως 
χαδδιωΐαμιν, τὸ Χτ᾽ διυαμιν ρτο ὙἾγ}}} ραττεγῇςιιτ καδ' δέν ΡΟ χτ' 3. 

11π4.β. 
καδδύω, ΛοοΙς, ἵνηςορο Ῥτὸ καταϑύο, 
κ φειρτο καὶ ἔδει, ὃς ορόττοραν ἀριτ ΒΟ Ρἢ. 
Καδδιον, τὸ, ροτα ὦν σι κασύῳ τω ποιυδρνκιδἸῃ ρογα φατουδ!, "Στ, Ἀ ορ, 
καϑίσκΘ-. κοὐ γτπα [{ τα ρἹοσιτηνν πιο πτς 14. Γλ ρΓοχ ἀὐτοπὶ ογατ: 

αἰτοτγατη ϑανοίγουγἤιιο κατα δεχοιζο νέμων, ὃς κύριον ρ ρα! ]αραητ : αἱ - 

τοτατη ἐκέκφἤιις Ὑπολλυόν των, κυ ρον: καιδέσκί- το ἢ] ΟΡ ΟΠἾτατ ἃ 
Βιιά. ἴῃ ουηαι. τι] οἰΕ 4ηα" ἴῃ Ρατοιι πῇ ἀογλ! τ τ} 2) Ν ΟΠ, 

παϑιωεία, ἡγατυ ΔῈ ΓΟ μίαν ἐἀοτατ ες ργορτίιπη οἰιγῖα: ἘΠ εραμο- 
τιιηνχ καϑδ μεία νίκ ΡΊατο ἐς ἵνερ 1}. καθ μείαν νίκίω ἐνίκὰν 7 ΑὙἸΠῚ- 

τ ᾷες. καφμεία νίκα νοτὸ Ολάπιοα υἱέξοτία 5 οιιπὶ ἡ ἤιο ἐε- 
ετίπυοοτο νἱεῖσ ἢ σα ἴατιις νἱέξιιπη Βα ΗῸ τὰ αὐτὶ ΤᾺ ΓΡΊΤΟΥ 
γἱοεῖς : ᾧ Τ κφκ ὦ νέκυν) ᾿Π 461 ἃ ροίτο τπι5. ΒΙΖαητάι5 : Ραγοσ πα 
{ἀπύρτὰ ἃ Ολάηινὶ Π|1]5» ΡΟ] γ αἷςς ὃς Ετεοοῖς 5 41} σοπτοητίοης 
εἐχοόττα ἐς τόρπο,ίοία ππιτιῖς να πογῖθιις σομβοογιης : Πεν- 
τογαις υἱοϊτ:ῶς ντογαας νἱξξιις ον ΡΠ ατάγομας ἐπ ΟΡ σα]. γδ 
πὸ γικᾶν μόγον, δηοὰ κὶ τὸ ἡ "ἢ ἐῶ εἰς «ὥτῃ καλὸν, ἐν οἷς τὸ γικῖν βλώ- 

ἔερον.ἴςι γδ ὡς ἀληϑώς κα νίκη καϑμεία, 
καδρμία, ἐς Οαάπιϊα, Εὐ οχ παςτα 15 Δα ν ἤιαν πποάτοΐηα:. [ογ] δίτιγ 

δι κα τ μεία ἴΒτο «ἴητο Ὀϊοίσου 4. νδ] αθιιη ἀὲ ἐς σα ἀρίτα, 
ἃς ἀς σπιοΐ τποτα ΠΠσο ἰαρτάς. Ολάτηϊα ἀμτοπὴ ςΟΠ Πρ τι οχ α- 
τε αἰτόνο πηοταΐίο ἴῃ βογηδοίίοιις ἀσσςη Ὁ2 ἘΠ σίης ὁρσεῆα ἢἤχ- 
τι! . ἃς αὐπατοηῖς ρατιοτῖδιι» ξογπαοίιπιηιις σά πηοΓι5.» ἰάστηα 
Ἡϊοίςοτγιᾷ, 

Κάδμος. Οτοτοηῆριις οἰ δόϑυ,λόφίθο, ἐσσὶς, Η εἴν ο ἢ. 
κάσος, κι ὁ ὃς χάδόος, σλάτις,να5 ν ᾿πα γέμει ΠῚ οἴνκ αἰγγεῖον 7 ἡ] Δτ οΧ 

Τιοίςουίάς γεξογιιης ἀθοοπι σομρίοτιπι ξ116 σάραςεπι Ποιις 
ὃς τποηοῖαπὶ αν Ηςίνς}}. ἘΧροπιτιγ κερρίμιον αιιο Πρπῖβσας 
τοῖδαπα ἤτις ἀπ ρβογαμ. ἈΠ οςοτας(μαιῖς ΡΟΙ ΠΧ )εγαάιτ ἐμ 
φορέανν οςαταιῃ ἔα ΠῸ ἃ νετογῖθιις κάδον, ἘΡΊΟΒατπΊιις τάττει 
ἀΠΠπτησίιοτο νἸάστητ καίϑσδον ὃς ἀμφορέα, [τ] θοη5 » ὅτε ἐν κοί σι ῳ 
δηλοίμίω ἔτ᾽ ἐν ἀμφορεῖ το ϊς 40 ἔχασὸν ἀοτίπ τι ν ᾿ἀογο γα Γ7 ΣΙ 
τατα τε πὶ τη αὔοίταταπὶ ΠΠ 2 Ηερταῖς το μγάτϊα αἰ όσις 
γαῇ!5 ρόποτγο ἴῃ Υ ἦι ςΠΤοτιο τ ἴτοπι ἤτς!] πὰς ν σπα]α Πα οἰ τ]ὰ, 
1. ατιᾶτηι ΠΗ τα σα ἀοιττοθδητ, Αὐ ΠΟ ρ απ ἱπ ΑἾΠ. ὑκ ἀτοσο- 
(ἡ τεις ὐν ὑποῖσ εἰς τι χάϑφω, ὃς ΤΟϊ4, ἐγὼ 3. σοῦ γε τὼ κοίδω διασκεθώ, 
Ἱπτογρτ.δὺ κούδοις τῶν αμφορικοιὶ εἰς οἷς τας ψήφοις καϑιάσιν. Αριυιὰ 
Ατίιοη. τοῖδος κἰ χφ δύσι. γομνίημα. Πππς ΡΟ ΟΠ] ΓΙ 5. ὃ 4015 
διδιτηττὰ Γοίαςος αβοντον εἰς ΑὐΠ Πορμαη ἴοςιις εἰς καθ δεν τι-- 
γα λαζων ζ΄ ρειγῖτα ντ κρίϑ δὸς ἔιοτῖτ στέατι νας ν πιὰ πιάτο α ρτῷ- 
{παπο 110... ὶ 

Κα δουσα, Εἰ εἴν οἢ. οἷν εἶδος σ-’ φυλῆς για [ροοῖςς. 
Κα δρανὲς,οἸ4ςπὶ εἰ κατωφερες ΡΓΟοίλς. 

Κάδφισον ἰ{οπὶ Ἔχ ΡΟ ἶτ κοίϑισον αι10 4 ΡΟ τιῖπα νἱάςτιγ ρτὸ καϑυ- 
δρισον, 

Κάδυρ;ς»εἰ ἄςῃη οἵα κοίτο 8. ἔγορχις ΡΟΥΘ γατι5. 
Καδύταε,κ, ὁ Ολάγτα ποτὰ δ γτιλσα αἰῖς ἀὐ θοτίθιι5 ὃ νορυ δι ἴη- 
παίοϊτον Τ Βοορ ταιχ.ς σαι Πθτὸ 2. σαρίτς 25. ΓἸληας Πρ τὸ 
16,ςαρινΐτ. 

καδυύω,ἀοπλοῖρο. 
Καάειρχ ας, ἡ ΟΑτὶςα, Ἰά οἵδ, πιι Ποῦ οχ Οατῖα, κάειρᾳ ἐϑὺὴς) νος 

᾿Ολείολ. Βας νίλς Ατομϊςηλλπι ξοστηϊηκ5. τγαάϊτ Ποσούος. ἰι- 
Ὁτο αυΐητο. 

Καεὶτ, ἐντοοῦν [ππις  Γ αι γα τι! 5 21 οἰ αη χαέϊστι, στο πηαῖα. 
Κάζω, μιτίσα, ανακα, Οὐ ΠΟυἱ αἰζεο κοσμω,αοτγηογεχοοΐο 5 καλλωπῆς 

ζω, Αὐλῖα.Αςςα πα σίτατινπάς χεκεασμῆ Ὁ. Ρτο κεχφσιμνΘ- ΡΥ 

Ῥἰεοπαίπγιτη τῷ ἐγουπατιις, Ασάτιις Σκεψαυΐύῳ στ αὐτῃ κεκέασμῆμον 
δυρέϊ κύκλῳ, κεκασυῆμῷ. φόχοις,ἀο᾽ τς ἐπ πιπελιι5, Ποστηετ. Π114.δ᾿, 
τάσπι Π|π4.ς΄- ἦσιν τοαρίνγ᾽ ἐκ ἐκας 5 1115 οτας Ἰῃ [πγιτέξιι5.Ετ οἅ 
τηβηϊτίπο, Α ΡΟ Πουλιις Γεσιιη ον» ἐκέκαστο [ϑυυειν, ΡΓαΡα τις Θγατ 
τοσοῦ Εις Πτατο τοπὶ ρτο γικω, ἙΤοι ποτ Πα ἄος β, ἐγχείη δ᾽ 
ἐκέκαστο πτενέγνμυακοἱ, γἱποοατ μαῖτα Οταςο5 ΟΠΊΠς5. 

Και ογοπηατης ἤΠτ. 
Καήσομα αὐτάς νος ̓ ση ἐπὶ ἀσοὶ ρίαν Ὁ ὀπκοίίυ, ΑΟΥ, 
Καϑ' «πεῖν ὃζ καϑ' εἶ ταξ, ν Οἱ αιιογοπλΠἰ πο» ἐμ ἀ τιις. 

Καϑ' τὸς. αι!οτη αι πηο ἢ πηνντ. 
Καϑ' αὐτου, ΟΠ 5,1ρ (8 Π σαπνιῆς ἀϊοίτατ οὔϊο χα] (Ο]ιις ΟΠ ὃς ἔσπιο- 

τἰς αὐθίτε ο ΠΤ τατ ἢ. Ὡρὸς ἑαωτὸν,αριιά [ς Ππς (πσιμι}.κὴ ἐφ᾽ ἑαω- 
ἔο τὸ ἣ Ἵ - ἫΝ ΜΝ ͵ ἡ 

αὔρκὶ καϑο ἑαυτὸν, ΑΥΊ τος. 9. Ετς εὔτοσον δ) ἴσως χἡ ἃ μονω πίω, ποὶ- 
εἶν ἃ μακάρειν, ἀπεὶς 75 ἕλοιτ᾽ αἰ καϑ' αὐτὸν παύκ᾽ ὄχι » ὭΘΠΊΟ [ο] 5 

δε τρίς ρογ [Ἑ σρίατ οι) ἴῃ ἡιαγτο, ἦν μτ' τοὶ φυσικαὶ» ἐἰπ καθ᾽ 

αὐτὸ λέγοται ὅσαι (μόνῳ το αὐχα )ὺ ἢ μόνω. διὴ τὸ κεχαρεσμῆδον καϑ' αὐ- 
πὸ, οἱκαϑ' αὐτὸγοἴα: ατατὶς Ποιηῖηςς.» Πογοάίαηιι5. μεῖζον γ᾽ 
καϑ' αὐτὸν, [αἷ9 νίνίθιις ἱπηρατ 7, Πεπιο εη, μαϑ' ἑαυτὸν, ἤιρς 

Κ ΑΔ " 

ὶ το ΔΝ 

ατλᾶτις, τὸ καϑ' ἐδυτὸν, πιάπτιιην δὰ [ς ρεγτῖπος ΚΕ ΤΌ πιτῇ ὦ 
καϑ' αὐτίω) χρώ μονα (ἢ π5 Βεηςβςοῖο δάϊατιις, Γ]α. | 
τη Τ᾽ χε πι τος. κοϑ' αὐτὸ τάξεως, ο ογάϊης. σῷ ξυλε 
ταὶ πλυαξ ει φεγρντὸς  Π01 0 [τ ΠΕ ΠῚ ῬῸγ ἴδ 1ξγις Πα ΠΊηο 
ῬοΙΤοτ, ΕἸ τιτατομιις ἰω ΟΊ ]1ο. καϑ' ἕν πιΠηρσαία, {κι 
δίκφιον ὦ αὐ δρες» τούτοις καϑ' ἕν τι τούτων διτοφἰκύθμτας ἀπ 
δὲν εἰζεάγωμ. ὃν ΕἸΊΔΗῚ 1π ἡ πουὃς ἴῃ αἰΐσιιο Πραιῆσατ, θοιι ἢ 
ἀκ ἔξιν ἐδαμόϑεν σοὶ τροτήκων ἕῶα ἐσὲ κα 9᾽ ἔν Γάιε ἐδὲ δ Ὁ 

σιμος τῇ πολει ἷ( εἴν, καθ᾽ ἀδέν, ΓΟ πὶ κα ϑ' ἐν. Πηρευιατίπης ν 
καϑ' ἐν) αἰτοτατγι πη. ΤΠπιογ ἀκα ϑ' ἕν πὶ) τὰ γ πὸ ορ 
Β επιο[ἰιοηε5.ἐ ὃ καϑ' ἕν,πς τπ γ πὸ απ] δ πι, Ὀ πιο Βοι 
δὲ καϑ' ὃν τὸ συμφέφ»ν»ῃδ ἴῃ ν πο αιυϊάεπη;ῃς 'π ν πᾶ ιϊάοα 

Ἰάοιηοἐ καθ᾽ ἐν μόνον οἵδ πσραγμοίτων,, ΠΟμ Οἱ απ ΓΕΠῚ (Ὁ ἢ] 
Ποι 60 {Ὁ} πὶ ποπηίης, 1 μτιον ἀϊα, καϑ' ἐν γγυσυῆνον ναιπικὶνἢ 
γπιιηι σοάξ)α εἴς κα θ᾽ ἐν ἕκαςον λέγε. Χοπορμ. ἠϊς ἥποὶ 
τ πΊ. μὴ κα ϑ' ἐν ἕκας ον, Τ᾽ πολλὰ ἃ ὃ πταντο χό3εν σδοιες αὐα, Τ᾽ πυδὶ 

ἀςς. 4118 νογττριιδαιις ΡοΥ ν σος, [οι ραγῖτοῦ νῃά τς εἰτῷ 
ΠΙτεγο:Τπτογρ γος Ογᾶ οἰ", καθ᾽ ἕν μέρος, δῇ δεξιον ἡ ἀριπερλ 
ἂν ἕκαςον ὄδησκοπεῖτε ὧν εἶπε ὁὶ ϑεὸς ) Ππισαα ἀκα: ΓοῖΙ5 ᾿ 
Ῥξάϊτο, ἰη πεῖς Χο πορ ἢ, ἴῃ ΑΡοΪορία ϑοογατῖς καϑ' ἕνα αἱ 
κάςον ἐν μέρει, Ποπλο πον πιο πα 1Ὲ Ἰρίουιπι Πηριΐα ̓ 

αἰτογηῖς ν] οἰ ἰι15.κα ϑ᾽ γα ἐκαςτοις ΠΠ μα] αἀποτγίας Πησμίοῦ 
το 2 τὸ ὄρνεύν ὄξιν ἀγελαῖον χὴ ὡκ ἔςτιν χτ᾽ ἐγα ἰδεῖν ( Ὁ] ῬτῸ καϑ Ι 

[ο] Ἰτατία πὶ σογπογς πο ἀατατ, ΑὐἸ ποτε  ος πομο Απἰπιαΐ, 
« ἕγαι κὶ διύο ασυρασες, ΠΡ .}1 ἂς Β]η]. Ὁ Ππταγομιια ἴῃ σα] 
γἱ τιρρσβίνδα ῥα δον, δὲ πον οἷς κα ϑ' ἔνα δύσκολον. 41 νηὶ 

Ἐλο]ὸ αἰσοπάϊτ,πος πλα]τὶς Παρ ]ατῖτη ἀ! Ἐῇ οἰΠς ασςοῖας, 
άγοθιι5 ἴῃ Οαμλ]}}0. καϑ᾽ ἡμεῖς δια σώζονται . αὰ ποιιταπηνῖ 
σπτάτοπι ὀχΐδητ, δά πο γαπὶ νίαιις πηςπιοτίλπη. καϑ᾽ ἡ μιν 
κάςίω, οὐ] ]ς, Τ Ἡλίου 414. κα ϑ' ηἡμέραν καὶ τέρψις, αι ο τὶν Ἰ 
Ἰεξιλιῖο ἄς πὶ Τ Βιιογ , τὸ καϑ' ἕκαςτον τούτων, [Π ρταν, 
τον “0 κεφαλοίων, ἴῃ ν πὸ “ιοαιιο σα ρῖτο 5 ΣΤ ογπιοροπα 
ΤΟ καϑ' ἕκαςογ: ἃς καϑεκαίφοις, ὕΥῸ καϑ' ἑκέςοιςοἱὰ εἰϊ,ἤη 
διιΠοσ:ης τὴ «ἰτῖς σα Π ας. τεὶ κα ϑέκαστα, πη σα}. ΠοπποΥε δε 
Οταεὶ ετίαπη ἐὺ καϑ' ἕνα ἀϊςιιητ, αὐτὶ τῷ κα 8 ἕκαφον, 1 αἱ 
8015. χτ' ἕνα, ΡΙΠτάτολις ἐς νἰγγαγίθας πη ετ. ὅν 
“ἰνουῆίης κα ϑ' ἕνα ἥν γαλα πορεδι δὸυ σφαγῆσόυϑιον, ἤπρ 

ἄἀεῦατ ἱπτογιπηοπίος. Πη σᾺ}}} οτίατηι ἀἰςιμητατ οἱ καϑὴς 
ὦ χαϑέκαστον. ΟΥε σου 5. ἀἸοήτιν ἐο οτίατη τὸ καθ᾽ 
τὰ καϑ᾽ ἑκαςον ΓΟ οοάδαι, ΑτἸπότοὶ εἶπ Μοταρ γ τὸ γὶ 
ἐγ») τὸ κα ϑ᾽ ἕκαςτον χέγει: δια φέρει καὶ ϑὲγ, ΠΙΙΠΊΕΓΟ ν ΠΠΙΠΊν ὁ 

11 ἀϊςετο η1}}}] γο ογτ, ὃς 1π 3. Ετηϊς, δέξειε σἹ, αὐ ἐχ ἐμιοίωφι ᾿ 
ἡ δειλία δῇ) τοῖς κα ϑ' ἕκασιυν,νάοατατ διιτοπι πο ἔς τἰ πη 
ἴς νοϊππηταγία,ντ οροῖα Πηρα]α ἃ εἴπιοτε ππαπδητία 
αιίητο ἀα σαι, οἱ ἢ κα ϑ' ἔκαςτον τύποι καὶ 3) τούτων πίςι 
εἰτοοῖ Ππριατος. τ τοῖο]. Ἶπ’ 9. “ἦε τὰ Φυσ, ἀς Ἰά 
το Π15. τοῖτος δ] αὔφρωπος ἐκ ἐς τ ἐσὲ ἱωποςυποῤ αὐτὸν, τε κὶ 

καστι, τ ἤΟΤνΟ τΟΓΓ 5916] Πα] τατη οἴζγης Θα 15 ]Ὰ ἶ 
ΟἸ Π5ΌΡΤΑΓΟΙ ΘΟ] ΠΗ) ξογπιαΐεισ 9 ὃς Ρίατεγ ἐάιιος 1] 

14, αὐϑᾳ τὰ καϑ' ἕκαστει, αια ργῶτει Παραΐα ἤιης. Ρ 
πος ἢ καϑ' ἐχάςίω αἰεπαὶ, δὅτσως αὖ ὅπῃ . σπορεάφίω αἰαη 

1 ποϊδη, εἴ δοκεῖ 2. κὶ ἰδία καϑ' ἐκάςίω διδεῖν βίχομαι θὲ 
65. ὁ γὸ δ)" πον εἷς κα ϑ' ἕνα ὑμὴν ἕκας Ὁ. ὡσωρ δ] δὲ 

μεῖς πορϑύσεται, ὅς ς. καϑ' ἱσορίαν Ἰενῶ, νη εη 4] βτατία : 
ἀος ἴῃ Ῥαπατῆοη, αὗτο σὴ τὸ «ἢ κα νὸ 'ταύπίω» πἰωμλ ϑεσιν ἡ 
χέσως.ἢ μδὸ ἁ εἰ καταιπλοιυύτων ἐμπόρων κὶ καϑ' ἱστορίαν, ἢ; 
σαφικνευΐύων, μεῖζον κὶ κα ϑ᾽ ἡ κ(οῦ ς»λοΥτγᾶς γῖτος εχεοαϊ 

ταῖν ΤΊατο 1ῃ ΤΊ πα, Φ) αμμιόνων εἰπεῖν κ᾿ γγώγαι πίω ἡ 
ἢ καϑ' ἡμῶς, Πατος ὃς ποις, ὃς πιιποίατο ἐουυπὶ ΟὝΓΠΠΙ 
εἰ φυλαι ντ ρτο τουτὶ [Ὀτίβογο πος δινάφατηι5, ΟἿ σοῦ, 
σον 7 αι. νο] φατοπις φιοαά, Τάεαι Γ]ατο ἰδ ἀοπ 
φαγονται καϑ' ὅσον αὐ ἐϑέλωσι 5 4ιὶ φάτο πὶ Ποδῖς ἀδς 
ποιά 1} Π νολιης 9» Ἰάςαν Οἴςε. κσϑ. ὃ γεγὸς ΠΟΙ Π 
ὅσον ἔς ἃ οτῖαπι (δοιιπέίτμηι αιιοα 5 ὅς οἰιιι5 σαι, γαῖ 65 
Πρηϊῆςατ, ΑὐΠότοῖος απαττο 5 ἦν μ᾽ τὼ φυσ. τὸ καϑ ᾿ 
λέγεται ὅγα υδὸ τρόπον, τὸ εἶσες κα καὶ ἐσία ἐχοίς:α, δῇ κα ϑ' δ' 
ποείγαϑον, Καϑ' αὐ τὸν Ροτ [δ ηὸς σἰππὶ αἴτογο οο [αῖ 
τοῦ ε5 1 Ῥτο οἰ οπιατ, δγεὶ τή οἱ εἰσύμμεσρφι παῤ ἀλλνήχοι 
μείζοις φαίνονται ἢ καϑ’ αὐᾷὺ μόνοις: αἶτοτ ΡΣ αἴτετο [ρς 

φοΥαπι ἐρ Προ έγατὶ ἃς ἴητοῦ [α σοπιροίτί καθ᾽ ἐδον, νι 
4. οτγάϊης, ΡΙατο αιᾶττο ἐς ἘΘΡΌΡΙ]ς, ἰλν ἐφ, 
λέγεις, κὶ ποιεῖν χρὴ ἅτως, Καϑ' ὑπύϑεσιν εἰπεῖν, οἵδ ὑπο 

μὴ δστοφ νόθον εἰπεῖν. ὙΠΟ γαίτις ἴοχτο ἐς σαμη5 » 
ὡἧς αὐ κοιϑ᾽ υὑπύϑεσιν εἰρήϑνιω, ν οτὴπι ᾿ς ἢς εςἰρὶ νοΠππηραιια, 
Ππρρόπςητς ἀἸξζμπη,} 4 οἴ, ποπ Ἰᾷ ρΙαπὸ Πάτειοπεο νῈ ΤΕ 
τὴς ργοθαταπι ἰςαιοσοίδε μα εἰχημμήδης ὑανϑέσεας γε αἱ 
τὶς. ὔ ΙΣ τὸ φυσ. ον 

Καϑεῖς, σα ἀτηπ, ἤρξαντο λέγειν ἀντ εἷς χαϑ' εἴς,αὐτ' ἐγάφεαρίς, 
εἱ ἀϊςετς Ππρι]εῖπι . Ντιπι οροὺ Μαγοῖτ4. Οὐ ἀαπι 6 χ 
ΠΛΔ ΠῚ [στ ρτας παθεῖ καϑεῖς, ντ ἀξτῖο τ σοπιροῆτα, δὲ 
8. Ἐυδηρε , Τοδη. «εἴξήρχοντο εἷς χαϑεῖς 5 αἰξα μῆμοι Στὸ “Ἶθ' ἂν; 
βων, ὅζς ΠΡ Ὁ] Ατί τη 4Π π|5 ΡΟΥΎ αἰτημπι Οχέ ΘΓ ΩΣ 9 ἴηϊτίο δὰ 3 
(φῃϊου].ὁ καϑεῖς 9 εἤν' φίλων» λα 8; ἀπιϊςοτῦ, ϑηνας ̓  ̓ 
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Φ ΚΌΙΑ 
οκωϑὼς,νοἰπεῖ, Ποατοταπαιιαίτι, ο πιαηγοήιι 1» 
ΤΡ ΤΠ ΜῊΝ 
ὈοΓΟ δα, νϑεοῦτων ΤΠ 

Ι Ἰλευμῳηψ νόθα ΟΧείμιῖτα55» οἥσιο παθτῖθο 

ητᾶμτ ορυΠιμη Γα ρον ἔδρα ςλνο. - Ἐαιοίαης ἐς ᾿ξ» 
εἰς παρὰ ὧν χοιῆς ἀγ-Ἰοῖς κα ϑαρεζοιζοις ὅ3) αν τείραν, α[ - 

ἑ αι αι Γορα οἰνεῖς ᾿α οτιιμτα τ, Ροηὶ- 
ἐρορυο «Ποἰσο,ίιοις ὃς 411 ν ογεῖτ ἀρὰ Ἡοτοάο- 

το καϑτεγίζειν ὃ καὶ ϑειγι εἶ ζειν τὸ σεν απὸ Καήσοερος ἀἰχὴς 
Γριις Ος τ βοαρια θαι ιμΐαπι ϑυζοπὶ ργο νγογογαά 
χοϊταιιει πα τοιῖς δὲ ἱερείων εδδ᾽ μηροιὶ ϑιύνσι τάλλα 3 αρ- 

σε μη ουΐροις Ὁ ὁ μού πεῖς μηροῖς φύνλον πῇ κυαγδέ- 
γίζεσι Κα ϑαγίσω( [αὐ τ Ηεΐδο]}, )ἡσμωυτεκέσω; κα κα- 

ἢ. σοφοχλ εἴ ἐκ ΤᾺ ἐναντίαν 2) τὸ μιαίνειν τέτακται 5 ῬΓῸ 

δ υυως ἢ 
τοὐῦδ, ἐς ραγοητα Δ 9 ἰβ χιοά ἀφο! ἐθάταν ἱπ᾿ πιοάαιη [ἃ- 

ἢ «τατί δ ην που τισι! Π..Επιάαπικὰς ἰιγέτιι, τοὺ μᾷυ γδ ὅπ 
σμεῶν "αὐτοὶ ξάτε. 

ατἰῆςονε! οχρίο. ς ΒΟ]. οῖπι Εὐϊτὶρ, ἴπ μος Ιοςο Ο- 
ἢ δὲ τὸ δ᾽ ὅμαρ εἰἴξοτου σφαγαῖς ϑὀυουῖστε μήπνρ πυρί κα- 
ΟΧΡΟΙ κεχοίϑεαρται, κὶ κα ϑωσίωπαι»ἱ.κέκαυς 6.10 - 

εἰν χυϑωρπικὸς ἀρ δον. απτοτ 1 Δ πεῖβ θη. ὅτων 
καὶ κυνες καϑη γνισαν, κὶ ΒΙρΕΡΓΟ μετ᾽ ἄγρις ἔκοια σὰν, 
ταν Εμτὶρ. ἰἀηραϊηοἸ οητα να! λογα ἃ κώϑανμος, 

οὐ, ὃ, οΥιϊ Πτατι!ς, 
» 48] σγπισηταιατ, ἔ 

οἰλιυίξω, νὰ χα οΥοητο. 

ὡροτιιοῆτο. 
ὑνἀουποι τεῖος, οο ο, ΔΗΤοἰμεῖο, ΔΌΟΙ]ο Τὰ- 

χα ϑτείρεσις τ' σαρκὸς, λΠηΠἸ τι Ογζᾶθ 5. Καὶ αϑαύρεσεις στερ- 

ματος ΟΧτοηματῖο πη πη απ! ὁτιε σΟΥρΟυῚς ΟἸσογΟΙ. 
ἀκἀε ςαἴδο. ὁ )νεαλὴς τεὸς τίω καϑαίρεσιν σοιμκὸς ὄγητής- 
Ἰτταμῖςη ΡΠ μι Πστο νἱρεππιοο ξζαμο ἐς ολίοϊς 1ο- 

τος αἰσην (μτιατ;σογραίσις πυϊμαιπτ. 4 οἰ 9. τὸ 

ὁ ἀε ΕΟἸεορατγαυ αιια: πο  πτόττοπι σοηίοίίςοτο συτ- 
αὐπυτίοας ἰατιιογατ,ίυῦ ἢ λα τεύς αὐγὰ σωνϑης Ολύμ- 
α'σουσει τ ἀἰληϑὲς, ἐχεῦτο κὶ σαμεργώ ἡ καϑωρέσεως 91. ἡ πῷ 
μυτήξεως: Ατί τοεεΪ ἐπ 3.ῬΠγ Πα: αι ἀλτ Θἢ 8, κα ϑ'αθρεσιν 

"ἢ αὐ ξήσ εἰ. δ) τί) αὐξησιν δοκαὶ υὑτϑρ βάλλειν αὶ εἰς αἰ πειρον 

Ἢ αἰυ κα ϑεαΐρεσιν. ἀφ τν ἀς πιο μ Ἔγι8 Πγο (ςοιιπο ἐς 
π κεῖ γδ κα νόσοις ἢ σωρίοίτων καϑαρίσεις,γταΐγος ὃς Ἔχτοῦμα- 

ϑαΐρεσις ὀχυρωμάτων, ἀοπγο  ἰτῖο σπιτία, Π4}}].:. 
ΟΥίπτι, σαρὶτς ἀξολπηο. καὶ ϑύρεστου το} ἰλπ) πατΙΟΠοΓα [1- 
Ρ ἀ ΕΔΠΙ. 

ἐλκιῤ, ροτοητία οποτεοπά. Τ Πιον ἃ, 
υγδἀοσηο Πἰτον Ὑ ἰτγ οιογίον Οἱςιναίϊατοσ Οἱ 4 Ἰπτοτ- 

Γ. ΠΧ. 

οὐ ὁ, εἰφανφικός, Ετ καϑαρετικ κα φαῤοον αι ἀἸοἸμητῊΓ τεῖχος 
καὶ ν᾽ ὑπϑραυξυ ϑέν τωγγαιας δὰ πιοάϊτμν ματαγα! οὶ [21ὰ- 
ὁ τοάποιητ. αἴ θη, ἷ 

8αρέομαι, ρα [κα ται βαὐλια ους το» διιοτεου χξασςρέ- 
οἠἷς ΕςΙοσἱδ ἑμεῖς, ὦ Κὠττα, φησὶγπόλιν ἐλεῖν, δ᾽ ἐτ 

πετρέψα μὰν, ΦΌςτι σαροτο ποπ ἀἰ ρους ἄτα τιΟ ΟἿΟΣ 
ἀἰκὶ ἀϑίω αὐοις ῥῷον κα ϑαιοησετε, [ἀφ αἹ»ἐχείῶ οἰωῦ ταύτῃ 
ἀυτεῷ χἡ ἀπευωνίζειν πίω» δέιμα ς-εἰανγίγδησοῖς 5 ἱπηηγ]- 

τοηπατο, ο[Ἐ εηὶπὶ καϑοαρεῖν , αιοα οΧοιαυς, ὃς Πιρτὰ 
ἁὐδλιαι εἰ αὐτ (δ ]ατιῖπι [τη αλίττοτο ὃς σχτοηματο: 

ΠῚ χὰ διαιρεῖν πὰ ὑπὸ αὐξανό μῆνα οκὶ παϑωρεῖν πίω ὁ - 

αὸ καταςἐλλειν. Ρ᾿ πταγοθιις ᾽πὶ ΑΠτο που κ᾽ τὸ σοὺ 
ϑἔρει διαΐπως Κα ϑαιρεῖν τίου) μεγακειθτητας ποῖ τηᾶ- 
ὀγθηϊ. τὸ ἐλα ἤει τὸ ἀξίωμα. Αξεῖς ΑΡΟΙπ σαρίτς 
"χ᾽ τὸ ἡ μεγάλης αἰτέμιδος ἱερὸν εἰς ἐδὲν χογιόθνίκο αν μέλ 

οὐ εἰ ὅλου) πίω μεγαλειότητα: αὐτῆ γξοτόηιιο ντ οἰ"ς τη α- 
: τιιτ, αὐτὶ τῷ κολοίβούόϑει,ν 6] ἀολλοτατιι ὃς ροβαμάς- 
Π ἄς καϑαιραῖ εἴν ἀοἰςῖο ὃς ἀςρο!]!ο ἐς ρτδότι εχ δ πλὰ- 
αὐ γο  ὃι' δ᾽! οἰο, το σο πιο! γάτισιν εἶ ροτοιϊατῷ. 
τη 2:8 {Ἐς οἱ εἤαί ὅτῳ τὰ σεφανα πἰμὴ πονηρὸν μεια- 

ἧς πίωυικεῦ τα παρφίσι “ἥῥ ὕλτσ κόσιων καϑελαν «τον ἐπέςρε- 

σίας εἰξήλα σαν, ορ᾿(σορατιι αραἸςαιιετιιμτ δὲ ἀοῖος 

Ρυὸ τω εἰκόνα ἀμπε οἷξ ἀκρρπύλεως καϑελόντες κ᾽ συγ- 

οἐποίησδυ σόλίμ » [τατιαπι οχ ἄγος ἀοτταξζδηι, Παυΐ- 
αἱρεῖν, ογίατη εἰς ἀοτγαπετου  εάπισοτο, ϊγίροτο, Αὐτὸν 
α Νοδειὶ. γιυεκα φαρμακίδ᾽ εἰ τρια μβυζδο, ϑεσ τειλέω Κα - 

Ὁ τίϑ) σελίμλ ζω. ἢ ̓ πᾶ ποέξι σα ἴο ἀἰτι ρογοσηνα 9ε- 
αληΐπηος σοβιθοτς ὃς σοπηρτί ποτ, ΟἸσοτ, εἷατος 

Σ᾿ ΤΠ ΠΙΙΟΓΟ. τὸ πο τοις ἐλ εἰν, ῬΙυταγ οι τὴ ΠοΠοΓ10 9 τὰ 
φρόνηριε καὶ ϑελ εἶν κὶ κωλύσαι μὴ βεκόμαυθ:.. ὄκ, αἰέση' πάλιν 

ῳ μα χεάνο! καϑ' αὐτὸν ἐλ. ἐφῆκε, τεπὺ καϑαιρώ, ἀληηηο, 
ἐς πανοτιοῖς ἰοχιοης ἰὰ συ ποάο Οομβδμεϊπορο τα- 
Παῖς. ἤσαν δ᾽ ὕξαρχοι “ἴδ χκαϑελόντων ἀμεδὸ δυδοξιθ., φὔμα- 

Ὡς ἡ, κα ϑιωροιῖσει ψ᾽ φΘ..[οπτοητὴα ἀλπιπατουα 5 Υἱ μέλον δ, 
συν ΟΡ οπίτιιν ὁ σώζυστι, νἱάς 1799. »» ϑαιρδ ογῖατα Ἰητουπη 0» 
ἐβξνι 

τ, ὃς Πὰς αἀαϊτίοης κα 3 αἰρεσιςαντ ριν ΡΙατατο}}.. 

ὙΦ ᾿ 
Ἰήτον οἷο, ΘΟ Ρ]ιος ἴῃ Ττασμιν Οἱ ἱπαατ Ἡογου 5, γεωὴ Ὁ θἦλις 
ἴσοι κ,ὐκ αὐδιρὸς ϑύσιν, Μόνη με δὲ καϑεῖλε φασγάώνη δίχα ἔστη Ποὰ νι] 
Γαρλῖ σὰ ντοιίπιοῦ πιχῶμ ΟἸφον. Τὰ “οι 2. καϑοαιρ οὖν τὰ, ἱφτία, 
σοηῃτγά]ιοο νο]α δύ ἀςάηοοτο Οὐὐν ἢ :οὶ Κλστέσυσε 8) γηυσὶ “κ «ϑεί- 
λορμν ἱπία πααύτεε, κα ϑιωρεῖν ἀγώνα, ροἿ ὅσ οὐ ὃς νίηςοῦς {ἰτορτά 
σοτγταηλοη. Ὀ]ττατο ἢ, εἰθλήγου ἀγὼ τεῦ σαντος ἐν αἰδγορί συ χὰ «ἄν παντὰ - 
χοιϊ κἀϑελόντος εἰγώνας. ΕἸ ον οἄοτ,Ἰη ῬΟΪν πηι; μιγάλα, γδ πρήγματα 
(εγάλουσι κενδ'ευύοισε ἐ ϑέλει καθαιρίεἰϑοι, ἢς κατορϑυιάτε ς κὶ δσθετυχρῖς 
το τελ εξ ἅδα!. καθυρεῖν ἐδὺ ὀφϑειλμοιὶ, οὐδ δεοεο ΠΣ ΠΥ ΡῸ οῦ- 
Ρυΐμλοτς ἃς οἰαθάοτο, 1Π|4.5. 4 δε]᾽ νυν σοὶ γν πατὴρ κἡὐ πότνι: 
μήτηρ Οἴτε καϑοιρήσουσι θ.ν ὄντι καρ, Του Εοσοτ ἴῃ Νιοονία »νὺν 
Α βαπηοιηοι «ς ΟἸγτοιηποίττα: ἱπεργοθίταῖς σοπαμιοτίταγ; ἐς 
σὲ μοι ξπλν ἐόντι «ἷρ εἰς αἴσαιο, Σ ἐρσὶ καθ᾿ ὀρθαλαοιφ ἐλέειν, σ μὐτεισόμο 
ἐρεῖ σαι, δἷς 111. Επιεν αἸΐ τατοῦ ἀρὰ Ψ Ρρ1],9.. κτηςοτοτηα ἔππο- 
τὰ πλατοῦ Ργοάιχ᾽,ρεοίδινο οσι 05. Ὁ] ληιΣ ΠΠγο πόθο ΝΜ ουλῶς, 
τιθιις Οσι}]ο 5 ΟΡ ΟΡ ρου ἐγ ιίσιις ἵπ τόρ ρατοξισοίο εἰ 
[στάση εἴπ, ἃις, Τὰς σὴ πὶ Φ.Ρ ΑΓ Αταιις οςι!ος ΠΥΡΤΕΙ οἷαι 
{αταην πυατοτο ἀοχτιαπη καθαιρεῖν τὸ οξίωμα, ἀρὰ ΡΙΟτατοΗ, π 
ὙΒοΠατοοΪς91 ἀο πὶ αιοα ἐλα οίυῦ, κ᾽ καϑελ εἶν τίω! μεγαλειότητα, 
γῖ ἀϊέζιην, 56} ]ν. ἡ μοῖεᾳ ἃ φύσφυτεῖ με κα ϑεῖλεν αἰ σου ϑανα σίμοις εἰ- 

κητορας,ϊ4 οἴ, εἰς οἰκητορας. κα θωρεῖν κὐμπλίγδίω, ΡτῸ ἀπηρ  οξτιΣ 
Τιαἰοατ. αἰριπλέγσίων ἔενεσιν εἰς κα θέλοι, κα θέλ εἴν ταὶ ςύχας, ΠοπῚ ί. 
ψήφισμα, καϑελ εἴν, ἰδοτοτιι το οἰ ποτ  πτατομας ἢ ΡΘΠΕΪς, 
κα θαριὺ τὸ ψν φισμαςγοιοςο.εἐκυρι, Τ λον ἀκα θαιρεῖ ἀγώνας. οἷν- 
τοῦ σογτα πη! πα. ̓4 οἴ ν] ποτ. οσούοτσ.ασε καθειφάσουσί . οὗτι- 
1ος εἰαιιάςητν Ρ] ταῖς κα θαιρουώ τες τὸ ἐξίων αν ορτι πα οπῦςς ι- 
δηίτατο πη, Ὀ] ατάτγο τις ἴηι Τ᾽ μοπλτζος ς καθαρ εϑ εἰς οὐ οὐ ας. κατ 
θαρών (τη σις Η οἰ οἰλῖιι5.) κα ταδικαζων, οἱ ἢ μας γῶν ἰτοῃὶ κα- 
ϑησυΐ, ὺ 

Καθαΐραν ργσο}1 ΓΟ ΧΡ Ο:καϑαύρων τοὶ πτύλιν 9 ὙΥθο πὶ [πΠγη5, 
1άὰ οἤ,οχρίδης Α ῬΙΩτάτοβιις ἴῃ Ομ ο »Αὐζοτοῖος ἀφιμπηξ 
ἀο, ὄμόρεις γἢ καθαΐνε τα ΣΉ ΘΎΊδιις τοῦγᾷ πίτο τ Πογτιοροπος, 
ὅτε πα θηοέμνΘ- Ἀιτὺ “ἦν' ἀἰσεζη μείπον, πδαηιις ἐς [πο] ογ δ ιις Ρίδειις. 
κα θαΐρω καϑειρμόν. 4 ἀΠ Προ ο Ριιγρατίοποιι» ΡΙατο ἐς Περσίδι. 
καϑαρθήτω καϑειρμοιὲ, σΧρΙ ΕΟ θι15 νταταγ, ΡΙατο Ἰδιάςη. 
Καδερθάζαι αἶν' διωγ μὅμ., ρυιγσατι ἃ ροτίεσιιεομῖδι5. Ναζαη- 
Ζοητις. καθαίρειν. ετιάπη οἱ ἤλϑτις ᾿ΟΧαΠΉΠΑτο., ὅς ἀϊηδετο, 
τὸ συγίζειν, ΤΊ]οοοΥῖι5. Ἐάγ]. (ς ὅκκα μαὺ αὐ δέ τυ Φώσας Εὐ- 
μίϑυ μας ὀκκάθημα καλοῖς μείλοι τοι γ ἴσαμαις Τητουρῦ. τὸτο ὃ. γινώσκω. 

ἕτι ὁ δεσπότης σὸν δ'έσας σε ἐκτυγίζεν κχἡ ἐμωύλιιωὲν, ὃ ἰρ δηλοῖ τὸ ἐκεθ.- 

μεν»εντὶ τὸ ἐτὺπῆς κα ἀξέψαρε. ΑΑΥ̓ΗΠΟρ πη οε΄; πέθεε τοὶ πλόυραὶ καὶ 
ἐκείθηρεν, 

Καϑείλλομαι ἄς ΠΠ 0561 ΟΡ ΡΟ, ἀλαϊλλιομαι. ΧΟ ΠΟΡ αν ὀχθών κα ϑώλ- 
λεών. ι "Ἱ 

Καϑαλ ἧς, ἔθ. ΡΤ Πις, ὐφάλμηρϑ- Νς ἴπ ΑἸοχονε γυρώσαιο καϑοκλ 
μέα ξώκακα γαίης, οἱ 

Καϑελθ. ί!ς σοηἤρεγῇις Πρ ἈΠ] ρι Ασομ, Καϑτιλά ποίοσαι παὐ- 
τὰ καὶ ἐσ κοροδεσ μῖμαι. ; 

Καϑανα ξδο δ, ΟΠΓΓῚ ΓΟΓΟ; ΟΠ ΓΕ ΠῚ ἀρῖτο ρογο νης ὁδὸς καϑημο ζϑῦ- 

μδβν,νῖα ραι ἢ τῖδ τγῖτα : δῆς μεν αἰδοῖα πνκα θυμοξῶ μόρον ἀἰςῖ- 
τὰγ ΕΠ σαι} «{Ἐ ἐγ τιιηλο τυ λιλα]ς. 

Καϑαμμα.τὸ ποάτις, 

Καϑαμμίέζω, οὕτιιο ἀγα μα» ΑΥΠὮ. 9. ΔΉ πιν 
Καὶ ϑεύπαν, Αἀιοτίσ ὃς 
Καϑώπαξι ρτο καθ᾽ ἄταννν οἱ καθ᾽ ἅπεξ, οὐ πῖπ Οὐ ποῦντολ οἷε ἡ σονγν.3. 
δίως του 5. Ρ.ν οπλη]ὰ ἀςηϊαιξ, Ἔτη 6]. ἐν τῷ κα ϑεόπαξ, ΟΠΊΠῚ - 
ποι )ἱοίσοτ!α,1.7.κα ϑεύποξ εὐπεῖν.υτ ἰοιηοἱ ἀἰ σαί, ἴσα ρἴδηθν ας 
ταιά, : 

καϑαίαξ, ρτὸ καϑ᾽ δ τῶρ, σιοπια πηοι πη ήοιντοῖπῆδγ, συ οτήϊ- 
ὨΟΡτοροπιοάτπι ἐχρομίτιν ἃ ὅλα Ππτὸ ηιιᾶττο . Ὑ ΠΟΘ τ, 
ἄς εαιης Ρ᾽πταγιταηιιαη). ῬΙαταν οἶνος μι ΟΝ ιτηγα, ὅσα μὴ: ὅγα- 
κυΐσεται καιϑεί αὖρ δεισύποις, τατοι παι τάογς ἰορουῖς θη ἔπηροῦ- 
ξαταητ. Αὐ! ποσοῖος Τορτῖπιο Αμιιαὶ., Τ1οΐτιτ ὃς Ρτὸ ἀλη 

καϑοίεῦρ οἱωῦ, ἃς ἁσερ αἰωῦ Ὑ ποτα γι ἢ ΖΡ Εν [χα διειωὸ εὐ ἐλέπ 
χθὴ κὶ πρότερον, 

Καϑο εὗρεν εἰ, νῈ φιιοιπα Δηηοάιῶν, Τ ΟΡ ΗΓ. Ἂς σα ΠΡ το τεγεϊο 

καρίτε νἱροππηοπαΐητο, κσ ϑεραῆρν εἰ χαηνη γεγγσημῆμν, καὶ ϑεραίρεε εἰ 
πολίτίω» κτείνας ὧσ εἰ χε φίνν δίκας. ΓἸατο ρου πες ἂς οτιο τητογίςζιϑ 

οαπίλαν ἀϊσογοτοδζς. Ϊ 
Κα ϑυιαβεὶνντοἤοιιτο!π ἐρ {τ Το πὶς αα Ρ νά] οὐ ἀροα ΡΙατσποιην 

ἔφι γδ δ τις φωνηὶ “Ἶ᾽ πολιτειῶν ἐκιίσως χαϑοιπὶβεἰ τεγῶν ζιωγιρτο νοτ 
1υτῖς Βα Δ πὶ ἐρηπυρυλου. 

Καϑώηγομαι»"ττϊπρουταη ρος ΡΌΠΡΟ » ΠτοζάςΟ . οδἤιγθο 9 ὅϑητι μεῖς 
σφόδρᾳ χυασσώ, πςοἸΠου᾽ πη οἴ0 5 ΒΊΑΠΗ ἘΠΠΟΊῸ 5 ὄπιλοί μι βαΐομαι» 
Ῥερομ. Θοηΐτ. Ἡοπτοτ. Πατίιιο δὲ Αςοιιίατοϊτιηχ τ, Πα... Αλλά 

συὶ τόν γε ἐπέεεσι χα ϑείπ᾽εῦδει υσλα κοϊσεγτὰ οἹἘ 9 κα τατεαυνεῖν ) ῬΥῸ 
Ιπτρεγατ,λ ἀσλ]σοφασ ετς ἴετο οὐδ πο δι αἰ ξεῖ5.ῖπ Οὐν 

-ἂν ςήθεσσι καϑω πῇ ὁμῆν (δ: φίλον ἡ τοργἱ πρὸς τίω) καρδίδυ ὑπατεινφμλυίο., 
ΜΠῈς οηἰ πὶ κα ϑείπγεοει οὶ λογικώς ἡποτείνεκι "κα ϑείψομιαι σ᾽ ἰρζαι, ΕΤῚ 

τίριπάπιατη σΟτΡ 5. κα θηψα μέ τυύραιγῖδος »τΥγαηπἸ ἄς ἐπι], 

ῬΙμτατο πη δοίοπο,καϑεψαμᾷν θ΄ βαφήςακρατου κὶ ἐχυραξ 9 Οτιξ 
αἰπόζητα νοβοπηοης ἃς δοτὶς ἱπα τα οἵας ὈΤ αταγον ἴῃ Ἰ πηαυκα- 
ϑάσζεϑει ποιεῤντοςαριιά Ἡεγοάοτ ςρίτητ ρτὸ ἔθηκα μθαἠεώτης ἰὰ 

Το ἃ Δ 



Α » Κ 
εἰιρταίσητι πιαπασι ει πιᾶμιις ᾿πησοτουϊὰ εἰ, πιαπαι φῥιαδέ- 
ἔστε, ὅς ΡτΟΠοΙ[οςητὶ οὐίλατειν σθιιπι εἴς τυτῖϑοντ ποτατ, Βιιά. 
1η ορι[-. Ὀτοῖτητ οτῖατη Καδείπω, ΟΡ Ο] 1 Ὑταο] δ οἰ15. δυλώ- 
στ: Οἱ ἕως κόρη Καθῆψεν ὥμοις τοῖς ἔ μοῖς ἐραννύων Ὑ φαντὸν ἐἰμφίβλη- 
σοου, ΘΟ ηςι Ράστι εἄϊτα Εἶας πὶς ἱγσγογιαῖς νοῖϊε δαυ]α]1,ΟἸςοτο 

τυΐτα!.᾿υν ΟΣ ρτὸ ᾿πάϊιο. ορ ἢ .Απτίροπ. βεήχῳ μιτοώδ ει σινδόνος 
καϑημυλίωυ,ν) ἀς καιϑτεπῆός, ΑΡιιά Ατοη, Π10.4..κοϑουπῆον ὀ΄ογόμον κὶ 
ἔντατον, Ζιά ρα] Δτιιτ ὃς τοπά τιιτυχοϑοίπ τίθει. ΕΠ οΥν οἰ λοι δυρεῖ τ 
ὀνειδίζειν, ράύγειν γἐφα πῇ εὔϑτι, ἐγγίζειν. 

Καϑειοαίαιοἷτ σαστι! ἰἰσηα ἀς χα, τοῖς ϑεαιροῖς. ῬΟΠΠ ΙΧ 1.1. 
Καϑεισπικοὶ γιὅγ»:7 ςτηοτάδοια ἀϊέλα [ει γογθα. Βυιά σις τη ΟΡ ΙΟ] 5 

Ρτϊοτίθιις. , ᾿ 
Κυϑωπτόμν Θ΄ ρογ τί αρ οπϑοτοίροπάςπο ΠΕΠοά. καϑασ του, Ὁ» ἐ- 
πέεοσι, γοΥ 15 ἱποοςης αἰροτισια ρα ΗΙρροοΥ. σφούρώς αἰϑϑανομε- 
γνθ-. 

Καθατπῆὲ «5590. ΠἸ σατιισον ἡηξ1, απ τὶ ἔλιις, Η οἴ καϑτεπτα λύεις ργοιιοτ. 
εἰϊς αἷτ ἀς {Π|8 7" ποτα αἰύχιιοπι ΓΟ ατιι 41 ΕΠ οἸ]οτὴ (Ο]ιιογα 
οὐπανφητιγοίςι 411) ργο κάϑαα τὰ τη μος ῥτοιι. καϑεμμα Ἰορῦτ, 
νἱάς Ἐγδίηι. πὶ ΟΝ}. 1τῷ ἡπάπιτιι5 » ἀἁπιϊέξι5. ΑὐΠορ Πάπας ἴῃ 
Ἀλληϊπ5. 9 υγσοισι καὶ νεῦρων δοροῖς κοιϑαγῆ ὁς. διυιὰ 4. ἐνδέδυμῆ)., 

Κυϑείπ!,απποέϊο, Προ, ἀρροπάο, Απτμ. ορῖστ στο πιάτο, τὶς 
ὁ ψῥῦτας ςυγνα καϑεῖψε μώτου. Χ ΘΠΟΡἢ ἐμβαλ ἐ τῶ τοὶ ἐγοδιυα εἰς Ἰαὶ 
ἐδοιλ, καϑεώπῆων «δὺ αἴξι δρόμοις 7ηὴ πίω) γίω, 5 γ ποῦ, πιεστὰ ἢ κα ϑτόπ]ω 
πειγαρφιῦ ὑμας διεὶ πἰ ὄγις-ολῦς 5 14 οἴ, σΟρΗΪο ἱπιιῖςεπι ὅς ἀσιιῖη- 
ἐϊο. Αέζοτγιη οἀρίτς ν]τί πη, ἔχιδνα ἐκ ἢ ϑέρμης εἰξελϑοισει καϑῦψε 
νἱ χιρὸς ἀυτώ, τπιπημτη οἷπ5 ἰππιαῆτον Ἰάς καϑείπ]ομαι» αι] 4α τὴ τὰ πη 
τραιιαἶτ ἱπτεγρτοτατὶ καϑῦψεν ἑαυτίωὶ πὶ χέρος ἀυτω 11] σαιμῖτ ίε τᾶ 
πὰ εἴτι φαςπιαάπιοάιμη. ΒΑΠῚ ἄχ ιΠς ν᾽ ἀοτιιγιφρυ γανιζουήψῳ τῷ 
παύχῳ ἐνέψας ὁ ἔχθις, ΤῸ ἐγάψας ἑαωτὸν, Καϑτέπεῦι εἰς τὸ ὁςοιυῦ . Ο5. 
αττὶποἴτ το ΠΊΪΟΙ ΠΠΤΙΓ 1Π Ο55» ΑὙ] (Ἐς. Α ΠΙΠΊ: 

Καϑεύίρειον πόρ, ΠΠπἘτα ]ς Ἰρηῖς. Εἰ ρ. 
Καϑαρδίω, μν δυσωχγποδυκαν ῬΙΓΓῸ5 [ππι,ρυτὸ 505 ἴῃ Ρυγίτατς ἄσσο, 

εἰγνϑ᾽ω χκὶ ἐν καϑ'αρ ότιτι διαγω, δ Υ ΠΟΠιΙ5,ρήσελϑε τω ϑεῷ καϑ'αρό ἐ- 

σὴ πάϑοις ψυχῇ οὐ ἀμινηςίαν ἐχέσῃ κακών, ὃς καϑέρδύων κα καϑεσρὸς, 
υ λητοροτγ νάτα; [το] γί [ιις ριιτιις Ἡογατιο: πποςοπ5. ῬοΙνθπις, 

σποδὸν φὑρεῖν αἴδιρᾳ ἀπέχο μῆμον τ᾽ δημῳ σίων. κ᾽ κα ϑ' αρϑύοντα αὐδὶ ταῦ- 
ἀπο. ΟΠτν [ΟἹ ξοπλις, Φυνς κα ϑιαράλειν,α . ἐπι! ἀφητία μασι οἵϊο, 
ῬΙατὸ ἐπ ἐρητο]α οὐξαιι. ἱερειὶ φύγε καϑ'αρϑύων καὶ δεσμοῦ κα, φυγῇ» 
{ποογάος, πη ἴῃ ξογοηα ἐς ποοουσάγοοῦο ὃς ἜΧΊΠο Γητοητῖα 
ποὴ ἄεςοῦ σομταπηπατι. Ετ κα ϑαρόϑων κακίας; τα 15 οΠ τ θα], ΟἹ-- 
φοτὸ Τπποσοητοπὶ ποηπθπ Βαθόνο Οτγαξομπι πορατ. Οἢτγίοο- 
ΤΩιΙ5. προσέρχεται βήματι τῷ ΧρΑςτοιὶ γέμων αῤε δ χἱ καϑαρίω ων πείσης 
χακίας αἴ. ΟΙΉ ΠῚ νἾΓῸ Ραστις. καϑ'αρείῖσαι πὰ σώματος, ζοτροῖς οχ 

Ῥαγρατγι . ῬΒΗΠ οἴτγατ. ἴῃ Ἡετοῖς. καϑαρϑεὶς, ΟΧ ΡΊατιι5. οχριγρα- 
τιι5.μα δ αρδύω φϑόνε, αὖ ᾿ 1 δητίδε ᾿ς ἥππη Ρυστισικα ϑαρόζω φο- 

ταν Πις ἴῃ ἔςτεπάα πεοὶς Γςητεητῖα σοπταιπῖπατὶ πεξα5 οἰ, Ε]ατο 
0. ἘΡΗΟΙ. γνώμῃ καϑαρδύω, ἔτη Ριιγα πηςητο» ΑσΠΟρ Δ π. κα- 
ϑαρδύω τῷ δειγοιδ Ἰοτγοτο σατθο . ΟΠ Υοόπλ5. ἐς [ἀσετάοτο, 
πυθαρδίω ὑπὸ τὰ σώματος, ἃ ζοΓΡΟτς {ΠῚ ΡΠΓι15» ΡΙΠτάγο εις κα- 
Ξϑαρόνειν εἶν᾽ τοιέπων πίω) πολιν, τα !διι5 νγθεπὶ Ἔχ ραισ σατο» ]ττ.1η 
Ῥαδτοιναυμαχιοῖν καθαρδυέτης “ ϑαιλαΐοσης, Α6 ΜῈ164, 

Καϑαρθί αι ΧΡ αὶ, 
Καϑειρεύομα)ς [τη ῬΙΓΙΙ5, 
Καϑ'σείζω, μ, ἴσως πικαγυιι πο. ΡΠ πιρυγσος ριιγῆςο διιεέοη. ΡΠ Τη. 

Αεοις καϑαρίσω, πὰ πάατο,ν Ὡροτέρὸν ἐκαθαρίοϑυν γδθύνησιν, ἃ ῬΤΙΟΓΙ 
Βοπογατίοης ραγσατις ΟΝ 42. 

καϑεέρείθυ,ν, ὁ κὶ ὁ υπιμλ τις, ΠΟΥ ΙσΥραγα5. ΡΙαπιἀος ᾿ῃ νουποπα 
ΤΡ. (ατοη ςοκαϑεέριθ- ἰϑη ππαπάτι5 οἴξο:ν Οἱ τατπεπ κα ϑεέρηος 
ἰερίτιτ ἰπ σοήϊος ΑἸάϊποιῆπς ὃς ἴῃ σαγπιΐης ἀπγοο ΡυτΠαροτγᾶ» 
Εἰϑίζι δέαγταν ἐΐχάν καϑτέριον, ἀϑρυαστον:καϑείρειον φνορ δρια Επ1ρ14, 
Ρτὸ ἴρῃς [{{{π4]1. 

Καϑαριόπης ἡτος. "9 ΠῚ ΕΠ ἸτῚ Δ. ΓΙτα5),ΓὈγεπῖταβ, 
Καϑαρίάρητε, τη] Πα 1|5 οἴζο. 
Καϑιρισιδὶς οἵδ, ἐν οτι μά ἀτί ο»ραγρατι ον ιιΓ! Ποατίο ΡΙ1η. οχρλατὶο 

ΕἸἰςετγ. ὀ 
Καϑαρίως, ρυιγὰ, πἰτ ἀὸ, Χ οπιραγῖτον σδτα] (ογι δίτιιν δ καϑαρείως ἂ- 

Ρι4 ΡΟ ]ςςπι. 
Καϑαρμα,ατος,τοὶ, ΡἱΔ οι τιΠ]» μα] ς Ἔταπτ Βοπηῖπος 9 ι] ρος οχ- 

Ῥίαηήα αἰόνε πιοῦθοὸ ἱπυπλο αράπτιιγ ἀπ15:αιτ ρογος ]τι5) 410 
ἀοσηι [γα δαπτ: αὐάϑεμα, αἰεί ψημα οοἰ ρ᾽τιγιδζ ρτὸ ἰρίο ἴσα 
ἰογα δὲ φοππλ 0 Ῥγόρτον φαοιὶ ἐχρίατιο ἀςβοσιιτ. ΑἸϊη απο 
οτίαπη Ρτὸ ποτηΐης ἴλοτο ὅς σε ]οτο» αιϊοπιαάηηοάιη [οςἰιις 
Τιατίη!ς. ΑΥ Ππορίιαη. ἰη ΡΊατο, γρύζειν ὃ. ὁ τολμώτον 5 ὦ καϑτέρυα- 
περὶ οἵξ ὁ (πο! οτατὶ, τα ἤπιιητπς {Ἐπ γι} πῆπ πὶ παιὴς ἰλογῆ!ε- 
ΒΕ Π ΠῚ ξητοτργοσαταν ΕΠ ατΠικαϑαματα ἄϊςεὶ αἷς ἐδὸ ἑυπαρφιὲ ὦ 

δποδλυίτοις,. νη]ος ΠΟ Πηῖπο 5 ἃς αδιοέζος. Ποιπ οἔπεη. καϑτεροσ 
ΕΠ ὦ μηδευία μετουσία αξετῆς ἐς ἢλς νοςο τα Δῃποῖδα!τ 
Ῥοστις. 

Καϑαραϊζω,αάαρτο. 

καϑερμὸς, ρυγρατῖο 9 [ΠἘγατίο» ἐχρίατίο. ΓΙΆτο (τσιπάο ἀς Κο- 
ΡΌΡ]1ς. αύσεις τε κὶ κα ϑαρμοὶ οἰ δικημεέτων; Ἰτο ἢ ΡγῸ κύϑαρμα» 14 
«ἴϊς ρἱαςυίατὶ μουπίης ἀριι Ἡ ογο άπ ΡΟ]γ Ωγ, καϑευροιὸν τ χώρυς 
ποιόν ὅσων Αἰχιων Αϑτέμαντα δ Αὐδλν, 

Καθαροποιαῖ, ρατΊ το ΡΙΊπι δῖοι, Ομ τ. ὶ 
Καϑαιρὸεγοδ, ἐν ραγιιο» (απ ἔγιις2 [ὙΠ ΘΠ θυ γα σἰ πΙ5,ἸΏτορ' Γι 

Κ'Ὰ , 

θετ,] αι] άι155 πχοτιις, Αατί σι 58. ἀϊσοδαταγ 5 
ῬΟΓΡοΙγΑτΑ ΠῚ ΜΡ 115 ΠΊΔπιι5 Παθετς πομ ἐφηίεδατωτ. 
ὄσιθ', γε Ἰερὶς δοϊομῖς ἀριὶ Αμεϊοοϊάςπι Ἔχῖδητν ν 
κτείνας ἃ σαῦται ποιή σαντει δ σιίθ- ἔςτω καὶ δυαγίς, Οὐκ ν, 
τογργεῖδηβ, χαϑαρὴς ἔστω ταὶ χεῖρας Ἰπημῖτ, ἃς γο 
41 χαϑαροὶ νος ΔΉΛΗ. 4] ποθι 85 ΡΟ] πε 9 ἂς 
τοπι ᾿πάπςιητ. Αὐ Πτοτοὶ, χη ΕἸ ποῖ. καϑεερὸς {πὸ καϑα 

τοροτῖ νἶτας (πο! ογί [αιις ριιγι5 Ἡοτατίο. Αὐιτοτεῖ. τοὶ 
τογῖς, δῇ εἰ ὅτι καϑαιρὲς ὁ σοι χὸς. κὶ ὁ δεῖνα αῤία, Καϑαρῇ 

Αγσᾶτιιϑ »πσξὶς ἰογεμα, ΟἸσογο. ΑΠΕΙΡΉ, καϑειρὸν πταύτων 
κλημάτων ἀἰχΊτ 9 4111 Π0}}1 Ττπγίδτα Ἰητα τ, καϑειρα 
χὶς ΑἸεχδηά, Αρῃγοά, πρτὸ ρτίπιο Ργοδ] εππαᾶτ, ἰᾷ ς 
γάρ ἃς νδσιᾶ 5 Βινάαιις (τα πηςηῦᾶν, καϑτερὸς, Ἡογοάοι 
ῬΘάϊτε5 : σα] Ορροηΐτ ἀχείζον » Ἰ4 εἴ, Ἰπυτη οπηιλόγε 
ταῖ! Ὁ {ΠΡ ΟΝ ἃς Ρυγαφιηματεὶ Ποϊ οί. ἀτώδαθλητος "ἡ ἀκα; 
οὐϊ αττι Ποιοία ἃς σοϊοτγατὰ οτάτιο; ἰά οἴ, ἐμερίζολίθν.) 
τώσκδυ(ο- {πιὸ ἐν δεοί σκ δυθ. χόγος , Ορροπίτιιγ. Ηογπιοσει 
κομματικόγ τις ἡπολαζὼν λέγοι ὡς ἀἰαδείβλητον τε κὶ καϑειρό 
καϑειβότης, ΒΡ ΓΙ {611 (ογ πιο, 1 ς1π|» αὐδιβείλλει 
Ἰγαῦτα καί εἰσιν ἔννοιαι «ἴει βολῆς αὐταὶ.  ὅδιν ὀνδυτία κε 
καϑαρὸς ϑϑαύατος » ἔσο ποῦς, ΡΗϊΐο ἀς τπππά0,» 
Ὡροσηγρρίδυ 5 ῬΌΤΙΙΣ ΠΟσηἶ πε 9 ΝΑ αηζοηιι5. καϑαρὸς, 
ΡΙΑτο.καϑερὸς τῷ ζών. πιιηήε5 αῦ δη τη α]} 9 ἰάεπη ἐπ] 
καϑειρὸς φόγν»ΥἸ Πλῖτις ζατήτ5 Ἔχ ρίατιις ῬΙ Πτάγοθιις ἴῃ Γι 
νἱάς τη ἀϊξϊίομε Εἰλεγχίθ΄. διαὶ καϑεερρο. ΡΙ νΔΟΙΠΙΠῚ 
ἀϊτιιη. ἐν καϑιαρῳ π᾿ ριιγο Ιοςο ἃς νάσιο ἐἀἀμιοτίδι 
Ρμαη, ἐν τῇ ἐρημίᾳ, καϑαροὶ ὀφϑειλμοὶ » Πουτίποητος 
τ [1115 ἐπ ΡοΥΟ] 6. καϑαρρὶ σι φῤξιλοι . ἡμς [οἱ ρἱπεὶ ρεγῇ 
Ρτ1» Ηεγπηο ἰατις ΠΠΡγο ρτίπιο. ΠὨἱοίςοτμ. αἰ» ΤΕΡΗΣΙ 
μέρα! καϑαραὶ » ἀϊος ΕΑ ΠῚ : αιπθι5 Ορροπιηζιν ἦτο 
τὸ ἀε Τιορ!δ.καϑεῥαφ ψόφων ἐδοιὲ, ναςιια5 Πγορίτίδιι5 
ἀππέξας5. ἃ {γερῖτιθιι59 ὈΙαταυοῆις ἴῃ ΝΗ ΠΊα 9 καϑαρθὶ 
ΠΎΙ5 ῬΌΓΙΙΝ δὲ ἑητορ εν. ἈΚ ΘΠΟΡΙ. 8, “ται, ἐσέ γε ὅπως ἀφρ 
τὶ ψυχὴ ἐξ εἰδ)αὶ σῷ εἰφρονΘ- σώματος δέ γα γώνπαι 9 ἐδὲ ᾿σᾶτο πὶ 
σμαι δ, ὅταν ἄκρατος κα καϑτερὸς ὁ νοιῖς ἐκκραϑ'} »τότϑ κα ΦΘόΝΝ 

εἰκὸς αὐτὸν ἐρ) ΟΝ ες νοΓὸ τὰπὶ απίπημπι ες 1ηΠρΙ επτοπη, 
εχ ἱπΠρίθητὶ οογροσς οπα πῆς : (τά 4αιπὶ ΟΠηΠὶ δά 
ξοτγροτὰς ΠΡ ογάσιις 5 ΡΊΠΓ115 ὃς ἱητοροτ Το σα ρ Πςτ, 
δεποέξ, ἃ ἐς ὈΙπη. σα ἤδιις ἀπ ηι15 ὃζ ΡΌΤΙΙς : δὲ ΡΙῸΝ 
Ρύτα ἀτάις ἱπτοργα τς Π8. ἢς καϑτερὸς αὔτος 5 ἀἰοΐ Ρο᾿ 
Ῥατας ΡῬαῃΪ5 9 Οἱ] [Ογα]άτι5 ορ ροπίτιγ αριιά ΡῬΙ στα 
πᾶλι5 [δ το τογιῖο αἱὶ ἀς ραηῖς ροποιιδιις [οι ης ἢ 
φον διαχιυβητικότερον ὃ) πῇ καθαροῦ, [ῃ ψείρις Ατορῆᾶ 

αὖτε λειὼ φερσέχετε ἃ γοιιῦ, εἶ ἰρ κα ϑαιρόν τι φιλεῖτε, 1ΠΙΟΓΡΙ 
δὐν»ἱ Ποτὲ ἀϊξξιτι, παῤῥνσιας κὸν, εἰλικρινὲς» γνήσιον, καϑὶ 
ϑιμαίων , ἢο5 Αὐ]ιςηϊοηΠιτη . Το ἀϊίε5, ἰά ς 
τεγρι. χροη. οὐχὶ συγκλύδων οὐδ᾽ ὅπμκούρων., ἀλλ᾿ αὐπῆδ' 

Καϑαρότης ἡτος νἷ ΡΌΓΙτ 5. πη Πα 1τ]Δρηἰτοτ.ν 146 Καϑειρθ 
Καϑειρπτέζω, οΥτιρίο, ΑἸ οΡἢ. ᾿ 
Κα 9 αὐστον, ἐντὸς ΡΊαΟΙ 11, ὃς μια ραγΙΠατοτίμπι Ροοι 

πκαϑείρσια. (λστα “ιια Δπι ὅς ροτος 1 φιθις5 Αἰ 
πες ὅς τῃεατῖτα [υξτα σαπειτ. ποίλπις Οτομπούοϊο 
(4]14 ΡΙ τατος νοσαῖ, Τάοπὶ ἐν τοῖς ῥωκαϊκοῖς.,. 
πνον ἑκαΐτῃ πεμπόμϑυΘ- εἰς τριόδοις, ἐποτρρπαίων καὶ Ὁ 

πέχί μοῖραν, ᾿' 
Καιϑεόρσιίθ, κ, ὁ, οΧΡΙΔτοτ, δ Ἔχ ρἰατί οηἱς στατία δά δ 1 [ΤῸ 

του Ϊ 1551 άτο 59 ΝΑ ζαπΖέπας ἴῃ ΟΥΓατ, καϑείρσιίι ζει] 
τοῦ ὀχρίατοσ 5 1ουἹ5 ορίτμοτ, Ατἰπόοτοῖος ἀθ πηιπάο, 
φύσις, Πατιῖτὰ ριιγσαη. Ν 42.1η Οτατι καϑεέρστον ὕδωρ, 
{πγα 15 Δ 114.κο ϑεέρσιον παντὸς τῇ κόσμν 9 τοτῖϊι5 πα πα 
Ἰάςσιη Νὰ 2. καϑείοστον αἰριενεγκῶὼν 65) τή σιῖ ἰξόδῳ, τ}ΠῈ 

{πὶ ρ ἰαοιητιπι οἰ τοι πε θη 5.Άτις ΟΧΡαγρδιϊοποΠΊ, 
καϑεέρστα, (στα ας ἐΧ ΡΙ ΔΕ] ΟΠ σγατία ἤιητ ἐπατετα 
ΠΑ ]τὰ.κ αϑοίρσι(θ. φηἾπὶ ΟΧΡΙατίμι}5 : 410 ποπηίης 
ῬΓοταΓΙ Ροτοῖι πθηῇ 521} 1 δτίηἰς Ἐςθτιιαυῖιι5)}] 
Ἰο. καϑαίρσια ὕδατείς ριιγράτοσϊα: ἀαιια ΝΑ ΖαηΖ δα κα 
Ταςίλη. ἵ 

Καϑειρσεις (0. ἡ, ρυτρατὶο, ΠΠἘγατίφ 5 πιο ἀἸοῖπα ριγσᾶΠϑ 
ἔμμίωοι, νας πίος τα] γαπη τις ΠιαΡ Π]ςίτον πιθπίος ὃ 
{τη ιιο αὶ ἃς Ῥτὸ βιυατ δορίτα!ς αἀἰχῖς ΡΙΤηλι5, μέω 
ἐμμίωα, αὶ Κατειμωιά, ὃς ταὶ γιυμωκεῖα , Ηἱρροογατος, ΠΏ 
γογὸ βιιχιις,, ἤπὶς πιὰ ΠἸοτιιπὶ νῸ] βαοτηΐ πάτιιπι Ῥτοὶ ἤσι 
ΡῬΠΊη1λο, τὰ οἴ, ῥούς γεροακαῖθ., τος οἵ ἀϊπογίαι σα οηνάς Αἰ 
7.08. ἀς ᾿δητὶς εἶδο αἷτ, ἐκ ὥβατηδ φός ὅδιν ἀδ᾽ εἰς ἐμμίωδυς ἡδῖϑε 
σο χὺ κ᾿ δύσρφιω ἐργεζουῆδη τὸ ὦ μας τῷ ὃ καλιμήλω ῥῳ γιωαμαίῳ 
σιμωπτοί τη, ΤῊΝ 

Καϑτυρτέον, Πρ πάιμ). ΒΒ 4.1π ἜρῚ Πιρτίου. ΝΆ 
Καϑτὲρ πήρ᾿ 69. δ ΡΈΓσαΓΟΙ ΟΧΡίατοτ, {Π{π 4}15, ἈΥ48) 
Καϑαρτνρείδο, οὐδ, ὦ ῬΕΙΓΘ ἀτί 155 νἧμτι Παρ οπς ριτὶ ἤοαπητῦ χαϑαρ 

Εἰον, πο ἰσα τη ητιπὶ ραγραης πᾶς ὃς τα καϑαρτήξιαγάιομην", 
ῬΟΓΡατιΟΩΟς, τὰ ̓  

αν, 

ἜΠῚ 
᾿ ἯΝ 

ὑμῖν 
ΠΠ 

το! 
Ἶ " 



Ἑ Ἃ 
ργσατοτ. 

βατοτ ασ»νῖπι αοπς ραγραπάί ὃς ρυ ρα δι ἐς ΓΙ]- 
ϑαντικὸς δ᾽ κροκοδείλων, νάσυπις σγοσο 15. 

πρατὸ,ηαη ςτὸ, Ρ] απὸ, αἰϊποϊἀὸ, ΑὙἸγ.1. Ὁ Βοτἢ, Νευῦ 3. κϑαὲ 
τὐταν μάνον διοράσαωυῆν κειϑ' ρος, τηα σὶς ἀϊ ΠΊπξϊὸ οπιο] οὰ- 

{ΠὈγαάπιιῖς. Οὐ πτ.} 1.5. δυῖτις αάηογθ}} νην ὀχρυοίπτ, 
55. ( αὐ Πατιίάιιπι σοπξο ἀπηαιις ρογάμςιητ, Ποπιοί. 
᾿ονεσβ. ὡς καθαρως οἷς μ΄ ταύττε ε πϑίοιω εἰ σεῶδε, ντ ἰἸφαϊ ὁ 
Δ ϑ.ια ροίζοα ΔΡ ἱρις “οἵϊα Ππητρλητο Πρ οτίς. 
πὶ πε ἀφωμαίνω, 

Ὑητο ρὸν [εἰρἤιπι,καϑ᾽ αὐτὸ δ). ῥοῦ [οἰρίππη σοη- 
τοῖς Οτατ. ΠΕ ΠΠ τ πὶ σοΠτ5 Γογιμτ ἀιλ}} Πἰ πὶ ἃ τατοτὶς 

ἵνπι ροτείξ ςοπίτανο. τὸ καϑ' αὐτὸ χαλὲν φιιοά ροτ [ς 
τ αιοι απῖπτος ομγηλιαι πάτιγα ἃς ἤροςῖς πα σοπ 

δηδοῖς ' 

πιαπίπισιιαι οἷο, 
{εἀοδοιὰ κα Ξέζομαι. 
Ῥτο χαϑεζορήνθο Ργαίοης ρτὸ Επιτιῖγο (ἘΠΠτὶις., Αὐὶ- 
ἤς- 

σις »ςατοάγα ειος. [δ 1]ς, (εἴ 0, οΣΠάϊος παδὶ- 
ἰονωξὸς τοὶ ποπετωλίῳ χα ϑέδιρᾳ κα σιολὴὰὴ γγοουῆνι χοόνιΘ., 
Ῥὲγ οτίπιηι δρίτο ἢ) οὐδέ πο. ΡΊατ.ἀη (Δ πη1].ἐν 1 κα- 

Ὁ ΤΙ ιον ἀ.4]1ὴς ,ἐν 1 αὐγία, “ἷ πολιορκίας, κοιϑέσρα εἰμι-- 
τῆςατα π10}}Π}ς πα! πα 1 ἰῖσερ5 αἰ ἐξα, αυΐα ἁποῦ. 
ἍτΌΓ. δ πο τη ορ [Ὡ. καϑεζοιῆον γουιῦ ἐπ᾿ ἀμφινε- 

ξοφασὶνγαῤγυ ξῴπο δὸς πον οὲ κοτεμέμφετο πίω) αἰ χα οί ἀυ πὶ 

κα ϑεδούμοι, ΓΟ οο. ΓΊατ, ΠΡ το ρτῖπιο ἐς Κ Θριιδ]1ς ἐκα- 
ουιῦ παῤ αὐτὸν, ἴςις δαπιιις ργορὸ οἴπι. Ιτοπὶ ροτγίσιο- 
ποτ᾽ ὃς θεης μασεονἀοἀσος το αχογ, Ἰτοπὶ σαῆτα ρο- 

δΠάςο. αὐτιςτοατεύο μη: κα ϑέζομαι ἐς τὸ ἐραῖον, ΤΠτογ 4. (πο άοο 
ΕΙο Πιποπῖς :ἐκα ϑεζο κίων, Ἔχ τυ αἰ οιις Δ ΘΟΤΙΤ. ΠΟ ΠῚ 

ἱποατ φυὰπι Ππιρίοχ : νἱάς χαθδύδω, καιϑεζομεῦτε δὴὶ εδὺ 
οἴεάουπιις δά οχὶροπιας τατίοπο5. Καϑὴ στο; ὃς ἃ καθημαι, 
(ἐάεδας. κα ϑέζεῶειι, ΑΥ ΠΈΟΡ μαπὶς ἑπτοτρ ἴῃ Ρ] το, τὸ βα- 
ἐζεότοι. ΕἸ οἰ οἢ.. ἐ δρειυϑ]ιώ αι. κι οἰκῆσαι. 

τ δ ας σα πη θοη5. γῆ εἰς πεδία και ϑεζομῆμη » ΝαΖ. ἴῃ Οτατ, 
φατηρο5 φεπήςης. 
οἸττιις εἴτι καϑεῖλεν αἰ δου, Ρ 

εἰγαχὶ ἀοάϊιχί, 
Ἰοπιὶ τις Πιπις ροπάςο, ἔππι ἀςρτοῖτις. Γεγένογοι καϑίε- 
γτο στ! ἃ το ἀἴπη} ΠΠ Πππτ. ΡἈ1]οἵἵτ, 
τοι  [ςς ρατοὺ, ἐνδευοινως ν τας ὑφειμήως. 
γγώμας.Ἰη πιοάϊητν ἀἤτοτγε (οπτοπτια5. Αι ΠοΡἢ. 
οτῖπθο, Βυ 4.1 ΟΡ ςΡοΙτ, καϑείργνιωτο εἰς οἴκημαΐγ πῃ 

ΟΟο ἀς θαηταγ ας ϊπγο. 
δὲ καϑείργνυμι, ὃς 

ἀν εἰρ χαςςοςτοοοοίποίιἄο, ὃ, ταπσιιαση ἴῃ σάτοοῖδ 
 Ῥαυιῇ τῦτον Αλέξαι δδές ποτε λέοντι ἐμοί καϑείρξεν ἐς οἴκη- 
Ἴμοι 3) πυρεῖ ὅτι! μὴρ ἐν ὑδρία εἰασίδα κα ϑ ει; γυλμίυ φάσιεσι. 
ἐγεφ, συ τίν) κοιϑείρξαμ᾽ ἐς χοφεῖον, 1, Τρ (πὶ της] ποσῖπι ἴῃ 

το πὶ οἴπρο, ὃς ἱπ σάτοογοῦτι σοη ςΙο. Πατοχ οη, ΓπτεγΡ. 

δι δ᾽τίο σομο  Πουσοοτοῖτῖο. ᾿ 
ϑορῇοοεῖ. ἵ. ἴῃ πηςάτοπι «οἰ οἴσης ὃς ἀοπηϊττο ποτὰ 

εἶστε ἐν ὁ ϑύγεης»ἰἸητοῖ5 ἱπηροῆτα, Το ἵς. Πδ.1.ς Ἀπὸ]. 
δια. Ματςς]. καϑεῖσ ον μοι δέλεαρ κα διυ φρεγωῶν 5 ΔΠΙΤΏΙΠῚ 

Ἰεσείτίς στατὰς αβεσογιηῖ, ΕπγΙρι . 
ὕδωρ, ῃ ἀΠτιπὶ πα]. ΓΓΠ τ ΡΕΓο ἴῃ Δα ιαπιν Ιοχαη- 

ΓΙ Ἰῖθγο ργίπιο Ῥγοδίοπιας. ἀνεγθο καϑίεμαι4ο- 

Ἰογατιχαθειςτήχει λακεδ αμμμογίοις πόλεμος Ὡρὸς ὡκείνοιο» ἀά- 
Ταςεάπηπιοη!) ΒΟ Παπὶ (πσορετο. ; 

σοηἤείτυτιις ογατ. Αγτοτιάς πειπ ἀο, νοι καθ εις κα σαν 
ταμία!. 81} ν οξπι ρα! ἐπι χιισοίζογος ογάηῖ σομ Ἐιτιτ. 

τἰω,οιοτίϊς. ᾿ 
ἐὐὐσι(θ. ὄν χὴν Οτιῖπι ΠΡ οητδποι!η1.ς. τς ἸΝ πη. 

τἰποηάήιιηι εἴς. 
ἐσ  ἰθοπε.  καϑέκτικὴ σιουύαμις,ν ἷ5 ὃζ ροτεοητῖα σοπ- 

τὶ τεσ ποης5. ΑἸοχ  ΑΡμν. ᾿ 
4111 ἀοτ ποτὶ ροτοίξ, ῥρι ἥσαν χωϑεκτοὶ σπϑύδοντες “πὶ ἢ 

ΟΠΕΙ ΠΟΙ ΠῸπ Ῥοτογάῃηῖ ὰ ΡιΡαδηαὶ ςεϊογίταις, ΡΙμτατ- 
οης. ἐδὲ χα ϑεχτὸν ἔτι» ποι ἔογοπάξισι » ἀπ γα Ση» 

τὸ πτϊποσὶ ἔοι τε πετὶ ροίπτ.. 

λχεῖν πίω) ὁλ χοίδαι, ΠΓΟςτατος : ΟΧροπίς Τητοτρτ. πιράτοοις. πᾶ- 

χαϑέλκειν ταὶ τειυήρεις, ἀοάτιςετε ἴη πιάτο» Ποπιοῇἢςῃ. 
ἡ ταξγοῖς. τταιοτο ΠΑΙΙΟ5 1Π τηλγα, ἰάςΩ1. χα ϑέλκορκαι» ττα-- 

Θτο δα σύρρμαι. ΔΛ ΠΕΣ 
᾿ τλκυώ;τγΆ ΠΟ ἀεογἤιπι, ἀςάτιοο. οι, κα ϑελκύω τας γδῶς, ἀςσάιυ- 

᾿ς Ὅτη σατο ΤΒιογά. ᾽ 
᾿ Ἀρίλοιμι δπολύω, ; 

καϑέδραι εὐἴατη ἀἸοιιηταγ πένϑοις ἡμέραι ὅθῃ τετελόυπηκό- ἢ 
. ῃ 

Κ'τᾺ ξ 
Καϑέλω, Πι"Πτατιτη τμοσηα χίηιο καϑαιρέω πχατιαταν ἔξ ὃς ἀοτ εν. 

ἀφηιο  ἱοτ, οπτο, ργοῆϊ ο,καϑείλοσον ὧν οἴκοις. ἀοΠιπιχογίις 
ἄοπιος ο4ρ.22, Εἰ οἱ ροτῦγο {ΠΠ|4 αἱ Αὐγ. {ειπάο, καϑεῖ- 
λὸν Βατοτιςο πλοῖο ΡιῸ χαϑείλον,ντ ἤλθοσαν ΡΓῸ ἤλϑον, κάϑερ ὦ, 
ἀφμλοΠϊατνἀςγιχογο, καϑελων, αὶ ἀε]ουίτ,υ ἀερο μη» 4υΐ 
«ἰςΠιχχίτ, αὶ Ργοβίραιτ. 

Καϑεμαζ Ὁ] ς δα ρμοέξζιις ἐςηγ] ΠΊιστι, ὁ χτὸ σήϑοις ὄρος, το σόποῖδ 
Οὐπατιις τ τ δ τῖς σαρίταγ 3.Ε [λ.} τοῦτο. ἔστι πηοηλϊόν Ετε- 
ὉΒΊο]. σαρῖτο ἀφοϊπιοίοχτο, τὐβοιέϑυκα κοϑεμῳ ἃ αϑδὶ τροϊχυλον σεν, 
αἰγαιη σεϊ τουαις φΟ]  πτη ταιτιλ:ν δὶ Ἠ]ογόηιρτο τογαμς» αι 
ποβ»ἵχτα Ααιμ]α: [τευ παπη οἀ τί οις Πν,ὅς δΥΠΊΠη ΟΠ 4Π- 
τουΡΎΟῦΔτΙ {Π|21}}15.1 Χ Χο ἃς Τ᾽ οάδοτῖο χφϑεμα τη] ογιητ,ϊ- 
οἾτιῖν «τλαιτι χφϑετιρ χὶ χοίϑημα ἀριιᾷ ΡΟ] πα. 

Καϑεξες ἀοιποορθν σα; σαρῖτο οἐϊαιιο, ἐγζύετο ἐν τῷ καϑεξηἰχξξιιπν 
οἵδ ἀοίηςερ5: 

καϑεξις ὶ αἰἐχῆς [ΠΡ Γ]} σουογιιαι! ο»ἀοτοπεῖος Τμυςγά. κατοχῆὴν 
χράσησις.α σφάλεια, 

Καϑερωυζω, (ΕΓ ΡΟ.ἸοίοΡἢ.1]: 5. καϑερα ύσαντες Συτὸ τἢ στείχων ξϑιν εἰς 
«ἂν ἑω καίοις κα ϑέρπυσον,γ ας, ΑΥΠΠΟΡΗ. 

Κάϑες, ἀσιηΐζις, 

ΚαϑεσιμδξγκοςςΟἿ [ὁ τις [σά ος; ΑΥΠΤΟΡ ἰπ Ν εἴρῖσ, 
᾿ Καϑεώναναι αὐτὶ τῷ κα ϑεςτηκέναι.ΥἸάς χαϑίςσημμι, ᾿ 

Καϑες ἰσομωφάςθο.ν πες ωρρσκαϑεόδ ἡ, αὔΠἀς δ 5). ΑΞ (ὉΠ η.ὅ: αρ»- 
σκαι ϑισῃ τοροσεύδδεσεις:ὰ ΝΟΥ 0 παϑέζομαι, 

, Καϑεώνίω, οχοάοςςοτγοάο,ἄοσιοτο. 
Κάϑεσις. ΔἸ ποτ Ὀτλλπι; μα δἰτατὶ ον πη] ΠΠο,ἀοἰ οἰ ηἰξέξατιο, ἱπκ 

Πλ1 [πο κατα γωγιὶ οἴκησις, ΕἸ οἰγ 
Καϑες-»κότως, ΠΟΠΙρΡΟΠτὸ,ηΐπιο ςοτηροῆτο ἃς πιοάογατο, ὙΠ. 8. 

Ρο] τὶς. 
Καϑες κω) διαυδίω, σὺ μϑύῳ, γεΥο:4ι!οἴσο.ἠρεμω ὑπταῤχω, Πιπι,50- 

ΡΠ ιος!. ἔνϑει αὐ καϑες ν κίον δ᾽ πηοτις Ποὴ οἴ, Τ ον ἃ. αταὐτῶν κα 
δεινότατον εἰ βέβαιο; μηδὲν καϑες-ἡξει ὧν αὖ δέξη πέρα. 

Καϑεςνκπὺς»τος, δ, ῬΑ ἤπια πὴ μα οῖ Πση! βοατίοποπι σοπ[ίτιτις ο- 
Π|ϊεπ5»οοπ ἴαη5591π οἰ ἰτπ5»Ροτς ἔξες. Ετ τῆσδ καϑεσυηκότων μετας 

βυκς του ι ΠῚ ΠΟΙΙΩΓΙΠῚ πιο] ἰτῖο. καθεστηκὼς τρόπος» Π05 αἰ Ετι5 
ἃ» ὑκέτι ἐσγιυΐατο ἐν τῷ καθ ες υπότι πα ρόττῳ βιοτόθειν. Ἱ ἸηοΥ 4.146 κα- 
θεςυκότοι νεμιμᾳ ἃς καθεςηκότες ἔχθρρι, ςεὐῖὶ ἃς πηξπιπὸ ἀμ 1) 

Βιοίϊες καϑεςυκὼς ἐν συμφορᾷ, ΠΕ ΠΊΟ  Ποη καθ εςηκόπι ἐ αἰκειςςοη-- 
{πδητίουοπῃ Ρ Γᾶ: [Ὁ ἔογεθατ, ΡΒ] οὔτ. ἔσσω καϑεςεκότες ἐσ αἰειλ-: 
φύτες οὐκ» ΠΟΙ ἄτη ςΟΠΊΡΟΠΓΙ πος δα ἴδ γε που ΠΡ] τάτοῃ, ἴῃ 
Ολιῃμ]] 91 οἴς, αι ποιά νἱγο5 γοσ ρογάγαηζ, καϑιςυκία ἐς 
λικία, ἐπα τΉΓα ὅτ 5 5 Ρίατο ἴῃ Ἐρ ἢ]. καθες υκὸς πνεύμῳ, Γ᾿ ἀατιῖςς 
γΘΠελ5.Βιά. καθεςτηκοὸς πνεῦμα κὸ Ἀεῖον,ν ΘΏτα5 Ρ᾽ Δ οἸ ἀπ ἃς τητος 
ΑὐἸΠορ Ια. αἴρῳ τὸ καβεςηκὸς, ρτάτΕΓ ΠΟ ΠΥ ΓΏΓΙ ΠῚ» ἹΒαον ἀϊάς 
ΥΒὲ ΤπτοΓρτ. αὐροὶ τὸ νόμον κἡὴ τρέποννρττοτ [Ὁ] τι. τὸ καϑεςη- 
κότα, ἰοσ 5 ̓ατα;. ΔΕ [ΠΗ]. τα καθεςτυκόται κινεῖν, Γο5. ΠΟΙΙαΝ ΠΊΟ] ΤΙ; 
Τ)επιοίϊ πη. καθεςηκότα πράγμα ται. [ὰς πη. ταὰ γι κατεξυκότα πορῷ»- 

γματαχγίϊατιια γθτιπη Ργα ςητπιπ., ΑἘ ΤΟ μη. ὃς ΓἸατιάς Γερ.. 
Καθες ὦτα τεὶ» σο5,ἀξετοταοίξατῃτα, τὸ καϑ'ες ὃς» ΠΙῸ5 ΠΟΙ ΙΓΕΓΕ5» 

πιοάϊις. Ε α] οὐτὸ καϑ ες εἰς ἡ ὅπη βάσεως τορι συπόρζ εἰ Ἀχεινον [τγὰ το - 
ἄἀτιπι Ἰπσγοῃγόπτιι σχτιη ήτο. ζῆν τινεὶ καθεςτῶτα βίον. ὈἾαᾶτ,η ΦΡΠΈ, 
7. “οτταπι μα πη 4πὶ νἼτανη ἀθσογο, τὸ καϑες οὗτος! τη ΓΘΟΟΡτὶ ὃς 
ΠΟΠΊρατατΙ “ΠΟΥ 0591} ε ΠΊΟ δ. δὲ τεὶ καθες εἴτε, ρας πτ 8, ΡΙ ατατ. ἴα 

ΤΗοείοπε, ἀσυύμμειφον τοῖς κοαθες σι χωιρφῖς ιν 1 πὶ τατὶ ολοπὶ πα 
Βεὴς πὶ ἔξατι ρτδε σητίϊπν τοι ρΟΓΊΜ. 

Κα ϑέτη»"ς» ἡνγοτῖς σΈΠ1)|5. Σ 
Καθετὴρ, ἢ δος δ, σας τς Ὁ τ ΠΣ ΠΉΠΠΊς Ρτῖ5. ΠΟ 4 ὃς χρό εμο δ] οἕτησι 

ἃ. ἀροπίς, ἘΠῚ ὃς Τη Ἐειγαοηγησα ςἈἸ τι συαν 4110 ντῖπα οἰ ςἢ - 
τατον εἰ παγίᾳ Πίτυΐα. ΑΊΌΧ ΑΡτο. Ῥγο ] ἐπιᾶτ. 5 9.1 10γο ποπο,ἤ- 
ὧι γινό νῆσον κὶ δὴ κα ὃ ετή ρος. τὸ γὰ ἐμ(ανγλόμῆνον ἐν ἀυτῳ ἔριον ἑλκόμῆμον 
σεωνεξεί ει τὸ πογείμα.κἡ ἕπω πάλιν τῇ ἀπειλῇ σῷ κενοῦ σιιυεφέλκεται 

τὸ ὅρον, ἰοἴα5 14 αι!οα ΠοΥῚ ροῖ 1 ΤΠ πτππιθηξιι πη » 4110 αἀπιῆο 
ντιηατη ἘΠ οποία πα δαῖτ οδτιγαητς ἀοτγαξζα 7 Γρι τε 5. 6- 
τδῖτ ἸητΟΥΠῚ15 Θά ΠΟΙ τΕΓ 5 ἀταιὶς τᾷ Ὡς ἴημαποὸ Πτντῖηᾶ δετγδῃὶ- 

εατι Ροτγὸ ( οἰ (Ὁ διιἸουαυῖῖις οἰ γήτον ἐπγιιπγοπταπα οἴ ολ-- 
ΤΓΡΊ ΠῚ 5 410 Ῥγορυϊὸ 1ὴ. ΔΠΓΕΤη πιο] σατη ζηταΠΠῚ αἰ φηοὰ 

ἱπυτηϊτειτὰτ, πος ΟΥα εἰς ὠτεγ  ὕύτηςν ΕἸ 1η τηδιγσοιη δί βατρεγ- 
χύτοης ἀϊοϊτισον εἶ οὐἴ απ ἐπ ἡ οπσαπὶ τἄπιηις ΡΤ 3 τ᾽ ΠῚ καβετβ 
ἀΡΡε [ἀτιιγ. Δ] επιὶς Πρτο ι!ητο Μοιβοαΐ ὁ εγαίας γρεώ ἐνίοτε 
χεύμιϑα διαὶ πίω) ἔχιόπσετα τὰ μεροις, Ἄμοις μδρ 521 μήτρας 5 θηοῖς 2 δηὶ 

κυςεως δηηοις Ὁ) πὲ Ὁ παχέων α'πσαΐπων ἐντέρων. Ἐἰϊς ταῦτα ιδρ γὃ μάχαι 

κλης ἢ ξος εἰς αὐπραν ἢ διὼ μηπ,εγχύτων, “ἴε ὅπητυδείων τι Φαρ βίου κῶν 

ἐνίεμῆν «ὦσι αἣρ γε νὰ εἰς κύς ιν, δια τὴς ἢ, θυτούτων καϑῦε τήρων, Ὁ 0 ἴοςο 
τοίείτα! ροτεῖε αἰτοῦ Οα]οπὶ Ἰοσιι5 σΟΓΓΉΡ τας μος ποάο ἰρτο 
ἀοεῖπηο, ἐδ" 7) ταν. αἱ 9.χτ' αἰαὺ αὐπεαν ἐλκώσεις ἢ κύςιν ἦ αὐτῇ 

Ῥέμῆναι φαρ μείκαν, οργαΐων χοιζεσι “ἢ εἰσὼ ὡἶριλπεμποντῶν αὐτα διε δ 

τηκ ϊσ(ροτοῖς ἰεσι τῖλ τ )καλκωαῆνων, νοχ τὴχ Ἐγγογοπῃ Πρ τ 
ἀύπισιιε οἰκόπεττοιναπη 110 ματρεγ χύτων κὶ παθετήραν [ορ οπάϊμπ 
ἢτ εὰπὶ Ὁογμάτῖο νὸ ἐδϑιῆϊπιο» τπιλῶδ ααπαν (ἐπ ξιοτος 
ΝΑπὶ παλτὸν [τὸ μότὸν, ἰ οἵν, Π πα πη οπτιτη οτίατη ἀάϑετήρα νοςας 

υἱτ ΕΠ ρροογατος ἴἰδτὸ Γξοιμάο.γωμαμκείων μα] ςἢ}5.. μοτθε ὡ- 

μολίνων καθετῆρι, δὲ καϑετηρε παῖ» Θά ςῃ: τη 5] οΥ7. ἡ τῷ ςρεπδῷ 

μωταρίῳ πὸ τῷ καϑίεῶτη. ἘΠῚ ἴτοπι ςἰγαγρ σιμαι 1 ἜγπΙ πηεητιιθον 
ΤοξῆΝ» 5 Αι) 



ἕ, ΚΑ ᾿ 
εαΐας νας ἐι οὐ τιον εἴ ργατοϊα  νεῆςα.. ἄτι Ὑτῖηλ πόη 
τοάάγτατι πος αποαπι τα] πὶ ν οοατ  ἄειτι (ογποῖίιις Οςϊ 15. 
τῖδτο (ρεϊπιουσαρῖτο 26. Οτσοὶ καϑετῆρχ οἴ πὶ ντ ἴῃ οἴτατο 
Ἀρβτοά. Ιοοο {ιπιῖτα τ, Ῥ Δα 5. Αὐ ρίποτα [στὸ 6.ςαρίτο ς9.ἃ ἢ- 
ῬΠυμοθ] τίη Πιις Πρπόοημσα Ππλ ΠἸτιιἀἸπςοσίφωνα πο πα ΠΕ] ῖ 
αις ἢ} ὅς δια βϑ πίω ν οσλητ πιθομαπϊοΐοντ Δἀποταιήπιις ἤιο ἰο- 
τος τύποις καθετήρῳ 410 ντῖηα ΟΠ Ἰοἴτατ ν Ὁ] σὸ (ὑνά9: αἰτοτιιπι 
νετὸ καϑετῆρᾳ α116 ΠῚ ὅς αὐλ ἐν πυ!ηςιιράτιῖτ ᾿ρίο ΗΠ ρροογαᾶτος ΄ὸ 
ἐο δἰάιιέϊο 9 ὃς οΥ συ]τίιιπι οἰγ  εγθπτ Ὁ οἸ Πιδον ογηασα α [ἢπ 
δια βυθιζε,Ἱὰ οἴ, συξιγγα, που! πατὶιητιν τάς Ἀσττιπι ἀς νεῆοα 
τοίο! υτίοης. 

Κάσετος,ν, ἐν ρου ρο Πα ομ ππ|,μολυβδαία ΡΟ] οὶ. Τη Ἐρίργαπιπιᾶτς 
ιιοάᾶ [ιπλίτιιγ ῬτῸ γοτὶ. Ττοπὶ ρτὸ ἰἰποα ρ  ζάτοτὶα, αὶς γο ας 
Ῥετροπάϊοα πὶ λη 44 υ4πὶ ἀςπητείξητ, τὶ χα ϑετον,ἰχτα ρεγρῶ- 
ἀϊοαϊιι, οἰασ:αὰ ᾿ἰεαιῃ ἀἸοῖς ΟἸζογο, πιο ὙΊτγα 15 
χὰ ρεγροπάϊσι τη, Τά οστι ΝἸτγιμαῖτι5 ΡΕΓΡο ἢ Ἰοα!αγε5. Πἰποας 
αἰτσοῖτα νοὐαῦ Πἴρτο τογτϊος αρῖτο τοῦτο : ἰσαπάτπὶ Ἔχεγοηλὶ 
δὈαεὶ χυσάταπι ΠἸπο 2: ἀοπιίτες 48: 115 σαυ]οτὶ αἰ οιπτιγικώς 
ϑετος ἴτοτη ἀσπιις 111 ἴῃ πάτο Ρουγίοἰσιιγοῦ καϑιέ μϑυ Ὁ. εἰς τὸ πέ- 
λαγος εἰμνὸς, ΗΔτΡΟΟΥ. 

καϑόΐδω, μικαϑόδήσω, ἀοττηῖο.Ἰη Τηρετξεζξο ἐκεί δον, ἀοτγπηΐο- 
Ῥαπα» ΑΙσχαπά. Αρμτο δι [Πἴδτο ρτῖπιο Ργοθ] επτατ. ὃς η ἱπηρο- 
τατὶι κοί ϑ'δυδὲ, ΔΥ ΠΟ Ρ μη. συ σγ᾽ οὦ καϑόυδε,ὺκ αϑουδον, οτίπίς- 
τα ἀπ ροτατγ: τι ποι Ρ]15 ραϊῆσαι αιιὰπι Πιηρ εχ αν καθόυ- 
δης, ἡδέως ὑσγώσεις. ΑΖ, 

καϑεψέω, μοΐσωγφοσοηιιο. 
καϑέψω,οοαιιο, ΑΥἸΠΠΟρ Δ ηικαθεψηϑιεὲς,ἀοςοέζιιδικα ϑέψεται, ἄςοο- 

ααΐτις. 
Καθεαρων, ἀο[ριςἰεὕλητ, Χ οη, 
Κάθ,γρτο χρίϑησαι, μέμνη»Ρ το μέμνισαι» ὃ σι μα, Ρτο δωασαι, 
Καϑυβαω,ριθείοο. 
Καθηγέομαι. οὗλα! ἔτι πὶ ἀιιχοαι ρ᾽σοτνἄςάτιοο » ΡΥαςῸ 5 Ῥγατξορτουῦ 

διπιοὶπδτιο ΡΊατίη ςρ συ καϑηγοῦ, ἐψομαι ὃ ἐγὼν οἰκιρταῖν 
(ὠαιατ. απ Πρ᾽ σατο» ποῖρο πὶ Οαπίτιδεγασο » καθηγήσατο 
Καΐσαρθ, ὁ Αθμυόδωρος, ργασορτοῦ βιΐτ, Ῥίατο ἐπ δυπιροῆο, 
μίω, ὦ φίρνε ΑἸγώδων, καλῶς μοι ἔσδοξος καϑηγιήσοιῶτα αὐ κο)ου,ἱὰ ἢν 
τεξ ἀταῖς ογάϊης υἱάογς ἀπ ριτατίοποπι ᾿α εἰσι ΠΠ]ς μος ον, 
ποδῖς ἀϊἤριιταπϊ τατίοποηι τςέζαπι ργα τι Πἴς.Ἰάοπὶ ἴῃ ορὶ- 
[το]. σὺ μὴ ἐμὲ τιμδδ, ὁ τούτων καϑηγού μου (Θ.. φιλοσοφίομ δὸξ εἰς τι- 
μιᾷν, 1 π|5 ροποῆς ᾿πἰ τ ετ»καθηγήσοιτο ἁ εἰς Ὁ Ἰταλίαν ςρατείας, 1 
τταΐϊταπὶ ἀϊιχὶς Ἔχ ογοῖ τισι. Ρ] ατατ.ῖη (ὐαυπ}1ο.καϑυγειόδαι τῷ πο- 
λιτεύματος ἱ 4 οἰκς ρτὶ ΠΟ ΡΟΣ βόγγο γοιηρι}. Π]μτιη Ὑ λοίοο. 
ἄτοις καθηγοδμώ ἀπχ Πισ ἀπ ον ρτατσονῖ, ἀοοςο. λα τῖο ὅζΑ ο- 
οὐ [ιτῖμ.ΒΑΠ] πὶ ἐρ᾿.Κ ΘμοΡμ.1η 2.Αἰπομνημον. ἀΐτοπει λέγεις 5 ὦ 
Σώχρατες. κα ἐδωμώς πρός σου ὰς γε κελόσεις ἐ μὲ γεώτερον ὄντα καϑηγεῖ- 

ει» εάοτς ἔγατγὶ ττιαϊοτὶ οχ ορ μπι τοξξὰ ἀσθη τὸ καθηγου- 
μῆνα ἰαττη ηι» ΕρΊ ἔξοτις. : 

Καϑυγεμονικὸφ»αὰ Ῥταοι πάϊητι ὃ ΡΓΆΟΙ ΡΙ ΕΠ ιμπ| ἄρτι! 5»κα θ᾽ ηγεμονε- 
κῶώτερρν."ὴ τεχνικολογικ ὠτερφν, ἔιοἹΠ]Ἰοτὶ ἀιιέχιι, ὅς να, ὃς τατοποαῦ- 

ὅτις δυτι στο πιαΐοτὶ Βι4.1η ςΡη. 
Καθηγεμῶν, ὀνίδ, πα ον, ατμοτ. Ργορτιὸ λατεπι ἀϊιχ αι οςςο νἱαπὶ 

Ρταῖτ, ργςσερτοτοάιιξξον, ὃς ἀτπιχ ἔα Πη1Π,,ὁ χήοαγωγὸς κα ὁδηγὸς, 
δι κὶ χἀεαγωγρῦσι, Πογοάοτικαϑυγεμῶν ὁ ὁδού, 5. πο Πιι5) ὁ γνητίας 
χαϑηγεμόνίθ- “ἾὯ φιλοσοφίας ἐργίων, ΔΡιά Ρ] τατος, οτίλῃ ἐπ Τ βοΐ, 
ἀφροδέτίωυ χαϑηγεμόνα ποιεῖ δ], 5). ΝἜπογοπὶ ἀπισοπὶ ΠὈ] δθι- 
πΠιοῖς. 

Καϑυγοτῆὴς»οὐ ὁ, τὰ σἹ Ππ τ. Ἰη [Πἰτιιτοτ » σαι θεγπάτου ἂς πιοάσσαϊοι 
νἱς ἀϊοίτιν ΡτΓορυὶὸ, ἀγωγος» τροηγομῶν, δδηγος,Οοὔες. 

Καϑηϑυτα ϑεϊάδτ ρου ΠΠΧιΙΠῚ ἃς νΟἰτρτάτος σοπ πη}]: τι καϑηθὺ- 
παϑώ αἐτίαιτη εἰν. ποϊα.ἀς Απαλθα]ε. ἐκλελ το μοι δοκεῖ οἵα 
ἐποίει ἐν Καπύη, ὁ τέρας σιωνὼν, κὶ «δ τῷ πολέμου χφηρριὲ κοιϑυδυποιθών, 
Ῥεῖ [υχιιπι ὃζ νο πρτατοπὶ σοητογεη5. ΧοπΠΟΡἢ.1Π 1 αἰαβάσεως, 
αὐ μυρίοις ἔδωκε δ'αρεικοιὶ, οι ἐγὼ χαζὼν 5 ἐπι εἰς τὸ ἴδιον κατοϑέμίω ἐ- 
μοὶ δι ἀἐδὲ καϑηδυπόϑησα, ὈἸυτ. ἄς Αητοπῖο ἱπ ἄλργρτο οχιε- 
τον κ διατριζας μειρᾳκίς χολίω) αἴ γοντίθ-, χεώυνον αὐαλίσκειν, "ἡ καὶ- 
ϑηδυπεαϑεῖν τὸ πολυτελέσατον αὐίχλωμῳ ἃ χρόνον. ΠΡ ΤῊΣ δταπη οὔ 

Βιοηϊτῖ 0.5 ΒΑΠΙ πι5,ρὸς «δὺ πλέτ, ὧν ὃν μὴρ ἔζης χρόνον καϑηδυ- 
“ταϑῶν αὖ βίου 5 κὶ τῇ τρυφῇ διαῤῥίων ἐϑδὲ Ὡῳερρσβλέασσειν ἰιὠείχου «ὧὺ 

“χένηταε. 
Καϑῆκε, πη! Πτ, ἀοφυλὶε, καϑῆκαν; ἀςΓα δ τιιητ, 
Καϑή κεν οντος τὸν ΠΟΙ» ΟΟπιιςπἰ οη9,ἀοος 99.406 σοπιδηῖτ : 

καϑήκω, ΡΓΟ Ὡροσήκω, ΤΠ 14 π. Αὐτὰ ἴτας ΤΠ] δ ἰςἢος εἰ 5 ὡς ἀλο- 
δώς ἐλλεί.γαντί τι πῷ ᾿ωρὸς σε καϑιήκογτος αἰτιᾷ. τίς αὐ ἐμου γγθοιτ᾽ αὐ ἀ- 
λιώτερος, Π ΟΥ̓ ςΙ} ἀπ ογατὶ πὶς ἐπἤτηι 15.146 πὶ δητοα ρτο ἐὸ 
πὸ γιγνόυδυον ἴτὰ ῬοΠιῖτ 5 ἐγὼ δὲ εἰ υἱύ τι σιωΐύδειν ἐμαυτῷ πῷ τξός σὲ 
γιγνομῆρε κὶ μικρὸν ἐλγι εἰ ἀντι, ποίντως ἐπειρώμζωυ αἰ μέμψιν ἐνικλίνᾳν, 
Ἐρο νοτὸ ΠῚ πη} σοπίσίας οἸἴοην οΕῆς 1) ογρα τς ν εἶ τα σα] εμπὶ 
Ῥτατογιτὶ ναὶ ἀοίοττι. Ογοροσίις. εἰς πεγτηκος ἑμὶ, Μάποτε οιυῦ το- 
σούτον εἰ μελύήσωυΐο αῤετῆς . ἢ τῷ φιλικοῦ καϑήποντος, ἃς ταὶ καϑηκοντα 
Ἀποτελεῖν, ΧΟΠΟΡΗΟΡτΟ οξῆςϊο ρογἐαηρὶ εἰχίτ, Γιιςίαη, Σκῆψες 
γ5 ἡ νόσο:. κα φυγὴ “ἴ κα ϑηκόγποωνγ»ἷ.ο ἢ ο1}) ἀετγεξζατῖο, Ε]οπλει. 
αἰσὰυ νοσατι τοίοιμπι ἀο ΠΊ 5 αἰχαὶ 70 καϑυηκόντων ταὶ Ὡρώτα χτ' 
ουσινγο ῆ οἷ ρσο ἢ οἰ ςιαπτατ αἱ ἐπι ῖς πατιιτς,, Οίσοτο τφττὶο 

Καϑηκόντως δέ Καϑηκότως, ἀςροπτοτοτγι τὸ Οὔ οί, δεόγχω, 

Καϑήκω, ρογτἰ πο ΟΣ ΡοΥτΙΠσΟυρΟντΊροτι σαρήκω:ντ,καϑιίκοῖ 

Καϑυμαξου μήθ, τετρεμυῖν Θ-. ἐγζυμνασωῖῷ», ττῖτιις, Ἔχ ογοῖξ 

Καϑη μῆρρν, τὸ κοῖλον κἰ ὁμαλὸν χωρίον . κὶ πεδ)ίον : ν΄ 7 οἵ 

κὶὼ 
ἄς Ειηἰθιὶς Τάςπι ἴῃ ΟΕΗς ἰἶδτο ρτῖπιο, Ῥενξςέϊαπι 
(ἄσῖθμι τοΐἕταπι (. ορίπον ) νΟΘαΠΊΙ5.5 ἡποᾷ Θὰ 
ϑώωμα:βος Διιτεπὶ σοιηεημ πε,» 1 καϑῦκον γοσδης, γίάς 
ϑέχω, ἢ ἀεὶ 

τως δϊ 4 οροσηκόγτως. ΕΠ οἴγοἢ, 

εἰν δίων ἰᾶϑμος ἐς πίω) ὅγῃ κεγχεΐας. Αι ΡΟ] ν ἰν1}}5 ἴῃ σ. σού 
βώνει μιὺ πολυὶ δεες- αὐαι τἿν᾽ ἐϑινων “ἿΦ ὑγρὰ ὲ δὔξεινον καϑιυκόντωνγ πο 
Καϑύκω οτίατη ὡροσήκω, ςοημοηΐο,, σΟηίρητάποιις, 
οδτ. δνης Πι15, Ε᾽ γὼ μὴ οὐ ἔτε πόῤῥωθεν ἐνετρρίφίων ν 
ἱαροῖςγᾶτε ἡ δγν μοι κα ϑεήκει πολλὰ μεμα ϑυκέγαι» πῆρυσιν ἐΐπσω ἡν; 
καταλόγρυγηςς σΟΠςΠτΔηςιΠ εἰἴφηςς τ γι Ππῖΐς,,ς 
ΠΙουσΟΠίξητδηΕι}8 {πππι τοροσήκων νης ἡἀς καϑην 
παϊς)άἀοσοτ, ομαςηῖτ, 5 οἴ ]Ἰςοτ,οχροάϊτ,ςοηρταὶ 
τη οΥ]5 εἰϊι ὡς καϑύκει πείσῃ γῆ.» ἴχτὰ ΠΙΟΓΘΙ ὙΠίθ ΘΓ 
καϑήκει μοι ΟΕΠΟΙ] τη οἱ εἰς ὃς πλιιποῦ 5. ΡΟ ]Υ δ. ἴτοῖπι οὶ 
τπδΠΟΟΥΣ τὸ καϑύῖκον ἐκ αὖ ϑεοῦ, αιιοι! ἀἰυϊπίτιις οςῖ ἀἢ 
ἦτεπν ἀςσιιςηῖο, Αἱ (ΟΠ νὴ καϑῆ γεν εἰς ἡ μῷς ὁλόγος, ρᾶγ 
41 αὐ πος ει ςοπογιιητοβιιά Οοτηγηδης. καϑιήκει χα 
ἀμοίτιτ, Αὐπτοτ.ἐ καϑιῆκε δοξασω αὔδα οἰ μαρπτολὸὶ 
ἢςατε γυἱγιιπὶ Ῥεζοατογοηηςαρίτς ἀεοϊπιοίδχτο 
ϑῖχεν εὶ διαδοχὴ εἰς εἰδελφοιὶ ἴι ἔγαττες Πὰσ σε ΠΟ ρ, 
ἴῃ Ἀοιηικαϑῆκεν τ χρόν(θ.  λίσας τοπιρις 9 ἰάοι 
ταν 3. καϑήκχῃ μὴ βάλητοι κολάζει ἢ 15 Αὐτὸ οὐ ἰοττ 
τοοιετφοῖμτι Ρ᾽ ςξλῖτ, ἄδειαν ΡΙτατιῖῃ δοίη, ὃς τὸ κο 
τι!Γ ὕστε τοι γμῆμον, τε τουγιάμον, Π ἀτιιτ ὃς σοπήπτατιπι; 
Οἱ δ᾽ Αχαιοὶ κα ϑηκούσης αὐτοῖς ἐκ “δ νόμων σωυν δου χἶ᾿ 
πον ἡ κον ἐς Αἴγεον,καϑήκων χροόνίΘ'»τοταριις ςοηιμιεπὶς, 

τις σοπιιεηΐτικαϑήκων χρόνΘ- τεταγυῆθ-, ἀς Οἴτηπι τοπι 
ΤΠΝ Κ κού δείόι χρόνε γγυομῆμα, υΠτμπὶ το τ Ρτι5 ἀπ Π| 
ϑιύκοντος χρήνε ΟΡ ΒΟς]. ἰά εἢ,ἤατο τοιΡΟΓα. ἐᾷ εἴ, τὰ 
καϑήκοντος υἱπουργίαγ ΕΗ Ο1) πγιιπιι5» 4:2 ἐς ϑοποίξ, 
ρεῖν καϑήχει) το ΏΡ 15 [ςπιϊπαηάϊ οἴς. ΤΗςορ γα, ὃ 
κούσης εἰς αὐτὸν» Ὀἱ [Ὸτϑ ἐδοίςη({] 24 οἰιπὶ ρουτοη Το, 
ΑἸοιδιδάς, καϑηκούσης ὥρας, τεπηρότο σοπρτιο, Οαζὰ 
πιο, οαροι3,ἀς σλαί, ρίδηε, ἑορτῆς εἰς ταὶ ἡ μέρας ἐκείνας 
Ἰαίζαητε 1Π|- ἀϊοδιις ἔς τος ΡΙμτ. ἢ Ἑα το. ἐν καϑηκουΐ 
τὲσι ρΑΥ τ ΤΟ ΡΌΤΙΡΕ5 ἔζατὶς. Αὐ τ ἶν 6. Α αἰ πηι καϑυΐχο 
αὐτὸ αὰ Ἰάοπι ρουτί πο ητοπη,Βιι, ἱπ Ἔρ Ἐ ροΙτογ. κα 
τοῖς για ἤτητ Ἔχ φογιπὶ ἀϊρηίτατεικα ϑήκοντες τείχν 
Ατὶπιάος. καϑυκοντα ποιεῖν» Οἱ βςῖο εἰς, ει τ 
δἃζ ὡροδσήκοντοι, τοὶ κα ϑ'͵ κὸν τα: ὙἈποτελ εἴν, Χ εη Οὗ το ΠπΝΠ 

ϑευκόγτων πὰ φιλολογέα, Πι..1Π δρ {πργίοτδ. ταὶ εἰς βασι 
κοντα, ΓΟ ΡῚ5 ΟΕ Ποῖα ὃὲ τοτπογα γάζα ἀς δεποξξ, 

Καϑηλατο, εἰς [Π1|τ0 ἀς[Π]ταιιῖς, Βυι4. 1 ἐριΠ.ροίς, 
Καϑυλόωῳ, κι ώσωγαν, ὦκα, ΟΠ ΗΟ οἰαιιὶς» Ασοι πῃ 
Καϑήλωσις, ΚΘ.  αιαῇ ςοπΗχΙονοοηῇχιις Οἷς. ᾿ 
Καϑυλωτὴς οὐ ὁ. Δ Π ςοπῆχοτ. ᾿ ἼΝ 
Καϑυμαι, [εἀςο. ἤϊάςο. αι εἴς, ἔπι τις, πιοτοτράοάς 

ϑύμώ τίω! δὲ τίυδ κα ϑέσρων, ΑΛ ΠΟ ΡΠ.νεφ. δὴ τεεῖσε 9υ; 

ὡτη αριιά ἔογες (φάους, κοαθημαι τροσδοκών, [᾿ἄςο ἜΧΡ᾿ 
4αϊείςο δι! ρεῦρο ὀχρεέζαγς. ἐν τιωτῳ κοίθηϑ'ον, ἴῃ ἢ 
{ιριὶς φι οἴου τ, πιάποητ, Ατ πο ρ ικαϑῆτο, ὃς Ὁ 
φο [ςἀοθατικαϑικῦτο ἐν μακεδονίᾳ τρέϊς ὅλες μίωϑ ας, ἕως ἦλϑι 
δίς, ξάογιης 1 Μαςοίοηΐα τγας (Ο]1405 πιεπίςϑ » 4 
ῬΒΠρριι5. Ὁ ὁπιο τ, ἐν τι αὐθὲ ςεφ αὐξ λόγῳ, ϑζο, καίϑοησο, 
Πορ δ. ἐπὶ κάϑυ, ἀφηζῷ. ἔσῃ, Γεἀετὶς » ἱπτγορ τι 
καϑὴ ὁγαργἴςἰοτς,καϑήϑου αρυ Οταοοϑ 5 ἀρια 1ἀεὶη 
γἤαγραγαγ οτιατὶ ΡΓῸ πορ  Ἰβεητοσ ἔε σοτοῖε ἐπα 
Ππιοῖξ. ἴηι τι Ά Πρ κ᾿ κύκλῳ «τόυτα χῆ μάνλογτας ὑμᾶς 
αἧξις οἰχίζυται ἰς ἴῃ ΡΠ ΓΟ ποτα, Αἢ ροτεῖ ν]]2 εἴϊ οχι 
ἀϊσατι πηδἱ ὁ (δὶ οπτὶ, σὰ (δ ἀξητὶ, ἀουπηϊοητί ἴῃ πη 
Ῥυιδυπιοτι, Ομ []ἴδοα ρῃταῇ ἀἰχὶτ ΒΔος νυ ̓ἱ 465 ἀρ 
ΠΑΙΤοιιτ ἐκ ψ όρας ἔργον ἐσ) αἰαζολαξ, Καὐθημαι ἱρίτις Πρηίῇ 
τοτάτηπι οτίοσ᾽η  μ}} 5.0.1) 6π|.2. ΟΙγπτι. πολὺ γὸ ἡ 
μὲς εἰς πὸ τίυὴ αἴϑα ἰδ θεῶν δἤνοιαν ἐάν ὁρω υἱμὰν ὀνέσας . 
ὕει καὶ ϑήμεϑεε ἐ δὲν ποιοιῦτες » ὑκ ἔγι δ᾽ αὐτὸν αὐγρυιῶ : 
ἔδεται ἥειν υἱπδρ ἀυτώ τι ποιεῖν με τι γε τοῖς ϑεοῖς, ΓΘ λιις τε 
8ὶς. αἰίτα ν ἰτλιιτη. νἱπΐταιις τεροπάο Πεπὶ πιο ἀϊςαδ 
το πηᾶπις δή νυΐηςτα ρα ογΑ σπορᾶς ὃς πιο! τοτὰ ἀθοϑ [δ 
τπηΐᾷ Ροίζξησικαϑη μῆνοι δὴ ηἶν' ἔσισων, ξάςπτοϑ ἴῃ σα μῖ5 
οἱδ οὔίαπη ν οσαἰδα! πὶ πη τατο Πρηϊβοδης ἱππάοτο; ὁ 
φαἰἕγα ἐποτατὶ, Τ πον 4.11.2. καϑημῆόα δ᾽ ἀμ, αδεὶ ὺ 
τοις, ἱηΠάςητς αὐτοπὶ {τ οσἤάοπτα ἐὸ ἴσο {{π4: ὅζ [εδ.χ. πεῖν 
εποιεἰτο αἑξὶ ταὶ Αἰχαρναὶ κα ϑηυῆνΘ- εἰ ὀπεξίασιν ῬΤῸ ἐν ρατοπεδ 
σας, ἅν" 

οὐ 
ΟΠΙ. 

Βἴτατν, ι 

ῃ ἐπ 

ἣκ 
Ἴ 
γι 

γ6 

Ἰϊαηιαδ. γυμήαιον ἐκ συρίας, κα ϑυμοξόυυῆθον ὑπὸ ἀτόωτος τ 
ἐἑταῖοχ γδ (ὦ ἐμφόνης, δζς. 

μοῖοι ἐς καϑήμῆνον, πεσ)ίον ἐς οατοπεδεύοντο οἷῃ Ρἰδηϊςοπι δὲ ζᾶ! 

Ρυπὶ Ραμα, Ἡςίγοδ, ϑῳ 
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ἐῶν. ἐρῶ, ἀοπλλΠς οἰ απίδιις αὐϊπρίε, κρϑυ μῆνας τ βυλῖς) ε- 
ϑἐμῆνον «ρρήσωποννν Εἶτιις ἐσ ΠῚ {1594 οτπ]. 
ψυοτί ἀἴονροτ ἀἰοπηςΡοῦ Ππραΐος ἀἴοσιντ χτ' πόλιν, ΟΡ ὶ - 

"οἷν ἀοπιο Ἐἰςατίπη; ροΓ Πηρι 45 ἀοπιοϑ. ὁ καϑυμέ- 
ἀϊαηις. Ρίατο 9 ὅτε εἰ το τῇ κα ϑημόραν διαίτης» νἸδλιις 

απὶ τατίοπειι μάρογο. τοῦ χαϑ' ἡμέραν.» γἱέξιις αιιοτὶ- τ 

δ, Καϑεμέσεθο,κ, ὁ σοτ  ἀἸ4Π|15. ἀϊιγπῖνς, μοῖρα καϑ'- 
ἡγεῖ σε. ϑορίιοοΐ, ἰὰ εἰ 7 χϑὶ ταυτίωυ ὁ μέφαν εἰς φϑοραὶν ἄγει, 
τ, αοτίἀΐαπα, 

,γοὶ ιιὶ ἢ ἀἴοτα νλιητ, ἄτας ΟΧ τορος » Εταίπιι!ς 
ἃ, 

ἡξριζεν, ὠνείδιξεν. 
“πο χρϑεέραι ἀϊσιιης Αςεὶςΐ γάῖς ΡΠ τγηΐς. 

»ἀείεγυξξιις ἔτην. 
δ οἰτοντῖτ, ΙΝ ΖαηΣ. χρὶϑηρηκος πόλιν 7 γτοιη ἀςροριὶ- 

ἡ ἄϑυησιν, ἴςαι Ῥτίπατιις. 
τ ΠἸλά. ἰ,- τ ὁ ἀκέυσα καϑῆςο,], ἐκ ϑέζετο, Ρίατο 110. 

᾿ ἥτο ὃ σϑὲὴ δίφρον (εάεθας {πρετ (δ ἀςπι αἴω χαϑῆςο, 
ἴτο ἰράερατ, ΡΙυταν. πη ΤΉ ΛΠ Ὡϑός τιν λίϑῳ χαϑή- 

οἰάοπι σοη τ αἰτοΙάςπὶ ἴῃ Ἑλθίοχαϑᾶςο ἐκ μέσου,ὰ χηο- 
οἷς αἰτὸ [εΠπππὰ. Ἡοτγοάοι: 

ἱτειπτιν τας κριϑίασι, 
εἰ μι εχ ροπ,κατελ ϑύν τε, χάταγηρὁ μὴ ᾧ, καὶ τοῦν τή στίντα, 
φϑείστιντει οἵἢ Ραττὶοῖρ. ργατ. ἃ κοιδικνεομαι ἃ δια ]ιο- 
Ῥοηίτιι ἐλϑὼν ἃς φϑείσεις Πος οἶτι5 ΟΧΟΠΊρ πὶ ἀἥΐετοπ 

δὺς καϑιγμῖϑιθ- καὶ ταύτης τῆς ὅθηζυλῆς ἐγγύετο φεὸς αἴα- 

πιουτυὶς ἱπησῃοἷατο; παῖς σ14, 14 τάτηςη Ροτῖις οἵ 

ΙΧ ΑΣ καὺς,χαϑιόδος, 

Ο] όσον. ᾿ 
ἢτιις»οΟἸ]οσατιϑυν πάς ἐγκχσϑεδοῦ μῆθ., Πιυπὶ Πα ε πὸ 

Ἰοπλ οἱ Πἰπ|π| δέ σΟΙοςαταπι,καϑεόρυ μῆμοι ἐν ἦρειγ ΠΟ ΠτΟΠῚ 
Φ. Τ Βιιογ ἀ, 
ς ἡ ἀςάϊοτίο, γποῖ,ερ 1.67. ἀν ἐγὼ τὸν καιοὲν ἐζήτεν 
Ἴσεως ἴά οἰδ τεπριις σι σγοδατι ἐς ἀϊσατ!ου]». 

'δάς συγκαϑεόρύω, Οἱ ΠΟ ον ἀπτάτικαϑέδρυκε, ΠΟ] ]Οσαυῖτ. 
γυμνάσιον, σγταπαίιλπι σοπξγιιχιτιςαρ. 4. }1.5..Μάς}. 

ἐεάϊοο, ςοπίδοτο. 
“δε 4.1. τ|ς, 4. ἔς Πιι5»ἐατίσατιις. 

ἠοπιίττοης. ΑὐἸ πο ρ ἐν ἐν ὑπ π᾿ οίξειμι γάρ σοι χαμωρὸς κ΄ δὰ καὶ μί- 

εἰς" ητούρτ. αὐτὶ τῇ καϑειωήνως πνέων, ΕἸῈ γογὸ ργορτυιὲ κρ- 
αλᾷν τοὶ ἴδ νεών ἱπτία, πλοῖα ρ μοτὰ ἃ ν θη, 

ἐπεττον, βδοσεο. Ἰοίσοπάο ἴπ σοτταπιοη καϑτευῆρ 5, ἀς- 
ςοπὶςέξιι5. ; 
ἱερδύω,[χοτὶς ΟΡΟτΟΥ. ἱερφυργω γ δζ πναξζονδέ [λετίῇςο, 

γδ δὴ ΤΥ ϑινομῆδων. 515 αἸ σαι οτίαπι ἀϊοο δί σομίδοτος τὸ 

Ἷ 

Ἐρτο, λοτίς Ἰηϊτιο, ἄς άϊςο. Πατηο δι σου [αιςΐλη. 

κα ὄρνεα καϑηέρωστιν ἐκόῖςιν ϑεῷ, ἤυξατο τῷ ϑεώ χαϑιέρὼ- 
πίων οὐὐἶτ Π6Ὸ ἀςοίπηας ἴς ἀἰ σατι γί; Ῥ[αταγό, ἴηι (ἃ - 

εἐρώντης ἑαὺ δ υἱτὸρ ὁ πατρίδος τῷ δ αὐμογιγ ΘΟ ἴξ ρτο ρα- 
πςατεβοϊ δι ἀςεέῃ. 
τ ποη ξοτατιονἀςἀϊςατῖο. 

οἴιης ἀἰςαπάα ἀϊ1ς: Ρίατο ἀς [,6ρ. 

οπξίταο,ίξάςο, Τίροτ. ἐφ᾽ οταντεὶ τὰ βλαςύματα καδιξά- 

ἰλυῆαννῦζς. ιρετ ἤοτες ἰςἀεπτεπῖ. 

οηπάςο, ἴδάεο. κα ϑίζομαι ὅθ ἃ βωμὸν, ἀριιά ἀγάπῃ ζοη- 

τη [το Ῥτορτοτγ τις Δί Πα ἀρ Ϊο ας νεγὸ ἀϊςοῦδη- 
ἀ ΤΗιιον 4. καϑίζεῶτο δὲ δ ἐς αρϑρι ἰάτος ἰξαάογοινῖ- 

αι»οχ ζω, Ἰζομιαι» μι ἴσωνποικοιη ν οἱ καϑιζήσω; κρίσιζήσο 

εἰτειηθεχὸ, ϑἀεονϊηπάοο, κοϑημαι» ἀφσιπιθο; ἀς- 

το ἰα ΡΠ σα. αὶ μα ἰὠμαγκο' ὧν εἰς τοὐπίσω αὐελκύσαι παὲ 

ω σφόδρα ὥς ε θδ) πὸ ἐκία ἄμφω και ϑίσαι τῶ ἵπτεσω, 1θ᾽ἀςπὶ 
(εἶπα νόος » Ὡεόαγε δὲ καὶ σκι ύσει ὅπου καϑιζνσόμεϑτι. Ἐτ 

λα ποῦ δὴ βέχει καϑιζόμβυοι αἰαγνώμᾷ. Ηοιη.1124.γ.ΗΕὲ
 

ὃν λήγοντα καϑέζειν,(Εἀοτο, ΑὙΠΤΟΡΗ.νεΦ. καδιζε τοίγιυν δὶ 

σχίμποδει Ττοτὴ ΓΟ] οοο.1.{ξάοτς ἔαςϊο. ΗςΠο, μυ δ᾽ ἐπ᾽ 
π καϑίξζειν; ὁ γδ ἀ μεῖνον πῶδει δυωδεχατάλονοἱ. Γξάοτε. Ετιοῖα. 

τἰβοϊὴς ἀξ Ἡτιὸ αὐ τούναυςἀϑίλου καθίσας ἑαυτόν, Ἐ1.1124. 

χοίϑεσον πραξ: ἴ.. καὶ ϑέσρυσον » (ξάοτγς ας. χαϑίζω δικα- 

οἷά «νι άιοο5 1} ἀςος ἕεγο. δὲ οὶ ἀριά ἄεος 

ραη,Οα].1 το Ὑ Βοτὶ Μὴ ἐὺ ἐμιοτέχγοιτ τῷ πτεῖτί σου κριταῖς 
ἀτξων τολ μηρήτατε Θεοσαλέ, ΙΔΕΠὶ 5 τολμᾷς ὦ γῆροναι ὁ τειτε» 

Ῥρρέιτ Υ πποκράτοις, κἡ καϑίέζεις υἦῥ ἐν ταῖς χηρώδεσί σὰ βίθλοις δὲ- 

“ ὧὺ ἑλλίωας, Οτορ. τὶ δικαςαὶ ἐδὺ κατῆγόθϑις χαϑι ζομῆν, Ναα
 

“᾿ εδίζειν διχας αὐ, οἷν ἐμ Ἰςο5 ἔογτς ὃς ἱπάϊςες ἴπ ςοὨΠΠ απ τοῖτ- 

᾿εγογίιςιις ἔειτο δυίτγος, τὸ χαϑίζειν διαγτοτείς. χαϑίζω σοι ἢ δεκαι- 
; ὁ ζο οὐτρς ας ἱπάϊσοτι σοηίίτιιο » 14 αἴξ, τς 1 185 ταρὶ ο. 

ΟΠ ψιϑέξω σε οἰς ϑρόγον,τε ἴα [ξὰς ἰφοον ῬἱμτΆτο, ἴῃ Β οππιοισϑίζω κρι- 
Υ 
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τίωλ,ἰ 4] ος πὶ ὁοη Εἰ το. ΒΑΠῚ. ἰη Ἐρ Ππ. κα ϑέφοι τὸν γρατὸν, σα τα 
Ῥοητῖν Ρ]ταγοὶ, ἴῃ  οαη. χν ϑίζον ὅ3}) “δ οἰάκων, ἴῃ τοπιοης ςοἷ- 
Ἰοςατο ΙΝ αζαηΣ. κα ϑίξουσιν ὅθ τὸν βωμὸν, ΤΟΥ ἀ. ἑνί πίω ἐν ἰγορᾷ: 
χαϑίξισι, ΠΠΡΡ] σοι ἵπ ἔοτο Πα, Ρ] τατ ΐη Ε οπλιο. κεχαϑες 
καρφίη Ργατογῖτο ρογέςέϊο » Μίαιοϊ σαρ. τι. ἐχοίϑεσε δὲ βουλίω ποίγα 
σῶν ὄδι σιοσον. Ὁ] ττατς. ἰπ ΘΟ] ΟΠ » (Ὁ πατιη γογαι ΟΠΊΠΙΠΠῚ ΟΒ- 
{εγαατοτοηι οὐΐο γο αἶτι κοίφιζενίς ἐς, χάϑιξζε δ3) κὠπίω,[ςἀς ἤιροξ 
τοι] Π0. ΑΤ ΠἘΟρ αηνν ] σοὨ τς ὃς Ἰπσυπιρς ἴῃ τοπιιπ). Οὐ Υ,, 
δ 3: κλυῖσι καί ϑιζον, Γδἀοσαηζ ῃ τγλη τὶς. ἱπουγασοβαητίη τς- 
ΠΊ05.ε χὰ ϑίσο μὴν γιωάγκρις ϑροτρίας δπὸ 270) λαων τῆς γῆς) ἀιιχίπνις 
γΧογος αἰ Ἰφηϊρθηλς ἀς ρΡΟρΡὰΪ 15 τογγα » [012, ΕΥά γα, καϑίξειν εἰς 
χωρίον, ῬΊατο ἐς ἴ,ορ.ν δὲ αὐγιὸ σαρίτιτ, καϑίζων 9) τοῖς ἐργεση- 
Εἰοις, [ξἄοης ἴῃ ΟΠ ΠΟΙ 15 9 ΠΟ ογ. χὰ δίσεις τὸν υἱὸν 557 τίου) ἐξίαν.. ἴῃ 
{πεγαγῖο Ηἰταπὶ ςοἢ]ος 485. Ρ] ατατο, πη Τ᾽ με πη Πξ. κα ϑέτοις ἃ ςρά - 
τὸν, σαίτνα πλοτατιι5, Και ϑίσοιντες ἐν ἐραν συ τοῖς, Π}1ΠῈ εἷς ἱπΠά ας 
Ἰοςαῖϊεης. Ρ᾽ ταν. ἴηι Ρυδ]. Ὁ σύγκλητον ὁμοῦ χα ϑίταντας ἐφ εἶγαι 
αἵρεσιν ὠν εἰνῃ τῷ αὐτοκράτορος 5 (ξῃατοτιιπὶ ςοηίδίἴαϊ ογοάοτς ἱπὶ- 
Ῥεγατοτὶς εἰθέϊὶ οποπιςῖάοτη ἐπ Οτῆοης. 

Καϑίημε μι ΐσω, αιηκα 5 ἀφαγίττο: δ ηλίττο. ΡΙΪο ἀς ππιιπάο, πον 
ποτ᾿ οιιδ ἴξᾳ ταὶ ῥίζας καϑῆκε, σκεηηέον » ν᾿ ἴπαπη ἰϑίτατ τος 8, 
ἐβεγῖς σοηΠάογαπάιιπινκα ϑίνμι τὸ ἑμ(ρο τιον;  τα, κα ϑίημε τὸν «νώ-- 
γωνα, Αττορ.καϑίεμαι φιοαις νοςς ρα πια Ἰάεμι Πρ ηνἤςατονῖ 
καϑαιμῆνΘ- τὸν πώγωνας ΓΟ καϑ'οικαὺς ἃζ καϑειυῖν- βόςρυχας, [ι- 

εἴαη. δι καϑεῖτο δὲ ὑπο ίωύϊκω., ργὸ μακραὺ εἶχεν » ἀρι1 οπάΘηη, δὶς 
1ματίπῖς Πτη πλίττοτο θαγσαηι ἃς σα ρΊ πὶ ΡΙη, ἘρΡΗΤΟΙ. Οὐ ὰ 
τοῖς πτοτῖς οἱξ Πηπιΐττογε σὰρὶ ΠΠηγ014 εἴτ. οηηίττοεγς, Ετ γιγ- 
81}: ΑἸ ποῖ4.3.Ε εἰρί ξῖο, ἀγα ΠΠΠυιι1ς 59 πταάσας θάγρα. Β οξογ 5 
ταις ὃς δὰ ἸηΠάϊαϑοντ καϑιέναι λό χτν»η Πά 145 ΠΟ] ]οςατογ συ πεῖοι: 
14ςπ|.ὃ σφαγία 3 καϑεὶς “Ἶ' σαυτῷ λυχιαῦ ον ὀμότατον, 1,Ατὶ πὸ ἐϊ- 
εἴτις Πιπιποίτεογο ρογοι]ογοπην ν οἱ Πολγίμπι. καϑιέναι πεῖραν ὃ 
Σπόπειραν, Πσηϊ ἤοατ τοπταγο ργοβραγονὶ ἐχρουῖγί, ΒΑΠΙ Ογθροτ. 
εἴτε οὐ Σσπτὸπειρο μὸι καϑεὶς» εἴ τε τῷ ὄντι ᾳῆνᾳ ἦν ὅπισκόπων λα ξων) 
Ἀ ἐθηςολ ἔπεμψας, ἔχές ταὶ ἀετικρίσεις. Ἰἀε τ, παϑὰ κόρ ἐέ τινα πεῖς 

δαν δὲ ὄγης ολῦ ς»ἄζοιτοπταγα οτίάπι ερι το α ΠΗ πιιογιητ.καϑιία 
γα Ἂ φωνἑωὺ,ἀοππίττοτο ἃς Πισηπηΐττογς νος 5 Ηετοάϊ. ὡς μυισ᾽ 
ἀκέεῶι δια τὸ καθ ει μῆζον “ φωνὴ ς καϑιᾶσι ἀἸοἰτιιγ αὐτὶ σῷ χαλώσι, δὲ 
καϑειέγαι» αὐτὶ τῷ καϑείλλεὗι » [ξ [ς ἀσπχίττετς ἀςΠ|επάο. δὲ ἀξοτ- 
{πὶ Πϑτγάτοπης οαἤις δλάϊοξιοπε: Χοπορβ. ΗΙρρατοἢ.οὶ “6 γὲ 
δεδιδεγ μῆῤοι τάφροις τὲ πυσεῶν, τὸ τειχίοι υϑεϑραΐρειν, τὸ ἐπ᾽ ὄΐχθοις ανεῖλα 
λείπει.) εἰφ᾽ ὑψηλών ἀσφαλις καϑτένωᾶζς. 

Καϑιχετάω μι ὀύσωγπιδυκα (ΡΠ Ιςο Ν επιτγιιπὶ ασίο μς, δια Πα αδ πα 
ἀο εἰπὶ Ἀςοι, : , 

Καιϑικνέομαι μμοίξομκαι αττίπσο. Ποροη.Οςηῖι Γιοΐδη. βαϑέως καϑίκε-᾿ 
το ἀὐτῆς ὁ τἿδ' ἱερείων διαμώρτία,σταιιῖτοτ δάτῃ ἀοίοτ ατεὶ ριτιὸ 
[ετῖς ποη ἱπτογοῖϊοτ, [Γἀς πὶ, ἐἰδὲν δα κα ϑίέκατοῃ!Ε}} τὸ τοτιρίτοηῖ- 
Μ1] 24 τὸ ρετεποῖς ματα. ΡΆΠ ΟΕ, χαϑίκοντο ἀυτὰ οἱ πόνοι 5 ΟΡ 5 
Ρτεῖῆιις εἴς ἰαοτῖθ. καθικόμϑυ Θ΄ ἀυτώ λοιδορίαις» ΡΤΟίΕσιτιι5 ΘΕ 
ξοπα τὶ 5ο᾽άοιπ ΡΗΙ]οἴτ, ὃς σαν δοςυίατιαρια Ηουηοτιντ 1118. 
ἕ, μοῦλα πώς μεκαϑίκεῦ, δυμὸν ἐνιατῇ Δρ᾿ γιλέη 9 14 οἴ» νοΠοπηςηῖςξ 
τοὶ ΠΕ] νῈ] ρα ρα ΠῚ δηλ πλειτα πιοιιπι τὰ ΘΟ  πγρατίοης», δέ, 
Ὀγῇ. «, ἐπεί μὲ μαλιςα καθίκετο πένϑος ἄλαςον Δρια Δι ίλη, 1πὶ 
Δοβαϊοὶς ταϑιω μήμοι μὴ τρόσῶ καϑικέδθειι τῆς αὐγῆς Θχροη. τᾶ 

1δγδητος ὡς νἶτγα ἀ4ηα Πιρογῆςίοιαι ἀοππίττλητ. ο[Ἐ τί απὶ κα 
ϑικνεῖ ὅϑτοι. τὸ κα τοῖν χειϑν» ἔα γίτο ΡΙατατι Ἂς Τρ οτος 5, σκύτεσι καϑε- 
ἀν ψυδὺ οἱ ε71 παιδιας “ἿΚ" αὐτιτυγχανόγπ ων, ῬΑ πὶ Ηο ας. δύο 5 αλ- 
λαὶ γτιυνεἶκας εἰς ὅχμοις καξηκνκ μῆρας υροις) Φαῤμρκα εἰ δέναι νομίζον-- 

σι. ὃς κα ϑικόιῶρ 8. Ἰάειπι ιιο καϑειψ εν. κα ϑικόμν 9. “ἢ οϑά-- 
ξεΩν 9 τουιπι ροτίτης 9 Πιιο δάθρτιις ΓΟΓΙΠῚ» τ ἀἶχις Οογποῖ. 
Τλςῖτιις. Ῥοἷ ν᾽» πεῖντες μὴν γὰ οἱ βασιλέϊς κα φίλοις περ σοὶ γορδουσι κῇ 
συμμοῦ χοις κοινωνήστέντας «Ἷ αὐ τἶώ ἐλπίδων : καϑιυκόμᾷροι Ὁ τἰδ πρᾷ- 

ἕεων. αἰϑωποσας οὐ συρμο χικώς ) ἀνὰ δεαποτικως χρῶνται τοῖς π’- 

ς ἄὐστισι, : 

καϑιμαάω, μιάσω,α λα, ἀοπηίττο ἔτης ἴογοο,, ἴτοπὶ Ππιρ], ἀςπλίττο: 
5 ἬΝ ὦ ἌΣ ΟΝ ΡΨ 

χαλώ, ΑΥἸΠΠΟΡ ΠΟΥ οἰρ]ς,6, τα καϑέίωυᾳ ῥαυτὸν δήσας. 

Καϑιημονόνο, 146 ΠῚ. Ἔ 

καϑίμὲσις, δπὸ τοῦ καϑίναϊ , ἀοτπ! Π1ο Οἰςοτοηί. ΡΙατατο. ἱπ (οἱ- 
Ιεῶαποὶβ ἀπ φυϊτατίιτη Κοπιδη. υἱῷ τὸ τέγος εἰς πίω οἰκίαν κα- 

ϑίμησις, ϊ 

Καδιππείζομαι»᾿πεξατίο «αιίτατιι, ἑαϑεππσίσεετο χρίω,ϊηςυτίαδατ πε 
βίοποπι. 5114. σιιυελαλγειν δ Εἰζειν, συ ἐχάν, ΓΑοττῆιΣ "" ὃ βίων ο 

φοφιςὴς ποικίλθ- ἰωΐ, πλεῖ τας αἰ Φορμοὶς δεδωκὼς τοῖς βαλομόροις κα 
ϑιππεῖζε στο φιλοσοφίας, 

Καϑίππδυσις(Θ-.Ἱ, αἰ ςαιτατίο, 

Καϑιπποκρατω, τὸ καϑιππομαχω:ΡΟ ]}- [ 

Καϑιπποτροφω, ἴῃ αἰοηάῖς σα 15 ςοιἤιπιο,Βυά ΟΠ. ἍΝ 
καϑίπθομι,ν κατα πη ήσω,ποικα οὶ ὁρ.β,κατέπλιω, ἀξιο]ο; ΝΙουττᾶ Δδ- 

[οἴατιιπι. ᾿ : 
καϑίπϊα μα, ΗΕ Ομ. ἐποῖο, ἐπτένω πέτομαι, 
κάϑισις,ἴξ ες. 8ς (οἴπο. ἼΝ ι ἐγ θην». 
κάσισμα. Ὀϊοίςογιάςες Ρτὸ 3. τὸ ἀφέξημα Ὁ καϑίσματί τά οὐ μητῦα 

ϑεραπεύει » 1ά εἴς» ἀεζοξξαπι ἴπ ἀς[εἰπομῖθιις πιράστιτ γάλα; 

πηα]]ς. ΔἸ εἴτιιτ ὃς ἐγκρίξτσμα, ὃς χρίϑησμαι γᾷ ς Πτγπυγν 5 Ἡοολ. ἴα 

ἀϊξίνοης συγή. 
; τοηιὰς 2. Α ἢ 



8 Κ᾿ ἃ 
κάϑισον, δ κοέϑησὸ ᾧνβογιης τ λδπὶ κοίϑισον ἀἰοῖτον σὺν τὸν ἐφ ώτω: 

(μὰ κεϑυσο, τεὸς τὸν καϑεζ ὁ μήμογοἱ, μῦῤε κα ϑεζόυδμί 91 υἱοίδτι. 
καϑιαμόροσμζείτιιο; αἰπείξος σοπιροποτοάοἤίτο.καϑίσαμαι ἦτιος 

“7 ζυτορούτων. ΙΝ αΖαη ἴῃ Θ γα. κοί σαι ἡγεμών» ΓΔ ΠῚ τι πσΘΡ5: 

χαϑίςαμαι εἰς Ὑπορά ιν [[οοτάτ, κα δίσαμαι ἐν δσσθτα ἡ» ΒΕ 1 Ερμπ. 

οἵξετ. χαϑίσαμαι εἰς πόλεμον, ΠΟ] ΠπΠ1 «αροιϊο. καθ αμῶ σοιὲς 
πόλε τον εἰσὶ Ἰαΐοτο ΒΟ τι, Τ ιις. κα ϑίσαται ὁ κοχαγὸς εἰς λόχους 
14 οἴϊ, δά μια ραΐατι ἀϊπιέξοῦ πιαπῖρι}! εχ οιγγῖτ, [δὶ δὶ ανᾶς- 
πἰραΐ Ππατιο ποι» Αὐλζους], 0,4 ς πλιιη4ο. κα ϑίστανται εἰς μ(οι - 
χων θυ σηΔτη ςοπίοτντιηζ, καϑίσαμ τοῦτον 7) τοὶ μέγις τα μ᾽ πεφᾳ- 

γμάτων, ̓Πδοναῦ. ἤτιης Δ Πα ΧῚ ΠΥΔΥΕΙΠῚ ΓΟΓΕ ΠῚ διυιογαδοι]α ά- 
πιουιοιπιι ἴοι ρτβοΠοίμπη5. χαϑίσα μῆν κυρίοις τῆν πραγμάτων, 1- 
«δηη. εἰς πύλεῤμον κα ϑίςρεντο,ἀ ΒΟ! Πτππὶ ποι διιογι ατ. ] ατατο, 
Τποίξοι κατα ξυσόμεϑοι πείλεν εἰς τας αὐ τοὺς ταρωχαξ. Το στατιθη110 
τῇ εξαζεπι τανθας γοςι ἀε η115.εἰς σονὸν κατακήσεται, Γοπιο [Ἐἰιςη. 
10 ΔΗ ΠΕ) ΠῚ ὃς ̓ ΠΟΡ 'ΔΠὶ τά ρατιιν. καϑις ὠμεϑαι τίω) κρίσιν. 111- 

ἀϊοίιτν Πδοᾶ ΠΊι15.κα τεις-ηστέ μην (Θ᾽ τρόπον, τατίοποπὶ Ἰηΐο 115. Π]16- 
τούοτον4ς [ςαιιοητία. ν 

Κ᾿ ϑύσαμωμραίη ποθ ογποτοΓΟρΟτ. Ν,αζδηζ. ὶ 
Κι ϑιςιάωςν Οἱ νοσαΐι ὈΥεα ἴπ [πὰ πη: ἰοηρβαπι. τοιτάγας δὲ ὦ ἴῃ μήν χα- 

εἰ ϑ σηστ, μοίσωνασ ἀκα Ομ [τιιο : [οἀ γατὶὸ ̓  δἰ Ἰαιαηιΐο οπῖπη οἵδ 
εἴξειο 54 ΕΠ οΙοὐτο το ϑποτελύ, ἀπόργίζ. ὁμιαιγαϑξσισκθυαἰζομια. τ. ἰά 
οὑπὶ Ρταροπτίοποϑ ον οἱ ἀπὲ, νε] ἐν» ντ καϑίσγαί σε ἐν «παγεῖ.;γου- 
μἰϑίτων.)επλοῖι, τεήϊρο τε ἴῃ Ρεσιιηῖας ̓ πΟΡ Δ. «καθίς-»μι εἰς φιῖς 

Εἰον σὸν» Ἐπιγιρ 4. καϑίσημι εἰς ἀτιμέαν,οτατη ἱπιτο. [)οπιοίε. κα- 
Βέςιησαν εἰς αἰτίαν πὸν σόλωνα 5 1 ἔα πλίατη δοΐ οαΐ ἱπι]ογιιητ, ΡΠι- 
τατοθας ἴῃ ϑοίοης, Πίος. ἐπειδᾶν εἰς τίυ) αὐ χ᾽ κατας αϑιύσιν.. ὙὈῖ 
Βιοτῖης ἀρ Ο ΠῚ ἁάορτί. δζ εἰς «ὧὺ ἀγώνας καϑει' αὐσ,.9 ἴῃ σοττα- 
σαῖηα δἀάιςοτξικαϑίςημι ἐς λογισμὸν αὐκξὺ οἱ. ὧν φορνεΐδι ποιώγυέ- 

ὥτυ.αἀ σορτα μάτην τειοςο.καϑίςηαι ἐς τὸ τεῖχίθ’ ἢ ΠΊΙΓΟς γο- 
Βίτιιο καθίσαμε ἐ ἐς φυγίω, αὐ ξιρσίεπαάιι ἐπάϊιςοΣ Τ πιο ν ἡ καθί- 
«ναὶ ἐς τοῦ ουχίμθροττιτ ουρογάιιοο ἴῃ ταῦ 481. καϑίςτυσιν ἐ τὸν 
ἐς κρίσιν. οσχῖθεῖ [δ τη 14 οίτιπη. κα ϑίσωσιν αὐ τίμ, ὅπ τὶ κλίριαπος» 
1ῃι (ταἰ τς σα} που [ταῖς Ρ]ετατ. 1 ἸΝυπια. εἰς ἀνψίω κατές». Δά 
βόταπὶ στατὶς ρΟΓΙΘΗἾΕ 9 [ς]8. κατίέςησεν ἐς ἀσφαλὲς αἰυὶ πολι- 
τειν ἷῃ τιιζο τοπρα δ ̓σαη σοΠ Εἰτα τ ΡΠ πτατ,ΐπ ΡΙ]. κατές' ἢ ΟῚ 

εὐὐςδσ εἰς ἀξίωμαχεοΣ {πὶ αἰιχὶς δας ογίτατοτη, κα ϑέςτηστεν τὸν σρα- 
πὸν πρόσω δ} γίφυ αν 5 ὈΧΟΓΟΙΓΙΙΠῚ δὰ ΒΟΘΒΕΣΝ ῬΤΟΣΟΜΕΥ μη 

Ῥίμτατο ιν. Ἰἢ δοίοπςο. κατέστησεν ἐς εἰγικίοὴ υδὲ μηδένα τρ ἐπεῶπτω αὐ ἧσ 
αὐτὸ τῆς ταραχϑο, δαοὺ τὐππιαϊτιιοσὲ ἀθοητο5 5» γτ πουηίποίῃ ἢο- 
θλυπὴ αρϊτηϊιηὴ γοοῖροῦο, Ῥοτταίττοτητ, ΟΤ πῖον ἀϊ4. κατέστησεν ἐς 
{{9- τοτι τεπε δαητιτ «εἰς ὀργίι κα ϑισ᾿αἰαρἴτατι ἢιςούε Οἰςο αὐ 
ἀτῶση ῬΓΟι σατο: ΡΙατατς, αδεὶ ἀοργυσ. μὴ καθιστάναι ἑαυτὸν εἰς χό- 
γον αἰθὶ, ὅς Ὁ ἤτηεῖς οτατίοης. οπιο ἢ κα τέςσηστον ἐς λόγιον ο- 
ποτιης δή νεγθα,ῖη οῸ ἰΙοαιίτιπιν γνοποτγιτήζικατέςησαν ἐς φυγίο), 
1π ἔα σατη ἴδ σοηίεςοτε. ὅπη σώσι τοῖς υταξ χα σιν ἀιπεὶ καὶ πειφτι σει ἀμ)- 
τον ΠΠΡοΥ οτηη ἴθιις δος [αὶς Ῥγαῆοῖςε οι. κα τας ὐσομῆυ αὐὐδὺ 
ὅπ χρείος ταὐπης οἷς ἀεϊοραθίμηιις πος ἡσβοτ 1170 σαρ.6.Αἐϊοτ. 

Αροῆιςςριαιτεπι 17. Οἱ κα καϑισοῖντες τὸν παύλν. 7 41 ῬαΘΠΠΠΠῚ 
τ παρ ἢ τατο Ἰοςο σου ΠΙτιιςηἤτιπη, ΑΙ ήρημι ἀοἠιιοδαιε. 
ἐξυῦ σε εἰς ἀπολογίας αὐάγκίω., (ἢν [Οἰζονπι ἐς οῆςϊο ορὶ - 
[πορὶ Πηϊϊςοῖς ποςεἤητατοπι Ἔχοι πε ].ἐς φόζον, νο] ὅπ τὸν φόζον 

κα ϑισανω»ἷῃ εἰ οΓο ΠῚ σοπἰίςογο. καϑισταὔαι σἰμὶ πτόλιν ἐν τααπειγόπη- 
ἜΤ Δ ογο; οι Πςηοσ. κοι ϑίστεμι εἰς. το ἄβρτερο ἴῃ ΠπΠ16- 

εὐ ΓΕΠΠΊ ΓΕ ΟτΟ Ἰῆζοτ. ΧοπΟΡΒ. εἰ ὺ αἰ χικοιὲ καταςιῦσαμι ἴῃ ο΄ ΠῸ ΠῚ 
ππ πότμος Ῥευιτουῖ σοορταγίμι. Ρτο, ὁοάςπι ἀἸοίτιις τούτω εἰς. 
Αὐπξοτι ἄς αὐμπο. καϑίήςαται ὁ λοχαγὸς εἰς λό χοῦς πηαη ρα} 1 4π- 
ἔξοσ ἴῃ ππδηϊραίαια ἔς σο! ]οσατ, ἰά εἴτ, (4 {μπτπ πιαῃἸριη!απι 
{ σσηξοις. καϑίταμωο. ΑἸοχ, ΑΡ[ιγο τροφὴ καϑίςαται πηϑύμᾳ- 
σός κα) ς αὅαι εἰς φιλίαν, ταὶς τα, ἀειυξηῃςεῖγο. Ρὶ αὐ, ἘΡΗΠπ. 7. σνϑρώ- 

- Ζοὺς εἰς φιλίιν: τε ἐταιρείδο ἀνοίχοις καϑ ϑι!σταλαι » ΤΕ ἃ ΠῚ ἴητοτ 

Ποπηῖηος ἀπο 1. ἅτηιις [οεἰοτατοιη σο πο  ΠἸατο.κατεισῦ σοὶ ἐς 
καινεὶ Ἵμ] βοιω δ πείτριας ἃ αἱ σοπηπλιπία Ῥο ΟΤΙΟΓΙΠῚ {πὸ τοάϊγο, 

Τ ον ἀπά, κατεις ἦσαι πρὸς τίω) οἰκίαν τὸν αὐϑρώπον, ἀοππιιπὶ Βοπιι- 
ΠΟΠῚ το πσογο, ΓΙΏτατς ἴῃ Ῥογιεῖς. καταςίω αι ἐς τύχας οἸησοῖτα 
Ἐουτιιηάς, αΙ οαῖπι ἔογτιιπας ἔπ ῖγο, Τ᾿ τιον 4. κατειςησοις ἐς δπύνοιδν, 

- ἴῃ ἸΕΡΕΣΣ ἐπιπεη ςοπρο ]ςη5. κα πατήσας αὐϑ᾽ ἑαυτῶ ἔχοντα, 
ΤυρΠιτιισης ἄϊιςοπι ργὸ ἔς, ἐν καλῳ κατας: ὅστε τοὐζριν εἴργειν ὅπο σῷ 
γάμου, ΠοηοΙπι ἀπισεης 9 ἢ ςοπτιμηο 1 ὁ ἃ σοππαθῖο ἀγοοτοῖ, 
ῬΙατατοΐα Τιγαιιτρο, κατεις αἰ εἰς ἔχθοαν τῷ βασιλεῖς τορι [λέμας 1- 
αἰ πΐςιΙ5»Πος. κατας-αὲ ἐς τὸ ἢ σρώτόπεσδον, ΓΟ στ ΟἴΤες ἃ ἀλη) σα τγὰ Τμι- 
ἐν, κατὸς αἰ ἐς φύξον, ΠΙΟΤῸ ΡΥ σα] ῆις. καϑισανω ἐν φύζω αἶδι υἰ - 

θα τ πτοτίιοῖ 6 νοδὶς Ἰρῇς. καταςταὲ ἐς ῥη) γ10} 76 Ε11}}}0- Ἀπορίαπι 
ἀρΡῸ ον, Τ ιν ἀνκ καταιας ἐπ᾿ σιλεδθγαητο 605 απ. Ποτοίοτι, 
κατας ας ἐς αἱ ἀλη ῖϑ αν τρώτῳ ἔτει 3 ριπα ῬΤΙΠΛΕΙΠῚ βΔΠ ΜΝ οὔπιο- 

ταῖαις, Ηεγοίσε. καταςας εἰς ἀγώνα σοὶ το! ὀςραίκου τρὸς τὸν ϑνυκυ- 

δέ δίων, τι σοττατπει ἀς ἀοςοημα !ῖ οΧ ἕο οιπ Τ ον ἀξ νο- 
ηἰοηςικαταςς εἰς αἰγιῖγα πϑρὶ τῆς βασιλείας ὀς ἰλίῳ, 411} σΗΠῚ Οὔι- 

Τῖο ἴῃ το] δ ςορτατίοποιῃ νομΐτ, ἘΠ ΣΙ νος ἴῃ ΝΈΠια. κα τεῖ- 
τ΄ αὕτες εἰς δια φορᾷ, 41 ἴῃ ἀιπεηποπειι γοηεγιηζ. Γὐεπὶ ἵπ 50- 
Ἰοῃ.Τη φαῖθιις οχο Ρ]ς οδ ευπαηάιητι οἰπὶ ἐς ἔν Πιπιὶ ρτὸ 
ἁἔποετς, Ἐς Πης Ῥταρο[είοης Πραιῆςατ οΡΠςῖφ. ΟΕ πἰτιο οὐςο, 
οοἰΐοςο. κατεῖς- αν τες ἐ (9 ἤχου) ᾽ {λγαγίατ ΡΡθαῖῃ ΡαρΏΑθΔητ, 

οὐ ΤΠ ςγ 4 ἶος, ὐὐλ σις ον κα τοῖς: ἤσαν δά ἀο(ρονατίοπεην 
1άσπγ.ῆς ΧεΠορθοηις «οὐξαπο τίυυ ἑαυ τῷ ἢ καϑις αἴα!» αι ῃ 
οἰῆςετο. μέσηι Χομορῃ. ως: ἀντι οἱ κροίτῆενες εὗρ ζῇ 
ἰδίᾳ κλώοντας καϑερίετες δέυλοις “φῶσι. 1ἰοοτο ταὶ μὴ σοῖς 'σὸ 
διωᾳ τὰ. δα αχεὰ χαϑεσ εἶσι, κα ίσαμε :; »ἴϑηταξ, ἄρ. Βάσλι [ 

τ ορηδη (5. χαϑήσηαι εκαυτὸν»τας οἴϊοτο; οηνο πα 
χυρρι,οῦ [βοῖο Ἰάοτα, καϑσηι ἴργσ.τος ἴῃ πλράϊιεη αϑῇς 
τγάϊά. καϑείςεγ με τὸν “ γιδν αν Ο τα ΠῚσῺ Πηοῖρῖο.» 

1 σα! (9 οι πε ῃ ο5ικατα ς αἵτες σιωι χες ἐπολέμο 
δοῖπιπι εχ το σοτρίτο αἰτάτς σογσθδησ, ΛΔΗχα ἱ 
σομίτιιο, Ῥγατῆςιου ἘΠΕ ἡ ετν ΤΟΡΌΠΟ, Γερ 
τοάδο »ξοιπρείξο;ετοο. ΑΠΠΟρ πῃ Εις. δικοςτας ὦ 
καϑίκησι,ἰὰ οἵξ, οἰτω ας ΡτΘΠοῖς πιά τοῖς πα σι[ἔγάτιις, 
Χ3} τοῖς βουλδυτιἠςφοίιινς φΟὨΠἸ αυ]5 Ρια ςξεΙ. Ατίϊτος,, 
σἰων δηικοκρα πίω καὶ τοῖς ἢ σαὶ κι τὲ δικας ἐρμα, Τάοτη. κχαϑ' 

χαξιτάςτα Ῥο τὶς. 4. ὃς κατα σεις “ἈΠ ἀρχων ρα εἰ 
ϑέτας ̓καϑίτατε,ςΟὨ τιτυτο Ἰεραπηίατοτος, λεπιο 
ἐκτερῦ γ 1 (σαατῖτ που τ ΤΩΡ ΜΙ ΟΟΙΠΡ οἴ οἸτ, 10. 
ὑφῆησιν ἐκτεριώναας 2: πορίοποῦθο Ἰαθογαητοϑ σι το, 
1.4. Ὀιοίξονικαϑ' συ, ρτο καϑίςαθι, [ὃς 44 ΝΙ 
γάσίας αὐτοῖς και ϑίς ἡ κερδαχέοις,ν ὈἹ ἀσίτιιτ ἐς ἰερίριι 
οδίοεματίο ἔχοντ ᾿ποτῸ {πὸ οἰπ  τ15.χα ϑεισταὐαι να, 
τοικαταςῆσω βελτίω ΤΑ Ε  βώριολονε, 

Ρίαι Ἠδέξοτς ΕἸςοτο τγδηβίοττ ἐς Εϊηΐδιις 5. ἐχροπξς!! 
ἂν Πιμενηα κατάτυσον, ἵνα νωϊτέρίων ὄπε᾿ εἰκούσῃς. καταςῖσ' 

πιλογίας, ΤΟΙ οτος τορι σηαητα5. ΡΠ ατατοῖτια τη Βοος 
σα! πύλονδε,ῃ ΡΥ Ἰυπη: γ ποτ ομ, ΑΠιαπάο Ἰτοπῃ Ὁ 
ῬΓῸ ̓ ἀοανμ]οοτος σοι ρομογο δας, ]οίάιμπι, τεάάοι 
εἰ δ᾽ ἐμπεδυματωσις εἴν» ἐπ οίνίω καϑιςώντες.8ζ χ αὐ ΟἹ, 
ἐλα)ς κατέςτησε τὸ πάϑυ ςυἱ «ροσεςειλε, [ἀ 0 Π1. εἰ πίμος 
μῆψοις μι κα ϑιίςταιτο . τότε ἐχυροτέρων φαρμφίκων δεῖ. ταὶ Ξ, 
χϑντοι κὶ πρειμοιιῶ τοι. 1] σι κατεςηκόται κἡ κατας"αὐ' 
δείξω ὡς δύ νοις εἰμὶ τοῖς κα ϑες-κόσι πρφγμεισι γαιὸά ἍΤΩΙ 

τείδιις Ῥασατὶς αυϊετίίατις ᾿φΟΠ[]}15. Ιάεπὴ οἕως ἷ 
καταφαίν, ΓΟογατ. ὅταν κατάς τοὶ κρείγμαιτεις ΟΥΜτη δ ς 
τη 4: ||5άπς Επονίητ. νμάς καϑεςηκότα, ὃς κατα 
Πτανβαςατα, ἀγα Π .}}1. . Ἐτ δηθὰ ταῦθ᾽ 45 ἃς ἔρις: 
ἀτοιτιιτ οί οἷς στα ]ἀπιςπτιπὶ (ιδίςάϊε. καϑέςη, 
{δάττ τασπ τις, Τρε τη κα ϑιςταύα τὸν ἰατασον » Θ4μιιπὶ ςοη 
ῃ [Ἐογογαναλαιμξανειν, Ἐὼὺ σγοουντ] της στεαῖς Πτοῖβο 
νι ἐπε δον εἰς κίνδυνον οἷά εἴς, κατηγρρι, ὃς εἰς δικφις ἡ οι 

καϑέςα μῷ εἰς ἐπε ΤΣ Ἰίες σομῖοξνι ἴμπιμ., 
εἰς κίνδυνον) ΡΕΓΊσι! [1 στράτα Ὀοτμοίμοηςς. ΑἸ 
εἴρογοντ καϑις'ανει τὸν πόλεμον, οἰ πχίττοτς ὑο ἢ Ππτπυσυ 
κατέςν ὁ ἡ πόλεμος. ΕΠ Ἰατιῖπι οἱς θΌΠ  π.. ΤμοΥ ἀϊά, κα 
ταύτῃ τυ χη, ἱά ΠΟ ΤΟΥ ΠῚ ἈΡΊ ΠῚ 5 Ἑυτίριά. κα ςαὐ 
πυσιν) Ἡογπιορ κα ἘΝ ΞΙθτα οὐἴστα εἰς τὸ βέλτιον μετοίν εἰν, 
τω ἢ ΠρηΙΗςατ, Γατὶης τοπρυ Ὁ] σοηίτιοτο ἀϊσίταγ, 
{1 το πὴ ν εἰ ᾿πηρογ  Ππ19 1] εἴς, Ια σαητοπι ΠαθλΠ τς » οι ο 
αν} πιο ογεπι {πατιπὶ τοάίσοτο, 04 καϑισάν ὃ 
Οτα οἱ ἀϊοσιιητ.Ρ ον Ὁ.1} ς. ἐξ Δῃσίοοβο Ἰοαιῖςης 
(ας εἰς σελϑυκίαν. καϑίςατο τα Χ7. τας 7 Σ πέραξ στι το πείας. 

εἶμ 9- πᾶσι χὺ ΕΝ δὸς καϑίςαὐὖϑτι}7) ΠΟΏΓΥΑΥ ΜΙ 

ὧπι ἐς οιίσοτςο ἃ {πα πατιιτ, δα μὰ νοτὸ. [δὶ τὸ 
Ρ ταί, ̓ΠἜοτ ΠΡ γο 4.ςαρ.8. ὅταν ἀποψυ χοιτο,καϑίσα 
τίυ; χρύτν χαμζαΐειν, ὃ ργὸ οχλίξοτς ἃς ἤρου]. ΠΟ ογᾶσ, πη 
ϑῖν δεαπέπο! καϑίςανται, χκαϑίσαζτι ἐς μά χίω,αὰ ΡΕΡ σῃ 
ἀοτο,καϑέςτατο μα χη ωρὸς σε, αἀιϊιοτῆιης τς σου πλ ΠΕ 

ΑρΒεΝ κα ϑήςδυτο πόλειμον, Ὁ. ΠΠπ|πὶ (ιοϊριερδης οἷμ δ 
το σῦαπτ, ψάς χαϑισαιῷ ΘΟ. πόλεμος » Ὀ6ΠΠππὶ τα 
σου" ιπ,. κα ϑισῇ ἐ μῆνοι ἐς τὸ φιλονεικεῖν, Ια εἴς αἰτογοα 
θις αἱ ὐἴοοι μέλεσι, πιο [οὐ ἰς το[πἰτιιτ  Ασ τοτο!. 8. ΡοΪὶ 
καϑεσηκότες ἔχϑερι, ̓ιοίζος αι Ππητναις οἵο σαεροται 
καϑύσυχε πόλις ἔρηγτος οἸθπτας ἀοίοττα ἢ. ΠΟ οτκαὶ 

1 μος. οἷ ὕδατι, Βοπιοίββιςπ, καϑέςηχε τὸ φρόνημα γ [8 
εἰν ᾧ καϑέσηνε τοὶ τοί Φι ίωσες 4110 ἴῃ ἤτατι [ἀπε 

Το Πρ οἢ, πως ἐχα. κα ϑέσηχε π᾿ αἰγαϑοὶ μησὲν ὁ 
αἦθ κακανπος ἀτπδίμην οἵ- θομα τπϊπιις Προ έζα οἵε 
Ιὰ ὙΤ λογά. ἔϑος καϑέφηκε τυράννοις» ΠΟ Οτ. ἐτιοβ οἱ 
πω πᾶσα ἰδίᾳ κακοτροπίας κατεςη 9 πο ὉΠΊΙΟ σΘΠῈ15 ἹΠΊΡΓ οἱ 

Θχτίτίτον οἱ φηατιτν οἴς, τς ροττῖπος ἡποαις κα ; 
τὰ γοσῶΡτο. βοτὶ ὅς εἱς Ῥοήτιιτη: ντ καϑίςαμαι αξχων ; 
τορι. ΧΟη. χἡ τυ πόλεως αὐίχοντας ὄντο, “ἢ κυάμων χαϑίται 
4ησαιιο ΡΓο πχοάἀοτατῖ; ΤΌΘ ΟΓΟ, οἰκονομεῖν: ντ καϑί 
χρῶ, Τ ον δἰ. ἃς ὀλιγαοχίαν χα ταφησοι ὅλου 1]. Ρτο, 
Πγητατουτο Ἰἰτιογος τόσον, δ ἢ ἐν πόσις κα ϑυσίαις χα 
σίν “αὶ. καθ: ἰσῆα ὅποι εἰς διμοι τ τὰ τοῖς Παγν} 1 {ΠῸΠῚ τεξεγτγό. 

αὗπο τῆς σιωνεχοιξ δωιλίας εἰς ἘΑΣΥΣΣ πῆς ἐκείνων φοθνησει 

σαντα τεῦχε ως ΡΓΟΡΙΟΓ αὐϊπάμαπι σοιίαςττις δ πὶ ῆς ν 

τάμπτιιγ. νὰ ἡ ογιιπὶ σου ἔς πὶ πὶ τς ἔογαπτ Ῥτυιαοηιίαπι. Ετκα 
«-αὗκα, Δΐη]ο σοπιροηϊ ἰξάλτὶ, Αὐηζοτοὶ. ΡΟ] τ,8, 
τ ἔουρτα ΓΟ, ΟΥ̓ ΡΌΠΟΓΟ, ἤυροτο, αὐαγειν» Ὑἵ κατειστής 
δ ρα, Ὑμοδρ τος ςαιι3.Ετ δά βογίοηδιι ρα 1μιοᾶ 

ἸΩΟ ἢ 



ΚΑ 
ἐεγτιν, οἱ ὃ χαϑιςωντες τὸν αὐλὸν. ἐς 1ς 4 ῬαΘ πὶ οο- 

ὅτι ἴιο σο πη ἢγυηα σ ητ. ΓὉςιΓίτατοπι οἱ Ρις λητοσινηάς κα- 
ἃς χα δέςηχεν, ἃς χατέτ ἢ) ῬΓῸ νενοαις"α!» 'π ΠΊΟΥΟ ΡΟΙΠτΙΙΠῚ 
Ἴδιις γοσςρειιηὴ οἵπ. Ῥαιίλη. ἐν ὅσοις κα ϑέςηκέ ϑεοις οἷς 

(ὧν ἡ ἀριι αιιος ἡλοτς εἰν ἄςφος αἰΐος σοϊοσο. ΤΔο ΠῚ 9 ναὶ μυῦνον ἦ 
ν, ποὺ [Οἠ ἀπι τα ράττο [Θρ τη πὶ οἵζ, ὃς δου] τηο- 

ΘΠιοἶτ. Γτοιτι,καϑες κὸς ΠΟ ΠΕ ΓΕΤΕΙ ΠῚ ἢ Χιμηλ: ντ σέργεν 
γεσηκότα 01 {ππάοτο το δι} 5 ΠΟΥ 5. τοὶ πτε ρόγτεε ἐενὶ κανείν, μκ- 

τοίζειν, κηοϊὲν κοινοτομεῖν, ἐμ μάμειν τοῖς καϑες-ηκόσιν, 65} τοῖς κα - 

εἰπρεμεῖν. ὃς ΤΠ κα ϑεςτηκότων μετα(ολνὴς ΓΟΥΤΠῚ ΠΟΙΙΑΤΙΙ ΠῚ 
Ἐλ αἰδα τὸ καϑεφηκος, ἐμ ἀςοοτὸ, Ποἰτέ, Ετ καϑεςηκῆα τι- 
λασνι ὃ. ἡ Π{ππ|πὶ Ρ ΘΟ τη]. Ῥεπι ἢ καϑες ὡς νύμος τως 

εἶσι. ἴοχ Ν Εἴτα Ππππὶ ν Ἰγρίπιιπη. καϑεσως ἐς κα (οὗ ς λόγος 5 τᾶτιο 
᾿ ᾿ ΠΟΙ. τὰ καϑεσ τα ρτο Γοπτῖα, νἱάς καϑεσήως. τὸ καϑιςως 
: ἀἰγνοένταν, ογηΟ(ο [Ὁ τος ἴπ Εἷς Βαδοατ, 1Β ΠΟγατΙΙΓ 

1ιδρῖδ. καϑεσήώτες νμὸε. ΑὙἸΠΠΠΟρΗΔἢο5. καϑεσίωτες τοῖς 
σογάς. αογᾶτος Πηα]]ς. καϑεσγωτες ὅν «ἦσθ φονικών, ἦς ος - 

υἀῆςος σοηΠίτυτῖ, ΡΙστατοθιις ἐπ Ε Οπλμ10. τοὶ καϑεσΊοὶς γέμε- 
ςορταπὶὰς τυτιῖπ1. ΤΊ ον 4. καϑεσῆος τοεύσωπον 5 ἔΓΟὨΚ [ς- 

οἰ μτατοίιιις ἴῃ Ἑαδῖο. κα ϑεσγωτος ἀεὶ, 4ιιπ1πὶ [Ἐπηρογ ἔ- 
πὶ ἢτ. αὐρ κα ϑεσἸωώσως ἡλικίας, ῬΊομα 8. σομῆτηίατα στα- 

δ. 
ΒΤ ἀιϊαητιιπι» τὰ Πα 11 Π1» ΠΟ Ὡ]891Πι ̓ιος. ΤΡ Οτεῖ τ. 45κα- 

να τενἸἢ ΠιῸς. 
ἀοάπςογο;ν ας ἀποςπὶ εἴϊο, 

τω 

δὶ ἡνάχιχ. 
᾿ εϑ ὸ ἄτας ογδίης. ΓΊατο 4:ἀς ἈΟραδΙΙςα, ν᾽ ἔφη, καϑ' 

ςοὐὐ ποιεῖν χε ὑσῶς, 
Το το ΤΠ  »ταιιοτίτο ἴῃ ρατγίδστ. 
τς ν]αΠι. 

ἴδε ΑροΠοηἱ] Οτασππιατίοῖ. 
Τὸ ναἰμποτί 15» σοι πλιιΠῖ5. οἱ κοινοὶ ὦ καϑϑλικοὶ Ἀγ», 

ἀοάφιναῖοςνε! ἀετγαδττο. 
λικῶς» ν ΠΟΥ ὃ, σοποτγατῖ 1. ἀφ ηῖαι16) Πα πη πια τὶ] 

γηήο καϑύλου μ! οειῦ εἰπεῖννντ ν ΠΟ γογθῸ ἀἰοαίη 9 νῈ 1 
Ὁ ἀϊσαπι, οἴτοντ ἴῃ Πιπηπια ἀϊοατα ΡΒ] ταγοῖι, σιωφλόντι ὃ 

ἐς σιμμελόνται ᾧ αὐα! » Γοι ΟΠ π. Ιτοιη αίχιις Τπῆπίτίιο 
τηνντ ἀρ ΑὐἸτοτιἀς ἐπππάο,καϑύλε ἢ. δίς τοντ γοτὸ 

τἰπὶ ἰοαιιατ ὺ καϑύλε, ἀἸχῖς ΑἸεχ. ΑρΡΒτιΡοηΐτιιν καϑύλου 
εἰπὶ Θεπϊτιτιο. ΠΟοτ. 4 ΝΙςοοΪ. καϑύλου 3 ἥδ σηττὴ- 

τ ὧν χρὴ 570 χ ἀζεῦϑτι 9 πειράσομαι διελϑεῖν 5 1Π σόΠΟΓΕ α11αΣ 

14 ἤπτ {τ 1α.ηἴταγ οχΡ ἰσαγο: Δ ΠΤογοῖς πῖταγ ἐς οπι- 

ἼτΕτ15. 
ὡς οχ ὥ αι σοι απο. ὃς πποῖαρΒοτ. ἃ ξογοοία ἴῃ πιλη- 
ποπ γερο. ΡΙττ, ἴῃ (αἵ. ἀτοπίαις κὶ ἀπισΊίας ἡ ιν ἃ κα- 
ἘΥδῚ αι καϑοπελίσαι νοσατ, ἀρ ΡΟΙ]ασ οὐ] πὶ ἐμερώστι- 
νὰ ξογοοῖα ἵπ πα Πιοτι Δἴ ηοπὶ τοδί σατο, οἴ εγας οοη- 
οξιςοτο, ὃς οι] σοτοίηαιῆτ Βιι4, αἱ ἀἤοντ δὲ καϑυς- 
ον δῆμον Ῥτο δημαγωγεῖν, 
υνεὶ ὁμηράζω, ἩοπιοτΙοὼ ἰηάπςο. Ηοπλοτῖςὶς5 ν οὐ πθὶς 

Ὁ γε ςεἰςῦτγο. Οὐεϑότῖις 9 εἰς βασιλ. Οἱ ὃ αὶ ὅν τε αὐτίχα 

χαὶ γδ (ὦ ἀγχίνοις εἴ καί τις ἄχ.) καὶ τρρϑυμίας πλυδνεὶς 
αὐτὸν καϑυμηρίσω. ἔφεπε κλονέων τῷ λύγῳ «ὦ γρνῖδας 

ἥξω, πουκα,ςοηΠιοτιἀϊποπι μα 9 (οι σο πα Πἴογοῖππι 
ἐς Αςοι χαϑουιλω τοῖς καιροῖς» αἰ αύζω ὠρὸς (ὃ πβρφιξς ᾿ῃ- 
ἐϑεμιλεῖν ἐξ γνωρίμοις, ΠΟΌΠ]65 ΠῸϊ ξαμΠἸατέτατς σοη- 
τίίζοτ.ς. ΟΠ τὶς: σρερδόνι(θ. γέλως καϑωμίληται. δατάοπῖ- 
ἴῃ ῬγΟ ΟΓΌΙ) εοπ[ιετιάίποηι αδάϊτ. ὈΙοίξοσγιάςς, [1- 

να ποπιιεπίο, σοπῆτοοτ, ἔατοοτ» ἐπα ᾽ς Ὁ τ δητοπῚ ὃς ἃ - 
, Ογεροσῖι5 5 ωροΐόντος ἢ τοῦ χρόνε τον ποϑὸν ὀμήλοις 

σεΐ μῆν., γἡ φιλοσοφίαν ὃ) τὸ απουδαζομϑθον 5) ἄς ν ἀογῖιπι 

Πᾶς τηπτιὸ 4 ΠῚ ΠΠΠη115. 
ἀείροπαςο. ΡΙμτατ.καϑωμολογομῆβθ. ἢ ἀδελφίω αὐτῷ 

: καϑωμολογήυβυν, ἄς Ροη ΙΔ. Τάοπι Γπλίαν Σκυσπών, καθω-- 

νὰ γαμεϊδϑαι μέννιστν ἐγίεγυιάμίω. Ἐκοά. φ4Ρ.21. ἐαὴ Ὁ 
καθαὐμολογήσησαι αὐτίωὶ, δες {1 αὐιτεῖ ΠΠ1ο ἀεροπάετιτ 

ολογημῆρην δωρεαὶ, ἀεἰροπίδει!πι πιμηλ157 ῬτομΊ ΜΠ πι; 
ἡπιροῖτεγ.. ἮΝ 
Ἰτποάο ρατίτοτ ον οἢ. κάϑομον ΟΧροπ. κ᾽ τὸ αὐτὸ, 
ἐπ, 17) λόγον καϑ᾽ ὁδὸν τίυὐ Ὡροσύήκαστον, 

ἰσω, π. κα άτέτο. Αςςι, καϑοπλίζω σε ὅπλοις, Ἰπάπο τὸ 

(οοπι Ναζαπζ. τὶ καϑοπλίζεις στευτὸν, ἐχθοὸν κυ ἰοζυ οϑ- 

“7 

τ 
» 

τ πδοταηι ἐππγαξι!ο;Βιιά, 
εἰριοϊοςκαϑορώ, ΗΠ Ιγ ἢ. ; ἶ 

χὰ ἡ σοπίρ᾽οιμ520.1}}15 (ιδιεᾶις.Βιυι4 1 Ἐρη. 

“90. ΗΟ γο ἢ. ἀὔξκτον. [τἀ ροτῖιι5 Ρογ τ [οὐλθιτατ. κι 

έρκω,, νἱάεο, ςοπίρ! εἶο 5 ἀείρ!ςῖο »᾽ά εξ ἀςογῆιπι αἰρίοἶο. 

ὟΥ σου τι Ρίατο χζιὰς ἈσρυΡΙ!ς, τὶ τοιοῦτο ἂν τῇ πἱοὶ τὸ δίχριον ζη- 

ΚᾺΆ 9 
πήτεικαϑορῶς; σι νὶάος Πυλ1]οὉ ἐξ ύλμοις ἄπαντα καϑυρά γ)4ε-᾿ 
Τὰρογ οπληλα ἀςίροξίαι, ΡΙατατοδιις ἰη ΡΕ ΒΓ οἱ, ἵνα ἃ πανουρ- 
γεῖς μὴ καϑύυρᾳ σου » ΑΓ ΠΟΡΉ ΔΙ, 14 οἢδ., ἵνα μὴ ἐλεῖγχη τὸ στὶ κὰ- 

κουργιήξευται, καϑορώ μήν Θ- αὐ ὄψει, ξογηρηβ» νοὶ 41 σογη ΓῸΓ, 
ΤΠασγ 4, 

Καϑορϑόω, ἀἰτῖρο 5» σου [ἸπΊπΊο. καϑνρ 9 ΐσει αὕπτεσειν αξετίω) » οἰΔίος 
ΠΟΙ [πη πγᾶτι}5 ἢ] ΟΠΊη} Υἱγειτς, 

Καϑυρίξω, μιΐσω,ποικα. ἀοῆηϊο, Αςςι, 

Καϑορικα, το, ΟΠ τς Οὐ ΠαΙΠΘΏΓΙΙΠῚ. ἀτη Βῖτι!5. 511} 445. καϑύρμια, αἶϑε - 
ϑέματα, καϑορμα ἀριᾷ Ἡςίνομ ἤμην ἔγορ μα αὐριϑέματα ἀῤῥαζωνιᾶ.-- 
χοῦ κόσμια αὐδατρα χήλια, 

Καϑοριαιον»πηο!]ο, ςαρ.2. Οἶδα: Ῥγοφρβοῖα, 
Καϑορμέζομαι, ὃς Καϑορμίξω, ἴπ Ρογτιιπὶ ἀρ ρο!}ο, Πατίοηςπι Πιδοο; 

καταιπλ εἰ Κ᾽ κατώγω τἰωὐ ναῦν. καϑυριαιστέυν Ὁ. ἐς τίω ἔ φεσον, ΑἸ. Ππὰ 
Ἐρβεῆιπι Πιδ1 ΗΠ] οτραρρι!ις εἰϊοτ, Τ νιον 4. καθωρμέδϑτω ἐκ “ἴδ 
γεφρωών,οχ τοηΐθιις ἀεροηάεγς, Οζα, ΡΙμτατ. δι ἀοργισία,καϑορ- 
μιξεῖν ἑαυτὸν εἰς ἡσυχίαν, [ωᾳ.4( φιυϊοτῖβ Ρογιιηη τος ρογο. ; 

Κα ϑϑονασνο] πηςπίμτα ἔτι πη τὶ ασυρὶς» οἴ οἰ. 
Καϑυσιύω, μ. ὥσω, ποκα ΔοΥἸ ἢ ο. 44] ο, το, ἄϊσο. Ατἡ τορβαη πα 

ΡΙμτο, πόσανα κὶ τρρϑύματα καϑυσιώϑυ. Αἴ. Αςςοιν πάς πὲ κα- 
ὅϑϑσνω 9ὲν, δζκα ϑυστῶ μῆσογ ς ΟΠ ΘΟ ΓΑτι 11. καϑοστώστις πίω σόλιν καϑτερ - 
μοῖς αι νγθοεπι οΧρί τι οπίριις Δά το  σίοηςπι 1ηΠἘἸτι τ  υταν, 
ἴῃ δοίοπε, 

Καϑυσίωσις , (0. καὶ» 4.1] Βσατογοοπάειη παζῖο; δυχρίωσεις κατά - 
κρίσις, ἔα 

Καϑύσον, ἴπι ιιαητι ΠῚ. 4ιιοηΐαπ,ι1ο 8.45 δητι Προτ άτιτη, ΓΙΑτο, ἰδὲ : 
κεῖ καϑύσον οἶΘ- π᾽ ἡ οἱπί φιιὸ ἃ εἴτ Ρτο νἱγίδιις. Τάοιτι πὶ ΕρΙΈ. κα-- 
ϑύσον οἶθ. τ᾽ εἰμὲ ἔργῳ κὶ λόγω, αιιάτιιπι Ροἴδιπι το διν ογθο. ἀοπὶ 
110.5..4ἅς Ἀερ.κα ϑόσον ανϑρώπω ὅγηπλεῖ σον οἷόν τε, χυᾶτιπι Ὁ Πο- 
πιΐπς Ρ πα ταν ροτοῖξ, ἀἸοῖτιιγ ὃς καϑ᾽ ὅσον 5 Ατ ΠΌΡΕ. καϑ' ὅσον 
ὠνδέχεται » 4046 οἷτις ἤσεὶ ροτοῖν. καϑόσον ἐγχωρές, κα ϑύσον οἷόν τό 
ἰώ, ἀιιοδά οἶτι5 ἤογὶ ρογογατ, παϑυσὸν ὅγῃ, 7 ῬΠΑΙΆτΟν δὶ ὅτι γασαῖ, 
κΚαϑοσον τορρς δ πόλεν ἀυταί ἑώρα, ροσίμ, οατοπι5 φἀπχοιίτ,ν πο ἢ- 
δὲ ἐπ ντθοπὶ οσε ργοίροέξιις. πλέω καϑύσον ἐπειμέλοντο , Ῥτάτος 
φιὰπι αιὸά Ορογϑην ἀαθαητι; δίς. Τα ογά. 

Καϑύτι, Ῥτορτεγοα αιϊο 5 4ιιάτοπι!5) ΠΟ Ὠ] ΔΤ. καϑ᾽ ὅτι πόλις αξισὶα 
οἰκυίσεται» αι ταῦ ΠΟ Οἰτιτα5 ορτϊτηὸ ἀσρογεῖ Τ Ιογ ἀϊ 4. καϑύτε 
πίϑυῶεν]αΔητιπι ν Οὐ ἷς σοτάϊ βιογῖτ ΓΔ οπιικα ότι χορ" ΠΟ Πάπα 
τηοίο ὁροττοζ, καϑύτι χωρήσει,ιιόηαι οἰα δα ἤπγιι55 Τάς πν. χα- 
ϑύτι αὖ ὡς ἐγκοίλῃνε» τι ρττο οἰμιτι οχί παῖς, χρὴ αὗοὶ παντὸς 
οεϑνοιαν πεποιεῖ ὅλα! και ότι τὺ ἑαυ πσοκρρ τὴς σταρανέί)δζο. 

Καϑυτιοιιῦ μέρρς» 115 ΡΑΤῖο, 
Καϑουρτο ἐκάϑησο, (εἰς 45. 
Καϑου,ηδηε»[ξάο. κοίϑου ἐκ δεξιύν μου, (ες ἃ ἀδχττῖς πηεῖς;αρ.1. ὦ 

Ηεῦγαος. 
Καϑυζρξζω, πέπηο, ἀράςοοτο αξῆςΐο; ἀεάξεοιις ποτάππσιιε ἵπιγο. 
50}. Ὀατίμο 1υπχῖτ ἀπ ΑἸδος»τοῖς σοῖς ἄχεσι καϑυξρίζω,1,ἐφυζοίς 
ἕων, ςοπαίτῖς ἐπίς ἤδης τις ἀοϊογες. ἰτεπὶ σοητιιπιο ]α αῇ - 
εἰο.Αςοι καϑυξρίσαι πολλαὶ χώραν, τη τὶς οἰ θι15 ἀσττιπι ἀΕ- 
Ἐεοιῆςε, ΡΙαταγόμις η Β οσαα]ο. ποιοὶ τίω χώραν καϑυδρίζεντες. 
τλι τὶ5 ἐπΙ αὐ 115. τάσίοποπι ἰοοίϊοητος 9 Ιάεπὶ ἵπ Ολγ11}. Ηε- 
τοάίαᾳ.ἀς (οπιπιοίο, καϑυζείζων τὸ ἀξίωμα εἰκίσίῳ καὶ μεμμασμϑῳ 

“«ήσατι. 
Καϑυγριώνωώ,μκ αν τα ο α ἴον ΑΙ Αςοις 
Κάϑυγοθ' εὐ, Βυιπιϊάιις, καϑυγροις μασεΐλαις αλμάξει, Τοῖς νάτις ἃ- 

ἁτίται πη τὶ σατρα τιιπὶ Ῥογ ΠΟ πίθιις πποάστιγ. 
Καϑυδδιώδες γυμφω Νν πα ρα; ἀηματαπλ»ἴη ἘΡΊΡΤ. 
Καϑυσρθ.. ὁ χἡν ἐν ρα λιι πη 115. 
Καϑυεὐϑει ἰτη ρ τογο, ς 
Καϑυλακτέω, μι. σον πιυκα) ΔΥῸ. ς 
καϑυλομανώ", τὸ ὑλομανώ, ἐγοπάϊδιις ᾿αχετίο, ΗἸρροογατοβ. ϑρνυ- 

σίω, δ ὅμως «εἰ χρύξει γιυὴ σωφρονίζοντος γὐ χά γδ φύσιν τὸ εἰκόλα σον 
δ αὐτῇ, δῷ ἘΑΡΡΙ ἡμέρίω ἕἱ ἐκκοηηοιτο 9 ὥσπερ ταὶ δένδρα καϑυλο- 

μανέει, 
Καϑυμνέω,μ."δῶ, ποῆκα ΄απ140. ΑἸ Αὐσςσυΐς 
Καϑυαρεχω,Προγο Προτοῦ {πππνἴπςο, ΡΟΙΚ Ὁ. δ᾿ 
καϑυεξϑε,ἀεΠπιρετ, αὔωϑεν» Πιροτγίογὶ ράγτεν ἰὰρετπὸ, Πιροτ, ν]ττά. 
Οεαϊτδυ, ὁ ἐῤπυγίης καϑὐκόρϑεν, τγάῃς ΟττΥ Θ᾽ απ. καϑυ ὥρϑε τ: 

χθρών,δορβοο. πον καϑυ εῖϑε ἰὦ τ αὐτιστασεωτέων » ἐτᾶτ πλμ]τῸ 
τ {προτῖοτ μὲς αι! ογαητ σοηττγατίας ξαξἸ]οπῖς. 

᾿Καϑυοΐβϑερος, οὐγ ὃ» οὐἰτίοτ. εἰατίογ, σλεονεκτοίυ 5 ἨἩείνεβῖις. 

δεισιδαμμονίας καϑιυπϑίτεξος , Πιρετίοτ Πιρογ τος» 48] (ωρετ- 

Πιτίοπεηι ΠιΡιὶοὶς Ρεάϊθιις,ῬΙατατ. η Ρεγςο] καϑυαῦ τατος »οάϊ- 

εἰΠππις ἢ πάχει 

Καϑυπιανδμαι » ἕλτεοτγ » Ῥγοπλῖττο. καϑυπέοετο τῷ ϑτώ, [)60 ὙΟΥΙΤς 

ΝΝαζλῃζ. ᾿ 

καϑυπνλραριά ΝΕς, ἴῃ ΑΙεχιρ μι άοπι αιρά 

κάϑυσνθορταιῖτον σοπίορίτι!5. ᾿ ὌΡΕΣΙ ΠΡ ΕΝ 

καϑυωνόω, μιώσω, ΟΡ ἀοτ πΊῖο. Χ ΟΠΟΡΒ ἧνα ἢ καϑυπγώσεις ἡδέως) νῖ 

Πιαυΐτον ἰΟπηητπΠὶ σα Ρ145. οἷ ἌἈλτσὶ 

καβύκγωσις, οδἀοτπνίτῖο. ΑὙἸ του. τ Ὁ]. 17.506. τι, πὰ γὃ μεταξὺ τῆς, 

ἐγέρστως ὄντος ὀλίγον χεεννε ἡ οὐ σὰ ὐπγο «ξις οβρορλόν δια μδύει Φεὸς ὃ 

χρυ ύπνωσιγ, 



το Κι ἃ 
καϑυποδάνιω ἰάςοι ας ἃ υὐσοζαλλω, , Πισόοτο, αἀππόηρο, κά ϑυπο- 

ζωλὰ υῇνίθ. πεῇ δεσμμεὶ ἀϊείταν Ῥύο ἴῃ ντπςα σομ!οέζο. χαϑυπϑ- 

ἄαλλειν τῷ ἀγα ϑένατι ἀπατίχοπιατι [δ σους. 
Καϑυπόκειμαι. ΠισΠΙτοφ[αἰταςςο. ' 

καϑυποκρίνομαι ὑμέάς5 δἰ γι οηῖςα αξίίοης γος σᾶρτο ὃς ἀσπιίσςο. 
Ῥθοπιοβ αϑεὶ πέρᾳ Ὡρεσββ, καί τοι κὶ τϑθὲ τῆς φωνῇ ς» ἴσως εἰπεῖν δὐ αἴγκη, 
δαῖνυ γδ μέγα τὸ δπὴ ταύτῃ φρονεῖν σαὶ τὸν οἰκούω ὡς καϑυποκεινη μῦρον υἰ- 
μϑοοἱά οἴ, μι Πυϊοιῖςα αξεῖσῃς νος ςαρτατιιγ. ἃς 1τα ἀοπιμ]ῆι-- 
τιιπιντ ἃ νοδὶς Φαπτπατὶ που ρο ΠΤ: τὶ τοῦ ὑποχρτικῇ φωνῇ καὶ- 
πεικη} ἡ σοντα τὴ χφοτογοντόυ σον τοῦ, Β5 {{1ι155ε: καθυποκρίνε ϑυς τὸν χαμρὴν. 
το ϑέ μῖμοι το ἡ δῦ δὸς. καλεῖ τε εἴχη ϑ'εἰαν 7 {ἰ του ροτί αἰ παι! Ὸ 
{δτυιτ15οδζο, - 

Καϑύποτῇ υἷα Πρ οέτας. ΑΥ 1 Πρ Πι. 
Καϑυποο ΓΟ Πιίττλϑι 
Κυαϑυποτοίξαι (δ᾽ στο» ςοτς. Βιι4.οχ Αγεορᾶρ. 
Καϑυτερέως ροίκοιίοῦ ἤιῃι » πος πὴ τατον [ππηνταγ άπ ν οηΐο. 

ῬοΙν.1}}5.1. 6.Ά]3 τιοδίων οἱ καϑὺς εορυῦτες ἐκ τῆς αἰαγωγῆς σιωνδ- 
“ψῶν τοῖς πϑοὶ τὸν Θεὐφιλίσκον. ΒΕ Ποἀ᾽οτγι πὶ 411} Ροΐτγοπιΐ ογαητ 
ςοπιιοποτγιπεοιπι ΤΠ ΘΟρΡ ΙΕ ςο. ΤΙ ςορ τα ἄάτίπο ππηχίτ. 
ἐς σαι ρ]απτατιιην Π1|. 1. αὐοϑέντες γὸ οὗτοι ταχείας ποιοιυῦ ταὶ παξ 
αὐξήσεις ὡς ε μὴ πολὺ καϑυςερεῖν εἰ μὴ «Τ᾽ κόγον τοῖς δυ διεινοῖς, Βιια, 
ΠρπΙῇῆοατ ετἰασι σςἀο,ἃς Ἰηβοτγῖου [τ φιιοιηοίο δὲ υςερεῖν ν - 
Παγρατιιν οἱ ἐν, ὑφερην ἐδὲ τού τῶν χῳϑυς ἐρηστν γ Π0ς Οἷβ 'η Π]5 ᾳ- 
εἰοπῖς ςοἤοτγιιητ, πςο πιϊποτγὶ ΑἸ] ἰρδητία ἰὼ μας ἱποαρας- 
ταιτ. Βιιά. ν 

Καϑυςεείζῳ, τατον» λογοΥ, ΕςοΙοεἴτό. Ἷ 
καϑυφανειν, Γοπλϊετο ο)σοίογο, δ: Πςογουξγδδειῦαι, ΕΟ γ οἷ. υὑποχω- 

"ρεῖν, καϑυποξάλκειν, {π|ροέϊυμι ὃς ἐοτταίϊς Ἰοσομάναι. καϑυ- 

« φεῖγαι. , τῆς 
Κῳϑυραίγω, Σἤτεχο. ἡ, τ᾿ ᾿ 
καϑύφειμι  ἀδτιαβο. Τούς ρα ἰἰδτο ἔδειιπο » οὐδέν ὑμῖν καϑυφή- 

χα μὲν, 
Καϑυφε μῖνθ...ὁν Πιθεγαῆοης. 
Καϑυφέϑει» Βα 1 ἘΡῚΠΟρναυατισατί ΟΧ ρο τ, 
καϑύφεσις, γα πατίσατίο ἴσα οἵ πιο! ργαατῖσατίο Πὶ5 αἰοίι5. 

να ἴ νεῖῖς Πιδιπίτεοις αἀπμονίατιοιν τίς ὄφεσις, ὃ ἀρ τὰ ΡΟ]]ι- 
σου κα ϑυφέστως δικίω,. 

Καϑυφίεμαιον οἱ χαϑυφίημι, οὨλἰττ Οὐ ῬΤαΠατΊσοτ, ΡΓΟο. ὃς σομάο - 
“πὸ οαπίιη αὐτο: υι15.. ϑελοχα καὶ, υὐσϑδλομυ!» χα τευωροίεμοι τίμν 
δίκίωυ, ἢ τίν κροτηγοξ δι γἡ τοροϑδιδ ρει, δῷ τοῦδ Π’ο, και, Ὁ] τατος ἴῃ (Ις, 
διαζολ ἰμὴ ἔσχεν ὡς ἐπα αἰγυρίῳ τὸ τι μημᾳ ἘΣ ϑ βετ Θ πϑα ον αι 

νοος αὐἴαπα ν ἤις εἰἶξ, τὸν 3 κα οὺν ἶθ' πραγμάτων ἐ αὐ τις ἑχὼν κοιθυ- 
φῇ καὶ ροῦ ᾧ τοῖς ἐναντίοις» ΟσσαΠοποσ Δπτοπὶ τόγισι Βοης μογθης 
ἄλτιιι ἢ αιιὶς φάιιον τι15 οο πἀοτιατῖς ἃς τοι ἀονῖτα οἱ. ἐαν- 
τις κῷ ϑυφῇ τὰ τῆς πόλεως. ΒΑΠΠ ΠΣ ἴῃ ΕἸ εχασιηοτιἐς σοἷς ἰοαι55 
“Ὁ « μάτρα «ἑἐξὰ αὐτὸν δαύματος κα ϑυ φοσενν ταις Γρἤππὶ ἴάαι δὲ τος 
τηϊ ἥτις αἀηλίγοητιιγ, Πογαιοροη. γορψαίεονί, τινες ἀλλήλοις μέόοι- 
χείας,καϑουφέντες ταὶ γοα φαὶ, ἤμειν, αν ταὶ γιωνὗκας, ΓΑΙςἸ ΔῊ. ὴ και - 
ϑυφῆς τι ἐδ δικαίαν τοῦ πα τοὺς ,1.ἀς πιο ραττῖς τπτοο4 τπῖο- 
τὶ ρος ἀσοοιίας. Π)οάιιίϊα εἴ Πρμίποατιο αἱ» 115 41 πο Ρἷο- 
πὸ σοπατι αἑϊαϊ ἐποϊιι τ, σε σοι τὸ ντος [αι πλϊτειητο ντ 
γοσδητιιτ : 40.115. Ὁοτίηπα τη Απιοτγίδιις Ομ] 41) 5 418: ἐτὰ 
Ριισπαβατοταπαισ πὶ αυα’ νἱπσοῖς ΠΟΙ ]οτ, ὃς ργοάίτίοης ἤια νἱ- 
ξχὰ οἴπικα ϑυφίεμοι ἐμαὺ τὸν, ἀορομάςο . σομεγα πο ὃὲ ἀςηλῖττο ἂἃ- 
ἰπλιι 1. ΟἿ τ κϑεϑ  φίεντθο ργσΠΑτ  σοτί (τατ, οροί δοσταν τὸ δίκαιον, 
αὐτηλλ ἀτῆοντο, ΠΟ ν Ο1ι15 πολλοὶ ἢ) ὦ κῳ ϑυφέιντο ἑαυςδὺ ὁλοοριερώς διαὶ τὶ 

ἔνσδειδω τὸ συ ἐχέδρ “70 πόνων. 1 ςἢπ. ΠΡ σαἴτι! ἰοπηι τος δίσοι- 
τιαέξίομς πιογῖοηι ΟΠ ἰΟἸΠΟΓΩΣ » ἑαυ ὅν ἐδ δστεν σὶς ἀλεῦρον. γτ 

514. οχροηΐτ. 
Καϑυΐω, σοΠΊρ]οον μἀς ρα ῆτι, κα δ όϑευ σον Ρ] αἱ, 
Καϑώμεϑει, (δ ἀσαιη 155 πος. 
Καϑωραϊζομαμἱοτίοτ. 
Καϑὼςο νι» θα ἰτου , ντὴ, ρτο ντ, ΑὐΠἴοτο], ἧς πιθπάο, ας αἴω 

λέλεκται, καὶ ϑῶς ποη ἀϊςουάιπι αάπιοῦοῦ ΡΗγγ εἰς [ρὲ κου κῳ - 
δὸς δὲ ἥγιιζευ, δὲς, ατιπὶ διιτοηι ἀρρτορίησιαγες, σαρὶτο 7. ἃ- 

ἕϊου.Αροίι. 
καϑωσινυφο, ςομ ςοτατιιδ»Γς ροὔτιις πη [Ὀτίρτιι5. Ἐτγπλ.Γητογένιμηι 

[ςεἰοτῖς ρυιγιιρντ σαη οἰϑιοοπο. δατἀἰςοη5. 
Καὶ» 8. ποιπίπατασ πτογάμ ιν Ατεὶςέ, ἢ καὶ τοι κὴ λόγον τινοὶ διέ σπειρῶν, 

ῬΙυτατουκαὶ ποὺ νὴ ἐδδυὶς καιταῤῥήγνυται. Ταιοίαη, αἰ τοι] οτίααι νο- 
Πὶς ἀἰτιαπυβίτιν, ΡΊατοαν, ΤΠ ίορ.. χρώματοι ὃ χδυχοὶ Ὡρέποντ᾽ αὐ ϑεοῖς 
εἴη κα ἄλνιοϑα κὴ ἐν ἰῇ, σοῦ αὐισοπι αἴθι15 ρτατοῖριιὸ ἀεσοτιις θ 6Ὸ 
οἰτ οὐην τη τατον βοτμαι γα χ πιὸ 1 τοχ] ις, :. ἐς Το σοὶ γδ 
γίδτι οὐἴδι», [ἀεπ1. νὴ δὴ) χὰ νειιηι ν οἱ ἀγα χαπιὸ 5 ΘΓ 1 5 ΘΥΙΑ ΤῊ 
Ἰφπι,άτηιῖς οτἰαπιοίτα ας, ἰἀςόαιιοςργάτονοα, ἃς (λπται πὶ νογός 
ῬΙάτο 1.) Γιορ. ὃς τινάς Ἀ ΘρΡῸΡ.6 γλαικων εἰ τε δῤ δρειότοιτος ὧν τυ Γ- 
χαϊει ωρὸς ὦ παντα νὴ δὴ κὶ τότε τοῦ ϑροασυμοίχου ὃ ἀπόῤῥησιν ὠξώπεδέ- 
ξατο, [4 εἰ χιιαι δ οὐπηΐα οἰϊ βουτιΠηπλιις τιν νοτὸ ΤΉγαίν - 
ἀυιο]νἷ ταης πο ρτοβαις ἀςξατί ρατίοποιι : νοὶ ταις αοὸ 
τιιης, δίς, τὸ κρατεῖ ὸ κοστεϊταρ δ το 4. 4ς ροη, Απἰπ), ΑἸ ποτε, 
ὙΟ] Πιρογατ, νο] Πιροναταγοκ μι κ᾽ γαα παῖς, Πεπιο ϊ, αὶ μί ὧν 
ἌγΡτο Θαϊποεϊ απ» Ῥυα οΓΟΑ » ΡΙατο χἐς ἈΘραθΙ. κα μὑμ ποὺ κὶ 
ταγε ξυύϑετα ποίντα φμοιούα » ὥζο, χὶ τον εὐμοῦ ϑεοῦῖ, πιὸ Ὀ Εἰ πιο]; 

-Ψ 

κ᾿ Α. 
ΝαΖαηΖι σ πη πάτον απαπήσσιις νὰ ὅς ἀριιᾷ Γιατί πο, 
τοὶ υἱἷμ ποεὸς «δ ϑεοιὰ φανεριὺς ὡ τὸ ποιοῦν γἢ λέγων, ἀρουτὸ ΕΓ 

ἃς ἀϊςεθατ. Αραπάατ ααοαις ἐγοιοη πιὸ ἀρὰ ἈΠῈ : 
ἡ δήπα ἡ αὐ τῆς. Ἠειποίτοπ. οι οτίδηι ἤπς ΘοΙΏΪη ἌΓΙΟΙ 
χιτοιὺ δῆτα ϑαυμαζω,ζζς. ἡ παρέλκει 1ῃ. Εἰς Ἰοοὶς 4118 ΔῃΠ ἢ 
Ῥοττιις.9 τούτων χὺ τοὶ ἱεροὶ γίγνεζϑτη! πρέποις ϑεραπευ ϑυῖνα ὃ 

ποῖς εἰωϑύσι τὼ διωύωντα δ. ακι δι 11. ἃ «ὃς ἔτυχον ὃ δυο φυλαὶ 

λάϊς δ᾽ μεοσϊυίων φρρυρουσαι»κὶ τινα καὶ ἐνέδραν πεπουιηυῆυ 

βιἑλιίων. ὅπεκαλεῖ ἢ κοβορνον με οἰς οἰ μμφοτέροις πειρώμυον αι 

ἢ. μηδετέροις ἀρέσκει, τί ποτε Χ) φλέ ται χεὴ δ, οτίλιτι οἱ ἐπα 
κὸν οὗ γα ὃ «δ τοιϑτοις κὦ ὅσοι ἔγ πῖνι λοι μιτρότητι τοροέσχον οἱ 

ἀπ Πτμλι]ο5 ἡποάος σορα τ, ΑΥ ΠΤΟ ΡΠ ἵη ΡΙατο. ναὶ φ 
γ6  Ζ)ο,Α0] ἴπ πλιά [πὶ οὐ σοί, πος αΙΠ τα πη ἀϊος, ἵτοι 
φημονᾶς ρογίηάς ντοατ αι! ϑδαιὸ ἀτάτιο, ϑυ ΠΕ ΠΝ 9 οἵη 
τοῖς ατατίοις ἐτήμυσει, 1 ΠΟ ΠΟτς Ομ ρα  Παγίμη μια δεῖν 
Ἰηίοητες. Βυνάαιιο τη ορ Χο]. Δἀ ΤῊ τα] 1}. κι γὃ αὐροῖμι 
ὀκέιγίδ. ὅλπεικ ἐφ τε κἡ δυγνώμαν ὃῃ) σνὶ δοκῶν οὗ ῆἶον ὡπν σ 

δοκεῖν ἐξ) υὐπομείνεηεγ ἢ. ΘΠ ΠΏ ΟΡΊ ΠΟΥ. ΠΙΠΙΠῚ δηϊὲ ἃ ἬΠς 
ἅτις ὃς σαν τάτις εἴτε νἀ φατις,Πλΐηιις οὐ Ἰσποίξοτς ΥἹὰ 
Πίηραϑ. ὡς ἐν ἐραναῦ κ᾽ ὅγε τ χῆς » ντΊη σον ἤς ὅς ἰῇ ΓΟΙΓ 
ἤς ἐχρτίπηιης Οασσαπῃ ρτγαιη,ςαρ.6. Μή ττἢ οὐχ ὅμο 
ὅδον πο. ΠΙΛΊΠτο τ Ἂς ΡΤ 55 Π 0 τὰ γε ργῖ 5. ΑὙ ΠΕ] 4, 
ἀάςπι φιὸά φιλπηοντ ἃς ἃς ἁταιιο, Αὐτό, Ατἰ τον, ἔςι 
χρνματικὴ νὴ ὁ πλοιῦΐτος ὁ χτ᾽ φυσιν, αἾτα οἵδ ιαίζιτα ἘΠῚ ἦτ 

“σοποπηϊςα", Ασςβίτιῦ Ργατογοα ΡΓῸ οὐ] Δ ΠῚ,» δύ, [αὶ 
το, ὑκοιιῦ αὗται ἀφαιρετεαι αἴχρηςιοι μὴ 75 ὦ γα αιξιν, οτῖλπὶ 

τἰθιισ.() αἴητ1}}. 554 ποι ἀκ πα Χ Τὶ Πτη τ πα τ15. ὃς [ο 
ταηάϊις εἰς. Βιι 4 (ΟΟπιπλοητ, τυραννικαῖς τὴ συμφοραῖς πδριπι' 

γαπηϊοας στα π1 ἴῃ σαί απτατος ᾿ποϊάοτε, [Ιητογάμιπι ἤὲ 
ϑ8.4. πα ἀἰςαπ5οἰπλὸ πιαοῖς ὀὐτὲ πὸ ἀλλα, ΤΠ εορ τ. δὶ ἴοι 
3.0ριτς ἔαδὶ 5] απ 4οπὶ αἱ ἐξ ὧν ἐχίνῳ, πλίω ὡς ἐγαιχοὶ 
1ᾷ εἴν π σαϊνος οςβίπατου σατο ποὴ ἀσι! φατο 
ἀοπὶ (ςππιοητί σὰρ. αἷς ταχὶ ξο᾿Πππὶ Ππ1]ς οἵδε τῇ ἐλ 
ρώτερφν κὶ μαλακώτερον, οἴ, (εἀ,Δ Παιληάο Ροα 

ΧΝ 

ἸτυσῚ 
4ηοά ἄοςος Τητεγργ. ΤΊ πιον 14. Καὶ, ρτουν ο].αρια 1 
Ρτο (δ ζαρτο. Αξ Αρο το]. ἡ ἐμοὶ ᾧὶ ϑεὸς ἐδειξε,ίςἀ τ 
τοίροη αἰτοῦ ρτο ας Αὐτίτοσ, [10.2. ὨΊΔΠΟΓΙΙ ΠῚ Μο; 
αὔτ λύπος κ γἹ δογιῆς 5 ΝἽΤΤΙΙ5 οἰΠπὶ ἀο]οτο νεΐ νοϊπρταῖα 
πή μέρους μαέζοπιις αι] ἀοιη, Βιι4.1η ἘΡΙΗΕ,ὁ αἰταιισπά 
να ἴῃ αἱ τότε, κὐ ῬγῸ και ρ. ΑΡΟ].2 Αὐρυχαῤιν γύτοι ὦ ὀῤα δὶ 
αφγαλείοισεν οὴρ εἴ πῇ ομκαὶ ἐν κα μφτοισι. 

Καὶ γὸ 5 ἜτΞὨΪΠῚ 5 ἃς Ζι] ἀςην, Χ Θπόρβοη, ἡ γὸ δὰ, ῥτὸς 
χὰ γάρ ῥα, {Π14..««, γδ γέρ ῥὰ κλυταιμνήςρης τοι ζἐζουχα ἢ ̓ 
αις Ἰάςο. : 

᾿Καϊγο Δ Πα τ (ἈΠ το 1. ἀτη 1]. τ 
Καὶ δι ςοητιηι ὀφργοτιπη5ο ἐς οι ο ἢ Οτορ. ἐπ 

σρέψομα ςοπτίηι ὁ α( οἰ πὶ ΠΟΙ ΓΑ 11 41.1.18 10 

Βιι. ἴηι Ἔρ᾿ τι ρτίον, Ασ Το νρτο 1Δ σσοςυὶ δὰ σὺ χὰ 
{τις (Ἀ]πςοἷα ἘρΊστ. 

Καὶ εἰγοτϊατηΠ, οὐ, αιιαηις.. Οὐν ᾿ ὁ, εἰ κ᾽ δὔεργος ἔῃσι., 
ΟΡροτόξιιτ. δέ 1114, ὦ. ὦ τέσ᾽ οἴω ῥιγῆσαι πόλεμονγε τ εἶχ, ἔτε 
χα ὰ εἰγχιαη απ, Διί ίτοτ,3.Ρ οἷ ττ, : 

Καὶ η,Ππο. 
Καὶ κέ τιςοἱ.κὐ δὺ τις. χαίνν γὺ δὴ δδ, ἘΤΟΊποΥ. 
Καὶ “ρλα,ςοττοκἰταγργοξεέτο τη τοϊροπίοης. ΧΈΠΟΡ 

οἱ χαρίςο"ς καλαμβσοις)κ) μολα, ἔφη, ϑζο οὶ μαῖλα ἀπο Δ ΠῚ, 

1.ἐρ.ΑἸταιαπάο οτίαπι πῆς τοίρομπήοης ργῸ ὅς αι 
δάςό. ΣΧ ΟΠΟΡ ΙΝ. 110.2ἀπομννημονδυ. τοῦ τῶν γὸ δήπου τὸ 
λεαζυύμϑυα χὰ μαΐλα ἔνια δυσωπου μῆνα ὅμως ἀλίσκετω, 

Καὶ μὴν δ, 1, ατὶ πον αιόάι το ςατογὶπι ᾿πτογάτ ἀἰοίτατ, 

ἵν. 

“ὐιπι 

χα αὶ 

ῇ ἿΣ 

τσ 

ἐπ ϊηι 
ΜΠ}, 
ἼΩΝ 

ἽΝ 
ἼΠ 

ΙΝ} 
ἐγναὺ 

ἴῃ ἀξάοης Οὐόά. ον δ 
Καὶ “ἥν τοι κα »ἀτήιϊις οτίαιη, καὶ μὴ τοῦ ἢ δ» φιὸά ῇ 

ΠοπιοίτΠοπ, 
Καὶ αὐντιο οηρτο ἂς ἤθη Μττῃ, σάρ.5. 
Καὶ μίων καὶ ατάϊις οτῖ4Π1» αι] ποτίαπ15 ααϊποτίαπι 

ῬΙατο. Γἄθηη. καὶ μζω που. 
Καὶ εὴ εδὲφησαις νεγὸν Τ Βιογά. 
Καὶ μίω), ρογτὸ φιιτοιπ»ι] ποτιαπη»ατγαπιοη, ὃς α4 

ἴᾳπν ογ ργατογοδ,ατα μι ΟΠτγ [ο  ἧς ΟΠ ΡΠ 
Καὶ ἰὼ δὶ, ἰπι ὁ ,οηϊ ποτ ὁ »ἐάθηῖπη. 

Καὶ μὑυμὼ εἰ, ςς, φιιθα ἢ. ὅζο. 
Καὶ “ἱμὴ ἀδὲ σις νοτό. 
Καὶ νυ) δία ταις ἀφο, Χ ΟΠΟΡΙ. 
Κω νυ» ΠΟ Που] χαΐνυ δίκης ἐπαίκουεγαταμις [{{π|τῖα; οδτοπιρα 
Καὶ γα νο Νῦν, ὦ Ν 

Καὶ εὐνπος [ἄς ΠΊ. 
Καὶ ποκα! ἰαυιρ τ] ἀθπαν ΑΙ ΟΡ ιν ΒῚ χκἡ ναραῖ.. ἢ: 
Καί τόρ, 11 ΠΕ115. ΖΔ Πα 115 Πγ,1Π μας ἀϊξτίοις αἰ ̓ χψιαπάο τ 

ἄχτι ΑΡΟΪ.2. Αὐρ. τὸ χα εἰ εἶφ᾽ αἵματος δυχετοωγῖαι: ΥὉ1 ΤΩ] 
χρίπϑρ, τδδλοσ ον ἔιχα τὸ πῦρ. ΟΠ Πιις ΡτῸ γτίχις ἀσςορὶ 
ἀτυϊάίτανονε Π{π44..« κ᾽ μοῖλα πὸρ ϑυμωώκεχρλωυῆμον, Ὁ, 

Καὶ τρρίν αὔθ» ΡΓΟ χαϊαρ τορότε φν» ἘΠ ΟΠΊοΓ. ἀΡΑ ΜΝ 
Καὶ φαῦτας τῶ [ογυἐπη ὃς πιαχἰ πὸ, 4 ιιο ταῦ τα μὴ δι 

-- 

ε 



: Ἴς Αἱ 

γα ἀς Ηἰς δαξτςηι!5. 
Ἰάςο. : 

τῇ, 41! 2 Π 41:1 015 πη, ἀτ} 1]. ΓοαγοΥδ. ργο Οτο Πρ . καί- 
Ὁ. χαὶ τοῖα ς, ΧΌΠΟΡΒ. Α ας ρίσιιτ ὃζ ῥΓῸ νογὴπι, δέ ὕτῸ 
ΠΟ ἘΠ ΟῊ.. καῖτοι τίς εἰ κοινανία ᾽ν οὐαὶ αι απ: ον {Ππὰ σαν 
τα σεια Οἱσοτ, ΡῈΓ Ατοεχργοίηε ἰὴ οτγ. αὐλίοης ν]τὶ- 
Ἱπετη δι οάτιηι ΓΡίς ἤείς πάις ρτίοτο αξεο που καίτοι, 
ζ αυϊἀςπη5 [τὶ πὸ ἀἸςίταγ, ἔτοπῚ ἴα ΠῚ νοτό, Οἷςογ. Οὐ) 
ἀπ δτηπὶ ἃ ας πιο γατέ: αι 4 πο ἀπηϊ ον ἃς ἀμ ἀοπὶ 
Ῥεγαηγῖα τ ἐς Μ. Αὐτοιῖο ἀϊσοητοπι 7 αδ ἴποῖς 

Ὀλπθτοι π ἧς ἐκ ἐγερατέςατον, δ᾽ τα το ἢ. καΐ τοι χὰ, [ρα] ύνατ- 
τ Ὁ{π}0 χαΐτοι κ᾿ λθηρν τινε κατε σπεῖραν εἰς τὸν δῆ μον, Ὠ1ςῖ- 

παι τ} αττι2 ΕΠῸ Τητουγάτιπι σο Π Πππππλοντ τοίνωω; 

τα ΤΌΣΩ 0, τα σι δα. Ὁ ΠῚ, Καί τοι,(απποταιῖς Ροτ- 
Ὁ ρατγτιςσιλα αὐτου σῖτα οἵτ: (δ (8: 0} ΠἸπτὸ ταπηοη ἰοειπτ 
τῆς ἀγα ἢ Πι σητατ ΟΠιΠη. νὴ οἱξ ἀριι Γλ πο {1}. ]}}} 10... 
τοῦτο εἰ τι ττέϑοι, ὸ τοὶ τῆς αύχες ἐμῶν ὑὰαἰξοι, δς. φψιαησιᾶ 
Οὐῖζον οτί αι «ἰϊ σα πὶ ἢ αι οἱ Βιιπηαη σις ἀσοϊ Ὁ ἃς 

πὰ ἢ πόθ τ5 αἰπα! σοαττῶς ἀΠ οἱ αριιά ἐπ πάθῃ Γεθ ἴῃ 
τοὶ στφ αν. Καὶ τοὶ ὅτω τὰ Τκ᾽ ἑλλίωων τυ χήνα τα ἐνξυ δοπιμεῖν 

πωλολεγ οὶ μι λλον αὐτός ὅδι δίκαι (θ. καὶ κα τυνγρρέϊν ἑτέρα, χυιᾶς 

σι Οτασογιιτι σα! αηγίτατος τείογιιατα ἔμογαηζ γσ ἴῃ τὶς 
ΘΡΪΟ ργοόθαγεῖ δίς οἰοαιιξητίαπν ἤπάπι οἰξεητατος ἰς 

Ἰωῖς Πρ !οῖο αξποϊοπάτις υὰπι ξογοηάτις 4 αἰ τιπὶ 

ταις αὐςό. τ 
Ἰοσπσαρι Τασοάπιποηίοϑ , ἴῃ {ιοπὶ (Ὅπτος ἀοϊϊοῖς- 
τγαῦο [10.ν, καὶ Καζάσας τὸ δεσμιωτήρκιν ἐντειῖϑεν τὸ ΓΟ 

ἴοις σστ) αἱόν τι. ΤΆιιον 4. Πα, κα αὐτὸν ἐμέγληστιν μρ εἰς 
ν τῷ ὧν κατούργες ἐσβέγλειν εἰὥὔϑησεν. Ῥαι[πῖας ΤΠ 
εὖτε ἐγ. ὠστὸν οἱ Λακεδαιμόνιοι ῥίψαι πείντεις εἰς τὸν Καίεἶσον, 
οἰοσα ἃ τοτγα: πηοτιι σοποι 1 ὃ. ἀροττα, ὀρύγματα, ἡ τοὶ 
παταῤῥεγίοτα χωρία νυ άς ή 

» ἀϊέτα “Ὁ ἩοπΊοτο στγοάϊτιγ ϑραγτα αι ἃ πηι τἰς οἰ. 
τοῖς δἴατος νἱάς  τγα 9] 10.8. 

ἰ χτὰ ᾽ 

οἰᾶς,νοπτὶ ποιηςη: ἐς το Ατἰξοτοῖςς. 1.46 πλτη- 
μία ἄὔρων, χαικίαις μϑὺ χέγεται! ὁ ἐσ τοῦ αἰεὶ τὰς ϑεριναὶ ανα-- 

ον πνέων αὐείτος. 14 εἴ, ΨΪτΙτπογαση ροτιὸ ἴς Οαοίας 
αὶ ῃαίοίτιιν αὐ οτίπτι (Ὁ ΠΕ τα οῖπ. ἸΝΟΠΠα ΠΕ κακίαν 

ΟΏΓΙΙ}) 5 401 τ ᾿ητοῦ δορτεηγγὶ οοῖ ὃς οὐςαἤιπη 
ΠΊ,ἵντον φρασκίανον τ Ὁ] 4οτη το έοτε Ατιίξου, Τάςπι Ατὶ- 

οὐΐοπι 10. ἀοςοῖ εχ νοητῖς αἰτος εἰς δυϑυσνόοις. αΠος 
μπγόυς. εἷος ὅξιν ὁ καικίας χεγ9 "ἄν: 2). παπὶ ἢϊς νοητιῖς ἵτα 
'56ς ΠΟῚ Ῥγοσι ρτορο τ. [τἀ αὐ (ς νοσοτ. νπάς εἰξ 
Ἰε Ῥτοιογ 1415. καίκ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκων ὡς ὁ χαμείας γέφίθο, 

ὁ ἸἰοΠΟΙ ἢ. 
[εἴγο ἢ. 41 οΐ (εγτθὲτ των κεφαλίω,σαρατ. 
οτιαννίκυ, ΗΠ εἰν οἢιν [άς Καίνω, ὃς Καίνυριαι. 

Ππηιο. ἰηἰ τ ΝΟ ΠΏΠ15. αἐχοῦον φιαήνισε ϑεσμὲν ἑορτῆς. χαρί-- 
[νει καινοῦ χρη σοιόϑεει γα ἐγκαννίσαι. 
Ὑ Πιοτϑοσα ες. [ἔγασος.1 τς ἴῃ ΑΠπουσώζειν ἐμαυτὸν ἐκ αἱ 
ΔΗ 

πΠΟΗστίο, 
ἔγες,[Οτῶτος. 
ἣς ΠΊΟὨ 5 ΠΟΙΠτάς, 

ἢ, ὁ πους ἀντι οἰῖς ἴῃ το σαδρίατη γτοης.4.4, ποαίτα- 
ΧΟ Χ οη.Ρα".8. 
τα ξιςῖς ης ΝΑ ΖαηΖ. 
ὀτημώς γος ΠΟιΙᾶ5 ἔα] Οὐ ΠΠΟΙΙΟ. 

ἤ 

ΠΟΙ Ποιίτατο Ἰποππήτι5. 41} ποι τάξες σοπιε-- 
ατὶς {πιάτο ίις οἵδ. χοινοωρεπῇ γι δια ταν πολ ἃς ἀς- 

“ΠΟΙ. γο ο 5,4 Ὁ Ππγά τς: ορροΠίταγ ν οσατατι ἀνέ, 
οτἰαπὶ το ροπάςοτ [ςπῖο 5 ἃζ σοτηροτῖς [ῖς αιια: Γξητίινης 

ες Ἐγα τη. ς4Ρ.9.Ἐπαπ, Ματτι. καινὸς ετίαπι ἀτοοθατιιγ 
τῷ δικαςηρι:ογΔτ ΑἸΙτο τη Πιιατιιοῦ γχαμνὸς, πρίγωνίθ.. μὲς 
ἔυς Θ΄. ΑὙἸΠΤΟΡΒ ἴῃ Ν εἰρὶς5,, ἐδίκαζεν ἐς τὸ καιγον ἐμπεσών, 
ἢ ἙἸΙτογργογὸ, ὁ χῴνος, 
ὙΠΟΙΠτᾺ 5. 
᾿σῶ τη α ἢ [ππὶ διῖτ ἰαρί ες ἐχοῖάο, ΑἸ Ἰπιαπάο οτᾶ 

μεῖν οἵ τος ποιᾶς πιο τὶ ὃς ἀςΠσπατο,νεωτερίζειν κ τα κα- 
"τὰ κινεῖν, χἡ τοῖς ἐν τέλει.» νΕἾ τοῖς πολι τάνοιδροις ὅηντί ϑεόσει. Α - 
Ἡλι ςκ ὅταν αὐελώσωσι τοὶ ἴδια ζώντες ἀσελγως γκαηνο- 
ϑόσι, ἴσο πὶ Ἰπποιιᾶγο 40} 0 Ή41» [ΠῚ ΠΛ ΠΓαΤῸ : ΔῊ ΠΟΙ 

Ἷ το τοσ χρηνοτομιοιιῶτες τὸ δυσπα ϑεῖν διαὶ τίω) ;χεις- οὐ μέ μη 
Ὑ άοπτ αἱ δ, κσωνοτὸν ἤσω, παταγατη ἀἰχῖς αητιπὶ σίραπτος ρτο- 
τοάτοτ. Γλς πα. ἐνηγλαξα εὐ ἐκαινοτόριητοι τὸν τρόπον, Νά ταπΖεῃ, ἴῃ 

ΘΠΔΠῚ Ράτγτομῃ γίας ει. 

ταῖσα αριια Αὐ το ρα. Ἰη ΡΙπτο, ἄτας ἢςς σιδίοπι ἤπης 
ποάϊον οἱ [τὰ [Ὁ Πα σοητιαριά ῬΙΑτοη οι, χρὶ ταῦ το μὴὺ 

ΚΝ Α ΤΙ 
͵ ι“ - ἁ 5 : ὦ Καινότομυμα ατος, τὸ, ἵπποι] το» ἢ. ΠῚ ἰρ{πἰτιιξιι 1; καινὸν ὅϑυτήδευ." 

ἐιαγγεωτερασμιὸς, 
Καροτομίανας ὐγνεωτερεσμιὴρ» τοποιατίο, γος ποιὰ, οΠρηατῖο.. εῖ- π}5 ποι ην ἄταιὶς ἀδ Ομ] αἱ μι! πναυΐτατρ αἰϊόπιιπι. Ηογοάιπ. φύσει τε κοιφον τὸ Συΐύρων ἔξει Ὁ. ες χρνοτομί αν τὰ ἢ κα ϑεςυκότων ὅγ1-- 

τῆδειον, ᾽ 

Καρότομον ράγμα Ἡογπιοροη, τὸς ποῖα, ἀςοἰρέτητ οτίαπι ΑδἸτιὰ 
ἀρὰ δυηάςιη, 

Καινοτύμως Ποιὸ, Π1}}}0 Οχοπυρίο: οἰδ οηὶ πὶ ἀεῆρπατς ποιμπιπι αἱ - 
αιι δ, ὅς ΤΏ ΠΠπταάτι} Ἰπςο:ρταγοί. χαὶν τεμεῖν; : 

Καρεργέω,(ς απο ἈΟΙΙῚ Αἰ 1115 κρνοτο μοῦ, χαινοποιων γε θ115 ΠΟΙ 5 
Τπιιόςο."ιοίαηις ἴῃ Ῥγογηείῆςο, Εἰ 3) φυὶς τοίαυ πίω πεποιῆ ὅδε πίων 
νομί σἾα᾽ κρεων νὰ “πὰ αὔδε εξ αγϑρωποιε χαινουρ γῆ σαι 5 γα τὸ πον καλλο- 

Φεναιἰκανως κασηγθρυταί «δε, ΑὐΠτοτεῖος ἐς πχίιάο, γινώσκειν ἀμθη- 
ἐμέ ξθν πτῖν τε τα ἐν σὴ ἀσία χαμγνργού μῆνα, 1.41 1} τοι τπὶ πομα- 
ΤᾺΠῚ αιίαιις ἢ ΑΠᾺ πιο γογιγ ατ ἱῃοζορταγοῦ; ὑπὸ ἀϊδ γὸ- 
Τοΐςογο. 

Καινεργιαν"γνεωτερισμιὸς, ΓοΠΟιάτῖο, 
Καινεργίζω καινεργέων, 
Κων κργισμιος»(ς ὁ, ἃς 

Καινερηγδοτοσοησ ξα λππι»Πηρ 4]Ἰατιο ἀτοίοῖνρο: 
Καρνοφιλίθι, γοζο τς ΔΏ]ΟΙ5 5 41 ποη {ἀπ [δ᾿ Ἂς αἰηϊςῖς τα 

τί τιν, 
Καινόα ως ἸηΠΟΙΙΟ καινοτομώ, Τ ἈιοΥ 4. 

Καινυριαν πη ρογο.νικω :ἃ νεῖθο χωΐνω. ΗΠ ά ις , ὃ ῥα γωναικών φιλὸν 
ὁκαϊνυτο,1. ὀνήκῳ οὐνκαιν ἔργει. Τ)ΟρΡΟηςἢ5. Ασςιίατ, νης Σιτυχαίνυμαι 
ῬΓΟ φοάςμη. (ἀγ11.3.ὃς ὠκάνυτο φίλ᾽ αἰ ϑρώπων Νῆα κυζερνῆσαι. ἐ- 
πότε ασέρχοιεν ἀελλα! Ἰτοτρ ἐνίκα, Πση! σαι οτίαπὶ ρογ πη ονοςοῖ- 
«.ὅς χυάςιτ γἱέταση ργορτίς,ν τάς χαινυωῆνα, ΕἸ εἰν ςἢ.. δγαρϑεί-. 
ρῦσαι, δ Οὐν 1.110... Οἵ. δη με φιλοκτητης ἀπεχαίνυτο τόξῳ, Ες- 
(γεἷντις ρτὸ ΑΘΤΌΠῚ ΤΊ ΕΤΙΓΊ μετ εἰν ἀγρὸν, κὴ δχοιν ὅπη οτὶαπα χαί- 
γυάδερ ἃς οὶΡτ, 

Καύτω͵ καίνομιαιρμι, νων οςς 0. κόπῳ, φονδύω, Ἐπιτὶρ ἱπ ΗΟ π πεῖς παι- 
τέρα καήνει. ΑξΕ1 Ασομ ίατ. γηες βασκαίνω, φϑείρω, γ πὰς καίνυμαι: 
Κα τειχφη: ίζῳ, ᾿ 

Καρώ;»ποιθφποῖιο τηοάο. ΠΌοΓ. ΧΡ. δὲ αὐραδύξως ἀριιά 514. 
Καβομμα, με ομύσο μι γτε. κέχφιυμα; τάφο, θαρ το. γαίεται τοὶ ἱερὰ, [Ἰτοταγὶ 

χαγετο πῶρ. Ἰαςοθαῦ ρα 8. ἐκάη πσϑ. 1815 Ἔχ  Τἰ5. Τισηἰς τοίς- 

ἀιτ ἃς βαπηπλα, Η Οπιογις. κρκαυ μύθοις στουηατας » ἰηςεπῇις, 4- 
ἀππιις. 

Κοε, ν1ἀς ἴῃ ἀϊ δοης Καὶ, 
Καύπετος. α(οτα, ἀξίν». Η εἴς". Ξ 

Καήοαμα. ΕἸ οἴ, μέξος νεώςν ο] ἐμφίεσμα. 
Καρρκον, κ5 τὸ ΟΡ ῬΟΓΓΙΠτας τεπιροτίς, οδίογιαιξο, 

Καῤρείθ. κ,δ.τοτη ροτάγ 5 1 ΠἸΠἸ Οὐτομηροτγαῖῖς ΟΥ πε Παπο,τεπηρο- 
{πϊαιιϑ»ορ Ροττιιπιις ἰς: Πα 15. ΘΟ Ρ μος ες. τουΐτου τὶς αὐσοι τ᾿ αὐδρὲς 
κυ Ὡρογούςερος ἢ δον ἀμείνων ὄυρε 9: ταὶ καίρια. τὰ εἴξ. τα ἔγκαιρα » 
αιια ἀσεηήα πῆς 5 4116» ἔχης ἔαέξα ορροζγζιιπα, τεὶ χαίρκα μέρη 
ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ]α πιεπι γα αια: Οα  ομι15 νοσαζ τοὶ κυριώτατα μέρη τοῦ 
᾿σώματος. γἀς καιρίων οἰκρωτηρ:ασμος τοίς ἐεϊο ΡΙ ΘΟ ρυατα πὶ σοτς 

Ῥοτί5 Ραγεῖτπι 4ια: πἰΠ ςοττο σπΠπὶ ΡογΊ οι [ςσατὶ αι ἀπιριι- 
τατὶ ροίϊιπτ. ΒΑΠ]. τοῖς χαιθιο τάτοις ἐν, εἰπεῖν ἀς Πςὶ ρὲ ςοΊρυς ΠΟΥ 
Ῥοτὶς ρατιριις, Οτεροτιις., Εἰς ἔαστλ, Υγα μὴ ταὐτὸν πείϑωμᾷ τοῖς 
εἰπειροτέροις “Ἶϑ αἰ ϑλη κῦ, οἱ τἰμὶ ος ἐμὴ ἐν τοῖς εἰκ ἢ πειλια!ο μένοις κ᾿ πεί-- 
βέργρις κεγωώστεντες 5 ἡ ῆοις ἐν τοῖς χαιδίοις ὄυράσκοντα ς κὴ υἷξ ὧν πὸ γικάν 
υὑπταῤχά. 5ῖς Βιι 2115 ταῦ καίθκα ἀοςρῖτ : [τ εἴας Ῥᾷςς Π1}}}] αἰ τά 
Πρηϊήῆσατο σοπτοπάογμτι αλ0} 4 ἴῃ εἴτατο Ιοσο δορΒοοϊ. 
σπληγ ὡς χφηείως ,ςοττὶς τ λίσεις ν οττῖς Ῥο τα πιις. χαϊραίθ- ὥρ,. 0 - 
τὰ τοπηρ ει Νοηπο ἀϊοἰτιιτ»"αίο Θ: τεσ ύφϑαι  Ορρογτιιηιι δά 
ξογιεπάππη, καΐρκθ- ἡ πλυγὴν ἐξται5. ροτις] οἵαις» ΑὐἩποτεῖςς {1- 
θγο αιιΐπτο ἀξ σεποιαζίοης ἈπίπηΑ πῃ, κανδέα πληγϑν ν Ὁ] πι}8 
Ἰουμας, Χοπορῆοη 8ὲ ΟΝτν [οἰξοππις. χρμείαι σημοισίαι» Ὁ παῖς 
Ῥαΐςϑ9 Πσπιβοατίοηςαε » Ὀιοίςοτι 465 Πργο ἐδρτίπιο. καίεαύν ὅξιᾳ 
Ἰειμα]ς εἴς. ἐκ δ), ἐαγη καΐθου ἀςράγελον . ἴῃ ἘρΊργαπηπιατ, Πα. 
5.τὸν βάλεν ἐω Αἰχρίω κακκορυφίωδ, ὅθι τε ρώτα τρίχες ἡκεσσῶν χρανίὼ 
ἐμπεφύασι, (φίλιφα 3 καίοεον ὅξι. [Πτογρτ. δὔχαιοον φθϑς ϑιέναιτον αὐ ἐπ- 
σακίνδευνον, Ἐτ ΤΠ λος αταττο οὐ ἐν καιθίω ὁξιὴ παν βέλο:γποι ἴοζο 
ῬεγΙ σα] οἱ ὅς [οτμ4}} ἀςῆχα [ασίττα. τῳ πλυϑει καὶ καιξίῳ τῆς χώ- 
ρας. ΑὙἸ ΠΕ] Δ 65. τοὶ καίοια λέγειν .υ Ορροτγγιηα ἀἸσοτο δὲ ςομίςητα - 
πο. Εἰ γι ρί4ε59411α: ἀἸέλιι πτητ ΟΡ Ροτγτιιπα, 411; Πιητ πιοιηοπ- 
τὶ αἰ Τσυῖι15. καίρια πολλοὶ ἐς νηυσὶ συμξαίνουσι., ῬογΙομἱοία, τλι!τα 

ςοπτίποιης παι] διι5» [ἃ ο[πν πολλῶν χρεία δ δθντηδείωγ»!πέεγρτος 
. ΤἨπογα]α 15, 
Καιδίως:ἰοτ Πα ΠἴτοΓ: 
Καιοίωςοτοπιροίεἰὸ  αΖαηΣ. 
Καιριωτέρως, τς τ οἰ Εἰ 5. Χ ἐποΡ ἢ. τῆ 
Καιρέεις, ἐντος, ὃ 7 ὈΘΠῸ ΤΟΧΤΙΙΝ : πρηϊβοαπάο ἃ Ρᾶττο τοτιϊπι ταριιά 

Ηδοπιοι. ἀν». Καιδεσέων δ᾽ ὀϑονὲ ὧν δπολείξεται ὑγρὸν ε λὰογοῖ ιδυυ- 

φων 87 κεκαιρω μδμῥωνν οἱ ἔυμίπων Ἐπ πᾶτ|}. ἃ καίοόεις χαιξόφοσα 5 ΡΠΠΓ 
ξ6π. χαιθφεοσων δέ ΡΤ μετάϑεσιν καιρφσέων, 

Και σοϑέοιν,ν πότου ργπογτογο, Η είν οι, Ἴ , 
Καιρβς»οὐ, δ, τεπηριιδ,ἷά εἴς, ὁςςαῆο; αττίξιας τορτροτίξ. ἤας ορ- 

Ῥοτταηίταβ, αυδπάοαιιε οἴ] πὶ ἁρυὰ Οτάςος ἀσιαὸς ΡτΟ χθονί 

Ψ 



νδιγρατατ, ἀτθση σομττᾶ, ΕΠῚ ἀπο ΠῚ Ῥτορτὶὲ χρονῶν, σιτίον, 
ἄερομποτε ἴδε ποάο (ρατίόνς τοιπρο τα ἀρέτιιτ 5 γοἶατὶ ἔδοιι- 
Τὰ}. Δ 15. ΠἸΟ ΠΠσοἀλ δ θοτα : καισὸς ἰιτοτῇ 9 απ [δ πτίπιις 
ἌρΡροχτυλίταξεπι ΤΟΙ φογοηάαὶ : ΠΑ ΠῚ ντΓπι]πς τοξοτταν ἃ 
Ἀποτοτνίσας ἰητοῦ αὐσινθητα ὁοηϊςξξιγα Τα, Οὐτπ ἀρ Οἷς - 
(05) χροός ἄοιις εἴτ, χαςῆν Αποηΐτις νεὐτῖς οος ἀβοηοπι, Νε- 
αιις γοτὸ καιϑϑς ἤρεοῖος οἵἙ μαῖας ἔσιι Βεῃοτίς χεήνου, «ποπηαά- 
πιοάπιαι ἱπεϊοας ΨΑΠ1α., ἀϊπογῆπιπι ἀλαβῖς εἴ φυΐπι ρατ8.. Ετ 

, οὐπηῖμο Ρ᾽τι5 πὶ 4 ληι τῇ καιοὺφ Πα λπτῚ ΤΟΏΤΡΙΙ5 ἐ θΟῖΠρΕ αττῖ- 
οὐ τς Τρ Πιπηηιιο πτοπιοητιιη} ἂς ΡΕΙΠ Φ 11 9 νῈ ΔΠΙΗΓ 5 ἴῃ 4ΠῸ 
τὸς πε ἀσοηθα, Νοαις ἀν ῖτο απ] 1ΠΠππ4. πο ππτς Ν{: 
ἵπ ρίο αὐτίσιι]ο ορρτοῖηε. Ὄξος Πε κωρω, Τα σι15 ἀϊδλῖο- 
αἴθιις Οταεῖς τείροιίος ναῖοα Τ ατῖηα Τειηριις : : ας Ἐτγαΐπχις 
ἀῃ Απποτατοηϊδ.ῖα Αἴἴὰ Αροϊεοίοτιιμι. χα ϑὸν τηρεῖν 5 τοπη- 
ΡΣ Οὐ ογιατς 5 σαρταγα ορροττπαίϊτατοπι . ΜΕ] σιιπὶ Τἰαῖο, 
Ἰατηλίποτδ τἡ ̓ οἐσαποποαι, Ατιτοτεῖος ἈΠῸ του] οοτηπὶ 2. Καὶ 

οἱ ἐ δεν μῆμοι 7 κα νομίζοντες εἰδεκεῖδγοι! γ ἀεὶ γδ τηρρεῖσε χοιτόν. αιιοα ὃς 

κοισασδὸκ εἰν δὲ ἀαιδρφυλάμεῖ ἀϊοίταν, ΓΔοπὶ φέϊατιο ἐς Κεραο!ῖ- 
οἂς διὰ τοῦτο δεῖ πω δίας εἰ σοίγε ᾿ κι λφυλάκοιιύταρ, αἰαὶ φύσιν, 

Τεπιοίξθοηος ἀὐδποτίις Αὐἱποογατοηυ, χἡ ἔργῳ ἑαυτὸν εἰξήχεγξεν 
ὅτι χαμροφυλακεῖ πίων ΠΟλὶν ἡϑδιεντς ἱρᾷ ὀίασυμε ἔοοῖς (ς τοηρας 
ἀἀοποιηῦ ποσοηαϊ το ΊΙσας ἀμοιιρατὶ . ἀσνηῖ 1 ση γα ἴὰ- 
τοητιιηῖ οἤς, ἩςΠοάϊις 9 καιεθς σ᾽, 552 τάσιν τς" 9-. τὰ οΠ,6 αὐμό - 
δι. χρυνίθο, Ξορμοοίςς ] ἦ; Αἰσος, καιοὸν 41 ἐρέκειςς ̓ τοπιροῦς ἀι- 
τοίη αὐιοη 5) [ἢ ἐν χῦ και ολν, ἐγκαίρως» αὐ ρ᾽σατὸ νος. 16]- 
ἄξπι, πρὸς Χαϑ πονεῖν 5 του ΡΟ ΤΠαμιη. ἴαθδον 6 ΠῚ (υ[ο ρογοίειι 
ὉΡ ΤΌΣ ταηὸ ἰαθότατς, Το 46 ΠῚ; ἐς αὐτὸν καιρὸν οἱ ὃ πλιισῖον πείρεισι, 

“ἢ Ἰρίο τοιηρητῖς τίσι! ο ἢ] Ῥτορὲ αὐἀίαητς. ὭΕ, ΤΙΣ Παβξ τατιο, 

τι φτατῖς. κα! οὺς ὦ “ϑηνδυαλύειν αἷμ) κρύαν, ΧοΠΟΡ] δρῃ. εἰ και 69 ἰαῦ 
ὀλυμπίων, ὅςς. ἢ καιοὺς πῦον ὈΪ ὍΒι5 οτγατ, ὅ καμεῦς εἴν» γσαπαιις 
εἴτι ΟΡΡΟΥΓΙΒΜΣΏ,. ταῦτα 2 καιρ;ς ἐκ ἰώ ἅτε χείρις ̓  παῖς πες δὲ 

τοιηροτῖς τΑΤΙ ΟΠ ἘΠῚ πος αἰ στα! οταητ, Ι Ττατοῖις τὰ Ῥο- 
τὐτηο! ὡς καϊεὶέ αὐμικβένα!., Τοπλο ἘποηοΝ. κοὸς εἰδίγη . ἔις οἵδ 
{ἴτε . Ἐπτίρ!άες, ὅτου καιρὸς εἴν, ἀπ ἔοτῖς ΟΡ. ᾿όσηο- 
Πεη 5, 

Καιρὸς “ἀρόϊου. [4 εἴς ὄυχαιεία 5 ἁρυά βορβοοΤ ἐπι, χαροὺὴς χαὶ χεύ- 
γνῶ». τος Ο  μαπετι παιοὸς καὶ οἀἰκαιδία γ ΟΡῬΟΠΙΑ 9 ἀριιὰ δα - 

Μετ. τοι κοιερ πλέον», Ῥίιις αιιὰπι σοπηπιοίηηι ἢτ. Χοπορμὸ ΠῚ 
{τουηίο Οὐ ἴον. πο ναιρού, ἱπεοηλρε ει. τὸ Στὸ καιορ Ὡρο- 
οΐμιον ) ΠΙεπιοσοηοβ. ῬΙατο, ἴσως γὃ ὑκ οἰἴπο χα ρ΄ πτίλιν ὥσπερ ἴ- 
χ:ϑ- μετελϑεῖν » ποὰ Ἰητοπηρ Οἰξίμμ:η. ὅ2}) χαιδο( » ΡΥῸ το ΡΟ Ο) 
εχ οςςαπους; Ῥοπγο πρης5. κατ᾽ ὀνεῖνο χαμοφί ν εἶ τοι καιᾳού, 
χαιοφ τεὸς τούτο πτίρετει πὸ τορῴγμα τας ἴῃ μὰς (αητ του ροτῖς σοπ- 
αἀϊτίοιης, Γάοηλ," σἰοοτέρῳ καιο9:]., ΑΕ ΓΟ ῖπδ5.. δοῦν» ΔΗ δΡΟΣ {δδ- 
πἴςης, Γετιι) ΠΑ τα]. Ξραθ κ Τουλ. μίοϑλον ἢ ποῦ ςρατιωτι-- 

Ἴ κοῦ μέρὲ ἐς ἐκ ΩΣ ̓ ὅσον ζΐρε σῳρον χαὶ νοτυύτες τοῦ χα οφ δαί. 

ΧΟ χ᾽ τῦτε τὴ πυεφτερὸν. χξραὶ δδυλϑειν., τον Οτὶ ἰοσαῖγο.. ἴῃ ἊΣ 
ϑτα θη χἰΐθιιο. 

ΚΥΡΑ͂Σ ὄρη. συῦηη τὲς τρία ροίτ]ε ΟΤΉμΟΥ ἐν ϑεῷ γδ ὡς ἐχυ- 
τ ϑώς λαλυῖ ὅἔυ τῷ καιρῷ τῆς φεϑσεὺ χος ο᾽ δε δὶ Οεν Ὁ Ποπτις ἀεο- 
ταῦίο 9 14 οἱἙ 9. ἡδῖπι νεγὸ σῖτα [96 σοἰ οσιπηατ.» ιιοτῖες " 
νάσλῃλι5 ἀςργοσατίοπί. χαιρῶ χρερινίθο, συλλας ἐῶχαι κυξε ἐγητικίαλ 

καὶ μὴ 7 μέγα πλεογέκτηχα ἘΠ] αὖ 8 εἰϑω. ἴά οἰζ 5 Ἰπγηγίποητε το π1- 
Ῥοῆαῖς ΠΡ. }511π| ἵπτογοιῖς ἁτοϊτγοι 5) σπϑογθπατογίαιῃ Παθας 
ἀττοηι ησσης, ᾿ἀνχαρῶ Ὑ 1ῃ ὁ ΤΕΙΠΡΟΓΟ 5 ἘΠΕ οὐπι ; τοπΊΡΟΙΕῖ- 

᾿ πιὰ ν᾿ ΤΟΊ ΡΟΤοι ἀν χαιρῷ ἐτύχῃ » δα ποῆοϊοταπιροτυῖς οὈτίποῖτ. ἐν 
χα!ρῶ γἱνεόδω πιτὶ ἡ Εἰς αἰτοιῃ σοῃγπιοιξιπ, ΧοηοΡρἤθη, ἐν καὶ - 
ρὦ ὅξι εἰπένω , Το. χα σὸν ἐἰχουστι χίρις 5. ὙΠ ΥΣ ἘΠ τα Ἐν ἴῃ τεπι- 
Ῥοτὲ ἃζ ορροιτιιπς ΠΟ] Ποφατιιαη » ΤΙ Ἀιογάϊάος. ὧκ εἶγνο οιῶτες ὑ- 
σον ὄξιν εἰς ὅχισφαλη κανοῦν ὄφελ' Θ.η0 πείςη ἀε οας {τ λά τοὴτ- 
Ῥο 5 ΡΟΥ συ θην νεῖ τας ὃ ᾿ΡΙΔτατεπας ἴα Οα 110: ἐς χογεῦν, 
Τρροττιιηό. ἐς καροὸν ἐπα , σοπά ποιοῖς ογῖτν Ηογοάοτιιδι Ἐὸς 

οὐ χαιθὸν παΞᾷ ντεπιροίεὸ αὐς [Ἐς Επὶν Ἰρίαςο, εἰς καιξὸν τύπσειεοἷς- 
τἢα τοῦ Ὑποοηίδιν,, τίσι. Τὸ και δὴν γ. το πηρο τὸ, τοπηρὸ - 

το; ειποῆποηςς. χτὶ χα ον χατέξωγνε . ξοττο, τοηροτα ἀοίσεη- 
ἄἀερᾶτ , σαρῖτε Ἅππἴπτο ἘπιαηροΠ] Ειιςα. Χ7) χαισλν υδὺ 9 ΧΤ) και εὃν 

ΟΝ ἐβεθηϑυ αιΐάοπι 9 Ἰατογάμηι νογὸ Ὁ  ατατοίνης ἰπ Ῥοτῖ- 
εἰς. Ψψιάς ἴῃ ἀϊέϊδης Εὐλαζις. χ᾽ τὸν ὑπ ἀέχονται γα δὲν γ πος 
τοπηρότο. ΑὐπΠξότεϊος ἴη Β Βοτοσῖς. αὔθ χαγθὲν 5  ἰδιρογτιηὸ, 
Αἰϊοπο τοπηροτς 5 Τα ίαπιι5. δγμεῆαις » αὐτὰς ομὦ παμτας αἴδῷᾷ 
ἐδ κα!δοιὲ ἐ χούςτοις αἴουσοι παρεσ' αὐσὶ σε} ἴδ, [3.210] ἐΘΗΙΣ τοτη- 

Ῥόγο. [ἀεπὶ : αἰλλ᾽ ἔξον ὄστυ γία αϑθα τὸν κα οθν ὀυπιυχεσ τοι 5 το ίοττ 
αὐτο 410. 61} ἴχιις ἱπ Ἰοςο ἔοι Ἰοῖτοῦ σθατ, νο]. τ γοτὸ [ο- 
οιι5 ἱρίς γοξοττ δὰ ξο :οϊτατῖς σα} {1 ΠῚ... πο καὐτον τὸν χα ον “1 
Ῥγα(ρητι. 1 ρυφίδεις »ἰσρ ας ἐξηταγιπητπορὸς τοὺ χα 69.» ΓΟ τοῦ: 
Ροτε)ϊ ΤΙ τὲ Ἰππ|ς- φρὸς χοΊ 6)) χέγειν, ὀρρογειν αἀϊσετὸν Ῥίατο 
ἐς Τό σίδιις: δι ἰδ χα σφ᾽ λέγον . ΟΧ ὈΟΠΊΡΟΓΕ 5, ἐμ τοῦ αὐ; ΠΝ μας 

αὐ ἴον κανρϑ. 5 ΧΟΛΟΡΒΟΊ; ἤπρτα πιοάπι πη. ὐτὸρ τὸν χφιρον εἰμπέ- 
πλαᾶνα!. ΡἾ115 (πεῖς (τυγατὶ, 8. τ ρ]οΥῖ, ἄραι Χ σπορ νοι. καιροὶ 
μέγιξοι » πηαχ  πγα ΓΟΡΠΡΌΓΗ τη πτὸ πηοῆτα», μον δος, χοὶ 
μικροὶ, ματα ὑποιποητανς Ποπτὸ ΠΠτοπ 85. οἱ χαὶ δρὶ τοῦ πολ δμου» 
ΒΈΠΠΣ τει ἌΡοτα τ βιογά. ὌΠ ΕΤΟΝΣ χη φρὶ. Ο Ια τα τΟΒΊΡΟΓα, ὩὈς- 

ΒΟ ιοπος, «α(ϑρὶ τέσσαρες κῷ δηριοϑνέγοις , Δὲ [οἸυίτιο9, ὅδ καιρῶν, 

᾿ Καϊκεῖϑεν, ὃς πές 0αρ.7. Αᾶ, Αροῇ.. 

Κ' αὶ 
τοπιρστης οἈ᾽ατῖς ) ΠΟ Πτ ΟΠ σα. ἐν καὶ ροῖς ἐπ ιεηὶ 
μοτείτοις αὐα γεξεί μὴν 9. πίω" πολιν» ὥς. 1Π τερλροτιθες ΡΩ 

δὲ αἱϊς ὨἰΠΠ ΠῚ15 οἰτιίτατο πὶ ἀοςῖρΊςη5)δζς Ἰυτατς πη] 
Χαμ 69:6 τινας ἐχύειν, ῬοριοἤΒοη. αὖρα τσ χρρρις ἐπφίτ᾽α 
᾿4ς τοπηροτο. Ὰ 

Καϊρος,ου, δ. ΠΠ11Π}ν καξεαιχεῖ, ἡ σειρρὲ . δὲ ὃς οἱ τή μονες καὶ 
Καίρωσις, τα: ἰιτῆοις ΤΖοῖζο {πτιγα: φδπα τι 

ο Ρταίοττῖπι ποο. - 
Καιοοφυλακέω εἰς ΓΟ ΠΊΡΙΙς οἰρίοτιιονουτη Δοριυπατιαρια, ᾿ ᾿ 

ἀς Κσιοόε. 

Καιροφηλακτέω, μι. ἤτοι, Οσσαοπιοπε σαρὶο υἷα ἢ, 
ῬιισυΝ Θαστια δ [0]. κατα κω τα πο ]οσ οςολβοίοπηη 
οςςαΠοηΐ. ; 

Κυρωμανατος, τὸ, νά ς Κ' “ἤνωσις, 

Καρωσις.{Θ.., ἷς σΟΠΠΘΧΊΟ 9 [ἔα πη η]5 5 ἡ πλοκη τοῦ αἶτου 
φ ονίθ. σιμύδεσις : ὙΠ: ὃς καιρώσαι, [π: ἐπίπα ΠῚ 
φοΠ σατο ᾿ τὸ σιω δτσαι τὸν ςτρίογα, χορ μοι τὸ διαπλει 
σ΄ ἥμογι ΣΝ τὸν μίτοννε Παρλῖπα οὐ ππάἀαηταγινηάς δα 
ΠΡΕΙΣ γοσαιτ ὅλας ὄὀνυφῶς. Ροοτα ἀτιηὶ αἰχίς χα 
γας. ν᾽ Καῖρος. ἶ 

Κωρωςκὶς»ΤαχιΓΙΧ, ὑφαήπρια» ΑΡυα (Οα{Πἰπιαοισινα Ἢ 
Ἠείνε!!. 

Καήτοειι , ΗςίψοΠῖις. ὄπλα Τβυροκά : αἰ τὶς ΟΝ 
ἀϊςσιιητ. 3 

Κιύω,"",αύσω, δ᾽ κοαυ:σομαιγπικέκαυχα, ἀσσοπάο,ντο, αάπγο. 
ἀο!ςονατοίαςιο, Θαΐ θη. Ἡδἤοάιις » καίουσ᾽ ὀςτία λδιη 
δὴ βωμδδ, ἰὰ εἰς. Δάοϊοητ. Ηἴης σαστογπιπι ἐπ|Ὲγ 
40 νἱτία ἘΠΕΊ: ΘΧΈΓΕΜΓΗΙΓ Π σογροτς. Α ξῖππι 

αὶ καίῳ 9, σᾶτιῖς ἀστίπαταγ. ντ νας Ποπαῦις. καίω πῶ, 
ΤΠ 5. ἸΝΑΖΔΏΖΘΠΙΙ5 5 πίω ΓΞ ἔχαμευδο., οὐ κατέχα 
φαΐϊάεπι 1 ατη πηαρατ. [οἰ πο σοπιριγοθαῖ. 
ϑὺς5 ἀροοηθεγο» Χοπορίοι. ἔλεοτε ἴρῃς5: Φυρα αι 
σῶς πίω ἑαυτῇ παρϑυσίεῖν διεσημηῦς 9 πλλίτὶς ἱποοηῇ 

{απ αἀιοητατα ἢ σα Βσαυῖς. ΕΠ τατος. ἴπ Ολτη 
σαρίτε α.Π1ητῸ 5 Οὐδὲ καίουσι λυΐχνον,, χαὶ τιϑέασιν ὦ 

πδτον ἡ ἐκ εἰς ΠΕΘΕ ΜΠ ΗΝ ΤΠισογη α ΠῚ. ἴπϑουσι, χαήειν ἴῃ Ὁ 
ν [γράτιιτ ΡΓΟ ὑγογς ΠΥ ΟΤΤΙΠΙ 2 Πς τς ἐπι ΟΥάΓ τοι 
ῬΓῸΡ τὶς ἀυιτ ΠῚ ἔγι ρα ἀπὲ εἶχ ἀἰϊοίτιιν χαύην» Χ ΘΠΟΡἢ 
ἡ) χων χα ει πξ ρα λῆν χαὶ βίγας. 

Κακ ΡΓῸ ἃ ὠς 

Κακεὶ, [Οτάες. ϑεύλαοσει κλύζει, πάντει τ ̓ αἰϑρώπων χωχοὶ 
Καχαζν,»ς νϑοαςαθιις» αἰ εη. 44 Οἰαις. 
κιχαζῷϑ- Ἰάςπ|,. 

Κακαγίελίν, πα Πὰς ὨΠΠΤΠΙΙ5» δρυά Ηΐρροετ.- Θαίβημι εχ 4 
ποβῥννμοσευήη, καπολογία. 

Κακώγίελί ΘΠ ΔΙ ΠΣ ΠΛ τί τ15. 14} πιμητῖ απ. ΗΟπι.ς 
κακαίγίελτα » Θορ Βοος ἴῃ ΑὨτίροης ἀἰοῖς τὸ κακίω ἐπ 

χοντας 

Κυκαλία. ἤογρα αιια: ὃς λεοντικι, ὍϊοΙςοτά, ΠὍτο 4 
113. σασα] τα παῖς ἰςοητῖςς ῬΙΠηῖο ἰῦτὶ ἜΡΟΝ 
γνηδοςσίπηο. ᾿ 

Καχφλὶεπατοὶ {ἰ»νυῤνιαιθυ, Ηεὶγ ἢ. 
Κακάν, ἴοι κακκῶν 9» ΡΠΟΓΟΥΠ ΠΝ ΥΟΧ οἰα 114 ὙτΌΠΓΙΣ εἢ ̓ 

φασᾶτο, ΔΕ ΟΡ. ἣ ψ 
Κατανοδίᾳ ἢ Ἰρηαιιτα, δειλία, Φορος .ἷπ Αἴαςο. τὸν δειλίᾳ ἃ 

κακανδρία, σεφίλτατ᾽ ἀλαν, ι 

Καχανεῖν»Ἔχ οἴταγο, [τὰ ἐμΐτη ἀοοὶρ ταν ἀρ ΡΙΐτ πὶ 
Τάςομ. νοὶ Γάςοι ἴπτοτγο 5415 4015 εἴϊες ΤΥ 
τείροηειτ αἰγιϑὸς κακαγεῖν γεων ψυχαξ. θοπι5 δά ΟΧ 

τπισθτιπὶ αηΐ πιο 5. (Οι ἀ4πὶ» ἡ δἰαπάὲ ἀιιςειάος ς 

ΠΊΘηΪ5. 
Κα κεῖ, ὈΓΟ αὶ ὀκέι, 

Κὠκενθυρτο γι ἐμ ιγίϑως 

Κακείοις, ρεΐοτοδ. 

Κακέμφατον,νἱάς ἢ ἵπ χακέφατος. 

Καλὸν τέχνα, αἴζισα ΤῊ ΠΡ τα σο ουίτασ. δά πο ααῖτί 
τις ἔοικεν ὃ) χακοδειλφα τεόπων,οξέ ὡς τὸ Ἰδιον ἀύστα 

στ, στωυςπτάζεστ (δῦ ακαεραιοτέρρις, ὁ ποία, ἡ ἱ τού οἱ κογόμου 

στς ππρητῖο οἴ τῷ Ἐπαπσεῖιο, ἩΣης- ἀν τῶν εἰ 
Κακεγπρε χα», τη Πρηὸ ἀμ] σοης ὃς ἀσογ» ᾿ΠΊΡΤῸ οδὲ νοετῇ τι 

αης αὐ ἐἸΠεπάδαιν Ἐπῇατηῖο. ΒΑΠΙΤς τὸ δ ορ ζομὴ 
ς-ὖν καλοῖς μετεχῴειζ' ἐμ. ἣ φεθ μαἷς ἰβι σ 

δὴ βλάρι τἣσ ϑλ που χαμμνθ, τὸν γοιμῶ »κανενηςεχῆς ὁᾳ! 
κδρ) ὃς, 5 ᾿ 

ΑΚ ρατὸς Ἶ οϑίξμκυον ἀλέϑ,, βαπτοῆις» ̓ ποσί ἔασι 

πῇ 

γ τὸ λὺγ. 

νοῦ τ νῖ; 
ΡΥ μη ΣΉ} πα Π δῆς αημαῖς δο 

εὐ ῖγοίσο ἀηγὸς Ῥαρηβ  ο. 
Οὐϊητί ίλπιις γοοας κακόφατον Πρ τὶ οὐξααί «αρίές το το 



Ὡς Αἱ 

ἴλπσα σαηξτῖα ἔγδές (ἃ {Π }.Πλοτῖσα σαϊγα. ἀϊοίταν ὃς 
του ΟΥτμτι ΟΡ [ςοσπιῖπὶ ἀϊξξι! » Οτσθηΐ, Ποπιςι πα] 
Ἡγν (οἵξοιμο Ἴῃ τι ογι τὶ. ἔϑος γὸ ἀὐυτῳ χ᾽ δὴ ἣν κα- 

τῶν χαλοῖς νόμοισι χοίοϑει. 
οὐδ τηαἰοῆςας. Ἶ 
ἼΡΓΟ αὶ ἐκερουπίας,κα χφετεοίω, τ ΤΩΝ 

ἀκ ὅ, Ἠοίν ον. οΠς αἰςῖς χοικίω χα τς σιν γοἷ εἰτορᾳγίαν ἃ ΠΟΤῚ. 
“τικρκέσω ν δὲ ὄνεστω, 

το ἀτες δ Κι ἡ γ χτγοιὸ ΠῚ8 115. 8. τ ρτόθιις, 
ἐν οὐηαπα τῖανν ἰτέτιτι. τ πὶ ἐ τα 5οἱρπαιιία, αυιτι (ο Ποῖ ἀςίς- 
τ γίοοις ἴηι εἰ» ώκία, ΑΕ] Δ ηῈ19 ἴῃ νατία δ Πποτία . ἐδεὶς οἰ. 
κι μνημονάνε τοι κρίκῃ εἴξας, τροδοιυῦα) τὸν δεασἐπτίων. Ιάςπι, κακῃ ἃ 

ἣν λίπειγ, 
το ἴα μι, σώ, ποκα. τι! ἴςο; σοπιίτῖα ἰδοῖο, ρογρογὰπι ἀϊςο, 
᾿Ἰροτο. Αἰατη Αςοιατ πο, ΡΙατο {δοιπαὸ ἐς Κεραδ]ῖςα. 
᾿ νΟΥΠΠ 405, δούλον μη βχέψῃης τυ κακηγορων «ρὺς. αἴακτα,ὶ ἐς ἔς Γοης 
ἃ ἰσπηίπιμτι ὅς ἀοςιίαης. 

τ πη οἀ ξλιιη1. πη] εἀ Ἰσεητία. νπάς κακηγορίας δίκη, κὶ 
ηρεῶν δέκ. αξχῖο ᾿αϊτίατιιπη οὗ πιαὶ ςἀϊέξισι , Γλεπιοίς- 

ἐρεον ΠΓΟ οΟἦςΠι. 
ορτνΠΠ τοις τγεΐζξατοτγ. ὃς χακηγρρίσεφος, διχακηγροίςα- 
ΙΔ Ρο τισοπι. ὃς Κακαγόρως τη] οἀϊοό, 
λέωνὰ ΝΙςαμα, τη ὙΠετίας. ὃς ΑἸεχέρμαγπη. ἀϊοίτωτ ὁ κακώς 
αὶ πιαϊὸ παδοῦ, αρογ. 

τρ νον ἔτι τι π|. Πγα Πἰτῖανν ἴτί οἤτας. ΟἹ ογοηλ τοπι ἴςο]τς ὃς πα 
οἶπιπη, οι ρα. ἀξάοςιις. Πητεγάτιπι Δ ΕΗ δου ἐπι, ποτα πὶ 
Ἰοχαπι ΠυηἸῆσατ, ἤς νἤιγρασιγ Παῖς ἀϊξιῖο σαρῖτε ίαχτο 

ΟΜ ατι πα ῖρτο χάκωσιςοντ ἩἸοτοηγτηῖις ᾿ηάιολζ, ὅς, ΤοΣ 
16.1.1π᾿Μαγοϊοη ΠῚ, ΠΊ 4 ΠΠτἼα:η]μλτ, ἀρὰ Οτατσος ἱπτοτ- 

Ἵ ῬτῸ γΟΧχατ Ομ θεῖς ὅς [αΡΠατὶς.. ΠΟῺ ρτο πιᾶ]ρ αἰτατῖβι!ς 
τππταιτ, [το πῇ ἐση δια. Ππι  4 τας » ἀριά Ὑ Βιιον 414.) .Π|. ὅς 

Οπΐτιιγ ἃς ργοῦτιπι ἔειι ἐθάοςιις ἀριιάὰ Τ ΒΟΥ ἀϊ4. αἰῶ 
οἤπο ἰητοπείοης π|α 1, Ατιξοσ.ς. τῆς. κακία λόγου, Ηοτ- 
καὶ κακία ἐν λυὐγοις Γετπιν 

ἱ ἀϊξτις οἱξ (ΔΠΠἰππᾷομας ριέξοτ. Ρ᾿1π. ἐς ΡΙξξοτίδθιις 
34.{2ρ.9, Ἐχ οπηηΐδιις αὐτῷ πιαχῖπηὸ σοσποπηϊης ἰηΠσηἰς 
ὈΑ Ππιαςἢ. ΤἘπιροτ σα πηπίατοτ πὶ πος πη σι Πάθεης αἰ- 

 ᾿ητία, ΟΝ 14 σλοἰΖοτοςῆπος ἀρρο Π]ατι5(ἐ πὸ τοῦ χωκίζειν ὃ τέ- 

ἸσπΊ τα δ: 1ς Οχοπηρίο δά μϊδοπάϊ σιγὰ: πιοάτιπι, ἈλΠις 
{τ ϑαίταπτος Τ,ΔοσΠϑ.Ἔπιοπάδιιτι οριις»ἴςἀ ἴῃ χιῖο στατίπὶ 
( ποπη αἰ] σοητῖα δ τι [ογῖτ. ΝΊτγιματιι5 ταπιςπ ἀτοιτεξιιπη 
{ἰξ οἴτεπαῖς εἰῖτι5 ἃς σοάοχ ἱτα μαδει [18.4. παρ... ΟΠ Ππτια- 

Εἰκ γαΠ Ργορέοτ εἰςσαητίδπι ὃς [στ ΠΠτατο πη ἀττὶς ππάγπῖο - 
᾿» 40 ΑΠιοη! ςπῆδιις ςατατοςῆπος ἔποτασ ποπηίηατις. γἱάς 

(αν ξυτι ἴσων, ἵστη ροεγο ει ἱπιργσθο, ἀαπηπο 4[1Πτ18 ταπ114Π| 
Τργοθιπι. οιηο ἢ οπ. τέων τυΐχεν κακέζειν τίω ἕτω τοὶ κοραγμαται 

ὑσαῖν. Ῥ ατατο ἢ. ἰη 501. “ακέζων τίυὶ ἀξουχίαν αὐτὴδ,λτιη σἵτιιτ ὃς 
συ, Ῥεγίοπα; δἀάϊτο σοπίτ. τεῖς ΡΆ1]Ο' κακέξοντες ἑαυ 
ἴας, κακίξω, ατρο νοοῖθιι5. (κί. 14 οἴοῖ σπαμιπὶ ὃς ἐπι- 

Πα άρρο ϑουκυδι {10 Ρ τοὶ ἢ) Κορένϑεοι χῳκεζυ μέσοι υὑσὺ ἴδω 

τε πρεσβυτέρων, αἰἸὰς ἔδησο ΔΗΪΠΊΠ ΠῚ 9 ὙἾγτατο ΠῚ ΠΥ ΠΕΙῸ 
ΠΑμ πῃ ὄυνρεπιδ' ΤΡΗ ρ. ἐν αὐὐλίδ', ποιόσαι μιεγειὴ κρίκεξε, 

Στ ρογο τυ Τ τς. Π18.1.1πτογάτιπι ἴοπατ ̓ σπαιιις ἤο ἴδ 
Ἐξ ἐσηδιις (πὶ, σηαιὸ ΠῚδ Βογο Πα Δ. ὦ, ἐπεὶ κακιξό- 
κτοι, ΠΠς ΕΠΓΙρΡΙ 4.1η Μιοά ΘΑ,» μὴ κρικεῦνῇς ΠΕ ἴς ᾿σηᾶ- 

{τοηίας. 

Ἰῇολτ τὸν κολαξζουῖωον ν οἷ κακεζό μῆνον, τ τη. δίδι!ά ἀρὰ 
ιχακεϑεὸ λυ μηροὶ, ἔχτηο τα ἁβογοητοπὶ ὃς κακεϑὲς ΡΓΟ λε- 

τροῦ, δ ΡΥ τα πΊ, Φουγα Έ1ο. 
᾿αγζοτογγπό. 

Κος θην, ὁ, ΣΙ ογ Δτ τι πη» ρο Ππτιις.ἱπερτι ΠΠπι5, ; 
Ἀν ογίξν, ὁ ὸ ἡ ΟΟΠιραγαγι πη» ρεϊ οὐ ετουῖοτ. Οὐ. ξ. εἰ κα- 

Ἀυύσα ἘΑςοπίδιις ἤιης ἱσβοιωῦ αἐχ ἐμῆναι ηιια Πιάατε σοποῖρίιης 
κ Ὡς Ηοῖν οι. οὐφθς Οὐ ΤΗΣ . 

Κιῶ, ἡ ρεγάῖχ, Πεῖνς. ἃς Ατβεπίηιο αὐζῆοτς Ῥεσάϊςιιπι 411 
᾿ ΓᾺ ζουσι «115: πιηυξίζευσι ἤπιος πείζουσι. αιοά ὃς (ετῖρῆτ ΑἸ, 

᾿ ΠἸπογιδηίπι. 16... ςαρ.9.Η οἴ μνμαθεῖ κακκάξειν φιοαιιςοίοτι- 
ΟΠ εηΐπὶ χακχοέζειν ἀϊοῖ αἱ Ατεὶςῖς τοὺς ὄρνις τας “τεὸς τὸ τίκτειν 
τ δοβμῖῥας γε ΒΑ ΠΠ πα: οτίατι ἔλοίπιπτ, ῬΡΟΙ ΠΧ νετο πιεϊςαστῖ- 
ΠΟ ἘΠῚ ῬΓΟρτίιπῈ ες. τὸ ἑακαφέζέννντ ροτάτοιπὶ τὸ κακχοθίξειν ὃς 

οπυζίζειν, 

| ἄζα,πις καχηκζυ, ὃς Κάκκχζος, οἷἱΔ τεβακοα, ἀςαθας, τβςη. 

ἅῳ. 

1; πηοαὶς ἢοτὶ ἐγαάϊτ, Πὰς τπαΐα σοη Πιοσιάίης ἐπ οδίςα:- 
εἰ Ἰοζλυπι ἔδγπτο ἀσζοστιις οἵδ». νὲ ἀιιέξατς ὀχογοίτιις, 
ῬαΠΠπηπτις Πππέξιιγα ἀςξογπηῖτον (Ὅπατιντ σιπὶ ποτὶς 

φοίτου; στο Ἔχοπηρία ἀπηοῖ. Ροττιὶς 2. Θϑογρ. Ρο- 

᾿ἴδτο φιαττοινηάς ἀϊγαϊηιτι κα κκφίζιον, ΓΑτίαὶ αυοσιις, σαςαθί ἀρροϊ]λησ, 
Κακκεραλάω, ΑἹ ο]]ς, ΠΥ Ποοριἀριά Ροξίας ργο γΤ' ὁ ἢς καὶ ρυφίωυ ρτῸ κ᾿ κορυφίω, ἔ ΠΤ ΜΟΥ λβε χης Κακκχεΐογτες, ἀΟΥ ΠῚ τιγὶ μέλλοντες κοιμηϑί( ας ὈΙάγπι. Ἡ οι ἰητοτν ἀογπιϊτιγὶ σητος:πηαρῖς ἐπί πὶ ΓΟτηηὶ σα ά τς » φυὰπη το πυριις ἀραιῆσατιγ, το γ οτίοὶς {{πὶς ἴῃ είῳ ροῃὸ ξατι!Πίατο τς ἤοις πολεμεδ εἶω, δὶ ἰχτιγῖο. Ποἀιοίτιιν Διτῷ οχ δητίηϊιο ἀπ κίω, ἰηστν ἐλλησνβ μον" καιτοικείω. 1118, αἰ, οἱ μὴ χακκείοντες ὅ- 

Καχκη»νφ ἡ) βοτογ,πγογάα, ΑὙ ΟΡ ,ἷπ Ῥλες, ὑπὸ μὴ κρίκκης πίω) ἕτε ἀπε χων κοίκκη, απ ιρσία χἡ διυύσοσμον ἡποσεί. ' 
τεγρτος. ἢτ ὑπὸ τού κρκκᾷν 
Ἀπυπατεῖν, σλσΑΓς, 

Κακκος, ΠΠ  ΠΠηὰὶς αἰ ρίτις: ΗΒ, 
Κακχρυ π]ῶν, ργο κατοαικρύπϊων, ἩςΠοά;, 
Κακκώγιον, ΕἸ οἰ ΟΠ σκαφίογ. 
Καρεόξας, Ἰπξαιξὲ ρα είςοπς. δὴ κακᾧ ηἰζων Ης(γ οι, Κακόζιον, ὁ καὶ εἴη ΑΠἱ νὴ δες], ἀταπιὶ γὶς ΔΠῚ Ἄβεῆς 

νἱέδιι ἱπεγϑοπια[ ἃ γίμςπα. 
Κακοῦλας ἧς, ἐξδο, ᾧ ἡ ἡνἴῃ δοιαὶ παηάο ἀοβεῖοης. χρκοξλαςοὺς γίνεται», δέγηηςῃ πο ὕξης ργοβιπαῖτ, Ὑ μοορΒγαίξιις [ἴδτο 4. ἀς ςδυῖρ Ρίδπταγ. 
᾿'Κακόξλας Θ., Πα] ὰ σογπηΐπαηϑ. 
Κακοζουλία, ας νη» Θγιιο  Πτα 5. Γηα τπὶ ζοΙΠΙ τα, 
Κακόζελίθ. Πα] τας. Ατι το ΡΒ. 
Κακόγαμξρης γ᾽ Θ΄. Ἐπτὶρ. 
Κακογέμεογ, ΠῈΙΡ τὶ α: πγδ]α, ἴῃ 4ῃῖθιις σοητγδμοπάἰς ποη μδρῖτα ἕαΐς ιιάτιπα πα δετὶ ἀοίριαῖτ τογατὴ γατῆο ΠτρΟ ΠῚ ΔριιΔ 1 ἀςεάαπιο- 

ῃΐος οΠΠοτόῦκν κακογεμίου, (Ἰςτις ἃς ἀἰγαμίου ἃς ὀψιγα μίευ, δέχη κακά- 
γαμίᾳ ξα΄ ντάετιιγ θα 4 ἃ Τιλοεάαπιοπ, Ατοβι ἀατηις πατΐ- 
ξζατιις οἱ ρθοιιπία οι ρᾶτιιάπι γχογοπὶ ἀμιχίςι. 

Κακόγλωοσθ'οἱπαι[ρΙςατιις»κακόφημος Ευτὶρ. Ηςςι. κακόγλφψον Ὁ» 
βοὶ, ταῦ (τα ]1ς Διο οἰλτιιτη οἰΑ ποτ. 

Καικοδ'αμμιονείω 5. μὶ, ἡ σὼ 5. απ. υκφὶ 5 ἰπίχηϊο, ἴιπὶ ἐχπατίςιις ὃς ππαΐο 
ἀσιηοης Ῥετοῖτης. Νςιτγαπι ΑΙ Ἰμτ, Αγτορμαπες, κοξοδος- 
μονᾷς. 

Κακοδαι κονέω »1Δεπη!, πιαίτις ὅς σοπτιιπιαχ ἤμι, κακοδαιμονεῖν, ποτὰ 
ἀϊσιης Ατεὶςῖ» αἷς ῬΏγΥ ΠΟΙ, {δὰ κακοδαιμονῶν » ᾿ἰἴσετ ἀἸσάτιτ ὄν. 
δαιμονειν, χρεροδιαμρμονεἶ οτΊαιτὶ εἰ τυχω κὶ κακοκυραγώ, ἰπξο οἱ ἔοτειι-: 
τᾷ σοηῆϊέξοτ, πιαίαπι ξοσταηαπι Ἔχροτίογ. Ὀἰπατγοῇ. εἰ μᾶρ' οὐ 
ἔτι δῖ πίω) πόλιν τῆς Δημοϑδοέγοις πονηρίας καὶ ἰτυχίας δστολευλειν . ἶνα 
ἐίθενλον κακοδιῳμιονώμϑυ( οὐ γδ ἔχω τὲ ἀΐγιο εἶ προ) ερκτέον δὴ τοῖς συμ-- 
ζαϊνουσι. ᾿ 

Κακοδαι μιονίαι ας ἡ, Π Ἐς ΠἸς τὰ 5,Π] [Ὁ τ 4, εἰσηδ'αι μιονία. 5 Αἰ Πορἢδη πὶ 
ΡΙμιτου τὴς αὐ ἕκς νγοῖτ᾽ ἐρ μανίαν, κρίκα δαιμονίαν τ᾽ ἔτι εέννον. 1. ἀπ- 
ΤΑτὴ τυ [Ὁ Γ] ΑΠη ἴδ ἀοσηοπτίαπη; νδὶ δοκεῖ χεῖρον τῆς μανίας ἡ κα- 
κοδιαιμογία, 

Κακοδιαμμιόγως κἱ ϑλίως δυςυχώς, κακοδιαιμιόνως δεώκαίμῆνος» ταὶ (ςτὸ αθο- 
ξξιις5,[πιςίδη, 

Κακοδαΐμων, ογ(θ-χὁ κ᾽ ἡ, ἴΠΕς ΠΧ. χητις», πηαΐας δεηΐμς.Βιι4, (Οοπηπη. 
Τεο ᾿πι[ι5,4ηἰπηαεα μαοης 1ῃολταταπ» ΕτΥ τι. Κακοδαί μών, Ἰὰ 
γοσδζίιο ὦ κακόδαιμον, Ατ τορι. κακοδιυιονι ΟΡ ῬΟΠΙΓΙΕΓ δ᾽ αΐμκων 
ἰγαι δὶ ς᾽ ἀοπὶ Ατἰ ΠΟΡἢ: 

Κακοδεκτϑύω, Ὴ α] ὲ ἀξοὶρΊο, Η εἰν οἢ, ἐπὶ τι παποδεκτόϑεσει οἰξ ἱ καυώξ 
δεχομῆδη. 

Κακοδιδασγαιλεω,τιαΐα ἀοςοο,1π ἀΓρΊΙτη.Σ.σοπταξά. ΑἸ ΠΟ ΡΒ. 
Κακοδικέα, εἴξ ροτιιοτ γα ἀπά οἰ απ; οτί πιο 1 οἷς σουτιρτὶ, ΡΙ4- 

τοηΐ ἕω ἤης [10.11.16 ρ΄ 
Κακοδοξέω, μιήσω, πὶ ρταις ΟΡ᾿ πΙ οηἑς ἴτοτα πλαἱ ὁ διιάῖο; υἱτιρό- 

τοΓΧ οΠορ νωρὸς 3. τούτοις κακοδοξωών, πα οης πιαΐατα οχτ πα - 
τιοης τ. 

Κακοδοξία, ας ΠΑ 14 Ορ᾿πβΟ τπα τπτ ἀορπια,αριά Εςο  σΓ [οτῖρτο - 
τα 5 ΟΡΡοῃ, ὀρϑοδοξια,ἴπ ΕΠ 491 Ππ|4 1115 ογγοῖνν πάς τυγχ αύειν ἈΕῚ 
κοδοξίας, ἱσλοπηϊπῖα ποτατῖ; ΧοΠΟρΆ.ΡΪατ,. ἐς ΚΟρ. τέγίεῶς ὑῶν 
κακοδοξίας, αἰροτρὶ ἱπξαπιία. 

Κακόσοξ Θ-, ὁ κα ἡγατιι πηαΐα εξ ορἱ πίοπο. 
Κακόδωλ Θ᾽, 5, ἸπΈς Πἰχ (δγαιι5» Οὐδτίπες ἀρ ΡοΪ πςεπι: 
Κακοειμιονίαν τ 1τᾶς νοΠπιιιπι. 1 Δ πὴ φιιδ δυσειμονία, 
Κακοείμων, ΡΆΠη0 [Π5»ῥακάνδυτος,ἰοττῖτα ν οτος ἁπλϊξλιι. 
Κακοέπεια ας, νο Ὀτγοέϊατ! ουίσγπιο νἱτίοίις βλασφημία. Ὁ 
Κακοεργέω, μοὐσω,] κακόργεέω, ΑτῚ(ΓΟΡΕ..4φ, μὴ πὲ στιυτού γμγέας κακοέρῳ 

γεῖνηρατοητος το π.}}}0 ἱποοπιπιοάο αξῆςς, , 
Κακοερηλε»τπδ! βου 5,1 Πἰ πτῚπ|5.. ΓΠΟΟΥ]. χον χακοεῤηὸν δντο τ ορππια ἄρ, 

{τεἰεγάτιιπὶ διιογίαγὶ οροσγτζεῖικακοεργὴφ μά χόιθαγὴῃ Ἐρίξτ-: 
Καποζηλία, ας ,η σας 2 114.τηα}4 αἰοξιλτιονργάια ατημϊατιο.  εἶι- 

τὶ ἢ ιιῖς τπα]ὸ ας ξἔλης Ατεῖςὶ ἔπιιπὶ 5 δῖ πιΠιι5 εὐιαάατ ὃς ατῇ- 
ἀλι5. {τ φιῖς ςορί απ ἱη ξατΊ]οπὴ ἰῷ ςάατ Ἰοφιαοϊτατςι. κακόζηλοῦ 

ἀϊσῖταγ ἃ Οὐΐης, 10.8.0 λρ.3. 
Κακόζηλ Ὁ...) 6. δ 

Κακόζηλος,σΔΠΟ261115..πλίτάτοτ ἸΠορτι5. Ὁ 
Κακοζωΐα, ας, δ το Ο15 νἱέζιις, ν οἱ πιιίεγα νῖτᾶς , 
Κακοπῷ εἴα ας ἡ Πλα Πσηῖτας, παν, ςοπίιειαἀοςποτοῆτας, βετθετ:. 

Ἵοχατιις ἡ Ι 

τημα γντ ΟΧΡΟηΐς η- 
4110 γοτθο ριϊετίμηοπιίηατε (οΐοης τὸ 

τα ἱσποῦ!]1ς; 

ΚΑ 13, 



᾿ΕΝ Ἐπ’. 
ἐἤτας, κακοτροπίας, Ατϊίκοτ.: Β Βοτοσῖς, άξ (ςηϊ δίς ἰσάπιξης (701 
εἴοῇς »ἀιιθίααιις [επηροτ ἴῃ ἀετονίοτοπι ἬΗ Ἰοϊαυὲ Ἰητεῦ- 
Ῥιδταπεῖθ 5." χακολγεις εἰσίν. ἔφ γδ χακὸ ὭΣ 

πολαμξ λύειν ποιντα. χα κοὴ 8 εἰα πυρετοῦ. ΟΑΪ. (141 σήἠΐτας ἔς τὶς. 
Φιαζολὴ τις ἢ κα κου ίϑεια γχοο μὴν αἰϑὰ τίωὐ φίλοτι αἱ ἂν ἐν εἰγίω. ἡλείονα 
ληΐγον πειρεχες ΡΊΠτατοΝ.. 1π ΑἸΟΙ δ144ς, νὈ] Αςοϊοἑ 5. σ᾽ οτίατι 

τ ἍΠ|4π| [δ εξιξξαιηε σα πιπῖα ἡ 4ἀπὶ 1π ᾿πξαπΊῖαπὶ 9 ΑἸοΙ ἵα- 
ἀϊς Ππστς ὃ πιά] οι] σητῖα ἀϊται! σάτα ταὶ ἐν μὰς οἷς τὸ μήτρας χα- 

Ἴ χρη ϑείας, Ὁ Π|85 ἡπατα τά πη 4116 ν]σογαν χιια σασοοτῆς γοσαπς 
Ὁϊοίςοτν, 15.3.ςαρ.16. 

Κακοη 5 ἀυμα)ατος. τὸν πε αἰτία; 
Κακοϑυςγε(θ. ἡ γὴ ἡντπα Π  σπαι5»ΠΊοτο Π19.ΑὙΠ ΠΟΡἢ ἴπ Γάςο; εἰ οὐ- 

᾿δάνου φιήνεεϑνε χα κοΥ Θ᾽ εἰς ποώνυ, Ἐντόυϑενὶ 3 πολύ τι χφικουϑέςἐρρί, Υ δὶ 
Ἰστοῖ ἰοςιι5.» ἀουις ἐπὶ ἀΐϊσους μικρότερφι, χφκουϑης δρηληψία, 
ταοτθιις σοσηἰ τὶ 155 Π σηι5. ΘΑ  οπιῖς αα Οἰισοπα ΠῚ, κούκον - 
ϑης πυρετὸς. ΤΙάςπὶ Οαἰεπ. 4 ΟἰαιςοποηῚ. χακολϑεῖς ὅτος τεις. 
τιλ] εῆςϊ αὐίοςιις, Μάγος]. Ππρριγατίοηοϑ αἰ1α5 σασοοῖῆς γο- 
οδῖ τιοἱ, κακοί εἰς σκοληδίαι καὶ πονὴρδὺϑ υῆνα ἐλκα. 14 οἰπ Δα γιτῖος 
σης σἀσοέτης νοσαηῖ δ ν]σἐγα πιαϊτρηα, Ὀϊοίσοτ. ἴδτο τονδὶ 
Ματςς].κακοήϑυ.παπἶτ, Οτατοῖ ἀρ ΡΟ Δπτ σοπογα το ἐπ Π σε- 
Ὠϊι5. “οὐ πιὰ οί ὃ, ἀἰβεῖ ἤτραπι μαθοεατ ςιγατιοπξ, ὅζα. 
Ῥϊοίρουι 4. ΠΠἐο 1οτεὶ ἐν κυνμως ῥδυ κατε οἰ, δυσαλϑὴ τὸ χακοήϑη ἰώ - 
ταὶ οἰά εἴπ, τἱδίαγιμτι ν]σογῖθιις αιια ἀ1{1Π|1πῸ αἰ (χιις ἱπία- 
πΑΌ1}1α σασοοτβέσιιε Πητοπις στα, τὸ κακοηϑες» Π1. [2 ὅζ Ἱπ|16- 
τετατα σου πστιιάου πιὰ! ρηϊτάς ἐγ πᾶς Ταποη 815 ϑδῖγγα [ρτί- 
15.) -ἴεπεῖ πη! Π401}6 πλιτο5. 5 οι δε πάϊ ἑασοςξτῃο5. ἅζουχο- 
κοῆϑες πολίτδυμα, οΙλΟ ΠΟ ΠΟ 5. τοὶ κοικοη θη, νἱτά4. 4118 φασου- 
τῆς ἀϊσαπειιτ. ὈΙ οἱσογιςς ῦγο Τδοιιη 40; πὲ κρίκον θη ἐγ μήτρα, 
Ὑ]οογα ντ{π|5 τ] Π σα. 1ἀςπὶ Πιοίοοτ. δ το 1. σδσο ςτὸ . ταὶ ἐν 
σηπεοῖῖνι Καικο ἡ 9) Χ σα οπτῖα ὃς τη ςῆσα γίσοτα, Ματος] ΠΡ τῸ 3. 
Ῥιοίτοτγ. 
Κακοηϑες ἐν. ἀοργά απ τη οἰ, 
Καχον ϑως, πηα σπέ, ΡΙατατς, ἴῃ Ῥοτῖςῖ ς᾽ φιώαμιν ἀμπεῖ χριποή ϑως πα- 

ρεμφαίνουσιν οἱ κωμικοὶνδζοιντ [2115 ἘΧ ΡΟ Πὶτ, οἰτ15 Ῥοτδείατη οὐ - 
πυϊποσὺ ἵπάϊοφης Οοπιὶςοῖ,1. πα Πδσηέ, 

Κακοηχν 5" Θγ Πα] [Οπ]. ΑἀΔαπΊπητηις ᾿π ΡΗγ ΠΟρποτη. ἤχν κοίκοη- 
. χέτερα. 
Κακοϑελὴς 4(Θ.. ὁ χὸ ἡ γα οιτοἵ ις:ἢς ΤῊ ΟΡ ΑΙ Πι5. ΑΔαπηδη ἴῃ ΡΗγ-᾿ 
Ποσποτη, κῷ κοϑελεῖ ς αὶ χαιρε κοίκοις»γἡ φϑογε σους δηγιῦσι, 

Κακοϑημοσιμήηγνςγ" )] 1111Π| το 5 πα ]ὸ αἰ σογιιητι ὃζ ἀϊ Προ τ ΠταΓ ἃ- 
Ρι4 Ηεποάιιπι. 

Κακοϑήμων, ον(θν, δ κὸ ἡ, 41 εἰς σοτροῖς πα] ὃ ςοπἤίτιτο, τὲ πα! ὲ 
᾿ς αἰ ρο[πσ»ΟρρΡοίτιηι τῷ δυϑημων. 
Κακοϑιωες τη ἐς ΠἸσοι οἴς,ν οἱ πιαὸ μα δίταπι, ορροίτιμπι τῷ ὅῦϑ.- 

γεῖν, τ κα κοϑίω εἶν ταὶ συρόξαται εἰἸοτΙατατ τα ππα!ὸ ρτοιιοηϊῆτ 
ἀθηϊ τρίξάας Οἴιος Ραάττιι Πιητ πο σας » μος εἰ ἀππιππ ρατια 
ἀσπλοτιπι εἰϊ σορία. ΑὙλοτο του. ἀπίπια! στο 6.0 2 τρρ- 
ζαύτων ἐ αὐ αἱ τοὶ πρρεσβυτερᾳ ὁρμά τῳρὸς τίυδ ὀχείαν, 7) τίω) τότωγ μά- 
τἱωϊώρων . φασὶν οἱ ποιυῖίες σημεῖον δυετηρίας ἐξ) τοῖς τροξώτοις.. ἐαὺ ἢ 
νεώτερα κακὸ ϑίω εἴν τοὺ πορόξζατει. ᾿ 

Κακόϑροις, δ᾽, πη αἰ οα6ι15..διαίξολΘ. σι] δορΠος ἴῃ Αἴδος. λϑγος κα- 
κόδϑροις,ἱ, [ τολο τα σα ςι5»Ἰποτάαχ. 

Κακοϑυμία,γας. "γΠ14 ΠΡ ἴτας ΑπΊ παῖ πα οι Οἱ εητῖα. 
Κακοΐλιον, ΠΟ ΠΧ ΠΙμ πη. ΟἿ γ [Π0τ, ὃς ψοκρυκοΐλεον ζιε ὀνομκας ζω προ - 

διιπι ὃς πο ἔτι πὶ 1{ΠΠ|. 
Κακοκαρπία ας.» ἡ ΡΤΑΙΠτα5 ἔτι τι. 
Κακόκαρπος,ου, ὁ γὸ ἡντλα] ὸ ἃς 1η ἔς Ἰοῖτοῦ ἔγα ἤσδπς δῖ ἐτῖᾶπη πι4- 

1ο5 ἐγιιέξιις σίρπεης. 
Κακοκέρδεια, ας, ΤΠ] ΖΌιτη [αστιϊἱ πα [ποτ Ππιἀΐππι αριά ΤΆΦΟ 

σηϊά, υδο ἐκ ἐθέλει κρικοχερδείῃσιν ἐπεόϑει!. 

Κακοκλεῆὶς 1 ΠΕλΠῖς ΡΙΠά. 
Κακόκνημος ταοὶἰςητας τ 145 Πα ςἢς. 
Κακοχρισία ας, 1] αιαμτι Τ᾿ 14 ςΠππη πη ἘΡΊΘΓ- 
Κακολογέω, μ.Ἷ σωγπ. κατα! οἀἸςο9π|4]ὸ Ιοιιοτ ἄς, κακολογεῖ ποιτέ- 

ἐαυπα] ςἀϊοῖτ ραττί σαρ ας ΝΜ ατε ἴειι ἀἴτ45 δὲ οπηηΐδ πηαὶα ἱπι- 
ῬΓδσοτ. 
ακολογία ας», γΠΔ] οἀἸἔξιιτη. βλασφημία, πτα] οἤ1 το Οἷς, πιαὶςά]- 

ςοητία ΘΟ" οὐ Ργοσαοῖταςοἱη έξατίο. 
Κακολογικος, ἡ γα] οἀἸσεπάτπι ἔα ξιι59ν ΠΡ Ογατ ΥΊΠ15, 
Κακολογος. "5 δοιπαϊ οἀοιις, κα κολύγος “ἦν ἐχϑρων,Ἰῃ Ἰηϊτηῖσος πααὶςάϊ- 

οἰ5. τοι. 4. ΕἸ Π]ς. 
Κακομαϑ οὐ δυ. ὁ αὶ ἡνηα] ὸ ἀοέξιι5. 

Ἱακόμαντις. Πα 115 ναῖο5. 
Κακοκρχέω, Ἰρτοθὲ ριιρσπονας Γυράοϊέ,κακομαχ εἴν, Ἰηῃάϊοί Ρι- 

δπατο. Οτορογίιις αῇοὶ υἱοῦ, ὁρᾷς ὅπως κὶ κακομαχεῖν ἐϑελόγτων τας 

φρυφας δγαφ"γωμῆω. ᾿ ς ὶ 
Κακομέλετος ον, [ΠΡΟ Υ 52: ΠΕ] σ κοιχα μέλους, ΑἸ ὉΠ] τῶσαις κακομέ- 

λετον τοὺν, 

Κακομετρέω. ὦ, Πγα ἢ ὃ πηοτῖοτ, 
Κακόμετρίθ., γα] πποτίοπϑ. 
Χακομηδιηςς, ἐΦι, ὁ κὶ ἡ σα τα ππιὶ εἱς σοηΠΠ ἴτπ 5 14 οἵ» σα ἢ Πἀιιπὶ 

ἔςυι [τατιά τ! ςπειμη » πλα]ὰ σορίταῃς γ ὃς ἔγα τά α! τα 1ὴ ΔηΪπλο 
γογίμης, 

ϑεια τὸ 57) τὸ χ εἴ ρον ὑ-᾿ 

Ἰὰ Ἃ 
. Κακὸ αήτῃεπλαἱ! σοΉΠΠ1]91τοτη κακόμητις, Ἰἀουαδ- Ὁ τ 
᾿Καθών χ ἀνα καρ ν πια α ἀτ δ, ΟἿ τι5. 1 Δίσατ.Α ἀλπιαπέϊας ἢ Ὁ 
τς κυριών μικεότης κεικϑμη χαγίαν κατηγορεῖ. ΠῚ ρα 
Κακομιήχανθο, ὁ κὸ πιά] πιο μίπδης ἴδῃ πα  υἱπάζιῖς, κα 

καγᾳ ἐργαζομ-. Ποτηοτ. αὐ ας 
Κακομιμήτως γορέφω",πια ὁ ̓πυϊταπάο, Ατ ζοσ.. 
᾿Καπκόμορφονρτο 4110 ροξτϊοὸ κοίμμοξος Ἰπέτὰ. 
Κακόμο,θΘ-:,1π γαπιιπὶ ἰαθογαις, ᾿ 
Κακονϑ είν» πιὰ ὁ σοσίτατα. 
Κακόνοια. ἡ] οιιοἰ οητία. κοϑς ἸΣΘΗΣ 

Κακόγομος 5 οὐ 5 4.1] Ῥταιι5. ὀϊξ πτοτῖθι5. ἔξει! 4.] πη! 
ΤΙΓΕΓ. 

Ὄ ..- 

Κακόνο(θ.,ου5 ὁ. ὃς μοῦ σὄτγδέθι Ομ ΠῚ κακόγοις» ΠῚ οι ιΟἶ 55} 
τίη ς, διυδϑυρος, κακόνοις ἔσομα! σοινῖα οἄϊο Βαῦς ΡΟ. 
ΠιιΑτητορἢ, ὡς χρὶ κόγοοι πινές εἰσιν ἐν ἐμῖν, Οοἴητηςης Υ 

ἴῃ Ἐφιτιῦ. ΟἱἨ κακογούφατοι ὃ) τι δύμῳ «οκοιωῦτες ἰξωςρακι 
κατε δι κοί ζοντο, : ἷ 

Κακόξενίδι υ δῖ ῃμο ρΊ τα! ς ἔουί τατος ΡΠ ἤη πούρίτιιδ, 
Ῥόετσα, μάλα γείρ τε κακοξ εν ὀτερφι, ἴλλων, ἐλ 

Κακοξωμετος οὐ, ὁ, λυ. 4] 15 (ἀρί οη5. ὃς Ρτιιάσης ἡ» ΤΒὰς 
(εχτο. ΩΝ 

ΚακόοσμιίΘοπηλίτπι οὐοτςπὶ [ρί γα. εἴν οἢ., ᾿ 
Κακοποίϑεια 7 ἰΔθοΓ,, ᾿οΑἰαῃλ!τα5 5 τποὶςἰζια... ταλαιπωρία, ( 

ὙΠερθαη. ἾΣ 
Κακοπαϑέω, ἐς ξατί σοτ. οἱ κακοπτιϑ'ώ, ἃ 14 Βοτῖθιι5 γᾶςο. καὶ 

νοχαγ Δ ογατο. Κεπ ῖῆον κακοπαϑοεῖνο Πηΐπι15 ἰαίρογαζα, 

ξιατ! ΠΟ οτιτῷ σώματι κακοπαϑῆσαι μῴνλον "ἡ πῇ ψυχῇ σον 
Ῥοτα πιαῖς αἰξεέϊο εἰϊς ππαρὶς αιιὰπν Δηῖπιο 9 ἰδ 0, 
το πὸ μίας πόλεως κακοπαϑ εἰν, ν πα γτθς ἰηξοτατῖν 
κακοπαϑοιεῦτες, αἰ ΔΟΓΕΡΤΙ. κακοπτεϑοιι το μόρια αἷς 
Ἰοςα αβεέγα ὃς νἱτἰατανΑ ριια Ρ4ι}.2.44. ΤΊτΔοτῃ, σᾶ, 
πάϑησον 7 ὡς καλὸς φρατιώτης 7 ἔοτὰς ΔἰΗϊ ΣΙοποπὶ ̓  

ὙΠ τΉΙΪ]οδ. ἢ 
Κακοπαϑώς ζῇ »αἠροτὲ τγδξξατιιτο Ατι τος. 1.2. ΡΟ τ. ὦ 
Κακόποιτρας» καὶ ἦν τλΑ 10 ρατγο οἱ οἵα ππαὶς ἔλπης οἵδιι πα], 

«αὶ εἴπ οδίσιιγὶς ματα δ 15» σοπτγα δὐποισρις, ΤΉ ρορ. 
ετίαηι,οι πιαΐα οἰ ρατγία. ἢ» 

Κακοπέτης. ἐ(Θ., ὁ κὶ καὶ πγαϊὸ νοἰδης. Ατιίζος. "" 
Κακοπιν ἐξα τος ΠΟΥΤᾺ ΡΤ ΠΠΠΠγ1155 4 Γ1ς ΠῚ Πππηι15. κακφρυποιρόπ 

ἀἰάιΠππλιις; ΘΟΡ Βοος]. ἴῃ Αἴαςς ]γήϊοπι νοςατ κακοπη 
'λημα ςρατθνἱ θαι [Πιπα πὶ προ τ αὲτι ἘΧΟΓΟΣΓ15) 1, ἐπ 
[ασΠπτηιιπι. ἵ 

Κακοπινὰὶς οἴ Πιρα τις Γογά δ115 ὃς {ΠΠπ||ις ἔα τις, 
Κακοποιΐα, τ ντηα  ἐἢς πη. ΟἹς γα ΘΠ σεητία. ΡΠ. 
Κακοποιὸς. “1 πα] ἃ ἀρ το ΠΟΧΊΠ89ΠΟσΘης. 
Κακοποιώ, Ια ἀο»ποςοο. εδες ΤΒοῦδη, τὸ γδ θηρία δὴ ποὺ 

εἴγλοις κακοποιοιώ τα μέχρι ϑεινετου εῦϑ ε χιοδήκτοις λυ 

τες φαΐ αἰ 115 δα τποιτειῃ νίαιις ποσοητοθοϑ 4] ἃ νἱρι 
Ἐιογιπτηπο ἰασάμτ, κακοποιεῖν, ΡΘσοαΓο πα οξασογο, 
θιιπὶ πᾷ ποι Ππιρ Ἰοῖτον ἕλσοτς γοπὶ πιά πὶ) [ά 
ίῇσετςο πιιοπιρίαπι ὃς ἰσάογα, ; 

Κακόπλας Θ.)ΕΓΓατΙσιι5. ΕΠ οΓπΊορ. ἵ 
Κακοπολικεία , ν᾽, πλα]α ΚΕ εἰρ.Δἀπηιη1{πγατὶ οὐσογτιρτιις  ορ, [πε 

δριι ΡΙατ,ίη Οαίατο. ᾿ 
Κακοπογητικὸς οὐ) ὁ. ἱπηθος 1115. Ρο Ππιὸ αβοξλιις «4 τοῖον 

Βοτειη. Ατϊἴζοσ. 
Κακόποτμος,ἸΠΈΟ ΠΧ. »". 
Κακόποις, δὸς, αι] πῆ γπιῖς εἴς Ρ φάθι: αριϊά ΧΈΠΟΡΗ 

ΠοΟμγατ αῤτίποδες. ΕΗ ΟΠ]. κοικόποδες ἴστε. ἄς πῇ ΣΧ ἜΠΟΡἢ 
Κακοφρᾳγεῖν τα] ὰ ἃς ᾿ΠΕς Πςῖτον ΔΕΗς ΙΑ ΒΤ Ὶ. κακοτυχε 

δ ΡΓῸ κακοποιϑ' εἶν, ΘΑ]. Ο]αιις. ὁ τεταρτά! ὃ σὺ 
κακοωρᾳγριιῦτι σις τε ἰάθη αιιοἀ κακώς πρφή εἰν] 

ἈΒετοτ.ςι ορροηΐς ὄνωρᾳγεῖν, τὸ δὄυνμερεῖν τ καλώς κα δια 
ρεάχαι ἢ δυτυχεῖν. »" 

Κακοωραγία ας, Ἰα ἘΠ Γ4.Γ65 Δάπογί,συμφορρὶ, ἴῃ Ἐς ΠἸοἰτᾶϑοὶ 
τα 5) Β0.1π ΟΡ ΠΡ οἴδοτ. κακοιρᾳγία γένεται) τος πιαϊὸ, 
{τοῖ. 4. οΙτιςοπτγατ. δυκρᾳγία. ἥ. 

Κακοκορᾳγιὶ ςοπγαὶς ἔχ έλιι5, Ηςεἰγ ο.ςὩἰπὶ κακοωρα)ριξ αἱ 
ἐργοις Π1Π ἔοτις πτ τη  ἐἤοι!5. Ἷ 

Κακοκηρῴλγμων, ον, ὁ. πηα! οῆςιις,ἀο[οἤι5. 
Κακρωραγμενῶν, πο αμίτοτ ὃς ἀο]οτὸ αἰ 114 ἕασοτς; Ῥοΐ 

καιμοσορῴγμον εἰν τὺ ταὶ χείοας ὄπα βάλλειν. Ῥίματατ. διατρε 

ποχορᾳ γμϑνοιιῦ τες ὅ )τῤῥωννεωΐα) ὧὺ ὄνγν “μονας. ᾿ἿἾΝ 

Κακοιοραγμοσιμύη, ΠΘΩ ΙΝ Γ149 ἐπι ργο ἰτα5» ἐϑελο κακία, πα] ἐδ 
ΡΠ, κακκρ)ίμ ΡΟἷγ δὴ115. χὰ ᾿Ν 

Κακόηγερρς,ν δ καὶ ἡγτταὶ ἃ ροῃπατιι39πιαϊὰ γος. ΑὙἰτοτ, ὁ 
Κακοῤῥαφία, το ίπατῖον κακοζουλία, χαὶ κακομηχνία ἀρι 

τΤιιΠη. κακοσεϑεσία. Τὰν οὐτὸ τοῦ καχφὰ ῥαίπῆεινγ ταί ΠΟΠΙΙΟ: Ρ ᾿ 
τλαοΠἴπατὶ. ΓΔ. πὶ Ηοιπιειις Οὐν .π' Μαῤγε) τίη δὲ κὺ ΤῊ’ 1 
ϑευόγατόν τε μιάρρν τε Τ᾽ «πεῖς οὐ δ), ἱκέτας ἐμπαζεαι εἷσιν ἄρα Ζδ) Υ7 

τυρος. οὐσ᾽᾽ ὁσίη κακοὶ ῥώπἢειν ἀνοΐλχοισιν, κακοῤῥαφίας ΠΟΠΕΙ - 
νοςαῦ Οογποίίας Τδοίτιις. ῬΊαιιτιις ϑατο  α5)ϑς σοπἤιτοΣ ἀο δε 
Ἡςἰγοβίας ἀἴζοτς ὃς κακοῤῥαφέας ῥτῸ ἐὐος Ὁ ̓ ΟΠ 

," 

᾿ 

᾿ 
" 



ΚΑ 
«πὶ πιο ἰπατογοςνἀοίΐογιιπι ἑοπ πτογὲς, 
,ονίθ ἡ αι] άςιι5, 
πα εἀϊςοςοπιι εἰὶς ἐπίδέξοτ. Αγ  ορι, ΤῊς ἤπι, ξένη τίς 

“ἘΠ οἰῥοϑούστε σεικακοῤῥοϑεῖς συγίόνοις, Ἑπτίριά,, κακώς «}»- 

κι ον οἱ ατί βμἐξίδιις ὃς ἐπιροτι ἀρ Ἰτάβον εχαϑ. 
αὶ δον εἰ π  ἀι15. Πα Ππ159ν Ἰτῖο 155 ἔπ  Γάτι155 ἱρηαιμι5», κακωτικὸρ, 

πὶ. 1Π46., εἰς τὸ καξω, τὸ φύγω, Απςορο αἰ(ξο οἱ δά φΕΗ!- 
ὙΠΟΠῚ ἄς ἱπι ργοοἰγατο ΠΊ, κακὸς αὔεμοςον ΓΏτι15 σταῖς δῖ πξαι- 
Ηοπλ.καχὸς τέων ψυχίω εἰς τὸν δή μον, ΑΒ (ΟΠ, κακὸς κακώς αὶ 
γεγο πο η. κακοῦ βίε φϑύγειν, Ε]ογποροη, Ειγρὶς νἱτα ἃς- 

λέμριο κακοῖο τ οἱτ, κακωτικοιῖ, ΠΟἸπου. κα οὶ τοροσ' φυλαί- 
ἰά εἴπ διαὶ κακίαν ἐδιωύα τοι, (οσηιος αὐ σδιιοηάιη), ΤΆι- 
Κακὸν, ντ ἀρ. πῸ5 πα πη, πιαϊ σι ςητία, κφκὸν οἱμοίρ-- 

αν Οάγ ὁ σόν τοι χρκὸν ἐῶν ὕςτ᾽ ἀκα ϑέλον τα νεέ ἐῶ, ξεῖνον ἐπὸότρυ- 
νὴ ἡ δείοσυμῆμον χατερύκη»ἱ Ρ σοσατιἢ}. σα  ρ4. Εἰιι5 αὐτοπὶ σομ- 
Ἐν εἰσὶ ἀπιρ  οχ χοικέων, ονίθ. ὃς κακώτερρε ἐς το ἰηξγά [τοπτὶ 
Ἢ κὸν οἷά ε5. Ρεγη οἰ οϑοίςο [15.611 δτια εἰ τγισηοπτῆ, ἀαπιπῦν 

χρκὸν πυροτὰ ἀϊοίϊτιισ)ν τρογεδὺν πυρετῦ, Χ οΠορ. κακὸν δρώ,ο - 
Ι τἀο λακὸν ποιοῦ, ςοἶτ5 φἀτηττο. ΤΉϊς, κακαὶ πολλαὶ ἐν ωων, ἀξ, 
ὙΠ ια Οταοὶ ἐπτη]ογιιητ, κρακοὲ οἶδ κακών ἴῃ Ἐρῖρτ. 

ποχ 50 καεόσινώτοιτος ΕΠ ρροστατι»ὄηζλαζέςατα, 
τρία τἀ θης οἱ θος τοῖς χοὶ κοσίτοις» ΙΝ ΖΔ ηΖ,.1η ΟΥΑτΥ δ᾽ ΜῸὸ 
παιιδαητίδιις ἐχροηῖτ. 
χὴςοἐδ., ὁ κὶ ἡ, λίσης τη] τπὶ στι!ς. 

ον, ὁ καὶ ἡ, ἔα ἀ5,οΠ!ἀτι5, ΑὙἸΠοΡ ἴῃ Ῥάος, μιαρὸν τὸ χοῦμῶ 
σὸν ἡ βορῥν. 

γερῥμιος δ᾽ νὸ ἡ γα αἱ πταΐτιπι πάθος (ςπιςη. 
μῆνθ-, Ἰπηρτοὐδὲ ὃς τοτὲ 1πίρί ἴσης. Ηςίν οἢ. δεινώς ἐμξλε- 

Ψ 
Ἢ 

αχῷ», Οἱς ἶη Ερ᾿Π.1ς εἱς στη, ξ εἰ [Ὁ σα ἐμ ες "εις ἴη- 
αὐΐααις Ποπιαομιιβτοαὶ νογὸ σοη [οπηάσθτις ντ Ἰάς πὶ ἰο- 

ΙΓοὶς ὄυς-ὁκαχ Θ΄ ἀρ ρο!Π]αταγ. ἄτα χσκοςιομαχα ἀϊσιιλτα! 4Ὲς 
πιο πὶ γε [ΟἹ τί οηοσα ἤπς ἀΠΠ Ο] τ᾽ σποπη σγεδητ : ἴτὰ ΠῚ ΠῚ 
᾿ .- ἜΝ ᾿ γυΐ (οἱος ΡΠ Ϊηϊας.σομεγὰν ὄυς ὅυωχα, τα: ἰΔπισαοητοπὶ τιιοη- 
δὶς {ξοπιαςἤιιπι βι [οἰ ππτ,ηις οτίῃοῖο πους Ηὶ νοΐ στατα 

ἐἰατατα, ΑὙἢ.1.3, οἴονται δὲ τινὲς τ᾽ αὖτ᾽ ἐδ κ, κακοςὁμαχα-λέγω 

Ι λαχίνων κὸ ταρίχων γβόι, δυκτικόν τι κεκτημϑύα, δυϑετεῖν 8 ταὶ κορλω- 
᾿ς καὶ ὅθης φοντα βρώυατα ἐγνοῦντες ὅτι πολλαὶ τ τας ὀκχφρίσεις ποι-- 

τέυαχαγντ Πίατιξη.νΙς Εὐςόμαχίθ-. 
ἴσωνπ' "κα σΟΠ ΕἸ ΟΝ οαττ. Πδτατξ πιαϊὲ ργοηῦςο. 
ἡ νἰτίιι πα ι10 45 τη αὶ Ργοηιιποίάτ»γ οτρᾶ Αἰ σι 

΄ 

ὁ καὶ ἡ χαΐ πιαὶ! οτῖς εὐτοπλδ  οάϊοιις, Ἐπτὶρ᾽ 4, 1π Τρ ἷρ: 

χάς πονηρφὰς »"ὴ κοίκος ὅῤιοῖς φιλεῖ, 1το πὶ 411 ΡΕγρεαπι οἢ- 
Ῥα Δ᾽ οπα Πρ στα. 
ας κωκα ρον γα ςητία αριτοης δὰ ἐπα πτηρν δέον. ΤΒα- 

ἘΝ 
ϑεσίανας)η) ΕἸ οἷ, ὃς 411} ἀσσοροτγιης ΡΓῸ πιάσει ἔξτιι- 

ὁ 8( πιας αἱ πατί ον αι ριια ΕΟ πιογιπι κακοῤῥαφίας αχρΟ - 
ἈΠ 1ΠῚ κακοτιωϑεσίας, ᾿ 

ὕὑσατες. ὁ χ» ἡ, πη] ςοηΠίξεΠ5, ΤΥαροζιιηῖ. 
ἐστα τας ΠΡ Ὶ [Ππππιῳ ΡΙατο ἐς Γιορὶ . καικορ,πιόνως,) Ἰηάοςξ- 

κακοχ μων, Πἀ θη 551 ΠάΘΟΟΓΙΙ5. 
“οἰ παισί! οτἴ τι πη. 

5... δ οτῖο πηα]ὸ γεςης, οί νον Ἰὰς σρχιπαιδίξειν, 
ἀιιϊτογο οἱ οδὸ γογίου εἴγοα Πα ιΔπὶ τᾶ. καἰκοτυχγεῖν, 

οἤείνιπι ἐχοορίτατα, χϑικοτε χνημδύ 9.) }ὸ «οἤξει»»᾿άμτε- 
Ι ΡΞ: -Πεπιοίς τ ςεφαὐεγχακοτεχγών 3. φαίνῃ «οὶ ταὶ δια ϑ' κας, τὰ 
ῇ αὐτὸς μαρτυρων ἑτοίμως » κλέπηϊων ἢ ταὶ ὠλνϑεῖς μαρτυρίας, 

ὁ Πσυοῖ τς οἴγοα τοξαπιρητιιπι ἀο] οὲ δύ ξιΑἀα] εη- 
τιῖπῇ οἴ6. Πιηρίταιν σιπὴ Α ἐοιίατίιο 5 ἃς Πραϊῆςατ4- 
.Ὀϊοίςοτί ες ἀς μαπηατίτ ἰαρι ἀς, ἀπελέγχοσαι ὁ κεκᾶ- 

φρῶτον τῶς διαφύσεσι. ὃς κοίκοτεχνοιίῶτες χ' κακδμή- 
τ αι] νοεῖ τἰς δέ ΠΟΧῚΙΣ ττίθας νταηζαγ : 41} σΟογοογῖ 

τ ἴῃ τγδέξατιι Ραπάςέζασυιη., θὲς οχεγδογαϊηδυιῖς οσὶ- 
»ἄς Πιδ εἰτιιῖο 5: ]ΠἸοπατιις. Πεπιοίξεπος. ἕκακοτέ. 

, χα! ἐπεζουλ δον μηδὸν υγεὶς ποιέῖν, ΑἸ» ὦ κολάζειν (ὺ κακε- 

ΗΣ νἱάς Κακουργεῖν, Ν᾽ αδιουργεῖνν καὶ ΤΠ ἀνουργεῖν» καὶ Κακό- 

'  ΥΕΊΥ, 

τεχνΐα » τς δὰ ρογηϊςῖςπι ΠΟΠΆΪΠΕΙΠῚ ἐπι] τ 5 ἀττὶς ργΑιτα5» 
πιλ  οἢ οἰ ιηγ. ὃ κα κοτεχνίας δίκη» σοηιις ογᾶς Δοςι [τ οπῖ55 ντ ἂς 
π" κακοτεχγιων ῥαύδικος, ἀἰςίτιιτ ὅς κακοτεχνίν δίκϑ ἃ 

12. 0]. 
κότεχνθ.. ες αὸ δ τα  οΠουσ»πλαί εἰιο 15. π|2 1 1157} τι8}15 ἀτ 
τίδεις ντίτιιτ. Αἀαπιδητίιις ἐῃ ΡΒ Πορπφπι. δολερφὶν ὄἠπξελοι, κα 
Ἀοτεχγοι, παλίμξελ οι, 
᾿Ἀρτὴςγητος ον ΓΙ απ ἱρηαιαγβοττηϊ ἀο, πη]! ρ πἰτᾶς, 4 (1 ξγ1ο98α- 
δἰ τιιπη, ταλαιπωρία, κίνδοω (Ὁ, ΓΑἰαταϊταϑ,τιιπιηαδυφυχίαγκακο- 

πάϑεια,βλάζη, Ἰηςοτηπιοάμην. ΗςΠοά. ὦψα γὸ ἐν κακότωτι βροτοὶ 

καταγηρᾳ σεασι, ΑἸ απαπάο δειλία, ἱσπαυιϊα»τιμλ  ἀϊτα5. 1ΠΠ4(.8,ὁω-- 
χακότητι, ΑἸ᾿ααπάο κακία κεἰ δικία, Π1Δά. γοτίσοιῶι Αλϑξ ἀνόδον 

Χακότητος. ΠΟ Πού. τίω υϑ τοι κακότητα κα ἰλαϑδὲν ὅδιν ἐλεῶ» 8ζς. 1. Ὁ 

Ἀβίκλαν, Ἰᾷς τι, κακότητι 9 χεῖρας ὀβιτῆθο. 

ΒΒ ἋᾺ ις 
αχοτροῖευο, ἰτοσθὶ Κ μό ὰ να λα τς ἐπιρρθέρια ἅ80, κακρυργεδν κακοτεχγοίς 

ὀυωξρο μαι οἷν Ὁ. ἈΠ}, 1.5. Ἀνδ στρ δὃ σοί μῷν(Θ. πρὸς ἐὺ συξρειρδν 
μδῤαρ ἀπῆρεν εἰς Ὁ χαλκίδα ἢ κακοορᾳγμονήστες, 

Κακοτροπίανας, ἢ, ἱπη ΓΟ ἰτὰς πιογιιεη ἑὰς  μ5 ποίαγάιιπι, 
Κακότροποςγεγᾧ, τ ΡΓΟΒ 5, πο αι απι,Ος! οχρου, 
Κακοτρρφίανας ἡ, ρΓΟΡα πιιτγίτῖο, : ᾿ 
Κακοτρρφοίμαι, ὃς ἂ »» ν 

Κακοτρορηδ» ΠΑ ὲ πιιτγίοτ, Ῥάτιιπη αὶ ἰπτιοητὶ λοςἰρίο,, κακωτρρφηϑεὶρ; 
πηαϊὸ φάτ, ὅς αἶτιι5» ὙΒΚΟρὶ «(5 ἀς ἀμί δῶν ἢ κακοτρρφή- 
σαντα αὐαλαζῃ πείλιν,κὺ δυϑδοεγηίσμ, ϑςς,Ορροιὶῖ ἐντεοφεῖν. 

Κακοτυχέω,λάτοτία ξογτιιη ντυν»π αἱς διαθςο. κακοποραγωώ, δυσπρᾷ-: 
γως δυσυχω ΤἈϊοΥ ἀ.καλώς γδ φερέ μῆνίδ. ὀμὴρ τὸ καϑ' ἑαυτὸν, διαφ- 
ϑειεδοης τ πατοίσὺς ἐδὲν “ον σιωναπογλυται κακατυχων Ὁ ὦν ωτυχέ- 
σῃ) πολλῷ μ(ρζλλον ἢ σώζεται. 

Κακοτὺυ χλςοἰῃ τιν, »Εατίρ. τ ν Κακυργίω, κ, ᾿ Ῥρασ υκαγπιαΐο ἁββοϊο ἀοργάμο, ἰπξοίτο,ξταυάο, ρτας 
ἴον. ὅτι, Ασουίαείιιο. Χ οπρΡἢ ὡς μὴ σ᾽ ὁ ἐκ αἰ κεφαλῆς ἱδραὶκα- 
πχργύγῆς ἱποοῃηπηοάου Π]ατο χιάς ΒΘΡΙΡ. ταύτῃ ὑπολαμζαίεις ὃ 
αἱ κακκργήσαις μοίλιςα τὸν Ἀΐγρν. ἱ.Παΐτοηιις δος ρὶς ἀϊέγα, ιιάτεα. 
τιι5 ἀορτγαιατε ροίϊς. Τάοπη 1614. υξ ζανζυλῆς ἐν τοῖς λέγοις κακερκ 
γεῖν, ΠγΑ [Πτ]οκὲ ἔῃ νοτοὶς ἀροτο,ἱ, πιδἀο]ὲ ἀΠρατατο. ᾽ξ, τρές 
ταύτα κακεργεῖ κὶ συκοφ αὐτει, εἶ τι δευΐα τα! ροτιῖοττο να τιιῖς {{π|σ 
φΑιμ}]Πτι Ομ θιι5,11 ροτες.κακεργρεώτες τοὶ δηλητήρια, γ πιο ΠΙΘπτοβ 
γα πος 4. Ὀ]οίς, στο 6. κακεργεῖν ἀϊσιμτ, ἀο] ΟἹὲ τη ἤπο ππιηοῦ 
τε γογί τ. Ἡΐης 

Κακύργια 2 πιδί οἤείτιπι; ἀοἷις πιαΐτ5.. ἔγαιις. 4λιιπὶ ας ἀοἷο- 
[ὲ ἴῃ πο πιιπογε γογίλτησ , Πεαιοίεῃ. ᾿ἰσοῖ οτίαπη οαπης ἴςοα 
Τὰς Πρηϊῆςετ, 

Κακεργία ας κα πιαίς ἤςοπτίλ. ΡΙἸη, ὃς 1,Δξζλητ,πα κοσεφγμοσιωΐν, ΠηΔ-- 
ἰμις9 σοπατιις5» Πρ ἀο! τα ἃς πιοτισυ! οἴσει ταὶ ςῆςιαπι; ποτ ὅς 
ἔρες ἀροττιιπῇ ὃς ἱπιργοθιμπι : πη  ἰτῖ4» αἴτια, 40 1115. κα κυρ γίαὶ 
φαρμοίκων, νεποβοία. ντάς 1 ἀϊξείοης Φαύμακον. ἀς δος νοςο δὲ 
Ζιρετίογς ἱτὰ ἀπποιδιιῖς Ἐγάης Ροστ. Κακύργημα ἀο]τις πιαίιι5: 
Βιιά. Οοπιον εἶ ροτίμι5 ἔαοϊμι5) πο 4 πταΐο ἀο]0 ἔτ. ντ οο ἀϊβε- 
τας ἀπὸ πὶ κακεργίας το ἀ βοττ ἀδίκημα στὸ τῶς ἐδυκίας, γε κακερ- 
γα τ ποπιοη ἐρι5 νἱτι]} κακύργηκαγοῖτς ςβςόλιπη. ντ ἀδυκια, δὲ 
ἰδίκηκα, ἴῃ βόποτς τΔῃΊςη κακόργητφ ΡτῸ ἔσο! οις , ὅς πιδί εποῖο 
ΔοςΙρίταγ 5 [ς ἃ εἰδικώς ρτο πα! ςἕοῖο ΠΡ ἀοἱο,, ὃς πιετιςι]οίο, 
ἴτας ΟΡΡοπίτιιγ οἱ εἷζρες για εἰς ἀρ ογτιπ1, ὃς ἐπι ργοδ πιᾶ- 
Ἰεβεῖιιπη. ΑτῚ [Ἐν 4. ῬΟΠτ.γέξνονται γδ οἱ μὴν υἱτξρπλ ἔστοι, κὶ υἰτδρίσουρρὲ 
υὑἱζρις αἱ, κ μεγαλοπόνηρφι:οἱ 3. ιἐτὸρ πω χοι, κὶ υὑτῦρα ὥδενεϊς »κακξργι; ἴ. δὲ 
ΠῚ πὶ Ρταταξιιῖτος ποπιΐπος»δς ΡΥα αἰ φητος ἸΆρτοῦὶ οἷς (ΟἸδτ, 
ὅς ςοηβἀοπτῖτις ἱπί δὶ : ορ εἶτ Ππιτιὶ ν ογὸ, ὃς ρΡογι πῆτηηὶ, ἔγαι-- 
ἀι!εετὶ, δ( εχ ριὸ ἰμί 4. Καανργεῖν γεγίατι ΔΟ] οἵδ ἴῃ ἤιο πιὰ- 
Ποτο. 

Κακῶργος»π»δ πη ἰ ςἢςι!59 Δοΐποτο 15. Ρογάἑτις λυ ξὴς ἔνε σοδυτὴς, τη 
Τἰρπιιβομοχἑμι 5» ΠΑ ΠἸτῖο ἤις, Οςπῖτ, Τα χὶς Χεποόρβοη . κακύργς 
υδρ “ἥδ δόμων, ἑαυαῷ ὃ πολὺ κακεργότοερφς )οιὶπη [τς τιιπὶ ΠδῚ ποςῷϑ. 
Ατηΐζος. 4.1η Ρο τ. γέγνονται γδ οἱ μὲρ ιξϑρπλ ἕσιοι κὶ υὐϑρίαυροὶ, ὑζρε-- 
ς αἱ Κ, μεγαλοπόνηρφι μενον, οἱ 5) υὑπὸρ πῇωχοι χὰ τέρα ϑνὲνεις κακῦργοιν (ὃ 
τοηΐτὴ μγασάττε8. μοπηῖηο5 ὃζ Ῥταιιαίξητος ᾿ππρτοδὶ οὔς (ο- 
ἰφησ ὃς σοῃ ἢ ἀςπτῖαβ Τα σα] : ἐρϑητι ΠΠ πὶ γεγὸ δέ μετ πῆται» 
ἐγ άπ] ςητὶ ὅς οχῖριὲ 1141. 

Κακύργως»ἔγαιιάτ!οητοτγ. 
᾿ Κακκχϑομαι με ήσομαι»ποημβαὶς ἰαοτο,τγ ζοτ ἰῃ ἀϊατα, τι πηηὰς ραθ 

τιοτραςοῖρῖο οσ[αιτίτατοπι; Τ᾽ ΠΟΥ ἀ.κακνχ εἴν, 1ικακοπαϑεῖν, Πιις 
καναὶ πάχ εἰν, ΟἸςογο ἀἰοὶτ πιᾶἰτιπὶ πάθος τ να]ρὸ ἀμοῖγ παῖ ξ 
Ουϊπτι]ιδη. ππαΐο δε οῚ ὃς θγ4}15 ρτοι! Ηϊης 

Κακαχία, [ξλτιις ἴῃ πια]}15» νεΧχάτίθ . ἀταις αἰ τέο 5 κα κοπα εις 

ῬοϊΪγὺ περὶ τὴς τοιεύπης κακε χίάς. ταῖο μα πο ΐ πο αἵ- 

{ἀετίοντ ψΊγρ!]Ποαιἠτατ  Ης γο ῖο κακυχία,ἀϑθνένεια͵ οὐ μέλειαι γαῖ 
ϑερασπόυσια. 

κακεχϑιάνΘ-, ΕΗ] δει5.ἀοίοτε αβδίδιις.. 
Κακοφατις ἢ Αι τα. Αὐ (τ ν] αϑσωις ὃ κἄκοφάτιδει βδαν, 
Κακόφατον. τὸ, νἱάς Κα κέφατος. 
Κακόφημμος,α,ν καὶ ἐγ! εἰξ πα! ΐ οὐνπἰϑοϊπαμ ρι ςατιις, ἴτε δοπλσα 

ξλυλατα ἰσάδης. ὅς ̓πξαυηίαπι Δογεηδ. 
Κακσφοκδὴς, 6. κι ἡγυχαὶ τι σοσίταηϑ δί τιλξμίηλη5, Ηογηεγ- 

ΠαάΨ. 
Κακορρφδιυυα, πιο πϑ πιαΐα ἔειι ρεγηϊοίο 2, 1τὲ πὶ τη σης ταλίεοϊα, τᾷ 

{τι ]τῖττα. 
κακόφρων,τηαία ΠΟ ἸταΠ5υκοὶκαὶ πὶ δέλες φρονώνι “οἱ ξμ 414 εἴς πτδς νεΐ 

πιλ᾿ ἰτλοίοἴτεπι οἱ τί οἱ 5 Εἰξ ἀπὲ πλι5. 

Κακοφυὴς ἐ(θ-, ὁ καὶ ἡ αὶ ρτάια εἰς πατιιγαιρτγάῖο ἱηροπῖο ἔξει! πιᾶ- 

12 ἱμάοϊς οἰἕ ργσαιτιιοεῖτεπι πηα]ὸ ργουςηίεηβ.. Ὁ 
Κα κοφυΐα «τηαΐα τπάἀο  ο5οἴπ ρα η1) δὲ ΠάτΕΙΓΩΣ ΠΟΓΓΆΡΕΙΟ. 

Κακοφωνιεὶ ας ἡγν οχ δι (οι δίρετγ.- Ε 

Κακόρων(διγκρδ κ ἡφτλαϊαπι νὡςςπὶ ει τι μιπὶ [Ὀπιιπὶ Βαβδεηβ,ίει 

αἰρογαπι νοσεῖ Δ (Ὁπιῖπὶ Βαθςη5. κ ͵ 

Κακόχαρτος.»ὁ9ὺ τὸ ἦγ τα }}5 θαι άοῃϑ 5 δί Ἰᾷά φιὸ ταὶ! βαυάςητ Ηὲ- 

Ποάμις, ὧν Εργις»δθίς κακόχαρτος, ρτο ἐοάφτη Ῥεῖ (γποορ ἀϊςιτις 

κάχαρτος. ᾿ 
Κακοχεοέ ωρττιᾶῖο σοΐοτε {πιππι. 

Το πιυ 3 2 ὃ 



τὸ Κι ὰ 
κακόχροια ὁ ἰαρτατας ςοΐοτ, ἱ. ΠΗ ἔπε πιληϊξοίεα σδυί ἀξέο- 

Ιογάπταν ὃς Ῥα !ΠΘππις : χροιὰν 14 νἱτέμπι ΜΕ είπεοια ἀρρε!ία: 
'Βας Μαιςε!.110.2.Π]οίζοτν. 

Χακόχοοιθ-»ν5δ, ζο]ογς ᾿βῃ 0 0115. 
κακόλφοις, ἀοςοἷογ δἰακοχφοξοι, ἀφ οἱ οὐατῖσ: 
Χακοχυμί νας, τοἀπηἀδητία γιτοῦ πιο 5 ἔῃ τοῖο ἐογροτα. Α- 

εχ ρηγοά, τ ἥὰ 
Κακόχυμος, τὰ ος ΔΕ Ογασ σι: ΠΟη5»Π1α 115 μπΠΊοΥΊθι15 Ρ᾽ σΠι15) 
γἱτῖο τ 5.ἐν ᾧ εἰς “ἦν χυμὴδ ἐυξήϑν, ντ (ογιοῖς ΑἸςχ. ΑριγοάςΡγο- 
Ὁ].10.110.5.ππα]ὸ Πα ῖτας ἃ Θαζὰ νοτγεῖτατ. 

Κακόψογος πόλις, ΤΉ ΘΟΡΊ. καὶ ποίντεις κακως ψέγρυσεο,4 1} τα ἢ ἰὸ σῦς 
καπυργςοἹνκακιὶ ἐργαξουΐη, 

Κακοψυχία, ας» ναπἰταὶ ἀδα! [02 [Ατ. 
ΚακόψυχίιΘορα 14 π15. ΝΣ 
Χακόω, μιώσω,πι λα, οχ ονπιαΐο αἰβοϊουν το. Ασξαίας. ΤΠοΟΡ ἣν, 

Μετ τ ΠΠ0τιςαρ.15. τὸ ἀν᾽ γανὸν κἀκούται κι ὁμαἰ ἥεταὶ 5 ἵ. τιιτα ἢγο- 
τοῖς ᾿ητπγῖα νἱσϊάτασ ξο Πἴιις γαγίατ. ναυτικὰς ςρα τὸς χρικωϑεὶς 
πεζὸν ὠλεσὶ ςρὰ τὸν, ΑΕ (ΟὨγ]. 

Κκτεινε ΓΟ κα τάκτεινε, ΠΟ ΠΊοΓ. 
Καάκτος, κε. ἐ σατάτιις [τί τ1π15 ὃς κγεύρα οἰ Πα ΓΑ ΟΙ 115 ἔσο ΤΙ γείείψας 

σλιι]ες δείατη οἱ χοίκτοι ἀἸσιιπτιιγοντ [σαριι5»π]έρνιξτα ἔγαέξιι νο- 
τὸ 4] κεφαλωτος σςαρἰτατί[ητις εἴς. Σπόνδυλ Θ΄ ἀϊέξιις γ᾽ Αρτυύτι- 
κὸν» τε εγίτας οὐ τι{15 ρα πιατάτις σοΓΟΌΓΟ {ΠΠ1115. σκαλία νοσᾶ- 
τατος ἃ ΡΙΤαϊο Αἰξα" 14, ἀσκαίχερὸν Ὁ Ατμοπατοτήπα νυ]σο πο- 
ταϊμαπλιις σαγάοης ζο᾽ αγεϊοιν απ. τ τα! ἐαγ άπ, σατο ν εἰ ἀτ- 
εἰριεἰγἱοεἰοὶς εἰτα Οἵπιιις αὐτβογος Πυάτιις τοὶ ντ σπιοπάθηταγ οοα 
Οτιπ ἔα ἀα: ππαοιιΐαΣ, , τό[αϊιε δουτίτ5 ἐπτς ΠΙ σάτα ἐογὰπι ςο]- 
Ἰάτίοης. Ατἰιοηδειις δ ειπτοσοφισων [1}0.2.«Φαινίας 3. ἐν πέμπήῳ σδεὲ φυ - 
4, κάκτον σιχελικίω τινα καλεϊ ἀκανϑιῶδες φυτὸν » εἰς κὶ ΘΕ ἐφους Ὁ. 
ἐν ἕκτῳ τοὶ φυ τῆ, καὶ 5 κοίκτος καλοῦ μέμν,, πθὰ στκελίαν ἱλόνον ἐν τὰ ἐλ - 
χεΐδι σ᾽ ἐν ἐτι ἀθοιε νο σοπ τὸ ργατοτιτ, ἔδεον ὃ αὔρα ταὶ ἀλλα 
τὸ φυτοῦ. }} α φίησὶ σ᾽ ἔυϑιυὰ τορος }} σουγὶ β π ἀ61Π| γδ ὄυϑις αὔοῳ ἢ} τὴς 
δίζως καυλειὶ ὕγαγεοις, τὸ Ὁ φύγον ἔϊχᾳ πλατυὶ τὸ ἀκανϑώσες, κάυγιοις ὃ 
τὸ καλωμῖίροις καίκτοις, ἐ δώδεμσι δ᾽ εἰσὶ «ἰδελεπὸ μὴν οι κὶ μικρὸν υὑωύπι- 
προικὶ ἀπτοϑοηστουρίξουσιν αὐτξὺ ἐν εἴλμη.. ἕτερον ἢ καυλὸν ἐρ δὸν αἰφίεσε 
ὃν καλούσι πῇ γιαψ(ἴορς πέρνει, νὰ τούτον ἐ δα δειιον (Παρ οῖ ΤΊ οο- 
ῬΠγαίτ. γένεσι ὃ τὺ δῆτ ἐδ ὠδεμος. πλίιο' ἃ ϑηστούθις- 9.) πὸ ὃ ἀϑδικαΐδιον 
(εἰπεη Δ πϑβακαόπτον ) εἰφαιρεϑένη ῶν Ὑ παππὸ διων. ἐμ Φερνὶς τῷ τοῦ 
φοίνικος ἐγκεφάλῳ, ἐδώδιμον κὶ τοῦτο καλοῦσι δ), αὐ τὸ εἰσπεοί λυερνζ {14 

{ςαιδηήϊιαιν ποίςϊο. παπὶ σκαλίαν μα ες. Τ᾽ ἀ ΟΡ ΓΑ ΕΙ [ἰσοῖ Α- 
{ολϊλατα ΡΊτη. γτὶς 3, ὅς ς. δι δΠηροηπάα ἤιπτ ρήτις Ὑ ΠοΟρ ΒΓΑ ΤῈ 
γοτῦα οντ ἀοργαιίατα ἰεέϊιο ΟΟΥΓΊ  ΑΤΗΓ 5 ὅς πς τποι σαπίᾳ Ππτ 
μας ἐρία «Π|0].ΗΠοτῖ ας Πτο δνσαρι 4.εἶτα [ἐγ ρταητον 2 κοίκτος 
χαλαμήμη, αἱδὶ στκελίαν μένον, ἐν τῇ ἑλλαδε ὃ ὧν ἔστιν, ἴδιον ὃ αὔρα ταὶ εἶχ- 
λα τὸ φυτόν, ἐφίησι γὸ ὄυϑυς δυτὸ τὶ ῥίζης καυλοις δππγείοις, τὸ Ὁ φύλλον 

ἐμ(άεςῇ πλαπυδκ, ἀκανϑ δες. Καὶ οιἷσε 8 «ὅσ καυλοιε (οτηλἐττιη] εἰ 

χοίκτοις ἐδ ώδιημοι δὲ εἰσι πἰξαλειπο μᾶμοι μιχεὸν ὅθηπακρει( το Ρ ΟἸ Θ11Π1» 
«ἰδιλεπύμζνοι, ἃς τὺ αἱκοὲν ὑπόπικρφι) Χ, ϑστευρέζευσιν αὐεξσ ἐν αἴμῃ 

(ΠιδΠιειιοιιάυιι ἐν ἷχ μη.) ἕτερον 2) καυλὸν ὀρθὴν εἰφίησιν ὃν κολιούσι 
"Πέρνικα, γίνεται ὃ. κ᾽ ζξα ἐδσιρος,πλίω ἀϑυταύρις Ὁ5. τὸ 5. πξδικαόππον 
ἐν ᾧ τὸ σπέρμα, τίωϊ μῷ μορφίω αἀκανϑώδες, ἀφαρεϑέντων ἢ τ παπα- 

δων(ἰεροηά. πατατωδ ὠγ)απερμαπίων ἐδ ὠδεμον τοῦτο. ᾽ἡ ἐμφερὲς τῷ 
το φοίνικος ἐγιεφραάλῳ, (αιιοά ἐγκαῤδειον Π]ο σοτ 41, [τα] ῖς Οεξεςν - 
πο)καλῶσι ὅ αὐτὸν σμαλίαν, ΠΟτΓῖρΟ εἰὐτό, μττης ἰοοιιπὶ ἴτα στα τα - 
1ττ ῬΙΤηΐτ5 πη τουῖας πατιγα!ῖς 1Π|0.21.ςαρ.16. Οφέξος χαραῖς ἴῃ 

τ 5101 114 ταὐτιὶπν πα οιτατ, ἤπια: ργορυϊογατῖς ὃς ᾿ρία, ττπ5 τη τοῦ- 
τὰ (ἐγριιὴς σαυϊος ὁ γαάϊος οπη] ΠΠ9 [τὸ ἔο]]ο δὲ ἡριποίο τοι. 
{τις γοοσδηῖ σα ξο5. πος ξαΠιάϊιης ἐῃ εἰδις ἱπιιοτογάτος ΠΗη04. 
Ὑπιιπὶ οι} οπὶ τούτιπι μαοτ,ιιοιπὶ νοσαπτ Ρτογη σα ο ἐπὶ 
Πιδιυιίτατῖς » (4 ἡ οτυατίς ἐπηρατίςητοπι, (Ἔπλςη οἱ [σπτισί 55 
ἤπιε πὶ ραβροῃ νοζαητ, 4110 ἀοτγαέϊο οχ σοττῖος τομετταβ ἢ- 
ΤῊ ]Π15 σογοῦτο ραΐ πος οἴξτινοσδης ΑἰρΑ ΠΤ. πὰ, πο παϊ ας οτῖαπὶ τὶ 
καίκτου, ἱ οἰοτὶ 4, [1.6.0 4Ρ.32. ὃς 33.{πὈρατατὸ ὃς σογγαρτο μος 
πιοίήο, κὶ οἱ νεαροὶ τοιγετοί. αἶξί8.. αἰϑ'Θ. ἔςιν εἰκοίνϑης τῆς κάλεμίης 

οἱ ξα, τ ἱτὰ το ταοπήα οχ Ραυΐο Δὲ ρΊ ποτα; κα οἱ νεαρυὶ πώπποι. 
εὐ ϑν σ᾽, ἔσιν ἀκαίϑης ὁ χαλουυΐδης καίκτου, Ομ] ἢ δζ Γρ᾽ποίαπη ρ[8- 
τᾶτη εἴς ἀοςεῖ ΤἼςοοτγίτῖτα σαηοπ5 Εἰδυλ,το, ὥσπερ ὀϊς ποίμνας, 
τον πόθα κοίκτος ἔτυψεν. Ἐς ΡΠ  οτας (οιι5.γυρὅ σαντο 2) γεῦρβς, στὸ 
ψυχίω ὥχεσα Οξείος κείκτου τύμμα φυλαξαμῆρν. ΟἹ 1441 ἀἸχῖτ Ε - 
Ῥίςμαγπυιι5, τ οσχέες τε κάκτοι, Ατἰνοπρρῖις οἴτατο [οςο. τέων καίκτον, 
σδγάτιιπι, Γιατὶ Πουιπὶ οἷς Ογασογίμπι ιῖς. κέναραν Ηὶς οἷτοηάϊτ 
τι’ [ἰδ ἐξ πη» τίς 3 αὐτοῖς, ἴηι χυῖτ, ἐχὶ σειϑο μὴν Φι, ϑειῤῥων αὖ εἴποι 
πίυὴ καύκτον ξὴ ται ἴω) πίω) ὑπὸ Ῥω μήων υδὸ καλεμβρίω καῤδυον ὦ μα- 

χραὺ ὄντων τῆς Σικελίαενεδδιφα"ως δ) ὧτὸ τ ἐκλίωσων κιγαῤαν ὀνομαζο-. 

μϑμιω. ναγ} γὸ δύο γοχμ (οέτων καῤδὸς νὴ καίκτος τ᾿ αὐτὸν αὖ εἴνκ τις 
σεξτὲ φαϊάοι αὖ Ατμοπαο ἀϊξλα ἴαητ. πὶ οαιίοπὶ ργάοορτα 
ἤππτ . γτ ἃς ἐς τὸ νμὰ οαἀέπγαιο » τα ἐς ἐἀτάποταηι [ἰτίοπο 
ταγάἀιοτίίατις ἱρης τὐαάτιην τοὶ γι Ἐῖθα; (οτίρτογος ΡΑΠ Δ άΐις Π1. 
βη Μοπίς Μαιτῖο ἃς Οὗξοριὶ σαρ.9. ὅς 12. ΡΠ 1η. 11|0.19.. σαΡ.8. ὃς 
«ἰδὲ κιναρώῶν φυτείας, (ΟὨ πη τῖπιις γιωπονικών,. [1{5.15.. ἀτοπὶ (1 - 
της] ἀς Οἴηατα: (ὍΒοΙΪς ας (παγῖπ 1. ππισαρ.3. αγάμι ἰρίτιγ 
ἤτις οἰπατα", ἰά οἹἘ,, καίκτου κ᾽ κιγαῤας 9 ἡ11αΣ ἃς κιωνίφᾳ (γἸ ΒΊΙΙΓ. 
ἔταξας σαρίτατος δέ φάμ1ο5 απονδύλοις ἀἴοὶ ἀΠΓΒΟΥ οὐδ αἰ σηιι5 

Ψ» 

Ἰδ δὲ, 
τα ἀς ΟἸπατίς ἱσχιεης ἰἰδτο πουηάο, ἄς Α[Ιμςητὶς, ταὶ δα, 

- φαλαὶ αὐτἶδιαξ ὀνομόζουσι ἀσονδύχας, ΑἸεχαηάοτ γοτὸ ὙταΙ Πρ 
γοῦαῖ αὐτυτικαὶ» ΠῸ5 γυ]σὸ ατηοίναμί » υ1α αἰτυτικοὶ χοίατοι. 
δὰ σομπάϊταμοὶ βεραητν ντ 1ὰ ΓὩρουιοσίδιις οἰζεηίαπη, 1 
Κιγναρᾳ, 

Κακωύω 9 πααίτπι ν εἰ ἀπηργοθυι τοάο ἴοι ςἐἤ οἷο κακίων ἐὶ 
τε πὶ ἀσρυδιιονν ΓΟ» σΟγΓΉΠΊΡΟ : ν εἰ ετὰ αἰμπη καπολις 
Βοέποιπρῃ μαθοτς αὐορὶ τὸ κακοῖν τὸν πη, ἵν τὸν οἶνον 
ἀκὰς κακιειν τὸν «πη λογία: γου θᾶ εχ ΑἸ ορ μα ΝΡ 
εχ ΠπΙπηδητι) ταπ]ιαπὶ ργοιιςι δΊα]οπη αἰἸοροτίαπη, 
ἐχροηῖς τὸν ἄξιον ὑζρεῶς ὑξρίζειν, ρα! Αυιτῷ Κακουύομαιςη 
πηρτοθι5 Γοδάοτ, πιρτόθιις Πο Κοίου ελάο, ἀρργάμοτ, 
Ῥτοδὲ δσουβογιογίε ἃσουντ Βιιά 5:5 νογτῖτ, δξδγεης ε 
Ρπά.6.ἀς πε πτῖθιις5 σοτα πη οῖθιις ἔπ ἀοὶς. κὸ τοῖς μι 
οὖσιν ὅθεικιλ δύ εἰνγτοῖς 5. κακαυομῆροις ἀπειλεῖν ἰοζυρωῖς, ὃς οχ ΕΠ 
ὥςφε κακιρήῃ τοῖς ὃ τοῖς βελ θ᾽ σιν ττετα οχ ΡΙλτοης ἴῃ Ὑ πηα: 
τρόπον ὃν κακιυύοιτογεὶς ποιαύτίων αὖ μεταξανλοι ϑηρές φύσιν,, Ὡς 

Κακχαϑΐα!. ΗΕ  ομῖο της ἐχνόφωνοι, ΠΗ 
Καχλάζει,Ἰἀξ αἴξοττ ρτο ἁ τοεέκτως γελᾷ ἔξει ἀθρόως γῇ ἀπάτας ἵ 

ςἀοβιπηατιν αοἀ ἤιρτὰ καγχ ζει, Με  ἥη, 
Κακχαρτος εοήςπὶ τοῖτο ΡτῸ χακόχαρτος ἀἸ οἴτιιτ οἹς ̓ρίτασ, 
Κακχϑῦ σα!γδυιϊά. ΧΡΟ. παταζαλεῖν ροτῖτς (οπατ οβιπάοτς 

ίγποορο ΡοἤτιιπΊ ΡΓΟ κατα δῦσα! ἃ τ πηᾶτο κατεχέω, 
Κακωδεσερα ἐσμήγοάοτ ξκεάΐοτ. Αὐἰΐτοσ. - 
Κακωδέτερον ἔλαιον, οἰ ει ἀστογῖις οἱοησ, Ο4Ζα εχ ΤΉΡΟΙ ἐμ 

Δ διοτ.ςΔρ.3. ΠΝ 
Κακώδεης, ε(Ο 56 καὶ ὁ“, τπα]ὸ Οἱ η5,κακώδης καρπός, ΤΠοορίν. ιν 

σαι αητ,σαρ, 18. μι 
Κακωϑεὶς, ΠηαΪα ΡΟΓΡο 15.411 ἀσοορῖτ σα᾿ ἀπηϊτάτοπι. ἐνδν! 

εἰν 
ΠΝ 
να 

Κακως, Πλ4] εν τι οκο, πη ογέ, ΑΠΈΟΡ]}.» εφ ιπολοῖ σε κα κῶς, 
τ ρογάδιη, κακώς εἰδότες ἱσποτγαητος, αγνοοιιῦτες 9 ΤῸ 
Εἰρύω, ΑἸϊ]ιδηάο Ρτο ἀςέογπηϊτονοἱπορτὸ, πιρτοδέι 
τα] οἀϊξους, ᾿ ὁ πιο κακώς εἰπὼν, 41} ἀὐχὶς φΟμιμτῖα. 
ἡγήσωτο, θη αἰ πγ ὲ εχ αἰ πηαιιογτικακως λέγω. τα! οὐ 
ςοῇο.κακώς λέγω ταάνταςοἷῃ οτος πα σά Ἰοο, Ὀ]τατοῖπ Αρι 
κακῶς ποιώ, ΟΡ ρτί πιο, ΠΟ ΧαΠῚ ἔλοΙ οφο ἔπι» Τ Βυιογ ά,κ 
ἐπα Αςοιυίατ, ἀςτγπιοητο ἀβἤοο,οςςῸ; κακοποιῶν, 
κείκοί, Ατ]τσ, πταΐο ἁἐβοϊ οὐ! αἰοτςι} ΟρΡομίσιιν δ ποιώ, 
“ποιῶ κακῶς ποιῶ σε, Γ)οττ Οὐδ. κακῶς ποίχ ων δὲ κακᾧς πορρίτῆα 

ἰαπηϊτοίις δυξυχ ὦ, ἔς ΠΧ ἤϊπι. ΠΑ} 15 δἴδιροτ, Εἰδτ. 
φίλον καὶ ξένογοκα κῶς πρῴ ἥοντα διαὶ τὲ ωροδοινι. κακῶν Ὡς 

πια]ὲ σετουπλα]ὲ ΕΠ οϊοτ. κακῶς φρονῶ, [απ Ἱπιργιάοης 
μα, (ἀπ. ἐς πιοης, ὦ κακῶς φρρν σι στ (ζη πειϑεῖν ὀκεένοις» 61 
Ῥτιιάοπτιθιις 1Π15 σομτίρῖς ρατὶν ΡΙαταγιΐη αιμη 10 
Καάκωσες,εως ἡ ν ἜΧΑΙΙ ον αςΓιιπι οἷα ἔξιτα, πα] ἃ λάτηϊπ 

Τ5. πα] Δ τη] ηἸΠγατὶ ΤΠ πο γῖς ΟῚ ΠΊΘΠ ὅς φἕϊίο α 
τοηῆς, κακώσεω; δίκν, ΡΟΠΠς 1. 5.114, δέκη α ὡς τε δμκλήρ 

γειμηκότων, 7) ἿΦ παταἰδων τοῖς γον δῦ σι,"κἡ γ7) ΤΠ ὄγατρόπων τοῖ 
ὀρφαύων, ἣ 

Κακωτερρε) ρεϊουγκακίων, Ποτη Οὐγ 6, σλαγκτοσίϑης ἐκ ὥρι 
Θ9ν ἄλλο ξρρτοῖσι. ᾿ 

Κακρτικὸς,οὐ, δ 1 Π ς  ππ|5 91 ΠῈ}01}1 55» ΠΟ ΧΊΠ 5, πη] οἤσι!5. 
Καλοὶ, (παῖς Ηείγ ἢ.) οξυτόνως τὸ σιυΐηϑες,"κἡ αὐτὶ δηπῤῥήμᾳτος τοῦ 

λῶς παρρξυτόνως ἢ) πεὶ ξύλα. κυ 

Καλαζας, Ης ὉΠῖο εἢ καλαξώτης αιοά νἱάς, ᾿ 
Καλα(ούδευ,εἰάοιι Η εἰγομῖο εἴς, κἰειαπᾷν τπεὶ ἰχία 5 ἀρ! 

Καλαίς. ΨΗ 

Καλαζριδρείησειν,ἴάο πη Δβέοττ ργῸ χλϑυαϑνοίησεαν ἱγτὶ ἀοαΠΓΙΓ, 
Καλα (ρμσμιὲς," δ. Δ ΑἸ π.}.14.1ητοτ (αἰτατ! Ομ σοηοζαι 

τιιτοῶς απ 48 οα 4165 ἔμπης ςασιμώτερα νὸ ποικιλότερᾳ κὴ ἢ ὃ 
πλεςέραν ἔχονται ραι]ο ΡοΙ καλαϑισμῳ ΕἸ ΠΓΟΓ ον ματει ὁ ὲ 

Καλαξροψ, ϑιη(α: οἱδ βουκολικὴ ῥα δος, βαρυτέρᾳ ὅσευ πὴ κα 
τοῦ χαΐτω ῥέπειν, νἶγρα ρίτοσγα 5 σάρτις Βάθοης ογα πα δὲ α 
αὐἶτις, ρει πὶ οχ ΡΆΠ οἱ, δυϑιώει τὸ ϑηδέον καλαζρρπι ἰὼ ἐᾷ 
ἐμἝίχλοντα τῷ ϑηρίῳ ὡς εἰγκυραν Ἰπέγα καλαιΐροῳ, 

Καλὰ ξυςας, Αὐρία νοσδητ ὺ κωλάτας τοῖα Ἡείγεβ. Κ 

οἰάςπι οἵ ᾿ἰχθιὲ ποιὸς, ΡΠ ΓοἸ5 4! 4Δ:πι ὃς σαῦρος ρΓῸ 40 
σκαιλὰ ζάτης, Ἰ ἀπ γογο Γι οαἶτ, σαρ.ῖι, ν δὶ φιαάαπι, 
μιαθεητ καλα ξώτης χὴ στειῖοκι , σοΙΠρΡ τοη!ς παρα ἃ 
"αὶ στιύρᾳ, 

Καλαάϑισκίθ. κ, ὃς ράτιις σαἰατ 5. Α ΠΙΠπις,᾽π ἘΡΊρτι 
Καλαϑπειδης, ἐΘ.,ὁ κα ἡ, αὶ ρτνατη σα ἰατηὶ παρ οῖ, [ἀν 1} 
Καλαϑορρου, ὠξαίλεβαν, κίφηιθη ἀβήηχ, 5. ΑἸ ΟΡΕ ΡΕῸΣ ἱ 

ἰαὶν δὲ κάλλη, ἱά εἰπε έτας ἰλῆας γερσαφῦαητ: [πὰ δά τατος 
{{ἀτιῖπ. [Δ έτις, ὃς Δ οτιηι ναί τγδηΠατιπι ἘΣ ᾿ 
ΤΙΡῚ Π]Π1ὰ Ρ]ςπὶς Ἐσος ξογιῆτ Ὠγ ΠΡ ἢ: σα! ατ σεν θὲ απ 
πὰ σαίατίις Οτατέιμππι οἷξ, πατῇ 1ιατὶ πὸ μα ΠΙΠαπι ἀἰοίτιιτ, ( 
τογΐη ΡΕΠΠρρὶς. Ας νογὸ ἵπτοῦ {ια ]1α ροπάατιγ ἀαταπι 
Ρἴτη σείαπι ργο οαϊος 7 ΨίγριΠας Εοΐορ,ς. ΨΊηά μουιμπὶ [0 
δι σα ατἢϊς Ατιμ πα πςέξατ. ᾿ς σαΐατμι βουπηὰ » νἱάφάπποις, 

τίοηοσι Μάγος . "1.4. Ὀϊοίςοτ. ον οἰ καλαϑιθυγψυκτιβονα ὅς 
χωνδίασι σίδηρον. ἱἷ 

Καλαῖν,, σα’ αἰ ἀἰς ἰλρίάἀϊς παταγλιι γεὶ σο]οτέ τεξετεην,νε ας 
ἜΥΔ 

Ὁ 



Ἑ Ὰ 
 νατῖῖς οοἱοτγίδιις ἐϊχίτ καλαῖνον χοώμα, 

ἡ οἰαρῖς ουἶτι ἰτα πη οπυῖπῖτ ῬΠῚη. 1.37. Γὰρ.10. Αἰρῖτος π}}}}- 
ἐπδαϊϊα νἱάσσαν οἴϊς συλπιὶ αιια; (α]ἱς. Πδ 1 4ς πὶ, ἰὶς 5ρ- 
πὶ ἱπιίτατιιτ, σαπάϊάϊοτ ἃς Πἰξτογοίο πιαγὶ Πιτ Π15, Ηΐης 
ὁ ἀϊνθο,ντ ρυ Πϊοίςοτγί ἀφ ἰἶθτο σ.οὰρ ἄς ΙΔίριάς, ὁ σὲ τις 
“ώνϑέζων λέγεται χαλαΐνῳ χραίματι κρρσόμοιίθ-,, 1ὰ οἵὲ σα]αἴπο 

᾿ς ζοτῖ πηι 15: ν ποτ μιῆς εἴτε ἴσο Πρὶτ ῬΒοιὶοη: ογπιο- 
᾿Ἰ στάϊάιιπι σοἴογοπι. ν]ς ἱρπηπι ῬΙΤη.116.37. καρ. 8, Ὑ δὲ ἰοσγὶ- 
᾿ σι ΟᾺ}} 415.Ετ Δριιὰ (αἰδημπὶ χ᾽ τοῖα. ΠΠ0. ς καλλ αἰἵνον, ὄφρακον, 

Ομ Υἤας ἐπ ἀςητί τ] οἰ 5: [πα ἀριιά Αοτίπηι σογγιιρτὸ τοὶ κλαϊ- 
πρακαγὶπ δ. σὰ Ρ.6 5 :ντ τιιγίις χτ᾿ τότ. Π.1. ἐς ᾿υἷς 4ιια; Ρ1]05 
ἡδητ» ἰςσίτιγ ΡΓῸ καλαῖνα, μέλανα καλό μῆνα σκδύη τεὶ ἀλεξαν- 

πχα, Καλα) ΗςίνοΝι. τὸ ἱςτίον, 
Ν ̓ ̓ ς πος εἰ φατιι πα Ἰ Πᾶς οΙΙΠῚ στα ΠΊ ἢ» σοηι5 Πογσα Ἂς 

ἰοῖς,Π.4. 
πολ ιῶθ'γα 5.9». αὐ οξεϊι, 4. 4, σα] πιατί τις ἴπτοτ σα] πιοὸς. δι {π|- 
τ αεγογίμης» νῖ αχρὺὶς χαλαμαία 9 [4 οἵὲ κ' σῤυραία, κὶ ἐν τῇ χαιλαίμῃ 

. ηιῥμντ (οτἰοῖς (οποἹ. ΤῊ οοοτῖτὶ τη ἰιαῦς. 1.10. Μαῦτις τοι τὰν 
ὁ δ χίῦῦ ΥἿ ε Η ἡ πι χρυΐξεται ὦ καλαμαια. 

᾿ Ν (α 7 ΡγῸ χαλαμη ὙΠ] ριις ἀϊχὶς τολάτισ Εἰ ατῃ, ὃς (ΒΟ ], 
ἼΝ 

γ» δ ταπείὸ ροἤειπη, τεήϊίγεον ἐλάχις ον, ΕἸΠΈΑτΗ, 
ριον ἱ. τῆς σα ἴῃ ιια τοσοπάπητητ σα]. π}}. ΗΟ θην εἴη (ΔΡ. 
Διο]. 
αἹ » ΠΟ] Πἴσογο ἐρὶςας ΡΟΙῈ τπεῆϊοτες, σα χυολ ογεῖν, ΓρΊς]ς- 

πὶ ξασογο το ἡ ογθὸ ἀρὰ ΡΙΏτατοΒ. Απτιροπας ἀσογθῖτα- 
[απ ἴα τι διιτὶς εχ σοῖς Ἔχ οι αυτ:οὴ πὴ ςηΐπὶ ΑἸοχδα- 

{τῇ ταῖοπὶ ποῦ ἔς «άλπὶ ἀϊςεγοτ » ὃς πηδιτὸ ᾿παλτ, 
Θ᾽ γὸ ἐθέρισε Ὁ Ἀσίαν, ἐγὼ ὃ καλαμώμαι 9 11ς- τις [πὶ ἔσςιτος 

{ρυυϊαπι σοΠΠ ρος νεὶ ἤρίςας ροηὸ ἵερο. ἃ καλαμά ὅδε πιὸ- 
ἡἤσιιτ τρυγῶν, ν ἸπἀΘπηίατο ΟἢγΥ Γι Φδε τῖς ἱεμωσι χωλαμάῶοε ὡς 
τλὸν τὰ χριτοίλοιπο: πῷ ἰσρανλ 9 τἀσοπΊατο νῖ ν᾿ Ποάτ το "15 

ὃ 4Ρ.6. Ηϊετ. ἐαν ἐλαιολογήσῃς οὐκ ἐπαναςρέψεις καλα μἠστεϑοι 

πίσῳ σου«[ἱ ἔτιιρ 5 ΟἰἸπᾶτιιτη σΟἸ Πρ οΓβ 5 ΠΟΠ ΓΟΙΙΟγτοΓῖ5 ντ 
“ΠῚ αὐϊά τεπιαηίοτῖς ἴῃ ἀτθου δι 5» 4.24. φατ. Αττΐο- 
εἰρῖ5. γε νιεῦ ἰωῦ αἱ ϑνομῳ τύπῳ ξητεῖτον μἐκ καλαμά ὃχ κ΄ 

ατοὸν ποιεῖ νγεῖσω τί ποιήσετε, τη τα μοτὶςὸ ἀἰχ τρκαλα μα οι 
ἴσαι, ὑπὸ “δ ἃ καλάμίω 0) ἀπερ μία τῶν αὐχαπ ώντων . ἕγέχᾳ 
᾿εἶπὸ (ρἱ τῶν.ν ΔΕ Εἰ πιφυλλίξω, δὰ Ἐπιφυλλίς, 
τη αι σαίαπτο ςαπίτ, τῷ καλείμω αὐχών:ατ ν οτὸ {ρα ]2 
κάμῃ ἀἸςἴταιτ ῥαπαύλας, [46 πὶ γογὸ καλαμαύλης τ μόναυλος, 
1.4. ' 

ἧς ΠΟ ΤΟΥ Ττοπὶ 41 11ποὰ Ρ᾽Γσατιιτοὶπ ἘΡΊρτ. 
υὐ Προ], αι] πειιβ σα! απηιιοἰξταπηςήτιι. Οὐ. ξ, ΓΝ 
καλάμίω γεσ᾽ ὀΐομαι εἰσορφεὖνται γινώσι εἰν ἡ. τὸ γῆ οας μετειφορα 
εἰ ψανον τῷ σώματος. ἔς» γὸ ἱὶ καάλαμη καὶ πῇ σῖτν ἀπολεῖπομίμν υ- 

δηὴ καλαΐμος αῤουιῦ ἀϊοίτατ ἀριχα 1υγπατη»πηα 15 ἀπάτας 
ἀὐτίςοἶΔ. 4111 (Ἐ πισησς το γγᾶ πα 4 ΟΓΑΠῊ 15 βατιρατ, οὐπι ο- 

ας αἰτοτηὶς ςεῖλτε ποιια  ε5.δς ἰεσπειη ἔτι ἀμτοίξετς οᾶ. 
τοντ ρυφοῖρῖς ΨΊγρΊ]ας ᾿ῃ ΟςοΓρ. Καλάμη ετίαπι ἰριοι! ορ τ 

γπιάσαι. τὸ καλαμώ ὅϑοι. 
τυ; τομία ας, δ τὴς [55 ΑΓ ΠΊΟΤΙΙΠῚ [εϑιῖο. 

υὐπρὶς ίσος οὐ, Προ Π]Περ4. δι), κε δράγματα συλλόγουσει, 
ἸάΔειη αριά Ρίατ, ΠῚ 

Ὑποροτα ἢογθ οι ι15 Γᾶ ΘΟ ΠΟΓΑ τγδάϊε ῬίοΓΠΠ.3.ς,43- 
ἰοτίς οἱϊ οὐοτὶς,οῦ τ4πι ἀἰχῖς Αὐἰπορῃ. ᾿π (οπείσπ.συ 

ἰς αἵ κλαμένϑης. χαλαμίνϑη (1πααὶς Ηοἰν οἢ,) πόα ὁμοία ἡ - 

͵ 

ΓΝ 

ἯΙ 

να 

Ὶ 

δ 

“ 

εἰς Πιρυΐα νεῖ ροτῆιι5 σαΐαπιο σατγπῖοη ἀἰρογάοτγε, γ]- 
τεπιιΐ πειιίαπι ατιοπα πιεάιταγὶ. Ατῆεη. {1. ἐς’ τοιάσων γὸ 

τῶν ἀυτεῖ πλιήρης καὶ φοινίκν ἂν ἢ κυ ἐδὲς αὐειήκει καλαμάζων. 

οἶνίϑ- «Αἰ Απηϊπτ τες νἱπππιοὶ.ςοἐεέζηπι ἐκ οαἰ απηῖη- 
ΕἸ εχ ποροτα, Μάγος]. 1.5. Ὁ οίς. 
ας δ)ατιιπ 1 ποις, ατ απ ἀἸ παςειι5»χαλαΐμμνον πλέγμα γίςε! - 
ὃ ἐδὸ ὑγρις υξηραρον τυρὸς, ΡΟ] ΠΧ [10.7.καλάμινιΘ' αὐλὸς, 

1 Οχ ἀτι Πα ποροαἰ πηιι9: ΝΊγρὶϊ. ΝΝ ες τα ρασπίτοας σαϊάπιο 
ας Ἰα θὲ} Ππιπι. 1 ἀ οι εἰς τιτύρινιΘ-. Ατδοη.110..4. 

Κ τοῖς δος, τα] απιυίαις Βαεοΐ. ςαἹαπιηἔγιπι Η γπιοὶ Ἄςι5 ἀτιη- 
ἵποᾶ ΝΊανος] ἀριιά Πϊοίςου! 4. εχροηςης 14 εἴς ἴῃ Ῥαγρδῃάὶς 
εἶδο ἀεπτίδιις ἀοιιπιΐπαταπη ἀταπάτῆϊς ξοίπιιςατη,πᾶττ Ογαοὶ 
ἰλαμίδας ρτορτιὲ ἀἰχογιηζ ἀςι5 Ἔχ ἁτιπάϊης ἔλξτα5 5 4 Ίθιις 

ἴϊεγος οἰποίηπος ὅς νεἰαπιθητα σαρ τὶς ἤγσπάραπτ. αιιοά 
Ὁ ΔΌΓΟΙς αι ἀγροηζεῖς ἤτ: θαῖς ἽΜάτος!.110.τ ἀρυα Ὀἱοίςοτ. 
ἀς ἀςπτὶ ἔτι οἰ ῖς ἃ αἴτια Γ. τοὶ 2 ξυλαρια χλωροὶ εὐτὶ καλαμίδων πα-- 

μῆνα τοῖς ὀδόσσι, σμή χά τότε ςον Ἴτοητοβ Π τοι} }} σα! τυ οτῦ 
οϑ Ἴος ἀσπτίδιις τοραγραπαϊς ΔΕ ΓΙ σαπτιιτ, ὶ ᾿ 
Κ ἀμίον, υ,, τοὶ ράτιμιτ φιοάάαπι ογμαπιθητιπι εἰπεΐππος τοάϊ- 

Ἰἰεης Εἰ τλτῃ. 
( αμὸς, Αἰ τα  τγιῖπι, Π τι}, πη π]] τοτίοςα σταρ ἰατία, σα Ατμιι5 
ΔξΕς,Ἄτιιθἀο ριΓςατοτίατίτεπι ν πᾶ. Ηοίγ «καλαμές κοσμαεκόν τι 

᾿ἰαὐἴδι ἐὺ πλοχάμοις, ἔνιοι σύριγία 5 ἄλνοι χευσουῦ αἴδιτρα χΉλιϑν Ἀ, ἜΔΕΕ 

ψείωγ ϑηκίωυ» ἃ πῶ γάλακτος ταρσὸν ὁ αἰλιϑυτικὲς κρίλομιος, καρ ουυῆ- 

δ ἣν 17 
αι ὃ (ὦ) με βριᾷ τί ἤϊγκς χαλαμίνδας καλοιίσογ,ΟΧρΟὨ τατ Ἰέαηιις ς- 
τἰατη χρλα μὲς, Αἰ ἰςογηϊ οι συνε Ἰὰς] Ευρίοοαπιο ἀϊρίτου,ἀΐ-- 
{ςοτη οι ὑπγαιις σά ρ ]]ο. 

Καλαμέσκίθο,ν, ἐν ρατιιὰ ἀτιηάο. ΑΥΠορ φη. ἴῃ Αςμαγ, Ἐὐ δ᾽ ὠνλα μοὰ 
φαλαλμϑν ἐγα Εἰς τὸν χριλα μίσκον ς“ ἀλαξον τουτονί, 

Καλαμογλυφέωνατιιπάϊηος ἔσει 9, Ετγ τι. 
Καλαμογλυφίνατα πάίηιπι (σα! ριον, ἐς πι, 
Καλαμοειδὶς ΓΔ Πγὶ ΠρΘοῖθηι βοῦς η 9, 
Κάλαμος,κηδγατιιηάο, ταῆῃρ τὸ καλως εἰ μιᾷ ὅτι, Ετγ πον Οαζα οἰ πτὰφ, 

χρίλαμος αῤὼ ἀατικος, ΓΔ Πηῖὶ5 ἀτγοπηδύϊςιι5, ΠΑ (οἰτιγ απ.) 10 
ἔζοτ. δ αυνιάς Μαγςςε! δ]. κάλαμος ὀϑοδμος, οὐοτγάτις σα ΔΠλ152 
ΠΑ[ΟΙτγ ἴῃ ἔα οὶ Αγ : Τλοτν τὰς 5ἴτι οτθὶβ. κρλαμος ἐρὺ- 
δρῶ ον ἰάς ἴῃ νοτίο, Ερυϑρεῖος. κρίλαμιος λϑυκὸς» ΑὙἸΠΠΟΡΗ, ἃς ἰπ Ε- 
Ρ'Βτ.χαλάμω λδυκᾳ σ᾿-ἐφανωσοιυῆν (Ὁ. ςΟγΟΠατιι5 ΑἸ ο ςα [Δ πιο, Ατῖ- 
ΠΡ, σα]λμγες ἀτοιτιατὶςι5» ΠῚ ΡΠ Ἰοἶτεν φαϊλιηις ἀϊωταγὰ Ω;,; 
δογοπο,άγιπάο ἃ ΨΊτν.Π1.8.ς.3. ὅς ΡΠ. Π16. 13.6.2.ςἀ]αππιῖς οὐος 
τάτως αὐ οοάοπη [1}.12.ς,22.Ετ ἃ δο] πο ςαρ.6ς.4Ὁ Ηΐρρος. κα - 
λάμος μυρεψικόςπισπιΐπιτῃ. Χεπορ]" αναξάσ, [λον άς Σχοῖνθο; 

Καλαμόεοσα ἰαχ αὐγὴν οΧ σαἤλιπις ςαἶτα, Εἰπρ, 
Καλα μος: εφὴ ς, 4] Πιῖς ςογοπᾶτιις. ΗΟ π.. 
Καλαμοτύπος, Γ ΑςοΠίριι5 ὁ ξϑυτὸς., ἀϊιοςρϑ ντ τοίζατιτ ἰάξαὶ Ἡεΐγε: 
Καλακιοφ ϑεγζης γἀτιιϊπάΐης ΤΑΠ ΟΠ: ΡΔηΟ5 ορίτῆοτ, 

Καλαμόφϑογίϑ-, ὁ κὶ ἡ 1Δοπὶ ΑΥἸΠΠ ΟΡ, ἰὰ Ἀ λπ. Καὶ κερρζάτας πα, αἱ 
καλαμόφϑυγία παίξων. 

Καλακοφύρφς» 2611: σα Δ ΤΉΠΠῚ ἔσττ, 

Καλαμόφυλλ δι, Βαῦςης ξο 114 ἀτἀϊπασοδηντ ΡαΪπια,δι οἵχ ΤῆοΟ- 
ῬἈγ. μι. 11.1.64 ρ.16. 

Καλαυοχνοίς,αἀατολ,ἀδάρκὰς: παίοϊτατ οἶτοα ἀτ ἀϊπος ἔθηιμες ὁ ίριι- 
πιὰ Δ΄ υα: αι} εἰς ἃς πιᾶτίη σον δὶ (α πιιίσοητιν τάς ΡΙΣΩ, ΠΡ. 52 σα: 
το. Ὠοίς, "νΐ0. ς. (40.137. 

Καλαμιώδη ςγε,Θ. ὁ καὶ ὁ αττιη ἀπο ἢ, 42: τὸ χαλαμώδευ, Δτυ πάν) 
ἁτιιπάϊηστα. 

Καλαμώμαι» “ρίζας Ιςπ 5 καλαμώμυ(θ- ὀπίσω πρυγν Ἴ αι ςο Ποἷτ 4- 
οἰπο»5 ΡΟΙΓ νἱπάἀςπιίατογεσ:ς σὰρ.3 «Εςο!οἤαίς. ὅς ς.2.4.Εἰλιας 
καλά (οί ϑεμ(απαιῖτ Ης νυ οἢ, ἡλέγασιν ὅταν ἐκ “ὙΠ τετρυγνυήμων ϑπο-: 
λείμια τα τινα σεωυεἰγωσιν ἡ ς-οἴχυας, 

Καλαμω τὴ ἴςρτιπὶ αι άαπι οχ ολ[ απιὶς59 Δι πηάτοτίὰ Ἡλι ἤπο- 
Αἱ ἴῃ ῃδυϊοἱοτιμπ οΥἱς παδ ἐχτγοπιίατίθις υὑατ Ὑἶδ᾽ γωυτικων ἀ -- 
ςεθάτιιγιντ ᾿ςρίπιις ἀραιὰ Ειπξλτῇ, 

Κίλαον,ἡαλὸν εὑποπύδυον, ΕἸ γ ἢ. 
Καλάσιρας» Ἡεἴγοῃο ες χιτῶν πλατύσιμος 9 τιιπῖς ἰατο οἴδιιο ἰπῇ- 

ΒΠΙδον ΟἹ ἐωλιοχικὸρ κὶ ἰατατικῶς χιτών. 4] άδτη εἴς ἀἸοιμοτ λινοεώ χῇ 
ποδηρες χιτώνιον Δυιὰ ΑὙἸΠΟρ ἢ ἱπ Τποήπορ!. Ἡσγοῦ. Π1|5.:.4ς 
Κα ργντιῖς ἐνδεδύχασι ὃ χιϑώνας λινέδις αἰρὲ τεὶ σκέλεα ϑυασαγωςζὺς 

ἧς καλένσι καλασίρας. δὴϊ πότοισι δ᾽ εἰρίγεα εἴμ ται λδῖ, οὶ ἐπαναξληεῖνν 

φορέισιγαριι εὐπάξ [16.5. Καλασίρκες {την ὃς Α' σγρτίοτιιπ) Βοῦς 
ιιαέάαιτι μ(ϑό χιμας. ατίὰς Ηςείν ς. Καλασίρετα ἀτοὶ ᾿ΠΏΗΪ τας ας 
Ππιῦτ!ᾶ5. 

Καλαυνεῖ ὃζ χὠλαμρεῖ αριιά οὔάοπι ἰοσιιητιν ἐχροῆτα τρυφε, ἐμπίμ- 
πλάτα!» ἀο]Ἰοϊατατοίςίς Γορί ες. 

Καλαυρατις, Αἰ ἰσγὶτὶς Ἀτις αἰ αιιτ εἰς Μμάτςοο.1.ς. ἢς ἀϊείταγ ἔριι- 
πὰ ἌΓ ΏτΙ ἀτια εχ ἱρίο ἀιρεητο Βτ, Ὀ οίς.].ς. ἑξοτίαπ φιοά τῃ 
Οαίδιιτῖα ἔδι (λίαθυῖα ἤσγοι ἢ ορηοπηϊηδς Θηἷ πὶ 8ζ 100] Π128 
(ρεοῖες ἃ τερτοπῖθιις» Αὐτῖςα, Ρατοο αηᾶ, (ἀραηᾶ ὅς 5100 Ὁ πὶ, 

Καλαύρρ4, ὑπος» ΡΟ τη» ασι  τ5νν 1 σα ρα τογα 15 1 Πππηπιο τορᾷῃ 
ἀκα: χάρν. ΡΟ Ι. καλαι ορποὶ τε τε υχέιαν χα ζξαλε 5 1. ῥάσον ποιυβρικίως 
“ΤΗςοστίτιις λαγωζλον νοςαι. ΟΠ. Πα. ψ, Οἷσον τίς τ᾿ ἐῤῥῳ ἐκα- 
λαιρρποι βουκόχ Θ- ανὲρ,, Η' ὃ. 9 ἐὴ ἰοσουλῥη πετέται διαὶ βοις ἀγελαίας ὦ 

καλαύφρπον, Ἡ οἰ οἷνεξύλον ᾧ ὧν βόας βάν εσιν, 
Καλέεσκεγν οὐαθαῖ Ρτὸ ἐχάλει. Αρο].11.2.ΑΥτῷ. 
Καλόύειν, ρ ἀ τρις σοπὶςξξῖς ρεταγευλιϑϑίολ εἶν, Ηεἴγς; 
Καλεαῦτο, οτίσον ΓΟ ἐκαλοιώτο, ἢ 
Καλέοντες. ΤᾺ ΘΟΟτ. αν]. 4ι] ἐπίου  δίτην Ελέγηρ ὄθσϑαχοΐμιθ.. κεκρίδὴ 

συμπλέξασει μακρων ταί ἐκκαλεύντῶν. 1 ἴζατ. ἀϊχῖϊ καλέοντας ἢ - 

Βηϊῆοατς ᾿πητγιιπγεηζιπη φιοθλιπι ᾿Ἰρπειιτη τεχεογιηι. [δὰ 
φυϊέδπι ἰπρεπάϊιπι σοη σης κάλείντῶν ἃ κένσω. "Αἰ υβν 

Καλέω,ω, ξιτ, ἔσω, ρταεῖ. κέκληχα)ν σου οςετίο. Ηο. ΡΙατο 1η ΟΒαγ- 

πιϊά. παῖ ἔφη χοίλει χαρμίδίω. Χ φη. καλεῖν τινα ὅ5: δεῖπνον. ΡΤῸ ἀμ 
Ἡοπιετιις οτα πὶ αἴχὶτ Ππιρ ἰοῖτοτ καλεῖν. Οἀ.λυταῖντες γὃ καλέα- 
σιικαλν ρὸς ταὶ κοινὰ γοςζᾶτο λά Ε ἐπιρ. σετοη 4π|. οπηοἵζικά- 

λεῖν εἰς το δικοίς ραῦννν Οσᾶτο ἴῃ 1115.Ετ Πγα Ρ ̓ ς ῖτοΓ Χαλεῖν τὸ ἐο- 

ἀεπι:ἀἸοίτατ ὃς καλεῖν ἃ δίκψιω ὁ αξχων, ἡ οσατο {Πτοπτροῖτατο {τς 

1τοπὶ ἱπποςου»ἰ πιρίοτο ἀριέ Τ)επιοῖϊ. ἤς ΑἹ ἹΠ Ρ κάλει ὅεο 1) 
ἱπποζα Πλοιιπ, Πτοπὶ νος, ποπηπο. Πα, ξ, τὸν ρ᾽ ΕἌτωρ καλές- 
σκὲ Σκάμαν δριὸν. ἀἸεἴτατ ὅς καλεῖν ὀνομαξὶ ἀρ ρε!]ατς ἈΟτ Πατήπης 

Οἷς. ἀριιᾷ Ατάταπι ἰητογρ. πε πατα Ὠογηΐης γεγο. 41 καλϑομαι» 
ὥμαν οςοτ»αοςοτίοτ. τε που] Ο)].ΠῸ Πηῖης ἀρρςΠοτσητον 
χλαλῦμαι Πρηϊβοαι τὰ νόσου νῖ ππλ} ἔπι. 1114}. ὅν εκαίσι ἀἴρα'- 
ἘΠΥΞΕ κέκλυμαι,αρυιά Ατπορ. ἀϊοίτειν δίκη κακλῆ ὅδ »ἷον οσατὶ ἔοι 

εἰτατί. νἱάς καλῶμαι. Ἢ ΩΣ 
Κάληςιθ., Αρε!Πἀνγεοιιττυιϑρο το η ΟῚ [Ὁ55 1 ἐπεσκολύμμδνθ’ τὸ αἰδοῖον, 

Ἠείν ἢ. Ξ Γ ἘΡΚΡΡΡΥ  ὙνΣτ Ἡ δα 

Καλή μήμα Ῥτο "αλε μῆναι δί Καλ οἰ ΡΟ Οτις.᾿ φη πὸ καλέῶ ἀρρηόδως 
! ἽΤοιϊαὺν ἡ Β ὅγ 



; 

Καλήμερφς, ἴῃ ἘρΊστ αὶ ρα] σῦγατα προς ἀϊεσλ,ῖ, βοτα, 
Καλημνέι, Ηςἰν οἰ αἰξοιτ ρτο καλεῖ σσιφωῖς οἷλτα γοσα γοσατ. 
Καλήτωρ,ορος» ΟΡ ΤΠ οταπι ρυσσοηῖς γος {152 10.112. ὦ. Ἐς δ᾽ ἀγαϑον 

κήρυκα καλίήτορα τοῖο γέροντος.ν 1 [ΠτΟΤΡ. ὅγητεϑτι ὗς δ καρ κο 5 Στὸ 
αἣ βοῶν κα συγκαλεῖν τὸν ὄχλον: γε Πτ χαλήτωρ γ οἷς γοσαῖοΓ. 

Κκαλια,αξ.ὐγοἰ {τις ἔγαηΠατὸ ἀοσηις. ΗςΠο 4. βιοτοῦ πλύϑουσι Καλια). 
Στὸ Τὴ κάλων, ἃ Πρηῖς. ῬΠΟΟΥ]. ᾿τί πηᾶπη σοτγί τ μὴ δέ τις ὄρνι-- 
ϑις καλιῆς αἴχα ποίντας ἐχέϑνω, κφιλεαὶ ν οἱ χοιλιὸςοοτδ τὶ σάτα» ὁρ- 
γίδια οἰκί σιοίθυςγο  κύρτη, Ἡογοάοῦ. ΡΟ]]εὶ ἴῃ οἴτατο Ἔχ οπλΡ]Ὸ 
ἩεΠοά. οχ ΠΠ.τ ἴῦ ἔργων, καλοὶ, Ποττοτη στο πατιιπηηις ἤρπι- 
σας, [οἀ ἀριὰ ΗλΙσαγηαίϊοιμπι χαλιαὶ κ καλιὸς ρτὸ ἔαηο {π|ς 
(ςο!]ο Πισαίταγιν οἷ ροτῖης κολιαὶ χης σοΠατα αἀϊςυῖς ΝΊττι- 
αΐο»αιιας να] σο πέοίγος:πσα16 ᾿πτοτργοτοσ αρια Ὠϊοην. .ι1{π,1.3. 
Καλιαὲ, οἰὸς» τὸ, ΓΠ σι], νοΐ οιε κὶ καλιάίες ἱερρὶς, το πη ρ] ὃς ίχοτα τιῖ- 

δυτία, ΡΊατῖν ἸΝ πα ῖτοια ἴῃ αι] }}0 εἰμ οπὶ Ἰερί τατος ἧκον 
ὅλ: τί) καλιαδει πὸ “βείθον ὈΪ ρογιεπογαης δὰ αάσπι Νδττῖϑ, 

Καλίζω, μα ἰσω,.π.ικαγκαλεέων νης φρρκαλίξομω. 

Καλινα,τεὶ Πσποα.ς ; 
Καλινδέομκο »ὐγκω. μον σομαι ,αα. ἡμμα), νοττο. νοτίοτ, αἰπάιιις (ππ|ναΓ- 

Πάιιὲ νεγίοτ.καλιν δύνει ἐν τι π εἰ τῷ ὅδτι! αὔϑις βέλτιον πυιέίτ,ᾶζς. 11. 
τιρᾳάϊα.ντάς Αλινδούμαι, εἰλινδϑόμκαι ἐναλιν δοῦκα!» ἐν οχλομα!»ἐγκυ- 
λίομηφκυλινδοίῦκαι. 

Καλινδέω. κυ ΐσω, πο υκαον Οἰ πτογΑςςι τ, 

Καλινδηϑεὶς, αὐτὶ πὰ κυλεϑνείς, 

Καλιός, καί, ΑΥἸΠΤορ ΟΝ άς Καλιά, κάλ. Ηςεἰν οἷ, σατοοτ δεσμωτή -- 
οκονοἴτοηὴ ᾿ἰρσηιη αι]ο δζ κλοιὸς γοσάξζῃΓ. 

Καλὶς (οι 5 γσκέποιρνον, ΕΟ ν οἢ, 
Καλιςρε 9. ον οι νοςο. 3 
Καλίω, ν οποςκυλίω,νε Ης γον. ΠΟ Π1|6 καλίοψαι ΕΧΡΟΏΪΕ κυλίομοι. 

Καλιώσοι, Ἰάοιη αἴοττ ρτὸ σράζα;γπατείξαι. 
κάγιω, Ποίγοἰν. Πιης τὰ ῥα πα ἔρμα. [λπαΣ εἰ πξξαν, ας Κάλλα Πτς Κυνναν 

ςοάςπι τείτο ἀϊοῖταν σα απλςνατιπάο, 
Καὶλ αμον, τὸ, σα1}1 ρα ΠΤ ηλοςὶ θατα. ΑΎ το ἴῃ Ἐφι τὶ. χ᾽ ὅσσως ταὶ 

χοῦλω δπεφαγῶν ἡξεις πάλιν. Τπτοτρτιεζὺ πώγωνας αἰλεκπρυ νων, ὃ ἃ- 
111,10 ἀλεκτρυόνων γγύεια, ΑἸ Ἀθη σρῖς 1 Ὁ.9.4ς ρου μγτίοης ατς 
Ἰοσιιοη5. ὦ ὅπὸ ἦμ ὦτων ἐ χα ϑέρωϑεν χε κρεμοί μῆνα» ὥσπερ οἱ ἀλεκ- 

πρυύνες τοὶ κάλλαα, 

Κυλλαρίδες νῆσοι,ἴῃ ἀϊέξτοης Γυμντιδὲς, 
Καλλείψω, ρτο καταλείψω, Οὐγ [1ν,8ς καγλείποιμιγαριι ἘΡΊ δ γαγον άς 

Καταλείτα,, 
Καλλν, τα, ἤοτοσον οἵξος ρα Γραγ στ, σΘπῈ5 τη ἔτιιγα;, 
καλλιζάντες, ΠΟΙ ἤιητ ὅμοια σμιλίοις εἰ ψαλίσιν ἐν ἧς ταὶ ὀσφιξ κοσμοῦσιν 

αἱ γωυάγκες, ὃς γι. ὁρ χήσεως εἰσι νυμόνως 40 Ἰοἴν κρα ταυῆμων, 

Καλλ βύεια, Γι πάιιτι ἀιιο  ἀατη. το Πυγ15υἰσοιιπάτιηι αἰϊοβ (ογοτὶς 
ἐρίτβοζοπ οἰχτα 1) νογο πατγισοπ οἶτις οἵϊς ν οἱ αητν 411] Ρ ας. 
(απ ΠῊ "ἘΠ Γν οἢ. 

Καλλιῦλέφ ρον, ου, τὸς πιο {Πα ΠῚ ΘΏΓΙΗΤῚ 5 {0 ἔπσαητιν ογηαητύγαιις 
Ραϊροῦγα τάς Βλέφα ρον. τεὶ καλλιλ ἔφαρα, Ἡ ογπτοὶ.οεἰγοι!πλἐτῖο- 
πες Π]| 15 ρα ροῦγας οὐπαητ, ἄς [εἰς Θαίεῃ. 11.4.17 τόποις, 

Κανλιγέρυρφε ὁ κα καὶ ΡΟ ΪΟ το Ῥόητα ργα  τι155. Επτ1ρ. 
Καλιγραφῶν αοη ἀϊσηης Αττὶοῖ, [ςα εἰς καλλίϑ. γράφειν, αἷς Ρῃγγη!ς. 

[ςἀ καλλιγφαφι τάσις ἀἸοἾταΓ ντ καλλιλογαῦ κὶ καλλι ποῖ, Τοίςριις 
1η »σοηττα Αρίοηοπη, κι (δὺ υϑὸ Τπλτύτων(θ. γόμο:ς τινὸς ὅ0) χάνοις γο-- 
μίξασι, χ᾽ πολλίωὴ οἴξωσιαν κεκαλλιγφα φηυάμοις, ἀρτά Τιλοττ, κοκαλλι- 

γραφνυδύν λεἶξις οντατῖο οςραης ὃς σοπιρτα, 
Καλλιγραφία, ἡ ρα οἰ γῖτιιάο {γι Ρο μα], 6] οσαπεία, 
Καλλιγρώφίθ.,κ, ὁ ΠΡ γαν το, ἱορ άτις ἰστιρτοτ, ΝαζαπΖ,  Ἰοίτατ γοτὸ 
ντ τὠχυγραφ., 

Καλλιγραφώ, ρι}ς τὸ (οτῖδο ἃς οἴεσαπῖοτγ. 
Καλλιγυμλαμίφ ἐλ ὁ δα, Πα, β. 1. καλαὶ γεω ακας ἔχουστενν ΡΠ γᾶς Πα - 

᾿ δοπτεπὶ ΠΟ 65. 
Καλλίδροιμον κα τὸν ἴα οἰιπ τοῖο τγαπηῖτο: σασι πη ηῖ5 ΠΟΠΊςΙ ἀρ 

ῬΙυ τατος. 
Καλλιέϑειραᾳ ας, ἐν Ὀ}ΠςἢτΙ ΟΠ. 
Καλλεύλαμθον, ὁ γι σ βοτὰ οἷοαιοὶ ορροηίτιιτ ἀγριέλαιθ., 1, αρτοίεις 

Οἱ δα. ΡΑυ τς κα Ἀ οαλσαρ.ττιν τγάπιαις νοσοαι ν ἤιτρατ. 
Καλλιέπεια, γνΟΥ ΟΥ̓ ΤῚ ΟΥ̓ΠΑΤΙΙ5 ὃς (ρ! πιά οτοκανμλεξία, Η οἰ οἢ. 

Καλλιεπέω, μα, σω, πιυκα, οὐπατὸ ὃς οοραῦτου ἀϊσο,καλλιλογώ, ἀἸοἾ τα 
ἃς καλλιεπούμαι. ΑτἸτοτο]...Ἀ Βετοτάς ογήδει (Οἢ τας οτατὶ ἢ 5 
Ἰοφιιοης, ἐπεὶ γὸ ἐνταιοϑτε, εἰ δούλ Θ- καλλιεπεῖτο, ἡ χίαν ν6Θ.. ἀπμεπέ- 
φ ρον; καὶ αἰδὰ λίαν μικρῶν, ὃς κοκαλλ θστη μήθ. χόγος 9 οτατῖο εἰοσαπς 
δ. οὐπαταιλύγος ἐψηματισ μῆλ., ῬΊατο ἴῃ Δροΐορ. ςροτΙατῖς.. Οὐ 
μὲν τοι μοὶ δία, ὦ ἀὐόοες Αϑίω ὧν!» κοκαλλιεποιυδύοιε γε λόγρις ὥσπερ οἱ 
α- τῶν ῥημῳσι τὰ χ) ον ῳ σεν οὐ οἷα ΤΟΥ ῸΝ κου σεῶν οἰκὴ λε- 

γϑ μῆνα τοῖς ὕει τῦ χούσε ονό μασι, οακοιλλ.εασπυΐο ως) ΑἸ (οΥτὸ δέ οτηατὸ, 
Βιιι.} Ἐρ Π. ᾿ 

Καλλιργος αβαγὸ ἔα τις, ΟΙ οσα πο ΡΠ}, 
Κιωρλιευγαῖ, νοηε!εὸ ὃς αἰ ιρτὸ ἕαςῖο, ὈΙομΥ Πιις 5 ὁ δ μίαν πὰ παντὸς 

σύμπνοιοιν ἡ αὐ κονίαν καλλιεργ9 Ἴστε, 
Καλλιφρβ' μια)» ἃζ 

Καλλιερέω, μιήσωγπινκα, Ἰτο Πατεῖπο ΡτΟΡ ΓΙῸ ὑτογοίαοσα ποῖος Δ 
τῆπιο. ρτορτὶὼ οἰ ἰατα ργοἠλογάηις οχτα ἰλοτὶ ἤφάμεο Βαῦοτο. 
ΑὙορ Ια ΡΙατ, ὁ δ᾽ αὐ ὀκαλλιορεί τῷ τις ὀκαλλιέρησε τοῖς ἐλλησι ΕἸς - 

Ξὰ 
τοάοτ, καλλιερῆσαι ϑυομῆμοις ἐπ ἐδιυαπο, ἴχτα ΟΧΊΔ οἷς ΠΟΠ α 
ἰάεπι Ηογοάου, καλλιερών θύω. ῬΙατοιί, 1ὰ ἐἢ, [ἴτο.. ἬΝ 
σφιφρυ]! ςητα οἷς ξϊοτιιηῖ οχτα, [ἀςηγ. κοι λλιερεῖν γΟΓΌΠΠῚ 
[ριοῖπαΣ ἀντί ςοὃς οχτιΓρ᾽ οἱ )οντγοσας Εἰς: αὐπιὶ Πταητῖ 

τἰύαι!ς νἰτα 15 ἀπτ αι αιι15 πο ΠΊα δἀάοιης οχτα, ὅζα τ, τιιπι οπιοητιιπι ΡΟἱ ΠΠσοπτιν. ῬΊ ατατ πὶ Ραιιΐο ΑἹ πιϊϊτο. μας. 
μέρᾳ τῷ νοακλεῖ ξεϑυ δ, ὐκ ὁκαλλιέρει μέχεις εἴκοσι, πι ὑαθαμα, 
καςῳ ππαρίμ τῷ σημεῖα νὴ υἱκίων ἰμουν οὐῆμοις ἐφϑαζε, τη Ατὶ 

μᾶν Θ- ἐκ ὀκανον ρει, (ΟΠτγαγίττν δ πῶ καλλιερεῖν, τὸ ἮΝ 

νἤις οἵ ΡΙπτατιῖη ὉΒοσϊοης [ἄςπὶ ῬΠιτατ.ΐη ΑἸεχαάς 
απο ὀκαλλιέρησεν ἑαυ τὸν, [ Τρ (ππ {Ἰταιτ, ὃς ῬΓῸ καῆϑνει 
καλλιερεϊ οι [παῖ ται τ τ ΟΠ οὐ ταῖτ τα πιςη οτἴα πὶ Ραϊπιιὸ, ΡΝ, 
ὃ. ἐσὲ ταῦτα ὀκαλλιερείτο, πο [τα λαητιιτ, ἔλεγα ἰἴτατα ἀὶ 
τοὶ καλλιεουυῖζυα. ΧΟ ν᾿ 

Καλλιέρημα ατος τὸν 1 Ἐ] ΠῚ Δ) ΟΠ ογάτιΟ. Καλὰ με ρήμα τελεία 
τατητη ες. ΝαΖαπ.ϑυσία δυτωρόσδεκτος. Νὴ...» 

Καλλίϑριξ,ΐτριχ ϑ μα η5 ΡαΪσἢγος Ρ1]105. Οὐ 1.6, ἔλασεν καλοῖς. 
χας Ἱπποιςινῖάς Θείξ. ἣ ἜΗΝ οἱ 

Καλλιϑύτων βωμδώς τὰ ἘρΤΡΓ Δ. αἰ τατΊ πη, ἴῃ αυῖθας ἱποπνοίστις 
1ϊταταιγυ ΡΠ σΠ τ ὃς (ρ] οι 1415 νιξεπηῖς, ΤΩΝ, 

Καλλικαρπεῖν, [αετο 5 ἃς νὅετος {πιέζῃ αἰξογγο ΤἈσορμταῖς. ὶ 
οαις. τον. [10.3. αἷτ σοτγ ἤιπιὶ Ῥγαοιριὸ ᾿π Δηιοῇς καὶ 
πεῖν» ρ γα ταπτίοτγος πιισα5 ἔεγγο, 

Καλλικαρπίει ας οἷ, εαζξαπι πὶ θΟπῖταϑ. ᾿ς 
Καλλίκαρπος, οπαπι ἔγαέζανη αἤοτο 5, ἔγιδοίις, καλῇ 

οαγξοντη!ς (ΟΠ πλ. ΓΙ τας ἢ ἴπ Γγοιγρο. Ὑ Πεορἢτ, 
ΓᾺΡ 1.τὸ θῆλυ χαλλικαρπύτερρν»ξοετΆ]ηα Ρτα [ἰδῃτίοΥ, 
ἔγιιστν οἱ ρα] σἈτίογοβ. ἶ 

Καλλικαρπ τατος ἐγιιέξιι δ. 11 ΠΠπ|π|5. γιός Πππιις, : 
Καλλικέλα ϑὸς, δὐφωνίθ.. δυόμιλΘ-. μι Ποτιισα δι Εἰεραητοπὶ ἢ 

εἄἀςη5.6ι Ορρομῖτατ ἄυσκέλασεὸς, ὌΝ 
Καλλίκερως ὦ, δ κὸ ἷ, θεπο σοΥπητας. ΤΠ ςῖταγ οὐαὶ ἀραὶ Οαίςη, 

αὐποις, [10.1...ιφὐλλείκερωφ, ΓΟ αἰ γίκερως»ἱ, ἔσει πα Οτας ; 
Καλλίκοκκοςγὸ νὴ ἡ »οαΠ] ΡΈ]Ο ΠΟΥ οἴ ἀοίπιις. Μ 
Καλλικολώνη τ σόπογο ρα σ μετ σο] 15 [τὰ τα πιο. τ [9 π 

ἄλια ἀπιοσλ πες ἔπχτα διπηοςητα, 115 ἴσο. 
Καλλίκομος ὁ κὴ κα να ςης Ρυ Ϊσῃγαιτι σουηδπη. Οὐν . ὁ 

κανλίκομοι ς΄ «φογ αὔϑεσιν εἰαρ νοῖσι,ϊ. καλλίτριχες, ν 

Καλλικοή αὐ, οἷν ἐπα! ςοτταθο ἰπάο. εἸεσαητοτ [οἰτέα 
Ὀἰζοιαρμα Ατῇιςη. [0.1 αυτῳ καλλικοηθαζοιῦσπι γικητήρια π 

Κανμκρέας, ΟΥ̓ ΊΤ αι: 41πὶ σατο. σα ηα 144 ὃς Πιδρίηδαῖς 
σαη 4 1ΠΠ| πιὰ. πιείςπτογίοι ἰδέϊος. 

Καλλιχρη δὲμνίΘ,κ. ὁ. Πα γοπ 5 ΡΌ]Οἤγας νἴτταβ. 
Καλλικυΐρκοι, οἱ, ἜΧῈ [π1π| [ογα] δγγάςσα 5 ἀἸ σε ραπτατ, ἀρτσοί Δ 

ΘΧογσθητος. ΟΠΠΟΤΊΠῚ οἰ ΠῚ ἱπΡοῃΣ οἴοτ᾽ πα πτοτιι5 Ρτοῖ 
δὴ τῆν ὑσϑρίολ 4 πορὼν ἀϊςεὶ (ΟἹ εἰσατ. Καλλικυρίων πλείοις, δ 

Καλλιλογέω, μιῆσω, αττα θεης ἀϊσοπάϊ ναΐόο 9 Βιιά.1η ἘρΠε 
Καλλιλογεῖν αὐ Κοονλιεπεῖν» οἰ σσλητοτ ἀἴσογο, Ὁ 
Καλλιλογίοι ας ἡ, ν 15 σεις ἀϊςσοη 1, Γάοπὶ ᾿θ᾽46ΠΊ, 
Καγλιμος, μη ὁ ρα Παγὶ Πλιι5. ἴγαν καλός, ΟἽ {6 κάλλιμᾳ 9 

ΠῚ 16 χολλίϑοντ κυδημος ἃ κύϑος. 
Καλλύμορ φίΘ-. ὁ κα ἡ »ἔοτηλο [155 Επιτ Ρ. 
Καλλήναιθο ρα ΠΟ ΒΓ ἤϊιι5. ρα] ς Πτὸ Βιιοπ5.καλλίῤῥοίδ., ἘπΓΙρ ἄν 
Καλλίνικος, τ] τον σρτορπις. δὲς ἀἸέλι5 εἴ Ἡδτοι]. καλλίνικος, 

Ἐπιτὶρ. καλλίνικος ς- ἐφανίθ., [4οπι. καὶ λλέγεκος γίγνομαι 
ἑτοτίδιαι τεροσττο ἐς ᾿πὶ Πγ1ς 5.146 πὶ Ἐπιτιρια. καλλίνιμι 

νἱέζογιατη ἔογγς άς πὶ. ᾿ 
Καλλιοιγίαγν Ἰηἱ δοηΐτας ἃς ρτς λητδ δίς ντηὶ Ῥτοι ηταϑοίυ 

εἶπας ἴῃ δ. γεωπονικων, πεὶ 2 μικροὶ εἰχ[εῖα πολυὶ ὁ τϑὸς Φυὶ 
καλλιφιγίαν συμξαγλετα). ὌΝ 

Καλλμον, ΠΟ ἡ 6115. τἰ1159πλ 6 [1π|5. ͵ 
Καλιον, τὸν σα! σα τις αῖιο Πα σαπτ 5 κυλίκεον μικρὸν ᾧ απὲ 

χεϊοπαιῖτ Ατπςη. ΠΡ. πὶ "πὴ 
Καλλιόγιίθν, ΓΑΙ ΠΟ ἴπϑορτο Ρ1Γος ἸορῖταΓ 118.:.Ὁἱοίςοτίᾳ : 

Ἰεσοπάιμη κρλλιώνυμος, γε ἐχροηὶς Ἡότπι οἶλιι5, 
Καλλιόω, μι ὅσων σηιἴο. 
Καρλύπαις, αἰνὸς. [Π ογῖς ΡΌΪ Βογοντσπάιις ρα τογΒΑΠΙ.π ἘΡ 
Καλλιπτέργίθ., «,ὁ πὶ ὁ, Βοροτί ςονρτο καλλιποίρει θη  Π ΟΠ ον δὶ 

λιωρόσωπος.»χαλας ποροίαὶ εἰ χυστοιαστο μέρϑις καλή, Οὐγῇ 

παρίςατο ταλλιπερῃ θ-. μ' 
Καλλιπέτηλ Ὁ. [Ο11 Βαθοης ρα ςἢτα. καλλιπέτηλον ληζον,ῖπ Ε 
Καλλιπὰ ὄκαριος,κ, ἃ. Παΐσοης Ριι]ο τιπι ἐγ ποπῖ. 
Καλλίπνοίδο, ΠΠαιπτοτ ἰρίγαηβ. 
Καλλιπο ὉΓΟ κα τέλεπον ΓΟ 1611]. 
Καλλί τρωρον, ΡΏ ςἕγα ξαοῖς. ργορτὶ ρα ογαπι παρ οῆς το 
Καλλίπυγος ἵππίΘο ΟΊπ15 σα Ρυϊοῆτα εἴτιπε5. Ηογαζ. Ατῆς 

ὅτῳ 7) οἶδ υο τίωντο οἷ ἡὶ δυπαϑειων οἱ τότε ὡς κ' χαλλιπύγυ ἐς 
ἱερὴν ἱδρυ ςτιᾶνα . χοῦ λέξιν ἀπατγαπι [Οτοσίιπι ςοητοητιι 
ἀιια: διεκρίνοντο ποτέον εἴη καλλιπυγωτέρα. (ΟττΊσδλις ἰρῖτι 
τλςητῖς ΑἸςχαηάτι πὶ ἰοοιις {1|0. ν᾽ ςρωκάστν δὲ 1τὰ, ἑτάρα 
γαγον, ἡ χολλιασύργῳ ϑύησι συρακουσιοι. Ἄ' 

Καλλίπυργρεγνγδ κὴ τὴς ρ ἰοΒτὸ τιιγεῖτας» (Δ ]πλῖ8. ΔΥΙΠορμᾶπ. 
καλλίπυργον συφίαν « πασκωΐν, ᾿ 

Ἑ 

Γ ̓  

μη 

λὐμη 



' ᾿αμουν ο 
νρ δ ΡῸ ο εὶ ἤυλιΣ, Η ΠΟ, κὶ ἴσιρον κολλιρέεϑερον, 

ὠσιι ντπ ἀφ Ἡ] ΠΟ τιςητίΑ, 1 ξταπεῖα,ν ἐπι ἴα ογάτῖο, Ὀϊοη. 
μα! ἀς ςουροπτίοπο,καϑαρὰ κὶ χολλιῤῥη κῶν λέξις, 
οὐ ἔοης δυὰς Ατπςαῖς, Ζυ] ὃς ὠννεακροίωνθο οἱ ἀϊέξιις 5 ἃ 
Ποπτῖδυς ὃς Πρμοπίδεις, "ΕΠ 1: αι ἐπ οπτείδιι5. 
τα ρρα οἸιτὸ Ἠπιοησ κοως ῥέων» ΠΠ|44.β, ἩΠΟΠῸ ἀιι5»καλλίῤ- 

“ 
δεν ἴδ νὰ ἡ ροτοῆς. ᾿ 
σεῦ ΕΘ ΥΒΕ ΤῊ χρίλλις ἐσταινωῖ, ΑὙτορ᾿. 
Ἰηξ τοπυφητίκοντ ποίνυ κολως, χοΐλλιςα κὐ ἄριςτα τὸ ϑυητὸν 

ονᾶν ζαῖον, Π]ατο ἴῃ Τ πιο ΟΠ] ον γιπιὶ δα θογπατο1- 
χοῖϑλισ τα αἰ σριόαι αν» ΟΣ) ΠΠΠΣῚ ΟΡ τιον τ το 5 αἰ οΟΙ ΠΊμ5 πλϊ ηῖ- 
σουτίυσι, ΡΊατο. εὐ 

αν τοὶ, οττοπιςη ογάτ Τ ος δὶ ἀς ἔογπτα ππιΠ]ορ τὶς ρτωαη- 
Τρ |0 ΠιηΟλ15. 
»ἀριςεἴον.ἰχος οἰ, Ρ τα  ΠΊΛΠΠῚ ΟΡτΙΠΥΣ δέ ΡῈ ΠΟ Βογτ τη]. 

πο ΕΠ πυΐογες ριι[οΠπογτ ἤλδιϑορ μος 65 ἴῃ Αἰαςα, τοὶ πρώ- 
αισ αι ἀριςδσας σρατῇ,ἱ. τὸ τιμιώτει τα γέοχ, ρα Γκιςῖα, καλ- 

τὸ ἐκλεγὺ γέγας τῇ καλλίςη. 
ς οἷ ῬΆης5 41 44Π| ταγηδτὶὶπη ἀσιπλοπ ἔα Πρ τὶ. ἀριά 

οσονϊάς ΡΟΠαςοιη ἀρυά Ηεγοάοτικολύςις ἔπη Ατογ τ 
πν Ῥαηος "1.5. 
α, τὸ ΡῸΪΟ τῖ το. ἤροοῖο5..ἰραιότης, ἘΠΤΙ ρΙΖος ἴῃ Οτεῖϊ; 

ῆς ἴα Οτοῖτο,ἀς Ης! ἐπα Ἰοψμςης5. ἐπεὶ ϑνοὶ τῳ τῆς ὃ Καλ 
“τι Εἰ λλίωυας εἰς ἐν ἡ Φρύγας σεωνγαγνον δ [εχ πάο (πῃ 
υλίςυμα οτῖς σραιότης 4 ΟἸτΩ ΡΟ σΗτ τυ ἀοτας καλλίςδυμα, 

νἱάοτατ 1δὶ Ποπιἤσαγα ρας Ἀγ τυ πῖς Ργϑ ταρτίαπηον οἱ 
ΟΣ ̓δογδητίατη ἴσοι ἐρτορία: ξογειτιιἀ τ πῖ59(ειι Πγοημ1- 

ς [ρεοϊπιοη. 
Θ- ἐλαία, ΑὙἸΤΟΡΉ. ἵπτοτρ. ὶ 

νοὔτιπι ΡῈ πο γ γι Πλιι5. ΟΡ  πᾶπὶ ΟΡ ΟΓΑΠῚ ΠΔΊΙΟ. [ΠῚ ρτα:- 
ἸΠηπτιῖς. ἀἰοἰτιτ ντ ἀρασόϑω, Οφηῖτ, ὃς ̓ππρίτατο ὃς καλλιςδ)- 
Ῥγα σα παι πιὰ ἔογπηα ρτα άῖτα οἵδ. καλλιςόσει γευναικων 

οοππηἰμῖτι οἰξ αν] ]Ἰοτιιπὶ βοτπιο ἢ Ππηδ9[τοῖπι οἰξωνέοντο αὶ 
ἐσας,Ἰὰ εἴτ, ἄυεισδεστάταις, οτοάοτ. καλλισ δύων ὅηηβατέων, 
τοῖς ΕΓ τ1ς ῬΓΟΡΙσΠΆτογιμ1). Καλλισϑήομ ἀν ΡΠ. ΠΑ 

μιν Επτιρ! Μεάςα πέμψω γὃ αὐπσὶ δώ ἃ χκαλχιςόσετω ἢ 

αἰπρώποισιν ἴὰ οἴ, 4οπα 115: ργα [Ἔα πτὶ ΠΊπηα Ππητον εἰ ρτς- 
᾿ εχ Πἰσπαηταγοντ να τ [ὉΠ] Τα ξ “αῷ (πηι) περτι- 
λλιστα γομίζεται “ν᾽ νειῦ δώρων αἰρα τοῖς αὐϑρὸ ποις. 

δ ν, δ ΟΡ ΓΙ πη 5. κούνλις"(Θ- σἰμ) μορφίως ΖΕ] ξουσηια ρτα τη 
αητεῖτ. εἶδος χώρας 6. ἕο πὰ σογροσγὶς Ρ.Π ΟΠ οΥγΊΠῚι15) 

ἢ, τα εἴϑ κάλιστα ξουπιοῇ Πππι!»᾽ἀςπν Χ οη. 
αικεία ϑεὸς ἐρωτικὴ, δαὶ τὸ καίλ: κληϑεῖσαι ὅτῳ. 
σύχα, ρα ΠΤατῖδ; ἤσιις. Ατἤοπασις ᾿ἴτο τουτῖο, τᾷ 67 ἐν ] 

"αν χαιλλιςραϑίων καλπυΐσων σύκων εῖ ὁ λιγκειὶ ἐγεύσατο ὡσαόρ 
περὸς αὖ ἐγεγόνει αἰὐραὶ πολυΐτου ὁμκωνυἱμου. τοσ αι τέμυ ὑπῦρο-: 

ὁ τοιτεὶ τὰ σύκα τρὸς ταὶ ἐν τῇ πάσῃ οἰκὰ δύῃ γεουῖνα. Οὐ 
[ἰρΐατιγ ΡῚτηϊτς οἱ π απ εης ἰἴρτο ἐςοϊ τη αἰ πεουοαρὶ- 
πηοοίζαιιο, ὃς σα! γιατ ας ρότηπι ἴάροτς ρ τα ϊαητιο- 
οταπι οπιηΐττη ξι1σ τἀ] Πιτηα. Τα] ἴῃ 5. Οαρῖτο Πϊπιι5. :- 

{{ἀτῖας ἀρρο δε 9 τὰ ἰογίδοης ἴῃ ΟἹοάϊο ΑἸρῖπο ἄς τρ- 
Ις νογαοίταις : Ναπὶ ἃς ΄ιίΐπροητας βσιις ραβατίας 

τοοςὶ (Αἰ γι ας νοσδηῖ  ἰοππηπι σοτης ἔς ἀἰςοῖς 

Ἵ 
οἱ 

(θυ. υ ὁ κὶ ἡ  Βαθοης ΡΌ]οῆγα σα σαποα, ςρίτΒοταπι νιέτο- 

ΤΕούρ. ΠοΠοά. 
εἰν εἶν. ἥχπς φυτόν τι ϑειμνώδες,βογ απ οχ σοηοτε [Δ Ἰςτῖπῇ 
αι ἀϊοιιητηγ. 
4] οΧσοἱ Πτοορτί πιὸ βασι διτ, 
τς Ρα ςτιτιιάο ἀττὶϑ. 

Θ΄ ρυι]ςἤταιτι ἀττοτη ἔα  Ίτάπσ,το] ρα ΐςῆτα ἀνεὶς ἔς ἴρε- 
6.9, 

ΡΌΪοΗτος οάξης ράττασοΡ ἢ γάτη ράτίςπς ργοϊ πὶ Ηο- 

Θ΄ ρυοιγ πὶ ἀτομπι Βα θη σ,νο] 1άοπὶ ηιιοὰ δὕτοξ.. Εὰ- 
ΓῚ πη. 

ὙΠαΒεητίς σαρ ΠΠος Ρα]ςΠγος.ν τάς Καλλίϑοιξ, καλλίσρι- 
: ἵἴασποις, ἨοπΊετιις. καλλέτρεχ ὅν ἔξι τὸ τῷ καρύε λέ ον 5 ΠΟΙ 
ΠΊοη Πτγῖτ σα  Π{τιπι. Ὀ] οἰοοτίος ἰδ το ρτίπιος (δΠΠΠττ- 
ἃ συρυαπι νοσαῖιτ οτίαπη δἀϊαηξοη , ἔειι ἔγτιτοχ το- 

πο τἴπσατ ΠΑΡ] }11Π|5 δ δά πος ἀεοοσηατζηγοντ ογῖ- 
ἱπιων ἔβεῖαι. Ῥ]ιπίτις αἷς (αΠΠΠετῖς 5 ἀρρε!ἰατὶ ἢ- 

ἰὰ Γίατα,1.8.ν δὲ Ηεγπιο]. ᾿πααῖς ἃ Βαγθιτῖο ἀϊξξα5 εἴς, 
οἱ τρίχα νοσᾶηῖς 

ςν Ρυ οπιιπὶ (ρ᾽οπάογοπι πάθους» σι ρα ο μασι {π|- 

δι ῬΠοδτιπη τοάάεης (Ὀπιιτι, καλλίφϑογθοε κιϑούρ» ΕἸτῚ- 
ΡΙΔ ἴηι Ἡσσοιΐς βιτεητα. 
λλιρωγία, ΡῈ] οἰ γα νοχοίξιι εἰερδης (σοι Οταπηγηδῦ, καλλιφανίαν 

ἃ ἀυφωνίαν ΘΡΡοπιιητιιτ τῇ δυσφωνία τὸ καιποφωνίαγντ αὶ αχπιατικὴ δ 

ἐαπααῖς Μοίομορ, )ἐπεχροί τησε γε καλλιφανίαν. 
᾿λίφυλλον, ποτθα αι: Ὀϊοίςοτ! ἃ, στο ιᾶττο, οΑρ ἴτο 119, τᾶς 

π᾿ ὍΝ 19. 
Ὁ Βόιπάπο5,ΠΠΊ σις οτίσπι Αἀήαπτιι. ΕΠ ρΡβοσγάτος Πδτγο {8- 
Ρύλπιο, ἦμ᾽ ὄγηδημ. ὧρον ἔϊχετοιπόμα τὸ ὑπὸ πὸ χαλλιφύλλε ξαυϊώεγκε, 
Οπϊεη.ἰη ΟἸοΙὴ. κανλίφυν ὃν ὁ καὶ καλλίτραχονυνὺ αἰδίαντον ἰνομφζε- 

ται. ζ΄ : ᾿ 

Καλλίφυτον, τὸ ΔἸ απτὺπι ΠιοΥ ρα, τι" ὃς σα ΠΠεγ  οἤ πη, 
Καλλιχέλονίθ: 5 4) ΟΡ ]5 5 1 αι του ἰηῖς ἤροοίος οὔλέ οχοι, 

ΗείνςοΝ. 
Καλληθις, ρ᾽ [τς αι! ἀ4π|. ΑἸ  ςη.Π1}.. 

Καλλίχοιρρι αἱ ἤει ἰοτορ να: βαξοιιηἐα: ῬτΟΙΪῚς ἰφυι 4011. 5, ΑὐἸΠοτεῖς 
6. Δηϊαιαὶ. 

Καλλίαν, ογξθ., ὁ κ᾿ ἐς ΡῈ] τον: 
Καλλ ώνυ μος ΡῈ σΠ οΓ ποτ 9 (οἷς αι άαπι; Ατἰΐξοτ:. Α ηΐπη, ὃς 

πιοηλδτιτη Ρυάοπά τι, Η οἰν οι. 
Καλλονν)" οὐ Προςῖο 5914 εἴτ. ρα] σἈγίτιιἀο, δοηῖτας, ΤῊςΟΡ γαίξιις 

᾿μΠτοτιΡἰαητάτ. στο ποπουζαρῖτο [ποι ἀοςφύοται πεύκν τοαθοα - 
«ὁ. ἐἰςοι ἢ καὶ ϑυφορία τις κἰ ἀφορία.. κὶ πλή ϑοις πὶ χαλλογῆς, Οαζὰ ἐς 

δοηοξν, υἱμεῖς γε φοξε μνοι 3εοιὶ οἱ πίω) ὃ τίω) Τ0 ὅλων τάξιν κὶ καῦλος 
γἱμὺ συγκραπῦσι, 

Κανν Θ.-, ε(9.. τὸ. ΡῈ Ἀτ τιιάο 5 οὐ πατι5. ν ΠΡΊΟΠτιμτΊ, ν οἰΕῖς ραγριι- 
τοι, 'απα τἰηέζα, ος. μέτριον καλλθ-. ὈΙατατοῆιις ἔογπια πποάϊεα 
ὅζ πηοάςϊα. 1πτογ οηΐπι ρα ΟΠ Ογ ΓΙ πγαιτ ξοστΐπαπὶ ὃς ἀςξον-: 
τη [Πππη4π|; ντ ἱπαυῖτ ΘΑ [τις [τὸ ἃς ξαρῖτε νπἀεςϊπιοοιιοάϊα 
ια:ἄλπὶ ἔογπηα οἰζ.ηϊια ἃ αἰ πιῖας ρα ἐς τἰτιι ἰπὶς Ρατς]ο.» ὃς 
ἃ [ἀπιπτο ἀεξογπυιτατὶς οάϊο νασᾶς 418}1ς ἃ Οὐ πτο Ἐππῖο ἱπ 
Μεπα]!ρρα:ρεγσιιὴπι εἸοσδητί ν οσαῦιι!ο ἔζατα ἀϊοίτιτγηιις πς- 
4τις κοινὴ 14 οἱ σοπιμηι!η15 )διταγα Πτοηςαιο ποινὴ (14 οἵξ. Ρα- 
πδ)αιιαιι ξογπιαζῃ το άισαπι ὃς πιοάοίξατη Ἐδιιουίηις ποι ἴπ- 
Τοϊτὸ ἀρρο ]ατ νχουίαπι. ἘΠΉΪ 15 ἀυιτο πη ἴῃ {πὰ απιαπη ἀἰχ) Ττὰ- 
ξα άϊα,οας ξογὲ ξασπιίπας αἷς ᾿ποο παῖ ρα Ἰ οἰ εῖα οἴει αιια ἢα- 
τὰ ἔογπια ξοτοητ. εἰς κείν. γράφειν, τυ ηἸςμι!5 Πσηϊῆςατ οτίαπι 
ἃ σα!ΠΠἸπαςοὶ πιθητο Ρομ 1 4πὶ σἀτιιποι  λπγιν ἄς Καλλεα, 

Καχλόφυλλθ, ὁ κα δ ρα ἢτῖς ἐγοπάϊδιις ργα τις. 
Καλχεομαμρηϊτἰ ὃ ἃς εἰσσάπτοῦ πὶς βαυῦςο, ἀεςοτὸ σδίρίσιιης Π1π|; 

εβγου Ρ ΠΟ τιτιιδτης. καλλωπέζομαι, Ν]οτί τ Γ]ατο 'π Αροΐορ: 
ἔγωγε κὶ αὐτὸς «καλλιώ ὀμέω τε κὶ υἱβριωόμίω αὖ. εἰ ἡπεσοί μίον ταύταν 
εἰν ὶ γὸ ὄπηςαμω) 7 Ἔσο αίσαιις ἢ ̓λαῖς [οἰτοπι 9 πἰτ ἀὸ οἴοσαη- 
τέταιιο τῆς Παροτοπιοδς σ᾽ ΟΥΓΙΑτοτ, ταὶ βίας ᾿ΡΗ ΡΙδσογεπη. νἱς 
ἄς Καλλεώω, 

Κολλιωτὴς, ΟΥΠΔτοτυτΟΠί τ κουρειξ, 
Καλλειωπή ρκον, ΟΥ̓Δ ΠῚ ΘΙ ΠῚ. Κοσμμὴ τή ϑιογ, 
Καίγλεωτρον, ΓΘ ἐπι] συ] τιπ|, [το ρα, [σΟρες, κόρημοί εόρυ θέ ρον, στέριο ϑερρτῇ 

Ῥμτγ πολ, ὅς οπτης ᾿ῃ ἘΓαΣΠ Ἔπτι! πὶ στ ρτογίμ πη : νὰ ἢ ἀϊςαϑ5 
κτέγιογγκαἰλλοιωποῦν ὅδε ΤΠ τρυχοῖν. κγλιτρῳ φοινίκων χὺ κλοίδοιε ξύλα 

δεισεῖς,ςαρῖτο νἱσοΠπηοτογιῖο Γ θυ τίσιν δ] Γιατί πὸ, ἤραταΐας ρα ]- 
ΠΊΔΓ1ΠῚ ἃς τάστος [151] ἀεπίατιη ἔγο πά ΠΠ1. σπαϑ'α! ΘΠἰΠΊ φοίς 

νίκος να πὶ ρταῦεθαητ ἰσορατγιιτπηκάλλετρα (Ἰπαιιῖτ ΗςνοἘ.) 
σκόλοπες, χείρακες, κοσμυτήρια. 

Καλλιωΐω, ν ΥΓΟ ὐὐ συγκοείλλιυσο, ΟΠΈΟΤτΟ, ΑὙΠΠτοτοῖος πὶ ΡγΟ Ϊ .Ππτ. 
διὸ ἐν πιῇ αῤγυρφκοπείω καλλιευοντες κερδείνασι, τὸ γδ δ)ο πῇ ἐνῆγον σνγ- 
χϑηλιαλοντες λαμ βαΐεσι τοὶ χ εἰ ψανα, ΠΟ Ϊν Οἷτς ἀδ ρίατεα Ἰοσπεη". εἷς 
ῥαϊν Ἴω) κὶ καλλαϑητοί σφισιν ὄθιμελώς. ἢ ση] ἤσατ,σο πιο τ οπτο ο 
ποῖϊο, νηάς Καλλευτρον, 

Καλλύσῳ τ᾽ αῤγύ ριον γατροητὶ ἀς ἔς σαη αὶ Πγέποτε βιπροτ, ΘΟ. Ζα, 
Καλλωπίζομαι, οΒοτοτοσίοτίοτν πη! ρίασςο, πῆς ἰαέζο. Χ σΠορΒοην 

σκίλη ὑγορὶ ματεωρίζει, ανατείνει αἴω πίω) ἐραὺ ὅταν χαρλλοπίζοτα ας ἐ- 

{το ἔογος Ἰτοπτ ρ᾽ ατιίππι ὃς σἸοτίαπι σαρτο ὅταπα Δι σροΟΓ. 
ῬΙΠταγ Πμς5 ἴῃ σοπι 0 δα ΡΊ ΟΠ. τότε ΤΙ ερίαν δδίΘ. ἑκαλχὠπίζετο λέ- 
τό τητι κα σωφροσιαυῃ δα ποίνης, ΡΟ ἸΤΕΙΓ ἃς Ῥ ΤῸ ἐνοείχνυμαι 4 οἴ αττῷ 
οἴξεητο . Ρίατο ἱπ Ῥγοτασουα, ὑτου τή δῦστι γδ βἀλεῶῦτι αὐτὸν πεῖ τε 
ωροδίκῳ κὸ τι Τα πία ἐνδείξα ὅϑτο, κα καλλωπέστεδλεο, ὅτι ἐρος αἱ ἀντ ἐἰ- 

φιγυῖύοι εἴπυίυ. τη ϑντηροῖο ρτὸ Ἔἐχςο]] ὃὲ οτηατὶ ἀϊχ τ, ταιότα δ᾽ 
ὀκαλλωπιστέμζωυ ἵνα καλγι ὃς αϑρῳὶ καλὸν ἴω τά 116 τῆ νοίτιτη Ἔχοτ- 
πδυΐ ὃς Ποηοἰξαιια. ἐπκαλλαπέζομαι τῷ μὴ σευναλγεῖν πατρίδ Οὐ ΟΣ 
αιιδά ρατγία ἡἱποοπηπιοά!ς ΠῸΠ Δ οτΡΊ Ππτάγο ἢ. 1 ΒΟ] σπ,καλ- 
χαπίζετω τοῖς θηλείαις [ο πη]Π 15 Πισῖητ ἕαςοτς Ππἀοη5. ΝΜ 42.1π 
Οτατιάς ράποης [δ οἰϊεπτγαητζο. χολ ὠὡπέζομ εἰ αἰεὶ τίυ) κόψω, ςο 5 
τῆλ ἐχόοσπο, ΕΓ πτιῖῃ δοΐοπ: ᾿ 
Καλλωπίζο, μιίσω, αν: καγαςοπτατὸ ογπουμοποίξο. δέξο, ἔτσο, Αἰ]: 

το Αςειίαε. Οτερσοτίη [δοιη 4 9 ἡΤ' ΤῈ. μἱὶ αὔϑεσι σέ ψωυῖν ἀ- 
γυαξο μηδὲ μύρων αἱοξιυύες πραπέζως, μηδὲ ῳρόϑευρα καγιωπ σωμῆν, 

Καλλωπισ μισ5τὸν Ἀὺ ἐπι ὴ Α 

Καλλωπισμδε»οε, ἄδοιις 8, ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΠτΙΠΊ; κὶ τὸ συρζαζγίχα κα ὅἢη προσπε: 
Ῥοηϊτίιγαιις καγλώπισια οἷτι εὐΐτα {προγῆμποιντ φιλοκαίλημα, Ῥτο 

Ποπείαπισητο ποι ἱπιργοραηάο. αὐ οσουπι" εἰς βαστλ. ναὶ μδὲ 
)5 πόλεων Ἄννοις εἰγοϊνλονά αι καλλιυπήσ ρισιν οἧπτως αἴ οἶμαι “δ᾽ δια- 
ἡυἰιούταν ἔχωσιν, κα ΤἿΦ ὁρωυῖύον 4 τῇ ἢ λόγοι τὸ γνώρισμα. αλλ ὼπισο 

μάτων χουσῶν διυμινργίθγ0 ΤΠ ΔΓῚ ΟΠΤΟΤΙΙΣΠῚ ΔΠΠΓΘΟΙΙΙΠῚ διειξεχ, Ια. 

ΠΤ] νοιγσ. Ἶ 
κΚαλλωπις ἧς, δ᾽ ὁ] [οἰπιὸ [Ὲ οὐπαπς » οἱοσαητίξ ἴῃ γοἤείει! πίπηλιπα 

Πυιοίις. Ποογατοσεὸς Δυμών. δὴ βέλεα στσος πίω) ἐζῶρῆτα φιλόκαλος. 

ϑιηὰ μὴ καλκωπιξῆς. ἔς! 5 φιλυκάλε μϑὸ τὸ μεγελοτρεπὲφο κοῦ ὠπης οἷ 

3. τὸ τροίεργον. ΒΑΠΠ ας, ὥςτε κῳλλωπιςἑμὶ ἔ) κὶ ὁνο (οὐ ζεύϑτει ὁ μκίος ὡ- 
«ον ",γεϊόδει φυμὶ δεῖν, ἡ ἐπ ἀἰρεινγκ νηοπρίοις ὕηιβελόυειν. 

Ἴοσμις 4 Β 15) 



29 κι ἀπ᾿. 
Κανλαπίςρια σα ἐοσηρτυχ, ογηδτεῖχ ὙΤΑΠ 401} 5118}15 12 Δε 
4 Οὐάϊας ἐπ Απτοτῖθαι5.. ΟΠ] ροτε ἡποοττοβ δ ἰῃ οτγάϊπε 
ὁπεγς οτῖπες Ποξϊας ποάιι ΔῃΟΙ}]ᾶς ἰητοῦ ἢαρεηἊα ΝΝαρο. 

Ἐαχοζάται, σταϊ!ατότοβ ῬΊλατο 111 στα }} 15 (Ἰδηῖχὶ ργαά!πητιγοντ- 
Ροῖς αι: Πητ κάλινωι ἰἸρπςαῦ, νηΐᾶς ρστα!]λτοτῖις διδάι5 αὐ ἐ- 

Ῥίο ἀϊοϊτηγουὶ τοι !ἀϊῃςἅ ὃς βοτπυι οἴ πεπὶ ορροηΐτ. Πιητ δὰι- 
ὑεῖα στα"; μας Ειτοια: ὸ ὥσαῦρ χαλίσες, αι1α: ὃς νε]ρὸ εἰείναεν: 
δὶς ῬαηπτοπΊ  ΠΔ1 Ἔσὶραμᾶς (αἰταητες ἐπιθηείςραηταγ. 

Καλοιγδυΐσικολ Θ-.ους τα ἀοοςπϑ Ραμ τις 2.σαρ. δα ΤΊταπι, ταὶ τρε- 
σβύτιδας καλοδιϑοισκείχοις ο΄ς γατ, 

κάχοι, τ ἀσητος. Γητογργος ΑὙΠΟΡμαηὶς, (πὶ ἀϊξείοης Θοζοις. οἱ καλοι 
ἐσίσ,ίαμος νοἰοσα πα, ]γοάοεις. κάλοις ἅποσι,ϊὰ ε[τ.. οπτη 1015 
τυ εητίθιι5»[η Αὐἀαρ, Ἐταίπι,λώφί- ἔφεθϑνε κάλοις, 1π ἘΡΊσταπηπι. 
γοῖα ἱπιπλϊττίτο τη οπειδιι5,14 εἴπ, χοινίοις αρυ τόνοις, εἶ κάλοις» 
ποβοςδρῖτε τοττίο ᾿Ντη ον. ΒΙδ]Τοστα μι κάλο(τπηαεῖς Ης(ν ο ἢν. )τεὶ 
χοινία δ) ὧν αἰααυά πα; κὴ κοιτώγεται τὸ κέρας κὺ τὸ οὐ μένον. 

Ἑαλοιζόνις Θ- 241 Βοηΐ ἀπιρασὶ) εἰτοίοιι οαπιΐηῖ5 ΑΥΠΣορ ἤδη. (οδο]. 
{οτἰθιτ ταναὶ ἡ ϑεοαπ νγτων ἔπρε [Ὅ]οτς ἀἰοὶ καλόποδας δί καλοι- 
ὠνίςοις.ν ὈΪ ποῖα καλύποδας (πάτο γοὶ ἰἰρπὶρεάος ἔσιι ᾿ἱρπεῖς 
(0]15 ντοησόβον οἱ ρα] οτῖ ρος. ἢ πιο άο σάτετς ἰοςιι5. 

Καλοχαγεϑία, ας, ἧς ργο ἶσα 5 Ποηοίτα, οπιηῖς ργοδῖτας δί νῖττι5. χα 
πορῃοπ, δ ἀκούοντας ὅλ καλοκαγαϑίαν ἄγει» Δα πιοτιμπι ποπε- 
{ἔλτεπι αἰιάϊτοτες ργοιςβῖτ, ΠΟογαταβ. τῦτο ὃ ἡ Ὑἶ τροσσῶν καλο- 
καγαϑίας τεκμήριον, καλοκαγαϑίας ἥδεςτον μύρον, ἴῃ ϑγιηροῦ, Χοπο- 
Ῥβοη.ἑκαλὸς χαὶ ἀγαϑυς ὄξιν, ᾧ τα ἁπλώς ἀγαϑαὶ ὑθὲν ἰγαϑεὲ, καὶ ὦ ταὶ 
εἑπλώς καλεὶ, καλά ὅξιν, ΑὙἸΠΈοτο].ἠϑικ, μεγάλ, 2. ΠΡ το 5 σαρῖτς πο- 
που ρος ενῖο Ἱπτοτῖοῦ ρογςοποπι ἐχτογίοτοπι σρηΐτ ἀ}}2 
γοσάτῃγ Βοπίταβ, σαῖς ριΠοΒτίτιιάο, ]ιια: νοἰας ἦς αιπάλπι εἴς- 
ἴξ νϊάςστιγ Βοπίτατὶς φιαῇ [οπιϊπῖς [αἱ : νη ἐς 114 Οτασοοτιιπι 
καλοκαγάϑια, Ν ες 3.46 ΑΠἰ πᾶ. 

᾿Καλοκαγαϑεκος οὐδ ΣΟ ΠΟΙξι5 ἃς ργοθιι5,ῬΓατὴπ ΑΡΟΡ ΓΗ σπιπαλο- 
καγαξπκὸς ὃ πρόπον ὁ ἀξις εἰδυς, ΑΤῚ ΠῚ ἀδ 5 γὴν ργοιιΘ 9] ατάυςἢ. τη 
τ ει οο]ε. 

Καλυκάγαϑος,κ,  ΡΓΟ 5 ητοσοΓ. 
Καλοκοπησαι. ξυλοκοπῆ αι γσκζωοποιῆσαι ἱσπα [οἰ πφοτο»ΐζεπας ἔτις- 

το είγςοῃ. 
Κκάλον, εν, τὸ, Πρ. ΗΠ ΈΠο ἃ. σολλ᾽ ὄμηκαμπύλα κάλα, Μ4}1α Πιηοπὶ 

εχριἀριιά Η: το ὁ. Ἐείτιις Οαίοπος ἀϊέτος τγαα!τ,ιιὸ ΠΙρποᾶς 
εἰκιας σεγαητ, ͵ ΠΡΟΣ Ἶ 

Καλυπύδιον, «. τὸ σκευτοτομικὸν ἐργαλείονγν Ἂς Καλόποις. 
Καλοποδιώκτης.Υἱής Καλόποιε, 
Καλοποιέω, μ.ἧσω, ποκα, σοητπὶ ἕιοεϊο,δοης ἕιοῖο, δάοτγηο. ἸΝειττ, 

ΔΒ ΙΌΠατ, Ῥαυΐτ5 2.5.4. ΤΉΠΑΙ. ον], μὴ ἐκκακ ἥσητε καλοποιοιώ τες, 
ἐποθεη οἰλείεηο (ςρηοίσατῖς. 

Χαλωποιὲ καὶ καλὸς τίωὴ (ιν ϑῆωπος καὶ δυόφϑειλμος Προς οῆις, νἱάς ἡη- 

ἐτὰ. 
Χαλόποις, καὶ 

Καλωπόδεν, [πτοτι εἰξ ἐπ τ τι πιοπταιση »κχσὴ σκυτοτομικὲν ἡ σκυτικὸν ἐρ-- 
γαλέον,ἔονπια Πσποα ροαῖς, ΝΥαπι ἀριιᾷ ῬοΠισοπὶ καλώποις 
φοτγιρτὰὲ [οτίρτυσι : σα γοςς νἤις Ρίατο ἴπ (γπυροί ἀϊοζτατγ νο- 
τὸ καλύποιε, ὁ ξύλινΘ- ποις, αιιῖα καλον, 4 οἰξυτὸ ξύλον, σαΙοπ, ὙΒο- 
τάροιτ δτο ποπο, ἐκεῖνον δὲ ἔτε ζητὲ σιν {τε ἴστωσιν διλοὶ χ» Ἀ7) τίωλ 
παρριμίϑω, ἐνὶ καλό ποϑε ταύτας υὑστοδέεσιν, [εἀ ὃς ἴτχτα ργο ΓΙ. 
φασι ξοτπια οπηηο5. σα! ςοδηῖ, σα! σοαπιοητιπι πταίὸ ἰητοτ- 
τοζατιγ Εγα πη. ματι καὶλ όποις χαὶ καλοπόσιον, οἰς [Ὡτοτῖς ἔογ πη. 

νυ] σὸ ετῖαπι [τηνο. Ποά τς νοσας ΠΟγάσίι5 2. δόγμα. δαῦγτ, 3. δὶ 
4υἷς ἐπηαῦ οἰτἢαΓα5οπηρτας σΟΠΊροττοῖ 1Π γΠι1Πὶ Νος Παάΐο 
εἰτῆατα » πες Μειιίρε ἀςάϊειις ν "10 αὶ (σα! ρτα ἃς ξογαγαϑοποπ ἤι- 
του ὅς. ΡΙατ ἐν τῷ συμποσίῳ, ἔχοντι τοιουῖτον ὄργανον. δῇ οἱ σκυτοτόμοι 
αὐοὶ δ καλό ποδα χεαήνοντες τας τ σκυ ἐδ ῥυτίδας, ΑτἸ ΟΡ Παπὶς Οδ- 
ταοητατ, ἴῃ ΑἰπΠδ. ετίαπι ποῖαῖ αο [Δ4πὶ στιῖο 5 χαλύποδας ἀϊ- 
εἷ κ᾿ κοιλοιωνίςτοις : [εἀ πιαΐο (στάθοτο καλοποόσδας, Ετ τη ΝΕ Β]1ς 
ῬαΔίσοηποβ αιο5 Αροίζοϊιις αὐσενοκοίτας γοςαῖ, ᾿τἰπηα δά Οο- 

παϊπεῆϊος ίθχτο. καλοποδιώκτες κ᾽ ἀγρίοις, Ἰὰ εἴ, στα δερκς αὶ τὴ «ὃ 
ἀκανηρρδυμῆψας τροίξεις ποιϑιυῦ τας, ἀἰςὶ ̓ άοπι ἱητουρτ,τοίζατιτ, 

Καλὸς, οὐ ὁ, Ἀοηο Ἐπ5»ΡΌ] Ομ οΓ, ΡΟΠ 5. στορ τ5υκρ ὃς ὁφϑ μαι, 4] 
οὔ (ροεῖς ὃς ἔοτπια Ἰπ ρα» ΡΙ ατάτομτιβ τη Κ οτπημ]. καλὸς καγα- 
ϑὸςοποης το ἰοο πατιιθ. Χ οπορ καλοὶ κ᾽ ἰγαϑοὶ ὀνομαζουβωο,ς Ἰά 
«(ἘΠ ορεϊπιαῖος, Τ πον 41 4.ν τὶ ργαπζδατος ὃς ρτοθίτατο ργατάι- 
τί. καλαὶ κἐγεϑοὶ μαντεῖωι, απο ον καλὸν ἀρ ρο Δὰν ΡΙΠ] οἵ - 
ΡΒ1. ιιοά ποις πιοάο ρα ςἤγιιηι Πττσατογιμτι τὸ χρλόγοοχὶς 
ταΐτι πὰ 1ΠΠπ|| ας νογὸ ρα] σἤτιιπι ππς ποηοΠπ]»αοα ἃ γίγτι- 
τὸ Ῥγο ΠΟΙ (οἰτην ὃς τοὶ καλαὶ ἃ ΟἸσογΟρτασοἴαγα ν ΟΌΔΉΓΙΓ, τὸ κα- 
λον βία, ἀθοιις νῖτα Ἐπτὶ ρ 4. ὅηημελυϑίνσαι τινὸς καλου κγαϑού, Χε- 
Πορβιση. ἐν καλῴ, ςοπιπιοάὸ, ΕὐτὶρΡ 4. νεῦ γὰ ἐν καλῳ φρονεῖν)50 - 

Ρμιος].14 οὔ, εὐ καιρόν ὅδι καλῶς φρονῆσω ἔγχσιοὐν ὅξι. Χοηο. ΗςΙ]. 
6. ἔτι δὲ κεϊῶτει τί Κέρκυραν ἐν καλῳ μὴ τῷ Κορενϑιακοῦ κόλπου : 6Χ- 

Ροη: ἤταιη οἴϊς ἐπ Ιοςο Ρογορρόσγγαπο δ τα! οἱ οπάπππὶ ἴῃ Π- 
Ὠὰπὶ ΟΟτἰπτ ἰδοιιπηικαλαὶ ἱφροὶ ἐῶ ἀυτώ, Χ ΘΗ ΟΡ ἢ, Πταμῖτ,ίαςτι ἢ - 
οἷα τρῇ σεης Βαδιιογιιης. τοὺ τὰ πουτρὸς καλοὶ) ΟΥΠατηςητα, ὅζ ἦο- 
φούὰ ρατγ 5. {Ὁ οταγ. τοὶ ὃ τέχνης καλοὶ ἀττὶα ΕΟ Ο ΓΙ (]ςη. ἢε- 

ἢΠο δὲν ἐς καλὰ ῥέεϑοα “ἷδ καλων κά γαϑωδν νομιζομϑύων οἴκοις, ὅζς.4ο- 
ζῆος ραττὶς]οτιῆς Γαρ.1π ΓΙᾺ] 1ο.ΡΙ μτάτομι5 ἐς Ἀ οππιδὶς, 

κ' α 
ἁρυά εὐπάειη ἴπ Ῥοτι οἷς, οἱ παλοὶ κα γαϑοὶ, 14 ΠΙΟ 
ςοάςστα! λρο,ῆς ΣΧ Ἔπορ ιν. τ" καλῶν καγαϑὼν ἔργων οἰξικνεῖ ὃ, 
τες Ρταοϊατγᾶς ρετιιςηἶγο. ΠΙπρίτιγ αἰ! ηθαπάο Αςοιίαε, 
ΠΟΡΒΟῺ 5 (δὺ κάλοις τοὶ σώματα. ὅζο. ἤς «ὦ ἀγαϑοιὲ ταὰψν δ᾽ 
ἀϊχῖτ. ἫΣ ᾿ 

Καλούμαι τῦτονος ποπιῖης νοσοτ, ΓΗς Δ. κωκυτοὶ γὸ κὶ ασυριφλίς 
ϑντες κέκλίωται γ) (ογτὶ ςηΐ ΠῚ ἀΡΡεΙΠ]Δητιιτ ὃς Ῥγεϊρἰδρεῦς 
τοϑ» Βα πο ἀΐσιις που  θιι5.1το πὶ καλοῖμαι Ῥτο γος ἴῃ 
τοιΠΊ οἶτο. ΑΛ ΠΠΟρΡ ἤδη. καλοῦμαι ςρεψιάδίωυ εἰς τίολ ἔγίω τεκ ἢ᾽ 

᾿ Τητογάτιπι πουηέπο, ΡΙατο [στο ργῖπτο ἀς Β οριδ] ς, κυθερνν 
καλεῖ ταὶ Χ7) τίω) τέχνίω κὶ πίω “Ἶ) γαῦ εἶθ᾽ αῤχίω, 1, αἷὉ τὶς σαδον ὁ 
τὸν ἀϊοίτειτ, δεςικαλεῖσαι ἑώμο γ3) ῥωμύχῳ, Βι ογηα ἃ Βιοτ δ αΐς 
ες ΡΙτάγσμι5 1π Β Οπιμ] αξ η μέρας καλεῖ τα κώσαρ,αοφάϊολ, 
(Ἐἀρρε !ατ., ἀϊος 41 ἃ Οαίατς ἀρρε!!αηταγ, ἰάοπι ΡΙατατε ςς 
π᾿ Οα]θΔ.καλοιῦ ται τ᾿ αὐτὸ τᾶτο πυρετοὶ καἰ εἰσὶ, ὃς ἔξὍτος γΟςαπι ὰ 

ὃς Ππητ σα! εητι5 στο ρτῖπιο 14 Οἰαιισοηο πη. καλείόβνω αὶ ἐγ α 
πεὺς τίω αὐχίω, ΡΊατο ἀς Γερίθινοςεῖ οἰιπι αι τεηθὲ δὰ πὸ 
Πταταπι. » ΜΕ 

Καλοτίϑίωα, εἰν οἢ (της καλοπροφα, ΜΝ Ἰ 

Καλήτριχον,οοίεπι ΕΟ γ  ἢ,Διτῃ τε νοσΆτΕΓ τὸ α δίδυτον φιοά ἡ 
καλλίτριχον Δρφεϊΐλητ. ΕΥ }: 

Καλοτύπος. δ. στι5 ΓΠαΓτὶι15 ἀἰςἰτιιτ 111 ὃς δδυοκολ εἰ πῆης, αι ἃ Δι 
τος γοἶτο τπάφηθο ἐχοδιιετ. Ἠεΐγοἢ. ἵ 9 

Κανπείζειν, τὸ δὲεὶ καίλατης διρόμω γυμγαίζειν, ἃς «ὐορκαλπάζειν, σαι 
τοῦς συγἤταγο ἔγαπο Οἶ115 πλάτη] ἀρ ργομοπίο. Ρ] αταγοίῖς 
Ἰεχαπά Ἂς Βιισορμαΐο Ἰοαιιοης ὄυϑειὲ 3 τορσδιρα μὰν τοῖ 
πἰδφλαζὼν τίιὶ ἰωϊὰμ ἐπέερεψε πρὸς ἃ ἥλιον. μικερὲ 2 ὅτω 
σας καὶ καταψήσας. ὡς ἑώρᾳ πλυρφύ μῆνον ϑιυμοί κὶ πνδύματος Ὁ 
ἥσυχη ὁ χλαμύδα, κὶ μετεωρίσας αὐτὸν ἀσφαλεῖς «ειέθι, Οὐ 
ϑηϊῆσας Αἰεχαπάγιιπι ἐαιιὶ ἔγαι πιμτι πλάι τςη ΘητοΠῚ ἃ 
αιιαητιιπη ἤρατι) ἐσι ἱποίτα!ς αἀ ργοςτιγίιπη 5 οὐπη ἐρίξ 
4116 στῆ σαυιιπι ΔΙ οιιογοτιγ ἄτας φαμάγοῦ : ἀοῖπας 
Ρ᾽αυζιαιιο Ρογπλι ΠΠΈονντ (Οἱ οπε ἐπι [οηο5 Ἔ4Ι1Ο5 ἔοτο 
πλιτίρσατο:δι ἀοῖηε ἑη ΒΙΓΈρ Πα τ πὶ ̓ηΠ|τΠΠπ ὃς σοπί 
Ῥεϊαροπίις παι! πε ἀἸςι5.κ) αἰαζεί τίυ) ὅπηκα ϑέσαι ποιήσα 
τῷ δια κάλανης γυμγαζο, ἤτοι τῷ λεγο μδύῳ τρυπήδω, δά, καλπαΐ 
εἰβρώς βαδίξειν, 

Καίλεση,νςοἹγ) ὃς τ 
Καλπις ί δος ἡ ν τᾶ Δα 11 ΑΓ 12) 6] 5. ἢ γ ἀτὶα οὐ δρία, τι, ἢ 

ΒαγΘα ππ ρα ΓρῸ ΠΟ] μπηνκ ἄλση, στα τη ρτῸ 4ιάσιΟΙ 
4118: ἴῃ [απηπιᾶ ἀπατὶ) ἀοχιγα ν᾽ Ππηταγ ) Ργοςίτις Οο 
Αὐἰπορμαη ῖη Υ εἴροντγπας ἱπά4Ἰςἰ τας, κα δίσκοις ἐν οἷ, 
φοις χαϑίεσθυ γοσδῖ κάλσεις: Δά ἢ χελσις ἀἰοΙταΣ νᾶ9 
ἄδτη ροτογίιπι ΡΕΙ]ἐπγοῖς δυΐπὶ διιτίοτς καλπὶς γῸ, 
δακτυλωτὸν ἔκπωμα κ' τὸ εἴμφωτον 5 ἰι) 4110 ἀϊρίτι γεγίπα 
ΡῬΟΙιιπτοίοιι τγαι τοΐννο! ντ 41} γοϊπης. τὸ ἔχον κύκλῳ δ 
δεῖς τύποις τιναξ:τεἴξι5. Ατῆςη, Πδτο υπάσοϊπιον θὲ ὁ 
[οτῖρταπη, Ἡείγον, καλπς οἱ ετίαττι ἕαπος βαϑεςυλςγίο 
δόμου το ΠῚ ΡτῸ οἰιτῆις ἡοάαπι ρόποῖς δοςορὶς Ραμίαποι 
«ἰώ ἘΤῖΔς. [ἴγο μγῖτπιο ν δὶ ἀϊεὶς κήρυγμα δ)ηὴ αϑὸ ἐ γε 
ποιύσαντο δὴ τετάρτης ὀλυμπιάδος κὶ οὙ δουκος- ὅς, μώτο καάλσας ἢ Ι 

ποῦ, υυήτε εἰαυζιύης ἐἰ σεῦϑτι, διοῤμιον. Ππιἱπρὶς αυτοπι,οι γα (δ ἐπὶ 
τος ἴῃ ος σοτταπιῖπο: δά Ἔχτγογαιπη ἀἰζεπι σαγτγίσα Ἷ4 
114 ςο]οτίτου οχυΐτεζῃ ἀἐ ΠΙΣοπτοῃ ρρτοβοηίο ἐαμᾶ ἫΝ 
αιδῇ τιιης οὰ σγίι σοτγταῆς. ' 

Κάλπος.ΘεΠι15 ρος Ια 1) ΕΠοἰγ οἷν, Κάλσιον ποτηρίε τὶ γγύΘ. ἐρυϑ) 
τἤξεη, 1. ᾿ 

Κάλτοι, ες, ν 6 Πι15.οα σου πτί)ηιιο σαιζτάηάο γτθθδητατ, ΠΕΐ 
χάκτιοι δζ καλτίκεον»Ἰ 6 Π|. Ἢ 

Καλυζαε, νἱάς οχίζας, 
Καλὺ (υ5»ς 757 7} ΓῚ 11 ΠῚ. Καλ εἶσαι παῖ ἰγροικὸν οἰκοδόμημα: δὲ 

πἶπὶ ἀρρε!]δτίοπο , οπλης σαϊῆςιαπι γεὶ ταεῖςα: οὐ 
ἀξ ςοπιιοηπίςης Πρηϊβςατιιγ. ΐ 

Καλύζιον, τὸ, Γ ρ πὰ] πτπ»τα σα τί οἴ πὶ, 1οπ. Ἡλι] σατη τον 
νιυἱσὸ εαῤάπε, 

Καλυβοποιέω, τι ριγῖΑ σοπάἀογᾶττς α5 ἤγαο, ϑῖγαρο. 
Καλυζὸς ΓΠα]Δπλι5.6χ νοϊογια οδάπέιέοης ἔλξια ἴσοι 

Ηείγεἢ. 
Καλυγὲς τοὶ ἔμβρυα, ΗςοΙΥςἢ. 
Καλυκίζω, ἤοτοο, 
Καλύκιον, ΓΑ Ἰγ σα] 5, εἰς ικαλύξεις, ῥόδων καλύκια, 
Καλυκὸγοράτιια γοίδ. τὶ 
Καλυκώδυς αἴθ.. ὁ χὶ ἡ γ4. ΑἸ γου]ατιι,ςΑ] γοὶς ἤρτγαπι γργαίεπτα 

ντ ΤΠοορἈγαίδις Ἀἰποτία Πρτο τογεῖο,αρῖτε (ερτίπιο γἀϊχιςς 
καρύᾳ καλυχ δὴ αὐρικιόστα, ῬΊΤΠι ρα Ταϊπατὶ οἰ γοῖθ ορογίπιθοῖο,, 
λοβὸς καλυκώδεςς αἰ νου ]Ατα ΠΙΊαυα, Ὀλοίς.1.2. Ἢ 

Καάλυμμα, τος» τὸν σι ΘΠ. Οἰ πη) οΥἀπιςητιμη. ΟΡ βοοῖς5. 
τα καλιύμμασι χρυ αἱ μβρον,σάριιτ νος τοσεητοπι, δες, ΕΠ δὲ 56 
τοτὶϑ. ρα! ροῦτα: ὃς σοπαφἤίιο ΡΟ] ς οσα!οϑοἰιάεη9. γαῖ 
βλέφαρα καὶ καλύμματα, ΡΟΙ ΠΧ 1.2. Καλυμμοίτιον, ΑΥτορ εθν, 
λυμματίοις δ οἶκον ἠΐεφε, 

Καλιωτήρκα, είξατα Ατμοηΐς. 
Κάλυξ, κος ἢ, σαΙγουϊῃς τού αὔϑος ῥόδον μεμυνὸ τοί εἰλαί, δα 
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Ἢ  Ἃ 
πταπιοη, ἷπ το 411 αι! ἐπο!υιἀ τοντ, βο Ἰσυΐυς, αἰ γχ,, ὍΑ- 

τεῆς τοῖα πδοάιιπι ἔο ἴδ ἀΠ]ατατὶς » Ἰπχαΐς ΗΠ οΙ Οπγ πὶ. 
οἷτο τ σε ππιοαιίητο Εἰς ΓΑΙ πος ἴῃ Ἠοτίθιις ἤιητ ἰμιιο- 

ἴσος ἀο ςεητί απ, ἴῃ ἔλα ἔο ἴα (Ὁ βοτος ραπάτιητ,ντ 
ἤςικαλυξ αὐ αἰ ταις ἀϊσίτιν πογθα χιῖς ἃς ἀπολιἃ, Ὀἱο- 
(ἀδς στὸ «άττο. ἐν καάλυκε αὐϑη, σα γ οι} ἤοτος,, Οζα ἐχ 

π γαῖ. ῥἐσλων χα λυΐκειν! 5 ἐη ἘρΙ στα πιπηαῖ, εἰπαλαὶ λδυκοΐων 
ἕλυν ἰδία, ; 

κι φ)οτιάπι ΠῈΠΙ ΓΘ τα ἴῃ πυιιπάο ται] ἐς τὶ. ΗΟ  ιι5,κά- 
ὐκας ΟΧΡΟΩτ ὅρριοις 5 κ᾽ τῆθετεαχηΐλιον κόσμον. Ψιι]σληὰς ἀριά 

πιογιιπὶ {1 σ᾿. 11 11115 Ἐὰ σὰ πτοῤ εἰνΐετες χ ἀλκόϊ ον δαίσμελα πολ- 

ἑγπας τε, γιαμη] ἐῶ ἕλκιας,καλυκας τε κὶ ὄρμμοις, ΠΠτΟΓΡΓΟΚ κεύ- 
ὌΧροπὶτ σωλίω ἱσκοις. λέγει 3 ταὶ χεγνυῦνας συΐριγίας αὐ πέμακαμ 

ἀξ πλυχείμιοις ἡ εἰς αἢ κα τοῖκλ εἴονται αἱ περόνω!. κάλυξ ( ἰηαιτ 

".)τὸ αἴϑος τὰ ῥόδου, τὸ υἱὴ ἐκ πετειεϑιεν, αὐ τὸ ἐγώτιον κ᾿ καὶ χευσῆ 
εξ καὶ ὺ πλικαΐμεις πδδιέ χλῖστι ἔγιοι ἔμβρυα ὑσποδιόίασι «ἄν καίλυκας. 

ἢ, βλαφήκατα σημαίνει 2) κ᾿ τία) ϑειλαιοδίαν πορφύραν, 

κ ξιφογπάξιις 4ιϊάλπι ἐ γοῆς, ΓΙΌ ἢ. 
χ τῆλρννερο, δοτς σπιοῃ, σαρῖτο νἱσο πιο ρεϊ πο. Εχο 8 σαρὶ- 
᾿ αματτο, Ν τι} λ ΓΟΤ ΠῚ, πεὶ πευρεἴαι καὶ ταὶ κρενΐγρας κὶ ταὶ φιάλας αὶ 

χαλυπήήραιν Οἱ Γιατ] δ 2Ἰ σαλαπν γοσςρταςιι]α, ξαΓοἰηιιας ας τγὶ- 
τος, ΠοὶπῸ5 ὃς δατ!] τ ν θὲ ν] ἀοτογ ἀοςῖρὶ ργὸ ἐπιιππςη- 

πτικάλυτὴρ αρτή Ὠ᾿οἀογιη δὲς! ΟΡ τοι τπι. τὸ 
ἃ καὶ τὸ πῶ χα καλυκετῆρσι βάγλειν αριι ΠῚ θη. ΗΑ! ἰςαγη,].6, 

5 δὲ τορ!] ς ἱποοίζοις, 
τον. Νγ τὸν ΟΡ ΟΥ̓ ΠῚ Ή ΓΙ, 
οτοσο, ΑΛ ΟΡ γε ἔϑενεω καλύη)ε, 

το πὰ Πἰοτο σὰρ τῆς τε ρ πιο Π το θ τη σπτ πὶ θαπησποῦ 
᾿ τὸ πδέβλημα τ γευναικὸς ἐανὸς κ᾽ καλύπρα, ΡΠ χ [ἴγῸ 3: 

κεφαλῆς δ᾽ ἐπέϑυκε καλύσπείω, (ΑΡ τατ οὐλπη βγῶ 
γεῖο ὰ τοσπιίης, Αριὰ ΕἸ ον οἢ καλυπῆοα,, κόσμητρα,κε- 

μμοτα. 
ψα, πιυφα, ὃς αἰ ΙΖ πάο χολύοσα, [δὰ γατιπσ: οάϊποο) ο- 

λέτιι. Αςειι. 
ΡΓριιγοςτιγθ ΟΠ] ςεο οπγπία σορίταπάο,ογου πορφύ- 

ος μερεμτῶ δ 14, ΗΠ ἡ Οἢ. πυκωῖ ταράσσω. 
τ, Πος.ἀπίπηά [τς 4ιι0 τιπϑίτιγ ραγριιγα ΝΊσαη 4. Ἶπη ΑἸο- 
ΠῚ: ἢ. ςοὐμίων ἢ πολυ πλέον καὶ ἐτι κάλχης Κυρχφίσδος, ΓΠΓΟΥΡΙ. 

ἡφύγας. εἰφ᾽ ἧς αἱ γιωναῖκες τὸ κάλχιον βαίπηεσι, καλχώνειν γδ τὸ 

1Δεπὶ [πτογρ. ἵπ ὙΠοτας, κάλχη, πη 1τ)τὸ αὐ δι. .η) ζωὸν 
νἰ πορφύρᾳ. 

6 ἴῃ ἐπιάϊοίατη, ΑΞ τίη. καλῶ εἰς τὸ δικαστήριον, νΟσΟ ἱπ 
οπτοίπειςπ, καλω πόλιν. ασεῤτίων ὄγομσι , ΑὙἸΠΟΡΉΔη, καλῶ 

ἄΡρε]]ο. 
ἘΠῚΟ ΕἾ 115. αϑινίον, Αττ τη Ν᾽ εἴρις, ὠλ᾽ εξ είψ{ας διὰ κα ϑ0- 

ια) αἰ διὸν, εἶτα κα τίμα Διίσας ταυτὸν. 
πάσητος. πη ο5 πδυτὶ οἱ, ΡΟ ]]. 5. ὑπὸ πνοιῖ 2 κάλωες ὅπλα 

͵ 

τοὶ τινα ΔΣΕΤΟς 

τας» (δέξατατ μας γος. Αὐ  Πορ ἢ ἔς ο}. 
π ΡΟ ΟΠοτ αὐροξιι Ἡςί ἢ. : 
δ Πιηῖς. τ θης)ισνο πὶ σοπτγα τιγον 1 ἀεπιϊττίτιιγ: 
τὸ χαλάγιν πές ῬΓΟΙΟΓΌ. πάντα καίλων σείειν, πη πεῖ τιιάοητξ 

οἷά οἴ, ουπαΐα Ἔχρεγίυὶ . πἰβμηίαιις ἱπτομτάταμη το] π- 
Εν ἰἰδτο ργίπιο Ἐρ σγαπιπῖαῦ. ἕν μουσέων παήτας ἔσεισε κα΄- 

οἰκηΐλω δεδευο θυ, μια 6 [ἰσατιϑ:ν μᾶς γι]ρὸ σαϑίογλ, τι ἀςηδον - 
 Ποιὲ ργὸ μεις ηδιιῖς. ἣ 

ἀρ θεπὸ πὸποπὲ, ἀπ έὲ, μα πησηῖτοτῆς καλώς ἔφ (ςαπςπτς ἴητ 
τι Ὁ ἀροοι,ςοημπεηίτινι καλως ἔχε καλεῖ τῳ 9 τηστιτὸ νοσα- 

τι καλως ἔχε, πα: ποποείξα ἤπητ. Χοηορ ἢ, καλώς ἐχεναΓαιις 
Τοοτοτες,τθγε ἐγχείρημα καλώς ἔχφ, σο πάτα" [απ] ἀα πιά ις 

ὐδεϊὸ χυϊάστη, ΑὐἸ Πορμαηος νεφ.ϊά εἰν, δὕγεικκλώς .- 
Π40 οἵδ στατίαβ ἀρεητίσοντ ὙΤοτοητιγεξι ὁ, καλώς εἶχες θς- 
θοθατ. Χ ΘΠΟΡἢ. καλώς ἔχ᾽ αὐταὶςγ ετῖσα [πητ ἀηπιιοητις οο- 

βοτιη ἰττοητί5. τοὶ αὐ καλων ἐχονται τᾶ ΡΓΑΙΙΑ [π᾿ 7 1185 
θοῆς ἰαἰτίτατα. καλώς υἱμῶς εἴπωσι, νος [4 Δι}6Ὑ] το 

Ἔχτο, σὰ». πιο Ππεποϑυκαλαῖς ῥηϑη, Καλοῖς ποιών, [ἐτ- 
πιὸ ἴτὰ νἤτατιις ἀριι διτμογοὶ, ΠΟ πιο πῃςῇ ἐν τοῦτ᾽ φιλίππου τε- 

ἡτῷ .Μετοὶ 3 ταῦτα ἡὶ τύχη καλιὗς ποιοεἶστο ποχλαὶ πεποίηκε τοὶ κοιναὶ, 

Ἰεὸ ξοττινῖα αὐχὶς Βὶ οἱ ρυγοἀάϊεις ἀππιιος. Οτοϑοσ. εἰς βα- 
σίλειογ Οὐ τῆ οιμῦ καλαῖς ποιοιώ κὶ σμωέδιραμῆν γ ηιοα ντ ἀσοιίς ὃς 
ἀεθυῖτ. σοηςσιυττῖτ. ίσγαιο εἰς ἀρργοθαητίς ΓΟ εἰς ηταεῃ. ΗΟ - 
ταῦ. Ὁ τὶς Βοης ἔςσοτιης ἱπορὶς πτὸ5 αιιδάσιις ΡαΠΠ1}}1 Ππχοτιῖπε 

ΠΠ1 καλιύς φέροκαι τη θ πη οπο ἀρίτιτοντάς Φ δρκαι. ποίτυ κα 
λως, τοηιοπτὶς «ἢ, Ατἐπορμαπ.καλως,τητογάτπῇ εἰωνικωῖς, 52) πει- 
βαγτήσει σχολ, Ἀριςοφαν, βατραχ, δὲ, ὅθηϑες δ καὶ σὺ λιβόνῳ τον, ὄν καλῶς 

ἕτερρι γάρ εἰσιν οἵσιν δὔχομω ϑεοῖς ὕποςρεφο μῆμθ- ( 1π τ [0}10].} κα 
« αλιτουυῆν Θ. δυραππί δὴς χέγει τὸ καλώς, 

ὑλῶν ρόφίθ. ες, συ ἔπος ραγατοϊπτογαιιςτ. ΡΊ απ Ρογίςῖς, 
Α'Μ Δ, «τος, τὸ, [αἴο τυπὸν Θ-, 

: ἀξ, δ, ΠατηΔ οἴ ας» οοπιι5 ἐγ απιοηεῖ. Τ ποορ γαίτ. ΠΠ0.8.μηῖοτ, 
Ῥίαπτατ. Ξ 

κακάς ΟΥΠΑτΙΙ5 ΠῚΠ ΓΙ ΟΓΕΙΠῚ ΟΥ ΤΠ] 115 σοητίποιάϊς ςοπηραγάξιις. 
ἐμαξ άκος, ἐγ ρογεῖςαν εἰ σὲ ςοη ἐΟΥ12 04} 5» Ροἀδπχόται γὶτεὶς Ης- 
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ΚΑ 21. 
[οί σειόνάνθ., ὀύλλοισι κ αὐγυρέοισι καί μαξι,Ἰὰ οἷϊ, χάρκξι, ΡΑΠ5. δῖ 
ἁἀπαϊηὶςι 5. αἱ κλαδειραὶ κείιᾳακες, τατηαὶ ες Ροττο δ, η Ερίργαπι- 
πγᾶτι κοίμακας χαλκέας ἀρτ ΠΟἿ ΣΡ ιΙπῚ, γ οττὶς Τατογρτ. να]ΐος α- 
τος. ΟΠ ιιχ, ταὶ μᾷ τοι χα μπαδεις κὶ χαίμακας εἴγρηκαν εἰξαγϑρίας αἰχύ 
λθ-. κεύμαχες πευΐκης»οἱ πυρίφλεκτοι, νἱάς Πυλούχοι, 

Κα ίφέθαγας; οτηἰχρςατὴ γα» ζοῦα 1} ΠΠἰτα τί συκα (φέφᾳ φείαπη ἀἰοῖτιν 
Ῥᾶτδ Δι 1ΓῚ5 πιχτα ξογαπιοηφᾶς ἸςϊοΣ Ρᾶτς ἔογηϊςαΐδῳΡο !, τὸ- {τς ὃς κα μορωταὶ αἴκαξω, ςαπιοτατα νο ϊσυα:ν ἄς Καμάρης. 

Κωμωρδιο οι]: οι ἰαθοτγο ἀυρρίαπι Ρτοίςιιοτροοπρτορο, , νεχοτοκακοπαϑω, σώρδυω, ποράζω, 
Κα μισίρες ἐμαξα, Ρἰαιιῆτιιπι οοποάπιογατιπι, ογοάοτ,ἂν κα μόρησι 
δὴ ζϑυγίων ἐλάσα δας ςΟΠραπιογατὶς Ρἰαιμετις νοξζα,, τάεια ἴδτο 
ΡΠ πο. 

Κα μάφενειγην ἄς ΟΠ] 445 Ἐγα πη: 
Κα μῴάφεον,ν, τὸν ΓοΓο τ] Ραὺς ἤαρτὰ σοπΊ ΠΊΠΠο ΠῚ τη οατιΠῚ ἡ Γογηϊοῖ δ 

τηοήο [προγιμάμέϊα, ιια; ὅς ψα λοειδ ὶς, ἴξιν ψαλιδρειδης ποηγὰ- 
πατιΓυ αἰ σηνάε ν[μ ρᾶττ. 

Κα μαρὰς» πλι ΠΠεὈ τὶς οσηατιις. Ἡ οί ἢ. 
Καρίαρρειδ'ὴς, ΠΟΙ ΔΠΊΟΓΑΤΙΙ5. ΘΟΠιΙοΧιϑ, 
Κα ζφμωσις, (ΟΠΟΑΠΊΘΓΑΓΙΟ.τοἰ τυ πατίο:οα ες ἰξεις ἢ ἴῃ σιο οἵ- 

{πι5 Ῥᾶτ5 ἀΙ [4018 ἴῃ το[ευϊάἀϊητς δ( σα πιο γα; ξογπιᾶ πὶ Πιυρεηίἃ τος 
Πἰπιαιιτιιτ ΑΙ Ἐγί ἢ οοιΣ ἃ το! χιὰ σα πα Γπραταταῖθνας Μάτος 15 
1.4. Ὁ]οίςοτϊά. 

Καὶ μασιγες;ἘΤοίγο}ι, Πιητ ἰχθύες μ᾽ Ὁ ς5;ριυιά Ατῆξη, γογο (οτέρειιπι 
κα μασίιώες:ὩΔτα [ἰδτο οἕϊαιιο [οἰ ὲτ κοινῶς «ταύτας «δὺ ἰχθύας αἷο 
Ἐπιροάοοϊο ρῃγποο ἀϊέϊος βι}7ὸ κα κυσίμα,, γε ααϊμγι σαιὶδ 
«τς κὶ δένόρεοι μα κορὶ κα) εἰναλιοι κάμασιμῶες : Δριά ΡΙμταγς ἢ. ιο- 
ατις Ἰορτιητατ αἰΐαιιος Ἐπιρεάοοϊις γογῆι 9 ᾽ἢ φυῖθιις ἐριύν εν 
ἐοάοτῃ πιοάο (στγιρτα οἱ τ ἀέπταιις Ἐρ᾿ρτγαίηγηατ. Πργο [8- 
σαπάο,φδ,γεϑ᾽ ὅσοι λόκκας ἢ λοφνίδας ἡ χαμασίκδας ἴδετε, 

Καμαονὺς. ΗςοΙ οἢ.  ἀραϑρῶ-. 
Καμαίφσειν ΠΟ ΠΟΙΙτΟΓ ον Γαγο, κραδαίνειν τινα ασειν; ΠΤ ίγςἢ,, 
Καματήρκον Η είν οι εἴ ὕϑήπονον ὅθηλυπον Ἰαδοτγίοίιπι. 
Καμοιτηρὸς, οὐ, ὁ Δ ΟΥ]Ο ἢ 5. ἔς ἤπις. κεκοῦτα κώςιν πᾶς κα ματηριν» φν 

διὸ ΑΡΟΠ]Ποπῖις (δοιηἀο Ατροηδατίς, ὧλις καμασηρὸν ἀὐπμῆῥω 
φυσιόωντες, Ατλίζοτς ! ες ἐς πχΐιη60 . τοῖς μὴν καμρτηρὲν αῤχάνρδις; 
Ἀὶ5 υ!άοπὴ ἰᾶθοτ εἰς πιοάογατὶ δ τεροῖα. 

Κα ματηρώς, [Δ οτῖο [ἐ,δὴρ τὸ, τ ἐἰῤῥώςτως,νοσερώς, ΡΟΠ τε, 
Κάματος, κε, Δ οτος λει σατο, ππογθιιδονόσος, κόπος, μόχθιθ-, κοπία, πό- 

γνΘ ΕΠ ογοάίδηιις {1}. γηραιον δ τοῦ μ(φερκον  χὴ μιὰ μόνον ὑφ᾽ ἡ κικέαξᾳ 
δνὼ κα μέτοις τὲ καὶ φρρν τίσι τετουχωυῆψον 9 νόσος χαλεωῦ καταλαμιπ 
βαϑει,ατττιτύτη σοπίςέξίμηαιις ἰαδογίδιις ὃς οἰτῖς. 

Καρμμτώδης, (θυ, ὁ χαὶ ἡ ΙΔ οτῖ οὐ νοσώδως, ΠΟΙ οά. ϑέρείθ. κα ματα 
δείθ΄ ὠρῃ δίς. α ἴατ15 ρταιι5 ΤΕ ΠρΟσς; 
Καμαῖ Δ ογαης. 
Καμβώψω, δι 

Κάώμξω, ςεἴἴο. 
Καμίατηϑεὶς, ΗΠ εἰ  ΟΠῖο οἵ κα τωπον ϑεὶς,ἰἀδοτίδιι5 σοπέςἔξεις. 
Καμζολίαι, εἰ ἀοετι Πιητ κακολογία,»λοιδδρία πα  ς ἀξ}, 
Καμέρίζοντα, ἐπ αἴξογτ ργῸ ἐἰμελφιιῦ τας Π ΘΟ ΠΙρφητς ΠῚ. 
Καμελαικιονν σα οτι5. ΑὙἸΠορ Δ η15 Οοπηπιοητατίυς π΄ Αοἰϑτπξί; 

τὸ πιλίδιογ ἘΧροπῖτ κα μελαμ κίον, ἀθοοὶ τὸ καῖ μοι κα λευύγειν» ἀἸοἴταιν δὲ 
καιμηλοκιδν, 

Καιήλει(δ., οΔΠ1Ο 1Π|15. 
Καμηληλ στα, ΔΙΠο]οσῦ ργοάιιξεϊο,ίειι αρίτάτίο πε Πππἤπιοάϊ τηιὲ- 

Π115 ἐπ Πἰτατι!Π1 οτατ {ΠῚ} ΘΟ πιο Πτὶ5 ΟΧογοῖτα5 ἂρ Πα ϊ5 δί σοὴι 
Ῥοτγταδηάϊς ἐῃ ἐσ ρεάιτομ δ 115 ΡῈ ]}ςῖ5. 

Κα μηλυλαί της, ΑΓΊΟΪΟΥΤΙῺῚ Ἀβίτατου ἃς ἀμέζον. 

Καμηλίται, σα ΠῚο  4τ]}. 411 τη πἀςθαης σαπις 15 1η ἀοῖθ . γσ εἰϊ αρυά 
Ἡετοάϊ μι 4..1τεῆὶ 411 σαι οῖος οσἰγαζ 5 Ατζοτοϊες ᾿δγὸ 

αὗεὶ ϑαυμοσίων ἀκόυσμιὰς ΟΑτης]ο 4111 δαίκνων ὃ χαμηλίτίω ἀπύ- 
καεινε αι 4 1ΡΠππὶ πηατγοπη ἱπῖγο σοςρΊῆετ, ΚΡ 

Κα μυλοπείραειλις,Δηἰτπαΐ ἀς σόπογο σαπιοϊοσιπι ἀριιά ΑἸμοπ. δ το 
ἐς Πειγεγομο πη) σαρῖτο ἐεοϊποσιαττο : ἃ ΡΠ αῖο [τὸ οξϊα- 
τιο 5 ςαρὶϊο ἀοεϊπιοοέϊαιιο. ((Ατηε! ορατάα]}5 δὲ Θοῖς ἔετα ἀϊοὶ- 

ταν] ὁ σγγαρΡε. Ἶ 
Καίμηλ Θ., κ᾿ ὁ χαὶ ἡ ςαταοἶτ155 {ππηδηταττ; [το πὶ ἔμ επὶς Παιιείσιι5. δὲ 

οτα{[τι55 οι} ἀποβοταπι ΔΙ Πραθαητ 9 ἃ ΠπμΠ τυ ηο σαῖπς }!} ἀπὶ- 
πιδητὶς τοστιιο !. Οε[1π|5 Πρ γο ἡπιαττο» ςαρίτε ἀοεϊπιοσέγαιο, 

δυκοανὠτερόν ἔξει κα μυλὸν διὰ τουπίματος ῥα φί δὸς εἰσελϑεῖν, δος Νίατ- 

τῆσιις σαρίτε ἀοοϊπιοηοπο; ἀΠ ΠΟ] 15 οἵ Ἔλτηο τ} ἰοστοσὲ 
Ῥεῖ ἔοσγάπιθη σις. Π). ΗἸΟΓΟ Ωγ Πγ118 σατο ΠῚ σα ρῖτ Ρτο 015 
πιλπτο,οι (ογιθὶς ὃς Εγαἤπιις, αι παιαστι Ὑ ἑκα τ5 ναὶν 
μος Ἰοςο Πρα!οατὶ τιιάσητοπι ΠΔ ΓΙ ΗΠ]. δὲ δριιὰ δι] ἤληὶ ςὦ 
τοροτίτατ Πρη! βοάτι:Βοζα ργο δηἰπΊΑ}} ν Πιγρατιμι σης, 

Καμηλοτη ἧς. 1115 σαπὶς]!. 3 
Κίζαι κχον ΡΙατανοῆιις ἃ Ταὐϊηῖσ ἀϊςὶ γοΐοντ, ὰ ὠατηρετοιιῦτα τ ἱερᾷ “Α' 

διὲς εἰμᾳιϑειλή πειίϑει, ὡς “αἱ ἃ ἑμμίωγέτως ἔνιοι, ἥδ τ)λίωων καάμων οὗ 

τὸ τὶ διακονίας ποροσ γϑρδιον 5 1ὰ οἵτ,α] ΤΟυ15 τεπηρίο παϊη εἶτα - 
τοῖςρι θείς επτεπι ραοτιιπη;ιοπιοάο σγαςογαπι αἰϊαιὶ Μου- 
αὐτίτπη αἷν οδίσαιϊο (απ πὶ ἀρρεί [αγαπε, ὅζς. Ἱπηπῖτ μὲς 
ῬΙατατοθας ἀίοποιη Οαπλ  πι5. Οτςςαπὶ οἵϊς. Ομ] 15. ὃς 
εἰατη Ἐοῖο ἀϊοίταν οπαιοτάνγ 9 αι ορ Φγτιμαι ἐπ ομρτίδ ἕωΣ 



αὐ Ὁ καὶ 
τεδαῦτιπ το ἐτδατ ΠΡ οητῖς ντοηᾷ!α. 

κάμικδ', ἐγόνρτο καμηλθο αιιαπα ρτο ἕπτ πατιτῖςο ἀσο! οἽτιτοϑαῖ- 
ἀλς Ἰητεγργ. τ ορΒαποπ Μείριονκοίμιλθ. ἢ. τὸ παχὺ χοινίον δεὰ 
«ἱ 

καμινάψειν,οχ οσίιοτς ἐπ ἔογπασς, Αὐτμοτ ΠΡ. ἀεὶ ϑάυμασ, ἀκουσ- 
μάτων, ταὐτίω, 3) οἱ μὴὸ ἁπλώς φασι πλιυυΐαντες καμινϑύειν,ἀς σα] 6. 

᾿καμινδυομῆδν χαλκοῦ, κτὶϑ 1ῃ ἕοτηδος ςαπάοπτίϑ 9 1η ξογηαοῖ 15 Δ6- 
οςοπ, Ὀϊοίς.].ς. 

καιωνδυϑεὶς, ἐγτος ὁ κὺ ἡ,εχοοίξιις. ἴῃ ἔογπδος ἀριιά διγαθοποπὶ ]1- 
᾿γο 12. 

Καμιγϑυτὴς οὐ, ὁ,οἶτοα ἔογπάςοπι ἰαθοτδπ8» σλιηϊ παγῖμ5, ἤς ἀἸοἴτιῖν 
ψυϊςδηι ἃ Γςίδηο. 

Καμινιαῖθθ., κατ ϊπαττσ94 6 σΑτη]Πῦ Ρεγτιπθης.καμυιαζας οἱ ϑαύλης» δα 
1ιρῖπἰ5 σατη] σα Ρ .9.Ἐχοάϊ. 

χάμινξθο,κ59 γὺ ἐρβογπαχ, σατηΐπιις. ἡ πάς οτος καμνίτης, ἀρὰ Ατῇς- 
παῖιπὶ στο τοττῖο ἱά οἢ. ἰωνίσης, Ετρᾶτο αιιατάδηι πδιι 52! πρα- 
πᾶτρθος να! ἀτιςσαρίτο ν᾽ροῆπιο ἀϊλτητο ἸΝτιπιεγοσιμη. ΑΛ το 
Ῥμαπι οπηπιεητατγιη Ῥαοουἰσγὸς 3.8 ἡμεῖς καυίγιον κφλούδυδυ, Α- 
οολἷ.ς.9.κα ανοὶς καμίνι κεγάληφοξιπλιι5 Βογπαςὶς πιαρηδο. Κάμινοι 

(τπιῖῖ Ἡείγ οἰ. ἡϑὐπλῴρφι βόες,ἰαχυρρὶ κὶ δυΐσχιοι, 
Χαμινὼ, οὖς, ἦν πάς αριιά Ἡοαποτιμτι Οἀγ,ρ, Γλατίμις σας Κοίμε- 

τοῖ:ηι15 ἴοοΟ αἰ ἀφ 550} ΠΊΡΤΟΓΘΠῚ» 4ιδί ΕΠ σης ὈρΡΡίοτας 
ψεὶ (δειιπάϊιπι Αὐ Ππαγομιμτι, ]ιια δά ἔοσιιπι ἔτιρὶς τοτγέγαιις 
Βογάειμπι, τὸ ἔα ΟῚ Π1π|5 ἐπ ΡῚ14 ἔγαηισάτιιτον οἱ νἰγιθε5 ποτα; 
ἀεξεξιαιὰ κάμνω καὶ ἵνες)Ετ|Ὲ.1 014, 

Καίμμαρον,ἤιιε καὶ μιορθν» σαπιγηατι5 ὃς σα ΠΣ Π Δ ΓΙΙΠῚ ΡΙΓοῖς εχ σαη- 
ΟΥΟΤΙΙΠν τη ΔΤ ΠΟΤΙΠῚ σοΠΟΓΘ. 161 ὃς ἰεοηεπινοσᾶῖ ΒΡ] ηῖι5: 
Βαΐς καρὶς ἤιιο κουρὰὲς,14 ςἢ, [4114 Ππη]1ς 5 (εἀ πιΐμοσ : υυ]σὸ 
Ῥοτηιμαυ τ ὰ οὐτι5 ΠυλἩΠτιἀΐης οτίδεη ποις τγᾶχῖς ΔΟΟΏΪΓΙ1ΠῚ. 
«ιιοά κούμμμόρον ν ΕἸ χφίμμοορν ττάδτη ἀϊ εἴτα, Ὀ]οῖς.}1.4.ς4.77.4- 
Ριιά Ατπεη Καάμμαρθ., 

Χαμμαῤψα,, ΑΞ ΟἹ σιρτο χούτει μιφέρψα!, ΗΕ ὕγοι,οχρ καταλαβεῖν, 
καμμαρψιςοἱάογα Αςο σις οἵϊο ἀϊοὶς μέτρον σετικὸν τὸ ἡ κιμέδεμνον γα 

τι πὶ ἃς Καμρφίςἰω εἴς ἀϊοῖτ μετρήν τι. 
Καύμμοατα, ὃς 
Καμματίδες αι] 4 Πτοῖτα ἄοςος Ατῆςη. Πδτο ύᾶττο 9 «δεὲ οἶδ᾽ ἐπτιί- 

κλὼν ἰοχιςη5» ἄλφιτα γέρ ὅξι ἐλαίῳ δεδευμᾶνα, ἃ φήσι Νικοκλῆς ὁλά- 
κῶν, Κρ π]4ν αὐεξὸ μῦ τὸ συἴκενον ἐν φύλλοις δεώφνης γπτιοὴὶ κα χαμματίδας 

υδῥ τροσαηγνρ δ᾽ οότη το φυύχνα αὐτοὶ ὃ τὰ ψαισ-ὶ κούμματα. 
Χαμυΐδ,ρτο χτὶ μῇ. Ηεἤο ἀκα μον ἀΐρφτρον  ξειαν δες. 
κικαμμᾷθ-, κεχαμμῆψα εἰς αὐτὸ» οὐθεπι ταιτιο ἱπῆοχα ΘΟ] ρλη- 

τιὰ. Ξ 
Καμυΐνειν, ον ς. Δ ο]ΡτῸ κατε μνειν, 
Καμμιξαε.Ἰ πγηλλ (σα Π5ΉΡ ΓΟ χρίτειμίξαε, 
καρμμονία ας,» ν ἸξΈο τὶ. ἐμ χα ταμονῆς αὶ ἐκ μόνυμερφῦς νίκη. 114 χ δείῃ 

καριονίμω, ΟΠ ατατολις αἰ οἷς οε ἀριια ΑἸ ΟἹ] ες γίκίω πίω τἶξ ὄδημω- 

γῆς Ὁ καρτερίας, 

Καμμοροναριά ΗΠΡΡΟΟτάταπι. χοίμεορον 5) τὸ ζωδον τῇ σμικρᾷ καρίδες 
ραῖ!ς, Πρ σας ἃς τὸ αἰκόγιτον ἃ Ππν] τα άτηε γαάίσιμειι οιπῖι Βὰ- 
ἀπο! δαϊμπα ἢ ΟΑ] ἐπι ἴῃ ΟἹ οὔ ς. Ρ]ταῖτ5 Πθτο νὶροίαιο- 
{ερτῖππο 5 σαρῖτε ρτῖσπο ἐς ἀσομΐτο ἰο΄ιιεπ5 » ταάϊόςπι μαθεῖ 
σαυαπλατο ΠΠΊ]οπὶ πηατῖπο. Οὐᾶτε υλάασιπι ςαπηπηλτιι ΔΡ- 
ῬοΠΔιιογεν Ἂς Καίμμαρον, 

Κάμμορφς» ΡΓῸ 
Κακόμορος,α. δ. 1 βοΥτ Πα ΠΡ ΟΣΠΔ αὔοίλιις στ ποΐατιις. ΗΠ ΟΠῚ, 
Καμμύως το κφταμύω,οἰαιιάο οσιι]ο5.χαμμύσει «δῦ ὀφϑαλμοιὲ, εἶδιι 

ἀετ οςσιιο5,ςαρίτο νἱροπηλοποπο Εἰρϊα. ὀκώμμυσὸν «δὴ ὀφϑαλ- 
μιοιὶς οι] ος σομυρτο ἐγ απτφούι!ος οσο! υδτιιητ, σαρίτο γίρο- 
ἤπιο οἔζδιιο, Αἐζογιμι ΔΡο Το] ογιμη, ὅς Ματτ.13.ν 0] 411} σοι- 
πἴποτγς σχροηπηζ, 

κάμνω, μικαμούμαι, πτὶςο,οροτοσ. Οἀγ],ξ, ὃς οἱ πολλοὶ χοίμησι, ὃς 
ΟὐνΠ, ὁ, πέπλοις κα μὴν ωὐπὴ, ρεΡ]ο 4 ξεζοτγας ὃς εἰαθόγατας, Ὀ]ϊοὶ- 
ται ἃς ἱπνοος ραίπιια ρτο δο ἐεπὶ. ΔΡΟ ]οπίμ [ξοιιπάο; ἱερὸν ὅ 
δ᾽ ἐκωύμοντο,τοτρ απι φιοά αι άοσι {γιιχοτιπτ. Ποσποτιις Π14- 
4ος β,τϑεὶ «γ᾽ ἐϊχεῖ χῶρον καμεῖται, 1ά εἴϊ, κοπιάσεὶ ὃ κα ἡ χεὶρ ὠπι 
βαςἄξεσα τὸ δόρυ [τοπὶ ἰαθοτο, ἐς  αΤοτ,ἀςξατιροτ,άςβςοϊο; ἔις- 
ςιπθο, ἄοἱςο, ρτοτονβατιογογαίσοτράςξατίσατιις (π|,εχτίη- 
ΘΙΙΟΤ Ργο πιουΐοτ, ΡΠ τάγμα ἴῃ γῖτα Ἀσπιι! τ ας. Αὐτὸς 
Β[ιαποσυκρίμνω ἐν τῷδε, γα] ἃ πιοσιππὶ ἀρίτιιγ Βδης οὉ τγεῆλ.ἐν τῷ κα 
2,5 κρίμγασιν οἱ πολλαὶ πόλεις, ἘπτῚ ρ. ΕἸ οὐ .ἐν τῷ δ)’ ἔχοι μνε νός "Θ΄ Επὶ 
τὶρὶ 4. μος ρεπάήερας ργοξεξεϊο. πη (δοπάα Αοτι εν ἔκαμνον, καὶ 
με χεῖρα, ΠΟ πλοτιΡ τὸ ἐκομερκείμιε νῆα, ἔθος παιιοπι7 Α ΡΟ] ]οπι5. 
κάμε τϑύχων. ΕΠ ΟΠΊο κα μυτε, ἰς ἔατι σα ΠῚ 11 πρλὰ εὲ με καίμνης λέγον» 
πς ζΟποτῖ5 πιιἰτῖς νογθὶς ἀσοτγς. καμεῖν ἀςξες!ς. 

Καυιοίρωσις, ΡΤ κα μρωσες ἴῃ ΠΟΠΠΙΠΠς σοάϊοϊθιις ᾿ἰςρ!τατοοά πλὰ- 
Ἰὼ ντάς Πιρεὰ καησίοωσες, 

. Καμόντες τποττα ἀοβιη δε νἱταν Οάνλοβορτῆθ εἴδωλα κρμόντων,ἀ1- 
χὶτ τπουτιοτγιιη [ροέξγα, ἐλάοπι Πρηϊβολτίοης γοροιταυ} Ε- 
Ῥὶρ.1.3. 

Καΐνμορος, αἰ ηπς ἀγδοτολλίϑοα, Ης νυ ἢ. 
Καμπαλέθι, ᾿πβοχισοϊποιτγιιις Ηςίνο ἢ. 
θέσαν εἰνλυγισμοὶ» θεχὰϑ ὃς οἰμποηςς δ ξτα ) Βμάσι9 ΠῈ- 

Ριο ὡς, 

καάμαειθ..βεχιιοῆις. ; - ᾿ 
ΚαμπεσιγριυυΘ.9ΕΤΥΥ Πἰ5» ϑστὸ πὸ κα μπῇ εῖν τὰ γριυλατα τ ἀἱμαρπτανν 

πὰ 
Καμπὴ ῇ «οὐ» βοχαγαυκαμαις, στ ατ ΠΗ ΟΧῸΣ ἀττΠ ΠῚ; δττῖςι 

. Καμψαίκης,υ, δον 5 ΟἸ Αγ τη. 

ΚΑ 

αμ14 ρεσολητλιτη σεηῖα Βρέϊας ὃς ςουτιπηρατ, ; 
ἔ 

ποάϊι5»Ρορ] 659 [βγαρο. ΑὙ ΟΡ δη νοφ. εἰ καύμψειε τινα χρὶ : 
ἢ φιιοπηρίᾶπη ἤεχιιπὶ ἔςοἶοτ , ρτὸ ἢ ἐγαξϊα ὃς τπο γος 
εἰπηει, ᾿ 

Καμαὴ Αἰ] πάο «ρρφῆ Ἰῃ Βατπιουία, νπάε ἀσματοκείμιωτης 
τ ορηδη. 

κάμαην,ης»ἡναριὰ ὙΤΠΕΟΡμγαίτυπα Εἰ τοτία ἰἶρτο χιαττο, ςαὶς᾿ 
ἀεοϊπιοίοχτο. ὃς ἐς (δυς Πρ τὶ φαϊπτὶ,ςαρίτο ἀδοῖποι (δ] 
ἘΠῚ φητεπὶ Ἰη(δέξιιπι Ὑ1ΠΠοἵμιπι 5 φιιοα Ηϊγίατατη Θοίμμ αι, 
ἀΡΡε ]ατ. ΡΙ πῖιις Εγαςαιη. ΟΕ γν [Οὐ τόση, φυύδιοις καὶ κλήρπ 
πὸ πονηρὸν “Ψ ἀκρίδων ς ρα τόπεσδον,κὶ ἑτέροις δέν δρὲσιν ἤ κάμπι. Γ 

Ἰὰπις}]α 101 ν μά εοίπιὶ » ςαρίτο τογτὶο,ιια: ἃ ποδίς Ὅφρεὶ! 
τιιγ σγιιςα ,Οτςοὼὸ αἰιτο πὶ κούμεναι ΠΟΠΊ ΠΔΠΓΙΓ νΥ οἷ τΊᾶπι ςτὸ 
Πρ ἀεθεησ » νοὶ πιατιιτιηἱς τοσηροσίθιις ἔγυτίσοβ οἷοσαπη ζι-᾿ 
οὐτὶ Οταοὶς ἃ ἤοχυτα ποπιθῃ Βιαθετ,αῖα ἴῃ δτοιιῆν τορς ' ̓ 
εἰιγδτιιτ, 

Καμποηλότης,ητος ἡ οἱη Αοχὶοϑοαγιταδ, 
Καμπιμος»ἱςητιι5.Ηε Χ1}15) ΕΠ ΓΙ Ρ4, 
Κώμπι(θ.»μγὁ γκοίαπηίθο δ᾽ φόμιος, οἰτῆις χα αὖ τοξεὰ τ, δά ΓΕ 

ἄλπι ἤσχιιβ δι14.δ. Ηςίγο ἢ. με: 

Καματὴρ, ἢ ρος») Ηοχιις,νύασα, βαλξίς, πχοταπι Πρηΐ στο γἱάρι 
(οπηπηοηταν. ΑΓ τΟρ απ. ὅς ἰῃ (ὐοπηπιοπταγ, Ἑυγίρ᾽ά,ΟἹ 
[141] [ρατέμιπι ἀδοιιγγίταγ:ςπὶ δά τη θταμα ν φητιιτι οἰ, 
βοχιις καὶ κῴματὴρ ἀϊοϊταγ. ΑὐἸτοτοῖςες τοιτῖο Κὶ πετοτὶρονδι 
τοῖς καμπτόρσιν ἐκασνένσι κὶ ἐκλύονται. Οἴσοτο [το ρτίπιο ἐς 
᾿τατογοράδοισ πὶ ΒΟποτιιπὶ ὅς πτατῖς ἤοχιι ςομΕΙταοε : ὅς, Ι 
Οα]ο 5 ἱπ μος ἤσχιι αιαΠ ατατὶς ἔλπια δἀο] εἰςοητὴς ᾿ 
Μαῆτ δά πιεταβ: 1: τγαπἤατίο εἰξ ἃ σαγγίσι!ο εἰγοόν 
Ῥασιιιῖι5 σατηρτεγεπὶ ἠϊχὶς ἴῃ Τλπταίο Ἐχυγεπηιπη ἰπὶ 
Ῥτεγοπὶ ἱρήμτ ἰαπὶ ργδρτοάϊειιν ῬΡΑττ Ἀπ ραιιπηι 

Καμπτικὸς οὐ], ὁ. ΓΕ ̓ ηΗςέζοης. 
Καματὸς, οὐ ὁ. Η χῚ 5. Η εχ! 1115. 
Κάμπγω, μι ἀμψω,πιαφα.Ηςξτο,ἀςβεξζο, γι, εἰγοιπαςῆι 

ττδ]ιο. Αςοιίατι κα μηω, δ] αἰ γκὼν κὶ καμψαν τα, γοἸετὶ οΟδὶ 
ἤεχιις ΔΙ] 0} 59] πτατοπι ἴῃ ΤἼετ οοἷς, κάμπη τὸ γόν 
τη οτ5 Πα αὐ γιὲ τἾΟ᾽ ἐμ κά μπῇ, φρενῶν, Ευτιρ ἃ Ργορὸ τῆς 
σοτήϊα βεξξοτῖ5,14 εξ πλε πηοσιογοπα ἐαοῖσ τἀ] ς ἄτι ἃς πᾶν, 
τεϑ καμπῆειν, Ρ᾽ ατάτο ι!9 γετὰ αηἰπιδητάιπι ἤπτ ργιάςπείοτα 
γεμώσες τι μέδλεσαι κα μηῆεῖν ἰκρωτηρκον»τὰ εἤί(οεγπη. ἴηι ἜΡΓΟΝ 

4111Π| Οτάπη ργος ΠΟ οτοῖη οἰγοιπιῖγο ποοοῆς ἤτν 
ἈΠ τΟΠῚ ἄς ΔΗ ἘΓΊδι15, ᾿ 
Καμπῆειγ»βοέζοετε . νσ ἢτ ἴπ στιγγι]ϊ σογσδιηίης » ἃ 410 καμῆ: 

οἶτον ποῖαῖν πάς [ππηρτα σποῖάρμογ. ἀἶχῖς Επιγὶρια. τέλθ 
ψαι μ᾽ ὡσιῦρ ἠρξα μίω βίε, Ποῖα νῖτα ἱπῆςέξατη γε ἱποαρὶ» 
δὰ ἤηεπι νίαιις νἱτα; ἢς ἶγε ρογεᾶπι ντ σοορὶ, Κάμιπθειν οὶ 
αἷτ εἴα εγίδετι το ἐν τῇ ὠδὴ καμπας “Ἰοιεῖν. κεἰ μπῆειν ῬΓῸ εἰ τ 

1 Ατὶηϊς Ηςέζοτγο)άς (φητεητία ἀςάμοετε, Οτοροτιίω ἐδὲν ἔκα 
ἐσὲ ἐμαλείκισεν, ΤἈπογ ἀϊάες ΠΡτο τογτῖο, χρμφ ϑύμαι ὑμᾷ 
μετειγγώναις Ἡ 

Καμπύληγης»η 4 σιΙ}115 γεζουτιιβ» 110 γοπατόγεϑ νταπτατν 
καμαυύλας 4Ἶδ ῥαδιαργων, το Βοχίιις ὃς ἔξ} οἰὶς μοπηΐηιι 
ΠΡΕΙ πὶ ἀϊχῖτ, ΜῊ 

Καμκουλιαζειν, τὸ καὶ μτῆ εἰγγερέφειν, Π οἴξετς, δι: 4. 

Καμαυλοόγρα μκίμονγα5 τὲ 10 Ομ Γυὶς ΠΠΠοὶς ἱπξοσπηδτατ, 
Καμπυλόεις ΓΟ ΟΙΓΙΙ5 ΠΡ ΓΟ ἴεχτο Ἐρίρταπιπιδῖ, γυρών τ' ἐγμς 

καμπυλοίοσαν ἔτι, : 
Καμαυλ ὀξῥιν, ινίδ.. δ φααπποιπα μαθοης παἤιιτι. 
Καμπύλθ΄, «Ὁ, ΗςΧΊ ἢ] 5. ἀιιης 5γοιγαι 5, ΓΟτοστας » δῆ 

γρκοίμασ ύλα τόξα καμπύλον ποιῶ, ΑτἸΠΟΡἢ ἰπτετρ. 
Καμαωυλόσης τος» ἱ)ΗοΧΊο;ΟΙς, ΗΠ ΧΙ 53 Ουτυῖτα5. 
Κάμψα, ες, γλωσσοκομεῖονναρίᾳ 1 ατίπἰς, Ηςίσςἢ, αρυά οὐης ει 

ὅς καμία κὸμ εἰ κουϊσκιαρκαγάβια χιυηγντικ ὡς γύργαϑο! ἢ ὑπό 
ματα ποιεί, Γ 

Καμψιδύαυλίθ. χεἰργαριια ῬΡΙπάδτγιτηςτπᾶπιις γ οἱ αδ 115 ὃς οἶτό ρὲ 
σαγγοη 5 οἰτηατγα σμοτάας τὰ καμπῆω ὃς δίαυλ-: Αἰτας καμψιδ 
Ρτορτὶὲ εἰξ ἴῃ ἀϊαι]ο γοοϊργοςδης, 

Καμιψικέζω, γα τθατίζο. ; 
Καμψίκρρε,Ηςξϊοης σδιιάαπης ἑάεπι αιοά σκίερρς, εἴγε, 
Καίμψις (ον, ἡ σατιατιιγα,βςχιγα,ϊηβοχῖοί, εχιις » Πιβταρον ος 

Ρ] ες ςοπτιίφέεο. ' " 
Καμφψοδιύῳ δεικτύχῳ, ἴῃ Ἐρσταπιπιᾶτ. ἀϊσίτο ἱπειιγιο,δέ αι ἀι 

Η͂ φἔξῖταν ἔτους ητοι» 4 ο]ετιν οἱ 4υ] ἀμπι Ης ξεἰτατρ απ πιιϑ ΟΥ 
οἰδτιγ ργορτεν μαρεηάϊ σαρτάϊτατειη. 

Καμψος ἸΠοιιΓι 5 ΝΊΓρικαμψον, κοι μιπύλόγ, 

Καμω ἐργάσομμαι, 
Καμὼν, ππόσζιι!ς, ΕΟ π..1].Γ κ οἱ ὑατένερϑε καρύντας αἰϑρωποις τίγνυοϑν, 

λά οἴ. τελάυτήσ ἀυτάς, δρτοϑ'ανόγαας, ͵ 
Κανοαυδηι 5: οπἰξγιμταν σαπὶ Ορτατίτιο ( ποις πεοωΐο εἴξ { Ν 

πλφηςπ ἐς ρτρτρτάτο ες, ςατ ἰη αὐ ) οτίαμα,  ταπαιᾶπι ει 
ἘΠῚ ͵ 

. 1 

“Ὡκμῷ 



ΠΟ ΡΙατο (ξοιιπάο ἀς Βἐρδ]]ς. ὃν ἐῆ᾽ αὖ γνώρεμον κα δ)». 
, καν μηδὲν αἰόποντε ὑπ ἀυτ εἰγαδον πεπόνϑοι, οτίαπι ἢ ηἰ- 

Ῥεηο οἰ) ἀσοορογίτι δέαΠαεῖδ. Διτοπι {οι δέτιιν μ΄ 
διδρδ τόνω, ἃς της ἤρα ἤσὰτ αἴσις δά ςὸον οἱ οτἰαπὶ ςοπῇτι- 
αἰ τασν Ορτατιαὸ ὃς ΠπαἸ σατο. ο πιο Πμοπος, πϑοὺ αἶνα- 

᾿ ἄνα ὃ ἀπλά,κὴ δύ᾽ ἡ πρία ἴσως ῥη ματα, κἀν ἐχθὲς ἐωνημέ- 

σίθ. εἰπεῖν διωνϑείν.Τἀςαν ἴῃ οα 46 πὶ, ταῦτα κατηγρρωῖ, ταῦ- 

δε, ἐπεὶ δεχαίαν εἰρψυύζω. καὶ ἴσ ἕω χκὶ μυδὲν πεαορᾳκότας αἰϑρώ- 
Υ ψὠσαυΐοις ὑςερον, κεν ἐπ ήνοιω χ φεφανοιμὴ ἐκέχϑυον, δ: 

Ὁ ἀσειο᾽ » αιια: νο 5 1π πιουλοτίατη νοἰζγαπι γοιοςατο, 
ΕΠ ἀπ τἀπὶ ἰππἰτλπιάιις ἐΡ Ὸ ἰαϊιἀαγοπι»οἰ αι ἀτιτ]ιο 
ΟΣ νἱτὸς ἀτιις ἰητοστοσ σοτοηα ἀοηαηάος σοη [ας δ, 
ἡ πόχει αὐ ὃς ξοτταῖς ἱπρο ἔς Ναζάησοη, Οἰππὶνογὸ 
αὶ ἑαὺ, αὐ ἃ ἢὺν 6] Πηον οἱ ὃς {5 δι᾽ υηξείτιαπὶ ροίοίς, 

ραταίεις μΠ ποτ. ΠΡτὸ τουτῖο 9 σα το ΡΥΪΠΊΟ 5 Οἵστι ὃ ἔχέ 
α καὶ καρπὸν, κεν δοτὸ ῥίζος γίνηται ν κὶ ἀστὸ τοῦ τῶν 5 Παυϊάςῃι γαὰ- 

οὐοηϊ δῆτ. Ποπ Οὐ πος ἴῃ δαί πη. ἔς σὴ ἐκ ἄδηκον α85᾽ 
πη ἰννς, κεὶν τις ΘΝ (Θ- υὑανρ πὸ νόρίου κέγῃ, δίμφιον μὴ αὶ δὲν ἐρεῖ αὐδὲ 

υί ἴδ Τ ορτί πο, ἔοι αιιῖς Α[1ιι5. Τά4οπι, ἔςι 5 νόμιθ. αῤχεῖίθ-. ἐὰν 
-ε ὅσοι ουῆους τι, δ δύ μον εἰξαπουτηὶσῃ, κρίνειν κον εἱλω ϑιανούτῳ ζημιξν, 

πα πράτιγιδιρ ηἰῆσατ οτίατα (α! τοι, Ἰητογάθπι ροτεη- 
Ιἷς ραττίοι α εἴπ. Χ Θπορμῃοην κῶν ἐγὼ δοκοῦ εἰοι δ κέν διυυον- πῶτον 

εἰναι τ 1 πος ρει συ πὶ Πιίποῦς Ροῖϊε νἸάοοτ: ὅς χιᾶ- 
δεπιϊηαταν ἴῃ ΟΥΑΙ ΟΠΟΡΓΟ ἄπο ροηίτιιγ. Κιὸν θυ πὶ 

τορ απ πὶ ΡΙατ. κεν ἐθέλοιεν, Π γε Ἰπτ, ας. Καὶν τα πὶ 
Πρηϊβοας ετἰλτι ἢ. Ῥοτλ Βοη. χ᾽ γὸ εἴ τινῶν δεσδέωυται 
σιύζειν, πότερ αἱ μηδὲν εἰ δεκων φαίνητοι τίυ) πόλιν» ἢ κιὶν αδικών 

. εἰ μὴ γὃ μα δικών . καὶ γω φημι δεῖν. εἰ δ᾽ ὅλως κἀν ἑτιοιυῦ, 

[εδέμωται [ι ἐπίτη ἃ φι υ!ἄλην νοἴταπι μος σοητοη- 
οἶδιῖ5. ντ Πξς δϑ οἰ πατιιγιντγιηι ἵτα ἀσπηιπι ἢ ρα ]1- 
ς ἤτρδη οτίαπι ἢ ποςοπ5. 1 γογὸ νοθῖς νἱἀοηάιμη. Ετ- 
ἘΠΊ [η (Οης 5 ἐρο ἀποαμις 14 νος Διιτποῦ ἤπη ντ 

ἽΠΠῚ ετίατη Π᾿΄ αμϊ ἀτι5 Δα πη !οτῖτ, μος ἸρΡῇ σοπτεπάμητι, 
σα πταγ ντί αι ον τ ρετίαγιο νοππιετιρίος οὈ]ϊ σετῖς. 
ἀἸοατίιιο ἰππρίτατ ΠΟ πιο ἢςη. αἷδὲ αἴδῳτρεσβ, κεὸν εἰ ταις 

ὑπῆρχεν, ἐκεῖνο ἢ μὴ τιρρσίω. ὃς ἢ ἴῃ οο οπιπὶα ἢςς οἴδῥτ, 
αἴπι ΟΡταςῖπΟ ΡῸῚ τπιο τη. Νεμῦ δέ μοι δονεῖγκαν ἀσεξειαν 
γσκο! τὶς “Ἷ πεαρεσβέυμλύων ἀυτεί, τοὸ πτερσή κοντα ποιεῖν. - 
- κα εἰ βίᾳ ταύται κιγηϑείη,, κὶ φύσειγαιοα ἢ πτοιοτὶ ροῦ 
τὰ ποις. Ατ τοτοῖ ες ἐς πιιιηο; εἰς κἀν εἰ πόλιν τιν ἐς 

μεν. ὃς ΡοΥΙ 46 4Π14{1 Πλ γάτ οηταγ ἃ 1αιι]; ὃζς. Τλιοῖα- 
Ὁλιςαῖ, ἐκ ὀκνεῖτε, καν ὅδὲ ἃ ὠκεαιον ἐλϑεῖν δέοι μετ᾽ οεἰμύμο- 
ὀπτας, ἐτίατη ἢ ποςοῖϊε ἤτῖγο. ἠξίε τρίβειν ᾧ πόλεμον χιαύνων 

ἡ κοέχος δείσει, ν ΟἹοθας ΕΠ πὶ τοπροτο σοητεγογο, υδη- 

Ἴ 

δει ς ς ΕΗ ῃ Ρίιρ πα Οριι5 γᾶς.  πτάγοιι, ᾿π ΟαπΉ 10, κἀν οἶμε Ἴυπῆοις. 
ν ἵποιμί σοι, ΑτἸΠΟρΔπ. οτίαπι ἢ πὶς νογρετγος υτῖδὶ ποῃ 

αἴ χογ  πν. Κἀν εἰ ὃς κἀὶν ΠῚ τεϊροπάσητ,ντ εἴτοεων. ὃς εἴτε, 
[1.14 οἵ, Μετεουοΐορ. Οἱ γδ᾽ ἀςέρες κεν εἰ μείζοις καὶ ἐ- 
αἴνωνται. δν, οἵμως ἀδιαΐρετοί γε κοιϑ᾽ ἑαυ ἐὺ ἐρ δοκοῦσι, 
᾿Ποτατηοτῇ, Π ποπ. Αὐλίξοτο ος, Καὶ εἰ μὴ δ) θυρίω αἰτίϑυ, 

ἡ ταύ τίου, ἃς ἢ ποη ΟΡ αἰτδτν σαι πη» οεγτὰ οὐ 1{πᾶ.Οτο- 
οκεῖν εἴ τι αἱὴ παὐοιεϑνε κωμῳ δουιῦ τες σατο, ΟΥΠΠ ποη ἀοΠηϊτ15. 
Ἰάπασαση. Ροτοίξ ὃς η ρτϊποὶριο Γδητθησῖα: ροηΐοντ τᾶς 
πὶ Ατ  ζοτε ες ΠΌτο ρυῖπιο ἀς (4:0. Καὶ εἰ μὴ οὔπειρον 

᾿ σώμα τὸ πεῖν. μίμὴ θὰ τοσιτόν γε ὡς δὴ πλείοις ἐρανές, 

τοιοεῖτον ἐἴγεσφν, ὃς ἢ ατιϊ4 τα! ς, Αὐἰτοτ. γοιιοπϑ. 
ΠΟΕΠΤΙΙ ΡΓΟ κὴ ἐν κῴν τούτω ρκὴν ΕὙἴ4Π| ἸΏ ΘΏΪΓΙΙΣ ΡΥῸ αὐ ἐν. 

τ] οα πὴ γα, ΤῊςορ γαῖ ἰξαῤχε καινά, ἘπΓΙΡ ἀ., ρτὶ- 
ΞΟγΟ Πα πη ἃ σατο σαρουής Εταίπι. ττοῖηὶ ταὶ κανά, ἀἰς5 
4110 γἱγρὶμι65 ἐπ το ΠῚ Ρ τπὶ [ἰδ ετὶ Ῥατγὶς οαηἰ γα ἔοτο- 

πτοιάιις Ατἰνοπὶ5. Δ ΒλπΟν τε κανοιοῦς 
"οἷ, ἔοητος σἴ 10 ΤΊ] Ι ΡΠ οὶ ἤρατί ἂν καναΐξοις γρα φουδύοις 5 ἴπ 

ἱξεῖς σα πα 5. ῃος οἰ, ἐοπτίθιις 1115 ταῖτο πλμ τ] ρ]1οἱ ἰρατῇς. 
65 Πἴρτο τογιὶο Απὶπια!. ἢς Θατα. καϑεί τ οἱ «δὺ κανά- 
ογτες ἐν τοῖς τύχοις, Πιοάο ΤἰΟτι1» 4105 1ῃ ΡατΙΘεΙθ115 

ἰοἸ!τοπτος αὐ εοάοπι ἔοητο ρίπριητῖ. Ἰάοπὶ Αὐἰοτοῖος [1- 
[φειιῆτο εἷς σοποτατίοης ΑππΊαὶ. ὃς καϑαξίθ- βρ] πα νοσα- 
ἰππτὶ : Προ οάτηιις Πα πιιπὶ τθητς οσἰιτ [ςέξογοβ σογαπι να 
ἘΠῚ εἰγοιιπΊ 1 πἰ πη το Ν πὶ αιτῃοῦς ΡοΪ᾽πος Πἶρτο [αρτῖπιο, 
οἱ ἐδὲ πίθοις πλάήοντες ἃ πτηλὸν αὔρατι ϑέντες πλαῆκσι. πἶτο τὸ 

' μον καϑα καὶ εἴσω. Ἡϊης ὃς καϑαζος ἀἸσι ΤΉ ππδ ΟΊ [6 ΗΓ] ὃζ 

Ἰ»λεπθοὶ κὶ ἄσωρκοι, Η οί οἰ, αι] ὃς εα αιιας ῬΟΙΠ ΙΧ, [ἐὰ 
τηλὺςοχηρὸς Παρεῖ. ( 

ἴγεἢ. ἔην σταγόνες γνάϑοι πιά χΊ] χα. Ὁ 
ΓΓΙΙΟ ὙΠ ΠῚ 115 σΟΠπΠΟΧΙΙΣ. ΚΕπορβοη," πολιτικοῦ κα- 

ἡἰ γαϑρε χατη ει εἰς αμύκλας, οἴ 11 ρ] αὐτο Αταγ οἷ Ροτιῖτ, Ηςίγς. 
ν ᾿ ̓ χαναϑρᾳ, ἀςραξυ,ὴ ἅμαξα πλέγματα ἔχεστι υἱφ᾽ ὧν πομπευκσιν αἱ πτίρ- 
ἦν ϑένοι ὅταν εἰς τὸ “ ἐλέγης ἀπίωσιν: ἔγιοι 3. ἔνχέν εἴδὠλα ἐλείφων καὶ γυαών, 

4112 νεγθὰ σοηξεγ οἰτη ἴοςο ΡΙατατοιῖ ἴῃ. Αροἤ]δος νὉ] αἰτο 

τᾷ ἀϑέδῷ εἴδωλα καλοισι ξύλινα γρυπῶν κὶ τοαγελεί φων ἐν οἷς κομίζωσι 

ο΄ δ πεῦδϑας ἐν τοῖς πομπεῖῖς. ΟΥτο καίαϑρα ἀςάμιοϊτ ἃ καίναι, » 4ι1ἀπη 
ΠῚ γοςοπὶ Πρπίβοατς αἷς ψιαϑοις κὶ τὰ ὐγύστια πλέγμωριται, 

᾿ [ἰαγάξαρ, ταράξας Ἡςγοα, 

Ἵ 
ν 
ι 

ποναο αν 

ἐν ὦ 23 
ΧΚανάξαι ὃς ἐκκόνάξαι, ῬΌ]Ορτο οἰασιαγο γε οδίϊοτο ὑπὸ τ᾽ κανα ςραΐ" 
Καναςρεοιγ ταὶ γα αιαίἀαπι σοποαια, 
᾿Κανας ον» Δ ΠἘγυλτο ἀρ Ο ΓΕ] Θατικαίαςιρα ἤλις καύίυςιρα ἐχροη- 

, ἴιγ φελλώδεις πιγακι σκοιχὰ αυιῖθιι5 τὸ ὀκκενωσαι γο] ἐμσπον » ἀϊοίτως 
κανγαξαι νο] ὠκκαγαξα ἢ ΡΟ] οὶ οτοά  πις. 
Κόναχεω, μοι σώ αν. κα) τς [Ὁ ΠΟ, δστὸ πῷ κενὸν ἡ χ εἴν, οατγ Α (Ο]. 
Καγα χη» ον ογ ριταβ»κτυύπος, ἘΓΟΡ ἰτίι5.ο]απηου» ΗΠοα, ὙΠ κὶ ὁ δὲν-- 

παν μὲρ κάρα χὴ πέλεν» ἀφητίμπι Ἐγίάοσ οτας. 
Κανηχηδοὶ, ΑΔ Ιο Τα πλνοιιπη “πο ρ τι» χοισικώς, ΑΡ ΟΠ] π τιν, ἀϊοίτιιτ 

δί κόρα χυηδὸνγ]. μζλ κγύπου πολλοῦ, Πϊοην ἐἀς ἤτιι οτος. Ηοἤοι ἐπ 
ΤΆςορ. ποταμοὶ καγαχηδεὼ ῥέοντες. 

Κάνα χ ποις οὐδὸς, ροα θιις ΓΟ πᾶς » ἀροῖ ΝΠ ο τὶς, Οαζα ἱπτοῦσ 
Ρτεῖο. 

Καγαχίζω, μ.ίσω, αν ἰκας τοίο πο, Ἔγορο, οἰ ἀπο, ρΙοτο. Ἠεβοά. κ᾽ “ 
υὑτυυσδυουάσων κἠμεΐχιζε ποσ᾽ δυρεῖα χβων»ἱττ αεὨτί απ Ῥεάριι», ἰτς- 
Ρεθατ τοῦτα. : 

Καναχ ὀρ» ΠἘγ ΟΡ οταΙ 2 ς, ἴῃ Ὑ Πιοτ ϑ, ἡ τοι γυρίΐων καγαχοὶ «δοίαλλα τοῦ 
κπες Βατραχϑι, 

Καὐγρεώ, [αἸτοπι. 
Καίσαρος, ΗΠ οίγ ΟΣ. εἰς αὐ ϑοχξ,σατθο,ας Καίϊψαλοι εἰ άςπὶ Πῶς κοριῷ.- 

(ματα βάϑρα. 

Κανδιαύλας, ΝΜ] ΟΓΟΙΙΓ τς» αὰς Ἡτοιι]ς5. 
Κορδὸφϑ ρος αττατα νοἰϊο νῖθης. 

Κανδυύκης, βυῖτ Ρεγῆς νο[ίςοτςβς ΡΟΙ πο. 
Καύδυλαι, δέ καγδυπαγαι»ἀἸςιητιιγ νοὔείαγῖα ργοιοποτγαπι νοίείαι- 

τοσιπὶ γοροΐτογία ἱειατιοϑῦχαι ὁποὺ ταὶ πολυτηλῇ ἱμ(φύτια ἴζαλλονν 
ΗείνςΒ. ργο Ἵοάριῃ γορογίτιιν δρᾷ ΡΟ !ασειη κόμσὶ ὕτανες ὃς 
κανδύταλις, 

Κασ]υλ(Θ.595. 6, ΘἀἩ [πὶ ᾧ ἥδυσμα, οχ ἀττιγἰονςαίεο, πιο ἢ! ς ἃς ἰλῖον 
ῬοΟΙΠμοῖ Π τὸ {ΓἜχέουν εἰ καϊδαυλίθι(ντ 411] {εἰ δι πο)ςίδιιοοχ ο- 
Τῖχα σάτης, ὃς Ῥατς οα(ξόσιιε ΡΕτγ ρἷο οιπὶ ἀποῖμο ἃς ρἰπριιῇ 
1αγοφϊ οι [.11.ς.14.ΑτΒοη.1.18. ι 

Κα αὐό)ις,υ(Θ-. ὁ Δ Πα γ 5.91 Ππάιιπιοητιϊπὶ Ῥεγποιηι α τις Πρτο ἄςοϊ- 
πιοαμιαγτου σαρῖτο 4] παπᾶ ροΠπιοίδχτο. καύσλις πορφυροῦς. 64- 
24 ἀς δοποόξιιτς, ὈΙοἴταιτ ετ]α πῇ κανδ χη, ΑΛ ΤΟρ ἤδη τη ν᾽ εἴρῖ5; 
Οἱ οἷὸ καλοιΐσε χἰϑσίσει, οἱ ὃ κανδ υκίων, 8( καΐδις ὠλιπόρφυρρς.(βοισίλφος. 
4 ΤΟΓΙΙΠῚ πορφυρεεῖς, 

Κανσ)υ τειλις τοι] Ρογοδοκιζώτιον ΡΟΙ ΠΧ. Ἐτ κανδυτείνος, 1 ῥίσκοι;τὰ 
{εἰν Τ εγεηῖ, 

Καίδωλθ.,κ, ὅν τ ἤπτιις οἰαττο, Ης γ. ἢ, 
Κάυεϊν» εἰς πὶ οἰ κτείνειν, αὐελεῖν, 

Κανεον,ν»δζς ΡῈ σοπιγα πο πομπὴ κανοιῶ τὸ σα πΠ ἔγιιππ, ἰαπχ. ΗΟ πΊοΝ 
Τ5.6ὲ αν ὥυκύκλε καγείοιυ εχ σΔηΪ το τοῦ 46.} οριταν ἀρ 10 - 
Υ Πιιτη καν ἐσ, σΑΠΙ [τὶ 591π υήπτα ἀσο!πατίοπς. ὈϊοΐτιιΓ ὃς χρό 
γοικῦ ὃ κανίσκιον. Καὶ ἀϑείον Η!:ρροοτ ἴα εἰάεαι εἦδ γειωαγκείων 1.2.ε{ἢ 
ΟἹ] Ορογοι πη κα ἡ χύτρας ἐκκσωμώ. ; 

Κινης τος »δ. [ΠΟΤ α. σα ἀτἢτ5, ψία 9:5, καϑητας αἰτίη : πε ἢσΞ- 
ΛΪΠΑτΙ 5 οἰδ κωΐης, μηδὲ καίηται πηχυαγα μείζονα, πεαπις οαἰατλιιπα 
σαδθῖτο πηαϊογε πη ατάτγοθιι ἐπ ϑοίοης. Ἐξ δριιά ΡΟ !σεπα 
Τῖδτο δρεϊπηο,κάγναι, τὸ ἐκ καγάβων πλέγμοί τι. ΑὙἸΓΟΡΠαπος ἱπ 
γοἰρί5.0υ μίω) ποτέ σου εἷβὲ τεὸς καύας ἐρήδω : ἀρτιὰ διυδίαια ΙΔ ομπ 
εἰξ ψιιοά καύνν»14 εἴτ, ψίαϑ: 6. 

Κανηφόρφε γ᾽ καὶ ἐς ΠΟ ΓΕ Π5 σδηἑ {τιιπτοἱ ἃ φιιοά ἕλςετε ρας ]α: παῖδ 1- 
1ες σοηΠιθιογδησιμος τρίο Ὀίδης ἤάςεπι ξαοίοπτες ἔς νἱγσίῃϊ- 
ταῦ!5 Ρετις ἃς, οαρίςητες ἘΧδυιποτγαγὶ. 

Κωνϑωρέίθ- σα Παγαςτ τὶς ἤπ1115 Πουλ Πἰ5.1 Ποορῃγαῆτις ΠΡ το (δ - 
εσππάονοαάρίτο ν]ρσοῆπιοράς οδιι, ρίλης, ἀμπελίθ- κ᾽ λε)» μῆδη καν-" 
ϑαρέθ., 

Κόυϑειράζειν,τΓοπιοτο, ριιά Ατεσοβ. Αἰ ΠΊΟΠΠΙ5. 
Κανθαρὶς,ἰσὸς ἡ, σα ῃ Πατ]5. ΔΩ  τιάες παίσιιητιγ εχ νοσιϊ σι] Ορ 

ἴπ (ροηρία πιαχὶ πιὸ ον που μοί! αια" ἢτ ἴῃ σαλ]ς 9 ἔα ἔσεοιις- 
αἰ Π{ππηὸ 1π ἔγαχίπο : ὁστογςόιις τη αἶρα τοί πλίηιι5 εξῇςαςο5. 
Ῥοτειϊ Ἴτης ἴητεῖ οὖς νατὶς,  πτοῖς [πο ῖ5, 115 ἐπ Ρομηἷς τγδηἴς 
πετίς παδοητ. ργοιιεπίπητ ὃς ἐπ (δροτίθιιδ» νἸΓιῖ5 ἡρῆς οο- 
Ἰοτ,οάότηιις νἱγο ᾽ν ὴς [οτ μα] ς ὅς σφατίοα : ἀε αυηρι5 ΗΠΡ- 
ῬΟογαζ. σδθὲ γευυαικείης φυύσι(θ- . ὃς ᾿ἰδτο ίαττο ἧς αἰατα πὶ ἀσὰ- 
τὶ5. ΠΙοὐσογί ες στο ἔεχτο ὃς (ποιπάο 5 ςαρίτε φιϊπημάροῇ- 
τποαθαττο. ΡΙ πῆς ἧρτὸ νἱροπηιοποηογοδρίτο 4ᾶγτο, [το πᾶ 
κανϑαρὶς νοἱ καύδιαρος, απ ΠΤ 5. σάτα ςτΙ5 ΡάΓΙ5 ἔγιθιοητα 6π 
τοάεης ΝΊςαπογ ἰπ ΑἸΟΧΊΡ μα: πιαοὶ ον υἱὲ κανϑιανίδος συτεφοίτ 
γρυ δ᾽ αὖ ὁδιώδῃη, Κεἴνο ποτὸν δέξαιο χυτῇ ἐναλίγκια πίφαν. Ὠτογρ ας 
τοϑοκανϑαρίδες εἰσὶ τεὲ κοτεροφόρα κὶ σιτοφορα ζμα,οἱ λεγϑυὔνοι καγϑε- 

δϑις ὧν καὶ υὔρ γιύσις ἡ μοία κεϑρίσε νὶ ὃ οσ μὴ, πίστη χυτπ,ὃ ὅξιν ὑγερπίσ- 
σῳ. ΤἈςορΡ Γάϊος ἐς μιζογια ρ΄ δηταν. το οξξαπογζαριτς 9. 
ὄλεγίνεται μὸ ν᾽ κανϑ'αρὶς ἐν τοῖς πιυρρῖς.οα ΡΠΙΠ.}1, α8,σλρ.17 τὰ 
τγδηττι τ » Εἰ ὃς σαητηδτιι ἀϊέτιις ἔσαγαοιϑ ράσιι5 ἔγιιπιοπ- 
τὰ ογοάςηξ. 

Κανϑειρέλεϑρ9»δοοιις εἴς Τ γδοία: [ςἀταεοτιιπη σοηοτὶ οχίεῖοσ 
[ἀςινἱάς Ατἰζους!. 0. πϑρὰ ϑάυμ. ἀκουσμάτων: ὃς ῬΠΔη. 11 τι.ο. 28. 
{εὐἰ δῖτιιγ πα 115 ΡῸΓ ὦ ἴῃ ἀπτοροη. “ 

Καίϑαρος.» σα πτἤλτιις Ὑ ρα]. Ροσι!ατα ΓΑ οτὶ ρει δ ζᾶ {ω8- 
τάδ πε ρ᾿ Πα] ατίμπι νογεῖτιν τάς ἐλιοχαιθαρίθο: ἀἰοἴτατ δὲ βος πο΄ 
πιίης ΡΙ[οἷς Βτογα]ῖς» αυςαι οτίαμι (ςαγασοαπα οχρομίτ άθμο 



χα, ΚᾺἊᾺ 
ξ.ιι: ἰἴίϑτο οὔϊδιιο Ἀπἰπιοὶ, Ατητοτεῖ. Ὁςογσῖθς Ψαϊϊλ τη Ἐπ᾿ 
ταις. Δ κοτεῖ.γαῦτοπεπι γουτίτιντάς κὰν ϑαρίς, Εἰ ὃς ποτὰ ἴπ 

Ἰϊπσια Αρὶἀ]5 δου 5. ]ετοάοτιις 1ιδτο τεγτῖο 9 καῤϑεερος ναξιερ- 
φὰς, ΑΥὶ ΔΟΡἈ κανϑοέρρυ χερί, Ἰάςαι. 

πίνϑοννγρτο υἡ ἵνϑεν, 
Ἡὐυνϑύλιαν πὸ ΟΠ εγα ἀΠποσιιπι, τη π᾿ πιςητα ατ15: ἐαιοτιιπι σοα- 

ταποι}}5 οἰτουπιροπιπταγ. αἰ ται} οἰ τε 5. ἐπτογργοταμσαγ. 
ῬοΙγἰισηδν γδ τοῖς ὅηηδεδὲμῆύοις φορτίοις τὰ κανϑύήλια χαξόγτες ὑκ ωμ 
ἔπιίδιεν, ὄζον οὶ [ασιπιδτάθιια οἰ το 1{{: ν ἰὸς οἵς να 1 Ἰοςο οἶέ- 
ἀϊτ. Ης γομ! ο»στόγματα οἾσ᾽ ὄνων, δέ πὶ ρα ρρὶ Πσιια ᾿ποιιγια τωρὸς 
σίω) σκίωοποιΐλυ, Αρυιά ϑτγασοποπι κόμϑήλιον οἰϊϊαπι Πρηϊβολτς 
σἱάστιτ. γἱάς Σάγμα, 

Κανϑάλιξν, εν ὀνσαγιιι. ἢ ς δοοτατά τ 5,4 Πηῖ15 Ῥτα στη 15, ὅγοις κὰωπ 
ϑυλίας, ΓΛιο πη 1 ὃς καύϑωνες Χ ΠΟΡΒοη ἀ ρα] ηγῖς ἰοη εη 8. 
οἱ δὰ σππεζό μϑιοι Στὸ βαάρφις «ἴω κυρτοιῦται ὥσιαρ νοι κὰν 9 ἡλίου, δι] ἃ. 
χὐυϑηλι»,ὁ βρχϑιὰὶ γοῖ σα. 

πόρσω, Γροτυε αν, ασυραδὲρ, 
αν ἐπ ΠΣ 
χκόρϑὺτ οὐ ἔσται 4110 τοῖα; οχτγθαλίτατοϑ υἱπολιητιιτ, Ἰτοῖ Ἀἰγ- 

ασσοος οἷζ γαπραΐις οςι} 1, αητιι5, αἰ οη κων ηχαῖτ Ης 
ὙΩ ἢ. )ὸ τὸ ὀρϑϑὼ μοδκύκλιθ-,ν καὶ αὐἰαπνοὴ πῷ χριπνοῦ ἐν τοῖς ἱτγοῖς, τι- 
γύς σὲ καενοδόχίμω χὶ εἰς δ᾽ ταὶ κάλεις φρύγουσιν. 

οί ϑων,ωνίδ- δα Πηλ15, ὅν Θ5, ΑὙἸΠΠΟΡ πάπ.λη Ν οἴρ 15.» αὐϑων πί κλαΐφε; 
τὰ Ρλες γογὸ ᾿πηϊ!ςη8,ἤσυχθ.-, ἴσυχιθ- ἠρέμα κόῤϑων, ἐς ἰσαγα- 
Ῥεο δχτα τ, κὶ κόύϑεων δω τὶ πὰ κόυϑαρε, 

το ῖσω παρριμίαγι παῖς Η εἰν οἢ. μετενηνεν μῆῤη ἀστὸ ΤΠ ὃν τοῖς' δυχαις-ι- 
οἷοις φερρμῆμων ψόφων ἴσων, ὑπτολύοντωι γὸ τῷ ἐγχλήματος ὁπότὸμ ἴσω 
ἐἰξενεχθεῖσιν οἱ ψήφοις 

Κόδιςο ει κόῤγις οἱ εὐ χαρλοοἱάςῃ. 

χουϊσκιον,αγτὸν ρΑταθ τη σα ἢ ἢπγα ΠΡΟ ΠΧ Ατίιση, 
Κυύισρον ἰάστα τοῖς ΗςίγοΝ. 
Κωννα,"ς»ἡ,ςΔη πα ίτογοα, 
Κυύναβις, ιδὸς, ἃς ἐθ- ἡ σΔ ΒΔ Ὀ15. Ησγοάοτιις Πἰσγο ἀιιάττο 9 Ὑδ] αἷς 

δρυμὰ ϑογτμαβ σαηπαῦοπὶ παίσὶ [πο Ππι}}Π᾿πηᾶπὶ,ρταῦτογ αιιλπι 
«τα[πτινάϊης ἃς τηαραϊτιἀἸαοτροηιι ρίλητς ςΠοσηῖα5 ἄτι Ππηξ 
δεθοτγ : εἰδ οαΐπι [ατὶπα ἄς αια Ὀϊοίςοτιάος ΠΌτο 3.ὃς ἀρτε- 
Πὶς θ᾽ άςηι. 

κιυναί, ϑηιδω, 40 Ἡςείγ ἢ. ἐχροη. «εὸς τίωδ κόῤναβιν Ἐξ, δρωῖσσ) κα τν- 
εμαϑυίμϑων 18: ντ ἐπτο Π σάπτιιγ [ἰδ ἱτρειία Πχπτ χιια ἰάσιαι 
Ἡεΐ εἰνιἀς νοος Κόργαζῆς9 Γοτῖρἤτ ἱπαυΐςης εἰϊς Σκυϑεκὸν ϑὺ- 
μία ὃ τοιαύ τίω; ἦχά διυύαμιν ὡς: εἰξικμά ζειν πείντα ἃ παρες τα, 
ἔςι δὲ φυτὸν τι χινῷ ὅμοιον ἷξ ξ αἱ ϑοάοσοι ἱμάτια ποιά σιν, ἡ ρρδοτος »τάτα 
τὸ σαῆρ μα ϑυμιώσιν, ἡ 

κυ ναξθο,κ, ἐσλη πα σιι59[1πὶ σοπι5, ὃς ΠἸρητιπὶ 4 ατιο ἀ ̓παρτπιπὶ 
Πφ}} σοταπὶ σοποίπηδητ, ἐογπιδητγαιις.ν ηάς στας]ο5 ὃς ἐπαςὶ- 
Τοῦτ, χρίνναξοι ν ΟσλΏτΙΓ. 1 Κα αϑα Ὁ. 

Χοὐναϑ φον οιττι8 οχ οτοα σοητοχτιισονηάς ἴΠ καΐνα ϑιρϑν, 
Καυνδύσαενρτο κατανῶσας, Ὁ ἐγ 1.6, Ππιτοπ 5541] ἀππιῖι. 
Κόύνη,ν οἷ χαίννηφρντος ξογοα, ψίαθιΘ-, ΑὙΠΣΟΡ εην εἰ 5)κου μή ποτέ 

᾿ ταὶ κόμνας ἐράσω, γἱς Κάμης, 

Κόρνηκες, ΕἸοίν οἰ. ἤππς πλέγματα ταρσων, 
Κα ϑυνυμωοποιὸ ς οὐ, ὁ} Πτοτοᾶς ὃς σαππρας Γόσοῖοβ οοη ΠοΙτ, ὁ ταὶ καύ- 

γας πλέκων ἘΠΊ ρΡροι,. 
Ἰκλυύνια, τεὶ ἰσηΔ. αυ θιις ἰῃ στα ῃταξεῖς παιιδι15 τα ει ας ἰησιιπι- 

Ῥιιητ, ΡΟ  Τπκ Πρτὸ ρτέπιο, τα ὃ ξύλ α,ἐφ᾽ ὧν υἱ στιγίσδες ὅθήκειν ται, κα 
γόνια κα ςαϑιμίδερ, 

ιανονίαι αριι ΗΙρΡροοτάτοπὶ ἀϊσιητιιτ αιιῖθι15 νοηττοβ νας δά τα 
δα απὶ ἐχαξτι ἃς ἀϊγοένι πιητ. σαί ςη. ὀρθοὶ κα πεοσεςταλμᾶύοι ταὶ γα 
φέραραιθιι5 Ραπιι5 νοητοῦ ὃς Πα πτιέξιις οἰτται δίας ορρο- 
᾿ππαασαιν ν οητγοῦ ΕΪ αι πες νοηττγιοίι ΕΪαιτ. 

Ἰζανονίζω, κ,ἴσω το, κρεγα  γοστι τη Θχαπιῖπο 5 ξΟΓΠΊΟ 9 ἀγτίς ργασο- 
Ρτῖβ δἰτείηρο,α γοσιι! πὶ ἀιγμο. πιο οτόγορι!α σο]]]ρο,ςοη- 
{το Αςοάατ, οί ςογιάο5 1 γα ἔτη πείρᾳ τύυϊ ἐνεργειὰν φαρ- 
μόίκων κανονίζειγ, αὐ ΠΟΙΠΊΔ ΠῚ εχίροτγς ὡρὸς ς αϑιμὴν κὀμονίζειϑει, αὐ 

πογίηαπὶ αἰγὶ], Ατβοπασῖη ΑΡοΪ.ν πᾶς κεκφνονισ μῆδαι σωμίοδοι, 
ἀᾷ εἰ ,ςοη ίτιτα σοπΠ Δα. ὃς ρογ σάποιο5 λξιτατα:ς σαποπς 
τό. ςοης}}}) ΟἹ] οἰ ςἀοποη5,6.32. 

Χονονικὸς, οὐ᾽, ὁ, το σι] αΓῖς. Ετ κἀνονικοὶ ν οςδητιγ ἃ ΡγΓΒαροτεῖϑ ματ- 
πιοηϊς γα ρτίπηαϑ ἐπ ἱπἀτσαμάο ραττοβοἱ οπσέσιιε γτάτὰς πηαχὶ 
τὸ γατίοῃἱ αἰογι θυ σεις στὸ τογεῖς 9» σαρίτε νπάοςοϊῃηο» 
Οεοιποῖγὶς ρᾶτς ἡιιατίαηι ἀϊοῖτιιγ κανονινη ἰὶ οἴτ γορ αι] τίς, ]ις 
δ ΔιιΓες5 ρογιϊηοιπαπι 8 δά οςιι 05,9 τικὴ » 1. ρεγίροξειμα, 
Ο-].1.16. 

Ἰδυογικωῖΐ, ἰτὸ. 

Κουόνιον [16 1} 1159 5114, 
Κάἀνον) τ᾽ πἰξγια σις αταπὶ [πτρτοτίιπι, δι: 4. ἐργαλεῖον καλὰ γοαφισόν, 

Ροτῆς καγωνίς, 

Κἀυοιυῦ, οἷ, τὸ. κρίνεον. 
Καν ται δοτά, ρ ΓΟ κὶ ἐν τεεεῖϑεε, μῖς 4ιοαιΟ. 
Καύτορες, ΕΙοἦ ον οἱ κρατοιύτες, 11] ἃς κρόύτορες γί ς ἃ καντορας » γἱ 4οτατ 

ἴοματο ΡΟΙΠι5 ΡΟΓοΠιρίογος ἃ χαίνω, 
Κανυσινος, (Πα [πα νοἰτ9 εχ Οαπαο ορρίάο Αρια]α οχ [ἀπ τὰ- 

41, βα(ξαχαιτ τυ Μαγτία!ς ἴξρς πιφαγηὶς φαφμθαταμι γὰ 

σου 

Καῤυςρόν υἱὰς ἴῃ καύαςιφον ἴαρτα. 
Κωνωζ;σμὸςοἰϊςςητὶα ἴο 

Κόνωζι-,»,Οληοθοιις (ει πορυιϑ)ρτορτίθπι ποιποη ΠΝ 

κἀνων, Εἰ 14 {τ τἶτιν, κἡ αροσελϑν σευ τοὶ κὸν όνι ὃ κλίνης )ὃς ἰὦ τε; 

ΚΑ͵Α 
810 οὐδ ἀϊοῖτος σα πιηπηατιις,1Α}} νοεῖτε ἱπάατας, Λείιοπ, 
χριλὸς κὀμυσιγὸς υὐαὺ λωποδυ ν᾽ αὐηρποίνυ. ἄνα! 

ν ῃ 
τῖα ἰοΐατα ὃς ρετυ  ητία, δτγαθο 1.17.αἰχή τιρκὺ 

βισμοῦ καὶ ὃ ὑκέ καμνρίας, χῷ 

τὶς Μεηςϊ αἰαὶ ἴῃ Μἄργρτο ρογμτιὰ ουας πομλίης κἀΐωποϊ 
Τὶς ἀϊξλα οἴ. ΕΠ: δὲ κάνω β,9.γοαποῦιι5, ἴτε 1} Εαΐ σία Ἰῃ ἤιπι 
Αὐριις ρα θεγηδοιίοννε [οτὶδῖτ ῬΡγοςίιι5. ΟἸςοτηςφάες εχ ᾿ς 
ἀοηῖο ᾿ὗτο ρῥγίπιο,κόῤοζθ- ἐπῆρ χαμφρτοιτός ὄφιν φρὸς μεεὶ- 
ρίαν ὡς σὴ τῴ πυδαλίῳ ὶ αιγρύς, ἮΝ 

φαλῆς δλοφέρνα, χρϑείλε τὐμὲ εἰκαγαίκίιω ἀντι απ ἀυτώς ν Οἱ [εἱπὸς- 

οεάξης δά ςοἰτππη αι) τι εγατ δά σάριατ [ς ξχι}}1 οἷτιο » μι - 
ΠΟΠῚ (1115. 01] ἴπ ο4 Πτράτιι5 ροπάςρατ. Χο ἱ εἶτ, ταὶ Υἱ Δοτῖο, 

Κόνων, ργορτιὸ γεροΐα,ντ σϑμα ἀτπΠπς [ποις ΟςΠΠἴο. χαΐς 
Ρετροπεϊσα!απι : Πρ γα πιο (0611, δὲ γα] ὸ τ μεν» γνώμ,, 
1άᾷ εἴἴγπογπια νυ]μόαιις εἰ μιεγγειν Ἰὰς Πάχις, ᾿ς τη ττιῖπι 
ἀϊγοέλίοπες οχίριντιιγ, ε αὐ τεσ απ [ΟΡ ἸτιἀἸπο5, [σις 
Ῥογρεπάϊοι αι αἰτἰτινά 65. δέ Δά πογπιᾶιπι ΔηρΙΐ, Εἰ 
Ρεταπτιν τγαπΠαζίομεβονε Οἴοοτο δά ΤΎτοη. τὰ αι δυῶν, 
ἴο!ες (ςτὶρσογιιπι πιςοσιιτι,ἰά οξ, διορϑ'υτής, τ Ἰη τγατίαῖς 
4ι12: {10 γ1}15.14 οἴ, (σαρὶ ὅτις ἸαρῚ ἴῃ τας άϊο ἰἡπραίατο οο 

ἐ ̓ππριιας ἀπήτατρα ιν] τιπηαιις {τις ἐμ παρητιπι οἵα 
χανῶν ἀϊοϊτιιτ, ὅς 1 ατὶ πὸ σχλπηςη. Κ λυὸν οτίαπη ἀϊοίτωτ 
(γα, 14 οἴϊ, τῷ πηδηματος μέτρον, ΡΟΠ οὶ. ἢς ἀιτοστι Ῥασ] 
ἀλλὰ Οουϊπτ. ςαρίτς ἀςοίπηο,ν ἐγ ἀςςϊπιοαιίητο γα 
ςαιίτίνε ἀοςοῖ Βεζα αἰπσηαταπι Πὶ σοτταπι γο θτὶ ἀγαΐ 
πἰςὶ πιεηίαγαῖαι διιτ ρουτιοηοατ , ἰπ 44 Ἐχοοίςπάα ἰδ 
τγδηΠατίοης αὖ ἀρτὶ ππςα!οτίδιις Πιπηρταπες Πππγρ ϊοῖ 
Πυντάπὶ 5 [εἀ αιληι ἀομηίηιις νο τς λα τορΌ ]λιπ ΟΧοΡ 
φηλααι 111 κανῶν αοὴ το ρα] [τα ἰραῖάμπι ιοά 26 τορὶ 
ταςηήπη εἴτ: ά μιπς ἰοσιιπι ρεττιποῦς νἸάσταγ 1Π1 γοοῖδ: 
Πρηὶβοατίο υδηι 5ραγτίαπιις εἰ τε ισατ 7) Ζυιιπη σα ΟΠΕΠῚ 
τασητατίιπι ἀἰςῖς, στὰ γοςδης σοτταπὶ απ] ςηα ἢ ΡῸΡ 
ἔγαπιςητί γατιοης πη. Ετ κανών σα ἍΠ}}15 οἶγοα αιιοιπι τοχτο 
[αι Ἰπιιο Πα πτγν αι} ὁ ἐάπεες. ἘΓΟΠγοτι5 1Π|ἀ,ψ, ὡς ὅτε τίς τε 
κὲς εὐζώνοιο Στήϑεῦς ὅδι κανὼν ,δντ᾿ δ) μιίλαι χέρι τανύρσῃ ΤΙ 
κουστι πειρὲκ μίτον, ὠγχόξε δ᾽ ἴχει Στήϑείθ- ἸὨτογρτοϑβ)ὃ χρὶ 
εἰ ὃν οἰκεῖται ὁ μῖτος καὶ ἱσεργικός, (Οἱ πετίδιι κανόνες ἀσαπτιι 
ἴᾳ νἱγρυίςχις φιΐδιις οἰγρεοβ το μεδαητ. 11... 4 οῖτ] 
Τι15. σπίθα νες-ορείκυ πτῖσ ἀν 'χευσείζωυ 4 μῆναι κὰν ὄνας ταγ}) 
τογρτ.ῥάζσοις ἧς ἐκοάτοιω ταὶ ἀαπίδαςγαοπάμπι Δατοπὶ Υἱ 
ΠΡ ΐαττιπι ηιιὰς ὀχανα νοσατ, Ηοἰγ ΟΠ ΓΟ δ τ αἱ ἡ εἰσί 
εἰφ᾽ ὧν ὁ τελαμὼν οξῆπτο. κανόγας, ΒΕΖΑ ριιταῖ γοσατοϑ 
αμὸά τὰ εἤςητ σο ]οσατα, νι ἐρίμπι λη παι ἰδ τῖο γοῖῖποῦ 
πε ὶῃ ἤδης γε {{Π|λπ| ράττοῖη ργορομάςηβ » πλ  ἶτο5 ρτᾶι 
κανων( παῖς Βιιάἀ:ις) Ρα]ς, Πσηισι ογεέξιιπι Οπτγίοί 
λη ἐριτο] Δ Ἑρμοῦ, κανόνας γοσατ οἰλτηγος σας πὶ] 
Βιι5 ἔεγα ἱποί εξε (σπτ. Κανόνες ρΎὸ τγυτῖπα δι Ἰρῆπις ΟΧ 
ΑὐἸΠορἤδη. ἴῃ ΒΕ Δηϊς, τ ἜΑ τΣ ΜῊ, πὶ πήχεος ἐπών ΟΟΠῚΠ 
τᾶτ. τὸ ἐπτίνω “ χρυ τείνης ὄγ,κ) εἰς ἰσότιντοι αὐ πίω ἐἰγον.ἐν τῷ κάθ 
ταζόυβνοι, ΟἹ τὶ οἱ Παρ τεριι]α ςοηπείτιιτί, 41 ἐπ σγαάνι Το 
ἔμπης σοπίτίτιτι:ῃς ἴω σάποπςο ἀςοϊπιοίερτι πιο σοπο! ἢ 
Ὠλικθμὼν ρΤΡτΟΥ ἐκκλησταφ κί τάξιν ἀρ Ἐςο]ςΠαίξὶςοϑ [δ 
τα βρη! ῆσατ ετῖαπι ἱπτοτάμιγα γερο ]απὶ δί πογπιᾶπὶ αἴ 
πὰς ρο[ἰτίος Εςοὶο Πα ίςαονε εξ Αροίτο] ςἰ5 Ρτιπιπι 
σεσιγἀεἰηάς [γποα!ς Ἰερί τ πηῖς ἀείοτίρταγνηάς δέ κόρόγες 
τι σοπἰτιισίοποϑ μῖς ἀς τοθιις ἔαξῖα, ἴτοπὶ ρτὸ ἴδογο 
Ὀτογαπι σατα!οσοίντ πη ]τὶς ᾿οςὶς τηςπιῖπῖς Ευβάταὶ 
τιιπι ἱπυιῖο ΔΒ ]1ς οἹἘ Δι Βοτῖτας ὃς δὰ φαο5 γοἰατὶ δὰ τε 
ΓΠᾺΠῚ ΠΟΓΠΊΔΠῚ οχίσοηα Πιητ οπιηὶα οἈγ τατος γα δὶ 
Βιπιᾶτα κακῶν λειτουργίας καὶ Πα δα Γ]Δττὶ Οταςῖ9 ὃς [κατ πὶ 
5 τεσσπτίοτίθιις ἀἸςὶ σου ράς σοττα θοης αἰ ΕἸ Οη 5 οςῃ Ϊ 
κα: ἔογτλιι]α. κὸνον οτίατι ργο βάοἰ ἐπιπὶ ςρ Γσοροτιιπι» δ ὉΠ 
[εγτίαι ππάγεγ γι πὶ σάτα οσο; αι οτιπι ἱπ {ο]επηῖθιι ρτδὶ 
πηοπιοτῖα οο οοταβραταγ: σαστογιιτ ἐν τῷ κόνόνι  ὑκλλυσ 
τούξεως τἰξετειζομηνοι ἀϊσοραηταν αὶ ἐσοῖςΠὶς ἰῃ ΠΟΘΙ 
ΔΟΥῈ [Θ αΠΓΘΉ τ ΖΕ ταις ἀπ] στο θαπτατ ἴῃ «ν᾽ κὰ 
ὉΠΊΠ6ς χέρρϑεσίὰν Πα εθαητ, ὅς ΑΙτος 40] ποῖ εἴϊοπε χυΐάι ; 

πειλεῖμίῥοι τῷ κλάψω ἃς ἐν τῷ ὀκκληστατιικῷ τάχματικεἀ ὰ 1,416]5 ᾿ ͵ 
Πιπριυςοεξεαν {14 ποι γα ἀρ ρο!]ατιοης,αποὰ εἴειης ἐν πὶ Ἔ 
γόγι εἶξε τειξόυνοο!, ὃς οἱ τὸ κἀν ἐνίθ-, ὃς ἴΏτετ δὸς πιιπιογάτεΓ μον 
κιοιγὲκ ἥκοι, αϑοοι μον οἱ ριοι ὃς Αἰ) ἸαΓπιοάϊ. λεπῆων ἤμὦ Ι 
ΑἝἸ ΤΟ Ρ, χερνικοῖς τισὶ κανόσι χεγρυΐμοισ ) ἀπ Αἰ ἴδι15 φιῖθι [μαι 

ςαποη τις ἀρ ο Πατὶς » Ῥ]ατανοἰνις ἰῃ ϑοίοπς, κανόνες ΧΈΡΙΝ, 
(παι Οα]. Κ πο ρὶπ,  1π υῖθιι5 τοπιρογιπὶ γᾶτῖο τβετς 
Ῥατιιτ γοόγιιις ὃ: ῬΙςπέιϑ: ΒοΖα κόυένας χονικοιξ(αιια ] 5 ἴσης Εἰς 
ΤΣ: 1} ητογργοταγιτ Πρρατατίοηοπὶ τοπηροτιπιςις οσαπη, 
ΒΗ ποσίατιπη γτ γο τὶ ποσπια.κανόνας αὐχών ἴῃ ἘΡῚ αγά πα πηατ.}ςς 
οἵ, γοριηᾶς οὐράπογιπι » 1ά εἴξ, ταῖς }]115.) ης αἸφ τ Ῥεῖ 
σἰατ ΠΏ ΓιΓ, : ᾿ 

Κόνωνλρν λα σφα αὶ ἰλιτμυιφηταπι, ράτμα τερυ 4.Υ]ὰς ἌΝ ἢ 



Ἤν αἱ 
ἴ ἃ φαϊδιυιαπι Ρἰσιυίᾳ κοδα » γὲ οἴ ἀριὰ Τϊο- 

Ἴ ᾿ 
ον ἀἀ ΓΟ  αΐοβκαι, 
{ϑρλαἰάοπι αῆοτι Κασσλδυτεὶς ρτὸ ὀνηλώτας ἀραίοπο5; 

λίζει ῬτῸ ζϑυγυλατεῖ ἀιιτἸ Βάτιγν, ᾿ 
Ὁ ρυαερὶ ὅς τπσαα ἀςοῖρὶ ἱπάϊςατ ἩςοΙν οἸν. ΓΟγῖ σους 
χ ἀεὶ τοὺ χορταφικωτερα γοιὸ ὁ φάπνης. Λτϊιοηςτις αι - 

ἀοςϊπιο (τ οἷς ταὶ ἀςτήνας, ἃ Τ᾿ ΟΙΤαἰ]ς νοςμτὶ κοτά- 
ιιοὶ αἰιτοιη χα τάνη οἱ ρατδ αι ἀπ οἸΙΓΓΕ}55 το πὶ σα τα 
Ἡείνοὶ. 
τἰνόπατις ἡιιαῇ ἐμαξιῶθ- : ἑἀοόηιις μέγας ἃς μεγαλό- 

Ὁ κὶ ἐκσειτοι δὲ (ἼΟΧ. 
ὁ [ΟἹ χα, ομἀἰτουιιμ) ἔδρα  Βυιιπνοσγοθς. ϑορ]ιοςς5, 

ποῦ, Βασπιϊηΐη. απρεΐσον κοϊλίω καάπετον τιν᾽ ἰοεῖν πιῷ Φ΄. ἔνϑες βρν- 

Ὁ ἀείμνος-ον τεῖφον δῥρώενται καϑέξει, Ἡ ποτ Πα Το ς σι ομα- 
υπιέίω κοπετον» «ἰδὲ δ᾽ ἕρκΘ- ἔλασε. Ιητογρ. κοῖλον ὄρυγμα» 

ΝΞ." 
τ (ερίυτ. ΠΑ, 5. ἵσποις κατέδιυστιν ἐπ᾿ ἀμζροσίῃσι κα - 
ἢ φάτνα)ς. τολοοὶ τὸ χοίπειν»Ἰα εἴτ, ἐῶνίειν ἐν αὐταῖς «δῦ ἴω - 

οἱς, 
γοητὶ δὶς ἀἸοίταν αὶ κρεώπωλις αγρρρὲ ἔο ΤΙ ΠῚ σὰν ΠΑΥΠ ΠῚ, 
απ’, εΐ οι. 

ἀη πἰτου 1 ᾶΓ5 σα ΡΟΠατῖα. κασηλείας τούτων μηδεὶς 
ἢσς νεπάομίο ἀττοπὶ σα! ροπατγίδι ΠΟΙΏΟ Οχογσρατ, 
ορικασηλείαν ἐσκεῖν τεσ ώπῳ, ἔσςπηΐης ἀἰσιητιγ 18’ 

φοηοι ΠἸαηἀος πιάτο ΓΟ 5 ὙΓΠΉΣΙΓ., 
τὸ σαι ροπα»ἱὰ οἰτοταϊσογ πα. ὅς καπηλεῖα αρικὶ Ατἱις θοῇ 

τιοιὸκ καπηλείε τορρ δῦ σοι πίνειν ἀἸχὶς ΕΟ πη ρριις ἀρινά 
ἢ 7.6Χ σαυρουα ΠΟ ΠΕΠΙΘΓΑΤΟΣ [ξὰ ογεάϊτα Ῥεσαπιὰ δι- 
ἀς οόφιις ἀϊοΐτιιγ ΟἹ} Ηἀιιοίαπι Βαΐσος ὑγοροὶ αν 65) Ὁ ως 

᾿αἴόυ ἀῤγυρέν πίνειν, 
ἔσω αν δυχα οαιι ΡΟΠΟΥ 5 Δ ΡΟπα ΠῚ Θχόογοςο. ἸΝομττ. 
τοάϊαη.ἀς (εγιαπὶςοφελαέγυροι ὄντες κὶ τἰμὴ εἰρίμλἑι εἰ εἰ 
ἴοι- χιυσίῳ καιπτηλϑυοῦτες Κολτσυλ δέω πείν τὰ ρήγα ταῦτ ὁ- 

αἴτιαι μα οο. Ποτοίοτς. δε αψύχε βορας σίτοις καπελϑυε, 
᾿ ἀεοῖρο ἴῃ οὐδῖς ΡῸΓ εἴξζατη τοὶ πδυϊπιάτα,ντ ἤππι ρὸ- 
ἴδια. καπηλόύει ταὶ δίκας, 14 οἰ π.ΓΟτι ἰὼ ὃς αὐα τὸ πὶς ἐν 

λόψειν οτίαπι εἰς πιαεῴσεινο τ Ῥτορτιὸ εἶν οἶνον ππῶρα.- 
ἡλόύειν τίω) μώχίυ, ἐῈ (τἢγ.. Ἐτγ πιο οσ. λιν οπαητος 
σηλ δύ εἰ, μετειασωλ εἴ γεἰνοανὠλεῖ τὺ τὸ Ὡρὸς ταιὶ τροφαὶ κἡ πό- 

νοὶ. 
( ΠΥ (οἵδ. πὶ ἵερωσ. 

Ὶ ᾿ς ὁ οαι!ροπατί τα, ἀοσορτουῖι5. "ἡ κασηλικὴ  σΔῸΡΟΠαγΙα 
Ὁ μιιπιπιι ταν πάς Αὐὶ ξοτοῖ ες ρυῖπιο ΡΟ Ἰτὶ, ἄτας 
ἔθ χρηροιτιφικῆ ςοτος Τηλενὸς ἢ δεχῖ οἱαν, ΑΕ ΔΏΪΠΊΟ ἔστι 

τίοπε σα! ΡΟ ΔτΠ ἾΝ 2. 
ἀιιά τ! οητογ ο] οὐδ. εν ἱπῃροτιΓα ΠῚ. αι σηλικες ἔνχϑν, 
τά ἐπ ἰηΠῖτ τῖο πιοσο αιιδεπιμη ἔαςογο,ὶ. πανεργικως, 
ῬΙυτο.νε κατοηλικως ἐχή, 

τὸς ταθοτηᾶ. 
σαϊιρο παν σαπ ΡΟ ματτ  Χ» ΑὙ ΟΡ. 

νπρδ τα σον ΠΥ 1551 σά προ παπα [δ πς Τη στε άίτιτ, 
τογατιιση ας οἷο Ἐγαιά σις ν Ἰτϊάτιην ν υὐς ΔΕ ΠΥ 

α τεχνάμοτει Γαι! ροπατίας ὃς [ΠἀἸοτας ἄττος ν σαῖς. 
οδοςδι! ΡΟ. 1 Π|ἘἸΓΟΤΟΡΓΟΡΟΪ Δυτα θογΠατΙ5. αἴρῳ τὸ κακύ.- 
γ. 14 οἵϊ . ἃ σοιτηκηρεπάο νἷμο 5 γε] αὐρα τὸ χέειν 

Ὁ» ( Ἰηαηπῖτ Βιιᾷαις Ο πητη θητατ.) ἀἸο τι, ὁ ἀπὸ 
ὅλα εἰ γρορίζων κὶ πωλών ἐν τῇ χρᾳ, ἀἸἤξοιτ τῷ ἐμπόρου. Γ[α- 

οἷς Ἀεριδιῖς, χασίλοις καλοευΐυ «δ πρὸς ὠνίων τε νὴ 
ονουιῦ τας. ἱίρυ μῆϑοις ἐν εἰγορεῖ τ ἐὺ ὃ πλανήτας 63) τας πό - 

ἈΟΡΓΟΡΟἷας ἡ Οσάππι5 5 αὶ ἐπ ἔοτο ἀα οπηοηάτιη 
ἀμπὶ (οἀοητν 4] νογὸ ἴπ αἰτοπᾶς ντῖθος [8 σομβστιιητρ 

ς νηάε ποιλιγκοίεσηλίθ. ἀἰξζεντ οὐαὶ τῷ αὐτο ώλε 9 ἃ- 
ἴῃ Ῥοιτίςιντ κοίσηλθ: ργορτιὲ πτ ρτοροΐα. Κά- 
ἀτης τ ποὶ τὐρε᾽ τῦυν κοί αίω πταιρφέσιεων, κοίιτη ὃ καὶ Ἴρρφιὴ, 

ἀσεξητα [ρος 554: οτΐλιη κασύρια, 
᾿ ἡ, κάπος κ 

οὐ ϑοηις πιση [τα τν πιατιιπὶ Αττίσατιση σοτυ [ἀτι]πν (Ά - 

ἰΡ᾿ (για, φορξαία να, Η ν ΟΠ. 
ἴοα οδγα! ὃ. ἐροητβο σῷ ἐρτο χκασγέω,, κααινίζω, Γιι- 

ἱπΈ πο ΝΊς,ςη Τότ. 
»τοΠπα μα: ἔροητε δεϊτοῖτα ν οσαταγ πῃ ΟἸΠΙςα. ΟΑ]ε- 
[ποι 4ο..7) τόποις ὃς ἰἴ τὸ τογτῖο 5 ἈΤ' γμύκ:κι  αὐτοῤ- 
μῆμων ῥνντινών ἐγχωρίξ μεγνευῦαι 5 κρλούῦσι Ὁ αὐταξ ἐν χακε-: 
τισιν ὄνοις χωρίοις τρρωυτόῤῥν τον «ὧν κιλικίᾳ ἢ χφαννέλαιον ὁ- 

ἐσῃ χω) ποιαν! πίω" ἑν τίνίκω, Ψ' οτταν κατονις ὃν ἔλσμον 2 αἰτιἀ οἢ, 
[114 ἤτ. ὅς φιοπιοάο ἢδτ » νἱάς ἀρνιά Αεγίθαι στὸ 

εἴμιπελίθ..ν [τὶς αιι.πὶ σάρποαῖῃ νοσληζ, μας ἤπα πατιιγα 
Ἰτογ ἀΙ θλτη ὃς πί σταπι, ΑτΠΈοτε 5 αιιαγτο ἄς σεηετας, Α- 

1], ὃς ΤἈςΟΡὨταίζιις πργο (ξοιιπἀο»Βἰοτ. ρίδηταγ, Ὑ] ν᾽ 

ΚΑ 9] 

χούσνιθ. αἴμιπελθν ἰεβίξιηγον ἰτῖς σαροέου ἀἰ 2. ὅς Πδγο ιυΐηζο, 
φαρίτο τουτίο, κοῤωνεον ὀΐμπελον χαλευδη ζω, ν Οἱ Θτίαιηι ποιπθη ποὺ 
Οἱ Ἱπιρο μαι οἵϊ ἀοςεῖ εχ ςὸ αιοά τὸ χρῶμα Φοτρύων ὅτε μέλαν 
τε λόυκὸν ἔγχέ, ὀνγὶ κα ανώδες, Τγϊοἴτιις ἃ ΡΙ πο ΠὉ. 14.ς.3.ΟΔρηΐας 
νὶτῖς. 

Καίσινν»το σα 115) ]ατ ΠῚ, χα τγοδόχν, ΟΟΠγπη, ΑΥ ΈΟΡ Πα. ΠῚ 
ψοίρ᾽5. Ναζοῖα ΟΡ ΠΕ, 
Κασνηχος, Εα}}  5οξαγηο ας. ΝῚς ἰη Τ ον ἄς Οεάτο, ἂν φλογιῇ κρώ-- 

φυνηλον δ᾽ ἐγει ἡ φύξιμον ἐδ μίω, ' 
Καιγίαι ας, ἐν ἔμ Πρ. δέ υἀσεκλυόμῆν ὃ. οὔθ. γὰρ ρα, ΑὙορ, Ὁοπι- 

τςαϊαν. [ 
Καωνίας...5 ἐγ ξιπιο ἤι:ῇς ἀἸοἴτιιγ [αρὶς αυϊάαπι ιιαῇ ἔμπιο ἀςηΐ- 

8ιγάταις, οἱ ἀπτοιη ἐς σοποτς ἰαίριάτιπι, Ὀ οίς, ",ς, 
Κακνιαω, ΠΙ}16 0 ψατγ. ΡΟ] οηιας (δοιιπάο Ατροπαῖτῖς. μελισ- 

στίων σμίώθ- μέγα κααονιόωσι, ! λὸ ἱπ οΠδητιοιῃ Αςςι, 
Καιιίζομαμρμ.ο ἦσο μα) αν. Ισγαι» ἔπι υυ] ϑοσίιμηο ἰηξοίζοτ, φϑΐγα κῴασγι- 

ζίων 9 ἴμπιο ἔπ ρἸον  πλιιτ ογιιέζο  ἵη ἔα ΠΊΕ ΠῚ εὐδποίσο Ογ- 
ΤΥ ΠΠῸ 5. αἷτ κακιίζεδιαι ἀλείμ μα τα»; ἀλείφεδθε (ἀξ Ηςὶ οὐοτὶδυ» 
ὃς νηβιοπτὶς νιοὶ, : 

Κα γίζω,λι) πιο ἐςηΐ στο, ἔσο ἱπῆςϊο, Πιῆο., ςοπιαῖι] διατία 
ἰβῆοηι [πσσοηάο, δι σαυλΐηο ντοῦ ἰπσυΐςητο, ΗΟ Π1.1],6. κοίκυνε-: 
σείν τε χτ' κλισίας ,ἱ «τῶ αὐνψαν βοὴ. ἀοσοπάογμηῖ. ᾿ 

Κακανίον, ξιτη 1 [115. 
Καϊνισιρ εως γἱ»ΓΠτπατίο, Οαζα. 

Κατονισ μοι ατοςο τὺ, Δ Π 1η ΑΙ τηατὶ οἱ ποοη [απ|; 1815, ἴῃ Ἐρίρτγαταν 
1ηδῖς. ᾿ 

Κακενισ τὸς «οὐ, ἐς Ἰπ Γαπγαταις, ΡΠ π. ξυπηραξιις τ ντ τὸ κρέα καιυνισπεὶν 
Ατἤδησο. 

Κακγούόχη 5 ης γ. η)) σΑΥΏΪὨ115.9 δα ΠΠαΥλπι » Μασιίαὶ, Βιιίαι ἀπ ἐς 
Ῥὶ ρον, ᾿ 

Κακνούς χον.» ] ΟΠ, 

Καίωνομαι, ἰπιππτΐ σΌΥ. 

Κακὸ οὐ ὁ Π δ εσα βατπαγ δ. αὔδα τὶ χοίω,ὸ τὸ σνοη, νἱάς ΠΙοίςοτ: 
1ηστο αιιαγτονοἶ 115 ἔσο ᾿ασἢγ γίγας ΟΠ οἷς : γηάς ἃς Ποιηξ ἴῃς 
πση τ. τ οἰ τὰγ οτῖαπὶ χατνῖτις, 

Καπενὸς ΠΣ ΘΝ ΔΡΟτ!ἀογνάς Μἤδγοο Π]Π|Ό το Ρείπιο Ὠϊοίτο- 
τάιρτο τς ν ]Π]» ΑΥ ΟΡ Πα ῃ ἐπτογρτοϑ, υδῦρ χαισνοσ κρορ(οί στιόϑει, 
Πιροπάοτγς δά διπηι1,}. αὶ αὔω αῷ κακονοῦ κρέμασογ,ἴπτογρ. Ης- 
Ποι υςῷ κασνοῦ καταϑεῖο. 

Καταγοσφρὰντὴ ς οὐ, ἡ. (Ογἀ άτ15 4ο ράτοιις, 4 Π Εμταὶ οἱ ἔλέτον, (οἷ, 
1πὰᾶςςοτιν ἣ 

Καώγώδιης εἴθ, ὁ κα κ᾽ ἔχ Πγο [15. Γατηξάπ591η βαπιι πὶ σου πηλτιις9 
ποθι ]ο 59 ποι πξι! 5, ΐ 

Καπος; [ρἸγἸτιῖ5, ἀπ} ς Πτι15.1τοπ σοττοχ ρα πιο ἴῃ απο ἔγυδεας 14:3 
τοτοᾶς ΡΥ ΠιΗσὶ σογ ἢ. 

Καίπαπαρις, ὁ, ΟΔΡΡαΓΙ 2 ΡΊλητα ὃς ἔγατῖοῖς σεπα5, Ὀ1 οἵδ, 11.2. μαΐια 
τη Πλ 7: Ο4].αἀ ΟἹ δὴ πτατῖβ ΟἿ] νοστῖς οχ Τ ΟΡ. .3.ς, τς 
ἀς «ατῦ ρίπης, 

Κατ πεόνον, ΡΟΥ ΠΑΠῚΡΕΙΠΊ»ΡΓῸ γ᾽ πεδγον»ἴη σατηρο,ροςεῖς, 
Καπεσον ἐν λέμνῳ, Ἐοπλογι5 Πα ἀος α΄ 9 ἀφο! Ἰη Το πλπιπΊ,ρτο 

κατέπεσον, 

Κασποφοξρουσαρ ρα ἔετοης ἴαισϊδηι5. ὁ 5 ἕαπον κτίσωτο μῇ δον "ἢ καν- 
παρ ράδίω. ἢ κοιαυποφό ρον, δες. 1, [ἐγ σητοι] σαρρα Πτεγατπγαις ποῖ 
ταῦ θομὶ δα) δὲ ἜΧῚ 11}: 

Καί ωροινα,ὶ, ΠἸάϊηοία᾽ντ καίτραινα γονὴ, Ας] ὈΙοηγν 
Καωράσομ, ἄσω, τ ἀκα ΡσορυΙὸ ἀἸοῖταγ ἀς ροτοα ἀρτιπιὶ ἀρροζοπ. 

τε, σις ταυρῷν ἀς δοῖις ταῦτα. ΑΡα  οἶτιϑ λη ρτί τα Αροορ. 
Καπιῖπα Πιδεης 5 πιᾶτος Πγίδητ. ΑἸ ορδηος ἴῃ Γίατο , ἐς 
γετυἝα ἐπ υΐϊοτο ἀἰ χττ ἡ πιςττο γεκος κατρώσης πὠφόδια κοιτεοθϑηειν» 
ποτατδπιις ΠΠ᾽ ἀϊποίο: ν1ατῆσιεπη ὃς Ορας νογατγο. 

Καφρεω, [χπτ ὶπ πη θητη!α σΔΠΊΟ ἢ ργοπηποητο5 σᾶγπε5. 5114, αἱ ἐντὸς 
χὴ πἤερυγ σίτων ἃ φύστως ΜᾺ] καυΐλων ἐπᾶνις- ἴσαι σαῤκε τγας τέμνεσιν 

ὁπόταν εἰς πόλεμον εἰζίωσιν. ὑκέτι γδ σεωαεσιοίζεσι, 
Καωριᾷν, ἤι:ς κατρεῖν κα κατρίζειν, [ἀρατοντ ταυριᾷν ἄς ναςςῖ5 ἐἰϊοῖ- 

τοῦ ταυσι πὶ ἀρ Ροτοητίρτι5, ὅς ντ ἱπυπομαν εἶν 4 ἱγο,σκυζάν,ατα] 
Ττονηοι ἤσυς ΟαΖο οαμνς. ΑΥΠοτε!. ζ. μ του. κἡ αἱ δες 5. ὅταν 
ξχωσε πυρὸς τίω) ἐχεἶαν ἐρμντικ εἴς, ὁ Κα δἶται καωριάνιγῖάς κριωρῴως 

Καπγίζειν, πα Βατο,ς Παιθιις σομοῖτατβ 1π ν ΟΠΟΓΟΠῚ. 
κάσειθ.,α, ὁνα ΡΟΣ ἈΡΟ]]οπῖις (ςοὰ ἀο. κα τρια αἐγιόδων, ἩότΟ - 

ἀοτοι τ νηῶν κατορίοις ἐχεσέων ταὶς Ὡὡρώρᾳς ἐκζωτηρίασόμ, ἃς τοὔϊτα- 

ῖ49 πλθΣ ΠῚΠ τἸ]ατιοσιϊητῖ, ὃ 

ΚααρίσκίΘ-. Ρ οἷς ἀχέξιις ΠῚγ 5 ἃ ΡΠ ΠιΠ ὃς μὸς δϑ Ατμθη. 16. ἐδ. 
μαδυς δ᾽ δε κι σκληρῆς. ὶ ᾿ ἜΝ 

κάπρ- ἀροτοσύαγθ. »ὐς ἀγοίθοντ ἀρὰ ἈΡΡίάπεπι 1ῃ Δππὶρικά- 
ρὸν τε αὐτοῖς ὅλ: ξύλων ηηθείς. Το σΊθταπι βοπῖταῖς νὴ}. Ιτοῖλ 

Ρἰ (εἰσ φαξ ἴῃ Αςμεΐοο βϊπιΐο νοσα] 5 εἴ, Ατήζοτοῖςς ἥυαττο 
Απἰπιαὶ. ἐς απὸ ὃς Δβεπαπις [10. ζ. ΗἩείν ομῖι5 νοσᾶῖ φαγρρν. 
ἘΠῚ ἃ κά τρθ' χπουθιῖς 41 αρῖριις Ὁδιιοη τ. Ῥ]ατάτοπας ΠΤ Βο- 
(εο ἀς ἀργοφχιιοιι ΜεΙοαρ εν Ἰητογέςοξτ, ὃς Πϊοίδοτγϊ ες Πρτο 
{-εὐηἀο,κάτρίθ, 5.4 τ ορ λη. κοί δον Ῥτὸ Ῥότοο ἀΔοπιοῖιςο 

ἩεΠοά ἀςςορίτ. συσὶ καίσερρισν,] χοίρρις εἰγείοις. ΠΟ Τα, ΤΥ 
Καπτὴρ»τυθιι59 δἘ 115 ,αζα αρυὰ ΤἈεορΙν ἀς οι}. 5.ς. 6 Ὑ5ὲ ;» ᾧ- 

ναξϑημει χὸ κατῆδρσι, [ςἀ {προ ξὶ, 
Ἴοσιυς τ ς 



ΠΥ ΠΑΝ 
κα τῆω,μιάψω, σι αφα,λυϊδὲ νοτογοοπιοάο,πιογάοο, [οἰ ρῖο 5 κατ 
ταπίνω. Ἰ οιτσ. Αςοιίτ. της κάμῥατα καὶ χαμματιδὲς ἀἰΧΊΤαΙ5 
Δρρεϊἰλτὶ, «ἴδ τὸ κα] είγοντ πα τς ΑἸ οπατς ΠἴΌγο αιιαάττο. 1- 
ἄσαα [1|0.5.Γοτιδῖς εχ Ασηποτοῖς ὅτι πορφυρίων σκοἴτηων πίνει 9 1ς- 
ἐπάμπι νεγὸ κοίπων κα ατο ἤτ κάψις, ἸΝάτη μαῦδος Αὐϊοσεῖες 
λοις Απίσλαὶ ἰδ. ἡ, 4.6 .ο 3. πορφυρέων μόν 9. κα ψει( το! σε 
εχ Πιρογίοσυίθιις πίνει) ()ϑαοα τγαιμτι τ ΡΊΪπτας Προ ἀοςϊπιο, 
οαρίτε 46.Ῥοτγραγτγίο (οἷτις πιογῇι διθῖτ, Αγητορ απ. ἰη Ραςο; 
δλίω ἐνέκαψε «αἰδικυλίσας τοῖν ποδοῖν. ἀϊςὶτ (τατασοιιην ἀσιιοταῖς 
τοζατι πιαίϊαπι σοπιργεβοπίαπι ροάίδιι5. 

κά αυρες.τιιπίςα ῬετΠοα,πηδητ σατα ΡΟ  Πτιοϊ. 
Κασυΐρκα,τεὶ, Ατίοη, αὐρὲ αὔτων . εἰς 3 τὰ καςούρια καλό μῆνοι κὶ τραντοὶ 

μίξεις ὡσιῷ ὁ εἰς ατον, 

Κακσυρὴν, νά ϑι14.1η 41] οπο κράζον, 
Κασυρὸς 5 οὐ, δ, ἔστι  Π5..Ε πιιΔ Π57Ε ΧΙ ι15 5 4 4 Π κατασευρθ', Οαζὰ 

καιυρὴν ἀλιγιιπὶ ὃς τρί ἀπιπι νοττίτι κφασυρὸν γελάσας αὐοαμείβεο, 
ἴῃ Ἐρίρταπιηι αγάςητὶ ὃς πη σῃο οὐπὶ σὶ Πιςἰὰ εἰς, Πατεἰτία τγδη.- 
Ππι ϊοίςονι ες ΠὍτο ρτῖπιο 9 οαρίτς ἀςοϊπιοαιιαττο 5 ἐς τγοίϊπα 
1επτῖίο!. ἀδιρα ἡ καατυροὰ κὶ δυϑρυὴς χὴ δυὠώδως, Ἰὰ εἰς, ἐταῖτα,τοτοτ- 
τἰάλ. ἔν1ΔὉ1}15,οἀοτατανς ΗἩοτγαιοίαιις ἀριιά Τςοοτίτ. [4.6 ὡς 
εἰ π᾿ ἐκαΐϑας.. ταὶ καπυραὶ χώται ἘΧΡΟΠ.ΙΟ ΝΟ] αὐ κακά μῆύαι των τ 
λία δεὰ τίυδ θερμότητα 5 1. “ιιοπηδάπποάιιπι ἃ σαγάτιο ἔξει οἰπαᾶγα 
ἀεῆιπιπτ τουτῖ ἀν σοπηα 91. [ἀππρὸ ἃ [οἷς νῆα ὃς τογτ! ἀδ  απὶ 
ψοοληῖ ποίσποις αἴ χαατυρφτρώγργα καῤυα αὖ ἘρΊοΠατηη ἀἸ ἔλα ἔπς- 
τις αἱ ἀμυγφαίλω ἀπὶγ σάαίατοντ εἰ ἀρνιά Ατμοηαιιπι το [6- 
οὐηάο, οτίλη αιιομῖδιτ τουτίζα ἔσῃ αὐ 42 νἸάθητιγ ἑητεσ οο- 
ταςάοπάιιπι, ἄοπη ἀϊςοὶ ρον ἐς 1110 ΡΙασοητάτιπι σοποονῆις 
ἀϊουητην χασύριακίει! κασουρίδια 9 γε Επήζατη. 4ιοηιις ἀοςοῖ, 
τταάῖς ςτπη κασυρὴν ςοπηροήτιιπι εἴϊς ἐκ τ καίειν κὶ πσυρεύν,, ἴῃ 
ἀέσυε ρικί ΠΙΡΠοίορῃ, εἴς κατουρέδια τεὶ λεγύιῆνα κὶ πρακτεὶ, 

Κα ὐσσων, ἐκεσνέων, ΕΠ οἰγ εἶ. 
Κασύω,εἴἢ ο,οΧΡίτο 144, χοῦσὸ 9. ψυ χίω) ἐκοίνυσε, αὐ ἐπανδυσε, ν14ς 

Κώσθ-. 

Κασφαλαϊ, ΠΟπ|.1]}.π, βάλλετο δ᾽ αἰεὶ Κασφάλαρ᾽ ὀυποίητα. Γητετρτ.» 7) 
τεὶ φείχαρκ. ἴαητ Δατξ φίλαρα,λη πιςάϊο σα] θα οἰ γΡΘΟ]] ογπάτιις 

σαί. 
κάσω,Ἰάςηι ατοά καίπὔζω,ν ηάς ἀσάιισιιητ ιιΐάαιι Οταπηπιατις! 11- 

114 Ηοτιοτ. 124. εςκεκαφη ότοι ϑευμόνοἱ. πεπνδυκότοι , γτ ἃ κατσωώ ἢΠατῖ 
κακνήσω,ν πᾶς Ιοηϊςὸ κεκαπηὼς » ὃς γητιζατο α' ἴῃ αὔριτατ. φ,κέκα- 
φ»ὼς 11} τα 1π ἃ κέκαφα ἀςάτποιιης ᾿πιηῆτατι πη καφωΐ, ξΏτΙΓ. 
καφήσωκϊπάς χεκαφηὼς 

Καὶ, εὐ εγὁγΟἌτοίιος ο[Ἐ 4]1αι115 ἐ στα ᾶς ἔδτιπις : φιιὸς ἢςς πο Π5 
Ρτοροῖτα πιοτοςάς,ποπ ἀτιθιταγῖς αι] τις ρατητασοἰρίτον 1ρὶ- 
τι Καῤ το Οδείσο πηδηςσὶρίο 5 ἴδιι ᾿ουπΐας παῖς ὃς ὨἰΠ 11» 
4115 Οατιιπι σϑηβγυς 4}115 [ς ἱπαποῖραβρατοντ ἀρὰ ΗΟ ΠιοΓ. 
πίω δὲ μιγ ἐν Καρὸς σῃι γ ν Ὁ] τλπῖη ἃ[1} [στάσις ἔγκαρίθ., ἸΠτορτ. 
ἐγκεφαλν Ἠείν εἶν. καρ οχροηΐῦ οὐδ ϑ'αὐατος, φϑεὶρ, πεόβατον,ν 6 - 
σπηταπιοη δὲ ἰρίς Καρὸς α'σῃ οσχρόη. ποπ ἰο πὶ ϑυνάτου μοίρᾳ. 
[εἀ ετῖδιγ μεϑ'οφόρφυ μοίρᾳ. ΦΙΙΟὨΤ απ ΡΤ ΓΩΪ ζαγοδ ξιογῶτ μιῶθνο- 
φόύξρι:οἸάοπι καὴ οἰζ οτ]α ΠῚ μεγάλη εἰκρὶς, 

Κα. Ηοπλοτ Πα, ατοῥέεσωι οἷξ ὁρέων ὅ)ὴ καὶ; ἘΠῚ ἀτοκοσιὶ, ᾿ηαχιῖς ἰη- 
τεΥργα5 αὐ καρηζποη γετὸ τὸ κάρῳ, Ν Οἢ σι ΠῚ νη Ζίαπα ἀἸςὶς Ρος 
τὰ κάρα, [εὰ καίρη αιιοά ἀρόσορο οἱδ τῷ καίρίωον, 1 ςαρετο τε γδ εἰς 
ἡ ἐδέτερχ ἢ δυϊκά εἰσιν, ἡ πλοϑιωτικά,γάς κάρᾳ, 

Κοίρα, ας, ἡ, Αττὶ οὐνν εἰ κάρη Τοηϊοὺ, ὃς 
κάρα ατοι, τὸ οαριιτ ΑΡοοορα ἀιτοῖι εἴυρτο καρανον, Πιις καρζωον, 

ΘορΒοοὶ ἴη Αλαςςο, παίσας κάρᾳ 9 ὠὐξε, ρογοι ο σαρῖτε νοοϊξε- 
τατιι5 οὔ κακὸν κάρα ἱη ἘΡῚΡ ξανϑὸν κιίρα: Επτὶρκοΐρα σῴ, το ς- 
Ῥίτι, νίάε καρ. 

Καρανιςοἧς μόρφευἴποτ5 σρΊτα 1591 46 πὶ ἘπτῚΡ. 
Καρα ζαία. ον ς.οἿὴ δίκροιω ξυΐλον,, ἔιγοα, ας Καραβίδες ἃ ΜΟΙ γπὶ- 

παῖς ἀϊσιιηταν αἱ γοκ εςγνοταῖς τοῖςς ςοάεπι. 
Καρκξιον»α, τὸ ΠΑ. ΠΟ}. 
Χαραζοτιδὴ ς»ἐΘ-γὁ κἡ κα ΠΟ ου τα: ἤροοῖοπι σογοη8. τὸ καραζοειδή ]Ο οι 
{τλοςα, Ατ ἴοτς!.}.4.ἀς Ῥάττ. Απῖπη. ὦ 

Καάρκεθ. δ, ὁ, σάτα θ 15» αΠἱ 14] πλλυϊπιπι ὃ ολησγογῇ σοπεγο σαί 
ἃ σςτοτῖς ςαποτίς ἀπ! δης,νε ΡΠ] τγαάτς 1.9.ς.31.ΕΠ} ἃς κάραβθον οΪ 
Ατιϊςὲ σερκ(δ..Ἰηἴς ξλιιπὶ ἀς σοπετς Τσαταθοοτιπι ρτ [γε πὶ 
ΘΟΥΙΠῚ Πτι05 ΝΊρίἀϊι5. νοσαῦθας σα πο5» πόας σοὶ [᾽ οίαμς, 
ἀριυά Ατιὶ ἰζοτο! πε ποτ. στο αιίητο 5 σαρῖτο ἀδοϊπιοποπο; 
ἐκ 3 ΤΠ σκωλήκων “Ὁ ἂν τοῖς ξυΐλοις αὐοις, οἱ κείρα βοι γίνονται νδζς. Οα2ἃ 
τἀμγιι πη ἴσατα θεῖιπὶ ν Ἔγεῖτ. Ὡς αι ἔφης ῬΊ ΤΆΤ οἴιπὶ ἐς ἔρα- 
ταθεϊσ(ιιοά ὃς ποιποη καὶ Οσςοο ) αἰτΊῖτο νηφεοίμηο. σαρίτς 
νἱρείπιοο ἕζαιιος ν οἱ ταης {1} πλᾶρ ΠΟ ΟἸ1}} ΠῚ ΓΠΆΠΓΟ ὃς πηὰ- 
δῖτι, τ στο τγῖροίηιο 5 σαρῖτο ιπητο,ίς (οὐ τ, Ὑδατί νὸ 
σαητιιγ (σαγαεὶ τουγοῖττοϑ τἰςῖπο Πιλῖ]ος ( ποπῖρε γοῖγο 9 σα- 
Ρίτς ὃζ ςο] ΠΟ οχοςρτῖς σοτηΐθιι5 Ιοπσὶς ἃς ποάο 9) ποΠΊοη ΓΟΓ 
πῖοιι! ἀςάοτς. 11] ρεά!ςι] 5 τεσγα νοσαητοδςο, Ης βόπι15 ἴμ 
ΟἿ ΠΟ πα  Πτιπτι Παίρες ἤπιος σοΠ]τς σα [ατιιπὶ σο] τίς ηἰρτὶ ὃς 
Ἰυςῖάτ Ηείγεἰλικαράζως ρτςτοτεα ἀἰςὶ τγδε τ τὰ ἐν τοῖς ξηρρῖς ξύ- 
λοις σε αλύκία το πὶ καίραβον αἰςὶ ἃ Μαςεάἀοηῖθιις τίω ατὐύλίῳ, ἱμάς 
καφαξρειδεηὴς ὃς καραζώσ)ης, σαταθὶ ἤρεςῖοπ ο το πβγα4 1 ὁ σαταρο- 
Τὰπὶ βφηςτς οἴϊρίτοτα ἀϊπιϊητικαραζιον ρατιτι5 ςαταῦιις, 

Κι Ὰ 
Καάρωγος»στδιιὶς Πτγερίτις,ντ ἴοσγα Ηείνοδ. ΠΝ 
Καραδυχίω, μ.η σω αν "κα γΉ Δ {1 τῷ κάρᾳ δοκεύω(Ἰπαμῖς φαΐ.) Ὁ] 

ὃς οιριἀὲ ἐχροέϊο ταπημαιῃ σχετοπάο σαρας δά Ρτοίριοὶ. 
ἄτη ΟΥΠἾ Π115 ΘἸΠΠῚ 41 ἐχρεέζδειιτ. Δεςσπίατ. ρρα δε νιν ᾿ 
δόκει, ἘΌΛΙΓῚΡ. κα ρα δονκεῖν,χαιρρφυλακεῖν, πῇ πράγματος καφοίλαμν, 
πυρεινοδαση χρωρησει. ἐλπίζειν ἐμὲ χουῆνον, ΑΛ το ἢ ἴἢ Ἐφαὶ 

κει εἰς ἔμ᾽ αὶ βολὴ ποίλεν, ἘΠ ΓΙ ρ, Τρώασι κ᾿ κεραμνίοις βολαὶ Δ 
τρὴς ἐκ χερων καραδοκή, Οἷταν σ,οάτευμ᾽ ἀργείων οἰξίῃ “ὄλως τ ΑΥΙῚ : 

Ῥαττὶς. Πυϊηλέπς ΡΑΠ]Δάοπι ἸΝ ερταπιις ἰμῖροτ οἰσίογιατς, ἀπ 
ταπτ Οτςοὶ οἰ ΔΙ ἐπα. Ἡογοάοτ.μ ΡΟ  νπῖα,Ο᾽ αὶ πέμψας 
φοιὰ κάδιμον καραδυκήσαντω τίμ! μοί χίω Ἐ πεσεῖτα ΟΧΡΟΠ.ς ΡΝ 
ποβλέπν Δμιιὰ Ατπτορ.ἵπ σι ὀκαρασόκωσεν εἰς ἐμ ἡ βυχὴ Ἂ 

Καρα δοκία ας ἡ. (Ο]]1οῖτα οχροέζοτίο, ἐγ ᾿ 
Καραξαρέω, ργῸ καρηβαρέω, ; 
Καρανίθ΄,κύρκ(Θ-οἴειι αὐτοκροίτωρο γε νυ]ρὸ εἰ: [5 41} οἰιπ, 

πιογο {ππηηλάσιις ρΡοτείζατς εἴς. Χ οη. Ελκια, 
Καάρωνθ'. εἰς κεκρύφαλίθ- κρήδεμνίθ-, ἴτοπὶ ἐΐραφθ., ΤῊΝ 
Καρατὼ, γοςδηῖ Ογοτοηίος ἃ ὥγα Ηςίν ἢ. 
Καρανώσει,Ἰἀοπη Δβέεττ ΡΓΟ κορυφώσει. 
Καρᾳραι  ὃζ Καρα ταὶγεϊάεπι ἔπη κεφαλαὶ, ςαρῖτα. 
Καρᾳτομέω, μι σω, ατιυκα, αΡῸϊ ἀπηριιτουἄθοο]]ο διιετοη,Ας 

φατομοῦῃγ6 {1118 ἀτοὶ 4113Π| κεφαλοτομειῦ Δἀπιοιος ΡΗγγηὶς,.ς , 
Καράτομμος οἰ σαρτις Δπιρυτάτγιτι οἴτοντ γρργθν; παρατόμῳ Δφι}} 

τι άπ ΑἸςο[ ὕτοπι ἐ ςαρῖτο τείεξιι5.ϑορ ιοοϊες πὶ Εἶν 
[ον καρατόύμοις χλιδεεῖς «-ἐψψαντες. ΠΑΡ Ὶ15 ΟἸ ΠΟΙ ΠΣ ΟΧΟ, 
Ἰυμτι σογοηληζος.ητογρικαρατόμοις τοῖς δστὸ κρρ τὸς τετμι 
τρύχοις τ καρατόμος γσαρττ Αἰ οἰ πἀςη5ςν ηἀς καθατόμοι, 

Καρζαγες ἀϊσιπτιιγ οἱ Βαάρβαροι οἱ ἔχοντες, Καρὸς βοϊιὺ (1ῃ 4] 
(ὩΡτππροπϑ οΧχ ΓΥσΟΡΗ. Καρζανον ὄχον, 

Καρβόρεοι,, Ηείγ Ομ. τείξς. οἱ κείρβαρρι, σλταθῖ, 
Καρβαάζω, ὃ ὃ 

Καρβῳζω,καρικῶς Ἰσιοτ ὃς Βαγρατὸ, Εταίπι, Ομ1Π14,Πεὰ ὃς ἐὰ 
ζει. Ηςείγ οἰ αβοττ ργο βαρβαείζει, ατοηΐαπα ν] 4, ΟΥατοῖ Καρὸ 
γοςλοῖ «δὺ κώραςς ἤιε εδὺ ζαρζάρρις ΑΙἸΟ 48] Κἀρξανοι δὲ αἷσι 
αἰιηταιγ. οὗ ἀλφὸν ἢ λέωραν ἔχοντες, τ 6 ΠῈ ταὶ “ἦν σφενοδονεῖ κι 
εχ δεἰειιςοςτγλάιϊτ Ἡςείγ ἢ. ἡ 
Καρζάρεοι; Η εἰ ΟΠ τοῖτε, ἀἸ σιιητατ οἱ κάραζει, Αναθ. 
Καρία τίνη,"5.),»Ἔοάετ τεῆς ἀϊέϊταπι ἔματ 9 ν1}ς ὃς τσ δ, 

πτσητιμτι νηᾶ Πιρραάξιπι (οἰ οι. Χ οΔΟΡὮ. Αναξ το 
σοι δ᾽ ασοεσευῆσοι ἐκοιμέῆδτο, εἰσεσ) ὕοντο εἰς «δὺ πόδας οἴ 
τξωνδ ματα αἰθιεκσήγνυντο κ᾿ γὸ ἦσαν ἐατειδοι ἀπίλιπε τὰ αἰ 
διύματαγκαρξ άτιγαι πεποινμῆθαι ἐκ Ἷδ γεοδείρπων ζοών. Υ 
Ολτι  τκη στορι 4: σατθατί πα. καρβα τίναις ὑσοδέωσι ταὶ καὶ 
δος. ΑΥἸ ποτε ῖος ΠΡτο 2. Αμϊπιαὶ. ςαἰσοδητ σα ΠΟ] 5. 
ῇς Οαζα. " 

Κύρψακας,οἱ, 11} γάρτο νἱμιητοδς τη ογοςάς σοπάιιξια θατδ, 
τος» διιζ τοι ἱπιρι}: Ὀ]οηγ ΓΟς 11 το. ς.1. ᾽ 

Κάρδαμον,ν τὸν 4 Ἐπ ττ πον τ ΟἸσοτ ΟΠ ᾿πτετΡ ἐπε : Ἔ ΠΉΠΝ 
αιιοά ΧερορΒοα ἀἰοῖς Ρεγίς κοίρδαμον ξ11} ς ὄψον» 
ἀϊάϊε Ρεγίας:αἀ ραηςπὶ δ μισεῖς παΠαγτιιπι πιΐ 
μα Ὀιοίξοτιάςς [το (ςοιιάο, ςαρίτς 185.Ὀ]Δαῖας Π᾿ 
ΠΟ: ΟΔΡ. ἀεοϊπιοτοττίο ἵμητς αὶ ἤς ποι! μάταια ΡΒ : 
καρήδευμον, 1114 φαΐ οτς δί ἀοτ πιοηΐβ ἢμα σάρις τομεῖ, 
ταμγθη σαρΙτ15 ἀοίοτγος το! ]οὺς ἰογῖοῖτ 9 δέ φηλπηππι 6 
«ιυὶ Νιαι[ταγτίαπα αἷς ποπιςη δοςορ τς ἃ πατίπιη τογηῖ 
ἃς Ναττο ἱπ Νοριίςο; ΙΝ απιιττίτσν (ἀπαιῖτ) ποππς ΥἹῸ 
ἀϊςῖ φιιοά παίιπι τογαιςαις ον τα αιιοπίααι τ! 
Πηρυ]ατί ργς ἀϊταπι οἰζυν πὰς δί καΐρδειμτον ἔοι κάρδαμῷ 
Δρυα σοπηϊςὸς ρτοὸ δριμὺ βχέσειν,ΞΟΥα ΠῚ νἱ πιοτὸ 
παιδὶ ΡΠ ατιιητ,ν Ὁ] αιιοτιιπη Ος1}}15 πατὶ ίι[τις στ 
δάπιοτιιπιπάς καρδαμογλύφίθο γε κυμιγοαχίςης αἱ 
λοςοράτςις τεῆς Ηείνοβίο,ντ σαὶ οὐ ρατππιοηίαιπι 
το ιοσιις μοτρα (ἀτὶς Ὑ1}} ἀοίςι]ρατ αἰ μά, ἀξ 
Ὁ ΡατἤΠιποηϊαπι σα! ρεμάο σοἰ!εέξο παίτιττῖο γιταῃ 
Ἅτεπι Καρδα μίγη ὃς Καρδαμὶςς, (Δ τάδιτπς δὲ Ολτγάαπιϊς ; 
μαΐταστι) Πα τάϊης ἢς ποτηΐπατα ΡααΪ. βίης ᾿ 
Ῥείπιο αἰτοτὸ σισύμᾷριον ἃ ποηπι}}}15 νοσατὶ καρδαμεναι 
Ῥοτε καρδείμω φῳροσεοικός : 41) Ἰζυρίδα ἀιθιαπι οἴς κ 

πιο σατάαπιο {115 {τ ἔο 115 ὃς ταις θῈ15 7 4185 
σαΐτατς οἰπὶ σατάαπιο οαἰοξαςϊεπάϊ ὃς ντεπάϊ ἤπε 
καρίαμίθα αὐῖς πὶ [Ὁ οἰ ἐα  ἸΝ Ἰσαπάτὰ ςαπάςπὶ Ρατὰ 
τῷ κα ρδώμῳ, ὈΪατάτο 5 ργο παίτειγτῖο δοςςρ ε νἱάει 
αδεὶ ὄυϑυμίας ἀἰςῖτ οἱ χϑὲς ὠὰ ιὸ ἀμυλχεια γχὸ σι τείγειον ἄρτον. 
πήμερον αὐτότσυρον ἐπ ἐλάας ἡ καρδευμί δὲ σιτεῖ ται ΠΑ ΠῚ ὮΙ 

ῬΆπὶ «αἰ δοτὶ (ΟΠ τταπι βαἴς, οχ ραι]ο ἀπτς ἀἰξἘ5 Ὁ 
τοττὸ (γον τιπα 10] ᾿ητοΠΊροτο νο 5,4 ὃς ἰρίαπι ᾿ 
πεῖς οὐιίτιπη οἱετῆ, δοᾷ ἃς καρδώμωμωον ἃ (αγάδπιο ἄεπο ᾿ 
πατιιη ν Ἰἀσταγο  11ΠῚ Θαϊδιι.Ππιρ! τς, πιο! οαπιρητῖ ἢ ΟΡ 

Ρτΐτπο {ογῖρατ νἹΔοτΊ ὅς ἱρἤιπι οὔτε ϑορμῆς ἱκόνως δια μεέν 
τατηςη τὰ γομοπιφηζοτ,ντ τὸ κάρδαμον, [ει ὅσον ἡδεόν ΠΕ 
σικώτερον αν είρχί καρδοίμου 9 τοσοῦτο κὶ “ ϑερμῆς διωυ δἰ μεῶς μὲ 
φέναι. ἐς μας γετὸ ἀτοπιατῖςα ρίαητα πλιῖτα Ῥϊοίτοτ: Ἵ 
Ῥηπιο,ιςαρῖτε αιΐητο, ὃς ΤΒεορταίϊ, μτοτ. Εἰλητατ, ἰΐστο Ἷ 

ὯΝ 

ΓΝ] ἐμ 

ΠΤ] 

᾿Ὶ 



, ἧς ΤΑ 

ἂρ ἰδρτίπιο, Ια Προ ἀιιοάςοίπιο. ἐαρῖτο ἀςςϊπιο- 
τ ζατ ἀπτοπλπὶ ΔΒ ΟΤῊ ον ὃς ἀπιο πη  ἱ {πλ}}ς εἰς [γι τ, 
οπιίπο, ὃς ἔγατῖς ο, Γδαλίης ΟΡ] οηρσο, 

Ὑντθις πογπςῃ ὃὲ τη ΖαΣ ἢ Ῥεςίε5γ) τοίςς Εἰ. ιιαπι πια- 
τπεη. ἃς Ποίγ οἰ καρθα μαλίω νοσαητ. ; 
Ἡ εἶνε. αϑοττ ῥτὸ κατάσις, Ἐτν μη ]ο ρ. νογο καρδαμύτ- 
κάτο αἷϊ τὸ σιωε χιῖς ποὶ βλέφαρα κινεῖν. καὶ εἰς ὕδίμυσιν ἀ γειν: 

; καρδάμου αιοπίδιη να. ΠΠ΄ “ὶς ἀρ (τη τθοσενέγκηται σέυυε 
ἐν ταὶ βλέφαδο μύει. νοοῖ οτίαιη αἴρα τὸ ταὶ κόρας μύειν, ἀϊςοὶ- 

εἴδει ὃς σκαρδα κυ πειν, ὃς χυίίσοι ἔγοχιιςηζιις. 
ἡ»ςοτοίτεια οἰπί πη (το πὰς νὶ ἴτας Ἰζοπιαολιις τρίς : ἢς 
ος γδυγεὶς νοζάγτ, νηϊς ἃς τόγοητα νοσαθια. καρ- 

᾿ ἀρδιωγαός. Ἰτοπ Αγ τουϊο. καρσδύα λέοντος , σου]ςο- 

τ Πἰείτιις {τ Π|ὰ αιὶ.ς ἴῃ οοτάς ᾿φοηὶς (γ ἀογῖ5 ἀρρατοῖ ) ΠΠΉΠῚ 
Ἵ τ ἴοςο ποπιίπε:ὰ που Π}1Π15 βασιλίσκι.-. 1 εἴτ τε σία {Ἐς}, 

οά αἰιὶ ἤιδ οὰ πα ίςσιϊητιιτ τορίαιτι πατηΐτατοπι ἤιρτ πα ξεῖν» 
᾿ ἥ τί δὲς Ῥτοοῖαι5. Τέστη ἀππας τ γε καρδία, τ κλεψύσμας , ἍΠπις 
ΔῊ τα» Ατητοτοίον ἢ ΕΤο  οιηλτ, νἱάς οτίαπι Ματςς]}. 

- Ῥτίπιο Τὶοίςοτι ἡ. ἐκ καρδίας φιλῶ, εχ δηΐπιο ἀπο. Ατὶ- 
ἸΔ:1). Καρδία ὁΥΤ Δ ΠῚ αἰ οἴτι ἃ Ὑ Βοορμγαῖῖο μΠΠπουῖα ρίμη- 

ὅγο Ργίτιο ζοτ ἃς ποι] ἤμε πιατγῖχ ἀτθουιΠ1» 14 οἴ, 
ΓᾺ αὐτρα 5 418: ἴῃ ΡΪ πιὰ ἐγκαρδία αὉ εούςηι νοσδζιγ 9 ἃ 
οὐάς ἐγκέφαλξ-. ἃ Θαΐεμπο ἐγκεφαλῃ » πο} ἃς σοτο- 
ΡΙϊηἱο. δὲ τη ΠΡ ἶσ ἄτης πτατοτία ρᾶττος σηθάμ}}α». 14 
καρδιία νἱοϊϊοτος, τοτα τπ ν οσαιῖτ ΨΊτγαααῖπς δτο {Ὁ- 

᾿ηἀο.οΑΡῖτο ΟΠ 5 καρδ)ίας αἰπτωτέρο 5 ἐν ΠΔ11}}59 ΑὙἸ ΟΡ μαπος 
αἰδι5. ΄ ; 

ικὸςγολτά Δςι15. ΓΙ Ίπ.τα 5 ΠῚ ΟΥΪ 115 [1 ΟΥς ν οατγῖς εἴτ, 5} καρ- 
ἰακαΐν --ἐλλ ει «δ ᾿δρώτας, τά: ασοτιμηι Πποτγος σο εἰ δες, οΐσο 

:ς ἴδτο ργίπιο. (το  ἴτις Πῦτο τογτῖο 9 σαρίτε ἀςοϊτποηοηο, 
ἰαςιπὶ τ οὐ στ1π| αἷς 2181] αἰ Τὰ οὔπε.. χυιὰπι αἰπιίαιη ἰπι- 

κε Ππτάτεππτι σογροτῖς 9 ατὸ που ῆο ἰδηριιεητς 9 ἱπηπτο- 
ἤχάοτε ἀϊσοτγίτιιγ ἤς καρδοακὴ διαίϑεσις ἴῃ ΠὨεΡηΐτ. ΘΑ] οηΪ, 

γι γα ἀρτιὰ Οαἱοηιιοι ΠὉ. ρ τ πΊο ἐς πιοτρὶς ὃζ δ κ πιρτοῃι. 
τς εἴ Ποπιας ῖ. 1. Οὐὴς ν δῆτε]. Οἰόγαας: 1 Ζιοαμο- 
ἥξεγας ὥσπο καρδιωγειο, νϊάς το ἰοςο. 
ἰᾶϑτα τσ {πα γί ,λυπεϊόϑει. ΕΟ ΟΠ, 
5595 76] ςοτάα πομ τηςορ μίτον ςογάλιπ. σοτάϊς ςο- 
ς τι Αξε Αροί,. 
σον Το 6 110. ΓαιςίΔη, τὰ ἐγκώτα εἰξαιρων κὶ καρδυκλκων, δὸς, 
ἐαγδιι 1, 
ακος δοτΠοτὰχ σαι, σΟτά τι ΡοΪν οἷο 1 αἴξατε ἐπ- 

ΓΕ τοΡοῦ 5 ψιοά νεἱσὸ ρὲ. {τον χ ἄλικωμῳ σπιϑοζμιαῖον ποίγ τὴ 
8 φροσετίϑεντο κυρὸ. τἿΔ ς ἔργων δι, 

γαὸς, τα οτἤ!5 (το πγαςἰν1.1 οἵα, οτῖς ν ομτγ]5. καρδιωγ μοι νὸ- 
Ὀϊοἰςοτίαις . ὅζ αἰ 1 ῖ ἀς ῬαὶΟσῖο Ἰοαιιοης 5 στομοίχα δ).- 
. ΓΓΙητις ϑτοηγα ἢ] γού μος. ΠΙρροσγατες 4. ἈΡΒοσγίίη, 

τοῖσι ατυρετοῖσι σιρὶ τίωὺ χοιλίνω κριίως ᾿ἰχυρλτοκὶ καρδιωγιίὸς ζοι- 

Ἐῆι5 1η Οουηπησηζατ. οἰ ςπι ΠΡΌ τὰ 9 ΑΡΒοτίῇαι. 17. 
ἡ. ὃς» δίς ἔξι καρδί κκοτουτές πὸ στόματος τὶ γιςρός. ΑἸεχαη. 

πγοά τ ΠΡ το (οσιιπίο Γγο  ςπγα γένεται 9 καὶ συμπάϑεια κὴ διεὶ 
υ γειτνίασιν κὶ ἐγίυ τητει, ὡς συμποία εἰ καρδία στοι(οἱ χω, ὅπὸμ εἰπαὺ 

ἀμ ίδ.. χυμοι δοικνο μῆμη (ὦ αὐ τὴ στιυαπελαμγέσοι 9 ποις καρδιωγμὸν, 
᾿ δίωξιν ἰδ κυποι των, Ἰὰ οὔτ, ἢτ αβοόγιις σο πηι ιὶς ετῖα τι 

Πτιῖς Ῥγορι αχιτατοπι . γε σοτάϊς ὃς Ποτα ας εΐ. ἢ ς ἐπὶ πα 
ἰεπτῖτ, αι!οτίος πιατουῖα δογίογ πουτασιπὶ ππογάρε τηὸ- 
το δὰ 1Δ ἐχρο ᾿επότιπι αινο πο] οι εἴξ. 
εἴ, τί καρ δίαν αλγω καρδιόσσω, ΟΥἱδ νη ττίσα 1 Ττοιπια- 
ἀοίοτγοπι [τητὶο. ΝῚς ἴη ΑἸοχίρι καί ποτε λυγιοὶ αὐέρᾳ 

ἤώνντα ϑτεμενότεροι τλονέουσι, καρ διοδῶτ, καρδιουργεῖν 62) ὁ ἱερείων, 

Ἶ Τειν, ἔχπηοίς ες ο.ββελιαᾷν, ΡΟ] ςΐ, τέο) και: δίδω αλγεῖν, πδι δα 
ἴοππας ΠΟ πιογάογῖ. καρδεώπειν καὶ ποιεῖ, Πξοπτας πα! πὶ Ποη Ροῖ- 
τ τη οτεῖες πη Ργο δ] οππαῦ, εἴ τις καρ διώττοι, Παηιι5 τοῇο- 
ὈτηΔΟΠὶ (Ἐπτῖατ, Πα ὁπ. καρδιώοσω ν, τὸ καρδίδυ ἀλγώ αὐ ναυ- 
{τι χὰρ διώσα, να] Ποτατο σου Οαητίσοτσ, 4. , 

90.δ ἀτοα ῬΔΠ ΔΤ Δ. ΡΠ ΑΤΊΙΠῚ ῬΙΠπυτηλία, σιπίη. αὐτοϑηκης κα 
[νὰ τηΑ σΩΠῚ ἰῃ 4110 ΡΔη15 ῬΙΠΊτιτ, 4ιιοά ετία πὶ μοκτρα 

Ει τλοττατ πη ΝΙςζαπάγο. τοηλία ᾿ σανὶς καὶ λογομῆση καῤδὸ- 

'ἰς Ἰητογργ. Ατἰ πορμδη. ἴπ ἀϊξίοπε σηλία. ἀριιὶ ΘΕ] Πππὶ 
ΟτοΓτΙΟ 5 σαρίτο ν᾽σοππιοαιιᾶττο οχ ΑΥ ΟΡ Βα ἢ ο. χε σον 

“ἀν. εἰ ὃ βέλει καρδοπον, Αττειπιϊοτιις ἰἰ το συΐπτο, ἔσο- 
ΠῚ βε ; ὅθὲ μακπταξ ἡ λεγομῆμης καρδοπου,μεσπῆς αἵματος αιϑρωπίνα βα- 

θυάυο. φέρεϑει. ἸΝΠςαπάεγη ὙΠΟγΙΑςΙ5 5 καρδόσῳ ἐντρίψας, 
τη γρίω κοΐλω εἰγγείῳ. ἢ καυχείῳ Καρδοπεῖον, ἀῶ σικοίπῆ..}} 01}, 
Πικαρδύπιον͵ ὃ κα ρδύπου τὸ «τα, 

Οὐν ἰ, ὁ κάρη ξανθὸς υέλα ΘΟ, ρτϊοτὶ Ρσοι]. 1 ἃ εξ, τίω κε 
ὑὐΡτῸ χαράμον ρεῖ Σποκοπίαω πιο μίταιγ ὅς ηἱ καρνὶ» ΡτῸ εο- 

ἘΠΊ ΟΕ: 1) ἀσίιτο 11) ἥης. 
τος. τὸ ςὰριιτ. ΗΠ ΟΠ οι. παρέϑηκε καρήατι σαλχας. δῖπο νοΐηης 

᾿ Τηδτῖςὶ ρετ (γἤσορεη ἔαέξα εἴϊε καῤητος ἃς καξηπι αιτῖθιις ν- 
Ἱ ΤᾺ τΠτς 

γηζαρέω το μτοτ, στατόγα τις σαρῖτο 5 ἰαθοτγο νογεῖρίπε. χρρηξαρω, 

᾿ τϑὺ χεφαλίω, ΤΑΪΗῚ ΤᾶΡιιτ ΑΘ ΤΆΛΑΣ. καρηβαρ εἶν, φτδίιατο ςα- 

ΚΑ δ. 
Ρῖτε οἵδε. καρηβαρέοντα οὔἴτρακτον, ἔα πὶ ζαρὶτς οπιιπ,ἴ Ε- 
Ρίβστγαπηπι. 

Καρηζαρία ςαρ τς δταθςάο, σταιτιιά τ ΝἸτγιαΐας ΠΡτο Ῥτίπιοςςα 
Ρὲτο [οχτο 7 ποίμσιις: χιια νους ἴτὰ νῆις Τ γι Πἰαπιῖς ἀς ο- 
τοπὰ ΜΜΗΠΠεὶ 5. ΕἸ στρ οσνατί μι ἱπα αν {ἰθόγαπι ηἀτ14 Ποάς- 
ΤΑΤ ΤῊ ἀΓΡ ΠΩ τατΕ 5» αι Πιοιίονα πατιγα πε σον ἐδιιπὮ ἂρ 
Βείιιοο ἀςξεπίγς. ϑοῖο ταύ ἃ φοχτο Ροπὶ Ρέῖο με πσιμι ἀρ- 
ΡΟΙΠατῖ Ἰααριάτην ἃς [δαλ [Ὁ πιηιηὶ Βοπειηόσις Ιχαϑιιοι- 
τη], αὐ βίατιι ογὶς ἃς οἰσιτατίοης. Εἰ καρηβαρία, οἰ γιξιας , μέ- 
ϑυνϑοϊά, 

Καρηξαριάω, μ. οἴσω πτιαχ ας Καρηβαρέω, 

Καρηβαεικὸς οὐ, ἐρσαριιτ ργαιιαις, Οςμΐτ, 
Καρηζοαύίω, ὠς ν ογτσίης ἰλῦοτο [δι οαἰΐρου ὃς σάριιτ οἰ αηγοεδιις σρ- 

Ρίοταμι Ἰμαιδςο, Ας] τον [αριά Επ, 
Καρηβαρίτης οἶνον Ἰτπὶ 4ιιοά σογςθγιπι Ρογιιπάϊτ. νο] ςαρὶτῖς 

ϑταιιοἰηοηι αβογόης. 
Καρηκομοίω, μα. σώ, ον, υκφ σα Ρῖτο στ ηἶτο ἤιηι. Ηοιποτις "Π᾿πάος β, 

ΟἸαροςοίνος Ποπλΐης ν οσαῦ, σαὶ κεραλαὲ κομῆμτας οῥετῆς κὶ 
δ ὐδείας χαίραν. ι 

Καῤίωον,αχτὸ Πρ τον ογτοχο ΟΠ 5, ΓΙ πλΩλτ45. Ατάτιῖσυ μέατῳ δ᾽ ἐφύ- 
αὖδϑε καρήνῳ, πα 1ο0 νογὸ ἤιροῖ σαρῖτο. κάρζωα, ἰά οἴ, κορυφαὶ, ἀ- 
χρωτήρια.  οη1.1]. 6 καΐριυα πολφων, καρ ίκύων ὀλύμπον,),οἰξοχωὶ, ὁ ὅξιν 
ἀκρωτηρίων. 461. 

Καρϑιμοὶ τη οὔἸΙς κενή σ σις, βοτίλα ρτὸ σκαρϑιμοὶ : 
τις. 

Καριατίδες ἢ, σοπτις (Ἰτατ οηἷς ἐπ Ποπογεπὶ Πάπα. 
Καρεδιον, ας, το, [1111 ρα για» ράιτατς σαΏσοΓ, Αὐϊξοτοῖες ς. Αμὶ ταδί, 

ν]4ς καρίς. 
Καράζω γε] χαρικοέζω, Οαγϊοὰὲ Ἰο΄ιοτ, βαρζαρίζω, 
Καρακον, 1] ς ΟΣ ἰσαιιη. καρεκαὶ αὐλήματα,, ΑὙἸ ΟΡ απ. τ χαριμών 
πολάϑ ας,  ΔΥτσατιι Πα ς.. ΓὨςίΔη, καρικὸς τάφΘ΄ [ςρα]ς γᾶ 
Οαυςιη. 14 οἴ η Οανα, χαρακὸν οτια ΠῚ οἵα Θἀα]Ππὶ ἀρ ΔΗιρ- 
Ῥος, δὲ ἐλκών,ν Οἱ 1ρ 15. σκόνασίλυ ἀοςεῖ. ᾿ 

Καρικοεργὴς ἢ ΟΔΓῖσα σόητο ἔβέξιις, ντ Καρακοε; γέ. ὀχαῖε αριά Α» 
πδοτγοοιζι σι αριι ΑἸσδ ΠῚ Ἰοσίωας λόφον σείων Καρικόν, ἔχε - 
ταητ οηἶπὶ (ατο 8 ὈΟΠ]Π]σοῦ ὅς ππιἰτουιμτι ἀὐπιόγιμι ἱπιιοητο- 
το5. 

Καρίν-.αἷτ Ηεΐνεῖ. ϑρίωῳδοὶ μουσικαὶ, αἱ ἐδὸ νεχρριὲ ταῦ πρίωΐῳ «ἰδωπέμ- 

πουσαι τιρὲς τὰς ταφάς κὶ τεὶ κυή δ» πορελα μβαίοντο 3. αἱ ἀπὸ κριρίας γυ- 
γωκαςς 

Καρήγη)ης δ ΠΧ ἀΥθΟΥ. 
Καρίνν» το (αγία. ῬΙ υὐαγοῆιις ἴα ὙΒοπη το ςἴς, το ίετε ΡΙΠσηΙΑ (οτῖτ- 

Ρζαπι το] τς, ΤἈεπιϊτος ]ς πταττεπηφποι ΤἼγδοίατα ἔμἴε 
[τἀ (Ατίδιι. 

Καριοεργίθ- ὁ χαϊοιογᾶτης τὶ ἃ ΟΑτίδιι5 σοηξεῶι;, Ηοπι, 
Καριθ Ολυῖῖις. καρΐῳ δὴ, Ολτῖο Του] ἰπησπο ασαπε σοηίαπριηοὗ 
Τρογα Αὐμπεπιςπῇς, αἷς Ἡσγοάος,.:. 

Καριόω, ροτπιο, Ε εἰν οἰ. ἐπίπι χαρλοῖσαι Αβοττ ργο ἀποκτεῖναι βου ἢ 
παραὶ τὲ καρ». οτοὸ ργὸ κῆρα, ] δ αύατον, 

Καρὲς ἴα 1} 1α ΡΊ οἰ 5, ἐν γ᾽ ὀςι ρα κοδόρμων, τηΐ ΠΟΥ δλτηπηάτο, ΠΕ] καμ 

μάρϑς κα λεωνγδς ῬΙΊΠΪΟ ἰςὸ ἀϊοῖτιιν, ἀἸοάτιιν καρὰς αήϑᾳ τὸ κφίρυγνὰ 
εἴ, κεφαλὴ, αι τὸ πλεῖστον μέρος πὮ σώματες καὶ κεφελὴ ἐσίωέγ- 
καιοςγ οσατιιτ οὐ ΠῚ κουρὰς. κα κωρὲς, ΑἸμεπςὰ ἰἰΌτο τοττῖο, 10 - 
[σου ας ̓ργο πιατγτο » Ασομῖτὶ αἰτουῖι55 ῥίζας ὥγκῶρ πλεκτάνας 
καρίδων» μελαίνας εἴς [τ] δἰ τηνο]ρ ὁ εἰγεμγεῖε ομ ογόμεεο. ἘΤΊης κα- 
εἰδιον, 14 οἴτνραταα (111112. Αὐ ποτε]. ἰςτορ, ἐ, αἱ ὃ πίνναι ἐρϑτεὶ φύον- 
ταὶ ἐκ τῷ ξύοτκ, ἐν τοῖς αἰμρώδεσν κὶ βορξορώδεσι ἔχκσι δ᾽ ἐν αὐτειῖς πῖνα 
γοφύλακα, αἱ υἱὲ κοιράδιον ἡ ὃ καρκίνιον, ] λΐτι5 ΠΟπΟ σα ρ.42. Οοα- 
ΤΠαγῆ σοηοιῖβ δὲ ρίημα οἴ ἸΝ ίοάτιν ἴῃ Ππιοῖν Πιδτοέξα ίεπι- 
ῬΕΓ. πος νηϑιαΐῃ πως σογηϊτου Ζιιοπὶ ρα ποζογοη ν Οσαητ, ΕἾΤ 

Ρ᾽πηορΡ γ αοοη, 14 εἴ, ἔα} ρατιατα δι σανςεῖ ἐαρὶς αἰΐς- 
Ἑϊασοῦς 

Καειςὶ, Αὐπεῖθ. απ] οὺ, Οαγῖσα Πἰπριια, 
Καρέτης ΘΙ Ος ρίγατα, ΔΓ. ἃ 
Καρχαύρα"»οποοἔγερο. χω, ψοφώ, ΗΟ ΠῚ. κοίρκαιρέ 9. γαῖα πόδεοσις 

Καρκινάσὲς » ἀρικἰ Αοὐίτπι » ΠΠῖ ράγιᾶ ΔΏΪ πη αἰ ἴα 5 ΠῚ ΠΕΓῚ5. ζαπ- 
οτὶς Δἀπιοάμπται Ππνιῖΐα 5 σοἱοτῖς ΕΠ τ παῖς πιι }} ρἱέσος 
ἀειιούδητος ἔσευῖαϊ ἤτητ. ἃς ᾿πλπιςιιπάϊ [ἀρ οτἹς.α οηιιΣ ΠΡ το 

ΑΙ οητογ. τογτϊο αὶ κα ρενάσιας ἐδ ίασαι πείγ»α!. ζωύφια δ᾽ ὕξὲ 
ταῦτα, πάνυ σμικεοῖς καρκίνοις ἐοικότοι, ξανϑοὶ δὶ χεόαν, 

Καρκήνιον,κ τὸς ράττιις σα ςοτιν Ἰὰς καρίς. ᾿ 
Κα ρκῖνίδ' 9 ἐΔῃςοῦ “τους αι ἤτ αὔτμοτς Θαΐοπο ὧδ τυξπογῖς 

διις ρτατοῦ πᾶς. εχ Εϊιχιι οτίάπι ποπὶ ἔοτγιιςητίς Β1Π15 ἀττᾶξ 
1Π ΠΑΓΒΟΠῚ : δά ΟΠ. Π ἀστίογ Ἔχαίσογαζ : ἀϊπξοπάϊε γοπὰβ 
πιαρὶς αιιὰπι ἐπ ἸῃΒαπιπηατιοπς » φαϊοῦ τογη ποτ. τλΐπιιϑ 
τιον σοίογ,, [π4 πίρτιου χης : Ἰηποτοταζας σαηζοῦ ἰπ- 
ἐὐταΒ Πς : γοξιέχις αἰχὶς Οὐ τις (ἐσιπάο Μεοτδιποσρποίς 
ντάτις πιαίαπι [ατὼ (Ὁ]οτ ἱπημγςά σα 1} σλησογ ϑεγροῖς 5 ὅς 
Πὰς νἱτίατίς Δάδοτο ρατῖος, Αἰοχαηάοτ ΑΡμγοά [οῖι5 Ρτῖ- 
πιὰ Ῥτοδ᾽οιηδηι πὶ. Οὐταξῖο. ποπὰς οἤεπαίςσιηχία 5). ν μά ὁ 
χαινα χολὴ ποιεῖ ἃ ἀναβρωτικὸν ἐν τα αὐ ζῳ κα ὑκνον, ϑιιίἀᾶς καρ- 
κῖνον ππουθοτη 5 πίμης χα κίνωμᾳ ἀρ οἰϊανῖ τγαάϊξ, αοά ὅς Ἠδ- 

(γεβῖτις, ὩΡΙΣ 

(αἰτατίοπος ἴσα (]- 

᾿ Τοεῦ9 ὦ 



8 ΚΑ 
χαρεῖνθορτορτὶδ απο Ρ᾽[ς15, σαποτοτιιτη ν οτὸ σθηογα Γηυἶτα, 

φαταὈ] αίτας] ,πλαῖα ρα σιτα, Πογαο] εοτίςϊ, Ιοοπεσ ἤπιος σαπηπιὰ- 
τὶ ὃς αἰτὰ ᾿ρμπ δι] οτα 5 ἀς αυΐθιις Ρ]Ίπῖπι5 ἐχ ΑὐΠτοτοῖς Πδτὸ 
ποπο;ςαρῖτο τε ρεΠπιοτογτῖο, Αὐἰιθποίιις πὐτο τοττῖο. Καρ- 
κίγθ- οτίαπι σαηςοῖ [γάϊπι5. Ασατιιο, Κοατὶ ὃ οἱ δίδυμοι; μέρσῃ δ᾽ ὑπὸ 
καρκίνίϑ- ὅε:.5ε4 ῬΗεγοέγαϊος οἰ!π ἀἰχητ, Κρ ύομαι εδὺ καρκίνοις, ΓΑ] 

φΑπλοητὶ σοΠι5 ἴῃτο ! ]ςχῖς ἀς ΟΡ ΠΧ ἴῃ [ρει πο, ιο διι- 
τίιοτο Πδγοὸ [ςοιίη 0 καρκέγοι οτῖδπι ἀἸσιιητιιτ οὐἵα ἀτπιο Πρ 4114. 
αιῖα: Ργορὲ τεπΊροτα σουππλ τι ητΠγοογ δ᾽ Ὁ ΘΠ1 ΠῚ ὡτ' «δὺ᾽ χροτοί- 
φοις οἸΤς δυο ἐσων πλαγίων συμῥολαὶ «ϑεκειληφότων τεὶ ὥτει.ις πο - 
τα τ ατὶ ξυγώματοι ὃς καρκίνοις: οτίλη Ομ απι ἦτα σοπιηπηϊττιη- 
τιιγ υτ σαποτοτιισῃ ἐοτοῖρος ᾿πτογ ίς σοσιιητ, Ηείγ οἷν, χαρκῖνθ-, 
ἀπαιυιτυτὸ γον καρκέγωρμα λεγδεθν ον, κὶ ιἰστοδ᾽ ἔμϑιτα κοῖλα," Φεσμιὸς τις ὺ 
γὴ παίρυγε Θ’,εἶ δὸς ζώς, ἄφρον. της 

Καρκινεδῶτο «ἀἸσιιητηγ Ρ Δητάτιιπη γα ἰ οο στα: σαηοτὶ Ἰη τα ἄϊιια- 
ἡ χὶςατὶς ὃς ἴπ ἴατογα ἀρετῆς Πργῖς νοὶ σαρὶ Παπιοπτὶς5. τογγαπὶ 
ἀρρτοβομάπιπτ,ιιὸ γα!σὸ ἐγοραιίον, ὙΠΟ μγαίτιις ἀς σαι 5 
1ῖῦτο ργίπιοςςαρίτς ἀςοϊπγοτεγείονάς ἔγιπθητο ἰοηποης.» ὃς 
πὸ τὸ χέμῆδθ- πιλύυϑυ - ῥιζούτω μάν. ΟΥ 9 ὃ δη καρχαγοιδόϑτι λέγυσι. 

ἘΓΡΙΤηΐας Πδτο ἀςοϊπιοο ἑϊδιιοφοαρῖτε [πρτίιπο; ἀϊχῖτ ἔτιμπιδ- 
τὰ πλατεῖς γα ἀτςατὶ ΠΡ τὶς Πιις γαπυῖς, Τάςπι Ὑ Βοορ γαῖς τοῖ- 
τίο ἀς σαιηῆϑ νἱροπιποίεχτο σαρ. ἐς ξιπιπιςητοτγῦ τι ἰοαιιῶ5. 
ῥιζούται γδ κᾧ κωρκιγούται μέλλον ν δὲ σαποτιῆσατιγ Βαῦθατα ποιιέ- 
τς τγδηϑέοττ Οζα. Γἄςπὶ ΤΠοορμγαῆιις Κἰϊποτία: Πἴὐτο ρτ]- 
ταουσαρῖτε ποπο,άς γαάϊοι αἰ] βεγοητία ἰοητιοης 9 ἐλαδυ Ὁ. μι- 
χραὴ ταύ πίων, τας τεῖθμας μείζοις, ἡ ὡς κεκαρκινωυᾷνας ἰὰ αἴξ, σάποτο - 
ταιπι ποῦς ἐχραπίαϑ. παῖ ποη θοπς Οαζα,σοητογίοτς, νἱάς 
ταῤῥὸς ὃς συγκαρκινούῶει!. 

Καρκινώδι, πον ΘΟ Π15 ΠΑ ΠΟΥΑΓ ΙΓ) ΑὙἸΠἘοτοί 5 [στὸ 4.4ς ράτίιθιις 
Απίμπμα!. ᾿ 

Καρκιγώδης, σΔΏΟΓΟ Ἔχοίις, Ος [ς ἰἰΡτο ἔσχτο ἐς ΡΟΪνρο, ὰ σᾶτο 
ἄτιτα εἴπ ὃς Γρ᾿τίτιιπι ἱπιροάϊτ, ξεγέσιις σατοϊποάςς οἰ ξ 9 τάχα 
δτιϊπρὶ πο ἀεθοτ, Ἁ] παι 1ἶρτο τογτῖο δά Οἰαιισοῃκαρκενώδης 
δϊκος,ταπτοῦ σάπογο 5 ἴοι! σαηογοίςς π59Ὁιπιοῦ σάπογο ΠΠΆ1115. 
αὶ αἰδίχιε ἐχοίποπς οἴτοντ (οτῖδιτ Αἰοχαπάον Αρβγοάτ, Γτο- 
ὈΪεσιας, 92. 1Ότο ρτί πιο κάρκιν δε ἕλκη σατοϊποπιατα 9 Ὠϊοίςο- 
τιά.1.2. 

Κορκένω μα, ατος τὸ γτιππιοτ ρει τατον ΓΙ ΠῚ115 ἴῃ σογροτε Πιιπιαῆο 
ομη ἀοϊοτα γε Βοπιοπε πιὸ. σαησοῦ πποιῦι5. (Οαγοϊπομια 
ἀἰχὶν διιοτοηῖι ἰη Απιριίτο. Μάγος} ἱπτογρτος Ὀ]ο σου Ἱά. [1- 
Ὀτο ῥγίπιο ἀοςοτ,η ος!οτῦ πλουθῖς σαγοϊποσηα πι] ςἤςι!πη 
γἱςιις οἵς, ςατθιιποι] ον ᾿π ἐὰ ραττο Πτρὰ Ραιΐο Δὲ σίποῖα 1 
ἀε(οτῖρτίοπο σοηἰιμέζιμπι. καρκίνωμσ. κρυπῆογγοαος τ πη σαγοῖηο- 
τ. το η5914 ΟΠ. ποηάϊιη οχυ]!σογατιτι, ΕΠῈ ατιτοῖπὶ σατοῖηο- 
τηα ἱπαῦ αι }159 σΙοπιογο 59 [ςοίςεπς. αἰρεέξι τοῦτον τα ΠΟΤ, 
αὶ ἐπ Ομ θι15 Ραγτῖθι18. ἱνιπιδηὶ σογροτὶβ ἤςτὶ ροίπε. ὙἼ4ε 
δημθότατ. ἴαγος!] Π|Ότο (ςοιιιάο Πϊοίςοτί 4, δου θη ἑμ 5] Αγ σις 
1η σοπιροἤείοπ. πίογα 5 διιτίτιας 1 ππα τὴ πιῖς πλα]Ἰογιιπι ΟΠ πὶ 
δοΐοτε σοηΠίξεητοβ, 41:45 πιο !ςὶ 18 Πα ΌΙ]ος νοσαητ καρκινώ- 
ματα ἃς κοικοῇ ϑες,ν ΟΟΔΏτΟ5. ΡΟ] ΠΧ ἴτὰ ἀο ἢ ηἰτ,καρκίνωμα, σκλήρω- 
μὰ ἢ φλεγμονὰς ἐπαλγές. ἐςτιν ὅτε ἕλκον μῆνον ὑεῦρυ 969 γὴ πελαδινονγ.1-- 
ἄετη νοσαῖ χρυπ]ὸν καρκένω κα, ὃ ταῖν ριὴ ἢ υὑπῦρφόμες. Ὀ] οἱσοτιάος [1- 
ὕτο ἔοιιη4ο. Ἰτίομςπι τγαά τ ὠφελεῖν καρκιγώματα κευπιοὶ, Ετ [1- 
το ρτίπιο Ὑ Βιιτῖς ἔα] σ᾽ πόση ἔχέν δ)ευύαμμιν σταλτικίυ καρκιγωτ, 
μοίτων, ΠΙρΡροοτγατοβ Γεχτο ΡΠ σιπ1.38,αῖτ, Οκόσοισι κρυπῆοὶ καρ- 
κῖγοι γίνονα σα]. μὴ ϑεραπευ εἰν βελιπονοδζς σΟΏογ Οαί θη Οοπιπιοη- 
τατ ὃς (ογης! Οςἢππὶ Πῦτο αμίητο,, σαρῖτε νἱσοππιοο ἕζαιιο. 
νλίς χαρκνί., Ατμοσ Πα βηλτιαριιά (41. Καρκίνωμα ἐν μήτρᾳ δϑὶν 
αὐ ἑλκώσεως ἔγκος ὀῤώμαλ(ξ. »ὐχθώδης. 

Καρνεαγτο ἕο Δ ἃ ΡΟ Πἰ πἰ5οἠαἰπἴτατα ργορτοῦ ἑμτογξς ξξιιπι Οάγηιιπὶ 
αιιοπίαπι νατοιηϑς].1.ς.ς.27. 

Καρνεῖθ- μίωῦ, Τ Ἴλιον 4.1}. ς. μεταγειτν ον, ΑἸΉςΠ, 
Καΐροινον ἀριιά ΝΝῚς, ΜΙ τρ. ῬΑ Ιλάϊο σατο πῆ δὲ Μαιςε]. Ἐπιρίτῖςου 

ἀιΐψημα καὶ σίραον ΘαἸοη ἐψητὸν Η ἱρροςτ. Ρ Ια ρα ὅς αἰ ̓ χυδηάο 
ἀςξεμτιιπι ταπποτῇ ἀϊογαις. νἱ ἐς σήραιον, 

Καρν, Ρο τοι 15. Ρ οιι5»οι15,ΗΠοἰν οἰ. 
Καρνος- στον, (ἘΠ ] τη Οὐ ἢ π|, ΗΠ εἰν ςἢι. 
Καρνίθ᾽ ὃὲ κάρνυξ τιι δα: ροπιις αριιά Οοτᾶς ΗἩςοίνο, ΚΕ. 
Καρϑομμαι (κα. ὥσομαι»αιωμα! Οἱ οτγασϑταιοτ,σᾶρίτς ἔχπὶ ἀττοπῖιι5, 

δπῖο. 
Καρόπως. ΗοΙν οἰ, ἔχακιωος παῖς, 
Κάρος “ καταφοραξ, γετογαὶ ἰρεςίος οὔτ αἰτάζαις (Ὁροτ,ςοηροηέτ- 

4ιις αβξέτιις τῷ ληϑεέργου , 11 ππάτοοῖ οἱξ ὃς ἱποΧ ΡῈ ΡΒ Αθ1]15 Ρε- 
αὐ Φογαιίεπάϊ προς Πτας σαι οἰτι5, τ} σἰάι ὃς ππιπα 41 πππιο - 
τῷ ΟσοιΡαητοβ σεγοῦτιπι. 59 Στ} ΤΟΥ 115 ΠΟΥΡΟΥ 5 ἀκινησία, 
[ςπἤτις Ππιροῦ 5 Ρεϊποίραιη αξείοπιμαι [απο 5 ξερ τίς [φητα,ττ 
ἘῸΓ ἴσπιρογ οσιΐοϑ εἰδιάϊε 5 τοράᾶτις δῖ} τεροπάοτ, δέ ἰὸς 
αβέοτντ ἃ ἰοεδατρο: ΠΙδογιες ἤρίτατ, οἴη ἀρ οΡΙ εχ α πορατῆ, 
Κάρρς νυἱσὸ εχ Αταδιπι σεῆτο νοσάτιτ [εῤεὲ,14 ἰοροτ εἰξ ΡΙ1- 
πιο. 11 ἀππιηριτ ἃ ίοταπο ἰπη αι 5. δυῖιις ἰολῖης ΓΟ ΠΊηϊΠῚ 
ΑΠΠςῖ, [δ ἃ πποάμιπι [δγιᾷ πάπιπι ας Ὅρου ας. Οα] ςπὶι8. ἀςςὶ- 

πιοτοστῖο Μετ Βοά!, ἐπεγεῖραι κὶ τεμεῖν αὐ ϑερμίωναι τρρσ ἥκει τὸ πτώ- 
χΘ᾽ τὸ λυποευῦτος χυμού ὅς αὐ ἐν μῆρ πὸ σύ ποόϑεο κοι ταφοραὶ βαϑείας 

Κ Ά ν 
ἐργάζεται χορὲς πυρετἶθ . αἱ ὁγομάζεσι Σποπληξίας γα κοίρρις καὶ | 

χας.εἰ ἢ κα) συύποιτο ποτε, μ7᾽ στ υρε πῇ γίγοται ταὶ τοιαῦτα, κα καλεῖα 
ποιούτο νόσημαι γυλδαργος. Ψ)4ς Αοτιυτη ἀς διὸ οχ Ῥοϊπφοηϊα. 
Ρίψπισεις ΟΑ]επιιηι 4.ἀς ἰοςῖς αβοξ!ς. Ἀρο]]ομίης ἴδεαιο, 
Ατβοπαιιτῖς, χοίρρς “δὲ μὰν ὠμφεκαίλυνεν πορφύρε(θ-,}.} εἰδ, σχότι ᾿ 
ἀπ 6481: Ἰῃτογρτ. ν ουτῖσο ΘΟΒΪ στ πὶ ὅς το πο ρταὃς τοδὲ Ὑ 
Ἰδϊάσπι πιοχ [Ὁ αυἸειι γεῖδυ ἢ πέρκξ ἐδύκησε φέρεδϑοι νειόϑεν, οἷἢ 
Ἀεῷ δ' ὅ2) κώμετι κεχλιτ᾿ αἴαυδὸς. »ρίδον δηπφέρει, Βιδυτατοπι ίο ! 

τέπιαιις αβο στ. ΕΓ ογτλοἱαιις. ΟἹ οἱςοτίἀ. ΠΠ1Ό τὸ ῬυΪ πο κοΐρῳ Κα 
κατεικάρεί ὁδει»ἱα εἴοα]εὶ [πτρὸ ἴοροτε φοσιῖρι. ΒΑΠ] της τ ΜΝ 
χοῖρον τὸ πἰυ) κραγποίλ ἴω ποιεῖς στα Πτατο τη οτοατ ἃς ΟΥᾺΡ δὰ Ἧι 
ἰζοτοῖςϑ ἴῃ ΡΟ] ἐπτατ,ϑιπ Δα: καίρος οἰξ νοτογηιι5,ἡ ἢ 
ἐγγινομῆρη μάϑη ἡ αἴδᾳ φυροὶν πὰς τὸ χαρριώ 3 αἰχές ΝΑ ον 
Ῥιιά ΡΟ] ας οπι αιιο σάριις γοτενπο ἃς σταιιοάΐης τρῃ τὰν 
ρυξαρακόν, Ἐτ καρρι λοι αἶτο σταιίαιις ἰΌΡοτς ςοττὶ ρί,γ  ἀριιᾷ.. 
τι τους]. κρρρῦται το βροντῆς. ὃς Δρυ το [δυοκωρρειῦτ Ἢ γε: 
ποῇ βιιατ, ὃς (Ορογαπειιγιν!ἀς καρωτικεί, ᾿, ἊΝ Ι 

Καφος γοὶ κ'αρρν, 10 ς.1.3.ς. 6 6. σατοιτη» 4104 ἃς κάρεον κ ἐπὰν ἣν 
κάρρον Αςτῖο ἀἰοϊτιιγ ὅς ἃ δίτηςοπε Ζεοιμὶ καραβαληον Θῇ!ο ι 
(ἀγα ὅς ν]ρὸ εδεγηγ. μονθα εἰξ ἀοἀγδητα!!ς 9 οαυῖς αηρὶ- 
(0500 ἤοτο ριγριι γαίσομτε, [ςπιοη ῥγοξεγε Δηϑα οἔϊιαι, - 
Ρ᾽ο πη πη, Οἀογαζιιπ αρϊ Πάτις νἱσοπι ργαθοης ἴῃ ἀητἀοῖῖς,ς. 
1 Παρ αγ "πὶ Παρ] θ᾽... οἶτια νοίσα γαάῖχ ρα είπαζο τ 
σαπ τάκ, πτοττα ὃς οἀογατα. ἤουςοῖ ἴῃ πηοπτί μη ταὶς »ῃ, 

ἍΝ 
ν] 

" 

δι 

Καρθω, μιώσωγπιωκα, νἸάς καρ, 
Καρρύα,Γἀροηος νοςδητ τὸ κάρυα πηςος. Ηςίγς ἢ, 
ΚαρρύχΘ', εἰ ἄςτα εἰ δ χερὸς, δὔκολίδ- ἕλος! 15. 
ΚαρρείϑεΕΠς γ οἢ. αἴξοττ ρτὸ ὠνε ὅτι ὃς καρρύ μα. ῬτῸ ὠνησεί 
Καρσαίζω, 4110 0..41Π|οο, σκερπήζω, Η εἰν οἢ, δα 

Καρπαι, αἱ, σατΡᾶδνν ἐγ πιε5 4111 1η Οἷς οτφαηται, ΤῊςορΝ Πἶαι 
ἀε οι, ρίλητς. ἽΝ 

Καρπεῖα, [11] σΘπιιβ) ὄρχησις ἐν ὅπλοις, Ατίςη. 1. ὦ, 
Καρσάλιιος, κα, ὄν ΕἸ οχ. 

Καρπολίψως»(ἰτὸ ταχι ὡς, ΟΝ. ζ, καρπτιλίμκως ὥρτο. 
Καρπαλιοτ, κάρπωμα. 
Καρπτι να, αἱ [ροτρί. 
Κάρσασος.κ,ἴητοτ νεποπα ςοπίδτιτ, Πϊοίσοτιος ἰἶδτο ἴ 

καρπεσου οπὸς ποϑεὶς καί ρον δλιφέρει χ, «νιγιν ὀξω, ἁρυά, ὉΠ 

1στο 52. σαρῖτα ἡιΐητο 9 {πσοιι5 σαγρατ!} 'ΡτῸ σᾶγὶ 
ται. 15 απιτώῃ Πιξειις ἃ Ὠ]οἰξοτιάς ἰἰῦτο ἰοχτο Ας 
ἀεοϊπιοτοττῖο. ὃς Γαι]. ΑΞ οἵη, ἐστοκ τ ρπσισον αἰςἰτατοαι ι 
1ἴδτο ριΐπιο τ τόποις σαρίτο τοιτῖο εχ Αγεδίρεης δά Ηλπ 
οτῖίρου ἔπείοπάος ρῖ]ος ν πγραυέτἀεπι Θα]ςπιις {δι ορη 
ἄς Απτίάοιῖδ. ὁποκώρπσασον ἴῃτ ΟΣ ΟΡΕΪ ΠΑ ΠῚ παν Ύγμαιῃ ἃ 
ἀὶ ἴτα [ςτῖ ρει, τὸ 5 ἐωυκα ρτασον αναιρετικὸν ὅφι . χὶ ππολχοιὲ 
αὐ χίω ἐν τοῖς τ κα μετέρας ζωῆς χρόνοις ἀτοϑιαν ὄντας οἶδα, 
Ὑνοιαν “ ὁπ οχ ἔμπτισον ἐχέσης σμύρνης. ἀρτιὰ ΓἸΤητππὶ ἴθι 

εποοέζαιιο 5 ζαρίτο ἀδοίμηο ὁροσαγραῖμοη [ ρ τα] 
ςξατραίϑῃ τ ἀρια Ῥδι]πηὶ ργὸ καρπάσου σοττιρτὰ 
καραασίας γνὰς Οποκάρπασογ, Κείρπεισος, (αγ 8115 56 
αιοά περαῖ ΡΑιίη 5 ἐρ πΊσιις Ὁ Πιπΐ.. κὸ οἱ, αἰτγλίνε κα 
ϑρυαλλὶς ἔγες Δν9} α)κ πσυρὶ μόνον λίνον ὑκ ἔςξιν ἀλώσημιον, ὦ 

Καρπήσιογ γεἾ καραυσία Αςτῖο 5ογπι, νη Δεςϊπιο,ςαρίτς ἄορ 
τιουκόμζεζαι γοἱ κόμπεβω Αξξιατῖο ἃς ΝΊςοἶδο Μγτορίο 
Ατδδῖδιις συρερ 4. αἰ αὐ ΟΙΠοϊπαγτσι Οδεδὶ 
Ολγρείο τα ριοάϊάϊε Θδ] μι ρτίπιο Αμητίάοσ, σλεῖφ 
σίδη(7.5 ἴσα ρ]1ς ἐν συρίῃ [οτίρτιπι, [ςα ςοτγτιρτὲ ) εἴ σαὶ 
καρπήσιον τῶτο γγυν ἃ ται.λεφ τοὶ δὲ ὅξι τοὶ κάρφη; «ϑἰοα πλήσι 

ψμόσι πὰ κιγα μω μου, ὴ καλοεῖσιν οἱ ἔθη χώρκοι τὸ μὴ ἕτερον αὐ 

γον» τὸ ὃ ἕτερον τὸ πικεϑν, (1 Ότὸ (δ ρτίπιο {παρ ]ς. ᾿πτ 
αἴμεινον υἱὲ οι ὅφιν τοὶ αὐ οντιροὸν και ρασ έστον “ὦ Ἀαερτικο)) δ! 
ὄφιν. νἱ ἄς οτῖαπι ἐς (λγροῆο ἰδ 4 οηὶ ρ] γα, νῖγοα μᾶδοῖ 
ἀἸοῖμα ργα!ξδηγιοτος Ρ μια 8: ἀτοπιατῖςας ράτγὸδ 5 [ἢ 
οἰπαπιοπιο, Γἀςπὶ Ο] οπιις {ἰδ γο Ργιπιουκτ᾽ Τύκσοις γι 
δίατο ργωξουτιν! ἀς ὀασοκείρπεισον, ; 

Καρποίτιγον, Η οἰγ οἢ.οἰδ ἀγροικὸν υὐτοὺ δηημία μον ὁ δέρμίον, 

Καρπεία, ἔιιέλιις Ρογοςρτῖο, Ἰάςπι ιιοά καρπωσις, δὲ καρπισιμόθν, 
Καρπεῖν, ΕἸ ον ἢ. εἰς σλύήήειν ἴσοι ὰς κάρπεῶϑτῃ » ᾿άοσῃ ἿΣ 

ϑαίρειν ρίγραγα, ᾿ 
Καρπεῖον, ἀἰχῖτ ΑὙΠ ΟΡ άπιρτο καρπὸς τοῖς ΡΟ ςς 9 ντ αἰὶ 

σπεῖον ἰτα ΠΝ ς πα ΑἸΟΧῚΡ ἢ, Ηἰ χαΐ πα σιόδεντος ὑπεβρύξαιο κάλ 
Καρσείνψν δὶ αλα Π]σογεῖπι ἰητο Πἰσῖτ, Ν 

Καρπεύω, μα, δύσ εν, πτι δυκα, ΟἸΠ ΡΟ, ροΙ Πάφον Αοςι ΗΔ] !ς.}}.6. « 
ἱξεις καρπεύσεται γύθ., 

Καρπὶ ζετο. τὸ καρο ζῶντι οὐ (δ καρατοιὲ Κπο δε πεόϑειι, τρεσοδεύςεῶτη, ᾿ 

ἔτυραῖς ΡΊτη, ὃς ἀς τιιρατὶ ραῇ Οἷς, με καρσιζομόμοι ἀρ ρος 
ὙΠοορδτιοα Τππηῖπα αι τογγᾷ οΧ Βα γ ΠὩζ δ ἐχτοπιιαπιο, ᾿ 
οτίαπὶ ἐςξτυρατε τοτγαπὶ ἃ Γ ατὶη]ς ἀϊσιιητυτικαρπήζεται πέὶ η; 
[Ο τιπὶ οαταζογατ, Τ ΠοΟΡ γαίν. ΗΠ ας." ὃς ἀς «ας ΠῸ ̓  
(ΔΡ.9. δι Τδ᾽άοπι ὠκκαρπίζε δου, ταὶ ἐδαίφη» ΟΠ πιε  ]Δυτοσγάπὶ τὶ 
τα εἰς ἔτυσατίοπο οχϊπαηίγε δά ὙΜαογ ἃ. καρπί ζετο ἀἰϊχίτ τὶ 
“ἢ καραξναι. Ηΐϊπο καρπισιμὸς τὶ γῆς αριιὰ ὙΠΟΟΡ ΓΑ ΠΡ. 4. ὅς 
φλιμίῆς φαρὶτς πθηο 5 ομ πὴ ηὐχαῖα ἀοἐτισατίοης ζοΓτᾶ αν ι 

) 



τ 
ιν 
αἶπι Το ας [Πα Οαχα ρογρονατη τουγῶ ζοη Πιπιρεῖο- 
{ει {τοι τγατικουφοτης τ γῆς, 14. ν Τάς καρπισμός. 

᾿αξξας οΟΙ ρου τιον θσεγρονπιςτο, δ αξξιιπι ρογοῖ ρου 

1.3... ἄνα 
τα ἔτιξξιι 5» ΑΛ ΠΡ]. 
ς ἐν γαξξι βοτνεγαέξιιο Πις ἔν στ ἔοτ. 
οὐ" ὁ. ΤἼςΟΡ γατιις ΠἰΌγο αίιαστο ἐἰς σατο ρίδητατ, νἱ- 
ρπίζεῶτῃ. Καρπισμὸς (ὑπὸ αὖ καρπὸς. 1ἃ οἰτ σάτριις ὃς Ὀγα- 

ῬΠ ναι ΟἸςμιοιτοιι. δύ καρπις εἰα ἀρι! ΟἸ αν Πιιπι,ἰά 
ὀγτῖο ἃς νἹη Ἰοἴδη.ΟΥ [δυταιιαν πιπτι οἴς αἰογοασ ἐι- 
πιαὺς Ρ ] (νας ὃς πους η)Πὶ νἐπάτοαϊσατ,ατγορτο σαν τ- 
δυάς ιια!Σ ππιπὶ οὔς ργοβτοβατιτνηιιοά ΘΟ] Πεις οἤεη- 
οἰ: 1 σΟτγΓορτΙΟ ΠΟ ΠΊΔΏΙ5 10) ἐς ἄγχι ἰοσο ρὲς- 
αἱ Ῥγατογοπὶ ἤσδαμτ, Ηΐης δὶ καρπις ἣς ργὸ αἰΐουτοῦς 

τον αὶ Εγιιξει1 5. Ὀ1ο ἔτ, 
- ὑπόνλαν ἴῃ ἘΡῚΘ.Ϊ ργοάιιξξον ξπιιξξιπΊ. 

»“ἐγαξειιπν ἔδγο.εο ντίτιιγ ΑἸ οχ. ΑΡΒτ.] ᾿Ρτ δ Ι τι. ἃς 
τ. ὀκείναν τὲ γδ τοὶ μι ἐχύΐον τοι κὐὸ δῇ τετελφωυῆνα γὺ αἰϑεῖ καὶ 

ἀξ. ὃ. ἔοττ 15. ἔγιιέδας οα τὶ οἱ οἴτιιτ αυπιπα Πῆτρος ἔτα- 
ραγι Π ΡΟ] γ 0.) ϑώλοντα ἀφικνεΐ ταὶ εἰς δ᾽ καρπογονίαν, 

5 ἐπιρίξοτ. 
δεσικ, τοὶ, πτα πἰςαν οἶνος οἴ πηαηῖπιπι νἱπουία νο] ρότῆας νἱπ 

(τὰ πιὰ πὶ 1] στ αταιγ ο4 ρᾶγτο 4118 σαἢ] Ῥτδοίνιο ἐοῖῖ. 

το δ᾽ ἔΡιΙΟἹ ἔς γ γι σιιπι ἀατοτ, καρποδδτης νεῖλΘ. ΑΖαη- 
τ καρποσότέω δρικαλέμαν Θ-. ἔγιισιπι Ἰαγϑίτογοι ἴηϊιο- 

δ᾽... 

᾿ τὸ καρπουϊμαικἔτιιξξιιπι ἰοσο ὃς ἀἄδσογρο. καρπολογρύ μῆνα 
οτος ἃ φιῖθι5 ἔγαξξιις ἀεσοτγριιητιιτ Οαζα εχ ΤΒεο- 

εἴι.}.τ.ἀἄς σαι 0]. 8. 1.5..ὄἰχ ύσόμτα 3 καρπολογίσαι τοιεῖτ᾽ ἐκ ἀλο- 
τιιέτυτη αὖ εἰς ἀδοογροιο» . 1 Ρτγαιιαΐςητος ἐπὴτ γαιλῖι- 

εἷϊξ αὐΠιτάϊμτι. 
Ἰαχυιγίδης ἔγιιξειι. καρπορανὲς ἀρτι ΒΟΡΙΟς]. εἰς κόρον 

σε, ὦ 
οἰκ, ὠσομα! κατ ὦ μα! γσα ρῖο ἔτιιξζιπ 7 ἔταξα ἀθιη 40 5 αἵϊε- 

ΟΥ ἔτιο τ. καρπούμ, τἰμὶ δόξαν, ὁ] οττα ἔγιιοτ9 πιο ἴποη. 
παὶ τιμ(οὺς κὶ χεήμκιτει, ἈΟΠΟΥΙθιι5 ὃς ΡΘΟιμ1115 ἔΠΙΟΥ, 

τατστι!5 ἐπ ΘΑ] ἰγ.καρπούμαι δωρεας μεγώλας » ΠιΔΘ 5 ΔΠΘΘΟΙ 
ἸοτΊΡι15. Ἰάοια {μι Ὑ ποια τος] ς. καρποείνϑεε! «ὅσ λνυΐῆύος. 7. ὙΤ]ν 

ὃν λα μξαίειν, εμλο πο π.χτ᾽ Αφόβε, Εὔδώκιν ἐ θὐδοιήκοντα 
γωσειόϑει!»ἱ Ὁ πὶ καρπὸ ὑμνοι αυτή κατα, ἐγ σητος οί οτος 
Ἰατατγοθιις ἰη δοΐοης, Ιτοην ἐγ ξεῖδιι5 υοἔτηρ αἱ ἴπιρο- 

ΧΈΠΟΡΗ.. κα ταδουλωστέμῆνοι καρποιιῦ τα. Ἐ(Έ οὐ πὶ ἐχ Παυτιο, 
( ΠΊΟ ἔγινέξιιπὶ αἰ Τσιιῖιι5 ρτατ 1) ὃς ταί τιιμη. Ὁ ςσνοίτο- 

ἡ καρπουυμῆδν ταὶ “Ἶ χεωιόνων οἰκίας ἐς πγαττο. Δὲ (ολη. καρποῖς 
ὅν. λε πο ΠΘη.ῬΊατο ἐρὶ{8.7.ἐων δίωνα τὸ ἑαυπα χεκτῇ ὅλται 
ἰῶτα χε ματα. ρε ΠΎΪτΓ ἢ 5 ΠΟ ΠΟ ΠῚ ΡατΓΠΤ.Ο ΠῚ φοῖῆι- 
ἰξείιίαιις ἐπές ροτοίρογς. καρποι τε! τῶ χαυκο ἀντὶ καἶ! εἰς 
ὙΠ 4. Το πὶ ξιαέξιιπι εἰς] ο»ἐγιιξξιιοῦνμτι ἑαοῖο: γε καρ- 
"ταυτὸν » ἔτι δξειτα ἴῃ ἀπητιπὶ οἰ’ σον Τ᾽ Ποορμγας πδτὸ 
ῬΙδητ. φασὶ ) δεῖν ἅτω ποιεῖν. ὁ τεῖν ἡδν δοκῇ καὶ ἰμπελθ.κα- 
κλὴ κάτα τε ὅπηβαίλλειν, αὐ καρποεϑει ἐγέαω τὸν, ἃ ο 100 4]- 
πλϊτσογο, ἃς ἔγιιόγι πὶ ἴῃ ἀπ ΠῈ1Πὶ οἰ Πσοῦος καρποδόῦτ ἃ 

ἔτι! οτἦο σνηθῇιις ἀὐχὶτ εο5 πὶ Πιιάςης Ρ ]οορ ΐα, 
Αροὶ ἴςτε γδ Ἐ᾿ πιγϑυίω ἢ Διοφυνὴ ἰδία, μὰν καιρασωσαυῆύοις 

Ὀλείθ: συμφοραὶ, ρτἰτια τί ττν αι! ἀοπὶ ἔτιιξξιιτι σαρίοπτος ΟΧ 
ἰτῆθιις ταῖρι δ]. καρποούμωι πῶστιν κτῇ σεν, ΟΠΛΠ ΠῚ ἔς] - 
τξξιιπι ρογοῖριο, ἔτι υ, ῬΙατο ἐς 1 ορνν. καρποῦμαι τί) 
οἶταρίεο αι ἀἸτατοι. Γ σπιο ΤΠ. πένθ. μέγιστα δεικρύων 
«5 Ἐπ ρον ἸΔῈ ἐκκαρποίμο. Αἰχύλ. ζ, ὅπ θη βως.. κὐεὶ ἀμ- 
ϑεῖαν ἴλοκα δυο φρενὸς καρπουυῖνθ., οἷξ ἧς τοῦ κεδνα βλας «- 

ὕματα, 
δ τινέξιις. εἴς νογὸ ἐγιιᾶτις (οπιοη συσπ το ᾿πποπστου 

Πρ πποπτουνο σοττίσουν εἰ ναίοα!ο. ΤῊςοργαῖν, δι τον.}]. 
«καρπὸς σ᾽ δεξὶ τὸ συγκείμενον σπέριια «Τ᾽ αῷ πόδξικαρ παν ϑορ τὰ 

ὑπὸς αὐτὶ πῇἢ σπέρματος. [ὩΠῚ ΤΙΣ κα του χφηστικως, καρποῦ ΔἸτῷ 
ματος. 4115 ἢτ ἀἰβογοητίοντάς ἀρηα Ατλίζοτ. ᾿Ό τὸ ρυῖ- 
ϑοπογατ. ηπηα]. ὃς Οαἱθη.Π10.5.ἄς ΑἸΙπηοητῖς. Δ ται 

᾿α ὃ αν 14 οἤ 8} αὶ σκύγλα ) κυϑ εἰρπτεκοσαὶ δύ αὔξων γι- 

ἐγποϊο: αιιο Οἱσετο»ἴάτη γεγο (Ἔπιρ ον ν ΓΙ 415. Γεἰπηρέτα; 
Τα τ το τ15. τ ρΠςῚ (ΟἾἴτα σγαηάοίςοτς ἔσεται. ΜΜίαττῃ. 7. 

ποιεῖν. ἔτι έγι τη οοτον οἱ ἔοττο, Ετ οἱ καρποὶ οτίατη ἀϊσιι- 
5 65.Ετ ΤἈΓΟρΡΗταΙ ἈΠῚ.2. καρπὸς δὴ μήτρειξν» ἔταπιρητα, 

δ ἀμφισβητεῖν ἰάθο ἀἸχὶτ Τιν Πλ5» 4114 καραυΐξ δίκη τἀ] οἡύτιια; 
ταάιιοιῆις 605 4] ἔτιιρος σουτι!ρ ΠΤ Θητ, νεἶ ποχαπι ἰϊ5. ἔε- 

ἣ Ἰσηῦνντ Το υτΐτιιγ Ος].1,χυο ρόοοτα ἀϊχὶν ΠΊΔ.ερκο ρπὸν ἐδηλή- 
Νω; σαντο, «ἔλα ψαν, ν 

πον γοσατ (οἰ Γ ρσῖ πγαπι ραΐ πα: ράττο ΠΊ, καὶ αδοὶ «δῦ καρποιᾷ “18: 

: δοβδητον Οτηαιηςητα {ἰχαγια τοι αἰλα ΡΟ μος ΡΟ]], ὃς 

ΩΝ 29 
αὐξικίρπια νοσαξ κα ἐχίνε ρκὴ ἀμφιδέας, ὄφεις, ψέχλια, χελιδόνας κα βυ- 
(αλια. [ς ἐς ςιιδῖτο ᾿οαιιςπς 1.2. 1Πηιῖτ, τέτα 8. τὸ πύρα, καρπὸς ὁγο- 
μαζεταιγσυγκείμῆνον οἷξ ὁφιων ὀκτώ, ἴλης ράττος Ρτέμπα; πος. ρὸ - 
{ι Ομ: ΕΠ οἰ! Πτι!Γ τρρκαἔρ πίον μιεσοκ εἰρπιον, β᾿ο τοικείρπτον, ρ ΔΤ μοο- 
Ῥ να 1.1. 4ις.9 ἐς ΡΆργγο Αἰρυρυίαολ,πείχίθ. μὴν οὐ ἡ ἔζης 
καρπὸς αὐδιρὴς ὄυρωτε: ΕἸ Τὴ, τγαη τ} 1τοσγας  α"  γαάϊςις οτα τι 1- 
ποι αζὰ καρπὸν ἃς Πῖς δέ ἀριχὰ ΑὐἸΠτοτο! τὰ σπαϊὸ γοἰδηὶ τγαπ 
ἤιη τ, Ναια, γο]α τας ϊα Ρᾶγ8 Ῥςα 5, Ππις πηδηις δυτῆοτο 80: - 
αἱὸ Μαιγο ἱνκοῖλον χειρὸς κὶ κοτύλη ἴῃ πγαηιι. αἴ καρπὸς ργορτὶὰ 
ἀἰοῖταιν ἱπηξλατα 1014 αιια δγας τηνι οἴτην ΓΔ Ό1Ι ΠΟΙ ΠΊ τΕἾΓΕΙΓ» 
ντ αἰοττὶς νετθὶς τᾷ οἰϊεηα τ ἰάσι ΑὐἸζοῦ. αἴδά ζώων μερίων αἰ, 
ἴῃ αι ςἢ5γέρϑρα 2. χάρος κ᾿ βρα χίονΘ-. καρπός. ϑεἶο τασπ οι καρπὸν κα 
ταχρυσικῶς ῬΓῸ νΘ]ὰ Πιηὶ ἀριί ροοτανη, νοὶ κύσε χεῖρ ὅδ καρπῷ, 
θι Χογας, Τ ἩΟΡ τ. Πγ.ἰς Οὐδου!». τί δι ποτε δυο τῷ καρκνῖ ἡ χιοὺς 
ἤηςα, φαγγεται δεὲὶ καὶ οἵ μυ ρρασώλωι πὔτο μυρίζοσι τὸ μέρος. ἘΧ 410 
ῬΙΙπίτις [π.13.ςρ. 2, οτίατι ἱρίς ἐὸν Πριςητὶς ἰοαιςηβ » χρο- 
τἰππσηταη, ΘΟΥΠΠῚ ἱπιιοτ ἃ πιᾶπιι σαρΊτιιτνης σαγ ΠΟ ἂν ραγτὰβ τα 
ἴοτ νἐτιοτδοά τοίτίτι5 ϑἑωὺ καραῦν Ἰερῖς ΕΓ μ.νν Τάς αὐδικαρπία, 

Καρποτοκέωςὠ, ἔγιιέξιιπὶ οἄο. 
Καραοτοκίακξτι! ἕξις οἀ ἰτί ο,καρασοφορία ὸ καρανογονία. Τ᾽ ΠΘΟΡ ΒΗ, 

τ. (4 Ρ.3.ἷσαἷρ ἐπέτεια μέρη πρὸς τίωὶ καρποτοκίαν. τ]. χ.ἀς ἐαπκα, 
1.4...) ὃ καρποτοχία δεῖται υδὲὸ αἰ φυσικῆς πῦρ Πώσεως, 

Κυραοτόκ-, ΓΕ ΡῚ ἔςτοῖη Ἐρίρι 

Καρποφαγεῖν» ἔτ Ρ  θιι5 νἱμπογα., 
Καραοφαγ»ς»ἔτι!ρο ν] ΠΟ Π5. τοὶ καρποφαίγάγαις ἔΓΙΙΡ  δι15 να ο ἸΠΕΙΙΓ, 
Καρποφορέω, μι, ἡ σω, αν. πκας ἔγιιέξι!πη ἔογοννο] οἄο νεῖ οτθὸ Οὐἠπεῖς 

Ἐγαουγ αστιιπι ξαοϊ ον πόλιν αβογο, ἔγιιέλιις οἴξογο,αῇ ρυῖ- 
Ὁ τ] ΔΝ. ΙΝ αΖ ἴῃ Οὔατ. κειραοφορείτω τοὶ τελεώτερα ἱάοπα. νῸ] Β1Π1- 
ῥα! ρογ ςξεϊοτα σΟΠ ρας, σαυτὸν καρποφόρησον, χριστὸν ἐϊνδυσει!, 
ΝΝα 2. τὸ καρασοφορρυυάνον δὴ τῳ βαπήίσματι, ἱἀ οἴη ΝΝα:.ιιοά εχ μὰ 
Ῥείίππατε ρεγοιρίατιγ,ιοα ἔγιιέξιπι ἀβεγας. 

Καραοφορία ας," 1 1 αι α καρπογονΐα, ὃς ἔγιχξτυτπι γι σιπιά; ν- 
θεττας Οἰς ΝΖ. ΟτΥαῖν ᾿ 

Καρατοφόρος,κ56 κὐ ΕΓ ΈΙξογ Γ]ΊΠ, ἔεγτι 15» ἔογαχ, 
Καραοφυεῖν. Ἰάςπι ΠΟ « καρανοφορεῖν. 
Καρπορυλαξ,απος 7 Ε{05 Εγιιέλιιιηι, ἴῃ ἘΡῚΡ. 
Καρπύω,καρπύομαι» ἔΓιιέϊιιπι ροτγοῖρῖο. ΤιδηΠατὸ ρτο ταὶ δἰ ἰοιιῖ5 

Ἐγαέξιιπι ἀξοοῦρο ἅτις νει] γατοπι Αὐμοπαρογας ἱπ Αροΐορ- 
τούτων πίω δόΞ αν καρ ποιυΐ τω οἱ δαίμονες [Δι 15} ἐοοογριιητ. σαρ.2. 
Τ οὐδ. πορυσοίσετε ἐπ᾿ ἀυτώ καρασῶσαι τῷ χυρέῳ, ποι οἰ οτοτὶς ἐχ οῦ 
δὰ (χοτὶ Ποαηάιιπη Ποπηϊπο. 

Καρτωιᾳ, ατος. τὸ, ΟὈ τίου οΓΙ ΠΟ Π1π|. ἰπἸοΥ τὶ. σα πηϑ»ἰοπιοη πηι: 
ἈΠ. ΡΟ ΠΟ ΠΤΟ. κεραυνοί ἔξι κυρίῳ, Οὐ] το εἴς Ποηιίπο, (4.29. Ε- 
χοαϊ,σαρ..." οὐῖτ, τὐωδ κεφαλίων τῇ καρπώματοςγςαριις ποίει, 
ροσφοροὶ  ϑυσία, 

Καπωσις. (Θ- ἡ Ρογσορτῖο γα ξξι5.καρπία, Χ οη, Πρ Ατῖο. ϑυσιας ριον 
καρκυώσεως, αἶταῦο ΠΟ] οσ Δι {Ὁ1)6..4.1 πὶ 

Καρπωτὸς χιτῶν, ν Οἴτὶς τΑ Αγ 15. σα ρῖτο τογτιο, θτο (δοηάο κερι ἄς 
ν είτε ΠΠ1α: γα νἱτρἐπὶς, 56 ὁ Ἰητογργθσατίο σοπιιοιὶς αἷτο- 
τὶ ρότίτ5 [ςξεῖ οι αιῶς εἰ τα ΟοπΊρ τ, εἀϊτίομς, ἀφρυγαλωτὸς 
χιτώνιατ καρατοτὸς εἰς πηαηι  ξατι5. 

Καῤῥεζεστι, ἴῃ κα ταρέζειν, 
Καῤῥοϑεν,ὰ ρις Παητίοτς Πὰς Ροτίοσγςικοῤῥὸς Θηἰ ΠῚ τὸ χρεῖ ἡϊον, ἴου ρὸν, 
Καῤῥονες,οἱ, ΠἸς Ποτγοσ»ξοιτι οὐ οικαάῤῥονες πτυλλών, ρα» τ ῃτίο τες. πηιΐ- 

τ. οι σος ΡΙαταγοίνις ἴα Γγοιγσο. Ετγτηο]. ἀογίιιαε ἃ κεκτις 
νῖ βοασσὼν ἃ βεαχιὲ, 

Καῤῥοιιυ, ῬΤῸ Τ᾽ ῥόον: 11] καῤῥόον, 
Καρσία ας. ἡ ΟὈ]Π4ΗταΝ. 
Καρπε,ὐτοηίιγα γΑγγοηϊ, ΟΠ τη]. ὐπὸ τὸ κεύρειν. Το γαῖ ἦς 
οαμί ΠΡ το αιιαιτοςοαρίτο πομο, μένα δ᾽ ἀπὸ αἥν ῥιζωῖν δετοφύεται τα 
ὑφερον ἔτει, συρὸς τὸ κριϑυῖ. αὐτοετεῖς ἢ κα δτὸ το εἰς κ᾿ ἀσιν( Πρ οη6, 

χάρτιν) ασαρέν των ἑτέρφυ καλάμου αῆρ,βλας' αὐοντος» Δ ΖιΣΡΓα τ [2 
τορογηη πη, ἃ 

Καΐρσι(9- ΟὈ]]]ππισοντ Ἡ οί οἰ ποις Ἔχ Ρ πλάγιον, 
Καρσίως, ΟὈ ΠΤ, ἀο] οἱ᾿, ἐγκαρσίως πλαγίως ᾿: 
Καίρ τοι ΡΠ! τα πη (τί ορτςοῖριυιὲ,αἀπιοάιιπηνν ο ΠΟ ΠΊοπτο τ ΡΟΓ αι) 

Ρἰ απὸ, τα πτΟ ρογοΡΓΟ λίαν. ΟΡ ΟΟ]. τὸ αν Φερνεῖν ὃ κάρτ᾽ αἰώδυ- 

γον βρϑτοῖς. ἢ καρταγῃχαχὶ πη γπχοά τις οἴ ἁξανμπηδῃ αὶ, ὁ καίρ τας ΠΟΤ’ 

ΗἩετγοάοι. Ἴ 
Καρταΐνω ΔΙ ΣΟΥ ΏςΟ. ΝΣ 
Καρτειλλος,ν» ὁ ςαττα Π15γοαΠἰ Πγμπι,σοπιις ναἤπ»σλεκτον ἀγβοέον, 21 - 

τα ]τ5 ΟΧΤ ΟὨΙΓΕΣ 5 σαρῖτς αιΐητο Η]εγοπλ1α: » δί ζαρ»ῖς ν᾽βοί:- 

πιοίδχτο Ποισοι πο τη ὧν καρταλλοις ἴῃ ΠΟΡ 15, (αρῖτς 10.110, 
4.Ἀερ. ᾿ ἜΤ 

Κορτερέω, μ.ἡσω,τοἰ ΓΟ ΡατΙ ΠΟΥ [ιίηςο, ξατυήμω, αὐέχομαικαρτερώ 

ϑεοῦ δόσιν, γοπὶ σοπῆι]ο Ποἱ ἀοπιπι. ἃ ο[914 φιλο (τ, Γαπ- 
Τιι5. ἄσιτος καρτερῶ, ἔλπλο τῇ το οὶ οὐ ΧεπορΡ ἢ. καρτερῶ τοῖς κινφειοις» 
Ἡρμποροι.ἑ καρτερω μι ἐκ ϑποσδοευῦαι, ὅςς. ΠΟ ΡαΤΙΟΥ αμΐπ τοῦς 

ἄτι Ῥμρῇγαείη Ἡετοὶεἰσ:ῆς ΝΝῚΡ οΓ, καρτερῶ ἀκούων » [απτίπεο 
Αὐὰ ἰτο, ῬάτΊ ΠτοΟΓ υιάϊο, ΑΕ ( ΐη. καρτερω ἀπόδων, Χ ΟΠΟΡ.καρ- ἴ 
περ αϑὸς τὸ μέτριον ῖτα τὰς σοπτίποο 9 ντ πιοδογατὸ τας βΈΓΑ ΠῚ» 
ἘΥΑΡΣ Γι ρίθιι5. καρτεριῦ τυπ τὸ μῆνΘ-. γογθοτα τοίετο. παρτε- 

ερῶμαι διψῶν, τὶ πι το! του Αγ τα ῬτΟῦ], κολάζοντες «καρτερνιυῖ, 
Τοσηις ζΖ ς 1) 
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οἱ εοδάυυ Ῥονξονοραπο Ιυταγοβυς ἴπ Τγοιτθο. τεσ Δηηϊ- 
του ρατισατ Δρἰ πο αὐτιηςο. Α οσιιίατ, Κ οΠοΡ πο π» τὸ σώμασι αὖ 
τοὶ σιυτυγχιῖλον τοὶ καῤτέρειν. Π(ογάτε 5. ὃ γδ ὩμΜ ὑπξροκυτικών ὄγκον 

μόλις αὐ οἱ δοῦλοι κάρτερ ἡ σειανυἱὰ οἰτον ἸΧ Ῥάτίαητιιγ, Τἀοετοκαρτέρει 
ὧν τοῖς ὄνοις ὅηττη σεν μοισι, καρτερεῖν σπιϑύδοντας , ξοῃ ζητοῖ ἀσοοὶο- 

- τάτουχεη. 
Καρτέρησιςοφως ἷοτο [ΟΥΔΏΓΙα γεΐ τοϊογατῖο Οἱςοῖ, πτοάογατῖο 5 σοπ- 

{ταμεία. καρτερήσ ἐς σιτίων κ᾿ που ΐ. ςοηΠιείςετς ἃ εἴθ ὅς ροτιι ΑὉ- 
{ἰποῦο ΙΑ τα ἀς Πιορ καρτερη σεῖς χέμώτων χὰ 0 ἐνλυτίων, ἐγ σις ς- 
(ύηαιις ρατὶ, Ἰστάοτι πλοχ. 

Καρτερία, ας ἤγτο ἰογδητὶλ ςΟὨ τὰ π5 ΓΟ ρΡογδητία. Χ δη. αἱ διὰ καρτες 
ρίας ὅλη “ἔλειαι, απάμα Πιιάϊα. 

Καρτερηκὸς »οεἷ, ὅγτ0 [οΓΔΏ 5. Χ οη πρὸς “(μῆμψα κὐὐ ϑέρ(Θ. κχἡ ποίντας πόνοις καν 

τερακ τατος. [το ΠῚ ἔοττις ἃς τοτη ροταη5. 
Κυρτεεϑυμος, γα σ πα Ὠ Πλι159 οττὶ ΠΠΠγτ15 σε αικ τατος 5 αἰδρειότοι- 

τος ΓΟ ποτ. Ρογτιηαχ ἩοΠο ἀ. ἐρὲν τέκε καρτερόϑυμον. 
Καρτερϑν, τὸ, σοΠ ταητῖα, τοσὸς τὸ καρτερὸν τόλμης. ΕΠΓΊΡ. 
καρτερὸς, οὖ, ἐφροτοι5,ἐγκορτιὶς δι, Γοττίς5»αγάτιιι5γ [ΡΟ ΓοΠΘΕΓΟΠΊΙ 

ὨΪτασοΡτΟ ἐρατερός. οι’, Οὐν 6, μ᾽ ὑμεῖς καρτερρὶ αεὶ.14 οἴ, δὲς 
«πόζοντες. ἀοτϊπαπτος,ἐγκόατεῖς. ὃς ΠΠ᾿1405 α΄, μολα καρτερός ἐσσις 
τά εἴ ἰκυ οδο, γον’. καρτερος πρὸς απ αὐτοι,αἀ οπηηΐα ἔργο η ἃ ἃ- 
«τον.  σηΟΡ ἢ. καρτερος ὄυβέκεςτιιτιις ΔὉ Ειὺιθι]ο.καστερα αὐα χῶ- 
μησις,τἰιτα! πὰ Ροτ Πρ Ὶτιπλ 2] αταγο ν, ἴῃ ἈΟαγ. καρτεριὴ μα χηγάττοχ 
ῬιΙρΠΔ. τοὺ καρτερρὶς [Οζα πιιηῖτα, καρτερρὶ ἔργα σκληραὶ »ἱχυξα ολέ- 
ϑρια, ἐφ νιςικαὶ, ΠΟ Σ1.1νἸο] εηταὰ. 

Κιρτεξόφρων. ΠΟ ΠΑ  Π115)ΟΟὨ τα η55τπιτιις. ΠΣ Ποά. 
Καρτερωγυχίθ »ν οἷ καρτερώνυξ ὁ. 4111 ΓΟ ιμτο5 μαϊσοτ ν προ 5. 
Καῴτη»οοητι5 ψ οἰ πο» ος ἀριιά Οτοτοη [ες ὅζ ἔα πλα]ιι5., 
Καῤτις Θ. εν ῦνρτο κρρτις (Θ΄. Ἰχυρότοιτος, 111 4. α, 
Καρτομιτ ἡ ςγο) 6. ἀοτΙ(Οτο χλόυα ξῆς. ; 
ἃ αῤτον, τὸς βὁπιις ρα ας, Ατμοπατις Πθγὸ 9.,τὸ ἢ ψορτον κϑιλομῆνον 

μέγας “᾽ν σεὴ καὶ ὄναυξὰς ςαφυλῖνϑ.υ, ὅζοιν]άς ΣΣ πα φυλίνθ, 
Καῤτοςρτο πραΐτος εἶθ, τὸ Ἰοις, δ υωΐαμας»ν 16 5.1}. {γκαρτος μὰ «ϑίωωη τε 

κα ἡρη δωώσύσι, 

Καρτὸς. του ἢι5. 
Καρτιυύω,ρτο κευτιμω, μους Βυπιοςτεπεουκρατω, ἰσφαλίζο, Α ἔζη. 

Αςοιμ: Α ΡΟΪ. 2 Ατσιρτο τἰπιεο,χαρτωμαντες ἐ ας ἐν χερσιν ἐρετμαὶ, 
δίς. Γάςπι [δ 14. τορὶν ἐμμρτι οντο μόλα 9 ρον» υκϑιτεῖχον. Γἰο πο ὠκαρ- 
αιύαντο φέλαγ[ας. 

Κυρύα ας ἡναιχ ἀτθοσγν τάς κοίουον, Καρύΐα καλκυάῃ ἀἸο ΤΠ ορμγα- 
{πως μι. 11. τοντίο δαετμ πὶ ξο απὶ Ππαίσετς Παλ]ς κά ἀς ακι4 
ἔρεεῖς πυιοὶς μος ἀϊχοιῖς Ἰσπογάταγ. 

πορυκτιδες, ἡ, ΟΑτν ἀτιάο5.ἴτα νοςσαης ἀτοβίτεέει [τοϊαταυιιπη πλμ}1ο- 

την ᾿πηᾶ οί μο5 Πηαγ πο 59 [τὰτι!α (116 ΟΥ̓ ΠΛΑΤΙΙ πηατγΟ θα] 1 415 
ἅη. οροτίθιις ἔτη ἀο ὁπογὶ σο ]οσαητ. σαί μου απιαιις 
νἱ Ἂς φρυὰ Ἰτγαυττη [το ρυϊπιοσαρῖτε ργῖμπιο. Ατηοηστια 
ΠΙΡτο δεισνρσοφ, 6. εχ (γηςςο δαιηῖο γοίογι Επιονγᾶτομῃ αι πᾶ 
δέδεμτοπι ἰη ἀοπτο νοτογὶ 8ζ πτατοίἀα ἀἸχ δ, 101 σοςπαητοηι 
ὁροιζεῖς Πηϊ ἴγαπι πιαηλ Πιρρόπογς ἰη!ταν Οατνατιάιιπλ. 
δυκοώτης ὁ Κόρυ δὸς, ἔπ ατ 5 πίνων παῦρα τινὶ σαιφορῴις ἀ σας τὶ οἰκίας ἐν- 
πτοῖϑει φησὶ δ᾽ειπνεῖν δεῖ ὕσος ἥσαντα τίυὶ ἀριςερὸν χεῖρα ὡσπὲρ αἱ κα- 
ρυαΐτιδες, καρνατίζων ἀριια [λιοταη. αὐδὰ ὀρ χη στως , ἐς βοποτα (ϊτα- 
τὶ ομἷδ ἀϊοίτατ. 

Ἑοσρυηρὸς χωρ τὸς. Γ ΠΟΟΡὨτγαίτιι5 1 ποτ το τοστιος αρῖτς ἀςεςῖπιο 
{ερυΐπτο ἴα οἴ αιιοὶς πατιιταρ. κϑρυ δος : γα ξΈπ15. ΠῈ ΟἿ5. πο 405 
Ολζα. τοὺ καρυνροὶ, τὶς, πιο σοηοΓΟ ςουιργοοηδιηταν ΤΉΘῸ 
ῬἈγαί ι{1,1.1.ς.18. 

Καρύϊνίδο, ἈΠ ς ΕΙΣ καρύιτον ἔλαιον, στ ν Ἰπιιπι Οἱ οτ πὶ, αποά ἢτ ὁ πος 
Ἰπρ] απ ς:ητισςιπη νοεῖς Μάγος}! σατν Ἰππππι» Ε] ογπιο]. 

Καρυΐσκοις , φαρῖτο νἸσοππιοηηίῆτο Εχοά. τρεῖς κρατῆρες ἐντετυπω- 
(μοι καρυΐσκοις, [ον Ρ ἱ 1ῃ τοῖς πηούτπι ξοτεματί ραι!ὸ ρίξε τα 
τηςῇ Ἰερ᾽τατ ὀκτετυκ μῆνοι κορυΐσκοις. ͵ 

Καρυΐτης, σατγ ἰτόϑοσδαιι5 ΤΊΓΠν πηα}} ΠΟΥΡαΣ 5 ἃ ΠΠΟΙΡι15 1} 115 ῃ- 
ταὶ! οῖπ ἐγιιέξιτι δοτῖτς Ὀϊοίςονιἀος ἔργο αιᾶττο 9 οαρίτς 245. 

ἃς 156, ἀϊοίτιν δ. Μγτ Πρ το. ΠἸαῖμ5 ἰ10. γἱροίπιοίοχτονοαρὶ- 
τε οἕζδιιο. 

Καρυχοίζω,τατθο, ταρόω, ΗΟ ν ΟΠ. 
Καρυχαι»"] ἢ οἰ ργορΥὰ Ποςὶ. 
Καρυκεία. ας. χ,, δζ 

Καρυκευμο, τος, τὸν ΟἾ σ115 οἰππὶ Διοπήδτῖθης σοη τι» σοπάπηοη- 
τιιπηῖνε οχ ὥαίεπο ἀς (χαΐτ, το πα ΠἸσοῖ σο] ]Προῦς 5. [χα ες 
Ρὶἔξος τὴ αἷδο ἴατς ἀαῖ5 : γοσο ἰπς αἸδιιηι.» αιοά Πης ρᾶγο 
τηλοτίαις οτίατ ππο Πιρογααςιια σομάϊτιτα, ΠηαΠΊ χαρυκείδω 
ὙΟΟΑΏτΥ ρα Ράγατατν ΑΙ} Ρογ ἀρ ]οχ κ [ςγιρυθατ, δ ας 11. 
14.ς.ς6. 

Καρυκεύω,μ. δ σω,πο δυο, οἷο ὃς τγαξτο σα] οί σοπάϊο ἸΝ οαζγητη 
ΕἸ ΤῊ 

Καρύκηγοηυς. φἀ1}}}} αρυ ΕΠΙρΡΡοστάτοπι » ιιοά Θα]οπ. Ἐχροηῖζ 
λύδιον ἐΐδεσμα ποικίλον οἷξ αατος σκϑυαζουῆνον.ν δ ἃς καρύκοειδέᾳ 
αἀἰχῖτ ἸΙάςπὶ ΕΠ ρροστγατος το υἵφοιμα.. οὐτοητα. ἢ χαρύκης οτ᾽ἃ της 
ταϊηῖσ ΘΑ] ςητις ἵπ Παρσορο ρα] ἔπασα. Αριά Αὐ]οησειπ 1{ῦτο 
Διυοάεςίπιο σουταρτὰ [οΥ] δΊτατ 9 τρώτοι ὃ Λυδοὶ χὴ τυ) Καρύκλζω. 
1,2 τ Μ Ε Η ᾿ 

τἰξεύξργ, τὰ ΟΟμνμ ΠτΆΓ. Ατξορμαπὶς ἴῃ 1ΠΠπ|41ῃ. Ἑαιμεῖριις, 

ἘῸΝ Ϊ 

] 
οἷπη λέγειν οἷός τε κἰ γὼ χὶ ΡΕΠΕΙ οἱᾷ ἢ 2. κασμ, εἶν. ποις, 
τινὶ δι μοίτων ἃ λύγοιπλαγίως 2 τῇ λέξει ὡς μάγειρος ἐχοίσατο, τὸ 
χαρυκεύμῳται κὶ ἡ δ᾽ ύσμια τα εἰσι τὰ κἰτύμωνα ἘραΝ  ΕΝ Ϊ 
μονϑυνλδὺυτίω) κορλοιῦῖσα, ας ἰΔιλικαρυΐκης τὸ γήειον αὐαπλιέοις, ΑΝ 
δι καουκὲ Ῥτο σοηάϊπηοητο. Ὑ 

Καρυκκενίθ- κοὐ σαΥΥ σΟἸ ΠῚ15 ΠΟΪΟΓ. χΛ 
Καρυκοτοιεῖν, ΠΠΔυΐτοῦ σο Πάτα : τρατιββθγταν δά ΟγατίοποΠῚ ἃ οὶ 

ἀππ|110. [ὈΓΓΠ ΟΠ ΠῚ ψΑΥ115 πιο ἀϊς5 ΟΧοσπατονἱάς καρύκενμα,., ᾿ 
Καρυκοποιοὶ Ἰοιϊητιιν ΠΟΙ Ρϊ. τὸ ἃ νἱ ξλίπηας οἰγοαποίάρηζος, . 

4ποτιιηι ξιηρὶ ΟΠ οῖο νἱἀουαπτοτο Βιιά, ἢ), ΉΜΑ, 
Καῤυλθ΄ σοΥγ ι5 αὐ Βοτοσηιζατο ἃ ἴῃ ο. ἢ 
Καρυοχοι τούκτη οὐ ἐς ΤΠ γι Π] Θητιισπι 4110 ἔγλησπηταγ Ὡπιςος, ηἰ. 

Ἐιδηρἰθιυιιαν ἀἸχῖς ΕἸ ττοῖη ΒΑσομΤ ἃ. ὃς Ἰοςαης ἴτα ἀφητεῖπς 
σαιατ. δρατταηΐ μουκηρόξατον ν Οσδητ ἰηΠτιτηςητῇ {ΠΠππ4 
Ρτϊὲ χιιο [γαηρσιιης ἀὐπν σα] ἥτια; νοσδης μουκήρρις : δι 
βυγδαλοχο τα ικτίωυ ΔΡ ΡΟ ἶατ ΑΥβοηςτ5. δ εισγοσοφ, {0. Τ0] 
Βοοτιιπι οπηηΐτπη ἀτῆοσ ῬΑ ΡΉλ]15 ἐν γλώσσαις. ὦ 
Καῤυον ες τὸ, ΠιΙχοαις νὲ ἃ Πποσεηάο ἶτα καρυον κὰὶ φαρ τὶς ϑίάτις 

Ῥτορτοῖ οάοτ!ς σταιυίτατειη σοηιιοηῖτ ἀϊέτιιπ, παῖς Ῥ]η 
δτὸ ἀοοϊπιοηιϊητονξαρίτε νἱροΠηγοίςςιπάο, Καῤυαγίπαὶ 
τποηφοιι5 ἰἰστὸ [δοιι ον Αττῖςι οατογίαιις [ογ ρτοτος σοὶ 
Ὠἶτοῦ νοσληζ ποίντει τοὶ ἀκρόδρυα, ἱά εἴπ. ατθοτιιπι ξγαἐζιις, 
τις ργω[γεῖτα, ΕΡῚς νατηλιιβ κατ᾽ οἰξοχί καπυρρτεώγια, 
ἀαΐας ἀρρο!]διυ τοι ντ Τάτ] πιο ς πὴ απιπὶ ἀἸσιιηῖ, 
τοῦ πο απάοιι Ἰητο Πριιατ ρον οχος Ποητίατη  αὔτονο 
Οτοὶ αυπὶ καρυδρ ἀτυοτο πη ὃς ἔτι ξτι1Π| τὸ κοίρυον ΠΟΙ 
Καξυον ἱρίτιιγ ᾿πρίλης Ρ]Τηἴο 5 οὐ] ὃς παῖς ο5 ᾿πΠρ]αηάος 
22. 6118: ὃς τορία;. ὙΠΟΟΡΗγαίτι5 δλίτου. ιᾶγτο 9 σὰ 
χτο. ὖχέ ὄλυμπος πολὺ τὸ κοΐρυον. καἰ πίω) διὸς βάλόμον, ΤΟΪῃ 
ρυα πὗρσικοὶ χ᾽ βασιχικοὶ, 1 οἰτνλτιΡ [Δπ465. πὲ καρυα, ἘῈ ΤΙ 
ἄος, κρίρνα (ασιλικαὶ 9 ἃ ἔνιοι κ᾿ αὑρσικαἰ. ΤΡ ΒΗ τι5 ργοά ἀϊς 
τὸ βασιλικοὶ κεφαλακγῇ ἐγ κὶ δδιπολαςίκα,. ἱΠΠΠροΓ ἢ 
ΤΊ αὶ εἰσὶ κὶ δύσπενηα, κακος ὁμα χα χολοποιεί : ται οητὶ 

σθητγαγᾶς [πτίπιπτατ ἐσ] ητοβ9  Ἰσετ πτιρτίαί απ Ἐρίδι 

εἰγο 

Ἴω, 
Πομὶ 
μύϊκῶὶ 

ρα 
οπὶ ἡ} 

ψπῦὶ 
ΤΠ 

μι 

Τα ξιοτῖ ες οἱ πὶ σοπηῖτοβ » αι οἱ πατιγα ἤΟΠΟΓ ἀρ 
τῆς σα ΠῚ 0 ργοζθέϊῖς ρογ πποητον ρα πατι ρσϊπηὶ τὰ 
τῦοχ ἰἰσποῖ ρεταπη 5. Καρυύα ατοτ 1ρ (4.1 οἰ, 16] ἀκλν 
τί πῖ5 ΠΧ Πης δάϊεδτιοης. ΤΠ ΟΡ γαίδις 4ε σοτιππδδ πρὸ 
δότιιπι ᾿οα ποτ 5 9 το ταγῖο ΠΠΠπουῖα σαρῖτα οχιο 
χως »αίρχενισταὐῆύν πῇ ρος, δή ἐρανεὺς »φιλύκη ὀξυ οἰ κιὰρϑος γταλίνν 
μανϑοςοκαρυα, διὸς (αἰχανθ., Ἐχ 4αῖθιις τοῦ τ ΡΠ τπῖὰς 

εἰγχοίοχτοφεαρίτο υἱροπυηοαιβητο. (ατογαν νοτὸ σθῃ, 

4. Έο [{π1π 5 τογε δ᾽ ἤτμιισ, ρα Πατιις σα Ἰα πο) απάς5, γ 
Τρ]. π 95.914 οἰτγκαρύω σογηὶροπάϊιπι οἴτιδιιης ὃς χαρυοόβσι 
πυσίροιποα Μάττία!!, ΑΙ] αἀόᾳιις ἱπ νετῆι ἐς Ρεγῆ 
καρνοκοκκ ύμηλα, ΠΟΙ Ργι τη ΡΊΊητο : 4116: ἄϊο ρεπογα 
Βιιητ, δά ἐπ Δἀορτ 5 τα πλ15 ἀττ] Πο10 ῬΤΟΟΓΘαΠΓΙΓ. 
καὶ Πιις λεαντοκαῤνα Π]οἰσοτια, 14 οἰτ,καῤυα ἐκ ἔχοντά δὲῷ 
{ιν γα ποίτι πα ἤτισος ΜΔογοδῖο 5» Διο ! πα πὰς ἀδοὶ 
Ρομτῖςα ΡΤ] Ο 411» ρυιταπιοη μαῦοης (Ο]]άτιπ, οὑπὶ 
ἀἴθιις Ππτ δ᾽ Πα: ριιταχηίπιιαι σατίηα: ΓΟ] ὕπηαιιο πὸ 
ῃδττα (Ὁ αἰ λει ορογίπιξητο οἰαιοτιτ ΙΝ ας] ότι 
μας ἀϊβοτγοητία,, αι πισ]αηάήιπι αιιαάτγι ραττῖτα ΔΉ 
Ἱπτογοιγίλητο της πὶ δγάηα, πιο Πα πατιιπι [Ὁ Π144 τοῖαπι 
το] ας Ὡπισοροντ Οὐδ Οἱ λει τοκαῤνα 2 {1 6 Π4}}5 581 
πιιποιραιΐτ. Αὐροσ αι ΜΓ ρΊ ο οἱ σοΥν [π5, Τ ΘΟ 
Μπποτ. το τουτὶ ουσαρῖτε ἀςοϊπηοααίητο, ἡ ραμλεωτικη 
εἰτητοᾶς σα ΡΊτο (Ὀχτουκαρύα ἐρακλεώτις, αιο ΑἸ οπ δὶ 
Ἐπ δα ει αι Πα πας καρυςια οΧΊ ΠΟ πομλ ΠΑΠΠΈ)οτι 
ἀγραϊτητ ὙνΒ᾽ τη συῖτ, ταὶ Ὁ ἐἱρακλεωτικαὶ καλύώμῆνα αἰ διὸς 
πέερει μῃ ἐχ ὁμοίως τοῖς αἀμνγδώλοις, ἔχί δὲ τι χκεγχρώδες» 

τἰκόν, ]υῖδιις ἀπο ἀπιογία ἀπ τι ἐξ ι{ατις Γοράτατα ποπΊπὶ 
ἘΠΠ]Δπαᾶς (οἸ]Πσετ ὃς σαἰϊαποᾶς σοη  ιηἀϊτ . ἤςας ὃς 
Προ ϑατιγηαὶ. τεττῖο 5 σαρίῖτο ἐςεϊπγοοέζαιιο» οαἰαποᾶ 
(οπὶ Βογαοϊθοτίςαπι ἀρρο Δ η5. Τάπιοη Ατποπαιιπι πᾶς 
Ρὰ 1οτατονοτγογέπιαης ἀσργαιατο σοαϊςοὶ ππριζατα τα 
διιοπάμιπι ςηΐ πὶ ροἱϊ καλέυδνα 9 ΠιδΠΙτυξἀύπηαιιε ῥεγχὰ 
κεγχεύσες 10] ἀπιοῦιις Ιοςὶς ἱποιίςαταπι. ϑογιδῖς Πιοίσου 
ποντικαὶ καῤυα κακοςόμοχα 81). Ρ] ΤΗΣ ύατις ἀιιο  ]41ηας ὨμΙδ5 Οἱ 
τὶς ἀο] ογοπι ἔποεγο . ᾿ηβατίοποιῃ {ποπιδοῃὶ 5 ὅς ΡΠρΊΙδαΙ 
σοτΡοτὶς σοπέογγο Ρ᾿ π! ιηνν γ᾽ Ππη1]ς ὅτ : 1ά εἴπ, τί ἰα 
κίων ἐχάν διυύαιαν ἘΠ οτίπλιι5 ἐν τοῖς πδοὲ τροφῆς ρτοιτ ἀξ τὸ ποῦ, 
κὸν» λιπτερὸν κὶ δυσκα τέργαςον ἐξῇ). 4118: σα {ἃ ΟἿΙΤ ἐεγχῖδες κ᾿ ἐμά 
δες, Κυῤνον δυβοικὸν, “αἰζαηςα, ΙΓ. ΠᾺ!αιις ςαίταποα ΠιΙσΟΣ 
χίτ ἴῃ ΒΠςοΙ. ΤῊ ΟΡ γαιις με ΐξοτν. Πθγο ρτίπιο οαρίτθ ον 
οἴπηοο γι. ταὶ μὰ» σαϊριατικοῖς(Ἰοσεηα. δερματικοῖς ὥσιαῆν Ω Ἴ 
λαγίθ.. κ᾽ τὸ δυοϊκὸν, [ςτὶ δα πάτα δυζούκόν, ΡΊ “αἷς ἀφοἰ πη αΏ 

ςαρῖτο νἱρο πιοο το, ογιξα τοσπιητιιγ σ᾽ απ ἀο 5» ΟΟΓΙΟ ΟἿΝΝ 
ποις ΠΟ γομ τις οτίαπι ἄν ὧα ἜΧΡΟΙΕ ρὸγ κάσαμα: [δ (τῖθο. 
ἄϊιπι ἀνία νεὶ ἀϊ βοΐκα' . ΠιρΡΓς χοΐρυα, Ἐπ᾿ πιισος αιια! οοιὶ ̓ 
τη ΠῚ σοττιςοπΊ Βαοηῖ» οὐ τάσις Βίτῆιτα: ἀϊσιπτιγ ἃ Ροί. 
ἤιὴς δατάϊαπα ρἰαπάος Ππς ΙναΪαη] ΡΠ πο. ΘιρμΠὐΐααο, τὸ ' 
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Γ᾿ 

ὩΝΝ 

θέε 

ὑηκυὶ 

ἜΝ, 

Πυΐνι 
ΤΠ 

ἫΝ 
δ Π 

μιν 



ἘΞ Ὰ 
ὁ βαλυῦοις ΠΟΙ παι τ) 1115 στορ ϑεαναὶ βαλάύοις Γ] οἱ ζοτί 465, ἃς 

κὰ μοτεὶ γἡ διοὸς βαλαύας. ἸΝῚσαπέογ αι ἀο ΠῚ Λόπτμον καΐρυνν 
ἰζνεοιρ (βείλανον ὃ μετεξέτερϑι Καὶ ἔσοιντο, ςροίηῖτ. ϑ8ο Αϑοῖο- 
Ῥυιὰ Τρ ππὶ Ατιιοπασιιπι ΠΟῚ αὐτας δὰ ὥμωτα καλεῖ τὰ κα- 
“Διὸς βάλανθ- ατιτοῖη ἀρρο το σοπτγοιιον Πα εἴ ιαπι 

ἱποα αἴας Τ᾽ ἈςοΡ γαίξις ἃς ὈΙοἴξογὶα, ( νἹγρ  Π πὶ 
α ΟΠαο πἰίαις ρασγὶ5 Ρἰαηος ἱπαυ !ςητοπ}, 14 οἢῳ Του 5 Ε- 

οτὶοῖ σ᾽ απάος, σα παηοας πτο ] Ποχ ἶο σγοα δ᾽] τ σις σἰδ- 
115 νοζογος νὴ ξεϊτα Ππξ νου ΠΕ ]ΠΠπς. ) Μασγοθίτις 'οςο εἴτατο 

᾿πεητίτα Τ Πςορ γα τὶ δυιτίνοτίτατο Πρ] πα τ: [1 [ἀπο παατ, 
ἰχῇ αἰϊιιρίλης » 14 οἵ. διὸς βάχουθ., πος ΤΠΟΟΡ γαίξιις αἷτ, 
οἰς Τάειι Αὐποηαῦι5 ΟΠ ΠῚ πιατὶ πλϊίςοτ » ἤας ᾿ηςοη Πάἀογατὰ 
᾿οαιπάοις. ποντικών κο λουυδνων καρύΐων, αἱ λοπεμο τινες ὀγομαάξουσι, 

᾿ ΠῚ ἔτψιις Τιμαχίδας ἐν γλώσσαις » Διὸς βώλόμον φησί καλεῖ ϑεοο 
ποντικὸν καῤυον, (ΟΔἵτΔ ποτ} πη»ἱ ἢ οἴ, κατ ανωνοντ [στ ρτιπὶ ἀρὰ 

ΟΠ Ικη.2.1ς ΑἸϊπιοητῖς, Ζα] ὃς λοπήμοις γοσΑτ 9 ν τροφὴ “ἢν ἀγρίων 
χων εἰξιόλογος τῷ σώματι, ΜΙηοἤτηεις Ατμσηϊοηῇς ἐν τῷ αὐθὰ ἐ.. 
"- ἰπαι τ, τη δυξοικών καρύων καὶ χας-αὐων(ι1α: ὃζ καῤυα σινωπτκ9}) 

᾿πονη7- μρ καὶ κα εργασία τῇ κοιλίῳ, ὁ φυσώδες καὶ πέψις γίνεται. πα- 
ὑει Ὁ ταὶ ξξεις ὁ αὐ τις σι εἶν κεοατήσῃ, ΡΙΤηἶτι5 δυτῆοτν σαἔληοᾶς 
οὐποητοῦ Πίξογο “Το πιδο ! ὃς νεητγὶς τ χίοπ 5, απ οἷο- 

αἰποπὶ Ἐχογοδηγίθις ργοάο 6, σάγηος ἰογο Καρύα ὄυζο- 
ΟΠ ραἰξαπςα ἀτρου, δ, καῤυον ὀυζοϊκὸν ἔγιιέξι5 σα απ 63,14 οἴνςα- 
δα ντ οχ {προγιογίδας ἰατὶς οἴτοη Πιπι:υΐδιις ἀςρτομοηάι- 
- εἰν τοτοέϊζις ἐγγοῦ ΡΠ Π1) 4ιιοπι [σαιΐταγ ΟαΖα. δ51- 
Ἰάδηι ΤἼς ΟΡ ιταἰξιις δ" οτῖο ΠἶὍτο χυΐητο, ὅς σαρῖτις. ιΐα 
ψαν δυξοϊκ᾽υὐ τοσς ἴδ ἰητοτ ασ πη] ηλι9 ἢ το 6. ςαρίτε 40. 
ἰαπάοπι ἰητοτ θα αι: ταγάϊ [Π πιὸ σατίοπη ν οτιμεατέπια; ἴδῃ - 
πτ ἀπηιιπιογαηῖς. Ετ θα ἰάοπι Τ᾽ ΟΡ γα ἤδις αἷς μι τουῖα: 
τὸ ζ.(ἀρ.7.τὸ 3 ἡ δυβοϊκῆς καρυας (ϑίνεται γδὸ μέγα καὶ χρῶνται πρὸς 

! ἐρεψο)όσον μϑλῃ δί γνυδδει, ψύροις ([ερεηάγογὸ ψοφεῖ );ώς τε 
τῷτο ρότερρν. ἕω ἐν αἰνταϑόρω διωνέπεσεν ἐν τω βαλόρμείω. κὶ 

τὰς εἰξοπυδηστεν. ὈΓΓΠῖτς Πἰθτὸ 1δισαρίτο 45.ἴτὰ τγάποίοτε, [α- 

ὃ ραπαάστιι ἱπΡ].ης. Πιιητ οπἰπὶ οχ οὰ τγαρο5» ἔγαπρίαιιο ἔς 
πιιπτίατ {Ἰγοριτιι:ιιοα ἴῃ Αηταπάτγο ἀοοϊάϊτ 5» Ζαιπη ἃ δα]- 

5 ΓΟΓΓΙΕΙ [ὍΠ0 ῬτΟ Π σογιιητ. Καρυον φηγιν ον, ἔλσοα οἰ ας Ρ]1- 
Ια: ΘΟ αἡπιηὶ ἀπ} 1 {Ππππανητιο οἷς ΠπῚ}15 ὃς ττί σα] οττα 
{πτατ, ν αἱ σὺ [εἰν»ο. οἱ τ᾽ φηγοῦ καρπὸς Τ᾿ ὨςξοΟΡ ταΐτο [ἰδγο 3, 
ἴα: σαρῖτο 11. φΦηγοὸς Ποη οἵδ ἕαρας 5 [54 εἰσετι5, ρίς νεγὸ 
ὀξύαν νοσατ, αι: ὃ φυγὸς ἀἸοίτιτ ἀτοτίς ἤπια; ποππῖπο, 

τῆς Δειπγοσοφις-ίας 110. 3.11 π| ΕἸ 1}{{|591Π|4 11 φηγρις κοῖῤυοῖ, 
"σία. ΤΌ] 4. ΠῚ τὸδὲ καρυων ἸΟ ΠΟ Π5.τεὶ ἢ) ξυριὲ κὶ σρυφνεὶ, καϑυίπῶν 
φηγρὶ καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γγύ Ὁ. ,ϑς. Καῤυον, πικρὸν, ὨΙΓΧ ἀΠλαΓα 
[ο»ἱ. ἀπηατι!πὶ την σφίσι Πτιο ἀπὶν σάλ]α ἀριιά Οδ᾽ ἐπιιπὶ 
τιν) τόποις ἰτὰ γοσατιιγ Ὁ Αὐοπίρεης : ὃς ἀρ Ατποπαῖ 
ἰα καξυα » ἀτΠ|ςος ἀπτγράα]α». ΜΑοτοθῖι5 πἰισοπὶ ὙΠΑΠΑΠῚ 
᾿δζ ΠιΙσο πὶ τασδὶ. ντ (οἰμπις}}. τὸ αμυγδαλον ἀϊοιμητ 
αἱ τία) εἰ μυγδαίλίιυ, ῬΗτΥ πἰς ι. (δ γομκφίοις ἴσαντεις εἰξέκοψεν, 

αὐ διευναίμίωυ εἰμευγδείλίω κατοίξαι, ῬΑΙΩΡ ἈΠ δἷς Γασοπος 
ἰχ5 γοςάᾶτγὸ μουκαρφιε: (ς ΘΟ  οιισιις οο ο ἢ τοὶ μεγάλα κα- 

χη ορὶς ΠΟΙ ΪΠΑΓΟ, ΒΟΥ Ο τ 11 ὃς ἀμυγόειλ αὶ τὸ ἔγιιέξιι, ἃς ἐἰ- 
α Ῥ΄Ὸ ἀτϑοτα. ἀριιά Πτοίςου! 4. Ετ Ττυρμοπ ἐμυγδαλῇ 

δεγόδα αἴχῖτ Ατ]οπερο τοῖα : ἀρια αιοπὶ ὈῖοοΪ ες ἀμυγδαλα 
φικα μὴν δ) αἱ ὀυκοίλια. Αππηοτῖας γογὸ αἷτ ἐπεικτικώτοιτοι 

ποτὸν τοὶ ακυγδαλα ὠρρεϑνιόυῆνα. Τὶ οἰσοτγίἀος5 οὐ μέϑουσα τρφ- 
ὀμῆνα ες ΔΕβτπιατ. Αἰπητ φιιοσας, πη ιῖτ Ρ] ΠῚ 115) τ! Πῖς 

[ {ἀπτρεῖς οἰστίοτατο πη, ποα [Ὀπτῖτο ροσούος. τος γογιιπι 
᾿ς ἀσοιῆν ΤΊΒΟΙΙ) πες ϊσιις,ἠς 40 ἀριιὰ ΡΙΟτατ. δι! σφ λιν» 

᾿πΊαις Ατἢ οπαπι. ἴρ τ πιισςς οτίατη ΓὈπιπιιηι ἔα στη ὃς 
το ΠῚ. ΠΡ ἈΝ]π|ς τγαάϊτ τοὶ ὠμύγδαλα ξξ) χεπήευ»τικοὲ γὺ οὐρη- 
καϑτερτι κοὶ ἡ ὀλιγότρφφα. ἴω μὴν τοι χλαρών κακοχυΐλων ὄντων 

ὠτέρων ({Πς εἰ πὶ η Ατμ παῖ σοάϊος ἰςσοπάππι ποπ ἰα- 
πολὺ μάγλον φυσωδέςερα κ' ϑβμιπολας ικώτερα, ὅζε. Τε ΡῚ- 
γεγὸ νά πιςικΐκεον, Περὶ μοςίωΐων καρύων ἀριιά Ατμομα;, 

᾿Πητ,Π181] ργατον ποπεπ γθροῦῖο : Π10 ἢ ππῖςας πτιςος ἀρυά 
ὮΠΙπ 4] ατιῖς ἐουτὸ ἐχ ρο ας, [ἃ πιο Πειίσαπι πιιςῷ αιι8: 

ΠξΑΙΉΘη ΓΙΤῚΡ τ 9 ΠΟ] ΠᾺτις εἰ Δἀςὸ ντ ἀτιγεέϊατα ἔγαπρα- 
᾿ὙῬεγῇσιιηι οὔο εοπηριοβας Μδογοθῖας : ΟΠ ΠΗ] οτια πη 

 Χ Τατοπτίηα. Καῤυον ἰνδυκὸν » ΠΧ Τπάϊςα.. γ]4ς κουκιόφορον. 
ΐ αρι Ὁν μυρεψικον λχ πιοίς ματα. νἱάς βάλανοι, Καῤυον ἥβην, 
ΠΧ Ριπαᾶ. Ἰη Ρίηι15 ἔτπιέξιι τγῖα ἀπ ]η σιιςηάα Ππητ. ΡΟ πηι ἢ- 
πππὶ οἱ Ονῦ ο]ες ροπημιι νοςατ Νίαττία!ῖς » ηιιοα ὅς πιῖχ 

᾿Ο ἸοἸπιτ,Ἰε ς[Ἐ, καῤυον, ἡ ςρόξιλ- ] οἴσοτίἀϊ ὃς ΤΒεορμγαίξ. καὶ 
Ὁ») ἀγορ τοπη ΠΟ τΘΉτΙΙς ἔΠτ ες ἐγιιέτι5 ἤγρω ὁ καρπὸς» ΠΟΣῚ ΘΓ] ΠΊ 

ἸΖΟΪ καῤυα κα" πυρίωας, 14 εἰξ, πιιςες5 ὃς πιιοϊοος Γιατί ντ ΡΙΙη. 
τ ροζς σοῃ[ΠΙοποτπτικώγες ετίαπὶ νοσδητ, ὃς ρεοι]1ατὶ ποιπῖης 
᾿ Ρεακιδας Μησἤτῇςιις τις άϊοιι5» ὃς κοκκαλες ΗἹΡροογαῖοβ » νἵ 

ὭΣ απ αις ἰοοἰς οἴοηάατη, Οὐμη ὅς ἴτα {ςγίδις Τϊοίςοτιάςς 
ἸΌΤΟ Τισᾶρ. 88. πιτυΐδὲς αὶ καλοιώται ὁ καρπὸς “Ν᾽ πιτύων τὸ τῆς πόυ- 
Ὑςγδ ὄνρεσκ ὁ μῆυ 8: ἐν τοῖς κώγοις. Τοττίπτη εἰς 14 αιοά παῖδε ἴη- 
ἰμῇαπι εἰξ τοις οἀϊτιτ, Οτς οἱ ςροδίλοις ΠΟ αι ν οςαταητ:Ρ]1- 
1ῸΣ ΠΙΙΟΪΘΟς εἰιοὶς Ρίποαξ » 41105 {τῖπ| [ἐάσατε ἴητεγ σαῖετγα ἀϊ- 

Ἰξνῷ Ὑοῃίθες (ς γοῇοςς γτη]ος5: τϑεὶ «ροζίλον γιᾷς ἀριά οἰπάεπι 
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ῬΙοίςοτὶ 4.11 τὶ 1ιςαρ.89.δς ἀρὰ Ατποηφαπι "δ. τιν] σοττγιις- 
Ρτς {Ὀτίρτιιπη «ρόζυλοι, 5 [τὶς αἰεὶ [εΠΠπγεις πιιοίδιις ἰιχτα (ὰ- 
τα ]υτητπειςῖδιις Ἰρίταγ το ἐξεῖς στην Ροτγῆο (. ιιαᾶς ἔταπροῖ αι 
δ πσος πμοῖςος οἱ νοίοῖς γε πιοηιῖς ΡΙααζιις ᾿νε ἔρατρεῖνς 
ἀριιὶ νΊγΡῚ] Ἰοιαι!5 πηαγίτ5)οατοτα Ρογίςιατν ἢ οχροίμειο ἃ- 
Ριι ΧΧοΠΟΡΒοπτοπὶ πώδες σεσιτ δι μῆύεις καρύοις ἐφϑοῖς» ἐς οα[τ- 
ποῖς ἱπτο Πρ οηάμπι οΠς. Ὑαπάςηι ἢ ἀοςσιιογο τί καρύων πα!- 
διαὺ ρι!ογοτιη οἷς 4α] Πυάτιπὶ Ραν πιρατ: νὰ ἀϊχῖτ Ἡογατῖιι5υ 
Τπιάοτς ΡΤ Ἱπῃρατοὶα οὔ ντ δητὰ ἀἸχίπηις σῤπιάξειν, νο] ταὶ αῤτια 
"ὦ αὐξεον αὶ ατιίξειν. 4116 ΠῚ ΠΊΟΥΟΠῚ ριιοτΊ Π πὶ [ἀμ α τοτίρίτ Αὐῖ- 
{τορ νδη, ἴῃ ΡΙατο, ν δὲ ἴτα ἰππποηὶς κοτρώσαν ν οτα πὶ πον ἰγτὶ- 
«Ἰου]ὲ ἀοἔτίσας (]ς Αττῖςο, Νο, Βούλει δαὶ χοόνου τορός μὲ «πῶνσαι; 
Τρυποῖ ταύλαν; Νε. Αὐτοῦ χαζρύξτε καξυαΓρ. παιδιαὶ τίνα: ΝΕ πόσοις ἔχάς 
ὀδόνταρ: (ἀορειῖς ἀΐςετς πόσα ἐἴχες κάρυα } Χρ. ὠνὶ γνώσομαι Κεῖ- 
ΨΥ. ἐχί γὸ τρῶς ἰσὼς ἡ τύπαρας, ΜΝ ε. δστότισον ἔγα γδ γόμφιον μόνον 
φορεῖ, 

Καρυύίπος, ΡΙΤη. ἴῃ ἥης τΣ. ἴῃ δ τί ρ ρηἑτιγ δίς ηπαπλιιπὶ, πο ά (- 
τυ οΡοη Δρρο]δης. Ηἰς οἵδ Ππσοις πιιςὶ ἐχ ργοῖϊαις 9 πναΐταση ἃ 
ΤΆτοι]ο νοτὶ οἰ ππαπιὶ αἰ Πογοη σον οῖπα ταπηοα διτατία. γοσαπι 
ἀη Πῖρτας δος φυαήταρίπτα, 

Καρύς (Θ. Ἰαρια]ς ΠΟΙΊΘΙ. 
Καρυὀφυλλον, εγτὸ, 4. ἀ, πι]ςἰς ἔοΠΠπππν. ἘΠῚ ἀτδοσὶς ἔγιῶας (νεναΐε 

Ἄστοννοὶ βοβίαιτῃ. αι ο)αγοῦὶς ἴῃ πη 414 παίσς πεῖς: οι ἀς- 
[οτἰρτίοποιτι υἱάς ἀριιά οοἵοπι : ψιάλαι ἐρῇ οτίαπι βγυτῖ οὶ 
ἢος ποπῖρη τὶ διπιηζ. 

Καρυτίξομαι. [πτοτοδυρραήνομαι. Ὁ 
Καρυώδης, «(Θ. ὃ κα ἧἷ, πος το σγοης ἔρθοΐςπι; πιισοιις, Οαζα {1 1ὶ 

ἀς σαιῇς ρίαητ. 
Καρύων, ΡΙασοητα ὦ ππο δι}. 
Καρυωτεὶ » ΟΥ̓ΡΗΙ ἰηΐτατ πεῖς 2 ΟΥ̓ΡΗὶ 1 παῖς πποάπιπι, σαρίτο 36, 

Εχοίϊ. 
Καρυωτὸς φοῖνιξ Αοτῖις ΠΡτΟ τι. σαρίτο 30. ἴάγγο ἴδτο 5, ραϊπια- 

[ὰ σαγγοτα. Ὀ]οίςογιἀςς5 7.}18το 149, ςαρ.καρυώτιδες, ῬΊΤηἸΘ (4-- 
τγοτα [ΠΌτο 15. ςαρῖτε 4. Ῥαρίηλις 1π (ν]115 οὐἰαπὶ ςατγοτϊάας 
νοσαμτ, 

Καρφαλέθογν, ὁνατ] 115. το Ὁ πα ἢ 5. ρα! οασοιι5. ἔγί τ! 15. φρυγανώδος, οἰ - 
φἀἄχυας καρφαλέοις, ἴῃ ἘΡΊ σγατηπιατι!. καῤφαλέον στρ. ἤσσαης 
σης. 'ΝΙςαπάεγ πη Μαο  4, Ηοπιογιις 1144. νν) Καρφαλέον 3 οἱ 
ἀσπις ὅηπϑρέξαντος ἀύσεν, Ττοτρτ. ξηρὸν » νηάς, χπαμῖτ, τὸ ὁ καρπὸς 
αὶ τὸ καρρίθ-. ἴτοπι Ἰάςι ψισα υὑσέφεχνθ-.» γε Εἰτατα, οχ σης 
τις ἄοςοτ. 

Καῤφη,υς, δὲ Καῤφις, ἡ ΠἘΓΑ τ  οἢ; ἔοσπιιπι; ρα τα, 
Καρφίογ, ρατιια ξε ππισα. [ἤτοι 115. 
Καρφίτης,ΟΧ ἔείτιιοῖ5 σοιπροῆτιις, καρφίτης ϑτίλο μος » 1η Ἐρίστ. Ρτὸ 

πῖάο Ηἰτιιπά πἴ5. 
Καρφοει δὶς, [ἀγου! Δα οι59Ες τις πηοάο ρας! }15. : 
Καρφολογεῖν γ Ρ41685 [εἰὶ ξοίτιιοᾶς Ια σετα 5 ᾿γο πη ἐχαυπτὲ 1π Αἤππὶ 
ἱπαμΐγογς ιδῇ ξε πισα ΠῚ ἰη οσιιΐο Γογιτατί. ΒΑΠ]. ἤοςεος ἰε- 
Βετο ὃς 4] αι} 145 ἴῃ ν οἵϊε μώτοητοθον οἱ σαρ Π 5:οχ ΤΠΘΟΡΒ: 
ΠΡ. ]]1ο αὐδὰ κολακείας, 

Καρφολογίανας." ἔς {πισάταπὶ οΟ]Ποἔεϊο : γεσφηΐες Οαἰσηι5 ἴπτοτ ἢ - 
σπα Ρῃγοηοίδος. γος Κροκιδίξειν, 

Καῤφθ΄, εΘ., τὸ, ἔοίπιισα. ΠΡ}. [πτοιη 5» Ὀ]ο σον! ά. [10.5. νπάς λε- 
πῇοκαρφίΘ. πόα, τατηι. ρα ]οα, Ἀποΐ. Πτο ς. Τϊοίςου!ή, ξετςαυ 
ΜΜδτγςε δι᾽ ἀςπγ δοκὸς χὐ χαρφθ' τγαῦς ὃς ἔείξιιςα »ἸΝαζαπειΝ 1- 

ςαηά.1η ΑἸ εχτρμαγπι. χαὶ τε σιὺ μηλείης ῥηχώθείθ. ἄγρια χοίρφη, Τη- 
ἕξγρ. τε δέρματα, Ἐτ ΑΓ] ἐς πι4}15 Ριυιη οἷς ἠδ ωρεῳ πὲ σκλ - 
ρήα καύρφη, φοίνι᾽ ἀρα χνεντι διαφραόσουσι καλυπῆρῃ. ἀΏΤΟΥΡΓ, «ὄν εἰ- 
σλοῖξ κόκκοις Ῥὸγ ἀητρμγαπη, καρφθ- Δρυά ΡοΟΪγθ.1π Ἐρίξιταθο]- 

1Δ. τὸ ξυλίδιον κὶ πλατεῖον, Τα ςΑτῖς τγδα [τοττ τα] δο πη. δι], χαίρς 
φίθ-, ὁ ξηρὸς κὶ κοῦφ(. χόρτος. Τ]οΐτατ δί καάρφ». Αττίδη. αἱ διφθέραι 
ἡ χαίρφης ἐμπιπλα μῆνα)υτὸ κφρφθ., ἄχυρον, χόρτος» κεραία ξύλο λόήη 5 
Ἡεῖίνς. πο ροῇτοπηιπι ᾿άοπι εἴν ἀται!ο ἀΡῈΧ τοπι15 ἃ ρῃο 

ΕΠ αὐίσεάεης. 
Καρφυλαὶ, ἘΠτΙρ Ια. αἱ ἐκ οἶδ᾽ ξηρων ξύλὼν γινο μῆμαι κοῖται: 
Καρφυΐρη, Πἰ τις» ἀπ πηοτιι5, ΗΠ οὗ οἷ. 
Καῤφυρφι»Ρ1}} 11, νἐοατοὶ Η ἵν ἢ. 

Καξφώμω, ὃς ἃ 
ἐπ Κορε ἐν εν ΘΕ τα ἘΤΡΡΝ εἰποϊουξυρανώ; ἀεῇεζο,ίοτάξ- 

ἄο. καταῤῥυπεωῤνω, Ἰά οἴ, ὑυτέλ ἢ ποιώ αὶ ταισεινὸν: πος Ρτοοΐις Αξ; 

Αςςοιῖ, 
Καρχαλέθον» ὁ, Ποςιῖ5,ςρόγυλ Θ., ἀοτοητις τ, πα ας; ρυά Ηο- 

τπογισι. Ατβθης παι. Οἷμυ νος ἐὺ τ δέψοις κεατου μόνοις κε χοῖ- 
λχέοις ἘΠ 

ςαρχαρέθ.,αἰρογ. ΕΤΥ ΠῚ. " 
πο μς ἘΝ σόπιις ρ᾽ [155 ξαηίςι]α, δΠΠυα πλατῖπα. 

ΤΠςοργατ. κ᾽ ὃ ϑεέλαα ϑηριὠδης γπλείςοις σ᾽ ἔχ Ἀαρχ αρίας ἃς τὸ 

μὴ ἕῇ κολυμξασαι. [10..4 :ςαρ.8. σαπϊ σις τα ταῖς ῬΊτολι5 1η ἢ - 

ἢς [τὶ 15. καρχαρίας ετίαπι κύον ἀἰοίτατν δέ ΔὉ Ατβοπαῖο λάμάι 
κ σκύλα, Ἶ 

Καρχα:ὁδοις, ὀντος »δράσητος ΒΔ οτς δίροτοϑ, τοτιπάο5, ἀΟατΟ 55 ̓΄. 
τατοϑβ ἃς ἱπτογ [ε Ῥεξεϊπατίπι σός πτοϑ Ξ ΟΝ] ίς ἰρηρις κοπῇ λὴ 
Ῥατ ἀοπτίμπη Γοτίοϑ. καρ χαρήδοις πᾶσιν ἐδοῦσιν » ὅκα] «[π οσιηὶ [ῈῚ 

Τοπιι 5 φ ἢ) 



32 Κ Δ 

ἀφιιυι (ὀτγδεὶσ. ὀξέϊ ς ἤχων ἐξὺ ὀδόντας 7 ὡς Ἐῷ) πἰμ συφ'δι χα ευ)- 

Δ ὥσπερ κεχαρογυλύίων ὡς τὸν Ὡρίοναντ ἰξοηος ρα πιΒβογα οδπ 65) 
᾿ὃς αυϊοιιπαιις Ρ᾽Γοἰιμτῆι ςαγ αἰ ποτῇ Ππηξ, σοιρρὲ το κεχαραγμήμοις ἔ-- 
αν (δ ὁσδόντας. ἘΤοΙτο ἀχὸ κευλα καρ ἀρόδὸν τοι οἱ εἴ.» ξυ οὐδὸν τα, καρ -- 
χαρόϑεντες ὀδόντες, ἄσηζος [δγγατὶ, Αὐϊίτοι. 9. ἄς ραγτ. Α πη. χαυ- 
λιόδοντοι υἷν λ ἔργ ταὶ ὅσα ἔχουσι εδὺ οδὸντας εἰξεςηκότεις τοῦ «-ὁματος» 
δ᾽ ἐλτφας αὐ χοῖρος: καρχεροϑδγτα ἢ ὅσα ἐντὸς μι ἔχουσι ὅξα οδοντας. 
δν, ἐξᾶς τὴ δῇ κεχαριγμῆροις. δῇ χέων, πάρδαλιςολυκος κύων, καρχαρό- 
«ἔόντες ἰχθύες, ῬἸ [τ 65 [Θγγατὶς ἀςπεῖθιι5 ραεξεϊηατιπηηιις σοςμητι- 
θιι5»Αὐλίζοτ, 2. ΑΠ1ΠῚ, ὦ ᾿ 

Κυῤχαρίθ..ν. δια ροΥ αι ς»Γλιοϊλη ἄς Γαι δλιι κύων τρικέφαλ Θ- μαῖλα 

καῤχαρίθ, 
Καῤχημαςπιίςςάο ΟΕ]. ϑέλγητρον. 
Καρχήσιον,ου τὸν ἀρι14 ΑΞ ΠΟ ὨδΡιΠῚ σθπτις ΡΟΟΙΠ1, (σατο οπιισι Ψ1γ- 

611. Ἐπ καρχήστον Πιταπηα Ρ4Γ5 τη }1. Ἐοταυη!ηάσιο αι: ἃ [ππηπὶοὸ 
τρια] ἔπος γοοῖρίπητ. ν αἱρὸ οάγοοῖς ζο’ φηρτά αι, σατο ς Παπα ε- 
τἴατι ΨΊτγιιο ζϑισαρῖτ. Πδτὶ τοὺν δὲ αἱτ (41 Πάπα ἔρος ἀοτο- 
αὔϊπι, Ἐχοπιρ (μη χιῖς Ῥτοτα {{{ πἰ|ϑ πλτὶ » ὃς ἤιρτα 4 ολαςμΐπαπι 
4ῃ στο οΠο νογίϑτι!! σομ Π τα[ς 9. αττα ΒοΙΘρο τη δά πιασηΐα 
δοςσεάσητοπι σογγίρυ τοῦς τγδη τ }}}1τ ἰητ α ἀγαγιιπλ. ΡΟ] ΠΧ Π1Ὁ. 
1 τὸ τελδυσαλον τὸ τορος τὴ κεραία. ἐλαχοέτη; "ὴ ϑ᾽αιρράγκιον  γἡὴ καρχ στον, 
Θαϊεπ.αριι Ηἱρροςτ. ἐχροηΐξ τὸ ἐσ εἴχρῳ τῷ ἱστίῳ τιβ ἔχοντι τρφ-- 
χνλίαν. κἡ καρχη σιοι ἐπτ᾿ ἀιτεῖ καΐλοι οἱ τετειρῆνοι. ΟῚ ΔΙΠ1115 ατιτοιη 
καρχιήΐσιον ᾿πτογ [Δ ΠΟ ΟΠ ἤπια. ν ποι ]Οὐιπι σόποτα γοσοηίος 
ΠΡΟ ο ἀε Πᾶς τε άϊτο. καρχήσιον ΡΥ 5 π14}1 [προτγίοτοντ π]έρνα, 
1ηΗπ14.πιςϊα νεγὸ τοάχηλθ., Εἰ ται ῖτις ὃς ΑἸΉ Θῃ. τοῦ καρχησίῳ 
δρῃχαϑίσα,» [ππλπιῖς ἀητΘῃ 5 1πίδα {{πΘ Γκςίαη. ΠΟη ταπὶ πρηῖ- 
βρατ [ιπηπηᾶπὶ ράττοπι νο 15 αιιὰπν 14 αιο ἴῃ Πιηληπο πλα]Ὸ 
ΟἸΓΟΙΙΠΠ ΑΘ ΤΑΙ 9 ἃ συ1τι5 Πιπ] τι! ἀϊπα σατο ις Πππ ἀἸοῖτιιν ρο- 
Οὐ] πππῃ οἴτοα πο άπ ράττοπι σοιῃ τοι πὶ. 

Καί χθηβοπιις Ἰεσιυιπιί 5. 
ἀρχώδης, ΑΙροΥ, ΐ 

Κ κῥωρ Ππιιροτοᾶς αιιατίαπι ρτϊματίο (επῆις. 
αῤωστς "(0.5 ̓. (Ὁ ΡΟΤο ΠΥ πη1α ΘΓ τάδ... ( 
ἀρωτίδες αὐτηρίω αὐτοτία; 1η οΟ110 απ: αν ἤηπι το ὰ ργοσςάςητος 
ςα]ατίαπι ἱμρτοάΠπητηγ τ ν ΘΙ ΡΙΟΧΊΙΠῚ Γαι] ΟΠ ]ἀ τομὴ ΘξΠοίπητ: 
ἀἄεῖηάς νοἰετὶ ἴῃ ἀπας ταιγτις ΠΟΘ πεος. ἀττουῖας.). σε ΓΕ 
τταιίςοπάιηητ, καρωτίδοις ΔιΊτοῖτ ἀϊ ΧΟΓΙΙΠΓ νοῖογος “δῇ ἰορο- 
τ ογας9 αι! σοπηρτοίϊα τὸν κούρον πούϑος Σχ πΠσΔΩτ 9 ΘΟ ΊΏν Ο- 
Ῥίπίοπε : σαπ5 ταπιοη αβοέζιις σαι ποη ἤπητ καρωτίδες.. (ςἀ 
ΔΓΕ ΓΟ ἤππὶ ἀςξογοητος 411 Ππλ}}] ΠΟ Παρ Ι ΠπΠτιτ οϑςρατίιη - 
ται. ἀς ἢῖς Θαΐςηιις δ 0. αἷοὶ χρείας αὐαπγοῖς, ΑὙἸξοτ. Πτοτ. Απ1- 
τηδ].3.πι|ῆι5 πηεάϊοιις ἐς ρατεῖ δ. ποι πῖ5. «ΟαἾθιις ΟςΙ Π Ἰοςιις 
ποηάϊτιην ἐπτοηάατιις σογγσίτατ.ἥι πο Βαθον δτο 4.0 40.1.18 

σ΄ ἀἄοχεγα Πηϊβγάσις οἶτοα σαγταγ νοηα ρταπα 65, 411 σφαγετίδες 
ΠΟΙ ΠαητιΓοἰτόπηητς ἀστου(ατα5 ραγου ἀα5 ν ΟσδΓ) [011 
Ῥτγοσδάσηζος νἱτγὰ διγας ξουιητηγιςαγουιἊας Θηϊπὶ [ἐσεη ΠῚ, 
ποι ρατου! 4455ιοα ὃς ἤτο ἰοςο ἀΐςοτιιγ. δεῖο ὃί ἀπ συπιπι 
εἴϊο Ισοιπι ἀριιά οαηάοπι Δι τ οτο πὶ [10.8.. Παρ... 4] πο Ἰερο- 
Βατιτοᾶς πὸ Πιίηοτγς φαΐάοπι σάριις ροῖϊοτ, π1Π νεγίπαμις το- 
δε να]εητέίαιιο ποτα σοῚΠπππὶ σοητί Πογθητ 5 σογοῖας Οὐς- 
οἱ ἀρρε!!απτιτοροηῖς Η ογπι 115 τένοντας, (ς [1115 γεγὸ καρότας. 
ερο Δταρ Ια πάτιπι σοηΐδο. ἶρὲ καρὼ τιδῶν αῤτηρεν γἱκἰς οἰ δριιά 

Ατοταῖι Ασμτοτιπη [1Π0.2.σἀρ.ππι ΑἸεχδυ, ΑΡμγο. 0.2. Ρτο- 
ΒΙεπγ. χα ἢϊοη. 63. 

Καρωτικοὶ ἀϊςιιητιν Ὁ ρου ογα, ι1α5 καΐρον τὸ πώϑος ( ἀς πο Πιρτὰ) 
ἱπάπισιης, Ὀἰοἴσονι 4. τγαάῖς [10.44.64 Ρ.76.5 μανδραγόρας μῆλα ὁ- 
σφρεννό μῆνα τὸ ἐῶνιο μῆνα καρωτιχοὶ δ). Ετ Ῥ᾿ ΤΠι5 οχ οο {οτιδῖς ΠΌ. 
2 5.(ΔΡ.15. πιαπάταροτα πγαΐα σταιιράϊηοπι δἴϊευτγο δείδῃι οἱ - 
ἔζαντάς καρ, 

Κασελζξάζειν, ςοπεϊτἰατῖ, ΔΛ ΟΡ ἢ Ἔχις, κασοιλξάζω ἐδὺ ἐν συλῳ ςρα- 
πυγριξ, 

Κασειλ(ας, αἱ δὸς, »'. (σοττιιπι. πόρνη» 5.114, 
Κασοίκζιον, ει! κωσεούρκον, Παρὰ Πα Τ πορνεῖον, ΑὙἰΠΌΡΗ.. 
κασαμον, τὸ, ΑὐξπατίονΑςιῖο ἃς ΝΊςο] Μντορίου εἴ αὶ κυκλάμιν., 

Τὶ οὐσοτι 4. ον οἰ τι τι πλοοιῖι5 Ηο5 σοἱο ΠΠπιι5 'π σοτοηας αἀ- 
τ τεἰ τ ΡΠ πἴτι5 ἐπ αυῖτ : [οἀ ἀς ογοἰαπλϊηὶ (ςσιιπιὰ ἐροοὶς ἰπ.- 
το]! σοπάττη, ΝΊα4ς Κυκλαίμινίθο, 

κάσος,"»6' Ηςο(ν οἶἴο οἰ εμφιτώπης τὺ πιλιωπεὶ ΤΡ 65 ντγάσιις ρᾶττς 
νΠ]Ποῆις. Κη, Ῥα 4.8, ογπεδη εἰς Ρεγἤσιηι ν οσαθι πη, 

Κασαύρα,ΓςοττΠτη, Κφσωρὰς, πόρνη. 
Καστιύρεον. ἢ ρα ηα τ, ΑὙΠτορ ν᾽ άς λείχω, [οτἰ ἴτας ὃζ ΡΥ εἰ.«Κάσειυ- 

ρον, ΗΟ γ ἢ ἴιις » χαστουρείοις ΟΧΡΟΙ. οἴκοις ἐφ᾽ ὧν αἱ ἐπώῶραι ἐκα- 
ϑέζοντο. 

Κασιγνή τη "ς»Νἷ. (ὍΤΟΥ. 
Κασίγνητος «οὐ. ὃ, ἀδελφὸς, ἔγατοῦ.» σογπίδηιις. Οὐ. δ 9 ποιτίρ τε 

κασίγνητοί τε κέλονται. Κασίγνητοι μὴ λέγοντω οἱ καθ᾽ ἕτερον “Ἷ γρνέων 
ἰδελφοί, οἱ ὃ ΟΖ ἀμφοτέρων αν γονέων γνηστοι εἰδελφοὶ οἰαυύτοκασίγνη- 
τοί χαλοιώ ταῦ. Κασίγνυτος αἰταιιαη 40 Δὶς ξγτὼὸ Πιπλίτιιγ Ρτο χα- 
σχγνητικὸς » τὰ εἢ 5 ἀδελφικὸς 5 ἐγαζογηιῖς οΥῖ κασίγνητον κοίρᾳ, 

Ἐπεῖράος. 

Κάσις, (Θ.. [46 Π1. 

Κασκαλίξεται. ΠΟΙ ο.οχροη,γαγίαλίζεται Εἰ 11 τατον οἱ τ στ, 

ΚΑ 
κάσκαψα ς«οἄεπι τοῖςς ἤτητς κασσύμοτα, 
Κασκαϑδιξ εἰάοπι οὶ αὶ γηϑυλλίς, 

Κασιὸς, Ῥατῖμς ἀἸ σῖτα 59 ΕΠ εἰν οἷν 
Κασσα, ἃς Καοσαξας, ἀἸςίτι ηἱ πύρνη αὔϑοφὶ τὸ καήειν ὃς σοζεῖν, 1 

δὐϊοξειυὶ ἀϊχῖτ 9 κάσσης πελειοί δος, ρΓῸ πιογοτγίςα ὃς Πῦ 
οοἴυπηθα. 

Κασσαλύσω, ΟΠ Πτ115 Ἰησοἤατη,ορ πγσαῦο. 
Καασανδ᾽ ριον τὸ, ΠῚ} 1115 οἱκτνίϑ, 

Καοσία ας ἡ, 4 ΠΠπὰ ἀτο πιὰ: Τ᾽ ςοτὶκ. {0.1 ςαρ,12. ῬΠῚη : 
το. ἀἸοῖτα οτίατα ἃ ΘΔ] ἢ, κασσία σύξιγξ, ὃς αὉ Αἐϊιατῖο συ, 
πῆς κφοσίαςον αἰσὸ κανο 6. ὃς κανέλλα Νιςοἷ. Μγτορίο. ὑτν 

εἴ εἰππαπιοπῖο νῖ ἄσςος σαίθηι ἄς Απυάοιὶς ᾿ 4.0 

τειἀἸοῖ 5 σι Π Πα ΠΊΟΣΗΪ 4110 Τα ΓΟΠΊ115 ΠΟΠΊΘΙ ΘΠΊΘΠΣ 

ὃς σα Ἀοτθα σογομπαάτ]α ΨΊΓγΘΙ] ΡΙΙη.Ετ οαπα ΠΗφια 
νυἱρὸ εα[θγαιια: ρυιγρ τυ σοιτ ν1Π παδετποοσηΐτα 
γοτοτῖθιις5. ΑΙ Αξζυαττιο οτὶαπὶ κῳοσία μέλαιναι νΟςΑΓΙΓν 
ἃ ρτίοτε 414π| Ογῶςὶ τοςεητίογος ξυλοκασίαν γοςαγιιηζ, πὶ 
ἄτιπι ογοδ τις ἀς ξοτίλη τέλη ν πῖςο σ [στ ρτιπι τὸρ 
σία ἀΡτα ΟΔ], δι Ρ]Τη. ντ ὅς ἀριιά Ετγ μι ]ορ. αὶ ἢ 
ἀϊέζαιη νυῖτ 5 4ιαῇ κοσμεύῖσαν διοὶ τῆς ὀϊνοσμίας ποὺς αἰϑϑνήσ' 
Ριιά Ηείν οἰ. τορογίτιιν, Κασιοζσρος, ὁ ἐν χασία γινο μήθ. σα 
115 411] οαῇπα ἱπηα [οἰ τι τος πη 116 τοῦύϊτ. ν 

Καασιἐκσειαν ἡ καλλονὴ, ΠΟπΊοι ἱγἀετις ἀριι Ῥγος ΠῚ, 
Κασσίζειν σα Πλπὶ τοΐσγτγο. 
Κασσιτέρανος. 8. {πὰ} Π Εἰ15. κφοειτέρανίθ. ΟΠ] ΠΔ ΔΟΟΟΠΤΙΙ 1ῃ Δηξ 

πιὰ Ιερίτιγ 110... τοίο, Ὶ 
Καατίτερφς, 569 [απ ΠῚ} 7 ΑἸ θαιπὰ Ρ]τπηδιμηγ. ἀἸοίτιιτ ἃς 

[ἐοιιπἀα Ὀγοι. Ηςο ἀ. ἐτνήκετο κα Πίτερος ὥς, νης κε 
νΘ΄, ἴδππο 1}Π{π||89Πτλπη0 ἱπά αι έλι5., ᾿ 
Καίοτυ μα» τὸσοΥ πη. δέρμα, ἸΝΊΟΟ]. Μγτερ ας, ντροτε αι 

[ΟἹ εης καατυεάϑωι. ἢ 
Καασύω, τοῆςϊο : ὃς αι! ἀεπὶ ἧτὰ ντ νογοπηςητατ!]) ἀἸουΠητα, 

σαἰσοαπιοπῖα τοῇςεγς ΝΙ σα Δ ἀριά ΑἙΒΘη.Π1|.9. ἔοικε ἢ 
οἷσι πέλισδει παλίμξολα κασσύωσι. 

Καασωρὶς. (ςοττιιπι. 11 4Ἰ ποίᾳ, ΗςεΙν ον πάς νουθιπη χασ 
οαπὶ Ππρ]]ς.σ χασωρέύω, ΓΤ σορ 1 Αἰεχ. [0 Π0]. τη’ 
πορνδύεστι. ἼΩ 

Κας-αλία , ας . ἡ 7) ἔοι ἀρι 4 ΠΕ ΙΡμο5. νπάς πλοία καφαλίδ 
πλϊηατα;. 

Κασιανον, αἰ α Ν Ἰοαηά.1π ΑἸοχίρ ατι κα ωοδκαροι 
χκαλυμμα. ΤΏτογΡ χϑ' στ αἴου, δ 46 οι 6 πὴ πιο 5 δυσλεπ 
τὸ κας“«υὶς ἔπξεφεν ὦκα Τητοτρ. πίλις σεοταλίαξ. 9 .3εν τῶ Χας 

καις-ανίδος γῆς. Εἰὶ ὅς κασωνὶς εο Διζῃοτο Ροπτὶ νεῦδς 
ποῖς αὐτὶ πάφτι θυ αὐ τ ΤΑ) Ὁ κως’ αίων πὸ μὴρ σαιρῶαν 
λώπημμον, τοὶ ἢ μαλακὸγ)τόδε γυμωλικόν, ἀἰςιτιν ετἰδηὶ σαίξ 
«᾿αναϊκὸν καῤυον, ΤΠΘΟΡ ἢ. ἢ 1{{.}..4.ς. τος ὁ 3 ῥίξα τού χῶτο 
μὴ κόρσιον. ἔς 3) ςρογύλυ τὸ μέγεθος »"λίκον μῆλον κυδ ὦν 
αἰδίλειται αἷρὰ αἰτία! μέλας, ἐμφερὴς τῷ καφανακῳ καρύῳ, ὃ 
Πῖρτο 15.ςρίτο 18.ταἀίσοπι Ιοτος μαςς Βα οῖ ΠΑ} 
δῃϊτιάϊ πο, οροιταπι πῖρτο σοιτῖςς 5. 41|4115 ὃς οαἤῖ 
νἱἊο καῤυον, 

Κατορέαι» αἷ. σφητι5 σα ηλιην ἢς ἀρ ρο [άτιῖπι. ὅτι καστωρ 
μοέλις:α αὐτὰς διεφύχαξεν, Χ ΘΠΟΡ ἢ ἴῃ Νοματ. ᾿ 

Καστόρειον μέλίθ΄.ΓἀσοΠΊοιιπι ογάτοα 10 ν το μα πὶ Ῥταῖ 

τἰτον ἃς ἁιιάφητογ ἀϑόγοηζ» Πιογτέπισιις. ΠΟ ζΟΠΊΠΟΙ 
φόρειον μέλί(θ. αὐλεῖν, σαϊτοτῖο πιοάτ]ο δά τἰρια5 ντὶ 2) ἢ 
Τγειγσο ἐς τἰτίδιις. ϑρατταποτιμη. ἀραιὰ ῬΟΠ ας οΩ 
Ῥτιιπη μέλ. Ὁ, καςόρκον μδρ τὸ Δακωνικϑν ἐν μοὶ χαὶς 
μον ῥυθμόν. 

Κας-οράϑων ὑλακη οἱπ Ἐρίστ.ἰατγάτιις σαι Π1: Πα ΠῚ ζρεςϑ 
εἰ σεπις σα Π.1Π|. 

Καςορίζω,οΑ τοτοιιπη ᾿πλϊτου σα ξογοῖιπι οἱ οο. ]οἴσοτ, 
Καςόρεον,  ΘΠ115 σοΐοτις ἃς εἰπέζιτα οΧ σοροἤγ]ιῸ τα Ρ 

δηΐπὶ δι4. τας ἔριον ἰδὲς βαφῆς πὸ πἰ κουγχύλης᾽ χρό 
οαἰτογοιμη. πηι ἰσαπιοπτι οχ Πθτὶ το θιι5ροῖας 
νἤτιπι οἰξε μά ϊε ἴῃ πιοάϊοῖμα Ὀϊοίςοτί 4. ἰἶδτὸ 2.σα} 
Ἰξηιις 5 ὄρχεις κοέστορος κα ς'οθιον ὀνομεζουσι. ἀ1ΟΙΙΏΤΙΙΓ δι 
ἩοΙν ΒΟ. ΡΙΤηλας ΠὍτο 32. σαρῖτο 3.δροξϊαὈ Πἰς πάν 
τῖα ἴῃ ̓ ς ι ας 4.15 ὃς τη τοΓΓ5 δί ἴῃ Δι νῶι 
5815 σιτος σαίτοτες νοσδηι, ἃς οαἰτοτία τοίτο5 οογεΠὶ 
θιι5 ΝΊγο}.1π Οςοτρ.νἸγοίμιις Ῥόπεις λτουοδ, Γοῖ 
τίαπι Οαἰτοτγοίιαι ἐἸχεγας [0,6 αΠποτγεόσιο σγᾶι! ππαμιοι τ 
Ρίτα γεσιπηθεῖ. Ἐτ ΡΙΔπ. 11.2.6. τιν ΟΕ] ὃς οα!ξοτοι5 660 " 
12.04.24, ΠΝ 

Καςωρ,ορϑο, ὃ, Αἰτοτοἢ δογοζωον,ντ πα ῬΙοίςοτ.ἰμφίξιον, ᾿ 
σον ἐν ὕσωσι σι ἰχθύσι, γὸ καρκίνοις τρεφορμᾶμον, ἡ ητΓΙ οὐππὶ ΕἸῈ ἦν 
πα :γηἊς χοέσωρ Πα γάςωρ ἀἰςίτιγ. αιιο ἀ ἑογᾶς ἰρίμμ! “ 
ἴτος ργσοίάογς ἀθηγίθιις τπογάϊοις ἀρργομοαο5.) ἀππὶ νῷ τ 
τιν, πλογὰ οἷς σι], 
Κασωρεῖον, » το ργΟΥ ΤΙ υ τιπι: ΓὉτὶ δάτιιγ οτ1Α ΠῚ ΡΟΣ δ: 
Κασωρὲς,ἰδὸς,ἡ ΠΟΤ ΟΥΤΙΧ, 
Κατοὺ, Ργαροῇιϊο σοπίτιμο ἱππέξα Πρηίῆςας αάιιογίις, ουπεν 

κόῤῥης πεῖν, τ, κέφαλης ἐχων τὶ αἰ χίνου λόγς. ἴτοπὶ ἀν 
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Ὁ Α 
κα. ἴα ἰαυἄοπι νείταν ΑΣ (ολεῖη, πολιὲ 3. ἔσαν Θ- ἔμ χτ' τῆς ἐἰ- 
'πόλεως»ἱά εἴτ αδέαριιᾷ Ὀϊα!ς ξξῖσος να]οὶ ὃ. τὸ ξωον λέγε- 
εἰϑρώπου, τ  ΠῈ ροτν ἃς οἹἘ Τα τ  πιι γα α] ποτα, οἱ Ὁ χτ' κε ων, 
κνἡ πλαταΐων ἐπόμινεωτο, [11 [το πὶ Ἰη»εἰς, ΑἸΈΧΟΑΡ ἢν. πί- 
τῆς γὴοἷη τογγα σα ογο)φερεῦτῃ τ᾽ χριμγην ἦη ρυδςῖρι- 

Ἰαὰ δῖ. Νοππιμηἷϊιαπὶ Ἀπὸ, ἰὰ εἴτ, αθ, ἐς) ἀρὰ ροοταϑ. 

ἐ πήδτυχατ᾽ οὐλυύμποιο καρίωων. Ετ ΟὐνγΠ' ξ, βαλέειν 57 πέτρης ἐς 
(ον ἐρίτατο, ματι, τᾺΡ.8 ΑΑ χριμνος, ἐς ρταοὶρ τ .Ἀ τ᾽ τῆς 

ξ ϑεω ποιϑυτῳ ψαζαη. Ἰη Οττ, Πςο τοὶ ἰςη αὶ ποΙἘῚ ρας- 
αἰ ρατὶ 111, κατ᾽ αὐτὶ τοῦ ὑπο, Ἂ,Ὑ ἀςορ γα, αἰ του. δ. 
5.1 ΠΡ. 10. »Τ᾽ γῖς ἀὐπυπέρστω, [1 τοττάτη ἐπῖττο, ΑὙ ΟΡ. 
πἰῤῥιζα, κοιϑ' ἐμὴν ἐΐς-α; χάρες » σταῦία οὐς ποθι σιιπι 5 1 

᾿δολτὶ Τοαπη ἰδ. κῦὶ του θεοῦ εἰξορκέζω στ, αάτττο τὸ ρογ Ὠςῖ» 
ἀδηρ. ΜαττΠὶ, καϑ᾽ ἵσαων αἰἵξαντες, ἰὰ οἴ. ἐκ τἦἴ ἴα- 

αντας. ΕΟ πιο. χτ᾽ τὸς κεφαλῆς ἀυτῴ κατέχεεν 1Π| 1π σάριις 
Ρ.14.Επαπ 901) ΜΜατοεὶ. οἱ χτ' λυσίου, αὶ ξιδγιιης τε ἢ] - 
ἃ: ) Ἠετιπόροη, Τ᾽ τοῦ μονογίνοιξ τιμὰν τὸν πατέρα. ΙΝ- 

ἢ Ὅτατ. ἴῃ τηϊαν αιτι Ψ Ὡ ΟὨΪτῖτὶ σο οτος Ῥατγεπι, χΤ' 
αἰνει,ἀουἤιην ν οι θογατ, ΟΠ  ΥἴΠ η, κατ᾿ οὐρανοῦ, ἐς 

χαντὸς εἰπεῖν, ἴῃ ὙΠΟ γιπὶ ἀΐσεγο. «τ᾽ πτίν των κοινόν ὄδι, 
πὶ ςοπητηιης οἵτ, Αὐϊίζοτ. 6. Αηϊπγαὶ κτ᾿ “ἴα πετρῶν ἑίπῆω, 

τοἰϊοῖο» ΡΙαταγο ἢ ἴῃ Τ᾽ Βείδο. κτ' σληγής ὄδις- ζεται, 
τ Π|ρτὸ τιῦ᾽ πολλὼν κειμῆδας «ὐρρσυγρ ρίας: ΓΛ] τῖς ἱπηροῇ - 

ΡΡΕ Ιατίοπο 5. αζαῃΖ.π Οὔαταχτὶ ςΐλης φύενρτοιίις εχτα 
ππαπι,ἷπ ἘΡΊσταπιηι. Τ᾽ ἈΞΟΡ τ. ΒΗ. 11}0.3.ςαρ. 7. ἀς αἰιςὶ5 
ἴω ηἶ σοὺ ταὶ τοὺ καρύου χαλυκώδη πὐδικοίρπια γίγνεται, συμμεμυκὸ- 

τι τοῦ μίχου, ἰιχτα ροά οι! πὶ σοτηρτοῖϊα, ν θὲ ταπιοη Οαζα 
Ῥοίαῖς, χτ' τείχεθ- κάτω ῥίπω, ὁ ΠγιτΟ ργαοϊρίῖτο, Ης- 
Γύσοεὶ τεί χ ε(Θ- καταχρερφέσα;, ὁ ΠΊμΓΟ {Προ πα 9 Τάς πη. 

γε ἀυτιὶ ὄντοιγ 411α ἡτπτ οοάσιη πιοάοναζα [ἰδ γῸ 3. Ογάπηηι. 
ἔν «πέξης κατα απ στες: ΡΥ ΠΊΟΠΙ.ΠΙ ἤραγροπ5, ΑΥΠΟΡΉΔη. 
᾿ὐιδι ἐγκώμιον, ἀς νος ) Γλοπλο Πἤγοη. αὐθὰ ὐ μι χ᾽ αντὲ τοῦ 
ὰρ τ ΒΕ ρ γαίε. Εἰ τ.2. σὰ ρον τ. κατασείουσι χτ᾽ τοῦ καρ. 

᾿λείας, ἢ οτίαπη ἀἰχὶτ κοϑ' υδωτος, Παρ ογ αι. ἢ: οτ, 
ἫΝ Ρεῖτ. Αςσοιίατιιο τμτέϊα Πρηϊῆςατ Γςσιιπάτπη; χτ᾿ μαα- 

ἵχιον, κουτ᾽ αῤέτίμ) κορᾷξις,γαξϊῖο Βοποῖϊα (ἰςογοπι το 
αἀο ποτάτιιτ,ι ΡΟτΥῚ σ4.1. Αἴ τὸν καλέστιγτα ὑμὸς ἀγιον, 
οἱ ἐν ποίσῃ αὐαςροφὺ δἰσἀρια Τογεητ,π Επη, (ΟΠ 151- 
πάη ἔλέϊα ἃς νἱγτιιτος τις, γ Ὁ] ρὸ {έονν. 1τΕ Π}» ΡοΓν 
Οἀγῇ. ἕξ. χ᾽ ἑωπυϊο, κευκνοὶ κείμεϑω . Ἰασο δ τηι5 ἴπτΕΓ 

οἷῃ νγρι τις. Αγ ητοτο! ἐς τηππάος “0 πόλων ὦ μῆμ φανε- 
" τὸ βύρειον κλίμφ»᾽η ΑΕ] ποτὶ τγαέξιι (οι δά σγα ξεν! πὶ. 

αὐ πορρωσιν αὐὰτος πσειννἀἰχὶτ ΑὙἸοτοῖςς ᾿δτάςπι, τά οἢ, 
δηϊχα [ιιοστοῦο, ΡΉΠ]ο ἐς το 5 χατ᾽ εἰκόνα ϑεοοῖγε- 
ν᾽ αὐόρωπος. αὐ Π οἱ ἱπιαρΊη οι ἔα ξξιις οἱς ΠΟοηιο. χτ' πορω.- 
Οὐ ο ΠῚ ἀϊοΊτιγοῦγο πὶ ἀϊιογί!πι, ὃς ὁ σοπτγατιὸ. αἱ χτ᾿ 

ἡ δονα ἰεὶ οὔ", σοΥροσῖς νο]ιρῖατος. Ε]Ατο Πἰὔγο ργῖτπο 
ἰδ 162..7) τίου χοτΐαν, αὐ πςςο  Πτατο πη» Γἀοτη ᾿θ]ιἐς τι. τόδε 

τὰ ἀπουδείζουσιν, ὡς ἔ; γον ἐμ τῆυ, οὐ χτ᾿ πίω χρείαν, ΠΟΠῪ ΠῚ5 

1 πεσε Πτατῖς. μεῖζον καὶ κατ᾽ αὐϑρωπον, χα πιάηα ἔογη8 πιᾶ 
π 7.46 Ἀεριδ]ῖς. ΑἸ Τα πα πο ἐαπτριις,γριϑ᾽  ο(οῖς ἐγήνετο, 
ταροτίθιις ἔτ. ΘΟΡ ΒΟ]. συ 3. αὐὴρ καϑ' ἡ μοῖς ἐῶνλὸς ὧν 

ἃ εἰ, ποῆγα ατατο το πὶ Ροτν τ νή ας χα ων [το πὶ δά,ςἰγ- 
ντ σείειν κατ᾽ ὀξείας γωνίας, Δ Δη Θ.}105 ἀοιιτο5 αιϊάτογον  - 

φοραν. ΤἨΞΟΡΠγαίξ. μη ποτ. "5.1. σαρ. τιν τὸν ἐχετον»οἶτ-- 
πεῖ τη. Ετ ν οἰ ηταῖοπη, τ᾽ δαίμονα. ἐ νοΪπΐατο ΠΤ) εὶ, 
Ατητοτῖς! ἄς πτιπάο, τ τίν ὠρὸς ταῦτα ὁμοιότητα, ρτῸ 

ΠιητΠτυάϊ πονεῖ ἃ Πππι!ΠπτπάλποΡ ατο ἄς ΚΕ ο- 
υ σέχνίιυ κυζερνήτης καλεῖται 5» Δ ἅτῖο σι! Ρεγηάτου νο- 

ἜΓΥ [ΟΠΌΟ. τοὶ χτ δυαιιν χέγειν, πἰοὶ τοῦ πρφγματος γ ἐδ τὰ 
Ἴδι15 ἀ ΠΤ γεγο. τὶ τίυ) ἀγοραν ἴῃ ἔοσο. ρυλο τς Ἀτ᾽ αἰ- 
ἐν ματι ἔδοιις ας Δἔ πέας γογίοτ. τ πᾶσαν ὠτίαν, 4 Δ ΠΡ ος 

ἡζογα καὶ κατ᾽ ἀμφίπολιν δῦ ποιήσ εἰν υἱ μ(οὲ ςοπιαϊοτα θαπο- 
σα πὶ ργο ΑἸῊῚΡ ΠΊΡΟΙΪ! Ειξξιιτιι πιο πο Ποη, κατ᾽ 

᾿ιιευντγο δ᾽ 4ιις»σοπί απ ξ εἰ πη, καα᾿ αὐόρανν 1γἸτἰ πη» - 
Ἰὰ εῇ,, μη ἀὕροοις, Ποπηοἢςη. κριτ᾽ αὐόρα τοῖς αὐλικοῖς 

ὑπέρετο . νἱτγίτίσ 4} Ἰςῖς ἰαγρίτίοπος ΡΟΠΠἸοῖτις «ἢ, 
ΓΟΝ ἴῃ ΘΔ] 8... δὴ κατ᾿ αὐδρο γίγνεται νεανίαν, ΙΔ ἢ ΠῚ 111- 

εἰς ριαίξατο ρος, Εἰιγι ρ ἀ. τεὶ κατ᾽ αἴϑρωπον,αιας ἔλοι]τάτο πη 
Ἱπιάπάτι ποη Ἔχοςάιιητ. τ᾿ τίω ἀξίαν, ργο πχογῖτο. ὁ κατ᾽ αρε- 

᾿ τεῖτο Ῥταατιι5. κατ᾽ αὐτὸ, οΟοπὶ ΓΟ ρου ΡΊατο [16ΓῸ 1, 
' αἰ ἰατρὸν καλεῖς κατ᾽ αὐτὺ τούτο ὁ αἱμαρταγει; τ ἀἸουμτι νῸ - 

ΕἾ, ἦν Ῥεςςατὸ ἃς. 1 εἴ, τύτε ὅταν ἁμαρταύμοντ 114, πηοχ. 
τ αὐτὸ τούτο, Οὐ 14 ἐρίιπι. Πα πιοῃοη. κάτ οὐτό ὅδ, ΠΟ η σΟἶτ; 

ἰἰείοῖτ, δυο κα ϑ' αὐ τεὶ,άϊιο Αἰρ 1}Π]5 ἀπ πἰη ξιλ.χτ' αὐταὶ, οο- 
σά. κτ' τὸ βα ϑύτατον τῆς ἡπείρρυ» 114 σοπτίπεη5. χτὶ τίω) 

λείαν, τς ρΊα: Ροτοίϊατὶ τοροηάει, Αὐ Πἴοτεϊ. ΠΌ το ς.ΡΟΙ τις. 
ΟΠ βιξλίον, ρετ ̓ἴθγος Πηριΐοσ. κατα βορεὰν ἑφυκως, 14 οἴξ, χατεὶ 

ν φρόσωπον τοῦ βορέου, Ὑ Βιιογ ἀϊ4.Α αι! οηὶ ΟΡ ποχῆις, 411. 
᾿ς ἐπι βραχυὶ ρ4υ τί πι.[ςπῆπι, Κατεὶ ργο αιιδητιμτντ οἰπὶ ἀϊ- 
᾿ς Παγφυδηταπὶ [ρεξξατοηιιο ἡ ἀττίηςτ αὐ. οἷς δρια ΗἩογοάος. ἴῃ 

τ΄ Πιδυ κατὰ 3. πίω! αμφιάρεω τοῦ μαντοΐου ἀστόκρισιν ἕο ἔχω εἰπεῖν δ΄. τι» 
οἰος δὲς δά Οοτέπεϊ.Σ, σα ρ τι κωτεὶ ἀ τιμίαν λόγω, τοιυιῦ τα χατοὶ τὸν 

;,-" 

ΚΟ ἊᾺ , 3343 
γάλζαιγ ως ἤπητ χια; δὰ ΘΟ! θαι ατείηοατ, ΡΙατάγολ,η Οαἱδα. 
ΧΡ γ6Θ΄, δι κφ' δια ύιρας ) οΧ ργορίηαυίταις » δέ οχ τοϊϊαπτουτο 
γο] ται} 19 βροτοῖς» Βιιά, (οτηπηόητ, χτ' γί» τοῦτ οαϊττὶ ἰσπογο, 
ὙΠ νιον ἀ16. κατα γι ἐμάγηςα φαΐδοιη [ςτοο τ Δ) ΗΠ οσαιοροη, δὴ - 
λον ϑγχν γὸ γἐσοίησε ἐν ἐλια δε, πη] ἐοίξαἹ εἰξ ιοα ἐπ 1Πς ἔξοις 
τη σητ] ΟΠ ΣΙ Ποοιίοτ, τὶ γνωμίω, ρτορτία ἔροητς. μείζω α χϑ' δά- 

Χρυμο!ΔΙο τα μὰν αἰια: [Ὡς Πγγηλὶς οἰϊοι απτιννῚ μυον αἰ. γΥλ 
δαλμονα μ τυ χίω τινα ἰοΥτὸ ξογτιιηα. τὸ χτ᾽ τίω σεώφνίνυ, 1 Ἰς Δ ηιι5. 
χαιτεὶ δι, ἴῃ ππης πγο τι πη,ν7) δεύτερον, ςςαπάο Ἰοςο, ΕἸ ογπηοςς. 
τ μὴν ὁσὺς ἐς πίστιν οἱξ ἀϑ!ωυαμων 9 7) ὁ καὶ πεντεκαίδεκα «-αϑίων ὡς μὴ ἐδ 
“τεντακοσίων ἡ χιλίων, ἐπταύγοις «ἄν κοιτοὶ δημοῶνέγοις, 1ὰ εἴς, (ὧν δὴ τῷ 

διμοϑνέγᾳ χρατα διορκῃ δὴ γέγονε τοι σολεμικαί νη Ὀς ΠΔςὶς τοῦτις Πΐο- 
τη εαις ξιλτ δ πλιλ]ιι5, Ρ ΑΙ οἰξγατ, κατοὶ διύΐαμιν, ρτὸ νἱτίδιις, Ρ]ὰ- 
το Ἐρμξοῖα 6. ἀἱοῖτ, κριτοῦ διιωΐαμιν εἰς εἶν τ᾽ ζει πλεις-εἴκις. ἂζς, Ρτο 
γἱτῖθιις αιάτῃ  ρὶ Πιαιὰ ἤοτὶ Ροιοῆικατεὶ φυο. δ᾽ηἷ, ΡΊΙατο ἴῃ 
Ἐριπ. του πίμ τω δγηισολίμ) πάντας ὑμρὸς πεῖς ὄντας αἸαγνῶναι χεὶ 
ἐέλις υν αἰϑρόοις, εἰ ὃ μὴ κατεὶ δυο κοιγῆ, Καϑ' ἑαωτὸν» (ςοτί τη» 
Ῥο ἔς οχ [δὴ ρίὉ 724 |115 οχοςρτί5» τὸ χαϑ' ἕκας ον γγθθ., Πηρυΐασς 
δθηιι5. κα ϑ' ἕκαςον σ᾽ πολιηῆν, ΤἈιογ ἀϊα, ἐἶνλα χαϑ᾽ ἕκασον, Πη- 
8.1} αἰϊα» Τάς πη. καϑ' ἕκας ον γνώτεν Πρ ατὶ πη ςορποίςίτο,χαϑ᾽ 
«χαΐφοις ἡ σύμσαντες ἐγδϑυμεῖδδε 9 ὃς ΠΏΘΌΪΙ δὲ νη ΓΙ Π σορίτατο; 
ὙΓ Μεγ αἰ. δὲ Αἰϊο ᾿οςου τοῖς τε ξύμπασι κὶ χαιϑ᾽ ἔκαςον, ΟἸλ 1 δι8 

[τ Παρ ΜΠ 5 κριτ᾽ ἐκ εἴνο τοι οροῖ ἴφιι κοτ᾿ ὀκνο τοῦ χαιρρα, ΡΠ Γγηῖς 

ὁ χριτεὶ «ὧν ὀκείνοις,11}15 ΟΡ οίϊτιις, ΤΉλοΥ ἃ, κατ᾿ εἴκοσιν αἴ δρας τἰξώ- 
755) 100 005 γἶγο5 ΘΠ Ο9 [66π|.Ψτὸ κατ᾽ ἐμὲ, αὐτὶ τοῦ εγώ, θαυ ι9 δά 

Κο. ς. 1. οὕτω τὸ κατ᾽ ἐμέ πυρόϑυμωοων νὰ εἱμῖν τοῖς ἐν ῥώμῃ δυαγζελίσει- 
ὅϑει 14 οὔ, ἐγὼ πρόϑυμος εἰμί, Ἐπ ρτο τὸ ὃ κατ᾽ ἐμὲ ἀϊςίτιιν τὸ δ) 
ἱμάτερονοϊὰ εἴ μεῖς, (Θα! οηο τὸ γ᾿ ἐμόν. δὶς τὸ κατεὶ τον ϑεον Οτορο- 
Τὴ αἰχις Ρτο θςο. Κατ᾽ ἐμεγὲ νἸγῖθι15 Πης 5) δέ Ρτὸ ἑὰς ϊτατὶ- 
Ῥιι5. 5Υποῖτι155ου γὸ κατ᾽ ἐμαυτὸν ἐξ) τὸν κόσμιον ἐλογιζο ρέων τοῦ τορϑ'-- 
7ματο;» ςοηίξηταηοιιπι Π1}Πὶ ὃς ρτὸ ἔλα ]τατῖθιι5 πιοῖς. Γκιοϊδης 
ον κατ᾽ ἐμὲ αὐταγωνίζεϑει αὐτοῖς, Κατ' ἐμὲ γὴ τὸν ἐμὸν, φαδηζιη πὶ 
τὰς οἴζΡτο ν ἐγ}, το πηνκατ᾽ ἐμὲνγτ πιςᾷ ἔοττ ορίπῖο, Ἡεγοάοσ. 
1τὲπὶ ργο πιο ἴοστο ἃς φΑγββοπεια Ἐριρτδηγηιατ. οἱ κατ᾽ ἐμὴν 

Τηοὶ Σ  Π4 165» Οπορ ἢ κανΐ ἐμέ ὅδε, τα ξάτιατη εἰν νἀιλμ)» ΒυΙἀδρι19 
ἴῃ ἘΡΠΟ].ργιοσῖθι5. κατ᾿ ἐμὲ 4), δυκλειὶς ἔσγ,ροΥ πιο {ΠΠπ|ετῖς ε- 
τὶ5. ΕυτΙ ρ᾿ά κατ᾽ ἐμαυτὸν ἐμαχόμίω, , Ἡ οππ.ἰὰ εἴν, κα τοὶ τέυν' ἐμου-. 
τοί διωΐαμιν» Ῥγὸ γἱγῖθιι5 τοῖς. κατ᾽ ἐμαυτοῦ μέργς» ΦΙΙΒΏΓΕ ΠΗ 1 
πη Πτιιπη»αιιο ἴῃ τας Ροἤτιιπιν 4ιιοα αὐ επς ατείποτοργο ψἱγὶ- 
Τῖ,τὸ ἐπ᾿ εἰμοὶ͵ τὸ κατ᾿ ἐμέγτόγ᾽ ἐμὸν, ϑγης 7) κατ᾿ ἐμφυτὸν λέγοις μεί-- 
ζοις χεγω, γεῖθα πιαΐοτα πιο 14 οἵδ, πῆς σΑΡτιι» νο αι πα 
ἀεςςδηζ, κα τοὶ χίω) ἐμζω, πιο [ςπτοητία 9 πιο ἐπιάϊςϊο. κατ᾽ ἐμέν 
τέ μῆνΘ’ χωρεῖ. ΑΥ ΠΟΡΠ.κατοὶ ὥν' ἐμπλέοντας, ργο ἀϊσῃίτατα ηδιι1- 
ΒΙΔὨΓΙΠΠ1. ποίντοι κα ϑ' ἐγ ἑκαςὸν, ΠρῚ]ΠΠΔτῖπη ομπηΐα 5» ΧοΠΟΡΠΟΗ. 
κατ᾽ ὀναυτὸν ἐγιωυτο πορδύετα!» Ρεν Πηρα]ο5 ἀππος γαάϊν ζᾶρ.6. 
110.1. Β,ερ. κα τεὶ τὸ εἶξῆς, ἀοἴ Πσορϑ κατ᾽ εἰξοχίώ, ρον οχςε ἢ ξητιδῆη, 
κατ᾽ ἔπος, ἴῃ ΠΏΡ.] 15 γογΠθιις » Αγ ορἤδη. κατα ξινεακόσια ἔπν3 
ξεστιιὸ ΠΟΗΡΘΗΓΙ 4Πη}, ὥσγε κατ᾽ ἡμεῖς) ντ το ροτῖθιις5 ΠΟΙδε1: 
Βος ἔξοιη]ο ἀπιπταχατναιαηζιμπι Ἰὰς ξτᾶς οξῆσετς ροσοῖς, κατα 
ϑεῖον, Πι ἱτόνοχ τα ρογάτο, ἀπ τι}5. ΑΛ Πτορμαπ, πα Ἐφιμτῖθιι5. 
φῳεροσέρχετω ὥσσερ κατεὶ θεῖον εἰς ἀγρεαν,ατετρ δ χαίρεις κὸ τἰξαίρννςς 
καταὶ ϑτοῦὶ τρϑνοιαν 5 το ΠρΟγΘ 5 γυ]ρὸ καὶ βούρη; (σ' 4ὲ δοπηε ἔθνει ες 
χα τα ϑεὸν, ΓΟ ΟΧΟΙΉΡ]Ο, οἱ ἴῃ πους πηι» Ὠ οἰ ΠΕτῚΙ. κατοὶ ϑεὸν “Ξ 
ΚΕΙΓ) ΟῚ Πμτὰ ν “ἢ 152] σγοάοτ, κατα ϑεὸν γοσεῖ, ΕπῚῚΡ 4.1) εο 1π-- 
{ληϊτοῖά οἴ, Ὁ Εἰ ἐπηριι} ἴι, κα τὰ ϑεὸνἐπτογάτπὶ ἢς ἀποϊτιιγον κα- 
πὸ τυχίκω γἡ κατεῖ δαίμονα, ἰα {εἰ πιέξει ἀτιΐχο. ἀϊμαϊπίτι5. Ῥίατο τα 
ἜΘ ΒΥ ἃ,κα τὸ ϑεὸν γχερ τινα ἔτυχον καϑ'ιίυῆν(θ-. κατοὶ ϑυριὸνρτο δηϊ- 
σαὶ [ξητοητ 14 4. α“, Κων’ ᾿δηὰνοἱξοτῇπι, [ξογετνρυπιατί πη, [ε - 
τλοτὶς ἀγθ τγ 18. κα το ὑςία φέρεται ρα: ν 91 ξοττιιγ»ῖπ ΕΡΊ στάσι. 
κατ᾽ ἔχνίθ- καϑεικολουϑ είν Βυ 215 ἰῃ ΕΡΙΤΟ] 5 ργϊουιθιι5. Κατεὶ 
κρίϑετονς Δ4 ρεΓΡοΠαϊου μι, δά ᾿ποδιη ἴσοι, κατοὶ τὸ καρτερε- 
κὸν, οΥἰτ τ» Ασ ΟΡ Δη, κα τεὲ κοὶν ὃν, ΟΣΏ ΠΣ τοΓυΟΟ ΒΊΠΉΠ] αἰ-- 
{τ η[ι2επιοίϊ ἢ οη.κατεὸ καοὸνγορρογταηὸ, σοπιπιοαίιπι. γαταὶ 
κόσμον, ἀεςοτὸ (ΟἸσοτικατεὶ κρρέτος εἶ κκε, ΠιΠΔΠτι15 οχ οἰ άιτ, χ᾽ κώ- 
μιατρνἸοατίπη, ρα δΑτὴπη.κα τοὶ χέξιν, αὐ νογθαιπα. κατεὶ λόγον» τοξὶο 
ἴτε πὶ ΡΓΟ γάτα ρᾶτεε 5 ργο ρτοροιτίοῃο, Αὐίξοτοῖη με, Δ ηῖπ)ς 
γὁ τούτο τὸ μόφκον φαίνεται μέϊζον δγ»" πα τοὶ χόγον τοῦ ὅλου σώματος. 
καταὶ λόγον αϑορσκόυη τα πτιι τς ἜΧΟΓΟΙ τα. 1 Πιιογ ἀϊ4.. κα τε ἈΟ 2} 
ἐν δίκῃ τε ἔλϑονυ ργοδθι}1 ὃς τυ ἀς οαιιίᾳ νοη].» Ρίατο ἘΡΠϊ.7. 
κατεὶ μὲ ἐφαῤκαξαςνπλς νεποῆεϊο [πὶ Ἡογοάοτ, κατα μέγεϑυς» 
ῬΙῸ πιλρῃϊ τ ἀϊπ15 Ργοροιτοπο» 428 κατοὶ μή, ὅς κατο δὲ δος, 
τιιπΊ» ται» ἢ] ΠΟ. 1 Π]ΠἸΠουκα τοὶ μέσος, ρΑττι πιο ραττίοι ατὶπ1» νοὶ - 
Οἱ Δι ΠΊ, κατοὶ μέρη α διὲκ εῖν τῇδ τοιουσων κακουργηκ(ουτων, ΡἾατο αἷ- 

εἷς τάς ΚορυδΗς. Βυϊα πιο ίϊ ἴτε !ςτα Πρ] ἀτίπι ραττᾶτς. ᾿σοπὰ 
κα τοὶ μέρφς, ΕΓ γἱος 5) οι ΠΟΙ ΒΟη καταὶ τὸ σὺν μέρφοςρ εν τον Ψίατο 
Ἐρτοία {Ὀρεϊπια. κα ταὶ τὸ σὸν μέρος ἐγὼ καταλιπὼν συρακούστς 9 ογ: 

ϑίϑθε ποίροιμι, κατα μεσημίριαν πορϑύου . ναάς ΠΊοτ  ἀἸοπὶ νοΥ ἢ 5, 
ΤγοΥἀλοπΊ; 4ρ.8.Α ἑζοτιιπὶ Αροῖζο!. κα τοὸ μίκῦ τα»ίτ τσ] }ς φῆ ς- 

{θυ οταπιροτς πιθηήξγιιο 5 Ποπιοίζ εη. ἀϊοῖτιτ δι καήτιὶ μίσε, 
δριια Ῥ]τοπεπηκατεὶ μἰδρ, Πρ Π]ατίετι, καταὶ αικρϑν, αι] τὶ πη»Ῥάιὶ 
μρεγ, ἰεηϊτογοίεη ἤπη;4 11 αυαπτυ ιπι» πιο άϊςς, Κατεὶ μικρὸν Ἀ ΠοΥ, 
τλπιις ἀταμ16 ττυληι!5914 οἵδ, ἐλαπῆογ ἐν. ῳιροσεεγωγῇς᾽ 5 κ᾽ ε τ᾽ ἔλαιον 
ἐφεξῆς, οὐἱ ςοπτγδγάθσῃ κατε μακρὸν ὅτ πλεῖον 2ταλρι5 8140 τὴλὲ 



34 ΚΑ 
εἰδοῖα οἢ μσλέον ὲ φεξῆς κα πὸ μοῖραν ΠλταΓα; ἔροπτε ςοποςάς- 
του[εσαπάτιπι ξατιιπις πιο ντ ψιρρ ηϑ)ντ ἀςοιμτοτῖτό, κα τὸ μυ- 
γϑθόνα.. τευ ροτῖθιις Μυράοῃ!β. ΡῬΙΗοίγας, κατεὸ ἐσ νεκροιὸ πλα 

πλείω ἐλή φϑ». ῬΊΠγα ἀΥ πᾶ ΠΩ ΠῚ ΡΓΟ ὨΗΠΊΘΓΟ σα ὍΓιὶ τη σᾶρτα 
Πχμῖ, Τ Ἀιιογ ἀ1 4. κατεὶ νῆας ἔζη. φάϊῖτ ΠΑ 68. Ἐοπηοτ. κα τοὶ νοις 
Ῥτὸ δυΐπιὶ (πτεητία ΡΙΑτο, κα τὸ γοκιῦ τὸν ἐμὸν, ρτο ἴθ νοἱαπ- 
τατο.κατοὶ νώτου, ἃ τοτρο. Κατ οἷον, Ππ 115 ἔατα! 115» ἀοπλο Ἐῖσα- 

απο, Ρεῦ πη 1145 ἀοπιος, ΑἸ οἴταγ οτία πη κατ᾽ οἴκοις, ἐν τοῖς ούτε 

οὐϊτέλχιον τ᾿ ἀσεσι, ἴῃ Ὗ τ. 111} (εἀϊτι οπἶθιι55 ΡΙαταγο ἢ. κτ᾽ ολίγον» 
᾿ Ῥδυϊατί πη, Ρεποριη ππτᾶ τί π, Γς ΠΠπ5 ρ ἐμά. ἀτοῖτι!γ ὃς ἐκ τοί κατ᾽ 
ὀλίγου, το δοάςπὶ ἃ ΡΆΠΠΟ ο. κατ᾽ ὀλί)ρι:) (ξογἤπι α}}) 40 4Π115) 
ἴῃ Ῥδιςῖ5» Ηεγπιοροπ. κατ ὄρεσφιν 9» 1ῃ ΠῚ ὨΓΊΡ 15. καυταὺ ορεσι, 

ἈΣΔΗΣ Ἷ πε π μας ἢ 
ῬτῸ κατε ᾿ῆ᾽ ὀρων,ἀς πγοπτῖδιι5», ΕἸ ουπογ, καῖσ' οὐδὲν λές α ὧν στε - 
φας » ΠΟ]ΌΖΙΔ πὶ σογτὸ (εἴγο 5 Τιοΐαμτι5 ἀς Γαιέξιι. κατ᾽ οὐ 5,ν» 
Ῥο[γεπιὸ; ἃ τογρὉ. κατ᾽ ὀφϑτολμοιὲ λέγειν 5 ἀϊεετο ἴῃ σοιίρεξειι 
δζ ἴῃ ἔλεϊοπι ; οὐ σσιΐοδβ. κρτ᾿ ὀφϑτέλριο ες σοὶ Ἀεγεί 5. ΤΠ 1 σΟ ΔΙῚ, 

νετδὰ [μοἰτ, Αὐἠορίναπ, Κατοὶ πον ταν ῖα ΟΠ π [1155 Ὀο πη ΟἸἘΠο. 
κατοὶ πτοίντει τετοὺ χα μοι, ρτοτίπις ἐχ παι]. Τ᾽ τιον ἀϊ ες. κα τοὶ «δ 
πατέρας ἡμδϑ, ραττιιπι ποίτγουιιπι Ὠιεπιουῖα, καταὶ σλήϑος ὀυσῦκε- 
μοι ἦσταν κα κατεὶ αὐδρα 5 ν ΠἸΠΟΓΗ͂ ὃς ΠΠ ΡΊΠΙ νἸγὶ ἐγάητ ργοθατ!Πη- 
τα» ΗΟ ἴγατοκά τοὶ πόδες. ΡΟΓ ν οὔ Ὶ τα. ΧοΠΌΡἤοη. ϑυξατέ οὐ 

- χατεὶ πόδας ὥσπερ ὁ λαγ ἐς » ΠΟΠ νΟπαη 5 νοἰπ1 6115 οἴπις ἸηΠΙῖΘη- 
εἀο,νε [οριι5.κα τὸ πόλιν, ν τς : ἢς ἘΧΡΟΠΊΓΙΣ σαρίτε νἱσεπιηο 
. ιάττο Αὐοτισα Ἀροϊδο!σογιπι. ἃζ τεξϊὲ τπθὸ ἰπά!τοῖο.. σοὶ 
κατεὶ τίωιὶ πόλιν, ΠΟστατοσ, 411: ἐπ νγθο ἀσιιητιτ, 41 Δ οἰμῖτα - 
τὶς Πάταπι ρεγτίηςης : πο ΜΟΙ ΠΠΔπ, ὧν τοῖς κα τοὶ τίμυ πόλιν αὐτί; 
1π1ἰς αι’ Ρεττίποπτ δα ντσοπη Τρ ιη. οι π οἰ ἜΠοη.. κα τοὶ πόλεις» 
καὶ κατ᾽ ἐϑινγορ ρ᾽ ἀδτί πι,Γ[ἀς. κατο πόλεις δεελυ θη»υτιν,14 οἵ, ἕκα - 
ςΘ. ἤλϑεν εἰς τίου) οἰκείαν πόλιν» Τ᾿ τιον «14, κατα πολλεὶ, ἔγε τ! οητοτ, 
Το ΟΠ οη. κα τοὶ πολλοις τρϑποῖς, ΠΉΠ|τ}5 πη 415. Πλἰτὶ5 ἐς σαὰ- 
ἢς , 14έπι. πατεὶ ποταρὲν 9 (ςςιιπο Ππιιπῖπο. Κατεὸὶ πολυ), Τά οι 
αιιοά οδδα πολυ, Δθεποαιιπιν Αἰ 4θ ΡοΥπμμ τιιπα, χτλ ρόσωπον, 
ξροίεπι; αἰ ἀταὶη σοπίρεξει Ὀπηηίτπι. Κατεὶ τρωτον λόγον» Ρυὶ- 
πιατῖα τατίοης ὅς σαι. 8ζ ροῖ ἤειντ κατοὺ διϑύτερφν λόγον 9 [ξσιιη- 
ἄατῖα ἃς ρΡὲγ αροϊάςπ5, ΑἸεχαπάςγ ΑΡΒγοά ἴῃ ργίηιο Ῥγοθίςιη. 
Κα τὰ προυίρεσιννσοι τό. Κα το ῥῇ Κα. ] τα Ο. κατεὶ σὲνντ τι} 11ὰ-- 
Πι5τα, Γαΐ Δη, κατεὶ σὲ τειοῦ το ἐκ εἰσὶ γας τὸ ποη ἀεοοπι»Ιάςηιπα- 

» ΄ . Δ ΎΡΟΝ ͵ Ιν λ 

εἰ κρείοσονίθ. καὶ κα τὸ σὲ ϑεολ ὅγρυ .,ἃ ὙΠοοΐοσο πλπ]το ατιὶπη τι ἤς 
τις πους Ναζαηζεπιῖη Οτατίοπο.κατὸὼ σμικρ)νγἱἐοτη αιὸ ἃ κατοὶ 
μικρλν,ῬΊατο ρτῖπιο ἄς Κ θριιθ] 1 σα. καττὰ σπου δ μὴ, “ς ἀγα γ ς Πα] 
πϑηζογ, κα τὸ ςαἰγόγα. δ ιττατίπι, ΑἸσχαπήον ΑΡΒγοά [κατὰ σόμα, 
τεδαΠατὸ, τὸ ἴῃ ἐπί Εἰ κατοὶ τὸ σόμῳ «ἰδεῖν, ἰὰ οἹὉ, δέω τού σόωᾳ- 
τος; ΑΥἸ ορ απο5. Κατα -οἶχον κεϊάϑοη "ὸ οὐ πῤοᾳλλαξ, Τπσν ἀ το- 
ἔλα [οὐϊερουεῖσίοποη αἰτολπαητο ἤτιι. Κατα συμ(ερικώς, Ῥεῖ ἀο- 
εἰάοιις. τὸ 7) δ δύτερον Ἀ ὅγον. τ᾽ σμωεϑ'ήκαντο παρ ἢ στον, ἘΧ ΘΟ ΘΠΤΙ] 
δα ξισγαητ, Ποτοάοτ, κατοὶ σφαγίων, ΡΟΤ ἵπια] ο᾽ ατΟΠΕοκ τε σφιν 
Ῥτο αὐ δ, ἘΠΕΠοάιι5.κατω δὰ σφι κέλαινον μοι ὠπελιείξετ᾽ ἐοκζε, Ὁ 
τρῆς ἀτοῦ {πη ρτῖ5 1η τογγα πη {ππάοθάτιιγ. ΤΩΣ 

Κατὰ ταὶ εαἱ ταῖς Αττϊσὸ αἰ οἰ τ ΓΟ κατοὶ τὸν αὐτοῦ σρόπον, κα πὰ τειοῖται, 
Ῥαυῖβοτ ἰτ ἀ6Πλ.ΡΙάτο ἀε Τιοσίθιις. ἕνα κατα ταΐλαντον ἐήρφις δ ὦ- 

το σειν» ἀατατιπι ΟΠ 65, Πη 9.115 τα ςητῖς τ ἤπσο]α σαρῖτα ομῇ- 
ἄτη ταχατὶς. ΤΊ πον 4. κατὰ τχ Ὁ. σοη ΟΊ πηι καταὶ τέφρεις βα- 
ϑείας ὀυρεϑίωδαι ἴο αἷτο οἴπογο το ρου τι. ΡΙπτάτῃ Ἀ οππ]ο.χατὰ 
τέχνίω ἐχυμότισυβυ 8. Δα γὸ ἔλέξλιι5. πςίαη. καποὶ δ εἰ μίκο Πλσὰ 

Γοητοπτία: οί ὃς ΡΙεηα ογατίοπς οβοτγτιν κατ᾽ «αἱω δοξόυ, Ὀ]4- 
το. κατὰ τὶ αι {ἀπτοΠῸ 3 ΡτΌΡτοΥ 4114. Φ πιο το την Ατηϊο- 
Ῥβδη. Κατὰ τὸν ἑϊξσδοιμον χόγ5ν. 14 [τ Πρ τὸ [ορτπιο. κατα τόποις. 
Ῥτο φοπαϊτίοης ἰοςοτιιπη. [το πὶ ΠΠΡΠΙς ἰοςῖς» σαρῆτο υἱσεῇ- 
τὴ 4Π4ττο Ἑυδηρο 1) Ἀβατι Πα κατοὺ τούτο, σα ϑγατία, κασιὶ πρεῖς 
ποροσεπέλαζον,τοττιὶ δἀϊππροῦδητ (ον ΡΓαταγοθτς ἴῃ. Οα]θα. Κατὰ 
“οὐπον:ςοπιπιοάὸ, ἰοοςητοτ ΡΙατο π Ηρ ρα τηαϊοτο,ι ἐγὼ διὰ 
σἰυλ ἐμίωὴ φαυλότητει ἡ πορού μίω τε κὶ ἐν: εἶχον κατ πα ξόπον Σποκρίναι-- 
ὧι κατα αὖ χίμν τά οἴ, ΑΤ' τύ χης οαι αι ἀπ|.οἱ καθ᾽ ὑμεῖς ποιυ- 
παν εἴξγατος βοοξα;, καταὶ τίμα υατειῤχουστιν ἐσίδυ . Ῥτοὸ πιοάο ἃ- 
εἰὐ]τατιιτη. οἱ κασ' ὑσῆροχίω νόμοι, !ορο5 σης ἔπξ οἶγοα ἐχοοίϊιπη, 
Αὐοτοῖος φυΐητο ῬοΠεϊςουιπι. κασπαὶ ὑπέρ, ἐτο πρώτα 5 4Ἰ1ο1- 
αὐπιοάμπι ἃ ρεϊπεῖριο ἤροροπάοτγατ, Ἡετγοάοσ. Καταὶ φυλας, ττὶ- 
Βυτίτα κα τοὶ φως «πείοωω, τη ἰτισς ἔλεϊεθδητ» Χοπορμοπ. καταὶ 
χιοὺς ὕδωρ, σάτα σιαηηιμη ἰοτίοποπὶ νοσαδης 8: ἀπτο σαυ- 
άπ Ηορατ, Ποῖ ρος σας παπα νίψα ὅϑτη κὴ ἀτονίψα ὅϑτοον Ἰὰς ἘγαΓ- 
τασπι ἴῃ ΟἸΝ Πα ἴῃ 5.κα τοὶ χθονὸς ὄμματα παίξας . Ἡοπιοτ. 144. 
γοΐη τοτγατι ἤσοης Θσμ] 5. νπιπὶΐ οσιιΐος ἄορ οῃ5.καταὶ χώεαν. 
νἱάς χώρα. κατοὶ [ας παι πιρν ο] τη ,ἀςοἰς ᾿πτογάτιπι » ΘαΖα Π10. 
4. Κατὰ ἴῃ ςοπιροῇτίοπο Πισ! οἑτοποῦι αυαηάοαις ἤρηϊῆ- 
ξατοντ κατείδωλθ., οἱ ποχίμς Ππυα ας ῖγ 15» Ε]αδΙτιιά της {το - 
ας αβοττοντ καταζολη, κατα δδομή, Τητογ τη πιά ΟΓΟΙ Πρμῖῆ- 
ξατϊοποπηνκαταπήνω, κατε ϑίω, ἃς κα ταμανϑεένω, 1ᾷ οἴϊ, ρετα το. 
Κατα νεῃ Κατάξῥιζα,ἰᾷ εξ ὑπο, δ. ἸΝοππιιπασασι ἴῃ πηλίατη 
Ῥᾷττοπι ΔροῖΡῖτατ» κα τεεφερυρώ. Ολμπι Ροιροηῖταγ πλπταῦ ας - 

ςεπτιτη,ντ παέρνασον νά τας Ποιιῖ ὃς ΑἸ τα; Ῥγαροίτί τ 65 ἀ1Π}}}14- 

θαυρτῶτεν διά, ης Αςοιατίιις ἃ ζειὲ οἴΤς ν᾽ ἀσάτιιγ. 
Κάτω ρτο κχὶ τα, ὃς ἀοίπάο. Ττοῖῃ κῷ τὰ δἰσορηιοιτικὲς συυυ δεσμίθε,, γτ 

(ον οἷς ΟΒυν (Ὁ]οσάσ το ἱτά πο. 

τ 

. [5γ)ἐπλ ες γδ ὡς εἰπεῖν, καὶ φύσις οὐδὲν καϑείρ η τέχνη ποιεῖ 

ες 
Κατάζα, το κατάζηϑε, ΑὙἸΙ ΠΟ ΡΠ 4 π ἴῃ Μεφικαταίζα, ατείζα,, 

βδεικαταζή σομμαὶ Κι ἡ τοι τὸ κατοΐζα τοῦτο πολλοις δὴ πείγυ εἶξ, 

Ιητογρ. ΠΟταῦ ΠΠΟΓΘΙῚ 11] 0116] 5. 411} κατοζᾳ ἀΐςοτο οῸ 

ταῦτ δ ταν ἀτολύωτι κῇ πείϑεωσι τοῖς λ07»}5. νὶ 
Καταξοδίω καϑηυῖν Θ΄. ΑΓ ΠΠΟΡΗΔη  κάτῳ «δὺ πόδας θ΄ χων, 
Καταΐαϑμὸ-,οἰ ὁ ,ἀεἰοοηῇις, ΝᾺ 

Καταΐζω ὠχἀοἰςοη ον τερτοήίοτ, 4ειιοηΐο, Πιπάεο. καὶ 
πεῖρα αν Πότ ΟΠ. εἰ ορροπίξιιν αὐαζωνειν, καταζνϑι, ἀοίος 
ΤῊ Ο Ιλ. κατεεξη τὸ δίφφρυ,ϊ.κατοΐξηϑι, ἩΟΙΠοτικαταζάπω, αι 
αὐοῖτς 27. ὐαη σς}}} Μδειμοῦῖ πάντα ἐκ εῖϑεν πο γεϑτὸ κατα 
ΟΒεγ(οτουνς ὁγαηήο Ποιιπη»οπταῖα ἡ Πτας δόμα οἱ 
Χαρὰ, καὶ πο νειν Χστο τοι ἵσσασου Χ ΟΠ ΟΡΒ ΟΠ. ἐς πεδίον κα 
εἰϊ κατελϑειν Ποτηογ, Τ4επὶ ἴῃ ΝεοΥ ἃ. καὶ οἰξελωΐϑετο φρ ἡνῆσι 
«{οζον κα τα ξ αι ων εἰς κλίμοικα κοχραΐ, μοὶ ταιξώνων δτὸ ποῖ ὯΔ 

ἐς ἐτρθοῖτο ἔδιι εγίδιιη4}} ἀςἰςοπ ἢ 5. οι ποις, κα κα 
ἀοίςεπάοις οροτζοῖ ΡΙλτο. Ἢ 

Κατειζαλλομω ιη ἀατηςητα δου ΡΥ πιογάϊα ςοῇίτιιο : γα 
ναυπηγίας αῤχίω κα ταζανλο μὴν Ὁ... Ῥ]ατο. κα ταιζαΐκλορκαι λό 
τί [ππάφπχοητα Ἰᾶρὶο» Ατιΐζος. πδ.ἀς ππιη 40. κατειζα 
ἐλιοϑάκί  οηεγαϊς ΒΙΟ]ἱοτιοςᾶ σαρῖτο ἰοιπάο δὶ 

Μδομαθδοις Βιιάατιια ἴῃ ΕΡΠΈΟΪ 15 ρο πουτουίθιις 
ἀο: δὲ τταηΠατὸ, ΟτερΌχ. αὶ μεγάλη ϑεοί βουλνὴ, κὶ πορόγνω; 
καταξάλλεται “Ἶδ᾽ ὠραγμάτων πας ὑποϑέσεις γ τηδτοΓιαῖπ, 
πλξητα γουιπὶ Ρ δε ἔγαἶτοδζ ΕΠ ἔπ άαπηοῆζα Ἰοῖγ, κο 
μᾶνοι ϑεμέλιον ἰασίςητε5 ἔμ 44 πηητι πη. Ῥάμ]πς σαρῖτο 
Ἡοδταος. καταζάλλεται τρὸς ταῦ τοὶ λόγος. τῇ ἱρὰ τα Ἰο 

14 οἵζο “ἔτ θατιτ, Αὐτζοτε] κὶ ποτογιςοῖς. καταξαγλεται τυ 
ψυ χοροῖς ]οςὶς ἐ τρίαῖς τε τίσι σοι Πηϊττῖταγ, Τ ΠςοΡΒταῆι 
ἐς σας ρ]απτατιιπλ. ηΔ1Π καταζαλλειν ἃς κατοαξαλλεῦϑει 
ἀϊοσίτιιτνρτο ἰάςοτς [τπλῖπα. ΟΒτΥ ΓΟἰτοππιις 4 Κ οπιδη, 
μάτικον τινα καταζαλλεται λόγον. Καταζἀλλεάϑει! οτΊ Δ ΠῚ ὁ 

ὃ Ρ΄ αἰ πο τὶ αὐ ρισατίαις. [ἀςτ Τ ὨςΟρμγαίτιις 1π ταῖς 

6955 «ἰλλ᾽ ἄπανπ᾽ ἀϑρύα καταζαϑλεται. σιωτελεῖ δ) ἑτέρων ΕἾ 

φν.ΟἸιεγ (οἰζόπλις σαρῖτε τι. ΕΡΒοΙτο 5, ιν ἃ κόσμον κατα 
ϑύῶαι 9. ἀυτεσιαπη πη η4] ἰφέϊα ΟἸ την μι ηἀαπιςητ ὃς ΡΕπ 
ἄτα. Τ μονα Πὰς τη 6. ΠΥ Ποδη ὅτε τὰ ϑεμέλια κατεξάνατο, ἐ) 
οἰκία οὶ τὰ τασοσαηταγ Βα αγηθητα, Τάς Πὶ καὶ τοιξαλλε 
τιν [ἀν ρ ΠΠς ρτὸ στο γί δέ αὐ ἴητοστο τοχοῦς, ΠΠαϑῖ 
Ἰοπηθητὶς οὐ τὶ 5 ᾽η ὁχογάϊο Ροίζον, αηα]γε. το ἢ σμὶ 
παρεγχτ' ρήσιων ὅλ οκλήρφις καταζεἰλλ εὐϑει! πραγιτ τείας δ Ἵ 

Αϑίωαν βουλουΐμῳ μετοικινέιν τίω φειδίου , ὅτι ταὶ δεσμιεὶ φε 

πίδος ἀμείνω ποιήσειν, Ῥ᾽ αταγοθις. τίωδων ἡ πίω) Στωϊκωνι ἤοἢ 
ταξαλλουῆν Ὅς, ἰὰ εἰς, ὁ προχα ταρξας, Δατποῦ ἃς σοπάϊ " 
(έζλυται τῆς ὀὔω δοξης ἃ [πρότηα σ᾽οτια ὀχοιῖτ, ΝΑ ΖἅηΖ Ε ἡτά! πῆς ξνς 7 ἃ Πιρογη ρ!οτια ὀχοίαῖτ, ΝΑ ἤ 
νηάς καταξεόλημῆρ .,α Οἱ ἔγης. τις ἀοτοῖςης. ντ χαταί 
φρόνη κοι, [Ρ τί τιῖς δὶς Ε}} ὃς ἀσιη!ἤπ,κα τα δεξλν μᾶϑα παιδὶ 
τί ἴοτεῖες οέζαιιο Ρο [᾿τϊσοτιι τ. Αγοτίηιις, ἀἸ[ς 1} }] 
ΧΊΠΊΙ15.} 4 ἣν 
Κατεζαάλλω, {ΕἸ} ς 1024 1 ]ο! οϑτΘ ΤΊ σος καϑοαιρως ἀοίξγιιο, 

Ῥτί που Ρτοίτογπο, δποκτείνω, τα ἐ᾽ Οὐ Π ΌΟΥα  ἱερεζαι πονν 
λεῖν, ἰά εἴτ, ν Ἰ Ἐλ5 ργοπογηότγο ἃς ᾿ατογἤοοτο, κατ 
τς πετο δ θειο, εγπο. ΡΟ πὶ ἴῃ, ) 
κατέζακον, ΤΠ] τατος. π᾿ Γἰποὴς ν Κ αἱ απ ττάυθον ἐγχ 
φαλείμϑυον, ποιταξαι τίυὴ πα; ϑένεν ἡ, κατε λ εἶν, ΧΟΠΟΡΒΟΙ 
ἦνϑεν ἐκόντιζον . ἡ πολλοιὶ αὐτίυΣ χατεξολλον, ΡΟ ἀοηντι 

εἷο. ΡΠιτα τοἢιιςοκαταζανν ὧν ἐστον ὡς τινα τ πα σρὴ, 

νη πο  Θξξοτιπη ὃς ἀοἰρσαθ" ταπγκαταβ ἄλχω σκῖ 
σα πὶ ἀοτ στο άοροπο ὅς το! παλιν. ΑΓ ΟΡ μιᾶι. κασ 
αἰρχίυδης «δ ὠρφφίτας , ῬΥΟΡ οτας ᾿σῃοπηϊηϊα ποῖαθο 
Ζοηιις. ΕΓ οτίαπι (Ό] 0 δ' ροηάοο; ὀκτίνω 9 κατατιν 
παζοῦλειν τας γαταζολας, ΠΟ Π ζγιιας Ῥεηΐποπος νοι 
ἘΘΓΟ. οπιοίςξῃςηος. καπαξαάλλω τὸ σῤγυρκον» ΠΙΠΠΕΙῸ ἢ 
«ῳταξάνω σοι ὅρα χμἑμ ἈΠ βοτρύων. Ῥτο σας τῇ Ϊ 

1 ρόπο ΡΠ οἤτγατ,ῖπ Ἡογοῖς 5. καταξάλλειν σὰ ᾿ 
{οἹτιοτο. Γυς ἴδηις. εἴκοσν τάλαντα χρίνας ἀπὸ κορανϑίοις χατ 
ἀιαπὶ νὲρ ητὶ ταΐςητις (οτίητῃϊος πα! ἔα ον, ΡΙα 
ὙΒοπα οο]  Ι4οι ἴπ Ομ }1ο, χιλίας λίπρας κα ταξαλε 
ἀὐΓ] πλ1}}ς Π τας ροπάοις, Εγαήνιις ἀεροπάοτγε οΧχρομξ, 
ξαλλω σε εἰς συμφορατ, τὸ ̓πὶ σα τ ἰ τα ἘΠῚ Ρταοιρίτο,Γεσί; 
τὶ ρ᾽ 4 καταξάλλω ἐς μηδὲν, ἴα αἰ Β1Πἢ γοδῖσο, ΤΠεβοίμις τη 
δοη]α, κοέξξαλε ἐνὶ πόντῳ, το εἰς πόντον ἀϊχίτ, ἀυάϊο τ ΠΕ 
κασαξενν εἰν εἰς φόβον, τογι το. ΡΙατο. ἡ κος εἰς φόξον κατέ ἂ 

δὲς πηστι πὶ ἐπι Θσ γη Πτικαταῦ ἀλλ εἰν εἰ ς ΦϑνΟΥ κὺ Ἄστόριανς 100 
Πυδιΐςοτς ἃς αἰ ΕΠ υ]τατὶ, ΡΙτοηὶ Ερ᾿ ο]Α Γερτίπια, κατσῦη 
αἴ γὴ ταὶ ασέρματα,τοττα; τηαπάατο [ἐπιΐπα, ΑΡμτ οι. ΗΙηι 

ταζιλιὶ [Ἐπηςητῖς,"ὗ ἀσορρ,. ΒΑΠ. αλλ υϑιωνσει υἱν᾽ ὁ γιῶργρε οἱ 
σπέρματα “απαζαλὼν μήτε δρε πανί ϑ'γξα μῆν(Θ», Οἰμγίοο ὶ 
Ρτῖπτα: αἱ (ουτὩσ ῖος 15. ἵνα ροκαταζάλῃ τῆς πήξεως τα σπετι 
πα, Ὀϊοΐτας οτίαπι νοςς ρα ΠΠιὶα κα ταθαάλλομαι ῬγῸ δοάπὶ 
ξάλλειν πα σιτία τό ςρατιῇ5 ΠΟΓΥΠΊΠΔΓΙΠΙ ΟΧΘΓΟΙΓΙΪ ΠΟΠΊΡΟΙ ὃ 
Ἡροτγοάος. Μὴ 

Καταξαπῆειν τρίχας γοτῖμος τα Βςοτο, ΒΔΠ].1η ἘρΠζ, ν 
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ἥξω, μίσι,π'. ἱκργδς ; ᾿ 

οἀοπποισο: οθτιο » ορρτίπιο; Πιῆοςο » Αὐείμα; Αὐ- 

ὑοὰ 

ο. 
: "μη ἑροῦ, ὁ Γπιοτίοτγγντ τα ἀίοαπη, 

ἀορταιονροίϊαπι ΡῬτόπιο, 
ΡΌΠΟΓΟ σΤΆΙΟ. 
ος»ὐ ἐς ςοηάςῃς. 

γε), ἰγ ἀοσοιἤρ, Πισα; σαρίτς 19. τεὸς τ χαταξασει τοῦ 

ἡ ΄ 

»αιἀείοςπίοτ, ἀφο Πιῖς, ἩείγοΒῖιις. τὸ τοῦ αὕματος ὃπο- Ι 

λύσεις αἱ» ΠΌΓΓΙΟΙΙΠῚ σδη τὶ [ΟΠ αῦναἱ Ὑἶ πεϑίουσων δα). Α- 
14.ςοπιροί, εχ βαυκός δι βαυύκαλ θ΄. νπάς ἀριι Ης- 

τεζαυχοίλησε, κοι τεκοίμησαν, ἢ, ΓΟ ρλλιῖς παι ςιτ πο τς “Πα: 
εἶς Ριιογα ο5 [Ὁ ρ μητ, 
φοψαι δ μα!» Π τπλον Ρ]ατ, 

υμήψως [οσαἰτογ, οἰ τὸ, Αὐλπορ  η ΡΙπς, Ασσαζο- 
ὁτιὴ οροδ ύμως ἡ κατε Κααὸ σιυυτεταγμῆσῶς κἐ κατ αζεζλακευμέ- 
ΓΡ. βεοᾳσδέως καὶ πευφερώς.νἱάς βλεὶξ δέ κατα ζλάκεύω, 

ἤχει οπι εις. Η ἤοά. ὅλες μοίλλοὶς κα τὰ (εζρίϑειστον οἱ - 

τος ἤιης οπι ἢ σγαιοσ:ἃ βρίϑω, 
γαιάν(Θ- σΟπιοίτιι5, ΠΠπιρτιις. 
ςοοἹ τις}. . 
(αν [ἀροτοονίηοο : ἰτοη νΎρ ΘΟ; ΟΡΡυΙπιοῦ 7 Περοη. 
ζεται ἀπ᾽ ἐκείνου 7 αὖ 110 Ορρυϊπηταγ., ῬΙατατοβιις ἰπ 

μιαΐσω, τ, ἐκρ, ἀείςεπάετγς πιθςεο, ἀεπγῖττο, Γιά ι1-- 
ἔπ. Αςοιίατ. χτ' μικρὸν κατα ζιζοίξει τίυν πόλιν πρὸς τίω) ὃτέ- 

[ξπῆππὶ δὰ οταπι τπαγὶτἰπγαπὶ ἀφάιμςὶς οἰ υἱτατοιι» ΡΠι- 
1ῃ ΤΗςσπμίξοοϊς. κατεζζαζεν ὄρϑρου ἐδὺ ὁπλίτας καὶ περέ- 

τοῖς ὅγηπέσδοις» τοι} ὸ ἀγπιᾶτος ἀδάϊιχἑτ, ὃς Ιοσο σαπι- 
ἢ ἀςίειη ἀϊροίαϊτο 4 οἴ, τα ἱπτα πγοπτίς ἀπ χίτικαταίι- 
, υὐατὸ τοῦ διδεισκοίλου «σάδοις αὗοὲ πεὶ τείχη πὔδεπα τήστοντας κὶ 

"οις, ἃ ρΡγωώςζερτοτς ρίιογος εἶγοα πισσηΐα σαι ᾳ ἀσαιη- 
ἀϊ δι αιιο [εἰς σχογοθηα! Ρτοάιτιο!. 4 εἴτ, ἰςάμον, ΡΊαξαις, 

5 π|ὶ ἰο. χακταξζιζα ὥνεν ὦ χρι πρίτου ἐν τὰ ἐψησει» αα τοττῖ45 ἀο- 

λυ »ἰά οἴϊ, φιιοά ἀεογοιῖτ ὃς ἱπηιηἾππτιιπὶ εἰς δά τουτίατι 
ἐπι» 10 (0.1.4. Νίατε Παρ. "το ὐ ἕως τοῦ ἐφανε ὑψωϑεῖσα, ἕως «'- 

αταξιξὰ ὥσῃονίητις αὐ Ἰπξέογος ἀρ τὶ πηέτς, 
σκωφοχοίο,ἀειοτγοιν πᾶς κατε ορώξας, ἀριιά ΔΡΟΙΙοὨ ΣΤ, 
σαφα γῶν, 

Ἴιις ἃ χαταζιυω,ὠ,αιοὐ εἰξ γίταπ τγα ἢ Π  ο)Υ οἱ νἴταπὶ δά 
Ῥογάιιςο. Ἡδγο. ὃς Ρ]ιτ, 
ΙΔ ΠῚ ἀρογα. 
τα ἀοΠιηξξις. Ρ]ατατ ἴῃ ΤΥ σατρο. 
τως, δ το Πα1}5 Ὁ Τξειι5, Γορτοῖπο νἱταν, 
ἐμ.δύσω,πιδυκα,τοτροονίματ! 5 ἔιπι» Ἰ δατγιμτ ΑΒ - 

ε χάτα (εθλακευ μῆθθ.. πρ 1 ἀι15. Οτορ,. οἰφὶ θεολογίας ) τὸ ὃ 
ϑάγμα πῇ διανοίᾳ «ἰριλαξεῖν πείντως οἱ διευα τον γὴ ἀιανὶχ ἀνον, 

ς καταζξεῦλα κεὺ μήϑοις κ᾿ κοαίτω υὔλεσιν, νὰ Κῇ τοῖς λίαν ὑψυ- 
ἱλοϑέοιςς 14 εἴτ, Πρ Ίηἰς. ὅς ἴῃ πιο ΠΠτῖοηι ἱῃοττ πλάτια 
Ζουποπιις (ογ οἷ: (Οη ΠΕ ἀπεϊ μεμα τεὺς εἰκολείςοοις χἡ κα- 

ἱκευμῆσας μίξεις ςοΟ τους » ατι5 Δητα οπὶ ΠοΠπῖο Ρτο- 
τ. [ἃ ποι ἐς σοποιιίίπατιι» ἰςἀ ἀε Ἴποςίε!]5 παρ τς ἀςςῖ- 

τγλάϊε πιαχίπτις Παγισοη Πιΐτιις (υΐδοῖις ΟΒίδγα. 
. Βίης χαταξεξλακευ μβίνως. Ὠ1ςῖτιιγ ὃς κατα(λεικεῖν, 

δωποινῶν ῥαϑύμως Αριιά ΗΙΡ Ροοτγικατα (λθυκφύαι [ςτ- 
4 εἴτ, κατολίγωρο ύσι, 
ἰχάο.ειιοττο, ΝΑ ΖδηΖ.ΐη Οτατ. Αςοιλτι 
οἰ οἷ. ὃς κα ταπέγει, ἀρ! πεῖς, 
οἰρΊοἴο κα ταὐλέπειν εἰς τίω) γίωῦ ἐς ἸσοΥς ἴῃ ΤΕΓΓΑΤῚ» 

εἰς ἥλιον. ΡΟΠ ΠΧ. 
[ιπά τις» Βιι (σεις ἱη ἘΡΠΟΪ 5 ροίτογιοτῖ δι :ὰ κατα - 

0} ςα 1π (σο ΠΑ, μἴδιι5 ἔαρι: ἀτριιπιοητιπὶ ἀς- 
ΟΠΕΡΑτιιγι. ὑφάσματα, καὶ πίνακας ἔχοντες γραφαὲ τὴ 
ὅτων τρφστρύρφις 7 ῬΟΪ ΠΧ [ἸΌ το 4. κα τώξλημα δριιά 
Ολίεπιις οχρουῖς αἰδέξληρια εἷς ὅβημελόήσεως ἔγεχαι τῷ 

τὰ υὑπεκεί μῆνα, (εἰ τὸ χα τὶ πάντων υξιυϑεν ὅγιξα)λιόμοον : ἃ- 

ἜΡΡΟΟτ. ΤΠ ασιᾶπη ἱπ [110.ἐς ἀττίςσι]. ν ΟῚ «ον ξιω,εψει «δὺ ἐ- 
τὶ Ἔ κορυφίω, κάπειτα «δεὶ τὸ μέτωπον φϑονίω κότα δῆ σαὶ καὶ 

5 χε ἐρ ὡς ἀτρεμέῃ τεὶ «έσμοί. 

ον οἢ.οἱἘ μάνδωλ.. 
ἐν χεεῖθ. τς Πἰτυιοπάτιπι εἱς ἀείτιαη, 

»οες ὁ ἀοἰἸοῖο πα ὃς ργοίπεγπεπάϊ νῖπα παρ οηϑ. δριιά 

γὠὔκαι Ρ το βληχωμαι, ΤΗΣοοτγ. 

͵ ἀτασρέχω, ὑποφϑύγω, Ἡ οί μῖο Ρετοιγγο ίειι ἀθςατ- 
ἥ Ἰηγϑς [ιδτογ ιρῖο. 
᾿ ναίω, αὐ νοοἸβαγου, οἰ απιοῦς Ῥτοίς αι τ Ιατατς. ΠΤ, γοιτρο» 
ἢ ἱπεξέων ΤῊ ἀθίω ἴων, οΟηττα Ατπεηϊοπίες νοοϊξογδθᾶτιιτ, Τλιι 

πε ̓ ἀικατεξέων ἀυτιῇ πολλ αἱ τορὸς τὸν ὄχλον οἱ δὴ μαρχοί » ἴῃ Φ11ΠῈ ΠΤ 

᾿ τδιμηρ]οΡ ἴῃ ςοπείσης γεβείπςφητοτ ἱπαε ξεν ] τατος ήπ Ἐδ- 
ἵ 
Υ͂ 

Ξ ἃ 33 
δῖο, ἘΠ᾿ φηΐπὶ δι καταζω Ὑγ ΑΘ ΟΙΠιΓΟ.» κατηγρρεῖν, Αρρίαπιϑ ἰπ 
1ροτ, Ταζολητας οὶ γείγονες οἰ σὺ ξακανϑαίων αὐδὰ οἸ([οροπά. ποτ στιν 
εἰγειγίςα αϑοῳ σι δυίσει, τ ἰη Αππ δ. ἑη τίου Βὶ ας οαάο πὶ} κά- 
παζυάν, κατείύων ἀυπί οἱ χα κεδαμμόνιοι ει πὶ ἀοο!Ἄγιης ἴ,ἀςοία:- 
πιο ἢ) ] ται ΤἈςμλ ἢ συςταύτας ἐπε αὐτὸν αϑρόοις κάτα ζιν Κὸ 
“γανειχτεῖν 5 1. ἴΠ Ε11ΠῈ ΟΠ η65 οἰαπιογίθι ας τασχαϊτα Ἰαίατις- 
χιο,Γάςπη. κατὰ ζουσεῖν ἀυτω πρὸς «δὺ πολίτδεγοιιτη οἰ ίιις ἐς ά- 
τυιγιι πη ἱ σοι (ἀτιιτιιπλ, Ἔχ ροπ, ὅς ἱπηρίοτο ἀρυ Ρίαται ς, κάτες 
ἐδα οἷ Βακχιάδωγ:Καπαζιάεμαι ἡ ἰ με πν αιιοά αέξινοχ γοςΐληγο. 
ΑὐΗ τορι. ρατείςικα παξιώμηρίθ (παῖς Βιι4.)αϊςίτιιν 41 οπιη 
οἰάπτοῖς ἴῃ πι] ἀἴαπὶ νοσάτηγ ΑΡΡ.ἷπ 5. οἰ] ν 14, κατα ζοώμα, 

Καταζιὶ ἡ ςοἡ, ἃς Κατα ξουσες,η ΓΟ ἸαΠγΟ.υοο [Δ πατ ον μοι ς ἃ, Κρίτὴ - 
7ρΕια κοὶ τὰ ξοὴ αἰ μδι δ λογ ο]2 δάμεν τα η05, Το γα, κα ταζοῖς ἕ- 
γεχρὶ πὴ ς ἐς δ ἀχέδα᾽ μονα, ΤΠ] ἴα’ σαι, τα ἀραὶ Τας οἰ απιοηᾷ 
βλρτατ, Τάς Π1.Ἰτοπι αἰ ϑυόμῆν δ. 9. κα ταφοίω! ἐκ ὀλίγίῳ ὥστν κα μδὶϑ. 

Κατα ζολαξ, γα πγ}}5. Η εἴν ςἢ. 
Καταζολ ἡ «γη οΟὨΠΙτατιονἤιςος ΠΠοοΓΟἸμεῖο, Ατἰοιι:. ΟΕ οην 

εὐ κοτα (ολαὶ “ἶ Ὡρρσῦ δον, ΡΥ ΟἸΙφτα ΠῚ το ρταο τητατίοπος δίρεη- 
Ποπος, οπλ οὔ κα τα Νεώρκεοδέον αὐτὸν κατὰ ζχλλειν ταὶ κατα- 
ξυλαὴ εἰς τὸ βελδυτήφιον, ροπάστς Ρξποηςο.ἐν πὰς Ὁ εἰστξορών κατα - 

ξολώς 5 1π᾿ πιΓηογαηιὶς (οι! (Ο]μ ἢ 15 τε θυιτῖ5, Ολγγ ἰοξοτι ἐς 
οἤῆς!ο Ἐριςορὶ. ἴτοπὶ Βιπἀαπιςῃ ταϊπ), πγιιέξιτα, ὃς πιο το: κα 
λασαξἀλλομκαι.ν πάς ἀρι4 ΙΟΔηηο πη 17. ὃς Ραιι]. 44 ἘρΠςίίσαρ. 
τε καὶ ταζολὰς κόσμν)ἱιαητς ἰαέζα διπάαπνοητα πιπηἀ] πτς τπὸ- 
{πτομ ἐπὶ πλιιἀ1. 411) ςοπ τ τυιτίοποπι τεαποέογαης. Εγαίπη, δά: 
ποῖίάζ ζὰρ.13, Εὐαπσ. Μ αττἢ πος ποπιοα οὔϊο ἀϊξίυτι ἃ ἀοηςϊδ- 
ἀοφνίάεϊιοες 4 ἐπι ᾿πιο τασίτιν Γυυἀαεηδγιση, Ῥγατογολ δο 3 
“οἴ δι ἱπῃρετιι5 βεδτϊσιὰ κατα ξάλλω, ργορεπάο. κά τα θολὸ αὺς- 
ρεπῶ ἔς τὶς ἀσοςῖπο, Πο πιο ζ. κατα δολαὶ τῆ ἐτυρετ, οςς Ποποῖ 
Ἐορεμαπῖ, σα] οπ, πιὰ: ὃς εἰσίβολ αἱ “ν᾽ πυρεύϊθ. οἰάς πη μαι ὸ ρότξ 
ἀἰοιμητιιγ, Αρτά Ῥ]άτοηεπι τη ΗἸρρία πιΐποτς 9 ἐνίοτε ἐμ τοι χἡ 
τοιυλαντίον δοκεῖ μοι τουΐτων , γἡ πλανώρ") αὐοὶ ταῦτα δηλονότι διαὶ πῇ 
με εἰδέναμ, γεμυὴ ὃ. ἐν τί πευρόντι μιει ασερ κατα (ολιὴ αἰδλελήίλυϑε . 1 
Ρταίςητὶ νετὸ τος σαὶ εἰ γθάϊτ δα χιζάαιη ν οἱ υτὶ οἰτομήτιπη αἱ- 
ΤοΓΠΔΏΓΙ5 ΟΡ πὲ ΟηΪδ 9 ὅς τατἤ!ς τὸ ρ τὶς ὃς τεξτῖςας τποσθιιπὶ ἃ- 
τἱπιὶ ἀἀ Δι δίταητὶς ὃ Πα Πτδητίς,δὶς Ατητοσ, Μοτθοτοὶ, τ ἕως αὐ 
ελϑῃ παλιν νἱ καταζολη τῆς αὐδεύόου πῆς αὐτῆς στρ οσα (μπυρτα 
4Ὁ δουίιτηι Ππη"Π τι Ἰης» αι θοτις Πξατῖς ἀϊοθιις ἐα οτθοηι τοάεῦ- 
τῖθιις σοττας [ἸΠγπτᾶ5 ρεσιμἱάτιιπι ἀορεηάεγς ἰοίεπης εἴ 5 νὲ 
{ιητ αἱ καταζολαὶ τῆ τελωνησοέντων, πολέμου κατε ζολὴ ἀρὰ Ἰοίερὶ 
611} ξαπαπιοπειγηςνε (Ἀ]ετὶς ὃς Ῥαοὶς μεταφορικῶς Οἰσογο τς 
ΡΓΟ σα] μππιπῖα ἐπ οο ψογίι ἰαπιθῖςο, αὶ ἴητοτ ἀϊέτα ἃς ἰξητοῦς 
τᾶς ΟἸςοθιμὶ (ὰρίεητῖς μαοταν . ᾧδυδης κατα (ολὴ τὸν βίον λυμαΐ-- 
γεταν.καπαιξολ καὶ σπέρυιατος, (εἸη οητί 5» σσοραν Γτἑηὶς ΘΠ. Π Ο.11.( δὲ 
Δα ΗεΡγα. πίςει κὶ αὐπιὴ στίῤῥα. διιύα μων εἰς καταζυλίω) απσέρματος ἔ-- 

λαζε, 564 Τῃτογργοτος πο νἰάοηγιιγ σοππάστγαγο ὅτι κὶ αὶ γοωὰὲ 
ασιρυφτίζει, Ππ ς 410 Οριις ἰηδης ἐκ κα ταζολῆς πονεῖ ὧς Ὁ αὐα χώρη-. 
σιν, ΓΟ Ϊγ.οῈ ἄζ χωὶν ψφγησις δ] 4, 

Καταΐζολον, αἷς Τ μον 14. Ππτογριοϑ.  οσαηῦ ΠππῸ πη τὶ 4 πο άσιια- 
τς ἙΠΊρογίιπη ὃς Ππλατ τί Πλ 1πὶ ΟΡ έτιπι 5 φοή 4} 1 ἀϊευπξ 
δίνειον, 

Κατα (ορξόρωσις τως ἧν σαρηϊ ΟΡ ἶτιο, νοὶ ἀεϊςξοῖο ἐπ σαυῦπι αρτά 
ΡΙατατοῆ. 

Κα ταξοῤῥίθδο,ν, Βοτοα: ΟΡ μΟχΧ ιις» ΛΑ ] ΟΠ ἢτι55 Δ φι] οἱ ἘΧΡ οὔτις: 
καταξοῤῥ(θ- οἰκία «ἀοπιμς Δα Π]ΟὨ] οχροπτα,Ατλίζου, 1.1. ΟΕ - 
ςοποπηῖο. 

Καταζοσκῆσα»ἀοραίςετο. 
Κατα ζὐσκομαιἐεραίςο. 
Καταξόςρυχθ-, αν ὁ, ΠιτΓΙ 8 Παρ 1105. οἸπἶτι!55) οἰποϊππᾶτιι5, ταῖς 
Ὁ ιξὶ κεχαλυμμῆβδι, “1 4. 

Καταξιεκολω, ἱγτίάθο. 
Καταξοώμαι. οἸαπτοτε νἱ ποτ, εξατῖρου οἰδιπαπάο, Αὐ ΠΡ απ. ἱπ 

Ἐσαΐτ, τριπλάσιον κεκροίξομα σου. Κλ. κα πάξουσομαι βεων σε. Αἶλοα -- 
παχικραξομώ σου κριίζων. Κα τα ζυὰ ὅτι «τίαπι ἀϊοἰτιτ 15 481 ο[4- 

πιοῖς ἱπογορδητΠπὶ Οὐ ΓΙ ΓΕ ονὺ “ἾΟ κατα ζοώντῶν ἀυτώ, ΟΓΕΘΟΓ, 
Βοίροτϊο, ἵνα οὐ τε βαῤίθ- ὄχωρϑν» κα τακρινύμῆνοι παρ᾿ μη αὐδαὶ 
σαντος τῷ ἀλήρρυ κατα ζοώμῆνοι, Καταζοω σου Πσηϊῆςατ οτίατῃ οἰδ-- 
πῖοτς ΔΕ Χα ταπὶ τα απὶ 1Π)ΡΙΟτο δῇ αυϊγιταηο.Τἀςπη»μαρίας 
καταζοώσης πῷ λαΐ τε " μοίως καὶ πῇ ϑεοί, 

καταύραξειν».ςοπτγὰ ρτα τατον ργαπηῖο ἀςξγαπάατγο η οαρὶε- 

ἀο Βτϑυῖο Αἰ πιστὰ οἰγοιπηοπέγο, ἔτεσι ἀριιὰ Ὀςπὶ οἰἘΠ.τειιπὶ 
Ῥεγάρεγο;άς φέζοτο. δὶς 411] δὐἀποτατγιπῖ. Ἐρο Ἰιος νεγβιπὶ ῃς 
Ῥοῆτιιτη Ἰηποηΐο ἀρ ἐπί Ἀροῦο!.ςαρ.:. Δ“ (οἱοῇ. Μηδεὶς ὑμᾶς 

καταξρα( δ, ἑτὼ ϑέλωνγ( νι εἰϊ βεαχυλογία [αθαυάϊτο καταθραξδ»- 

εὥεῳταιτ ϑέλων παρέλκει! ἢ ΡΙο εἰς 5 ϑέλει ἘΧΡΟΙΔ5) ἐν ὅς, γίας 

ὙΤαπεινοφοοσμμη, 

Καταζραχεὶ ς, δε λίγ, 
Κατάζοα χέως» ΡΑι τ] 2} ατο 1π ΤΊπηδο, 

Καταξοκχυνραι 2τίπα, πιο πη θγατι 1) τα ΠῈΣ ΓΙ) μαυὰ ἴτα πυαϊτῷ 
ΡῬόϊς. ᾿ 

Καταζ: ἔχων, ἔξω, πιεχα οἰτεισονπηλάςξαςϊονΑςουίατ, ᾿ 
καταζρίϑω, μύίτο ποκα ϊπρτγαιοίζο ἴτοπι οηυίζως (απι; 

καταῤρφντάω, ὦ, τρ εἕας! οὐτοπίτγ τεττοῦς 
΄ 
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κατα δρρτθω οτος πτουϊπααῖπο. ἔων : ἱ 
καταῦροχβίζω , ἄσιοτο : ΔΑπὶ βρόχθθ' συίτοτ εἰδ, κατεβ οὐχθισοῖξ ρτὸ 

««τέσπασας ἐχρουίτ ΑΥἸΠΤΟρΡΗ Δὶς Τητοῦρτος 9 18 οἵτ, σοι {ΠῚ 
δὲ ἀευνππι τὰ Ποπηάσίιασ. Γαῖα ηι15. ὀπῆω μϑλων δυτο τ ποίστες εἶσ 
κρεών, κατε ξύχθισε,, ΟΧ σᾶτπο αἱΐὰ ἀετγαποηβ 41 Ρ]απὶ ἄςιιο- 
ταὶῖτ, ΤῊΣ 

καταῦρόχω, Δοποτο,ΐη ἘρΊρτοϊδοπη αιϊο αὐαρόχω, 
καταξρύκω, οπηπηαπάο. σοπΊο 40. ΗἸρΡΡοπι ρα Ατῇς.11}.1.4.λα- 

γως κωτα(ρύκων, ὦ 

Καταύρύχω,ῃτο βρύχω ἀς ἴσοης 4! ἐξα ΠῚ, 
κατώξρωμα,ο[σἃ. ι 
καταίρώσιω, ἔοι (οταξιρώσκω,οραίςο, ἄδιοτο. ΗΟ τοὶ ὄγτα χα - 

ταξέξζρωσκε, ν᾽ 

Καταξυβίζω, ΔοΠΊοΥΡΟ. 
Κα πιξυρσύω, μ. ὠσω; σοτιὶς σοητόσο, Τ ΠΟΥ 4, ν 
Κατάγαιον ΟἿ χα τοίγειον. ἢν ρο σοῦ Ίτυ ΟΦ Ἰ Εστ πε αιιοα ποι 

Ρίαπορεάς σοη(ετιῖτιν, (σὰ γε ἴῃ ΠΙΡΙ γι ξυμ 515 Παιρτοτγαᾶς 
πείίαιις ορεγίδιις. ; . 

Κατάγαι(Θ-.Πιις κατείγειθ.," 96, Π Ρτουγ Ποιι5. χοταῖγα ὁ πριοροφαγςαα 
πᾶσιΐα τεϊ ἔορα,ςαρ.7.Θ ἐπεί, ᾽ ῳ 

Καταγίελδϑὺς ὃς κουτάγίελίο.. 4ἀϊ αἰ 1414 ἀππινήτίατο τῇ ἀπαιιητῖδ- 
τοῦ. Αον Αροβοίοτ. ἐαρίῖτο 7. ξένων δαιμόνων δοκεῖ κατα γε- 
λᾶς ἐδ. ΡΙατάτοπας ἱπ ΑΡορβίμόρτη, σὲ διῶ χα τα γ{ελον ἐΐπερψεν 
ἐἰμῖν, ψ 

Κωταὰ γέχλω,αππιιητίο:ν πάς κα τεἰγίελίδο, Κατα γίέλλνειν πόλειμον 9 14]- 
ἐστε δε! Ππππ1. χαταγ[ένλω πόλεμον τῇ ἡδονῇ  ᾿πἀἸςο 6 ΠΠππτπ ν οἱτι- 
Ῥτατί, ΟαΖα ϑοποΐξιτικα ταγζίλλει τὸν πόλεμον τοῖς ἥλωσι., Ἰη410 τ 
δε! Παπα [δταϊσ, ΡΙαταγοίις ἴῃ ΤΥ σατρ.Γ Π455.αὐ τὴ 5 εἰρίμύης πόλε- 
μὸν καιτηγίέλκοισι, Ττ πῇ ἀσοιιὉ 5 ἀοἔοτο : ἤς σαπόδη. 5. σοης1}}) 

᾿ ϑαγάϊηῃ. ἢ μάζας ᾿ 
Κατα γιέλτοις πολεμίοις γχουέθϑει ἷ4 εἴτ, δήλοις διεὶ μίωυμάτων, το Πὶ- 

διις ργοάτει, Τππογά, 
Καταγίζειν εἰς αἰγζεῖον, τη [πα ίατε ἷπ να5 ἀϊβιιπάοτο 9 κατα γῇζειν εἰς 

ἕτερῳ κερφέιιια, οἵη Αἰ1ὰ ναί τγαη απ άοτο. Επο] 0. Σ ΠΤ Ο φαρ. 
χυ.ναίς σοπάοτς οχροηῖτ. δι άςπι ταπιοη Μάγος. Ἰῃ ἀ0 112 ἀ1Ὲ- 
ξπηάοτο. 

κατώγειθ., ΠΙτογγαποισιντ ἀρινά 501 ἃ. οὐ ῥ οἰκέαι ἤστιν κφιτήγειοι, 
Κατα γέλασμα τῆς δελάήης ἀριἀ ΡΟΠ σοπὶ ἐχρτοῆητ Ταϊοτγοτ, ἴη- 

4υϊοπροϑιάοἷα οιιπὶ γος Ρ]Ας!ἀϊ ρα Π]αςῖα Ρουτί. 
καταγελαςικιύς αριχ ΡΟ] ισο 1) ποη ἱγγ ἀϊςα!ὶ (κατ 7 τ ἀϊςα]ὸ, 

κα ταγελαίς ὡς, Ἢ : 

Καταγέλα (Ὁ... δ. ΥἸ ΔΙ οὐ] 15.481 οἵδ [πἀ] δυο. Αὐ πο Ρ]νεφ. καταγέ- 
λας εἴς ΡΙατο ἴῃ ΑΡοΙορ. κατα γέχα φον τίυὶ πόλιν ποιεῖν. κατα γέ- 
χας!δν ὗν Τ᾽ ἐχθρών γῆυσ μδυ (Ὁ 2] ΤΩ] Πγ1ς 5 ἀουῖπις ἡ ῬΙαταγο ἴῃ 
ΟλπΆ 10. χορείας χορόύειν κφτα γελόςοις, ΠΟΤ ο 5 ΤΙ Πἰσ  5 Ἔχέγοο- 
τί Τ46 πὶ ἴῃ ΤΥ σαγσο. 

Καταγιλάςως, Γ ἀἸςσι ὃ ΑΕ (τ τη κώτα γελείςτως βιώσετω, Χ Θη, 
Κατα γιλίω, ττϊἀςογάεγιάςο » Αἰ αν Ορηΐε. Χ οπορῃ, 0) ποιοειύτων 

ταῦτα καταγελών, ἀδτὶ ἀςης ΘΟ. 11 Ππας ἕασογέτ, Πατίτο οὔτίατη 
ἱπησίταν, ὔσῃσι καταγελώ, Ροτῇς {ΠΠυ 0 5605 ἰγγϊάςο. Ἡετοάος. 
πογλεὶ τ᾿ ἀγάλματι κατεγέλασε» πλττο ἀουῖΠι Ππαυ!ασπσοπι εἶς 
σαι ΠΠ|ατιῖς οἴ άςπι Πογοάου. 

Κατα γελωλαι. (πὶ τι ἀἸσυῖτις, κα τα γελώ μῆνοι γμόϑοι, αι}: αιο ἄς - 
τί ἀθηζιν, Ρίατο ἐς ΒΕ ορι.11|0.1.Τἄςπιὶ ἴῃ ἀϊαορο ὠξὰ ὁσίου λ- 
λαὶ τὸ μὴ χα ται γελαδίαϊ ανοἴσως οὐ δὲν πρῴγια. 

Καταίγελως ὠτος.ΓἸ [159 1ὙΓ]Π 0. ΧΟΠΟΡΗ. ἃς Ερὶέξοτ, ἐγυήϑίω εἰς κα - 
παγέλωτα «ἔχέτιις ἤππι ἴῃ ἀοτὶ ἔπι, Ατ το. ὥςτε γα τεΐγελων ποὶμ-- 
πολιωὶ τοῖς δημότως τὴ τοῖς φίλοις αἴρφχ ἐ ϑεῖν δ γ ποῖ ὀΐρουω ὅπὴ κα τα-- 
γέλωτι εἰ πεῖν ΠΟΠ ἀηΪΠ10 γ Ποπέϊ, 

Καταγέμω, ἴππη ΡΙ οητ159Ν οἰιττ δα ψιλώς ἔχω. ᾿ 
Καταγεὺ ϑνεῖς, τῇ γδύσει νικηϑείς, 
Καταγεώτα ΟΠ πέξοτος, ΕἸο "οι Ἰηἰπιπιᾶπξ ΠΟΥ ΤΙ 5: 605 811- 

τοῦ ὈΧτγᾶ νγροπὶ Παδίτατε αἰτ. 
Κατὰ γήοχα «ἀπἀιπχιτὰ χατάγω, 
Ἑατα γηρίσκω., (ἐποίςο » νοτοταίσο » σοπίςπείςο. ἸΝευσγισα 40- 

(ο1τ. ἩεΠοάτις. ἐν κοικότητι βροτοὶ χα ταγηρρέσιουσι, κφτεγιοφσε, 
σοηίδπιτ. 

Κα τάγηρως.ὡ,ο᾽ νὰ ἰ,οπίοπείος 9, ΑτἸ Πορἢ. 
Καταγιάξω, ρτο χαϑειμξω,ςοηίεοτο, Πογοάοι.. ες 

Κατα γιγαρτι σα) οὶ ΠῸ5 ΟΧίπιοτΟ νῸ] σοητογογου πεὶ γίγαντα βα λέν," 

ϑιλίψαι:δς ηιιῖα γέγάρτον οἴἴαπι τὸ αἰδοῖον ρυι θά ίιπηαιις Πρηϊῆςατ, 
εὸ ἰχέδιιπη. νὰ αὐτὰ τοι σευνουσιείσαι ὃ: οοἶτο ροπαταγ, ΑὙἸΠΤΟΡ]ι. 
Ἀσμάτη. μέσίον χαὔόνα ἄραντα ἀϑταξα λόντα κατα γιγαρτίσαι, 

Κατα γίζω,1 οηἰςὰ ρτο κα ϑωγίζω., ΔάοΙ σον ΘΡοη. ΑΒο]. καπαγίζω 
πουρὲ κἱσηΐ αὐπιοιιοο. χαταγιζό μῆνον «συρὲ ϑυμίημα . αα 1 Ίτηησι 
ἀρηὶ ταν πιΐαπηα., Ἡοτοάοτιις. κὶ τα γεζομῆνων μυρίων ὅδὴ τῷ βω- 
μα. αρτοζοσιπι Ἰῃ Πηϊτοτιιι 4] (μὲν δά δἴάμ 7). ϑαἰ]α εχ 
Ἡετγοάοτο. ᾿ 

Κα ταγινέω γα ἀπςο:κατα λύω, το οίοτ, 
Καταγίνομω πα δίτουν ἐτίοτοντ Οἱς ΝΟ Ιίσισν νοτγία ει ̓απητε πὸ 

Ῥοῖοϑ. ἢς γεωμετρία ὅδιν ἔπις μη αἷοὶ ποσὸν και ταγνγνουῆθη σιωεχ τ» 
αἰκινητον, 

Κα ταγινώσκομα ΠΟ ΡΤ μοπἀοτγφίητο Π!σοτρδς ΔΑ ΠΊΠΟΥ ον δίκη κο- 

Ἢ) 

͵ 

ΚαταγνώσκωςοΒ πο ίςο, Ώτο ΠΠ Ὁ. κατανοώ, ροτοΙ ρΊ Ο οἢ τς δ, 

τεγτωσ μϑρν,οΔυι ἀατλποτα, ΑΠΟΙΡ ἢ. οὐ τι Ὁ κα σαν αὶ ἐς ϑῖς 
᾿"γιω ϑνεῖσει, ἰοςυροτέρᾳ ἔδὶ τοῦ δεχαήα γα αὖ αἰληϑοιξ, (ςπτοπεὶα αὐ 
τα Δαπηπάτιις οἱ τοῖιςον Ἰὰς [ςατοττία, Ν 

ΜῊ σωτεχαὴ αἷμ ὅγημελου υθς 0, ὅτ ον χὐὴ ῥᾷον γχὺ κερδαλεώτερον 

τέγνων πγραήοντας, Ἰτο ) ἀτ το ἰἀπιπο. σοπἀδπο, τ ρΡεμοῖ 
ςοπτδηοοάείριοῖο (Ομ τεήτιις ἀπ το ΠΥ οἵιπι Θοή, ΓΑ ον 

οὐπαγιν ἀστω σοὺ ῥαϑυμίαν, σΟΠτοΙη πὸ τὸ ντ (οσογάθηννο 
σου τύδε, ος ἀς τὸ ἐπ ῖςο ὃς αἰ τῖπτο.χ “πο. τί δὴ τὼ 

τα σάτα υἐφέτεγναὐκις ἀμπών 1.11 6 οητο ιν Ὑγἀ 1], νεῖτα ἐς 
Τ οὐ κοι τειγινώσηκ σοὺ αν σίαν.ν οἱ κακέαν»γ οἱ φθσγον 8ζ ἢ ΠῚ 

τίροτε ἱπτρογιδ τ Ἔλοπιο ἢν αρυϊὰ ϑν ποῖ, φυγ ω καὶ δέν 
τειγνοῦσι, ἔ υἹΠΠτ πο ς᾽ ἃς βοντονγῖτος ΕΠ ΠῸ δι ἰτγαησαγ 

ἜΠΑΡΟΙ. πογλίωυ γέ μου κατέγγωκας ἀτυχίαν, τη αἶτο τηο Ἰηξο 
πα ἴα Π Ν ε] σοπιιοτίαᾳ σοη Πειιξειοης, χοταγινώσκῳ 
εἰς Οὐ ἄτι. Ῥαᾶτος τιπῃν νάτοπη, ἔσο! οτὶς ἀαπιης 
κα τοιγινά ὅγε σοὺ Τἐου δ δυσί τον, Βα 4118. Κῳ τοι γινώσκω σοὺ 
λα πὶ τ το εὐ πΠπσ πος χα τειγινώσκω σου ϑείνατον 
τὸ πιουτοικαταγινώσ τούτου δαίνατον. ΓΟ πιο ἘΠ|.14 εἴ, 

γατὺς κατέγνωςει. καὶ ταγινιώσγειο ϑτένατον ὀυτεῖ. ΕἸΠΠῚ ςαρίτς. 
εἰιπὶ πποτῖς ρ᾽ εξξο; ΤΊ νον ἃ. το κλεσνόδίδου φδύγοντος 
τέγνωσαν, ἀςςιιίλτιιαι ΟἹ δι ἀτιίοιη Παρ ]1ς1) σαρίτα  ς 
ται τ ΡΙΠτατολπς ἰπ Ῥοτίς  ο. κατέγνω σον πόντων ϑεέίνατον, "ἢ 
ἀϊᾷ. καταγνόντων ονπεῖ ϑγένατον αἾσ εἰ φύρων. Ζ111ΠῚ ΘΕΙΠῚ 

“ποσὶ δά τι Ἰοαοητ, ΡΤ γαγοῖιας. κατέγνωχα ταῦτα ἐ 
αὐτὸς, ἡ ποτ αὐ δυμΐατος μέδωι ὧῦ αὐ δραε ἐγκωμιασαι, 

λτόόν ποη ἜΠΠῚ οἱἵς τς» πὶ νίγος Ρὸ Πῆπὶ ἰαιά διῖς 
ῬΙατο ἴω ΤΊ παρ ο,κατέγνν παν τοῦ ει ἐλ 9. εἴν εἰς αἰ πειντησίν 

Ταονῖνηῦ πη! ν οπῖτο οδιιτατα. [1{5.. πα ἴτῆι, τοῦ πρίν 
Ὑνώσαιν, ΟΠ Υ οἵτο. ἡ μεῖς ἑαυ τἶυ᾽ κα ταγνωσόύμεϑει ταῦτα, [ᾷς 
παγνώπω, ΡΤ σατο ΕΣ [Ὁ τη.» μίκ καπαγνοίίων ὑμδιν τοιόνδε 
ταύποι πος οὐ θη ν Οὐ 15 αἰστιθο, Πα Ϊατ ΐη ΡΠ, μὴ αἰκρ 
γίαν καταγνω ὥνδυῆν τῷ μικρεὶ ἡ τεῖν κι τῇ διδόντος αἰάξια,, ΝΑΖῈ 
κατέγνως ὦ σου ϑείνατος ΟἹ σα ρί τα [15 ἀΔΠΉ ΠΑΤΙ5 658ς ν]" 
Ρ᾽ οῖο. καταγινώσκειν ἑαυ τῷ ὃς 4ἸΟἸΤῊΓ 7 πιο πὶ Κα Ὲ ἢι 
41 ξαξλιπι Τρ δ ἔστη ἐπιρτοθατ, Γοσιο ἢ. τῦτο τὸ ἔρ 
σπαδε ίκνυ σι στε φιῦς γα τεγνωμό τοῦ συ τῷ πρτον, ΠΟ [εἰρῇι ὀ 

απ ἄμνην ἀαπτπαῇς, Γἀςηλ, ὁ δ αὐ κατογ οἴμω ὑμδ ἐδενι »ἱ 

Εἰ ὧν τρὸς ἐμὲ ἑασουδεώσειτε «υτοὶ τοεϑτερον, γιυ ὠμελησετε, 
απ μος ἀτρίτγατί ἐς νοδὶς ροΠιυιπινποάηις σηΐπὶ μοι 
ἄϊσατο ρογπιαίοτί τι. "4: πὶ ργο Οότοη, Καὶ μου κυρὸς ὁ 
μυδειαί αν ψυχρότητα καπταγνοῖ μηδεὶς, Νῆς ῬΟΥ ἀδος5 ΠῚ 

μαΠΠπ5 Ἰσορτῇ οἱἴο τ α]ς οῦ ΠΏ] ]Ππς ττὰ ος φιοί ἐἰδλα 
ἐχοϊρίατ ντ ἐγ ρίάτιπι ὃς αὉ Πα γά τ Π7. κα ταγινώση ει (ΟΣ 
αἰρογπατί, ῬΟΙγ ὈἾ115. με). εἕως τα ρ)λιγ ὡρ εἴ ὅδοη! κὶ κατα 
πάντως. Ἐτ καταγινώσκω Τ]αηϊ! 65 ρτὸ πορ]ρουίη νογῇοα 
1ὶ Οδτοη β.καταγνωΐνο τῷ διύλου, ἐς ἐλ ϑύϑερός ὅδι, ΠΟΥ 
[Ὡ 5681 (ογιαῖς εἴπ. Αὐ ξοτ. τη ΡγΟΌ]. καταγνώναι δὲ αὐτὶ 
δήμου, Δὲ [ς μὴ π. δυο, εράνας κἡ καταγνοιε ὁ πορσίνας κατελύσα 
λέιμον , Ῥοτίσπα στὸ ἔογεης ἂς ππρτοῦαῃς5 θα! πη ἀι 
ΡΙπτάτγοι, τῃ αι] ςοἷα, καταγνοιὶ ἑαυτὰ οἱ αἰδιέσει 
λάσματα, ΤΠ ἀ145 ορίηαης5 ποαιααιαπι πὶ (τς ἤαγας 
ἐκ ὅβυτήδεια κατάγνοντες κτ᾽ ἐμεῦ. ΠΟῚ ΡΓῸ πλοτῖτο ἀα 
ΟΡ παι Ἡεγοῴοτ. δ κατεγ κότας οἰλληήλων εἰδεχεῖν ᾽ ΑἹ 
τιιὸ σου φοσιηοητ ἰπϊ]ιὸ ςο  ΠῸ ΑΞ (ΟΠ πη. Ἧ 

Καταγλωήίξειν.ἱ πυριιά ἰοὺ ἐαατππατὶ ἤπραα οτἱ ἐπίεντα, οὶ 
οἴσιιιιαι Γαδ τὶ ονϑς οἴσα]α πα σοῖο σο πηθατῖπι (ἃ 
ταγλώ Πίξζειν οτίατα ον δΙατογατς 9 -ομυλλεῶτῃ ὃς ΠοΠὶ 
λοιδορεῖν κὶ βλασφυμεῖν, ΑὙἸΠ ΟΡ η Αςματη. εἰσελκύσε 
τὸς βουλδιτήρρον, διέξα)ο ε,γκἡ δ)  κατεγλώπισέ μου, ἴῃ πὶ 
τογαιιτο το ΠΊ ΡΓῸ Οἰπηριιοπι τοάφονος οθτιγο, Ασὴεο 
σι; Συὶ πίνων τω) πόλιν πεποίηκας ὡς τε γικωὶ τσ σον μογωτα τοῦ 
τισι μήμίω σιωπᾷν» Ἰοαιαοίταϊο τιιᾶ ροτίοπαητεπὶ ρἰοπάϊ 
ςοΓς 5 ἃζ νογθοίἃ σαγγη τατο τα ἀττοπίταπΊ ἃς ΡοΓεῖ 
Οτοβ. εἰς αϑεινασ., ἰδ ὅτε ἤκμαζε τὸ ἡμέτερα αὶ καλεῖς δἴχει 

μὲν πϑοι τὸν πῦτο κι κατεγλω ἤ!σμῆρον τῆς ϑεολογίας γα ἔντεχνο 
δοδὸν εἶχεν εἰς τας ϑείας αὐλαξ. ἀρρε! ας τὸ κατεγλωῆισρ 

τατὶ ΟΠ6 ΠῚ νοῦα οχογηατα Πιπος πο Πγ)ν οὐ θὶ5 Ποῖ νῷ 
τοητο ΠῚ. ΠΠΠρτιας Αττῖςα; νοποτος σοη[ςξγδητοπ,, ΡΟ 
Ποῦ καταγλωίζειν ἐν φιλίνατι Πιπι, γπάς Καταγλώηισμε 
καταγ» ὠἶισμὸ ς 9 [Πα 1 ἐπυρἀ σι ην σοη[γτῖδ ἢ 
δύτα Τα οτταν Πα Ππλο αὶ Π δ᾽ αἴηο ίξ θα Πατίομος 4 
Ὀασῖπη πο ητατ οἵσι!]α ἴπχτα (λει 111. οτίαπι 
πηΐης ἀρ ΡΟ ] απητιτ. Οὐπι πςητατίης ΑΥὙΠΤορ απ ἢ 
νεφέλαις, 7) σ) αὐκ(ἔιρρ!ς ὀζευσα μύρου, κρόκου. καπαγλῶή 

τὸ καταγλώήισμοι » ἸΏ Εἶτν οἶταν ἐν τῳ χα ραῖ τῆς σιωυουσίι 
Ὑλωη ον ἀυτιῖ, τῷ τῆς γιωαμιὸς ἐμξάγλν σ δ ύφτι, γος οἷϊ νἱροτίης ' 
το ὃς ἀοτο Π 1 Π1 ορτις ἐριπι ρέτασοτγο. ποὺ οτιαπι ἱρῇ Εἰ 
οἰ νοςλῃῖ αἰκ ὸν φίλημα. Ὡς απὸ Ῥ] Δύσις 'η ΑΠΠπατῖᾷ  Ἑᾶς Ὁ 
τογροητοπι δοΙτίατη πτον ἀπ ρ ἢ ςςοπὶ ντ παραὶ Πη σι, ΕΓ 
τς Πς ται τας Ν τ συ ΐαπδην ΠΠπσιιᾶτι ἴῃ τα ΠΠο πο ργοίκτα. 
Κύταγυσ, ατος, τὸς γα λιν, ὈΓΠ. κούταγκα σωροὶ τὶ ἀφέψημα “δ 

χων ἰσοοίλαπι ξο Ἰοτιπι οὐδα σοηἐγαέγα [οἸάλτ,, Ὀϊοίς 
1 

᾿ 



ἘΞΑ 
τς Μματκο ας Δηποῖας τεὶ χατεύγμοτα ἄς ἔγαξεῖς ταητὺ πὶ οΠ- 
Πα  ἀϊεϊ. ἐς ων καταγεστα 9 Οἵα Γρτα δί ἔγαέζα, Ιάσεῃ Πἶδτο 2. 
Ἑ οἰξοτι ἃ. ταὶ ἐν κεφαλῇ τραύμοται χὺ Κρ τείγμᾳ τα, Παρ τὶς να] ποτὰ 
ΠΟ ἔγλέϊαινιάς ἀπιιοτάτίοποπι ἱρἤεις Μάγος} 1 ̓δ᾽4οπν. χα- 

ἜΣ. ἐδ), ας! Πὰς: ΟἹ, Ἠεγηιο]. 1.1. Τϊοίςο. τ δὰ- 
νος γιὰ χατάγω, ΡτῸ 4110 καταγνύω ὃς κα τούγννμω ἴ:ι ρ τα" [οητὶ πὰς 

ἮΝ εἴξίη ν ΠΡ η] σας διιτοπὶ σοπ ἔτ! ΠΡ ΟΣ Ρογ τη σον αἰ βτίηρο. 
ὶ εἶ ̓ διιζοπὶ ἀρ ϑορμος]. ἴῃ Τ δο 1591. πα ἔριον, [π- 

Οὑριτὸ μέρυμα, ἴῃ ΡΙατοπίς ΡΟ] τίςο 550 πτοὴ ξαντικίω ἔργων μη- 
δὴν τε χ; χὸν πσλάτϑ' λέγουβυ ἐρ κάταγμα' τι τ αἰποπὶ χαταγμα 

7:1 Πρηϊβοιτίοης ἃ κατγω αιιοα οἱξ ἀφάτιςο ποπάο, δς οἵν 4 
άπετατ, ΘΟ] οπιι5.Βιια.χὺ «ἰωΐον κατα [εἰν ὄϑεν κοίταγμαι τὸ μή!- 

᾿ ὩΡΟ Ταχ. ' 
ταν νὰ, ἔτλη ρον ρογ τη ΡΟ;Α ξΈῖι1.Α οςυ, δὲ κα τάγνυμι, κοιται γγειύαι 

Ὑ δασιν, ἰττοτὶ ἀεί ςοη 5 οτατὶα ΠΠ|άετς, Τ μεῖς, κατοίγνυῶγ, ἔτη 
ἀΡ]αταγο ἴῃ Τα πΊ}}10. 
Ὁ γμεσις ἰαπιπατίο.Οτοροτ. ὡμοίως γδ κροκο κ᾿ αἴεσις ἐσωφ φῤνιφος» 
«τάγνωσις ἐσυγχώρντος»ἱ.ἀΔιη πάτο Πης οἰεπιοητία. Τ᾿ μονα. 
ἐμῆνοι ἢ ὐξὺ οἱ Αϑίωώοι διαὶ κατάγνωσιν εἰ δδιενείας σφῶν αἷδᾳ- 

ἀσμίρνςυργορτοτ {πὶ σοητοΠΊρτιπι 5 δὲ Οὗ [4 ηϊιοά οος ἴῃι- 
Ὶ ἹΠτατὶς δι ἱπβγηλϊτατῖς οριπὶ ἀπ μάγθηγ, 
τνηὐζο,ο πιιγπιαγο, πιιγηλιτο δάπιονις αΠ!αιο πὶ, Οςηΐτις, 

Μ1.". 
πω μι, δύσωγπ. υχα ἀοτηςητο: ργα ἰριὶς ἀσοίρίο. 

Ὑμαὶ ΟΡροπίτιτ τῷ ἀγώγομαι,ιΐης καιταιγόμωμιοιγτοάτος5. κατάγο- 
 ἀππιοτίοτ, ἰνοίρίτογ : φιοά ἃς ἀςάτιςον ἀἰςίτιιγ. (σοτο ᾽ῃ 
Ὑτγοιη»Ράγιη ἰχυιτὸ ἀϊιετίατὶ αἰοῖτ: δὰ ΡΒ: οἀεπηιι ἀςάιιςοὶ 

τοῦ, [4επὶ ρογ γίση ἀςάτιοἱ Επιθτίτιπι ἱπιρογαις δά εἴπ αι 
1 ἰρετε ποπ ἀοθοδατ, οπορη. ἴῃ δυαιροῖ, φεόξενοι 3. ἡ κατα- 
τ ταὶ ἀεὶ φρο σοι οἱ κοίτις-οι “1 Λακεδαιμονίων, ΑΞ (ςἈ ἡ παρ᾿ ω- 

πίγον ἐν Ωἰρεῳ, ἡ δστὸ τῆς αὐτῆς τραπέξης ἔφαγες. ὈΠ τατος. ἴῃ ἃ- 
ς Πατγατ Οη θ115.γυκ τὸς χα τειλαμζανέσης, εἰς πανδὸχ εἰ ον τι 

δη,γ]ς καταγω. 

᾿ ὑρέσις Ἔχ ΡΟΠτΙο, Πρ η σαι! ΟΣ Ιυτα ΓΟ ἢ ἰδὲ χρυς ρέων, ἑπουῆθη 
ἐταὶ αἱ ϑυντοὶ καταγϑρδῦσις, 

14 φιοά οσουίτιιπι εἴξ ἄστερο ἐχροηο, κφταλαλοῖ κας 
ταγορόσω τῷ φίλῳ, α 1 ἀτη]ςτιπὶ αι γοία τι ἀςἔογο, ΠΟ, 

᾿καταγορδύω τ᾿ ἀληϑη 9] Οοταῖ. 

Θ΄.» ὁ, ἀοἰ τ ρτισο ορτἐξις,ν ατί οσατι5,ποιπέλίθυ, 
ἰπαυῖς Βιάσιις σεπτιιγιατίο:εά παῖς νοχ πες οἰ ἰπν- 
ἢ πτ μος ροτοῖϊ Πσπιῆσατονντ πος σςπτιγίατς Οτςοὸ οἵ 

εἄφειν. Οἱςοτο ἴῃ Τορὶοἷς, κατα γοκφίω ἀς(οτρτιοηξ ἰη- 
ῬΓΟΙΔτΙΙΓ, 8ζ τ ἰάοσι 4. Τα σ ἢ]. τς σχυίταση Ροἀἠτίιπηαιις ἀς- 
Ἰρτίοπεπι ἀἰχῖτ 9 πς ΡΟΙν Θῖιις ἴῃ ροἱ τα ΒΚ Ομ]. χαταγραφίω 

Δ ς-οατιω τῆσδ, ΑἸἸΌῚ ὃς κατογοχφέντας ς-ρατιώτας, γτ Ποη- 
Ο5 ΤῊ τος Οδείατ ργοτι τ. ἴη εο δΐπι (δα σά νερὸ 

του Οταοὶ ἀϊςιιπῖ καταγράφειν , ὃς Γαι ηὶ σοηΐοτγίδοτο; οὶ 
ΠΠ ἤθη Ἰάδπι ταπιοη ἀεἰςίξιιπι δαεγε δέ σσητατίατγο οὰ- 
“πῇ Ὑοσαθι ον τάς 1π ϑΡΡΙεπιεῆτο Κατάλεξις. ὨΙοάοτ.χαὶ 
τιύαμιν τ πόλεων καταγεοκ εντες νέων «δὺ αὐίςοις, κα τέλεξαν 

ἄς, ΡΤΟ 4110 δὲ διαγρέψαι Ροἤιΐτ ῬΟΙΪΥθὶι5. ἀριιά ΡΙμτατ. 
ἧς ργοίουϊ ρτίοης τυ] ΠΓ]1 5 τ κατεγορίφησοιν αἴόδας οἱ 
ἡσκκειν ἰοῦ διακοσίοις, το ἀληπέος ἀοποταγαητ, ΟἸσογοηὶ. 

" δὴ εταπὶ εἰ διαΐγθαμιμαι, ἀς Ππρατίο, δες ξοτπιατίονάε- 
Ψψίζτγιι, ΡΊδτο ἐπ ϑυτηροί, ὅσως μὴ αὔξης διακ,ἁ᾽ησόμεϑει, 

ἔχοντες, ὥσπερ εἱ ἐν σῶς τήλως ὀκτετυπῳμῆθοι, χῳταγραφίω), 
σμῆψοι 7 ταὶ ἑΐγας γεγονότες. ΔΠὶ κατογοφίφειν οἷς ἀσἔοτ- 
{οτϊ δογςυᾶς ἀε!ἴπεατς. Ῥαυίαηΐδς 9 τῷ 5 Μυὶ ταῦτα τε πὴ 
δ ἔργων Τιαῤῥασιον καταγοψαι το ἀεἰοτέθοτς, Ῥγοοῖ τις 

ἸῶτΆ 5 πέντε 3 αἰδαλλυλοι μόνοι χα ταγρρφοντα κύκλοι εἰς τίω) 
υγ, Ὑἱάς (Ατάρταρθα δριὰ Ρ]ἰπ. πθτο 35.ςαρίτ.8,ὃς ἀρὰ 

ποτ ρει. ποζάτις [:πεῖς γα] ριιη δεῖς. 
ξ ἰο(οτίο, ἀοἰίποο, ἀερίηρο. νόμοι κατεγραφηστεν εἰς ξυ- 

δος ὅσοις ἄξονας, ἰδσρες ἀοἰοτίρτα πιητ ἴῃ [πεῖς τα 0}}15) ΡΙατάτ ἢ ἴῃ 
Γ΄ ὉΪοπο, χατεύγρρίφεοϑτο εἰς σφ ραν, ἴῃ ἔρμιαῖγα ἀοίουι δὶ , Ῥγοο εις 

": ἰρβαταινιάς καταγραφή, 

εὐ ΟΣ ρτο οπα τ, ἀεῇτιτ, Ηοίγ εἶ. 
ἡϑϑ, ἐπετιιο ἐπι θος ΠΠ.πὶ τοά4ο,ἀφάττιο.ΡΙαυτ, Ηἱρροετα. 

Ε - ταγυμἴ: ΘΑ] ςπ.Αριά ΗϊἸρρος.Ἔχροηῖς εἰς ἐὐατοῦ ὦ χξηςίας.)}) ἀ-- 

ἽΣΓ  ΔΎΕ. 
γυμγαάξῳ ἜΧοτοθο. Τ 1, 

μυθα ξ, αικος, δ᾿ ΤΠ] Ἰ ΓΟ Πι5. 
ἀυχς Ἰ4οπη. 

Κύγχω, Ἰβοςο, ργομίδεο, τεπτείπροναπρο. 
 Κάγομιξω, ον χα, ἀεοτγῆιπι Δρο:ΟΡροηΐτιν τῷ αἸάγω 1τεπὶ ἀςάι- 
ΠΟ ΝΟ] ο. Π] τ ποπάο ἀεάηςο,καταίγω τα ἔεια; ἐφάμοο [1Π85. 

Ἴδῃ αὐ ἔρκα ἔξαινες ἡ πίω κρόκίω κατῆγες. 1 Θπη»κ) αρόκίω κατεί- 
ΩΣ ὁ στερνὰ Ξήμονα κλωϑουστε, [το πὶ ἐς πγατὶ δεῖ Ῥοττιπι παιιῖρο» ΔΡ- 

᾿ δ]οοινπάς κατάγειν ταὶ πλοῖα, πατὶ σἰα ἐαδάϊιςοτς ἀἰείταν ἃ [.4- 
“ἸηἸς, εἰς τὸν λιμῆψα εἰ γεινν αι Ἐἢ.Ἰτεπιὶ ἵπ ράττῖαπι γοάτιςο. νης 

ἧς καταγῤμήροι, τεάμςςς. Πογοάοτ. κατεγω 59) βασιλείᾳ » τε[εέτιιο 
ἱπ το βπαπη, ΤΉ ον ἃ, τῆς φυγῆς κατήγι»» τὸν δῆ μονγα δ ΕΧΊΠο τε- 

ΕἾ 

᾿ 

ΚΑ 37 
ἀιιχογιη ΡΟΡΊΜ]ΙΠ,)1 Ὁ οτατ, κα ταίγειν, ἐ4 οἵβ, ἀἰιιδττους Ρτορεϊὰ 
αἰοίτωτ ἐς "ἷς υ! ἰη διε νου ητιΓικαγωλψῴν αἰιτο πηγάς ἀϊς αἱ 
οἰιγτιι, ἜΒιιογἀ, τοῦ ρικα ταγαγεῖν τὸν δία μαγευύστιντας ἐκ εἰ: μρδ σν 
οσίιμι δε ΠΠῸ Τοιιοπὶ ἀττο πιαρίςα νιὸς, ΡΙ πτάγο.ἱη ἸΝαπηαικα - 
ταγαγεῖν λέγεται ϑριαίμξοις ἐμ πολέμων μεγίςων ὕϑτφανες τοις, ἔοτταΓ 
ο]αταΠτπλος ΟΧ πες Πτηγῖς πού διις τα Π] Ρ] το 5 γοροτταῖϊς,1- 
ἄςηι ἰπ Ἑλθὶο.κα πιγαγὼν ςτὸν υἰτῆριτῆ αὶ μῆμον, ἀοάιισςης ἀα 0} πὶ 
Πιρογηὸ νοἸδητο πη» Γἀοιῃ ΡΙατατο, δ᾽ οι, καταγωγῶν δὲ πόλ)ν αὐὺ- 
πίω εἰς αυτίω), χιΐ νγθοι ἴῃ Ρετἰπινην ἰζατιιπὶ τοἀιιχῖς » Τάς ΠῚ 
ΠῚ ΓΟ ἈΠΉΜ]ΠΠ0 καταγο ἡ ἐν ἐκ σπ πολέμν χρυσὺνν αι ἐχ Β6Π10 υτιπι 
τορογιδι το [ς πὶ ἴω Πγουγροικατωγόντες σεγίωίω, τοῖς Ρ᾽ίκατο- 
τῖμιπη τγα ποητοσ, Γς πὶ ἰη δοίη, φἐωϑιίαν ὥραν τὸ σνεύμο λαμωφὴν 
ἐκ πελάγοις καταὶ γουστιν» [Ὁ] τατα Ἀοταπὶ ν ΘΠ ΓΙΠῚ Ἰασα!ςητυσ οΧ 
Ρεΐλρο ἱπιροΠςητο πη}! ἀςπι ἴῃ Ὑ βου το, καταίγεται εἰς πῦτον παὶ 
τ μματα χὰ ἰνιης ἀεάπσιητιιν “ποτα πηᾶτα, Γάς πὶ ἢ Νιπια. ὅκως 
καταγοΐατο τῷ γηϊγαοτὴδ58 τογγῷ ΠΔΊΟ Πα ἀρ ἰσατδης, Ἡογοάοσ. 
110.4. καταγό μῆνοι ξατὸ γγύοις, καὶ σοηοτς ἀείςοηἀεοῖος, τοι κατάϊῳ 
(Ρτο 4 ἀἰοῖτων καταγνύω ἃς κατα γνυμε) σου ἔτ ρο. ἀϊβηηο; 
νοὶ Πιπρ.ἔγάηρο. ὃς πιοταρ, Χ οπορὶι. ταὶ ψυχαῤ κατα γύθεσι ἔταπς 
8.11 ΔὨΠ10 8) ΡΓῸ ςποσπδης ἴῃ ολάςηι Πρηϊβοατίοης κατάγμαι 
ΡΠ ςοπεξηροτ. 

Καταγωγὴν ἢ ον αρ ρα] 5» ] ποτ ο ἃς ἀρρ] φατίο. Βιιάατο, γοάέτιιο, ἡ 
ξεία, κατάπλοις, καίϑο δὸς εἰς τίι) παιτρίδα, Τά οτ [δ 465, τα ϑιμὸς, Πλδη- 
Ποἀομλιο Π τι ἀ ποτ τ τασαρτι!5. ΟΥτιις » λιμίω, 1τοπὶ ἢ1- 
{ποητασα ππι,Γα] ἱπη τί παν δίσοηἤαιτι. Ἡογοάον. μεσοιῶτος ἢ. πῆς 
αἰαζάσεως ὅδ᾽ κατα γωγι χἡὐ ϑωώκοι αἰαςΐρίοι, 

Καταγωγικὸς ΟΡ ΟΠίτιιγ αἰαγωγικᾷ, ΠΊΟΩν Πιι5 ΤΒοΟΪΟριι5, τας αἰά- 
καλύψεις 3. ἔχασι πῇ “Ἶ χρυφίων ὀκφαντορζα͵  νἡ πῇ τἿ υψηλων ἐνκάμ- 
“ψεων εἰς τοὶ ὑφειυῆύα κα]αγωγικῇ διαπορϑ μεύσει, 

Καϊαγώγιον,  οτὸς Ἰά στη, καάλυμα, οἴκημα, ἀϊιμοΥ οσλιπη » ἱνοίρ τἴαπην, 
πανδὸχειον »σαϑριοςοσγ πη ηαΠ μάτι. 

Καϊαγω γὶ κί δος γδ 1 ἀπ πο πτιπι σι] οτος, ἤσηθτῖα, Ἠογο ίο οἷ 
σεϑὺ 9. πενϊορικον, ᾿το τ ἑμκρύτιον ποιὰν αἴρὶ πύχωω γιυυαικεῖον κρρίαπεσδὸν 
πος Ποὴ αὐρφνάλωμα, 

Καϊαγωνίζομαι»ἴη Ππιέξξα ὃς ρταϊο νίηςο, ἜΧΡΕΙΡΠΟ; ἀειποο 5 νικωῖν 
ἀεΡε} ο. Ασοιι καϊογωνίσειγτο βασιλοίας, Ερ τα ἜΧραρπάτιπε; Α- 
ΡοΙδ.πἀρ.1. Δ4 Ἡεθ τ. καϊαγωνισοίμῆν Θ- πομπηϊον, αι {ροτγαυῖς 
Ῥοιηρο απ,» Ρ]μτ ΐπ ΝΜ πλα. 1 πούίδη, τοὶ Θήρκα κα]αγωνιζ ὀμῆνΘ..1, 
καϊαπαλαίων, 

Ἀαϊαγωνισμοφ, [Δ ξεῖο Οἱσετ, ὃς 4. ἀς δε ατῖο. κεϊαπολέμησεις καὶ δε 
πολέμμησις,καϊαπρτησις τὴ ὄηηκρατησις. Ἵ Βωσγά, ᾿ 
Καταδανυμα σους ἀο»ερι!ογ ΙΝ οη. 
Κατεςδάκνω, τη τάφο, Ἡ οπιοτι5. 
Καταδαχρύω, ἀοῆςξο.ἀορίοτο,κατεδάκρυσὶ τίαὶ ἑαυτῇ τύχω ΧΟΔΟΡΙς 

“." χ 4. ἀςῆσιῖς Πιαπὶ (Οττοπ,. ᾿ 
Κατοειδειχ]υλίζω, γἱάς Σκιμαλίζω, 

Κατειδεικυλικὸς. ΠΡ] απο [55 σωωυουσιαφηικὸς, ΑΥ ΠΈΟΡΗ, ἐπ ἘΦ ΡΠ Ιδιχν 
σῷ δεικ)υλίκ τῷ Ὡρωκηᾷ. 

Κατα δὰ (φίξωνἀοπηο,ρεγάοτπο, 
Καταδαμναμει, ἀοτηοτοῃ Ερίϑτ. ; 
Κατοιδοίνει(9. εἰσία, οηα ορρίρπογατα σγοϊτοσῖθις. 1, ἐΐγίυθο ἡ ὑτδ- 

λξέως νΕ] κατεύχρεωτ νἹάς πσόχεεως, ἀρὰ ὈΙοἀοτιπι 51οιι}. κατού- 
δαγειθ-, οἰ σδρτατιι 5) αὶ οξ ἐπ ατο δἰ ίσπουν 1 οἰτοὰη βεξξίτατ, 

Καται δα πονάῳ, [πους η Πγὸ. 
Κατα δειποίνη,ΟὨ [Ἰπηρτῖο. Οἷς. ΑἸεχ, ΑρΡΒγοά. 11.2. ῬτΟδ]. κὶ φύσις 

πῇ κατα δειποίγῃ τῆς ὑγζαξ τρυφή ς αἰκπτιύετά!. ἢ 
Κατα δείπηομκ αι, σΟη ἤιπιο, ἰαοοτο. 
Καταδορδεΐπηω. ἰειιοτο. 

Καταδαρϑείνω, ἀοτιπ!ο. Ν οαττι [0].1π 2. Αὐοτικατέδερϑον, Ατ Πἴορα 
γε, ἔασον ὦ διμμόνιεγκ ἀ]αδ'αρϑεῖν τί με,ῖτια πη ἀοτπηῖγε:ν δὲ Τητοτ, 
καϊαδαρϑεῖν οἱ α΄ κοὶ παροξευύουσι κα] αδείρϑειν., κυρίως 3) τὸ σὴ δῇρ- 

μάτος κοὶ (δὲ ὅδτα!: ἕ 
Κατασαρϑεὶς  ἐντος, ἀσΥ πη] ΘΠ» ΓοπίοΡίτις. ΑτΠΈΟΡΒ.ἷπ ΡΙατο εἰκῆς 3 

καταδαρϑέντᾳ που, ἕζς. 

Κυταδεὶς, ἐΘ.,ὁ καὶ ἡ,ἴη Αςουΐατίιο καα δεῖ Αττίς ςτὸ και δεῖ, ἐπι 
τιϊπιιτι5οἱ ΠῚ ρα. ΟΡ σιΙΓι 59 ΟΡ 6 Π1155 ΤΕ Π.115: γηάς κα]αδεές ἐρρε᾽ 

πιϊποτοϊηξογιοτγ. ον. πολὺ καϊαδεεςεέραν δ δόξαν τῆς ἐλπίδος ἔλα-- 
ὧν ορἰπίοηςπι ἴρε ἰοηρὸ ἱπξοτγίογεπι, μηδὲν μονδέκτω καϊαδεηὶς 
μυδι ὡποδεὴς γεγονὼς, Βυιά. τὰ ἘρΗτΟρτϊοτγῖδ. ε 

Κατα δεῖ, αὐτὶ πῷ ἐλνείπεται. κα] δεῖ δυο γηων ἐς τὸν αῤιϑιμον 5 ἄια: αά εχ- 
Ῥ]επάτιπὶ ΠΕ ΠΊΟΓΙΙΠῚ Πα 165 ἀείμηι, Ηεγοάοτ. καϊα δέαστε ποδώων ἐ- 
εἴκοσιν Ἰρ᾽ητί ρεάτθιι5 πυϊ που [4 6πι, καταδέεσαι μῆς χιλιείσος ἕν- 
δέκα μυρκα' δὲς, νη οἷ ταν τί 465 πα] Π115 τὰ Π!ς, [ἀςπι. ρ κοντα 

μυριάδων ςφρατῷ 3 καϊαδεεσέων τεδοαζων» ΟΧ τσ ΊΩσα ταγτλδα θυ 

ἐχοορτῖς φαδίποτ,άςπι Ἡοτγοάοτιιβ. 
Καταδείδωςταδτιιο κατα δεξστεντες. ΠΟΤῚ Ρετοα ῇ. 35 
Καταδεικγύυω,οἴϊοηάο; Ργαρίον!ογάεπιο γον {ἀπὸ δυτῆοσ; 1π|π1- 

τιο.Αὐῖμ.Αςςοι, 
Κατα δεικνέμδαι ἔργν,αρυά ΤῬεπιοίξ τὸ εἀτ. Βειά, 
καταϑειλιάωμα, ἄσω τῇ «να, τα] ἀὲ ὃὲ Ἰσηαιὲ ΠισοαπιβονΑςοι 
καταίδενδρθ., ες, καὶ ν ΡΊοπιις δύ ἐοπῇτιις ΔΙ Βογῖδιι5. 6 
Καταδίέομαι,εσεουτοροι»ἀορτεςοτιΡίατο ἴῃ Αροϊοσ ὗς αὐ ἐνιεῖγός 

ἀυτύκα τα δευϑείη . 1116 θυ ης Ῥτοοατά πραύφαῦ, ἱξοπα κάτα δέομά)» 

Τοῦ 5 » 
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φουῇτίπρογ, ματα δεδεμῆν Θ. «δὺ ἐφϑαλμοιξον οἷδτιῖς οου]}ς, 
Κατασεσις,αἰτγιέϊῖο. 
Καταδεσμϑύω, Προ. ΓΟ] ΠΡ» ΟΠ]! οννὶποῖο, Ασοι χαυζοη, ἴῃ 

Οται. ; 
Καταδεσμίθ-» 5 δ)ν ἸΠΟΙ 1101» {Π|σατιιγα) ΟΟἾππην ε] ἁ]Πρατῖο. Ρίατο 

ἷ“«ἄς ἈΘρι. ἐπαγωγαῖς τε χὶ κα ταιδέσμοις «δὴ ϑεοις πείξϑ εἰν, ἀς οἰ ρὶ 
᾿ στίαπι ργο ἱποδητατίοης ἔδιι φιιοἀαϊη μιογίανείας σοποτο [ογῖδῖς 

Ῥιιά. πο δυποί ἀϊχὶς ἐατωδιὰς κὶ Κατα δέσμιοις Χ ἐρωτιιας αὐοίγκαις, 

Καταδϑυω,τιδάςξαςϊο. ΗΠ ςΠοά. Ετρ.2. κεφαλῖφι δ᾽, ὑπῆρϑεν πῖλον ἔχειν 
αἰ σκητον ν ἵν᾽ ἤατει μιὴ χα τειδ ϑύῃ ἴς, ὁ ὑετός 9 1. καταξρέχῃ » ἱπηιίιπς 
Γτγοςϊ. ὃς Μοίςμορ. ᾿ : 

Καταδέχομαι»γτοςϊρογὰ ἀπηίττονοιι! ὉΡροπῖταγ ὀκζαλλω, ἔτει ΠιΠῚ- 
πεοφρασίοσ, Βδῇὶ εἰς πίω) Ἰουλίαν; Οἱ αὐδρες, μιν κρι τα δέξα δνε γειραι- 
κων ἐλοίηοις ὀφϑίνι τοὺς τω ὀυσέξειαν, Ἐτ αἰεὶ δὄυχιαρις-ίας . Τί οιωῦ 
ποιήσω; φιταῤῥηξομωι πίω ἐ ϑινῆ τοι, τὺ κουτοιέξομιαι κυλιν δεϊάγαι χάμιαὶ κὶ 
πποτνιῶ ὅγε; 

Καταδέίω, ςΟἸ Προ. Οὐ ρο; νἱςϊο»ἐμποσέζω, ρτο τσ εο, σο ΒΡ 60. 
κατέχω, Οὐν Π:ξ,τῦγεϑεὸι χ7ὶ γόςον ἐδησοιν 1 ἀοπι,ἐγνϑ᾽ ἐμὲ οδὸ κα- 
πέϑηστνγτς ἀοἰἸρατγιιητ, κατέδησειν φῴρα ἢ), Ῥγοπιιητίατιης εἱς 
ξιτοπι. Ηογοάοσισ. ἰμΐ κοιταδήσωσι ὅηπορκῆσαι » {1 ροτῖι.1) σοη- 
τσοτγίητ, 

καταδηλθ- οὐ, ὁ τὸ ἡγ πλδηἑ ἔς πιι5»σοη ΓΡΊσιι5.Χ ΘΠ ΟΡ, αὶ γδ ποίνυ σοι 
κατάδηλον, δες. πόπης 8 σοηΐζατ. Ρίατο 'π Αροΐορ. κατάδηλοι 
γίγνονται ὡφραποι μῆυοι εἰεϊέγαι 5 πᾶ ηἰ ςτὸ σοπηρογίτιιν δὲ ἀθργο- 
Βοεπάϊτιιγ εος ἴδ ἰοῖγε Πιηι]αγο, 

Καταδημαγωγίομοιγδξ Καταδημαγωγέωγμὶ ἡσωγπιηκάγ ὉΪΔπάὸ λας ρὸ- 
Ῥυ]αγίτο ΤΙοαιιοῦν ποιλῖπος ἀςπλιίοςο, Αςοι, γτ τούτοις ὁ πῦρα- 
κλῆς κοιται δημαγωγοῦ μβυ(θ.2 [γος Ῥογῖο  ς5 Πιροταπς Ῥοριίατι ρστα- 
τὶν ΡΙ ατατιϑν που 5»ςδὺ αὐϑρώποις ξομαλίσαι» τὺ κριταδυημαγωγισ αὶ 
τὸ πλῆϑος.νἸάς Δυμαγωγώ, 

Κατοιδημοζορε να πο 54:15 Πτητ τοῖ ριι δ] ἀειοτο, 
Καταδημοκοπέω, ὦ, ς πὶ 4110 ἃ ἐν δημοκοπώ, 

Καταδιημομεφίσαι»ἴτν ΡΟΡΙΪΙπῚ 41{πτϊ θιιοΓον 
Καταδηουυ,ν αἰϊτατο ἀοργα  ατῖ, 
Κατα δηρκοίομε ςοτίο. 

πὸ χαταδιαιρέω. ἀϊ4ο. σοι, Αία; 
Καταδια τω, κ. ἡ σωςπ "κα, οηάἀοτηπο, Ὠςίτατ ἀς ἀγδίτγο στα δει- 

κοίζω Διχτοιι ἀς ἐιά τος, ὃς κοι ταγινώσκω, ῃχιῖὶς ΟΡ οηΐτιιν ἄσε δια! - 
ταῦ οἱ Δ ΓΟ] οτος. επι τ". κτ μειδίου, τὸ μῆρ τορῶτον οἵ (Ὁ- α᾿ ἰωῶ πεί-- 
εἰν αὐτὸν αἰωὴ δίκίου [μὴ χϑέται δε δυμτήκει , ταύ τίω» Σστοθεδεητη μϑύίω ἁ- 
ποφυήνειν, κα) «δὺ αἤχοντας μεταγοέφειν, Κατα δγαι τη στεόϑαι εἰϊ ατοἰτει 
νἱποογο. θεπιοίϊζῃςεη. ὅτε ἔφη μὲ κφτοι διω τή στιγοι! τίωὶ δίκίμυ ἀντώ, 

ποράιιῖς πὶς ἀΥὈ ΓΓΓΠ1Π| γ ἢ ΠΠ 6 σπὶ 60. [εἰς πλν κὸ νι αὐτὸς ἐρύ- 
μίω μόν κα τοισεδεναηπαὶ τοιαύ πίω» ετέραν δύκίω., ΟἸτὶ Πα 1τ ὃς νὶςῖς 

ἀτθιτείι πὶ σοητγα τὴς ἱηἀϊέξα σαιιί.4110} νετὸ ἀἰχ το βηδημᾶν- 
σὸς ἢ τούτου ἐγϑθεέ τε, κὰν ἐγκ ὦπτεν τή στιντος πρὸς τὸν διε τὴ τίυ) ἐμὰ μίμω και- 
τεδεγτησεν ἀνπεῖ, ΘΠ 110 ἃ 4 ἀϊεπι ἁτοῖτ.}} ποὴ ἀοίϊετ,ατγοῖτου ο- 
ττὰ οὐπὶ ᾿πάϊ ἔλα σλυ ρτγοπιιητίαιε : γε] νά! πηοηάιπι ἀςίογ- 
τσ ΡΓΟΠΙΙΠ ΔΓ. ἰ 

Καταδιαιτώμϑυ Θ- ὁ γεκήστος τίω δίαταν,ν εἰ (ντ ἀπ ατμτ Γ ΟΠ τ χ)ὸν τῇ δε- 
ἡτῃ κρατήσας, ᾿ 

Καταιδειδοῖ, αὐτὶ τῷ καὶ τα δί δωσε, καὶ ται δὲ δοῖ ἐς πὸ ταιιϑ ν» ΠΗ ἷτ τη Πα, 

Ηετοάοισ. 
καταιδίδωι, ἀϊτίριιο . ἰτοπιπΆιιο, αὐλῶν αὐαπέπ]αται πεὲς τίω; ϑτώ- 
᾿λασσ αν, ἐνϑτὸ τὰ ἕλη καὶ τα δίδωσι τοῦ ποταμοῦ αἰθιχεομῆρε γἡ ϑῖνας εἴ μ- 

μου βαϑείας ἔχάγκἡ τελδυτᾷ τρὸς ἐὐγιαχον, Ρ᾽ τάτοῃ. τὰ ἘΔ ο, ν 1115 
ταᾶτο γοΥ [5 ΟΧΡ ἢ Ισάτιιτον δὲ ἀϊ Βηιἢι5 ᾿π Πἴασπα Βιιῖιι ργοΐιη 
ἀἰΠτητας ἀγοηας μαρθης Δα πηγᾶτο ρτοῆιτ, 

Κατειδυελ ἐπε ἀπ} Π|Π γα τααιμεοίσοι ὅδε, 
Κατειδηΐφημι, ςρᾶτο. 
Καταδικα ζω, μιάσω,πιακαςςοηἀεπιπονάαπιπο. ἤς σοη[Ἐγυ τι... ὃς 

ἄπ εοάξ Πρπ!ῆσδτιι 4110 χο τα γινώσκω. Ροτγὸ ἱπάςχ ἀἰςίτατ χα- 
σπαδικάξειν: [ει κῳ τα δικείζεῶ δ νικοίστις τὸ ἐ γκλὴ μοι γχὸ φὰ τα δὲ φῃ ὡδνή - 
γα! τινα ποιήίστι ς» ὃς κατα δικα στέυδυ (Ὁ. 9 Δάιιον Άτῖι15 αέζου, ΡΙατο ἴῃ 
Τιερ θικατειδυκάζεις συυύεσιν ἐμοῦ, τι ἀδτία πὶ πλεαπη ἀοοιι 5. Ὁ Πὰ- 
[415 ἴῃ ἘΡ ΠΤ, κατεδίκασε πορνείαν, 4 ΖαηΖ. καταδικαίζειν πτίγτει. Α -- 
τ ποτη ΡΟ τ. Τη ἀς ὶ κα τοι δὺυκ ἀζεωστε,(ςπτοητία ἀαηλπατουα. δ γ - 
πείλά Απαίαί πώντως γὸ ὅστοφὸμ εἴ τῷ ἢ κατα δικ ἀζασοιν, Κατα δικα- 
σαὶ τὸν «Ἰώτιογ» ἱπίΟ τα πὶ σομἀσπη πάτο, ΜαττΒ. σαρ.15. ΕΠ ετῖαπὶ 
ἀγγορο, ΠΗ͂Ι σο σοὶ! ρασπαπι. ΒΑΠΙ. ὁ τὸν ἥλιον αὐατέλλων γἡ ἢ ἀΐλε- 
ψίαν καταδικώζει αι (Ο]οπι Ἔχοσῖτὶ ἔλοῖτ, Ἰάοπὶ οἱ μι] ὃς σατοῖ- 

ταῖς ἰγγοσαῖ. 
κατασδικάσας» δ δικαςὴς: ᾿ 46 Χ0 κατα δικε στέμν (Θ. . (δοι!Π ἀ1|Π} 4116 

ἀπά σαταση, ὃ γικήστυς τί δύ κίων. χἡ τι. σῇ κατα δικαϑέυτῳ τὸν ἐγ- 
κεκλημῆώον, Πα πτο ζ "Τ᾽ Μειδέρ, δίκίω ἐμιπορακίω) καπταδικασοῤυδυ(θ. πᾷ 
Μενίκαν. ΜΝ ατι να Ρ.12.κατεφεκ οἰ νηστεν ϑανώπῳ, πιοτῖς ἀαηηηατὶ 
{ὰης, ΡΙστατο ἢ πη Γασο 4, ρόρ τ. ἐὺ εἶτ᾽ τοιύτων χξαὴρ ἥμισυ μαρ- 
τυρκῶν κατα δικαδϑνωῶσι τινες, δίς. ἢ τπδϊοσὶ αιὰπι ἀπ! 414 Ρατῖς 
τοτππὶ σοπάοπιηατὶ ξιογίητ. 

Κατα δίκη, "ς ἡ »σοηἀοπιπαιίο, πλι  Ἐ εἰΔ] σάτα πη Οἴσογιν οὐδ, [αι- 
εἷαπιΐη Οις, ὡς μεϑοὸς εἰ τὴ λύπρᾳ μοι αὐτὶ τῆς καταδίκης, [ἄς πὶ 
Αἰτοὶ, δδς υἰξετέλεσε τίου! κατασίκίω, 14] σαταιη τοῦ ἔσοῖτ. καταδσὶ - 

χἷων ἐκτίγεινογ οἱ κατατίγειν,ἰα ςτὸ κριϑὲν ὀμπλυρώσαι ἰὰ εἴτ) 1841- 

ἘᾺ : 
οδτιισι ἔδοοτς,Βιιά.1 ἢ ἘΡΠ ΠΟ ροίτεν. 

Κατά δικορ εκ) οῦτα  τ15γ(1α ΠΊΠατΙΙΣ πι4Ἰς] 0. ΘποχΊιις ὶ τς ἱμά ἢ 
κὶ τῆς κα παδίκης. ὁ μὴ ἐμ τετικοὺς τίυ) χριταδέκίω, 

Κατα δεν ἰωςἱπτουϑὰ Πεῖο, ατ καταδίψμον . ἩςΙνοἢ. εἰ ἄδὺς 
ἔρεςιος αἰἴτ5. ἐἐύὰ. 

Κατασδιώκως ροτ απ οτο Θ1π,Α οςα, ὟΣ 
Καταδοκέομαι, Ἔχ ̓ ἰπηοτ ᾶς Πιρὶοἴοης ΟΡΡυ ποτ. ΑΠΕΊρΙο, 

δοκηϑεὶς φογδὺς. δ) αἰοσίως αἱ χώσομω Γἀοτη.. εἰξιων Ὁ) δι τὸ φᾶν 
τίω) ὑποψίαν ἀντ »μὴ κρτα δοκεῖ ὅγτη ὐ φ᾽ υ μδμ, ἐκ ὀρϑώς 
εἷοῦς ποι Ῥγοπηῖ. ἽΝ 

Κατασοκέῳ, μ.ἷσωγπ,ηκαγοΧ Ροέξο; Ἔχ ΣΙ πιο, οδίοσιιο, τροῦς ἤν 
σοτονομίζω, κα γούγκαι. δὲ! 

Κατάδομα;, σατιι ἀιιγο5 πο α᾽ ἔστι απτητροΌπαης Γαι, ὦ; 
γὸ διὰ πῆς ἀγορᾷ» ψαλτρίαν ἔχων ἡ κατασδουῖν, ὃ 

Καταδολεκἐ ω ως Ἰ ἀεπὶ θά αὐδολεχ οἰ, ἀς Β]τοτο, ΠΡ Οτ,Ο 

θα ρτοξιπάου γὺ δριι Πι}]ἸΔλτιπη ταῦτ᾽ ἴσως κα τηϑδολέσι 
κατελήρησοι) ᾿. ἢ: 0 1Ὲ τὸ ἔοτταίϊο {ε ]ατογαι!, δὲ ΒῈ σδηβο᾽ ἦι, 
τἰαί. ; γδώ 

Κατασοξαζω,ςΟηττὰ ΟΡΙ ποτ, αμίάληι ἰερηρ. βιιβηνρίζοις εἰ 
“χ! ΟΧΤΙ πιο ΟΡ Ί ΠΟΥ. ᾿ 

ὍΘ 

ἄι 

Κατα δόξας, τατι55συτὰ ΠΗ πίτο.Ἡεγοάοτ. ὶ 
Καταδουλύω, μι, σῶν πιώκας γοΪ καταδουλωώα), [ιδίβο,τοάι 

εὐἰτιτοι. Χ  ρΟΡ ἢ. οἱ αὐδρεῖοι εδὺ αὐαϑόδοις καταδουλω 
ποιυῦτα ῬἸατατο ἢ. πη Το Πτοτγι σημεῖα μοχθηρὰ κατεδουλϊ 
μίω εὐ τ. ἐταπροθδος ἔριττ5 ΘΟΥ ΠῚ 5 ἃς δὰ (ογα}]} 
{στα ἤποποῖ ἐὺς ἀςηοιοθδηζ, κατεδούλωσε τίσ) γῆσ 
10 ΓΠ]Δπὶ ἴῃ γερὶς (σγιίτιισομα γοάςρὶς. ΠΟογατ.ΐῃ Εἰῃ 
γέλεώς με καταδεδούλωται 5 ὩΘΠ ΠῚΘ ΤΠ0ΠῸ|Πὶ {ΠΡ ΟΡ ΊΕ Μοὶ 
Ποη δάςρίτ, τὸ κατα δυλοιίῶνοι μὴ ἑτέρῳ. τὸ καπαδουλοιιῦ, 
γίνετω, Γοίαπ. μδης ἀΠ ογοητῖαπι ΡΟΠΙΓ, ἐδ ωὔγλοις τῇ 
χίᾳ καταδουλού μῆυΘ- .. ΔΙῖο5 πιαρπαηϊπιίτατς ΠΡ] 1η 
δεῃ59ΠὩὁοτγατος ἴῃ Επαροτγα. Τάοιη ἴῃ νοςε ἀξεῖμα 1ῃ 
σον τῇ βασιλεῖ ὅλίυ κατεδούλωσε, Τ Πιογ ἃ. κέρκυραν κατ 
χίς [10.3. ἢ 

Κατασούλω σιςγέως,ἡ»Γα δεῖ, ΟἸσογ ἐπηροῆτα Γογαίσιϑ. ἢ 
Ττδη 1]. Γογιμτιἀο 111, δούλωσις. απ ν ΟσΟΠῚ ΡοΙχ { 
Τίτ5 ἐκ “Ἷ βια ον εἴς αἴτ, πἰοὶ καταϑουλώσεως σφίσιν 9 ἐς ἢ 
δοπάο, ἱοντ] ἤιαπὴ ἀϊτίοποιι τοάπσδητ, ΓΤ ογά.ς 

Κατα δουποι, τὰ» σατατα ὅζα: ΝΠ]. 
Καταϊδουπέωφοιπὶ (ο πἶτι σαάο. 
Καπάδουπος, [Ἐγορ τιι5 »γ14, ὁ σογροτς ἰίαιιο ἴῃ του Πα 

ἄςητς. ᾿ 
Καπαύοχὴ, ΓΕσορτ 2 ΓΙΔτο ἴῃ 1 ἔσ. 
Καταδρανεῖν.Ο θἀοΥΠλῖγο. τὸ κατοιδειρ ϑτόγείν, ᾿ 
Καταιραμεῖ», ἀςουγγογο, ΟΡ τΥ (οἵ. εἰς αὐτὸν τὸν βυ ϑὸν τῆς 

σοφίας κατα δραμωμῆν ἱῃ ̓Ρ ἤιπι ρτοβιπάιππι ἀεοιγγαπηι 
[τς ἀδηλιις.καταδρώμωσι, ἱπσατίεητι καταδεδιρρ μήκασαι 
πίδιις ναίϊατιητ. καταδραμόντες» ἀσοΌγγοητο 55 ΡΟΓΙ 
δραμόντες ἐς πεδίον» “Δ ΠῚ ΡΕΠῚ ΡΓΟςιΓί τος» ὙΒιιογά, 

Καταδρέπα, [τ πσο»ἀοοογρο. δ 
Κατα δδομέω, μ. ἡσωνπ κα σΟηττα σΠΓΓΟ ΙΝ  οαττι [0]. 
Κατα ἀῤοιμὶ ἡ εν οἴ ποι ἤις νοὶ ἱποιγ πο ἀςοιγίτο. ἐφοδὸς, κα 

ποιεῖ δου ἔοι ποιεῖνοἰπουν Ποποπὶ ἕαςογο, Χοπορἤοπ. κα 
οτῖδτη τοργοθοηπο ὅς ἰη οέλατίο, Ατῆςη.116.5.Ο᾽ ὃ πολιπίμ 
ὥνέγοις διαίλογος οἱ πεῖντων καταϑ ρομίωὶ ἔχί Ω" ἀϑίωώῃσι ̓ ᾿ 

γΙάς κατατρέχω. ᾿ 
Καὶ δρομιος, [τἀ ιπ|» 1 ῃ 4110 ΘΠ τῖτο5 ἀςσυγγοτς (Ο] ορᾶπξ 

το Ρτῶ ο.1 τι τὸ ἀεςιγίογίιπι ἀἸοῖ ροτοῖτ, Βιιά. 15 Ἁ 
Καταόρύματα χίρωῶν, [λα ΓΑτί ΟΠ 68 ΓΑ ΠΙΠΙΠῚ 5 1. ἃ ΠΊΔη 

Εἰτγιρι4, 
Κατάδρυμος τόπος, ϑτταοπὶ ρτὸ {γ]οἱο ντ ἀπποτιιᾶ. 
Κατα δρυπῆομαι, 4 ]Δηϊο. Η Ποά. χτὶ σὴ ἐδρύπῆοντο παρειαὲ ἣ 

πα παρειαξ'. ἘΝ 

Καταόδυτήω, ἀἸ]αςοτο, ἀλη] ο, ἀςοτρουΐῃ ἘΡΊστικαταδοῦ: 
ρειας.Πϊἀετη. : 

Καταεβρυφοίοτω, μ, ἄξωκπια χα, ιιπίον σοι, βει. 
Καταδιυνας δήομαι»τγταπηῖάο ὃς ῬΡοτοητῖα σα α Ρ αΠὶ ΟΡ 
πάδιυας δ μβυ(Θ. ργοίϊα5 ἃ ροτοητίογιθιι5. ᾿ 

Καταδιμιυάς: δύω, μι. δύσω. «-. θυκα, τγγαῃηϊάς ὃς Ροτοπτιά ΟΡΡΠ, 
βια ζω, Αςςι[καταδιυ ας ὅθ εσι πλύσιοι ὑμδδ,ἀϊαϊτες 1π γα 

πἰάεπὶ Ἔχογοεητ Ἐγαίπι.ς.2. ἘΡ᾿Π.ΙαςΟὈ . καταδιιυαφθνον 

νητος. Νά Ζαη, ΑΕξ,ς. το. ἐώμϑυ 8. πείντας ἐὺ καταδιυω Τῆς Ι͂ 
«ἢ διαζόλυ, Υγαηηϊοὲ ΟΡΡτοο5 ἃ ἀϊαΡο]ο. 9. 

θοῬΙΑΪο ἄς ἢ: Καταδιυΐω, ἃς καταδύῳ, οταςτ ο,αδίςοπάο, τι : 

ἀο, αὖται χτ' αἰ ϑαλαατης κατεσὲδ ὑγκέστιν ὄμμκλυζὸ μῆμα!. κα 
Γιθππογῆε ἔχης ἃς οδτιζαι κατα διευύνσιν εἰς γί) τεγγά πῆ, 
Αὐιΐοτο πολ οίκες υἱὲ κατέφευνεν ἐφ᾽ ὕψατι, ἴχρε ἴῃ ἀιιαῖι ἀεὶ 
δορατιτ, ΗΠ οπιοτιΐη ΒΌ]1ο Β ἀπαικαταδι αἱ» [δ ῖγο, ἹΠΡ 
«τ εισελ θεῖν. ἀν, ὁ. ϑέλεις κατα δι αι ὅμιλον. Ετ ΤΠ 4.γ 5, 
καταδυ μή ει αὐ δον ΡΤ ἢ παν γόγατῃ Πιθίγο. 1τ0 ΠῚ οὐοΐ 
τα. οὐ, έλι. κατέδυικαπαδευων ἐς λυ, (γ Πῖ5 {ε αράςπϑ, 

Καῖα Φύομω ]ατεο,ἱη ετῖτι5 ΠιδΠάθο, πιου σοσοσοῸ ΓΟ ΌΓΕΡΤΟΙ 

ἀτοῖα φομ μον» ἐρυϑριώ, Τ)οροποης αὐ, δὲ ρα[πμικαταδνν, 

τῆ ᾿ 

ΠῚ 

ἐπ 
πῃ " 

ἐν, 

ἡ} 
ε 
κα 
᾿ 



ΚΑ 
ας εἷς τὸν δέαπο τίων ὠτενίσαι, ὃς. ΟΠ ΓΟἴτο.ν οἴφου νοΐ 

πάτο. ὁ δείμων ἔοικέν εἴκρθ. ὧν σοφις ὃς) καταδυεὅδοι μῷ εἰς τὸ 

ἧς ὄγομῳ ὡρὲς «δ πογλοιὲ ὄθακρυπῆο᾽ μὴν 9- ἢ δ εἰνοίτυτα, [)ὰ- 

ἰἀσεῦτ {μαπιτι σπαχίπηις ΤῸ Ρ ̓λΠἴα οἴοῖ . αι πλιτἰτυῖ- 
τον ἴση ἀγτὶα πλιίσαΣ ποιηΐπς τοροῖς νοΐ ας» Ρἰὰτ- 

, εἶπ Ρειίοϊς. 
ἰάς ἴῃ καταδύω, 

; ἡ, 4. ἀςπιουΠογασείλαια, [αἰ δ. ]ππ, ἤροςιις, 
πα ΓἀοἸτὶ «ιοά ΠΠΊΡΙοχ, δυσωπώ, 1ιοῖαης ἐς ΟΒτγίς (ἃ- 

Υ̓ Ὁ» ποιγαρφιῦ ὅτω κατεδυσώπησε τον ϑεὸν ἐκ τ λόγων, ὥςε αῥ- 

νος τὰ τόξα χαιτετόξουσε τῷ λοιμκῳ «δ α χοιοιξ, 1 ἢ ΟΧοταιτ. 
ἃ εἰς Πρα! Πσατίο ἃ πιοῖς φουιπὶ αι ριιάογο ἵπιρο- 
ΠΟ Πηΐτ 5 ἢ Θο Θτ, 0 ἃ γοσαητιιν, ΕἸ εἰν οἰο καταθυ- 

οἰδᾳκαλέσαι. 

τ κα ἰδω, οςςἰ πον οαητι οδίγορο,ςαπο. Ἐπεὶ ρΙ 4. 1τ 
ΠνΓαΥ πη αθ 115 ΕΠ οἰο. κα τοιεέδοντες γύῳσε τῷ α᾿ίψῳ, νεηοῆ- 
τισι ἱπςαπταητο..  γούοι. 
κεῖν,Ἰἀξ χιιοι ΠΡ ΊΟΧ 9 (τά ϊάϊς πλιμο γ᾽ θῖ15 σου τα πι- 

το ὃς πηιπεγὰ ἀςοί οτος. Ατηζοτ.2. ΡοΠτίσου ραΐπια νοςε ν- 
εἴξ, φαίνονται 3 κἡ κα τα δωρρδοκευ μῆωοι κὶ κα ταχαριζὸ μῆμοι πολλιὶ 

Ῥ χανεῖν οἱ κεκοινωγη κότες τῆς αἰχῖς παύπης. 

Πάλι ΠΥ. ΟΣ 115 σΟΥΓΙΠῚΡ Κρίτοι δὼ ρρδοκεῖται!, ταιιΠ6- 
εἴρητο Π Πορἢ, 

δοκοῦ μῆνοι,ἰοπα ἰατρίεπτος, Ατὶ τοτ.2. ΡΟ] τ. 
μι τις κατειεννύω.Ἰπάτιο σομιςίτιο. ΕἸ (. ψ, Θοεξὶ 3 πάντα 

τεΐνυον, 

.» τοίδιις. ἀοηῆις : δῦ ἕω 9 αιιοά οἵδ πάτο. κατα ει μῆνίθ., 
ΠΟ οι 1. κατοῤῥεο μϑυ(.. ἡ χο ταιστνεῦ θυ (6- ἡ κεκαλυμμόμος 

ς χα ταεί μῆμον ὕλ}.9 ΕΠ ΟΠΊΟΙ.ἱ κατεσκεπασ μημον,Π]Ο Ως [) 1- 
4 νο τις. ἢ 

στο σοραπτιαῦ ἕω, 
ςοπὶ απ σου σΟρ Ϊο.ἶτοπι σαἢπγαπιοτοτοϊαςῖο ν 41] Π1Π. 
μέραις πόλεσι 5 οἰ ΠΠτατὶ δι15 ἰοσι Ἢ ἀἋ πιογαη άπ σα - 
ὍΡ]ατο ἐς ΓορῚθ. ὃ, αἰαπταυς κὸν οἶο᾽ κατα ζουγνευύτω, ἐς 

πυφῶ τ καϑιπποτεεφω, ἃ οἴ ἴῃ αἰοηῖς σας σοηἤηπ1ο. 
Τίχιι5 5 οὐ μίω ἐσὲ χαϑιαυοτρόφηκας. οὐτε κατεζᾶ,γ»- 

κροα γα πλετατίο:ςα ΟΡΡΟΠΙΤΙΓ αὐοίζουξις, πρόσταγμα κα- 
τῶς ἐδακέννντ Δ ΠΑ ΠΊΟταΓ τα ΓΡ᾿τατοῇ. 
τετο,ἀσρετς. κατοιζίκ «ἰδὲ εδὺ λόγοις, Βιι 1 ἘΡΠΕΟρυῖον. 
τοὔηηξίω ἃς κατειζιωῦ, εἴϊο ̓ ατρὸ ὃς οριςητον νἱπετεα- 

τὸ, ατέχέ. οἱ υ9 ὕμως κῳ ταξ τεῷ καὶ αὐτερκις, 46, 
τς. [1 γΑιτιεπτυη Βαγ Ἐμάς πάτηθιι5. 
»»δς καιτουζωννυμ οἰγο πο Προς Ργαοίησο. 

να τι θιι5 ἘρΠΙΡ Ια ὅς 4114 6115 ΔΠραῦτητ, πᾷ Ηδς- 
τς οἱ ταὶ σι 8)» τοῖς ἵπποις καταζωνναῦτες, 
: ΡΟγΠογοίςο. κωτοιτεϑτεικξη μή 9: τὸν αὐνίζαν, ΑΔηἶρα- 
Οτγοίς πο ταν ῖῃ Ἑαδῖο. κατειτεϑτεμζνυῆνη ἢ τοῦ νου - 

ἐν ναἀπγίγατα νι ΝΜ πη 4. [ἄστη τῇ ᾿Ν πη α, 
ὡ α {ΠῚ ΡΟΓοπὶ νας ΠΊΙΓΟΓ. 
ἀςβοάιουἴορο]ουἱπ Ἐρίρυ. 
ἱτάςο αι811 σοηττα δἰ ̓  αι ο Πὶ : ΠΑΤῚ τ᾽ σΟΠΓγΑΥ ἐσάτο τη 
Ἴσατ, κατα ϑειῤῥιῖ τῆ πολεμίων 7 Δηῖπιο [Ἐς Ππππ ἀἀιποτίις 
4. 1η Ερ ΠΟ ροίζεγ. 
ὉΠΗ͂4ο. ΗΠ ογο αι. τότε βαῤίαρον ἐὶ κα τωϑερσησει τῆς ὑ- 

ταφ ὀρνῆς. Οεηΐτοντ χατατολμώ, 1 ἘΔΡιι]ς ΑΞ ορὶ 5 χατ- 
υτεῖ απ [1|5 οἵς ἀοςοήετε Ρτορέ. 
5. {"-. αἵἴσομαι πῦιαμαὶ 5 σΟπρΙςοτ5 αὐρὶςῖο ἀφοτίμπι. Πς- 
τίασται. ΡΒ] ἀς ππππάο 9 ργο Πιΐρίοῖο ἀσςορίτ, ὄψιν 

αἰώρϑωσεν . ἵνα τὸν οὐρανὸν καιταιϑεῖται» Υτ (ΩΡ Ἶ11Π| το: 

οἴπι]σοουτος τοονἀο] πο ἀςοιρίο, πη Ἐρὶρτ. 
αὐάϑεια, ρα ΠΗΈΪΠ. ΝΊΑττν τ. Κατεϑεμοι ὅξι τὸ σευ ϑέ- 
ματίζεσι, [ς ἃ ξοτίαπ τεροποπάιμη οἵδ κοιτανοίϑεμα. 
ΟΠΟΓδ. 

οὐ ΡΓΟρασατίο, {1 ατῖο καταϑεσις ἀμπέλων, ργοραρατῖο 
Π.Ο424 ἀς δεποέζιτε. ' 
ΠΠ ξιγτο ἀοςαττγο. ατέβ. ει αὶ ὡρὸς βαδυλώνα χώραν » ΒΔΌΥ- 

Ἴ γοΓἤ 5 γορίομεπι ἱποιγποπίδθιις ἱπξοαθαι, 
ἀγμμ,ξω,ἀςσιιο.ἷπ ΕΡίστ. 
αϑοφνατα θ᾽ χη 1{Ὁοταῖ. 
Ἰπιρείςονςιπι ἤιροτς ἀςηλίτοτ, 

τ, ἔσω, πιο ανςοηξτιπσο. Ασα, : 
ων αἰ Εἰς, ἡσω. ΑΗΪ οτῖοῖς οχοτοϊτατ σπἰ θιῖ5 ΟΡ ογα ΠΏ ἀο. 

1ίδογιοάμς. τοῖς γεγυμνασμόροις ἢ καταϑ'λίσεισι, Τάοπι ἴῃ 
ἴεπα Εῦτο Αἰ ̓χιιᾶτὸ ροίὲ ἀϊ εἶτ ἐν ἐκοντισμοῖς αὐεδὺ καταϑλοιῶ- 
"Ὁ τοξείαις » ἰαοιι πα] ὃς (ἀρὶττας πιϊτγςηα! ροτίτία ἰητει [ς ὌΝ ͵ : 

σα; νἱποοτο. ἤΠιρεγατο σοτταηίο. νικῆσαι 5 καταιγωνίστεαδτι!. 
"ἴῃ Οριδαΐ, αὐοὲ ἀοργησίας πάντων ὃ εἶ] παϑων ἐδθισμοιὶ δὲο- 

δὴ δα ραίξοντος νὰ κατα διλοιώτος ἀσκήσει τὸ ἀλογον,[πηρ τιμὴ 
ΔτΒοτῖς, 

ΚΑ. 39 
Καταϑυνήσκω,Ἰ πῖογοθο, 
Κατα ϑνητὸς, ΠΊΟΓΙΑ 15. ΠΟ ΠΊοτ, κατα θυ" αἰθρώσαν:ν δὲ Κ᾿ ἢ Πτγπα 

ἀϊξλιονναςαι. 
Κατοιϑὺιν ἰδ ἀδ,α Π πλὸ ἐριιαπάο, 
Καταϑολώσαμτα ς᾽ ἀτπὶ γοάφάοτς, 
Κιταϑυρρεῶτες δτο 0 Ἰπνασων,οχ οαλιῖ5 ἐς ΠΙςητοσ, 
Κατα ϑουρἰοροπουῃ Γπηρογάτιιο Αοσ τε] {ξουμα!, νοτδὶ κατατίϑε- 

Ψψω.ΑὐἸἴόρἢνεφ. καταῖϑου ϑοιμάτιον, 

Καταϑρασεομαμαιάαχ {ππ|»αι!ἀδέχοτ ὃς [δ οτὸ Ιομιον, οροπῶς 
Δὐ το] ατιιπη. 

Καταϑραιλω, μια σῶντε, αὐκᾳ ἔταῃ;σ5 ἀἰ Πςςογάϊις 110, 4 γα μος Ε- 
ΓΙ ΘΟ, ἀ ἔτ] Ο»ΠΟΠ ΓΙ Προ, σοι, 

Καταϑρέξαι, ρΡογοιγγογο ἡ κατατρέχω, 
Κατοϑρεα, ὦ, Πρ Ίοῖο γος] ρογίρίςιο, Ἡοίγοι, 
Καταϑρώσκειν, εἰς ΠΠ τς. κατα ϑρώσκω πίω) αἱμασίαν.. ἀς πιασοτία ἄς ΠΠ| 10» 

Ἠετγοίύου. 

Καταϑυμέω, μι. ἰσω,πιυχα: ΟἸΠάσγο. το ΠῚ Δη 10 σοηοϊάο ὅς [α4- 
[ςο: σαάοτο ἀρ ΠΥ15. ἸσοΓ ΘπΟΡΒ σε ὁ μὴ δῆμος πτιντελως κχσ- 
τυϑυμησεν,ἱ. πάνυ ἡϑ'ύμησε, 

Καταϑυμιίθ-, ες, ἐραὨἾηγ0 Ρ] Δσοη5. π|ατ|15561}} εἴ σοτάϊ, 1 οχ δηΐ- 
πλὶ Γξωτοιτία οὔ πος οὔ ἰπσιηάτις ὃς στατὶ ΠΠπλὶι5. οι ςοητγα- 
Γλλ ΠῚ ἀποϑυίμιίθο δ γ ηοΠιι5,ἐἰασάσαι ἐὺ μακαρίοις ἑταίρφις 9 κὶ πεάνταξ 
ἶξι ς κὸ εἰ πὰς αὐτοῖς προσ γέ)ργεν ὡς δ) σοι κῴτα ϑύμιΘ.γἐμὲ ἢ δεῖ χαξιν 
ὀφείλειν ἀιπτῷ ὅτι σοι καταϑύμιος ὅδ, 1ρ πῇ σαϊ ετἰαπΠι 404 ἀπΐππιο 
νετίατηγοντ Π|46.κ,ϑαίῤῥεινμεδέτοι ϑείνατος κ« ταϑύμι- ἤφξα, πο] 
τογΓοΓῚ Πιογεῖβ γοριτατίοποιν δ᾽ στάσου ΤΏτοΥΡΓ. χτ τίω ψυχ ως, 
Τὴ τὸν νδυιμύς ΤΟ ΔΤΙΠ 1} 5. Α16 ΠΊ5 ΠΟ] ἴῃ ἀπ ΠΊο ὃς πιςῆτς πγοστοπ 
Βαθογογαια τς πο Οσοϊάοπη5, Αὐατηδητίι5 ἀπ ΓΗγ Ποποπι. 
τούτοις ὁ οάξαι μδρ ἐδὲν, καταϑύμια δὲ ὅξιν αὐτοῖς ἔργα αἰ ϑέμιτα , αν 

δεῖς φιυ!άσπα α1 01} αάλιῖς Ρεγροτγατιν οταπι ἴσο οἤα ἐαοϊποτᾷ 
ΔΟΊΓΑΙΣ 1) ΔΏΙΠΊΟ.- 

Καταϑυμίως, ΠΣ ηΟΥ. 
Καταϑυομα,οχολητονεχόδητο ΠΙΡΗπηοητὶ 5.καταγρητεύω, Καταϑύων 

ΡΓαΊτο {που ῆεια, ἐπηπιο] ον πηαέζο, Ἠεγοά απ. Αςουίαταιος 
Κατά» το χτὴς ποις «ταραὶ ΡτῸ αὐρᾷ»Οαζα [10.4.Ογαπι: 
Καταιζασίαι»"] πσ Πα σα’ ἢτιῖς δά τογγᾶπι ἀθηλ:λ, 
Καταίξασις ΡΓῸ χα ταζασις,ἀο(ΠΘη[ις.»1π ἘΡΊρτ, 
Κατωζαται Βυραι αἰϑρώποισι, ῃοσηϊηῖθι15 σοι: ἔο 65) ἴ. βάσημοι, δι᾽ 

ὧν καπείζασίς ὄξιν αιϑρώποις. 

Καταιζίτης »ουγ ὁ 5 ΠΟρΠΟΓΊΘΠΓΙΙΣΙ ΤΟΣ 5 » διαὶ το κατα ζιζάξειν ἐν κε- 
δαυωοις, Ἐς ΘΈη1|5 ἘΠ  Πλϊ 5. 5 ΑἸ ΟτιιΠῚ 4114 ψολόεντες 7. 4114 αἰγῖ- 
τες νΟσΔητιι, καταιξατὺς ζεις . ΑΥΠΠΟΡΗΔη, καταιβαΐπ αὶ κεξαιω οὶ, 
Τάς. 

Καταιζάτις οἵρος, ες] ιὶς γ᾽ ΑΝ ΟΠπιῖδ, καταζάτις ἀέλδυϑος. Πἰθ1Ὸ 2: 
Ατρ.Αροὶ. Η 

Καταξατος, ΡγΟ κατα ξατος, ΡΟΓΕΪ11594. ἀσος ΠΠ|0115. 
Καταϊγδίω ,ἱπηροιιοσονίςοιπάα ἰσηρα, ΑΡΟ]Ιοη. 
Κατοιγέξειν,! ΠΙροτΟοἴτ πη οἴΤς κατα γίζεσει ϑοίλαοσὰ» τ] τα π59 15 

Ἐρίρυρτο ἱντιιοῦς μεταφερικῶς ἀἸχῖς ΗἸΡΡούγατος δἷθὲ νόσων [15 
5.Καὶ τρὸς μὴ ταὶ ὁδίωος αὐτας, ὁκόταν κατα! γίξωσι,χλιοίσμοατα κοῦς-. 

φα. Ἰοσυθταν ἐς σΑρῖτ15 ἀοίοσα. 
Καταιγίτ. ἰδὸς ἷ, ρτΟ ςς}14. τοπη ρο 459 1πηροῖις νοπτοσιπη. Αὐτοῦ, 

ἀς τλιπάο. “ἴδ᾽ γε μίω βιαίων «ονϑυμέτων κατωγὶς υἦ ὅδε «ονεύμᾳ ἀἶ- 

γώϑεν τύπον -ἰξαίφνης.ἱ.σατοτὰπι ἐ βέποτε νυἱο]οπτιο γῇ Ἠδτι ΠῚ, 
καταγὲς ,, Ποηῖοη εἰ Πατὰς ἱπρταςηεὶς Πιροτηὰ τερεπτέσας ε- 
πογδογαιτας. 

κατα ώ, ἴδια, ριιάογε ρογθιηάο δί Δ4 νοπεταυϊ θη ο ΠῚ ζοσο νοΐ 
βεΐζο αηίπλιτπ. ΡΙτατοῖῃ ΡΟ τε, ρταοςρ. ρᾳυνεστε πειδοε κὶ κα-- 
ται ούσει πῇ δήμου τὸ αὐ ϑαδὲς, ΤΠεοάοτοτοη 4.81. Ἐςο] εἰ, ἕτω πέ- 
φυκὲν αῤετη καταιδεῖν τε τὼ καταπλη ἥειν ὁ ὧὺ ἄγαν δυσμῖοες" τοις, 

ΟΒεγίοίξ, ἐς Αροίοίο, ὥς ἐκ ὑπὸ σῷ ϑαύματος μόνον), διλαὶ γκ ἀπο 
πὸ τρόπου αὐ τὸν κι ἐδεστεν. Α 

Κατα δέομουςνς ΒΟΓΟ ΓΟ Γο τον σγεοσ. Ποροπ. Αοοι ΑΥἸΠοΟρἤαης 
γεφ. κωται δέ φδνητι ποῖτε ον δα, ΓΟΊΟΓΟΓΟ ΓΟἸΙΟΙΠ. 

Κατωιϑείλθω, α ὥσω , ςοἰηθιῖγο, ἀτάθο, ἴῃ ΠΗΠΕΠῚ τοάϊρο;, Ευτιρι- 

ἄἀος. καταιϑειλυθία, ἱπατ ΗΟ ολἸτι5.κατεασοδημῆθαἱῃ οἰ ποτε πα, 
τοάδεϊ. 

Κατώϑυξ, ὄμζρος ὁ κατοιϑ'δοσων,αὐκέξων. ἩςοΙγ ἢ. 

Καταιϑω, νον ΕΓ ρΡΙ . 5 
Καταικίζομαι, ὃς καταικίζω,ν ΟΥ θ το, οτγ πηρογάάπιπο ἀξηςοἰοοἴαρ 

Ρ τοῖο αἰβεϊο,άο, ρ ςτὸ, ,ὁταςῖο. νπάε κατήκιξαι. 
Καταΐνέσις ον, αἰΓδη Πι5.ν εἶ ἀρργοβατίο,ίροηπο. 5 
Κατωνάῦσω, Η εἴνο"ν. συγκετα ϑέδϑου:Ρ Οοτςὲ Ρτὸ καπσανέῦ σα!» ἀΠηἰ16- 

τονηασι ἀξ ἤτεματοςίσιι ἀρρτοῦανο, ᾿ 
Καταινέω, μ. ἐσῶω, Δἀπιιοςαππῖιο, αἀπγίτξο» Ιλυάο, δοηιίοίςο 4 ἅ0- 

εἰρῖο σοηάιεϊοισ οι» Ἑυνρίάςς. καταινέστις ὅῃ τούτοις 5 μας ἂρ- 
Ρτοθδης, σγοδοτ. ὅτῳ «νῶδα κατινεστες 5 Ομ ἄς ίμα τι Πα πιν 

Ἑυτίρι 4 καται εἶν χαὶ διδόναι να πηι δὲ ἀατο. ΓΙ αταγο μι 1γ- 

ΟΕΓ,Ὸ, 

κατὼξ κος ἡ τατον ργοςς 1 σφο διὰ ἐρ μὴ, ΑΡΟΠ.Ε μοάγπάς καῖαι- 
4“ἰζειν. Ηςΐν οἰ καπαπνονοκατάσεισις, ρῷ Ὁ Ρ 

Καταιονγίω » ρετίαμ 40, Ἰπίρογρ 3 πο) ἔοιςΟ. κατάντλάω, Ἀςο 
κατορναῖ νὴ καϊαπλ ἀπ φνγἔοτιοτς ὃς ΠΠλποτο, ἐπι ρα εγὶς οὐάιιςετεν 

ΤοπΗ5Ψ ΡΠ 



΄ ΄ 40 ΚΑ 
ΠΟ ψῃᾶε κᾷ ται όγησες, ἔοτ 5. ΡΟΓΕιΗ1ο. 
καταρεσεςγδιπου(οὐλαπη»αρ ρα 5» κατάλυσῖς, 
κιταιρέω;οὐἱοὸ ΡΓῸ χαϑαιρέω, σογτῖρῖο, φοπιρτο βου ἰονσαρῖο,α- 

ρυά ζιϊά. ὡς 2 φϑδύγῶν κατελαμζανετο ἱαῦ' αὐδ ρὸς ἥρσεω - κὶ ὡς κα- 
παιρεδ μέν: ὠα: ἀυτώ ἔμελλε συγκεναηϑ ἡσεῶτι οΧ ΕἸοΥ οἱ, 

καταϊρω,ἀοἰςοπάο τοι ἀρρο!]ο ἠςξοτοτ:δς οἵ παιτίοιμη νογθᾶ. 
ῬοΪγδ.ἴη ςι κατῆρε Τὶ τοῦ σιὅλου πτοντὸς δὶς κάραν θ0ν 9. Οἰ11Π ὙΏΛΠΟΓ - 
ᾧὰ εἴας ἀείατιις. εἴ Οουίτλιιπι, δὶς Ματο, Ης νοἹ ἀςίατὶ 
Ῥόττιβ ἐπεγδαῖπηι15, [το πὰ {Ὁ ]1|0 5 γορτοάϊου : δἰ αἰνωγπιοιιςο. 
ἐς δῆλον κατάρει γ ΑὙἸ[14, φόλος κατῆρεν εἰς παγαυτὸς » αὐ Ῥαρα- 

[85 εἰαίῃς Πιράιιέτα ες . ΡΙ τατος ἴῃ Τ πευτο οἷς, κα ταύρειν 
ἀρυὰ ΡοΪγίτιτη ρτὸ ἀςίσεπάοτς, ΑἸσιρ το, Οὗϑοα τὸν μηδέν 
κεῖνον τὸν Συτὸ τῆς συρίας δευρὶ κα τέραντα, μεϑ'᾽ ὅσης θεραπείας κὶ πα- 
εσκϑυῆς ἐσοζει [χις ἀρ] σδητοπιὶ 9 ΚΈΠΟρΪι. Καὶ τείχη ἱασεεακρί- 
ζειν "ἡ ἀπ᾽ ὄχθων καταίρειν» κὶ ἀἰκοντίξ εἰν ἱκανώς ἀ ἢ] 1γς Πα τατο]ν.ῖη 
Ἐπ]. ἀς να] εαγῖθιις., ἀφ᾽ ἑτέρας παγὸς γῆς ἈΦ ταΐρειν ἐνταῦθα, 
ἀἀιιοηῖγο. ΡΟ γ τις. Οἱ ὃ κελτοὶ καταῤαντες εἰς τίω) πυῤῥίωνίαν . ἀπε- 
πορόδίοντο τίν) χώραν πορϑουώτες οἰ δεως ) ἀφ ςεπἀςητοσ ρος (1. ὃς 
1η 23. εἰς ποῖά μέρη κατῆρε τῆς ἐταλίας, ΨΊάς ὑξωρω,, διαίρω,, στο: - 
παΐρω, ὲ 

Κατ ϑναίο μα) »ἴητο Προ, ϑορ μος]. 
Καταίοσω,ἀείςοηο,ἀο ογοῦ ἴγγιιο, 
Κατα αιυΐομα),μοοδμα Ἔτσ είς. ροη, ΑΡ 0]...Ῥοττῖ σαρ.2. Ραμ]. 

Κοηλ.τ. 
Καταιχ τὐΐω, μουυυ ὃ, αν. για) ἕο 407 ΟΟμτιιπιο 14 ὃς ργόῦτο ἁβῆς ο»ριι- 

ἄοτς Πιβιιηιῖο, Α ξθαιι. Ασουικα τά σ χιυω σεν το πὶ τἰ δὶ ρικάς πᾶ 
ξλεῖο. καταιχυύασα «ταρϑενγίαν., ἰια; ὙἰΓσ  πἰτατοι ρογάἸἀς εἶτ» 
ῬΙμτατο ἢ αι ἸΝ πιὰ, Τ ται λτὸ οὐίατη ἀϊχῖς ΤΊ ΟΡ ιν. αἴοὶ ἐμ, 
Καταιοιυμίειν Ὁ δοκεῖ τὸ ῥόδὸν κὶ τω σιϑετον ὁσμίω), (ὐυΠ ποτίλῃι ο- 
ἀοιῖθιις σοπιροῖτίς τοί ἀοάοσοτί νἱάοτιιν οἴΠο, καταιατύλειν ἐ- 
τἰαπὶ νῦ αἰρεύειν»ν ἰτίπιπὶ Οβουτς Τογοτ. Ππρτιτὴ οἴϊοτις Οὐςς, 
ΤιγΠας . τας ἀλλοτρίας κα ταιχ υὐεῖν γιυυεκας αι 1 Ε]οταῦ, αἰ Ἰο Πὰς 
Ῥογπιο ογο νΧοτοδ. 
Κατωτιάομαι» μαι ἱποι ὁ 44 πλη ον 11 ςὶ ον» τ 0. κε] οτιώντω ἀλ- 

λήλοις, [1151 ΑἸλατα τοῖλοὶτ σα! ράπη. κατατιαϑεί ς5 ἰς[ατιι55 ἀο- 

ατιΐατιις. 
κατῶτυξ ἡ σοπτις ρα]ςα: δυιπ} Πἰς ἃς ἤπς οὐἰττα, «ας γα Π|ὰ ἰπτοῖ- 

Ῥτοζε, αὐδᾷ τὸ κατῷ τετυχθα). ΠΠπ4.κ. ὠμφὶ οἱ κι δίων κεφάλι φιν ἐ- 

ϑηκε Ταυρέίων, ἰὐφαλόν τεν κὴ ἀλοφον, τε κατώτυΐξ Κέκλυται 5 ῥνεται ἢ 
καῤὴ ϑεωιλεβων αἰζηών, 

Καταιωρέω, ἰερεηάο, δι᾽ καταιωροιμα ἀςροπάοο. ΠοΠοι, ὃ ύσανοι κα 
καπρωρειεῦ το φαειγοὶ ἢ πη Υ1α: ΠΡ] Ομ ἀτ4α: ἐς ρεπάοθαμι, 

Κατακηώμῳ ταῦ ηλ 1.4 ἀπο 92] 10.11.2. τοί. 
Κατακφημῖῆν. οχυτὶ ) Ποτϊςὸ, ΡΓῸ χατακαίμαι » ΡΠ τατο 5 1 Τγ- 

οὐγρῸς 
Κατακαίκζω, τ ἢΠΠε, ποσηἤιι εἰς, κα τἀκαυϑεὶς, οὶ ΠλαταΣ ΓΟ 1- 

διυιῆιι5. κα τα καὶ σομκα ΟΧΊΓΑΓ, 
Καταχφνίζω, μ.ΐσω,π.ικα ἃς Καταιχανων ροΥ οτΙ Οονοος  ἀο9 πτογΠςο. 

ἱπτογί πιο οι Ἐπ παρ ιι59ὁ 2. τοξότης ἠφίει βέλίθ- δὺς οχίθ- ὧν τὸ- 

σούτοις κα τεικανειν ὅστε ἐφίει βέλη, 1 ο[Ἐν, ἀγα εἰν, φονδύειν, ν τἰτιῖν ἃς 
Χοπορἢ. ΑΡΡίαηοΐη ΠΟΥ ἕω τις ἐποινίςυπ αν ουτουκεντ εἶν κυ) κατοιχα!- 
γειν αὐτίκ, αἸοῖν αἰὐραγίέλματος. 
Κατακαίω, μα. αὐἦσω, αν. αὐκα 2 ΟΠΆθιιΓο. καταφλέγοω, ἄσιΓῸ» ἱπσοηάϊο 

σου πιο ογεμπονρουαγον σοι, ΑὙ το ρ. αὐτὸς ἑν ὧν κατει χα ὡν» 
{εἰρῆιπι ἀσιυιγεης. κατοίον τα ζω χύπι!ς «δὺ πολλνοιὲ. αἰ ντς- 

«τιπὶ ἰητοῦ ἀοί οτος τη αἶτοϑ ἱπσοπίπητ ας [ἢ ΠΠἸπλ] χης. Ο] ταῖς. 
ἴῃ ΝΝιιηιακαταάκαυσογ, οιγον ῬΊατο ἴῃ ἘΠ, Ὁ ὄδητομίω πα τίω 
κατοίκαυσον, κοι τοικαῖ σα ΟΥ̓ ΡΌΓΟ Γοικατακαυ 8} σομίαιν ἀοιιγαν »αὐ- 
ἀςθο, Αγ ΟΡ" νεφ. κατακοκά μον, ἀου Ἐς, Α ρα Γοτγιι ΕρΙ. 
2.σ ρον ἰτ.]ορ τα ἔργα καταικαυσεται»}.ΟΧΈΙΓΘΏΓΗΓ, 

Κατακαλέω . ἀάτ0ςΟ 5 ΔσςοΓίΟ 5 ΟΧΖΈΪΓΟ 5). ὄθημελως ἐκζυταῖ, ΤοΪν - 
δῖι5. Οἱ 3. αὑρσειὲ «ὐανεωστέμβυ(Θ- πίω) πρὸς ῥωμαίοις φιλίαν, ὄυϑέως 
δ λλίυοκοπεῖν ἐπεζαγλατο κατακαλων εἰς τίων μῳκοδονγίαν χαὶ «ὐ πὰ 

χρέα φϑύγονπας 5 κὶ «δὺ Ὡρὸς κατα δίκας ἐκιπεπ]ωκότας. Ττοῖνὶ ΠΡ] οτο. 
. δὲ Κατακαλέομαι ἅμα ρτο ςοἀοπΊ»τὸν ϑεὸν ὥμα κοινῇ κατικαλοιωῦ τὸ 

φωνᾷν πα Πτημΐ νοος Ποιη1 ἱπιοσατιμιτ, ΠΙατανο ἢ ἴῃ ὙΠ μι - 
1τοοϊς, κατακαλέυδυθ. εἰϑίμῥαζε τούτοις ὅ2: βεζαίῳ, σοττο ργομ 0 
Ατβοπας πὸς οἷο σα 59 Γἀςηὶ ἰῃ δοϊοης ἐν τῆς μητροπόλεως κατει- 
κληθεὶς, ΤΠ ΠΟΥ {14 

Κατακαλλιαΐῳ, ΟΥ̓ΟΥν Εἰ γοῦτο. 
Κατακοίλυμμα ατος, τὸ, ΟΡ ΘΓ ΠῚ ΟΠΤΙΠ ΠΏ}. Ο] απο. 
Κατακαλύπ]ω. οἴτοσο.» ΟρΟΓΙΟ 5 γ610» εἰτοιηῖοσο. Ρίατο Ερὶ- 

Πτο]α [τρεἰσππα . ππορόομμαι δ καὶ τῷ λογισμιὴ τούτῳ κατακαλυν αἰ μῆυ-. 
ἴτοῦ ἱπστοάίον πᾶς τατίοης νοατιις » 1 οἵα, ἀοίςππις ὃ( ργοὸ- 
τοΐζαας. Γἄοπὶ ἰὼ Τ πιατο 5. κατα λύτδονται χαὶ πάλιν αὐαφα!- 

νύ μῆυοι. ἃ ποίϊτο σοιίρεέιιι ΟΠ τοίςιιητ , ἃς ταγίις ομι ει, 
ΟἸδετγο. 

Κατα καίμπήω. . ἀεβοῖο , ᾿πΗςῶτο » ἀετογάαιοο. Γίατο ἴῃ ΤΊ πιαο, 
κατέκαμψεν εἰς κύκλον. ἴῃ ΟἸΡοη τοτῆτς. Οἴσογο. Κατακχφμη7ο- 
δια! κα πεεκα αηῆ ομῆνΘ. ὑπὸ τής ἐγκρατείας. 41 ἀοΗοχὶτ ἃ ρομτίποι- 
τί Β4Π]. 

Κατάχα μάῴις, εως, ἡ ΗΟ Χο, ϑίγα. , 
Κατακ αὔφον, οὐ γτὸγος δα ἀτπογοηὶ ἐ ἀπ Πσφα πΆτου Πεη ΡΟΘΆΪ 111; 

- ΚΑ͵Α 
νἱὶς ἀπιου 5οφίλτουνγς γἰογ1} ροσατιπι, ΗΠ οσαῖ. 
Κατακᾳ πηλδύω να ἀμ] τοῦτο απ ρομλ πὶ Ποῖος. . Κ᾿ 
Καταχάρα ἴῃ σαρατοίςςι πάλη ςαρεττῆς οαΐπι ἀϊςιιης Αἰεὶ 

ἐο αιοΐ ἢ ὅη: κεφαλίω, το ρου τα δί καταίκαιρρ γτ Ρ τά Ὀὶς 
Το ΡΒ ἰῃταὶ φρεέρφιώ τὰ τὸν γε βίον, καὶ καταίκῳ οι ἄγγπε νὴ φει 
πα. Υ 

Κατακαῤσιίθ- πληγή. ΓΠοτο ἴλη, [1}0.6. παύουσι πληγῶς κατα 
φεσιν, οἷς ὄηηφε'ροντο ὡποκολπίοις, ᾿ 

Κατακαῤπιον γυ τος [ἄς ΠῚ αιιοιί αὐδεκαῤπτον 5 ἔτι ελπ|5 ἱπιιοὶ 
ἱγουίις ΡΙΓΠῖο. Τ᾽ εορ γαίτας μὐτοτ,Π.4.ςαραπ,άς, 

“Ἰοαιιςη5 5 ὅταν συςτἢ τοὶ κα τοικ αὐῆπον 9 οἴ [ουπλη15 σαὶ 
1παττ, 

Κατάκαρπος, δ ΔἸ οὐ ει] ἔστ. καταύκαςπος ἐλαία, ἔγ 
Ῥῴ!ηνο στ. Ποίν οἰι. πσλύσνθ., ᾿ 

Κατεικαῤατωσις., ςαγρῖτο ἴεχτο 1, συ το!,. καὶ ἀφιλεῖ τὐμὶ κατ 
σιν 9 ἐκὼ αὐ καταναλώσῃ πὸ αν. ΤΟ ]οτ οἰμογ 5, ΠῸ5 γ0 
εχοειίπε. 

κατακαῤφω, ἀσηλο ΠΟφοοΥτ ρον Ποςο.α φανίζω,ξηρανω . 
[γε καταπκαῤψεις, καταφλέξεισ, ! 

Κα τα κοῦσοι, Κοτωφερνφργοπα ἰπ [δ᾽ ἀπο πι, δ] ἀϊποία τὰ 
ψαγ}ς [οπιοὴ Πρηϊἤοατιν πε χα σίγνητος. 

Καταχοίσαι»α)οὶῃ ἔς 556 τα" οἷ» Ηαρίτιαμη ἀ τη πᾶ πϑ οὶ; 
ΡΙτοῖο ἀϊρηα ΠΟΙν εἶν, ἀξιαι σὰ κατακαυ δ και. 

Κατακαυμαγα αι πον "] τη, κατακαύματας Ὠ λιτὰ γΘαΖᾶ. 
Κατοίκαυσις εως ἡνα το. πῆν. 
Κατακαυχοίομαι, »]οτῖον αὐιοτῆις, ῬΑ]. σαρ τι. κα Β ΟΠ 

καυχώ 7 κλάδων. ἢς Ἑ]ΟΥῖουῖς αἀιιοτγίτι γαπιοϑ. εἰ 

σαμίι ρ] οτι οὶ 59} δ᾽ ἀςη. 
Κατακα χούσα» Ὁ Ἡείγ εἰ ἃς δι Δ, Ἔχ ρομ ῥῆξαι ττϊΔέμηαι 

ἀριιᾷ Ῥαιυίαη. πποτάρ ΒΡ τὸ καταφρύξαι καὶ σειυπρίψαι Ρ0 
ΚαταίκειμωἸασςονασοιτ 9 {1 [οι 0 ΊΑτο κιάς Ἀ ουὶ 

γων καταχκεϊδϑαικἴμρον ᾿ςέξος ἀσοιπηθετα : ν δὶ ἐς ὀρ 
Αὐἰτορ εἴη ῬΙμτο, κοσμίως κατεκείμεϑει, ἱἀ οἴτ, σα θαῦ ἃ 
Ἰασοϊναζηιιστν δὲ ἐς ἰΌπταο ἀρίταν. "1. κι τέκειτο σ᾽ 
λίξασ᾽ ἡσυχῆ. ὕγαιη κατακεϊῶεω αἰταιαθάο ἰάοπι ἃ 
κεϊῶτω, ἰάσοτγο : ἃς ἀδοιιηοῖο δὰ ταδι απ Ψατγοηῖ, 
κλίῶει, 4ιτο αὶ ἃς αὐανκεῖδοι ἀἸοίταν : οἰϊ οτιαπι τὸ νοσεῖν, γ 
Πόγατῖο : νάς ἐγκατακεί μῆμοι» ἀευτοτὶ. ΑΛ το ρ με ΡῚ 
ἐγκατοκείιδνοι ποιρ᾽ ἀκπτᾷ, πῶσ δοκεῖς τὸν πλοίτον ἡαπάζοντ 

εἴ' τις ἧϊ ὁ ταίρων κατάκεια αὶ νοσῶν ῃ 415 (Οὐἀα] τη τὰ 

σαι θαῖ. Εχ πὸ καπακεία ται, ἰάσς ἢ Ροίῖτα ἤτον πάα 
κατάκειμαι, [1 ηλ τ ΡΟ ΠΕΣ, ΠΤ γι τ Π Ποῦ. οὐδὲ τόγ᾽ 
πακείμῆμον γ αὐέ ρα κηδ ει; ὅζο, καὶ εἰκειμκα ἐν γἱοὶα {ο]: 

τὸ 46 Τρ. 
Κατακείρω, ἀετοπάςο κατιυαλίσκω, κα τα δευποινω, Ε] ΟΥΠΟΙ 

Κατακεκαυμδύν,τορῖο παρ απ οἰϊ᾽αιια τη ροίπάφης ἵν 
εχιυζα αὐ ρογίσιις, ργιστογ νἰσουη. ΠΠλης νἱπιιηὰ αὶ 
ΡγωΠΑης,ἷοα κατακαι μὐμίτοης οἶνίθ» ἀἸοῖτατ, Ομ 
οοἱὲ Βασομιπι πυρεγῆνη ν οοάην σα 105 [1.4.ἀρ.14 

Κατα κέκνισμιω τα τὰ ΠΛ άταῖς νΟχοῦ, 
Καταχελειτο)ν οί Τεκοσμιείτο, ; 

Κατακελδισμιὸς οὐ, δ ἴροοῖο5 οαιτα5» απιο ἴῃ ΡΤ οἱϑ Πι4 15 
Ῥάμτ ΟΠ ας. τῷ ατυϑικῖ νόμου αἢ αὐλητικοῦ μέρρς. 

Κατακελόϑω, 6} ιοα Πμρ]οχοἰπιρογουιθοο. κατα 
ἰπηρογαγς άτάιιο ἱπάίσογο ΠΙ φημ ΠῚ 5 ἔαοοις αὶ 
ςοτοισιωπίμὶ κυρύξηναριι ΑὙἸ ΟΡ Πα. ἐπεὶ ἐκ ἠκουές 
πσακέλδυσον, ΠῚ 

Κατακενἑω, μι ὡσω,οια οι ΕΠ Πππ 40. ν" 
Κατακενα ὐγυμι τειν] ον Ραασ Ο»Γατοῖᾶπ, "νὰ 
Κατακεντείω, ριιη ΡΟ. ΝΠ] ογοςοοηβο ἀϊοραραᾷ Το ἢ. 
Κατακέντημα,άτος.» τὸν ε Ριπέξιιπι ΡῬΠηῖο 3 τά Ρυμέιο, 

ἔγιισοντ ἰάςιη νοσαῖ τέων κέντησιν»Ορι5 εἰς. 

Κατακεραννυμις οη ιη ος ρου ςς ον ιθιιηο. 
Κατακεραάσαι»ΟἸΏ ρΟΓΑΓΟ. 
Κατακέρασις  "(θ-. η᾽ του ρογατίο. 
Κατακερατἰκὸς, ν τάς κατακρατικός, 
Κατακέραζω οἴω] πλῖηο ἱπτςγῇςϊο, 
Κατακερδ αἰνῶ 4112 [Ἐπ ἕα ἴο. ΧΈΠΟΡΆΒ. 
Ἀν ὑπλιου τ ΑΣΑ μον. Ὁ ας τος 5 μη τητος, " 

τὸς ἀΠΠτιδιιου ὃς τράῖρο ἱπ πὐπιμποβ.Αομίατ, Α ΟΜ] 
ον τίς ἐρωτικοίς, Γ' 

Κατακερτυμκέω, μ.ΐ σον. π ἐκ. } ΠΟ» Πιισοτο ςομιτεῖς ἐηΐν 

εὐατ. χλόεἶζω, φλυαρώ, 

Κατακει χνοδϑειγα ρογιτι Π τ οχαίρογατις ΤΗΝ 
Κατακεχεηυζυ (δ, ατ ντοη ἀ{1ΠῚ ἀσοορ τὰ Ῥτγαιτικατακεχϑὴμ 

κἡ οἴμκιι δεῖν ϑστοὶ του τἰον ὕρτοδοιῶ αι οἷστε καταχκά χρηβαὶ ἀϑίω μ 
ν(θ.» ἔ χν κα ὀνιπειορακώς πα: ΑτΒοηὶς ἃ σαοάλμι ντξῃι 
Πιιο ἐα αάδης παροαπινἤις νοι ἀουγτην νδν { 

Κατακηλέωγκα ταϑέλγω, ΕἸ οἴ οΠν ρου πλι]ςοο» ΟἹ Ο ΘΓ ΠΆ τ β.. 

" ΤΠ 

᾽ μῦν 

ἀμ: 

“αἰ 
ἴον 

τὐ 
ὙΠ 

Ἴ 

ληστος 

Κατακηλητικὸ ςγἿ, ποραυντικὸ οἱ οΠΊο Πα  νἰπὶ μα 6Π8. ! 

Κατακηομάυ κατακεύσωμῆν, Ε]Ομοτικατακηέ τος βΉΝΝῚ 
ἮΝ 
χατ τὰ χα εῖν. { 



ΠΌΣΟ οὗ πο,ςοτα ομάιιοο 5 ἀπόοτο Το (Ὁ : ἃς Το πα, 
εν οἄοτ. [1.1 κουτοικη ὥστγτες διη ὧν τὸν γεν “Πέρσαι »ἵ κρυΐπωσι, 

τὸ Ταίοιι!. 1. Ρονίᾳ: οτίατα σογὰ οἰγοι] τος σοηάϊιητ, [δὰ 
Ἰἀισοηάτιητ. ἧ Ἡ [ 

γοὕξαι ἐκιεχέο αν, τὸ χατακελεῖῖσαι ἡσυχίαν, ᾿πιάἀτιοῖας ἄζραςςπὶ [- 
ἀἰέγοιη ᾿πε Ἰσογῶ ΠΧ, ἔοτῖας ἱπα σους 1,1, 

ρώμ Θ.,,, ὁ, ὃς κατα κάκηρω μϑ Θ». ἸΠσΟΓΆγιΙ 55. ογα ΟἰΓΟῚὩ ἐτι15. 

ΡΥ ΜΕ ΜῊΝ Υ 
εἶγησεςγεως "6. πιοτῖο. 
κι να, πιϊ  ςςοντοπιρογο, ΔΙοχαπά. Αρμγοά. γ᾽ ὑγρότης κατεκίρ- 
ὃ ἀγαν θερμὸν σῇ μέλιτος , φαἰ ΟΥ̓ ΠῚ ΠηΟ]Π]}ς Πρ οπτοπὶ τοπηρα- 

1ιραὶ Ἷ 

τἰἰκίοσνείζω, ρυπιῖος ἀς ἔγῖοο ὃς ἀογῖποου ριιπηῖος ἰαιῖρο 5 Α- 
.116.12. ἄς δατάληάραϊο χατεξυρημῆύον τὸν πώγωνα τὴ χα ταικε- 
σμῆῤον. 

ἐιακέρσα οϑαι. Ππλι τ ρα: [Ὁ ἔοτγα αιο ἃς ἀκκίσοιϑεη. 
χλαΐω, ἀορ!οτου τροο, ἦτοπι ᾿Δο τυ πιᾶηάο δξῆςϊο ἃ πα [οτῖ- 
ἀἴαπι ςοπηπιοιιςο ᾿ς τγαλῖς.ριά ΡΪαι. 

τ οέως,ἼΡοτ ταξιϊο,αζα, 
υὐω, ἔγαηρο. ς 
οὗδος,λνρατο Πα ροέζοτο “ἦν ὠμοπλα το, Ἰὰ εἴς, (ςορτι]4- 

φο απὸ ἀοἤποπο. Κατακλά δος αριιᾷ ΑΥἸΠΣΟΡΉΔη, ἴῃ Ὑ ε- 
᾿παὶ κλείοντα ταὶ ϑύρας 5 4185 ἤοτο5 οατάτιπε ὃς αὐτικλεῖσδες α- 
ἀϊσιητινοτοπι κατακλεῖσδες οτΊΑ ΤΠ “πϑ σι Πη116 ἐππέξιιτα:, 

χη γα κατακλ εἶδες ̓ῃ ν οἠξς πη} Π1οθ τὶ ἐγαης μάγια ας - 
ταπηΐη 1ῃ 4116: ἱπηπιϊττο σδηταγ Πίϑυι]δ: : χα: κατακλεῖ- 

δ Ηοπιοτο κληΐδες ἀρροί]ατα βιεγιιης. 
ἔχλεις 8. ὁ, οἸααπ5,α τττιι5,ο ΟΠ 5. 

χείω, μι. είσω, π΄. εἰκαῖ, ἸΏ ΟἸΠ140 5 σοητίη60. Αἤπτίηρο 5 Χοπο- 
ἢ. εἰς πολιτείαν ἐμαυτὸν χα τακλείω 5 1πι το Πγρ.πης 1Ποΐτ40. κοὶ- 

ἐμαυτὸν εἰς ἔρυμο, Τά ςπν 110.4.Ρ 4:4, Ογτῖς πλς ἴητγα γηπ- 
Ἴς πὶ οςοἰτ4ο.Α]οχαπά. ΑΡγοά ἰῖθτο 2. Ῥγοθ]ςπι. κατα- 
σαΐματι γιΐνω »τοττοῖετὶ σοτροτο οἰδιιάεγο. ποὶδ.ῖπ (διις. 
αὐ κατάκλειε γὴ ωϑ’σύϊλου ἃ ο[ 24 {ΠῚ 6 ἀοχτγαπη ὃς αἴῃ- 

ἔκλεισειν μεικεϑδονίας πόρδίκκαν, ἃ ΝΜ αςοάομΐα ἱπτογο! αδγιιης 
τά ϊσσαπη, Τ ΠυοΥ 4. 1ὰ οἹἢ, ἰτέκλ εἰστν, αὐτὸν καταικλείσεις εἰς τὸ οἵ- 

τρίμτη ἀπ ᾿ποἰ τά οη55 ΡΙαττο. ἴῃ ΡῈ] Ιςο]Δ. εἰς ἀπυρέαν 
ὑτιυλογίας κοιτακλείουσον οἶξιν, ἀττο πη τα; ἐχ σοπτγαάιέϊϊο- 

τ 

«ἰποἰ ἀἴταγ ἴῃ σογρότον Θαΐσηιι5 2, δά Οἰδιςοη. Ατὶ- 
λΠ,γεφ, ὅταν εἰς αὐταὶ αὕεμος μετεωρανεὶς κατακλειῶϑν» ]Π11ΠῚ 

ΠΓΙ5 ἴῃ εἰς ἱποῖ [15 ὃς ἀοτοητιις ἔπουῖς, κατακεκλεισμδ θυ, 
τι. Ιπτογάμπι οτίαπι κατακλείειν . ῬΓῸ Ρογοτᾶτο ἂς- 

ἴω οςο 40 ἱπο 4 ο.οδίογο, Ἰθγοάοι. 
οδὐτέω, (Οττο αἰ τϊσιιο, Α ἔζοι. 3. τὰρ. 

ὧν» ΡοίΠάοτς. σάρ. 2. 1.1. Ἔριιπι. κατεκληρονόμησεν 
» οπλίηιι5 εἰπὶ Παγςάςιη ἔεςϊτ. σ4Ρ.7.1}0.2. ο- 

τακληρφνοιήσεις σοφίαν, Ὠφετοἀ ταῖς (ἀρὶ οητίατι 9 1. μα- 
ἰἀγίαττ Πα ΡΟ 15. αρ..4. ΕσοΙ οΠΑ (Εἰ οἱ, κα τακλυρφνοκοίσεις αὐτοῖς 
(11 τΟΓΓΑ ΠῚ εἷς ἰοτῖς αἰ {65.6 4.13.) ουτοτόη. Ὁρότον δό-- 
ἀκληρφνο δι αὐτοῖς» (ΟἸἰπτι » οτῖα; ἀπ Ι Βιιοη5 εἰσ) σαρ.2. 

α)» [οττϊτὸ δοοὶ ρου (οττῖοτ᾽ δά! ρίίσον. ΡΙ Πταγοθιι ἴῃ 
Ὁ ἀς πιοῖτς Μιτηγι 4ατὶς Ιοαιιοη5.τα ὃ ἐκεῖ ποίντα τροῖ- 

εἴκης κατεκληρώστιτο. ὰ ἑαυτῷ χὴ ῥωμαήοις ἔγραψε ποιούμε- 
κληρώσηται ὁ κυραίθ: 9 ἴῃ 416 ΠῈ [Οττοπὶ ΤΠ ο15 πα] ΓοΥἰτ, 
ΤΕ ἜριΠ1. 
αἱ ἴπ σοΙ οπὶδς ἀείογιο δὲ ραγτίον. ΓΙΌταγς. ἐνεκώλει ὃ 
ὑτοῦ --ατιώταις ποῖστιν ὁλίγρυ δεῖν ἱταλίαν κατακεκληρφύχνκε 
ττοτία [1Ὁ..3. κατέσυραν πίω κατακεκληρφυχγυδυίω χώραν 
ὡν. [46 πὶ κα τεκλχρρύ χηστιν τίν) χώρκνοίοττῖτι ἤιπτ, (Ουτὶ- 

ἰιητ.ς 
τ θ., ἡ ει οσατῖο. 
τοπυιοςατῖο πιι εἰτι 41 πἴ5. Ε] εἴν οἰ. ὄταν «ἴθ᾽ μειζόνων τὶ 

Ὡράγια σηηερίνα), κατακλησίας ἐποίοιιω ἢ) ὧν τοῖς οἰγροῖς οἰκοιυύτων; 

γηϊοσαρδης αι] ἴπ ἀρτίς Βα τα θδηῖ, 
(λιϑεὶς ἀΠ τσ θ απο. ὅη} «ἰζ σὸς κατακλιϑεὶς ΧΟΠΟΡ.11.5.Ραά, 

κλινεὶς νὼ χκατακλινϑείς. ᾿ ἡ ᾿ ὙΠ 
“εἰς, ἐγτος, ἸΠΟ 1Ππᾶτιι57 ΑΤ ΠΌΡΕ. νεφι μα, χατεικλινεῖς δόμον ὈΪ 

τὸ χατακλιγεὶς. κοινόγ:το ἢ κατακλιϑεὶς, α΄ ἤικόν, νάς κάτο- 

α) ἀρυ οἰιηοπι ἴῃ ἘφιΐτΡ.ΡΙατο ἐς Κ εριῦ. κατεικλέ- 
σιζαάδων ἐςρωυῆύων μίλαικ τε κἰ μυῤῥίναιςοἱῃι τΠοτ 5 αἰ σιιπὶ 

γῇ »ἀεςι πη ης ἴῃ ἰοέϊο, ναἱοτιἀϊ παῖς 5 5114, ὁδὲ ἔτυχε 
τε χατακλινιὴς ὧν κὶ μαλακιζϑ μῆν Ὁ, 
(λίτομαι 5 ἃς Κατακλίνω., ἀςοιπη0 5 6Ὁ ΟΠ τιιπι » ἀσοι ΠῚ 0. 

(ΟΠ πο. ἀορτίπιο 5 δοοιιθογς ἔλοῖο » ᾿ς πιο Βοη, ἐν τῷ κϑοὲ 
βαρ, κατακλίνεθϑαι καὶ τι ἄδειν ὀκέχδυον, ἃ εἴ ΟΡα]1ς ἀσσιιπιε- 
ἂ ο, Καταικλίνεοϑει δὲ δείπνῳ, ἀριιἃ ΑτῃςΏ. κα κϑι τοικε κλίτει» δὲ αἶα- 
ἴδω καὶ αἰαπίτθειν ρτο ἀΠςςΠθοτο. Ῥγο {τι ὃς αὐακλίνεόϑεο αἰ οἷ - 

᾿ πρΓατϊπέσιις τοσιπηθογο. τ Ππορ να, ἴῃ ψοείρι 5, κατακλινομε- 

᾿ς ῥ᾽) ηὶτῶς κοίταις » ἰδορηῖςς 1 ᾿ς ξ]5. 1014 οιη νύκτωρ Κρυτουλί-- 

ΚΝ 41 
νεῖν αὐτὸν εἰς οἰσμληπιοῦῖ, σΟἸ]οσατο, (δάογο ἰαδογο. Πτοῖσὶ Ρτονογ- 
δετο ΔΡΟ]]οη.» κατακέκλιται ἠἰπειρόν ἢ κοίλη ὕεσαιϑει νάίκση, Ἰτοπα 
Ρτὸ τογη]. [αἴσατ. ἴῃ ἘρΊργαῃιπγατ, πατέειν χκατακέκλισαι αἰγονό-- 
μοισι, κα τοκλίνομκα) εἶτ πῆς ἡδὺν ἣς γ τυ! σοον αἰ Ποἰόγημς γο]α- 
Ρτατο, ὙΠ τοῖο]. 9... αἰ πηα  πιπν: χα τῶ κλίγεται εἰς γόνατα χη σεηιια 
1ποϊ ματιγ. κατεικλίνεται πόλιες εἰς κίνδίωμον 7) ὅζ, τατακλίνεί ἐν βα-- 
σιλικῇ χώρῃ, τὸ πτα δέον 5 Ῥιιοτιπὶ τορσῖο [Ὁ]10 το] πατ ΡΙμξατ- 
οἶδε ἴῃ ἔγσιγρο :Πς ΑΙ ΠΤορ δι: κατεκλίϑιω,, οιθι πη Ἰςέϊο, 
Βιιάκειι5 ἴῃ ἘρηἾΟΪ. ὃς ΑὙΠΠ ΟΡ Δη, νης συγκχᾳτακλίνομαι » ἢι- 
11} ἸΙοέξιι Δάςο. κα τάκλιϑιωοῦυ, αἰ ςαμη δαπηιι5»οαρὶτς 16.110. 
.Ἀςερ. 

Κατεύκλισις 7 41 [τὰ δῖξι!5) σοι! τις, [οςἱ οο Πο Ποπσεῖς ργατία. ἐν 
σῇ νοσηλίᾳ κα τείκλισις αρτ 1Ο(Ὁ ΡΠ). ΘΔ] η, "5. ρεῖπιο. τα ΟἸαιι- 
ΠΟΠΟΠῚ. αὶ πτεὶ γ᾽ χα τακλίσεων τε χαὶ τοὶ πῆς αἰαπυγοῆς ἡνωρίσμοταν 

14 οἵδ. ἰμάἸςατιγαν 4115 ἀπσιιπτα ἃ ἀοοιιδῖτιι , αρτοταητῖς [ςὶ- 
Τίσοτι κα τανλισες κ αοι ταὶ δυωχίας, Οα7α ἀς δοποέϊξατ. ἀςοιιδατίο 
ἘρυΪατις. ν 

Δατείκλιητον, ᾿ς ἔα ]τι5 ἀἰ [πε δ᾽ τουίμισ, νο] [δ 4δς τη 4114 τθο ἱπατί ρος 
(πλι15.51114.. (Ὁ “λει πι. 

Κατα κλύξω,μ.υσωγπιυκαγἀοίποῦσο, ΟΡτο γὙπάϊ5. ἱπαπέο» ἔγγῖρου 
γεμίξω ὕδατος. ΑξΕ. Α του, κατεινλυσο ἐν αὐ αἰ φϑονίᾳ αἰοὶ ἐμίωὶ δίωι-- 
σαν, ΧΟ ΠΟΡΠ.σορία ν᾽ έλιηι ἡποιπὶ αδιιηάατο ξαοϊςητ, Αὐάορ. 
"ὁ τίω) πύελον κατώκλυξε κὶ ϑέρμαιν ὕδωρ, 1, κατακλὺυ ζετο! “ποίησον κὶ 
γέμισον ὕδατος Ἰπὰρ]ς ἀπ, 

Κατακλυϑνεὶς. Α] τι15.. 
Κατακλυσις υ(θ-.»᾽, ἡ Καπφείκλυσμὸς, ἃ, ὁ, ΔἸ Παπϊτηπιοζεγγαγίιπι ἱπιιπ4ά- 
τἰο)ΡΙατοηϊ. ΠΊοταρ ἢ. κατακλυσμὸς, ἐς το [ο[Ἐ115. αι; τη οητοπι 
νέας οὈγιπιητοαρια δύ ποἢς κατακλυσμὸς τ παρα Γμοΐπων Οὗ 1-: 
το πιοπιουῖδ ΓΟΓΠΠῚ Οὗτιοη5 ἀριια ΠοιποΠ ποπι. 

Κατουιπλώϑες 5 ἀσοι!πλι} Δ] ΟΠ 5 ῬαγσαΓΙΠΠῚ 9 ἤππ σοηροίζα Ππαπηῖπα 
Ῥαγοατιπι. Ποπιογ, Οὐν Π}ν,, πείσεται, εἴοτα οἱ οἶσοι κατακλώῶϑες τὰ 
(αρέϊα!. Τεινομῆθῳ γήστοντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήπηρ.ΠτοΓΡ. κατακλώϑές 
τε βωρεῖαι 5 αἱ κατακ) δου σὴ κ᾽ κατοι κοιρφεῖσαι ἑκώςῳ τοὶ εἰ μαρμῆρον, 
δι 1445 οχ ΗΠ οπίογο, 

Κατοινλω θη ης95) ται τ» εἰειαρ μήδη. 
Κατακλώϑω, ἢ] ἀσάιιςο; [ατηῖπα ἀςάτιςο : ὃζ ῥοαὶ ἸΑτῖτον ταί! 

{παπιῖπὰ ἄπο. 
Καϊπεικγοείω» 1ῃ ΓΟΠ 1165 ΡαΓΓο5 ΑἴτοΓΟ 9 ἀογλ ον» τα ο, ΔΙ τη ρο  ἀς-: 

ἔηρο, 
Κατακνήϑομαι. μι. σομαι, τ ἡσμαι ρατῖοτ εἶτ] το πο Π1. “τοι ἀογαάοσὶ 

κατακγηδθιοίζων κα τοιξεὐϑνεί ἑω εἰς ἰγ νεὶ μέρη» αὐαλώϑθαίίω 7 ΑἸ ΠΈΟΡΗς, 
Ιητογρον ηάς κατευκνηοβνεὺς, [σα Πρ τι]. ἡ 

Κατακνλσαι τεμεῖν. μερίσαι» ΔΑΥΠ ΟΡ Τητογρ. 

Κατακνὴ ᾿ς» τυρρκγῆ ςς.8}1} [οΥἸθιιης κατώχνηςτες, Οἶτο αι σαΐδιμτι 
αὐταάιπλι5. 

Κατεῖκνεδὲ ων ριΠΡῸ ἴῃ πιοήιτι νγτῖςα ζατ!ῆςο, καταξύω, 
'Κατακνίζω , τ11110 7 γ0]]Πἴςο 5 (ταρο. Ατἰπορπδη. ἴπ ΡΊμτο 9 ἐγὼ 

ὃ κατακέχγισμαι δειλέκρα. Ῥγο ἰαάο ὃς ΠΙρΊ110 9 Το σγαῦ, Γ- 
αἴδηιι5. τοὶ τοῦ ὁ μήρϑυ καιτακγίζουσι., Ἡοτποτῖςα ἱποεῆπητ ὃς γοἶν 
Ἰσαπτ. 

Κατακοιμφίξω,[Ορἱο5πλ]6εο, 
Κασακοι μ{φ ομαι, μκ.Ν σομαι αν ηβκ ἀοΥτηϊο, ΡΟ. 
Κατακοιμοις ἢ ς. ΟΠ  ΟἸ] Δ 1115. 
Κατακοιρζφίω μη σωγπιηκα, [ΟΡ ΊΟ ΑςοαΊ, 
Κατακοιμητικὸν, ἤος σοης ΟΡ Ί ΠΑ] ΔΠ}1)} ἀἸσείσατιιτ, 40 σαηε4- 

τιιγ αὐ οστιι νείροτὶ δ πιςαἸαπὶ νήσας ποζοιη; ἄοπες [Ὀπιηᾶ 
σἀρογῶτ: Ποιεῖ πηατυτίπιιηι διεγερτικον. ἄς φαΐθιις Τ᾽ οὐτίτὶ ἴῃ: 
τοῦρτικα ταπκοιμητικὸν ο[Ἔ Πος Ροοτα. ϑράγρο πῆαγῖτα ππσς 55 δὲ 
ἀοίοτις ΗἩοἴρεγις Οετάπι. ὅς σάτα]. ἸΝππέγα αι Οοτοος οἴςη- 
ἀϊτ ποξεξον Ἰρηϊ591. φωσφόρος ὦ ἕσπερος. 

Κατακαιμίξω, μ.ΐσω,π κα, [Ὁ ρ109 1. σοπηροπο 4]! 1105 δή οπιπασπε 
ςαρὶοηάτιπη » ΤΟπιτηϊιπι ςοηςῖ 110. τα ϊη" ἶγο ἴῃ τΒα]διπο 7 κατα 

ρῴυνω, 

Κατακοινωγωῖ, ἵπτρ οὐτ οὐ) σοσισπηῖςο. Α σου ΑΞ (οΠυΐη, ἀπ 
Κατακοιρανέω, διατα Πω. ΕἸ ΓΠΟ. τορο,οτγάϊπο. Α οςα1ΠΠ|π4.έ,πόλε- 

μὸν κατακοιρανέεσι ἄς ῬΑ ΠΠλάς ὃς ΒΟΙΠΟηά ἸΟαιοΠ5:δὲ Οὐγῇ. «,}- 
ϑείκίω κατακοιρανθωσι, ὃς Οὐ. ἡ, μέγαρον κατακοῖ ραν ἐσ 9. ἀΟἸ ἢ 

τερηδηῦ ὃς ᾿πηροτίταπζ, : 
Κατακον ἀφ, μτἰ πο. Κατακοχα ϑέω, ΠΡ  Ζαστ. Πλατῖῖι. ᾧ 
Κατακολπίζειν . ΠΠιΙ5 [ἐχαῖ ἃς εἰτοιηλῖγο » η ἤπιηι ἀοΗςξεῖν 

κατακολαίσαι εἰς αἴγναν » ἱπ ἤπιιπὶ Αἰ ρὶπα; ἀοΗοχ!ς, ΤᾺΐ- 

ογάϊά4ε5. ᾿ 
Κατακολυμξάω, Δ 41115 1 ΘΟ. ΠΓΡΊΤΟ ΓΟ ΓΙΠΟΤΠάΓΟΣ 
Κωτακολυ ἐξητής: Γ ὙΓΪΏΔΤΟΥΙ,. 

αἰ νονη νά τ τθὰΐ συΐκομιδης Τ᾽ πον 4. χαλεπωτέραν Ὁξᾳ σι πίω 

κατακομιδίωλ “δ ὡρέων, Οτα ρουταυτοηο πὴ ἔγιξξιιυ ΠΊ. 

Κατακομίζω, ἀεέοετο ὃς ἐεροῖτο. Ἡετοάἑαπιις ἧς ἀρουμοοῇ ἴο- 

4. 6η9 κα τῆς συγκλύτου σγήλεκτοι γϑδυΐαι κατακομέξουσι διὰ τῆν τ ϑν 
ὁδυ, ὃὲ ργὸ οοάςπι αὐακομίζουσι ἀἰχΊτ, Αατρὶν. τοι φίσειτο ὁ δὰ - 

μος πῶδας νὴ γιωνῆκας ἐν. “Ἷ" ἀγρῶν εἰς τεὶ τείχν κάτακομίζειν, Ἐῇ ε- 
τἰ αι κατακομίζειν ἀοΠλ11ΠῚ γορΡουτατ δ, δὲ Καταχομίξεῶτῃ ἀοπλιπα 

τοάϊτο, ΑΞ (0]ν.αὐρὲ πῆρ τορεσβ, Σαυέξανε ὃ τὸν ρατηγὸν ἑκάτον κᾧ ΕΞ 
τήκοα σρρίρής λαζόντα ἐκ γεωρ(ωγ μιῇ κασακεκομενκέγαι κατα κομίζᾳν 

᾿Π Τοσῖας ἃ Ὠ ἢ) 5 : 



᾿Ἶ ΚΑ 
ναῦν, ἀρ Ῥεῖϊοτς πδυεῖη αἰίαιο, ᾿ 

κατάκομος,»»δ ἀφ πίας5.Ετ ποπιθα Ροτίοπα (ςοηΐςα"ΡοΪ. 
Κατακομψϑ)εϑοιἰοϊτὲ ὃς σοποϊππὸ ἀϊοοτς, πιϑανώς λέγειν, ΒΑΠ]. 
κατακοναὶ ἰοπτιξεῖο. οτῖςα νοχ ἃ καταχαήνεῖν. 
Κατακοναίω,ἀγεχασιοΕχο σε γάοπιο, ΕΠ τΊρΡ. κατακονῷ ἀζίωτος βίε, 

τιλεηηιει [πάἀς Κογάω. 
κατακονδυλίζω 5 Ῥιισπο Ρογοιτῖο, κατακονδυλίζειν ἃς κατακονδυλεῖν) 

Ρρπῖς οδταμάοτς ὃς το ποίάετς, ΑἹ [τ Πίη. 
Κατακοντίξω, ἴΔς1}} 15 σοπῆςῖο νοΐ σοπέο ἀϊορογίο ἴο (ἀρ ὶττῖ5,δια- 

σφάήο δὲ ἐἰκοντίων. 
Κατακοπεὶς, ΓΠΏΓΑΤΙΙ5. Ρ] σία ςο πξςξξι5. 
Κατακοανη ῆςονρταοῖπο. 
Καταίκοπος»ου ὁ κ ἡ »ξιτῖο Πιϑ59 1 πίλητις Ἰτοπὶ ἄς οϊις,αθοτε σου ξς 

ἔχις. Ὀἱοάοσιις κατακόποις ἀρ ΕΠ11τ ἀς ἔοος ριιρμαπάο,ιῖθιις 
εἰκίραγοιοἷπτ ἐρτὶ δὲ τσοοηζαϑ Πα ΠἘἸτυπιπτιγ. ΡΙ αταγο ἢ. 1 5115. 
μὴ κατακοὶ ποῖς ἔχοντα «δὴ αὐ δρας ὅστοκινδιυω δῦ σω «δοὶ “ὦ ἐσχάτων, 1ά 
εἴ, μὴ καταπόνοις κὶ πεπονημῆῥοις, 1το πὶ ἀφ νἽγτα ΓΙ 115 Πα ΠΟΤΕ]. 
χατάκοποι 3 οὗ σαι "ὁ μηδέπω πῇ φρονεῖν παρήντος αὐτάς γ ἐν τῇ αἰγορᾷ 
ὡϑρε μῆμαι τοὶ σώματα, απορρζδίω ἐ κεῖντο καϑ' δ. δουσα).Υ Οἱ αἷδὲ ϑιυάδων 
ἴο φιίτειτ, 

Κατακάπῆω, μι ψω, π. οφα, Οθττγιποοοῖγιο ἀο.σοητιπάο. 411ΠῚ τος 
δῖ Βοπιο πιϊπιτατίπι ἀϊςοτρίτιιγ. νηάς δύο μοίρας κατέκοψα, 
ἄμας δεῖςς μι41. Ἡςγοάοτορτο πιτηπηιιπι ρογοιτῖο αδοοίρίτ, Α- 

ες Ριιᾷ ΤΗςορβγαίτασι ἄγθόοτεϑβ ργαοίάο, ὃς πηάτογίαπι [χιιγδη- 
τοῦ τείοοο Πρηϊῆσατ. 

Κατακορέσαι.ἐμιφορῆσαις(λτίατο. 
Ἑατακορή οτοὶ τε ῦτα. 
Κατακορὴς, ἐδ. ὁ πα τι5»τοάιιη ἀλη ς. [Ἀτίατιι 5» ἀτατοτπο ς τιις,6χ- 

ΡΙοτιις ΟΡ το ίζιι5.κατακορῆς ἀμμος,άτεηα ογαί  ππι4. Ὁ τοίς.1.ς. 
κατακορὴς ἡ οζις, ΓΛ ΟΓ15 μα ῖτιι5. Ατ τοτιίη ΡγΟθ]. κατακοριὶς ξυ-- 
νευσία»ἴλτιιγα σομἤιοτιἀο," πλέονα ξουσοι: Ρ]Ατο. στενδαρά χίω πίω 

χατακορῇ πυῤῥαν, [ληἀατδο απ, τα: δά [ἀτίοτάτοπι τα τες τ. Ὀϊο- 
(ςοτ.]. ς κατακορὲς εἰς μέλαν ἐμιπεσὸν, Ρ τΓῖ πλα ΟΒδ Ὧι π| πἰ στο 6) 
Ῥίαδτο ἰπ Τ πιαο. χεοῖμα 2 ὁμοῖον ῥόδῳ κατακορὲςΓοἷοτ τοίξιις ἰπ 
Ῥίομιιαι. ΤἼσορΗταίτ στο 4. ἈΠ τοτρΙ αηταγισαρῖτε ἀςοίπιο. 
δαζατιπι σοίογεπι ἀΐοῖτ, ὙΊΓΡῚ 5. ΗἸρροογατος κατακορέα 
γοσαῖ γοοτοπηθηξα 1115 ποτα 14 οἴ. τὸ ἀκρατο χολή δια χωρήμα- 
σα Ολΐεπο : ὃς ς᾿ὕϑεα κατακορέα 4115 Βιιπιοτοπὶ διμπιἤτιο εἶ ρο- 
πογδητ. ἃ 40 ὃς Βοιῖπε5 κατακορείς γοοᾶτ, ἃς φΦαῤμίσκον κατακο- 
ρἐὈΙ ςπὶ οασταῃσον 6] 1115 σο!οτο: ιῖπ ὃς νοἰισπι επτοηὶ ἢ - 
τίπι ιάπι 8118 Δσσς πες δίψαν κατακορη ἀἰχὶς Ἰάεπι ΗἸρροςτ. 
Κατακορμεσω,(ςἰ πάτον σοσπαἸϊπιογογχατακόψα, εἰν οἢ, 
Κατακορφεγ8. ὁ καὶ ἐφ Ἰάσῃι ατιοα δεαίκορος. ῬΟ]]. ἴτοπὶ αἱ πλΐλι5 Ὁ] [2 

τἰοτατοιη ὃς απ άϊαιη αβέεγτ, ΡΙ ατατ.α ΑἸοχ ίτοπι τα τ] 4 0115. 
ίειι ἐπί τιιγαῦ 1} 15.5.14. 

Χατάκοῤῥ(δι οἰκία γἀοπηις αἰτογᾷ ράττο ργοῆτογ δηριηεϊότγηιιο ἀϊ οἰ - 
τιιν δ Ατἰίοσς!ΠπΌτο τ ΟΕ σοΠΟΠῚ. τὸρὸς ὀυυμερίαν κὶ τρὸς ὑγίφαν 
δεῖ ἐμ) τίωὶ οἰκίαν δῦπνφοω μϑρ τοῦ ϑέροις. ὀυήλιον ὃ τοῦ χέμων (Θ΄ : εἴη δὴ 
αὖ τοιαμτη κατώκοῤῥίΘ. οὖστο κὶ μιὰ ἰσοπλατής, Α11) Ἰόμτης κατα΄- 

( Θ-. ἥ 
Κατακόρως, αι πάὸ (τὶ 5.4 Γἀτί πλον ἴηιις δά [ἀτοτάτοπη. τῇ χρόᾳ κα- 

πακόρως «ρασίζει,ΟἿοτο νίαις δά [χτίετατοπι νἰγοῖν Μάγος]. ςο- 
τ ]οτγεῖι ρουτὶ αιὰπι πη} }ΠΠπ|ὸ το άττ, ΒΕ πςο}.Ππ| ., ς. Ὀιοίςοτ.ςδρ. 

96 ἡτηπιοἀϊοὶ οτῖ4π|» δά τα ἀϊππι ναι : Ππιρ]Ἰοἶτον οτίασι ἢ - 
φηϊῆοατς ροτοῖϊ, ἔγοφιςητον Αττὶοὶ σιωυαλοιφώςς κατακόρως χεών- 
τω «ΟΟτίητῃ, 
Κατακοσμιέω ΟΠ ΡΟΠΟ-υΟΤΠΟυἀρτοράϊροεγο, πῃ οτάϊηςπην {ΠΠπΠπ πο. 

ΠΧοσπο.κατακοσμιοιῦ τες ἑωυςἄ ΠΟ] ΟΠτο59Οδεγπαητέίαας [δ ἴη- 
τςοπη, Ρ᾽ατοῖμ Καὶ ΟΠ. πατεποσμουιῦτο κορὸς ἐκείνα γνώμίω, ἴα ἀα1}- 
Ἰὰς Τππτοπτῖα πὶ ἀσσοιητηοάααητ, [46πὶ 1η ἘΔθῖο. Ρ]ατο ἴῃ ΡῸ 
1ἰεῖς. ὁ κοσμὸς ϑορύζα τε γὺ ταραχὰς ὑδὴ παυ μῆν(Ὁ..ὴἡ 2 σεισ δι γα- 

λίωυς ὄθακαζοὶ μῆυος. εἴς τε τὸν εἰωθότα δρόμον ἃ ἑαυπῇ κατακοσμιέμῆνος 
δει,τατίοπς ὥς οτάτ 16 σοΌ ΕΙ τιιτι5. 

Κατακόσμησις  οΥὐάο ὃς ἀἰσοίεϊο, τετιμτι 5 ὅς ἀρτὰ φοπιροίτίο, 
ΡΙατο. 

Κατακούω,ςχαιάϊο» Αὐτῖα, Αςςοι, Οεπίς, κατακούω αὐλοιώτος 5 πιο - 
ἀυιαητεπι αἰιάϊ τοι ουτοπηρογο, πάνυ ὑποκούῳ, 

Κατακράξω, οςοἰαπιονο (γερο. οἴλπιοτε οὔτιιηάο. 
Κατεΐκρας » ΠΟΠΠΜΪΠῚ νοἱπης οϊε ργο κατακρρέτος [οι] χτ᾿ κριέτος ) νἱ: 

ΠΟΒΏΜ}]Π1} ρτὸ οἷξ ὁλοκλάρφυνποιντελως. διόλε ΡΟ 55 διπαΐτιις. Ἐ- 
τ πιὸ]. ΤΊ γἀϊά.Ο᾽ 3 ξεασίδεις 65) ταὶ μετέωρον τῆς πόλεως ἐτροίπε- 
τουβουλό νυ Ὁ- κατοΐκρας κὶ Θεζαίως ἐλ εἴν αὐ τίω), 1ἀςπ|ν ἐλπίσειντες δὲ 
πόλιν ἔχεδλωι καταίκρας, πϑοσδεδόασι σφαξ αὐκᾶν οἱ, εξ ἐλοκλέρφυνασαντε- 

λῶς., διόλα » ἀρᾷ Ἡεΐ᾽ οἰδινπι ἀΤυ:Ππὶ {γί ρτιιτη οἵδ κατ᾿ ἐἴκρας 
ἀϊσςητεπη κατ᾽ ὄΐκρας ἐλεῖν εἴς τὸ εἷξ ἐφύϑυ κα αἰφνίδιον, τἀπὶ ἃς 
κατ᾽ ἄκρης αἴειτ ρτὸ γτ᾽ κορυφῆς ἀφ η5 οτίδπι χτ κράτος, 

Κατάκρασις ἡ, ςΟΠΊτΙ ΧτίΟνΥ 6] ρου ΠΥ} 10. 
Κατακρατεῖν,ο τίηεις ἱπ Ροτοίζατογόθοτο νἱηορτο δζ ἀοπιατς, Πι- 
Ρεγατο, ΟΠ τογάγονθςη. ΡΒΙΪο ἐς πηιηάο 5 ποίντων κατακ ρατεῖν, 

οπηπίδθιι5 ρταιιαΐοτς. κατακρατεῖν τῆς αὐχῦς οὐ διωλαται 5 ΠΕιμαὶς 
Ῥτιποὶρίθπα ἀοιίποοτς » ΤἈΘορμγ. 1. 2. οαρ, το, ἄς σαι Ρίητ. 
χατεκριέτησε πολλῷ τῷ αὐριόντι τῇ εἰσφαλοις,, τηὰἷτο οπὶ ροτίςαϊο 
λπηροσίμμι γοτιμιτν τος αἰςιμοΓὶϑ. Ὰ ᾿ 

Κατακρατέομαι, ΥἸΠΟΟΓ ΠΟΙ ἰδεοτ, ΡΆΪΐο ἀξ τητια ἀο; ἐφ ζ αὶ καμο 
κρατεῖται γὰ ἡ10 σοοτοςτσνι ργαιιαΐοηζο, ἀκ Ι 
Κατακράτησις,ΥἸἰς χα ταγωνσμος. ἅ ς ἢ 

Κατακρατικὸ ς» γ᾽ ΠΊ μα σης σοι ρος η] ἃς σοὶ Βοπάΐ, Α᾿ ' 
ςαΡ.37.ἄἥς [ἀξεῖς. Ροτιισύτω γὸ δεδουῆνον, οἴμοι ςαλτικὸν καὶ χὰ 
σικὸν γίνεται 119 ἐδυμεί των ἢ [τς ἃς σοΒῖ θεῖ Βαχίοηςς. [δα 
ΤΊ το ΠΊρΡογας ν Ἔγτισ: ἐς εἸάταηχις απὸ τοῦ κεραννυσι, ΕΟ ΨῸΓ 
τοῦ κρατὶ νετὸ 1ἀἘπὶ ΛΟτίμ5 11.62.19. 1 σάτα ὧν [ιτίανς 
ων τρρφαϊς κατακερας χαῆς χεῆ λοι!» 1ά οἴξ, ϑγηκερας χοῦς, ἰάες. 
κέρασις, χν 

Κατακράτος ΡτΟ ν τ 115. 0 Πα Π Ογν Ἵν ΠΟ οητοτ. χατακράτος ε 
Υἱ ΟΧΡῸ ΙΔ ΌΡΊΑτο ἀς Γορ δ, κριτακϑιίτος φϑύγειν 
Ῥᾳάνν οἱ ἀιπιιηἐϊὸ χ᾽ κρατυ;. - 

Καταικρεμ(φόννυμι. {Ππ|6 Κι σελροκίενν ὕω Ἰᾷεπι 4ιιοἀ χριτακρεμίφίω,, 
χρεμάννυμω ἔπ Προη τς ἔα ἐς» ἀορεπάςο ἀο, ᾿ 

Καταχρέμας (8- ρῬοΠ[|:5542Δ. 
Κατακρευυργω. Δ} ποτα σοηςῖ ἀο, 41] Δηο. κατεκροεργήϑυ, ἀ4Π7]. 

τιις ἐ. ογοάοσιις ἱπ ΡΟΪγηνηΐα, ες τοῦτο αὐτεῖχε εἴαχ ἡ ν' 
κατεκρενργη 9 εἴπει. αὐτὶ τοι κατεκόπη,χφ ταιτέτμηται ἡ φετεκερια, 
γψοίτιτ τη ἰδηῖοπα σοης! ἤτς οἰ, ἱ 
Κατακρῆ ϑεν, ΕΠ] ΟΠ1.1118.4.τ. τρώας ὃ) χα τεικρῆ εν λαΐξε πέγϑος, Ιῃ 

τῆς κεφοιλῆς..7) κοκτοςοἤπτις χ᾽ χαρας. ᾿ΝΝ 
Κα ππεχρημνημιν» γα οἰ ρίτοιν πάς χατακρήφναρκα!» ΡΤΩΡΟΙ ΡΊΤΟΓ, ΒΟ 

Αγ πορἢ.νεφικατακρ μένα μῆνα! πλήρεις ὄμξρνυ» τας Ἰράτο5). Ρ᾽κὶ 
᾿Ρίμαῖα. πος 

Κατακχρημνίζω,μ.ἴσω,ποικαν ρτδο οἰ ρῖτο, κατεικρημνώ, Αὐττα, Αςσα 
ἱππρίτιιτ, ἔιισας Τ4Ρ. 4. οἷς το κατακρημιγίσαι αὐτου, τ ΡΤ, 
ΤΘηζ ΟἸ1Π|. 

Καταίκρης. κατείκρας. 

Καπεκραζέω, ἀς ἰτοίσο. : [ 
Κατεικραδεύειν, ΟὨτΥαἀΙσοτς, ἰγ τὶ ἀογοτὰ οἰοα 5. Κατοικρδ' 
(γοἢ Ἔχ ροηὶ τγδάϊτ γε] καταλαλήσειγ ΟΠ  ΑΠῚ αἱ ἀκείδεν 
γοΐ εἰστ νοἱ κατανας’ασᾷ ΠΟ ΠΪΔΠῚ αἱ ἀκρίδες (χης αἰαφ ματι 
κατα γελάσει, 

Καπέκρεκᾳ, τος, τὸ, ἀλτη πατίουσΟη ἀοπηηδτίο. ΝΑ ζαηζοπ.ῖῃ 
Ομγἰτο, ἵνα «ρὺς ἑαυτὸν ἐγώστις τὸ κατε κρεϑὲν» ὅλον λύσῃ 
χρίματος, γτ πάτιγαμι ἀλῃγηδταάπι ἴῃ [ς τοδὶ σορυ]ατᾶ 
πατιοπὶς στπσαῖο ἰἰθετος. ᾿ 

Κατακρίνομαι »ἀΔηηποῦ : ἱπτετάτπι στη Ασα ίατία. γε 
ϑεώνατον,πτοτῖς ἀλη ποτ,πηοττο ἐπ! ἐζοτ. Χοπορ βοῇ ΤΠ 
Εἰα ϑοογαῖῖς ρὲνῦ πιηροτίοηαίς ἀἰχίτ,, ἕω γὸ νωῦ καταὶ 
δίς. παπὰ ἢ πιμς ἀαιηηςτ, τοῖσι χατεκέχρετο ϑούνατος . [ατὰ δΓ 
εος πιοστὶς Τςητοητ λεῖνο μυὶ πενίαν ϑεότητος Κοιτοικρεϑώμῆσον 
τς ἀτυϊ πἰτατῖς ἱποΡἸ. ΠῚ ἰςσογ πα πηι ἢς Γπτογρτς8, ΕΠ 
λας ἐπ᾿ ὁλέϑρῳ ἑμωπᾷ ἐπτινα ςαὲ τι διὶ, τιμωρίαν κριτεκράϑη τὶ 

ἀἰχθθο κοι τακραϑεὶς εἰξορίόυ, ἜΧΊΪο τι! ξλατι!5. ΝΑ Ζαη, ϑ 
τακραϑεὶςοιοτῖο ἀλπιηδτι!59 [46 1π ΟἴΥαῖ, 

Κατακείνω, μιν πτοικοι ἀἀτη πος οοπάοτηπο. Α σοι ΟΠ Θδὶ 
τὸ μϑὸ γδ τελϑυτῆῇ σώ ποώντων ἡ πεῶρω μβύη κα τέκρινε» ΓΛ ΟΥτέ 
ἔλτο ἔπης οδποχῖ) ἐπὶ 7) Λοχίτου, ὡποίντων ϑεΐνατοῦ 
οὐηηςς πῆοτῖε ἀλη παγο91. κα τοιγιν ὡσγκεῖν χὺ Κοὶτε διχφέζει 
Βῖτίῖ ας, 1. ἰγερϑ σεται οὐ τῇ κρίσει μὰ τῆς γήνεας ταν! 
γεῖ οὐὐτίωυ, 

Κατείκρισις, τως») ΟΠἀοΙΊΠατῖῖο, 
Κατείκρατος,ν»σΟΠ ἀΘΙπ Πατιϊο, κατεγγωσμῆθθ-, κρτοίκρατο 

τεῖ σαρῖτα!ς ἀαπιηατιι5, Οδ:ὰ ἐς δοηςεϊ, τ 
Κατακροτέω, ναἰ ἀς ἰλι!4ο,ςς]οστο,αρρίδιιάο. ΓΝ 
Κατεικρφυμ ζω, αἷς ἢ. 1. Μετ μο ἐν εἰ δ) ὑγρὸν εἴη τὸ 

υἱ ψυλοτέρκ βαίνιοντες.»ἡ 2] κατεικρφειυίζοντες»ἵη [ΑἰἸφητβ ππ0 
ἄσητες, Ψ εγθιια δτὸ τσ πριν, 1. ἃ (ΑΠἸοπτὶ Β15 ἀοάιξι 
Κατείκεϑυσις ες 57). ΓΟ ΡΤ ΠΟ. ΓΟ ρος ἀςἤιρετ {Π|4τι5. 
Καταικρεςικὸς»ν ἔπι ΒΑ θη 5 ΓΟρ πη Π41. Ατηϊζοτιίη ΡΓΟΡΙ. 

γ᾽ κατα κρα ςικος:ν ἸἤετιΓ ΟΡ ΡΟΩΙ τῷ ὄθυπολαςικώ, ᾿, 
Καταχρέω, ΓΕ ρ τ πο {Ποἰη ἀο,ἀςῇ σον αἀϊμο, ρα ΡΙτοπεπῖ 

ἄς ερῖθ. νἹάσοτα ἀςεῖρὶ ρτὸ ἔ4|1ο. δριιά ΗἸρροοτγατέ 
ἄς συιοι τ ἴτι 1 9. ΟΟοΥ Πάν τι15 Κα τοι κρρύειν» ΟΧΡΟΠΙς [σατῖ! 
κατοιος ἀζειν, [ς ΘΑ] απ. η ΟἹ οἵ, Κατα χίζειν, Εῇ 

Κατειχρυπῆω, οςοιτοντερο. εἰς πίω γι κα τακρύπῆειν, ΠΟ 
ἄς υυιιηάο, ὁ 3 τὸ γίω κατακέκρυ παι χΤ' τὸ γότιον κλίμοι,α, 
1 ἔγα τογγατα σοπάϊτις οἰξ δά τγαέξιιπι δὰ γα θιη. 

Κατώχρυψεςγεως, ἐν οσσο τ τατῖο, ΟἿσοτΓ, α 
Κατείκται» 4} ἀράπσπητ αὐ ἀϊπογίογῖδ 9 οἱ 3) εἰς πταγδὸχ εἰα: 

γο1 7 ῬΟΠΠῊΧ, κα τεύκτας οηΐτη Ῥτορτὶὸ ἀοαϊιξζοτοηι [ο 
πόγω. 

Κατα κ τού μων αἹ. 

το γοΐςης. ΩΣ 
Κατεχτανεασι, ΟΓῸ χει ΚΊ ανούΐσενοςοἸ ἀφητ, ΒτΠΓΙΙτα (ξουπάιπι ̓ 

Ὀ] κτείνω, » 

Κα τακ πέορκα!» ἀσαμἶτος σοτηρατο » Βαδοο, αὐα δέχομαι. ΒΟΡΟ 
Θεοῖς μὴν καὶν ὁ μηδὲν ὧν οἱ ειοῦ,, κράτος καιτοικτήσατο 9 1α 6[Ὁγ. Ὦ 
αυάςατι ετίαιτη δἰ Β:Π1,σιιπὶ ἀἰῖς νἱξξοτίαπι αὶ ςφοπηράτάτο τὶ 
6 τ Π4οτη θὲ μι γρειῦ χα τεεν τήσῃ τιναὶ» ὨΪΠ ΤΊ ΦΏΤΕΠῚ 5.1. φρόνησιν νὴ 

᾿' 

Ἰυχατοις τεῖνα;,)ΚΦὶ τοῖκ τεζαναι μν «αὐγων» 1112, γοἷ 



ΗΝ ἀὔἰκικ 
αυ τατογβς οἶς, κατα τανον, ΟὝΥ {ὁ αἴδιρρᾳ κατακταὶ μαύτις, 
ἡνας γἱάς Κατεέχτάν, 

μιαγως ιακα, ὃς {Π1Ρ ΟΓΑΓΙΠΙπτ,κατείκ τανε, Ἰητοτῆ οἰο,Ας- 
γε πῖτ, 

ἡχτασε (γα τ» να σαι Πτῖο. 
ατονυκόμν, 18 οἷς Ροχὶς σά ρ1ΠΠ|5, ΗΛ οὗν, ἐκτενι σιν κτεὺὴς φαΪπὰ 
οὐζοι ἀιοίτιτ, 

πὸρρνεῖ, ας, χατεικτὸταριά ΑἸἸ ΠΟ ρμδι ἴῃ Ῥαος, τῷ κοηάβε, ρο- 
ἈΠ ΤΩΝ ῬοΠ] Ιτοῖη κατεκχτὸς, ἐγαρ Πϑονηής δυσκά- 
απο Π] οἰσοτιά. το ζισαρίτς τ. ἔγαποὶ ροττιμαχ, ἔγα ξξιι σοι - 
ὃ "ΒΡ ε 

νας, ἡ Ἡ εἴν οἱ. οἵα Μιρρυργὸς» (λοτΙ Ποἷα αὐ νογθιπι ΓΟ παῖ, 
εἀπδετιχ νοὶ ἐγαξεγῖχ. 

οἷἢ ἃ[οὰ σοηίὈΠ|ὶ ὃς ἀἰ ΠΠρατὶ : ντ καϑυσιυπταϑελόνοι» 
γίττοσι ἴῃ ̓ ἀο αἰθα: Πιροταγὶ. ὃς ἔφ ου ταθίθιις οαοτεὶ, Εὐ ατ, 
᾿ξπ πεοσὺς Ἰύχος ἔξιν αὐαίϑυρμοικὴ αὐτὴ αἰακήται, ἴσασιν οἱ κατακυ- 

δὶ 
,]οὰ το πὶ ῬεΓάο, 1 γΠ45 χτ' ἀλκιζ δε, καὶ πολλω σ᾽ ὕσερον 
σας τῷ ντα. 

λὲ ι οἰτοαης ιάο. 
ἰω μιησω, πτ υκα, δ 

ν»μιΐσωγπ, κα, ἀςιοἴο. Ασου κατακυλιάλῦ γἀοιιοἾ ψάτινικα 
λισιμῆδοι ἐπ αἴ  ἵταισν, 0 εαμιῖς ἀφιιο τί ατιϊ αἰ ἐανιὶς ἀς- 

ἸἀΙ Ποητ, Χ οη.ς. Ρα ά, 
μούψω,πουφα, ἀςς Ἰπογί πο πο πὶς ἀςου[ιπι,ἀοπιογροτν 

τιτῳῷ καταχύπῆεινι ρΓΟ 4110 δὃί συγκύπῆειν ἀϊοίτι τ) ρΡο- 
εἰακυτῆ εἰν. 1 υοἰαη,κατέκυνψεν εἴσω αὮ χάσματος. 
νω,μ, ϑύσω,πν δυκα, ἀομλϊηοτ» ἀοπηϊη ἢ Ἔχογοςὸ ἀἀπιογῇι5 

Ὶ οἴαρῖρο. ΝΥ υσγ. Οε αἰγὶ .κατεικυρκδεσιν αὐ δ, ἀουαϊηΔἢ 
ἀοπηϊπαητιγ πη ςοςοοαρῖτο νἱρο ἢ πιο, Εὐιάηβο]. Μάτεῖν. 

Ρτίπια ἐρ το] οαρῖτε ν]τῖΠν, μηδὲ ὡς κα ταικυορδύοντος 
υὐραγ»Πποαη ες ντ ἀοπηίπδητες οἰοτϑ, 

σοΟΠἢΓπΊο. 
σία ὠνὶι . εἴ ἴπ διιξεϊοπῖδ. [ἰοίτατοτι αἰ Πα οἰ σθητὶ ὃς 
το  "Θπτῖ τοὶ νοπαΐςπι ἁἀάϊσοτε ἀταὰς φαϊάίσατςο.1ο- 
5 Αητιφαϊτατο ἡ ὡς αὐξοντι τίω 'φεῤσοσον , ἀυτι κατακυρρεμῦ 

᾿ς »ἀλτηπᾶτιις. ψέφω ϑανοίτου κατακυρωϑθεὶς, ΠΙΟΥτΙςΝ σα ]σα- 
ταις ἀριυᾷ ΕιτροἰπΟτοῖξ, ἣ 

ῬτΟδΙθΘο, προάϊονπιοτγοτ.κωτακωλύεις δεισγεῖνρτδῃ- 
ἸοΓα ΓΙ 5. ΑὙΠΤΟΡ. 

το ἀογί ἀγα, καγειρων δι εϑει!, διασυρ εἴγοκωμω δεῖν, τω ϑεέζην. 

Ἡείν ἢ. κατεικωμ ν»τὸ καταγελᾷν. 

τὴ τῷ εἑλωτός. κατακώχιμοι πρὸς ὁμιλίαν. α΄ σοἴτιπὶ 
οηϊ.Α, οτοῖες [οιιηάο ΡοΪ τὶς. κατακώχιρμοι ὑπὸ ἡ κινήσεως 

ΘΠη.8, ΡΟ] τς. Ἐλθοῦ νογεϊτ,ιοτι της οσσυ ρᾶτὶ ΑὙτουλ 115. 
ποτιπι ἀειιοτι ὃς Πρ Ρ ἴσος δτιητ, Ιάςπι ἘτἈϊσοτιιτι ἰλδτο 

αἰχίμον ἐκ π' αὐετῇς 79... αιιοά οι ὲ ςαρίτατ α- 
15. Ατρυτορονοιτίτοθοπα οἀμπςατίοις ἔλέϊτις τδηι - 

Οὐ τειπ ρογδη πὶ. κατεικώχιμαι βόεργγαςοα ᾿ἰδτάϊης 
"6. Αη1π|. 

ωΕσεπϊπο. 
δύσομαι, κα. ϑυμα! [ροτ 1ο.14 ξλῖτο » πιοπτίοτ. Π 6- 

ὶ αὐτιδύσεως ,κατάλαζονδεόϑει! «ὗδὲ τὸ πλώτου ἰη4:ι1- 
Θ]οσίασι. , 

οὐκα,ἀςῖγαθο ἔλπισ Αἰ Ἰου 5. οδττγςΐζο 9 ἀςδ]4- 
Ὁ οι σο, Οποτίοα γα ι15 “Πρ ταν ἀΠΙ πηατΊ55 
καϑ'ϑ μῆνίθ- χ᾽ ἀδελφοιῖ σου κατολαλεῖς [πη] πη] ατὶς 

Πγυΐτιιγ οατπ Αςοιίατ. νε- μὴ κατεαλάλει δὶ γειτνιων- 
π ῬΙὮΟ]. τασοδὶ. σαρῖτο απάττοραὶ καταλαλῆτε εἰλλύ- 
{ἢ δάπιετίπις αἰτος ἰοαιιαπιιπ ἰδ 164. καταλαλεῖ νόμουροῦ- 
πὶ ἰοατιτ 5 ἐ καταλαλιῴν ΠσηΪΗσΑτ καταλγειφόϑει λυ- 

τ γμῖν -,οαιυδοίτατα ΟὈτιτι5 ) ν᾽ κατοιβεξζουυῆύθ- 
σμθ.. 
οδτγοξζατῖο ᾽ βλασφημία. ρεϊπιᾷ ῬοτΓὶ σαρίτε ἴς- 

Ἢ 

γὐν οὐτγοξίαζογ., ΘΡΙοςατοσ Ρίδις. Ῥαυΐας δα Κοπι. 
ἡ πσρυιι, 

Ἀχθι οὐκ. Ὁ 
(μα! ΘΟ ΡΟ, ΟςοΡοτονἱποο, ὅς νἸΠςοΥ οεἰοτίτατο. Ρ[1- 
πᾶ ἐς ρἰληςτὶς Ἰοχιςης,»καταλαμξαὐεσί τε κὶ καταλαμ 
κα δ παυτὰ ὑπ ὀμίχων: ΟἿςοτο,41) Αἰ ἰὸς νἱποιιπτ, νἱς!- 

1ς Υἱ ποι Πτιιγ, Καταλαμβανεώδει, το ὁςσοιρατο. Ὀιοάοτ ὗς 
Ἀυέδϑαι “ν καϊειλημμβύων τίω) πέτραν βαρξ ἐρων,ά οἴ κατά- 

ἱ “κατείλημμῆρΘ-, λἀδέϊι5. ΤΟΥ ἀϊ 4. κατεελνμυὴν Θ᾿ γήϑεσι, 

τηογίθιις ἱπιρτείς κατειλυμαῖρα νόμοις ἱοσίθιις ςομἤτίτατα. κα- 
πτειχημυῖῆρθ- φυλλαρέοις, ἕο] 1115 νοἴλιτιι5. ὈἸοί σον ἀε5 11. απάττο, 
αα φϑεὶς ἀερτεμοπἤις, καταλαμψόμῆνθ- [ας ορτιιτις. Ηε- 

οἵ. Ἰοπίς ρτῸ καταλυφϑεὶς δὲ καταληψ ὀυρίθν, 

ξαΐω, ἀπτοιοττο, αἱ] ἐπιιοτγάοτίπςο» οςο ΡΟ. καταλαμ(ά- 
ὄντες ἐρύσι, Οτς ᾿ΙσΔητος, ΡΙατάτομις ἴῃ ἸΝ απτλεῖτοπὶ ᾿πυιςῃῖο, 

τ 
ἣ 

ΚΑ 43 
ἀΡΡγοβοπΦονγοϊγοιμηιοπίο ας οἰ ρῖο ἀοἰἶθο, κκταλαμῦαιει ἐϊξιγν" 
τας οἤοηάϊς σρτοαΐςητος, Πεπιοίϊ Ἰςῃησδικωταλαμβαίω τὸ ςρατό- 
πεσὸν, ΓΟ αιιτὶ σαἰϊτὶς ἐς] ρο, Τ νον ἀϊά4. καταλαμβαίνσι τι ρατύπε- 
δὲν, ἐς] ριητ οαἰῖτα, Ιοσιμπὶ ροηςο πες σα τῖς 4ε]ΐρυοι. Χερο- 
ΡΟ ἴῃ Ρεγίοηα δοσγᾶγ. ὑκ σε ὅτι ὑτοσὶ κατέλυ με ὀρχν μῆνον; 
χαταλαζόντες ὀὁρκίοις. ΠῈ γα λιδιν ἀροὶρ᾽ πος κανολαίβόντες σίς ἐν» 
ἄληζεος ἀοςὶριςητέίαις Πάςπι; τοίου. καταλαβιύῦσοι συμ φορὴρ 
βοςερτα οἰ απλῖτας. ᾿ς 1. Ὀ]ατὸ ἴῃ Α ΡΟΙος. ὡς ἐπαυτοφώρῳ κατα- 
λυψομῇ (0. ἐμαυτὸν εἰμο ϑέςερνν ἐκ εἰγων ὅγτα,γτ πὶς 1115 ἱπηρογίτίο- 
το τὶ εἴτε πιδηϊοϊὸ ΠΟΠΊΡΟΥΤΙΓ15,1 το πὶ σοπΊρ ς ἔζοτ 9 αὔβιλαμσ 
βαίω. ΤἈςορἈταίϊ. ἐς Ρ΄δητ, ]υλητο, ὅτι 3 αἰείφυσις καταλαμζαΐεε 
«ὅν ὀζοις, 14 οἴτςοητος ἱτροθάπιολι, ἄκρα τῇ ϑερμέτητι καπαλαμζα! 
ΤΧτΓολ α ἀτελη οἷς σα] οἱ ς ΝΑ ζαηΖοημς, Εἰξ οὐαὶ τευ τπ Ρετὰ- 
8ο:ντ δίχαρον καταλαμ αήειν; Α Ὠτίρῃοη. [το πὶ ΟΡΡσίπιο, ὃς ἃΕΗ͂ϊ- 
Βουἰπιμάο: ὃς πος ἴῃ πια]λπὶ ρατεέπινε ἀς Ροϊϊο εις 5 πτοῖ- 
τογδίς, κατέλαζε, με τὸ πρᾷγεφ σῶτο,Ι]Πὶ ςουτλπμῖτν τα πὶ ἂςοςῖ- 
αἴτικα ταλελαζυκο ΟΡ ΡΥ ς τ οοςρ ἰτοο τη τη βρῖτ, σι οάοτ. κατέ 
λαζξε νοεῖσός μὲν γασῆσαι τὰ αἰδοῖα, πλοτθιις. ΟἸΠῚ σοΓΓΙΡΙΙΓ 5 ἅι1 0 
Ἰαϊδογαιιὶς οἶγοα ρινάςπάα, Ἰοτηκαταλαμβαίω σε ὅρκω,τς ἸΏ γο αι - 
ταπάο «αἰπτίησο, ΤΒαον αἰ, καταλαμθανω κατ᾽ αἰαϊγκίων ὅρκοιεν 
Δα ̓ Πιγαηάιπὶ αὐ ϊοο, ἰάοην,καταλαμβαΐω πάϑ'Θ',ορρηπιοικάς 
ταλαμᾷαίει με συμφυρᾳὰ, τη] ἱ ἱποὶ ἀἰτ ςα᾽ απιΐτας., ΡΙαϊο ἴῃ Τορ. 
καταλαμββανει ὑμῶς ἐροχιυη. Ἠρογηιοσθη. καταλαβόντα ἐσήμω- 
γεγο ἀστα τ οἱπάϊσαιτ 4118: ςοητιΠριη Πογοήος, Ἐς ᾽πὶ" 
ΡοΥΓΟπα τον ἀριιὰ οὐμχάοιητντ κα τέκα ο αἰπταιδω Συτοϑδρ εἶν, 6 Ππ- 
τιρῖτνε Πδοτῖς ογθιις ἀϊεάετος. ἕνα κατέλαζε ὠζρίσόμτα τώδε 
δτοϑὸρεῖν »ὍὯΡ Βᾶπο ποχϑΆχη νπίιπὶ ΠΊΟΤὶ ςοπτείησίε; ΗΠοτγοάος.. 

ιν κατέλεξε σφέας ἐκλιπεῖν τίυ) χώρίω, ςοαίεί ἔχης γεγτοῖς [οἰ ππιν ἴ- 
ἄστη καταλα μίβανει μὰν φϑύγεντα ἐς ταὶ ἕλεϑι. ςοητπσὶτ οἱ νὲ {ι- 
Βοτεῖ ἴῃ ρα ἐπ ς59,14ςηγικατα λα μβαίει αν αὐτας σ-Θατε εὔϑει, ςΟῺ - 
τἰηρῖς ομηηο5 Ὁ} }ϊτατονί οπι Πογοίοτιι8, ἴτοτ δάπςπῖο. Ης- 
τοάϊδη. ἐπεὶ 3 κατέλα ζον αἱ τὶ ϑέας ἡμέραι. ΠΉ1]Ο ἐς πιαπάθ, 2} δὸ-: 
σιν καταλα μίβείειν ἀἰχὶτ » ΡῬτὸ ἐάροτς “πογοπισηΐητι ὃς Δυιρεγὶ, 
καταλαζεῖν δ καἰ χίως ρα πα αἰοῆς, Πογοάοτ, 

Καταλαμιπῆεθ σουπρτο θη οπάτι5 οἰξικαταλα μη]έθ- ζὶ ϑόμάτῳ, 
ςοσιριςβοπάοπάιις οἱϊ χά ποςοπὶ, ογοάοτιις, 1:6 Π|» 

Κασαλαμφϑεὶς » ἐντῶ-, ὁ, φΟΙρτε ἢ ἢ ἢῚ15 2ὉΡΓΟῸ καταληφϑεὶς δρυά 
οὐππάςπ,. 
Καταλοίμενω, κυψω αν, φα, πῆ το. 1Πτῖπο. ῬΙαταγοῃιις, ταὶ φωτα 

πολ αἱ κατέλα μπε «ὦν ς-ἐνωποιὶ. λει μποίδια χὶ δά δας ἱφιώγτων 62) 
ϑύγαις. Ἐτ κα ταλαίμεπομια)»» ρα ξμ! 60 7 αρτιά Αἰοχαπά. Αρπχο- 
αἰ, ἔστι 3 ὁρᾷν οἶδ᾽ λεύγτων αἰ τίω κόρίω καταλα μπομῆμίω. το ἰκ:π- 
σςονουση Αςοιηατ, Γιοϊπας ἴῃ Οδιςαί, ἀχὲ ἃ ἥλιον κσκωλύκατα 
καταλάμασειν ὐὐεδὸ. οἷς ἰπσοῖς. Ετ σα ὠς κα τέλα μπὸν χά μηλο 

λευσοΐ κα αῤγυρφεῖ, ΑτἰΠ] 4, κα ταλάμπεῶτι τῷ φωτὶ ἰιος 1ΠΠυΠ| τατῖρ 
ΝΥ. τὸ σρανοεδϑπι. 

Καταλγιιυεῶτε., 4] γος, τγ τατῖ, 
Καταλεαίνω,μμ, αν, συγκα. [ςαἱρ οὐ ἶτα σοητογο ντ ἰοτιῖς βατ, 
Καταλέγυδυ(Θι Ροςτῖςα ἔγποοριρτο καπταλεγόμά, ἀοτιποη5 » οα1- 
Ὀδη5. ουπ τ Οὐ γ. χοίτοπι Αοτ.. κατα λέξατο, ΕὐήΠτι γτγι παῖδ 
ἃ καταλέγομαι ἀςάιτιςῖτ. ; 

Καταλέγομαιτοσεηίςο,ψτοσοσποίςο,οοηίογδο.,  οἷ!σο, ἀσαριϑμώ, 
ΘΠΆΏΠΊΟΓΟ, Χοπορβοπ, ὁπλίτας τε αὐτὸν μα παλέ: ἀ ὅλο) 9 χιλίοις ἐ- 

πεύυφίσαντο, ἀοτη. αὖ ὃ ταῦτα καταλέξα το τίυ «-ρατιαὶ, ἘΧΕΥΟΙ τ 
ςοπίστρῆε. Ατβοησες» Καὶ τῷ αἷδὲ ψυχῆς ) ὁ πλάτων κα ταλέ- 
γδιῖν Ὁ. ἕκα ον οἶδ᾽ αὔἴοατυ χόνπων » ἔτε καταμικρὸν «ἢ Ξενεφώντίϑ» 

μέμνηται» τεσ πῃ 5) ὃς ΟΠΙΠΠἸ Οτα ΝΡ πτατικατειλεγ μῆνες εἰς ρας 
τιον εἰπελόι ϑέερις Ἐζεσαλεν,ν πίς κα τείλθ)ος ΟΠ ογατὶουτοσοπῆο. 
καταλέγεῶτῃ ἐν τοῖς ποκηκοῖς ἀρ ϑιμοῖς Σ ΠΟΡΒ ἴῃ τα  Ππτάτες Πα 

ΤΏ ΕτΟΚ ΓΟ ξοΥτ], κά τελέγοσαν, ΠΟ προ 1 Πμτροππηςι τι ἤτητικ ἀπ 
παλεχϑεὶς. ἀϊξλι5 ) σοπ) πιςπηογάτι5, Ετίδπι ἀςῆσγο Ποστη πὶ 
Ηείν ἢ, 

Καταλέγω, μι εἴξω,πιεχο.τοοςη ο  ππέπογο, Χ ΈΠΟΡ ΙΝ τοῖς στ ϑνος 
γομῆύοις αῦτο κα ταλόγοιν 9 14 ἱπτοτγοσαπεῖθας τοςεηίετο ὃς οπαιΤ 
τπεγᾶτς, ΑὙΣΠ ΟΡ Δ. ὅστε νευὶ χατέλεξας Ἰτοῖη ἀεϊ!ρο,οοπίοσιθο, 
ςεητυγιό4;»παῖα τούτω. ἢν πές καταλεγεὶς ΠΟ ΓοΓΙΡτΙΙΣ 5 4ε]ς- 
ἔλι5. ΕΠ οτίαπι δἰίορεῖς ὃς αἰσυδογο,άς!ςθπι [λοοτς,τοΐογγε, 
ῬΓυτατομι5, κα τειλεγμῆρεις. εἰς σύγλυτον εἰπελόυ ϑέρρ:ς ξέβαλκεν.κα- 

τέλεγε ὧϑ με χυσοιυῖω οἱε, τιν} ἔτι} πὸ Βαβι ἀςϊ εξῖμεη, ἀεὶ Ϊπ ζι- 

ΧΆ 110. πᾶς καταλογος, ἀο]οόθ115. καταλέγειν εἰς πείξιν» ( μεγίο- 
ἤοπι. ϑιρπὶ σας οτίαπι οτάϊης ἀϊςο; ὃς φιαῇ ἀςάτιοο » ἀςριιτό- 
4ιις ἀϊεξηάο: Ποπποτις Οὐ Γ δ τόδε εἰπὲ κα εἰπρεκέως κα τοίλεξον, 
ἀϊς»τεςεηίς, γς οτο Ο1]Π]λτῖπι ἐπατγᾶνμα ϑ' ἕκα τα χεξον, Ετ ἴδτο 

αιιαττο, ὺ τότε δή μοι πάντα γέον κατέλεξεν ἀχωωών.Καπαλεγείν, ς- 
τίσι οχ πίτηατο, Πα πιοτὸ δί ἰοςο μαθοτς. ΡΙατο πθτὸ φυΐητο 

1 εσ. πλεσίοις δ᾽ αὐ σφ διοο καὶ ἰγαϑοιὲ ἅμα δὴ ἐσ) μυύατον οιξ γι δὴ οὐ 
πολλοὶ πλυσίας κα πα λέουσι, αι 5 4 άοπὰ ςοντὸ ἀξαῖτος πλαϊττατ 
ἀο πιμπογατ.ῆς (Ἰς, σοῖρις ὨΠΠΊΟΓΑΓΟ, ᾿ ΡΥ. 
Καταλείβω. μ.εἴψψα, α. εἰφαις ρτορυὲ οβιιπἀο δὲ ἄς η]Ποοντ 1) φαὶ ἴπ- 

τοῦ Πραπάαπι νἱπυτο ὁ ράτοτα ξιπάτρτικάστα ς «ζω, νοάς ΡαΙπ- 
υἱιπὶ καταλείζομαι. ΠοἤΠοὐϊι5. ἐκ πέτρυς κα ταλείβεται,6Χ ἔχο ἀες- 
ΠΙΠατ, ἄς βτῖτ. Αὐσάτιιβ 5 8 γάρ πὸ ἑλικὰν ἐἀκερθ- κατελείζετο πηγεῖς: 
ἾΝ ες γπαιαηι ἐπίπι Ηε σοι ζαμημλις ἐς Π]ᾶτατ ξοπῖθιιδ, 

Τοτοῖς ὦ 9 ἰμ}. 



44 ΚΑ 
1τεπι, νὰ τὸ υδὲ πέτρης ϑπολείξεται. 

Κατάλειμμειγα τος τὸ ΓΟ] 1416: τὸ κα τώλειμμα πα λαοί, γοϊτασι5 Ρο- 

4 ῬυΪα5.ο 51 1.65. ᾿ 

Καπαλείπομαὕτο καταλείασσα. Χ ἜΠΟΡ ΠΟΙ τίσι Οοπιπθητασ. τὰ 
3. μέγισα “70 ἐν του τοις» φυν»εδὺ ϑεοιὲ ἑαυτοῖς κα ταλ εἰπεόϑαι.κ’ὶ τ οιλείς- 
πεταιτοίζατ, ΟΠ χαυτη οἴτικα ταλείπετω ἔρημος ϑεού, ἃ }):0 ἀείε- 
αἰταιΡΙατο ἀς Πμορίθι5. καταλείπεται εἰεί μινης!δν δῦξα. ΤΒαον ἅ, 
μνήμη κατακχελεί ψεταιηλεπιουΐα το παι}. 6Π1. 

Κα ποίλει ] Θ-. ὁ κα ἡ,άοτο τέχι5. 
καταλείκσω, μ.εἰψω, πτ.εἰφα το πιο, ἀογο ᾿πατιο 9 ἀςίογονρτο ἀς- 

τοι ομαθεο. οππϊττουτοίζαπηῆτο τοὶ παιουΐερο»κααλείπορσι» 
ἀεπῆο. νπμάς κα ταλειπεῖν τίωὶ δίανταν,κυοίαν δίκίω . Ῥτοὸ ἀοίεγοτς 
ναάἀίπιοηίππι. εἴπ. Αςςι, καταλείσω δόξαν» πἸραπι σα! οΥίατα γο- 
Ἰῖηαιιο ἀριιὰ ροϊτογίτατοπι. Ποπιοίιμοπς5) καταλείπω ἃ λόγον, 
ἤπεπι ἀϊσοπα! [λοϊο ΠΟ σταξοσ ἰπ Εἰασοταικ ἀ τάλείαει τίω φρυ- 

γιςὶ αἡμονίαν γι" ὃ διωριςὶ σωκράτης., ϑοσγᾶτο5 ΒΗΓ σίαπι Παγπιο- 
πίδπὶ οἰιπὶ Ποτῖςα το παιῖτ, Πρ ]ς δά ̓ ππισητιτί5 41 (ΟΡ τη. 
Αὐἰζοτοῖος οἕζαιιο ΡοΓ τὶς καταλέλοιπας το 161. Ετρτο κατα - 
λείπω ροοτῖςὲ ἀϊοίτιιτ καλλεία ὦ : γε ἴῃ 50] οηἷς ἐρίταρ ῃ. Μηδὲ μοι 
εἴκλαυς-Ὁ- 8. αἴατος μόλοι, ϑηαὶ φίλοισι Κα λεέποιμε ὃ' νῶν ἀΐλγεα καὶ «ο- 

να χαξ.ἷά εἴτ, Οἰςεγοιὶ Τιιδυ! απ, πποτβ πιο ἢς σάγοας [ἀοἢτγ- 
παῖδ: ΠἸΠιαπηιι5 ἃ πιῖςἰ8 ΜοσΓογοπὶ οὐζ σα οτος ξιηογα οἰμ} 
ΘοηλάτΙΙ. 

καταλείφω; Π πιο κατα χοίω αριια ΗΠΡΡοοτγατ, χριταλειηῆθ. μύρῳ. Α- 
τἰορ αη. 

Κα τελειψις, Γς 1418’. 
Καταλ έεσι, Ποτοάοτ. πιο ἔγαπριιητι Ὁ ἀλέω, 
Καταλϑα:τολογίω, (κυ Ἴσων [ὩὈτΙ το ὅς ἀσοιιγατὸ τ ποτ» ΑΥ πο ρα. 
Κατειλεπή λα, 46 Δ Θχτο πο. 
Καταλδυγαλέα, ΕἸ ον οἰ κέϑυ)ς Θη, Βυτ! 44, 
Καταλδύσιμος, ὁ) ἀΐξιπιις 401 Ἰαριἀετιτοδιι! 4, ἐξιθ- πὸ κοιταλϑυϑ ωα 

δι14, 
Καταλόυω. ΔΡΊ ΔἸ θιι5 οθτιιοοίαρί 4ουκα τέλδυσοι, [2 01 410 115 ἐπτεγοτλ]» 

ΤΉ ον ἀϊα. κατέλδυσαν βαγλοντες οἱ αρ᾿ ἀατιιπτ, ΡΙατ, ἴῃ οΡ ΙΕ, κατει- 
οχεύσαν, ἰαρτά τοις Οδτιογοοίρι ἀατο. καταλόυϑεὶς» ΙΑ ρτάτι5. Οὐ - 

τατι5. Πογοάοσ. 
Καταλέχομαι, με θξομα!, πο Ύ μα! (ΟΥπυϊο τοις ίςο, ἀογτηϊ τισι 60. 

Οὐ 11, ἔνϑ᾽ ὀσηυσειὰ κατέλεκτο; 14 εἴ, κατεκοιμιήθοην ρτὸ κατελέ- 
λεχτο, ἃς Οὐγ]]. 6, ἐδέ τι σε χροὶ, πρὶν ὥρη, κοιτοιλεχθἱ ἃ οἰτοκατευδη - 
σω.Ἐπ|ατ ἃ κατολέγμω, ἀφάπιοῖς 1114 τοιηροτα, 
Καταλέω, πιο]. ΗΙΡΡος. ἐς ἀητι πιο, 
Καπέληγμα,γὶάς ἐπ ἀϊέτοης Τ᾿ ασμόρ, 
Καταλήγοντα τοὶ, πο» ΟΟὨ ΠΠ1α, 
Καταλήγω, μι ἡξω, που χαντουπ πο, ςῇπονἤηπι Ἔχτγοσπι 5» ἤης οἷαι 
ἀοτκσαύομω δας, ὉΠ]. 

Καταληϊζομα ἀϊ [τοτρο, ἀἰτ ρ᾽ ουδιαρποίζω. 

Καταληκτικὸν μέτρον, αΥπ που δα ρΡογέςοποηι (γΠ|αρα ἀςοῇ: 
Ροπάιιπι ἃ ΤΥ αροζΖιιητῖο ἀϊοῖτιιΓ. 

Καπίληξις» (6-, ἡ τογ πάτο, Ππ 55 Ο χτι 890 [τ ἃ (ΟΠ πε ΠΑ πὰ 
Ὑταροχιροπάια οἰαυιι]α ἀἸοϊτιιτοὃς ἀριιά ΑἸΔτιπὶ ἃς ροάιθα5 
ἀεροήτιο. Ηςοίγοἢ. αὔρα χώρησις, 

Καταληατέον, ΟσΟ ρα πάϊιπι εἰξ. 
Καταλνκστικὸς, ΟΟςΙΙρᾶΠ5 ὃς ἀπτοιοττεηΣ » ΑΥὐΠορ απ ΐπ ἘσατΡ. 

καταληκντικὸς α΄ εἰρλσα ἢ ϑυρυζητικοῦ, ΤΠτΕΤΡΥ. φῳρρμᾳταλαμ(όμόμε- 

γ- ἐὺ ἀἰκουντας ὥς ε ϑύρυζον μὴ κιγῆ σωνκαταληαστι κὴ φαντασία, 1- 

τααρίπατίο ἀρρτομεηπιια, Ερὶ ἔξετικαταληκτικὸν ἑαυτῷ 5 {εἰρίτιπι 
σοι ργομοπάς Π59ΝΝ 42. 

Καϊαλητικώς, ἴτα ντ σοπιρτομοπάϊ ροῆττ : ΟἸδοπιςάςς Πρτο ῥτὶ- 
πτουδστὸ “Ἷ0 ἐνερ γες’ ἕρων, κα καταληκστικωῖς ἡ μὰν φαγγομῆψων 5 ᾿ἰαυϊ ὁ 

Δρραγοητίθιι5. 
Καταλητὸς οὐ, οἰ, σΟΠΊρΓ ΕΘ ΠΟ [1550 ΟΠ 5. ΡΕΥΟΘΡτΙΣ. κατάλη 

πτὸς σοφία, (ἀρ᾿επτία σοπιρτο οη 115, ῬΒΠΠοἰἔγατ, γῴκάταλη- 
πτὸς. ΝΑ ζαηΖοη,κατάληπτον ϑεὸ θεν πέν 9. Ὁ.) [Πέξι15 ἀ Πα] ίτιις δος 
σαρτιις, Εἰιτῖρ. 

Καταλήψιυος, ΟΕ ΟΡΡΟΠΙΙΓ απτολύσιμος γα ἀςρτεπεπποηοπὶ σοη- 
ἀεπιπατοπόπιαιιο σοπάτοεπ5 ὃί ἱποῖτα 5, ΑΔΕΙΡ᾿. ἀπτολύσιμον 
μᾶλλον ἢ καταλήψιεμον ἐν, 470 λ6γ0 μδδων γινώσκει, 

Κατάλυψικγεὼς, ἡ, ργομεππο,ἱά εἴπ ϊπιιςητῖο, Γνωώσες, δύρεσις οὐ ὥϑνησις. 
Αὐἱορπαπος σοιηρτοῃοηο, ΟἸσοίοης ἰητογρτ. 4185 ρτορίῃ- 
41 οἵ [εἰεπτία ατιισάτις ἢτ ιαῇ ἀ 6 ἰτὶς ἴῃ Ραβαιπι ςοητγας 
ἔλῖς.. Οὐϊπεὶ Παπῖις Πἰστο [δοιιπο 5 ἀστοπὴ αἷς σοηίΐϊατο οΧ 
Ῥετγοορυϊο ἴδηις σοηδητιοάθιι5 ὃς σοοχοτγοϊτατὶς δ ἤποπιν- 
τΠ] 6 νἱτα 14 εἴπ, σύσημα ἐὴ ἐκ χαταληψεων ἐγγεγυμνεισμϑόων Ὡρός 

τι τέλίῷ: ὀὔχον ον “Ὁ ἐν τῷ βίῳ,φντ ἀϊχττ Εἰὶ ἤλτλιιις Ατιΐζοτο!ς ἴα- 

τοῦρτοδ ἴη ρτῖηο ἀς Μογα ῖθιις 44 ἸΝΊςοπΊδο. οἰμπὰ ἄς ἥης ατ- 
τίς Το συίτιιν ἶπ 4 βηϊτίοπς διμολογου μέψων ΟΠ Τπιπὶ οἰ. ΝΝαπὶ 
ἃζ ΟἸςετο ἴη ρτάπιο ἀς Οτατογο παῖ 5 ἀττοπη νοΓῸ περᾶθατ 
εὔϊε νΠατλ,οὴΠ ας σοοπἰτῖς ρεπίτύξαιις ρογήρ ἐξ 5 ὅς ἱπ νηὶ 
οχίτιπι [ρ ςξγδητ! θ615 ὃζ πι! Πα 11 ΕΑ ςπτῖθιις τορι σοπτίης- 
τοτατ. ΝΜ αΠοὶ οὐἴαπι σοπιρτο οι Ποηοπλ) ρα] το πέπηη; οἰιου- 
ἄατιιι κατάληψιν ἀρρο!!λητ. αιαπάο σοποοησιπι ΟΧΡΙοτδησ. 
ΑὙΙ Πρ απ, νεῷ. κὺ αὐθέλεξιν,κὸ κι ορύῦσιν, κὶ κατούληψην. ΤΠτΟΓΡΤ. χα τί - 

Ἀηψιν Ὁ εἰώϑεισιν οἱ μουσικοὶ λέγειν» ἐκ ειδοιὴ πλιήξόμτες τοῖς Φωκτύλοις 

ἹΚ ΤΑΙ Ν 
κ᾽ τῷ πλήκτοω παὲ χορδας, καταλάβωσι κὶ Σποτείνωσι ἃ φϑέγηον, ἡ- 
ληψις τελεέα  ροτεςέξα ΠΟΘ ΠΙΓΙΟ. Ναζδηζοπιις ἴῃ Οτατῖο ᾿ 
ὀρϑύω τὶ ὅπηγνώσεως κα τείληψινοἸἰςηι, καὶ τάύληνψις πὶ βασιλείας" 
ετατιαάδορτῖο γερηιϊ. χατάληνψις σῷ ἱεροι ἰππΔ ΠῸ το πῊΡΠν Του ̓ 
καιτείλονψις “Ἷ μινών, ἡ λττ πὴ ἀρ ρτ θη ΠΟ 5 ΘΟ θηι5 ἰτθτο μι ' 

δὰ ΟἸδυςοη.οἶδὲ καταλήφ ως, πἰοὶ κα ϑυκόντων κὐξὲ αξιωμαίπων Ἐ 
συλλογισιμῆμδ,  θυγοι ποικίλα, Γ τιοίαη. εἰς [πξεῖς ΡΒ] οίορι : 
ἄς δτοῖοα ἀἸ{τἰ ΡΠ 1πα. ἐν καταλήψει ὠρέτι ἐφεήνετο, Πμ Γαι αι 
[τεπάϊ ἴρες ξμὶν, τρὸς τίν γεωργιαῖν κατάλυψιν συγγρρί φύντα, [ν᾿ 

ποῖαηῖ ντ ἀομηῖπιις ἄστη τοοῖριοῖ ἡ» Ὑ Πςορμγ δζιάας, 
Ρἰδηταταπι. 

Κατάληψις, ΠΟΥ τι5 41} ἃς κατοχίθ- Πιὶς κατοχὴ ἀἰςἱτιτοτδάϊοὶ 
ςεητίου!. σοηροίατίο. ἘΠΕ αὐιτοπὶ αἰξοέγιις ἱπτοῦ Ρἤγοη 
ὃς Ἰοτατσιισι ἴπ απὸ {δ ῖτα ἢν ἀοτοητιοςηοητῖς σοτρο, 
(ἐπι πιοτύιις ἱπτεγοορτο » τοπιάποηῖς ἤριγα ἠῃ πᾶ, 
Ῥῖας Ειιοτῖτ σοῦ ἧπιε [τοι ετῖτ, Πιις (ςάετῖσ. πὰς οσαίο 
ἴος αὐταροῖτος Βαδιοτῖτ. ἤτ ππρῖτο ἃ πιο πο Βο] Ἰςσο 
ποπηθπαπαπη ἃ ἰἀπραηῖ5 σορῖ.ιάς Οαΐοη, ἰδγὸ ἃ 
Ἰοεὶς αβοθεις, Αετῖπηι ᾿ἴθτὸ [ξοιπάονϑογηῚ. ςαρίτο αν ἴο 
Ἰὰς ΑἸ σίποτα ΠΠὈ1Ὸ τουτὶ ουσαρίτο ίσχτο,, ἀε ἀαένος 
οἱἢ παληότεροι πὸ γαλυωοδ κοίτοχον πξτο 3 παῖς γ Ὥρρσ' 

πάϑιΘ.,κατοχ ἑμ ὃ ἡ κατάληψιν οἱ γέοις Ὶ - 
Καταλιϑυῤζω, μ. ἔσω, πιακογὃς 
Καταλιϑοβολέω 5 ὃ . ᾿ 

Καταλιϑθω, Ια ρ] 4091 ρ᾽ἀἴθιι5 ροῖο. καταλιϑνιώ,, ἰαρίάατα 
λίειν, Ἡετγπιοροη. [ιςα οσαρῖτα νἱροῇιη0 5 ὁ λαὸς κα 
ἡμᾶς. 
Κασαλικπαΐωντο Πηιο. Δέμπι. Ασοιίλε. Ῥίλτο ἐρἡ τοί πὸ 

ρὸν καταλιμπόμήν φαύλοις ἀγϑρωποις,Ἰτ ΡΓΟὐ 5 Ποση Ὠ ΡΕ5 
ἄλτεο δίς σεάετς, ὴ 

Καταλιπαίνω, ρίπρτιοπι γε ο λρίηο, 
Καταλιπερέω, εἶ  ΡΡ]]ςο ΟΡ ξογο,  αἰςΐαπ. 
Καταλίσκομω Ὁ Πιπιογοκαταλίσκομε ὑπὸ τῷ μαντηΐα 58 

σομιπσοῦ. 
Καταλιτύω, μιὐσω ἀοπηθ]ςοο. ἐδ ύτητος πλυροῖ ΑΥἸΠΤΟΡἣ, 
Κατάλιψ, μεσόσ) μ»»Ε} εἰ οἷ. πιράϊα ρᾶγα ἀοπηι5 5) γοὶ 

τοῦ σο τ πη η48. ἣν 
Καταλλάγδίκυ, ππατιιὸ, ν]ο  ΠΠπποὁ ςοπποτγίο. ᾿ 
Κα τόν γη γῆς ἡ» σΟ ΠΟΙ του γοσοποι Πατῖο, ΡΟ βοδτῖο, 

το. Αὐἕοότοῖες ἴσιπάο ΟἘΕςοποιι. τω νομισμετων τ 
γίνε υἱεῖ τραπέζῃ γν υἱ πη επ ἔπε ΠΕ ΣΠΟσ πῇ ΡΟΓΠγ τα τίοηι 
χογιητικατόνα γὴ πολέμου, ρα ςοἱ βοατίο» ΑΥ ΠΤοΡΙ. 

Κατόμακτικὸς, ΤΟΟΟΠΟΙ ἰατιι ἔλο 157} 14] ἀτι59[Δς1} 155 Τῇ 
Κα τὸν ἁπῆομα),τγττο ἱ ἃ οἴ ΟΟπηραγον ΟΠ ΟΠ] ο κα σα 

ὅῃῃ ἃ τραπέζαις. Γ)επιοἤεπος. ΠΙπατοθιι5. ἐμὴ ἢ καδὴ 
τίυὶ πρὸς τούτοις χαῤιν 9 “ἶ' ν ὄψων, κὶ 470) δ᾽ ϑριου χὶ ἡ βελῆς κὰν 

ποηις οὐ Πτοτιπὶ στατίαπι ἐπιογθηάᾷαπι Ιορος δί ΡΟ 
τὶ άτιο ργαϊφιοῖα σοπάοηατο, πές ἐπάπ!σοτς, 
τι} οὐ ΠῚ οἰ1Πὶ πρός. ΑὙ τοτοῖος τοττῖο Ετ ΐςογ. ἢ βίον 
κρῷ κέρδη καὶ ται  ἥονταις πο 1ς}5 ἰπςτῖβ ν τα πὶ σΟΓΉΠΊΙ ἱ 

Πἰταγ οὐδέν ρτὸ Αἰ Ἰοπατε,β ἀϊσογοονοηάοτς. Ηογοάῃ 
πίω) ῥωμαίων αὐχίωὴ͵ ὥστ πὶ ἰδιωτικὸν ἐπ᾿ αὐγυρέῳ καὶ πὰ 
ταν αἰ ἥομαι πρός σεοτεςιτη γεσοποϊἑιοτ, Ἱ μιιογάλά. 
ἀγορὴ, νἶτο γασοης!Π1οτ 2 ΟΡ ΠΟ] 65 ἱπ Αἰᾳος, ϑεοῖσιν ἃ 
θῇ χόλε, ντ 115 γεσοπο! Ἰδτιγ. 14 οἵξ, ἕνεκα σῷ χόλυν 
χόλε κατὸνμα χϑεῖσει σοι 5 τὶ 1 Γασοποί τατα, Επτὶριά 65, 
γίῶωαι! 5 ἴῃ ΡΥ είπαπι γοάίτς ϑγατίατη. κατόνα γιὶς ̓ το ΟΟΙ 
τις. 

Κατόναῆω, μιαξω,πιαχα. ΠΟΘ ΠΟ 5 ἴδῃ τεσοηοῖο, 
ΡΓῸ 4 σοποογάίαπι ἃς σοπτιδογηΐιπι δά άπςο, συκᾶς 
Αξῖπι. Αςοιπατιῖπρ. Αὐ ποτε ος5 ἰςοιιηάο Ὁ ςΟΠΟΠΙ, 
λαξεν αὐεδὺ «ποὺς ϑηνϑίλοις, 605. ἴητοῦ [ς τοςοποὶ ἰδεῖς, ὧν 
ϑρώς τρὸς αὐ τὸν ὕγα κειυώοις ἑαυτῷ καπϑν ἕξη, ντ ἰηἰπιῖςοϑ [05 
τοσοποι ες, ΟΠ ΠΥ ΓΟἰτοππιι5. αδοὶ ἱερωσ, κατονρίγητε τῷ 
Τὸ ἴῃ σγατίαμη γοάϊτς Ν 2Ζ.1η Οτατ. ἣῃ 

᾿ ᾿ " 
Κατόνηλα νῖ αὐδάλλολα αὐπογθ. ργὸ κασῥωλως, ῬΟΪγ ; 

ααιίητο, αὐξώμεϑει Προίφειν 1αδ κα τοίνιυνλα γῆνομῆψας «οραξειοχ! 
[«ατιοητ, ἃς [εἴς ογάϊης ἐχοϊρίςητοσυ αἰμοήἐγαωξ δη λει 
Κατ "λον  ΠΠΠῚ νΠΠΠΠῚ ΡΓῸ αἰτογο ρομἱταΓυπλατι ἅ ΠΟΙ 

τοι Πππξξιιγα σοηρτηδοςοπηροίττίο γοέξα ογατιοηϑ. 
Κυτόμνλ τα τι 5»ἰπαΐςοπι τοίροπάςη5. ἀπ ΘΓ 5 ) [ιδαίτοῦ! 

Ολζδ. οὐ Ἰπατιι5.κατθλλον τοῖς φαρρίϑέκοις ἔᾳ ποιότητα γΠ|0αν 
πιοηεῖς σοστηδηι παῖ μα! τατοπικασϑηηλθιςΏτΟΓ. 
ἄςητος τροφαὶ τοῖς νοσουϊσί κατόννλοι, (ἢ γΥ ΓΟ ἘΟΙι15 ἰητογ ἴοι ; 
ἱπηξξα, σοη στα πιο Ἰςαπηοητα,, έτος ἰΦοηοα ΓΟΠΊ 

Ἀπ ΠΠισ.Ατ νοτὸ τοῖς κα τὐμήλοις(ἀϊοπης οτίαπι αἰ ΠππέΠ᾽ 
κατ᾿ δηρἶλο:ο) ταὶ αὐοαλλἀἥοντα ΟΡ ΡΟομπητι, ΑὙΠ ποτε ας 1 ἢ 
δΙοπτατ. τ οἷν ὑέλν οἱ πόρρι κα τίδηυλοι, τῇ ἢ γαΐθηκος πϑομλλαηῖο 
Κατόμηλα αἰιτοπὶ ἤιητς 4ια: ΠΟῚ οτγάϊης εοπίδηταποο τοῖ Ἷ 
ἄσπτ. κα τϑηνλα φύλλα, ὙΠΡΟΡΗγ, ἈΠ τοσ ΠΡ το τις 16.118" 
πογίλνν ΟἹ πλπσια [ογῖς τείρομπάρητία. ἘΝ 

Κατουλλυλότωης, ασ ἰτάπ5 σο ατοπτια, ἱποίοπί τογαπὶ οτάϊπι[ 

φοποϊηηῖτας, 

ἩΗ 

ἀν πα 

ἤπιττι 

ἀδβι 
ἤ 

ω 
ἼΣ 

αμπ 

τ: Ἰ ̓ 



Ἐ.. 
λωρητοάὸ πος, πιοάὸ ἡΠι|ἃ4 49ς πάο νεῖ αὐάοηάο,ςοπίίη 

᾿ Βιιάσιις ἱπ ἐρ πο] 15. ρτιογίθιι5ν οἷς κα ταλλήλως σμυεκφω- 
τὰ ὀνόματα, Ο118: ΠΟΠΡΥΙΟΠΤΟΓ πὰ ΟἸΠῚ ἢ ποπηηὶ- 
τί Πα » ΝΑ ζαηζοπιις ἴῃ Οτατίοης, {δ ΠΊ, ὅτι μι κά- 
ὕχων ἀπίκίπησε, χιιὸ ἃ ἐρίλνηι νοσιιπὶ ἰηγογ ἴς ςοπστιθη 
οχὶξ, 

ἰ,αἰσωγστ,ακας ΓαπρΟ»πηρίπρον Αδεῖπι, Αςουΐ, 
Ἔ δ ων πεζοῖς πεζῷ λόγῳ, ρτο  ϊςἰ, ΠΟσγαξος γ, πολλὰ οἶδ᾽ κα τα- 

δίω ευγγραμμοίπων, δὲς. ΠλμΪτα αις Ρτοίὰ ογατίοης ἤιητ οὔ- 
ρτα ἤς ΡΙ ατάτοθι5 ἐς ξοτγείτιιά. Ε οπγδη. Τν ὁ ποιντιὶς ἐν τοῖς 
μέτρον κὶ κα ταλογίσ) ἰων ἀυτεῦ γεῖρα μυάυοις:αἰςἑτατ ἃς πεζως ἴοι 

'ς πεζῷ λόγω. 
᾿ ἐ.» δ ἈΠ ΠΠοτῖςιι5 5 φυὶ ἀοίον δὲς δέ γοσοη οι ποιηῖπα- 
Ῥ} 

ἡμα! ΠΠΊΟΓΟ γος ἢ [Ἐν ΟΙΏ ΡΟ. ΧΘΠΟΡΠΟη, ἐν τοῖς εἰ- 
χαταλογζεῦνοι! «ὃ αἰχαρίςτοις , 1: ΠπΙΠΊΟ ΓΙ πὶ ἀπ1 ΠΟ ΓῚΙ πη 

τς ἰπστατοβικα ταλογίζομαι τῶτο ἐπ αῤεπῦ οἷά εἴ. μος Ρο- 

οτῖθο αὐ νἱγταῖοπι, Δὲ (τ ΐπικα τα λογίζομαι ωρὲς ἡ μές τὸ 

χα ρυά νῸ5 οΟ]]οοο οηςΠοῖμπι. ΠΠειοΠςη. 14 εἴ, 
τον ἱπηροηπτη ἔογο; θὲπο πιογοογ ἐς ν οἶδ. 

τὸς, ΠΙΙΠΊΟΓΙΙ5. ΘΠ ΠΙΠΊΟΓΑτΙ Ο, ΟΠ Γἤις, 
δ ΠΕ ΠῚ Ογατ Ουγεσθηο, σα ἐπ ἀαγίτι ΠΟΙ ΪΠΙ1Π1,ς4-- 

α5»(ο] οἔξι15,οτγλι]α, τεύγμα, τοίξις, ΠΟ οτϑ»ἱορῖο. κα ταλύ- 
[Π] εὐῖᾶπι Πππη οτος νϑοδητινάς κα τὠλέγομαι, ὃς Βιιάς τς 
οἵας, ΡΟ Τογουρ. δὲ ἰπ ορ Ὶ([0].ἐκ κα ταλόγου,οχ ἔογηλιι- 
εἰείει, πον 414. Ατὶ πορἤαπες ἴῃ Ἐφ. Εἴπειϑ᾽ ὁ 
ἐγτεϑεὶς ἐν κα ταλόγω Οὐσεὶς χ' απεδας μετα ροαφὴ σέϊω.Ν αἸτ 
ἴτ᾽ πτογρτ,κατοίλογρι ν ΘΟ ΠΓΙΓ πίνακες ἐφ᾽ ὧν ἐνέγραφον 
τευουΐθ ων τεὶ ὀνόματα. κατάλογον ὠρρκα ταζαἴλλομαι 9 ΘὨ1Ι- 
ὐὐαβρὶ δ κα ταίλ γον. ΟΠ ΟΣ ΙΓ] 4Οηδτί τάς, 4111 ατάτο π}}}1- 

ΟΠ γητ. οι οὔ. 

οἰπίοττο, ΟΡ το κα ταλεάω. 
Ἰ4υ 5. γο τις. κατεύλοιπα, ες το ἔλα Πηητγο 1 ατια. 

.2.ΟἘ ο΄. τοὺ κα τοίλοιπει ἔ χέν οἰδεώς, το Πάπα ἱππριιπὸ 

ἢ δαΪποας σοπἤιπιοονε ἀαιιατι ρτο πιπἀο: ΑἸ οἴτιιτ ὃς κα 
τὸ δοάοθπι, ΑΤ ΠΡ ΔῈ νεφ, ὥσαόρ τεϑνεώτος κατειλῴει μὰ 

εἰτι15.4 δ τμππι15. ργ οἰ οβοχοταναλίσκεις, ΥὮ χτ᾽ Πιπιῖτας 

ἰ(ανἴαρτα σεγιίςοηι; ρον Βυσπογος. Οά.κν 
τπηα20Δ.13. ΑΓΔ Πρ. 

"ὃς χαταλοχίζειν, ὃς κάταλο χίσε » ἸΠΠἘΓΊΟΓΕ, Δ ΟΙ6ΠΊ.» 1 
μάϊηοπι ὅς οἰ αἴοπὶ ςσοπττὶ διιετοῃ ἀοςιγῖας ἀπ πη σιε- 
σιωιςτ μαι εἰς, ἐλ  Ἰο ἃ σορογουσυλλ οχίζεινγσυ γκρρτεῖν» 
Βιιάσει!ς πη Αποτάτι χατελοχίζει παῖδας εἰς ἀγύλαεν Ρι - 

Ἔρος ἀ{{πγ δι} τ ΡΠ ατ.ἴπ Τγς. 
᾿μὸς οὐ ὁ ΤΠ ΓΙ ἔἜ1ο αςῖςοϊ. 
Βοτσ. Τ ἐγ, 
ΝΠ ΓΙ ζογη Πογὶ δεσμδὐεόϑει  ςρέφεύϑει. : “ 

ζω, ΠΥοαΓΡΊ Ιεροϑ οἶτο δύ ν ἤιτρο σοητγα ΠΤ πα πῃ 
οἰ ρἤτοη ἴῃ οριποΐα Τἀπιῖα κά Ποπιοετ, οἱ μισητοὶ λα- 
ἴοι ἵνα δυκωσιν αὐξες δἰ), αν ωύσοντοι δὲ β εἴγιοντες ἡ μὴ! τὰ 

υκουργίζοντες τ' σῆς αἰϑρωποπαϑείας."Ἁ γοιΓρὶ ἴα ρα5 οἷ- 
δζ νΠΙγραητες σοητγᾶ νἱτα τιια: τατίοποπη Ἔχ Πιπιαηϊ- 

ἱπάμ] σεητία 1π|πἸτατα πη» θη ὁ [ποτίτατῖς ἀτιγ τί.) ΒΡ Ι]ο- 
Ἰϑάιις ἀεογετίς. 

τος τὸ, ΠΟ γίοτ τι} μα ΡΊτατ!οὐτα ρογπαοιίιιπι » ζαῖπᾶ- 
{πίῃ πη. σαρίτε πο μο9110. ρτῖπιο Κορ. ποῦ σι τὸ κοι 

οὐ τὸ πάχα .,7 ΤΠ μαι ϑυ δα μου φάγω, ςαρῖτε ἀςοΐπιο- 
Προ]. Μαγοῖςν δι εἰς ἀπιογίουιιπι . νΌὶ Ραμα Τι1ΠῚ 

πιεὶς εἄσεη» Οτορογ. οἱ ὄψιτυχόντες πῷ ἐκεῖ καταλύμο- 

λυρμαγα 1116 5,.} ὠπαωσις" νἱάο καταλύω. Ἡείγ οι. κατα- 

ποσεο.ποοπηπιοάο. οἴ τιιΟ: ΟΟΥΓΙΠΙΡΟ» ἀτζο ΓΟ. 

«ἴῃ ΟΕ οη. 
ὕσομεωη» αν υμα ἀφ Ηπῖο ὃς! πιπὶ πὶ σοπο ΠΟ 5 ἀεροπὸ 

ΥἴΠΑ 5 τς ἜΧΡ Ισο,αλασσαιύο μαι, ΓΟ ττΟτ. ἀρ ΓΙ ΠΊΟΓοχο- 
λύομαι, Ῥαιίλη.᾽π Αττῖο. καταλύονται ὃ δ) τούτοις ἃ πό- 
ἀλελυμῆσοι δ πόλεμον, Ἰὰ εἴ καταλελυκότες. Ὑ μη οΥ ἀϊ4.{- 

ζἂξ οτΙΔΠῚ ΟΠΟΥΤΟΥ. αὐθαλύομα,, ΟγορΟτλ5.1τοπὶ ἀοπιῖστο. 
ἀΐδπιις Ῥοίμϊτ ῥγὸ πιογίογ Βιιάσσιις (όσηπηοητατ. κατα- 
σοι: ΟΟῚΠῚ τγαπῇρο. κφταλυστίυδωοι ταὶ ἔχθρας» ἴῃ στατῖα πη 

τκαταλελὺ μῆνθ- ἐκ βασιλῆθ-, Ὁ τορς ΑἸ σατι5,Πογοάοι. 
ϑέγτες φἾα αῤχ ἴων, ρτϊποῖρατιι ἀεἰεξγ1.146π), 

(ἄρον, αἰ οἴτιτ αιΠσαιι} ἃ 1. πὶ ΠῚ νἱρετοίςάἀ ςοἴϊατ. ΡῬΙατατ- 
δ θατε γὸ ταῤναῦς ὧν ἄρχον ὅτοι, δὲ ἀπορέδθμ χρυ μοίτων κάταλυος 

Ῥάζυϊάτη ΠΟ παι σαηῖςβ. , 
ὕσιριος, χαπαλυὸ μῆμ Ὁ., ἐφϑρυιδϑἑκύ αι διυω ἀ μῆρΘ- 7) ϑορ μος] 5 Τη- 

ΤΡτοΣ. 
ἐλυσις ως, ὁ 41 ΠΟ υιτ ο; οἰιοτῇ ονἄερα πο, ΠΡ Ιατίου τι παν ροτ- 

Ο ἰολος, Ἰπτοτίτη 5. Πη5, ΧΈΠΟΡΒΟΙ . ὑπὸ τίμ κατοίλυσιν πὰ πολέ - 
Ποὺ, 0.111 ἥποπι. κατάλυσις πιοτο,ντκάτας ρφὴ ἀριιά Οτο- 
᾿ Οτιλ] Ι΄ ιληάο τεςοποὶ!Ἰατῖο τοῖσι ἀϊπεχίοτγί ματι; τα πῇ, κρὸ- 

ΚΑ 4: 
παλύσεις τοῖν ῥῳμαίοις ἐπαγγίλλοντες, ασυ δι αὐρεήνσαν, {ππι41ο [ὃ εἰτ- 
σμηγίδαητ; Ἀοπιαηος δὰ Βοίρ τα ἱπείταητος.» ΡΙατάτοίιις ἴα 
(πμ}1ο: Υθὶ Τωτογρυος αι! οἰτίατα ΚΕ ΟΠ ΠΝ ΡΟΠΠσεπτος οχ- 
ῬΟπιτ, ἀθΎΣΙΙ ἀθιτοπ ἐδ] 16 πὶ ἀς απ οἰτῖα ἃς ΒΟ ρἰταϊίτατο, 

Καταλυτήριον κα. τὸ, Κρ ταλυμα. 
Καταλύτης εγ6. ΠΟ Πρ 65) ] ἀϊιογίατιιν. ἃς Βοίριτῖο {ι(οῖρίταν : ἃ 

καταλύω,ϊα ε[πϑ]νοίριτοτ, ϑαρίοητ, ὡς μὲ εἰα κα ταλύτου μμονοημέρρις αὐ αάρω δὲυ σε, 21} 114 1}} 1) ΟΠ] ΟΓΙα Ἰιο τὶς ἀἰαγηὶ Ῥγωτογι τιν εἶτασ 
ἃ μὰς νους Ρ]ὰτ, Οἷς, Δ που Ὅταν οσαις. Π. ἀς ἱπιιοιτίοης, 
καπαίλυτος Ἰάφηη Πρ ἢ Γατ, 

Καταλυσις,6,. ΠΟ πτοτ οιεγοτ, ο[γαέζον. ὁ αἰ σικραξ γεύστως κα- 
παλυτὸὶς, 1] ἀσοΓθ ΠῚ συξιπι η Πιδυιίτατοπι γοστίτ Ναζαηζήη 
Οτχαῖ. 

Καταλύω, μιύσωγαυκο, ἀἰ ΠΟ] το, ἀοΠίϊογς Βιεϊο,φετορο, ρείπη- 
40, ἀοἰπγιονοιογγο. πολίων κατέλυσε καῤίωα, ἩΠΟΠΊοτι5. χα ταλύφν 
ἃ δῆμον, εἰιοττοῦο “Ἰεπιοστατίαπη, τι Πρηϊβολτῖο ἐγεχις Π- 
πιοίτποηὶ αὐτι πὰ πϑορλύειν, ΤΥ [ας 5 τίω τσ φρφγόνων ἔυ δαμιονίδω 
κα τάλυ σαι αυιῖτὶς δ πἰς Θαόττογα. ΑτπορΒδη. ἴα ΡΙατο,τῷ δεὸς 
πίων δηιυύαμιν ἰωὺ κυπῇ πὶ, καπαλύσεις μόν(Θ.,14 οἢι, δγαλύσεις, ἀἰφανί-- 
σεις, ἘΠῚ οὐαπὶ ΠΑ ΠΟ. ΟΠ ογου πα δ᾽το, ἀ ποτίοτ, ά οἴ, ΠΟ -- 
[ρίτογρκφ ταγομαι ὅηπςαϑμεύω, 1.4[ςατοπάρ δ) ἄξα πριοσιγίδαις κοι- 
τέλυόν» ἔτει ἀοπηπο,νι πλεῖν χα πταλέλυκα » πδυΐρατο 40Π) Πο- 
τ ἘΠ μος δὲ Χοπορίιοῃ, ὥστε εἰ πρότερον αναμονται πρὶν αἵ ἡ“Ἴ.- 
ϑέντες τίω) ὠσκησιν κα ταλύσωσι, ΟἸςοτο δοάεπι πποάο ἀἰχῖτ,1.1- 
Ὀφητοῦ πὶὸ μόγις ἀγτοση ἐς ἢηογοπι. δὶς χαταλύειν δ λόγον, τᾷ 
εἴτ, Παῖτος [δγτη ποῖ : ὅς καταλύειν ἃ βίον »Υἰτᾶπῃ ἢπῖτο 5» ἀρτά 
ΧοπΠορ!ι. καταλύειν ΘΗ πὶ αἰ ΠΠτιιτ οἱ αἰαῦνχ ὁ μῆμοι,, ἃς νῖτα εχεο- 
ἀςητος. Ογορογ. ὡς ἐκ οἷο εἴ τις ῥαϑίως τὴ ἐν πλεσίᾳ τῇ πολιᾷ χατα- 
λυσαύτωνοντ Παιια (πο ἀἢ μα] Ππ|5 ΘΟΓΙΠῚ 411 ἴῃ «πυΐἶἷτα σαηϊοῖς 
τα σταης ὁ ν͵τα, ΔἸ σιιητιιν οὐίαπι οἱ κατατρεψαντες κἡ λυόυῆνοι., εἰς 
ΘΠ]ΠῚ καταλύδν 4111 18 αὶ Ἰτοᾶς ἰπ πιληοπε οἴϊ,ντ οἱ ἀπελϑοντες, 
1 οἱ τεθνηκότες, καταλύει ἃ πλοιώ,ὰ Ρτορτεάϊξάο ἀοττυϊτατν χατα- 

λύω ἃ πύλεμον, Τ μον ἃ. ΟΠ] πτὴ σοπῖροπο , δ. πὶ ἀΠΠ]Ό] πο ἃς 
ἀϊτίπηο. ὃ καταλύω ἃ πόλεμον, ποη ἀδῆπο Βο! πὶ Θογογου 146 Π1. 
καταλύω τίωδ φρουρ αὶ, ἀοΐετο οἰΠπο ἀπ); ΡΙατο ἐς ΓΟρῖδιις. κά- 
παλύωῳ σφωὶν ἵπποις εἰς Θη1105 [Ὁ] 0,605 οχοϊρίο,δοςῖρῖο ἴῃ μο- 
{Ρττπππη ΗΠ οσπουιις. υἷβριν καπαλυω, τ ΟΗ͂Ϊρο η[ο οητίαπι. Ὀς- 
τι  ἴΠοη, καταλύω εἰς πανδὸχ εἶ ον, ἴῃ ἐὐραε τε νεηΐθ.1η της- 
Τὶ του τη τα θγπαπη ἀ]Π τσ ΡΙ αταγοῆας 1π ἈΑΡορβεβέρῃι. κα- 
τἀλύπσι Ὡρὸς εἰ ἑωαγοις,14 εἰδ, δια λλάἤονται ποὺς εἰϑίωαίοις, ΤΉμ-- 
ΤΥ ἀϊ4. κα τάλυσον ἐν εὖσφα χείᾳ ἃ βίον, ΔΖαπΖεπιι5. νὐτδίη ἐπ {εἰ 
ααγίτατε τγαπῇοςικα ταλύειν,ἰά οἰξ, ἀϊποτογ : ΡῬτορτιὸ ἀϊοΐτισ 
ἄς 115 αι σα στὰ ν Θπητατ, αιιῖα πἰπηϊ γῇ Θ41105 {ὉΠ τη. 4 ΠΤ 
αα ἀπ γί σῖτιπι ν οπειπι οἰ, Καταλύσαι, με ταβάτως {ππππρτατη, 
14 εἰ .. φιι!οίξεγο, τὸ αὐαπαῦσαιν πὰς κατάλυμα » 5) αἰώπαυσις, 1ῃὉ 
τογρ. Αγ τόρ μη ΡΙατο. 

Κάσα (οὐ ϑησις, ΠΡ Τπαγογ ἀ τ] 0. Πογατορ. 
Καταμαίγω, ἔΓοτα σοπτοπιπο σοοπτγὰ Ἰπ Δηϊο. 
Καταμαλακίζομαι το] ΟΠ οἴςζο. τῇ ἐφῇ κατεμαλακίῶνης , αι ἐς 6- 
π᾿ τὰς. Νὰ 2. 

Καταμαλοκίζω, μισωςποικα, πιο ον Ασςα, 
Καταμολαά πω, μ.αξω,α,αχα, πιο ΠΟ, ἀεπιιΐςς ον, Αςςμῖ, 
Καταμσ λϑτέοσω,τὐς π|,χατατραύγω, 
Κατα, κοἱλϑοικεοϑιεἰς ἔγαέξι!5 ἀπ πη πη οἱ 1] ΡΙατιῖπ ἜΡ ΠΗ͂, 
Καταμανϑ᾽ αἴω  ρογά τ [πο [πτς Προ οθοτοςρ κατάνοω, απ 4 ἀπ δγῖου 

Ῥεγίρι οἰο»ρεγροπάοφςοσποίςο, Ασοιίατ. ΡΙ ταν. Ἀ:}5. εἰ α' ἐμωου 
καταμανϑαγετε ὃ λέγω, δίς, ἢ ξοττὲ οχ πτε 1ητο Πρ τῖ5. τὐμ) σεαυτῷ 
φύσιν κατάμαϑε, οπῇ!} ε ΠατιΓαμη ΤΠ ΠῈν Ἐρϊέζειιις. κατέμαϑον 

σε ἐγχεόμτα » ΧΕΠοΟρΒοπ, ΡΠ ατάτοι5.ὔδὲ α' οργοσίας. δ σφραγε- 
δύων 2 ἐνὶ τρρσεῖχε ἃ νουῦ καὶ κατεμόνθ' μεν, ΟΠ ἀογάθατ. Οἵ Ρατπ 

τἰ οἱ Ρῖο αἰτοτίπς ν ογθί,κασαμαϑῶν αὐτὸν ἔτι ϑύοντα τοῖς ϑεοῖςγδίς, 
4ιπιπὶ ἴητε Π σαγοῦ σα Πὶ ποι {115 ἔλεγα οὔξεγγο, δες, Αἰῖτοτ ἀ- 
ἄεπι, ὦ γαϑὲ, ἐφη,κατοίμαϑε ὅτι καὶ ὁ σὸς γούς, δές. 

Καταμαντδ' εὅϑτῃ ταὶ μέννοντα, σΟὨἰ ἤσοτς ξιτιγα, ΑΙ ΤΕ, ΒΒ οτῃ... 
Καταραιξϑύω, ΟἸΓΓῚΪ το ΓΟ ΠΓΓΙ ΠῚ ἀρῖτο ΡΟΓν ὑπάς χαπημοξόυνυδοη ὁ- 

δὸς ἀ!οταΓ καϑ' ἰδ αἱ ἅμαξαι διέρχοντω [οτι δήτιγ ΔΙ 1ο πα ἃ καϑτος 

μαξόϊω ἱτ᾽ἀέτησιιο καϑυμαξδυωῆυον. Ε-: 
Καταμόάομω Δοοιμπι ονατεγαῃο, ματγίο. Το Ἐρἢπ550᾽ Ὁ αἰριῤῥηξας 

“ἰἶω) εδϑιῆπα καὶ κατα μησοίμλυίθ- ἡ κεφαλή κόνν.14 εἴτ, πνβαλών, ὅ2:- 

καταχέας, τ ἀριιἃ Ῥοοταπη, κοϊα μυίσεωτο,ὰ εἴ, ἐπεσὠρδυσε, ἐπεαπτάι- 
στῶτο οἷν εἴμη αιιοὰ οἰ σμα φίον αιῖο τογγὰ δοσιμπιίαταν ὃς ἀτεγας 
Μήτιγ. 

Καταμαρᾳίνοραι, ὃς ν ᾿ 

Καταμαεπίνω, Ἰατοοίςο; Επιατοςίσοτς ἤπὸ “ΠΑ ΟΟἴζεγα ξλεῖορεχ- 

τηριο. : 
Κατα ισέρπζω, Οταρτομοπάο, ἀρρτομεπάο, αΤεσιοτ,κατέχανοσςιι" 

ΡΟ" ορργίπιο; ἀοργειιεπο, εΠοάιιθ,καταμαρατέον φϑοω ἐνείτ 
χε αὶ ϑεμισοκλέα, πος ἱπίαπιεης ὙΒΕΠΊ ΗΠ ΟΟΙῚ οὐ πιῖηλ ἀαθτ, 
Ἡξετγοάοι. κ᾿ ᾿ 

Καταμαρτυρέω, το[ππιοηίτη ἀϊςο 1π, Δ ΗΠ} πτῖο », εαπὶ Οοπῖς, ΡΙμ- 
τατοδις ἴπ  οπτ!ονδς π ΤΒοίορο. καταμαρτύρω σου, ῬΓΟηΟ τό 
πιο τοι ἰπιοηλο,ἄς ςοπυίηςο. επτοξπεη,ὃς αὐτὸς ἐσυσξ καϊα- 
μεμαραύρηνν, κατα μαφτυμ σου τρὶς ἐᾷ ον γ γτολ!ο δἀσοτίο» τα 



46. ΚΕ ἋᾺ ᾿ 

τοί πλοπ1πὶ ἀϊςοικαταμαρτυρεῖ μου. Δἀπο ἢ! 5 πο το ΔἸ Βσατατν 
Ῥοσιοῆβεμ. Μαίας ἐαρῖτε υἱϑοπηποίςρτιπιο, ἐκ ἰκούεις πὸ - 
στ σου καταμαρτυρρὗσι, ἰϊὰ πὶ πΊμἾτὰ ἀἀτιοτ πι τς το εἰ ἢ σδτιι 

Καταμαρτυρρῆμαι το ἘΠ πη 118 σΟπιΐποοῦ δί Ροτος!!οσ. ΑΞ σπιη." 
σομτια Τ πάτο ΠΟ ἢ κρανόμϑυ- καταμεμαραύρηται ὑτὺ αὖ ἐ- 
αυπῷ βίε καὶ ἡ ἀληϑείας, 

Κατ ἀμα σείομα ει! καταυασσοίομαι, ΟΠ ΠΊΔ Δ ισο ςΟΠ]οάο . τᾶ π 
ἀιιςογαΠιπχοναριιὰ Ατμοη.1.4. 

Καταμαςδυω,ϊπ4πῖγο. 
Καταμώχομαι»ἀδριισῃοϑΡιισηδη ἀο Πιρογο 5 ὀστοσὶὲ ΡΠ σπουΒιά. 

ἴῃ ἐρητιροίτοτ, ς 
καταμέλωύω, οδτιιπάο,οδοτο. καταμιβλευύων κέαρ, ΟΡ ἢ, 
Καταμέλυύω, μισῶ αι. κα  οΡτιάον ἃ, Αςοι, 
Καταμεϑυω, της δτὶονερυίιην ἔλοϊο. 
Καταμειδιαν, ἀογιάοτς, Πι4ιτῖο μα εις, 
Καταμειλίοσω, ἀστηίςςο. 
Καταμέλετα ὅϑοη,ΟΧΟΓσογ τ οἀ ταν ΓΙατ, ἄς Τιερ, 
Καταμελέω,μ,ἡσω,πουκαν ΠΡ ἰρ Οὐ σΟΠτοΠΊΠΟ ΓΟ ἸπΠτΟ.ΠΟῚ οὔτο) 
Ασοιατ, ΑΒ Ο]. δορί καν εἰξέαρᾳξεν, εἰκατα μέλησ᾽ ἐγὼ, (ἰ πο- 
81 εχ Το πιικὰ τημελη μήδως»Πορ  ςξει τ» Βιι4.1η εριΠ. ροι, 

Καταμέμφομαιγμ.ἐμιψομο,γασ,εμμαγἀατα πο»! ουἱπςσςη εο;1π- 
ετερο.Αξ  Αςοι -«Οεη ἃς Ασουιπτογάϊην, Κι οη. κατα μέμφομαι 
ἐμαυτὸν, Πγε ἀοςιιίο. 

Κατάμεμ ψιςγεως,)γ] ΠΟΓΙΠΊΟΏΪ Δ. {ΠΡ ΟΓΑΤΙΟ 5 ΟΥΙ ΠΊΪ ΠαΤΙΟ 5 Γαρτο- 
ΒεμΠο,Αςοιίδτιιο. κατάμεμψις σφων αὐ ἥδ᾽ ἐῶ, ΠῚ ἱρῇ Πιςς εα- 
(ςυδητῖ, Τ ον 414. καταίμεμψιν ἔχων τορτομοη ον, τάς πι Τὶ 
ογάϊάες. 

Κατὰ μῆρω, μεενω, αν, κα τοτηαποουργοίοτ, ρογπτονπι Πάςο., το- 
πίοι Ν,ειιτγ. 

Καταμερίζω, κισω, τ’ καγδιαιρεῖ, δεανέμω ἀπ 4 0.41 Ί Βα]. 1 Πρ πο. 
ἰπ ἔγαρπηοητα ἀΠΠςος ο, ΒΑΠΙΤιι5»κωταμερέζεσι γὸ ἃ πλοιῖτον ωρός τε 
αἰωδ ποιρρσὸμ χρείομ,, κὶ ποδὸς τίν) μέγρνισὸρ,λἀο τη; ποΐντων 3 ὁμο] κα- 

᾿ σαμεριζομῆμων ποὶ ὄντα. κα αἰεὶ ἑαυςδὺ δαπανώντων. παπὶ καταμεράζο- 
μα Ραττῖο γοἱ. ἰορ εἰπηᾶπη ράγτοιη τεοίρῖο. 

-Καταμερὰςοἱδὸς. ἔτ ΠΥ ΘΏΤΙΙΠῚ. 
“Καταμεράσμος, 1 Πουραττίτίο. 
Καταιμέρρς, πλεηλογατπ, [Πρ ΠΠατί πη, Ὀ]οἰςοτῖ ἃ. Πἰδγο ρεῖπιο φθρ- 
γω υῦν πὲ κα ταμέφρς , της τθτάτίπι ργοςς 1Π11155 πιο ῃ] στα! 
ἐγδέζοπλιις ΡΊΊη. ὃς πτοπι σγατίπι σαΠπηχάιις ἀάςοτς (ἱς. 

Κατα μές (.. 1461 40 μεστὸς Ρ]ΘΠ15. 
Καταμεστὸ, ἱπιρίςο. 

Καταμετρέω, ὦ, ἀἸπηοτοΥ αἀπιοτίου. 
Κατοιμέτρησε ς (Ὁ. ,ν ἀμπιοηπο. 
Καταμηλοιιῦ, ργορυὲ οἰ ες! Π ο (τις ἤρατίν α ὃς τυιδίςη ΓΑ ἀοπ 

( αἰϊχιπα ἀϑιτατο, ΑὙΠἸορμαπος ἴῃ Ἐφυ τίθει » αϑαμκοίζω πάλιν 

πἰξεμεῖν, Αἴ αὖ κεκλό φωσί μου, Κυμὸν κατα μηλ εἶν, ΓΠΓΟΓΡῚ Οτ χα ταμη- 
λοι οΧροηὶξ τὸ πίω) μιλίων κι ϑέ εαθνα) ἰδῶ τὸ ἰατρρῖ εἰς ἃ χαμιθν ὡς 
ποιοῦσι τ οἱ ἐμιοιιὖ τες. 1 ἀρ τιμαὶ ἴῃ ἔαιιςο5 ἀοπλιττηητ» γενος- 
πλϊτιῃ Ργοιοέρητ, δι! ἠδ5 Πα ηις χρτα μηλώσαι οἴ] (ἰοὶτ τὸ 
μὐλίω κα ϑεῖναι! που. ὃς το Ἰσοτι"Πὶ ΡΓΟΡ Ϊ ΠῚ» ΡΓΟΘΟΥ Ια τὸν 
Δυιτοπὶ ν Πιγρατζιιπὶ ὅδὲ Τὴ ταὶ ἀδιλα τεκμωιρριδμων, ΤΠ] εἴτ αυεῖνο- 
το ΡΟΙΠτπσα, φαρρίρΆ ἡ] εἰν τὰ ἔρμα καὶ μηλοιυιῶ χ" κατωμηλοιώ, τὸ τῶ κι- 

νήϑρῳ καιτα δ ὑειν»κἡ χςόματα γγἡ βάμμα τας καὶ αἴ'ϑυν" φαῤμακα, ἴτα- 
ακς τἰπέζοσ ἰληδπὶ κα τεύμηλ οἵγαιπιτι οατ ἤρατμαΐα, ἤει τα σαι 
14 αρίτατον οἱ ἀερυίπηῖς ὃς ἴῃ σο! ογαταφηζα ἱπιηχογοῖς. 

Καταμίιμθ-. ὁ, πε Π Έγις, ὃς τοὶ κατα μια, πε αζττιια, πη Εἴς 55 πο 
τι] Π γῖθιι5 ρον Πα ρι]ος5. τη η [5 (Ο]ος ἀσοίάογς, Αἰοχαμάογ 
1ῦτο [ξοιιμἀο Γτο ἐπιαζ. κ᾽ φύσις δια τίου) αὶ ἐμ βρύς διάπλασιν τὸ 
καιταμίμλιον σευυαΐγει α’ αἴ ἐν τα μήτρα 7. τοτιπι (χπριΐποηι πιςη- 
{γιπιση ἴῃ σπατγίςςπ) ςΟ  ἰρῖτ. 

Κατα μίωιώδης, ε(Θ- ὃ κὶ κα πα  ὨΠ ἔγιιο Πι5οκαταμίωιωώσες αδεϊ Πωυσοἱλᾶ- 
ἄτγιαθμι Ἔχογεπιθπειη 428. 

Καταμίωύω,ἰηάϊςο, ἰᾷ ο ἀςξετο, ὃς οομάο, ργοάοςπσηϊῆςο ΕΠ 
εὐἴδτη Ἐχρτοθγοῖίιος ς.ΟὈ]Ιςῖο οὐ] ραπὶ πο νος, [ςτὸ ὃς 
αἰΐαιιο ἔδέζο. δὶς ΡΙΪηπις, Δι πιαΐα ορηρτῖο [ἐπηρειΐ ἱπστατα, 
εὸ φιὸά Ἔχρτόῦτγαγε [αἰ τἰτίαπὶ ἀοπαῖπο ν᾽ ἀδειτ σοι. ηρῚ- 
τιιγ κατεμίμυσε πρῴ ξιν,ρτοα ἰτί οποπὶ ἐπα] σαῖς, Ῥ]Πταγο 15. ἴῃ 
ὙΒεποοἱ. ὃς Βιιά. ἰη ορΗπ Ροίϊ, 

Καταμηρίσω ἀοίϊσοῖς, Έγηογα, 
Καταμμαήνομιαι. ἕο» ἄοτ. 

Καταμιοίνω 5 Ποηίριιγοο » πιδουΐο ἀσίογαιο ΟἸξογο » ἄστιγρον 
διιδῖοη. 

Καταμίγνυμι. μ.ἴξα, τς χα, ὃς 
Κατα μιγνύω, ἱιπλςεο»ἰ πίςγο, Αια. Αοςσιίατ, ππη σίτιγ, Ααο- 
ῬΒδη. τί φροντίδα λεπῆίω κα τομίξας ἐς ἃ οἴμοιον ἐέρα, ΔΟΥΘῸ σοπ- 

Πυλ τα τα ςθηϑ9᾽ 4 οἰ οιιπὶ ἀογο, κατα μιγνύετο τοῖς ἀγα γχόνοις 
αἰετῆς τινῷὶ ζἤλον» ΓΕ θι15 πο σοΤατιῖς γἱγτιιτῖς ἀο γἀογίμστη αάτηῖ- 
{δεδας, ΡΙμτ ἴπ ΠΥ ς, 

Καταμιεῖν, ἀειιοτᾶτο, Καταμιεῖ ΗςΙγ Ομ, εχ ροηυκα τὰ πίνει κα τοί, 
ἐο αιιοά μεεῖν ἀϊσατιγ τὸ ἐώνειν, 

Κατούμιξις, ρεγιηἰχτῖο, 
Καταμιάνοφορώ, ἴηι Αἰ οη {15 πλ}}Πτἰδιις σοπίιπι ον χρη. εἰς μι ον 

σεκτιωγῖο κατα δαποανω, ΑΣ (ς μη. αἰδὶ ὐδρτρεσβ, κα τελύϑυσαν ὃ 

» 

ΚΌΎΑΆΑ 
Σπορέᾳ χρημοίτων, ἐᾳεειδ αὐ κα τειμιϑϑοοφ ὅρησαν τεὶ υσταῤχο 

Κατει μόναις, ΠΠλσ 1] τὶ Πὶ 5 Πη ΘΠ] ατίτου, (ΟΠ τατῖς, Ροῖ (ο τι 
[ξογ[ιπλ»πης αἀεητηϊςιο. αὐ τὸς ἐγγύςτο καταμόνας. ἴρ τα ἕ 
τατούειι [Ὁ] τατλιι576.4. πᾶ πρ. Ματεὶ. ΤΥ 

Κατα μονοιαχ ἕω μι σων Προ ] Ὁ] σεττα ΠΊῖης ἤφυϊηςο, Ἴρει 
σαι. Ρ]τιταγοϊνι5 11 ΤῊς ἴδο. κύκνον κο τειενομα χησε, «ΕΝ 
Παρα]ατί υἱοῖς Πογταυη 1659 4 ΔἸ ἀτΟΥ 1} ΤΠ ΟΓ6 ὰρ ΕΥΓΑῚ 

Κακα μουσεὗἷσα!2 "1" ΟὙ1 5 ὃς πιο ἴς ΟΧΟΓΠΑΓΕ 9 ἃς γδη 
τογΑςςαίατ. ΤΠ’Δη. Οτορσου, Οὐ μ᾽ κὸ ἔλο ον ἡδέως ἐδ 
τῶτο τὸ αὖρᾳ σου πινίκιον ὄστοςα λὲν, ἔν γδ αὶ τὰ διχγραῖμ 

φῳοφάδεν ξελτίω κὶ κατεμούσωσας αὐτο, τροὰὶ εἰς τὅῦ ἰαίμζυ ἱ 

Καπσαμπέχωςςοοροτῖο. ᾿ 
Κυσαμύησις αρυ ΡΠ τατοΐιντι ἴν απ }}} ο Το σίτηϑ σ 
κουσϑέντας δστος ροφαξ τε κὶ κατο μυήσεις ξοαύων,ν δὶ φυΐάαπι, 

τιιητ πἰέϊατίοις 5.4 110 νΆ ταῖς Ππιτὶ ἐς ἴχος, ὅζ τα ἰσσδῃ " 
νἱάογογιν κατα αύσεις ἃ καταμυύωϊντιὰ Προλῆςες ἴῃς! 

ὃς ἀθτιιπι 10 τογ 1281} σοι ίσητ ἰορὶ ΡΟ Ϊς κασαμι 
οὐδ, ἀφμιιπτιατίοηος, στ το ΠΊραης [Ὁ ἀποιτοπάο ἢν 
ἄλπι ργαάϊχηῖς ἃς ἐπα! ςδςο. - 

Καταμυϑολογω σε, τὶ οἱ ἔα Ὁ. Π15 πατγο οἵ. 
Κατα μύατομα. Οἠΐςῖο. 
Κατα μύοσω, μιύξω «.υχα,]αςοτο,ίμιιοΐο. Αςςι.1].ε, πρὸς 

κατεμυξατο χεῖοᾳ ἀρα ζω} ρου τ χΊτ,κα τεξέδθ, 
Καταμυπ]ώσα;,ΑΠΠἰυτὰ σουτιιπάοτε, άσεγς ἰητγίτητηι ὃς αἱ 
ΑΥΠΟΡΒη. 1" Ραςς, ὡς ὄθητοί ψεϑτι αὐτίκα ἰπαξάσαι 
μυδῆω μήμα,ἰὰ ο[Ἐ, σκορόδων δίκίωυ κατετριμυῆῥα εἰς 8: 

μϑϑων.ν]άς μυήῆωτος. ΠΝ 
Καταμύω,μ, ὕτω, τιυκα, ῃοΠΠποτοςοης!4ο,ο αϊάοτ, σοη 
νδύω, Α ΡΟ] οηἰιὶς ἰδοιιη ἀο.κατήμυσαν δ᾽ ἀχέεοσι ϑυμὶ 
ςὑγνασὸν ὃ λύπαις κατεκλίνϑησαν, πιητ ρτεΠι ἀοίοτῖθι 
παμύεσι ρα[Ππιϊὸ οχρΡΟηΐτ κλρίονται οἰ Δι πη ΤΕΥ» ΘΟ, 
ΤῸ 5 ἴοι οἰ λιιπτητ απ σοπαρτίπλιμι ἔς, Ης ιν ομλας γοτὸ 
ἐβυσον ἁβξοττ ῬγῸ καταΐκυψον, ἸποΠπατὰ ἔχοις ἀείριςε » ος 
τεγγαάπη ἐςῆσς, 

Καῖα μφωτοὶ, 11 4: 1ΠῈ σΘΠ115. ἱ 
Κιαϊαμωκάεμα ἀετϊάςος Ορηίτιντ καϊαμωκησόυβοος σου 9 4 

δῖ: το, Αὐ γί αΠ}}55 καα μωκήσίϊε) σου, ἀ γι ἀς1τ το, σὰΡ 
εἰς παῆιο. Ἶ 

Κολυ μωκώυβυοι, χλ δυαζαυῖνοι. 

Κυ αμμώσας, Αρι Ηἱρροεγ... καϑεὶς ἕνεκα σὰ ζιτσαΒς, ᾿- 

τϑ)ειν,ηατονο, ντ ἃς καλα κατούωμν δ, ἫΝ 
Καταναγκαίζω; κκ, ἀσω κατ ἀκαγοορ Ογ πιο, ἜΧΟΥ ΠΘΟΥΥ ἢ 
Καϊαναγκ» (ἀταιηαυςο που! οἵαις ἄτι ὕροςίος ἃ ἁπΊαὶ 

[ΠῚ ἜΧΡττα ἀεἰσγιδῖς Πῖς σογιάος στο 4ιᾶτῖι 
ΡΙΤΏΤες Πθτο ν τως Πηγο [ερεϊατογοαρῖτε οὐζαιιο, Ἰρης 
,Πευθαγὶα: (᾿γὶρτογίδιις ποῆτὶ (σιν, ΝΊάοταγ οὔς 
Πογ θα ἄς χια Οὐ ]υις 11. Κ οἱ ὀνάίκν, τα π ρτὸ Ὑ]ο]} 
Ἰεσεῦγα ἀπηοτις ῬΟΏΜΓΕΓ αὐ ἀντι τῷ σῷ εδ'ροε φίλον, ΞΥΠ 
ἐγώ τοι καὶ ἐπσῳδ'αὶ εἶ λει ναὸ καταδέσμοις κὶ ἐοωτικαξ καϊανοὶ 

Καταναίγωςοιηρόττο. Αβοττιν οηΐτη καϊωναίξαντες γαῖ 
Ροτταητζς55 ὃς τη 1! οίοητος τογγατη, ΕΟ οἰ τ15,καῖαν, 
ΠΟ [Ὁ] ι1π| «να ξαντες εἰς τεὐπίσω,, [δὰ ετία πὶ αὐα χορὴσ 
σγοῇπ, ᾿ Ἧ 

Καϊαγαίϑεμα οτος, τὸ πη 4] {1 δ ιπιρσαρίῖτο νἱροππιοίος ἫΝ 
ἸοΔῃη15. 

ι ἵπιι 
Κυϊδναϑεματίζω, ἠςτεοτνοχεογογοάδποιεο. Μασση δι ἡ}: 

ϑεπηιοίεχτο, τότε ἠΐρξατο καϊαναϑεμοι τίζειν κὶ ὀμνυΐ φυγῇ 
ΠΟΙ Ογς, ΔἸ τὶς ἐχοογατγῖ. 

Καῖ αναι σης ρι ΕΠ Ρ ΡΟ σΥατο ΠῚ καῆαναι σεμοίμαι ὃ, καὶ 
Τὰ πλ ΑΒ Προ, αςοϊ ονοχτόπιο, Ασοιίατια. ΠΌοΓ, 
λέσχκε πίω. ἐγ σιιῖ βίῳ « ολ ἰωὴ εἰς πίον Σ᾿ χόγον φιληκοΐαν, Υἱ 
Ρεηάς Πἰρεητοτ Πτουῖς ρογοϊρίςη 5. τὸ φύσει φίλη 
ϑηρία καταναλίσκοντες. καἰ σρώποις οφειλομᾷνοι,ῃ ἔογᾶς ἱ 

ΡΙΠΑτάγοΒιις ἰῃ Ρογιοἰς: νι ς Βιιάαιπι ἴῃ νογθὸ Αροίά 
110 115: Ἰς ται ἃς σὐρετέμνω, ἐκπρυχοω. ἐν 

Καϊαναλόῳ, ΟΠ γο οΧτοπιιο οοἰγοςἑ 40, Ἔχ δυτίο ᾶσι 
Τα 5» Δα τιαιπη ἀςοἰ 5 τες οογαπι [τὶς σοἢ 
λώσάυτες τὰ χρή μοῖα, 11] ρεσιηΐας σοη Πιτηρίδγιπτ, ἢ 
Γ οογατος ἴῃ Ετιάσο τὰ. εἰς τα) σρατι αὖ πλέον ἢ πεῆϊαν 
λαΐα κα τίυναίχωσε, 1 ΟΧΈΓΟΙΓΙΙΠῚ ΡΙα αι. πὶ αυϊπαμα; ΜΠ - 

Ττὰ τα] ξησουι πὶ αἰ πισβῆτ, ὌΝ 
Καϊὸν ἄξοντες γμῶ,ς τὰ ρογγαητος τογγα πη] 1 οἰ εῆτος 

τγοσοάςοτος ςτοϊποτγίδει, 
Κατανεῦκ ἴτω, μκονΐσ ὡ το ἡκαγΐαςῖο οδτοτρείσοτε δζ εἴδλησ ᾿ 

μέ αξατικως Πιπλίτιιτ. ΝΝ ατη ταῤκεῖν οἵ τοτροΐσοτο ἢ ς 

οὐ τογρότγατς οἱταν ἀϊέχα τοις ἸΝομτς ἐλ πὸ τὶ ναῤκησ, 
τογρούτης ρος οΗὶ ταἱτς νῖβ ἐπ ῆτα, Καϊδυαρκῶν οτίαπι, 
τογροίςοςς γὲ ναρκαῦ Ππηρὶοχ τοτμοίζογς, Ησοοοτρο μῆ 
κοῖς ν ἢ} οἵδ ἤδρῖτ5 Αροίζο ας 9 νττπ [εσιπ4α ΕΡΠοΝ 
τι πε ἢ οαρίτς νυκεςίαιο ν ἐδενὸς κατεναῤκησοι: δί ζαρῖτα 
ΠΟ Κ κα τεναῤχη τοὶ κ᾽ μδ΄. ΠΤ] (πη. ὁ κα ταναρκησω ἡμδδ, ΟῚ Κἰμ 
καὶ οἵδ τίν γαρκίώ ἐμβαίνειν, τοΥ ρογοην ᾿πἰϊσογο » ππαΐπαπι ὃ 
Ὀγα ρετίτοας ταις ἐχαξξίοης τογρίἀος τοάάοτς : αἰ1} ς 

ὼ 

᾿Ὶ. 
ΜΠ} 
ἡ 

ΜΠ 

ἵ 
"ΤΙ 

ΠΠῚ 



»“4" 

᾿ 
ΚΑ 

Πα Πιὸ οτἶο ὅς τοτροτο πιο ὀιιπι εἴϊε ὃς ὁποσο Ἰπι:Γς θη 5 
τι οξ! Ποὐτογρόγς οὰπιὶ αἰτοῦ ᾿πςοπιπΊοο, 
,χέ σοι. ἑ σον, ας υεα)ο Χ ΡΟ ΡΟΣ ΠΑΘΑ}] Ῥιδ]ῖο ἀςδεῖο., Α- 

ἰωλεοιυ, 
᾿ἰανμαίτατο Ειοῖοιν πάς κατένα σσει, ΗΟ ΠΟ 115, κατένασσε ποιτὴρ 
᾿τεϊραϊα γαίης » ἀοάιιχὶς π᾿ τοῦγας ἔπος ὄχτγοπιος. τά δαιτὶ ἴῃ 

η.7ρειυοῖσιν κατένασσε τεμείης 5 ἀπ ἰοοἷς ΪΝοιπιοαΣ ἔδεται] - 

ς το] οὐδείς. 10] οι ; κατέναευε σ᾽ ὑπὸ χϑονὸς 9 ΠΟ Π]Οςσαιῖῖ 
δ τόῖτα. “ 
ἡ ίζεϑα, ον οἢ. εἴ κατα παλώσαινἴποοῖς 5 Πιρογατγς : [παῖ 

ἰπας νἱγίδιις δὲ νἰτι! ταῖς ργατιιαίοτς. 
Ἣ ᾿ τὰν Αραμ Α ς ᾿ 

λογία οΟ]]οἔξῖο νἱγιτῖπι ἔλέξα, καὶ χατ᾽ αὐδρα συλλογι. Νῖα- 
ὅτο [ξειιηο,οαρίτο ἀπ οάεοῖπιο» κατανσ) ρρλογίας ποίας 

' υἱδύομαι, τΟοτο,, νῖρθο 91 Π1 τοῦ σἱοτίοτ. κατιδχύω, 

φ 9. 
᾽ ΠΝ βς χατανίοσομιαι»γ 10 ἀς»ἀοσεη4ο.ΑΡ οἱ. Ατρ.1.2. 
γέων καϊανίοσεται. 

ἡ ἐμεδναι ἴπι ἀσοιγῖας 4  ΠἸῸ ΡῈ 9. 1π ΠΙΙΠΊΟΓΙΙ ΠῚ ἃ] ΠΟΤΙΙΠῚ ἃ- 
ΤΙΡῚ ὃς σςπτιιτίατὶ,ἴπ Αἰ διιπι τε ξογγίγκώτα ταύ εῶτῃ. Πα πιο ΠΗ. 
ἰανεῖμαι 3 ἀὺ πλαγωέας εἰς ἐδ δήμοις καὶ ταὶ φυλας, καιτανέμεει. 

[λπὶ Ῥοϊπάετς 8. ἔγυ τὸ καρποιύδόϑτω κὶ νέμεᾶϑτι! 9 δὲ Ροριυατὶ ἢ- 
ἰῆοαι. ΠΟογατος ἴη Ρ]αταῖςο; Τὶς γὸ ἐκ οἶδεν ὅτι τίμ) χώραν μὲν! 

Πω νὴ τί) πολιν χατεσκοφασι, Τἀοιη αὐτοὶ Ὁ βίᾳ δ διγο- 
Ὁ χαρὰν καὶ δ ἐμκγα). 
ἑμόμα μα δῖτο. 

“μαμω, αι κα ἀΠἘΓΙ ΡΟ» Ραττϊ τ, γο οσρταεο, Αὐξία, 

μ᾿ 

ογβοϊτατ,χαϊαναλίσ ἢ ἩοπλΟ ἀν. 

οἀείςεπάο. καῖ ανδύυδυον κόλαον ΙΝ οηυ. ἀς Πμ10. ἀείςοη- 
ταζαῖνον, 

τμα! ἀΠ Πα τη. 1]. οἷ εἰδ᾽ ἄγε τοι κεφαλ. χατεινδύσυμαι.] δθμνδύσω, 
ἐς Ἀσραθ. εν ἐρωῖ κὐ χρτανδὺ σομ αὶ χὴ ανανϑύσο μα!» Ὠλια Πὶ 
τιᾶπη. 
εἰμ ϑύσω, κα τις ̓ πο πο: άππῖον άτῆι, Οὐν 6, ὃ 3 τὸ 

ν 7 ΠΠ| ἀπηαῖτ ἐρίς. [το πὶ σι Ὠ} Ασσιίατ, ΙΔ Π5 1 ἴσαν, 
λέξθυδιρρν ἃ κατένδιυσ᾽ ὁ μέγας, ὈΪ ἃ Ῥτο ὃν σἀρίτηιτ.» Π|Ὁ- 
ἔροντ Πτοῖρίς πιᾶρ 15 ΑἸοχαηάοτ, ει αιιδτ ΑἸοχδη- 

1ΠῚ οἵα Ἰ)π}ι1τ ἃς δέ γηλϑυ τ ΡΠ είοπα ν] ἀο]ςες, ἐπωδύ- 
τ ἰά εἴ ἐς ἤθυ τ Ἰτοτη εἰμ Τλάτῖαοντ 1Π|4 4... τηρὶν μᾷρ μοι ὑπσέ- 

τὸ χατενδύσεν ἴλιῦν ἐκ τἷῷ στινπ᾿ δυτείχεον δυτονἐτὅϑτι. 

ἐς ἀρ ΘΟΓΑης, δ΄ καοενή σώ σ Θογατ θοΧχττιςτο; ΗΠ ογοάοῖ, 
ἐχόίυ, μι ὡσω, ΟΠ δ γον σοῖς, 
Τγξ τις οἱἙ ςος ποπγοη αἰ 10.115. ἀπτ οἵ [λετιβεῖτπτ ΑἸΠο- 
ἹΠΟΤῚΙΡ. ΘΠ Ππι ΡΟΡ [ππππὶ οἰπς ᾿πἔτα (οτἀ! ἀατιτι ἃ]161115 4- 
τγτη. 

, υἀείζεπάο. ΑροΪ..:5 ὀρέων καϊωνοσεῖα. νΌΙΪ οτίδιτι κα- 

α, Ἰορίτιτ. ς 
αἱ. τὸ κοιτεί τιν ᾧ- αἰήσιται μα τΕΡῚΙΡ ΠΔΤΙΠΓΙΙΣ ἰηῆιτσο. ΡοΪγ- 
ὍτΟ ῬΙΙ πο, ἀπέπλδυσε, μιῷ νηὶ καϊανα τας πανπος τὰ ΤΠ ἐνὸμ- 
λε ἄστη. Οἱ 3 ἐοδιΘ- ἐκ πῇ περφανοῦς τ αὐα γωγίαὶ ποιηστίμε- 

ἔφη ἦν πολεμίων τῇ το τόλμῃ κα τῷ τοαιχειυαυτεῖν, 
" ΠΙΠΡῸ ἀςοτῆιπι. ΑὐἸΠΠορ ἤδη νεφυκεὶ κρεμνώδη καϊδυΐφοι,ε- 
Π Πἰχ Ρογ βτθ!η05 ογάἤηοτος ςαάοτεοτον 6] Ετ! ΖΠΝ  οτιμπιὶ 
οτα ἢ] ςα οτεητ. κωτένιψε χίον »ἱἀεπὶ ΑΥΠΈΟΡὮ, καϊθυΐφε ὅδε. 

ΓΕ] ΡοΓῖτο. 
σώ, αν. ὐκα»ςΟμΠ ογουΐητο 150 5 ΠΟΠτοτΊ ΡΟ 9 ἀϊςο» 
ἀοΣ Αςςιίατ. κοΐαιοσαὶ τὸ πρόσωπον ἐν ἐσύπετρω, Βαεϊειη 

οι 110 σοπεςπιρ τὶ. ὰςοΡ. σαρῖτς ρυίπηο. χοδνουῖ ὄντας, εἴ. 

50. ΤΙ νἀ] 4. καϊανουν αἰϑὶ τούτων, ΧἜΠΟΡἤοη. Ρτῖπιο 
αἴο πη Τίπισο, δέ σἹ᾽ ὅμως ἐδὲν ἡ ον καϊανοῆσαι! διωα- 

τά πιο ΠΠ|π|4 ρεγίρἰ οἱ ὃς ἱπτο!Π Πρὶ ροτοῆ. ΤΈςο- 
ὶ ᾿ἰτοτ. στο 4. ςαρίτο σὺ τθο ὑσερον κρίανουνϑκῦα» 116; 

Θρτο μοι τη, 
᾿ θη «τος τὸ ζοη Πἀογαι ουςοηίοξξιτα. ετίδαι ἀριιά Ατὐλος. 
᾿ κτασχεύασμα δζ σόφισμα, το πιο π|πὶ ΟΧΟΟ τά τι1Π. Ἀπ 
τ ϑολσιφ εἴς, ἡ ΠΟ σΠἰτἱ ον αττοητῖο, Δηϊπιλάιιςγο. ρτιΦοπτῖα᾿ ά!- 
ἠϊ ἀἰοαηάι τάτῖο, Βιιάφαιις 'π Ἔρἢ1ο 115 ῥττου διι5.ν τῷ εἰχηϑυός χὰ - 

ΓΟ [πρθλσις, γοΓἹ] σορηϊτῖο. ΝΑ ΖαῃΖοηιις. ζυτήσεως ἀκοεζεύς καϊανουσις, 
(ἘΠῚ. χαῖ ανγόησιν ἐαω τῷ πορλίω τ αρό χὰ, Ροτατιἶτα {1] ἱπσ 1) ἄοςιι- 
Δοπταργαθοτ, Ρ] τς ἱη Καὶ ὅση. ὶ 
ἩΝΑ και ἃ Ὁ ΠΠσοτ. ΟὐγΠ»πίνεσί τε αἴθοπα οἶνον, Μαψιδίως. τοὸ ὃ 
τλλὰ κα αγετα,., 

ἐς ἄμομις ὅϑω, μι Δύσω, αν. δα, δε] ἃ. καλανομις δύσις ἐχροπυνόμισμα ἐρ- 
᾿ ασοίμάρ Θ΄. (τη στη πος ἐχοπΊρ τη ὁ ὃ τ᾿ ἀπανν ἤδη χευροῖς 

ὅσον ὄχε κόσμον καΐανομις- δ'σταις Ἀντωνίῳ κ᾿ τοῖς κῦθὶ ὐτὸν ἔπεμ- 

ὙΠ ΦΊΙΠΠῚ 1π Πιτηπτος σου ἢσῆετ. 
Ἀ το μοθεϊ ὦ, Ποροπὶ ροπουίερεπι ΟρτορονΡίατο. 

( αννϑέϊω, [π τι. πτοάεγοτοτοσηρογο Ῥταςορεὶ5. ΑσσαΒιά. εχ 
πο, καῖ ονεϑετύσει κὶ “παιδευγωγήσει σ᾽ 1 ὅπηςολῆὴ , ῬΟΠΠ5. οὐδ τη 

᾿ς Ἑδάοτς, ςοτασποποδῖς ὃς ςοπιπιοποίαείος, 
ἴον» μι ἴσω,πιηκαγοςοιγγο, ἱποϊἀογάοίςοη 05 ΡοΣΙοὨἷο, κρδ' 

᾿ 

ἰοῇ 
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, 
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τδυίτησεν εἰς λύραν, ῬοΓΟΠΙΟΤ,ν γᾶ ) οσλρίτς ἀοοϊπιοίοχτο» 
Αδζογιπι Αροίτο!ογιιη: δε σαρῖτε ἀςοϊπιοοέξαιιο ἱδάοπι ἀδ- 
πραΐς Ἐχροηϊτιιττίοά ξαρίτο φιαττο Πδγὶ ἰπουπάϊ ΜαςμαΌ. εἰς 
ἑαυτὸν κα τέμύτησε πίω) αὐχιερωσιωίω . ἴῃ [εἰριπι γοζοσγῆς [ιπιηνᾶ 
[σον ἀοτί μη» οἵς, ΠΟῚ ἀΠΠπηρ Πτ. καϊαντῶν, ταηδοπὶ οαάους. 
ῬΟΙγσΤα5 ἴῃ απαττουκαί μοι ψδυκεῖ τῦπ᾽ ἀληϑὲς ἴδ), διότι πόγλοίκες τὸ 
τολμν πέρι ον εἰς αὔοχαν χὴ εἰς τὸ μυδὲν φᾷ αἴ δῶν εἴωϑεν,ϊά οἴ κάτα 
τρέφειν, Ατοτῆ, τη ΑΡΟσΑΙγΡί, ὑτὸ τῆς δυπραγίας εἰς πίω μαχαριό- 
τῆτοι χαῖαντῆσει, 

Καταύτης,εἴθο δα δ ΡτΟΟ 15, ἀοο  Ττ|ΐ5, ρτοηιις, κωγλύτει ὀρροπίτευν 
δυόύτης, εἢι δος υς χαΊαντη ὁδὸν, ΑΥΙ ΟΡ μὰ π. χοώταντος ὁ το- 

δίοης ροϊτυσα, ἀφο]. ἀρ Ἡς νοι. υτουη ὅβὲ τοὶ ἔρπρρῦϑεγ. 
ΧΟΠΟρΡἢ. ΗΕΠ]ςπὶς, 3.κ) ὅη} ἐδ χοιποιὲ ἐπεκυλίγ δοιὼ πέτρας εἰς τὸ κα 
Ἴαντες τοι πη οταρ ΠΡ γόης, ας 115 ΜΕ] χῦὴ χρημνὸγ, ἀριιά οὐπάξ, 
Ἡείν ἢ. κοίγαντει τοὶ ρο δ τὶ οὐ) κα Ίωφερῇ, 5114. ἃς ΡΙῸ καταύτης κἃ 
κφταύτης, χώταντο αἄάιιοτθ. (πγίπιπι ἀςουιπι ἄζαντα χόταντω, 
Τς. σὺ ὃ. ἄϑλιθ: ταὶ μὴ οἴῳ δραμὼν, τὰ 3 βάδηνω ὀῤίαντα πολλὰ κ 
κα τανταίτοιαυση γδ ὡς οἶσϑω καὶ πόλις )αξδιελθὼν Ἰδρωκάς κὶ «γϑυςιἰς9 

14 ςἢ, (τ ππι,ἀεογίαπι οἰιγἤταησ,5ς ἀρια Ησῆν, 11: Φ πολ σὺ 
ἀδαντο, κώταντει,ασαῤανπα τε δὺχ αἱ π᾿ ἤλϑον. ᾿ 

Καταντιχρυγὶ ςοητγάτίο, ὁ γοροπουραῖτε ὁδί εδξα, ἴῃ αἀιιστίιπι, ἃ 
ἔτοητς,οχ ἀποτὉ»οοπττὰ, ΑἸ το. ἄς πππιπάο, Οςηῖς. καταντικρὶ 
ὀιρήλων δ)ύο σημεῖα.) οὔτ, ταρίοης ἴητοτ ἔς οδιιοτίᾳ κατανπκρὰ 
τ ὄψεως ἔξει, ΟΡ αἴτ5 εἴτ αὐρςέτε!, 

Καταντίον, Το 1Π. καύταντίον ὄμαμφι βαλόντες, ἴῃ Ἐρίρ. 
Κατανπ δας, ΟητΓὰ ἃ ΓερίοΠογΟςηϊτ. 
Καταντλξω ΧΗ ΔΌΣΙΣ Ρογβιη 405, ἔοτιςΟ οἰπὶ ἸηξιΠοπονρογιηρον 

κατάν τλω σου πρώταις ΑὙ ΠΤΟΡΉΔη, ἰά οἴ, κατοιχέω, κατνγρρω, ππο- 
τὰρ μύΐῃ εἴ 15,ἀλλ᾽ ὅταν ξιωήγορρς ταῦ τα σου καταντλ ἢ ἢϊς ἀοςι- 
[ατϊουῖθιιβ το αὔρογροῖς μας ἀσςιτίοπος ἴῃ τὸ βιπάοτ. Γ]ατο ἐς 
ἈΦραΡΙ σα Πρτο [πρτῖμπιο; ᾧ φιλοσοφίας ἔτι πλείω γίλωτα κατανγ-- 
πὸ ἰσονῆν πιοίοτα ᾿π Δ] θγῖο ΡΒ: ΟΡ ἴα αβῆοίοπνις. ΑἸ εχαπς 
4εγ Αρβγοάτ, Πδτο ρτίπιο Ργοδ επιας. τὸ ϑερμὸν λα ον καταν- 
τλύμῆνον ὠφέλιμον, ]λάπιτα οοιιπι Ρεγ αι πὶ Ρτοάεῖι, νπάς πὸ ᾿ 
καταντλε μῆνα, οπ τα. οἴ σοτιά, τὸ δὲ ἀφέψημα αὐπἶ κατανπλέ- 

μδμον,κώτειγμ ππωρρῖ τεύχιον. ἢ οἵα ἐταξξα εογαπὶ ἀοοοῦϊο ἔο-- 
τι Δ ὨτΙ ΓΟ] ΘΓ] 115 [Ὁ] 1 ἀαητιιγι ΘΟ  οπς. κα τίυύπλοιω ἰλαίῳ καὶ μηξὺν 
ξοποθᾶτ οἴεο ἔεπιαγικατωντλεῖν ϑειλοίοσῃ ταὶ ἕλκη, αατια πηατῖδ ν]- 
ςογὰ ἔοιιεγο. Ὀϊοίς οτϊάος Προ πομο.κατοιντλήσας τίοὶ χιϑαῤγυ-- 
ΘΝ εἰς ἐγγεῖον ριιπιαπ ἀγροητί οχ αἴτο διπήςης ἴῃ γὰ5. Κπ|ο}], 
τιλ 5 ΓοΠ5, Μάγος ΐ]ι5 Πἰῦγο σαΐητο Πϊοίςοσι 4, κατόμπλεῖτα 
ὠφελίμως ὡρὸς χαλαρὰ αϑερα,ἰά εἴπ Αττὶςι]ος ἀ ΠΟ] ατος ἔσιις 
Ἡετπιο], ἐο ἰαχατὶ ἀγτιῖς ντΠΠτοῦ οι σπτθτ Κας Πῖπι5 Πθτο ρτξ 
τὰο ὈΙο σου ἀἰ5.παταντλέμῆνον, σεττατι ἀρ Οτασος μαδοῖ ἢ- 
δ ϊΠοατιοπεπη»αιππι Π]ιοτο Δ]16110 αι ρΡίαπὶ βου οππιις ἡ γε 
ποτα Μίάγοο ες στο [δοιπ4ο Ὠϊοίςοτὶ 415. καταντλάμῆμον ὅς 
δωρ, αι 4118 ξοιι οι ρᾷγ8.. ΘΙ Θῃμ5 Πρτο [ςοιιη4ο δὰ Οἰλιι- 
φοποπΊ. εἴδημο κατανπλέμῆνον κὶ τοῖς λίπα αὕεσι μιαλ αι ὁμᾶνον τὸ ἐκλετ' 
πὲς ἡ πόϑινς ἐκπλήρει 5 τι ποῦ ἔοτιις Ρἰπριδύ(ατῖς ὁπιο Π{Ὸ||5. 
απο σοπίτα!! ἀξοίξ οχρ ες. Ματγςεῖ!]. τιπιοσ Ρ᾽πσυϊαπιὶ ἕοτα 
Ἐπ  Πλτι15. 8.ς, καταντλέ μῆνον ἕψημα ἄρϑρα λελὺμῆμψα ἴς-ησι, 10 
Ττοτιάες ἰὗτο ρτῖπηθ.. ἀεσοέζο ἔοιιεπηιιϑ ἀγτίςι!ος (ΟΠ πτος5. 
Ἠοτπιο  ατι5.κατὸμτληϑεὶς, σα ΕΠ 5 ἱπηροῆτις, Βαγθϑτι ἃς Ματα 
οοἰ εις ἰδτο τεγτῖο Ὀ]οίςοτγι ἀϊς.ςαρῖτο ν πάςοϊπιο.κατόν τληϑεῖς 
στ ϑεριιὴ ἀμιόργη ποιν γρεκοιὶ ὠφελεῖ, 1 Ροάαρστίσος ἀπλιγοὰ οΔ] ΔΑ 
ξουοῦ νος εἰς. ὈΙοΙς.1. χοᾶς 2. 

Καταντλημοίγατος» τὸ, ξΟ ΠΕ ΏΤΕΙΠΙ 9 ΠΟ στῖπ ἰη πο πς ἢϊ . ἔοτιις 
ιαῇ ἐχμαυίτιο. «καταύτλημῳ ποδοΐγφας ἀξίςον τὸ ἀφεψηεις: “0 οὐλ- 
λων ᾶζο, ἔΟ] ἴϑτιιπὶ ἀςοοξζο ροάδρτας ξοιιοσῖ ντὴ 1 ΠΠπητιπν, ῖσ- 
[ςοτλ4ο9 Π1Ότο ρυϊπηο,σαρίτο 137. ἐν καταντλήμασε κὶ «τυρκοείσεσι͵ ἴῃ, 
Πα ἀἰς δι Ποςῖς ἔοπηςητς. Ὀ1οίς.1.:. 

Καταύτλησις,εως η΄ [ΟΠ] ΘΠτΙΙ ΠῚ 1105 ο4 114 ἔοτιι5, 
Καταντλι μβυ(Θ-. 11 Ἔχ ΔυΙΓΙ ταΤ. 4111 ἜΧΡΤΙ ΠΉΪΓΕΓ, 
Κατανυξις θ. ἡ οταρπηξτῖο ΡΠ 1. ἀϊοἴτιιγ ἀιιΠῚ 41115 ΡῈ ΡΟ ΕΗ’ 

ἀοίοτε πιογάοτίγαις, Αροζο]. 34 Β οπτᾶπ, γηάοσίπιο; ἔσλωκεν 
αὐτοῖς ὁ ϑεὸς πονεύμο: κατανύξεως, αυΠ44π| ΟΧΡΟΠΙΙΠτ ΨΕΙΟΓΠΙΙῺΙ 
Ρτοβι πα ΠΠπητιπὶ ὃς ὁπτηὶ (Ἐπ Ργίπαητειτ, ΟΒτγΟἸτοπλι8. 
καταΐυξιν, 1} 0] Πρηϊἤςατε ἀϊοῖτ παθιτιιπη Δ πὶ πγας 4110 ἵτα Γεφες- 
κατο ἀλτ, ντ ἴῃ πιείτοτοπι ἤαταπι γεποςατὶ ποαιςατ, Ε εΙγ ΟΕ, 
ἡσυχία λύση : ἀρι ῬΑυΠτιπὶ ρατάγοτη Γογίρειιπι ἔς κατόνύ- 
φαξιρλὰ εἰς, Ὀροτίϑοντ ἰη Ἡςργαο Εἰδ1α: σαρῖτο ν]ρεῆπιοησ- 
πο ; ἀεείπιο, πἰΠ ὃς ἢς Ιορετοτιγ ἰη γούποπε Ογαςογιπι ἱπν 
τογρτγεεῖθις. Ν 

Κατανύστω, μ ὐξω,ατου χαγοοπηριησοινάς κατεγυγίω, Ὁ 
Κατανυςἀάζα,ἰάσπη απο ὄψενυς ζω, οὐ ἀοτγπηλίςοον εἰ Αἰ σφε] πε 

ἀογπιῖο, πᾷς κατατυσξαι, αὶ ρεδταβ σοποϊἀοτξ,ηϊέζατς [οτα- 
ποῖςξητουαπε τἰτυιγτὸ σεώωελ εἶν Ολέφαρον, ΡΟΠ]ας; 

Κατανύω, μα ὐσω, αν υκαγοχ ροἀϊο» Αςουίατ, κάτανύει νηὸν, ΠΑ1115 πησᾶτε 
κατανύειν πίω πορείαν ἀροτς Ἰτετροαρῖτο ποπο, τὶ [ςουπά! Μά- 

εδιαῦ. κατανύσαι διρήμον, οὐτ ἤτι σους τς ογοάοσι5.καύανσας 
νυνὶ, πδιῖς ἀε]ατίις εἰτοῖ 4επι. φίλης γὃ τροξένα κατίυύυσαν, ϑορΠοεὶ, 
ὙὉ] 1 αἰσατ.αῖτ ἀρ! οςαι οὔτε (ςπίμαι » δὲ ἀταδί σιαπι ἐς ἱπά- 
Πηαρροτοπὶ ορέγεροτγιης οριβοἱ οἵδ 5 ἵτοτ, δὲ ἴμηε ἀϊμοεε 



᾿ ΚΑ 
(τά ἴσα ποίριτᾶτὶ ἀρυιὰ ςἢΠαγι Πῆπταντι πούρίτοτι αἰτογιιαν. ἐχο- 
εὐτὶ σατ,ς ολτγα φὰ ΠῚ}. ΟΠ ῬΟΓΟΓΠ Ἔγιιητ. 

χατανωτιῦθν, ἀο Πα τίι15.) ντ ἀοἤπιιανία τππιοητα ἀϊχὶς ψαττο 9 ᾽ὰ 
εἴξινωτοφόφροδς ἰοτ ἰα ρει ἀοτίιιν ἐφιιογατα ᾿πισαϊυτη ττᾶ- 
ζεαητ ἰωώΐω παταγωτιῶοι ἀϊςιιπτι ἃ ΡΟ ]υςε. 

χατανωτίζομαι ἀοτίο ἔετο, κτλ νώτου φέρω, ; 
κατάξω» ἔταη ρους, Εἰιυρ ἃ. κα πόξῃ, γα πισλτ,κα τα ξειε, ̓Δεπὶ κατείξειεν ἡ 

τὶ κεφαλῆ Το ρΓΟ τἰω) κεφαλίω),. Αττὶςοταριιά ΡΙΑτοι ὁ πὶ κατεα γῆϑαι: ὃς 
χατέαξε. δὲ καταγγὸὺγ γαξζιιπη:ὰ κα τγω τὸ καταγνυμι ἔτλη σο. 

καταξαννω, μναῖ αν’ γκα, Ἰλσοτονεχοοτίο, ἔλα. Αςςιίατ. ΟΒτγίο- 
{ποτ κατα ἀύας ἀυτε τὸ σῶμα εἴ παν; ἰά οἰξ. ἐφιίοηϑ τοτιπὶ ἐ- 
ὅτις σοτριι5. ΑΥΠΠΟρΡΠαπος ἴῃ Αοίιαγη, εἰπέ μοι τί φειδόμεσϑοι ηἾδ' 
χίϑων ὦ δυμότω Μὴ καὶ καταξαίγειν ἃ αἴδιρᾳ τῶτον ἐς φοινικίδα, [ΤΕ ΡΥ. 
αΐϑοις αὐτὸν αἱ κ(ούσσειν, ὥς’ ε φοινεκοιιῦ ἀυτεΐ ποιῦσαι τὸ σώμα. πλυγαῖς 
καταξωνουΐροι, Ρ[ αρὶς γογθου ύϊίαιις οχαπιϊπατί, κασιζό μῆμοι, Κα- 
ταξαΐνω ςτίδπι ἀττογο,κατατρίζως τ ἀρυά δι} 4, ἐν τούτοις ἃ τυ τα 
ἀμπεῖκα τοιξαίνω βίον Ἰτοιι κατεξαύϑίιυ πόνοις, Εὐτίρ. πέτροις καταξαν- 
ϑεὶς»᾿ἀρτἀΑτιις, 50 ἢ, 

δαταξέω, ἀοτγλάο νοἱ ἀογαάεπάο,ζειι (πα ρεπάο ροϊϊοςνης ἀρὰ 
ῬΙΟταγ ματι ὅταν 2 τριῶν κα κ; καταξεῶοι {ταὶ κέρκ τα) γίνεται διαφανῇ 

{εξ νεἶ ταία σοτγηϊα ρο!!αοὶάα γοάάιιητιτ, 
Καπιξηοκίνω,ε χῆςςο, 
Κα πάξηρ-,κγ6, Αγ ἀι5ροτατι ἀμ. Ποςιι5.τετουτι τι. 
Καταξιόω ἀρ ποτον οἱ ογάϊ σηιιτι Ρατο 57 ἀϊσπιπι μα 60 5 ἀϊσηιμπι 

τοάάο ἕνα καταξιῳ 9. τε ὀκφυγεῖν, γε ᾿ἴσοαῖ νοδὶς εἤπισεις.. ντ ἀϊτ 
ψηὶ γοἀἀδπηϊμὶ χαΐ ρο τὶς ἐβιιρ οτς, καταξιωϑεὶς ἄτιμα ϑϑυυω ἀἱ- 
ϑηῖις μά ῖτι5 σοητιπιε 1 ἀξῆςι ) ςαρὶτς φυίητο Αὐζογαιῃ Α΄ 
Ῥοϊοϊοτιπι. 

Καπιξίως ἐμοδ, τὸ ἔγοα ἀϊρηίτατο, ΟΡ. 
Κύπεξον, ἔτος. 
Καταΐυσμὸς, ὁ, [ςαίρτατα, 
Κατεξύω, εν λάἀο»οταἠο,αδοϊςο, ἴτοηι πο 140 ὅς (τατιῆςο. [πις. ταὶ 

δγηφόμείας αὐτῆ καταξύοντες ρ λα 1ϊ5 Πιπχηλαιη σάτα πὶ ἰαΐςυ οη- 
τες. 

Χατπεποίζω.11{π|40. 
Καπεπειίω, Πρ ΕἸ] ο;πιυ! ξϊ ο. ξειῖο. 
Καταπαλαίω, μι αἰσω,γποκα)ο !ξἘοΓικατοιγωνίζομοι, ΠΡ ΟΓΟ ῬΑ ̓  δ γα, ἴα 

Ἰυέλα νἱποονρτο Πεγπονορριρπο, Ασςιί, ΤΥδηβξοττατ οὐ πὶ 
44 αἰϊδιρτο οὐδὸς ἃζ νἱησον θ]ατο [ςοιιηο ἐς Ἀσεριιθ]. καὶ τοι 
ἔμέγε ἱκανοὶ χὸ ποὶ ιδων τούτου ῥὴ ϑέντοι κατουποολοησ αἱ γ 4118 πιο αἸΧῚτν 
τὰς ρΡοπης νίποοτς. 

Ἑαταπείλτις, Ηοἰν οὶ τοῖςς ἀϊεῖτιιτ δὲ τὸ ἀφιέμίνον βέλΘ., ὃς ̓ηἴτιι- 
πλοπτιιπη σιιο τοτιπὶ εἰασι ατιιγ, οτίλη αιιο ἃ κτλ τὸ ἔχθρρυ παλ - 
λει τὸ βέλίϑ Ἰἀοπὰ ὃς κα ταπέλτης: αὐ πὸ ςατάρατα, 

Κατακσανεργεύω, Αἰ ΠἸἀὲ ἀρ Ιηα] το ὃ ἀρ. ὃς ἀο] 15 ντοῦ σοηττὰ, 
Χα πεεστιρ δεῖν, ἢ) ΑΟΥΙ[τ,2.ἃ κα ταπΐο δ, ΟρροάοΥς οητεπηηοτο. Οἵ 

Ὁεαῖς. Αὐορμδη. ἴῃ ΡΓατο, ὃ πενίας καὶ τειτσα, δεῖν, ραιιροττατὶ ΟΡ 
Ρθάεγο, 

Κατάσασμογατος τὸ, 4.1 πραγ ο, ἡ 4 χιιο σοτριὶς σοπίροτγε ἰτιιγ. 
Καταπαίοσω, μιεΐσωςτ, ἀκα ιΠ ρογσο ίρατρο 5» Ασοιίαι. ΑἸσχαηάον 

ἈρΒτο ἀτίιις Πἶδτο ρυῖπιο Ῥγο ] ἐπλατ. τίυ) δριωῦ ϑείῳ κα ταιποίσ- 
σειν, ιογοιτη ΠΙ]ρ γος {Πποτο. ΑὐἸΠπορ μδη. νεφ. τ᾽ ὦ τραπέ- 
ζως καταπάσας λετηῇ [μὴ τέφραν μετ πισηίαιτι ἐραγρθης ΟἸΠοτοπὶ α- 
ΧΊ] ΘΠ. 

Κατάπαςὃ-. «οὶ αἰρογρίπιγοντ κατοίπεις α φαῤνακα 5 ΤΠ ἀἸ σα ΠΊσηῖΑ 

φιίθιις ντιιητιιγ οα Τηρογρεητοβ. ἀριια ΑὙΙ ορΠάποπι ἴταὰ [οτῖ- 
Ῥάθπα ἴπ Ἐσιιΐτ, ὡς κὶ κ(οὲ ς Εἰλϑοις ςεφαΐοις κα τοίποες (Ὁ. [ητοΓρικατώς 
μές πλήρης γπεποικιλμῆμ., ἱ 

Καταπειτέω, μι ύσω, τ, ηκα )γοοη τς 65 ργθοιίςο 5 ἴτοῖη πηοῖάρ ἢ. Ῥτὸ 
σοητοπιρτι Βα εοφργοσίνϑ 1 }}1}} Ἑισίορν τ {14.0].κ7 σ᾽ ὅραμα 
σις" ποίτη σαν ΡΟΥ ΤΠ ΟΠπ ΡΤῸ κα τεπαΐτη στιν, 

Κατα πάτη μαγα τος» τος ΟΠ σιἰςατίο, ὈΪ ἴῃ. 
Κατοιποίω, Αττϊ οὐ ρτῸ κατειπίοσω,ςοηίροτρο. Αἰοχαηά. ΑΡμγοά 

ἴῃ ῬτΟθΙ οἰπατ. των δϑυω ϑείω καταπείήειν, ΠΘ γαῖ πὶ [αἰ ρτιγς οῦ- 
ἔρεγρετε, ὅς «ριιά Ατἠτορμάπεπι ἴῃ Ν ι, γγ᾽ τραπέζης τέφραν κα 
πτατάπειν. 

Κατα παυυκ, ΓΘ 1165 5κα τεύσσαυσις, ΗΠ ΟΠ1.1].». 
Καταπαμόμω, Πηϊο, ἐςῆπο, ΑΓ ΟΡΆ. 
Κατα πταύσιμος 2 ἔργων κα μέρα ἀ1ε5 ΟΡοΓΙΙΠῚ αιιΐοτοπι ἀβογοης, ΝΑ 

ΖΔηΖΘηιΙ8 ἐς ἀϊε [δρτίπτο, ὁ κατα παμων κὶ ποιύλαν ποιών, 
Καταίσαυσις. ως ἡ, ΟΠ 11 6896 46 526 ]]ἀτῖο, Ἰτοιῃ ἁράϊ ςατιι5οάςερο - 

Πεῖο δε. τὸ στέζζα τον, ἡ γῆ ἐποιγγελίας, κὶ νὶ ΤἿΟ καὶ οανών βασιλεία. 
Κατακναύα, μ. αύσω,πυκακξἀςο»οΟπιρ οἰσοντγοσιίοπι ργαζο,οοίς- 

ἴατο ἐαεϊο,αάϊςο, Γι πιοιθοοιο! ! ο,εχτίη σηονργίιο, εὐϊςῖο» 
Δππλοιιθο. ΟΠ], Αςςιι!ατικα τούπρύω τίωὶ μοί χίω 5 σῃ0 τεσορτι» 
ἀἰγῖπιο ργα!τιπν, Ρ᾽ αταγομαις ἴῃ ΟΑιΉἾ]10. κα τέσναυσε. τοαιῖο- 
αϊτ. ΑΡοΙἘ ΟἹ. σαρίτο ἡπαττο αὰ Ἡςργοβ, Δ ΟἹ τὸ, "δ᾽ άςιη τὰ- 
τῆ τγαη Πτιεὸ, κα τέπαυσε ἐκ εἶνο: 2.115 το ]ιιιεῖπὶ ργα[εἰτῖτ, κατέ- 
ἀσάυσεν Χρτοὶ τἶμ' ἐργω»,αὉ οροτγιθιι5 τοαιμοιμτοἰ δἰ άσπηκατέταυσε ἢ 
ρχος μή δοις, τοσαῦτ ἱπηρογιο Μςάο5. Ἔχ ροι. ΟτἸ 1 ΠΊ ΡΓΙΙΟ. 
Ἀριια Χοηορβοητγοηι Ραάϊα 8. ἰαῦ τις αἰχῆς Κύρρον ὅπειχιρῇ κατα - 
πραειν, τῇ ἢ καταπαύσω ἃ πτὶ φήντα λόγον, Οα!ομ15 ᾿ἶδτο ρτίσιο δά 
Οἰλωςοποιμ: Πὲς ἤποπι Βαΐμϑ αἰ ερταιτίοπὶς ξαοίατμ, κα τα πτιύςτ 

κ᾿ 
σεῖς τιᾷ σπόρο, εἴϊαϊοῖς [ετοτς  σαρίτε τι ρεππηοαιιλντο Ἐχοάί- 
ληγύειν καλδύοντες καὶ ποὶ ἔργα κατα πανογτὲς, Ὀ]μτατομιις ἰῃ Ν ᾿ 
αυϊοίςοετουδς ΔῸ οφοτῖθιι5 ἀςπῆστε ᾿πθοητος, Κατα παύειν ς 
τιιγ εὐ 8} 4} Δ ίο τὸ ἵτίπογο ΡΟΪΥ 15, δευτέρα ῖθο εἰς τ 
πρας κα τόκτ αὐσεγίςοιιηα ἀἰς Δρριιῖτ. 

Καταπειϑὴ ςοἐ Θ, οΡδιάϊςης. 
Κα ταπείϑω ἐπογω Δα Πουτοτοϊμάιιςο. τ, 1ππ Θἴτιισ, | 
Κα τείαυ εἰγί- ὁ κ ἡνξλτς σομς ἔτι» απ] λα πὶ Ἰοιαηϑιη; Ασ τοι ἡ 

Ῥο]ιτο χα τάσσφνον Ψυχὼ ἀιχῖς. ; 
Κατα πειρρίζω τς ητΟ ΕΧΡΊΙΡΠατο σοποτ. Ροΐν ῖμς ἴθτο 4120, 

συωπάξαντες οἷξ απῆεῦτι τὶ ἐραγίας κὶ καταπειράζειν τω πολεμίως ἔν 
ἀεπΊγκα τα πεϊρρίσειντες μϑρ ἡ πελίω ἐων πόλεως, Γ)ΊΟἾ ταν ἃς εὐκ ἢ ᾿ 
εἄζομαι ἴπ ἐοςηι Πρη!ΠσΑτι!. Τά οιπ [το (οσιιπάο, οἰ ἐφόσιι 
παφειρκζεῦοι κὶ συμπλέκεδτοι Ὡροχείρως ἀπέγνω, ΑἸ Πρ.ς. 
μὰ ρώτον σιωεπλέκεντο, κὶ κατεπείοχζον εἰγλιήλων - Ῥογίσαϊα Π ἢν 
τί ἸητοΥ ἔς ξεσεγιητ. ᾿ ὰ 

! 

[ 

ἢ 
[ 
᾿ 

ἣς- 

Κα τακσειρα σμὸς ΟΧροΓΙ οητί»τοητατῖο. ἢ 
Καταπειράω, ὠτεητο να αττοητο, Ν ας να]0.1.2.ς.15, κα τεπείρασ α 

μεϑυσίων «δὺ τόποις. [, 

Καταπειρατηρία Ὁ {ΓΘ ΏΓΕ ΤΙ ΠΔΟΓ ΙΓ ΠῚ 2110 αἰ εἰ πιά ποπὶ 
τὶ ἐχρίογδητο βολὶς. Πεγο 1 Εἰτογρ εκ αϑεὶς κα ταπειρατηιν 
ΤΌ]. μη δγιυύα ὅδτι κατιευύμίω καπαφειρατηράζω ἐς βυοτὸν ἰέναι, 

Καταπειρητη ροἀοί. ΠΡ 
Κατα πείρω, ΓαἸϊ οἸΟ»τΓΔη5Ηρο γε] σομῆρσο, Ρ αΪαν. ἥ 
Καταπεπιλματω ἀνα γρἠξξαςιλα ςοη ἤιτΔ. τοὶ σανδειλία αὐτὴ παλιὰ 

καταπεπελματωυῆύα, ἐν τοῖς ποσὶν αὐ, σα ρῖτε ἀεοίπιο ἴοἱ 
Τατϊ πὸ αἰ σςλιηξητα ρογαητί τι, ὃς 401" δά ἱηα σ πὶ γαῖὶ 
τἰϑ Ρ᾽ξας 5 σοπἤμπτα ἐγδητ, πέλμαῖα τατηθπ ἀϊσιητιτοίοί 
τις ὅς καΊα πελ κατοιωῦ στινδείλουν, [χη 44}{π|π| ΓΟ] εἰς ποιαῖς ἴῃ 
τγίταγιμῃ [οι μη το ροῇτ8 γςίαγοῖγε, πῆι 

Καὶ ἁ πεχἸάζω, ΟΡ τρπογίποιτγίο,ἰαςιοτ. Ατὶ ΠορΔη. ἵπ ἃς 
ποηί,καταάπελτάσονται τίωὶ βοιωτίω ϑχίω,1 ἃ εἴ, χα τακοντίσουσι 
τοιπυλε μήσουσι, οι ἴτατ ἐς ΤἩγάσειση διιχῚ 15.6.1 
ςοτγιίνς ὃς Ράτιαι8 μιιρηάτο.ν ἰς πέλτη ἤς Ρίλιιτις οχὶ 
ςοπῇηχιε. 

Κατειπελ τα φετη φ)Γατα ριΙ τατιμτὶ ἱδοιἰατοτ. εν 
Καταπέλτο ο» ὁ ατα ραι|τὰ δι ΠΠΡΡΙΪς 1] Βόπα5. Τ οἱ ὲτιϑγοᾶταρι 

δέ θα! πὰς νοσαῖ καταπέλτας κ᾿ ταὶ πεσεοξελιχφὲ ὁ ργαγα, δια 
πειπύλτη ς ιρρ τοὶ "4 ες κολαςαράν [ρεςῖοθ. Υὶ κατα! 
δώ, Ἡ εἰν ἙΠ 5; εἰ διΘ- βασθμιφυρίν, ὡς ὅπλον χαλκοιωῦ ἐν ᾧ οἱ 
σι τοὶ μέλη οἱ δηαιοι. ᾿ 

Καταπελτικὸς οὐ, ὁ. 1 {Π||5 Ἐχ σαταριιῖτα, κατεπελτικὸν Οέλ 
τανσαταρι τᾶς ἐΔσι ιπλ2ΡΊατ. πὶ ΑΡΟΡΗ. [ἀςοη,ἀριά Βίλαι 
τΑΡ τά ΎἼ1 πὰ ΡῚ τι. ᾿ 
Καπεπέμα ειν, ἀεγπίττοῦς, (δά Ἰτὶς εἀ 12 γαΐττογςε. 
Καταπενϑεῖν, Πσέγε. 
Καταπεπλασιΐρον, τὸ, (111 Π01} Δ ητ|5 ἢ στὸ Ῥ γί πιο,οαρῖτς ἄδι 

πορῃοογαιιοα τ Ἰηἰπιὸ [οιχῃοἹΪ ριιγο σσιιςηἰατ, πη ΡΠ ΟΣ 
οἷς πατιιγᾶ Ρ]οηΐοτο Ζιιο αι ἴθ πο οἰγοιη] ηῖγς, φυο 
χριταπέπλασ μῆδον, ἀἸοιιητοίς ἀρ Ῥο] αιατ σδητιις τ θ᾽ 
Ῥταο ιῆς 4υίθιις οἸατοίσιιητ ξουαπηιηῖθι15;) τεξξο πιο 
δτγαιίογοπι [ρ τίτιπι γοάάιητ, 

Καταπεπλυγῶὼςς κατε πεπ]ηχώς. 

Κατα πεέπλυται» Οὐ ΓΟγάτἴτγαιις πε οἰ βέλὰ τὲς οὔ, 
, ἜΣ 

Κατα πέποιϑτις ΟΠ ἢ [115 [πππ χα τατεϑείῤῥηχα, 
Καταπεπόδεη.ἰ 5] εττιιπὶ εἴς ἃ τῆ οτι, χριταπένω, 
Καταπεπήηωὸς . ΟΧτΟΓΓ τσ ἀο οἰ ἀτπι5οργοςίάϊιις. ΗοΠοά. 

ςἀλέην λιμῷ καταπεηνῆα 9 16. [τ . συμπεπ]ωκὸς ἔχασε τὸ 
χὗποὶ σῷ λιμοτῖ, γίνεται ὃ κὶ αῇδα τὸ σή οσω, τὸ μ᾽ φοβα κεῖμι 
π]ώμι, τεοας ἢ πῇ ὠ εἰς ἡ, κ᾿ δστοίολη τὸ κι 

Κα ταπέπ]ω,ἰςςοαιιο»ἀεἰιογο, σοποοαιιο,ἀρετο. 
Καταπεηϊωκὲς ὑπσολιμού ταϊοξαξξιις5 ἔλπης. ὶ 
Κα τείφόρ, ΡΓῸ ν᾽» οἸδἀπτοάιιπηντ ρτο καϑείαῷ, ἩογΟάΟ 
Κατατέρ δω, ορροάογαεη, κατα αίδω σον, ΑἸ ΠΟ ΡΗ. ἡ πφρίας 

δεῖν, Ἰάθ πὶ τη ΓΊατ, νἱάς σὥδω, 

Κατασίοίειμι,᾽οπρὰ οχοςάο ἃς [ιρετίοτ (απι 9 Ρί- εἰϊ αυὰ “ἢ 
μαι ΡΟἷν θὲς ἰργο χυΐητο; δὴ: τἤδ ἐντευΐξεων κατααδοκείναι ΤΥ 
Αλεξαν ἐδ εἰας. ᾿ 

Καταπερονώντες » τΓΑπηΞἤσεηταβ 5» ἵἴτετὰ ἱπβ αι δητος, νοὶ ατὶ ΗΠ: : 
ἀεῆρεητες, ᾿ 

Καταδοτόράύομκαι. τὸ χαρίεν τίζομαι, Δ Ό]οτ : ἡλτη ἥρπερὸς ἀἸοἸ ΙΓ" 
πλοὸ ἰοι]5οἱποοπίξαη5, ὁ αὖ βλακείας ἐπηρμθβ(θ-,)ὁ λάλίθι τιν 
στῆς καὶ μηδὲν μ᾽ λογισριοΐ ποιών, ͵ 
Καταπετεί μήν 8-.ἠεἰοἰαηϑον οἴαται ἄς] ρ ἤις. 
καταπετάζω, κα ταπετανν υο, ὃς 
Κατα πε αὐνυμ, μι, ἰσω; αν. αἰ οΧ Ρᾶ πο» ΟΧΡ] ΓΟ οχτοηάο ἴτοπὶ 
Αοςαί, ΑὐὩ τορι ῬΠατο, κριτεπέτασ᾽ ἀυτώ δὲ κεφαλίμυ φοινικίδε " 

ΟΡΟΥαΪτ οἷτις Παρὰ ρα μΐσεο ρᾶπηο. κωταπεσαννευγά] τοῖς (ο Ὁ. 
νο]ὶς ορουίγο ἰἀσαινιν πες χαταπεταϑδνεὶς, ἜΧτοητι δ) ΡΙατ 1 Π1 
[το ἱφίον χαταπετα ἐν οχτεητιιπη ν 6 11Π|- ": 

Καταπέτασρμα,ατος, τὸν ΟἸ ατπ.Οτοητιιπι αἰ]οά ἀταιῖς οδίο.» 
σιιο ἀτοςαῖ αὐρεΐδαπι, Ἐγδίπιςαρ, 6.1 Εεστιαμροταξ μαῦς 
δϊῖφης ρῥτορσὶῷ Πσῃιῆςατὶ αἰλημϊα οἰτοωτμαι ἀγα ΩΣ" 
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. 

αἴ εοηροδιπνῆς ὃς ΝΑζαηζοπεῖπ Οτατ. Ματεῖι,οα- 
οΠπιορτίηιο, καταπέτασιμῳ πὰ ναοῦ ἐχίϑν αι] σιιπὶ τοπὶ- 
πη εἴτ. ἀπ. 
ἰνμ. ὥσω γα, κα ἰαρ᾽4ο. Δεςιῖ, 

᾿ ι " ᾿ 

»Φοπσοαιιο, πεσεοίνα γαηραίί οὐγκα τα δειατανε, νπάςο τῆν ὁρ- 
“εἰν ἴτατη Θα ΟΠ Πνο κα τακορφειωαι. ὃς Πα Δ. χόλον και 

“Ρτὸ φούςιι (Ἰςςγὺ σοποοαιοῖς οὐδ ἀϊοῖτ: 4ιοά ἱ- 
δε πι»ιιου ἰᾶται οἰ δι15 μὰ νσατγιςαο ἐπι ςοαιτιιν οῦ- 
ΠΝ 

οὐοϊάο, φονδύω, σοι οοτίοιπι. ΗΟ Π1.1].γρυβνέλαον ἐἰ- 
καταπέφνη, 

ἐς. ΠΙδΙ τοατον οτῖις οτἰ τίς. ᾿ 
ἀρ Βοο» ΛΥλίτοτοὶ ὡς ἈΠῈ Ααἰπι.Πργο δ, ὑῶν ψύχρις κα- 

ΓῆχῚ 
ΑΝ 

σύγι να μι ὕσω πουκες το τ σοι: προ ῖτοπι ἀοῆρο,ἀοραπήο, 
πίε οἱ ας ̓ Πποτ. Αμλμλα! ἰἰθτο αιατο, εἰς τί γίκῦ καταιῆ ἕαὶ 

αὐλὸν, ἴῃ τοῦΓὰ Βροτο σα Ἰσι απ. κα τα ηξαντες ,ἀςῆροητζος, 
δυὐδω,α κα, ς πο Νοατγ. 
ὡοἱατάο, κοτοιβλα πίω. 

ρδἰτις ἴηι ἀαυατῃ ἀς ἤχιι59[ΠὈ]]1σαιντἀς Καταπἥγες, 
ἀεῆροτς. ἡ 
πιάτο οἰ τοτιιπη. 
Ἰάειη αιιοιὶ πιωνω ἱπιρίη συ οοἴαρίπο. 

᾿ἐσωγαιεκα, ἐς τἰπιογορρείπιο, Αξοι, 
: τ»ϑαισυ ΠΟΙ Ρ ΤΟΙ 115. 

ΠΊΔΓΙΙ5. 
γορυασρίπριὶς οδαῆις. ὶ 

ἰημικίειι καλα πέπλυμι; ὃς καΊαπιμπλαίω, τορῖςο . ορρίςο, 
ἴξο. Ατβεασιις [ιὉ. ἀιάττο κατα πίμπλοιμαι ΟΡΡΙΞοτγο- 

υάσομα! ΟΡ Ιεθ. 
(μιν μοΐσω ποκα» ἱπςοη ἄο.᾽ η αι πιο: οπΊθιιγο.ζα τας 
ταν ταὶ οἰκίας, ἔλος5 τοξεῖς 1] 1οἰοὈαμτ, ὈΊατ, ἴῃ 4 Π11].κα - 

ὃ »ΟΟ τ] ὈΠΠΓ1 κε καί: ἀϑου. ΟἿ η 4. Ὁ 
»ἀοσ] ατί ονα δ οτρςο»ἀειιοτο)λσ φύσα, Βιι 4 'π (οπι- 

ἍΤ, ΡΓῸ ἐδλίω, ΑὙἸΠΟΡ Ἀαῃ, κα πιοειῦ ται. δρίοτγδοσαης, Ρ΄μ 
ἴῃ Αἰεϊθίχάς, κα τατπιν εἴν, ἀοιογατε. καὶ αιπιῶν 5 4] ἐς- 

Ἢ 
ἀοοῖἀο. το πογπ τ γι τογο ἀθουςγεςῖο; ΝΘ ΓΙ 
τη, ΑΥΠΤΟΡΉΔη.ν:Φ. ἐπ᾿ ὄνε κναπεσῶν. αἰ ἀπο ἀο]}4- 

οὐ ε θα τος ἀἰοῖταν ἴῃ ΘΟ55241}} ἰπσοι Πηἰτὸ αηρρίαιη 
ζ ἱπιροτί τῷ, καΊα πίπῆειν 652 τὶ γῆ οι τούγα στ σλάογς 5 Χο- 
παϊαπίπετομαι φερντίσι, [ποοιιπισο οὐ 15, Οὔγν Γοἴζοηι. 

Ἔρωσ. 

σοἰηπιίττο. γα ἀο, καῇ ἀπεπες δυυδ θι- “' μούσαις. ΠΑ ΙΑ πα 
τς οὐπάϊτιι5. κα τὰ πες δόμα! οἰξωμοσία Πα τοϊ γάμο 

σο Ἰὰ . 

ἑω, Πάοπι ποίοις Ῥταο. 
Πάτιςεϊα: οἷν δι (δοιυιτιτατὶς σοπεγα δέ σοντ ΗτΊητοΓ σὸς 

μα ΝΕ εἰ νετΐωσιις ἢαὸς5 αἰτογίας. ΡΙαταγοῃ. ἀε 
Ἰογ αὐτὴ Ὁ. μετεπέμπετο «δὸς ἑαυ πίω ἐκεἰγογγὡς αὐδῳ τῷ θεῷ 

ἡνέσεως χ' κα ταπτς σεως γδωυσομήης. 
να ρος {Πππο. Αὐπορ ιν τάς τιιηόω, 
πὶ το 4 ῥατα πίνω ἀερ Ἰ ΠΣ] ΕΠ εἰν ςἈ. 

νἀ ϑογγαυτοδύεμαρτῶν, 
αν τὸ τὰ ρ[Α[π|ὰ Ρ] Τη1ο. δου θΟΏτι15 ΤΡῚΣ Πιρεγρο- 
ἸςἀἸςαπιοητιιπι τγαπϑξοτε, [ε μος ροτῖας ὅήθημα, ππο- 
ΠΓΟΓΙΠΙ τοὺ μὴ ποτε, ἱ 4 οἰ, τσ οὐ γὴ πινώμνα, ΑτΤῚ ΠΟ ἢ ΔΩ 
ἦ πὸ ὃ χοιςὰ, τὰ ἃ τας εἰς τὰ ὃ πλας ἀιντιὰς κατοπλαςα(πᾶ 

ἀεέξωυεται  ἰςιπτατ, Ια ο[ν ἃ καταπλαυνάρα Βοάϊς κα- 
νοσδῆς πιο άϊοϊ τηξάϊσατησητα οχ {Πγρὶ τι Ὑτγ 1015 

γεῖ ἀξοοξξῖς ποη αἀάϊτο ηαϊάςπι οἷςο 5 “οὐ ἔςοιις 
ἔτ καταάπλαδ μα ὃς κατοίπασμῳ πα] τὶ “ϊξογίιπτ 

οτιγα ν πῖςσα [ἰτογα ]ιιο τη ἤηῖτος ογγου ἐσ: ΡΟΡΟΓΙτ, 
εἷς αςοἀϊτικατάπλασ μα γνέϊαι ἐμπλαςρώδες , Ἐπιρ]4- 

βάτιιτ. Βαγδαάγιιδ: {ΠῚ Πιτατοῦζς. Μάγας πδτο 

ΤΑ βῳΑΝ ΗΝ στῶν, 
Αὐοδς, οἷ Ρ] ΑΓΕ τποάο ἱπιροπογο, κα ταπλάονεῖαι εἰς αὐ τοις, 
τς ἀπίροτρίειτ. ἈῚς}]. στιζα: Ραπὶ5 Ἰη δ ογρίτιις Βατρα- 
ὉΠΙΡ μήτι ΡῬδμὶ οἶρο δτατι πιο νίατςοὶ,}.5. Ῥιοίς.ς.59. 
καταπείδυ ].". 
δ 2; ῆς ἡ Ἡοτοάοτι αταρ ἤπια. ᾿ 

ἰας ὃς, οὐ ὁ, ςΑτα ρ] αἰπιατὶς ἴῃ ποτ ΠῈ ἐοπίοττπατι 5. Αὐτο- 
ἢ. ἴπ Ρατο, φαῤμακον καταπλας ὃν ἐγεχ εἰρυσε πρίζειν, 
,'΄ἤω,εαταρίαἤτιατς οἰτο ἃζ πιθά βου, ΠΠἸπο.ἵπη ροπ ο. Καϊα- 

πλείτηει ἑαυτὸν πυλῳ, Πἴ πιο οδάπέζο ἴε ἰοτῖςατ 9 σα εχ Ατ το- 
1. μΙΠδτ,ο. ΡΙτη.[ατο τουσούας ἀϊχίτ καϊαπλ τειν τῷ εἶ] πυρών 
5 ἱπηρόποτς σαταρίΑῇπα οχ ττιτῖσοα ἔαγιηα, Θαεπτς 44 

ΦΊΝ ἰλισοπιν πᾶς κατάπλασμν [δ᾽ (οπὶ ποχ. κάταπλαῖο μή τ 
᾿ ἰλλύμων, ὅς: {Π|πώ το Ἰὰς, Ὀϊοίοτιἀςς Πῦτο ψθᾶττο 5 σὰ τ 

᾿ Ρῖξε 79. 
ἱ ανλο τ τς ῃ .εδπ 

λταπλέκω ςοτΊΡ]Ἰςο,ςξτο, ἰα οτο κατα ασλέκω τυ δὴ σιν, ῬΟΓΟΓΟ» 

ΌΞᾺ 
ἐκ δ. ζωϊω κατέπλεξεγποη ργοδὲ νίτα Ἔχοοῆης, όγοφος, 

Καταάσλεθο,ν, ὁ κα ἡ ρ]οηι!5ροχρίοτιι,. ὁ 
Καταπλεὼφῃδιις ἀςιιοῃοτ, αἰαΠ ἀςοτῆιπι παι ρῸ 5 δὲ (τοιπάο 4- 

πληὴς ἴῃ ΡΟττΙΠῚ τοίθο, ἀρρο]]ο. κατακλέοντος ἀϑίμαζε «συ ρραῖ, 
ἂς. ἔτυιπλςητὶ αιιο Αὐ]οπᾶς πλιιρὶο γολταατ Τ Ἀφορμγαῖὶ Π. 
4. ἀς σαι ρίδη. 

Καϊάπλεως, Αττιοὁ Ἰάοπι φιοᾷ κα]άδλεθ., οΧρΙ ςτιῖς, καϊαϊ λέως φι- 
λίαοἰυτα ὃς ρίεπα ἀπηίοἰτῖα, Βυιά. ἴῃ ερλϊει ρος, ᾿ 

Κἀϊα αληγεμὸς20 δ᾽πιγσατίο,ς, 2, Εζο]οΠαῇ, 
Καϊαςολή ϑ».σοπ ἔς τ. 
Κα απλυηκτικὸς οὐ ὁ, ἀδτοτγςπ δ» ουτι 1115. κα ]ωτσληχτικὴ μη βοιίηϊ- 

ἀὈ1}1ς αὐροξγις,ΡΙ τ, Τνς. 
Καϊακλὴξ, Κγοογὁ κὰν Ῥοο] [ι5,ἘΟ]1άι)5. προ ἔν ὅλας, (ριροτ δ- 

το ίτιις αὔδιρα πολέμων ἔμπειρον ἐκ ἄρεφον τῷ δήμῳ χὐ καὶακνλῆγα 
πολλῶν ἐκ τιγίθ- καταδίκης πορϑς τὸ δ) ιιόσιον ἀντι γεγϑυνμῆϑης, Ὀ] ατατ- 
ὁδιις πα Ἑαδὲο 5 νδὶ Ουατίπ. νἴγιτι δο Π1οῖς τοῦτ Πγομτιμηὶν 
τς πλυ εἰτιιἀτηϊ τπι πῸ 5 ἃς ἃ Ποροτῖῖς ριιδἱἸςῖς αδμοτίφης 
τοὶ ὃχ πτ ἐξα αιιαἀλπ) ἀα Ὡεγᾶυ 11} οἱ ἐπ τ ξγα, δι κα]. πλὴξ, 
ὁ σιωεχῴς πεσληγυάθθι νὰ ἃ Τμοοβοπηρο ἀϊοίτιιγ,, ἡ υἱὲ εἰλήϑυα 
συγγνώμίω ἔχ ὑπὸ Τ᾽ γεωαικων ὅσα καΊακολὺὴξ πίω τέχγίω Ηςγ ς. 

κάϊαπεπληγώς ἀριιά Αγ ΠΈοτε  οπὶ Ἐτ]ιῖς, ΠΡ γὸ Τδοιιη4ο,, ὁ κα ά-. 
πλὴξ ἀις τιιγ, ποίνται αἱ δε ϊῶύσϑς ορ Ῥοιίτιιν τῷ αἰαιοιιυΐπῳ, ΠΟ τιμπι 
μεσύτωυς ον ἡ δ ἕμων. 

Καγαπλυηξις,εως»Ν, Πρ οτοσοπέιο, [ει 4 ΠΙρδιῖου ριον. ΑὐΠξοτο- 
Ἰες Πθτο ρτῖπηο τιδρη ΓΙ Πὶ ΝΜ] γα Π110}.καἼάπλοξις αὐτοῖς ἐγγυε- 
τὸ εἰς αὖρας μηδὲν ἐς αἹ,ϑίς.οΟ 5 ραιιοτ ροίοι τ ἀἸ ἔβ ἄςητος ν] πὶ 
ΠΡῚ ξατατιμπι Θχίτιιπι οὔϊο, ΤΊ ιογάςντάς κεῦα πλήπα, 

Καγαπλήπομαι, Αἀπιϊτοτοαα Ππροσοπὶ νίσιις Πιηρϊοῖο Ῥετοο]]οΥ, 
φοζούμω» Αςοι, ΡΒ ἀς τι η 0, καῖαανληγϑύτες πἰο) ἑκα τέρρυ 7 

κόσμων φύσιν, δίς. καΐα «πλήἤομ αἱ ἡτορ,1ἃ οἴ, φοζούαι, ΕΟ: 1Ππῶ4, 
βωκα τεαυλήγι φίλον ἦτορ, 14 εἰζοαηῖπιο εἰ ρογοι!ἢις, κατειτλαῖγυ; 
Ῥοτοι! 5 οΠ᾽. ἐδειλώϑοη, ἐφοξήϑι, κατεπέτεληκτο, βογοα] ἢις ογαῖς 
κάτασλαγίω αἱ τῷ πολέμῳ, Ὀ6]10 ρογτδγγου, Τ ιογά. ξατασλε.- 
γίῶαι «δὴ πολεμίοις, ξοτπιϊάαγο Ποίϊες,ςαρ.3.1}}. 2. Μαομαῦαο- 
τῦ κατακῦλα γεὶς τῳ πολ υϑϑ ει, ἀ του γι τιῖς Πλμ τἰτ Δ Ἰης. κα τασσλαγεὶς 
πίω) διωΐαμιν, ροτοητὶα τοΥΓΙ τς. Τ Βιιον 4, ὁ καταηεκυληγ μῆμίθ.,ατ-- 
τοη 159 Ὁ πλοτα Ρογο [1891 διιογ ἃ. 
Κασασληηω, μι ΐξω, τιν αν ρογτεγγοο.ϊπἰϊοῖο τἰπτοτο πη, κατεσσληξὸ 

πάντας. ΧΟΠΟΡΠΟη [τῶτο ουῖπιο Γαά κα τασσληηῖοσι πῶτο γέροντες, 
14 [πος Ἔχτιπηοίσιιητ,αξα ἀς ϑοποίξ, Κα τασσλύῆειν οτίααι ατο 
τομϊτος τεάάδετς ὃς. χιαῇ ἤαται ππθπξῖς πιοῦοῖς 9 ἱῃ φπηηῖτα- 
τίου οι γάρογε, ΑὐΠτοτοῖος τεστῖο ΒΕ μεῖον. πολλοὶ κά τα πλυ ἐδν 
ἐἦν ἀὠκρραϊαὶ. ϑορυζοιώτες, ἨΔ] ἰσάτηον οτσο πιάτο ἵτα νας εἴν πὶ 
νἱτα ΓγΠα ἀς σοτρία Ἰσαιιςης 5 κατεπλήξατο εξὺ εἰκούογτας ἐν σῇ, 
δημυηγορίαιγυάς Το τις ἐς αππατογιθιις οτίαπη ἀπιϊοατιιπι νΐ- 
τἴα ἴῃ θοη δι ρμάττοτῃ Δῃτεγργοσδησι 115. ἵΜαρῃα ἅταηιις ᾿πιγηᾶ - 
πῖς κατάπληξις: ν ΕἾτιῦ αιμῈς αιαῇ πιιπίςῃ διτοηῖτος ἐπι ρεητέία; 
ςξῆοϊατ σταηάϊτατε ἤια, ᾿ 

Κα ταπλικὴ, ἢ ς»ἱ» σΟΠτΟΧτΙδο τρί οχίος 
Καταάπλοξ» Δ Δη Δι! ρτ10 5 ροττι5, 4 4116πὶ ΔΡΡ 1σαπηῖς, ἱπουτ ἤις 

Δι  λπΣΒιιά, τὰ Ῥαπάςξξ, «ρρσυρμάσις ΓΤ] γ πη 5 νὲ αἰάπλοις κα 
ὁμαγωῆ. 

Κα τα πλετέω, ὥς 

Κα ταπλετίζως ἄϊτο, [Οορίετο. 
Κατα πλιυύω ΧΡΟΓΡΟ ΡΟ ο, Β΄. κω ταπλυϑεὶς, ΔΌΪ τας ; ἢς ἰς- 

σῖτα Πδτο ἰςσιηάο: 64 ἴτε τοττῖο ἐς σαιῆς ρίδητατ. Ὑ Πεορῆ, 
ὃς ΒΠΠοττα Π͵Ρτο αιατεο,σαρῖτε ποποον ὈΪ ἀς Βῖ5 41 Ρ] εΐ πα 
Δα ΠῚ εἰλπιης Γἀροτπι ξοπτάπα, κατὰ πδρεὶ κα ταπλευλοντες ὐκ ει - 

γο,χαταπέπλυται τὸ οδίοτγάιτ ἀρὰ ΔΕ  οἢΐη. κάτα πίασλυτω τὸ 
πρᾷγμα ἜΧΡ.οὐδίοτ ἀπ την τ. 

Καταπλίω,οηϊοὶ ρτὸ κατασχέῳ, Πα} ἀςέεγοτ ἴοι ἀδιομον, νηάς 
Ῥατιϊοιρι οι κατασλῶσας ἀρτιά Ἠοτοάοτ, 1. 

Κατα τῶν ὥτι. 41 {μ4τ|. ρεγβατῖον μι ατὶ ὅς γεμξο ἐχροπί, ὙΠοο- 
Πα τις Πἰρτοὸ χααιτονεαρῖτε ἀςοϊποαλαττο ἐς καυἢ5 5 ἐς ἃ- 

5 Ιοπιιοης τὸ ὃ μὴ ϑηοιθύϑεο κα ἃ πνεδμῆνα σημαίνει σκληφέτυτα τι- 
γα κὶ ἀπειϑειαν:ν δὶ ΟαΖα “πα τταποίοττ ἱππππεισαγὶ οὐὴς. ΒαΤΠτες 

ἘΠ᾿ οπίπα (Ο]πτῖο οἰψι5 φιιο ρτορ δ ἤιογατ, αν ὃ λεκμώνται πάλιν» 
μηδὲν ποῖα εἰν πὸ τὐδύικατος. ᾿ 

καταΐανδνκαιντ ἰῃ ΡΒα μα ΠΠς Φιχῖς ἙΠΕΙΡΙ 4 κατατγδί σα λώτου, κίας 
τίσις μια: ἥςθαπτ εχ ἰοτοι πο αι βοδηϑ εἰβίαξιιπι ἰη βάτιπι γε ἀ 
χὶτ ΟἸςοτὸ νε] Ἰποοπεοποῦι στη ΟΟΠΠ10. 
Καταώνφω, μ. δσω, αν. δυκα, ροΥ 0.5 ρῖτο ὃς ἔοτιεο; ἔρἰγἰτιιτη ὀπηῖτ- 

τοικατασενδυδνῃ τῷ ἐῥῥενίδ. αὐ διξ, ρετάϊχ ξοσπιῖπα σοηττα πιᾶῖ ὩΣ 
Ποζουῖς δαγα ἂῦ οὸ ἥδηῖς, ΑΥ1{4.1,6. Δ αῖπι. 

Καταφγίγω, [γϊπσο;ας ργορειποάμαι {γαΐς αἴο. κα τα νίγειν «ὦ, 
ἴξποπι οΡρείϊπογς ἃς [υβοςατε, ΘΑ] ἢ. 

Καταάωνιξις, τλι ρα ατ1 2 [ἘΠ ατῖο. Ἶ εἰ ἡ 
Καταπύδαξ, (Ὁ πηΐπιι5. ΡΟ γοἰιϑῖα, ὙΒιιον ἀϊάξο. καταποδᾶς αρεῖν, 

ΡΕΓ γ [ρα Ἰη!ςαπδη 4 σαροτε,ν οἰκί ρ 16 ςοηίδαι! Κοπὸρὶις 

ϑ.Ρα ἄτα. Ε 
Καταποϑεὶς,Αἰοτρτιις, σοι Πιταρτί9, ὉΒΙΥ [Ὁ {πιαὔϑὶ Ἰέβωσ, ἕαϑ ὅ πε- 

διοσοτέρας λύσσης καϊαποϑεὶς, Δ Οτρτας πα Δα" ἀγέγθο χαῖα πῆγαν 

Ἑαϊαποϑῦ ἀρ [Πεϊατιτικαν ἀπο ἡσέϊα ΔΌ ΟῚ ὈΕ Ια τΟΑΤ ΠΟ Ν 
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. ἐν Ὰ 
κατατόϑοα, ας» οἴλιιοες ᾿αἤπγας χαῖθιις οἴρι5 ἀξιιοτάταν » ποσλας 

εἰὶ οτ είναι Ῥαμ]. Αὲ ρῖα, 
κατα ποικίλλω, ἀπ] πσιονν ατ]ο ]ογπῖορ, 
κατακσολα δ, αἰπλίτπι ὃς Ρ᾽ αἴχπαπι ρατ οἱξ ἔπιοτ, 
κατα πολεμίῳ, μοΐσω, αν νκα)οθ 6 ΠΠ05εχριισπο)νίηςου ἱπίεέτοτ. Αἃ- 

Θια Αςουῦ καταπολεμώ σε ἐγκλέματι, οτἰ πλΐας τα ἰηΓς του Ὑ Πὶὶ 
οὐ ϊάε5. 

καταπολέμησις αριιὰ ΤμμοΥ ἃ. ατιαῇ ἄς θο Π]Πατίο, κα ταγωνισμος δια - 
τς πολέμησιςγκαποκροτησις γ οἷ δγικράτησις. 
καταπολιτεύο μα ΡΟ  ἰτῖσα τατίοπο ν] πο Ου  Π ΠΊτΉ15 Π16 15 νἱπςοννοΪ 

δητίψαο ΡΙατ,η ῬΟΙΊΡ. ἐλαΐϑάνεν αν δεινότατος ἂν μέσω τὐδήμῳ 
χαταπολιτευῦ μῆν Ὁ- ἃ πομ-σηϊον Γἀε πὶ ἴῃ ΤΥ οἰ κατεπολιτεύσατο πίω) 
ἐν τούτοις πλεονεξίαν, ΠΝ 

Καταπολὺ,πλ τι1π1» 6 ΠΠεηνκα ταπολυ ἡ ων, ταυτὸ ἱπξουϊοτ, ἴθ 1ο - 
[ςοτ.ἷ.1. 

καταπολτόδ»ταὐι]}]ς οοάαςο; ςομταθιο, Ἡςίγ οἰ κα τα πεπολτω μῆλα 
αἴετιτ ΡΓῸ καταποπιγα κωρμῆύας 

Καταπονέω,μοΐσω εν ἡκαγί!ρεγοοία [πέτα Ὁδεϊαςο»ορρτιπιογίασος 
τε οοηδποϊο, Αι. Αςςαίατ, 

κατάπονθ',6)5,ἀο]αΠιις,ἀς ἔς {Π|5.]δοτιοῆις. 
Κα ταπονούμω.[αδοῖς σοηῆοϊοτοἰληρσιιςο, ατιίςο. 2. Ῥοττεὶ 2ικα τας 

πονέμϑυΘ- ὑπὸ τ ὁδα ς ορφῆς,οοπυοτίατίοης ἀς τι ρατιισεν οὶ ορ- 
Ῥτοῖι5.Ετ ομίπι δ! ̓ ]ιιαπάο κατα πονοίδμαι, ΟΡ ΓΙ ποτ ὃς νοχοτ. 
ϑγπεῆιι5, ἴῃ ορ᾿π. Ῥεηταά, φιλοτιμηϑεὶς γὸ πᾶσι πυέϑει καταρανὶς 

ὅτι με διὰ ποίσης ἄγεις τιμῆς. απάσοις τοῖς καταποναυΐνοις ἐπ᾿ ἐμὲ Ὁ 

«ρύμον ἀῤέῳξας οὐλὴ ἴδτις ΑΕΗ τὶς ἀταιις πιοίοἰϊῖα ορρτοίτς δὰ 

τπλὸ δαϊταση ρᾶτς ἔςολίε!. 
Κα ταπονείυν δ΄» πτογάτιπι ΡΓῸ οΧοΥΟἴταῖο, 
κα τὰ ποντίζομαι ὃς 

Κα ταποντίζω, μιἰσω,τικαν οἴλοῦσο ἴῃ ΠΔΥΟ ΡΥ ΟΙΡΙῖτΟρ Πιρπιετ- 

805 ἱπιιοίιιο νά ῖς πλαγ ηἰς. κα τῷ ποντι δὴ ἐν τῷ πελάγει τὶ ϑιλάσ- 

σης) ἀοΠΊογράτατ 1 ΡῬτοξιη ἀτιπὶ «πα Γῖ5 7 σαρῖτα ἀεεϊπιοοέζαιιο 
Ἑπαηρεϊ. Μασ. ὃς ςαρίτε ἀξοϊπιοαιαγτο ἰρξάοῆν(Θ. κατα πον 

. πἰζι ὁπ ἀοτηον Ί ἀρια ΡΟ] δίμπι ταιη θη Πτο ὠσηάο ἰητοῖ- 
ῬΓοτυκατα ποντί ζεόϑοῃ ἴμ ν ἸΏ Οι1}15 {γαπρα τὶ τγαηίτα τν 

Κατα ποντισιὸς, οὐ δ, ἀςπιοτγῇο. 
Κατασουντιςτὴ ςγοῦ, ἐγ ρίγατα, αὶ ΡΟΙὉ ργαάαπι οτίατη ἴῃ τπαγς ἔποΓ" 

δὶ. 
Κατα αγοντόω κα τειατογπίξω, ἰοτ ον σο  Ἰογοάοτι Καλα σονϑώσαι) ἀς- 

τπου πῆς, 1 πλαῖς ἀοιπογροῖε, 
Καϊαπούρδω, ΟΡ οάο ὁ σομτια, Ν οιττ. 
Κα]άὰ πορδύομα,γοαοο, ἀοἴσοπάο,τοηο.Ρ ΙΒ μ᾽ ἐχ δῇ τε αἰαλαζεν 

μὴ ὀχὶ καὶ απτορ δ ϑιγων ΖΦ πεγυγαϑὲν μήῤων, ἴ, ἐποινόσου τυχύντων 

φυνείδων, 

καγαπύρνδυσις,αρια ΡΙατ,ἰη ὙἸπιοϊςοης, ςοιταηαι αξεῖο ᾳιΐσοττα- 
το τοῖς δέ πιεγοτγλοίι πὶ Τά 4. 

Κατα τοορνϑύω, ἃς 
καϊεσυμέω, ἰφοπι σιΙΠῈ στορνδύω, Ττοηὰ {προ ἴξιργαπα ἱπβοτο. ΓΙῸ 

τατ.ΐῃ ΡΟ] τίς ρας, «δὸ μὴ γὸ Διονυσίε ποίϊδας κὶ πίω) γυωυ ἀκα κά - 
Ἴαποριϑέσαντες οἱ κϑοὶ Ὁ ἐταλίαν ἀνεῖλον, καῖ « «τοργόύω τω; γεῦσιν, 
ἩΠοςοστοῆς ἱἀροτίθιις ᾿γγῖτο, Ναζαπζοη. μὴ γεύσιν καῖαορν δ΄- 
σωυδυ τάς πὶ ἴα Οτατ( συ ταϊ ἢς ᾿Ιςποςϊ πηι. καΊα «ορνϑύω τεὶ 
ϑυλεα τέχγα, Π]1ὰ ς Δάϊθο δά αιδίϊαπι ςογροὺς ξιεϊεβ άμπ, ἔς 
το(οτοππρίταν ὃς Οςηΐτ. 

Καία φορνηκοπέω, μι. ἡ σω, πουκα ,[ςοτταπο Ἄχβαιτίο (μι δλητίλπη. 
Ἑαϊαπορσιυΐω, μνιυνι ας γκα γα ο. καῖ πορσιω ει τοῖς πολεμίοις κατ 

κα, ΧοΠορβοη ἰἰδτο ρεῖτπο Γιά. αἴοιτς ἔξα ἱπέοτγα ἐπροιτ- 
πιοήα Πποῆϊ. 

Καϊαστοσις ἐως» αἰ ΟΥΡΠογἀοιοτατίο ἴτευτι ἀςοτατίτίο, οὶ 8. Ρο- 
τἰοηῖο αὖ οτὸ ἴῃ νοπεγι σα πὸ ἀεἰςεμῇις., οἷ ὃς ᾿ρίε ἀρ] ατί- 
4] πιςατιισο σι Δ γλωμὸς οἰσοφάγος, δέρη, ν ΟἹ δείρᾳ αιια ἘΠΤΙΡΙΔ εἶπ - 
τοῖτ νγίτηγι σι} δυιτθτι βαγ5 Π0}}1 ΔητοῦῖοΥ) ΡΟῸΓ ΠΠ81| οἴ θιι5 
ἀτάτιο ροῖι5 αὐηχίτείτιιτ, Ὀ]ο σον ςς στὸ τοιτῖο, βδέχιας τὰς 
τεόσιο, ουῆϑας τῇ καῖα πόσει, Πἰγ 0 Δ 165 μα}: μαγοητοσ. δὲ ΠΡ τὸ 
ζοχτο, ἐὺ αἰεὶ ταὶ πειρίδθμια κα τίω) καῖ αἰ αοσιν στὸ φριςγξαιιςίππι πηρα- 
τι. πὶ }] τοι ΠΙΙατπὶ ἀορ!υτϊοπάίαιις τηρφατιιΞονίατος]}]. ὧν 7} 

καῖα ποσει,η ἀσιιογαηάο, 
Καῖα πόσον, ρ᾿Π5,.6ολλἀκιςγπλεογαΐκεςγν Οἱ ΤΠ] τἀ πεῖ. 
Καϊαπότυς, οσυττιγορ τ αυλαξυγξ, ὁ ρου χΘ΄. ᾿ 
Καῖα πότιον, τὸ ςαταροτἠπι:ὰ κατα πίνω, ἱ. αἰ Γοτσοο, ἀρ! ατί ουπιοί- 

φαυπιοητιιην 4 ἃ [πγέτιτ ἀςσ! ατιςηάο. κααπύτια.» ῬΊ μλλιι5 Ρὴ τ 
1μ]ας ἃ ςαταροτία νοςατ, ΤἈΘΟΡ τ. ].9.ς.8.} {τ ραπτιίς εἴςα- 
τα. τί αἰπτιννα γί) ϑέ ἥον καὶ ῥαδίως ποιεῖ κα τα πύτιον δοϑὲν, Ροτιι 

ἀλτιιτη, Θα 78. δέδυτῶι κὶ κοιλια κοῖς κράαπότιον 1οίςοτ. 1.1. ΓΟ] 14 - 

οἱ5 σαταροτίιπι οἵδ, ἱ 
Καταωραγματεύφεϑτη ἐς ΠοσοττάτοτῖΡιις αυΐ ἀπηοπᾷ ΡγΘο απ ἴῃ - 

τεηοητος. εχ ἔχις ὃς ρουιγῖα γ]ρὶ Ππσγιπιὶ σαρταητο ὃς ̓πάς 
Ἰοςιιρ  οταταντῖτα Ῥγοτα τ Θγςροτ, εἰς Βασίλειον, Τα ρρύῖσι γδ «ὃ 
χαιοριὲ κὶ κά τακυρρίγικατευ οἵα τ ἐνδείας 9 κὶ γιωρηριἦσε τα’ συμφορας, 
οδίσγυαης ςηΐπι του ρόοτατη ἀττῖςιι]ο 8» Δα Ῥοηατϊάκηαις ἰπ- 
ἀπισοηάαιῃ ποροτίδητιγ)δς Ἔχ σα το ἰτατίθας ρα] 1ςῖς το] οἦλ 
ξαεϊαοτ ἄς) "ἢ Το ρο . ὁ ἦγ καὶ απορσγμοιτεύ ἔα] πῇ χημοῦ 

ἢ ΑἸγυφῆον οἴξων εἴτα, τῷ φιλήνθρώσῳ χὰ ἡ ἀφϑονίας χριφὸν εἰρ ὃ “ἃ δ" 

Κατασρανης ες} 1115» κάτω Φερκὶς ΡΥΟΠῚΙ5, ᾿ 
Καταωράηομω,, ὃ Ἶ Υ “ον 

, " - ΄ ΄ 

Κατακιρσω, μ. ἰξω, τα χα σετοχ). ἔλοῖο τα σοι ρογᾶ 

Κ.Ὰ 
μοϑ διαϑέμδυ δ. ; Νὴ 

ΠΟ τ 
ἐν 

50. βοῖ ! 

ὅτο. ἐπορ ἢ, αὐ μὴ πάντα ὅστι ἡ πόλις βύλεται και ΝΗ Ὁ 
οαπληΐα σοηξεςοτγῖτ. τοι νεπάο, κατωπισράσεω, ΕΔ Ἰςάτῃ!] 
ποιπυᾳ τῇ ὀυήμ Ὁ. ἀσφάλειαν, ον ράτδης [ποι τιτάτοτη, Κατα 
νεπάϊτιι5. ὌΠ. 

Καταιωρφυγσιςγεω οὐ τα Ἰτἰρατῖο, ἜΝ Ἷ 

Καταωρᾳιυω τα τι ρουἱ πον ἀσπηι!όςο, Ασοιίατ, ΣΧ ΘΠΟΡΉ, ἐπ: 
τὸν αὐδιρᾳ κοιταιυραιι εν. Ττο πη σοτηροίςο. κρίτε σηράιυνς 
τὸννοιπὶ δ ἵγα εἰ πιδη ΠιοτιιἸποῖη ὃς ο᾽ απηοητίαηι, 
ῬΙατατολιις ἴῃ ὙΠοπυ τος ες κατεραιίοντο τὰ ἡ ϑὴ τοῦ 
εϑμοιγια οἰτ, ιιπι πδς διιἀἸγθητοοοτιιπι ἱπροητία ἀοη 
τιιτ» ἰάοπη ἴῃ Γγσιγρο. καταραιυ θήσομαι!» ᾽ς ΓΤ, 
ΡΙιρυῖοτ. ν 

Καπέωρεμνν, κατάκλασεος, 
Καταωρη ϑω ΠΟ ΠΟΓΕΠΊΟ, χατέσρησόμ, πΠσοη ἄδιιητ, κατασρῆι 

ἀοτο,ἰποςη{7ςικα τα ρίσας,]αΐ ἀςαΠτ,ῃ Ἐρίστ, κατα 
Ἰποοη 5» Βιυιάεῖη οΡ.ΡοΙς, - 

Κατατρἰυὶς ἐ(θ-, ὁ κ᾽ ἧς ρτοηι5. οΟΠΠπ||5. κηρὶ κατεναρίω εἴ ἐν 
πον πιᾶπι Ῥγοηὰ ξογιοης. [46 Π|»)κ) ὦ πεσλήγετο μηρώ 
-ρίωέεσι δίς. ᾿ 
Κατααρίωίζω, μ.ίξω, αν χα, ρτοηιιπὶ ργαοὶρῖτο ὃς ἀεἰϊοῖ 
Κατα τρηυω, ΓΤ (5 ἀἰςππι!ςςουκαταιαρφυυύω, 
Καταπρίω. ἀΠΠ}|ὸςο. ἢ ν δ" 

Κατατρρδίδωμι» τοίο; ἀΠΠρι4ο. ἀείετο, Γιιοΐδηι ἱπὶ 

κοινοὶ κατα τοροδίδιωμα,ς πνρ εἰν ργοάο, Βα, ἴῃ ςριξ, ρο 
Ὑ ον ἀ14, μήτε δὴ συμιμαίχοις καταωρρδιδ γᾶν, 14 οἰ, 
πηι} Ορε. ; ἡ 

Κα ταφρρέδθο ΡΓΟάοτς ἀριά 5114. ὠμιοστέτξζωυ ὅσοι δφνέτατοι χ 
ὅρκοι ογομ(φό ζοή! αι» μή ποτε δήλων κατατφθ στόλοι εἶ χρι Μ᾽ 
φερόντων, ἱ καταφρ»διόσειν, “ 

Κατα» ἑεόϑει τίμ) δίκζω καὶ πίω) κατογραέαν, τρια τ  σατὶ, ΒΕ 
κατατρρί εόϑεῳ τὸ συμφέρρννρτο μἸΠ1]1Ὸ ἀποςτς νει ταῖς 
ἴῃ ορ! ροῖ,, ΠΝ 

Καταωρρἐζεῶς, “οπτοπιηετογάε τος, ἱπιριϊπὸ ἀΠ τά 
Ριϊπὲ ἔγτιάοτς, κα το τινίθν ωρφαυχβίῶο! 9 εἰ ἀπὸ αὦ περῖκ, 
δυλοιιῦτος, ΑὙἸ ΕΟ ΡΉΟνεφ.Ο τοί μοὶ ὃ δέᾳ δ μέγαν καὶ ἐδὸ τοι 
τατφρἵξει ᾿ς Πα ιαηη σοττὸ ἱπιριηὸ ἔοτος,παϊη πιὸ γαῖ 
πὲ τὴς Πυ{ενῖσ»ποὴ ρτατῖϑ [4] γῖο πὶς μαθριιοτ β:αΠ 
ποη ργοργοάϊουῖα Ιομρίμθοντ ἤτ κα χρ' ὃς φερίκομαι 5 ῬτῸ 
ΡΑγΙᾺ τεσιιπι ξαοῖαπι, αὶ ϑοῖκα κατεφρρνύσεις, Ἡογοάοτῖ 
ἴγπηη. Οὔτε ἐς τὸ οὐρᾳαυτίκα γιυῦ καταφερίξεαι ἄστο τρέχων τὶ 

ογυτὥτι. 14 επ|νὡς καὶ κα τα τρρίξονται ἔστος- αὐτες δ εἰδὼς » ῬΓῸ 

Ποὴ Ρ τα; σοητοπΊρτιι ἔα ς το θεΠατατος. Ἡογοάοι ; 
ξεῶτα, ἀτυχία ες γεηπίδεη οἱάειη. 

Κατα ωρρτερέω γαῖ ΡΥ Π115 ραΙτο5 οΓΙρῖο) ἀσιηςσο. κατα 
Ρτΐοτες ραγγοβ ἀςιξειι5 ἀπηῖττο. ῃ 
Καταπῆαω, ἀςιιο] ο»ἴπιιτατιιπι τμεπιδ ἃ 4110 καϑέηζημα, ῃ 

τιιγ το ρόγανντ καϑίσημι ἃ καταςια΄ω καταπῆ] αἰ, ἀφο. 
Κατα τήσομα ἀςιιο 45 0.1 πο! 4η.1π Οδιις,καταττήσυται 

ἀετὸς ϑποκερων τὸ ἧπαρ. 
Καταπήησσω, μιύσω, α.ηκα,τοττοοΓΟὨ  ογποτ»δειλιώ φοζούμ 

ϑυτὦ σ᾽ ἵππω δείσθυτεκαταπστήτίω σ᾽ ὄχεσφιν ἰὰ οι; 
ἐροβήϑησαν γποορε ο[π τὸ κατεη]υξά τίωυ.γ τὰς κατεπληχῶ 
αὐτο. ΑΡΡίϑπιις ἴῃ 1θετ. ἐδὲν ἔτι δρᾷν συ ἡ ἼἸη μήροις τε ἡ 
χύσιν ἔχων, : 

Κατα πηοέω, μ' ἥἡσωκτεττοο. Αςοι, ᾿ 

Κα τύπτομαι τά ΡΌ:ΟΧΡΊΟθ το. Θεηΐτ. κα τείπτομαι μσοτυ 
{ποσικα πόώπτομαι ὁ δυμσρότου,α ΤΠ εἰπατοτιιπ τεξεγου 
τοτιῃ τε ῆςπι οἶτο, Πεγοάοτσας ἰἰδτο οξζδιο 5 [οπὶ 
ϑτέπτομαι. 

Κατοίηϑυς. Ὁ. ὁ ἀούριιεπάιι5,α Βοπαλη δηάτι5, ἐσύπ]υςΘ. 
δτίατη ἀἰχῖς Απάσγθοη. ᾿ 

Καταπγυω,ἀςίριϊο . σοπτοπιπο . γοϊϊςίο. καταηϑω σου »ἵι 
ΘΧοογοτ, Α (ΟΠ η κατα νὼ τ φιλοσοφίας, ἀς ἔριιο ΡΙ ΜΠ οἵ 
Γιιςίλη. 

Καταπηύω ,ης55 Φειιοίδιιοτο. Γςΐδη. αβθιμῆν' εν ἐς᾽ ὦ εἰ 
ἀοηςς αι] ἀειιο!αττ:ὰ κατέπιυ ΑΟΤ. 1. 

Κατεπγωμο. ατος, τὸ, ὃς 
Κα πέπθωσις , τυληα οαἴιι5, [αρἢις, Αἰοχαπάογ Αρμγοάιι 
Ῥτοθίοπη, κα τίπθωσιν ποιεῖ τὰ δυσώδη ) αι πια]ὰ οἰεηῖ, ΟῚ 
ντ 419 σοΙ]αθατιι. ἊΝ 

Καταπ)ώοσω,ἰπιςουττςερί4οικαταπθώοσων, ἐποδειλιων, φϑύγων, ἕο 
ἀτη5.αθάςπ5 (ς ῥυτὰ τίπποτς. " 

Κα τα τῇ ὠοσ οντες»τΓορτάδητο5. ᾿ 
Καταπωχδύοριαι»ἰοΡ 5 [ιν ἀτιοπά!ςἴτατοτη τεάίσοτ, 
Καταώσυγος 95 ,ΟἸ ΠΑΡ 115. : 
Κατακουγοσιωη,ης ἡ» σίτηιητι ἀρ οπιϊ παπάιιπι δ᾽ α1π|5.»: 

Ἰαρτα5. οδίςαεη τας Αὐορἤδηνεφοῦ ὀβτιμοῖχε κατατυγδ 
αἰαπλήσεις κ' 

Καταπυγω, ἰοιάϊηο ἤας ἔμττι; καιτεισελ γείνω, ϑ1 4, 
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τ .ἃ 
δ πύον. δυρυτρωκτοι»οἰπαδιις» ἀγαιισας » οδίςα:- 

ρῶν ΟΡ ῬοΠιταγ. Ετἀριά Αεεῖσος τηοιξτειν ἀἸρ τιι5γὃς 
᾿ δ κα τοιδυγηὴς ἀρ ΟΠ φειιτ, ΑὐἸΤορ χη, ἘΦα εν. 

τεύρδε κι ταπτυύγων αὐλρ,Ἰ,δυρυαρωκτος. ρατί τἰσιιϑοκατα- 
εἰξρίκιον ἀρ Αὐἰπορδαη ΐη γερ 50 ἱυπεπορνευ μῆμον, ΠΥ 

ῬυΠύίαειο Πινὸ σαταμν τ]. ι 
ἀτγοξας ὁ: Ρυτγράϊης σοπἤιπλο νοΐ αδίσθηιο, ο 
ἀτοοίςο»Ρυτγοίσο. 

«ὥσω ατιοκα ἀδη(ο, γε ιοητοπι ποι ῴος τη τ  ρΠ το, 
παν ύχνε σὴ διοιγ (ούτων πλὴ ϑει τίν πόλιν ντθ θαι γοῖου- 
δ ρ οτιθὴῖ οορία, Ὀ] τ. ἢ Τν 
ΥἾησο ἐπ Ραμ Πάτα. ᾿ 
διηδιγογ ΓΒ α]ατὶς. 

δ. τα δ ειϑνγιιξιο. ἔα Παῖς, Δ] ἴσοις. 
ἐγατ οἰ ηρ υσσατὶο, καταίοας ποιεἴόϑει,, ΟΧ δου αι σηϊ- 

τἰήσοῦς, ΕἸοτοιίοτ. τ ατας ρσεςος το τς Ἡογάτικα τύραν, 
οδῖις νγϑοῖ τατὶς ρεθείῖα 

ἴδιι κατα ῤρ' ἀκόω, ἀσογονν πᾷς ρα τι. ρατεῖοῖρ. κατεῤῥοκω- 
ἔπ 250 ΡΠ. Τ Δοἶ,. νεῦ δ᾽ ὧδ᾽ αἴα;ϑρ(Θ- νὴ κατεῤῥακωμέ- 
ἄτης ἐιιπεπτορϑηρκαὶ τεύλας͵ ἰ οἰἘ, Ἰπαλητ ΘΟ ΒΟ Πατο 5; 
ς αἱ ἔχων αὐταὶ κρεμαυῆδας ὡς ῥάκη, οἰ] φατῃοϑ ΠΟπη- 

οὗ τητος γΟ]υτ ρα μη] ἰαςοτὶ ἀοροηάςητ. 
ΠΣ 876} 5 ΟΠ115 ἀλ}}5 ΠῚ ΕἸ τ], κα τοιρρέκ τίω» ΔΊ} ΟῚτὶ εἴτε εχ ἃ- 

Πἰάτιπτι σοποῦο ἀπ πότας Ἐπ ξατ νι 5 τὰ Τλο τυ ΠῚ Πὶ ροοταση. 
Δι ΟΥτ ν ΟσατιΙΓ διεὶ τὸ ἀΐωϑεν κατε ῤῥείατειν "ἐν τῳ ϑυρ δύ εἰν τεὶ δ΄ ρ- 

δά πιᾶσπο ἱπιροτι (α ἀςογίιπι ργατοϊ ρίτος ἀτππὶ ἀοίου- 
ἰατ}.Ττοιη ςαταταξϊλίαιο ΠΟπηης ὃς ΓΟ π]ι15. νεῖται) 

' ΑὈΓΌΡρταΝ δὲ ργάσορς ἴῃ Ησπηϊποον πάς Δα υ Γαϊτ Ρο- 
ἢ βιυῖτιντ νείλε κα τεεροίκτα) ςαταγαξζας ΝῚΠ ρος δττα- 

Ηςς νοχ αἱ τὰς πη 1ςἱ. 4115 Δα ΡΠ οἱ» (ογιθίτιιτ, 
ῥαίκτη ἐν 
ετγογάείςετς. ἢ 
ι,σομα, α΄ αιμει. τι 4] οἀ]ς05 ΟΧΘΟΓΟΥ 9 ἀσιοτεο 5 ἀδτο- 
ῬΥΘΟΟΙ Πρ υο ον Ν αζαηΖοπι5 ἴῃ ΘΡ᾿ΪτοΪ, Τατίτιο. 

Ὡ γεφικαταρε συὶ τι διεῖωσ κφίλῳς Δτὶ ῬΓα ΠΟ ρτΟΥΪ ἱπηρτο- 
αια πο ὃς Α σους, ἰδ τιιτ. καταρωμεϑτε ἐδ αἰϑρώποις, 
τα! ἀἸοϊ πλι159 14 σοι σα ρίτο τουτῖος οἱ καταρώσῃ (ὰ 

οἱ Ὡς τη! εχ ΟΥ 5. κατεεος τε! τέο ς σιν, Α ΥἸΠἸ κασαρώ. 
δ} νὸς ἀοιοτοητ Ν]αττἢ αἱ σαρῖτε αυϊητο, ὃς Ἐςοἶο- 

ραΐπηα νόος κεκατήραται Στὸ θεοῦ τα ἰοἀϊέζις εἰ ἃ 

.Ὰ 

ε ἱ 

ὙΡγῶσορα. ᾿ 
Ὁ. Τα] οαἸ τι 15. Ἔχ ςογαξα5.. [σε οὔτις. οιιοτιις 9) καταρος 

ἄξω, ανοαχαςν οἷ κατα ῥῥείατα, 1 σΤΊ ΠΟ ρΟΓοι το ἔοτγεῖτο 
Δη ΘΟ. ΓΙ] ΡΟ: ]εγοιίοτ.3. κατοῤῥαλθείσης “ὦ ἐπ᾿ ἀυτ ἐ- 
ἢ ΕΓΕΙΠΊΡΟ. ΤΟ ΟΥ155 εἰς ὃ τῶτο τὸ χασμα κατερηων 

νἀ" πολχοεῖ ἃ ὀφε, ἀφραδης γίνετα.ν πὰς κατοιροίκτις, Ἐτκα- 
εὐ  ππρέτιιο δ ἀοτιτίσατο.  οπι Ἐ.χ7) Αδιςοκρατοκὸ τέῤῥα- 

εἰς πίων ϑεύλα δσαν εἴσταντας, ἘΠΕ οτίαινι ΡΓασ Ἰ ΡΊ το» οι πὴ ἔταρο- 
ἀΕΟ ΚΟ. χὰ τειῤῥήγνυμι. ΑΤἸΠπν ἀς πτπηάο. νέφη ἢ σεωΐσόμται ἡ αὶ 

κα με ϊζοσεσι, χίονες τέ χὴ χείλαζω. Ποτοάοτ. ὀμέρων κατειῤῥει-- 

εγές ὧν. Γς ΠῚ ἀςῆϊιο δ σαίετο πιοτὸ [ἈΠ] τίτιην ἀπα1 
ἹΠτπιὸ σἴπππὶ Α σοι ΒαΠ].οπλίτεο Θ]ςη. Μετ μοα.8. εἰ χρες- 

καὶ τρίτη ει τὸ εἰγγεία ψ ύχᾳ τὸ ὑγρὸν τγΔῸ Πυλ ὸ ἀρι οἰϊπ 
.123.πρωῦτον υἱὸὺ ἐπτεΐ ροντας τὸ ὀζῳ βλέφαρον. δεύτερον ὃ 

ἀγτάς, καὶ ϑεί τὸρ 5 “κεφαλῆς. κα ταρρίοσετοι ἢ χερσὶ ς σΌῃ- 
Πλπ ιι5. Το ίς,1.2.Βυ4. (Οπιπη. 
ἢσα;, Ἡςίν ο, οὶ φλυαρῆσοι. ὗ 

“λαΐναις; ΟΡ. ἴῃ Ττοῖϊο ἀϊεῖτ Ῥτο ποθ ύρεσιν ἀξε κὶ δὴ 
αλῶιϑευ(ἰπαιῖς Ἡ οί 1. τα αν ῖθιι5 46 1 ἃ ν ἴζμις 
ἀεπι] ἢ]ς, 

ὦ, το υκοι ΟὐἹ οί τα ὃς ἱπατη]ς αἰ τ τ] ἙΕῆςο 5 αητῖ- 
οἰσγγῖσα ἕλςῖο, ἀργὸν ποιοῦ οο Ὁ ἐπ’ ΟΡ ἐγουἐ ΠΌΓ1Π1 ΟροΞ 
ΠΤ πιοτ.κα ταρ γήστοντες ἃ ϑιαίατον, Δα ΕἸ ΕΡ τ. α.2.. δὲ 
ἰπίω γι καταργεῖ. αὐ αὐ] ν εἰ τοτγᾶτη οαοιρατὸ 
δα γοάάϊειαηποῖ Εταίμ. καὶ ταργεῖν ̓ ς πὶ ἢΞ 

ἀγο οπογαγουΐοα ἱπυτ 1} } οποῖο.κασύήργηται διπὸ τῷ νόμου 9 ἃ 
ς ΠΠδοτατίιν οἴ, Ραμ].ς.7.Β ὁπη. κα ταργήῆλητε στὸ τῷ χραςοῦ, 1- 

«ἃ Οαἰδτιν δὶ Εταίτ. εις ἐαέτας οἵδ νους οτῖο- 

ἅτος, τὸ ἸΠἰτἸατίο, ρΥἰ πηϊτια τὰ και τείρχομλα!» Ἐπ τΤΡῚ 4. Π{γὰ- 
4085 οχ ργἰπηϊτὶῖς ἤδτ ἐγαξευιηλ. τη Τ Ποῖςο. 
Ὅν ΟΠγν [Ὁ .2.(οτίητη.3: κα ταργουμῆ μων δέξαν Μμωσέω:. 

Ἔζατιις εἰς πνομήμίω καὶ τέλ!Θ- ἔχεσαν » νασαῃτοπηγοειδλη- 
Πιρευιασαποαπι,ντ ἀρ οῦ νάρᾶτς (αρίατὶ. 

γυξϑω, μιώσω, ποκα ἰφάγσεητο. 
οἰττῖσο κα τα(ρέχω, ποτίζα, ὃς ὀυφραίνω., ὃζ τιαῃΠατὲ ρτὸ κα - 

ἐσοίτοις εἰς φυταὶ, χατα χέω ὑπταίσής οντ Τἀτιμὸ ἰλζζατο 

τά σεις ροτβιηάετο. Αὐ ΠΈΟΡἢ. Αοπάτῃ ἶτε ππανεργωνγότε χα 
ὰ ἡδῶν, ναὶ βέλτιςα διδοίσκων, ΝΣ ὠέτνη 0. 

, ταρέζειν, παι δις ἐγαξεαγο ἀοπιισογειν ηδο κατέρεί εν ΤΠ|1Δ,υἱ χφοὶ 

ὑστέραν κατέρεξεν, ],κατέψηξε,καϑωμφίλισεν Ετ ΠΡ. ἐγ τινὰ καῤῥέζησα 

Ὶ 

} 
Κ Αἱ 

Αχαϊεδων ἐὐ πέπλων, ἀἐτὶ αἴ καταρέζεσοι,ἱ, κατεψύσει τῇ χέοί, 
πλησίον οὐρᾳχαϑέζασει Κα ῤῥέζειγ,ν τι] Βὸ φαγγοῇονον ας Σώμο, 

Ϊ Καταρεπές, ΕἸΟΓνΟἢ ἐτερ ῥῥεπὲὸς, ἐτερρκλινέργιοα σΓΟ ΡΥ 5 ΡΟ ΠΟ ρ᾽ 
ἰςειἴτιιτ. ] ϊ 

Κατώρης αὔεμος,, αἷο ΑἸοῦρο ὃς ϑαρρῆοης ἀἰοῖταν τὸ σιωνεσιραμμῆδον: 
αονθυμώ κ᾿ Κοίταιῤῥαοσον, διαὶ πὸ χφἸωφερῆ ἐρμίω ἐχάνοντ ἘΠΠτγα τ οχὺ 
ΤΥ ο ΟΥ̓ ῃληιτν ρτοπς ἔογὸ γοςαηῖ, οἰππποάϊ ρσοςο!- 
Ἰχπὶ ὃς τασι αςιη. 

Κασαρϑρέωςαττὶςιιΐο, 
Καταρεγολὰ πέλονται, ὁδὶ. 1. ποτγοπία ἤϊητ. ᾿ Καταριϑιμϑω, μι ΐσω, ὃς καϑαριϑ'μούῦμαι, τ ΠΙΠΠΟΓΓΠῚ ἐοορῖο; οἤτι- 

ὨΠΟΓΟΟΙ ἐςοηίςο. ἔβυδμον ἐν τοὺς σοφοῖς κριταριϑ μοί, [ς ρεἸ πι. ἐπι 
τεῖ ἰἀρίφητος σμι γονάς, Ρ] τ. πη ϑοΐοπι ΡοΪγ δια τ οτοτὸ νος 
πλέςον εἰσ) ὦ ἀφικήμωτι κατηρΑϑιμεῖτο τί ρᾷξιν ) ὡς ἡᾳΞϑηκόνηων 
ἀἄυτῷῷ τινῶν αὐτεποιώμῃ (δι .ης ξασίμς 1Π|4 ἀιυ ἀοαν ἤμαῖπιὶ ἀηϊαγία 
Ἰοςο πιπιοταρατ, αι μος ἔχξῖο 4: τα σγᾶητ νομάς α ΠΤ οτς 
πὸ ἀΠτθηα Οσοιρα τι ζα ταῖρι ϑιμοίμαι ωφὸς ὑμῷς; τοσοηΐδο ἀρᾷ 
γ05; ΔῈ [Οαἴπος. κα τύραϑιτιίσομαι ςΟ ΠΥ ΠῚ ΟΠ ΟΥ ὉΠῚ 9. ΝΝαζληΖοηις 
ἴῃ Οτατ, εἰ σούσας ταὶ ὀκέΐγῃ πράξεις κρτοραϑ μησαίμλεϑο;, Π{οτάτι αι 

δἴς 
Υο] 

Τθεπιϑηῖο. ; ι 
Κατειρεπ)ώζω, ἀοἰἸο]ο.Ἡ ὁ δ᾽ ον, κα τειραηπζέντα,ΟΧ Ῥισκορπίζονται ἀἰ1- 

οἰπαταν ἰηἔγα σοῦ ΠῸ ρ. ; ν 
Κατορις ὧν ὃί ἐειςαναι ἀρι ΑἸΒοπ.] τος ργαηἀογοιχρτη ρίσιικεν πα 
ρα δε εἰαγημῆσίθ- ποῖδαξ πεύλω. "14, 

Κα ταριεῖ, (με οἰτοκα τοιῤκέσει μοι τὩ]Ηὶ (Ἀτῖβ οὐ Εμσῖρ, 
Καταρμόσας, ἀλρται 5,  οτοάοσ, ἢ 
Καταρρο σεγαταητ, ΑὙ ΠΟΡ ἢ. ' 
Καταῤῥαγείσης μώχνφ»ὀταπιρεπὲς ΡΓΩΙΙο,᾿ σοπίοττο, Ἠογπιορ, ἢ 
Κατα ῤῥαϑυμέω, ἀςΠαϊοῖ ἢ ΠΙΠῚ, ΡΟ ἱπομτίατη ρογάοιν πᾶς κατεῤῥεὲ- 
ϑυμυμῆα μετ Ἰηδμ γα πὶ Ρογά τα, οπιοίϊ. ΟἹ γ πὲ }.τ, κατα ῤῥαϑυ- 
μεῖϊν,ἰο Πάεγοτστροίσοτο Χεῆς ᾿ “ἢ 

Κα τοῤῥα! ,αΓροΓ 920 4],.,2,54 Οἰδιυις, κατειῤῥαίνειν ὄξει δριμυτάτῳ, σαν 
γι ...Ἀτρ. ; 

Κατοιῤῥοίατι ς ΠΟ Κατεερακτὴ 98.0.0 1Ὲ ΘΓ. ΠῚ νοΐ !8.το ρουτὰ Ομ γ- 
ΠΛΆΤΕΙ ὁ χΤ᾿ πύλας ὄγμξλης, ὈΙοηΥ 1.8. κατοῤῥώκτας Ἷ ανυλων δια - 
κόψας, 6Π ςτίαῃι ἐρ[ὰ ρόττα οαταταξγλ.θύφρι ὅηηῤῥοικτὴ, γε ἀἸέτιιπε 
ἴῃ αἸξὲ, ὄθηῤῥακτός. ΓΙ Ροττα ςαταττιαξϊα ἀεϊςέγα οι ἐγατίνε 
ἀρυα (αᾶγοπη ροττῖς οὐδ᾽ θέλεις ογαῦ ΟΥγ οἴτις., ν Οἱ ταπιοη Πο- 
αἴτια τ ρο ὑὑτὸ πῶ ἐρικεν Π4οτὴ Αἰ ἐδ 1 ρεηά 45 ὃς τεοίάςητος ρου- 
τὰϑ ν οοατ. Π]ττ.ῖπ Αμτουθῖο; κ ἐδὺ κα ταῤῥάκσας ἰφῦκε κχεί 8 ρρις ") 
μι χλοῖς Καρπερριὲ ὄντας. ΤΠ] αν ΓΗ Α]Ίς.1.8. χαταῤῥάκτας Ὰ «συλών 
διακόψας, Αρτι4 Ατατιην ὑπῦρωον ϑύρα, καταῤῥάκτῃ κλειόρανον χηαῖο 

(οτῖθοτο κετοῤῥακτήοντ ἢτ Δα Το ξἘΠΠππην οἶα ὅθε ῤῥακτή, χιοπιο- 
40 δὲ (ουἱδοηάαριά δορ ἢ ἴῃ Οςά!ρ.(οΙοποο, ἐπεὶ δ᾽ ἀ φίκτο ἃ 
κοιτα ῤῥακτία! ὁδὸν: Πς Διιτειτὶ ν οζας ἀο σοι ἀρυ ἱπβογοβοίτιξ 
ὅς ΔΠΠ161 χαλκόποιω ὁδὸν. ν1ἰς Καταράκτης. 

Καταῤῥαπτης, αταὐ τα ἔϊα 1155. ΑὙ {π.}.2..ΑΠΙΠῚ. ὅς 1.9.ς:15. 8. Του 
τὶς, 1τγυκτικύροχῳ καὶ καταιβαϊκτίω τὸ ἔβιν.. θυ θοηςπε ὃς ὉΔΟΓσιις 
Τπππὴ ἃς ἐδη. 5: ἀιιος ογάπτ ργο 1 οΥτᾶ Π146:15,1 0] 4Θτα. ΡΙ’ῃ τα- 
ταυτ αέτας ὈΙοτησήεας ἀπο νοςαζ] 10.6.44, ν]4ς Καταρίατ, 

Κατοβῥεπηω, οπἤϊονρενἤιο, ἰπίδγος 
Κατειῤῥαφίθοραηπο ἢ]5.: 
Κα τοῤΓ αχθεις τ ρτας. Πογοάίη. σοφῷ αὐη πὰ 9 ὥρακος μέρίδ- καταβῥα- 

θείης αὶ ἐκ ἀντ ἐῶ ἥτος. δὲ δρυά ΘΠ ἀ πὶ καταῤῥυχθεὶς χέμα ῤῥοιοῦ 

ΑἸΠις τούτο η5 ἃς ΨΊΟΙΘητΕΥ ἱποιπΊθ 5. 
Κατα ῤῥα ψωσδεῖν, Ππ σατὶ. 
Καταῤῥέομαι ἱδρῶσι, Πιάοτο Ῥτοβπάοτ. αςίαη. λόγχίω χαταῤῥεορλύϊω) 

αὕμιοτι, ἰαισοαιη οἰἸοτο δογίι ἀπ. ΡΠ τ, ΟΠ. 
Κατωῤῥεασλοίη αἰτουᾶπν ρα ΠῚ γογϑοη8. 
Καταῤῥέπω, ἀςογἤιι ψογσο. ΡΟΙΥ  ἱιι5.ἶνα μὴ νέυη μνσἹ δθμπολὺ κα- 

ταῤῥίαῃ μιδὲν ἀμ. 9.) ἰσοῤῥοποευῦ ᾧὶ ζυγρςατούμϑμον δὄγηπολὺ δγαμῆύ, 
Καταῤῥέω,ε ΒιτοΣτοίΟ] ποτ, Π1]10. (οἰ οτ. Ν οἱιτια [Ὁ]. χαταῤῥεῖν 

εἰς πίυλ γίω, ἀς 151 ἴῃ τουταπλυχ ἐπ ας Ραα, χα το ἠῤῥεῦσαν τῷ τρω- 
μώτος, ὦ γα] πεῖς ἀεβιοη5. ΑΡΒΕΒ, ΑὐΠπορ" ἴῃ Ασμαγη. μέτα φο- 
ρικαῖς ν ἔχις εἰχ, αὶ πρώτου ξύχι, Α'ϑίροοι χᾳταῤῥέοντες . σοηξοττίηι 
ςοπῆμποητος ἃς ἰγγππυροητοπ»άϑιεόως ἐρχουῆνοι: ποτα ρ Πογὰ διὸ 
“ἦδ ποτα μίων ἐϑυμεί τανδῖς Ἡ ΟΠ. τὰ δ᾿ ὅδίῤῥεεν ἔϑνεα πεζῶν. Ἐτ κα- 
παῤῥ εἶν, τὸ αὐα λίσκεδδοι. 

Κα παῤῥίγνυμι,ἀοςϊάο, ἐς] σοτογιο οι πὶ ἱπΊρ γι θῖτιο, ὀδεμίθν χοι- 
πεῤῥνίγνν τον ΟΠττῖα οἰπὶ ἔγασοτνο Ἰπο ἐς θατϑ ΡΙπτατ.λ ἙαΒΊο θενὰ 
Βο;τελδυτώσοι σὴ, εἰς κεημνὸν, κα. ὃν κασοῤῥηγνυτόι τὸ ὑδωρικαταῤῥητ 

γυυταιἸηξΓὰ σπαοιρίτ. κατεῤῥάγη πόλεμίθ. γ6γτΡὴς δ ΟΠ π), Αὐπἴο- 
ῬΠαη. χαταῤῥνίγνυάϑευ δ) πίω γἱοῦ. εἰ τοτγαπη α{{ς} πὶ ἰαρί κατα 
ῥνγυυ μᾶραι τιιρταν Χ Θη.3. τα ρδείας. γε αν μὰς ρετοι ῥῥογνυμῆν αι ὧν 
πέπλες γ δρυπῆ ὀυῦνα).Τ δορί, Ἀ}1,1,3,ο ταύ χα ταῤῥήγνυτῳ κα δια - 
πιπῆει, ἐβ τ πρίταγ ας ἀεοια τ, ν 

Καταῤῥησις ἡ» σοη οπιπατι ον ριτοίγνωσις ὃς χαιτηγρεία, κοταξόησις κφ:- 
ταλαλία, κακοκογίο, 

Κατοῤῥήοτειν : σου ἴτοροτς 5 ᾿πίοηατο. κατα βῥηῆει κοιλίαν, γοΠτΓ στα 
Ισχατς αἰπιμσι ρύγοατ, αἰτιιπι ταγρατ . Πιστο, (εοπάο Β1ο- 

{τοττὰ, Ν δ ΝΒ 
Καταξῥυτόρδλομαι, οἴ αἰϊοητία: τουγοηῖς ταρίοτ, ντ Πδοσαπι 14] ςἸᾶ 

ποι δαροαιπ. ΠΠογοάοτιις, οἷ τα χορ σε, Αγά χαρσι ἐν τῷ πὰ εὐντε Ἀι- 
Του; Ψ Εύ 



γεοπτλγτέω» ποιοάμαι ἔγωγ, ὁ χΤλ τὸν τ' βελῆς με νόμον εἴκους, γἢ στρ- 
πᾶν κέχενε ἰκῦ οὐ ὧνῃ καταῤῥηετορευσυάμίθος 

Κατοῤῥντορδιωςν! Εἰ Οαιιφητία; ἀσπηίσςο ὃς ἀξΠοῖο., ἀττς ἀϊσομάϊ 
νἱηοονΒιά τη ἐρί β.Ροίς, 

κατοῤῥέτη,Πιις κα ταῤῥλοσωγι αἰτγορ ουὅθυκοφτω (λα ψοφώ, 
κατεῤῥιζ ’,τεγγα σοι ἴτιι9), Δ Ζῳ Εἰῦτο 1. ΝΠ τοτ.ρίαα. Τ᾿ Ὠςορ ταί, 

σᾶρῖτε τὸ. 
Καταϊῥιζούμαιγαθο τφάϊσςς ,ἤσον ταις! Βυιογγαάίςοτ Ρ] τη, 
Καταρῥιζέω, Ει 1! ςῖο. 
κΚαταῤῥινέω, ὦ, ΠἸπιο»ΡΟ]Ἰουν πάς κατεῤῥινη μή Θ-,1 Ὀΐξεσμῆ Θ-, ΠΠπηατιι5. 
Ατζορ ιν βατεχ, 

καταῤῥιαντείζω, ἀϊΠἰςίο. 
Καταῤῥίσῆεν, μι ἠῶ, αν φαν Ῥτο οἷο » Αςοιιίατίιι. ὅς οιπτι ΠπῚρ οὶ ρ» 

σκορπίζω, 
καταρῥοντικὸς Ὧι} ἀ 11} Πατ] Οπῖθτι5 ἱπξοατηγ. 
καϊαῤῥοϊζόμω. ἀιΠ|Π|Πατἰοη σις [θοτο «καῇ αἐῥο ζει (Θ», πατίττν ἀπ] 

Ιατιομῖθιις ἰασοταης» τος} 41 Π|ΠΠ τος νεχατιιβ, τις], Πὰς, 
Ὁϊοίςουά. 

χαϊαῤῥοϊ κοὶ γοση ματα φἰαησιιοτος 4} ἤπιης ἀ1 ΠῚΠΑτίοης 9 Ῥίατο ἱπ 
Τίπιαο. καϊαῤῥοϊκι διάθεσις , αἰ οέλιις. ἀἸΠ|Π|Πατιομὶ οὗὐποχῖιι: 
ττδηΠατὰ ἀϊχὶς ΡΙυτάγολιις τα Οριιίσιι!. «ὐεὲ εἰοργυσίας, ἔχλαϑεν ἐλ- 
κάθα κα καϊαρβο κίων διεώϑεσιν εὐεὶ τὸ ϑιυμοειδὲς ἀτόργα σοῤμῆνιθ-. 

Καταῤῥοθ'.5,ὁ,ἀς ππιχιιδ» σατατγηι5) 1 Π}]]Ατὶο ρἰταῖτα,, Ἡογπιο- 
ἴλιις ἴῃ [πδιεξϊα5 ρατῖοβ ἀἰΠα]]ατῖο . Μάγος! Πὰς Πστο ρεΐπιο 
ῬΙοίςοτιά. 

Κατάῤῥοπος,ἀςον πὶ νΥ σγροπ5, ἀφο 115) σΟΠΓΓΑΓἾ ΠῚ αὐαῤῥοπος, Οα- 
Ἰδξημς Δά Οἰαιιςοποσι το Τποιηάο. δὲ δ χη μο, διωασαί ποτε κὶ 
ἃ αὐάῤῥοπον κόλπον. ἐργάζεται κατε ῤῥοπον 5 “ἡ ἃ κατείῤῥοπον αγείῥῥοπον, 

Πατις οὐμῖι5. ὁ 5 (γἤηηι νογρ τοῖς γτ ἀσουΠηπὶ νογσατ ἕαοογο, ὃς 
νἷος γοτίλιἀς πηι νἱςεγοίο ἰοαιιοης. 

Κα ταῤῥοιε,ϊάςπι αιιο κατα ῥοίθ-, οὔρῳ τὸ χοίτω ῥείειν, Ἐτγ τη. 
Καταῤῥοφέω, μη σω πα ιηκαγί τ ὉΠ] οτ ςοράΐρετο, 
Καταῤῥυεἰς ἐντος»ἱρ [ι85. 
Καταῤῥυγάςῆιιχ οὐῖτ, 
Καταῤῥυησετωγ εἥϊιοῖ. ΜΝ 
Καταῤῥυϑμέω,ιιαόγατο ΕιοϊουΟΟΒ ΟΝ 10. καΐαῤῥυϑμιήσας, οἰ ποιρτίσας, 
Κατα ῤῥυπαίνωγς οαρατοο, ΟΟΙπιε]. ςοπταπηλονοίσιιγο, ἕα 40. 

ΡῬΙατο Τὸ. ας ΡΊατατ  ἔπ5 ἰὼ ΟΡ ο1}. αὐθὲ ἀοργησίας , σαδομολόγα 
ῥήματα καὶ «δὺ κέγντας «εώτοις καταῤῥυποίνει» ρ11 Π105 ΠΟΠ ρα οᾶῖ, 

ἴα τοίῤῥυτος τόπος, [Οστ5 ἰ πιο διιηλοτ ᾿ηΠπητν [κι εἰς. ἐγγῖβαι155 
σῤδεύσιμος κα τώῤῥυτος ποτα μοῖς χώοκοτορίῖο ἤαι 18 ἱγτὶρ τα. Γ]ὰ- 
τάγομιις ἴῃ ἀμ} ]]0.ΒΑΠΊ τις Ὁτορουῖο, ὀρ. γέρ ὅξιν ὑψηλὸν ψυ- 
χορῖς ὑνεισε κ ὅγα φὸν ὅσιν εἰς τὸ κα τώῤῥυτον. ΑΙ Ος  ΡτιιΓ Ργο Ρίοπο ὃς 
ξορϊοίοτῇςιτ Δ ἤμπεης ἀρ ΤΓιατίποϑ, κει τοίῤῥυτος χίογε δρήκνγ Εἰι- 
τὶρ. Τ ιταςίᾳ ἃ πα ας, 

Καταῤῥωδέω, τἰπιςο.ἷη πτοῖιπὶ φἀδιςοτ,Αςουί, 
Κατοῤῥκδανοε, ρ οΥτοΥΎ τι οτδῖ. 

Κκα7α ῥῥωδυκὼς,Οἰ ἴοίτιις. 

Καῖ. ἐῥώδησοις, τ το Π 5» ἔο τίη ἀδη5᾽ Ρογιοετ 15. 
Καάτωρσις εως ἡ καρ ΡΟ] Πι5»ἀς(σειἤις πδυι 15 κοΐ ταρσις ἔθη τή δεν. εἰς κα 

παγωγίωὶ τόποςτὰ νετῖδο καήαρω. ΕΠ μιτατ οἶς ἴῃ Ρομηβεῖο, κατα 
σεῖς δπιφόρφις τοῖς ὅτηφοΐ σι διεὶ ϑειλά της» ΟΡ Ροττιιηας [τατος 5) 
γψυ!σὸ ρίαγος τσ ταί ες. 

Καταρτώω, μι, ἡσωγπονκα γα ρτο)ργα ρατο,αρρεηάο.Γοἴτῖτιο 5 Ἀεει. 
ἅνα κα]αρτήσω ἐς πῶτο κεῖνα πείγ]αγντ Οπγ 14 11 πο ροτία τ] ἰῃ ἴῃ- 
τορίθπ το Πιγιαπι, Ἡςγοάος. 

Καὶ τῶν το στον τως," )αρτατίο. ὦ 
Καγορτίζω, μι σώ κατ ικα ὃς ΚαΊαρτίζομιαι. Καήαρτίζω, οαρπηοηῖο σοπι- 

Ροπόγες Ῥλυΐ: αἀ σαίατας ν]τἰπιο, Αὐδελφοὶ, ἐὰν) τε Ὡροληφϑὴ 
αὔϑρω πίϑ- ἂν τινι οϑορ πώ ματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καγαρτίζετε ὃ τος 
“οὗτον ἐν πνδύιιστι πραότητος. ΟοσΙρατι!5 ξιονὶς ποπο πῃ αἰ αιια 
οἴξεπποης,ν ο5 αὶ Πρ  τίτιια [65 εἰχτς σοι ρουίτς ἰνο πηΐ πὶ ᾿μ 
1α(ςοπτοάϊ ἴῃ ἤριγῖτιι οἰ πιοητία:, Τ γαπ ϊτατὶο οἰ Σὺ αὔθ᾽ ὐξαρϑρη- 
εἰθέπων, δΊ.υ τὰ υἰξηρϑρυκότα, μέλη εἰς πίμν οἰκαίαν χραν ἐπαγελϑ "αι 
Ἰιιχατὶ ἀγτιῖς σου ρ οποπάο τοάοιιης δὰ πατιγαίςπι ᾿πη ἐλ γατη 
ὃς ῬΡοΠεϊοποειη; το ἀ κοΊαρτισμὸν γοςατ Ῥαι τις Αἰ ρίπετα, δὶς α- 
τίαπι τιδη ει τ δὰ δαΐπηαπι Ρ[ατανο  Οάτοης, καὶ μέτερρν εἶπεν 
ἔργον οἱδοιώ τα μαλάξω νὰ καϊωρτίσω, αὐτὶ τὰ κααςἤσαι ἃ Ἴαραχβέν- 

Ἴα5 Ῥοττπαγθατιιπλὃς 4} ἐ ροτοῖζατς σχτιοτίς ἴλη: πιςητὶ γα- 
{ιτιιετς. ΚαΊαρτίζειν οτίατη σοποιλίατε ἀΠἀεητοϑ 5 σοπίοοίατα 
ἀἰγοπιρτος » Ροστιγθατος δὲ ΓπαἸτοηςτι ἀρίταητες ἰράατγο ὃς 
“οπιροηογο, τὸ κα δ απ εἰν. ΕἸ ατοάοτιιϑ ἰὼ Τογρἤομ.ἀς ΜΊΙςτο, 
γοσήσαι στα ἐς τὰ μα λις-α ς-εἰσό, μέχρι ἃ μιν Παΐριοικα τηρτίσαντο, τοῦ 

τοῖς γὸ κατρτις ρας ἐπ «σαγτῶν ΠΟ ἑχχιωων εἵλοντο οἱ Μιλήσιοι. χα τή κ 

λαΐζαν δὲ σφεας ὦ δὲ ΤΙ αἱ ρίοι, Καὶ «ρτίζι Ἰάειι οτίαιῃ αιιοή αὐμέζω, 
ςοποῖηο. σοι ρσπιοητο, δὲ ΟΠ! 115 Πλτηο Γῖϑ Ραττιθίιίαιις αὉ- 
{οἹτιο. ΑΙ ὉΪαγὸ σοπιροηο, ῬΑ] ρε πιὰ αἀ (ογίπτῃ, σαρῖτα 
Ῥτίπηο, κ σὴ ἢ ἐν ὑμῖν αἰσμεῖα τε ἢ) κατηρτισυὴν οι ἐν τῳ ἀυτώνοὶ καἰ ἐν 

Ἵν αὐτῇ γνώμῃ, σουσούἀ6ς ὶ ἡρμοσυδωσι, Πιις σσαστησηταιῖ, ΒαΠ- 
1ππ5 ἐπ Ῥαγον πη, νεανίσΘν ὃ. χ᾽ ψυχίω ὅδιν Κὶ τίῶσε τοῖς μέρεσι “ὃ αἰς- 
τῆς καΊηρτισυν ὃ- πρὸς τὸ τέλειον, ΟἸτι 5815 νἱγεετὶς Πα πηοτὶ5 σῦ- 
Ῥοίτιι5 ἃς (ΟἹ τι 5.1τςα; 6. κατηρ τισυῆν Θ- ὃ πᾶς ὄςαι ὡς ὁ δεδαί- 
σκαλΦ- ἀυτ Πς σοης ιν} ὃς σοι ροἤτη» τί τρίς ἀρτῳ ὃ ςοη- 

ΚΑΑ 
δ ιρηβοῖτα ἀἰχῖτ Οτεβοτῖι εἰς τέυἡ πορρητείδυ κα αρτιξόμννς 
Ῥατάτιπὶ σοτπροίτίμηπαιε δά ργορβοτίατη, τϑοϑ ἀν δῖν 
τσ μϑῦΘ. ἐν τοῖς πῷ πγόύατος ῬΟΙΥῬΊιις ἴπ᾿ς. ΗΕ ἴοτ, ἠϑιρρισ, 
0 πλοίων νὼ «ν᾽ μανυνδένων ἡ δ)» ὦςς εἰρεσίαης κοι τηντισιμῆῥων, Μ 
πλδιι5 πιὴς ἐαπὶ οχοτγοιτατίοης ᾿ηΠ τς ἀσσοτηπηοα, 
δὲ γεπυβϑηάμτη » αἰ παυὶρδηα τπὶ ρᾶτατὶς ἄταμιε ἀρτατὶς, 
Καταιρτίζοιν εἰξ δτία πὶ ἀρταν οἱ οἰδν ἀρ ἄγᾶτα 5 ἀσσοιπίηο } 
ἴῃ ορ το], κἀ Ηςθταοϑ»ςαρίτε ἀςοίπιο, ϑυσήαν κὶ τρφσφορανη 
ϑέγχυσας σώμα Ὁ κατηρτίσω μοι; ΟΓΡ 5 Διιτο πὴ ἀσσοτηπηοααῇι) 
δι ὅς ςοποϊπηὲ ἀρταῖζὶ, ΒαΠΠ1ιι5, τίυ πενουιατικίῳ γώ δα, 
κριταρτί ζει, αρτας ὃς ἀρρᾶτγατ. Ἐτ Πϊοίςσου (ε8 ἴῃ ργαίαι 
Ὀτὶ (οχεὶ δ4 νεπςηῖ σαυτιοποπη 9 ἀρράγατιβ οἰ ἴοται 
τλειατέίηιις σοηςἰπη48 αι [οἰτατηεητα γοσαῦ Μδογοῦλατ 
ἔαροτε ἐπθδε Σ υὑσοπῆῥύον τα δεῖ παραγτεϊόθει τοὶ κατὴ ντῖς 
τἤμ ἐδὲσ κοίπτων, Οὐατε οἰππὶ 4 ΠΟ πιοτιτ ἃ νεης γ] 
οροιτες ὁσημϊα εάμ]14 ἐ πιιίτις το διις οοποίπηαῖα 
τὰ ἀται!ς εἰλθογάτα. σγοροτῖμϑ ἃ Δηϊ πλιΠῈ τι τα 
" τἔἶἰκ ψυχῶν ᾿δι(θ- κρταρτισιὸς ἰὰ οἴ, σοποϊπηΐτας ἃς ἱηξτιι 
εἰς ζῆλον, ἰη αι τ, αὖ τῆς ἀρετῆς ὀκανα,δευ σομυ 9 ἐπειδ' αὴ πξτο καὶ 
ἀν αντὶ χἱ λύγῳ κ᾿ ἔργω σπεδαζετο κοιταρτίζειν οἱξ ὅθης ιϑηών, 
411 ποθ5 σοπογοάπτὶ ἔμπης Ἰηήζγιιογς ὃς. σοπ [Ἰπηπηᾶτο 
το ἀριιὰ ΑροΙζο]. 4 Κ οπιβη. 9. σκϑύη ὀργῆς κριταῤτισμῆμα ε 
“ὠλείαν 5 ᾽ὰ οἴ, ἵγας ναί σοτηροῖτα δὲ ςοπιράγατα δὰ 
τὰ εἴτ, ἀαηρτισ μῆμα κ ἐσκδιασυάμα. 411) ρει ἔς ξὰ ὃς Α᾿ (Οἱ ἴτε 
ΓᾺΪΏ115 σΟΏ ΒΓ ΐτ Ἰητογργετατῖο, Καταρπήζειν αιης ἀςηΐθα 
τος η οἰ Πηάγ ΓΘ οτος ,γοί τοῖς λττΠ, σαρίτο παγτουι 
πέζοντες ταὶ δύμτνα αὐ εἶθ, τετὶα γοίαγοίοητος. δ1ς ΡοΪγθήιι 
Ρτἰπτο,ναῦς καταρτίσόμτες αὐήγοντο 7 τε ἔς ἐτὶς οἰ ἢΠΊΡιις ροττι 
ἀογαητ, Ετ ἴῃ τογιϊουκατηρτικως ἐν τὰ τὐραιχάμοισίᾳ ταὶ ὑπ 
φού καταλειφϑείσας τρίαἴκοντα ναῦς, Κατωρτίζειν, ΒεΖζᾷ ταάι 
σεται, Ατιμ, Σιν οτ, 16. ὅτι ἐκ πόματος νυπίων χα ϑυλαζόντω 
Τίσω ὥνον ὃζ Ριιτατ υοςο πὶ [λέξαπι 20 αξτιον φαοά Πρηϊῇ 
Ἐςέτυμη {πα ττυάίης ρατὶς Πα πιονῖ γί αῤτιΘ- αἴϑρωα δ. 
λείῳ ν[πγράτατ αὶ Τίπιοτ.3.17.ν πἀς(ἰπαι!τ)καάταρτίζην 
«ξαρτίσ ειν αι: ἐγεαιιεητογ οσσιγγμητοϊητογάτιπι ΡΓῸ τε 
Ῥετγέςξζαπι ὅς ἰπτορτιπη γεάάογο, ἡ ΠτΟΓ ΠῚ ΡΓΟ ἄρ 
μϑ ξεινγϊναρτατο ὃς Ῥταερατατς ντ Κι ομλ.9.2:. ὃς 2, ΤΊ πιο 
ὅς «δι. 

Καταίρτιον, ἱφ' ὃ ς2Π|4 1118 ΠΔ1115» ΠΟΣΠΟΥ, 
Και πέρτισις γεωςγ" γα Ὁ Ο]υτίο ὃς Ροτέςξ1ο. ὁ καταρτισιμόρ, ΡΔ1.} 

τληα], σον] τῶτο 2. κὐ δ χόμεϑει, τίμα ν᾽ μδιδ κα τοίρ τισιν, γ 
θο καταρτί ζεϑτω ντίταγ, ΡΤ ατάγολ τη ΤἼοτ οοΙς ὅῆτ 
χριτείρ τισις,ΟἸΓΔ ταις ΣηΠτατῖο 91. τα) δείᾳ κ᾽ ἀγωγὴ) ἀἰ [οὶ 
ἘΠ ἃ ἱπτορτῖτας. ἱ 

ἄν γθν τς Ἰμκωρ ἐμέ ἃ ἃς ἐοηοίμηϊτ45)4 (Ο]ετο 
διο, καταλλαγήςγεσοης 1 ΠΠ2τῖο στατία δί σοιπιροῆτίο. Εἰ 
σμὸς ΟἈἸςπο, κὶ μετειγωγ ὀς-ωὧν ἐκ πῷ αῇοσὶ φύσιν τόπου εἰς 
Ἰινχατοτιιπὶ σοπιρο τι ο το ἰτατιόιε δά παταγα! πὶ 
ἢςπὶ Πτύπισιε ᾿ς αἰ τί ππητιπῃ, ΡΑιμ]}}5 Αἰ σίπετα «ἰδὲ ἥδ, 
Ιοαιιθη5,Ε σὶ 3). ὁ ἄρτι γγυομήψης κυ φώστως χπὸ πώματος» 
ἱαποκρρίτοις ἐρκήσει χοταρτισμός, ΒΔ[Π115 τγδη ει} 1τ δά ἀπ 

Βομι1].9. ἴῃ Ἡοχδοπιδεξάώσω ἃ μιὶ ἀπα χολυίσαντα δὶ γουιῶ, 
τεὶ μιϑέπταμα δορὰ πούντει εἰς οἱ κοδὸμίωδ κα καπαρτισμὸν ὙὮ ψυλ 
γοαφίώαι οἰκοδὸμήσόμτει,α δηλ οσιτη ἱπεπγιξτϊοηεπι, ϑ,δι 
(ξατ οτίαπι τ {Ἐατγατὶ οη 6 πη. ἱ" 

Καταρτις ρ»ἤ ρ(Θ- δ, οςοης ἡ] άτοτ  ἶτ. διό καπνὸς » εἰ ρος", 
κτής. Ποτοάοτιῖη Τογρίἀς Μί]ετο 5 νοσηστισει ἐς ταὶ μαίλι 
μέχρι ἧ μιν Τιάρκοι κατηρτίσαντο, το τοις γὸ καταρτιςτῆρας ἐκ πὶ 
ἐλλίωων εἵκοντο οἱ Μειλήσιοι, κατηλναξαν δέ σφεας. | 

Κατωρτύω,ςοηάο. ἀϊροηο, αὐϑῳσιδυείξω , φάαρτο. ΡΙατο ὦ 
θιι5, κατηρτυσωμήν,ςΟὨ Ἐϊτιια Ὠγ115 » Ράτο μι » ἸΝΑζδηΣ 
Οτας. 

Καταρθίωδ αν, ἀοῆϊιοτο, 

Καταρϑιμίξζω, ἀἸ ΠΡοπο:κατευ ϑευύω, κανογίζω. 
Καταρχαξ,αἰο Ἰπίτίος ΡΙΙτατο 5 'π δοίης, αὐτίκα κωταρχα 

ἀς Δ 1ηϊτ]0» ΗΠ ετοάοτ. ἀϊοίταν ὃς τὸ κατωρ χαὲ ΓΠεπιοῖϊ, 
Καταρ χὴ; [ἰατ] οὐ τὶ τἰ τίν το Ἔχογάϊον τμςη. ἴπ ρτληςῖρ. Ὁ. 

τειῖσεν δ καταρχ ἰωὶ ποιυσόμεϑει, Εἰ], αἴ γε νιυῦ ἐρκτώ, ῬοΙΪγδεῖπ τ, 
ς-ἀτὸ πολέμου καταῤχ καὶ τὰ φοζῳρωτέρρυ, ᾿ 

Καταρχ ὶς,ἀσφαλη ς»τέλει ζῶ», 
Καταρχ ςγαὺ ἱπίτίο. εἶ 
Κατορχομκω, μι ἀξομαι, ανγμαι, ἰηϊ τί ονίλοτ το ἀαταοπῖβδε5, Υἱ δε] 

οι» ππηςιρο νότα ΡΙατ,ίη Ὑ ποπηϊζοο, ὀκέλευσε “Ἰδυιάνίοι, 
κα πέρα ὅτε! αὶ καϑιερώσαι πάντας Ἰτι{Πτ φάἀοϊοίςεητες ργι Πηϊτίᾶ9 

πλοϊατο, κα τοίρχονται αυτά πρὸς βωμῷ αὐτὶ δητς ἀτάπν Πίξιητ, 
τοιίοτικαταρξαῶτο, “0 ἱερών, οπγοῖς, μετα δυιρι ςατί, Κατάρα! 
Βοιτίαπι ὅς (ἀοτ Ποίτιπη ΠΠραγς,ορεκαταργμάτει κὶ φριϑύματα. 
ἐῶ, Οἀ.γ0χ ἐρνιζα δ᾽ ἐλοχύτας τε κα φίρχετο, κατορ χεοόϑεῶ 61] 
νἰξεϊπιατι ξουῖνο, {Ππ4 ΨΊΓ 1 Δὲ ποῖα. Ετ (ἀπηπηαϑ στρ ἢ 
πιράϊα Ἰησοῦ σοτγηιῖια [οτᾶς 9 κα πέρχεῶτῳ ᾿ητο Πριητ), ααοα ας 
ΡΟΙ ᾿πιποίατίομοιι ὃς τπαδλατίοπειι ἰἰδατιοπέριαιις ( 
καταίαπεισιν ἀϊσιης Ογαοὶ ) λοιῖβοίιππι ᾿ηοῖρετς . ἐ ̓  , 
τιδμβξοττιτ. Ζιςίαηιις ἰὼ γἱτα μα ;) Θ᾽ δὲ ἀγάγακτισι 

Ν᾽ ΓΝ 

γί οι 
ὙΝ 

) 



ΚΞ Α͂ 
ν τινοὶ κοι μδλν πλησίον. λα ζῶν, αὶ σραΐως 9 ἐδὲ ποροτρεαντικως 

τονςαρ τὶ πῖςο ἐπ οι ἢττ (ον ἢ σα πτίπισν τήταν ΡΙΙταῦ- 
ς (χ (τὶ τοδιελαυνομῆν(δ- ὡσιαῶρ ϑηρίον ἐνειλεῖτο ἢ ποῖ - 

»σίν, ἁπα᾿ τος γὸ ἐδει καπαῤῥα το κὴ γευύσικῶτο τὰ φόνα, Γαδ. 
ἴις ἃς Ργνίλάς ἴα ὙΤαιγίοα; ΗΓ δὴ Ὁ ἐφιγγύεια κατούχεται τού- 

αἱ ἰάτι αὐ εις. αιιο δὲ καϑικν οὐάσεῳ «ἐἰοἰτιιγι ττϑαὶ ἴα - 
οο,ϑριςοτιασογοάίον. νης καταῤχετι κ᾽ μέχρις» 

γπ σοι: ττογο ἃς πο ροτο, ΡΟ Ϊ ν λα, εἰς καταῤξομαι ξίῳᾳ. 
αἰαὶ σα ρ᾽λυηοἱἀ εἴτ, αοίαπι ρτοο ὐτεη. Επιγίριάος, 
ϑόυόγτα σδεασο τίων γόοις. ργοίοημαν ᾿πέξιν ἀχοχταιηι 
υτειῤχεάλωι ἱηςὶ ρογον πο ὠροκατοαρκτικὴ αὐτίαν ργςσοά ὃς 
αἱ δι αϑρυγου μῆη ἀἰσίτατι Οο τς ν οσαῖ οὐ σητο οαι- 
Θοτογος τ τ αἸςὶ ρου νηἰτί στη ἀρ ρο ἰχητικαταρξαυήθη ὦ 

στα; τοἱ αὐτοῦ ἃς πονγγασγὶχ ἔτ. Ὀ] ταν ιις ἀὰ Ριι- 
ἐχόρδνον πο ἷη Ἐρὶο. 

οἰ ο, ἰ οἰτορτϊουα τ] 4 ἔαοϊο, αι [ρ᾽ςοτοςσερὶ 5 Ρσο- 
δυσίν [ἀπ »Ο Χο ρ πὶ ργώθοοικα αύχω πλημμελεῖν, 
ἀν Πα ατὶς τὰ ἜρῚ ΠΟ]. ὑνὲ τύχῃ ἀγαϑ κα ταρχέτω φῶς 

ἀπαιοα ϑομιιπι ΕυιΠξίιπιαιις πτ, ΡΠ σάτιις ρυϊτηας. ἀἰ- 
τεὸς μασι. Ίατο. καταῤχω μ χης Δ ρΊσοΥ Ῥ τα ἸΠ|ν 

“65, καταΐχο τῷ πολέμου. ΠΠπππὶ ποῖ ρῖο, ΓΙ ατάγο μας. ἴῃ 
ο.Βιιάσιις ἴῃ ΘΡ᾿ το 5 ρυτουϊθιιο. καλοῦ τῷ ὄπετηεεύμοατος 

κατῆρξα. ὃς ἴῃ Θρ᾿ Προ του οτῖ. φροΐτοι αἱ) αὐτοὶ; κα - 
ἡ νωυμαχίαςς ἰησαεραγιας Ῥγασ 9 ΠΔ114}} ἀεσογπογο, Αὐὶ- 

π.κα ταῤχω ναῦσι ἀϊο! τΥρτο ἀροτοάϊοτικατῆρχε ποιών, σοα- 
σοτο ΧΟΠΟΡΙ, κατῆρχεν αὐ τσηδιων ὅλη «δὺ ἵτω ποις 5 ἸῃςἸρέο- 
ἢ Θαιιο5 ῬτοΠΙ τ εὐίάσαι Πἴρτο ρυῖπιο Ραα, δῆλον ὅτι κα- 

ε αὖ τῷ καλεῖν ἐκεῖνον, σοττιισηι οἰἘ αιιοα ργῖογ ἀςσθαῃ ΗΠ 
ἰάοιη. Ατο πα 551) ἡ ψιλώσεως τατος τοῖς λοιποῖς καΊαβ-- 
τοῖος ἐς πιαπάο. ρτὸ ὑξαῤιην ν ἴτι5 εἰδ᾽. ἐν χορῳ κορυφαίου 

ἰξαιτος, σιωυεαυυχος πος ὃ χοξὸςοπ σποτο ργᾶ ἢ }1 διίριςαη- 
ΤΡ ὩΟΘΏΤΟΥῚ ἀΟΟ Ὁ ΟΥΉ Πἰς ΟΠ ΟΓΙΙ5. ΑσΟΙ ΡΊ ταν οὐ] ΠῚ ΡΓῸ 

εἰν ρτα οἶς, ἀοπηϊηατί)οιιπι σοηϊτίτιο ντ σὺ γδ κα ταΐχῃς 
ἴατο ἰ Ῥγοτασοσα. ΒαἢΠ τις 9 Οἱ σωμάτων υὑπυρεσίδμ λα - 
αὶ ἐμ ψυχων κατα χέν φιλογεικεῖτε, 1α αἴξ, Δ Πγα 115 1πὶ- 

5 σοπτοά τες, Ἐτ ργὸ υὑσαῤχήν ἰαςς Πογοςργοιιοςαγς. [46, 
κἡ κα ταί χομῆν πῇ γοόμμανος αὐτοὶ, ἐπ πιιης ῬΥΙΟΓΟΣ [σεῖ- 

ΟΕ οἤατηι οσοι!ραιλι15.[Ογ ρεῖς ἰάσο ΠΊτηιις. δἰρηίῇςατ ο- 
ταῤχεν Ῥτίηςὶ ροπῚ α] σιαῖι15 αττὶς οἵα ἃς Βισμ]τατίς. ΟΠ τν 

ἴΠΠ15 ἢἢ Τα ἔατ. ἘΡ Το]. α4 Κὶ Οπιαη. Α ὃ κα ἑρμῆς δὴ ἐνομίζετο 
τοῖς ἀπίςοις υἱοὶ τὸ τῷ λόγου κα Ταῤχέν, Γιλοττῖις ἴῃ (σοιπίο, 
Ὁ εἰς ἃ πλέίτω. α, τ αἱ ἀκα δημίος καταίξανπα, Ασα ομῖςσο- 

οἵραηι ὃς σοπε σουθηγκα τήρξ ἃ τὸ χρυ οὐδήκων, ἸΏ 1115 

115 ντὶ σσερ᾽τοσαβῖτο πάτγεο, [το [τοιιηἀο Μία: Βα. Ὁ] 
Ἐμτγ 4. οιῖπι Α ςοιιίτ. πη χὶς, ϑαυμαςὸν γώρ τινα γῶ Κράτων, 
τῆρ χε λογον. τὰ πἰ κενώσεως καταῤξαντὰ, ραγτοϑ νης τ εὐ - 
"ὰ αυίσιις ᾿παπιον ἀρῆς, Θά! ςη. 

ΡΥ το ρυξοςηζοτν. χοξρςτα της ϑεορυφα)θο: 
πηο,οςοἰο, ΗςΙν οὨίιι5. Εὐλμ χώταρσον αϑοις Ρτο 

τοῦτα ὙτΊι15 ἀρτα, 
οἰλοὐσωγανουκα, γα. ΠΟάΤ ἢ Ουσάτποπὶ ἔαοῖο, 
οὐ, ὃς ον μι οητιις, οδ εἴμ. - 

γτες τίυ) γρ τοῦγατη ἀρ ϑόγδητος »σοηφεηίλητος, Τῆςο- 
τα εις Πρτο αυΐητο;οαρῖτο χαΐητο ἐς σαί. ]απτατγιπιγάς 

᾿ ᾿ ,: 

γυμι, ἃς “ν δὲ 

ὡν μι. κατὰ σβέσω, Θχτίησαο 5 (ς40.5 σοπιρείςο. Ασοια- 
[ΟΡ Δᾶιι65.5 (δὲ λύχνοις κατασβέσας. κατα σβίκϑαι 5 ἀχτῖη- 

βε. 
ἡγ μι. εἴσομαι. αν. εἰμα;,ἀςοϊάο, 
εἰσω τσ, εἰκαι σοποιτίοςντ μα απὶ αιαῖϊο, κατα σείεσι χ᾽, 
ἀεουτίιπτ Πιρεν ἐτιιξειιπι, ΟαΖα. Κατα σείειν ΕἸΣΙ ΔΤ ΨΟΥ 
ταὶς ρτο ργοίξεγποτς ἡνο τῖς ἐχ ποςατῖς ΡΟςσΙ]15.Μο- 
Δριιὰ Ατμεπαῖπι [ἰ γο ἀθο πιο 5 Οκτώ τις ἰἕτσα εἶν αὐε- 

τῷ δώδεκα Κυοϑοις ἕως κατέσεισε φιλοτιμουμῆν(8-, Ἰάςαν Ατμο- 
3:18. Κατασείειν δ᾽ ἔλεγον σπὶ ΤΠ ἂν τοῖς πότοις ὑπυπιαυτόντων 9 τίαλ 

ὁραν λει μιβαλογτες ὁστὸ αἶθ' χαρποιὲ καποισειόγπων. το Π| ΠΟὴ νος 
τῆδηιι Πἰςητίιπη ᾿πά!ςοον οἱ αἰ τι ΠσπΙ Πςο Πρηιτη ἀο. 
θα Πιϊηξο, «ταρίείας. Οἱ ὃ «ερερδυνητ αὶ ὡς εἶδον ταῦτα. α"- 

κὸν, αὐ παῖ γαδώτᾳ κα πέτειον [πο ιιιπὶ ἀςάοστιιητ, ϑγηςΠι!5. 
ἴω Ὁ Ηὔδὺ ὃ. ὑποφαινουδύης ἡμέρας κατα σείει τις αἴϑρωπος χωριεκεὺς 

ἦν Θ΄. καὶ δείκνυσι αἰ χερὶ τύποις ὑπτόπῖοις, ῬοΠο Διατὶ ἰευιπο- 
Π|. κα τέσεσε τ χιρὲ τῳ λαμ ἸΔΠ110 ΠΊα ΠῚ ΡΟ] Ο»οάρ τα 

ΣΠΟΡ πο. ἔζοτιιπι Αροῖζο οτιιπι, ὃς ἀσοϊπηοῃοη Ο.ὁ 3 
Θ: κατα σείσας τίων χ εἴα. ϑελεν υὑπολογειόνει τῷ δάμῳ,Ἰά, 

ἴσας ὃ πῇ χερὶ σιγάνγαιππὶ 1πη1}|7{ςτ 1{Π15 τοτὰ πταηιι ντ τὰ 
ὙΠ] ΠῊ ΠἸοητὶο ἐμά τέο. τεὰ ΡῬογῆιι5. - ὃς οαἰ τα ἔεοῖῇς 

Θεία τινα Μαἱείζατο πιδη}}ς. 
εεσηπὸι, ΟΠΊΩ ΓΟ ΡΌΓΓΙΪ , Μμεάϊητη ροτγῖς ἔξιιΠὶ ἃ κα τὰ σήφν ων 
ΑΣΙΠΟΡῚ ἴῃ ΡΙυτο. ᾿ " 
τα σηαίνοικα;, οἰ σ ΠΟ, ὑθασφραγίζομω;, Χ οΠοΡ ἢ. ἐπεὶ εἶδε πτώνται κα 
ἐλεισεν αὐταὶ. κὶ κα τεσημηνατο, ἡ φυλακαξ κατέσησες ἩοτοΟ α- 
" 

ΚΑ, 4). 
πὴ, οἷς ἃ ὠχε καῖα σεσημασ ῆμα γράμματα ἐν αὐὐκτοῖς πίγαξι, ο'- 
ξηϊῆσατ ΟΥΙΑΠῚ Προ. ΟΥΟρΟΥ 1}55 ἐθϑεῆτας τότε κατάσημανϑεί - 
σας τοῖς τιαιρρε) στίγμασι, ΔἸ οἰτιι αὐιτοτη ξα τασημιίγα δῦτω ὃς καιτα- 
σημειωσαλοῃ. 

Κατασημῳνωςαἰποτο,ηοτο,σοηίοιο. 
Κα τασηποιαι. πλατοοίσο, Π)Ἔρου. [Ὁ]. ΟἿ (ΟΣ, τἤ δ κατα σ ἡτουήμων 

αἰϑων ἀποσύδαι τηαγοςίς ητος ἤοτος το πα μοτο. 
Κατα σήσο, τα ΒΟ οἰ ΟΣ ριτγοξαςο,πιλτσοίσοτς βιςῖο. 
Κατασιγάζω, Π]Θητίτιπὶ ἰπιρόγο. κώτα σηγάζω σε. ξασῖο ντ οδιπατο- 

[ςὰ5. κατα σιγε ξεῖν »» κατὰ σιωπῶν, ΠΠΟΠΓλ ΠῚ ἐπα ἴσοτο ἃς ἔβμοοτο 
αὐ ἰοπτὶαπι»εους ΕΠ Προς Ευτοατιινν τὸ ἐπέχήν ταὲ γὰ ώαξας οἱ-- 
γάκηρυ π]εόδαι. [ΔΟΓΟΤ ΠῚ ΡΓασΟπιμτ, 1 ἱερρκύήρυκες, ΒΗ οἴτπι Ὁ- 
Τατι ΠΈΠι155 κατα σιγαζόντων ἢ Τ᾽ ἱερρκυρυκων , εἰς ϑρκῦον αὐτοῖς 
απετελόν τησεν 7) βον. ἡ ἀςτι, ἐὔϑ' λο; »ποιοιὲ καὶ ταιογται τὲ γὴ κατα σε- 
γέσαι, αὐ ΠΙΘητ ΠῚ τοάϊ σους Χο πόρβοα ἰὴ [ςση4ο ἐλ ων μεν, 
Κλεόκριτος 2 Υλδ μυςων κύρυξ, μολα ἐϊμφωνθ- ὦν, α πα σιωτνησόώμε 
γῶ ε λεξε, κ 

Καχεισιγώ ςοητςοίςο, ΡΙατο. 
Κατασιχελίζειν, ΑὙἸΠΠΤΟΡΉ ἢ Ν εἴρ 5. τ οὲν πολευὶ κρλτεστκίλιζε,ἰῃτογρ. 

δ στκελικὸν ἡ ὄϑομος 
Κατασίνεϑειοἰαάετο. 
Κατασιτέο μαι, μ. ἡ σοι) ατιημμα οἰ νοίοστ,ῦ 
Κατεισται ποίῳ μα, ἔσω, το, ηκοιγ κα τεισιγέζῳ , ΠΙοΥς ἰα ςο, ΠΙοπτί απ ἐπτ- 

Ῥοπουνάς καπεσιγάζω.. ἢς ἃς ἴῃ πιοήϊα γοςὸ ἀρὰ Χοπορθοπ- 
τοηῦ ΕΠΟΠΠ]η.2. κλεώκρετος Ὁ ὁ ἢ μυςων κυρυξ κοΐλα ἔμφωνθ' ὠν,κα- 
ταστωτοη στέμαρίϑι- ἔλεξε, Αριι4 ΑὙἸΠοτοϊ αὶ τοῦτο Ἀ ποσογικαταύ 
σιωπῴν ΡῬτῸ ΠΠῚΡ Ἰοὶ Πιπΐτειν, τ ει. ΠΙογς : νθὶ ἴῃς Σ γρα- 
φικύκὶ Ἰοσυτ οπέπιαιιο ἀρτατα τοις {ουρο πάϊς πιθαϊπηςατι- 
4ις Πτογάγιμη τγα θη 5 ποςς Παν τη, ὡς κὴ αἰαγηοίζεδϑει κώτα.- 
σιωπτν, α'' τὶ βιέληται μμετοιδοιιῦ ὦ τοῖς ϑνοις, 

Κατασκαζω, το οὐπιογο ξιο ονσοποῖάο. : 
Κατασκεώπήω, μι, αἰ ψω, αν, αφα, εἰοάἰο5 οπεττο., ἀϊτιιο, (οἷο αἄφαταιιο, 

Βιματτιις οοττο Α ςσοιίατ, κατέσκαψεν οἰκίων εἰς ἐΐσωφΘ. σάσόρ,ἀο- 
τλιιτὴ τοῖα ΕΙΠπά ἴτιις ἐπι σεῖο ΡΙ ατατολῖιβ ἴῃ ΓΒ] το]. τὸ τέγος 
κατάσναπηε, ΑΥἸΠΤΟΡ απ. κατασκαί ψαντες ἃ λημα, ἱς χάτα χώσαντες, 

ΔΕ οἸη, κοτασχα φίκῶαι ταὶ πόλεις, ἀἸτα το 5. ΟΣ ΓΕ, ὃς Ατυ- 
Πορμαηκατεσκαμρμῆ.,ἀϊτατιι5. 

Κατασχαᾳειφάωγο]ΠἸςο. ρος ριηρο. 
Κατασκαφη," ε") ἐς ἕο ΠΟ οἰιεγ πο. Ἔχ οἰ ἀϊι μι τειχῶν κφτασκαφαὶ 7, 

υογποηο5 τππσόγιτη ΑΞ (τ ίη. 
Κατασκαφὴς, ἀἰτητι9. πο ἀϊοπο ποτ ἢι5. 
Κατασκαίφιλίθ-, 41} απιῖςὶς ἀοάεσοτὶ οἵδ, καταισειύων ὧὺ φίλοι, Η6-- 

(γοδῖμ5. Ἵ 
Κατασκχεδοίζω, μ, εἴσωγπιακαγατροτσο, ἀἰ Προ. κατασκεδαΐνυαι» ῬτῸ 

ςοάοη; ΑἸοχαηάογ Αρῃγοάι Αςςιίατ, ΡΙστάτ μι εχ Αὐηΐο- 
τεῖς (τεηδῖτ {1}. αὐοὰ ἀοργησίας ἱταπὶ ἀοῆποῦο ἀπ. ἔτ σίάα αἴξ 
(ἃ γεὶ Πιβιια,14 εἴπ, ψυχρρ κατα σκεδδυνυυῖνα λύγειν δ ὀργίμς 

Κατασκελεϊν, στῆς 5 ἀΡἤιπγχογο, ας ἐν το σκελετο, Εχοάγ πὶ ποαγς. κρο- 
σασπαλετευ ιν, τα στέρκας καταφαγεῖν. Ε] οἰ οἢν 

Κατα σχεποέζως ργοτορο. 
Κατασκέπῆεμαι μοί ψ οξκαι ατνεμικαι [ρας] ἀγοργουμάςο. Βεροῦνλο- 

οὐ [ιτ,ναῦν κατασκεψα μυλίω ΦἸ᾽ πολεμίων ὕστος-ελεῖν»αιιοιῃ αὐ ̓ σ 
{πος ἐρεσυ!απάος πη ΠΠΠς,ΡΊυτ ἰη 5ο] οπ, 

Κατάσκεσις, ες, ἡ Πα Ἰτάτίο. αὐτὴ ἡ κατάσκεσις αἰ ηἾσ᾽ 1 ὁ καταλογισμὲς 
αὐδσ,Πας εἴς Πα ίτατῖο ἐοτιιπη δὲ Γδάταπι αἰγὶ ιιεῖο. 

Κατασκδυαἱ ζομαι, 1 ἔγιιο; Ἔχ οΥπο)άτπηόαιιουκατασιευαζω., νῦ ἵσσπον 
φοοβλήμασι κατασκευα ζεόϑαι!. Χ ΠΟΡΕ.  οπποίτζῃςπ.ε πλυηριεστέμίμ» 

πίω γαῦν,γὴ σκεύεσιν ἰδίοις πα) γαῦν κατεσχεύαστε. Ἰτετῃ σοτηρΟῦΟν 

ςοηποϊο πο] οτοεχεγιοινε ὦ φειδίας κατασκευκζο μῆν(Θ- τίω ἀδ5- 
γαῖ, ΑὙἸΠτοτεῖες ἀὁ πιαθπάο. Ῥγορτιὰ δισοη κατασιευεΐζειν τόμ 
ταῖν ἢ εἰκόγα καὶ ὁγ0 πὶ.» αὐτοῖς εἴξ: χατασκευαζεϑει νοτὸ σβ ὀκ δὲς 
δόντος κα τῷ αὐαλίσποντος, σατο τς » 4 ΟρτΙς ἐπ ρο μι 115 ἤπ15. ἔα - 

οἰτηχάτιπι ἰοοαέ. ΕΠ ὃς ἘΠΒΕ υμδ δ! πο ολν ξομωρ νοθεαζέω κῷ 
σασκἔναζὸ μῆν (Ὁ. πἰωῦ βασιλείϑω.. τορπιπὶ ἀρ ροτο!)5» δὲ οσσιρᾶτς 

νοΐςης., Χοπορβοπ. κατασκ αὶ εἰζεϑει ἐν τὸ ψυχ κρταδα, ἰάσοτα 
1η δηΐιπᾶ βιιπάλπηδητηπι. (αρίτιγ οτῖαπὶ ΡΡῸ σοάπραγο ὃς 4ο- 
4ιῖτο Ἰάςπι, συμικα χοῖς κατασκ δ αζονται κατα σκόυεισ μλρίθ' κλῦρος 

ςοαἤίτατα (ουσ»ΡΙατο 1π Το ρ δ. κατασκδυασμῆ (δ οἰκέταις» Ἔτι} 
ἔξιις [οτυ 5914 6, οὐκούεμήμοσι καϊασκϑδυασωήνῳ, δ ἀϊ εὶς τπΠπγιέϊο, 
Τιυοϊδηιις ἴηι ΑΠασΒατῇ, πόλις εἴσεισι κατασκευα σμδν 9 ν ΓΝ τοΡ 5 
οὐπηΐδις ἱπγαέζας ΡΤ τανοίιις ἐη (απ Π10.κατασκευασιυύον ἢ - 
ἔλιπες σοταπιθητί εἴτατι; πεπλιασιάρον, λον Ἐ. ἰξελέγχεται κατες 

σκευασ μη καὶ δια ϑυκη, ψόυδης δ᾽ κἡὶ Κηφισοδώγτος μαρτυρία. 

Κατασκευάξζω, μ.ἄσω, π’.ανο, ΡΠ Πς ον» Οχττγο: γῚ εἰκοδόμημοι κατασκὴ- 

νάσω ῬαυΓλ Ττοπὰ ἐππεποναάογηοιντ Τιλτληὶς ταϊξγιογς ἀοπλίῖς 
ἀΘτυ ΠῚ» ΠΟΓΓΙ ΠῚ Παι ΟῚ ΤῸ ΡῈ πεςοῖϊαν 5. γα, βασίλειον κο- 
πασχεύασε, τον άπ 1Π ΠΡ ΠΠΊΘΠΤΟ τεβῖο ἀἀοτγηαιο Ρίατο ἴξεια- 
ἀο ἀς Ἀεροδ ῖς. συμπόσιον κατασκευε ζειν. ἰὰᾷ εἴζ. σοπιι πιῆ 
φἀογηᾶύς. πη σομαΠ1115 οὐΐαιι Π1Π Ἔχ Ποςαςητ ρος ΐα, γο αι 
φομμἝπ8: ἴῃ Ῥοτοσῖς νοίτος πιοτὸ ΤἈυᾶςῖο οβιιπάςθδητ, ᾳῃοά 
κατασκευάζειν ἀϊςορατατ, Χεπορμοπ ἴη ΟΥτὶ αἰαβώσ, 0. ζ, ἔσο πτ 
ἜΧουπο: γα ρογονἀοςοο;οπηροΒοςΟμ(Βτιιο, Βυιάφιιϑ1η Τῦ- 

πιςφηταγ τι ΟΡῚ τ. κα έσημι: γηὰς συγκατασαάνάζω ΠΟοτᾶτοθ ΡΥ Θ᾽ 
Ἔοξοις ἃ Ἑ ") 



εοἄοπι ῖτοπι ἀϊτάσο πὶο χὰ οἴ Ποϊο,οδοΐπηο; Ἰμζογ πο, πο; 

δχ οοτιροίτο δάοτπο, Αἰ οἴη. κατασκέυείζω σἐγόμον) φοτοπᾶ 

εἰβεϊο, θεταομςη. κατασκευείζειν τας ὁ δοιὰ, ν 15 το 1 τ] οΟΧἑ τι! πῇ 

σαπηλτ οἰ οπι. εἰς πολλίμὶ δεωνοίειν καυτοι σεύασε ἃ Ἀόγον, ΟΥ̓ΔτΊΟ ΠΟΘ ΠῚ 

ταϑίταηι [εατεητία Βαθοσο οἰξοςῖς, Τα ταγο νιβ ἴῃ Γγοιγρο. 1- 

τεῖπ ῥιοθο,οοηῆτηιο,αίζτιιο,κατασχεὺ ἄξει μηδένα ἐ}) ἢ ΤΠ μιοίξ. 

αἰξγαιτρσοθατ, Κατεσκευάζοιν γεγὸ εῇ Ρτοροίτα Ταρῖτα αἴτπις- 

το 6 ὅπηχειρυμάτων, τ πποσοπα5»εἶτε γὸ κασεσκεν ει ζοιυδυ εἰ τε λὺ 

οἰυδϊ γδυτὸ δα αὐ δὝΖὅ οὐ γμμέσεις τ᾽ γοημάτων. τοῖς ὄψεχέρημωσιν, ῬΊατο 

εριτοϊα [ἐρεἰπηα, νόμοις κατεσκευα σε οἷα σο5 ςοπίίοτο δὲ ἔεττε. Ι- 
ἄετα οριζοία γηάοςϊ πα. πολιτείν κατασκευ εἰζ εἰν Γοτη ρα ΠΟ Ὠ {1- 

ταετς. Βοξοτταγ δ ϊηιιδηάο δὰ ἔγαιίες ὃς (0105 » δ Πρῃϊῆσας 
τοπτεοδμοτ Ρἰδιτισοηγεχο (ἰςοι, Π) ἐπι ο τ θη μηχανᾶται κ᾿ Κα 
σασιευείζει ταῦ πα, οἰκ. τιΠτοππο ταγ, ΝΊ ρΊ 15, -ἀοἱ 15. 1π- 

Πτιιξξιις ἃς αττς Ροἰαίρα.Γἄοιτι, ἔςι Ὁ τὔτ᾽ αὐτὸ τὸ σἸνλοιμ κα καπὴ - 

γρφοιυ »ὗπι παΐ τὸ αρῴγμα κατεσκευάκαστος οἰ, τις. ΠῈ ιοά ΓΞ 

Βηιποατ ὃζ Ρἰ απὸ ἀεπιομἝτιατοαιοα οπλης ιος ποδΟο μι πὶ οΧ 

τοιηροῖῦτο Ὁ 1ρ5 Πιηιΐλιιπι εἰν. λόγου τὸ οἰκεῖον κατασκευείζον- 

τος,οτάτίομς ἤπαπι [ξηγοπείαπι δίξειοπ τς ΝαΖαηζρηῖ5Ἴη Οτα- 

τἰοπουκατεσκεύασαν αὐτοῖς οἰξεῖνα. πὲ ξασυτατες αἰοπιοτιιητ, ας 

το. οἴ Ἰτεανοοπιραγο, ὃς ποχαίγογντ κατασκευ άζομα,» κατα- 

σκευάζειν πλιξ τον ΡΟ 5 ΠΟΠΊΡάγατο, 

κατασκενάπηω,ς.:5.Ῥτοιοι δ. ϑο οι. οἱ ὃ φραγμοὶ θ᾽ λίϑων αὐτῇ και- 

πασκευὠπτογταιτηασουῖα ἰαρίάαση ἀοίτγιίτιγ:[ς ξογ ἢ ρ το εὸ 
Ἰερεπάιϊιπι κατα σχοί πῆ ον ταὶ, 

κατασχεύασμα,χατος» τὸ, ας 4 1 Ποϊα παρ ρατατιϑοἰγιαξεαγα,, ΠηΔο ΝΠ 

τέχνασματοπι ἔγαι!5, ΟΣ ΠῚ ΠτΙ ΜΠ) ΘΟ ἘΠ Θη. χτ᾽ αῤισοκρατ. 

3) ὅτι ταὐτὸ τως ᾧοντο, κὶ τ᾽ ἰῷ τὸ κατασκεύασμα αὐτοῖς» τοὶ πορῴχθέν 

σα αὐταὶ κατηγορείοτος Ἰρί Ἰηάίσας ἐχ οοπιροῇτο ἔαξξιπ εἴς ἃς 
Πυπέζαπι ιιοά ἀϊοο, 1οῖτις ὃς Κατασχέυασμος Ὁ ἐοάσιη ἴῃ 
οδά. καὶ κατασκευασιμὸς υτὴρ τῇ λαϑεῖν τὸν δὲ δὲ νόμον τι θέντα, ἔγατις ὃς 
ςουαπιραζιηι ἐχ σοπιροῆτο ἀοτγπατιηι, ΑσσΙ ρίτιγ ὅς ἰὼ δ - 
ῃᾶπὴ ραττοῖη. Αὐμτοτοῖες ἴῃ ΙΈχτο Ῥοϊττῖςοτ. ἔτι Ὁ. καὶ ταῦ τοιαῦ το 

καπασκευοίτμώτα, χρη σιροι πτρὺς πἰμὴ δ)νμιοκ ρατίαν δὲ τυιαι τίωυ: 4ιοά 

τρίς Π|01 κατὰνημα ἀϊχὶτο ὗς σύφισμαγίνος οὔογοπγεάξηπι οχοο- 

διτατιιτα, τὸ μηχανικοὲ κατασικευ οἰ σι μφέτοι, το μῖηα 65 ἔαθεῖςου ονῖ 

γογεῖς Οαζα ἱά οι πιαςΐμπο αριὰ ΑἸοχαμάσαμι Αρίν οὐ ἔς, κατ 

πασκᾶνασμοίτων ὅηηξολας, τόταπα ραταηάατιιν δος ς ΠΟ Π 655 Ρ κι, 
ἴῃ Ῥεγῖς ο, 

Κατασκϑυασμὸς οὶ, ὁ, ἔγαιι59ἤοιιτ κατάσκέυασικαν! ΠΕ τιιτη} 1. 1υττιιτ 
ταοητιιπηντος Ια οσατα,αρ ραγατυ55)1 μιιογ 414, ν]άς ἀρὰ Βαγέ. 
ἄς το πδιαΐι: ὃς ἴῃ καπσασχέυα μα. 

κάτα σκᾶνα ς"ὶς» Ορ᾿ξοχοντ πλππάϊ ΠΤ ει15 τπο]ἤτοτ, 
Κα τασκουα φιρὲς» Αἰ ΓΓΙΘ 5:6 11 ΟΡ ΡΟΙἾΤαΙΓ ἀνα σκόυα ς-ιπκὸς » ἀο[τειοΠ5 

οσπογτόη 1.» ]ογπῖορ. 
κιτασκόνα ς ὃς, ΠαροΥπατιι5.ρ ΡΟ τιι5)4 Ποσάᾶτιι5, ἀἀογηστιις ὃς (- 

πα τσ. ΑὐΠτοτοῖςς ἐξοιιιάο Ὁ σοπομιι. καιτωσκοῖνα ς οἱ δ᾽ ἀυταῖ 
αὐδρες δλεγείλαντο ὅσον εἰξοίσει αὐτῆ ἑκαςΘ-. διρηιῆοατ ετἰαπὶ 
ποϊηραξξινη δὲ ΕιδυΊ] αν. ῬΙμτάτολιις ἴῃ ΑΡορβεποριηνίς Α- 
5. Π|1ο Ἰοαιοη5» ἐμοῦ μηδεμία εἰκὼν ἔσω μήτε γοκππην αήτε πλαςὴ, 
μάτεκα τασιϑυας!ή, ᾿ 

κατασκϑυὴ ἢ 597 οἴτειτέξατα ΟΡ ΊΠοἴλπι, ΟΠ ρο τέο 5 Βιιάδειιϑ πὶ α- 
ῥ᾽ οἱ ἐς ροϊοτίοσγίδιι5» σοπρᾶΒ 65 ῬτΙΠοΙρί 8}. 1ΠἸτὰ 5. 10- 
[ςοτίάες ἰἰδτο (Ἔχτουυτοιῇ!α 7 ὙΒιογάϊάς5. πραγροπικὴ ὕλη 
τὸς βαπα Πατῖς, ἀιΠροπτῖοιὰ Τγαροζιιατατίο ἀϊοίτιιγιν πᾶς ἐἴκατ 
πώσκδυον εἴ δὸς αἰ διηγήσεως, ἘΠῚ τγαμΠατὸ ρτὸ αὐτὶ ποϊοία ογατίοῖβ 
ςοπιροπείοης ὃς Δεαξειγα. ΗΑ] σατπαίζοιις ἴῃ νῖτα ΤΥ Πα, Τὸρ- 
γίας τε ὁ ΛεοντῖνίΘ. ἐν πολλοῖς π᾿αύυ φορτικίω) ποιών κὴ ὑπῆβογκον πίω) κα- 
τωσκϑυἱ οτατϊοιὶς Τπειιδξαταπι ὃς σοπηροΠείοποηλ. [ἀπ λόγου 
κα τὰ σι διἢ, χεηστί μδυ(Θ-  ποίημοι ἢ 5 ἡ δ ἀχιλλέως ὅπλων κατὰ σκδυὴ. 

ἀείςτίρτῖο ἀγπχοσιμαν ΑΟΒΔΠΠ|5.5» ΑΡΒεμοη. Νηές οτίαμι κατα- 
σηιάυνὴ ποτηρίων ΑἸ εηΐ ρτο οἐβοϊο᾽ ζ ορετε τνε πλατοτίδοι ἤπρε- 
ταῦατ οριι5. ΟἸσοτοιῖ πιο το τοὶ ἀϊοίτιιγ. Ττοπὶ κατα σκόυν τῷ 

σώματος. σοι πτατῖο σογροτὶ5,Οα]ςηο : ὃ( κατα σκόνη τ ψυχῇ, 
Ῥτὸ σοηπεϊτιτίοπς αἰ μηἰ. Ὀ]άτοηὶ. ΡΙ1]10 ἀφ τπμηάο, παμῖτ, οἷ. 
αἰρέτου δ κα τασκδυῆς λαχεῖν ὀύϑρωπον,Ἰ εἰπν ρ τα τα πτὶ ἄτης οχὶ- 
αὐΐα ποηνίηοπι ἃ Πεὸ εἴϊςε ἀοπαταπῃ σου τατιοηδ. ἃς ΑτἸ το - 
το] δρώντων μῆρ παύτων οἰκείως Ὁ σφετέραις κατα σκ δ ς 5 δίς, Ἰὰ ε[ἕ, 
Ὑποσιοητε ΠΟ ΕΠΙΕΏτΟΥ (α: σοπαπτατὶοπὶ ἀσοπτο δὲ πᾶτι- 
ταῦ ἵτοπὶ Πιρρε ]οχ δὲ γα ἃς ἸηΠἘγιιπιςητιιτε ἀοηηιις γε] {ιπ- 
41 Πος ποπιίης Πσπ᾿ Πςασιγ.Χ ἐπορἰλο ἢ» γὸ -αγαϑὸς φίλ. τοίτ- 
πεὶ ἑαυ τὸν πορὲς πᾶν ἐνκεῖπον πῷ φίχῳ τὴ ὁ πἣρ ἰδδων χατασκδυῆς κὶ ἴα 

κοιν ὧν πορϑιξεων, γοΥι15 Δπχῖςιι5 [ς νἱραγατῃ, Πα τίξιῖς, δὰ τὰ οπὶ 
ἣς σοι ἀςειξ αππιῖοο Πρ οπάππι»λη γος ὃς ΡΥ πα εὶς δὲ οὔτ 
τπαπιηΐξιις, ΕΠῚ ὃς Ῥγοδατι να γι ξῖιο. ἀοπηομγαιῖο. “ἡ χώτα- 
σκόνη ΟΡῬοπίσιιτ αἰασκάυ, Οὐ] Πτ}]1απιι5, Ναγγατι οί θη5. πὸ ἴητ 
(1 ΠΠτ ον Πιϊ τμσύτιθ ορὰς ἀο!τιοηαὶ σοπἤειοπάίαιις ςα5» 
αιιο « αὐασκόν») κϑιτεισκόνύαιις, νοσατατ. ΑΡμτοὨΤ115, αὐασκϑυηή ἔξιν 
αἰατροαιὶ τροκειυῦθε τινὸς πτρῴγιφετος. κατεισκϑυὴ Ὁ... Ὡϑφκει με, τινὸς 
βε(αίωσις πρῴγεατος. μλ110 ἐς πλιη 40 τορέτῷ τυρὸς κοι τασκϑυίι λό-- 

γὼ χεώντα!.» πᾶς ἀϊριιτατίοης γταπτιτ ἀἐ αἰεπειάαπι ορίηϊο- 
πρην {πάτα ΑΡ Ἡδγπιορεη. γ᾽ αἰτία τ Ὡρρταίσεως ἀἸοἴτατ ΠΡ. ρτί- 
το ἐς Ιημφηζ, οτία κα κριτασηᾳδυνὴ, ρυϊη οἰ ΡῚ1.11) ὃς ςαιἀῬΙμταν- 

Ξὸ ἃ 
οἶδε ἐπ΄ ῬοΙΊοἷς, κατασεδυὴ νόμων: Ἰοριῖπι ἰ4τῖο ἤιις Ρ 
το ἐριτο]. [ορυῖια, ᾿δὴ πολετείδυ Ὁ. αὶ νήμων κατασαδυὴ γῆ 
πότων, ἢ πολ 418 (διον χατασκ δυλ, ν ἴτας συἶτιι5 ὃς ἈΡρΡαγατιις. Βὶ εἰ 
εἶνας μὰ Ρεγίοῖς.) αξοὲ πίω κχέξιν κατασκδυνὶ, ΕἸ οὐτλοσοποσα 
ποισκάϊ αὶ τετοῖχθα, ( ΡΕ}} ςξξι] ἐπ ἀϊροίαπη ο[ς ἤις Ἰοοῖς, 
ΠΌΡΟΣ ἴῃ ΟἙςΟμΟτλ. κα τεισῃεενε), Α τ ϊτοτοῖος Πδτο σᾶ (᾿ 

τμῖςοτ. σαρῖτε Τοσιμ 40. κατασκεὺα) ὅπλων, ΠΕΣ ΟΥἘΗ ΘΗ, δ' ἢ 
κατσκευώῶς.νῖτα ᾿π{πἸτιιτὰς. 1 ογατος τα Ἑπάροτα: ταὶ ἷ 

»κἡ ὅγισ κευαὲ ἐνιδειδονω ἱοσατς ἴαττα τοότα τι ηάα, Ἰἥπης ἀὶ 
κατασκευῆς ΠΟΙΊΪΠΘ ΔΡῬΑΓΑτΙΙΝ ὃ σορίδ: ἀϊσηηζατ, ἤπι 

σοπηπιοιἰὸ αἰ" ιν αι πυϊ ηἰ{Ἐγατὶ πο αηϊτ. ΠΟ στατος ἴῃ 
Αλνὰὼ κὶ τ ̓ϑνῦς κατασκευῆς ἐν ἣ κατοικόσδωδω, κὶ μεϑ' ἧς 

ϑττο, καὶ διοὶ ἰωδ ζίυ) σευ μεϑει, ὅζς. ιαῇ Παρ ρο]]ςξἘΠς 
γε} Ἀειρ.Οτασοσιπι ᾿ὨΠπγαπιεπτιια ἀϊἸχῖτ. 
Κασατκέω,ως ἔμτοήσωγοχ οτος ογι  ΐοιν πο κατήση μβμίθι, 
ΠΟ τα 5οοτάλτι15. Βα ΠΠλτς ἰὼ Ἡεχδοιπεν. οιηι], 6, ἐδεὶς τε τὰ 

κατησηη δύων ἃ γοιωῦ καὶ «ἱρὰ τίου) φϑειρρμήλίω ποιαύτίω» φύσιν ὁ 

ποίπτων, ὲ 

Κατασκίωνϑ ομα).,κ.ὠσομιαι, παι μα! ἤν πιο τεητουῖα. Ρ]δτοςὲν 
καπασκίιωυδάχει. Ἷ 

Κατασκἑμυθω, μι ὠσω κα ὦκα ἴῃ Γὰ ῬΟΓΠΆΟΙΠΪΟ τπδηθο, ΓΟ 
εἰλατις ἀςοϊπιοτογειο, πῆ ςο, ΠἸά τ] οτοκατασιωοιιῖ ὧν 
δοις Ν Ατοὶ αααγγοῖη τα δογπαζα]ιπι ἔσῃ τοπτογίππι, 
ΣΧ οπορδοη. Ν οι τσ [0], εἰς ὀυδὲ ευναι καί τα σγκἐυνοειῦ οἱν 
οὐΠἴς φιηθὰι5 αἰ αι ἀςΠτο μα θιταγα, 46 ΠῚ, εἰς τόπον, 
σαν, ἴῃ ἰοςο ραίσιια; παϊδιτασι!α ργαθοης » ΝᾺ 
Οδτ. ΧΈπορῆ.. δ. «παιδείας κελόλον ποΐνεω υἱ μοῦ ς μήύογτα 
ὑκίω κατε, φυλαὶ ἡ εἰν τοὶ χρη μειταρτοτοῦῖα ΡΟΓ ΠΠ]|5.0 

Κατασκίιύωσις, ες »ὐον ΠΑ ΔΘ. τ" 5 ΓΕΘ ΟΡ ΟΠ 11}. ἀΠπι6 
ῬΓΟ πἰάο σἀριτιιγγοαρῖτς οέΐδιιο Μίαττῃ. ἔχεσι. κὴ 
ἐρανοί καπασκίμυ σεις. μα σεητ. ντ νοἰπογοβ σαὶ ηἸάο5, ὃ 
9.1 πιςα. η 

Κατασκή πη] ωγμοψω, τσ. αφαγϊ τ τγουκαταασπείρω, Ἰτο πὶ ΟΠῚ 
ἐπιροτιι Θχουιον: στα Ποτ, κατα σκηπῆει τὸ γόσημοι» ΤΟΥ 
Εἰς» ὈΙοίςουι ες ἰὐρτο ποπο, καταστῇ εἰ γοιυῦ. ΠῚ ΏΤΟΙΙ 
τ. κατασκύήπηε: εἰς τἰω) πόλιν. ἴῃ ν Γ Ὁ Πὰ ᾿ΠΟΙΠΊ ΙΓ. 
κατασκήτῇ εἰ εἰς κυρσοιξ » ἸῺ ΥΑΥΙΟΟ5 ἔδουσι Γ 7 Θά 6 Π115. 
ἀγγέλοις 5» ἩΙητΙΟ 5 σΟΓΓΙΡ τ. ΕΠ εγοάοτιις. Αὐ το τεῖος ἃ 
ἀο ριὸ ἀςφοιιπιῦο σαρ τοῖα 655 ἕκαστον δὲ τούτων κα 
εἰς αἰωλ γίωῦ, σκυηαῦ τὸς ονομεέζεπα!, Ποταπ απ] σαη ἐπ 
οὐὐδθιτευλτ, σκκηπστος. 1 οἵ, ἰἰηχοι ἀϊοῖτασ ΑἸ εχαηάς 
οὐπὶ Πάτῖπο [το ργιηο Ῥγο δ! απιατ. καπασκή πῆει 
ἀξφητοπῃ ἀεοιμπίροτοιν ἐφίδν ἔδοξεν ιὐωονος εἰν κἰ κατασῃῖ 
σφιήρεις πο Ρἷα νἱ[Ἁ οἱϊ τοοίάους ὃς ἐπ᾿ τε γοπηοβ ἀςξς 
εἴτις ᾿ῃ Τ᾽ Βοπητος-. λέγεται κερραιιυὸν εἰς τὰ πείφον 
εἶτα ἔα! παῖης (ἐραϊ οΒτιιπν ἀττοέξιπη οἴϊο, Ἰάοππ 
κατασικ π] εἰνοϊἀ οἰτὶ οτίατ αιιοιὶ ὅϑησκ τῆ εἰν, ἐγκατασκηι 
Βοτγευἰγγιογοο α στ πογοϊσοονο. Τ Βιιογ 1465 ἰἶδτο ἢ 
ἄς πιογθοὸ ρεϊτιξογο, κατέσκντε γὸ κὶ ἐς εἠδοῖα ) ἐς χεῖ 
δας. κ᾽ πολλοὶ ς-ερισκονῖμοι τούτων» διέφυγον, 1 ἐγκατῆλ 

εἰπεελινεγένέπεσε, Κατασιητήειν λιταῖ οΥτσοτα ὑΤΟΟΙΡ τα 
Οεάϊρ. πὶ Κολικαλών ἑκγούμαι" κ) κατασκύπθῳ λιπαςος ΤῊΝ 

Κατεώσχκννψις.τησι  τιι5.Θ4Ζα. ν]4ε Ὠϊοίςογί ἡ. ἰἰδτο σ᾽ ᾿ 
σκηψεως ΤΟ στυϑῶν, αητο τη ουθοσιιπὶ σοπβ ! δξατίοπεη 
Κατασκιαΐζω, οππ] Ρτονα το. κατεσκία σε ἅπαντα σαρξὶ ὁ 

πἰᾷ σατηδ ἀοίαρεν ορογαῖτ, ῬΙατΐη ΤΊ Πα, κτὶ δ᾽, ἐσκίαι 
πιτίωδας, τς} 15 ΟΡτιοσιητ. ΗΠ εΠοά, 

Κατασκίσγγαμα)» Πρεγσοτοκαχασκορ πίζομε. 

Κατώσκι(θ.. κοὐ, Ορασιιςον ΠΊΡ ΓΟ 591 Πιπιγάτι5. δὲν όδεσν 
ἀτρουῖθας ἱπιμηθτγατις, Ηγοάφοσι5.λείχγῃ δέρμα κατ 
Ποάιι5. ᾿ ᾿ 

Κατασκλῆμι, οχατοίσουν ε] σοπταδείςου νης ργαξοτῖτ. 
οχατι]σοηταίσα "τις κατέσκληκεν δΆ(Θ. ὑαὺ φροντίδων δὶ 
τοτιις οπιδοΐδτιις οἵδ ργαΣ σαγὰ τα ξδέγιιϑ. κατεσκληχέν, 
πἰτατ δτίαπι ἐπ ἀπγυ {{ς, ν εἰ ἱπάπιγάτιπι οὔ ἀριιά Τὶ 
{τη}. ᾿ : 

Κατασκοπεύω, ΧΡΙΟτο. ἡ 

Κατασκοπέω. μοήσω,ατηκα, ΟΧΡοτο ἰπίρίςἸο»Προου]οτοθοι 

Τιηἶτο 9 οἰτοιη!ροέτο. Κατασκοπούμω Ῥτο ἐοάοπι. ΧΟ 
. Τδοιπάος Αἰ πομνυκατωσκοπείόϑει 2 ὃ: (οἱ ἑαυτίω), σκοπεῖν τὶ 

αὐτο) ϑεῶ ται. ἦ υ 
Κατασκοα ἢ ς» ἡ οὔρεος, Πρεοι το» Εχριοσγατίος 
Κατασκοηπας ν 6] ) 
Κατασηεοπ ζαὶ, τοὶ, ηαιιος Ἔχ  οσατοτίαϑ ὃς Γρεςυ!ατογῖᾶσ 

απ|5 ἀΡΡΕ ]αητ. ! ἡἾΘΙ 
Κατασποπος, κ, ὁ, ΧΡ οτατογ Γροσα]άτον πά εχ, 
Κατασκώπ]ω εἶν᾽ συμπότας. ἸΏτΟΥ σΟΠα ας ἸΟσΟΥ, ᾿ 
Κατασμικρολογώ, ρατιροηάο,φίιος οἵδ, σμικρὸν ὑπόλογον ποιούμϑι ἡ 
γΘῸν εἰ ροτίι5 ρατοιιπὶ δὲ 1Π| 0 γα! οῖπ τπάϊοο δὲ οαηπιπιον δι 
οὐίατιτι, ΗἸρΡροοτατος ἴὼ ρα]. 4 Πλοιπαρ ἐτιμ » δὴ ύνολαβι 
πολλοῦ γε φησὶν, ἐπα ειρία) κόσμων εἰσὶν ὦ 1 πποκρίτες δὴ μηδαμῶς ἐπὲ 
ρεχωτασαικρολόγει πλασίμω ἢ φύσιν ἐοῦσαν, ΛΟ] οχὶραὲ ἀεπατα᾿ 

{ξπτῖτς ὃς γα! ]σπὸ,ἄοο οὐδ. Πρ εγδ!έσετν ἊΦ' 
κά 

ΠῚ 

Ἷ 
ᾷ 



ΚΟ͵ΑᾺΑΆ 
νἀορτίπιου Χτου ΠΎ 6.1 Π“ἴη110. 
ὙΠ ματι 5.0] π5 ΤΊ στ απι. ὨΙοίζοτ. {01 τ. 26, 

ΡῬτῸ οοάοπ,), ΚπιῸ]. 
Οπιθιγου ογγ πη ρο  ἀϊ ςοτρο»αναλίσεω, τα ἢ κατε- 

ἢ δένπας.ἱ.κβετακαύσω, δὲ κα τασμύχομαι » τογατςοῦ ἀο1ο- 
Ἰριμὰ ῬΒα ατῖπι τι ἘριΠ. 

σοητοτοοϊιπάςφηάο ςοπηπιλίπιοινηάς ἀρο ΝΊσΔη ἴῃ 
ταη, ἡ πέπεριν ἡ βλάς.α κατασμάξαιο βάτον, [Ὡ ΠΟ] τα αιιαΣ 

Εἡπὰτο πο πα μάθε χρτάτριψον σοητοῖς, τιπἀοπάο ςὅ- 
τὐϊθάτη ταυχοη Ἰοσιιὴς καταραύξαιο, 

(οὐ δομερουτα ἔλιπε ἤροῦπο τ ἀοττλα Τῖορ. δεινὸς ὃ ἐῶ χαῖα- 
ϑυστῖνει “δ ἀλλων δίς. 
νά ερο 10.115» ρογ!Σαιοῦνατοθου ΕΟ οἰι. ἜΧροηῖτ κατα- 

χταδιώκετα). , 

οἀος ριον (ΟΡ Ϊ ἥπατα γθάαγσιιο ὃς ρόγος]1ο. ῬΊ τ. Αἰρί- 
“τιν! λό κοὶ τασυφιώνες ς υτσ' αὐορώπου τόλμαν ἐΐχοντος, δδως 

μοδ αὐνη τυ αι ἐχτΐσαμτξ οἰῖπι σαιιάτο νἱἀογοτ, γοίροη- 
ὦ αἷρ ἐλεγχθεις ἐπείωι) δῷ αἰ ἐλέγξαντος ἡδιον χαϑευδιήσων, 

1. Κατασοφ, ὥδ᾽ εἶστε. ΧΡΟΏ χλδυαδεῖ στι, τέχνα ϑϑοέϊστε, ϑζς, ΤῊ] - 

ΐ πὶ Κατασορις δύω. τ ΘσΌτ, Κα τασορις ὅϑων υ ἐδ δηημελέςα- 

το πεσοῦσα ΠῸ5 ν σΘυ5 ὃζ ΟΡΡι ρηαη5, Βιιάσ 155 [πὰ Ρὸ- 
ἡ πος οἰτιάοης σαριοδὸ νοΥ ΒΟτιν Ιοπο οί ηῖο ἀτάϊις ἀγειι- 
λέϊοτιι πὶ σαρ.7.κα τασοφισώ μῆμὸς τὸ γα. μηδ, ἀτιοτ τς σο- 
Ὶ ΠῚ ἱπροηϊοίις : β μὰς ποίξειμηι χα 115 ἀγτὶ δἷις οἰπι- 

ΤΑΙ] οὐγοιπγ"οη] ἢ. 

ἀοπιῖττο, ἐοιταῃο, ἀθογἤιπι ἄϊσο: 
δε δ ΒαΧαΙ ςοη ἢ ιπιο,ρτοάϊρο. 

πθ Ἴω,μ.. ἀξω,α΄.α χαγἀιϊαπῖο. Αςςοι. ἀμ δα 
τμαν τὸ, ἀΠΠἘγα ζξῖο ἃς ἀϊ πιιπέπῖο Οἰςοτ. τη [σα Πς τ δι ασιιπι 

ΜΠ ὙΠ ταΙτ, τ γλωτηων κα τάσπασυσοὶ σύμμυσις, Ἰὰ εἴτ, ςοπὶ- 
τς πεῖς σοιηρτοῖπο Οἱςεγ, Ὑ Βοορ γαίξ. μη τοτία ρΙαμτατ, 
ρὰρ.15. ἐς σα Ἰαηγῖς ἸοαιιοΠ5. Πρ’ Αντιγϑοίσδευ μὴ). ἰωδϊκ ἧυ- 

᾿πλάςως» ὑπ" αἰκτούρῳ . βουσδβομμιώνΘ: μέωός, τον γὸ οὕτω τμὴ- 
'χνοῖς μῷ ἔτεσιν ὕς ερρον γίνει! χεῖ σι μον» κα προκκιταυλύσεως 

ολλῆς. συμαύειν ἃ τὸ «οἰκα ἴθ γχωῆών, πρὸς τίν διακπορίαν 
ρον, Ἐπεὶ ἢ εἰς τίο) πλάσιν μετέξηστεν καὶ τομὴ μετεκινν θεν. τέμνε -- 

) τοῦ σκιῤῥοφυρ εὖνγίθ: Κὴ ἑκατομζανωνθ- 9 ὡς πἶδα ωοθ τροασ ὧν 

ἡ ὑπὸ τροπάς. Αἀάϊτοιις λας σΟμ ΠΟ ΠτΟΓ» γἱνεᾶχαι δὲ φασον 
Θεηα. τείεν ὀντε) χοῦ σεμαν ΤῸ καταυλήστως βραχείας δεϊῶτ. 
τίσμαπα τας γλώτια: ἔνχίν. τοῦτο ὃ αἰαγ εῖον τοῖς μὴ πλεῖσ 

),ζσειν Οἱ ̓ ἰπαιτ κατασποίσμα τοὶ τας γ)λιώθας ἐχινοτὰ δ᾽ ΤΠ 
ἀΠἘγΔ ἢ: δὲ ἀἸΠιιη 915. ἀθὴ γοῦὸ σοι υσωὶ ὃς σοπηῖε- 
Ἰϊπσιαβ ἀϊποΐλιι ἐεῆςίτι θαχα ἩΡΥΟρτιὸ τγδη τε τ, 
ς δας ἰοςσιισι το αἴ Πῦτο 16. (αρ.36. Οαάϊ [0] ς- 

προ πιὸ νίχυς αὐ Αατίσοηοπν δ᾽ οἰ 15 στη δάδιις 
ἀΠοα ντογοπειιτ, ιν Ατέζαγοο ργαραγαῖς αἰίσαοι 
Ὑτῖϊος εἰς ἱπειρὶορδητ. ΤαΩς “ποις τλαῖτα (ο- 
Γοϊτατὶ Ομ ὃς σαποσο τδῖς τρί ἀοςςη ας τη ρτὶ- 

ὗ ἴε δι 15, ιιοῦ ογαῖ 1111: τπεατγοσατὴ ππουῖθι5 ντι- 
δἰζαιαπι νατιοῖας ασοςίττ, ὃς σαητι5 ΦΠΟ 116 ἰχατγία γος - 

ἀπιστία οαὔρται δὲ Πεγι ν τος ἴῃ τιϊτπατιια ρου τίοσῖθιι5 

16.115 κα βοξϊεηαόυ ΤΟ ποπ; δὲς. ᾿ 
ς γάλακτος ἶας οἰΟσ4 5. ]οίς, 1.2. 
«ἴω ὦ, ἐς ςατὸ πιιττϊοτοα ἔβιιο ἐς! 1ο115. κάτα σπτε τολὼν 
ἐλεφαντίνων, Ἰῃ ἰςέϊο οἰ ρα μτῖπο ἀε[πτατὲ οιδᾶς. Νὰ- 

Οτατ ἴσοπι Ερί γάτα, τ. 2.1 φυ!οίος, Μηδείς κει ταν. 
ἴσρατε αἰυὴ σπαταλίω σου, ποιίσειε ϑεων. ἡ σὺ χατασπάτα.- 

Ὁ ἀἰδογιπι ΠΉ1Πϊ σοποὶ  Ἰατῖς ἐς 1ς]α59]αυτιτιαίαιις 1145 
τἴδιις νῖτα πὶ τγαηῇσὶς. 

ΠΟΙ οτνἀοτγα πο άϊας 1054 }Π]}Ο]τιο. Κατα στα γάλα [ας 
σας οἰ Ισετουίιις εποςατονςοηξογτο δά [αξλῖς βεπο- 
τὸ σιωυεργεῖν εἰς γάλακτος γήύεσιν,»τὸ γάλα ὅμμαπα».Ὠϊοίςο. 
γ4.ἰς Οἴτοαα μοῖρα ἰοηιςης,0᾽ ὅ καρπὸς γάλα κάτεασά 
λαμζανγο μῆν., Βαιοϊ. ἴξτηθη ἔπ (οὐδ το πῖθις ἄλτιιπι 
Πᾶς ΠΕΙτ οι] ΟΧΡΙυτ. Ἰη 4010 Ἰαρῆις εἰς ΡΙΤηλιι5 11. 
ε Οἴτοαα Ἰπαιοησ»ἷας πιΐμιτ 1π νἱπουᾶτς. Οαἰεπτις 

τρί ἰς. ἐς Οἴγοαα εχ Ὀϊοίσοτί ἰς απτπουῖτατς ἱπαμῖτ; 
Χαρτοῦ ἐν ῥοφῃ ματι δυδὲ μῆνον εἰς γίδεσιν γώλακτος δειωεργεῖν, ὙἸάς 

ἔπι Τ᾽ οἴςοτ. ὃς Θὰ ςπ. σα. αἷδὲ εἰλίμου. Κατασσᾷν γάλα οτἰλετι 

Π1). 

ΚΑ ᾿ δ) 
Καταασείρῳ, ἤραγρο,[Ἐπγϊο,ἀοτγαμο. ΘΟ ρ]ιοοἹ, ὅστις αὐΐας μοι κάτα- 

γέρος δὶ φϑένμιοάοίογον ὅς το οἠξϊαν Ἐἰοαν ἐχηθιον ει μβδθτημ 
τοῦ χαρκκὸς «φϑογα τῆδ πυργζόλων , Παπγηγὰς ἴῃ ναἹ μα Ἰαξλαυῖτ 
ΡΙατατς. ἴῃ Τα 1]1ο, ἢ 

Καταασέν δὼ, ρογξιιπ 0 ΠΡ απιΐης ΠΡ. 
Καταασέρ γομᾶ!» νΓΡΌΟΓ. Κρτααπερχόμβμθ- 7 ἐπ εἰγμῆ Ὁ. χα τασλυο ό- 
0. 

Κατασοίρχω, Ἰάφηη οἰϊπὶ δγηασέρχω 2 ἀπιρε!]!ουντρςο, οἴτατο δταάιι 

. Ρτορτοαῖ σορο, Τ Βιογ.}10.ς, 
Καπεαύυδ δὼ, ςς οἰ γον γροο; ργαςρίτο, καταασάν δὼ τὸ ὠράγμανἷ. 

τα πῚ ἀσςο]ογῸ, ΑἹ (ΟΠ ἢ. κα ταασδυσοέτω σε » (ρ. 7. Ὀαπῖς!. ὙΒῚ ἴῃ 
ςοὐϊος Γατιπο, Οοἤταγθοῖ το, 
Καπειαχ,λείξω, Ἰῃ πο, μολιώω. Εἰ Ἐἢ,αριιά Ετγπιο]. χα τε ασιλά- 

ζοντες ΧρΟη, χατακρυπῆοντες ΠΕ τα ΠΟΤ. πππρτα ἃ ροτεῖς αιαδὶπ 
ΤΊ ΑΥῚ ΓΟΘΊΓΏΓΕΓ ὃς ἀπιλασες ἀρρε!δητιιγ. 

Κατα ασοδεῖν, Δ ρο Ποτγο. χωτασετόδησον, » χτέλασον. ΕἸ οἰ γ Ὁ, 

Καταασουδεζω . 1ῃ 9 οατὶ {4105 ἃς οιιπὶ ἀπηδιτίοης ιαδαπι 4]1- 
4 ἕάςῖο. κατεαιρου δείστι μήν τοῦ εἷς. ἸΨαΖαηΖοη. ἴῃ Οτατὶ 11) 
ἀτορΊ ΠῚ115.5 ἐς ΠΠο αηχὶὰ Ἰαδογαιϊητις. χρταασευδαάζε δε, 
Ττιάτο Ἰαρόγαγς. κατεασουθασμᾶν θ: 5. ξοσα τα ἀϑοηθδαγαηι ἀπ- 
Χίις 411. Ἀ᾿ 

Κατεαπαδασυήνως; δοηἃ Πὰς: οἶττα Πραγδητιπη.. 
Κατα σπυδίω, ἐς τ {ππτα.ἐογιό, 
Κατείς αγμίθ. ἐς []ΠΠατῖο, ΟΠ ας 11|.4.ςαρ.2. 
Καπες αἴζω, μ, οἰξὼ,αν,α χανἀ {1109 10 |Π|ΠΠ0 9 οΐαπιις: νομίζετε κατά - 

σαίζειν τὸν αἴκ -ατον τρῤς ἢ μεῖς » 14 ΙἘ 7 ριιτατὴς πιδγιιπ δά πος ἀϊ: 
{ἘΠ ὰταισιιτα. 

Κατοις ἃ ϑιβεύω εξ ἴπ{{ἀθ0}0 ἀτς Πατίοπξ αὐ ΔἸ πογ Ὅτῖο ςοΠ]οζο. 
ἴῃ οο Πρηϊβσατιι [ξαιιΐατο ἀϊχὶς ψάγγο » ϑῖγαθο ἀς Βγιταπηῖβ 
Ἰοσιιξι, αἰδεφραίξαντες γὃ κύκλον ὄυρυχωρῇ «ἐῇ αὖϑα καλυζοποιοιῦ ται» 
ἡ πὶ βοσκήματα κατας αϑ'μεύεσιν, ἐκ 93 πολύω χρύγον, 

Κατες ἐϑμίω, ἴῃ τοξεμπι, αα ρογροπάἰσα]απι. Ροεῖις ἔεοτῆπι 1ς- 
Βοπάτιπ. Αἴ ς ἀϑμίω ὃς ἩΟΙγ οἰλι5.Ἰπτογρτοτ, κρατ᾽ ὀρθόν χοιτ᾽ 
ἐπαύλιν, 

Κατοις αϑαίξω, αρρεπάο:ροηάεγο ἀοπιοιῖογ. 
Κατας αϑιμισμο ς οὐ, νὰ ρΡ ΡΟ ηΠΟ. Ηογπιοὶ. Πη σι] οσιπὶ ρὸν Πα Ροα- 

ἄετα δαἀϊοέϊιο.Ματγος] ρι τοί. 
Κατας αλτικὸς. ΠΟΙ ΒαΠδοντπι μά. πο ΠΟ Ι Ροπά τορυπιεης, πες, 

κατας αλτιχαν ρῃατπιᾶςα σΟἨ  δοητία, Πρ ρεὶ πιθητῖα, αὐάτταλτιχαν 
Οαϊοηο:ὰ χα το ς-ἔγλω, 

Κατα ςαμνίξζειν: ΡΟΠΠς, ἀπὸ τοῦ φ᾿αἷμνε » Ε ἀττίατε ΡΠ ηΐο » χιιοί 411} 
τιαπἤια ίατε ἀἰςιιπέ, τὸ κατερᾶν καἰ μεταγῇζεν, εχ Τ ΒςΟΡΆτ. 110.2: 
ἀξ σαιι{, Ρ]ατιτ, αβονταγ 9 κατεςα μνσ μά. οἴγίθοορτο ντπιπι ἀ1π- 
Ῥβοσίβ σοπτδησιπη. ᾿ 

Κατας αὐ 5, ΕἸ ογοάοτικατας αὐ 53} τὸ πλήϑοξ. {{π5 ἀρτιἃ πηαϊτῖ- 
τι ἀϊπεπη κατας ἀὲ ὅ3ὲ ἐδὺ ἀϑ'ζωυαοις, ἤζαπ5 ἀητὸ Ατβοηϊξηΐίς5, κατ 
παςας ἐς ὄψιν, νοητῆς ἴῃ σοηίρεέξιτη. κάταςἀς 655 θόης σοηεῖ- 
τιιζιι5,κάτας α᾽σὺς τῆς ἐκκλησίας ,σοδέϊα ςοποίοης, ΤΠμοΥ 14, κατ᾿ 
πας᾿αὐτες οἷ, σΟΗσΤΟΙΙ καταςαντες ἐμώχοντο, {τάταν Ἰἅτῇ ΡῈ πᾶ. Ριι- 
δηαθαητυίάςπι ΤΠ ον ἀἸ 4. κατα αὐτες ἢ φύσιν θεῶν», Πατιγατη Πα - 
Ὀέεητος ἀεοτιπι 5 Αρηγμοη. κατας αὕτες ἐκ “ἶο' τείχων ἐπολέμουν. 
ΡΓο ππιτὶς ἤἔσητος δ. ΠΠρογαθαπτιιγ, Τ ΒΟΥ 4. κατα αὗτες δὴ ἐδ 
αξχοντας, ρυϊηςῖρες Δἀςιητες, Ἡδτοάοσ. κατας αὐτῶν πραγ μοί τῶν, 
τοις σοηΓΕϊτετῖς. , ; 

Καταςασιάξομαι, ξχξϊϊουἴδτις νίπεοτ, 1ή {εἀ τ οπ πὶ ἄςειεηῖο; {Ὁ - 
ἀϊεϊ σα θιι5 ργθπτοσ 9 ΡΙΠταάγομῖιβ 1π ΤῊςδο. ΧόπΟΡΗ. καταςα- 
σιαζο μῆυ Θ- τα “ἈΠ Δυστένσρε φίλων: καρ τἀ -ἀσιεῤξ ἐᾶῦτι! ἐτ' γάμοις: ἀς 

πϊιρτίῖς σοποοιτατο, ΑὐΠξοτ ἶδτο 5. ΡΟ Ἰτιςαρ. 6. κώπας ασιαῶ εἰς 
οὗν του ϑεωιςοκλέες; [χέοης νἱέζε καὶ Ὑποπιητοςϊς 5 ΡΙΠτατοῃ. 
1ῃ ΤΠ π Ὁ. 

Καταςασιάζω, (ξἀϊτι οποία [ι[οῖτο » ΒΙματατο πη Ὑ Βοπη)Π. καταςα- 
σίασε Ὁ βυλ δ. σοπζίταξα [εἀϊτίοπο 5 Τα πατιμῃ ἀοίξτς ρεῖιο- 
ματι, ςπῖ τη Ρετιο!οἰκάτας ἀσιέζειν, οἰτδιπιιοιηϊγξ)1, πα] 41 οῦ- 

Πλτα ὃς ἰαξεομς ΘΡΡείπλογο. Σ κ' 
κατάφασις, εως. ἤ)ττα πα 0} Π|τα5.[Ἐατιι5»σοη στο οτος πΠίτασῖο; 

ἦϑος, ΤΠ ΠΙτατια»γατὶο, ἱηΔ{Ἐγῖ. νὶ ἐΐπειξις, νἱ σφοδ' ρότης» ΞΟποι- 
{πιπιρςοηςῖό, ἔς 4ς5.1πτογρ  Τ ΒΠοΥ ἃ. οἴκησις, 1το πὶ ἐχοογδτίο,- 

1ιαιυαινάο τα ἰξαπγαεῖο. δεμικὴ κατάφασις 5 ΔΟ 5 ἸξστοΣ ΡέΠη ἢ, 

Αἰεχιλραγοι. Γυσιαη ὲν ἀλκυωνι, ϑεέυμάς τες κατα εσις δυδίας ε-- 

γβύετο, «αἰππα παῖτιιπι ἱπ πιοάιϊπι [Γοτεπατῆ οἴ, κατάτασις γέμαευ, 
δριιά Ξορδβος] 14 εἶ, υταξία ἰὼ ὁ νόμος ποιεῖ. ̓ ς 915 σο ΓΕ τατῖο ὃς 

ΠαΒΉΠτας." τῆς διαίτης κάταῖς σις» ν Τξτι15 Γατ10» Οαϊεη. 34 Οἰσας: 

κατάςτασις 67 πίων γίκῦ 1η. τε ΓΑ ΠῚ σαζαις,Ρίατο ᾿ι Τ πιο. κατα- 

φἀσις πολιτείας, Γἀοπτ τη 1,ορῚ. κατα ςασις πόλιΘ΄ 5 ΟἸττατῖς Ρετ- 

τατρατῖο, όζοάοῖ. Προ σικάτάφασις "1 ἀγώναν, Τητο τ. Τλ πιο 
ὧν αἰδρώπου φύσει κὶ καταςάσει 9 ἴΠ Βοπιίηῖβ πάτιιγὰ δὲ π Ὁ Ἐγῖ2, 

Ἠδγόδος. Κατα ςασις οτίλπν ἐοτηροίτῖο τογ της τς ἐοηίετις- 

τῖο ἴῃ πιοίτούσπι [ἀτιτη : αι: οτῖα πὶ διδρϑωσις ἀϊοῖτατ: ῬΟΙ͂ν- 

δίας, σὰ μὴ ει κ᾽ τί μέλον. ἐπόκανν! Γ΄ καὶ δ διῶ δαῦσα γμόμε 
γον κένημα αἴδὲ τας αἸὼ στιτραπεΐας 5 τοιαυτὴς δπυχε διε ϑόσεως κ κα- 
παςἀσεως καποαξίασιξ, εγεατῖο ἃς ἀεἤοηατίο ταδο Πγάτεις, Ροϊγδ. 

φαζιΘ- μῆὶ αἰμὶ καπατασιν ϑύσεις τοῖς ϑεοῖς 5. Τρῖῖο νοι δο δε 
ν» - ΓΕ Ρ ΤΏ ΨῪ ᾿ ν 

(αν πδλας. τ ὡρέων ἑατά Ξασῖς; ἩΙβ ΟΣ ἈΦΗΤΟΥ ΤΠ. τε 
Του ὦ ἘΞ δ 
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ροίδτθηι παϊίτιις, ΟΠ ας Π|0.δς ΤἈΡ.1. πού μέρος κατείςοσις ἡ ἐς 
γωγὶὴν ΕΙΔΡροοτατ, οα 1 μρδῖτιι5 ΟΟἰτπι. ν οἱ αβοξιῖο νς] σοπαϊ- 
εἰο ΟἸσογοι! Τ Πεορ Βα, δα τοτ. 116,2. σαρ τι, στυδυμοέτων κα- 

πατασις. Οαἱοηι Ἂς ΟΥΠ| ϑδνοση ρου των χειταις ἀσῴς αἰν Ερρο- 
εγατοῦι νοσατο. ΞΠ σε Ἰδξας αἰ εἶθ, κατείςιοισεις τ ἐὴν ὅρων κὐ ϑεθα- 
πεία, Ὁ Ποορβγαῖν, ἰᾳ αἴξ ον μετισμος τὺ αἰαγωγή. ον οτίαπα κοιταῖ- 
ςασις, ἔριν οσατίοπΐ5) αι διπάαηχοητα ας ἔμλ05 Γοὶ ἀσοηάα, 
Ἡεγπιοῦ, Ε ᾿ 

Καταξασις. τοῖσι εἱς οατοπίς νοσαρα τι ρτο Πατίοπε ὃς ρταί - 
ἀϊο.Ἐτ Πιροπήπιπι ασμοὐ Ππατιοποῦι ἀσοηεῖθιις 914 οἴ, [ατίο- 
πατὶϊο τι] ΠτΊ Β.ῖ5 ἀα ΗΓ 9 ετίατι ἀἰ ἴσην κῳ τοί ςέσις 9 τὸ ἐξγν δέον 
ὃ τῷρ οἱ κατας  ϑέντες ἱπσαυεῖς ἐλαίμζανον ἐκ τοῦ διηιιόσία ἔππ α ἢ κεῖτο 

ςἰτειδὶς Γν ας. ΕἸῚΡΟ]Ϊ5 ἀρινά δι. ὧς ἐσὼφρόνηστις ὦ πρεσβυτί- 
σίω κατείς σιν τία) δὲ χο μξατων εἴφγνω φρὶν χἡ μαϑεῖν πίω» ἱππικί, ἘΠ ος 

α5 ἐαιοῆτο ροηάδοῦδης οαιίταητ ἐς οἱ ἐπὶ ἀ1 611,1. αι} πηογοθαης 
ἐῆμο ΡΠ! ςογτιτι ἴῃ σογαπι Ιοσιπι [ας ξἘ} Ἔγαητ 4}1}:οχ - 
φοβάταιις 16 Γρήπππὶ τυ ΡιιΠι15, ; ἢ 

Καπεςατῇ ρα σφ. ΕΤ εἰν οἢ, εἴς ἀἰοῖς ὑτοπεμπγήςια, ἀτατΐοτα ( Πειις νά, 
κωτείςησον ἀἸοὶ (ΟΠ οῖ ρτὸ ὑτύπεμψον)ν ο] κατα παυς ἡ ρια κα ταύ ςτασιν 
ἔχοντα, κι ῶκσα μῆα ,δστοπε πα, 

Κατατάπης,ἀϊροῆτοτν Ξοπεσαη παπγατουο ΡΟ οἷ. δ, αὐχέπλατον 
χἡ κα τεις- ἀτίιυ δόμων. αὐτὶ ποῦ ὀυτεεπιςίω, 

Καπιςατικὸς, εἰς κατάς᾽ασιν αἴ γων, Ἠοτποροπήτομι (ς ἀφ η ἀϊ νῖτη [α- 
θοπ 9 ΡΙατ η ΠΥ ς.., 

Καταίςεγαγτα ἤιρτε σε λποα, 
Κατεςεγέζω, μι, ἴσων ἰητοσο) οθτερο, σοοροιῖο. κοίτα τ-εγάστος »ΟΡο- 

τὶ 5. 
Κιτισεέγασμα,ατος. τὸ ΓΕ (Ππ1Π159 [οι ηατ. ΗΠ ογοάοσ. 
Κατά γος» δον Πάτα ταξξιι5» ΟΡ ΟΓτιΙς, 
Κατας εἰχωγἀς(ςοπάο,γεάςο, ΙΝ ΟΠΏ1155 τηλεπόρφιο κρέτος εἔχοντι κελδ- 

βου ΟΠ σανα το ἀειητ] δίς. ξ 
Κατεις-ἔνλνω, κολω, πιαλκοιγα πλοάς πὶ γοποςο» ὃς πη οξῆςῖο σοη- 

τἰ πο: γοΓο 5 ΠΟΠΊΡΟΠΟ. ῬΙατατ. ϑορυζοιώ τας «ξὺ ἐν ἐξιώματι νέοις 
κατες εἴλ αι βουχό μῆρ(Θ., ΒΔ 1115. δίατοι κα τες αλυΐϑη, κρετας- ἐλ) εἶν ο- 
τίαπΊ γορτιοτς ὃς Πίρρτίπγοτα ταπιοπτῖα γεῖ εἐχογοίοςησία. 

Τϊοίο. τὸ ὃ ἐχίνου ὅςιοκκον κατας ἐλλεὶ τοὺ ὑπὸ στερκοιιύ ται, ̓ ἰπο χα- 
παςαλτιχοὶ φαῤια κα) 10. 8ζ αἰασαλτιχᾳ. Ἶ 

Καταξ ενείζο, αὐ άξω, ἸπισΘπν [σο. ΒΑ]. κατα τεγοέζω τὸς ἡμαυτοῦ ψυχῆς. 
ὅτι αἰαγκαΐζομιαι ταὶ ἐφ ἐκοίτεοια κόγον οὐδ τοφπτας κρέων τοῖς ἐλέγ- 
χοὶς κὐ κουταξλλων, τίν) ὠροτήκουσαν ἰος μιὴ ὄστο Πιδόναι τῇ ὠληϑεία, )1- 

εἴταν οτίαπι ραίπιέ, ΑἸςιρἈγοη. Οὐκ ἐΐξιν ἐν Μλυῤῥινοιωῦ τι τοὶ τρ ον 
τ οὶ κτημάτιον. οὐ), ἐν τοῖς ἀργυρέοις ἐμοὶ μέταλλον, θη) αὐ ϑνω κού τια, 
»ἡ οἱ δυςυχεῖς αὖ τα τὸ κατες ἐναγμῆψαι Τ᾽ αὐοήπων εουςων χῆριτες. 

81 πα Π Πππὶ εἰς στ οάτοἊ παι δὐΐτγιι πη τη στο ΝΊγ τυ πο, 
πος πτοτα {π|π|1π ἀγσοηε!ξοάτη!ϊς : [πὰ σάρτιιτα ταητίαι οδιιο- 
Ὡϊππτ πγιπι οι! ληις {τ]τουιτῖι ἀν ἀτοσ 1. ΟἸΠπὶ Παρ τ15 
ἰατα. τ 

Κα πιςτἐνώ, μα. γοῦν, τσ. γκοῖ, ̓π οοπιο Πιΐρῖγο, ἸΝοιιτγ, Θοηΐτ, κα τεσένω 
σους, ἘπῚῚΡΙ4: ' 

Κατας ερίζῳ, μιίσωχποινοι, [Ἐς }}1ς ᾿π Π σπῖο 9 1π πιιππογα τη {Ἐς ΠΠΔτῖπὰ 
τοίογο, Ῥγοοί τις, τοὶ κοτησέρασ μι, ζώδεα, δεαρ εἴπα! εἰς μέρη τρίκ,ἢ- 
564 [πῸ ΠῚ Τα Ποπίτα, ἄςπι, εἰς τίω αἴτει να ταττοἰζνται, ξαϊςετη 
ςοπῆβοιπης ἴδιι ἔογπγαητι ἴῃ ἕΆ]ος αι, τίν σῷ ὦ ταν χρ τας τοκϑ»ή - 
γα ρτοὸ Ἰοςατγὶ,αἰεγὶς ἸαΠισαἰ τι Ργο οἱ τὰ ὕρθαῦτα. καὶ τησέρασ μέ- 
γίδοίη αἴτγα τοί δτιις»Γςπὶ τλάσπι, Αριι4 Οἴσετοιυ. Τίς], Π10. 
«ΙΝ ες {Ὡς ! της ΟςρΠοιι5, 14 οἴ, κοι τοι ερεὰδ εἰς » ἴπτοτ [γάτα τς- 
Ἰλτιι5 ὃς Πάτ|5 ἔπέξι5. 

Καγατερρον, ὁ (ς Π]Πστιις5. Γγ ἀοτοι5. πο Πάταπι ξισοτς σοτιιςλη5. 
Ναζαῃχζ.ἶ ἡ ΟΥατ ἄς σαινάα ραποηῖς. 

Κατατέφω.. σοτοηον ΟΧοσΠΟ. ἰδττῖς τοάϊπιῖο, Δὲ Πμϊπος ὃς Επὶι- 
τρί 4.5. 

κατάςηϑί μοι ἐκιποφων, ἜΠλΙΠ15 Ὁ καὶ πὶς, ὈΓτατ,ΐα ΔΡΟΡΉτΙ. 
Καταςυλιτόϊῳ,, ἴῃ (τοῖα, ἀοτο 5 ἴῃ [Ἐς] ἴσαι ἴα οἴρρο φτγοίογιο, 

Τυςίδηιις. ὦ Ι 
Κατα εγίσ ατος, τὸν αἴτει, ἔτάτιις κατα] Ἔ150 ῬγοστοΠις ἃς πτοτιις 
φοτροιῖς. ἤπος ἀϊέξιο ποη (ΟΠ πὶ χ 4 νοἰξίτιιι τεξογταν. [οἃ αα 
ΟἸπηςπὶ οο τροτῖς Βα ίτῇ. κα τάς να τὸ χὔὰ φύσιν. πατὶιιῖς μα δὶ- 
τιι5. Οἱο ίρο τος Π|0.6. κα τατηκρ ἵλαρον γἡὺ ἄλυπον τῆς ψυχῆς, ἰεϊ- 
1Ἰατὶς ὅς] χουῖς απί λα δα πα Ὀ}Π1τα5. Βα]. πὶ ἘΡΗΤΟΙ. κα τάσυκα 
αὔϑειον » ἴοτεπα σα ἷὶ σοπί(πἰτιγιο, ὈΤοίσοτὶ 4. ΠΌγο ρεϊπιο αριιᾷ 
Ἡϊρροςτγας. .. Ἐρίάθην, χαταςημα ΟΑἰ ἐητις. τὸ δῇ κα τας ἠῤυγυσι 
γἡ ὑπόσκεμμᾳ. ὕαπι χα τὰ σῇ σα!» τὸ ὀποσκῆψαι, Ἡ οἴγ οἰ, ποίημα, 
ς΄ἀσις ὁρμή. οδες 

Κατειρτνμουπικὸς, Ὁ. ὃς ΡΙΔοἸᾶο ἃς ρίασατο απΐπτο [ς4λτ15» 411 μΠ110 
πτότιι αϑἰταταν.Ἰ τ, Ογαςο!ο, ὃς Πιδοττ.]1.2. 

Καταςυριζω,Ἰαςιμαΐο. 
Κατας ἰζω, οπαςηχηουκατειψηφίζωώ, ριιπξΕ1ς ἀϊπίησιιο, ΒαΠΊτας νο - 

[παρίω, τὰ χάρίγοστα τέλεια ποίει . Κ) (δῦ τόποις ἀκολέϑως χὰ τούς ζε, 

᾿κατες γμῖν 9-. ρι πη ξξῖς ἀΠἘ] ἡ ξξιις, κατές-"γ,.Δ0 Ὁ: υἱπὸ ποίσυς κηλίσδὸς 
Ρτοῦτῖς ὃς ὑπαςι]}ς ἰηιίτιις 8ζ υισῇ ἀν τα γι. ΗΟ ν οἷ κα τω ί- 
ζων εχ ροή. βεξαιων, ἵξεπτι κατε» φέζων Πα Ἰππ ρος πὰρ, ὅσον 4Ἶ0) 8: - 
τακτουμ τῶν πιὰ ὀγόμμοιτει «αρέςιζον καὶ ἐδημίοίω, 

Κατούς ἐκτρο νυ, ὁ κν) ἐπτογ ἢ ξξι15.) Ποτὶς σοπηριιη ξλιι5 ΟἱςοΓ, γα - 

Δ 
εὐἱοίις, ἀἰΠπἸπίξιις πγα Η Π15. ν πᾶς ὃς ΡγῸ ταηΐοδ Ροηὶ Ἑ 
οδί τ πὶ Πσατίσ αὰς Ποτίρι 5 ἰατοχτα : ΒΕ Ππδτὰ ἀϊοὶ [Ὸ 
Τὰχ . ὁ 3. καταῖςικτος . χιτών ὄξιν » ὁ ἔχον ζωᾳ.. καὶ αὔἴϑη 
ἀϊοῖταν οὐ δῃι ζωωτὸς χιτῶν, ἃς ζω διω τός. τα 15 τιηῖςα Ε 
Αὐτίαπι!πι, ῥυθ μοὶ πολυ τὸ κόσμιον ὦ χοντες κὶ κατάς ἰκτο 
τὶ πγετιιπὶ ἀσςοτγὶς σγδυϊτατίαιις Παθοητος,, Ρ] 
Τυσώγσο. ἐδ 

Κατα ςίλζ ,τοίποςο. 
Κατας-ολὴ «ἡ ς»ἠντορτο πο, ̓  ἢ  δ᾽τίο, σο Ι ΒΊΕΙΟ. κατεῦο 

ῬΙαταγοΐν αι Ῥογῖοὶς, γοάφάϊειν ἡγοάςἤια ἴῃ γοπίτα ἴοι 
πιοάςίτις. Ῥαα 5 τα ΤΊ τ ἢ. γωυώμες ἐν κατειςολή, 
Ἰῖογος ἀπ έξιι Βοπεῖτο. Ηοίγ ὉΠ. κα τες ολ οὶ οχρομὶ 
διαϊέξιιι ντ ϑι145: αι ο΄ιιο καταςολὴ ο[Ἐ ὦ σολὴς 

Κατας μια. 7) τίωΣ αὐχ ἰιὺ μεταφορικῶς, Ἀ 

Καπασομίζω,τασοτα [λοϊο νὰ Ἰπἔλητια πὶ τεάϊσο.. 
Κατοις-ουὶς,τἸ 12; ΡάΓ5 Ια: ἀαηπ»τὸ ἐνόλζιον αῷ αὐλοῦ Ης [νοὶ 
Καταςοναχέω, ὃς κατα ςογαχίζω, (ι [ρίτουΐῃ Ἐρίρτ. 

Καταφορέω. μι ἔσω νοὶ ἥσω, πιῆκά, {ογπο; δυιτηὶ Ρτοίζογη ο 

1οῖο κατε: όρεσεν αὐωμολί ναι ΟΥτ ᾿παρα μα τατον Ὁ 
ΝΝιπα. Ετ κα τοις ορῆσαι, Ἰητοτςετο 5 να ΨΊΓΡΊ ο ἤοτη 
δια χεήσει λοι κὶ καπει χρή τα ὧτ, δστο σῷ ἐξα, »κατελ εἴν, αὐαιρεῖν, 

δ Ζὲ σφιν πᾶντες κατες ὁρίωντο, αὐτὶ τοί ανήρίιυτο, ΑὙ ΠΟ. ᾿ 

1ὰ αἰδατορῆσω ἀἰχίτοιτοῦι σου τογπο σοτη ρί Διο, ᾿ 
Μοιις ἰι0.3.ὦ ἃ ὅληφανειαν τοῦ πελάγρις κατεςτορεστεν, ( 
οἰάτις νοητιιδ ἀτιτ ἀν Γράατιις σ]μιοΥ καταςορέσαι ἀρια ΒΩ 
ἄς πιεῖαρῃυρτο ἰδάαγοςοπηροπετῖο 5» ὃς ἀαπχμίσογο ν 
ντ ἀριιὰ Ῥ]μτάγα. κα τος ἐρόσαι τίω φιλοτιμίαν, ὦ 

Κατα ς ὄρνυ μας ΟΠ} ] 40. ΤΩΝ ; 
Κατατοχαζ εὥτρν οἱ καταςοχ εἴν ΟἸ ΠΏ σατο νοὶ σο πάτα. 

᾿πτουμογουκῦὶ σκοπεῖ βάλλειν. ΒΑ ΠΙΤῈς, ὥσπερ δ τοξόπας Ὡρ 
πὸν ἐπευϑιυλει τὸ βέλίθ’., ἅτως ὁ κριτης τοῦ δέχα!α κατε 
ρόσωπο λαιμζ(αλων, , 

Καταςραπήω, αΐραγε νοὶ [ρ]οπάοτο οθτιιοκατέςιραψ ἐξα 
Ἱπαρογ ΓΟ πα ἰτογΡ ταν, σα] δα, κατα ς σα πῆ μῆσον ἀρὴν 
δάιτςο σογι[ςδη59ΝαζαηΖ, ἴῃ Οταῖ. 

Κατατρατευομω τὸ κατα ς ρα τυγέω, ΒΑΠ]Ι. 
Κατασρατνγίωγμ, ἤσωςποῆκαγ ὈΦΠΠοα αἰτιιτῖα ἀοςῖρῖο 9 ἢτᾶ 

ἄιροτο. ΡΠ τατος Ῥοιηρεῖο ἴῃ ὙΠο]Α [1 φαίεγα, 
αἹτία! ς ἰκῶ νὴ κατει(ούσεσιν. ὡς οὐ χαίσαρα κατατοατηγενν ας 
δὰ κὴ βουχίμα. οτἰ παῖ πα ὈΔΉΓν αὔτ 6 ΠῚ ΟἸ1ΠῚ 5 τα πη] δῇ 
ξοηάο ραττγίαπι ροζίηις ὃς δε μΑ ΠῚ 5 4ιὰπὶ (απ ΓΟ Πῖ 
ἴῃ ροτοιξατέπηαιις {πάπὶ τοάϊσογα σπποάϊτατγοταγ, ΒΑ 
Ματιγτίθιις » τοὺς ὃ τούτοις χρήματα υξασιοχν εἶτο, τι ρ(φὸς ἐις 
"ἡ ἀξιωματων διανομοὶς μυρίας αὐτδὺ δ πνοία)ς κατεφραπήγε 

Ῥοτείσαν ὃς σαρταθατ, ὃς κατες ρα τηγηνῆν 8.) ΟΡ το Ιις ρὲ 
ἸἸταγὶ. 

Καιειςιοατοπεδεύω,μ, δύσω . φα γα πλοῖον 9 ἴῃ σα τὶς ἄδρο 
πέδευσεν εἰς πἰμὶ φοινίκυ.. ἀπ ΡΠοτπϊσόη Ἔχ Θγο τα ΠΟ 
Ρτο «.Μαςμαδ.σαρῖτο 4. Ἐξ καταςράπο δεν εἰν, πη τος 
τατὶ ἰπθογα. ἃς ἴῃ σάτα σοητγαίιοτς. ΧΈπορμοη 7 
Οἱ ἢ κύρης καταςιρατοπεδευ σεῖς «δ ἑαυτοῦ ὅπου ἐδόκει τὸ 
τατον ἐδ τῆς πύλεως 5 μήρειν ὅ)) τοῖς ὅπλοις παρήγίειλαν ) ἃ 
ποιει ὅτι. ᾿ 
Καταςρε(λ ἐμ 9... ὁ ἀοργαιατιις. 
Καταςρεξλοω, ρ ΓΘ ΕΠ Ὸ. [ΔΘ αιοά δικςπελόω τοται : 

πιθητὶς ἀπἔγαθο. . 
Κατα ςρεξλωθεὶς ΠΟ ΓΟΥΙΓΙΙ5. Χ 
Καπακρέφομαι [δῖρο, η ροτείξατοπι γε ἄϊρο. οιιογτο. τὸ 4 

ἴπ (ἀγαίσατοπι γε σον ρ με. ταὶ ὅθη ϑρκοης ἐλλζωῶν 
πόλεις. ΟΠ π.κατεςρέφατο, [ἰγ4 611 Πιογδτ Ης: 
φρέ φεῦ, ἴὰ θοτείξα ες πὶ γοάϊσοις Πιρίσογε. Ψογθαν 
ἀϊιπη.καταςμεφόυδυ Ὧν ἃ βασιλέως χίόραν» ΓΟ Ρ 15 ἀσ ΠῚ Ὁ 

ῬΙυταγς αι Ρονῖς, κατεβῆ Ὁ», [πα έξας. κατεφσραμμῖ 
αἰμὴ γίω αι] πχαΐταπι τοῦτα [δ ρὶς, Ἡοτο 4. κατεςρέψαν 
ἀπειγωγ μα, τὶ οιιτατῖαπη ἔθοῖς ργοιϊηοίαπι, κατεςρέ ψατὸ 
οἰπιῖτατος ἴῃ ἀϊτίοηοπι γος σὶς Ῥ] αταγς. πη ἈῸ πν. ἃς 1π| 
κατα τρί ψαῶτο Ὁ πελοπόννησον, οτῃ οἵη. ΑὐΠξοτεῖ. ἀον 
[ως κα ἀναφέρεται μῖῳ κἀτεσ ρα μμῖρ» τῷ ὀςοέκῳ, νὴ σδιιοττι 
τιςττὶ Πρηίῆρδτ. ἫΝ 

Καταςρέφω, μι ψω, μι ἐφας ἔποπὶ ἱπηροπο, 40 οχίτιῖπὶ ὅς ΗΠ 
ὄζγοιαι ποἴτπο σοπιοττόκις δα ΘΧτεοπητ, ἀοΠποΌντ τὸ 
τοὐκαταςρέφοντος,εχα ἕο ἀππο, ΡΙ ατάτο ἢ. ὃ Ραμίαη, χα 
εἷς τούτο νης οχ τιιπν μαδιιῖτ. Πιπαγοῆας σοητγα ποι 
κατέςρεψεν ἡ πύχη ταῦ τάχως πα αὐαγτία γίν ἐάϑει τοῖς τοροσ δοκωνῆνοις, 
ἐς ᾿ιβδιίατγα τὶ καταςρεφώ, ΡΊ ατατο ἴῃ 5014. ὅ δὴ τῆς ἱμέρς 
σαςρεφούσηςοἵατη νούσοητς ὃς ἰαδοητο ἀϊς. Δ επΥλη 5. ΠΡΟ 
φϑυραὶ τ᾽ παρϑένων εἰς γίαοις καταςρέφουσι. ἀς Πηϊιηῦ ἴῃ 
κατατρέφω Αἰ [ο [υτὸ ΡΟ Πτιμ » ἡποτίου. ΡΠιτα γον ἀς νἱτ 
ὨλΠ]ΠΠΟῖ, ὅπσως αὐ μι ταπεινῶς μηδ), αὐαξίως ἑν ἦκα “δῇ 

Αττίδητι5. καλοῖς ἔχειν οὐ οϑυ(θ- ἐν τῷ τοιῶδὲ καταςέψαι, 
τὸν χο παν βίον καταςρ φει ἐν ποίσῃ καικοδια μονία., τοῖα Π 
χῖρττοῖα οἴ, Ππῖτικαταςρ εἰ ψαντος γυμφιδέα, ΝΥ ΤΡ ΠΊΤΟ ἵπ 
ΡΟ, ΡΙατιῖπ σα !ραιΡγατοῦεα δ μιιοττο, ΒΠοττο, ΔΙ ΠΟ ΓΤ 

ἣν 



δὲ κᾺ 
ἐφές, Αὐἰ πο ρ δ. ἴπ Ἐσαΐεῖ δ Πτοπὶ (αδίαρο,ἕη ροτοίξατοιηι 

Ρυσ πο, Τ σον ἃ. ἰφανίζω, δουλόω, ἀςῆταο; νοχο. κα- 
ὅγον εἰς πολιτείαν, ΓΟ ΟσΔ τ ΟΥάΑτ ΟΠ ΠῚ 4 ΓοΠΊΡ. Γῖρα, 

πο ἢ, [τε ηγ.κῴταςρέφῳ τὸν βίον» ΠηΪο ν ταπ. κατέςρεψν 
πιοττιμις οἰ ΡΙυταγοπη ΤἈςίςο. κατέςρεψεν ααοι ταύ- 

ροτο (ἀπρυΐπς ταιιγῖπο πιογζοστὶ ΟΡ ρου τ » Τάςαὶ ἴῃ 
ἰτοοῖς, τέλλΘ' υὑπὸ τ πολεμίων κατέςρεψ.,, ΤΟΙ ΔὉ Πο- 
αίας ξυϊτ»Γἄσαι ἐπ ΡῈ ]ΪσΟ]λ. κοι τοιςρέφειν οτίλτα τὸ σκα- 
εἴν. ᾿ 

ζω ὃς Καταςρίωιαίω,μ. σωςπ αχαν Παχιγῖο, τρυφώ, Ἰα[οῖ- 
τ, καπερρίιυιάσωσι τοῦ χρις οὐ 7 ἀρτιὰ ἈΡΟΙΪΟΙ, τ, αὐ Τί» 
ἬΝ 

Ἐν αιριιετ πο, οιμοτ ἴογεκριιρπατίογναίπατίο, ἱητοτῖ- 
οτουκατάλυσις, ΟΧΊΤΙΙ5 τοὶ, Ρασΐις 2.4.4 ΤΊ Πότ 4ρ.2. δὲ 

ΝῺ ἀ κουῤντωνγαὰ οἰογοηοτπι αὐ ϊτοτιτι, πές ρτὸ 
ετοπια ρατες ἔασι]: ἀσοῖρίταν. Γαιοϊαῃ, τοιούτο τὸ τέλ!θ- τῆς Α'- 

ἣν ας 9 3 αὕτη τοῦ διρρέματος καὶ καταςροφη. χοιταςροφιὴ 

καθὸ» τοτιις μογ 5 σοηξεξξις, ᾿οξ ἘΠ ογ πίη, Εγρι, ἀς 
Εἶτα φηποται τ Ρουτις 7 Καταςροφὴ ΟΧΊΓΙΠῚ ΓΟῚ γηνικως 

ὡς οχίτιπα ξαυ]ατιιπ)»ἷς ἢ οἵα ἰαταβοροττίηος δά 
ἢ οἱξ τε πἰςορογτίηοτ δά τγὰρ σε ἀϊαπι: λα ρογαη- 

βιειγα τγὶ {{|5. τεγπιϊ πατιιγν οἱ σατάς. πιοττο ν 115) δ 
Ῥογίο παν οἱ σαι Αἰΐχιιο πιιίογαπάο Ἡςοιϑα Εἰιγὶρὶ- 
τι πιαέϊατίοης ΡοΪγχεπα:, οαάς ῬοΪνἀοτὶ 9 σας 

τ ΡΟΪγπιροίϊτοτὶ5) ὃς ἐχοσοατίοης ἱρίτιις Ρατγι5 ΟΕ - 
τὰπηι!59[οσατες [αἱ Ρεηάϊο, ὅς ἐχοσοατίοης Η]1) ςἀ1- 
ἄτα ϑορίιος 15,οαρτὰς ΟἸγταπηποίεγο ὃς Δὲ». Π]ι,ὅςς. 

ἅτος» ἔχ ρογῖτ5 ρφυ πη σητιπὶ παι] 5)1π|6 ἔο τ Ροτῖμ5.]. 
εἰατὰ παιιήμιπὶ » {ι1α: πατιταβ ἔδγιμς ἃς Πηπίποπς σαγγοητοβ, 

ἑάες. ΟΑΖα ἴῃ τγαἀπιξξοης (ἰσοτγοηὶς ἐς δοπςέϊ, οἱ ὃ 
ιταςρω αἰτῶν τρέ χυσι,4 1) ΡΕΤ ἔογοϑ οτἱγπταητ, 
(ἰπααῖς Ηείγοβ.) τῆς νεῶς μέρος ἐν ἃ ἑφτώτες ναυμοι- 

αἱ ὃς Κατατρωννύω, μ. ςρώσω, πιωχά, ἰξοτπο 5 Ῥγοίξεγπου 
εὐο. Αὐλη. σοι κατέςρωϊ το πάντες 5 ΟΠλμιιετι Πγάσος 

αἴξ, ργοίεγατί ΠιπτςΘα] πη. αἰμπέλων ἕλιξι γὸ ῥόδοις καταφσρωνε 

δαφθ-, [ 
οἵας ἡ νσοηἤγατίο, τοπι Ργοίγατίο. 

Ποτγα μος, ΟΠ ἰσογς οἀ ς ἃ καταςύγω, ΟἹ Ρτο το τὰς 
οἴ ἴῃ νίι κα πεςινγέω πῃ νάϊ οἱὲ οτ.. Κρ τές υγον, ΚΦ: -- 

τεπὶ ἐχροη, Ηςίν οἰεἶτι5. κρτασύραι » συλλέξαι 7 ὃς εἰ- 

νὰ, δρατί Δα ίτις ἀστιις ὃς αὔρον. ΗοΠο άπ ΤΉ ροσ. εἰσ 
ἴλου διαὶ χύρφυ,ν αἀϊτ ῬεῚ ἁγιάσῃ ἰοσιιπι. ΡιῸ οοδ ρον 

εη εϊοίτιιν κα ταςυφλίθοντ κατασυφλὰ πέτρας ΕΠΤΙρΡΊ εἶπ 
Ταιγ. Ηείγ οἰ. κατας ὑφελον χροη. χα ταάξηρον, ὃς Πρ 11ςἰτ, 
τας αὐεργοί "οἷς χώρας κὶ σκληρρὲς, τυφλας κριλῶ μῆν, 

ἐς ]ατεγουνμάς κατεσωμυλ μὴμθ.. ἀςδἰατογατης ῬτῸ 
οτος Ροίϊς Ατ ΟΡ. Ἀ Δληῖς » ὦ κατεσώλμυ μῆε αὔσρω- 

ἴω ΠΡΊ πὶ εἀο,ΠὈ Ϊο. Αὐτό ρμδη, ἴῃ Ρ]ιτο ἵτεπὶ εχὶ- 

μδπτιυρκα, αὐ άἀιισονἀοεγαμο, ἀγα πο. εἴκττο. Τιςσας 
τασυροῖν ὥφ᾽ ς τὸν κρετίμ", δὰ Ἰάϊσοπι ρειτγλῆστο, ΡΏ]ο ἀς 
,ὕσαστιν τίω) ὑϑατος κατασύῥει φύσιν 9 ν ηἰτιετ ας Δαιια πᾶ- 
ἀοτγαξξατη [δοιιπὶ ἐπι θ τ. κα τοοσύΐρετωι τῶν τϑ σε δδμῆνον» 

»ἀ οἴπιπς χιιος ἀάτιιγ δ Παπαἰτιιγοίειι τγὰ τιν. εἰς βαξυ- 
τατυρέντες ιἱαὺ τῇς ἱμαρτίας » ἸΝαΖαη 7.1) ΟΥατι Ροττγδ δὶ 

ηἀὲ «ἀἀιιέϊ!. Κατασύρω, ροριι]οτ, ἀϊτὶρίοννεχο. Ῥο- 
βοτ. ἀδεως ἐπέσεεχον ἡ χατέσυρρν ταύτας πας χύρχς» Ε]ε- 

1 ΤΕΥΡΠΟἢ αΡ μὰ ἔσυραν φαληρόν. Κατασύρω . ἀξττλῆο. 
ουὸ χαϑαίρω, Οτεροτγ. τῆς κορυφῆς υὑπὴρ τέρλιοντα δειμαίνων πέ- 

 τραγιδῦᾳ, δοκεῖ, α εἰ υϑρ αὐωΐϑου μῆμον. αἱεὶ Ὁ καὶ τασυρόμϑυον, 

[ἴῃ ἘΡ᾿ ΠΕ μικρϑν ἢ) δυτὸ τῆς εἰκτῆς χαλεστεντες. ὅσον ἐχθειῦ 
υ, μικρὸν κὶ «δὺ φελλοιὲ ἐδέησε κατε σ ύραι ὕφαλον τὸ δύκτυον 

γκωρμᾶσον, Το τ γνεωλκηϑὲν σκαφίδιον, στε δὴ χοτεσυραυῆν.ἷῃ ΠΊατα 
Πγτ5,κατασύρω τα ἀς οπῖο εἰοτγαμο, ντ (ἱςετο Ιοαμιῖ- 
ΠΠΊ ΤΟ ἐπ ἔσητιτι «οταγθο 5 οεἴιεττο. Ατοτῃ. πη 9. Δ ροςαὶ, 
αἱ σαρκιχαὶ ἡ, δοναὶ, εἵ τινες τιῷ φαινουήλῳ εὐ δπητέρπειν, τῷ ἐ- 
ϑυύματι «ἐὺ δελεα ϑιέντας κατασύρρυσι,ὰς ἴζάτει πιοητὶς ἀς- 
τιδ ἡπέογος ἀετγδβιιης. 
ἱητεγῆςϊο.κατασφέξατε,Ἰητογῆςϊτεα, 

σι ὃς, φογικὸς, ἴπ σα ]Ατοτῖτιςτίοιι αὐ] τς ἰαρυϊατίου δὲ ςα- 
! ϑ ἴλη; ἱπο  οητιι5.Βι4.1π ερῖῆ.Ροῖ,. 
ἀσῴα ο ἐπονορι,φηνοῳ 

Κι υσφαλίζω, πχυιηο . 116. 3. Μας 48. «ὺ πόδας κατησφαλισμήψῳ πέ- 
Ο[αἰρροάϊοῖς σοπηροά τὶ, 

ξ ἀῆω, μιξω,τσο]οςπιαέξο;οςς!4ο, υοΐλη. Δοςαί, ᾿ 

ὀω,ειπςο. ΠΊρρος.ἀς πατ. ἱπξι ἱμιαί πα συυυδεδε μᾶμοι, κ κα- 
ἣν, φιωωωμῖνα ἐχυρώς, 

Κι ισφραγίζα, μΐσω, οὐΠρπο,ῆρπαςι]ο οἰδιιάο. 
" [ἀχά Ὡ,[ζατίῆςο; μυχοῖς ποιώ, κατειος ἀζειν πιο ά!οῖ ἀϊσαητ: Ατιοὶ 

ΠΟ [Ἐτοπὶ κατανύτειν; Ρἤγγη. καταλατίον ῥαϑυτέραις εἰαυχάϊ τὸ ἐν 

Ἷ 
ἢ 
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κυκλῳ,ς ΓΙ πεῖ ἰοςα Ρτοβιηἀἰοτίδιις (ταν ἢ ςφτίοιίδιι ᾿α- 
οἰἀοηδανργοξιηάϊες (ρατιβςαηφα, Ὀἱοίς,}5.7.᾿ 

Καπεραρ εἰν»! πἰίτατο, 
Καταιχασμὸ ον ζατὶ ἢ σαι! ονπο Πο (ςαρς [ὁ ( ξα, 
Κατα δ)είζω, μ. ἄσω,, αν. ἀκα) ἥηρον πιοητίοτ, ΙοΙἜρβιις » ἐγὸ 

9 φουφᾷς μείξονιθ. δϑομαι γ εἰ καταιχεδρασᾧ τοῦ 5ειϑ, ἰὰ οἴξ, ψ6- 
σομαι, 

Κα ταις εϑτὴς ΠΟ ΟἾτιΙ5. κα τας 9 εἰς «ὐάγκῃ, πσοοἤίταις ςοιλᾶμς. 

Καταρ ( ϑω,τοηοο Πρ. , ΗΠ εἰ , 
Καταχεσις τοτςητῖο αιιάβίαιις ἀοτοητίο το πη ΡΟ ῇϊο, γε Λέζου, 

7.9) σὴ καταιἐσει ἣν ἐϑγωών, Ἐπκα τώχεσις , γτ Ἰησις ἘΡμοΠίοπ, 
ΒΡῸΣ δουλόύαν ὁὶ ποιντιὴς ἀνταποδιῶσει Χ αἰακυκλήφει, [ᾺΓΟΓΡ. Ετιγὶ ρα. 
1η Ἡςοιθα, ὦ τις θοϊπαυιίτογοάφεται μέτρου ἐγεκὰ, καὶ τα τοιαῦτά εἴϑε 

δ χυρων καλ εἴ ται κατείσεσις, 

Κατακχετλιάξω, ΧΑ ΘοΓΟ τοπιρηἀἰρπὸ βετο. 
Καταίκετος,»γ Ὁ χα ἐγ οτοη τα 5, 4 ΠΠ ἀςτοητίμ, 
Καταρ ἕω, ἀοτποονοςςι ρου μα ἶτο. 
Καταχηματίξομαι, Ππλ] οἵ κώταρ μα τίξον ταὶ ἰόγτες πρὸς πὸ καλὸν, [οτ- 

ΠΊαΩΓΙΓ δὰ μΒοπέϊατοιι. ΓΠ ταῖς. Γγσιγρο, κατερηματι σι μῆσον 
«αἰ φύλλα, ο]1Α ἱποὶ[πγῖς ἀϊαλ(α αδοης,Ὀτοίς,1.2. 

Κἀταχηματίξωῳ, μι, ἰσωχπ. καγβογπιοςοοη ἔογπτο. κατεῦ ημβέτισεν ἑαζεν 
τὸννν Ο(Ἐἴγιιπὶ Π1 ἀρ ραγαι τ] υτάγ. ἰπ Κα οἵα, ᾿ 

Καταχίξῳ, ΔἸ 1 ηΡο,ἀ  ςἰ πάοφρττοι4ο, ΔΙ Ηπ4ο. 
Κατα χισις  ϊ{πιγα; ΗΕ ἢτο ν εἰ ΕἹΠεγα Οο]ιϊππεί, 
Κάτα χισμα 7 Πἤτιιπι (ἱςοτ. ἀρια ΤΒοορἢταίξ, ἈΠ τον. στο τοττῖος 

ςαρῖτο 19. 
Κατακ ὁμῆν8-,ιςθλις. Ἡοτηοτ. Πλά.ν,67 3 καταδζομῆρη ἑανώ,. 1ά ἐΠ; 

ΡέρΙο ὈΡεγῖᾶ 5» κατακαλυψα μήθ, 411} ἱπτογργος. ἔπολεὶ οὕτοητο 
ἴοι ργαίξητο γοΐο. ᾽ 

Κατακχ μήν, το ΠΕ ΕΓ ΠῚ 115» ΟΠ Ροῖπ"15. ροΥΠἀφατηις, δ καταφήσει, 
ϑορΒοοΪ καταρήσουσι,ρ ῥεῖ [στ ἐλλιυδυίσουσι, ρφσελϑύσοντω.. κα-- 
ταχύντει,1. τορρσορ μέστεντες ΔΡΡο Ιοητος ἴδει ἀρ ρα ἢ. κααιχχόντες τας 
γεας ἐς τίυ! χώξαν »ἱπ Ἰοςιηι ΔρΡ]Ιοδῆτας ἔσῃ ἀρρο  σητος παιιῖ- 
814, ἩἨεγοάοτι κατακ όντες ἐς ἃ Ἀεμῆῤά, ἱ, ἐλλυιρβυίσαντὲς, ἰηρτοίῃ ἰὴ 
Ροτταπυ, ΤΒμον ἀ, 

Κατασωρϑίω, με. ϑύσω, πο δρκα,ος τ]. 
Κατασώωχω,αττοτο»ςοπῖογο. 
Καταταξις. ἀϊσοἴτίο. ντ ἀσοιιτγίατις ὃς σδητατίάτιις, [1.: ὅς ὙΔοΙτὶ 

ΠοηταΓΙ ΟἩδτι598ζ ἐσουτϊατι οὐ ΟἸσετικαταγρρφή. 
Καταταπω, οπτπηογορἰπίστιθουἷπ ογτάϊποπιτείοτο; ςοϊοσοςάο 1: 

Βογκαταλέγα)σοτηρατο ἔξιι ρταρδτγουϊηἰτιιο Χοπορὶκατατά.-. 
ξαι[ταταοτε:ιιο ὃς καταγράφειν αἰ οἴτιιν ὃς κατἀνόμειν» Βιιά, Οὅ- 
Ὠϊεῆζ, κατατάξα το 9 εἰξ αιιοά Τυγ  Γσο ΓΟ τι νοςαπτ ρεςιπἰ πὶ 
σοηαείτιογειν πάξ σοη πίττα πΊ ΟἸςεγοηΐςργο Ῥοοιηΐᾷ αἴπρπα- 
τα, Ὠεπιοίϊ ἢ, χζ᾽ Θεοκρίνου, ὁμολογεῖται τοῦτ᾽ ξ) τὸ ὁ Φληρια 9 ἡ κατα-- 
ταΐξατο τοῖς Φυλέταις ἱρββ ἀυτῳ κ᾽ τοῦ ἀϑελφοιδ αι 4 ἐρίτατ πα! ἐτ3 
40 ἀεθοεθατιγ εχ ἱπάϊσάτουντ ἱρηδ ξατοτιγ,οο πη ξίτω!τ ἔς ἀρὰ 
τθι]ες ρτὸ [ς Ἰρίο Ἂς ἔγαττς [Οἱ] πτιιγιιπν. δ᾽ ση σας οτίαπη χας 
πατάξαι, ςεπτιτατο, ἀοουγίαγο, ἢ ΠΙΙΏΊΟΓΟΚ ΠῚ] ἰτάτος τοίογτεῦ 
τὸ καταγράφειν τὺ κατανέμειν, ΤΥ Πᾶς σΟὨτΓΑ Αρογαῖ. καὶ εἴτις αὐτὸν 
σαξίαρ γι Ὁ- εἰς τάξιν τὶνὰ κατέταξὲ, Ὑ1ἀς Καταλέγω, 

Κατα τάχως, σοητί πιὸ, δγοι γάρ πιρῖγορἐνρτοροτὲ, επί πᾶτετρ 
αυὰηι ςο᾿ ογγί πη, ξ 
Καταταχῳς Γαι επί ον ε ογῖταῖς νποο δέ αητειετῖουνε κατατε ϑυ- 

μαιναεἰετίτατς νἴποοτ ἃς Ὀρρτί που. ΡΟΙγ".116. 9. ἐασδυδὸν «σφα.-- 
χίστεϑϑει τὰ φεθς ἕω κ᾽ Ττόλίας, πεήεισμῆμοι καταταν σαι, Ἐτ ραι]ὸ 
1Ἰηξευ τς, διεψόζοδησαν 8 τοῖς λδγισμοῖς, κατφτείχησε γὸ σὐεδὴ Αὐνίξας: 
Ἐν δρᾶ Ὀϊοάοτγςκαταταν ἐρῆνΘ.. 

Κατατέδ ηα ὡς Δἀταϊγοτοῖπηςο, ον ιροίςο, ἶ 
Κατατείνω,Ἰῃτοπἀο.ΕΧτοπ ουςοητοπάο: ρογγροτ. ατατείνω ἃ διρό- 

μον,σοητοηόο οἰγτπτη, δ γ ποίδις Οαίαγ. ἀξ δ.Έ!]ο (4].- Ματιι- 
τὰν αὖ ντθς ρτοῆο δὶ 9 ὃ χυιᾶπιι πηᾶχὶπηῖ5 ἀτή που δ τ15 1 ἜΣΕΙ 
νἱτογίογεπι σοητεηε τ. Κατατεί: ὧν φϑϑγεινοξα σις σΟΏτΘΏτΙΙΣ. κα- 
πατείνει ἐς “ϊυ) χίμννω, αἀ ρα! άοπι Ροταὶ Πρ τουτὶ ρ ταγικαατοίς 
γε! ὃς ϑώλαδταιν » λά τπαγς ρτοτοπάϊτιιγ. κατατείνει Χ) παρρρεῖ «δ 
ἴω τυς, 6418 γοτίπογς Δπηἰτίτιιτ ὃς ἀφρλι]σου ΡΙυτανς ἴἢ ΡΩΡΙ: 

καπατείνων κὶ ρρσβιαίξων δύ κι εραήνοντα τὸν δῆμον ἐχεδοῦτο τῷ συρϑν: 
φοντι, ἰᾷ οἵ, ςοαέξο ἃς ἱπεῖτο ροριΐο σοηἰι]είρατ ν τὴ] τατὶ 5 1- 

ἄεαι ἰπ Ρογιςῖς Ττοηὶ "ἀτατείνειν, ςοητοπάετγο, [ΟἸ]Π1σεῖ ἀϊσομπόδῃ 
Φεεξέρ χέδϑει, [Ατῖτις ἀ1 ΠΠ οτος, χρ] σατο, Ρίάτο ζ ἐς ἈΦΡαΡ. διν 
κατατείνας ἐρω, τὸν ἄσικον βίον ἐἰπεινών,]τιΑτο [Δτῖπ5 ΠΟ ΠῚ ΠἸΟΠΊΟτα- 
ἜΞΕΕΣ Ἐπ ὯΝ 3 Κηεϑυμδ σοὺ ἀκούσαι Ζαϊαντία ὡς διυαμαι μείλι-- 

ζα κατατείνας λέγω 5 ηιιὰπι ἰοπρ᾿ΠΊπια ρ οι ἀϊριιτατίοης ν- 
τοῦ ἢςΤ επί ἐχτοπάογο. ΑΠδῚ ρτὸ σοπτγὰ ἀΠΠ]Πςγος Ροίτ.Κα- 
πατείνω τὸν δ᾿ δόμεν, οῃτοηάο ςὨΤΙΠ1. δ. δ, ἀωτα Τείνω τὸν δρόμον 
δ3) τον λιμῆϑα, [τ τ  γηεγο ἀοΠ σ γε ργοπηγο ατίοτοτο, χάτας 
γείναντες αὐξξὺ δὲ τού ϑαφίθι,εος [Ὁ]ο Πέγπεητος. ΕἸ τατος Ἰη Ρυ- 

ΠῚ. ΡΙΑτο [10.1-.ἀς Ἀεριδ. ὦ ὅλεϑυμίαι πὰύονται κὰ τἀτείνουσαι. 1 5. 
Βίάϊπες ἀςξογιοίσιητς. Κα τατείνω, τὸ κατεργέζοῤκαι»Οη Ποῖο.) τι πη- 
Ρορίναησο. Ατμοπαυιβ»Κατάτειν ἐμῆνίθν ὕτοῦ τῇς ποδείγρας πλείοις κ' - 
μέρας επιοβηεὴς5.0᾽ 5 κατατεινόμῆν Θ- ταν τῇς ξαστένε, ὠμολογη- 
σερτ ρτα ὅς ογαοῖατιι νἐξλιις. Ὑ]ΡΊΔη, 51 [τιλτῖς ἤπυηῖο ΡΆ}}5 (ες 

ὕσπα ἔηδαπτ ἰοΥῖς ΓῸ Ρ οΥ  ἐγ1ἃ ἵν, ἐ αὶ ἑβαδι κα σὰ ἡεένή: ΕΟ: 



Π ἐ ἐαν Ὁ 
ἐμὲ ὃ ἀφῆκε κατατείνεϑτῃ πόνοις τοσούτοις, Ομ Προ. Αὐ τοτιάς ἱτο- 

ποὰ γεπογατοτίθιις ορρυοῖο 5 Εἰ ὃ τοῖς ψιλοῖς ἐ αὐ ποτ᾽ σὐαγκαιόϑνι, 
εἰς φοιαρὸν δια τὸ πλήξϑυς φθ'γειν 5 πρεέίχί Κατατείναε 5 υἡ χε ππηδ' ἃ, γ πὸ ὃ 
διρμημα σιιεχρῖς ὅσπερ κυνὸς ὅδε κατατεταρη ον οι τὰ σοπεοης 

ἄντοιθα ἰαἰτυατῖπι ἸησγΓοάίτατ, Δῳ δ 

Κατα σειχίζομαι τε τείχ» ΠΗΓΟΒ οἰιοῦτο, ΧΟΠοΟρΡἢ, ἀμ ΑΒΟΩΙ, αἱρεῖ τὸ 
γέρειον ἔρημον ὄνρων φυλακῆ ς γγὺ τοῦτ᾽ ἄλλα τοὶ ἐνόντα λαμ υνεις κ τα 

τείχη κρυετενοί χίσῖος ὃς ΓΑΙΙΓΟΒ δα υῖτ: οἱ οσίδαι ΠΟ σίδιιτ το τεί- 
χὺ ανατετεί χίσο, ͵ 

κατεωτειχηγεαφέω; ἴῃ ρϑτίουο ρίπσο δύ [ογίο, ἀριιά διγασοποπι 
{ποτο τα. ; 

Καπιτέκεαγντ Δρυ 4 Αὐνϊαηηηι ἴῃ Ἔχ ροάιτοης Αἰεχαπάεῖ ἱερεῖα το 
τρατιῇ πάσῃ κα ταιτέλέο, αὶ δὶ Ποτο 9 τητεῦρ, αν Ποϊονάιθα το! αμ]ὰ5 
τὐτ Παῖς ἀ1 {πγὶ θεῖτ, τ 

κατατέλεα τα ,αρτα Εογοάοτσ. ιτη ρτιιϑ. "πη ρ οι) “ἰαλώματα, σοὶ: 
[εἤτπι5 τά ρὶ τνατηπιιαι, ταὶ στε ὄδισι “ἶκ ἐν αὐχήςγὃς Ρσιιοῖα ας ἴῃ 
οτγάϊηςηι νοΐ τυ δητα ροπάϊταν, 

κατατέμνω, μ. ερω, ςοτιηἀο»ςοπολ ἀοοἰπτοτῆςϊο» Αςοιι ἑαυτὸν κα- 
τατέμνειν» 1. ΠΣ ΟΎα ΠῚ αι ράγτςιτι [πὶ σογροτίς [σατο Χ οθΟΡ. 
κα τατεμεῖν πλείονας το μοὺς τὸ συύμσαν πλῆ ϑυς ἱἢ ῬΩΤΤΟΝ Ρ μας τι} 
τεἰτιιἀίποπι ν πίοι ίαπι 41 Π σατο» πταῦς ἴηι ἸΝΠὨγΔ, κου τουτοειόν 
πεςοοοποϊάςητος, κατατέτιθται ἀ} Ἐ] ἔλτις εἴπ. κοι τεπετμημῆνθ οἱ - 
εἰζιις,χατετιυ ϑυ»ἰμτογοὶ [5 οἴ κρτα τιμηϑεὶςνοχ ΟἾ ΠΣ, 
Κατατέτη οι, σΟατα δ 1» πιά σόγατιις {115 ΑὙΠΈΟΡ ἴα Ρίατο. τθ τοῦ 

γδ αἰχγοις κατατέτυχα, ΝἸ οαἸππι οἱΕ ρεγῖς ξϊ,ἃ κα τὰ τήκωςν πεῖς κρ- 
τωτεαηκος τα λέτιι. 

Κατατε χγολογεῖν» ἴῃ ἀττ ἢ γε ά! σθγο) ἀυτί5 Ρτασορεῖς αΠίρατο ἃς ἃ- 
Πημροτο,αθ ἀτοῖς πεσε ἤιτατοπι τοάίροτο, ᾿Ναζαμῃ. ἴῃ ΟΥατ. ὥς, 
συ κοιτωτεχγολογεῖς ἡμῖν τὸ ϑεῖονγαι! ΠΔτ τ. αὐ τ ΠοΙοἰαπὶ γατους 
ἀεϊτατουῦῖν πο 015 οχΊρίβ, 

Κατοτεχνικώς τε οἰοϑώ, κα τειτεχνικως ψηλας 7 4111 οχ αἷτο σοί αν 
ΡΙμυτατο ἴῃ Ῥεγιεὶς, 

Κατα τεχ»ίθ..". 6. αὐτί ἢςἴο Γι5 Ἰη Δι Ἐγῖτις, ΟΠ πιας ἢ] ορ ον. αὉ Α- 
τ ςαϊςη Πθι ΡτοΡτοῦ Ὁ! οσαμτίαπη ὃς ἀγτὶς {τι Πτατοι. 

Κυτα πίχω, [ἰητιςαςῖο. 41 ἘἘπ|ον»σομίιπιο »ταοξαοίο. 
Κατοιτέϑεμκαιγν σα Ραϊηια Πσηϊβοατίοηοπι μαθοῦ ἈΘεαπι,άςρο- 

ποιντ κατο τί ϑεόθοι τίν σῤγία), ποτ Γιατ ηἷ5 ἀςρόπους πγασὶ τνα- 
"τη Ρ τ: ἐσέ αν Ὠγοολιγατα πηαρὶ Πγατιιηγ εἰρίςα ὅϑτι τῆς -ὠχϑς.(- 
πείπαίϑει ν οἷ ὥστοτιϑεόδοι τέων ἀρὰ κω, κοῦτοι τί ϑεμα!γάοροθΟ ΟμιΙ5. Π- 
πὸ οχοιτῖο γε κα τύϑου ϑοιμάτιον, ̓ οἴ, ὑπτοφορτίζα,, ἁσοσκδυείζευ;, 

Σποσεία αρια ΑΥ ΠΌΡΕ. Ἡοτλοτ, Π]Δ(1.γ. τα μῆρ κοιτέϑεγτ᾽ 57 γαίῃ. 
14 οἵδ, «μα: φυδίοσι ἀςροπορδητ ἴῃ τογγαιῃ. κατέϑεντο τὸν πόλε- 
μον» Το πο [ἘΠ ἀς ροίιοναπτ, Αια πάο οἵξ ςοΠ]Ποσαγς στᾶτ πη» 
θεποβοϊεϊπι οοηξοιτο : νὰ τίων χαρὶν χαταϑέδθειον εἶ εἰς τὸν αἴϑρω- 

πον χάριν κα το ἀσφόνει. Το πτ οὐδ, ἐμ ττῇ αἴθε οἶδα τορ. αϑρρυ γὸ “ἦκ ϑεών 
προὶ “ἢ ἐν ὅδτν ἐχοίσῳ πὰς ἀγεϑεὸς ἐλπίδας τοῖς παισὶ κ᾿ ἑαιτα, ποὺ ἐναμαι 

γον τεῦς τόξα ποιεστι ὅλοι! 5η πίω) ἀφανᾷ γὺ ἄδηλον χείραν τούτοις κατα ϑέῶχ, 

1 ον χυσηι αὐ {πὶ οσου ταπι δὲ ἱποοτταάιη δτατίδῃι ἱπιτο, ΓΔ.) 
οἱᾳ μῆν(θ. εἰς τίλι αἴσρωπον χαῖραν Κρίτοιϑ'ισεέθο ΟΧ αἰ πιδη5 ἃ ἈΜΠ]|16- 
το σγαϊτίαηι ἔς ̓ πτιμι μη» 4 οἴ κατε χδρ εἰ ὅτ. ΧΟΠΟΡ ἢ. 8, σα). 
χάριεν δ], αὐδρὶ ἰγαϑῳ χα τα ϑέϑει δεξαιμίμν αὐ. στατῖατη Διο η ἃ- 
Ρπά Βοηηπι νέγιπὶ σοἰ Ιοσαταπι πῃ τϑοιίατι πη. [πιτας Αἕζον. 
2.4. ϑέλων χαξιτας κατει ϑέῶτε τοῖς ἰουδιαϊοῖς, νΟἷςφης σγατίαιτι [ΓΟ 

ἃ τι αεῖ5. χοιταϑνῶνε χείρανο δ ης ἢ ολι πὶ σΟ  Ποσαιιοι τὶς. ΤΠ ἃ, 
κατέϑεντο χαρεν ἀϑτένατον. πη τ ΟΥταΠ  σοηςῆςίο ἀοπιογιογιητ. 
ψηκς κα πὸ τίει τιμίων, γοἶ σπου δ ἰω), εἴς ἀδξοτες ποποτοη νοὶ] 
Πυιάτιιπι ἴῃ ἀιιο ογηαηο. κατωτι ϑεόϑου μαρτυρίαν» ἀξξοντο τα- 
{εϊπποηίιπιῖς (ΕἸ Πσατ!. σγ πο ι15. Επεὶ Ὁ τυγχανω ὧν υἱτῦρόρκίθ- "ον 
γεύήμαασιν ὠπιῖ μαρτυρίαν κατατι ϑεμεϑτι, ἄς 60 εἰοσίῃτηῃ ππθηλογῖς 
συδηάοσδε το Π πο αΐτιτι [ἰτοτῖϑ ρογμσ 60 δί Ργοο. Κα τοὶ τί θην αὶ 
Ὁ ζημί ὦ αν! έζαπα (ΟΠ ο9Ρ]ια αν ἰὴ ἘΡῚ ΠΕ κατέϑεντο γεώμματα,}1- 
τογᾶν Ῥοίξουίτατὶ τγαά!ἀονητ, Ποῖπο [Πν. κατέθεντο τί αὐὐοῆο εἰς 
μνηνίω ξυμθουλίυν συγζοψαντας . οροταὰ ἰς σοπηροῆτα πιαηάα- 
ταις {ἰτεογάγι αι πη σηἰ πγο ας ΡΙατο ἀς Γι σ, Κῳ τουτί ϑεόγου εἰς ρα - 
φίυ) τὰ σιυ τοίγματει»᾿ἴτοῦ5 πηαπήάατο σον πιοητατίᾳ. Κατ τίϑε Ὁὴ 
εἰς βιδλίον, ἴῃ Ἰτθταιαι τοῖο. ΟαΖα. κατατίϑεται ἐς τέγεεον» ἴῃ Το- 
ποάτπι γτγαῃ τ ἐττίταιγ. κα τοτιϑεμήϑης συμφορᾷς μετείως, το δἀϊοςτὶ 
Ἰαξζιτα ἀοροῆτα, κα τατίϑεμαι ἐν ἀμόλεία 5 ΠΟ ΘΟ. κατε ϑέθαι εἰ ΐ- 
δον δύξαν, ρογροϊιαιι θἱουίαπο ράγογο» ὙΠ μον 4. κρίτοι θέτω τί) 
ὀνεργεσίαν πυρός τινας οα6 Πςὶτπὶ σο ΠΟ σατο ἀριιὰ αἰ Ἰαπο πηγάς ητο- 
τοῦ, ομλοἘΠδη, Κρ ταϑέϑοι κλέϊθ- βαλουδυίδ. σοπηραγαπας οἱο- 
τα; οινριἀιιουβυλό μῆν 9. ἀσφαλωῖς κατοι θέ δου τεὶ αἷρὲ αὐ τὸν; 1,ν Ὁ] ὃς 
{τατηπι τογαπὶ Πίαγιιπι (τα γον [Οοτοία Επάσοτα. κατα ϑέϑει 
ἐς νή σον»ἱπι ὅτι (ἰληῖι ττα ον θετο, Τππογά. 

Κατευτίϑ μι, ροπον οροποιαπχοιισοιν τς ἴῃ Κατίϑεμαι Ὑ μον 414. 
κατασί ϑημικλείθ μέγίςτον γι ΟἸΛΏ 5 οἷουία (ρετσταάϊοτ. δεῖπνον 

καταθεῖναι» σοςῃ πὶ ἢ οὐογον ΑὙἸΠ ΟΡ ἴῃ ΡΙπτ. κατατίϑημι τέο οὐ- 
σίανγάφρομο ἀπ πηρι ἐμτ, "41. πάτο Ἡ ϑημε τοῦ ὅπλαι, ἀφρΌ ΠΟ ἂγ- 
τα» ΘΏΟΡΙ, 60 κατέϑυκε, σ6πο ἀςρο τ, ΕΙΟ πιο, γριτοίϑερ, ἐο- 
ῬΟΠΟ, ΟΠλ ΟΝ υκοτείγετε αὐτον,ἀ ροαἶτο οὐ ΠΡ] τατος ἴῃ ΑΡο- 
Ῥὶν. Ῥγὸ τερόποῖο ροιίζι ἃς ἀ!ροποῖο » ἤας Ππήϑαϊα ἤιο 1ο- 
ο0 ςουάοτο, Χοπορποι ἰῃ ΟΕςσοποπι. δίχα Ὁ νὰ τω εἰς ἐνιαυτὸν 
Ἀπτολελογισυῆσα κατέϑεμήν [ςοτίμπλ οὐἱα ΠῚ αμαΣ ἀμ ΔΔΏΜΝΙΠῚ γ πα 

ἀορυτατα ἔπης σοηἀιἀΐπιι!5. ὃς ἤιο ἴοςο ςο] σξαυὶ 
καὶ ϑστολα μ Φανουστιον δεῖ χφτατν ϑέγαι πολιν ὁ γεν πὸρ ἕχας" « λε 
τοῦ ρτο Βοποβοῖτη Αἰ βηιο( 1η ΔἸ τ, ΡΟΏ ΕΓ, 
χάριν κατέϑυκαγί οι ΡΊαιτ, Ομ] ἀομα ςοἤδης τηϊβὲς 
οΥπ πο 5 στ  λητοσόκατατί 9 ηρι ὄυεργεσίαν, σοῃξοτΟ θεπι 
Βα[]. τὰ Ἐρὶ τοὶ. ἐμιοϊαμας ἴσρα νἤιγρας ργὸ στ 
τἴατι ὃς Ῥατία ἴλσοτο. καπαϑεῖναι ἐς μέσον» ἴῃ Ὡς α ἦι 
Ῥοαίτιι αἰ Ἰχυιαπίο ρτὸ [οἱ το ο: πιο γά τς, ΟΧΡ 
αὐαλίσκ εἰν» τ ρ οπάστο, 14 οἴζ, κα τας λιν, ἐνοτίνει 
νῇ κατατίϑημμι τὸν μεόνονο ὃς πίων τιρμίω καταθεὶς 5 Ρ͵Δτ 
γέφ, μιῶνὸν δ᾽ ὁντιν᾿ αὐ πηρφβ τη μὴ ὁμοία σοι καταϑεή 
πὸ τῖδὶ τπγαθὸ [ΟΠ πτατιιπΊ. κατατίϑγημι χούματαν [ΟΝ 
ἀος Αὲ (οἰνικα τατίϑεοι αὐγύρεον, ὨΠΠΊοΓΟ ΡΟΟΙηἾ45, [ἢ οά 
τίοῃς ἱπησίταν αιοαις σαπὶ Πλάτῆιο ὃς Θομίν, Ὡς τς 
Ναας δείτω ἀυτέ ἡ Νέαιρα οϑοδδένται τὸ ὅθ λοιοι 
ταὶ εἴκοσι μναξ, παπαϑεῖναι αὐτῇ ς τῷ τε Εὐκροτει χὴ τῷ" 
τε ἐκ ϑυϑέϑαν δ) . οταιήταις οἴπῃ ντδάάϊτο δα τά 
Ῥοσιιηΐα: ἀαἴσατ» 66 4ιο ἀςεγας δά νἱβίπτὶ ΓΝ 
4ς 5 ἀερεπάετγοσ 1115 πηαπιιπη! ΠΊΟ 15 [πα: ρτοςὶ 
γος! πη 15 ραττίςι!α Πιραιάίτατ, Γπιοῖδη. ἐς 
το, φέροντες ὀξοχὸν γ ἐς τὸ φῦμα κατέϑησαν ἀυττῇ, ΟὔοΙ 

τοβοΐῃ οἶτι5 ο5 ᾿ηἀΠἀογιητ, κοινὸν κατατι ϑέναρ ΡΓΟ ΘΟΥ 

Ρίατο ζ.4ε Β σραθ. ἔρον ἀστσι κοινὸν κασατι ϑέγαι.. 

ὙΠΊραΓΓἸΓἸ 7011 οσηῖθι15 σΟΠΙΠγ ΠΙζατοι κά ταϑ 
ἄετα ἔδςεις, Εἰ ρ.καταϑεὶς πεῖραν, τε τα ἢ 5 5 ΡΟ ΠΠ 
Οτοροτιη Ἐρπ. Ν Σ 

Κατατιλάφ)οοι ριι οΟσΟΣΠΊασι] ονοὔσαςοικατατι 
ΑἸ ΟΡ ιν ᾽ Τητογρ  ἤγρω ἀσεξως δεείκειται αἰοὶ 
γάλναταινὶάς Τιλᾷν, ἃς ἀρ ά ψατίμιιπι ἴῃ γοῖδι 

Κατατίλλω, 6 Ρ 110. ἴτοι οα 10. ΑὙΠ ΠΟ ΡΒ. β 
Κατατιτοω, ἴειι κατατιτε ἄνω, 4 6 ΠῚ αι 4 διατιτραίνω, ΡΟ 

«τογεδγοςρογταηάο, ὴ 

Κατατιτοώσεω; ΡΟ του πουί απο ον  ΠΪπογο. 
Κατατοκίζομω, ἔσεποτο οὕτιοτ ὃς Ἐχ Παπτίοτ, Αὐτοῦ 

Οἷπα ἀσωτευύμβροι, κα τατοκιζύνϑυοι γίγνονται πένητες. 
Κατατυχμώ,τἄθο ἀσρτεὐϊοτ»σοηιτιντ Κατατολμῶ σ 

Κατασο ιν, εὐ. Γεξτῖο, σοποἰ Το ἱποῖιτα. ΤΒΟΟΡἢ 
τοις ςαρῖτε ἰοτί ν γι δεέξως εἰ πως κατατομῶς. τὸ 
μἠκωνε. ἅττ 11|0.1πο] (1Γ15. ΡΠΊη, πάρ. 

Κατάτον Ὁ, ἀξοτῆιπι τοπάφης, {ὅς πιΐπιις αἶτιις. τὰ 
Κατατοξόνω , σοτιῆσο 9 (ἀρ τες ςοηβοῖο . Ροτάο, Ατῇ 

᾿ ῥηματίοισι "καινοῖς αὐτὸν χαὶ δειανοίμς κατοτοξϑύσω » οτὶ 

θὲς σοπβοίαπι ὃς Ορρεΐαιαπι, κατατοξδυϑησομαι β 
ςοπῆσαν, 

Κατατεαυματίζωςασογουίλιοῖο.,. 
Κατατεέπομαι, ἔπ ον» 5 ον ρτο ΗἸσο.Αὐσςι, 
Κατατρέχω, ἀἸίριττο, ἀοοιτγουϊποιγοποῖι ἔλοϊο 

γαίτο:ρογρταίίου ὃς ρογοιιγγο Γιατὶ πὸ οτίαπη ἀϊςῖτι 
ῪἮ. δηϊπιαῖο ἀἸοἰτιιτ, επί τίππιπι ξογὸ παεῦ : [ς ἀθὰῦ 

πιάτο, ΑςοιἈτίμι1η1. κατέδραμε τίυ) εἰκαρνανίαν 7 ΑΟΔ! 
οὐ Πολθτις 10 [ο ται τῳ ΡῚ πτάτο ἢ Ἰη Ῥοτῖ οἷο, κατέ 
ϑαν. Χο Ποπιρτς ἄρτι ἀεροριατὶ πιητ,άοπὶ ἱπ 
εἰδοενεσέρρις κατέδραμον 9 ἱπι ρος λ Π ἴοτοβ ποτ Ποηΐθὶ 
ταπτ. Νάζαη, Κατατρέχειν αἰοραη5 οτἰάπῃ νας ρσο 
1ππς ἢ, τερτομεηέετο. Ατβοησρϑ ἴῃ 4. Οἱ ὃ Καλλί 
(ιί δου καταπρϑχά ὡς οἰνοφλυγρς » Τὰ «ἰδὰ σας εἰγλοσείας 

δώζοντος. δὶς ᾿πούτγοτο Γιατίηΐν πγραης, Ὑγοσοηδβ 
ποῃ πιαρὶς ἀἴσπος Βα ΟΥΙΣ 9 1π 41105 ταττᾶ ΠΡ τ 
ται ἱποισγογοῖ 14 οδ. απο ογοταγ, Τάτ Ατβει 
4αἹ ὃ τῆς κωμῳδίας καταης ἐχοντές που τῆς ἡδονῆς εἰ 
λοιπτί, Τ,χοττῖι5 ἢ Ομ Πρρο ; εἰσὶ 5 οἱ κατατρέ; 
που. εἰς πολ) οὲ αἰχραῖς καὶ ἀῤῥήτως αἰαγυγοαφότος, 
αἰϑρώπον γ» Κώ τοι γε διιυετὸν ἴσως ἱμῦ δυρεσιλογία τινὶ « 
λὴς ἐρεοελοιωῖτας πεῖσαι! 9 ὡς μὴ δοκεῖν ἐρήμίω, 
λόγου, πὸ νἱ οτοπηιγ αιαῇ τη 1ξϊα οὐ. οαπί ἃ 
Ῥίοόθατς. Ἂ 

Κατατρρίω, μι. ἡσωγπουία, ΡΟ ΓΟΓο, καπατεσρηυδρίθιλλα οὶ ΠῚ 
[σφ ας, ]οίσον. Πἰγ.ς κα τατεσρη μῆρη ῥίξα να τχ ἄς 
[τυ 59 [4 οπὶ [18.:. ῳ 
Κατάσευσις οἰ, ογατηςη ΕΧαΠο. 
Κατατρίδφ,τοτοφαττοτο,οοηἢιπιοαναλίσκω, κα τατρῖψαι ἿΣ 
ΟΧΙΠΟΓο σΠἢ ἐγατ! κατατείξω χρόνοις. ΟΠ, ΟΥ̓}, το πὶ 
ἀοξιτίρατο, ὃς ἔγασσοτε δὲ ταράἴο δξῆςοτο Χεπορμοῆ 
ὧδ κατατετρίφϑει δια ϑρυλλομῆδες «ξαῦ σου καπατρι σαι ἃ 
λέμον. ΒΟ] 10 νῖτος αττογος, Ρ] πτατ.ΐη ἘΔ 0. ΝΥ “ἡ 

Καταπίζω, [εἰ 4ο. ̓ η. ΕΠ} ταραττπι. ν᾽ 
Κατατρίχιίθο, ΓΘ Π 1115) ὈῚ ΠΑ. ΘΠ ΓΟΤῚΙΠῚ Ἰηϊατολεπῆοςο, ᾿ 
Καταπρο τῶν, κούταντες ας ΠΟ: ρόςροπον ἢ), τὸ ἐγαντίον, τη 

Κατατροχάζω, μ ίσω., πιακα, ες γγονγοτο, σοι, 

Κατατρυφοίω γώ, μιήσω, ποκα) ἀοἸ οὗτον 9 κατασπαταλῶς ἢ 
ἄτα ἄς] ςἰἰ5.5 εἰ σατὸ αἀηηοάμιπι νῖμο τ Ἰτόπι ναὶ 
νοΐ νταγ 9 οἰ αχαγίοῦ ἴῃ αἰτάια το. Θοπῖτ ΟΥΟΡ. ἵνα 
κατατρυφήσωῳ τοῦ χόγρυ ντ ἰρίς φιοαιις οἰαχατίαστε (δ 

Ὕ 



ΚΑ. 
ποδχνρίεν, ἀο!οζξατο ἴῃ Ποπιίηο; Ρ(Ά[π|.37.ΒΑΠ]|. ἴῃ 

» Κατατγηφησομῆν ἢ) τουϊκυρίν , ἐν τῇ μελέτῃ τ λογίων 

ἱπιὰς Ποίζγας ἀσοὶ ρα πγιΣ ν ἔχις δ ἐς] οἰ ας, κα- 
, ϑείλαασαν; ΑὙ ΠΕ Πτ πὶ ἀογι ἀφο πἰιτονο[ άο, 
Ὁ Ῥοτγ [αἰαὶ ας ἐς] Ἰτας. Γ{ς πὶ ΟΥΟρΡΟΥ, ἰπεθὸς φαΐτγη 
« τίϑ- τῆς μεμφιῖα ἐυυϑείας, Βιι4. (ΟΟὨλπεπσ, 

μεύξω,τ χα, ςοσ ο»ἀοπιο,α μουν οΧος Ἰρργίπιο.χα- 
διαδήιππιο; ρογάο. ἐλαύω, κοιτειπιέζω, κολιίω, ᾿ΠΥ ΠῚ Πι10. 
»ἀσοῖάο ξισυΐτατο5. Οὐγ ιν, Ἡώϑεν τερτὶ εἴστυ λιλαίομαι 

δα! Πτωχάσων. να μηδὲ κατατρύχω νὴ ἐταιφριζίκατατρυχόμε- 
φ.ΟὨν (Οἱ, αἰδέίερωσ, 

»»ποπιεάο, 
σον αἱ πογασο. χάτατρώστες, Π [ἀιιοϊαιιῖτ, 

αὔϊοαιιὶ 5 (Οττῖτὶ 5 ἰιςος Πα βαθεῖς , ὅβατυχ εἴν, Οο- 

τὸν οἵ ζοΠΊρος. 
ον ουαίάιιπι τοάἀάο, ἵη Ρτίοτὶ Πρπιβοδιίοης (ςτὶ- 
ϑανανωῳ, 
Ἰάδο,αὐρίςἶο, 1.1. Ἐρὶρτιζίωυα κα ταυγαστέμζωυ, Τολδ΄ 
φωτισμιᾧ τῆς γγώστως. κατηυγάλθησοιν» ΟΡ πἰτιοηϊς ἔι]- 

Πγατὶ Πιητ, Ναζαηῃ Οτας, 
ΠΠαεγο, ΠΠππηῖηο. φωπξω, ἸΝΟΠΏΙ15. Χο ταυγάξων φυΐσιν 
Ἰασςο ὅς γείρ!οη ἀφο, Γάοπι τᾶρ.8. 
Ὁ Πα Πτατῖο. Οὐ ητ!] ἔα! σοτ ὃς (ρίοπάοτ, 
Ηἰρροοτγ.ὸν ἐποιγίελίαις»ν οἰ βεγατῖο κραυγί. 

καταλομίζω, []ςουν πὰς μοῦ τπτοππφαριι Επτὶρὶ 4, 
κίσμεϑει, 

τω π᾿ ηκρο Γ1 ἷα πιοάιι!οΥ. Ρίατο 7.1.6. Ἡνίκα γὸ αὖ πε 
ἐκοιμίξειν πεὶ διυσυσενουιῦ τα ΤἾα᾽ αν αἰδίων αἱ μητέρες, ὐχ ἡ - 

ς φοσφέρεσιν, θνηα τοι αντίον κίνησιν, κα αὶ σνγζμὶ δρ)εἱ πιγα 
ἡ ατεχγως ὦ! καταυλούδσι γἶκ" αταἰδίων . ὃς ταυαιιαηι εἰ δ1α: 

Ἰσεοτ ὃς σοπίορίιητ. κι εἰ κούιυ κα] αυλύήσωμῆν»ης 2}- 
ΠΊ115» Νά Ζαη. Καταυλέομαι» 3 μια) τα: σφπτιιηὴ αὐτο 
ἐγίοπο. πςιδτγαῦ. ὈΠΙτ τε οχιι!οτ)ᾶς ἀσγϊάεοτ, 
ρὸξ κοιταυλάμω, 

1.115 ἰοἱξητία; πιο άϊτατιο ὅς Ἐχογοί ππτη, τ δ ατγ 1η- 
πτίοοντ ἰοχαμπητιν Οἷςογο δζςο" ἐπι55υίσιις ρτς- 
ἠέπίσιις ἐχογοί τατον ωρρχαταιήλησις, ὙΠςΟΡΗ. δ1. 
1θ 1411 σαϊαπιο Ιοαιιφης)τὸν γ ὅτω τμηϑένπαι)συ χνοὶς 
ΕἸ γίνε χρήσιμον.» τὸ Ὡρρχφταυλήσεως δέεθϑα! πολλῆς, 
26. δῖς ρταραναταᾳ αἰϊαιιος ροίξ λῆποϑ ντλϊος εὔς 

τ Τῆς αιιοαιις πλι|τὰ ἀοτηαηάα: Ἔχογοιτατί οηςγ ὃς 
γα: 1ρίς ἀοοθη 1. δίς, ραι]ὸ ΡΟΙῈ Πιδιτοῖτ 148 ΤΉΣο- 
δέ φασιν τεινόντε( [ΘρΘῊ ἃ. σείενόν ταὶ χςύσιμον» γἡ καιταυλή- 

χείας δεϊῶχ, κ κρίτεισ πείσματα ταὶ γι ώτῆας ἔχέν,εχ αιο ΡΒ] - 
Ἰογὶ γτῖ!ος 1 τγὶ πιατιι» ρα ουῖθιις οαγαπι ἰρα}15 α 8 ο- 

055 ὅζς, γίς κατεέσπιεσμα, Βιιάσειις ἴτα τγαπςίοτς 
Π6 5 Αἰτπὴτ Διιξεπι τί πηᾶπὶ εἰ σήατι ντί πὶ εἴτ, 
[ριγατιοιῖς ἱπάϊροτς ἴπ δα Πρίσαηάο σδητιι : γε] 

ἴῃ τῆσδίγυπη αβεγάσυν [ἢ ἀἸογα ὃς ἰςηἰτοτὶς ὄχοῖ- 
ὄ : 

; ἐσομαιο πο ισμαι οαἰεγα πγεταζοτφοοηῇάςο, τατος. 

(ΘΠ [15,4 ΡοΓτιΙ5. 
αὐλοιδμαι,ςαρίοτ δί τοστεοῦ τἰ δῖα σαπτα.Γαςϊαπ. συ 

ε χαταυλέμΘ- τι γογὸ [δ 465 δέ εἰ ̓ ατα πη πη 1115 ὁ- 
Ἐτ ἀξ ταῖιγο ἢ Α]ατ.  βοὺ 9). δε “δ᾽ αὐλών μελη σοι ὅποτε- 

μδὸ κολ ἀξεᾶγαι σὲ ὃ τέρπεῶτι μετειξυ καταυχέμδουν. αριὶ 
βέθηστιν ὃ οἱ Λακεδαιμόνιον τ σειχων γελιώμϑρ οἶτε κα χάταυ- 

εὐαζῳμΐνοι. 
Ἰρατοτικαϊαδυς ἡ. Ης τ κα νοτθο χαταύσαρ πιο ἑάοπὶ 

τα ὃς καταυλῆσα,. Ἷ 

ἈΡοἱ. 5. Αυσοηκῴταυ τοῖοι δηρανϑ αι, 
Οτ]οτ, καταυχεῖ ταὶ κρίσεως. Ὁ] ΟΥΊΔΤΙΙΣ δαἀποτίις 114}-- 
ῬΠΝ, ἀἴτ Ἰασο δά. Ῥδυ] 5 Δα Ε οππιυςᾶΡ.11. με καταυ-- 
“ἢ Ἰογίεγὶς αἀιιογίις τα πλοβ. 

4. αῆεττ οὐπι μος Ἐχεπιρίο . ἀῶ 5 τὸ φρρύΐθμον τιῤ κα - 
τῆς υδϑδύσεως λωτὸν τοῖς πολεμίοις : [ξᾷ ποη οχροηίτ,νῖ- 
Βηϊςατο (αι! ἀΐτατο. 
ΓΟ 7 μεταφορακώς . τὸ εἰφανίζω.. ἀὈοἷεο . κα ϑείρω, ἀε- 

Ἰοπίδη ΤΥ τὶ οιι5. τεὸν μιούστεν κα ταύσεις ἡ ἰος εἰϊ 5 ἀφανίσῃς» 

Οπιοάοτς, ἴῃ 2. Αοτ. ἃ χατέφαγν. ΑὙἸΠ ΟΡ. ἴηι ῬΓΠτΟ, 
φαγεῖν νὺ κρέας. Καταφαγεῖν ἐσέαν κ᾿ ὃ γύω. ἀρα ΑἸμε- 
οπᾶΥο] ρατγι πιοπίιιπὶ σοπηςάετς» (ἱς. φαγεῖν 4148 τὸ 
αι κα τοφα γεῖν ἢ. τὸ ἀθρόως 7 γΟταΓο,) [Πτογρτ. Αὐ ἡ ΠΟ Ρ᾿, 

ἐν δ, δ, γΟτΑΧ» ΒΕΙΙπΟ 5 κρ ταφαγὰς.» ἔπ ςΒγ]. ΡΟΙΪῸΧ 
ΕΣ 

μαρἀειοταθο, Εἰς το πη ρ. κριτοίφαγενἀειιοτα. 
ἀρνϊάςοτ 9 Ἰά εἴπ αρράγεο, πα πὶ ξοίτιις ἢιπ|. Ατιποτιάς 

᾿ Ογμμκρα' κατεφαὶν «τὸ αὖ κὶ οὐδενὸς ζξια, ράτιια νἹἀο ἐπτιιγ, ὃς 

τομρ αὐτῇ κατεφαΐν λαμωρήτατον; 4ιΐ οἱ ποπηοῃ σσμςοἰΠλιῖς οἶα- 

Ἐπ ῸᾺΆ 52 
τὶ Πιητ)γΑ ρ τῇ οι. 

Καταφῴνωγα αὶ ξοτῃγλῃ ἀο,(ιοῖο, 
Καταφανα γα ἐΠγηηλῦο, κατεισ εἶν, 
Καταφανειαγας ὐν βοΥ ρἰι ἴσαν. 

Κατα φ αν  γ εἴθ ὁ χρμὸ γα ἔς [τυ νῷ οτ ας» ρογ ρ σις καφόφυλφεικα- 
ταφ αν ς εγγντουτη 2] ξοίτιις οἰτρἀςρτομοη ας εἢ) ΑἸ ἰολΙῃ, τὸ κα- 
τὰφανιγαιοα ςοίξΆτ, ΡΙατο τ ὡς Ἀ ςρι σοῖσι κατῳφανὲρ ἰδ ὅτι, ὅζς, 
κα ταφαν ἐφ πϑιει ὅτῳ, ΟἸἘσμἀογο ΧΘπΟρ καταφανῆ Ὑϑ)νε) Πρ οιτα 
{ἀρ Ρίατο ἀς ἴον, 

Καταραγτὸς, 61] ἃ βΠνιπιατὶ ροτο πα Ηγπιαηάιισινταρι διι4. ἀξίως 
μα δδὴ ὠράγμῳ αὐτοτολιὲς ὑποφαντὸν ἶσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ καὶ κα τοὶ αν τόν, 
Καταρανώρ ταὶ ἔς [τὸς ρα ἅπι, 
Κωρπεφαρμσικόσω; μα, δύσω τε, ϑηχανν ομο πὰς ΤηβοἸογεχοδητο, ΑΘ ππσν 

Ἀσςοειί, 
Καταφαρμσίοσω λόγῳ, ἀο]Ἰηΐο οτατίθης, 
Κατείφασαςγεω ς "ἃ ΕΠ πιάτο» Ἰητοητίο, αἰ γτὶο, σαήδρησες διὰ συγκα- 
τα ϑεσεώς, ΟΥΑΓΙΟ Δ ηἰΔ οιιῖτις σομτγάγίαια ογαῖτῖο ἀραμτίαα; 
Μανϊαη. 

Κατῶφ ἀσκω,α  ἤττηο, Θαζα Π1|}..4.«ρρλέγω, ὕγανδλον 
Κατειραπίζω, μ᾿ ίσω, π', ἐχσιγϊσο ςοπῖγα αἰέψιιοπι, τοῖον, ρο]]ΠἸσοοῦ» 

σΘηβτροτιὲν ἀγορεῖ ὠεὸς τῷ λιϑῳ καταφατίξων, εἶ τι αἰδικξαία “ἴσ ϑε. 
σμδ, αὐδρίαντα χευσοιιῦ ἰσυμέτρητον αἰαϑιύίσειν ἐν δελφοῖς ἴῃ ἕοτο α΄ 
Ἰαρίάεμη ἸαΠιιγαηάτιπι δἰ α άϊτ,Π φυϊά ἐκ Ἰορίθιις τγαηίοτοῖπις 
ἘοτΙς » ἀπ γοαπι {ξατιιαῃη [] ἀαΑ}1 Ροπάοτς ἴῃ ΠΟΙ εἰς Ροῖ- 
ταῖσι πη» πτατ,ίη δοίοπο. 
Καταφατικὸς, ὥ, ὁ, Δ ΕΠ: πη ΔΕ τπι15.κα τοιφα τεὸς χόγος; ΔΗ πάπα οτατίον 

Ατιτοτοΐῃ ργαἸσαπηγ. αἸεη5.ἱςογο. ' 
κατωφ ἔρεια ρ ΟΠ Ππἴτα5.} Δ τε  ι155)0᾽ μοιότητι καὶ εἰς πίω καταφϑοῦιαν ἧ- 

εδονῆ ς, τίωυ πόλιν μνης-ἥρῶν εἰκίζω τῇ Κυρίωῃ, : 

Κατερφερης, ΡΓΟΠΙΙ5ΟΡΓΟΟ[ἰ11155 ἀςοτίμση πιοαης, ΑΒ η, τρϑὶς ταὶ εἰ-- 
φερδέσια κειταφερὴ ς»ἱ,λαγνίθ- ΓΑόττιἀς ΑὐοςΠ], φιλομειρακιός τε ἰωδ 
καταφερής. ΔἸοἶτη ὃς κατωφερης, 

Καταφέρρμα ἀοίςεπάος ἀεἰαθοτ, ἀδέδεγοτ, ἴοσθπο σοττῖρὶού, οΡ- 
ἀοτμπϊίςο, οι ορροηίτιιτ αὐαφέρείδι, Αξς, ΑΡ οἵ, το, ὅθηπλεῖον κα- 
πεγεχθεὶς Ὑπὸ τοι ὑπγν,αἰτίοτε [Οπιημο οἀοτπηϊ σης οἱ καπειφερῥ.--: 
μοι, Ὀιοῖ, 110.2.ςαρ.:5.δς11.5.ςἀρ.90.ν τογποῇ,(Οριτὶ ἴῃ Το πὶ 
Ἀπ γος  ἀπ|2 Βα ΟΠ 15, Ρτο ἀείαθοτν ὅς ἐςοϊάο. Θτεροτοὺ κα- 
τενεχθ μι εἰς ϑεόνατον, τ ΗΊρ ος, εἰς τὸ πτίϑος κα τίωνέχθη, ἴῃ ΠΟΓ- 
θυμα ἀεϊαρῆις εἰ Ομ ννοἰξοπι,". 44 Οοτίητῃ. 6. ὁ χέρ ὅδιν ἶσον οἱ- 
κίαν κατενεχθέίστεν αὐας-ἢ σαν χιιὶ ὃ ὅλως υἱ φεστωῖστιν αὐδοαγαγεῖν, Οτο-- 
Βοτ. Τεἶχη κατενεχθη σέϊαι γὴ δίχα μηχατὴρ(θότων, κα τειφερομαι πῇ ἐχβρἕ, 
ἀπαροῖιπι η Ποίϊεπι ξιοῖο. καταφερεόϑου» Πάτα» ΠἸογρ ΣΡ εΙΠαπα 
ἀτοῖντ Ατιτοτι ἐς Τοἰξι τη] Ριι5,καταφέρείϑου γδυϊ Π4αϊτ,στέλεν οὐ 
διώανται, Ἰτετὰ σιιογοντ πόλεις σεισμω κατενεχθέϊσο), ντ 65 εἰοτ ας 
τοῦτα" ΠΊΟΣΙΙ 5 Οτέροτ. δίρηϊῆοατ οτίατι ἀςέοτοτν ὃζ ἀρρε]ο ἐπ 
Ροττιπι 5 Βιιά. (οιπεηξηζ. καταφερρμῆσου τοῦ ἡλίου, οςοἰάςηῖα 
δοΐς,ΘαΖα. 

Καὶ πιφέρω,γάοξοτο, οπςἰογάσταγθο. ἀςογίτπι τγδ!οοιιθγτουοι οἷ- 
γαφέρω Ορροπίτιτ, ΟΒγγ (οἱ. 44 (Ο]ο τ. ὁρᾷς τὸν διοίζολον «σως ἐ- 
πεχ εἰρησε κατενεγ κεῖν τὸν οἱδείμ, καταφέρει ἀιτεὶ σκύφον 5 (τ γρἤττη ἴῃ 
δαππὶ ἰφοι [Δτιιγικατα φέρει ξίφί(Θ- τῷ πολομίῳ, ςηίοπι ἰῃ μοίϊξ τὸ - 

ξοττ,ΡΙμτατο πη ΑΡΟΡ τη. πλῆϑος αμνίχανον ἐφ᾽ πὲ τις γγυνεαλο- 
γίαις κατε φέρφυσι 7 ἴῃ σο πο ΟΡ ἰὰ5 ἱπηιι ποτα ᾽ς πὶ ἀππουῇ πιι- 
τποτιπὴ παϊτειιητ, κατίμεγκαν χτ' Ἰωσὴφ ψόγον πογηρὸν «ρὸς τὸν πα- 
πέρα. σοι! τ ππητ δἰιοῖ ἀριι ράτγοπὶ ογέπηίης Ροἤιμπηο,ς.37,0ο- 
πού τοπὶ 4] Π 409 πηρίαρ οἱ μοιτῖο 2 [πὐςάλη, ἐῤῥω μάνως ὃ σφύραν 
κατοίφερε, ξοττίτοτ πιά] ]ςο ροτοιιτίας. Εἰζ εεὶὰ (Ορῖο. ΑἸοχ, ΡγΟ δ]; 
Συϑελη» μὴν Ὁ.»χα εἰς ὕψγον (ὦ τὰ κουτειφε ρεῖς 

Κατεφάύγω, οι σ᾽ ουξιρα πλο Ρογξογουξιραςτι ἱητθάο; εχ]. οι- 
τγαπα ἀ Ὁ] κασαφϑύγω τρύς σε) ὰ το ἐοπξιρῖο; ΡΙυτατ,η ΤΒς- 
Ὠλ π καταφόγῳ ἐφ᾽ ὑμος.ἀἀ νο5 σοπξισ 1» επιοίζη, κατέφυγῦ 
δ} τὸν Κὠμμλλον αὶ (νυ ἃ σρηβισογα τ Ρ τ, ἴῃ, ΟΠ], κα- 
ταφυφων ΟΠ Πρ οΠς, 

Καταφϑυξις, Εἰ Ἰρ ἰπι.. 

Καταφυμι,α Ἀτπηο»οοηβτγπιο: Αςοι, καταφησω 7) ἀξῆτηιαθο. καπέ- 
φῆσαι. Δ βττηάγα, 

Καταφημίξω, ἀϊυτ σο. 

Καταφ ἡστες διτορστες» αλιαΐσας. Γι Έλτιις. 

Καταφϑτερή σομμαι» Ρεγῖρο. 

Καπαφϑείρα; ΠΟΥτιπιρο.οΟΠ[ πη γεγο 405 Ὁ οτ; 

Καταφϑινύϑω, ἀϊρεγθο. ; 
Καταφδίνω» πιάτοςίοο Ὁ ΈΓ.Ο »ζρηἤηπιο τᾶρς, κατάφϑιγῶν ΠΟΤ - 

τι. 
ΚαταφϑίῶταΡετ Πς, Σ Ἶ 
καταφϑορ αξ, ἡ ςοττυρι!ογἀς πγι δε] οντογρ πεγίατιο. νἀ ]δυδιαςοΞ 

ταῖὶ οὐ» δε ρμδμιις ΝΊΡΕΥ ἀριια ΡἸδέοποπι. Ἵ 
Καταφιλέω, μυΐσω, αι, νκαγᾷοοίςα!οτνδαῇο, ΡΑΠιμτι 4ο. ΑςοιμΧ οη. 

ὡς ᾧὺ μὴ καλοιᾷ φιλ᾽ σοντός μου γεδὺ δὲ ἐἰγεῶνι; κατα φιλὺσοντος ϑαῤῥων 

δίφασιιε δ φίλων τὰ ϑενρδυπίκαί, σι 
Καταφιλοσοφέω τινὸς, ἈΠΟ ΟΡ τα, ἀι ρυιτατίοις νἱηςοτς ΑἸΠαύςπι, 

ΒΔΠῚ «ρὸς ἐὺ σλὲ τοαῦ τας οὗ πε " καταρλυροφησουρι ΡῈ φότη, απέρ- 

καλία φασὶ καΐγιωπί ζήν γεκρβνν», πολυτελως ὀκκομίζειν τὸν ἀκέτι αἰβδνα - 
νἀμβνονγξοσταῖϊς γε τα τη ξαπουτῖϑας ἐτααάςο;  Ι οίορμιςὺ 



ὅο Κ-ῸἝΛ 

«ααίασαηταν » δ. ἃ ΡΒ] ΡΠ ΐΑ ἀυτ οΥυἸ τᾶ το 1 πα πειια ὈΙΙΠΕΙΙΓ., 
εαπΐτησος Ρ]οδεῖο ἔππεγα εβεγεπάϊ, καταφιλοσοφήσαντες, Εα- 
{γεμιεχροι. διαὶ τῆς σιγῆς νικῆστιντες. 

Καταφιλοσοφά μαι» ατιοητΊΔ ὃς πιοάοτγατίοπμε νἱησοτ. 

Καταφλάσαρἀι[οιπάογο,οοπτιπάογο,κατακόναι 
ΕΟ ΘὮ, 

ΚαταφλέγωςουπθιΓο νἀ οατονοχαγονί ἐσαίς 
Καταφ,εξίπολιτοῖη ἘΡΊΟΤ. ΟΣ τάτοτα ἴῃ δι ΠΊΔη 8. 

Καπίφλεξις,ἀοσλρτατῖο Οἷς, κα τοίκαυσις, Ἔχ ΠΟ. ΟἿο. 
Καταφλεχθεὶς, Πα τη 5. 

Καταφλυαρυ, ]ατογον σᾶς οθιιτῖο, πιεητίοτ, 
κατείφυξιϑ',., 6. Γοτηυ ἀο]οίιδ. 
Καπιφοξξ μαι» ἀετογγο το οσιη  ἰο. ΑὙΤΌ Γι, 
Καταφοιταί,ασοεο, οἰπγίνομαι. 
Καταφοιτέοντες ἐς [σε πάςητος, ΕἸ ογοάοττοηϊς ργῸ χατοφοιταίοντες, 
Καταφοναι ἰἰάοιῃ ἀέξει βασγιης αὶ ἃς φῆνοι, 1ὰ ς[Ὁ 5 ἀϊ ρετρεῖτας- 

τίσ ΡΥΌρτεῖ 4ια; πἰοτιτὸ ἤπτ Ἰατοτῆςϊς πάντ ααποτας Εἰ τα, 
εχ Ἡοχας τ. 

Κα πεφονϑύω,ττιοϊ ἀο,Ἰ πτεγίπιο, καὶ ἐεφόνδι σοὶ τττις 1441. 
Καταφορρὰ αξ, νἷ,ἱπηρετι!5..(ο]ρ [59 Ἰπουιτίνι5. ἀοἰατῖο, ΑἸΠΠῸ νομο- 

τδηϑ 5 ὁρμή. Ῥοϊνῦ. παξ ὃ καταφορεὲς “ἴδ μα χωρών εἰσφαλίζεπαι ὁ 

ϑυρεθςοἱξξις νεπεπιοητίογες ἱπποςιο 8 ργαίοοῖ, ΑΠ1Ρ15,ἀΐαν ἔχε- 
σι καταφοραν καιοίον,Ἰὰ οἴ πλυγίι ἐκ τῆς διαῤσεως. Ῥετ οι ΠΟ Π ΠῚ 
4118: σατῆμι ἢτ ποπ Ῥιηξεῖαγ. τας τῆσδ᾽ μα χαιριῶν κοι τειφοραὶς ὀκδέχε- 
αι» αἱ λάϊοτίιηι ἱπηροτιῖς ἐχοροίο,ᾷ οἵτ ἀε]ατίοη 5. Ὁ] πτατ,ἰῃ 
Οὐλιαη]]ο.Ἰτοπὶ (Ὁ Ροτὶβ νομοταςητῖς ἐπηρ6Γ1}5 5» 5 ΓΑ115 (Οπλη115. 
τότρον ἀερτγαιιδηβικῳ τειφοϑα ἐχυρὰ γ7 μηδὲν διαφε φόυσεα πάϑοις τῇ 
χεγρυΐου χυϑεώργου, 1 [ς.115.6. τ Χ Ριισ 1115 (ομπΩ] πθος 1-- 
ἐὰϑ ἸΔΠ] ἃ πιοτίσο, αὶ Το τινα σις ἀἸοἰτι τ, α ἤετοης, ἘΠῚ ὃς ἤλα 
οτατοτίθιις καταφορρὶν πος οἰτ τατοῦ ἀσοι!ἀπάππὶ Γοη σίου ἤρῖι- 
εἰῖς ρτοιιιξεῖο. Ἠεγπιοϑθ.}10.4. ἐς Ἰπιοης. καταφουκὶ δὲ ὄὅξιν η' 
ἐν τῇ κατη,ρρία, ς 

Καταφορεως ἐς ις πο. ἀςβοτο, 
Καταφορακὸς ὗ, δον ΟΠ ΟΠΊ ΘΠ ς9 1 Πρ στ {πὸ0ἱπτρο τιν ΠἸΊΓΓΘΊ 5. χσύτοιφο - 

εἰκὸς χόγοι9᾽ ὐδέ ςικὸς, Πογπλορ ΟΡ Υ ἴοἵτ,τ, δά (ουίηξοῖς. Θηατ- 
της {|| φρον, σ᾽ ὃ σσείρεις. δὲ ἐς αἀδιύθες οὐ. ἸΠ Εἶτ᾽ τε ϑεικε τὸν 
εἰντιλ ἐγον τοι. ἵνα .7) ἀδείας καὶ ταφορήκῷᾷ χορ 3. κοόγῳ, σῷ δα πὸ ἤξη 

ἐξ ἀκοθοντας, ν Οἱ χα ταφορεκὸς λόγος ον Ἰπιέζείμα ἃς τπιςξξατῖο, 
γε δοσιιπὶ σοητη πιο 1. οι πιρ τ Π|Ὸ σέο. Βυιάσεαπι ςΌτα- 
Ῥεγο. ἔστη (μη οητισον πὰς κατα φορακὸς ων 9-.Γοταπιιδνο- 
Βιεπγοητίης ἡποι Ὁ 5570 41}. Δὲ σίηετα. 

Κατείρορῥε, οὐ. ὅς ῥίοΠι55 τηαηϊξς Ππϑυρογήρίςιιη5.. κατάφορος ὥοθς 
τ ξαν. Ῥτοο 5 46 ὁ] ονίαπτ, ΡΤ ταν ον. 1πὶ ὙΠοπλα, Ολ] σπιι5. 

ἡα τ άφορον γδεταὶ σαφεῖς, Ἰὰ ον τα σδτα ρυθπιιηιν πιο Ῥ] ΠΕ ΠῚ 
δὲ ρογῥριξααι. Τὰ πασηοα τοξεπις καπάφώρον οὐϊν ὦ Ἰοσοτο- 
τσ Βα, 

Καπιφορτίζω, Οτεῖο, Ῥ4Π|. 

Καταφυρτικὸι, ὁ ΟΠ Ο 59} οἰ πΘ ΠΟ Ώ 5. σφοδρὸς, 
Καταφῥέγρτ τα γαῦς 9 χουσὰ, ἰὰ εἴν, ἰξῴνοτασίμοτο εἰ χουσοιγυλιιὶς [ο- 

ΤΥ ατα: 
Καταφράξιμω; ςοπῆάοτο » ααϊπιάάδιιοντο 9 βουλδλομη ἡ νου, πορύλ- 

καὶ καὶ χτ, ἩςΠοίδιις 9 κἀτερορζε οι κα αὐτοὶ τίω δὲ δί κυ 14 ἐπ οοι- 
Ἠδοτατό, ῬΑ 

Κατα φράκτεςγου; ὁ: ΓΑτΑ Ρ ἢ γα δτι15. ΘΠ 15. ΟΡΟΓΕΙ 5. δὲν ηάίχις τη πὶ- 
τιῖξ ἀτηῖς, κατάφοχκιοινῖις, σα Παῖς παιθς ἀἸσιιστιιν διτοέὶς, 
«αΐδιις σοητγαγία: {πὶ αι ἀρονταε ν Θοχη δι Βαγ κατοίροακ- 
τῶ πλυῖα » παιγὸς Ἑοπ γατα". ἃς αιια» καὶ τατρώμᾳ ται βμαδοῦδας : ἃ- 
δτάατίας Γἰπῖτς ἀρ ΟΠ τι κατ άφϑμκτοι ψύχη πη πηα οτοπεῦγα- 
τα σις ργαι  ἀςητός ξπτιιγα.  θετο Φ᾿ ἐπτοῖς ψυχάς ίπτ ς- 
ἔγολι.)ταῖς ἐπεσκὸ τίσ δύω εὐ νὴ κι τὸ μέριον ἀἰδύαις Τῶν ἀχκμίμῃς 

Καταφρατειν ςοἠτορξτο, ᾿ : ᾿ 
Κατυφδονέω . ἐἰ: ὕω. π. ἡκαν Φο(ρΊ οἿο᾽, αἰ 1} ρεηο. Οοπιτίπ.Οα- 

χα ἰἰδτὸ αιϊαττο,. καταφρονεῖ “δ᾽ τῆς απαῤτης νομίμων » ἵτιτὰ Θ᾽ ΡαΓ 
τα; σο;το πη Π ς ΓΙατα τοις ἴῃ ΑΡΟΡΒεμοσ. Γάςοι, τοῦ δημιουρ- 
γρὁ καταφρονοδιδυ. αὐτὶ σοι ἤρουπίηλι5 Τά οπῃ ἴῃ Ῥογίοϊ ο, κα- 
χαφβονή "ἂς τῆς ̓ὀληδότητος τὴθ νεών γ΄ πατίιπα ραποίτατειτι ἀφῇρὶ - 
εἴσης 9 Γἄοπὶ ἰδ ἀςπι. “0 τοιούτων κα ταφρφνοεῶτες 5 τα π᾿ ζοη- 
τοπιηοητῖος.. Τάςπι ἴῃ ΤΠοπιτοοῖς. κοίταφρονεῖν 5, εἴς ἀοίρι 
σοῖς δὲ ΜΙ Π1Π1 ισοτς , αιϊοα ἃς ἸΏ. σόπδην. Ῥάττοιι δος ρὶ ροί- 
{πε τ νοίατὶ Παῖς, ρ το, ΟἸγ το σομτοηγπατ' ογΓο ατιις ἃ πποῦ-ὶ 
τεῖη : [4 αὐριῷ δξνεῖν ἀἸοϊτα τ, 481} ἀΠ| σποάαην Ππθὴν Ἰάεταν ἃ- 
1ἴο πιοῖτοῦ ας (ὰρίομτιον, Ατ το ρ᾿ι, ἰεῥούα τ οὺ αῆθιφαρνωῦ τὸν ἥδ - 
Αἱον, (Ὀἀλ46᾽ Ρὲῖ ἀετοϑη, ὅς ΡΠ τ ὁ πλὸ που οἶς αααην δοϊῶ: μὰς 
εχ διὸ Ηϊογοηγηῖο ἴῃ Ἐρ᾿Π ῸΡαιΠ1 δα Τ τιιπλνΑ ριι Ηΐρρος. 
ἴῃ Ργοσυγμοιὶς, κατοαφρφνέοντα ΘΑ 115 ΧΡ τς τὸν αϑετέως οἱ ὥνὰ- 
γδιϑυονν μὐδωνν ᾿ ζ ; ἱ 

Καπεφρονώ μοι ςοητο πη δ 5 ἤρεγ πο ἀείρεξτζοϊ μαῦςου. Αὐὴίξου.. 
ΟἾΦϑη νὰ μόν δ ϑεὺς κα πὰ φρόνη δῆ, δζο. ΓιςῖΔη. ἐσὲ κατα φρονηϑὲ -ἰ 
σης Ποαιιδ ἀ ϑϑδεῖς ατ15ιὉ 
Κατεφρόνημο γατος»τὸ οι Πα τ τα διοία. 
Κα πὶ φρόνησις, Οὐ πΕ ΟΠ ρτιῖδ, ἀρ ύγιι, ἵρ ΠρΊοπτία» σοητοπηρεῖονα- 

ἤρογπαῖῖο δὲ ἀό ρ οϊ ηεῖαι ΟἹς, αρυνὰ ἜΜιιον ἀϊά, Ἰάςπι χιιοα υἰ- 
πῆρφ οϑνησις:Χἷ Ἰπέθη ΒΓ ασξορειι πη," τ 

Καταφρρνητέον ἄς ο] οἰ οπάιμι, 

᾿ὰ, ὁ ΚΝ ἐμ 

ΚΑ ' 
Καταῷ οονητὴ «γον, ὁ, ΠΟ ΠτΟΣρτοΥ, “Ἕ 
Κατεῖφ ρρνητικὸς) ν Εἰ Ῥοτίτς Δἀ4 σοητοτηποπά τι ῬΙΌΡΕΙ 

ςεἰΠὲ ςοπτεπιηηίτἀοτη. δεηῖτ. Αὐτοσ. 4. τ ῖς, ᾿ 
Καταφεονητικώς, σΟΠτοτηρτίτη, 110, κοτοφρρνητικως 

σομτοσαρτη ὙἹ]Π] οσαπι ει ἴῃ ξου! οσ τ πη., 
Καταφροντίζω,οχροηάο ἴπ [πιά] {Πτογατιιπην εἰς Ἃ πῶ 
Δ ΤΟρΠΝ.νεφ. ἀπολώλεκ νϑνμαὶ κοι ταπεῷ ρόντιχοι οἷ, εἰς πίω; πὰ 
ται δεδα πτόνη και οἵη ἀΠ {τ Ρ|1πᾶπὶ ἰηΠππηρῇ. ὃ 

Καταφρύγωςἀοι!Γο απο. ΑΥ̓ΤΟ ΡΠ η. πὶ ΝΟ] ς ἀς 
καπαφρυγεῖ βαάγνων ἡ μᾷ ς, ἐξὺ ἢ ζώνπας αϑοιφλυ ει» ητοΥΡ, 

φιφλέγει,καταξηρανει} ΕἸ ς γος ἢ. ᾿ 
Καπειφρύίοσω, 1 οπ1., ᾿ Ἢ 
Καταφυγίανωγκαταφθγω, Κα [ςἈϊΏ, Ν Ἢ] 
Καταφυγὴ πο» δν ΡΟΓΕΙΙΡ μΠπΠς τ ἔαρ πιπι» ΙΒ στμπι, Νὰ "ἝΝ 

τατ. ἃς δε τίη. ὶ 
Καταφύγιον κρησφύγετον» (Ὁ Π4111π|, ὄθατ ἀγμα. 
Κατα φυέν» ΚΟΠΊΓΙΣΗ, 
Καταφυλασδν, ρογ σοηζοβον οἷ τγῚ 1159 ΓΓ} δ Ὲ11Π|, 
Καταιφυλαί ὠ,ΟὈίοτιιο. ΑἸ ΠορΡἢ. 
Καταφυσείω,Δ ἔΗο.ε8ο. εβτιπάο. τῷ 
καταφυσι, ρετγίριιος ρατιηι ἱπήρίγο. Αὐζοτ, ἶδτο 9.6 

πἴτη. δμαὶ παταφυσ σιν οἴνῳ γλυκεῖ γὸ σμιίιω 95 οἱ μαλιτου μγὶ δ᾽ 
τὸ αἰῶνωνται. ὦ 

Καταρφυσόω, ρ᾿ Δητουτγδη ο΄ Δητο, τὴ 
Κατάφυτοςοἰοςιις ἀγθογίθιις σομἤτιις. χὠ τάφυτος εἰσῷοο 

δίρμοαο! ο,ποϊαηνάς {πέξι. 
Καταφωνώ, Γοἰοπαγο ἕαςϊο, ταράοσω, καταφρονᾶσι πὰ ἀλσὴν 

τὰ νοο! [τα πῖςβοΝαζαπζιη Οτγατ. Ν᾿ 
Κατάφωρφς κυ... τη Δ η] ο[Ἐγ11155 ΤΠ ς ΠῚ159 ΟΑΤ 159. 

ὐἰτόφωρφς, ὃ καταφωε εὶς ε'αλωκὼς ἐα᾽ αὐτοφώρῳ, πδξάφ 

Φυης ἐληλεγμῆνθ... 
Καταφωρως ΠηΔῊ ἔς [τατίτιπὶ ἑαοῖον ἴῃ ἕσττο Ῥγοο 5 ἄσρτς 

χέγ χω, σαΠῖσο, ἤς Ν 4114. ντίτινν Γαιοτδηι15. ἂν ὀνεί 
ππαδείας ἃ, Οὐδὲ γὸ νυ τοι τίωγ᾽ ἐμίω ψυ χίω ἑαεᾷ 
φρῴπετοντουτοις αὐτίω ὡς οὖστιν κα τεφωρᾷτε 5 ΟἸΟΟΓΟ 

τε. ΝΝες οπὶπι ἀτππ ἐγᾶπι ν οι! πὶ ἀπ᾿ ΠΊΠΊ ΠῚ, 

τὶς : (δ εὐτπ εἴς ἴῃ μος σογροῖς εχ 115 γοθι5 αι, 
1ητο Π Πσοσατὶς, Καταφωρᾷν, ΗςΙν οἰν,ἐρδυν νυ ὅγμ ζητεῖν; 
ΕΧΘΙΠΓΟΓΕ, 

Καταφωτίζω. {{π|πλΐπο 5 Ππιπλίης Ῥεποῖγο, Αςοιίατ, 
Ἐρίβτδηι. 
Καταχανω, Ὠϊ 0.4 ΘΠ ττοὐἴτοιη ἀοτιάςο σας ἐπ πᾶϑ δέ ΠΊ 

τι ος ἀεάτισοη 5.1π| Πδ πῃ ελλιιο οΥ 1 καταχίμῃ) 
ἐχροπικατα γελοίσῃ μυκτηρίση εἰξεϑεγίσῃ. 

Κατα χώρῳ, Ἰπ{ιΐτο. Ηεγούοσ. παίρεςτ δὶ εἰχοίζειν εἶτ᾽ 
ποίη στιο. εἶπε χφτα χεύρων δ) Φημαρήτου, εἴ ΩΣ 

Κατα χαλαξ (ωφρταυαίης ἰηΐοῖτο. ι 
Κατα χαλάξω, ἀφγλῖττο. κατεχαλασεν συκδὺ δεοὶ ϑυρίδος, 

Ρὲῦ ἔμπεπι ἐς ἔςηείτδςαρ.:.Τοῖτιο. ὶ 
Κατα χαλκος, δγάτι15. κατώχαλκος δράκων. ἄταςο παι αἱ τ 

Εἰιγιριά. ᾿ ἡ 
Κατωχαλκόω,μι, ὥσωρατα οσάμςο. Ἢ 
Καταχ κρίζομαι » στατιῆςοτ.», σοπάομοτ. ἰατρίογ . Βυιά 

Ροίξεγ. κατα χερίζεται πεῖς γιωναιξὶ τιροϑότας τῆς παπ 
Ρτοάίτογες πλι Π]ογ θι15. ρον στατίδῃι φο ΠΟ ΘΕΙς 9] 
Ῥιιθ] ςο .ῬΊατο ἴῃ Αροϊορία. οὐ γὸ δγὴ τούτῳ χα, 
δ! τῷ καταχαρίζεδδει πεὶ δίχαια. βὲ [Ὀ ΠΠ 65. οὐ τρρδεὲ 
τον ἰγώνα κατα χαρισομῆμίθο, [τοπὶ καταχαρίζεδοι γ. 

διατὶ οϑὲ » αππθιτϊοϑὲ τγαξζαγς 5 Ἐ]Δηαγὶ 5 εὔτιρει 
Ραπάςξι. ὶ 

ἡΚαίτὰ χαρις κὸν. ΔΥ σἸτοτ, Βιιά. 1η ἘΡ᾿ΠυΡτίοτ. 
Κατα χασμαγατος, το, ματι ΓεξΈ1ο Ῥγοβιπά οΥΡΓῸ 
Κατα χασμώμδμα,ἰυϊαητὶα»οἰοἰταπτία, Τ ΘΟΡ γαῖ στο 

σα ΓΡ] αν. ' 
Καταχ ἕζω, μ.ἐσω,οΠ 140 Ἱξετειις. ΑΥ ΠΟ ΡΒ. νεΦ. νύκτωρ 
χέσε, (Ἐς ΠΠ1ο σασαιιῖς, τδ 4, ϑύω γαλεώτῃ καταχέσαντ 
{Ὡπ Π’οης ἤπτπν οἱ] οἔζατιις5, 4 ἱ ̓η ϑοογαζοαι {τοΓΟΙΙ5 

Κατακχέεφτονέω, Δ] Πςητ ονσοητγὰ Ὠἰτοτοσοπάοπιηο, ΕΥΠῚ 
τογὼ σὰς το {τᾶ ρ 15 ρορ φομάοπιπο, ΑΣ(ο ίποϑ, ΝΥ 

Καταχῃ βοτονία ,σοἠ ει πατο»σοητγαγίιαι Πα ἀρ μπῇ ) 
[ςἀ 40; ὰ Ροριο ἴπτε ἢτικωταχέρφτονίαν ποιξί οι.» 

Μειδύνιν Ἰὰς Αποιχέροτονία. 
κατα χεῖ ὥειι, τὸ καταχεῖν. Ιατο ἴῃ ΤΊπιαο; Καὶ πάλιν δῆὲ 

φρότερρν ἐν ᾧ τίω) τοῦ χαντὸς ψυχίω κεραννις ἐμισγεγταὶ 
πόλοιπο; κατοχ εἴτο μίσγων, ΟἸσοΓ ΟΣ] οἰ πὰς Δα τοι ογάποηοῦι 
᾿ΡΟΓ Οὐ ὁηγ ΓΟΙΙΟΓΓΙΓΕΣ 9 1Π 484. ΟΠΊΠΕΠῚ ΔΌΪπλλπὶ ν ηἰμιοτίς 4 

ταιγαν το ρόγᾶης ΡογΠ  (σιτ» Ππρογίίαιις πιϊχειγὶ τ 1} 
Πιπάθις δα τπαθᾶῖ.- ΜΝ ' 
Καταχϑίομω, οἰ Ππιη 40. ΗἐΠοάιιϑ,λεγυρίω κατα χϑνετ᾽ αοἰδίωγ1,ΟὉ 

ξιηεϊτ ἃς δά ϊο. ᾿ Ν ᾿ 
Κατα χέω, ρτοβαη οἰ πίιη4ο πη 4ο:ρογβιπάο. Α (οι 

ἕν κ'ν μοι ἐχλεγχείμω κατέχῥυας.ἱἁ πα σαυτοῦ ποΓΟ ΡΟ ΙΜΔ05. 
χἕω κήϑίω, μα ατὶ5»ο τόσο οδιἑμίοας οἤμηάο,Απῖ ὯΝ 

Ψ 

ΤΙ (ὦ 

Ὡ 

ἡ 
ἩΗ͂ 



“πα -- 

πιούθιιπι πιοὶς βοττιη δ. οπὶ πὶ ΡΠ ατο  πεὶ καταχύ - 
τὶ κατ χίώ σου καταχ έασι τὸ μα τού ἀκενούνε., οἰ πα- 
Ῥογβιπάιιης, Ἡογοάος, κατέχδυν, ΟΠ τ) 1ιιιοἴαη, ὃς 

σφῷιν ϑεασέσιον πλούτον κατέχϑυε κρονίων, τὸ αδιιπφὲ ττῖ-- 
πέχόναν χαμαὶ, ἰνι1πιὶ ἀ οἰ οσογ τ. ΕΟ πποτ  χοτείλε τὸ ἔλαμον 

ΐ ΑΥ τορι ἔλαιον κα τοῦ χα χα) τῷ καρδαιμιώμου, Οἱ οἰπὶ ἴῃ 

ἸΟΠΊΠ ΠῚ ἱπξιηάε., Ὀ]οίς, [16.1. κατει χεῖν ἐΐλεηον ϑερμμὸν τοῦ 
οὗτος μισθίου, ρα ττο πη 104 Πλπαταπι οἷοο σατο Ρογιη- 

ἴσα. 11}0.1... ΟἸαιι. κα τούχα συ τῆς χορδῆς τὸ μέλι ρογβι- 
τπὶ τις ἢ ]ς. ΑὙἸΠ ΟΡ καταχ εἰν δόξου “0 αὐδρώσνων, ο- 
ἀς ποπιίμῖθιις ἄάτο, ἔοι ἤραγροτο » ῬΙατο ἐς Τρ. 
εὠὐνοίλων πεὶ φύλλα » ξο ἴα αἰϊιις ἴῃ αἰΐπσα Πιπάοητοι» 

κατα χεουῆνοι χΤ᾽ οἥσ' ἱμώτιῶν, ον ππάδητος νοτος 9 ΡΙατο 
ἐστ. ὙΠ ΟΡ ν.ἰὨτοτρτ μη 1Π|πῶ Ἐφιτῖρ. χαὶ μοι δεκ εἶ καὶ ϑεὸς 

τοῦ δύμου καταλ εἶν αῤυταΐνῃ πλεϑυγιείαν, ποταῖ ὅτι τὸ καταχεῖν, 

ἱ τως ὅδ: ὑγροῦ ςἃ αιιοι δὲ ἐς (ὉΠ ]εὶς ἀϊςάτιιτ. 
δῆς ἰατιις 5 Ὁ Εμαθ 1άοπι φιοά κατοίχασμο, δέ κοτα- 

κατα χίωνη. 
ὗν Ηἰατιι5 κοιτείγελως, κατειφρόνησις 9 ἔτΓῚ ΠΟ 5 ἀοἰροίξιις, 
ἴῃ γείρί5 » Αἰ οὐ μεγώλη τοιΐτ᾽ ἔςτι αὐ χὴ καὶ τῷ πλέπε κα- 

»Ἐκιλησ,, δυμοτικιὶ αὶ γνώμη γχὺ κατε χζωη "δ᾽ σεμινοτέ-. 

μόν 
Τὰι 

ἔ 15]. καταχθύοῦαι πίω) μέχιν, ρίπαπι ἔγαηρὶ ὃς ΔΙ Πππρὶ, 
γϑμμὰι τὸ οι τούγνυμαι. ᾿ 
ῬΈΓΓΡ ΠῚ 5. ατίτιο. 

ἴῃ βου Πα 5910 ἔογηιις» α δτογγάποιις. ζειὶ χοιταχθόνιος. 
ΕΟπιετ. ΠἸπυ πηΔΠ 115) ΟΥ̓ΟΊΙ5. 

σ. ΡΙ Πρ 55 πατγί οι ἀϊ νἱπὶ μα θθῃς ὁ λιποιρὸς, ὁ τρόφιμος. 

τι ἄεο. 
ἀς]Ἰοῖας ἔλεἷο. ᾿ 

ὡςοἱἷγσα Πρ ο»το πο σΓατιΠΊ 4. ΟθΠΌ. 
»Γοίο π4ο. Πογοάοι. 

᾿ἑως ἡ ΓρΟ οἷο 5 σα ΠτΙ5»6 ἴ1ο ἴῃ Ῥγτ ἰ 18 [419 τεργδίδη- 
ἸΡΟΪ]ο ἴδηι οὐ 5) ΡΟ] ]χ. 
ἀθήιππιο Πιρροάϊταηάο; αρίμππιο ἴπ σπογασία σοηῆι- 

ΠἰΠοοητῖα ἃ( ἀρράγασιι [ππεέοτιιηι ΘΠ οΥλ σοτΙ1Π1; [ἅτ- 
να ίμτηο Πιρροάϊταπίο, Οςηίτ. 
π΄ χα» Οτιιουτογγὰ ἀσσοίαγαποιατ, 
᾿γίλακτος οἵη ἘΕρΡΊ τι σοίοτο, 
Μμιήσομαι»π' ἡσμα!» ΑΒ το το οἴ. τα αἰ Ἰ4πα πηγαὶ ὸ ντοῦ» 

οάτιπι ντοτ. Γιιοίφη. Ἂς Γιπ ἔξει τούτῳ σιιυαγωνις ἢ κὶ 
αὐοίας κο' τα χρώντα!» ρος ΓΟςοἷο 8ζ σμοτασο ἀσπιοητῖα 
τη θοπαπι ρατῖςιη» ΠΟ στα. αὐ ΙΝ σοοίοπη νπάς ᾶ- 
πεπὶ ἘροΪα 8. ἐκ ὀρξ-ως χα τακέχουτοι δωρεᾷ ») ἄοπο 
ἐνἤις. ΕΠῚ εὐἰαπὶ πα] ὰ ἀοσίροτο 5. γουθεγίθιις ν εἰ 

Δξῆςοις, Α (ΟΠΐ. ἀλλ εἰ κο τὰ χρή σεὺ δδνέ μοὶ-εἰ δυκω τοιούτος ἐ), 

ἰο τ, χώτε χε στε τὸ λέοντας ητογέσοῖτ ἰσοποηι. [πιο Ρτος 
Αςοιί, {πη σῖτ, τέων ἐν μέσῳ φη σε πίω οκολίω καλως ἐχέ εἰς 

χαται χριστι ότι! σοφιςτικίω), οτὶπὶ σοη πηοῖο ἴῃ ἀϊσορτα- 
ΟΡ ΠΙΓΕἰσ Δ. κατε χρύχκαι τούτω εἰς τοῦτο. πος ῬΓΟ Ποῦ ντοῦν 

ΠΕ Τ ἐρ. καταχρῶνται τρὸς τας εἶ, Πππππα ρα ρα] αητ, ΤΠ ςο- 
4}.13,46 σαι  ΡΙΔητ. αὐογχφιζομῆσοις, ὧν ἐκεκτίωντο »ὺ 

οἱμάρος εἰσφέρειν τοσούτον. “οι ξζος ραττοιῃ τδητᾶ σοη - 
{πὶ 411: σοπηραταίΐοπι ὃς ρος ΠΠ|οατ . ΡΙμτατγοὶ. ἴῃ 

ἐοίρίτι ὃς ρα Πτιὸ Ἰτογάπιπι. Οογατοῖη Ράπεντ, 
᾿μὴρ μέγις:α τούτων 5 ἔδη κατακεχεὴ ὅτι «τὸ ἢ αἱκροὶ σξδα.- 
Πιπιρτα εἰ Ν πὶ χὰ τα χοῦ βου τὸ αἰκιλίσκειν, αῤγύρεον 

Ὁ γΓ ργο πιά! τοκατίυναλωσο, κα τείκεχρυ μέρ (8. πεῖστιν φι- 
τἌτο ἢ. ἴπ ΠΟ ΠΟ ΓΟ. Κατει χοι στξόθτῃ οτατη οἰξ να] ς 
ΟἹ αἰδοιχούσει ει. ΤΟοτ.ἶπ Ράπορυτ. αἱ μὴν γδ σνεϑ- 

ογγυυυῆσ κοιναὴ πῶσιν ἡμῖν κατολήφϑησον, τὸ 2 ἐν χαιρῳ, 
τε ἰ στεάϑεν! ογὺ τεὶ τυροσήκοντει ἐκοίςτοις δυϑευ μι ἐῶ αι.κ τοῖς 

ἡαϑεώτοι 5 ΤἿ 67 φρφνοιμίπων ἴδιόν ὄξιν. ἰγὶς καταχφίστε - 
Οηΐς Βιι4. 3 ι1πὸ σοτηπιοπιογατς; σορὶοδὸ φαγιπὴ 1- 

ὉΠς νεῖ, Δα ποίξγαπι γεἰ]Ἰτατοπὶ ἀρ τ πη τ γοτιατα ἀἰχὶς 

ἴδ οἴξιῦς οἱ καταιχοζ ,αιοά ΠῚ ἴλτῖς εἴ, ΗἩογοάοσ, 1.1. 
οἱ [τὶς ετῖτ Ἰ4οπη. 
ὡς. ἐς ῖτο ὃς νἤπτα; ἱτη ΡΠ] οἶτιιϑ. ἐν σώματι κατοι χεέῳ αἱ μαρ- 
ἢ ΠΟΓΡΟτς Πιράϊτο ρεσσᾶτο,ςαρ.1. 1 τὶ δα ρι οπτῖς 541} 50- 

1 Τη τ ἴτατιν πο κατεέχεεω, ἔτι κατώχεεα . θο πα ἀϊσπη- 
ῬΡίβπεγαῖα., ὅζ οδατατα . ὑροπῆοπο ὃς Πἀοιαποπε αὔτε- 

ζ ἀςθίτογες ἱρ αγο αἰ ἴοπο ορρτο Π,κατείχεεῳ, ὃς κατείχειοι, 
; ὡς ΑΥΠοηαιις. δι το! οἶα πολϑ' μων σιωἐχέαν κὶ τί) ποῦ βίου 

᾿ς Ὀλυτηλείαν κα ταίχεεοι ἐγγώοντο, 1161; 17) τίυ» τοῦ βίου ἀσωτίαν κατά- 
 ἰφεοικκατώχοεως, Ἰπη τ ΕἸ εἰν ΟΠ. ἐπαρκωών εἰς μαρτυρίαν, 

φεμπῆο,  χοτοο, Ασἰπορῇ. ἴῃ Ῥάος 5 ὧν κατοι χοηψα δύῃ μέγα ὦ 
λάτυ. μοιΐσει ϑεῶ, [ΠτοΓΡ. μέγι καταη]ύστισει. 
ἰχρησις τως, ἡ Δ ἰλι1{Π15.ν Πιγρατῖο Ττοῖτι Κα τούχρησις, ἢ σα γα, σιΠ 0. 
ὍΠΏΓΙ]. 8, οὰρ. ἄς τγοΡί5, ο πιαρὶς ποςοῆαγία κατείχοησις, ααξτι 

οϑξὲ ἀἰοϊπιας δδυιοποπι; ια; ποα [χα ϊϑεητίθιι» ποπῖςη ἤππὶ 

ἐν ΚΡ 

" 

{ὃς (εὐϊτ  αταϑούν μου κωτέχες τ] χρυ μ(οὐτων,1.οΒιάἴτ 

ἈΕ Ἃ " 
ΔΟΟΟΙΠΠῚ οὐαῖ, χιιο ᾿ ργοχίηιο οἱδοῖϊο»- αι τι ἀϊυΐπα Ρα]]Δ-- 
ἀϊδ ατῖς Αὐφιἤσαος, ὈΠογηςη ἀύπγιις οἰξος τότε ἃ τγαηΐς 
ἰλτίοπο βοημ5: φιοιὶ αἰσιιο. οἵδ ν ἱ ποπηφη ἀοβαίε :τγαπῇατίο 
γὙδὶ αἰτιυ δαϊτ, 

Κα ἐἈπλτνλον μο ϑδυδῦ εἶμ κατα χρυσικως , Αἰπογ}. καταλχοιςι- 
χως(Ἰη4.1τ ΕἸο γ οἢ ἡ) ὁτὸν κατχεῖ ταὶ τις ὑπὸ πυροὶ ἐρᾷ, 
κα μνρ ἰθοῆν , τ ἀδυν... .ὕὍὉὧὡ 

Κατοι χρίζω, 1} Π10 0, 

Κατοιχριό μήν (Θ-,ν, Φ Π τις, 
Κατεύχφισις, ΠΠῚτιι5», 1 ξε]ο.ῬΊ 1, ΑἸοχ, Αρ γο "0, ψῬτο δὶ, ϑαψίας 

καποῖ χοισις οἱ Παρ τα {ΠΊτανντ νογεῖξ Οαζα, 
Καταίχεισκιανν ΠΡῚ ΘΓ 2 1ο (ς, [1}.2. 
Κα ταχεις θ.) ὁ κ, δ2 6011 ν 6] τα: ΠΠπίτιιτ, 
Κατειχείω, ρου 2 ΠΠ1π0. κατέχοισει τον μηρὸν ὅλον ἐν κύλλῳ » ΤΟΙ ΠῚ 

ἔσππιγ οἰγοιια ἰοπ], ΘΑ! οη.11}0..,.αὦ ΟἸατς, [4 ο πὶ 1) ἀφ Π}. αὐ τεὶ ἢ 
τὰ γλκὼ μῆθα κατοίχριε φαρμζούκοις, ἀρτι οι ον ροπίτατ ο ἀπο- 
θεὶς Ασοιίατ, αἴ Πτ ογγατιιπη. 

Κατα χουσον υὑπόδημα: ΔΊΙΓΟΙΙς οαἷςοι5, Ερ! ἔζοῦ, 
ἼἙατοι χευσόω,ἸΠαιΓΟ. κα τοιχευσοιιῦτες ἢ πόλιν» αἴιτο νεθοπὶ {Πιῆτάδι- 

το Ῥ]πτ, ἵπ Ροτῖο εν κατα χουσωώσαι, ἱΠΑΊΙΓΑΤΟ, ᾿ 
Κατα χρώται δὲ κέ μων τ ροτς σαρ᾿Π]Π τι}, ἔασατο δὲ φόζας καταχεώσα!» 

ΠΑΡΠ]1Π05 τγβέξατς ἴςιι ροξζογο, [ἢ Ἐρίρτ,Γαίζατ, νἱάς Χρώζω, 
Κατεύχυμαγατοςγτὸγαιια δα] ποίγα ΡοΓβΙπἀιιπτιτ αϊποο ὀχοιης 

το β» 1115 σΟΠ ΔἸ Π  ῃΙΠῚ, 
Κατείχυσις, ἡγ ἰηξιο. αἴροτῆο. Οἴσοτγο, ἀϊιπο. Πρηϊῆςατ οτίαπὶ 

ἰρίμηι ἱπ{ξγιιπιςητιιπι τού καταχεῖγιντ χαμαὶ ΕΟ γ οἷν. τροχοΐδνα 
ΘΧΡΌΠΙΡΟΥ αἱ κατειχυσεις : ἃς πρρχόῳ ΡοΓ τῇ κατα χύσει ἀςςἰ ρ πη 5 
50 ποιηΐπο ΔΙΑ ΓΘ ΠῚ [81] σ τειν γᾶν Πἰ ΠῚ ΓΙ ἀαιιατίτιπη 4110 
ἅ4πα νο] πιαητδθιι5 ἐπ ξιτἀ τιιγ)ν ο] πιςηί ἱπβογτατνα!ο ποιαῖς 
πε χρᾷ Πιις τρόχοις ἀϊέζιπη. 

Κατειχύσματει, τὸ, γα5 Ππι6 ᾿ς 114114.; σπια: οαπάο δῆτα ἤιρετ σα- 
τ [δγα πιιροῖ οπιρτί, Ζυτπν ἀοπτμπι ποτὶ ἱπστοάίεθατιις ἢ- 
σι ἤιρτα σᾶρις νχοτὶς ΠΡ οῦ πιιρτα;, Αὐ το ρ ἢ ἴῃ ΡΙατο. φέρε 
γί Ἰούσ᾽ εἰσω,κομίσω καταχυίσμοατα, 1, πραγήματα, ῬΟ᾿Πτιχ το αἷρ τοὶ 
ὑεωνη ϑέγτι οἰκέτῃ, τραγημέτων κατέχεον, αἰ ὀνιαλοιυῦ το κατοῖ χύσμφτει. 
Τρ νοτὸ Κατεχυσμοίτια ΠΠΠΠΘΓΔ ΏΓΕΓ ἴητοῖ σοπαάίπηοητα . 'δυ'- 
σμάτα οτίατη ὑποτρεμματια (ἀἸέϊα. Κατα χύσματα(ιπαμῖς ΕἸοἴνς.) 
ἀραγήμωτα.» ἔθος γὸ εἶχον κτ᾿ πῆρ κεφαλῆς καῤυα γῇ ἰχείδεις καταχέειν; 
“9 νέων καὶ “ἴδ᾽ δὸ ύλων αἴθὲ τίω; ἐςἼἂν καδισοίντων κατεχεῖτο ἢ κὶ τοῦ 
νυμφίκ, λέγωτω ὃ νὸ δπὴ ζωμοί, 

Κατείχυτλον, ἵπ[τγιπηδηταπι δαί πολῖο τῇ Προ Π ΘΠ αι ἀηιαπι 
ἡπξιπάπητς νο] ρογβιπάιητ αδῆτος., ῬΟΠ ΙΧ πιοιητηῖτ 0.10 ἐ 
Ὑ]4ε Χύτλί., ΕπροΪ.Αἰλλ᾽ ὦ φίλε ΖΕ, κα ταύχυτλον πίω) ῥὴν᾿ ἔχις [γ-᾿ 
ποπγηϊῶς 5 ϑΟΓΟ ΡΟπΙΙπτιι 1114 τγία ἀῤύταινα , αύξανλδ: . κατεί- 
χύτλον, 

Κατευχεῦμαι ΟὈΓΕΙ15 ΠηΠπγεκα τοῦ χὼ ὥϑιεὴς, ΟΡ ττιι5, Ασ Εἰ 4.καταχῶ Φεὶ 
τοῖς ϑυρεοῖς,ΟἾγ ρεῖς ΟΡ τιτι5» ΡΊ ας, πὶ Β ὁπιΐο. 

Κατοχιϑνγυμα) ΟΡ το Γοἱ. ΠΣ ΠΊ 1 πη {πη ρ]σοτ. 
Κατεχωννύω, μι ὕσω 5 π΄. ὑκα 5 ἕᾳςϊο ΑΘ ΘΟΓΟΠῚ 5 οὐοσιο τεῖτα . Αςξ 

οαΐλτϊιο. 
Καταχωρίξω, μι, ίσω,π κα» ΠΟ]]οςο, ἰπ ἰοοο ἤλτιιο ὃς ἀϊίροπο , {ε- 

ΠΊΟΙΙΘΟ. 
Καταψαίρωηηοι!θο, ἔς [ἘΠ]. Χο τοι ψαίρε σι, ἰανοιώ παι, ΕΗ  οἢ, 
Κα πο κλλόμαι. τ δ 115 οἰτπατγίίαιις ρεγίομπο ἃς οὐ]θέξου, ΡΙατατιμία 

νῆσος ἐφ᾿ ἡμέρας πολλαξ κατηυλεῖ το τὸ και τεψαλλετο. 

Κατεψαω, οι ςςον 4] ρον ἠςἔγισο σοι ίατ, Χ σποΡἢ ἄπ Λροΐορ: 
δοογατοδεα τευψήστες ἀμτέ ὲ κεφα λίω), εἶπε 9 ἀεΠγ!σο 5 6115 σαριιῖ; 
Εἶχε κα ταψωστὶ τῷ «σα δύω δ κεφαλίω σἄραζ ρας 11α ἀοπιμ]ςςπ5. 
Ἡετούος. 
Καταψεκαίζω, Ἰγτοτο α ρεγρου Ασσι ΡΓμτιῖπ ΑἸοχ. 
Καποψδύδομαι. πηξητῖον οοπτγὰ αςηῖτ. Γατο χιάς κ οριδ: μηδὲ αρω- 

τέως καὶ ϑέτιδος κατα ψευδεάδω μηδεὶξ, ἀ6 Ῥγοῖςο ὃς ΤΠποιῖάς ππ} - 
1ὰς (Ἰὰ ἀϊςλτ. κα τ δύ δομώ σον, ςομῖγα το πηοπτῖογ οὐ ς 
κα ταὺ δ'σομαί σου τϑροοσίαν, τς Ῥτοάιείοηϊς ᾿πΠτοίαθο. Ρ]να]ατγ. 
χα τηγρρήσηε τὸ κα τοῦ δι: σοιτῦ πρὸς (ὧν ἰϑίωαἦοις, ΑἸ Γὸ φεοσιίατεῖ 4- 

ΡΠ ΑἸ οη ἐς η 5 Ὀ]θταγσ, ἐπὶ ΤΉ ΠΊΕ, κα τεψό ὅϑου ταῦτα δυκεῖ, 
δας ἃ νϊἀοπτειτνάθπι τ᾽ ήεΠ1. 

Κα ταψευσδομαρτυρέω, Δ] [1|π| ἀϊςο το] πγοπ π|»ολ!πὶ σεηῖτο Κ οηο. 
ἴῃ Αροΐϊοσ. ϑοσγαᾶς. δι δείσκειν ἐδὺ μ(ρέρτυρας εἷς χεὶ διπορκριώπτας 
ψευσδομαρτυ γέϊν ἐμοῦ ἴῃ τὶς ἔα ΠΠ|πὶ ἀΐςσοτο τε Ἰ πη οηλιτη. 

Καταψευδομαρτυρηστέμα Θ-.ν56. 4 ΔΒ δι ἔα Π{Ὁ5 τείξος. 
Κατοψευδομαρτυρ εἴ ὅ)κι!. (Αἴ Π|5 το ΠῚ Ρτ15 ΘρΡρυῖπιὶ» ἐπι  ῖῃ. χτλ Μεῖ- 

δίκ κα το ψἐυδομαρ τῦ ρροῖγια) τοὶ τοιοϊώ τοὶ, 

Κεταψεύδω [ὁ ἀοοιιο.ἐπηοπτίοτ. 
Κα τωψευσμὲς, Πγο πα ἀοῖ 11. 8 

Κατε εφεῖν, οΒίσιιγατο: παπὶ φεφαξ τεπ Γᾶ ἤΠρηϊῆξας τ άα πασβρετί- 
ζεινίτοτῃ φροντίζειν, ΗΤ ον οἢ. 

κατα ψηφίζομαι, μ. ἰσομαι τσ ἰσμ ἡ ροοηττὰ πιἀ! ςονςοπάςπιπο, ἔαοῖεπς 
ἄμμι σςηίδονξοτο [οπτοητίαηηἕα τα ψηφίζομωι πφδνομου 9 Ππφάςο 
Ἰεροπιίσιι οοπίσο ἰεσοι εἱς Ρεγβογοη πη, οπλο ἘΠ οὶ ορ- 
Ροπίτις ἀποψυφίζομαι . Ἰά εἴτ . ΑΌτΟΡο 9 λύφῳ, κα ταψυφίξομαι ἀὐτῷ 
ϑείγα τον » δἰμτη πιοτῦτς τι! ῖο 5 Χοπορὰ, ἴῃ ΟἸΜΠ.ΠΔοπ ἴπ ἃ - 

ῬοΙον. ϑοοτγαᾶτ, ν δύκη κατειν δίνη» Γξῃτοητία ἴάτα εἴτ ΤΡ ἀοπη 
Τοξῆπς 2 Ε 



6: ΚΑ 
εἰδέτου αὖ ἐγγόμίω, κατείηφισυῆν- ἰμῦ μου ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ ϑώγα- 
τοςοἷά οἴτ,εχ 410 ΠΔτι}5 μαι . πτοτῖς δὉ ᾿ρᾳ παάῖατα ἀαπηπαῖιιβ 
(ἀπι. οαπὶ Οςηϊτ δ᾽ άσπι, ἐμοῦ κατα ψηφισοί μένοι . τας σομάθπη- 

παητοκικαταψηφιεῖ ταὶ σοὺ χϑύω, Β4ΠῚ. π᾿ Ἐρτδ. οτ ΟΠΠχτ Μει- 
σίου, 6) «αὖ ται ἢ εἰπίωϊτων, ὡς ὅχωχὴν ἡ δὴ τὴ κατεήφις αι, ἴ. ἐπειδοὶν 

κατακέκφιτω, Ἐτ Κατεψηφισμᾶρ(Θ- ἀϊοϊτιιγγητιὶ ἀἃ πη ηδιιτ 5 ὅς απ] 
ἄλταπατις οἵδ. Κατεψηφισ μϑήη σφων δίκη. Δφιιοτῆι5 οο5 ἰατα ἔεη- 
τοηεία, Τ πιιογά. Ϊ 
κατωψήχω, Οἠτοτο, σοηταπάο, Ν]σαπά ἰη Ὑ Βοτῖας. Οἰναέϑης βρύα 

χδυκοὲ κατα ψή χϑυσι νοαῆες, ΤΠΤΟΓΡ. σιωπρίξουσι, ἴτοι ἀογαάο 5 ἀ6- 
Βιπρονφοτούροιν πάς ἴῃ Ὑ ΒΟΥ ας Ὶ59κέ δρίθ» πουλυόδουσι κφτεψη- 
χθέιστι γβρείοις. ΠΛτοΤΡ. δια ρεϑεῖσει.ψω γὲ τύ ψήχω, τὸ κόπ]ω τὸ διαιρώ, 
ἢ κατα ψνχθεῖ στ! οἱονεὶ κα τατοριϑνεῖσα Κατα» εἰν πίω κεφαλίω, ν]ὰς 
χεΐρ ἴῃ ογάϊηο τοι [ςΐτοῦ τογοίσι ἀο τ σογἀοπνίοςο, Εἰςίγ. 
καταψή χων; κολακεύων, ἡσυχῇ τρίζων. 

Καταψιλοιι τοπιιοπιν ε] ρίαθτιπι τοάφάοτγα. 
κατα ψιώμε ἃς εὐ οὔμώ σα] ΠΠοτοίςο πη ατίθας ᾿πος το, κα ϑεότζομαι. 
Ἡοπιογ η Οὐγ Π. οἷς σέϑεν αἱ κυυύες αἵ δὲ κα τα ψιόωνται ἅποισα!» }}} 
Ἰοριιης καϑεψιώμαι. 

Κατειψυκτικὸς 9 οεἷ 5 ΤΟ ΓΙ σοΓΔΤΟΥΙ 5.5 νἱπι Παροης το τ ρογσηά!, 
κατειψυκτικὰ διυΐαμις 5 Ὑἱβ τοΡΓΙρογατεῖχ νοὶ τε τι ογατουῖα, 

ῬΙΪη1115. 
Κατάψυκτος. δ» ΓΟ  σοΓατα5. 
Κατεψυξισ,εως» ̓ν ΘΓ γι ξΈῖο, Εν 1Ρ 1 41 ταϑ)γο τ ροτατίο » Οἱσογ. Ὀλοίς, 

{ῦτο 1. 
Κατεψύχομαι»Γς ΓΙ σογοΥ ΓΙ σε ουκφτο ψυγίεδα!» τε ΓἸ σογατῖ. κατεψυ- 
γυδθ' αὶ ρετέτιχ τ, ἔτι σ 415. κατεψυγ μη ὁ αὐοούφοξος γλώσσα, 
τί ρθη ὃς ΒΑΓ υιτίςη5 Ππρια. Νά ζαη ἴῃ Οτας. 

Κατώψυ χοθ΄» ὁ ν ἔτ ρ άτι5)α! ροη 9. Ὀ]οἴσοτ. 
Κατωψύχω,μ.υξω, τα, χα, ροτοχίοςο»ἔτίροτς ςοπῇςϊο» Βιι4.1π 
Ἐρπτιροίξεν. δι. Αςουίατ, 

Καταψις ρα! ΡΟ, ἀοπιι!σαονκατω «ρᾳύνω," μα λίζω, Ἡοτοάοε. Ερατοῖ, 
Κατωψοῖσει του παιδέν τίω; καφαλίων ῬΟΪΥ 1115. «δὺ 3 σνώσεις φρὸς ἕνα 
φωροστιγό μῖυ Ὁ: καὶ παταψήστις ϑτεῤῥέϊν ὠκείχδυε. ῬΒΙΠοἤγατιις. κατε ψη- 

σω τοῦ ἵππου τὴ τεὶ ὦτει τὴ πίω) χῴτίω, ΑΥΠΤορ ι. καὐτὸς κριτοι ψων αὦ- 

τὸν ὡσπε πωλίον. 

κατέαγα, ἔν αξτις Πιπαταἱρ ὔγω,πις 4 Ῥυφτοτῖτ. ἤγα, ὃς ῥεῖ ἀΠΠΠο]ατῖο- 
ΠΕΠῚ ἔαγα. κατέαγεἔταζτας οὐ. Πποἴλπ. κατέαγε αἰ καφαλὴς γ ΠΡ 
ΠΡῚ ἔγορ τσ, ΑὐΜΕο ΡΠ κατεαγιῦσι, ἐγαπισεγθηταν. 

Κατεαγῶ οὗτος δ) ὃς κατεαγι γνν Ῥαττῖοῖρ. γα έξι15. ἐῤῥωγώς, Ἐτ ἰητοτ- 
ἄτι, ἤτιχτις, α10 1115, ΟΠ οσπιϊπατιισοίοις ἔγαξτιι8 1 ἀπ 15. καίτεα - 
γος τὰ ὥταναιτος ἔγαέειις, ΡὨΣ]οἴγατ. ἱπ Ἡογοῖς 5.τὸ κατεαγϑς» 
ΔυϊΠορ ἢ. κατεαγὸ πε εἰσυμπώρωτα, ἔγλξξα ξοττιπιϊπατίοπὶ τθριι- 
σπδητίλ, οἵα ἔγχεα. Ἠετπιοὶ Ὠϊοίς.1:0.1. 

Κοτέαξα,ρτο καὶ πἴξα»ἔγορ αἰ βτερ!, Α οςυίατ, 
Κατεώξει, σου τ πσοῦσαρ. 15. Επδη ΟΜ άττῃ. 
Κατειΐσους, [ΟΡ Ἶτι15, Η οἰ γ Οἢ..κατεικοιμοηϑθεὶς, 
Κατέαται σου εἰτατί (εάςης, Ἠογοάοτορτο κεὐϑίω ται. 
Κατεάχϑυ, ταξειι5,ἀεἸ οξλι52ν οἷ ροίτι εἴ. Ὁ 
κατεθλακέυ μῆμθ., Πρ πιισοϊπογϑυκατεζλακευ μήως [ΟσοΥ ἸτοτνροΥ [Ὸ- 

ὉΟΓ Δ πλ)τθ αν ΠῸ δηϊπιο, Αὐ ΠΟ ΡΠ. 
Κατε) ν,τγλάοτο: γὲ κατεγίοω τίν! κόρίω . τγλάο ἀείροπίαπι, [το πὶ 

νδάϊπιοηῖο νο] ἤροπίοπονε! (ατιίἀλτίοπς οδῆτιησετε αιιοπι- 
Ῥίδι, Ποπιο τ ἢ ΟΝ βαρ. χατηγίνησο τ τὸν τεὸς τῷ πολεμάρχῳγίατιί- 
ἀἄλτίοης οππὶ Οὔ σαι ἀριιή πη Πγατιιπη, ΑἸΪτοῦ ἁἸ 1] αἰχτι 
τμγοὶ κἡὐ υτῇρ τοῦ αὐγυρίου πίω γαῦν κατε) ἐν κα «δὺ παιδεις 5 14 εἴ, 
ῬΊΙΟΓΟ 9 ἃς ΠΔ116 ΠΊ ΡτῸ ογοάϊτο ρί σπογαγί σᾶς πηάπιιπὶ Ρ γα 1015 
Ῥοηΐς ἰηϊίςοτε, 416: Βοπα δεῖς ἀσσορτο μαθορας οὗποχῖα.Ρο- 
γος 1π ς. Οἱ ὃ βασιλενὲ ὀργιδϑεὶς δ) πιῇ ῥη ϑέντι, δα γοῦ μα τρὸς εἰ- 
χκοσὶ τοίλαντοι κριτεγίυήστες » ἐκέλξυσεν συ δ εἰς φυλακίω οἰποιγεγεῖν» [4-- 
τιΓἀατίοης οο5 οδπτιηχῖς νἱρῖητί τα ςητο τη 5 ἱπτογιπιαις ἴῃ 
σάτοογοπι σοη]Ἰοἱ ΠΠπτοαοδά Ἐχρτγομηϊονοπι ἀεάπϊεπε. Ρ]Δ. 
9.1εΡ.Ὁ ὃ δβμσκυτῆ ὁ υὔυ 8. ἅμα τὸν ᾧ αὖ χλισκήτηητωι κατεγίυατω, Οἱ 

Ὁ σαρεχέτω εἶ ἐγίνητας ἀξιόχεεως 15 αὐτοτη αὶ ναάθιι5 ΟΡ τί η- 
δίταν αν δοσιίητουναάος ἀοῖ Ἰοςσιιρίοτες. (οί τειτιτ ἀπτο ΠῈ 
τισὶ ἀποῦθὰς Ασειίατ. Γάθηη . ταυΐσίω ἢ). τίυ ἐγζύϊω «ὅν αὐπόχέρας 
κατεγίυδ ῶ τι» μας ἡροπίοτιτα ἤάο σοὺς 41 πιάπι ςαράςπι ἔοςε- 
τίητ οὈ] ρατὶ, Κατεγίο ἀῶ, οὐ! οἵδ διεγῖυ ὦτα ὃς ἐγίυά ὅγε. νῖ πρὸς 
σὸν πολέμαρχον, κα τηγίυώντο εδὺ ξένοις, Κατεγῖυ ται ὁ εγίυητηὶς κατοι - 

ς-αδ, κα τεγίυς ἢ ὁ δανειςής, 
Κατεγχακεῖν, ἴῃ ἐπ Ποῖ πιν οσατο, αὐζίοπο σοημοπῖτο 5 [4] οἴτι 

τητοπάοτο, ὅγεκαλεν,ασσιατο ὃς Δοςογίεγο, Το ηγ" Ατθορ.άς 
Τφο, κὴ εἰκῇ κατεγ χροιοιυύτων αὐέ χε ται και τὸς δστολ ογεῖται, 

Κατεγκονεῖν. ΟΠ] ΒαΓο. 
Κατεγνυπιῶτα. ΠἸ {ΠΟ ατιιττι ἃς ἰδη σι ἀτιπὶ εἴς, υπὸ πῇ εἰς γονυ πίπῆφν. 

παραυῖμον ὃ) Χὺὸ μαλοικὸν, 
Κατεγνωσι μη θονε, ὁ, ἀα τι παι στ ρτ θη ῇις, 
κατε χλιδω, ἐς Ἰϊςῖας ἔποϊο κα τουτρυφώ, ἐνπρυφω, ϑρ ὑπῆομμαι, πιοτὸ Πιιῦ-. 

εαϊὸ ὅς πτοτοτγίςϊο ἔα τ ἀϊο ἀπιάτογοπὶ τε ςῖο, 5 ἔα] ἀϊοβὸ πιο 

ἴηάα! σοο. Αὐποπαῦις κ3.4ς ΤιΔἰπϊαγδτοδοκιμαιζύσως Ὁ πούντει γγὴ χοί- 
νυ κα τεγχλιδώτης τιῇ βασιλεῖ γδζα, 

Κα τεδείρ ϑ. αἹ. κο; τεύκοι ρ(οὐ ὅτε. 
ἵκατέσαρϑεν ρτὸ κατεδώ» ϑησειν, {οΥηλ ο Γι τ υΐπγωστον, κατε οι ιΉ ΘΗ στὴν: 

ΕΑ 
ἃ δαιρϑτύνω. Ῥίλτο Ππρ]ατὶ παπῆοτο ἴπ Αροϊσρίά ἐν 
ἴῃ 44 ἀδηηλίττ. ᾿ 

Κατεδεφίζω, δΡιιοττο. Ὁ] 0 ἀ’αιιο. 
Κατεδέδατο, ἀπ εέτιις εἰς ἀτοϊῆις εἴ, 
Κατεδαίωσεν. κατέκαυσεν, 

Κατέδειστε.τἰταιαῖ. 
Κατεληδὲσ μῖμ Θ-, Δ ΟΥρτης, ἀοιιογατιιβνα σοί 15, 
Κατεδηδοκώς. 61} ἀοΠοταιιῖτ, 
Κατέσουπεν, ἐτέϑνυκαν, 

κατέδραμον, ἱησιγ Ποπῖθιιδ 1 βο [πλεῖ]. ἃ οἵ, ἐλυϊσοίμίω, 
εἶδθιις. Ἶ ῃ 

κατέδυ. οοοἰάϊτ. ἀερτοῖϊδις εἴς, Πιδηπογῆις εἰξ, 1124 
κατέδυ. ᾿ 

Κατέφω , σοῃἤιτηο» ἄθιιοτο 9 οχοο, σογτγοάο, σοπῇ 
ὁ, βίοτον κατέδουσι 5 Τ)1ΟΊΤΙΙΓ ΟΓ] 2 πὶ κατεόϑω. ἐσω, « 
Αιτὶςὸ ἐδήδυκα, γ πο πὶ ἘΡΙΠΟΙ. ἐπεὶ Ὁ) ἡμῖν ἤδω ἡ τὰ ὁ 

τεδηήσοτο. [ 

Κατέζόυχθε ὑπ᾿ αὐάἀγκνενπεςσοίῃταις οΠπ]5 δῶ. 
Κατεϑιζω, το αοῖο εχ πιοτὸ ἔαοῖο.ΡΟΙγ ἴῃ 4.:ὴ Ὡρὸς 

σίας τινας κὶ σευ δοις ὁμοίως αὐδιρφσι καὶ γυιυναιξὶ κατείϑη ἀὐλλι] 

κάτει, ἄς ρα 15, ὅς ἀοίςοπάς, ποίδη. ὅλ καὶ γι κάτει μοιχάϊο 
ἀϊείτιιν μέτει»ροτ Ὁ ιιογο δέει, ΠΑΥΓΑΥΡΟΓΟΙΓΓΟ. ὦ 

κατείζω. Ἰάοπι οί καταλείζω ; νὲ κατείζειν δεχρυα. οβ 
Ἀγ πι45.1Ππ.π'. ὃς κατείζομαι. 4 Ητιο. 46 1110 γοὶ 
εγκατειζοιάνον «γος ὕδωρ, Δηιια [γ σὶς Πιρτογίδθοπε., 
τι γΟΓΟ ὃς αἰῶν κατείζεόθει. 60 (θη ἤι ]ιιο [Δ αὶ 
Οὐντερραιΐο δητς Ιοσιπα οἰτάτιιπι ἐς ΝΊγηε οὐδὲ πο 
κρυῦφιν τέρσοντο κατείζετο ὃ γλυκιὰ αἰὼν ΝΝόςτον ὀδυρφι 
εἰν ετἴαπι ρογῆιπάος ἴδει ἀεἸοέϊατίοπε ρογβιπάο 
Ατβομδῖιπι Πἶθτο 13. ἔρως με δ) αὖτε Κύαριδες ἕκατι γ 

ΚΞ ῦ 

ἐν λα 
ἀρ 

ἔων καρδίαν ἰώνει. ᾿ ὑπῆν; 
Κατέσον,ν Ἰάϊ, ροτροχισοπίρ οχ!, ΑΞ (Ὁ ΐη. " ΤΙ 
Κατείδωλ Ὁ, ὁ καὶ ὁ, Ἰἀο] οἷλττγια ἀδάϊτιι5. νὰ κ᾿ ΠΙδι δῖ ἀθὶ 

ἢςεῖ. κατείδωλΘ" πόλις . Πει Δα γοτγαπι ςαϊταὶ ἄς 
ςἂρ.17.ΑᾺ ξ:ΑΡοῦο!. 

Κατειδιὼς τίνι ὁδὸν, το ἀς Τοσ. ἐν 
Κατεῖεν. Ὀγατογ. πιςά, δ εἴω.. ἀείσεπάϊε ει ἀοίςτα ἐγ 

Ποάιις 5 ψυχικὴ σ᾽ εἰδόςδε κα πεῖεν . απληγα διτοῖη δα ἐἰ ἐπ 
[τεπήςθαι. ΝᾺ ιν 

Κατεικοίξω, [ὈἰΠρσοτοκατείκα ζον, ἸΠτογρτο θαηζατ. «ἢ ἘΠῚ 
Κασεικὴς»σοη ΓΟ ς ΠΝ. ΠΟΤῚ ΒΟΓ ΔΡΔ1|5, βγιὶ 
Κατεῖλε, ΠΗ ΕαΠΠτοσορῖς. ἊΝ 
Κατείλεα » ῬΕποΙγΑ Πα ἀοπιις. τὰ ἐσωτέρω οἰκήματα μα! 

Ηείνολ. ἢ 
Κατειλεγμβθ'»Ππππογατι:ὰ παταλέγομαι. 
Κατειλεῖ ϑει ἀοιιο ει19ν οἰ ττατισοπάςοη τι ΡΠ τατ. πη ΟαΣ 

δέοις εἰς χωρία τροστίντη κατειλ εἴ τη». ΟΥ̓ΘΟ ΠῚ σοηρ οὗ 

Τρ τη ἀτέξηπι. ΪΝ, 
Κατειλέω, Πρ Πςοοἱητοταμοοο πιο 05 ἰη ἀγέξιιπι ο0]}} 

ἐγκατειλώ, το σοάεῃ,, ᾿ 
Κατειληϑεὶς ΓΟΟΘΡΕΙΙ5, κατειληήϑεγτες ἐ 

Μεπιρ μη. Ηογοίοσ. ἢ 
Κατειλημυβῶ., αὐτὶ τοῦ κατειληφὼς, ἀςρτο ἢ [1591 ΠτοΓοοὶ 

λημυῆθθ- ὅρκῳ 5 Ἰπγοϊσαη 40 αἀαέζι8. κασοιλημμῆβθον 

δι] οδήτιις, ΟΠτγ [οἴξοπι. αἷδὲ ἱερωσ', δι Ὁ ον κατείλημ 
δαὶ. Ἰάᾷ οΠ-. ἐχυραὶ » σοτηρτοθατα Κα άογα Ὑ μπογ ἀϊά, 
υϑδύα τοῖς ἐθισμοῖς » 'π σοπ Πιοτιάϊποῖη τοσορῖα , Ρ ΕΣ 
Τγσιιγρο. 

Κατειλῆφϑιαι, ροκαταλαμ (αὐεάϑει. 
Κατειλίασω,ΟΒ] σου ΔἸ ΟἸ ΠΟΥ ΡγΟἾ πο. ᾿, 
Κατειλίχετο ταὶ κνήμας ῥάκεσι, Ῥάη0 Οτπιγα ἐγδηῖ ἰηάα 

τοάοτι!5. ἣ ἴδ. 
Κατείνλω . ςολτέϊατιιπι δὲ 4ιιαΠ σοπο {πὶ ταηθῸ οἷη δ 

ςοροιν πάο(ηοιτγα [τοῦ τά πη θη ἡφωναὶ κασείκιουσαι ΔΡΕΟ 
Ηἴρρος.ιοά ἐχροηίτ κατεχόυῆναι: ἀἀάοης ΒΑΓΟΒι 
ξχὸ Ἔχρ!οα ε παρεγκεκλιυῆσαι ΡΠ ασΑπη αιιτεπὶ Ὀ 10 
το κατίλλ εἐν ἤς Θηἶπὶ ἴδ] [ογΊ τιν τὸ καϑείργειν χὸ κατα 
Πρηϊῆςοτ τὲ βραχιν τῆς φωνῆς ἡ μόλις ἀκουόμῆνον. Ὁ 

Ὁ ἿΝ 

ς μέμφιν, απαπὶ ΤῸ τι 

ΚατείλοχεςτοσοηΠατικατέλεξε, Ι ᾿ 

Κατειλυαπάδϑοι » ΣΈ [ὈΓΡΟΠΤΙΙΠῚ σΟΓΡΙΙ5 τγμοῦς 9 δἢ 
«πὰ ὅλοι. ἣ 

Κατειλώτισ μήν, "η {δτυΐτιτοπι γα αέλιις. ἀρ εἴλως φαοά 
πηοη ἧς ἰογααι Πρ σας. ,. 

Καστειλωπῆ εῖν, ΕἸοΙ ΟΠ -πκωτα(λεφαρίζειν, ἱ 

Κατειυ- ργὸ κα ταειυδιθ. Ἰπάτιτιιδ. ἐᾶν» 
Κάτειμε . ἀσίςοηδο 9 Ργοβοϊ σον, τοάθο 5 Οἀγῇ.. ὁ, εἰς ἀσυὶ 

μα ἔργα, κάτειμι, ΑἸεχαπάον μι ΑΡΒτγοα , Ῥγο δ ἐππᾶζ, κα 
παλιν εἰς ταὶ μόρκα 9 ἴῃ βάττος σγοιουτῖτι, κάτεισιν εἰς ἀδον ,5 
Τςολάϊε δά Ἰηξοτος ΙΝαζαηζεη. ἱπ Οἴάζ, εἰ καίσεισι (τοῦ 
ΤΠςγ 414. 

Κατένω, ἀοπλ ΠΠς. τοὺς ΡΓῸ καϑεϊναι ἃ κα ϑίημις τ 
Κατειγύω, οητερονοσουἶτο. Ετν πγινηάς κατὰ εἰνυον 5 40 σὴ 

ἀπ ΠΙαιντίταν ςαπδς,Θριξὶ ἢ πάντα γέκιω καπιαείγυον ροπῖτ "δ 
π 
ΥΤ 

“ 



ἷ 

Κ᾿ 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , ει δὶ " 

πιο οσ. τ ἰοπγὰ καταεγύω,αιιο ὦ σγοξεῖιι5 σοπλΐπατο ν 
αταεννυ . 
τοπεπ ογς, οητγαίσογε, σου τὸ ἀσσιίατς, ἀςἔογγο. 

αὶ ἀοτοσοτο. Αὐΐζοσ: ΕΒετ, Ὡἷτε σώ εἰϑότες πεποιηκότι 
ζεροὶ»Ἡ κατειὴ εἶν» καὶ ἐγκαταλιπεῖν, νογἷς ἀροτῖγς ἄτῆις 

αιϊοά τοξει πὶ οἰἙ. ΠΥ Πὰς ἱπ ἘΠΡΆΙοτὶ Αροϊορία,κατή- 
ἡχάντα τάλη δ ἢ μη δὲν τοϑεῖν κακόν, Αἰ Ἰδὲ οτῖα πὶ {πη ΡΠ οἷ- 

ἰἰσότς ἀς αἰ Ἰαίιο ει! παγτατο. Χοπορ νοη, ἑα σά μεκα- 
ῳρὺς αὐ τον δα γεσαί τε ἀυτι χὸ δθεϑυμεῖς φίκΘ- 2 ,κατει- 

ἰοφυ, ΟαΖα [1ϊ5....κατειπεῖν αὐ δι, [ςτὸ αἀπξνίις θοὸς. κα- 
ΠΤ Ασοα τ. Ἡογοάοτ κα τ ᾶπε πτώντοι, ρατοξοςϊτ ο- 

τατιῖπ ΡΠ ς Γονρετατιέτειπε, ΑΥ ΠΈΟΡΗ ποῖον, αὐτιβο- 
τὲ μοὶ ἀἰς αὐϊ δι ,ἀοτοβ ὃ τ  ἴφης γοτῖος, 
εἰμι ροἶτα, ἐσδὶς, πέλτη οἰ ν οἷ. 

ἢ. τοῦτα οὔΠταὶ ὃς (δὰ ἐξα. ὁ κατειργασυζο, τι οὐ  Βὶις 
ὃς οἰαἰδοτατιι5» ὃς ΡΟΓΡΟ] τιιδονο] ρόττιις ἐχοιἝτα5. ἃ - 

εἴπτογρτος ὰ πὴ. 
ὡγξοποίἀοςτα τα ᾿π στρογ σοΐθδοο. αι. τᾶτον 
δρός πῦπε χέοντι ἑυού κατεῖρξεν εἰς οἴκην"σ. ᾿ 

τοῦ τοιούτου ὑπταῤξαντες.. ὁ) ἀεὶ χαϑεςώτος τὸν ἥσσῷ (ὗσὸ 

ἔρου κατείργεῶτι , ἸΝοαιις. Βαῖτις τη Πεϊτατὶ ἀυτμο- 
ἵρρὲ οὑπὶ ἵτὰ [εἰπρογ πιογίδιις ὁση πΙτυζιμιι Πτ; 

᾿ὰ Ῥοϊεητιότε ςΟρ] . ἃς Δά ρατοπάϊ ποςοἤητατεπι ἃ- 
ΣἸπιροάϊο 5 νοῦο ὅς ἀγοοο . γγ γαυσὴν ἐν ϑειλείοσης κα- 

"ἢ ΘΕΠΙπὶ σοπυπιφατιπι αἰ πτογο. Γδαίλη, ὃς ἀριιά διὰ- 
εἰὰ κατείργειν . Ἰπῖγα πος σοΟΠτΊΠΟΓΟ 9 οχϊτύμπηαιις 

ἀἰζοιαττ, ΑσοηαΓίση σἴτητι κατείρεικον, το οἰ ἀουτιητ, ἃς χα - 
τῆσπιατο χατερείκω, ΠΠογοάοτ, 
οὐοπιιητίη 55 ΒῈ4.1η ἐρῚπ ροίζετ. 

εἴς σεγτῖ δῖ ἀἸσοτιιτ τ ΒῚ ἘΧΡοποτατ Πογοά. δ 
: ἀοάιιχίς. Οἀγ. ἐ, τῶ γι κα τείρυσον εἰς αἴλα δῖαν: ἃ κα- ἘΦΉΧΙ ᾿ 

αἀυιςί Οὐν ΠΣ, νζα κατειρυ τι! γ παι ιοἶπι ΓΔ ΠῚ ἴῃ πιάτα 
19 «ἀςά μοὶ. 

ποτ ἄοῖγαῆο. 
,μΑ. δύσομμαι, αν. δυμε ς αι 1}οτ, 41 Πππγι]ο. Ρετ ἀϊΠέσηιι- 
εἴα ο, Οέπῖς. 

πηδτιις ο, ἀςιεις οἴ, 
ἀοῆαρταιτ. Ὁ ᾿ ᾿ 

το ἀςοιι ιογιιητ. Το πἰςὲ ΡτῸ κατέχειντο ἃ κατοίκειριαι; 
δεν οὐ ἀοτεηίατ, 
ςοπιυὶ 

κατεσιρῴυνα ὦ 
ἱκϑαςοὐ ΟΠ ΓΟΡάτΙΟ ὙΠ ΠΟΥ (Ὁ τι 5 ὅς ρ ΠΌΤ ςα αις Δ τη 
ΡΟ Πιιχ σύγκλητος ὀκκλησίοις ἰκῦ -ἰξῳ φὰς ἐποίουν. μείζονι. 

ὅπῃ; αὐύσης, ἐκαλεῖτο ὃ. ὁ κατ ἐκκλησιά, ΠΟ ὨΪ 4 ΠῈ ὅς (δ ἐκ “Ἶ᾽ 
᾿πεήξέλοιου.. «Ἐὴ τε τριήρεσι λειτουρησιώτας αἰἴλλοις τε πγινοφρ- 
δὶ ἐμ τῆς ἰδάλου, "ὁ τῆς σπλαματίας, ΗείγοΝ. Βαθες Κοίτοι- 

ἵ, 

μι 
Οἱ Ἶ 

ἰδ ρτο κατεκλείῶνης ἀρ ὙΠ ΘΟοτ, 
Ἰβθλάϊους οἴ. 

οτῖςα ἔν πεορο ῬτῸ κατεκτάϑιησειν, οςοἶπ Γαπτ, τε 
ἵν αἴϑρ τὸ κΊ είνω, κα, ὀνι τ ϑίκυ. 114. ἐ, αὐοραῖν ἐν παλάμῃσι κα- 
ὀξέϊ χαλκώ. 
τέκτεῖνα; ἐφόνευστι » ἱπτοτέοςϊ. Π|4{].., ὁ ϑέλοιω καὶ αὐτὸς ὡς 

δῖον ἐρευϑαλίωναι κατέκῖ ἐν ρΓῸ κατέκπίω» 5 ἴῃ ἈΟΓΙΟ β, 
νης κατακταῖς. ν]άὰς ἐκτα ἀριιὰ Ετγιη; Ηοπ1: [Π|14. 

ἰμήτειθα χατέκγα, ΡΥῸ αἰπεάεινε. 
χὐλας ἣ πιρογίοπα!. ποςοῖς βιΐτοποςο [τας σοορῖτ; Ῥαυ[ιηἶας, 

χατέλαξεν. Σποϑανέῖν, {δα ἀττιγ τὸ χρεῶν . ΝΟ] αὐαγκῆ, 
ΠῚ αἶχτς «ΠΣ, εἰ δυὶ χὸ ἀρατον χα τέλαζεν αὐα᾿ γκη γγνε ὅοι 

, Ἡμυχρν, Ππλ1]ςῈ εἰ παρέκ. 

Ἐν 

ἔχ 

᾿ατελα βδροὶ ὁ. Χο ,ς4ρ.32. κῷτήλασε μόδιον Ἀεπῆον, νἾΓΙΙ ΠῚ 
ἢ ἴξ ἴῃ πηῖπμτα. ν] τα πλθη ΤιΑτὶ πὸ 5 ΥἰειιΠαπη σοπη ρας ὃς 
᾿:οηττίεῆς νας 4 ρει ποτεπε, 
Κιλέγίω, εἰ ἕξις ἤμηι. χ εὐγχω,τοάατριιονἀδάεοοτο: ἈΤΙᾺ 

Κτλεέω, ὦ, ἥσω,πινκαςταϊ!ογεοσ οι ΓΓλιςϊΔ.}π ΟΔιισαίο » καῖς- 
; εἰσατέ μετα" ΓΟγ πα πὶ Π16. 
ἐπελεέανγ, δ ΤΩ] Ἐγαηδ. 

λέχτο, χα τεκοι αήϑυ,ἀοτπιϊαῖτ. νἹἀς καταλόγνμο. ἢς ἤιρτα κατα- 
εγιάνίθ- το πατελεγύ μῆν 6, 

λέξας, οντὴ τοῦ νρίϑιμηστις. ἱ 
ἡλευσειν, [Δ οἱ ἀ  θιις οὈτιιογιιη τ] πτᾶτοΐπ δοίοπα. 

ἔτελϑε, ἐεἰςεηάς, χα τέλϑοιεν, ἀς ςοπάδγοητ, ἀοἰδρῇ ἤητ. κατἐλϑεῖν, 
ΘΠΠΕΓΕΙ ἐσ ἀίτο κατελϑ'ών, ΓΟΙΙΟΓΓ ΙΒ. ΓΟ  στάΠ5. ΤΑΙΙογ ἡ. 

᾿ τλησοοςο 45. Γοηϊςέςρτο καϑέλῃης. 
 δειλίοξομαι οἰ τοι πιο] ΠΟΥ: Το πΊς:Ρ ΓΟ καϑελίασομαι, 

λπίζω, [ροτο,ἴρεπὶ ςοηςίρῖο. ν 
Μηπισμῦς ΡΟ] δ. κατελπισμὸν ἐμρανλειν»ἤροπὶ ἸΠΠΊΠΟΓΕ, 

ἰδῖρο. ςοπιροῖ]ο, αάϊρο, Ὑ ιιον 14.1π ρτῖτηο 7 Οὐσ)" 

ΚΑ ΝΣ 
'Κατέλὰ,οηἰὸ ργὸ κὰ ϑέλω καὶ χαϑαρρέω, ᾿ 
Κασεμμᾳ ϑεῶω, εἰ αιιοά ἐμματέως ἱπηηλῖττο, ΝΙζαπάοτ ἴῃ Αἰοχὶ- ΡῬ υτξυ 9. βαρεῖ αν χεῖορ κἄτερμα τέων το Πρηϊβοάτ,ντ ἀοχιγα πιὰ 

τι ἀοπλ }α ρτοιϊοςοτι νουίτιις 2 [Ὀτέγρτ, τί δεξιαὶ καϑεὶς χη 
18 ἦμεσω, 

Κατεμπείζω , ςοττὶρίο 5» ὑγροῦ ν ἸΝΊ σά πάογ π΄ ὙΒεΥίδοῖς, δν' ὑπό- 
ταν χρειώ σε κατεμποίζῃ μογίοντα, Ττογρτ, χάταλα μζαὐῃ χαὶ κα- 
τεπείγγ.. 

Κατεγάρως οςοἰἀο ἷη Ἐρίατ, 
Κατέναντι ἃ τορϊοης»ὃ ἀϊπετίο, ἐόπεγὰ., ἐναντίον (Ὡ1] χατεναντίον, ἴπ 

ἐοπίρεξει,οχ ἀἀαςτίο, Οσπίτιςαρ.12. Επλπρ. Ματοῖ. χω τέναντι ὁ- 
λυμπιῶν οχ φἀποτίο ΟἹ γἠγριουιμ,Γ σία. χα τέν ἀντι Χυρίου πέᾳ- 
χυλιάν » αἀιογῇις Γλοπυίπιπι σογηια ἀίτο οτος 9 Ναζαηζεη. πὶ 
Οὐδς. 

Κατεναντίον, Αι ογἤις οοητγα, 110.2. Ἐρίρτάεῃ, χἀτεγαντίον ἥλιον ἀγώ- 
γ᾿, ἀοἰςοπάοτγιητ ςοτταπήςη, ιοηγ Γἀς δῖτῃ οτδῖς αἰχῖς καὶ 
ταναντία, κεῖνται τορτοπε τοίροπέεησ, ἃς ἌΡΟΙ]]οπ. 2 Αγροηδιτ, 
ἄρετ ἔγαντίὸν αρ᾿ «του οΧ Δ Πογ(Ο νυ. 1 ςπὶ τ ᾽ 4 οπη, χὰ τεναντία ννί-- 
σου κα τοσΐοῃς ἰηἤα]α:. Οἰιπὶ Πατῖιο. Ἡςἤποά, τίς κεν ἐκείνῳ ἔτλη 
ὅδ υτος ἐὰν χατεναν τίον ὁρμὴ ϑέααι : 115 σοπτγα {ΠΠπ|πὶτοπάετο δαξ 
τις ἤει. 

Κατεναρίξω, οςοἸ ἀο:ϑοΡΒοοΪ εἴπ ΑἸλὸς, λείας κατίυαρισ μας ἐκ χέρδε; 

πῆδηῖι τγιιοϊ ἀαταβ. : 
Κατένκοσα,χοιτῴκισε, ἐς ΠΧ Ὶ, μα ίτατο ἔεςι ἨοπΠοά, χρνίδης γδτένκσ.- 

σε πὰτηρ εἰς πείρᾳ τα γαίης, ἀοπηίστατς ἔσοῖτ, ἃ κατανοίω, Ρῖὸ κα- 
τανώῳ, 4“: 

Κατεγαδδ ἡ, ἢα δ ἰταιῖ, ἈΡΌΉ οη, 2: ΑὙβοπ, ἐν 8 κίῳ χατεγαοσατο, 
Κατενδεις,} Πρ η551} φατοτ, ἱηἀἸ σιιος Βιιή, τ 
Κατένεικειρτο κατίοὐεγκεν το τ, Α ΡΟ]... Ατροπ. ἐξ 
Κατενεχθίωυ αι ἀρ ρα ΠιΠῚ οΠ Το» ἐς ἔς τι, ἀφο ἀετο, ἀοσεπάόγδ, χάτενε- 

χϑήσεται τείχα,τπαγὶ σοττιιδητ, 8 η 2 ἴῃ Οταῦ. κατενεχθεὶς, ἀο- 
ῬυςΠι5»4ο] τις. κα τενέχϑεὺς εἰς ὕπνον, ΓὍπιπΟ ὈΡΡτοίϊας, κάτενε- 
χϑέντες οἱ τυρὸς τίρν γίμῦ ἔχϑοντες, αὶ 

Κατενεχυραξω, ΟΡΡΊ ΡΠ ΠΟΓΟΣΡΊ»ΠΟΓᾺ σάρῖο: 
Κατενῥωΐοϑε, ἀφ πη αιιο ἡ ἐπενώώοϑεν , Ῥογοισγερδῖ χἀτέτρεχε [ει ἐπέ- 

πρεχε. Ἀςοιίατ, ΗςΠοά. 1 εἰγρεο Ἡοτςι} 5. πολὺ ὃ κόνις κατένη- 
γῦϑεν ὡς κοῖς, πη ἶ τ! 5 ΡῈ] 1115 ΒιΠπιο ΓΟ 5 ΡΟΓΟΊγγεθασ.. ἔδιι παπιονΐ 
Ἔγδητ ρ.Π τς Οδίτι.ν Β᾽ Τπτοτρτ. τὸ ϑέμα, ϑέω τὸ ξρείχω, χὴ 5" τῆς 
ἐν παροϑέστως ἐγϑέω 9 κὶ Χτ μετείϑεσιν ἐνέϑω 9 ὃ μένων ἐγέσω.. ὁ αἴδα;- 
καίμάυθ: ἴωεκα, ὁ μέσος ἰδ οδτι, αὐ ἀπικως ἐγξω οϑείνοϑεις, οϑε, Τγρεὼ ἐ- 
σπέτρεχε. 

Κατὲν ἑπλιον. τὸ 56 Π115 ΠΟ 1] τί Ομ 594 ιδπη (α τα μάπε ἀγπια οὖ: 
ΟατΙεητος, ΔΙ ΠΤορΗ ἐν Νεφέλ, τ᾽ ἐπαΐειν ὁποῖός ὅδι τἿδ ἐυ 5. μδ Καὶ 
τενόπλιογ; ΤΏΤΕΓΡΤ: ἘΧΡΟΙΙΓ εἶ δὸς ῥυμοῦ πρὸς ὃν ὠρχοειῦτο σείογπεὸ 
τοὶ ὅπλα 9 ὅζς; [ς γλήστιιγ ἀτυ  ππὶ Ροτίτς (Ὀγι σο πάππε κατ᾽ ἐνό- 
σλίον ντ ἴῃ τόχτιι Αὐ ΠΟ ρ ἤδη. παδοτιιτ ν οἱ (αἰτοπη χατενόπλιος γὲ 
τλδηιι [οτίρξι5 ὅς νότιις δι ἀπ σοάςχ Βαθοῖ. 

Καξεντδυκτη 7411 4] 1611|ςπὶ σΟΠ ΟΠ 6 Π5 ὅς ΠΟΙ ΠΡ! [2ης δοσυίατ γε 
Αἰ ιῖτ ν οἱ 1Πππππὶ ΤΡ ιπὶ 411. πὶ ςΟπιιοπῖτ Ἂς ςοτηρς [Ατ, κατήγο- 
Εφς)Ο]οςυτοτοκατεντδυκ τίωῦ σοὺ ἔθου με;ς4Ρ.7.100 1 ἤπς. 

Κατέντυ) χαίω,οδττα Αἰ Ἰ]ιιεπὶ νετθα ἀριιά αἰ ἑπτὴ ἕαοῖο; ΒΑΠ] απο ὰ 
ΟΡΡΟΐτατ τὸ ιἰαϑρέντυγα τω τινός; Ἶ 

Κατενύγίω, [Ἐἰπλιιΐδτιις Ππιη κα τενυγη, σΟΤ ΡΠ έγι5 αἴξ. κα τενυγησθιν 
σῇ κορδιφ)ςοτάς σοτηρππένι [ππτ, ἐξ, λρ.2. 

Κατενώπα,π ςΟ ΓΡ Θξει1π|. εἰς πού δ απον, διε, 
Κατενώππτον τῆς δόξης.ἴπ ἐοη ροέλιϊ φ]οτία" ἴπ ΕρηΟΤ4α:, 
Κατοξ ενίσαμαιςἸη Πι]το ρογ οσςαϊΠοπ οπλ»οοηττγα αἰ ἰαιιοπι 1π ΠΓσΟ. 

κώτεσ ϑίροιμαι. ΒΑΠ]. μὴ δ᾽ αὖ πάλίν ὅδιτρέψηε τοῖς πείϑεσι κα τεξ «νςτα- 
ὅλαι τοῦ χρυ, ΟΠτΥ [Οἴτ.1π| 8,44 Βὶ Οπηδῃ. πολερδϑ σασιν μυδὲξμαξ 
χξωύκει μϑδης αὐ τέαξ, πεν τῶν κοΐ εξανις’ ὦ μῆν(Θ.; τοῖς πλϑυσίοις βασκαίνων» 
Ἰικατεπα εὐ μῆς Τἀεππὶ πιά ΟστΠὶ εἰατίοποπη ποῖάη5 ΠΕ ρτὸ- 
Ῥίον Ιεσοπα Ἰπ οἰ οητοῦ [δ ρταξογοσαῃς Οταο 5. ὅτι τοὶ δώρῳ σού- 
τὼ ἐκ εἰς τί) δωτνρίαν τίωὶ ἑαυ, δ εἰς τὸ ΦἴΟ αὔγλων Ἀσιτεξανίςα- 

ὥτι κὴ υϑαβοράν κατελέχείθλτο, Τιαοττ. ὁ ὃ διαλεκτικὸς καπεξοίςατόη 
ποῦ κλεαύδϑοιε. 

Κυτεξινιςο μῆν(θ.,ου, ὁ, τα γΐη ΟΠ 9. 
Κατεξεναξω,τεσορποίζοοντ οἰξετείξω τὸ δυμζόλαιον) ἴηι ςοπιραγαΐίζος 

αἰδας Πτογάτιηι ἀϊεῖτιγ τη Ῥάπάς τ, ; 
Κάτεξουσιαξω, ροτείλτοσι κεγονιςοτγ. 4ιδῇ ροξεατοπι Ἔχετγοςο. 

κατεξουσιοίζουσιν εὐὐτῆν᾽ 9 ροτοίζατετι ἘΧοΓσδῆΣ αἀιιοῦἤις 1110 5:ς4- 
Ρἶτε 20. Ευδηροὶ. ΔΜ. νδϊ Εγαίπη. δάποτιας Πρηπίβοατε οἴτς 

πὸ δυτμοτγίτατοπη ὁσεγοθητ. Ἀ11) ναγίιμ Εατὶπὸ Πἰσεητία γ- 
τ ΠτΕΓ. 

Καπεξέσιθ-. ὁ κα ἡ 411 δῖ ἤπ ροτοίεαξις δέ ἰροητίς. 
Κατὸπειγίέλλομε,, Ἔα ρτο μλἹττο ΟΠ ΠἸξεοΙ, Αςσαί. Βι6. ἴῃ ἘΡΗ͂Σ, 

Ῥ͵ΠΟτ.ΡΙΏ ταν. ἴῃ ῬοΙΙτρυσοερτ. 

Κατεπάγω, ἸΠυτο, π ἀτσ ο. Ἰπέδτγο: 
Κατεπάδω, μ. ἁπώςπταακαςϊηζα το» ΠΟ ΓΟ] τ, ἰοπ] ΟΣ ΡΠ οπάο. ἔιρορ 

γρυτλύω, ΡΊατο ἴῃ Θογρια» Δ οι ΝΑ Ζαη, Οσπιτίπο πη ρῖτ, ὦ 
Κατεπαΐρομο!. 1 Πιγσο, ἸΝΑΖΑη7. μι πόλιν χοιπεπαρϑῆς ὡς ἑμοκογιεωῦ- 

τῶν τί γνοιαν,ῖ πο ΓΙΓ 5 ἀῃ πος ἴὉ Πιτ ρα, ΧτΟ Δγῖς, 
Κατεπάλ μῆρ!Θ-»ἱηΠ]Ί ὴς ΡΓῸ καϑειλόμθν! θη ΑΡοΙἁ Σ,λΙος νηὸς ὑὸρ πεῖς 

σης κἄτεπαλμῆμον. ᾿ αμμὶ 
“ΟΠ » Εὴ α 

» 



ΡΥ ΈἘ᾿ᾺΑ 
Κοτεποίσειτο, κ᾽ τοκ τίσοετο, 

κατεπωτήϑυ,σο ποι! σάτιι5 εἴδ, ΚΠ 

κατεπείγο μαι, τό ρογο, χατρηειημῆμας αἰ λῶν 5 1} ς ετα [ε ργαῖις- 

πἰοητος:ῃς Β1Π|0 414. εχ ΝΝΑτάη. Ττοη [τι 4! οἵτις Ππτλ2ῬΟΪγ Ὁ.1π 

ς, ἐξυλόμιω αὖ σε ἔφα καὶ λίαν αὐτι “ἶ ἵππων κιγαΐοις ἀγήν ἡ σαμξύκας, 

τάτων γὸ ὁ νῷ βασιλϑ)ς κατεπείγετοι. Ξ 

Κατεπείγω. μ.εἰξωγμ, εἰ χανν ΓΡ ΘΟ ἱπιρο Πο.ΠἘἸπλι]ο.5. ἱποϊ το, ργοσιο» 
ςορο,ίο!οἐτο»δηρο :δί ς σιΠΠὶ Ασροιιίατ, σο ἢ [Ἐγιι τιιγ τας Ῥτὸ [-- 

ΠΙποφαςςεῖογου ΑἸθιοΙατίιπι οἴ. ΧΟΠΟΡΒ,, τὸ κατεπεῖγον πυρά εἰν) 

γγρεης δίμοοο ατίθση προσ μπὶ οὔίγερίατο Ἐρ᾿. 7.κατεπεί- 

γρυσιν ὑ μος αἱ εἶδ ς’ ἄσεων πολλαὶ διαφοραὴ δίς, ντροητ νος «ἀοτὴ 1- 
Οἱἀεπιον φιλοτιμία κατήστειγ αὐτὸν, ᾿ο ΠΟΥ 8 ΘΠ ΔΠΊΟΥ {ἔτπλιι- 

1αθατ. ἕω κατεπείγη»ἱ τα5 ντροατ. ΠΟ οτ, ὃς Χ οΠΟρ])κατεπεί)ρν,Πο- 
δοτῖλπὶ νΓρ ἢ. ἔργα κρτεπείγοντειγ ΡτὶΠ.0 ἀΙΟΘ11 το ΡΟΥς ἃ- 

ἘςμάδοΡΙ τατοΐῃ Ῥετιοὶς. 
Κατέπεφνα» Οὐς1ά]. Ἷ 

κατεπίορκεῖν» Ὀ πιο ἢ. 7) κόνωνίθν ὡς οὐ χαιτεππορκησύμῃμθ. τὸ φρᾷγυαν 

Τά εἴ, ρεγυτίο σαι ίληι ἰᾶται [υδιιογίαγιιϑ ) ναὶ ροτλι5 λπ6}1- 

οἷτιπὶ οὔτοη ΤΕΓ115, ὃ 
Χατεπόϑίω, πὶ αοίοτρτιις. ΡΆ1ΠῸ ἀς πιππάο, κα τεπόϑοσειν, αίοτ- 

Ρτὶ {μητ. ἃ καταπίω, 
Κατέωρηστι,Ἰπις ἢ. 
Κατεηδηχένα!»Ροττουγου] πεφοξή ὅϑοι. 66 
Κατεηῦὰ χος, οὐ, ὁ [ατιτλ απ» ρδαϊάιις, νἱάς Καταηηοσω, 
Κατεράσαι » γογθιπι ἔτααιιοης ἀρὰ Μεάϊοος 5 ἀεσάριιίατς. Ρ]1- 

ηἶπξ χ γαΐε ἴπ νας τγδηβειηάεις 5 ἀερίετς, Οὐοἰμπιεϊ. ιοά ὃς 
εχρίετς ἀϊοίταν λάτμοτς ᾿οπαῖο. νἱάς Εἰρασαι , μετεριάσαι 5 ὅ)ι- 
κατερσα, ᾿ 

κατεργέζομαι, μ. ἀσομα)» π΄. εἰργασμια!» ΟΡ ἜτοΥ ΠΟ ἢ 105 ΡΤ ρᾶτου Εἰς 
τονεχοαιοτγεξῇςϊο πιο α σοη[Ἐἰτιῖ» ἀείετιιο; ορργίπιο. [τ6πἢ 
φοποοαιιο. ΤἈςορΡΉγαίς, ἰΡτο 4.46 ολυ. ἀς ἰρῖηο; ἐαν μὴν οἰω 
ῳξϑσλαἰξῃ πίω ἐκ τῆς χώρας ϑεραότυτα, διωύα ποι κατεργοιϑϑνκῶαι» καὶ ὄυ-- 
ὁλας ἄν,ἰά ο(ς, ὀκπεφϑίωδαι »» ζοποοαιΐ ὃς Ρυττγοίςεγο δά σογιῃὶ- 
πατιοπςπ Ἐκ σοηβοϊο,ϊά οἴ ,οοςῖάο. Ττομ] βιρεγοςτηιεὶ (Ὁ- 
ἀϊςϊουκατεργώζομαί μοι, τα) κὶ τοπὶ στο Χ ΟΠΟΡΙ.. κατεργέζομαι με- 
χύ τίων διανοίᾳ πιο πεῖς ἰτιοο ἱπααρδιὶο Ῥ]ατο ἴῃ ΤΊπιδο. κα 
περγάζετω τίω) ὑπομονίμλ, ρατῖς ρατὶ πτ  ΑΠΊ,» [Δ ΟΡ 115 1Π ἘριΠοςαρ. 
τ. κατεργάζεται εἰς τὰ ὁ φϑειλμικὼν Ἔχ οο τι δά οσυοτιιπι πηςά!- 

ξαϊπφητα, ἀϊΠροηίΐτιιτ, Ὀϊοίςον θτο 1. κατεργάζεται κοπῇ ομῆμον. 
εοπταήιπι οἐἤςαχ τοάάϊτιγ, Ηογπιοίλιις : σοηταἤαηι τε Ὁ] 1- 
ται, Ἀαιο] ἴηι ν πὶ τα πα τι. Μίατος] ἀριχά οι ειπ στο τ.κα- 
τέργες"ο πῷ κύρῳ τὸ ἤϑυθο σεις ἃ Ογτο [ραξὶα ἢ, Ποτοάοε. κα- 
σείργαςαι ϑυσία ίοτὶ Πα ίτιπὶ ον ροτξοξξιιπι 5) Εὐγλρι 4, κατεργίδδη 
Ὁ ὠγώνωνγοοτταυαῖπα σοη[ἀπιπηδαΐτ, Πστοάοτ. ΧοΠΟΡἢ «δὸ κα- 
λοις κὠγαϑοις αὐϑρώποις) τυρφστφιλ ὗς χρυ. μέλις" αὐ κα τεργάσαιο, 

Τάεπι; εἶ τινα βύλοιο κατεργάσοιϑει καλεῖν σε“ δεῖσινον . Π νοἷος ντ 
αι! ὕριαια το δα σοξηδιι νοςοτ»ἰά οἰ, ποιῆσαι. ἐκπεῖσαι κἡ κατεργο- 
στι δον τὸν αἴϑρωπον, ῬΙΠτΑτο ἢ ἴπ ἙΑδΊουν Οἱ ρατο ἐχρομεπάιιη» 
Βοιπίπεπι ρογ[ιαΠοπίδιις σοης ας Πυὶ. κατεργαξόμῆναι πίω! ὕ- 
λίνω τεχγαιγᾶττο8 πγατογίαιτ τγαέζδητοβ ὃς ΟΧογςοητο 8. ΡΙατάγολι. 
ἀῃ Ροτίεῖς, οαππὶ ἀποῦιις Αςοι, Απάοςϊά. γῇ κατεργάζομα σε ἐ- 
γαϑον,κατειργασυῆ 9. γοχοτοίτατα5, Βα Δ, ἴα. ἘρΙΠ.ροἱἘ κα τεργασμέ- 
τίϑογοοη ἔς έζιι5) ργο  ρατις, Πεγοάου. κατεργασοί μῆμο; «ἰμὴ ἡγεμο- 
των, αἱ ἱπηροτῖαπι ργαγίρισγιης. Ἡοτοάος. Κατεργάζομαιη - 
τοτῆςϊο, φονδύω, αὐαιρω ςοπῆςϊο. ΚαΊεργάζεϑει οτίαπι ντ Ππαρῖοχ 
Ῥτὸ τογγᾶπ σοί οτος ὃς Πιρίροτςινηάς γή κατειργασμϑυφτοττὰ ς}}- 
τὰ ὃς (λέγ. ΡΙμτατ. "0. πἴρὰ ἀοργησίας. 

Κατεργισίαγςοηξς ξπϊον»ΟΡ Ποὶτιπι,αι τιιγὰ, ορογά ΒΟ ΠΊΪ 55 ἀρ ῖτα- 
τὶ ονίατγεϊτιου τιιδειι σοποοίπϊο.κατεργασία “τ γῆς» οαἶτιις ἃς ἤι- 
αξιῖο. Τ Βοσορ τις ἧς Οαιῇ 9,» κατεργασία κα καὶ ἄλλη ϑεραπεία τίω πε 
διιαμαν οἷα νὴ ἢ ὀυτουφίαν δυτοδί δωσι. [1 6 Πι)γὺ μΦὶ τα ύτει δεῖ δ ἐργα- 
σίαν δστο διδόναι. ὃς κατεργασία πἰ τροφῇ ςγοοποο ἐξ ο πέψις ὃς ἐργασίαν 

Αὐἱποτοίη 3.4ς ραττ, 
Κατειργας θογοΧρυρπαμάτιηι οἰ οηἰτεη ἀτιπ|, ᾿ 
Κατεργεςικὸς ν πὶ τῶ ςοηβεϊςπάϊ. 
Κατίργας"Ὁ-,κ» σου τιι59 0 ραγο Πας, 
ζάτεργο, ὁ. σΕΪτιι5. 14 οἴ, χατειργάσυβυ θ. κἡ ἡρρτριαμῆθθ- » ντ κέτερ- 

γρε χώραφεχοιϊτα τορίο, ΤἈοορ γα στο ς.ς4Ρ.20. ἐς σαυ [οι 
αὐγὸς Ορροῃίτατ, τὸ καὶ τεργοὺ φῆς σκἑωης)ΟΡ 15 τ ςγῃαςοῺ 1 5 ςρ. 
30. χοίϊ. 

δ ατεργὸρ,αητί 4ι14τι18. 
Κατέργω,ορο!ο ἰάοπι χα κατείργω, Ἡτοάοτ. 
Κατερέειν, ἀϊέξατιμτι οἶς. 
Χατερεξίζω,Ἰηςϊτο, ἑγείτο, Οζα ἀς δεησξξιποη [ἐππεΐ. 

Κατερεῖξαιςοητιιηάοτο, ὑπὸ τοῦ ἐρείκω τὸ καταθρωύω, ΑὙΥΠ ΟΡΗ ἶπ Κο- 
{ρ᾽5. μευ γίων αγσ 9 ἐὺ ὧραι ζυτεῖν σι γὰ γεύκοπἶον Ην μὴ τι λέγης » ὅτις 
διωα τὰ τὸν ἐμὸν ϑιυμόν κατεβέϊσαι» [ΠτοΓρ ι΄ καταϑραῦσαι. ἰηἀς ἀριά 
Ἡεῖγς "ν. κατερικπεὶ» γο} κατερεικταὶ ταὶ ἐρεικωμῆῥα δσπρια ἃ αιξο- 
μῆνα, δ᾽ κυάμοις ἔνιοι ὃ. καὶ ἀὺ πυροιὲ οἱ δὲ κατεῤῥωγρτα ἱμάτια, 

Κατιρείπω, ἠοιποΠονοἰαδοξα τοφοιογτον σοιιτηιο. Ἡογοάίδη, τὸ 
9 τῶχθ. ὠρότε ρον μὴ κατερη ρειπῖο. Ἐτ καπερηρειμμῆμΘ. Δριιά ΡΙὰ- 

ταις τη. 
Ἰκητήρεξο, ἀοπνα  Πτρ κατάψηξενκαϑορρέλισον, 1], οἰ χερὶ τὸ μιν κατέρε- 

᾿ ᾿ 
ἀρὰ δυν, ἌΝ 

ἐ ἈΠ ἢ Ἶ 
ξεγ:ὰ κατα ρέξω:γπάς τ καῤῥέζω, 

Κατερδύγω,᾽ῃ Αοτίε,2ικατήρυγον, ΕΠ εγιιέζο. Αὐ πο ρῃ, ἢα νὰ 
οἷς ϑεριιὸν η μιαρεί τί μου κατηγυγυ, Ττοτγρ.κατέπγδυσεν, εἰς 53] ἡ 
σεοφίὰ ἐρόυγομϑύων. ; 

Κατερεφὴς ἐ(.. ὁ Ε ἡφτθυιηλτ5οτοίδιις, ) Ἷ 

Κατερέφω »ΣἴεβῸ 5 καταςεγάζω, ΑἸ ΟΡ ΠΔΠ.ῖπ γερο, ἐς εἶ, 
ὁ κώνε» απὰπι θοῆς οροττα: οἵδίς . ὦ χελώγαι γἸάε]ῖςοε οἱ 
τοίχυιάτης5. ΡΟΣ οῃ, 2. κερρέμῳ κατερέψεται ἐΐρκίον αὐλὴ, 
δυ!ατορεῖ, ΟῚ 

Κατερέωγασσι!ο. Οοηϊτ, κατερω σοῦ τῇ σείσισνω, ἀεξογδην το δι 
44 δὐιιι πὶ» Χ ΟΠΟΡΗ ὅς οἴπι Αςοιπ κατερέω αὐεξὺ Ὡρὸς τὸν μ, 
«05 ἀριϊά ππᾶριμπὶ δος [αο:ρτοάαπι Ἄζαιις ἱπάϊςαθο, Ηὼ 
ἴῃ Ὑ Βα λιΡΊατο Ἐρίταρῃῖο 9 αλλ ὅπως μοῦ μιὴ κατερεῖς οἱ δ 
Ρτοίδ5 πιοικατερω, ἀϊ αι. ΑὙἸ ΟΡ νεφικατερω Ὡρὸς γ᾽ ὑμᾶς ὦ 
ϑέρος σ᾽ ἀληϑή γα Ἰςάτη ν οδὶς γογαπιικατε ρρώύσι, ΕΠ ογθης οἢ 
τὶ εητοιάςην. Ἃ Ἶ ὶ 

Κατερυτύω,χϊἀςπὶ 4104 ἐρύκω ἔςιι κατερυύίκω, ἈΝ 
Κατεῤῥείγη» 4 1{ς {5 οἵδ, 
Κατέῤῥαξας , αὰ Ῥαιἱπηδητιιπῇ ἱπιρορ ΠΕ], κατέ ῥαξας μά, 

ἴῃ ΡΙΔΙπιὶς Πλαι4, 
Κατέῤῥει, οἤπιοθας. 
Κατεῤῥυγ μῆμ»γ) γα» }}15. ᾿ 
κατεῤῥινημῆμον 5 1 πτατι!Π15 ἜΧΡΟΪ τιιπι  ῥινέω, γι ἔπ οἵξ Αὐτὸν 
Ἀλυ 8, τὸ δυτελὲς »» καῖ εξεσιμῆδον, διατὶ ῥίνην Ἐ Πἰπτα να ἐργαλεῖον 
τουικὸνγ, ὃς ἈΠελὲὸς οζίαπι Ἔχ ροηίτιιγ χιια τῇ ῥίνῃ Ὀξευϊελέζομμ, 
4υλπὴ ἤπης αὶ 1δὶ Ἰσραητ κατεῤῥινισ μῆύον τη αυλίπι ἃ κατ ὐ 
μα ἴάεπι Πρηϊοᾶτς ἀριϊὰ Εἰ εἰν ἢ. ροΓρετγᾶ ἰορίτι κατε 
ἐχροί, ἀπελέσιν ρτο κατεῤῥανιμῆοις, ' 

Κατεῤῥίνῳ μῆμον καὶαπῳσυκασμῆμον,καταδεδερματουήύων; οἷν 
Κατεῤῥυνκως γι} ἀς ἢτχῖς. 
Κατεῤῥωγότες ἀσκοὶ, τρτὶ γτγοβσᾶρ. 10. Τοἤις. 
Καγεῤῥνυΐ 9. γα οη τίφατιι8) ἥγτπς ξλέϊι9. 
Κατερυξραήνω, πρὸ ςοΐοτο τιῦτο. “ 
Κασερύκω, μἰ δςογἀοτίποο,ργομίθςο, Αςξοι Οὐν δὲ 

κατερύκει, 411 ἀθῖτς ρΑγαητοι τεπηογάταγ, ομοά 
ρύκεινν ησο σοστγοεῖ. 

Κα τερύω,κα ϑελκύν, τα Πο,ἀοάμςο, Θάγ, ξ, τίω γε κα πείρ 
δῖαν, ,. 

Κατέρχομαι, ἀς(ςεπάο,τοάοο ντ Ἔχε, ὃς ρος Π|πιϊπῖο ἄροι 
Ῥοη ἥκω 3. ταὐτὸν ὅξι τῷ κα τέρχομαι γυττοξοτς ΟΕ]]. ΑΕ δ πῃ, 
καὶ ταύγομαι»[ρετιιςηϊο,ἄοιοηϊο. ΟΝ 

Κα τεστέπαρυτγ τις Ἰηταθιμ. ᾿ 
Κατιϑίω, γοἱ κατέϑιωγ ςογο να Πιπτογφοραίςοτ, Ατἡπορῆν 

παι κἀτείϑιιεν,οὐπηἰ ιις Υ εἰσεθδτιτ. " 
Κατεσκελετόυμί -....,αττοηἑτιισ, τοι τη. 
Κατέσκλυχα,πιοτθο γεΐ ἕλπις σοπτδυιϊ»πιδοτγιῖς 
Κατεασδυσ μβϑ (9.5... ὁ, ας σιιγατις. 
Κατεασδυσυῆνως, ἔς {ΠἸπατό. 
Κατεασπέυδαισμῆνον, ατη Οἱ εἰο ιτη ἱπσοιτὶ Πιιάϊο βαξξα πη, 

ἁἰείϊατιπι. 
βατέρσυτο, πγριι ἶτ, ὺ ᾿ 
Κατές ειϑεν ΓΟ χρίτες αϑῦσοιν, Ης Πο (οὗ τότε τιτίυδεοσι χατέςαϑ 

λυγρόγι ταης ΤΙταπίθιις ορροίτι ἤμην ἴῃ ρταὶῖο, 
Κατες ἑατα, σου [ταὶ πιατ, Ἠεγοάοτ. ϑῃϊοὸ ρτο κρτόρίωσι 
τρις, χαϑίςυμμ ἤει καταςίω, 

Κατεςεμμῆν-, ςΟΥΟΠΑΙΙΙ5. 
Κατες ενασ μῆψαι χάριτες » ἀοηδ οἰπὶ {ιΠριτῖο ἄλτά, Βιιά 

ΠΊΓΏΓΑΙ, ; 
Κατεςεὡς 9 ἤμο κατες ὠς Ομ ΐσΟρτο καϑεςῶς, ΠΟΙ ΕἸ ΠΣΙΒΣΥ 

χριτες- εῶσαι φυλαχρὴ ἀϊ ἤροῆτα; Ἔχοι δια κοιτεσεώτες ὧν δείρ 
τιῖ διτοῃ τὶ, ΟΝ 
Κατέςη, αἰ τἰτ,α ἀ βυίτικατέςυ ὁ ϑύρυξιδο, το (σά ταιπναἶτι!ϑ, ἃ 

μὴν δὴ τὸ ἄμεινον, ΠΟ ὶς5 ἴῃ το ἴὰ9 γροϊἀἴτ, Ἐτ κατέσιηνκὶ Ἀρ 
τὸ κα ϑέφινχεν ΡΓῸ γεν ὄμις"α!» ἴῃ πιοτο ροΠταπὴ εἴ) πιοτίδι 
Ῥταμῃ εἰτιντὰς Καϑίσαμαι. ᾿ 

Κατέςω εἰς λόγοις σοὶ, ΟἸ Οσιιτιι5 ἴαπα τοςιιπη, χρτέρίων οἰς ἀπολὸ 
ἀεξεηποηπεπι ἀϊχὶ»Βυά4 Οοπι. ᾿ 

Κατεςριξεν, (ἀρια Ηοίνο ἢ. πιοάο ςοάοχ πιρηάο φάγε) δἰ 
μὼ ἀπέδειξεν, εἰπέδ᾽ωκαν,κατεςηλίπϑυσεν, 

Κατεςιγ μῆδα.μτιηξῖ15 ἀϊτἰη ἐγ, πεποικελυῆύα, 
Κατες όρεσεεν, [Σ ΑἸ στη, 
Κατερραμυῆθ. λόγος, Ατ τος, οοητοστα φσατίο ῖςογ, 
Κατεκραμράμως,λαιιοτίέ, 
Κατές ρα 77.0.1. δε δούλωτο, ᾿ 
Κατεςραάφϑυστειν, ργο γατὶ ἤιητ, Ὧν 
Κατεςρέφατος (πδαξεὶ ἔμπης; Ηετοάοτιις, Ιοηΐςὲ »τὸ χατεβάμμις 

ἣ 

στῖν, 

Κατεςρώϑυστεν, στο τατὶ [ητ κατε ρίφϑησαν. 
Κασεσυγημῆμθο ἴλας. βογππϊ ἀατιιϑιοχο [ιρμεισηῷν, ἀραιὰ ᾿ 

(γε, [δτίρταπι κατεςυγηυΐμας, τὸ μειωσηυβόως. υ 
Κατεσυξαν, εἰτη ποτ πτνοἀ ογιητ δαὶ σῷ συγως 
Κατεσφραγίϑλη, ασεκλείὁϑιης 
Κατεσῴηκω μῆζεον γεβοιεχὀυήνονς 



7 
ὶ Υ 

εἰμι, νουσααπὶ Ῥοσι  ἴαγο 115 ο[Ἐ 5 Ζυ] τα Πα] 1 Π| 
εγυστας αθιζγιο : γῦ 4 1π ἄοὶ αἰϊσυλις τούάαξεὶ ἔπης 

Ἰλτοπι » ΖῸῚ ἢΠΠο 5 ρτὸ ἤπια ροτοίτατο πποάογαζιν ροἢηέε- 
τ φιιοσιναιις Ἰαθος. Πλατοϊι οἴτιιτ » νῈ ἀυτ ϑεῳ κατέ- 
εἰδηο.. 
ἀετοητι! 5 ΟΥΓΟΡτιΙ5. ἱνμ 
Ἰάϊτ, ἥ ἢ 

ἀν περιπιροῆ. : Ὗ 
ορ» το, ἐλ ρτοσα το. {Ἰγᾶς, κατάρα ὀυχή, 514. οί ς, χιιο- 
τ κατευγμοίτων ὕΤῸ καταρῶν 5 δ κατεύξα ὅτε! ΡΙῸ κατα τι- 

κατοιρρ το. τ ΠῚ ΓΟ 590 οἵαν! ἀοηιπι ν Οὐϊπιη1;50- 

ῃ ΟΕάΐρο. ' 
Ὡς, ἔοττα πατιτη ἀϊςο, ἃς δοατιπι ρατο Α σοι ίατ, 
τ ὄνη μέρ εἴν, το ροτὸ ἀρ ογοραιτπουῖτατο ρο οτος σθη- 
ἐπ. πῦδὲ αὐ πρεσβ, τι πρεσβείας ὧν ἡ γέμων ἐνγαἰς κ κα- 

ποιρ᾿ ὑμῖν, δὲς, ΒΟΠ]. ὡς αὖ μὲ πολλὴ 'αϑοῳ “χα ζεἴεν,κατευ- 
“' ἀλυϑείας αὖ ψ δ. δοις.τηοηἀΔοῖο ῥταιιαΐσητο νογίτατιν 

οἷο Ροριυιατὶ οἰξοζξουνς! βαπογαΒ]ΠἸοσῖ: 
» Ταῆροτο, κατϑυϑικτήσας 5 ϑι 1160: εἴς ἄθητυχων. . αἴς- 

Ὡς πῚ ᾽ ἕ ἱ 

ΠῚ. ν 
οἑα ἀφ ἠγαται Πῆς ἃς [Ἰηοα ( 110.» σαϑμν. Τητοτ. ἘΠ Ον. 
ἃς αϑινν»»ἱπηϊῖτ, ἐργαλεῖον τεκτονικὸν, καὶ αὶ καπόυϑιυπηοία 
ὕτῳ 8. κανονίζετω τὸ ξύλον. ὃς. ὶ 

τίρουντ παζ] δε υμειν τὸ σκιά φίθ. ἔτοην δ τη! ἔσο, το- 
ϑωδον ἡμῖν τοὶ χΤ᾿ ϑεον διαξήμο τοι. α Ζ4 12. 1η Οτατικα- 

πειφόντα φεὸς τὸ κεΐχλιςον τέλίθ- » αι ἤπουη ορτί πηιπὶ 
τίσογο, ΡΙΘΓαγΟ ἢ ἴπ ΟαπΆ}110. (οπ γυίτειτ δῖα πὶ 

αἱατ. ἃς Θευῖτ. ὃς Πρ πίῆςας πνι]έξο. ΡΙτο ἐς 1 ςο. εἰ ἢ 
)εῖν ἀυχε τὸν δ) ϑέυυον, αὐ μὴ ἃ ποῦ μεγίφου τιμήματος ὁ ποΐ-. 

κακὸν » χιλίας ς οἴη) Οοη τ πιρ! ἔξος πλ1}}ς ἀγας πεῖς. ἢ 
τ ΡΓΙ πα Ππὶ σοη [πὶ σοη τις εἰδ » γε] ρτιπιατῖο σεηῆι. Ἐτ 
οχ ΡΙατοπς κατόυϑούειν ΟΧΡΟΠΙΣ τὸ κα τοιδυκοίζειν, εἶκα- 

οὐτεογοῦγ].1π||1. Ρ8 ΠΊπῚ ἀρ 70.πίογρτγοῖςο. 
πίω) δ τινι δυνχ ἡ υὑτσόλιεσιν»αθτ το τ. οί οι, 

ργα ἀϊσο,οχτοὶἐο,ςοσταποπίο, ΡΙυτατο, η ἐρωτικῷ, κα- 
ὃ ὧν “πολλονέ, Ν: 

οἰαιιἀλητος, ρταἀ!οαητοο, ; 
ον τὶς αυτά Ἰειατο υχερίζοιν, κα τδυμαοίζω τίυ; ὁ δὲν, 

ἈΠΟ δι. ὐΣ ΝῊ ; ὶ ' 
εδε Ρετατα» ἀοσηίπατί. Οεηῖτιδ 4. ΧΡ οη.κατει δκοα 

ἰς τς, καὶ δ μεγεϑ'ν, κα τοι διυνας- ϑύον υὐτὸρ ξαγλ ων. νικωῖν. 

ἡ2α]. μι οἱ δο με τ. ασμια)»αποιταἰγ οἰ ΟΓ ΠῚ] ΟΡ] ας τ, οροη. 
0Π}.1114...γυἐν πρυτοῖσε κατει αόϑνεν λεχ ἐεασίιν» ἰ.κατεκοιμή- 

πἰδαογαητ, : 
[ορῖο . ςοπίορίο 9 ίοροτγο 5 ἴξάο. [ἴδτο τουτῖο 9 Ἐ- 
ὄχθων σ᾿ εὐσὶ, ἐΐδης με κατειωΐασε, ἰὰ οἰδ » πλοος ἰαϑοτος 
ἘΠΕ. 
δ. ὁ, οἰιδ᾽ οὐ! τῖτι55 ΓΙατατο πη Οτῆοηο, 4"ὶ [ροπίμτι 

ΓΟ Ειιπι. 11 ο]Ἰοἴας τοεσοηίετ, Τάσηι τη Αἰοχαπάτο, 
ἢ κατειυνα ας τῆθιαγ μὴν 9-. 

οἴσω, π᾿ υποι δας ἀοτταῖγο, 
9. ὅν 61 Ροτο ῖγ ργοσος, Ὁ ν᾿ ἶ 

ἡ μδδ' υδ πορευόμαεϑο ἐπ᾽ αὐτὸν Ῥιοίρετὸ [ςοςάϊτ 

4ιοι ταΐπητις πάϊς, αρ.18. ρτο αι) 15 αι!α ἀλη 
μαβευξ. εὔκουτόνοσοῖ [0.ὁ ϑτὸς πίω) ὁδὸν ν᾽ μδ π᾿ Τςςτις 

ἈΓΙτΟΓ ΠΟίζΓΕ πη. 
ὥσομκαι. απ. οὐδε. ΡΓΟΙροτοτ. ΠΘροπ α Ὁ]. καϊδυοδ θη, 
᾿αιμη. 
ἐπὶ το ὀνορκω, 
ἰαῖοτ. ᾿ 
ὡοπουκανθεπς σοπἰ έξο. 
Ῥοπο. Αγ ορΒ. 

ὅδὲ τοῦ κιρζῴγ μείτος 9 τ αὶ Πατς το 5 Πισος πε. Ατοτῖ, ἴῃ 

ἸΣΩ 

οἰαυάο, ἔλιτα ἀοοϊαπηατίοης ργοίξημου 9 ἐαιϊογέ ὑρσα- 
υλλ αὶ καῖ διφημμοιῶτες αὐτὸν,εο ΠΟΙ] ]ΔιΙἀάτο. Ρ᾽ταγο, 

"οι οἱ. ἰαιάατι. “ὦ 
Οὐδ δογατίου ργοσαυ! ον] πτατλη ΤΊ ης 5 5 τοὺς απονδιας κα 
ομῆμας καϊξιχας. : 

ἀεργεςοτοὶπιρτοσοτοἀσποιοο»ὶ ἤτον Ρτοσας ἀρο.κα- 
᾿ σ᾽ ἐγαϑὲν,τιθὶ θοηιπι ορτο, Εατὶρ. καῖ φύχομαι τὸν ὅε- 

πος ϑορ ἸοςΪ.1. καταρωώμεαι τὸν φονέα}, ἠδιιοιιεο αἰἰτ15. ὅταν κα- 
υχὴ τειιῖϑ᾽ ὁμοιῖ καὶ οὶ ϑοινεῖν δ) χου, υ1 πη} {{ ἐπιρΓοσατῖ5. δίς, 

κατευ ὀμῆνοι πρὶν εἰ χὴ δεειγοὶ κατ᾿ αὐτῆ. ταιιῖτα ἃς φταιιῖα αάτιονἤι9 
 ππρυκοια ΝΝαπι8.κατεύξα ὅλεα ΡΥ ΕσΊθιι5 Ἰητοτ- 

᾿ ΡΕΙΙα Ὁ, κατευξώμϑυ Θ- εἰ εἰ τοῖς πολεμίοις τοιού τεῦς φρέγεις διοδναι τὸν 
᾿ γον ) ΑΥἸπιδηΐ πὶ ἄοιμτι ρτοσατι5. ντ οαπὶ ἄατοῖ Βοίτιθις 

ΤΡ] ατατ ΐη Ὑ λοπαν, ὌΝ ᾿ 

τα 591 Πηραι]ο5 ΔηΠ05, 4.4 Ππιιαιῖτι, τὸ καπ᾿ ὄτδς 

; "ἢ 
Δ. ἃ 

Κατουωγεομκα),πρυἑοΓ, γοίξοτ, ραοτ οριΐοτι “ 
Κατέφαγον, ΓΟ ΠῚ οΟ  γΟγαμ  ἀοιηογαι»οχ οαΐ Οὐ, μήτι κτ' σάντα 

φήγωσι, ᾿ 

Κοτέρησε,α ΓΗτΠ αι. - ΝΣ - 
Κατερϑείρ μῆδοι τοὺ γοευῦ, σΟΥΓαρτὶ τηςηῖο, ΕΝ 
Κατέφθετο ρογ τ. ᾿ } 
Κατεφίλοιι», οἰ ασαητατ, ᾿ : 
Κατεφίςην ἱηῇιγ αι τιον [πὶ [0.1 σας ἰα Α(ε,ο6.18, χατεφέσυ- 

σαν τῇ π«ὐλῳςλῃ Πιτγοχογιης ἴῃ ῬααΪ ται. 
Κατεφορώ, τς Προ λα ἐς δεποξς, 
Κατέχδια, ροοτσώ το κατέχεα, νάς Καταχέω, 
Κατε φραίνα, ΟὝἴο ργοίδαιοτοἰπἰ τι σοτ. ΟἿς. 
Κατεχ μ(οΐσεις. Ἡς(γςἢ, οἱϊ καταφί αν, ἀοτι πο Πδογοτ πος, 
Κατόχομαι ράγθο:πῖς τοῆςο, το ἔνϑεός εἰμι, ϑεοφορούμαι. κατέρημψα)ν - 

ἀς ΣιωέχομωῬΊατο ἐπ ΤΟ ΠΟ; πείντες 5 οἵ τε αἵ ἐππωῶν ποιντοὶ οἱ ἃ - 
γεϑοὶ νι ἐκ τέχννςγ δν ἔνϑεοι ὄγτες ἡ κατοχόυῦμοι ποίντοι Ἰαῦπα πεὶ καλαὶ 
λέγουσι ποιήματα. ΑἸ1ὶ κατέχεται, τὸ δύ ὅδι αὐοᾳσληίσιον, ἔχεται γέρ, 
ἼΡ1α οἱ 9. πολλοὶ ἐἰξ Οἱ νήφου κατέχον τὰ τε γὴὸ ἔχονται. κφτι χευῖνα, ς δαῖ 
Ὁ Τσητία,ΡΙατο ἐς Τί σ. κα τεχοίμῃν(Θ-. ἀορτοβοη [Ἰ8νἰπορού μὴ, Ὁ.. 
Το ἄς π). 

Κατέχω, οςςροοἷ 4 οἴ, ΡοΠΠάτο ; πιάσησροτο Αἰ Ἰηι]4 τςηφο γ ἀο- 
αι το, ΠΕ  ποο. κωλύω, σο 60. 1πια]οἴδο, ἱπηρ] ςο οτί59οιι- 
Το το, απιρ! οἕγοτοὶ ποιὸ ὅς ἀςοιπηθο. ὅς Πάονβος οἴϊ,ἐφε- 
ζώων, ἐφίςταμαι. ΤἼἸΟρΡΗγαίχιριίῆιο ἀς σας 9 Οὐ μίω θη ὰ καὶ ΨΥ’ 
μειζόνων δξὶ ὅτε γνγοέσεις συμύαγνουσιν, ὅταν ἐπομίοίαι Κριτοίφγωσιν ν “ἴλ-- 

λη πες ἰδιότης γϑύνται πἰοὶ τὸν εἰέρᾳ νὰ πἰωὶ γί, τάς Πἰδτο 6.08Ρ.35. 
Καὶ γδ τὸ αὐδὲ Ὁ ἦδιν χεγύμῆνον, ὡς ὅπου αὐ κατέχη(η!ῇ Ιορϑά, καϑέζγ, 
Ῥτὸ χιο Βαίροτ, Ατὶ ξοτ. Ργο !οσπατι δα στη. τ2. Οὐ {{.2.Κοτοσκή.-- 
Φη 5 πὰ οἵδ. ἀδοιδιιοτῖτ ) πειεῖ τὸν τόπον ὄυὥώδεν, ὃδζς, αιιοά οτἰαπι 
σοπῆτητιατ Ρ]᾿ηἴτὶς [1}5.12. σ4ρ.24.}10..17. (Αρ.5.{Π8το 21. ς8Ρ.7. 

Πῖθτο τ: σαρῖτο 13. κατεχάν τω; ὕηπφορρὲν “Ἶω᾽ ἐχθρῶν ἐχροη. Πιῖπο- 
το πρτγοῆποποπι Βοίπίατα ἀριά ΡΟΙΥ. κατέχεν τυ διαύοιαν; ἐρ- 
γί, γένώτας το σοητίπεγο 9 [δὶ ΡΥομί γα. ὃς κατέχέν ἑαυτὸν - 
Ριιὰ Ηεγοά, [Ἑ σοπτίπειε 5 Πδὶ ἐεπηρογαγο, κατέχειν τὰ γράψμα- 
τὰ 9 σαἸ]οτς Πἰτονγᾶς ἀϊχῖς Οοθ ες ΤΉςΡ. ΡΙατο 2. ἀο Β θρυθ]υτίωΣ 
αῤχίω κατειο ξῖν » γοσἼτηοη οςοιρΔῆς, Ιάεπιὶ πῃ ἘΡΠΟ]. πόλεμος 
υἱ κοῖς κατεῖχεν δ [πὶ νὸ5 ἀ{ {τ πσοθατ,ϊπιροά οθατ, τοπλοσα- 
θατιιτΤάετα ᾿δ] Πο πη. κατέχει κίνδιιυΘ. σικελίαν, ΡοτΙ συ ππῇ τοηοῖ 
5101} 41,14 οἴτην ἐπὶς ἴῃ ῬογΙ σα π1π}. κατέχω νέας ΑΡῬ] ΓΟ ΠΔ1165, 
κατέχω τὰ πράγματα, ΤΟΓῚ ΠΟ ἢςῖο 5 ΤΟΓΙΠῚ ροτίοτ. δ κα ϑέξει; 
θεπε μΒαδοθίτοθοης Πισςοάοτ, ΒοΡΠοο]. κοτέχέ φερυραῖς» Οσοιρας 
δ τϑησῖ Ῥσ ἢ. 119. Γ)οπι ΟΠ η. κα τέοον πίω ςρατι αν, ουπι Ἔχ εσολ-: 
τι ρτω το Πιδγιιῃτ, χατεος ὧν πολεωὶ χρόνον, ἀπ πηοτάτι!5. χατεῖχον 
εἰς τον αἸγιαλ ἐγτοηάεθαοτ δά [ἴττς σὰρ. 27. Αὐξου Αροῦο!. κατέ- 
4.6 τ χώρης ἐς τὸν αἰ γιαλ ὃν, ΓΟ ΠΙΠ Ὁ Ογάπη ἴεγγα. ΕΠ ογοάοσ, κατέσον 
εἰς τί) δ λον»ἴῃ Πο! απὶ [Ὁ σοητα τ ΡΙατατοῖη ὙΒείξο. κατέσον ἐς 
σοιλαμῖναγα 5414 πη!πᾶπὶ ἀρ ΡΟΠΗ͂ ἤπητ. κοι τουχ ὄντες ἐς χωρία ϊοεἰς 
Ῥοτῖει, Ἡςγοήοτ. κοτεχυκως λόγος) [Έγ πιο 411 ἱποτοῦιμτ, Δὰν ἴῃ- 
τα] τ, Τ πον ἃ. : 

Κατέχων. φονδύων, κοτέ χ αν και οβςΣ ΡΤ ίοπς το ΙΠΡΙ15) ΒΔΠ]. 
Κατεψηφισ μβμ(θ., 4}}} ἀατη παλῖτον Ε] 411} ἀληπιπατι εἴπ. 
Κατη(ελέῳ Πἰπατον δηΐπιο. ΝΜ σαπάοτ ἴπ ΑἸςχίρμαγπι. Ο᾽ δὴ πέρα 

ποιδρον ἐπύζει, Οἵα κατηζολέων ψυ χὴ σ᾽ αἸδωνέα γιϑήσσει. ΤΠ τοτρ. λει-- 
ποϑυμῖ Ἃ ὑς τίν εἰμαρμάῥίω ἔχων, Οἱ 3. οἷα ἐν καταξολῇ ὠν, "ὃ κοίτω 
διαὶ λειποϑυμίαν λέκοων, Πίης ἀρὰ ΗἸρροογᾷτοπι κατὴ ολίευ εχ - 
Ῥοπῖς Θα]οπις5 πϑρεοδεκ ἰωὺ αὐ χίωλ πα ροξυσμλῥοῖπι πιου15 τοςεγγ - 
τὸς ἀσςο ΠΟ. 15 1 1τΉ 1}. 

Κυτνζολ κν ΠΙΟΤΟΙ οἰ του ΠΣ, ΓΟ κοτε ολύί, [π᾿ Κασηξολέω, καίτοι(υλη, 
(παῖε Ης δ ἢ. γὴ τοῦ πὺρέτοσ αὐρίοσος κα ἑρμμή, 

Κατηγεμῶν , ἀπ χ ὃ Ιοηϊοὸ Ρῖο χαϑηγεμμᾶν. κοὶ σηδεμόνες , ὅπ- 

ἐξουςβ. 
Κατυγέο μα ἰτ! ἀοΓἢ ῬΤῸ καϑνγέομαι ἤιτι ἀτιχ, ἀςάτιςο. Πατίι!ο.κατη- 

ἑετό σφι ἐς τοῦτο, οὐ 1{Π0ς ἀςάτιςοεθατ, ρογάποοίατ, κατηγέοντο τοῖς 
πἴρσοις ἐς τίνι σφετέρ!ων τη (πὶ τοστοηοπι ΡοΓῆς ρτςῖραηῖ; Ης- 
τοάοτοτα τ γέοντο ἐς χρίων ̓ν ἀστὸς αἀἀισερδητοϊ οὶ Ηετοάο. 
κατηγίοντο μέχει με χυφοῦτοῦς Βα ρδηταγ νΊαι δὰ ργα Πυτη κατὰ- 
γήστωτο, ἀτχ ΕΠ τ τχῖτο ἀπιοημῖς, κα ΤΉ} στόλοι!» ὈΧΡΟΠΟΓΟ,) 148, 

κατηγησο μβυ(Θ-, ἀπ ἢ 5. 

Κασκγορέομ), σοι γ» ἃς Αἰ Πα πο ἀσοιο. κατηγορεῖτο γα ϊςᾶ- 
τιιγικα πηγορειτῳ κοϑ' ὑποκειυῆνα, ἐς Πιδ᾽ εἕζο ας» δέ ντ πταϊτα 
Ιοψαπητῃτργα ἀἰ σατὶ, ἀἸοίταν ἃς λέ γεῶτ καϑ᾽ αἰσοκειμῆύα ρτο οο- 
ἄσηι ἀριιϊά ΑὐἹ οι ιοά Πιρογιοτῖβ εἰϊ σοπογῖδοντ ϑοογαζος εἵξ 
Βόπιο : βοπῖο οἵδ Απἰπναΐ. τπαςηΐταν οείδπι αρίσις Ργαροῦ- 
τἴοης, ΑΙοχαπά. ΑΡΒγοάι Πθτο τιΡγοθ]ςπη. συςολῆς 9. κ᾽ διαςτο- 
λῆς σφυγμὸς καπνγορεῖπαι, Ἰὰ εἴς, παῖ ῬΌΠΠις ποσηΐης σοητταξεῖο 
αἰ!ατατιόσιε ςοπιργεβοπάϊτιγ. Οἷα πηγρρεύμ θ-. ἀςοιιίατι!5. 
τεῆς, ὁ γεγραμρῆμῷ., ὁ δυϑειω ένα Θ-, αὶ ἀπολογούμῆν(θ.. ὁ αἰτιαϑεὶς 9 ὁ 
αἰτίαν ἔ χων. ὁ ἐν απίῳ ὧν, ὃ ἰγωνιζόμῆν.. ὁ εἰς ἀγώνα καϑιςάμῆνθ.ν ᾧ 

κινδιιυδίων, ᾿ 

Κυτητορέω, μυή σωνανονκοασ σα Ὁ» ΟΡ  ἰοοἱ Ομ  γυταγ οι πη δοσαίατ, 
νῖ κατηγορεῖ σειδζ οἰπὶ Δορςιίατ. ὃς ΘοπίτιΠο ον χατηγρρώ σε φό- 
γου 5 νΕ] κα τηγρρω σου φόνον : ἴτοῖτι ο πὰ ἀπ οἱ Θεμἴξηιο, ΡΒΔ- 
Ἰατὶς Μεραγοηΐ, κατηγορῶ 3 ἐμσυτοῦ σῆς αἰαλγησίας, ὅτι Ὡξρσάλοι- 

Τοσλιις ἢ ἐπ ΤῊΝ 

ὅς 



κιζό μδυ(θ. ὅπ “ἴδ αὐδῶ πορλάκες οὐ σωρρφνίξομαι» {πιιρ14!τατεπι 
πιοδυιοοηάοπιηο, κρετη)θραῖ σου κλοπῆφν το Γαττὶ οὐἸπιλποτ, ὍΔ - 
χα ἰἴἰδτο 4. Οταπησπηατ, χοταγορω θ᾽ πειωρφγ μήλων, ἔς πΟΥ ἘΠ. ὺ δπτὸ 
οἷνικῆς εἰς εὐπατικύων, δ κοι τηγορω σου οἱ μισιϑέαν, ἃς κατηγορῶ σοὺ τοῦτο, 

Αὐπορμ.ῆς δὲ θοἢ ΟἸΝΒοη, ἴτοπὶ ἀγρίου ςοατριογάεξογο»ίμ- 
Πυιμ!οντοπίῆςοτ» ᾿αυρτγοσατίοης ἰηἴ0. 1Π 1115 νΟ00 5 ῬτΓαΡά ΓΟ» 
14 εἴτ, ρα! πὶ οΟ ΠἸ ΠΠΟΙΠΟΓΟ; παρίπημιταάἀϊςον λθγων ὨΟΠΊΙΙΟ δὲ 
ρρει!ατίοης Πραϊβοο,ίάαιις οληι Ασουίτίμκοιτηγορω σεγς τα 
Οὐ]οΉ ποτ Ιατο ἰῃ Ἐρ Ποτέ ϑμων μωρέαν κοειτηγόρειγ) ΧΟ ΠποΡἤρη 
1115 ἐχργοῦργαασ [τι τἰτἰ τη ἴειι Αἰτοβ δοσιαθας (τυτἱεῖα:.1.- 
εἰλῃ. ὅρᾳ μὴ πολλεὶ ταῦτα χα τυγορῇ τοῦ ἀγανακτοιῦ τος ὀιπεῖ μριζοψυ- 
χίανγνϊάς τς δας εἶτ18 γοδαγριδητ {ΠΠἸογα τάτοπι ὃς ἀοτοσαητ. 
πούτο κατηγ» ρρύσι ἀγωησιλείου νας ἴῃ τα ἀοσπχητ ΑροΠΙαιπι. Ρ]α- 
ταις. ἴῃ Πγουτρουδς ἴῃ ΡΟ] σο Δ. ἥν ἱερέων ὅμοια τοῦ φαζίε κα- 
συγ ρϑιυΐτων, [Ἀσοτ οτῖθιις σοπ[πλ τον Ἑαδίμπι δοςι 2:10 115» 
Τάεπι ἐπ Οδίμ]!ο. δεινοὶ κριτηγόρυκι γ ΑΥ ΠΌΡΕ. χατογρρέϊν τας ἐὺ - 
ϑιιωώας. )επιοίζῃεη. φϑορρὲν τοῦ κόσμον κοιτηγορέϊς., Ῥδιῖο ἀς ππιπ- 

ἀουἴτεηὶ ῥτᾶς πὶς ἔογο. [χισλαη, ΤΊ ολλίων και τηγρρφαύτες αἰσειρρχα- 

λίαν »ἐά εἴδ, ̓ Ἰηορτίαπι σαι ίταπι ρτα [Ε ἔογοπτοβ. Ηος νογθιιτῃ 
ποη οἀρῖτ ἱποτοιπθητιπη. ΕΪατο ἰη Αροΐορ. ϑοοτγαζ. χῳτηγθρφαυ 
ἐμοῦ οὐδὲν ἐλυϑὲςγἄς πιι!}0 νογο οί πιῖης πῆς ἀσομίαθαητ, [πὶ 
ἐδιάοπι » κατηγόξρι πονλοὶ κἡὸ πολι) ἠδ χρόνον κατηγορηκότες, 10 - 
ἄεπι εἰπὶ Ργαροῆτίοης δορὶ ὃς Θφῃίτηιι, αἶθὲ μδι οιιῦ ὧν οἱ Ὡρώτόν 
μου κατ, 031 καπηγλ θύω αυτιὶ ἔ ταὶ ἱκανὴ νὶ ὀστολογία ἀς αι] θι.5 πα 
δοςυΐθδης. χατηγρρώ σου πϑεὶ τούτον . Πεγ ΟΥΠΘη. κριτη)ορ ἕω χτὶ 
σοῦ τε ασσιίο, Χοπορ πη Οπγ Π χατηγρρω ῳοὸς σὲ, τ 1 ἀες 
τος δριι το δοοιο.ἴη ΤἈςίςο ΡΙμταγολιις. Ὡρὸς ποτέρα βρρῦτον» 
εἷων τῆ κατηγ»  εῖν αριά Βτιτατη ράτγοίη Π]ϊος ἀσσιιατς» 1- 
ἄεπι ἰπ αἱ ιςοἶα. Κατηγρρείνερτο ἀπά σατονάγριιογε, Πεπιοίϊ, 
ὄφι τούτ᾽ αὐτὸ τὸ δηλοιῦ καὶ κατηγορφιιῦ 9 ὅτι πᾶν τὸ τρᾷγιυοι κάτε- 
σκδυείκοισι , πος οἰ ιιτεπὶ αιιοά Πρηϊῆοας ὃς Ρδπὸ ἀοπιοη- 
{τας , αιιο οπιποΐιος περοτίιπὶ οχ σοπηροῆτο 40 ἱρ5 ἔγτιι- 
ἔχιηι οἵδ, τα ἴδηις ΑἸιραε, ἐς πιο ]ο 5 χολῆς γὸ αὐτὸ γϑωυτικὸν ὧὴ) 
πεάντες ὁ μολογρὖσιν, ὃ δὴ χαὶ μένον τῆς ἐμ φύσεως ἀυτῷ πικρότητος κφ- 
συγρρεῖ τίου) γϑώεσιν. αὐτὶ τοῦ παρις ἃ καὶ δεικνύει, ᾿πάϊσατ. ΒΑΠΠ 15. 
τὸ ἢ βάδισμα γωϑρὸν τῆς ψυχῆς ἔκλυσιν κριτηγρρει 9 Ῥεδάϊσαῖ, παρα- 

«ὦ. ϑεπεοα ἴῃ θο σοπίϊ ἐχργοόθτγατς Πιπλῖτ » οί πγρατς» σοη- 
ἀεπιπατο Οἴσογο. ΡΠ ἐς τπιιπάο , Θεόφρας" Ὁ. υἱϑ τοὶ φησὶ τὺ 
αἰἴω γγύεσιν χαὶ φϑορρὲν τοι κόσμου κατηγρορφίωπας 5 ὑωὺ τεήαξων ἐ- 

πατηϑίνσαι γ αὶ ταὰπ άπ ἀδπιηαης οΥτι5 ὃς ἰπτογῖτι5. νο] 
Ῥοτίμ5,). 41 ἀς πιιπάο πος ρταάϊοαδης ὃς ΡαΪὰπι ςοπηπης- 
Τηογληῖ, 

Ἀατυηγρορεῖν ὸ κριτη)ορεῖ ὥχον ΟΥ̓ ὈΓ1ΠῚ οἴ ΤΙ εξειςουιπι» οί ρταάι- 

οἀτὶ νοσδητ. Ασ του. 7. Μοταρ γῆς. Οὕτως καϑ' ἡράκλειτον λέγον- 
τὰ εἰληϑεύειν, εἰ ἢ μὴ, συμζάσεσαι ταιναντὶα, τοι ἀμπτύ κοι τυγορεῖν, Οαἷς- 
τι Ραίπια νοῦς ἀἰχῖτοκριτηγορείζνω ἢ τοῦτο τὸ κριτοῦ μῆνον,}1.14. 
Τἰνοναροι. 14 φαοα νἱμποίτιιν» πτ λα! οξγλμπιπι πομμληΐς 5 δ ἐς 
ἐο Ρταάϊςοτγι, 

Κατηγρρηϑεν, γορτοῃεπῆοης ποη σάΓοη8. 
Κατηγόρημᾳυτος, το, ἀοςιιΑτιον οι ΟΡΡΟμίτιγ ἐπηγόρημα, ἐχουτ10» 

Ρίατο 7.1 ρον ἱάς Ππρτά.Κα τηγόρημα ἴτο πὶ» ντ νοσδητ, ργάϊςα- 
τα. τὸ κατὴγ ρϑύ μῆνον αὗξὰ τιγίθ"7 ιιο ἐς ιιοίλισι ἀϊοίτιιτ, (Ἱ- 
σεῖο Ταΐοι!]. 4.51: Πρ Δο φαγιιπὶ τοτιιπι αιιας ἀϊσάτιιγ εἰς (μιο- 
ἄλνη 5 διιῦ ψιιαπὶ 5. αἰια κατηγρρήμοιτα Ὀ14] οέτιοὶ ἀρρο!- 
ἴδια: νὲ παῦοτο ἀϊτῖας.. σαροτα ποηοῦοβ. 514. κατηγόρηρ(φ᾽ 
ὅδι,, τὸ κοιτεί τιν Θ. ἐἰγορδὺ ὄμϑωυν, ἡ πράγμα σειωτακ τὸν αἶθά τιγίθ-. κὶ τι- 
γών. Ὑιάς [(πεγεῖττι ἰὰ Ζοηοπς ἃς ΘαΖᾷ [15.4.Οτατη πη. Κατη- 
γεία νετὸ ἀριιᾷ ΡἈΙΠοἱ Ὁ ρΐιος καὶ ὅδη πλέον λέγεται νὴ γίνεται 9 καὶ ὅ}1-- 
σης. ἐπ᾿ ἐἰλαῆον ἢ οὐδέποτε, νΟσδητ Αἀττοτη ὅθε πλέον ὅτε χαϑυλικώ- 
περ κατηγρρφιυῦ ταὶ “ἴα μεφικωτέρων, οἵτπη αι: ΠιασΊ5 γμ!Π τ Πα 
ἀς Βἰς 4118 Π14Ρ 15. Ραττισι]ατῖα ἀϊσαπτιν, Πιης Διο ΠῚ χαϑυλις 
κώτερᾳ, τὸ ἐπαίνω, μερικώτερᾳ ἢ). τοὶ ἔποχοίτω. ΕΠἤαιιε κατυγρρία νε- 

1ὰτ περσηγρρία ὃς ἀρ ο![ατῖο ἀϊέξα Ππαιρ!!οΐτετ. Ολτεσοτίᾳ ἀς- 
εξ ίμητι Βοπογα ία [ππιπιάχις σοπογὰ δά ηϊια: νοΧ οπηπίϑς ἤπ1- 
Ῥίεχ τοίδγγιγ, ἐσία, ποσόν, ποιον, οφός τιυποιῖ πότε. ποιεῖν. ποίος εἰν, κε ῶγ, 
ἔχεν, ιοτιιαι Πρ Πδμτία,ἱά οἰ, ἐσία, ὄρὴν ἕποκει μῆμη, το 141: πο - 
τις πὶ ἤπητ ἱπ Γιδὶςέζο 7 αιιο υἱποκείμανον Δρρεἰ΄ατιιν, Ψ14ς 
Σύμζανα, 

Κατηγορηυῆῥα, τοὶ, οὐἰοίξα στίναϊηῖ. ΡΊατο ἱπ ΑΡροΐον. ϑοογαῦ. δεχομος 
εἰμι δυτολογήσοιὅϑοι! πυρὸς πεὶ ὠρωτεί μὸν ψόυ δὰ κατηγρρυμῆλαγ ἀδαμαιιπι 
οἴ νε δά ρτίοτγα παϊμΐ οδἰςέβα στ πυῖπα γορομάοαπα, 

Κατηγρρυτέον ἀντί, ἀςοιιἀπάτι5 ἐρίς οἰτνΡ᾿ττατ τὰ Οα]θΑ. 
Κατηγορία, ας ἡ ρταταἰσαιηοητατ σοι (το δίωξις, δ ϑιωδη, αἰτία, κρί- 

σις γεκφὴ , στ πιο, ΓΕΡΙΟ ΠΗ. λοιδορία : οἱξ αατοπὶ ἀς ποίι- 
δὲ5 φυὶ αὐἰεσογαης Ἰηϊασία : αὐπία ἐς ἀπιϊςὶς ποη διε ῆς. οἔῆ- 
οἷο, Τ τιον ἀϊάικατηγοεία μου 7 τοὶ ἀοίατῖο, Ποπλο πιο π, γβοομμιέ- 
γης κατηγορίας » “ορ(τἰτιιτα, ἀσοαίατίοης , αἰπὶ ἀοοπίατιο ἢς- 
τοῦς Ρ[Γταυοθιις ἴῃ Ραθ] ἰςοΐα. κατηγροέαν ἔχω » ἀσοιιίοτ 5» Γαρτο- 

Βεηάοτ, κατηγορίαν ποινῖ οὐἰτη οη Οὔ ΔἸ οἷο. κα ηγορίαι τ ἰμφιοσάων, 
σοι (τιοηος ΑἸΠρ ἈΠ Το τίμπι, ἱ αάπις τίς 605, ΔΕ τΠΐης5. ν]άς 
Κατηγόρημα. 

Ἀατηγορ κι πρό τεισις κ᾽ ὕποφαντικηὶ Μιαττία πο Οαρε ]α πη ΠΡ, Π1Α]ς- 
δεϊςο,ἀς ἀϊσατίια Ριοροϊιο:ςμὶ αἰρφιςατλιαπη ἡ εδυτοφατιοίαι, ὃς | 

᾿Κατήκει ΡΥ οἰτγρογτίηοτ. κωτήκει στέμῳ, λά 54 ΤΊιΠπη Ροτείπου Ι 

Κι: Α “π εν ἰ 

ποράτίθπατηι ορροηῖτ. ΤΠ) οἀσατο ἀετετη ρτὸ ᾿πάίοᾶτο ὅς ὅτε 
τὸ καπηγορεῖν Γαταϊτιτ. πιο νεν 18,1. Ατ σοπτιτὰ ΕΣΤΟ ΠΕ Ὶ 
ςοτροσιιπῃ ἱποῆς Το ἴσας, δὲ ππαϊτο γάσιιμπ πιϊπις ἴηι 
θεῖς. ἷ δα 

Κατηγρρικὸ ς,ἀςάτοτ, ΠΣ Ὁ ἢ 

Κατήγρεφς»δγὁ αὶ ἡγαςουλτοτοαξτοτ:ρετίσογ. ΡΊδτο ἰὴ Ἐριῇ, πί 
εομφῖς χατήγρ ρον δῆπατολίαδ τ ττῖτο ορ το] πὶ; ἀφ ξεται 
τἰ πηοηΐαμη, ἡ Ν 
Κατήειγἰο οομάοθ αι, ΤΠ ιιογ ἡ, γατιειμῆν . ἀεί ποη ἑπτιις 

ἀε(ςεπάοθαπτ ἴσιι ἀςίςοηἀοτιμητογο Ἰογ: τ, ΡΒ] ατάτοιΐῃ ΟἿ] 
ὅδ) να κατλεσαν» ἈΡΟΙ]Οη.:, ὺ Ν 

Κατηϑλημῆυ-ζεχεγοίτατιι, ἦι 

ἄοτιρτο καϑη κει, Ἷ 
Κα πῆκον, ἄστη! (ογα τ. οπϊ οό, ρτο καϑῦκον, ΩΣ 
Κατήκοίθ-,ου, ὁ, ΟδφἀἸςη5,Πέξο αἰιάΐθη55 πιοτοπι σέτοπς; αὐ 

δι συ] τατοτο δ εαιιοη9,ὁ πειϑιαρχικὸς χὶ ὀυπιεεϑοίς, Ῥαίλῃ 
τὶ οἰ5. ὄντες 9 ἐνυώων κατήκοοι, Κατήκοίθ: τῇ πόλει, Ῥίατο 
λιτ Ὀατηαίς. τὸ 2 καιτιίκοον λόγῳ ἡ δια ειϑὲς » διαιρεῖπαι 
ὄγεϑυμίαν ΕΓ τατοῖν ἴῃ Ἐδδῖο; κα τοῦ φρρνοιιῦ τος κατήκου 
υτάτοτι σοηΠ]1ο ργιάςητὶ5 οτοπηρεγδητεηι, ἔσσο κ 
Ἐρίρταπι. Π5 ἀὔσοηζες» 11. κατηΐκοῦς σοί εἰμι. [απ τ δὲ ΠῚ 
Ἠετγοάοειις. ᾿ 

Κατήκω, ἀειιεπί ον Βα ἰτο, Ρεττπρο, Ἡογοάοσ, κατήκω 
δά τηᾶτο Ροιτί προ» Γ 46πη. δὲ κατήκουσι αρήγμασι, ΟΝ 
τῖιπα ργαίητιμπηοἱάςτι Ἡοτγούοσ. ὅθε κα πίκασι τοῖσε 
δὲ ποιυτέα ὃ), τοπὶ τγαηπσεμάαπι πος ἀσοπάιιπι 
ἄοτ.κατηίκουσειν 532 δουλοσεωδῃγἱη (Ἔγαϊτιτοιη γοάαξεὶ ἔμ 
κατῆκε ἐς πέλαγος»1π ρεΐάριις ἀοπιΠε,ἀοἴεςῖτ, [Ιἀςπη, 

Κατηλέποντα, ΕἸ] οἰ ἢ, αἰξοττ ρτο φροντίδας ποιουώτα, 
Κατηλέτης, δ) ρΓΟΡ τἰτι5γἐπήκο Θ΄} Ε] εἰν ςἢ, 
Κατύλεψυπος,» γε] φίΘο»ν» [σα ]4. ταδυ δτιιπι, τγαῦς τε πη, 

Ηείν ἢ, μεσύδιμη, μεσότοι χον; δοκὸς καὶ τό τινί. βας’ἀζυο 
ἰκρίω μι τὸ ἐν τῳῷ οἴκῳ, ΑΥΛΟΡ ἢ. Ἰη Ε Δηΐς, 58) τίυν κατή; 

νεπηδη σι μῆν. [Πτοτρ. μεσύδομμον καὶ κλίμοικα ἘΧΡΟὨΐτ. 
Κατηλϑγησεφῃο ἰεχὶτ ρττογηαϊῆτ. 
Κατηλόησταν, 111 Ἡ] ΔΓΙΙΗῦ, 
Κατήλυϑον,παρηλϑον,κατήλϑον, ἀοἰσοηάϊ, 
Κατηλις, ἀφο 15,4 οἰ σοπάςης. ΝΟΠη115) ἄς 0. ἀγχιπέ σϑιο 

πέξαν ὁδεύων τα νεθοπι ἀςίςςηάεης. Ιάςπὶ ςΔρ.5. κα πίν 
βερέϑρου. Ἢ 

Κατολυσία,ες ἡ δ Κατήλυσες ἕως ἱ 4οΠσ απ 5 Ρτοξςε το ἐη ἘΡ 
ἀἴδίω ᾿Ἰϑεῖα κατήλυσις,οἴξ οτίατη χφίϑοσδὸς. ζέπελδυσιςοᾶςος 
ΡῬΟΙοπ. Αγρόπαιτ, [16.4..Δὰ τότε λαμψηρφῖο κατηλυσίη ζει 
τατιιϑοκωτηλυσίη αὐοδὰς τε. Ι 

Κατημαξδυυῆνα, νυ] σαντα ταγοοποι σατα. 
Κατῆμαρ, ιιοτίϊς. 
Κατημελὴς ὁ, ΟθςἀἰςΠ5»οδίποιπάδηβ,κατήκοθ, 
Κατ μῷν Θ-, (ξἀςης,οοπί ἀςφης ὐκ μέσου κα τί μῆνοι, ὁ τιράϊο Ὁ 

Γ 
" 
" 

Ἠετοάοτιις. 
Κατίιμαλωκὼς, 1 40 Πιπιρῆτ, ᾿. 
Κατίωαρισμῆα, οςςἰ(» ροτάϊ τα ἴροΙατὰ. ᾿ ε 
Κατίωαλεγκα ψῆφον, Γεητεπτίαπι ἀοτι]])ς4Ρ.26. 4.8, Αροίξικ 

ἀεπαιπι,Ἰητα το οπαῖτ, αΙ τα τ, ἱ 
Κατίυϊεμος, γἜπτὶς Οποχῖιις. 
Κατίωνεέχθη, ἀεΙΑτιις εἰ» σο οι ἀἴτ, κα τύμέχθηστιν τυρὸς πίω) 

τοῃιιογιιης. 
Κατίορρε εἰς ρεπάσης, 46 παι, ντ ἐπ ίορος, ΠΡ Π1π|15. Ἁ 

στίμμ Θ: τεχάμωνα κατήορρν, Ἐς 10.7.Ἐρίρτ. κατήορα β 
ϑεις,ρεπάξητες ὃς ἀεμλ1 {05 ογίηςβ αδίςοπάΐς, 

Κατηπποί ον τη τ] σον ΡΔοο»ίξάο. 
Κατηπεϑωντο τσὶ ρατὶ ἴχητ,κατεκοσάν οντον 
Κατηφξαμῆν 8-7πγα] οἀϊξξιις. ΜΑττι, 4.25. ; 
Κατηρασω, ΟΧΘΟΓΑΓΙΙ5 65. 
Κατηρεγμόνίθ., ]αρῇις,Ηοχιις, πεπ)ωκωὺς κα μη] μῆν 6. Ης Ἵ. 
Κατυηρείῳφ ϑίω,οἸΙε ΓΙ 5 ἴαπι ὃς ἀΐτγυιιιβ. ἥν 
Κατηρεμέω,μ, ἤσω,πουκαρίς ον Αςοιί, ἀΡο Π 
Κατηρεφὴς εἰ, ὁ ἡ ἡ, το ξιι5) [τι5»ἀἀππηθτατι5, 4] ἔτοητο οξ 

{{|0 σκοτεινὸς. το, βαριξ, νάς κατηρεφὲς κύμα, Οἀγῇ, ἐν 

ψυλὸν, ἐπεςεγασμῆμον καὶ κατακοίλυπῆον » δζο. κατηρεφὲς 
ξζιμσι ἀπεγιιη ἃς αἰσάϊτιιττ, απζγαετι οραοιιπηθαμαλ, Σ 
λυπῆον χαὶ κα τούς-εγρν: ἢο Ῥιάγπμις. ἐν κατηρεφέ! «ἐγ ἢ 
πειγῇ βαρείᾳ, ϑορβοοῖς5, κατηρεφεῖς δόμοι» τοΐξξα αάς5, 

ΗοίγςΒ. αἷς κατερεφὲς,, κατεςεγασμῆθον 5 κυρίως 99) ἣ 
σ΄ εγιύν, " 

Κατήρης "ΡΠ της, Ροπάσης καφήρει σείρσῳ,τοπυϊρίο»Ευτρ, Ηείν β 
ΕΧΡ κατήρη κρομοιμϑωΐιυ, Ὁ 

Κατηρτισ δύ. ρογές τις. 
Κατηρτυ μῆύης φρενὸς τηφητὶϑ Πα 0115 ὅς ςοτρο 

παταρτύσίκαι, 

Ἷ 

γίω, 

᾿: 

Ἴ. 
Κατήρυδες ἄμπελοι, ΥἾταΣ γι115 ρταιιαταν » δὲ [εἴς ἀφπηίττοπξοδ. [ἢ 

Ῥοηάετε αἱ βρέϑυσαι κ' καταῤίασαι ὥμπελοι. τὰ λιιτοπὶ γορΆς {τ 
αυ τ) τοὺς χρυσᾶς ἀμπέλοις πτὸ οἦσον ἐν ἐκλαδενίοντο, εἴν ον ΐ 

' [ 



“ἦ 

ἀβέεττ ργοὸ κεχαλυμιίοον κὶ κατεχό μᾶνον, : 
οσατος ἰζατια, ἐχατης εἴγκλ μα τὸ εἰχρύταιον, ἰατοΓΡ.ΑὙΠἶο- 

γε μά [ουἰδ. ἐκατήσιον, 
ἐμίμυ,τοἰοτγαῦ απ. 

λύκση»οουϑρὼ ποτηςοττὰ [τ]ὰ οττσὶ γα ἶτιι5 ἀοιτι ἤποης» 
ἐλ εἰ τἰλ.1 4 εὔοριιάον οὔ πισστογς. ὑξ κατήφεια καὶ σιω- 

αν αἰ ο 5 πλα ἰτῖλ ἃς ΠΙςητίττι μαρεθατ.. ΡΙατάγοθς 
οἷα, Ἡοιποτιι ΠἰἸπάος γ- Δυσιήυε σιν μὲ χαῤκαᾳ κατη- 
σοὶ ἐἀυτε, ἱ. αἰοχιυύζω, ὄνειδος. οἱ γδ αἰχευὸ μῆνοι χατοφεῖς εἰσι, 

ἈΠ. ἣ 

μοί σ ων, α υχοι,ςα 40 ΔηΪ πιο. τυ ἴοτ νυ πιοσῖτο ναΐτιι ὃς ἀ6- 
σοσῖτο. ΑΡΟΙ] οπίτς [δσιιπ4ο Αγροηδυτῖς. τόν γε κατηφεῖς 

εὐπτεν χαίτη φεῖν ἃς καϊωπιῖν ργῸ βοάο πὶ Ατἰτοτεῖος ἴῃ 8, 

ΠΟΓΙ Δ Ϊπια], κατ φεῖ ὃ ἃ εἰ καν ληφδησῃοἰοαιιὸς ἀς οι [γπὶ 
το. ΟαΓ, [δὰ ττι τες σαρίτς ἀςιη 0 τεγγάπη ἱπτιιογῖς 
φὐενίθ' ὁ καὶ ἐν αι θ τυ Ἐἰ5ησευθρωπὸς, ρ τα; νογοοιιπάϊα Πιροτοῖ Πα 

ἢ ἀεπλίτγοης, ΕἸ ατάτο εις, αὐ καλὰ ματηφὴς καὶ δεδακχρυ- 
ἐπ τοτεῖος ἴῃ ἴσχτο Απλπιαὶ ἐς οαιαθιις βαιιῖςπεῖθι!5, 

ὀνταὶ τ ὁριεῖς μάλλον, κὶ γίνονται κφίτη φέφερα), ὶ 
κατηφέω, ΡΟΙ]οπίτις ρτίπιο Αὐροπαιιτῖς, κατη φια- 

-» {ΠΈΣΗΙ {ππ|}}5.Ῥ] τάς ιι5,αὐτίγονον 3 ὃ βασιλέα αὺυ- 
τίμα αῷ οὐ τελϑυτέυ) ἐν αϑον τάξει » μικρὸν δὄρπηαιέντα, "ὁ χατη- 
φενσ εἰπεῖν, πιου Ἐν τιΐτιι ἃς ἀο πιο σορ ἰτάπτοπι, 

; ἀπ» πτοτῖς αἰαῖ, δι, Ηοίν οἰ. ἔχπε κα ταίαεωτοι, κοι 
φῳρβήοντες. ἤ 
ὁρπιοτῖο ὃς οατάς ἀϊρηιν, ἀξ ιΘ- καταφονδυϑίιδα!, 114- 
υσατέ μοι κρὶ χρὶ τέκνα κρ τη φόνες, 5}}14.ς-υγνοὶ αναϊοχεουτοι. 

πο κο οὐ ἢ Δ] οοἱπἰτίογνοος ογιάϊο αὐ ἐχεῖν , αιιοά 
γοσε, αι οἴπὶ ἄοςοτ 15 δῇ ἰη Οπᾶς γοῖῃ οἷς ἀι- 
πα ἀἄοςοτγὸ νυΐτικάτη χούσι μυύϑοις. Γτιοϊα πες ἀς Ῥοοτίς. 

ΕΠ15 Ρογίοηδατ 7 ἔσει ἔαθιι 5 ̓αϊτίαης ἰςέξοτεπι. Ριῖ- 
Ἰσοϊορὶς ἀριιά δὲ ογρτῖος πῖοϑ ογὰζ 5» γε τηγίζεγία νόος 

γεἰεισὶ μογ ππιαῆμς ροίξετγι5 γε ἱπαιθῦοητ. Αρυά ΟΒεὶ- 
ἡ | Βαρτι Ππιατὶς ἐγάης σϑηἀἰάλτι 5 νίμα νοςς τγαάο- 
[ἀοὐ ΟΠ παηα πυγίξογῖα πῆς (οτίρεῖς  αιιοά Ραμ 5 
χατηχεῖν νοσδητινης 4] ἀοσςραπτιΓ» σατοσ μι πιδηΐ 

Ἰατιτταιι ἀοσευδητ,οάτες {14:. ταπιοη ἰὼ Αροιϊο], Α- 
τοὶ [πισᾶς νἤις οἷ πος νογθο κατη χη ϑὲ Πηηρ]ἰοἴτοῖ ΡτῸ 
ἹΠῚ εἰξι κατ χή ϑυσαν αἷοὶ σοι, λιϊάϊρτιητ ἀς το;ς. χα. Δί, Α- 

κατηχοιιώτες τόποι, ᾿π γα, ν 
ΟΠ Ἶτι15) Βιιά,1π ορ ̓ ς οί, 

δα ἤγτείοπαης. 
ὡς ἡ ἱη ἐγ Ἰο»σατεοἢεῆς ἀϊοίτατ. 

ἰχὸς, οὐ, ὁ, 4. ἱπΙπγιιξξιτις. 
᾿α αἱ νἱπὰ νοος Ρεῖπια οἰ σπιςητα γε] οἱ ΟὨὶς τγδάϊτ, ὃς ἐπὶ 

Αι 

Ὠἰτἰτιπιπτιιτ, φαΐ ἐπι τί αητιιγ, Ασοορασ. 

διδασκο μβυθ-. Ῥαττὶ οἰ ρίτιπι εἰς ἂρ οο γογθο γπηάς ἀϊν 
φατες πη ςηἰ αἷς Εσαίπλ. 1 {{ΠΠπ47. κατηχευῆς 9- πίω) ὁδὸν 
οαρῖτο ἀφο πιοποηο Αἕζογαπι Αροίϊζοίοτιπη ἐμ {ἘἸπιι- 

γα Τοτηϊ π:» ἐς ΑΡΟΙ]]ο. αὶ ντουπαιρ ἐπί τίατις ογάτ δ8 
ποτ ο» χέννΘ. ἐκ τῷ νϑμου.ἱπίπίτατιι5 οχ ἰε ρα, ϊά 
τις Ππς μή τίατιι5. ΡΑτ]ις σαρῖτε (δοιηάο δά Ἀοπιδη. 
τατ οἴτο ἀϊξλιπη ἃ γοος αι οἱτπη τὴν {ποτα τγαάςθᾶ- 
ποίας ογαῖ ᾿ἰδτῖς σοπηπιττογο. νἱάς Βιιάσιιπι ἵπ 6- 
τι, ηιιᾶς ηοἸ ρ τ) Ποῖ ποι ροτοῖι δά οἱ κατιχ- 

οἱ ἀκρρώμῆνοι, 14 εἰ ,αιἀϊτοτο5, ΤΤεγι Π14π, Πῶς ἀϊαπ, 
ἸΓοτ εχ σαποης ἀςοϊπιοηιάττο σοποὶ 1) ἸΝΊσεηΐ) δὲ ἀξοὶ- 
ττῖο άποπο σοπης 11} ἸΝεοςα τι οπῇς. Τ)ς ργεοίδιις ἐο- 
ἰδεῖ σαποης ἀςοϊπιοπομο,οοης 1} 1Δοάϊἐςηῇς. αὐοὲ 

ἴων πα θοτιγ σλποης ν]τίπτο σοης 11} Οομπαητίπο- 
ἧς πξρα τῇ χούμαι. 
τιονφἀπτοηοο. το σατο αν Εταΐπι. ΟΧΡΟΏΙΕΙΓ, 

1]. χα ΟἀΙατας. 
τγϑε δ. 46 πὶ 4ιιοα κατη χητὶς. 

τόποι, Ν Ἰττυναΐις ΠΠΌγῸ αι πτοσςάρῖτα οξζδιιον Πιπτ ε- 
ΠΕ]: ]1οςῚ παταγα τοῦ ᾿πιρεάτεήτεβ ν ΟΟἿ5 ΠΊΟΣΙΙΒ 5 ΝτΙ 

πἴας, 401 Ὀτατσὲ ἀϊςιιητιγ κατηχουῦ τος: οἰγοιπιίοπαη- 

αἰ ἀριϊὰ οος ποπηῖπᾶτιιτ σι χοιῦτες τοτα τοί παητοβ, 11} 
ὡνα οὗμδ τες. ςοη!οηδητόίαιις » 41105 ΔρΡΡΟΙΙΔητ σοώωητ 

ὩΡΙΠΟπαητος [πητ,ΐπ φυΐδιιβ νοχ Ῥτίπια, απ εἰς ο- 
ἀἴποπι . οἔοηία Πιροτγὶοτῖθιις σοτροτίβριιϑότερα]}- 

ΘΠ 5 1η ἔπηπ1ΠῈ 5 ΟΡ ργιπιῖς ᾿π Ἐαιιοητίβ γος 5 εἰαεῖο- 
Ἰτοι πα [Οπδῆτος ἀυιτοιη ἴπητ 9 πα ΐθιι5. οἰγοαπιθαραππ 
λέϊα γοχ ἔξ (οἴπθης ἐπ πιεάϊο πο ἐχιγεπιῖς σαῆδιις (Ὸ- 

ἸΔΠ5. ἴθ ἱ εχτὶ που τατοῖ πσεττᾶ γε θΟΥΕΙΠῚ Πρηϊβελτίοης. Ἀ εἴο- 
ἢ Π ΎΉΩΝ φαϊθιις»οὶπι ἱπ(Ὁ}140 τωξτα Ρεγοιμῖα γοθ!ΐατ 
᾿Ἱπηαρίπες ἐχργιπιεπάο . ποι πιος σαἤις ἀπρ] πος ἔλοιιηξ 

᾿ δυάῖτιι. [τοὶ ςοπίοπαητος ἤπητ . ἴῃ 4υῖθιι5 Ὁ Ἰπγῖ5 αιιχ Πατᾶ 
᾿ εὐπὶ ἱποτοπίςητο (τα πάφης. Ἰηρτεάίτιιτ λα αἴιγος ἀπ οτέτα νοτ- 
ἢ Ῥότιιπι οἰατίτατο. ας [Ἐπιε] ὃς Ππτι],πς (πρία5 ἱπου!ςαπάλ.. 
᾿καϑόνε πποστίμις εἰτηρτο χριτέθανεν, δὲ κατ ὀμεῖν αριιᾷ βϑορβος]έ; 
ἡ 
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ἕο, δ᾽ 
Ὁ7ο καταϑανην, ΒΊΟΥ, μιὰ κατϑ'αὔγ, 6 πηατῆατιιτ,κίτβάνε, οἰ οΐ πιο- 
τογο ἴῃ ἘΡ᾿ρταπηπιαῖ, κατ ὀνῇ, ποτ οτῖς, Εὐσὶ ρίαν μας κατϑτες 
γϑυδρυ» ΠΟΙ τὰ ἂρ υά ΟΠ Πα ρηΊ,ΡΓΟ κα ταϑ'ανερμίν, 

Κατϑεο, ργῸ κα πέϑεο, (γι κατείϑου ὀγικρίγϑεο, ἱπεροης, ΕοΠοά. ἵτεπη, 
κατϑειῆνν, ἴῃ Ἐρ ει γασηστατι το κα ταϑεμῆέν, Ἰτοσι χρίτϑεσαν τὸ χα 
ΡΠ απ ενυπο σα κύσαι εἰν ̓ ϑτέκη; 

Και, Αττῖζα (γπαῖφρῆς ργὸ καὶ ἔτη, ὅς δάλδιις. (οὶ ὃς ἈΠΊΡ ἰι15; ὃί καί- 
τι μελιφα ρτῸ φαμὸδάσο, 

Κατα πω, Δ. ςοΥγιγαρον Οἱ .β, 
Κατίαστ, εἰς Πάι!ητο κατέρχονται τὰ κοώτοιμι, 5.4 κρ ϑιζσν, το αἰττπῖ, 

χαλώσι; κα ϑίημι, 
Κατιδεῖν, ροτ ρίςοτς, ὃς κατιδὼν, Ομ ρος δης,πτηοη5.. ςοπῇ ῬΙςατὰς» 

ςοητοπιρίατι5»ἰητιιίτιις ἀςοτίαπη, 4] Ρεγίροχ τὰ {πειὸ Α- 
ΟΥ̓ ΕΟ κατεῖοον, Ασαιιίατοππρί τι, Ασα ρμλη. ἰώ αὔπογα δὴν 
μισίων κατίδιῳστ, χοΐτιδε͵ ἐς [ρῖος, γοίριος «κατίδηγροτίροχοτιτ, 

Κατ ἰδίαν, (ςξοτίϊιτη, ρεοι]]τῖτοῦ, τα Πά τ νἀ οἰτογ 8ὲ κατι δίκαν ρτο 
Θοὐ. κατ᾽ ἐδύαν ἀνέβη, (ὉΠ15 εν ΕΒ αν: κατ᾿ ἰδίαν ζιὦ ) ἰξου μη» 
ΕἸ ρσϊπιατῖπὶ νἀ γον] τ. ἢ ΠΥΟν 

Κατίει, οπηἰττίτ. 
Καπερμῖυν, ἀ οι, Υ 
Κατι ένα τοι! οττὶ ,4οίςοπάοτγε,ὰ χατειμι ροτ μετείϑεσιν ἵπάς ἐδτίεμῆν, 

ΑἸεχδηα. ἈΡΒγοά [Πρ το Τξοιμάο Ῥγοδί οεπατ. μάϊοον κλίμα καξ 
πἰετυδν ἃ αἰϊευᾷν, ρον (φα!ας ἐὰο τις ἀοἰςοπάϊπιις αιυᾶπη αἰσοπαί- 
τηὰ 5. κατίῃγάἀο(ςοπάοτῖς. . 

Κατιέντες,ἀςπηϊττοπτος, εγοάοῖ. Κατίξδοι ἀοἰσοπάοτο, 
Κατίζω, (ἀφ, ροπο.ἐκάτισε, ΟἹ] οσαιῖτ, Γομϊςὸ, 
Κατίημι, ΟΠ ΡΟ κα ϑύνμ ἀφηλίττοιν πάς ὃς κατιέναι ρτὸ καθιέναι ἄς- 

ταίττοτς δι κατιεντεςγ οπχϊττεητοποκάτιε μβύη ἀπλ {1 Ηοτοά. 
Κατιϑευΐω, ἀϊτῖρο. πιοάογοτς πιο ῃ]οτ, ἴῃ Ἐρὶξ. 
Κατεκέτδυε ἐπ. γεν ννφὰ εν ογς 
Κατικτηξίαι [ΔοτΊ ἢςίτ πὶ οὗν γοάίτιη, Ηςίγς.Τοπἰ οὲ ρτὸ καϑικτηρέα: 
Κατιρλ ὠπῆειν κὶ καπιδλαίγειν ) ἀεἰεξεῖς Ὁσ] 15 ἱντίάογο. Ὁλαΐσ εῖν ΘΗΪΠῚ 

ἴῃ (ουηοξάϊα φαζῆογς ΡΘΊ]ιςς; τὸ αϑοψβλέσεειν. ἡ κατιλλ ὦ πῆ εἰν, τὸ 
κατειβλέκειν 63) χλφυασμῴ, 

Κατιλύω, μου δ, πουκαχϊηξοίτο.]πτὸ οδοἶπο, Αςουί,κατιλυ διεὶς »ἰ1- 
ἅπο οράμέξιι5. Κη. Οες. 

Κατιόομαι με, ὡσομιαι ἀσ, μαι, τσ  ΠΟπτα ςοπίγαδος 

Κατιοα, μι ὐσών, ΤΌ ΡΊΠΟ νἸτῖο.  ἜΡΠτΟΪ 4 Ἰασοδὶ ἐαρῖτο νἰτίττιο οἷ 
αἤγυρος κα τίωται ΛΘ ΠτιΙΠῚ δτι ρίης νἐτίλτιπι οἵδ. 

Κατίπήαμω ἀφο]. Τοπίοὸ Ρτο κατίηαμαι, 
Κ τισον, σΟἸ ]οςαςἤατας, Ἡεγοάοσ. 

Κατις-αὐα ΓΟὨ ΙΕ οτς, οπὶςὰ, κατίςια ἐς πόλιας δημοέρμπίας ἴῃ Εἶπ} 
τλτῖθιις Πατιῖτι Ρορυϊάοπη ςοπίξιτι τ. ΗΠ γοάοσ. 

Κατισιε, [ςἸτ] 5, ΟΡ οο] ΡΤ κατίσειτε ἃ κατίσημι Ἰάοτη οι ἔσημε. 
Κατεκ γείνω ΟΥ ΠΟΙ ΟΣ ΟΧΓΘΠΙΙΟ, 
Κατίαεαι ῥτῸ Ἀατίφῃ ὃς καπίχῃς» ΤΟ τη. 1 Χατέχης, 
Κατίονίθο,α, ὁ 4111 το πα! οἱ να] οτι ἀπο. 
Καπανόω, οΧΠοςουαττοηιο, "ἀτελεηαυὼς 

Κατιανώϑ᾽"»εἰξηρρνϑη, ἐλεπ]υϑ.. 
Κατίχομωςςοοτοςο,τοποο, κατέχω, Ασα ΠΟ πι,1]., ΤῊ Ἴ 
Κατιχύομαιονϊηεοτ,οεάο, Ὀϊοάοτ: ὁ δ᾽ Αλέξιω δθίθ- ὁρων τὸ μα χῇ δὲ 

τυρίων καπιογυομῆροις «ξὸ Μακεδόνας, αὐεκαιλ ἐστωτο τὰ στίλπιγγι “Ἑλτιως 

τὰς, ἘΤοἴγ ἢ. κατιουμάμνΘ.. κεκρατημῆθ. ἐν ἷ 

Κατιχύω,ΓΟθοτο. ργαιιαίοο,ν ποουσοητοη4ο. πἰτοὺ σςηῖτῖαν νεῖ 
᾿Ασοιζιτι γ πο πιο Μὲ γδ δι κὐ ὁ γνώμης ὑμδύ ὁ δειϊειῶν Κατίο ὑσεῖς2 
Ῥταιια!ςατικατιο ύσουσιν αὐτῆς 5 γΑἸ ἐθιιας άμεγις δαπ|» Ματ- 
ἀπ αὶ σαρῖτε ἀεοϊπηοίοχτο, κατίχυσον αὐτὸν, το ΟΥ̓α Εἰιπὶ» Πα ρτΕ 
Ῥτῖπιο ΠΟ τεσο πο τη. ᾧ πλεονεξίᾳ. κατιτυόνασων αὐτὸν παρές» 5 ἴῃ 

ἔταυάς οἰσοιποπίεπείτπι ἀ ξαὶτ εἰ »οαρῖτο ἀςοΐητο Πδτὶ ϑαρις 

εἴα ὃς ςαρίτε νἱροπηιοίεοιιπάο ἘΔ. μὴ κατιχυδησε φἴδᾳκαλ οι 
μές σοπεςηάατῖβ νῖ πὶς σοη οἱ ἐπα πὶ. ἢ πιεα Ο. 23...) κα τίχυον α] 
φωναὶ αι ἐδ, ὃς ̓πιαί εἴςεραης ἐοτιπι (65 ὁ 

Κατίχῳ, ἀστίηεο, Πτο. κατέχω, οοτσεο. σα ἀε εηςεῶ. Αρσιυίατ. 

κατέχειν δὴ πίω) βών σύλαεφθοτιοση ξα]ρατε ἰοὶ, Ἠθγοάοτ κασι χοῦ 
νῆες, ΠΙξογεησ παῖιες, Ὑ Βαον ἀϊα4.κατίχεσι ἐς τάς »υσοις, Ἰη(ι14 5 
τεποητοὶ ἀρρεϊ ητοἱάς ἔπ. 

Κατιτοώσκομαι, γ ΠΟΓΟΤ. ὃ 
Κατ᾽ ἴχνθ: Ἐδ πόδας ἃ νοΠίρίο. ΠΕ τὴν ΠΟΥ (ἴδτγο Ἔ 
κατιώμνθ-, τι δὶ ρίης οὐήτιις.κα Ἠῶ μϑύοις ἡλοι τ θ᾽ σί ποίϊ5, ῬΙοΙ: 

Ἑαπιῶν, ὄντος, ἀο[αδεηενἀςςιτγεπς, κατιούσεε,ἀεἰσοπάςη8.κα τερχομεσ 
γ» ΕΟ ΠΊΕΓ, πα τιϑύῖσ᾽α, πολι αἷ; σα ϊ ἀεβιιεπεςς, Αὐτορλαῃ, καπιαῖ 

οἴκαδε, ΡΙατο ἐρ το {ἐρεῖ πτᾶ 9 ἀοπλιπὶ τειιεστο δος Ἐαίδη5. 18 

Ῥαττίαπι, κα τιῶν μόνίθ» οἷ οἰκίας ϑατὶρ αβδεις ἐμοῦ καὶ ποι τὰ ἘΔ 
λοι τά οἰξαττίςοπι ρογάιςὸτο [Ὁ]5 ἀοίςοπάεπς συ} ΥΠΙΗΟΣ 
ῇς αζεῖδιις ἃς [ες ατι ας. ΡΙΠτάτγοίς ΤΠ Ῥυθιςο]α: αἰέμου «ιάς- 

σπιὸντ- ὧν πελάγει. γΈΠῖΟ ἢ Ῥεϊασὸ [ράταητι »16Ἐπὶ 
1η Ῥοτιο οὐχ 

γιόντες,τοιοττοῆτος γοφοπητος, κατιόντα δρϑρώκνω ὀνείδεα ςΟὨτΙΣ 
ποῖ τς ποπι! ῶ, Ποτοάος. 

Κατίωτω τ ρΊ 6 ν ΔΕ Ατι! ΠῚ εἴ. ᾿ 
Κάτοδος, το στο Ππ|5γε ἀϊτι}59]Οπῖοε Ἡετοάος. 
Κατοδιιάομω.ἀοἷοτε ςοπμῇοϊοτ. Ἵ 

Κατοδιωαίω.. ἔβιρο. ἐχπὺδ , ἐ «ἢ- 

Κατοῷ ὄξεμα, Τὰ σοο,ἀςρίοτο, Ἀοοαίατ Ἰἀπὶὶς Τ1ιαἰζάτ λα τοδυ μέται α΄ - 
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οἰ σωυγάς Η ες Αττιηγυκοτοδὑρθεὶς γἀ (Ηστιις,υ,. - "Δ : 
κατοιβωυῆμον, (οτά τ φατηπι, οί οἴννκα τεῤρ'υαναἰμῆνον,, 
κάτοιδα αἰτὶ τῷ οεἷσα που Γοο. ΟΡ κώτοισι, ὅπως λεέγέιε, ἡ 
κατοικαξ, ἐδὸς,ν ο] κα τοικὲ ς ίδος, ἀο πιο ποι ἄρά ο5 [ναϊλίτπησ, κα τουκίς 
ΦηΘ- ΟΝ Ίςαπάος πὶ ΑἸ χὶρ ματπιαοὶι. ὄρνιθος φράϑοῖο κἀτογὀέσυς, ΤΏ - 
τοῦροκατοριίδο ὄρνιν, Α1101.ἐεὶ πτέτον ςρεϑοῖο καὶ τοικοίδος. 

Κατοικόομο; Πα το. ἤππὶ ἀσςοα.κα τῴκητο, να τα σατ, Τ᾽ πιιον ἀϊά.κω- 
ποίκον τωι ἐΐ πῇ χώρηγμδης τοσίοποιῃ ἰποο πητ. ΕΓ ροάοτ,κατοικης 
υῆροισι,τατίοποπι Πα οπτὶ διιδομαδιταητιθιις, [ἀ 6 ΠῚ, κώτοικη σοίμα- 
γ᾽ εἰς ἀγινὰν χτΐοοτ. ν ' 

Κατοικέσια »τα,  αΖαυΖοπις ἴῃ Οτάῖιν δὲ ΒΊ Πα] 4, ἀοιηοίε! 4114 
᾿ Πρηϊῆολτι νιδοηταν βείπα,ιια; σοἰς τα ᾶταγ οὐ ἰοοὶ αἰλσιιῖιι8 
τη Πα τας! ο΄ στα, ί 

Κα τοικέω, σώ, απ, ηκειγμα το ἔγεσιεητο, ἸΝΘαστιιπὶ Δεσαπίᾳτονε! 
Ῥλατῖμο στην Ργαροἤτίοης ἐν,κα τοικώ ἐν δημοκρμπί ἀ,ΠΟστατ. κα 

᾿ς ποιῷ πῆρα, σοὶ, ἴμανι ταις ᾿οΐρε5) ΤΒπιογ ἀἰ 4. κα τοικρεῖστο πόλις 5 οἷ-ς 
υἶτας Πτα οχτγιιξα. ΡΙατο ἐς ΓΟρΊΡιι5. ὃ κατοικου μῆνα! νῆσοι; Γαιτ 
εἰαπιις, ἰη ἴα]. ες Παϊϊταητιτ. Κατοικεῖν, ΠΟ πητποΥβεἸἰνίαττ. ς.2. 
δ ,οα.2. ᾿ς ΜΕΝ 

Κατοίκησις, ΒΑ δίτατῖο οἴκησις, Τ᾿ ΠΟΥ ἀ.σοσηατὶο . ἀοπιιοῖ!τα, [ο- 
᾿ἀςσ,γςεῖο, ἰοςιις. ι 

Κα τοίκὴ πί ριον," τὸ, Πα δἰτασυΐπι, μα διτατίο 59 ἀοπλ ΟΠ τππι, Αροςα- 
ΦἼγΡρ..8. ᾿ 
Κατοικίᾳ μα ἰτατίο. ἃ οἷν, μα δταπάϊ ἰοςιι5,νε ἀοτππ5. ας 5 »ΟΡΡΙ- 

ἀμ! αν ρτα ἔς διιγα, ρα ριι5.χαιτοικία πόλεως, ἀφ ἀπ ξξϊο, ὁοἱ Οἠ ας. (δι 
οσοἰοηία,δεγαθο [ἰἴτο ιητο δῖ ΑΡΡίαπιι5 ἴῃ 4Ππαγτο οἰ ΠΝ ἃ 
χαυζοη τέο αἴω κοιτοικίανον οσας σα 1.16. οτίατη κατοικία, . Βα-- 
Ὀἱτατίο {1401}15 ἃς ρεγρογια,γε ταρρικίαγ ὃζ τοπηρογαγῖα) 4114 [5 
ἱποοίαγιιπη ὃς ᾿Π 6111} ΠΟ τιλπ. ὁ κοιτοικία, γ, οτίαιτι κλησρυχίαι ἀἰ- 
οἰζαγι - 

Κα τοικέδι(θ- «, ὁ ἡ ἡ γ1ΠΠ τὶ 5. ἀοπλις ἱποοΪα 5 41 πιιπηπαπι ἄοσηο 
ἀϊςεάϊτιν πἀς ὄρνις κφτϑικίδιθο. γ 1] Π1τὶς σ 4 {Π|πᾶ, ΑἸοχαπάοτ Α- 

 Ρἀγοα  ΠΡτο ρχῖπιο Ργο δ! οπιᾶτ, ἤρνις 2 κατοικίφεξθ, ὡδν τεκοιῖστε 
τοῖς καῤφέσιν ἑαυ τίου) ἄστοκα ϑειίρει «σόμτοιχοσε αν σώμοιτίθ.., ὙἹΠΔτὶ5 
φαϊπμα οὐϊτο οὐο οἰτοιπηδέϊα (σία ραν ϊῆςας ἔα πιοὶα ὃς ἰα- 
ἔτατ ἀϊοίταν φείαπι αὐιὶς ΘΠ για ς ἃ ΟοΙ απιςὶ., 

Κα τοικίζομω, οςαπὶ δά πα ιταηάττ ςἀρίον Τ Ἀπογά. κατοικίδλ σαν 
ἐν ὐγύπϑῳ, δὲ σγ ρτυῃ ἐποο  πογιπτ, Ἡογοάοτ, οἱ κατοικιζθαῦοοι αι] 
1π ποῖα οππτατῖς μα ἰτατίοποπι σο μη τι ατώκισ μᾶμθ-..4- 
δίταης. κατοικιϑ»εὶς ἐς τόποιςοηοοίεπς ἰοςα: 1 ΒΟΥ ἀ. κατοικεάδησος 
μῖμον, ἱτὶ μα ιτατιιπιοἱἄοπη. 

κατοιο ζω, ἰσωγπ. καμιά δἰτα Ποτὶ Γοςιπι ἔαο! οὐγοάιιςο ἀοπηῖπι 
νοΐ 1. ραττίαπη ἄπςο [πὶ ποιᾶς [δά ς5. γα που! ΡΟ» οο] οπίατη ἀο-, 
ἀαςοφοϊαίτατεια ᾿π{πἰτιιο. ατοικίζω ταὶ νήσο"ς, ΠΟΙ ΟΠ] 45. ἴπ 1πἤι- 
[ὰς ἀςάτιςο. χατοικίζω οἰς δωζου οἴκησιν τὸ ϑν τὸν» ἴῃ αἰϊα [ἄς σο11ο- 

ςο πτοτταῖςπι, Ρίατο ἴῃ Τ σσοο, ἐκ ῥώμης κατῴκισεν εἰς καμέρίαν; 
Ἑ σπλ Οαπιογίατα μαδίτατατι ἀφάιτιχ το] αταγολιις ᾿ῃ. Ἀ οπιι- 
1ο.ὉΙατο Γεσαπάο ἐς Ἀεραθίτς πόλιν κατοικίσα εἰς τοιοῦτον τὸ πον» 

ςοπάετς οἰαίτατοπι ἰῃ καὶ! ἰοςο, ὃς μα δἱσα δ:  ςπὶ ασοτοΔὲπη ο- 
ΡΊΠ ΟΙΣ ἱερεϊ πιδυπύλεις ταὶ εἰξηρημωυῆμας κατοικίζειν» 4 εἴτ, τε πι- 
τἰῖοτο ἃς τοῆσογο, κατοικίζειν ἃ πόλφμτον. ΠΟ. [πτη ᾿πάπ σογς. κτοικέ- 
ζειν σικελίον, δ᾽ ἸΠξαιτὶ οΟ] οπῖς πππ|ρ] ἐγ ο Ῥίδτο ςρἽ το] οέϊδιια."- 
οι δ᾽ άοπι ρτὸ τεάισοτο σο! μη ο 5, εὔὺ ἐ μτοονῶδεν οὐκυτας 2Ἶ0) ἐλ, 
λἰωικών τόεσων εἰς ποιὰ αὐχίας κὶ πατρῴας εἰκήσής κατοικίζειν» Πρ οτῖο- 

τος σοΐοπος ἐπ αητί “ιιᾶς ἃς Ῥατογηδς [οάο5 το τἰτιοῦς. τιῦ κατοι- 

χέζοαιν Ορροῃίτιιγ οἰξοιμέζειν, 
Κατοίκεστε, οι ξῖο ἀοπταπι, ἀοπιὶ στ] τΠπππη ἱη Ῥαπά, 
Κατοιπκισιμὸς, ΠΟΙ] οςατίο, ἀοπιὶς [0 ῬΊατο ορ το] [ορτίτηα 9 κατοις- 

κισμὸς ἢ πόλεως, ἤτιι5 ὙΥ 15» σομβτορατῖο ἀοῃλυτιπι μοΠγῖ- 
πύπιαιια. ᾿ 

Κα τοικοσδὸμιεῖν, ας ἀϊ Ποατο. 
κατοικογομεῖν τίω) αἰεὶ τοιοῦτοι χορίαν, Ῥ] τιτιτοπιρότα τογιτι ἀσοηἀαγιπα 

ΑΥτΙγῖ. ; ὶ 
κάτοικίθ., μα δἰτατοτοϊποοΐα, ΑὙ ΠΟ, 2. ΟἿ ς οἱ 3. ἱερεῖς καὶ οἱ κάτοικοι ἕ- 
δωκαν, ὅζο.1 «εληρφῦχοι, 

Κατοικοφϑοριῖ, ῥγορτὶς ΕΠ ΠΠαπὶ ἀουηίπηαιιε δά ορ ἐἤζατοπι τοάϊ- 
σονάεραιρογο Ἡοσας. ΡΤ] ταγοὶ οἷ μ(οῦλλον κα δὲν διειργασατο κὶ κα- 
πωκοφϑύρησε τἰωὶ πόλιν» χ μαιΠτ ἃς Δοςῖ ἀϊτ τος ἘΟγιΠῚ, 

Κατοικτείρω, Γα  ΓἜγθου Ν ἐθτγ. Ασουιίικα τοικτείρατο πα πὶ φΟΠαΊτίο- 
ποπὶ πλ]Γογα δατιιτοῖ «ἀορ!οταρας, Ἡσγοάοε. 

Κατοικχτίζεοϑει 1 {δτὶσο τά ἴδ ΠΡ] ογατα. 
Κατοίκτιρσις, εὡς. η΄ γυἃζ 
κατοίκτισις, » ΩΣ (ΟΠ σοτά ἴα 9 σΟΠΊΒΙ ΓΟ γατῖο » ΧΘπόΡοι ἰΈχτο 

Ῥααϊα:. ᾿ 

Κατοικτισείμῆυ Ὁ... ηλ1{Ὀγαῃ 5». Π]οσοάοξ. 
κατοιμάζω,]Πσεος 
Κατοινύομαι» Υἶπὸ οὗτιιοτυιάτῳνω μῆ Θ. πο τι ατιιον Δ  Γοητι15)Ρ]4- 

τὸ ἐς Τἰοροντ οἰνω μή Θ΄ ,αρυὰ Αὐζοτ,η Ἑτμῖς. ᾿άἀδητι οι. 
Κατοινίθ., ὁ, δον ΠΟ ἢι5. 
Κα τοινύσωςα(ςοπάοτς, ον οἷν κα τεικρύψε, 
Καὶ τοίο μα!» ΠῚ ΠῚ ἀττοσαι53,0.2. Ηάθαοις Ῥτγορδζας 
Κατοιδυνθ, ἐς [Ὁ ΥΓΟσΔΏΤΟΓ [ωπτῖςη 5, πα! Οἴτης: ΠΟΙ ἢνογὸ 9 ὁ 

εξ πλυρρφορίας πισ'ϑλων, ὁ ἐν ὑπολήψει φερϑ υδυθ.γὲ ὑτῦρηφὸρθυόμῆυ Θ.. 

Ἷ Ἦν Ἵ ΚΙ μὰ 
ς ἐνῷ 

ἂν ᾽ "ἱ 

ἀπ ώννν, ἐς Κ μπὶ 
τ ἐν Ὶ Ὗ Ἐπ 

λ » ὺ ᾿ Ν 

ὑερορυν, ᾿ς ν ΑΞ ἐ 

Κατοίσ εἰν χρίμωτα, ΡΘοιμηἾ48 (Ὁ ατυτεπ εἰς, Π]στιῖτι 
ΟΡ α ΠΕΟ στ ΜΆ τος, ΜΝ υ ΝΑ οΝνΝ 
Κάτοισϑει, ΠΟΥ ΕΙ δοΡ πος 1 Αἰάδος, Αττῖσα ὅ. 
Κατοΐχομαι που το εςς 95 )ΕΡΟΠΟΠ5, 
Κατοι χὸ μῆνοι οἰ Γπῖπος πηοτστιι. ; 
Κα τοιωνίζορῥα!αιι τίπτε σα ρῖο, ΡΠ ΑΪλτ. λὰ 
Κατοκνέω, τΟΓΡ ΘΟ. ΡΙ στο ςονοι πη Ἰ οτου ογοου Ν ΘΠΙΓ, ἃ 

ογατ. μὴ κα τόκγει μμαχραιὴ ὁδὸν πορόήεόϑτη 5 ΠΟ το Ρίρσοα 
ςοπῆςοτο, κατοκνέω παριδεῖν γἱμῦ αμυϑεῖσαν., ΠπΟπ Ραῖ 
γαίεατὶ, Τ μον ἀ1 ἃ, οἱ κατοκνήσῃς μὲὴ ὁδοδ μ κί, μὴ 
σης μὴ πα »ῶς-ε τὺ χεῖν τῷ χαρίσματίϑ.. πος ῬΓΟΡΤΓΟΓΨ: 
«ἸποπΊ»πος πηᾶτί5 ἐρατίαςπος Ἰρποπὴ σπέξοτῖ5. σι 
οἴςιατια, Ναζαηζθηις πη Οτατ. Κατοκνεῖν, [ἘΠ ἴτο 

᾿ πογρ. Αὐατα5, σ᾽ μηδὲν κα τόκνησο, ΤἬςΟΙ, μηδὲν κατο 
τος παροδευΐσῃς, Φῆδ" 
Κάτοκω χὶ ἰἀοήν “0 κατοχῃ ὃς κατοκώχη με τὸ χοΐτο 
Κατ᾽ ολίγονγίε πη Πππτ. ρα] τί. τις απ, κατ᾿ ὀλίγον φρρὶόγτ 
ῬΓαοιιπτοϑ. ΤΠΙΟΥ ἀ κατ᾽ ὁλίγον αἴϑρωποι, ἶχ οὶ ΠΪ 

«ἀπ σδξονς } ζῶ 
Κατολίγωριδν τ κατα μελοῖ ὈτΟΥἤΙς οΡΙΙρο,Ροἰγδν Υ 
Κατολ θεω ἀοἰΔθοτ. κα τολμοϑτήνειν ἐς δαίχρυα, δι]... ἢ 
Κατολοφύρρμω, 4οΗςο, ςροπ. Α οοι κατολοφυΐρρμ νον; 

τοπὶ ἀορί ογο, Εμγῖρ. ᾿ ᾿ 
Κατὸμέρεω, , Πιϊπτε το; πα εΐλοϊο.κατομζρηϑεὶς ἱττὶ 

δταυηηηατ, Σ 

Κατομβρίθ- 9 ᾿ιιπηῖ 1155 ἔγτὶ 1115.» ̓ π ἘΡῚ »Γατησηαι 
ΠΟΥ ΠΠΠῚΪ 115. ἄν νυ ἐν 

Καφουν ἢ ς εὐ Γεξτο. ϊ ον 

Κατόμνυαι, ἀ οἰ ΘΓΟΣ ΟΕ ΠῚ Ἰαγατηςπτο ἀβῆτπιο, ΕΠΙΤΊΡ, 
τῶν ΑΥἸ Πορμαπ κατομνύ μη Θ-. Ἰαγᾶῃς, Ἡογοάοτι 
ἤτια κατομνυ ὅτῳ. ῬΑ Δ η145 1π ΡΤ ΠΊΟ ἘΠΆσθη 
κα τοῖς οἰϑ'λητειῖς, 62: καίτρν κατόμνι ὅϑοι πομιών, ἃς 
ἡ σαῖς σιωυοικήσειν κατώμνυτο ἀυτ( σώσαντι αὐτίω!. Α 
φϑοσετίϑ'ει 3) αἱ ὅρκον αἰ ἐμῆς κατομνιᾷ κεφαλῆς ἰὼ πολλὰ 
τὸ μόνε γε πῷ ἃ ϑεὸν κατομόσ αἱ ἢ ὑστομόσα). Ὁ 

Κατόμοσις, εως.")..αἀἸιτατῖο. ὃ 
Κατονειδίζω, νἱτ!ροΓΟ, ΧΡ ο γος Α σοι, 
Κατονόοραι ἃς κατογόω,ν ἸτΠῚ ροΓΟ, σα ΡΟ Ἶ το ΠῚ ἔροτπ. 

Ἰὴρεπάο  ἐκφανλέζω,δυτελίζω,ἢς ἀςς!ρ  οπάϊιπι εἰ ἃ 
ται ἰἶθτο [ςςιιηἀο 511 Ἰη σγὶρτίοης ἰἀτουῖτῖας ΡΥ ΓΟ 
ἔγεμε τερς Αἱ σγρεῖ σοπίτιιξεα: μἡ με κατονοϑῆς α 

Γ΄ αυρχμίσ)ας φρφρέχω γὸ αὐτέων ποσοιῖπον ὁ σον ἃ ζειὸ ἾΘ ΟΝ 

ΔΡι14 οἰιπάςΠῈ κατώνοντο ΡτῸ σοητοη Ποῦ δῆτ. Ν 
Κατόνο μα ζω, ἄς ποτηληο. ἀϊςο, πη ΠςιΡῸ. ΒΡ Ϊ]ο ἐς πππηι 
μαζομ θ᾽: ποῖς πάϑεσι, ϑς, 14 οἴ. 41 ἀεποπηηα, 
διι5. ϑζο ΡΠ α]Ατ. ἴω ἐριτ0].σἱ γὃ διαφέρει τεὶ κα ϑώσιο 
ἀποσπάσαντες ἀπεγεγκεῖν,ἡ τεὶ κατωνομασμῆῖμα ποῖς 9ε 
Θηἷπ γοίογτ ἐπ ποτα 14Π| ἀϊςατα. 4ἢ ταπτιὶὶπι Δεῖ 
ξετατὶς ὃ Ρτοὸ ἀείροπάοο δὲ ἀε[ίπο . ΡοΙγθπις 1 
παρ ϑέγον ᾧ σόμ,γιω ὦκα πῷ βασιλεῖ κατωνομασυδνίω, Κατ 
ἄς ἴπ ΟὐΘερτο Πιςιι. τ 

Κατοξεία. ροτάσιιζα, σφοδρὰ, ἐξ εἴα, ΑΥΠΈΟΡΕ. 
Κάτοξις, ὠς, ὁ. ΡΟΥΔΟΙΓΠ5ον τ κατοξ εἴα οὶ. Ρογδοτης. 

σοξυ γύσημοις ρΡἢ ας άϊσος ρογάσιιτι5 ΠΟΥ 15. ϑόσι 
εἷν ὀξιὺ, εἰς φρενῖτις, τὸ ὃ κα τοξυ,ως δποπληξία, σιυυάγ' 
κα θξύ τεῖτον καλεῖτα). 

" 

Ῥετίομα. 

"» 

Κατοσείζω, [Σαιιοτ:ροπὲ [ςαιοτοὰ τοτρο ἴσχιοτ. Ηοῇοι 
δέ π᾿ αὐαδέίωυ κατοποίζειτῃς ο᾿ῖπι αι άδτη Ιοσιητ, ΑἹὶ 
Ὕ ανα)δείῃ κατοπᾶζει, 14 οἵδ, οἰκολοϑεῖ,ὰ τεῦρο Ἰςαυίεατο 6 

Βαθοιτ. 
Κα το ήγεον. τὸ ΓΟΡΑΘῚΪ11ΠῈ, μο χλός. ΤητοΓρ. ΤΠΕΟΟΓ, 

μδρν ἰῶ τῷ μοχλῷ, τῷ κοιναῖς λεην μήύῳ καποκνηγίῳ, 
Κα τίπιν; Ο τοτοτγουὰ τοῦρο, αι Ροίς ἔλοϊςπλ. Οἱ 

Ῥ᾽νλη, ακόλουϑεῖ κατόπην αἰϑρώπου τυφλοῦ. ΡΟΪῈ ΠΟΙ 
Τα τι Ἰρυσε πίω ςιφατι αὐ κατόπιν οὐὐτῆω, αὶ τοτρὸ 
{γα Ἰοσαιῖς, ΡΠ ατασολιις ἰῃ Οδυα ]}ο, κατόπιν 
Ἰπτοτγοσατ) οΠ 65. ΝαΖαηΖοηῖς πῃ Οὐδῖ, ὈΙοηγ , 
ΠΡ το οἔϊαιιο 9 αἴ κατοπιν ἐγιαυ πῇ 5 (δ ιςητὶ ἀππο. 
Ἐφ θεῖς, δυϑεὲ γδ ἀντι κατόπιν ἐν θεν γ᾽ 1Φ μιζω» ΤΟΙ 
μετ᾿ ἀυτῴ ἐπορδυόμίω, δι}14. κα πὰ καλού καὶ τα ἀρετῆς κα 
πάντα, ρο Προ πογα, κατόπιν ἑορτῆς. φοπηάϊς, ἷς 
γὸν.. ὧν περ χα τύπιν ὀνιαν τ 18. Πα δ αιιοὐ τί Δη ΠΟ.» 
ἐς οἔβοῖο ἘρΙΣορὶ; ἐν τοῖκα τόσην χρόνῳ; ΒΑΠ]. Τῇ δρ' 
τιιγ ΠρηἸῆςατο ἴῃ ργατογίτο τοηροτς. τε κατόπιν ὁ 
τα: ροΙζ Εἰιταγα ἴῃ ορῖρ. 

Κατόπι. ὃς 

Κατοπτῶνον . ρὸ ἢ, ροπὲ 5 ἃ τογσος Οοηϊτίιο, αἰϊχιιαπᾶο ' 
Ῥίατο [σιιπήο ἀς Β ἐριιδ]ς. γγύ(θ. κατόπτδνεν λοίπεῶϑ 
Ττοτιμα Πὰρογ τος πίαπεῖς. ΑΛάτις. 9 αὐτὸς μὴν κα τόπταν 
νοσούφεδος αἶκτα. ἸΝΑπηαιις ἱρῆιηι αἀ τεγριιαι Οὐποῖ - 
ττηγ Ατῶι, γρ δὶ 

Κύτοι ταν το Ομ ΡΊ Ομ, Ν Ὦ 



ἡοχυγο,ογοπιο, τογγθο μα Πογάοσοημο, Αὐἰϊτοτοΐςος 14}. 
νεῶν) τας φωνας 'ποιουῖσι σκληρρτέρας » Χ) το κατωῳπαημῆραι “σ᾽ 

ςοτγογοσιὶ ὶς Ππγάτς, αβοφφυλα τειν, σι 445. ἐσνοδὶ 
ὦ ἐμλυπόντα ἃ ἐρβάνιον τόπον κατοπῆὕσω, Ατἰΐζοτε- 

πάο, Ὁ ἐρρένιον ἐκεῖνον χωῖφρν χοιτοτστεύσαι, ἢς ΑἸοχαηάοῦ 
 δορβοε!. κα μὴ τθὺς ἐχθρῶν σῷ κοιτοατευϑεὶς ποίρΘ- [ε- 

τ ἡ ἰὰ εἰξινλἤις. κατοπήδίειν ταὶ ἔγια ίλπξξα ςοητοπιρ τί, Νὰ 
ἀη Οταῖ. 

«τοάοτ. ᾿ 
ἡπτον ηδη  βς τιιπηγὲ σοη ροἔξιι,ὁ τορίοπο, 

τῷ" ,νγὉ καὶ ἐγάφοο ξξα 5, παΐυ οτος οἱ οἰ, ρειζο 5» ]οίσοτὶ 
ς ΟΡΓ ἵπιο. 

τίζω κὶ κοιτοεντρίζομαι, ἃ [ραου πὶ πὶς αἰῆηρο δι ςοιηρο- 
 ἐςιο γορτγαίςητο ἃς γοίοτο. Ῥ]υτάγολιιις κατοασρίζων 
“πίω ἴοιν, 14 εξ, ἰπγασῖποπι [τἰ4ὶς το ἀφηστ:ἴπ 40 Πρηὶ- 

ἱπατς ἀϊοἰταγι Ος Πἶπι5 ἴρτο ἀςοϊπιοασιίπτο)ντ ρο- 
Ἰοοο ςεγτο ροῆτιιπι πἰΒ1]} ἱπηαρίηας 5 4] Ἰουιτι τγᾶΓς- 

ἱπιαρίῃςς, Κατοαντρίζεϑει νεγὸ οἱ ἐπια σἐηατί, ἐν ἀἸ- 
ὅτο κα δρᾷν, Ῥτορτὶὲ τάπιοῃ χρατοκντρίζομαι ἴῃ ἴῥε- 

ΞΟΓ: δὲ ἐμ ὁ αὐρκκολν δίας, σΟΠτοΠΊρΡ] οτ,παϊγογιΑ ροῖϊο- 
Οοτ.3. ἡμεῖς 9 “ταύτες αἰακακαλυμμᾶνῳ ὠρρσώσσῳ ἃ δόξαν 

τοα τριζουῆνοι, ὦ, ἣν 
δοῦρε ρΙςαχοίρεου τὶς. 
ρᾶτς ορτίοβ τι: τοβοχίοπος ἀςργεδεπάϊε. 
οἰροςι τὶ τάτιοηο, 

γ» τ» τὸν ἐροουΐαπι, αἰ ΠΌΡΆ. νεφι κα τόστρον λειόσης Ρίατ, ΤΊ 
ἐρα  οτιιπι [ςπΐτας ΟἹς, 
πἰοὲ ρτὸ καϑορκω, κατορων ἐς ρ!οἰς!15, ργοίρὶοἰςπ5,}:ε- 

“͵ 

πρακ ρ(ρέζειν, ἄς ἤοτοτς, νἱϑότοπὶ ἀΠΊΣττΟΓΟ 5 ὅς κριτοργών, 
ἢι,ΕΧρ σεσσλαιωμδύ., 

ἔζειν» Οὐ β ἴς Ἰαἰτίατο νυ:  ἉΠΠσάτς, Τλάτῖτο ἃς Αςοιηδτῖπο 
ὐακσοργιάζην σοῖς θεοῖς «ὺ ἐλλίωας. κατοργιείζω τί) ψυχίωυ,αα 

πη ς ̓ ς ἀΔ πηοητοπὶ ργῶρατο. χατοργεαῖσας κα Καϑοσιώσας 
καὶ ϑ'αριιοῖς Ἔχ Ιατιοπὶθις γγθοπ αὐ πηνἤτογῖα γο] ἐρῖο- 
τη ΕἰτιιςΠ 5. Ίυτάτο μι ἴῃ δοίΐοης. χφτωργεεσ μῆύ..1Ππ1-- 

ζο (Θογατιιϑοἀςιιοτιι. Τάρτη 1π ἰἶδτο εἰ τρε σβυτέρῳ πολι- 
μι μηϑὲ σταυτὸν ον δεῖν “Π πολετικών ἱερων ᾿οἴξαρχον ὄντα 
οὐφ εἴγα! ταὶ τῷ πολιέως κ᾿ αἰγοραία τιμαὶ Διὸς ἐκπούλε κρι- 

αἰταῖς. 
ὥσω, τ ωκα,ετΊσΟ.ἱη πΔηΓΟ»ἶ το Ὶ σα νἴγτατο ἂς [Δι1- 

συ] ἕο ο.ὅς {πἰςορτὶ ποιοὶ} σΟΠΊΡῸ8 οἰϊα 4056 χ Δηϊαγὶ 
δεγῷ άρις δύω δυπυχέω. υς ΟΡΡΟὨΙτΙΙΓ σφόμομαι 5 α- 
ΟΡ δ. ἰπ ΓΙατο. διαριαρταύω Δρυ!α Χοπορβοητζοιη, ἃ- 

ΠΟ ἘΠ πο πΊ, ἀποτυγχαίω, Α(οι τ. κρετορϑοεῖσι «δὺ πο- 
(οὐ οπηιις. αἰεὶ  ἑερωσ, κατόρϑωσε τὸ ϑυσιαςιύρίογ,.11-: 

ἰς Αἰτανι: ςαρίτς ἀοςἰπιοαιήητο 5 [ἶδτο (δοιηο Ῥατα- 
ἐλα χικτορϑοιώ, ει Οἰ ΤΠ ΘΠ. χα τορϑοιωῦ ἃ κέγσιμυον, σα ΓΞ 

Ὁ Δηιϊηῃί (ςητοητία σογογς. κατορϑοειῦ τίν) σωφρρδευωύίω, 
τῖο5 ΟΠΠΊΠΟΣ ΟΠ ΡΟΓΔΠτΙαΣ ἱπη ρα ουκασορϑοιιῦ ολίγα φϑϑοὶ 
ἰδιγΐῃ, Ὁ Ῥοτς ράτιιπι ργοίροτο ντὶ ἤιςςς 7 ΤῊ ΟΡΗγα 
αάττῷ 5 ςαρίτο ἀποάεςίπιο ἢ οτ. Ρ] βηταγ. κάτορθω- 

7. ΦοπΊροΟϑ5 ἤπ8: Ροτϊτί πὶ. Βιιάδιις ἐπ οΡΠἾΟ]Ὶς 

δ. οὐ κατορθώσας, ιιοπι ἴῥρο5 ἐγιέγατα οἰξι κρότου ὃ ώσαε- 
[οἰ Ἰχ οἰ Γ45. 1 Ὠιιον ἀ. κατορϑούται καὶ πεϊεχσοπατιις ΓΕ 
ἰάοπι,κατορϑού μῆνα, ργοίροτὸ σσάφητία, 
τίϑ΄ τὸντο ἐξ ἐπέξιπι Οἴσοτο οἕῇς.τρετέε απ οὔῇ- 
τππι(ορὶ!}οτ)ν οσοτηι5)αϊιοἀ ΟΥατοὶ κατόρϑωμφ: μος 
ΟΠ ΠῚ μου Πιιος 1) καϑῦκου γοςσδης ὃς ᾿ς ἤπιδι5 αυάτ- 

πὶ γοέτιιπι, ιιοα κατόρϑωμα ἀἰςεἰα5,ξοπτίηρὶς (α- 
᾿ιθιχογάταιις στὸ τοττϊ ον μας ἀτιτοπὶ 05 Δπτ τοέλα 

ἴα ἀἰσλττει5.[) ρίαςοτ, {ΠῚ Δυιτοῖπι ἀρ ΡΟ! Δης κατορ- 
ς᾽ ΠΓΊΘΓΟΒΥ γζατὶς ςοπτίπεπτ. ᾿πγἤιςος τοέϊα 

ἄσιν ΞΗ1ΠῈ ἦτα ἀρ. ]]ο,αιοπίλπι γοξξιιπι ξαέξιισ 
ἴπι15 ἵτοῖγι δ. ΠἸσαπὶ ὃς πιςπιογαθ!ς, ΡΙυτατοῃ, 

ϑὼ κα ποιήσων, αἰδ οχγέϑημα γε ξΈ 15 ἀἰςὶ ΡΗτν πἰς.4τι- 

εν ςοττοδιιο,γοξϊα εβεδιο,ις.1.3.ἀς ἘΠΡ. ρτο- 
Βιιά.1π-ερ {τ νὶ ἄς κατόρῤϑωμα. 
ροῦν, ὁ, ὃ μὴ ἀμ ορτητικὲς Αι] 14 απο Πισερ!ξ 5 ρτὸ ἀηὶ- 
ητία εξῆςετς {Ὁ]εῖ : οι! ορροπίταγ ἀτίπὸ οβομίατοτ: 

ὑμέας χσιτορϑιω πκὸς. τ] φἀ πη ἔγάπάα: ταὶ σσσοποΠλϊσδΣ 
᾿ ὅλτῖς ροΥΙΓ:} εἴτ» Βυάσιις ἐπ Απποταῖ; ἐπ ορ᾿ 0]. ἴῃ 
τισί... 

-- τα, Ης Ὑςἢ. ἡ καταρόα, βωμὸς ἐνϑιδιθ., 4τὰ ἴπ Υἱά, 
 Ῥυῤῥωδίω, ὦ τορι; πλοτιο. οι φοβ μαι, πλοῦ μαι πήοσα, 
μὰ ἠῥωδείσας, ἀυτίϑ', ὁ ποτυῖτας. 

ὀρυκτὸς, ἀς βοίιις. 
Νὰ οὐῆω, ἀςβοάϊο, Ἔρε το,Βιπιΐ ἀς οἰ ο»οδτιιο. Ασοιατιυ ΣΧ ε- 

᾿ πορβοῆ, ἃ πατέρα ζωντα κρτορύτειν διδάσκων οἱ. ἵορε! τς, Αὐτὴ ἴο 

᾿Ῥἰμἰ Ρ]ατο,κατώρυξε, μεν ὁ γῆς κοίτωγτις τοῦτα οὐτυῖτ, χϑετος 

ἐππιφον γον ρεςι!ατοτ)εχρ ογασοτγοίρεξξατον, βτάηρυτὴς,κατάσκο-, ἡ 
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ρ" Ἴω χρυρλονγοὗτι!ο ἀντ ἢ), Ἡεςπήορ. 

Κατορυ γα. ἀς ΟΠ] ἀς βοτις ΡΙ Τὴ. θησαυρός; 
Κατυρχίτης οἶγθ δὲν ἔγμοι συκίτίῳ κρλρωστρρατὸυς μῖτος ψἱπατι» φιοά 

ΟΏΒΑΜΠῚ ΠῚ οἰτο ἴα ᾿ς Πσατιπὶ γοςαητ, Ὠλοίξοτίάες ἰρτο ΓῊ 
Πτ οὨΪ ἢ} οχ Πσιδιις, ἔξιι στ] οἰ 5τηατι φα τίς; οἢς ἡ ομα πηαςς- 
ΤΑΙ ὃς ΟΧ ΡΓΟΙΟ ἐμάς ἤἥϊοςο ρου βιράμητιν νἐπαροα)ὰ αιὶθ. 
ἀοϊηἐς ἰνῖς σ νκίσης οἶγιΘ- ΠΟ ταΓ. 

Κατορ χοιμαι οχτἸτογία!ταπάο [ποτ γη ἐχργίπγο 10 σαι ϊο, Κρ 
Ταχαιρν κα ἐμποιΐζα, Ἐπ᾿ οχτιτο 8, τὶ απΊρ ον [ἃ Ἰτατίοπς ὅς τγῖρα- 
ἀϊ15 ππνα]ατο ΒΑΓΟΒΙ πιιπιίηείγι ὙΠ λαα ΠΟΙ σα αι; δι - 
Ταιπι Ππλμ]λπο οὐδητςῖς ΟΥρία οἰτοιαι ιςεθας ῬΒτγ οἰας)ορ- 
Ῥτιπο. οἰ ἀὨι5,γὴ ταιτῃ τἢ τέχνῃ χρώμῆνΘ.. ὁ Διόνυσίθ-, Τυῤῥωὲς 
ἣν ἰνδοιξ κα λυ οι ἐχειρώστιτο » ὦ φύλον ἔπῳ μρίχιμον ποῖς ωὐτοῖς δια'- 
σοῖς χα τορχηστε τος Βυι (5615 [Ἰτατίοηΐδιις ἀςπηα τ, ὃς τα ἀςηγῖτι- 
δλιυμπτντ Ράγογε οἱ ποι γοσιγοητ, Οτγοροτίις Οομπάτίο αρ- 
Ροδιῖτ, κρτορχ εἴζϑεο τυ ϑνα τα παντοίοις κὶ ὁμ δ φργυυΐοις χυγίσμῳ- 
σινγῇροξζατοιος τ τιρ  ἐοῖδιις ἀταιις οτος πηληατὶς Πςχίδθις ἰπ- 
ἴοΓ [αἸταπάθμι οδ]ςέξατς δ( ἁξῆςετο. Ετ ἀς τγγαπηὶς μοίιθιις 
ἘροΙοῇα,Ε κχλησίαις ὅθης οχτεύοντες ». καὶ ϑυσιαςηρίωγ κατορ χέυῆνοι; 
ἴῃ σΟὨτιΠς αδη αἰτατέιιπι (αΙταπτος, κά [πρ Πα πάει το! ρῖο- 
ποσὶ οττ οάοχαπι. ΑἸ ὲ ραῇπηιιὸ ν ἤις οἵδ ἐς 1] ἰδ ἕσποτς [ο- 
αιιξς,Μῆμοι γελοίων ἦγεν αὐτὸν, κα τοῖς ὑπὸ ὁ σκζωῆς αἴσεσιν ἐπομπεύ4-. 
τὸ χαπαυλεμῆνος τε κα κριτυρχώ μήν θοροῦ τἰδίαγιτι ςαητι (αἴτατο- 
τύπηαιις ἐροξΖειια αἰάτιις, 

Κατόσον, ΠΠΔητ ΠῚ, Ἠογοάοτ.οηϊςὲ ΡΓῸ χρϑύσον, 
Κατότι,ο"τοίάςπι Ἡδτγοάοι, 
Κατεδαῖῶ., (πδτογγάπειιοκαταγει(θν νεκρός, ΠΟΙ ἢ, 
Κατελας, εἶδος. ΠΟΧ Ορᾶρα ὃς ΟΡ ζΙΙΓΑ ν ὄρφνην ΛρΡοϊ!οηϊο, καὶ νυξ ὁρ- 

φυοΐν Ἡοιηογο, ἈΡΟΠομΐτς, Αὐροπδιτὶς, πδτο αιαττοι Νὺξ ἐ- 
φύζξει τέιυ αὖ τε κατυλιίδαι κικλίσινασι Ῥι ύκτ᾽ ὁλούω), ὧι αἰ τρα δηΐο, ανεν 
ἐσ) ὠμαρυγαὶ Μίιύης τἐραν 6ϑεν 3 μελαγχροίῷ.,ἠέτις δηᾳ Ὡἰρώρει σκοτίᾳ 
μυχαΐτῶν «ἰιοίῦστι βερέϑρων. [ΠτοΓρτ σκοτεινὴ γὺξ κατυλάξ ( ἰερεπά; 
καπέλας ΥΥ Πτηρίοχ ἐλαβλκαλ εἶπαι. αϑορὶ τὸ ὀλούγιν εἰ διαὶ τὸ αὐτίυ) ὁ- 
λοίωδ ἐς Ῥαυίλπ,ἀϊαπα νας 4146] κατίλλεσαν τὴ καϑτίβγουσαν; 
ἴτας ετίατ ϑοΡΒοει. ἐν γαυπαίκτῳ . νυκτὶ κα τελεῖδι, Αραα 5014: 

 δείδπ (ςυῖρειη] κα τελαξι νυ ξ ἐρεζεγνκαὶ οτίατη Ηοτα, 
Κασελόω,λ( οἰσατγίσοι ρογάιιςο; Ὀϊοίς,],ς. 
Κατελωτιπὸς αἱ οἰσδτγίςοΠ ρεγάτισςΠ8.. ΑΞ σί ποῖα, 
Κατεράζειν,ν αγθιιπὶ οὐϊς τγαρίσασα νας Εἰήϊατῆςρτο ἃ Π0 κατερρευῖ 

οτίδπι ἀϊοίτατ κὶ ἐπουρίζειγοιις ἐπουρεάζειν (ςιϊπ 40 γεπτο ἀς- 
ξοττῖ. ΡΟΙΎ Βέτι5 ἔργο ρτπιογλαβὼν δ᾽ ἄΐρκον ν λα μιαεὴν αἴεμον, ἐϊε- 
πετάσας πᾶσ! ποῖς αὐ μῆψεις κὶ καταρώσεις, ἐπ αὐτὸ τὸ ςὅμα “ἡ χιμί; 
ἐποιεῖτο ἃ πλοιιῦ, Ἰά6π1, ἐβ δὸμήκονται ὃ νῆες ἑεἰλωσὸμ αὐταυδιρρι.τᾷ 
λοιπὸν “λὴ 9. ἐὶ αϑροίυῆνον εδὺ ἱρτοιὰ καὶ κα τερώσαν,αὔϑις ἀπεχώρει πρλὲ 
ἋΣ ἱεραύγῦ σον, ΒΕ ,ν εἶα δά γοητιιπὶ [εειιπήτιπι σοσηρομοης: 5114: 
ἦρεω αἰδίμω χρησσιμῆν ον, 

Κατερώ σα τς ροΓπηϊηΡΟ) ΑΥΠΟΡ κα ξερρ υὗτος, Πρ οΏζες. 
Κατεφείλειν, ἄςθογε Δριυιὰ Πεπιοίς. 

Κατοφρνά οί τινίθ- γε Πιροτο  [τππὶ δάποσἴ᾽9 δαῖτ το Π]Ποτο, ἤιροτ- 
δὲ τρἤιπι ὃς ξαιπι ξαίτιι ΔΠ]ο (μι. Οτεροτῖις, εἰς Βασίλ, ἔς λεωρριφ᾽ 
υϑὸ ἀσσάξε ὅτε, ἡ μέχρε τότε ταπεινϑδῶτῃ. «᾽ 3. ὑγιαιν ὄνπων ἕατο- 

φρυεὶ ὁδουυιαίι {προ το Ποσὰ 4]1ο αιῖν κὴ τας ἐφ ρος αὐὰ ἀσιύντοι.] ΔῸΣ 
τιῖι5. Αριφοτέλὴς ϑεασεί μῆν Ὁ. γρανίσιοον κα τωφρυονμῆμων γ) μηδὲν ὄβης-ἰ- 
ψϑρον,νεαΐισιεε ἔφη, οἷ. υἱὸ δοκεῖς αὐτὸς δἰ)» γμνοίμίω οἵ. ἢ τῇ ἀληθείᾳ 

υὗ αὐχα ογτοιούϊσοί μοι οἱ ἐχθρρὶ γγόσιντο, Γτιοϊα πα ἃ Ροτγίομα δὰ τοί 
τταηίζιι]τ κατοφρυωμῆψοις λέγοις ἈΡΡὅΠ]Δπς νεγθα δίατα δι ἤιροτ- 
Ῥ»α ἀτιξείίαιις ὃς ἁτγεξεις Πιρεγοῖ!ς ργοίατα, ΕἸ ον ἢ. αϊοφρυότ 
μϑυ(Θ.. μεγαλοῷ ρρνών, 

Καάτοχ αὐτοτοθτὶ ρᾶτϑ, τα: Πάπα το ιοτ Γοπδ Ὠ δ ΓΙ Πτ. 
Κατοχὴ ἧς», φασί ἀετοητίο τος ο ὃς Ροῖοῖπο, ἵπ ΠΌτο Ῥτῖπιο 

Β.ς ἀσοιγοηάὶς ροΠοΠ]οηΐδις. Αἰςχαπάον ΑρΡμγοάιίιηΡτο- 
Β᾽εινας, ἱ τῷ πτνϑδύμεισθ. κα τεχὴ λύει ὃ χυγιιὸν» Πηρτιΐτιιπι ΓΟ αῖτ 
{ρίσίτιις γετεηγῖο. Εἰ οτίατη αἰξοξεῖο δηϊπὶὶ “0 ἐνθ ἐστώντων : 
κατέχομαι. Κὰ τοχ στα Εἰς γποτθιις γεζογπο 8.5 4 40 Θᾶ- 
1ξης Τ Πουαροιτ, το ἀςοϊπιοτογτῖο 9 ἀρᾷ ΓΔ] πὶ Δερίηετ: 
Τάρτιις οἵδ αἰδὲ κατόχε, ἥγριω ἐ)ρύπνν κωροντθ. αιιοά, τ τρίς ἱπ- 
αιιτο γίνεται Κα ϑύλικ ἀὐδχολ ὥδοις κα τακρατοιο τ. χυμοί, φρήγιτίζεσε 

δ᾽ οἱ Ἵδιούτοι ἐἰγρυπυοιιὼ τες. “ἢ δι᾽ αὖ φλεγματό δοις, κωμστωδως αὐδας 

γα τα φῦ ρρυται.οἱ ὃ. πειλαιότερει τῷ γαλίιώκ καύτοχον «το Φερσδηβδιογ5 
καγοχίω ὃ) κὴ κα τάλυνψιν τὸ στέϑιΘ- οἱ νέοι νἱάς κειτοίληψίρ, ἀπο 

Κατόχημος.,νχ ὁ, ἕλτιλτῖςιι5»ηππηῖης ἃ Ηλτιιδ,κατεχ ἐμήν. ὑπὸ αὲ ἘΠΕ 
υὐξεσυκὼς.ν οἱ ὑπὸ τ δωμόνγον κραῖϊέ μῆρΘ-γϑεοφορρύμθμ(θ- 5 ἐνϑεσιων, 
ς.25.1,ϑυτ 14εἶπ κα τοίο ἐπ Θ-, ΠΝ 

Κατοχίτης λίϑιΘηςοτῇῆς8: ἰΔρῖς εἴτ, πιροῖϊταπι ζπα πὶ γε τὶ ρᾶ- 

τῆ του ΠΕ Β55: 61 ΡΙτη.1.37.ς.10. ΜΥΞΆΗΙ νὴ ᾿ 
κατοχθ'»υ»δ,ημπηῖπο αξἤλτιις ᾿πῆἤλτιι ἸηΠ]πϑείιαὶις ἀλιῖπο δηὶ- 

πηδέιις ΟἸςοτο νπάς ἀρὰ ῬΙατΑγο αιση ) ἐκ ϑεού κάτοχθορτὸ κά - 
σεχϑώμθο καὶ ἔνϑειθ. τᾶς καποχ Θοβμνημονικὸς 5 Βος οἵἵ. φοτιιῖτι 485 

ἀρργοβομάϊτ τοπαχ »ἀριιᾷ οπάσιῃ. βατοχίθν ὧν ϑεοδ γιωυὴ 5 ΝΣ: 
ταΐπο σοτγορτα τη} 1 τ ΡΤ στάσις 1ῃ Ἀοπλο. δ ουοναν τὴ 
γοχ- 9 1.Αἴζατ. ταυίατιπι βιιάϊο σιρίι5, ΕῈ δς βάποχίθ- οι κατ 
Ἴοχὴ, ἀετεητῖο οσοιρατί ὁ ας ἀὐτ πιοπτῖς ἀπ ΠΟΓΡΟΤΊΣ ττα πὲ 
πιοτύᾳας ρτίυατ! ἴῃ ξα ςοτροτίς αρίιγα ροτβιδηξητε φΡΤΟ, ΜΆ 



2 Ο Κ Α δ 

(ιοσῖς σοττορταθοτις ἴσάθας ἔπε ἀεούγηρας, ὙΊΔς λατοχῃ κά- 
Ἴυχίϑ. κτῆσις κὴ βέξωνθ: ροΠοἴπο γπτατα ν ἔα, 1 νῖτα "Ὁ οτ. 

κάτοχοι, οτταῖτι ἀ σα ατιιγΓ ΡΓΟΠΊΪ ΠΟΠτα5 ῬΑΤΤΟΣ κ᾿ φροξολαὶ [Θξιϊη 48: 
γοττοθται ας ἄξων νΟσα ΕΠ ΤΡ ΟΠ ΠΧ. το καίτοχοι ἃ Ἰ ςιτητιγ [τ 
δος ΠΟ ΔΒ ΟΠΟΥΙΠγοὲ λέ, 5: μυήτασι τιϑευῆνοι, ἢ 

κατόψιϑι, νοὶ τ) ΡΟΥτ δ, ράτϑη 5,0 6115 Πιδιεέξιις. ΑρΡΟΙ ΠΟ πῆμα [6 - 
εὐπάο Ατγροπαιτίς,κατύψιοί εἰσε κέλδυϑυι κα τόψιζθ. πάλλάσος ὸ ἐπ - 
ἴοπς ΡΑ Πα 419. Επτὶρεῖι ΗρροΙγτο. κα τόψιον ατάιίαπηι, 

κα όψομαινἸἀορο,αὐριἐϊαπι ρετίρ ςἴλαι. Αςοαίατιῃ αὶ κα δρῶ, Ὁ]1α- 
το (δι ῆδο ἀς Γιορ δυὰς » τῷ το ἐν κυσὶ κα τύ ψει, κα όψετη » ἴβε- 
ϑαοῖς Ἡεγοάοτι,χατοψ ό μῶν Θ-, ΟΡ] ογατιιι59 1 Προ ξατιισ. 

Κατοψοφαγοῖν»ρογ ἰαχτιπὶ σοπΠιπιόγοον ογασίτοῦ ΗΠ όπταῦ 1 οάο- 
το ϑζ ράπε αΠίπογοινίἀε Ο φορά) αραά Ατμοπιχατοψεφαγρύσι, 
οδὈηἰς ὃς Ἔχ αι Πεῖς ἔουοι 15 τοβοιυπτιγι 

Κύτορπο",ἀςοίτιις, Ης γί ρτο κα τώτίσοπον, 
καήάσε, [ότι τὸ, αι ςπηΔάπτοάιηι. [π᾿ Παης πο ἀιΙπὶ, 
καἰ ῆης,α, [ο] 15. ΜΨΑΣΙη, κατοικιδὴθ- ἀλερος. 

καήίτεορς,ε, ὁ, ταπη τ πννπάς χα ἤιτερενὸς,ΠἘΔΠΠΕῚΙς. 
καήύματα, τὰ, ςοτα ἀπίτἴοτγᾶ φιιδς ἃ τ οτογαπιηζατιῖς σα] σεῖς ππῖ- 

πἰξηάὶς [αἀιπτατ, ΟἸοα τ οἰζταγαν ατι! α», 4011, τὰ ἔκρα δὲρ 
μάτα καὶ εἰς μικρὰ τοτμημῖύα. ὈϊοΙςοτιἀςς Πἴδτο ἰςοιιπάο, δαν ἦν 
᾿κωῆυ μαίτων παλα εὶ δέρματα, σοΥἶΔ ἐχ νοτετὶ ςἀ! οἰαπηφηξο, νοῖε- 
τὸς (ΟἹ ας, νἹ 46 Ττοτρτ. ΑὐΠτορηαπ, Καήυ ματα ΡΠ ΙΧ ἴητεγ 
ςαἰσςοτιιι σοποῦα γοςοπίςη 9! 4ιΠτοτὸ Ὁ καυμα κοῦφον. ἐς ἐγ- 
γιξ θῇ ἡ κόνεως ἢ πόδα, Ῥλυΐο ροΙῖ Δα ϊτ; τὸ καάυμα ξύλινυν, τετοα- 
δώκτυλον.οἱ ὃ ἱμεν τες, 5] χευσοι, 

Καπιὲ, σοτὶ 1 τα ἤιγα, ( ς 
χη ο ἐδ ἀξ θ  βήτα δια ὸ εοατέζο, οποϊηηοςῥαπηω.. Ρο- 

Ἰγθίμςεϑο ποῖα ρ ποτὶ ςὸ σιωτίϑι. [Ἐγο. πο μἰποῖ, ΑΛ ΠΠ ΟΡ Ι- 
πος ἱπ ἘΦυ θεῖς. Οἷα ἐγὼ τὸ αἀρᾷγμο τῦϑ᾽ ὅϑεν παΐλαι κει ύεααι» 
ΤητοΓΡ. σώ πέϑεται κ᾽ ῥάπῆει κατ᾽ ἐμοῦ, ασοτὸ γεγθο ντίτην οἰς βυρ- 
σοδέ,υς ὑπὸ “ἶδ'᾽  ωσδ)ημείτων. 

κάτυμα, ιιοά Πτἰπξατ. Ἷ 
Κατυδρίσας, απ ρ Ὸ Ηϊρα τ. λας. Ἰογοάοι.. Ὁ 
Κατυύ ρον, ΥἸτγα, ἴῆρτα, Οδηής αὐτο τυύοδϑε, Ππροτίοτα Ν ττδξξιις νἶτε- 

τιοτικατύ οϑε ὀλίγον, ρά ὁ Πιρτὰ, κατυϊεῦρϑε γλυεδϑτὰ γἱπσοτοίι. 
Ῥοτίοτος οασάογο, ρτὸ κὰ ϑύκορϑε, 

Κατυτῶτορρ οἱ ρουϊ οὐ Πογοάοτ. 
Κα τιπαγωσι, οἀοΥ πο, σορ ςς (Ὁ πηπιιπη. κα τυγωυᾶν 6. ες ς, 

[Ὁ ΠῚ ΠΕ σα Ρ1ς 15. 
Κάτω, ΠΕΡ ροπιιην, ἀςογῆιπι, Ἰπξογη δ, ἐπι δτοτ.τὸ χούτω, πγα 

Ῥατς ὃ ἰηξογησ.ς χάσω, Πσ δέτι15. ὅς οἱ κάτω, χιιπι}}6 5. ῬΙοθ ει, 

ρα ΝαΖαυ δηλ) οἱ κάτω ἐξῥενεσοτιι5. Ἰη ἔσγιοτὶς ππαγοβ. οἱ 
κίπω,Ἰ οἴ, ὐδ λοι, αὶ πη βδγίοτγα ἴσα ππατίτί τη σοί  πητ, ΤΒιι- 
ἐὐἀι.Πο νοι ππι ἀω ἀς Ἰοοῖς πηςαἸτογγαιεῖ5 Αἰ οἴ τα ὕστε κάτω 
τε κὶ αἴω κενούτω,ΟΥ 5. ὃς αἴτιῖ Ἔχ ογοπιςητα, Οα]θηιις [τότ ῬΓΪπιο 
ἡ Οἰαπσοπικάτω Ἰητογάτη οτίαπι Πραϊἤοατ ἀρὶκ! ᾿πέογοβ οντ 
ἴω Αχιοςβο. ὡς ἡ κέτω καὶ δὼ δυδιαιμονέϊν σε δεῖ. αιοςοῖτοα δι ἃ- 

Ραά ἰιΐογος απ ἀρᾷ Πίρέγοβ τα οροστες ροΙϊ πιοτῖοπι δοα- 
τι οἵα. 

Κατωζλέσων, ἔοτα αττα: [Ο]0 οςυ] οτιπτι σοπιοέτιι ὃς Ἰητιμτα ποπη- 
Ππο5 Ῥογίπηῖτ: ἃ ῬΠΊηἴο Οατο δ᾽ οραϑ αἰ ΟΙΓΌΓ 5 411 ΟἾ 115. ΠΑΤΉΓΑΠῚ 
ἀο(οτῖθδιε "στο ὁξγαπο οαρῖτο νἱροπηπορτίηιο Ργῶτοῦ Ατβεη. 
ὃς ἈΞ Π1Δη.1.7.ς.1- 

Κατώβλεψ, 4] σαρῖτς οἰδ ἴπ τουγαῖη ἀφο :ὐπὺ τῷ βέλεμμα, ὡς (ὦ 
κλδὺς σϑραὶ τὸ κέκλεμμα, ΑἸ ἤοη, 

Κατώγει 8. ὁ κα  Πδτεγγδηςιις. 
Κα τὠγεωνοπ»τὸ, ΔἸ πο ΓΙΟΤΙ ΠῚ »καπώγιον, Δ 28. 

Κατωσγμυζθο, κ, ὁ καὶ ἡφάοίοτς αἰοίέγιισ.ττ εἰς ψυχῇ κατώσγ θ᾽, αὶ 
οἵν χπῖπιο ὥρ το αὐτῆ κατώδιαυθ- ψυχῇ ἱρία αλῖπηο ἀπιατονοαΡ. 
1.11.1. σ᾿. καπώσγωοι ψυ χω) αὐ, αλῖπιο σου Εἶτα τ σαρῖτς 18. 
Τα άϊοιιΠη. 

καάτωϑεν,αὐ ᾿τηο 9 ἱΠβογῖτς.14 οἢ,οχ ἴῃ βογίοτο ἰοσο. τὸ κείτωϑεν 5 ἃζ 
τα κάτω, ρτο οοάςπι ροηὶς Αυϊποτοῖες αιιάττο Αηϊπιαὶ, Ὀ ςῖ- 
ταις ὃζ κάτωϑε Ἰγοτί οὐ ντ ἄγροϑε ἀριὰ ΡΊη ἀατι). καάτωϑεν ὃ αἴω- 
5εναρι ΤἈςορΒγαἤαζα μη ποτ Πθτὸ τουτὶ οαρίτς ἀςεϊμηοίς- 
Ῥεϊπτο 1 Ἰηογηὲ ὅς Πιρογηὲ Γπισγοτ δι Ρ]τη. 

Κατωϑέω,ἀοἰϊοϊο, ἄς ρε 0. ᾿ 
Κατωκείρᾳ, ἀπο Γ.ἴη σαριτ. τὶ κορυφίω, κατωκάοᾳ φυτὰ ὁ ϑεὸς εἰργά- 
σατο. ΠΠ 10 ἐς πα πάο, Ἐτρος ἴπ σαριις ποτα Π εἰς ἔθοϊτ,Ασὶ- 
Πρ ναη. ἴῃ Ασματη. εἴ τ ἐκποδών κατωκαρα κρέματο γε. 1Δοπὶ ἴῃ 
Ῥαςς, κατωκε-ᾳ ῥίψας με βεκολήσεται ἴπτοτρ. κατωφερώς, ἢς νυ] σὸ 
ἰάτο[!δ νι να6.Ἐπίκατ νου οῖτ κατώκαρα 9 40 ντάδτιγ ῬΟτῖι5 
4ιιουΐαηι ἴῃ Ρ] οτ Ι͂]ιις σου ρο τίς τις πα: ὑφ ἐν {γι δυιασεγν 
τα ῦϊς ἀσαφητιις υτῦρ θιζασμὸς ΟΡ ογιιάτατ. 

Κατῴκησεν, ΠΟΤ ΤΊ οΥαΪ τ, 
κατωμασον. ΑΔπιον ἐπ Ὁ}, απο 5) χὮ δ ὥμων,κατωμαδὴν φέρει. 
{ςςοἹ] το: Αρο ουἶας [δου  ἐοδόκη τετυϑυςτο κατὰ παδῦγον - 
ἄς κατωμαδεϑ., αι ΠΙΙ ΠΟΤῚ 5 ἔεγταιτοαῦ Βαπγογο Ῥοπά θη θτο 
“παᾶντο Ἐρίρφυαπιπιᾶτ. πήρίω σι εἶχε κα κα ἕω. Ατατι5. κάτω- 

μεάδεαι φιρίονται,ἔμπειλιν εἰς ὦμοις τετραςευῦθαι 5 αὐτου Π5 απ πλοῦς [ο- 
ΓΓΠΉΓΙΓ, 

Κατωμέξου» ἀρὰ ΕἸΤΡρο οὐδὲ "ρθρυύν, αὐταὶ πλιπὶ ογῖς ἀἀπιπατας τος 

και. 
Τπεατῖὸ Τα χα! πιο ΠΤ ὃς τοβ ἱρίᾳ κατωαίσμός, [ ἀιοίτῃν 
τοῖι ΡΘΟ]Ἰατῖτον πο ἀ]οἷ5 πποάτι5 τοροποπάϊ πο τὶ Ῥγοϊαῖ ̓  
πὸ Πιροτ Πιπιεππιιεην ΠπιΠῚ τι! Αἰ τοσῖτι5 411 πιαῖοσ ἣτ μοῦ. 
οτα ὡρτῖιπλ σοἰἸούαπτ, νύ Πιπίπιο 1{Π1π|5 Βπιοτο, ρει ΕΣ 2 
(ἤρεπάδτιτ. ΡΥ ΆΜΗΝ, 

Κατωαις κἡς»ἜΠι115 [ο ΠΌτοπι ἂἷν μιιπτοτὶς ἘΧΟατΙΘΠ8» 6 υῖς [το 
Ψιρρη Ἡςείνομ. ΠΥ 

Κατωμνύμίω, ται: Πογοάοε. ἡ ὐεδοΝ 

Κάτωμος, ἴῃ ΗΠ ρρίατ ἄς ἀπο φάπι! ΠΑτῖο, ἔςιν 9. μὴ καίτω μοὲ σας 
μέαν τε ὑ ψυολοτέραν ἐχέτω καὶ ἔσω, ἀοτα! τς ἄτης. 1014, ᾿ 
κατωμοι,ὰς 6411}5 ἰοαιιε 5, ἥ 

Κατώμοσις ὃς πος 

Καγωιμοσία οἰ ἀταπάιιπη, Ἰςγοάοι, εῶν- 
Κατωμοτικὸς, (δ, ὁ, υιΔ{Π ΔἸ ΠΓΑτμα15» τα Π0 ἀβΆγπιαης, Ασα, 

ἸΤηϊογρτ. λα 
Καλώμο τον, τὸ ἸυιΓαυ ΩτΙ ϑεηι5,. 
Κατωναΐκη,"ς »Υὶ »δζ : 
Κατωνάκη:ν εν δ» ν Οἰτῖς ΓΟγΠ}}15 ὃς Βτου 55]τιᾶ ν[τγα σδηι]ᾶ, ἣν 

τἰπρεβατ ὃς ἐπ Ἰη ογϊογὶ ρᾶττο [ἰπηδιαπη ΓΙ ἤπειισι μα δεδαςι 
Τσοιπη:νηεἶς δὲ ποπγᾶ ᾿αθοτ ἃ κάτω δὲ νάκες. αιοἀ ἀἸρμτΗ 
Πρηϊβξατ. ΑὐΠορμδηις (οπιπιεηζαῦ. Εἰκκὰ. Καϊωνάκη ( ἴπᾳ 
Ἡοΐν εἶν, γἱ ματιον ἔχον ἐκ ΤἾδ κα αΐτω μαριμ ῥάκίθ: πρρσεῤῥραμιμῆμι 
“μηχω τὴ δοκοσε ἢ πθ τὸ ἀμιφι ἐσνεάνειι ἃ ϑ' ἕω αγοι ἃ αἴοὶ ππτεισίςιβατον 

ραύνων ἐκσδυαγκασόντων ἵνα ιἱτν δυτελείας μιὴ κα τίωσι εἰς τὸ ἀΐφυ εἱ - 

λιτω, ᾿ 

Κατωνομασιυβρν  εΠροπίατα, διιδεοηλις, ῬΟΙν θές 9 ὔγων ἡ 
Ἀ Μιϑριδώτε τῷ βασιλέως ϑυγατέρᾳ, ἐσερ ϑένον ὥσου, γυωάῃ 
χε κατοϊονασμίδιω. 

Κατώνοντο, σοητοπιρίδτγιιητ, Αςοι, ογοά, ' 
Καϊωνω ἄρ Θ’.ν πο ΟὈγατι5. Ὁ] ατο. ἕὡ 
κατωητίω, Ο(Ι05 ἴῃ τογγατῇ ἀδπηΐττοικατωπιᾷν » ἐγοηζοΠΊ ἄκη 

τετς. Αττοτοῖς5 ΠἰὍτο οὗζαιιο Απἰκπα]. τότενυμφιῶν καλύμῃ 
ᾧ συμβαίνει κατέχ εὖλτι! ὅτων αὐλῇ τις, τἡ καϊωπιάνο»ἱά εἴς. 
γοἱ κατηφιών, ἱ ᾿ 

Κατωπὸς,κατώζλεψ. η ΗΠ ΡΟ Ατγῖς 5. Οφϑοιλιοιὲ σ᾽ ἔχε σιν 
τας κὶ καἸωποιέ, τ ΔΓ ἱ»κατωπὸς Ὁ. γίνέϊαι κὶ χελυανημῖμθ- ἢ 
ἴῃ τοῦγάτη ἄςπ} Πις. "ΝΗ 

Κατωρα ΐἔζομαι, “] ΟΥζΟΥ, ΟΥΠΟΓ. 
Καταρη Ωρ γοπιισ»ἀφοτίιι πὶ νοΓρ ἢ 5. γ 
Κατάρυξ, ἄς ο  Ππι5. δι τη τοτγαι ἀοἔο Ππἰδτνηάς καὶώρυχες ΗΟ 

καϊωρυγυόροιγ αι ΠυῸ Βοατίοπς ἂΡ ΑΞ οαν]ο νἤατραι 
Καϊώρυ χες λίϑο..[ΔΡ1465 Επἀαπηοπτὶς [δ Ἐγιξξὶ, ἀκ οι 

᾿χαϊωρυ χίας αἱ Ἡοιτ, γοςατὶ δσῃον ΡΟ  πχ. ΠῸ5 δὲ ϑὲμ 
ϑοὶς ἀἸ ΧοΓΙΙτ. 1 τοῖς θεμελίοις ἐγτιϑεαῆύες. ᾿ 

Καωρυχον,κγτὸ, ὑπόγειϑν. 1 βου πη] απο [Ὁ του γα ΠῚ ἐπὶ 
ἐς ὑποκάϊώρυχανν Ἰτλττη ργορασῖπος ΤΉΦΟΡ ΕΠ γαίτις 
ΡῬίτε ἀιιοάοοίπιο, το χυΐητο ἐς σης Ρ] τητατ, 
{{ ΠΠς, καϊώρυχα δενδυονω, τεγγαιιθα νογία τσ. 

Καγώ ταί Φ-. 761 ΠΗ Πγ115. 6 ΧΎΓΟΤΛΙ15. τοὺ καάϊω τώτω, 1 Πηλα καὶ ὦτάσ 
λὸν τεῦ εν, Ρἢ 110 ἀς ἐπιηάο. τὴν 

Καϊώτερος.»."΄.Ἰπέογίοσ. , 
Καϊωτέρωϑεν» εχ ᾿πβουτοτί» ΤΑ ΟΡ γαῖτις Πἶστο ἐοττῖοσδρὶ 

σαί ρΙδητ. 
Καϊωτίδες ἀϊοιιηταν τοῖϊς οί πο : ἀἰαῷ οἱ νομεῖς κτλ 

ρει δέρμα τεῖγντ ἴπητ σαι σα} {1 ρο σοὶ . χασυ5 σάρξ 
Ῥἰ υυϊαδον οητοβοξτρύ(αιις πυιιπίπητ, Ἢ 

Καϊωτοιχίας κάτω τετρι χων. χυὶ ἱπτα σαρ εἰς ράττε Οἱ 
γογσς ΔΠ το ΠΊ οάΐιιο. τ 

Καϊωφαγάς, ΠΟΙΠΟῺ 31115 1 ὀρύσσει πεὶ σαύδηκατοα : βοτγτιαῖ 
καταφαγεῖν ἱπΠ ΟΠ. ΑὙ ΠΤΟΡ μα π.ϑ.Β0]. ὡς διι1..4 εὰ 
ὨγΤΠῚΙ5 ἃ Οοπηϊοἰς νοσατιις οἰ κὠϊωφαγάς 5 αιιὸά 
σαρίτο ἴῃ τογγαπὶ ἀεϊρέξο δὲ νοτγαγοῦ : [ἀεὶ πὶ ̓υτοοποπῖ 
τη οἀοηοῖῃ ἐϊοσιιητ. ; 

Κατωφελςον τὶ [159 ΠΟΙ ΠγΟ 15. ἡ 
Καϊωρφερὴς, ὁ. 4 ἔπτα το πη 5,ΡΓΟΠΙΙΣΡΤΟΟ  ἰυ115γκατεια 

φερὴς, ὁ ὅβυῤῥεατης. ΑἸεχαπά. ἴῃ τοῦ] ἐπι. διὰ δὲ καωφερῇ 
σύρεται. Ὀὐοϊταν ἃς ὅδ) Τ᾽ ὡρὲς τὰ ἀφρρδίσια ἀκολάάςω 

ῥοαὴ ἀφο! Ἰυΐτας. ᾿ 
Καϊωφερεῖς. 1Π ΡΓᾶσοΡ5 ὙΙγρΙ] καϊωκερα, (οπλπιδηγαγι τη 

ἐν Εὐρίιύῃ, ᾿ 

Καϊωρορρε. ὁ κάτω φερῥυυθ., ἀοονἤπτι το ἠδ5,ἀε]δρῆι5, 
τὸ γδ βαρυὺ, κα]ω φορον:ςιι! ςοητΓάτ. αἰώφάρφς, 

ΚαϊωφρυωνάνΘ..ηι}} Πι δ] ατῖς οἵδ Πιροτοη ες ρτα Πιρογ ἰδ θὶ 
Τιλοττῖη νἶτα Αὐτὴ ἕο, θεὰ σοίμϑοδ. γεδιυέσοον καϊωφρυωυῆνον,, Ὁ΄ 

" 

ἜΝ 
ἐὶ ἐῶ 

“ 

δ᾿ τὰ Ἢ 

» λὰ 

Καϊγωχανης. 1} ἀπ Υἰμπὶ τογο τὴ. υἱὲ 
Καϊωχρεήστεσι, «»ἀρειαξ,Ἰη ἘΡῚσ, ρα ]Ποὐο σοπτγδ το 1π βοπῖδεςς 
Καΐω χοιοί», Ῥ4]]είσο. ξεν" 
Καυαΐζοντα οἰ  αἴϊεγτ ρτο ὕσοσα ἄζοντει, τὰ 
καυάζω, μ, ἕω, οΟπτογο, ἔγαησο, ἩςΠο.ἐτέ κε νῆα καυαξω  οἱεκατα 

δί κανάξωσεωποίψω, Ἂ! 
Καναν εὐν, Πος,αἱ» ΑΘΟΙοπ δ. οχυειιπι, αν ἀπιπι, κα Πάτα, Ης δ... 
Καναλὸς, πτοτϊοφξατιμις. 
καυύαξ, ἰλταῖς ααϊογκαύληξικαύκηξιγἰη ἘρΙρταπλπηᾶτ, 4 ον υῖδυ ἢ 



᾿ Κ᾿ τᾺ 
οπλὶἑ ΠΙ5. ἡ 

αΤτισοἱτη ργοδυις» τουτί, 
1 καυες οἱ λαξίθο, 
τοάο : ἐς ια το ἰεος ΤΕ ΟΡ τατιπι ἈΠ οΥ, ρ΄αηταγ. 
17.115 τὶ 4.8ς «ἄς σαιῇς 5 σαρῖτο ἀςφοϊπιοίοχτο, νδὶ σοτ- 
Ἰορίταν κλαυϑιμός. τοὶ ἀρια ΡΠ Γμΐτιπι [στο ἀφοϊπιοτοτ- 

νὰ τὸ νᾶ αιιο νυ] ὁ δοοαί ἀἰ εἴταν τὰ ΓΟ πο φηςπι οἀϊτ ἀἢ 
πξοττίπι ἐρτοάίτιιν ἀοτο Θχοιμτο, ὅς σοηττὰ γ ΑΙεχδη- 

Ρἰγο ΠΡ το οηγατ. 9.4. ΠΌτὸ ργίπιο καυκείλια, ταὶ σαιςα- 
οναία ἢς ἀϊξτα ἃ Πτορίτιι χιιοπὶ σάλι τ ἀμειπὶ ἱπιρ]οητιιτ ἷ 8 

Ὁ ΡΊο 1.8. 
ἰιοτίνα ιια πὶ ἴῃ οἱ ογαμτι σὴ Πι ἀππιιπιοτας ΤΠοορἢγαῖ. 

ποτε δτο [ρτισιο ὅς σαρῖτς Γερείπτο. ΡΙϊαλύ ες ΠἰΌτο νἱ- 
: Πτὴ ογοαρίτς ἀοοϊπιοαιΐητο. οἴει οἷς Ὀϊοίςοτι ες ἰδτὸ 2. 
ἐρῖτς 169. νΟσΔτΙΥ ετί τ δαύκος ἰγριθ- αὐ ᾿ρίο ἃς Θαϊεη.6. 

οἷς, ΕἸῈ ὃς καυκαλὴς σμύρνα Αγ τΎ μα σανιςα}159 Πρ οοῖο5 ΠΊγτς 
Ὀϊοίς.1.1. Ε 

ν. Η εἰν ἢ. ἀιτθοτο οἱξ ἀι15 αια ἀπ, ὃς Βογθα Ππη1115 τῶ 
ογϊ απάτο. 

τ» [αἰτατο, δὲ φιϊάοπι ἰαΓο λιι5: ξοτίλη εἰς (ΔἸτατς καυκί- 
υδεσε μῆτον, 
εὐδοροπιις σα] σςαπηοητὶ πηι] ]ς  τῖδ. ΑἸοχὶβ ρα Ατῃρη. 

» Τυγχάμει μικεᾷ τις οὖστι φελλὸς ἐν ταῖς καυκίφιν ἐγκεκάτ- 

υἱείςεις, ΤΕΘΟρ τ]. τ.οα.3.4ς σαι ΡΙαητικαυλούσι,ςαι- 
ἀττιιητ. 

ἢ πιοάτιτη σα 0115. καυλιδδν κοί τοιγ μοι οἴ ἔγαξξιιγα οὔς ροτ 
τῆιπι ἔπέζα, ἔγδ 1 οὐης ραττος ἴτὰ [Ὀράγᾶῃς 5» ντ  ἀϊτγε- 

π ἰάσοδηῖ τ ντ ἰοιῖοῖς Οαίςη. 6. πιο πο. ὃς (οπηπιεητ. 2, 
ὶ ἤϑρων. 

δοίαςςιι» [Δ[οσ ρ 1] (σα ράτῖππι Οάζα ὀχροηί το [ὸχ- 
τς τογτῖο μι Πἴοτ. ρίαητατ. ὙΠ ΠΟΟΡ γαίί. σαι} 145 Ρ] Ἰπῖλι5 
ἀςοϊπιοοέϊαιιουοαρίτο τοττίο ὃ ΟαΖᾶ 110.9.6.1. 0. ΡΊΔη. 

ΟΡἢ τ. 
᾿ ἃ σαιετι ἤρεξζδης, σα Ζα σ4}}] σι] Δσοιις. καυλικιὴ πεέσφυ- 

Δ ΠἸσα! σεις ἀρρομά χ,αζα [10 τ.3.σα 0.9. }Πτοτ. ΡΙληταν. 
ἢν 
τῆοπ ἧς σοδιῖς Ιοαπιοης. [1|0.ν}..οὲ 5 χλωρρὶ(καλοιῦται ὃ 
)ξηρφί εἰσιν καὶ ἀλυπεῖε. 
τὸν σαν ἴσα} 1155 αριι5 ΘΔ. τη 9 που α αι ποις 16 ὃς 
Ῥίίζος. φιοίδαμη νοίοὶ τοίοττ Αὐπτοτοϊ. Πστο οέζαιιο; 
ὯΣ 
οὐ, μικρὺς καυλος, 

ΟΔ1}} 15 Πρεσίεπ ργ θη. 
δ᾽ α1}}15.» 4.11 ὃς ἴφαριις. δὲ τῆγτ τι5 ἀἸοίτιγ Τατὶ πὸ, νηός 
ἰυμαι ᾿αέτιιςα: ἀϊχὶτ διιοῖοι. 1π Αὐισιίτο, 14 οἢ καυλί- 
ΠΤ Ῥασιις ΓΙΙηἰο. καυλὸς Δπτο πὶ ἀἸοῖταΓ 11. ῬΙΔΏταν 
{αρτα τογγάπι Πρ Π οἶτον αἤπγοῖτ. ΤἈΘΟΡἈγαίτις [1- 

τπιο ἈΠΟ. Ρ]Δητατ. ]ιοε ἴῃ τους στέλεχ!ϑ., 14 οἴζςαιι- 
ἀϊοϊ τυ. καυλὸς  κρυ μοὺς, σαι ]ς Ὀτα Πα; Αὐτοότεῖες το 
[ ᾿Απΐπταὶ, καυλοὶ κρώμζης,Ἰα Ἐρ ργαπιυιατικαυλὸς τὸ μύκη- 
γεάἸοεΐτις Εμμηρ ὶ, καυλὸς σιλφίν» ΑΥ̓ΤΟ  Παπ. Καυλὸς ἱτῷ ρατϑ5 
ἴχρον αῷ δόρατος τὸ ἐμιβανιόυϑυον εἰς τίυ! γι δορᾳ τίδα. Ἐ]Ο- 
Τιϊλάος ν; ἐν καυλῴ ε αἷγὰ δολιχὺν δόρυ, ἴῃ οπς ἀϊοῖτιν ᾿άο τη 

κώση,γτ ἘπΙ τα ἢ τγαάὶς 11. ποαμφὶ Ὁ καυλὸν φάσγϑμον ἐ[- 

Ρᾶτες 4 πιδηυδτῖο ἱπάηττιιγ καυλὸς οτίαπη «ἢ α)δοίε τὸ 
δὲ ἃ χὸ ἐκ κύςεως ὑΓρὸν δηηῤῥεῖ. Μςἀἰςὶς νῖγρα νἱν]Π15ικαυ- 

ἕῳ, ΑἸ Ποτοῖ ες Πἰδτο τογτῖο πηι]. Ττο πὶ καυλὸς» 
οσηΐξατς ροπηᾶ αιῖ5. Αὐἰζοσεῖος Π5τὸ Τοιιπάο Απὶ- 
ἔχί καυλὸν ἀπαντα, ΡΘΠΠ8: ΟΠΊΠΟΝ Οα1}}6 σομ τα ητ. δ ΠῚ 

᾿ Ροηπάγιμτι ἀϊχὶς ἈΠ Ίη. 
Ἡυλωδεςερος, αι φάτ} εἴ ΔΙ] ΊΙοσο. Ὠ]οίς.].2. 
Ἰυλωτος, δ σατι]ατιις, σαι] οπὶ μα δεπ5. ΑτΒςη.1.9. 
ἱμα,ατος, τὸ (4 ] οτ, “ε {ι159 [0115 ξοτιιοτ, ΘαΖα καύματα, ἀττγ Βᾶγ 

ΓΝ: Α ΠῚ ΕΠ}. 411]. 
ΡΊΪοὰσ [εις αά αἴτιιπι [Ὁ}15 ἀγσεηάτιπη. 

ζομμαι, αἰἴτιιο. ἐμκαυματ νη οχιιις οἵξ απ ρου τ, 
ζω, αἴδι αἰ  σο.Θχιγο, Αςσιίατίπι. Τὴ ΔΡοςαΪγρί, ςαρὶτς 

ἱπποίεχτο καυμα τίσαι ἐδὺ αἰϑρώποις ἐν «υρί, Πλ ἀουτι. καὶ ὀκαυμα- 

σαν οἱ ὀύϑρωποι καῦ μα, μέγα αἰταατητ 5» γε] τοστοξαξεὶ ἤπητ, 
ΟΕΜαξ, ς.13. 
οἱ ὑματωδης, εἴθ. ἐ οἰξιιοῇις. 

Ὑωωυοΐψη αἶϑσὶς χλεῆγα, σισύρα, ΑΥ̓ΠΟΡ ἢ. Ἷπ γε !5. 
᾿ “ἄσιον,α, τὸ, Πτατηοηταπη, [Ἐγατιιπι. 

᾿ς Μωιάσα (αἰ! καυνίσ αι, (Ὁ Γτὶ ΓΙ σκληροῦ!» ΑὙ ΠΟ ΡΒ. ἦπ Ράος. 
᾿Ο ἀμμρος ΤΠ Δ τὶς, ἀγ ΠΑ ΤΊΣ. 
Οἰὐγθο (Ὀγς, κλῆρος. ν πᾶς καυγίζω, Ατἰπορμδηῖ5 Οοπηπιςητζατγ, ἴῃ 
ΟΡΆςο, 
Ἴὐρρς, δ. πησητο Πιγάτις. το ΠΠάτι5.ν οἱ ρους γαδρρσοαιοί ἤιροτ- 
δυπι Πρηίοαι, (ς Ἰοίς ἔτοπι καυ ρει 

ΚΑ σι 
Καυσειλιεγίς "τίς. Ἡοἰν οἷ, 
Καυΐδ μὸς ὁ, το ονατ οι αατεη απ που διιϑὶ 
Καυσία ας κἐγκυμεις σίαγν Ε[Π] ΟΠ ΓΙ σαρ᾿τίϑ παιτίσιιῃ : ρτῸ σροῖῖα- 

της τοσίοννίάο Λτῆςη, σα απι μαΐσοας ξαγιρίποαπι ἀϊχῖς 
ῬΙατις τὰ ΜΉΠῸς ΟΠ εχ ὐ Ὁ καυσία, πλῷ» μοκαδονικὸς αἴ Με- 
νεὐόρδῳ, ὦ σιρ πὗρσικός. 

Καυύσομιος 65 δνν ΤΊ ἀΡΤΙΒον ΓΟ Π τς οντ καύσεις ξύχα, καύσημος ψ'λη»ἱ απα- 
τοῦ ἐθηϊδ91. Πρ ηιη15 ᾿]ατ. ἐς Τορ. 

Καῦσις εἰ. δν Πῖο ΡΠ ῖο ὃς Ος] Ὁ 5 οριῖς αοα ςαπτοτῖο Ρογῆςῖ- 
τιιγ: ΣΙ ΠΡ Ποἰτέγαιις ν το Οδτοη. ὃὲ ογοιματῖο Οἱφοτ, καῦσις ἱτῷ 
ἀϊοίταν ἴῃ Ἐχροιειοηΐδθιις σογα Ρυηῖςα ἰοτίςατίο {τα ᾿ρη11- 
φιοίαξϊα [ετα Ἰηἀιιοίταν ἐς αια ἀριιὰ Ψ τγιιαίματι ΠὍγο [ερτῖ- 
ΤΟ 5 ορῖτε ποηο. ΓΪ πἰιμα 11,33.σἀγῖτς 7. νἱάς ἔγκαυσις, ἁτάοτ 
ἴτε ἀἀοΙοηάὶ πηοάϊι5. 

Καύσος,, ὁ, ἀἸςίτιιν ὃς καύσων ατάοτ, [οίτῖς ἀγάπῃ: τοιτίαπα οἴ ἐοπ- 
τληλα, ἃ ΒΙ]ς ἐογιιομεὶ δύ Ρυτγοίσςητο ἵπτγα ναία τὰς αια σαίςην 
ἂς ν]έζι 1η. πιοτὸ. Δοιιτ, 4. Η]ΡΡΟοτγατιαρμοτῖ, 54. Πἶρτο χιατς 
τὸ ἃ πθτὸ (Ἐχτο,άρο στ  ἰμν ]ροητηοίοχτο,καῦσος σομάχνγα- 
{τις Πποσηο]ἰ»αγάοτ. καύσου ποιητι κὸς, Πεϊοι] ο ἢ 5. ὦ ποὐίμιιο, 
καῦσοι,ατάοτοϑ ἔο τ μπν,κωῦσοι γίνονται ασυρετοὶ » ἔοῦτος τγαπίδιιης 
ἴῃ ἃγάοιοβ ») ΟᾶζΖα ἰῃ Ργορ! πιά, Ασἰοτσοὶ. [δξειρυϊπια,ιαίε, 
2.Πἰς ἀϊ οἴτιιτ οτῖατη ἀρὰς ἃ φιυ! θυ 2πὶ ντ Λοτιἀοοοι, ἃ 4 ἱ- 
ἕϊος οὐ ππιιίταπι Πτῖπι οχιηζος ρογῖγο {γι θίτ, 

Καυσοεῖϑϑοι ας πάτο, σαϊοτο ςῸ τ ΡΙ. 
Καυσούμϑυ(Θ- α [Ἐπια 5. καυσουυδῳ ς-ομοίχῳ βοηϑεῖ,ς τα πτὶ Ποπιάο πο 

ΔΕΙΧΊΠἸαταγ. Ὀ]οἰςογῖάες ἰἰρτο ργιπιοςκαωσου μβμα αεταητῖα. α- 
ἀιιϊα, σ:οἰχεῖα καυσύμιυα. 2 ΓΘ τιςν τ. 

Καυς-εἰρβς οὐδ, δ, αν οΠ5ΟΡΊΙΡ Πα; ορ τ ςτοη μοΐχης καυς εἰρή ο»ῖς, διοινῆ ξο 
καυςικῆ ςγδιαασυ φφυ. ΕἸ Οἱτ. 

Καυς ον, ν τοηάιτιπι οἴ. 

Καυςτηρκαίζω, μι ἄσω,αν,ακας ΔΈ ΓΟΥΙΟ ποτδῖῖ ᾿ππγΓο ῬΑ. 4 Τ πη.κα- 
καυςηρλασμϑῥων ὃ ἰδέαν σευ εἰδησιν, 

Καυςυίρκον, ας. τὸ, ̓ΟΟΙ15 ν Οἱ ἐπι ΓΠΏΤΙΣ ΠΙρπιατα ὃς ξοσσπῖη 410 ἰηι:- 
ταηταγ [10ς 

Καυςκὸς οὐ ὁ αάἀπιτοης, εἶ Πι5)αγἀς πο, σαι ἘἸςι}5. καυςκὸς πόλεμος. 
Βιιάσιις ἴῃ ἜρΊΟ]15 ροίξουῖοτιθ. κα ς κι σ]τυύαμις, ΘΔ Θη115, νἱ5 
σαι Ἐ]σα. καυς καὶ φαῤμαικαγοαιεῖςα Ρ]1η.4ιια: φἀ πο ηά] νῖπι Πα - 
θεηξ ντ ας ἴῃ 4. ογάϊηο οαἰἑἀονῇςσιις διιτι ρὶ σι πιθητιι1. ργγα- 
τι.» απτ ματι άς5 ὃς 14 Θεηι5. 

Καῦςες Πριςάτιιπι Ἔχ τσι5, Ποἴγς, ν ἔκφυσις “Ἶδ᾽ τ᾿αχύων,αὐυρρὶ ἰδδυ- 
γο μῆνοι κ' χόρτος» ο 1ρἤπιπι ὃς εἰμφίκαυςις ὃς ἐστώνυμον Δήμητ Θ᾽ 
Οταζίηιις ὅπὲ αὖ μορές ρο τ πος ν οσα θα τπ1.ν οσᾶσιι ὃς Ε στρα 
ὃς Στρώματ μας ἹΠΠεὐἴταις ἔθος δάμ τὰ ὃς (οἷς ἀάπγεπτς ππὰ--' 
τατος ἢ 5 ἔσεπιπι τἀπὶ [Ὁ] ς ἀτάοτς ἱπαγάςίσεης 9 ας γε ας 
τοττοίοοπϑ καῦςις ἀἸοἴτιΓ αϑροὺ τὸ κεκωΐ οὅτει. 

Καυστον, οἱ τὸ, αιο οχτγὶ ροτο τ ογοπλίι πὶ οἰ πτπο]: 
Καὺυς-ος,ο(ἷ ὁ,)4.ΟΓΕΠΊΑ[01}1554111 Ἔχ τ ροτοίΕ, 
Καωσωδυς,ατἀςηϑ,καυσώδης χώρᾳ, ο[τοἴα ,κουσώδης κσυρετὸς, Οαἰ Δ 

Οἴδιις. τὸ καυσύδες, ς [1159 Βιι4,1πορ᾽ Προ, 
Καυσωϑεὶς»ς Ἐπαη5.[4 4415. 
Καύσωμας ρα ΗΙρρΡος.1.1.ἀς τηοτθ.1. πύρωσις, 
Καύσων, ὠνί-,. τοἴνιι5, τ οτοίςδτῖς ατιιαης, Ὀοΐσοπάϊτ ἃ Ρατεῖοῖς: 

ΡΙουδς τ ἴῃ ΟΡ ΠΙ ιι5 φηλϊτεϊτοίταις ὦ (σγιατ ΟΡ πατιιγαῖε ρσο- 
ἀπέτί ποι. 

Καυσώνι(- γόμος.δοῖοχ ἱπσοπάςεηά!,Βιι4, πὶ ορΙΠ.ρΡΟΙΈ. 
Καυτηρμασυδί.,ποτατι5 σδπιτογϊοοίειι καυτηρασμῖψΘ.. ῬΔ.]15 ρσῖ- 

πιὰ δά Τίπιοσῃ. σαρῖτο 4ηαγτο; ἐν υἰποκρίσει '“χεκαυπηριασμῆδων ἃ 
ἰδίαν σε εἰδησιν τις σα ττογῖο ἐπιηζα οἵξ σοπίοϊεπτῖα. ΑὐἀΠῖ- 
θογατ δυιτοσι σαπτου πηι γτλατίβ ραττθι15 401: 4 141 οἰΓᾷ ποσὶ 
ΤοοΙριητ. ΘΟγΕΪ σαμτογῖο ποτα θη » ΟΡ 14 αἴξ ςιγμαν 
πία! 1 λοτΊ 5σοταραηετ Οἱ. Ἦ 

Καυτι ΑΡίγττο, δι Καυτύρκον, σα τιτου απ] ΡΠ ἡ. ἰπίπγατπαςητῇ 410 γ-ὶ 
{πο ρεγῆσίτασ : γε σὰπι ρυτυϊάα νἰοοτα σαπάεητὶ ἔεγγο ἴηι:- 
ταηξιιγ Οα]ε. δά Οἰαιιςοη. ΕΠ τοῦ ἢ ομ5 νΒὶ ἀπαγαητας ἐς 

δπιαῖα. 
Καυτὸν,  ογ ΗΠ οίατη πιο {ππ|»ἔοςοις. Ηςίγ ἢ. 
Καὺ χαλὴς ίσος ἡ, Ρα ΕΠ], φλύκταινα. ᾿ , 

Καυχαομαι. μι. ἡσομα), το μα. 5] ΟΥΤΟΓ»δζ ρυβἀϊςογοχιυεο, ἰλξξο, κομ- 
παίζω, εὐὐχ αἷ, ἰλαζονδϑομαι, μεγαλνγρρώ, ΤΥ σαγβο ἀραιὰ δυ14. ἐφ οἷς 
καυχᾷγ οἱ δι δι αὐοιτυύογτα!» ΟἿ 4118: ΟΧΊΪ τας τα μιάτη [χεϊοιις ρτς- 
ἀιοαῦιῖς ὃς ρ᾽ οτίαηάιιπ),α 11) νεγοοιπάάπτηγ., ῬΑμ]ες [ςοιπάα 

δὰ (οτγίητῃ, σαρῖτε ἀποάορίπιο, καυχάϑει δη ὶ συμφέρει ἈΟΙα 
ἘΠ ΡἹογίατι ὃς δἰοτγιοία Ἰοαιι Εἰςετοπῖ. δὲ σρῖτο ποη0 οἰ 

ἄσηι οἶδα γδ τίυΣ ορρϑυμίδν ἐμ ἰὼ ϑὰρ ὑμλύκαυχιῖμαι μοικαδοσιν, 
1ᾷ οἴνποι! δαΐπι ἐποϊτατίοηοπι ἃς αἰδοτίτατο πη ἀπ] πη] ν οἰ 
αιλπη ργράίςατο» ἰδέξατς, δὲ ἀς νο δῖα ΒΙοτίατὶ ἀρια Μαςεάο- 

πες (ο]οο. ϑεαυῖτιιτ, ἦνα με τὸ καιΐχημοι Υ̓ μπῇ τὸ υαὴβ ὑμῆ ἄρτι 
87. ἢς οἱοτίατιο μας ποίξια ἀς νοὶ οἰ παηῖς Πτ, διαὶ τὸ καυχυ- 
στιόϑειι εἰς πίον) ἡλικίαν ἀυτώ, υιῖα Ἰαξιαϊοτ [ς οἶτις αἰρυιασι εἴε -- 
ταῖς »Ατιοσοὶες το ύΐητο ΡΟΠΙτῖς. σαρῖτα ἀςεϊπιο,καυχώ- 
μῆν- εἰς ταὶ ἄμετρα » 4] ΠΡῚ Ρίαςεῦ νου Ραγοςρτῖς Ἠϊς αιιας 
μα1|0 πεαιῖς πιοάογποαις ἤης Ροῆμης Ἰηο εμ} : ἢς Μοίαϊ μα 
Β85 ἀρτ ΝΝαζάπ Οχδῖ, 



ἴδ Ἃ 
καύχν, οἱ οὐϊατϊογκαύχησις αρι ΡΊπάΟν τ αἴϑυ,αὔϑησις Αττϊςὲ, 
καῤχυμσοατος τὸν [ΟΥ̓ 1Δ) 6 ]οτίατίο) ὀχ τατῖο. καύχημα ἔχ 7 αδες 

4ιοά σἱουίοτιιτο 41}. αἀ Ἀ ΟΠ, 
Καυχυματίας, αἸΟτῖο [ι5)]αξϊατοῖ. Ὁ 
Καύχησις,ε Θ΄.» ΟΧ Ϊτατίο; ἡ ον] ατῖο ἔχω καυχησιγοαῦοο νπάς 91ο- 

τὶ ει ιιοά σἰοτίοτ, ἢ 
Καφὰ λατὴροα 0 4 Τά Ο ΠΌΒ2 (ΕΠ απ πα ]οῖ [ΔτΊ ποτ τη οαρᾷ. 
καφάξειν,τ (εἰς, ΠΟ] ΠαΓΙ, καράζοι, καγχαζοι γελᾷ. 
Καφαρ. Ηοἰ οΒ.Ὀ1οΐτιν Πουϊοὺ ἔιςιιδ. 
Καφέω,μεήσω,τν, ηκα ἱρῖτγο. 

καφηρειὶ, ἐΘ. ΟΡ μι γοης ΕπΡοσα ργουποπτζοσίιιπι, ΕταρροΠαεϊεὸ, 
Ἰοσιι5 αίρογοίσοριυ!ο ις, 41 ΕΠ ς 1115 ἀεἰςοπ[ι: ἴδ τὸ κα φίθ- κα κα- 
τααον ἐϊ ὅτωι αὐ τὸν αὐενδότως. ΕτΥ ΠῚ, 

᾿Καφθυἱρτγίτιιϑον μὰς κῆπος ὁ αἰξιυγεύμδμ(θ- τόπος, 
Καφωρη,ντ]ρο5γἐλώσηξ, δι], 
Καχαρις,ἰτηάσιιποι]Δοἴξιι ριιρΡα οχ σεγὰ αἰθα δι ἀιιγο, ριιο τ 
Ἰυιά!ογιιτα, ΗΠ οἴ οἢ, 

Καχαξω, Ποτὶοὸ 1ῃ σον ηηο5 οΠππάοτ. 
Καχεκτέω, νἀ] οτι ἀἸ πανῖι15 [πππ|0 κρυκωσ πέυ οἶξιν δια τίϑεμαι, Ρ οΟΪγν.ὁ ὃ 

πἷσειὰ τροαγϑυβν- δ χρόνον κἡ ἃ πόνον Ὀἰξελύΐετο τὰ ψυχῇ κουϑεέμῷ οἱ 
παχεκτοι τες τ ἀϑολη ἶο ὅτε γδ τὸ διειγὸν ἐγγίζει γκἡ δέοι κρίνεδϑοι αὗἰθὰ 

Δ ὕὅχων ἐχ ὑπέμεινε τῇ ψυχῇ, 
Καχέκτης»υγ)8 αὶ Κάχεκτος οΔοΠοΐτος. Ῥ] λΐπ5 ΠΡ. νἱρεῇπιοο ἕξαιιο, 

σαρῖτς ποηΟ τα  ἀτ15, πη] ὰ Βα ἱτ15915 ΟἸ11158 σοΥριις πιαοῖς σοῦ - 
Πεϊτυιτ!θτο [Ἐσιιπο Ὀϊοίςοτί 4. ρτο (βάϊτιοίο ἀριιὰ ΡοΙν Ὁ. 
1|ρτὸ Γοαπάο ἴῃ ἤπς. ὁρων ωὐκξὴ καχέκτας δ τας κὶ κιγητικοι, 1, ΓΓ 
δι ]ςητοβυ ὃς πγαΐα πλθητί8. 

Καχεκτικὸς,γτ ΘΑ  Θηι5 110 Γ0 ΠΙαγτΟ τὶ τύποις, αθείδιῖοηςς5 δά π1ὰ- 
“πὶ Βαδίτυτη ρογάμπέϊας οσιοσιιπι » νοςαῖ δια ϑέσεις χαχεκτις 

καὶ ἐφϑαλμῆμ. 

Ἐαχεξία, ας ἷ, τιλ 5 σογροτῖς μα ϊίτιις αἰ πιδητα σογτι ΠῚ Ρ 5, οἱ] 
(Ἐς [ἴδτὸ τουτὶ ουσαρῖτο νἱροππιοίεοιιποφτγα τ}: δα δηϊγ 
ῬοΙγθοῖιι5, ὑπὸ τ σευνήξοις ἐν πιῇ βίῳ ῥαιϑυμίας κὶ καχεξίας γ ῬΥΟΡΙΟΥ 
ςοηἤιοζαιι νῖτα; [Ὀσογ απ 5 ὃς πηοτιιπι ἀφ ργδιιατὶ ΟΠ 6 ΠῚ, γἱ- 
αἰοπτατέπιαιιο Δη πηΐ. ; 

Καχήμερρτοἰμξς Πἰχιρτορυιὸ 15 ἀϊοίταν» αὶ σα! τη ἃς ἱπατριςατῇ 
ἄϊοτα [οτείτιις οἰτ:ςι ορ ροπίσιιγ χαλήμεροογϊῃ ἘΡΊΡΙ. 

Καχίλα Ογρτῖϊς ἀἰςιιητιις τὰ ἀῦϑ» ἤοτεβ8 Ηοίγο. 
καχλάζω, ἐγορίτο, τα οοίηομαι φλεγεαίνω, βού ἤω,Ἰπαπιο ο[τὲ τ 4εο: 

ἃ βαδιίθιις ἤισαρτα πὶ » 41π1ΠῚ τὸ κύνα φερδμῆνον 6) «δὺ χοίχληκας 
ψοφεῖ, ὃς ἐχεῖ, ργα ογτῖπα 1 ἰΐτεοτο ν "1 Πμέξιις ἀρίτατὶ μον [ἡ- 
ΡῬΊΠΟος ἤτερίταητ δί τα [Ὁπαητ.κοχλάζω ἄφρον, ξοτιιοτο [ριιπγαιτὶ 
φοποῖτο, ΕΣ ρὶ 4, ΑΡοΙΓοπῖι Γεοιιηἀο Αὐροηδιτὶ. κοι χλάζογτος 
αὐέπῆυε κύματος ἄχνίω, ὰ εκ, τοῖον ἔχον ἀποτελοιώτος : ν Οἱ εἰ καγ- 
χλόΐζοντος [πο ἵτιιτ. ὈΙΟαγ Πι5 Ροοτα ἧσυ χα κα χλάζοντος ὄζεῤῥο εἰ εἰ- 
Ὑλαὸν ὕδωρ τα ςἰτὸ Πτορεητῖθ. 

Κα χλαεωτιτδο. 
Κάχλαν, σας] Δη γα 4αιπ γοσδητ Βοιραπι βέφϑαλμον, Π)]οἰζοτλά. 

τἰδτὸ τογτῖο. 
καχλασρμα,ατος, τὸ [Ἐγορῖτιις ὅς Γοπἰτιις»αμιο πὶ χα χληκές καὶ Βα αΊΡι15 

ἀϑίτατί οἴοητ, 4. ΕἸ ρΕ Πἰ το: βρώσμα»ζέσις, Ετ|Ὲ.}}.ψ. 
Κάσχληξ,υκοιοἡντείευ 4, τοι [ἀρ ΊΠΠπι5 4} αἷο Δημα αρίτατατ,ο]αγοα 

ΤΩτοΓρτ οὐςρἰ ὃ καχληκᾳ διαμώμβυοι, Τ ον α.}1,4.ν Ὁ] γ41]8. 
οβοάϊεητος (αι! πλιντάς χάλιξ. 

κάχλθ. καὶ κα χλίώης ἀριι4 Οοιιίςοϑ τἱ ΔἸ σα 55) Παρ άτι5 ἃ χαίνειν, 
φιὸά Πι]τοτιιτι οἰδ (οτπρογ οὐς [ἰδητὶ οἱἴς, 
Ἑαχευφόρος. ΤΊ ΘΟρτ.1}.5. {0 ]1Δπ.Ὁ.7. 
Καχευώδης κοριυ)ν»»ἱ1ἀ.ς.12. 

Καχυπονόητος.96᾽ αἹ δ»ἱάοπη ἃς καχυποπῆθ. Ῥο].οχ ΡΙδτοη, 
Καχύποπῖ Ὁ... ὁ (Πρ ελυϑ:ρτορτῖὸ ἀς 480 εξ πιαία [αὐριοΐο.ΡΙα- 

τὸ ἴῃ ΡΙνα: 4. φυλακαξ τε οιχυποτπῆοις φυλοαουδθῳ διακναντοῖς, Ετ κοι- 

χύποπῖθ..[αὐρίοϊοίιβνε 1}1ς αριιὰ Ν γ 1]. οπππία τατα τη ῃ5. 
τη αἶα ἀληιηᾶηιις ΠΊοτι ΘΟ Π550Χ [ἘΠῚ Π5 ΕΧ Ομ πὶ ἴτηρογ ποσο- 
τῖο Τουπιοπέαιις ἱποοπηπιοίία “8: 44π| οτΐτιγα. ΓΙατο ἰπότο 
τεττῖο ἀς Β Ἔραδ]1ς. ὁ Ὁ δεῖν. ἐκεῖν.» καχυποπῆθ. , ὁ πολλεὶ ἡ- 
δικηκῶὼς τὸ ἀσανοιίργρς κἡ σοφὸς οἱό μῆρ(θ- ἐξ), ΑὙἸζοτ, Ἀ ποτουϊσοτιπι 
{οοιπάο ἐς πιοτγίθιις ἴσπιιπι [οχιιοη5, ἔτι ἢ καχύποπῆοί εἶσι διεὶ 
πἰο ἀπις ἰαν,ἄπιςοι ἢ δ) ἐμιαειρίδυ, Τϊοΐταν ὃς κα χυπονόντος ἃ Ρ]α- 
τοι [αἰ ροέξιις» οι" σοητγαν, αὐυπο πῆι, 

Καχυπύτοπος ε. ὁ γὰ ἡ »τια α Πι ρὶ ςΔη 5251, 
Καχυποτοπεῖ ὅτι, πα} ἀρ ίατα Πιρίσαν!. αὐτὶ τῷ κακοὶ ὑπονοεῖν αἱ 

τις εἰς αἱεξδ τεχνάσητω. ΑΥἸΠ.1η Ἀ αηϊ5, 
ΧΑΎ Αϑοαρ(ατὰ κοίπ)ειν: ὃς κφψακηςρν οἱ ροτῖτις χαμ κη «οὰ κάμηὔα, 

Ρτο γαίς οἱ εἰ τοσεῖο Κεν. ἀοεϊπιοίερείπιο, ὃς καμψάκης υδατος. 

Κιίψω «ποτάϊοιις ροτότονοτο ᾿ϊαπεὶ τρεῖς, ἈΝ 
Καψιίκεον [4 επὶ αιιο γλατόκομον, ΕἸ εν οἢι. : 

Καψισρώπον,υ, τὸ, [Αγ ]ο απο σουδεέρμον, ΡΟ]. αϑοι τὸ κα ψω δ ἐδδώτοι, 

Καψιωύσμλ .Ηοίγ οἰ τοίτο ἀϊοίτιγ ὁ μ᾽ τὰ ἄλφιτα μιὴ διδόντων 
λιδμβυθ-, 

Καφις,ηοτῆις, Οζα, αὐοοὶ τὸ κείπω τὸ ἐδδίω,γἱ4ς χοίπλω, καψο5, τηιι- 
ΤᾺΟΡΑΓΙΟς, Κριψο) οἱ τοῖχοι] εἰ οἷ. ὺ 

ΚΑΏ, κικαύσω, τι κέκαυκα, του Ασο αἴ γοίειν πδρν ἀσηοπ Ἐλσοτο» Κ οη, 
κριό μβρΘ, ,ατάφης ιςἰαη τϑρὲ ϑευστών; ἐπ ἡ μουτοὸς ἔτι καουδμηρ 5. ΟΧ 

᾿- Ἵ 

ΚῈ νεῖ Κιν» ἄρῃ! ροετὰς [οι αιιοά ἱπ Ῥγοίᾳ ογαϊίοπε αἵ κε 

Κεάσας Ατἰςἢ15 ἔτ βώρατρον,Πιο τύπος ὅπου οἱ κακοῦργοι ἐνεβά 

Κεάζω, μ, είσω, κα κα» Πα] 40 [οἱ π4ο, ἔγαπσο.Οἀ.ξ, κέασε ξύγχα, 

Κέανται.ἰασοητοίαογαητο σου, ΐ γε 
Κεωωϑ». ΤΠ ΘΟΡὮτ,}.4-ς ατ.ὠσαύτως ὃ καὶ ἄκόρϑτε κεαίωϑος,οοάδ, ἢ 

Κέαρ, ἃζ ογαῇπ κῦρ, σρογτο σΟΥ καρδία, ΑΔ Πἰ ΠΊ115. ΑτἸ ΠΟ Ρ λα, τη Ἀςῆι 

Κλ Ε 
τῆδῖτς ἁγύςητο. ἘΝ 

τίσα!α ἀρὰ Αὐηϊτορ δη. οττπι δι ἑτιιε, ὃς σαατη Ορζάγῖιο 
Ῥιᾷ Ἠοπιςρτο δύ, 12. καί κε τὸ βελοίμίω,1. καὶ δὴ πὔτο αϑελον, τ 
οὐλπὶ πτ, ΠΤ ἀἸ σατιι! ἀρ ἐμά οπι. ΒΡΡν, τῇ 
͵ 

τοῦ Δρυὶ ΓΑοοἀαπλ ΟὨ105 εἰς πίω καμοίδαν τοίτς δι14, κὠὶ 
Κυρενϑίοις ὃ κριϑ' εἰργνυον «δὴ φώραςοκὴ εξὺ δραπέτας ϑτς ἢ, ᾿ 

χαλκῷ, [οἰπάϊτο. 

“ 

ἀο ἃς ἰρίηα,χις ἀρρο!]ατιιγ κεαύωϑος Πδης εἴς Ρυτο ας νὰ 
«τοῦ [εἰνεν ἰταϊουιιπι ναι (βόα. ; 

σοὶ κέαρ δυφραίϑίω εἰδῶν. Ἡ εἰν οἰχ. κέαρ οἵα ἀλοῖτ ψυχιὼ δὲῃ 
Αἰ ἀοη5. δά οτγπποπεϊηπιςης να, ες πῆρα τοὶ κεάζειν, «ἡ 

Κίαρνον, [ς ΟἹ τ 55 ογγαξηητιπι Γα τς ας Πιτοτγίμπη. 
Κέας,α, ὁ ποπΊοη ργοΡΓ πα; Ετγ πὶ. 
Κεαὶς δὸς, ὁ] Οολ15 410 ἐπι πη! τς ητα πα! ςῆςὶ ἀριά [ιᾶς 

πόσον Ατῇποιὲδ ἴῃ Βαγδιμ πη. 
Κίασμακγαΐταγα, είν ἢ. ᾿ 
Κέχται ΓΟ Πού, Ρτο κεῖνα! ἴδοςητ, ὃς κέατο, τὸ ἔκειντο, ΗΟ οά 

"δὼ κέατο, Δ 

Κέβλυ,σαριις, ραῖχ. ἐκ σῇ κεφαλὴ, Ἐτγπιοῖ. (ΑΙ ἐπηδοῇ, ὁ 
βλίω εἰργυῖν Θ: ὠγλίϑιων ὥλον ἔχέ ς ἐφανον, μ 

Κεξληγόν(θ-, ὁ κὶ νη σαρῖτα (οπηοη Ρεγοποραρδπετὶς ορὶ ᾿ 
εαπάη ΑἸοχῚρ Βασιηα ἢ, κὴ σὺ ὃ μήκωνίθ- κεβληγόνε οἱ 
Πίνωσιν πεαυύϑοιο. τ οΓρτ ἐν τῇ κεφαλὴ δ γόνον ἐχεσης» 
μα. Ορηατος ομῖμ Πἰτοτα βὶ δ φ. 
Κερλίμ, ΕἸοΙγ οΒ.Διισμοτο ἀἸοίτιτ αὶ ἐρίγαν 9’ οτι ρα ΠιΠΊ, 
Κεβληίκσυρες ,σοηι15 αιι15) ὙΠ το Ρ να. Αὐΐδιι5) ἑοτίη ὰ! 

ἴρπεο ςαρῖτο. 
Κέβλθ΄, “γποςορμαίι,ςοτο, 
Κεύρεύνης, ΠΟΠΊΘῊ 4115, Α ὙΠ ΟΡ ἢ Αὐΐθιιδ, 
Κέγκλ(υ,αὐὶς ιια ἀατη πιαγ πὰ. 
Κεγχζάμιδῳ δ, τοὶ Πσοτιιπι στάπα, 
Κεγχίαμὴς, ργδμμπὶ ἔπ προ εττας 1ἰῦτο χυΐῆτο γ (ἃ 

δειΠπιοηϊιητονάς ςαι5 ρίδηταν. Ρ]Ίπιὰ5. ΠἰΌτο ἀθοίῃ 
το,οαρῖτο ἀεοϊπηοποπο,ἄάς ἢςὶ5 ἰοπιιοπ5 καγχεαμίδας ἔπι 
τὰ γοῦας. ἃ. [το ἀςοϊπιοτοττϊο, αρίτο [ἘΡτῖΠΊΟ ) στῇ 
τίοτα, εχ Τρ ἢγαίε. μΠτουῖδ Πρτο ἡπᾶιτο 5» σαρίτι 
Οζα ἀς ϑεπείϊ, εχ τδατ}]]0 ρτάπο ἢοὶ,θμ τηλικαύτης 
γαγίϊ, 

Κεγχρεῶν, ὧν. ὁ, ἀἸςίτιτ τὸ καθαριςοίρίον ὅπου τω ἐκ “ἦν 
Χχοον δεέψυχονοντ ἴηπθς Τ ςοΟρ Ν.ἴη [1 .ἀς πτετα 15, ἧς Ὶ 
ἤῃ 414 σταηᾶ δὲ ταιπιοητα «ποτα [Οὐ τΓἢ ἐχ ΠοσλΠτΙΙΓ, ; 
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Κεγ χρκάϊον τὸ, σα) Πα Π τ τμπλυκεΓχρκά ον μέγεσος γτη4}1) ὑτοι 

ἀο.Ὀιοίο.1.2. ' 
πω Κεγχείας, «ο΄. ὃζ Ν᾿ 

Κεγχείδιας κα, δ Ρ4Π15 ΕΧ ΠῊ]]Π]οὐκεγχοίας ἕραας» τ} ΠἸατὶς ας ἴοι 
410 ΟΑ]ςη. ἢ Οἰαιις. π᾿ ἊΝ 

Κεγχείνςγαιιῖς ποπηθην ἰάς δι114. ὃς ἴῃ Κεγχείς. Οὐ ἯΝ 
Ἐ Κεγχείνην Ε}5 ἃ πᾺ}]10. ΓἜγροηβ ιν ἀτιι5, αὐδυὶ τὸ φωήνεῶτῳ ' 
ὍΩΙ πῷ κέγχεο γῇ διοὶ τὶ ποικίλον ἐξ). ὡς κέγχρον, ΕτΥ ΠῚ. 

Κέγχρινον ἀλόυρον, τιΆ}}} ἔατῖμα 9. Ὀλοίςοτιάςς ἴδτο αὰ 
τα ψιΐπτο. . , 

Κεγχεὶς οἱδὸς ἡ α115 ΤΠ πιιποι 15 γΠ] σὺ φηογοεγοῖ!ε: τἰ ἀι 
ἴῃ αι Ηςο 15. 1 οὐα Ρομὶτ ἀιατου πᾶ» ΠΟΏΠΌΠΙαΠα 
Όγὰ ἑμίξαν παϊηϊ αι σαθτῖςα;. Ετ οὐπὶ γαμψώνυχα ἀἰ 6 
Ράτα(ίς επΐπι νοοο πολύγονα» πολύτοκα)ηςς Πητ, ἴς ἱ 
πος ται τ δ᾽ σοπογα οαγηΐᾶ δι] πη γ εγ ὀλιγόποτά 5. 
ξοτιπιὸ γεμψωνυχες . ΤΊΠΠΙΙΠΟΙΪ5 τίη θ πὶ ΔΟΟΙΡΙτΟΥ Ὁ 
τα: φάἀιιηςο5 πασοητ νπριιος Ρ᾽ ατῖπια ραγί τ δίς οὐῖαῦ 
ΠΗ͂ σππὶ τηῖ]πο ταπτατὴ ἄχει ἴπχτα σοπηπηαπε, ΤΡ 
ν εἰσὶ φιαγιηάαπι ᾿ηΘ ἢ ιι1ς 5,4 τᾶ πη τρόλοξόν Ατΐου 
Ἰφυπῖτ. Μ νας οἱξ ςοιίεπῆις σοι ςη !ι6 πατατῷ» ἣ 
συμπόώϑ'εια οἰ άςαν οἰμπῚ ΠΟΙ] τ ἷς,)Ὲ πᾶς Δις σοἢ 
το! Πἰθυῖς Βητον. 2.6.8, σαρίτςο ν]τῖπη. ρτίπιο οππὶ Φνδέ, 
τας] Π|Ρτὸ ἃς σαρῖτο οξἴδιιο, εχ χιο Ρ᾿Ϊη.1η ἀςοἰπτογοᾶ 
οἰρίτιν εὐϊδπι κεγχεὶς ΡΙῸ ρτᾶμο καὶ κεγχεὶς σύκε, ΠομΠΟ ΒΊ 
βσειι5 Ομενίοῇ, 

Κεγχῴτης λίθος, ΟοποΒγῖτο5 [αρὶς τ111} σταπὶς γ οἱ [φαγῇ 
ΡΙϊαῖο 110.37.ἀρ.1τν ὃς ἔσεπιΐπ, ρεης κεγχείτιδες ἰράδος αἱ 
τι σατο 4ιιοπία ΠῚ σγαηΐα ἴῃ ἰς μας μη1}1} ϑιληὶβ. 

Κεγχ θρειδιὺς, ΤῊ} 1}10 ἢ ΠῈ115. ᾿ 
ΚεΙχείθο αν δα Πη.. ἘΠ ΠΟ Δ. τῆμος ὁ ἢ κέγχφοισι, δες, Ἀττι ἀϊχίς σις 

μετ᾽ ἐοικότει κεγχεείοισι, Το πὰ σε ΠΟ ΓΙ δοσΘη5 ἰογρεητίς, Ποία. 
τῖάος ΠΡτὸ οέξαιο. ΡΙ ατίθιις ἤπης αλᾶοιι 5 νάγίαταπι, τ 
ΔΙ αι πὶ ἀοσοῖ Γαισαπιις, {α φιουΐαπι πη} 1] [οπιίηΐθας παῖς 
ως Πιπτρααπι ἔγιισ απ Ογαοὶ κέγχρον γοςαητηποπΊοη ἤοο ( : 

ΡῬορτι [οοοτιπτ, Γάδ πὴ [ευροιδ ἀτοίτας κεγχείδνον σε! τα 

γοςς ἀιπη!πατίμα, ἰ, 9. ἱοίςοι, Εἰ ἰσοαι μά , εἴ 

ἵ 



: 8 
ΟΑἸβεη. κριτειπεέπλαςιι χρυσοῖς κέγχεοις, οἱ ὃ κέγχροι νήκατι 
᾿ Ἵ 

ΔΜΠ|} πατίγαιτι το βογδης, Ατ}ς.1.3.6χ ΡΒ] οτίπιο γοέοιτ, 
τὸν λιπορατεξον αὶ κεΓχξ δες ἔξ), 8. ξ.2.1π αι} τὰν νά αἰα ϑερ- 
διὰ τὸ ἐχίν κεγχουδές τὶ, ἰ ότις ἐοακλεωτικα καῤυα ἔχειν δύ 

ταῖδες χ; ὅτηπολας κὸν α[Ποτῖτ. δ. πιοηάιηι Πι ρος ςοηϊὶ- 
τ ὁπο  πγηλο. ορί μον ἐεγ χ οἶσες, νο] κερχνώδες, 
το ὁ κύγχε Θ΄ Οὐ πατις οἰ Ρο οἶσοα ΟΥαπὶ 7 ντ οἶα Δγοὶ 

"δεῖιν ΟἹ κέγχϑοι ἔπαπς ράτια ἔογαπηῖηα ἴῃ [πιο οἷν οἱ 411- 
. ποίτες Πρεσα!αδαπταν ἘπεΙΡ.ἱπ ΡΒσση. ν᾿ ὁὗ προσῆγον ἀασί- 

τα κασι, 
ὙΎ 015 πΉ]Π 1155 κε χεύδης, Αἀαπηαητῖις ἴῃ αν Πόρη, 

χε τοῦ πὸ μὴν ὶ φε ρούσι τὸ εἴδη “ἶδ' ἐφϑο μδ. 
μι ἰ τῶ, τι χ ΎΡ ΤῸ σκεδείζω, γα σῸ. 41 Προ, ἀϊ ρεγρο, Ασοι, 
᾿δεὺς δ᾽ ἐκέδασ σεν αἰχαιοις » ἃ, δεεσκόρπεσε, ΡΤ ἐσπέσασε, κεδοι- 

᾿μερενεὶς σκορπηὰν εἰς, ΗΟ ]. ; 
ἴῃ. ν 

ἣ τρουΝ Ι σα ἀογ ἐπ ΑἸΟΧ  ρμάγπλας ἢ. Σαύδνγγες σαἰζεσι κε- 
εὐήος κακότητος ΤΠτΟΓ, σκεδ ανγυνήρης, ̓ὶ σιοεδοιζύ σης μεραζουΐϑης. Α- 

5. Πορλάκις ἐσχκέψαντο χε δαιουδοις αὐτρ ποις γα ρος σΟΠτατΙ ἤιηῖ 
16 ποπιΐῃ δ 5.16 1. κ οδαιομῆϑαι γδεςος 

αρι ΗΠ ρροοτάτοπι πη ποτογατὶ αβέσέξιις εχ θΈΙχα ἴπ 
οὐϑ νεἰ αττίσα!ος οππηδδιν Ἂς Θά οη, πη Οἱοίῃο, κεσ)- 
᾿ς εἰν οἰ.) αΐ χιορνμώτερω δια ϑέσεις:νύσοι αδεὶ τὰ αὔϑιοᾳ, 
“γονητικοὶ μόρκα ἱπεποκράτης, 

ταὶ, ἀἰἸσιιηταισ αυια Δα οἤ κε μοΐτων πατιιγᾶ ρτοχἰπιὸ δς- 
τ Π1α τοῖς κέ δ μασιν Ηρ οΟτΓ. 

σαιγ οὔτις. (Ὁ 1 ἰτιιδ. ργοθτ15. ἐγαϑος9 ἸπΠΡηΪ5 5 Ρ] τοι 5,) 
πάπι5οῖ ΟΠ] γτιβορ τι ἀοπς,Ργςοῖο [55 τίμεθ- οεϑσφιλιὴς ,Ὅορ 

γικδς, σιυυ τὸς τὰ κύδομα!ρετ ἔγπο]ξ. Οὐγ Π.ξ, ὁκότε 
σὴ κωδυεῖο αἴακτος, ἃ οἴξ, δθημελούς,, γε σχρομῖς ΠΙάγ ΠΊ115. 
{τ|5. ἴδ μητέρα κεδυ ἃ οἤ ἀγαθῇ, Τάςιτ 5 «ταρϑενικίαῦ 5 
χα ἤϑεα κεδνοὶ διδάξῃς. γε ὈΟΠ 5 ΠποτΙ δι15 1ηΠπἴτιια5. 50-- 
Ἰη Αἰαςς, ὅποτι κεδνὸν ἔχον αῤγείων ποίρα ἱὰ οἰἘ καλόν, κεδγ᾽ 
οἴ, σειετοὶ, οερσφιλῆ, Ποπι.Οἠ. 
οἴδυτα ςεάτὶ πιι πη το ἃ  πιΑ}}5 σα τι ἤξ. 
ἡ οοάτη5 τηαρηᾶ,ὲ ηιὰ οοάτί ρὶχ πηαηαζ, 

( ἐεάτι πα, Ἰτιοτ ἐστ ητι5οοςάτπα. ΑΒ Δ1115 οεῖαπι οε- 
εἰς Νειτγ νἱάς Μάγος]. στο ρτίπιο ΠΙοίσουϊά, 
ἐςάτια ἀγθουν Τ ΠςορἈταῆες Πρτο ρεῖπιο. μΠτο.Ρ . 

ἱπιπὶ νρ  Οητι ΠῚ) Ἰογοάοι. 
᾿σξαάτ  πιι5ικέδ ραν. οἶνίδι,ν᾽ππτα σοάτϊπ 1 Π191.}ίιοτς 

Ὁ φοηίςξχιπι, ὈΪοίςοτί 4. }Πἴῦτο αυΐπτο 9 ἀϊοῖταν ὃς κεόδρί- 
; ἊΣ τά. 

οἀγιιςγοσάτι]. ἔγισοχ ΡΠ Πτι5. ΤΙ ΕΟ Ἀγ. 10.1.0]. 8ς 
[ας οοά τι. ]ἀς κέσρϑ-, 

ςοάτοπιοϊα, ἰὰ ει, εἰττῖα πιαΐα, πη εάϊςα πα], Ὀ]οίς, 

ἀπιϊπαιαπποτῖας, Ἑγοτιαριιά Ηρ ροοτγατ. Ατεῖςος χέδρο- 
τοὶ ὄσπρια: 10 (4 1Π| ν ογὸ ΡοΥ κ ἰσγῖθογο κα διρρποι, 14 τὰ 

Ἰΐσιιπν ρΟτῖι15 νἀ ο ΟΣ ΓΟ ΘΠΉ] ΩΣ οἾπι5 ὃς ΕἸ οί γ ΟΠ. 
τα ΤἩγαοῖα, 
ἄτιις, σαμτι5 πιαϊτα σοποτα. ἸΝαστι, ντ ᾿πημῖς ΡΠ ΙΠΐπΙΣ 
τἰο σα ρῖτο τουτῖο. Τιπὶ ρογὶ Ππα]]επὶ μαρθπτ ῬΙαι- 
1Π| ΠἸΪΠΟΓΟ ΠῚ 110 εἶπ15 ΡΟ πογαίυν οἷα δ Ρμσσηϊσοα 

εξ (οἰ᾽ο. ἮΝ πὶ αι: ἀτιτιπη, ἀοπτιπ ΐρίποπηπι μαθετ. 
- γοσᾶτιγ. απ οί ὃ ποάϊς ᾿ηΐ εἴτα. Αἰτεγα οάοτο ρτα:- 

ΠῚ ἔστ Ὡῦ την Γτὶ πτασηἰτι! {1 ΠΟ» ἀἘ}} σοὶ ἴροτς, Ει 
ἀτὶ ἄτ0 σοπεγα: 118: βοτοτ, γι έξιαν ποι ἔστε, ἔτιιτ- 

ΠΟὴ οτοῖ. ὅς ἴπ ἐεα δητοςοάςητοι ἐτιέϊι πὶ οσοιραῖ 
πο Εἶτ] 5 σαρ τοῖο πη] ς φάτις πάρ πα Οεάτεϊαες 
ἄσαι αυτθοτε τοῖϊο πθτοὸ ἀςοϊπιοαιίαττο 5 ζαρῖτο ς. 

ὈΙοίσοτ! 4. ορῚς Πρ το ρτιο σαριτς το δ᾽ «Οοάτι νοτο σο- 
ΠοΓᾺ (ἀο[στῖδῖς ΤῊ ΟΡ μγαίειργατεν Οαἱςη. ἢ Πιπρ]1ς ΠἶΡτο ἰν- 

ττῖο, ἐσ ρίτε ἀπο ςοί το ἐτα1ιι5 ἀτΡοτὶβ μας ργοριῖε- 
ἃ ἴρῆπι5 ποα ἀοοϊἀδητ ἔο]14. Ματετγῖω νογὸ ἱρῇ ατοτ- 

1 πος σατίο πὶ ν πη 115πὶ (ππτῖαῖ. ΓΔ επὶ Γι ἀτάπι!5 ἀὐτβοτ 
ἴα Παρ ΊΠατα οἵδε αἱτ Ογάειις απὸνιοφυλλαι. ᾿ἰὶρ α᾽ 4148 

ππὶ οἱδ ταχὶ ας πΊα πὶ οτίαπι σογτῖσο : ργδτογοα οἀοτατζιπη: 
ἰάσιις 1|4 Οἴτος Ν Ἰγρ Πα πα, Ν τὴς οάοταῖασι ποΐζεγηα ἴῃ 

σδάτιση. Ξίςις ὃς Ἡοιπογῖςα (αἱ γρίοταις εππι Ροοῖδ, 
τ πῶ μὴν ἐκ ἐκαρόφιν μέγε καίετο, ανλόσε δι ἐδ ριὰ κέδρου τ' 

ὕς π᾿ αὐτὶ νῆσον ὁδώδιει, ηιια: τησπιοτία ἰαρῆις ῬΠΙΉΠ 5 
τῆδυμτ ᾿τρτο ἀςοϊαοτεττὶο αρῖτο ἀεοϊπτοίο τον δὶ ὃς 

Ρίτε ργασοάεπτὶ πιαϊὲ ἀϊα Ὁ. οτιχ Πχατγαπηιηατίςῖς ἀς 
οράν 15. 11|1πὶ οἴτγεαβ νοσεῖ Τρ σαρῖτο ΡγΙΠΊο, ῦτο 

ΤῊ ον δζ (ἴςεγὸ ἴῃ Ψεγγοτη. σε 4 ἀϊςεπέα [1 ἀς εεάτο Γ1- 
ΑΠῚ. πούπιπη ἃ πεπιίηε δάδπιις ἀπο] τιπλ,εχρεάϊοητ. (ατο- 

Ὰ ̓ὰπι Κυδοίδος ἀϊσιπτον σφ τὶ ἔγιιξξι5. 9. οὐπ5 ἰΟσπρ] οτος τεῖος 
᾿Ιθπξ Δα τΠοτος ἃ πις ἰαπι4ατί. Κεδρία νετὸ ετἰλπὶ ἐς σοοτο οο- 

Ο [πογαπν οἱξ, Τ ῃςορβγαίξας μΠτο.Π0 το ργί πιουσαρῖτε ἀεςῖπιο- 
ἘΧτΟ (ὲ βΟ]ϊὶς ἀτδόγιμτι Ἰοαιιοης»,Ακόνϑωδες ἢ ἐκ ΦὮ) ἄκρων γ Χ7 

κυ Σ 
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"ἡ πεύκης νὴ πίτυ Θ», κὶ ἐλάτης, ἔτι ὃ κέδον καὶ κεδδίας, Κιδεία ἴτὸπι 
ῬΙοίξογιἀος ἢἶδτὸ ρεῖπιο », ςαρῖτο το δ᾽ Ἰΐχιυιοτ Πιιοὸ το πα ηιιαΣ 
ὉΧ σοῦτο ΠΟ Πρ τιτιαῖτ οηΐπη, ΚίριΘ. “γδιρον ὅδ μέγα οἱ δ αὶ λε- 
γυλίη κεόδρία σιωμάγετω, Β᾿  Π}115. στο νἱρεηηοαιίαντο, ςἀρῖτε ς. 
(ότι πιά πα, Δ) σξάτοί τοι γοσαηζ,» ἀἄαῖ Ρίσω απ ςο- 
ἄτα νοσατιτ, ἀοητίαπι ἀο]ουῖθιις ΔραΠτιατη. δὲ ΠΠΡτῸ ἀςςὶ- 
πιο αγτογζαρῖτο νἱροΠπιοαιίητο 9 ἀἴχογας σοάγιπι τοππασι 
οτα[ϊαιη διηάοτο ἃς δὰ Ρὲςο5 ἔαοϊοπήας. Οοοίπογαϊ εηΐπι ὃς Ν}- 
ὁσηάογ ἴῃ ΑἸοχὶρ ματιπιαςῃ. καὶ τότε κυδεανέης 'πελαΐε βαξῷ- ἔμμεοι» 
πίοσηζον ὈΪ ἰητουρ δ κϑδιρανέαν γε λέγει εἰ κὶ πίοσαν αὐτίυ» ὄἶσε. ἂν αὖ 
γδ τὸ ὑτος"αζον πίοσϑυ καλεῖ, ΘΓ Θπα5 ΠΡ τῸ ρτί πιο χτ᾿ τόποις, κως 
δίας ν{πιπῦ τγαάϊτ κά ἀςπίρταπάος σαρΊ ΠΠος. ἀἰχῖς ἰάεπὶ 1δ16.κέ- 
δρινον ἔλαιον : ἃς [151 ᾿παμ τ, κα τὸ κέδιρένον, δ᾽ τ ἔνιοι κεδείαν ὀνο κὐ- 
ξυσν Ατ ἰπϑτὸ ζ. 51 ΠῚΡ]Ἰοτιπην»] μὲν τοι κεδδέα ( ΠῸ οαΐππ ἰν τΙρτα πὶ) 
καλεῖται ὁ ἔσω τὸ ἔλωρον τὸ ἐκ ἡ κέ όρν,δες, Ῥαμΐο Δὲ ρίηρτα οἷ κε- 
δδαία, Ὑ]Ἰεγιαῖας Εἰ το Γδοιιηάο. οαρίῖτο ποπο, Ιτοπὶ σοί τις ἃς 
πη ρογις οαίάςετι Βαεητ νίγτιτος ὃς νυ] τατος, [πα ιςπίλά- 
πηοάϊιπι οΧ σι ρτεῆιι ὅς ρίπιι γοἤ!α, Πς οχ ἐξάτο οἱ όπτ ιοά 
σοάτίιπι ἀἸοἰτιιτοιια οἴ τι . ατιο ΓΙ  χιια: γον ιιιι Πιατ ν πέλας 
(Ρτο [15 σράτατα ἀἸ οἷς ΡΙ μι ἐντὶ οτίατα ΠΟΤῚ ἃ τἰποὶς ὃς ἃ ςα- 
τὶς θη ἰαιδιιητιγ. ΑὙθοσῖς ἀὐτο τι οἷτις ἴππτ ΠΠ,}}6ς ( {τΠ]ἴςος 
βιοπάο5, τα νοχ ποῃ ἌἜχρτοῖϊα ἔς ἔς ΠΠἰτ ἀοίλιιτη ἰπτεγργοτο πὶ) 
σΠΡ το Πςα: βΟΠΙΑτιιγαν πάτογὶςς νοπα ἀϊτοξξα,δςς, (ΡΙῚπὶ οὐαπι 
1ῖδτο ἀςοἰπηοτοττῖο » οαρίτο ἀοοϊπηοαμήπτο, ἐοάγος οχ ιΐθιις 
της ηία: οτος ρτοοϊοπ Ππια: ργοάϊάϊτ εἴϊε σΠΡΓοΙ͂ο ἔσο πιϊμα: 
οὐϊαπηπιιπι (ν Πα ετ ἢ στ} 65 ἔο ΠΟ , οοτο . ἐαπάϊςε. Ταϊος ὁ- 
τίατα ἔστι σ γυῖα 1π 411 πλοπϑ 1 1Ραπι5:Ἐγιιξξιι5 ποτ ντ ἀΠ ατιῖπὶ 
Βαοςδ» [τ ἐπα] 1 πιάρπίτιάίης,τογετὶ ὃς ΟΡίοη σα ἤριγας σα} 0 
ἐοιηρδξ!}}}.}Ὲτ αι εὐίατη κε δρίθ. οἰττι] εἰ ἀγδόγονε ἐοΐγα ἀ1- 
Τατιγοίης οἴτγοᾶΣ πλοπίξ ὃς ςοάτγϊ πο ἀρρο!]!αταςνοςς ἀπο , 
το ςαάςη)»Π ἐς μας ἔρεςϊε ταπτιὶὶπὶ σοι τὶ χιϊα πος Ὑτόροῖς,γ οἷ 
ϑύα ἀγθοσ εἴτογεοίδπηδητο ταπιοπ Ηογηιοΐδο σαπι {5 ἔλατο - 
Τί 5 9 ᾿πις Π’σατιιγ. ΡΙϊπῖιις (4επὶ Πρ τὸ ἀεςϊπιοσιπέο, αρὶ- 
το ΓἸρτπιουδτῆοτ οἱ ειιπι ἥθτὶ οχ πα] 15 σοι. αιοά ςράτο- 
Ιποι ποπιΐπασησ. τ ΠΡτο ἀςοϊπιοίοχτοςαρῖτε νπαξοῖπτο, ίοτὶ 
δὶς οςοποίας οςἀτὶ τοάδϑ ἴῃ ἔπγπος σοπὶςέϊας γηῃάίσις ἱρπὶ εχ - 
τὰ οἰγοιπάατο ξογιθγευργι πιΐπιαις Πἀογοπι {11 δα τα: πιο- 
ἀο Παχοτγὶς οαπαϊ δ, οθάγιμπι γοσάτὶ. 5 αιιοπτοηι νογὸ [ἰιιο- 
τοπὶ οτα ποτε Ἰατη»βιηάοτς ρίσοπι, Οὐ] ἢ ἃς Προ νἱσοῆπηο- 
ιιαττοςςαρῖτε ς. ἄς σςάτο [ΟΠ πο η 53 Εἰς ὃ οχ ΘΔ Πα τ, Ο] οἴπις 
4ιοά ρηΠο]σιπι νοσδης, νἹάς Τα σσέλαιον, 

κέοΘ- ετίαπι ἀγθοσ εἰξ οἰτγεὶ πιὰ ]νοιαΠπις πηαῖογῖ ες οἴτττη γατ- 
ΤΟ ηὶ ὅς Ματγτία!!. Κεθρόμηλα νοτὸ ἀϊσιιπτιτ Γπεϊπὸ οἰτγῖα » πιιδ 
Εἶτγοα πιὰ]. Ὀ] οἱ σοτι ἀὸς Πρτο ρτῖ πιο, ταρίτο 167. Τα 5) μηδιὲκοὶ 
λεγόμῇνα καὶ πὑρσικ οὶ ἡ κιδιρομηλα ῥωμοὶςὶ ἢ κίτεκα, πᾶσι γνώριμα. φυ- 

σὸν γάρ ὅδι καρ ποφορφιιῦ δὶ ὅλες πῇ ἔτοις ἐπουνυΐλως αὐτὸ ἢ) τὸ μῆλον ὅ3:- 
ϑυκες ἐῤῥυτισὶ υῆθον χρυσίζον παἢ χρῥᾳ γδυωσες μῦν βαροις. στόμα ἔχῶν 
ἐπίω ἐοικός, δὶς ὃζ νοσδᾶτιπὶ πος ῬΟπλμΠῚ ἱτα {οὐλδῖς Θαϊεπις 

Πριρ]ῖς. ΠΡτο [ςρεϊπιουμηλέα μηδεκή, πωύτης ὃ καρπὸς ἐπέτι μῆλον 
μηδεκὸν, θη ἃ κἐτρκονν ὑτσὸ «παΐπων ὀγομοίζιται 5 ὃς. Περὶ πρὶς δὲ Ρ] πη, 
Τρ το ἀιιοάςοοϊπτογοαρῖτε τοῦτο. Ν141:15 ΑΥἶγ ἰα, παπι 411} νὸ- 
οαηῖ Μοαϊσαπηςν ομθηῖ5 πηεάστηγ, Ἐοἠ πὶ εἴτις εἰ νποάοηῖς 
Ἰωτογσυγτοητῖθι15 ἔρ᾽ πἰσ. Ροσπιιπὶ ἀρ πὶ αἰ Ἰὰς ποῃ πράπάτιτ 
οἄοτς ργάςο τ ξΟ]Ἰογιιπὶ ΠΟ 4μς » 4} τγαπῆτ ἴῃ νος νπᾶ 
ςοπαϊίτιις 9 ἀτοέταιιο ἀῃ] Π14}}π| ποχία. Αὐδοτ ᾿ρί οπηπίθιις 
Βοτῖς ροπηίξοσα οἰ ,α 15 σλάοπεῖθιι5. αἰ τς πιατιτγοίςοπείδιτις, 
4115 γεγὸ Πιρπαίςεπτιθιι5,8:ς. 6 μας ἀοπη ἱπτο!εχῖς το 
ἀςεϊπιοτεττιοςαρῖτο ἀςοϊπγοίοχτο, νθ ἀς οοάγο [οαιιτι5 1- 
χιτ) ΑΠ1α εἴ ἀγροῦ οοάςπι πο πη 6914 π|Πὶ ξεγεπ5 Ἔχ οουατιι πὶ 
ἰϊαιηθιις οάοτς ὃς ἀπιατίτἰνάϊ)ς,4 1115 Ἔχ ρετίτιιτι) ἀοπτος οτὶᾷ 
ἀεσοταηβ5πες ἀϊςοπάα νοσθοίπς. Οὐ π ὃς ἴγο νη ἀςοϊηιο,  α- 
Ρίτε φησ Ππιοτογτῖ 9 πιπη ἀϊσεγεῖ » Γασελόσιπι ρΟριΙ- 
1ὶ5 μος ρῥχαοιριυιὸ, ὅς ἃ ππποητανργορτοτ ᾿ηἤπογδτοβ οἰ θοσπαπ- 
41 ἃ νὶπο ἔξεγθησ οτὰ πἰπηῖο. δε ΠΡ ρτοςογος πο οητιῖσ 
δτᾶπο Αἰἶν τὶ] πλα]] οὐῖι5 οἵ Πιαμῖτας ρτωςῖραΔ. 1ὴ εἰσαΐςπ- 
τᾷ δἀάἀϊτοιΟὐ9 6 Πἰδτὸ ἀπ οάεοίπιο, σὰ ρῖτο τοὶ τίο,φοσιαίο Αἰ 
(γτῖα Ἰοᾳιιεη5οῖτα γοσιη τι, ΕἸδ:ς ες δυτοπησουτις ργαηα Ρατγέμο - 
Τα Ρτόσογοβ ἐποοάμοῖο ἀἰχίσττα εἰσι! οπεἰσ»οοπηπισπάαπαέ 
Βα τας ρταυῖδοῖνος 114 ἀτθοσ ἰααάαταν ἴῃ Μοάϊ5, Οὐ ἀἐ- 
Πμηρῆτ οχ Εἰς νογθιις ὙἼτρ1]}) Οεοτρίςδη 2. ςάϊα ἔοτε τὶς 
{τες ἤπεςοϑ 5 ταγάύμηαιις ἀρογοπὶΈς [τοῖς πηα}1: 410 ΠΟη Ρὲς- 
(ξπτῖιις νΠπτα(Ῥοςὶμ] ἢ “μαράο ἤδιια ἱπίοςξες ποιιοτοδο, ΜῚ-' 
Τςτποτίϊπταις πεγθᾶ5, ὃ πο ἱπποχία γογρα) Ατχ πὶ νοηϊτ: 

ἃς τισι τὶς ἀρίτ ἀτγα γοηοηδρία ἰησεης ρος ἐλοϊέπιαιε ἢ- 
ταἸΠ πιὰ ἰδιιγο: ὅς. ποη αἰτιπὶ ἰατὲ τὸ ἔζατεῦ οἀογο τη 5 [ΔΌΤΕ 
ἐγατ, ΟΠ αὐ νΠΠς ἰαδεητία νθητῖ5, Εἶος ἀρ ἰπιᾷ τοαχ, δηϊ- 
πᾶς, δ οἰεπτία Μεάϊ Οτγα ξοιιφησ 1110 :ς (ςηΐδιι5. πιρά!σαητας 
ΔΠΠε]ϊςΡοτγὸ εἰτγεὶς οὐου ἀσογγ ΠῚΠ5. ρον αὐρογγ γι, Ργο- 
ποηϊπης [Ἐπηΐπο ἃς ργοραρίηςοντ παῖς ἷ Ττατας. νεῖ ςτίαπι τε 
ῬαΠ Δ Ἰιι5»οἶττὶ ἀγρὸν αυάτιιον πλο 5 (εὐτασ ἡ ἰοηχίπος τα. 
τα! δ οἰλιια,ἰά εἴ, τῷ κορεωντ βαθεῖα αὐτοῦ ἦν γεωπονικεῖν, αρειὰ 
4επὶ οτίατη οἰττὶ ἁυΐοτ κιτρία νὸ τὸ κέτρον ἀἸοἴτιιτ. σα κισρίας,1Π.- 
ἀυῖτ ΠΡτο ἀεοίπηο 5 Φυτεύεσι «ῆρρὶ ἃ τοϊχονγδίς. δί Αἰ το], ἐα) 2 5 

Τοτυς ἁ [ε 
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καρπὸν πῷ κιτείκ γύψῳ πεφυρρυῆύῃ χοιτειχείσητοϑζοι Ν οἴοτος οἰτειοτᾶ 
φεηογᾷ τπάπτιπέϊα το! πσταῃτ. δης διε 4. ααὰ νυ]ρὸ 
τἰτγονσν ἐτρλ) ηΣ ΟΥ̓ ἀητὸ, ΡΟΒ ΟΥ̓ 5. 4μιδῇ ροιπα σογοα νοΐ ροτῖιις Αἴ 

{γτία: ας Δάλπιι ροπτα γοσδησ,πτοτρ.Ν ἰσαπάτι πιαΐαπι της - 
ἄϊειιτι πεγδηγζίαπι γοσαῖ Πἰς νοτδῖς ἴῃ ΑἸ χιριατπιας!, ἔΐςι 
μηδικὸν μα λον ῦ ὅδε τὸ γεραὐτζιον, Αριια ΊΓΡΊ]. ἴα ἘςΙος ατιγοα τηα 
1λοπιςάϊοα ποὰ Ἰπτογργοτογίαια πο ΨΊγρῚ 1) τοπηροσς 5. ᾿πιὸ 

γίκάιπι ΡΙ1η1}) ξογοίσατ τα 18.) [πὰ σοτοποα ἃν δὰ τσ: οΒεγίο- 
ταοϊδοἰά εἴνδιγος πιαῖα ἀϊξλα Ευπῆς ἱρίε τείασαν ῬΊταΐτς Πρτο 
ἀεεϊπιοφυϊητοκοαρῖτε νηἀςοοίπιο. ΝΝες πο ἕαπτρι Γαρὶς ἀρ 
Ατβεπαιμπ στο τοῦτο, τοὶ χουσεῖ αἴλα, ὃ, ἐσιωρίδων μῆλα 2 (1ά 
οὔ νιγρι!ο Ἐςοίορα 6.Ηοἰρογίάιϊιπι πιαίαον οὶ ροπια Ηςΐρο- 
σἱάτιπι ὅγαῦῖο 3.5} [πατιιΠ1 ) οἴττοα οἵΐε ἤπια τα ]α πιράϊςα, Ὡς 
φαῖθιι5 ἱπτογ 4}199 Ιοαιυίτιις εεἰαπὶ δαταγπα ογιντι 3. Νίαοτο 
Ῥ1ι5) 41 τάπιρη οἴτγοιιπι ἐπα] ὲ ργο δ! ἀττ ϑυον ἤπιος 5. ντ 1 εἰι}5 
ςοάϊες ἰἸεσίταιγρεῖον Ὁ Ηοπιοτο ποιπάηδυ!. Τ Ἀσορ γαῖ αι1- 
Δου(ᾶς εχ οο Ατβξηαις Π|5Γ τουτάο)πλα! ΜεάϊοΙ ᾿Πποτίαπι 
ἀϊ[εττὸ ὀχααίτ ον Π.. αὐοὶ φυ ἣν 4. οὐλτι5 ἀϊέτιοποπι αἰσε!- 
Ῥαπηςνσ ἀεργδιαταιη ἰοξξ᾽ Ομ πὶ ρτὸ νΊΓΊ]] ράᾶττο το πἰτιια πιο 

᾿ Η τ΄ ν τ ἐρκ Ξ ΘΡι “, ῃ 
γετὸ ςαρίτο αιιάττο, Η΄ 3 μηδία χώρα, καὶ εἰξσὶς ᾿ὄνγα τε ἐᾷ πλείω, 
αὶ τὸ υαὖἦλον τὸ μηδικδν νὴ τὸ αἴσικὸν καλάμβνον(ιταν ν ετα ΠΗ 81 νά ς- 
τας ἰεουῖτα ντ οχ ργαοςάςητιθας ἔλοῖ]ε {τ σο Πρ οτς πλα ειπὶ 
Μεάϊοιιπι, ὃς Ῥεγἤοιιπιν 4ιιο ἀϊιογία οἴϊε φἀπιοάμηι σόπογα, 
Ἰίοες ἃς Μεάϊΐςιαι ὃς Ρογοιπὶ ἀϊοὶ {ογῖθατ Ὀ]οίσουϊ ἀςς εχ τ 
Ἰοσιιπὶ ορἱ πίοι 9 βία Ρεγῆριιπι [161 ἀ{ΠΠπἸπσιιςης : ἀϊσάταιε 
εχ Ορρίο ἴῃ [ἴρτο ἃς {γ]ςΠτίθιις ἀτβογίδιις Μαογοῦιι,Ος- 
πογαητηγ δατοηι πη ῬογΠάς οπληϊ τεπιροτα πια] οἰῖγοα, ΑἸΐὰ 
φηἰπὶ ρτδσάτΡυ ΠτΓ) 4 118 ΤΠτΟ ΓΙ ΠῚ τασταγοίσιης : πα σσατ ᾿τοῖι 
Ατἰβεοηξὶ σοάοχ πος Ραξῖο, κὶ τὸ μῆλον τὸ πόρσικὸν, δ μηδικὸν καλέ 
μϑρογ) δ χὰ 3. τὸ δένδρον τὠτοϊ φύλλον υϑὸ ὅμοιον κὶ χα εὐὸν Ἰσον)τώ “ἦ αἰδιρά- 

χρη (Ατβοηο τὶ δάφνης αὐ δρείχνης γἡ καρύαε, [Ξ 1ςρ. ἀσ᾽οάχνης τις ΑΓ 
Ῥοτ εἴς ἔοἰξο νποάοηΐοοντ ἴιο ἰοςο ἀϊέτη, ον 144; ἀϊχίν ῬΙΙη. 
τααϊᾶ Μεάίοιιπι ἕο Βαογενποάοπίς, Ν Ίγρα!.ἰαιυιτλάκαθας δ᾽ 
οἵας εἰϊπιί-.ἢ ἐξυάκινϑΦ..λεί ας ὃ ἡ ὀξείας σφοσγρᾳ κὶ ἰουροίς. τὸ ὃ 

μῆλον κι ἐξ ίεται μϑρ δὔοτμον 3 “παὐυ . καἰ τὸ φύλλον τῷ δένοδε( ΑἸ εη. 
"ὦ αὐτο, πὶ φύλα τ δέν ρα )καν εἰς ἱμῴτια τεϑ'8 τὸ μῆλον, ΐκοπε διασ 

συρεῖ τχρίσεμον 3.γϑπειδ δι) τύχῃ πεασωκώς τις φαῤμακον(Ἰορεπά.ἜΧᾺ - 
τβοπ,νὴ τύχῃ τὶς πεσωχῶς Ὁ ὀνάσιμον φαῤμακον. δὸ ϑὲν γὸ ἐν οἴνωγδια - 
χἀπῆ εἰ τυ) κοιλίαν. κὶ εἰξάγει τὸ φαῤμαῖκον 9 κὶ ὠτὸς ς΄ ὄμοτος δυωδύαν,) 

ἢ πρὸς «ματος δνωδέ εν. ἐαὶ γάρ τις ἐψή σας ἐν τῷ ζωμω ὴ ἐν ϑνγῳ πινὶ, τὸ 
ἤΐσαϑεν τὸ μήλε ἐκππέσῃ εἰς τὸ ς-ὁ μα, κ κατωῤῥορῇσῃ ( ΑἸΠοη. Ἰεέξῖο 
εοτγιρτα εἴ )πο. εἴ τω ὁσμίωὶ ἡδεῖαν, σπείρεται ἢ πὰ ἥρος εἰς πορᾳ- 
σιαὶ -ἴξαι νε ϑὲν τὸ σιαΐρ χα." εἰ ργασμῆδας ὅηπμελως, εἶ τοι αρδευ (]α! διαὶ τε- 
σαῤτης ἢ πίμπηης ἡμέρας, (ἀοτογίον ἰοῶ᾽ο σοάϊςοὶς Ατῃοηαι ) ὅταν 
Ὁ) ἀδιρῤνῦπ( [ἐσ οπά. αδρὸν ἢ.) διαφυτεύετοι ποίλιν τῇ ἔαρ(θ- εἰς χωρίον 
μαλακὸν κὶ ἐφ ϑιρον ὰ ὶ λίαν χεπῆον, φιλεῖ γὸ τοιιυτα(αιιαΣ ἀείμπητ [πα 
Αὐβθη. ΡΑ Δα τπ|5»αισιαῦ τουγα ΠῚ ταυϊουἷς Πατγαρ σο πὶ σα] ἰῇ. 
Βιιπηοτέμιαις σους! Πα 1] )φέρεε, Ὁ τὸ μῆλα πᾶσαν ὡραν. ταὶ μδὺ γδ 
ἀφύρν, ταὶ ἢ οὐϑεῖ, τοὶ ὃ ὀκπύηει ΑἸ π, ἀφήρντα Βοης ηι!ἄοτη, 564 
ἐκπίτῆ ει ταα! ὃ, ΡΠ] λάϊιι5, ΑἸοτῖς Μαντια!ς αρτιᾷ Α ἤγτῖος ρο- 
τὶς ῃδης ἀγοτεπι μοἢ ςάτοτς 40 ἐρὸ ἴῃ ϑαγδτηϊα, ἃς 1ῃ τοῦ 
τἰτοτὶο Νοαρο ταηο ἰπ ξιιη 415 πιοῖς σοπιροτὶ (αιδιι5 [Ὁ]ι1π|ν 
δ σδεῖαιτα τορίάπτη οἱτ, ἃς πάπιοτ Ἔχ πληθ)ροΥ σταάιις αιιοίς- 
ἄστη Πδὶ (ππηρον Ροιηα [πσσεάοτο,οῦ πηατιιγῖς (ς ἀσεγθα {ὺ- 
Πιταλητ 9 ἀοςυθοσαηλ γογὸ στατοπὶ βογεπτὶα σοη (φαμδητιτ» 
οτῦοπι Ζιοπάδπη σοητίπιας ξσεσιπάἴτατι ΠΡ] πγϊ πη Πγαητο ηᾶ- 
τιιγα σξτογα ἰητορτᾷ {πητ. το] χια νά ἀρ Λιμεηδιιπα οἱ- 
ταῖο Ιοσουν δὶ κέδριθ-. ὃς κέδιριον κὶ τὸ κισρίον ἱ πρίσιν, 

ΚΑδρΘ-, (6. )τὸ σε ἀτι ἀγθο τὶς [τιιζξι15. Ετγ πη, κεσρίς, 
κύδρως ιςράτοῖτην ἀΡ 4] 16 110..4 τα: ὃ ὄμπελ- χδυκην ὰς δὲ βρνωνία 

ὃς ὀφιος-φυλον Ὠ]οίο.].4. 
Κεδρώσαι ας άτο σομάϊγονϑεγαθο. 
Κεσρωτὸς δ᾽, ὁ, εχ οςάτο ἔα τίσατιις. . 
κέτμαι ὃς ἔν ηδ τ. κεῖμαι» μ. κείσομαι σςογοι ον, ἀαοιθο. ἀοροποτ» 

ἀεϊεέλις {ππ|»4ἴγαου: αἰ ̓ ]ιιαπάο {τιι5 ἤιπὶ ὅς Ιοςατιις, Οὐγῇ!. 
ξ, δι σῶγι δόμοι κὶ υτόμοιτ᾽ ἔκειτο 5 ἀοπλιις ὃς ρΡοΠείποπος ογάητ, 
Αςοϊρίτιιν οτἴατι ριὸ ραπάογουίει ἀοροπάογο, Αρο ]ομΐις [ς- 
οἰηἀο Αὐροπαῖζ,ὐκ γὸ τ κλυτὰ πείρρτοι κεῖται ἀέϑλων, οχ Πὰς ἢ:- 
πᾶς ὃζ ςογοης σοτταπιίπιιπι ἀςροπάθης. ΗΟ ΠΟ, ὥμοισιν δέ μιν 
εἰμφὶ μελ αὐδετον ὧορ ἐΐκειτο,Ἰά εἴπ, αἷδὰ αὐτὸν ἔκειτο χρεμά μῆμον. [τς ΠῚ 
πε μω,ἀοῆάςοο, αἰ γώς διατελώ, ΗΠ πιοτ. ἩΠ1α(]. Ο κεῖτο γδ ἐν νήεσσι, [α- 

ἄερας οτἹοῦι». ἡ μετοι φορὰ ὅσο ὙἾ 6}ὴ κλίνης ὄντων καὶ ἀῤγαῖς διακει- 
μᾶδων, Ῥίατο ἀς Βἐραδ! οι Πἰδτο ρυίπιο ἔκειντο γὸ δύφροί τινες εὐ- 
πόϑι κύκλῳ, (61 χιφάαιῃ 101 ἀροτα ἐγαητ, Ργο σο]]οςοτγ.ὶ- 
Βιάοπι, τοι κακῶς σοι κείσεται ὅ,τι αὖ μεῖς δυεργετήτης υ ποπ πηα! ὲ 
5 τὸ σο]]οσατιντι ἔπογῖς δοηςἤσιιπ 4ιιος ποδὶς σοητι ογὶ5. 
Οαν ΠΣ, ποία οἱ ἐν μεγάροις κειμηίλια κεῖτο. ῬτῸ ὅδήκειμω. Πατῖιιο. 
Αὐἰ πιά τοπι ἤππὶ το! ἐξειι5. πὶς σοητίποου ἤιπι ορρτοῆϊις, ἤπτα 
ςοπαϊτιι5. σοη ἘΕἰτιιοῦ τορὸς ἰμ κεῖται δεαγοιόρ σαφίιίζει, 4ιαπὶ Βα- 
Ὀεατ (ξιτοητίατι ἀσοίαγας, ΡΙατάτομιις ἴπ δοΐοπο. κεῖται γῶν, 
Ῥτοροῆτιιπι ο(Ε σογγα πα 2500]. ΑἸἰαςο,ὔραςα γὸ ὅπλων ἔκειτ᾽ 
γῶν περι. κεϊτιη σοι δυεργεσίαγ ϑζς. Ὑ Πιιογ. μαοτατ τ δὲ διατί ἀο- 
ταὶ ποίξτα παηαιιαπὶ ἄς! ςη4, κεῖται καλῶς ἐν αρέπλῳ ἐταλίας, -- 

ΚΡ 
ἄσπα, [τα απ ν ΕΓ [ 5 πα] σδητίθιις σοτηπηοάὲ ἤτα εἰ, και 
«ἴραάπλε, λοι» οΟρροτταπὲ δά τγαϊείδιιπι ἴῃ [τα] τοτα ἢτα εὐ ἢ 
ἴπτο Πρίταν ἕνεχ, κεῖται ὡρὸς τῶτο, Χ σμοΡ ἢ κεΐντω νόμοι, ἰο 

τα [απτοκ εἴγται μεγίφων εἰ ὕὐκν κοίτων μαλακώτεραι ζημίαι νὰ, 
{ςεἸεεῖθιι9 πηῖτιο γε Πιουιητ ρασπᾶ ςοηβίτιτα,, Τ ΝΟ αὶ 
μίω γτὸ ὠκείμέω Ἰαοεθατη.κεἠμίω πεπ]ηώς, ἔκειτο τὰ χοίματετο 
ἀυτῴ τος κείσεταί τοίργυριόν σοι, Α τ Π ΟΡ. πεσων χείσομ, ΕΠ! 
ἐϑυμήσωκεϊδδοι το ροίτιιπι εἰς, Ε]ογοάοτ,κεβεϑοι ἑαὐτῶ πος 
τπιοᾶτοπς ταηρατ, Γ]άτιάς ΓΕ ρ κοΐ όϑεο ὄμα ἐφ᾽ ἑτέρων. ῬΓ 
ἀεῖτο! αἸτα δ 4}1159146πὶ τι, καρ μάν. λόγος, ΔΥΙ ΟΡ 
αἱεὶ τῇ ξίφη ἱποιιπηθεης σ᾽! χάος ΡΒ οἵ ἡ Ηεγοῖς, κεῖ, 
ςοπάήϊτα; ἰορ 6591 εϑ65 ἰατα, τεϑει μῆδοι, κείμδνοινόριοι ὑπ η 
ΠΟΡΉ. κεῤυῆνοι ὑπ ἐκείνων αἱο 1115 ροἢτί. Τ Βιιον κει 
στ ὶ! ΘΟ ημὰ σι αη5. αὐ τῆν πόλις αὐ τώρκη ϑέσιν κειμης 
γτθε τρίο ἔτι ἀρροῖτα δά ᾿ρίογαμπι σοι ἢ] πηι, Τὰς 
ἐΐχεστι ὅηππηϑδείαν αὶ σιωεργρύσαν, κείνβυα ἐν γράμμασι, (τὶ 

Κείῶτι Ἔτῖατη ἀϊοίταν 14 αιιοι ἴτα ροἤτιτη οι . νὲ 
οἷατινηάς ὃς ὙΠείες ἐρία:, τὸ κείμϑυα νοσάητιιτ, Α Ἰοὰ 
Αἰἰπη4)Ε} 3 μὴ πρὸς τὸ 67 ζιιῦ, κα, τὸ δ) βιούν.. κα τίω! ὃ, 
κυὶς καὶ ἀρετή, ἐδὲ ωρὸς ᾿δδ' αμμιονίαν, κεῖται γὸ ἡ δυδαιμιονία το 

Ἰα!ςεπιοαὶ εἱς ἢ ὄυ δαιμονίαν ρτο αχϊοπιατο ροῆτῇ οἴ, 
πὲ οὐ τοπίτια τερτάσεως. Γγοϊημ ἐς [ς μήτι 9 Εἰ κα εἴη ὁ χῦ) φύσιν 
δυδαίμων κεἰ υδυ(θ- αὐὡς η αῤετὴ πυρὸς τῦτον αὐταρκή5, 

Κεξαοἰπσεη τον ΠΠ,ἔκαυσει. ἀο] ιν πάς Ῥαγτιοῖ ρ κοέαι 
ς ψορθ κει μῆμοι ρΧῸ καύτάντες ἃ καΐφ: ἃ ποιηοῃ Κεῖα 

τβοτο Πραϊῆςατ κα ϑαῤμοτει ριιγσαηηςητᾶ αι: ἱπξ 
Κ εἰατο, κει γτο, ΗἸΟΠΟ.κείατο τεϑυοιώτες, 

Κεῖϑεν, ΠΠτης.1]ν γκῦϑεν αἰπτώστιτο, 
καϑι.ΠΠς, Οὐγῆ, ξ. 
κέ μαι τάς Κάεμαι. 

ΚείωννΘ-,ε, ὁ, τ. 1 Πορτθηβ. ; 
Κειμηλιαρχιον οςιι5 ἐπ 410 τος ργεοϊοίς ὃς πη ἀεἰὶς 
φοπάιητατ πη (οὐ τἰτιἀς Βοη,δΔατβοτ,άϊςο. 
Κειμηλίσρ χιΘ' τῃείδιιγατάις... ἐμῇ 
Καικοήλείθε γα, ὁ. ΖΕ} γ ΟΠ τὶ ργειί οἵα Πιρρο!οχ τοροηΐ 

Πτιι5 εἰζ Ρ]ατνάς 1 ερ. ἂν οἰκίᾳ κεῖνται κειμήλιοι ) ἀοΠ 
Ῥοπεὶ. Ἢ 

Κειμήλ ον, τὸν ΠΏ ΠΠΠῚ155 1 ΟΠ ΠΘΏΤΕΠῚ : Πρπίβςατ ἰά, 
ἀϊειιησ κογαμ» πο ( ἐπ Ῥτεςῖο πιᾶσπο Βαθετις, Ν 
φυλάξῃ σώματος ἡ μετέρφυ κειμήλιον. Οὐ {, ὁ. ἢ τί μοι ἐμ 
(μίλιον κ ϑυλὸν ὄληται, τεῦ κειμήλια ΡΓῸ οΡίριι5 ὃς ἀρεῖ 
οἱοία ἀἸσιητιτ τὰ κε μειοκει μήκεα, ἔφη ὅμηρφ.ς» τοὶ κεί 
ἡμῖν ἀκίνητα, 51:114, πὶ κειμήλια, τὼ ἀπύϑετα χοίμάτοι, 
ϑέσει, 

Κείνη» 110 πιοάο, Επτὶρ. 
Κεῖνίθο, ρτο ἐκείν(θ.,κ,6..}}6.1].α( καῤτιςτοι διὰ κεῖνοι, 
Κειγδοργο κεγὸρ οὐδ δον άσης. ΠΤ οπλ.1]1.γ,κεινὶ ἢ πρυφάλει ' 

Κείνως}1}}}0 πιοάο,Ρ]ατ.2. ἐς αὶ ορι!. ὕσω ῥιῖον ἡ κείνως 
Κεῖο, Ἰαςέτοβ. 
Κεΐογι ΓΟ, 
κεῖ. Οοιιβ,αριιά 5τορἢ.ἴη ἀἸϑῖοπε Κς. 
Κεῖπος, ΔΗΪΠ|4] πιοη ἔγο ἤπππι αιο ἴτα ἀςρίπρὶτ 5ῖ 
εἰπιοφιητο,ἷ τι ἢ ὃ κεῖ πος τὸ μὴ ωρέσωπον ἐοικὼς στ 
κερυοὺς χ᾽ αὔκτου μεταξι γϑυνᾶ ται δ᾽ ἐν ἰδιοπία., ἀρυά 5, 

33.4Ἰοίτατ ΟΕ! ρμιι5 ἴδ ̓ ςσοπάϊη Οςρ ιιϑοντ ἂρ 
8.0 ΔΡ.19. "Ὁ 

Κάρᾳ, ας, δ ας ποτγάτίοον οἷ στὰς. Ηςείγςῃ, 
ΚείραϑευοϊοπάοΥ! κείρα ϑει κόμκυ,τοηάετγς, Εοσι. καρίωζαι: 

των κείρα ὅτι σ)η “δ αἰϑράκν ων, Ῥ τυ αἷς οἱ πόλις ἐπένϑησ 
το, Κ᾽ [ΟἸἰ πο σφοταϊτας [υχὶτ δέ ἀοτοηία εἴπ: 4ιοά μα 
τὶ 10] εθατοκεῖρα!» τοηάοτο ἴῃ Ἱπυρογατιμοικειρέ ὥνω σϑὶ 
ΖαηΖο μι, νἱηἀετηϊοταγ δὶ γαςοπγιις κειρα μήν Ὁ» ἢ κι 
φάρα γε. “ὯΝ 

Κειρίαγη ἔαίς!Α ἸςξῸ Οἱσοτ. Αὐπορμαπΐῃ Αα] δ. Σσόρτίω 
μίω ἐγὼ πῇ μὴ πόλει, ἐδ) αὐ χαμευυλίω πείνυ γυ κειρέω 
τεΓρ.χειρία, εἶδος ζώνης ἐκ αομνίων ποαρεοικὸς ἱμιρέντι 5 Η 4 
κλίνας. το οῦοτθ. 7. κειρίαις τέτακᾳ πέμ κλίνίω μον γχ ὦ 
φρώσα, Κειρία ἃ (α]ῖο Ἔχροπίτιν ᾿πίειτα, κα ασαργαὶ 
Κειρίαι ἴτοδι ἀἸστιητιιν δεσμοὶ ὅρη τείφιοι, ἔχίσια Γτ ρα] 
ΔΏΡο]. Τοδη. σαρῖτο νπάςοϊπιο ἀς ΓΑζατο. κὶ οἰ λϑεν 
δεδεμῆν. «δὺ πόδας κὶ τα χεῖρας κειρίαις, Κειρίαι, οταπὶ 
Οταςῖς τηςέ]ς]δ 5 αἱ πλατεῖαι ἕἌμιγϑες. σαγίαι,, ἴῃζ 
ἀὨΪΌΔΑ]14 9) 4135 ὃς τ ηἰᾷς γοςας Ρ]Ἰπῖι5, ΟοΠ 6 
(5 ἰατος. ὶ 

Κερεςγαι}5 αιια 5 ν}1α ὃς ΟἸτὶς ψΊγρῖ το ἃς Οὐ] 4.1π Με 
Χτὸ τῷ κείρειν ἱ το ἀοτοτ τα σον "]α τοτοηάῖς Καθ οἴαπι 
ΔΡΊ σοὶ ραττῖα ΝΊΠ, αι} σοπιιοτίπις ἰῃ ἁιιοπὶ Βα ΠΙαοτι 
αιῖταν (Ἰτί ἢ 1160} αιι4ῖπ δύ κιῤῥὶν Ορρίη. τ. αἰλιδυα. 

ΑὐΠια τα: ἤοτιις.ν οἱ 5 ὁ υαποαη:α 1) ἔα ΠἸσαπὶ πιαϊὲ εχ 
ὃς αἰαιαπη. ἤιητ αιτ ἀοοἰ ρίτγεπη οὔΐς γο απ) α Πα] αἷς 

Κειρρκόμης δ. γα [ἀ5.Ὁοηἤις. (παι 
Κειρομῆμης» χώφκεγν αἴταῖα τοσίοπα. Ἶ 
Κειῳσλάςηςγἱ,ο αἴθ κομίκυ κορλωτπης ἣφ αὶ 1π οτηδηάα σι 
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ἈΚ ΥΕ 
τῇ εδξιιις κεροσλαςης αρτιά ΓΟΙΠΙσο ΠῚ, ; 

ῖς φυσάαιηοἰπαοῖς ΗςίνοΣ. 1 κεφύλοις α Λυτσοπο 
[οΥ δὲς ὙἿ αἰλκυόνων «δὺ ἴῤῥενας, ΑἸογ πος πιλίοι! 5. 

᾿,αὐρ. οἰ, ἔκειρα, αν. κέκαρχα,τΟἀέονίπεῖο, ϑερέζω, κόπ]ω, σφεί- 

ἀετογσο, ἀεροριιοτοίξογπο,ἀςιιοτο, οἰ ἀο,σφατίω,1. 
ὁ. ΘορΡΒοοί. ἔκειρε πολύχερον φότον,κείρω τὸ ὅρος . Τ]ΟΠτΟΠῚ 
ἱοπάςο,γαίζο ἐν χορ χείρεινοντάς χες, κείρειν ρτο ρὸ- 

τὶ {σπιίτυιτοντ τέμνειν χι κόπειν, Γ]2το ς. ἐς Κὶ «ρ1].ἐ αὐ ἐχα- 
[ραν τέμνωσιν αἰγροιὲ, ") οἰκίας ἐμπιαρωσιν ἐ δότεερε αὐ φι- 

ἡς,Οὐ γὸ αὖ ποτε ἐτόλμων τα) πιρρφον τε κ᾿ μητέρα κείρειν, κεί- 

ὅπ: ρΑ πιὸ, ΟαΊ ἢ, δ᾽ πιρ ἐς. ζ ἀς ΟΙεο σςάτὶ Ἰοηςηϑ,οἱ ἐδιωῶται 
ὁ γιγνϑ μῆνει πραύμῳ τα τοῖς κειρφμῆμοις προβάτοις ὑπὸ “ἦ. ψαχίδων ἐ- 

εἰφο τος αὐτίυν͵ ϑερνπεύεσι, κείρεόϑτο διπλῆ μα χωρα»] ἃ εοτοπάο- 
ἰδιι5νἀἸσοῦδης Οοτηὶς ρον τίηροητος οἰσρσάπτος πὶ- 

εἶμιπη ἃς ἐγκαλλωπεζομῆλοις, νἹάς μού χαιοα.ἀρι4 Ῥαιιληΐδηι ἴῃ 
τἰεῖς, Ηἰ μετέραις βελς Σποέρτη μὴ ἐκείρατο δόξλυ, ΟἸςετο Τιι- 
ἀς Ἐραπιϊποι Δ» ΟΟΠῇ 115 ποίτγῖς [ἀπ εἰς ἀττοηία 1.- 

ἀς Ξυρκω. Ἕ ἱ 
4, ὁ κεῖσε μενος ἡ σαντος τλς {ΠΠπ|Ὸ ρτο ἔς ξιιπη,Ρτο ἐκῶσε- 
᾿Ππς πιοειι,1.}}1}ς. ΑΡΟ].2. κεῖσε τέτυκται ἱερὸν, {ΠΠὶς 

ΩἹ οἵδ τοπηρ απ]. ᾿ 
ο. ἐπ 

ύοι, οἰ «ἢ νωϑ οὶ, ρί στί οἱ σπαιιῖ, 
δὰ ἀςοιιπηθογο ορῖο οἴ οπῖπι πος νούθιμπι ἀοΠάε- 

ποίοις πιοΐτα Αἰ ἴα ̓ π εἰω ἀε ποητία : ἀοσοῖ ἐπίπι Εἰ. 
ὁπυΟὐγ Π.3.14οπὶ εἴϊε ἐσ} ἐσ ὀλίγον ἔολσα κειένᾷν,, ἃς 
ϑελήσετον οἴμφω Ε ὑσ)ειν, ἃς Οὐγ.ξ,ἐς Παθι]ςο. Β δ᾽ Ἰωῖναι 
ὅ σύες ὠγριόδοντες δ δὸν ἀς {110 ρᾷι}ο ἀπτο ἀΐχογατ, οὶ 
ὉΠ Π7Ὲ κοῖτον ἴῃ σάίθιις Ν]ν ΠΠς 9 πες υἱων εἶπο κοι μονϑ αι. 

ἀϊοίϊτιιτ ἐτίαττι κέωςντ ΠΠπ|4 ΟἿρσο κέων ὦ ξεῖνε, δαγος 
ἱτιιγουντ σἐτιιπα φαϑτος δὸ κείων Πηάςης τη πὶ ἃ 

ποα οἵδ ἤπιίο. αν. ἕξ, {ε Πιδιιΐςο πιαξζαπτς ἤιει. Κύψε 
,οἰμῆνζδ. αἰζη, δρυοὶς [μὴ λίπτε κείων,Ἰά εἰϊ,αίζαν,ντ ΕπΠεχρὸ 
ἀπιοη. αὐ άττ Δητί 105 κείων 5. ἐο ἴοςο ἀςοερ ῆς ῥτὸ 

ΠῚ ὃς ἁ[πιά κείων οἷ ἃ κείω αιοά Πρπίῆσας γγοργη- 

γάτα}. Ηοἰνγ οἰκο ὀυεδὲς, 
ἡΠλοχ Βατατ ἃ κήδω, γα. κεχαδιισόμεϑοι, φεοντιοδμ, 
. κηδεμοονίδω κὐ φιερντίξω ποιησοόμεδα ἀπ άἀτποιιας πΠομπ1}- 

ἕομειον άς κηδέω, ᾿ 

τἰπα δ , Προ. κικᾳ δεῖν, χωρίσαι δ ςερῆσαιντ ΟΧΡΟΏ. 

Ρτο ἐκάδοντο:ὰ χαζω, ος [ΠογιΠΠτορυϊπάτιιηῖ, 
Ρ Τα Π52ΟἸ γα Π59 (Ὁ ραγΔ ἢ 5. ΡατΟ 5. 

τὸ ἔκαιον, [4 νογαιιϊ οἐόριξ ροοτίςἐ, ΠΤοτη.1]. αἱ, ἐπσίω) κεκοίς- 
ζων, ἧς ἐσσειδ ρ κακοπ ϑήσω πολεμδῇ νὈὶ ἴχτα ἀςξεῖιηις 

π πδότο, 5.’ 
᾿γϑῖτοι ἃ χείρω, τοτο παϊ, 

πς ἤιπι, Επιγὶρ κεκο μῆΘ., τοι 5» ΟΥΠατι5. 
ΡΤ Ι5. ΓΟΠ1ΠῸ δὲ (Όροτς σταιιατιι. 

Τπγυέλυς. κεκοσμνυδίυ:ὰ κάζω. 
οοἴρίγαις,οχ ὕρΊγα "5, Ἡοκποτις ΠΙΔάος ἦγ Α ὅϑις οἱ εἰμ- 

ι ἢ τῦνοῦ βερέαο ᾿Ζώγρει δ)ηκνείεσοι κακιὺς κεχαφηότε ϑὺ- 
(τ ξμεπεσσν αι. κότον. Π2 Ὁ] χαἰφίῷ», ΓρΊΓἸ τι15. τὸ κσνεύκαιν ἡ ἀς 41Ὲ. 

115 Χ) αἴξατν. εὐ αὔυίθ. τύπος ἃ Πάν πιο κῆπος ἀἸοἴταΓ. ἐγ - 
1. ἐπκφυγεω, ἐκ τῷ κα πω, κῴψω, κέκαφα. 

ἱ τορουοοπτίπεουςοπιροἕτοτι Οὐν , μῆτιν ἐνὶ ςὕύϑεσσι 

ετςηΐος νοσαητ (ὅὺ λαγοοιὶ οροτε5, Ηοί ἢ. 
ἐπὶ ἀἤογι ργο βοα" γοοί [ογαυ 5) Ο[α ΠΊᾺ5. 
πὶ Ἔχ. τέϑνη μεν ΠΠ ΟΥΤΊΠΙ 5 οἰΠ2ΈΧΡΊγαιτ, 

δι μαθεης νοσοπη. ἐκ νοφωνΘ. ον οἢ, 
ἐςσιιδιμαι νΊπι1π|.1}0.5.1 10 [ς, ἐς ντι]5 [τα τας ρὶ- 

5. 1οῖ4. 

τὸ Πιργερτιιη. ᾿ 
μέλη, ρεγἐγαξεδ, πιο Π149] που ἀα τπεπιθγα. 

σεται, ἢς δ Ίτιιτ, τη ρεγίο πα του, ΑΥ ΠΟ ἢν εφ. κοὐ τίω ἐμοὶ κε- 
ἔτι ἢτα ἃ πὶς Εοδίτατ. 

᾿  ΟΟΔΠΕΕΤ ΡτῸ κῴολάυται ἃὉ Α ἔξπι. καλέα ἴσαι κλέω. 
ἔ (νοἢ αβτι Ροῆταμι ρτὸ χαλείοκελόψειγν οσατοῖθθοτ ταῃτ 
1 ἃ τῆειπατο κεκλέω, 
Θ' ρσὸ κεκλεισυΐοθ», 

βροτῖςα οἕταῇ ρτὸ χεχλέστο 9. οὐ ΤΟπΐςσιιπὶ εἴτ ρτὸ κέ- 
᾿ οἰ νΟΠ ἐχρόπιρτο συγκεκληυΐύοι ἢ σαν» ςΟὨΙΟςατὶ Ογδηζ, 

ΘΠ σαυτὸν ΟσαυΠ τ. οπι.Οἄ. 
Το ρτΟ κεκληγότες οἱ οἰλτηδητςο 5) (. ξ, οἱ υὴ κεκλέγοντες ἐσέ- 

ΠΝ τ οἰεἰάτταητος. Ν ΐ 
ἐλ δτν ἡ οἸαιπιδη5. ΕἸ [το 4. ἐνιαύσια κεκληγίήης δίς. ἶ 

᾿ ἐν ὦ ὐτος ἐς ΓΟ ΟΠ Δη5.Ο]αΠ]ατι5:ι κλάγω ἴοι ἃ κλάζω, λα. 4. 
ῃ ἡβτο εἢ ἐπ᾿ αὐκδὸ κεκληγωςοἱ. βοον, κοέζων, Δ ΡΟ]]. 2 κεκληγῶς «νοι 

 [σρἴξτίάςης Βατίσιις:ἀς νοητο. 
τ ἥ ΩΝ λαχὼν, ἴοττε οἰ οέϊιις. 

ΙΩΒ “ς 
Κκλομαι στεο γο ςοὐκελδύω,1],σ] τρώεσσι Ὁ. κίκλετ' ἐΐσας, ἵ, παρε- 

κελδύστετο, ΑἸϊ αι σ ἱπθοςο;ΑΡΟΙ]],2,Ασρ.Ασοι κεκλο μῆνοι μὰ» 
πηϊον ἀπολλαγα, 7 ΑΡΟΠΠἸ ποῖὴ Ἰπιιοςζα ητ65.1], 5. Αἰλλήλοισί τὰ κεκλώ- 
οάνοι: [πτογρ. ἐγκελδυ ονῆνοι, 

Κέχλοφανξιγατιι5 [ἀπι;Ργατογ. Αττῖσιὰ κλέπϊω, Ατἰ ΠΟΡ ἢν 1π ΓΊμτο, 
δ καὶ κέκλορας δὴ. ἥρπωιας, Τιιςΐλη, κὶ τὸ «τὖρ κε κλοφέναι» ἱραοπὶ 
{γι ρι ἔς, Ἢ 

Κέκλυϑηρτο κλύϑιγαι 1: χ᾽ αἰαδιπλασιασμὸν ὑπὸ τὸ κλϑαι ᾿Οὐγῇξ,κέ- 
κληδι γι δὺ μὰμ 1. αἴκεσον, 

Κύκλυτργο κλύτε,αιῖτς.1].γν κέχλυτέ μευ πρώερ, 
Κεκλώςνγ οσον ἱῦςον 
Κεκλωσρμῆον, [λτατιι 7. γεν σιμῆμον, 

Κέχμηκαγάς ξος!, ἔς Π|5 Πιπιτὰ κοίμνω,κεκμηκας, ἀς ιν, κεχμηκό- 
τες, ςἢοϊςητε5, ες, ἀς βιη εν}, ΑὙἸΠ. Πὰν Ετ ϊς,ς Δ. τανκεκμοκός 
τὼν χοεὶ Ἰ ἔοτία;, 

Κεκμηστες, γἶτα ἀοβιηξι Τ ιογά. 
Κεκολοξωμᾶσον πὸ δὲς ροάο5 τ Ὁ] τὶ ν ΟἹ παι Ὁ}, 
Κεκομ μῆνα εἰμιπέλια, σαί νῖτο5. 

Κεκομμσμὴν Θ΄. ὁ ἐνεγκῶν καὶ ἐνεχθεὶς Ὸ ἱππιρογγάπτο ὃς [πὶ Ρογζατο. 
Κεκορημῆν (δ. κορεδδεὶς, (ατΊΑτι5. ΟΥ̓]. ξ, σύτε κ᾿ κρείων κεκορημήμοι, 
Κικορυϑυάνδ.,κ οὐ, ἀν πηατε5, ἐςομωμίυ θ΄. ἠκονημῖ., ἀουτιι5. ΕἸ] Οπι.κα- 

κορυϑιμ- αἴϑοπει χαλχῳ, 

Κεκερυμξουῆνη κόμη, ΚΑ ΕἸ σίατα σοπιαιν ἄς κόρυμεθ-, 
Κεκοτηότε, ΓΑ ΤΊ ώργεσ μήύω:ὰ κοτέω, ΑΡΟΙ]ΟΙ. 2. ΑὐσοπαΠτῖςικεκοτηότε 

δηριζαϑοον, 

Κεκορίδυται, »ΤῸ κέχρευται, τετελ ἐσ μῆλοι εἰσὶ: ἃ κραίνων ρο  ἤοϊο, Ρογῦσο, 
Οἀν. ἐ, χρυσῷ δ΄ ὅδιχ εἴλοα κεκρανται. δ 

Κέκεαγα,]απιδαὶ ὃς εἰαπιο:πιράϊῃμη Ρογξο πιὰ κράζο, Ταιοίδη, 
τί κέχραγεςς ἃ νοοἸξογαυ 59 ΑὙἸ ΠΌΡΠΔη. τὸ ζωμίδιον παταγεῖ κὶ 
δειναὶ κέκραγθνον ἘΠ Ο ΠΥ ΘΠτοΥ [Ὁ Πατ, ΠῚ Πα ΠΊΤΟΥ Οἰαπλατ. ορΠοεΐ. 
“ἢ ΠῚ Ορηϊτ, ὃς Δοςαΐ, ποία κέκραγας ὀῤδιῥῥς ὧσ)᾽ ψαβέφρονα 9 ἴ. υὑπδὸ 
ποίς αὐδιρὸς, ῬΓΘ 4110 νἱτΟ [πὶ ΠΙρΡΟΓθ πὶ Ἔχτα ΠῚ ς!απιοτοτη, 
νηάς ἐκεκχρείγειν, ὃς κεκρα γιὸς» οΙαπηδη5. ΑΓ ΠΟρΡΗΔη ἦη ΡΙατο, ὁ ὃ 
κεκραγιὸς χ᾽ ζοών ἔφδυγε. κέκραγεν ρτῸ Οἰαπηατ ἜΧΟΙ τιτ σαρῖτο 1. 
Ἐπιλησ.ἸΟΔΠΗΪ5 καρτυρεῖ αδοὶ ἀμτεῖ κ' κέκοαγε, κέκραγε τυρὸς εδὺ οἰκέ- 
τας οἰδιηᾶτ δά (ετιιο5. ΑὐΠἸορἢ. ἱ 

Κέκραγμα,ατος, τὸν κὺ κεχραγριὸς, δ οἰ απιοτ,ν οοἰξογατῖο ὃς γοοΐξοτο- 
ταις ΡΠῚΠ. 

᾿ , - - ΄ - - 

Κεκραγω, εἰληιοιὰ πιράϊο Ῥγατοσίτο κέκραγας ΡΥ ΠῚ Της - 
Παηϊτ. ἐκέκραξα, 
Κέκρακα, [σα] το Πρ εγδε. ᾿ 
Κεκρακτης, ε9 δ) ΟΙαΠγο 5 γοοί ἔογατου ὃς οἰδιπιδζοτγ. πατπὶ ἐπὸ 

σῷ κεχραγ μι ἀἸοἴτατ κα κοκτης. ἢ κεκρύίκτης ΡΟ] ΙΧ. 
Κεπραυῆυθ- τα  ρογάτιιβ. 1] τι155.ὰ γ οΓθῸ κεραύνυμι» ΑΛ ΟΡ δη, ἴπ 

ΡΙχιτου οἴμοι κύχικίθ, ἴσον ἴσῳ κεκραμῆνης ἢ ὁ Ῥοσα πὶ ρατὶ γίηὶ ὃς 
δαῖτα Ροστίοης τοπηρθγατιπ1!} ΐ 

Κεκραμήψως,σοποϊπηξοτοπηροτγατὸ, 

Κεκρουγεξ γευύτος, 4111 Πιΐ ἰζτῖτον τάς ἀρ ά Ἐγα πη ἴῃ Ρτοιοεσίο, ᾿ςο- 
ΤᾺ ΠΊΔΠΙ18. 

Κεκεαξιδάμας ὁ πῇ βοὴ δαὶ μ(φίζων, νι νος! εγατίοης ὅς εἴδπιοτς ἃ- 
Ἰίχιεπι ἀοπηατ, Ατιτορ νι. 

Κεκράξομαι. οΙαπηαθο. τοπιρου 5 οἵδ μετ᾽ ὀλίγον μέλλοντος, ἵν, Ραυἱὸ 

Ρὸ ΠΕ Αυσιν, κεκράξονται ποὺς κύρμον, οἰλπηαδιπτ δά Γλοπυλπυπι» 
το. Ἐς. 

Κέκρατει»τεπηροτῖε ργδράϊεις οἴ, κέκραται ψῦρΘ. ΕΠ τ Ρ. 
Κεκριγϑτεροϊησοττὸ ἰΟαλΕητεβ:παπὰ κριγμὸς» ἀδητίθτη χορ τὲς ἴῃ 
ΠΟΤ ΠῚ θῈ15 α ΟἿ ΓΠΓ. 

Κεκραμβόθ.. αὐ σαυίαττι ἀϊχῖτ: 48] ΔοσιΠδτης ἔτ. ες ξΕ τ15.. μέση κὴ 
χεκρευῖμη καὶ ἑχικία, ἀϊοίτην ἃ Οοἴνοῖς Τ ΠΕΡ ἴπτερτα δας ὅς ᾿πιέτ- 
εἷο ἤγεηαζα. κεκριμῆψον κουραγιφοτεϑ ἐππάϊσατα, αβογίὴτ δί κεκριμός 
γΘ:ργο ρσγοθατιις,ὅζ ὀχ ρ]οτγάτιι9υοχ ἈΠΓΠΟ]. ἐσ ̓  γα ΠῚ ΠῚ. οἱ απ δα 
δι᾿ ἔχον Σωϑεὶς κεκρευβυίων ὕδατι γ᾿ πολέμῳ πεκρι δον, Βιιάσο οχ - 

ΡΟὨΐταΓ δτίασηι οχα ἔγτι πη, Γδτιςυ θη. σοτπ Πμπῦ ἀρ ΡΙΏταΓο. 
ἄς πιιητοα: αι! ποτα πη ἀπ εγ  τπὶ μαης ᾿ρίατη Πρη! Πρατίοποδι 
[ἐππςπ5 οἷϊ κεχρευζύως ἀρτ οππ ἐπὶ ῬΙΟταγο ατα οἰ ουῦ τις βί- 
λετα τῇ μουσικῇ καλεῖς κα κεκρευθίως χρῇ ὅτι.) ἃ ἀαῤχαῖον Σστομειμεϊϑδῳ 

πϑόπον.ἱ.Ἔχαξιὰ, ΔΒ δἴτο πιά ϊοῖο, αἀ μἰδῖτα σοπῆιτα. 
Κέκρρψ τη ροίζοτ, ἐπτιτεῶν, ὃς Πετιῖα πίϑυκθς, ΗΠ εἰν ἢ. 
Κεκρύδειλίθο το κρρκόδειλίθο, κατ᾽ ἐναλλ αγίω, οτος ΟαΠ{πι5, 

Κεχρυμρῆήως.ἰατευτοτγος [στῦ,οσοα τὰ, τς 
Κεκρύφαλίθ., 5. ὃ σοὺ δεῖς τον . ΤΟΥ ΗΪΠ ΠῚ 5. ὙἹττᾶ 5 κεφαλοσδέσριον, ἤλαι- 

Πιοι ΠῚ, αἰϑα τὸ κρύατεδδκο, τ πὶ Γεοιιπετι5 τ απτοῦ ἴῃ ΠΟΥ ΠΊΡοΓΙ5» 
Τ|δτὸ τογιϊουςαρίτς ἀςοϊπιοτεγτῖο ἐς ΡΑγτῖθιι5 Δηϊπια]  Αττῖο- 
το!. ὃς ἵπ Ῥγουίεπιατςι ἄς νοπυγίσα 5. τ πυϊπαηείιητι. Τάςπὶ 11- 
Ρτο ἰδευπᾶο Απίπγαΐ. αἷς τοει Ά στ ἐχ ἀτριπηοητο ἢς ἀϊ τι πὴ 
ἤπιυιπι ἀπποχασπι ὙΘηΓΓὶ Ρτορο σαΐο ει Πτοπιας μι σουγη- 
ιταπι.. γἱάς Θαζαπὰ ἰἰῦτο ἰδοιπίο ἰδ: άςπὶ. σαρίτς υἸτίτπὸ. 
κεκρύφαλοι σλεκτοὶ, Ἰσιρί χα τοῖς !α, Ατ ζοτεῖ, ΕΠῸ ὃς νεπαῖο- 
τὰν νοσαθα πὶ κεκρύψαλίθ., ῥγὸ Πηιιοίο 1110 πιδουϊάγιπε 

εούτόχτιι, ἴῃ {ιςην [- ἸπΠπιιαπξ ἀπὲ Πη4114 το ητθῈ15 σλπῖθι5 
ταις ἐπῖπι ὅτ ̓ πῊρῸ}Πὺ ἔσγατιπη νῸ ναΓὶ ΡΓΟΠΙ σοῃοϊἀληζ ἰρίς- 
ις ἔογα ορογίητατι ΧΟΠΟΡΠΟη» Εἰ πὶ ὃ ἄκρας ἴσοις βεΐχϑις ὅπ- 
βαν ἑπτω νὰ ὁμοίως εὐτερειδέτω, ἐπαίρων εἰς μέσον ἢ κεχρύφαλον, Ῥοΐ- 

γι ὴη 
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1ιχ κεκρύφαλ Θ- 2,)πῇκυθ. καὶ κοιλότης.ν πᾶς ὃς κεκρυφάλιον ἀἸοἾ ἘΠ. 
ὅς νι δικτυοπλη κος υἱ!ο ὃς κεκρυφαλοπλόκος. Δριὰ Ἡοπηετασῃ 111- 
ἄοϑ χονκέκρύφακον τα} 1 ὙΠ] οτί πὶ κρρκύ φαντον ἀϊςΐ Διτμον Τ1- 
ἀγτλιβ9 501. κεκρύφατον κἡ σαιξα χαέϑιον ΕΧῥοηίτ ἴῃ ἘΡ᾿ στγαπιπηατ. 
κεχρύφαλοι σφίγγυσι τεἰμὴ πρίχα 9 τήκομαι εἴσρῳ, ΚεκρύφαλίΘ- οτίαπὶ 
Ἐφ σιιπὴ κορυφάς ὴρ καὶ Κορύφαντος 5 411 ὃς ὠμαυξ τοτῖσι]τηπι ἴσαι 
Ἰογιπα 410 ἔγοητα ας Θαιοτιμτ ογὶπο5 {τσ πριτατατ. Ἡςίγο ἢ. 

κεχρύφαται 5 ἴμητ αἰ ςοπάϊτα, Ηςἤοάι5 ἐς ὙΊγΡ "115: ἃ γεῦθο 
χρύπη]ω. 

κέκτημαι» Ῥοϊιάςο. 

Κεκτημῆμθ..δγἱά εἴς, κύρείδ., Φοιιΐηιι5.ν Ὲ πὶ ροἢπἀφατ Γογιπισ, 9 ὁ 
δεαποπηφ. ΑἸ Το ρ ἑν δόξῃ 3 μὴ δρᾷν ταῦτο τῷ κοκἸηνῆέφῳ. Ετ Κεκτηυῆδη, 
ηςοἡ, μοτα,ἀοσηῖπα, κἡ δέσποινα. 

κεκυφότες εἰς γίώγρι ΟἿἱ τογγᾶπι [ροέζδητος Οὐ]4, ΟὈΠΊρο᾽ σαρὶτς 
ἤρεηταϑ [πππλῖ πο τογγα πη Πα ο πα] ΡΙΆτο, 

Κέύκωςοιτονάο! οο.Ηςείγ ἢ. 
Κεκωμωώδευ»αἶτο ΙὍΡοτγο ορρυί τ! ΠῚ ΡΟ Υ, 
Κελαδεινὸς,οεἦ, ὁ. ο[Δτπ 5 τιιπλα]τιιο [15. τ κελα δεινὴ 5 ΙΔ πᾶ. να] 

ποά Ἑποεϊδάμπι οςοϊάςετίτ . νοὶ οδ γεπατουῖος [Ἐγορἑτιιϑον 6] 
ιὸά [ππα: πιπτατίομπος δοτῖς τυμτα]τιις Γεαιιᾶτιιγ, ν οπτοχίμπι- 
411 τεπιρ οἴζα5. Ἢ 

Κιλαδέω, μιήσω τ, υκανοἰ.τηο, τοί πο ἐ χω μέλατω 9 ΠΛΠΓΠΆΠΓΟ: ΡΓῸ- 

Ῥυίὲ ἄς ἀχιαγιπι [πγερ τα Ν οιιτ, 4.0]. δ χα κολαδοιίαι ἀμ] οἴτοῦ 
ςαπμητ υτιοἴδη. 

Κελάϑημαγετος τὸ,  ΟΧ.} χη μι (ὉΠι15,ἘΓΟΡΊτιι59]Δι10 5) ΠῚ αΓΠΊΠΓ. 
Ατηζορἢ. ποτα μ᾽ ζαϑέων κελαδύματα. 

κέλασεος, ὁ τ ερίτιι5, οἰαπιογ 5 ϑύρυξϑ:, ταραχή. Ἡοεηοσιι ΠΠ|4- 
ἄος ἰ. ϑῦκε πολιωὴ κέλαδον κ' αὐ τίω), ὃζς. κέλασος μουσεῖθ- 5 “Δῃ- 

ταις πιῆειις » ἴδτο ρτῖπιο Ερίργαπιπιατ, νηάς το ἐγκέλαδα, 
πκελαϑων,οντος, ὁ, τοί πΔη5. οἰατηαη5. ΑὙἸΠ ΟΡ ΠΙΔη. νεφ. κ᾽ πόντον κέ- 

λάδοντοι βαρυξρριμον : Ν' ΞΠτὶ 5 πιᾶτῖς ἃς Ηππ}}}} οράτμ τισι εἰξ . κατ 
χάδοντα νἸάοτιγ ραγγα σα το 41 41ΠΠ|ς. Οὐ] 4... ἘΑίτ, σγγυλιις 'π 
ῬΓΙΠΊΟ ἰϊπλΐπα Ὑπλμ115 ογᾶτ, 

Κιλωνα)ὁοςοιις ἰητοῦ Ατ μεηϊοπἤτιπι ὃς Βαξοτοτιιπὶ ἤμο5 {{|15.» δ 
ντς ΡΗγυ ρία:. 

Κελογνεφὴς, -. ὁ κὶ ἡναῖοῦ γε ΠΡ 5» πἰροτνἀοπίρταηβ. ηὰδ 65. 1126, 
κελωνερέϊ κρρνίωνι 9 ὅζο. 1ά ο[ξ, τῷ ταὲ νεφέλας μελαϊνοντι,ὀμξρρποιῳ, 
Ῥτο ἴοιις δριιᾷ Ποπιογιτα ΟὐγΠ εν οσατιιουκελαινεφὲ ςγαριι 
εἰηάοιῃ. 

Κελαμιόων,ηἰ στ σα Π 5, κελωνιάω. 
Κεναιλόλω τα, Πσπιπτιτ σογαίβ, πο 4 Πηξ ν οἰ πτὶ ὩἸρτσΔῃ5 ἴοτιι9. Ης 

ἔγεβῖιις. 
Κελαιοποίϑεον,ν ὁ τὸ μῇ φανερὴν, τὸ δύλιον αἱ τῇ ψυχῇ δ) ὕύσγουω ἩοΙγ οἢ. 

ιτὰ νῖ κελαγνοποίδημος » ρτορτγὶὲ Πρηιῆσατο ν] ἀοᾶτιιγ ουῖπι σατ|5 
ςοτάϊς αβοίεις ἴπητ οδίζιιτῖ, νε] πίρτὶ » νηάς ἐητο Πρ Ἰτατγοτο- 
ἔα. ΠΟῚ ἀρογειιϑ)Πι  4Ο τις. 

Κελαννης οὐ, ὁ. ἢ] σετικελαινη νὺξ, σκοτεινὴ γφυζςο,ἡ, ΠΟΙ ΟτΙΙ5. κελαινὸν 
κόμα, μάχαν οἰξ ὦ φρικτὸν, Ἰάθε, κελαγγοῖς ξίφεσι, ογΙΙΘητῚ5 ςΠΠ 1155 
δορποοὶ. ἱ 

Κελαηνό της γητος ΔΙ στα 40, 
Κελαινοφαὴ ς»έ Ὁ. κα ἡ γα ρον δ σπτι5, ΣΙ ΠΟ Ρ᾿Ι. 
Κελαινώποις ϑυεὸς, αἰσον ΔΩ πηι15914 οἴἘ. Ποη ἀροττιι8. ὃς Ππηρ ΙΧ» 

[ςἃ οσσιίτιις ἃς ἰὩράο] 5. δορός ες. κελωγνδασ ν ϑυμὸν ἐφυ- 
βείξζει ὁ πολύτλας αλῆρον Οἱ χΤ᾽ Πιϊαινάϊτιγ. ντ Πτ χρὶ ϑυμὸν»απῖπιο 
Πιδάοϊο σοπειιπηρίϊοῆις οἤναπίπιο 0140. 

κελώρκα τὸ ἐμξάφια ῬΟΙΠπΧ τοσςηίος ἰητοῦ σομἀἐπιςητοτιπι γαίς- 
οἰ] 4511» δ᾽ υσμείτων ἐγγεῖα νοςατ, ΤΉΜΕΥΝ 
Κελαῤυζα της, ἡ ραττι!! 4 οτοοἶτα 59 ΟΡΙτἈοταπι σοτγηῖς!5. ἀϊοίταν ἃς 

χακέρυζα. 
Κελαρύζω, μιύσω,αουκα,τοἴοποιάς ἀηπα ἀϊοίτιιτ πιο ΠΠῖτον [σάτα] - 

τὸ. ὃς ἴητοῖ Ηϊπιομάϊτιπι ΠΡΊ]Δητο. λοιν ἔτι Ροοτα, Κηφιοσοῦ μέγα 
ἰχϑῦ κα κατερχοόμθμον κελαρύζει, ταιιγπλγατικελαρ ύζοι» μ᾽ ἤχε ἐῥῥειν 

Ἡ ΟΠ. Τητογργ. πο : 
Κελαῤυζα κορώνη, ΑβΓοττιΓ ργο οτοοίταη8 σοΓηΪΧ α1α ΔΙ ΙΟα 1 λακείς- 

ρυζα τὐπηίροπεῖς ρυϊπιογῖθιις (γ 1140 15. 
Κελαῤυξι οΠτερίτιις. 
Κελέξυνυς ἡ ρου] τιτη ΠΡ που τη. ΡΟ ε115.,σϑϑσὶ τὸ χέειν καὶ χλείβειν, 501- 

“- ἣ ͵ 
ἀλ5 κόγχη ς λεκανη γον, (ὃ- ἐν ᾧ δγυυνατον γίνει ὅϑτει πύδας, 

Κελεβρὰ ἩξεΙγς .λεπῇ ὰ νὸ γεκρᾳᾷ κτίωη, 

Κελεῖς. (δον 15,.. ξίν» ΗΠ εὖ οἢ. ἷ ᾿ 
Κελέοντες . ἀτπότο Ραπία πα ἀϊσιι ΠΤ οἱ ἷσόποδὲς κὶ τὰ λ ε΄ τεὰ χὶ πῊ- 

γοει δ) εἶσ ξύλων ταιτῆοτο Αεἶο.. ὈομΥ Πο οἱ ἱςόποδὲς ὁ «παύτοι 

ταὶ μακραὶ, ἴοι ἀρϑτὶ ξύλα, ἴοι! οτίατη τοὶ κα ταπετυγότει ξύλα. 4185 6- 

τίατν σαυροὶ Λοτηἰ παητατιαρια ΡΟ] ισς πὶ ἔςτί ρτιπῚ κέλοντας, ς 
ἩεΙγ μι Πποαιις κελέοντας εἴτε ἀϊεῖς ὧν ἰςοἰποδας ἡ τὼ ἑπσω- 
σουΐῦ μακρε ξύχα, Φκοιξ, ἱςοις, ᾿ ᾿ 

Κελεὸς, ὁ, ια]4α ἃς Ἐτγιποίορο δατθοτς οἰδ 5 ὄρνεον ταχύ τειτον 411} 
ῬΡεγηϊ οι (Πτηα, ἃ ἡιια ὃς κέλλειν ἀϊοίτιις τὸ ταχέως βαθίζειν. Ατι- 
ἴϊοτοίος ᾿ΠΠουῖα; Απἱπλα! τηπὶ» στο ποποςςαρίτο ἀςοίπιοικες 
λεον ὃς λιξυθν ἸῃτοΥ ἴς εἴς πολεμίας τγα εἴτ, 

Κέλετρον, πα εγαπηθητασι ρἰ (οἰδιις ςαρίςη (15 ἀρτιιπι, 
Κελόύυ. κελεξη. 

Κέλόυϑει νἱὰς ἴῃ κέλδυϑοςο 

Κελδυϑεῖαιγἄςα: αι ἴῃ ν1ῖ5. ΠπΑτιθ τα 5 ἔειι νἸάγιτη πιο εν τὶ, 

Κελδυϑείω, νἴαπι σἈΓΡΟοἱ ἄστη 
Κελον ϑήπηςοϑοὐννϊατΟΓ. 

Κελδυϑησων, αι ἴ 65 ἴτοῖ ἔχοοτγς, ορὸς ὁδὸν ἔχων πίω διωϊοιόυ, Ἡοἢ 

ΚΕ 

ςο5 αὐ νἱάτιιπι οσιηϊοάς5) Ηςίγοἢ. 

Κελφυϑυπόροςὐ ἄστη αἰοά κελδυϑήτηςοἷη Ἐρὶρ. ὦ 

Κέλδιϑος, ἐγ δ 8. ΡΠ γα]. τοὶ κέλ δυϑει,ν 14: ἐκ τῷ ελδύϑεω Ἡοτηςτ ΤΠ, 
αὶ δ᾽ ἔϑεεν χτ' κύκᾳ διουρύοσεστει κάλόυνϑον, Τά πὶ ΠΙΔάο5 γὺ : 
δπύειπε κελδύϑοις.1ἃ οἴϊ, τας ὁδοις, ΒΟΡβοςοΪο5 τω ἀφ᾽ ἊΝ 

κέλδυϑονοῦζο, 14 εἴτ, να ΠΊ, ντ ἴτα ἀϊςαπι. οτἰςηζαί ὁπ. 
κέλδυϑυς » ἴατα γ]Α.. 1π ατίο ΒαςςβΙΠΠ1415 . γε τοξογς ΡΙατ 
λῃ Νιιπια. μακραὶ κέλδυϑοι; ΑΡΟΙ]οπῖλι5. ὑγροὲ κέλδυϑει, Ηρ 
Τι5 ἰδ Πυιπι] ἀα914 εἴτ, ΡοΓ πιάτο ὃς νπά85. σίω) διαὶ 
ὁδὸν » ἢ οἴϊ. πλοιωῦ, 'ὄμοτε δὲ, ἡπαμιῖς Ιητογρτ. τίω διὰ 
δὸν σημφᾳίνει. ἐν 

Κελδίομαμ ας ον, ΠΆΗΙ ἱπηρογάτιιγ Ὑ Ἀπογ ἀϊ 4. κολάτομ 
ΧΕΒοόρποι. κελδυξμβν(Θ- τυΠπ57 6} τα δ οτατοίἀοπη ἠπ Ρ αν 
τὶ. κέ λδυό μῆνοι αἰ δ εν 7 τα ςαποτοῖῆς ἴῃ Τγοαγρο ΡΙατατε Ρ 
κελδυσψῆνον τρά εἰν 5 1 ΟΥΑΤΙΙΠῚ ἔλσογο, ΧοπΟΡ οῦ. ἶ 
ποιεῖν» ππιρογατά βάςοῖς 7 Πειποἤθοπες αἰ δὲ τὸ, 
ποιεῖν ἀἸοῖτ, Αὐατιιβ ἐς στερο,ασυκνῆσι κελόυόμῆνα, λιϑο 
τσ ἱπιροῦῖτι [4 ρ11Π|5)τυπῆ ὀμῆνοι, ΝΣ 

Κελδυϑνεὶ οἱ] 5». Χο η. 
Κέλόυσις. Ἔχ οττατιο»  α{π|5. ιν 
Κέλδσμα,ατος. τὸ, καὶ κελδυσμὸς, ΠΟττΑΙΠΘΠτΠΠ»ΟΧ ΠΟστατῖ 

Ολῃὶ απτεπὶ γοπλ ρῖθι}5 σεἰοιπτηα ρον {γτηρῃοηίαςο 
οἷτπι (ΟΠ τιμη εγαζ 5 ὃς ρετ δίϊδιπ νοςεπι,ἰα εἴ,οτς. 
δι(ντ π᾿ Ατρου.) το τῇ ρογ οἰτμαγαπ 5 αυτῆοΣ 
νηάς ὃς Ματγιῖ4 15 Πτο τοττιο. Οτιογιμπι ρογ γα 
Βλητος Γεητος Πριτὶς δά οςἸοιιπλα τόπος. ἀϊοὶ 
ϑεοῦῖ κέλδυσμαγ πιά πάδτα πη, ΕπιΓῖρ. 

Κελόυσιμοσ εὐ, ΡΥδεσορτυπη,ἰι 715, Ηογοα.1,1. 
Κελδύστανν εἱ κέλδυςρα, Γττιι5 τη] Οσ1π.᾿ ΔΩ 
Κυλδυς ἧς οὐδ, ὁ, ΒΠοττατοτο Ὁ ἡδιιτᾶ5 πη οάἀογάταγ. Ὁϊεῖ 

πη Μετγσατ ποττάτογ:[ο]]]οΐτις5 ποτγτάτοσῦ γοσπηΐρο5 
ναύτας κὰ κελδυς-οἰὶ ,κὶ κυβερν τας αἰ διωυείμεως εἰφικουῆν ; 
ὙΒεπα ον δ᾽ Γαριις,αα μαιταβογοπηῖρ 65 5 δέ ΞΕΟΙ 
τοητῖα τγαηῆδτα. 

Κελδυτιαω με σω αν αι, ἃς ᾿ 

Κελόδύω, μ. θύσων. δυκοι ἱεο.Οοηΐδο ντ βογίδτζοσ, Χ ἐπι 
ἐλϑεῖν ὡς ἐμὲ, ̓ ς δά πιὸ γοηῖτα. τὸ κελόυό μῆν ον ἑκανὸ 
τεηϑ5 ἀπηρογίμπη σὰ ροϊογς ἱάετη, Ἐπ Πιδάςο, μοττοι 
γοος Αξἴχι. ΠΥ , ἡ ὃ ϑερκασανα τὸ οἱ «ριὗτον οἰξαρτίθ. 
ὁκέλδυσεν οἷ, τι βώλομαι ὃς πποθαῖ τὴς τουηιιογε [διαι 
ἤζατιιοτς, Πλατῖα. Ηοπλοτ. {1446}, κέλόδυς 3) οἷσιν ἔχ, 
Ἡεποά.ρογ Αςοιυατιι ἀἸχῖς μελετᾷς βίς ως σε πελ δύ 
ἄϊτιιν μελετῷν, (πὶ Πατῖμο. ἰἀ4ειη αρυλέεασι κολέυι 
Τ1ἰτος δ Ποσταης.ΡΊατο συσπ Ασοιυίατ. ὃς ἱπἢηΐτ, τη ἐρ 
σε ταὶ πόλεις κριτοικίζειν, Το 115 το οἰπίτατος τε ῖτίτας 
πάγειν» ᾿αῦεον τς ἀςξάμςετο,ἱά εἴς. νττε ἀδάμοας, ΤῈ 
λϑύω σε διαλέγεθϑτι. ἢς ΧοΠοΡΒοη Πἰδτοὸ ργίπιο 
ποιήσειν. Πιιέν ἀ1 4.1το πὶ κελδύω, [αςῖο Ῥοτεῆαξοσι "ἢ 

δείζω, προσ τώωπος ἀἰἸοἴτητ ἀς πιαλουῖδιι πος ν οΓ 
ΟΥ̓Δ Τητογρ. τίς σε ἐκέλάυσε; 415. τα ἢ {Π|Ρ ΡΠ ατάτ οὶ, ἐπ, 
λϑίω εἐδὺ ϑεοιὲ, ργεςοσ ὰ ἀϊ]ς,ῬΙατίη ΑἸοϊ δἰ, τὰ 

Κελυμοσευ» λα {Π0. , “ 
Κέληροντος "ἡ Εατπι5 σε 65) 4] ΑὉ Ὑπὸ ςοἴοτο ἀρίταζιι δὲ 

ἀεπιϊτου, Ρι4.1π Ραπάς ἐξ, Τητεγρ. ΑὐΠορηδη πη ἀϊξ 
παάζομω;, ΑἸ Πὴμ 5 1.το.Οο] οσςβονοὶ νὲ Οὐαοί ἀϊσιιητοι 
δοάεπι. κέλυϑ'᾽ ἵασπον ἐλαύνων, ἩΟΠτοτ.1α οἰτοὶ ἐζυγα 
ἐλαυνὀμῆμον, ἰά εἴπ, αιιιστι Φο ] το τίμα, ἤλαυνον κέλητα 
ἀρεθδητοαιος ἐοἰα]τουίοϑ ὃζ οὐττ5 9 ΕΙσγοάοτιδ,, 
ταιιγὶ Ῥγὶ πλ τη ςοπυπη οι γαγιιηῖ» 4Πτηπὶ Δητοα ΟἸΓΙ 
ΓΕΠΓΙΓ. ΡΕῚ τγδηἤΠατίοποπὶ κέλης ΡΓῸ παιπρίο φξῖθαΓ 
ται, Ζιοά γηο τεπῖο ὃς ποὴ δἰ πίδοαττ τογηῖϑ ρον [δάϊ 
{γα ἀρττατν]αιπὶ ταπιθῃ Ρἰτιγο5 γοπιῖρο5 μα θοατ, γΕΒᾶ 
ςετ μας παιοῖα οδάοαι οἴϊο ρυτδης αιιαΣ μονήρη. πᾶς 
πῖον 5 Ῥατ 115 ςε]οχ.ν άς ΒανΕ, ὙΠιιογ ἀἰ ἀϊς ἰηξς 
μικρὸν πλοιοίριον ὑφ᾽ ἐγὸς ἐρεττομῆνον, δστὸ μετειφοραὶ σῷ κα 
ᾧ ὥς αὐν ὄθηκοίϑηται Κέλυτες, ἀϊσιητατ οτίδιτ ἡρ6 ἀοίῆ 
ἀυῖτοα, ΠΕΣ πο δὲ ρὶβ ἀιτ αι τὶ ρ 5 ἐπ σοτταπηΐης νι 
ἐαιο νπὸ ἱηΠπάςητ, ΡΠΙπίτις ἴτα ΠἰὈτο ντροπιο μια 
4ιίητο, ΕΖιοΙἔγος ἐξάτιια; Ε οπηαηᾶ οο] ες γατίοπεπι ἢ. 
τὸ ἤτμς ἀτῖο ἃ Οταοῖς Ἐχομαρίο. εὰ 11] οοἰοῦαϑ ταητὶ 
Ὀδητ ἴῃ [ιοτὶς νἱέζογοβ. Ροίῖϑα γογὸ ὅς αὶ δἰρίϑ ὃς 1 
νἱοΠςητ, Αριιά οαηά ει ΠΌ το τεσ οΠπιοαιητουοαρῖς 
105 ( εἰοτίχοητος ἀϊσαπτιν ροτὶ οαιπὶ τοσοητος ΠΠΡΙΡ 
το “ΠΟ ΠῚ κέλητα. ἡ μονάτωρα, Ἡοἴνο.. ἀοιιτογι πιο νο δ 
διιοῖιν ἄς Σιωωωρές, ἄψος δὲ 

Κέλνογαρη (οπιῖςος οὐ α ΠῚ δοηΐτα!ς παμ]!ερ γα Πρπῖξντ δί χοῖ ̓  
κυ ῶνθ-, στέκανοδρίθ.,κλιτόριν, στίρων, χοιράδιον., β  σσίΘ., φορ μίσιον; 
γεα,ἔφις, γθνη, πόηη, Κ 1σειον, κνέωρρν οὐ μξον, ἐπαβαι" δέλταινὐς ΕΠ" 
αν, 4, Κόλυτες,αξτματίος μαι! ο 5) ΒΑΥ Εν, ᾿ 

: 
ἵ 
᾿ 
᾿ 

᾿ 
κεν, 



ΚΣ Έ 
μιΐσω, ἃς ' : 

ὡγαν κα) αθἴτοτορο Θαυιπὶ ἀρ τοτῖιπι, Ἡοπιετ: 
4» ἵαι τοῖσι κελητί ζειν δ εἰδώς, νἱ ὰς κέλης, 

ρει δα) 514, ὁ - ἕ 

ὙΠ οἰ) ονοιις ἀϊοὶτ δημότας, ΡΙοθοῖος. 
ἐσ ταις, τρεβλὸς πλαγιθ-. ΕἸ ον, ὃς κολώσαι ργο πλαγιῶ- 

ἀμαῖς, ' ἶ ᾿ 
αι αἰλσω, τὸ ποροσεγ γ᾽ ζω Ρ ΡΟ. 10 ἴῃ Ρουτπιον Σπΐο ἴῃ τογγαπΊ. 
Ἰϊοπίας, τ ἐσὶ ἐκέληεσαν, οὐ ἀρρυ οσιητ. ἔκελσε ἀρρο τ. ὅς 
{ται ὁ πέκελσε, α οἵ, καϑ'ορμοσε τίυλ ναῦν, ἰἀοπι. κόλλα τέ, 

: χέας πεέχωιγπὰς κέλης οὐ διρομικὸς Ἱατποςοἱπαλῖτ Ἐτυ πιο ο- 
σοιἱα οἰ το ρα σαν, ἀρ ρα ΠΠς 5» Ργορίηιαῆς. ἐνθείδε κέλ- 
Ἶ ἡδίων ϑεῖον σ΄ὅλον, ΠΟ ἀρρο 1914 οἴδ, προσερμιϑϑιάσω, 5 Α- 

υκέλσαι ποτὶ τέρμα διυςαιον, ΕΣ ρΙά ες. κέλλειν Ἡοἴν ἢ. τὸ 
(δ εἰπε ϑέ αἱ τἰμὴ γαῦν ἡ οἰξωκίλλειν, ποτα ρ ἀρ ΕπτὶρμῊς 

βώ, τε τοῦ πὰ κέλσω. 

Ῥυοτοίςον τἰλιῖςγ 8 ν πῇς οχ ἸΔα:ῖς ἀλέγ }1ς. 
πἰπδεο, Ροος. Ποροπςη Ὁ πα ἀπυταν ϑυρυμοίχῳ γήμαδχ, 

οἵη τοχτγίπα ἰᾷς ΠῚ 110 4 ἐστ ὅποσδες, ΡΟ] τχ τα Π1ς {Εγ  σῖταιν 
ἵν Απτίρ μοι ἢς τοῦδ Ἰΐσπα γοςααϊτοδιι! ἃ. 

δοϊπτοηία ας. 
τοκελα)νο μέλας. ὁ 

ΡΟΠ]ετο. Οὐγῇ᾽ δὲ Κύλσοι , ἀρΡρΕ 1. 44 ροττισι γςη]» 
ἀρὰ 

ΟΥ̓Τάε ἤβυρες. 
{ΠῚ ̓ πς Αἰ οτ Σ κασσέτερον δ κελτικὸν τήκει φασι τάχιον 

ἰ σγλὺτ ἀπ τα 1α: ἃς γαλαΐται,1}}1 401} Β ΟΥπιδπὶ σορογιιησ. 
γαλάται ἐσσέριοι, ΒΑΓ. ΑΡΡίδη.ῖπ ΤΌ οτγ. κελτοὶ ἔσοι γαλαται 
οἱ γειῦ φορρστιγρρϑύονται. 

σένονες,εἰτοτ!) ἃς ϑεποπος ρορι]ὶ ΟΑ]Π1:, Ρ[υτατςοὶ. 

ἱ Ἃ “Ν - ᾿ 

ὁγγξγ το, (1611. ΟΟΥΤΟΧ. 
Ληφ»βατατηϊπο  τι5,Θαζα ἀριϊὰ Τ ΠΘΟΡΠ τα τειπι 1.1. ςαρ.7. 

ΠῚ, Ω 

0. τὸ ΟΟΥΤΟΧ ΟΧΤΟΓ ΟΥΡ τα ΠῚ οι 9 λέπισμᾳ τὸ λέσουρον «ἢ 
[α, τὸ ὄξρακον ὧπ) 4 1ο1}} 55 ΟὙ τὰ. ΛΥ τότε 5. ΠΡ ἀητὸ 
ἀξ ζαποτγοσιιπη στιὰ : Ορογοι τιτη σαζα ἐς ἰπ! 15: 

Ὅγο ργί πιο. σι πιο αι ἃς ἈΠΕ 115 ᾽π ΠῚ4}1 ΠΟΥ. 
115 ᾿᾽ ἐς πη. κέλυφίθ. πὸ καρύκ, οττεχ πτιοῖς, Ὁ σου ἀος 

10. τὸ αἰδὶ τ βαλαίῳ κέλυφθ-. σαἰΤσεΐτ15 οἴαη 415. ΗΠ εγ- 
ριταπιοη σ᾽ ἀρ ἴ5. ΚΟ Π τς σουήττι αἰαμῖς.. Ματςεῖ- 
τίπιο Ὠ]οίςογίἄ, ἀςςίρητιγ οτίαπὶ ρτὸ σι! οτιμπι 
Ὁ δέ ̓ πτο ΡΠ ΠΊο ΠΟ ψιοι αὐδικείλυρι κα ἀϊοϊτατ. κέλυφθ» 

γ. οἰαιιίσγιιης οσιος 9 ἱπ ἘΡ᾿ σιατιπιατ, δῇ κέλυφθ-, νο- 
ἘΡΠταπηςπ σαπα ἰἐοι]ατατη» αὶ τοτεῖςος ΠΡΌ τὸ τοσττο ΑΒ πα], 
σὰ ΑὙΠτορΡ Δη. ἴῃ ψείρῖς ψεταφορικοῖς αἰχΊτ᾿ αὐτο μοστών κα - 

᾿ δικωῖν δτοβλήματα, ἧἥἶ ἐγκλυρούτων, ὡσ κόρ 1 «ὧν καλύμ- 

ὕἶρνα ΤὮ καρκίνων, ΠΑ ΠΟΥ ΟτΙΠῚ στ {α-) ΑΙ τοτο!ος ΠΡτο 
Ἀπίϊπαὶ. ΤἈςορΒγαἤιις οτίατη νπγρατ ἀς τιιηϊςὶς σαρὶ- 
ἼΠοἰςψτπης!. Ε τ οτ. ἴθ το φιιᾶττο 5 σαρῖτε ἀοοϊπηοτογτῖου 

ἀξ ἱπιιοίμοτο δὲ ἱπτορηπηθηζο οστἑοτιπιοντ ἔλυτεον, 
εγὸ ὃς σοτριις δυπηδηιπι νοσᾶτς Δυ{1|5 οἵδ γιϊο; κέ- 

ἘΠΠ τη ᾿π 1 ἰπσ ΓΙ ΠΊ Δ ἢ] ΠΊα:. 

Χο ἘΠ ε 5, ρα 40, Π]τα5.κέλωρ ἀγεμεμνόνφος. 14 εἴτ, ἰός. Ε- 
Πρηϊῆσατε αἷτ τίμὴ φωνίωὴ , νος ε τη αὔρα τὸ κέλω . αιοά 

νΕΪ αἴϑα τὸ καλωώ, πηιζατο α ἴῃ ε 9 [ςἀ ὃς αν Η-οίν οἷ). 
Γφωνη ἀἴογεπτε ἃ νΕγΡι! ΠῚ χελώρύειν ῬΓΟ κεχραγῆθαι, 

γος ἔεγατί εχ 4110 Ραγτῖο  ΡΊΙπὶ κελωρύσας» αοά 
ἡσας, φωνήσας. 

ἴς νΠ ττ155 σαιιπὶ ἀρτά οἰηάοπὶ ἰςραπτι85 κέλωϊ, 
ποά ἀριά Ηοπι. κηλέῳ. 

τιια. ἡ νέα, ἔλαφίθ-, εἰ ππυπ15.» ΠΑ} κοιμαὶ ἡ ἔτι κοι- 
" τῷ σπηλοϊῳ. ΗΠ Οπτοτιις ΠΠ|λ4ο5 κν κ᾽ κεμρίσί νὲ χαγωὸν ἐ- 
ΠῚ τρικεριοέδου, νεογνὸν ἔλαφον ἢ δορχαίδα, 

-ἰὐ οΒυκοίῳ 9. καὶ ἐλαφρός αἴϑρωπος, ΠΟ ΠΟ [Ε111554}}1 οἹὉ κα- 
᾿ 

ἀρ, ἡ ΠΟΤ ΡΟ κέρμα, 
“φΘ' ὁ, Βαίτσα ας, τα: ὃς κέσφθ',ΟαΖα, 

ἵπηξξῖο οχρ οτίυαιν τὰς κέ, 
ΟΥ̓ ἸΓ νΔμ5 ὃ, τ᾿ Π τοχενὸς ἀνὴρ» 54. 

πγγεῖη» ἀρὰ ΠΡ ροογατεῖπι Δρ ποτ ίτη. ἔργο Ῥτίπτουν Α(ΟΥΕΓῚ 
ΕΟ ΑΓ ΕΝ 

ἢ Ῥεῖ ἀςοίάοῃς: εὐασιαπάο οπῖπῃ σοπτίησίτ ναί Ἰηδη τὶ αἕωμις 

: ας, ΟτατΊΟὨΐς γαπῖτας ΟἸσΟΥ ΠΏ 15 (ἐγπτοναηὴοαιι- 
-Ὦῷ ᾿ ͵ - - ν Ν, Πα αΐονντ κενεαγόρος ἱπαπή!οαιπι5 Ρ΄λττ. ῬΙατο πολιυσειων 55) γδ 

ΠΟ Ι  ι5,,μονόφϑτιλμος, 

γ μόν 
ΐ ὑδιι εἷη Ἐρὶσ ἐπ τιαιπιεπτιιπι δὰ πατιςς ξα τεξαοϊοπάᾶς, 

νοΐ ἀιαίς Ἰῃαπιτῖο: ὥπασει κένωσις . ἴτα ἀϊοῖτατ αὉ ἱρίο 

ἀςρὶς τὶ, γιάς ΟαΙςπ. δ᾽ 4. ἀριά Ῥο]].κεναγγέαν τὸ ἱποάτα. 

ἘΠ ΘΝ (εἶτο ΗἩογοι! ς ΠΟ. ἃ ῬΟΙΥΡ. ἀϊσιητην. 

ΣΟ ΡΉΠΊΘΓΙΙΠῚ ἐν χελ ύφει ῥόας, 1 σα] ἴσο ΡΕΠΊΟΙ Π14}1.110-- 

καυασιιν αν ακαιιναιπα τ τι. ......ποππποσασααππι τάμα πρό... ὅσ... οςὦὦςιςς 

τ ΧΕ 77 
ἢ λακέρυζα φρὸς δεσιο τί κύων ἐκείγη κραυγάζεστὶ, κὶ μέγας ἐν ἀφρόνων 
κανἐαγορέαι σι, δὲς, 

Κενέαρθ: ΠΟΙ ν οΝ.ς {κυνὸς ἐλαφοὺς, ναζυιις, οι ]ς. 
Κενείυ χ ὕφον Δἢ Δ ἰαξγα!}5, κεναὶ κ᾿ μκρίπαια καυχώμδμίθυ, ΠΠῚπ4ος 5.» 

. ἦβου δυχ αν αὶ, ὅτε δὴ φώμη ἐξ αξὶςοι, αἰ ὁπότ᾽ ἐν Λήμνῳ κένεω χέες 
ἠγρρααὼ ἐς 

Κενέξρκωι, ταὶ, πη ΟΥτὰ οὶ Πα» ζαΓ 65: ῬΓΟ γοκρεμϑῖα,], ϑγησιμαῖα Ατἰο- 
Ρἰιαηυ Αιἰδυκενέζια ῬοΙΪ ΠΧ. ϑνησίδια κρέα, , 

Κενεμβατέω, μι ἦδω, απ. κα, ΡῸΓ νᾶσιια γαάο,ναθα ξοποῦ, Νειτ ΑΡ- 
0]. δι}. οἰς κεναὶ βεήνω, κεναὶ δβηγερώ, 

Κενεὸς, ΡτῸ 

Κενδρ οὖ, δον ἀσιι1591 Πα 159] οτι]ς.ς σταῖς, (γα οἱ . Οὐ. ὁ ἐδ συ 
φυμὰ ἀν ένα κενεῦν, 

Κεγεωῶν ωνξθ. ὁ λαγωὸν, ΟΠτοτ) Ράτα (τα οἱκ ἴπτογ ἰάτοτα » αἰιαῇ κενὸς 
Ὁὁςέων, ἰοοιις πιδ ρεξζοτς σοπολιις ὃς ΟἰΡιις. φαγοης : ἱτοῖῃ 
φαρδοῖτας δί ςοπιρ᾽ εχ ουκόλπος, ΔΙ μα πάο φαρίταγ ΡΓῸ ἀοτὸ» 
ἴξιν φα!ο:ἴπαης οτίαστι ἀἰοἴτιι Γιατί ῖς, ὃς χ ϑόνιθο κενεν, ργὸ τοῦς 
τὰ ρα ΝΟΠπιιπη.ν εἰατον ἐς κενεωνα.᾽ ἢ ̓Πγι1}} ν τογίιπι «ἢ Ναϊ- 
ἰχ. 1 ἴξιν [τἰπταπι ὃς ᾿η ἤπηαπη ράγτο πη νοητῚ σον ΒῚ ἤιπε {Π|π.14 
«ἢ ίοςις οὔτις νΔΟΙ1115. ν δὲ οἰ ΠρΊ ΠΊΠ πενεῶν ὁ «οὶ ταὶ χα- 
γόνας τόπος τὸ διείκενον μέρος “ἿΨ ὀςτων αὐσεγικώς: κενεώρεσις, Οαιιο- 
τισὶ πποτῦιις εἴς οἶτοα 1114. ἐς αιιο ἱπτο!]οχὶς γιγρη ας σὐπι 
τουτῖο Θθοσς Ἰ πα υ1τ5). τάταιις αττγδέξιις Ὁ αἶτο δρίτίτιις » 1π- 
τού άτιπὶ σ Πλΐτι στδι} 15:1 Πηάατ16 Ἰοηρο δ Πηραίτι τοπάτιητ, 
συμξανειγϊηατῖς Α δέν ττιις ὅταν ἴωπος ἡ κα ταικρατούμβυζθ» ὑπὸ ἕη.-- 
ραξ τροφῆς ἡτις αὐ τὸν κατα βλ ἀπῆει, ἡ δ ὕαπνοιαν ποιεῖ γἡ πίμιωρησι ταὶ 

λαάγθνας, 10] ταπΊςῃ λέγεται κενόσερασις πνεύμα, ἐν χιϑαξᾳ,, ᾿πῖτῖο 
Ἰερίταγ. 

Κενἠρεον ες σῦς ΝΑΟΊ] τη ΟΠ ΠΟ Πτιι 1. ἱπάπο (ἘΡΪ οἤΓιΙπη. κανοτε-. 
φιον  οπη. ἔδραχεν ἔνδεϑι σύμβε Αντωποῖς βλεφαῤοισι κενήρμον, 

Κενοσδοξεῖν, ̓ Π4Π] 5] οτία ἄἀτις!; ΝΖατι2. ὃς ΟΠ γγίοζοπη. ἀς οἴῆοϊδ 
Ἐρττορὶ. : 

Κενοδοξία ας, ἡ ἱπαπὶς ὁ]ΟΥΊΔ. κανοδυξίας προ φ τιμαὶ κ᾽ ἔπαινοι, Οἴτγ- 
[οἵν. αἷοὶ “' ἱερωσ, 

Κενόδυξίθ.. ΟἹ οτίο [πς . Ῥ] οὐῖας δι] ἀπ 9 ἴπαπ πὶ ἀδ ἴς ρογπιαποπδπῚ 
Βαβοπβ,᾽παηῖϑ Ρ] οτὴς σ᾿ 4115. ῬΑυἤτις δὰ Οδἰατας σαρῖτα αι: 
ΤΥ ΝΩ Οριιΐς. αἷρὲ αοργησίας. κενόδοξίΘ- κοικιῖς ἀκούσας, 

Κενολογέω, μι, σῶα, κα σαΥΤΙ Οἱ ηΔηΐτοτ [Οποτ, Ὑ Βετα οο]: 
Κενοπειϑεῖν. Πα Πίτοῦ ἁΗς],ν αηὶς ἀτπιςὶ ας ῖδιις; ΒΑΠΙ, 
Κενοῤῥηειοσ κύη»ν ̓ ά δ φύσηυο, 

Κενὸς, οὐ δ, νασαι5»4οἰογτιις, γαηὶιδ, ὈρΠΊΟΑΠΠοπὸ5 ργὸ ξοζομᾶς 
τωι κεναᾷ χαρίζῃ χείξιτάς τουτοισὶν ἐμὲ συκοραν δ, Ἰ πᾶ πο ΠῚ 1πὶς στὰ 
τἰατη. κενὸς 7 δι τοῖς ἐνδυτίοις πόλεμος ζῶ, ΑὙ ΠῈ4. κενὴ νου, 14 οἴ, συ- 
γέσεως κούφ᾽, ΒΟΡΒΟΕΪ. κενῆς λεαίνης σκεύμν(δ..Ἰάςτη. 

Κενοσακόνο. ας. ἡ Ἰηαης {τά 1π|Π|.ματαιοπογία, 
Κενόσσεσος, δ ΟἸΙΓΙΟ ΠΙ591 Πα ηἾτπΠὶ τοτιπι Πιάϊοῆις:Οἱσεῖο δά Ατεῖ- 

αἰππιοΐςα μα:ς ξοτταῖϊο κενόσσεσδε {πτρειιγιοἤτατὶς Ρ! ἐπα 5 4ὐ188 
τασλοη Βγοι [οἴαπτιγ πεςοῖς εἰς, 

Κενοσυέδως, ἐγιηπγὰ, ΡΙττ. πα ΑΡΟΡΆτΒ. ᾿ ν 
Κενοσοφία να [ἀρ] ςητία. ᾿ 
Κενοτάφιεν, ἱπηὰ σἸ ΠατῚτττὶ (ΣΡ ΘΕ τυϊπη αιια]ς ἀςίου δῖε ὙΊΓΡΙ 1- 

το τογτῖο Αἱποὶά, Ἡςέϊοτγειιπη δά τιιπηλυ την ἰγ 1 4] φασι σα σ 
{ρῖτο ᾿παης πη]. κεν εραῦν, δ. ΠΤ ΟΠ 15 ΒΟ ΠΟΥ ΠῚ ται πη ἂρ- 
ῬοΙΠατ, ταὶ κενοτείφιαγνϊηαπῖα [ρα ΪοΠ γα ἱ.Ἀ ςσιραρ. 190. Ϊ ταις πὶ 
ἔζατιια ἐχ ρομιταγυ ΒΕ 4.1 Ραπά, 

Κενότης,ἡτος. "ἡ ὙΔΟΌΪΓ45. 
Κεττομία ας». το πὶ ᾿παμλτιπη ὃζ ν ἀπάτιπι {Δ 1π|Π|, 
Κειορ οσεμΐν, το ᾿πδηΐ ὃς νᾶπᾶ ορίπίοποιαριά ΓΙ ατατ,η Ῥίατοηϊς 

αυσίξ, ᾿ 
Κενοφωνία, ας»ὗ, ν Οςιπη ᾿παπῖξα 5. γα ΠῚ} Φ Ὁ ΠῚ: ἑκα τ αιολ ογίὰ, ΕΤς ἢ" σ, 

Ῥαι τς ρτῖπια αα ΤΊπιοτῇ, ςαρίῖτο ν τί τη ὑκοτρ ἐ πόάμίθ. τας βεξα- 
λοῖς κενεφωνίας ἀοιέταπς ἄς τοῦτ ἐμαπη δι οαπΊογα5. 

Κενόω, μιώσω, αν. ὠκοὶ,ἰ πα ΗΟ» οἴ 4 σ 105} ἀτρὸ, Ἔχ ῃδατῖο; Αςςα (ἀτῖτι. 
ὃς (επττι, σαζα Πτο συᾶττο Ογαπηπηᾶζ. ρτῖπηᾶ αὰ (οτϊπτῆ. 
ἐαρίτς ρτίπιο ἵνα μι κεναθ , αὶ “αυρὸς πῷ χριςούζης ἰτττα ἅταιις 1- 
πληΐβ ἤατ, ΤΠοορ γαῆιι ἐς σας το [φομπάο, «ἀρῖτς ρεὶ- 

πιο; ΦἘΪ γδ κεκενω μῆμα τὰ δένοη ρα μ᾽ «δὺ ἑαρποιὲ, ἀὐτιπληρωϑίωναι πεῖς 
λιν ὃ τρρφῆς» ἀγοτοϑ ἱπα Πῆτα5. 15 ΕΓΕ ξι15 ΠΙΠΔΤΓΙΠῚ αὐ ὔχπερτα 
ΑἰἸπηδητο. κενοῦται. ΘΙα ΠΟ ΟἾτ, νασιιατιγ ΝΑ ΖΑ ΠΖΟΠΙΙ5. ὅσοι καίτῳ 

τε καἰ ὕἴω κενούτων εΧΟΙΟΠΊοητα ΟΥΙ5 δί ἰαῖ, σα! η θτο ρτίεπο αὐ 

Αἰαιισοη. : ῃ 
Κένσωι, κεντρίσαι κτίσαμρκελεύσοι Εἰ πι Πάτα, ἱπΒουτατᾶ, εἴν ἀτῆςηγαῖς 

κάντώ. 4 

Κενταυεί Περὶ, 6 ΠῚ15 ΟΥ̓ ΠΦ ΠῚ ΦΠτΙ ΠΊΠ] Ρτῖς.Ὁ : γᾶν: 
Κενπευρίδης, ὁ 2 ἕαπὸν «τή σαιτο μίηδὸν ὃ κἐνταυρίδψω, ἡ χάτοποφῦρργς 

ἔπος... 
Κενταυρι κοῖς ἐςητά τι σὲ, ἐπηπιαπἰτογ γα, ΟΠ]. ἊΣ 
Κιν τεούΐρεον»κ, τὸ ςορέααγοα μοι θά) }0] σςΠτατιτάτιτσι ΡΠ αυοά ΠΝ 

ΘλΠας αἀἶχὶν διαιςοϊςητία ςοηταιιγοα, ὃς Ταογοτ. τ τα, Ὀϊ οἵξο- 

τί αὶ ἃς Οαΐοπο ἄϊιο σεηεγα: καντάύρκον» τὸ μέγα φιοᾷ [Ἐττατιπε 
μαδες [ο παπα,ἀ! οαἱ ἱπε [αηἀῖς ΠπΊΠΠς. πος δὲ χήεώνειον ἃ Ὅβι- 
τους {ἰεϊτατ, κι, κενταυρεία ανὸ ταϊοτρ ΟΝ Ἰξαπάγι. δεσαπα αι τὸ 
μιν οὲν Πιῖε χεκτὸν,λἠμναῖον ἀἰ ἔχυμπι κα κιβείδηον; 1 [εεππάᾶ ἔοω- 
ἢ Τοῖς 2 Ο ᾿) 

" 



ἊΝ Κε 
τος παίοιτιιτ, μος οτῖσαπὶ νοὶ ΒΥΡοτςΙ σομίτὰτ ἔο[]ο0.9 ὃς ρτὸ- 
ῬτΕΓ πλατὶ τυ δῖ ποτ {τ πλάτη 5 [6] τοτγας Γατιη πουλίπαταγ. 
Ὑ εὐτία εἴς κενταυρὰς» ΤῊ ΟΡ γαίτι5 ᾿ἱτου, ᾿τυῖο ὅς σαρῖτε πὸ- 
πὸ » 485 σφηταιιτῖς ΡΠ Ηΐπις τιθτο υἱριοβαιοασιίητο,οαρίτε ἴεχ- 
το. ὅς τγοτοο5 οἀτιοτοβς ἢ ριϑ ΔσοΙΡ τε Π, ἔερτῖξα- 
βατι ποιὲ τγαηβέοτς σάζαι μας {πσοιμη (ἀπσιίπςοῦν πλἐτείτι" 

κεντευρίσα Ὁ’. ατοίείϑι., : : 
κέγταυρφι» [ΔΙ ΓΟ 65. 
κινταυρριοχία ας οἱ»: Δ σφ ΠΓΑ ΤΟΙ. 9ἷ. ̓  πη 5, 

κένταυρφο» ΘὨΓΔΊΤΙΙς ὨΔΠ1 5.8 ΡΙ4 ΒΑΥ Εν ὰ Πσ πο σςητδαν! 5 υοά ἴπ 
τοῦς ργαέογοθας » τεπὶ Πρπιηι ζα]εῖτε ὅς ποπιδῃ [γἀετ!5. 
Ῥγοοῖο ἴπ δρῆσγα. Αὐτό ραπιρτο βιοηίῖγο 9 1ά οἰ, λξασκένταυ- 
εροοϊη Οὐ, ἀϊξεϊοης κωρμή τέων κοντεριον γε Θ- ςὀταιιτλοιη 
Θοητι591. σφῃτδιτί, 

Ἱεντέομαι» {πὰ ] οὖν : 

Κεντεύω, μιδύσωφριιι σο. Ν 42. 
Κοντέω, νεἶ 
Κεντείω . μιήσω; κα. ἡκ αἰ τη ΟΡ} Προ» ΑὙΠ ΟΡ Δη. νὲφ 7 ἐφϑαλ- 

μὰ κεντουμῆν(δ- ὡσεἷῷ ὑπ᾽ αἰϑρίωνων ὑπὸ “ἦν γνωμδιὶ ἀστολει ται οοι!ος 
ῬοτοιηΤι5,υαῇ Ε στ τ η δι15.1το πὶ Ρτο τγις ἀο. 5ΟΡ ΝΟ. ἡ- 
μοὶ ςἡ κακοῖς βαλεῖτε που σιν δόλῳ κοντήσεδ᾽ οἱ λελειμμῆϑοι,1ὰ εἴϊ, 

σφάξετε. " 
Ἱέντομα,ἀαπιηι τ)» Ραηέξα πη ορυπ το ΡΠ Λα Πἰπιι]ατῖο, ΡΟ γθτις 

ἴῃ Ἐρϊτοιης κέντημα ἔχά διάφορρν, καὶ ἃ οζελίσιον ἔχ ἰοζυρὸν τὸ μόνι- 

μον,ταπιοτοποπι μάθεῖ ἀποὶρίτοπη, Ετ 41} 81, δεοὶ τὸ μηδ μως κέντη 
μα τὸ ξίφίθ. ἐχένιαρυι οἰηάοιπι συγκεντῆ σα! ςοηοάοτο. 

Κεντηρα γ᾽ οςητοῦῖα ρίλητα; σοπιι5, ΤΒΘΟΡἢ.].9.ς,α. μ1| Ρ] νΡ τα- 
γαξῃ κϑυτίρια ᾿τηρτείπιπι εἴς, 

Κενπητίίθκον, ἐς το 14 ιιοά ριηροτς ἔσιι Πέπιιϊανο ΡΟ Πιιπτὰ5.Ππδιι- 
[4.1κιοϊαπι ἄς σοτίατῖο ἰοάι6 5. 

Κεντητεκὸρ οὐ, ὁ ΡΌΠΡΈ ΠΝ) ΠΠ] οάτιι5) ΤἼ ΟΡ ΓΑ τις δον. τοττῖο. 
᾿φαρῖτο ἀεοϊπλοτοττίονάς ξοΠ1ἰς αὐἱετῖο ὀξύτερα γδ ον» κεντητικώτο- 
ἘΣ υ ΘᾺ 

κεντητος, οὐ ὁ Ρ1η ξξὶς ΔἸ ἔγιι5.κεντητὸν ὑαύδαμα, Ἐρὶ ἔζετιια. 
Κεντίζω, μ ἰσω, τ υκαγκεντέω, 
Κιντίναι αὐ» ν Οἱ ροτί5 πονπρίναιγτ οἸπο πο ἀρ ἀΤ ἸςοΡΒγαίτιπι "ἰ- 

βου. ἰφοιιπάο, σαρῖτο ν] τί πηιν δὶ γλύζθ- δὲ τι καὶ ἕτερον ὅδι “ἦν᾽ ψίωύων, 
δ κοαιλούῦσι καν τίνας, ὅτοὶ “ἢ ἀργοὶ και θεία κηφίκϑες  κἡ ἐδὺ εἰς δυουΐύοις Ἐ 
ἑτέρων κτείνωσι, ῬΙΤμἶτις Πς γα π}}Ὸ στο ἀςοϊπιοίορειπιο; οα- 
Ρῖτο νἱρεππιοίςρείπιο. Εἰὶ ὃς αἰτιιὰ σθηι5 σα] Ἰοιιαλ απο γο- 
ἐαητῖ σομτγῖ Πᾶ5 5 ἐμ οῖ5 ἀριιπὶ πη 65 Ἰρηάιτα πιδ  Πτἱα 116 οἰμπ| 

νος Ῥοτηϊοῖς νογοταπὶ ὃς ν τι Πππιηγ. Ἰητογίππιιηξ εηἰπὶ 11|Π05 τα; ἱρῇ 
ΣΟΥ  ΠΠΓΕΤ, 

Κέντορες ἵπιατων, ἵσσποις κεντοιώ τες ἱππικοὶ, Ε]Ὸ Π1.1]. 
Κωντεωῦ, Πεγοάοι Ἐἰπιιίαγε, 
Κεντρίωεκης δ. ὁ κα ἦγν ΕΙοχοταπαιδιτ Π᾿ πιο ΡογοιΠι5 9 σα τπις 

Πιπιαΐο οσοαϊςη5, φααῇ εἴκων» ει ϑύ μάν (Ὁ. τοῖς κέγαρρις, Ηοπι. 
ἴῃ 4. 

Κεττρίζω,ριιπσουίη ἘΡΊρΓ. 
Κεντείνης, α)δν Ατβοπαιις ἃς ΑὙΠτοτα] ἴῃ 4αΐητο μἱ ποτ κεν τῶνίω φη- 

σὲ τιγὰ γειχεὺν 0) Κ᾽ νωτιδεινώγ, Ἐραϊποτιις ἴῃ ζ. δ ειπγοόσοῳ, ὄγπνω τίσεα 

γοσατ,ῆς νογὸ ἀϊοίτιιν σαΐθος ρ᾽[οἱ5 φιιῖα Δοιι οι] ὁ. τὸ κεγτορν 
δἰ πρὸς τῇ πρώτῃ λοφιᾷ, γ14ς κεντίναι. 

Ἀεντρὶ οἱ δὸς "ἡ κεντρίνοι, σ 6 Π1185 [ΕΓ ΡΘΠτ15)4 1015. 
Κοντρὶτοοτία πα ἰοοιις ἰπ {πο ἃ (οἴοτο ἐπα {εἰ πλι!ἀτατορτιπέξιιπι 
ῬΙϊμῖο. ΑΡ ἔγττιις πηι] οποάἰςι5 ἴῃ ἱωπιατρίᾳ. 

Κιντρομυῤῥῥννη» 7 Ἀοορ Ἀγ ς. ΒΠτοτισαρῖτς ἀςεϊπιοίςρτίπιο., Π το 
τοῦτῖο ΤΕ ΡΟΏΪΓΙΓ ἱπΠτῸΓ δγεφυνιόκαρπα:ουρ ἤλταπη νουτῖος ΠΥΓ- 

τισι νοσαῖ Ροετας ὃζ τα οὐπα : τοίου, ὀξυμυρσίνίω,. καὶ μυρσί- 
γίω εἰγρίαν»ϊᾳ οἴξγπηγγτισι. (γ] ας τςα, σοραπι γορ δ πη»ϑογθο- 
Ὡΐι9. [Αγρ 5. 

Κώντρρν,ι, τὸ Εἰ πη αἾ 15» σατοίρ᾽ σα] πα ασιςιι5. ΑὙἸ ΟΡ λνεφιφέρε 
μοι τὸ κέντρον» ΠΟΥ, πα μὲ {ΠἸπλι ] ιπ|. 

Κέντρα,ετίατη ἀϊσιιητιγ νἱτία αι άαπι τ ογιη1,ἀς αι» ΤῊςΟ 
ΡΒ ιγα α, }1Ὲ 110. φιπτο,οαρίτς τογεῖο, ὔοικε ὃ αϑρᾳπλησίως » κ᾽ ὡς 
ὧν τοῖς λίϑοις ἐγγίγεῶτιῃ τὸ καλάυῆοα κέντρκιν ὰς Οζόμϑωυδ», Ρ]᾿Πῖτι5 
1ῖθτο ἀεεϊπχοίεχτο » ςαρὶτε τεὶροππχοποηο, ΓΠῈΙΘὨΣΙΠΓΙΓ [ἢ 
ἀυυἀπη»ἤοιιτ ἴῃ πιαιπιοτγονόςητγα, 14 οἵτ, ἀαγίτία οἴδιο ἢ - 
ΤΆ 15. τλϊμιῖσα Γοτγὶ 5." ςπν Πἶδτο τὶ σοπηγοίερτϊπιο,ςαρῖτε ἀ6 
Ἰαίριἀπιπι σοποτίριι5,, Ργατογοα ἱπιτῖΐος [σαΐρταγας ἱπτογιο- 
πἰοητίθιις οὐν τα ΠΠΠπ|5 σοπτγῖ5. ὑόέντρον οτίαπι ᾿άσπι αιιοά 1,2τὲ- 

τΪ5 ΘΟ ΠΓΓΙΠῚ 9 ριιπέειιπιΐη ππεάτο εἴτα} διτ Ῥ᾽οὐΣ κέντρα ἱτῷ 
ἀϊσιητισ οατάτπος Οὐ Πγα μὰ οἰ Προς ποι μ}}}1 ν οσαηττεπι 
πέντρικ, μείςιγες, ὃς 4ιιο {το μι1 ΠῚ ΠΙπχυ σὸς κέντρα λακτίζεινγα  -- 

πογίας {εἰπλι]ος σαῖςος ἰαέξανο, Αξξοτγιπη 9. ὃς ν᾽ σοπηποίδχτο. 
Ἐπί ρ Δ. 1π ΒΑ ο 5, Θυΐουμ᾽ αὐ ἀυτῳῇ μάλλον ἡ ϑυμούμϑιθ- Τρὸς κἀγ- 
σεκ λακτίζοιμι ϑυητὸς ὧν ϑεῴ, Τοτοπτίμ5 1 ΡΙογμλΐοης » Νλπὶ 
αια ἱπίςηεῖα εἰν φάτοτίις ΠἸ πυυΐαπι σα] ϑὲ διιρρ]οπά, 1 ξξα- 
τον τ Πα τ Ποπατιι)αιοά Οταοὶ νπῸὸ γογθο εἰἰϊσιμαῖ λακχτίζειν, 
Τύχογας ἃς ΡΙαδατις Τ τασα!ςητονῇ {πος ριιρηῖς σα Ἰδέ 
πῖδιις ρίτις ἀϑίοτ, ΡΊ πάατιις ἰῃ Βγτ ἰδ ποτι κόντρον σὺ τι λακτιζέ- 
μν τελέϑ εἰ, κέντρα ἀλεκτρυόνων, [τ γΡ. Αὐ πο ρἢ ἀπ Αμϊδ, σα]]ο- 
Τὰ σα ἰ αν) ΟΟ] αθχς] αὐχ; ὃὲ σλῆκτρρε ἀϊοιτωτ, 

᾿Κεντρρτύπος, ν, ὦ ΠΟΘΙΙΑΙΉΣΥ ἔς τ, ΠΕ πηι Ιατοτ. [ΠΓΟΣ 

ἘΠΕ 
Κιντεὐομα!» ἐμ. ὥσοιμω).π'νωμια Πα 6. Πιπια στ τ 

ΔΑΥΙορῚ 
ἮΝ ΈΌΙ] σωρρξαετα ἀριὰ Αὐἠπορ Ἡείν οἰ. " ὴ Αμὴὴ } 
ΚΡντρων ον (θ. δ σητουΥ οἰΤς5 ν ογΠοο] οὐ θιι5 ρα ηπὶς ςοπίιτα,. 

ἰαίατο ἀϊ ν εῇ]5 Ππα τι Δί ῃοπι σςητοηοπι νοσδηΐ ΤΑΓΠΊΪΗΪ τα 
Ὠϊι5 οχ ἀππουῆς σατπηϊηῖθι15., ὃς σα ΠΊΪ ΠΕ ΠῚ ἐτασαιοητὶς 
αταιιδ ἉΠιης ἀσςογίτις σοπτοχτιπη φιλπάμς σοηἤιξιι ΠῚ , 
ΡτῸ ναγῖο δέ νογίατο ρομΐτιιτ. Ατἰϊτορβαπ. νεφ. κένσρων; Ὑ3 
ὅζο.1 φανερὸς κλέπῆης. ἃ χαλοπὸς κα φρυκτὸ ς νὶ λοίδορρς, ἑο .. Κα 

Κερτρω τὸς“). {{]Π}}}}18 σοπἤχιισοντ κεγτρωταὶ σανίδες ΔΡ ε (μι 

ομιιην 1π ΑΡΟρΡΒτβορηι αςμ]εὶς ἔτει επεῖθιις (ρικά!ατω, ν΄ 
ἀοιεο ἔοι ἤρίοι!ο ἀγπηατιις ας ςάτιις Ἰάετι ἡιιοά ἔγκε ἐῃῇ : 
ἥτις κεκεντρη μήῤίθενντ κενπρωτοὶ κηφίκσες ρα ΑΥὙἸ ΓΈ, 9. ἐς ἢ “ Ἢ 
πἰπιιαιιος ΡΙατο ἃς ὙΠοπη, κεκεντρωμῆϑες ἀϊσιπι. ἘΡ 

Κέντωρν {Π᾿π|0Π]Δτ τ εγοιου., [ἴδτγο τοστῖο Ἐρίσταπ » Ἢ 
σιος ἔρνῶν κανγτορα παρδοιλίων. Ἰζο πὶ ἀΌΤῖσα 7) ἴῦτο σαὶ ἡ ᾿ 
διλτησιατ, τεσρίσσων κέντορας ἀϑκοφόρων, Ἱτοπὶ πῖῸ με 
ἐλέγχέν κέντορα μυΐϑῳ , ἀρ ἸΝοΠπηῖηλ. ὃς κέντορε λό ΕΣ 
εὐπάσιῃ Οεη. σε π. - 

κεέγωμῦ, ατος τὸ, ἘΠ ΟιΙατὶ ουἱ παπῖτας, ριιὰ Οαϊςεη. Τἱοΐς 
κένωμα ἡ κάγωσις διοὶ κλυςἤρφος, 

Κενων κενῶν, τὸ κεγὸγ, ἴῃ Ηρ υἱΔ.λακτισϑεὶς ἵαυπος ὑφ ἑτέρρι 
ο΄ χεγόν,ν ἰἀ ΘΓ ΡΟΙΙΙΠῚ αὐτὶ τὸ κενρωνγίθ., 
Κένωσις, εωφοὐγοιιαοιατί ον» Παμῖτας, ἀρεταξιϊο, κένωσις μιυς 

Υἢ) ομαοιιάτιο. 4.2.1) Ογατ. ᾿ 
Κενωτικὸς, πη Πα ης οἰδοιιδ 41 κενωτικὸν φαῤμράκον, ΟΑΪ 

μη 

μαι 
ἡήμι 

μι 

ΟἸἰδπςοη. - 
Κεέομαι ρτο κεΐμαι:ν Π4ς κέονσαι ρτὸ κεῖνσαι ὃς κέοιτο, απο 

χ' αϑονται. (μππὶ 
κέρδιον, ὁρῷαχα ΕΠ] ἴσα, αιια: τάπιεη λαῤθ- οἢονυΐρσόα , ἡ 

Ο τ ἿΝ ΐ κέτφ. νοτὸ τράμησιηοη ἀππιησυῖτ τάπις ΟΟΕΠΠΙ 
{τορμαη. εὶς οἵϊ οαπιοία, ἔριιπτα οτίασι νἰξΕτδηϑ 5. δα Ν 
ὄυνϑης κ ἄφρων γ ἀς ποπιΐης 1ρπι5 {|| ν οσδηταΓ, γρνιπι 
ἢ65 ἴῃ Ρ]υτο. Οὐ γδὃ φεοσήκει τίμα! ἐμαυ σῷ μοι πόλιν ἄνεργιτ Ἶ ἣν 
κάτσφε καϑ' ὅσον αὐ δ) ένω:1ά οἰξ, δυτελέτατε κὶ χείλε, Καὶ 
Ραγοππηίυνδηᾶ ργοπητεοηζος πα] σΔη5,ν 146 ἰΠΤΟΓΙ 
οΥΙΑ ΠῚ ἐν εἰρίωνη:ν ἰοὶ δέ κέμφίθ: ἀἸοἰτιιτοκόπ φίϑυ( πη μὶῦ 
σὸς ὀρνέμ κουφυτώτου αὐεὰ πίω) ϑεόλασσαν διατρίβοντος 
γέμιου μετείγεται ἐγϑεν λέγεται ὀξιὶ χὐ κούδφίθ. αἴϑρώπος 

νούθι κεσφϑύτῃ ἀϊοίτατ οἰξεγτι ὃς ἰδαϊτοῦ οἰγοαι 
ἐμηιν 

πᾷ 
ἄτη τῷ κέσφε ουἾτ15 ρΑττῖοῖρ 40." κεισφωϑεὶὴς ἃ δι) το 
ϑεὶς,»ὐξέας ἐλαυνουϑυίθ-, ἐρεσπώνεὲς, ΕΟ (γον. οτίαπι αἱ ἐμάς 
Ῥτιι5» ΟΠ] ΠῚ 1115 οἃ οἱϊ δυαπότητος, ας ἔΔς}}1π|ὸ ΠΑΡ᾿ μΝ, 
Ἠείλξϊοιτ ὃς ρατεῖς, ρτατ, ρα!τι κεκέφω μήν ρτο ἐσυρι ἐπ πη 

Κέρχ, ἡ, Ὑ ΒεορΡ γαίας το ποπογσαριτς ἀςοιπηοαιήηῦ ἡϊνι 
ῥάφαν- ἐγχρία, Ἶ «ΑἹ ἰηὶι 

Κέρα, ἴῃ ΡΙΏτΑΙ, Ρ το κέρωτα,ογηι,ΟΓἾΠο5 9» Πρηϊ βοατο εἰμι 
ἀϊτιιν πος κέρα ποη (οἰ πὶ σοτπιια [ρα οὐδ πῃ οὐἧπϑ τὰ 
Ἠοππογίοιιπι ρατίἐοτη κέρρα ὠγλαθν»ν Οσατὶ τά μπι ἼΝΝ 
πίω) κόμίων τείτε ΡΟ]].Η οἰγ οἢ κέρᾳ ἐἴγλαν»τίω “ίχα: ἐμ, 
Ἐν γα “ ἥρπν 

Κερκδάτης, ΕΠ ἤιρεγ σογημα στααίτιι, 1, σογηθος ΡΘάοΣ 
τὴ Ἔ κερασων, ΕἸ οΙ οἢ., 5014, Μ 

Κεραελκὴς»ςογπίθιις γα ξξι5.Νοπηνκεεκελκεῖς Ης οἷ 
δὲς οτίαπη οο5 (ὶ σογηΐθιιβ δοιιο5 τγάμιητ, 

Κεραί ἀγα, ΑρΡοΧ αΠτοηΠα)ΡυΠ μα πιρν Ἰγρυα πιϊπαξᾶ 
115 Πιρογίοτ. ἐν πὸ ὑτέρφυ πέρατος ὥσωρ κερκίαν ἔχων, ον 
τγϑελίτατο Ἔχ οσταβ γΟατὶ σοτγηϊ οι νι ροῦθῃ5) ἈΠῸ 
τι5 ἀῃτοηπα πιοάο., ΒΑγράτιις ᾿ἰτο τοιτῖο Ὀ]οίσοὶ 
Ῥαττς ταἱϊ Πιρϑγίοτὶ. Αὐτοτε 5 Πἶστο [ςσιιπάο Απ 
Θλζα ἰἰϊιάεπι Δητεηηλϑ γουτῖτ, κεφρῖαι γοαμμμῆς ΡΙμ 
ἸΝΝυτηᾶ 9 ἀρίοεϑ Πἰπορτς ΓΆρτιβ ρτὸ ἀρῖος ὅζ τε ἢ 
πιοητὶ, Επιδη σα], Ν ετ αὶ ςαρῖτε αμΐπτο 5, μία 
ρ΄λϑη ὑὐσὸ τὸ νόμου, ἕως αὖ κα αὕτω γύηται, [μὰς. 16. ὄυκο; 
ἃ ἐρανὸν καὶ τίν) γίωῦ πειρελϑεῖν, τὸ νόμον μίαν κεραίαν πεσε 

Ἰτοιτι ΡτῸ 0 αχιοᾷ εἰξ φητοηηδ»ἱ» μηϊπι ἴῃ τγδηῇαοῖ 
Ῥοπτιμυονπάε ρεπάοε νομσι, [4 οἰτοντ ̓ ηχαΐς ὨΙάγπ 
πάνω αὖ ἱσοῦ δεδειῆψον πλάγιον ξυίκον ὃ ϑξαπῆετω καὶ ὀϑύνηιοῦ 
Ἡοστοῖις Πίαάος Σονεῶν ὀρϑοκραιορέων » ἰᾷ οἵδ, ὀρϑαδ κει 
πον. τὐμὶ κερᾳίδῃ γοτὸ ἱσοκεραίαν γοσατ Αττοπηϊάοτι γ 18 
γειροχράτιντ ψαΐογῖτις ΕἸάσςις ΠΌτο ργίπιο Αὐροπαατ 
σαηι5 στο οὗἴδιο ὃς ἀδοίππο σοτισμοπ,ίά οἰξρχν 
σογπιια Πα δοατ:ἑ οἰτοόσιις γΊγσΊ!. σογημα νοἰατάταπι 
ΠΑΤ ΠῚ τοὶ ἀκ ρρκέραμα ἀρρο! [αυτ. κεραῖα τοὶ ἴῃ Ὑτογοι 
ἃ ΤΟΊ ας. αἱ ὅθ ταὶ αἴω κ᾿ τὰ πλάγια ἐκφύσεις »ἱά οἴ, χταὶ 
ϑάτο ἢ 1 ΝΊάτος "0 κὰ ἤρτιγα ἀητοππαγιι Στὸ “δ πειχαῖ 
υέραιωξρυ μῆψας ἀἰχὶττγα ες ἃ πιατο ΠιΠρεπία5.Ν σᾶπα.} 
τλας οριαγείων ἐλ φοιο πολυγλώχινα κεραίνω ἀἰχ᾽τ, ὙΕ }Ὸ 
τιθῇ σογπιια σοΓα :Παμὴ κεσαίίω ὀρτὲ πὰ κέρας γοἷ κε ᾿ 

αἱτο δὶς σγηοίτιις ἴῃ ΘΡῚΕ, τὸ κέρας ἐτεποίγει ρο αι τγαὐτὶ τ κίραὶ ἶ 
Κερκίζω, μ. ἰσω, πιικα, οι ο» τες! ἀο»ροριονοναίξο, ἀἰτρο, 4 

ρω, κάτω, Αἴτ, σοι  Ηοτ1.11. β,τρώας κεραϊζεοὶ αὶ χρατος ἡ 
κς αὐίρει,εἴρυται ἃ ἐπὸ τῆ τοῖς κέρασι μρέχομῆῥων ζώων, 

ἽΠ 



ΚΕ 
ἰρωγκερ ως πιο 9 1{1444..9. ζωρότεῤρν 9. κέραιρε, δύπεις δ 

(ίςτω, ͵ 
Ὑς,σαυρός. ἐν 
το Πα]: ΦΟΓΠῚα το πο η5, ΠΟ οἢ, 
᾿Ρ ΕΓ Ἰτγι χον αἰπαττὲχ καὶ κεραΐζω, ῬεοΟ ΠΤ ατίτοῦ νογο αε]- 
ὅλας οὔτε νοϊ εὔαπτ νογηγος σογπιι ἰηξολητοα, Οὐγῇ, 
οὶ [πη ἀυιῖουαν ἃ σα Μοάσφαπι κεραΐσε γοῦσαι Γγ - 

πνντάς Τητοτρ. 
ΘΟΥΠΙΙτ δ. ΟΟππάτιις ὃς σΘΠι5 (οτρφητίς, εἶμὸς ὄφεως» κα 

νυ ατίην ὺ 
ἕαημπι Ογαοπι ΠΟ, Π1} 1524 10 ἃ [115 βύκερως, [115 α)- 
Αἰνῖς τήλες. 
ΠΟΠΠΕΠΠς ἤτπὸν ογητοβ σοτγηῖα γοάσητος, Εὐΐζατ, 
γ»Κέραμζον, δι Κεραμξυξ, ΕἸ οἴ οἰτῖο ἀυτμουο εἰξ ϑηρίδυον τι 
φίμοιον » ὃ πῦδι τας συχεῖς δὲσμϑυδμῆνον δστοδιώκει πῇ φωνῇ ὧδ 

ὉθοΙ ποία ἔσαγαθοο ΠΠ}1}15 7. ιιδ: ἤςει ἀτθοσὶ οἰ τοι ΠΆ}1-- 
γόςο {πα οι] τος αδὶρῖτ. : 

ἰβ. 1). ν εἰ Πρ ἵπα ΡΙΙΩΪΟ 5 τς ἤρ]αγί5» κιραμιδυτικη» 

ενἶγῦν Οογαπηῖςι5. [Οοιῖ5 ΑἸ πο ηἶ 55 ἴῃ 410 Γερο ΠΙδσαητιν 
1 δε 110 ρογίσγδητιεγασ δί αἰτουοῖη ατιο ἀϊπογί θησαν πλο- 

:ἰ, χερμμεικὶ καίμινίθ., ΠΡ τη ἔογπαχ, Ὀἱοίς, 1.5. 
ουγτὸν Πρ Π᾿παννας το τἀσοιηπ» ἀπιρβοτα, ῃγάτγία ΠΕξ.1ς. 
; οἴη ἶνϑτο τοὶ οςτρακινα σκ δῦ πικοριάσκεται 7 κεβριμοπω- 

ἭἸ εχ. 
αὐνοαριιά Ἡοτοάοτονδ νἱπαγίτπὶ ΗΠ σ᾽ Ἰηιιπι. 
κεραιιοιξ ΠΡ. πιι5.Π ξ1}}15.. ν]άς Απιπιοη, οἰτοιπῆε- 
νἰτίπηα .ντ δἀϊείξιια πιετα! Πἶσα σοπτγαξξα «νὰ ἀοοοῖ 

15.2.(ταπιηπιατ.κεραμοις λύχγίθ.. ἢ ξΈ111ς Πισογηα. Γτιςίδη. 
μέω τηγάνῳ ἴῃ ΠΦῈΠῚ ρατίπα, Ὀλοίσοτ. δ. ς. κεδρμέω κοκτῇ- 
Ἷ ροοι! ο.Γἀςπὶ [16.2.11 64Ἐπὶ ταπηθη κεραμεου α γζεία, [ο- 
σοθητι πτατατο. ἐς κερα μέοις π ϑοιο,ῖη ΠέΈΠος Πάς 115. 6- 

ἐκ λοποὶς» ΠξεΪς, βέ.ΠΙς οΙ]4. Το ςογῖά. [το 5. ταὶ 
ς κύλικος» ἢ ἘΠ 14 ροςα αν Τ εορ γαίε, "10. 5.σαρ.4. δ πο. 

μουῶ ἐἰγζεῖον, ΠΦΕΙ ς νάσονας ΠΡ ἢ Πι1Π|ν Ῥιοξο μά ΠΡ. 
᾿ἀϑαςοιγγας ΠΕ ΕΠ 15, ΡΙατατοῖα ΡῈ] ἴσα. κεραμοιώ πο- 

Ὀρα πη. Αριά Ατῆςπ, 1.9. ἀιι5 τότραξ αι ὃ 
το χρύύα κερρεκοιξ οἷο αἰοίτιτ, 

οὖ, ἤριιι5. ΗΕ ΠΟ. κὶ κεραμειὲ κεραμεῖ κοτέει, 
Προ; ἕαοῖο 114. Ιτεῖπ πγα᾿ ὁ πτοῦοοτῦ ἀς Κι ρα ]1ς. 

ζομια!. ΑΥΠΈΟΡΗΔη ἐν Εκκλησια ζ, τὸ τρυλία χρικως κέραμευ 4)» 
Ὶ δῇ ναὸ καλώρ Τητογρ. οτίδιη ποτᾶς τὸ κεραιμεύειν ἐξ) γ πὸ γαι- 
ποιεῖν τοὶ κοινοῖ, 

ἘρΠστοσο ίξι! σοητοσο. γηάς ραίΠιι. κεδαιιδου ων 
Ἀτ τος. ἐοσηιις τορι τς σοητοξζα. 
ὃς, Π στ] τὶς ογοτα, Ὀτοίςουϊ. "0.5. κεραμικκ ρίαν ἐξ, 
Οἰπγαοὶ Πϊ κεραμίκη κύλιξ, ΒΕ Ε]}15 σα χ 9 Ἡεγοάοσ, 
ηγναία ἤρα]. Κεραμιχαί πλυγαὶν στάσι Πιρίπαν γογ- 
Ἐγοθαηταν ἴῃ σογαπηῖςο σοτταπηϊης, ΝΑ ΠῚ χ νεη- 
ΟΠΪΠ5 5 1105 ΟΓΑΙ ἐν τῷ κερκεκινῳ αἰ γώγι τῆς λαμ ποίδὲς. 

τοῖς πρέχοντας τὸ τἶα ἀγοραίων τύτῇ] τι, πλατείαις ὑωὶ τἶσ᾽ 

χερσί. άς ἐν Βατράχοις, 

δ, γὰ5 ΠξΕ11ς. ΠσΠΠπαπὶ 5 ἀπτρίιοτα »᾿4 εἰξ 5 πιοη- 
ἃς αιαάτασίητα [Οχταυίογιιπι» ἀατβοτα Βιιάσο ἐς 
δορειὲ, ὃ ὅδι κεράμμιν 7 ὈΙοίσοτίά, [Πδγο 15. τοὺ κεράμια, 
οαπέϊα τὰ σεηιις ἤρ πα 5 Οζα ἴῃ ΡΟ οπι. Αὐλίτοτ, 
Ἰδιάεπι ἐλ} 14, ὅς ἀριιά ὙΤοο. [Π.5.ο.6. 81 οτ.Ρ]Δητ. 
τἰατὶς, ΤῊ ορ τδίξ. Π15.2.ς 4.153. ἀε ολιηῆς ρίδητ. χύ- 
γᾶς ΠΘῚΠ]ς, Ὀϊοίσοτ. 1δ.2.ςαρ.77.κεραμία γέσιρα» ἢ: - 

πη] ἀοπ [1.5. 
ΓΘ 14. τς ΠῳΡΙ πτατο.π ΑΡορ ει. ΕΠῚ ἴτο πὶ ΡΘη115 
γῖ. Εἰοϊυ.ἀρια ΡΙατοπ. νοττῖτ ογοΐαση. ΔΡῈᾺ ΡΟΙ- 

γαίτης γῆγνὸ κερα μὲς» "» κεραμισγύ. 66 
ΓΟ 1114. ἴτοῖτι πᾶστε καὶ τἶδ κερα μέων «ἰγζείων ὕλυ, ΑΛ ΠΤΟΡΆ. 

ν κέρδιον ἀυτῷ χαλείξαις ςρογζύλαις σειωπρίψωμῆν τῷ 
αἸς κεραμισι, τορι! 15. ΤΊΉον ἃ 9}: τῆσδ᾽ κεραίμων δια- 
ἴῃ τε Ἐς. ΑὙ ΠἜοτε Προ 9.4 πἰ πιο Ρ.19.λέϑοις χὸ 
Ἰαηδι5 ὃς τορι 1159 Τ ΠΟΥ ἀ. ΑἸμεπαβόοταβ 'π Αρο- 
δ εἰργαζέτο . Πα Ππᾶπὶ Ἔχογοςθᾶτ. πἾΠ Ιοροπά, κερα- 

ἴτοπι ἀΟΠΠατηυντοοιι5, Π 1 γα » ἢγάτία . Ρίατο ἴῃ ΤΊ- 
ΠἀΓΟοτο πρτια Ογρτίογιπι. Εἰ ὃς σάτα ντῖς ῬτῸ 

Ἢ, ὃ : δεσμιωτήρκυν, εἴ «Ἀ. 
»» ἢ ρ! πα γξάετο: γηάς ὃς κεραμοπώλω), ὃς καραμοπωλ ἐΐον 

ΟἸΠπσο πη. 
υμέῆφαι, κυζις σα! Η εἴ ἢ, ἀιι45 Πιδῖγο» ργαοὶρίτοπι 
ἴς ἄατς. ᾿ 

ἔν κράσω,γεἱ κεράσως. κίκρχηφε, δ 

οἰ ΠΠτογορ᾽ποογηαυδ μμρναὲ, ΡΟ ]].οἴς Ῥαττίςρ. 
ι ἰτϑο,τοπιρογο, ςοπξιηάο, ἀλ!πο»α ἀμ τότ , ἀΡΡ το: 

Ὑὴἐκλέρασε ἡ νέταρ ἐὐνθρόνρτο ἐνέχεεν. ἀπὲ τῆς αὐχαίας σεως 
ΠῚ ἋΣ κέρας γδ ἐγχ έον τες ἔπινον, ᾿πατῖς ὈΤάν ΠΊᾺ5 5 οὶ τοῦ δύρε- 
ὙΠ "δὲ τῆσδ᾽ ποτηρίων χυσιν:ν ηάδ κεράστος 4Εἰ ΓΕ ΠῚ ΡΟΓΔΆΣΕ. κεραστες 

Ἷ ἵνῳ μέλιτι τί πογίμ πο ὃς ταεῖὶὶς τεπιρότδης ἔοητεῃι, ΡΠα- 

ΠΑ » ᾽ 

ΚῸῈ 79 
ταγοὶ, ἴα ἸΝειιη Δ." 44,9. πυρὸν ἐΐϑυκεν; εἶν ἐνσ' ἐγκερρίσνεσοι πινεῖν» 
Εν Οὐν ΠΠ γγτοῦ ᾧ γέρων κρητῆρα κεράοσατο, 410 νέο [ὉΠ] ἰςοῖ ογα- 
το ΓΟ 1] ἱπηρ Ἰσιῖτ. Δ ΡΟ οι), ΐρνα, Αὐροῆ. κεραοσα μῆνοι δὶ χοι(αξν 
ἰά οὐδ, Νιπόρθτος, ΡΓῸ ΑττΟρΡ γος, ΡΒ Ὁ ἐς πηπίο, τω 3. φυΐσιν 
αἰπένειμε τοῖς φυτοῖς: κερσοΐμν - ευὐγίων ἐκ σλείςων διωάμιων, ἃ Ρίτ- 

τ τὶς οα τὶ ἀττεμη ρον δι5 ἔα α]τατ!θιι5, Θά! εἰν. ράγια Ρ1]4 οἷς 
«δογύ Ὁ τέρψοι τὸν ἐν ευὐτοῖς πόνον κερα σοί μῆνοι, κέχρανται, τοπηρογᾶτιγ, 

κεχραὰ τη το ΠῚ Ρογατ], Ρ]ατο ἐς 1, ρῚ Ρ.κεκραυῆθ. οἶνίθ. νηπαπὶ ἀ1- 
Ἰασυμτι, Ὀ]οἴδσοτ. ἰδ τ. 4. εἶν. ὕσατι ψυ χοῳ κεκραμῆδθ': νἱηιπι ἔτῖ-- 
8᾽4α ἀἸ]Πτιιπ, Θα! ει. 4 ΟἸαιιςοη. φύσει ὡρὲς πῶῶσων αὐετίο) δ κι- 
κραυῆϑ (δ. τὸ ἦϑος . ἱπροηῖο δὰ οπιῃοη} ν ττατς ΠῚ) ἀσοδιηγ οὐ αι85» 
ῬΙαταιςοῃ. τη ΝΟ Πα. κακαρα μῆδου εἰκρείτον οἴνου 5 ᾿Π ΕΠ ππιόγαςορ, 

ςΡ.14.ΑΡοο8],οάπη. ν δὶ ποτας Ἐγα[μ). κεραννυύδϑει αἰςὶ χυ ἃ 
ἸηΠιμάϊτιν ἴῃ σαἰ ἡσεπε δ᾽ Βἰτιιγο τλῆ πὸ «λ]πατισ Δαϊαγαις 
4|}Ὸ Ροτιῖς ροπογο. ΤἼ ΟΡ γαῖ, ἀς διῇς [1}0.6.ςἀρ.τουκεραινυ- 
μῆθϑ. ὑπὸ τὰς φύσεως τῷ ὑδὰ ἑώδει το ρε γάτα 5 δΔαϊα ἃ παίμγανκε- - 
ραν ύειν, ὈΙατο ἴὰ ῬΆΠ]ΟΒο, τοῖς 3. ϑεοῖς ὦ Πρώταρχε δυχόμξυοι κεέραν-- 

νυωιάν, ΑἸςᾶι5 κεραννυύουσι τε ἐφανίζουσί τε. ΗΚ ροτί 465, τὸν κρα- 
τόθᾳ τὸν σταγώνίον κοινῇ, οἱ ἐγλζωες κεραννύουσε, κεραννεὶ; ματοχὴ ἐκ τᾷ 
κερρννυμι γ 41] τϊίσος 9 4] τη ςατ ) σοσηΠι [σφ η5 » κεράστες,κε- 

,ραστέμϑυΘ-, ; 
“εαξγοαΡ. 15) αΓ οι» πιο δταπι ριἀφηάιτη, Ηςίγ οι, 
ἐραοξόίθ., κα, ὁ ΡοΟΪ θη σογημα)ξλθον ἀγοιιάτῖμ5..ὁ κερατούρη» 6» ὁ κἐ- 
ρατογλυφίδυ, 

Κεραὺ οὐδ, δ, ΟΥ̓ ΠΙΙΓιΙϑ κερατηφύρρε, δὐκερως, κερασφόφρς; Πα 4,7, δρων 
κὶ ἔλαφον κεραον καὶ αὔχζιον γα, ΑἸ ̓ χιιδηάο φοτποιις: ὑπάς κεραὺς βιὸς» 
ΑΤΟᾺ5 ΠΟΥΠΟΙΙ59 1 ἘΡΊσΓάσῃ, 

Κερα; χης»"»δ.α12 ργαωξεέξιις, 
Κεραρχία, ας 5.719 σογπιὶ Ρταξβεέζιιγδ., 4ιαὲ ἐγ σίητα. ἀϊιοῦιι5 ἱπα- 

Ῥογαιατ, 
Κέρας, ατος 5 τὸ 5 χαὶ τὸ κέριος 9. σογπα Πρηϊῆςας ὃς ΡΟσαΪτπὶ : Δητῖ- 

411 δηΐπι σογηΐθιι5 δ᾽ θοθαατ, ἡπάς ἐὰ ἔογπια ξαέϊα ροςια κέ- 
ράτα ἀϊσιιτιγ. ἃς δυτοῖ, ν]άς Ατμςη.11δ. τις ίαζε Βοσμιη σοτ- 
πιιτιηὶ ἅπσοῦδης. Ἀσξετταν φιοαιις αἀ τοπὶ δε! Πσδπὶ 5 ΑΥῖ- 
ἴτου. ἐς πιιιπάο . ὁ ὃ ἱππ)ς δ) κέρας ὀκτρέχῴ, γη4ε εἰς κέρας κα ὅπ 
Ἀέρως ἀγειγ,σουηῖια Ἰη[Ἐγιιοτς, ἃς δὲ κέρως πορδυόμάνοι,ςοτηιι ρτδ- 
Ῥοῆτο ργοσθάοητες, ΑἸ Πἰ4π, Ασοὶρίτατ ὃς ργὸ ἐοσπιι νηρεία 
δοιιῖς » Ατἰίτος. 1.8, πἴπι. οαρ.8, ὅς 23.Ὀ1οῖτιισ ἰσθιῖ οὐ τπατα» 
ΤΙογ ἀ14, μήν δ ήσιον κέρας,Ἰἀ εἰξ,, γὲ ἱπτογρσογατιν γατγίῃ, τὸ τοῦ 
γείλου «ὅκα, τοι ὃς σαριῖς Οαίαν ἐϊχίτ, οήἤϊποη5 οπῖπι ἀς ΒΠο- 
ποιαῖσ πηι τ (16 σαρ τίθιις ἰη Οσσαπῇ ἱπῆϊης : Πρηϊῆςαι ρτς- 
τοῦοα σομπηδ 11. διτὸ τοῦ κείρω, τοπήςοιπάς κουροὸ. τοπἤιγα. νη Φ 
Ῥλοπιςάςς δὰ Ρατγί4ςπι ἀριιά ΗΟ πετμΠῚ . κερ ἀγλαὲ περ ϑενοπῇ ς 
δε, σοῖπα σουηρ ΠῚ πιὸ 5 ὃς σαρίτο ῥιις ΠΠΑτίτου σοπιρτο. ὡς ρ-' 
ϑύκερως φρίκη, ἀρτ4 ΟΡ οοΪ. αιια: σαρη} πὶ Πίγγῖσῖς, Ππιθηα], 
δασγτ 3. ΗΠ] οσπιεν ΓΘυτιις ἀἴχττ, Εν τη δά ά4ο τογαιςητοιη σοτγ- 
πα οἶττο, ἤς κέραξ ἡ οσάτιιπτ ΠΟΏΠΙΠΗ ςσαφυλῖνον ἀἴγριον, 14 οἵ, 
ογτγατίσαπι ρᾳ τ πασάπι ἃ ἤδγάτα ὃς ςαρ  Π΄ατα τλάϊος. Ατιζοτε], 
Τιίδτο 3. Αὐΐπιαὶ ἀςοῖρῖς ργὸ Ἔχεγοπιὶς γ ὉΠ αταπη οἱ οἵδ κεραῖαι, 
ἃς καὶ σώλπεγξογτ σογηιι Γιατί ηέ, κέρατα ετίαπι ἀϊοὔτατ ΓορΑἰίπια- 
τα, ὃς φαρτὶ οἵα ατριιτῖζοντ,ιιοά Ποη Ρεγά 411) μα δ ε5:οοτγηιια 
ποη Ρογα  ἀ1 {πἰτσογηῖια εὐσο παδεβ. Οταοὲ ἤς ΟΠγγ ΠΡΡΙΙ5. εἴτε 
ὧκ ἀπεζαλες, τοῦτο ἐχάς, κέρατα ἢ ὧκ ἀπέξαλες, κέρα τει ρα ἐχάς. ἄς - 
τος οτίαπι χρυκόδειλο; Βι ΠΟ Ἱ ρτυρὶ ὃς (Ποῖα ἀτριιπιοπ- 
τα. Γιιοίαηιις Ρτίηιο Νοόγισογιπὶ ἀϊαίορο τ ὸ κέρατα φυουσιῦ 
φαύλοις, χαὶ κροκοδείχοις ποιοιῖσε, (ιἴ πτ 112 ἢ.σογατί ας. δὲ σγοσοαϊ- 
11π5 ἀπιδισαΐτατος ἀρρε ας [10:παρ. το. Κέρατα ἴτο πη ἀἸ ΟΠΏτΙΓ 
αὐτὶ τοιῦ κεραῖαι), ᾿ς πὰ ἀητοπηπδυιπῃ. γάς Κερώώς; γἱάς οταπὶ 
Κερατωνία. 

Κερσβολ (8, οὐ, ρας ἔγα ξξιι5,ἐπεγα γα δ. 18:ὰ Γοπαϊπὶ 5. 46: Ῥτ ας 
41ιαπ| ἴῃ τογγαηι σααδητ,[ῃ ἴῃ σοτηιια δου ἱποϊοεξιπτ,άπνῖο- 
τὰ παίοὶ ἀϊσιητατικέρασβολον «σπέρμα ατέραρινον γίνεται) Τ ΘΟ Ρ τ, 
11.4.ςἀρ.14.ἀς σαυηῆς ΡΙΑπτάγιπι, δεπιθη 4104 ςοτγηὶὶ ἔοτῖσο - 
τίτ ποη οἵ σοϑιδις:Πς ΓΙ πυν!άς ΡΙατατς, πῃ σγαιροί, Αὐπζοει 
1ῃ Ργοδί πη. 

Κερασος. τὸ δένδρον: κέρασὸς  ὅ καρπὸς» δ 
Κερασία, σογα [π5 ἀΥσΟΥ)ῖΠ γεωπονικιν {Π|0.10.1.κέρασος, 
Κεράσια, τα σογαί τάς φυΐδιις Ὀιοίσοτἑ, ΗΠ. τ. νογτιης ταπηοῇ Τα - 

τογρτγοῖας σογαι ρτο οοάοηι, κερασίων κόμμι 1 01 ἀεπῃ γεγέμης ἐς - 
ταίοταση σΉ ΤΠ ΠΩ]. 

Κέρασμα,ατος. το ταΐχτιτα, τοι ροτγατῖο ἤπς τοπΊρ γάτα, Ῥίατατο. 
«ἱεὶ ἀοργησίος. ὁ Ζίωων ἔλεγι γ τὸ ασέρμμα σύμμιγμα καὶ κέρασμα “0 πῆς 
φυχῆς διω εἰμεν ὑπταῤχήτ απεασασυῆσον. 

Κερῴοσω ηξαπάο. Ἶ ; 
Κεριίςτηςγϑγδοςοταίτος νεγΠγῖς ἴῃ βου. ΤΒοΟρΡ γα. Μ ποτ. ΠΡ τὸ ὃς (ας 

Ρίτε ς δ 2 σκῶλῆκαν “δ ἐν τοῖς ξύλοις, οἱ μὴ εἰσιν ἐκ, τῆς οἰξείάξ σὺ - 

«ψέεως,, οἶδ᾽ ἐκ τικτόγτῶν ἑτηρῶν, ἐντικτει γδ Ὁ θὲς δεγόροις 5 ὃ ΒΑΘΚΟΙΣ 
χαλέρμβυθ., ὅταν τιτράνῃ κὶ κοιλ αήῃ αἰειςραφείς. εχ 4 ἰοςο Ρίϊη. 

Πδ.16.ς4ρ. 41 Οπαττιιπη οἠϊ ὃς ὃ ψοΓΡΆΙ ΟΠ τι πη ΒΟΠΟΓΟ, 4ιο- 
τιμτὶ φυϊάο πη 411) Ῥυττςίςοπτς ἤιοςο ἱρίἃ ἐπατοῦῖε: 11} ρατίαπ - 

τον ἤσαυτς ἴα αὐδογῖθας εχ τὸ χυὶ Οογαίζτες νοσᾶτογς απππὶ ταπ- 

τὰτη ἐγοίεγῖσ ντ οἰτοιπηαραῖ [ςρροποταῖ αἰϊατη Ὠιχῖτἑδοσιν ΠΡ. 
7. ζλΡ.14. ἂς ἁτθοτῖθι5 αὐ γρετηϊςϊάτωγ Ἰοαιςπ5, Ἑσοτιιτι) 

Ἰοτπῦς 2 , ῳ "ῇ 



8ο Κ ἘἙ ' ξ ἦ 

ἐπαμίτοααὶ ἴῃ βεῖς οχιχαμτ, αἴ παίοιιηταγ οχ 1{Π|5|͵ ἀἰτος ρατῖς 

μια: γοατιι οογαῖτος. Οπιηος τἄπη ἐπ ςογαίτεη Πρατδητιτ 

(οηύπηαις σὐσας ράγαα τ! ἀοτῖσ. Ομ τυσγ τι5 γα τα τ ἐκ 
ὙΤΡεορβιαίτο ἀραιὰ αιιοῖῃ ἀς Ολιυμῆς ρίδητατνιπὶ ᾿ἴδτο ς. σαρίτ. 

τ χᾺ ἴδον τὸ οἷο τὸν κερξς ἰω καλοῦ μῖμον συμξῶγον. τούτον γὰρ φαισὶ Κα 
ἐν τῇ ἐλαϊξ γί: εῶτι νὰ εἰς ὃ συκίι ἐντίκτειν, ἔχ ὃ ἡ συκῆ κὺ Ὁἰξ ἑαυτῆς 
σκωλη σῦς» Ἀὶ “δὸ ἐντικτο μίῥοις πρέφει, πάντες δὴ, εἰς κερφί ἴων ἀποχοοσί- 
φιὰνται»"ὴ φϑέγίονται ὁ πρίγμόν. [ς Ἰοσςη 4 τρισικὸνοντ ὃς Ε1|0..4. 810. 
φαρ. 16.ν Ὁ]. 3 σκωλήκων “Ἷ ἐν τῶς συχαῖς. οἱ μὲν οἷξ αὐτῇ! οἱ δ) 
ἐντίκτονται ὑπὸ τοῦ καλουμλου κερώτου. πάντες δ, εἰς καρρές ἴω» δοκῳ- 
ϑίσιανται.φϑέχίονται 2.54 τρασμιόν, Κεροίςτης οτίαπι [ογρεης οἰζ, σο- 
ταῖτος ἀϊέζας » ιία σοτα[εὶβ σοτροτὸ οἰηΐποτο ςοτηίςι]α ἴαρο 
αηιάτιρεπιῖηα Ῥτο ἀιτιιπη:ααογιιηι πηοτιι γε! απο σούροτο οο- 
ἐμ!τατο (ὉΠ οἴτοητ δά [δ διιος5. πιοπηίηῖς στατίας. ὙΒοΡ αἰ. τ. δί 
πι ἀε(ογιδῖτ Δξτίις Π|0.Τετρας Προ 4.ς4ρ.26.Ῥ]Ίη.ΠΌτο 8.ςα- 
ἴτο 33. το ίσον, δτο 7. ἀς ρειειη5 ἃ (ετγαίτς ς4ρ. 17. ἄς το- 

ταρά τς {10.8.6 40.132. 
Κερασφάρρς,ου, ὁ, σΟτὨἰ σ ΕΥ̓ ΟΟτΠαΙτιΙ55 κέρατα ἔχων. ὙΠΘΟΡΒταίξιις 

ἴῃ ἔτασπι, ἐς ἰἴς 4115: σοΐοτος πλιιζᾶιτ, δἰς Ταγαμάμπηι λΐιπα] 
ϑίχμκον ἐῃ) ὁ κερασφύρρν. 

Κερώσεἰλοι» 11 ππῃτ ἰαὈγῖς Τπ σταῖς, 
Κερκ ταύλη εγχὴ περ μ' χησ)ΟΟΤΏ ΟΠ. ΟΟΤΉΪΙ, ΘΦΑΠΟΠ5. 
Κερχτεία,"' Π] αιιαϊζγιιη. 
Κερατηφόρρς, ΟΥ̓ ΠΙ σι ΟΥΟΟΥΠΕΓΙΙ 5 δ κερως, 
Κερατίας, ἐν ὁ, ΓΟ πη οὐ; σΟΠΠΙΣ,ΟΟΥΠΙΙ ἤραοίοπι Παρ Θη5. 
κερατίζο, μα, ἰσωνποικας ατίοτο. Κερατίζειν γοτὸ πηπ|τῖ5 πτο ἄς οἴτου- 

τιιγρἀϊοῖταν οπῖπι οὐῖαπι κεραΐζειν κἰ κορύτῆ εἰν τ κορύ τῆ εἰν) κὁ κυρίτ- 

τειν Οαἰ όπου. ἄς ν [ἃ ραττ ἰώ εἰς ΡΊλιιτο ἀτίοταγς 5 αιος πτ αι 
αἀποτῆς σοτηίΐδιις ατίετος ἴς ππατιὸ ἰαοοιητ : μος Πιγισοι- 
(αἴτιις Π το 9. ἀἰροίε, σοπιπλίττοτε ἀϊςῖς ἴῃ πος Πρηϊῆσατιι: 

ΠΑ παπν αὐ  οτοβ9 πη μῖτ,ϑξ θοιο5 σουπηλ τ ἴθητν, δὲ αἰτοῦ αἰτουιηι 
οςοϊἀοιῖς. ἔγοηζοα σοταίοατγο {π|οπ4]. ἀἰσίτιιγ ὃς σοπ σατο, 
Ομ πε}. 1.8, πἀρ.3.σἀρατ ΤΡΡοιΐς σι 60 ςοπϊίσδης. [πιστοῖ, 
το ..Ἐξ ἰλτίατι ἀρπὶ Ππιἀιατο ἰδέαις σου! σαητιν οἱ ὅζοτος- 
αἰίσαητ ρτὸ σομϊίςαης αιιίδπι Ιοραμτεῖα εἰς ΊΓΡ1]. οοσπιι ἔο- 
τῖςς δὲ ρεέτοῖς, 

Κερατίνη» θιιος 472. οΡ. (4.2. 
Κεράτιγίξμ . οὐ δ, ΠΟΥΠΏΟΙΙ5» ΠΟΥΠΕΤΙΙς5. ἃς κερρέτινοι 5 καὶ κεριοτὶφ ΐγοτα- 

το ἀπιβδίσιια, δια τάπηοι 411 κεράτινον , {γ]]ορὶπμιιηι σοτ- 
ἀστιῖαι Ἰῃτογργοταμέαγ, [Δ ουτη5 Ἰη. ΖοπΟἢ 6. δὲ ῬοΙιτίαιλι5 1 
ΜΙ ρα ]αυ.ὸν κερατέγοις πλήκτρϑις» ᾽ῃ σοτηοῖς Ρἰοξιτῖ5.» ΡΙατο ἐς 

Γερίσεντάς Κέραςν, 
Κιοιέ πον, οὐ; τὸ, ΠΙ1τ185 ςοτ πὶ σα τπι, ( ογατίοη Πίταυα: σεπι οἴ 

ΤΠσοργζοννε δημότας ἰἰθτὸ φ.Ὀιοίςονγι 4, Ματῖςεὶ. (οἱ πὶ. 
1115.5.ςἀριτος 51} }4114 Οτατοᾶν ἡτιᾶ:π ααϊάφαπι κεράτιον ν Οσδητ ὃς 
Ῥουίϊο αρηφαῦτο Ὀγαμνασι ρὸγ ἀπγαγλαιπι [ογίτα σα Ρ.1 6. [ιςᾶ:» 
«( Πτο ρευδτρον Ἐξ συ ρίοδας γςησγο πα ππρίετς Π Τα.» φαΐ - 
ὑτις ροτοὶ νειξςσδητινἱα εἴς, ἡπὸ ἥϑ κερατίων, τὸ ἀν ανϑης κερα- 
τ", ταζζοις ΠΙΙ ματι ἀςαςίας ἤρί πα, σα]ς. "το τ τ᾽ τόποιε, τείζε 
διακ ψων ἐἰκακίας καρποῦ τῷ ἀφεψήματι, τοὐυτές"ι αἶθ᾽ χεγρυΐνων ἀχαάνθης 

κάρα πων ἶχας Πα ἰου ὕρὶ μα ἀγϑογοίςοςς ΠΙϊαιάταγ τοίξε Ὀ]ο- 
{τουϊάς το! !αι1 δὲ κερατία γοςῖ5» νἀς ἴῃ Κερατωνία,, ὃζ Κερωγία, 
Ἐτ μὲς οτγοσ ΕΗ. ΐγοδι) Πρηδηίτις ο[ξ 5 αι κερατωγίαν ἤςσιιπι ἢ - 
ΒΥΡτΙαΠῚ ἐχροηῖτινάς Ξνλύκοκ και, ν 

Κερατις ἐς, δ, 4. σοΓ ΠΡ οΥΔ ςΟΓΩΙ! μοτοΠ8 ὃς ξοτίςησ. 
Κερατίτις σογ σα] Ατεηλ Ραρδιογιτοσοηίοταγ ἴητοῦ [οι Πα 114, Ὁτοῖ, 

1.6. κερατίτισος μήκ νι Θ᾽ ςΟγΩΙοαἶατὶ ρα οΥ 15 ΟΘΥ Πα ραρα- 
τιοτῖς ἐς αἰ 110.4.110(ς. 

Κ΄ ρατογλύφίθ-. 411} σοΥπι ΟΧΡ Οἱ ἐς σα] ταις. 
Κερατοειδὴς,ςογποιις. 01 ἤρεςὶς οἵ ςογποδοιγλΠυς τις. σοτπῖςιι- 

οἸατιιϑιν αἷς υἰμκίω κερατοειδςσοτηςα πιο δγαμα, (αἷς, [10.2.4 

Οἰαιις. εἰς ΟΡ μα  πγῖα. 
Κιρατουργὸ οὐ κερατογλύφίϑ. γι σοτητα ΟΧΡΟΪΊτ, αὐ ἀτοιὶς οὐβοϊςη- 

ἄοϑον εἰ δυο]. 
Κερατοϊϑο ἰα σοτηι ἀπτατ! σογηοίςοτς, Ρ]Ϊη, 
Κερατῶδης, ΠΟΥΠΕΓΕΙΒ σΟ ΓΙ Ἰαιίτα 5. 
Κερωτῶν 9 βωμὸς ἐν δηίλῳ ἐκ κέρρίτων σωυνηρμοσ μῆῥων δυωνύμων πάντων, 

ῬΙμταγς. ἱπ Τ κε εγάζοι ατὰ ἰῃ Πεΐονεχ σογηϊδιι5 ΠΟ ΠΟΙ ΠΠ]5 
ἃς ἴητοῦ [Ὁ σοπρτιοπτίριις πη πτὶς οπιηΐδθιις σοηΠγιξὶα 5 Ος 
εἶς, ΟΠ κερατωνθ., 

Κερατωνίαςας, ἡ, Θαΐοπο [15.7.51 Πρ 1 ]ς, ὃς Αςτῖο; αὐδον εἰς Π|Ίαιια. 
αι τις ἔγαι “Ἐς τοὶ υέρα πο ὡς κεράτια γα ἰσιιητατ, Γατ] 5 ΠΠ Ατιαο ὡς 
ξυλοκέρατα ὃς αὉ Αὐξιατῖο καῤῥουξίαγγε νερὸ σαν μδες» ὃς αὐθοτ 
τρί εαγγα ον ̓ ς ΠΙϊα ας Ὀϊοίςογίάες [1|0.7.ςαρ.117.ΡΠ|1ητπς Π], 
ἀξ, ταρ.28. ὃς [|}.23. Κερατωνία ετίαπα ΠΙΊαιι4 ἐς 5 ὃς Ῥγάμ]οὶς 
ἃ ΡΙΓαῖο ἀἰοϊταττούμιι μναῖς {5.1 σα ρ.58.α11ὰ ΠΙΠΙΖαΙς ἱρῇϑ ρὶ- 
σπιοτιν ἐρῆς ἀα]οιοικοἰοαηέμαιο σου Ρ]οΧ 5 ἀπιαγιτ : οὐτῃ 
ἴὰ ρ!ανίσεις Γδαλίπα ΡΙασοαατ,ίη ΠΙΐαιια ἀληνηοητιτ, δι 1401» 
ἴῃ ΠΙϊηιιΐ5 νογὸ ιιον πανιά ττιι τ 414 αἱ ἢ Πρ αιιαι οΠνοὺπι οα- 
Ρίτα τ4.{Ἰχ Ηἴοτ μαῖα ργοοι! αθοίϊο νἱάφητιιν ὃς ργδιψαῖς ες [- 
Ἰτηια: αἱ ἢ χιιον ἴῃ ἢΐς σοτταχ ἱρίς πιαπάϊτιι.. Ὀὶρ Ἰτουιμι Ιιο- 
τηϊηῖς [οπρττιο {ΠΠ1558ζ ἐΠτογΙ [αἰσατα ρο Πἰσατι ἰαττιἀης, 
διΠπἸ ιιαπὶ οτίαται πὰς Δἀϊοξείοης γορας [1.33.ςαρ.8, ἐς πάσαις 

ἄς “ἢ 
(πὰπι δὲ {ΠΠἸσυα εἰ ἔσεπιιπι Ογασιιπη, ἱά οἵδ, βείκερος; ΘοΙα ΚΙ 
1ι0.2.)ετῖδτι ᾿πτο Πρὶν ΡΠ δάτας ἴῃ Ἐςδειατίο. βιππὴ ς ὶ 
Ἰίψιιαπι Θταςαπιν οσας (Οἰτιπ16 114 Πἶδτὸ 30 (Δρετο, ὃς 10 ὁ 
δοτῖθ. αρ.:5.51Π| μασι Ογᾶο τη; ἰηααῆῖτ, ἀμ α τι αυϊάατη 
πον νοςλητιἧς απ ΠπηΠῖτοῖ ὃς ΡΠ Ώγι15 Τοαιμταν ἢδ.17.ς Γ 
ἢς ἴπτο "σῖτον Ἰοςιι 1ΠΠ|ς ἴῃ Επιδη ρος]. 1 τα τς. κ: ἀπεδ βειὴ 
σα, Ἃ κοιλίαν αὐπῷ ὅσιοι ΓΝ κερατίων ὧν ἡδσιον οἱ χοῖρρι. Ἐν Ἠοται Ε 

φίλα, νην ΠΠΙαυ15 ὃς Ῥάπο [ςσπέο. της 8ζ κερώτπον ἤμε] 
4 Ῥοπάοτ!ς θα ϑο ΠΟ Πλοη ἀσσερίτ, ΠᾶΠὶ [Ὸχ ΠἰἸηα: 
(οτῖρτυ σι ὅτις [οτῖρυ]απι "ἡ τό γράμμα Ποίας : ἃ 
οὐὗϊοάοεϊπη)οιντάς Ξυλόκοκκα, ὃς Κερωνία. ᾿ 

Κεραύλης»ςοτγηΐςοη, ΓΟ ΠΧ. 
Κεραων ἦῳ, μ.ὐ σω, ποκα 1 πλῖπο. Α σοι, 
Κεραμνια, τοὶ, ΟΘταιΠ] Δι Οητος Ἐρατ, 
Κεραμυνίας 569 Ἐ] πηῖης Ἰέξας, ν 
Κεραύνιζον ὃς Κεραύνει(θ. ζειὸ ἴῃ ἘΡΊστ, Ταρίτοτ ἔα] πλῖπα 

πο τἶδ' κεραυγώνοντ [στη Αὐ τοτε ] ἀς πππηάο, κεραῦ 
Ειὐϊπιίας ἐότιιαι σουΡ 155 ΕῸ ΤΊ Ιτο πὶ Α ἀϊ εξ εἰιιὸ, Εἰ  πιίης 
ραίύνιον πδροἱ σιιῖα ΕΠ] Πηϊη 1526 ΠῚ. Ὡρηςτὴρ κεραυνιίθο, ἴῃ Ερὶ 
κεραύγιον οἰ τὶς αυτοσα πη. ω 

Κεραυνοῦλῆτες 9 Γι  πιΐματὶ ΡΙΤΩ1ο. 1. Βα] πλῖης ταίεὶ Παῖς 
ἰξει. ὙΠεορηγ ἧς τοθοτ!ς ἔρεςϊε Ἰοαιιθης μηζοσ, Π 3. Ἂ: 
κεραυγοξχῆ τες αὖ ταῦ “μόναι γίνονται.» αἱτὸρ ὁ Ψ Ὁ. ἐχἐχυσα.., αι 

Κεραυνοῦολ ἐων ΠΙ] τὴ ςἢ Ἰας Ὁ] ΟΥ  πχεῃ χητόγαιοο.. 
Κεραμνοζολία, το ή βα] πυϊ τιν Ἰαξξι!5. ᾿ κι Ι 
Κεραυνοξόλ(ϑ.2 [Π] 1015 Ἰασι]ατο το πιςίαῃ. ΩΝ 
Κεραυνὸς οὐ ὁ, τη τη ταΐδα τὸ κερὰ ΐζειν, ὃς αὐειν, ἤγοιω φϑήμει 

Ατἰῆοτι ἄς πηππάο, τὸ 3. ἐἰτιραψαν αὐαπυρωϑὲν βιαίως οὔ» 
εκ ϑέον, κεραυνὸς καλεῖ παι, τ θα ΕΠ ογῖτ ἀσσεπίμπιν 
νίσιις σαγίϊπι 1{Π|Π|πὸ {τ 9 ΠΗ ππθη ἀϊοἴτιιγ. κεραυν 
διὸς βέλθ-, ΑὙἸΤΟΡ ΠΝ. κερμωνων εἰδυ,τάστη, ΩΣ 

Κεραυνοσκοπεῖον, αἶα τη Δ ΟΠ υῖ πᾶ ἴῃ σα πανν ογ [1115 1πίτατ ς 
πα Βα] πυϊηηπι Ἰαέξης Ἔχ Ἀ] δε αητ,ΡΟΠ χουν τάς, 

Κεραυνοφανς ἐ(Θ.»5" κα 7 οπ πγοάτηη Βα] Πλλπῖ5 σοι ΔῃΚ 
Ρἰ4. Ττοαι  κεραυνοφαὲς πῶ. ξ 

Κεραυνοφόρφε» αἰ τπ θη ἔεγεη 5. τ 
Κεραυγοίω, μι ὥσω, πιωκαν Ὁ πιϊ μου αἱ πτης Ῥογουτίονίο ἢ 

νηάς κεραυνωθεὶς, Πς ΠΟά. 1.1{ξι5 ξ] πο. ΩΣ 

Κέραφθοἱττ το, χλδυασμὸς. Ἡ ον ο ἢ, Ἂ 
Κεριίω, ὃς κεσάομαι; ΠΥ  Σς 5. νἱπιμι ᾿ξ οἷ: αδιαητίαο 

ἈᾺΙΠῚ ΡτῸ ΡΟΟΙ]Ί5. Οἀγ ἢ. ὁ, κερωντο τε ὄφοτα οἶνον, δ ( 
κερρζαδε 3) οἵτον, τὶ ἰσοτοναμάϊτε, 

Κερξέρκοι, ΟἹ πηοΥ 1] πιο ςο 165. ι 
Κερζερρκίνϑει Θ., αἷο Εοίγεϊιο ἀϊοΐτιιν ταττατιι5. αι ὁ Ὁ 

ἢτ ἃς 1η ξοίτιις σαπε ει τποι το 110 αι ςογθοπι 
Κερ(ολω, σομιτἰοτοπια]οἀϊοο, ἀςοϊρίο. 
Κερδαίνω, μενῶ νὴ κερδη σωγπ. γὙ 9.9 ποτ! οἰ οτοιιῖτς ΓΑ ΠΗ 

ἢο. 4ισίξιιπι ἔλρῖο, ἐργάζομαι. χουμα τίζομαι:αὗξα τὸ χὶ 
ὅδιν δυφραίνειν Ν οἰτ. Χ ΈΠΟΡΠΙ. ἀπὸ παντὸς κερδ'αίν ει} 9 
εταπι ἀσοίρογο, ἀἸοίτιιτ ὃζ λα μξαϑειν ἐπὸ παντός, ΟἿ) 
εἐδίκυταιγ ἀλλα τὴ εἐκέρδανε. Ῥτατοτῖτο κεκέρδακοι γτῖζ 
ἘρΠΠΟ]. κεκέρδεκα, ςοπητη άπ οοΡ15 ἀραιὰ Γἰθαη, 1 
ἀιιοὶ ἃ κερδέω, ὀκέρδυσαιν, αιιοεἴξιιπη ξεσοτιης. ἵνα χοι 
γῇ ΟΠ ελίειαι που! λοϊα τα, ῬΔα].ςαρ.3.44 ΡΒΠΠρ,κερδαὶ 
φΑρταγφυ ράγαγο, κερδοΐναι ἐργασίαν ΟΡ Θγᾶπα [Πσγατὶ, Βι 
Ῥοίζοτοκερδιυσεόϑτοι μέλλων, αι ρ ίατη [ποτ ἕαξξαγιιδ᾽ 
Ῥοεγί σαρίτο 3.1:α αἰδὺ λόγου κερδηϑἡσονταμρ!πογίῆδητι, 

Κερδαλένγηςγ" ἃς ρ τ σοητγαξν, γα] ρῖπα ΡΟ Π 5 κερδαλῆ, 
κερδώ!θ. Ηεν οἢ. εἰ ὁ 3} κέρδει αι] ὃς κερδωϊθ, Ἦ 
Κερδειλέίθυ,κ, ὃ α ππιτα15, σα ΠῚ 40}57 Ἐγαιιἀ]οητιι5. δδλμίδυ, 
ἀνῇ ὁ, πῶς κερδαλέθο ριον νογιζας, κερδελέίθ λυΐχε 
Τύοιπ ἰποτο [5ν τ 5. ΡΊατο [16.1.6 Ἀδρι.ἐσωφε 
οἱ ορροπίτιιτ ζυμιώδης, κερδαλέη βαλή, {Π|44.κ, Χρεω β 
σὲ, διοπρεφὲς ὦ Μενέλαε Κερδαλέης. ΓΠτΟΓΡΥυσίω τῇ ςρῶ 

νέργει ΠΠὶ κερδω γαΠροδ,ἰλώπηξ, ΠΟ Πτοτικερδαλι 
Ῥίρτιἀοσηιις ορα]εητα, 

Κερδολεόφρων ον Θν οἱ γὴὺ ῥα Πα ἘΠ τ15) Δ ΠαΓΙ1 531 14 4.6, 
υὖζε κερδευλεόφρων, ἢ πεινούῖργε τὸ φρήγημοι απ ρτοδς δζ Υἱ 
πικερδὴ τὴν γομῦ ἐχων,τουτες! κερδανεῖν Φρογών, 

Κερδαλε ως, αἰτατὸς ν αἰ τγὸ, Ηοταῖ. 
Κερδει ἢ »κερδδιλεηγ, Ρ. 115 νυ] ρίηα. ἸΝαζαηΣ. τῇ λοὺ 

ἐγχρυύηγων, 

Κερδάλν, ἐλώπηξ, ΗΠ εἰν οἷ, 

Κέρδεα, τεὶ,α Επιτῖα νῈ ΠΡ 1 Π2᾽ο κόρ δεσι πανουργία! ἐν 
Κερδία να γα πισητατη Ψα  εγ. Μαχ. αὔιιτίῖα. ἣ, 
Κέρδίον, ὀχ ρεά οη5, ὠφέλιμον το ΠῚ κέρδιον, γτὶ Εἰς» Πστοίι 159 

βέλτιον κρενῆον, Οἀγ .ξ, φαίνετο κέρδιον ξῃ), “μὰ 

᾿ 
9" 
ο 

ἣν 

κέρδυς: ον, δ ν τ ΠΠΠΠπλιις.αὐπατὶ [Ππλι15. Ῥ τι πεῖ ΠΊ παῖς, ἴος 
τὶ ΠῚ πη 5. δο ρος] ἴῃ Αἴαος » δὲς τὸ κέρδιες"ον πραπεϊε πὶ ἀν 
Ομ δις δ ρτιείςητι ἤτπηιπι σοπ ἢ ἐτιπ1ν Ω᾿. 

Κερ 7)γα νεῖν, Παςτί σαι ν χογοπὶ ἀπσογς, ἜΝ ᾿ 
Κύρδονοοῦθα Ἰαπάτγία. ἅ; ἢ ΚῊ, ᾿ 

᾿ Οὐ Ω ν - - ; Ἢ 

Κέρσο; εθο,τὸ Πποιασηνν [59 [τ ροπάτιιπη, ργοιιοητιι5) ἀ“ΈμταῚ ᾿ 
Ι ' ΤἊΝ 

, 



ε- "Ὁ 
αἴδιις, δόλος, πανουργία ν᾽ σευ εσιρ,ν ΔΕΓΑΠΊΘΏΓΙΠῚ. κέρδος ποιεῖν» 
1πὶ ἔποεῖς» Αγ τοτ.η ῬοΓ τιον κέρδει ποιούνκαι!, στὸ ἀρρο- 

τάτιῖπ ἰπσγο ἐθριτον Τόγθητ. ροηο ἴῃ ἰποτο, ἴσον. Η]ο- 
ἐν κέ; δ οἱ ἐποιειω το. 

νης οὐ να ταυτὶ ἀοοίρίοης αἰξιτῖα, σεμύεσις, Οὐ Π,ξ, ἕζετο κερ- 
ὑσιώμ,ἰς τηάυεγία ἰράςοθας. 

ιον.“. τὸν “ΠΟ ΟΠ Π11π|. ἰ 
Θ,ἡγν τ ρο5. ΑΛ  ΠΟΡῊ ἐν ἱππτόσσι, δολίαν κερ δὼ πολυ ϊδ'ρεν ἀϊ 

ΕἸπτοΓΡ το κῆρα τύυ κερδοσειωίω,] πτανουργίθυ 7 ν Πρ οπὶ κερδὼ ἀἐ- 
εἵἵο νος. 
οὐ ν δά νογθαπὶ οἴος ΠΠοτοὔις , σοποΙ]ΠἸάτοσ [π|στῖ » (δι 

Μ" τ). Μοτγειτγὶ) εράτμοτ, ἀρυα 1 ποίαη, οἱ ζεῖ τεράς τε χαὶ ἐρ- 
κι δώδε πόϑεν χρυσίον τοσούτον; γοτθα ἤιης ΤΊτποὨ 5 τοί λιιτι Πὶ 

Ἰδητίϑ, 
Ηρ ο ἢ. ἀβεγε ργὸ βασεινίζει. 

υἰῖς αυια:4απ», Ατ τος, σαΖα γοάἀὶτ σου ἴα, 
εἷος. ᾿ 
δ ΟΟΥΡΊΓΟΓ, 

κρὲξ ας. εἴν οἢ, 
Ηείγολι. ἐγίύν, Προηῆο παι ἐμένα. 

“Δ Ἰσιπτατ ΒΚ μοά ),ἃ Οογσαρμο γερς ἴῃ Ἐρίρτ, 
ἐτηκ δ, πηι πα ἔστγοᾶν 48» ἀφ ἀπτοηηᾷ {ρου ἀεθατιιτ » οαῖ- 

ιοἷπ ἤλι!! ρτς Π1ο νίις ογατ δὰ ἀσππογσοηίας ΠΟΙΤΙ]ς5 παῖς: 
οπηΐης Φεχρίς. ἘΠ Δτ ες οχ Ραμ ίδηῖα Γιοχῖοο» 44,9, Ε{Ὶ 

αυΐς είν.) ν 
τοςταἀἸοί 5. 

ἰκιὶ Ῥεξεϊπατία το, Αὐ τοτ. δ .1 ΡοΠτῖς.ςΔΡ.ς. 
τω, αν χαντοχο οἰ γαάϊο, Ρίατο ἴα Ῥο] τὶς, Ἐτίη (τα- 

πρκίζοντες ὃ) τί δρώμῆν:οὐ τίυ) κρόκίου . χὴ «δῦ σἼμονας συγκεχυ - 
ἰγουδυ; ΠΟ] ἀοπη κερκὸς, τὰ οἵδ, ρεξζεη τεχτογῖβ » ἃ 4110 

Ῥεξτίπατο, φιοά ΨιγσνΑγρατο σοηλχ Ροτοιγγῖς ρο- 
Ἰὰς, ὃ Οὐα. τάτι πὶ ροῶτης ἀςηίατ οριι55 Ἰπααϊςη5 
εἰς, Ἡοπιογ. Οὐν ἢ. ε΄, ἱσὸν ἐποιχομήρη χευστίῃ κερκίσ᾽᾽ 

στοάϊιις ἃ τι15. ΕΠ  Οἢ.. ἐρωδεός, ἸΝΟΝ 
ἐὐδος, ἡ, ἀτσοσ ἀο σόπεγο ροραΠ1. αιάτη ἴσα ἄς τις ΤΠ ςο- 

ἸΓαίς, τοτῖα [10.3. σὰρ.1.4. κἱ κερκὲς Ὁ παρόμοιον τῇ λδυκῃ 5 ἡ τῷ 

γίϑει, κι τῷ ἐὺ κλάδοις δηελόδύκοις ἔχέν. τὸ 3 φυΐλλον χυῆώδες μὴ). «-- 
3 ἐκ τοῦ ἄλλου, τίω) 3. μίαν τορρμκο ἡ εἰς ὁξυ' σύω ὕκου σαν. τεῦ ἢ 
τι αἐδὸν ὅμοιον. τὸ ὑπῆιον κ᾽ τὸ Ὡρανές, μίχο ὃ ωροσυρτηυῆνον 
αὐπ]ῳ, διὸ γἡ ἐκ ὀρθὸν. δ, ἐγχεκλι μῖλον φλοιὸν ὃ τραχύτερον ὃ 
μόδον ὑπύλετορον ὥσπερ ὁ τὶ ἀχρείσὸς 9 1ὰ οἰἘν ᾿γτὶ ἔγ]ιις- 
ντ σογγιρτιις σοίεχ Θα2α: . ρίμιις ἔν ἰς [τε ς. πῆς ἰη- 
δ} τατίοπε τέων κερκίδω τταηἕοττ Αἰρίπαμι. τάξη 
ΤΠ μ᾿ τοτ.ργίπιουοαρ. 18. τέο κερκίδα (1 ρ. ἀκο- 
λοξα, Ἰά εἴν, Γειιξξαπι ἐν τοῖς λοζοῖς » ὃς ΠΙΙαιι5 ξοτςη- 

ἸΠΊΟΓΩΣ» ντ ἃς κερωνίαν τῳ κολοι τέ αν πῆξα λιπτέραν, 101 Ἰτοῦ- 

ἴτο το ρίοπον Οταοαπι ν οςοπὶ τουτὶ ΠΕ τ Ν ἀπὶνἸγρ}}- 
ΔῈ Ἐι1τ ἀριια Ατιτοτείειτι μ!Πτου. Απίπια 1}... ςα- 

) καὶ κάλου μη λάταξ. ἐς: υἡ τοῦτο πλατυΐτερον ἔνυ δρίσὸς. κ; 
ἰχυςϑιξ, ΟΕ οεἶστε γδ νύκτωρ πολλοίκις ) ταὶ αἴξα τὸν ποτοιμὸν 
μυει τοῖς ὁδούσι, δίο. αι1ο(ἷ ταις τιιθιτ ΠΌτο Ροη- 

Ἀν. . . ΄ - ὦ} . 

: οὐ ποτ! ΡΠ]Ὶη. το 8. σα ρίτ,3 ον δὲ αἱτ ἀηϊπηαὶ οἵϊς Ἰοτ- 
ΟΓΙτΙ5. ἄγ Βογες ἰαχτα θππηΐηα νὰ ἔσγγο σράεγο. σοΏξοτ 
ἤοταβ. Κερκὲς » ἴτεπι ἴῃ σπῖγγιι ρα ΧΊΠ 5 πιο σα πο ο 15 

! τα 151 ἔογάπιεη Τῃ ΓΟ ΙΓΓοντ Γαδπιρῖα ἰοτὰ τὸ 
Ὁ Ππαῖοχῖγα πρὶ σάρητ Ἔχοίάοτς. ἀἸολταγ οὐῖ)πο ἐμ- 

ἐγ. κ᾽ ἐγόδυον ἃ ῬΟ]]μςο 5 ντ ἴιο ἰοςο δά ποτατιιπι. Κερκὲς 5.05 
1] δέ εἰδα; αι τι ]τιις ἀἸοἰτιιγ ἄς αι ΟςΪ ι5 [10.8. σαρ.1., 

᾿ΑἸεχαμάτο, τύξδεμα υἱὲ εἰς τίου κνη μίωυ χαξὼν, ὑφ ὃ 
ἐον Χποϑραυ ϑιὲν εἰξέπεσεν. ΡΟ] ΠΧ [110..1..0] υἷύ τοι αὐξα 
εδν τὸ σμικρότερον κερκὶς ὀγομφζεται καὶ αὐοφ πα χίον, Ἐτ 

(αἾτ, ταὶ ἢ ἑχατέρωϑεν τοι μείζον(Θ- ὁς-οὐ᾽, ὃ τίω κνιμίω φέ- 
ᾳ "ον μικραὶ ὁςαρκα. ἃ πϑρόναι λέγονται» τ9 αϑοφῳκερκίσδες, 

νη μιογ, Κερκὶ τα 1115 τοχτοτιβοροέζοῃ, ᾿τοπὴ το χτηγᾶ. 
ἰρ114 Ἡοπιον. κερκίσι, ΠΠτοΓΡ. τῶς ἱςουργίαις οδυτὸ μέρφις, κερ.- 

)δ σαωτι ϑύασι πἰυ) κ οἰκίων πῳῷ «μον, Ἐς ἀριιά Ἐπτιρ! 4. αὐτὶ 
ῬΑπιι8 γαάῖο τοχειις. Κερκὶςιρατς ΤΠ ΘΑτΥΙ : κερκδὲς 

τί πὸ σης Τ᾽ οΔτγουη τη ἀἸσππτιτ. ΑἸεχὶς γων αἰκοκερ- 
γ Ἐνταύϑει αὐεὶ τίω) δεῖ κερκίδα κῶς καϑιξέσεις θεωρεῖν ὡς ξένας. 

ΠΠΠςοπὶ ν δὶ ἀς ΤΉεαῖγο; ἡ ϑεώτεου μέρος κερκίδα ἐξ) Αἷτ. 
Ἱ{ΠΠῈ πη. ϊιο ἃ ἃς δοίδυξ, κὶ τριξήδηον.. κα ὑωρθ- αἰςῖτιιτ, 

 [Αάλες στίατη ΡΙἸπτο. ΓΑ ροπ ἀριιά ΘΑ] εη.3.τ' τόποις, Κίνει κερ- 
᾿ ΤΥ χλωδπ φαύμοικονγα σῖτα ταάτο ὅτις Ρ᾽ {110 ὡγῖσ τιι- 

ΟΠ]. Κιρκὶς Ης(γ (ἢ, ὁ τῆς πίτυ(θ- κορυφὴ ἡ αἰγείρφυ ,"ὰ ἕδος ὄρνιϑος.ν1- 
ἧς Κερκιξω, 

»ἀσοΙρίξοσ Δὶς σ 4115. ΗΠ οἰ. 
τιϑηκος κηόςςςτοΟΡΙτΗςοιι5οΠΠγΐα σαιιάατα. 

ὧν αγρρανἱάς τη Ῥγοιιογ 15 Ἐγα πὶ. 
ἵ κοςηγου δ γα ῇς δόπιισ.ΠςουτΙ εἰδξ τε ριι5οάπιι4 δ Π6Ὰ 5 δηπυΐς ο- 

1. Ῥοπίγιγ ἃς το σιπΠιδες δηϊ πλα 15 εαιιἀΔ. ΑτἸΠορΡἤδη. ἴῃ 

ἜΣ} 

Αοβᾶτ, Αλλ᾽ ἐσὲ ϑυσιμός ὅξιν 9 αὐτίοὶ κέρκον ὧκ ἔχων. γἱάς Κόλουρα- | 

, ἡ ΦΡΡν, ε δι 
Αὐϊδοτ οπιφης ἀς {ποήτοιι ἀφο οημῖς 7 ΠΠ.6, Διηΐπια], ξαρ.18. 
Ργορτὶκ ἐς αυαάειρραιθιιθ,ντ ἐῤῥοπύΐγιον ἐς αι. Αὐἰ οι ν, 
ἜΗΝ ΔΏλαη, ς.13ν τἶνν τὸ σμαΐρε!ν Ὁ ἕγτειν ̓ μος οἴ αὰ- 

) Θδτοροηθόα. ΑΥΗΥΟΡ 1} Ἐσιΐτ, ἰσδοοῖ δέχα κέρκεν λαγω, 
Ἐςςε(ἴπαιι Ε Πρ οἵὴς φαυάΔπ ἀςοῖρο, Οὐα νεγὸ πη Πἴον ἀο- 
ἰϊοατιότγαιις εἴδη πλα]}5 οἷμις ΡΠ» Τβοηρια Ιοςο ντοθαιτιιτ, 
ῬαΓβαη 15 ργας[ἔγειπὶ » ἀετογροπάϊαιις ἱιρριτιαίπίδα5, Τάς 
Ἐοττα [τς Πλτιιπὴ οἰἘ αὐδὰν ἰμπὶ ἴῃ ΘΙ Πλ) 4] τπγῖς αἰπατὸ (6 18-- 
αἰτυτοντ ὨΠΠΟΙΡΘΤΩΓ σογοιϑιντάς (5], Πρτὸ τό, (ὰρ.59. Οαζὰ 
κέρκον εχ Αὐἱοτεῖς νοιτῖς σαιιάλιη,. ὃὲ δαῖτ ἔα: ποἡπΙ ΠῚ ατὸ 
τἰ σα απη, ἀρι4 Α]υτατς. 1η ϑοιτοῦῖο . ἥδε κέρκος, ὃς ἀρυὰ [κι-- 
οἴη. 10 Α Πη να σι] οχ σαυ(α ἀΠΠ 1 δίκίων κέρκου Ρομάςη" Εἰ 
ὅζ κέρκος. Ἡ ον οἷΝ. ἀνδρεῖον αἰδοῖον, γτ Ἡογατηις αἰχῖτ, ςαπἀάπι- 
πὸ (αἸαςετη Πεμιετοῖοῖ ἔκεγο.τοπι κέρκος, ϑυξίδιον νἱτίδιις ἴῃς 
ἔς ἤιπι. ν 

Κερκούρρς,νο κέρκουδφε νὰ [τ] θιιητ 11] εἶσυς σλοίς αὶ ἰϑς , Ἡςί οἢ. 
Α ἐξθαγπι πλι ο μι. δπικώπον γοςατ Αἰἤςη.. σεςιγιπὶ Γ]Τη. 
ΡῬΙαυν. 411 ἴῃ Ηογοάοτ, οόπες οἱς αι 1} Ὀτοιιϊουῖς 9 πα 
σαϊιάατα παιι1558ς σαοῖες ΡΔΙΟς. ἘτυπΊΟΪορ,, κέρκου ρον οὔς ἀϊςὶξ 
πλοίου βραχέθ... καὶ σιεείφί. μακραὶ ἔχον πρύμναν Αὐἰορ, δε ο- 
Τία!τ. ὃς διυϊἀιης ἀϊρ ἤτοηρο μαίσθηῖ κέρκυρον, ἀἴσοητος κέρκυρρν 
ες ἀεποΠλ ματι Π1 ἀπὸ τῆς Κερκύρας ὃς παίρωνα Σπὸ πείρφυ : 1τ- 
ἀέϊησιις Ναξιουργεῖς ὃς Κνιδουργεῖς ματος ἀἰςὶ αΡ ἱηΠι ἰς ἴῃ φιὶ- 
θὲι5 πιῆ. 

Κερκοφφρας τι: σαι!άλτη Πα εητ. ᾿ 
Κερκυρῶα μίφές"ξ 7 Υἱάς Ιπτογρτοτῖ. Αὐπορδη. ἐπ γείρὶς, ἀυρΙεὶ 

[ουιτιςαγπταρ πιισι ἤαρ.] πὶ. 
Κέρκω,ροξξο,τεηάο. ΡυΠΟρτοίοματο ᾿οῖο. σαν ΓΗ Δίγοατ. 1}: 

7. κα το χεγό μῆνα βαῤξξιτα κέρκοντες, 

Κερκωσυ 5, οἰσαιίαι βΌπς ΟΧ μα πι5 φιοά ὃς χάλομαῖον γοςας Ης- 
[γοδηιις, ΑΠ115 τέιξ θήλεια μὴ φωγούσοι. Ατμοηατς. ζωὸν δμροιοῦ 
τεῆς 

Κερκωπιζω. [α[οἰϊο. 4 ἀπ οτ, χλόνάξω.. μωκίζω, τταπΠατίοηο ἃ διῖι- 
τὶς ἀτπιέϊα ςαιιάαπι πηοτίταητίδιις», (α]. 1 τὸ τι. σ4ρ.33. ἃς Ἐγαΐς 
ταῖς (Β}], 

Κέρκωσις εως, ΤΠ ΟΤθῖΙς ΠΥ 1  γίπστι Ιο σο γι ΠῚ; αιαιτη ΤΟ]Πςοῖ ο4- 
τὸ ἀἀπαί σοι βϑτστιμτι ρυ! θη π1πὶ ἱπηρ] ετ, ὅτ οχτεγίοτα ἰηαῦ 
σδιιίαείν πᾶς ςείατπι ποπηοη Βα δοτ)ρτοτηΐπεξ, 

Κέρκωψ,οπος γα Ἐιιτι!5»Ο Δ [ατιϊ5 ὃς ΠΠΊ]αΥΠ σοηι5, Ογοΐορος 410- 
«μι (οτοορε5 ἀρρε ]ἀΡαητιιγον τάς δ λρίμπι 5» Οογσοριπὶ ςο:- 
τας. Βιιά, διι τη δι 4114: ςοτπίζατιιπι νοπεξὸ νοςαῖ κερκόσον 
ἐγοεανοῖη ΕρΡ1 τ, Ροἵτοτ. κέρκοστι ετῖαπὶ γα άϊτ Ἐς τις οταοος γο- 
ςατογημοπι [ποτ οΠοπῚ τὴ π]. ποῖά}, ἐς Βοπιῖπο νοῦῆιτο δῷ 
ἐτλυἀἴδητο «ἰςϊταγντοίες Ετγπιοί. ὅς Εμ αι. ἤιπιρτα αἰ πηϊτί 
τπσταρποτὰ ἃ σδη!θι15»4 11 Οσα 15» οἱ σαιιάα Δ δ] πα ὅτε ποῦ 
ἄςῃτντ ἰη 1: ΕτΥΠλΟ].ν τἴτιιν ὃς δγ ποῖ, ρηΠ τοι. 

Κέρμα, ατος. τὸ [ΠΡ 55. ΠΟ ποτα. ΡΟ ς ἢ] λεπήότειτον τιτὰ νΟΓΡῸ κείρω δὲ 
τέμνω. κέρματοι, ἔτ αἰἴξα τα ϊ παι τα ἐγ ηυτῖας ἀτ]55 ϑεπες, ἃ τΠοΡ ἢ ἶῃ 
ΓΊιτο. τοὶ σ᾿ όμ᾽ ὕγηξύσνες κέρμάσι οἷα ῥητόρων. τὸ κέρμα “δ κοΐουξις-ων; 

8:5 ΛΠ. ὉΠαΓιογ π» σὰ 0.2. Ἐπαπβ Ἰώ η, 

Κερικατίξω, μι. ἰσω,ποικας τὰ τη ϊηλιτα (ο πάο 9 σοτησηΐπηο. 4 !ςεγροὶ 
το] ἀο [τοπὶ οι! πποποόταάσω Ργο ἀϊυϊάοτς ὃς ραττὶγῖ, Αὐτὸ - 
Ρἢ. Αϑτ Αςοι., Κερματίζειν ο{Ἐ 1η ταϊητίδεῃ τοαϊρειοοντ ίο- 

4 ττατ δοπροα τη Ἐρηπυ κερματί ζειγ, ΟΠ} τα Ο Ῥέσι 14 ΠῚ» σὸ 

κριταῖλοι ἥειν νόμισμα, ΑΎἸίζο ΡΠ, Οὐδὲ αῤγύρι ἐν ὅδι κριτοικεῤμοιτισμέ- 
νογ, ἃς ἐς οτατίοης κατεκερματ νι ἀἰχιτ 1 ἰατο. 

Κερρίφύτιον, το ἰττι{ι ιν ΡΟ σι ηῖο 4. 
Κερμάτις ἢ «»οο ὃς ααγατν αι ἴπι5, 401 ΠΊΔΙ ΟΥ̓́Θ 5 ΠΕ ΠῚ ΠΟ 5. ΒΓΟ ΠλΪΠτι- 

τ|}}1ς σοπηηλιζας ΠΟΘ πας αιο τα. ΓοΔη. 4.2. 
Κερωμοδδτης γα. ἐν Παα τι αἰ ατὶμ5. ΝΟΠΠιι5. 
Κέρνον, νας ΗΘ] π|πη γί οτ] Πςοῖιτα ΟΥ̓ σο]ος. σεφανὶ δέ κέρνα 5 [δοτ]-- 
τὰς. ἔο σι ιι5, ἀριὰ Λιλεη. τὸ κέρνθ- 9 α)εῖον κραμοιιῦ ἔχον ἐν ἀυτεᾷ 
πολλοῖς κοτυλίσκοις κεκολλήμῆρτς, Ἐτ κέργει ἐν τοῖς γωτοῖς προ χύτητες2 

ῬοΙΠιχΟνἑάς Κερνορόρον, 

Ἀερνοφόρον 5 (Αἰτατ] ας 86.155 απο οτγάτογᾶς πιαηΐθιις Βοτρητος 

Ῥογαρεθαητ, ΡΟΙΪΠΙΧ 5 τὸ γὸ Μερνοφόρον ὁ ρχημα 5 οἶδ ΟΕ ΚΕΡΤΕΥΝ 
ἐχαρίσας ἔφερον, κίρνα ὃ ταῦ κε ἐκαλεῖτο, Ἐτ κερνοφύφρς. ἸΝΙΓΑΠΔΟΓ 

ἴῃ ΑἸοχιρ Βαγπι, κ᾽ εἶτε κέρνοφόρος ζείκορρς βωμίς ρια ῥείης. ΤΠΤΟΓΡΤ. 
κερνοφόρος., ἡ (ὺ κρατῆρας φέρφυστι ἱέρεια, Ἀέρνοις φασι «δὺ μυςίκοις 
κρατῆρας . ἐφ᾽ ὧν λύχγοις τιϑέασι, Κέρνα γετὸ ΗΕ ομῖο δίσια 2 
εἐξίνη. 

Κεροξατηςγεγὃ, ορίτβοῖοη Ραποβ». φι δά σογηῖᾶ ροῆατε ΠΑρβαταγ, 
νεἱ τίω) βάσιν ἔχων κερατιγίω, 

Κερόδετα τόξαφατοιις σοτηιι νἱπξε!» Επτρ1 4. ; ΡΥ ΕΞ 
Κεξθεις ΡΓΟ κερατύεις, ΣΟΥ πετιις,»συμπλεκτικός, κεῤϑεις λωτὸς ἴῃ ἘΡΊΡΓς 

δὲ ᾿Ἰθ:άςπι κερθεις θεός, 
Κερφίαξ, τεηη 55 ΟΧτΓο ΠΊῖτ5. τὸ ἀΐκρον τῆς κεραΐσς Δητεηηξ᾽ ΠΟΓΠΙΙ 

φυά,ν τάς ἴῃ ἀϊξλίοης Οὐαξ, 1 υιοϊδιλιι5. αὐ ϑαυ μοί ζοντες αλιὸν τοι τὸν 
γαυπίωυ διαὶ “Ἷ χίλων εἶ τα δ) τῆς κεραίας ἀσφαλεῖς δια ϑέοντα “δ κιΞ 
οριάκων ἐπειλυμμῆμων,}. ὙΠ ἀκεὼν τῆς κερδας. ΤΑΝ ἢ ᾷ 

κερπλάςης οοπτα οὐῃάη δ᾽ ἀντὶ οΧ. Δάτα οἱ «βεὶ τῶ; κόμίω χῴρητες 

χναιγἀϊζαπτας κονωταὶ ὃς τη θ]λοτες κομώ τρια. ἸΡίοίαιιε κερυπλεῖΞ 
(ας γαῖς ταΐτας ΡΟΠ απ ἀρρο!]ατὴς ααΐα κέρας Θεῖαπι ἐομηλῶι δ 



ὃ: ἘΠ Ὲ 
ραϊῆςοι, Τρεχοκοσμητής. 

Κερήορωτον ἀἰεϊτιιν ντ λιϑύςρωτον : ζογο τοῦ πὶ Οριις ΨΊΓγιμιῖο 110. 
ἀνοαρ. 6.0 }1.1}0.ττν0ΔΡ.37. ταπιςητίς ὃς το Πε}}ς ριἐξογιιπι νὰ- 
τἰῖς οοϊουίδιις ὃς νοι ἰ συ] ατῖτῃ ἰἴρηο ἱπίογζογιιη σογηιιατη 
ςοπιροίτιιπι. : Ἐ ΝΗ Ν᾽ ὶ 

Κερουλκο:» οὐδ, ὃ ἡ ΠΟΥΆΊΒΙΙ5 ΓΔΒ ΘΚ 5 ὃ ἔιΠ15 αι ἀαπη παιιτῖσιι5 5 ὁ 
πολλῶν. 

Κερετίαοἰαξίατου [προγθιις, δῇ οἷατῖς σογπὶ δ. γαυρέας. 
Κερφυτιάω; ΟΥ̓ Πι18 ΟΥΙ σΟ οἷ᾽ κεφαλίω αγατείνω , ΔΥΙ ΟΡ ἢ. ἴῃ Ἐσιτὶρ. 

αύτοις ὑπότε χε σαγτύ τις ὠρφοιμίοις. Αναρ τοίλιζες »κοἰκερουτίεις : [ἈτΟΙς 
σἰἴωὶ κεφαλίαὴ αἰέτεινας δίκίω “10 κερατοφόρων ζίφων. 

Κερφυχὶς ἰσδὸς. ἡ ΠΟΥ σΟ ΓΔ. ΝΟ] αιια σογηῖθιι15 το ματα: ν τΥΟ 4116 ΠΟ 
ἀο ἐχρουῖτ ς οὶ. ιοος. 1.5. Αἴγες ἐμαὶ θαρσεῖτε κερρυ χίδες. 
Κερφύχί-, κν δ σΟΥΩΓιΙ5.1το τ ἀη το πη ΠΔΠ| ἔοι ἀητοπληαΣ σοτηϊα ΡῈ- 

τεη5, νῖ κερφόχ Ὁ- καίλως.. τάς π5 ἀπτοπηπαγιι σΟΥΠια ἔς 6118 
Πιάίνε Βαῦεηβ ᾿π ρωρΡῚ δηίας δά 4145 το σάτιτ. 
Κερφωντο, τὶ ίσς θαπτ, Αὐτατιις, θηοῖαι μορφαὶ κέρφωσι σελίωύζω, 
Κεῤῥφοριίοῖς αι 4απι»διι14. 
Κέρσει, ΕἸ οἴ οἷ, εἴς πιιπυϊ να Αἤαπιιπι. 
Κέρσε. ἱποΐαιτς, Ποτιοὸ : ἃ κείρω, ΗΠ εἤποάμις. πὸ δι᾽ ἐμφω κέρσε τέ- 

γόγτε, 
Κέρτα οί οἷο τοῖτο Ατηγεπῖδοα Ππσπᾶ ἀϊοίτιιν πόλις, ν τ 5. [τ44; 

ΤίρτΑποροσῖα ἰοπατντδ5 ΤΊ Γαι δ: ὃς Ππλ τοῦ 14. 
Κιρτομέω, μ. ἡ σα, τσ. ηζοι; ΠΟ ΠΪ τ οΓομιογάςονἄοο [πο σκώπ]ω, υὑξρέ- 

ζω, ἐρεδίζω, χλδυίξω, 41 Ποοτοϊγγιάςο : ἃ κέῷ δὲ τέμνω , Ἡοητετ, 
111|:ά.β. 

Κερτόμησις εω τ ἡ ἰγτ Πο. [ΔΙ τῖιιπη, ϑορ μος ἴῃ ΡΆΙΠΟ ἐξ, εἰ καρ τόμη-. 
σίς ὅδι τ᾽ αἰληϑὴ λέγειν, 

Κερτομία, ας, ἧς ΓΟ τι σΟΠ 1 11 ἐγΓ ΠΟ. 
Κερτομίας,, ὁ, ὅς Κερτόμιίθ,ν, ὁ, πγογάαχοα μα ἰγγἰ τατι 159 ἐρεϑιςικὸρ, 

χλϑυαςικο;γὐξρας ικὸς ,ὀνειδες-Ικὸς, μεμιτῆ ἱκὸς γεὶρωνόυτικός. Πα. α΄, κερ- 
σομίοισι τῳεφσηυ δα ἰὰ οἰ, τοῖς τὸ «ἐαργὸ ὄξει τω) “υχίω, τέμνου σι ὁ λυ- 

ποίϊσι λύγρις, : 
Κέρτομος » ου, ὃ» ἸοςαίσιπΠη{{π|ς 5 πιογάΑχ 9 σα. 1] ]Δτο 1115 9 ὁ κέαρ τέ- 

μβνων. ϑυμούδεικης, ἘΤΟΠοάις. κέρτομα βάζειν. σουιτία ἀϊσοτο. 

κέρτοιιος αμονία.  'η. ἘΡΊρ τάχη, κέρτομος χαξρὶ γ ἰορτίτια ααῇ ἀοτῖ- 
[ογῖα τι. μ 

Κερχαλ , αὐρουίταϑον εἰ αἴργοίο. νοΐ αὔρυϊτιιο ραττιγ!8 (εἰ. οἱ 
ἐν τῷ πνδίμονι ψέφθ', 

κερχαλέθ-, 4] γαποιτη ΤΟημπὶ ἔσαι νοσοπι φάτ : ἴτοηι αὔροτ, ἂ- 
τὴ ἀιιϑοΠτὶςυο 5. 

Κέρχανα, νεῖ κερχ ᾿νεχυτοὶ, ΟἿ, ὃ ταάϊσος ἀοητίμιη, ΕἸ ες. [ 
Κερχνεἴν,α ρεγαγε, οα] ρογο)σαατουτοα χειειν να τὸ ρἐγχκίν,.ΟΑἱφη ἄς 

Οχιῇς δυπυρτοιλ. ΠΡ... ΠΠης ἷ ὯΝ 
Κέρχνϑ.,5)α [ροεῖτας ιιαράαιτι σαττιγῖς. ΑἸοχ. ΤΎΔΙΠ ΙΔ Πι185» οὐδὲ ψο΄- 

φον τινεἰ οὐδὲ κέρχνον υπορυῖθεσι, της 

Κερχναλέ 9 καὶ κερ χνώ δης τοῦ κέο χνε ποιοτιπὸ ς. ΝΔΠῚ χρυ. ΘΟ] πο. 

 πρα χύτης τῆς φαῤυγ 9.,κ ἐν τῳ πνϑύιμονι “νόφίθο, [ἄς πὶ Θά] η, οτη- 
τλφηταγ. 3.46 ἀττίσι!, ΠΤ ρροοτ. κα τουτέςι τὸ μάλις α κερχναΐ δὴ τίω 
᾿εὐαπνοζι) ἐργεζουδυον. ΤΥ εἴταν ὃ, κερχνασμὸς ΟφΙοη.1π ΟἸοςτο 
Αἰἱμόκερχνα, κέρχγον ΔΓΕ πὶ ΤΟπο 5. ἀρρο  ης τίω κέγχρον 9 14 οἴ, 
ΜΊΠτιιτν : ἀτίμις ἱπάς ἀρρο ]ατα ποι πα ΠΕ ρατδητ τοὶ κερχνῶσεα 
πάϑη : ιιιη ν ἰἰ, ἀνόρησας ἐν α᾿ἢς φαρυγῖι πραχυτήπων γίγνετω μιχρων 

ὥσπερ κέγχξων α111π| ἴῃ σαττιτο Οχῖρ λας αματάαλιῃ αἰρεγίγατος 
νοοῖ αἰτία, τ] σγάπα, [σπτίιπτιιγ. ΕΟ γ Ἕμ10 ἴῃ κοτακερ- 
χνούται,κέρ χνίθ- εἴπ ὄσπριον, σατποη αιοάάαπι ηπο τοῖξς οτίατη 
κέρχνη ἀϊέξαχα {|| το κ μελίνος ἔψημφνρες ὁ ρδαῖσο ν εἰ ροτῖι5" 
ΤῊ ]ϊο, Κέρχν Ὁ’ οτίδ πη ἀγροπταγ Αγ}. Ρ.Π 1115 5 ἦο αἰγυρείων κο- 

νιορτός νἴἀε ΡΟΙΠς ΘΠ... Κερχνᾶν 5 ναἶσο γαὐΐον ὃς κέρχνίθ-, γαῖ, 
Κερχνηῆν οἱ κερχνὶτον ο! ρότίι5 κερ χλνὶς.» ατιὶς ποέξιγηα 5 4πα νῖ 
ὃς ποέπια ἀςραίοίτιιν Δηϊπναῖϊα πα; ΟΥαρΟἱ πείρνοποις [6] ο[ }115 
εἰκρίδεις, ἡ κώνω τας, Ϊ νοῖὸ ἀγρίας μελίοσας, ἀρο5 (γ᾽ Πτοσ»ι- 
οἷ σοπῖις νο] ροτίμς νοἴρα; τι; πγατιιγᾶϑ ν 1145) 411 δί 1ΠηΠ)α- 
τιιγὰϑ ἄτας ἀσουθ 5.14 οἰ, οἰναύϑας ΟΧΌΡΊΙΙΣ ἃς αὐίασαιιητ, Α- 
τί πορ ἴπ Δαΐδιις, Πορφυρ)ονκερ χυνὶ εγδίς. Ετ ΤΟ  ἀοπι) ρώτα αὶ 
«ὑπἶΠδ ταὶ οἱναὖϑας οἱ πτίργοπες οὐ κοιτένονται» ἰάᾷ ε[τ, ΤΊ ρ τα 6111- 
ἄστη ἱρίογιη νας ἀσοτας ν οἴραΣ ποη Δ [πηφητοΝ οἐλιιαυτπι 
Ὁ ΠΎ5115 ἴῃ ἰ ρας ἃς {γι ἀπ] τιιην ἱπστεςς. ἸΝΑΠῚ κερχγηΐσδος 1165 
ἀϊξια: ἔπης αὔοῳ τὸ κερχνέν, (Ἐγίἀοτοντ Πιρτὰ ἀπποταιῖπιι5 9 Ε- 
απτίγηιιο, ψυΐ σοηβιηάμης οἰμπὶ τἰπππηοι 5 4111 κεγχρὶς ον, 
Τῖσιπτιῦ νογὸ κερχνηΐδες, οτίατπι Στοίγίες ( ἀπὸ τοῦ ςρίζειν, ἢ ΟΠ, 
{υιογο)ᾶς Τιατὶπὸ {γῖσος, φι5 Οἰμάϊης 6. ἙαΠογιπι ἀςρίη- 
βὶτ,νΒὶ ὃς τὸ ἔτυμον χα ότι, ΕἰῈ 15 Πτίσῖθιις ποιπεπ: (εἀ ηοτιῖ- 
τὶς Βυΐιις Οαιὰ ὸ ποτγοπάα Πτίάοτς ποέϊς (οἱςης, Εοίτιις 
ἐρίᾳς τὰ νοσαιῖς, Σύρν Σσομπείειν γυκ ίκομσίν εἰ γυχτίνομα:) «ρίγία 
δοχαὸν Ορνιν αὐώνυμον ὠκυπόρον τε παγίγα. ἘΠΕ αὐτοπι [θη [ογντί δ υτ- 
ηἰα ποξείπαρα ἢτιρόίαιις τὰ οπη!ηαταΣ ΠΟ! οΥἶτοῦ (βόοσδητος ἐς- 
ῬΕ Ιαπτιτν το αἰτοτγιπησατο ἀἰχὶς Γἰυτας, κερχνυῖδα νυ]ρὸ νο- 
Ἅτηι5 ἰᾳ ἀτηνο. δὶς αατοπι Ἐν ΟΝ} σογτιρτας σοάοχ τοῖε- 

τιοιεΐῃς τ Σ τράγος τοῦ, εἶδος τοῦ γκόοχκος νυχτίφοιτον, καλεῖται ὃ 

αὐ νυκτοζοα δ ) γἡ νυκτικόραν, ; Περς ῬΙΛατα τι ἀς ϑεγιρι, σαΡ..39. 

Τ165.1ι. “ 

Κερχνόω, ως ΠρηΙΕςας Ἐχαίροτο, στ ράγι ἢ] ρα πεῖς νοἴατὶ σνλη 5 
! 

Ἐπ ΡΝ ἡ 
τα] αὔροτιιτι τοάάο ουῖτς γοτδὶ Ἡοίγοι. «ιοαις 
παιπὶ φΟΠΊρΡΟΓ. κατακερχνούται, ΕΧΡΟΠ. ρα χεώεται; διεὶ σίων 
τοὶ» [αδλ απ σῖζ 7 τ] ἄστη ὃς περχνώσαι εἴς τὸ’ χαταςίξῳ 
χαδα). Υ Ἶ ὶ ἐν" 

Κέρχρωμαι νει ]ς ἃ κερχνόῳ συἶτι5 ὃς ΗοίγςΒ, τηοτηϊητ κε ̓  
μάσι Αἴϊοτοπϑ ΡΓῸ πραχύσμασι,κυκλώμασε: Ῥτος αἰ ἀαδῖο εχ ἘΠῚ 
ῬΙάς ἰῃπιιδη5 ΡτῸ κεζχρωμασι [τ ΓἸ δ᾽ οτἰαπὶ κερχγώμασι., 
(ἴπαιις ν οσδητ)τον αὐεὶ σαὶ ἔτις “Ἶ0᾽ ἀαοίδϑων κόσμον, ὃς πο’ 
(λον, ὐΠ ροτῖιις ἀϊσογον οἰποτίτ ἱτα ν οςατὶ γα ἃς γα ι 
Ὀτίατη οἷν ρθοτιιπι, ὃς ἰαΐδγὰ ΡΟοΠ]ογιηῚ αἴρεγα ριιπῶ 
Τ1ὺτῚ 1111] ΓΔ 15. 5: 

Κερχνωτός, οἷ, Πσ 5 ἃ ἤρα τ) σα} 4115») ΤΟΓΠΑΓΙΙ5. νΑτῖοσατι 
Θ΄. κερνωτὸν ἀργύρεον, ΑΛ ΘΟ ΏΓΙΙΠῚ Ροδιμάτιιπη, ΡΟ Ππχ. 

Κερ χώδεις, οἷγ ΑὈίαιε ν. ΠΡΟ οτατὶ ἀϊσιητιιγ σαὶ αὔρι ̓ 
[τυτατὶ δαθοης νοσοπὶ, οχ ἀϊιζαγηο νἰτῖο πατογῇ ἱπρ 
πἴθιις στ άόογησα τα θεγοι  ογααγνοςς ἀοάα ἃ χέρ' ̓  
11|5.3.4ς Αττίοι!. ὃς κερχνώσδεα ποίϑη » 4.135 Δί ρα ΓΙ ΠῚ τᾶνι 
οπατῖς [ποίη τ. ὙΓΎΝΝ 

Κέρχω ἃς Κύρχνω » ἜΧΔίρεΓΟ » ταϊισύπη ας ὃς οΓΟροταπι, 
τμᾶτο ἔαςῖο, αριιά Οα]εη. ἀδ ππουθ.οχτογη, τὸ σίαλον ἐν 
δοκέει ἐνέχεόϑοι τὴ κερχγει αλ)τὸν ὃζ Κέρχομαι οχαίροτοτ ἃς αι 
τα ντ νοςςπὶ ει! ΓΟ πιιπὴ φἀ4Πῃ γᾶιισιιπη 411815 ἀι τ 
τατγς θουιπὶ 4] ἀπ᾽ πηΔΠ} ἄροτο ἱποῖρίιπ.. 

΄ δ ι , - 

Κέρω, ρα] (Ὁ τα ἀο,παίω, τύπζω, [Ώτεγ ΡΥ σΟΡἈγοηΐς,. 
Κερῶρτο κεράσω γε ἐλώ ρτο «λάσω,ΗςΓ, ΤΩΜΩΣ 
Κερωνία, ας» ἡ, αἸἸὰ ατοτ εἰδ αιιὰπη κερατωνία, Ἰά ςἢς Πα 

ἄς 411 ἀϊχίπλι - ντγ 6116 τάπιοῃ αι ΠΙΪ υΑτΙΣ καὶ 
φέρει, Βος ΠΡῚ ποπηοη δἰοιεῖτ : ᾿ἀςόαιις σογδιιηΐα ρὲ 
ΙΓ {Ὀτῖρτιιι ἴη ςοάϊος ΡΠΙπ|}. Ὑ Βοορ γαίας ἐπ 
επὶπα ἀσιητιιν 4685 ἴῃ ΠΙ 1 αι] ἐγιιλιιπι ἔογαπε» ὡς 
ἢὶ ὀστωρία ἀϊξγα,1ὰ 69] ορτιπλῖπ4 ) σογοπίδπι γοσοηίες 
μἰ Πότ. Π.1.παρ.18.ὸν λοξῳ μήρ οὐδ μόνον τοὶ ἐπέτεια, καϑ 
δρρπτὰ."κἡ ἕτερα σλεῖον ὧδ ἀγρίων, αἰγλιαὶ ἡ δὰ δὲν ὅρων ἔγ 
χερωνία (ὡ τιγὰ καλούΐσι συκἑμ αὐγυτῆϊαν . [αἱςὸ τΑιπδ Ὧν 

{τὰλκὶ ὁ ἀκακίαν ναὶ κολα τέα αὐδὲ λιασαξαν, (ὁ τοηία: ἔταδεα 
Τ]χιατὶ ἤτητ ἃς ποπηῖης ἕαθα: ΤηαἸοδ εἰτ σα βογα 
δυτίαςας ἐοιτὸ νοσαῦ ῬΙ]Ώ115 Πἰ το 23.ςὰρ.8. Βᾶηι 
τοπὶ οὐίαπι ἔστι 5γτῖα. Τ Βοορ γαίτιι5 πη τοτία ρίαπί, 
Δ}. «ἀς σι ιργριϊα(σιια συκῇ αὐγυπ]ία τὸ συχάμι Ὁ 

μόρος ἀϊςῖτιτ) ἃς ἐς ἔςιι Ογρτῖα ἰοαιιοη5 5 ταύτῃ 3 
ἰὼ οἱ ἴωνες κερωνίαν καλοιΐσιν, ἐπ ςελέχοις γὸ χὴ αὐτοὶ φέ 
καρπόν. Ἀπὸ 3). ! ἀκρειμόνων, ὡσιαἷρ εἰ" πουῖν ϑλίγον, ὁ ἢ καρ 

"δ κρλοίσί τινες αἰγυτῆιον σεῖκον δοημαρτνκότες, οὐ γίνεται. 
εὴγ ὑπῖον δ)“: πϑεὶ συρίαν, κὶ ἐν Ἰωνία, ὃ) αδδὰ κνίδον ονὰ ῥόδον, αἱ 
χἡ αὔϑος χϑυκὸν ἔχον. κα ἔτι βαρύτατον. μὴ μετεωρέζον ἢ σῷ 
ἐκ 4 κάτω αἰοφῦλας"τικόν, αἴωϑεν ὃ ιἰσσξηραινόυδ 
τὸν ἔνον χα τὸν νέον καρπόν, ἀφιρομῆύου γδ ϑατέρου μῖὶ 
δ ϑειὲ φανερὸς κυάμν(Θ' κύει γδ ὥσπερ βότρις ὁ μοιοο ἡμῶν; 
αὐϑεῖ αἴϑὲ αῤκαῇ σον κὶ ἰσημερίαν, Στὸ τούτου δ' καὶ διαυδ εἰ τὸν χῇ 
κιιυός, (Λα ἴτα τγδη τ 1τ ΡΤ ηἰτς 11.13. σάρ.8, δ:ΠΉΠ| 
4 1, παπὶ]Οπος Οογδιπί πη [π σ.σογοπἰαπη)ν ΟσαΠτ, 
Τρία ξευτ ]Πςοἴδι ρόπλο ΠΙΊια:. οὗ ἐά αι! άπ Αὐρυρὶ 
οἵ ἀἸ Χοτονοῦσοτο πιδηϊίο το, ἸΝΟη οΠΠ| τ 
τιιγοί τη ϑγγῖα, Τοηϊάσιιο ὃς οἴγοα ΟΠΙἀιιπὶ ἅτα 
Τεπιρεγ σουηδητίθιις [Ο]115» ἤοτε σαπα 140 5 οσΠῈ 
οἄοτῖϑ. ΡΙαητίσογα ἱπγ15 ραττίθιις 5 ἃς ἰάεο ἴῃ ΠΙρΕοὶ 
{τες ισοιπι ἀτιξογοητς [ΌΒΟΪςΡΟπιο δητεσςάθητι 
ςα σαῃὶς οττις ἀοτγαξζος {τατί πη ΔΙτογιιπὶ ραγῖς 9 ΡΟ 
Ῥογαγέξαγαπα, Βγ οππς ἔσδτιις πατγίςηζς. ς 

Κίρων τι »κέργωῖσι, 11 (Πα Δητ5 ΠΟ ΠΊΟΓ. 
Κ᾿ ἐσοθγΟ χὰ ἐσ, ᾿ 
Κέσκειτο, Ἰασοίαῖ, ἔκειτο, αι: ἀαπὶ ςσοπάιιπι ἀπ ἰτάπ 

πίςσιπι οἴϊ, - ΜῈ 
Κεσκίον, ΠΡ «υπεῖον, τὸ δἰ ποκτένισμα. αὦ χινῶ, είν οἢ, 
Κεοτοχίτων δ 7 [Θο τα ἀριιά ΟΥρβοιιπὶ ἴῃ [π0.ἀς Θοπιπη, 

ΡΓοχίπιο δῆτα 1αίρι ἀεπι [εἀ Ἰεσεηάιιπι κιοσοχίσων., ἡ 
Κεςσιανὴ βὧλανθι, Αἰ δ θα. Α οεῖτι5 δογην.8. 40.732. 
Κες ος.οὐ, ἐς ἀσα Ρ᾽ της 5 (41) ν οἰ τς Πιτη]ς ἰοτιιπι τὸ κεσός 

γοἱπιητ)ςοἴτις,ἤος εἴτ, οἴ πρ πὶ  Θπογῖδ οἔβολχ ἃ 
τας στατίυι πλ» 8. ἀπτοτιπ1» 4ι10. 11} ἀϊοίτατ Μᾶ 
Ἰίατο. ταῦ ῥτουςγρ.  οἴτιμα παδος Ν σπετγίς, παφίης 
ΡΊσν. Ποσα ἴπ 1144, 

Κέςρα, ἡ Ι(οἰς 4] ἃ σφύ 
ΕἿ οτίδπι πλα ἢ }διις σφύνα ΡΟΙ ΠΟΙ. 

Κέςρα ας, ἡ, ΠΕ] λα τ5.9(πτις {Ἐν Πυι5.το ἢ ΠΊ7π|4 6115» Οαἴῖας 
(0.37. ἀριὰ ΑἸἸΠΠΟΡΗ. κεφραῦ Οοη τ 9 οἵδ γ2.ἀἄςςπ 
[τπιΐπ, ν τὰς Τατουρ τοῖο ΠῚ, 

Κεςρώ Θἀριχ ΗἸΡΡΟΟΥ. ΠτιΡ}] κεςρδις, ὰ 
Κερρ ϑ)ς "80, ὁ ται σ!], Ασιίτους!.110.5. ΑἸὴπαἱ ὀξύριχ Θ᾽ ἀϊοίτιις, 
πα 15 ἴῃ. τεΐζο, Θαψα Π|0..4.Δηϊπλαὶ. ἀἰείτιιτ' ἐτῖαπι κφαὶ " 
εἢ ὃς κεςνέᾳ, ΡΙ Γοἰ5. ΑὐἸ Το ρθη. κεςρϑὺς νης δύει Ρτοιςτρῖο ὁ 
τα ὅδ) εἶμ δεκαιορᾳγρειύτων αιοη] πὶ ὁ κεςρδὺς ΕΧ βέποῖς 
ναρχαροσδντων [οἷτις [οτ ὸ σαγηϊιοταβ. ποπ ον δί κ᾿ τ Ἔ 

ΕΣ 

ρώναι ἀϊοἶταν Ατβοπαο τι, ξὰΡ ἷ 



Ξ Ἂ ι 

Πν 1 Ὲ 
᾿ς Ραττῖπα αἰίειιτ τῇ απ᾿ ἀυτε γενομίίν μιύξῃ, ραττῖπο ἴμμῳ ἡ 
δλέτατε νας Απλὶ ρας σοι ο5.Νῆςες καϑοίωρ κέεχδὺς ἀἰ- 
δε χὲρρ ἔς. ἡπατῖτ 5.114. οτία νοσαθαητν (δ κεχηνότας 

Ῥ᾽ ςς [πο αι λαΐμαργος Πτ ὃς ἀπλυς"Θ. ν πὰς ςῸ}]1- 
εἷς ἀϊπιογίας οἰΠὸ εἴτις ριίςῖς ἔροςῖοδ. ἀἰσιιιτατ οὔλαπη κε- 
πο η.11|0.ζ. Ἷ 
οἰιτί γον κεχηνέναι πεινωντοι, 1118 πη οἱ ος ρ᾽ ἴσος 9 [ἃ οἤ, κε- 

ταζος (πητ, ἔατθο ισος κἰ πεινώγτας κεχηνότας τε ν οσαῦδος 
4. είν οΝ. ᾿ 

" αὐῆμιις 05, αἰ. 1.3, Παρ Σ τικερρῖνοι βοις Ξηάας ἴῃ νοτ- 
ἰρινοί, [διὰ ρτὸ οὸ Βαδοῖ ΕἸ είν ἢ. κεφρινικοῖ, τρὶς οἢἿπν κον 
Θύας ἀἱςὶ «ὃ ἐν χαονία, φιιοηίαπι Οἰππι νἱ χαονία ἀρρο}]ὰ- 

Κερρίνη. ᾿ 
ἀ{πὶς φυΐάαπι, συ ά, 
δόμα» νπάς χεςροσφενδόνη ἀϊξλα, οοΠτοίρμοηάοπα ἴ.1- 

ὦ Φιςςα,ς. ν Οἱ ἀο τ] δίταν, Κύςφρον οὐ δεῃ νἸτ σα πτα 
ἸἰηΠτιπιοπτιπι αιῖο σαιατιγ διε. Π414 Ου σίςεπα, ἰη- 

Ῥτος. σαρίτο τι. Ῥογρετιιὸ νἱγρὸ Μ. Ψψαγγοηῖβ ἱπιιςητα 
τ 

πὲς Π ρηχίτ » σοῆτο ἐπ οθογα ἱπιάρίποϑ Πλ|16- 
χἰσνέ, Τάοπι 27. Ἐποαιτο ρίη σοπάϊ ἀτιο Εἴς δυτὶ- 
τα σοηίζατ,οογα ὃς ἐπ ἐδοτς ςοίἕγο, ἰά οἵδ, νἱγῖςιι- 
ἴορο νογιοαΐο ν νὰ Πἶθτο 33. σαρ. 6. Κέφρον οὐ ΠῚ 

ΒηΊΠ σας 5 υιαπὶ Γατίμΐ ὈδτοιῖςαπΊ» αι ψοτοπ 5 
ἴῃ ΡΟΡ Ι ἐαπὶ ἱπιιδπογίπττοῖϊς ῬΠηΐο ᾿ιδτο 35.ςαρῖτς 
οδυτῆοτς δετοηῖςα ἀἸοῖταν ἴῃ ΘαΠΠἶᾳ 9 ϑεγγατυΐα ἴπ [τὰ 14: 

Δι 6 πὶ ἐρ᾽σατίνη καὶ ἐςαχυωμβρον(ιιο [Ὁ πλ]η] πτα]ὲ ετῖ- 
δτοῦρτος Ὀϊοὐζοτῖά. Κις Πνπ15» ἀδοορειις σοάϊςῖ5 νἱτῖο) 
ἔκττ ριγριιγοιπι ἃς οτίαταυ αθαηι. Θά] οη. 5 πη ]|ς, [1- 

νη ψυχότρρφον, ἑωμαϊςὶ ἢ. βετονίκν, ϊο[ςοτί.ἰἸθτὸ 4. 
5 ῬγΙπιΟ; κέσρον τὸ καλέμϑνον Ψψυχύπρρφον. ἐπειδη ἐν τοῖς ψυ- 

ς δὶ ρίσκεται τόποις ὃ ῥωμαῖοι βετυνίκίων καλοῦσι, Ἐχ πᾷς σοῃ 
χεςρίτης οἶνίδ-, ςοἰἘγῖτος νἱπιιπα, το] ν Τάς Στα χυοιῶγ, 
γα ΠΏ ΡΌΙ ΓΟ 1» τ πγα [ξπιπαπι σογηιίθατο. 
ΠΕΠῚ σται! γα ὨΤΊ1ΠῚ ὃς Ῥταιατι πὶ 5 ξύλον, βαρυὶ ἔχον τὸ 

εαἶτο ἔτει τοσο. Ἡοπιογ. 14 4.γ,οὺ μὴν γδ φιλότητι γ ἐ- 
ἰνὸκ αὐ ἔχρυπηον, οι σοἰαἤεητ, 
οὐ Ἰατὶ δα] την ρεποτγα! ο)γὲοε Π|59γ6] αἰσάϊτιι5 τοςςΓς 

ἰ 1. γεϑις ἐν κδυϑιμώνε, κόυϑι μων αὶτ Τητογρ. ἘΤΟπγοτῖ, κατεί. 
ὑπόκρυφίθ- τόπος 5 κοῖλ(- τόπος ἀϊοίτιις ὃς καὺ ϑιωὸς (κδυσμὲς 
ποπί. ἃς κόζϑιμο τὸ ΤΠεοση. 

σοι] οτοοσςσι τοτοα δίςοηείοτ. ς 
ὁ Ῥτο πα ταβ,σαιοῦπα, ΗΠ ο. 1π ΤΕςοροη. ὑαὺ κό,- 
ἶπ φητγὶς τογγα. 

σων π΄ δυχᾳ Οςοιΐτοιν πάς ὅημκόύϑωυ. κέκδυϑει, αὐ ςοπάϊ,τε- 
τοῖσι πιο ἀϊο. 144... Εχθοϑς γοίρ μοι κέν δ. ἐμως ἐΐδαο πύ- 

᾿ ἕτερον μὴρ θ᾽ εἰ ἐνὶ φρεσιν, δι 3 εἴπῃ. Τητετρ. κόύϑειν 
ὦ ὃ ὠνϑυμεῖται. κέκόυϑε δὸμον 1 Ἐρίρτ. κϑίϑω οτιαῖῃ το- 

ΓΟ κϑύϑομει, ἰ εἴτ, κρύπήομκαι. Ξορῇος ἐπ Αἰαςσοςκρείοσων 
ὕϑῶν κ᾽ γοσων μέταν»1.δ τεϑνηκαὶς ὁ κόυϑύ μῆν 0. αἶδα, δέ κέ- 
αὐπιιπι.1. κρυτηεται. ΡῈ οἰ άειτι, 
᾿Ρίδητα ἀριια Τ᾿ ἈΕοΡ τ. ἈΠ ἴοτ.9.σαρ.1 σα ντ ατταξὶγ- 
5 ̓ ποῖξ Πππριΐποιις, ΕἰῈ βογτὸ 1Ππ4 βομιις Βεῖα αιιοά 
τρατὶ) 54 π σι ηο πὴ ἀγαςο 5. 

π ἰπτοητιι5 σα ρίτῖ5 ἀο] ογ 5 πιχτα ΘΑ] οπιιπὶ ἴῃ Πεῆηῖτ. 
τογαπι Παρ τὶς ράττοιτ ἔς ἸηΠητιατι το νετογοσγαπία ὃς 
ἴα ἀἰςῖτιιν ΟΠ Πις Πδτο 4.0 4Ρ.2.1 σαρῖτε διτοπὶ 1η- 

Θγά ΠῚ ΔσιτιιΣ ὅς Ῥεπιηξεν τποτθὰς εἴ, πο κεφαλοαν ΘΟ οὶ 
1 εν ]άε σατοτγα. Τϊοίτιγ ὅς Οερ αΐδα ἃ ΡΙΙηϊο. Ῥεδηις 

Ῥ᾽τῖς ἀο]οΥο πὶ εἴς ᾿παιετογαγιιπ ἄτας τρτὸ σοάςη- 
ο ἀἰβίετι υτὸ τῆς κεφαλαλγίας, ΨΊας Τρ [ΠΑ οσ πὶ τε- 
ΠΣ. (0.48. Ατγεῖζιιπι Οαρραάος, δὲ χρον,110.-, σαρ.2. 

ἴπι οἴϊο ἀϊοῦτ ὦ ἰχγέῃ κεφαλὴ κεδιως ὅλὴ τορρχ εἰρῳ 
; διεϑίζῃ χρόνω μακρω τὸ ἀλγηεῖο: χα αὐξιόδοισι μακρῇσι κὶ 

τς ΟΝ μείζω τε καὶ πλδῦνον δυστὲλϑ κεφαλαϊίω κι- 
κομ, 
αὶ ττίδεις Ατεὶ σα, ουϊτς ἴπ Αὐήδιις πτοπητηῖε Ατἠξορδ. 
σϑυτὸ Πρ τ. ὅ,τι αἰ κεφείλαιον, ιο α οἵδ φάρας, ΓαΙοΊΔη. ὅ,τι 
ῥἕλαιον 71 κάτωθεν ἤγαγες; παπὶ σάροτ εχ ἱπβογίς ἐάπι- 

ἘΠΡΙυτάτοῃ. ἴηι Ρογῖ οἷς. ΡΙατο [100.1.1.6ρ κεφάλαιον δὴ παιδείας 
πίω; ὀρϑίυ) προφίμὴ . σαρυτ ὃς απηπιαπι οξῆςετγο ἀἸ οἴ πιιὶς 
᾿ἐἀαςατίοποπη. Αὐτό ρῃινέφιρτο ἔτι Πἶγο γοτιπάο 5 χε- 

γὴν τῆς ἑαφοιῖδος, ταάἰοι!]α: τοτιιπάτιπη σϑι]ο πὶ ἔειι Τρ΄15 

Σ ΤΟΎΣ. ἴπ οτθοπὶ (ςϑαπι, ἰά εἴ. τὸ φεὲς τοῖς φύλλοις καυλώδες, 

ἰπαμτ Ἰητεγρτος. Τ απςίογτητ διιγοπην τ» ΠΟ π]Δ ἀ πιο α1}Ππὶ ἃ- 
ῬΘα Τ ἀτίπος, ΑἸΤα απο ἐπῖτη ροηίτιιγ ργο Πιπηγηᾶ » ἀταιεν - 
"ἱἹ ἴοςμος εἴτγρτο οὸ ιοά γεπὶ σοπτίπετοντ κεφϑΐλαιον οἶ᾽ εἰ- 

᾿ μμμήμων, Π᾿πιπγα Πιργαάιέζοτιιπι μας εἴδ. τὸ κεφοίλαιον ὅλε απ πεί- 
ἣν κὐ νι κρᾶς τς γοὶ τους» Π}Ὀοτον πάς ἐν κεφαλαίων, ν εἶ ἐνὶ κεφαλείων 
 ΕΪ κεφαλαίῳ » ̓γῸ 1π ἤΠιπιπια. ΡΙατο 1π Ερ ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαῳ εἰς 

γε δυτεπὶ ἐπ σεποτε ἀϊςαπη ὁ ντ ἴπ [μπιπια ἀϊσαπη. ἐὺ κεφα- 

φράσαι, Του ἤθη. βεαχυτάτῳ ἐν κεφαλαίω τοῖς τε ξυίμποσι τὸ 

᾿καϑέχας ον, οἸηπίδες δι ΠηΡΙὶς ὰ Πιπιτηαπὶ ςοἰϊεξτι5; Τ Πιιον. 
Ἵ) 

Ι 
ἦ 

͵ ΐ ΚῈ' 8) 
γ)}8 κεφαλαίῳ, {{πγιπιατὶ πη; αζαπερη ἴῃ Οτγήτιβς Πςητο ΠΙιοι, 
Ἀγὶ τὸ κεφαλαιογγα αὶ {Π}} 574 Π1;..ΑΣ ( ἰη, ΠΟ πη ΥΈΒ α, ἵν᾽ ἐν κεφα- 
λαΐῳ τούτο μάϑητενγτ Ραιιςῖ5 ὃς Πιπιπηατίπη 6 πὶ σορποίσατίς, Ἐς 
ῬΙῸ ξογ)κεφαλάνῳ ἀρακΐ οι ΠῚ, τὸ σφ, σου κεφαίλαιον, [1 Π] ΠΊΔ Δ1}- 
τοῖὴ ἤμαὴς οἵδ, ΡΊατο ἴῃ Θοτρία, αὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο πιλέυτᾷ εἱά 
οἰτι πη πια ἃς (σοριις ἀγτλϑ, Ἰτο ΠῚ Ρτο [ππιπιαγἱ ἃ εἰν ίοττς ν ἤι- 
Ταταμπ. [Δ Πηγ ἕως τὸ κεφάλαιον αἰ πέλοστιν, ἡοαά [Ἰπηπηαπι ΓΟ] 8- 
τις ὃς Γουτοιη»ἰά οἴδ, τὸ αὐ χαϊον, ἢς Οτα εἰ γοςαηῖ (πρρυτζατῖοςΣ 
ΠΟΩῚ ἴηι {πτηπιαιη [ἰνἀϊιέϊα πη; τὸ σύμπαν, «ποά οχ τ τἰ5 Ππ- 
δὶς φΟΠΠ ΠΡ ταγοΒιιἀ. 1 ἘρΠῈ. ΑἸ᾿χιαμάο ΡΓὸ βτηγαπίοητο ὃς 
σαρὶτο σαμ!: ῬΟΠΙτατ. αΠ αιια πο ΡΓῸ σαρῖτε δζν Ἔγτῖος το ΓΕΠΊ, 
Οτοροτῖη5» εἵκει ἢ. ἡμῖν ὃ χόγος πυρὸς αὐτὸ τὸ κεφάλαιον», αὐ σατά 

, ΠΟΒΎΡΓΟ ἤπο δὲ σοτουμάς, γοΠάζηιις Ἔχεγοπιο αἕϊα ἃς οἰααξι- 
Ἰα:τάοτη ἐς (οπϊαπτίηο [πηρογ. κακὸν αὶ χοικῇ βασιλείᾳ κεφάλαιον 
δθηϑτίς : αὐτὶ τοι τὸν κολοφώνα, Αςοἰρίτιις οἴήατη αἰ ἰφιαπάο ΡΓΟ 
Ῥαττς ἀπ {ναι ον νι] ὁ σαρίτι πὶ νοσδατ, ΕΤῈ οτίαπι σοῦι- 
οι Π1, στ ον ΡΎ ΠΟΙ ρί τ πὶ »Ρᾶτ5 (ἀπιπλα, ρατο ΓΟ ρυαΡΓΟ- 
ὉΟΓΒΊ]ΠΙτοτ, Γςίδη. τεὶ κεφαίλαια,[οοἰ,Ἰὰ εἴτ, [ξάες ἀυριιπιςητο- 
ΤΙΠΠῚ 5. δί ΟΧ ΠΡ 115 ἄγρα πηθητά ροζοηάα ἤπητ. κεφ ίλαια τεληκρὲν 
ἩδγΠΊΟΡ. τεὶ κεφαίλαια πιΐς διαιρέσεως] 44Π1,κεφαάλαια νὴ τω ζητήμα-ς 
ταχγὶἀς ΠΊ ΗἩεγπΊος. το ἐς αμδτις ἀἢ ξπατῚ {ππαιι5. εἴ πτ]. Πἶρτὸ 
3:04. 13. δι κεφαλαίων ἱ οἰ κεφαλαιωδαΐς 9 Ηετπιορ, ἐν κεφαλαίοις 
υὐπσομν στεντες; [{11π| ΠΑ ΓΊ ἴπ ΠΟ ΠΊο ΓΙ το ρςῆτος » ὙΠιογά, 
ὡς ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν,ντ Πιπηπηατῖπι ἀἴςατη, Ατἰήζοτοὶ, Πδ.5.Ρὸ- 
Ππτίςοτιςαρ.1ο. τὸ κεφαΐλαιον σιωυοέγειν, Πιπιτηαπη ςΟΠ ἴφοτο, τὸ κεὰ 
φαλαιθειῶ κ᾿ κεφαλαιοεδάϑει, γἡ συγκεφαλαιξ ὅϑει9}.ς ΟΠ Γππλητατο. γὲ- 
τγιμαι10.Ατῇ ἴζοτς!. 9. Με ταρὴν [ὸκ δ οἵδ συνλολέζεξϑοι δεῖ,» σιωα- 
γαγόντας τὸ κεφάλαιον, τέλ Θ- ὄξει ϑέγαι. συλλιογισμδι πολλών κεφείλαια 

λέγειν» ΔΥΡ γα Γο γι. σαριις ὃς {ιπηπηστη ἀΐςογς., ψΠῚ{{ϊὶς 
4υοά εβεέξιοι εἴ Ῥίατιθιιθ, δγευίγον Πεϊέᾳ; ἐχροπετς, ) 6 - 
το ΠΤΠ.ἴπ 3. ΟΙγπτκεφαΐλαιον ἔργων γοσαιίτ, σΑρίτα {πἸπιιπάσηα; 
ΤΟΥΠΓῚ ΘΟ ἴΑΓΙΙΠῚ, 

Κερώλαιον ῥή μανν ΓΒ μ πὶ ἀτγιιπι, οἶδ᾽ ρὸν, ΑΥἸΠΟΡ απ ῖπ Ε δηϊς, ἦνα μὴ 
κεφωλαύῳ τὸν κούταφον σου ῥήματι Θ εἰγων, υἷα’ ὀργῆς κ χίῃ τὸν τή - 
λέφον, 

Κεράλαιοιδϑτε ἱη Πιπιπιάπι Πι δάτιςϊ, ὃς ςοἰΠ οἱ, Αὐἰτοτ, ἄς πηηάο; 
τὸ ὃ εἶδ πλαν"ῇα πλῆϑος εἰς ἐπ]αὶ μέρ κεφαλαιού μέσον, ὅς. ἜΥΓΔΠΓΙΙΣ 
ΠΈΠΊΟΓΙΙς Γερτοπατίο ΠΟ]! οξξι5,ἄζς, Ἐτ αϑεϊιιὸ ργὸ 1π(ἀπηπιᾶπι 
σοίπσοτς. ΡΙατο,κεφαλαιωσ ὠμεϑει τοίνιωυ. 5 ΠΠιπηἀτῖπη ἐσ ίτιν ἀθ- 
Βηίϊαπηιις. 

Κεφαλα! ὁ μι, ώσ,π'τοχοιγῃι {1 ΠΊΔ ΠῈ φυδη πὶ Πθάτιοο ὃς ςο11}- 
50. Ἰτεῖη Πιπηπηατίμη ἀϊςο πὶ ρατιςα ςοπιγαμοοὶπ Πιπιπιαπι οὄ- 
τιαβιοικεφαλα)έγτες ἐκ πϑλχών, ἰ. ἐκ πολλῷ δποδιεικνευύτες, ἤγρωω κεφαβ 

λαιωδιωὼς κὶ σιυυτετμημῆψως λέγοντες. ὙΒιοΥ 414. ἰτῖιις γοροῦοητοβ, 
γι α]1α.1τεπι,κεφαλαιοιωῦ, σαριτ ΠΟὨτΙΠἀογο, Παρ τ ΠΟΙΏΓΠΗΪ ΠΙοΓον, 
κ; πραμμᾳτίξειγ, ΕἸΔ Πα. ΝΑτοὶ 12. κακεῖνον λιϑοζολήστεντες ὀκεφαλαή- 
στιν, κὶ οἰ πεσειλαν ἡτιμωυῆωον, ᾿ “ 

Κεφαλαιώδες, εἰν» ὁ κἡ ἡ) ΠΠΠῚ ΠῚ ατ 159 4 ρῖτα 15»κεφαλαιω θές τον, ΡΠΥΥ 
Ὠΐςιι5 γΓοῖιοῖτ, Κεφαλαιωδωςς εἰπεῖν, Πι τη πιατίπι ἀϊἥετγετγε,3. ἈΒετο. 
Αὐήζοσ. 

Κεφαλαίωμα τὸ, ΠΙ ΠυΠγΔ τὸ κεφηΐλργ, Ἡογοάος. ϑειλείαφῶςε πέντε μυ-- 
εμάδων το κεφαλαίου σωνήλϑε, 

Κεφαλαλγέω,ςαρῖτο ἀοἰςο. 
Κεφαλαλγιὶς, ὁ χἡ δφσάρις τοπτάηβ,γτ κεφαλαλγὲς δ) τὸν τοῦ φοίγικος ἐγ- 

κέφαλον » ἸΠ 411 Χ Θπορὶι. κεφαλαλγεῖς οἶνοι πεντες οἱ ὀνώδεις κα κιβ- 
ῥοι, κεφαλαλγὸς 5 ὃζ τὸ Κεφαλαλγὸν 9 ἸάφΩ1 ςαρὶτὶ ἀοίοτοπι ἰπ- 
ξογοῃϑ. 

Κιφαλαλγία ας ὗν οἱ κεφαλαργία, τῆς κεφαλῆς ἄλγημα, ΘΔ]. ΔΡ 1τῖς 40 - 

Ἰοῦ {1 ποπ ἱπιιοτογαγις εξ: ἰς ἣτ ἃ σδυα ἱηζογπα Πηηρ]]ςΐ ἐπ- 
τξρουο»υπποτιιπι ν το ὃς αι! τατος )εογῇ ρ] επϊτα ἀΐης. τρσα- 
τασση οδ τιιδεϊοης, σοη δπΐι ρατείϑοντ ποπηας }: ἢν δζ ἃ σατι- 
[ὰ ριωρτοιϊα ὃς ἐχτογηᾶ, {118 ωροκφιταρκτικν ἀἸοἾτιΓ » Ὑτ ἀγάοτε 
[Ὁ]159ἔτὶ σογεεδγίοτατο ἕξιν ὃς 14 σεηιις 4ιάτε πες ρΓΙ ΠΊΑΓΙΠ9 
εἰς αἤξέζας νε! σοί άςης χα σύμπηωμανντ ριτᾳ βε τῖς, γ14ς6 Ο4- 
1επιῖπι 3.4ε ἰοεὶς αοξιῖς τᾶς 1η Κεφαλαία, 

Κεφαλὴ ἢ ου"γσάρυτον ογες Χο. πλιὰ ΡΑΓΒ»αΡΟΧΟΘΟΓΙΙΧ. ΟΧΟΓΑ ΠΠῚΡ 
οτίρουἷζατγιιγα σογροτ 5. κεφαλῆ » τὸ ΠὮ] αἰδδητηρίὼν ἐργαξτηριον,ςἃ-- 
Ῥὺζ [φπτῖξάϊ ογράπουιιπὶ οἰἢοεϊπα, ΙΝ ,αη:. αἷεὲ βαπῆησματ, κε- Ὁ 

φαληὴ αἰδοο «οἷά εἴτ, αὐ». ΕΠ Οὐη οι. φιλὴ κεφαλιὶ , ἰάοαι Ἡ ομλεΓ. ῃ΄ 
κεφαλὴ (ὦ ἱεροὶ ὅϑεν κατ᾽ αὐτῆς ὠΐμνυὸν κ' ἃ ὑπ᾿ αὐτῆς γινόυῆμον πῆαρ-- 

μδι ωροσεκεοιυυ, ᾿ϑἰωλειίο., κεφαλὴ σ-ὠμγουνν πα σᾶριιῖ ὃζ ρᾶτϑ ἔα- 
ΡοτΙοτ» ΑσΠΠπορ δη. ν κεφαλὴ τῆς τοίφρφυ; ο4{π: ξα [τ] ιιπι»[ξατο. 
ῬεοΠεη. τὸ κύτος τ πολυπόδων κεφαλὴ ἀἸοῖτγοὶ οἵδ, ἀπε ὰ5 

Ροϊγροάιπι, τος. Π10.2.(16 ραττῖθ. Απίπια!. τεὸς κεφαλῆς ξέ- 
γ-. Αὐηποτ. τῆς κεφαλῆς κατεάγι.»7' κεφαλίων ἔχατ!. εἰσφέρει τὸ τε- 
παγιάϑον, Ατὶίξοτ, Π|.2.Ρο]1τ. ςαρ.8. να 1 τις σοττιπι αυϊὰ 
1η Ππρι]α οαρῖτα τα χατζι! (ο]υἶτ. ὦ κῳκὰ κεφαλὺ ὦ μιάρη κεφάλιν 
Τεπιοβεη. κεφαλη οτίαπι Βοπιῖηςπὶ Πσηϊβοατοντ ἀρὰ [ματ. 
σριιτ. Ἰτέπηαμης {{ππλεηάτη ὃς σοποἰ το ποπ, Καρδίας κεφαλὴν 
ςοτάϊς Βαῇςἶτα ἐν τοῖς αἰατομικοῖς ἀἸςίτατοντ πιπάμπι δόραγβ πη - 
ετοπατδ.ασυϑμίω ςτῖαπν γοΐογοητε ΡΟ] Πςς,ἃ αιιο δὲ ᾿ς η ἰδ Ρ41 8 
οταί ἢ [Ππλὰ . καὶ το πα χὺ τατον 5 τοῦ πλέω. κεφαλὴ ἴτο ἢ ΨΟσαΤΕΤ. 
πρὸς κεφαλῇ κι πὰρ ποσιγὰς αἰ βιιξητία κογιῖπι ἀἸοἸτατ 48 σαρὰΣ 



φεδέζηϊε οὐιοίματ: ντ υἱἷς ταῆον ἰλξϊδῃς ὕας οΡὲς ἀρὰ 
Ιιεοουίτασι ᾿παλῖτ) εἶν μοι ϑὸὺς κεφαλῇ χα ποὺρ ποσὶ κώεαι κεῖνται. 
Αἴγχ: χ ἄν κεφολκίω ἀλοῖταν ἀπαΐςιια 5 αι πο. ῬΑ Ιλ πὶ τάν βαῖτ» 
{εὰ αὐαῇ σφοΠ!5τὸ δὲ δάπιοτο σάρῖτο πιιατ ἢ αὐτοηι χα δά - 
πιοπιτίοης ἀΐρπα σφηἤμιενῖτ : ἴῃ αιεπι Γδππτπν Ρ᾿ ατάγο!ι5 1α 
1 ΒεΠ1ο ψιεπὶ Ἰηογί ρῇτ,σώς αὖ τις διακείγειε τὸν κόλακοι τοῦ φίλου, 
νἤιγρας πᾶς ΗἩοπιοτὶ νεγίϊιπι, ΑἿχι χων κεφαλὑ να μιὴ πε δι ϑοίαθ᾽ 
οἱ Ὅμοι.Ες πόδας ἐμ, κεφαλῆς. Π|44.ψ. ἃ ςαρῖτο αὐ σα] σοπηντ,ταῖοσ 
ἃ νοτεῖος Ῥυ!οίτοῦ δά πιοϑ 7 ἀϊχῖς Ἡοτατίιις σὰπι τοτιμτι ν ΟΠ Ποῖ 
Πραϊῆσατα : ΟἸσογοῦαρ 1πηῖς γηραῖδιις γίψιις αὐ νεγείςσοτι ργο 
εο ροῆἤιϊτ. ἢς Τ ιεοδτίτιις ἰη ΕἾ]. Καὶ μ᾿ ὅπὸ τὰς κεφαλαξ ποτὶ τὼ 
πόδε σιωεχὲς εἶδεν. ΑἸ ΠΟ ρ Δ πος ογάϊποπι ἱπιιεγεῖτ ππουιο πα  τὶ- 
ἤις ἐδυία ἶτα εβουςης ἴῃ ΡΙατο, Αὔκουε τοίνίω, ὡς ἐγὼ τεὶ ὠρϑγματα 
Ἐκ Υ᾽ ποδων ἐς τίω) κεφαλίιυ σοι ποόντ᾽ ἐρῶ, πος αἰττογ Ρ[ Δι 1 
Ἐρϊάϊοο; Οδεειαρία Εριάϊος ἂρ νπριίςι!ο δά σδρίΠΠτιπι ἔπι- 
ΠΊΠΠ|, Ἐπὶ ταῖς κεφαλῆς πϑειφέρειν ἀϊσιης Οταοὶ νὰ 1 Ατιαὸ Οἰςε- 
το; οου 5 ἔογτς, ὅς Αἰ} ̓ π ἤπιι σείζαγονρτο νοβοπιοητοῦ ἀπιρίο- 
δι: ῬΊΑτο ἔἶδτο ἀς Κἐρ.το. Καὶ ὅ) ταύτῃ τῇ σοφίᾳ τω σφόδ'ου φι- 
λοιυῦται οὗςτε μόνον ἐκ ὅπη ταῖς κεφαλῆς αὖδα φέρφυσιν αὐςξὺ οἱ ἑτῶρρι. Εἰς 
χεφαλίώ σοι» νε] ἔλϑο) εἰς τίω) κεφαλίω σου νεἶ εἰς κεφαλίμύ σου τρέ- 
ποιτο, ρίεμα ογατίοης ἀϊξοραην ἱπηρτεσδηζος 5 νο] πταὶτιπη Π1- 
σιοά ᾽ν ἀαιτῃο το πη τοτογηιςητες, Υζ τοῖεις ΑὐΠποΡΙαπίβ ἵπτεγ. 
ἴω. Αεβατ.ῆς Οα]ϊας ἴῃ ἐρητ.44 Οἰσεγοποσιν [πγραυάτοδιδτγο- 
Πταπὶ (χαρά ΠΠοτιῖπι σαρίτὶ Πτ ) ἀϊΠτραΐαης ρεγμς. Ἐτ Ψιγ- 
Ε11.2.. Αἰ πεῖ. -ααοά ἀ1) ργίτις οπτει ἴπ 1ρίππι Οοπιιογίδητ, ὃς 
ΔΙ, - σαρί τὶ σαης τα]1α ἀοαιοππ: Ρ᾿ Δυτιισ Οδρίτὶ νεἴτγο τὰ 4ε]- 
ἀοπι: τοῆρριις ᾿π ΕπτΗγ ἀαπιο ΡΙατοπίς,Ε} μι εἰγροικότερον ζωῇ εἰ- 
πεῖν, εἶπον αὖ σοι εἰς κεφαλίω, Γγεπιο με π. ἴῃ Οτᾶῦ. αὐδὲ αἴρῳαρεσβ, 
εἰ νι εἰς κεφαλίω μᾶς ἀυτῳ δεῖ τρέψαι, Ἐτ ἀρ ΑὙἸΠοΡΠαη. ἐπ 
Ρίιιτο . ν᾽ ΟΒγοσιν [15 ἴτα Ροπίαπι ἀοοῖρὶς ργατογίτας οτιιπι- 
πᾶς γοογοηζεπι, ἐς κεφαλίω σοι: 1 η ργοσΔῃ5.146ππὶ γογὸ (ΤΟ ΠΊΪςΙς 
ἴπ πιο της σοππογτῖς ἰπ Ασίατη, πὶ Ὀισα ΡΟ ἷ5 οὴπι ἀἰχτ- 
ζει, Κὼ χῦρε πολλγ. ΜερατοηΠίαας τοϊροηα ες 5 Αὐλαὶ οἷν ἐκ 
δγυχώριογ [πη ρὶς ἰάαππ ΠίσαροΡ. πολυκορᾳγμοσιμύνης νει ἐς κα- 
φιλίω) τρέποιτ᾽ ἐμοί, Γυμνῇ κεφαλῇ 14 οἴ, πιιάο σαρίτο ἔλσετς α}- 
414 ἀἸσιϊητατ, ααϊ ρα πη ας οἴττα ρυ ΠΟΥ τ ΟΠΊη 6 πὶ ἔλο τ ητ. 
διφι άοπι ἕορῖς ϑοσγάτος ἔδοῖοπι ἀρια ΡΙαέοηοιι 'η ῬΠαράτο, 
ἀϊέγιιττις δηχουῖς ν᾿τροτατοηςτη ἄς Ἐταῆτι.1Π Αἀαρ πὶ κε- 
φαλίω) ὦσαι, ρτατοῖρ᾽ταγονίατο νο] ἀσογα ρτδοῖ ΊτοπΊ. Γαιοδῃ.ἐ- 
ξω ϑιεὶς σηὴ κεφαλίω, Ἡ εγοάοει. ῬοΙγιπη. ὠϑεο μῆμοι ὅ7} κεφαλίω, δὴ 

χρὶρ» ΕἸ οπτοι. ὅ)ὴ κεφαλία) βαδίζειν,ν εἶ σσϑῦδαιν, ρταοἰ ρίτατο τὴο- 
σαρο  Ίτσ. [οἰ πάτο, θοηιο ἢ. Ὡοὸς φαήνναιαν. ει δυϑὺς 55) κεφαλύω 
εἰς τὸ δικας ἦρχον βαδίζειν. Τρεῖς κεφαλωὶ, ὃς δρυὸς κεφαλαὶ 9 Ἰάδηι ἰο- 

οὐ ἴαχτα Οἰτησγοπα, γὲ Ἡεγοάου. χϑλὶ ίσση. Ψπας Ἰοσις 1Π|ς 
ἀπιέξιις ἰπ οὐτῖος ἀριά Ατβοη. δ..4.οχ ὈΊΡ ΠΟ κεφωλας ἔχοντες 
πρεϊοοὥσπερ Κρτεμίσιον, Κεφαλίω) τρίψω ον! Ἂς Τρίξω, 

Κεφαληγιρέ τας, οἷ, ἀϊξειις εἰς Ρεγίοἴες καὶ Ογατῖμο ροοτα. αιὸά οἴει. 
σαρίτς οἱ ση σον μτατο]ι, πη Ροτίοϊςο. Κιν εἶν πίυ) κεφαλίων,γ]4ς ἴῃ 
κινέω. 

Κεφαλύται οἷ ρ᾽ἀος5 ἀη δι ΐγος, 
Κεφαλικὸς, οὐ 6. Δ Ρ τα ἰς. κεφαλικη ἔχϑομοσαρίταιος ἱπἱ πη οἴτία. Μο- 

ἀοῇςαρ.6.11:.27.Ὀ]ρείοτιπι οἴτοα ἥπεπι. Ἐν κεφαλιπὸς ἀζὼν, [15 
σΑρ τα] ]591π ῬΑ πὰ, ΠΙοίσοτι 4. Πἰδτο τογτῖο » σαρίτς 55. μέγνυ ται χ᾽ 
εἰκόποις γἡ πεφαλιχεῆς διωυυάμεσι γ ΔΟΟΡῚ5 ὃζ σΑρ Εἰ ς πυρά ἰσαΒΊ}11- 
Ῥιι5 αἀπηισοτιιγ. κεφαλικοαὶ ἐμπλαςρα 9 ιιαί! σαρΊ ΓΑ 1 εἰπιρ]ατα 
ἀϊσιιατιγ αν Αοτῖο τετρας. 16.4.56 γΠ1.3. σ4Ρ,13. ιας ν Εἰ πογίδι15 
Τλριεἰς Δάν] τα 9 νἱπι παροης αἰτὸ ροποιγαηάι,8ς (τ πὰς ἂτ- 
τις γαπιρητα ἂρ Οίπθιις ἀϊήρατατα οἀπμειπε δέ ὀχτγάθιι τ πόα 
ἄπ σαρῖτα πιοάὸ.. [τἀ οἰίαπι ἴπ σα τογὶς σογροτῖς. ράττ115.. 1Π 
Ξηξός. τὸ κεφαλικὸν κῳλου μῆνυν φαῤμῳκον » Οαΐοη. ᾿ἴδτο ἴοι πάο, 
«ἃ ΟἸλιιο. 

Κεφαλικωώς, σα τα του Ρ] ΤΠ.» Ἡογο ἀϊλη.κεφαλικως κολοιῦϑιν σεάϑευσα- 
Ρίτα Πα ρρ τοῖο ἁξῆοὶ, 

Κεραλίνη, ἀἸ οἴτατ ἴῃ ΠΓπ στα Θὰ Ράγ5.5 ΟΠ σα ει15 Δογοτ5 ροτξτία 1π- 
εἰζινοσδτιγ ὃζ γεῦσις γα τότε Ρ οἱ πος. 

Κεφωλῖνθ-. μἱςῖβ ποι ἰάοπιὶ αὶ κέφαλθ-» [ςἀ 15 4] ἃς βλεψίας «Ὁ 
Ατβεοησο [10.ζ. 

Κεφόλιον, σα ρ τ 1 π1210.2. Το σοτ. νογδιιπὶ τμετοσίξιιπι, θγπιο, 
ἰἀφοητὶ ἀσπηνντ πρό τασιςολύσις »ὑπέφασις ὅζς. 

Κεφαλὶς Ἵδο; σαριτ,σαρ τα] ετπ9ν α [οι] ππηνντ ἴῃ Ρ]4τ|55 [4σπι Το - 
ςοτιᾷ,11.3. Κεφαλὶς οἵδ ἴτοπι σαρίτίς τερπιεη 9 ντ ΡΓοι15» σαρῚ- 
τι τπι, σα ρῖτα ! ΨΑγγοηὶ δὲ Εοίζο. χιιοιὶ ποη ν δ δηταγ ἸΏτο ΠΠοχ 
{ε(νε ἀϊξοτας ἰπ ἀϊξξ, ρφαυμα)ιπτογργοσος Αὐϊίζοσ, νὉἱ (ογρτᾶ 
1:0. Ατί του. ἡ. Ἀἰκοτου, εἰ γδ ρθη και Κι κεφαλὶς κα χιτῶν διιύαται 
οἡεέ ει ἡ ὑποδήματα δευϊάϊαι γιέ ϑει.διιρτα αὐτοὶ ἀϊχογατεὶ γδ 
τὸ ὅλον διμνατὸν τὴ τεὴ μέρη ὡς δγατοπολυ, Κεφαλὶς βιξλίου ἃ σι144 ἀϊ- 
οἶτατ εἵλημα, ἐν κεφαλίτν βιξλίου γέγραπῆα) οἶα ἐμοῦ, δὰ Ἡςθτιςαρ. 
το.ΐπ σαρίτο Πιις ἴῃ ν οἰ πιῖης [ἰδ τὶ. 

Κεφαλίτηςοντ κεφαλίτης λίϑοςο᾽αρὶς ἀπο ατ᾿5. ΠΟ οι. 
Κεφαλισμὸς, ἀρ ΑὐἸ ποτ, Τ ΟΡ οῖ55 ἵπ θη, ἀϊοῖτιιν Παρ ἢ οἰ 
πη ογογαπι νίαιις αὰ ἀσοοπι πλι τἰρΠ]σατῖο. νυ]!ρὸ τποπίατη 
Ῥγιβαρογαινοςδηζ. 

Κιφαλεζαρὴς ἀρ τατιι5,Οαζα οχ 1ΐδτο τιζαρετο δ {π, ρίλης, ΤᾺςοΡ. 

κι 
Υδὶ ἀς ταάϊοίριις σαρὶτατίς αρῖτ, ἀἸ είταιις κεφαλοβαρῇ, ἃς ἢ 
(ἀρ. τιικεφαλόῤῥιζα. δὶς ̓ πτεΣ]Πσ απ άπ 4ιιοά τγαάϊς Ἡωΐξο ΐ 
ζει κεραλᾶς σοίνο, νἱἀς ἀρι! ΑὙἸ τον. ἐς ἀϊατανηῖς, ὃς δγθαῖοος, 

Κεφαλοδέσμιογ,ε, ὃς Κεφαλόδεσμιθ...2 ἘγΟμταὶ ς, μα: 
Κεφαλοειδεὶς»σαρ᾿ τὶς ἤραςίοπὶ γοξοτθης. ἩΊΡροοτ. Ν 
Κεφαλόϑλας αὐ τοὶ, σαρΙτὶς σοητι ΠΟ πο 8. ὙΒοορμα, ἜΜΕΝ 
με. δῆτ. οὐ Ὁ Δὴ 

Κεφαλοχρέφης, 6.0 Πα] Δ οἱ] Βεπιι554 το δζκρανοκολ οί πη, ἡ 4; 
σαπάτιπι ᾿π Τ᾿ ΒογΙ οὶ. ἶσα δυτειι ἀρ ΡΟ! ατιπι οἰξ μιὰ ᾿ς 
ἀσγααῖς ἴῃ ΔΙ Ἰιιο πα. σάριις εἶς ροῖαῦ. ν ἘΝ 

Κεφαλόμακτρον,κ, τὸς {ΔΎ Ὶ 1 π|»6 110 σα ρα ΑὈΠεγρῖτασ. ἢ 
Κεφαλόῤῥεζίθ, τά !ςοςπΊ Παΐςης σςαρ!εατατγον τς Κεφαλοδαρής, 
Κέραλίθ γα δος ΙΑ 15 Ρ τς γοαρίτο Θαζα Τπτεγρτ, ἀἸμογίας 

ῬΒαϊπο Ρἱίος » 4πεπὶ δΙορῇαπι νοσᾶηζ, ἀς ϑεηοῦς πη σὴ 

οὐ, Αὐττοσ. ἴδγὸ σ. Απίπια], σαρατ, Βαῃς γοσδας οὐίδῃι ἰὰ] 
ποπ, [4 οἵτ, χελώνα, Π  απὶ Εἰ Ὸ 8. Α αἰονα! οαρ.2. (ἐφ 
Ἰάεπι χιοιὶ κεφρᾶνς,ἴ. πα! }] ΘΟ Ρ Βα τ5 ἴτοπν ργορυῖι 
Δαγοτα ρεροτῖς Ρμαοτμοητοπῃ,ντ [ογὶ δίς ἩοΠοί. κέφι 
σεν ἕως, ἘυΓρ. ἡ 

Κεφαλοτομεῖν, ἐς ΟΠ ]Δτς:Γεἰ οἰ επάμτη αἷς ΡΕτγ ηἰοβιι5,8ς, 
φεπάιτιπι χαοατομεῖν, 

Κιφαλώδυς ἴῃ σάριτ Ἐχτιθογδηβ.κεφαλωδὲς τις αι ἀάαι 
Ρίτῖσ. ΕΝ 

Κεφαλωτὲς,ςαρίτατι5.Α τἰϊξοτιίη γα σΑ1), πράδον κι 
ἴζοτ. ἰἴθτο Ζιρογγιπι σαρίτατιπη, ΡΠϊπὶσιαριά Ατῇ 
πεφαάλω τὸν ἀϊοίτιγ φράσιν: 14 γΟςο γηϑυλλίδες Πραϊῇς κ ἃ 
Ρφηοτις. 

Κέχ τιδαις ἤιτη σαρᾶχ. 
Κεχαρακω με, ν 2110 ὨΥΙΏἾΤΕΙ5. ὁ 

Κεχαῤηκαν 1} [τς Πππητ:ὰ χαιρέων κεχαρηκότες, [Δ ΕΓΔ ἃ 
Ἰσταδιιηα!, Ηςγράοτινάς Χαιρέω. 
Κεχαίντο, σα ἀςθατ, ἔχαιρειἰη ΡΙ͂ααπηροτξικεχαρύμι 

χαφητο ἢ) κυύκνθ. «μψύμων, [πτιις ογαΐ ΟΥὐβμμ5 Ἰηςαῖραι 
Κεχαρηῶς » ὅτος» 541 |5. ἩΟπιοτ, κεχαρηότα νίκῃ » Τοπίοὸ, 

ρηκότοι. 

Κεχρρισυὔιθ.,Ποτα πιά τι5. σγάταις. ΠΠ1Δ{.κ,τυδείδη Διόμηδες ὦ 
σρῆμε ϑυμῷ, 1. ρρσφιλέςτειγιάς χαρίζομαινπάε κεχα 
ποτ. κεχαρισιήμως αὐτοῖς αὐχήν 9 ΠΟ ογιαα ἸΝΊςοεΐ, ἱ 
νι ἢς σπατιις ἐρῇς [ρα τὶς ὃ στάτιις, κεχαρισ μήρως 
τίατη ἀἸςογουάεπι ΠἊΟοτιᾶς ΑὙΠ ΟΡ. 

Κεχαριτω μᾶρίθ-, στατυτὸ που ΠγοΥ 5 ἀσοορτιιδοστατίδι 
τιι5914 εἰ τίωδ χαῤιν δύρῶν, αὐδοὶ τὸ χαρετὼ, Ἰάᾷ εἴτ, στα 
δἴηο στγατία δέ ξαιιοτὶ τγϊδιιοποη τιογῖτῖς ἐνε ἀξ 
Ἑρδμεῖιςαρ.". ἐχορίπωσεν κὶ (φὲ ς ἐν τῷ ἡγαπηρμήμῳ, ἢς Ταιςᾶ 
πιο;χαῆρνμεχαξαταμίν. 

Κεχαρατομβύωςγηϊαῦτο ὅβεχαρίτας, ἐδ 
Κεχαρμῆθ.. συ! ῆις, [α δ] ἔβα ης,Ἐύτῖ ρον άς χαίροι ᾿ 
Κεχαβοιτο. [; τΑΓΕΙΙΤ 9 δτατα!αγοταν , ΗἩοπιεῖ, ΡΟ 

γαΐεατ. 
Κεχαρόμίω 5 φαυι{ι5 [ανη. "11.44.6 κεχείροντο ὃ παίντος ἀχαιο 

στιν, Γγάτίτιο.ΑΡΟΪ. χ,σωυηζολίῃ κεχάροντο, Ετ τη ΟΡταιὶ τ ς 

[ 

ά τρώες μέγα κεχαρφίατο ϑυμώ,ρτο χαρεῖεν, 
Κεχηναῦῖοι.) Επι|ατ 1, τὸν χύσκαχα ( 1η 41: οἱ παλαιοὶ 
Ὑ7 κως αὐδοί τὸ κε χηνέναι. κφιϑηὦ ποὺ νὰ ὁ κωμικὸς κε χηναίοι 
Αϑίωάοις παράδησε, Ι 

κέχηναγαϊδυ, ον πης τὶ Ρογ ἔς ξειπὶ ν ετδὶ χαίναςϊά οἰ 
κέχηνα βλέπων εἰς τὸν ἐρανὸν» ΑἸ ΠΟΡΉΔη. κε χήνεσεον Ὡῇ 
πὶς ἐγᾶπτ Ἰητοητὶ, 6 πη. κεχ νην ΓΟ κεχίωλεα, ἴῃ ΡΠ 
ἀριἃ εὐπάςπὶ ἴπ ΑσβαγηΟἴτε δ κεχηνῃ ὠρρσδοκών ἢ αἢ 
ἂς Πητογρτικεχήνῃ τρὸς σὲ ἰα εἴπ, εἰς σὲ ἐπούλεπηγ)δί πειϑ' 
Ατἰπορἤαπος. 

Κεχίωὸς, τος η]Αζ 115. 
Κεχηνως, ἰδ Π5. 1 ΠΠου15505 ἀρογ οη5αἰοῳγῶς,ΑΡΟΥΓΙΙΒ. 

χυνῶς,βἴδητς οσς παῖς ταίρι οἴσης, ΑὙΠἴορῃ. κεχηνό 
{τα ]Ὸ], μωρφὴ» ἐπ ]υῖς ΤΏτοΓΡ, τὸ γὰ κεχηνέναι δὴ “ἥδ ᾿ 
ζαϑεται. 

Κεχλαδών Ηοίνς. εἰς χάσκειν:ΑΠΓογοητὶ ὃς κεχλαδούσι ΡτΟ, 
Κεχληδέναι ) οἰάσπη οἰκ ψοφεῖν, αἵ κεχλιδότεα ᾿άσι ἁθίεττ Ρ' 

τα Πογοπῖοπη. 
Κιχιαξω, ἕλοϊο ἤοτοτς, βογθο. αὐϑέζω, αὐϑοιῖ, ᾿ 
Κέχοδα, ςασαιιῖ : ἃ χέζω ; Αὐ ΟΡ μάπος 9 14 οἵξ ) ἀπεπάτησα, ὦ 

ἐγκέχοσα, ,᾿- ᾿ 
Κεχολώατο, Οὐ ΡΓῸ φμε χόλωντο, τά οἴπνώργίξοντο οκεχολόαπ , 

ὁ... Ὥ;, 
Κεχουματεσ μῆρίδν αὐ. 4] οἰ τι τ. Γοςιιρ[οτατιις εἴτ) δὲ φιαῖ ῃ 

οτος ἔσοῖτ. 
Κιχρυμῆρθου,, οὐ ὁ ππθτιατα5.» ἱπάϊ σοη.» δεόμῆνίδν, ἩοπιοΙ τῇ 

Οἀνγῇ: ρ. καὶ πολ κε δέσκον εἰλυίτῃ τοίῳ ὁ ποῖίθ» ἔφι 9 χαὶ ὅτευ: ἡ 
μῆῦ9. ἔχϑοι. ΑἸ1δὶ τη σοάςπι ρτὸ οροητὶ δὲ παομά!οο ΡῸ εἦ 
δὼς ὑπ εἰγαδ καὶ κε χρνυΐνῳ αὐόδὶ σοιρεἰνα:αο οἶταῖ ΡῬίατο ἱπίμοιο: 

το. ες οὐ .ο)δ ὡς δ᾽ ἐν ἀγαϑ'ὴ κελφημῆψον αὖ δρα κομίζει, Οὐ ( 

Τάσηι, σϑο σ᾽ ἄνιθ. αὐὴρ κεχενιῖψ- ἔσαρτιια ορεῖα ορορῖτ, 
χέυμῖσθ., νἱξλιις ἐρεμο ας Ης ΠΟΙ Ετ ρτὸ ἀϊξτιι,ἀοπιιης 

εἰ." 



: ΚΗ 
τἀτὰς θ᾽ ρεῖν ὅσα σπὸν κεχφυμῆψα κἄτω Σήματα ὃς χέχεη- 
ς πτοτϑ Ῥταπιιποίατα Εἰηἴατῃ. να]τ μος κεχρόνθ. 

Ὁ ὰ χρύζω φιοά Πσηϊξοροο ρὲτ ἔλλειψιν ̓ τογαὶ σ. 
ὦ ΒΑΠῚ. ἰὰ οἴ ,ρατοὶ ἃς (Οὐτιὸ. 

ΠΟ» ΟΧΡΑ ἤΤιις Πιιτι γι ξὰι5. Α ΡΟ ΠΟ κέχυται τιύμζος, 
ἀπὶοχ ΑΙΠΠῚ ππιπλο ἀρροβιπι οἰξ, Γυςίλη, αὐοὲ ϑυστων» 

3 ὧν κα εἰς ἐφρρδέστα κεχυ μὰ θ- 5 ἴη Νόποτσαι ργο ξιἢι5.1- 
Αἱ μὲ τ᾿ ἀγχισίῶαι ἐπ᾿ ἀλννήλοισι κέχοωται» 1ὰ οἵξ, κεῖνται» 
1} . 

οπξρηεν πμὰ (υητ, ογοάοσ. Ιου ἐς κεχωρίδει-- 
γᾶ 1115 ἀϊίσγορδητ. 
φβοτγατὶ ἀρ οΥ κυχιδίϑει δέτε δοκεῖ ἱχαν [τὶς (Ὁ]} δά 

ἰάδοτον, Τ᾽ πον 14, ᾿ 
κούζω, χίξω ἀοςὶρίταγ οΠΊ ΡΓΟ κείω ἴάσογα ΟΡΊΟ. 

᾿ καρ οὶ» ΡΌΓΙ5. 
Σἢ8) ΟΠ ΟΥ̓ΆΤΙΙς, 

ἴι χριμευσν μῆν 9. συ Ὀτιτι}5. 
᾿άς ΠῚ πτέσχυ τι τ] ΠΡ γα ἀρροζοτς, 

αἰτικέω, ντ ἕως ἕω» ΟΑΖὰ ΤρΙς ϑιαμαν (δος ἱπἤιϊα 4ιιάηι 
τ γοσλατ,ντ Ρ᾽ϊη.κύ θ᾽. καὶ κά θυ οις. άπ (Οο5» 

εἴἔργορς Κἰιοάϊμπ. Δ 
θεῖς ᾿σης 1.097. ἐγτὸν στρ κιαὶ αἴωγε,οὶ ἀπιΠ|τ Ἰρηξ 
1ἀς Εκυαικίαντο πὸρ, ργῸ αὐῇ ψανγασσςμἀογιητ, Π1λ4, 

ἐἢ ἀντ, 

πθαυγοης. καιίσεες, 1} φἀοἤοιῖς ὃς αἴαιιῖτ, 
ἰὰ οἷν σαπιάάτανντ ἴτὰ ἀἸ πη, ἀΐσρητς Ατΐξοσ, μϊ{,.Α - 
ταρ.8. ἐς δ᾽ αὶ κ΄, πίϑυκος ἔχων ἐρᾷν. ὃζ ς4Ρ.9. Οἱ 3 

ϑεότιῳ εἴρυ ταὶ πυρότερρν 9 ἔχουσι κέρκον. ΙΝ ΟΠ τη 18] νἱάοτασ 
αἰ π.α] αιιὰπη σογοορ τῆ ςοι!5»14 οἰτοκερκοπέϑηκος γὰ ζαλι4. 

ΘΠ σΑπη γα ῖτ ραπιις ἢος Ππηήλτιιπη ἶτᾶ ν Οσαταβϑν]δό- 
Ἐς. ἰδ ἀτιτοτη Δα πη 114 πάταγᾶ ἀποῖὶρὶτς Ρᾶττὶπι 
Ῥαττῖπι φιιαάτιιροάςηι ἱπιίτδης. 
καϑαίρω,κυδωλίξῳ, ἘοΙν ἢ, 

Ὁ] τοίτας [1Π|. ᾿ ε συ ΟΠ αὐ δοῦον, κέρας, σκίλαϑρον, 
ς συϊάαπι τεποῦτο [ις. τὸς τόπος εἰφεγ[ς. 
δ ἔπιπιι55 (ρα τιιγα, ὀκφορρὶ, ταφή, εχ ςαιΐα, τὸ 692 ἥδ᾽ νο- 
τς, ΑΡΟΙ]οη.2. ἐμφὶ ὃ κυδείῃ γέκυ(θ- μῆῥον,αριια ξιτπιις 4ο- 
πδηθῦδης. [τ πὶ ΔΕ Παἶτά5. Ἐατγίρί ἃ. Τὰ ΞΈΡΡΙ!ς. ὑπ ἐγίενῦ 
ἯΙ Ἢ δόμοις, ΧοπορΡ ἢ. σιωαγειν αὐδρώποιε εἰς κυσείαν. αἵ 

τπὶ ἰητοῦ ἢοπιῖπος σοποἰ Ἰάτο, Ατλίτοτς! Πἶθτο ς. ΡΟΙ τ], 
σον... 

. εἰδ ὃ κα δόταί τις ἰς οἰυἴπ|5 ΠΠ ΓΑ ΠῚ σογττιι5 τα 116 οταπὶ 
Βατις ποῦς. Πα, τ. Ἰάοαι αιιοά κέδιςΘ’ νἱἧς 

ἹΆτΟγο5. Ζῇ ργο οι οἴππητ, ΑΡΟΙ ἡ ἰτοπι κα δεμονη 55 
ΠΠΘΞΡΓΟΡΙ Πα] 91ἀς πὶ, 

ΤΥ Πρ οητῖα, ιγα γατῖο, ὄθηςτασις ηπασία ορϑγοιαν0 ἔ- 
ὁγία ποῦ τρεκιὶ, ῬατογΏλ τη οἔῆοϊ, ΡΑτογμα τπάϊ}- 
τιάο ΟἸγΥ [οἴ τύσίων κηδεμονίαν ἡμῖν :ἰξ οὐρὰν εὐ ἡ 

ἐδμμίσουσι 5 (Ὁ Ἰοἰτιι ἀϊηοῖ οΥρὸ ΠῸ5 ἃ σεῖο ἀεροττα 
ςεἴτοιη Δ βπίτας. 
δοἰπτοητιι5,σοιγατι 59. ]ταγ15) 411 οὔ Γα πὶ σογίτοντ 

Ὑθὶς, Αὐτσοραρ. 
εὔζοτ, πιοάεγάτοτ, Ῥαῖγουιις, 4 π|59 ΒοπςΗςι5. 

ἴπ5,Φροντις-ὶς, ὅβημελη τὸς. κὶ πυφρνουτὴ ς5 βραξδυτὴ ς. ἀεῆρπα- 

ἸγᾶτΟΥ ἐπποτὶς, ΧΟΠΟΡΗ αἱ μὴν ὡς κυδεμόγα ἐφίλοιω 5 1115: 
Ῥγοσιγάτοτεπι ἀ1ΠΠροθδητοἱά εἴ προ τίω, πο ρ το 
«κηδεμόνες, Φορντις αἱ, ἔνεργόται κ᾽ οἱ κρισ᾽ ὄβηγαμιί αν οἰκεῖοι 

Ἰὸ, ἀοςιιγατὸ ΡΟΙγ Ὁ. τῷ μὴ ἐχθρως κα αἰκα ταλλαίκτως) 
ἡ κυδεμογιωκαῖς, 

πη. 1Π1λ 4, ᾧ, ταίδε δ᾽ εἰμφιπονυσόιζθ᾽ οἷσι μοίχλις τα Κυδείς ὅδι 
γτίσος ἀξιθ- κὶ κηδεόσιμος ὁ γεκρὸς» ἴ. δὰ αΙ105 Ο1115 

δυτιηοτ. 
τπὶ ἴηβατο ἡ ῬιοΗ͂ϊρο ἃ κήδω Ἰάοπι ἤρη Εοᾶτο αιιοά 

κ λυπίω,, 
᾿ Δ Πηἰς,ν κατ᾽ ϑθυγαμίαν συγζενὰς πενθερὸς, ἴοςοτ : δί 411. 

ὗ «ρος σοῃοτ, Χ ἐπ ὖτε τῷ διωυα(ξὺ ἐν τ πόλᾳ κυδὲτ αἰ λα- 
ἃ τύτως ςερίσεται εἶ πόλεως. κυδὲς ὃς Ἰτε ΠΊ ἔγατογ νυ χουῖς. 

τ Πεπτοίξ.. ἀρρο ]ατ ον ἡτοραν ΟἸΠ1|15 φοῦθ- (Ἄτότεῖη ἀι- 
Ὑχογοπη. ΑἸ] κυδες ἕω ἀρ ρο [ας ἔγατγοπι, ]αὶ ἑογοτγοῖι 
τα ΠῚ, ὃς εἴπ 4:1} ἀςοῖρῖτ. Αμ4οο 4. σωώσον τὸν κυδερίω), ὃς 

Ἂ αἀδεχφίω. Κυδετα), ρτορτὶὸ ἀϊσιιητιιτ οἱ τὸ κή δὸς συ- 
Ἐς 41 ΡΘετὶς ἐπηοὶ, ὃς Εἰεγοάοτο φερσκηδεῖς, Εἰτ ἃ κυδώ, 
Κ Κησδευ ν, ατος, τὸ, ΑΓ οὗτ5, ΡΙατο ἵπ ἴ ερ. 
,4. θύσομαι π ϑυμα ἴερο Ποτο ρα ἤπινέ.κεκηδευμθ., Επποτγά- 

τροῖν κεχηδευ μήθων, ε ρῳ ἱτοτιιτῖ πιο στι ὙΠ] ῬΙυτατ.η 50- 
δί καδευϑεὶς, (ς ρα Ϊτιιτα: πταννάφάτιδ. 

-ὐρῦσι “Ξ»ΟἸΙΓΔΠ 115, ὃς [δρυΐταγα ἀΐσηιις. Ὁ άγπιας ἐπ 1Πὰ 4 Π12.᾽ 
ΝΜ τ τὸ σέτ' ἀμφιπονυσό 18 οἷσι μάλις“α.Κῆ δεός ὅρι νέκις,κυήδεξθυἿ Πα.) 

ἀηθενντισο, ἀξ 6. κηδεύσιμος. Ἰ Ατα κηδεμόνες γ οἱ κύρμοι, οἷς μαλεις-ο, 
᾿ φῶρσίκει τὸ φφῳντίζαν, 

ΡῬ . 
ι 

ὃ ͵ 
Ἐυδουτὶὶς» οἸἐοη ρ σμγάτου 5 Θαχὰ μα Ρτγοβ]οπγι  ΐοτο!, ἃ, ιο, 

πιο ι.49. 

δ να τρία ἀρυοην μα φχ δον ΤΑΝ πα ϑρφεόντιζω,ἀου δῶ ὄδοςα ὃ ῷ, φάζιεν ἐκύφευσαγ γ Ἐοθ]ο [ὰ- 
μ115 ΟΧ ἈΠΟ τ) ΠΤ ταγο υΐῃ Ἑδυΐο, δἰρῃιϊῆρατ οτίδηι χηατιῖ- 
το ητο φΟΠ]Οςο»σοητιᾳΠο ΔΕΠαϊτατοιη, Πμ ἴοςογ» ΑρΡίμιεΐα 
4: ἴ0}}}.κηδεύσω τιγαὶ Δ ΕΠ αἰ τάτοιι ἤιαν σοπτγα γι, Εὐγιρίίςς, 
κυδευΐειν, ΑὙΣτοτ. δ το δ: Ῥοϊϊτιοαρ.γ.ἀς ϑραιτδηῖς ἸΙοιοηςἔξε- 
το ποιόν ὄντι αὐ ϑέλωσι τοῖς γνωράμοις ριρζϑλιον, ἡ κυδ'ϑύειν ὅτῳ ϑελωσιν 
δεὲ κὶ αὶ λυκρων πύλες αἷτι ὥλετο ἐκ αὖ ωρὸς διογύσιρ, κυδείας, ὃς, Αὐτοι] ἢ. 
ῆς, Μαρπαπὶ Ἰϊσοητίαση μλίσοτ ΠΟΒ τας ἐμοιςῃο] 4ιοῦ 1ἰοῖ 
ἅκζ οἰ (σιιπαιις νοἸμοτῖς οἰ γαῖτι μαθογς,ηια; ςαιιίᾳ ἔλετ ντ τοι 
ΟΓΟΓΩΠῚ ΟἸλτὰς Τητογ οΓῖς ργορτογ ΠΙοην ἢ) ἀξ μίταϊοπν. ᾿τοπὶ 
Ρταίιπι ΠγαΡ {Ἐγατι}ργΟοιιγο»γαρο, 

ΕΧΕΘΙΘΗ, ΔΠΘΟΓ » Κρκοσα 9 αὐναῖ . λυςνω, Ἐμτετ. οἴ ἴῃ ἡσα γοῖ 

Κυιθ' ν ὦ ἢ τ. βιποτα Π 5οκηδιαίτορχ Φ- ἀριὰ ΑΙ Ρν]. 

Κήσες Θ΄, ν ὁ ἐγ δυξίθογαιιγα ἀϊρΉ1ι5. φροντίδος ἀξ (ΘΟ. ΟΠ αν! ΠΠσχιι5»αἰαϊ-: 
καιὸ τατος» [114] {ΠΠΠλ 115. οὐ κειότετος, φρεντιςικώτατος. 

Κυδῦμμαι, μι, ἤσομαι» «τανμαι » ΠΙΓῸ κΔηχὶὰ λτασψο,, φροντίζω, λυποοῖχαι 
«μώμω 5 ὁργέξομω, Ἡ εἰν ΟΠ, Αἀτμηο. ΡΓΟΙΡΙςἸο»πιαρηὶιςῖο τ" 
Ττοτ. θροποης, Οφηϊτίαο, 1144, εἰ κήδετο γὃ δαναών,Ἰὰ ΣΥΝ 
πιξε, 101 46Π|; αὐαΐεο κηδὸ μῆδη τ, τὰ οἜ, λυ πουμάμ ̓ ν, πγοῦτθη5. κάδοαν 
μα! βασιλέωςγάε τΟρῚ5 (Δ]ατε ἔππν (Ὁ]]οΐτιις » ΡΙαταγοῖ, ἴη ΤΠ6- 
πη (τοο]ς. ὃς ἢς ΠἊΟογατ. Χ οπορἢ. Π.5.} ατα ἴα, εἴτι ἐ μου ἐνι ἐδὸν 
οὐδενὸς αὐ βτω με ὑἧπεςερεῖν ἐφυλαῆου, ὡς ἀξιώματος ὸ πιμῆς γῇ ΝΣ 
ἰλτὰ πιοὶ ΑΓ ΟΠ ΟΠ Βιαβεηἴες. Οἰμπη Οςηϊτίιο ἃς Αςειίς. Ρ[αΔ- 
το τὰς ἈΦΡΕΡ]. ἔοικας ΔΝ οὐδὲν χἐδεϑειν]άετὶς πο Ἐγὶ πὶ} Δ 
Βαβοτς τατίοποπι, Αγ" ορηδη. εἴ τι κυΐδει τῇδ σωτρῴων ἀλφίτων, ἢ 
414 οιιγᾶς Ῥατεγηᾶς ξογτιπᾶς, κυ δὸ μβυεῶ. ἀιτν, σατάτον οἷς. Κύς 
δόμα οτλπν Ἐχςαι]88 Ὀμτο, ϑείπ]ω, ΑΙ Πδηϊις., τὸν εἴϑιλιον ἔν νες 
κροῖς ἡ φίϑιμοιω, να υ7γγε κηδὰμῆροι πῶ αὐδῃ ἐς, ὠδύ ρρντό τε αὐτὸν, κὶ ϑεοι 
τκάλϑθιυ, μὴ 

Κῆ δος, ο(Θ- τὸν σιγᾶν [δ οτνπι οἷς 14, λύπυ, ἀοΐοτ, ΔΒ ηἰτας, σορηα- 
τίο ΟΧ Πιιρτι 5, ΟΠ ἐπ Π1; Ετγ πὶ. Ἐοτη ον. Οὐν, ξ, ἐπισόσε κά- 
δε αγέπλης) 110 ζ ἄτι ΠΊΠὰ5 Ροττα ΠῚ: ς ΠΑ 4. α΄. πολύςονε κη δι᾿ 
ἐφύκενοἱ κακ αἱ, κῆ δὸς σοὶ συνάψαι το. πὶ ἀ Γῇ εἶ τατο ΠῚ ΠΟΠτγΆ ΟΓα; 
Ἐπιυῖρ 4. 1τοπὶ ξιπῈ5, ΧΟ ΠΑΡ] μταγ.ἵπ ΘΟ] οἡ, κήδεα γαυτιλίως 
δαμοῦα, τοῦ κήδὴ ἀριυιὰ Ατἰΐξος. 16. 9.Ετπὶς,ςαρ.:. νοὶ ΑΥργτορ, 
[ροπίμ 1. Αστοσίπας [ππογα, 

Κησοσιιυ,ης ἡ 40] οΥ. 

Κηδύσιωυθ.γν, ὁ)ταοε [τι!5»ΕΧρΟπ ὃς [0] 1οἴτιις, 
Κήϑω, μ.η σω, πα κφ ΟΠ ΓΈ, Ν ἰγρ σα Γο,τΟγ 1160» λυπω, αὐταί ων, κρῖ 

κόω 14: ἀογ 4 9 ο σταιιο, πη εἰξοςηοοςο. Αὔἶπι. Αςςοι, Ηεἤοά. 
αὐέρα κύδει,, λυπεῖ, ΠοΣη.1{π4. ἐ,οὴς τόξοισιν ἔκυδε ϑεοιὶ, οἱ ἔλυμιπον 
τ χῆσι» ιοκα χου ἐλνη ει. Χρετε πονεῖ, 

Κυδωλος, ον δ. ΔΠιχ ἰΠ15. 0110 ἢ!5. 
Κῦϑιι, εἴς τάφΘ. (τρις μτιιπ,. 
Κηϑεέρεον» [ΞΟ] 5 υντπὰ ἴῃ μιά πὶ σα ἰ σα} σοι οὶ ς θΔΏταΓ, τευ λίργ» 

ὀξυξζαφοῦ, ΑὙΠΤΟΡΗ μος ἴῃ οἰ βον ΒῚ Ἱπτογργο 5. κηϑτέριον, αλε- 
“μα δῷ κανισκωσες ὅῆντι θέ μένον τῇ κληρώτισι «ἴα «εφων, νὰ 1Π αυοὰ 
σουϊϊολοθδητιιγ ίογτες νοςᾶς Ρἴδιιτιι5 πτυ ! Δπι. νἱάα Ε χῖνθ., Ες 
κηϑεέρκον, κιρψηφόζολον κύϑιον ρτὸ ἔπ 1110 ἃ αι υάαπι οδίσγι ας 

᾿ ΤΠΠῚ ΓΟΡΟΤΓΙ, ΐ 
Κυϑεῖν δι χ ΠΑ τ γσο! σα γγογς, Ἐς γος. 

Κηϑιον, τὸ, ἰάοπα 4110 4 κι ϑοίρεον, οΑ 152 1} Πς. αὐορὶ τὸ κεῖ ὃς το χων 
μεῖν ἐὺ ἐςραγίλοις, ΑΗ η.Π|0.11ὶ 

Καηδὺς οὐ, ἐς. ΔΠΧΊ] τοτ. 
Κύϊα, ἩοΙγ οι. {πη καϑεέρματα» ου]ς ὃ ΡΓα, κα, 
Κηίων ἱςτητόρεον,ΟοσΠαοι απὶ (εοτιη»η ΒΝ Ο, Ἡοτοίος. 
κυταδέω, σοπμ εἰ τ δίδημο :κηκρέζω, ἸάςπΊ. 
Κηχα ονοὐδ, ὁ σοπιυϊτίατογνν α] ρεβ.ἴτοτη τα] Ἰς οὔ ,ρταιιις» πα ϊςῆ- 

οα5. Ετγτη. ΝΝΙσδηάοῦ ἴῃ Αἰεχέρματγ. πποτέρίω ὅτε [ξότριω ἐσίτατο 
κηκαὶ ἀλώπηξ. Ππτοτρ. ΓΘ σίτιχικαὶς»η ἀλώπυξ.. ὅτοι κρακαωτικῆ γ χρκα- 

ποιός. εἴς δικακοίργος, κ᾽ χλδυαςική, ΟΔΙΠ τη Ομ .5»κυχοίδιὲ σευ γχώσ- 
σγηχἱοκρικολόγῳ, δυσφήμῳ. ῃ : 

Κυκάξζω ρτο λοιϑορέωνσΟὨ τἰ}5 ὃς πλαῖς ἀ1 8:15 ἱποοῆο. 
ΚυκασιδονΡτΟ λοιδορία, σοηχιῖτῖα ὃς πια οἀϊξξα, δι σο πα το τ πι δὲ 
ταὶ οἀϊέζοτιμσι ἱπροίῖο.Γ Ὑοορμγοα Αἰεχαπάγο, Κα ροῶτεο μὰν 
μύϑοισιν αἰλλύίκοις ὁ δεὶξ βρίξεσι κηκασμοῖσιν ἀκριωμῆμοι; αὖϑης δὶ ἐναι-- 

χμοΐσουσιν αὐτανέψιοι, γὶ Ετγπλοὶοσ. ἘΧρουῖζ τάϊς λοιδὸς ἑαις ὸ 
χλόϑαις τετραχημᾶῤοι, ΠΟΛ 115 ὃ [σοπιπιδτὶς ΠλμταΙ 5 ἜΧα Ρ ΘΓ - 
τὶ ἐπ ἀέιπαις ἴσῃ]. μ7' τας λοιδορίας πολεμησουσε ῬοΙ ςομιτιᾶ 
δὰ θε πὶ ἀοίσεπάεητ, 

Κηκν οὶ ς)ροτίτις ἠκιὶ ϑς ἀἰκὶ ἀΙ οἴτιιτ, 
κηκιε»βιοδατνία τα δατ, Δα θατ,ἀείςοπάςεθας, κατεῤῥειν αὐεφέρεπο, ἐκ 

τοῦ κω, ἘτΥ ΠΊΟΙ οξ κήεεν αἰμη,Ἰα οἰτγανεδιδοτο κα αὐεπηδα, ἈΡΟΠ]ο, 
ἈΠοά. 

Κυκὲς δος, 641,1. ἔτι ξειι 5 αιοτοιι5, Πἱ οὐσοτ! ἀ, Πθτ, 1. κυκὸς καρτ 
πὸς ὅδ δονος»ρΑ 11 εἴν ἔστι ἔϊτιι5 αιιοτςι!5. Τάςηι ςοάςπι [16. ς.147- 
ποι ἀς σἰαπάς, ἔς 410 ἔγιιξϊι αιούαπι, ἤιητ ἀμτεπιὶ ἄϊο 5 6- 
πούδνν πᾶ ἀϊοίτατ ὀριφακέτις μας ράτιια ο,ποάοία, ροπάογοίαρ 
πο Ῥογξοσατα : αἰτογὰ ἱποβεπίᾳ γοτιμάϊτατίς, ἰςιιῖς , ρεστα ας 

Τοπιὼς 



86 ἘΠῚ... ᾿ 
ἘΠῚ ἃς Κυκὶς,[αἱῖρο. σορμοςοῖες ἴῃ Απτίσοης 5 μυδώσοι κηκὴς ρ- 
εἰων ἐτήκετο. ατοτρυκηκὴς ὃ ἡ αὐαί δοσις ὃν ταιύϑευ, κυρίως δ») λιγνιξ τοῦ 
καπνοῦ ἡ ἐστ ΤῊ χρνο μων γιγνουῆών, 

κῆλα, ταὶ, το], Ἡοπιοτ. Πα. ὦ, Εννῆμαρ μῆρ αὐ «ρατὸν φχετο κῆλα 
ϑεοῖο. ΤΠτοΡ. ταὶ βέληνν πᾶς δί σημεῖα, 

Κηλείδηστεν; ΕἸ εἰν ἢ ἀθέους ρτο ἡἰ χησεινγεζο στιν» ΡτῸ 4110 Ῥοτίιι5 ἐϊ- 
εἶτα κελαδησαν. 

Κυλαϊνωνἀοηγ] οογϑέλγω. 
Κυλαὸ ηἷ, παρ ο5 ἤςςα 5 ἀἸος ἢγ θογηιῖς » Πάργα ἔγοπτο σα] οΐο ἤρμο 
ποταγαν αἱρο5. Ηςίγ “ἢ. ὃς διιι4. 

Κηλαίςρα, ἰςαΡμαςνας ρΑίτογαῖς. σκαφίς, οἵξ ὅς αὐδοτ αι άλπι ἀρτα- 
Τὶς χιῖς ππποταάταν ἑπτοῦ ἐειφυλνοις, ἃ ΤΉΘΟΡΒ. ἰξὰ ποπιίπαταγ 
κηλαςῃ". 

ΚύήλαςριΘ'»γ ὁ, οο  αΠπτισραγθοῦ (ς πΊρογ ν τεῆς» ΤΒοορῶτ, [|0.1. ΒΕ}, 
Ρίδητιςαρ. "5 κέλας ρθη ἴῃ ροηοῖς [ασπλη, τορεγγαγ 11}, 3. αι, 
Ῥίλητισαρ. δ, 

Κυλ 8. ,ποοιμπιδοἰ ἀοπὶ απο κήλφίδν, 
κήλεθ',κ δον τα μαθοης νγοηάϊ δα Πιπηοηά!,  αΠ14τ|55»6 τις. - 
ἐν ἴῃ Τεοσ. δαρμοιζο μὴν Θ’ πυρὶ κυλέῳ γ ἀοπηίτιις 4 ἴσης ο- 

Ἃςΐ. 
Κυλέςυς,εγάφοορτοτ δεπος. ἱπιροίτοτ. 4] δαγίτιτη 1Ππςς στὶς ἀςοὶ- 

Ρἰτοχιι πιι]ςοάϊης αἰΐαιιοπι σαρῖτ.διι14, 
Κυλεις ἐς π|,ἀποιτεών, 
Κυλέω, κοὐ σω,πουκα) τος, ἀς Πη1ο. δ᾽ απάὲ [πάτιςο. ἀεἰςδλτίοπε 

ςαρὶον ρον ιλάςο, πιά ας ςῖο. Ασοιμρτο σατπηῖπς ἄς πη]. 0. 
Ρίατο χιἄς Κ ςρ. ϑρασύυαχίϑ- γέρ μοὶ φαίνεται ὥσπερ ὄφις χηλυϑῆ- 

γα δι, τὸ τέ ἐπ εἰν» ϑέλγειν, 
Εύλη,ης δ ας! ς ὃς ̓ς Πἰ ΔοτιΠΊοΥ 1ῃ γαγ 5 ραττῖδιις σοτροτίϑ5,[ς ἀ]- 

εἴταγ αι} μαπῖοτγ ἴπ ἴσγοτου αιςπὶ γαπλίοςπη [μἀτῖμὶ γοσλητ, 
γε ποταῖ Ματςς]. 1.1. ἀριιά Ὀϊοίςοτιά. 

Κυληδόνες» ἀρ ΡΊ πάἀαγιμπι » γε σειρίώες ἀριιά Ἡοιποτιν!ἀς Ατῆςα. 
[στὸ 7. 

Κυλυϑιμὸ ς εὐ, ὁ, ΟΡ ςἔξατο ΡοΓ ααϊοτο ΠΥ οἰ Πρ α5,4ςΠ1ηϊτῖο.ΟἸςοτ. 
ΟΥ̓ οἰ πηοπταπι Πα. 

Κυληκτὴ ς οὐ, ᾧ, ἀοἸ1ηἸτοτ, ΟἹΟ. 

Κήλημᾳοατος τὸ, ΟΥΓΟΥΙ ΠΡΟ [ΤιιΓᾶν 
Κυλύων, ΠΟ μέλωνα,ἴρτα. 
Κήλυσιςγεως δ] σο ὁ ας]. ΠΙἀγτλις ΧΡ οϊτ κήλησες, καὶ δὲ δῆς 

τέρψις κα ἡδονή, Το ριπα δτοϊσοτίιπ1,κήλησις, ἡδονὴ δ᾽ ὥτων κι τακη- 
ὅσα, Οἷς. Τιιίοη πὰ 4. Ὀ εἰςέϊατίο; νοἱιρτας Γπδυύτατς Διά!]- 
ταις ἀπί πηιπα ἀς! ἴσης. Κύλησις αὐ τοτῃ εἴίδπη ἀϊςίτατ ἃ Γιλτὶπ, 
Ῥο Ποῖα Γαισγας, ΕΠ ἴα πη, άγγο, εἰ πισητιπΊ) [11]. 

Κυλὴ πήρκίθυ δ τ ἄνθια οὐ] οξξατίμιις, θελα τή ρκίθ- τι] ρ.4Πςξζον; 
Οοἴαπλν ΡΟ} αχ. εχ. 

Κυλϑ την γῆ Βογηΐοἤι5. 4 πήλῃ ἰσδοτγάτ, συ ποἤιις ἴῃ ἘΡΙΠὺ ὀμείλαν 
ἀλλήλους ὧκ Ἔστὸ Τ᾽ ὀνορφί των, δὴν δστὲ Τδ τυ χημοίτων, ἡ χωλὸς» κα- 
λήπης δ ἀρισεροχάροῦ πἰραίλωψ, 

Κυλ τωρ» ὁ κηλητήφαΘ-)γἀς ΠἸπΐτον, Ζαΐ ἀιιγος ΔΙ σι! ρετγπγι ςοῦ. 

Κύήλυτρον,ο δ  ςξξασηθητιιπι»ίο᾽αιπεη, οἶδα μύϑιονφίλτρον ) Ηείνς ἢ. 
χηλητήφκογς 

Κυλιδόῳ., μι σωγιδοιο, ἰαῦς ἔκ: 4ο. 
Κυλιδιωτὸς οὐ, ὁ, ἰοτάϊάδτιις. 
Καλὴ ίδος. ἡ πιασυ το γι πη» ταν Δ᾽ οσνν ἰστιϑροῤςαττίχομολυ- 

σμόφι ος ποπιϊηθνηοη απίλίθε γτιιηγιν Αττὶςγαῖς ΡΠ τυ πιο ἢ. 
Κῦλον,ο, τὸ, Πρ ατιπιντοἑτπι, ἴα σἴτεα. Πα. ἰ, Φίχετο κἄλα ϑεοῖο, 1.τεὶ βέ- 

λαντοϊα, Εὐιτατ, κῆλον ργοριϊὸ οἴϊο ἀϊεῖτ τον τῷ βέλοις ὠτρακτον, Εἰ- 
ζω ἔριν Πρ πιιπι ἰαοι τὰ καίλον φῃοιὶ οἱξ Πἴσαμπα, Ἡςίγομνγαγ- 
ἔππὶ κᾶλα ὀχροηΐτ ϑεῖα σημεῖα, 

Κηλωνειον, τοναριιά Ατιποτιμηχ «νιν, Ὁ κε [1.29. 1π|Ὀγὰ πηοητιι 8ζ 

πιλομῖπα ἰιχτᾶ ριιτοου αιἱ μαπιϊσιιάαπν ἔμολ τις απ, αἰτοταπι 
Ῥαάττοπι ρταστγαιαητο ροάογς το Πσποπςπὶ νοσδης Βοῆιις, ΡΠ]- 
15 ὃς  εσετ. Ἡογοιάοτ. κηλωνέοισε ἀρευο μῶν Θ.γἱντίρατιις Πρ εἰς 
ὩλΔ οἰ ἶσον δὲ στίαιτι χυλωνείοισε [ει κηλοννίοισι, ἐς 50 αι πο ἀιι- 
οεθατ γοζξος [οτίρτιιγας ἤμ]ςο 5»ψκ ἐν κὐανδυεἰν,νυ καιταιν δ εἰν, ὦ απερ 
πὶ κηλάνια, «ὧδ ὁφϑειλιμοιὶ “ν᾽ αὐωγινωσικύντων, 5.114. γερρίνιον γοσδῖ, 
κολώγιον ἵππον ὅξπζα τ ρον: Η εἰν εἰ γ.αὐτλητήριον ξύλινον. 

Κυλέω,μ. ὠσωγπ. χα 9 σοτηθιτο καὶ χυλὸν αιοά Ηοίγο ἢ, ρηϊ ξηρόν. 
ἴτοπι δ χομαι ὅτῳ, ΕἸ οἰ ον ἴτοιι ἀςοϊριο» ιρδαρίτονποςεο, Αφοιι. 

πίλων ργάαςορα ἴα Π .{1πέ, ϑερμὸς εἰς σιωνσίαν, δ ἀἸηο ἤι5 ὃς (λ[αχ 
ἴα πγοιίιη αι ἀπηΐνς δάμη 7αγὶ} » Αὐοϊ οι. ὡς ὄνν τριη- 
γέως κύλων- ἐπλήμυρρν. 

Κυλὴ τὸν» ἄν το Πρ άπατ ἀριια ΤΥ σορ γοποηι. 
κιμ ὁ ὐ μὲ πῃ Ἐρίστ. 
Κυρός, δ, ὁ Δ ΠΝ Γἰο (δς. οἹἢ πλεκτὸν αἰγ[ ἴον ἐν ὦ χαμζανεσι ταὶ πφρφύ- 

οχε, Π[ςεἸΐλ ὁ νἱτυλπς φαα σαρίπητ ρυιγραγας, 1115 οὉ ΝΠ ἃ- 
Ρυ Τιατίοϑοἴτοπη ἔγοπὲ σι ηιις,4. πράτιιαι γοτίςα ατὰ πὶ δι οΧ 
γἠηϊπίδιις τεχτιιν άς ἴῃ ἀϊξείοης φίμος, ττοαὶ ορογοιίαπι 
ψατ1}} Ππλῖ]}ς ἐπ ιπάἰθιΐο χιιοά Πιρεγροηοθατιιγ σαάο ἱιϊςϊα- 
ΤΊ ίοιι οἰ )ῖπ φιιᾶ σα σι ο5 τνάϊεος απϊτες σης πτογρ. Αὐμἶο - 
ΡΒδη ἴῃ σι κημὸς ᾧ βὰς 9.) αὔθ τ δέ υἦρ 9. τοῖς ἵπποις, Ἐτκν- 
μὸς . τὸ πλύγμα τὸ ὅττι ϑέ μῆμον τῷ κοίδ᾽ῳ . δὲ οὗ οἱ δικρις αἱ κρίϑίεσοαν 
παὶ ψήφοις, καὶ γινμακάῖον φιῳρκόσμημα, Ἐς κημωσις Ἰάςτη φυρὰ 

φίμωσις, 

Ἂ 
χα 

ΚΗ 
Ἐνωόν, δ ΑτατΠὶ οἰ ΓΟ ΠΙΡΟ ΠΟ, ἃς Κήμωσις, Ης (γ ἢ φίμωσι ἐν 

1αᾳ, ἴδιαι σδτιὶ οἰτοιππροίεῖο, Ὁ ν πὸ 
ΚΑ, ες ἤοΡτΟ κχὶ ἰαδ οὶ τ αὐὸοχῖν ἴσε,οτῇ γἱφῖς, Ττοιπ κὴ ὍΡτΟ 

ἸσΓΠ1. Ὶ 

Κίον, Ηςίνς. εΠΓ καϑτερόν, ριιγιιηη. 
κιωσήτωρ,εἰάοπι Ηε οἱ ὦ τίω" γίωῦ μετρών, ὕκλι 
Κιώῶσος, ὁροςηἴα5»ἤαης νοςςεῖη [τί παπὶ Ματείσιν ἤιτραῖ κα 

17. κίωσὸς, Ηςείγς.ε πεγθὰ χυσάαιῃν ΕΝ ᾿ 
Κιωυοτἐμιω,ἱάςπι Ἡείγς ἢ. αβδιτ ρτὸ εἰδωλον ἐγγεόμίω ἐαϑενής. 

στῶ. {ἰτ 1π Προ ξξιιπι ὃς νπθγᾶπι σογροΥ1ς εμαῃρίξεις ς 
ἣν 

, 2 

γογθο εἰξ νεγθα]ς, 
Κυωυγμαςἰπληίτας ἐογΡου σον πη θγα,  ἀο 1] πη. ΐ 
κίωνω,ν οσο:ἀςπι ςηϊπὶ κίωύει Ἔχροη, καλεῖννοςατ. 
κιωὼ, Ἰάςπι Ηςίγ οι. εἴτ ἀἰςῖτ ἐκεῖ, 1116 ρτὸ χιο Ῥαμ]ὸ δοῖ 

γούει, ἡ ἣν 

Κὴλξ,κος, (εχ διυιῖς. τι: δὲ κὐυξ δι καηξ, ὃς κηρύλ!Θ- ἤιις κάρυλξ 
κειρύλος ἀἸοἰτιτοἱὰ εἴ ον χΡμα συ ΟὨ ΠῚ τιαϑ. ἰδὲ κῆ; 
ΠΊΘΓΙΙ5 Οἀγη ὁ, Αν τλῳ δὶ ἐνδυύπησε πεσούσ᾽ ὡς εἰνκλίη κὶ 
Ἰλρίᾳ ̓ π (ξητίπαπι [οπίτιιπι ἀφιδίτοντ τηαγίπα Οοχὶν 
τούρτος Ὀτάυπιις οχροηῖτ, κὴξ, δργοον ϑυυλάώσσιον ᾽ 
λιδόγι.ἔγιοι ὃ λαΐρον αὐτὸν λέγουσιν οἱ 8. οὔ ϑι,αν, αἰεὶ Κήυ 

δυιίλπι γοοῖτας πχιτατὶ ἸΏ ἀι16 Π|ν 414ΠῚ κηρύλον νοσᾶτ π 
γ9- τηάγοπῃ. 1 Κυρυΐλίθ ἴτα (σγιδετιτ ἀριὰ Αὐἱποτοῖ, 
Ῥτο 8.64.3. κὐεὶ 3 τω) ϑεώλα αν χρὴ ἀλκυων, καὶ κυρύλθ., ( 
ταοτο σάτα! απὶ τγβηϑέοττ. (εν η εὐΐδιι πηοιηπῖς 
3χ.ςαρίτο 8ιν Εἰς ἴῃ πλεῖ ὃς Βα ον οποιπὶ ἀρρο αι 
ἀϊς υ ντ αἰϊαιΐ ὌΧ Ππἰπιαητ » μα ον ομλιπη ὃς σε τη] 
σγοπιιπι ᾿πτοτίαπι τγαξζας ᾿θγο το. ςαρίτε 32. ΠῚ 
Αὐζοτο!. τότ ρτο ποποοαρῖτς 14. 55 ἃ Ἰάςπι 
Ὡς εγγογς Βα] ογ ομΐθιις τε] θιῖτ 9 11: οὐδά αἰηδόνων ἃ 
ῬἈΙοίορμις μΠ.1100.8.ςἀΡ.3. ΠΙΠ Ρότίις ἴῃ ΑὙἸ ποτ 
ταεηάαγα ἤιδῆτ. Ἰορεπάύπιις ρτο ἀηδόνων, ἀλαν 
ΤἈεοάοσιι5 τγαπίτα τς ασςάοπιπι. Εχευΐτιτ ἴτοαι 
πορλεω ϑέντος μυϑυλογίαγ, Οἰλ1ἀ.τ1, ΜοτΑ Δ οτρῃ. : 

Κυπάα)ςεραρα μοτία Ππ}ἰς ροττα δ α» Ὀοίσοτ, "0.3, 
Κυπαθο. ποτε 5, (Ἀτιτι5.σμίλαξ κυπα αι τ ]αχ Βοστι 
15: ποττεηἤδηα, Βαγ τ. 

Καπεία. αὐταῖς ποττὶ 9, ΡΙλτο ἱπ ορῖρ. ὕδωρ τεήφιμον τὸ, 
πτίας , χα γμιτχϊεηἀϊς ἰνοχτὶς πιὰ χἰ πιὸ ςοπέοττ,ίειι 
[λτὶς. 

Κυπϑυό μῆνα, ἴατα ᾿νοττογιτη, ποττςηῇδ. Τ ἀςορ τίη 7. 
ορτοι πεν των Τ᾽ κυπευομῆψων, 

Κηπεὺ τὸ εγοσὶ, ὁ, Ἰοττςη ἢ 559(4τίτιτις. ξιρ κηπόυτν, 
Κηπεύωνμ, Δ᾽, αν, ἄυκοι ἴῃ ̓οττο ἴδον μοττιπὶ οχοοἱ κι 

Ῥο]]αςὶ. ΔΝ 
κὐπὶ, ῥγὸ καὶ 5227, κὐπὲ νέμειον ζίωζα . δά Ιοιϊεπὶ ἸοΠΊοΙ » ἵ 

Ρίσταμιπηᾶτ. ; 
Κύπιον,υ τὸ μἤ πος μοττα 5. Ταπογάϊ, ἤς Τα οατ, οἴει: 

τοηἤιγας ροηι5 4ιο κα πος εὔῖᾶπι νοσάγαγ ας, 
κὶ χηπεον αἰνλαὶ σκαφίον ἐκεχα ρμίω. 

Κυποκόμαοιν, δραριά Οομηῖςος αἸοῖτατ », 481 σα [ἀτίοαπι 
πηοάο διτοηίλε, Ειατῃ. ᾿ 

Κυποκόμος, Ποττι 2 Π}15.κηπουρῥογκηπϑεὸς ῬΟἸ]οΐ. 
κῆποι,ν, ὁ, Βοττιιτροσπαγίιπι, Οαζα ἀς ϑεπεξξ, κῦπος πολι 

Ἡοπιοτ, Οὐγ. ῬΙατο ἴῃ Ἐρ δ. τὔτο σοὺς ἐμὲ ἐν τι κή τ Ε 
δαφνως αὐτὸς ἐφηεϑνα ἐγγενοηκένα!» ἴῃ Βοττίϑ. ἐν κάποις ὀἰχίαι 
Πορἢ. Ετ ργατεγεὰ τοηΐμγα ὃς οτπᾶτιις ΠΑΡ 1τῖ5 σᾶρ 
τίψια ἴῃ Ῥεγβάςε γατίο,ντ ποῖα ον οἢ. Τοηἤιγα,Ἵ. 
ἄτο ργαεῖριια ρεπετο Βιοτο,κῆπος δζ σκα φίον: ἸΟΓΙΠῚ κῆπο 
Ὀεπὶ σαρὶ ΠἸοτυμῖι μαδεγετ,σκαφίον διιτοπι τὰ ἤιγὰ εἰ 
514. Κῆπος οτἴαπι οἰξ τὸ ἐφήζαμν “0 γιυυαικωών, Ἡεἴγς.ρς 
1ϊερυίίαας ριιδοςιπρῖπα ἃς ν ἐγοη 2 πηι 1 οτιπΊ. ἂρ 
πεῖῃ Γι 4σγτίμπι διιΐρο ποραας ΜΙπογίιδιτι ἄειι 
Καπιΐπα οἴετ,ιοπὶ ἴτα ἔστιπς Τ Βεοάοτγιις Ογγοηῖ 
πούτ᾽ δεῖ Στλπωνἢ αἰασύρας αὐτῆς τὸν κῦπον ἐϑεώσοιτο; Δ) 

ὃς [ὩΡ]αταὰ γοῖτε εἴτι Βοττιπὶ σοπτοπηρίδτιις οἰ, 
ἦπ μας Πρηιβελτίοπα μου τηετάρβοχα (νι δ' 560] 
ψιγρΟὺν Πιγρδιῖς Οὐ]ά, 1 Μοταπγ Βαπλΐηςος Βοιτος ἴῃ «ἢ: 
τὸς γογζοτς σηοητηας Ροτίςρμοης ἰἰσαῖτ, 5 ἃ απτηοῖ ΤῊ 
ϑοτράϊςίηιις φατπιιηἷς μας γοος τα Φθιι[ι5 οἱῖ λα ἤρπίβο ἢ 
ριωροίζογαπι Βοϊϊ παγύπηαις νης γε πΠΊ 5 Οἱιρ 4 πιο μαι 
Βαθος ἤιπιᾶς ἰπηριιης Προ ῖτοϑὶ ἀοάογῖς ποδὶ ἡιιο τας τ 
τι Βοῦςτ, Κατοι αδωνιδὸς , Ἀἀοηϊάϊς Ποττὶν Βοιτί ρεπίι ἧς 
αἰίδος Ρ᾽τη, Πδναο,ς, 4. πος παῆς οτίασι ἱπηϊταπταν εἰορᾶπ {τ 
τιῆςῖο ὃς νοπιι ζλτε. πιαςσεγατῖα ρΥι5 (επλῖηα ναι δοίη ἀσιι) ἐπ 
1 ,νο! ἔοπταηλ 24. μογίϑογιάο ΒΕ: (σαῖς βογιπα τοῦδ, 
οὐ᾽οηραςοἰϊα ΔΕΡΟΙΙ5)οἰγοροηιιητ ἃ νεΐυς ἰαάμοιιν "ὦ 

γα οι ρτῖιις ἔσεπὶ Οταςὶ νο] ρίγ}}}) νλΐςοίο ᾿σητοτο, πη τ 
Βίηξ νοσδητ ν]ςάϊς],οἰτοἰληῖγο σους μέτοΥξ 0 νείυς εἰν ῃς 
αὐἀματοδπτ [ρεπἱηφταιις ἤδτί5 οπατῖς τπτιτυόᾳ; ἱπιρ  οχῖς μέ, 
ἀϊοθαις νἱγοητεῖπ οςἰρίτεπι ργοβεγιητ,αιο οἰ] τότα τ ἐς 
βία γοίος π οροτετορίατιογηομίταῖς δύ εἰς άπ ἐν 

τ δ το 



ἼΣΟΙΣ αβοττιΐαιι μοττιίος Ἰλφϑεατίραν ἀὰτ τΒο]ο. Πι- 
τυ] σογιο λαΐςγτο ρτίσλιλτι ἀρροηάίτον: απουϊάῖς 
ΠΗ͂Σ πιπηαταταγ 1 4πὶ οχαριιηῖ ἀτεγᾷελι! οηατατιι 
ταὐῖσος μοῦ ἰάτοηῖςς τηφάτιβ οἰ ἀφ πὶ ἢ ΦἘΠΠΠ|ς στα]; 

τὰ πὶ Ποοατὶ » οὶ νοὸ ἴῃ ἔογηδος Ἔχοοξῃ!. Εἰμην 
Ἴος ἀἰείνιις αἰ πἰαΐφονο! πγέπις ἴῃ Βγ ροσαις ἃς νᾶ- 

ἀιπετύμταις αὖ μοττῖς ἰῃ ἐοηςίξτίσγαιιος ρΙ ὃς ντρα- 
ἴῃς Βοττόγαπὶ σαοτί ἀΐλπά Ὁσμ ν για ργάθοῖ, ντ ᾿ῬΙΠρΐας Πίσγο 19.σαρ.14. Ουΐδιις ἰατο Πϊρίταν Ῥίατο 

γον ἰμαμῖτ, Οὐ υουῦ ἔχων γεωργϑς, ὧν απεῤ μοί τῶν κα δοε- 
πξπαι βουλλιτο γχοε ἅν! 9 πότερος ἀπου δὴ αὖ ϑέρρις εἰς ἀδωγιδὸς 

χάϊθν! ϑεωρων καιλφιὶ ὧν κ᾽ μέρωσιν ἐκταὶ γιγνοιῆο ες » ἡ πεξύτα 

Ὁ πρὶ τοῦ β δι, ὥσπερ αἱ «δ αδανιδὸς κήποις ἐπ᾿ ὀςράκοις 
ὐ ἄνοια ϑεεαπευοὺσ αὶ γίω οκὶςοδζς. Τ᾿ Προ ρΡΒταίς μη τοτ, 
7.οοπάεςς νοΐςης Δοιοζοιιπὶ αἰ ποἤιπι εἴς ἸΔςό- 
ἴα τοίεῖς (γί, αο πιοίο (οιαῖπα οχ αιδις ἤϊιπτ Α- 
γο στ ἱ ΠΠ τ, αἰ Ορϑ τόνον ὃ μῶλον ὅσο σσέρματος βλας αἰει, 
κι οἴου ασα δὸς, χαλεπῶς 5 ἡ ἀπὸ σπέρματος κορομιη δυό με- 

ἰκοις)αἶσατερ οἱ Ἀδ ὠγιδὸς κῆποι. τοῦ ϑέρρις. δύσριγον γὸ σῳό- 
ἃς ὄχηκνρ»ν ὅπου κα ὁ ἅλιΘ- σφόδρα λάμπει ,δζς, 5εά ργοὸ 

ς ΕΠΤπταΣ,οπι Ἡο πιο ΐας οτίδτῃ ἰς φαΐτατοτς- 
τ Δάἀοιίαπι μοι βαπλνὸχ πος ἰοςο {ἰς τιαηοξογός 

Ραββα οτίτιιγ αὐιτσοι α Ὀγοτοηιμηι ἔς πιΐης πο ΠΠιι5 αι πὶ 
δὲ [ἀτουο, εις αιοαις ποη πῆς ποροτῖο ρἰλητατια 
δειιηζιὶτ. δὲ 

ται ἔπητ, ὃς [0] πἰαχὶο [α:ἀιιήτιτ, δίς, αἷοὲ κήπων Δ᾽ δώνι- 

οττιπι ςοΐο. 
ΟἸττοτμσοοτταΐδπιις. : 

ΟἸϊτοτρβιοστιι]αηιι5. Το δ η.Γρ. 2. ἀρυά ῬοΪΤυις κυπαεύε, 
ὙτΙΡΑγς ας πιοῦς. δ)". ὁ, ἔκφυγε κύρα,πλοττοιη Υἰταιιίτιφό- 

χ ϑεινατχφόρον εἶμαρ μϑϑίω, ΕΟ γ.ΤΏτοΥ. χῶρες ἘΠ ἢ πὶ ΠΟΧΦν 
οἰ ἀγα ςα]απιΐτατος [οι ρείϊος. ΤἩσοΡ γι δ. ς.σὰρ.14. 
Γρίδης. ἀς πηοτίσὶ5 Πἰγρίθπι ἰΙοαΠ16η5. ὅλως σ), ἕκαςοι ἦν 
ας ἔχουσι κῆρας γ ἰὰ οἴξ 9 οπτηΐηο πη 114 ἰοςα [πὰ ν τα 
αα. Ἐπ ατ ῃ Ὀιουνάςε δῖτιι οὐδ» εἰ δε τινάς ἔχ χὸ 
ὑτάτεις 3 κριϑεώῳρ που σύμε καλὸν σδοδιωνι τινὰς ἃ αρεφα- 

ο ϑπινάτοιο,"ὰ εἴν ϑωνατηῷόρρι μοῖρα, ἘΟτηςΓΙῚ5 Πι.β. 

τὴ ἰάεαι ΗἩοπιοτ. τἰξὲ κῦρα φιλϑννοχ φοτάς ἀἰίροις. Ο- 
αὐδὴ κῆξε φίλει ζει, δ:ς. αιιεαν ἐχ λαῖπιο ἀρ εἰσατοἱ, {υ- 

αἰ αὐ χω ὁμΐυ ὃ- κα ροαπισιο ἔγάτιις, 
απ. Ὑ αν ΕΓ πιο υἱ ατοτ Ί ΠῚ Ος ΠΟΥ ΠῚ ΡΟΣ ΠΟΟΟΟΣ βλαπῆω 
Ἰτγα το ἔπταὶὶ αἰτο την ΤΠ τογαΓἢ Ρετξο)ιπ τὸ ρογεου 
οὐτ Ἡοίγον.οχροὴ τ. ἃΥ ἄπετι ἧς Πσπὶ Πραξίοιης5 Βὰ- 
γρὺς ἀετιιατίιγναΐ κορα, ὦ ἃ κῆρ ἴ« εἴς του) ἀουϊιαταπη, 

σα  Δῃΐπλοὸ νοἰιτοναπίῃιο ν ογίο ΟΠ! οἰτὸ, ἃς δηχιὸ σοσὶ- 
᾿ γε φροντίζω, Ἐπτὶρ 1 Δ. ρον (ςΒο! αίε, ϑορμο οἱ. τί ποτ᾿ ὦ 

Ἀ κηραίνετειν ἐς τροκυηρατ ἀριιὰ Ξορος,1} Ὑ τας], αἴγω- 
διμνεῖ, χτ᾿ τὸ κέαρ ἐν βώϑει βελόύομαι. 

ἡγοῦ 9 ὁ, Δριιὰ Γνοορα. ν᾽ πάοχ ὅς Ῥτορα ίΆτοσ προττίς : 
τὰ “τῶ πὸ τὸ κύρας ἀμυμειν:ἀλεξίμορφς  Ἐὺ ας, 

0.5.1 συν τὶς Ε ρεϑεύκο, 
Ι ὅγε. εἰ κάρα 9’ ,ςεταθιις Ρἱ(εἰς ἃ σλῃόγογι ϑεηετε. 

ἴα [Ἐρι] τ μα 5. εχεααϊα;, ἐπ Καιθίμ κηρία! Πιιπισταοὶ [Δτὶ 
ὙΠ 

ἰ5οςαἰαιιϊτοἤις. 
οὐ, δγὰ ρᾶτοι ἀσίτατιις ἔατίς αἀιιοέλιις. ΠΟ Πτοτ. Π1 4. 

ἐγϑένγδὲ κωΐας κηρεοσιφορήτοις, ΤΌΓΟΓΡΓΟΣ «ὃ τἶαϑ εὐ μαρμέ- 
υἰφιροφορήτοις, κ᾽ οι αἱ μοῖραι Ξσϑίσουσε, [ἃ ̓4επνὶ Ῥοοΐα ἴξ 

ῬΟυἶ τ, σΟὨΓΙΠοΏτοΥ δι! οῖς 5 5 Οἱ κῆρες φορέεσι μελα!- 

σοποτγοτῖα ἦι πη άτ1ππ ἔλ1] 5 4ι1π σοτγία ἀϊσιπτιτ, 

ΛΟ ὅν ῖ ἡ - . 
τν ἔτος σοπ[πτιιοτο, τὰ κηρία ποιεῖν: σιοά ποπ (ο] πὶ ἀε 4- 

115 ἀἸοίτιιτ . [ἃ ετῖᾶτι ἀς ραγριτῖς, ἃς πλιγίςῖθιι8 ηἰτα: [Π1- 
1Πὶ ἰςῃγοτοιη οἰπιίττιηῖ » 4111 Ροίςα σοπογοίοςις ἔααμτα 
(δηταῖ (πη Ππτυάϊης. Ατίίζος, μι κο τ ἴθτο ἐξα ῖς αἱ δὲ ἣν 

Ὁ ἔαρίθ. σιωαϑροιζουῆναι εἰς ται τὸ. ποιοῦσι τέμὴ χφίλου μή 
στο δ᾽ ὅξιν, δ] κηρίον, ὥςς. εχ 4ιο Ρ]Ἰπΐτς ΠΌτο 6.(ρ. 
τᾷ ΠΟ ΡΥΕ ΡΔΏΓΙΓ ΨΌΤΠΟ τοΠΊρΡΟΓΟ5 ταπτπόσιις ἀτεγι- 

ὉΓΟΠῚ σα] 20 σοτας (ΑΠ᾿πιδητ. ἢς Θη πὶ νοσλὶ τὸ κηρκώ- 
Δ πὶ Ατἰ οι. ἐλίσκονσαι 2 τῷ ἐ αρίθυ, ὅταν κηρκάξζουσιν, Ετ,ὅ- 
ΜᾺ ᾿ ͵ ᾿ Ὑ φς " τ». - αἰ ζωσε αἱ πορφυ ρα» τό τε χείραφιον ἐἰ χουσι τὸ αὖϑος: νηάς ΡΙ"ς 

ἴδτο εοιεπὶ ἐλρ.37.]ποηΐατη οὐτη σογ Πσδιότς, ἤπιχος 
τἤιόςοκ. νοςεπι εαἰπὶ σε βελιιέτο » νέ ργίοσ βασι ἰο- 

ὍΟ (Ππποῖ ῬΙΠπτιις το κηρκάξειν. ξατι! πσατε ἐχρτγεῆπιις ἀἸ ΧΉΤοτ, 
ἢξς πιαρίς Ἰισοηξοτ αἴξ ποιό) γοροηοιρτο 4014 ἔπει! ἤσατο,οοτ- 
τοῖο ὃς αι 4λπὶ ᾿ποομππάετγατὸ Γι πτόσπιας νοτα οχραπέϊα 

Ἰ Εὰ ης. Νοη ΘΠΙΠΥρυιγριγα ἔσετιις εἄτιητν οὐδὲ γίνονται αἱ πορ- 
ΜῊ ὀνμαὶ φυονται κ αἱ τοὶ κὺ πεὶ ἄγλια ἐκ τῆς σίψεως ᾧ ἰλύϊθο ὀφίρα - 
“δερμσγνὶ αἸχς ΡΕΠοίσρμιις ᾿θ᾽άοαι, 

δας τε κὰ ἑορτῆς χοξιν δξφη αἷς ὅτε κὶ ποιοῖ; Ἐτ Β΄ πτάτο}. ἴῃ : ΧΡ ᾿ 

ἃς λάσηλιπι. τγαη ας αἴατο. ΑἸβοῖ οπίπι ἢ 

οἱ ἀρ. οοτ τὸ, ἰτΟ ΠΕ ΟΧ ΤΏ ΟΟΥ» ΠῚ Πγα γψὺ χὴν ΤΣ φίλον ἢ 

κΚ' Ἢ 857 
Κυρένη, ἤλοο]] αἴ φιάλη, ᾿ 
Κύθενϑον, σο ΓΙ ΠΕ 115. 5 αιἰίληι ς ΠΕ ὑπι5) ΤΉ ΞΟΡΙ. "1.6. ςα 0.7.1, 
Ρἰδατ, ΠΠ ιτπὶ βα ει ηι. 

Κύρινϑος, ὁνσογαῦ 0. [ΟΠ Π Ποϊτιτι » ἢς ἀἰοῖτας υ 42π οἴδιις ἀριηι:, 
Αὐἰΐζος. 1Ἰ5..9.,Δῃΐπννσα ρ. Ἁουν ἰς Εἰ ριϑεέκη, Ττεὶῃ κύφένϑος πόλις ἢ 
δυζοίας, ΤΉΘΟΡ ΙΝ, [1}0.8.σὰρ.1π. ΕΠ ΠοτιρΙαηξ, ᾿ 

Κα ρενίθ. κα, ὀνσογοις. ΡΙΑτο ἴῃ Ὑ Ποχτοτο, κηίραγον ἐκμαγεῖον. 
Κυρίϑειδὴ ςσΟΓοὶ [ροοῖοπη Ργαξεγοης. ᾿ " 

Κυϊδέον,ν, τϑὶ ἔλιιῖ15. ἀρ αἵ ἀοπλἰ οἰ Ππὶπ ἃς ἐς ΠΠ] 5. σαπά εἴα σοτδλ» 
Ρἰλοεητα, λελικχρίς, Εἰ ετίατη 8όηι5 ν] σοῖς, ἃ (χε Πλ}Πἰτιάτης. 
ΡΙΠη.110.22.ςρ.5. ν]σέγα σοποτγοῖα ἔπ υὐτοάιπι ᾿αΐ, ηιτα: ςοτία 
νοσβητνῖάς Μελικηρίς, Αριὰ Αὐἰ πο ρ ἢ. ἐν ΕἾ χίλυσ, Ὁ Ἵ σκ ἀφίνω, 
λώξων τρί τῶ ταὶ κηρία, ΓΠτΟΥ ἐδ κυρώναςι ρτο βλιο, ΕΠ ΟΠοἰα Τς- 
ΟΚ.. τιϑεῖσε ἢ κηρία Ἀδυκαί. Κύρεϑν, ον Ὁ 5 ν τάς Παραπλασμα, 

Κηρκοποι» ς»ὃ κὶ ἡ ἕλιιο5 ξιοἰο ἢ 5. κηρκοποιεὶ, τοὶ ἔλιιος ςοηῇςἰςοηξῖα. 
Κυριουϑει τογγοτγί όιπλι ΤΠ τόϑτι ΕΟ ν ΟΠ, ὃς δι}, ὀκνρεύϑίω, ΟΧΡ. διαὶ 
τὸ σέ. κίρινΘ- ἐγγμοόμίω εχ πιοῖιι ΡΆΠοἵς ςεῖοο ρογξιῆις {1π|ν 
ἄάσης οτἰαπῚ ἐσκοτώϑίω, ὃς κνρεωϑ και, ὑπὸ σκοτι δίνω λη ἰωῶα!, 

Κηρὲςρη[οϊ5,ς αι Ατβφη,10.8: : 
Κηρότης) 5 ΠῚ Πγὰ ςογά οσότιζες. 

Κηρατρεφιὴς, (Ογτὶ Οὗ ΠΟ Χῖι5 ὃζ ΠΊΟΙΤΙ » ϑνυτός, ΠΟΠΟ΄. εἰ κεφαλῆς 
κηρετζεφέων αὐδρώπων,ἄςς,ἃ ρατσα πατγιτουιτα, ᾿ (Ογτὶ οσποχὶος 
τιιπι, Τ᾽ σιωυτετρα μηῆνων μοῖρα. κὶ τῷ δτεναίπω, ἢ τῇ ϑανάπῳ τρεφιμέ- 
γων.}. 770 ϑιγηηἶα, Ης ΠΟ 1 Πατογρτος. 

Κηξίφατος; ἔχτο ἐςοςίεμς, πιῦτθο ἀοβιπέιιι Ηςίγοἢ. Ἔ 
Κυρφγονίε, ἀξ, γςογα: Ορ᾿ βΟΐατη, Ἰ ἀτα αιιο ἃς ἀρὰ ΓΊτλλππι,Π ν- 

τῷ ἰςέτιο,ἱερίτιιγ σοὶ ἤσατγον ἱ, κυρφγρνεῖν, Ιοίςρβιι5 ἀς Αὐτίσυϊς, 
Μέλιασαι εἷδὲ τῆς κυρογονίας εἐπαμίαυονται «δὺ πρρσιόνταξ. ἡ καϑώώρ 

σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλλίοσωσι ἐὺ φυρφσιόγεας τ γοσδι αὐ τῆν ἡ ἐπειμύ.- 
γογτο ἕως ϑεινείτου, ἐ ὁ 

Κυρργεαφία αριιὰ ΑἸΒ ἐπ. ΠΡ. ξ. 135 Δ11ἴ5 ἐγκαυς κι ἀϊείτατ. ( ετὶς ἐ- 
πὶπὶ ρίπσοῦδης γεγεσγες ἃς ρἰέξαγαπι ἐππιγοδαπῦνντ ἀοζεῖ ΡΙῚπ, 
γΥἱάς Εγκάυσις. Ατ]ιςη. Ἰά ἐπι [1.οτίλπι σον το ὅτα ν ἤις οἤ, κέ- 
ὀζωια κεκηρργραφυ μῦθοι χρώμοισι πεὶντοίοις. Ἐτ οί ολ, πᾶς τόπος αὐτῆς 
κηρργραφίᾳ κα ταπεποίκιλτο. Ὑ1ὰς Εἴγκαυσις. 

Κυῤόδετος, ΟΟΓαΣ Δ} σατιι5» Ομ τ σογὰ σΟΠΠΠΠέξιι5. Κη ρόδετον μέλι, 
Κυρρδὸμέω, οχ ζογὰ ἀοπηος ἔποιο,Ρ ΒΟ ον]. ἐς ἀρίδι5. 
Κυφρειδὺ)ς, σε σοἱογοπ ἴσιι ἤροςῖ ἐπὶ το ίσγοης, γιάς Μίατςς! {{ν, 

1. Ὀ1οίσογ. κηῤροιδὲς ἐπε ΠΝ ἴῃ ΤΙπΊσο. 
Κηρόϑε, οχ ἀπ! πιουκηρόφιν, αν {7 ὁ, ρίλει δὲ μὲ κηολϑι κἰοδῦχον, ὃχ ἀπ: 

τὴ0 πιὸ αἰ ΠΠ ρσοίρατ ρτῶτοῦ σαζογος. 
Κηροπαγιῆς, ἐ(Θ-. δ ἡ ἧς σοτα σοπογοῖι5:1Π Ἐρῖστὸ 
Κηροπήγιον, ἐντθυσαηἀς [ἀὈΓΙ1ΠΊ: Ν 

Κνργπλας- εἴν, ςογλ5 ἤπσοτρ, ἀς ἀρ! ι15».]οάοτ. 
Κηροπλαύςτις,ουγδ) 411 σοτγα ΑἸ 41 ἘΡΗπρίτ. 
Κυρόπλας: 9... σογ σοπιραδξιιοῖντ ἀριι  ρο 1.5. Ἐσΐορ σαἴλπηος 

ςεγὰ σομίπηροτς ρίπγος ΔΕ (Γἢγ}.1π Ργοπιοτίνικερόπλα τΘ- 67715-- 
(εἰ δοναξιμιοά αὐ άυςῖς ΓΙ τατ. αὐθὰ κἰοργεσίας, ος 

Κύρρςγκ. ὃ, ΗἙΠΠ1115 Αγπτεπῖα. 
Κηρῤς. οὐ ὁ, ςετα,σαπάε 2:4.4}}}ΠὍοτηγ πιοάὶςαΐπ οητι5,. 1]. ΟΙατο, 

χηρϑοτυῤῥῥωικὸς σον Ὑγτγοηΐςα, Ὀϊ ἴσου}. 1.2. κυρὸς λό κὸς,ςς- 
τὰ Γιιπῖςδ.1.σλη δα ὙΊΣγ καρ, ΕἸ ΟΠ ἴξοττ ργὸ λεηῖον 5) νοσὺ- 
δθνοῖθητις ππογδί ἀιπη: 

Κυρροδαϊωνοἱάφιι ἀ ο τε ργο παλαμν γοῖοτ" ΠῚ. 
Κηρρτρόφίθ᾽, ὁ καὶ ἡ. σογᾶτα αἰδη5. ἴῃ ἘρΙρι, «ἰζ ξτῖαπι πἸοτέοπη πιι- 

τη σης) ὃς νος πη πα ἔοιις πο» ον ιτον ̓ ς. ὙΠ οτ. 
Κεργυλκός γο χἡ καὶ, ἡ ἔλτι!:υν.1.πχοττςιη Ρειτγά ης, ἃ εἰς ϑεόνατον ἕλκαΐ, 
Κυρρ χυτεῖνγςἜτατῃ ἐπ εὶς ὃς ᾿ἰατιάτο, ΑὙ το Ρ ἷι. με πεφορικηῖς ΟἸΧῚτ, 

Ρτὸ ἔμμάοτς ἰογίρτα [οἴτα 4αϊάεαι [ἃ ποι (οἰ: ας αὐλὰ μαλακοὶ 
ἴσπερ πὸ κυροπλάς» ἐἴγα. ν 

Κηρόω:ν πιὶς κριτεικηρόω,ςοτγα οἰτοιηἶ πο ἔσῃ ἱπιὶοΐ το, τ ραττίσικεκης 
μὰ μῆβῥη ἁὉ Ηςἢ Ἔχρουηΐτιτ κεκϑίκω μᾶρη ἃ κη᾿» απο ιΐ οἷϊ ποχα, 

Κήρτεα, Ηςίν-, ἤιητ πεὶ κέρδεα 4ι135{{|159 [ΠΟΥ 1111, ) 
Κυρύξια, το τοϊοέξαπιδτα ἔα ατατη, τοὶ δυτοξορέσμα τοι αἶο᾽ ἐν οἱμὼν, ταῦ, 

δώσιω ἔχων σπὰν τρροκ τὸν εἶ τε κορύξν ἐϑοίων. τα Ἐτγ τι. ΠῚ δος Πο- 

πῆοῃ καϑεερμᾳ τὠδὲς οἴϊο αἷτ Εγοτ.κηρυζίών ἁραά ΗἰἸρροισχροιῖς 
ἀχύρων κἡ πιτύρων,ἃ ὃςι ὃς Πιγξέαγαμα Ατεϊοᾷ οἵϊο ὑοςῷ ἀηποτᾶς, 

Κηρυγμα,ατος» τὸν «ἀἸξτῇ ρυςοοηὶς νοος ἐλξτα, ργοςία Ὁπατὶ ΟΠ {1115 
μήνυμα. Ἰατογ 1 . οἰ γωνιζορθων κῆρυῆμα καὶ «ἐφ ἐν. ἀοςσοντατις ἀς- 

αὐτίατῖο νἱἐξοτίς ἃ σογοσα, ΒΡ] τατῖ ἐπ δοίης, κήρυρεία ποιωῖ, 
Ρογ σαἀιισοατοτοπὶ εἀϊςο,Ατίτοτ.2. Ο Ἐφο. κρύα 3 σείησεν αὐα- 
φέρειν, ϑίσιρεῖ ρτασοπ εἀϊχίτντ γοίσστοῖ, Τάφ ᾿δι ζῶν, κὐρυριὶ 
ποιησείμῆνος, ϑ(ς ἴτε ρτο Τρία ργοπλη 84) ἀξεϊοης. διίς, τα στο. 

Κηρύχαινα θήλεια, τα δαϊάας Πιρδιροηδ κηρυκίνας Αἰςχᾶδεῖεν λοι 
μῆς κααπιῖπας σαὶ εἰς ταὶ αὐλας παρ εὖσοις ὁ σαὶ συμ δμκίας ἐῷ ὦ τὸ 
συωμαγείρειν τὸ μια ματα κ᾿ ἐστορέρειν εἰς ϑαλασσαν ταις ραν σαποητα 
αἷτ ποιιΐπατα μι ΠΠῸ φυλαίκια, 

Καηρύκοια, ας ἡ» ὃς Κηρυκειον, κγτὸ  ἰσρΑΓΙ ΟΣ ΠΈΠΓΙΙΣ δι Ρτυλαπι φιοά 
ἄλτυγ βγαοοη ν ἀπ αυϊρΡίασι πιιητιδῃ 1» ἅμτ γ ΠΩ ΏΓΙ 5 σιμά. 

κυρύπεῖα ἔτοπι νσ ἱκέτηρίαι ὃς ςέμματα,ἰηῇσηϊα ίχηὶ ἰερατογῖ δς 

νοἰαπιοητα Πρ! οι» δαναρχειὶ δλμοῶν, 
Κορύκειον,γ εἶ κηρύκειον, οαἀτιοςι5»ς ηιιο νἹάς ητογρτοζςεη ὙΒαςγ- 

ἀἰάις {1Π6.π- ἃς ΡοΪγ ὴαπι 3. ἐτᾶϊ δυϊξ Θιαοῖβ σεύϑυμα τὶ φιλίας 
Ὕ θαι ἅ μ᾿" 



εξ ἘΞ Ἢ 
γι οἷο τάταιις, ὅς οοτοπα ςατετὶς σοητίθιις. Αρρίδη, ᾿π 1θογ. 
πόρυχα πὲμῳ «ντες λυκίμῦ αντὶ κηρυκεία αἱδικειμῆνον, ἘΠῚ ὃς πρῃιτι 

«τἰοίζο, Ργοοῖις, ῬοΉ χ, τὸ ὃ κηρύκειον, φόρημα ἰεὦ ἦν“ παρε σβεων, 
φὴ εἰς τὸ φρυτανεῖον δὲ ξενίᾳ ἐκαλοιώτο, αριχα δι} 411. κηρύκειον» ξύ- 
λον ἔΐχον ἑκατέρωθεν δύο ὄφεις αὐδαπεπλεγ μῆμοις τὸ αὐτεωροσ ποις ἐλ- 

χίλοις κειμῆῥοις : φιιοὶ ἔεττς ΤΟ]ςραμς ἴσοιμτι ργασοηος ἡ ἴα- 
οτὶ ογδηῖ. ἶ 

Κηρυμύματα, ργσοοηΐΔ. 
δκυρυκευωγία, ἀύσωπ, δυκφγοξβοιατα ργασοηῖς Ἔχοτοςο, ἀἸΟἸΤΠΓ κηρυ- 

κϑῦ σαὶ κἢ κυρύξα.ο Δ χ, 
Ξυρυκηϊαἱςσατίοπςς»Ποτοίος, 110,7. 
Χυρυκένηγκηρυκεῖ ον, 
κήρυλίθο,κ, δα κυρ.) Πα ον οηιιπι πλάσι τι5) σαν [115 δι1ῖ5. Ὑ1- 

ἄς κύήξ, 
κήρυξ, κος, δισαδαςοῦτοτ, ἔςςἰΑ[15, Ῥγατοο !εσατιι5) δι ςοἱπατοτνΐοη- 

Δ νἰτἰπια σαχα Π|5γὸ τογτου σγάπησατ. κήρυξ οτία πη αἰ οἰ Γατ υ ὗ 
ἡγεμων ὁ δον, κύρυξ πυγμα χίης χύλθ-, ἰπ Ἐρ'γαμληας, 14 εἴς, Ἰη- 
ἄεχ. κύέρυξ ἐν πολέμῳ: ρεσβις ἐν εἰρίωΐῃ, Ὑ ἈιΟΥ ἀ1ἀἰς Τητογρτ. οἱ κή- 
ρυκος ούάηῦ Ατιθπῖς γοΐπς ππαρτγατις.» βπ τς πίη. νἱάς σα άααι 
ἀπ ἀϊδέοης Βυμολπίδαι, κήρυκες αἰδαὶ τοῖς κρωσι διακονούσι , ΠΟπΊ. 
«ὐαν πήρυξιν ὑυξομιοσοί μβυ Ὁ: τέο) ἐχδυϑερίαν » Ρογ σα ισεατοτοαι οἶὰ- 
τδης ᾿ἰδογταῖοπι, Γπιοΐδα,, Κύρυξ οτίλτα ἀρ Αὐἰτοτς ἰπτοτ, 
υθτο σ. φαρ τον πλαγοχ» ὃς Ὀιιςοίηιιπι ἀϊξξιιπι Ρ]Ιηϊο Ππρτὸ πο- 
πο,ςαρίτο 37. ἀς ρεπεγο σοποἤθάτγιατ οἵδ υατίιπι οἰ πὶ ν [5 ο- 
τᾶς δά ριιγριιγας ὃς, σου ομγ 1. 1ρῇ πιΐποτ σοηςλα ἡπλΠι ρατ- 
Ῥυτί5)44 Πιη 1 ΠἸτυιἀτποηι οἴτι5 διις οἰ!» 4110 οπιις φἀερατηγνη- 
εἰς ὃς σαι ποπιίηῖς τοτιιηΐτατε ογὶς 1η πλαγρίηο ἱποὶία, (4}- 
ιαγίπ ἔξητογοπὶ οὔῖαπι, ντ 8ζς ΡΓΡΙγας ὃς ταγ τ }} 7 ξμμάιιητ) 

τιοά κηρκάξειν ἃ ΡὨ]]Ο ΟΡ νοςατι ἀϊχί τι» ὃς ἃ ῬΠΙΠἸ ον» οΥ]- 
ἐξιοηος Ιεπτούοπι οὐ ἰλιῃ σςγας ἰα!τπατο. Κύρυξ ἴτοῦι αι- 
τῆοτς δι, ἔσος ἑέρκκος»» ἀλεκτου γι δε ἐγγατ)ὅς εδάσεια οἰϊ ας 
πρέσβυς, στὰς ἤιο Ιοςο. 

ξυρύασω, ὃς κυρύήω, αὐὐξω πο νχανρεῦ Ῥγασοποιῖ ἰδ ΘΟ: ΡΓΟΠΙΠτ1Ο. 
Οἰςεγοιὶ ἴῃ Νεγγεαι: ΝΟΣ ἱρί ργασυπὶς νοςς ΕΧΕΙΤΙΙΣ 6554] 
τς ἰδγιουιπι σοπτιτιῖς 11 πόποτς δξῆςϊ ρτοπιιπτίαμτ, 5ΟΡ ἢ. 
σικφοις ἔιγμῖν ΑἿΔ εἰ χιλλ εἰων ὅπλων εἰγώνας ἀῤγιίοισε κυρύξαι τότε 7 τὰ 

εἰἴἴ ρεγ ργωσςοποπι ἀοπιμηςοίαὔτς, τώδε κυρύοσω πατρὶ»ηιητῖο ρὰ- 
τὴ! αἶταὰ γοσς, Αὐ πορμαπικυρύήω τί εἰγορὰν . ἀςἀϊπσςη ήδη ςο- 
Ἰοηπίαπι εἰϊςο, Τί που ἀἸἀ κερυξάτωῳ μὴ ἀδικεῖν μυδέγα τω εἰγοραὶν, 

Χοπα 4 Ραα, ργαςο εἰῖοατ ἢς 415 βοτῖς τις γΊο]οτ. κυρ ύ τω ταὶ 
ἐντα,αιιξξιοπεῖη Βοπογμπι ἔλο ο, ΟῚ ρταοοποπι νοπάοικυρυτο 
πεῖν ἀσφάλειαν, Πἀςιτι ρα δ] Ἰσάπὶ ἄλγε 9 ΡΠ ]ῖςο εἀϊέϊο τὲ Πάειῃ 
γοοῖροο ΝΈπορβοη, αἱ πόλεις σοι κυρ πῆουσιν ἐσφοίλειαν χ τοθφσνόν 
τι κὶ ἀπιϑντι. γᾶς ὑποτηρύήω, ΔῈ [οἰ η. ὅς εἰσιονου ἤω., ργασοηϊο 
γοςο, ΑὐἸ ΠΠορ μα  Ιπτεγρτιττοαι κυρ ων ρτοολίτ15 ὃς ρυοοοπίο 
το] ατ4ο; ἱπιιοςο; ἱπιρίοτο » Επτῖρ! 4. τι Ἡδαιαίσα ὑεόρυασε ϑτοις 
χοιξ τ᾿ ἀρανίδα ς,τοιξ τ᾽ ὑπὸ γα αν» ̓ πιοςσα ἀἄεος σαὶ ὅζο, καρυεσο- 
μῖμ 9... Ῥιιδ] σατιις ἃ ργαοοης. τίς ὀκηρύχθη πίω) τρώ πίω φυλακίαϊ; 
ἅτ5 ργοοηΐο ζῆι εἱς ρτίπιατη νὴρ ΠΔὴὺ νἸρΊ]ατεὺ 

Κυρώδης 5 ἔλιι πατιγας ΔΡ ΠΛ. 115.) ν οἱ σογπιι5 9 1 ο[Ἐν σοτεὶ ςοἷο- 
τίς. ὈΊΪη. 

κήρω«γατος τὺ ται σοταταςἱπ αιατη αητί1 [τ δεῦαητ. δέ οε- 
τατιτα Οοἰπηεὶ. ἘΠῚ ἴσον ἡ πσιοπτιιπη» αιος ἢτ [ἰραέτα οἷτο 
σοτα) 48 ἦπ ρα αἰτεῖς δα [πιζξαπι ντοσδηταγ δεβίετα", Ῥ]πιρτο 
ἴοσο ν[πγραιῖς, ἴῃ το σογγα δατιτ, 
Κυρωματις ες γὠλεί π]ης,πωσδοτρίζης. 
Κύρωσιτ ἢ) α]ΔΠ σοτάσῸ » ππατουῖα οΧ Πα σοταπι σοπῆςλιπτ ἀρ 65. 

Ατίδου. μιτοτγιδτο ἐνσαρ.25. γίνεται 2 κηδίον μὴ υἱδ αὐϑών. κίρω- 

σιν ἢ φέρρυσιν ὄστο τοῦ δακρυΐου Μ᾽ δένδδων, Οατὰ σοτᾶπι τγδη τ 1τ 
{οΤύιπι. 

Κυρωτὸν » χε Ἰσατπ πτι ΠῚ 9 [4 οἰδ. φαῤμακον σοτὰ τοπιρονγδει μη, 4- 
Τοπιαα ΟἸαιισοηοιηι. κηρω τὴ πυτρίνη » ΟΥ̓ ρα σοτα : πς Ἀπὸ]. Π1δ.Ψ 
τισαρῖτε το, οί σουίά, ὃς Ἡογπιοὶ. κηρω τή ῥοδύγη 5 Τάοπα Ἰδ᾽άθηι 
ςχροηῖξ τοίασομπι σογάτιη. κηρωτὴ οἰγὰρ ϑένη. 7 σογὰ Οσηδη- 
τίιες . Ησγπιο!. σγάτιμτι ας παπτ ἢ  Πιιπὶ. Β1|0}}. Ἰαδτυίςα 0- 
ἔϊρις σοι ἐεέξιιαι οἱοιιπι στα Γαα ξϊα » Μάγος! Π|Ότο Ρτὶπιο, 
Ὠϊοίςοτιά, 

Κι ασὸν, ΕΟ (γ οἷ. ο [ἢ δὔοδινον, Οἀοτιπὶ. 
Εύτα,οἴάοπι οἱ κρλαμένϑ σα  απλῖητῇα, 
Κυτοίε ας, ἷ, νἸφοταν Πσπϊῆσαγο σαρτιγάσπι σετοναπι ἀριᾷ Ατῇςπ. 

1ἶστο 8. 
Κύτοθο, Ἰτητηαπὶς πηᾶ σῃ τιν {1 ηὶς οοτὶ ΤΠ [τα ΠΟπι. Οάν Π.λιπολλοὶ 

δέ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑπῶρρι Κύτειοι κτείνοντο γί αἴων εἴτοκοι δώρων. ἴδ] λή- 
σοιοιεχροηίειν γεσ50 μεγάλοι, [απτ ταπῖοη 41] κύτειοι εἰς ἀϊοᾶτ 
ἐϑυιπὸν ργο Μυσοὶ, ΝΙγΎΠ ὅς Ηείγ οἰ ῖο κύτειοι ἔἸητ πο πιοο 
μεγάλοι [ς ἃ ετίστη σὸπο Μν (τιπη ἀπο αὐδαἐῤῥέοντθ. ποταμοι Κα- 
τεθ. ἃ Οογο διτπῖο αἱ σο5 ρτατογβαῖτ. 

Κύτηκα, τὸ, σατο ταν πὶ »ατιαπν [Ἀ[ατι} σοπάττιης (Α]ς. ὠμιοπεέρεχον, ἴπ- 
σαῖς Τῖρ μας ἀρὰ Αταςη. Π1}5.3.,κν τηραῖ τινες λέγουσι, ἡ ἔςιι βαρὺ, 
καὶ γχοιώσες, πρρσότε ἢ κὶ δ σσεπῆον, 

Κυτέωυϑη, ἡ αι σία στγαπείο, γα ὰ ἔοτιπα ςοτῖ, νο] ἃ τηαρηἰτπάίης 
, ἀϊδεαπι. 

Κατ ϑν, δὲ Κυτούεις, δοντοῦν ὁ ἰ ΠΊ ΠΊςΏ [ἀ5;,μὐγανή της, ἘΠ ο(Υ οἷν, κήτιον 6 χα - 

"ὦ 
Ῥοηΐτ μέγαν, ἔεᾷ τε] υὴς Βυὶς 8ὲ 1145 Πρῃ! βοατίδες, τ 
χύτιον γοςΑΓὶ οτἹ ᾧ ταὶ ψν φοῖς δηωϑοοῖσιν ἐν τοῖς κληρω 
ὃς πηξπον ἴτθῆι ἐμετήριον ἔστο λαχάνου ἀγρῖς ὅκῶρ αὐτὶ πυρ 

ἐς τὸ “όμαςντ Ἰημάϊοαι Οτάτιμιι ἐν ὥρα οτῖτα ἥδυσμα, δζνεαρι 
βυαγῖπος ποῃ μέλος τι: [εἰ λάάϊτ εος αυὴ ταὶ ςψαρτυ 
Ῥίογαττ ροΥ γοίοτιθετγε γήτιον, ὃς υϊάεπι τρέξη. 

Κῆτος,ε(Θ., τὸ σοτι5,1. δα]οήα, Ἡοίηοτο οτίληι ἀἰοῖς 
τῖπιις, [Γοῖπὶ «ιοάάαπι Προιιπι οαἰοίτς Ργοοΐο, 
τὸ κῆτος ἐχο τικς γογτὶς ἀἰκείοιεῆ ἴαχῖα Αηάτο 
ἴγ οι. αἴξεγτ δὲ κύτει ρτὸ φερήσει, ἐρημίᾳ ἀϊσςῃς τὶς 
πο (οἰ απὶ ϑαλαίοσιον ἰχθωῶ παμμμεγίϑορἤς 4 οτίατα 
1ᾷ ροείιις χῆτος ἀϊοῖτατ. Ἢ 

Κυγώδεης, ε(θ. δ αὶ ἡγτηαϑαιις σοτατ 59 Ποτδοοι5.ΔΖα [πὶ 
5. τὸ κυπάδηγαϊια; ςεῖε ἀρ ρε! απταγοοοτατῖα, Γἀοτη 

Κυτώνοσα,] ἀσς ας πη 5 ἜρΊτΟν ο] Οὐ πιᾷσηϊτάϊῃο 
γἱοίπιπι πᾶτε Ρἰ αγῖπια σεῖς πιιγγῖατ. κητώύςοσα λα; 
β.1. μεγάλα π5, αὔδα τὸ κῆτος δα δοκεῖ πείγτων μεῖ 

ὅρων ζώων. κητώεοσα (Ἰπηϊτ ΕΗ Ιγοἢ..) ὑγεα κοίλη, 
καλαμινδώδης, οἱ 2). ὅτι ἐκ εἰ καὶ ϑείλασσα σιωυεχώς κα τὴ ἃ 

Κατωΐθ., κα, σοεδ οι 5: ἐδ πέξαση ἃ κῦτος, 1υςοτιισ ἐχϑυ 
ςούαςοῖ απο]. ὅς ΜΑτοο]. ΡΙ οἰς σοτατ]), ΒαυθΑτ. 1}, 

Κήυξ,ντάς κηξιαριια ΗςΙν οἢ.]ερ την κα ξ, 
Κύρα, οτιςξνρτο καὶ ἔφηγδς αἰ χῖτ, κα φ᾽ ἐλικωγιώδεον!, 

τΟΡΓΟ νὰ εἰπε, 
Κυφδὺς, ἕως, ὃς ΠΕΡ νοις, ἀοτῖς ποπιοη Ῥγοςίο, 9 : 
Κυφίων μῶφ., ὁ, βασι. ν εἴρα {ποτ ] ΠἸστοατοῖ ἀσα]οο; τοί 

[ς Π1.5. Απΐμ.σαρ.12. ἊΝ 
Κυφίμιον, ἔιιςιι5 ραγαα 59 ἔλιμς ἔα σογαπη, Ατιίτος, 
Κυφιώδης,Ἰη βατιι99(εἄδτιιπ,τετυφω μηλθο και τασεσιγασ μῆς 
Κηφ δὲν, ΑΓ ΡΟ ΠΙΙΙΠῚ, ΑΝ 
κήχθορτο πῆχθο,.πῇ απουνῖ πῆγος γπ 9 ΕτΥπι, ὃς Ης 

Οἱ ΡΥ λἸτεῖταΓ ποῖ, ΑΥ̓ΠΈΟΡΒυ ποῖ κή χιθ- εὶς τὸν ἐρατὸν, 
ποῖ κυ χίθ-! υϑις Σικελίας, Ὁ 

Κυχεῦ, ΗεΙν οἢ. δανείζει, οἱ ροτίι!5 κι χεᾶς 
Κυώδης ε(6.,8 ὁ δγγεἀοίςῃς, ἔγδογα πϑ,δυώδης, 
Κη εις γώεντ -, ὁ, γἀροτγατιι5οοάοτάτας. ΟΟΥ. ὁ, εἰς 

σεῖο κηίδ εν τει»ἱ ἢ τ. [Δ ΠΊ 1 [απο ᾿ς ηταπ, τὸν τεϑυμω 
ται ἢ αὖ τὸ και," ὅδ: καῦσαι τὰ ϑυμιαίματα.. Ἰηααῖς 
τοτροὔ φῳεὸς τὸ κεῖν τουτές:ι κοιμιά ὅτε! ὄντα επισυῆύον γ ἀρτι 
τίοη! Ἡς γον κυώεν ἐχροπιηοη [Ὁ] τὰ ὀρ δίμον; τε 
οτίαπη μέλαν, καϑείρθν, 

ΚΙ ΑνηϑοὈτίετας. 
Κιανϑὲς ΓΛ τ τγῖχ εδτιοία. 
Κιανὶσοασοτ ΟἸ] ντϑοῖογγα ργοχίπια (ῖο; τ πὶ, 
Κιανος. ΟἸΔ ΠῚ 5. ΠΟΠΊΘΠ Θεητ} 6. ΕἰΥ πα, ς 
Κιαϑτωρ, οἰ 2: ἀτι5.κέναι 5ὺς. Γ εἰ ἢ, ἮΝ 
Κίαδϑει. ΕἸ εἴν ἢ. οἿῈ κεῶτο ἤτιιπη οἵο, ἰάςοτς, Ν᾽. 
κίξαλ θη, ργσ ἀο,ίαττο, διάκονΘ.. οἰ οἢ, ἢ 
κίξζαᾳ, Ἡξείγς τοίξς αὉ Αοτο !ς ἀϊοίτιγ πήραοροτγα πέτα 

οοάοσπι. . 
κιζδήχδυκιαγατος τὸ, ἡ. ξισατῖο ὅς αἀιιίτεγατῖο, αάμΐτ 

ὃς ἔγαι5.Ρ] πη πσοηΐιπτι. : 
Κιζδηλδύω, μ, ϑύσω,π.ϑυμα, ΟΥΓΗΤΠ ΡΌ»ἔμςΟ ἱπυροίτιτᾶ ἔοι 

τεγο. κεζδηλδύω τοὶ νομίσματει, ΠιΙΠΊ πο 5 δά τέγη ος σοπῆς 
τἰίζος. [1.9.Ετλῖς. ςαρ.3.κεκι(δηλδυιβύ θυ, ἀπ] τογάτιῖδ πὰ 
ΑὙἸ ΟΡ. βατραχοντάς Τπτοτγρ. ὺ 

Κιζδηλεία οἡνα ἀιτοτίπ πὶ ἐγαύ ας ἴῃ αἰ αι τα 5 ἱπηρ τη 
αι5. ῬΊατο Τ,6ρ τιπὶ τα. κι(διηλείαν ἢ χρὴ ποΐντα αὐ δραι διαὶ 
ψϑῦ δὸς καὶ ἀστοί τίιυς Σ Ἢ 

Κιζδυλία ας ἡ 14: πη πιο ἃ κιηλ εἴα. ΑτΠοΡ ἴῃ Αὐΐδ, πὸ 
φεῖλες τῷ βίᾳ κιζδιηλίαν, ν τας τπηρατίτατοπηο τέο) μοχθηρίαν κ᾿ 

πίαν, Ἰ το Ρτε5 οτίατη κιύδηλίαν γοσᾶτ τῷ αῤγύρρυ ῥύπο 
[οτάος ἃς ρυγράπιοητιιπα ἤιις γοογοπιεηζιτι ΟΠ» 
τη οητι πὶ Μδοτοθ. 

Κιζδηλιώ, ὦ χριῖτ ὃς κιζϑολίᾷν, ρα] ετς νἱτῖο σι τὶ, Αγ τοῦ. 

διοὶ τί οἱ κιζδηχιώντες ἡ ὑπτὶ λιμοῦ εδὸ πόδες οἰ δῶσιν, 8:6. 
κίζϑυλις,εθν ἡ τα δῖρο τα πιοῖ8 155 Ἔχογομηφητα πιοτα στ 

σκωρά τ νοσασητν δ Σκωρία. 

Κιζδηλιών τες, οἶγο γἰτίοίο γοίσθητςϑ9 4114], Οζα ἱπ Ῥγοῦ 
1.4 ΠΩ Ἐς, ᾿ ὧν 

Κιζδυλθο,ν, ὁ καὶ κἡφαφυ!τοτατις πο αττι5, σπιθητίσας, {Ὸ. 
ἀαἸτουτηις γοργὰ ἀς πιιπα μα] ΡΙατο ἀς Β ορ ἰδ εαὴ 
μοσυης κιβδήλου κτησώμεϑοι Πα πὶ ἢ Ϊπ (ρεεῖεπι ποδὶ 

ΤΑΠ Οὐ ἸὨλΠ 591. ἤροοῖς μος δά ]τογατᾶ. οὶ 5. 
ἢ αὖ τιρισὶς Φεῖ σκοπεῖν, γὺ του τῶν τινες ἀληϑεῖς χὶ ὅσαι κἰζδηλοι 

ἰος, ραν υἰφίτων πτίντως δύο Κίς δηλ Θ- ϑρὶν ἐργάτης εἰ ερῶς ἃ 
κέζδυλα νομίσματα ἀϊσπητιγ αἀιιτοτῖπα ἃς Πιραγαᾶτα, 
6ο(ἶ κόρ ματοςνν Αἱ σὸ ἐ Κζατις οοΐπσ. πεὶ δεθολωμῆύα, Ῥεγῆιις ' 
[ρτοίοπι ἀρ ποίςογε σα]]ος ΝΝς πα Πιρρεγατο πιοπάο ιπι 
εἰατ αυγο. δά: χέζδυλαί ὃς κίζδυλα οἹ οπιῶτὶ πηισάτίοπο σὲ. 
τὸ δυγλο ἤὀτερρυ) διὰ τὸ ὑπὸ χίων δεδηλῆ ὡτ ἠΐγὰν τὸ βεόλάφϑαάι : 
χίδλυχα νοςφδαητ,ος δεεὶ σῷ χ ἤτεγαιη δῆλα ὄγτει, 4118, Πρηδδ: 
Φμιοσῶ πυιηϊίωνατα Ροίς βοίτᾷ ομτα ἐρῆ9 ὈΘΠηπορυῖ ἐς ὰ 

Αἰ 

ἯΣΙ ὰ 

ἴω ἰ 

ΓΤ 
ἀμ 
ἰῆδιρ 

, τ' 1} 

εἰς ΤΠ 
" απο 

ἰὼν 

ὑπ 
τῆλε 
Ἷ 

τ 

πρὶ παπια σαν πῶς 52: “5- 

νῶδνι, τσὶ. 

ν-..ὦ 
φράσις 



ἐδ ἡ ἢ ᾿ 
ἡ : ι 

δι να]οτίοζντ ΡΙΤη1) νογδῖς νταν) οὔτε Πρηἰβοαγοηῖ: 
ἰοῦ Αὐ Πορ Βαηῖδ ἰητογρυ, ἦπὶ ΑὈΐδιι5 κέζδυλον Ης- 

τι ἃ Ῥαπιρ αν Πἰἢς ἀοά ἔξιπι ἃ νους κιζδηλὴς, ἢς οηΐπὶ 
χιζδυλὶς ἐν τοῖς μετοίλλοις σκωξία 5 ἀφ᾽ ἧς πειμιφυλιοι κίζδη-. 

ὀνγφαῦλον.ψ δῦ καννόϑον, αἰ δδκαιον. 
ρτοι 5» ἰυτι 11 Κὐκκοδργ ουπτηλιος χβ δρτέχγης, 
γάτα. ΤΕ 

τεὰ ἤπιος ροτανοαρία; ΗςΠοά. ἴῃ ἴουτο Ηετς. οἰμφὶ δύ μὲν κί- 
Ἰγοιιπι οὐαὶ σὰρία ἀϊςιιγγοθατ,ἱ κιξωτὸς πύρανν δὲ ΡΓῸ 

ἐοα σα ρίτί5 Θογροηὶς ζΔρίτιιτ. κραὶ τὸ κεζάϑτω ξίκοῦ ταὶ βεσιν γοἱ 
ιὰ κέαιν» ἀιιαίν πίω εἰς τὸ κίφιν κα ἱέναι βόσιν ἔχουσαν Βος οἴξ 

ΠΗ] (π ταιϑ,οἸ δι» τὸ κιξώπιον, 
Ὁ. 

ττηρίου γ,0,0- δῇ σκυφίον, δεεὶ τὸ κα τωϑθ᾽εν εἰς τ ενὸν σιωήχθεῃ ὡς 
κιδώρεα, Ατῆςη, ἵζει οἰ δογίιηπι ν οσατιιγ αδα ἄλογ- 
Ὀἱοίσον. στο συδτερεῖῃ γοος Αἴκὴ αἷς δι ϑὴ ρίδητα; 

ἀϊεὶ κολοκοίσιον, 
ἰπίμπι, ογί πο  απιρατοιία, τὸ νξαϑρπεφυκὸς αἴτει ΠΟ ΠΊϊ- 
νον δὲ ποτὰ οἵ ϑοπογα ἢΠ5 ἀἸσογο, τὸ υϑδρπεφυκὸς,αἰοά 

ταῖσιν (ει ἴα Πιτοτηο σάτῖς παίοίταν ᾿ἀςόᾳιις διάς ἔα θα 
ἐς ξο ϊσιιΐο οἰὰς ρος ἰπτοΠΠρὶ, 

Ἰοῖτιιτ ἰ5 4υ ἀτοας ξΑὈΥυ]σάτα. ὶ 
εἰπε σα ρί,αυπιαι πλ»λαῤναξ, κί, ἘσΣΠΆΪΠ. ΘΠ οΓΟ) 
ἰπιπη. τᾶ ρ.9.54 Ηοῦταος » τί) κιξωτὸν τὴς δια ϑήκησ) ατ- 
ορτ ᾶς σαρ.3.Ερ1{1.1.} εὐτὶ τῆς κιξωτϑ,λα ζωμῇυ τίωλ κι- 

Ὁ ϑεοῦ ἡμῦθ,ςαρ.4.115.1.8 ἐφ. ν δ] ὀχ ροιΐτιιγ αβογαπτις ἂά 
πὶ αι! οτῖς Γγοὶ ὅζαραα Ὀἱοίς.10.3.ςρ.26. ατειπλάτῆο.-- 

Σ κιζωςδ, δίς. ἴῃ Κίςτς, 
τοοιφοάπος Π1 ἔοτὶ χαΐδιις ἃ ἐνάϊος ΡΟΡαΪ5 ἀτοο- 

Ὑ γεκρὴν εἰς μέσον ἑλκύστντες τὺ αὐδιζαλόντες κεγκλίδει, θέαμα, 
ἥνοις εἶθ᾽ υἱμέραν «παρέφιον, Ρ] αταγοἶν. λα ΘΑ] 04. σλάδιιον 

{πὶ ἴῃ πιεάτιπὶ » ὃς οαμος 115 οἰγοαπ ρτιπὶ 5» Γροξϊδςι!ο 
ἴδιις ἱπτουάτα ργατ δαογαητι Ρομίταγ ὃς ΡτῸ γαΐτια, δια» 
ἍτηΪ πο, 4110 ἐπηγα ττίτιι ο]δυιῖς : 8ς ΓΟ 60 404 γυ]ρὸ 

ὁ οἡ εἰδητιεἰἐεγομαΣ νοχ ἀπὸ τῆς κιγκλίδος») ΟΠΊΔΠ ΑΙ Ϊς, ΡοΙ- 
ἱ μῖρ οὐὦ δ δικοςηρίων ϑύραι 5 κιγκλίδες ὀιιαλοιώτο 5 α οἱ 

᾿ ἐλωταῤ(Ἰςσοηα. καγκελωτας)λέγεσιν, Πς δὲ Ιἤτογρτ. - 
ἰη είρί5. Αὐἱπορ ἢ. ἴῃ Ἐφυίτῖθ.. τίου) κεγκλί δ᾽ οἰξάραξα. 
πίω ϑύφαν κοίγκαλον τῷ δικας "δου, ΤῊΓΕΠΠσ απάϊιπηαιις 
αἰτιας ΒΙβοτγοβ, σαὶ ϑύρας διπλαξ χἡ δικλίδας, ΑἸὰτ κιγκλὶς» 
ῬΓΟΡ τὲ ἡ τρύπα δὲ ἧς ν"κιγκλὶς (Τοροηᾷ. κ᾽ κλείσ) πέμπεται, 
ἘΡΤῸ οἱρρίβον!ς Σχοινισμός, 
7 Οἰποῖ 5 διιῖς να] ὁ ὑοοαίβινε εἷς προν ( αιιατηι ςοπέπηάι 

Οἰπῇ δα 1185 ὃς ἃ σγεῦτγα ἀεί τατίοης οἰπ πὶ ὃ οατιἋα: 
ὑγὶς δὲ σείσουρα ἀἸ οἴει! 5 βουκελίνη ἱτοση ἃς κίλλυρρς αὉ Εἶεν 
τηϊ δια ΠἸοταο [ον] σόσιια δωειεννάγονϊαοη ἀκογουδοΥ- 

Ο) απ δύ κίναιδος ἃ τπόοτιι 110 οἰηφἀογαμι ἈΡΡΟΙΪάτατ: 
εδίϊςπι εἴτοντ Τὸ σλοἶτὶ ργοάιάοτς,οιπὶ τὰ δης ας 

ονς ΡΪπάλτο ὃς Τ"εοοτίτο, ἴυγξ ἀϊοίτατ» ἃ Τ ποοάοτο ὃς 
Ὁ τυτίσο ὅς του 4111. 9 ν ΕΠ] ὁ δγοοῦ 7 ἄς (μα τὰ Ατις- 
Οτι Πρ το Τποιιπάονοαρίτε 12. ἀο ρα πηὶροάϊθοιι5 ὃς 41- 

εἴθιι5 ἰοαιϊοη5» Ολίγ» δὲ τινες, δύο μὴ) ἐμωρρῶνεν, δύο ἢ 
ἔχουσι δεικ τύχοις ) δῇ καὶ καλου μᾶμη ἴύξ. εὐὖχη δ) δὶ μικρῷ μὴ) 
ζως, τὲ 3 εἶνος ποικίλον. ἰδία δ) ἔχέ τάτε αὐξὶ «δὺ δεικτύλοις, 

ἂν, ὁμοίως τοῖς ὄφεσιν. ( ἴῃ 4110 1γΏ 915 ᾿πσιια 4118: 
ἃς ἤιπιρ εχ ἤθη οἰῖπα (Ὀγρεητῖς πη ραια σοῃξειτατναιις 
Αποτε!! μΠποτ. ἢ .2.ςἀρῖτε τσ δ ΠΡγὸ τ«ἀς ραττθ. 

Ἰτῖπι. ν εἰ ετῖδπὶ τγῖ πιἶςσα ἂς τεμυ!ἤτπια ΡΙΙπῖο τοῦτα 
στΟ τ. σα ρἰτὸ 37. [εἀ οἴιπὶ δγροητὶς ρεοῖς σοπιρατα- 
ὀχμῖδες Ἴχογτα.) ἔχει γὸ ὅ)5 αἴκος ἕκτασιν, καὶ ὅδ τέτ- 
'χοῖς . κὶ πτίλιν συς-ἐλλεται εἰς ἑαυτίω!, ἔτι ὃ αὐδιςρέφει τὸν 

λον εἰς τουπσω, τούλοιπο" σώματος ἀρεμοιῶτος 5 Κϑιϑείκρ οἱ ὁ - 

ὕχας δὶ ἐχί μεγάλοις μὴ). ὁμοίοις μρ τοι πεφυκόπας τοῖς “ἶΨ κο- 

φωνῇ ρίξει. ἘΧ 41 ΡΠ Ιηῖα5 [το 11 σαρῖτς 47. ΙΥ̓ῚΧ 
4118 οἷπος μάθει ἀϊρίτοβ. Ἐϑάφηι Ππριιαπὶ Ιτροη- 

ἸΏ] Ἐπὶ ἸῺ ππᾶσπατη Ἰοπρί τά Ἰηδαι ρογγὶ στ, (ΟἹ πὶ 
81 1π διιογίμπι, Νηριιος οἱ σταηάες ἴειι ρταςι]15. 51ς 

ες ἀἸχὶς ιιοά ΤαΖα πιΐπιις γοξξὸ τηοηοᾶπ]λς. Ατ Οἰπο]ιι5 
ΤΙΠΑ Διιὶς οἰδ, αἴχιτα. 41 ΕΠ ΟἹ (τις αἰιςα 17» ια τάπτοτι ςα- 
ΠΑ ΧΙ ΠΙὸ Οπηπί πὶ οἰ σιιγατιιτ ὃς «πᾶ [ποίοἰτ,ϊτθ ας 1114 ατα- 
ΑΕ] πη δὲς εχίθις Ἰάεόσις ροϊοτίοτα νοις οὐ Πλης ατ- 
(ἀϑΊταΠ5. ἔσγτιγ πἰάτιπι σοπήξτιογο ποη Ροῆϊ ὃς Ἰἀοἶτοο 

ἐπ αἴἵεηο βοποτς, Εἰτς Εἰ ποτίδιτι ρτέτεν Ατιζοσ. ΠΡ. 
9: (Δρῖτο 3. ὃς 15. οτίδπι (ογῖ δὲς Πάπας ΠΡτῸ τ2..ἀς πατατῖβ 

᾿ ΠΑΠΕΠΠ ΠῚ. ΑΡιυή δι! ἀλτη ἃς κιγκλὸς ὃς κίγκαλίθ. ὃς κιγαλίδ 
᾿ ἸΟΓΙΘΙΣΙΙτ, Κιγχὰ ἐς. ᾿παιῖτ. ὁ πῆω χος ὐπὸ ὀρνέου τινὸς ϑτιλα σίου οὗ - 

τὶ ᾿ τ ρδύου, ἔς! ὃ ζῶον ἀδιενὲς. ὡς τε μὴ 2 ἰδέαν καλιαὺ ποιέῖν . ἐν 

ΟΟ(ἰτῶς ἐπέρων ὃ. τίκτειν κεν 5. κα πὰ οὐρυῖα πεεα Ἐν ροιξεα, κίγκσλθ-, 
ΟΠ“ δὺς ἐρνεν λεηῆῶ, κ ἐἰστέρκου, νης ἃς Ῥαγαυτηϊα πῆ χότερος λεζηρά- 

νὴ δε κα κιγκαλυ, Πάο πὶ {ιδίιη ἸτοΚίγκλιθούρνεον “πολο ἃ πίυ οσφειῦ γι- 

Η 59 τίγες σεισυανυγίδα παρ ατος ἢ σφόδιοῳ λεπῆόν, αἀαιιείταιις 
δῇ ΤΟμέτθ πὶ εχ Μιοπάπαάτὶ Τιεραἱάς; πῆω χότερρς κέγκλου,ς 

Ἵ 

εἾ 

ΣᾺ 

Ι. ἄδο. 80 
Οἰποίμαι Η είν οἰιῖτις βυκολίνω νοςαῖ:8ς σφισοαυυ γίδια) νὰ δὲ Ἰητοτ- 
Ῥτὸς ΤΠ ΘοοΥ τὶ, - 

Κιγκλίξειν, ογεἰ τὸ πποιιοτο ἀαιο ἀρίτατο, πτοῖάγο, ὙΊΓΡΙΙ οὐ τοῦ 
πγκλευ αἱὶς ςαιιάδηι αὐ αελδηζς γ νης τα οἰπαάος ἃς ρατ οος 
ΠΡΕΣ ίς ΓΓΗΤ ΡΓῸ τΓΟΠΌΙΙ ἰσιη οὐαὶ νεῖ σοιογς Τ Θος Ἐάν], 

Ἢ οὐ μεμναδ' ὅτε ἐγων τὶ κατηχασει ἡ αὐ συσαροὺς Ἐ ποτε κιγκλί- 

ἀκ δοι αμικαν μὴ το δυὸ αυ τ κλάδοι ΕΘΝ στ 
δηρριξ ̓ ρΊρΑι ΡΟΣ αΘ δ ἀέθλια μη κλιδ, ΕΘ μας ὧν εἰς τὸ μέσον 1. ποκρατὴ τίων ὃιυΐίραν (14 οἰτ,πγατοι- 
Ἰὰς ἔξτγοιις ἔογας Ρυΐταπ5. ιν σαητλνατιις »]Ἱχητο, πηδηῖς οχῖο- 
ἐαρντθος ᾧ ΣᾺ ῥόπῆρον, . κορώνη ἀἸςῖτα) γεὶ ἱπαιιῖτ, διπο 
Ὅλ ! κέγκλι ὅπῶ χαλυμῆζε, κε νιο. σεισοπυγίδει χαλῶσιν ἐφ οἷ 

γ΄ λέξις μετίωυϊεκται. κεγκλίζειγ 3). τὸ πίω) ἐσφιώ κινεῖν φασιν, Ἐτγι ὰ 
γοῦθο γνώ Ηϊ γίγνω,ῇς ἃς καὶ κλω βὲ κί κλω, κ κίγκλ Θ΄ Ηΐης 

Κιγκλισμὸ «οὐδ δ, [τις οι Πιι5,ογοδτα ἀριτατίο δὶ πιοῖῖο; αιαο; πιο- 
τατῖο. ΗΙρροοτατος αὖοὲ αῤίϑρων [10 ΓΟ Ρτίπιο. Μικρὸς γὸ ὁ κεγκλι- 

, σμὸς τοῦ εξϑρου τῇ ὧν τῷ ςεϑει. ΘΔ] δῃιι5 5, τίου βρα χ εἴ ὧν κίνησιν ὠνέ- 
μασε κιγκλίσμόν. εἰσ] ᾽ ἐπὸ κῷ ζώου πῇ κίγκλου γέγονε ποιυδομα, διότι κι-- 
γεῖ συυεχως ὀκεῖνο τῶ «τυγάνεια π]ερρὶ, δίς. Τάς πὶ τ ΟΙοἵῆς Η: ΡΡο-- 
οτατὶ 5, εγκλισμοςγ βραχεῖα σιωεχης κίνησις δ τοῦ μίγκλου πῷ ζών, 
ΔΙΡῚ τάςπι Ηἰρροοτγαζες » κιγκλισμὸς ἀκρωμίης. γὈὶ Ἐτοτίδηιις 
Ὁποσράτο]οβιις Ἰῃ νοοίδιις ΗΙρροοτγασῖς ἱπ τ. αὐτὴ ποι χένη- 
σις τοῦ ἀκρωμίου, Κίγκλιθ. δὲ ὅξιν ορνέου ὥσος πολυκεγήτου χἡ πολν-- 
ταρα χου, 

Κιγκρῷ, ΕΓ κῳνώ, τα δςτ,ιιοά δῖ κικρᾷ Πη6γ. 
Κιγκρέμας, οοάοιη τοῖς ιιῖ5 Φιιοπάαπι οἵδ. ' 
Κίγχρεταις οἱ ἄξια ο[Ἐ κνίξεται 9 ὁδύρεται,. νο]ΠΙσαταιτ, ἰαπιςητατιτ, ἴα 

Ζιι ρΡοϊεεγίοτὶ πσηϊῆςατ. ἀϊοίτιιτ ἃς κινύλεται, 
Κιγχαίΐω,Π Θαιοτ,τυγχαύωι νἸάς Κεχαίω, ἱ 
Κιγχλισμιὸς, οὐδ, ὁ, 4 οἰ αἸ ΠΗ οἱ πιτηο οἴζει5 σἰ 5; Ηείγοι, ἑηΐγα ἢπξ 

Ὑ [οτῖρτιιπι κιχλισμὲς. 
Κίζασος, οΘητι5 πιιπηπλ] ΡΟ] τχ. 
Κίδαλον. τὸ; “ΟΡ ορκρόμμυον, Η ον ἢ. 
κίδαρες, πῖλθ- βασιλυιὸς, αὐἰρίϑεμο κεφαλῆς ἡ αὐθικρανιον πήλινον, νἱάς Πς- 

1γ οἰ. δὲ διυιϊάλτη, αὶ πγυΐτα ἀς ἢος [τι δῖτ, Ἱπῆρας σαρὶεῖς το - 
δίῃ ἀρ Ρογίἃ 5, ἱπαυῖς αγεῖιις, ΡΙυτατς ἴῃ Απτοη,οπάοπι 
Ῥ᾿Πετλπὶ τιάραν . ποππαι}110 411) κίταριν ΡοΓ τ ἀρρεϊίδησ . νεἰ ςρἕ- 
Φίον 14]ς σοἴαητ [ισοτάοτος ἐχ πιγγγθα ὃς ἰασγίο. Αρι Α- 
τμεή. 10.1.4. εἱ αἴϑῳ Αἰκοΐσι κίδειρις » ἀς [αἸτατιοὨϊ5 4υοάδπι σα- 
ποῖα. 

Κι δειφϑ εἰν, ἀςοὶρε του πανουργεῖν, πᾶπα Κιδώφη; Προ 5, οἰ οἰιϊο.ν ἐ- 
ὧρίειν στο “ἶν κιών. 

Κιδάφιίθοςγο] κέδαφιθ.,πιρτοθιι5. ἄο] οὔις, νῈ ΠΡ 65» δόλιο, ἰλώπηξ, 
Ἠείγοβῖο. ἤπητ ὃς 4μ1 ἐοάεπὶτεῖξε μος κιδεέρίον ἀδάϊιοσης αϑϑοὶ 
(δ κίας δὲ Πρηϊῆςατε νοίτης τὸν δικζι(ρώσκοντοι, 

Κίδταμαι ), ἀϊβιπάον.. αἰ ρογροσ 9 σιοεδοννυμι 5) σκορπίξοριαι, {Π14- 
ἄος 85 ἐκέδγατο πεῖσαν ἐπ᾽ ὥκαν ὼς » Δατοτα ἐραγρεθαταν ἴρες 
τοΓΓΑ ΠῚ. τ 

κίδυ». ογάδιστη τοί πι. 
Κιδγὸς, τες }}}15. 
Κιξλληγφε)Θ-,αὐγιὴ φυῖς, πτόχνη, ἐμίχλ», Ης γ᾿. 
Κίεοισατ νος] ᾿ωϊτοπορεγβύετο, ΕἸ Οὐ. 1114 ἡ. β. τάς Κίον, 
Κίες οἱ, ςατὶα5γ)ἃς ἔγιιριιτι ν ογπ ο5γϑκράσδγα σιτοφαΐγα. ΤΟΣ τα, 
Κιϑυύεα ας, δ, οἷς πα ταν ἐπΕἘγι πη τιμτι παι μῆςτι πὰ δὰ αἶα ἐκτοιηῆας, σι. 
ταυ]τίσας 411} Οταπιπνατίςὶ τέων λυύραν, 1. [γ ταν ὺ κιϑτέραν σὅΠιη- 
ἀιιητ,οιλπι ἀλιο ἀλογίᾳ πας ᾿πέξαιπιεητα, ἘΠῚ οπῖπὶ ἡ λύρα 64- 
ἄστη ηιι8: δὲ κίϑειρας » [γ14.» Π465, γμάς ὃς Βάϊοιια») ράγια 'γτὰ, 
ϊης ᾿γγίοιις. » ὃς Βάϊδςη 'ντα Ηούας. ὃς ᾿γτίϊζες ΡΠΙΩῖο ἔδοσα- 
ἀοτ:οἰι ματι λ(ὰ αιιο εἰσ μαγεία ὃς Πἀτέϊπα ρτὸ ἐαάςπι Τοτοη- 
το) 14 οἵἱξ λυρικος» χυράοἰδὸς» λὐρωσδὸς» κιϑειρας 7 411 ΓΟ] τ ἰγτα 
ΡΙΆΠΕτ ἀϊ σίτοναπι ρογοιησι να] ὁ ἀἸοίτιι [γτὰ9 αὶ λύρα 5 Πάγρ6: 
ἃ συππ5 ΠΠΜ]ΠἸτα ἀϊης ᾿γτα ἐν τις σα ἰοῖτε ποιηεπ τγα Χ τυ 185 Η- 

ἀϊοι!α Ρ]Τ πη. ἢ4ε5 οτίαι ΟοΙ απις!]α. ὃς ἃ ἴοπο {γῖά 10» κν λύρα 
ἀϊδας ρυΓοἱς δριι Ατιίξος, δ τογ.}1Ρ..4. τὰ Ρ.9. Κιϑείρα γεγο; 1ὰ 
εἴ, οἴτμανα, ὃς τοίτινο ἃ ἔοτπια ντ οἰϊεπάιτ (ίςετο ἐς ἸΝάταγα 

ἀεογιπι,κὸ χ ἦλις, ὁ φόρμιγξ ΕοπΊοτο «ϊξεα: ιν ντ γτὰ ἀρ της 
Ῥαεξξιτα τ ῖτα ἀτρτῖ5 ΠηΔη 115 ΡΠ ταν 9 ντ το τ Ουξάλι5 κά Ρὰ- 

[οπεπι, σοῦ ϑοηεςα Ττοδα. 4.4 χοτὶς ομείγη ρὶςέῖτο γε οία- 

τί. ὑπὸ τῆς χιϑεέρας ΔιιτεΠ1. 4185 ν αἱσὸ ἐμὲ να] ἐκονδςπτειτ οἱ κες 
ϑειρῳδοὶ . 14 οἵδ, οἰτματαε ἀϊ αι] ταῖπὶ ρα Π]εραης τιῖπὶ σαηςθδηξ, 
ῬΊατο πολιτεῖων 3.ἢς οἰτματγδηι ὃς ἰγτάπιντ ἀλιιοτία ἰςραγαῖς λυ - 
μα δ σοι ζῶ σγ ἐγὼ καὶ κιϑεύραι λείπεται; καὶ «7 πόλιν χούσημο δίς. Δτβε. 

11|.4..μεΐγαδες ὄργον ἐν ὅδιν ἐντειτὸγ, καϑεύεῃ κ᾽ κιϑεέραιγτύραγβαῤξιτον, 
ἈΑροίζοίμις πη τινά της πὶ Πα Ρ΄τ ἃ οἰτθατα ΦθῸΣη ἀιχῖς Ἐρὶ- 
ΠΟ]. αναα Οοτίπτῃ, ἀρ ἐςοϊαἸοαιαττο, Οἴμως πεὶ εἰξυζα φωνίω δὲς 
δόντα, εἴτε σιχὸς, εἴτε κιϑείραι 9 ε αὐ διας᾿ολζωὶ τοῖς φὸν γἴθις μὴ δῷ, ποῖς 
πωνάσεται τὸ αὐκού μῆμον, ἢ τὸ κεδτιρεζ ὁ μῆνον,ἀς μᾶς νοῦς ἴτῷ Δπῃο- 

ταις Ῥοττιιϑ. Κιϑωίρα,δι}}445 δὲ Ρ] οτίχας Οταπυπιατῖοὶ σοηξαῃ- 
ἄπητ οἰτματαπι » ὃς ἰγγάνη » 411) ἀπιοτίαπι ἃ ἔγτα ΕμΠς νοϊυπε 
τουάϊπ πὶ δ. ντοιπαιις Πτ,εγατ Ἰο τιπιδτπι ἐχ φουτῖπι ΟΥΣ- 
ἀϊπο,αιια: Οταεοὶ ΔΡΡοΙΙΔητ ἐγτατεὶ ἃ Πάπιιπι ἱπτοηποιςε: πο ἍΓ- 

τἰῆοο5 οἷτις ροτῖτ κεϑειράςσ αἱ ἡ ΟσάητῸΣ 9 4105 [].Ῥ0]. δὲ κιϑωρώ- 
δοκῇ, δειλυροδοιὶ νοσλττατο Δυτο ΩΣ 1ρ (Δ Κιϑαειςικὴ ἀϊοϊτατ:ΟΔπ6 5 

Τούτους ἃ ῊΗ ἢ 



ὅο ΚΙ; ι 
Ρατανδυζοηι δά οἰτιαταμι.» ἤουτι δὰ ἰγγδπὶ : ὃς σαγπιληα απ185 

δὰ οατῇ σδῃουληταΓ σ᾽ Ὡρρσωδὲας νΟσΑαὨτΙγ, ἀπτποῦ οἷν [Π|ν 

Ῥοϊαχ. ΡΒ ΓΟ χεπις ἐχεγοαίς ρ]τιγίπηαπι οἰτΠατ ΠΊσοπη : Τ᾿ οτ- 

ραᾶπάοι ἰπ δὰ ξαϊς ἰηπρηῖς Ογοσϑη ες κα ἴπ δο]1ο ντορϑητιιτ. 
Ὁεῖα ταὶ Κπηκηρυκείας «ἄστεα (οἸ1τὶ ἀϊοιιπειιγ δα οἰτΠατα πὶ 5 δὲ 

αἰρίας.» γῦ σπιο  Πἴγοηῖ ἀπίπτος διά! οητίμπι » ὃς Ῥιάτραγάροηῖ 
δὰ Ἰερος ὥάιο δηΐπῖο φρο ρίοπάας. Ρᾶττος οἷς ἰεμῖτε ἀρυά 
ταῖ.Ρ6]. ἘΠῚ δίαπι κιϑαίρα, ς-ἢ 55:5 Πιρογιοῦ ρᾶγϑ τμοταςὶϑ νας 
δὰ ἱπρα απι»λα, Ηἰρρίατιίς σαι μγάτορε αἰϊοξτο, αἱ πε κἰ ϑεώμαι 
σαρ ἑκοέτερα τοῦ γώτου ἐςτοφανουσι, ἀἰοῖτιεν ὃς χέλις ἴὰ πος Πρη!η- 
ολτιι, ὃς κίϑεερρε. 

Κιϑειράζομαι. τὸ ἐκ ρραΐμα μεϑειρίζιντας, Βιιά. (ΟΠῚ. 
Κιϑαρεζο μῆμον» οὐ οἰτίιατα σαμίτιιτ, κεϑτιραζύ μῆμον ποΐνιμρ'» ὡς ἀσδέμε- 

νον χὰ αὐλάμϑμον, Ὀ] ατλτ. δὲ μουσικῇ «ιν 146 κεϑείρα, 
Κιϑειράζω, μιίσω, πο οκοι, οἰΣ τὰ σαποοί μά ο εἰτματα, Οἰτπατηϊαγο ἀϊχὶς 
Αἰ ται τις Ργοθιισυν τάς Π ανδούρα. Γιιοϊα πα τα Ρίςἀο] οσ Δ. αᾶτο 
δ τὸ τῷ λόγι ἔνον κιϑιιρίξ εἰν πειρώμῆμον ὁρωναριὶὰ ῬΙατατ.ς Εοττ, 

Αἰοχαι. ἕρπει γδ αὔτοι τῷ σιδιίρῳ τὸ καλώς κιϑεερήσ δεῖν, 
Κίϑεερες, (Θ-, ἡ ἰγτα, ΠΟ πτοτ. Π146.γν,ὁκ αὐ το χρώσμῃι κίϑεερας.1.}) κεῖπει- 

ρῳδία, Απιπλοηἀ {πη ρσατ ἃ κιϑείρα, νἱάς 1η σαϊος 11 τί δ 1π Κις 
ϑείρα. 

Κιϑυίρασιρ»εως»"»οἰτατα ΡΕΠΙΔΕΙο οι εἰς ανα,ῬΙατο ἀς Το ρῚΡ. 
Κιϑεύρισμα, 1άφατ 4110 4 κιϑτέρεσιξ. ῬΊατο ἴπ ΡΥστάβοῖα 5 ὅχεμαλεἰόϑοι! 

κιϑεεράσεως ὃς ἰδιάςσπι, ἐπειδεν κιϑειράζειν μα 3' ὡσιν 5 μων αὖ ποιη τσ 

ἐγαϑων ποιήματα διδεώσκουσι μέλοποιών 5. εἰς τοὶ κιϑαρίσμοιτει ἐγπεῖνον- 

πεςοὗζο. 
Κιδειρας ἠρμζί αὐχοὶ εἰ δῖα’ φιιαν(λπι, ἄς αυΐδιις ΑἸ μδη.4. 
Ἐιϑειρατη τ»οὐ ὁ οἰ ματι πὰ, ΗΠ ΠΟ ἀ.1π ΤΆςοσ. ρτὶπιῖβ δυσαίθιις, Υἱ- 

ἂς κιϑαρα. 
Κιδαραςικὸς χα ΟὙτΠαΥ ἴᾶπι Ρετεὶ ὅς, ἴτοπὶ Ρογίτιι5 οἰ τΠάγαπτι ΡῈ]- 
(λυ ά 1, ΡΊατο τάς ΒΞ ρ. 

Κιϑαριςρὶςο δος. ἡ, οἰτματλΕτα:ῶς κιϑωρέςρια γιωὴ,γτ ψαΐλτρια, ΑἸΠοι. 
αὐλητρίδων, ψαλτριαενκιϑτεραφριών, ἢ ἀἸοίη.ν τάς κεϑούρα, 

Κιϑειρις εἰς ὑθ, ἡ, 1. κιδαρῳδία τς οἰτῃατα [αἀοπι!. Πομλοτ. 144. 
"ἡ ὀκλελαϑθον κιϑεριςιμ, 

72 κίϑαρον,νιάς ἴῃ ἀιδτϊοιης Κίς Ὁ’, 
Κίϑειρςς, οἰεθατγιις ρή[οῖς ἀς 4 Αὐἰ οτος πἰἴοτ. Αυϊπιδὶ. Ατμο- 

πατιις Πἶστο 7. σοῃίδοτατθς εἰς ὃς ΑΡΟΪ ΠῚ ἡ καρχαρόθοις ὄξὶ, 
μμονήρηςγφυκοφαγοτοτίω; γλώτηαν ὅπολέχυ μῆρμ 9: χσιρδίαν χϑυκίωὶ ἔχων γχὴὺ 
πλατεῖαν, Οαα τιδισέοιτ Βἀιου απ, μι ρι[ςἰς ροτίτις λύρα. νἱ Ἂς 
Κιϑτέρα. Κίϑοιρον ἀρικὶ ΕΠ ΡΡΟοοτγι χροιῖς Οαϊεπ.τποτασοιη. 1 θώ- 
ρακφ : Π)οτίσαπι νοσεῖ εἴς Δάποτας Ἑτοτίδῃι5. δου 5) δὲ 
Κιῶτερός, 

Κιϑωρωδέω, αἰ οἰτπαγᾶπη σᾶπΠ0. 
Κιϑειρῳδύᾳ, ας ἡ οἰτ ματος 414, σαγπιοη ἃ ἃ οἰτίναταστ πιο ΐατις» ἴο- 

σις ματα ν εἰ σδητ 5. Ρ]ατο. 
Ἐιϑυρῳ οι κὸς. ΟἰτΠατας ἀσ σοπΑ Βηοά 15. 

Κιϑειρωσδδτ, οὐ, ὁ, οἰτ ματος ας» Βιι4. ἴῃ Ῥαπάς εν πᾶς κιϑειρωδία., γιο- 

ἀιι]ατῖο οἰτῃατα ἀϊςα, 
Κίδρον τῆς ϑεογαλίας,οἰταγιιαν Το [αἰ ]1α’, Τ σοΡμν Δ. 5. ᾶρ.20. ἀς 
σας ΡΙδηῖαγ. 

Κιϑὼν,ωνος,τιὐζανΐοτίσανν οἰ σ. ρα ἀατηθηταπηροπέταν ἴδ νο- 

Κις, Ἡετοάοτ. δαϊος ρτὸὺ χιτῶν. 
Είϑων, ορετ οί απι 40 1)»τὸ πῶμα πίϑου. ον οἰ. 

Κίκερφ Ἡε ἢ. οἢ ὁ χερσῶθθο κροκόδειλος. 
Τἰίκεγεως, τὸ, ἰςἱ αὐ δον ια᾽ ὃς κρῆσων»ἶ ατἰ πὰ νοτὸ τἰοἰπιισισ άς ἢτ 

οἷοιπι ποπιῖης κώανον, οἰ οἰ πιιΠγ91. σέ παπι ὈΤο σον ὗτο 4. 
ςΑΡ.164.Ρ]1η.τς.σ4ρ.7.Θα]ςη,Ἰη δῖ πιρ. ΤΉ ςορ . μι Πτοι.11.1.ς, 
16. ὃς ἀς Ολὐιῇς [Π0.2.ς4ρ.2:. Κρ Ὁ Ασα γρειῖς ἀϊοίτιιν συλακύ- 
ὅρια, ΓΙογοάοτις Π.2. Ἰοίπαπι, ἱπερταιη ν αἶσα Ρ᾽αγπιάσο- 
Ῥοϊδιιπι ποάϊο νοσας ρα αιᾶπι ΟἸΓ1{Π|,ΕἸοίπα5 ρυιπλπι ἐχρο- 
αἷς αριιὰ ΕΪΑτοη ἴα ΤΊηι. 

ἰκινον ἐΐλαιον, εἰσί πτιτη οἰθιπτ ἃ οἰξὶ αγρους πτοίη ΛΕ σγρτο σορῖο- 
ζαιν δὶ πῆς ἴσης ἃς Δαιὶα (Ὰ]ς αὔροτίτηι ἐπ ρει παϊτιιγ ας ο 4 
Ταςοτηὶς ντιῖς ΡΙ1..}1. τς. ςἀρ.7. νἱές Ὀτοίςοτ. Π6.1.2ρ.58.8- 
1πι5 οἷοἱ πτεπιπῖς Θαΐοη, ά Οἰδας. 

πίκινν(δυ,κ δ οἰ πηι ΟΡ. 1115 τοττιι59 Ρί Εχτις ὃς εὐ ἤρατιις » ὁτὶ ηῖς 
ςοδτρτιι5. ἀσοιιγατιιϑ:ρτίμηα δγοιμοίιθτο 7.ἘΡῚΡ γασηπι. δ δριυά 
ταπιιπι 1 αίσατ Αὐ τόρ αη. ὃς ΕἰιροΪς 5 «δὺ βοςρυχοις οτιᾶπι νο- 
φἄτιιηῦ κικέννοις » 4105 ἃς παρωτίσεις ποηλϊηαρδηζ 5 Οτγατίπι5 σ᾿- 

μονίας πικίννοις » αι 4 Παπλῖηὶ Πηλ]]6ς Πιθεπτατο δὲ τοπυῖτα- 

το ΡοΙμιχ (το {ἐειιπάο 5 Κικέννα» οἰ ο}). τριχοπλαψ'θυ, ΨΊάς 
Ε΄λιξ. 

κἰκιῤῥῥθι, σα! Πιι5, ἀλεκτρυών. Κίκκψ ΒΑ ΠΠ1Ὶ ἀγα λεκτοράς δίς κοικὴς ΘΑ 1]. 
κίκκίδο, αὶ γέ. τεῆ!ξ. ν 

Κίκες, ἐν, κα, ἐλέτα πη οὐδαὶ τὸ κίκις, ροτοπτία, 
κικχαζαὶ, «ἢ. γλαῦκες ν ποξξμα » ΑΥἸΠΠΤΟρΡ ΙΔ πὶ Ἰπτογρ. γἱάς κί- 

μμυώδις, 
πικχα ἡ δ ΠΑ ΥΠῚ νοχ, ΑΥΙ ΟΡ  ἷπ Δευΐδυς. 
Κίκχκοσος, Πιάοσ Ὠγλαηδης ἐχ ξοπηοτίριι5» ὃς 0 ]1 ἰαξεύ τις τοῇετγα- 

τὶ) ποι 2] οί ἢ. 
Κίχκχη 9 σΟἾτιΙ5 9. σευνουσῖαι 5 ᾽ὴ πὸ ἦν ἀδοίων δυσοσμείε 5 σοπίτα πτ 

ΔΟύΤΟΥ, 

ΚΙ 
Κικιδύσω, εἴδει Ἡςίγ εἰ. εἴς αἰνϑώσωι πιο ἴῃ 
Κικκιλονδὲ τ  ΡΌΟΓΙ ΓοτΥΙΠΊΘΩτΑ ΑΓ ει] τὸ πωιδὸς φο δεσμι 
Κικλήσκω ςν οσουκαλως Δοοα Οὐ ἢ.ο, νῆσος πὶς συρίν κικλ' Ρ 

1114... κίκλησιεν ἢ γέροντας. ὠκαΐλει, ἀν Ὁ ἢ 
Κικλισμιὸς γοδ, δ, τἰ ΠῚς σα ΟΒ  ΠΠῚ5.ΡΓΟ 4110 {Πρτὰ κιγχλισμὸς, Ὁ 
Κικνία οἰ ἄς πα ἔπε μικραὶ φϑειρία ρατὰ! Ρεἀϊει!. νὰ 
Κικοξαυλιτί δες, σΟΠ ΟΠ }1} αιιο 4 Δπ| ΘΠ 115᾽Π  σ ΤΊΣ: ἴτο ΠῚ πεὶ ἐπ 

φίατος σκωλήκια, εἴγε. τῷ ΜῊ ῃ ! 
κίκος,οάεπι Ηςίγ ἢ. εἴπ αὶ νέθ. τέ οἰ ςλάα τεξοπ5 γ) ὦ ̓ 

ἣ 
ἱ 

κιλλος. ᾿ 7 

Κικραω ως ἔατ, ὕσω, οι ατιοά κερρίω, πη] ίσοο, ὐ Ω 
Κίκυξϑ. ἤιις κίκυμος. Ἡ εἰγ ο}ιῖο λαμπη)ὴρ,ἴτοιι γλαυηος ἰδυισυς ; 

Πιδη δ τις αι γοςαταν κικυμὴς ; (4 Διυτόπι οἰϊ γλαυξ 
γνηάς νοτγθιπΠ ὦ 

Κικυμώήειν, “πἰςιιτ το δυσβλεπεῖν, ΗΠ εἴν οι τυφλώήειν, Νά, 
Κίκιο, »ν 1556 ὐαμις. Ἡοτη. ΟὐνΠ. Αἰλλ᾽ οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ (ὦ ὃς ὅτι 

δὲ τι κίκες, [πτογρτ.ἱ ο' διωάμεως κάγησις. ἴη4ε ἄκικις ς 
κικις, Ὁ 

Κικύω,οςοίογο, τα χυω, ἰ χύω, διά, 
Κιλώριϑ.. Ποῖ ὁ ὅλ 6,0]. 

Κιλίας, οἰ ἀοτη οἰδ φρυϑὺς αῤσίω ΡἈΠοτ πηαίοιιι5. 
Κιλίκειοι αβΐτοι ςοάοπι τοῖξε ἀϊοιιητιιτ)οἱ ῥυσαι ρφὶ κὶ μαγάλοι, 

τοπι οἱα ἤἥτιο αἱ ρᾷπος ἢς ἀϊξξὶ ἤϊης αιιοὰ ταῦ ο5 π᾿ 
ὲ (λτιηα ροῖ ογίδυιι πγοίςα (Δ οο Π πὶ ποι τγαη πιῇ 
τὰ διγξιιγιθις. μι 

κιλικίζεϑου. ἱπιρτοδυιαι οἵδε κακουϑίξεῶτ τὰ ΟΠ Ιδις ρι 
4υΐδιις ετίατα ρτοιιογρ. εχτατ, ΟἹ] 1χ μαι ἐλοἰ]ὲ ναὶ 

Κιλίκιοι τροίγοτ» εἰγίι ἀςηΐο γε] γε δε γε ιςητῖθας ΡΠ 1ϑτᾷι 
λα!» ἈΤΙΠ4. Ηίης κιλίκια ἀϊσιαπτασ» Ζαασιῃαις οχ ΡΗ 

ξιὰ σοππδητο]ςία. φιοά 1η ΟἸ] τοῖα ὃς πηᾶρηᾶ Ρατὶ 
ξάρτια ἴπητ πιαρπὶς Ὑ1ΠΠ}ς ἰῖχας ρτιπιὺπτι ἐπιτίτητα, 
Ῥτάτιιπι ὅς τατίο σοπῇς!ο πα νεϊζος οχ ρὲ ]15 1ρίἀτπΠῚ, 
Ψττ. [0.1.ἀἄς τς τις. ᾿ 

Κιλίκιϑ. ὄλεϑρίδ-, Ιάςπι 4ιοά κέλιξ ὄλεϑρΘ- δζ κελίκιοι 
χραὴ. ἰλτγοηςς ἐπὶπι ογαάς Π(οἰπιί4: Βοππῖπος5 δαὶ 
τς ΟἸς εξ. , 

Κιλικισμὲς, ὥ, δ, ος 45. όνΘ- ἐκ παρφιγίαςοσαξάες εχ τοπιι 
Κίλιξ μῦθος, ΟΠ {{Δ ἔα δ 114.ΑΡμγμοπῖιις. 
Κίνλιον χεώμᾳ ἀς νεῖξε ἀϊοίτιτ ἀριιά ΡΟ πο ἀπ πἰπὶ ςο 

ἃς ὀνώγριον γοςατ, Ν  4π| κίλλ Ὁ. Ποτιςὲ, ὦ ὄνίθ. αΠη115. 
πηςοἱ ἀΠΠηατῖτις Οατοη υἈρλακ τὴ ρο Ἰοίτιιτ. ) 

Κιλλακ τὴρ. ὃς κιλληκτηὶρ9 Πογι οὐνα σα κειυηγρς Εγδίπῃ, ΟΠ 
Κυλαμαρίζειν, ἰάοτι. ηιο 4 κατιλλώπήειν, ἶ 
Κυλχίξας, θλ{15 πιςπ:πς [Ὁ τγ1Ρ 65. κιλλίζαντες» πρισκελι 

σμφιται ἐφ᾽ ὧν ὄδητι ϑέασι τας εἰασί δας. Ἐττπιοητα τυΠΠΠ 

4ιῖδιις ἔσιιτα ἱπυροποραητ ξατῖρατὶ ΒΕ ]]ο»ἸΏτοτ. ἃ 
᾿πι4 Αςμαγπεη. Τοὺς κρλίξζαντας οἷσε παὶ ἡ ἀασίδος ἀρὰ Βὶ 
γεγὸ Κιλλόζαντος ἰΏτοΥ ΡάττΕ5. ΟΌΓΓΙΙΝ ΠΕΠΊΟΓΑΤΕΙΓ 
ἰη σι τ, πλόυροῖν οὐ ἐπείνω ῥα (ύδι,αἱ ἕως κρίτω τείνεσ αν 
αὐ μέσω ῥώζδοι ἕως τόνε υὐτσοκυφώνια οἱ μελλόξαντες οἵ 

Κιλλικύρκοι,ν ΟἹ κρλλρεύρκοι, οἱ ΟΧΊΪ πὶ Γοτα 41 ΖΌΕΠῚ 
τοητοαιοχ ἴῃ τα πταπη τη ττἀϊ πο πὶ σχοτοιογῆτ,ν 

ἤιος εἰοςδγίητ, [4οπι [10.13.ς. 48.ν14ς Πιρτὰ Καλλικύς 
Κίρχιξ,αρητι5 40 [505 ἀἰτογαπῃ σοτηῖι σοητοττιιι μΔὉ 
Κιλλος, οτιοο,ΑἤΠπι5: αἰπο μελλακτιήρ, ἢ 
Κίγλυρος» ἴῃ Κίγκλθ», ν 
κιμζάξω, τι το, ἐρατάδομω κιμξαξ αιιοὰ οἴ εἰ ἀσπὶς [οατ 

ΚιμἝαρικον, ν οσᾶιη ϑάρΡΒΟ βοητις τιηϊ σα" το ἃς βέῦϑ 
καῇ διαφ«νὴς χιτωνίσκΘ- ὅδι. ῬΟΠ]ςΐ ἀρὰ Ατἰ ΤΟΡ ταὶ 
οἰνὸν ἐνδ' υὑσομωναιιο σόπιις νος εϊξεᾶ ἃ Ιοςο νυῖς 
{ν εἰλῖυις κεμξερακὰν Βαδοτ, αΐταιις χιτωνίσιε εἶ δὸς ἦῃ πολ 
λέγεται «-«τὸς, τη ἰςᾶτη τοΐζατη σοσδιῖτ Ρ]Ἰπῖι5.. 

Κιμζῥίω, ο, τοῦ ἔδοϊο, ἐδουπορώ, δ 
Κιμζνκέα, ἔγαιι5» πωνεργία ἐσμός, αἵ Κιμξία εἰάςπι Ηςγο 

κία,ν εὔρη [α:,ν οὔρατιπι ἔσετιις τοσοης ἄπαις ἃ ραττι 
Κιμζία, ας, Αυατ τ] αἰκρφλογία. 
Κιμζύκια, σφηκία κιμζυκία σμικρφλογία, 
κίμζιξ, κος ὁ ΠΙ τη ῖς Ραγοιι5ο Οτἀ]4115. ἑυπτα ρός δυτὸ πὰ πιϑη) 

Ἑυπατῃ, Αὐΐξοτε!. "αι πηαρποτυΜοταΐ. ἂρ. 55. ἶσι ὃ τῇ 
Βερκότητος εἴδη πλείω, δ] κίμαιχ ἐς τινὰς καλοδμῆν καὶ κυ; 
αὐχ ορκερ δεῖς κ᾿ μικεφλόγοις,, ἔχης απτοσι διατί τας Ρ᾿ΠΓα5, 
νῖ τος ν Οσαπηις ΠΡ Ὶ ΠΟ Πα 1105 ὅς οἰιπηῖης [οξξογεθ) Πὲς Ὁ 
ἀγριϊαοΓο898ς ρατι] οι 55 ΘΟ Οτρ 5 Ψ Ια τοπι [εδ.4. Ρ 
σΑρ.τον δὲ Τητογρτιαυ ἐάτπιπὶ “ΠτΕΓΡ ΘΟ ΠΙΉΓ. ᾿» ᾿ 

γε ρουίυς [ 
ιγ ΛῚ 

Ἶ 

Κίμξρρι; ΟἸ δε Ρορυΐΐ Επγορα;, αὶ μοάϊς Δπὶ 
οἰ αρρε ἰαπειιτ, δ 

Κέμωωδες νο] Κύμιν δες, τγᾶ [ρ οὔτὶς Τιτρτῖς νος 115 γλαῦξ, Ν᾽ 

Κιμμερικὸς βόασορφς, Ἰτη ΠΊΟΙ 115 Βοίρβοσιιβ. ἊΣ 

Κιμμερὲτνν ΟΥ̓ ΒΟ] ο πηᾶτου ἀςοτιιπι. ΣῊΝ 
Κιμμέρες οἷ, ρΟρ]1 Οἰπηπηοτ] 1) ἰητοτίοτα Πα οἷϊπι τεπῦς Εν 

Ῥοῖο ἃ τορίδις ΡΗτγ ρα ἱγάϊαάιις ἴτοπὶ ἀ ϑοντβῖς ΝΟ ᾿ 
ἀἰἶθιι5, ΑΠὰ οχαξνὶ χὰ οςοϊάιϊια πιαρσὶς ἔς τοςορογαοῖ 40 π|κῦ 

Οἰμαπτοσ!) ταυτί, Οἰπηπλογίηπα ἐγοτι τι, ΟἰπιαιεγῖιΣ βαῖνο 
: ε αι}, 



ἘΚ 
ας νἱ ἐς Ηετγοάοτάπι,ατ ΟἸπηστοτὶ} ἴδοις δέ ΟἸ π ΠΊοσᾶν 
Ἐργοιου δἰ α τος ἃ Οἰπγαγογὶ ἐς ἔγὶρ άα ὃς 5011 ἱπιροῦ- 
τοπςητίρι5 ἐς υΐθιις νἱάς Ἐδίτιντι ὃς δεγαθ. 2 
σκίμπθω ἀϊοίταν ντ κεδώω ργὸ σκεδοίω. γηάς κίμψαντες» 

1 γον οχρ ἐρείσαντες σηρέξαντες. 
ἢ» ΟἸπιο τὰ τογγαττογγα ρόπ15 αιοᾷ ἐπ ΟἿ πιοΪο ἱπῇι]α 

τυτοοὰ ἀυτο τ ογαῦ ν οἱ λδυκη 9 σαηα! ἀαρνο! ἐμπόρφυρος 
ἀγράτγοιπη ἱπο παὴς Τιοίςοτίάςς ΠἰΌγο φιιῖητο. Πἅρ. 176. 

ὙΠΊΟ] Ἰατν ογοτατη ἀρ ΡΟ ]Αι Πἰδτὸ 35. σαρίτε ἴσχτο,, 
᾿ εἰαάοπι ςαρίτο ἀεοϊπιοίςρτιπιο, τοῖα ( ̓παιι) 

σεποτγα οΧ ἰΐς ΟἸπιο]α ἀϊιο. 44 πιςάϊςος Ρογτιποητία ςᾶ- 
Ἰ δὲ Δά ραν ρου την ἰῃ ΟΠ] Πα 5. 
ςι Δ. εὐ ψανα, Ηςοἰνο ἢ κέμωνμα, ραν οτῖλ αν, τι ἀοΓ 9 τοὶ ἐρεί- 

τίλη τιάογα ἔληὶ ἐπ Ποποόγοιη (ἰητοηὶς αἰ πῇ ςατὶ, 
χεύμᾷ σΟ] τ τιιδτῖςα, Οαζα εχ Αὐπτοσ: 

Ομ γατΊ, ν᾽ άς Καὶ νναίξαρε, 
ταν πανεργεύείστα, 

οοἰοητίαοιος οἤοίσετον ἐάργαταπι ἤπιος Ηἰγσοτιιτη,ο- 
ἴ νῖγο ἢΠ5, γοασος, ΔΊτςτις αἰ Αγαι5 [ΟΡ Ὶ ΤΣ ὃς κιναύρα, 

ὅσος, Ξυϊ{ κιναύξο δυσωδία ὴδ βαχάλων Δ ὠγων, 
δπὶ δἀοτοῦν το. σεῖςο, Αὐ το ρ ἴα ΡΙατο; ὡρο- 

εἶ τε μιγα βρώντων μέλη. 

ἀΓ ΘΑ ΠΊΘΠτιΣη ἔσοτςη 5. 
ἧφ, ͵ 

δο; 6 ΠΠπ|ῶ αίτιτ! ἤππια.. ναέοτ. ΛγΠτορ ἤδη. νεφ. κυρξις, 
γυκένα δος. τούμυν»ἱα εἰ. αἰζυτιις ντ γα] ρεϑεν ΕῚ Ξητογρτκίνα- 
᾿ς τι ϑιυξάν. Χ, δυμοὰδ ἐνὴς ἐν τι κὗξα ς ἐφ αἵε. πῶτο Ὁ χὶ φύσει κί- 
αἰδρώπιόν ὅδιν.} 4 οἴ Ποπτο να] ρὶς ἐπ πιοάτιπν ναξοτ » ὃ 
5, οἱ 3 πεῖν οἷν ϑυρίον κένα δὸς οἰξιούσι καλεῖ ὅδευ. ἰδίως ὅδ εἰ- 
χὺ σοβονλὴ τ, τοὐπὶ τετῆον κίνασος εξ ίρρυ μ᾽ ὅπου. κακούργος 

εσὴν, οἱ χα πηξ, τινὲς 3..κένασος ζοῖον ιμκρὸν τὸ αἰδοῖον εἰσωσοιῦ 

τς ΑΤῚ) κινα δὸς αὖρα τὸ κιν εἰ ἅτει ἐν αὐ δοῖ)ὴ αὐα,διώς ναὶ αἴοσ! τὸ 
ἂν δόλω. 

οἰ οἷν. ἰδεαίζειν ποθ σαυξίζειν καταμικρὸν συλλέγοντα, 11} 
κα κινεῖν. 

γτὸ ἔτ σῸΥ δῖ Πγορετ᾽ πνα τὐ τὰ 41 Π] σεκεναίθεσι(σ οἰωνιών πιο - 
ὀρίτά σις δυιτ πὶ σοηξογτίπα νοἰδητιιπν, ΑΞ σαν]. τὰ 

ἢγικεναΐεησι μα κλύω πέλας εἰωνων. ΤΏτΟτΡ. τὸ κίνηα πὰ ίϑοις, 
ἸΡιιαἸοἰτῖα, Οἰςοτ. ἐπηρυτσίτας ὃς οὈ τοεπῖτας ογπςαοτῇ, 
«ἐν παῖ σι υδὸ γδ ὧν ὑκλύϑη δι οὐχ ὀρυγίαν πιναὶ καὶ κινωδίαν βά- 

ς κιναιδυζουῆνΘ.. ΕΑ 
λαΐςι [α, τις εἴτ ἴυγξ τοίτε Ἡξείψεῃ.. νἱ 4. αὔοσὶ τὸ κινεῖν τὸ 

γπᾶς ἃς σεισοπυγὶς ἀἸοῖτησ ἰατι Μότας!]α. 
τὸν  (τδρηἶτας. οἰ ης ἤϊςα ἀρὰ ΕυΠατ, 

δ ταΓΡῚ ΓΟ σιμ115..1ο, σοῤῥόμων οἰ πα’ ας ἱπιριιἀοητὶα πῃ 
ἀο)ντοις, Ατμςο. 
ν οἰ πα ἐτι5, δστὸ τῷ χανεῖν τοὶ ἀἰδοῖα, πιο 1155 ΡΑΤΊΟΙΙΣ 7 ῬΠΟΥ 
{π|5.0 πέρ: (Θ΄. μολεκὸς, εἰσελγς » ΠΕ] τυΓΡΊΓΟΥ Οὐ οσιησατ 
αἱ [ἔσιιο ρογιπϊπεὶ δέ ἀἴπ:41 Ρατιτατο Τητογρ τ. Ἄτηο- 
πὰς ἡ μινει δία οἰ σέλ᾽γεια, αὐαικώυτία κς μαλακίσι . ὍΛΟἾ᾿ 'ες 

ΠΟ ΠῚ ἃ κωτασν υγηνα γῶν ὐκίανς ὅγε λὺ οἶδε δρ γ νος Θρυ ρ. ἣν χα) ἢ τ 

Οτεςὶ νοςαητ. Κύναιδος κ᾽ κεναΐδεον οτίατη ἀτοιτα Αἰῃοίης 
4ια 1 νοος Κίγκλιθν. Κίναιδοι ἴτε πὶ ἀἸσιηταν ΡΙ τος [ΟἹ] 
πὶ Πατεῖ τοἴπς ἀο5 νοσδῖ ΒΡ] ΓΠτὰ5 τυ σο Ππιοτογτῖο, σάριξς 

Ἵπτο, παι οττιπι σαρίτο [ἀρΊ]]Πς ἱπιιεπίτιγ σα! άτις ἃς 
5.411 ρτατ ἃ σῖγο ἔστι Πα ᾽τιμπὶ πηᾶγῖς μι 1} 0 ςο1ο- 
γα {πῆ τατο. [4 εππὶ ΓΙ Ϊμττις οἵης ἀϊατι ἀὐχὶς ἀρ ρα! ατὶ, 
οἤππιοίερτιπιοςςαρῖτε ἀοςίπλο, Κίναιδος» ΘΟ ΠΊΠ)1α 2618: 

ηὉ- χίϑος.λέϑυς ἐνδυεὸς, μαργαρίτης, γῈ] δ μεγίε » ΠιαΓσΑΓ- 
ἄσξα σοπςμδα ΨΊΓΡ]. ἴῃ (ὨΠΠςς 5 στάμιιπι γι Γὶ πλᾶ- 
πχπι. Εγντηγαειις ᾿αρ᾿ Π πϑοντ ἰη γοςς Ε ρυϑρώθ- ἐϊχὶ- 

τας. Αὐτίδη 5. Ἡ᾿ρκακλέα λέγουσι κίναιδὲν εἶ, ρεῖν ἐν 
Ἢ κόσμι« γιι οἰ κυ ἕο, ὅν τινα κὶ εἰς πῦτο ἔτι οἵτε εἷξ ἰνδών “χὰ 

α παῤ ἡμέας ἀγινέοντα σσκδη ὠνεομῆμοι ὀκκομιζοσι 5 ἃ 

ἐνδων “γλώσσῃ καλεόυβυον,δίς. 1Ὁ1ά πη οι 1πάἸςα- 
ἔπη ἅτα αἰΐουῖτ, 2) Σ μαργιράτίω παῤ ἰνδεῖσι τρις ὅ- 

εἰνο  ε(Ἐ μικρρλογοῖν, 
4ιισά ὃς ἀριιά Ὀϊοίςοτί ἀςπι [ου Πσἴτιιτ πιννείμαμεον » οἴη- 

ΠπιΠππον οἱ χιιοά ̓ άοππι οἴη πα πιπὶ ἀτόσηα οπημίλπη οὐ - 
πὶ ἀς σόμποτς ςα[α. τς νυ]ρὸ καπείϊο. 1π᾿ 4ιιαπὶ ἔπ ρα 

Ῥείοτγιθις Τ σοραγαίτ. ἈΠ τον. στο ποποισαρίες ς. 
ἸΔο5. ἰΠ στο μγϊπιοςςαρῖτο ἀςςϊπιοτεγεῖο. ΡΠ Ταΐιι5 ἰῦτο 
πιοοοαρῖτο ἀςοϊπτοποηο. Οα]οπιι5 ἐκ ἡ αὐτοψίας ἰἰῦτο 
ἧς Απτιάοτῖς 9 πιοπηῖπίς ετίατη ἐασιιϊτατίς ΠΡ. ΠιρΠς. 
ναμωμὴς 5 ΟἸΠΠ τη ΠῚΪ ΘΌΠΙΙ5 Ἰπια άιιπι απο α αὐ 1- 

δῇ δὲ Ὠϊοίςοτι ἄς ψδυεδχενάμομον ἀϊοίτητ. 
αὐλικον, τὸ α ιἷς ποττιοπ Αταδία 9 ἐς ἡ ἴτα Αὐζοτοῖος ἤθτο 
ἈΠζοτιποπο,οαρῖτς ἀςοϊ πιοϊεττῖο 5 φασι 3 κἡ τὸ πιννοωιιον ὄρνεον 

δὲ ἐς τότοῶν ἐκοίνωτ, κὶ τὸ καλιμῆμον κενγοίῥλωιμον φ ἔρειν πο ϑὲν πῦτο το 
γονὴ πίω γεο δω εἷξ ἀυτῷ πο εἰ ὅσωι. νεοτῇ ἔει δ᾽ ἐφ᾽ ὑψυλοῦ δὲνσ) ρφυ, 

ΟΠ ἰ ἐν τεῖς ϑιιλὰ οἷς τὰ δὲν δρων, δὰ ἐδ ἐγχώεζοις μόκυξδον, οϑὸς τοῖς οἵσ 
ἄν φοῖς πρρσαρτώντας, τοξίογτος κατα βείννειν, ἡ ἄτω σιιυεΐγειν ὧν τῷ φο- 

ΉῊΩ 

Κι "9 
ἐντοδ κιννάμωμον. Ἐὰ 4τιο ἴοςο ΡΠΙ πὰς [δ το ἀεοϊ πιο, οὐ ρῖτο ττί- 
ΒοΠπιοτοτιίο,ὶα Αγὰθία οἰ πα τη ΘΠ,15 (τὰ οπῖπι Ιεροπά, ποι 
Τμβηαπλο  βιι5 )αιιῖς ἀρ ΡΟ! ἀτατγτο να πιὶ [πτσα!ς πα! ἢςοτ; Ι- 
Ὀατῖς εᾶπιὶ [ἀρ τεῖς αἰδοιιτίνητ ἰηάἴρεμπα;, πτεῦοῖς πτατία τά οαι τα- 
ττοι ΤΠ Τηλπ5 παι ῖτ Πρ τὸ ἐτοεςοίιηο 9 σαρῖτς ἀδοϊπιοιοπο. 
Οὐ δηλ Πγὶ ὃς σαίτας ξΑ δ᾽] οἱ ἢ πανγαΐῖς ΔΌΓΙ ΕΑ 59. Ργϊηεέρ[- 
τς Ἡογοαοτιις, αυιι αι] ἀ35,8ς ῬυΠιατὶπν ρμαεηϊοῖς. [π 410 {τι 
Τηθοῦ ΡῬατον σἀμιςάτιις οὐος, οχ ἰηιη1ς ταιρ θεῖς, ατοτι δύίωιις 
ἀεειτὶ , σαγηδ αιιδπι ἐρῶ Ἰηξογγοης ροπάογο, δὰζ ΡΙαπιθατίς 
Τρ ετῖ5. 

Κιναΐδιρῳ, ἡ να ]ρ ες: 

Κιναρει ας, ἡ οἰ παγά,ςαΓ 1115. συ ἴπ ράρροσ αἰδῖτινϊάς Καρπΐα, 
Κιγαρύζομα ΡΙΟΓΟ οἰ Παραἠτη πλοῖο, 
Κιναύρα, ας," οἰ τα ἰά οἰξ, μἰγοονυιη ἔσστου, [τὶ ΠΤ ΠΣ Πιν 

νἱάς Γράσος. 
᾿Κναυρφίω, ἔκετοο, Νοῦς, αἰ (ο]: 
Κιναφάωγἀ οἰ ρίο, ππανερχευΐομαι: 
Κίνεδον ἡ ΠἸοΥ ΟΕ  χοταγρίτιάο. 
Κινδαλισμὸς, Πυ4] ρΘηις, ΡΟ] ΠΧ '.9.4ογ δι. 
Κινδοιλ οπτεία της 5626} [41 τ ρα χ 0. ΡΟ ΠΠχ 1,9: 
Κίνδωλ(θ..κ. δ ρΑΧΊ σιν ηάς κοδαλισμὲς, ΡΟΙ ΠΧ ἰτο. λυ, 
Κίνδαξ, 29.115. ΕΔ ο1]ὸ ΠΟ. Π 15, δυκένητος, 
Κινδαυή, Ἡ εἴν εἰ . ΟΠ κινείται»κεον τίζει, Πλο  οταγσογ ἢ δ5 ξοσῖτο, 
Κινδοίφη, ν Ὁ] ρο5,ἰλώσυξ. ΗΊης Κινδεῖφι-. ὁ στανοιΐ»γος, ΐ 
Κινδα «ὃς, οὐ πιῆ ἐΠΠἘτη πιο τὶ σ ΘΠ 1159 ὄργανον κιϑαραςήριον, Ἡ εἴγε: 

νἷᾷς Σκοδ', οἵϊ ὃζ αἰιῖ5 4ςάδῃη οο ποηλης, 
Κινδέω δ ἐπα ΡΟΥΙσα τ πὶ φά τιγοοιιπη ροτίςαΐο ἔτ. πηροτίοπα!, 
Κινδειυ δυμα το ΡΟΓΊΟΙ ΕΠ; λοῖπιιβ αὐ Αχ, Γαιςίδη. 
Κινδ) μευτέον, ΡΟΣ ΕἸ Ἰταη άπ πα οΠ 2 Επγῖρ. 
Κι σγειυευ τὸς. οὐ, ὅς ροτίοΠ 1 ΠΙΡ᾽ 655 Τ Βα ογά: 
Κυὺ διειμευτικὸςοὐὐ, ὁ, αι αχ. 1 ἔς 1} ὃ Πιδῖτ ρετιξυΐαπν, Αυῖ. ς 
Κινδιαυ δύω, μ. δύσω, απ υχ ας ΡΟΥΪΟ Πτοτυρογι οἰ] πσα {πε Ρο ἰ Ὁ τ, 

ἔλειο. ἴῃ ῬΕΓΙσα τι Πὶ ὃς 4 Ὀτίπηοη αφάιισοτοῖῃ Ρεγοι πιπὶ νο- 
πο» (ΟἹ 5. (Ομ τιιτύγαιις κινδιαυδύο ντ ὃς 1 τὶ πὸ ρεγὶο ἔτοτς 
ντ οηΐτ εϊςιιης Οτςοἱ κενδ)εωδύει τοῖς ὀφϑτιλμοῖς » Πς ΡοτΙ οἰ τατὲ 
φάρῖτε 9 Μάττία!. ρετγίοΠγατὶ σάποτου (εἰ [ἰ5: ρεγίο ταγὶ σο] τ, 
ΡΙΙΠῖιι5.Ετ ντ χινδιεω δ εἰν παϑεῖν, ἢ αθϑος ρογεῖνοίς μοτὶς τοτηνς τ - 

Ρ᾽υτητ]ίδη. ὃς ΡευοΠτατιτ ες ῬΓΠιᾶτις. ΕΪηϊὸς ἰςοιμηάος 

τά εἰχικινδιω ἔσει ἰδιφν. τὲ ἡδίω γεγονέναι!» ἢς δέ ἀϊοίτιγ . πὸ ρ5 
Βοτὶ ΡογιοΠτατατ. Ργ πὺ ἠι ἐσίταν οχερηρ α σοπ[εγιι ει οηϊ5. (ἃ 
ΤΠ πιτίπουντ κινδευ δῦ εἰπορλαγ κοι! Ῥοτγὶ σι υἱπι φάτο ντ Προ- 
ΤΟΥ. κασ) ἀνεύω δεαφ ϑ'αρίωσαι 9 ἴῃ ΡΟΓΙσ πὶ Ὑεηῖο πα αἰ μτιαγὰ 
Μλ1]]α. κινσ]εμευΐω ἐγ καλεῖ ὦτο 9 ῬΕΤΊΓΗΪ πὶ εἴς πο σεις ἢ 4Πγ.κν τ 
δ)ιυεύω εἰσπλείίσει, ῬΟΓΙΠΌΪ απ ἔ3οῖο Ἰητγαπἀ1)14 6Π 5 εἰροῖμαι διε 
κινδ'εμῦκ, εἰσπιλεεἶσ ανοκενδιευμευΐα ποι ϑέειν, ρατὶ ρετῖς τοῦ» Ἡοτοάος 
τι15.. κινσειυε ὕω δεινοὶ ποιϑεῖν» {1 ῬΓΟΡ ΘΠ ο τ|Π| σταμῖτι5 ςΓι 
πῖς ΟΡ ποΧΙΙδοκινδιμεύω πεπονϑέναι, ὑπὲρ ὁ ζέϑος τρὲς ἃ ἀμῴφίονας 
ν᾽ άσοτ πΉ}}}} ςοάεπι πού ΔΕΗῆς! 5 αιο Ζοτῆι γε Ροῖτι Απὶ- 
ΡἈϊοιῖς ἶτα ΝΑ ζαπΖοηι5 ἀπ ΟΙξ. κινδυνεύω αἰοᾳ φρονεῖν, δάςο 
Ρετ σα ει ἢς πτοπῖς ἀρ α] Ποτν Χ ποΡΠοΠ. κινδ ιωευ  κτερηϑθῦ 
ν9] τὰ παντὸς» Δί 0. ΡΕΓΙΟΉ] ΠῚ πο οσΊι1 ραᾶτῖς ῥγίτιοτ, Τ ον ς 
ἢς Βιιάήςτις 'π ΟΡ Ί ΕΟ. ΡΟ πεγ!ου δ.κενδιιωεύει δ)} ει δή τν Χπολέδου) 
ἴῃ Ῥοτὴ στ πι νεπῖς πε ρεγοὰς σοῖο. κινσλουεν ει πὶ πρώτα ἀπ 
ποῤέρεὗτι. Ἐ]ΟΥΠΊΟ σθηος. χοσγειυευ ει ἐλθεῖν, ρογις ἰταταγ πεν ο- 
᾿ἶατ, τῦγε λεχ ϑὲν κινοϊαμεύει ἀλη ϑὲς ἐρ). Δα {1 Ή4π5. κιτσὶ μευ ει. εἰ ἐπ 
φϑονία ἃ σοφῆς 5 πρὸς «ξν ὀμϑρώποις αὐε χα τιϑυεοσῶς τοὶ νεοῦ φοββώ μῇ,.", 
Ἰὰ εἴτ, αι [το 4 τὰ ἥπς πῖιπς πιστιηῖ » ἢ οἰδὶ ςορὶᾷ ΠΙρ- 
Ῥεταγ. σιπὶ ποπιῖπο πηαίποτς ἀραητ, 424 ἐχ Ατητοτο] κινοῖυ- 
γεύτε ϑαῤῥαλεώτερον ἐῷ τέστητος τὸ γῆρας»ῇτ ὑτ ἀηϊπιοίου ἤτ ἰςποσ 
ἔτι σι ὰπι Δἀο] εἰσοητῖα,, σαζὰ ἀς δοηςέγιπς δέ ΑΤΙ 4. κοδυτ 
νεύει σμυαγαγεῖν. νἱάστατ ᾿π{πἰτα ΗΠ . ΡΙατο ἐς ΓΟ σἹδ. κενσιευευν- 
σι ἢ οἱ αὐὔϑρωποι ὅτοι γύττες ἐξ), ἐκ ἡ δευύευσεν ἐ ὄϑαν πτοϑ νεῖν, Ρτιῖπε 

ἀςιῖτ 4ηὴπ ΟτΠο μους τ το ΡΙΠτάγςο 8 1π σα] ρα: Τάθη) τ Ὁ - 
τῆοης. ὁ 3 σπυρίνας ὠροσβιαζέ μᾷυ Θ- αὐεδὸ ἐκινδγευύευσε εκ ρὲν ἐλϑν 
τας αὐ. εἶν αὐτὸν, 4 1111Π| αΠτΟ ΠῚ δ Ρ.ΓΙ Πα 605 ΥἹ σΟροΙοῖ » ΡΑΤΠΠῚ 
ἀςβιῖτ 4ατη αἷο [15 ρεγάογευαγ ῬΒΊ ΠΕ ΡΒ εις ταπις ἢ ἴτα ΟΧΡΟΠΪ τ, 
αἱπ ἃ γοηῖ πεῖθιι5 Ρογάεγοαγ. ὀμενδεωεῦσεν κἡ ἑῶμο καταίκοαπίθ 

αἷν ναι » ὙτΌΪ Ρετγί ει ἐππιπιῖπορατ» ης ἴῃ Βο[ις νοπίτος ροτο- 
Πατοπη.ΡΙατατομας ἐπ ΓΌΒΠςο14, Οιιαὶ Θεπίτίιι, κινδυνεύω ὃ 
αῤχῆς 5 Ἱπηρογῖο ρουῖο τοῦ, ΤΒαογ ἀ1 465, Τέοπι αὐτὶ ΠλΑτἾ 10. 
νι κυ διωμευὼ τούτω πιῇ πδάγμοτι,ἢας τὸ ροτὶο ΓΟ ΤΥ. χου δια εὐ, τὴ 

πόλει» ντθς ΡοτΊς του Ἡογοάοειι5. κινσλεουε ύογτες τῇ πόλει » ΟἿπ1- 
τατοπη 11} ῬΕτΓΙ οι} 11) νοσδηζος. κεναὶ μυέύω πὸ ψυχὴ 5 ΗΠ Ρ6- 

τίσ πὶ αἀδο.. Κινσγωωεύω τοῖς ἑτοίρτοις τὶ “ἶ᾽ ἀφόνων, μοτῖς ἢ τστ' 
Π5 4ιια ςοττα βιητ ρτόρτογ ἱποοῖτα, Ταμπονάϊάο:, Τ᾿ Ἀδορἤγασ 
ἢας Εἰοτιποπο, ἐαὶ γδ»᾽ φϑῆ ὑπὸ δρυόκολπῆε δ καρτὸν ϑστθ» εν, 

χοδιωέυει τοῖς ἐφϑαλμεῖς, ροτΙ ΟΠ ἐταταγ ος 159] οαπλτας ἄς Ῥςο- 
πΐα ἀἰιαπη ρτςοῖρίμπτ γιοῦ πο ει) ΠΟ Πδιτ { Ρἰ συ τεσ 
νἱάοατοτιοηάο ἴπ οσιῖος ᾿ππροτιπι ἔαοίατ: τ σιπὶ Αςει την 
κινδιωνεύων πίων εἰ ἀν᾽ ἀυτύ δια σ'ασιν, ΡΟ ΤΊ Πτᾶπ5 (οἀϊτίοπα ἤιαᾳ εὐ]- 
ἃ ςουπτταα, Ναζαῆζοηιις ἱπ Οταῦ, πολλαὶ χοκινδωρευναὶς, ΚΕ {τ 

«μη. ΑΒΙΌΪ]ατ, Ροθτυππιςντ ἀκ ἐμανοῆ εὐ ευσεν, δὴ, ἔπτιϑε τὸ τὶ ἐκάη. 
ποὴ Ροτομ ματι ταπτὴστι {δ τοῖς ἃ οτλπι ιια; ΗΟ ον δα; ἀσετη 

ΤοσπΣ Ψ Η τ} 



ὡχ 

Ἂ κῚ 
Ῥετταλ τ, τατος ἴπ  οτλι]ο,Ἐτ τα πὶ Ῥιαροϊτίσης, εἰς τὸ 
17 δγιυύσιιν κινδιιυεύ σω νρς ψΊΥ σις (5 ροτας τοῦτα ἾΝ α 2όιι 
Ζολις ἴῃ Οὐατ. κενϑγευευ εἰν ἐν ἐνὶ ανδρὶ, Τὰ σἤ Διλι1ς. ανδεινεύα ἐφ ἐ΄ 
υἱ «σ-ὐδὲ, τὰ ν πο Β110 ρει οΠπτοσ Ρ μαϊάταῃ ορ τι 1. ἀτονῖ οὐ 
Οεηϊτία. ὃς αἰεὶ, Χ ἐμ οΟΡ λοη κενδιεύει σὗδὶ τῷ βία, ῖτα ΡουτοΙ τας 
τοτ, Ατ το ρἤλη. κινδιιεύων αἰεὶ τ ψυνῖ: τ ἀυτί, σα ρττῖς5. ροτγῖσιι 
Τμπι αἀϊοηδ. κενδιεωεύφ" αὗξα τούτου, Το πιο πος. αὐρὰ “ὁ ἑω ἤν 

χινδιειυεύεσι, ἀς ῬΓΟρτίο [οἷο Ροτῖς [τά πτιιγο ΕΓ Ὀστατος ὼ Ἐπα- 
Βοτᾶ. γανδιευυεύω «ὑεὶ πονλων χον βίου των, ἡ ὰ ἘΠῚ. κε δασευ ὦ «ὗε τ μα- 

δίστων ἴῃ πιαχί πιάτα του δὴ ἀπ οτιπιοη αἀιςοτ, 1 πυςσγάι. 
8ζ ΧουόρΠοη. κινδιιυεύσω εὐδὶ ανας ἁσεῶς , ΡοΟΓΙΟΙΙτάτος {Ἐς 
Ῥτορτίμ πὴ (ΟἿ πὶ ἀιταΐττογε » ΡΙατάγοίας πὶ Νπαια, κεν δ ϑευώ 
“ρὸς «δὴ πολευνίοις Χ ΘΠΟ ΒΟ . κυδιεως νὼ υἱτὸρ σοῦ, ΓογποΙ Πποη 5. 
ττοπὶ ροΥ τ ρυοθατε εχ ρτασεάεητι 5911 εἰπνποςοιατὸ [ο- 
ἀυίτιγον οἱ σο πο λτιιγ ) ργοχισιὸ ὃς ἔεγὲ ἐπέτο, ΕΠ οτιαπι τὸ 

ἐγγίζω, ὃς νϊάξον, ἐν πο ἤιι5. ὁ κινδιιοεύασι πείϑειν ἐγίοις, ὅπως εἰσὶ 

δεινοὶ αϑορδουύῦω λό τῇ φήμηοἴδλπι ργορὸ ἐπ οο Ππητν ντ ιοίς- 
ἄλττι ἴῃ ορί αἴοποπι δὐδιιχογιητ, τ (ογπίοης ἢϊο τοἱπεποιος 
τίοτ, ΡΙατατομιις ἴῃ ΗΤΡΡΙα πτϊπους. Νεώ διὴ ὦ να πία κινδεύευω 
μανϑ δεῖν δ λέγειῖς, ἴδεν ξογαιὲ αιιο ἀΐςις αἰϊσαιοτ. Ῥίατο [ες 
φτίπιο ἀς Κοριθ]ῖς. αἢ αὔὸ τοίνε Ὅμα) αῥε ταὶ κοῖλό ἄμα, ψυχή φυκινς 

διωνεύυσιν εγ.. τις ἐῃ) δ ἢ σώματος, ργ ρὲ εἰζ ντ πὴτ πατιγα Πηπῖτ 
ΤΙ σὐπὶ ςογρουὶβ νπγτατι δια ργορτὶὸ ἀσοσάιιης ντ Πητον οἱ εἰς 
γί ἀοαητιιν ὁαάοπι πατιγᾶ, στγορουῖς, Κινδεώ εὐει γὸ τῷ ὄντι χα- 
λεαώτερον δ) τὸ καὶ τάκ εἶν τα γα ϑεὲ τῷ μὴ παρόντει κτη στεῶτ , ρτορὲ 
εἴ εὐἰπιντ Πσαπὶ οὐλαΐηο ἀϊ ΕΗ ΟΊΠας εἴς : νου ἀταις Πιἃ 
Ζοῖο δι ἀἰ [πολ λτις Πτ  οπόρβοη, κινδικιυεύσεις ὄπηδεῖξαι σὺ χῳν- 
φος ἐ)ονϊἀς τὶς οἰεπήεγς τὸ νίγιπὶ Βομιμ εἰΐς, Αριά ὑ]ατο- 
ποαὶ βεγὸ ἰερίτις κινδιυυευΐε, ΡΓῸ φώνεται, δοκεῖ, δζ ἴῃ αἰτὴς εὐ αΠὶ 
Ῥοτγίοιιοοντ ρεῖπτο ἐς ΚΘ ρας. χ᾽ κινδωευεις παῤ ὁ μήρου μεμώς 
ϑυκόνωι αὐ τὸ ἰὰ νὶ ἰοτὶς αρ Ἡοπιετο εὐοξξιι5. θ᾽ 4οπὶ κιν δέω εὖ εἰ 
πὸ ὑκόντοι θΠηὴ τὸ αὔ'χὲν Ἰέναι χα σϑν νενομι θυ. νἸάδτιν ἰναΐσ οι 1 τὰ ρον 
ἴξαι παδογαν ταῦροι ἀεπι ἴη Αροΐορ. κιν δου εύει γορ μοι τὸ ξυμζε- 
Ουκὸς τῶ το ὐγα σὸν γεγνένα),, Ἐτ ἢ ΟΡ Ο]. κινδευνευω αἰγνοεὶν ὁ τι, 
δίςιντάφον ἱρποότγάγοιν πάς 8, Ἀινδιαμεύει ᾿πη ρογΓ[ΟἸ 4 ΙΓ Γ ῬΌΠΙτ 
τα ρτῸ ςο αιτο ἡ οἴ  ργοροπιϑάμ ἀϊχουῖπι,, ΡΊατο [10 ἀλειῖισ 
ἴο ἐς Ἀριιθ]ς Συχγῷ γὸ ψεύδει Ὁ “αἴ «πάτῃ κινδιωευεῖ ἡμᾶν δεῤ- 

δεῖν χρή ἔθει! “δ ἀαξχοντας ἐκσ᾿ «φελεία ἀρχὺυμῆμων, κι εἴτ ξοτταίὶς 

υτς πη. ᾿ σηὐ ἔσατ οτίδιτι γος [πππὶ 5 1ῃ τφατιι ἐμ ὃς Γογἀ δ ι15, 
καὰΐατι ἄϊσο, Οοπηδἀπηοάϊπῃ [ατὶ πὶ αιοαις Ρογί σα! πὰ 
τεατας ὃς ἰογάας ἀνοιητιγὰ Οἰσογοης, Απεῖρἤοιι χτ' Δεώκριτοορ- 
σήκει γδ ἃ ὑἱωῶρ τορφυσίας κενδιυω θύον τοι μὴ εδνα Πἶα᾽ ἀἰκριξες ατῶν ἐλέγ 
χον φόνγειν, (μη ὃς κενδιωϑύομω ἀϊοίτατοντ κανδιυθυώ. ΠΟ. τὰ - 
τῇ δα οαδοπὶ Πρηϊβςατίοης, ΠεπιοΠ Βοη οὐδὲ στεφ, ἐν τίσιν οἰμδ σφ΄ 5 
διοὺν ἐδ) ἃ μίτοεᾳ δεῖ, ἐν οἷς ΔΑ’ δλων τι γαν διωδύεται τῇ πόλφι γ 41}}1Πὶ 
ὃ αἰΐχιιο Ρ ἐυϊοιίισι ἱπηροποτρηλας δά Πιυπσγᾶπι γοῦτὶ ρεττι- 
πεητ, ἀϊοίτατ οτίαπι αιιοά σὰπὶ ρογίζη!ο ργοθαταγ δὰτ ἡι[τι- 
Ῥίταιτ Τ μας νἀ {65 [τῦγο Τποιηἀο, οἷς κἡὶ ἐνλυτία μετεβολη᾽ ἐν τῷ ΝΕ 
τι κανδιιωϑύυτα!, ἰωτι πῆ] αἰσωτι,ιο5 ππᾶποῖ ἴπ ΠΟ ὨτΓαΓΙ ΠῚ ππλιτὰ- 
τῖο 5 4185 ἐπηπιῖηοῦ πγατατίο Πῖς ΡΟ σα ΠΠῈ.ΠΓΟοτᾶτός ἴα Βὲι- 
ἔτ, κα ἰατρικίω ξείρον ὕπηκουρά εν, « διακινδιιυδου υδδοις φαρ φύκοις 

χεω βυίω,οχ ρειῖςα!ο ρει ες, ας. ΤΠ επις Πίνοπς5. δι ὧν τα 
μέγιςτα γανδίω δύε τω πῇ πόλει, Τάς 1. κινδιωϑυετα, τοὶ ὠρᾷγαατα γ) ἴῃ 
Ῥεπισ απ Ὑ οητατ κεν δ'ευν δι ὅδε τις’ δ) ἐιῦα» Τ πιο ἀ. κανδω δυὸ 
μῆνον, αὐ φατα πῇ ΡΟτΊ συ {πππ|. πὶ απ, 

κίνδωυθ. ον ρου σα χη ἀπ! σατο, τ. κένσλωυον ποιοῦμαι 5 Ῥοτ]- 
οἸἸτοτγσααν ρε τίς] ἀρ στοάϊοτ, κῆρα τὸ κιν εἶν εἰς 5 δ)ωυίων κένεδυ- 
τῷ- λέγεται, Ετν πιοΐοσ. Χοπορμοη, ἐκ τούσων κ{νδιὼ ῶ- τίωυὶ τῶρρ 

Ὑγρνζ ον χάριν μειοῶτῃ 9 Ρουο απ εἰϊ τς ργῖον σγάτια ἄρτος 
ἴκατ. Ατητορηδη, ἴῃ ΡΙΠτο:ργο ροτίσι!ο ἃζ ἴρς ἀσςορίτ. ἐδιγαάρ 
τις ἔνι κένδιιοδο- ἂν πῷῇ ράγωατι, δες. δ σοι παϑεῖν κιγδιμωίθ ηιο ὦ ῃΦ 
Ῥατῖῖαγίς Ρετίσα πὶ τοι ἐπιπηῖηος, ΝαΖαηζοπιι5 ᾿ῃ ΟΥατοκενό)υ- 
γὺν ἐκ. κεφαλὴς δητκαίμῆνον τῷ αὐτοχρατοραρογ συ πππ οχ σαρ το 1Π1- 
τηΐπεῖς Πππρογάτουῖ. Ρ]πτάγοῆιις τ αἶα 9 14 εἰδ. ρεγ συ 
σαφ τὶ 5, κένδιυον φέρει τῇ πόλει; ροΥΙ σ{Ππ| α βοστ οἰ ατατὶ, συ ΟἹ Ε, 
δίπ]ω κίνοηζωνον͵ ἰΔ οἰ ροΥἸοι πηι, ἃ οἴ, χροτίοτ, Εαγιρίάος. εἰς 
κίνδιτυνον καιϑεφ᾽ γα! ΟτΊ σὩ 11 πῇ οτοάτο, Π σπτο ΠΠοη. κένδνωνον εἰξι- 
τ υϑαι,νίτατς ροτςα πη, ἀπ. κενσ)μαΐοις ποιεῖν. ραγὶ σα τι ΠΡ ὶ- 
τον! άςτν Πουπο ἔθη. κα δηεαύνις τροσλα μέ αλειν, Ῥοτί σα] {ἴτὶ- 
Ῥετο,κένσ) ον ἐπώγειν, Οτεροτίισ, Ρογί οι Ππ σγθατογί ἰςοτ. Κίν- 

εἴτιυον πϑιοιΐκω Ροτὶς Π το τος ΠῚ ροτγίξιι]ο τοητο ὃς ἀσργοήϊου. [- 
Τοστοῖη ὈΙαταῖςο, Μηδεὶς οὐ ὑμὰδ ἐῤῥωδείπω μ᾽ τὰ διχαῖν ποιύρμδ- 
«δ κινόγαοις, 

Κινδιειυώδυς, ἐ., ὁ κα ἐνοοτγίςα] οι. 
Ἀινέω, μοήΐσω, αν. πε, ρΥλπτ ἰοη σαγνατὸ ἀσοΙ ρΊτιΓ:ΠΊΟ ΙΕ ΟΣ ΠΊΟ ΠΟΤ 

ΔΠΊΤΠΤΙΠῚ ὃ εἰσο, ἱποϊτοτ κὶν εἶν τοὶ χα ϑες κότα, ΓΟ 5 ΠΟΊΑΝ ΠΝ 
σαν εἴ τυ Πιύοι αν 79) τοῖς καλοῖς) χὰ τος Ποιείξας πὶ τη πΠὶ ᾿πτϑη- 
αἰτῳΡΙ υτάγολιις ἴῃ Ῥογίο ς, κινεῖν μοικροτέρων, ρΓΟΪ  χῖτς ΟΧῸ αι »ἷ- 
ἄστη τη ΝΟ πη Δ. ὅς κινεῖν κραδέλρυ, Ἐτιγ1ρι 4. κυεῖν τραγῳδί. Κινεῖν ὃ 
κοιλίαν ἀϊσιιπτς Οὐκ οῖ;[ἀτιηλαιιε πνοῖιετα αἰπαιτη νεῖν οἰξες τοῖς 

ἐατροῖς, τῇ οοτο ἁἰατιαι [σοῦ χη θά οἰ ςοἱ 4 οἴξοχ ίρετο σατμαγτῖ- 
ςοητν ἷρσὸ τηδάϊςίηαιτι ἰαχατίτιδπα ἀἸσιιητ. Ττοτὶ (ὉΠ οἴτο;τιιτ- 
θουϑς αἴτορο φιΐα ἃ πταϊουλδιι» τρίτα ἴμας, Αὐξοτοῖςς ἀπ 

κυ ἴ 
Ῥοΐττῖς, δέ ΤΓοογατος, θ᾽ τῦροςταν μίφύτων καὶ γρειλυκα 
τατί ὅ εἰ τοὶ μι καλως χααϑες τα, κινεῖν αἤτγα ΠΙΟΌΟΥΟ.). Ω 
πολὺ εἰν αἸοῖταν δὲ αἰοζ, γι ύειν, 1 ἘΠῚ. ἐρτεάι οΠΠῚ ἐχοτ 
εἴι, οἰξαίρειν, ῬοΙγ πιο τἀςητί ἄς), ὅς κινεῖν πόλεμον, Β6 ΠῚ 

ὙΠ εγ ΟΕ πιο ἘΠ οθ 5. ΤῸ {πἰρδριτατα. ὃ ν ΟΠ ΟΓΘΙῃ Ῥατί. ᾿ 
ῬΒδη. γεφ. ἀ δελφίω ἐκίνει, ὰ οἴι, ἐφϑειρε, Πυρτγαβατινηάς 
Κινεῖν σαντα λίφον, Δ ρτἀςπὶ ΟΠ ηςτη ἡπιοιοτογά οἰ, δτημα ἱ 
ταῖς ἀτάιις οχρογιτ 06 ὃς ἀταῦτα κάλων σείειν ἀ οἷς ᾿ 
οὐἶτας Ἰη Εἰδικ, ἃ ἀπὸ γραυμῷς κενεῖ κίϑον [ζεῖ ΗΠ ΡΡοςΓαῖ 
Αγρβοσιίην. ἔπ γο ρυ πιο, τεὶ κρανομῆνα κἡ τα κεκραυῆλα α 
νε εἰν, μηδὲ γετεροποιέειν : ἃς πέπονα φαρμφᾳκευεῖν ἡ κε 

ΤΙ ὦ πὶ Ἀδγον κεκενηχ τος, ΠΠΟἾΓῸΓ γὴγ σου Ἰιπηπηᾶτας ἐο 

πάροναϑ ἢ ἐΡ Ἰορτι δαὶ δεῖ ὠρὸς ὑμᾶς ππὐτα λϑγὸν 

ἢ ποι τῶν μνημονδύειν, ἢ) ὅζς, ἀριχὰ γο5 αιἢ γεγίατι ς 
ἀού τῖπαὰ ᾿τογαν Π|. Μη καῤφδ- κένε:γης πγοῖὶς ξο ταςα 
10. {πιο ρέτιις ἡππρατὶς πες Πγ: τεὸὶ οἰ κήγιντες κινεῖν ΡΊατο ο 
ποι πηοιοηία πηοιογο:μοά {Π|οῖτα ἤοεῖ δας ἱπηροίηη 
ταῦ! σοπηπιοη ται. Αἔπης εἰς Μιὶ γινεῖν. γοαμμίω, 
ῬΙμηάδι] : 4ι|0 πιοταπι Ππέίαμις ρτδε οτῖρτος ργατογατι 
τιιγ, Κινεῖν, ττγοέγαις ἄς το ἰἈπέγα δὲ ἔλογα, Ὑμαογ, 
ῬτΙ πγο εἴτε κ᾽ κινήσ'ειτες Τ᾽ ὀκ ολυμπία ἡ δέλφοις χρημόπωι 
εἴπη καὶ Ἐπυψηφίσῃ κιν εἰν τεὲ χρήμδιτα ταύτα εἰς θμμότι, [τοῦ 

κίνησιν, Ἰατονπιοτα ἱποίτοτι πο Οἱςογιάς Ψηλοτ, Κα 
1τπάθ0 δὲ ν ΟΠ 111 ὃς Τὴ ογθ πα Ἰποίτατο σοπηρίοχι 
γα κεκίνηται ο 5914 εἴτ, οτγτασηοη ςΟπιπτοτιπ οἰ, Α, 
ὀπανη Θ᾿) ΓΟ ΠΊΝΠτ. σῷ δ εἰγα κινη ϑὕσετὼ ἱ Ετη. γαγηϑμῦαι» 
ἸΠΟΓῚ. κανν σονγα» 'οςο ἰς πους ιητ, κινίϑον. δ ἀγρὰ 
Τ᾽ ταλιος φοκινε μῆνον 53) τοὶ σφέτερα αὐτῆ. ἐς ἤμ]ς τοδὶ 
ΤΒιιον 41}, κεκενημῆρ θη, ππξῆτο ΠΟΙ ΠΊΟτΙ59 Οζα ΟΧ ἃ 
ἴε τη ὑσοδ]οππατ,ΐῃ ροίξονυβᾶττα. κομνηυῆθοι αὐθὶ μον 
ἐπσαπταιῖοη πὶ ρτοιπρτί ἰατο ἀς Τιοριῦ. κινεῖ 8.) εἰίς 
τιιγ [Ἐπλ τα 7 οἰμμ) ργοδαςοπαϊ τεπηροτα ἀρροῖοπτ 
Ὡ ΔΙ Π1ΠῈ ἐπο ΙΔ Ὠ ΓΙ ΓΉ Πάτα] 6 (ΟἸΠἸςοῦ ΓΙ ΠΟΙΡΙΟ 1π ἢ 
διι5 οὐ πίξητίοηζςε οὐἰπη τοτῖτις πλόον ἃ αιιο [ὉΠ οἰ τάπητα 
διιοηοπι. Τ ἈςορΒιαἤτις ἀς σφ ῇς ρ᾽αητατγ. θτο Ρτ 
(ορτίπτος ὅ γὸ δοκεῖ ξηρα, νὴ ὦ σαῦρ κελυφώδη πάμπαν," 
χανε» τειῦται κιν εἰ ταὶ ΧΤ ταὶ οἰκείας χοραρ(ἰερεηα, ὥρας 

ἰκμαθὰς χαζη, δίς, νἱὰς Εἰ λκεῶπῳ. ᾿ 
Κινηϑιρμὸς οὐ ὁ, ὃς 
Κίνη τα γατος τὸς ἢ ΟἸτα δ πιο], ἡ ποῖτιις Ρ]1η. ᾿ηοἸτατῖο 

1ὰ εἴς, νιὠὡτερασμὸς 7 ῬΟΪγ 1.5. Αὐἰτοτοῖςς ἀς ἡπιιης 
ἄτακτον κινήματος κεχωρισυῆνθ-, 1α οἴϊ,ὰ πιοτιι ἄηςο, 
οτοῖαϑ, 

Κ νήμᾳτειγ τοὶ, ν ἸὈΓατη ητα, : ἮὟ 
Κίνησειςγϑως 7 ποτα 5. οτίο. ΠΠ1ἃὦ ἢ ἄοοος Ατὶ Ποτοῖος 

εἴπη Μετ ἢν οτηπιοιῖο, αγατίο. γύναι κίνησις αρἶτι 
γησιν λα μιξ νέσις 1υν{ΠἸτι τ πτιιγ, Ο4Ζα. κένησιο,ν μετα βολὴ, ΑΤΙ 
ΡΟ Πείςσους 470) πολιτειών κινήσεις ΠΟ. ἀςτη μεταβολαὶ μοί 

ἃ ἢς ἴδρε. 
Κι νυτέϑ., πτουσηάιις» Ατἰοτς!] ἤη Ρο τὶς, βία κιγητέ 6. 

Ραρπαμπάτιπηι Αἰ Π οἰ πη ἀπι52 ]υτιλη ΒΑθῖο, 
Κινητηθίογ πν το, ΠΠΟἸΓΑ ΠῚ Ώ ΓΗ, 
Κινητις οὐ δι ΠΙοτοτ. Ν αττίαί., 
Κινντικὸς οὐχ ὁ, πο [159ποτογίας, Ποηδτιπηοῦαἑ 1598 

τοτοῖϊ πιοιιογο 9 4ι ςοποιτατοτοτίιις. ΡΟ “τι απ5 1 
πλατ, ΑἸοχδηά Αρινγοά κινητικὸν σημεῖον, πχοιεηάὶ ποῦ 
γητεκδιὶ κ᾽ κα χέκτας 5 ῬΟΪΥ δία νοςας ταγ τ! ςητο πη 
δὰ ᾿οιἀτο σμ Ρτοπος, ἰἴδτο ἰεσιιπάο ἴῃ βΒυς; ἅτ! - 
ῬΓΙΠΟΙΡ. ΟΝ 

Κινητος, οἷ, ἐφ 1} 15» πηοιο πα ϊ οδτίποῆς ξιςα]τατοτῆ. 
Κινητρλν, τῷ, τ απ Ῥουται δδοιιίτ5»αιιο ραμηθτα τιησεπα 

Βύπτ ἀρυ αὶ ΡΟ1]}} ἐπ]. 
Κίνιφίθ.,κ, ον ατί οράτι!5. 
Κίννα, οἰ Π Προ τ8 ἀγρώς ἑωςἱ, στάπι!ηἴς πα[ςεητὶϑ ἀπ 

ἔςοτ.]. 4.ς.33. ᾿ 
Κινναβα: ίζω, Ἴχπι οἰππαθατὶς “οΐοτς», σοΐοτε οἰππαθατγὶπι, 

Ὀϊοίς,].ς. 
Κοναβαρι, τως, τὸ οἰ Π 0 Ρ4.] Ππ16 οἰ πα Αι 5. Ε1}115 ἀπ 

τγαθ τς Τ᾽ ἈςΟΡ᾿, αἰδὲ λίϑων, Γίνεται 3 τὸ κιννάξαρά τὸ μὴ αὐτὸ 
δὲ κατ' ἐργασίαν, αὐτοφυὲς υϑῥ . τὸ αὖξι ἐζάρίαν σκληρὶῦ σφόδε 

ϑιωδες, κ᾿ τὸ ἐν κὦλ χοιτοτᾶτο δὲ φασιν ἐξ) χρημνωών, δ καταζαάγλεσι τι 

τες. Ῥδειττπι νεγὸ ἢς ἀείςειδιτοτὸ ὃ κατ᾽ ἐργεσίαν υϑτϑο ἐφέσευν 
πρὲν εἷξ ἔγὸς τόπου. Μ'νον δ᾽ δεν ἀΐμμος μὲ συδιέγρυσι γαμαυρίζ ὡ. 

καϑείαϑρ ὁ κόκκος, τὸ δ᾽ ὑφιςξ'αἰ μῆμον πάλιν χαζόντες, πλιωώύνσι ἐκ (εν 

ἐν ᾧ τόρ ὅδι τὸ τ τέχνης. αὐ ας οτίαπγ, Οἱ αὐὸκ» ἐκ σῷ ἴσου πολυ ὥδιῖ τ, 
οὖσιν οἱ 2 ὀλίγον, καὶ ἀϑέν, Οὐτδιις ΠῚ μ}} ἀπ ρος κωράβαρε οἵν ᾿ 

ἀπτρφυὰηι αλλ]. 40 α ὃς μέλτος Οταςὲ ἀϊοίτιιτ. ἀπα5 οθε τς 
οἷος. πατιπατῃ νἹάςε]ς ες δζ ἔπ τιαπι. ΙΔ Π115 δαΐπη ΠΠρτο 
δ πιοτουτιονσαρίτο (ερτί πτονάιπι ἷτ ἐπ αγροητατΙ]8 Πὶ 
Τὶς πα! πτιπὶ Ἰπ ΠΟ τ] ὃς ταν ἴπτοῦ ρ᾽ πιφητα πηα βρη Δ0 
τῖτατίς οἵδε, 8. φιισηάλτη ἀριιά Β οσπαποβποι [Ο] ἐπὶ ΠΠΑΧῚ 
ἴςα οτίασῃ {ποτατμαςς αἰογι ον ΤἈςορ γαίξ.9ο. δηηῖβᾶπτο Ὁ 
Χηραϊατη Αταςαϊςιίυαι σααρἐτταξιστι, μοι τετηρα Ν ἃ 
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ΓΚ. 

49.4πηιπιγη, ἔγα {τ ἱπιιοητιιπι πηϊηΐπαν ἃ (α]- 
δ δ» ἐπί τὶ ὸ ὑρογάντο ἀιιγιιηλ μος ἐχοο σα ἀτοπα 
στοά! Πἰς ἀτρ οὨτν μαῆς Πιῆς ογῖρίηςπι οἴμ5. Κ ο- 
πὶ ἴᾶπὶ ταπὶ ἐπ ΕΠ ρα η 15) 4 ἀπιτιιπι ὃς ἀγοποίμπι, 

τὰ ὍοΙεἶνος ἴῃ τιῖρε ζααάαπι ἑπάσςος {λ,0χ αι ἰαςα]ᾶ- 
τογοητ, ἰά ΟἰΪς αἀιιϊτοτιμτι, Ορτάμηιιπι νογὸ Πιρτὰ ΕΡὴς 

᾿ς: Αστόπαπὶ σοςοὶ σοΐοτοιη Βαδογόβδης το- 
4ττ ὃς αιοῦ ΠιδΠάατ,Ἰτονιιπὶ ἰασατὶ. ὈΠς. 

πὶ ἀττις οἷϊο, χη οα 411) αὐϊηΐτιπι βασι τ μεμα Ιοτατα: 
Πῖος 14 οἴο ΦΙΠυτῖτις τ (δ αςπεὶς διιτοπὶ [Οτιτα: οριϊπιῦ. 

ἡἶπ οχ οἴτάτο ΤἈσορ τγιίοςο ἀϊχῖτοἴη αι ἀμέσως (δ - 
κα πλύδματι ἐποίνω χεωνται»ἐν πρὸς ἐν αἰλείφοντες, γίνεται 

ὑφις μὸν ̓ χοίτ κινναζαρα, τὸ δ᾽ ἐπὶ ὀὼ πλεῖον, πλύσικα, 
ἐ ροσι γὸ δ᾽ ροῖν τίωὴ ἐργισίαν, Καλλίδῳ τινα α ϑίω ον ἐκ, τἧν 

ε οὐ διε. ἔχων τίου) ἀμιμον χρυσίον, ναὶ τὸ λαματυρίζειν , ἐ- 
υὐτο ἡ συιύλεγθο, ἐπεὶ 5. ἢϑϑνετο ὅτι ἰκ ἔχφοτὸ τ ἄμμου χαὶλ- 
δε διὰ τίων χοθάυ, ἕτως 5) τί ἐργασίαν ἤλϑε ταὐτίων. καὶ 

δρὶν, ϑμα «δεὶ ἔτο κάλους ὠννήκοντοι, εἰς αὔχοντα Τιφαξίβε.- 
σ:, ΕἼος πλετα] ΠἸουυστι πιϊαἱτπὴ ἤπιε. κογάθαρε ἰητς ]1- 

ἴῃ Ατοαά, ὃς Οαἰ φῆι ργίωιο ἐς σοιηροί, χρ' τό- 
᾿σεππηοούταιιο: ὃς 5:π|ρ]ϊς.ΠΠ|0. Πομ ον δὲ Ἰπααῖς, 
Ἰας μετείως διωυίμεως ὄφιν, ἐχί δὲ τι καὶ «ὐψεως. Ἐτ 

οἰ: Οναπίτη ἀϊοῖτ διρεμείας ἐξ διωνίμεως» καϑιιρετικῆς τὸ 
ἧς πλέονι. ἢ χ᾽ τὸ κιννώβαρκ.ος αὐϊππίατηιν (Ἰππα- 
ΠΟΓΡ τις Αἰ στρτι!ι ν ΟΠ μι τη οἱἘ: ἘΧΡουίτι πὶ ΟἹ πὶ 
ογίάιιτι σοΪοΥ ὁπ!» πα }]5 εἰϊζ τὴ ρτταςὶ σογαιςς τοτ- 

τ πλϊ ἴατιις » ἦπ Ρ᾽ ξειτὶς - αύαιις [ἢ ἜΧΡΟ το ηἴθιις 
δα σοποίαιιπι τοξεοτγῖῖς ἱπάπέϊο ἤμπι5. ΠΟ] 05 

βὲ τπαιογότ, 4114: σαι! οἱ ντ πιῖπὶ} γατίοηοπὶ ἀ1}1- 
χοροί τιις πτ ὙἹτγιιαΐας Πυγο Το ρτῖσπιο, σαρὶτς οέξζαμου 

Ὁ Ῥοτος Ἰεσογο, Ἐχ γη11) ἴσο πὶ σι! ορα 4112 ἀπτηγαχ 
1Π41Ὲ νππατα ἀὐρ οπτασπινε ρί θην αἀπότανο ἴῃ νοὸ- 
-: Ηος τρίτεπν πατίταμτν παρ! Π1 11). σας Ρεγπίςιο- 
ἢ οάτηιϑν Ρυ ει ἴχεις ἀτππι τοῖσι ἀπ ΡΟ τσ ἴῃ 

1Π60 αὐττα δ υ15ῳηιμς 4ι {πὶ γάτα πη εἰτείς ἢ αιοα [ςτ]ιὰ-- 
πΙδΠιτιπς ὁ οἰπα [ὰπὶ γε γοςάπε σὨΠα ὈΓ ΠῚ: 
ἸντΠ [τὶς ῬΑΓαΤΕΓ Ἰση]ς αὐτϊποῖὸ. οι !πάταις ἀτϑοητο 

Πρ μετο ΥἹ τυ] ατὶς. Κονοέζαρε οτίαπι Ἰτι οἰ Ἰοπρς ἀϊ- 
πϊηῖο τὸ κινοίκει μίλτί. αἴμμιον καὶ αἴϑραξ ἀϊέξζο. Πος 

πῃ ΠΑ ρατὶ5 Τη ἴσα ΓΠΤαἸο. ιιοα 1ρ [Ὁ οὐ 50 Π]1πὸ ΠΤ ΤΗΝ 
ἰς [ὁ ἀγασοηῖς [ἀπριυποπὶ εξ σγοάτ τ: τ ετγοῦ ἀἡ 
0 αταϊοτι ἀϊπηαμδιίτ, ἸΝάπηαιις μαης [πα Ἰςατῃ οἰη- 
14 νοζδγος πποποσγοσιατα ἀϊἐξαοριῃσοθαητ, ὃς μη 

ΡΟΟΙο ΠῚ ἘΠΊ σης δ πειτγ.( ποαις. οπῖτη ἀἰ115 οἱ  σοἷοτ 
τὶς ργορτγὲ ἰϑυσαίηοαν γράψας} Ποά ΤΕ πιοάιοῖπα 

ΘΕ ΠΟΠῚ ἀγασοηιδ,νς ὃς ΙΝ σοί δας Μίγγορίις κογα- 
“δράκοντος. ΝΟ εἷξ αυτοσπι πος κινναβαρι ἀτασοηὶδ 

[εὖ ἰασμγυπια ἀτθογὶς σοποτγετα οντ τεξιὸ αἰχίς Ατ- 
Ῥεγίρ!ο ἴτα [τ δοϑογνεται ἢ) ἐν συ πῇ κὶ κινγαίβαθι, τὸ λε- 

γδεικον, δοτὸ “ἦν δένδρων ὡς Φείχου σιὼ αγορϑυὸν. αῃς οριη]ο- 
τη οὔτε οὐίαπῇ οοιΐατα ἔς νὴ ἐκ τ αὐτυψίας σου Πττπατ 
Ολάαπιιίειι5. Οἰπηαίσατῖς παῖς οὐἸ ἢν δι το γαταΓ 1ῃ 

τἰς ἰληισιΐης σαρτϊπογάιτ [Οὐ θὶς ττῖτὶς, ϑ ογα οἰ ππαρατὶς 
γι μΡρῇ τοξογτυτιντ μδεπιατῖτος [1ρ15:8ς σοητι ἴλη- 
ἴεὶ Ἰϊοηος ἱπηοχιξίητγα σοτρὰς αἰΠπαίτατιἀς αι 1η- 

πὰ Ῥτοίς. υατη ἰπ αι] 105. ς, 1Ο 9. Τὸ 3 κινγαίζαρι πῶτο 
᾿ Ὑπὸ λιθύυς, πιπράσιεται ἢ. πολλοῦῖ, καὶ τοσούτον ὅξιν εἷς αὖ. 

εἰν τοῖς ζωγραφοις εἰς τίυἱ ἐν ταῖς γεαμμοῖς ποικιλίαν. ἔς!) 

οὐ βαϑύχρριωυ. ὅ3εν ἐνο μισὸ τινες αὐτὸ δ) ἄμμο δϑρίκοντίθ. 

εἰς 4.1 Πῦτο ττὶρ ὁ Παιοτοτγτιονοαρίτς [ρα π1ο, ̓ Π6 1) 
᾿ςληῖ ΟΥαοὶ τα] ατηγαι!άδτη οἰ ππαθατίη, νης μᾶ- 

᾿ΙηάΙσΟ οἰ πποθατῖς ποιπῖπο.ϑὶς οηἰπὶ αρρο Ιαοτ 1) ἃ - 
τἀσοηἷς ΟἰΠ οἰ ορμδηγοσιιπα που πιιὴ Ῥομάεις 

ἴο νστῖι ἰαιις ΔηϊΠηα ῖς (ηρτιΐης, δες, )διμιυ αν ἔχί τὸ 
τίμὶ αὐὐτίυ) τῳ αἱ ας τίτη, δες. 564 Ἰάοπι Ὀϊοἰσογί Ἂς ( 41} 
ΑΙ ηο [ἰδ το δ᾽ πυρί τςον πάφοϊαηο ποτά ὡς ὠνθὴς τὸ 
γῆς 5 κ᾽ εἰγνοων ταὶ σημωνουῆνα Τα ἑκλίωυικών ὀνομοΐ τῶν ΤᾺΣ 

ΠΟΓΑ τ τὸ κονάζαρε ν οςοπῖ εἰἴϊς δυο σαι Πσηἰῃςα- 
Πα πιϊητιτι ἈτΟΠαΓ ΠῚ» 4104 αἰ οχ 1115 πατιγα }}- 

οηΐς βοτετ(άς ιῖθιις ΤἈΘΟΡΒγαίδιπι [οαιπιτιπι οἵτεη- 
γάμωμον ἀϊ ζιμτι εἴ .Σὶς απτοτη τρία Ὀϊοίςονϊάος ἰδ᾽ἀοπι; 

ταί τινες πὰ τὸν εκ εἰῤιχήν τῷ χαλευάσνῳ ὠμμίῳ 9 πλόμωμε- 
λγ σμιον σκδυ ζεται ἐν ἱαπανία. ἐν λίθου τινὰς μεμυγυῆθς τῇ 

Ἰ ψαμιμῳ, 'ὄνως ὃ καὶ γινώσκετων, ἐν 2 τῇ χανῃ μεταβάλλει εἰς 
“ἢ φλογωδὲς «τον χεώτια. ἐἰχὶ 5. τίω) Σποφοραὶ ἐν τοῖς μεταλ- 

3... (ΤἸϊηῖας Πρ τὸ τγῖροππιοτοιτῖο, αρίτο Γρτῖπιο» 
Οὐ ταϊηλπι ἴῃ οἰ βοϊηὶς ῬοΙίμης . ξαείςηι ἰχὶβ νοποὶξ 

Ἰξαπίφης ἴῃ τε ρίγαπάο Ῥεγπίοία οὶ ῥα ΠΟ ΓΟ ΠῚ τταῃαηζ.. ὅζ 
ὉΡΟΓΙ ας (ρςξϊο πε) ὐξετίϑεν αι γρειῦ οἱ ὅϑηχώξμοι τοῖς τρρ 

: - φύσας ωρὸὲς τὸ βλέπειν μλῦ, αὐ σπᾷν ἢ ἢ ἐέρκ. χεωνται ἢ ἀυτῴ 

γϑάφοι εἰς ταὶ πολυτελεῖς 4 τοίχων ὀμκοσμησεῖς, Ἰεροπά. ὀἔυκο- 

. Ἐι ῬΙταῖας ἀστποτγο νι τπΐτιαν ἴῃ ν οἰ απαϊηαπη ΖΘ 4116 

ἀγα γΓγρατὶ οἰ ατϊογόίαιις [ἰτοτας , Ὑ οἱ ἀπ απτὸ 5 γε] 1π 

π' ὁ 3, 
πιβτποτς ΦΕΙπῈ 1Π (ξρι[οἢ τὶς οτος, Ομ ατς Πουμιῃ φπιπίμαι 
θοὸς κεφαΐλαμον ὃὲ [ππιρλ4: Κηνάβαρε ἀηρΡΊοχ οἰ: ΟἸμηα αι 7 εο 
Ρμγα ΠῚ νο] Οα]οηὶ, ὃς Οἰσηαρανὶ ῬΙοΐτου αἰ», Οἰπραῦ αι.» ὑΠ- 
λιιπὶ ἰα ρίἀο ΠῚΠὶ οἰζ,ιμς τα Πΐςιπι , παταγαῖς νογύμηηιις μἸ!η ΠΗ͂ 
ῬΙΪηΐο, οἰριις γ ΟΠ ΟΣ ἃΥ Ὁ ὅτι} ν ἐ10} ΠΊ7ΟΙΙ115 ὅὲ αἱ οα ἀητῆνη Χ 
ἀϊεΐτιιν Μχεγιμῖο, Βὸς ἃς μίλτον γοσαις Ογαοὶ ν γε ὔμμιον οἷτις 
ἰροσίοηι αὐτοί! πὶ οχ το ηΪβ, σΟσοἱ ρΟΙο δ» Ῥγορτεν αι τη 
κ) κόκκινον χρυϊα,κιγγάβαρε ἃ ρὶ ἔξου θιις ἀρρο ]ατὶ διτίνοσ Εἰς - 
οἰίμ.Αἰμμίν τάπηοῃ Ποληλη Ὠ]οἰσογίίος ϑἰοθοί, ἰαρί ἢ, [οῦ 
ἰδ (άμις τηΐα] ρεϊπιαπὶ ἔροοῖοπι ἴτα νἱἀοιας Πραὶ ποῖον ὅπ: 
αιυιῖςη5 ἰδγο ηυΐητο 5 σαρῖτο ε1ο. ὑὐραζγυρῷ- ὃ σκδυεέξε τω ἐπὸ 
τῷ ὠμμίς λεγρ μῆνα, κα τοι χρυςικώς “ὶ τούτον κινγα βαζεως λεηρυῖος, δες, 
ἘΠ᾿ ἃς αἰτογιιπι ΠῚΪΏ1] Β6πι15 ἴῃ οαγη θιι5 ἔς τὸ ἀτρ τάν Τνν ἐτῷ- 
ἅλις Ρ᾽τ ΠΥ δ ατΙῖς τποτα Πρ » ιιοά ἔτ ἐχιῖο ἰαρἰὰς νςηΐς. ροῦ- 
εηϊχίο . ΠΟῺ ΟΧ 1ΠΠ0 σὐλῖτις ν οαγϊσατι ΑΥΡΘΏΓΙΠῚ ν Πα} γοσας 
ῬΙΙΩΣα5. Πα οχ 1115 Πιλλα}] γορουτί στοαὶ ἀτιτ ον οἵἴατι (οσπα- 
ἄαγαμτι οἵδ τη ΠΥ Π| ιιοά ἢτ εχ {τετ}}1 ρ] πῖθο ἴι ἐογπαςο, τα 
Βείςςητὶ»οχυδο δ εἰ ἐη, τίπαπι. Ηας οπτηΐα δέποια [6- 
τΒΑ Πα ἴησις αἢπιπηρτα., ντ ἃς [ἐρ[λἤαυϊαταπι οἰπηαί εἰ, αυοά 
Βοτὶ ἀϊχίμηι5 εχ ἄγρθητο γίμιο ἃς (]ριιγο ρογ δ] ππατίομ, 
γὲ νοςδητζι( οπίϊας ἱρίτιιτ αι Πὲ τὸ κιννοβαρε ρυεϊ ατα Πρητῆρα- 
τὶ οἱ οὐ ἢν πυϊηϊ απ ν υἱρὸ εγ ριον... αι σογὰς εἰ αέταϑ τ}1- 
πίατας σργι 5 νοςαιῖς Οἴςοτο δὰ Ατεσιιτη. Ὑ τγιῖας αὗγτο 
ΠΟΠΟ:Οαρίτς τουτ]ο  Ογα5 ΟΧ πη] το τὰ 6105 ἱπατιατη, πε αἴσι!ατ 
τοτος ἀτξξϊ Δ Ψ]ρίαπο Γαπάς ἐξ 15. αι τοστα [οθ]ς νηροϊαϊέίις 
ἍΠ|ς Πἰτεγας τη]ηῖο Ρίησοῦαης » {πος ψτ]ρ ὁ ομἰηγνίμεωνς, Νδς 
τλπλθῃ Ἰπογάῃ ἀ1110: [4115 ῬΑ ̓ ἔτο τη 1)» ὰ 1} κοναβαξεως 1ῃ 
μος Πρηῖπεαξιι ν σσαρυ]ππι. δ᾽ χε ἀοπι Οο [Πι5 τυ τῖς πὶ ἴγυο- 
Ρ᾽ζαπη.914 εἰς, μέλ τον σεωυπικίωὴ ΓΟ ποτὶ αἰ, ΠΥ ΤΩ ΠῚ ἢ, πορίοᾶ 
πορλϊηδαὶς ἰ1. αιιίητο δὲ ἔδχτο ΠΠν νουὸ ἀύαττος σαρίτοήσ τοῦς 
τπϊη δ ιι591 ον, αἱϑὴ δυσεντερίας, γε τρίς ςΥ̓ρομίτο αἰέπίοις οἵδ 
ετῖαπι αἀπιογίις ν Ἰσογα ἰπτο ΠΊ ΠΟΥ ΠΣ τ} π}} 5] εἶλα,. αυππι ἀῖ- 
ΧΙ τ ΠΡ. Πεχὶς ΤἈπὸ ἐς τεγγὰ ὑρμγαρίεϊάς Πιῖς Πρ Π]ατὰ . αυατέν 
λιμνίδω γί »ἱὴ δηυσεντερίαις χεήσιμον ἐῇ » Ὀτοίς οὐἶάος 1οπὶ ςξῃγ- 
τλᾶῖ. Ροτγτγὸ αἰτογαπι Κυνώβαρε Ποίςοτιἀϊς » οἰπηα τὶς εξ 
Τπάϊοα ΡΠ ΤΩΣ) ἄμα δράκοντίϑ- ΝΙςΟ]. Μγτορ,ἰαποιίίαιις ἀτὰ- 
σοπῖς ΟΥ̓ ΠΟ ματα πὶ . 4110 τη σοπάλιιπα δα] ποτὶ ὕχπσις πΠΊΟΡΟΙ δ 
ΟΧΡ ΓΤ) τορι ά1ο.Πδς οἰππαϊνατκε( ἢ τὸ κινγείβαρι διντέρας ἐη- 
μασίας)α τὶ ἀοτὶς πιοά!ςαιοητί [ας ντ1}} Πϊπτας ὃς αιῖα: Π181] 4- 
Ππι4.. φιιὰπαν ταῦτα ἱἀηριπ15 Ηογ ἀϊ πο άο. Δο] εν πνα ἀτσογὶϑ 
Τηάῖοα:  ἐεγα ἃ θηΐπὶ πος 1 Ιοσο 465 Λοτίο, αι ὦν δδέ- 
Χοντθ- 1 Τπάϊὰ ἐχ Ποῖα ἀγασιιπςοι!ο ἀρ ρο [ατα σο ΠΠρῚ ἀἢογτ 
εἶτ τετραβ. Π το χιάττο 5 δογιι, τοστῖο, σαρῖτο «ποἀοςίπηο,νά- 
ἄς Σαϊδυξ, 

Κίνναβι., ν᾿ ἀγα έτεξει5 ΡΥ ΤΠ 8 αψνι ἀυο μ:τοθα γι ἱποῖρ 7 9 Πιτυτὶ 
φἀϊῆς}) οττμορταρῖα τατίοης ἤρηγαπι ἀςῆσπας αταθς ἐς ῖ- 
Ὡρᾶζ . νο] ἰἰσηο σοποερτί ΟΡ οεῖβ. ξογηιασῃ ρυϑ γι. ἢς (τ }}- 
Ρῖου σογᾶ ργοτυρι!πλγίις Ρ] αἴτος οσοῖα ργορ ἰαΐπιατα ἥμοἴτινη- 
ἀε ΑτοίνοΠ]αὶ ρτορ αίππατα ρ] τὶς υφηῖγο (οἸ τα αν ἀττεῖ ἴδτι5 
Ἰρῆς 5 φιὰπι δἰϊοσιπι ορογα τγδαῖς ᾿ΠἸηΐτις ιδτοτεισοῆπιο- 
φιϊητουςαρίτὸ ἀϊις ἀσούτιο. ἢ τ Δέπιαις ΓαΠτοϊοπύ αὶ οἱα εις 
418 τ5 εἴ π᾿ πθη 1 τγρος ἀταιις ξογπΊα5 ) θλατγοηι Γξατιϊαν δ’; 
[τυ]ρτυγαεάιο» δ ἐς ἰἀτιγα οἴϊε ἀἰχ οσὶγ 5 στη οἰ τ ἴῃ οἷς οπτ 
Ὠΐθιις Πιπηηλεις. Δ1}}1] ἔθος ἀητοαυαπι Πηχίῇετ πος οχ επι- 
ΤΑῚ 5 Πιὶς ἔσεηπατι αι’ να τὸ φροξεἰξενα ρα! λητ Οὐ οὶ πέννα - 
βυν:κὶ κίγναίβον σκϑυἰξάν, ἔονππατε ΝἸτγαπίο, νυϊσόσης {ιὐτο υὉ 

πιοάεἰ ἰδ. ΡαΕΥ ον» οῳ ἀ [δίπι. κὶ τὸς κίννα ζον πὶ ποιεῖν κι εἰχείζειν, 4 οἢ; 
ῬΙατοηΐ, εοσιχεούμῆνον αἷϑα δείγματι τίν ἀσδέαν νος αἰόξγοὶ ζεύϑτω, ( - 

ςεγοηὶ 7 ργοροῦτο ἐχοαρ  ατ1 τοὶ ἁἰ ΠἸουῖιι5 Προς τ; ἃς Γρλα- 
Ἰδελγιιπι εξπηροτε ταις ἱπεῖτατὶ. ΕἸ νογὸ κύνα βΘ- δι, τὸ εἰ- 
διωλον,ὡρὸς ὁ οἱ πλείς αἱ κὶ οἱ ζωγράφοι βλέποντες, δια πίϑεν τα 5͵λ εἰ τῇ ον-- 
πεςυκ γράφοντες κέχείμυται πολλεικης. ΗΪΠῸ Οροτα ΠΠΡΕΓ σαϊτῶ 
Ῥτοφοιιητίάσιιο ἂἷρ ΡΠ τυ ρῖ5 δὲ ξουπηῖς οχ οἵ ποῖπα.. ἀἰσιπ᾽ ὯΓ 
ἐἰα ἀκροφυσίων κὶ πὸ κιννα (66, κορίπων. Ατ ξορδαιιος 5 Ῥηαατα τε 

κομϑ} ἃ καἰ παίγνια 3: εἰκύεαλα; ΤΙ ὀότει οἰ πτ ἀπ ρεφυσίων ποιὰ δστὸ κινγαζδυ-: 
μίϑΐτων. ν 1 ̓ ππιιῖτ χριγώς εἰργασμῆδα ὡς ὁπθ πυρ}55 κ" “ἢ κοινῶς πες 
πλασμῖμα δια ϑεσιν ἔχον τα. ἱ 

Κιναΐοα νεῖ κιναῤα νεἷ κυναίοκ, ας οὐ σΑ τά ττις (ΤΉ 1115) ΟἸ ΠΩΓᾺ γ γι οὸ 
ἀτεϊοίνακί εἴτα οἱ οράπτον ἀδρίη στ Οοτμτις λα ἰὴ ποιτο. ΗΠ ρια 
Ῥοπατιιτ οἰ Πα γΑ η 185 ἀπ} οἷς Ιᾳςοῆο Ῥοταπεῖ νορἑ πο πα θὸ 
ϑτᾶτα ζαλοη..Ηας πιοιἰὸ ριγριγοο {πγρῖτ σίοπιζγατα σου τὰ 
Βο:γγτιοἷο πιοάὸ οτίης νγοτ: ἀςἤοχᾶρας σο]1ο πιης δάο- 
Ῥοττὰ πιλτοτιπιης ρίποα νεντίος ριιπρίττσιτης Πελ}1ς ἕαΠατ πο; 
{ριπηίχας πιϊπαητῖθι5 δογγεῦΡα Πὰ υἱουπιιπαιιαῖτι τοῦτος 1τ 
παϊταταγ ἀσαητῃος. (ἰπαγαιη ἃ εἴποτε ἀϊέξαμπι ππα]ὸ στοαῖς 
Ῥοσιρομῖμ5 Εουτιηδτι15. Οτςοιτι δ ΠῚ 1Ὶ νοσαδι! ἅπὶ τ κιναῥα 

ὅτω γδοϊπααῖς ΡΟ ΠΧ τὸ αὐδᾷ τοῖς σο φμειῖσι ποιηταῖς ἔνες ιν δύρεῖν καὶ 
χυμλύίω πίω ἀἄκόυϑὲν. Οὐ διις ποταάιην ρον χοο  ἰςηγίαμι οἴπσ 
μαγδπὶ ἀκθυϑεὸω ἀἸςίοντ ὃς Οἶτι5 ράρ ρος τὰ γήρεια, ἸΝΙσαπάοΥ ἱτᾶ 

ἐχροπίτατνηιιθιτ ᾿π 4 01τ, Σκίδνα τὼν ὡς γήρεια, καταξυχ ϑένσίθ. 6- 
καίϑης. Ετη ΑἰΘΧΊρΡ αν πλαοῖ, Οἷα τε δ) γήρειοξ νέον τιϑρι βίαν εἰ 
πείππου. Η ἐῤ λλάλνθα δια ψ αἰ ρφυσιν ἐέρλναις, ΟἸπαταΣ σα Ίτατος 

ξπᾶλις ὃς ςἄμ!ες Ττλὶ τλατῖς γοξαῖ αὐτυτιχοὶ δὲ ἀὐονδιύνοις (9 4:- 



94 Ὁ Ι 
Ἰοηπϑοῦς ἀιχιστας ἴπ σοςς Κάκτος. Νήασι δί οἴδανο ἀϊοτατ κάκ- 
τος σικαλικ ἃ Ὑ Πεορ γος, ὃ, Ατῆοπκὺ κυώαδα ἄκανθιι, ἃς τλῦλεπ 
κυϑαρθ- ἄκανθα, ὰ εἴτοϑον μοο] Τπτοτρτ. Ὀιάγηλο κωωὸς βί386., 

ταρας σαηἰς 9 ἰδοτὶς Οο] της}. αἰιοπῦ ξυλίνίω κυΐᾳν σοααῖς Ργ - 
1818. Τῆς κιναίας ἴτὰ οΟὈἴτεν πιοσηιαἷς ὨΙοίςοτίάος ἰἰρτοὸ τεττῖο, 
εαρίτε ἀεείαιο ἀφ ΟΒαπιοίαοις Αἰ δο,καυλϑν δ ἐκ ἐχὶ, ὁ, ἀφίη- 
σιν ἐν. τῷ μέσου αἰκόμ ιν, ἑμοίαν ἐχίνῳ ϑαλασοίῳ καὶ κινείψᾳ. 

Κωνυρίδες ΕἸο ν οἷν Πτὴς τοὶ μικρὰ ὀρνιϑεώρεα, ράτιια; διιϊςιι[α". 
Κινέρας,εοὐἦοπι πτθ οτος νοσαη ἐν κακούργοις ἵκνποις,σοι!ος ππα]ςῇ- 

ςοβοἴει πιά! τρποϑ δέ ἀγιρτοο5. αι ν 6] σαϊος γο] μιογίι,, νεῖ 
εχυίἤοης [οἰ οτοῖι ἰσάτιατ. 

Κίνσαρ,ώρφε; Γ,ατίπιιπι ποτηςα ἴῃ ἘΡΊ σταπηπιατ, ἴ. (ο ἢ (ΟΥ. αὐτεκέγσωρ. 
Ρτοςεπίοτονε ἀϊοίππιις ργοσοπίμ, δ᾽ άςην, νἱὰς Κύω σαρ. 

κίνυγ μαρ[πιι!αςταπι αδτιασαν παῖς Εαίϊατιϊθρίτον ἀρὰ ΑΕΓ. 
οἸν].1π Ργοπιοτῇ. : 

Κύυμι, ποις ο»αρῖτο, Α ξτῖπι. Αςοιίατ. Π1λά. ΓΝ στυκιναὶ κίνυντο φάλαῖ- 
ἍΈτ ΡΤ ὑκινουυῦτο, κιγυ μῆν 0,14 οἴ, κεν μόν 5. ὐ: κυρῴξιν δρμδι διεγερ- 
γων. Ατατιιδοκεγυυζος χἀμώνιθ.ἴατροῦτε τεπιροίξατο, 

Κινύρα,ας καὶ, ἰα ΕΓ πιφητα πὶ τη ΠΟ 1. οἰ τΠλ γα ἐπὸ τῷ χὶν οἷν τοὶ γείρα. 
ΤΟΙ ρ ιις ἀς Απτιφυῖτατ. εἰξα δεῖν δλμω ἀμήν. κἡ ᾧ ἀλλ ειν ὅδ κινύ-- 
ρα» ῖθὲ ταπιοα (τ! Βίτιιτ κινν ύρᾳ, αριά φαοίάδτῃ ἱπιιοηῖο, ἱπίϊτιι 
ταρήταπι μι}  ἀεοποπονάοη,ιοά ρἰςέξγο ρα! τοτιιγ. ςοι- 
ἴατταπιςη εχ οτγπιοίορία ΕΠ αιογι! πὶ ἐπ τγιτπεητιπι, 
τὸ Βοιὶς φιοά νιυ!σὸ ἀϊείτιιτ εἶργε. δυϊ445 ΟΧΡΟΩΙς , κεϑο- 

μὰν. 3 - " ε ᾿ ͵ 1 κω" " , 

Χινύροϑει σοπαιοτί φησ, το, ΑἹ ΠΟΡ ι, ἑαπεύσι, τί χινυρν ὧϑ' εγώ, 
4αυϊά ἔγιηῖγα [πιοηταπηιιτξου]υρό ῖθαι. 

Χο ρὀμῆν αι. ϑρίωνω Φούτι, κλαΐεστιι, ΑΡΟΪ.Β Βοά. 
Κινυρλ τ οὐ, ὁ φαοτα [5,8 8115 {ποίτιις » Ρτίπιῖς δγειδιις.  οηη. 

ἦσαν ἔσω κιγυρφῖο μελαῖϑρε, 

Κιϑασω ἱάςπι αιοά κένυμι Επὶῖατ. 
Κι, Ποτὶ πΠθιι5.᾽4ςπι αιιο ἃ κένησες, τηϑτιῖς τοῖς Ης (γεἢ. αν κόνω, 

14οπὶ ηιιοὰ κινἐωνπιοιιςο. 
Κυνάπεται, τα, ΗςΙν εἰν κνώδειλα ϑηρία, (Ὁ ο ΟΝ ̓ Ιοδη νος ἀἰοῖ, φισῇ 

ἐν ταῦ πέδω κινέυδνα. ὃς κιγώτπσει ὃγ τοι. 

πίοιμι,η Ορτατῖι. Οὐ. ὁ, ὄφοα  εἰψαντε κιοίπίωυ, γος ητ,ἰπελϑομγν ἃ- 
Ὀίτςης. 

Χιξαλνςγ)ν. ὁ, [γγάλαζαν, Κιξίλα!,κλέπϊω, ΕΤ εἰν οἰ ν ἀριι αιοπὶ Κιξαλ- 
λία, σηϊῆςαι πᾶσαν χακοτεχιίαν. Βος εἴϊ , οπης σόπι!5. πᾶς 

ἄττος. 
Κίξατο εἰάςεηι Ηςίγ εἰ οἷν δεν, ὄλαζον,μεγκεν, αἰεσιιειις εἰ ἃς τε- 

Ῥογταιιῖγιὰ τποπτατα κιχαίω, Τά6πὶ τασγοι Ρατεῖςὶρίμτ κέξαν- 
τες ἘΧροῃ. ἐλϑόντες πορδυ ϑέντε τς ἢ κιχαύω Ἰάσπι οτίϑη) Πρηιϊῆςα- 
τεῖ ιιο  ἑκαΐω, 

Κίξιθ., ὁ, εἰολά», δὲ, ὑπ 
Κίον, ὑτῸ ἔκιον, ἐπορδυόμίω, ἴι15 ἱπιοτιιπτορ οτος, Οὐγ.ο. ὧμα τῷγε 

4'χέγν κίε, 

Κιόνεί.σοἸαστήατισ,ν ἄς Κίαν, ἣ 
Κιόνια, ἰπηθῖς Ὀτοίοοτιος στο [ξέπά4ο. καρῖτο σχτο, καλεῖ ται ταὶ 

Ἰρὴ ἴδ κυλύχων τὴ πορφυρεῖν μάσει αἰεὶ εἷς ὁ ἔλιξ 5ὲι πῷ ὀςτρφίκου, οἰ ΟΠΙα 

ὙΟΟΔΏΤΟΣ ΡΕΓΡΌΓΑΓΙΙΙ Ὀιςςϊηοτίιπιαιις. πιο ἴα: Ῥάττες οἶτοα 
«μιᾶς τε! νοἴπηλοι οἷα! ξα] τῖτη ἱητογαι τατον οι ("ὁ [οτὶ- 
ῬΓΙΠΠῚΊ ἐουμαις 

Ἐιογὴς ἦδος» ,σατποία απς {4 πι ραντὶςυ]α π΄ Πισπιπηα οὐία ράττε ἀο- 
Ῥοπιίςης., τας ἀρρᾶτεῦ σι οὐ ἄροττο ἰἰησιια τα οι]α ἐς- 
Ῥυϊαλίταν ἃ νδτεγίθιις γαργαρεωὼν χ) κέων ἀἸοίτιιτ. ἃ ποίξεῖς. πιςάι- 
εἷς σΌΣΡ ΠΟ ὃς σο] απο] : μας αἰταιτπάο τ Πλτηπιατατοαιις 
Ἰαχατιγια!επας κ᾽ τόποις 1 .ς. Καρκωώδες τι μόρευν ἐν τῷ τῷ «ὄμα- 
τος υὑψυλῳ φαίνεται κρα μανάμον, ἐπ διαιοίξας τις ζγηπλεῖ ςτοὐ, ὅλον τὸ ς"ό-- 
μα τίω; γλώῆαν κατα ς εἰλῃ 5 τῶτο τὸ σαῤκίον ὀνομάζεται δύο ογόμοισι 

«τεὸς ΤὟ παλυγών ἑλιίωδων γαργαρειν τε χα κίων, 55 ὦ ΟΠΊη 65 9 1Π6 111 
αὶ Πιδίςιμιτῖ ἤχπτ πιοάτοῖ πος κιονίδα, γούατιτον δὶ ἰάοπι Δ 
σης οἰξομἀ1ε φιοίαπι οτίατι σαφυλίμ γοςαίϊο : [6 ταπιοπ 
μᾶς νόος ποη ἱρίμτη ραττοηλ,»Γεὰ οἷλι5 αβεέξιπι Πρπὶ Ποατὶ. Γ4- 
τἰηὶ νοτὸ τίων κιονί δα. ντιαξ γοςαπε. ΡΙτηΐας Πἰστο ν μάἀοοῖπιο, 
ςρίτς τε ροππιοίςρτι πιο το ηΠ]1α: ἴῃ ποπιϊης»η ἤις οἰ λπηάμ- 
1ᾳ. το ἕητεν βὰς νά: ποπηϊής ν]τίητο ἀςροπάςτ ραίλτονβο- 
ταϊηὶ ἐαητὰπι οἴ, οἰ ἔὶς Π|δτο (ςχτουσαρίτε ἀςοϊπιοαίάγτουν - 
ταῦ νοποιπςπδ ἰπΠΠαπηηλατίο τόγτοτς αιοῆιις ἀςετ, ΤάςπιΠ- 
Ῥτο [Ἐρτῖπιο 9 οαρῖτο ἀπιοάοςίητο » Ἅιια ( εἴτι Ἰη αυηπιαεῖο- 
πὸ ἀο(ςοπάϊτοἀο]ουίσιςο οἵϊ ὃς Πιδτι δ συ η ἀϊ ςο]οΥἹβ » ργδιαϊ 
Πὰς ρεισυ!ο ποη Ροτοῖτ, ΘοΓ τ οηΐπν πτα ἱτιιαν χη σηϊη οι ἔτ 
(αβάεγο, δος, Οὐα: τγαη εἰς οχ ΗΠ ΡΡοονοτίς Ρυορποἢιςδῆ Πτ- 
το τουτίον οἱ Οἱ 3 γαργαρεώνες ὄδρνεῖνδαυνοι κὶ ὀστοτεμινε ϑτη. κὴ ὄστο-- 
“εἰζεδι ἐς᾽ αὐ ἐρυϑ οὶ τε ὥστ, κἡ μεγάλοι, κ) γδ φλτγμηγαὶ ὄπεγίνοντώ τὰ- 

σέοισι κὶ αὐ μοβῥ γίαι, δες, νοΐ ν Ἂς αἷρὰὶ ςαφυλᾶς, . ὃς ἀρτι Αοτίππι 
σετραῦ.1... 5 γπι. 4.0..4.0.κὴ δὲ κεονίδα κεχαλασμίμίω το] οιάτὲ ἀοςος 
δΟΓΌΠΙΙΣ ΘΑ ΠΟΙ ΟΙΙ5. 

Κιογόκρανον, τὸ, Πι ΠηΠΎΪτὰς ν οἰ σά ΡΣ ΠΟ] πη Π 5. Κιονόκρανον» ΤΟ ΌΡΠΟ. 
ορ᾽ ΠΥ Πμπι ὅς σα ρῖτο ΠτηπνῪ ἰτυυιυο τὸ ὅθας υλεον ὅθήκρανον κα) ὅ)η- 
ϑέμᾳ, ἀριιά ῬΌΠΙΙς ΠῚ κιύκρανα, αἱ κεφαλαὶ αἶσ᾽ κεόνων. Ἐτ Δρυά 

ὙΠοορμγαίεμαι Βιου. Π0. γδ1 ἸΙεσίτητ καῤγεθν δωθοιδρ) Ἰεσο 

Ἀράδον διωραοὺν ἷ, Π οτέσαπι σαρ το μι, 

Κυὶ 
κιρκύσα, ΟἸτος πος [ἀϊ, Αὐτίδοτιϑ ἴῃ δβιατέσ, 

σπυρίσι δειαγάσω 2. ἀλξεὶ ρυταηταν 1) ἰπἀ] ἃ ς 
δταυδητατρᾶς ἡροέϊαδαπταττάτηιις ἱτα γοχ εἴϊοτ ὼς 
χιωιϑιεῖσα. ὴ ὶ ὯΝ 

Κίρκχ, Οἴτος)ϑ 6115 ΕΠ1ὰ ἃς Ῥετίοι(ος, ἔς Πού ἱα Τ' 
Κιρκαία Ὀϊοίςοτιάϊ εἰ διρκαία,, ἃς ἵπ Θαϊεηὶ σράϊςε κιρν Ι 

1ιζ,Πς ὃς ἁριιὰ Αἱ δίῃ. οἸτοστα ἕο τα ὅιαθετ (Ο]απὶ κότες: ἱ 
ἁρπατὶς ογ τι δ, οτο5 ἴῃ σαί ατῃῖς ἱποϊῇς οχ γεΓι αὶ οι οὐ Ὁ 
εἴξ, αὔϑο μύλινα ( παπὶ ἀριιὰ Ὀϊοίςοσγίάοαι ἐξα [ὸ ἴς 
μάχαιναγεχ πα (οτίρτιιγα ΡΠ ]1] σοάτος τι. ἱπέοοον 
{προ ατίπλϑΡ  λσατι] ες ντ οἱ Πλπυρεῖ!, ν εἶ σα] τα, 
π᾿ ζογηῖς 15 ν εἰ ροτῖτι5 σα Ί τι] τς πιο τη11]» γαῖ ἧϊ 
Αἰθὶ, ὅζς, μας τγλάττ Ὀϊοίςουϊἀος ςοπίςπτίτιητ » σι 

ἀἴςοπι αἰραπι εἴς δυώδῃ κὶ ϑερμάυ τεκέων γε ἃς Ῥάμήιι 
Ολ]οποσοιμιις ταπῖςῃ {εν πτοποἱὲ Παίσος ργο ὃ 
ἐμ ατικίμ, (γο γεγο αἱτ ἰάςπι Ὀϊοίξοτιάςς Οἴτς 
τὸ γίλα κατααπᾷν, ἰὴ εἰϊ, ἰΔς 2 πη πη Πη45 ατιγαῆογο 9 
ςοπίεττο δα ἰαέτίς σεπογατίομοπι, ΠΓ᾿πῖμ5 Πρ τὸ ττῖρ 
Ρτίπτο, σαρῖτο οέΐαιιος ἤος Ἰοσιιεπαὶ δέπι5 ΠΟ ῃ, 
πια ὃ τγδ τ 1}1τ Ἂς ταϊμιιονο, ρτὸ πις εἰς δἰ οπιις 
εἰς γίλακτος γῆνεσιν σιιωεργεῖν. ὃς Αἱ σίῃοτα, γάλα γϑυνάν 
ἀςες ἱρίς οτίαηι Πα πηοη ἔγιιτί σοι» 4] Ὀ]ἐπῖο οτῖ; 
αἰτιιτ»αΠογις τό γέλα κατασπεῖν 5 4110 4 γάλακτος γῆωνν 
τογργογαάπτιτ σφ] ςπιις δίς Αἱ ρίποτα. : 
Κίμκος εγδ, ΟἸΓο ποτεγτὶα ἤροςῖςς ἀοςἰρίττιιτι.  αἰστι 

να]ρίθιις πατηγας γορ σηδητίλι Ρογη το Ππ πιὰ οἴξ 
τέπησιις {πγηὶ ὃς σγάσι! σοπβοιτο ἀσπηίης ἰαςοῖιι 
ἀοτίδιις οἰευςρςηάο κέρκου πιο πηϊ τ Αι το τοῖος δι 
ςαρῖτε ρτίπιο, ἄς ἐγισεπηϊοίεχτο, Ρ]Ϊηῖπ5 Πἰργὸ ἀςε 
οἕϊαιιο οἴγοοπ οἰλιάτιτη αἰτετο ροάς εἴα τγαάϊτ, ρσο 
4116 ΔΠΠΡῈ ΓΙ} παι ρταΠθ 115 περ οῖ!5 ὃς ρεσμαγίαι τς 
Ρίτεν αὐ!ση 5 ργασάδτιγ,ντ υἱάςτανς Ηοπλςτις οὶ 
,»Τών δὶ ὦσ τε ψαρῶν νέφίθο ἐρ χυται ἐδ κολοι ων, Οὗλον κο, 
φοροΐδωσιγ ἰόντα Κίρκον ὅστο σμικρῖσι φόνον φέρει ἐρνίϑει 
Ῥιάγεας εἶδος ἀετῷ ΕΧρΟΠΙΓ κέρκον ἃ λεγϑ μῆρον ἱέρᾳ 
ἴάδθο ἃ ροοτα ἀϊοὶ νυἱτο]ιιδ  ἀ4 1114 πλάρη15 ἀ1165 Οἱ 
15 τατῖο ἔα! οἰτιις Ασὶ βοτο] δτμοσίταζου 481 Ροῖ. διό, 
εἶ. θυτοοηςπι Ρ[Τη. ὃς ρος αἰ] Ομ. κέρκον ἀςοὶρίτται 
τιςοον, Ἰά «ΑἸ να ση τα ΠΠΠγι1π|. 8. ξοτεὶ Π πλμστι. πΔ τῇ ΠΌΟι 
Ῥύππι ν γτῖτ σας ποιὶ ραοτ Τάοφαν Ἡοεπογας Οὐδ 
ἐδέκεν ἵρηξ Κίρκος ἐμαρτήσειεν ἐλαφρότατος πετεειγοῦν, Ν ὁΠΑΙ 
ππιιγ 5. Ηοπιογιις ἴῃ βατραχομ. δείδια πείσων ἐπ οἷ, 
λείω, Οὗ 14 ἃ παιι[τἰς ρυιζατιιγ οἰγοιια ας γα] σὸ δηζε 
κου ΑΡΟΙΠΠΟΉΙ115 οὐπι ΑΠΠδὲ ταὶ Ασροπαιτῖς, ἰἰὐτο ἴδοι ἿΠΠ 
τίατη πιο πη! ηἶτιαρι Ἐςίτιπι το πὶ εἰς Οἰγοδηςφα δας, τι 
απ οἰγουϊσιη ἔαοῖτ. ϑιιπς ἀατοπι κέρκοι, Ἰάς; ἫΝ 
Ροοτί ὁ) οἴ κύκλοι, οἰγοι 1 ὃς ἀπ Π1 φιυῖδιις. ἔξ αἰ 
τ. ΟΠ χ. δὲ ὧν οἱ καίλοι διείρονται κίρκοι, τοὶ γδ κρίκοι 
δον ἢ τὸ κυκλοιτῖτα γνετο ὃς Ηεἰγ ολῖο χέρποι ἔπησ χρίκοι 
τοὶ ὄηινφμανη, 

Κιρκόω » ἔετγςο δηι]6 Δυς γέπουο ΖΙΟΡΙΑ ἴπ ντθοπΊ οἱ 
αἰτγίηρο. ΑΙ (ἙΠγ]Ρ οπι. σκέλη ὃ κίρκωσον βίαγρτο αι 
ΧοΓαῖ πὸρτασον, ι 

Κιρνα ὅτη νου νταητῦγ γα οὶ ρτίπιάτῖτη ἴῃ ἀ αι: 
εἰξνχιο σοῖο ἃς ἀαιια τ πλΐχτιιπη δὲ ἔς Πρ ογΆται . 
τον ΠῚ1ΠῚ, ὅς δ κρατον:ς ὃς κοί μοι, ὃς [14 πη τάνν πο 
Θς ΠΝ ΤεΌγο τογτῖο ΤΠ ἰοὐσουι 4. κιρναωβνθ., 4] πντίσοι 
Ζεπιιβ ἴῃ Οταζ. κιργῶ τι, ἦσον ἴσῳ, ΑἸ ΒοΠ ράτας ράτῖο! 
ἀπ μι ςοτον 

Κιρναίω; μ,ἢ σώ αν καὶ τυ ἐς σο,ἸπΗςϊοντοτηρογο ἰηδιπάο 
ἐξα. Αςου κιρνᾷ κρητῆρα οἵγα, νἸ πτισα ογάτοεγὶ πη ίσεῖ 
μελίφρονα οἶγον ἑκίρνα, ΠΟΤ. ὴ 

Κι νη τσ Ρατ. Οὐ Π. ξ ἐν δ᾽ ἀξα κιοσυζίῳ κέρνη μελιηδέα 
Κιῤῥεὶ ας, ἡ ἴση δοτιθα. Ρ 
Κιῤῥοειδιὺς Γαι οἰ ς ἢ ς. κι ῤῥοειδὴ 11 χεριῷ, αὶ εἴς σοΐοτς τὰ 

ποινοΐ,νε Βαγθατιβοοοτοο 1.3, Π1οίς. ; ἢ 
Κιῤῥοὶς, οὐ, ὁ ςοἷοτ στίτιι5,Ος ΠΠ1π|5 νἸτίπιο φΑΡ το το 

πιο τγα τς τγῖα ροπεγ εἴτε νἱαἱ νη ρτιιπην» απ πγδα 
γούληῖ κιῤῥὸγοὶα οἵδ, ἡ τη. δὺς σα] πὰς τοῦτο μὴν 
τα Β: ποτα τοςοηίοε, κιῤῥῥν( πα] ὸ σπῖτι ἢ ρ. σὰ ῥῥ ν) ὙΝ 
λανα οἶνον, ΑΥ ρΊ [ας σοῦ δογιῖο Μαϊιγο, α οἴ» πιο! ἴηιις ν᾿ 
μήλινυν χεύμα Ὀϊοίςοτίἀϊ, 8. αι Ρ᾿ 1πῖο ἀϊσοπεῖ τα ΐ 
τλοαιιαττο,ςσρίτε πομον ΟΟΪογοδ ἢ] αυδτιιοτ, 4015, " 
(πη σ νη οιι5,ηέσογιν δὲ (ἀπρεπεπη ἔρυϑρρν οἶνον νοραζ 
φιϊίαπι νοζαπτ ἱπἀ ΠΠὶη ἐπ ὸ ἀτάιῖς ργοπιίοιι, ΕἰῈςπΙ 
Βοπον του Πρηϊ σατο: Παιίάοιῃ τα Παῖς τα δ οἱ οοἷο 
1115 ἤλτιις. τ δι τις ἡ Ῥβαπηίςεις («αἱ ὃς τατχι 5 δι [Ρ 
φοινικίν σιιυ ὠγυμαὶ φαΐδιις ΧΟ θογαητῖα (ρΙεμἀόγαις τιιδοτί [ 

ΒΛΙΠοατιιγ . {Πα} 15 1π ρ[ πη: ἔτι ἐπ ιθιιΣ.» ποη φὐσνοάαπι ἡ 
Ἰπςοίες ἀρραγοῦ) δὲ Ππτοιις ἡ» ἀρροΠἀτίοπος [μπτάμτ ἀσίονΣ 
εἰϊπι, υαῇ ἱποοπεϊοηΐοβταις οἴππ ςοίοτε ν ἰνν {1 αὐ (σοηζοι ε 

Αιτοῖι ἴητον ἔα τισι ὃς βαιιπι,Ἰ4 εἰ κι ῥὸν κα ξυνϑὸν ἀϊθον 
1 

ὶν Ἷ 

πξτο ἐπβιΐσαητο5. φυτ νίγοητὶ [εηππι αἴθ 1ΠΠπππ||ηᾶητοδ, 



ΠΡ ΙΚΎ 
ἃ (ὐὐππαις ν᾽ ἀφαταγ ἄς γι ξο ἀσαιο ν γι Δὲ πυίἤπειις: ἴῃ ἀΠΠ|ς 
αἷς, ἴῃ ΑἸ 15 ρίας ΓΗ Βαδογο: ἔχις ἐοητγα,οχ νἰτι δὶ 
ἃς αἷδοὸ σοπογοτις ἀρράιδας, δὲς ΔΙ ΓΙ} 8:5. ἀτοιΔγᾶ- 

Ἰσον μία ἀϊσιιατοτ:ἤαιια νοτό της], (προς σοι. ἃς 14 
Αἵ τιδίάες τιμῆς οἱὲ ἀέγογο ὃς πίρτογς πλιΐτο πιῖχ- 

ττειϊδίαιιο χλωρὺς αἰϊααπἄο ἜΧρΎ Ντα Γ γα ας σοΙοῦ 
ἀϊοτθς φαῖδιις νἱάς 66}. Πὅτο [ςουηο,ςαρίτε νῖρε- 

χτο. Οαἴεπιις Μειδοάι ἶδτο ἀποάοςί πιο, τὸ ἐδ τὰςῃ 
τα Ὀγτῖτη ς ἄς ΑἸ τπτςητὶς ἔαουτ.3. ἃς (οτηπηεπτατγ. 

ἡ ΗἸἸρροοτας ἀς νϊέλι ἴῃ πιοτθ εις. ΑΠ] κιῤῥὲν ρογ συῤ- 
ροππηῖ ντ δ14. δοᾷ ἴάσιη Οαΐςη, ἀϊεττς οἴξοπάϊς ἴα 

᾿ Εἰ ὄμως Κ ϑέλ εἰς ὀνομάζειν τὸ κιῤῥὸν χρώμᾳ, δ' ἐμΐαιο αὐ χέγειν 

ὃν ὠχελν,ν δὶ τιαξαπι ρα}! ςητοτι Τπτογρτ, ἐρίσιπες Οδίςηιις 
το ξανδὸν ςοΙοτοῖτι οἰλαπι κιῤῥῳ αν ίσος ςὰπι ἐς νίηο Δὶς 

Ἰηθαηο νοτὸ κιῤῥὸν αἷτ ἴῃ ξανϑὸν τταπῇτο. 
᾿γοτὸ οἰνἤιιπι Βπογθα,αιαπὶ ἀςίουϊδπητ Πϊοίςουίος ᾿ΐργο 4. 
ἣ τῷ. ΡΙΤηζας τἰῦτο νἱ σοι πτοίςρεμτιον ο4Ρ.8.ποη οἰξ Ρὰ- 
Ἰοίϊατα νυ] ρανο. 
κιϑς, νατιοιμσι ὩΊΟ0 τιπΊςη5. 
αὐχνννανϊσοπις ταπιοχινίάο ἴῃ αἰ οης Κύλ».Ος Πὰς ΠσΌτο [8- 

| {ππ εἀρῖτο ἐςοϊπιοοέξαιιο,ητεστῖς τιμλἱοὶς τα πλοχ πη ίςῖ- 
τι κιρσοκήλμω ΟΓα Οἱ ἀρ Ρε!ΐλης, αιιιτὴ νεπα Ἰηταπηο σιιηῖ: 

δ ὃς - ΕῚ μὴ [6 . - 

εἶχ δὲ ΠΙΗΠΟΣ Ρεδιιη» αὶ δί χρωαριὶς ἀἸοἴτιΓ» ἀΠ]ἀτατῖο νε- 
᾿ πὶ εἶτζα εἰ δ᾽ βοαιιτ ν ἐπευ}5 πη ηλ ΡάττοΠΊ, 1 ράΓα}}15 πᾶ- 
παι ἀἴὰ οἶτοι τείζοσ.ν οσᾶγιτ ἃ Ἰξία, Οδ]επας Πτο [ςουπάο 
ΟἸαιιςο. κερσοὶ . γατῖςοο5 9 Οἱ οἰσογῖάος ΠΌγο αιιαττο 9, παύει 

πόνοις γ [πἰατ νατίςιιπι ἀσ]ογες. ΡΟ] ΠΧ ἴπ αιαττο . κιρσὸς ὁ 
ἰδμμα φλεξων σῆδὶ κνμεζω ποδὸς, πωδίων σπτχίς ριον 9 μηρριᾷ. 

χεῖται 5. κὶ ἐξία υὐτο δ ἐν ταῖς πίτυσεν, ὁμοίων συς ξρφων.. κὶ 

ΠΕΓΟΠῚ πόρτας δέ 1π 84 115. ὁ ἀἰδιωΐατος ποὺς πίω σαως- 
ἡδεῖα βλαζων, 1 ἀπεσκοχὺ μιωῖν θ-,κὶ κυρέως μὴ ἱπαιῖς Ηςίγς. 

υρὺς κὶ ἐν τετοευῖ Θ΄ (ξοτταῖε ἐκτεταμ.) ὁ γωναμωίας κὶ μω διωμά- 
Ἢ . - ς 

᾿ γΟΓΠῚ 551} ὅπ ἰἴρπὸ ὅς ἔπιιπιοῦτο παίσίτητον ηάς εἰκιώτει- 
ρει ΗςΠο τι. Ὑ Ὠςοργαίτης ΠΡ τὸ χιαττοςςαρῖτε ἀςοῖ- 
Ὁ ἀς σδιυ5 ρἰητδτ. οἱ υἱὲ τ υροὶ κὶ αἱ κριϑεὺὶ ἐν κίας τις - 
Βοτάςσιιπι σαγοι πεῖ σί ριτμ, 

ἩΘΑΡΥΡΊΛ ΧΟΡΎΙ Π14 ὈΓΟΙ 91 ΕΡΙΡ, 
ὙΡιμῃἸσοιΙ5. Ἵ ΒοΟΡ τα ίτας Πδτὸ τογβίο μὲ ποτ. απτατ. 

οϑ,.. ἣ 

ἦν οἱ κίτα, οἰ { «1 οἴτιιτ πλΔ}1 σεπι5.1 4 οἢ, λΠΙάίαπι ςὅ- 
ΤΙΠῚ οἰ δοτιιπη, ὅς α᾿ ἢ ἀγα ἀρ ετῖτας 9 πτοτθιις ηλιι- 
ΡΓαΣσΠΑΠΓΙΠῚ » 40Ϊ ρὲ τα ἀἰοίτιιγ. (απ. ν 11} σαι πὶ 

Ὁδἰεπιατ. 74. ΑἸοχαηάίοτν Αρηγοάιε, Πθτο [που πάοον οὶ 
τὰ «Πςατιιγ αἰξόγγατγ γατῖο. βιβρώσκεταω ὧπο γιωαμιν ῳρὸς σἰμὺ 

Ῥϊοίςοτιάςς Εἰ το ρεῖπιο 7 ἔσο πιϊπίβ ἃ σοπέορτα ἀοῇ- 
δι: ἘῸΝ ἀϊσιιηῖ δας ρΊσατῦ!» πιά πάϊτιγ 7 ΗΠ ἐγπιο 1115. 6 - 

ἴῃ πιαίςῖα πιι]ἰογ  δ 115. Ἀπ οἴ τς : σοπισαάϊτιγ τα ρτρηᾶ- 
«15. πος ππα]τπὶ Οτα οἵ κίοσίω ἀϊσαητ. Ματος Π]. ἀϊ- 

Ἐπὶ Ρίσα αὖ διιοναιιας τούγας οἱ ες οπτατιαιτ χιΐα νὰ- 
ΑἸ τοηιις οἵδ εἶτ ςοΪοτ. ντ ρ ται! ἀατιιηλ τ Ἰοτ πὶ ἀρ- 

τἴταις, (ς ΠΟ 1 Ππ. ΑἸ Πορ Δα. αἴζοττ ὃς αΠ ’Δπν ποπιῖηῖς σαι λπὶ 
δὴς οηἶ πὶ τέων χέτῆθυ οἴ ὄρνεον ἀδὴφαΐγον ἡ πα ιφαἰ γον» αἴδίεργον 

'ϑυμίαν:1 ἢι πὶ ἐπ τη ὅθ ϑυμητικιῶς ἔχον “Ἷθ᾽ ἀκροδύων 7 τα- 
Ἤυσάρες- ὦ ϑιι οἷξ ὧν δ᾽ αὖ ἐδλΊειχγτούτων δυϑιιὶ κοροαν ἐνοποίλιν ἐ- 

μεν ἡ μεταβεΐσεις ποιεῖ ὅδ! εἰς ἔχας ον Ὗ] δίνδοων οἵτα νῖ 

αἰτοῦ ταδοτῖς ταῦτα, ἰά4 οἴ, κυκλαμΐνε ἰρεοίς5» εἰΠΠχπ- 
νκλ μιν. ἑτέοᾳ : κιοσ ἐφυνλον οτίαπὶ ἀϊοὶ ἐογῖδὶς Πίο- 

εἰἶδτο [δοιπ4ο.ςαρὶτο τος. ΟἸ11|5 αἱτ αὔἴϑο. λδυχοὶ κὶ δυώδη, 
5 ον είδ, ἰά εἶπ, ροοϊοίαγντ Ἰορὶς τγαμίτυίταιις ΡΠ1π.], 

να χα, ἀς(γάοτο ντ τπι]τοτ οῖσα ἰαδογδης. σι ο.Α- 
Π.9...ἰς-ορούσι ἢ πίω Αυτὼ κύασαν αὶ Απόγλανα κιττῦσαι γεϑυλ- 
ἴῃς ξλξζυιαι ντ κι αν Πιππαταγ ρτο ἱπιργοδὲ δ᾽ συ! δρ- 

Ἐς Αστορ ἤδη. ἴπ Ν᾽ εἰρ 5, ὡς «αὐ ἔγαγε ποιοί, ἔτα κιηῆαἱ διαὶ 
Ὁ σδυίδων μ᾽ χοιρίγης πὐιμελϑεῖν ΤΠ τογρτισεϑυμαῖ, Ἀπὸ “ἶ αὐ τίως 

τικτον σων γι αμεών κὶ ὅϑηϑυμουσών τινών,ῃος τατίας ἀϊέταπι ἃ ρῖοα 
ας ἀς τα νἱάς ἴῃ κίῆα, ὃς ἅΠΠπ|4 ἴῃ ΡΙΙ πλονὸ ἐν ἀ μιαρτίαις ὀκίσση- 

τ με καὶ μύτηρ μου. δ] 5.11. Ἰπτογρτοτάταγ κιοσ εἷω εἶθ κ᾽ δογῆς συλλιαιμι- 
γώ, ͵ 

Πισηήρης, ΄θ. δ χα αὶ, ποάετα Τωβ τόξοις γε} ἀεηῇις. δορμοςϊος ἴῃ 
᾿Ἀπεϊσοη, Νυασίων ἐρέων κιοσήρεις ὄχθαι. 

᾿ ἀσηδις ἰδ, ριιπιεχ, ἄς φιο Ὀτοίςοτι ἀπο ἰἶδτο αιίίητο » ἀἸοϊτατ 

ΚΙ 9ς 
βυτοπὶ ἴτα οὗ ΠΠιιοίις ξοποαυιέταξος » ηιϊᾶς Ναδοτ. Οἱς οηἶπὰ 
νουπηὶς οἰξν αι ἦη τυϊτῖσο ὅς πογάθο ΡΟΝ τοξεγθιιογαπε παίσὶ 
τατΟΙ πάτιγα οἱξ [οπιΐπα 111 οὐ ρι ἐς ροτίις αιιὰπι οτε οχῖ- 
δὶς ἐοιδην ἶδιις τεγοῦγαγο,κέσσηραν 7] ΣΡυπιΐςς ΠῚ εἴο. Ατλῖο- 

τοῖο στο τοττὶο Ἐτβῖς,σαρ.1.Πς κίοσηρας ἀρυὰ Οαζάτη Πθτο 2. 
Οὐ πηι}, 

Κισσηραδης ε(θοκδ κα ἠ ραπλῖοο ἢ», ἀρὰ ΤΒοορμγαθεΐπι Εἰοτ. 1- 
Ὀτὸ τοῦτο 5» σαρὶτς ἀςοίπτιο 5 λεϑεριον Χιοσηρρειδὲς,, τά] κιοση- 
μσες, 

Κιασινοβαφὴς. ἐθ. ἡ ἡ ἡ, Ποάδοτγαῦοο σοΐοτς εἰπέξιις, 
Κίασιν(Θ. δα, μςἀοτάςςιις, σοηξςέξιις οχ ῃςάετα, γχ κύοσινον σκυφθ’. 
ἀρὰ Ατῇση.] 10. δί κίοσιν. ς-έφανδ-. 

Κίοσεον, δάοθγϊα, 
Κίασιρες, σ ἐΠὰ5 Διιῖ 5, δι Δα», 

Κισσοειδης, Πςάεγα Ππλ}} 15» Ὠςἀςτγδςοιις, Ὀϊοίς. 1.2. 
Κισσοκά μη, ὁ ςάογά τοάὶ πηῖτ5. Ηοπιογ. 
Κισσος οὐ ὁ, ἢςἀογα, στὸ αυΐητο Αηΐαια!. Αὐ οτος! ταρ.22. 8 ΠῸ, 

Βοπουςᾶρίτο χιϊπτουῦ μὲ αἷς σογυτιαι σαρτιτα εἰϊς ἰπηατὰ εοὺ- 
πἴθιις μεάογα. ἣ 

Κισσος- ἐφανίθ. βώκχΘ' ἴῃ Ἐρὶρ. 

Κισσοφόρ9ς.Ποἀεγάπι ροτοπ5. Οἱ ΟΥ̓ Γ, 
Κισσοφογέω, [τς κἐττοφορε ὦ, Πςἀοτᾶπὶ μδγο 7 γε] μοογασολία ἔγοπ- 

ἄσμι σεῖο. 
Ειασύβιὸν, κε, τὸ, ποιμβμικὸν ἔκανωμα;νς ραίποταῖς, ὑπὸ τὶ κισσοῦ, ἴος οἴ, 
Ὁ Βείεγα, εχ αι ἤπητ ροζι]. Ηοπιοτγις, ἀν, ξ ἐν δ᾽ ἀἴρα 
κιαγυβίῳ κίρνη μελιηδέᾳ οἶνον. Ἐτ Οὐ γ . , Κιοσύβιον μδν χερσίν ἤχων 
μέλομϑ- οἾνοιο, ΠΣ ΠτΕΓΡΓ. ποτήριον ἐν κιάσίγε ξύλχε, ῬοΙΠ ΠΧ, τὸ 3 κιφσύ 

βιον, κισσὸς «ἰοίϑει, κῷ᾿ ἕ κα τὸ δνόμᾳ.νἱἀς ΑἸΒεἢ 1, 

Χιοσώδας Αρυά Τ Πςορ τ. με τ Π|0 τὸ 3.6αρ.17.κυηώδης μορφηὶ, Ποάς- 
τάςεα ἔρςεῖες ΓΙΙη. Κιασώδης, να γρατιγ οὐ ΡῬΙῸ ςὸ αὶ οἱΐ- 
[8 Ἰαθοζατ,ντ κιοσώδεσιν κλωζα Τοίξοτίδες Ἰέθτο φιαϊητο;ςαρῖ- 
τς ἀςεϊπιοαιαττο ργαρῃδητπΊ πιδ] ἀοὶας ργοάςο Β ΟΠ] ρτα- 
ϑπαητίμπι ἴπ ἔα τατα ἀρ [ιτγάϊς οἰδοτιιπι ἀρρετίτῖρ. ρτοάεῖ, 
Μαγςε!!ας,δς Πἴδτο αιυϊπτουςαρίτε ργ πιο, κιοσώσας ὠφελεῖ, τηά- 
λεῖα ἤΠιις ρῖςα ἰαθογαπτςς: ΙΓ θἾτ5 ργασρπαητος ἀςξεέξας γοοᾶτ, 
ἂς ΠΡ: Ζ23.πυης ἁβξέξιιπι πηι! τογιμιι ἃ σοποορτιι ἀςίς οπεηι 
ἀρρε]]διυΐτς 

Κις "νης" δζ ν ᾿ 
Κι ςὶο»ἱδος [ει Κίς ες ἐν. ΟΠ ΠἘ 4 ατοα, 1 οξι}]1, παγἤιρ μπ|,ἀριὰ ΝΥ." 

Ὠἰπη κέςη ἴῃ ἘΡΊρταπισηδτ. ρσὸ οἰ τα [τί ροτῖα, ν δὶ ἀτγατηςπτ 
τα πὶ 5 σα] τΕ]]}τι5 ὃς σα ΔΤ] ΠΟ ΠΔΠΤΩΓ 5 ναγ  ἰ5 ὃς τ} τ|8 ἔογα 
τα θι15914 οΕΥἘ 9 σΈ]Π} 15 Ῥγορυ 8. χίσον ὀψοφόρρς κὶ δειπνοφόρηςς 
ΡΟ] ΙΧ. ἀρὰ ὙΠεορἈγαίτασι ΒἰΠπο.τογτιο,οαρὶτς ἀεοίπιο. Ο4-- 
2 τγαηίτι "τ σππας. Ὠιβοτε κιζωτὸς ἃ κιςίς, ΠΑ πὶ κιςὶς εἰς ὑποδὸ-- 
χίὼ ἐδεὲσ κοίταν, ἡ ἢ κιζωτὸς ἱματίων κἡ χρυ των » δυϊά. Ηείγ εἷς 

ταπιςη οεἴϊς ἀἰςοῖτ ἰγγεῖον πλεκτὸν εἰς ὃ βρώμα ἐνοτίϑετο καὶ μάτια γὰ5 
ἐν 6111 τέχγωσα ἰπ 4110 δι} ἃς νείείπιοητα ἱπιροποῦδητζιιτ. 
ποη [Ἐπιρετγ τα πΊςη ν {115 της οἱ το: [εἀ ὁ Πρπεῖς φοαες αἴ 
{ετίδιις.. ντἀριιά ΟἸσεῖ. ἐπάϊςες ἴῃ οἰξαπι ἐθι]15 σομϊοεῖς- 
Ῥαητ {π25,διιητ ὃς κέφαι ῥΒαγπιλοορο άντπι» Αὐἠπορμαπ. ΡΟΪ- 
Ιυχ. 

Κίς Θ'γε, δ οἰ ιι5,ἔτιτοχ εἴ ιιοπὶ αἰ 11 νοσδητ κίϑειρρν ν οἱ κίσ- 
σειρρν, νἱἀς ἀριιὰ Πιοίςοτγιάςιι [ἰδτὸ ργπιο ςαρίτς 127. εἰς ὅς 
Κααπιῖησα ἴῃ ςο σοπογς ἀγθούφνε ράτεῖ ᾿θ᾽άςσπι ἐς αἴτοτο ροηε- 
το οἰ ἰάςιι Π1οίσοτίφες 110. σού επι . ςαρῖτο 129. Κίς Θ΄ ἀρᾷ 
βαριποταπλ»αρια Αετλιπι νογὸ κίϑιθ- κὶ κίῶναρ- γ νῖ δὲ Θαίςη. 
1η δ αρ ς, Πδ.ζ, ΡΙΙΠῖο οἰὸς ουιῖις5 Αἰτογιπι σθηΐ5 ΟΧ 110 
(ΟΠ Π ρίταγ ΙΔἀδηιιπηςν οσᾶτ [Δ ἀαπιν Ὠ]ο δ, κίσον ᾧ λῆδονγ Οαἱς- 
Ὠϊ15. πίον κα λαίδανον. 

Κιςοφόᾳριγοὶ, ΠΙΙΩῚ} Ππιατὶς σΘΠΕ5 9 ἴῃ 400 ἱπιᾶρὸ σα ίδατη οἢίταπα 
ξετοιτίς ργοσμάςθδέιν. 

Κίτειρις, «Θ΄.ὁ,οἴτατὶ5. ΟΥπάτιῖς Παρ τὶς. Ποπιαγαζίια ϑρατιάπιις ἃ 
Χεγχε τπιιηις Ρετιϊτοντ ΠῚ ρον ϑαγάϊος γερο ποῦς ἱποοπάς- 
τε ᾿ἰσογευ) Οἰτασὶ σαρῖτε γθ πηι ΡΙατ ἢ ὙΠιεπι τιν] πάρ 
ταγα ἐχροηΐτιντάε Κίδαρας, 

κιπίβωνα, τὰ Οἰτ θα: πα,]οςὰς τα Αταβία, νοοῖ τῆς ργοι πιο ΤαςΟ 
ΡἈγαίξ.].9.ς,4. ΠΡ] η. 

Κύνρμον,"» τὸ Οἰττς:ἐογτοχ τπ4}1 της ἀϊεὶ ἃ σάτα τε ἀτατιαρυά Α΄ - 
Ιεχαπάτιιπι ΑρΡβγοα το ρείπιο Ῥγορ]οπηατ. τὸ κύτριον οἴξαν- 
9εν πορϑς"ε ϑὲν κ ϑλας ἐν, τῷ κρέματι ἔνδεϑεν ὄντι τίω) ἑμυΐὲ δίδωσι ποε- 
ἐτητα, ταδί πὰ οἰττειιπι ἐχτγίηίδςιις αἀιαοτιπι ὅς ςΟΠ  Ὁπ|» 
μιιπιοτί φαΐ ἵπτιις σοητίποτητγοἤιαπι ρταῖθοτ φιια! τατοπὶ δῖ ο- 
ἄοτεπι. κίτρια μῆλα, εἶττῖα ροπια,ῖπ ἀϊέλίοης Μύήδικα ὃς Κ δοθ, 
χἰτρια διτεπιὶ μῆλα φι!ἀαίτι ἱπτογρυθέαηταγ Ρογίοα Πυς Μεάϊ- 
(ἃ ῬοΠΊΔ 59 ἡμϊάλῃι αἰγξα Ροπιὰ οχ Βοτεῖς Ἡείρευίάτιαι ἐπ 
Οταεῖατα αὉ Ἡετοιῖς ἱπιροσντάτας ΡΒαστηϊᾶς τοῖς Ατβοιάο γεΐς 
κιτρίον ἀϊἔξι τη 4μ24] κα δρέον ὑἐσπτὸ ὁ κέδον,ντ σηπὰ ςς ἀτᾶ [τὰ κιτρίων 

ἐἰκαῦϑας ἔχήν αἰεὶ τὰ φύλλα, 

Κίτρθ νἱάς Κέδοθ-, ὃ 
Κιῆα, »ςοὐντηογθιις Ρ πο μά πττι,γ] εἰς Κίανα, δέ Κιηῖ 4), 
Κισταβίζειν,ρίςατητηι νοςεπὶ φἀογο αι κι βίζειν ἀἸςαπτιατ, Ρο]]ς 
κιήδν,νιάς Κιασᾷν. τ 
κίξαρκ,τὰ, ἡ ςαιιεπτα ςαἰἴο [αυατα ατῖπι σοπιραξι1!14, γἱάς Κύτα- 
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κἰτπερας ,ἀἰλάςπια σαρίτῖς:πΊς 5 κέδαρκς γεἶ κίταρις. 
Κιττὸς, Αττϊσὸ ρτὸ κισσὸς, 4ιιο ἃ ν᾽ ἐς, ΓΑσοπος δτοιτὶ κιττὸν γϑοᾶύς 

καλὸν δυτμοῦ ἘΠ Ηςίγ ἢ. 
Κιττοφορίω,ὃζ ΚιττοφόρρςςΥάς ΡΔιι]ο {Ἰργὰ ἴῃ Κιοσοῖς. 
κἰῆνλα, Ἡοίγ ἢ ἔην τοὶ κελύφη ΤἶΦ' καραὼν ςοττῖςες ἔγαζυιπι» 4ἱ 

ἰηΐγα κυήαροι, 
πιτύμιναγοϊάσπη ἤιης γλαυκαταις (αρτὰ κίκυβα δζ κίκυμα, 
κιχιύω, οἤοπάἀονγορεγίο, Ο ἀ.9, δ᾽ ἐκίχανε,,, κατέλαζε, 
κιχείω, ςουτιι5 ξιοτο, ορτομοπάονο,1}. αἰ μή σε κιχείω ἱ χοιταλά- 

βω,ρτο κιχϑᾳ, 

Κιχέω, μα, ἡσω γα ηκϑι οἱ τις ΠΟ» ΡοτιιεπἸογασοςάο, σθπίδαιοτ. Α ξεῖ. 
Λεοιᾷιτ.η Αοτγ. 2. ἔκιχογ, ἔκιχεγηδέϊας εἰ, κατέλαβε:ῇτ ἃ κίω,Ε- 

τγπιοίονς. ἶ 
Κιχήμϑραι» ἀϊχὶτ ΝοΠῃι ρτὸ κιχεῖν» 1ὰ οπ,ἀοργεοπάοτγο,οαρίτο 12. 

Ειιδην. 01. .΄ 
Κίχησις λῆψις ΗοίγοἈ. ; 

- Κιχήσομαι το ρογίαπη,οοπίε ιν, ἀξ, ἥπιον ὧδε αὔακτει κι χ ήσομαι, 
Κιχητὸς,ἀσοτγαν οὶ τπιιγς γδϑτη αιιοα γρομίτην τις εἰς δ᾽ βαλε - 

σαὶ ὃ χιβαγωτὸς ᾿ 
κίχληγείε Ποτςὸ κιχήληγταγάτι5 δι 5, γα] ὁ φγίη ὃς ἐοηγά, 1π πγο- 

τὶς. ᾿ἱπηϊρετί Ὀαςοὶς γοίοίτιγΓ, 5. οἶπι5. τι σθηοτγα υἱάς ἃ- 
φᾷ Ασιτοτοῖςπι Εἰ ποτ Πδ το ποπο 5 οἀρίτο νἱρομπιο » ἀριιά 
ἸΑΤΗοηδειιην ἰἶρτο (δοιιαάο . ρτίπια ταγάογιπι [ρεοὶς5 ἐξοφαΐγος 
αι νιίσο γείοίτατ, πιὰ ρπἰτιιάϊης ρίςα : ΤξομηἊἃ τραχαὶΡαῦ 
ΣΆΘΓαΪα:, Τ οττῖα οὐπαλτι πὶ πη αἰ πηα »ἐλιαξφίπις τυλας ρος σοπ- 
φτοραίς οἷς ᾿γαπάϊηιιμη πιοάο ηἰ 41 ςΔη5. Ἐρ᾿σΠάτίπιις ἐλα]ο- 
φυλλεφάγις κι χήλας ἀἰχῖτ, Κἰχληνξαγάι5 ρ (Οἰς ες αιοιρτατοῦ Α- 
τητοτείοιη ἈΠ τότ θτο οέξαιιο σαρίτς ἀεοϊπιοτειτῖο. ὃς Ατμε- 
παριπα [ἰδτγο (ερτὶπγο. ΡΠ ηΐμ5 {ἰὅγο τγῖρεῇ πχοίςοιιηάο,ολρίτς 
νηάοςίτπο,. Οὐ εἰ παι [στο οέζαιιο » ςαρίτε ρτίτηο, Οοἶ- 
τπο ]α οτῖαπι ἰῦτο οἐξλιιο,σαρίτε ἀςοίϊπιοίς χτουτιιγάτιπι ἴητεῦ 
{αχατῖϊος ρ᾽ίςσος τοσεηίος, ΕΠ μελωνόςικτος Ρ [οἰς κα πολυώνυμος. 

Ἐειχλίζω,μ, ΐσω, ἀιικφ ταῦ ἄος ςἀο,Ια(οἰιὲ τίήςο, ὦ πώκτως γολώ, οἂ- 

ςβιπποτ. Αςςὶρίτατ ροπον του Ρτὸ ρα ας ἰπά αι! ραγα ὃς ἀε] !σα- 
τὸ ντπογο Ν οατγ Αὐίο τ, Αὐιτορβδηνεφ, ἐδ' ἐψοφαγεῖν ἐδὲ κε- 
χλίζεινιν δὲ ἰῆτετγρ. κιχλίζειν ὀῤτὶ πῷ λιποιρριὲ ὄρτυγας τρώγειν, κίχλας 
ἐδδίειν ἢ ἀτάκτως γιλῶν κα ἀμέτρως, Αριά Ατβομαιιπι μχλάζω 

(οτἰδῖταγ. 
Κιχλισμὸς ον], ὁ. σας ΠἰΠιις, γἰ ἴις τι 1Π15 δς ἱπηρυάϊςιι5, Ατἰορῃ. 

γεφ, ὄψων, πότων, κι χλισμδὴδ ἐπος-ερέ τ. Η εἰν Οἢ κεχλήσκισιν Ν᾽ μα 
ῬΓῸ γυλοῖσι μειδ στ, τ] ἀςτογοηϊάςητ,, πφοποη κεχλησμὸς ρτ γό- 
λὼς σῴοδιερανὙ1{|5 γομαπτρης : ἔειι τὶ 15 οτα  ι5,οδς Β πηι185 4αἱ 
ὥς καγχασιιός, 

Χίχααμαι»γτοηάτηπι ἀσοῖ Ῥ᾽ ονντομἀιΠὶ τορο ὀκιχραμεϑτι γήίρεωγ γο- 
ςε ντοραιπιτ.οἷη Ερὲν. τ 

Κιχεαῤ, 411 γτοη τη ἀεάϊτιγίάς κίχρημι, 
Κιχρω, δὰμείζω,συμζζνιω, κιχεώ αὐτὸν τῷ κυρίω, ειιπι Γ᾽ οπλῖμο ςοπλ- 

τθά40,}1}.τςἀρ.1.Ὲ Ἔστι, ὁ οὐκτείβων κα κιχφων, ιυὶ πλλ Γογθτασ ὡς 
ἐιβχ α τλ τὴν ὙΥΨὴ 

κἰχενιι: κιχρίω, οσλπχοάο:ν το άτ|πὶ ἀο.κέχενμι ταὶ χ εἴρας τῳ τνδι)- 
μαπφιλδθιις [ρ σῖτα! δοσοπηιοάο » Ναζαηζεηιις πη Οταῖ, ἐς 
Βαρτιίπι. Ῥοιπο ἤθη, ὡϑὺς Νίκος. δ δι χρυ ρούτων σοι ΠἾ᾽ ἐμὴ 

κίχρομι δ. τι βέλει 5 ϑέντα τῷ δφιλοίπου αῤγυράν ὅσον ἐνδεῖ σοι, Αριά 
ῬΙμτατ οἶα πὶ ἰῃ Ῥοτπρ. Τούτο καὶ μόνον ἐπαχθῆ ἡ (βαριω), οἰλλ εἰ κ᾿ κρι- 
παγιλαςον ἐποίει ὃ Πομαήϊον αὐϑρώποις αγοστοις γὺ οἱ ϑέοις κιχραύτα 9 αὶ 

πέρι πῆοντος τυ αὐτῷ δοξαν, ὥστ ἀλεξιφαῤμώκον, που θη ἔπι ςῦ - 
πιοάδητοίη τ λιτοὶ κεχχας ες αα] ντεηάιιπι ἐς ἀἰτεῖτα ὁ Κιχρ- 
μῶν Θ΄, ντοπάιτιπι γοραιίτγοο πηοάθ 4110 δανείζων δὲ δανειζό- 
τίν. ἀϊςοίεινΡ] τ. δ οὖν ἀυτο ἐν βαλὸμ εἰῳ ς"λεγγίδα κιχεα μήῥων,ἀἰς 
τ δ κατοικε χρηυῆο Θ-. 

κίχο για Αοτ.:ιδαθῖα πόδι πιο άϊ μέχρις ὅ μυχοιὶ κί χωσν τῷ κάπω ϑνό, 
ἄσπρος ἤωτ ]ατοῦτας Γογτῖ τι ἀοπες δάϊδγιης ἤπια τ γηάς κεχὼν, 
αἰοοιτυ9,ηαἔλιι9. 4,6 κεχῶν ἐδὺ σ᾽ ἀγὶ οἴκῳ, ᾶζς, 

Κιχώνω), αἱ ,»ἱπτογσγα τας 

Κυχώρηγ"ἰπτυθιιπι μογθα» ὙἈςορμταίτιις ἔἶδτο [ρεῖπιο, σαρῖτο 7. 
ἱμ|ιρίμητ, 

Κιχώριογ» τὸ, ̓ηταδιιπὶ ἐσγατὶ σι. ῬΠΪπῖο, σπά τ (ὙΠιο[ξετς αιια ὃς 
πιχρὶς αἰ οἰτιις.. ἡ σέρεδος ἔρεςῖς5 ΠΙοΙςοΓί 465 ̓ἰἴρτο [εσιιπάο, ςα- 
Ρίτο τόοιαρι ΝΙςαηάτιμι ἴα ΑἸοχὶρΠαγπλλο]ι. κίχορμ καρδαμέ- 
δας τὸ γα ἰυὺ «ἴωσεῖον ἔπουστ, Τητογρτ.τῶ 3 κίχορᾳ οἱ ἀ ττικοὶ κιχώριαί 
φασιν γῇ μεῖς ὃ γιγγί δια, Κιχορεια γα ρα ΡΟΠ Πα ΠῚ. 

Κιχωριόϑης,, ο(Θ-, ὃ καὶ ἡ, Ππλ1}1ς5 οἰσμουῖο» δὰ οἰσποτίιαη, ργοχὶ πιὸ 
ἃςοριίοηϑ 5 ἔσιι αὶ ἃ οἸοϊοτίοτιμαι σοπετο οἱξ Τ᾽ Ποορ γαίξ, μ]- 
1τοτι ρδηζατ, Πὐτὸ [ξρεἱπιοφοαρίτο [ςρτίπιο, ἄς ἁγιιςπῇριιβ ο- ὶ ἱ 
Ἰογίδιις κεχὡρη,ηρεγίρων,κὶ ὅλως ὅσαι κιχωριώδη, ςς οἷσι ἃς Πηι1- 
ΠῚ εἴς αἰςῖς ἐμφερῇ τῷ κιχωρίῳ, 

Κίω,νδάο,αοσοίο, πορϑύομαι. 
Κιων, ὀγτος,ναἀοπ5.1}ι4 4, αἰ αἰ ποίνδυϑε κιὼν, 14 εἴπ, πορφ,ϑεὶς , αἰοφγένομα- 
γ9 6: ἀύοτθο κίω, ἰϊσος 'π Υἰτίπηα δοιδτιγοντ ἀοςες σαζα [10. 3, 
Ογαπηπλτ. 

Κίον, γῶν, δ, γο] γ᾽, ἰωγικώς ΠΟΙ πη. δ κίων αὐσενικώς. αὐορὶ ὃ. τοῖς ἴωσιν ἡ 

κων ϑηλιαώῴς Ὁ ἀγ {αὶ ἐΐχῳ δὲ τα κέογας αὐ πὸ; ἐριφαρ ὅς, γάρ εἴ γλὴ 

ι ΚΡ! ᾿ ἜΣ αΒ 

χιογέν ἀρὰ Τομημπι. Ηοἤοά, ᾿π σοποτ. Μδίου τι. μέσον δεοῖ 
ἑλάοσας δς οτίαιτι ΑὙἸ ΠΡ Βᾶπινερ. κέων λίϑιθ..1.1Δρῖς, δαζα 
Οὐηλπι. το πὶ κίων, ἐχοτοίσεης στο ἴῃ ἔδις διις γοσοπιὶ 
ἀϊςη 5. Πα» ςΟἰλτη 6114 νἱᾷς Κιογίς. Να 

Κιων, οτίδτη ἀπίπλϑ] ΟΧΊριαα πα ἔγιιπηςητά σοτγοοῃς, ΘΙ ΓΟΙΠ10,}]- 
ξὸ «αἰέπρου οἰὸς ξατιιπν δε οἰδειαι ςοηρτορατίο. σα] οη Ἰπ 
εἰοῦις Ηἱρροοτγᾶς. χιΐ ςὰ γοςς ν[μ5 οἵϊ ἴῃ ἥης 2." γώ) ̓  
κιὼν, τὸ ἐκ τἴσ ϑιηριδίων ὦ 3 ρρισμα ἶν ἃ σῖτον Ἀδολαι. Ὁ 

κίςτον κιὼν ὀγορφέζωτω (οἀ τας [115 ἐοττδίϊο Ἰςροτοταγ κὶς, Κίς 
τῖδπλ ΡΆΓ5 1114 Π(1 αι185 ὙοἾτι σπιιτι5 ἱητοτὶς ἕξις ΠΑ 
ταϊηατ, ΡΟ ΠΧ γὁ μιγὸς δὲ άφραγμα καἰ συλὶς, ὥσιἐρ τειχίον, 
μάτα διαιρριυῦ, ᾿ Ἶ 

ΚΛΑΤΓΑ͂ΖΕΙ ΝιοΪδησοτγειργορτίὲ ἀς ρτυΐδιις ἀἰοάτατ, ΡΟ] χ, 
Κλαγιίω δι ἐπτοινεικλιαγίαλω ἀϊςαητιιγ 48 σαμῖ15 1π ν οπατίοης; ᾿ 
Κλαγγὴ ἡ οὐ) ΟἸα σοτορτορτὶὲ στιπιπιοἰδτγατιι8. ΧΟΠΟΡΉ, αἰ τὸ 

χλάζω,ἘΕτγπιοΐοσι το στιπηΐτι; Ηοπιογ ΟΠ ξ, 
πὸ συωών, δές. [ττ τ᾿ ἦχϑ- ἄς (Ὁπο [ἀρ!ττατγιιπὶ δῖ ἄγ οι15. 1 
δειγὴ ἢ κλαγγὴ γήϑετ᾽ αῤγνρέοιο βιοῖο,[τοπὰ βοὴ κραυγή οτ 
πηϊηΐῖδοντ Π.β, στα στέ μῆνο: κλαγγῆ ς. ἢ 

Κλαγγηδδν» μ΄ βοή ον μ᾽ κισυγῆςγοιιτα οἰδηροτς. Αταῖ, Καὶ 
γηδὸν ἐσ ειγρεᾶναι βρρμοῖο, ἡ 

Κλαγγὸς»Ογετεηίθις γάλα, πιο 4115 γλοΐγ.» Ηςΐγοἢ, ΝΣ 
Κλάγίω, μ. ἄξω, αν κόκλαγ χα, οἰ δρ. αἱ, ἔκλαγξα,οἴληρο. οἰ απο 
Νευττ [9]. Αρο ]ομλι ἐεοιιηο,κλεΐγξας ἔδει πέσε; 
τᾶτιιβ. Ποσποτιις ΠΠ|Δος «,θκλαγξαν σ᾽ αὐ οἰφοὶ, ἰᾷ οἴ, ἴ 
ἀπετέλεσαν, δὺς 

Κλαγίώδης φωνήγνοχ [γΙ114.ι14}}ς οἱἘ σταιπι, ΠΊΡΡοοτ,ς 
Κλασδειρόμματος. ὁ» 1} οςε 15,1 {δ 11:9 Βαθςης ος 

σ 9: τὰ οἴμματα, ΗΠ οἰ Οἢ. ἘΡΕΝΕ , 
Κλαύδιρόρυγχ Θ΄. ΗΠ εἰν οἢ. ἔροοῖο5 αυατάλπι τγος 111. 
Κλαδαρὺς "ὁ, ἔγα ἰ1ςην ΟἹ ρΡοτέιις γἹ Οτατὶ 15 ὃς γάπγα 8 

κοί μοικες γγᾶτηαΐος ρογτςας, ἴη Ἐρὶρ. ᾿ 
Γαλῆνα Τρ Εγτ ἐν σεις κπλαάϑαν ἁβίοττ Ῥτο κλαδυν, 
Κλαδαω, ρῬατηρὶ ποραιατίο, κλαδᾷν ἀμπέλοις φάϑι, διὰ μὰ 

41 ΡΕγγ πίε. 
κλαίδεσι, ργῸ μλαδοις,γατηῖα, ΑὙ τοΡ᾿.π Αἰρ, ἃ ποσλίη 

δοςοἱηβοχιιηι γὲ τέχος. 
κλάδες, Αςο!επβρθιις ἔμης ζυγὰ τ. ΗςἴγοἈ, 
Κλαδευσες, ΚΘ. ἡ Ρυτάτῖο, 
Κλμεὲῳ τὸν» οφς γδ) ΡιΙτάτοΓ. 
Κλαδὲν πίριον οὐ, τὸ βΑἸχ ριιτάτοτῖᾶ. 
Κλαδειΐο, μι δύσω, , δυχαγρατθ νἱτος. αδειτέμγω παὶ ἐμ 

λεργώ, : ἐγ. 
Κλα δέω, αματὶο ποις, σοπυςἰοτ» Ομ, Ἡεχο ἢ. 
Κλαδισκίθ-, τασηι} 118. : δ 
Κλώσος, γΑμαλι5. 4 ΠἘξοττ διιτο πὶ μλαῖδὸς ὑπὸ πὰ ἀκρέμον θ᾽, 4 

τλΔῖοΥ στ Πογάτις ἔτ γλπλι5: Αγ οσ οπὶ πὶ ἃ σαιάϊος 
εἰχρέμοναρ(αιιας δγδομῖα γοςᾶι ΡΙΙηἰμι5) ἀ τ! ἀἴτατ ΠΥ 
τη νὰ ἀπηίοι!ι5 κλάδος ἀρ! Ιαταγ ὙΠΟ ΡΓα 
1ἰρτο ργίπιο 5 ἐᾶρ. [ξοιιπἀο,ἀκρέμονας νοὐατ εἰὺ κπὺ 
χιζομήϑας,ητιος αι ἀΑπι ἀϊοιιητ ὄζοις. Κλδὲν ἢ). τὲ β 
4116 ἰ1ὶ βλάςον ἀἰχλτ)τὸ ἐκ τούτων υἱφ᾽ ἦν, 6 κούλισα 
Ιάεπὶ ὙΒεορ γαίτις Πἰυγο αιαγῖο 5» σαριτς [ξοιπὰ! 
ΟΡετΙ5 » ἤσμπι Αἱ ργρτεῖάπι δῖ ἔγιιέξιιπη ἔοττο ὡς στο 
ἐσὶ' ἐτὸ τἶϑ' ἀκρεμόνων, θη, ἐκ αὖ σελέχοις, ΓΙϊπίὰ5 [ἴδτοι 
τογτϊο,ςαρῖτο [Ἐρτί πη ον ουπιττ βουγοποα γᾶτηῆς 
ἱρίο: ϊοίδογις5 ΤἈΘοΡμγαῖ εαυϊτυτγοίεά Ατβεηὶ 
ἰςςυμάο, φέρειν καρπὸν δστὸ τῷ ξύλε κα ἐκ δἐτὸ Ν δτκαμπη 
Ἰεηὶ ςοάσχ ἵτα μαθεῖ, αὶ γύεσις δ᾽ ἀυτώ δια φορωτέξρι «τως 
ἤὍοις καρποιὲ ΝἿ δένδρων. ἐδ γδ ἐκ δ ἀκρεμόγων καἰ βλας 
Ὁ αὐδῇ Δ κλάϑων κα ΤᾺ ἀκρεμόνων ὀιφύςτα:αχιὶ ἰοςι9 
σΟΓΓΙΡτιις εἴτον 4ς ἔδηκαῤπιον, ; 

Κλαδ' ώδης. ε(δ.. ὁ χὰ ἡ,τατηο 15. 
Κλαδῶν, ὀνίθυ, ΓΑ ΤΉ118, ᾿ 

Κλάϑωνε, γαἹν δάσο Πα: Δητί αυἴτας ἀἰ δα: , ξοτταίῃς ἃ τῆ γτ 
ἤατίοπο. ἀρὰ Ηείγομίαπη κλώδωνες ἀϊσιητατγ, κα 
ΘΧρΟπ, ταὶ μιμαλόνας, μαγάδας, βαίκχας. ᾿ 

Κλέζω, μ, ἀσω,α ικα,ταησο,βοίζο,ςασιο»το πο οἰλπιο 
11 5,ατους στα δι159 Πιϊδιι8.8ς 4118 ἀἰοἴτιτ, Αὐτυ.Αςοιν 
Ποά.ριο κλάγίω, ΑΓΟἱ τὸ, μεγάλα κλαζεγτες ρ(ρί χλόϑνονοναι 
δοητοσινπάς αὐακλείζω, κλάξω μέλισμα. γ ζΔΏτο; ἴῃ Ἐρ Γ 
κλάξειν ἃ 11} 15 ργορτίαπι τγιδυις ΡΟ] τιχ » τ χλάζω, 
κλήζωςο]αι ο, γᾶς κλῴξα;, Η εἰν οἢι, κὰ εἶσαι» ὨρΟΠΟΠΆλι 
κλεῖς, αρια Ὑ]ισοςτγ. ΕΝ 

Κλαύσει, ς οἷτ, Ποιτοιϊικλαμίσειρϊ οι αἰ1ο ἰοςο ὑτὸ κλαυφεῖν τ! 
4μᾶπὶ ἃ πῃ οπιαῖς κλωώ, οἰ 

Κλῴεσιε, ΡΙ οταθατ. 
Κλαιὸν, ΕἸ οὔ" ἢν. εἴς τὸ κόροιωῦ, σα ΠἘγιιπι, Κλῶς οἷάοιη οἱὲ μοχλὺ 
δι», χ τοπι οἰλυῖς ΟΠ ΠἸπγάςμ, πγπιηο ἐπ ΟογοΓ, κάτα 
δίμω ἔχο κλάθα, τοὶ ἐπῖτι [ΒΟ αὔξει χροη. κλεῖν του χλοδαυ 

Κλ ὕφμογ, οὐ, τὸ, ΟΡ ου πἸ οατιιὩλ»οἸΔιμειτιπι γελᾷ ϑρνναραα Ῥάπάα ἢ 
Ῥγεὶμ}8, ; 

Κλρίω, μι μων αν αυκαγβςο,πιςατεο; ἀερίοτοΝ ομτγιΑςουίατ, 

ά 

μμ" 

ἃ 
ὁ 

δ χῦ 

ὶ 



ΚΑ 
το Οὐαπιτη ἴα {γα Πεῖια ροηΐτινλῴειν κεφαλίον, ρίαὐ- 
ατι Ασὶ πορ μι. κλαίων τίς αὐ μ᾽ ἐμούγε ϑίξεταις αιὶ ἱρίο- 
ἰησοῖ ἰασοηοεϊα οἵ, Π αιιῖς τὴς ταπσατ αλαϊς οιπσι 60 

ἃ εἰιναρισθῖς. Κλαειν λέγειν πνὶ : αἰ σα] πηδηίατο ἰὰ- 
ὁ μακρὰ οἰμκὠζένται!ο τ ἰτδητῖς αὐρογηδιητιίαις ον 
Ρυα Γυοίλη. σιΐεὶ. Ο3 ϑύσας δγικούρῳ καὶ δόξας ταῖς 
ἔλχογεδιο, πιαηάατο ἰχαιιοῦαι ἀϊοίτιμς. πιο ηλ}ις δὰ 

: ΠΟ πη οΥἾτΟ7- 41}ΠῚ ξοτταπα ἐρίς τηϊηαςὶ Μαπάλγος 
οὐϊύμηαις οἰϊοηάοτγος να ϑιιοπι, Αἴ λατι κλάζειν ἀἰςὶ- 

ακως τἀ Ἰσοαης οηλπνν το γ 5. μαι Ηςξξος 1Ππ|π|.ῃς 

πὸ υ (οι) βοιιονῖςιντ κλαϑει ὁ νεκυϑεὶς ὁ Ὁ νικήσας ὄντο" 

ποτ ξογταγ νοὶ νἱέξοτγῖσ χιιὰπι ν᾽ ξξι ἀστογῖον σοηάίτίο. 
οὐ χλαΐοιν., ἀἰοῖτιν τα πὶ ἐς νοΠοπηοητὶ [πέξιι ἴῃ αἱ ἰς- 

ἸῬοτγίδιισοδς [ας ἢ γνεηα 1} τόγιιπν ἤζατιι, ΠΟΥ οί Τα πὶ- 
᾿ ᾿ ς να ταὶ κανγακου κλάύσω. ᾿ Κλαήειν πικρῶς 9 Ἰηατὼ στο, 

ς γοῦν. οχροπ, πλαδαραὺ,οἰσϑενη, ΠιΙπιοέταπὶ Ἰαχδηχπαα 

τίη Προιῆσαι ἔγα ἐπ, αῆρᾳ τὸ κλαῦ, ᾿ 
ἴγττιις ἐπ ἀπο φήκη ΠΠγῖο ἐοἰν ἀογαῦ ὦτα μι μικραὶ εἰ 

νπῖς τη τ" ]ατὰ ππτ ἀςρορυ] τάσις τοσηροῖα γαρεῖβ διι- 
πο ᾿ 

{γ οἰ .αὐα δὲν δραὲ ν τὶς αι ΠΈ πα. 
εἰς πὶ οἵδ, βοῖ σαι, καλεσα)γ]απηᾶτουν ΟοάΓο»ἰμἔγα κλέμ- 

ὙΠ ν᾿ 

ἢιηὶ ψέλλια βεάχιονων ἀυττλ]]α:, Ῥ͵ΙῸ ιῖιο δριιἀ διά. 
ἀρμε. λιν ὲ 

Ῥοτιςὸνεἰαιιῆς, 
ἀτουίοησο τοτηρΟΓΟ ΓἼΦΓΟΤ, 

ἐγτοκο[αδτγδέτιις διγγο τοῖν ἐκλάα ἀω, Ατἰζοσ. β,.Γποϊληνκλα- 
ἣ ςε᾿ 

ῥέαρικλαπέντες δὴ τὸ ἔνα γγέλιον, “Δ ἀ4πὶ να τοῖς Δα Ε- 
πὶ ρεγαμ εξ}, Ν 2.1 Οτατικλαπὲν» ἔγτο [ιθἀιιξξιμ.; 

ομῖτοῦ ἀοτγαϊο, δῖ οι} 15. Το οἱ. 
πὶ Ηοίν «ἢ. ἤλτ αἱ δὴν εδώροις ἐχαῤαι, νυ} } 5 ἔσο: 

εἰν ἀμπελόφυτον νἱποτι : αἰξουΟΩτΙ ὃς κλοόραω ΡγῸ 
πέλο φυταῖ Ἔσο κλαΐραδε ΡΓῸ κλάδοι, [( ἃ [εῖς τυ ι δυιῖτ 

σῃϊ βοατίομο5 κλαρέα δηΐων ἜΧΡΟηΐς ουϊ ηὶ κλυρία κα ντ 
πεὰ κλορῶ. Ροῆτο ΡῖῸ ἅλῆρος ὃς κλώρεοι ΘΧΡΟΠ,ΟΥλ 8 ΠΊ 

τα], 40] ΔΙ Ιου οὐίατη ἀἰσιιηειιγ κλαρώτω, ργώτοτοα κλά 
 ἀϊοῖτ Α ΡΟ πἰς ορί τμεΐοη, δῖ. νογο κλάρια εἰς αἷς 

ἡλια ατΠΊ1Π|α 5, ρτο πιο Ἡ είν οἰ μαίσει ἐλάλα, πεοηοη κλαρρὶ, 
ται εϊάεπὶ Η ον ΟΝ. (πητ εἵλωτες . ἩοΙοῖο5 9 πιαηςὶρία δτεὶ, 

1ἰΠ|πγάτιις Αὐ το ρ απ! σιδοντ τοέεστ Ατβοη. ΠΡ το Γεχτοοίετι- 
οὐ δραττδηὶ ξεσοτγιιητ ὅ22 τ᾽ εἰλώτων Τ᾿ Ὴς 411 ὅηη. πἥθπεν - 
τοηίες μος [πος 58) Ἐ κλαρω οἷος ν Οσατο ἀλιτοιτ εῸ5 ἵτὰ 

ὃν οἰκέτας. ᾿Ππηᾶ ΠΟΙ ρα τι Έ]ςα 5 διαὶ τὸ κλυρωϑίωαι » νὲ 
Ππσαιις τιααῖς κλερῶτας ἀ Ογοσοη θα, ἀρρο [αν] ἐὺ 

ΣΤ ΙΟ 5. δστὸ τῷ γήμομδύε δὰ αὐτῆς κλήρου, 
γεΐι. εἴν ἃ κλεῦϑ ρὸν ἃ χλάω ἀοτ]οὺ ροῆτο ργο Ἀλείω;, 
ς» αἰ ερα5 τογθηβ9οΐη ΕΡῚρ. 

ἐταξεῖο. ΡΙ Το ἔγαξθιιτα, Δ οχ  ΑρΡμγ. δβητν δισίον, γίνεται 
τν τὸ κλάσιν. Ἰτεῖτ ἀἢ ἔγα ξ 5 γο β οἐ απ ρυταιῖο, Κλεΐσις 
ν. τί τιπη ριιτατῖο, Οἰςογ. ὙΠοορΗγαίξιις Πὅγο τοῦτῖο, 

ἀϊοποπο ἐδ σαλς5 Ρ᾽αητατ. τυ δ᾽ ἐμιπέλων δ πελέων 

οἷν χὴ μέγις"ὁν ὅξιν η' κλείσις, ὅς ΡΓΟ δοάςπι ὠμπελεργίν 
Ῥοπη δ δὶ. ; 

τς τὸν ἢ ΔΘΤΠΘΠΓΙΠ, γα Ἐπ. ἔγα ριοη. 
ΠΡΟΓΟ ΕΟ Ἰατίτοτ, ἄγπηοητα ἀδ ἔτη μοῦς ππὶο ἀΠΊρι- 

πᾶς ΠΊΕτΑρ ΙΝ. ΑτῚ ἸΤΟΡἢ. πὶ Ἐφιμπ1}ν. «ρα τηγριὶ κλας σεις» 
Β 

Ν 

[1] 

ζῶν ανατεέψεις. 
χαά νῖτες ριιτα πάλ. δδέανανον » ᾧ κλαδεύασι χα ξύχα κα 

᾿πέλοις, ΓΠτοΥΡ. ΑὙἸΠῸΡ. 
Ἰπάτοτον αἰτοῦ. 
ἤετιιςνοχ 6115. Νίαττ,ο. 8. 
ναρ τον οἰτ οὐ αογογμμαι εἴξ στη, 

(οἱ Ρ] ογαπτε5. 
ἤξο. ΑἸεχδυά. ΑΡμγοάης Πργὸ ρτῖπιο Ργοθίςιπας, 

ἰχοὶς εἰκούον τοι κχωυ 3 μυξάζοντω ἡσυχάζει, Ἰηίαητος πιο- 
Θητος νασῖγε ἀςἤπιιηρ. 
ὃς οὐδ δ, οἰ τι] τι. ΡΙατατοΐπ ΓΥς. ὃς ἀριιά Ρ]ατόποπη. 

ς αλαιασνονῦ, ἀἸ οἰιατι αὖ ΗῚ ΡΡοσται. 115 ΠπῚ}165 41ς οὐμπὶ 
πὲ αιιαῇ (ιρίγιοία; αι Ἑτοτίδηο χρό, σαμεχ εις, 

υνΘ.. Ἰοοιι5 Πεπεῖιπι.6.2.1ΠἸο11Π}. ) 
τὸ Ρ οτατιις. Αὐἰτορίμδη. ἐν εἰρ ἰωμ ὡς μεγάλα κ δριμέα 
εὖσιν ἐνέβαλε τὰ κλαύμω τα. [τε ΡΓΟ5. αὐτὶ τῷ σι βρέξω, τοῖς 

σι σχκ ὁροδει, δάκρυα ἐἰτσεισι διοὶ Ὁ δ᾽ραμυίτητα. 
ΕΤῚΊ ᾿μαφιομῆρον͵ Ττοητϊπὶ ἀϊσιης ρτὸ κλαήοντεις Βοηταπηντ οἵς δριιά 

»" εἰγοῖι,αρυιά 4ιοῖη δὲ Κλαυμαρέϊ παι κλώεις 

᾿ ωμονὴ ἥςγἡ, ἤετιι5, ΡΙατο ἴῃ Τιερ.κλαυϑιμονὴ ΓΟΙΠαςΙ, 
β σάσκω Ἰάοτη εἰς αιιοί κλώω (ςἀ Ροετίςτπη. 
διυσαυχεγδύομαι, Ρ! οτάτιιπι οχ σιτταγε οἄο , ἱ. νυ οσοπ “πα "απ 
᾿ ἸΑΠΟΠΙΔΠῚ Οἱ ητὶς εχ φαζτιιγα εἀο.ἀλαυσαυχενδύεται καὶ πρδυλί- 

Ξ. ἃ 92 
. ζετο ἴῃ. ΑἸς δ. ΡΙατλτς ἢ. ἼΩ 

Κλ αυσιν, ἐχεϊτγίοηατς ὙἹτρὸ, ΑΛ ΠΟρΡ ,ἶη ῬΠατιίς ἤτορῖτιι ἰαπιλα", 
τὸ ϑυύΐρευν φϑεγγόμϑυον ὄνος κλαυσιὰ νἱττὸ οἰαηρὶς ας σοπογεραῖ, 
αιοε Ομ], αἰχιτ {π νοτθιιπι αιιογα ας ἱπηρ ἴτ᾽ αιγὰ οτος, 
χλαμυσιῶν ῬΟΊ ας, τὸ κλαῦσαι ϑέλειν. 

Κλαωσίγελως» ΗΟτιΙ5}{Π| ρον πυϊχτιῖς ἱπαιῖς ΠῚ Οπα, ΡΟ] χ 11,2. 
λα γαὺ Η εἰν ἢ ποναὺὶ φωνίμ ξοτίαη οἰτπὶ Άοτιι. 
Κλαυσύμω. νἱάς 

͵ 
κλαίω, μιαἴσω, αν, ακαγξγαηρ οἱ ΠΕ] προρίιχο, βςἕζο,οιτιο; γπάο αἱ 

γακλείω. Α ἔξ. Ασςα τ Ν Οηναξτοις ἔκλασε, ρα πος ἐτορὶτικλαῶ εἰς, 
ἐτα ἐγ , εἰς τοὐπέσω κλώμῆνθ. το ραπά ἘΒΆΓΟτΟΥ ἤς. ραη τις» Ὀϊοίο, 
1.5. 6)ὴ Ἃ γί κλώυγια,᾽ὰ τοῦγατη σοπιοχα, Καο]. ἃς Βαγθαιοίητοῦ- 
τατη το χα: Νατος]].κοκλα σμᾶνα δ) γειῦ φέρει φύννα, ἔα! σοτῖς 
δὰ τοῦγδσὶ ἐπἔταζγα:ςοηϊιοχα, Βαυθατ. ἔταξε, ατςς!.1.5.Ὀ]οῖς, 
(80.143. 
: ἐ ἘΝῚ τ Ν : ᾿ Κλαω μα, αὐτῶ καῇ κλαιῦσο μαι, τσ μκα, ΟΓῸ κλαίω, Αττ] οὐ, Ηςο οὐ μώζω, [τὰ 
ξοοννρ ]ο» ΑΗ ΟΡ ΟΣ τ. δε ἐλϑ᾽, ἵνα κλν ς, ϑερ. δηώτι δ καὶ κλαύσο-- 

μα. 1.1 αἴς. κλαιΐσετε δυσμβνέες,ἀαἰυϊτῖδ ρασι45,1. ποίη, εἰ κλάειν 
δεέγνωκας, ΑὙΠΠΤΟΡΉΙκλ ἄκσι παῖδες, 

Κλέχςρτο χλέναγκλέν ἔνδοξα ἔργα Ηοῖν οἰ, οΧΡ. αὐδιραγαϑίας οἱοτίοία 
ὃς σοΙ οὗτια ἔποϊπογαιν]άς Κλεθο, ἡ 
Κλεωνὺς, οὐδ, ὁ, 6] οἰυγ 159} Π τῖς, 
Κλέζω,ν οσονίοποοίοαμοι, Ηςίνςἢ. 
Κλενδιῶν Ρ.Ὸ κληδ'ὠν, α ΠΊΔ. Αι! Ρ τ τι πη, κλενδένι ἐσδὲν χοεώμήνίθυ,αἀπιο 

Ϊτα ντὶ πο βη5» ΕἸ γοάοτ, 
Κλέϑιδι, κληδῶν, Κλεῖ, ἐπαινεῖ, ὁ μγεῖ, 

Κλεῖα, ὃς κλέα ΡΓῸ κλέφας Γο5 Ργδο τὸ βεῖϊα, ἩςΠοάικλεζα ὡερτέρων. 
αὐϑρώπσων υἱ μιν στ 9 ̓  αι 65 ἀπ: ΠΠΠΟΤΙΙΠῚ, 
Κλείμα, τίμὶ,ΟΙ τε τη, κλ εἶδα συων ζαϑυχαιμπη ἱῃ Ἐρίριρτο νῆςο [δι; 

1η|τλυσηοητο αι δας] ἱποιιτιιο 5 ἄτι ρογοὶ ἀγγοτιαηταν ἔα - 
τοςσίογοϑ. : 

Κλεΐσες, ὃς ἀἸπυϊπατίπα σοος κλείδια, Πινς ἢ ΘῈ} ΤΠ ΠΩ Ρ (οἰ5.4ιῖ 
ΟἿ άος ἃς οἰ ἀγα ἀϊσιιηταν. Ρ]τη.}.9.οαρ.15.ἀς ταν πηΐ5. ΠῚ πχοπῃ- 
Ὀτατίπι σαί 9 σοτιςς ἃς αθάοτηϊης σοπιπιρηάαητητ ἄτας Ο1- 
ἀϊο, δζς. 

Κλειῆίον, κι, τὸ απο [456]1τ11508ς ράτ5 ΡῚ [οἰ σοτατί). Ατῆοπ, Αριᾷ 
Δι Βοτ.}.1 αὐεὶ ϑόυμασ, ἀκεσμοτων, οἴὉ ραττα οἰ αιι}9. ; 

Κλειδοοῖχ(Θ- υ. δ οἰΔιιῆροτ. , 
Κλειδδω,ὠ, αι ο οἶαιιο, Οδίεγος 
Κλείδωμα καὶ κλεΐδωσις, [ς τὰ. 

Κλείζω. σο]εῖσγο, 
Κλειφρία, ν΄ εἴπη. τοῖα π. ὥσαξῃ δεὸὶ κλειϑρίας ἐδρέον φώς, 
Κλεῖ ϑέρφνο το, Οτ[Ἐγ τ ΠἸΓΟτΙ Πα σμΠΠΠ,ν οξ 5 ομογλός, ΤΙ άψηγι5 ἀπ 
Ἡοπι.Οἠ.1.ν 51, 55 2. κληίσ)᾿ ἐταύυδσεν ἱμκαύτιν Ἰπα τ. τὸ λεγόμδυου 
ἐφ᾽ υἱμδϑ κλεῖϑιρον» Θφηγῖπα Ιοτα πασεατ ροπάοητια. ἰης ἀτηϊις 

ει Βΐης εχ φαϊβιάδμι βογαπιλη  δι5»τιπη δε Ἰαηυδιη ἀρογιοη 8. 
τι δὰ οἰαιἀφη Δπ|: 
Κλειρ(ρζωχἀεοὶρὶο. ἐξοτοπαλαιω, σκελίζω, ΠρΡΙΔητο»ἐποιτώ, 
Κλειμαικ πθρ, σγδ 1155[ςα]8, ' Ὁ 
Κλείμαξ, ἡ κλειμακισμὸς, ςεττατη 5 4! οἀἀατἁσοπιις αιιο 4 [ξϊςς 
Κα είν δος] δ τὶ 5» ᾳ8ς κλεινο ςοού, ὁ! ἀπ. ἸΠο γτι5. ᾿ 
Κλειὸς. ΡΓῸ κλοιὸς ἰορίτιγ ἀραιὰ Αὐτίαη. 3.1 τορι  οστῖτ σατρηδῖης 

Κλρί ποις, Η οἰ οἰ, κόσμιθ- τις τὸ κολευῆύαε γείσους 
Κλεῖρος, οἴάοτη εἰν κλειδῖον οἰ αυιῖσια. 
κλεὶς, εἰδδς πίε κλεῖν, τἀ κλεῖ ένα Μιαττῇ, τό. οἴαυιῖδ σὺ τῷ κλείς ϑοι. 

γε οἰαιιῖς ἃ οἰδιιάοηἀο ἀπιοϊτιιτ, Β οο οτίαπι ἀϊςίταγ ἢ ςογρο- 
τα οα Ῥγ59 αι» ἀπ 41: ροέξιις ἃ σοτιῖςο, Ἶ,05 ἰάταιτη ἐμ [ἀπγηὶο 
οὐβαπιπι, Πιιο δ κλοίδεον ἀἸ οἰταγ: πο, μ1}}}} οἰαι οι! 41 ΠοΠὶὰ 
πάτο ποη ἀπ οἰτατιιπτιδς κλεῖδες, ΡΠ] γςοπηρᾶθοϑ ς0}]1 οὔ τγῇ - 
ςο, ἔειι ξωνὶ ἃ αὐχένας ρτορο ἐπ σα! απι, Αασ τοι, [1.5 Ετῃὶς, οαρῖτα 
τι οἴοτε ΡΙατις. ΡΊΜΠρΡΡΟ ἴῃ ρταῖῖο ἴα ίο Ἰμιρε]ο,]. ἡ κλεῖ δος 
ἀντ κατεα γείσης ἐν πολέμῳ ]Π1|π| ἴῃ ἀϊς5 ἂρ 60 Δ αυϊά Ροῆαα- 
τοῦ πηράἸςσι5,ἃ τιον σιγὰ δατατν τη τὰ ἀροῖρ15 ΙΔ ηΓΗΩῚ ᾿δες 
4ύπιπη ἐπ τιια ροτοιξαξς {τ οἰ αι! οὐ τίου κλεῖν καιτταγ ὡς μι ΠΊοΓΟ ἔτ 
ἐξις ἐχροπίτιτ ε].1.2. αἷοὲ ταὶ κλεῖ δος, Ρτορτον κιιπλεγοβ. ΑὙΣ- 
{οτ.1.3.ἢς Θᾶζα ὅς μαι] ὸ ρος οἰαιμοιηας ν ἐγείσια 10] Ἰπ σα }ο, 

Κλεισίαμξογοσον εἶ [ατῶς ἔΟΓ ο 5.06 Γ αἰια5 δὲ Ια πιεητα ἰῃθτφαμῃτῃ 

ἀρια ΕΠ. ν ᾿- δ 
Κλλειστοιὶ, δὸς, ἡ, ΟἸ Δ ΠἼ γάρ το ναΓ 15 ἀπτ ξοτίβει5.ΡΊατιλη ΡΡ]. ὅπας 

μὴ καταλαμβαίοιντο ροϊέσαις ποεῖς κλειστείσιν εἰς ὁ «ενωπὸν»πς, ἔοτῖ δ. 

ἴῃ ἀπ σα τιπὶ ἱπηρι 5 ἀςρτοΠςπἀογοηγι. 
Κλεΐστον, ξα δ τιΠ1.ς-ὦ ϑιαὐςηδι114.ἃ Ρ]α.1η ΡΠΡ]. οοάοπι πχοάο ἂἃς- 

εἰρι εις 4αο αριὰ Ἡ οἷν εἰν κλέσέον, ; 
Κλεῖσης, ως οἷ, Γεεηα9ο Δυπεγιιπι. κλείσει λιυήνων, Τ πον, ἈΝ 
Κλεισμὸς, οὐ, ἡ Ποἀςς, Ὁ ]οτῖα, 9. ον Θ΄. Ηοίγο.Ιάοπὶ «πο κλισμὸς, 
Κλειςὸς λιμίω, Ἰ αἴριφργυῆζδν, ροστιις οἰ 4υ[Ἰ5»σοῃ ΟΠ, ΤΊ λον ἃ, ὅς 

Αὐτά. Ἷ } ΄ 
Κλεισοεῖραι»γΟΧ Ῥοτίτς 1, ἀτῖπα αιιὰπι Ογαοα Πσυϊῆςας ΟΠ [ἀγα59ἤιιο 

ΡΟτΙΙΙ5 εἰδιιπτγα5. τη δι. {οτιθῖς Κοπίαπος χλεισούξας γο- 
οᾶτε πεὶ ὀχυρώμα τοὺ “,) δταβασεων. Ῥτοςορπις [.3.ἀς ΤΠ] πἴαπ.ο - 
ῬὶΡ. ποτοιμοις ἀπδργάζοντω δύο, ἄγχις αι πὴ ϑηνλων ὄνταγύσαἣ Ἡτοῦ 

μίκασι κλεισούρας καλεῖν. Ἐτ ΑΠπΑ]. ἱπιρετ. ΑἸςχι) 1.10. τῷ γδ τέμ- 
σὴ ἀπῷρ κλεισέρας Ἐῇ ὡς ἔφημή, Ετ ραι!ὸ ρὲ εἰς φνλακίω οἶδ «πὶ ἢ 

ἜσπΠΊ5 2 ε 



γυγὸν διακεινῆῥων πλεισυροῖ ἐκπέπομφε. ΤΧοταας οτίλτη εαΐυταθ. 
Ὑπεοάοτίςις αρυᾷ Οαἤτοάοτ.}.2.ν ἁυϊάτασῃ δα Ἐλυξζιηπ ριςΐ. 
φυατοσίον ταις! Ρ πλιι5.1 4 τ. ΤΧ. ΠΝ Π τασ 15 ἴῃ Δα σα χαπῖς οἰ 

(μτίς σῖτον εοπίετετις ΔΠΠΟΙμ ας ΡΓξατς. τ ἴτα Ἰεσοπάμιπι ᾽ὰ 
ἀ Ἰιουτα,ιιοί γεξζαπο εἰϊ 1.2.8,1η βατάϊπῖα (οὐ ἰς οῆς,ρτα- 
ἔεδιίργατ. 
χλεισώρεια εις, ἐς ΟἸ ΔΕ ΠἘγιῖτα πιο τὶς [ει πιό ΠτΙΠ1Π1. 
πλειτοπύδιον, ἡ πέότπς δευτέραν ΡΟ] τιΧ2Πα1}15 Γπσιπάα σατ᾽ηᾶ- 
πλειτόσωλίθυ»οῖγοα Θ4Π05 ἸηΠ σἢ]15»ἀτσλτιιτ 8( χλυτθσσφλίθο, 
πλειτορίζεοιν, τυ οὐ ςητίι5 σοπτγοέζατο πηι] τα, 
κλειπερλςοριοπάτητν τι Πουτς, Η εἴν εἰν. τῷ γεωαρκείς αἰδοία ν ὗποδε- 

φλεγᾶνϑον τὸ τὸ κλειτορέζειν ) ρικίειδα ὃς Σξοσπιῖπα: σεηίταῖς ατῖτο- 

ξϊατο, τὸ ψφυλαφᾷν, ἰερ απ άτιτη ν ἐγὸ υὐπσδερμὶς,ἱ, αὐ τ, ΠΕ τέο ππο- 
ἐϊςο 11. 4ε ρατιϊθιις ποι 5. ρυι ἐπα! στ]! ο τὶς πιο! οἵα 
ἴῃ πιοιϊϊο σατιποιι  αννύμφη οτίαην ἀϊέϊα κὶ μύρτος νὺ κλειτορὶς νη - 
ἄς κλφτορίξᾳν, παι τ, αάτη ράγτοιι [αἰοϊεὼ τλά ξῖαγα. 

Ἑλήτὸς, οὐ, δἰ αο τι ] οὐτο τις, ἐνδοξθι ἩΟτη.1]. αἱ γκλεισέω εἰχατόμι- 
βιω.(οἵεπης ἰᾳοτὶ Ποῖα, 

Κλεισι,ληϊας ἀεῖαρ ἤι5)τὸ τἥν' υἱ δώνων κατωφερὲς τὸ ἀφο Ππτᾶϑ ἀπο πὶ 
τι5 ἀπύκλιμα πῇ ὀρριςς 
πλειὼ, (0. ἡ »ο Το. ὄνομα αἱαξ ῬΑ μουσων, 
κλείω, μ.εἰ σα, εἰκφ, ἰλιιάο, ὑμνώ, δοξαίζω., πιο πὶ οτογάϊςο. οἰ εθτου 

᾿Αδν,Αεςι κλ εἰσᾷν ταὶ ἐμπορκα.]λιἀάτεγ) ἡ. α, τάτε κλ εἰεσιν ἀοιδοὶ, 
1,ἀςοαητδητ τε οὈἀςονοδίςγου ργςο ιάο, Ὁ ἐτὰ ΟΥΤ ἐν τῷ αὐταὶ 
δὲ αἰδωτρικέκλεισ μάμίθ. οἶδα ας Ασηορ. κατεκλείώησαν, σο πο 
ἤχπι, Τ Βαον 4. 1τοπὶ κλεΐομαι [οι κλέομω ας! στον Ὁ. ν, ΟΧΡ. δί 
ϑηκαλούῦμαι, ἀσηίηιις κλείω Πσηϊῆοατ δοξάζω οεῖςθτο δριὰ Ρος- 
ταϑοὰ κλέθ' 1υκύδος αριά Οτατιαυτοῖη οἰλιιἀογκλεὶς οτίλαι οἰΑιιῖς, 

Ἐλόμμαγατος» πὸ» φώριφιγβιαττιπΊ, ἔγαι!5) Π οπιοίξ, Ῥτοςοτγοπᾷ, τὸ υὺ 
ποίνιω ἐν πῇ Ὡρεσβείᾳ, κλέμμα μᾷ φιλίαπου, πδαιῖς πτοάὸ ρΡεςι1- 
τιιπι ὃς Ρεοιηΐλπι ἰητοτα τί πι»[εἀ ετίαπι οργερτίοη οι Πρ ηὶ- 
ἄρας ὃς οἰτοιπιφητῖο ποπι, αἴ Βιιά4 ΟΟππγ,ἀς ἢος γευθου νϊάς 
Ῥίατ. ἐς 3. τρ. ἰ, 1 αἰ βἜογξτιατη ροηῖτ ἱπτογ κλέηειν ὃς γρητεύν, 
ἀριιά ςππόςηϊ κλεμμοίδια  ράτια πιστά. 

Κλεμμασδὸν, ξιττὶ πλ.Ὀ ἴατ,1.15.1,ερ. 
πλέμμι, (ΕΠ. Ἡςν ᾿ς χλύμμιν οἵϊε ἀἰςὶτ δίφρον αἰακλιτὸν 5 (ς ]Διτὶ ἴπ 
μα τοσιμδὶ ροτοίῃ. 

Κλεμεὶς, τοπιιάο,χελιένη, 
Κεμμυφω,ρταάϊςογάςεςίατο, 
Κλέομαι»δοξάζομαι ος!εθτοτ, ἀν, ἐγ οἰ δ᾽ ἐν πῶ σι ϑεοῖσε οἱ τι τε κλέο- 

ἐο!δίς. 
κλεύμοροτος γε, ἀο!ςδης ὃς ΕΠ γαης πιοτταῖςϑ. 
Καεονίκέουον [ἀς κλινοπο γον, 
κλέ 9, ἐειθ. τὸ λυ ]οτα Δ η1Δ..). ποπΊπῖς ἔρίράοσ : νπᾶς λυσι- 

χλὴ οοἷη Οδηϊτιλυσικλέοις, ΤΟΥ ἡ.11.ἐ κλέθ. ὀϑιλὸν αξοιτο,, δόξω, 
ἩΠ},ηὲ δ᾽ ἄσρε κλέα αὐδρών,ἱ ςΙάτα σοἴτα.ἱ. δόξας, ρα, τὸ κλείωφίαιι 
ἄουνε! ἃ ελύω,} Δ ο, ΡΟ ].2.ὑκ ἔλεον χτ' καί. δ πρὶν ἄκουον ἷ. 
ἐχ ἔπι. } ποϊλη ἴῃ ΑἸογ χλεθ. μύϑων παρε δὸσὸμ ποιτέρες.],ἔλπιᾶ. 
ἔχιν κλέθ- σ] ογϊδπὶ μιαθογο Αγ ΟΡ Δπ.νεφικλύθο ἔχοντες τοὶ αἰεὰὶ 
ταὶ ναῦς, οἸατὶ οἱοτία ηαιιτῖςα, Ἐ Βιογά, 

Κλέπος, ξαγτι τ, τὸ κλέμμα, κὴ φώριογ,κλεμ ϑέδιον ) ΡΟ] χ ἴτα 50 ]ο- 
ποῦ μαπο νόοςοπη ν Πιγραῖϊο τείξατιιτ. 

Κλιηϊέλεγχίθ: λίϑης οἷα ρὶς ἘΠΝ ἀερτεϊβάςης ἴσα σοάγριις πο, ῖα- 
(σοτ.ἱ.ς ἀς ἀετῖτς ἔνα 

Ἀλέπ]ης, κα, ὁ νυπὸ τὸ καλυηῖ4ν, τα τονὶ κλεηῆίδης Ρ οτεογατ. 
Κλεστικιὶατς ἔτ πα  Γςῖδη. 
Κλεπτικὸς, οὐ, ὁ. βιγαχ, Ευτὶρ. 
Κιηῆίσατος,»96.Γαγαοὶ ἤπηλιις, ρτιιά τι Πῆπηιι5). 41 141 ΠΠἸπγι59γ οἱ πι- 

χἰπιὸ τα οἰ τι γηι}5. ΑὙ ΠΤοΡ ἴῃ ΡΙ ατο,πες ὅπεοτον ἡ γρεῖμαι σε κὶ κλετ 
πῆ ίςατον, χεῖρες κλεη]ίςατα., Αἀαπιαηξ. 

Ἐλέπϊομα,. ΠῚ] 1 ΑἸ 1 14 Πιρεὶρίτιτ. νης κλέπ)εῶν ἀἸοῖτηγ 15 4111 ἃ - 
Πχαεγη ξΑ}11τ| ἱν 411 ἀοἸ πὶ ποι ἀπιτηδάμιογεῖζ 5 41 σοἰάτιιγ. 
Θτερογ.ῦ μέρος μετα ϑέσεσι κλαπέντες ὅδ τὸ ὄναγγίλιον, (ΣηΠτη οδ- 
ααιτατίοης ξλέϊα, ἰατοητογ ἴῃ Επαπροὶ πὶ φἀἀιξὶ!,. 46 πὶ συπ- 
ττὰ Τα]! ὡς τώχ᾽ αὖ εἰς δον εἰαν κλαπεῖσν τῷ ἡ μίρῳ τ διαλ οἴξεως, Ἐτ 
Κλεπῆεῖδαι,. ἔα ΠῚ ἃς οἰτοιιπιιο πη γί. Ἰἀοιηγ ταῖς κτ᾿ μικρὴν αὐαζολ ας 
υὗτνο τὰ πογηρριὶ κλφτοτύ υδυΘ-, ὡρων ταῖς ἐγύτχσι κλεκστομήψων ταὐτὸν 
ἡμέραις τε κα νυξὶ. 2. ἴῃ Οτατ.άτιπὶ δηπὶ ρόττος ᾿ρία νἱοϊπίταῖς 
ΦΑΙεητοσϑαἱ ας αἰϊογαπι νίος που δάποτγιςητῖθιις ποΐζε γε αἷς 
ΟὈτοριιητς ΔΊοίε!. ν᾽άς κλέπζω, 

, Κλέσστον, ἱΠ{πτ ΕἸτ τοΡτΟ κλεπτικόν,κλέκστον τὸ χρή μαγὶ, κλεπτικὸγ, Α- 
ΤῈ δὲ τη ΜΈ [Ρ15,ὡς 3 καὶ κλέαστον βλέσει, 

Κρακυτοσιμίη,ης ηἷς Γι γτιναν. Διἀαππδητοῖη ΡμγΠπορποπι, μικραὶ δὲ πτίνυ 
χεῖρες το δραργίας κἰ κλεσ τοσίιύης σημεῖον, 

Κλέτηρια,ας ἡ, ἔαν. εὐ γίγε ἂν ε »λέπηρκαι δούχης ἡ δυγῆς. ἸΝΑΖ2.1ῃ Ογάᾶῖ, 
{εγααπι ν οἰ πρτάτεπὶ πς {ιγγι ρί ατῖς. 

Ἀλέπηω, μέ ψο, αν ρα οςοι! σς οςςετὸ μα ςο ἰτα γε ἤρῃ ἀρραγοαῖ, 
ξατγοτ, ΠΟ» αυξοτο, σλίηω, ὑφαισοῦμαι. λάϑρα ἐρχίζομαι, ἀπτισώ, 

αἰξαλογζομα:αιδῇ καλύσηω,τοσο : νμάς Ῥγὸ Οὗγορο 5 ὃς ἀδοὶ- 
Ῥῖο ροηΐσιτ, ὃς ΕΔ} Πς τατίοηθιις οἰ ΓοΠτπιιθηἶο 5 1{144.«9 μη δὶ, 
τως κλέπ)ενόω;ις τὴς [41{459πὸ ΕΔ]Π|οτε τὸ ρος πα ἔρεγοϑ 5 μὴ 
«δαλογίζε σῇ διδωοία, ἩΠΟΠοάτι5. ἐκ ἐΐςι διὸς κλέψη νόον ἐσὲ παρελ- 

εῖνικλ πῆι γόον, τας ῖοαι ΓΔ{ΠΠτ0 1 ἘΡΊστασιγδς, ΕΊατο ργίπιο 

ΚΛ 
ἀς ἈΦΡῸ ΠΣ. τὸ υῆυ' πολεμέων κα ψαι χὶ βκλῥύματα καὶ τὲ δας ς 
ξεις,ἱὰ εἰς. ἔξ! Ποτς ὅς {τιέγατι ποίει σοηῇ] α δέ το φαῶι- 
ὅοπς9914 εἰ εἰυάςτε. δὶς Χορόορβου ἐς Ητρρατοὶ οδο 
Ἰοσιιεπβυλεὶ 2. μὴ τοὺ Τ᾽ πολεμέων μόνον κλέπῆειν ὅδη σα ὅτι. ὃν καὶ 
ἐδὸ ἑαυπῇ ἰωπέας ἅμᾳ κλέατοντα, οἷξ ἀπροσδοκήτου τοῖς πολεμίοις Ὡς 

τὶ ϑεῶτι. Ὁ ἐπι ετγίτς Γ Βαγοι ϑον! ἐς ἀτίάα εἰοςυάοης δὸ ᾧ 
σιυυύϑεσις ἢ ϑστοκεκομ μη καὶ κλέτή ἐστε πῷ διδυοήμετος δ ἄδειο, δι - 

(εὐτοητιρη μια ἔτπς πποτιι Ἰηξα πιο; οἰ ουσί πο ροζοτατ. δε 
Ῥτοῦ οδίςαιϊτατεπι ξαςῖς ντ ταυτὸ Ἐχροπάτιν, ΠΙοπγἤας, 
σανθα ιπ ἀττς ἀἰςο πα 1) τείσεις φωνή ς αἱ κοθιόμδμαι ὠροσωδίαι 
ῷορφι, χλέ πόσαι σῇ ποικιλίᾳ, ἃ κό ξρν 185 τοῦπιοιιεπς [ιἱ νατῖττς 

ξαϊιδιιπι τας ἴτὰ ἐγ ρίθης 1ΠΠ|4| δέ ἀιιξοτινητ. ντ 410 ιο 
τὸ5. ἤατ » ποῃ ἀρραγοῦτιίη πος Πρπίῆοατα ἀἰϊχῖτ Αὐἠτοτεί αὶ 
Ῥτὸ τοιτῖο ΚΒ Βετοτίςοτῦ. Κλέπὔεται δ) δ ἐα τις ἐκ πὶ εἰαιϑειίας 4.. 
κέκτου ἐπλέγαν» σιωτι 8.) ἰάτοῖ Πος τατίοάιις [τὶς φοττα οἵδ α- 
ἀπι5 θοηὶ πῆς ρεγιςιΐο ν|]ο οὐτιμ!, ἢ χιῖς ἐ να!ρατὶ ὃς ὦ 
τί απο δγπῖοης γευθα {εἰσ ἐπςοσοσῃροπαξ ΟγΑ ΓΙ ΟΠΕΙῚ, ἐπ 
πλέτηεται 1δ1 να] οτφο λει πος ἧι, ἀοίας ργοοςάϊτ , ὅς ἀττίῆς πὶ 
πο ἵπτε] Πρ ταγπ }} ἀἠχῖτ,ἕτω γὸ κλέπεται ὁ ἐκρφαπτήςτηριι 
ἐκλέπτετω οὐ, ΓΟ ΠΊοτΎ 15 Γ Βα  εσοις ΠΡ. ἀς εἰοοιτίσης ἐπὶ 
ἀς ἔπισοτς οτατίοπῖς ἀϊίριιτατ » ψυχρὸν 3. καὶ τὸ μέτρα τιϑέναι " 
Χϑ 7. καϑοί τ τινὲς.) μὴ κλεαντό υῦνα ὑπ τ σεωεχείας : αἰ] πᾶ". 

ξϑηταν ὃς οὈ(σιιτεπτατ ἃ σοπεϊπιιατίοης νεγθοσιιπη, κλέηι 
Ρτο Μι!!δεϊτογ ατεγριοιαγὶ, ὃς νοτίγατεηι Γεητφητὶας οςοιὶς 
Αριά Ναζαηζεμ, ἴῃ (δοιιηάο . αρὰ εἰ οὐ τας ἢ αϑοφὶ ἥδ 8 εἰώγ᾽ς 
φων ἐς σεις τε κ' αὐτιϑέσ᾽εἰς ἐἧς οἱ τῷ γοφρώμιατος ἱερθσυλθέ κ᾿ 

“ἦα γεγοαμυῆμων κλέαστοντες ἐδὺ πολλοῖς σφετεράζονταιγϑςς, χλέη 
τογάιμπι Πρη! ἢοδι κανϑαίω, [Δτοο. ΘΟ ρΠοοἷςς ᾿π Αἰδος 
υροι κκέστουσι μύϑοις οἱ μεγάλοι βασιλεῖς ) γεγθα οἶλπι 

Βα (ὁ Πιρροηιητ. Ττὸπὶ μτ' κλοτσῶς ἐργάζομαι. Τἀςπη ιδ 
αἱ κακῶς λάϑρᾳ συ κλέψειας χα κοὶἀ οἵϊ, χρνψίως σκϑυα 
πιο] τὶ ρο 5 ταττα πια]α ὃς ἔγιιοτς, Τυαπϑογτιιγ ὃ 
ντκλέηζειν τίν κατηγριδμ,οἹϊ οσςιίογο ὃς Πιρρτίπιοτς 
ἃς Αἰϊογίιπι τγᾶπϑ ἔογγς ὅϑεσ ύρειν. 1 γ Γι ὃς ΧΟΠΟΡΒΟ 
τί ἐκρέασιν, Ρτο ξΔ]Π1ςτα διιτοβ 1 1ςι} ΠΊ 5 ἃ( ἁττῖῆι 
οὕτερεγε νά τςῖδιις». ΚΒ ἔς Βῖπ ες. ἃς κλἐπῆειν τίω ὄψιν, κι] 
{μμη.κλέπῆειν τὸ κοινὰ, Ποσηο πες Ῥγατογι πο ἀϊ Πρ κάὶ 
τᾶτιις Πα παν Αὐτό ρ μα η ΡΙατο. μὰ αὶ κέκλοφας αὐλλ᾽ ἐγ 
σῆειν εἰς ἑαυτὸν ἐπὸ τῷ στοῦ τὸ σέβαε, Ὀςἱ σὐἴτυη 1π (εἰ ρ ἢ 
τιδποίεγγο Ναζαηζοπιις ἐπ Ογατ. τοῖς ἐνόμασι κλέ πων) 

1Δ ἐλ) Δ ΠΠς πο. κλέπηων ἢ βιαξίωμ 8... οἰ λπὶ 45 οπς τ! 
ἀς Τιορ τ. τὸ σκότει κχαπεὶς, τε εὐ τὶς ἀοσορτι5. ΟΒγγίοι 
τ ἱελωσ, Κλέτῆειν οτίατη οἱζ ἀρροτογο τὸ ὄηϑυμεῖν, νη 
ΠΟ ΠῚ, ὄθηκλοπος,ἱὰ οἴ ὄζεϑυμητὸὶς ,ὁρεκτικός, ΠΑ ΠῚ ὃ 
εἴτ ϑπθυμυτὴς δ᾽ δυλοτείων, [1 ἐγ πλιι5 ΟΦ. 

Κλέταρ, τὸ,κλιτις, ἀκρωτήριον, ἀσιιοχ τα 99 (θα ἀςιιο χα ὃς Αἰτα8 ς 
ΠΟ Ὸ ΠΟ ΠΟΤ Ρο 55 [01] ὀρειν καὶ τραχεῖα εἰξοχ ὶ. οπγϊποητὶα ἦι 
δίρεγα,Ἱ .Ἐρὶρ. ἶξον ἐμοὶ δοίφνις ἱερὸν κλέτας:ν Οὶ ἰαατοτι 
1αἱς.ἐχροπεβασ. ΠΝ 

κλδϑωμαιρεν [γποοροη ργθ κελδϑαμαιοἴειι ὑδεύω, εἶτα: 
{τς Ηείγοβ αι ἐτίἰεπι κλϑύσομαι αβοττ ῥτὸ κελόύσο 
ἐἰεπι τάπης κλδυσόμεϑοι ΕΧ Ρ.Οτι τη ἀκούσομδν, φϑεγξόμαϑι 

Κλεύτον,ἰάςπι Ἡείγ ἢ. νοςατὶ τγαάῖς τὸ σεύτλον 5 ιιοά 
Βοῖα. "" 

Κλεψιμοῖθ- ξατεϊιπιϑοιγτο { [4τι15. 
Κλεψίνοίθ., ἀἸεἴτιιτ ὁ κλόπηων νόῳ αι ΔΙ14 πὶ Ρεξξοτς 

Ῥοτ,αἰτπα 1. ᾿πσια ργοπιρτιπη ὅς ἴτ γοἰμτι ΕΑ τ 
οσου τ απίτπιιπι {Ὡππ|. 

Κλεψιποτι, ρατοὶ ροτοἱπηροπο ςοτηροτοτί, τὸ φέδομῆμωρ 
γακίζω ἃ συμιπύτίυ». 51 4. αὐτο γε μίω κλεψεποτᾶστε χὰ σὸ »θ 
Κλεψύδρα ας, ἡ, Εἰ εργ ἀγα, τ διῥρλόγιον ὡρρᾺ ὑγιον. σκδΐασ, 
δρνομικόν, Ατ το ΡΒ εἴητουρ ἰ ΠΥ εἴρια, ΟἿ ν»ὺς σέ ͵ 
«΄θὶ πἰω) κκεψύσρδυ εὐθὶ τίυὶ κλεψυ δραν . ἱπηϊῖς ὀῤτὶ σὰ 
φήριονικλεψύσηοκ γὰ ἀγγεῖον τετρηκῆσον ἐν ᾧ ὕδωρ ἔβο 
ἄχρι ὃ ἐπῆε, κὶ ἕτως ἔπαιον ἃ ῥήτορα, μος ξογοιίς ναὶ 
ἀε(ογίθιτ Αραϊοίαε ἱπχαίεης ἐπ Αἢπο διγοο, Ἀατία 
τὶς πη ρίο δόᾶτιι οἰτάτεις ἀσουίλτον αι 44Π| (εηῖοσ ς 
δὰ ἀἰςεπάϊ [ραυίμπι ναίσιϊο φιοάλπὶ ᾿π γισοπη 0! 
τιρον Ππι]ατονᾶς ροτ πος σιιττατῖπι ἀεβιιο, πβιὰ Δ4 
Ἰυπὶ ἢς Δάογατ. ἃ Δα ιἀπὶ 4τιτοτη ἀρ ροῖτα εἰερίγάτα 
τποτογος Γςπὶ ἰητογρτοβ ἴῃ {Ππώ4 ΑὙἸτορ μΑπ15 π᾿ Δοὶ 
φῥοὶ κλεψυ ραν ΤΙΝᾺ ἃ δ'ὺ συμπονη σόωται, ϑζς, ἐν τῳ δικαφθαω: 
ἡ χλεψυδρα εἰγγεῖον ὅξιν ἔχον μικρρτάπίω ὀαἰωὶ αὐοὶ ἃ ανϑ' 

ὦ τῷ δικαφησίω μεστὸν ὕδατος ἐπίϑετο, «τοὺς ὃ ἔλεγον οἱ ῥ ἷ 
γβετοτος [ς Ἑαςοτὲ ρεγείποὶς Ἰάοτη Οοιπίςι ἴῃ Αἰ 
σῇ ἐν φανῶσι, ὡρὸς τῇ κλεφυδρα «ναοί ϑγον ἐγλωττογεσι ΡΥ γγ ἅν 

Ρ)ν]οἴγατιις ἰὼ Αἀτγίαπο (ρα τα, ἐὺ Ἀπὸ κλεψύδοας ἀρρβος 
Τορ δα5. φιὶ δά ἀηιαπι ἐχεγοεδαπτιγ, Οἰςόγο τοττῖο ἀν ϑ 
τάτοτς - ἀς Ρογίεἰς ἰοχιεπθ. Ατθιης ποπ οἰαπιᾶῖος Π 

αἱ οἱερίνάγαπι ἰατγᾶτο ἀούιιοτατ, δίς. νἱάς ῬΙΠαἰθσι Τὰς 
τεῦ ἴῃ Ἐρί οἷα δά Ἑαϊσοηεπι,, δί δά Αττιάπαπιν 
φρὲς τὸ ὑσγωρ λέγειν : αιιδετα 9 Ὑ' ὅωρ. Κλεψύσιερ οτιἀπὶ 
φιχωώς ἀἰοίτατ ρυβεηάμπι γἱγὶς, τὸ αἰδοῖον ε ον : 

ἊΣ 



, ἡ δι 

"ἰὸς ἐμ ἢ ᾧ Κ ΤΑ 

' τὰ γὃ «ναξεσι νῶν Οἷσων δεέμεῦνα, πλίω γε δὴ ὃ κλε- 

ατείροπαος νογὸ φι.Η' δὲ ὃ διὴ τίς δξιν; ἐχὶ κλε- 
"ας νοῦς ἧς ἀπποταιῖς Ρογῦι5. Καεψύ δα γὰς ογαῖν 
τὸς ρογ ἐμ Ἐ}Πατίομοπι 4116; Ππριας ᾿Πογας ἀϊηιι- 

πο ΤΠ γαπηφητο Ρ] τί Πλι ΠῚ δεῖ ἃ ἴῃ ἐπι 1 15 ΡῈ] 
τὰ. ντ ἀσοιἀτοτὶ 5» ἃς ἀφἔςη [ον] ποτὰς ργαίεγιθο- 
οἴπι ἀδοίαγατ ὃς Οἱ σοτγιΐη Βγιτο, ὃς Αἰσοπίτις Ῥςά, 
ποητο ΜΠ οηΐαπαι Πορο ῬΘαρ.μοτα: τογηα ἀςςπίο 
-οὐἰατοτῖ ἀἄατα Ειοτιης : Ματτῖα]ς Ὠλιῖτ5 ἡλοτὶς πλο- 
ἰρια Οὐ Πα πιιπι. ΄ 

ἐπ γάρως πίαρῃα τ δ] νοςς Ροτςητὶ 
τοῖον ἰπυϊξξιις Οςφοι Πδης ἀςάϊ, 

ὦ. διωμεμετοη μη αἰχίν. ἈΤ᾽ κτησιφωντί εἰς 5 πριμερη δὲ- 

᾿ ηἰ μέρατεγχ εἴται γδ τὸ υἱὲ «ρρῶτον ὑδωρ τῷ χατηγόρῳ 5 κὶ τοῖς 
ἡ πῇ δηικρῳτίαντὸ ὃ δεύτερον ὕδωρ τῷ τίωοΣ γεαφίῳ φϑύγοντι: 
τῇ τιήσει τ Κλεψύδιρα, ετίαπὶ ἔοτ5 ΑἸ πος. Η οἰν ἢ. 

χλεψίῤῥυτον ὕδωρ . ἀὶςοθαταγ 410 ἃ τογγαπὶ Πιδοιια- 
ατ γε εὶ ξιτατὶ ΒΒ ὁ ςοη ρ τι ποπιίπιιπι Πι- 

εοηοα γλάϊχ Ὑμεορ ιγαίεις Πἰθτο 7. σαρίτε 4. 
ῆς. ; 
᾿ ἃ Βεγθ. 1» ὃὲ ἐλέγιον. Ὀϊοίς, 1 τ, 

εἰπὶ, ποι  πατἐ πη, κλητικώς » καλεςικαῖς, ΠΟΠΊΟτ, Π]1α, 
Ὡς αἰ πασι]ος σοηἤι!ο [1..4.Ἀςρ. 
οἰποτοατοΐογ. ὁ ᾿ 

δ: Οπλἰ παι ογνατῖς πὶ} σοπιι5, Γἰςΐάπ, ἘΡῚΡΒΑΠὶι5 
το Πτῖ αιιοτα Ῥαπασίοη ἀρΡο Πα τοροίης μαγεία». 
ν»οἐςρονομείαν, κληδὸγ σι μοιὲ » παλμδι αὔρα τηρησ εἰς. θἐ΄πτεϑι- 
Ἴ ὁ δὴ καλέμβνα πὐδίεσ αι φυλακτηθιοι»ῖ, ΠῚ ΠΔ Πα αττῷ, 

ἀηϊτατοπη, ὃς χεῖρ οἴλινηάς οτηεπ ν οσατιτ. 
σι πονύέρω αἰ δυσφήμῳ κλυδονίσματι, πα Ο ΟΠΉΪΠΕ. 
δὺς τδη 1 πὶ ἃ ποι Πατῖιο κλῆς. Ατ κλυδὲν Η εἶνο, 

 οὸν ΔΟΟΥΆΠ] 1. ΟΠ 111. ἢ 
,»είδις, το, Γἐρξσρμλύσεα, παττ Η οἴνοπι. φϑαγμοί: ταη- 
ὦ, Γαρὶς επΐπι ν ἦις οἰϊ Δα οἰδυάεπάτιπι. 
Ἡσοτικληθούχί, ϑωλ εἴμων, ΕΠΤῚρΡ. ΟἹ Θ᾽ ΟΠ ]Α71}15 ὃς οιΙ- 

δες. οτὶ οἴταγ οτῖαστι ΡῈ εἰς 
αλέθ., δόξα. φυμη, ΕἸ εἴν οἷν ἀἑεϊπατῖο. ἔα πια. τσ, μαν- 
σαι! ον αρΡΕ ]]ατῖο, κοέμελλ 8. ἰ δρυΐσευτο νεῶν φηΐμος κὴ ΚλῊ 
Τὰς ἔδυ το πιρ]τπὶ οχτγιχίτ.. Ῥ[τάτοίες τη (4- 
Ὁ. ἑγεῖια, ΟἸΠΪΠ15 στατια, Εοτοάοτιιςικληδῦνα ἃ δηὶ ὅς 
τε ρυϊπιος  ἴδτο ἐποιιπο Β σρισαιν Ὀὲ ἘΧΡΟΒ τι: 
ἹΠΠ| σὰ στας 1). {δῷ τη σοπαρ πτοπῇ «ἀϊτίοης [ἐγρτῦ 
εν αἰγαιϑείὶς κλυσόσι ἴῃ ἘΡῚ 6. φήμαις. 

“ ᾿ εἴ ᾿ 

ἤκαῖς Ῥτο κληΐζω. τ κλνΐζω ργὸ σοίερτο ἣτ ἃ κλέθ', 
᾿ΑςουκλήσεινοἸπτοτοϊ αἱ πγασι οἰϊο, Τπηςγά. 

ἐλ ρὴ..ηςοΝἷς ΠοΙΠ ἢ τ οΥ 5) 4] Πτι59ν οἔξῖς. 424 ].1. 
ΟΡ Γι σαρ.7.κλήϑεα ᾿σρίταγ 1 δ᾽άςι [10.3. ςὰρ.4. 

Ὀἰετειτη΄. ἐξ ρειιπη. αϑρα κλή ϑοα, ΠΤ  ρ1 4, αὦ οἴλιι- 
50 Ρ ἢ. Ἷπ ΟΕ. κλῆήϑρα γὸ «τυχών ταῖδε, 

το (δ τοπΠ ]}1ς5 εἶτοα ἔλιιοςς αλας ἀπο τέ πιιςνα- 
[ Ηϊρροευ. δ πιξδὲ χαὶ πείποσιν τόπος υτοὺ τοὺς πτιρεδλιμί- 

Ρροογαάτοτη τάτηςη ἴτᾳ (στῖρτιπὶ νὈὲ αἴδὲ καυάγχης, 
ἡ ὅσων, φλιεγμαήνει τούτεϑιεν ὖ γλώοσησοχὴ τὸ κλεΐϑιφον τὸς 

καὶ αὶ διυύαται κα τατίνειν τὸ σίαλον. 
τα αι σαι οἰαιιαπν ἸΔηιιαπὶ σοπτποτ, γδη τί, 
οάος. Οὐν τ. ὁ, 5) κλυΐσε κώϑιζον,Ἰη τεδη ἘΓ15. πλοΐ-᾿ 
ἴῃ Ἐρ᾽ρτδηηπια-. οἰδυΐετα . Δηριπτία:. Κληΐδες; 

εἰ Ἡογοάοτας στο ηυϊητο ίς ἀϊοῖταν ρίο- 
ἢτς νεγεῖς γα11α. νπάς ὃς ῥτὸ κλεὶς ῬομετΓ» 

ΣΙ οδ᾽ ΠΕ ΟΓῚ 9 404 ΒΠΙΠΊΟΓαΙς. ΠΠΠΘΊΓΕΙΓ σογΏ τοις, 
ἐπ αν αὐτοῖς τὸν τε αἰ χένα δ ὥρων 5. ὙΕΊΠΟΙΠτ 

ΠΑ Δ. εἰ Κληὶςἴογα, βαλανείγεκ. Ατάτιι59. ΟἿ ὃ 
᾿αξαριῖαν Δικλίσ, ὅψηπλουίοσοντες αἰακρέεσιν ὀχν ες» 
Ἰαπιιαση ἴμτις πα πίταμι Οἱ ξοτγιθι5. 

θα νἕαπιαπι ἴρατσο. Χ οι. τα οἱ ἢ εσεῖδαι 
ταὶ, Ἰτοαν οἷαιιάο, Αξλ, Ασου, δὲ κλυζόυάνΘοννο- 

γξροοῖα. ᾿ 
115. ΤῊΙΙογ ἃ. κλυῖσ αὶ σανίδεορξοτες οἰατια, ότι. 
πιος, Θαζα; Ἰητογποάϊιιπι ὃς ξαΓοἰσαῖει5 ἰατιιση- 

ἴο Απἰπιδὶ. Αὐζοσοὶ κλήματα δλιζάνιειν ΤΉ ςΟΡΒΓ. 

ρα γηΐτος ἃς βάρε!]α νἱτῖσ. ντ Ἰοφυήίτιι (οἱ πις].1- 
ἡ γοοᾶς (ἀγπιοήτιιπ [ἴστο τουτὶ σαρίτο ἀφοϊπιο. δε 
{πὶ Ἰηιιτίτιοὰ πιεά!α νῖσς Πειπι, δες. Αἴταις Ρ]Ὶ- 
ςοἰπιοίς ρει πιο; σαρῖτε γἱροππηηορεῖ πιοῦν ἰττϊτπη αἱ 

ἴπῖΠ Ἰππεῖ]ς ὃς ἀερυτατάπα ἀπ ἰγπηοπτο. ὙΒΕσρΠτα- 
γγῖ ας ἰἰδτο (ξοιιπάο. οἀδίτὲ ῥγἰπιουδῖῦ νΊτο μα ἐσ), σοὶ 

᾿ ὑπὸ “ὦ κλήματος φυύεῶτω, ᾿ά εἴϊτοὶ [ἀτπιοπτῖς.» ν οἱ ντ 
σά  τηἸτίθιις κλῆμα ἑκατονταῤχε.1 ἃ οἰξνν τ}5. σοπτατίοηα- 

ΤῊ] τος ἃ Οοπτατιομϊδιιβ Υἱτο οἰϊπν οαἀογοηταγινῃ 

ὮΚ ὅι 95. 
Οἷς. ΓΙατατγοίνις ἰη ΟλΠ)|Ρα, σεπερών!θε ἑχατον χης 5 τὸκκῆμα τρῶς 
τον ᾧ κολαΐξυσι ἐκατονταῤχαι εἶὺ πληγῶν ομϑοις ἐκβοσυρθ. Ἰητοτγ- 
Ρτος γοττὶσ ρα] υίτοπι, ΝΙΑγο τι νοσατ γήτο πη σφητθτια ἰςΠ]. 
Ἰεσς ἀιιτοηὶ αοαιαυα (χηοίτιητι ογάτοντ οἴπο5 ΠΟἢ Υἱγρὶς οἰϊοῦ - 
Βογαγοηταγ.. [τα νἰειιοιν [ἧς ἘΠοσιΩι ὃς. ΤΊξ. Εἴυέαι στο 
αι πηι ρο πιο Θρτίσιο 9 Ἰτιιης ἀητί αἸΠΠΠῚ ΠΊΟΓΟΙῚ το τα ἔπιι}5 
ἴῃ ἠοίξτις δητί αυΐτατιμπν οΟΠ]οἔταποἰς. ΡΙαταγοίεις ἴπ ΑΡΌΡΒτΙι. 
κλῆμα νπγραυὶτ ρτὸ νἱγρα, γα. ποπίρλ δι. ἐπέμφϑη ωρὸς Αὐντίο- 
χὸν ὄδιςτολἰιὺ αϑϑῷὶ ἡ συγκλιτου κομίζων κελ δύεσαν ἀ πάγειν τὸ ς;ῷάτευ - 

μα. αλανγνοιὶ ψ΄ φη βυλ ϑύσο ὁπ τῷ κλύήμαιτι γυίρον κὁρὶ αὐτὸν ὁ ποσίν 
«ἰεεέγραψει )ς ΡΟΠῚΡΙ]ἴο ἢς {τί ῖτ να! ογ. Μαχὶπι,ἶδτο ἔσχτο, 
φαρῖτε ιαττουἰπάϊσηαῦι5 ΡΟΠΊΡΙῚ 1:15 φιὸά ΑἸ᾿]ιια πὶ πιογασπι 
Ἰητογρο Ποτ, νῖτρα ΤΌ] πὶ ιο Ἰα πο ατ,ἀοποταυίτ, Ετ Δρ- 
ΡίΑπιις ΑἸςχαπάγιηϊις ἐς δ. 110 δγγίαςο ἐς ἰρίοπιςι ἢς τεδάϊτν 
Ἀλαγγόγτι Ὁ ἀυττ κα λέγοντι βελϑυσεδθει κύκλον τῇ ῥάβδῳ πὲφιέγρολο, 
κλῆμα 4] άαπι Βοτα οἵδ, ιιαὶ ἃς σιτύυσει, οίς,},4. ἘΠῚ ὃς 
ΘΈΠ115 σα] οἰδιπιοητί. Ἵ 
Κλυμανόεις»α Πρ ογογογι5.4 ΟΠ Ππϑς,αριιὰ Ἡο Ομ έππι, [ε ἴῃ μας ἢ- 

Ἢ βηϊῆοαλτ, [ουτεπάϊιπι ροτίιις κληκοκόρ σαν καὶ κλίκαξ, 
[ἐλ]. 

Κλημοκτηρων δ], ἁβοττ Ρσο δυσορειων. 41 ΠΟΙ τάτιι 
ἘΧοπιρίο, χωρὲς γδ ἐγκοασωῶν κὶ κλυμακτήρων εἐχ δῇ τ᾽ (ὦ Κη βώνᾳν,[οὰ 
ὃζ δῖσ ρον «ἰοτιεπάμπι κλιμακτήρων ασοὶ ρου αιο δ ρτὸ 
ἀπ ΕΠ ου]τατίσιις (εά ρτὸ [σα ]ῖς ἔσιι ργαάίθιι. 

Κληματίας, 5, τοΥΓα ἐπ ΟΤΊΙ5 οἵδ Γροοῖος 10 ἰατιτ ν γα μεῖβ. 5 ἀρὰ 
τας! Ἰά. Γοτιεη. κλιματίας, 

Κλημοί τινίθ., (Ἀγ πιοητἸ τλπι5υκλυματίνῃ κονίο, Τχ τα ττι οχ ἰἈυπιθητὶς Κὰ 
ἔα, Ὠιοίς.1.6. 

Κληροίπεον.ν ΓΙ συν 6ἰττὶ γα πα} τς 1π μου ῖς, ἰἀττηςητυϊ, ΤΉΘΟ - 
ῬΒτ.1.9.ς.12.Ἀ{π 0 |ἀπε. 
Κληματὶφ»ἰνος. ἡγ τ ΠΠ ΞΟ Ἷ τις. (απ ΘΠτι! ΠῚ. Πτοπὶ οἰ επιάτὶς ποῖθα.. ἄς 

«πα Ὠ]οίς.1.4. : 
Κληματῖτις» Δ {1 (ἀγπεητατῖα, ἤρεοῖος ἀπο] ος ]α’, ἀς πα Ὁ 1ο- 

ίσον.!.4.8ς 1.3.ς. 6. 
Κληματω, ροττίῖσο πιατογί στη; ΠΠπηϊττο η τηδτουῖοη ἰαχ ουκλημόι-: 

τουυδυη οἵα πελίθην ἴτῖ5 ΠΟῚ ραξατα Πιχτγί δητῖστις ἤαρ ΕΠ] Ἰς ἅς τ 
πιοητὶς. Οαζα γογὸ ροτγςέϊα πιλτογία : Πδτοὸ ἱξσιηάο, σαρῖτο 
ἀεοϊπιοαιαττοςάς οαιῆς. ρίδηταγ. ὙΒΟΟΡ να κλημασβόϑοι. ἢ 
ἐγχλημα πάλε! 5 ΡΑ1ΠρΙπὶς ὃς (τη οητῖς ορασαγί ὃς (ν]πείσετο; κε 
ἄςπι ἴῃ 3. ΤᾺ ΘΟΡΒΓ. ᾿ 

Κληματώδες, Γχτπιοπτοίιπι, ὈΙοίς.].3.Πς ἰητετρ, 
Κλήμης, εντος.οἰς ἐαἰληςοκρισκη ς εντος ἐκαύῃς, 
Κληρεκὸριν πᾶς συγκληρακὸς. ΠΟ ΠΟ] ΟΓΊςι5. σα ΠΟ. “ϑισοης, Οαἰσποάος 

ποηῆςιςυτ ἀϊσαπταν κληρακοὶ Γι ουἶτὰς ἄοοεῖ διά. 
Κληρφδοσία εις ἡ ράττίιτῃ αἰ Πυ!θατξο, πα ἀῖτας. ΙΝ Ζ οὐδὲ θεολογίας, 

Ραγτῖπῖ ἀϊα!ῆο. 
Κλυρφύοτέας μι. ἡσω,τ, "κἀν α Ὁ] 0 ῬοΥ ΓΟττοῖι, Α ξἘ Α σου, 
Κληροσότυς το Ἰἀτοτοῖη θα. 
Κληροϑεσ μυρϑετούσι, Το ποῖποτα Γουτὶ ὃ ογοατὶ [Ὁ] πὲς 
Κληρονομέω, μού σον αιηκας ῃςτοά το εἰ). ςτος στο, ΤὍσεοσ αὶ ἴδὰ 

σοπίφημποτ ᾿ςιςἀϊτατοπι, Οοπίτῖιι, ἃς Α σοιιίατ. ΠΓΟοτατ, ὃ φιλίας 
πατρικῆς κληρονομεῖν, ταύπης ἐκ ἐγὼ ἡ αἰδτυύης κληρογομώ: ςς τᾺΓΡΊ- 

τιιάο δά πῖς ποπ ρουτῖ δι: Θπτο Π μ6 ἢ. πληρρνομμῆσαι “ὃ κινδιεωύων» 
[πσςοάστε ρογῖςι 5914 ες ρογίοι!α Πιίορογς, ΑΥΠ Δ 6ςυκληρφτ' 
γυμωβ πῶδε κα τόδε, ῬΕΓΥ αἰ σΑρο ζο]. σαρῖτο βεϊπιο ἵπ ορΊτο]. .4 
Ἡερεαος πππχῖς Αςοαίατιτι. ὅσῳ δια φυρώτερον παρ αὐεξν᾽ κεκλη- 
Θονύμηκεν ὀγομα Πα ητ οα 6] 1 ΉτΠτ15 Ρ ΑΣ 1115 [ουὐτῖτας εἰζ πο- 
ταςη,ῆς Ῥοτγιι5 σαρ τα τουτὶ ον ΟΡ ΠΕ ρΥΪπιρονλάς ὃς τη οΡΊ ΡΑα - 
1144 6α].ς..4.8ς ς. 

Κληρονομηϑεὶς, ἢς τα 5 1Π ΓΙ ΡτΙΙς. 
. Κληρρνομία ας, "ἷ, Πατοάϊτας, ροεἴτο.. Πιςος το Βφγαδίτατῖβ, τὰν 

᾿ς πὸ ὀνόματος κληρονομίαν λαμζαΐει,τιοενοη Πδὶ νοπάϊοατ,, Ατηζοτς- 
Τες ΠΌτο (ςρτίπιο Ετμίσοτ, σαρίτο ἀεςϊπνοιεντοςκληρονόρα χ᾽ὸ 
ἀγχιςείαν, ῃςτοάϊτας 'χιιας αὐ τητείϊατο ἀσξετταγ Ιερ τὶπιῖϑ ̓ ς 
τοάτθυνάε Αγχιςεία. ἐρέειν. ᾿ 

Κληρονδυος, 5. ὃς πςτος κληρονόμον αἰ πέλίπεν 5) ΠΟΣᾺ εἴς κτί μεὶστ τ ἰἃ- 
ταΠῚ ἐοτγαβατιιπι μασξοίομν Τα Ἐϊτιῖς ΡΊατ, 1π  Ὁπγ.αἃ Οαἰδταϑ 
4.ερ.: ᾿ 

Κληρρν»διλουμδοον ασγεέῖσα, [ρὶτἴταις 41} Πα γοάϊτατο οδεῖηρῖτ. Νά, ἴα 
ἴῃ Οὔτᾶτ. ἄς ϑριτγίτι ῃέϊο: 3. Ἵ 

Κλῆρος εὐ, ὁ αἴριεσία ίοτο, μια’ οἴβν βου τ τη ἢ σίμιαις. ΤΕΣ ΟἸΙΘΏΓΙΙσ. 
ςοπάϊτίο . ἔλτιπι . πυιιηι5. ῬΑ τί πγ ΟΠἾ πὶ ἡ Βς το αῖτα8) Ροττῖο 
41|4’ ἔοττς οδτίριτ . Ποἤηογις Οὐ. ξ, αὐοξ ὔϑυμες ἔδωκαν δἶτ- 
μοῦ τε κλῆρον τὸ Ποβοάτιο: ὄφῤ᾽ νῶν ἐνῇ κλῆξονγνε αἰἸοτατι Παγο- 
ἀϊτατεπι ἐπγὰς ρϑιγ! πο ητιτῖ [δι] τοπι. Κλή δρς ὅτ δικίθ- Ὠφτςάϊ- 
τὰς σοητγοιιοτία « νεἰ «μιὰ: ἀἢ σοητγοιογ απὸ ἀοάποῖλιτς ρο- 
τοῦ νῖάς ϑϑήδυκος ὅθη ἃ πλή εὉ} πορϑεῷτοι το Πςγοαίτατοτη, ΡΪΔ- 
ἴο ἐς Το ρὴ δ κλῆρον χαμξω εἰν. λάσαι πιο Χ. ὁ λαχὼν ἢ ἀλῆρον»ῖ- 

ἄεπι Ἰδιάοπι, οπα πατεάϊτατία ἴοττς ομτῖπεπο. ΘΟΡΒΟΌΪΕς 
Αἰδσορτο ἔοττο σα 115 οἰ ρῖτειν δα απὲρρίαπι σογοπάιπιν 
καὶ δροωτίε τί ἃ κληρὸν,δές. κλιήξου οζυομῷνε, ἀπέξις (οττῆσας 5 ΡΙὰ" 

ταις ει5ικλῆφρν τί θεῖε» ΓΟττοῦι ἀποῖτο Ἐπιτὶριβ.Τητογάϊιπι ἀςοῖτ 
Ῥίτατ ῥΡτο Ππιςπίπτα τοτγσυρατὰριρ ὀτοφ Δατοοττὲ ργο μοττό: 

Τοπις 2 ἔ ἡ 



τοῦ ἘΠ χι 
Κευιτ 2εῖϑὶ Ἀςτεδίαπι το ρτς ἀϊο ἴρτο Πσαπτιργορτετεα φιὸᾷ 
Ἠυϊαΐτπηο ἀϊ τες Ἀςτοάςπι (πιάτα οἱ χτ' κλῆρον διαιπηταὶ [αητ ἂτ 

δΙτγλ) 4] Ππομ εἰεδίοης {ιτισαπτια, [ξὰ [ογεϊτὸ δυδήτγαμάι Ρο- 
τείατοια μαρεθδητ : ὅς 1) αγδης ἈΠ Πα] παρ ΠΈγδτιιβ 5 ταῖς ὑϑύ- 
ταῖς ἔνε χη μβρο, ἔτοιτὶ οἷ οτιι5) ΒΑΓ]. 1π ςρτο.Ρτο οτάϊης ἴδςετάο- 
τιιτα, Ομ τγ [οἱξοπλ ἴῃ 2. ο πλ1]},Δ 4 ΡΠ ΡΡ. ἶϑ᾽ κλήρων κατακυρες- 
Δ οντεςοἱπ ΟἸογο53,(14 ον αι] ττ ρατγτισι!ατοβ Εςςο]οἢλ5 : ηυϊᾶ 
γαϊποτί, ἘςοΪ κλῆρρς Ἡςτοάιταίάιις ἀοπιτηλ)ἀοπηϊπἰ ἐχοτγοςη- 
τος" Ροτγὶ Πάρον [την Καῆ ρρεοἷτο πα ν ογτπϊσι!ας ἰη[εἴξδης ἔπιιοσ 
ἀφίῃ αι Ὁ 4115 Ργταιτ ἀϊοίτατ, ΑὙ Πἢ.8,.Α πἴτη, ΓΑ. 27.146 πὶ 
1ῖδτο ποποιοαρῖτε φοικλῆ ρρι,ἀς ἀρτὶς ὃς Βυιλιιπιο 1, αιῖς Ροτ 
(οττεαι ἀϊι!ἀππτιτ, ΡΙΑτο ἐς 1,6 .1.ροτεὶ Ομ 65 ὃς ραττες, γἱάς 
Ζκληρρς. 

Ἐληρὴς οὐ ὁ γίοττο ἀ4τιι5.εἸςέλις ἀϊασοπιις, Ογ 1}. 
Κλυρρόμαιγ[οττῖοτ 5 ιος οἴ ίοττο ἀςοϊρίο 7 (ογτϊτὸ 4] 14! ἔλοῖο. 

ἔοττες ἀπιςονίοττο οἱ ροτ, ποίλπιςατα [πῆπῃ.κακληρώεϑεο γάρ φησι 
ἢ πλύτωνα αὔχὶν τῇ ὑσποϑ'ανόντοων, ἰά ο[ξ 9 'π πχογτίιος ἐπι ρουλμπη 
Τοττϊτὸ συπὶ δεςερ ς᾽ εἴτ, λαχ εἰν. ΗἸρροοστατιῖα ἐρε[τοκ ἐγὼ 
δοκέω σλείονα μεμι ψιμοιράζω ἢ τιμίω) κεκλνρώδερ τἰυ) αὖ χίω.. ἰὰ εἴ, 
οἰλυχ ένα, Ἡΐης κεκληρωμῆσοι ἀἰςιιπτιιτ οἱ λαχέντες,,, ἴοττς ἰεξιῖ. 
Ῥειιοίξ, ὅς Κληρρυ μᾶνοι ἀϊσαπτατ σοπηρετίτοτες ὃς ἀπιθίςητεβ. 
Ῥοπιοίξ. κα κληξουυβύων πϑρώτος αἱρεῖ ὅϑτη ἔλαχον; ὃς ζοπηροτίτογιιτα 
Ῥτίπτις ἀςπσπάτιις ἤιιτιν 

Χληρρυχδϑτι ᾽ς. 
Εληρφρυχέω,οΡτὶποου»ἷπ ἴοττοπι δοςίρλοοντ οἰ θϊ ὃς νετεγδηῖ, Αρ- 

Ῥίδη. ἴῃ 5. οἴ μ1 Π 1 Πλριόνοι Ὁ ἠΐχϑοντο ὅσοι ταὶ ἤν ἐλόσομῆψων σιωὴ πομ 
σρηΐῳ χωρία ἐκεκληρεχιήκεσαν, 

ἝἜληρι χία ας, ἡ νβεια αἰλαμὸ ἔοττς μαίίτάτιιπι τη {λ.ς το 1115 εἰ ἀα- 
τὰ: ἀϊυ!πο πιὰ: ρετ ἰοτεςπι ἤτ. ορρσφάτου κληρρυ χίας σης, ΡΊττ. 
ἴῃ Νιιιπηᾶιν οἱ ἱπτογρτ. χιπι (οτιάτιο γεσςης οὔτ, ατλαντικοῦ 
πελεΐγοις κληρρυχίας εἰτίμοις ἡ πείλει, ΑὙἸ Πὰς 5, Αὐἰζοτοῖςς (σσαπ- 
ἄο ἈΠετοτγ. ὥσι Κυ δίας αἰεὶ ὁ Σάμου κληρρυ χίας ἐδημυγμισενγὰς 
δδπιϊοσγιιπι τεγγίτοτ!] ἄταιις ἀρτγογαπι ἀϊι το ης, 

Κληραχικὸς, ἴοττο ἀδτιιςικληρν χικιὶ γῆς, τοῦγὰ ἴοττς ἀϊεγΊδατα, Ασηϊοσ 
ῬβδβηννεφιΜα, γί αὐα μετ εἴ ὅϑει.ς.. πότερα κληρα χικίώ, 
ληρρῦχ Θ', οὐδ αθογπάτοσ νυ ῖβ, ὃς ἀπ τι ιιοης. ἄρτος ρὲ ἰοτιξ 

εοἱοπία, ἰτεπὶ σοϊοηιις,᾽ά εἰς, Ὀτεῖτιις δά μαρίταπάιϊιπι αἰῖοιι!- 
δὲ ϑορβοςϊ. 1 Αἰδος ὔδεσωι 3 μητέρα πολλων ἐγῆω κκηρφῦχον»ἱά εἴς, 
μέτοχον, κληρονόμον, ὁ μιος δ) πολυντῆ, Δ ΠΟ ΔΊ. κρκληρω βίων. κλῆρον 
ἐχηκῆ λυ, χρλίοις ἔ σειλεν εἰς χεῤῥόνησον κληρρύχοις, Π1}}}ς ν᾽ γὉ 5 ΠῊΠτ 
ἄπ ΟΠογιοηςίιπι εἴτις [οςὶ ἀσταπὶ ΠΡ ἀταϊίατος 7 ΡΙατάτγοθιις 
ἴῃ Ῥοτγίοἰς Ραυίλη, εἰσήγαγυ εἰς νάξον Δ᾽ ϑίωωαίων κλυρρύχοις,ςΟ]0- 
οι κληρου χοὶς (Ἰοςτο γοσαῦ ἀρτίροτῖας ὃς ἀργατίοβ... 

Κληρβων, μα, ὥσώ ,ασιωχριφΟττίοτρθος οἰξοίοττς [ερο 7 ἀϊίπο Αδ.Ας- 
οαΐατ. ΡΙατατοίνς ἱπ Ῥταοορτῖς ρο τί ςἰς,Οὲ 3 ἔφορρι κληρώσαντες 
ἦγα τἶσ' γερόντων, ϑίς. νὈἱ κληρφυυῦ οττς ἰαροτο ἃς ιιδῇ ἰοττίθιι5 
ἀπιξξιν Αἰ! ρογο "πάσας. Ὁ. Ἡϊεγοηγ σπιις νογθιιπι πος ρᾶττἰ ΠῚ 
ἃ ἴοττς : Ῥαττίπι δ Βφτγεάϊτατς ἀἸοὶ αιιὸά κλῖῖρος αἰτέδ᾽ στιυτπ 
ἦτε. κλιφώτσει (ὺ ἠοιὶ, ΠΠ115 ατοάἑτατοπι ἀΔδῖτ,ς.17.Ε ]Ἰα. ὀκληρώ- 
δέω κἡ οϑροετά,θίω δέλη,ίοτες ἔλέϊα ἔπι ἴογαα, Ετιγὶρικληρρυμές 
γῶν δὲαπότας, (Οττὶ οπτὶ πὶ οτος, ἰάςιτι. 

Κληρωτηριονγεγτο, [Οσιι5 ν ΟΣ "παρ ΠΈγατιις ροτ ἴΌττοπὶ σγοδητιτι 9] 
ΤἸαςϊ νετὸ ἰοςὰς ἴῃ ΤΒοΑτγο, ἴῃ 480 οἱ κληρω ταὶ πη σ᾽ γάτα ἔς - 
ἄςβδηι. 

Κλυρωτὴς πτεδιδν τΨ' μιοιρών, Βυιάξ ας ἴῃ ορ 00]. (Ογτίιιπι ἀϊ πγιθατοτ, 
κληρώτοιὶ αῤχαὶ 5 Γοττῖτὸ σγολτὶ πιδρ Πγασιις » ΑΞ [ο ἢ. κληρωταὶ μρ 
ἡ σαν αἱ αὐχαιπηλο τγάτιις Γογτϊτὸ σἀρὶ (οἱ θαπτ 7 ΡΙατατομιι5 ἸΏ 
Ρετίεϊς. “ 

Ἐλυρωτὶ, ορίτιιτ σαρ. 2τιΙοῆις, ὰ εἴ ίοττο: ἢς οτίαπι ἀρὰ γάζα. 
ἴῃ Οτας. 

Κληρωτὶς κάδος,αρυιά ΑΥ̓ΠΕΟΡΠΔποῖπ ἱπ Ὗ οἴ ίδονας ἀπ απιϑὰ ςοπὶΐ- 
οἰεθαπειγ οτος ἃς (υβταρία, τ 12 ΡΙΔιῖτο » κλυρωτὴς κοίδεσκίθ. 
αιϑεώριογγς ἀμγίθ- καλπὶς, κηρὸς, ἰΏτοΓΡ. 

Κληρωτθ οὐ... τ] ίοτγτο ἐλέξιις εἴ ίοττς οἰ ςξξειι5.κλορωτοὶ οἷ αἱ εὐ, 
ἴοτις εἰς, τοπ ἐκ σοπιργοπηηῖο. 

Κληστδας, ΕἸς (γο ἢ. ἀἰςὶ [τις ταὶ ϑιύρας τὶ σκίωυ ἥρ)ροτταβ ἴδει ἔθγος 
ΤΑΡογΏ 4611}, ΡΟ] ιχ ταὶ 9 ὑγας τ κλεισίεγξοτες σοπο[διιϑ:ν ΓΤ 
111 πρηϊῆςατ. τ Βεπάτιπι ροτῖι5 πλισια δὲς Ροτ εἴη Πᾶς χλεισταί- 
“(Ἐς ΕΓ εἰ. 

Κλησιάσον 5 Ἐς γον. εξ σιμαξον σορε» Ξοπρτερα ἴπ ὙΠῈΠ|» ἔοτ- 
ἅπι Ῥοτίπι αἰ σοηιοσα» γοῦς δοηρτορα εἰῆᾳ τὸ κλῆσαι φιιοά 
εἴξ νοέᾶτο, 

Κλησταξ Ἰλπιια (σς πα ΡΟ ἴχ. 
Κιλῆσις, (6. 7 ἡ, 1 ΔἸ Γά ΓΙ Ο ΠΡ ΠΟΠΊΘΠΓΙΠῚ; ἀρ ΡΟ ΙΔτί ον οςΑ θυ {111 

γοσλεῖο. τίυ κλῆσιν τῇ κύρην ἤκουσε, Χ ἜπΟΡ . ὐιά τς [δ ἃ Ογτο 
ψνοςᾶτί. ΑΥ ΠΟ Ρἤλη, γεφ. ργὸ νοσατίοπε 1η ἴπ5 : ΥΙ μαρτυρία 
ΟΧΡΟοηϊταγ ἈΡ Ἰπτοτρσοῖς. ὃς η᾽ ἐν ταῖς δέχαις εἰστυγωγή, κλύσεις “ὙΠ 
“δικῶν » 1ῃ 118 ΥΟσΑτιοὴος. πλήσεις ΤΠ δείκσγων., λά ςοοπᾶ5 1πιι1- 

τατίοης 9 ΒΙαταγοδιις ἐπ Ρετῖς!ς. νοσατίοηςς ἀρρεῖ!αε τα! - 
Ἰμι5 δέ νοσατις.» 5 Πετοηϊιϑιν πάς διειασγ οκλητερες κὶ ἐλέτρρι, νΟςΔ- 
τοτες Γ]Ἰπυταὶ κλύσεις ύειν,τοτί ποι [Ὁ] ποτε, εἰδ . σοποίιι- 
ἄοηςς; Τ Ἀμογά. 

Ἐλητέῷ., ὁ, γορληάιιν, δίατο τις ΒΘρ ὐδὺ γγι ελητέφ. νεύτηρ,πεαιιο 

Κλητεν εἰγρχαλεῖν εἰς διχκαφιήριυγ, μαραυροῆν ἀξ ἀϊςετε, ἱπ 

φ 

Κλητη γεοδσ εἶα, ΕἸ εἰν ον. [πὰ ρον 
Κλητὴρ, ρρε»δγ»Δητοίτατιι5. ὃς χκλὶ 

Κλητικὸς δεῖ, ὄν ν ΘΟλτία 19, κλητικὴ π]ώσις» Υ ΟΟΑΤΊΛΠ15 ΟΔῇα5, 

Κλυητορκάζεινγκλειτορκάζεινονϊὰς [ἀρτὰ τᾶς ἀρὰ Ῥο!]υςεπι ι 

Κλυτορὸς ἱ δὲς γριά οη 44 ἐπι] ςτί9.ν14ς Κλειτορίς. 
Κκητὸε δ δνν οξατα5,αοςεγἤτας,ΕΧΟΡτατιι) εἰς ὈΤΊ5. 

Καῆτος, πα! εἰτα ἀο. οτία δυάς ρτο 4 ἀρὰ είν 

Κλητώρκον, σ᾽ οτέ δ πιςηίὰ τορ᾽Δ. 514. 
Κλάτωρ,ορφε, ὁ ἰάοτα 4υ] ὃς κλητήρ, Το Ἐπ τ κ᾽ Ε 

Κλυτροὶ, Η οἰ εἢκλήτορες γοςατοτεβ, " 
΄ - ἘΝ [- - " 

Κλήω,οἰδιιάο,Τοηϊοὲ ἔειι Αττιὶςὲ Ρτο πλείω ΕΠ ΓΙΡ."Ὲλ 

Κλιζώ γον, σοπας μογρα;, 4118: δζ 

κλίζόμθο,ν εἰ Αττεὶςὲ χρίζανθ.ο 1 δδπὶι,τετι5 Ολτοηὶ δί 

Ὶ 

κι 
πλῦτα ποταϊηφηάιιφ. 

ἀςηιιητίατε τε πο μϊ τι, νδάδτῖ,νς] δητοατγ γι Ης 
χὶτο ἐστι οτἢ ςη. ἐν τῷ αϑρὲ τῷ σεφ, τίς οἱ ἐμλύτευσεν κα 
γο5 ἰπ ᾿πέἸοίτιτ ν οσαιτε Α τὶ Τορἤδη.γεφ, τ ἐμαυ, 
χριμάγων ἕλκω σε κλυτειΐσονταγτε ΓΑΒ νὰ γοςς5 1Π 85: 
τηοιπὶ νἱ ἀς ἴσος, κλητεύεῶτο τίω δίκίω, ἴῃ τα , 
τἰίζοτε! ἰὴ Ῥγοδίομας. νὰ οηΐτη κλυτεύειν ἀϊοίταγ ἰῇ ἴμς γ.. 
τε αἰϊο ροίζξιιϊλπτς, δίς τεϊεπι εὔϊ 1 ἰτς γοσατιοπὶς » οῦ ἢ 
ποῖς κριλούσι αὶ πνερσικαλν μῆμοις μαρτυρεῖν, Ἄτηπε τε πιου ΠῚ 
πυποϊάγοιλᾷτῃ ἢ μὴ μαρτυρῆσαι βαλόμῆμον ἔαρ λδ, 

τεῦατ ροΐὶ ἀεπιιποιατίοηεπη νεὶ το Π βοατὶ 9) γεὶ εἴαγασι 
ταοηΐμπι, ἰα οἴ, εἴξόμνυϑευ.51ς φαΐθιις ἀςπυποίαἰδατατνκλη 
“δι α) ἐκκλητεύτϑει ἀϊσε Ὀδητιτ (Σ (ἢ, χῦλ ΤύκαριΡο ΠΥ Ωι 
ἀϊβίπριιε ἴητοτ κλητευεεῦτο νὐ ὅξιν τὸ χριλ εἴ ὅτε εἰς τύρ ᾿ 4 
πλητού ὅτε. τὸ δίκίω ὀφείλειν, 53 τὸ ταὶ χιλίας μεάχιο. , 

ἣ ΠΝ 

κρς ριον α αὗτες. συμαίτοι ἢ ἢ χοξις ἡ ἃ μαῤτυρᾳ, ἸΑΤΟΤΡῚ 
ῬΆΔη. 4 Βοσηΐης8 τη ἴπ5 νοοᾶτ. 1 Ατίηὴ γἱάτοσς 
τεπι » δί ἤάτοιςηι γοσλητ, ἀἸςμπτιιτ οτίατη νἸατογες 
τοτος ὲ ν1}}ἃ δά ςξιιτίαπι δεςετίεθαπτ, ΘΖ ἀς ϑεποι 
νἱ4ε Κλήτωρ, ' 

- ὕμνοι τι ἀςοτί μαθογεης λἀμοςαϊίοης8 » αυϊδι!, 
Ὀαητιιν δτυσεμηῆικοί. ἐν 

ἀο πιμ!]εδ τὶ, καὶ 3 τοι, αἰσμαγτὸ ἢ ὧν μέσῳ σκάγρον. 
ἀύρτον, ἢ ὅγε δερὶς κ᾽ κλητορὶς κ᾽ κλητοράζοιν τὸ δια ψγ, ἢ 
κλητοράδει, ᾿ 

ἐο ἱπμίτατι, ᾿ 

τος γαἰϊας κλέθογεη ἐπλληΐτ μιήιι ἡ οσᾶδ1 Ετγεδο. 
δηποῖδτ οηΐπὶ κλυτὸς οχύτοηως [Ὀτίρειιπὶ πιαίς 
ἃς Πραϊβοατς Ὁ κεκλημῆθον, ατ Ῥαγγτοηιιπι κλῦτος Εἰ 
ὃς ἀςπότλτε τίωλ ἔλθωσιν χὶ σιωείϑ' βρισινι Ῥεῖ  λατοτα 
δηϊΠςατονράττεσι απ άλτη ἀοιλιις ἀἰξζα πα αρύσ 
τείκλετον,γτ ἐν τοῖς κλίτεσι “ὁ οἰκίας σου:τοτα Ὁ δυώνυμον τὸπε 
δυάνυμον μέᾳος τ πεσεῖται ἐκ τὰ χλίτοις σου χιλίας ἃ 
σοι Παῖς 1116. 

ποΐνευ, φρρσεκλύϑ᾽η το ἐμοῦ, οἱ κλήτορες μεμαρτυβὰ 
σώντες. 

ἵ τιιπι ρτςο πιά ςθαης, Τ λπογά. ΟἿΝἝἾ 
ἐλξίνη ἀϊοίτης ϊοίξοτι, 

πιξη αἱ ἰεβάης κλιβώσιον, ι Ἢ 
Κλιβονίτης . δὲ κειβμίτας, Ῥδηϊϑία εἰϊθαπο οοῶς. ἧι 

ν6.. 

εαἰο,αριιά αιοπὶ Πα στθο τοῖο ςοαιετε 9 14 εἰξ, ὃν χὰ 
«τὸς. γοτὸ εἰξ βιτηι!ς» φούμγίθ 5 οτῖαπα Ατβοπδο Μ18 
Ηΐης κχλιηβανίσης ἤπις κρεβανίτης αθ΄τιΘ-. Ραπὶς τοῖα 
τα ϊϊου αυάπὶ ἐαγίτης 5) 14 εἴξ. ξισπάςεις, Ὀϊ ἣ 
ἃς δριιᾷ ὥγαοοϑ κλίβανθο κὶ ἰωγὸς, ὃς ἀρὰ [μἀτῖπο 
πὰς ἃς ἔιγπιις. ΡΠ ΙΠΐας ἔργο τἰσοῆιπο 9 ΠΑΡ ῖτΕ ἢν 
ἰὰ . ςοαιυίτιτ ΡΙατιδιιβ πιο άὶς ἴη οἰ] ας ςοηϊοἷν 
Ῥαπιιπ τ ἰασήϊπιν Οοἰμπις ]α ἀϊπιοάςοιτιο 
τποσιΐητο 5 Θδ τα ναί οἰ ἴθᾶπο νοΐ ἤιτπο τοττ 
τβεπαῖις δεικενοσοφιτίας Πἰδτὸ ὁ, ἐνέϑηκα κριβαΐω , ὑατϑ' 
ων χαλκίι,, ἐστώϑενσοί τε τῷ συρί, Ἡδοτγοάοεσις ἰδ 
ἀο . κλιβαίω διαφανεῖ. τάςαι Ατμσπδιις Πἰῦτο τὸ 
σ΄ ἐμβληϑῇ εἰς ἃ φούργον, Ἰάςτη, οἱ αὐτο τικέγθ- 
γ-. κλεβόνηκές γχὺ φουργακίου διαφέρει, Τάς ΠΊ . ο᾽ 
λούμδυ(δ.. καὶ καμανίτης 9 δἸύασιαντος͵ Ο᾽ 3. κλιβανίσης, 
αφεταῖς «ῥριττεύει, δ χυλ- γὸ κὶ δυστόμοιχίθ- 5. κα 
τρὶς αἰαδοσιν ῥῶς Θ’. οὔτε γὸ ἱστοίγει πίω) κοιλίαν γ, 
γε, Α ἀυῖθιι ἱρε Φαίςηιις ποη ἀπςητὶς ᾿ἴδτο « 
ὅς ἴἴδτο ἀς αἰϊπιρητῖς ρτίπιο : ψιΐῃ 8ς [ἴδτο ἀθὶ 
ἀῃαιῖτ» Ὡοὺς πταύτων δἰζυμός τε χἡ χριλοδε ὀπηοθθ. ὁ 
χειβδνίπης 9 ἀκ ἰωγίτης, Ἐς 8. ΜεοιΒοάὶ κα μήν διὴ 
ἴδ ἀἤτων ἀγιϑὺν ἐδιομα., νὰ ποι ἀς ραηῖδυ" ἴῃ ἱμὰς ἡ 
ξτὶ5 ἀσοϊρίςπάϊιπι εἴς, νεΐμς πιὰ τγαπίπα τ Εἰμὶ τὰ 
ἐς τείτσοςὶς ὅτις ἰὼ τοῖα σοξιῖ5. Κλήβάνίξ ἅτ ἃ 
καάμινθ- αἰἸφαΐδιι ( ΕΠ ταπιοπ. παπὶ ἐαγὸς οἱξ τὸ χα Ν 
ΑὔΠΙΟρμαπὶς ἱπγογρτοιῖ» Πες δ κρίμιν χρὶ φοίρνίθ' »ϑ) 
γι. ) νο] κρήβαν- κα τὸ κρίβανον ) 14 εἴ» τοίτιιτι ἤπο ὕω 

ὃς οἰλθάπι5 9). ᾿ηΠγαπιφητιμῃ οἰδ », ἐκ ἐν Μογειφικ 4, 
δὶς, οχ τρῖϊᾳ ») ἔξτγο 2 φῖρ. αὐδάν τηάτοπᾷ ) ἢ110 Τὺ 

εν 



ἰα]οϊατίογιιαν ορογα ἁἰΤάσιις [οἰταπηεηία, ατοϊπιῖ- 
ΡΥ τα σοπάῖτα δὲ 14 σόπιια σοΠιπιπτιτ σοηρο Εἷς ραῖὶ 
ὴ σας [δ᾿ ςέΒ δεν ὸ νοσατιιγ ον ἐαγέγίεγ 1 ο- 
αἰδὶ χεδων ἴτὰ ἀἐβηὶτ,κλίξαυ Θ΄, σκεθός τι σιδιηρφιιὼ ἐφ᾽ ᾧ 

᾿ σε νἱανκαύσθμτες»ὴ «υρακτώσαντες αὐτῶν. Νος 

ἃ ΑἸ ΟΡ μα. ἰητεγργος ((η {4 Ασμάτη, κσαρετίϑει 
κοῖς Εἰκ κραζαΐω βούς, Δι, κὴ τίς εἴσε πὦποτν Βιος κρεβαιίπας, Ἐ 

4 ἣν αν λττῸ Πἰτ, ἐσετέρως λέγετω ἱ πα το τὸ κρίζανον . αοα 

Ἰδηιι5. Οἱ ὃ ξένια ἔφερον ϑ'υύγοις ἐν κρεξαίοισιν ὁαστοιῴ, κὶ 
ἥτος ὃ ἐν κριζαίῳ ὠπῆν μδλΘ-. τίοὐ 3. “0 ἀρ νοῦ ἐν κριζαύῳ ἔ΄- 
αἰγύ τιΘ- ἐπενόησεν. νπάς ὃς ραγοσπηΐα ἐς αἰΐαιιο 
στο, ΑἼΝ(Θ- χρήξανον, δ) Τἶδ᾽ χαηνὸν τι ἐφδιυρηκότων, 1- 

: Ῥβδῃ. ἴῃ Ρίαξο ἀϊχῖτ κρεζανω τῆ ὀρμειϑον, ρα μι τα- 
᾿ρατοπαιῇ, Ηΐπο Κλιξανδειο)ὺς 5 ἢ τηοάχιπὶ ΟΠ δα πὶ 
τς. Πϊοίξοτγιάος Πδγὸ ργίπιο 5 σαρίτο ςζ, στ μάσας 
γῳῷ αγγείῳ κερα μέῳ κλιβωνρειδεῖ, αὔωϑεν υἱῥ πϑδιφερεῖ κὶ «--- 

πρῆμοι ἔχοντι καϑοιαρ οἱ κλίβαιοι. δ 115 ΟΠ ἸΡαμὶ ἤρα 

Ὡ59 ΠἸοτοάοτ. 
πιδογο σι οί αραντγα ἘΠ5 5 ΓΘ ρ πηοητιπι. παιτὶ [8- 
ἤταγ ραττοδοδζ γε ἰτὰ ἀϊςαΠΊ τη ηλθ γα σι! η] 5. 1η 

τία τοῦτα αἰ ΓἸτιιτ 118: ΠΟΙΝῚ οἰγοι!]ος » Οταοῖ Ρα- 
Ἰϊπιατα νοσαητ, Εἰὲ νογὸ ἀλίκα ἤρατιππὶ δοητθη- 
Ἠεηἰπιαιις ἴπτοῦ ἄπιος ραγα 6] ο591η. 4110 ἀἐπτιῖ- 
οἰ Ρίτιτ ναγιοταβ.  ἸΤΥ 1115 11.. ἃς σα ρῖτε ρτίπιο, 
εγὸ πιράϊοϊπα: πους οροττοῖ 7 ργόρτεγ ἰης]]- 

1.απα: σταῖς κλέκατα νοςαηῖ. Κλίματα Δἰιτεπι ἐ1-- 
ὅρα τὸ κλίνεινο αι! ὁ 4 αιιαριῖ5 Ρίαρα ἀπο 15 ἱπτοῦσορτα 
οῖῖο ἔρατῖο ἱποϊϊπος δά βρο μπην οἱ ἀςο] πες δ ς- 

6, ΟἸπιος νοςαῖ Ροητδηι5 ἰῦγο ϑυῖπιο ἀκα γεθιι5 ςαὶς- 
τις αὐ Οα]ατ. σαρῖτο Ῥτῖπιο . Εἰσειτα ἦλϑον εἰς τοὶ κλί- 

ρίας κὶ “ κιλικίας»Ἰη τγαξτι5 δὲ τορ! ΟΠ ΟΣ. Ργαάτις αχρο- 
᾿ {τοιιπίο ἘΓάγα:, ἕως κλιμϑόπων Τ᾽ καταξανόντων Στὶ 

: ἡ, νίχις δά ρταάιι: 41 ἀεςοπάμητ ἀο οἰ τάτε )α- 
αἶγα φιιαάαπὶ ΟΠ πιο ἶθτο φιϊητουςαρίτε ρτῖ- 
τὰ ἴσα! α:. ΑἸεχαπά. Αρητοά.}. 2. Ργο δ] οπηασ. διαὶ τί 

κα κοιτίερμῆν ἢ αὐξε μῆυϑ στιν ρὲτ [ζα]145 ἔλοι τις ἀείς ἐπά!- 
τ δίσοπαἸπλι5ὲ 

ἐν 
Ο 

ἱμοις. ΟΥ̓ ΛαΤ ΟΝ, οὐδ άγειν, δια ςρε είν, ρΕγΠοὔξοτς. ἔοτ- 
ἢ ἰλητατο,ὰ δέποτῷ σογτα 115 συπιηιοὶ, ]ο κλιμας 

οἴτιιτ, νἱάς Ρο σοι. 
Ὁ γα 61, ὅς ἀρτά Ατβεπαῖπι στὸ ἰρχτο,κλιμακίσδες 

αἰϊεητατγίςος ψιις 44πὶ πλι το τοι ας αὐ ΟὈΙςαλῖο αιιοά 
᾿ραπτοϊά ποπῖςπ δίορτα: 5 πα ςηἰπὶ ἀοτία [σα ]4- 

τὶ 1115 στιγγιηὶ σοπίςεηάετα νοΙθπεῖθιις5 ργαρεῦαητ, 
ἴῃ πιοάιιπηοἷπ ἜρΗ τ, ΒΑΠ].Καλλιγοάφω. 
ἐγιια [αἴαςν ΕἸ Πσπαπι τη Πιογίμ μι ἴῃ. [(α]15 τὸ 
αλίμαξι ξύχον, Οαἰεη. 

 ἴκαῖι!]α, Αριιά ΨΊτγυιπι ΠΡ το ἀθοϊπιο » σαρῖϊο 
ηξο.ΟἸτπιαοὶς ᾿π θ41}Π|}4.}16: 1Ὼ σάταρεἝτα ν Ὀσάτι: 

ἃ Εἰ ᾿σΔΠα]15. Ηξετο. δ) μὴν ΝΟ δυϑυτόναν σύριγξ κέκλη- 

παλιντόνων κλιμακίς, 
δι αἶτιι5.4. (ζαἰατιις. ἘΝ 

άτις 9 σαρῖτε 21. ἘΖΘΟΒΙΟ 5. χλιμοκτηρες»οἶνθτα- 
χλίμάκος βάϑι μοὶ, Ἡείγεμ, ἀριιὰ ΓΟΠ]αςεπι ἰοτὶ- 

ὕρες. 
{πἰπταέξοτοσ, ἀππὶ [σαηΠ| 65: ν πάς κλιμακτηρκὸνι ἔτος, 

αἴοΓΠῚΙς αἷς [χα σοῆπιιπι τογτίλτι ατατὶ5 ἀπη 
-υἱοῆιπι εἴτε, α!οπίαπι πυιπλ τη νΈογαιις (ορτ- 
1 ἀφετοζοτῖ) πιά! ες; ἤιητ δὲ Δα γίτατι ἢις 
δ τ τ ρυρὶ φιαῇ σοηβιπητ. ποιμες ἴεν το 

ιςπιὶ ἰερτῖος οἰοΣαρίητα τος οἔβσίιπτ: Ἐτ ον 14 
τσ μος εἰξ, σταάατιτς ὃς [δος ρταοῖριιο ἀππὶ5 
ηἴατη ἃ (ἐρτῖπιο ἱποὶρίςῃ5 νἴταπι ΠΟμΔ1Π15 Ζιιατ 
ιοίδαπι σας. 1τὰ δζ ἀπ] παρ οἤεπας ιττιις 
ΟἸϊπιαδιοεῖςὶ ἀιοτυτ;ιιοτῖες ἁτῖτ ρον ΤΈρταπι; 

: ΠΟΙ ΠΙγοιητΓΠ1π.10. ἰερτϊπιο,οαρύτο ψιδάγα- 
᾿λτα αἰιτοπὶ εἴϊςο ἀϊσιπς Ἰοπρίοτα το ρογα τᾶς 
Οπλεπτίς Πογάτγιιτι ἱπ| σαῖθτις Τα ποΣ ἀϊεγύπινο 

πο ποιιοπι(αιιας πο έϊο ἃς ἀἴα ΟΡ Θγιιλπτιιτ) ἴησς 5 
τατ, [Σὰ 1}1 ἀπποτιιτι Ιεσο οςοϊ πα αταε ΟἸτππὰ- 

ΣΑΡρε [Δητ, ποι ἔογὲ ἵτα ροπίτὶς ΓΠΤΤΊΤ. πηι οχοςάςη- 
. Μάτοιις ψάγτο ρεγίοι!α σοι ντος ξοτταπατίιπηαιιε 

Ἢ τα κλιμακτήρας ΟΠαΙ ἀφὶ ἀρρε δῆτ 5 δταυ  πηα 
ἢ οΓῚ Δεῆττπατ {ερτεπατιῖς. δι ψυϊάοπι οδἱσγυδτμν 1ῃ 

ποιαΐπιπι τη πιο. Ἔχρεγείπηαις ἵπ {εηϊοτιδιις Ρ᾽6- 
1ς Ὀπηπίθιι5. ΓἜχαρο Πππιτη τουτίμπη Υἰτῶ ΔΉ ΠῚΙΠῚ Πα πὶ ΡῈ- 
ἰο δὲ οἰλάς 4[1ατι νεπίτοδιτ σοτροτῖς ποτδί σας βγαῖπο- 

τ ΥΪτᾶς Ἰπτογί τιι5,4 1 ἀΠ]πη] αστί τι ϊπ15. Ῥτορτεῦςα 68] 
ι ᾿γειδογάπισιις ᾿πιαίπιοάιὶ Ππάϊο τοποπτατγοοιμι ἀτατῖς 
ῃ Ἄρρε]]απὶ κλιμφντηρεπκόν, Οὐ ἃ δὲ Ἰτηρου ΑἸ ΡΊΠΈ ἐρὶ- 

ᾧ ἡ 

ΚΛ ΤΟΙ 
ἴοΙα ἀ4 Οἱ απὶ οἰξομάίτιτ. Ἰη {μα Πς {εγρείπι, Οςι] πιοῖ 
ΤΕαΌΓαπτ ΠΊοιμεη (Δ με] 5. ιιοπι ( νδίσιησις ἰὸς ἀϊε Κα 1) 
ἔρογο Ιαταπι ὃς δθης ναϊςηῖςιι οἰ ταῖς ιυιαγειπι ἃς ἔχα- 
δ ππλλπὶ πατα οπὶ τ οτισν, Νίατὴ γεν ἑάος,ἐλίμόκ τῆρος οι πγο- 
1:60} (ξῃτογιντι ΟΥΠ λ 1 του τ πὶ ἃς [ςχαρο(πηιπη ΔΏΠΠΠῚ 6- 
ἘΔ ΠαΊ5. Ομΐδιις Ιὰχ αἰξογτιιν ΡΙΤαἶο Τποιιηο,ν δὶ Ἰηδι τ» 6- 
Ρ᾽ο] 4 4 Βαροϑ οἸἹπιαξιοιςιμη τοιλριιϑ σά οδάς5. ν] ργο 
τὸν ἀταιις ἀΠΕΠΟΙΙ Ῥοῆτιπι, Ἰ απ ὃς κλιμᾳ τῇ ρας σα [4516 
Γυκερείας οΧροηϊτ: πόσαις ἴοι ΦΧΟΠΊρ]ιιπι, χωρὲς γδ ἐγκοστὼν 

, Ἂ' κλιμοικπήρων ὁ χ ὅ{΄ τε [ὦ ὄγιζονειν. γυῖη, ὃς Ν᾽ οττῖα5 γα] οπς Αἢ- 
τος ιςητις ἴῃ 110. «ἰξὴ αὐτελογιῶν (πα ἐξ τίς: ἰςβῖς τατίοηςπῃ 
αβοτς τα ἴταπὶ Ργῖτις ἃ Ῥοτο τὶ ἃς ἸΝοσορ [Ὁ χορ ιθιισοίιος τἴτιι- 
1ο, αἰεὶ χλιμοκτή ρων ἐξδομα δικῆς κ" ἐνυξα δικῆς ἀγωγῆς ροΓ μας τὸ 
[τὶς ἐπυρο ταν ρΊαγα ἀςΠἀοτὰς 9 σομίμ!ς ργαῖςν οἴτατος 4ιι- 
τβογς δ, οπίΟτ πειπὶ ἴῃ ΠΠ ο]1ο ἐς πατα]ὶ ἀϊς . διιοτ.ΐη Απριμ, 
ΘΟ ται 110.3.8ς ἰςιςαρ:ἀοοἰ ιοι το 7. ἅταιις ἩοΥ πιο  Διῖπὶ λα 
ΡΙΪηζιιη. 
Κλιμακτηρικὸς οὐδ ὃ (Δ ] Αγ] ς.Σλιμοκπηρικὰν ἔτος, οἰἀπγαξτοτίοις αη-- 

ὩΣ. ᾿ς στα ἀλτίι5 ἃς ΓΟ η Π]15. ; 
Κλιμοκώτος ἐγ ὁ Ἰἀς ΠῚ αυοά κλιμσαζεις,ντ κλιμακα τῆ ὡρόβασις, αἴσοτι 

Πὰς [ἐλ] τὶς Δριια ϑεγαοποιη ὃς κλιμακωᾷ σχῆμα» ἀριά ΒΠΕρ 
τογο5 ἑάοτη ητοά κλίμαξ, 

Κλίμαξ, κος ἡ ΓΑ] [δι (πα ]α: κλίμαξ ἐλιντιὶ, ΓΟ Α]α5 ζουμΠ ἀς5, 4 διις 
ἴῃ ΒΥΤΙΠῚ Αἰ σοπ  τπιτ. Κοχὶίδηα ϑττασοηὶ Πρ τ ν]τῖπιο, Ατῆςη, 
᾿ἶρτο αυϊπτοινάς Χεχλίδον,ν ΠΡ ὁ ὑπόθες, ἐν κλίμακι δεῖν, τρα- 

τε ἔῃ (4115. ΑὐΠΠπορμᾶπες ἴῃ Β Δηϊ5, ἡ «τως βασανζω, ἀεῖπάς 
τοίροπάες Χδητμιις 9 πταὐτο τεόπον ἐν κλέμακι δ)ίσας. Ιτοπὶ στα- 
ἄατο ἤσῃγα 5» 4ιια ὃ αἰξουῆις αι απὶ ἀἰοίτατ,  ὁπιαπ:Α- 
ἀ.Δ] 4, ἀιςοῖτιιν ὃς κλιμεκωτον οὐ ἦμαγΠ18: εἴς ἐδ υναςροφὰ πλεονείζα.-- 
σα. ἘΠῚ ετίδτη κλίῤκξ, ἡ ποίλης εἴ δὲς. ΤΠτοΓρτιϑορμ οἱ ἰπ ΤΊ" 
πἰϊς: σε ὠμφίπλεκτοι κλίμακες: γ η4ς Κλεμφιίζειγ, ᾿ 

Κλιμα χὶς»ἴσαῖα παιιῖππι: πῆς 
Κλιναξ (ὃ-. 4.6. ὃς κλινάρεον, τὸ. ὍΣ Π]Π}ς: 

Κλίνη ης ἡ» ἰςέζιι5 ἀτ (ς᾽ τοσῖις δὲ πο γπὶι5. Θά, πτεηΐ, Ρ]43 
τὸ 1ῃ. ϑγτηροί, ὀϑεκναύετο οἱωῦ ἐν σῇ ἐ χομῆδῃ ἐμοῦ κλίνῃ ἐν ἢ αῷ ἐδέ- 
πονεί, κλίνα!. ΕἾ μουχογλύων πρρπαὶ. νἰτατίοπος ὃς ἀος ἐπατέοπεὶ ἐν 
δξαμπι, Ηςεἰνς, "᾿, 

Κλινήρης ἌΡ τοτιι5. ᾿σέζο Φοομ ΠΡ δ η59κχλ δοπετὴ ς, ἰάτ τη, 
Κλινίδρον, ἐγ τὸ, Πς ἔτι} 815. ἰός ςαρῖτε ςιὃς ΤΒΕοΡΗγα ἢ, ΕΠ οσ, ΠΡ, αἢ 

ςαρῖϊο 2. 
Κλιικὸς δρτοίμ59ἱ εἕτο Δ ῆχιισ»ο ἱπίστις ΡΙΊ ΠΟ 2 νςε] πιθάίςιι5 αιξ 

᾿π᾿ςέζο ἀξοιιπιθεητεϑ ἱπιμΠτ, τι] ἃς οἰ Ἰπῖστς μος ἴῃ Πρηϊοατ 
τοι ἀϊοΐτιν ἃ Μβδυτιαἱ ,δὐπὸ ὃ χλίνηςν ηάε ἃς σἰταῖςο πιεάϊςϊπα ἀϊ: 
ἔϊα αὖ ἱρίο ΡΙ᾿πῖο. ᾿ς μᾶς νοος τα ἀπποταιὴς Ἔγαπος Ῥοτίιςς 
κλινικιὶ Πᾶς ῥσῖμς ἴῃ τας ἀϊοῖτιν ΗἸρροογοτος ογεπιατο ΑΞ - 
{ςα]4ρ1] τεπιρίο : 4115» ἀτπια5 Βαίσείσατ ραττεϑ τίω) δγαιτικίκ τὸ τίο 
φαρμαικαυτικία) ὃς Κλινικοὶ ἀἸσε τον τηεαῖοὶ 41 γτγαπῆϊες παῖ - 
πὰς Πα οβᾶτ,ά εἰζ,ντν τέλει τατίοποπι ργα ον δογξητ, ὃς ρμάτε 
τπαςᾷ ἀρτοτὶς ΠςοοΠΔγῖα ἐχ δ: θεγθητο δζ εἴς ἀΠηογοητ. 

Κλυὴςοἱοξιις ἐπ σαγγα ἴπ 460 ἰροηίᾳ (δά ες, ]ὶ πὶ ἐ μοίξης γυριφικὶ καὶ 
ϑέδρα, Ηςείγεἢ: ᾿ 

Κλίνομκαι,[πἰσοιατη ο. (ὁ τεγσά. κεκλι μήν, ΠΕ] χ 5. ατῖιο. Ἡοπιο- 
τιῖς Πιφάος γράασισι κἐκλιμῆθοι 4 οἤτταῖς ἀΐασισιν δγικείμῆνοι γ. 17 
[τὰτα Ἰποιπη εητεβ ἄς 1 146 Π|.6 47 ἐκλίνθη χὶ ἀλδ' ἀτὸ κῆραϑ 
{6 πο ἐπαιῖς ἃς οὐιαῆτ πιοττοπα, κεκλιυῆνθ- λίμνμοἱἀ οἴς, χοιμκεί- 
υϑν 6, γειτνιων, ὐπεεχουβνΘ’. ἩΟΠΊοτΠΙ5 5 κεῖϑ᾽ οἰλὶ κεκλι μβώη, τηδτὶ 
φὐἀϊαοοτῖ, ᾷ εἰἶξ, ὥξιεχορθν. Αρι4 ΤἼςορμγαίξιιπη Ἀτοτῖα στο 
τοττϊο;οαρίτε ἀποάεοίμη ον ῷ υλλὰ κεκλέμῆῥαν ῥούλιον ἔχεν, 1 οἴ ἕο 
11 πιᾶρς ἀοίπηα ἀγάπς ροπάἀεητία : ἥαοοῖήδ » πυϊπήίαιις [ὰτ- 
τεξζα . νεὶ ροσῖιι5 ἤοἱ 44, γε οι! ἀτὴ ἰΔΠγ] Ροποτί τεϊ δεῖς ΡΙ2- 
ΠΠ|5. 

Κλινοπετη (8: ὁ καὶ 7.6 ΓΗ Χας Ιεξτο; στοτις,  εςθτηθεηϑ ἐπ Ἰεᾶος 
κλιτοπετεῖς δ δίφρου παν μέμοις ν 

Κλινοσυγία, ἡ Ιο ξοτιίπι ξοπηραίξιο, ΤῊΘορ γαίεις ΕΠ Πότ, Πἶρτο 3. 
σαρέτο 14. ᾿ 

Κλινοπόδιον, τὸ, ΟἸΣποροάϊοη » Βεγθα ἃ πηι: Πτυάϊης ροάτπι ΙΕ, 
ῬΙοίδοσγιἀος Πἰἶδτγο ἐετεῖο. Ῥιοίτισ εὐίααι Ὀϊοίςου δὶ πδγῷ 
τεττῖο κλεονίκεον, ΟἹ σοη] οἴπιστι ΓΪ11Ὲ].2.4. 

Κλινόποιδς, οὐ. ὁ α] ξατϊοάτιτ ἰρομ 45, 
Κλινόςριχν Θ)ξοτξεχ, ψαχὶ Ε εἴν οἢ. 
Κλινότρ ΘΝ Γοξεϊγοτατία:ἤς ἐχρομπίτητ ἃ δλζά ῬῸ ἰρςοῖς ἀςςὲ 

τὶς ατϑοτῖς, ΤἈςορὶτ.] 3.80} |Δητ..ῖν, 
Κλυτὴρ»ἴρϑο, δ, σιδ1 16. ἰφξεῖς ἀνςιγτασ οἰ ἤιῖς) [ς]14. δῆρρρς αὐά κλέτόρ 
Κλιντήρκον ες τὸ.  ἘὨΪ 115. 

Κλήνω, μειγω, πα ικα» πο πο, ἀοπαῖττο; Δ ςπτυβο,αάτιοττο; Ασς τίει 
ἔκλιναν παῤεμξολας ϑμοτρίών,ςαρῖτο νηἀεοίπιο δά Ἡςθτγ. δισστος 

τοῖς ἱποιγῆοπος ὀχτογοσθαι, Εγαίπι. Δηποῖαῦ ἀπτοπὶ ἰδ1 ἄς; 
ἔκλιναν πταρέμζολαὶ,Ἰὰ εἴτ. ᾿ποαΓβο πος πο ἱπιρτοίποπος ἴῃ ἔπ- 
βάτα νογτογιητ ὃς ἐπε Πηαγίητ, ἔκλιναν αὔμιαται φρρὸς ἐγώπία ,., Δἀ- 
τηοποτιης δά Ῥατίεῖςς,ἀςβοχογαας, Ποπλοῖῖς. ἤκλινδυ τὰ ὡρφ- 
ἡματα,ὰςο!!πατιιης το 5. ΑΘ 1 ἀλένοντος ἤλίν, (Ο]ς {ε 1πε! Ππᾶῆτο, 
Ἁ ῬΟΙΠοπἰτιϑ κέ κλεκάν ἡ ἡ μέρκολμο!ηπᾶτι5 εἰξ ἀϊεοῖιος σϑρῖτς γὰ- 
φοπιαιοαηάγτο "το πὶ κλίνω ΡτῸ χρτοίγ ον» ἀΕ τᾶ. 5 ἀφρτῖπιο; 6 

Το. Ζ 1} - 
) 



18: κ Δ 
ποττονυαϊπαο ὗλαι ἤώ Ξορμοοΐος ἴα Αἰδος ἡ μέρ κλήγει τε καλά γει 
σώλιν ἅπαντει ταὐγϑρώτην α,Ἰὰ εἰξ» ἀϊος οπχμῖα δαπιδηα ῥῬγοίζεγηῖς 
διτυγίιπι ετιρὶτ. τὰςς σρίτο ἤομῸ 5 2 ἡμέρᾳ ἤρξατο κλίνειν » 
ἄϊος διιῖοπι σοτρόγατ πο μαγο, ΘΟ τς] α 7 ἀϊς ἰάπὶἰη νεΐρε- 
τοι ἀεοϊἸλητο. ᾿ 

Ἁλισία, ας» οἴ οαιις ἀ σοι! λτι15 γσνείω κι κεϑέ δι εκ ΠΑ Ὁ] ουτα σοι απ, 
χλίνα γοαι] δὲ οαίὰ τυ τς» ὃς ἐςπτογλιπι φοπιραέζιμα. ὅς καλὲς 
σία Ῥτ ὁ οοάςπ).}»]πτάγο μι ἀἰχὶτ κλισίίω ἄτιμον, ΠΟ πιοτας Π1ὰ- 
ἀο5 «αὐτὸς ἰὼν κλισέζω δε, ρτο εἰς ἃ σκίω ἑν, ἴλ τοητογιμῃ, γπάς 
χλισῴιϑεν, ᾿ εἰ ογ.1.ὃὁ (σε πδ»ὲ ἰτατιοης, δ ἡ σκίωης. 

Κλισιάδες, αἱ» ἔοτο5 ἀπ1ρ 1} 1ς ὁ5. να 1185. 8 υΐρωι διπῆυχοι ηἹ σκίμυα), 514. 
Χλίσιον»εγτὸ κλισίας [115 ττο ἀφο πιοτογεϊο » ρουτισι 5. οίξῖθιι- 
1απι, Πα πὶ οὐΐτιπι ἃς δουαηη,κ δ δοχ εἴον, ἡ βάσις ἐφ᾿ ὃ τίϑεται 
ὁ ϑ᾿ιοὐνθ-.νάς Ἡςίγ μι. οι οἷὐἶ]ς Ἰητογργοζαάτιγ, νἱάς ἴῃ. ἀϊ- 
ξιίοης Κλεισίον, τὸ 9 κλίσιον ἐν κωμῳδίε παρέκειτο αρβοοὶ πίω) οἰκίαν πει- 

εαπετοίσμιατι. δηγυώμβο ον, ΡΟ] ιχ, ΕἸουπογις. Οὐγιῇ, ὡ, Εὔνϑτώ οἱ οἷ- 
κΘ' ἑίω, αἰεὶ ὃ κλίσιον ϑέε παύτη»ἰά εἴ, ὐξέδρα σιγματοειδῆς ὧν ἢ ἐ΄- 

χῴντο οἱ χλισμοί,ν εἷ ς[ϊ κρυπίδιων ἐφ᾿ 4 ὁκὰ ϑέζοντο ὃ ὀκοοιμωώντογχητοῖ. 

Τιάγαλις,οχοίτα, 
Ἑλίσις,» Ὁ. 2η.1Πς ΠΠπατῖο, ἀεο!᾿ηλτῖο φνταθγα, ἔςάος, ποπιϊηατῖᾶο. κλίς 

σις αρϑρωγγασοιιοῖτιις αττι σι οτισῃὶ ὅς ἀγεαπ π.) ΕΠ ΓΙρ Ια «κλίσις ἀετ 
λίοιο,οςοαἤις. ΠΙοηγ τς ροοτα, ἰϑεῖα κλίσις, ςξζα, ἐπο! πάτο, 
Ῥϊοπγῆας ἐς ἤτα οτος. ὅΠὶ δόρυ κλίσις, δ «φ᾽ ἰωδίαν, ὃς ἐπ ἰαπί- 
Φα κλίσις, γεῖθσα Πἰπὶ ςατοηἤα. ῬΟΙγὈἾι5.. ἤσαν 5). κινήσεις αῇ 
ἐξπελαμζανε ὡρὶ ς ἐν αὗτα και οὺν αἰμόζειν, ὥς ἔδει σωμεϑίζειδαι! ἐὺ 
"πεῖς, αὖ ται, κρὶϑ᾽ ἵπσασων υδὸ κλίσεις ἐφ᾿ ἰωὴ ἐαν, κ᾽ πτώλιν 5) δόρυ 5. 1άΔ 
οὔ, βσεχιις τὰ εἰς χίγαιῃ ἃς Πηϊῆγασι : μβαα οηῖπὶ ἀσχεγα τεῆς- 
τιις ὃζ Βαθεμα Πηϊῆτγα. ΑΞ ἰδηιις, ἐα᾿ ἀ ασίδα κλίσιν ἀἸΧ1τ. τίω ἐφ᾽ 
ἰωϊόυτηλτα ἴῃ ςοαϊΐος διις ἐφ᾽ ἕνα πιοηάοίμτη: 

Κλισμὸς οὔ, δ, ἴρὰςς,[ς}],1ς ἔξοαΣ σεμιις 9 τοτις Ὁ οἰδιιπὶ ςαρίο- 
Όδης. Θανγ ὁ, ἐζέϑιω Ὁ) ΧΤ) κλισιιοις τε ϑ' εόνοις τε) 1 ΤΟΓῚ5 [ξάε- 

θαητ. Εἴ ἀριι Ηιρρος γιωαρι.1.2. Κλήνυ, 
Κλίτοαςο ἰϊες, ἀϑακλίσεις ΤἶΟ ἐρῶν καὶ βάσεις, ΑΡΌ]]. 

Κλιτικὸς κοὐ, ὁ, ἀφο  Ππατια 5. ν 
Κλιτὶς » ἰδὸς, αἰ ἀςς ΠἸἶτας τα οητς.ἱοπγ Πιις ΡΟΟτΑ) υἱὲ κλιτὺν Ἀε- 

βόμοιο, - 

Ἀλίτον ΡΟΓΓΊςΙΙδ, ᾿ 
Ἑλιτόρλον. κα. τὸν κλυτ ρὸν, 

Κλιτὸς, οὐ, ὁ, ἀφο 114 1115, 4ἀςο 115, ἀοιοχυβοκάτω φεῤες, 
λίπος εἰθ-»τὸγα οἰ 5) ρα Γ5 ΟὈΪΔαιια ἰατιῖο, κλίτος τὸ Ὡρῤς γδτον, ρα ρα 
ἀὐ(τγα 115. Στὸ πῷ κλύτοις τὰ νότου, αρῖτς (ερτιπιο, ᾿ἴδτο τοττῖο Ἀς 
ΒιϊὨλ)κ) τὸ ὑδωρ κατέξαωνεν ὅσο ἢ κλίτοις σῷ δεξίκγλαμα ἀείςεπμάςθδας 

ἀῃ ἰάτας ἀοχιγαιηγοαρίτε 47.Ἐ2ος δῖε} χ᾽ τὰ κλίτη πὶ αὐλῆς) ΡῈΓ 

ἀυβα]ος ΑΓ} ἐαρῖτο 46. ΕΖεολῖε!. δί σαρον]ρεππιοίεχτο Ε- 
χοάνρτο οοάοπ, ; 

Κλιτι υθ., δντοςιις ἀοο τὶς ἃς ργαος βράςοΠαἶτας σία» ἀειο- 
χίταβ πηοητὰς Β]Ἰπ τα. ἀσιοχα τὰροβονοτοι ἐς. χλιτύας ἀΙΧοΓητ 
φρρκλιμῆμοις χἡ τιρρνεὐδυκόπας ἐν ἄκρῳ τινὶ τόποις, οι χαιρρίδι αϑοφτρώ- 
υσαι καταῤῥί] σιν, ἢ τοὶ δστοκλέμοιτα «ἢ εἰξε χοντο “Ἷ ὁρέων, αἴ τὸ 

κεκλίϑαι » ντ οὐαί τεὶ ἐζγιεα ν ΟσΔΏτΕΓ αὐροὶ τὸ αἰακεϊόϑει. Π οπτε- 
τὰς Π|αι{ο5 (ν πολλὰς 3. κλετος τότ᾽ δριοτιμήγρυσι χ αρα ὅδαι, Γ) Δάν ΠΊϊ5 
ἀποτέμνονται φώραγίας » αὶ ὁρων Σποκλίσεις. ΤΠτοΓρτ. Επισῖρ, 'ῃὰ ΗΙρ- 
ῬΟ]. αϑα κεκλιμδύζω αὶ ψιλίω πέτεων ΟΧΡΟΙΊΙ. 

Κλο. ὃς οἱ ὁ κ κλῳοὶς )τὸ κολλ ρον, κύφων ηιι5 [ἀρ] 1ς1]» 8ζ τι ποι5 
ἀὐὰ σοι Αἰ ἰαυἀ ΔΙ ΠρΑτιιγρᾶς ΗΠ ραιήςη ζογαῖςῖβ.5 ἄλεὶς, αὐ τὸ 
Ἀλείειν, Ὡς Πὰς νοῦς πο αηποταμῖς θογτσ. Ν μα ΠΝ πα. Μ, 
Θι.η115 τηδο πος ΠΕ πειμὴ δὰ αἰ οτιιοίαμάος πο χῖοβ ράγατα 
αμο᾽ δέ ξοΙ ἰμ1π|5 ὃς ρΡοἀ65 Ἰαγπχίτγαπτ, ΡΙ τι. ΑΠμαγία, ἸΝοτ- 
τἰοϑγοατοπας) Αγ οσγοπλ ας [25,ρς ἀϊςας») θοΐδς. ΧοΠορΚι 11- 
Ὀτο τοσιῖο, ἥῦ ἑλλωεκοϑι τούτο υἱό τοὶ ἡ δ)" καὶ τώ χέρες κα ἴσ τράχη- 

λϑν δὴ κλοιῳῖ, καιξιγουμῆν (8.5 κ᾽ κεντοῦ μήν (Ὁ. αὐτὸς πεν οἱ ματ᾽ ἀμτώ κτλ 
αἰωὴ πόλιν αὐξεύγντο.ἀς οἱπαάοης ἰοαιιῖτατ. Ιτοπὶ ρᾶγ5 μα ῖ5.1τ 6 ΠῚ 
τογάιις5), ΗΠ ΟγΘ Ων Π1Ὲ5 ἴῃ οαρῖτο αιπαπαροπηηοοξζαιο Εἰς, 
ὥς σἂρ. ργίπλο Ῥγοιιογθ.ϑο] ἢ, δέ οιαα γάρ πηορτγίπιο σο- 
τς, Ἐταίπι,α 101 τγαθς5,α 101 τγιιηζις ξύλον» ἀϊοίταγ ρα Ατὶς- 
Πορίιαπ, ΡΙμτασοίνις ργὸ οοἸ αι σαματῃ σαρὶτικλοιῳ τετρασή- 
χει δὰδὲμῆμον, ὃζς, Γἄςτπι ἴῃ δο] μοι οἰτοπάϊε δοϊομϊς ἰορ ἐπὶ 
δ {Ὸ. αι σαπεπὶ πιοτάαοοιῃ σαρξὶ ίἔγο απαταοτ συ δἰτογιπὶ 
ΔΙ σάτα ἐς 41 Ἰαπττῆς Γαριιν ν ογεῖτ, ὦν ἐπικοιὶ αὐ κω γοτικοιᾷ 
ὑγημελεία, σιμωυϑείᾳ κὶ τερφῇ μ(θζνλνον γα μκφὸφιξε καὶ κλοιοῖς πίω χαχεσύ- 
τητα τἥθζωων ἀφελέξνγς αιοἴτεῖς νοπατοτίατάλις ας ρ] πα Ρετὶ 
τοβ,ΟΏ ΓΑ ἐπαρὶς ὃς γι ὃς νλξξιι,αὐτὰτ νου θοΥ 1.8. σατοηΐς ἔουῖ- 
τατουτ, ἀηἱ πα Δι πὶ 4. 1 πλογο Ρ ατατοίνις 1 Ἐα 10. δοπθύσει κλδι- 
ἂν σιδιηρρευῦ δὴὴ ἃ τράχυλόν σού, Ῥοιοῖ Ἰπϑιιοι ξογυοιμπι ἴΠροΥ ςέγ 
αἱσςν τέξῃ, ὁ πτυτήρ σου ἐξα τὶ δ ἀλοιὸν ἐμ δ ρατοτ τες ἀμτι ΠῚ- 
τπιιπὶ ἐπι απ ἔπιρὸ Παῖτ πο ἱ5ροαράτο ἀμοἀςοἰ πιο ἰῦτο τοῦτο 
Κορασνι ΑΡΒα ΑΥἠτορ]αηςπιὶἰῃ Υ οἰρὶς ἐϊείτιιν κλῳὸς σύκεγθη, 
πάτα ἷτα Ατεὶςὼ ὃ κλοιγ ἀϊσοθαητ. ΙΏτΟΓΡΓ, ξύλινον κολλάθμον δχ - 

Ροηῖς» 410 (Ὀ]τητ ἰἢ ν 1111 σαμἐ5 αἰ σατο [ἀθπὶ ἐν πλέτῳ, κὐ.- 
φων,Ἰη διιῖς, δέσμιος ὅξι ξύχινιθ-,ὃν οἱ μῆρ κλωὸν ὀνομαάξεσιν .» οἱ ἢ κα- 

Ἅΐονιν το ὁ φαγημντ οἱ, φοἰ ον αιαῇ εἴτε κολιὸς ροῦ πποτατῃςπηι, 
ἐλϑμμαίκως. ΕἸς [γ ὉΠ. δεσμὸς αὐειτερχ»)ειίθ-, 

Ἀλοιώεαιχοαρῖις ίςχτο Ῥγοιςι ἰροὺρ ὀκκλοίωσον 97 σώ τρια χίλω; ἀν ῬΥῸ 

ςΟἸ ατὶ ἀρρεπάς σεγαϊςὶ τα, οἰγοιηάα 
ΚλωωτὸςνἸηοΕ}1ς σοι ρτς μοι ἢ18. ΠΡ ΠΝ, 
Κλουεω, μ ὐὐσων πη καγΠλΟἸι: Ου χιγείω, ΑΘ ἸτφρημΑτίο»τατ Ογταὶ 

τι πηρογκλον εἴ ται ἔρχεται, Αοςυί. ἈΥΦΝ 
Κλόνιονορῖπα ἀοτῇ λοίοι οῥαίχις ἐ σφε, ἈΠΕ ΙΩΝ 
Κλόν)ς» γοητοτ, ΑΞ (ον 1 ΤΏτογρυ. δυκένητος ὅστο καὶ γε ὴὶ 

ἀφ᾽ ὧ καὶ κλόνις ὀνομροίζεται διὰ τὸ ἀεικίνητον. Ἵ Δηλεη ο, 
1. μέχινγΑπτιπιλοβμιις ρόοτα κλόνν ποπιϊηϑυτος, 
Καονιςη, οἰ ν οἢ. οἶδα αὐραίθ- μοί χαιορ παρίφχιογ, 
Ελογαειςο τ Πγ  τιιοίϊι5. ᾿ 
Κλόν(ο ον τα αι νιπ τ βοΡασπαςν ο]θητα) 4128 

ταραχ δϑταμαἰτιι9 οἱτγορίτας. Ηοἤο ἃ, κορύασεσοι κλῦνον ω 
ΒΕ] πα νἱγοόγασι. χὰ γίθη. ἐνγοσιγαίς »᾽ῃ. ἘΡΊ στη 
σεισμῶς, Ἶ 

Κλὺ παῖ: 26. δ) αιστι 5. ξμγτο σάρ τι» ΕῸΓΙΡ τὶ κλο 
ἀϑιιῃταιγουαΣ ο] ἀλγὶ ἀριϊητιγΡ] τις Σιορν 

Κλυπειὲ, ἐΘ-. ὁ, [τορι ΘΟΡ᾿, 
Κλοπεύῳ, μδύδω, κα ϑυκο, ὃς 
Κλοπέω, μιέσω, κα υκα, [ὰγ οτος, ᾿ 
Κλυα κε») ἔται5, 40 }.ι5, ΟΠ τυ [οτοπικλοω ἧς δύκη , Ῥίατο 

ποδοῖν κλοκναὶ αρέ τι ΘΟ ΡμΟς]. ἔμ γτίτη ἴς Γαδάτιοονς 5 
δων φυγεῖν κρυψίως,κ δὲ κλορτείϊς ὡωοκείυβυίθ-, εἰσ ἐνοχαῆς: 

Εωττῖς ὅς ποχ!ῖς (ΟἹ ατιις, Βιι4.1π Απη ἰη ἘΡατ,λη ἀξ 
ΧΑ.κλοανών ἐργα, ἕαττα, ΡΙατιάς Τιερ.. ἰῇ 

Κλοπία ας δ. ἔιγτιι τ, Ὁ] ατηονκλόμμα. 
Κλυοπιμαῖθ' κε, ἃς 
Κλέπιμος ξιιτ λας, ΡΆΟΟΥ Π4ο5.Φωρών μὴ δέξῃ κλοπίμίω 

ϑήκίω, τάς, ζώοι κλοπί μων δστὸ χίρων, νἸἱς ΟΧ ξαγτὶι ̓ 
θ115. τοὶ κλοπιμαῖανκ) κλούταϊα ἀἸϊσαητιγ κλέμματαυκὺ 

ετάλτῃ ἀϊχὶς κλεμμοίδια, ὃς ϑοΐοπ διιτπὸτε Ροΐϊμος; 
Κλόπιάο] τιον τ ϑβέκλοπος. Ηοπι.Ο ἀ.ν, 
Κλόπιοι μόθον; ξγτία! [οτπιοῃ 8 ὃς σα ἢ [141], 
Κλοποφυρέω, ΔΓ ΡΙο»ἀσρταεἀοχ.ὀκλοποφόρυσας με, τς δ: 

{αττῖριμ ει, ς.5.Οδηςῖ, : 
Κλοτοπενέειν, ἀοςὶ μεῖς γοβραλογίζεῶτα. Ἡ ΟπΊοτιις ΠῚΔάος, 

σώμεϑτε χαῤμης, Αἱ ψα μοίλ᾽ οὐ γδ χρή κλοτυπεύειν ἐνΘθτέσ «' 

ΡΓΕξοἕωτκλ ἐπῆοιν ὐεξὺ τὶ κρόχης ἐν τοῖς χόγ τς. Εἰ οἱ, 
μεῖν ἐχροηὶζ οτῖδηι ροπογΑ 5 οὐοσλογίζε το ἀπατᾷ 
τογάςς!ροτς. Εὐμχατ τις αιοαιε δῃποῖαῖ [εσπη 
δαιῆςατο τὸ κλοπεύειν τ δή αὐοᾳκλέτῆειν ἃ καιεὺν ἰατοηῖς 
ἃ [ἀθάμςετε τειηριι:αἶλος ταπῆδη νο ]ς ροἤτατη οἰ 
τοπεῦ εἰν κὶ δ καλλιλογεῖν κ; κλυτοῖς ἔπεσιν ἀγδιατρίβεινγεὶς, 

Βοτιμηὴ τοπΊριι5 τογογς, 
Κλοτοπτυτιὶς. ΕἸ εἰν οἷ. ἰξανιίκτας ὠλαζων, 
Κλύβατις μεθα 4ια: Ἡοἰχίης κἡ κλιξώδιον, ΠΤ 1ος ΕΝ οοὶ 

ἡ εἰλξίνηγτίω δὲ κλύβατιν καλέεσι, Δ Ὁ ΤΏτοτρ. ἀἸςίτιιτ οτῖαι 
τις κα παρϑένιον γἡ αἰρσγίκιον , Ῥοτάϊοϊυι. δὲ τα θγα 
ΡΙΣηΐι5. : 

Κλυδιίξομιαι χὁ ψόφον «“αρέχω ἩΙρροα.ἀς 1 οοἴϑ. 
Κλυδασμὲρ»ς ἔτι. 5τγαίο ἴῃ δ, ἐγτα δϑεὶ 3. χεμῆῥες οἱξώσιρι; 

ἴῃ μος πιατὶ (οὐ]]οοτ,ὅζς. ὶ 
Κλυδωνίζομαι- μείσομιαι»π,ισμαι Πα ξτιιο; τοι ἤομαι, αὐϑα 

Ροῃαδίο], δι] ἘρΒοί αιιαττο ; κλυδωνιζό μῆμοι ὦ 
«πὸυτὶ αὐὐ μῷ, “ 

Κλυδων,ὠνίθ- “ὁ, Πχέλυατῖο, ζάλη, χέμοδν, το πη ροίζας πὰ η 
πῖτς ἰπσιπἀο Αγρομαιτὶς, ἑειύθε φορέτόϑει ἔσω ποΐχοι 
Αριιὰ Εἰιτῖρι ἀςπὶ κλυσγων ἔριδος, [1τῖ5 τα πια[τιι55δζ: 
μίων, Ιοίτμαη ἐπιροτιις. καύσωνα καἰ μιμίαν, Ἔτι τι 
κλυσΊων᾽ ἔριασπον, ΟΡ ἢ, ϊ 

Κλυσ) νιον, ες, τὸ, ν πιά, ταν θατῖο;ς ταις γμάλτγιτι. ἐν κὰν δια 
ἀοίο ππατὶ, Τ Βιιονά. δ᾽ 

Κλυζέσκω, Ἰητιπάο.κλύζεσκονοἰπ! πάλθδμτῳ 
Κλύζομαι, ἸὨτΟΓΓΙΏΡΟ. 

Κλύφω, μυύξω,ανουκα,α 2411 102 ΘΟ! Πα, ἐππιηο, ἀοπιεγς 
δὲ ρίγσο. Ασςαίατιιι. Οαίομπς ἀιπιοάςοίπιο Μετμοάϊ; 
εἴλμῃ διριμιντάτῃ κἡ μετ᾿ αὐτίω ἐγίει φαῤμοικον ἰχυβόν- υἱάς, 
ἘαΓρ ά, ϑείχλασσα κλύξοι παλτὰ πανϑρώτσων κϑιχφί, Ἰὰς 
χλύζω ἀἰχίτρρτο ριῦρο ἀπγοα. Ἐς ἰἶδτο {ξοιπάο, 
τατον τ᾿ ἔκλυσεν φείδων μ' γϑ' ἥψατο, ποαιις ΠΉΪΕΣ εἷ 
Βιυμτ, Ἡΐης να! ρατβ νοΧ ο[οί7εγ. ἀϊέϊταν ὃς ἀς αοῦδα 
4ιοπὶ ςάπητς Ημέξιιοοντ Πἰλάος ψ,ἐν χαϑαρώ ὅτι κύμασ' 
γϑ- Ἀλύζεσιρον ρα [Πιιὲ αἰιτοπι ἐλυζείϑτο ϑείλαοσαι. ἀἰοὶς 
ἄδεια Ἠοπιεῖο ρτγοὸ κλὺδωνήζεϑερ , ἴξαι κλυδ᾽ωνοί τιγα πέῆςε 
[ογῖ διε Ἐν τατατὶ ὃς Ὑπάϊς ἀρίτατῖ. 

Κλύωμμογ» τὸ οἰ πλοπουῖ ποι δαγάς φια Ὀ]οίς, 1, 4.[Ἴλην 
ῬοιοἸγπηφηὶ παλίσος Μεοτάαπη ας ταπιοῃ Βοτθ 85 
εἶτ ἀιϊιοτίας. ἩΡΥΟ τ 

Κλυ ρίθ-, κε, οσποσηοη Ρ[ τοῖς ἢς ἀ {δ}. ὅτε παντας 
ταὶ εἰς ἑαυτὸν, οι 46 [δὰ ἀςξοτίδτ οπημοϑον εἰ ἕαν ἀταντῶν ὁ 
γϑυν ας πὶ ἀπάΐαπε οταποβ ίτοπι μογρα ισάαζα νοϊυὺ 
ἕτα, Απτίσηαςο μεάογα, ΦΌΡΩΝ 

Κλύμι ὰ κλύω, δια], ἐπεικούω, νηάε ἀλεθρτο κλυερἐ σα 
ἄος αὐκλυσε μὲν αἰγυ φήτοζειδὲ 1116... ἀλύτε φίλο. οἰοὶ Ἢ 

ἰδέτε τ 

ταῖα, 

ΠΕ 



»Οἰγ τογο!λιατῖο ΟΊ οι. 
γιποτ αἰ υναΐο, ἰαυπιατί ον πιεὶο 410 ἃς ἔγκλυσμα » Τιὰ- 
λυΐσμα ταγἀὶ τι οη ὁ 5. κλὺσμασον ὅδὲ ἐχιαδικων μίγνυται, οἷν - 

πξιμάίτηγ Δάπογ ως σοχ απ ϊςιμ ἀο] οτος, Ὀἱοίσοτι- 
ΘΑ παι, πίω διὰ κλὺς ἡ ὁϑς κένωσιν : καὶ τὸ δὶ χλυςῆρος 

τῷ ἰοίοῦ » οἷα ρταςῖρῖς ροτ οἰγ!τοτοαι ἐπε ΠΟ ας ΠῚ 
τ δου δομῖο 1 άγρουροι οἰγττοτγῖα ᾿πϊςους, Πὰς ἃΠ μααι 
τιαβοτῶ : ΡσῸ 400 κοιλίας ἐχκλυσεις ἀϊςίτων, μος οἷ αἰμὶ 
ἜΤ ΠΠ] Ρετ οἰγίτογοην Ρογἢοίτιιν » 4 κλύσμα οἱξ 

ιᾳ τὸ μλνσμοεγαῦ ο]αςηίο, ντ δι ἔγκλυσμα : ἃς ἔνεμα αὉ 
(ἀο ὃς ἰμπλίτεση 40 : [τίη τη διὰ ἀϊσιμητ, Μάγος! 8 
ὁτίδι ἰαϊςέτίοηδς δὲ οἰγίζετοσ. Ναί δ] οὶ κλὺ- 

Ἰὸ ἡ πγαπγοητιμα εἰΐ αι ἤτ Ἰηξι οι; τὸ κλύσμα: ΕΓῈ 
αι αὶ κλύσμανντ οὑπὶ Οαἰςηῖις Ἰάςῃν αἷς, πολὺ ἐν τῳ τοιύ.-. 
εἰ πέτα, υ ὄψιν. Ν τας ἐς οἰ γίτετς οτςι ατίο ἴῃ Καϑευλ, 

λίσκιθ-. Γἰοιταιγ στη) Κλυσμοίμον, ἩΊρροςτ. ὄψε καὶ Ἀπὸ κλὺ- 
καλῶς δεῦλϑε,. ᾿ 
ἦν υτρατίο,Ποτῖο. κλυσμ οὶ ἐαια δυκεὶ, Γς ἰ αἀἸσοτιιπη εἶ γ- 
ἱνίζογος αι] σοπτῖτὰ ςοχοῃ σις ἀοίοτος ἰηΒιηἀῶτιτ, 

3. ν1 4 Κλυύσμα. 
γεγϑνοὶν πο τρ σαί, ΜειΝ,ς. ἀλυροὴρ ὄργανον ἾΟ ὀγεμοέπων αἰ 
ἢ ὃς ἱπξμο ἤιις τὸ κλύσμα, ΠΕ οἰ γον ον πιο]. εἶτ 
χογίπααϊς ΑἸςχ,Άρθγοα, [1.10 ΓΟ]: τι 9 ον ΔῈ 

. 

αὐ!άϊοης [πξξιπι. κλὺ τοιμωγεῖς αἰκους αἱ ϑρίωνς 
ἐμ  γταῖς ΘΟ ΠΙ1οοἷα Ἐρῆρτ. 
ποοίατας ἰΔθοτίδιιςπ Ἐριρτ- 

ὁ τὸ λας γτιῖ9 ἢ 19. οἰατα9 Πἰδετῖς. , 
Ἰηςίγτιις ἐααῖς 7 ΡΙατοπὶς ζορηοπιςηϑΥ οἷ ουΐὰς Δα - 

οὐ]ὸ διιάϊτιιγ οὐ πχογγιογιμα ἰμ ἔξιι5. Η οπιογ. Πα, ἐς 
οἱ δὼσ εἰν, ψυχίω (ἢ ἀϊσδε κλυτοττώλῳ, [τογρ ἐνδόξοις ἵπποις 
τῷ ὅταν καὶ ὅδ: πώλαϊ δες. 
ἡ αἰαγας, οεἰς τι σοῖο τις, Ης βο ἀ πλαίοσο κλυτὸς ἀὠ- 

"Ἐν Ἡοαπ. ΠΠ2ι]. β, κλυτὸς ἑαποδώμεια,1 κλυτή. τε πὶ νοσᾶ- 
ποιὸ δὲ Πτορῖτα ταγθι} τας, ΟΡ μος]. τη ΑἸἰαςς αἰπόλια 

11ς, δεαὶ τας ἐν αὐτοῖς ταιοκ χας τὺ φωναξ, ὁτορος σάργα- 
[Ὁς ἃς τα πιμϊταοίος. Εοαι. ἐδι ὁ, λερῆϑα κλυτὸν, 1.08- 
ἃς ἐδ᾽, ἐ, οἵα τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς ἀμρφιτρίτω, δέποτε 
15 ἴτσπὶ ἢ] συ] πὶ ἀρ ρα ας κλυτὸν) σα οο τςπὶ- 

ννίγος ΟἿ, Αὐδ γς ἴάπὶ ὃί ἰοαι ἰἸσοατ, 
δ δ ϑαττῖοχ σο οο τις. ὅς Ὑ αἱςαπὶ ορίτμοίου, 1{124.«, ἕ- 

υτέχνυς ἥρχ ἀγν δ είν, 1ἃ εἴτ) ὃ αἱεὲ τίω) χαγικόυτικιῶ 

ὭΣ 

ἀτῖς (χοἰτταηά! ςοἰ εὐ τίς, 
Ἐπεϊουδιίοιίτο. Θεπίς. ἃς σου Οὐν τ ξ; 9εῦ δὲ σίγ᾿ 
),ἀεὶ νος επι ρογοσρογιαζ, βοαὴ ἔκλυον » Επτὶ ρ] 4,14 
φωγῆς, (πὶ Πλατιιο ΒΠοΠο. ᾿η ΤΉςορ. οἢ 3 ϑυγιτρὶ 

ΤΊ αυτεηχ ΗΠ πὶ ἀπά !ς απτι κλύω ἐκ σέϑενοοχ τὸ ἀὰ - 
ἰ κακωώς κλύω τεὸς σέϑεν, ΟρΠΟΟ]. Ποπίβοατ οταπὶ ο- 

πο γοιτ σογο, Γἄς τ, κλύειν τὸν ἐ ὥνλὸν αὐ ὅρα χεὴὶ τῆν ον τέλή, 
ΠῊ ΠῚ πηλρἐτγατί 115 ράγοτς ὁρόττετ. ἰγοπὶ Ρογοῖριο 

ΠΟΥ, ΕἸ ἰν οἢ., αὐοϑναζομω σΧΡΟ ον τνβζροίλιξα δὲ α᾽ ἔκλυον 

οἱ οἴ, σλαρᾶς δυΐαπι οἰγοιητιριας. ἴῃ Ε- 

ἰδ !ατῖο, ΓὍπιις ἀοιτίοτ' Ραϊατὶ ἃς ρυττιγῖς. κλωχμὸς 
τηοταςργορτὶὲ ἴϑπιις οὐ᾽ο[ τισίδη, ΕΗ οἰ ἢ. ὁ δια τὶ 

᾿ῳρανίσκον ψόφιΘ.,, δνλαΐκοσιν αἰ ἀ πὶ ν Θοδητ, 44- 
"ἰδ ΑΠπατὶ) οἀητ: ἀϊαςτίις ἃ ἰςορρο. νἱάς Κλώζειν, 
. ὧδ ϑεαΐτρωγιτῷ κλωγμῷ γὸ ἐχῥώντο τς ταὶς ὀκζολας τῆσ' 

σοδοπίςα {τπσυα Μαπδάος ἀἰςζξαπτατ, 
ἐπ άλπὶ οχοίταγς ἴπ ὦτα. αυδἰϊς Δα ἀϊτιιτ ἔῃ ΡΓΟσ 

γΕΓΡῚ {πὰς ργί πιο (ἡ Παρα:οχρι οάστοινπάς ἀλώ- 
ὙΑρι4 ΡΟΠΠπςς ΠῚ; Ρτὸ εἰΐςοτο ὁ τῆ θάτγο ροπίτι!» 

Ι ,Ἰάςηι ἄς νοοίδιις διλΐιπι ᾿οαιιςη5» αἷς Χοιλιοις κλώζᾷν 
Ἰάς Κλωγμός. ᾿ 

Ἰοῖῆο, ἸΝοξεῖς {118, νηὰ εχ Ραγςοῖς » 445 ἰατὸ ἀς- 
οἤοα, ἴὴ ΤΉςος. ὴ 

ὑβιώσω, τ ὠχα οἰγοιιπιοἰ αο»πεουςοπτοτγαιςο,νίϑώ, Αἔτῖα, 
»ώϑα λίτον,ῃςο [Ἰππππη, μέτον 7κκώϑω, Ἀἤτπι ρ οπιοτο ἔσιι 

0, ςίαπ. κελλωσ μῆαι εἰς βὥεαν, ἰάςπι μάτιπὶ ρα 
Ὁτα 5 ἴῃ ἘΡΓ οτδῃηΠΊ. κεκλώσμῆία ἀυτῴ, ΡΠ ἀοἴλίπατα ἕατο, 

ὶ χαϑέζειν, ἴῃ νει ίχιις Ροάϊδιις [οάοτο. 
ἌΕΟΚΊΕΙ ντος ᾧ, αὔροτ,ςοπἑτάρο τις (ΔΙ ορ τοις, πυδταμιιςνρτς- 

᾿ Πρ τασ αἰτιις, ςοραΐο ας, πιαπῖτας. Ηο. 1144. ὺ ἘΠῚ όδῃ 
ἕω ἱστραχεῖαν, ἐρειν ως, ἡ ὑποκλίας ταὶ ἔ χουστιν» χρη μη δ. δὺ - 

ΓΝ Τόν, ΡΟ 60 [ἀρτὰ Βαβι παῖς κλιμακόεοσαι, ; 
λάθοι γοὶ ἐταῃριτατικλώμβρα αι τις ἐάπαὶ ἀςριιταητατγαις τᾶ- 

τοἶς [ρο]! ἀπτητ, ὙΒΟΟΡΒ. ΠΡ. τ,ρα »ἱγιάρ ρα! ΒΙβῃτι Κλὺ ωνορ» φᾷ τιν}, Πηπγίτας τὰ πὶ (πγρα ἢ 9 (μον ὡν «ἐπὶ 9 κλα΄- 
δου, Ροίαϊε ὙΤΠΟΟΡ νη ρείησῖριο 1.2. ἀς ΡῬίλης. ἡβνέσεις οἷς δὲν.- 
ὅρων δ στὸ ααξΐρ μρινο:, καὶ δσῖο φῆ αυ « δὸς ἡ ϑσὸ ἀκρέμονθο, κνὶ ἀπὸ κλα- 
γοςγᾶςς, 

Κλωναξ, πος, κλα δὸρ, Υ Δ Πγι15. ἱ 
Κλωνγ εἴριον, αγ το) 1.1 Ὁ τ Ὁ} Τὴ γγα μυ 15» ποις. 
Κλωνίον» το Ἰάοιη, 

Κλωνίζω, το Κλωώγας κέσῆδι, διιϊ 4. 
Κλωύς, κλοιὰ ζν 

Ἶ ν ΝΥ ΤΣ ἱ Κλωπιζομαι.Ο] πὶ τα οἰτέσις ξαςῖο Αἰ] 4 ̓οψμοτ, ἱποοάο, Αιγοτς 
Ηείγ εἰν. Κλωπεῖέϑα, τὸ ὅλη ϑυμεῖν, ϑέλειν, ἡ τὸ χωϑρα κυ ἀψοφιτὶ ἐέναι 

. κ᾽ ὠρῴσσειν ,κ ἀλε π]ιῶτω. 
Κλωχεία, [ἀγταπνΡίΑτο ἐς Γςρ. Ἐμὶτ ἴτοπι (Αἰ τατιοτὲ» ἔρεοῖς 5)ουίας 

ΠΑΟΠΊΪΠις δὰς5 ΤἬΘΔΙΓ, 4, 
Κλωσϑύω ὃς Κλωπιτάζω, ἃς Κλεέτθω ργοὸ φοάςπι, Χεπορ. ἴῃ ΡοΪῖτ.1.4- 

οοάατη, δῆλον σ᾽ ὅτι τὸν μέλλοντα Κλάπόλειν γ νὰ νυκτὸς αἰγρυσγδίειν 
σεῖ, κ, μεϑ. ἡμέραν εἶπατᾷν, 

Κλωσηκος ὦ, οἰ αγτίθας, ἦ : 
Κλωπὸσοισωρ, 1115 ΡΆτοΓ οἱξ ἔν ῬΑπὶς ἐρίτμετό ἐσ Μογοιτίο Βὸ- 

ΠΙτῚς 

Κλώσκω,πεο,χλώϑον, : 
Κλώσμα ὐακίνδινον » γάττα Ἀγαςϊ τ ἰηᾺ » οσαρῖτε τς. Νυπποτ, ρα τὸ 

χλώϑω, ᾿ 
Κλωσμος οὗ, δ νοχ ΒΑ Ππασρα,ἰάς πη αυτο κλαιγμὸς, 
Κλως ηρ,η φρςγϑν ἢ] πλ»ΠΟΧ 5. ἔμ {ις,ν ὕκα, λίνου πὐξιςροφὺ, ΡΟ ΙΧ. Ἐπ-- 

τὶ Ρἰ 4. λίνου κλώφηρᾳ αδειφέρει λαζαγ, ΑὙΠΈΟΡΒ. ἴῃ Ἀ ἀμ ς5, Αίνου μεν 
Ἐν αἴ πράχτον Αὐεί εἰλίδσε σοι χερρῖν Κλωξ ἥξᾳ ποιούσ' ἱὰ οἵδ, τὸ κέκλων 
σμᾶρον ῥάμμα, ; ῖ , Κλως ἐφ οεδ τ ΦΟΠΠΟΧΊΙς, κλωρ᾽ ὃν κόμ κιγλγγοοζ οἰ απιγα χοζογτυεη,, Τρ. 
14.1ςυ1τςὶ, 

Κλωψ. ὡπὸς ὁ, μτ,χλέπϊος. ᾿ : 

ΚΜΕΔῈ ΘΡ Α,τα τγαῦρὲ ἀρι 4 ῬΑΠΊΡΥ πὶ; τυ τη. 
Καιτο; λέξας, οἰ αογδσα5. 

,ὰ : ᾿ ΡΡῚ] 5 ΚΝΑΔΑΛΛΕΤ ΑΙ, ΗΟ. ΟΕ κνέϑοται ργαγῖς νεῖ Παθῖτς 
Κνα ζω, Ἰαϊο» (βου ὦ, 
Κνώϑω,δος 

τῷ} 

Κναω, ΟΠτΓ το λυσω;τιιη 40, κό πῆ, διαφθείρω [πτογρτοτὶ ΑΥΠΈορ 
ἰη Αὐδιν Ὀ] ὅθηκνωώσιν Ἐχροηὶς ὄθιζαλλόυσι Φιαυτράψαντες: Ιάφαὶ ἐπὶ 

Ῥᾶςεςν 1. Οἷα πόλις τώλωνα διακναὶ ὧν σεται ἱατο Γρτοτατα, διαφϑες - 
ὄνσετα!. Ἡ Οὐποι, ὅ21 δ) αἴγειον κνῦ τυρόν. ἘΠῚ ετίαιπ κναίεινΓορτιὸ; 
ταάι]. οϑίςατη ταάρυο, το τὸν τυρὸν ξν εἰν τῇ Ἀνέςη, Εταλειν οἵδ ἱτοπὰὶ 

Η ἀγάμτῆειν. , ᾿ ' 

Ἐνακίων:Ργ Ἀϊὰ πούς Γυσατγριπι γε τοπιραθ. ἐπί τιιοπς Ρορι- 
{ΠῚ σορβετοῖ σοποϊοηᾶτιιι εἰϑομκετοιξυ βαζυκαις τε χὶ ανοικίωγί..1η-- 

τον Βαργολπη δὶ Ομλοϊοπεπλ, πίω ἃ βαζυύχῶν κα πὸν κνακίωνα νι οὐς 
ουυῦ τες φρρστιγνράψευσι ; 14 εἴξ » ΒΑ γοαπι αυτεπὶ ὃς (μαοϊοπεπα 
παης ΟΕ πιητοπὶ ἀρ ρο λῆς. Ατιίζοτο! ες Οπφοϊοηςαι Πιυιίτπι; 
Βαδγοᾶπη νογὸ ροητοπὶ οἵς αἰϊοείτοϊῆτον αια: ςοποίοπος ἀρες 
Ῥαῦτ, απ ἡδημς ἀττῖα οἴςητ, σις Ὑ] μὰς αἴτια ἀρράτατιις. 
ΡΙμτατς. π Γγσιγρο. , 

Κγακὸς. ὁ] θιις, ΓᾺ ἢ» ξανϑὺςασυῤῥὸς, Φηο οὐ [πΐηῖ5 οΟΙοτς 5 σοΐος 
οἰ Πλ]αιις δά αἰδίοτγςαι ἀσος ἀφ. κνακόν ὑπο όταν τράγον, ξα 
ΠέγοιμῈ Ἀἰτἤιτιμπι ἴῃ ἘΡΊΡτ. 

Κναίκων,ωγ(δ ὦ ΘΠΊ»σαρτῖ ποτηςπ ἀρὰ ΤἈρσοτίς. 
Κνάσπ]ω, ἢ ςἔξο, Ρο]Ιοςοαγιηϊηονἰ απο, γναμηηω., ἔχροη, οτίδτι το- 

δότε νίηςο:ν γι δι ργαιαὗσο. δ Κνάμηομωι πλοῖα ρ ἢ. πλΑ 15 ἔγᾶ-- 
ἕξοι ὃζ Τποσιπαθο ἰηΐξαν δογιιπὶ αιαΣ ρυῶς σταιίτατς ῥοηάοτὶς 
᾿Ηςέξα τας ὅς ραηάϊιητιιτ. 

Κι ίπομαι ςΟηΠςἸοτ, ἀδγαάοτ. ᾿ 
Κνάγω, μι, ζω, πιαφακϊἀοῆη σι οὐ γνάπω κὶ κναῤδήωχτὸ ξυωγταάο,ςατ-. 

τλϊποιαριᾧ Ψαγιη ανάηγειν κελόνω γκώτ 14 οἰϊ σοπτιποῦς 1 ΓΑ 
ἔορτα ἀςφητίμπη. 5.14, Ὡρὸς ξενοκρᾳ τίωυ τὸν φιλέσυφον ἐλ ὃν τις φιλο - 
σοφῆσαι αὐτε γεωμετρίαν μήτε αἰ ςβονομέον μεμαθυκωὼς τούτον εἰπεῖν, περ᾿ 

ἐμοὶ πόκος ἃ κν εἰπῆ αἱ. Κναφίθ-.Ἰηγυπλοηγιιπὴ 4110 ζαγπγιηδηζ Ιω- 
πᾶσ: δέ ΓΙποΙπα τοστουιπι ; δρζενον ἐν κύκλῳ κέγτρᾳ ἔχεν βασανιςε 
κἂν, ὅμοιον ἀναφικῷ Κτενί; ; 

Κνάφαλον,ν, τὸ» τύλυ, Βοςοι5. ξα]Π]οηῖσο ςαγάιιο ἀοτγα ξξιις ὁ ράππὸ 
ἴητοῖ ροοπάμιπι ἔξει τοι δτιϊπι οχ οἱ αἰπηοάϊ Βοςοῖβ αἰο ουΐ- 
οἴτγα τη βοτο τὶ (Ό]ςητ. : 

Κναφεῖον,ε, τὸν 6] γναφεῖον Αττὶςὸ, Γ]Ποπὶςα,ο Βοῖπα Β]Π] Οὐδ : κνα- 
φη ον ᾿4οπΊ. οτοθος. Ταιοίλη. ὅτε τὸ γάμρ. τῷ κασιτα δευγωγίζετο 
πολλιεἶκες ἐν τῷ κγαφοίῳ αἱοὶ “ἾΠ γναφάλων. 

Κναφειὲ» νο] γναφεις, 4Θ.» ὁ 5 1110.» αὖος τὸ κγαΐσῆω, Ἐτγπι: νο] κοῦ 
πὸ ξυω. ἷ 

Κγαφδυτικὴ το ΓΙ Π οπὶςα, ΡΙ το πὶ ἴη ῬοΙ τὶς. οὐ (αδ11οῖτ ἢ σλίωτι- 
κἰωὴ καὶ ἀκεςικίω κ, πᾶσαν «ὅδε ταῦτα ϑερασϑυτικίι κα κοσματικίω, 

Κναφόνώ,ν εἰ γναφάϊω, μι σωγπ,ϑυκρὶγ ἐ]]ολϊςᾶπὶ οχοτοςο τληος 
Ῥβαπος ἴῃ ῬΊυτο. 

κναφικός, νἀ [ο΄ τ ρεέξαηβς ς μη ς 
Κυάφθ- 5 φατάμιις αι Ῥοξδιιπτιιτ ὃς τάθητιιγ ρϑαηϊ ἥτεπι ἱπιτα-, 

πιδηταπὶ νη ἀϊαιίς (τι πλι!ο5 Βα ηΣ » 4:0 ἰοπτος τοῖος οὐςῖς 
Δυπτ, Ππις σατάϊιο ξμΠοφῖοο, βυϊ4 ΔητργριΑυώτορ μη ῬΙατορ 

Τοτιί ὦ 1}1} 



ἕι “4 

ἼΟΑ ΟΝ 
κνάφθ', ὠχαᾳνϑιυδές πὶ, ὦ ξύεσι τὰ ἱμοίτια; Κγὰφῷ» κοτζοτιῖη τινα - 
εἰπαον τάς Κνάπ]ω, Σωρός, 

Κγαΐω, κοὐ σω πολ ἐσαὶ ρΟυἰποῖ ἀο,!επῖτον ἔγισο, ἰξαϊδο»ἰςατιἤςο;ατ- 
τογονογα  ονεβειησο, Α ξξῖι.Α σσι 5} 4, κόπῆω, ξύϊω, 

Κυεφώ 9.»ο Ὁ οιπτιι  πι1 ΠῸ1]15.0 εἴ ρεττ αι 59 εγοτιπει» ἑωθινὸς, λα - 
τυ πιφοποξζαγημ5. Δι ζορ ἴῃ Υ ςἰΡ15» Οἱ δ᾽ ἀὐεφανη κγεφῶ θ- δὲ 
“ῇ κιγιλίδι,ντάς κνέφας, : ὃν 

Κηέφαλον,το, 1115. Ττετὰ τοπιδητιι, [Δπα 1{{ Ὀτοιις ὃς σοποῖ (ἃ. 
«ις ἃ ξμ!!οπο ροίομίο οχ νοπίριις ἀοτνα ίτιιν. ῬΟΙ]μ ΟῚ κνέ-- 
φαλην πτωχὴ ςρωμνὰ "ἡ μαλακι κκ βαϑεία. )ςπιο τ, κνέφαλα, ,ὠρρσκε-- 
φίλω, ἩοΙν ς. πύλη, ἵν 

κνέφας, τος» τὸ, οὐ αρι ΟΕ τι. τεποῦ γᾶ. ζο φίυ. τὸ τῆς νυκτὸς σκοῖτος» 
νύξ, 114.4..9. ἐλ. κατέδυ ἡ δὴ κνέφας ἦλϑε, ά εἰἴϊ, καὶ νὺξ ἐπῆλϑε, 
Τάριη ἴῃ ὀσ), πελιδ- δ᾽ ἀρ᾽ ἔδυ ἡ δὶ κνέφας ἥλϑε, κνέφας οἴίαπη σα- 
Ῥίτιιτ ργο ν]είπια πο ξξῖς ραττοῖν μᾶς ἀριια Χεπορ ἢ, ὗμα ἀνέφα, 
14 [Ἐν δ ἀἐΠςαίτιηι. Αὐπορ. 1 Ἀδη15. ὅπως ἀνεφα- Ἐς τίω 
ἀγορὰν φέφφυσ᾽ ἀποδοΐμοιν, Γατογρ κνεφο Θ' »ἐωϑινὴ κνέφας γὸ πὸ λυ- 
κοφῶς, 

κνέφίθ᾽, εΘο τὸ, Οὐδ οι ταβ)νιαθτα, σα] σου αΔῇ κενὸν φοΐοις , ΕτΥ τι. 
σμόπωσις. Ἴ 

Κνέωρον, τὸν εἶ κν’ωφ9ςοΟαίϊα μοι ας ἀϊβοτοη 5 ἃ (δῆλα ἔτυτὶος Ν απὶ 
φαἤηπα ἴητοῦ ἀγοπιατὰνἐς 41 ΡΙΠλῖπ5 ΠΡ το 12. ςαρῖτο 19, Ὠϊοίς, 
1ἰδτο τ. ἀρῖτο τσυαῇα νεγὸ Βοῦρα εἰς ςοτοπαγία ὅζίῃ ρίδεὶϊς 
εχροτίτα:εἐἰς φιυα ΝΊυΡ 1155 γ ακ. ΒΙΠΊΝ] 65 ἀρίθιις οαπα5 τοτέτη- 
τις τα" Ἐγατιἀς μας ἰμτο Πἰσὶς ΡΙϊηΐα5 Πθτο Ζι.θαρ.12.8ς Πἰὐτο 
2τιςαρ.19. νὰ σμςοτοπ»ήμπο  οαπαιη Ἡνγρίμιι5, νοςας. Τμεο- 
ῬΒεδίτας πτοτ τ. 6.04}Ρ.2.4110 βεπογᾷ ἐξαταῖζ, ΑΙ δυιτη ὃς ΩΙ 
σταπι, ΑἸδῚ ξο]τυμτι δίς εἴϊε δερμουτώσδες, τρο μῆνες ὁ μιοιο οζλμον πρό- 
πον τιναὶ τῇ ἐλαϊα: 8ζς Αἰστὶ τα ππατ [οἱ ΠΠῚ}]ς,σατηο ἤμτι, φαἀήται16» 
πάγει. ὃ μϑνλον ὁ λδυκὸς ἔς: ἢ ὀσμώδες. ᾧὶ ἢ μέλας, δλοσμΘι([ορ 84. 
αὔοσμιθ- «γε Γδουϊιὶς ΡΓΙπίτπὶ νογτῖς Οζα ) νττίαιο γδάϊχ αἶταν 
πιά πα, γα πγΐ πλι{τἰ. οτα ΠΠ. Πρ πο . ξετὸ {πάτὶ πὶ ἃ τοῦτα ἀϊμιῇ. 
ἥτις [ξαιμιητιις σογγρταῖτα ἰεσοηάα ; ξυλοδες ὠτίων μϑὲ ἔχουσι ἰὰ 
ὕλίω, γλίρ εον ἢ σφόορα. διο γὺ 'χχϑωγται τεὸς. το καταδεῖν οὐκἡ Ὡρόσλαμα- 
φαγειν, ἀσπερ τῷ οἰσωζι, (ΔΠ1οῖς γλεΠΠΠύπι4: πιοάοφποη νογὸ ᾿πῃοὶ» 
ντ πιαϊ ὃ Οαζα γον 11) βλαφανει 3. ἡ αὐϑεὶ μοτ᾽ ἐσυριερᾷαν μετοπὼ- 
φανζεὺ, κ αὐδεὶ πολυμ χοόνον. Εχ αιιο ἰοςο ἀϊχῖς ΒΙ1α,Π1.21.0Ρ.9. 
Ἐς Ομπρθογὶ ἀτιο σεμογα,ηῖρτὶ ἀξαῃς, δα μάἀϊ. Ηος δέ οἀοτατ. 
τατηοίᾳ ἀτηῦο. Εἰοτοπτ ροίὲ δὲ αιιϊποξξίαπι Αἰιτιιπιῃῖ. Αριά 
Οαἰοα.11..9.ν᾽} τόποις , κνεώρφυ ἐῶ χαμε)νώμν ἔνιοι κριλούσι, ΕἸΊῚρΡο- 
ὕγάζες οἴΐαπη γ οσαῖ κνίσρον, ἶ ᾿ 

Κυζορτο ἔκνην ρου πττὰ κνῖμς " - 
κνηδανπηοτγάσγεοντοζε γε νττσα ίογι δοπ ΡΟΣ Ὁ 

Κνήδη,"ς ηνν τοῖο ογ ει τς ΡῈΓ ες 
Κνηϑμὸρ, οὐ ρταγίτα5. ᾿ ' ᾿ 
Κυηϑομαις μα ὐσομαιγπ πσμια ρτυτ ον γαίσον» Οζα ἴῃ Ργοδίς, Ατιου, 

, Ὥεροῃ κνήϑομκοη τυ" ὠκοίων, ἀτιτ 8 ΤλΔ ΠΣ ΤᾺ ΓΙΠὨΓ ΓΙ Ή]Π]ῸΣ ὃς Ρτιι- 
τῖο απ άϊτι. 

Κυκϑ, μι, ἡσῶ, τον αγίσαΐρο, ἔτίσο 5 Ασςαζ, τοὶ Ῥτατίτυπα πλοιοο 
ἰτοην ἰγυϊσο αι ἰγαπὶ ργοιοςο. 

Κυηκᾶίθ α, ὁ αῖροῦς ορ τοῖοι Δα 1118 .ἀρυἃ ΓογορΡἤγοη. 144 πὶ 
νοϊιης οἰϊςο ἃ κνυκὸς ὃς Πσηϊῆσατς δα ππὶ; φιιοπιοάο ὃς ξα]τια5 
ἀαιΠ]ς ἀίσιμης Γατιηὶ ροξτας, 

Κνηκίας, ἐγ ἰπ ρι15)5 814. ᾿ 
Κνηκὲσ,ἰδὸς οὐ ἐράτιια ποθι] μελανία δ δέῤῥις λεπ7η, Τῷ σΘΥ159 514. 

γεφελώδης ζώνη. Αριὰ ΟἸοοιαςί. Πδ το 2.[γῖρτι!π1; κϑικέσες γεφώ- 
δεῖς Τητοτρ. ἤρῖγας ποδι] οἵ. ΗςΙγοθυρτο ρεγιἤρωπιοηως παδοτ 
Αγ κι ς ΟΧΡΟΏΘΗς κγηκοειδιὴς σῷ αὐρος κοὶτύτασις νεφέλιον λεηηοντος 
ΟΠ μελανία ας πποχ αἰΐατο πο παεἰσῃῖο πος κνῆκες ἐπενήνοϑε, 
{ιδιμηρ τ ̓τίφεπι μελανία τις τι σώματι παεῖλι5 ὃς ππᾶςι{4 Ὠῖρτα 
αἰϊος γεγο ἃς δὴ ἦν νεφων πος νοσαίιιἑττι νπγρατα. 

Κνηκὸς ας, Ηαιιι5. Βδυιιτα ται δ 6 5966 γα τ! 159 [πτοι159ΟΓΟΟς 5 ἴδοι 
δἰ οἱ άιις. ΗΟ ομ,οηΐαι (ογ οἷτι κνηκὸν αἱ τὸ χροχέζον χρωμα δὴ: αὖ- 
ϑις αὐ 7 καρποῦ αἰςὶ τὸ χδυκὸν,αριἀ οὐπάςπι ΗΟ οἰ οσίτιτ ἃς 
Ῥ᾽ορου  ἤρωπιόπως κνῆκος ΟΧΡΟΠει ἰτίἰ οι λδυκὸς, ἦτα τα πη ςῃ 
νῇ ἀἰσατι οἵϊε ἃς ὥσὸς τι σσέρμρτος ὃζ πυρός. ΠἸΠ πυῤῥός Πγ4}15 [ο- 
σετορίιος εἰε τατί]τιο ἔστι γα ξιιδεῖπας κνηκοειδιὶς, ὃς κνηκέλαιον, ίει 
κνήκινον ἐλαγον, το πη κυνκώσεης ἰα σίτιιτ 4ιο.1ς κνῖκος, ἀρι Το ίς, 
Αὐἱ πολυ Δέπιηηιις κνεκέλαιον ὃζ Ἀνέκιγον ἔλαον αριιαὰ Πιοίς, ὃς κνικώ- 
δὸς ἀριιά ΤΉΘΟΡ τα ξατταπηθη [Ὀγίρτιγα ρογ ἡ ατι35 [φρὶμ5 ος- 
σαγτῖς σαπὶ ἀρια ΕἸ Γπῖπτ [ςρίταν Οποοίπιιηι. 

πῆμα, τος» τὸ, τατη ΘΠ 11, ξύσμα, ΗΊρΡος, αἰϑρὶ τὸ κνῆσαι τὸ ξύσαι. 
Κνήμαρ)ροοι στα τ τἰ οἱ α κνημκώδοις γα χ ύκνημιος. 
«Κνυμώ δ ῖι Κνόήμη. ΠΗ ΠΣ 
Κνή μη "ςἹἹ »τῖα. ἘΠῚ ν οτὸ κνη μη,τὸ ὅγε τῷ γδνατι, γὴ τῇ ἰγνυὶ πῶν ἐχα- 

τέρωθενιν μ6 αὐοφανη μίον» Ο5 Γ1 185 ΔΊ] ΠΕ15 ὃς ΟΧΤΟΓΠΌ ΠῚ» ντ σοι- 
ττὰ τὸ τροκνήμιον, οἰ Δέχηαιις τἰρία; Ρᾷ το αητουῖον ἀἰοῖτιιΓ αὐτι- 
κνήμιον, ρατϑ γοτγὸ ροίζοιου δὲ τογοί, γεςροκνήιλίον., {πγᾶ. Κυήμη 
ἔτοπη σδάλις τοτα;» 4ιιοιη ὃς Γγ Πὰς κνημί θυ ν οσαι τ, δια νογὸ 
εἱ κοὗξης κνλμαι τῆ ψίσε κὶ σώςρᾳ αἱ ἐγυβιιοσ μή ῥείξ οι, Ἡΐης Κνη- 

μάθε δρυά ΗἸρρο.Δἀ εἰθίαπι (ρεξζαης,ὁ τῆς κνή μῆς. 
᾿ Κυμὲ γ]άς ἴῃ κναω, ΠΠρτᾶ. Ὶ 
Κυημίαν βου το φϑυρκ, Κυυ μία ΕΗ Ι ΟἩ  ὐ ϑεὺ ξύλα τι ϑρόγωγ, 

Ἐνημιδοφόρρς, Οὐτοὶς ἀΥΠΊΔΙΠ5.. ἐλ αινλον ἐν τον. 
Κνναἱς δὸς 21 14] ς»Οοτγοα. ΗΟ ποτ. 1.4, γ. κνναῖ 

κνήμῃσιν Κ ϑηχά, καυχφσιας κγυμιδες εἄδ, πρ ποδος α' 

σὑμφύτοις δασεῖς τόποις, τας Ἐἰξοχαὶ, ϊοηγἀς ἢι 
μῖδας πῇ κεφαλῇ αἰειδεῖνει, Θοτολϑ ΔΡΡΙΠραγς σαρίτ 
εἴτ απο ρυδροίτογὸὼ ἔλέϊα ποτζαπτιιγ. ΟΝ 

Ἀνημοπαχις ο»ιὲ ογαῖίας ἃς ἤιτα Πογηϊηΐ5. Οαζα ΠΡ, 
ΤΠ Θορίπτ. πα χ ύτερν ὃ. καὶ κνημοπει χές. Ω 

Κνημός» «ὦ, ὃ. Π01}}159}{Ὰ]τι15. πτοητῖιπι τεσ. Γοσαν, : 
{ὰι5 ἀτθιι{π15 δὲ αἴροτ 9 ταάϊχ πιοητῖς,, ωρζασες ΕἾ 
Ῥοηῖς Ὀιάγμλις Ηοπιογὶ Ιητεγρ. μεταφορικώς, ἀπὸ 
κυηρῦ., ᾿ : Ϊ ΑΜΑΝ 

Κνημόω, ἀς[Ἐγιιο ΟΠ το οθεισο ἕογγα ἀρροίξα, τὰ 
Κνησείω ρΓΌΓΙΟ. 
Κνησέρᾳ {ππις Κνησέρη, ἀἰΟἾΤῊΙΓ ῥάκος χονδιρὴν τὴ αϑαγὸν.. δ ὃ 

ὡς δὺ ἡ ϑυιοδ, πχομίπὶς ὃς ΑἸ ΟΡ. ἐν Αἡικαῖς λέξι 
ἀρ ΗΙρρος. ἶ Ἰὰς 

Κυλσμια ἰάοην φιοᾷ νῆμα, ξύσμωνταπηοητιπη. ἩΊΡΡΟ 
παιδία, μολές ἢν κνήσμιι τα, Ρ ΤΠ ΠῚΡῚ ταπηοπτᾶ, 

Κυυσμιο ςγοκδ, ὁςῬΤΟΓῚ ρον ρται ἔτι 159 ΓΙ σά Πά ποτε, ἔγς 
ΑΡἈγοά. "0. το οτα. τὸ ποιουιῦ τὸν κνησμινν φλέ 
χρύνγδες, ρίταῖτα ρτιγίτιπι οἐΠοϊςης δὲς γΌὶ αἱ 
{1115 (στο πάτιΠ}. Ἷ 

Κγησμεονιὴ . ἴῃ ΕἸΡΡΊΑττ. τοορσφερρμῆμων ὃ “Ἷ διουρητι 
πων, δηπτείνατε τὸ ποίσος κνησμιογίωυ ἔχοντος τοὺ πύρφυ, 
αἰιδῃβ. Σ ΐ 

Κυησμώδε, τοὶ, σα ΦὨΝΙ5 ΟΠΊΠΘ ΡΤ ΘΓ ΠΤ], ΘΔ Ζᾶ. Ὁ 
Κνήςτη ἡ κνῆ τις Κὶ κνῆ φρον κ᾽ τυροκνή ςἡγγα 1118 αι σα εις 
πλθν. "Πα 4.λ. 7: δ᾽, αἰ γειοῦ κνῇ τυρϑν Κνήςῃ χαλκείῃ, 1 

. οἴῳ τυρφτόμῳ. 4} 6ηι|5 ἐπ Θ᾽ οἵη ΗἸ ρος. κνιήᾳῳ, τῷ 
ςιἢ μαχαίριον τιγῷ ἔσεται ὁ τυρίς. Ιπτογρ. Αὐπορῇ αἷς 

χνηφίω, οὔρορὶ πίω) τοῦ φαΐ οφις γγάψιν. ἡτις δὲὲ αϑα τὸ : 
Ψψιάς Κάζυλις. 

Κνης"ὴρ»ἐρ)69 ὁ» ἈΟΠΊ]Οἱ Δα τηφέϊδτοτ,φον δὺς, ὀλετήρ. 
Κνηςια δ)κνησείω. ΡΤ τ] Ονατάςο. ἀςρεγθο. ἥος γογθο 

110. 35.4ς Οδυς ϑυπηρτ. δὲ ΑἸοχ, Αργοά, ) 
Κνυς δες, Παπηπηῖηια:. ᾿ 
Κνής 59,9... 9] ἀ}11556119 σΟα 1 σαἴδιμπι τοσιιητ, 
Κνηςἧς. ῬΙατάτολιις ἴῃ νὴτα Απτοη!} ]οαμοπ8 ἀς ΟἹ 

κον ἐλέχθη φορεῖν ὧν κυὺς δὲ κοίλῃ δ ὃ κνηςίδο, κρύπῆειν" 
Δ0]ΔῸ γογτῖς ἸΏτοΓΡΤ 68.» 4ιιο πη (εαμίτηγ (ο 1|5 Β 
{ξὰ ντογαὺς τοῖο 10 Ἔγγατ. πδπὶ πος ΙοςΟ κνηςὶρ ἣν 
πὸ κοίγνανϑρον ᾽ὶ βελόνη. ςΑἸατηπἔτιιπι, ΟΟ]]ΠἸσίτην ΕΧ. 

(60 4] [ἴδτο να ἴτα (ουῖοῖς ἐς πιοσῖς ΟἸξοραξτς, οἱ 
ἡ τάς τρέχεις αἰειρεν ἰῷ τιν διωσαμαν ποιοπίω ἔχοντι 
τιιτ αὐ τίω ἐν τῇ κεφαλὴ ἐφόρει, 

Κυῇορονγτὸ)οΑΥἀτ11155110 ΠΟ ΠΕ τ σδητιΓ ραππί, Ὑ ]άς Κν 
Κνηφη»κνησιμος. 5 1114. Ἰτεῖπι γττισα, ὍΝ 
Κυιδῶται» ἩΟΙγ ΟΝ. ο[ἢ ὐείκνεται » πιογάστατ : ἴσως ἀπὸ πὴ 
Ὁ μογθΔ. 1 εἰξ νττῖςα.» οἂ βηὶπὶ γγῖς δὲ πιοτά! 
οὶ, : 

Κυίδειίθν, γε] χνίδεθ- κόκκθ., Οῃ]ἀτιιπῈ στάπιιπι» ὑπάει 
«Ἀγ δέλαιογ ΠῚ ἀἴπσι οἰ ει πιοντ ἀρ Ἡογπιοίδιισι, 
ἰὸς γετὸ (ηϊάϊιπι οἱ οι. 

Κνίδη, γγτῖςδνΡΕτγ ἡ. 424 116.3.ταπη ἀἸοἴτιιτ ὃς ὁ 
10.4.46 ραττίθιιβ Αὐΐπη, σαρ.5.1η Κυισμόρι 
Κνίδιον αν τ ατΓΊ ΡΙοχ Πογθα ὃς Ομ ἀϊισπὶ ργαμπι, 
Κνίδον τες, κνΐδῃ μαςσιγοιώτες, οὰ 

Κγήδωσις, ἼὙΡΓΆΓῖταΙς Ῥ]η ρτιιτῖσο Οοΐυπι. 4114 15 40. 
ναὶ ρ[(δς οἔβοίταγ: πάπι ἃς οἴτις τα εῖο ντοάϊποπὶ οχο 
αἷτ ῬΊ π1ι1591. τέων κνηφίαυ, χἡ κνίδωσιν ΗἸρροοτατὶ, Θαίοπὶ 
στερονύξεις τινὲς κνησμιώδιεις οἷαι τὰ Στὸ κυίδης γένονται, Ὁ) 
σμιϑς Χὴ κνιπότης, 

Κνίζομαι σου, λέγ μέν, ὅτοίν τινίθ- ἐρωτικως ἐχώμεϑε, 
Κυίζωγμι.ίσω,ποικρν ΟΠ ΠΙ ΟΕ σονριπρο,  σατι το. ἃΠΡ 

τῆω, [ςαἱροφργαγῖτιι ἀξ ςϊο,πιοτάςος 1. ἀο! τα ἃ 
Ραΐιησι ἰη Ἰοίοιν παο κνίζειν κα ἐρας-ω ἀϊοῖτιιν απηϊοᾶ 
ξἰτ ἴς δυιετίατὶ οἴτπις Ττοπι ᾿ηά] σπατίοποιη ἃς το 
τιεο, α ἐξπι. σοι ἔκνεζε ξέρξεα γνώμυ, Γξητοπτῖα Χο 
πλδο ιατιι5.κνίζειν συκοίμενα [σα  ρογα πτούιτη; Νά Ζα, 
Ἀρρίδηιις. Σύφαχᾳ σ᾿ ἀρα δ διω ἀςίω ἔρως ἔκνιζε τῆς 
1.ὀκίγησε, κα δή ψατο, ἐίδεικαν ἄστο τῆς κνίδης, ἱ 

Κνίκος νν Ο] κυὴῆ κοςγ σις φιοπὶ Ολιτασπιπι γοσδηζ, 
101. ὅς 6.08.4. ΑὙἸῈ.110.5.Α ππὶ,ςᾶρ.19. ἡ 

Κνικῶδυ» 18 σοηογς σμ οἱ σΟ Πρ ΟΠ ΠΕ ΏΓΙΙΓ 5 Ὧ 
οἰϊςοῖ Τ Προ ἤγ, "6... ΠΠΠΠοτ, ΡΙ δητίραρ, 18,Π ΠΣ ιπ ἃ 
Ρίαητα χιαάλτη φοςρ τ, ὕω». 

Κνίστοι. π]ίλη. 

Κυνπεία. ας. ἧς ΡαγΟΙτα φειδωλία, ὶ 
Κυνπεῖν, ξύειν,σεὐειν, Δ το, γάάστς, ἀνε, 
Κυίπες, οἱ σὨ ΡΘ5.ν ΟΣ πα ο 11} αὶ ἐππαίςσιιηξιιγ ἕο ΠἸςτ]15 νΠΠῖ 

ΟΡ γ. 11.2.1 ΡΊητισαρ.9.σΠ]Π σας ἰἶδτο 4.ςαρ.17.0 10 
τινοσαν ϑηρία κωνοηοειδὴ, γλάς Κυίψ, Ἷ 



- ; 
ᾧ ! 

εἰ Κ Ν 

ποπῆρα. [ΟΠ ΠἸσυἶτ5 ν πτὶ ἀἰοἶτι 41 ςοπτὶπσητΩΓ 
πέλαπι,ϊιακίατις ἀἶςαϑ σηΐροΓ να] αἰ ρόρογα. ΤῊο- 

ταίειις ᾿ἴρτο ἀς ΗΠ ποτία δτίτρίυσι 2, σάρ. νΥἱτ. φο σὴ 5 ἐρινά- 
πόλιν, δαύτειν αὐγείΐπυρος ἣ πολιξ, κὶ τίω) τῆς σελ ας χνιπήραν, 

πούφοις ϑυρίδε οἱ ἥα,κνίπες, οἱ ὅταν ἐν ταῖς συχαῖς γίνωνο 
τεϑϑιίουσι «δὺ ψύας, δ ἴτα τ} 16 χ το  Πτιτ πηςηή οχ ἰ- 

οτῖς ἰἰδγο, πᾶπι ἀςργαιατὸ ἰςρίτητς πολέας κυκῆϑιν, δι 

εὐ τοί ]ορα ιι}5», Ατὶ τος, ΠΡ. 8, Ἀπ. 0 4.3, 
δ ρατγουβ»τεηἶτου ν]ΠΘη 8, ἥ 
μἵδωσιργο ἢ ΠἸξατῖο, ἤιπτ χυΐ οουΐοτιιπὶ τ] ἀϊτάτεπι ἰητοτ- 
; πω βν,πόσητο: ἀρι! ΗΠ ΡΡΟΟτγαι,οχρομῖς ροτ Ἀν,- 
ἐσ Δ Ἰοσα} (ςοτοητία τίω ξρεφφϑαλαίών, : 
Ῥεῖ ποτα Ἰπιὴ ἀἰοίτιιγ Ργὸ κνίδῳ, 

οὐ χνίασα, οἰ ς, ἐσμος πὰς κοπνὸς δ Βυσιων ; ὃς τὸ 

ἡρείεγβε ὁ δϊάσλρις, 
ργυγίοπς.ριά Βἐςίγοδ. 
δοιΐα, ὁ ξυρῥε. 

οτος ΠΠσατὶο, ασαίοκ)μα,} Π οος ται» ργιτέτας, νηάς πα- 
ρου Ομτγ ΓΟ λη τιλὰ Οοτικνίσμα ἐρωτικὸγγἀοϊοτ ἀπρα- 
ἼΠο δά [ἰδ λαΐμι, ᾿ 
᾿ τῖρο, νεπότυς » ζυλοτυσία αἱ μάλίθ. τι καὶ ρθε τίυ) μίξιν 

σύρωσις» Εο(γ οἢ ον διαφορνὲ ὠρὸς ἐφκσίω, Ἰά οἷξ ἀἰΠΠ41 
ῃ»ΑἸςῖρμτι ὃς ΡΙατατν Ατῆοπ.}10.3. ἐς νττῖσα ρος [ο- 
ἃς ἀκαλήφυ ἀϊοἰτιιτοκνισμὸν 3. ποιεῖ τοῖς σιω ἴγυσιν, ἐπά- 

᾿τιρραλείψωνται. ι 
μ᾽ σα] οἴϊις, Ἔα} ΠΠ.λύχγ Θ’. Αριά Ατβομρεισι [1.3. κνισο 

ὦ χνισοκόλα ξ, Τἀς πΊ,όψοφ εΐγος εἴ κα ἀγισολοῖχίΘυ, 10 ἀειτι δ 
νἰἸστιγιτῖο Οἷς, σ4τ}ΠΔτῖο Ἐοΐτο. (ογι δίτιτ οτίδπι ἄνισοΣ 

ἐχρετώτερθς, δὲ ἃ 3) τὸ κνισθνγνοικος οἰ αχώτορης γδ 7 ΡΓΟΡΤΕΣ 
ννγ εἶ το αιιοά πἰάοτοις Πτοῖδὶ φαΐπὶ κνισον, ἰάεχῃ ἢ- 

Ἰάςτιιτ πο ά χυισηρθν, Πιις κνισεν 1 κγιοϑ δες, 
ἴτα,"ς»" ,Πϊάον, νἴταγα σα πίιπιν ἔππιι15 εχ ἰλοτι ἢςϊο» 
ἱπσπεάο. Ηοπποτ. Πα 4. α΄, κνίοσυ σ᾽ ἐσψνον ἵκαν. 1 οἵτ, ἡ᾽ 
ὕη ἐμ δ θυ μρότων αἰαϑυμίασις. ὁ ἢ λέξις τέσσαρα συμώνει; 

ἤῳ δοκεῖ, οὐ τὸ τε τὸ λῖπος νὼ τὸ ὅηη πλιοον »ὐὰ τὸ κρέας. νὰ τίω) 
Ἡοιποῖ. 1144, εἰς μηρριὲ δι᾿ οἷξ ἐταμον κατεὶ τε κνίοτγε- 

πῷ δηήπλῳ,ττ Ἔχ ροηὶτ πτουρ γος οσςητο ν οἷ λάϊρο; 
τι λίπειγντ ἰδίάοπι ἐχροηίτιι Ἐς 144.4.᾽. Κνίαγζω φ), ἐκ, 

δι φέρην. 
τς» πιοί οἴϊατο » πιστὰ σδυια ροπαίπάτι!πι σ μαδεῖ κὰ 
ω. 
Ἰρὶια ρἰηρίιςάο τὸ μικρὸνλίπ. Θ6ὃΘΌιι͵ 

ἰάοτς ρεγβιηάο, Αςοιι, κγιοσωμᾶν ἀγυας »(ἀοτίβοίοταπι 
εγξιπά πὶ 5. ΑτἸ πο ρμαπ.κνιατᾶν βωμοὶ τᾶ λάοίετς, 

τὰ) ΕἸ Ρ1 4. κνιασᾷ αἰεὶ ἐδὺ βωμοιξ. ΓΟ] λη, κεκγιοσωμῆθος, 
Ὥτιι59 428. ἱ ; 
γ᾽ οηις πἰάοτγε,πἰ Δογοῖις. ἰοπυίμς ΡοοτΑ 5» Βώ- 

ἀϑευκέα καινὸν ἔχουσι τα πἰάοτοία, 
γος, ΟΘτΊΠ1ο. ἃ φιιο ἀογίαατγὶ ροτοίε φοτηρατ. Ἀγίαστέρης 

ς ἐς Μεϊαητβῖο 40 44π|,4}}} ρτορτοσ οψοφαγίαν αδοίῤ- 
πὸν αὐτοῦ τρρχηλον Χρυτειτείνων 5 ἀπήγχέτο ἐκ ἴΠ ὑσπολαυ- 

ὧν τοῦ Οδυατέως Μελανϑιου; αἰ οΥὶς ἀρ ροἴθητΟΥν 

», Νίλτγοη ἀριιά Ατίιοπ. [10.4. τ μεγειρος Σίζοντας σπ- 
υν»Ἀγίσωσε 3 δώμᾳ, δα ΠἸοητες ὃς γι ἀσητες ἀρρο[είτ, 
τάτο τρί εις τοῦαβ αάες, ᾿τοτη πἰάοτε ἰηβεῖο Α- 

{ποτ απ πὶ [1.4.6 4ρ.8. Ἔχ ΡΟ ταν οὐδ πι. ΠΙΠΊΙ ΚΟ. 1 

6; Αἰεχδη. Αραγοά, υὑδροπώμηθ- ὁ ἐχθιὴ «νιογοῦται 
Ἰερ οῖς ἀουήξιις βαπυῖ σάτίιτ δέ ἐπαποίοιτ: ας Οζα 

ἰςοπί Δοτγα! ἐπτιι9» 4: Ατιΐζοτῦ.4. Απίπι.ς. 8, 
ερονται. ᾿ 

«ἀδδης οἷογα ςοποί (Ἀ,λείχανα συγκεκομμῆῤα, ΡΌΪΠΙΧ, 
βοηα. γε κνης-ὃς αὗτος ἀρὰ Ατμεησιπι ὃς Αττο- 

1 

τα κηΐ ἡ, ἀλφληφυ, : 
ὌΧ Αρυά Αὐἰοτεὶ ανϊποὶς γοσᾶτ Ολξά σπὶ ῬΙΠ- 

ς ἀϊέζος τη] οποσ:χόνωπες ν ατὸ οἰ] ἴσος Ππιρ ἰοῖτοτ. 
ἤοξοῖος ἈΠ ποτ. ΠΡ τὸ 8. Αρ.3. σκνιποφάγα ὄρνεα γοςᾶτ 
πολόγρε αἰϊις ἀϊξἸλ)ὦ «ἐδὸ σκνῖπας ϑ᾽ηρδύον ταὶ ζϑιπεις ἐ- 
ςοϑ. [δα ἢος ἱρίος τιιγάϊ λμς5. ΑΥΠορμαπ ἰπ ΑἸΠΡ. 
καὶ ψιωε: ἀεὶ ταὶ συκαξ οὐ κατέδονται Ἀλλ᾿ αναλέξει σάν- 

ὡς αὐλέξὸ ἀγέλη μἰα κιχλώνον ὈΪΤΆτοτρ. κνῖπες 2, εἴδη ξωῦ- 
τοξξὸ αι] 4 ς πὶ 5 πατη ἃς ΡΠ] οἰΌΡΒιις μεταξυ εἶδ ἐγτό- 

Ρο[αῖς, Πῖος σας δι οἱ! πιεῖ] 110. στῖσαϊτο τι, οαΡ.3. ΟΣ] 
νὰν ἔεγοτ, σαιιραῖ ἢς Ῥτγορτοτ Ποοιτᾶτος ἕυ]οχ δάδις το- 

ποτὰ βΌ]τὰ Ρτογδρεητία σοηίιπιαῖ, τ ΡΠΊΏγι15 ι18.19.ς.1τ[πῆς- 
ἴξλητ ὅς οι] ῖςος Βοττοξγῖριος ρταιριιὲ» ἢ Ππητ ἀτθυζι]α: 4- 

“ 
ἴω 

δι ᾿ὰ ἄοςοῖ βιραπάϊ πηοάιιπι, δ, πλαϊτὶς ΑἰΠης ἰοςῖ8. ἀς το- 

ΤΠ βεπεγλρίοας ἐτὰ τγδάϊς ὙΒοοΡἈγαίϊ. δἰ ζοτ, 4ισαρῖτε 17,6γ- 1 

, “ πὸ ΤΩΣ 
διγοντῷ ὺ τἾσρς ἔν τον δ ἀίγδφνγ (πα ἀν τῇ ᾧνὶ αὶ τ δυκῖ. χαὶ θέν ὅσ, τὰ τὴς υγετυτος σρυΐς ἀδδω γηῖς ψαν τὸν φλοιοῦ σιωύτα μῆνες. αὧτὺ φε ὅξι γλυκεῖς γγνομθίγις, Ἐχ φο ἰορο ΡῬΙζηΐας ΠΠ,17. ς,14. ϑιιητ δέ σι] σι ἐοηοτα αἰ μΐθιὶς πιοίοξαν γε εἰἀπάϊδυ», ἢ- ζουμὶ γἱάρητην ἐς διπηογς παζοίγτιπρ ἀμ οἱ {θαϊζο ςοτείοῖς- 
θιι5. ἀφ ηὶ ἰρτο 1πισᾷρ.35, ἀἰ χίτγραγίος ομἶσος σα ρυϊῆςιις ρο- 
ποῦϑτ, 50 ψάδας [τὸς γοςατ ἱρίς ΤΗρορ γαίης ἢς ιόνῃ ἰδ 
ἤοτ, στο ζισαρίτς νἱτοοὶ ὃ ψίωδες ἐκδύενται μὴ ἐκ πὶ ἐφανεοῦ, χὰ- 
ϑείωρ εἰρυται, γένονται ὃ ἐκ Ἐυ κυγχιαμίδων, ΟΔΙ ςηιις ϑιπηρ! ςτὸ 
3.0 ἀφ ἀπηρο τάς τεγτᾶ Ἰοαιιςης. Οὐγομοί ζεται σ]᾽ ἀμιτε) ἱτις ἐχ ὅ- 
τι φυτεύων οἰριπέλοις ἐν ταύτῃ βέχτιον. μ᾽ ὅτι προ ινωῖον Ἐς ΝᾺ 
λως φϑείρει «ὅδ γγυνωμῆοις ἐπ᾿ αὖ ἧῥ σκώλυχως, οιὲ σκνίπαις ονομοίξου- 
σιν φι ποῖρ ἡμὶν αἰ μιπελουργρί, γγονωώνται 3. οὗτοι τοῦ ἥρρι εἰδβαίνλοντος., 
ἰωϊκὰ βλας αὐουσιν οἱ ἀμηνλοι, τό γ᾽ ἐμοιδεσγς ὁ μῆνον ἀν ἈΠ μέρος. ὅϑεγ 
φ βλαὰς ὃς φύεται ὁ καλύσιν ὀφϑειλμόν, διυδίμηροηάα ἤητ οτΐαπι 
ποροῆαλιὸ δας γοτία» τούτοις (Περςηα, τούτοις) οἱ ἐῶν ἐφϑαλμωιᾷ 
διεϑήοντες οἱ σκνίπες οὐ σμεικξοὲ (δ ἀπῇ νυσε σαὶ ἀμπέλοις» διὸ καὶ ταὶ ἧΐ- 
ἕας μω οφϑτέλ μι) τούτων αὐφιιχοίκσιν οἱ αἷρὶ ταῦ ται δενοί,λἀάϊτ ετἰάπὶ 
ΠΟΠτΙΠΘΉΓΟΓ, ἀξ οὔτο μλρ οὐμῦ ἀμπῆλίτις τε κὶ φαρμακίτις η' τοιαύτη »γὅ 
φερστιγοράύεται, δῸλ ἔστι καὶ κ τοῦ φϑείρειν «δὴ σκνίτας δίς, [ἢ 4υΐρις Ῥτέπτας ἰηβοποῖπι Ἔγγοῦοπὶ ἀσργοβοπάο Πἰδταγίοταπὶ σα ρα. ἴῃ 
γοος σῆγίπες 7 αι Δηϊπηγαΐ νἱτίν Βεπιηγὰς ἀεραίςεης σκώλη:- 
κδι 4 οἴχτον εγπτςηι οἱΐς αἱξ, (Ετ ςειτὲ ἀπὸ οὶ φϑειρων καὶ σκωλύκων 
Υἱποᾶς ἰχάὶ νεῖ οχ (οπίπλητίηο Οπίαγο γεωπονικών δ τὸ 4. [λ- 
τίς ςοπίϊατ: ἃς λιροἰ ἰτἰδαὶ τογγατ Κα μηπίλὼν κτείγειν σκώληχας 
{οτῖθῖς Ὀϊοίςουι, γι εχ ἐπὶιπ ἤϊις χνὴψ ν εἰ σκνὶφ ὙογΓηἷς ΠΟ 
οἵδ, (ἃ ἱπίςέτα πὶ ροππατιι ἤπς ΡΟ σογαπιαοά ἢ ηὖ πο- 
πὶ ἰρίς αὐ ίαιις ἀϊξῃ ες, ΡΙΓηταιτ (Ἀ] ποτ Ἰορῖτο {ἰδ 0 τι σαρ.ν 
ψθιπατιγα ἀγτὶ ἤσίιμα ἀπ σα]ΐςς Ἀἀπιϊγδηςοἰη ας 44 {δ ι}}}-- 
ταῖς Ρειηὰ5 ΔἀΠΟΧΟ ΓργοΪ οπραις ρεάϊιπι ογυγαῦδίς, [τ σὰς 
εχ ποη γἱξδς ῬΓιδτλ ἀγγοά!τ, [ξὰ γογποὶς 41 ΡΙληῖο σδιιοϊ- 
ἰο ας δέ γο!οχ, ΓΟ πε! ν οἱ πογα,ΡΙαττο ἱπιιοί πα ας ἀϊο 
Εἴτιιγ» δὲ 4} ατατοὸ ἵψ (ταπιοτῇ Πᾶς νοχ νὴ τὸν κεραΐτα ἢσπιᾷ- 
(ο1) ὃς ἴξ, ΑἸόπιαη, Καὶ ποικίλον ἴκῳ, ἦν ἐφδελ δι εἰμιπέλων ὀλετῇ -- 
εκ. ὐοτγίρο ἰρίταν πισο ρογίςιϊο ρτὸ σανίστιρ ἴτας γεὶ ἴκας Νος 
ἔπε σοῃξι ας σὰ πὶ οῸ νεγπης 48 δέ νἴτος ἀγγοά τε Ἰουλοςημξ 443 
αἴτια 5145. ο[Ἑ ςπἰπα Αἰς τ]! αροάα ὃς οτιςὰ Ηἰγῆιτα, γιάς 

᾿ Κνιπήρᾳ, 8ς Σκοχόπαν ὅρα, 

Κνονὶ ὃς Κνοι, ΠγΓορίτιι5 αχὶσ γοῦδο, νεῖ ροάϊιτη. Ποπη}}}1 γογὸ κνοω 
υϊάςπι εὔἴε νο!αης τὸν ἦχον (οπιιπιρίξιι Γωηΐταπη; χνοίω αὐτοπα 
μέρος πῷ ἀξογίΘ- τίυδ χοιγικί δὰ, τα σάέο πὰ τοταρινας Ηείγς. ἰμξνᾷ, 
ἡ{πὰ ρεῖ χ [᾿τίρτα [ματ. : 

Κνόφίθ᾽, ΓΑΙ Προ, γνοφθ-, 
Κν Ηείγ οι, τοίες αἰ οἰτιιγ τὸ ἐλά αισον,τ ας τυ ηϊπλα 9 Βοος. Πσα 

4ιιοά ἃς κε, 
Κυυξα, [ζαδῖες ρτατῖρο: ΕἰΠΈατ, Ττογα Γγποοράςρτο κόγυξα, ης, ΡΙᾷ-: 

ταὶ ΒΟΠΙ15 ἀγοσῆς νοπογοπη Ὡς ὅλ ρταΐτος ἱοίς τά, Τ ςοοῖς 
Ἐαγ].4. ἣν 

Κυυξαω,γΕ] χϑυξέω, μι ἤσωγαν; γκα, Ἀνυζά ϑϑει » σαπηῖτο ἀἀυ] τοτίὰ ὃς 
αμεγιδιιπαέ, ὙΠ ΟΡ. ἐν σφηξὶ ποῦ τὰ παιδία, αὐαζώνετ᾽ ὦ πογηρρὶς 
καὶ κνύζῴμννα αὐτεῖτε,κοἰντἰζολ εἴ τὲ, κ᾽ δακρύετειν οὐθα ἤαπε Ῥατγοαὶ ςἅ 
ποπὶ ἀροιίλτιπι ἀς οῃ ἀςπτεῖ85 ὃς ταπάριη γτςητὶς ἀορτοςατῖο - 
ποοἰ θογόίαιις ργοάιροητί σοὶ ςατί!ος: ΡΗΣ οὔἶτιάς ἰσοπς ππᾶης 
{υςῖο οτίαιτ ἀϊχῖτ. 

Κνυξυϑμὲς, ααηηῖτι!ς “Δηΐ5 Αἥπ]Δητῖς, λέγετω ποῖεἱ τὶς δὴ κιών φώ- 
νὴ ΠΏτογρτ. ΑΓ ΠΡ Ή ἴπ Υ εἰρῖς. ἀρὰ Αὐμοποιιπι Πιυπηίτιιγ ρτο 
νασῖσαι ριοτγὶ. 564 ἐπ 6115 σοα θὲ Π10.3΄ 1τὰ πιοηἀο [ἃ (ογρταπι} 
θηλίω ὑπ σν τ κα τῷ σφετέρῳ γρυσμ ᾧ αὐθιῖ κχ ἐνσιὰ τὸν κνυζυσμον (163 
ξξῃα, αὐϑευχέκσει 411) ἰδξυῶς αλειοιχνδύστι τὸν κγυζνϑ μὸν ἡασῷ βρεφείθ5 
αἰὰ τεί ἰςτον τοῖς σοι φρῦσιν ἐτίϑει, ΡΟ] οὶ κνυζά ὧτ! ὡς ςαμῖριι5 ἀἰςῖξ 
τὰν να υἱλακταν,ίη ἄγϑθμα, 

Κυύζηυκ, τος τὸν ἀρ τι 55 ΟἸγο] ἀτοτίτπι αἰ ξξεγία παι, 
Κνύξομαμαθοτον,α ῆϊροτ δάμεν ς,ναρ] ουρίοτο: 
Κνυξος» παι] οἵας. ἡ φητο  15,Ο συ} }ς ἀο]ςης, Ης ν οἢ: 
Κνυζόω, κιώδω,αιωκα,, ἰζαὶς ᾿ῃξεῖτο, ἰραθῖς ἔσσξάος ἴσα ἄστυτροὶ 

ΠΌΣΙΝ ΠΟΥ δὰ 
Κιύξω,[ςα!ρο;τδάο. Ετγστοὶ. Ολἱεπ ἀρ4 Ηἱρροζτιοχϑοη. οτϊλπᾶ 

ψοφέω, 

Κνύζωψ,ωπος, ὁ, Ο]τις ππΊ}}ς ἀρίο. 
͵ . ᾽ὔ “4. 

Κνύϑοςγκοόνράτια ἔρ᾽ πη, οἴχανϑοι μὠκρρ, Η εἰν οἷ, 4βετι ὃς κνύϑον ῥσγὸ 
σμικ αθν»ρατιυιτη; 0 ἀ ἃς τύτϑυν: 

Κνυσώσω, οἰ άςπὶ ΕἰἘ 4ιιο Ὡριγκώσω Γερ᾽Δπ1; ἰοτίςαο μος ο} πιώ- 
εοτίᾳ δι ἱερίπιεπτορίοτίσαν ξ πη 4Π|. ἮΝ 

Κυυμανργατγὶ τα 59 Ἐγορίτιις,κυύμα ἀριιά Ηἰρρος.«[τἰ δίτυιγιθαί πιο, 
ὠνοιματοπεποίηται» ἸΏ 6 1111» μιμήσει σῷ ψόφου, , δνα γ ὁ ἥρεμα ξινάζωῦ 
κνυδέμυΘ: ὑπο τῷ ἀυπῖ, κ; ὶ σγ: δ κιω ων κνυζηϑιμιόξι 

ΚυνΘ»σοτγιρτίο ἡτοπὴ (σαῖς 53 ρταγῖρον 
Κυύω, ρτατΙ ογγδάονβοτῖο, ἢ 
κνώδα,ςἄρτ ραρδιιοτῖς, οἱ δέ Ἀωδίας 

κνώδακες, [ΟΠ ΠΠπ|πὶ ντγοϑ. 
Κυωδειλον,νγτὸ γίοτα ται τογγο γι 5ραιιὰτῃ Δαιιάτξα δὲ Δοτί 4) δεῖμα: 

Ηδεβοά. κνώδαλα ὥοτα φῇ ἔπειρος πρέφει ἡδὲ ϑείλάδξα, μιαης ξογαπὶ 
(0 αὖ δὲ σγρτὶ!ς ΜΝ ακλπτιλα ὥτας; τγαάῖς, Δ  ς᾿γ]ας ἴα Ρερᾷ 



τοῦ Κοὸ 
πιο τ. Κα ζόν στο, πρώτος ἐν ζυγῖσι κνώδαλα {ΠΕ τρΥ, βύστ ΤατοτρΥ. Α- 
τἰ Πορμ αν οἰρί κυρίως σὲ τὸ ϑαλαήα ϑηράν, ὔρηται ἡ ὅ)ὲ πῷ χερ- 
σα[ου κνώδακον, προ τὸ κυ σὴν οἷ σκεύϑει!. : 

κυῶ Πιξ, σΘπεΛιι πΊ)  ΧΊδ Θ᾽ ΠΟ ΠΊΟ ΠΣ ΕΓΟΠ 111, ἔοσσιιπι του πὶ») ογράπιμας 
{υ!ουίιπι . ᾿ 

Κγώδαν» τῷ εὐύδοντος ο. ΠΆΓΟΥ. [4.41115..[6όττῖ 5» ὃς Οπλης ἱπ ἀο τὶ 
ἀςπςοπβ. ϑορ μος] πη Δίας 5 πῶς σ᾽ ὑποσπάσω πικροῦ πα δ᾽ αἰϑλου 
χνώφοντος οἱ τῆς ἀκυῇς πῇ ξίφοις, ὀδοῦσι γδ αἰδιξεἴλχεται ὁξ:Ξ σιν, δστὸ 3 τῷ 

εἴχφε τὸ ξίφθ: δυλοῖ, τιαυῖτ Τητογρτ. ΡΟΪ ΠΧ κνω δόντεὸς τῷ Ὡρρσβο- 
ΑἰδοδΈΓΟ 5 δι! δ [5 νοπαθ1}}} νοςαῖ οχ Χομορυκγώσδοντας, ἄσα- 
ταὶ νοσεῖς ΡΒΠΟΓρ νι οχ ἐοάθμ, 

κνώξει, οαιηατ, θεᾷ, 
κυώδ- Ηςίγς.εἴ ἡσυχία πάντων 411165 ΟΠΊ}}111ΠῈ, 

Ἐνωπειῤ» πε κνόπεις σοι δι τοίτς ἀἸοίτιιν αῤκτοςν γα ς, 
Κνωσει, 1111 5.ἃ κνίω, 
Κηώοσω, μιώξω,π. χα ἀοτπηῖο. τὸ κοιμωγμαι. οἱ στοίςο, ἸΝοαττιιπι ἀρ: 
[οἱατιπα. ΕΟ γον οτῖσαι ῥέγχω. ἀτοίτην οτίαην κνωσέω, πΔπὶ 348 
Ἡείγ εἶν 4 ῖοττ κνωσέοντε ρΓο κα ϑϑύσοντι, 

κῶψ, πὸ ὐγσάοι!ς .τυφλος. ΝΙσΑΠοΓ ἵτὰ νοοῖ τὸ φαλώγον» ἀἰ σο ἢ 5 
ἴῃ Τετίας, Αλγέα 5 ῳὩερτέρρισιν ἴσταο κνώπεεσι πελάζει, 181 οηϊτη 
[οιοῖ Ἔχροη. δλγιδῦνας ἔστις πειρέχει τοῖς φαλαγίοις οἷς πρρεῖπον, 

ΚΟ ἂς, αὐάϊτ, ρου ἀδάοτιν» ἀκούει.) ἀτόσϑεταὶ » ῬΙ αταγοἶλς5. ἴῃ 
Ογπιοπο. 
Κοιλομος, ὁ. [πο] 1{π|5,ἔατω!5 ἱπαηΐς5. ΑὐΠΠπορ ἴῃ Ἐσεῖς, αλλ αὶ σεφανοῦ 

"ἡ σπένδε τιβ κοακέμω, [πτοΓρ. τι αὐοία, ἘΠῚ γοτὸ χϑοίλειιος δυτὸ καὶ - 
χεὸς, αἰ τὸ κοεῖν οὐ ὅξι γοεῖν,, τὸν οιεὗ αὐ όηται κὶ μοί πίω [τι ὑλέματα κο- 
οι τοις κοο λεμμον νΟσαηζ. | 

Εγαλοι ΕἸ εἰν οἱ οἱ ἤμην βαῤξαροι, Βατθατῖ, 
᾿Κούζ,νοχ γαηαγαμηγ ἡ τ τορίν, βαάτραχ, 
Κόνξ οἴει οἰ βώτραχΘονγαηα αἵ 
Κύαρον, ΕΟ ν εἶν. οἵδε ατι τὸ ἐλάίχις ον, το πὶ ΠΊΪἰ ΠγΑ πη. 1111. ΗΠ οος, 

{πὸ Πρῃ  ἤοατι ὃς κόγχίω ἀἰοῖ 511 .445 τγαάῖτ, Ἰάοτι Πιρτὰ κνο, 
Κοώχλικας οἴ, εἰϊς [ΟΥΊΒὴτ αὔτοις, ρά πο. " 
Κύξακτρον,«, τὸ, αἰοητατίουν οὐ Πιτια ταν ἐῤγημαι. 
Κοζαλεία, ἡ ,προσποίντος μῆ) ἀπάτης παιδιὰς (Παγτ! [15 γα ἔγ τα ὃς ἱπιρο- 

{τὰ Ππάτογὶ ἤροοίοπι πα βοηϑ 5 ἐχ Τητογρτοῖς ΑὙἸΠορμαηὶς ἴῃ 
ψείριδ.ν 1άς ἰοαιεητία. , 

Κοξαλδω . ρταιάοτ 5 ἀςςῖρῖο 9 αἰ Ἰοπὰ Ῥαιδεῖσι ργοτῖο δ πιὸ σοη- 
«ποτῖο. 

κοβαλίμευμῳ, αΠεατατῖο 5» ΑΥΠτορ Ιλ 1π Ἐσεῖς, ἐν πανεργία γὺ ϑράσει νὴὸ 
κοζαλικεύ μοι πὴ. ς ΤΠΙΟΓΡ. 

Κύραλθι, κ, ὁ ἀϊσαχοί ο μαχεῖ παρ τι 59ξιε 1115, ἀπορτὸ Το αιιαχ9}Π78ο- 
τὰ 5, πανδογος ν ΟΥ Πατι5,.ὁ βωμολόχίθν, 6111 [|| Α(Πλε! τὸ ἔλΠ τ, 
-Ατἰορα. ἵπ ΡΊατο, διαῤῥαγείης ὡς μάϑεων εἶ κὶ φύσει κοξαλίθ:., ὅζος 
Ἐσγτη Ἐσιίτιδ. ἄλλα γ᾽ ὅδι μου κόξαλα «τδὸς ὀντίθη, Τπῖογρτ. σοφί- 
σμυατοιγποιναογευ κοῦτοι, κλέμιμοται, νηάς ἃί κοξαλεία,  πορφαποίητος μι 

ἀπώτης παι δι : ᾿ἰης κόφαλίθ τ] Πὰς ν ΕἾ ΤΕ 5. ΟἸΠ}15 στ ὥγυμιον αἱ 
᾿ ωμολόχ Ὁ». Ατιοτοῖςς Ἀἰ ΠΟ τ, Δα πια]. Πῦτο 2.αἸιο πὶ ὦτον [ογὶ- 
Βὶξ οἴϊεικόζαλον, ὃς τηλϊταπάϊ {πάϊο τεποτιράταας τα (]ταητοιι 
φαρὶ. ΤΠ ΐτς ραγα τίου! πὴ ἸΏ ΓΕ ΡΓΟταΓΗΓ. ὙΠοοάοτ. δ] ατογομῦ, 

᾿ μα Ποϊ πατογόπησιις. Τἤτογρτος ΑὙΠ ΟΡ ἢ ετίατη κοζαλοις, μῦν ξύ- 
λυ ληςταδν γὺ κοριμοφόφφις ΔἸ ἔτο5 ΕΠ Δάποτατ. Τάςπὶ ἰπ ΒΔηΐ5. 
νοζαΐλοις, ἜΧΡΟΠίς χρκοδούλοις: ὃζ τὶ κέζαλα, κρικοιίργα τὸ «ψελόυϑε- 
δαιζηαᾶς ὃς ἴῃ Ἐσατῖ. ὀκκοζαλικόσεται 9 14 ςἴϊ, ἀπατάν αἰρῳλογί.- 
ζεταρλῃς’δύτι. δας 4] ργασάοηειαι ἀπ Ποατίμτη ἱπεογρτοζδειι τ, 
ἃ σεμοῦο σ᾽ λα]. πιο πὴ κοπίσω ν οσαητ. κοξάλοις ργφτογοᾶ ἀρρο]- 

Ἰλθαης ἀπιομος φιοίπν ᾽ν Πασο85 ἀἤροτος δζ ᾿πηπΐτς 5, 
᾿Ἴοτη ἴΠ ΡΙΠτο, [ 

Κύζειξοτ,ν)δογὶ ἤιτ πχοιδη 5, ἀου ΓΟτοσοηττίάτοτ. 

Κο(εχίσκον, ἰίοπι Π οἰ οἢ,οἴτς [οὐἸδῖς τρυλίον ϑοιιτο Π[π|. 
Κόζυλις, Ἰάοπι το τυρρανῆ τς) κνησηγ ταάιἶα α118 σα [ει!5 ΓΑ ΔΊΣ» 

ΡΙαῖο ροοτα. ἴοι φιθυίάαυν, [οε᾿ θοιάαπι νἸάοτιγ κυζηλερς 
Κύγρρο, δ» ΠΟΠΡΈΥ. 
Κύγιαλθ. εἰ νοἰηο εἴς κονιο 10 ΦΉ ΡῈ 1115. 
Κογκυλάδοντες;» ΟἸ[οπὶ [τ οἱ κογκύλιον ἐκπποίζοντες, γος Δι ῖο διι- 

τοι] κυγκύχιον {{χ 10 ΡΓῸ χογχνλιον ΟΠ ΟΠ Π1π|. Ὁ 
Κὸγξοὐεποξ, ἰἀετα, ΗΠ οἰν οἷν. οἢς (οὐλοἱτ τὸν τῆς ϑυχαςὴς ψήφου ἠΐχον 

{οπιιτὰ αιιοιη, ἡπά Ἰοϊατ ας α συ 5 πῃ νΥηαπὶ ςοπὶςδλ το- 
ἀϊειντ ὁ τῆς κλεψύσρας ἀϊείτιν βλὸψ αριϊά Αὐτῖςος. 

πογχαλίζειν. αὐτμοῖς Ηςίγο ΐο, πεποίηται ἀπὸ τοῦ ὦ χου “ἦ κόγχων ἃ 
Τοιῖτιι σοποατιαη. 

κόγχναι ΕΤοίγο. ἤμμς αἱ θγχνάοΡΥ τα (γ]πδεῖςα, ΩΝ] 
ΚογΧΗ γὴς »σοηοἢα 7 ΟΠ Γοιμπ 5 ἃζ ρατ5 Τα ἀΠ ΠΟΙ ἑωὺ τῇ αὐϑέλι- 

χα. Αρυὰ ΡοΙ]. ὀφρύων κόγχις ῬΥῸ κόγχη. Λέηση. 7. ὄςρεα ἡ κόγχαὶ 
δυφιατέργις"α ὅδε, Αραμ] Ηρ οὐ. κόγχῃ κερώμὶ ς ,. 0118. Πρ! πίη. 
νῖήε Κογχύλιον, Ἶ , τς ᾽ 

κόγχθ..υ, ὁ, ὃς ἡ, ἩΠΟΙγ Οἷι, εἰ κοχλίας, ΘΟ ΘΟ ἈΠ: Πιὶς οοποῖα 5 Ἰάοπὶ 
κόγχον δεεῖλες ργο ποτ  ἸαΠ|τον ἴοι (ξέϊ ᾽ς ρτὸ ἴσον ὀποιύστις ΤῈ 
εἰΠὶ ἀια!οπι. ἑάοπι γαἰσαψιιηι Δ4 Ἰπρὶ πάν ἐς] ὁπά πη. 
Αὐἰπου ἴδτο 4. Απῖμι. ὃζ το [σ.ΠΠ| το τισαρῖτο 32... πὸ ΠΟΠῚϊ- 
ποι ἃς σάπια σοι! οτιται Πσ αι  Πσαηταγ. Τἴοπι σο]υ4 σαρίεῖβ. Γν -᾿ 
ΟΡ. τυπεὶς σκεοπούρνῳ κοι ΟΥ ἐν θέτω μέσον, Κόγχίϑ. οτιαπι να1- 

Ὅο οἰ γρεϊ ἴῃ Ἔργεοτις ΡΟΪΥΡΊ], φερσύρμμορυι δ᾽ ἀυτιῦ ϑερεδ σι- ας 

| Κοιάομα!, ΠοΠΐςο. 

πο 
δυρὲ κόγχθ- οΥ σαὶ ὁλοσεβεῖς ὅπος εγεῖ πληγὲς λίϑιων, ΓΝ 

οὐ]ότιιτι σδιῖτα55 αιιατη τος νογῆι ποτατὶ ἀνπρίως ' 
πηι ἀρρε ΄απάο : οἷο οΓῆστα Πηιπὶ Ἰλείιτν πιὶς 1Π| 
Βοττῖς. ΟΠ Χο τε γε μίων ἔγκοιλα “ἷλ ὀφϑειλμῆ, κόγχοι εἰ 
ὁ πῆρα τοῖς βχεφαίροις αἰεζόδομθ., Κύγχϑ- ἀρι Ηἰρ ̓  
αἰοά χήμλ, πο [γα ργοςι! ἀπδῖο βολὰς σιοα 
ἀιιδητιιτι σομοθᾶ. Ἶ 

Κογχύζω 5 δὲ ἀποκογχύξω 5» σοποβα ἀςἤριιπιο; γεΐ οχ 
Ὀϊοίςου.- ς 

Κυγχύλη»ης» )κΟΎΧ ΜΡ ΓΡΌΓΑ, 
Κυγχυλίας, ες, δ, Ο ΠΟΥ τα 50 σοη 119 [ἀρ ̓ 4 5. 
Κυγχυλιδυτὴς.ο ΘΟ ΠΟΠΥ ΠΙάΓ μι .σοπομγῖα. ἢς ῬΙααΣ α] 

τοῖς ἔ γα 8 πιαγι εἰ πλ] ΠΟ πον τα; ἄτας Παπχΐτα, ὦ 
Κογχύλιον, αγτο ΟΠΟΒΥ  Πι πιοσοπολιια, ΡΌΓΡΙΓα, κογχι 

γοσαῃς Οταῖςὶ,᾽απαπινεὶ Ποςςυ πὶ ἰδῃας ριιγρα 
1ηξεξζιπι, Οτῖτο ἀριιά σα]σπιπ θεὸ 3.χ7' τέποις : ἐγτ 
δὰ κογχυλίου, 1. τοτη οητι πὶ [1 Πα ΡαγΡιιγα ἐπέ ας ἴῃς 
εἴ νι Αἰ αθ.κογχυλίῳ ἔμφρασεπο οὗ :οοΠΟ ΠΥ ]Πΐατα ἰΔ: : 

ταταγντ Ἰοαιήτιιγ Μάτοο]]5 Ἐπιρί τίσις σαρ.9. Οο 
ξεξλα ἰδπα αἰχὶς ΡΙΔηι5 ἰδτο 37. (αρῖτο γ. Ἐν ἴτα ἰητα 
Το σοτγίἀο5 Πἰστο 2. 11} 1πα τ, ἃ δ᾽ αὐτοῦ πρότον 
κῴονται ϑευλαοσίας πορφύρας. τ ΡΔιΪις Αἰρίποῖα αι 
το 3.:04Ρ.26, χινοιῦ το πορφύρας ϑειλαήίας, πος Ἔἴ} 
Ῥατριγα ππατῖπα Ἰη βοέξι πὶ ποτ οηΐπι ἰαπᾶζα; ρι 
δ1ς ὃς ἐεβιριοηάιαι ΔΠῸ ἃ Αοτὴ, Πρ το πομπὸν ΤΔΡ. 
πορφύρας εἐδίου, ἃς ΠΠ το 9.ςαρῖτε 36. ἔριον πορφυρφιω, Ὁ 
χύλια αυτμοτο Ατβοπαρο [ἰδ το 3.41 ἐξα αῆϑθὶ τὸ κεχίωέν 
ΑἸ ΠΠΟΡἱἢ Ν εἰρὶϑ . ν Οἱ τῇ κογχῃ τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς 
πύσυ,ΤπτοΓρ. ὡς κόγ χας ὅδατι ϑέγπων πῶς σφρᾳγίσι, εἰσφε 
κα γχὴ νογὸ τῷ κογχυλίῳ τεῷ δηπκειμήψῳ τεῦς σφραγίσι, τῷ 
(σὺ τυποις αὐπῆςς 

Κογχυλαγόνες. ΗΠ οἰ γ οΒῖο Πιπτ γιυεῆκες γύμφαι. , 
ΚογχιοΓαροτῖσισ ἀριιὰ ΡΟ] πο πὶ ρτο ριιταπγίπο οἵαν 

δ᾽ταν οἰξγιιπανδς ἀ οτιιν αι σοπιο ἔτι. 
Κοφαλόιόμα!» ΟἿΟΓ » ἴητιις Ἰατίτο. ἐγόομυ χε, ἔν δὸν διατί 

Ηείγεϊι. ἫΝ 
Κυδεμία. ας. 1.0 Πορατῖο, Βογάεϊ ἴῃ βιγηο, δὶς αἰ ἴο. 

κοσὸ μή. ; 

Κυδο μεῖον τὸ ἸΧΟΓΙμΙΠυἴατταρο, ἷπ 44 ἔτι ρίτιτ ἔτ) ΡΟΪ 
γετοον:ν οἷ φρυγετον. ΡΟ] τ χ. ἡ 

Κοκομεις ,ἐ(Θ- δ» ΓΛ ἐτοτοἹ, 41] ἔτασος ξηρῖς δι τούζοῖ, 
Κοοδομεύω, ἴα ἔμγπο Ποσο,τοιγοο; φρυύω. 
Κούδαντως.". ὁ, ΙΔ άγαῇ5. ΡΝ 
Κυδυμᾳλον, τὸ, πη! {Ἐπ μΐτ πη, ἤπιος Οὐ Φομίτπι, πὸκὺ 

λον» ΑἸ πο η.10..3, Ἡςοίγ οἰ, αὐ τ αιιοίάδαπι νεἸ]ς οἰ 
τὶ 5» ΠΟ 5 κόσμον «ἴδετρα χολιν» ΟΥΑΙ οητιμτι ςΟ]]Α, 

ΚοενορΓο νοεῖν ἱητο Πρ εῖς, Ἢ 
Κοϑέω, Ἰητο Προ, ἔξητιο. ἽΝ 
Κύϑημα, το ΓΘ πα, ΚΝ 
Κοϑορνίθ., κ,ο ΠοτΒπτηπσνς ἴῃ ΟΠ} Π1λά, Ετδῆτι Οσεβῖ 
[τη ΠΟ τ. κόϑορνοι ας ἐμξάδες, ὑποῤ ματα τραγικοὲν ΡΟΙΠῈ 

Ρτὶ ντείαις ρος 4], οὐ 14 κόϑογνον Τγτάπιθποπη γοζαι 
«ἰδὲ τί) πολιτείαν ἀμφοτερασμιόν, 

Κοϑηύφες, γ]ρο5. 
Κόϑουρφς 969 ΘρΙΓΠοΐοη ἔοΐ 9 σιὸά ας] οπὶ πόθ η ἘΧόῖ 

το  χιια;, αϑραὶ τὸ κϑ 79 εἰν τίυὶ ἐράν, ΗΠ 64.1π ἔργ. κηφία 
ροιὶς εἶκελίΘ. ὁρμ ώ, ἐν 

κοϑώ, Ἡςοΐνς βλαζν, ἀαπλη απ, ποχα. 
Κυϑωκές ἱσδὸς, ὁ, Αχ, 

Κοὶ,νοχ ραγιιούιτι ροσσογαπι» Αὐ ἘοΡ. 

κομίζω, ορρὶ σΠοΓο, Μὰ ἱ 

Κοιας, οἰ οἷν. ἀἰςὶ (ΟΠ τ σφαίδας ἡ λίϑοιε, σρ ὦδἢ 
Κορέται ἴ οῦτι αἴτεγτ ρτὸ ἱερῶται, οτίπ ἃ κοίης. Θοάσπι ς 

Το κοίης Πιις κόης αἰςῖτας ἱερφὴς χαξείρων, Κ᾽ καϑ'αΐρων Φον 
Κοιγοὶ, οἰάςιαν της κοϊλαοᾶια σοποδιιαν ΔΑΑΥ ΗΝ 
Κοΐελίδυ, να αηῖηηα [οἰ πὴ 4 ΡῚς ᾿ππαίοοησ, ΠΥ 
Κοΐζειν, στιιπηἶγον ἢ (δ, τ ῥτῖὲ Ταπῖε τ τ. ΒΠπΘΝ ΗΝ 
Κοΐνα τὸς [ΕἸΓρ 5. Ἐσοτη5υ γγύνη κα, Ν 
Κοῖκες, αἰ πηι λτιπῖ ἤρεςοίος, ὃς ποτε ὅτατεξ ἀϊηθαὶ 

ἃ ξοΠπς ραΐπις σομέδχτάν Ὁ ἢ ρον 
Κοικύλλ ὡ οἰτοιη ρτοίο τὰ κύχοῦ τὸ ἐπ αίω “Ὁ ὀφϑαυλι δι, οἵ 

σιιπαμιασιις οοηἴος ἐϊγουπιξοτοπ5. ἰζοηι Ἰηυτ θο δὶ 
πὴ (ὉΠ πὸ αἰϑελέπῃ [ξἀ διλαπι καικοτεχνεῖς ἰη ΠΟΟ ἴδσι 
κυρκάνε ς κα κοικύλχεις ἔψων, 1.0 Οἱ ΠΕ, 

Κοιλαλνῷ » μι, αν, πὶ γχφ. ξαιϊο; οάτιιτη το ἀο 5) ΟΧὸ Ὁ 
Ὠἴο. Αδοι τὶ μὴ ποτὲ νὠνλήνης παφίῃ γδὸν δος. πὲ ΠΑ 88 
ΠΟΙ πηφητῖς πὶ. 14 εἰξιέ ἀϑάετις ΓοουτηΝ πὶ ἀΠ ς᾽ 
ἀπητ οὐ. 510 τ ἢ ΠΡΥ Φ ΡΠ. 

Κοιλιιλ, αὐὸς ἡ ν Η : οΠυὐῆξα, δ΄ βαθεῖ γῆν εὐ ΕΣ 
Κοιλέμζολον., τα οὐ ψ 18 Π 1 4 τῦ ἐΓδ ο ! νδέλειιτ απ Δ 0} 

Ἰχπρῖς ροϊοιδνα ἐόν τα σσηϊυπέια μεν [ε πἢτὸ 
τὐπέϊα, ΠΡ ην ὅϑηδ0 

ΠΉ ΑΊ ἰδ οι 719 

Ι 

! ᾿ 



ΠῚ κ ὁ 
ἢ 

ὦ ῥάτρα ΡΟ Ποῖ ρας παιυιὶς Ατβοπῶο. γολλαὶ ὶ ἡ ἕτερα χΤ' μέσον 
μας τὸ κύτος ἐν κοίλῃ οὐκήμωτοι ἰωῦ,  γης, πλείτω 3. δεδὲρῆνθ- ἐ.. 

᾿ἀταςριύιατος, μι γὸ καταξαίη εἰς κοίλίω ναῦν, ὃς κοίλη γαῦς» γᾷξ- 
αἱ δοοοποδια ΩΝ ἐπορΒ. δὴ ; ; 

οὐ ΘΠτΟΓ. γα τ πρ.ν ΘΠΓΓΊΟΙΪ 15, ἔπι 4110 οἶδιις ΘΟ πσΟ ΓΤ; 
ο: δίς οἵξ ἤοοὶ οχογοπιοπτὶ σοηςορτάςσι! μπι,Α το. δ. 
αἰπιαὶ, νἱ κοιλία ῥέι,αἰτὶ οἵτ ργοβαιιπι» Γἀοτὰ Πδτο 8,1 - 

πᾶ]. Γ4ρ.21.Ὁ χά τω κοιλίαν ΠᾺᾺ15 ν ΘὨΓΟΥ ονθιαΐρυ; ΕΟ πλογο Α 1115» 
εἰσι! 5», Οζα ἴῃ Ργο ἐπ. Αὐιΐξος. (δ εξ, ται τ, 412. κοιλία 
ὁ κάτω, Γροτίοτ ὃς ᾿ηξογίοσ νοητοτ τ ζοτ. 16. 7.ςαρ.3. 
πἰπι. ΡΟ] ΠΧ, τῷ 3 διαφρρίγματι ὁ γαςὸρ ὡπόκειται, κ᾽ χρ- 

κοιλία, κοιλία μεγάληςν ΦΏτΟΥ πιαῖοῦ, Τά ᾿ἶῦτο 2. Απὶ- 
εἰλία τῆς καρδύας ) ὕιις5 ΓΟ 5 οἷ κόπος» ΑΥἸΠΤΟΡΒαπ κοιλίας 

καρδία, ΠΟΥ τε ρ ἡσοπὶ ἤπιιπὶ ςοητί ποτ, Ατ τον. Πθτο 2. 
᾿ τὸ σιόμα τῆς κοιλίαι, ος νΘΏΓΓΙ ΟΕ] » ΑἸςχ. Αρῃγοά. Ργο- 
τί), Π1}0.1..ἴγϑτα σίω γῆ ει ὃ ς΄ ὅμα χίθ- τῷ κοιλίᾳ , (γος νοζᾶτ 

εἰχν μέγα σόμο κοιλίας, ΑὙἸΠΕΟρΡ ἢ, ΡΙ τ τον ρΓΟ οπγαῇςσλιώ ἐ 
ὑτὸς φρρσείλϑῶν ὡρὺς τὸ φρέας ταὶ κοιλίας, Ττοῃὶ καιλία , ἀοπλιις 

Εἰ χοιλία αὐτὶ τῷ φόμαχθ-. νἱάς ὄνσόμαχ Θ-. Κοιλία ἰτθῖπὶ 

ἐγ ῬΟΪΥ Οὐτις, φοέρργΓξο ὑξανκοιμϑύης, εἰς ἰδ ῥιπῇ ἰδ σιωύξω- 
ἐμ πῆς πόλεως νεχρυιὲ κὶ ταὶ ἥδ ἵππῶὼν κ᾿ ταὶ κ᾽ ὑποζυγίων “ἣν 

στῶν κοιλίας. 

Ὡΐο. 1 Πιστογγαποῖ. 
τα ἴδοι ποτ». 4010 αὶ Δ οτδητοςς  ἰδοὶ ετίαπη 
ἰσυπτατ ἃ ΡΙΙπο.Ορ Πις {στὸ 4.ςαρ.12.1π Ἰρίπις νο- 

οι} ροτγα σομ ἢ ες 1ςγαὶ ὃς Ιοηριις οἵϊς σοηἤιου τ, 
γακὸς ἃ Οτζοῖς ποπηϊπατιγ, δ πος νότον ἱπάαγείοϊτνίο- 

Πα εἴμ οἱξ, Αἰτιιις Π1}}] ται ἀἴτγας ης [ρίγίτιιπι 4υ]ἀξ τγδο τς 
ἰς, Εχτγοπηῖ ρᾶττος ἐγ σείσιητ, ὈΙΡΗσιτοτ ἤριτάτιις το ἀ1-- 
Ἀοτίυς ἰἰδγο 3.(δτππιι:. 4.37. ΝΟ. Οπιποπὶ ν δτγὶς ΗτΧ τι 

ῃ αβο τ ἀϊςοὶ ργορυιὸ,τγαάϊττποαιις εηΐπὶ ἢ οἰδὶ στὰ: 
ἃς ἰηςοεν! ἱπβεγηὸ Ρτοάοᾶτιησαις ἢ σογτιρτὶ ἄῦχας ἴῃ ΡοΓ δ 

Ν ΠΝ πὶ Βα δἰτιιηὶ ςοπΊπλιτατὶ Πητ 9 ᾽άςο σα ἰδειπὶ πλοῦ δ μΠὶ 

᾿ εἰ ϊατί : γογὰμ τιιης (ΟΠ πὰ φυδηο ἰςιΐα ἃς μπιςέτὰ ἐχ- 
"δᾷ ΠτΑ ΟρΟΓΙΠΓΏΓΥΥ ΘητΓΟ Ργᾶς ἰτηςς Πἰτάτε δὰ σοηοτς πο- 

ἡν Ἰὰς σατογα. 
μῶν, Ατβοη, γέσρων ὄφυ κα κοιλιόδαμμωνγαιιὶ ἴῃ σιιΐλ ὃς νεη- 

πλιπὶ θοπιμη ΡΟὨΪΣ, 
Θ΄ ,κ, ον εηττὶ ἀρ άϊτιι9. 

ἠανας ν᾽ (Ο] το γεηττ 5) ΟἸς, αὖ Αἰτῖς, 
υἱ νεηάῖς νοητγες ὃς οἐηδία, Αγ πορἢδη. 
ἀνναριἡ Αἰοχδηᾷ.ῖπ Ρτοδ ςεπατ, ΟαΖα οουΐος ἤ:δῇ- 

εἰς ἰορ κοιλοφϑ', 
Ὑοηττῖς Γροοϊοιη ρογοηϑ, 
Δι ΘΟ  Οτα πὶ ράγτο ἱπταπιδίςοτα, 
Ἰρεῦγα ἱπξογι τ: προγίου νογὸ ἀφικοιλὶς γο] κοιλὶς, ΡΟ ]- 

Κοῖλον, οι] οἱκ τη Πταπιξητιπὶ ναἰσυ τίαπηςντ ἀρά 
ἹΠμπι. 
ὁ ΠΟΠραιιις, βα δι, Ππποδις,γάσαιι5. Κοῖλ’ ἀδ ἡαταγα 
ἴταζε ντ γλαφυρρς, ἐς αττὶβεϊοίᾳ, γλείφῳ ἐπ᾽ ΠῈ σοηςάϊιο 

ἰρατ, κοῖλίθ. ὃς ὑψυλὸς Ορροῆτα, Χ ἜΠορΠκοῖλίθ. αὔγυρρο,γἱ- 
τροπτι πη, Ἰοίτιιγ Ὁ Ατιζοτ, ψ: ΟΕ ςοπυρτο νας ἀγροη- 

εἶχον αὐγύρκον, οα:ἰατι!πι, ῬΙ τατος ἢ ἐν κοίλῳ το λιμδ., Τιι- 
ἢ τος οι σαμο.ρια σοπο εν Ροττιις:πο Ψ4|18. κοῖλοι μῆς 

ἰ πηεπίες, Οα2α ἀς πιοαΠτι5. κοίλυ φλέψ, σαι νου» Α- 
το . Π1}5.2.Ῥγοῦ. κοίλῃσι νεὺσὲ, 14 οἴ, βαϑεία;ς. τὸ κοῖλον, 
ΔΊ Ῥοά 5, ΠΧ, τὸ 9, μεταξυ ϑέναρίΘ΄, ἡ ὑϑανϑέναρίθ.. αὶ 

ὁ χέρϑς ὀνομείζεται: 106 ετίαπιὶ νοσάητ ἥιι! Δ πη κοτύ- 
ἘΠ᾿ δὲ τὸ κοῖλον ποδὲς, ταὶ κοῖλα τῆς γῆς » ἀσρτεῖ2 τογγάτιι πη. 

᾿ οὐρὰς ἰϑοενηφορᾶττς ἀϊϊαιπι ἰοο οἴ ἰπ ἢ γπλι59 Αὐηΐζοτ, 
1.9. Αηίπι. ͵ 
ιοςομία, οἱ Κοιλιτσομία 9 ἀἸοἴτιγ αλυ1πὶνοχ ἴῃ οτονιαῇ ἔροοιι 
Ὁ υιγατιιτ ὃς νοεῖ ἴῃ τος εἴτι αιιάϊτιιτ, Οτιΐπε}}. {10.1.6 Δρ.9. 

κριλοσομίά ε[᾿ ργουι!ητίαπάϊ νἱτίτιτι οιπι (οπιι5 ἃ Ραΐατο δι 
παγίδες χοάς γε ΟΑ111 (οἴ οης οβοτγε,οη. 
λοσυριαγας αν ΡΆΤ5 5 τ] 4». 4118: αιιὸ ἔτα οἵδ ᾿πέογ άτιο Ηιπιπιῖπα, 
: ἀρβτάτοπι ὃς ΤΥρτίπιοΜςἰΟροταυαῖα ἀρροίίατα οἴ. 

᾽ ἀσυρτνε δ, οι! άμιο, υ]ά. 
᾿Κλοτερρο οαμτίοτο 428. 
᾿ς Ξλοτης, τος, ἡ συ ταςυχοίλωμα. : 

᾿ Ἀλ ̓  δπλμία ας ὁ, ΘΟΕ] Ογα πὶ σοπολδιιῖταβ , Αἰςχαπάν Αρβτγοά. "δ. 
{Ὑτὸ 

ἀλοφϑαλμιάω, ὁςι ἐς (δ΄ ἀεπτίδιις τεάάοτ » πυϊμὶ ος}! ἐχεα- 

Τλόφϑαλμος,ν, , 41] ς ὅσαις οἵξ οου] ἐς, οἾ 15 ἴῃ τεςεῖϊι σαιιο ο- 
᾿ «Εἱ1 (απτ, Οοπετὰ ὑξέφϑαλμος, αὶ οοι]ἴ5 οἵδ ργοπιΐποητῖθι5. ὁ 
[κοίλοις ἔχων ὀφϑοιλίκοις, 

ΦΦυλλΘ. σοποδιιὶς ἕο 1ἰ5 σοι! Δῃς. 
ὠμῶς ατὸς) Τὸ, ΠΔυπιῚ » οποαιλῖτας. αριιὰ ὙΒΕσρητγαίι. Βϊἤοτ. 

Ἰῖδτο τοῖτίο, ςαρίτε 11. ἤτοιη ν σις ἴῃ δὰ Ος}} τα πῖςᾶ, 4188 ΠΟΥ 
πο ἀἰςίτιτ. 
Ιλιδπῖς, ΡῬγοδιηάᾳ ; ργιχάςης. »ορλώπιν δρειάδοι δύστατο πὲτρίω 7 ἴῃ 
Ἐρ᾿ σγαπηπις 

ΝΗ 

ἰνα 

τι 

Τὰ 

κι 9. το 
κοιλῳ γε) σα 1}. ἘΣ ΡῚ4, 

ἀν δυο αρλυ νι νόου Ῥϑν Ῥίᾶτο 1 ἘρΠΠ φῇς τυ πῆς ἡμέρας ἡρημεδν ζῇν αὶ μὺ- 
«ἔσοτε κοιμκώμῆμον φόνον γνᾷτῳρ, Βὶς ἴῃ εἰς (ἀτυταπι ἤφτὰ 9» ἢος γης ᾿ 4υᾶπ) ρογποέίανς [Ὁ] πη, (ς, Τ ἴδ, ς, ᾿ 

Κοικ(ϑδωγ με, στρ τε να (ΟρΊ ΟΣ ἀογαν ον Αμαν Αςςα, 
Κοιμηϑέκϑαι [ΟΡ γὶγς το, ἀογηλῖγο. 
Κοήμευσες, ,(θ ὧνα. ΟΥΠῚ εἰ Ο ΟΡ τιιϑ:ῇς ςαπόη 23,ςοῃς!], Ληξίοςῆς- 

ὨϊρΑδΝ κοΐμιασιν πῶ αἰαποιυσαμήῤου, ροἵξ Οριτιιι ιυϊοίςςητὶ59 ἱνροίξ Οδ τι ΘΚ 481 ΡΓας ον, Ἑμαηρ ΤοΔη.ςαρ τ, αἰεὶ τῆς κοίμαστως τὸ ὕπνν λεγε !ητογρ, ἀς ἀοτγιηϊτίοηξ [Ὀμιηί. 
ψριμμητηξιϑν,ου, τὸ σα] ΘΟ Υ]Π1ΠῚ, Ατβοηκιις Π18.4.ν1] ἀς ςοποῖι 

(Οἰγοῖςηβιιπι ἀξ τ 7. διιητν παι, νθίφιις ἴῃ ἀοπιῖθιις ἀϊιο ἰοτα 
φΟΠΔ 5 ςοἰςδιαηαὶς Αἰ ματα, Ιοσ αὶ αἰτοῦ πῇ γοσδητζ: αἦ- 
δδειον: ΑἸτογιιπη»ῃ αι μούρῖτον ἀο τισι τ, κοιμητιίρμον, Ἐἰτὸ πῶ κοῖς 
μάο, Δα εΠ,ἀοτπιϊοιϑο ππης νοςάπτιις ΠΣ τ ΓΙ ΠΊ Οἱ τα 
ἘΠ] Πᾶς γοράθδης γ1άς Ἐεξιιπι Πρ τὸ 3.8ς  ρεηιῖπι γγδίςιγης 
ὅζ ἧς Ρετῖςα Πἰς(αιια ςαπιοτογία ρα! Ρογα )Ροπηροίτπι [ἶδτο 4. δ γαγγου ᾿παὶ, 4. ἀροὶρίτογ ἔτὸπα ρτὸ ἴοςο ἱπ 4 διιπτατα ἰ4- 
σης ππο τ] Ομ ΠΟΓΡΟΓΆ, 

Κοιμίξω, αι, ,σω, πε ικρε,ἴςἀο»ςΟπιρτὶπι ο»ῃγε]οςο; (ορίο, ΑΘ Αςουΐ, 
κοιμίζῳ ἐς πηοτῖς ϑΟρβο οὶ ρτο ϑώνατόω Ευτὶρ. 

Κοιμιση  ο»ΓΟρΙ τοι ίη ἘΡΙ στᾶπι. 
Κοιμος ΠΟΠΊΡΟ τις Ογπάτας, ἘΤΥ ΠΊΟΪΟΡ. ο' στίντω ἐν ἄτα διατεταγμᾷο 

γα ἐχῶὼν Κ, κεκοσμημῆμνα, Σ 3 
Κοιμῳ, ἀογηλῖ,1η Ἐρίσταπη. ν 

Κογεῖν φΑΙ ΡΟ ΠΔΓΙ» (ςογξαν οἱ πηι ίηατγο. Κ οἰνϑίον;  ρΑπᾶτ. 
Κοινμ ΠΟ αὴ Πμ ται ὙΠ] ΡΟ δὸς ροηςτα ἐτογφῖα Πηστπα : δὲ ἰη 2 

τοΠ]ρῖταν γνώμῃ, τοίξς Ιπτογρτγοῖς ΓΜ αἰ ἀϊ5. τοὶ κοινῇ λεγίᾷς αὶ 
᾿ς ἅα: ΠΟΠΊΠλΩΐ ἐχαιηίης ἀπΠΠογιητιγ, Ατιοτοὶ.13. ΑὨλπια]. ὃς 
Ὅλα ἰοτάς πη. Ὡρὲς τῇ κοινῇ χὶὸ ἰδίαν ὄχθραν ἔχάν, ΤΒαςν 414, οἀϊιπα 
Ριιδ]ϊοὸ ῬΓΙΠΑτί λα 116 ΚΌγο ΓΟ. ΧΟ ΠΟΡΒ. κοινῇ σιωὴ τοῖς φίλοις, γ- 
τὰ σιμτι ἄτη] ς 15. Πἷς Ορροπέτιιν ἐδοᾳ ἰς ρυτδτῖπη Ατἠζοτε].χδι- 
“ ξιωύζημδν,ἴπτετ πο5 ζοπιιοηΐς. (τ Πατίιο:ΡΊδτο πη ἘρηΠ, 
οἰάλα ἐμέ σοι κοινῇ φυορᾳηματευστέμῆμον ὀλίγα, [ςἷ5 ΠΕ τεςιΠ Ρδιιρὰ 
τγαέταῆς, 

Κοινοζιαέχυς» ςοσ ΠΟ ίάγοα, οπιιθδογηὶ ᾿Ργαίβέις νρὸ ΑΡΡαϑὶ 
Κονν ὀξιογσοσπο δὲ τιπὶ, ΘΟ μτα δε πιιισην τα βοττυπατύπισας ὀταμ- 
πἰτας» 06}. Π}0... σἀρ.5.46 Ργεϊαροτίείς, ἶ 

Κοινο(οελα »ξηατοΓοβ. 
Κοινοζιυλέ, ᾧ, ςΟΠΠΠΠηΐτοΥ ςοὔ ἤιϊτο.  ςπορῇ. 
Καοιγογκέμκιαι» ταῖς ΟΠῚ ΠΊΠΠς 5 ΠΕΡ ΙΖ’, ὅς ρτοπη σα. ὁ. 
Κοινογγρειοἱϊς ἀρρε] Πάτα τὸ τἸ Ίππων κὶ ὄνων γρόθο, ὅπ Ὁ Ἰμγίλων γώ 

νῦσιν,γτ ΔἤΠΙΙς εχ δια, Ρίατο 1 Ρο!τίςο. το ψαα ᾿δινηβουῦ (ἰλπ 
ΘἸΠΏΓΙΓ. 

κοινοδυμεὶ ρα ΡΠ ς ὁ να]ρό: 
Κοινοδιήμιογ, το, εἰτιοιἱ ρα Ὁ] ἰοὰ οὐπηλαπ οἴ, 
Κοινοσβομεῖν( γε ἰορ ἐπα τιτ ἀριιά ΧΟΠορμοπε, π 5 ΠΙροδὸ νι τὰ - 

ΠΊΞῚ ὀκευνο δδομαωῆν.) ο[Ἑ Ῥανὶ ἱποϊτατίοης Ομ ΠΉΠΙΓΕΣ ἀθςΉΓα 
ΤΕγδυντ σαΓΓΟης (οςἰ πα δάπαιοῖ οἰἰγίτς νεϊοοίξατε: ὶ 

Κοινολεθέσρφς γα γο' νὴ νἰγσΟΙΠμΠΙΠοπῚ πασοης ἰφέταμη, ΑΞ ΟΗγ], 
Κοινολέκ τς γ Ὁ] σα τίτοτ, ΠἸη σα ΠΟΙΉΣΗΙ]. 
Κοινολεχ "558 {.7 δ κ᾽ δα Δ ΪτῈτ. ἱ, Πα ης [οὔδει ςοπηγππεπιὶ 
Καινϑλογέομιει ,ςοπέοτο (Ὀγπιοηςς, ζς. ὃς σοϊηΠηηῖξο ζιιπη ΕΟ 

ἄς το ΑἰΪαι14» σοηξοτο, (ἔτο ςο]]οϑιῖα5 Γὰὰ. Ασ οτε!. ἴῃ ΡῸΦ 
{π:||1γλτ. ὃς πιοχ Αι, κοινολογυςοί μὰ, (θ- τοῖς σειμίοις», ςτπὶ δαξπὶΐς 
ΡΒ οὲ Ἰο σεις, κοινολογεῖαϑιε ἑορός οἷ ὀμλοις, Ἰητον νῸϑ ἴῃ ἀυγᾷ 
ἀἰοῖτς, οἰ. κοινολογού μᾶνοι ἱπτοτ [δ ςοπέογοητος. ΡΟΪν δῖιις 16 - 
Ῥγο 2.κοινθλ ογηϑεὶς οἐμὗ διαὶ τῇν' ἐποῤῥήπων αϑοὶ τῆς ὅλης δριξουλῆς νιὰ 
Κὐφαιφ δίς. ΑτἸξοτ,ἐς ἀγ ίττῖς ἰοαιιο πο; κοινολφγρευύῦ αι 25 ἀγύλοις 
«ἕδὰ τῆς χρίσεως, σαρίτα σοηξοσιιησ ὃς ἰητοτ ἴς ἀἠΠΠεγιης δητς {δ π- 
τεητίδιπ. 

Κοινολόγημα, ΠΟ] ΠΟ αἰιἶττπ. 
Κοινολογίαγ ΟΠ] Οςιτῖο, Ρ] ατατ. τα ἀρρε [5ὲ Σομϊπτδέϊοηόπι Γεπτα : 

Τὶ σαπὶ ΑΠοδτορίδιίξ, κρινοϑβογία ἴτε εἰς ἀἰαἰξέλις,ια ναϊρὲ 
ΟΠΊΠ65 ντ ΠΣ τΓ. . 

Καωνδν» το; ΟΠ Πηη6514 ἢ. ΕΒ εὐ ρ δ] τα: ἤςσιις Οἱςογο ἐπ σ οττ. Οἷς 
τιδὶ πο] οι εἰὔοτ,αιιτ 015 ἀρρο το αιάοτγοτ,πηπη νἱάργες 

ἔϊζατιιλς δ περοτίάτουῖθε5,α ἀγατουιδιι5γὰ ςΟτηπηιηὶ 51 ]] 
Αἰζοηῖας σοπππιης Ἔχ ροπὶς σοπιηληοπὶ τορ. Ηἐγοάοτ 
Ἐτγατο, Καῤ σφι τοὶ κοὶν ἐν τ᾽ Σαμίων ἐδὠκε διε τούτο τὸ αρῦγμα ὃν σἦ- 

Ἅγ αὐαγφαφίιϑαι, πὸ κοινδν»ςοτατηιης θΟ Πα Πι» τὸ διηριόστεν, τε ΐΡ. θ0- 
τῦϊ Ῥι]. κοινὸν σεέντων, Ὁ] 1τα ἀιτ Πουῖτασ. ἐν σῷ κοιγῷ τῇς πόλεως; 

ἴῃ ατατγὶο οἰπϊτατὶς. Αὐτοτιάη ΡΟ τὶς ἐν τῷ κοινω, τα μείω δυλονό- 
αἰ Τητεγργος Τ μον ἀ.1π ἀτατιο, ἐς τὸ κοινὸν 5 ἰὴ πιφάϊπη) ἱπ 
ξοηητηΐης ΒΟ παι ΠῚ ἐν κοινῷ ἐξ), ἴῃ πιάτο 5 ἱπ ντεάηαὺς Ρᾶττοπι 
ΟΡ ΠΑ 0}}ς. Το οτγ. ἐπ Βιιῆτ. νεώ δ᾽ ἂν μοινω ἴκιπαρᾳημάτων ὄντων ἤ 
δόξώσαι δέον «ὐρὶ αὐ τἶϑ, τίνα αὖ τις, δες. εἰς κοινὸνγνώμίων ὅστοφαν ομαὶν 
Του οΥὮ ἢ δ)ὴ τὸ κοινὸν ἰη πιςά πη. ἰἰςϊαη. τεὶ κοινοὺς αλα: δά τξρς 
Ῥοτγτίπεπτ,γο ρι ] σα οποτοσ ρα] τοὶ, τὰ κοιγαὶ Πα] βαξυλονέωνῳ, 
τηδριτγατιις Βα] Ομ οι ΠῚ: Ἡοτγοάοσ, τα Κοιναὶ πῇς πόλεῶς) τεῦ 

ζραθ]ῖςα. ΡΙατὸ ἱπ Ἐρηΐοὶα ψ. ὅὲ ταὶ κοινὰ τὴς πόχκεως ἐέται, αὰ τέ 
Ρυδ.τἀπιίαμέταμπάαπι ἀεοςάετς, τὰ μριγνὶ πὴ ιν ) το ῥυρ!ιοὰ 



τοῦ ΚΞ Ὁ 

«ἀποϊηὶ ἄτας. μεταχέείζ ζεὥῷτιι! πὰ κοινὰ ἡ πορουϊα οἰϊθίτοα τρλξιαύςο,, 
Ῥςπιοίι, φεθξ τὸ κοιναὶ  φξρσέρχεδχ αἀ ΤΕ5 Ῥυθμοὺ αἀγηϊηιττγδη- 
45 ἀςζοάοτο, Ἰάεπιἀ!οίτιιν ὃς “αρρσιέγαι τοῖς κοινοῖς, τὰ κοιναὶ ποροδ-- 
διουι, Γαιοϊάποΐῃ ΟΔΕς, τεὶ κοιναὶ γέμειν 5 ἡ δεδόγα!, Τγουλ ον. Ῥοσα- 
πἴδπι ρα ]Ἰσαπὶ ἀΠ πτιθιιεις, τοὶ κοινὰ κλιέπῆειν » ἰᾷ οἷ, ρεσι- 
ΠῖαπῚ ΡῈ ΟΠ ΠΟΔΝ 5 Τάσπη: “ἴω κοινῶν απέχεὐλτωι » ἃ ἃ Ῥεσυηϊα ΡυθΠοα 
αοπίηπετο ἐπι οι οτ ἢ πλουτεῖν ὅπὸ εἶα κοιγών. οχ ῬαΡ]ῖοο ἃ ἀι- 

“λυ ϑρα ἈΠ ΟΡ ἰῇ ΡΙμτο «ἢ ἀοροςυ]ατι τὸ κοινὸν τραριῖτα- 
τας, Τμπογ. γα ὁπότε πῆς αὐτὸν ἔρριτο τῆν ἐν τέλει. ἔνπων;, ὅτι ὑκ ἐπῆχε- 
τὰ 5] πὸ κοινλν» ἔφης 

Κορὸν γραμματεῖον, ν Οὐαἰλατιτ' ΡΕὈ]ἰςα ταθυια.ϊα αι πὶ ππρριληρ. 
τα 111 χα ᾿σογος ργο τοι σγαμτφαις ἰατοτ τίσι! ος ἃς σοσπᾶ- 
τος α[ειεῖ, 

Ἰκοινοόπλοίθονν, δ  ΠΠλᾺ] ῃδυιΐσ,η55 ΘΟΡΟΟ, οἱ μδ γε ναῦς κοινόπλοιω ὃ- 
«μελίαν κλύεις. αὐάϊ5 {ἰγερίτιιτῃ ποίζγα ἤατ15 οὐἄϊτηπι ἃ μαυῖρα- 

, τἰοπὶς [Ὁςἶι5. 
Κοινοποιούμω»ΟΟἸΏΓΠἸσο»σονππμης ἔαςοο. τίμιο ὃς ΑσοαΓ μις- 

, ἄϊαπτε ὩρϑοἸΝαζαππ Οὐδῖ. 
Κοινόποις, οὐδὸς, ἐνο σΟΠτο5 ν Ἰσο Οοἵτ5.καν ὅποις παρφυσίοι. ἵ, απ ς ΠΕ 5 

ςοπίους τ᾽ ὁμοῦ ὁ δδιπορησείντων, ΟΡ 'ος. 
Κρινοσυραγεῖν; σΟὨ ΡΊ Γατς οἱ Πῖν α ΓὈοἸοταζοτη γουιπη δοτϑδατιιτα. Ρο- 

ἰγθῖιις ἴῃ 4υίητο » ἐγκαλων τρῶτον μὴν δηὲ τῷ τετολρινκέναι διάδημα 
αἴξ ϑέϑτη γκὶ βασιλέα χρηματίζειν. δεύτερον ὃ ἐϑ αὶ λανϑεέγει ἀρ οϑθν 

οἰ γῶν Πτολεμώῳ, Ἰὰ εἴτ, συμφφονών ὅδ] τῷ συς ασει. ποιγοκορᾳγεῖν δῶ «- 
γαϑϑνιδοπα ἕασοτο σοπιηπιπἰα. ΗΠ πο Κοινοκεράγίαιρ σοπίρίτατῖο, 
φοπίςηο.Τ4επὶ, ᾿ὑυσοδεικνυυύαι πίω αἰτωλων κ᾽ Κλεομῆμοις κοιγοωρᾳ- 
γ(αν τὶ ὶ διώαται χἱ Ποὶ τείγει, 

Ἐοινοαρεπὲσοϊπποιιατίο. 
Κοινο τ» δ ὐς ΟΟ ΠΩ 1 5500] οι. ] εἰς ἴῃ πιράϊονν οἱ ρατὶς "οχρο- 

Πτιις. 1 γα 15. ΠΟοτ. δά ΤΠ οπλο ες τοῖς φίλοις κοινος (μα οἴτγοχ - 
τΡοῆτιις, ποιγον χα τοτι ϑέγαι »ἷπ σοπηπτιης ςοηξοτγε » Ρἷατο 2. [εῈ 
Ἀδρ. ἔργον πᾶσι κοινὸν κουτατι ϑέγαι» 14 ο(Ἐ. σοπΊηλπε ὉΠΊΠΤΠΓῚ [α- 

. ΠΟΥΟ, ΤτΟ ΠῚ κοινοὶ ς»ν Πτατι5: ΠΟ ἘΧΈΡΟΓΔ 8), ῬΒοοΥ. ἔστω κοιν εἰ πεί- 
ϑηναβοίειις πλοάθιτι πο {προγθῆζ. κοιτὸς λόγος φοπιπηιης, ἀε- 
, ΟΓΟΕΙΙΊ, κοινῷ λό γφγοοπμιμ αὶ ται! Ομ Θ2Ὀ]ατο ἐς ἴιςΡ.. κοινὸς τύπος, 

Ἡοε ον “λοι οφοΡ ΤῸ ΔΙβ 1. 146πὶ 11.4.46 Τπιιδητ.κοῖνον γάρ ὅδε πὶ 
μέϑης τὸ ἀνειροπολεῖν» ἴ. αἴῆῃς ἐπῖπὶ οἴ εδγιςοτατὶ (οπιῃϊ, κοινὸς» 
Τοοῖτις ὃς Ῥϑτγεςορς, φίλο, ϑορβοοϊ. ἴῃ ΑἸαῦο κοινὸς ἐν κοὶγ οἷσι λυ - 

πεδι; ξυκιων, κοινὸς “Ἶ0᾽ ῥητόρων, 4110 ΟγΆτογος ὙΤΙΙΠΓΙΙΓ 5 ΑρΡδμοη, 
ποι ἐς πῶσι, ἘὰτῚΡ᾽Δ. ὃς ΧοΠοΟΡ.᾽πη ΟΕ ςΟη. κοινίωὼ γεωργριῖσι, Ρα- 
ΒΓ οιτσν [Ὁ ΠΕ} Ὁ πα τας αὐ 115..2.Ῥο τις. δ. κοινοὶ δ)δεώσεαλοι, 
ΡΟΒΠοῖ ῬΓΑΟΟρτοῦο55 ῬΊατο ἐς Τιορ. λόγρι κοινοὶ τῇ αβχειν νὰ αὖχε- 
υὅϑοοερος ΟΠ ὨΙτΟΥ ῬοΙτα: ἀε ἀπηρογαπο Ρατοπἀδαμοιάξ 

. ἔθ χα, αὐ εἰ κοινοὶ δτο ἢ τε,]. αἱ ἀ δέχαμοι, δ), ἑτεραλόεοι δ νίκίαυ ποιήσητε, 

ποπ οχ φαϊῖο δά ᾿πάϊσαη τι νυ εηογῖτῖ5. ΤΠ. κοινοὶ φίλοι διμη - 

λεις δ΄ Ὑτε,. Ποπτοίς, Ἐπεὶ. Ἷη ΡΠσσμὶ κοιναὶ γδ ταὶ Τγ0 φίλιων οἴ χν.1-- 
ἄεπι ἴῃ Οτείεε, κοιναὶ γδὸ τοὶ αἶα φίλων. ὅζ ἴῃ Δδτοτβδοβα φίλον Π 
ἐδὲν ἴδιον, οἵ τινες φίλοι Ορϑως πεφύκασ᾽ διε ποιν εἰ ὶ χρήματα» ΓΤ τοη- 
{15 1ῃ ἈΠΙΠΙΝ ΝΝδῖι νοις αιϊάοπι ος νουθιιΠὶ 9 αἰ ΠΙ ΠΟΙ ΠῚ 
ἴπῖοτ ( σοπηπιιηῖα εἴς οπιηϊα Οἱσογ. ΟΥ̓. τον ἴῃ Ογωοογιιπη 
Ῥτγοιυςγθῖο οἵ, Απιϊσουιπὶ εἧς οπγηὶὰ σοπιπιπία, Ατἰΐτοτ.]. 8. 
ἘτΗΪς, ἐς ΡΙατο Ι,ερ.5. λέγεται ἢ ὡς ὄγπως δβὶ κοινοὶ ποὺ φίγιων, Ματτια. 
Ἐρίρυδ.2. (απάϊάε κοιναὶ φίλων, Πιητ ας τι ΟΑπά 46 πεύντα,. 

γι185 τὰ πη σα] ο αι ποέξε ἀϊέψιις ρπδς. Ασῆῖις ἰτα σοποῖιι- 
ἀϊο 45 μἰμι] ὃς ἀϊςεὶς Οδηάτάς κοινοὶ φίλων, Ρ] τατο. εὐδὲ φιλαδὲφ, 
Ἑΐ κοιρα τοὶ 9 φίλων ὅδ, μ(φί λίςια δεῖ κοινοιὶ τ φίλων ἔΐ ἐδ (ὦ ἴ φίλοις Οἱς. Ι. 

ἀςε 1μερ. νηάς ἐπῖπι 114 Ὀγεμαρροτίς, ΥΟΧ 9 τοὶ φίλων κοιναὶ γἡ φι- 
λίαν ἐσύτητει.νἰάς κοινόω. κοινὸν Τὶ πείσης ἐσίας δεὶ,ςοῖπταιπε οἴδ ο- 
τὶ ΠιΙδ δητῖσ. κοινὸν χ᾽ ποίνσ ων ζώων δὶ, σδτητης ος οπηπῖμτη 
ΦΆΪΠηα τππη. ΑὙὐἰ{π.1.6. ΑὨἴπα.ς.17. δπὸ κοινοῦ, σοηιις ἢ σαν. ἐσὲν 
κοινὸν αἸ Β1} σο Ζιππξξιι πα, Γοπι ΟἹζ. ὁ κοι δ μοΙ  πιῖν “4αΐ οἵ 
ϑετῖτ, ἴω Ἐρίξῖτοσι χοιγὸς ῬΓῸ ΛΑἀιου1ο ὁμου 4 εἴπ, ππλι}},κοῖν᾽ 
ἐμοὶ τεϑαΐψεται το χυηνατπλα ΠῚ ΘΟ ΠῚ (ξροΠοπτιτδΟΡΒΟΟΙ. Ιτορα 

.ν κοινὸς αὐτὴ του κοινωνός, ΑὙἸ ΟΡ εἶπ Ν οεἴρ᾽5. οὐδὲν μετέδωκεν οὐδὲ τῳ 
Ὁ ἀοινῳγ ἐμοί, ΕΟ Υς κοινὸν ν οσαδητ ἱπ| πηι} 411π|. ἔαβάμιπι ὅζηο- 

ἔχίτπι, νπάε λα Αὐ ̓ ΑΡοΙ͂. οὐδύποτε ἐ φ.γ0ν πον κοινὸν καὶ ἐκοίϑτιρ.- 
τον. ΜΙ ατγοὶ σὰρ. 7.χοιναῖς χερσὶ, τῦτ᾽ ἔςσιν αὐίπῆοις,ταληϊθιις Ργο λπὶς 
νοὶ ΡΟΠ εἰ δ... }Ποεἰνε τὰς, Κοινόω, 

Κυιόσερην, ἀρρεἰίχτυν; ιοά ἃ ανεἰτιιάϊης 4ποαιις τγαΐξγδυιγ ατ- 
{τς ἱπηρουνῖτίδ, Αὐϊζοτοὶ. 110. τ. Ἀποτοτῖς, τὸ 717 ἐν ὅξι κακοίργρον νἱ 
δημιηρρία, δικολογίας, διροὶ κοινότερον, δῖ ἀσοορὶτ (ἰς, πὰ ἘΡ.α Ατε, 

Ἱκοιγοτέρω γἱάς Κοινωῖ, 
Κοιγατώτος Οὐ ΑἸ ι15 ἜΧρο ταις, ἀσσο πη οά Ις, 
Κοινότης, τος». ΟΣ Ὼ ΠᾺΜΠ 15» Ραᾶΐ τἰσιρατίο; ΡάΓγδτῖο,. κοινότης κδινη 

πῶσι, δ λΖαινΖ. ΟγὨΔ|115. ΟΟΙΠ 1 η15 ἰΟςίοταϑ. Εἤάαιε ποπῖςῃ ἢ- 
δαγαΣ [ςπτοητϊ τι» πὶ Δ ν ΠΟ νοῦ οὐπλης5 (ξιτοητῖς ἴη- 
οἰρίιη 9 ὅς ἴῃ ν πὸ ποι Πηπιὸ ἀσαιοίσιης, Παθοῦ οπῖαι πος 

οὐὐοβομια σςοπι μη δείοποιη σα πάδπι οἰιτὰ δθιζολῇ ὃς ὄπφορῷ, οχῶ- 
Ῥίυοι ρος ἃ Ἀπ Π]Π1ο Τπιρο. 

Κοιγότοκο, ἐς. ὁ. ἔγατοτ οἷ, ΟΣ ΠΉἶτΟΙ ΠατΠ 5. 
: Κοινῦμωφοταπαιηΐσο,ἰπρρειτῖοι δ νμο  ἸΩ Ἐριῇ. αὗται δι κοτεικομί- 

ζέσιν δ) δὲ ναυυῦ " τὰ δώρᾳ αἱ αἱ ὃ δὲχουῦυ:ι κοινοιοῦ ται τοῖς βελορήμοις. Ὁ] τ 

ΤῸ ἀοΤ ον. κοινῶμαι φοός σερς οὨ δ Π απὶ τςςιιΠὶ ἀοἶτο.λένοις σθ κοι- 

» γμάτιον ἐμϑν,τπαπεληῖ, νι ετπὶ ἱρῆς ΠΟΙ Πλ σοι ἀαΣΗΝ 

ὉΠ 9ος ἐκαιϑοίρισε, συ μὴ κοΐνου, ης φοπιπηπηΐα κρετὶς αὐ ΕΣ 

' Κ. ο 
«γεμίω, τφοιῖπι ἧς δι ρατεςίρεπι. . 

Κοιτόφρων. σοιγο Πα ΠΠ]ΠἾ ΤΟΥ (πεῖςας αὐ τη εί τι 
᾿Κοιγοχοησίαγοο ΠῚ ΠΠΠΠΠΪ5 ν [{|5. ἧς ῬυδΠῖοα ντὴτὰς. ΟΕ αιΐπη, ἶν 

ἀδεὶς ὑξιδιάζετ τι τἶδ' ἑαυ τ, δι᾽ εἰς κοινοχζησίαν πρρρετί ϑ:εις 

Κοιγσῶ 2: ὠσωγα κοι. ΟΠ ΠΛ Π]ΓΟ. σοπϑηϊττο. ΕΠ ο 

ΑἸτοτ, "Ὁ. ». ΟΠ τ, κόινω σον μῶῦϑον ἐφτὶ καῖ, Εατὴρ τοὶ ἐἐπῖ α ἢ 
(Ὡγπηομοπι, Αὐἰδπορμ. νεφ, ὅθημειν αὐτῶν ἵνα, ει τοῖσι ἘΣ δ ; 

ὭρΝη, ̓  
᾿ 

᾿ 

τος απη το 4 ΠῚ, κοιγωσὶν λόγοις, οΟπλμηἸ σα δὶς [ξυπιου ὍΣ Εἰ ἵ 
ἐν σεμμεκοιγώσταγτυ τοὶ τιρῴγματοι τοῖς ; ὀκ εἶγοις, Πἰγα οὔ 11} το οἴει 
πτιιη65 γ οἰ ποτιιητ.. Ὑ Μασ. τίν, κοινωσόμεϑα ταὶ  ἐμετέτας, 
Ομιγ(οίξιἀς οὔ, ἯΝ οἰ ΠΟ ΠῚ πε Π σα σλπιι}5 ΠΟ γα ὃ 
τα ὃς [ὉΠοϊυιάῖπος, ὃ Ῥτο Ρβοΐ]ιο δ 1 ἰμαθῖμο : γε ἴῃ 

πιογῖς. ΝΜ αττῃςαρ.1ς. Ου τὸ εἰσερχ ὀμῇ,ον εἰς τὸ φῦμα κοινοῖ τὸ 
ποννποπ ΡΟΙ Ταῖς νο πλϊποιτι. Δα Κοιγός. Κοινώσειεϑει 
ΤΩ ΠΤ ΠῚ ἅταμο. ΟὈΪ τι πὶ σο πη Σ τ  ΠισαΓΟ. σΥΠοτς ἴῃ ἱπ 
Ῥγ!απηθης πὶ, κἀν μὴρ ἐντύχῃς αὐδρὶ σ σιωτόνως ἐργιζοιλθῳ 
Ὄ ἐμῖν τὸ ἕρμαιον κοίνωσαι. ΕἸ Τὴ κοινὸν πὸ ἔρμαμν Εαοίαπο,Σ 

ἐραὺς ΡΙατατς. ὃ. ἀυσθοῦ ἡθικών χαεκκτύρων «ἕοὶ βδελυρίαε, 
Καὶ Τὴθ Δι ρισκομήμων χαλκῶν εν τάς ὁδοῖς πο ΠἿὉ οἰκεηῖθ δεινὸ 

τῆσαι τὸ μέρρς; κοινὸν ἐξῇ φιστες τὸν ἐρμίώ. οί αἰεὶ [ο[οθα 
τυϊτὸ οὐ τὶς. Εταριαὰ Αὐιζοσ, 2. Ποῖ, Καὶ τὸ τὸ κοινωνικοῦ ὁ 
ἑρμίώ ἴῃ μοΐλιτα ΠΟ ϑεών: μόν. γδ καλεῖ ταὶ κοιγὸς ἑρμῆς 
γος ἐρμησοποιρφιμία, ὅ πὶ “ἢ κοινὴ τι δ'ρεσκόντων, ἡ; 

Κοινωϑεῖς» ΠΟ Ϊ ατιι5»οο Πἰπιη ἐξιισ,ἡλ  Χτι5. κοινωϑεὶς μυρῷ , 
οἰμπὶ ἤλιιο ςοΐοτο βου σ ΧτΙ5 9 Γΐατο ἴῃ ΤΊΠΙ. σύμφυδ 
ϑεῖστι) σΟΥ ΠλιΙ 5 ΠΟΙ ΠΡ  Εχτι57. Τ᾽ ἸΘΟρ ΓΑΙ, ΠΠ0.ς, ΠΑΡ. 
Ρίδησ. 

Κοινων εὖνίθυ, »δ (οι. ἔλυλ ΠἸτῖς. 
Κοινων ὥμαι τὸν φόλον, ἔπτη Ραντίσερϑ οἰ ϑ. ΤΒυςγάϊά, 
Κοινωνέω, ὦ, μι. Ἴσω, πο "κοι, κοινοω. ΘΟ ΠῚ ΠῚΠ ΠΟΘ» ἵτιΠι Ραττίςε 
ςογηΠΊ Ογο τη: αη60 ἰπ Βοπδη),αΠ]ιιᾶάο 1 ἐπ τη 
τοπι. Οεηΐτ. ἃ. Τ)ας. Χομορμι. σίτου κα ποτοῦ ποινωγεῖν»ΟἾδι 
ντὶ φοπηπμμ! τοσοῦ ὁπῖτο ἴῃ Ράττοπα, ΡάττΙς  ροΠῚ εἤς 
Κορυ. τοιοῦτος τῷ τοιάτῳ κοινωνεῖ. ΓΑ 15 οσἰλπ τα ἢ οοὴ 
Τάς [10. 2. πόνον ὅγ) σίτου ἘΆΣΕΙΣ ἡ δηρδις κοιναν ΕἾ 
φοπηιητιπῖςατο. ΓΔὉΠὶ αὶ Ἐριπ. εἰκότως σοι ἔφυγον κϑιγῶγέ 
τῇς πόλεως φράγμα τε, Ὡ]οτ τὸ τοοσιιπι πο ἰ ἀσοτα ἐς 
Βογπατί πὸ. κοινώνησον εἴμστος 5 ἐἤο Ρατεῖςςρ5 (υραΐ 
Ζαυζεη.ἴη Οτας. ὅσα τῆς ἰϑεας ταύτης κεκοινώνηκε, [1ς 8 ἢ 

ν»σεσυμφορών, ΤςΟοτατ, κοινωγω τάφων πατρων, ΡΑΓΓΙΟΥ Ι 
οἴγόγιιπι [ππὶ Ραττίςορ», Γαἰοίαπ. κοιγωγω τύχης, ἘΠΙΙΡ 
Πηὶϊς ἔοττιιπαυ. κοινωνεῖν τῆς φιλίας, Ἰ)οπηο ἤιε, κεκδιν 
πόνων. 4ιὶ ἰαδοτοβ νπὰ ΓΒ  ἐγιιπτ Ίατο. κοινωνεῖν τινὶ 
ἴξετς ΟἸΙΠῚ ΔἰΊσ]αο οἸάοπι Ερ᾿Π0]. 7. ὀύτω κοινωνεῖν ἀϊτ 
πειντὸς «τοτὰ νῖτα Πὸ οι οο ὁου [Ἰοίσογθ. κοινωνεῖν 
ἡ νος σοπιδηῖτο ποίπητ. ΓΪατο 1η 1 Θρτθ. κοινὶ 
νυ Χουὶ σοηἐπηΡΟΥ 9 [{6πὶ ἐς ΠΟΘ ῚΡ. μηδὸν ὦ ζεύ κοινῶν 
βεῖδε, ΤΛς 1 Δ 1115. κοιγωναῖ σοὶ τῆς ὌΝ ΤΉΝ ΠΟ5 σοπιῖξ 

το. κοινωγώ σο; «δὲ, Πος τεσιιπα σΟΠ πη Πα Θ0., [46Π|} 
ξίφει, Ἐπτιρι(. κοινωνωῖ στε κοινωνίαν. τοσμιτι μας Ο σΟΤπ 
ΤΟΙ ΠΉΠΝΝ Βόγον θατο τη Το στθ. οὐδὲν κοινωνω σοι ΠΙΝ 
οἰιπὶ βαθεο φοσαπηιπς; πιο ΠΗ. ταὶ τῇ πῇ ςόματος ϑεῤ 
γωνη στέγτει 9 11 ς, ἀρ ἰσατα οτῖς φαΠϊτατὶ .» Εἰεϊπιις 

ῬΙαΐοη. ΛΑ λ ΣΙΝ πᾶσι πού των» ΟΠΠΘ5 ΠΟΙΙΠῚ ἄἀεθοπς ι 
τιςῖρεδ5. 

Ἰκονώνν κοι ατος τὸς ΞΟΠΜΠΔΟΓΟΙ ΠῚ. Ρίατο τάς Β Θρ. ξυμζο 
κοινωγή μα τοι ἢ τὶ αἰ λιοςΟΟ οἰατί ον» ΟἹ ό, 

Κοινωνίμε ας ἡ, ΠΟΙ ςατι οοίοο  οῖ4 5,66 1τ ον, σομ οττῖ 
σαι γσευὐο δὸς, σοταιιπἰο:πις σοηίογιιο Οἱςοτ. ντίο ἱ 
Τοττῖο ἔλαῖο. Ρτο οἰοοπιοίν πα δέ σομῖπρίο. καὶ τϑὸς ταὶ 
γία ἀϊοῖταγ ΑὉ Λεῖῆος. ἄς ταιιπάο,ἰά οἰπ,σονηπτιιηΐο, 4 
Ἰσῖζε ἱπτογοςάῖε. χόγου κοινεογία, ΓΑΙ ΟΠ 5 Ραττϊο ρατῖο, 8718 

1η Οὐδεικοινωνία μοι πρός σε Ρίατο, Ῥααΐιις τι (οτῖπεμ,αΡ 
δὲ οὐ ἐκλήϑυητε εἰς κοινωνίαν τοῦ ι]ο ἀυτῷ Ἰησοῦ χρις: οἱ τοῦ 
Δα σδπιυιηΐοηεπι Ε1||). Ὀΐοιιης σεοῖςϊ τί ωρὸς τὰ τέκῃ 
γέαν φυσικίμ δῇ), τίω) πρὸς ταὶ τέκνα φιλοτοργίαν, αὐχίν ἡμῖνκ 
διχαιοσίμνς τιϑέυλνοι. νάε αἱἷς Οἰςοτο 3. ἀς Εἰπῖθιι5, ΓΗ 
να ὃς τὶ ἃ ραγοητισιι» ἀπτοητιγιὰ αιο Ἰηἰτῖο ργοξεξξαι 
υιηΠ ΟὩ} πΠΠ] Δ] Βεπεσῖς [οςἰοτατοπη Ροτγ ςἀμιίπτιτ, 
ἴῃ ΟΕ ςοποπ1. ἐυοὶ γείρ ποι κὴ οἱ ϑεοὶ ὦ γίαι δοκῦσι πολι 
γως θείλιτα τὸ ζέγοε τούτο σωυτεϑεικάγαι ὃ κοικεϊται 5: ἴλι 
σπίὸς ὅτι ὠφελιμώτατον ἢ αὐτο εἰς τίω) κοινωνίαν, (σοῖο ΕΠ ἔ Ϊ 

τὰς]. 11.152. ςὰρ. τι Ματίτα!ς σοῃἰαρίαπ' Πος Ομ ΆΓΟΟΝ ἽΓ, 

τιιτανντ ποι (Ὁ Τὰτπ ἔοι 4 1 ΠΠπ|ᾶς νογ ΠΟ ΙΑ ΠΊ νυ] ἤτπιαν } 
[οἰοτας ἢ Ἰη γοτατ, 

Κοινωνεκὲς, ζ »δΓοοἰοτατῖς δὲ ςαιια δ ΠἸτατῖς οακονμενὴς δας Ἢ 
γωγμικώσερον ποιἄσα αι υἰ{π ἔλοϊδς, ὈΠΑ] ατίςυκοι μώρον ἢ 

ΠΙ. ἤιητ οἱ μὴ αὐαϑεκατιζο μἔνον,Ποη ὀχοοιηπημπίσα τ ἽΝ, 
φύσει Δ ςοπιμπέξοηοπὶ σοηξτερατιοπέππαιις δ τὶ ἢ 
δὰ ατιγα! οπὶ Γοςἰοτατθαι πατιις,Οἴςοτο. Ἐξ 4μ] ἐστόρία δ}. 
σα Βαίνοῦ,, Πρφητος αἷς σοπέοττ ὃς οοτηπαιμῆοθες εἶν, ' 

τὰ 

π  Ν σον ΟΝ ΟΣ Ξ τ 

᾿ 



π΄ Κι 9 
͵ Εν » ἥ ἐ 

ταῖοπι δοποβεςπεϊαπΊ κοινανικὸς ἀἸΟἴτΙΓ » οὐ πλεονέμσης ΟΡ- 
τας, Ατἡϊεοτ.:. ἈΒετοτῖς. Καὶ τὸ κοινωνικὸν φ εῖαι τὸν “ρμπῶ ἐ 

( ϑεών: μον 9. γδ χολέϊται κοινὸς ἐρ μῆς. Κοινωνικὸς νυ]ρὸ ε- 

μαἰσαιξ, Ἐτ ἀριιὰ Γλοπι οί ν. κοινωνικαὶ χρύμα ταν σΟ ΠῚ.1- 
ἴσ ςοηἰοττιοηῖς ἄς [οἠ4ΠΠπ|]. ξ 

χὰ δ, ραγεῖσορβοίοοι 5. ἀΤπτοΥ ἀτηῖςΠ15. ἔα ΠΟ Π1 ΑΓ] 5. οὅ. 
ὉΡ ἄς νἵττιιτο ἀροη 5) οίςην ὃ φιλίας χϑιγωγὸς , σοησί- 

τρίς Ρτο οδίοτις. υ πολετικων τιμδ κοινωγοις ἐξ), εἴ 116 ς 

Ἰογὸς ἴπτοτ ἴς σοπιποιηίσατς, Γίατο ἴῃ Ἐρτ,. πτῶν 5. πτερεικν- 

᾿ὥσε παϑεῖ, πρὶν αλοσίων αὐ τοῖς ἔργων γγοέῶς κοινωγο ἐγ] λτη Ἰρῆς 
τη (σοί ογιισι [Ὁ οἶτι5 ἤογοτ, κοινωνοὶ τοῦ πολέμου, αι Ὁ. 110 
ὉΡΙΑτυκοινωνοὶ ποράξεως, ςοπίοττος ορογὶβ»ίοιι απο ἷς, 

ἀς Το ρ. κοιγωνεὶς ἔῃ) ὁ λοις τιμλδ, Χ ΠΟΡΗς 
πηιιπῖτοῖ » Ρυ δ σὰ. ν πὸ αηΐμπιο. τοὶ κοιγηῖς συμζεζηκότα, 
ἀπἰτοτ,ασςἀσπτῖα. ΡΟτρ ἢν γῖπιδυὶπ σοτηταιπς ἀἰςὶς. ΡΠ Ϊη. 

ὑτέρως» Παρ ὶς ΠοΠηπιιπῖτόγ, Τ ΒοΟρτα μ᾿ ποτ, "6.1. 

ἰὴ ἰς ὃ Κοιγαφέλειος Οὐ Ἶ δ115 γ τ] 15 γοῖριι. νει 15. ἡ πάντας 
αν ΡΒ αιιοτΊη. ἃς κοινωφελιία. 

ιἀ Τῆςορ γαῖ. μι ποτ. 116.1.σρ.16. ρίδητα οἴ ἐκ ἡ χαλα- 
γν. Ετ Π|.7.ςαρῖτε 13. τεσοπίοταγ ἵπτοῦ δυδαςςα: νδὶ 
ἵταγ κύϊξ, αριιά Ηςίγοἢ. ἰσρίτιιν κοῖκες Ππς ἀϊατοῇ ὃς 
ἊΝ Μεεϊπορῖα ραϊπιάτιιπη Γροςὶες δί πλέγματα ηἀς 

Εἰ. Εἰὶ ετίδπι Κοὶξ νὰς ἔτ᾽ πα ῖιπ|, δ ντ Απτίρμαπος αἰτν 
λφιτήρκον, ]ιιο Τλοτοὶ κόΐν νοσαηζ, Ὑ Ἔτι5 ογ τἰςι5 οτο- 

Ι ἱπτεγργοζατιτ. 
τδοίερδυς (,σο τἀ Ο 5541: 9}. 

Ο τοι ριΌ]1ς. ᾿ουττ, Οςηϊτ, ὃς αἰϊαιιαηάο Ὠάτίτιο. 
ΠἾῚ15.2, τῇσιν τότε κοιφαγέογτα, {14 . ὡς ὅγε κοιρανέων 

ν, ἴ΄ οἱζ. διατάσσων ,) διερχ ὀυβυίθ.. καὶ το τοῦ κοιρκνο ἐἴρ- 
Ἷ 

Αἰ ΠΥ 11Π19 1 ΠΊΡΘΥΠΕ1ΠῚ. 
ἀοαιίημς, δῖοι αιιξοισι αἱ ἐϑρεῖν ἀϊοἶτην ὁϑριὲ, τη 0 Π5» 
ΠΟ οἱ ἴῃ ὁ [τς ἃ χα!ρὸςοκοίοανΘ., σοΠηπηιτατί τς οἱ {πὶ ὁ: ὃς 

ὑΠΟΠΊΘη ΡΓΟΡΎΠΠῚ πιεἑοτῖς πο 5111 ΠΊπιανον πάς κοισυ- 
μεγα, φφϑνεῖν» ΑΛ ΠΟΡ ἢ αἰ ᾶς κοισυρϑω. ᾿ 
ἰπχὰ ἀἸ Εἤπιοτο. αἰ πλίτπὶ ογηατιτὰ σίγα Ατποηῖςη- 

ἴοτο Βαϊ απ οὐ ν πε ἐγκοισυρόω,ατη ἰτίοίκ ὁγῃο 9 Ατὶ- 
ἴηι ΝῸΡΙ. σεμνυω, τρυφωώσοιν ἐγκεκοισυρω μλύϊω. 1, τὑθιοσως κε- 

Ἰεέζο εἰιδο. 
δ πὶ ἀκα. ΟἸΠοςο ἰη ἰςΐζο. 
τίμς κοί τίων ἐρ χό μήν 9, ἴσ σα Ἰτιιπη. 1 ἰςέζαπε Ρ6- 

ΣπΊΟΥἘἰ). ἐν τῷ αἶξὲ τῷ τ-οφ ἐν τῇ χώρα χοιπάγον γίγνεῶ, ἵπ' Ὅ8το 
Ὰ ΡῬΟΙΥ Ὁ. τείξας ἡ μέξαν ἐν ἢ δεήσει ἐν Αἰ δευΐνῳ γγρεδδαι κοιταῖκς, 

ἴε ψιια οροτζογοῖ δοῖεν δά Ατἱ πιίῃ. συθατεητ. 
δ Ἄθμοίρεν, (δ᾽ ουῖν ἀμ οίο. 
ἴοϊ οἱ ς, Πυέγιισα Ἐεγάγιι τι» ΟΠΟΙ δ τι155 ΟἿ τις» Ν Δ ΖΔ 7. 

«στα εἷξ ἐγος,εχ νπὸ σοποιδίτι πὶ μας 5514 οἴ, σδηιι- 
ΔΠΠπις σα Ρ.9.44 Ε οὐπαηιν δὶ Ἐταίηγι5.Ῥοτγτγὸ σι }}ς μα- 
Ἐγεσιιηἀὸ αἰ χίτ, ργο οο σποά εἴ σοποςρῖτ. ΗΠῸ ταπηρη 
᾿[Ἐπιοπ ποι σοποιδῖτις : ἐίξαιο κοίτίω» δέν σουοῖροτο. 

ΠΟΙ σῖτα! σα, 13. Πιπηῖτατ ἡ ν᾽ Αροίζοϊεις νοταῖ αὶ 
ας νὴ εἰσελ γείαις, Οεν ἢ, δ} κοί τίευ. ἐστ δύοντο, 1ἰγᾶτ εἰτ- 
ΟΡ᾿. κοίτῃ μολακῇ πιαῆσαι,[ςἀς τ 0}}} Ποπότεῖι ἀς- 

πὸ 5. ἀἰγζεῖον ἐν ὦ τὰ ς«ρώματα ἑνίῶ,, δυνίμιυ) κἰ κοίπίω νο- 
ἰςαῖ οτίαπὶ κοίτη 9 αἰιιοιτη Ππι ΠΥ η15 τὰ Γαπάείς, 

Γτηϊζοτ μι, ὅζ οαδιςα]πὶ ἀογπηϊσοτίμτα, ΓΙ ἰπ, 
κίςη ἀπικώς, τοι, τι ται] 1 ε τίς πλιιπάτις γοσοπ ἠϊτιιτ, 
πῖσῖνι ὧν κοιτίδὲ βαξεἰξειν»ῖπι σμη15 γαρίτο, λα ἀς ϑοῆς 
4 Αὐταπιιπι οἰ Ππ}}}2τ 9] Πτογρτεβ. 
ἀἰςιιητιτ αι} 42π| Ρ τ0 111 θιι!4τ1}ςς, Πα (ἀχὶς χιῖο- 
(τος. 11}0..4.Α ἰπ. ὃς ΟαΖα 114.ςρ.8. 

τηϊτοτίυση Ρ]Ίπῖο. τΠατπις Ὁ Ἰτγιιο. στ γαγγοηι: 
ὑτούσετι!πὶ ῬγῸ ἀπτοςι δίς! ον. ες}}.1π Ἐρτῇ. 
ΤΩΣ τιϑ9ὐ πνθ-. ὃζ οὐδ1]ς, Οὐἀγῇ!β, εἰς ὑτῆρῶ᾽ αὐαζὰ κοίτου 

τὰ), κοῖτον ποιδ ρα» ἀοτεηϊο, Ηςγοάου. [ε ἴδιο Ρο- 
ἦν ΒΕΒῊ}1 ἀϊχς Ατσασιις,Η" κοίτῳ πλέυρᾷς δεξιτεράς τανύσωῦαι. 
δος θ᾽ ΠΗ ΠΊ: Πης [1115 ἀἰ οτος τερκοιτῶν 5 αιιὰπι κοιτῶν 

ηἰοθιις.Ὁ 
ἶ δὸς γη..} ςξευ 5. Ὁ 

ἰτωγισιθ. α. ὁ Ῥατιμπαττι οὐ δ᾽ σα] πηι, Ἔχ ροη. δύ ᾿δξξα]ας, 
ἼΦε» ψΠ]σατὶ ἰγπιοης 8 χΠ' σίω ἤϑειαν ἀϊοῖτας 4ποα ργορτὶς ὡς 

Ἷ 

᾿ τς Ὁ 109 
ὀλίωξον ἀϊσοημπὶ οἵ κῦφι ὶ σοη Πι αὔθ ἑερων εἰτρδδ, ἴτὰ Ἐΐγτη; 

Κόκκοιλοι» οὐ οἰ οἱ ρίης » 11 ὃς σρόζιλοι αριιά ΗἸρΡοοτατ,ιης φιὶ 
ξοςοιπὶ ( πὲ’ ἀϊιπι Ἰητο ΠΙ σης, Ολ ]  η, 

Κύκκαλίθο, πιχ ρίηοα ΗἸρροοτατί, [τἀ Οαΐςη. φοητοηάϊτ δητὶ 415 
Ρατιιπι νΠἸταταπη γοςοπι: πιασς ργοας κωνονψε] ἃ γεσοητίοτιθν 
ν (πγράτατι γΟΟοΙΠῚ ςρόξινον. 1)ἱοίς, (μάντι σοςοιη ἀϊπλληι- 
τὰ νορᾶζ, 

Κοκκινίθ. κα, ὁ, σοΟςἾ Πι15 : ἃ στᾶπο τἰπέλιγο νοσατιβοᾶς 1ρίΟ τειδοτς 
αἰ ατιβ γκόκκενον,ν ΟΣ ΠῚ σα] πὶ τγαη τ τ ΗΠ στο μν ΠῚ, κόκκενιθ. χες 
τονρριγριγοα νος 5. ΡΙ ἄταν ὶη Ἑλθῖο. τὸ κόκκινον αὐριζαλῦς πάις 
ῬαΓΡατα ΗΝ αχαη.1Π Οὐλς. κεκκένη χλαμιὸν ςοσσὶπα ΠὨΪΔΠγ 5. 
κόκκίγον ἐξιονοςοςοίπα ἰχηα, θαυ, ς, ἡ, αὐ Ηοῦτ,ἃ οοςςο δάϊιῖθε- 
τατ τἰπσοηα ρτγριγαονλὰς κόκκθο, 

Κοκχινοζαφη τ σοςοο τἰπεϊα. ΑἸ Ποη. ὅς κυκκοξαφυς 
Κοχκοαξ, Η οἴ οἱδ κορωών»,ςοτηῖχ ἐοτίλη ἃ νος 
Κοκχούβεη, οτάοιι εἰς γλαυξ, ποξίηα. 
Κοκκοζφας ὄρνις» ΑΠΠἸ πα σοῖς ἃ δορ ιοοΐ. ἀϊοίτιτ τος Ευλτῇ, υλῇ 

ἐν τῷ βοᾷν κοκκύζων ἴητοῦ νος  ἔογαη ἀππὶ σοιγτγίςης. 
Κοχκοϑραι τη εἴν ς, οἱς ὄρνις ποις, 41}15 φυδτάαπι,,, 
Κοκκονο, οἰ ἐς 1 {ΠΠῸ οἱ κουρζωδες σ᾽ ἐλαιων, οἰ οατ πὶ ΠΠΟΪ οἱ, 
Κοκκοποιόγιςοςςο τἰπέγι, 
Κοκκόρυζ. ἀριιᾷ ΑΡίγυτιιπι, συ δ Ὠ.1ΠῚ ΟΥΥ̓́ΖΕ. 

Κύκκίθ-,κ, ὃ. σγαθι!πλ. ΠΟ. τάπηθη Ππηρ Ἰοῖτεν [ἡ αἰιοά τοταηάί, 
Ἡϊοίςοτ οἶἴθτο 4.κόκκοι τῆς ῥοιαξ, ἀσλ οἱ ριιπὶ οἱ πιά }]. κόκκον γὼ κοκ- 
χία ἀϊσυπταγ ετίαπι ΡΠ] α;, τεὶ καταπότιω, Τ Δ Π Δ πιι5.Ν καϑοιρσις 
ν᾽ διεὶ Τῇ κόκκων ἐχόντων τίω) κολοκιωθίθα, "4 ςπι,κοκκία βηχιχοί. Κόκ- 

κθ- οιἴαπι αριιὰ Ηἰρροοσγάτοαι σταπππι Οηϊάϊιπι;: ὃς σταπιιῆν 
ἱπξεξζοτιμ. ΕἰῈ νεγὸ κόκκιθ. κνίδιος Ὀ]Οοἰζοτγιἀϊ 9 χιιοά ὃς λῖγον 
ἀϊεϊτιιγ γὴ κόκκωλθ-. ἔγηέζες ΤἬγπιείαο οςοο διιζοπὶ Οπιάϊο- 
ςοἷοτ ςοςοΐ τε  δυιϊτιτ πη πἴτιιἀο στάπὶ ρροτῖΒ πιαϊοτυ 5 τ- 
ἄση5. ἰτάιις ἴῃ ῥᾷηε ἀδιιογάτιιγ.» ἢς 4άιιγαῦ ρυίαπι δλτη τγᾶτις 
ἢτ, Τὸ οο οτίαπι Ρ]Ἰπ1115 Πτο 13.σλρ.21. Πδτο 27. σαρῖτε 9. Ατ 
νοτγὸ κύκκϑ' βαφικὴ Ὀιοίςοτγίϊ, ΤῊ ΟΡ γαίεὶ ωρῖνθ.. εἴ ἀγροῦ 
αὐΐτι5 ξπιξξιιπι ρτατον οἰ απάςπι, κόκκον φοιγικῦν γοσᾶτ 0.810. 
3.ς4Ρ.8, δέ16. ΠΠΡροΟστΓατοβ κυκκώνα ΡΙΙΏἴμς σοςσσιμηοντ εὐπὴ ἴπ- 
τ τὸ 9.σ4ρ.41. σοςοιτι (σα]Ατῖτε τιιθεης σγαπιπηςδζς. Ἐτ 
Ἰδτγο τό. σα ρ.8,ΟΠΊπ65 τα Ὁ [185 οἶτ15 ἀοῖος ἰἶοχ (οἷο ργοιο-: 
οἂτ σοςοο στάπιιπι πος 5 ργϊ πόσις σοὶ (ρεξῖος ἔτυτῖσος ρᾶγ- 
1105 ἀαπ  ἔο ἴῃ ἢΠ|πῖς: σα} 11 ν οσδητ, δίς, αἰ δ] σοςοῦ 1]]ςὶς 
νοσατοντ [1{5.2.4.64Ρ.4. ἘχΊρ΄τις δά πηγάδι ἤισοο ᾿πβολππτατ 
σοςοίποξ ν εἴτα αι; σοξεῖπα νοςᾶτ ΝΜ Αγτία 15. Ἄταρ σία ττι5 1π- 
ἀυπιεητα σοςςολ.Β. ΗΙογοηνεῆιις κόκκενον τε ἀἸ ἀἴτ νογγαΐοι τ. 
[ςἀ λά σσσοιητι (ζοϊςοῖοι ἀέξει γείροχιτγάε φιο 4} 1. δζ ́ ὰ 
δηποτδιιϊοηῖδιις ποίετις ἴηι Αππλδτιπὶ Γαι Πεδπιπ. ΙΝ Αγ οηςπίδς 
σοςοιιπὶ γοσαπξ Ὁογτ ἡ ἰφηνγτιο 5 φυγαί οα ὀ[σαγ ἰκίο. Κοκκέσαι ῥοιαν, 
ΑὐἸΠορἢν. Δεῖ πο5 ριιηϊοὶ πηλ}} Ἐχτγαβογογυϊρὸ εἰζγεπεν, Κόε- 
ΚΘ, οἰ Πιρἀφηάιιπη πηι] εθτο. 

Κύκκυ,ς εἰ εγί ποτ οἰ πικοὶ τὸ ταχύ. τν τη, ἂτ συ] 4α οσοάοχ μαροτικόκκως 
κόκκυ αὐτοιῃ αὐ Η εἴν ἢ. ἐχροη. τὸ ἐλαύχιστονοτο5 τ ΠΊ Π1Δ, 
Κυκκυαι»οἹνα Ὁ} 5. ρτΟ σοπ τ ῖσο5, πα οΓ 55αὶ πρόγονοι, ΘῈ], ΖΕ] 1π εἰ 
χειρί αἴοτι εἷφ᾽ εἱμιέων κοκκυΐῃσι καᾳϑημῆῥη αῤχαΐησιατ τα ΥΠΙΟΟ ας 

Κύκχκυγες οὐ» σα ΡΤ Εςὶ στο ἱῇ ἀϊσιπτοτγ ὰ ̓ΝΙσαπά. απο ἀ ἡΈλτι5 στο η 
αἴππὶ οσἰισιι 5 Πτα 1} νόγπὸ τόροτο ργοάςαητ.ϑις 1}: ἴῃ ΤΙ πεγῖα-ι 
εἰς. Η' αὐξὺ κἠκκυγας ερανα ὺφ»οἷτε πρὸς ἀνοις Τόγίυλοι ὀνιφαίνεσι αὐοι-: 
δείοντες ὁπιόρης, 

Κοκκυγίαν γοσαητ Οτοτοπίστα; γοηταπι {ιοη (4πὶτεῖξα Ηειν εἰιίος 
βοτίλη πος εὸ τόπηροτς ἰρίγες 4110 ὁ κόκκυξ ἐποίρῖξ κοχκυξειν, 

Κοκκυύξω,ν εὐ δι ΒΕ  εἴτπι ἃ σΑΠΠ1 ὃς σὰς νος. Οζα ἱπ Ατιξ, 
λας ὕοσοπι ρα  Ππᾶσεὶ σϑηοτῖς σπςατγίτε νοεῖς ΗΡ.9.. Δ. Π.Π|. 
νἱάς ἴῃ ργοιοσ, τα ίηγ. τη ἸΝ ας σοσον Δππεγῖτν 

Κοκκυμηλέοι, ΓΙ Πι15 αὐρογ Ὠιοίσονια. Πἰδτο τ σαρῖτε 175. Τῆιοο- 
ΡΒ γαίτις μη τον Πρ το 4: ςἀρ.3. τῆς κοκκυμηλέας φιοάαπὶ σοπιις 
ἰο(οτιρῖς τ τά ΡΙΓαΐτι5 ΠΡτο τῷ. σαρ.οτο. ρταημσι Αἰ σγρτίαπα νο- 
οάτ. Τάδπι αυτῆον Ογάοιις Πρ το δἰ ζοτ.3.σλρ.16. ἀς 4110 βεπε- 
το ἴτα τγαάϊτ, ὅμορον δ᾽ δὲ τούτοις τὸ φύγλον τὺ τή ς κοκκυμηλέας 5 τὸ 8 
δέν δον υἱκρόν. ἴδιον Ὁ ἐἰχή Κὶ τὸ ἐνεπτιτνβ ὅντα! τὸν καρπὸν) ὅζΟ, Οορον- 
δυίατα τάπιοὴ ποθεῖ Ρ]Ϊηΐις, νὈ οχ μος ἰοσο ἵτα τοῖα πε βργο 
13.02.1}. 51Π1}}}}5 ὃς (οσονντία εἴ ἕο! το, πιαρηϊτιάϊπο πιποτ. 
Ῥτορτίεταζειτι ᾿οΐσοσ ἐγιιέτιιπν δγηϊσεο πα! [ππιιρίης ( ραρριμας 
νοςαηι)ιοά π0}}} 411} αὐροτι οἰνοηῖτ, Κικκυΐμηλον, τον ΡΓΠ ΠΕΣ» 
ηιοά δαμασκίενὸν Ρτορτγὶὲ ἀεὶ ΔυτΠοΥ Αὐβιεπαηις 0.2. ἤςεχε 

ταϊτ ΝΙςαπάετγ, κῆλον ε κόκκυγος καλέωσι, δ.1ητ δέ αἰγρια κοκκυμη- 
λανρτιπα (ν Πποίεγϊα., τα: πονδί αὶ, γἡ βεδνλα αἰεὶ ἃ ΤΗςοοτγῖτο 
ποπημ}Π νοΐαπτ, Αρμὰ ὙΠ πεορηγαίειιαι μἰίτοτ. |ῦτο 4.ςΡ.2, 
γδὶ ἀς ἤσιι Ογρτῖα ἀρὶτιιτ, μέγετος νἱλίκον κεκκύμηλον γ ἰςρ6πάντηι 
ατὸ ὀᾶς μῆλον. Τ͵ τα πιάρηϊτηἀο (Οτδὶ [ογὶ ρα δριια ΡΙΪηΐυτῃ, 

γ δ᾽ Πθτο 13.ςᾶρ. 7.4: ἃ ΤΒΕορ γαῖ ἀϊέτὰ (μας ἱπτογργοσα- 
τισιῖνος (οἱ ὰπὶ κοκκυμηλεα ἁτῦοι ἀϊῶτιγν [ἀ ὃς χοκκύμηλθ. ἐπ 

ποαίσαϊ ζατῆοῦς Ῥομτςο. δες τὶ κοχκυύμηλα ττδάϊε νοσαγὶ βε- 
εἰἴκοκχῳ, 4185 ῬΟτΙΔ15 ποῦῖς αγῤγιζοῖς» 14 εἴ, ἀγπηοη δρᾶ. Αρυάᾶ 
ΤὨςορ γα. δι 116.1. τ2Ρ.18. οἰιλπη ν οσατὶ γἱάεταγ ΡΓαΠΙΩ͂Ν 
{τυέτας κοχκυμηλέα. » ἢ 

Κόμκυξ, υγοοδισασα!ας δος, οὶ ὃς κέκεθον, διά, Εἰὶ ὃς Ρἱ (οὶ νος 
Τοπηῖς » Κ 



τϑ τ 0 
εαἰῖς αρυά Αὐὐίζουο! ΠΌτο 4. πίονα, Ὡς απς σποιῖο νἱἀς ο- 
εἰσι ΚΞ ἸἸλη. ὃς Ορρίαῃ. ἐπ Τχ οαεῖς, 8. Ἐταΐπν, ἴῃ Ρτοιεγθ. οο- 
εΥ̓ ἐς αἰτυτίοτ. [τοπὰ ἀρροηάιχ 114. οἱ ἴλογο αἀπατα,νιὰς Οα- 
Ἰεμ. ἐς Οἴπδιι:. 

Χόκκις»λόφίΘ ΠΟ ΠΠ1ς. 
κύκκων ρα ΗἸρροοτγιστυδηῖμτι Οη 1 ἀπιπι,Ἅ714ς κόκκ Ὁ», 
ποκριωδωκου ΕΠ οἰγ οἰνῖο ἔτιητ κυλλο, 
Κυχρύϑων,ἰάετα Ἀθοτς ρτὸ λυσων, κλεπ)ων, [Αττοπαιπι, Βατα τη, 
Κυκύα!» ΗΓ ομῖο οἱ πούσισοι κα οἱ τρϑγονοι 9 Αι] ὃς πηαιογῶβ: νῖ Εἰγ- 

ΣΔοΪοσῸ ἀπο ις κυκύας ο[ς ὁ πρῤ)ρν(Θ: } φἀαἰτ Το πἸςσιηι εἰς 
νοσλδυΐιιπι ὃς Πρ αἰ ἤτατο ἐν δ κεκομμλύας Ρτὸ διιὶ ἴδιι ἀτα 1 
φτοδιι τηαϊογοσ»ἱ Ἔρίτας ἴῃ ἘρΊσταπι. τὸ τοτῖτα], οἐς δέν δερχ 1] 
οηἱπὶ Ζοπας ἀϊοῖς Τηλόϑι δ] ἔχ: δρυὸς πέλεκωυ, κοκυΐω γὸ ἔλεξαν 
οἱ μῖν ὡς ὠρότερα) μιατέρες ἐντὶ δδύες : Ἰηάϊσαπ5 Διὸς πλοπαῖς ἃ 

ἢ πασγοθθιις ἀριτ πο πάδαι εἰς [ξουτίπι ρτορῖεγ Πιτρὶς λῃτὶ- 
ααΐτατειη, ἀρ ημὶ 

Κύλα:νδητοτ κοιλία, 514, οὐ] (δια σὶς ἀτι ρ᾽ αγυτῶς κόχαις ΡΙ ταὶς 
κόλα Ἡείγο. Ἐσροη ος ἃ, μέλυγγε κώλατηςς πο ὅπλα ἀϊσοης ες 
ὃς [χἸτατίοπίς Γρετὶςπι 5» 4118: Α[ο ποπιΐπο ἀρρο!]ατι ξιφισμιὸς 
φἰδάϊατῖο, 
χολαξέω, μι ἡσωςδυιςος] Ιἀτὰ ἀςπογο,φερἑτῖο. ἀΡ Πππτοινπάς ἐνεκο- 

λαζησεν,αριιἃ ΑὙΠΤΟΡ ἢ, 
Χύλαζρι, οἱ, Τιγτισογαπι ΡΟΕΓΑΓΕΙΠῚ ΘΈΠΙΙς.» 4111 τὸ τἾ᾽ κολαΐζων, 

αι: ἔπιαν οἰτίλαγας ν οτος} ἀρταμάϊς Πα ῖθας ᾿αίεττα 9 ἢς ἀϊξτὶ 
{ιϊοτς. 

χόλαζθ-, οὔδι!4,ράτιιιπι γα Πτπι, μοκοὸς ψωμός, 
Κυλαξρέζω το ΠἸ1ϊο. Ἔχτοπάο, δ Ἰ[τππιρο»ἀοἰρΙςῖο. 
Κυλαξρκϑπείν, χλϑυαϑνείῃ, ἐν τεναχθείυγ τε μαϑθιείη, δκςον ἰάς σα! ἄΔιτ, 
Κολαῦρισμιὸς, ὃς σοηι15 (Ἀἰτατί οὐιῖς Τ ΑΓ 2) ΡΟΠ]αχ. 
Κύλαδρφε, νυ, ὁ Ρογοεῖ 5. 
Ἰκυλάξομαι Ῥοῦπαᾶς [πο »4ἀΑπιηο δέβοϊοτι κολαξιὺ μαι τῆς ἐδεκέας, Ἰηὶα - 

αἴσε ἀο ροσπασ, Τ μιιογ 4. ρτὸ κολάζω, Ατἰτορ ΙΝ. Αὐϊξοτ, 6. δἰ οτ. 
᾿ πορρσαίγοντες ἢ ωὐτοῖς ὁ τέρρις), κολοίζονται γα δυλοιώτω : 101 ρτο κολά - 

ουσὶ, 

ἰοχώζω, μα, ἀσωγπ.ουκοῦ, ΡΠ  Οὐτημωρφορα! ἃ πἰ πιάτο; νἱπάίςο,ς- 
ἡ τπάϊο, δαπλιήω, ΓΤ ο,κολάξειν, γοργὰ οἰ, φιοά πἰνηϊῦ εἰς 
“τορτίπιοτγο ἔγεμπαγο, ἃς αι Π φα[εῖσαγο : ντ κολοίζειν τοὶ αἴοιδ' νον. 
ῬοΠχ. Αὐπ τοῖς! 2.ἀς ΜΟΥ. δὰ ΝΊ ςοπιᾶς]ι. κολαΐξωσι γδ κα τι- 
ψιωρφευΐτα «δ ἐρδώντεις τοὶ μοχθηρά, ν τὰς Κόλασις. ὃς Αἔξῖα. Ασοιία- 
εἴθ. ΧοΠΟΡ ἢ κολάζω αὐτὸν πᾶσι κοικοῖς, Οπηηΐδιις «τι Π1ς5 οἴτι 4Ε- 
Ἐεῖο. ΤὈογατ, τὸν 3. διαὶ τίω) κρικέαν πεῖς μαγίς᾽ας τιμωρίαις ἐκόλασε, 
Ῥατηῖς ἁἰξεοῖε πιαχ ἐπηϊβικολάξω πληγος,ςα: 40, ΡΙατο ἀς Γιερ δ. 
κολάζειν τεὶ δένδρα, ΤῊ ΟΡ, ἴῃ τι ἀα σαι ςαίρσατο, σάζιδορπος. 
ἢ Αἰασόνοιπι ἀποῦδις Αοςα, τοὶ σέμν᾽ ἔπι κόκοιζε κείνες» 1, δεεὶ Ἷδ᾽ 
σεμνων ἐπων κναΐδευς ἐλοίγας. το πὴ τοπιροτο : ἢς πιράἸοῖ ἀτιπι ροτ 
ἀνα ποη ἐπα αἰτογῖτις τοὶ Αἰ 414 τοι πάλης οὐποπάδητ,άϊς τ 
κολάσαι γος οἴτο χα ϑτλ εἶν ὃς τοιπειγώσαι, 

ξευλαινὶς» Δ ἤα σορποιποη ἃ χιιοίαπι Οοΐαπο; 41 τοπιρ ἰππὶ αἱ 
οὐῇειιχίτιαες διεὶ τὸ τὸν ἀγα μέμνονα ϑύσα αὐτῇ κόλογ, Οοτηπιςητῖ. 
Αὐορ 1 Αὐἱρ. ΕΠῚ δὲ Διιῖε ποηηδῃ. 

Κρλακείαγῃοπτεπ ορΡ  ἀϊ, οί Τ᾽ Ἀςῆλ]: Γαδ εττοετᾶτς ργορῖεγ ἴῃ - 
αἰάτούααι ποι οπνΒιιά, 

ξολακεία, αοητατῖο νἀ πλεῖο, ΑατἤοΥ ἡϑικών χαρακτήρων, τίω  κο- 
λακείαν ὑπολάζοι αὖ τις ὁμιλίαν αἰχιρρὲν ρ) » συμφερρυσοὶν καὶ τῷ κολα- 
εν τις 

Κυλεχεύομαι αι Πατί οηἰΐοι15 ̓ πάτισοτ ὃς σαρίοΥ- 
Κουλαχευπκὸς αἰδοηταη 41 ροτίτιις. 
Κολαχευτικώς, ἀἀ ] ατοτὶ ὁ γα Ποπτατοτῖὲ, 
Κολακεύα, μι, δύσω, αν. ἀν κοι) Πςητοτρα αι] οτ. οδί θαι Γὰ ς οἱ. 41 1οὰ} 

τὴς γοπάϊτου ὃ εἴπ οἰίεγιιο,ϑεραπεύω, Ασοι(. ΧΟΠΟρΗ. κολα- 
πδύει αὐτὸν, οἱ δ ς ΖαϊτιιΓο ἀπά! πισητῖς οαπὶ Πδὲ σοης [1ᾶς, 

Κολακίσες γιμυιῆκες ας πτατγί οι], Ατίςης 
Ἑολακικὴς, ὥς δ, ]Δηάιι57Ὀ]ατο ἐς Το σιν. 
Κολακρίται » ἀἸσε σδηταν 411} ροοιηϊα: ρτρεοηῦ, 4015: Δ το5 ἀϊιι]- 

15. Ἔσο σαρατηγ Ομ ΠΟ] οΌδητ ὅς ἢ ρεζιιηϊδπΊ, 1135 “χά 1 οἾθι15 
φοπτγ δ θάταγ.. νταπποτας Αὐτορμδη, ργατηπιατίςι5. Ἐξ ο- 
τηηΐπο οἰ Π1]πτπὶ Ροοιπίατιπι αιιαίζοτος ογαπτ, Οα]. 1.5 Παρ. 
ϑιΡτὸ 460 γϑξξπι5 κωλαχρέται ἰη τὰ, 
Κόλαξ, ακίδ., δ, αἀαίατου : ἃ κόλθ., ὁ ὅδι ται εινὸ τ γἡ μὴ δλύκληρφα, , γε] 

αδα τὸ κολλεῖ ἅγια]. ΠΡ 0τι σα Ρ.33.06] οὐδ τὸ κόλὸν, 
Κυλ τῆι. ὅ ορὲ, δ, ἸαΠτππτοητισι Τα ρ᾽ 4] οἰ ἀατίιτι πα! 60 ΠπΆ1]ς [δὰ 

ΤΟ ἘΓΑτα ΠῚ» 410 πἸαιτπογα ἱποϊάιηῖ. 
Κολαίπηω, μὲ, νον, τι ἀφαγταπάο, [σαἰ ρο,οχοϑιιο»ἰϑεοτον πολάονταάο: 

νης ὀκχολείπηω, οτα ὁ ἀο]ςο. Δεῖ, Ασα, Γυϊοΐαη; τὸ ἥπαρ κο- 
λάτῇ εἰν οἱεσαν Ρευτιπάεγοικεκόλαπῆα αἴϑρωπος, ΠΟΠΊΪΠοΠῇ σΟμτὶ - 
πεῖ 1 [σα ρει, ιςίδη, κολὠπῇ εν τὸ ὄμμσιτει. ΑσἸτοτ. μη τότ. 10. 
3.“ 0.2. Θοα]ο5 ὀχ σπροῦς Γάση) ἰδίάοπι ἀς Δὲ ρίτμο ἀπὰς ἀΠηΩ 
ΔῈ [Ἐη[. πὐλοπῆει δυπετό μδυ )»- τεῦ ἕλκη ὠσπών ῬΙΊη, ᾿ς. ΣΟ, σ4Ρ.74. 
ἀἀιοίαλως ν]ςόγα οἷι5 Γοίεγο ὀχοαιιατ, δδυοκολάηως» Ρῖςιι5. Ματ- 
πὶ πές ἀϊξξιις, 

λαρες, δα υἴς ΦΠ2τη ταρὶξ αἰγόλιίθν, τὰν 014. δι Αἰ ΤΣ ἀτιο5 γ Πρ! δ 15 
,ΥὩς 5. ΑὙἸΠτο τ. ΠΡ. 9, Αηΐπι. σα Ρ.2. ὰ 

Ἰξολασως, εὡς, ἡ ρτορτϊὲ ἀΐκιτατ ριιαῖσῖο αυπάλπ,ιος οἵδ σα ρατὶο 

ΚΟ 
ἃς (ΟἈΊΒΙτῖο λα: ἀαπὶ αρροτιεο 5» ποτ πτοπι ν]τῖο ἃς γά!. 
ἔτ, ἰπαιῖς Ἐτ τλτη 5 ἸΝΊσ τη Πδτὸ τος πους. ΑΥΗΈΟ τς 
ἈΒοτονο τ, διαφ ἔρει ὃ τιμωρία γ κόλασις: ἃ μθρ γδ κόλασυς τοῦ, 
πος ἕγεχᾳ ὅξιν : καὶ ὃ τιμωρία. τοῦ ποιοιωῶτος ἵνα ὑστοπλιηρωϑῇ, 
σις σειμίων. ὡς 5λῃχὶϊς γίτῖο.» ὙΜιογ ἀϊ4. ὅς κόλασιφ τῇδ δ 
ὝΠορ. ἼὩΝ Ε 

Κόλασμια άτος τὸ ΠῚ ΠΑ ΙοΥ ΠΟ ογιιοιατιισ:ὰ κολάξῳ, ἜΣ ' 
λασμαι σίδηρρς» Χ ΦΠΘΡἢ, ΤΥΣΜΊΚΝ ΝΣ 

Κολασμὸς, γγδ Δ τ]4τῖο, [το ΠῈ τορτο θη Πο. ΓΙατα. 
ν» Κολας-ἐυν, Ριπἰ απ 1} οἤικολας ον κοκίας πῇ γήρως» γἱτία [ςηςέ τι 

ςοπιροίςεηα Πιητ,Θαζα ἀς δεηεέξ, ἢ 
Κολας ἀθεον, τὸ, ΓατΟοτ)ςαΓΠΙ οὶ πΔ9[οςιις ὙΌ] 405 ριχηϊτιιτ να πῖν ἅ- 

πογῇο » ΧοπορΉ. ἀἷ ἐκονΘ. κολαςαρίς ἔγεκᾳ (ὺ πάντ᾽ οἱοβμηες 
δέγαι ἐρω ἦν" ἤλεγχε . απ: σαὶ ρατιοπὶς σαι ἃ φοατριιοίνας. Υ̓ 
ξ ἴσης τὰ τἶσ᾽ κολαφηρίων αὐτοῖς. φλάςοπὶ ἤχπτ οἰς (ἀρριϊοία, ὧν. 
οιποπί. τὐρὶ τῆς ἱερωσ. κολοιστῆθιον πύρ, ᾿σῃὶς ΔΕΗ] ξἸϊοηΐς. Ν᾽ 
τη Θτατ, Α; 

Κολας δ δ σα σατοτ, ὃς ΟἸσοτ. Δηϊπιαἀπμογίοσ, τόσον ΥΥἹΠ Χ, 
Επτίριά. ὌΝ; 
Κολαφίξω, μι ἴσω,π' κα, ῳ ΔΡΕΪς σα ἀο,πυρμῇ σσαϊω, αὐτὲ το 
Επδηρο]το. ὃς 10 εῖτ.2. κολαφιζουῖν Θ΄. ς 

Κυλέφισμοι, δζ ΚόλαφίΘ’ ΓΟ ΑΡ ΠΝ : απὸ τὸ κόλυ τῆς ἁφῆς.» Αἱ 
κόγδυλθ-. ὶ 

Κύλεα, Ηείνς. ο{ν (Αἰτατῖο χιια άπ. 
Κολεάζοντες οἱ ἀςαι [ἰἸὴτ ὠθοιω τες, κωλύεντες, ρο] Πςπτοβ,Ρ ΓΟ 

Ἴτοτη «αὑρώνοντες ἀΤιἀςητος τη οὐίςζοσηα Πρηϊ βολτίοπς,, 
Κολέαμος, εἴάεπι εἰς ματαιόφρων, ς 
Κολεῖν, Η-οἰγ οἰ οἷ ἐλϑ'ν,νεηῖτς. 
Κολεχτοίραθο, ὃν ΠιιΠΊμ ΑΓ 1115. τ ρ ηταγὶι15) αὐγυρραρρέτης, κα 

Εὐς δι: 4 νοχ οἰξ Πηριιας να] ρατίς, ὃς γα] ρὸ εοἰϊέέεωγ., ἡπῶ, 
Κυλεύπηεργε)ν Δρ᾽ ηἰΡΕ ἢ 556 7 π|5 ΡΟ ΩΠ5 ΟΥΙΠἘΔ (ὩΡΟγιοα [μι 

1ης δῖα αἰα᾽ ἀαπΠΊ τοὶ κολε δ πέρα 7 4 Γιιτη Ροηπα γασὶ ' 
ποηταγοντ τας (ζαταεὶ, ἃς μα! παοήϊ. γιάς ἀνλ ἽΠ 

Κυλεὸς οὔ, δον ΔΡἸΠΔ»ΟΑΡ [{}}8» 60} 15 9 Ἐἰσα 1115. ἰο σι]. Ποῖ ἔῃ 
αἷ » ἕλκει δ) ὧὰ κολεοῖο μέγα ξίφίθ- 7 1ἀ οἴζ, ἐκ τῆς ξιφοϑήκης, ἢ «ἰὴ 
Βαϊ σαΐιις ας, ἐς 4 Ατι τος ρτο 9. Απἰπηαὶ, Δ Πὶ ἀὶ Ὅ 
λεργιντάς κολιός, 
Κολεροὶ αἱ 5] τας, κολερὼ ὀΐεςγοιις8 δτομσπι [Δη4 πὶ μα οη 
δἰαθτα, Αττίτοτ 1.8. Απΐπι. σαρ. τῶ. οὗ κολεραὶ οἴερὶ 
“ἦϑ δασειών, (124 νεττϊτνοιιες ΡΙαῦγα σχυτίοτες, ἢ 
ἘΠ ΡΜΕΡ 4ιιὰπη νοἰεϊτίοτος: [4 ξοττὲ ας, ΟΥ ίρα ὁ 
ἰγίατις ἔτ σοτγὶς ρατιςητίοτςϑ. 

Κολοτρρίω,κολεηρώγηατος ρογοῦτίο; 41 ν οπτγοπη σα οἶδ. {πὶ} 
ΑΥΠΟΡΆινεφ. τῶτον δείλαμον κολετρώσ᾽ ει ἱ,χτλ χώλι σύτ 
ἡπιτῶσι, δστὸ Ἔ τας ἐλαίας ποιτοιιώτων, ὁ δὴ λέγουσι κολεπράν» 
λεῶτη τῇ κοιλίᾳ, σημαίνει χὶ τυ τῇ εἰν εἰς τίου) γας ἔρῳ γ κωῖλον ἢ 
ἔντε ρονῃαςς ᾿πτογρτοϊ δ ἄς. ᾿ 

Κολνζάζει, εἰς Ηείγεβ. ἐώνίει ) χαταπίνει , (οι δάϊτ, ἀεί 

Εἰἴατιτ, ᾿ 
Κολία ας δ σΕΠι5 (χ!τατι οηϊσιν πο κολιώσαι ἀςτὶ" ἀτι πηγαὶ 

ἘΧροηῖξ ὀρχήσεςοϑτω [αἰταγο. νου τπταιαθη ἰάθι κολίᾳ α 
ετίαπη ὄϑηκη δεια, ὃς μέτρρν τι κὸ τὸ νἡμικδχιονῖτο πα Ρ]αγιπῦ 
μέλιτος πρωγάλια. 

Κολέαγεδον» Ρ ΤῸ κορξαγγον» ΑΥΠΈΟ ΡΒ. ἰπτοτγρ. πη Ἑϑιῖτ: 
Κολίας. ὁ, (1159. ἀσοττοτιιηι οἱ (οἰ γα πηϊηῖ πα, ) γε τγδάὶ 

110.2.5.0ἀρ.ν]τιν!άς Αταςα.}1.5. ΘΑ Ζὰ σα] ὲ γοττίς ; 
Δριιά Αὐιζοσςο] τη μλοτ, ὑπ. 

Κολιάω, οητοηο»ἴηρτατις Πιπ|,ἐρέζω, αἰ γνωμοονώ, ΕἸ ς(γν ̓, 
Κολιᾷν κα κλώζειν; στα] ἐς ντ Ῥγορτίιπι τιθεῖς ΡΟ ΠΧ. 
Κολικευσμῆνοι,τοτθο τηφϊογὶβ ἰητο ᾽ αἱ [ἀθογάπτοβ, δ 
ΑἸεχη. Γεὰ [οὐ] Βεπάτιπα εἴς κωλικάυό μην ρει ὦ, 

Κολικη νᾶσος, γἱάς κέλον κὶ κώλον. 
κόλιξ εἶ δὸς αὔτε αὐἰφεφερφιξινηάς κολλικοφάγος» ΑὙΠΠΕΟΡΉν 
Κολιόρ, δ. σα ΠΏ] τις. ἴςα ψολοιὸς, ΡοΥ ἐπ πο άα]Α : ἀυῖϑ, σ' 

Τηζεγργοῖες νοοδητ) Ατΐξου, ἃς ΑΣΠἸλπ. πιο πλί ΠΕΓΟ, 
ἔτος. τάτπςη ΔΠ10] κελεὸς , ΔΓ δὲ κολεὸς ᾿ΟρΊτΩΥ 9 Υῖ 
βϑαϊρυ!απι. Ετ ταπιςη ΡΙἑαλο [10τὸ 3. σαρ. τα. 6] 
αἰσιζιιγ ἰκτερῥε. ᾿ 

Κόλλα, οἸτοπ, ὃς ἔγαρπιδηειπτὶ σοτί οτιια, εχ ἀμ σα, 
σΟἾ 4. Ρ οἰ ἀοτίϊ ῃ δοιις, Ηεἰνς, ἼΩΝΣ 

Κολλαξίζω, ᾿πιρίῃρο ωασκρρυΐω, ΑτἸΠΠΟΡἢ.. ΝΟ ἡ 
κολλα(ξίζειν ο[᾿ απτῆοτγς ΡΟ] τος [41 ϑοπιῖς ὅταν ὁ υὰν πλατείας ἱ 

χερσὶ ταὶ ὄψεις ὄπα ἀξῃ ταὶ ἑαυτῶ ὁ ἢ παίσεος ἐρωτῶ, πότερῆν' 
χῦκε γπάς κολλαισμὸς, γερο ὁ φαρι [οί ει. ΓΕ 

Κόλλαζο, . Πάϊιπι ὑϑητόνα . τὰ εἴξ. εἰδι ει] ἴα οἰτμᾶ 
δεῖς ἱπτομάιιητος ὃς τεπηττιητις ἢαδς, παΐσγαλοὶ ὧν ὃ 
τὰ αἱ χορδαϊ. ἴαψαῖς Ὀγάϊπτις, ΠΑ 405 9. ΦῸ Ν 
ὅδε, Ὀοιιπτας ἔσοπὶ Κδρλιονες τ ἃ ποτιιηῖ πη πε 
αυΐάαπι ἀἰὶ ἤμας κόνιαζοι, τοῖς ϑυ44. ΑἸΠ ἐροοῖει 

.ε, Οὐητα: “Πα ἀταηρα]᾽ 5. ἀπις ταϊηθτὶ ῥῬϑηΐθ ἰητο ραν ἰνῶν 
ἐν ἢ! μεγίλων κρλοζούϑεη,, Οὐλας ἰιοτὸ 16. ολρῖτς 46. δ 
Καλλ,ξ, } ὩΣ τΝν ᾿ 

ἐ 

δὼ 

1} 
ὉΗ} 

ἡ 

ΛΗ 

Κογλείθεογ, γ ἀς Κλῳΐρς ἢ ᾿ 
.᾿ Ὡ-- 9.5 εν Κιλλ! 



: ἱ 
Κ᾿ Θ 

α. ἔσω, δὰ 5 ]υτῖπο; ἔουγαπλῖπο. δ᾽ αξῖης πυιηἶο,αἀδίαδ ρο. 
᾿ σι δεῖ, ὈἸατο ἐἰς Το σὶρ, φαλΠ οἱ αεῖπο φυοάατῃ σοπης- 

ἀν ἐν ἂν ἱποῖτονηάς κολλοῆμα αἀ μα ΘΟ. πολλήϑητε τῷ αὐσατι,αᾷ Ἰᾶ- 

ἀρ ος ξς ουγτγιιΐ,σαρ.8, ΑξῈΙΑροΥξΟ] κολλωυγύη τέτοις, Ηἷς αὐ Βατε- 
νη φεκδνλ αν οἱ τοῦ σγα 9. ἷ, εἰ αιιοι δομιιτῃ οἿδ ἀα Πμαργφητοσικολ- 

᾿ἰϑαἐοα! εἴσογο, Οαΐσην πες δὺ σι όλλητον νὴ αἰ κόλλητον ἀρ οἵ - 
κι ἴα ΠΠ.44 Οἷαις. 

κόγλα. Β ατοι. 
εαρήεντος» ὁ) σοη [τὶ ρατας. σΟἾ Πράτιι5. ΤεΠοι,. αὐὔματα κολ- 

τ {υπαν 
κί προοπρ ατί ματο, Ἡογ πο ἐς. αδεὲ μεϑύθου δεινότητος, νἱ αι1α:- 

ταποῖ ἐποάϊς νας σατπηὶαιιπὶ εἰΐς ροήπε ἴῃ [Οἱ τα οτατίοπον 
αἡπαι τ κέν σις αὐ ὄφιν οἶτον ὁ σΑληρον Ὁ ἔπος ὄυφυώς κολλὴ σῇ παῖ 

ὅτε συμφωνεῖν δοκεῖνγοαἶιις Οχοπιρίμπι αἀάϊιοιτ ἐχ ΑἸ μι- 
᾿πρόπῖτα ΤΊ ππα το νιπι. Κόλλυσις οτίανῃ τγὰηΠατίοης Πιπηρτα ἃ 
Π ΠΠΟΤΊΙτη σοπιραςὶ σηοΡτο ἀρροῆτιι φἀ]ιαἤιαις σα σαγθῖτιι- 
ἴπαπὶ Ροπίταν : ντ ἐν ταὶ αὐνίγμα π΄ ταῦ δυσδουκεμοιῦτι ἀρᾷ Ατῆς- 
τισι Πἰθγοτο. νοὶ ἐς ρυρΒ]5 ἀρὶτ. αἷδὸ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾿ 

ὶ εν». Οὕτω συγκδλλως)όςτε σεώύαμμα πιεῖν, Τοῦτο, ᾿ῃ 411 
ἃ Αὐιϊζοτοῖος Κςέουϊο, [ἶτο 3. σημαίνει τῆς συκίας ὧφρ- 

ιχίώ. 
ἡταΐτοις ὀγομοίξουσι, ςΟΠ]εἴτος Ραπος ἀρρο ἀπε ΑἹ ργρεῖ) 5 αἷν 
σοι. 
σανίδα: ταὶ δύσι ςγταὶ ϑιιχ κληὶϊς αἰ λέγει δίκηρος, 
να Σ᾽ ατἱπατουςοποϊηηάτο, ' 
σἰατίπαπη! νἱ ρυαεἀιτιιοοζοηαχν κολλητι οὶ φαῤμαχα 9 41:8: 

᾿ δα ἔλοίιης δύ Ρ]ατίηδητ νυ ΐῃοτα νο] ν]σοταγαίςη, κά 
ἰλιςοη. 

τ δ ἡ »οοπιρα ἘΠ 5. 411 ἀριϊά Ἡστγοάοτ, υσιυμπηκτ», 
ες ἴῃ Ατεῖςα,ν δὶ ἢ ξτηΠ1ὰ Πεθαπτρτα σαγίτα. 
κόλιξ,κ(Θ..ὁ. [ρα οῖος ραηῖς γοτι 17 (οἰ ποῖ τίς ρα ηΐς, 
ἔχοι οἱ τἡ κόλλαθοι λέγδυῆνοι, ΑἸ Θἢ. κα κρέμμῳτίας αὗτος κὶ 

69 “Ἰάσαν {το 3. ως κολλικοφα")ος ἁριιά Ατἰορβαπεπι 

βαγπο Γἰἰ σι! τιν το ΠῚ κολλίκεοι αρτοι. κόλαξ ἴτοπὶ οτῖσα- 
1π|,[ἢ τογργος Ατἰορθαη. ἴῃ Ας πάγη. Γἄοιη ἴῃ Β Δηῖς ν 1. τὸν 

ἐκτέμοιμί σου δρέπανον λαζουσ᾽ ὦ ὧξ κόλικᾳς κατέαπαστι:. 

ηἰτ αΐτοιε, καὶ ἐγτεθα. Δ] ἐπιι5 ἀριιὰ ΗἸρροοτάτεπι τροχίσευς. 

ᾧ; 

Ρυ4 Ατπορῖι. ἐοπηςξέξογο ογατίοποπι σοποϊπηὲ ἀτ 
οπιροίτο, μεταφ ὁορακαῖς. 

σἰπτοπ ον οἰ δα οι ἰς ἴσα! νοσεῖς 115. ᾿ 
ν]άς χολο ζαντες. 

τη θατη τὰς σαιας Βα ητ, 
τὸν ςΟἰΤγτ αι π|ν οσυΐατο πιο Ἰοαπι θητιτῇ 5 ιιὸ 4 Ηπ τπὶ 

ΟΠ ΠῚ {{ἰᾶτ. αυσῇ τὸ κλύον τὸ ῥέειν, ὃζ κολλύρμον ἸΏτο Ἢ 11Π| 

[Ὁ δοςἰ ρίτιτ. 1 οἵς.110..5.ἀὅς χτπάο τεὸς εϑείσαι σ᾽ ἐς κολ- 
Υ ἀτ᾿ μέλιτος ἔμέρνα κατα σσιῦσι. [ἢ Αροςαΐ, σα ρ.3. μονλέρκον ἔγ- 

πὶ ὀφδαλμοις, ἵνα βλέπῃς» ΠΟἸ γτίατη 1Π1πὸ συ τ5 τας. 
. ἤπιις. Θτουηλιμ1. ΤΟ [1115 Το ταΣ κόλλ οψ αιιᾶ πη κόχλα- 

τ Ῥ]} τυ ας]. Πτ πὶ ν οὐτῖς " Π πὶ οἸτ ματα» 410 Πά 65 ἰπτοη- 
εἰτοκόχιας Ὁ», ΑὙἸ ΠΡ .. Σφηξὶ, ν ἤις οἵδ μεταφορικῶς, χ᾽ ἡμεῖς 

1 τῆς ὁργῆς ὀλίγον τὸν κόχλοαν ἀνέ μὴν, αὐπὶ τοῦ πίω) τάσιν π᾿ ὁρ- 
Ἰὲ το πι ἐο ποιηΐπς ἀατι Ππαιπ 14 σοητις πη θουτα 
οοτίιιπι ἢ σ αἱ Ποατιιτνοχ 4 οἱιτοη ἤοτὶ (Ὁ! τιν α- 

ἰοτὶ δι οΔ ΠΟ ἢ Ριιοτγί κόνοπες ἀἸος θα ητατ. ΑΥὙἸΠΌΡΙΝ. οἶμαι 
λοπη ἐοιχάνα!. τὶ «ΑΞ ἐς ΒΥ 11 ἀμιτϊἰατα οἴζομάεγς νς]- 

Οοπ,. 
ἰατιπςταριια Ματιῇ, ςαρ.2:. [δά της "15 αῤγύδροι- 

] με ΠΐοΙι, κολλυξιςχαὶ σύμζολα » τεῖϊετας ΘΠ] ΟΠ] σα:; 
ΘΟ γ π1ς 45. αι Δ ρογπλιταπ δι ρεσιηΐαπι οχτοτ- 

{τα 52Βι 1. (Οπηπη. 
Ὑθιι5.Οἱς. διιοτ. ιιοά παπλι]ατῖο ἄλτιιτ ρτο φοπι- 

βΕοιΙπὶ ἀγαῤγυράν εἰλλα γὴν Οἱ Πυοττεἴσδος ὄυτελδις νομίσμα - 
ἹΠπορ ἢ ἴῃ Ῥαος κόλλυζον αἰργαταγδπι ἐχροῆιε- 
ΡαΟΙΠ ἸατΠ. ρογΠλμτατοῖ, ΡΓΟ ττῖτα ἀίρογαπι [ἃ - 

ὕξων φοινίκων, τρωγιλίων. ἐχ εἰδῶν ἰγας ροηεγα ἴτε 
εἶπ Οοπιπν ΑὙἸΠορ ἢ ἦπ ΡΙατο. 
γ8 ἢ}. ο(ξ λεπῆόν τι νοιμισμιώτιον, ἀριχὰ ΑὙ ΤΟΡὮ ἐπ Ρὰ- 

ξγϑὸ ὃν ἀἰξειπη,ντ ἐγ ὁδύχύ, 
Ἀν ρμον,ΟΟΙ] ΟγιαπῚ πε Ἰςαπιξητιιη, Οἱ γτ πη! δζαιθοά ςο Τγτ}] 
Ἵ Ὁτηναπὶ διᾶθδες, ντριι Γκιοϊαη.᾽π ΑἸεχαπάτος ν Ὁ] ςοσπιροῖ- 
ΤΙΟΠΕΠῚ πη] ΠἸο γε 114 ἐπάπιγατα Π6}}} ἤπιητ, κολλύδμν νοςᾶτ. 

ΟΕ πεέξῥινα τηοά!ςαπηοητά οὸ ΠΟΏΠΕ γΟΟΔΠΓΙΓ » ἴτε πὶ ροΙῇ, 
᾿ Βιίαπάος, Αρίγττιις, ποιήσας κολλύξια μογάλκα σον χωρίξυσιν οἱ μυκ 
Ο πρερ δι αὐτὴδ ἐμξαλλε. δογι υἴτιιτ ὃς κολλίρκον, ΑΠάτο 15 ἴῃ Ηρ - 
» 4τι ποιήσας κολλ ρα εἰς τίω) ἕ' δδσιν ἔμζαλλι. 

' ὕρα,ἴπτον σοποτα Ρἁηΐς δριιά ΑὐἸπορμαηἕη Ρδος. ΡΙδθτιις ’ῃ 
Ἐγία, ΟΟ Ἰγταν ξιεῖτε ππαάςφαητ.βιιης Ῥάπο5 ΡΤΊΠ}1 πιιπάϊ, (δὰ 

᾿ δὰ βεπιι5 Πέξογιιπι ἕατι πασοοτιαι, ισ ντ [4145 Ἰητογάτπι ἱπ 
ἀτταρίης ἔσιπτοτ .Ἰητεγά ἐοξγα μεν [ς φάπιπταγοῖητον 1 ΠῈ 
Ἐχ ἴατο ςοπιοἀπτιιγοντ τα ο Πα: ραμῖςοας ἴῃ (οτἰτλππομ Δ Ἰη- 
ἐξ ἀρ ΡΙΔτιτιπα ἴτις ςο γί ςιιπι, ας 
᾿λυρια Ἰλραηλ,λαλάγα, 

᾿ 
Ϊ 

| 

ΚΟ 111 
Κολλυρὲς, δ κοχλυρίφδς αἰ, ΠΟΠγΓίάαν, τοῖα; ραηῖϑ 2. Ἀοβ. δ4ρ.6. ἐὰα- 

φῷ δηεμέρασε κολλυρίδα, αὔτον»ὅζς. 4 ἢ δὶ ΡΓΟ ρας ΔΟΟΙΡΙΓΕΓ, 
Κολλυρίξειν ΟΡ 5. {Γοτίιτι ἔισοτς,:. Κορ ςαρ. 3, ἐκ ϑέπω ἀδελφὴ με 

ϑισρ»νυ κολλ υριστίτω ἐν ἐφϑειλμοῖς μον χολχυρίδας δ ὐωφᾶςς, ἘΠΕ τοι 
1 ἰαττάριης σοαιοῖς » λαλαΐγίας τηγαγίξζει» » ἰαραυα ἴῃ ἰατταρίης 
ἔθετο, κε; 

Κυλλυρίων, ὄν ΟΠ]ν ἱ ογαιιῖς ἀριὰ Αὐἰος. 1}, 9, Δηΐπηαρ.33. ἃ δα- 
Ζα τοάαϊταγ σο! Πγῖο, 

ΚΟλΑ ΟΡ ΊΠ ιν αγτιοἰς ἀἰ οἰτιιγγαιοῖτι το ηαιορδης ἱπάςτοηἤιαν 
ἀϊὶς ἐοη(δογαμάιϊιπι, Ετγ τη. 11} Πα οι σκοννιις, 

᾿ Κολλιυΐχνιον, σογῖοχ Πιιςϊ ςγκαρύα λέπισμα, 
Κουλλώδιις ἐξ, ὁ ΧΡ] τίη Πιδρτοπαχ. 
Κολοζοανϑεῖ, Ηογοιη [Ὁ ΠΠ]ς πὶ σογίτναζα οχ Ὑπεορβγαῆ, 0.8.8) 

ῥίδησ. 
Κολύζιδν, τις α; χετωγίσνίθοε:ς ει] ϑοιμκαίτιον {ἸρΕΓΑπαϊοἴτιγον οὔξὶς ογᾶξ 

τους Πὰς πηδη οἰ 5,4. Βιμπλογο το ι18 ΟΧοτᾶν φυαἱὶ ντςθᾶ- 
τιγ τη Πἢὶ ἃς Ππογογηϊτας Βεγοαὶ. 

Κολοζο εν ϑὴς,ἐ(Θ:, ὁ κα αὶ. βοΥο ΠῚ ανϊπυτα πὶ [δ πτατι Πα τ οἄσηρο 
Οποηϊς πεγθὰ οτος ριν1}10 εἰξ ὃς ἰῃ ΠΙΐ μα 5 οὐ ἰάαιις κολ - 
ζουνϑης νὰ ἐλλοζοανϑυὴς οἵϊς αἱ οἴτιιν ἃ Το ρΒύδίτο μμτοτι σα 
6.ςΔΡ. 5. 

Κυλοζύποις, οὐδὸς» δ ΓΤ ΠΟΔτι15 ρε ά 68. 
Κολοξοῤῥιν,Γ σα τἸςὶ σαρ.2τισαΠηαγιις ἼΓρ ] νπάς γερὸ ἐαησες νεῖ 

Οὐ τα τῚ Πατὰῖς ὃς ἰδοιιγγατιις ηᾳ [15. 

Κολοζοε, ὥς δ 1 159} ἐπ ἀτι5: 614 Πτ ἄοςος Ατιίτοτ, 4. Μοταρ γι 
κολοζῆς χέρων, ΠιΔΉςΙΙ5 ἴῃ Ἐρ᾿βτικολο(ος φίνετα,,ἀςῇςοῖτ, νηάς ςοσ 

Ἰοθίαπε τιιηῖςᾶς ροπιιβ αὐίαιις τα] οἶβ. κολοῦος Ὁ βάλανον, σιγ- 
{1859 1. ΓΟΟΠΤ τ 5) ΓΑ. ΠΟ Πὶ κολοζος, ΓΠτογρτ, Θαζὰ οχ 8. ΔΩΪΠις 
ἄς οἵο ἄϊτιος εοτιγηϊειιη. Ὀἰατογατοτ ὃς μα Π πο πατοτ, ὅς Ρἰὰ- 
Ἀἱρος, δι] Δ κολοζὸς, ὁ σημὸς αὐ τὸ κολο(ογ,ἐλλ πον, κολοζ αὶ σκδύη ἀριιᾷ 
ΑτβοιυντοπΠ] λα ἔταξα ὅς πλιτῖ] ἃ. 

Κολόζόκερχ 8. ϑυσίανγΙξλ πλὰ οαἰτάα ἐμ ετ! γντ ὠτότμητος ) ΟὨτγ ΓοἹτῳ 
δα Κοιηδη. ς 

κολοζόταχις, ὃ χὶ δ θτοιιο πὶ ἔογεπς ἤρ᾽ δ τα, Ὀϊ οἵσοτ, 
Κολοζότης τος," ΠΑ Π ἀφοιττατῖο, πνδύματος κολοξότης»ἀηἰπια» Δη σία 

{πὰ ΟἸξογιια πλλτ 114 ὃς ἀδοιιγτατα ργοπιιητίαπτιγ 9 4ιοά γὲ- 
τίσι Ῥ τὶ πλιτὴ ξαὶτ ἴα Το πιοἴἘἢ. ΓΓττατ.ΐπ οἷτι5 υἶτα, γλώηις ἐἰ-- 
σείφεια . ὁ πγδίματος κολούστης ὄγμτα ρ ἥεσου τὸν γἂν τ Ἀεγομῆνον τᾷ 
διακαπα ἅλα! πας αἰριῦδοις, 

Κολόζηρφς ,οἱ κ᾿ ἡγσαι4α ττιιποιιῆ, 
Κυλοζόω, »,ὥσω, αι χα, ἀ σοι οΠ τὶ ουττι πο. Πλῖ πι10, 41 πιΐ πιο 
οαἰττονΑ ἔτι. Ασοὰ  η σἰτατ.κεκολοξωυῆνοι πο δὲς "τι ππτὶ ρος 59 
Οὐτα. Ματτἢ.ς4ρ.24.εἰ μὴ ἐκοχοξώ ϑ’ηστον οἱ ἡμέραι 5» ὨΙΠ ἀεςιγτατῇ 
εἴϊσης ἀϊες. 

Κολοξώματει, τοὶ ὀνοικοίζεται ταὶ χτ' χῶλίθ.,  πὔερύγιον, ν᾽ ἧς ἐλλείποντα, πη τ 
4ὶτ ΘΙ Θηι5 τὸ 14. πιοιἢοα , ὃς ἐς ἀττς πιράϊςα νοῦ κολθο 
ξώμαται. πε {4 ὃς ἀδοιιγτατα. πολεξώματα μελεῖν σοΠΟΓΑ ΠτοΥ αἴ - 
χὶς ΒΑΠΙΙμ5 Ρτὸ πηι τὶ οπῖθιις πλεγα γόσιπγ δια ὃς κολοζώ - 
ματα χυττατῇ τη οΥ 1, τα ἁΠ Ἰχυῖα φάγιιτι ρατς ἀςείξ, (ογηοὶς 
Οεἰπις γοῦας ουτξλ. : 

Κολοζω πῆς, ὁ, ἀςσαττατοτ)ἱ λα] ὲ ργοη ὕτι τ, πδῇ (γ Παας οχὼ 
τγοπηα ἀςρ] τεῆς. 

Κολοιζαζω,᾿ηοτάἀϊπατὸ σοτηξάο. ν 
Κολ οἶσδορον, Πσπιιπὶ γῈ} τυιιπο 5.411} Βα  σἡἀητίσισοντ ἀϊις ΠΔητὰτ» 

Ἰητογ οἰ τατηΓΟΠρατῖμς ὃς [Πηςα, ᾿ 
Κιλυιόη)ερα,κολεύπλερα, ζώα, καὶ κάνϑειϑος δὶ π' μηλολόνϑεη δὲ ΠΠ. ἢ ΠἸδοἶτά 

5.114. {δὰ ργὸ ρτίοσς [Ὀγὶ δαπάτιπι ροτῖμϑ κυλεοσλερανντ Ἰῃ ἐτὰ, 
Κολοιος δ, ὃν σΎΔΟΙΪῈ15.9 νοἶ νὲ Οάζὰ ἐγαπίξοττ » ΠΟ ποι] αἰ15. ἀδ 
41 Αὐλζος, ΑΞ δη. ὅς ΟΡριαη. 'η Τάςατ, σα ἐ5 Π|5 τ. τ3,. πὰρ. 4. 
στὸ πὸ κὸν δ εἰνοὶ τῇ πυυἱτυ απ ἀογ4ειὶδτιῖπι ἀἸςἰ το κολονος ἀμ οσρίοις 
περοῖς ἀγάλλεται, Τιαςίδη. Ῥτὰςιιις αἰ ε ἰδ Ρίμπιῖς Ππρογδίς, Α-- 
τετίπιις ςογηΐςεπη ἱητογργοτατιγ ἀριιὰ Δυλίοσ, ἰπ Ἐξδ ἑοῖς, τότ 
εἴσονται κύκνοι ὅταν κόλοιοι διώπήσασιν, ρΔτα:ηλῖα εἰ δρμά Νδζαπὶ 

ἴῃ ἐρηἶο], ΠΕΣ 
Κυλοιαω, δ στάσι ὈΓιιπΊ ν Οσ 6 ΠῚ [οπουβρτασιηος νοῦς ᾿πηΐτοτ: ΡοΪ- 
ΒΤΩχ [ἴδτὸ 6. αἷτ χορώνας κρξειν,κολοιές ἁλώξοιγ Π1Ο κολοιών, 
Κολοίτεα ἡ, “ΟἹ ατία ατυοτγαζα [15.1.8 }{π| }|Δμτι οαρ, ̓ϑιςα ΠΠΙαυδ: 
τισι |ά4ς Κολυτέα, 

Κολὸ δες, Ἀστὸ πῇ κολοιϑ, ξ ᾿ 
Κνλοχαῖν,, Πείγομιο ἤπητ δυμήκειε αὶ λεπῆο), Ὁ] Πρὶ δὲ τεπηῈς ίεα 

ϑταςῖϊες 401 ὃς κρλεκαίνοι ΠΩΛΜτοτ Ρούτιπῃ ας (ςτὶ δὲς ὅϑὲ 
μὐκὰς σιὼ λεή)οπητι. ἢ 

Κυλοιασία ας δ, γε] κολο κϑέσιον ΓΔ χ βδυ ΜΕ ενρτία. Ψιάς κύαμος 
ῬπὶγΊτοη ἁρυά δυο πο, κόλοχάστας σαϊλά δὸς το Ρ  υπην 

Κελοκονδύκο λα, ἱπτοίπαροπηαίαγίς Γιαίςατ., ἶ 
Κιλόκυμα, τος» τὸ κωφὸν κύμω, {πτάι}5 θυξξας, Ἐμυΐξατ Σπτογρ, Ατἰ τορος 

τὸ Δεβατγη. τὸ κολοζὸν κόμᾷ, 

Κολύκευϑν,ν οἷ κολόχεωΐπη, Ατεϊςὲ,ης» σασατ δία» ΑΛ ΟΡ Β.νεφιλυς 

μώς καλοκίώπταις.Α ρυὰ Αὐποηδιι πὴ δειπινεσοφιφ, 110.8. Ἐμτγάςν 

πΉΙς σικυΐαν νδικίω νοςᾶς δὶ χελοκυωώϑίω. ΗεΠεἴροητ 3. σικύίαῳ 
υἱὲ ταὶ μακραὶ ποτηϊπᾶπτ, πολοκιτας 3 τας «ἰειφερεῖς. ΟΠ ΓΥ ΉΤΟ. 

ὐπομορις κῶς ἀἸΧῚΓ κολοκεωτίογ, [ἄς πὶ Ατμρη. 1.9. σικύας γοςρῖνδ' 

αἷς ΝιΙοαηάταπι, ταὶ κολφκχυϑτες, 
Τοπιιον ἙΝ ὰ 



τ ΚΟ 
κολοκευδὲρ δος, οιου τ ἶτα στο τ]95.6 118: Ρ τη ται ἀνεὶς, ΑἸςχλη. 

Αγρβμγοά πὶ Ῥιαίατ ἰοτο τΡτ Ὁ]. ἀἱοίταν ὅζ κολοκωϑη οἰ γρία αὉ 
Η!ρροοτ."»Ὁ σικυῶγκ., ὰ » 

χυλοκάγας, ΠΟ ΠΏ ταὶ βαλέίσας αὐτῆοτς ΕἸ ον ΟὮ, 
κόλον,! «ρφφῆγνυάς κόλαξ, βυκόλ 9. ΑτΆςι.Π}}0.-’. 
Κολοῦ εοαρι ἘτΥΠΊοΪορ. ὁ ϑύρυζίθ- τηςταρ οὐσὺ πῷ κελορῖ, ιοα δ ὃ0- 

ενξωδες νὺ κριαυγαφικοὸν ὄργεθν, 
Χυλόνῃ ἀϑωνλο 65 ΑἸ Ποηϊςἱ ατῆος πιοῃς»ΑΡΟ]]. 
Κολοῤοτανλθ 5) Οἱ ΠἸς, κολωνὸς ξοττὸ πιοί τις (στη σῖτον, 
κόκθυ, δ, ταθτ! πσῖντ κόλίθ. βῶς, θο5 φοτηίθιις πιμ} ]ἀτιι5.Κ λοι Ὁ 

Τοηΐδθιι5 οτίδτη ἀἰςσιιητιγ ἀγίετες » 41] πη πτ}}15 ἔππτ σογΠΙθ 1185 
Ττεπὶ τὸ κόλον πα σπιιπη ν πές κολοσυρτὸς ΟΧρΟὨΪς μέγας δορυς-, 

κύλθονςϊ κωλθ.. ἀηΐαια! χιιος ἱτα ἀςίονιθις δεγαῦο ροορτάρῃ. "]. 
ζ,ἐφι 3 δ[δ τοτρρποόδων ὁ καλού μή Ὁ- κόχ Θ.,μεταξυ ἐλάφι ἢ κριζ τὸ 

μἐγεδοτολθυκς ὐξύτερος τέτων τῷ δρόμῳ, Ν]επιϊπὶς ὃς Ατμεπιαριὰ 
4ιςπὶ κώλοι κδ κοί, - 

Χολυσσία γίζατιια ὙΠ τα )ογοέϊιο 1π αἰ τιιμτ, κολοοσιώ 8.» τὸ μέγεθος, ΠΟ- 
Τοῦτ πιασαϊτααϊπο,ταιοίλι. σΟ 110 [{Ποιι5. ἰττ, 

Κυλοσσικώτερκοσταπίοτα,Ο] οἽἢι ἰηίζαγ μὰ θεπεϊα,  Ἰττ, 
Ἕολοσσὸς, δ, οΟ] ΟΥΤιι5,͵τατια νι πᾶς πιαρηϊτιἀιη]5ενἸάς Λάαδρ.(ο- 

Ἰοίτ παρ αίτιάο, Ἶ 
Κυλοςαϑμὸς » οἰάοπι Ἡοΐ οἷ, εἰς ἔπαυλις καταζατὸν ἔχέσει τὸν πυ- 

λώνα. 
Κυλοσυρτὸς» 47) ΓΙ Ϊ τα ι»τιιτίσα, ὃς πχμ τί τι γαρλ. αὐαφορρὰν ἤτο- 

Ῥἰταβοτατατργοῖες ΑΥΠΤΟΡμἀπιΐη Ραςςε,χ9’ Φρυγώνων συρορμῆμων., 
φτορσὶὸ {εἰρι!ατιιη ν οἰ ἔα [οϊτιπι Πσαοτιιπι» ἀπ τγο ιηταν εχ - 
οἴτατο ρυιϊαοτγο,ἱ. φρυχεθν, φρυγανον)ογοαλ τΠπι ρα ὶ ει, ΕἸΙσΠΟὐ. πίμ- 
πλᾶται κόγιος τε κὸν αὐγοιλιέε κολοσυραῦ, Ατἰ ΟΡ .ἴπ ΡΊιτο, γραῖδέον 
πολοσυρτὸν, ἵ. ΠτιιΠλ»συρφε τθν,κονιορ τὸν, ὦ χυρρν, ΠἸοῖτιιτ ἃς κολοσύρ- 

σηςἰπς γουθι1η1 κολοσυρτεῖ τ πγ[τιτατιιγγτιιγίρα5 ἀατ,ς 
Ἐολυϑεὶφοἀἐ πιϊπαιτιις, ἰς σίτιιτ ὃς κολεοβνεὲς, 1 εἶπ, ς πηι] ἀτιι85. ἁριά 

ὙΠΒοορ γαίζιιπι. ᾿ 
Κολυ μήν. ἐχυ θην τγῖθτις ἀιπυϊπιιτις, ΓΗ Θορ τ. [15.2.64 Ρ..20. κεκο- 

λα μή. γέσῳ,ϊ ΕρΊρτ ΑΥΠΤορ υἷα Ν εἰρ 5 ἐπ᾿ αὐτὸν ὡς κολεμῆϑος 
ὧν ἠδίκησεν, [ΠτΟΓΡΥ.» Ὁ ἀατῴ κολείσοντας, 

Κυλέομα, απ πασθο.ἀςείξειο. 
Κολυραΐα πέτρχνσαιιλ. Ρἰθθο α)Πε Χ10115, Δ} Πἰπτας ἢ. 
Κουλέρεον ας τὸ, για} τιιτ σαι44.. Ττο ρα ῖ5 δόπιις ὃζ Ῥδαυπιδοὶν 

αιιοά Γι ατίπὶ σοΠ γτίοη νοσαητ, ΑΡΟΟΔ].ςαρ.3, κα κολέριον ἔγχει- 
σον «ἀν οφθτείλμοις σου ἵνα βλέπης. Σ 

Κόύλυρθο, ὁ ὁ κόλιϑ. ἤτις κολο( ἐς πἰμν βραγοῦ μὴ ἔχων κέρκον σαιάλην 
μοι παϊδοπϑ.ἱπιρογίς ει 159.πιατ: Ππ5.ν οτίτιιαι ἀτοται ογᾶς ταὶ κο- 
χπρρ ἐν ταῖς ἱερεμγίαις δ εῶτο 9 Ὁ. κριϑόλα διτὸρ αὖ ἢ μὴ τέλειον χὺ ὑγεές, 
ψηὶς ἴα Πειἠβεῖσο: Εν Κέρκ) Ἡΐης ςοΐαν» στο} ἀϊο Τη δρὴς 
ταν οὗ ἰση ρον ἔδέξαπη σοημογποηξ, Πὶ ἀπισιμτι ρογ ΡΟ] 05 πλππ- 
ἀἰ: ἃς ἀἸΩΕ, διε τὸ μέρη τινοὶ εἰϑεώρητω αὖ εἶν᾽ γινεῶτε,» 14 οἵ. αιιο 
Ῥᾶττος ΠΤ τ185 1ὰ ἰς πιαἰηνὸ σοι ροέτας παξε, ντἰς ἀρὰ Ῥτο- 
εἴποι ἐς 5ΡΠαῦγα, νοσαηταγ ὰ (ΟΠ. Α γατὶ ἀπειρριικύλαρφι ὃ.) ὅπ 
τὸ μέρος αὐτῇϑ ἀφωρέϊται καὶ ἔςιιν ὑπὸ γί, 

Κύχυσις ες εἷς ἸΠγ} ᾿πατἱογπνα Ατίο,κόλωσις εἶθ᾽ σα χύων, [ρἸσΑτιπὶ 
ἀὐαρατατο, Αὐζοτ. 5... ῬΟΙ]τ, 
Κολύσματα, γα πηεηταγ κλάσματα, 
Κυλυτέαγπιοι οἷ (δηλ γε νοΐαῖς Ἀπ Πτπ5.. ὅτι ραυγρατγίσςπι νἱηλ 

μβαθοῖ ἃς ΠΠ᾿αιιατιιτ, ΠΠ Παιῖ5 χυΐ ἀοπι ἰυπατίϑ. δ οἀ σο τφα ἀτροῦ 
εἰ ἀπαπη νυϊρὸ νδοαπηις δασμεηήηά ἐεγ γα ἔξ απ ἔογςης ἴῃ γὅ- 
τοῦς ἔοΠΠἸσυ] σι ϑοηα νογὸ μεθα εἰν αιῖς Πηρα15 ἀπηὶς [δτῖτιιγ) 
ἃς Ἔπιοτίτητ (ΟΠ πτελπι ἵτᾷ ἀςίοτοῖς ΤΠ οορ ἢ. ἀς ἈΠ Ρ]ητα. 
Ἰῖδυο 3.ςαρῖτς 17. ἔδτον ἢ) χὰ καὶ κολετέα αδεὶ λιπείξαν» δένδρον υνὺ ὄυμή- 
ἄιϑες» τὸν ἢ καρπὸν φέρει ἐν λεξοῖς νἱλ ἔχον φακὸς,, οἷς πιάνει τοῦ ρόξατοι 
ϑεευμας- ὡς, φύοται ἢ δπὸ απέρματος, καὶ ἐν “ἢ ἐδ οφίατων κόφρφυ μ(9έ - 

λιςια, ὥρᾳ ἢ τῆς φυτείας.) ἄμα αὐκτάρῳ δυομῆσῳ, δεῖ 5 φυτεύειν τρρ(ρέ.- 

χοντας ὅταν ἤδη διαφυκᾶτω ( σοττιρτὸ [ορίταιν διαφύησαι!) ἐν τῳ ὕ-- 
ϑετι, φύΐνιον ὃ δ χά παρόμοιον τύχει (Ἰςρ΄ πήλει 14 οἹἘ ἔσσῃηο στᾶςο 
ψοὶ ΠΙταμαΣ νοὶ ΠΠ οϊα θκαφνει 3. τὸ πρωτον μονοφυὲς, δ) ἔπη μαί- 
λιφὰ τρία, ἐν οἷς καὶ ταὶ βακτηρίας τέμγασι, δυκέσε γδ ἐξ) Κριλ αἱ. καὶ ἐαν τις 

κολ ἔσῃ, ποθεν έσηροι, καὶ γὸ οἱ αϑουί λα τ’ όν ὄξιν. εἶται χίζεται (πηΑ]ὲ (ο9- 
διτιν αιζέται χὐ ἀποδενενόται, ΑἸϊὰ νοτὸ τον εἰ Οοἰγτοα αι 
1ρίς ΤΗςεορῃγαίτας ᾿διάςπι ἀς[οεθῖς. 

Κυλύῳ, μι ύσω,πικαγταγθουΣπιρςάϊο, ιπλατοτ, ἔγαπρο,αγοοθο, ἐτε- 
λῦ ποιώ, ΑΓ ΟΠ ΠΟ! το γι τοὶ λας ΠλΠι10. κολιέειν ἀξίωμα, 
ἱπιραῖ ποῦς ἀἸσπίτατοπι, ΡΙ ατάτο ἢ ἴῃ ΡΟ τερτάροςρτ, [ζεῖ αὐθὲ 
δἰοργησίας, ἐἴγαν ἔοικεν ἡ μὲν ἐπεμζαιναιν τ κολ βειν, ἡ Ἰἀοταν πος (μρτα 
πχούδιτο ἱπσοίίογς ἀσαις ἀοι σου ον, ΑὙ ποτ, ΡΟ  Ἰτῖο,Σ, Ὁ ἢ ἐν αῤείῳ 
σἄγῳ βολίω ἐφιάχτης ἐκ ὄχασε ὸ αὐἰρικλῆς, ΟἾΑτο ἴη Αροϊοσ. ὧν ἀλ- 
χες κολεινναἸῖος ἱπχηγίπιιοτο ἃζ [ἀίονς. Κολύω ρτὸ κολούσω, τη1- 
ἘΠ] Ο αρι4 Τ᾽ ΟΡ τ. μ᾽ το τ. Π10.3.σἀρ. 17. 

Κολόφερκ, τοὶ ἀτηγρητας ντ θΟΥ "65 5 ΠῚ] ἀρτι 4 ΤΉ ΟΡ ΕΓ, ἀἸσιμηταΓ, 
ΟΔΠ πη μι γορτι!α ἵστα ἐϊχιτ ΙΝ ςαπα, Τητογρ. 

Κυλοφων, ὠνίθο, ὁ, κὸρωνὸὶςγ κἐφαλὴ, κρυφή κεφάλαιον, τέχ(θ. κα αἴας, Ἐδ- 
{τι5. ΟΟ]ορμοπᾶ ἀϊσιητ» μαι αι Πηϊειπι ἤρα  σατι!γ, 
γούτοχι ν πές κολοφηΐγω ὄγατι ϑένα! . ν τὶ ΠῚ} ΤΠ ΔΙΔΠΠῚ 9. ἃς ν ΘΙ τ 
ξλβιρίαπι ᾿πιρόηογς, ΡΙατο ἘρῚΠῈ.3. τὸν κολοφώνα τὰς ὑτοκ ἔσεσιν 
ἀτάσαιενε πρκῷ τατον ἐπή ϑχρς) σοΙ ορ σης πὶ ταῖς οηχηΐθιι5 ΡΟ ]- 

κὺθ 
Τιοϊτατ! οπῖ θὰ ἐστεριττι ἐπηρο ΠΙΡΈΪ. κολοφοὶν γήρως ΨΥ πὸ ἀξ. 
μά ἡ ΡοΧ [εηοέζυτι5 οἵδ αὐτιο ίσως. ΟΖ ἐς ϑοπδέξητο, - 
λοφῶὼν εἰρή ὅδηω ὅπῃ πε λόγῳ, Ῥίατο ἐς Τ ορίθιι5. ἀροχ ἢε ἡ ἤλτας, 
Ἑαίρίατα. ϑδεγαῦο ᾿ἰΌτο 14. Ωἧς ὅπου ποτὲ ἐν τοῖς δυσκαταλύ ὃ, 
πολέμοις πὸ ἱππικὸν τῇδ Κολοφωνίων ὕγηκερήσειε. λύεϑϑει τὸν πύλε, ἥ 

νη άς ὅζβαης ρατοσπηίασα ἴπ ναΐριις οὐπαπαϊΐς, τον Κολοφωγα ᾿ 
ϑυκῆν, ὅταν τέγ.6- ὄθητεθῇ βεξαρον τῷ πράγματι. ττοΠὶ κολοφώννν ν 

Κολοφωνία ας. })}}}1615 ῬΈΠΙ15. Ὕ (ν 

Κολόχαροκ χείραργ συμ ὃν αὐμ μβῥηγτὸ χΤ' τὸ τ᾿ ῆδος μέρος, ἵγα δείξῃς. 
«οις ΗςΙγ 6}. πο, 

Κύλατωμαφίπιιο πιπὶ Ιοσυ 4 πιοπειιπη. Ππι15. ὑπυὰ 
Κόλπος. εν δ καλλον. Ππι15 ὃς ἰᾶχὰ ν θοτ5 τορι ογαιιδ ἰὰς σοητίποι 
᾿ποπΊςῃ νἱσεγῖς 4110 οἰμτὶς ϑέσατο {πππιὰ ἰαχα Πηιπιοκάψις 
ἀϊτιιγ. ἀτοῖταν. οτίατα αβεέζιιδ5.. ν δὶ οἰἰτῖ5 ἃ (ιδιεϑεῖς ρατεῖὶ 
πτμ]τιιαι ἀϊἀτιέξα εἰ ἃς [Ο]υτα, ΘΑ] ςα. ΠΌ το Ζ, δά ΟΙδιις, κό 
ππιερικὸς ἂς τοτγᾶν Τ μον 414, γπάς βαϑύκολπος, ἰὰ οἴξ, ῥτοῇ 
ἀιι5.[τοπὶ κόλπος ργο του ἱπ ἘΡΊρτι κόλποις αἰϑερίας ἀχς ΝΟ, 
ὅς ζαϑέων δπο κ ὀλπων ἐς σοΐο (ςιι τς. [άοαπῃ κόλπος αῤέρης, Πὶ 
ἴξιν σγαπλλιμ τοῦτα, ΑἸ τα π40 κόλπος ϑώλασσω ὑπὸ ἀχρωσ 
αὔρα χομῥηγντ Εἰ1λ4.|8. βαθεωὶ κἴὰ κόλπον εἰχούσοις κόλποις ἀλὸς ἢ 
τοὶ κοιλώμφ τα τῆς ϑαλάοσυς, ἐς ὃ βαϑιω πρὶς κόλπον ἀπέ “ 

Ἐρργαμπιπιατο ρας τεῦ ἰπ παι. του θυ έτη οἴ, 4 ἄς ᾿ 
ΠΟΙΆΠΊ115 ΠῸ5 41Π1ΡΡ]4 Πὶ πε οιξηῖαῦ Ργαςαγίὶ ὃς διον τ, εἰς. 
ποις ὄναγϑεῖς, ΑΥ̓ΠΤΟΡΙ.. εὐ, ἢ 

Κόλητίδν, Ἔτιλ τη ΡΓῸ ἰοοι 18΄ πλ}Ἰο στ θι15 ὃς ντοῦο Ροηΐτ 
το θα ἴῃ Εγιπηο δά Τοιμεπι»ἔνϑει σ᾽ ἐπεὶ μήτηρ μεγάλο 
κατο κύλπωνν τὰς Διόπριον. αἰ ἰΟΉ 1 κόλπος κα εἰσκωμᾳ ἴῃ πηι 
ἀϊοίταιν δτῆους ΡΟ] ιςου τὸ ὑωοπιμπλοί μῆνον γώλακτος, 

Κυλπύω,π.ώσω, ΠὨΠΠΟ5Ο.ΓΙΟ. : 
Κολπώδες,ε(Θ.. ὁ νὰ ν᾽» Ππιοῆις. ΤἈςοΟρΡἈταΐδις Εἰ Ποτιρδητατ, νυ. τ 

τιςαρῖτο τό, ἔο 1 ἤοο Ππιιοία τγι θυ ἐπα. 115 5 κὴ ταὶ ἐσ κοι! 
φύγε ὥσπερ αὖ εἴποι τις κολιο ώδὴ, Οαγᾶ τη τς τῆ 
[ἐἀ νἱτιοία (οτίρεαγα ἀεσορτιις : Ἰερίταις επὶηι σουτα ΨΙ 
λογώδη, [ 

Κόχπωμα γ «τὸς γ τὸ, γεἰτὶς Πηιοίᾳ ΡΟ] μςὶ ) 4818 ἴῃ γὰρ 
Ὀδητιγ. μ 

Κύλπωσιρ»ππτατίοφα Πατπὶ σο! ςξτίο: ρος αἰτοῦ ἀς δα! 
τς μὰ ν ἴα 1 οἰτιιο 5 ἤπιὶ5 δ] ράμειιν νΥτνςεητὶ ἢν 
τοις ποταρ νοτ. ΘΠ ῚΠ πη» ν Εἰ Ππςατίο,κόλπωσις Τἶ 
τοάίαῃυν εἰ 15. ΡοΪ τίη, ; 

Κολπωτὸς»ο, ὁ» ΠππδτιιςΡίατ, 
Κόλστιϑει, ΗΠ οἴ  ἑκετεύσαι [πρρ ]ἴσᾶτς, 
Κόλυζα, ἔτι πη τι πὶ οΟὐζ1ΠῚ, 
Κυλύζδωινα, οἱ [οἰ5γἀς αιιο Ατῆςη.}8.3. 
Κολυζις ἧς, , ὁ, Λα πλ 0} αν] 0.5, : 
Κύλυξζιϑυ,κ, δον. }11..(ἃ [λ»εγ φρικία ,ἱ, τα ΠῚ τᾶ 5, {6 Πὶ ΡΤ 

σαρατιν πε ἐἰκόλυμφϑ.γπαταηδι τπ(ἱι5. 
Κόλυϑρον, διι144: εἰξ ἔροςῖς5 ρἴδηϊα, Εἰηζατ, γεγο χόλυ 

0 ἱῖ ταὶ πέπονα σύκα ἰϊςτις πγαταταϑοτ ἀέεηαες Ατβςη, 
ῬΒΙΕπιοι 5 Αἥμκως λέξεσι, 

Κυλυκρίζοντες. ΕἸς (γ οἰ). ἴππε ἐκτελάντες, 
Κολυμζας ἐλαία, Οἷσα σομἀίταπεα ἴῃ πηιγία Ἰππαῖαῃϑ: 

Οοἰγπηδαάες ἀἰσιιηζιιν αἱ κολυμόάδες, ἐς αυΐθιι5 οί 
1. δια; ὃ. ἁλμάσες νοσλητιν αῦ ΑἸβοπαο ἰιδ.4εντ ἀϊέϊε 
γηκτρίδες ἃ ῬοΟΙ πσοιντ ἀϊςετιιτ, Ὁ ΘΝ 

Κυλυμόκαι,νο] κολυμό  ὠῳ, μι. ἡσω,τε. "κοι λατο νέων, γχο 
τιν Οὐ ΓΟ]. κολυμξᾶν καὶ νῶν ταύτον, ὅϑεν κολυμζητής, 

Κυλυμξήφρα, ας, δ ρἸ ςἸ ὨΔ»ἰΔυιαστιιγη. ΙΑτο, ὃς Τοάη, Ἐθὶ 
Κολυμῶτῆς, 3, δον τἰπατοτ,δυύ της ,ὐφυ δ ,Θ., βυϑιθυγαριιά 

ἸΜΠποτο σν4. ο4Ρ.7. ᾿ 
Κολυμεὶς,ἱ,ντἰηατγΙχ, δα ζα:δς ατι15 ις ἀλετνα ΠΑ σοπι 

κόλυμζογ αριὶ ΑὐἸτοτο  :πι Θ 428 νγιπαῦγῖσεπι νΟΥ 
απ δ ρατο,κ ὀλυμίον ΠΟΠΊΣΠΒτ. τ κολυμξαΐδευ Οἱ 
ϑ..οτ κολυμξὶς πείντων ἐλαχίφη αἶα ὀνυ δρων, ῥυπαρομ, 
ἡ τὸ ἑυγχί.- ὀξυ ἔχουσει. Ἴ 

Κὀλυμοθο,ντπατοτίδιι ν εἰ πατυῖχ 15) ΑΥΠἘΟ ΡΠ τοπὲ δ 
κολυμζον ἴῃ Ἐρίστ, δή πατατίοπεπ. Ἢ 

Κύλυμίθ-, ἃς Κολυμρων, Ππ ΠῚ} {π|ατῖ9 σα ΠῈ5. 
Κολύ ρα, ΕἸ] οἰγς ΔἸ οἷτ [ονἸ δὲς αὐτίδυα σμικρυὲ γκφιδειρρὲ Ῥ; ὶ 

τὰ ἕατίηα ρᾶπες, ὃς κολυριζοντος ,ὀκκενοιώτες, ΠΤΩΝ 
, Ν ᾿ 

Κυλυτέα, ας ΠΟ γ το άτθοτ5 σοηιι8γς αι. ΤἈεορ τ, [ἴδ,3. 
ΡΙαητισαρ. τ, πε ϑεὺ} 

Κολύφ νον, τὸν ΠΟΥΤΟ ΧΡ ΓΑ ΘΠ:ΡΓΟ κλύφανον, ἡκδῶν ἡ. 

Κυλυφρῆς, ὁ, ἰοιι15.αρῚ 5, ἐλαφρός, ΤΥ. 
Κυλχικὸν, τὸ, Ποῖα νοποματα, Ν σαπά. ἢη ΑἸεχῖρἈ. 8. Ἡἱοίοι ὁ ᾿ 

νις Εφήμερον, ῳ ᾿ς τὴ ΜῊ 

Κολχικὸν λῖνον, (Οἱ Ὠϊοῦ [ἰη: ἃ ΟΥςοῖς ἀϊοίτωγ 58 

᾿ 
᾿ 

τἀοηϊοῦ; Ης 4. 
Κολωὶ Αττὶςὸ ργὸ κολάσωγγτ ἐχωώ, ρτο ἐλεσω τοῦς Ηείγ. αι ἰεῖω 

λωυνας ἀἸςὶ (ον 1 δ᾽Ὁ Ῥτὸ πολ ίσονταε, τα αριᾷ Ατιζορεπν Ῥ 
ΡΓῸ κολαμθσας αηο( Ππρτὰ αΠ]Ατῇ εἰ, (οὐ θοηἀ ροτίμιβνολωι μν ̓ 

Κολωαΐω, μι ἐφώ,π. ἀκα, οβατὶ ογταπιαίτι το εαετγια ίο!.Οο, ἮΝ 
ζαρ.1γ. Το υῖταν! Ἰπἐουρτοταταγ,» ὃς στδομίογμπι πιοτὸ δι ὅτ 
το (λ(. β,ὠμετρρεσὴ ἐκολ αὶ, ἐβορύζι, Ὥ ὁ 47} 



ΞΘ 
Ὃ κόλεδωδης λυ Ἰ ΠΡΌ Π] τις » Τ Ἰφορἢτγι ἄς σἀνῆς Π. 

ξῇ γδκὺ αἱκρρὰ ἡ κολώδυζἼτα ςηλτη ἰς σοι ἤθη καυλώ- 
δια ταὶ πλογοὶς»ἠαὶ υὑτοὸ "δμ) ποὺ τῶν. 

δ Ρ [σῖσοοχ βέποὺς τῆ κεςρέαν» πηι πὶ σι τῆ χφυκίσ:- 
ἃ Ατῆςη. Π|0.8ιν ΟἹ ὃς κολώνες,, ΑΙ υχητο αηϊς χελώνες ἃ- 
ἡζοτιρτο οοάεπὶ πιο χἀλλωνες πού χείλωνες» ΠΗ ΠῚ 
ἅτὰ Πσπὶϊπεοαϊίοιοσι ἤχος αὶ οατετῖς ρια ἔουδησ εὀΐαι 

Τατὶηὸ τοάάδης! αῦεοπος. ς 
ἡ εἴξο χη, πγο ἢ 570 Ὁ ΠΠ15οταπλῈ} 159. εἶπα, πιο] 655 ΠΟ] τ πηπα, 
. Πσοπι. "ΠἸαΔ ζον ΟῚ ΓὨτοτρ πολ ὠὥγην τόπος εἰς ὕ{{Ὁ. ἀρήκαν ἐ- 
ἐμ θο: ἔςι γδ γεώλοφθ. ᾿ξυχνὶ, 
ἀρ δς ΠῚ ΤΟ ΑΓ ΠΝ ΟΟ]ομτς, Ατῆςηῖς ἄτι ἐγδὴτ κολωνοίτα]- 
τις ΠΟΙ ἑτιρογας Ὁ ἘΦ Πριι5»451 οτῖαπι Η ρριι5 ἀςοθα- 

εἶτον νεγὸ ἴπ ἑογονίαχτα Εἰ ιοςλπι»αἀ ηὐξ σομΗποθαητ 
αἱ πιογοοίς ορόγαπι [πᾶϊὺ 4}1}5 Ἰοσάγοητς : ν ηἀδ κολωνίται γο- 

) οὐσδηατ) ὃς δα ΤΠ} οἱ Τα σι. 
Φο  Ἰαρηπι σοῖς αἴτιις. ΤῊ  ἀγπις Οὐν Π΄ λ. πτοπιϊηΐτ, ἃς 
πΑΙσὺ, ἐπ᾿ ἐνρυδενῖι κολωνά. {6 ΠῚ δ᾽ Θρές τα πμ Ὁ τι (Ὁ {ΠΠ59τὰ- 
1 εχ Ἠοτγοάοτο. λιζύνς κολωνοὶ. ΑἸ ΠΕ ᾳ, ἐς τὸν κολώτὸν 

ξαν πίη) ἐκκλησίαν, ἐς Ὁ ἱερὲν ποσειδων- χίξω τῇδ᾽ ἃ ϑιωων, ἐ- 

ιδίοις μείλὶς-α δέχῳ, ΤΊλποΥ ας [{6.8,ςοποϊοποπν ἴῃ ἰοοιὶ πὶ 
ἹΠῚ σοπαοσαν τον Οἱ το πη» ἢ αντι ἸΝΟρΡτιιηὶ οἱτ ἤτιιπι; ἀσσεηι 

πιὸ ἐχεγα Ατῆοηαν Πλάιις. να}. δνὰ “Ἷ κολώνεδν» θεν φάττα. 
χέϑων,αζογιας ἰαρί άπ, Πογοάοτ. 1.7. 

δ, δτατ τί, ΓΟΡ Ἰτπϑ τινα ταις» ϑόρυ 5.111, ἐν 5. Βεοῖ- 
᾿ἐλαϊυόετον ; ἃ ποιῃίης Χολοιὸς» «το ογὰοι πὶ Πρηϊῆ- 
ἀ νεγθο ἀλω, 1 κλάξω,τιπηρο. 
υνβαιιατῃ παοης ος τε ξανϑότοιξ, ρα 1 ὙσορἈτίᾶιι- 
τ Ν 
᾿ατθατιις, ατίροτ ἀἰταντ ἀϊχ πες {ὰ:ν ἄδήμηλις, [4 οἵ, 

τταπηοτῇ ὕ]Πτητς πο η Πῆς εὐτόοτο σοπἢιάογίτιπηογαΐῃγ 
ἐεἰρυλλα ἃ ΤΉΘΟΡ γαίτο ΠΠἴοτ. ΠΡ το το σᾶρ.15. ἕο 14 ἔσττ 
αἰ πιογοία 7 ἤογεπι (δ νοτίου πὶ 9 ἔγιιέξιις ντ ἔγα σα οΧχ 
Ῥεπάαΐος ροάϊοιι 5 5 411: μὲμαίκυλα νοςας ΤἼςοΡΠτα- 

ἘΝ Ῥϊοίςοτι(αριιά (αἱ οπιιηι ταηιση (Ὀτιρταπι μκημέκυλον» 
Ν β σἰ ποῖΔ ΠῚ μεμύκοιλον 5 ἀρ Ατ ΟΠ σριῖη ΘΠ τουὶ 5 μ:- 

ἐν ὅς ἀριι ΡΊΊη, πησπιοον ᾿σπ ληοπ ἁἤπιγοῖς ῥ᾽ ΐαιαπι ςο- 
4 4Π| δί τοξογτ Πα" τι της : φιϊοα τπτο Ποχὶς Πὶς Π1ο- 
59 Κουμωρος δένοόρον ὅθὲ, πο οὐ μοιὸν κυδ'νία. ἈεΠ7] ἐφυκλον, [δὰ 

ὑπ|.λ 6 πο φλοιόν μα σοῖ οὶ Ὑ πεορΆγαζος διίζον, Π5 10 
Ρ. 16. ὃ κόνοιρος. ἡ τὸ μεμοἠκυκαν φέρφυσοι τὸ ἐδ δεμον, ἔτι μδρ ἐν, 

ον τον 2 φλοιὸν ἐἰχέ λεπ7ην, ϑ(ς, ΠτατΟΓΙο5 γτ}}ς σαὶ ΘΟ Π1115) 
πες ἰέςιη Τ᾽ Ἰοορ γαίξιις τάσις αὐτου, ἶσος. σαρ. το. ἂτ- 
γιὸ αὐδοηξεγγνποίο νογὸ Πιε ὅγέμοηλις. αὐλοῦ, αὐ θατεος 

χιὶ Οὐ ἀ1π15.5 ας ΨΊ ΓΟ ἤτις ἀϊχὶτ αὐθυ!τ » 1. κόμσοα κα 
πύλας, Ὀ᾽οἰτύ τς κόων οὐς. ἃς ἴῃ πταίσυλι σον ἀρᾷ Ατβοα, 
πη ἦτ ἐσ πλναριᾳ Τ φορὰ. τας Κομαερφαάγς ἀρ Α- 
πὰ Αἰ. 

Οὐυσοπιάπι ἡθττῖο., ουτι Οἱ. κομωντες τας κεφαλαὶ, 
σοιη 5. Πεγοίος. Ασηΐζοτς. ἀς πτιρμάο ᾿ατίο ἡπηχ τη’ 
ὑμώσα παντοδαποῖς τοτγα Οπιπὶ σοπογα νοίτιτα Πἰτριῦ, 

γίοι: ἄμπελθ- τοῖς φύλλοις κομώσοι, ἔΟΠ1Π15 ν τη ΔητοΝομῶν 
ἘΠαγο νογπᾶτο ὃς ἀδιιπάατο, τοπάδτγενιγογο ϊοηγί ἦς 

κορζφέω, ἴτοῖτι ρτὸ Πιρογθῖο. Αὐατορ α.νεφ, τονούτος ἀρὴν 
πιητης οὐ κομω, ηοι τ ἢ ρίαςθο 7 ποη [προτδίο 9 εὶ σεμγειώο 
"μα ἢ Ρίατο, Μέγας ὃ βασιλδὺς οὐχὶ διεὶ τοῦτον κομῷ 5 ἰὰ εἰ, 
γὰρ τῇ πδξιουσίαᾳ τῆς οὐχῆς.Σστὸ μεγὰ φερυοιυύ πων τὴ κόμη, ἴῃ Ἐ, 

ἢ φϑυνεῖ 5 ἡμᾶν κομωῦσι, υυἱ δ), οἰττεςλεγῇο μῆμο!ο, ἰυτουφώσι, πλεὲσ 
ἼπΠ χομῴν Ἰητογρυ. δὲ τῷ τρυφῶν κὶ γαυρφδδδτι, κ᾽ μέγα ᾧρο- 

ἵμησε δ)ὴ τυραννίδι, ἐν τατιπἰ ἄς πὴ αἴ ἐξατῖτ, Πεγοίοσ. 
πα ση! Ποὺ ἰλέξο ὃς σγερουκόμιποις λέγω, 

ῃ Ηείνοὶν. πιπτ πήματ τινα. 
ςΟπΊογουκομεῖν. ΕἸ ν «ἢ κόμξηστον εχ ροπίξ ποιὸν ἦχον 
σποὐ Γοτὸ ὅς κόμίακευ εῷτὼ εἴς. ἱπαπῖθιι5 νου Βοτιτη 

χπης π᾿» Βᾶτο εχ Ἰρίο ίοπο νηάε δί κομπεῖν; 
ἐζεάνει, 
ΤΟΓΙΠῚ ΤΠ ΤΟΥ. 

ἰάεπι αἴοττ ρτο φυσων. Ηλπ5. 
ἸρΕἴΔοτη Ἠείγοι. εἰ βακαντιότόμος. 9 πίάτἤΙρίοΥτἢ ἀπη- 

Φ ᾿ 

ΕΣ μα 

" 
Ἷ 

γευ, δ ΠΟ τς. το πὶ ἰοςιῖς ςἀϊτιϊ5ουψυλὸς τόπος, Ττοῖ γμφιθ. 
δης ἐποίαγίς. ἴων 

ἡ κανλώπισμιαι, Οὐ πάτιι55ν ο Εἰτιι5. ἐπάς νετθιῖπι 
» Ἡοίγ ἢ. ςολίσειϑει 0 4 ὃς ἐγκομ(ώσι τοι ἀἸοἴτατ. 

δϑευ τὶ οἰ 1, ς΄ ολίσοιεϑει,. Η εἰν εἶν, οτπατὶ. ν]ἀς ἐγκομέξεόμμαι, 
ῥήσει. . Ἡςίγοἷο εἰ ὁ ταὶ ἐγίρα φαὲ τῆν ἐγκλυμοίτων δὲχϑμε- 

ὦ Τιλτπ. ςοἰππιςηϊατς πῆς νῖ46 ὃς Ετγ πιο] οριπι. 
μϑῶ, ΠαττῖΟ, θεραπεύω, οιΓΟ, ΟΥΠ ΟΣ ΠΟΠΊΟ ν καλλῳπέζω, ἡθπρμελούγαι. 
Ἀροϊα, ἄτρ, ᾧ καὶ μὲν μνης ἰωὴ κυμέεσι τοκῦ ἐς γα τ πτ. ΗΘ ΠΟ ἀκ βωΐα 

καρχαρόδοντα κομεῖνιν πὰς χομέεσκεν,ς τα ατοαριιά Ηοι.Οὐγ ὅς 
ἣ ἡνεθχομεῖν, (ξ 1} σατατα μαδοτς. κομείτων, 1144... ϑεραπευτώσαν, [τς 

Τ᾿ ἀλμαωΣ [πῸ σοτλατιις.κομέμσι, σα ΉΠ|4τὶ πῆς. 
ἀμλγργί ςοτπα,τρίχωσις γοχ εο ἀϊξὶα φιιὸᾷ πε κάσμιθος ν ΟΥ̓ΠΆΡΙΙ5 

Υ ὩΣ . ὶ 
ΚΟ 11 

ςοτρουῖςντ Πτ ργοβυῖὸ σοπηρία σαί τίσ: πρίχωμα γοτὸ πορίς- 
ξζαπι ΠρηΣΗσας, Αὐτουη οΥ ἱ μεγάλαι κ τη μέλητοι τρίχες ) ὡς μὴ 
ϑοκαῖν κὐμὶώ ἐῇ, θεὲ ας ἰώ σα, δὲ ΕΟ Τὰ ην ἀτίλουῖ9.1τοπὶ μετα αιις 
ἍΠ1Ὸ ἀπεῖπε τραϑυσταν εν Ἱ Βεσρ" ποτ. δι δι ἐΔρ.7.Ὁ ΠΟ" ὲ 
21ζάροῖς, Ετ ἐς ἀΥσονητν Σοπλα ὃ κόμη οτίχην ν[γραιίς Τ ποο- 
Ρἰν  ς οαι[11.3. (8 κόμη πὶ ἐφ “νϑίκ 7 [ΟΠ ΕἸΠΕ} ) Οφἱοπιιᾷ 

ΟἸαμορτο [ο]ο, κόμέων ἐχῴν ἐχδυϑέρων δῦ, καὶ δύλων, ΑὐἸτοριϊητοτρ: 
Κυμηφ κόμη ίθ-. ) γ6} κώμου.» ἃς 0 ηἶτὸ κόμεω ξ αἰυίθαινν {ιἤρ᾽σαμτιις 

Οιᾷοος τΟσςὨΓΙΟΓΟς Ὡλατιατος οἱΐο οχ ΤΑτίηο σοπος. ὁπὸ λας 
αδχωνχϑιυιν ρτὶποςρ5.ἀιχ, 

Κοιμύτηρ δ ΟΠ ἰτ 15» ΠΊᾶτι5) ΑΓ Ἐ ΟΡ τ μ ἤδωσι ποιήτίυ, τοῦὶ 
φοπτοτα, ΑὙ τοτις πιιηάος ἐν τῇ τ υῤώδ ει κὶ ἀ τὰκ τὼ ἀσίᾳ κομῆταϊ 

λέγ μῆνὸι ενρίξονπαι»γὺ σββέγνωυν ταῦ πογλείνς ἢ ςΥἸοἰτα χα: ντ στὰς 
ὅς το[πἰπριιηταν ( ράιι5. ΟἿοοινάς ἠαταγα ἀφοτιπι; τιιαν ἔχοῖθτις 
γὴῆς5 ος [οἰ τυῖπα {τς 1115 115» 0145 Οὐςοὶ κομήτας, ποεῖ οεϊπί τας 
νοσάητ, κοιήτης χειμών, ἸῺ τγασουαἷα ἀἰςϊτατν ργάτιμτι ἵκτο δα- 
της νοἰξπίτιτη, Ετιγρ. ἐπ ΗΙΡρΡοίγτο. 

Κοβιδιὶ, ἤ ονὐον σἔτιι γα, ρουτατ ουργορυὲ ἔταιριιπι 1. δι τάτοι, ἔι- 
ΤΑ) ΟΠ ςατ115) γος ρεγάτίο ἀς δ ἰτ], Αὐιΐζος. 9. τ εὶς, Οὐ᾽ γάρ δὲ 
φίλησις κδεὶ «δ δανεί στὸν τὰς ἰϑηρεὶ πῇ σὠζεῶτι βύχεησὶς (ὧν δδνεισοι μῆλες 
τ κοαιδὴς ἕγεκφικομεδ' καὶ ἡ αἰακομιδ᾽η, σοπιηγοάτιις νἰτγὸ εἰτγόφιις. 
5γηε  Ἡοτῃ, Οὐν ἢ, ξ, κομιδῆς κεχοημῆμοι αὐδρες ἀλῖται ἡ '. δεόμῆνοι 
ὄγημελ δίας γἡ “εραπείας, οἰ δὲ Ῥοτιι ἐροητοπ»), σοτη πη Θάτιι. κομε - 
δ Ηοτοήοτο, ἢ αὐώσωσις , ἨεΠούο οἰφίξις, κομιδὴ βαρέων σωμοί- 
των ποἴτιιν ἂν ΑἸοχαπιΑ ρῃγοα. "δ αι ΓΟ δ]. Ροττατῖο σγαυίαπι 
ΠΟΥΡΟΓΙΠΠῚ 9 1125 1 Βαπγεγοὺ ΠῚ ΒΟΠΙΏΣΗΓ. κὶ το καρποί κομεδ'κὲ» 
ἐπαξξης. σοΠΠς ξλῖο, πιο Πϊς,Χ οπορ.ς ἢ κοίιδῇ τΝδ καρπών, δες. ροτ- 
Ἰρ᾽ οι ς ξγαιδειδιις Θαζα ἐς δε πεξν. ἴσοι κοριδ τα ξατίονςι- 
τὰ δβημίλεια ,ϑερᾳπεία. 114. 9. Νιουῦ μοι Ὁ κοιειδύω ἐποπίγετον. νυ] οὸ 
ὅση ἐγαιτοηιε νι. ζᾺν ἐν κομιδἢ χα μτορεῖ κοαϑεί κῆρ ἐν ποιτρὲς οἰκία, αὐτὸ 
Υἰχ ἴς»ας ἢ ἴῃ χά! διι5 ράττῖς Πα: Ποτ, ἴῃ Ἡοτοϊοῖς. Ηοπιίη Ο- 
ἀν ἧτον!ε αὐτὸν «ξ σε γι οἰγεϑ ἡ κομιδὴ ἔχ: υοὰ δὲ εἶτας ΟΔ] τι ἐν 
φορρτρεπτικῷ, 

Κυμίδο, νΑ]Πς, ΠΑ σ ΠΟ ογα9 4:1 σπτογ λίαν, παντέλως» οπηηΐμο : νὲ 
κομιδὰ γέο,ἀτηοά μη, ο᾽ εἰ σθητι 1, Η ογο ἀἰ δα, κομιδα αἱ ουῦς 
1. ρτοτἤι5 αι! οπη,ίξρε ἀραιὰ ΡΙτοη.[ορίτιιγ ΡγῸ σοίνυ μϑ! οεως 
Πιὶς πάντώτοσι μᾷν οὐ: ῃς ετῖφην ἀρυᾷ Αὐορα, 

Κὶ πα ζομα), μα. ἰσομαι» ὅσ. τσμμα] χα ΕΟ: ΟἀρτοΣ πλτιιο τογοοὶρίο, νὰ κομὴπ 
ζεάϑει το) ὅθῃςολίων ἀριά 5 γ ας τοοίρετς Ρ πΊατιΐη ἘΡ ΣΕ, τὰ χεύ- 
μέτα κεκομὶσμῆδαι τρρσιδέχομαι » ρεσιιπίατν ὑΌ ες ρογίο μτάπι δὲ 
Δοςορτβηι ἔστο. κομίζεύθεο χεῖρα, ἱσεποβοίιπι νι  Ππι αοςίροτε» 
ϑγάτίαπα Γερουτάγς. πιο ἴἢ. δ, κομιεἴϑει ταὶ χαρετας Ρτο εοάᾷ 
Αγιῆον.9.Ετμὶς. Ο᾽ μὰ γὸ οἱ ἐμᾷ ὃ- κουιεξ δος ἐδάνεισεν ὅβπεικεῖ ὄντες 
1τεπὶ ΠΟΙ Πρ υηΙΕι (τὶς Πτουοοιρογο, ἀρ ρὶ σον Ἐτ τά ἔς γοοῖς 
Ρδτεἀοίπιτη ἀξάμσεγοιντ κομίζει εἰς Σὲ οἰκέαν,!: ἀὐαιρ δι. Ατι- 
ἀος.ὃς Ηος. ὃς Ἡοπν: Οὐ, δ, ἔνϑα μὲ ϑεσηρω ἤν βασιχθὺς ὀκορῖί σ᾽. 
σεῦτο, ἱ. δθημἐλείας » ξίωσε. ΡτῸ ρετείρετο, ΗςΠοί  ἐἔῤργα κομίξ εὔϑαι οἷ; 
κομίζειν, ΟρΡογᾶ. 1. γι ξξις Ορεγιον βογοίρεῦς ὃς τοροιτασς ἀἐθ- 
ΠΉΝΠΤ κομεξ το καρπὸν δστὸ τιγίθ-. Κ σΠΟΡ Ν. ΓλεοΠὮ]}. τῆς 5. φιλαν- 
ϑρωπίας εξ καρτοιὶ κεκόμεΐϑνᾳ τι} {{π15γτοροττα 15. ρετοςρ 15. ΡΠ - 
τατ.ἴῃ Πεπιεῖγ. Οποις ἡ καρποις τούτων 7) βοταναν ξ΄ ργ0γ χεποιημέ- 

γὸν εἰ δέναι "ἡ κομίζεὔϑειι και ϑ' ὥραν, 8ζ ἴῃ τολροτο ἰοροτα ἀοπηί τὸ 
ςοηάογει πάλιν κομίζεῶεο ρτο γεζιίρονατς ἀἰχῖς Ασητότεϊ. δ. ᾿ς 
ΟΕ ζοπ,ῖτεπι {ιἴοίρετςο, ΠἸαᾷ. β, κομίσαντο πεδόντα, ΡτῸ ἀνείλοντο, 
ϑορβοο εἴη Αἴαςο, ποίας τὲ πείσαις οὐς δϑξταις κομίζε ται, Κομκίξεόθοι,, 
χὰ [εξ γεεϊρογενάοσααπι ἀδάτιςογς. Αμάος, ὑσίρῳ πόλιν χεσνῳ τῇ 

“ ἃ 5 , ΗΜ ῆ.5. . ͵ 3. ον "- 
ὁραὸς αἰνρά ιν,» κομίζετω αὐτίυ) εἰς τίεο οἰκίαν, Ἰ. αὐοιῤέϊται. τις ἐς 
Ὀτρ μα β59ες ἢ οἰκίαν δὲ φυῇ πῇ κομισούμῷ δ. ἐπαίδευε, ποῤιίζεῶτ ττο, (οίς 

τοσίρογς ἀοηνῇ. ΤΊμις. Οἱ μὴν ὃν πελοποννήσιοι δ ϑιὶ χτ᾽ τεέχ 9. ἐκο- 
μιξζοντο ἐπ᾿ οἴκα αϑοσ ἃ γίω. ατατ. φϑροὶ ἢ γίω κορμιζόμβυ., ἰςειιη- 

ἄυπα ἰάττιις παι ραης, ἐπομίξοντο πεζῇ, Ῥεάς [το ἴτον ἔσςοτε. κομε- 
δίωαι πλόιῶ,εςατίμαι τε οτςι κοι νεὸς εἰς φαὶ εἰϑεύας » υῦπι [δ 
Ατβεπας τος ετι κομίζει ἐν δὲλφῶνγ ἃ ὈςΙΡΒῚ5 ροτειΡατο 
ἀς Τρ ὶβ. ὀπίσω κομιξο μήν.» τεάιςι5τειογίςης, Ιογοάδε, 

κόμί ξεν, μι σῶμ. υκαγροἴτοννοΒο, ἀγωγξςτονρόττο, μας ζαρί σις 
τοὔῤω, Οἱ ΠΟ» ροΥ γουγοροστουγοςῖ οἱ υάιϊςο» ἀξ πςοςγάίροτ- 
το.Αςοι, Οὐν Γ,ὅ, τόν δ᾽ ἐγὼ κομει Ἰπης ἀϊισασην εἰ οβηῤεείας οἰ- 

ξιώσω,οτΑδο. μεῖς πα] Αἱ στιτα; ογὲτο κόμι “ΠῚ οι. 1.ἐν ὅδ μελ εἰα ἔχε; 

ἐγαα ἀτάρ, (οὐτιάς Τοίδο;» βία λαζῶν τὲ ἐλένίευ εἰς Αἴφιδινον ἠδ 
α΄Πικῆ ἐκόμισε, τταπιΠροτζαιῖτ. ΑΥ̓ΠΈΟ αν τῷ, χύμειοῖ στον στφισ ἕω δὲ-- 

ξιὸν,ἱιτεοῖρῖες δυίης, Αρο Πομ. ΠΡ. ὔφ σα κερείξη γνορμίσκοντει, ἂς: 
ἀνντ οατγοῖ [Ἐποίξοητοπι. ΗοΠοά. ἐλπὲς δι, ἐκ ἀγεϑὴ κε χονωῦσον αὖ- 
ὅδα κομίζει, εττο πεῖς, νομῖτ. ΕΟ. 6. γκύμισαν δι ἐρίηρες ὑτῶς- 
δϑι ἰ οανοἐξείξασαν, τ] ὙΠ πτράσσερ 6: αὐτο τὸ ἱπιροσεαγθθίατο 
χ"ἀς Ἐτρ εἰς θμνς πύλτως σὐαἢ κοιίί σ σι, ξατα ἸπῦΡοι ται πτοῖτξ 
βάιιςο ἴειι ἀςοοτίο. ορ μος. κόμεζε γεν μοὶ πειῖδαι ἃ ἐμὸν ὡς ἴδω, 
ΓΙατο Ἐρτ. 7. κἀν ἐγὼ γϑώοιμαι δεῦρ ἡ εκ) εἰδ ἰω κιμάσῳ δόρατος εἰς 

λϑγοις νμῖν αἰεὶ “ἥδ ἐγδλημφότων ἀντ ἥῤνιω γεγο ΤΟΥΣ δεῖς εἰῆν (ἃ 
ροΐτι Πῆγε δὰ γοϊροη ἐπα πο 8 ἐς εἰπεῖ πῖπε ποι οδῖθ- 
ἔχο.κδιίζω πρός σα τὰ βασιλεῖ ὅθης ολὐ ν), ἴοτο ΕἸδ] χὰ τε ΟΡ 612) 
ὙΠας κομίζω πάλιν, τοροττοντοάιιςο»Τἀξ λϑξω κορμίστετεεχίτο»Ἐπ- 
τὴρικομίσας ἐς απ αῤσί» τοι ον ις δρατταάπι, ΕἸ ςγο το πὶ κόμίξως 

εἴετο πιουτυπυ»ϑορ μοο  λη Αἴλος 44 ἤαοιι τγαραιάνα: 
ΤοιλυΣ» δὴν Ὁ 



Ὁ Γ Κ Ο 

«οιφῆς οἰ θυι5οΟοτηπλολτι5. 
κυωισηρες ον αϊο  ,ἀςάμπξξοτορρηλιιος, 
κουις ἀτοσιλτατοτον οἐτοτοϑε ἀτογρουτζάσου, 
κομις ικὸς, “ρα ροτταπάμπι αρτιι5. ὃ, κομιςκοὶ πλοῖα 7 ΔὉ ΕἸ ροτῖάς 

νοςαραητατ 1114 πα! σ᾽α»αιῖθιις τγγάπηΐ ρσοσάα δὉ Ἰτοῖτε σαρτὰ 
ἤρο!α ἀςρουταδητι ᾿ : 

πορεία, ΓΕ  Χ)Ο ΓΑ ἐΧ, ΟΠ ΡΤΓΙΧ. ᾿ 
Ἐξῤυιςραγηλαηογα ἄατα ρτὸ γάτα ΚΑ ον]. Λσδηγ, ψυχῆς κόμιρρα πῆς 

δὲ μηχνώ μῆδη:. 
Κύμιτιρθν »Μοτὸν Ῥτατλῖμ ΠῚ σιοά ἄατιιν ξαγθητὶ ἀρ ρίδμη : φόρετρϑν. 

φορεῖον το ]110 ὃς φέρετρον δέ φορᾷ ἀρᾷ ΡοΟΪΙς. ᾿ ΐ 
κόμμα;ατος» τὸ, τα ςἰ ὦ. Ροτοι [1050155 ἔγΑσπιοπειμτι πη ογάτίοης. 

Οπ[πη(ιπαιάς Ἀοπιᾶηις Ααμ]Α)αιο Οτατοῖ ἀρ ΡΟ πὶ κόμε- 
μα, οἴξ ρᾶτϑ ογατὶ οπὶς πδιιτη οχ ἀπ ούσι5 ας οχ Ρ᾽ γί ν οῦ- 
5 φιι!οαιιατι αἰϑίο τὶς Πρ οἰ ἤοληβ τντ ἘΤΙ νου θοῦ» υἀ!ςοϑ9ις 
τιγρε Πενίὰς πὐπάεπι. Κόμιμα οὐἱαπιγ]ιιο ἀ ὑπο τῷ κόπειν ἀἰ ἐξ. 
Ἰοςσιπι παθοῖ τη τὸ πιιπηατίδοντ ἀρὰ ΑὙΤΌ ΡΠ αοπὶ ἴα ΡΊατο, 
“προσέρχετα) γέρ τις κακῶς τρί ων αὐὴρ 5 Ἑοικε σ᾽ ἐξ τοῦ πονηρὰ κόψ- 
ματος. γιυ!ρὸ ἀϊοίπτιις εβγε ἀὲ τηάμηαῖς φοίπχ. δτὸ μεταφορᾷς τῇδ 
ψιζδήλων γοιμισμάτων, 1νατῖς Οδαγατι, Π01 4, ἐδὼν γδ αὐτὸν γγνώσετω 
Οἷτ᾽ ἔς ἐκείνε πονηρρδ κόμματος. [τοΓΡ, ὡς δὲ νομίσματος εἶπεν . δτὸ 
μεταφορθς ΤᾺ νομισμιίτων οἶδ᾽ φαύλως διακεκομυήρων. τ ̓π Ἀ Δη 159 τῷ 

χακίςῳ κομμάτι, [4 οιπὶ ἴῃ ΟΟποϊοηδητ.κ κφικὸν γέ μοι τὸ κόμμ᾽ ἐγίὶ- 
γετ᾽ ὀκεῖνο, ἡ τς Πιαρχκόπηω, ΑΡιιά Γέοῃς 1), οἱ τοῦ νομίσματος κομ- 
ει: μεταχάεαζουῆνοι ἀἸσι!ΏτΕΓ 5» 4αὶ Τα απγαῖτὶ πηοποταΐος Ροπ- 
Ῥοπίο ταν τό ηΠι].[1δ.5.«(ἅς Οτὶρ Γαγὶ 5914 οἵδ ατλ55 ἀτροητὶ ἂτ- 
46 Δατὶ βδτιουοσςις Τ᾽ ϊθιτηὶ φαγὶ)» 4ιιϑετοτες αγαγ]) ΤΊτΟ 
Τλεῖο πιοπίατ!) ἀν ξΈ].] [οτῖ 41 Πσπαπάταιϊις πππαὶ [πιατὶσ,ηος- 
πο ςτα αἤπσηδηδα ροτοίϊάτοεμι μαδιιογιατ ἢ. δικόμαατα, 
ΔαΛΙΓᾺΠῚ ἐπ Πατγῖδ ὃε ἰης 14. δὰ πος ἱπιιρητα ἄς Πιυέϊανντ ἃ- 
4πα: ἀτιτ 1ἢ ΠΏ βῸ5 ἄτα ας αἀπλῖττὶ ρο ἤΠφητοαιις ἐπεγα ἃ τ θυ 
φορτίποτ!, ἤλτρος, αἷς κόμμα τα ἐξῇ) μέρη τινα τῆς χαλάμης γὴ δ σε- 

Οἱ τὸν σῖτον αὐτὸν ἐν περ τ᾿ ἀγχά γινο μήλων. καὶ ΠΑ αὐϑεοίκων, 

“ υμμαάραιιις κοριφίραγὰ Μιαςο ομῖρις ἀἰσιιητιιν καρίδες. ΗςΙγ ἢ, 
Ουἶι}5 σ ΟΠ ΟῚ 5. ὃς χοίμμαρρι, 

Ἰομεισρόω,ν οπογοίαθοτο. ἵ 
Κομματικὸς, “. 6.6. ἸποιΠιπ15» οἴ γοιαποὶ τς. δ. [απο ς 1] Ρ] οπις ἔειι δά 

Ἰςιοοῖαῖαπι Ρογεῖ που. Τταροζιιης κομρατικοὶ ο, ἡ μαχεῖ, 111 0}}- 
το Πρατα  Πεγηον. 

Κομματικὸν » ροἰἔγοιτια σΠ ΟΣ ρ4τ5. ν δὶ το! απ πὶ τοτιη) ἴῃ ει 
φοῃ[πγττα τυ] διὸ πὶ νΟοαΓαΓ αἰϑὶ τῶ πδρίβο τε ὃζ Ρ] απ ελιι5. 

Κομματικώς, (551 ἐς, 
Κορ ματιον γ 5.2. ῬαττΊο]α 4118’ 4105 νο] τγαβ ἡ οι ςοπλρί ολίτατ, 

ΠΟΠΠΙΩΔΙΙΑΠΊ Ρ᾽ ΓΘ 59[ς ξἘΠμη οι αν ραγα σοπηαράϊαν,ντ Φρι Α - 
ἜΣ σι μρϑὲ :Βας ρδ15 σῇ «ραξάσει ργρορΟΏταΓ; τ πτ 
χομμώτιον ὠροκήρυγμα πῆ ς πϊοῳζαίσεως, Ξαυτ Θη ἢ. οἰ δῳζάσεως τῆς 
κωμικής ρᾶττος [ςρτοπιοἴΠτΟΓ 41145 κομμίϑέτιον, κοιταζολὴ τις ὄξὲ βρε 

᾿ς χέθ' μέρφις,ντ ἀἰχίτ, ΡΟ]]. 
Κυμμεῖν, ΟΥ̓ ΠαΓΟ, 
Κύει, τὸ σ τ πη} :στπιηγὰ ἀϊοἰτιεγ 4225. τοῦ κόμυ ὑποχείω, σι! πηπαὶ 

1Ππη0.οτοάδοτικόμμε ἀρ πηράϊςος Πιη ΡΠ οἶτον ροἴτιι  οἱξ 
βὕτηιὶ Ατγασίςατι φιοά οχ Ασαοῖα ἔριπα παίσίτιιν ἴῃ Αγ ρῖου 
οὗ ἄφες ἀϊείτιτ ἃ ΕΠ Π.[10.13.ςἀρ.9. σαιτη πὶ οχ Διργρτία ρι- 
η8.Ετ ἃ Ματγοςῖο Ἐπιρίτιοο ς4Ρ.14. σαπηηηϊ ἀσαπτῃϊη. φιοά 
κόμαι ϑυ(αἸκὸν ἀϊχὶν Θά επ.7. 10) χτ' τόπον: Α]1) Βα ΙΟπΊοιιπη. τὸ 
τώμμι ἢς ἀροῖρῖς ΤΠΟΟΡ τ. ΒΕ τοτ.}1}0.4.64ρ.3. ὃς [10.9.σαρῖτ. τ. 
ίάς Αἀποτατ,ηο  ἔγαιι ἐμ ᾿ρίαιη δατμοτοπι. Ἡΐης, Κομμιδώ- 
δυο) τατλο [159] 1. ὙΠοΟρῆτ, ἐς Οὐδ [10.5.0 ρ.13. ἐν τῶς εἰ- 
μιγφελαῖς κὶ ὑγρότης κομμίδωώδῃς, 

ἙἘσομμίζεινγ σαι πγπ] Προς οπὶ ρταθογο ρα Ὠϊοίξοτγ. 
Κυμμίωδης. «ὠς» ὁ τὺ Δ Θ.α ΠῚ ΠΟ ΠΙσο απα ταὶ τοξογεης, Ατῖος. 
Κομμονητήρεον γα γ τὸ ὰ δια οἰζο ἀϊοίτιιν ὅθαπολὴ τοορσ'α κτιιη 7 δστοξτελι- 

λομῆϑη εἰς χιόρας:οχ ἰάτίηο σΟΠΊτΠ ΟΠ ΓΟ ΠῚ. 
Κομμὸς, 9. Πα πος Πἰ 1 εἴδίεργος κόσμησις, Πρ οΥ ΠΙΔσά ποις ΟΥΠΑΤΙΙΣ. 

ἴτοπι ρἰ απ ξξι5. [Δ προτ»αριιά δι} ἃ. αὖ κομμῶ χὐ ὀλολυγῆς 9. Οἰμπὰ 
Ῥίδησοτς δέ οἰ α]τι οἴ τῷ ραγβ Τγαραταῖς ΑὙΤ, αὐοὶ ποιντικῆ ς, 

Κομμούδδείϊ, ΓΟ πα ρει ΟἸΤονρ στον ἀςοογιιη ογηανὶ» χφλλωπίζεάϑωι 
πὐδιέργως χὶ γιωωηκωδώς, διι4, 

Κόμμωσις,εῷς5 σΙ Πηπυῖτῖο (Ὁ τ πο}]1α» 1ἴδτο τάνοαρ, φο. ἀϊςίτατ  - 
τίατπι κόμμωσις ἃ πῆς 1{21115 Ππ1ς ἐπι τιιγοῖς Ν᾽ αΥΓΟ ἢ]. τῷ σμάγως 
δια χρισις, ῬΠ᾿Πῖτ5 Πδτο ττιςαρ.7.46 ἀρίθιι5 [οιοι8. το ΓΙ 
ξππααριοητα οροτὶς σοπιοίπ νοσαπτ ροτί τ» (ςοιιπά ΡΗΪοξο- 
ΤΟΙ; τογεΙά ΡΟ ρ τη. ὃς Πιῖ παῖς ἐπα ϊτοηῖρτα σγιίτα εἰς ργῖπλα, 
(ροτὶς Δηηαγί. 1 σ᾽ ΠΠπ|5 στο νοοδῆς ντάοτιν, Μίτις ἀἰοῖταγ 
δ Αὐιτοσ. Β του, Πρτὸ 9.ςαρ.40.Εττςπὶ (οτὶ οἷτ, κρλῆσι ὃ, οἱ 
ἐελιτουργθὶ τόῦτο κόμμωσιν, Η οἴνο ἢ), πόμμεωσες οἱ τοῦ σώματος ὡραὶ- 
σμὸς 9 «αὶ ὑπὸ “Ἷδ μελιοσεργων καὶ τοῦ σμίωνυς διάχρισις,. Κόμμωσις 
ἴςην σα{τις φΟπιρτῖοῦ : σοπηρτι ἀϊχις {πτσγοῖ, δι σατιηι ὅς 
αἰοἰτίτίπιτι πίγοτγοπι » 4 οἵδ. καλλωπιδιμὸν καἰ αἰρίεργον ὡραῖσμον 

πούσώματος, κομμώσεις » πλεκταῖνες Χροπὶς Ἠδίγο, νἱάς Κομε 
μιωτι» οἷ, 

Ἱκομμωτὴ ςγζ, ὁ, σοιπρτοτ,τοη (Ὀτ. 011. καλλω πέρα ος 
Κοσμωτίξω στο ἤπ9 ογποχῶλλ  πίζως 

Κομμάτιχᾷ, τὰ, ΨΟΟΔΏΤΙ ἃ πιράϊοἰς ρί σπασπσα δύ οὶ αιξδιισλ 

Κιθ 

ἰΐεγες Ἰοποοϊηδηγηγ ἤπὰ ξογηα 5 νὰ νἱτῖα σοΐςης ἀγτίῆς : 
τα ἰτατιϑ: ἤπια: γογὸ μη ἰοποοίῃϊα ἀταῖις πιδηροηλα, Κιόη 
χα νετὸ; βοηῃείξαπιςητα (Ππν 40 1}5 Ποη ἔπ σατις ἃς αἰοὶ ἢ 
{ρίεηάου σοποιϊϊατιιν 5 (τἀ τηίττας ἠαταγα ας βογπηος ς 
ςοηίετιατιι νο] ( τα νατιν. Πίης ράτεῖ 4ιιὰπὶ κοσμεντικὴ τ 
αἰ ΡΑ15 οἰς ππράϊοιηα 5 ἰατὲ ἀἸἤοτας ὅσο τῆς κομμωτικῆς «ἢ 
Ἐιασἰς Εἰκ πιογοτγίοῖα», Οὐῖτο ἃς ΟἸςοράτγα Πργος ἔπος Καὶ 
πικροὶ ᾿ῃ [οτὶν [ογιιητ. Οα] μι ἰἰοτο Ργίπιο. 7. τόποις, Δίαφε, 
κοῤμικωτικῦ τὸ κοσμητικὸν πῆς ἰατρικῆς μέρος. τὸ οὖν κομμωτικῳ. ὁ τι 

ὄφιν καἰλλ(Θ- ὄγεκτητον ἐργάσει 5 τι ἃ τῆς ἰατρική ς μέρει τῷ κοῦ [ 
κᾧ τὸ «7 φυσιν εἶπαν ὧν τώ σώματι φυλαἥειν . ᾧ χρὴ τὸ χ᾽) φύσιν πες 
“αὶ κάλ. Θ:ς δίς ταγρο οηΐτα φΑρΡ᾿ Ποσιτη, Πα ρογο  Π ογιπι,ος 
τύπην ε ἀεβυιϊίμηι τ θς ἀςἢοποίξαπιεπτιτη ὃς ἱπιρςἀἶτ, ἔτι 
Ῥαταῖ καὶ κοσμητικ αὶ 75 ΠΟῚ ΓΑΠΓὴ ΠῚ ἔουππηα; στ] οἵα » ψιὰτῃ ἢ 
τατὶς ραντίιιαι αυΐθιις δὰ 1( δέ Ρ1Π15 ποςοςῖϊε ες τὸ μῆτοι, ἢ 
ἄσπι αἷτ Οαΐφηι5. λόυκότερον τὸ χρώμα τό προσώπου ποιεῖν 
μοίκων . ἢ ἐρυϑούτερον.. ἡ τας πρίχας κεφαλῆς ἔλας - αὶ πυῤῥαᾷ, Ἢ 

λαινας Νἱ καὶ ϑοίρ αὐ γιιυάγκες δὴ μήκιςτον αὐξανομῆμεις., ταῦτα κἰ τιν 
αὖ τα πὲς κομμωτικῆς καικίας ϑδὶν. ὦ τῆς ἰατεικηῆς τέχνης ἔργα, ΠῚ ̓ 

᾿ἙΑπΊΘη ἀΥΓΙΓΗῚ σΟΙΩ ΠΕ ΠΙΟΙΟ 5 καὶ πδοὶ κομμωτικῆς ΡΣ Οτὶ 
ποριητιγ πη ρα οὶ ρτιποίριιαι ἐπι. Τὴς πα ἱτα τοξεὰ 
Οοτρία . Τῇ μὴν ἂν ἰατρικῇ ὥσπερ χέγωνἡὶ οψοποιητικι κολαχαία, 
κειται, αἰ 3 γυμναςικῇ κ᾽ τὸν αὐ τὸν τρόπον τούτον αὶ κομμωτική, 
κ,ργός τε κ; ἀπατηλὰν) αἰ γψυνὴ «γ}.}) αὐελιϑύϑερος » ο(μα σί τε κὺ χε 
χὺ λειότητι. χὴ αἱ ϑϑυύσει αἰ τοι ὗστι, ὥς τε ποιεῖ 7. ἀλλι ὁ τ ρκὸν καλλίθο, 
κουῆμε ς. τοῦ οἰκεία τοι διοὶ τῆς γυμνας ικῆς ἀμελεῖν. Ἡΐῃς μεταφς 

ςοπηρτιιτι ἀϊσοηὶ ρ 6 η1155 χοριμωτικὸν ἀρ ρα, ἰατιιν. ΗογπῚ 
ποϑοτούτο 2 χαὶ τῷ κυμμωτικὸν, ὅμως λεπῦον ὄφις χὺ ἐκ ἔχ δίαρι ᾿ 

μέγεδος. δεᾷ μας ὁπ τα] μϊ ντάφητητ ργαμὲ [ογ δῖ», 
διεπηὶ πάτα : ἤιητ οἰ ΠῚ αἴϑσὶ τὸ κομεῖν τὸ καλλωπί ζειν 
κόμη, Ἐτ Οἱ αὐδὲ τίιυυὐ κόμίων χέροτεχνα! 5 ἁριυιὰ ΡΟ] μςεπῚ 
4105 ὃζ κεροπλάςας ν ΟρΑΔΏτ» 11 κέρας καὶ κόμη: ὃζ Καὶ 
γιν»ὥκες α1145 1 ἀττηὶ ὅτηδτγῖςς5 νοσδητ, Ὑ γάη 4111}. 1η ΟἹ 
ας ταδιυγὶβ πιο ᾿ἰρετγτα ὃς ογπαγγιχ ξαπίτ, τα 115 ἔτ ἃς 
ΡαΠπς Οὐ]άϊαπα οὐοελᾶ ἐοπηαπι ἀοπιΐπὸ» ἀγῖ ἄτα 
δοιο,δς σοτηροίταμι ἴῃ ἐξάτίομε ροποτο Κομμώματα 
οἰΔη 5. τεὶ κομίκώ τιμᾳ ἡ Οαἰτιιπι σα εστοιη ντ ΡΒ] πῖ8.» 

πα τη σαΪτιιπ1. 4 οπλοίο ἰοσιτες οἵ ΟἸαιάϊαηιις : δὶ 
πα ο5 σομπηρτιις ρΟΙἿτ Γαιοι οτΉις. 

Κομμωτινὴ » ἀγϑ ξιισαηἀϊ ἃς ἰςηοςῖ 1) ἀρταπάϊ) ἀς αι 
Οοτρ. 
Κυμμωτικ ας, οπηρτὸ, Πεγπηοσ. Ὁ ᾿ 
Κομμώτρια ας, ἡ »ἐ μπλέκτρια ἡ κοσμιάσα ταὶ γευαῖκας, ΟΠΊΡΕΓΙΧ 

χιἀς κε Ῥ δεήσει προφωγ,χομμωτβιων κερέων. ᾿ ᾿ 

Κομμωτρίδιογον,τὸναρια ΡΟ]].εχ Τ οίππορ ἢ. Αὐλτορ μιν ἰΔοτί 
εἰρὶ ργὸ οαἰδανηἶγο; 1 ἀςὰ πταίοτο αἰῶ οαἰο[ξῖα ὃς 
ἐγοητί ἠητογαιιεῖ σαρΊ!Πος. 

Κομμώτρκον, ,τὸ, 1 Ἐγι πυοητα πὶ σι οΌτς. 
Κοιιοτ ρφφεῖγ, ΟΠΊΑΠῚ ηπτγίτονς Οδ᾿ Πα σοπιάᾶτα ἀϊχῖτ, δῖ 

ἄοτιις ἰἰδοτινέμεμον παρ αἰγυπῆίοις »ὺ «δ ποιὰ μῆνφρντας ἅοι 
χει τὶ εἰς οἶκον αϑακοιμιδ ἧς κομοτεεφεῖν, Ἐΐὰ ςοιι5οἴστιατο, 
ῬΠΠῸ Οἰιεπὶ βάτος Αοηΐας γεάτιςεπὶ τοπάοῦῖτ δα γᾷ 

Κομέω,αριά Ροξτα κἀς πὶ 410 ἃ κομρίω αὐιηι πειιτγα τοῦ, 
Ορρίδη, [1.3.4ς νοπαᾶτ. Ε 

Κυμπτίξω, μι εἰ σω, πιακοὶ, λα ρη Ποὲ ἴῶ το: ἱοσιοτ, ται άς 
ἔπι οβετονικαυχωώμαι Ασοι ΓΝ οατ. ΑΒ ο ας, δορμο 1. 
σον μέγ᾽ αὐ τι κομπείσᾳς, ἀσπίδ᾽ εἰ χε ζοις, πλάρηορετς τὴθ 
νπάς ἀτοκομπείζω. ἀπεκόμπεισε βραγχϑν» ταιισιιπι (Ομ απ, 
ἴῃ Ἐρίστικεκοβιπεισ μβ θυ γτοπτοτγὸ Ἰαξγατιι5. ἣ 

Κομπτεσμος, ὃς Κὐμπτισμα, τος, ὁ ,Ἰα Ἰλητλδ»οΙ ςητατι ον Ασλζα 
Κομποεις δὺς, ἐως»δ, κομπτις ὶς,»αξτατοτ,πσπάαχιΙάοσῃ. 
Κομπαςικωώς Ἰαξταδιιηάό, 
Κομπέω, μι, σωςπο υκα τς ο πον Πιροτθιο, ἀκαζονδύω, μαγαλ 

φως Ν ειῖτ, ΑΒίο τ Τα πας 1ιαἰρατγῶ μέλεοι κὸμπεῖτε φρυά 
Ῥετθῖες ξγεπυϊτι τις. ὃς ἔα τ. 5 ΟΡ ἴῃ Αἰδοςςοιπι ΑοΟ 
ὀκόμαει μόϑον,τλητιιπὶ νοΓΡ [ρου 1αξιαίρατ, 1. μα) 
κόμπει ε(οἱ τίωυ͵ Ετινῖρ. , 

Κομπηρὸς, ἅς Πιρογδιι.. πΡῚ ἢ 
Κομπολακέω, 11 {1ὰ ο] οὐϊοτολέγω κομιπώδηκανοιὲ ποιωώΐ ψόφοις 21 
Αὐἱτορ . ̓ῃ Β 8115. ΜΉ 

Κορμιπολακυϑης, γεῖ δεμτπολακυϑῦς ῈΧ κόμπος 8ι χη κυϑυς Η 4ιὶ ἴῃ ἣ ; 

ὈμΠ|ὰς ρτομ εὶς, τασπι ἀιι5,ας [ι] Ἰαξζδη5. Ν᾿ 
Κομκποῤῥύμων. χα φν ἀρυμχάι15. [ἢ 
Κύμπος,ο, ὃς (γι ΦοΥνίοηιις, ἰα  λητία, ἔα [τιις,ὠλαξζονεία ἐἰπαῤσεργ 

μαύπος ὀδὺντῶν ΟΡ Πος, ἡη Αἰδος, κόμπος πείρες:ι ἕαίξιι5 ΔαΘΙΚΗΓ 
τιρὶ 4. η Β ςπτο, κλύε κὐ κόμποις κῶδωιυκρότοιςοἱά εἰ; (οπίτυ ΠῚ 

Π10.7.:Ἐριρτ, μετέλϑοις κοίνης πύτγα δέκη κόμπον αἰγίμορέης ΤΡ Νὴ 
{Πιρογθίςα. ἑναίωυικοῖς κόμποις κὶ πανηγύρεσι 5 ΝΑ α Π. ῬΟΙΠΊΡΗ5 
Ἰοπαϊ τατίθεις Ογασογιιη κόμπος ὄξὶν ἤχίϑ» ποιὸς 170 σιαγργῶν 
συος, 

Κομιπὸς, οὐ, δ. Ππροτθαι»ἰη Οἱ ςηϑτοχγτοηιῃ Ογτη]]ο. 
᾿ : “ ΣΕ 

Κλριπρύμιαι; Ἰα ξέσητον ἀἰ αι ἀἰςο, ΤἈυογ ἃ, [ιθτο 6. ὅσοι ; ΠΕ 

᾿ 

᾿ 

᾿ 

ν 



ἱνκεμπα εἰ ικῶς λέγουσι, ᾿ ᾿ " 
ἵμων 5 ϑτδυλθιι5 ὃς ἀπιτῖς γειδῖς νἕοης, πάσῃ. φαΐκιλοι 

αὐ ᾿ἰρποτιι ἔα οο 5. ΑΥΠΠΟρΡ ἢ. ἴπ Ἀδλη. 
Φ..ὁ κὶ δν υρευθιι5 ἠα ν οὐ ̓ 5,τὸ κοριασώσες, ἰΔξτ πιὰ, κομ 

γφερίθ..1α ξγδητι αἰσι 5. 411, 
ει ἢςὲ, 

ὁτης ητογρ. ΑΤ τορ ἐπ Αὐπιδιι5..ς 
οἰταπιξητιπΊ»ἤροςῖο ἤπς Γου πη οὐ τισῖαη, ͵ 
ὐύσομαι»ποδυμα ἱοϊτὸ ἃς ντραπὸ σαι Πστ᾽ ΕΙατὸ Πδτο 

ὁ ἀς Ἀερυδ!ὶς. Τςπηίτος!]. ρτο εἰσραπτον ἔηρετο. οἷ 
δὲ ἔτι μᾶλλον κομψ δίογῆαι ἐν τῷ ἔργῳ, 1 οἱ ρα τῖι5 αἐπηριητ 
εἰπσ:αἀυιΐοτ)ν ὁπογοτ οροηΑθῸ. ὃ 
ὠξφν ἐγ Πιτὸ, ΑὙἸΠΠΟΡ ναη. ἱππεῦσιν, Εἴποι μ᾽ αἱ αὐτὸ δ- 

δικες, αὐτὶ σῷ ὀυριτη δικωῖς, κὶ δεινῶς δῇ «σανέργως. ἸΝΑΠῚ 

υκἰ νοτογοβ ἀϊσευδητιιν αἰτιτὶ ὃς γα ξεῖ » Πραϊῆσας 1ρ}- 
εσαλμήως κὶ λεληϑυτῶς Χὺ μυὴ φανεραΐ, [ 
ήσω, αὐ χὰ ἱΟΟΟΥ 9 νοητ ἄϊςο γε] (τοτὲ. αἰαλαλὼ, 
ΑὈΟ]. ᾿ ϑυμὶ , 
ὃς μούσοι ἀϊοϊτιιγ αν Αὐ ΠΈορἢννεφι πα, ἕο Π μα, ἰορτἀλ. 

ταγίοἰτα,ν ἐπι τα, ὸ 
ὁ. ἰεἰτασ»οἸ οσαπς ἐπι τΎῖτς, Ειοιιπάτι5, Πέα5. (υδοτπα- 
ταις. ΡΊατο [ξειιπάο ἀο Ἀ ἐριιδ] 1οἑκομιψόν γε φαίνεται 
ὡς ἱρήια πατιιτῶ αἰοξγες νἱάδειιγ ἰρ οπιλι5. Ατῖΐζο- 

φ. ἢ κομψὸν ἐν σιωκσία οἷά οἵ, εἰς ἔἴον . πιϑόμον, δ)" χαξεν,ς 
1 οἵἵε τα σοπρτοῖθι. Τάςπι ἱπ ΑἸ] ι5 μὴ ἐγὼ νόνκα κομ- 
ἡ κουσώ απ; ΠΠτΟΓΡ κομψὸν, αὐρέτρ ὀμον κὐξίλαλον,αναινο γον, εἶ Ξ 
.πιϑοανὸν, τεχνικόν, τρίβων γὸ οἱ τὼ κομψὰ 7 1. τι 65 αἴτια! 

Φ Ετιγῖρ. 
᾿βοόνηα Πατί Οὐ. βελτιώτερίδ., ἐχαφρέτερθ.. ἩΡΑΤ 
τη] Ἐροτ)ξς ΠΊΗ τα ον τθαπῖτας, οἰ ςρλητίΔ 5 γοπιιϊα5;) 

»ἄγρατι 4. ΓΙατιορ το. 6. ; νὴ: 
εἰς οἰοιτὸ ΕΠ] πνὸ, Περὶ ἀς, ΣΧ σηιργο θ ἢ θτντ δριϊὰ 

5 

ἀνὰ χορ ὅτερον ἔσχε, τα ΟΠ ττις πα θιῖτ, ; 
μ ὈΡΘΑΊ: Εἰ ΓΟ, ἐπμελοιύμαοιγατι φάθ οο. 
ὑπ, τρια ντς κομμωτικο, 
μας . 

τὰ 
ΤΠ 

ἀ 

Ῥογῖτα πιτιϊοπἀουι σα ΠΟΥ ΠῚ. 
ἡσω,πιυκα, ὃς 

,ἰσωγατ. κα τοίου 5 ἥτορο » ἐχώ. Νουττ, ΑὈ(ο], Ηο- 
ς Πιαάο5 5 σμερδαλέον κονάβησαν. 1014 Πὶ} σμερδεῖλεον 

ἀπο υθε1π Ἐρίρ.. ἮΝ ἰ 
8... ὁ πγοριτι! 5.» ]Δυι5γ ιν 9502, Ὀγου ψόφίθ' χρότυρ, 

νῶν δ᾽ ΠΡῚ 5. ΘΠ ςαχ. ὐυτραφη ,δρας ἤρεθ., 
νης ὥκονδὸς αιιο νὴ ς Ι ἷ 
ἰραπηέπατ. αἴσατ. Γι} εἴϊς νίπιιπι ἴπ ἀο!Πο»συοί 
ἴῃ Αἰτο διπρ]τοτὶ ἀο]ἴο ρίςμο ας}. ὃς 1ΠΠ|ς οσάϊτο. 

αἰ εἰ φρο γαλοὶ, οί ςἢ. , νυ ρα ΐ 
σοπάγι 14 μοτθα οἱσπουῖο ππιι {15.090 τάζας κα κιχώς- 
ι, αι ἤατη νοσοτιπτιάρινά Θα!Θη, ὃς ῬΔ1}}. χον δδίλυ, 

: 
91 ΚΡ 

δ 

ἰνλι 

ἽΠ 

ΠΝ, 
᾿ 

μὴ Ρυὰ Ὀϊοίςοτί 4. ἴθ το ἐξοιιθάο » σαρῖες 161: κογόρίρλν 
(ιωὶ ἴππι [1}0.δς ταρ.22. ΟΟπάτι!ου Ππς σομά!}ς:ὃς 411- 

14; ϊ ε ᾿ 

Ι εἷ: σεμιῖςς ΑἸ μεη.]} μὰ, ποτήρμον εἰσιὼπικὸν εἰϊς αἷτ κοτύλας 
ὺ δ (« Ἡοίγ εἰ ικυμ βίον νοςαξ. Σ 

οἥντι ππ  βὲνὶ πληγῆς οἴδημα, πτογρ. Αὐ Πορ Βμαπῖ Α- 
μώδεξ, Ἡ ΟΠ. σμιώχωψ,. ᾿ ᾿ ὅι 

' ἕπηπα, ἡμδέοπὰ ςσοπο νυ Π]}»4 04 δὲ ὀγιξ ἀρρε!!α- 

να 

ἢ. Ρ.Κογχ. ἊΝ ὲ 
; ΟΡ ΡΉΝ ἰᾷ φυοά οχτατραττϊο 150 ἤπς πο- 

τιπ|. ἀϊ σἰτουιπι Ῥτονλίηφησίδ. ἰατεῖαί. ςοτιρ ἰςᾶ- 
γἱος ἀϊρ εἰς να ]ποταθατ. δὲς Αὐἠτοτοῖες τρτο Ῥεῖ- 
. τὸ τῷ δνοιτύλυ κοιμαστικὸν κόνστυλον γοςΑτΊ»το 2 ἐκαμ- 
ἰᾷ εἴνον δὶ σομτγαμυιητιγρκονδύλοις ΠΟπΆΪΠατΙ:Υ δὲ 

Ξξτι Γητ, φοΐλαγίας:ν πάς ὃς ρίαρα ποπῆθπ ἀιιέξιμτι Ρτο 
ον ΔοΠ σον ον ἐϑηρ ἀὁ βοὶνν ἔειι ἀἰρ τὶ ̓ πῆσχὶ Ρετοιπο: 
Ἴγπριις ἢτ' σομιιετίο . ἃ διιετοπίο τα] τγαπ ἀϊοίτυτ, 
τλαβεῖν, 4] αρὶς οὐρά! » ΠεπιοτΠοπ. κονδύλοις ἐγτρίψαι» 
οἴαρῃος ἀτιςογο νοἱ ἰποιτογς. ῬΙΔτάγομιις ἴῃ (ατο- 

μῇ το «ὠδειγωγι, δ Κώτωνα πε ϑεῶτο μὴν Ῥτρρυσιο πθιεινάς 

φρος-αατόυῆρον.. ἐκοί τε ὃ τίω) αἰτίων εἰαταιτεῖν νὴ τὸ διάτι σιω- 
καὶ γὸ ἰὦ χαρίεις ὁ «.δωγωγὸς ἀμυτύ, κα Ἀόγον εχῶν πὰ κογοῖυ- 

ρρχερότερρν » ὄνομα Σαρασηδὰν 5 οὐ τᾶς Ῥάση0 ὃς νου θοτίριις 
αἸτίοσ ἃς ργοπηρτίοτ τάτῖο.. Αρίνγττιιβ ἐς καὶ (ταρη} 19 

ΠἸΘΠς . δ κόγδυλίδ. ἱπαιιτοῦν λγρμῆν γμῷόν, Ἐς ῬΟΪΠΝΙΧ» 
᾿ τὸ πρὺς τῇ ἀκρωμία αϑερον ( πατὶ ὃὲ Οαΐςη. (οπηπιςη- 

᾿ ταττὰ, πὶ αὙμΥ ΗΊρροοτας. τίμδ κεφαλίω πὰ βεκχίώνθ- "ἡ κόνου - 
λον αι [41Πὶ ἡ οσαγο ἐγ τ) κα τὸ πνεὺς τε ἐγκωώνι»κορυμύας καλούς 

σιν.οἷ 5.,αὐμμοιὲ καὶ κονδύλοις. τάοπι Αἰ το τοὶ Ὁ ὅθι τῷ μετακειρπίῳ πξν 
ὡ νδύλων, μετεικόγστυλε Β Πβῖις τηεάϊειις ἀς φάττα. Βομλιηῖς ̓ 

Ο κονδύλοις νοςαὶ παὶ κώμψης “Ψ! δακτύχων,ϊὰ εἴτι ἀρ τοτιιπὶ οὐτ- 
᾿Ι διᾶξιιγας ΠΠΠΔΓΙΙΠῚ Ῥτίπια: ροκόνδωλοις ΥἸτἰπγας μετα κονείυλοι, αἷϊ. 
δι διεὶς 

ἊΝ 
᾿ς 

τς 

{4 
ἢ 

ἢ Ἰρίτοταπὴ ἐξά ϊος ποίος ὃς ἀιτίσι! 05 κογο λοις ΩῸ - 
ῃ 

; τ πα 
κενὴ ἔα τυ τα. ]οροτραγσιτία, πϑιβυελογία 9 ἶλα ζιγεία, ἐλα-" 

Ὁ) τς 
τὨἰ πα τ, ἰιτις κονδυλίξειν » ριιρηαπι ἔσο, Οἰςοῦ, ἴγοῖη Ρυιβιῖς σαάοτο ἀτάις ριιρηος Ἰηβοτο ΓΟ» Τογοητίογγτ Ατῃρη,δτο πο- ΠΟ {πεῖ δῖτ,ὴ ὃ τῷ χερνίζῳ βάν τα πο δε, διὸ τῷ χΤ᾽ χερὸς Η δακλεῖ ὕδωρ, ὃν ὠπεκτεινεν ο ΗφῬκκλὰς κογδ)ύλῳ; ἰ οι ἃς ΟςΙτςΠῚ [δν ΠΤ: 
διιστοη 5 στίαπι {0} }γα; πιδηι5 ἀττίς αι! ο5 τά πὶ ἢτπιος μαδιῦ ἴς , ντ σάριιτ ριιοτὶ νο] οτῖαιι ἀο]ο Ὀςητὶς τα! στο νυ] ηξί ατεῖ- 
Σκ αὐϑαρίζαν ἀιτοαν ἀἰχὶς ΡΟ ΠΧ Πἰδτο ἤοπο 5». ΠΑ ΓπὩὶ τα ἵτγο ἔσει ἀγῶνα μο πακ αν άεγ ἰὰ οἵ, τῷ μέσῳ τ χερὺς δακτύλῳ ὑπὸ με ζονῷ- ἀφ ϑέντι τίω ῥῖνα παίειν, ΕΤῚ ἃς ἀρινά δυάδι, Οὐ ἢ ρλ- πλὴς παῖδα γίαποα ρροφέροντα ᾿ καταϑύμια ) Κογφιυλίΐσας αὐ έ 
χτεῖνεν ἰὰ οἴ, κονδ ὕλοις πλήξας. Αἵ ἐΠπορ αιι, ΗἿν ὁ παὶς οἶνον πῇ, 
κῦνδ λον ἀυτη δίδου, [ Ῥυςτ ν 11} ΠῈ ΡΕτΙς Γι ριμηο5 Πη ἱπρότος 
4μο ἃ ἀϊξτα ὑαδὸ τῷ ἐθίζειν εδὺ παῖδας μηδέν τι πήρνιπτὸν αἰτεῖν, Ἐξ 1π- 
τοτρ μι ΜΟΙ αἱτ,ἰγανακτίσας, κονούλοις ἀντ δὲ, σι, δὶς δὲ πος αἱ 
ΟΥΠΊΔΙΣ. ἐἰοππεν αν» σον αἰς βοΐνρ, δοτὴ τῷ Κονδιύίχυ ἢς Κονδυλώδευς, ῬΙοίς. 11. ρυίπιο ἐς ΘΑ] Ἰοαἰιο π5)5) μὰ τὰς ἐμφακίτις καλεῖχαι ξωικρρὲ κὶ κουδυλῶδ νὰ το ΠΠ5:το δογο ἃ :ΟΟγπαγῆις ποάφοίλ. δά-. ποιῶσα; τῷ κονδ᾽ ὕὑλα γος» ΠΟάο5 δί ςαἰ]οἱὰς ΠΟΙΟΓΟΙΙΟΠῸ5 ἰῃ εϊ- 8115 πιαημμ πηγὰς Ρξάιιπη,ῖη Γοἐς ἰτεῖη ας να ΐια» ςοδέϊας, τι Θταπὴ κονδυλώματει ἀΡΡΟΙ]Ατ]. ΠΠΠρί σάτιισ ταπθ ἰερδηάνιηι οΠΣ κονδυώδης διτὸ πὰ κόνδυ; αιιο δρθο δεηρ]ϊου 

Κοιδυλίζωφρτρπονν αρογουν οὶ ποιίίο ἀϊριεῖ, δοσγάτ, ἴητογ ἰοσιιοα- 
ἄντ ἀρεητῖς 14 οτατιοηὶς νΟμοπηοηγία ἔξρε (ο]εῦατ κουδυλίζι- 
αὐτο» ταοττ. ΠΌτο Γεσιπάο, δὶ Ἰπτογρτποη θςης νοττῖς ἰαόίατς ἀἰρίξος. Ηγρουϊάος δξγιιιὸ ἀἰχὶο κονδυλίζην, τὸ 3 ποιεῖν κονδυλίζέ- 

ἀριιά ΓΟ]].ν ἄς κένδυλ., 
Κυνδυλοι οι" πτιιπιοίξογςο. Ἰ 
Κονδυλεσ)ης»τιιοτο ἤις,ρτς (δ ἔογσης ξοσπηᾶπὶ ἴῃ 

τα γηοἄο ἤισον τάς πόγδυλίθ-, 
Κονδ ύλωμα,οχοτοίςεπτία ςατπὶς οἶγοα Δπιὶ παζνξ ΡΙλςος ΡΤ Το, δε 

πίω) ςεφόύζω τῷ δακτυλίε ὀυίατον οἴδημα. ὃς τιιδοτοι!α σιιάάατη ἱπὶ 
Ἰοοὺς παι Ἰςδτίθιις (ληριηοπι ξιπφητία : πο ἀϊξια ἃ Ππιλϊταιι- 
αἴης ΟΧτΓουΠογα πη τῇ 4ΙΙΆτηοΓ ἐσ τὶς ῬΈΒΠο οἰκιίο ποάοτᾶ, 
Αὐτλοτ. ἀοηπιτίοη,αριά Οα]οπιπι Κενδυλωρᾳ. Ἰαιιῖτ, ὅθι δὰ- 
Ἀτυλίε ςολέσδος ὁ ττανείςα σις μὔλ ρλεγμονῆς, Ἀςτίτιδ Πδ το αιάττο οι - 
ΒΊΟΠ. 4.(ρ 106. (Ομ γ]οτηα αἱτ εἷς τιιροίαπι οτηϊποηείαπι. 
Ἀπιθα5 ΘΠ1ΠῚ οἴτοα ο5 γτογὶ οχἐ Πδητοσ, ἄμηι 1ηατητηδητιτραῖ- 
το} ἃς 1πατιγατ) τα πιοτέπιαιις ας ογα Πτιᾳϊποπὶ αιφηάλαι ἴῃ 
Ἰοςῖς ΞΕ στον ργαοἰριιὰ ἀιπηἑππεπίος Ρτοάειιητ, ὃς ροίξ ρογτιιβ 
Ατἴτο ἢ] ταξεύιιο ξλο  ὲ τά ησατι, " ΟςΠ ἢ ἀς ξατοίποπιαῖο ἰὸς 
4ιςης ΠῸ. φητο σαρῖτα νἱβοππιοοέζαιιο, [ητογαιπι»ἱπαμτ, 
Ππλη}ς 15 οἴ: υδν ν οσάης ΟΥβεοὶ κονδυλώματει 9 δἰίργεάϊης χισᾷ 
ὃς τιαρπτιάτης Τα. 1ἀσαι [ἔρτο Γερτιπιουςαρίτς 30, Ατταδεῦ- 
οὐ 7 Ζια σον] πιάτα ἀρρο ]Δπτατ. ν ] ἐπάμιτιιογιπε, μας 
τατίοης σαγαητιιγ: ὅζς πὶ ΗΠ ΡΡ ατγὶα, τοῦ μαῤμριρος λέγονται τοὶ κογ- 
σιυλό εἰστοι γὰὺ πόρρὶ ἐν ποσὶ “σ᾽ ὁνών, νπάς αἷτ Αρίγττιις, ἕτσπος 9 α 
Ἴβεται ῥπρμιαρωου ἐς, δνοὶ ποδοιγρὲς, ΑἸ1θι νἐτὸ Ἡ]ογοοΙος αἰχῖτ, 
Καλούσι τὶ παὶϑ'(6- οἱ ἐμιατειρφε ριφίβμαισρν. συψξώνει ἢ όλλιςα ἂν τοῖς 
ἐμαεράμίοις ποσὶ σ' ὁπλῇ, καλεῖται «-εφαΐη, ἔς 3 πορδυλώμο τα σκλη- 
οί. δεἀ Ἰερεπάχιπι ντ 41 1],ν τοῖς αὐμοῖς χὶ τοῖς ποσὶ παχύτερα νεῦ- 
εκ ἢ κονφυλώματα,ἱά [Ἐν ἀτιγῖτῖ 5, οα 1} ὃς ποάὶ. ἃς Ροίϊοα, συμ- 
βώνει ἐν τοῖς ποσὶ μείλις"α τοῖς ἐμωρφῶδνίοις χ᾽ τίω ἔκφυσιν ἡ ὁπλῆς» 

ἰὼ καλούσι ς-εῷ αὐ μερμοοκ οἵδησιν ἐ χοντα κὶ κονδυλώμό τα σκληρ"᾽; 
καὶ “δωρεύμδνα,ν ὈΪ ται τὰ νογθα ϑαπέύτηι τοῖα ΟΧΡΙΙΠλμ στς εν «σαὶ 
ξϑις κὶ συλώματει, Ἀγρευυ ἐκ πὶ σιμυαγ γῆ ς δστος’ἡμκούτος σκλυρρί, 

Κὸν ἔων μι. ὕσωγαα ηκαγ ἕο Ἰ ΠΟΥ ρτορογο,οιγγο. οἰ οἷν τοι Ορόγοσ, 
ἐγκογέω, γ πᾶς γόνυ,οῖον κόνυ τι ὅγ: αὐδα τὸ ἐνεργεῖν δὲ ἀμτώ. ᾿παιιὉ 

ΤΠτοΓΡ  ΑΡΟ]]οη. Κον εἶν οτίαπι οἰξ σογγιιπηρογς φϑείρειν; ὃζ. ςχ- 
τοπιαγο, λεπεμειν:ν πὰς Αἰκόνη: ΟἹ ἰτοπι αἰ γσυίασηπίρτ., 

Κόνηγης οἱ σα 65. Ηςίν οΒῖο οπῖχη κόναι ἔπη φονωρξοτίλη ἃ χαίνως 
Κονήπυς, ]ΠἘ 6. 
Κυνϑευλα), αἱ Οχτι θογατίοποβ, ἀϑοιδήσεις Πςγς. ὁ ; 
Κονία ας, ἡ σα ΓΧ᾽ΟἸ ΠΥ 5) .] 1.5. ἀουμορ τὸς κὺ τὸ κόγεον, [Ἰχ εἰπε :κονΐα (ςὰι 

κονία 2.γ}] άπ ἤτιῆς τοις τ» ΕΠ οπλέτιις Πα άος. δ, ποδῶν δι 
δ υἰατέγερϑε κονίη Ἰς τ᾿ ἀειρροάη:πτιης σοττὴρῖτ: ἐρέάς 9 ὠκίωεες βῇ 

κονίῃσιν ὁδοὶξ λοιζοίατο γαῖαν» ἱὰ οἰ ἐν τῇ γ.. ΗςΠοάιι5, Ὡρίωυς μ 
ἐν κογΐγισι χοιμιὶ πέσε, τ 615 κονία Ορις τοξξοτἐπιοἱητογάιηπι ος 
ταπηοη μά χοτὴ κονίζειν»Ἰ 4 ο[ξ σοτταγενίτιις ς σοπιράτατο δα Ῥὰ- 
σηδηάτιπι, Ετ κονία, ΠΧ τ λει)» 1 ἃ οἵα, ΡΟ] οὶ τὸ ἐκ τέρεκς καϑισαν, 
μᾶῆνον ὑγφῆν; 410 ἃ ἐκ τ πλιωτικωῖν κὶ ῥυπτι κων εἧς (Ἰατιῖτ, Κονίο; 
φακτίγα 1» ὃζ Κοτίας «᾿ἀκτὴ 5 δὲ ΠηῚρ ἰςῖτες σακτὴ, εἰς Ἰὐχίυήα,ίτας 

1ἰχήαλαπι Εἰ φι άτἢνο ντ ἀρηά Θαϊςηιιπι ἰργο (ρει Δ τὸς 
ποιεγὸζ ἈΡΗ Δ Αδτίμμη ἰογπλ τ νορὸ 4 Δἰχ αϑατὶ τι 410 οαἱχ 
ἀαάϊτιιγ οχῃ οἴπεγς {01} δ το ασιΠ Αυῖτοτ “ρωτοςαχτος ἀϊαῖτιις 
γι ῬΑ] 5 Πἶδτο [ςρτίπιο τγϑάϊγ. τακτη οτλδιτὶ διηϑι μῆνα ἀρΡ}]α- 

ἢ τατ»ἱα οἴ Πχίατεπι χοοίαταπι, αἴ ὅς κονία σαχπη Τὴ πιλοποις 
ν, ᾿ἰχταλιπι οἱξ Πα! άπ ςοαξειἸατίοτιιπι, Θαΐςηυς ἴεχτο 

ἹΜεσβοαὶ : μιν δὲν ἐν το αὐἰδάχευ μσ. ΒΡΗΘΡΑΥ ΧΟ ΔΠΒΒΝ κοιίδν ΚαΜ, 
ατίω , ἐωραχὼς ὧν γ εἰτύγων αἷς καίμνοντος πιλοποιόν, Ἐτ ἀρ μὰ ]οἴξος, 
τ φοπ) ]ἶδτο ἴοχτο ἀς ἰαξὶς; πιλοποιητικίαὶ κονίαν ᾿ς σο: ΟΣ αηλοσ 
ποιοτιηίύ, ΟΑἸεπι5 14 ἰΐθτο ἀςοίπηο .κ7) τόποις) υἱδὼρ πιλοποιητέ- 
κὸν γοσατ. τ στο ὄχτο, τὴ ἠύν. ΑΌ Αρυῖο ἤθγο ἀμοάςοίπιον, 
ςἰαυιαάτα ροίμιοῖ τοῦάο, τακτῇ ἐδ πελοτάρίων, ἄσβες" Θ΄ κογίανραιις, 

Τοπυῖς 33) 

ἀϊριτῖς ἀττὶςα]ο - 



τό ἘΟ 

τα οὔτο τουεϊοςσάρῖτε ηυϊπ]αάσοῆπιο (απο, 1 οἢ, τίταν δ’ 
ἀκατάσβες 2. δὲ ἔσβες Ὁ Παπιρ! ἰοιτετ,οαῖχ ἱποχυϊηξιλ, ίς γε κο- 
γίου φακτίω ἀϊσιητ Οταεὶ . ἢς Γ.λεῖπὶ ρα] οτῖς {ἰχτυπ πα, οἷ - 
πὶς 1141. ἀποάοςίπιοςσαρῖτο νἱρεπιοίεοιπάο 7 ΕΙΣ αἴτια ἤΡτο 
ἀεςϊπτοαιαιτο,αρίῖτο ν] σεῆτπο 9 ἐἶῦτο ἐεοϊπηοηι!πτογσαρῖτε 
ἀςοϊπλοίςρτίπιο 5 ὃς ἴδτο νἱσοππιοοξιδιιο,ςαρῖτς ἀοοίπιοο - 
ἄχδυο. Ιάςπι ΡΙ λας Ππιρ ἰςῖτεγ Οἰπογοπὶ ἀϊχῖτ ῥγὸ οἰπετγῖς 
τχταΐα, ἔἰδτὸ γἱρείπιοτοντῖο . σαρίτς (σρεῖπιο, Ἐχ Ὀϊοίςο- 
τίς {Πῦτὸ ρτέπιο ἀς, Πχτεῖο βουΐηςο. ἘπΊΡτο τε σοππιοίοχ- 
τοχγοαρῖτε νἱροπηιοίεριαιο, σαν Ρ]πῖι5 εχ Ν Ἄγγοηῖϑ νοτοῖ 5) 
1| κ οἱηἷς ἐΠοιι αυῖτ, Γοςϊ άς ςηἴμαι οἴ ηἰδ Πιχατῖς ροτα5 πιεάς- 
ταγ. νῦϊ εἰποτεπὶ ἔοοϊ, χιΐ ΠΧ ἀρρε ἰάτογ Ῥέο κυνίας ςακτῆς» ὃζ 

ἰϊάστάα Πχτιΐα ροἤΠιτιαγοςὶ  Ἐπιρίτῖς, αρῖτο ἀεςίπτο 5 Πἰχὶ- 
αἰπιαι νης οροταπειι σοαξἘΠἸατὶ) ἃ εἴπ, κονία. “ἥκ πιλοποιώνον 1- 
ἂς πιιλεηοιος, ΕἰῈ ἃς κονία βαλχανδυτικης ἰχτα πὶ θα] ποογιπι . ἃ- 
Ρυά4 (οιειητίπιιπι σφορο θτο ἀςοϊπιο, ἃ. 29. σοιαν ὠγαξικ καὶ κο - 
νέαι, Ῥαι}.110.6.ς 4.9.1 1χταλιτι οχ ἴαροης ᾿ἴφπᾶτο αἴιο τοιίο- 
ΤῸΝ ὙτΙᾺΏΣΠΓ, 

Κογαμα, τὸ ΑΙ Ραγίτιπι οριιϑ, τς ξογῖ τι," κοΐ κα θθήχυσις, Ἵπης γοτὸ 
τεξζογία χιαίϊ {ΠΠπιηλςητα ρατίστατη ὃς τοῖος σοτῖα 5» 8ζ ᾿ησΓα- 

, πατίο, τα ἀπτ φαϊσο ρατα Πιιητν ὃς ΑἸ σάτίμι πὶ ΟριΙς. νοσάτιγ ὰ 
Ψ σγιμιο 5 δι ργΡίο 9 ἃς ργρίατιμαι ἄς] ψξατ,αντ σαΐος δέ ἃ- 
ἔεπα. ἃς αἀἸοῖτιγ ἀγεπάτζιι : Δς πιάγπηογαῖο τοΐξξοτγῖο δεῖσ τὴ 

Ἰοτγι αητιτ ὃς ΟΒἀπσιητιισ ράτίοτοβ 9 αΠο( σΠαγηγογατ ἢ ψαγγο 
πιϊποιραμῖτ, ΤἈςορ γαίξις ἐς σαιιΠ5 Ρίαηγατγ, στο αιιαττο, 
σαρῖτα νἰγι πΊΟ. κὸ τὸ κονίαμῳ 9 ὅταν αἰα δέξηται» τηρεῖ τίω! ϑεραόπη- 

σα. ᾽ Δοπὶ κονια τὸν γὸ αἰ κογίατον οἴκημα ρο [τον τάς Κονεορ τος, ΕΠ πς 
Ἰκογιαίται ἀἸσιητιιγ αι} ορεῖς τοξξουῖο ἱπάισιιατοἱα εἰ, οἱ εδὺ τοῖ- 

χϑις αϑοαχείοντες ,ηϊιος τοξζοτες ἀϊχὶς ϑαγγο Τ μεοάοίι5 δι ὰ- 
Ἰοπειηϊαι  Οοά ἰἰἶῦτο ἀςοίππο, ἄς ἐχοιίατια τεῆς ν οζαγῆς 
αἰθίπὸς ἤμπς ροτῆις δίαγιοσς. Κονίαστς , αἰθατιις. Ψαγγοπῖ.» πα ἢ 
Αἰ ἰνατῖο, τὸ κονία ει κ᾽ ὄψῃ χυσις Ηε γ σ᾿νν οἱ ροτίιι5 ὅγήχρισες,α]0α- 
τἀυμτι τε ξξογηιπ), ἐσβέςσωσις ετῖατα αϑ ἱρίὉ ἀϊέξα. 

Κυγιατῆς, κα, ὁ. 5.14. {Ὀγι τ κονρά της, νἱἀς Κονία κα, 
Κιυνια τὸς οὐ, ὁ σΑῖος 1ΠΠ|π||δύσαΐος [σι ρτι!ς.ἐν τοῖς κηγιατοῖς οὗκὴ αφσι, 

ἦπ ἀοτηιοῖ]π5 ορογς τοόχοσῖο [απ στὶς, ΤἈΘΟΡἈΓ.}.4. ἄς σαί, 
Ῥίδη,οδρον] νἀ Κονίορτος. 

Κογιάω, μ. εἰσω, απ α λοι ἡ ὃς κογιώμει, ἐξ τοίχοις τῆ κονία ἤγριω τιταύῳ κὶ 

εἰσβέστῳ εἰϑοχείο,ορτις αἰ δατίτπι ἔλοϊο ςαῖος ἱπάπιςο, τὸ κονΐαμα 
σοιω, αἷς 1ΠΠἰπο ἐς! ο7ο ρεῖς τοέξουῖο ἑμάτιοο,, Ματτῆαει5 
νἱρειπιοτογτίο, τάφοι κεκοτιυ σοι, ΓἜρ τ! γα αἰ σαντο 1{Π| τὰ. Ατῇ- 
ἤζοτςο!. 8. Απίπιαϊ. Καὶ τῶτο τη βρύσιν οἱ ἐγχελεοτρόφοι ὁ «σως ὅτι μέλι- 
ς΄ καϑτερὸν Ὶ Ἀατοῤῥέον εἰ εἰ κἡ, ὄπεῤῥέον 5 πλαταμώνων. ἧ πογιωνται ἐδ 

ἐγχελεώνας, ἵ. σαῖος 1Π|πιιης ὃς ἰμἀπσιιας αἰ σαντο ορόζε, ας το- 
ξξοτίο ἀπσπ!Π!ατγατα νἱιατ]α. 

Κύνεσες αὐ Ποηά δον τάς κόνις ἴῃ Απηπιοη.ϑς ἑηΓτὰς 
Κονιέω, 46 ΠῚ ἥιτοά κοι ἴω. 
Χόνιξα "δ, δ, ν οἵ ρον ὙρΠΙ ας, ρα ςατία ποῦδαςν εἶ ρα] ςατίς ΤΉςο - 

ἀοτο; τοι ρι δος ἀςσατ,τείξο Ὀτοίς, Κατίης τανη δὴ οἵδ οαη]- 
ἰασο Ρῇϊη.1.21.ς.90. 

Κυνίζω, μι ἴσο, αιιχαν ΡΠ ιέτο ξατἀο,οχοτοθοι ἧς ἀτμ ετῖ5.5 η11 Πα ξξα 
ἴε εχουςατος ρα! ποῦσπι οχοϊιτα σης, ΑΘ Λοςσα ας, νηάδ ἀρὰ 
Ἡεἴτο ἀ. κεκον ων. ρο ασυα!σητης. πρίονι μάρίθ- ἐλφειὸς ποταικιὸς» 
ῬΕΠΙΟγΓα ςητίις ργορτον σα σαἘο5 ὃς ἀγοπαπὶ 9 ᾽η Ἐρὶ ρα Α- 
τί πορ ἢ κεέκονεσ μήθ τι σαὶ ἴῃ ἘΡῚ  υκεκονμῆρα ἐσσὶ ρα στα] δ- 
τὰ Ῥαυ μα, δ κονιορτὸς ὄυκτήμαν, Π οπο [Ἐἶν, κεκόνες ὁ ὁ ποταμὸ εἴη Ε- 
Ῥίβταπιπιαν. (4 ς [57 ἤϊηαίιι5 ἀοπούλτι5 οἰτ 7) ντ ΡαΠοσαπν 46- 
τριτῖογεῖ, 

Κογίλν ἠεγ"Οττρλαιπι ἔν [οἰ πἜγον συ π11α Ῥ᾿ΙπίοΟΝ Ἰσάπεν ἴῃ Ὑμο- 
τὶλτ.πὐλρείκειον τε κονἱλίω Η τε κα, ἡ οάκλεῖον οὐ εἰγανον εἰ μφενέπουσιν. 

άἄου ἴῃ ΑἸοχῚ ματα ἢ πολὶ άκε ὃ Ὁρύπτειραν ἐπεγκεροίσ αό κονὶ- 
χίω, ΙητοΓρΓ. ταπγςῃ κονίαν οκ ροπὶτ. [δ κονήζω ἰορουάμπι εἴτι 
ἴῃ γογίι. 

Κυνίογτὲς, κόνιν ἐγείρὗτες, ΤΟ... Οὐ.8.. 
Κογίποις δὲ κονιόποις,(αριϊά Ἐτγ πιο! ορ ἔς δέ 504 αὐτι ) ὁδὸς; ε᾽ α ἦ, 

Ῥδάϊδιις ἴῃ ρυλιεῖο νεγίδη σον εἰ οῖτι5 ρα άς 5 ΡΌΠΙοτς γοίρετῃ 
{πε Ρ᾽ αταγολιις ᾿μϊτῖο Ργο! οἰσνατι τας, πονίποδας ὃς ἀῤπύύοις, 
ἴῃ Ἐριἀαιτίςα Κορ. τγαάίς ἐς νόστος φιοίααιη [επάτοτγος 
ποπηϊπαζος διιτοιι κονίποδας σοηϊοέϊατιιν δτὸ τ᾽ πὸ διὼν κακογιμέ- 
νῶν ὁπότε κϑετέλϑοιν εἰς τίαὶ πόλιν. Παῖτὶ ̓ ηΐα σεῖς γτ Ρ] υγέπιιμι ἀς- 
σοβαης. κονέποσες ἀἸσοσαητατ οτίαπι σα ςοαπΊοητα δ; ἀλπῇ (0 - 
ἴωας οχίϊοτῖς ΡΟ ]].ο: 3. κονίποδες,λε τὸν ὑανδημῳ αρεσβυτικὸν, τὸ ἢ 

κα ἥυμα κούφον, ὡς ἐγζις ἐξ) αἰ κέγεως δὶ πόδα Ἐτγναο] σ᾽ το5. δατοσπι 
δοϑιυιϊα κογιόποις ἀϊσαης οο πόδυ χιδὲς ὑπόσγημια τὸ μη σκεπείζον 
ὅλον ἢ πύδω, ἴγλια τὴ χο τευπάοῦ ὁ υᾶρον ὑπὸ ἦ κένεως, αὐ τε νοτὸ δι. 
κογίηοσα οἶς ς-τνὸν σανδεύλιον ὃ δια πίω) ς ἐνότητα ὃ πούς ὀκογιοραξτο, 

Ἡείνομῖο γ ΓΟ κονίποδὲς ΠΤ υἱπόδήματα μοιχικϑ, 

Κονιορτύποδὲς. κονίποσες. ΙΙΟΥ τ. Ροίἐ5 ἴῃ Ῥα οτος νογίλητατ, 
Ἱκονορτὸς, οὐδ, δ ΡΌΠ ὴς: πϑϑο τὸ ὄρω, τὸ διεγείρων Τ ΠΣΟΡ τ ἐς σλι 11}. 

ἀιιαττονοαρῖτο νΠτῖτπι. Οἱ ὃ κονιϑρτώ σης στ τίθ- ϑεῦτῖον συίπεται, ν᾽ ὁ ἐν 
τοῖς κονιατοῖς ἢ κογγάώτοισ πο πά.. εἰκογιτοις )οἰκάμφισι δια τὸ πλ εἰω 8ερ 

ὅτηται ἐχέν. "ἡ γδ ὁ πογιοτερὴς ([ΘρΌΠ 4. κονιορτὸς )ϑερει οὐτε ξυφὸς ὧγ, 
ἔορο ΡΠ η,1,18,ς αν ον δὲ αἰτιοσγοα ἤῃς οσαἷςς ςοπῆται! ἀφθοτς; 

. Κυντου βερνώλι- ,κ,ο᾽, ΠΟΤ  σεγπα ἐς. ΟΟτ τη το, συφρατίαν 

Κο 
φιόπίδηι ἤν ἔγιιζησηζο ᾿πέ ταῖς! ΠΠπ|8. ᾽ 
Κυνιὴ τέως ΡῈ] ΓΘ ἐπ  ἸοἸ ΟΡ] ΙΕ ἐπὶ οΧοἴτοικονιορτού ρᾷνϑ. 

τοτς ἰηΐρογίις » ἸΝαζαπζοηιις, μηδὲ αὐτὶ πιυς κδείας κογρ 
8ει, ὙΠΟορΒτγδίξιις μΠπξον, ᾿ἰδγο Τεοιπίίο ςαντοισκλνο 
κογιορτῶσι, νἸάς ιὑποκόγισις, ΝΣ 

Κογιορτώ δὴ ςγε(Θ-γὸ αὐ αὐ ΡΌΪΙ ΘΓ σπτωςν Ἰὰς Κενιορτός,, τ 
Κονιμδυ Θ.γκ5. Ὁ). τ] ν οὐ ταῖν ἴῃ ῬΌ]Ώ οτος απ ]οτῖςο γαῖ Ῥαϊα: 
Κονιόως ΡΠ πεγοπὶ Ἔχοῖτο. με Ἢ 
Κογήπθωγμ Ἴψο,αν ἰφαγ εχ οἶτο ρα] οπςΡυ πιοτὸ (ΟἹ, ἐτηρίςρ 
ποτε; Αςοαΐ, ἡ 

Κόνις»ι δὸς, ἡ ρΡαΓΟΧΎτοητιπη, ΟὙΤῚ ΠΠιϑ( ΠῚΡ ογ 15 τάττῃ θη, πόγι 
διτατ:]οη5,] ἐπα ἰσ»Ατηπιοη. Ογτ}}»ς ἐχροηϊτ!επᾷος αἱ 
ξατος σαρί τῆς. ΕἸ ΠῚ 

Κυνεςγνωφ ἡ ΝΟ ΧΥ ΓΟΠΙΙΠΊ; ΡῈ}1115.Ο 1 159 ςα Χοᾶς αι! ἀτιῖς αἴτιι ᾧ 
[ρογῖτας ἰδ ρατὶ ροτοιι, ὅς οδτχτι} γατίταρον πάς εἰκόνι κι 
Ῥίσατιισ. Γτιοίαπιις ἐς ᾿πέξιι.. τὸ 3. κατελοιποιῖσον ἡ κόνις, ἢ 
τοιηδποῖ οἰπἰς εἴπ, 14 οἵ, ἡ σποδός, Κόνις λεκϑρκὶ, Οαΐοη, ὑμεῖς 
Ὁτο συΐητο, γοςατ ἱπ ρα] τγ15. ΡαΪΠογοπὶ πΊῸ]] πη πῃ αἱ ἢ 
ἈΠ᾿[ πτ αίρετγι. ; ᾿ 

Κονισείλ φ(Θ., Ρ  Π Θτ ΓΘ ΏΓΠ15. Ἕ 
“ΚενίασαλίΘ-, 6 γ ὁ ΡΊ] 015 κονιορτὸς, Ἡ ΟΠ ΟΤΙΙΚ ΠΊΔ4ο5 γν οἶγοα 

δὲ ΑἸ Ἰὰς ἐγ ρυχ. δαὸ ποσὶ κογίοσαλίθ- ὄρνυτ᾽ α«ελλυὶς,, Προ 
οἰταθάτιιγ ΡῈ} 1115 ρος! ΠΟ ἤις5, τ ρα ες ἐπ ςουλς 
ΤἸιέζατιγ5 ΡΟ σετοιη πετος κὶ κογίστελΘ- ἀϊςοράταγ. 
[εσυιη4ο ἃς τεγτῖο ΠΠὈγο, ΤΑ υὑμειγών, Ὑιάς πείτος. Ιτο τ] 
ηἷς ποῖ σὴ ἀριιά Ατμοπιςηίος, Οαἴτς Πδτὸ φυλτῖο ; (ὦ 
νἱεἰς Κοτυτὸς. ΠκΡῚ 

Κονίφσαλυ,, ΕῈ (γε. ἀφροδίσια, ὃ 

Κουνιςήρμον. ἐ, τὸ, ἀστὸ πῶ κονὶς, ΟΠ οσίπιπὶ ΨΊτγααο ἶρτὸ α 

Ῥίτε νπαςοίϊπηονν δ ρα] εγε ρος ςετοπια ἰμέξατασὶ 
Ῥαητιγ . ντ ρυμοηποηος εἰΐφης ἢγπηίογςβ. ἃς τηΐπα 
ΝΝπι δὲ ρα εγεπὶ [πέϊατοτίθιις εχ Αἴργρτο δία 
εἴ ᾿π Νέγοπης διισσοη, ὅς ΒΡ] Ίη1ο Πἰἶρτο 35.ςαρίῖτς ἀφοίη 
ὃ ἴπ συ πιηϊοο ἐπἰπτιιςητο ΡΌ]6 18 Γροστυΐαπας 
ῬοΙμχ.ν τάς οἰ φὴ 8ς ἀκονιτί, Αταιις 15 ρΌ]α]ς αἱ ἰῷ 
{ρογσοθδτιν ἀγα αβέτΙσαῦδτοτ σοτροσίθιις {{ΠΠπἰς 
Ὀατιιτ πάτθ- κὶ κουίστιλίΘ» Ατεϊςὲ 5 τείτε Θαΐςηο ὑἵγιειν 

Κονις-ικὸ «κοὐ τ ἢ π ρα οτος [ς ν ΟΠ τα η δ. κογεφτικὸς ὄρνις» γῈ 
σιαγαὶ γα Ριἃ ΑὙἰ τοῖο οπι ρος αττΊ Χοαιιᾶ [είς ἀπ ρα 
1υτατ, Οᾶζαᾶι Ἵ ὶ 

Κονίτ ραγαγοηαγίσι Ρα}} 115 1π 4110 ἜΧΘΓΟ ΠΊΕ Γ. ῬΑ] Πεγα,αι 
ἴζοτοϊες Πργο ποηο Απιτηαὶ, ἐς 40. Ρογάϊοῖς. κυλί 
λα)στρεῖ, 

Κόνετρρν ΡΠ 115. ΓΟγἀθ5. πος. Θυϊ 4, κονέτρον, 
Κοιΐω, ΠΟΥ ΠΡ νΡΕ Πογοτη ὀχ οίτου οἰτίπο, ἩοΠοάιις. 

δίοιο, ἰᾷ εἴς. πεέχοντες, ἐν γὸ τιὴ τοῦ χν καὶ κονὶς ἤγρωω χω 
ἡ Χπὸ πὰ κογώ αξ ἐγεργω, Ἰηχιῖτ Ἰατογρυ, κονμώνται ) ΡαΪῈ 
τά ητΕΓ. 

Καννα, ΟἸΠ15. ; 
Κοινεῖγοἴπτε ΠΊροτγο,οῖτο. ὺὰ 
Κόνναρ., ΟΟππατγιια αὐθοῦ Αἰοχαηά τᾷ ́ άηῖ ἄς ουδις Αἴ 

θτο 14. - ᾿ 
Κύννις, ΓΤ ΟΥΠτο Πάσης. ΗΟ δ᾽ Οἢ,οἰλ εἰτης πενίδυ ἔχων χα αῶρ ὧν ἐξ 

4υΐ νάρατὶ ἃς πιρη ἀϊσαγς σορίταγ σοῦ ΟρτΙ ΠΊι15... 
ΚύννΘ-. Βαγθα. 
Κόντίδ-, κε, ὁ, σσΏΓΙΙ5.ΓΟΓ 556 {Ὁ Πίπς οτίδιη Κοντίλίθυ ἢ 

Ῥῇμπι ὃ κοντὸν:τ ΗἸ οἰ ΟΠ ικοντίλον εἴϊς (ουδ τ εἶδος ὀρνέν, Πὶ 
πυγα σοταγΠΐσοην ἰτο πὶ οἵϊς Τογρεητοσι αιοπάαπι ἐστ 
{πππὶ 4] ἐἰκοντίλ Ὁ. ἀἰ οἴτιγ εχ οο χιοί {είς ἑδου], 
ποτίατπιπι νἰ στοῦ, κόντοι, σιιάος 401. Παιιῖ5 ἐπ δε 
ἄϊεα γᾶς τετγογἤιηι τοι οσασην, 

Ι 
“ ᾿ 

᾿ 
᾿ 

ΔΩ 

λατίνοις, : 

Κοντοφόρρι, οἱνγἱάς ἑπσλῆτω ἴῃ ἈΡΡεπά, Ποχν οὐα δ. πΆ}]] 
Κοντωτεὲ, τοὶ, σοῃςτα αυφρίατη ἡδυΐττι ἀἰ γα» ηιιὸ 4 σοπὶ 

Ἰογοπτιτ, ρια Ὀἱοάοτγιπι 5: σα] τιτη; κοντωτᾷ πλο 
115 5 ἴπ Ῥτῖτηο 6 ]10 οχτογηουρτο ΠΟ Ίδιι5 ΠΑ 
αιιαῇ αξξιάτα. ὁ 

Κένυζα,"ς, ν᾽, βοσόμὴ τις, ν Ἰὰς, κόγιζα, Ὅν, 
Κονῳεῖν, ΤΟ γΟΠ1ο οἷν συ έναι, γα τ αιος ἤιρτα κογνεῖν,,ς Ἂ 
Κοόξα,ης οὐ, σΟΧΑ, ΟΡ ο5,τὸὲ ὀπίσω πῷ γονοτία μέρος. 
Κοπτέϑες σ χα], ἢ ςἱ ται! τἰ ἢ ἀκ: Οατα ᾿ἶδτο ργίπιο 5 φαρίτο μον 

ἐς ρίληε. ΤΠεορίιτ. ἰν 
Κοπάζω, μι εἶ σῶν, στιά χο ςς ΠΟ.τοαυ!ςοίςο. Νοῦν, ΝΕ ΙογΟ ΠΠ 

ἀεεῖπιο, αὶ υὕξατο μωυ σῆς πρὸς κύρκον κὶ ὡκόποισν τὸ «ῷ, δίς ἅ- 

ας ἰρηΐδ, Ἐτρτο ἀφῆμο ὃς ροπο : ἀς νεητο Ματιβάιϑοῖτ, 
1 Ὁ ιΠαττο,κ ἐμβαίτων αὐτὴ εἰς τὸ πλοῖον ἐκ ὁπασεν ὁ αἴτρμος, ἫΝ 
Ρλοατεις Βιϊτ,ιαῇ νι. Ηλπάο ἀο]αατιις, αιπι δηΐπι κόπο 
ποῖ ἰἀθόγεαι ἀςοϊαγοτ,ν τ στιτ τὸ κοτοέζειν Ρτορτιὲ ἀεελὰ 
4υΐοες ἀἰςὶ φὰς νοΒ ππιθητὶ Ππεηᾶ ΑἸ αι πιοιϊοπδοοπίο 
ται ὃς πος γεγθοὸ ΠιηΠ]ἶτεῖ νεῖ Ηγοάοτιι ἴῃ ΡοΙγπιαΐα τὶ 
(γιατ ἀο ει Πππηις (ὐλπγετατιτοἵτίάςπι ἀσοηζοπι ἀς τὸ ὅτι 
ἴλαις ἃ Μαρίϑίυν φαϊάςαι τγαάιτ)εατ, ; 

»,' 



δὴ Φθος; 
μα, ΡΙ ΗΠ πη, δαξ δ. νπάς τρισεοαταίις Θ- αἤτιθ.., ραηϊοτοτ Ρί- 
νρρίέθεης (υραέτιι. 

τδοτ ηςῖα. ἀλνλο 
ὑγτος γα [5 σοπτα τς. ἀσεγι!η σατιι5:ὰ κόπζω, 

δενουῖ, ὁ, Ρ]Δπιξξειδ, Πα δλιι5» οἰ ]Ατιις, ϑρίωσιθ- μὲ ψόφν χίρών, 
ἡ ἐδοτὸ οα τπὶ 4110 πιιτπιογαγὶ) ἱποιάτιεις ἡπαγπιονα [π|ς. 

Ιο. 
τοπτιπο, τγίτυιγα γα ξξιιγα, ρταο οἰ ρἰτίθτι αιαῇ ργαςῖ- 
πλνϑῖτᾶθο Πἰρτο ἀδοὶ πιο, ἀπὸ ὦ κοα ἧς ἐϊτοτεω ρταςοὶ- 

εἴη ἀατὶ. Κοσηὴ, ς᾽ 65:1η Ἔρ᾿ 10]. Ηεῦτ. σαρῖτο (ορτίπιο, 
περέφοντι ἐπὸ τ κοαῆς 17 βασιλέων, Κυσοὶ αὐτὶ πὸ κόπος ἀρ α- 

ἀς Μιυπόο ς.3. 
δοἰαδοτὶ οἔτιβ.κοπιαρώτερίθ-. [αδοτιοὔου 5 Ατλΐζος, Ρσοθ], 

σω αι ακρί, ὃς 
ὙοΓΟνποροτίμι [ες ἴο. αΠΠπτιιάϊεοπι αβετο, ἐς ας ἴμε- 

οὐ ευτγια ίο!. Αὐἰ ΚΡ δη. ἐν Ορνναΐσε «αρέςαρκοπιᾷν υ- 
ἡ Τἴυ ἀγαϑων, Οὕτω πλετίσετε πωύτες 9 Ἰητοτρτ. ἐν πλησμονῇ 
ὮΝ ἀγαϑων ἐπειρηκίναι φήσετε, ΑΡοΙζοΙτς σαρίτο αιιατ- 
αἰλταςυφυδέμῳ ὑμώς ΐσως εἰκῇ κεκυπίακα εἰς ὑμῶς. ἀε 
ἴυ0 5 πο ἴῃ νοδἷς σοη Ππρτιις Ια πῆςιις ὃς ἀοξα- 

τὰ ἔμεγῖτ. Ματεῃςσαρίτο νπάςφοίπιο,οἱ κοπιωῖντες, ξατὶ- 

ΠῖιοΓΟ 5 ἔα ἰ χορ θηη 5,5 141] ροπὶις » ῬΟΙ ΠΧ ἴῃ ἰη- 
ἀπηόητο οὐ πανὶ παπιογατ. κόπης((σγῖ δὶς δι14..) Ετ Ππιι5. 
ΟΤ, αἴο5ὶ τὸ κόηειν ἐδὺ χύγρις » ἐϊμασειρος, λοαίλ (Θ- δ᾽ τὼρ 9 ἀζυτις 
ΕΠ Ὶ ρΙ 4.ἀς ΨΊνΠς. ΡΙυτατολιια ἰπ Ῥηοοϊοης, οἶδ᾽ 

υπὴς «τ αῤεξιινογοτθα ας Βεπιοῖδεη. ἀς ΡΒοςίοης, 
εαπα: 1 ἀςεἀα πιοπίοσιπηνΑτβοπ. ἴπ4ς κοπέζειν γοτ. 
ετίαπι ντῖσαν ᾿ἶδγο ἐθσιπάο δὲ φυαττο, ΟΠ τοι. 

Ἰ 

σου τη οἱ οἴεια ἰα πειιάο ἤροητο γεπίθης, ἀςξατῖράϊίο, 
σκεῶτι. α] Ξἢ.14 οἰ, σοΥτῖρι ἀοξατίρατίοης. ΑΥἸ ΟΡμα 
το; τῷ κόφσῳ ξιω εἶναι 9 1πι ἰλίνοτς νογίατι. ὁ πόν- δξὶ πῇ 
οἰαΠοίςοπά! σαυίαπι ἰαθοσ ἱπέοττ. 
το, ἐπτὶ σοτοἰαξτοτ. ἀρὰ Τϊοίςνεκοκτωυῆσοις, ἰαοτε 

τ νΕ] ἐαε τἰςοηείθιισ:ν εἰ σοηταῇς. 
ἵππος, 1115 « Πτογὰ ἠοτάτηςνάς ΑὙἸ ΠΌΡΕ. Ἰητογρτ.ὶη 

1τὰ.ς.31. ᾽ 
δύω, ζετοοτουρίλητο. 

(οτοιιφοῖ αςας σαρῖτε ἀςοϊπιοτεγιΐο, σκύψω αὐθὲ αὐτίω) κα 
ρίαν, ὃς [ξογοογαδο ΠἘοτα 111} Π|πΠ|ρατηλὸς, ΟΠ τγ [οὐ δνεὲ 

καὶ υἱκέ αν ἀυπτὸ κ᾿ πόλιν κοιτας ὅσας» ὃς [γα αἰ ἰητιπι ΡΓῸ 
γτδε ντ εἰ οἴδοι;ἔβεϊοι5. 

υ απ ἐκαι.. ἘΟΥσογο Ν εὐτν Ασα, 
ὁ Ἰεγοοτγευ. [ 

οἷν σκύβαλον, κόπρια αὗρι βαλεῖν, ἄταμπὶ οἰτοιιαἱϊςετς ΝᾺ 

ἐροΡΙ ἐδ είς ποπιορκηπουρῤς, τὶ ἔα 4 ὃς ν111 Ἰοαίτιτ, 
δ ἐἘογοογατίο. 
δϊάςπη, 

εἴθ, ὁ κὶ ν᾿ εγοοτγοίις. Ι 
Ταγαρ αὶ »πιδά Πεειοοτοῖς ρ᾽ [45 Ῥτοποϊμδης ἯΙρ- 
νι Σ 

Ἰδδες,γ ἰτὶ Τοσάϊάα Ἰοαιεητοξοίεσεητες πετοοτα»ῖτα γῸ 
ΑαἰΠπορμᾶποϑ ἐν εἰρύγραὐόρες κοτρρλόγοι φῳοωσλάξε- 

; τιϑοσκύβαλον, ΑΤ ΕΟ μαη, νεφ. ἐδϑείεις χὺ τίμλ κόπρον» 

ἤετοοτε. [τοπὶ ὀχογειηςητιπιὶ ιιο ἃ ἂν οἀ0} 115 ἐπ ἱπ 
Πἰπῖς σοητί Ποτιιτ Δ 4 γα: ργορτι ταυοῃ Θα.]ΠῈ5 Η- 

οοὺ ὠφέλεια, ν ΕἸ τὰ 5 εγοογαπάϊ κόωρθ. ) ἥπιις. 4110 τ 
πο Ἰατατπεη,αὸ κόπρον, μη ς δὲ κόωρολογεῖν » ἀπὸ 

κόαρν ἀγωγαὶ ΑΥ ΟΡ μδηϊονηάς ἀϊξ:ϊ κοαφαγωγὶ 

εἰ. ἀόαρρν παρέχω, Θλ2α ἀε δεποέξ, κότειν αἰαϑυ- 
Ἀπᾷβορθαπινίάς Ρτοιι. Αρυά βιπαπιν1άε ἀφοδὸς 
:ῬοϊΙεπὶ ἰἴθτο χυΐηπτο 7 ςαρῖτε ἀςοϊπιοδιιᾶττο. 
ἢ ἄς [πτὸ ἔξ ζαπο 11. χνάϊεϊτατ φαόαας ἀς ΒΌΡ11 

Πθιι]ο 11.σῆς δὲ Οα.-. 
φυΐπατο, κόσερυ πληρρώ. κοωεγφορήσω, Πζατοοτς α- 

»φόρρε, ΓοΥ Οἷς 4118 Πποτοογά;άιις ἢπιὶ ἀζογιπτατ. 
 ἰτογαυ!ΠΠπι αι, ατγ πα λαυρα κα ἤωνθ-, Ατιτορδαπ: 

τὸ βοπιίης οχτγοπια ἰοττῖς ροηίταγ ἃ ΟΒτγίοίξ, φυα 
ΠΣ πατίιι. ἶ ᾿ 

Ἐσις. ἡ [τετσοτγατὶο, ἘΠεορ τάς ἂς ελὐῆς ἰἰδτο τεγῖΐο; 

ἸΡΡε Ια πτιιτ ἃ Μεάϊοῖς Ῥβαγπιαςᾶ αι18ὲ ἡ Ῥίαςεπειιΐα 

1πὶ ζοπτιπ ςπάο το! σιιπτατ, 4 α τα μητ αἰιδς κοπτερία 

᾿ βχχι ἐ γοσδητιγ. Υϊάς ΘΑἰοη τ᾽ τόποις Πθτο [ρτίτιο Ῥιοίςο- 

 τῆδος Πστο αιᾶττο ἀς Οηὶςο » γίγνεται 9. ἡ κε σα τάρια κοιλίας μας 
δακτιχαὶ τῷ ὁποῦ ἀυτέ μιγγότΘ- ἀμυγθάλῳ, καὶ Υἱτρφ!ὸ ὀῤίσῳρ μέλιτι 

ΟΥ̓ΤῚ 

Κο :7 
ῃ ᾿ Ϊ. ) ᾿ Ἀδεδάμα Ἔθλλει δηϊὰ ἀρρεὶ ἰφηταγϊάςμι : Ὁϊοίξοτῖάες "- 

ἀπο εμνδο ἐς ήμονπα Φρμ ὁ κα οθὴα ἰφφνῖίσα μη μέλιτι κα » τὸς συλν' λαμιβὰν φμῆ,ον, Αφτῖτις ἀδοίεποτοιτίουοαρὶ- 
τς Ι25. μελμτωμάσον ὃ κοῖς τί δηόον ἐς ἀμβυγδάλων μετρίως πε υ ΡΡ 
γαγγᾶζο, Αττομηάοτσιις το Ἵ "ρῶν μηῤμορρᾳ ᾿ ς ι ΣΌΟΤΟ ΡΓΙΠηΟγραράζο 74, κοπταὶ ἢ συστι- 

ἬΝ ἡ πυραβοι αὐξθο πτὸσιγ Ῥλοςιιτὰ ΟΧ (ηγο. αἷμ Βοπετὶς ἀρ και δια ακωαϊΔα μομλοιας ἐφρ άλος ΕΝ ἐΡυ δι πο ρφ σαῖς ἄξητος : Οἴαγὰ ΚΠο- ΟΡτΑπΊ)αι4πὶ τὶ τς φύμτ, Κοσῆὸν φαῤμοκον, τηεάϊςά- Ῥλοητιπα αιιο ΠΟ ΠΟΘ ΤΙ 5 (ζᾳ τιτηάϊτιιν ὃς Π ἰιοτίδιι5 Βιττατὶ πὶ ἐη ἘΠ ]τὶς δὰ πηγαὶ αρηγατὴς ξοτιη πὶ τὐρ μέσης, ΠΗ τες ταμάςηα: ροτ ἴς ἰατὶς ξιιπιςέϊα: ἤητ, αἴ φη, κ᾽ τύποις 19 ἐῆφοος ὅδι τὸ φαῤμακον, ΑἸ Ὶ, κόξετεται τὸ φαΐμακον, ζῃ Κοισ τη» ο» ἶ ΠΟΡ τᾶ 5, ϑειιΣ ρα] ἢς 1} ηιιοά τιπάοπάο βορατ, Εἰυὲ Ἰομηἰἷς ΤΑ Π λλη, ὃς κοανταρίων Οὐὶθαπιις, νἱάς Κεατεῖρ Ὃν Κοκτη ςγοὦ, Ρ]αςςηταν σοηιις. γε Κυαντείρεογ, γι ϑη Κοίαντον σιδ' ἐρκον, ἔς γα ΠῚ ΠΤ ΕΠῚ ἀσαΓΏ ΠῚ, 
Κοπτὸς, ἡγπύλιε ὃς Το!» 5 Βο]. ΤΒεοοτ Ιαν],17. 
Κοιστομιαι με ψομα, πὶ ομαμαι ΠΡ ΟΠ. ὃς 
Κύτθω, μι, ψω, πιοφα, σα ἀοςροτοιιτίο, ρα ο, ἀϊτῖρο, οδτιιηάο, ἔγλη- Ἐο» Π]Δηϊο»ΡΙληρο. κόπῇει τεὶ χημνα, [σις Ῥοτῖτον ὁμεσχκα κιιαήειν 

Δηοτεῖος (ξουπάο ΟΕςοποπι. οσιάοτο πυμηπηι τη. ππωσμὰ ἔκοψε χαττιτέρρυ, εχ ἔξάππο ρογοι τ ππιτηγημπι. Αὐορηδῃ. 
κόπαω τί ὃ ὕξκγ» ΡᾺΠΓῸ ᾿ληιιαπ,ν άς ψοφώ, Κύστομα!; ῬΓῸ ἀτίς- 
τον Αγ τότεῖος ἀς πιιιπ40; ἐνειλέμῆνογ πνεύμᾳ ἐν τῦ τ κόπτε ταὶ 
ΜΦ ῥοϑίε βίαεγγοητιὶς ᾿π τογγαὰ οο αὶ οἱτιις ας ςοππο[πξιῖς ἀτιοῖδξ 1πηρετι νΟΒοπιςητί. Ῥγο ρίδηρο ροΐξις,ςίαηιις ἐς οηῆς. πενϑυύσι τὸ ἱερεῖον χὶ κόσστογται αὐριςτοντες ἢ δὴ πέφινδυμῆμον, κοαστομὲ- 
γῊ Κϑγις ΕΧΟΐτατιις ρχι]μῖς 5 Ἡοἤοάιι5. κόνις δὲ σφ᾽ ἀἰμφιδεδ ει κό- 
«στομῆόη πλεκτοῖσιν εἰ φ᾽ αἤμασι, ρα εὶς 4ιιςπὶ ἐχοίτδης σιγτιις, Ἀς- 
οἰρίταγαασηάο ἴῃ Πραϊβοατίοπς ἱπηριυιάϊςα» φιϊοπιφάπιοά 
Τατίηὶς ργαοϊάεγς. Αὐ ΠΟ ρμάπ. Ἀη. κακό τε ἐγκεκυφῶς, ρτῷ- 
Εἰαττιιγ ας! γάτιι5. ΝΜ αττία!ς: Ὀτεσοϊαὶ δλιιάος 7 ργαοι 5 Νῶ- 
τιοἱς ρίογας. ΑΠιπιοπῖις ἀἰπλπραῖς ἃ ψορεῖν, Κιπτειϑε ρτὸ 
φϑείρεῶτῃ » σογτιιπαρὶ ἦς Γαπηξηΐδιις ἀϊχις Ἱ πεορταί, Βἰίζου. 
το φέταιιο, ἐαρῖτα ἀςρίπιο ὃς ὑπάςοἰ πιο;τὰ ἱξκφέ πε: κὶ Ἰζω αλ5 
Ἀζω γάζαν κόπτεθδαι. Ἐτ ἐς ξιθὶς 4118: ν Ογπ σι ]ατιο πὶ οσποχίας 
{αητ,ἰάςην ἀς σαυῆς Πρ το 4ιαττονςαρῖτς ἀοοϊ πποαιαττο, κῶλ- 
λων κόπτεάϑει τὰ τερρέμογα ὅτι γχαυκύτερις κα μάλλον ζωοπω!εῖ, γὶὰς 6- 
τίᾶπι (4.5. δζ 2. ΟΠ ΓΙοπι Π|0. . 

Κοιπ ὠδης) εἴθ δὶ ἤγοροΥΟ ἤπ5, το ξιο Πὸ ας ξαεϊρασατιΡσο μοὶ α 
ἴτο ἀςοῖρῖς ΡΙυτοῖη ΓΙατ, απ, 

Κοσώϑένζες οἱ, ἐς ξιτίράτὶ, 
Κοραγεῖνριις τὰ ἀδάμςετε: Σ 
Κορακειεν» τὸ, Ο115 σ ἘΠῃ5 ἃὶ ΠοταἿ πίρτοάϊης ὃς σςοτδοῖπο ξοΐογς 
Οοπιη, Αὐἠ τορ, 
Κορακεύομαι κοβρέ πω, κοραίνωγἀσπῖστο; μελαΐνω, 

Κορκκέας, δ, ΠΡ ΟΥ,ΠτΕ Πα ργαΟ τιν ἐςῖος αι ἀφίῃ ἐποπεάδι τι: 
Ατ δ. 9. Αηϊπη. 

Κυρρίκινθ..5. ἐς οταΐΠπ5.ν]άς Κόραξ, 
Κορακίγίθν,ε, δ. ΡῚ [τ 15. αϑρρὶ τὸ κορθν τὸ μέλαλ ( γε ΟΡΡ χης ςπᾶγγάτοσ 

αἰτ)αι σοταοϊ πὰς Ρ]Ἰηο. Ατἢςη.118.7.ἀἸξζιιπι αἰΐοεις ἐπὸ τῷ ταὶ 
κύρας κινεῖν ἀ εἰ κὶ εὶ δέποτε «αὐτῶ γ 428 στασι πὶ Ψοτγεις; ἃς σοτς 
αὐ τη. 

Κυρρνκιον, ε) το ΠΟΥ Ϊ15.1τξ πα τιμάς δι! τα [οτὶς αἰο Ρυϊηταγ 
ἔογεβ ἀριιὰ ΕἰμἝδεμλιηι, ς Ὦ οτίαπι ἤςιις συΐης ἐγαξείις ἐξ φογὰ 
εοἰποςοίοτγοντ Αὐ  τορμ ς ΒοΪ ὃς διά. τα άαης ἃ] 1ο ποιπαίπξ 
καρόγεως ἈΡΕΙΪδητ. 

Κοραπο εἰδιὴς ἐν, δ κα; ἡ,ςοτυ ματῇ Πρ οΐοπι μευρης, 
Κυρακώδης ὁ κὶ 7 γ4ἱ οἴτ σογαϊηΐ σαποῖ 5» ΘΟΥ ΠΪ ΠΕ. 
Κορχλλίζω,ςοτΑ! πη ἱπηϊτοτογαδείζο. . ἤ 
Κορρίλλιον, ζΟΥΔ ἢ] πιπὶν ἐκ πὰ κείρεῶτοι ἐν τῇ ἀἰλί πέτα (οἰ δ τις ροΊ, οἱ 

μέγα, : 
Κόρἑμζη, Ατεϊξὸ ργο κρβνον; σσγαπσα,ιιὸά ριΡ 1125 μοθετοῖ, αἴρα τὸ 

κόρας οἰμξλιιεαϑει:4 11} (ςτ διιιτ κορρίμζλυ, 
Κόφαξ,αλίθ., ὁ ςοΓαλ 5. κορώνη: ἃ κορϑν, Ὠἰρτίιπιεν ΟἹ ὑπὸ σθ Ἀἐγεῖν ταξχός 

μᾶς; αὉ αἴπάμο μι} 1112 πιοῖι! . (αΠτι5 ΠΠ το ἐορείτιο 5 οαρ τῷ 
φαϊπτὸ. ἘΠῚ οὔίαπι ἰοςιις Παρ 1ς1} τὼ Ὑ Βο Πα] ν πᾶς ὕξοιιετ- 
Βίμπι. εἰς κόρμκοις,αα ξογιιο5»ἀς 110 Ἐταιτν ΟἸ1], Α τε τορμδης 
γεφ.ὗκ ἐς κόρκκως δποφϑερεῖ: ηοη ΔΒ Ιὰς ἰὴ ΡΟΓηΪ οἸοπηρὲς ἀύρα καρ 
ἐῤῥέσυτεγϊ ἐπι, βϑὴ᾽ ἐς κόρακας. Ρ΄δατις ἴῃ Γοπαΐο  ἀϊοτοέὶς "πὶ 

τη χίΠηδίη πιά λα τς ΠΊ;14ὸ πη. οἰξελω ἐς κόρακας» Ἰἀοπὶ Δα 
τὴ πορμδη. Ὀίςιτ ΡΙαιιτις πῃ ΡηαΪο 5 αὶ ἀϊετοξλιι5: δι» 1 ἀϊε- 
τεξχὲ ἴῃ πιαχιπΊδζη τηαΐατη ογασοην, Εἰὶ οὐἰδπι κόραξ. ἰγἀμ99.. 
ἤρπιιπι «αἸςῆς, Ρτγοςῖο ἐς ϑρμᾷτγαι Αὐδέςις», εἰδλωλον κόρακί θυ. 
«ποί ῥέεν κόαντοντι ἐδ ιχὅφ, Τ)ς φοτιιο δεῖς νἱάς Αὐἰζοτο!, ἴδτο ο- 

ἔϊαιιο Απΐπιδὶ. ΑΕ Ἰλη ὃς Ορρίδη: ἘΠῚ ὃς ππιαοβίμα παιτίςᾶ σαι - 

{5 ἴπ πδαπηαζίία νἤι5 ἀρίια ΡΟΪγ απο; μα] ἀρροἢεὲ «ἀπὶ ἐς- 
Ρὶπρὶς Πθτοὸ ρυϊπιος πιεῖ πὶς δ ΑΡΡιδμ, ΘΟ ΣΙ ἀξιποιζοτοδξ, 
615 ἀϊείτι ἃ ΨΊτγασιίο Πρ το ἄςξοιτπο 5 ςαρῖτο ἀφοϊπποδοποὶ 
ἃς Βοτιπι σοτιιοτιπι τ πιξητῖο ἀριιά αττίατη [στο αιάστοῦ 
εἰ ὃς κόραξ, πχατοιίτς ἔεγτεις οἢ 1)» ςαητβατὼϑ ΡΙιτονπηϑητις, 

ἐχτογα τιοτετ)ὸ, ἢ κοῤόν ρκρί Ἀν, κέρρλ Φο, οτϊα πη ὲ ἀἰχαιτιᾶς,δέτας 



τιϑ Κυσ' ' 
Ῥὸ ἰἰδτο ἀποάεςίήτο, τίω κόραξι χρϑὸν οἱᾷ εἴν, τὸ κοροέκινον χρδμα, 
νοσαῖ φιεπὶ σοτδοίπαση σοί τοπὶ ἀἰχῖς ΨΊτγμ1115 Πρ τὸ οὗα- 
πο; οαρῖτε τουτί» συπη αι! οάαπη (ρί ςηάοτο πίρογγίπλμς ς [ἴ5 
4ι12}15 εἰς σαρατίς νοΐ ον Πάϊαηὶ ἰαρ ἀϊς οοἱοΚ γ νοὶ [ογὶςὶ πῖρτὶ 
ὙἸ ΠΟΥ, αοὰ γε! σὸ τείομο ποὶγ, Κύεκξ εἴς οείδτπι σφηιις [αρΡ]1- 
εἰῦ αριιά Γλιοῖαπ. τη Μεηῖρρο. 

κορώξαρίαρΡ [σῖτον οδίςογατο. 
Κοράσιον» εγτὸ » ῬΕΕ [42 ΡιιΟΠΠ|4. . σάτα] αρηά Ματεβαῖιμτι σι ποπο. 
Κορχσιώδες γεϊθ-γ ὁ νὴ αὶ ρας ΠΑγ]5. 
Κυρώήειν, ΟὈ Πγορογ ἐπ ρτοὸ ὃς ρουτἰ πασῖτογ Πρ ρίαπὶ θαρῖτα- 

το, 5.14, τὸ ἴγοὸν τοροσικαρτερεῖν κὴ λιαισρ εἶν στὸ ΠἿδ' αἱρὶ ταὶ θύρας κα- 
οράκων πξευπετο μθζων κὶ μὴ ὄἔστο χω φφιυΐα ὧν. 

Κορᾳυλη,"ς»").ν 1ς 15 οὐστόσηρμοι. 
Κόρχφθο,ν, ὁ, ατιῖς φιιατ Δ]. ι ᾽ 
Κορϑακίζειν, ἱποοπαϊτὸ ἃς ἰα[οἰὸ (αἸταῦς, 
Κορδασμὸς »α. δ, ὃς ᾿ 
Κύρδαξ,ακίθ., ὁ σαμπιισ γι ἀϊοια: (αἰ τατίοπὶς Ἂς τα [εῖςος ἴῃ ςδπια:άτἰς 

δὰ ἀιι8πηὶ Ὑογομτῆς αΠ]ΠυΠτ 10 ΑἀςΙρΡῖς » Τα ἰητοτ ἐᾶ5 γοίεπι 
ἀυιξείταης (Αἰταδὶς Ὁ 14 εἰξ, κορδεικισμὸν ἀασοη5. Ιῃ ΠΌς ΠΟ ἐδικών 
χαρακτ. αὶ (ον! τας ὙΠοορ γδίτο σαρ. αὶ Στονεγογηυδόν ἐμέ. 
λει δγωυατὸς κ; ὁρχα ὅγαι! νήφων ὃ κόγνδακα, ΠουιοἴΈμοπος. οτίαπι 
οδιϊοϊοθαῖ κορδεικεσιμοιξ, ῬΆΠΠΡΡο. ΑὐἸπορμδη,νεφ, βσ] ἔσκοψε 
ἐὸ φαλακροιὲ, δὲ κόρδοικ᾽ εἴλευσε» πσαις φοτάδοοιτη ργοτγαχιτ, 
δγηοίιις τπ ΟΡ οἱ. καί τις ἕπτως ἐμζρεϑηὴς ὅδε οἵο' μιν πλεόντων δὶ 
ϑαλααν, ὡς μὴ δεωχυϑίωδ αι πῇ καιϑαῤκατος κο ρδαμίσαγτος ἐν πῇ πῶ 
πατηρία αἰειφορᾷ. Τ Δ αὔτ οτᾶτ (Δ]τάτί οη!5 σοπετὰ ἐμμέλεια τγασὶ 
σα, σίκινις δατγτίσαγκύρσοαξ (ὐουλῖςα τα ττρίτογ Πππῖρος ἤρίπα- 
άιις ιατίςθατο ν᾽ ἐς Τπτογρτ Ασγίαπιις Πρ τὸ ἡ, Οδρίταν ὅς κύρ- 
δουξ ρτο Ρ εἀετγοςμαο, Οὐ τ] ἀπι5 Πρτο ποπο, Οἴςοτο 1ῃ 
Οἴάτοσς δὰ Βγις, Ατιζοτοῖος τγοσβαμπι., 4] εἰς οοάοηι ἔρα--᾿ 
εἶο {ιιο σπογαιις, ἄρ Ρο ]οτ αύρδαχα, 14 σοπττγαΐειο δὲ Ὀτοιῖτας 

᾿ ἀϊραίτατοτα ποι μαροᾶτ. 554 [ΟἹ ἡπὶ τάπιοη ἢς βαθεῖ Ατῇ,). 
ἈΠιοι,Οἱ 3 τροχοῦ ὃ- κορδοικικώτερρεγ ἵ. τα ΟΠ [ἴογ δέ πῆς αι τδιῖτάτς, 
νι Οοτάσχ [Δ τατῖο, 

Κορδίγημοι ατος τὸ σα ρ᾿τ5 σταῖς άο Ετοτ. ΓΟ γἸΡ ταν δισκορδίγημῳ, 
Κορ δὺς αἱ, σοη5 ας ἰλπὶ ΘΑ] ατάτη πὶ ἀρ Ατμςπ.{10.6.πιοπλῖπῖς Ἐ- 
ταί ῬΡγοιοτ.ΟΔηΐς ἴῃ ργαίςρὶ, 

πιρηύλη»ης,"ἡ ναοὶ Ὁ ὥνιον δὲσ μὸς» ἰσαι[42 6] τι. οπτης Ἐπιίποπ5. ὅς 
ςοπτοστιμητι 5 ὃς σερι ν {1 ΠΠπ|| Ρ τοι] 1), Τα 115 Πἰδτο ἀςοὶ- 
τοτειιϊονσαρίτςε αιιϊηαμιασοΠπαιοοέζαιιο, ἡπτογρτ. Ατἰ πο ρΒαη. 
τη Νοθιαπποῦας ΟὙρτος κορδ ύλίω ἀρΡε ]ατε 5 τὸ αἰδεείλυμο, αἰ 
κεφαλῆς γ ζαρίτῖσ ἱπιοἰ στιν. [το πὰ ἔσστιις τῆν ὩΠΟΤΙΙΠῚ 5 ΤΕΣ 
1η ροϊαπιίάοπη αδῖτ. ὁχδέξόσιις Δηηο. τυγπηὶ ποθι ἴ- 
τοῖς τῆς Αὐζοτοῖος ΡΙτηἰτς ἰῦτο ποηο 9 σαρῖτο ἀςοϊπιοαιηη- 
το, ἐς ΤἈγπηῖς ἰοηιοης.» Οογάγ 1! ἀρρο!στιις ῬΆΓΤΙΙΒ 5» 481 
ξαταςτοάοιπτος ἰπ πιάτο δπταπιηο σοπλϊτατιτ, Πἴθτο νοτὸ ττὰ- 
ςοΠηιοτογεῖο » ἐ4. γπάοοίπιο, Οοτάν "4. Ἰη παῖς » ὃς Παοροΐα 
ταῖς ρα Π}14. ὐπι  Ῥοπειιπὶ τὰ Μαροτιάς οχῖτ, πος ποιηόμαθες 

Κύροηνκ ον, ὁ, ΑηἑπλΑ] εἰ μφίβιον » αιιοά [01 Ἐχροῆτιιπι σπιοτγίτης, 
ἀϊείτας ὅς Κύέρυχ Ὁ. ἃ Νυϊποπῖο ἀριιά Ατμοπαιμα [το ζ.ΡᾺ}- 
πιοποαὶ ποι βαθεῖς δγαποί ας. ἐίϊσιις ἀς σεπεγς χιδάγι - 
Ῥεάιιπν, νἱάς ΑΥ τοσο] ἑ τοτ. [ἴτο οέϊαιιο;ς.2. Κορδύλη γοτὸ» 
γε τᾶηᾶ ἱπῖογ ρα αΠἘγ659].1.6. 2. 

Κύρδις, υ.. ὁ αἰξαται5, ΓΔ ΠΑ χηργορυὸ πανζργνο»ῖ. 15 4ιιϊ οπιπῆθι!5. ἴπ 
τοθιις νοτίτιις εἰξι 

Ἐυρεία, ἀτυτέτα ρα! ςἈτίτιιάο,ν το πἰ τας, τοί υρῖπος (αοτι ἤσλιμπ, 
Κορεῖον, » τὸ, ἰάοπι φιοά αδριχρόψιον. 
Κορείωφριιςτιι πιο ΡῈ ς Π4πὶ ςἀπσο» τ ῖρ. 
Κορόννυμε, μ.ἰσω, αν εχϑι) ὃς 

Κορεγνύω, δέ ; 
κορέω,[ατιτονίατο»οχρί ςοιν ἄς χεκορέσ μῆμωι ἀλγεον Πθτο απαᾶττο Ε- 

Ῥιρτγαυιπηατ, ὃ σα] Δεηϊτῖ ὃς Ἡοποάιις » κεκορημῆθῶ-. ὅἥτορ ἐπ 

δωδῆς. κεκοῤβημῖμθ- ὕδατος αι [λτιιγάτιι5. ἴῃ ἘρΡΊ ργαπηπιατο χες 
χορηνῆψα ποίης τιιγάτα ᾿ςτ ΔΑ ΡΟΙ ΙΝ Ἰοδηἷη ΑἸεχίρμασ. α μὴ) 
φοσκυώμῳ τις αἰ δοήεντι κορέσκοι γηδιυ, 

Χ ρον εἰς, ὁ. ἈταταταφογορΙ στὰς: ἀἸς ἴτε δ κεκὸ ρ»υῆυ 9... Ἡοσι. 
Ἐορδύματα ταρϑένεια χυΐειν, ΓΟἴποτς νἱγρ πέτατοτα, Επιγίρ ῖπ ΑἸςοίτε; 

τῷ ὃ πσαρϑενείας κορεῖα ἀἀχῖτ, 
Κορεα, αἱ, κοσμεῖ, χφ; Λλιωπίζω, ΟΥ̓ΠΟΣΡ ΓΘ ΟΣ  ΈΓΓΟ. ΑΘ ΤΠ π|) Ασοαίατὶ- 

το, καλλίω, σεερεῖ  οιϑαίρω., πλοταροτὶοὸ ἀρι4. ΑὐἸορμληςπὶ 
ἴπ Ρᾷσς μὴκόρει πίω ἑλλίδαγτιε [Ασίας νῦ ῃοοἀ5 ἀοἰΊτμδτιιτ, 

κόρη, ησονὶ ῬῸς Πα ἀςοοητί ἔοτγπια σοπίρίοια ἀραιὰ Μοϊοίοτιιπι σὅ- 
τοπιν τπάς ὃς Αάος τοχ οοτιπι ἢ ἴᾶπὶ ἤιαπὶ ἀρρο [λας κόρίω, 
Ἀρεϊρίταν οὐἴαπι τὸ νιγρίης, ν᾽ ἀπποταιτ Εἰηϊατῆινπάς ἔοτ- 
ταὰ ἀπ παζίιια ἣτ κορῴστον: πεῖς κόρη ΡῈ Ο Πα] νγρο θοπιοῃς 
πιο σ. κόρη χ δέσποιν, νἶτρο ὃς ἀοπχῖμα. ῥγὸ Μέέπετγιια, Ῥίατο ἀε 
Τερῖδυι5. διοέτοηι Ῥγοίδγρίδα αἰ᾿χυάπάσ νοσατιιτ 5 ᾿ιδο τί} 
ἀπ ΡΥτμάροτα. Αὐμοπαροταβ ἴῃ Αροϊορία. ἔνθεν μυςικώς μὴν Αἰ - 
ϑυλᾶ, κοινος ὃ Τρσεφόνη κ᾽ Καρη κέχληται, Τἰπηῶιι5. ΠΟΘΙ ἱπ 
ἀκεῖτππο ποτ. αἱ ἀἰχ το 1Ππ|πὶ. 4115 οιιπὶνἸγί5 μαθίταύθησ 
δᾶς ἀδογιιπὶ ποιηΐης φοπίετγὶ κόρας ὃς ΠΥ ΠΙρ λᾶς » ὃς ἀσλησορ5 
ΠλαῦΓΟΘ ἀρ ΡΟ ]ατῖ. ΤΥσορμσοπ πος ποπλίης νοσᾶς παιιὸς «ρῶς 
πὰ ὁοιογϊα οὔρεα πὶ ἴῃ ααματη οοπίςξγαθν. [τοπὶ ΡῈΡΠΠ4 ἴῃ 

«- 

ΚΘ 
δουΐο,ἱά εἰ, μα πλοῦ οοι}} ἰηξεγίου ψιο νἱδεπηαᾳ - δι ᾿ 
ἀυλῇ ἴῃ ΓΡοσυἶο (οπιροτ γοϊιόςτιν μὰς ῬΙυτατοῖας ἐντὶ τ 
τοτεπὶ ἀποπάαπι ἀἰ χης ἐς ἱπιριᾳάσητςο, ιοὰ ἐπ ὀρα!ς 
τοῦ ΠΟῊ κέρας [δ πόργας. Ττοτ ἐπι ροἀἸπλσπτισι Πίζοπς Ῥῃ] 
Ὀλιπλ» δὲ πισταὶ Τρεςίς5. Κόρη ρτῸ (ογοτυς, Επιγί ρὶ. 1 ὯΣ β 
πατήρ το δ ύχετρι ) παῖς τε μητρὶ μίγνυται, κορηπ' ἀἰδυλφῷ, ὁ Ὶ 

Κόρνθ ρρνγάντο: (οΟρατ τ ὐστὸ σῷ κορεῖν, ροτῖμ5 κόρυϑιρον. (τηδίτας ᾿ 
κόριϑιοθν ἀριια Γυοϊδηιιπι. 1 οἰξ, τὸ σαῤον κὸ καλλευνθερρν, [ξοιν 
{ςορυ]α ΤΟ] τι ε Πα 15 ἐπ {μλοψ δ, δι χαβὼν αἱ αὐὴρ Η ᾿ 
ϑυΐρας,κ τὸ κορηϑιρον. Νήοσιις πα] τγα μίξας ἰροδιηᾶο, ἡ ἢ 
εἰ τὸ ῥίνημακίςοῦς ἤπιε τἀ πιοπτιιπη. " Ἢ 

Κύρημαγἰ εἰ ΟΠ κοσμιτρον, σαξωμᾳ, [το ρα: φιῖθας νοΥΓἐ ΠΉι15. αῥω» 
δἰρηίβοατ ετίδετι γᾶ πιο Πτι1Π}χὺ τὸ κορέυβυον»ἱᾷ ιοά ἄσπν ᾿ 
τεπάο δριἐοιτιητ. το τη.ν 5, ΡΟ ]] ας. ὙΝῚ 

Κόρϑελίδ' ν, ὁ ατιῖς 4Πα41πὶ ἃ ποη πα} Π1ς ΒΑ ΠΠΠἴοιις ἀἰοίτατ, 
Κυρθωω,ασοιὨ}} 056 Ο]]Πρ 0. ΗςΠο.1η Τ Πςοσ  ζειὶ δ᾽ ὑπεὶ ὧν κἢ 

νιν ἐὸν μή, ν ἴτα5᾽ ΠἸᾶ5 σΟ]]ςρῖτ, ᾿ ἘΉΝῚ 
Κόρθις,υ(θ-» ΟΕ ΠΊΠ 5) σώρθ-, πην- ᾿ 
Κορϑύω, σοι} ουκορυφόω; οἰ οΠ]0. τσ ο. ΗΟ πλ.1]. 1 κυῖχρε κελαρν 

ϑύεται αττο! {πππιγοςΕογιιο οἰτοκυρυφάται αὔξεται. Ι͂ ἶ ᾿ γμ} 
κυρϑὼ Ηςίγοι.οἢ βκάζη, ποχα. ἀλπηπιιπ,. μα, 
Κοριαλαι Ἡςίγοἢῖο τοῖτε ἀϊσιπτατ αἱ τείγλα!»πλῈ ΠΠῚ Ρἰίσες. ἡ ' 
Κορμαύνησον. Τ᾽ ἀς ΟΡ Ἀγαίξις ἈΠ οτ.].1.ς. 18. γυμνοσαδματα ἢ ἢ 

χαίων πολλὰ 5 καιϑοίαἷῳ αληΐδον 5 κορκκγησον ( 'σρῸ κορίδμον «ἢ 
κυμένον, τὰ 

Κορέαννον υ» τὸ, ΔΠΏ1} 1155 41} πὶ ἱπδῖςς ξογεθαταγ., τοῖς Ρι 
1ιῦτο (δοιιάο 9 ογηατι5 πιμὶε τὶς. Ετ οοτίαπάγιιπι ̓ " 
ἀς {τ 'ΝΊσαπάογ 1η ΑἸοχι ρμαγπιδοὶς., δὲ Ὀϊοίσοτάςϑ,:" 
γον ἡ σ6η115 Οἷοτγῖβ πογιοη5, δα ΠΟΥ ΔΠΠΙΙΠῚ νοΓτΙζ 
ΡΒγαίξοναριιά φιςπ Αἰ Ἰιιαπ ἀο κορίανον Ιερίτατοίςά, ἮΝ 
βάδυνον, ἀϊςἴτιιτ ὃς κόρον κ᾽ κορίανδιρον, ᾿ ἮΝ 

Κορμεί, οβοτο πεῖ» Ηςν Ομ, οπἰΠῚ κορεώντα δῇξοττ Ρτὸ γαυρὴν αδῦ 
ΡΤῸ 4ιιῸ Ἰῃξγὰ κορωνιωῖν τοῦ, ἯΠ 

πων ὦ »"5 ὁ) 4] γγρο ἀμοῖτ υχογαπῖ [εἀ πιᾶρὶς ο αἰ 
ἴτω . Ἷ Ἱ ὙΠ 

Κοράζομωι,]πάϊοτ,, δίαπἀὲ ἀρρο!]ο. Ατηϊορμαμαβ. " ὑμαῇ 
λαμβαύεσ᾽ ἐκορίζετο : αὐτὶ “ὦ ἐκολάίκόνεν ἐπαιγωγωῖς κὶ ἡ κπὶ 
ὀκάλει τντ Ῥᾶτιος ὃς πιάτγος ΠΟ Ϊα5 [ΠΔ5 ἀϊ πη ματι δ εἰν 
θιι5 [χρεπιιπιοτὸ παηῃςσιιραηῖ, γε δἰ απάϊι5 [9 ιδητατνν ; ΣὴΝ 
γλυκέφμον αὐτὶ τῷ  γλυκέρρες ἀρρο! !λπτος. - δ 

Κοριξ ὁ μϑνω» αἱ ρας Π Πα πα 165, 
Κοραϑοιλή ς» Δ011115. 
Κορίκιογγτὸν τες δά νἰγσίηςπι Προξϊϑης, 
Κοροεὸν ον ἰγρίπαϊς. 

Κυρκκωῖς, ΡΟ Π]Δγιμτι πλοτςς ρας ΠΠατίτοτ, ΡΙΤῃ. 
Κορανα!οιγο) 4" οχ οἰαπου!Ατῖο σοπουδίτιι πατὶ ἤπητ, 

ἅπιος οἰδπὶ ρερεγογιπτ, 18: κόραι οἵα ρυτα σδητιιτ, συι μιν 
λαϑρίογα γυνύματα Ἐμδιι]ι15 σοπγέςι5 ΡοΥ τ πιπὶ γος ι τ 
γων ὀμοιδυρμφιτα, 

Κυρενϑέα ῥαφ αγὴς,ταάῖχ Οοτι με ια) Τ ςδΡ γαίτις Πδτο ἢ 
ἀς ρίδητ. ἢ 

Κορανϑιβζειν, ὃς ; ἢ 
Κορανϑπάζοοϑει.[ςοττατὶ. Γσπολοπὶ ἀρογο Οοτί πε ϊατὶ, νἱά 

1144. Ετα ταὶ. Ηεινοἰῖο τοῖϊς ργοιοιοιαἰῖτον ὃς Κιρείνϑη 
ἀϊοίτιιν ὅδε τ ταὶ ϑμαγαὶ ῥιατοιπων. ᾿ 

Κορινϑεκργὺε» ΟΟτιητϊο οριἤςσϊο ἐλέξιιπν. ΒΦ οτη. 
Κορέννως ρυι ποτοῖι σοΠοῖτΟ. ΠΥ415 ΠῚ κογίω, : 
Κόρμον, τὸ, δ΄ “ 

Κορίσκιο νυ, τὸ ρα ΟΠ] 2. κόύρεον,κορέδιον ὃζ κοράσι ἀϊουπτ Αἱ 
Ρμγνηΐς ἢ. Ποπ ἀιιζριτι κορρίσιον, ΤΟ ΠῚ κόρλον, ΠΟΥ Ια ΠάΤ 
ἰαννον, κολίανδιρον, ὶς. ἴηι ΑἸ ΟΧΊρΡἈ. ὠλόμῆμόν γε ποτὸν κορὶ 
ϑέρ, Γητοτρ  Πειοττς σοτιδηάτιιπι ἰμτο Π ρῖτ, 

Κόρες, ὁ καὶ ἡγοϊτηοχοντ σα νογεῖς εχ Ατ ζοτς!. Ὀ]οίςοτί 
Τςοιιπάἀο»οαρῖτε τ ροπαινοίςχτο,κόρεις οἷ τὸ Χλίτηςς 
σαί: ὸ «παῖς χρὴ αλαιρεῖν ταὶ κόγεις Ιεσς Οοηῇδητίπιι 
πον, Πἰγο ἀφοϊπποαιΐητο, αρ. εἷδὲ κορέαν. Ατἡοτοῖ 
1ἰδτο αιΐίπτο, σαριῖς τλρουπιορτηδης »(ἧς οἰπυῖςσαι 
ἴτα τγααῖτ, αἱ 9. κόρεις ἐμ ὃ ἐκ (οί δὸς τ ϑτὸ αἴθ ζώων σίων 
τὸς. ΑΥἸ Πορμδη. τη ΝΝΟδῺ]. Ανλ᾽ ἐκ ἑωσή μ᾽ ἐξενεγκεῖν οἷ" 
εἰς. Ποία ἀς ρϑπεῖς ἘΠρρογίοΐ. ἀςίογιδῖς ἱοίσογιαι 
τοτεϊο οαρίτς 174. ΡΙἑπϊπς [ἴδτο νἱσοῆπιοίοχτο, τὰρ 
το » ἀριιὶ Ηἱρροστατεπι, κορίω (ςτίρτισι οἵξ, νἱάς 
ΟἸοίῃς. ἢ 

Κορίσω,ΗςΙνοΒ. εἰξ ὑψώσαι ἴα αἴτιαι Ἔχτο οτος εἰσάγεις 
Κόρεψ πος, ὁ, Δ οἱ εἰσοηταίἝις γνεανίσκ Ὁ, 1 
Κοριώδης. ριιο Π]ατῖς. 
Κόρκορα, ὄρνις πῇργαῖα. 

Κόρκορῷ,, οἱιι5 ἀρτοιεο ὃς ςοπο παρε πη, Ἂς κόρ χομθ’ν οἰ οῖδ ἐν 
ἄλην. πη. 

Κορκορυγεῖν κ γαςοὐρ ἀΙοῖτειτ, ἰ]αττάτο, πτορογο χάνι γᾶς διακες 
ρυγεῖϊγοαριά Ατἰπορῃ. Ν 

Κορκορυγιὴ, ὅς ἡ» ΑΕ ΟΕ] ἐν ἐπ] ἃ σλὴ ϑήξαις, η' ταραχή, 8ζ 
Κορκορυγιμὸς γα) »ἱητείπιηοταμπι ἰατγάτιις»δς Πτερίτασ,ρτορηὸ (ει 

ἐγπιν! 

ΙΝ 

ὑκααι 
ΠῚ Ι 

ἰχώμια 

ἡ 
πὸ ἢ 



ΚρΟ 
ἐς διαχο ῥκορυγεῖν. Ὁ , ᾿ 

᾿Ἰδοῖον ὁῤ δον, σφ αἴταῖς γεΐ το ΠΙοαες νἱγογαπι., Η ἢ. 

ἄλπι γοροπαπξ κορμέτας, ς ; 

μιμώτω, τ. μαχῷ » ἵποῖο 5 ΡΟρυΐοτ 59 τέμνω,, ὃς οἰγοια- 

: 

τοῦ δ τγαπαι!5, ΕἸ ροϑ»ςαιιάοχ,οοἀοχ ὑὐπὸ τῷ κικορμᾷν, τὸ σίως- 
«ὐ ὥαι »ἘΌτΙΡ. ΚΝ , ὶ 

»» δος που αι ΠΣ Ηξετοι 5, βιρατὶς Ἰοςιιῖ5. ; 
δ ναου οιι55 του πο τι, χέντερν, ΕἸ δαὶ ΠῚ ΠΊΥΓτιΙδοῥυρσι- 

Ἰ ἐοττὸ ᾿Ιεσοπάιιπι ἤτ κεντρρμυρσένη, 

Ἰοουῖα » ΗςείνοΒῖο κορνώπαδες [ἀπτ κώνωπες, σα πο 5. 
ἢ ταγη ἢ κορνῳ πίων ἀἰοίτιτ οἵϊς Ἡογςι} 15 ςὺρ Ποιπη ητιΠὶ 
τὶς Ιος 15. ἐ 

γεύνσιιοτο το ἢ] τὸ εκ ον τὰ τοξε, 
8..»» ὁ ΟΟτασθιις. Ροπίτιιγ δ ΡΤῸ {|το. 
, ᾿νο]ρε,ἐλώσυξ. 

'ν, δ νἸγσίπιπὶ σοΟΥΤΌΡΤΟΓ, 
γον ἢ Γρ παι ΟΥΏΔΤΙΙΣ. 

ΝΜ ὑφδῖ κυρρπλάϑος ροτίας,τοίξς Ομ βοάιο, ἤρο- 
τὴ ρὲ ριρρατιιπι δί δα ἤηιοα! ππηα ρα α]Ατιπι 4ιιο- 

κὺ ἤπιος ἀπ᾿ πτα ἰπΠ1πῈ5 ὁ ἐκ πυλὸ ἃ κηρφι καὶ τινίθν τοιαύτης ὕλης 

ἀήωνχόφας ἢ κέρρις. ν τ» οἰζ ὃς ᾿πτὸγ αἰϊος μας νοῦς Ττοογατ. 
τα. αϑεὶ αἰ αὐτισόσεως. τ᾽ ὃ κυροπλαίϑων Ἰδιον ἵπσαῖς 1}: ΡοΙ- 

πὶ χολοῦαφῦ βαπῆειν. τὸ μᾷ σὴ ξύλον ἘΠ τον πὸ π|- 

πλάς-αἹ, κα να β Θ᾿ γοσατιιγοντ ἀτέταπτι ν Ἰὰς Πλαΐϑε, ἘΞ 
σξρπλαῖϑος ὁ ἐκ κυ ργε [εἰ 111 κυερπλαφης ΥΟσΔΤΕΓ ) 

Ἰαύπης τινὸς ὕλης πλάῆων ταὶ κόρας καὶ κέρρις,νἹ ἐς Κορφπλα- 

1 (πρΡἐπιφητο, ὃς Κορυπλιαίςως. 
ἈΠ ασρυιογοϊαιθοῖς πᾶς, ΠΟΠΟ ΠῚ σα ΓΠΊ ΠοΓαηλι5 ἷᾶ- 

δα κόρα, ΠοπΊΟ ζ. εἰς κα δον γελῶν ὰ ἰλτιετατοσι τάςο [κ]- 
᾿χόρρεν πιο ΐπιταῦ σ μις 4τιπὰς ἀιπλμῖιπ τεῆς Ἰοίξρβο 

το ἀο Απτιχυτονη ἤης νἱὰς Βαάτος:πλεὸν τῷ κορε 5 Ρ᾽ὰς 

'χαηά, ΑΡμγοά. Πῖδτο τ᾿ Ῥγοῦ !ςπα,, τά οπι αἴχ τ, αιταῤαν 

ν» ΡΓῸ ὀχ ρί οτς ὅς ἔλτιιγατο. ΕΠ «τίαπι ΒοπΊΠι1ΠῚ τ} 
Ραὰ Θαἰεηππι ἴῃ ΟἹο [5 τπα]ς (Ἐτίρτιιπι καρριὲ ρτο 
Π πας Στὸ τ κλάσιων αϑορφυσεις τοὶ γέα βλαςὴ ματα, τέ 
ἴδει. 

τὸ ρα ἀ Πα ἘΠ) 4110 
ἴητεγρ. 
ΟΡ ΦΟΙ]ο, σαπα, πιά χ! Πα. γνάϑος. Τ0}Π1ὸ5 ῬοΠ ΠΧ, 

ἄφυς ἔΎ10Ι κ᾿ κόῤῥας καλδσιν, αντι τῷ κόρας ἤγρυω κεραλαξ,γη- 

ρα Γυοϊα πηι ἶ κύῤῥος πατάξαι » ΠΟΙ αΡ τι Ἰησιτογς. τὶ 

ς παίει! 5 Ρ1Ὶ σ.ΠῚ ἴῃ σο μα ΠῚ ἹπιΡ 158} ἴῃ ἔλεῖΐοπι Ῥέγοιτῖτ, 

ῥῥὴης 1 αταξα!, Ὁ ἈΓΥ αΙς ΙΝ. τοῖς ὅδ: κόῤῥης ῥαπίσμασι, αἰ 0155 ΙΝ4- 

κορρέδιον, νὰ 
Ῥιι5,κρόταφίθυ, ρᾶγ5 σα εἰ 9. ΡΓΟ κοῤῥι: Ἱπτογάμ πὶ «ἃ 

τὸ κείρεῶϑειᾳ. Τα του ἀττπὶ ζάρια κέφαλῃ. Τιοιάπι5 ἰπ 
κὼ ἔχων ἐγκύμονι κόφσῃ, ἀς Τοὺς ΝίχΠοΥμ ΠῚ τρις 

οῆτς ἰοαιιεης. ἴδὲ κόρσης χα! τίωυ ἷν Ἐρίβτϑι) πὶ. ΓΙωτατς. 
{ἴοι αϑεὶ αὀρϑνισίας, σιωυήρμοσεν ἀμφιδωσείας κόρστις: [ἘΠΊ ΡΟΓΑ 

ας Ηἰγῆιτα. Ἡοπτον. κόρσζω ἐόὶ, ἑτέρριο διαὶ κρρταφίοιο πὲ- 

ἢ κόρσας οτίαπη αἰεὶ ταὶ ἐπείλξεις ,ρημοι χωῦνας, «ἐφ αϑας 

γεὶ κλίμακας, 
Ῥυᾷ ἘΠ εενεναι ςοπιΐσιισι πρό γρο ἴγου Η γος , οτίαπ 
πιτοπάςτὶ (οἱοης Εἰγοῖγδς ᾿ηἐς Ποτὶ οἸΠςῖΔ. : 

γσποτηάιιδτιις οἴτοαιι! θατθαπι ΠῚ αὐταῖς ρτίπιις. κύρ- 

αἰὐϊάδιη 5 411 ἐγᾶητ ἴῃ Γοηϊοὶς πάλι (λοταγιίη ἔο- 

ἀςοπαογείτετ 5» μέλας, κα ϑοὶρὸς. 

ἀμ 

το [δὲ ἷ 

ἐπὴν τι, ἤς ἀϊοίτατ ταάῖχ ἰοτῖ, Τ Ἀεορατ,}.4.8}πιγν[Δπα 

γὐ ι ἣ ταάϊχ αιιααπι,ν οἷ πυμαυίπια ἀρᾷ Αἰ ργρεζοφ,κεν- 
ι ΘἰΠατιιτι, 

[εἴν οι. Οοτῆς Δ, Ειπι. ἥν 
τὰ ςοΐοτο ςο αὶ οἵξ ςδηϊοϊοῖ. Ὁ ΡῚ 

ποίιδ, ργο χα οαίατις: τὸ αἰδοῖον ὑ φειυῆο ἐγ ἐχῶν 

τλίδας γ5 τὸ ἡδοῖον, 
ἀγα ποιι5. Προ. 

ἰετς τοπάοτγε. 
τῇ στοά κρώβυλθ». 
οὖ 

τοπίοτ: Νίλῃι γεΐογος εδὸ κυρίας γοσδῦαης κρρσωτῆ Ξ 

εἴη ἰη πγαπιεητα, κτένες ξυρὸν» μα χαιείδες ἢ} κερίδεϊ, 

ον τὸ το ἐγ πα κυρέσν, Εἰς "ΟΠ ἀρυᾷ Ατῆεπὶ 
δςτοπΊρ Ι5, ΡᾺΓ5 Παρ ῚΓΊΟΡΤΟ κεόταφθι, 

ἧς δ ἴοι πρατερὰ λχυρρ ας δὲ καρτερὸς 
τγγϊάοη ἀἰςὶ τγαάϊτ ργὸ κροτέϊν. 

ει ἡ ἀριὰ Ροτίας ρτατοχτα γ1γ1}5. 
ΠΣ οἷημ5 οΔηος ἰμἐς ἴλη τ»» εότων Ἤςτ, 

Καὶ Ατολάϊα: οἰ εῖτας: γᾶς κοῤτιυ ειγλτξδάρξ, 

Ἷ Ἐ-Η 119 
κιρύβάντες οἱ τ βάτον ἰἀσοτάοτος ἈΒοαινο χρυβόυτιών, 

᾿ Κὸρυβόυτιζω, μι σῳ, σφ κανὶ ληΐο πιοτὸ Οογγραητιῃ), ΑΥ̓ΠΠΟΡΙΙ, 
ἴῃ Ν' οἰ» δ, ἡ φῆ μεν φονεῖς ἐτεὺν, κὶ κιρνβαντις του ρτιμαίνῃ, πος 
βήσυν ὅ τοι οἱ δαίμονες μάνίας, κα ἐν ϑ'οιαδ μοῦ οἷσιν ἐμιοιντικοῖ, ἐς [γὶ5 
Ἑτναίιη, ΟἹ] ον ρἀυτλατὶ, ὃ κρρυζανπαῖς ΑΡυ Ῥ]Σαλυπὶ Ἰοςιὶς 
εἰ ξης μη» ει ουᾳ ᾿ἶῦτο νηθορίπιοζαρίτο 37. Δῃΐπιο 
ὐτοια Ἰὰς Πλλ γα, 0 σογα πη τος α  ἔςιι ναίᾳ αι ροάαχη,νὶ- 
Πρεΐοιτι οι ράττθαν ἀςοἰρ πτράταιις τγαη ανἰτειητ,δις πιᾶρπᾷ 
σορίτατίο οὐοαρςαῖ . αὐάιιξτο λητιις νι, δὶς ἴῃ πιοῦθὸ σομιὰ- 
τι" ἀροτγτὶ ἢ 1] σογηιιτ,, ἀρέπιο σα] ραμῖς, Οὐΐη ἃς ραΐδη- 
τίθιις ἀστεῖα Ὡς ἰερουεσν πηι τιηις ᾿υφπιϊηπνιαυοά (οὐγθαη 
τἰᾶτιὶ Οταςιὶ ἀϊσιιητς, Αἵ κορυβα,τιᾶν ποὰ Πρηΐῆοατ ραζοιτῖδις 
ΟΠ] ὶς ἀογλῖγο . 110 νἱτῖο αυὶ ἰασογαης λαγιφϑτολ μοὶ αἰςιη- 
τοῦ ἃ ΟςΠ Ὁ. ̓ τλαιῖς φιλίαν γὴν πλᾶρηὶ ΟΠ Πἰς ; ρτὸ «οὰ 
ςουγθαπτίλη γα οὶ ἀἸοιητ)ἤε δ τιτυ τ. αιος σου σαητία { Πιηξ 
ΔμΓΟΠῚ κορυβώτια ἰοζὰ (λουὶς ἃς ἱπϊτίατίοπιιις Οοιγίαης- 
τιιπὶ ἀϊσατα 9 40 ἔογπια ψυχομαύτια,γεκ σρμεώτια, ϑῖταθο. τὸς τὰ 
κορυβίπιον τὸ ἐν τῇ «μαξιτίᾳ, δι. )γεστοάιιιτ, 4 οὐρα τοιο- 
Ὁφὴζ ἃὲ το πἸτιιης [χηϊτατί, 866 ἀγα φογγοίγιο 9 ὅς ῥγὸ (ληὲσ 
τατί ἔσίμτιοις γορτοάοτς νΠπγρατγὶ ργοῦᾶτς ορουταίς : φεϊπάς 
οἰτεηάοτςο 1Π|4 γα] τπὶ ἴτα (ληατὶ αἰ οτῖβ οὐ Πιῖς ἔστη - 
τ Ερο Γςηἤιπι ἀρεγτιμτι ἐν ΡΊ η, νίπιαιις γουδὶ Προς οχὶ- 
ἄλιπιο ἄταας [οτγιάτγὶ ἢ Ιορας μας ἱητργο αἵ ρατοηταςῇ (Οὐ 
ὃς Ρατοητι5 ἀογπηίμης ἰςροτοϑ πε] τίχιις Βοιιῖηιιπι } ἸΝ ατπιὶ 
{ὸ εὶς ΡΠ Πἷο κορυβαντιᾷν.. αἰδάιέϊο ἴητὶὶς νἱἤι Ὠιλρηα σορῖτα- 
τἰοποίαιια (δηἤιις μη σάριι γοιιοσάτιγ, Πιλαῖις πυιμία ἀοἰδτιτ) 
οὈςςςατὶς ἀροττάίαις οςι}ς πἰδι} σογποῖς 7 ἄπιθι τα] ίράπτο: 
πιο ἴῃ Οοτγθαπεὶς ςξβοῖς ἐτον, ὅς ἰηία μα γνπὲς γι! μὸ ἀς- 
ὨλΘΏτοΙη ν ΟΟΆΠΊ5 πηομέ ας ἐεβεῖντ αὐϊάλιν Οογγ δητεβ ἀςάϊι- 
τιιητ ἀπὸ κ ὀρυ ῬΓῸ κορυφὴ ὃξ βώνειν : ηιϊὰ γεἶμτ δ ιέτυς ἀηλπιιϑ 
παρ ἰ τὶς νογτήςοηι αἴσεπαϊε : ἰΐσος αὐτου Ετγπιοϊορίς, χια 
χρύβαντες ἃ χρύηδω ( α!οά Ιοἵϊοπι οοςἰιϊταγίητ ) αὶ ὅπο τῆς Κόρης 
ἀετίπευ. 

Κυρυβόυτίξω, ΟΟΥΥῬαπτηπι [αογίς ᾿πίτῖο. Αὐἰ το ρ δη. τάςξη ἵπ γς- 
(ρ5.μ7 ταῦτα ὀκορυβαντιζε,1“Ἰχτοὸ ἴῃ ΓΒ ἃ. εἰανὰντσας ὃ τῷ γοξδγ- 
τι αὐξὲ λόγων εἰκοϊω ἡ ὅδ ὅτι οἶξοι συγκορυζανπιῶν ται 5 οἰτππ 110 Ἰηΐ2- 

εἷδτ,]. ππιοδεςὶ οὈ]οέξοτιν σοη αυϊαπάος 
Κορυζαύτιον ἴῃ κορυζανπιίω, : 

Κυρυξαντίσιμὸς. [{Ἐγάτὶ ΟΡ τγρατιο, κρεϑειρασμος; : 
Κορυγγεῖν, Η οἰ γο]νο οἰ κερατίζειν,ςογηΐθιις ἔργ γος κορύπῆειν, 
Κυρυγης,ἀοΥλοὶ ἀἰςίτωτ ὁ κήρυξ ργατο,τοῖδο οοάριπ. : 
Κορυδωλὸςον οἷ χορυζαλλᾶς, κορυδαλλὶς ,Ἀἴρυδος ἤΠιιο κδρυδὸς ὅς κόριςγεά- 

ἄἀοιτ διιῖς5 ας ὅς κωρύδιων ἀϊς!τατ,αἰλια ἀ ον αι! σ ὁ εθεβε μὲς, (σ΄ 4- 
ἰομοῖο εἶτ ἀϊιο σε πογᾶ : γμππὶ ομπὶ ἃριος ἴῃ σαρῖτο ΜΆ ΠΟΤῚ (ρε: 
οἷς ΠμΕ σα ΠΠ 45 τ οὐ άαιις ρα ογίταιν νοσαῖ ΡΠ ΔΠἸ 5, αττο σὰς 
ΤἸευίσιπι,, Θ ΕΠ Ππς πρτο Του άο,ςαρῖτς νἱροππιοποηου σα - 
ταῦτ. Ἐτ δἰτογιπι ἴης ἀρίσς ουῖις ταιγἢ!ς ἀπο σεηςζα, τοτι τς 
δ τπατὶηαπη Αστοις! δ ϊοτῖα πθτο ποιοῦ ςαρῖτα νιοςῆιπο- 
φικορυδαλῶν «Ἱ ὅπ δύο γλύη. καὶ μὴ ἑτέρῳ 651 ειζθ- κὶ λῦφον ἔχεστι, δι 
ἑτέρα ἀγελαίαὶ κα ἡ σποραὶ ὥὡσαῶρ ὀνείνο, τὸ μὴν τοὶ χεώμᾳ ὅμοιον σα 
ἑτέρα ἔχεσω, το ὃ μέγιϑος ἔλαττον ,κ, λέφιν ἐκ ἔχᾷ. εϑύτται δὲ τ 1ι- 
ὕτο Βηΐϊοτγ. [ὑχιο,ςαρίτε ρτίπεθον Οἱ ἐτα Ἰο ον, τίκτουσι ὃ τὰ μῆν' 
Ὅλα ἐν γεοτῇ ξίας» τοὶ ἃ μεὶ πῆυτιχσὶ ἀκ ὧν νεο τ εἰαις . δῇ ὦ τε «ἷβ δικες γα οἱ 

ὄρτυγις, δν, ἐν τῇ γῇ ὄπιλνγο ζόμῆνα ὕχϊω. ὡτώύπως ἢ. κόρυδες οἷά οἵ; 
Θαϊογιτα. ἘΠῚ5 ἀι15. πιῖτα εἹτ ςοπισης πάτο ἀὐτιςτίας ζοΐοπ 
ἴτας (οἿ1 νἐτεμπγ, κι ἀ κωλον κὶ κωλικὺ γνόφος ἀϊοίτιιγιν ες ̓Ἰληΐθτς 
Ἰῖρτο 30. ςἐ7.ἴῃ εο ἰϑςον ΟἹ  νἰτίντι ογποαςι πιὸ ἰαπατογ Ὁ 
διε φαϊοτῖτα αὐα τὴ εἶθ Πιηνρτα, δι 18 ἴδ ρς ἴς οχ ροτταπι τε 
{ατοτ Αοτῖτιβ ἴῃ ςο]]ςὶς πιάση (πςςο Π|. ρίαν ἀτδατ ἀεοοξᾶ 
οὐππὶ ἴα τς Παρ] οῖντ ὃς Δ. τς ΚΑ μτπετα, σαῖς αἰστίθαση ἀ1- 
δλϊοποιτι γογιμση ὃζ νεγρογίσι σα ἃ, Κἐρυδὸς  Κορυδειλὸ ς»τὸ ὁρ - 
γέον. ἐψόμῆνον δ ων λιτῷ ζαμώ, ἀὺ κολικὲς ὠφελεῖ, δίς, Θαΐςη, εὐἰᾶπι 
ἂὲ μᾶς δις ἀοἐξὲ ὅς φεςἰγατὲ σομίοτιρῆε ; οἰἸτς5 οτῖαπὶ νετρᾷ 
τεοίϊταθουντ ολάςπι Ορογά ἀθργαιάτδηι [ου  ρτιγά πη ΤΟΤΕ ΒΉΕΙΣ 
δὶς ξπῖπη Ππιρ]. ᾿ν πάςοϊπιο., Οἴγε μύω κόρυέὸς τὸ πῆιωὸ, ζωῶον του 
τὶ τὸ μικρὸν, ὃ κὶ χ᾽ ταὶ ἑσδοιὶ πολλείκις ὁρώμῆν ἐψόμῆνον Ἐν τῷ ζωμᾷ 
ἐξὸ καλικὲς ὀφελεῖ, χρὴ 3 σιωε χιῶς κ᾿ πονιάκες ἐδϑηίειν αῦτο μῦὰ ἐν ξω- 
μοδίμαδετ νογὸ Πἱοίςοτι 4.110 γ9 [ςειιπάονταρ.59. χθρυδαλλὸς ορπ 
γίϑεόν ὅδι μικρὸν, ἔχον ἈΣ ὁ κορυφῆς ἰδεϑρο χω ὡσ αὖ ταιῖνθο. δῆξ ἔρως 
ϑεὶς ὁ τὸς ,κοιλιακες ὠφελεῖ. ν Ὀ] ΓΕΡΟΩΟ ΟΧ Θαΐςπο, ΡΠ πιο, ας 
10, Αετἰο,κῶλικέςινἸάς ἐπ γοςς Κώλον εἶχέ ὃ ΣΤ ὁ κεφαλή ς πῦτο τὸ 
ζῶον, εἰσ αἷῷ τινα χὄφον ἐμ ηἶώ σριχων αὐτοφυν. δὶ ὃν Ἢ ο μόϑοκί ἀςοίξ 
8ν) Αδιστοφαίης ἔγραψέν . ἑπλεδδ:λέγει ὃ ἀἴεα ἀμπω τον “9.5 πέοΥ 

(πεσιρε ἴῃ οπηο: ἤϊα Π118’ Οὔριϑες Ἰα(οτι διτατ Αμαϑῆ εγὃ ὦ Φικ, ἢ 

πολυκρφγμων(]ςσοηά. κἐσολυαράγμων ) ὑσὶ ἐετὸ δτ μή, μεμρέϑικαῷ 
(εξ. ὡσώπου πεποίπηκας Οἷς ἔφασκε λέγων κόρυσδον ( ἀριά Αἱ ἱΠο- 

μάποπι [στίρτιιπι κορυδὸν, 8; ἃς κορύδων ΤρτοΓρτοτὶ ) «ραπίω 
αν αὕτων ἐρνίϑων γωτ αι (Ἰερ. “τ αὐτῶν ΞροΝ ὀρτίσαι, π θτεων ἡ γ,: 
Του Πρωτέραν δίς Ἰςρεπάο πος πιοίο χοῖσητα νδόσῳωὴ λιν πϑιίς 
Σσοϑνέσκειν. Τ ὦ δ᾽ ἐκ ἐρ ἃ 3.,τοροκαϊδει πεμτῆ ον, τία) δὶ ὑπο ξρύσαν 
γα ἀμυχϑυίας . ὃ πατεῤ αὐτῆς ἐν πῇ κεφαλῇ κατορύξαι. Εἴς δέ ιν 

ἴαοῖ Ὑπεοουτιπι ἱππιοτς ἀϊσεπτοῖι Ο ὑσ᾽, ὄθητυμξιδίαι Π"- 
δαν δες νὴ λφνόν τι, αι φρλεμεῖο ἀρίσοστι ξγξτοσα μα για 

- 



129 Κο 
ἀεποταὶίτ,χαῖ γε ταπτι]ας ααγρῖς σα ρτλ τὰς ἐατοτα ἀρᾷ ἴ- 
Ρἤιπι (ΑἹ επειπηνοα οτίαπι : 

κορυδολὶς, Πογθα: ποπῖςῃ οἰξοοιῖ5 σις ἐη ςΟ]1οὶς ἁΠο Έθιις. 
κορύφυλις ̓ν ΡΊ[οῖς (ἈΠ πποηταγῖμις 5 Ζο τα σογάν ΠΠ1πὶ Δρρο [4πἴ, 

ΝΜ πιοηῖας ἴῃ ΗαΠ]ουτίςῖς γλαύκίω κορύδηλιν ἀϊχὶτ. 
Κέρυζα,»ς,κ, μυιπιοτὶς ἃ σαρῖτε Ππιχτο ργδιςἀοφΡ τι τα,πτιοιις πᾶ- 

τἱαπυ οὐ πιαίμπι δ ΗἸΡροσγατ. ἀἰοίτιγ μύξα. ντ μεστὸς κο- 
ρύζος δ δῖνα, Πα Εῃ5 ἤᾶτοβ πιισο Ορρίοτλ5. [ποϊδῃ, Ροπίτιν 4{1τ- 
αυαπάο Ῥγὸ Πιροτίία, ἔαίτιι. Ὑ τὴ ἤτης ἀςΠ1Πατιομῖς σοποτα 
ἐχ σαρί εἰς γοίτ σεζατίοης, κόρυζα, εἰξγσταιςάο 1π τα αὐ πα- 
τος Ππππτὸτγ ἀοβιῖτ, βράγχίθ- νογὸ οἵμπὶ 1Π ο5 Δίρεγαπη ἀττογ πη 
Ῥυϊπτοπέτηαιις ἀσοιπηθῖς. Ἐτ' κα τείῤῥοις»ν δ᾽ ἢτ Ητχιις ἴῃ ἔλα - 
«ες "σι !ατη ἀταις γεηγγὶ οι! 1π1. γιάε Οαΐςεη, Πῦγο ῥγῖσηο. 
ἀςε Ἰοεῖς αβοξε, Αδείιτπ ἔεγπι. 8. σαρῖτο 53. ΟΟτηοῖτς ΟοΠ ἤις 
Πθτο ἀταττο 5 σαρῖτς ἀς ἀπ Π]]Πατίοπο δὲ σταιοάϊης » Ἰπαιτ, 
Ἡζς οπληΐᾷ κορύζας Ἠἱρροοστατος ποπηῖπατ. Ν της νἱάς ἀρὰ 
Οταοοβ Ἰη σγαυπσάϊης μος ποπιςῃ (εγιιδι ἀς ἘΠ] ατίοπος κα πὸ- 
ςαγμοιὰ ρΡε ]ατὶ. 

Ἐορυζαίω, μ,σω,αν.μ κα, ΓΟ Ῥ[ ΘΉ115 {1π|5 σταποάϊης Ἰηξοίτοτοςῦ- 
βΙδοτΝ οεῖττν ΑΒ ο]. ἀριὰ Ηοἰν οἰτιπὶ γερογήτιιν ἐτίαπη κορυ- 
ξει ἐχροίτπι μωρᾳΐνει 9 ᾿τιἀέπισιε Κυρύζων, μεμωραμιδύξθε,ρτο 

40 διι14. μαΐδεῖ κορυζών, ροτ1ἤρωπιξηως, τᾶτιο ξοτίαπ οἶτ5 οχρο 
Πτιοηῖς εἴξ φιοά {εἰτὶ οὔϊο [Ὁ] ἐδητ οἱ κορυζώντες: νμάς ὃς βεκό- 
Εὐζοι, 

Κορυζέω,ἀςετουνδῆι5 ἤο. ὦ 
Κορυϑοίίξ, τη ρότιιο Πι5.ν ἸΟΙ οητι15. δτὸ τ κόρυδος χα πῷ ἀΐοσω τὸ ἑρμῶ, 
Κορυϑειίολίθ-,ε, οΥπατατη παρ οης σα! ςα τη» ἨΟΠΊοτ,ΠΠ144,β,κορυϑαίο- 

χΘ- ἐχταρ,ταφίδητίθιι5 ἀτιτιῖ5 οἰ ΓΟ ἀ4τι15, δ᾽ αἰολλῶν κὶ κανών τί 
πἑδικαραλαίαν, εξ ὧ πολειωκὸς. [πτοτρτ. Ἡ τεσ. κορυϑεείολίθ- Ἔχρο- 
πίτηγ ἀΟτςοὶς ποη (οἱ ἀπι νατίατη μαῦςης ρα] απ ἔσιι οὐ {τὰ πη; 
ἴς ετἰᾶ δυκίνητος, ὃς δ γινῶν τυ) αὐρικεφαλάγ για 1. γΑ 1145 ρᾶτ 
τος Ὡγο 115. κορυϑτείολα νοίκη. ΑὙἸ ΟΡ. 

Κιρυϑελιὶ είν ἢ. ο[π δοΐφνν ἐσεμ μη, [εστιηάτιπη αἰτος εἰρεστώνη, πτ 
αὶ ἀϊοαπε οἵϊο ὑπερόριον ϑεὸν.αριιά Ἐτγιποίοσ.ργο μος [ττὶρτῇ 

᾿ χυρυϑεώλη, αἰ» «σις ἘΧρομίτιγ τ ἀοτη ἡ πρὶ τσ ϑυριῖν δοίφνη τις 
ϑεμήηςο πα πι(Ἴ Πα 110) οἱ κλαῖδὸι, 1105 γοσάητ κοροις ϑεώνινστντ 
Οεν ἤρριι5 θυ αὶ δῖα; ἡ μι μῆϑες μοι͵ δόπω τις ἔνδὺ θέν κ κοροιὲ πλεκεδὺ 
εἰκοχαυνεῖς μυῤῥίννφ:4 }}} πλπς ποιηϊη 15 γατίοπς πὶ ἁβογιης.. χιοά 
ἡ βυσόώτων “Ἶ0 νέων κχἡὶ 8. υγατέρων, 411} κόρφι ὃς καραι ἀἸστΙΏτι}Σ δεώφναις 
πρφετί ϑοιμ ἐφηρίοις κ᾿ γά τοις οἰς τὸ δέκρφν, καρυϑιιλλίαφ Ἀρτέμιδος, Πη6- 

παϊαὶτ Ατμση αΠουὶ, ὃς Κορυδαλλίςριαν Η εἰν οἰ, ἤαηι αἱ χορόδεσαι 
σῇ κορυδοιλλίω, ϑεώ, 

Κόύρυϑ ρον, ἴςορᾶ. Πα ΠῚ κορθίννγ οτγοῦῖς οἴτιν τς Κόρηϑρον, 
Κορυϑιώ, ὑτὸ τῷ κόρυϑος κορυϑσω κεκορύ ϑημα» ὃζ ρὲτ (γ ποοροπ κακό- 

ρυϑμα ὃς Ραττὶς  ριαη κεμορυϑ' μήθ. ,Οἀγ[φ.1π Πηε»άςεπι αιοά 
κορυΐοσωγατίηο. 

Κορυϑτια ΗΕ οἢ. οἵδ αὐλήτρια τἰδΊ εἴ πα. 
Κόρυϑοι, οἴ άοπι ἴλης αἰδεκεφαλ ὕω ας ἃ κόρυϑες: ΕἸ ἄς πὶ κόρυϑος οὔ ἕϊς 

τις ἦ᾽ τροχίλων, 
Κορυκίθ  ρογα ίαςοι 5) ὕλαν... σοητς ΡΙ]8: οχ ΡΕ]]ς χα νεη- 

τόσης Ἰηθατατ αι ἀριι [τα ος ἔγεαιιοη5 εἰδ ν [159 ἁττηὲ ἔο]- 
19. ΜΜαυτῖα}15.Ε0}}ς ἀςοοτ ριιογος [χά ςογς 5 ἕο Π}ς (πος. ῬΙ δαῖτα 
ῬΠρΊΠατουῖππι ΓΟ ΠΠοπὶ νοσατον Ἰὰς ἱπέγὰ Κωρυκθ., 

Κώρυκ 8:,οτίλτι τοίείτπι σοποςρταςιτπη ὃς (σους οἰσγοτιμτι, Α, 
Ρίγιτιιποἦμπέσει τεὶ ἔντερρ εἰς κόρυκον ἡ ϑυλακίω. 

Κυρυλλίαν, Ἐς γοΠῖο οἵϊ [Ῥεοίος Δὶς ιρτᾷ κολλυρίων, 
Κυρυμξὰ στ, αἴθε δρόμοις 41 ὧν συσπῶ τ Γύργαϑος κἡ κεχρύφαλθ: καὶ δεσμοί, 

Κοορυμζύϑρα, ας. κα, εάοτα. 

Κουμβίας. ΤΠςορ᾿γαῆτις ἀς ΠΗ οτ. ρλητατ, πστο τοττῖο, παρ. 18. 
ἀε ξάδτγα, λδυκὸς γδ ὁ μλρ τῷ καρασῳῷ μόγῳ . ὁ 3 καὶ τοῖς φύλλοις ὅθι, ποὶ- 

λιν ἢ Ὑ λδυκοκαΐπσων μόνον, ὁ μδρ οἷδ' ρὸν ἡ πουκνὸν καὶ σιωνεφιηκότει τον" 

μαρπον( πια ]ὼὶ ἱερίσιιτ συμ τς τηκ ὁπεετον )ὔ χά» Καιϑεώαδρ εἰς σφώ ραν; ὃν δὴ 
χαιλοιῖσί τινες κορυμ βίου, οἱ ὃ αϑἰωδησιν ἀχαρνικὸν αῤοϊ ϑυόμδνον. Ἀπ ης 
Ἰοσισι ἰτα ἐχροίαϊτ Ρ᾽ μπις το ἀφοιπτοίεχγοςοαρίτς 34.818 
γα ταπτὰτη σα 4144. 11α δὲ ξο]ο. Ἐγαξείιπηηιις σα! ἀτιτη 
ἐετοητίαπι Αἰἐὶς ἀοηἤις Δοηιι55 ὃς σταῃ ἀϊ ογ γα  ΠΊ15 ἴῃ Οὐ οιη 
εἰτοιιπιαξεὶς,, 4] Υοσαπταγ σον πιθὶ. Τογν πιἰαπι αζα ἴπ 
το  ΠΠσὶς {Πι|4 σοριι5 με άοτα » ΡΙ ημ5 Βαςνοος ν᾽ άοτιτ ἱρἤι9 
ἐγαξξα τη, ἰ εἰξ, σογγπιδος ἱμτς! ]Προγς. δ οά {ἴδ το 1ϑ.ςαρῖτο πο- 
πουσοτγτη θ᾽ απ αἰἴτοτ ἀσσορῖτ. ξεγι αν Ἰπαῖτ, ἄϊιο σόποτα ἴῃ 
Ῥετγερυιηὶς ἐγδϊοῖθιις ἀἰχίπημ5. [σπιθη οἶπ5 ἴπ [τα] ἰὰ οἶθιις εἴς, 
φοπάϊταγ πυῖρρε ἀμπτάταις ἴα ντοοῖσον οἱ δηπὶ ἔρδεῖο. Πιιο θὰ 
σὐοτγαν αι] ες» 8. τασςηλ}. ΟΟτΥπιίδιπι παης γοσδηζῖ. ΟΓΥΠι- 

ἔδιευς «πος σοπάτιητ. 
Κόρυγεθον, κε τὸ, σα τ Π Πιυτὰ πδιι ς οὐκ ξοσόλιογ, ἘΠΤΙρΙ 4. 1π ΤΡ Ϊρ ἶΠΑπ- 

1ιάς, κοίσγμος ἰωῦ χεύστον διοιέκοντ᾽ ἤχων οἰμφὶ ναῶν κέρυμιβα,ϊ οἴ, τε 
κρα καὶ δῇ κορυφαὶ νεῶν, Εοτη εν Π144. 1. σεται γδ γνών ἀποκ ἐψεῖν 
ἄχρα κὠυμβα, νὰ εἴ, πὲ 4 νεῶν ἀἰκρρςὁλια, ἐφ᾽ ὧν ἦσαν ἀγάλματα καὶ 
αἰκέτες δ᾽ ϑεων, Ἰπηῖτ Ἰπτογρτ δι άοπι, τ ̓αρ. ρτίπιο Ἐρίσταπι- 

τηβΓ. ἐκ ὅ9)) πρυμναίοισι κοιτα γίζεσοι κορύμξοις. ΑΡΟΙ Π Οπΐτι5 Γποπάο 
Αὐροηαιτδΐμαος δ) ἀφλοίςτοιο «ταρέϑρισαν ἄκρα κόρυμβα,1 ἃ οἴδ:τεὶ 
αἰκροσόλια ὀπέελασὸρ σμωδιοαμοίῖσαι αἢ αν αὐφι πέτραι, ἰπααἶτ ἰητοτ- 
Ρυφϑοῖα οἵδ, διηρ τα ἔδα δερ μ{πγϊα9},ογηβηγέτα ραρρί5ρηὰς 

β 
| 

" ε - 5 . Κυρυμόθ-,»,6, 0 ἀ5 [ἀπγιπλι! 1; ΟΠ ΠΟ Π 5. σα σι ὁπ ογᾶ, : 

Κορειυοὶ ὐψηγα, 
Κοριμη ηςγἦ, ΟΙΔΊ4)ν ἰτρᾶ «ἀρίτατα, ΑΡΟΙ]ΠΟη.5. Αγρόπαμτ, ἐξ ὁ 

Κοριιύησις, ἐωφ, 9 ΟΓΠῚΪΠατίο βλας σις. ΗΟ ΟΝ. ἕν 
Κειριω της "5. ἃς ὰΝ 

Κοριωηφόρρο κε. δ οἰ ροτοοίαια ρα σπαης, ν]άς εἴχωτες κὸ 

Κορέ ϑειὲ, ἐξ. ὁ κα φινίθ.. ἤροττα αἰ ατῆτισ. αἴ κέριωϑος οἷ 

Κερωρεόειςον ἰὰς Κορίυη. 
ΚορειυώδηςνἹάς Κοριυΐη. 
Κόρυξ, Ἰατιςη 5 γνεθυίσκ 9. ΕἸ ον οἢ, ἤιρτα κόρ. 
Κορυ πη ον ο] κορυσασύλη: 650 )ΟΟΓΠΠΡΟΙΑ, κ ΒΗ 
Κερύπῆω.ν εἷ κορ ὑῆω, μουψω, τ, υφα ςαρατς ἰδέζο (αἰταπάσοαι 

Κόρυρ»υρρς, ὃ, ϑριγγὸς ο΄ ἐφαύη, (ςρτιιπι, πηαςοτγι αἱ οτῖσα.ς 
Κοριενυϑυς Ὁ") αὐρικεφαλαία, 5416. ὑπὸ τῷ τὸ χοῖδα ῥυ εῶτη, ἘΠ 

Κορύοτω, μύξα, π᾿ υχα, πη οἵ ο.ςοηςῖτο, Αδλ., 

Κορυς ἧς. Κ, ὁ, Αγ πη ατιισραγηλατις δ. ΙἌτοτ, 

Κυρυ ςτιου, οἱ γρρτυμλ μοι, αὐτηατί. 
Κυρυτὸς, ΡΠ στο δι πάδης, ἐπάμες 5. Ἧ. 
Κυρνφαα ἡ ὁ ὑπὸ κορυφῆς τῷ ἵππου ἐν τετοιυι, Θ΄» ἀειοὺς 58 Σ χαλινὸν, 

᾿ 4... ΟἿ 
᾿ ϊ 

ποη δὰ τοῦτ πΔ0} σοΟποΙ Πα πάμπὶ ὈΡΡοπιηζατ, (ἃ δὰ γι 
ἔχατοπι ὃς στατίδηι. γαμψοῖο κορυΐμβε ναὸς ἴῃ Ἐρὶρ. χα. 

ἄοτ, οἴχοντο φδίγντες ὅγη ἔρείϑ- ὃ κορυμίον νἱάς ἴῃ Οἰμά. δ 
Μρφοβ ζςογγυίδος πεέξο.. [τὸπὶ σουηα πιο τὶς ΡΙοχηι Τ 
φθ.νἱάς ἰπτογρν. Τ μον 4 ἀριι ΑτΠ θη. κόρυμβαι Πδτο Ἃ : 
οἴπιο 1π νογίι ἈΠ]: χρύσειω ἢ κόρυμζω ἐπ᾽ αὐτῆ πύππιγες ὥς, ὲ 
χέτς ὅς κόμίω κεκορυμιβωθύίω γε ἀριιὰ Ξι  ἀ, κομίω πρέφων : 
«οοφῷ κεκορυμ βωυβυίω, ΟΥηδπν παττῖςῃς ἀπ γοὶς Πογυ δὶς, 
δίατασι, [το πὶ σοΪ 65 ὔραταοῖ, ὃς ΤΑΊ Ια Πι]ς Τα  ΠΊΠ5, πέρυμϑ 
δώφνυς 4 οἴτοτα πηι. Ἐρτρχαμηπι, κορυμζοι κισσοῦ, τάς ςΠης 
ἄοτας ἤτιο ἀοῖπι. Ὠτοηγ ἐς ἔτι οτίρ. κόρυμζοι συκῆς, Ἰὰ εῇ 
γερ ΓΑΙ ἰ)σΟἷ 65. ΝΟ ΠηΙ5.οἱ κόρυμῦρι κιττού, ςογΥπΊδὶ μος 
Ρυιά σαἰοπαπι δή Οἰαίισο.οχ Πὶς ἢ οἱ οι πις οι νὶς ἱπεῇ 
Ἰεπα πους. Κόρυμβθ- ἐπὶ άοιη ιοὰ ῥύμεθ., τσ 

νύμβῶ. νι, 
Κορύμνιον; πλο ΠἰΪς. ΠΙρΡΟΓΙ 15 οτΊ Δ ΠῚ κορυΐαννον 5 ΡΓΟ ΟΥΠΑΤΙΙ τα 
Ἐχροηίταν εἰν οἢ. κόρυμνα οἹῈ κόσμος τις γιυυα,καῖ(θος 
λιῷ., 

«ὐυῆροι κορυυϑας ἱὰ οἵδ, πὸ ῥηπαλα. Ῥοπίτον ΡΓῸ δῇηϊ γος 
ςαπάοτ ἰὰ ΑἸοχιρμαγπηδς. δεινίαὶ βρωμίεντος ἐγαλδήσ 
Τ σῖτα οτίδπη τγδ ἢ] λτὸ βλαΐςε κορουηὰ οἷαιις ΠΠΉΠτα 
ἴῃ σογπηπάτίοης ΠΟπΏΜΠ]}α: ἐχρυί πηιπτ ατθογοβ. Τ' 
διΐζον. ΠἶὍτο τογτῖο » (ἂρ. 6. Καὶ τοὶ μὴν «ἴω; ταὶ κ᾽ εἰς π 
κλῳ ποιεῖ τ πίω) βλίςησιν. δή γόνυ ποιηστέμβῳ αἱ πίω τῷ τρῶν 

κοριυύζω. ῬΙΙΠπ8 Πθγο 16. σαρίτο 25. νοσατο ν᾽ ἀοταΓ ς 
ΤΠ ᾿ΠΟΓΟΠΊΘΠΓΙΙΠῚ 5 ὃζ ΟΔΟΙΙΠῚΪ ΠΕΙΠῚ ἀγτὶσ Ατίο πὶ 
'ιοά Οαζ [πγοι τ νογεῖς πα} 10 πτοάο Ῥτοθο. 
ΤΑ ΠῚ ν ΕΓ κοριων ΡΓῸ Κοριιωυοφορεῖν ἥ τι κοριωνωδες 
ὙΤΠιΕορΡ γαῖ. μιτοσ. [το χιαττο 5 εαρ. ἀπ οἀφοίπηο 
(ὁ ἴτα ἰαρἑτιγρα ἔρια δ], ὅλως οἱ καῤπιμίθ:., εἷξ ἀντ τῷ 
ἰἰξοιδησας, 554 ἸοροπάτιΠὶ κορωωῷ, Τὰ οἰδ,ο Δι: ἰηἶταν ᾿ 
ράϊτονο] ξα ρίας [δ δὲ ν εἴας τυ γτίιππι ργοβογτι σάζαὶ 
Οπιπῖπο ἔτι οἑξογ πὶ σαἰ Πτπὶ ἐς τοραϊατὶ Ππγοιΐο. 
(ςεηϑ. Εν ἀπὸ ἡ κοριύης ( απ νοςς οὐῖδτη . ἃ οἶδιια: 

πουῖη Βαπιογὶ συ τίσιις ἀττὶσ]Δτίοης φαρίτυίατα, ᾿ 
οἵδ νοσάτιμης ἀΐϊσθητο ΡΟΪ] τς. ἔνιοι 3. κ᾽ τὸ ὡεὸς τὰ 
ϑ'δον κα τὸ τρὸς τῷ ἐγκώνγι γ κοριυΐας καλῶσι) ἀἰοἶταΣ Κο 
Κυριωυώδηςντ ῇ ἃ οἰαιια»ο!ατιατιις ἀΐχετγις. Η οΠοάπι5. « 
ξείησι κοριυυίδεντα πέτηλαιν Ὁ] ἔπτογρτ. ῥα βδώδῃ καὶ δὲ ἂν 
Ὑκόιγςι! πιὸ 5 ἔα ΠΊρίατος τοξτὸ ̓ πτουργοταθουῖσ: ΠΑΠῚ 
19.ςρ.8. 4ε αίρατδρο ἰοαιιοης,ἶτα ἱπαιῖτ,νΊτοῦ τηνι 
ἐπηϊσδητῖο, 4111 σαι} }ςπὶ σάπσοης τορος ἱρίο 4 ἢ 
εἴη τοτοὸς {τὶ πρίτιιγον δὲ τῆν ππι ὃς ἐξα εἰσ την 
ρμυϊω, τΑἴη αἤραγαρο ἀτιτγῖθιτ ΤΠ ΟΡ τ, ΐτα [οτ 
6. «ἅν. 3. Οἱ ὃ ἀασαίραγος ἐκφύίων οὐρα ταὶ ἀκαΐϑας κορ 
κρβν, δίς. Οα24 Ζιςηάδπι Ρεοϊο τη γε άϊτ οπιηῖπο 
ΑἸ ΊΒῚ Πσγο τουτῖο ΜΠ ποτα’, ν ἱ δ ἱρίο ΤΠςορἢ γαῖα, 
κάχρις εἴε ἀϊοϊτατ»απησητιιπι Πιγοι] οὔπιπη ̓ άεπι Οά 
115 τγδη τι τ, 

ΒΙΝΝ 

{{ }6 

τυηὴ 

ΠΕ] 

δ), (. 

ἡπ οὐὶ 

βίχιη 

ἯΝ 
ὮΝ 

ξυλοφόρρι; Ἐς ίτο δὲ ᾿ἴαιτο οἰ αιιατοτγοϑοντ ῥα βδοφορρι, 
Ῥϊοίς.}. ς,ττο ᾿ο Πσπῖς Οογγ ποῖος. οἰδιιῖροτ αἰεὶ 
εἱ4.1.7.Μετδιπότρῃ. Ε 

ΠΝ 

εἰς μαζης ψωμός οβ1 πα ζα;. 

Ψ 

το,καρατίζω. αὐ στοτοςοτηΐξδιις ἔοτίο. Ν δας, αίο!. γι 

τὰ ατιῖς. γ᾽ ἀς Κορυδωλοίς. 

πλίζω, κατασκϑυάξω. Ἡοπιοτ.1154, βιύβλας π᾿ υξαύχα 
λεμόν τε κορυσσων,4 οΠυΔἀοτηδης, Ἐτ Π144. δι»τῶς 
Ατπια δ ητατ, ἀρ ίτιιγ οτίαπη κυρύσσομαι Ρτο ἔαγρο δὲ 
Ῥο Ιοη. 2. Αγρόηδατ, κύμα ϑαλείατης πρηχὺ σοί ὅδ γῆι 
14 εἴν Βατῖτ δάτιουις παιιοπλ. ΗοΠο ἀ. κορύοτεσοι κλόγὸν αὐόρε 
οἵδ, τα δρρμωῖσεε, ἐρεδίζεσει εἶ αἴδρας εἰς πόλεμον, καρύοσαπαι ἐἢ 
φόται,αἰδξεται,οἰς ψί, ἐπαίρεται. μετεωρίζεται, 1. ἀιτο ΠΠτιατ, ἡ ἡ 
φορρέ ἀπο τ κόρυϑης. 

φαϊοατυς, δοριις αἰ ε 
λεωις-ς,ὑπλίτης. μον χὰ 

- 



Κ΄ τῷ 
ἮΝ 

ς μαδοπαν Πιηλπαπι οι} σαρα οἴπσοππ  Χ οηυπδεὶ ἑαπι- 
δέχετω ἃ χαλινὸν, ταῖς ἢ. πδεὶ τεὶ ὦ ται δὲ κορυφοήαν, 
[τὶς ετὶαπὶ ἵαπουρος ἀἰξίιι5 αὐ ΑὙ!Π. 1 1 δὸς ἱα παρειὸ α- 
Βοη.1.ζ, 

"νν δγσαϊαίαιιο ονάλη 5 Πάρις ὃς ΡτΙποορο, ὑξωχων γ να ἴῃ 
5 ῬιΓαἰτῶσ [οὶ ρτᾶ βοῦτου ογδτοὶ ἢ νοντῖσς βο Π01155 ἴυνι-- 
σείδατιι οὐ χφτείρ χων ἃς χορος “ταριογάταις Ἀἰς οὐ- 
μασοιτοτὶ ρΡγΟ ΧΙ ΠλιΙ5 οἷἶου ὁ οἴρας τὴς, ὃς Πυῖς ἀςίη- 
ΧΙ ΠΊι 5.» ὁ τριτοςτη;. Οὐ νοϊὸ χορυφαίῳ Πιις κα΄ 

ι [ιςοϊηοῦάης,, ὑσηχέντες νοσατὶ. Λευι οτοί ες α ἀπιαιτ- 
᾿  μΥ πὸ φυσ. ἀς πλιτρί τοὶ ἀρρο!ατίοης ῥυῖοτῖς ἃς 
ὁΓϊοτὴβ ἰοα 6 η5 5 πὰ Ὁ. χατοὸὶ τάξιν πορέτερφς ἢ ὕστερ. ὲ ὅξδιν ὅσω σορός τὶ ἐν διωρασ μῆμον διέςυκε 7) ἃ χιόγρν. δή πα - 

ω τρίτος του τωρότερον. κὶ ἡ πόδιν ήτο νυΐπης, ἐγϑει μὴ γδ, ὁ κο- 

ἔνθα ν μέση αἰχύ, ΑτἸτοτ, ἐς Μαμάο, κῳ ϑτέως ἐν χορ κο- 
ταξξόμτος. σειωεᾳεὴ χεῖ «παξ ὦ χορὸς, ντ ἢτ ἴῃ σἤοτο 5 αἷι- 

ἢτὶ Ῥγα [11 απτ ργασσοπτουὰ ἀσοιη!τ το τις οΠοτιςοδζο, ἃ - 
νη ΡΙατο, ἐκεῖ κορυφεῖος ἐφηκώ;, ϑέρρυ,)ά οἴξορτίπηιις.Α- 

10.1.ἀς πλιπέο, χΤ' γὸ τὸ αἴωϑεν ἐγ δόστμον δῦ πὰ ϑεου φε- 
τὼς κορυφι)» πυροσοιγρρόι ϑέντος κινεῖ ταὶ υἷὲ πεὶ ἀςρα ἀεὶ κὶ ὁ συμ- 

ὀς»ἱὰ οἴς. δ'ἄετα 5» δὲ ναϊαδτἤιπι ἐρππι σα ἰτπ σὸς τἀ 
5 ΠΙΟΙΙΘΏΤΙΙΓ 5» 105 Π 6.5 [ἀγίπ πὶ χιαῇ αι Πριςαηο 
πςηφόσιηε ἐπιοί]ατιιτο Ζι Ἐπὶ ἃ Ππλ"Πτιάίης ἰΔηὸ σου- 

ΤΡ ξιιττι πλι1 το ξτ ἀρΡο Παιογῖς., φιαῇ ργα ιϊτο- 
ἴηι διε τις οἰλοῦὶ ΠγαΘ ἢ ἘΓῸ ΠῚ κορυφαῖοι, ΡΥ ΟΠ ΓΟ Ρτὶ - 
υφώ Ὁ. πίλϑ'γαρια ΡΊτ, πη Μίαν ος]]ο: αἰ εταχ, ἃ- 

ἐν ΒΟΗ͂Σ: ᾿ - ὧν: 76] - Ἃ οἷ 

τὸ ραγ5 ἀπισιίϊα τουτί: ἀἸς τοῦ Θεία κορυφισὴρ ἃ ΡΟΪ τς, 
“σα πτα Ἰάοιτ ιιο ἃ κορυδαλός, 

τος, Θχος  ἰοπτὶ [Ππλι15 ἴοι! ἐπυϊπςητ] ΠΠΠλιῖ5. 
"τ ὐνοτατιπὶ σοπετγαζεῖο δα γε θ1]Π]σιιτῃ. ΠῚ ΡΡΟοτγ. 
Ἰυΐτο κα ταῤῥει; ἢ ἀοὴ πιςατίπαταν Ἡ ἐν οἰνία πα Ἔχοπι- 

ἐ 

ἐν νεττοχοὶ ἃ οἵδ, Πππιτηα ρᾶτϑ σΑρῚτῖ5, 4112: ἱπτον Ππςῖρας 
Ἰητογιασοτοιμεσόκρωνον, ΟΔρίτι ὃς ῥΓῸ [π πιπλϊξατογξα- 

δ' οδουπλίπο. Τταηῃδίοστων δί δή πιοητίμπιὶ Τδοιιαληα. 
ΤῊ ΠῚ ΓΟΓΕ ΠῚ ἜΧτγο πηϊτατοβ. κορυφὴ τῷ λόγου γ. ΟΥ̓ΑΤΙΟΙΪ5 

δ σάρες. ΕΠ αταγοθιις ἐπ [ἰδ 6110 ἀς ρτυάςητῖλ. ἵνα ὃ κο- 
ς δ)εϑεὶς ἑαυτῷ παύσηται!» ντ αιιτεῖπ ογάῖὶο ΠῸϊ νοΐμς 
ΠΙροποη5 . ἤθεπι ξαοίδτιάεπι σιοά κολοφῶν Οτερο- 

αἰ θι15 οτ α ΠῚ ῬΟΠΊτΙΙΣ κορωνὶς κεφάλαμον,τέλίθ. κὶ τὸ πέ- 
τῇ κορυφῇ ἷ4 οἴ, ἰχρωρεία, ΠΟ πτοτ τ᾽ κορυφίω ἐσβαλλάν, 

γητὶς ἱπιδάοτε Τ Βιογ ἀἰα, κορυφῶν συζυγέα, ΠΡ τι] 
. Ολζα ἐς εης ἐξ. Ἰοαιιοις ἐς νἱτῖρτις. τ οἰγῆς κόκ- 

2.5 ροάϊςοιι νουίας ἱπο} πᾶΠ5 5 κορυφὴ ἀϊείτιιν ἂἀΡοϊΪ 
᾿ἀἰσίτοτιιπι ἱπτοῦπας Ἐχετοπηίτατοβοῥάγες ὃ κορυφω, 

ἰρτὰ Ἰάοπι αιοά κορυφιῦον,, ᾿ ἘΈΝΑΨῚ 
βίγςο ν. οἰξ κόσμε [Γιυυαμκεία τὸ «δὰ πἶνν χεφθλ ἴω χευσίον, χὰ κε- 

, τὸ μέσον ῥάμμα. 
ὡσομαι πα μα) 9 ἀττο ΤΟΥ, ἐποιέροιμο,» ὐψοεῖκαι ᾽ αἴϊιγρο, 

Ἰπηρὶςο δή [πἸπιπτιῖπ ἂρ οτος. κορυρόρν Θ. εἰς ὃν αφεδιμὸς» 
ις ἴῃ γαιπὶ οΟἰ Πεξλιι591.Ππλεπα ῖη ἘρΡῚΘ, 

μβ. γιωαικεῖζ., 
οἰ οι το γα ρΉ ΠΣτοτο μοι] ο. ζ ΑΛ ΕΙΗ 

Ἔ κόρκορος, ε. ὁ. Ο]οΥ 5 σόμι5 Υ 111 Ππηγ1» δέ ἁβτοίις. νἱάς 
Ἐταΐ. ΟΟΥο ότι ἔπτοῦ οἱ εγα μέρ χορρς ἐν λα χ αοις 5 ἐς 
αἰταιο [δ βοπογς ἀϊσπος μαϊετὶ νοἰππτϑμιιπι Πηξ ρα - 

Ὅτ ἀϊ. ἸΝ Ἰ σα πάτὶ ᾿πεεγρτ. ἴῃ {ππὰ ἴῃ ὙΒουίαςῖς, Κόρκο- 
πὸ σα’ ἀνακειον τέ κονίλίω»ἱΠα τ γεί δὸς φὸ βοταίης ἡ λαχαΐα 

ὁ δ. Ρατασπη]α κὸ κόρκορος ἐν λαχαίδις, ἡμυδεν νεγὸ «ἰ- 
ἢ ἡμυκὸς φύλλον ἔχον. καὶ κεκλεῖσμῆρον. "01 ἕο 1ὰ ΟοἸ πὶ τὶ - 
ΡΒταίε ποτ. θτο 7. ςαρῖτε 7. ῬΙΙηλας 10. 21. σᾶ. 

Ἰότιιπι Αἰοχαπάτίπι οἰδὶ μεγθατι εἴϊς τγαάϊτ, σοπιιο- 
ς δα ΠταΠἸτυἀἴποπὶ πλοτῖ. 5: ρ απαγίογιτι δῆτε (μὰ 

ἘΠΙδ.νοτιις σγοάίτα εἴϊε σουομοτιια. ΑΠϊς οἴ οὰ Ποτ- 
Ἰργο Μιγοίοτίἀε ρίηρὶς Ὑταριις:ι] οἱοοτ!) (ροοίοπι 
πτοίιης 41 κόρ χορον ἀἰςαητ οἵϊε ριίσοπι αιιοαιις ὄυτε- 

Μὰ 

ἐρέωγκαθλειω, σαρὼ τὸ ἐδειφίθ κα καϑείρω. 
ὶ ὄρηκεκαμυῖῆθον τῷ ῥυμοῦ, τοι οπῖ5 Ῥατα ἰπῆοχα » ἴοι 

ὉΠτ5 ἤςιι5» ΑΥ  Πορ .ταύτίω κἡ κορρίκιον λέγουσιν αἷς 5.114. 
ολυιῖς σοτηϊχοῦς Εμ]Πς αν ΕἸ πιετσιις. Ἡοσιοτ Οὐν ἢ", οἱ 

ἣν ἴκελοι πξοὶ νῆα μέλοιναν κύμασιν ἐμφιρέοντο  ἀοτη Ο ἀν. 
ἵρηκές τέ σὸυύγλωοσοΐ τε κορώναι εἰνείχιαι δίς. 1 115 ν οὐ 15 

1 διιοτη οἷϊε πγατίπαπι. [το πὶ κόραξ» σατομπα ἴσαι σατοπιι! 
8ΠηΙ,|ιις οἵ} {το ΡΠ ατιιγον οἱ οὐ ἤρτιγαπερν ο] οὉ 8ᾶτ- 

ἰΐτατοπη ῆς ἀϊξχιις.κείκίθ, ῥα πῆρον.ν Ἰὰς Κύγκλ θυ, τοί ηγι5 οὐ, 
ὑνΐω, ΟἰτιΙατιιγαση 1η ἀτοιιν Οἱ Πρ τεῦ Εχ νΎΓΔΌΉ 16 Ρᾶττο ὨΟΓ 

Ππμϑοοογομα τεηιιῖ ἃ φυϊδυίάατι ἀϊειταττὰ 4114 οατΡὶς. “Νιάς 

 [([παμτΕιμξ. ) οπιῖπὶ τογιτα ἅπεπι Πρπὶ βσδητεβ. χοὺσίι κορό- 
ὦ ϑῆπϑεῖγο! ργοπεγ οἷο ἀϊσογς [Ὁ παιι5.1}12.4.. ἄς ἀτοι Ἰοαμοη9 

Κ Ο ΚΤ 

Ἡσπιετ, χϑυσύίω ἐπέϑεκε κορώνίω. ΠΠτοτρτοτὸ ὄθοχα μπὲς ἄκρον Ὁ τάς 
ξυ, εν ασήρτηται καὶ νδυρα, Οὐ, φ, ὠκὺ βέλθ. καλὺ φερσέμλιν ουκορώνη. 
Ῥαυ]ὸ δητὸ ἀϊχογάτὶ κοόντα ϑνώς εἰπέλυσε κορώνης, [ςὰ αὐτὶ πῦ κρέκα, 
κόρακίθ. το) ἀΡοΧ Ἰιραὶ ἰπτοῦ νττιιη4; ΒΟιςηι ἢ ἀγᾶτγο ῥτὸ - 
του. φαοὰ 41} 1} Ππιὰ Ογαςα τα Ἰαίολυιαιτιν, ἱςοζφη Σ γέρρνται 
γέαν ποτι βάλλετο κορώνγζω, τ πὶ αιιῖς 14 οἵξ ἱπσατιιαν, ἃς ἰηῆ ε- 
χιιὴι 1ΠΠ 4 χιιοα ἐπ παῖς ΡαΡΡὶ νηΠτιυτοτὸ τ πρύμνης γέθοκῳ πὲς, 
ΤΟΙ Γι λ»Ασατιι55- οἷα κὶ αὐὐτειὶ Ν ες, ὅταν δὶ ναῦπαι ϑστοςρέκξωσι κο- 
ρώνμιω Οὐ ρμον «'σερχ ὁμῆνοι; ΟἸςοτ σας αυιαὶ σαρδησ τιζοβ ςοἢ- 
Πεηροτο ροστιιβ 9 ΟΒιιοττιιης παιιο τη τηΘΏΟ ομτΠ Ροπάοτς 
παιτα Α ἀποτγίατηαιις τγαθιιης ορτατα αὐ Πἰττοτα Ραρρίπνπάς 
κερωνίδες πατις 5. Ποτη.1 τοἤτατα, ΤἬρο ἴῃ Αγδτιῖπι. ἈΡοΙ]οι. 
110.3.ἀππιι]πτην πυρὶ Πρηϊῇοατο νἹάστιιγ, Ττο τὶ τοχτι ὃς σοτομας 
Βεπιις τοῖς Εἰητ,δὶς οτίδτι ἐϊοίτιιγ Ἔχόγτι5 Πτν» ΡῬτοςοῖις το- 
τιπάπις ἴῃ ν]ηαινῖάς ΗΊρρος ἐς πατιιγα οἴπιιπι. Οαΐοπ. τάς ν- 
Πὶ ραττίμιη τε πὶ κορώνη Ἀ το πιοάϊοο Πιταγα Πποῖρί τὶς. Κορώνη» 
Ῥοηϊκυο αης.οἱά οἴ, βάλόνίθ., Αὐτοπηλά, ἔδοξέ τις τὸ αἰδοῖον ἀυτύ «-. 
χα ἡ κορώνης τετριχιωδοι κορώνην] κύριον, Αἰ τοταπι πιαχῖμ]α: οα-: 
Ῥὺτ αιοά γοίζειπι γοίοστ. 
Κυρονιάω ὧς ΟΕ] ΟΠΊ2νῸ] σοσπαι οἤογο, ΕΟ δ᾽ οἷν, ἶτο πη ἸΠΟΌΓΙΠ 5.8 

Ἰαρατας Πιηχιν ἐς ἀριιὰ ἘΠεΠοά.ἴπ ΤΈον,. κορωνιέωντοι πέτηλα, 
» ἰηῆατ ἰμπα ἰηῆεχα ἔο α, ᾿ 
Κορωνιδεις, ΠΟΤ ΏΪ Οἷς ΡῚΠΠ 15. 
Κυρώνι(δ. οἴη Βοχ δ ππατιις»ντ βῶς κορωγιθ, θ05 Πππάξῖς σοτηϊθιι5,1. 

μιωνειδῆ ἔχων κέξατα,ς].1.8. ς.41. 
Κορωνγὶφγἦοος 7. πα Ἰ παι τ᾽ ιιπηὶ ἃ κορώνη, [πη Πυΐτ 5 ἴοι! ἀροχ δἰ Ἰσυάιις 

τοῦ νοἰ τὶ ὑπο ηγὶϑ δὰτ [Ἐσιιξξαιγας αἰ τοαῖμς. ΕΠῚ ἃς παμῖς ὁρίτῃς- 
τοη. Ἡοσπιοτ ΠἸα 6. αἰ σευὴ γηυσὶ κορωνίσι,Ἰ. στ παιάδιις πῆςχας 
ὃς Ππιιοία5 ΒαθομεῖΡ. [ἰἰπηπηϊτατο ρα ρρε5, καματυλοτρύμγοις, 
4ιαπαιιάτη 4}}} πὲ ρ ΓΑ5 ἸΏτο ΠΊ σοῖο τα! πτ,ας ἀἰ οι φητίαπι δα- 
ΤιιΠῚ 4115 μιὰ τοπτέρηθι γ ΟΟΔΏΓΙΓ υἷα εἴς, ππϊηῖο τυθοῦτος, τοὔῦγα- 
τὰϑ ἀϊχεσῖς ποῦ πηα]ὸ, 14. ἐξὸν οζατ ἤδιιο5 τογοπαῖας, ΤῸτ- 
τὰ οοτοπαῖς [ὉΠ πππὸ τοῖα [4 παιιοϑο Κυρωνὶςγἰταπ σοτομαν ἐ- 
ται] 2 Ππις σοτοπἑβην ἰδ ὁ εογημἶσος Οὐ Πα ΠΥ δτιμτι ΠΟ πη πά 1 
ντ ΟΥ̓ ΠΌΤ, τγοσλ{115.4{Ἐγὰ σαἤ τις. Κορωνὶς οὐαπηνττγαάϊε Η δ 
Ῥ)οιΙοη ἔϊσπιπι οἱδ ἴῃ ἀγαπιατο, αι ν Πὰς τιάρ!οχ,  ιμιπν Β1- 
{πεῖ οπῖθιις5 αθειιπεῖδις [ἀ ΡΠΠπτ σμοτιισον εἶ νῖος νεγί . ομοτο ἡ 
Ἐπ᾿ σταητο,Γοπιάησηζ ᾿ἐΠιῖοπο5 ἐν εἰ αυαπάο ἑοσογιπι σοπι- 
πλμτα το ἴπ ἴσο πα ἤτ. ας ποτα ἐπ ΑΥ ΗΠ ΘΡΗδηΐβ σοπλα α]15 ρὶπ 
δίταν ἐςγὸ ντ τοτηα τ] Πρηιιπι. ΕἰΠτάϊις κερωνὶς ἀρ ὸχ, ἐστ δικηὶ, 
μῶν διπλίιῦ (ἀλρί νετὸ ποτὰ οβγαια ττῖροπὶ ἤριταηὶ οὐτοπαίς 
οἴτγα θα ΠΏ) Ες τπερῳδεκηὶ Π αἰτοτδπι ἱρίὰ ργασςάαι ἀϊρίαμι, (δ- 
τηθητ. ΑΙ ΈοΡ "ἴῃ ΓΊετο, σῶμ ἐν οἷς ἔρξαντο ςχοις, ἂν τούτοις οἱ υἷ-- 
ποκραταὶ ποιύογται τὸ τοιϑτο χαλ ει ταὶ κερωνὶφ. διοὶ πὸ μ᾽ τίω) συμσλή - 
ῥῶσιν τούτων, τὶ συμεῖον τ κορωνίδος πίϑεῶτι ἑϊπῖῦρ “ρα μμεὴ τίς ὅδι βρα- 
χεῖα, κοιναί τινε ὑπυκάτω ἔχυσοω., ὅζς. 1ἴξηι ἀπ σαῖς Ηρτὶ ποιά 
ἀΡΡΙΏρΡΙ [ΟἸϊτα νποὶ ἤσιγα αδ ἢ σπίἤοαηάτηι Πποπι;κορωνὶς ἀϊ- 
ςεβρατιιςτο "Ὁ 144ιις ἀχλτ Ματτῖ4 115 Π 0.10.5] πἰπγῖς νιζοοτ, γῶν 
ας ςογοηῖάς ἰοη σὰ ΕΠῚΟ ΤΡ οτ ! σῖτο Ῥαιισα,Π Π ες οτος: 1- 
ἀςπι» Ἐττηᾶρο ργϊποῖρῖο σγατα ςογθηὶϑ οσίτ. Π ης ἀϊσαητ ΟΥς- 
οἰ μέχρι τ κορωνίδος»ν σις δά οοτοηίάεπι, ἔποπι ἐχεγεπιήπηχις 
{᾿σηϊῆςσαητο5. ΡΙμταγοὶ, ἐς ἔοττιπα ΑΙεχαπά τι ΡΗΜ]  οχοπατα ἃ 
ΠῬιοηγ ΠΟ ἴῃ Τ ἀτοηλῖας σοη]οἔθιπη γοέουτ » ὅτε ἀπὸ ἡ αῤχῆς μέχραᾳ 
ἢ κορωνίσδος πσἰειέγρφυψεν πίω ἀυτῳ πραγωδέαν. φιὸά τα ρα ἴαπη αι 
εἐπτοπβαπόσιη 1] τγαἀϊἀουατ,οϊ τσ η ογὶ ρ πος ὁ ῥτιπειρίο δά 
ςοτοβίαάοιι δὲ νει  Π σὸς 9 τοταπὶ ἀεἰσπάστι γπα {Ἰττιτα Πρηῖ- 
Ποδηβ.1ἄςτν αἀι οι στοϊσοϑ, ἐμ πτερόδου κὶ αὐχῆ ς ἀ χοι κορωνίδ. Ὁ: 
ἀἰϊχῖς . ἀντὶ τῷ τέλοις, Ἐτ τίω) κορωνίδω ϑατί ϑεῦθτι 5 ἀἸσπης αὐτὰ 

Ῥοτγάμςετς δά γπιθ1]ΠΠσοςοντ Μδτεϊαὶ. ΙΔππ ρου οπίρηε5 ν 
δὰ νγι δ] ]Π!σοςυντάς ὄμφαλθ., 

Κυρωνὶς» δ ἰἀταΐηδ 10 {1} ΡΟΓραγτῖι5, 
Κυρωνις-αὶ οἱ, τῷ κορώνῃ εἰγείροντες , κὸ τεὶ α δόμδνα ἕω" αὐ δ᾽ κορωνίσγιάτει, 

γἱάς Ατῆςη.}.η.ογοι ζοντο. Ἶ 
Κορωνοβῥολον ἔργινογοίη ἘΡΊσ: 1π Ἐγπιπιδητητη δα σογῃξοδς ροτο 45 

γζ εἰἴ ξι πα, 
Κορωνόμος, ΓΑ οἀἸςοτιηῖ νοχ οἷν, ἐπημῖε ΡΟ] ΧΟ ν οοδης δὲ κυίβαλον, 
4ιο εἰμι ΗΊρΡΟΟτΓ. κα κύζιτον ἀΙΧΟΓΙ5. 

Κορῶν οὐτῦ δτὸν ἔοτηγα ἀϊπλ! πτιτῖπα ἃ κορῶν ὁποις ΡΟ σα 15 σοΣ Πἰοἶ5δο- 
εἰρίτετ ρΥο σογοπόρο μοῖρα ἀριιά Αστ.] τ, 

Κορωνυποει θὲς, τὸ, σοτηοὶς ΡοΩῚ Πσιίς 7 παῖε ἤςιι5 ἔτι. ἐγαάττῦ 
ΗἸρροογασεβ: ἡ ν ᾿ ἦα , 

Κυραωνόποιε, ὁδὸς, ΟΟτοΠοΡας μετθα ἶτα ἀϊξϊα ἃ Ρ 6415 ξογηϊοὶς πηι. 
{ἰτιιάτπο ἡττᾶται οἴτις ΕΧ ΡΥ ΠΕ ξοΐϊαιρτο Ὀοτοποροάς εἴ ρμίη 
βὲῖ ἀοξιΠτηι5 Ἰἤτεγρτος ῬΙοίτοτιἀις αι 5.4 ὰπι γὰ}- 
ὁ γοσάππϑ δου π ἐς σεν [ ας Γρίοατα εἰξ πδς ΡῈῚ πιασατ ἢγΖ- 

τα, ρα αἤυτῴοης δέ οτιιάα 1π ἀροτατιῖα ροτίι εἴταν αᾶπτι το - 
αξιες τα γῆς ἴτα παίοίτατ [ξά ἀπ Βοττὶς. Ὀϊοίσογ. γογὸ ἮΡ, 2: 
οαΡ.158.Κυρωνόποις ὠρόμυνας βοτόμιον χτ' ὦ ἐδάφοις ἐσρωμῆῥον, κατε- 
κημοστισ μῆμον τεὶ φύλλα.λα χανθύεται τὸ πῦτο ἐφϑοε: ἥξω λεπβίων λυ», 
ξυπήηιχίω), ἐῶοιο μβμίωυ τρὸὲ κοιλιακοιὲ πριούσ μι, γίνεται 8 ὧν χίρσοις 1θ- 

“ποις, νἡ ἐν δώμασε κα ἐν τεεῖς ἐδοῖς, Ἐχ αιο ΡΠ πὶαϑ [ἰδ Ζῶ, δα. 15. 
(οτοποριὶς οοΐοηρα ἤςτθα οἱδ συμ ΒΙΓατὶς, ̓ἰοτγίταγ ἱητογῖπην 
φιιομ απ ταάϊχ ςαεἰ!δεῖς ρτςο!ατὸ ἔδοῖ ἐπὶ οἔπεγο ποτ." είτε 

Τομ, 2. ἈΠ 



ΞΘ 
Ατεπιὰ γοτδα οχ αἴτο πταζαστις εθ  14επὶ Ὀϊοίσοτ, 1.4:.4- 

τὸ πισοτοποροάοπι (ἀγπιςητοίαπι Ποτθπι οἵΐε. 14 εἴκναλη- 
ματώδιη οἰζεηάιτ,αιαηἄο ὀοπηράγαης ΠΟ] οὔτι αῖτ, φύλλα ὃ ἔχέ 
αὶ "ροΐματα κορωγὸποδι αἴοα πλήσιοι, ἀγρώς εἰ, νἰδὶ (ἀτγηοπτα {1- 
ἄς νἱτσαία ἴθ ρἰξτο πιομπγατόσις οοτοποροάς " Ομ ὅζ 
ὙΒοορμτ. Π,μ ποτ, σαρ, 9. ἴητοῦ (5 αι ἃ τεγτα ξοϊτατα εἴτε 
τποῖρι ποτ, οαητοτγατοσιιοά ΘΟ ΠΠ5 δηηγειοφυνλον , Ἰτὰ νοραῖο δια - 
φυεοὶ δέ πις τὴ τοι {δὲ οἶδ πο σ)ων ὕξε, τοὶ μι ὅπεζειο φυλλα, ταὶ ὃ ἔγηκαυ- 
χλόφυλλα.τυγ χάνει ἀμφοτέρων, ὄθεγειὀφυνλὰ, υὴλδοκορωνο ποιεγϑζο, ΡΙΠ- 

τῖτι5 ἴτοι σοσοΠΟΡΗτη αλήμαται ἔχέν κατ᾽ ἐδώφοις ἐςρωμῆμα (οἸ 
Πρπίβοατο νοϊθηβ τα (οτῖρς ΠΡ. 20.σαρ.16.. Ασα] ςἀτατιιπι σᾶῖι 
1ες αἰ᾿χιατιιπι ΡΟ τουγαπα [Ἐγριιητο νῖ 61115 4128 σΟΓΟΠΟΡΙΠῚ 
γοσδητ, Ἔχ 410 φογοπορὶ σλυο5 ἴεγρεσε σομο! Πα τιιγη δ᾽ ἀι- 
τεπιί(ντ ξα! το ριταιης Ἰάςπι ΜΑγμ ο τι5 )οοτοποριηι οι! οατᾶ 
Ῥίδηταπι εἴς, τ εὐῖπι δου! σάτοτγιπη ὃς σογοηορὶ ἴῃ μος ταπτῆ 
ξοΙΙατῖο. Ηςς οπιηΐᾳ {5 Ζιαι]ιις ἰοςῖα χρεηάς δὲ σοη ξεν 
ἀἸΠρΡ εμτοτγ:τ τη τ ΟΙΏ1 Ργομιῃρίδῖς ἢ νον γισατίαι Βοτθα- 
τίοιιμτι ποίτ» νότια εἴς σογοποριμπῃ ( 4οππὶ ὃς κορωνοπύσδιον 
γοοδης Δοτῖτις ὃς Ὑ γα [14 π|15} πῈ}1 ποτὰ ργοτγίις, τοοπλλη- 
τοῖνες ορῇζας φιοά νογγιιςαγία γα άῖχ Δογὶ5» Ῥιοίςσοτνι 15 οο- 
τοπορὶ ἡ ῥίζα φυτῆ κή, ΟΣ Επΐπι ἐρΠ πομιιπν ας ἐπα Πτατιμγι τὸ 
δει μὴ γοςατς ςυπῆικὸν,ντ ἃς Οαἰσηιιβ ΠΗ] ἰοσιρΊ ες τοί εἰς Π|0» 
Θ.Ὲρ  1ς.11.6 4. τὐρὶ πιμελῆς κὶ «ἕατος 5 0] Οἱ Αναζιρξεις Διοσκεράδης. 
πολλὰ μἱὲ καλώς εἴρηκεν ἶμ! αἷδὶ ἡ ἐαηρικὰς ὕλης ἱσορου μϑων εἰγνούν ἢ 

. πὸ σημωνουῆμα “ὃ ἐλ ἰωυικωῶν ὀνομάτων: πως οἰμὦ ὅταν λέγει ςυπ7ικώ- 

σερον -ἐἰρ ἐπ) τὸ ἐδ α᾽γν τῷ τ δ ὑων. εἰ μϑρ ὃν τὸ δγηοεμύτερον διαὶ  ςυ- 

“Πικωτέρου βέλεται δυλόσω δις. (οττρσεπάήιϊις δ ἜΥΓΟΥΓ οΟ ἀϊο15 
Ῥαιυτ Αἱ ρίποτδ νθὶ ἐξὰ μαβροῖ, Κορωνόποδες καὶ ῥίζα, κ' αὐτὴ πεπί- 
«ὅυται κολικοιὶ ὠφελεῖν ἐ ϑνιουῦϑυ, ἰοσοπάτπι δηΐτη σοη εξ ηΠι 4.4 8- 
τιογαπα Οαϊςη, Ὀϊοἴσοτ. Ὀ]1η1]» Αςεῖ), κοιλμακοώ, σοηττγὰ ἀριά 
ΤΙοίσου!α. 1. χισαρ.59.((ς ΘΑ] εγῖτα Ρτὸ κοιλιάκοι το Πἰτ!ομ11π| 
πολικοιὰ οχ ΘΑ] η.α, ΠΠ Ρ 1ς.Α οτίο Ρ4} 109 }1.1Π|5γὸ 30.ςαρ.7. 
564 ἀς 1ῖ5 ἤιο Ιοσο ἀϊσοτανοίας Εμπιιονντ ἴα ἰρποτῖβ ὃς ἀπ ἘΠ οί- 
1ῖριι5. Ι 

Κορωνὸς. ὁ. ΟΧΥΓΟΠΕΠ, ΓΑΠΓΙΙ5 ἀ  οἶτιιγ ὁρϑύκερως, Ττο πὶ οἴατιις, ἴα- 
Φιαδιυιηάιις, ογοχ εϊηογο 5. ρτοθι!5.Ον τι]. ἐχ ρουῖς δῃ- 
ΒαΓα πα: ράτοχΥ τομεμπὰ ἀπο πη [Ὦ Ομτῖ5 Ποσηςῃ εἰς εἰἰοῖτ, 

Κύσειβιίδ-. Ροοι τη: οττὲ Ἰέεσι αιιος κόθαβθι, 
Κοσοίχ ἀνον» 1] 01} πιγτὸ βραχὺ νυ τὸ δέχοηον, 
Κοτχείλε φοι. οἱ, κόλαφοι, ἀ 

Κάσβατοι, οἱ ὅηῃ ϑυστών τετοιγμῆροι,αἀ (χοτῖῆς2 ογάϊησιί. 
Κυοσιικοι οἱ κφιτοικίδιοι ἔργιδεςγαι!ο5 ἀοπλοῖτιςα». 
Κοσιεινηδὰν, Α ἀπ τ. αὐζαν οὐ δεῖ ἴῃ Ὑ 111.οἱ σεισμοὶ 5) κοσκινηδὸνοτοτ- 

τᾶ; αιιαή]ατίοπος οὐ δτὶ [ταν ἔγεαιιοηῖος. 
Κοσικινίζω. μ.ἰσω,α. εκ φι»οτἸθτ ΙΝ οατ. Α ἐοιί, 
Κοσκινόμαυτις εἴ. γᾶτο5 οΥῖΡ ΓΟ αἰ! πη 9. 1] Πρρ᾽άς5 ἀρ ῬΟΠ- 

δεῖ. 
Κοσχενον, β)τὸνν οἷ κόσκιν 8.9 δ. οΥ Ὅτι πὶ, ῬΪατ. 2. «ἐς Ἐ Ἐριι. κοσκίγῳ ὕδωρ 

φ:ρεινγοτῖ δτῸ ἁαιιδιτι ογγο. κόσιοανονγὰ Ρ 14 ῬΈΕΙ] εἰς Πραγάαμα: 
ςοἰ!εξεῖομο πο Γοτι τη Ρευβολτιιτοςὺ αιδά γο!αῖ ρογ ηςοῖς- 

« πἰσι!απιὶ οάάαπι ἀ1]αθδηταγ Ῥτῖπιὶ α 15 οὲ παπποῦ. 
Κυσκινοποιὸς,. ὁ)οΥ θτούιμτι ξα υἸσάτοτ. 
Κουσκινόρενίθ-, 6» ὃ. 0.115 αα σοπβοϊεμάιιπι στ Ὅσαι. 
ἹΚοσιευλ μοίττα, τοὺ, ςοΥΙΟσιμτι πιάτα ῬΓαΣΓς σ Πλ 1 τοὺ πῆρα τῇ οἰ, τοὶ αἴθε- 

πεμνὸ μῆρα Σπὸ τ καῆυματίων, ΑὙἸΠἘο ΡΒ π.1υ Ἐσαήτοῖκ ν᾿ ἐϑώπευ 
ἐκολεὐκευ᾽ οἰξηττότω,, Κοσιουλ μευτίοις εἰκρρισε τοιαυτὶ λέγων, αὐτὶ πῷ ἔυτε-. 
'λέσε ῥημάσιν ἢ τρῴγμεισινον εἰ χογαρίοις εἰμκύλοις, διά, δ᾽ βυρσων τοὶ 
σιμικ ρότοι τα αἰρικό μι μώτοι, 

Κοσμαφ»ςοητοη 0. 1 στατι5 ΠΙπ|.Π στ κολιέω, 
Κοσμφίριον. ἐγτὸν α. ἀς ράτιαιπὶ οΥπαπιοπτῃ1, ΕἸ ἰγ οἢ, 
Κοσμέω, μ. ἡ σωνπκος, ΟΥ̓ ΠΟ ΠΟπΟ»ἰ απο, ογἀϊποοϊπιροτοςγοσο.- 

ἔτῖαι, Αςςιι, ΘΟ ]νο, σοὶ κότονδε κοσμῆσαι πλέον σέχὺς ἔκειτο, νῃάς 
πεκοσμνη μϑμη τὸ σωῖμοι καϑειρότητι, τὰ 615. σοτριις τη Πάτα οχοι]- 
τὰ πη,αριὶ Χ  ΠΟΡΆ. κοσμω εἰς μείζον, 1 τη δ τ15 εἴξοτο ἔσιι ὄχτο ]- 
1ο ἐχογηαηάο, Τ πον ἐ14.ςΟππιο ἀϊς αἔβοἱο, Ἠεγοάίδη πλέτῳ 
σειρβαλλοντι ῥμόσμσν, ΤΟ αὐαιρουυῆνων χαριζό μῆν(ὃ’ ταὶ σίας. Κο- 
σμεῖν Ρτορυϊὲ εἰχζιηςοπάϊτατη γογῖμαν σΟ ΠΡ ΟΥΟΤ ἴῃ ΟΥ̓ 6 ΠῚ 

τεάϊσετοναιο πιο άο Γλει5 ἱῃ  οτεη 5 ΠῚ. ΠλατΟ ΘΟ ΩῚ ὃζ ΡΓΙΠΟΙρΙᾶ 
ἀρ ἀϊροῆιτινηάς τ ντ κοσμεῖν {τ συτυγάπηι ἀγο ἱτοέγατ! δζοῦ- 
ἤγαογε ΡΊατο ἴω Τιπιαο, τε σ᾽ ἐπεχέρεῖτο κοσμεϊῦτωι! τὸ αὐδῇ, δζς, 
ἀοσιμοποιειν, αἰχὶς ΡΠ1]1ο. 

Κοσμημοί τος, τὸ) ΟΥ ΠΑ ΠῚ ΘΠΓΙΙΓῚ. [τοῖα ῬΊ τ τ ἄς Το ρ, βάμματοι ὃ 
μὴ περρσφέρειν, νυ ὡρὸς τὼ πολέμον κοσμήματα, ΟἿ, ιἀς Γορ τίη- 
ἔϊα νογὸ δσίπμτ, μιῇ ἃ δ. Π1ςὶς ᾿ΠΠσπιδι5. 

Κύσμησις εως οὐ, ΟὨΪ τις Οὐ παῖα5» Αὐτοτ. 
Κοσμ σείμῆν (ζῶ... οἱ Π αη51π|᾽ ἀοὶς οὐ ἀϊπαπβ,εὔδῳταξάνθ θυ, ἣ 
Κοσμοτὴ ςγ ὁ, ογἀἸ πάτον ϑοποοο,ςοτπηροῆτον ( οοτιπποβεγάτοτα- 

Ρυα Ηςείγ ἢ. ρατοχγτοηὼβ κοσμίτης οχΡΟίτιιτ κερειξ, ἐνταφια- 
στὴς. 

Κοσμητικὸς ΟΥ̓Δ ΏΔ ΔΊ ΡοΥΙτιΙ5. 
Κοσμητιχοὶ, τ νά ς Κομμώτιχοίς 

Κυσμητωρ,ορρς, ὃ, ΟΥ̓ΠΑτΟΥΣΡΓΙΠΟΟΡ8. ΠΧ 9 διαπώκτωρ, ἡγεμὼν 5 αιιαῇ 
φιλο  τἰτιιάϊ αὶ οτάϊποπι Ῥγαε σοπϑ»πηούδιλτος 1], οἰ, δύο κοσοιύτο- 

1.2 

Κοσμικὸς, α, δ. ΛΠ ἀαητι5. ΠλιΠ414115. Τοττα 1. ς. πὶ Ματοίοπ 

Κύσμμον τὸ ας τα 5.41 ρπταβ, πιο οἰτ᾽α. χιιοα ἀδσεῖ, μοη οἴ. 

Κόσμμι(θ-. «7 ὁ, ΟΤΠατι5. ΠΟ Ὡο ἘΠ 5ον θα πι15» σώφρων, σΤΔ115. ππούςίς, 

! 

ΚΟ 
ρμελαών: 

ἡ " οὐϑὸ 
κοὶ δζ μονείζοντες ΟΡ ΟΠΙΙΠΓΙΙΣ ἁριᾷ Ομγυ οἱ. ῥ 

ΠΟΙΝῚ σα]τιῖ5. κόσμια στρα τηγιχοὰ  Ῥτδοτοτΐα ἀις ἐπηρογατοτίο ἢ 
Θυϊα»ἱ. σοζαηιῖη8. ΡΙττ, ; 

χποάογατιισ»τοατ ρ ΕΓ τι 59Ό 1159 ]ατὸ 11.τ.ἄς Ἀερ.αὐ ουδὲ οἷ 

σμίοι κὶ δ κολοι ὡστ,!, ἢ πιο άετατὶ Πητ πες ἀἰ Ποῖ οπ, ἔδδπι ἐρ᾿ 
δίαιται ν χορ ἡμέραν τρέπουστι καὶ κοσμέαι φὡράγματι,αιοτίἀϊδπας 3 

ἔχις πιο άοιι5 ὃζ ΓΕ ΠῚ ρ ΟΕ. ΓΟ σΟΏΡΤΏΘΠ5. τ» ΠῚ 
Κοσμεύτης ἡτος»"ἱ ὄυ τειξίαον ἐπὶ} 1499 οῃο α5» το οτατιο, ἀδοιις, ς 

ἀοίτια, ΑὐἸορ ἴα ΡΒ μτο. ὙΜΜΩ" 
Κοσχμείως τἰτὰ πη οἰ ἐς οτηροΠτὸ, ἀςοςητοτ. ΡΙ τ πη Οριμῖ α 

γησίας κοσμίως ἀπελχϑεῖν το ἐ οἰτὸ ἀἰςεάοτε. ᾿ 
Καόσμμιοι,οἱ ΟΠ]. Πρ ΠΠΈγατιιβ Ἰὼ ΟὙοσρμα! ες. Τιαοοάαπηοης 

Ῥ]ιοτ. Ασιίτος. 1.2. ΡΟ τ. ὃς αυα]ε5 Ε οπτας τ σιιπὶ ΒΡ ΘΌ 
ἐς κοσμεῖν» ΓΟ ΘΈΓΟΙῈ ΕἸΠΠὶ ΠΊΔ Θ᾿ Γγατιιπι. »" 

Κοσμοκόμίι πτένα εἰὐχὶς 1π ἘρΊστ,Γαἴς Δ Ραἔλίπεπι σαρ᾿ Ποτιῖπι 
Ρἴογομα. ΝΠ 

Κοσμιχροίπωροῦθρς» δ» ΡΥ ΠΟΘΡ5 ΠΉΙΠ 9 ΪΝ 42. 
Κοσμολογία, ογ πιο ν εἰ τατῖο ἀς πιπηάο. 
Κυσμοπλείς:-υς»ε) ται] Πέζοτ,Ρ Δ ο ἀς πη ο, 
Κοσμοποιεῖν. πη! ἀππὶ το για παά  οτάϊτι, ὃς κοσμοποιὸς ἀ 

ταὰπάϊ ορ ᾿Ηςς,ἀἸσιηταγ ἃ ΡΠ] κἀς πλππάο. ἡ 
Κυσμμοποιΐα, λιιηἀϊ σγοατῖο, ἴον Ἐπηροίος 185 οὐ] 85 πὶ 

τὴ Π ὦν τοῖς μδὶ πὸ φυσικεΐ. ᾿ 
Κοσιμοπολίτης51 4 ογἷπ Ὀορεη. ἐρωτηθεὶς Πόϑεν εἴη, κοσιμοπο 
Κόσμιθ:. ἐς ὃς ΘΥγπατηοηζιτι » Θγάο, Γατὶ 91 Π{Ἐ] τυ ιΓ}Π|ν Κθ τ 
{ιατιιϑοπηοάιις: τα οά είς ἴδε πγοάογατῖο ἐπι γάμὴ αἱ 
ἀςοι5,ἀἸ σηἶταϑ. ΓΟΓα ΠῚ σοι ηταῖίο ςοπιροῇτανγο 

ἀϊροίτα:ει! ἀκοσμία ορροηϊτιτοἱ σΟη βοῖς5 σομξι ὃς 
ῬοΠτα, ΓΙάτο ἴῃ Θοτρ άεπὶ ἴῃ ερ Ππιἀμφοτερρις κάσμίθ 
τηζοτιάς ἐπα ηο, τοσυύτος ἰωῦ ἐ κόσμιθ-. Ὑδ] Βιι4. 18 ΕΓ 
τιιδοα ἀοίςγιρτα σο] οξατιοηϊς γατῖο. Το ςπι,κσ 
ἀϊεϊτατ Γατῖο τοῦ ρα τε ξξὸ Ἄταιῖς ογάτης σοη πῖται 
κόσμον τόν δῈ κατοι φ“ἡ σοί μβρ ὃ ηαης τατίθηςπη ἰηἤτιταῖς 
τεεῖῃ οΥάϊηεηὶ το! σεητες, Ἅπὴ κόσμίθ: ετιάσῃ δυταξίν 
ὧν ἔτει κόσμον εἶχεν ἐδὲ τάξιν τὸ πλῖϑος. ΑΥ̓ΤΟ ἐς ππιπάό 
χὸν παἴ εσωγυμὸν ἔπι τούτου, κὶ τὸ τεταγυῆμον δ-τὸ πῷ κόσμ 
κεκοσ με ὅϑτι. [ἄττα ἀς γεσπὸ Ῥείη τοσοῦτος ἰὦ κίσ 
λιςαὰ 1 φρυκ)ωρεων χῦλ διαόοχας «συὸσ ϑυςσων 7 τατῇ ἀείο 

οτγάϊπέίαις ταῖτι σοπίπιτατι κόσμῳ φέρειν, πιοάεϊὲ 
ὑπ ἔφερέ σοι κατηγορεῖν μοη ραταδατ ΠῚ ἀςοοτγαπὶ δ. 
ἐν κόσμῳ χὴ τάξει. υιοϊατ ὃν κόσμῳ ἀκέτι ἑωρᾷτο ταὶ ο σά: 
οἵϊα ςοπιραξλα σοπίρ᾽ οἰερφητυτγο ἈΠ] οὔτοῖπ Ἡετοῖς 
Τἶθ ἑα τὸν καϑίςαντο.. ἴῃ ἤιο χιίαις Ιοςο σοηἬίσοτιι 
ἐγ ἀ.1. εἰς σωω ταξιν. τ᾽ κόσμον, ργο σοτηπιοάίτατο, ἃ τὸν 
τετι Οἀ. ξ, δηα ταῖγ᾿ αὶ Χ7) κόσμον ὀΐομαι. δ κτλ κόσμον} 
οτγάϊηςπι,ἀςσοίτον ὕ η4ε ὃς ταιπ4115.1.οτΐποἤοο πὶ 
ῬοΠατατοὰ ροτίςεϊα αὐ(οἱ τάσις ΕἸ εσδητία, γ {οὐἰδῖς 
τὴ εις πιιιπάο, κόσμος ὅδι σύφημα οἷ ἀρανοῦ καὶ γῆς κα ὃ ὧν τ 
ξιεχομῆων φύστων.] τι ἀτ15 εἰν σοαρ πιξητατα σοιΠΡΑ8 
Ἰο δος ΠὈ᾽ 4 κόσμον ἐτύμως τὸ σύμεσ αν ὀνομοΐσαις αὐ ἷνν ἷ 
Ῥήιπι σου ἀὲ κόσμον ΠΟΥ ΠαἸΕγἰ 598. σοι Ρᾶ ΟΠ ΤΙ 
Ῥοῆταπι οοποϊππόασιις οτάϊης ἀρ οἴταπι. κόσμος δὶ 
ςοάεπι . ΡΙατο ἴῃ Τῆσα. Ατηπαοη ἐ  ΠπΙηριῖτ ἂὉ οἶκε 
μος γιιυωκεῖίθο, ΡΊατο ζ.ἀς Κὶ ὁρ,πτιιη άτ5 ΒλᾺ 1  ὈΓ]8. 
πα(ντῖηϑεῖτ ΠΡ Δ". )πηιπάϊοτ ἢτ, σΟΠηρτῖοΥ ὃς οτῇ 
οὐαὶ τηαρ ἐΠγατις αριὰ Ογοτθη 5 5 4} ἘΡΟΓΙΒ ὃ 
ἀςπιοηΐος ἀϊοίτιτ : ἃ 10 κοσμεῖν ἀϊξτὶ ὅιπτ 7 4] απ 
{ξγατιπηὶ σογοθδητ, Αὐἰίζουςες “2. Ῥο] τὶς, νἱάς δὲ 
σμος»ἱλ ἔλοτα [οτίρτιγα νατ]ὰ ἀοοὶρίτιγιρτο ἐρίο πηιπά 
ἀϊεΐτιιτ κύσμου καταζρλη ἴῃ Ἐπδησ. 1 ο4η.17. Ετ ΠΌΑ 
Θαἴδτιςαρ. 4.ςοιχεῖα τῇ κόσμου. Ἰά εἴξ, Ιεχ Μοίαϊςα αι 
{τ2τ τι αἰ πιρητα τ. Γτςτη κόσειος ΠἸΠη ἀδηὶ ἱρῇ, ταπιη 
ΤΟϑΟΓΟΡΤΟδῚ ἄἴαις ᾿ηἢ 4ε]ςς:]ΤοΔη. 15. μισεῖ ὑ μϑῦς κὶ κόσμ 
ἀιιαηο κόσμος τος ἱρία πηιπάαπα; οπιπίάσιις οὐ Ασα 
Ἰμτοπῆςντ ῃ ορΡ᾿ τ ]οδη.ςα.2. μιν ἐγαπῶτε ἃ κόσμον, ἢ 
ΡΠ εἰφέει ὃς ΒάοΙος φαΐ ἀριιά Ποιιπι τοῦῖτς πππάϊ γτῖοι 
οδτίηώλτοντ οὐετ ἀἸςίτιτ Τοδηη.6. Οἱ γδ αϑτος σϑ 8ὲ 
(νων ἐκ αὖ ἐρανᾷ, κα ζωϊωὺ διδοις τῷ κόσμω. ΡΥςτε ρα κόσι 
ἴῃ τη ηἀο νῖτα παιτῖ9. πο Ϊς Π τς ἱπιρ! !Πεἴτανντ ΤΟ Π.Ι7ιν 

ἵγα αῃς αὐεξὴ ἐπι ἢ κόσμου, ὃν, ἵνα συρήσῃς αὐςδὺ ἐμ τῷ πονυρι 

4}18 ἀςςερτίοηος αι αἰϊο ἰπ οροτο ὈςῸ ἀπορζορῖο, 
ῬΟΠοΙΊιΙ5. 

Κύσος. Τοηἰςὼ ΡΓῸ πόσος. 
Κυσσαξίθ, [ἀστη αἰοι κύηαζθο, γιὡς κόπαξίδο, 
ΚύοσΘ. τὸ ῥώπισμα, σοἸαρθιις. 
Κι ὀεσυφίθ' κοΠτοια 4,1η Ἐρὶρ. 
Κος αὶ ΠοΙγ ΟΠ. ἤτητ κρεϑτοὶ ποτά οι Ἰορξατ δρᾷ οὐαὶ δὲ Κι 

τοχυτονὼβ κύσαι νγάς καὶ κοςεῖν, γα 

Κύςος, δ οΟἴυ 5; σοθις ἀτοπιατῖς, Τ ΘΟρμτ. .9.ἀς γἰαπε Ὀ οίοΣ ν 
. 
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εἐθονοόηοάες ςρ Ποταιπὶ, ασοϊ ρα τπγ,νοὐδὶς Παιδυΐαϊα. 
νά ταρ.28. Ατεϊςοὶ κοσύμζιω, πο ἀϊειτητ, ἴεα ΔατΠου ΡΟ  ιςς 

ζει κοσυμζη, «ὐείδεσμιίθ, χιτῶν, κροοσωτος, ΕἸ γος, ἐγκὸμ- 

ἡ αι χὶ σέρίζω “«. Γοτ δἰ ταγ κοασυ μῦν, 
τ ν τν. οὐ τὸ, Ππι δου ατιι πη. κι φοασωτον, 
ἰφδο, βόϑιωθο, ἴχθίθο, αὐοίφημαι γὴ εν σαμα. 

Ὁ ποτὲ, 

Ὀγοαϊςοασυτιις.. 
οἰσηϊςὸ ρτο πότερον γι. 

τ ἐυἷν 9..ἰτατισομεμψώομνδ-. 
ἰσο, πτ ην οι γα ΠΟΥ οργίζομεοι» [ΠῚ αἴ πγο ἰπές πο ὃς ΒΟ Π]- 

τἀ χρανήναψι " κεραμειὶ κεραμεῖ κοτέοι, ΠΟ. 115 ἤρυϊο 

εἰηίείδτιις. Ετ κοτέομαι »γο οοάεπι. ΕΒ οπιου. Πα, β, το α᾽ αὐ εἰ- 
τὴ ἐμπούγλως κοτέοντο,.6} [ΠἸσοςος θάμ τ, ΗΠ ΠΟ .Οτιπὶ ἐπ Ππ τίν! 

ποτε μοὶ χ΄ῶτο, ἰγασοητος δά ρει σηαπάϊιπι. 
ἥδντος, ὁ ἸΓασΠα1|5. 
οἰσαϊ οο πη μον. 

ἦν, ὁ6]}0.τίλλω, ὃς κοτίλλιον, πιο δ τιιπὶ τ τὶ ς. 
πὶ δος, ἰηίσττα οἷοα ἴῃ οἰοαἔγιπη. ᾿ 

ἰκευπάα Ὀγοι οἱ ςαοτ,ἀγοιέλῳ Θ-. οἷοι (γ πο Πυς5 αι: 
Ῥαζοας ἔστι πιῖποτος [ἀτι τ159 ΑὐἼ8,. Αηΐπι, Τ οορθγα- 
τ ΠΡτο ηηιαγτο σα ρίτο 5. τίου φύσιν ὥστ μεταξυ κοτίτα 
ἵπτὸσ οἷα ἔγιηνν ἃς οἷςαπι. Κύτινίθο, ετίατη αἰτοῦ ἤι- 
ἴάε Απποῖ ποίξγασι ἴῃ ἢ ΠΟ τ. Ὅτο τουτί υςαροῖς. ἘΠ 

᾿Ὅτοπα οχ οἰοα(τγο. Ηςίν εἰ. Καὶ ὐτινθ. ὀχ ροηίξιτ Ἔτσι. ἀς]- 
ταρι4 ΤἼςορ γαίειπι Βιτοτ. ρίδηξατ, Πρτο ἔσοιιηάο; ςὰρ. 
Ἰενῖτο ἡ ττον ἐπ βαίνειν εξὺ χοτίνοις: ΟΠ] ἀητα ὁρροίμογαι ῥοείδα, 

δα ἔβαιῖο τι τέθης τοπτατι, ᾿ 
8 

τ Οσσ᾽ριιτοοι πα 1] πο τᾶ ΠΣ ΠῚ] Οἰ ΓΙ ἀπ. ΠΟΓΊΠῚ 5 ΠΟΤῚ ς 15. 
Πα πὶ αριὰ Ηΐρρμος, Οα]ς. τὸ Ἰνέον, πυσρογνεφαλίς. 

κότοτον, ὁ τα. οχοαπάοίςοητία οργή. ῬΓΟΡΙΙῸ κότος ἀϊο]- 
δηετηρουσει χαιρὸν εἰς τιριϑείθυτὰ γοΥ 0 κέω [ςτι κεῖμαι» ντ 
οὔττα. ΗΠ Οπτοτ. Π 5, οἱ εἰ τόρ γώρ τε χόλον γε Κὺ αὐτὴ μα Κα- 
“2 κἱ μετόπτδι εν ἐ χὰ κότον ὄφρ πολέ στη. 

κοτ' πέβιον ἀἸσοίναταν νὰς αἰ1 τ σι ὦ νἽΠΗ ΠῚ σΠΠΠῈ 
πᾷς σαταγο το ΠῚ ρταιπεῖιτη αιιο  ἀααταγ οἱ αὶ ἰα- 

ν οἰ ος. ; 
ἐνιια; ογἰ ἤρὶς ΟΠ σαρη Πῆς. 

λατειξ,λα ταγή» σοιος οἱ- σοπιιίηα 18 Πυι  οτὶ ἔστι ἰα- 
Ἰπτογρν. Αυ τόρ μαπ, Οοτταῦυς ἃ ΡΊλμτο οτιαπὶ αἰς!- 
ἃ Ῥϊαία 4 υλη} πὶ σοπαίιῖο ἀρρόποῖε [Ὁ] οθδητ υἷπο 

εἶπάς ἴῃ πιίποτγα ρος αὐ αἶτο τγαποαῃ ἐξῆγε ίο 
γλητ. 411} ΠῚ Οἰτ{π πιαῖοτ οἰἰογοῖιγ ἂὉ ἀτηαΠὶς ἀπ ρὶ 
Δητιγοοχ Ασποη. ΑὐἸ τόρ μαι. νεφ, Ἀσυςερεϊ τω παὶ- 
εἶν. »οὔάθων, ὄψων, δίς. νθὶ ἰητογρκόθαβίδ. ἐν συμ- 

τον. ἐῶ ἢ. τοιούτον: 9 πέϑεσαν χε Φντει, νὴ τὸ χεέψανον τῷ πόμα- 
νΥ ατύπον μέγαν ἀπετέλοιω ἐν τεύτοις, Οἱςοτ, Τ᾿ αΠ6 1]. 
ογάπιοπος. αιππῃ σοηϊοέξιις ἴῃ σατοοτο πῇ ττῖρίητα 

ὙΓΑΠ ΠΟΥ ν ἐπεηῖητι Πτίεης ἐδ δ. Π τντς Πατιπὶ ἤς ἃ 
οἰεςῖτ νι [ὦ γοίοπαγοτ: πὸ ΓὈπῖτα γοθἐϊτο, Ρτορίῃου 
ὃς Ρυΐςιγο Οτίτια, Οταοὶ επἰπι ἵπ σου αἱα115 (οἴςης 

αἱ ρος πὶ τγδάϊτισι πτ. Αςοὶρὶ ροτοῖϊ φιοαις 
Ρίο ἰοποιν πα Γ 
γογῦτπι τὸ δι ιιήπιοάϊ ΓΟ ΟΠ [40 5 οἶνον ποτῆθε σὐαῤ- 
Ὑοἢ. Ετ κοττάβισις. ἐρίε Πιγάτις. ΡΓυτ ἴῃ δγαυροῖ, Αθλυ- 
᾿Ολύμπιε παντοίπτισιν. ἔτι “ κοστειἥσφως ἔζοντα, ὦ ἢος 
41 σοηιις. 4" ἴπ σοπμτῖο ποῦας οὐϊτο ίοπο ἐ ρο- 

βιογατ,! [τ τις π}15 ϑατνν 3.51 ττῈ 1 ἱππςτγία 
ῃ ἀεάϊτ δυτοα πιηάο.ν 46 ΑὙἸΠΠΤΟΡ Πα ηἰβ Ἰπτογρῖη ΝΝε- 
ἸΡαες. ὅς ἐπ ἀϊδίοις λα ταξ κἢ λατειγ!, Ετ κοτταζια,ρτς- 
πτὶ εὸ ἰυο ἠατα, ιιαζντ Ατβοη. ΓςἸθ τ) ισγπτ ρν- 

ος οἵδ, ταί τίσοα; ΡΙΔσοητιι]α' ὃς [οἰαυηα:. Ἐτ᾿ 4} 
5. Μεϑυσοχόττεβοι ΔΡῬΟΙ]ΔΡαΠταΣ ὁ ντ οἷς δρυα Ατι- 
αιὸά ἰαπὶνίηο τηδάρφητος ἰά ἀρέγοητ, νἹάς κόστε- 

ἀφ ὃ. ὃς μεϑυσοκόηαζοι, 1 ΟὨ1], Εγαίτη, Βαιθατσιιπι, 1π 
οη,}.1π. 

οἰάτετιπι ςοῶο. 
τὸ Ἰοςιι5 ΥὉ] αιιος5 ἀου ΠΊΠΠηΐ, 

Ουἰαῃσεα σοηῆρο, 
ἰχαίεὶ. - 
σὴς ἰδος, σά ρατον πάς κοττοὶ ρα Π]ηαςεὶ δεῖ (πητ,οὉ 

Π114 πὶ ἐπ οαρῖτο ἔοτιιηῖ, ὃς τρρκάττο 5 ΘΘΏΙ5 τοπίατα» 
᾿ς ἀπιπὶ Ππεῖριιτ σαρῚΠΠ1ς ν οἰπίτυιν ταπτὺπι. ἔιρτα τάπης κυτὶς μα- 
τ΄ Ἡππΐς ρτο οςεἰριτ:άτηιις ἱτα (ςγίρτιιπι εἰ ἀρὰ ΗΊΡΡΟΟΙ, 
᾿" τα, στορίταςι γϑ τγερίτις. 
ὶ Κῖκοι οἱ, σαῖς, α κεφαλάγσ). 

εοβελει εξ ὁ ίοτηατς διιοπὶ αηαπάατηνν εἶ σαρτατο, 
πρὸ ἤπι1}ε χυ!ἀαπι παίςεπς. 

οἰγεβ. (μὴς κοιτοικέδεοι φργιϑεςγαῖιος ἀουης Πίσας ἴοι! σοτ- 

γε; κότινον «ϑυίων, Οἱ ςα γι γοάοιης. ἃ 

“Οὐ ὦ 
ταῖοσ ἊΣ 

Κόῆυφθ., ὁ, κὶ κότυφίδυ,πγοτα α Ρἰ (οἰ ς, 8Ζ υῖς, ἀρ Λα ποτινοτζοπα 
τς σαζα,Ὸς τις ἐπογιία, νἱάς οτίαπν ΑἘΠ λπαιπι ὃς ΟΡρΡίαπιιπῃ 
ἀς Διιςιρῖο, 

Κοτυὶ σο  ογτογ. , 
κοτύλην, ης οἱ οπλπς αυπι πος ποιπῖπο ἢ φηϊβολταγινηάθ ῥτο νας 

{ἰς ςοησλιιῖ σοησγο ροπϊταγινε Οὐν [5 εἴκεν τις κοτύχ έν κἡ πεύρ- 
νὸν ὀρόξῃ:ν αἱ ̓τάν πηι αἀποταῖ εἰς ἐππσώμστος καὶ τοὶ ποτηρέκ εἶ δὺς 
ἰά οὔ. ρος τα, θτο στιά πιπῖπν σαθο Παρ τυγοσιαι ν οἷ απ ἴνἃ -- 
τίη νϑσλητ, ΕἸΠῈ οτίασι πγοηἤτιγο: σα παι. ̓ εἰς {ντ ΡΟ  αχ [οτὶ- 
Οἱ) τὸ τείτον τὶ χοίνικθι, Αὐουβοιις ΠΟΙ ΠΔΩῚ ἀιοψες ἀἰοῖ τγα-᾿ 
ἀἰϊτ. τ Βαπηΐις,Ατ Οοτν ας, ιιαείῇ ῬΙποςατ)άιχηῆς Ποερὶς Ης 
ΤῊ] ΔΘ. ΓΟΟΙΡῖς ροπιϊηᾶς (ὈΧταυῖις νατι5. Οοητποῖ αιτοην Οο- 
τΥ]ς σνάτίος ἔοχοαϊο ποπιΐης ὃς σρυβλίον ὃς ἡ μίξεστον. Ἐβοττεσ 
οτίαιη τὰπι ἐς Ἀιιην 4]ς ιτατη ἀτ ἐς. δυο κοτύλας οἴγα,, ἀτιας ο0- 
τυ [45 νἱπὶ Τ μπογ ἀ14.110.4.1ἀ-ςπν,κοτύλίω υὕψατος ἐἡὐ δύο κοτύχας 
σίτου 18: Πηρτιΐα ἀσοτα 1}... ρας οἵπα, 414. Ἐς Αὐἴορἢ. 
εἰλφίτων χοίνικας πρ εἴ ς,κοτύλης δείσας, Τάςιτι ἴῃ ΓΊ το, δ᾽ ὅδὲν αὶ χα- 
«πηλὶς κὶ ἐν» “ἥν γειτόνων καὶ παῖς κοτυΐλλαις ἀεί μὲ διαλυμαίνεται,αιια; της 
(ππυρογ μου η15 [ἰϑρἀἴτ ὃς ἀοττήπιοητο ἀξ οἶς, ΑΕ (ΠΕ ]ι15 κοτύ- 
λας ογ πιρα]α ἀρρο τ, υηι αἴτ, χαλκοδέτοις κοτύλαις ὁπιβεῖ, κο- 
«ὐλῶυ ςοἰρὶτ διπιοι ἴῃ δ᾽ ΠΟΥ ΠΊ: ΡΓῸ ρϑηάοτγο ποιοὶ νη- 

σἴατιιπι, Ἐτιηὶ ἱπτογῖπι Ππάτιην Πραϊβοατοῖη αι αἰ αιις γοάϊι- 
ἐδας ἴῃ τογριπι σἸᾶητς σοπίππρερατ (επροράτατις, ταῖσἤι5 4]- 
τοῦ ἱπιροίτὶς ἴῃ τὰς βοπέβιις ΓΟ ΠΟ ατιιν 9 [πϊ5 τα πίθοις οςΐο 5 
δεδητῖς οδτοσοης. Αἀ Πιιπς ἰσίτατ το άτιπι ροἴϊατιις ἐν κοόῖύ-- 
λῃ ϑοίζατὶ ἀϊσορατωτ, ΑἸμ δα, Π.ατιῆς μαθοτ, ἐγκοτύλη δὲ τις στα]- 
δια καλεῖπιωι ον Ἶ κοιλαίδμτες τας χεῖρρις δέχονται τοὶ γόνατο “ νενικυκά - 
τῶν οἱ νεγινῃ μοι τὺ (α «’αἴζωσιν αὐὐεδὺ ΟΝ Οἱ ταπτοπ ἰοσοηάτιπι ρατο 
ἐν κοτύλυ,ἢς «ηἱπὶ ἃς ΡΟΙ ΠΧ οὐ μῇῦ ἐν κοτύλῃ, ὁ αν αὐεκείγει ποὺ χει. 
ρε εἰς τουπήσιο, κα σιωυυάπῆει, ὁ ἐξ γΤ᾽ τὸ γόνυ ἐφις οὐμῆν τ. αὐτοῖς φίρέων, 
ὄπιλοξὺν ταῖν χερεῖν τω οφϑειλριὼ τῷ φέροντος. ΟσΔΠὶ οὐ πὴ ἱπσποί- 
οἴϑυ, δὲ πυβισινδα. Ἐτ Κοτυλη ΠΠ115.1} 4110 Πάρις ἔεπιοτὶς νογτῖ- 
τιτοῖ πιὸ ΔΕ τς ΠΠ115 ΟΠιτη ΑἸ εἴτις ἀείςεπάςης, 41 αἰτοῦ οἱ 
Τὰς σάρι οχοερ τ, κόυλη ΝΜ ἀ1οἰς ἀ ̓ σΐτιτ, 

Κοτυληδῶν ἡ σΟΧΔ,Ράτς 414 ἔετηιτ νεγίατ ατο τι ζοτ τὸ ὃν ᾧ ςρέφε! 

“αὶ οἱ μηρλεραςοτα θυ} πτη, Οα:α νεττῖτον πὸ ἐρεῖς κοιλόσης, ΛΊΠ η.Πν 
Ππισοχοηά χ, σκαξίον, 

Κοτυληδένες αἱ, ΡΟΙΚῬοάτιπὶ ἀοετα [0 αἱ ἐν τειῖς πλεκταίαις εἶθ πολυ - 
πύδων ὄψη χύσεις, Επ|}.1}114.χ. νοὶ Ροτῖν!ς ὄθμφύσεις γε Παβετ Α-- 
τιοπ. δ. τινϑιιπτ οτίάστα ΗἸΡ ροογατὶ ἴπ ἈΡΠΟΥ [πῈ, τεὸ ς-όμα το “ἀ 
εἰς ταὶ μιίτρας κα ϑυκόγτων ἐγγείων, ΟΥ̓ οἷα γἀίοτιν 4113; ροττίη - 
δύιητ αὐ πιατγίσοτη, [το ΠῈ κοτυλη δῶν, ἈΟΥθ 4" ΘΟ ΠΙΠ5. 104 νπὶ- 
ΒΗ οιπὶ νοποτὶς νοσδητ ΓἌτῖπὶ, ΠΠῸ σόποτγα ἀοίσγιθις Ὀ]οίον 
ΠΡτο ψιδτεο,οαρ.91. 8. 92. ῬΙΤΗΣ5 ΗΠ 0.25. Π4Ρ.13.Κοτυληδιαν ΕἸ1 
14οπὶ ηιιοά κοτύλην, ἹΝ Ἰολη.ἢπ ΑἸεχ ρ ἢ κ ϑλίψ αντοι πορεῖν χυείθω 
ποτυλησδόνα πλήρη. ἷ 

Κοτυληῤῥυτον, κ2 ΠῚ τ11 1. ὥςτε κοτύλῃ αὐ υἰστιόϑου. ΕἸ ον “ἢ, ΑἙΠΘη. "1.1. 
ποσυληῤῥυτον ἄγκα τὸ εἰμφοτέραις τοῖς χερσιν ἀξυδθείιῦ ὦ δια ὑάνον, Ἐὰ 

ΠΑτμ. 1} 4.χ ἰπτογργοζατηγ. ιϊσπτιπὶ 415 ντγάαῃ 6 πιᾶπις γος 
ἰὰ Βαιυτγῖτο ροτοῖ, ὃ οὐ τις καύλως αὐύσαιτο, δγοιν εἰμφοῖν χερφῖν. 

Κοτυλιάον» 9 σοτιιΐα» πιφηΐηγα » Ροςα τη σἀρίοης Ποπιέπατο, ΓΑ 
ΕΓ 115. 

Κοτυλίξω, 4 Π Ποπηϊπατίτι νοπάο. ὑγοργὶὸ ἦς νῖπο ἀϊοῖτατ. (οᾷ 
τταισξοττιιν δα 411 αιτα: ποπ σοηξοττπι, [τὰ ραντ οα]ατί τ ν οη- 
ἀνπιπτηνοἱα εἰ 4) σἤθ ν᾽ μέρος πιπορασκομήμων, δὴ, ἐὰ ἀϑρόως. Ατὰ- 
ΠΟΡ ΙΔ η. κερναύτες γδ πέι πόλιν ἡ μδδ, κοτυλίζετε τοῖς πένησιν. Ἐς ΓΠς- 

τοογατοβ ἀρια ΡΟΠ]ς, Μηδὲν κοτυλίζειν, θνρὲ καταπλια πεῖν, ταὶ εὖ 
“ὐοράγο ἐπὶ ἀεὶ], 

Κοτυλὶς ἰδὲς, ν εττ δ τὶ ἴῃ σοχὰ σα ΠῚ ὅς 115 ἰΟ οἷς Πα’ σοχα Δἀϊῃπ- 
ξξὰ [πητοαριά Ητρρος, 4]. Ἔχρ. ὃ κοτύλζω αὖ ἐαίκ. 

Κοτυλίσκη ὃς κονυλίσκιονγα τα ΑὙἸΠΟρΡΙν ἴηι Ασμαγπ. αἰπηίπατίατπν 
“κοτύλης. 

κοτυλίσκ 99», ὁ ῬΟΘᾺΠ σοπιι5, 4:0 ἐπ (χόγῖ 9 ντοραπειτ, ποτιριόν σός 
γωτον λεσηρίῳ ἐοικὸς, ς ἘΠΙΈΑτΗ. ΠΙα.χ. ΤΠ άς κοτυλέσμὸς, Ατιδα,κό: 
συλ ἴτεῖτι Ροσυ  σεπτις ἀε ἤπιο Ατμθη.ττ. 
Κότιωμ τεὶ τ] οταςσκύβακα. 
Κυτύτια, τοὶ, ξε πιπῈ αιο ἀ(4πὶ οτατ ἀρ δίς ΐο5. νἱάς ΟΣ}. ἘταΓ, 

Ἀαρίηα Οοτγτϑ, ; 
Κοτυ]ω, 62... ΟοΥντο ἀφ. τυγριταἀτπῖς ργαίος » σᾶ: ὃς κότυς ἀϊξξά 

εἰνουΐας μετα πυϊγὲ ἐχαρίγαις ΕμΡΟΙ 5 ἴῃ Βαρτὶ σοι σαί» 
ὃς πιοιυυϊηῖς πιο πα] ς ϑατντα ΣΟ Αρυα δγπεῆιιπι ἴῃ ὁρ᾿{{0] 1τὰ 
{ςτὶρτινηι, Κοτυϊτοῖ ὃ κἡ τοῖς Ἔνοις ἐἐπτικοῖς κονιστέλοις γεωκορεῖ, 

Κολώεις ἰτασιπ 5. 
Κυΐρτο ποῦ Τοηϊςὲ, κοῦ Φῆτοςν Ὀ᾽ Π4ΠῚ} "ὰὼ κα ᾽ 

Κοιΐα, τὰ ἐνέχυρα: Ίσ ποτά. ΕἸ Ὁ, ἀβ ογεητὶ ἐπι ἀεπὶ κϑάᾶσαι ὑτο, ἐγε- 
χυράσαι, ΤΟ φιῖθιις ἔαρτα κοῖα ὃζ κοιεῖσαι ρῈΓ εν, 

κυζαρίδες εἰ, ὈοἴσοΥ αὶ νος ῃτιΙΓ 1} αἰ1ο πο πη 6 ὀνήίσεεϑι,,᾿ ΔΊᾺΠ-, 
τὶροφαν ἔτος 4{0}}17 Δαϊπια! σι] πὶ {8} Δα ιια τις νλῇς Ποσυσηδ. 
νἱάς ονϑ-, Ἶ ᾿ Ἀν 

κύϑεροι ἀἸσΙΙΠΤῺΓ οἱ κηφίωες, ἘΠ εΙ, αἴθ τὸ κέίϑειν τἰνὶ ἀραίτ[ιις 40. 

πίατη οὔκεντγοι Πιητοῖτα 5.14, {εἀ (γ᾿ οπάτιπα ΡΟ τ 5 κόϑου ρρι:. 
Κυκίμηλον, τὸν οἱ ΡΟ πη Πτοίῖο οηΐπὶ ἐπαςπάο ριά Τςορτ, μὐν 

Τοιη, 2. Κκ}"» 
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124 ΕΞ 
Ὡ|0.4.φἀρ.Ψ.Ν δὶ ςοτγαρτὸ κρκκυ μηλον, ' 

κυκιοφόρρν, δένδ' ον ,ἄτθου ΤΠ οορ ταί υαπι Ρ᾿᾿πλμ19 γόος τς]. 
Ὁ χεταῖ ἐπίπαν ΤἈοορ γαῖα Π10.5.ἀἄς Εἰ 1. γρ.ο8.2υτὸ ὁ καλός 
μῆμον κεχιοφόρόν . ὅδιν δίμσιον ταῦ φοίνικι. τω ὃ διριόαυτα ΚΤ τὸ ςἐλε- 
χϑ- ἔχιν, τὸ φύγλα. διαφέρει ὃ ὅπ ὁ ἱρφοϊνιξ μιονοφυὲς . ἡ ἁπλοιώ,, 
ζδτ,τῶτο 8. πρρσαι ξηϑὲν χίζοτοη χὸ γίνε ται δέκ ρρυιυ (ςοτταρτὲ ἰορίτανς 
ἄκρον) ὦτα πόλιν ἐχοίτερον τούτων ὁμοίως, ἔτι ὃ ταὶ ῥαίξσοις βραχείας 
ἔχιν αὶ πορλαῤ, χρώντοι ὃ. τῷ φλοιφ( [ςροηάτητι φιίκλῳ)χοιϑεέ εἴρ τω φοί 
γημ τοὺς τὸ πλ γμοιτα, καρπὸν ἢ ἴδιον ἐχί πολὺ διαφέρονται κὶ μεγίϑει, 
χἱ κήματα,κὶ κυλῷὶ (Τερεηάτπι χυλῷ) μέγεϑος μδὺ γὸ ἔΐχη χεδὸν χέρ»- 
πλαυϑές. κρογζύλον 3, νὸ ὁ ποσρμήκη, χεώμα ἢ ὅθ ξόμϑον, χυλὸν ὃ γλυκευ), 
καὶ δῦ τομον. ἐκ εἰ ϑερῥον ἢ ὥσκδρ ὁ φεῖνιξ. δὲ κεαχώρισ μῦθον χαϑ' ἤναιεν- 

οἶα ὃ μὲγαὶ, ὦ σφόδερ σκληρὸν, οἶξ ὃ ἐδ χρῤκες τορνϑίεσι, «δὺ εἰς «δὺ 
«ρωματεῖς εξ διαποικίλες, δεαφ ρει ὃ πολυ τὸ ξύλον τὸ φοίνικίθ- τὸ υδὺ 
δ μανὸν, κὶ ἰνιίδες γὴ χλωρϑν. τὸ Ὁ) πα υκνὸν, ἡ βαρυὴ τὸ σαρκωδες αὶ δυατ- 
μηϑένγῦλον σφύδρᾳ κὸ δκληρήν ὅδιν. νὴ οἵγε «ϑσω παῖυ ἐτίμων αὐτὸν. κὶ 
ἐμ τούτου τα κλινων ἐποιοτυῦτο «δ πόδας, (τι: ρτείπιις τγαη τι τ 
ῬΙΙηΐας [10.12.6 4.19.ππης 'π πιοάιτα:Ας ὃ ἀϊαςτίο οἰοὶ ἢ πηὰ- 
5πὸ Βοποτγε ραϊηγα ἢγα 5 » Ζιαπ40 δέ οἶτις ξο 1115 νταπταγ δά 
τοχει 1α. ὨΙβοτε φαοὰ ἴῃ δτδοίία γαππουιμη [ραγρίτιγ. Ῥοτπῖο 
παλρηίϊτιιάο αι: πιᾶνμηι ἱπιρ] εατοσοΐον ξιλιιμ5 9 ςουηπιοηα- 
1115 ἴμςςο εχ διηΐζεγο ἀν]ςὶ, Τάραιιπι Ἰητες, σγᾶηι 15 ἢγπηα- 
ατις ἀυιγίτζαυ,οΧ 40 γοίατες ἀετοτηδηζ πιο 5. ΠῚ δῸ πιοΐειις 
ἄμ!οῖς ἀμπὶ γεοςης εἴτ. δ σολτας ἀπγείοιτ δά ἰη Πηϊτιιηγ)ντ πτᾶ- 
ἀϊποη ροῆτς 5 ἢἱἢ ρἰ αεῖθιυι ἀἸεθδιις πιασογάτιι5. Μάτογῖεβ ογῖτ 
ἔρίουῖβ εἰεραητία, ὃς ΟΡ 14 Ρετῇς δγατι Ππιγ8. [84 Ἰορεπάτϊητι ἃ- 
Ῥυὰ Ὑοορ γαίιιπι πο κρῴκοις [εα χρίκοις, ΕΠ ἀυτετῃ πςῖο- 
ξετα)ατθοτ 40: πιιοεπὶ ἐπα ΐσασι ρατὶ τ) ΓΘ οπσ ἴῃ 1πάϊ4ῳΡεῖ- 
ἢ, ὃς Αταθιδοδς ἴῃ ΚἜσγρτο. ἱποοία ᾿ιος οτῆλιι το ρογο [υ 
λπσαα νογπαοιΐα γοςλης Οοτοσ, Ετ αι εὸ παυιϊραγιιης ἵτὰ 
Ῥτοτῇις ἀο[σεϊδαπεάταις ΤἈςορβταῖτις. Πεἰογίδιμις πασόπι 
ἀπά ϊσατη ΝΜ ατι τ 5 ἴῃ Πλοίς, Εμςμπας 1. τ.4ς σοπιροίτίοπς 
τῆς Ἰ ςΑπηοπτουιη, 

Κυκέμιον,ν» τὸ οουτηα, τ αῇ5 ρΘη115. 
Κυλεύπῆερα. τοὺ, αἱ] Ὀ115 ΡΟ ΠΑΤΕΙ͂ τατοΐα οτιτὰ Πιρεγαξηϊτοντ [τὰ 

τα 2015. ΙΙΡΈΓΙ5 (ογ  δΊταγ κολεόπηερᾳ, 
κυλεὸς οὐ, δι να σἰηα. Πα. , εἶψ δι ἐς κελεὸν ὦσε μέγα ξιφΘ.,1.κοχεύν. Ἐτ 

11.γ,ερυουείμμίθι χείρτοσι μοί χαιραν 5 ἢ οἵ πὰρ ξίφείθ- μέγα κυλεὸν αἹὲν 
ἀἰωρτο,ἱ. αἴ πίω πὸ ξίφοις ϑήκίω:ν ὈΪ κελεὸν σφῃ οΓῚ5 εἰϊ πευτγ. - 
Ῥυὰ Ηΐρρος. σοταϊς ἱπποϊπογηπι ἐμῆταν γαβίηᾷ ὃς ςοηάϊτοτ)» 
κελεᾶς καρδίαις ἀἸ οἰ τ, ᾿ 

κελιζατίαν ἤπιος Κλυτίαν οἰ ΟΠ. ἀ1ο] Γοτ] δ᾽ τίυ σιδϑοηρῖτιν πόαν; για: ἃ 
ποθ  }Π1ς γοσσταγ ἐλξίνη οα α[115 κλιξ ἄδοον ὅς κλύβατις, 

Κελιβαι, Ρ᾽ηι15) ἡ πέτιςς 
Κεμασιον, τὸ, Τὴ’ ὀρνίθων οἴκημα. 
κύνικλ Ὁ. δγοειηϊς τς, ΛΊμοη, ὃς ΜΕ [ἴλης 
Κιυσήϊον, κα είν 5} 53) εἶα ἀμαξων γινομϑύν.ΟΔτηοτα)ίςα, ἔοτηῖχ σὰγ- 

τιπιπι ὃν τς ἀαγιπ,. 
Ἱερὰ αξ, ἡ, τς (ἀν τοσ»το οι αγα) τ ηἴππὶ ρταίεσπιοπ, φϑὺς τίμὸ κυρϑιν 
φάτοπάςπάμνι, ΡΙας, Τοπίιγα ἐπιο διόγιιητ σοπογα: ΤΠτοΥΡΥ. 
ΑὐἰπορΒ πὶ Δυὶδ. δύο ἢ εἴδη κεραξ, σι φιον, τὸ ἐν χρεῦῖτ κ Καποιοτὸ 
πρὸ μετώπου γοκοσμ ὅδε: ἀτ᾽ 155. 4 νἹΠπτη γαάοτς: ὃς τοπέάξετς ἴῃ 
οἵδεαι. ; 

Κυράλια ἦθ' τρυφώντων πλυσίαν, Γχιοίδη. Γιαἴσατιριιξας ᾿ς οι ϑά κολαΐρια, 
ἀς πιοῖς ἴατίηο. 

Κυρκλίζειν)γ.4 σοτγα 1} γογσοῦς σο οτοτη. 
Κερέλιον, τὸ σοτα ἢ ττη ἀρ ΟΥΡΒοιιπὶ ἐς σε πΊπηῖ5, ὃς Δρι  ΤῊςΟ 

ῬἈγαίξιιηι αὐοὶ λίθων, πιρτα (ογ σεται κορρένλιον, Τὶ οὴγ ροετκ,λί- 
ϑος ὅδὶν ἐρυϑ' ρου κεραλλίοιο σογα] Πἰππὶ Γου οἷς πεν ρρδϑοι. ΟΥ̓ σις 

, ἘΧ Βοτθα αι ἀΔπὶ πιᾶτῖπα, 
Κυραήνα, ἐκ μελίγης ἄλφιτα, τίη ἐ ραηῖςο. 
κεραῤ λη[Ὀγρτίουν οἱ ται] ἐπ Πιπιπιο τοξῖο; ὁ γρκαυτὸς πίναξ κα ὃ- 

εὐφή. 
Κυ τακὸρ οεῖ ὁ το ΓΟΥ 115,44 τοπίοτγεπι ἴοι τοπίοτος ροττίπρης.Ρο- 

1γ.11.3, 
Κιυρεῖα,Ρτοίεγρί πα δ. 
πυρεῖον, »τὸγτοπππτάπα, ΑτΠΠοΡΒ.η ΡΙατο; δὴ τοῖσι καροέοισι τἶοδ' καθὰ- 

υὔνων, δίς, 
Κυρειω τοπἀοτὶ ΟΡΊΟ. 
πυρετικὸν,ἕ, τὸ, σοπὶις ἀ] οἷς πιο ΦὉ}1 δὲ σατπηληῖς ἃ σατοτῖρ, ἀϊδᾶ, 
Κυρεις, ἐΘ-, ον κυρδο τὴ ς. ὃν ῦ οηίοτ. 

Κυρδύτρια, ας, ἡ το [γὶ ΧΟ ῬΙατατον 
κερόνω τοηάςο, ΑτΊ πο ρ ἢ ἰητοτρτ, 
Κιερεώς ΠΙΓΟ, 

Κυροώτις, γᾶς βου ἰ πῦτι κυρεώτης ἡ ντ χυρεώτις ἡμέρᾳ, δὲ κυρεώ- 
τς ἑορτὴ, ΕΠ ΠῚ του ἀφητοβ ΡΟΓΟΓΙ ΠῚ ΑΡΊ]105 Πῖδηας (λοτι Βοᾶτ 
Ἡείν εἶ. 8ι δια. 411] νοϊμης ἈμΠἔΠς ἀΐοπι τοττίτπι ἔς Ἐ] 9 αι: 
Ἀρατυτία ἀϊσοθατιιγ ν 4110 ῬΊΊΟΓΟς τγ] ἘΠ 65 αιϑαάτιοημέίνς 1ῃ 
οἰαῇοο εὐἰ δυιγίηιν ἀϊυϊάςραηῖ, οοάέπγαις ἀϊς ριιοτῖ τς αμϊίαις 

ἀπρεηΐο ΡΟ ]οθατροοπηατα σης σα ητ, Αἰτοι Αἰτογατι Πιρενατς 
ςοητοηαδητοο» αὶ ρίαγα τοοϊτᾶτο ροΙ]οτ. νὶ 9 κερθώτις ἡμῖν σα ἐἰ- 
τύΓχόρμεν ὠπτετονρίων, ας οδ σάτα ΓΟ] Θη ἢ} 18 1Π|ς ας 591 4ιο 44 ςᾶ- 
ἴμηι σατηλαι τι ραογὶ ςοποςαδρτωτ, Ἐϊοίης ἴῃ. Ὑλλ,ῬΙλτοι. 

Γ 

ἀν 9) 
[εὰ πος τηοέο ἃ κξρος ἀοάισεῖιτ γοσαδιίτηι. 

Κύρη»"ε ΝΡ ΓΟ κόρηγρις 11Δ.1]. οἱ, ,ἐλικώπιδο, κάρίω, ἩεΠοὰ, ᾿η Τῆς 
ῬΕῚ πιοταρ αὔτ, ἡ δ᾽ ἔτοκ᾽ ἐννέα αὐοις ἀμόφρονας, ροτοίε τὰ δ: 
Ἰορὶ κάρα. εἰἸάςπάο ς πιοτὸ δυττ ποτα. ἴτοπὶ τοπἤαγα, ἴς ; 
(πτγά»ατια: ποιᾶς] ἐπ λτυλτα τ ΗῚΡΡ. 

Κυρδ ται οἱ! η6ς να τάϊ.νέοι. 
Κύρητες. 54 1])δς ΤΙΔσετάοτες ΟὙθεῖες Ογοτοητέίαιις, ουᾶηξ διὶῃ 

γατο5 ὃς Θγδοι]ογατι ἱπτεγρτεῖοσιν πάς ῥγοιιει δα ῖτοτ κυρ ᾳ 
τ όμα,βος εἴϊ, ϑεαυσιωδὼν «όμα. Οιιγετιιπὶ ἄγεπηιις οἰταραα τ 
Ῥιειιπι) κερήτων ἐνόπλια παίγνια» (γοτιιι υπηάτοτχί ἰαα ΡῈς 
ἰπ ἴερ. 

Κυρυτιασμὸς οὗ, σΔΙἸοτιη (ἀςεγάοτιιπι ἔοτπττ. 
Κουρμῶν, ἀθιιηείᾶτα σομλᾶ ὃς (ατα]ογο 9 κομῴν κα αἰχιμεῖν, ἃς τὸ 
δεϊδδε» το ίοτῖβ τη πιπὶ ΡΟ  σογ ΘΝ οὶ ντ ἢ κομῶν γοῦθὸ 
1ἰσίπιις οὐ πάτιιπη δί εἰ ἐρδητίαπητῇς ἴῃ κερεᾶν Πουγοτοίῃ ὃ 
{ουεηίγατο πη. ς 

Κερίας,ε, δοτοη ας οτοππιπι σαρΊ! πὶ Παρ ης. κεκομυῦμθ, παὲ τὰ 
ὧν χιῶ κυρίας αὰ συτῖτα τα [5.1 ποῖαπι5 ἀς 5τοϊοϊδ(ἐς αΐδε 
πομαΐ, Αταὰς [ἀρ γοίἰἴο Ὀγθυΐοῦ οοτηα ) ὄνγον χοέλει ἢ ὃν χς 
οὐδ ὀμεῖνον ἃ σκυθρωπὸν ἃ ἀπὸ ἡ σοαξ, ἢ 

Κυρίδεςοἰάοτα αποὰ καρίδες. 
Κυριδία, ας, γ᾽. 1185 γίτρο παρῇς ὃς Ριι6 112 δάβιις, κεραδίας αλ 

«αρϑενικὴς γιυνα,κὸς, ΟΠ. κεριδίαι γωυάροες ᾿ς σητίτηδον 
νἱγρῖπες ἀιπιοιπταν, Ἡογοάοτ τ. ῳ 

καρίδιζ.,ν, δ, ιιΐ νἴγρο ν χοσοτη ἀιιχίτικερίδιζθ, πόσις ὁ ἐκ 
αἰλρ γεγαμυκὼς γωυῶκα, Πότ, (ἃ.  καριδέοιο φίλοιο ἐκ ἔτι 
αμὶ Υἱγ Το πὶ ἀταῖοσι ἀροηβ ὙΧΟτΤοπὶ αἰ ΧογΙς. [πο 
γυωαγκρί ποτε ἦσαν αἰόλυ ϑυγιτέρο 5 καρίδιον αὐύρα τεϑινεῶτα 5 
δίς ἴςοΐ ἱππ Ὡὶ ν]γοῸ πιρίοτατ. Ο(αρίταγ πλατοτῖςδ Ρτὸ 
τἰτιο ἀείροπίατο,ἀοτατο ἀριιὰ Ηοπ1.1]. οἰ, κερίδιον λέχθ᾽ 

Κυρίζεϑιι»πιθετς. 

Κεριζουήμη»ης. "7, γαμουμῆψη ἡ μϑοαγευάση, ἶ 
Κυρίζω,ἀ οἰ ἴσο, λει Ῥὰαγϑίμιτι ᾿υις τὶς. Ατατιι5, 8 μὲν τότε υρ 

ἘΠῚ ὃς αὐατρέφω 5 ἃ ριιογ 1 ατάτο δἀτπισο,οιῖτη Αςου 
Ὑπδεορ. αὔρας κνείζεσι, εἴν τ ᾿ηπιφηἡ}14 [ἀρο 514, ΘΠ] 
ξυμαι αὐθο, αν αγθησοινν κα] ΠΕ] οἄτατιιγ » Εἰς γ ἢ. ττοαὺ [Ὸς 
τιιιπςοναριά ΤΊΘΟΡ τ. κυρεζομῆόη ἐλίπυγα δλο5 [πςεϊί» τ 
Φιυκοσστουδμη καραζουδη κυπτέρμοσ!8- γι 15: Οατςοος λα οἱ 
ὙΠΒεορίηγ. , Ἀπ ΡΊ]Δητ.ς. 2. 

Καρεκὸςγ δ, δ, τοπί τιον ας Π σης ΠΠ1. 
Κέρμκιθ., εππρογιιν ργοράγοχγι. ΟΥ 1]. 
Κύρελίθ-οἱ άφηι αἰοκ Πιροτίιις Κόρδυλίδο, 
Κύραμον, κυροῖνσικὸν, κεραξ ποιητικὸν, ὶ ΟΠ οα Χο Ομ οι τη ἘΠῚ 

Βοος εἰϊ,ασιιτισι. Επτὶρ.ῖα Οτοίξεν 
Κύριμος, ὃ καὶ φτοῦ ἤι951. Ἐρὶρ.κἐθιμος,κυρόυ τικὸς; ἘπτΙ ΡΙ ἃ ( 
σίεἴοι ον δ 2) κροέτοι τιδϑεῖστι κέραμον, σίδαρϑν ἀϊχὶς κύρεμον τᾶ 

τειν ἡνοτιαοι πὶ, Οἷς, ἴπ Οὐ τοπίοσιιπι οἰ ττ 
τοῦρτο5 τά ] ει ῃᾶπὶ ταδς εἰς φιοί ταἤιπὶ οἵδ ὃς Ρο τι 
δ1ς Εδυ]α ἀρυά Οὐ 4. 1 8. ΝΜ οτάταιν οἱ σαὰὶ 1άομαιι 
αἱ]. τοτηο γαῇ]ς δυυχαπι. 

Κυραξ, τ᾽ κόῤῥαε,ἰαιιοπ  Πτοῖ. ἐρύειν κερέξορτο,ουτηῖδιι9 αἰαῖ 

τὰρεγο Εἰ ἀ.χ. οἱ 
Κεριώσος,Ποπιςι οἰ 1 ατίπιπι φορά νίαγρατ ταπιςη 58 

τὰ ΟἈτυο ομνί ἐλκόμνΘ. ὑπὸ πῇ χεριώσου πὶ πόλεως ὁ 
πόλει, Ἐτδταυτοοι οἰιγί οὔτις πηαρὶ ἔγάταις 401} 15 1π' 
τἰοπατγῖτις, 4] Ἰη ουϊαίαας. οξβοῖο ἅπ' ἴῃ εθ αιιλαῖς 
[ε ρετετγεῖ οἰτιοία οδίογιαθατ.» 4ς ΠηρΌ]οτιιπι ἕλξια 
ποτλραῖ, νῖ ἢ υ 4 οπιθη ἀλτιοπβ ΟΡῚΙ5 εἴϊετ, οξΟΥἦ δ , 
πογήοης οαβ  ρατουτιτο ρ΄ ἱπά τοῖος οο πλαρ 
11.2.11 .ππ|Ταοῖτιις Πρ ας. ΒΗ ποτῖας Δαρυτα: δὰ οτίς 
ἢῖι5 νἱάσταν τα αἰ πιάοτο, Ετρὸ αάμονῇι8 ὨΘΙΙΩΠΏ Ρ 
Πιρογθίαπι ἐϊρηιπι Βάς ςοπῇλητίάσις Ἀοπιληδι 
σΟΙΠΙ πη, 4 τατοῖα Γσοϊοταπι Ὡ1}}}} ἀεγοσοτιτ, ἢ 
πο ἀφορίας, ιΑ[ς φυϊχιιο μα οατιτ,α δὲ αυὰπι ἅν 
Ἰυβίοϊο εἴς, ΟἸται φυϊάεπι ποη τποάο Ῥσατοσ 8 
{οἀ γιατὶ τίσι πλϊτεο αητατ 5 αὶ ργοιποῖλβ γὴῈ 
υϊα ἀς εὐϊαίσας οδίξημίο νἱάογεταγ τοξογγοητ 8 
4ις ρεητος ἀς ξεἰἰπιάτίοῆς Πηρι!ογαπι. Ἀοςεηίες 
ΤΠεοδοίαπας {δ τασπογε ανδο ετὶ οξβοΙ ον ΠῚ ἡ ι 
γαπὶ ΡῈ δ εἰ σατίμντιος οἴ, ρονίομας αά ΡΟδ]Ις 
ἔτη ροτείπθητες πηέγατο (ο! ἐθατ, Πὰς ὑρούζαιας ΑΡι 
ἀϊχῖτ Π5. φς αἴπο απγθὸ : οι οαυϊάσαηι σατγῖο [αι 
4 νεῖς (οἷτς σαπέδα νοὶ ρ]ετῖππα τἰπιοητίδθιις οἰπὶ ΟΠ’ 
Ῥιαίογτὶπι ΑΥΠΠποπθης » πιοττοπὶ Οοτατίς ργοάογεν δ 
χιάαξὶςν Ποιτατας : 1 πο συγ οὔνι5,1. ἀοίατοΣ εἰοτρίεο 
τἶτις ρίαγα Πσεητεγ Γοῖγε σαρογοῖ, ]σὸ ἀἰοι ροτοίε ἐμᾷ 
ΟΝ ἐμ σην. ; μὴ 

Κυρὰς, ἰδὺς ὁ, ποιιδοιι. Καράδες, Γγοτῖ οὶ νοοάπτατ οτῖαπι δ᾽ Χαὴὴ 
Κέρμμορβοτιϑ συ! 4ἀπη Ἔχ πογάσο ΠΏ1}}15 γτβορ» ας [- 

Ττοίς.]. 5, τον ὯΝ 
Κυρρϑοίχοιο δώφγητα της ἤότοηδ [αυταις τ ἃ κόρος ἤπιε ἀὐ δε 

σαητο ποις ΠΠ πὶ βοτπῖθα ἐγ] ἀμ ΠΥ Αρο πε (βοτὰ [ 
χυρρτρφθ.- ἀϊέϊως;9Ὁ γίαι [ο]1ς σμηδξα γε βοϊϑωτοπῖ, 
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ἢ Φιτ 9) 
εἶ ϑυλυγονέναριά ΗΠρΡΡος, δεξὶ γονῆς » ρτὸ ριεγογ ἴοι 
Ἴπηι βεπογαοπθ,. 
νἱάς Προτῖλις κορρπλάϑος. 

νὴ τ ΟΣ -"» Ν 
ἈΙΠσοριιοτοἰαοηῖ5.Ὁ 4. χαρετον ὦ κέρω » ὁ ἀἰοϊοίξει- 
ἰαὰ,β.κοεῖρρι βοιὼ εἶν, 1. βονωτοὶςντ στῖδες αἰχα ὧν, , ἀχαιοὶπε- 

ΘΕ ἘἼτοσι ποι ἢ τι σοτηγςα [οι γαιλιὶς Ποιιτ᾿ ἃς κό- 
γεϊςὸ ργο οο κώρος ἀϊοίταν ἀρὰ ΤΉςοοΥ. Τάν] το σεν οξ 

α κϑρα τἰσΠι αιοΐ κόρυνἀἰοῖτιν ἃς ἐς νχοτς ἔσι παι] στὸ ἀι- 

απ ας δ οἷα ἔλητια ριιογ για, ἴῃ Ἐρὶυ. 
ν. ἰχοτι οῖυτπι ργο τοπία οαζιγις ΟὈ]ατιιπη. τεὶ χα ρόσουυα, 
οι. 14 ον. ἔοίτα., ιας οἰ εσγαῦὶ (οἰςθαητ ργόρτογ ο- 

ἡγἴας. 
ϑρὶξ, ριιο ΓΙ ΠἸς Παρ ΠΠπ|97ῖπ Ἐρίρτ.. 
χερρι. ἰαπιοτοςςσμοπο5. Δἀο!οίσςφητος. (οπυρατγαιῖ- 
ο Ροξείιο. Ηοῇ οὐ, κερήτερρς γὸ ὀμνρ θ᾽ ὁμήλικας ἑαστοί- 

πνύναι ϊ 
τ ΡΌΟΓΡ γα, Δ Έο τ. ΕΊΓΙρ. 

δ κὶ αϑαπιτείοης ΑΙ ΠΟ 591} ππ πὶ Δατγῖχ, ΕΟ ΠΟ. εἰρύ- 
γι κερρτούφίο, 1, ἐξ νέοις αὐ ξεσοι αὐ «οάοην η Ὑ ςος. 

ἐχοίτη καρρτρόφθ., ᾿ 
ΝΟπΊεηῖο τ ΕΑ] ἰουτῖςο νοσάταν ρ [οἷς αιΐ ἤιρτα κόρ- 

εἴϊς Ατ]ιςη.1].7. 
ἀνοάςοςης. 

ἡ »ἴο ηἰοτγ,περειξ, 

ΧΊἌτιηα Οταεῖβ νγρατά, δι]. 
δ, {Ὧι οπιάλίαν τῷ βοὸς ἡ σαῤξ υὐτβρ τοὶ αὐϑοα. ΠῚ Εγοοΐος ἴα 

ἀϊοὶπα, κρυὸς κατεβίῳ ( δὶς φημι [Ὀγῖρτι!Π}) κεκϑϑαρεσ- 
δισυϑρω ντίτιτ ἴπ ἐιιο ἰαδογάπτς σπα]!άς, 

λλύδες, Ποοά τ}. ᾿ 
τοτὶ Δ, δέκ τυει, τοὶ εὶς ταὶ συκαλλίδας. 
ἴσιο οὔτις ἔοτοηϑ 9 ἈΒέοττεν ὁχ Χοπορβοπῖς ἀς τὰ οὐ 

ὦ. π.ικα, ἰςιιο. ἃ εἴτ Ιουιοπν βαςῖο, ον σο. Χοῆορῃ. ἔσως 
ὁ ἡμεῖς κεφίσαιμδυ,τς ἰαθοτῖς ρᾶττο ἴθιαγς ροίπιηιις, Α- 

,, ἀς τη πη ..] φϑοεαὶ καφίζεσι ταὶ γυέσ εἰς, τατοτίτας τοτῦ 
ττιιϑ αχιι οταητος. ΕὈτῚρΡ 1 ΒΒοίω « λόγρυ ὃ δὺς τόσον μ᾽ 
᾿ἰδθα 1 1π Αητίρουα, εἰς, δ νενερὸν ξευ) πὴ Ὁ κεφιέϊς χερί; 

δἱειια δὶς ἃς το ]ςς. Ηεποά. γειδν 9. απίρειν ὅτι κκφίζοσαν εἰκ- 

ἢ τογγάτη ἰσιιοπὶ ἃς ποὴ πτοία πγιχεφίζειν λοι κιυνῆ 5 

λτι15 τηα]ο. Αὐτίτιη ΡτΟθ]. 
τὸ Ἀἰατείςξεγε, ἃς αἰδοτοπὶ εἴς, αριά ΤΉ υς, 
δὲ Κιφισμα,ατος. τὸ, ὦ Καφισικὸς οὐ ὁ ̓ς πατίο ἰοιιάτη δ. 

Ὁ δὲ ΑΙ εὐατποητι πὶ. (Οἱσοῦ. κύρεσμα ἀἰχῖς Επιγῖρ! 4. τη 
ΟΡ Ωτα το τς πρὶ εἰ οργησίας, ἔι χά κεφισμδν, ἰειιατίομοπι μα- 

«ρία,οτατίουϊς ναπῖτας ΟἸσογοηὶ Τ μιν 4. ἀς Οἰςο- 
ἰωμαήεις ἐνέπεσε μᾷῤ τι κὶ γίλωτος τῇ κυφολογία ἀυτώ, 

δαΐτογ πατλης. δορὶ, ἴα Απτισ, Κεφονέων τε φίλον ὀρνίθων, 
οἱ παηΐς να ἢ τ159ἱοιις, 
᾿Ἰσυο5. Αἀαπιαπτῆις ἴῃ ῬῊΥ ΠορπΟΏν, μεγέλαιχοεγκα φύγοι» 

“ ἔραιτεε,αριιά δορβοοίεπι ἴῃ Απείροη. ἡμπομβηι ἂ- 
πιοηϑς εἰς οἱν ὃς ἐποοηϊαηῃϑ 9 ὅς ἔΑ]Π]ὰοἱα ἂς [υἰτῖςα 
ἴτατα. 

ον) καὶ αὶ [οἰ] ἀοτίο οἴ, ὃς ἀ5 1} τοῦρότγα αρινᾷ Ατβοη. 
ἤλυν ,ἰ.. 

ἀΝΊοΟΙΜγγερίμιπι Αἰοχ λῖσηὶ ἰς 5: ἱπτοῦρτ, 1- 

ἰς» Ἔχροάίτιις, “τεπὶ τοπιπ5. Τϊοίςοτί 4, ἦψε κέ- 
αὐων, πορφέως » [αἰτοῦ ΠΟΙ οΠ5. Ετ κῖφαι σικεΐαι »ἀρυά 

υτθέτιι]α: ἀἸσιπτιγ » 4055 Πηε (σατίολτι στῖπι 
οἰϊξξο ἔογγὶ νῆι. Ἐπ κέφη γῆ σῦτον χαιλύπῆοι, ρτοπογ ϊα ΓΕ 

αϊοῖοτη ἐποττιονεχ διιϊάαιντ Πα ο ΠΑ }15., Π1) πιαῖο- 
Ἐπιιεση ὃς πὰς ροπάοτα τογγᾶπι. Ἐτ χκέφηελπις., 

ὃς κέφη αἰϑιρακία Ὠλοίσοτ,Π δὶ μαλακὴ ἀϊξχα,). ἰεπὶς 
44 ει): καφαὶ σαϑόματα νοςατ ραΐππὶ ὙΠΟοΟρ ταί. 
τοῦγάπῃ ηἰπιίᾷ ἀσεγιισατίοπο ποὴ Εχί Πα ΠΠΠΏΓ [εὰ 
ιδητ ἀἴαις τεσγοδης. Ηΐπο κεφ ότης ἡ γησο λα ἤτιο- 
τσ ΠειΙΠ οι σΟΠτΥ ΑΓ ΠῚ καρσασμὸς»ἱα οἰξ,ἀςἔγισα- 

[τ 61} 2:.νς] ἐκκαρπεσιμός, ΤΒΟΟΡΓ. ἀρ απο πὶ ἰτὰ ἰο- 
τῇ ἀε σις ΡΙαπτατ. [1.4.(α 9. παΐτοι γδ ταιεῖται σευυεργεῖ 
λῆϑος καρποῦ, χὶ πρὸς κεφότητα τ γῆς καὶ τὸ μὴ ὁμοίως καρπί- 
εἰς δίς. ᾿ 

πηΐρετ. βαςτάζων σπίοὶ «πανοπλίαν, ΔὉ Ἡείγομ.οχροηῖτ: 
τάπτεπ ροτἧι5 ἰουδιι5 σεδζεσιν ἀγα τι15. σι! Οπμ ταις 
ταγα. 
ἡ ἰφετας. 

ΠΟΟ  οτέγοτ, ἔς!  κύφως φέρεινοῖ Ερὶρ ἱ δυφέρας. 
Ὁ Η είς Πυρτο τὸ ἐχὶ ἀἰοὶ (οτῖ τ. ὶ 

ϑγδνςο Ῥβέπεις οοτ οἰ 59 ατίιις, μα ΠΠ 5 ἤροττα -νῖ δωδεκα 
γοῖς πλιέρεις Νατ.14..1τοῖ πιοηἤιγας ΘοπαισΡΟΙ ςῖ. (ξουιηάα 
τα 1,2, ἘΡῚ. σλίν μὲ; αὖ κοφίνν) δύο, ΑὙΠΈΟΡ ἢ δν ὄρνισι, γὴ 

ν Ρβοοίος Ρτο (]τεπεὶο οχττς ὶ σαϊςικεφιοθεὶς τῷ σοῖϑοις»ς 

ς- 0) 125 
(ὸ κορίνοις ἀἰϑαντας ἐμπίσλη πῆρ Νολη ρτοάεχὶς γϑδυώδεκᾳ μ- 

Χλα κοφίνων, ὶ Α 

Κοχλάσες νεῖ κόχλάκες Πιὶς καί χληκες 8. χείλικαξ,, ἴ. λίϑακες ἐν τοῖς 
ὕδασι, {}Ἰσο 5)! τοα, αρίδος 9 αὶ Ἰεραπτυτῖη θοπνίαίθιις να] 
ἸΔρῚ}1 αιιο5 ατᾶτς ἀρίτατίοης ἃς ςἔτιι ἐπ Πἰττις του ἰςῖτ ὃς σου- 
ϑογῖτ, ΠΙοίςογι ἀος 11.3.4. ΑἸ] οπὸ . φύεται ἐν τοΐχοις κ᾽ σύπραις 
ταῖς ἀπὸ κοχλείδων Ἱπτογρτι πα ίοίτατ ἢ ρατιοτίδεις [αχίηις Π11- 
εςῖς, ΤἼςορΡΒγαῖ άς μι  ΡΊ δὴν. Π10.9.σαριτο εὶς μας πὰς (ὙἹ 
ὑοεεϊ ταρβαπο, φιλεῖ ὃ ὀρειναὶ χωρία κὶ κογλοκώδη, ΠοςΟατᾶ ρις- 
τοιῖϊτ, ῬΊΠμΐτις ιια Ἰορ τος χλοώδν, γα δ τε} μευ οί ΠΡ.:6. 
ςαρ.8.. δηῖ ργορτίὰ κεχλάσες ἰαρίάος ἀττγίτὶ ρμογροτιια 1ἢ α- 
4155 ν οἰ πτατίοης 5 ἢ] ́σο5 ἴῃ μος Πρηϊ σατο ἀἰχττ οἴ πὶς ἴδτοὸ 
6. ςρ ἧς ἀοητίιιη ἀοίοτο » ν δὲ ργαοὶρῖς ἐπ ρα ες πὶ ΓΠἸςςς οἄ- 
ἄσητοβ ἀομπνἰττὶ σντ ποὴ ἀσιια τοραπτητιδῖς ἃς Ὀ] οἰσουϊά, 1. 
1.6 4Ρ.75.ἐψηϑὲν ὃ α'αῦ γώλα, ς-εγνωτικὸν γίγεται κὀϊλίας κἰ βοφίλιςαᾳ ὦ 
δικαν ύρρις κόχλαξιν οἰξικμαϑδιέν, ΤῆτΟΓρΥν Θηττς ΠῚ α εν οἷς ας ο- 
τῦης ἀςφοοέξιμτ; Ῥγατοιριιςζιις. οαπάςητὶ ΒῚ15 σα] τυ} 5 πιατίαῖσ 
Θχπτιιπη. ΘΑ ἢ χτ᾽ τόσοις Π|0.8.,γάλ α ὄγοιον, ἡ γυυ ἀρκεῖον ἡ βόξιον,κο. 
χλάνων ἐγαφεψνιήψων ινόωῆμον, 

Κοχχαζω, μιαίσω, τι ακαν δα 1110. οατι αἰ (οἱ, 
Κοχλαι ἔνια )ςοποῆς φιιαράΔπ|, ΑὙἾῈ..4..Α Πίτα, 
Κυχλακάδης γἱὰς Κοχλαϑες, 

Κοχλία, τ απιοποάια ρ᾽[οἰς,ντ Οαζα νουτὶς ἀριϊά Αὐἡοτ, ΠΙΡογῖτις 
[ετὶ δΙταγ κολίσς. ' 

Κοχλιαρίον,ε τὸ, ΠΟ Β ΘϑΥο,ΓΏ ἢ [ἸΓᾶΣ Ρ 6 Π1155) μυξιλώρηον, κοχχιώρυ-" 
χριοὶ ΟἹ] οὶ, ͵ 

Κυχλίας αγδ, ςοςΙθᾶ 9 ἀῃἰπια] γυ]ἱσὸ ποτιιπὶ τᾷ ἀἸτιιτι στὸ τῷ κό- 
χλεγἱά εἴοτοῖτα αιαπι οἰγοιηξοτε : οδ.. Ἰἀάτις νοσαυῖς ΗεΠοά: 
κοχλίον φέρϑοικον» τ εἴτ, ἀπ  ροττάπι ὁ σοἀ ἴοςο ἴῃ ἀἸ Π ἀοητι ἃ 
του στα το πα οἴϊοτ οἶπιςΘ., ὃς [4 ἀϊξῆ ἀτητεῦ ἔλσογοῦ, πὸ δι- 
τεπὶ ποοεἤιτατο ἡάτιιγας, ΑΠΑΧΊ [49 ἴῃ 2.20 δ)εικσνοσοφ, Αἰπις ὀτερος 
εἰ ΝΟ κοχλιων πολλῳ ταν, Οἱ πὐδιφέρεσ᾽ ὑπ᾿ ὠσις ίαε ταὶ οἰκίας. 5τιης 
τα ἢ ὃς σος ἈΠ 45 πα: 4τ1 1ιατὶ ηἰς ργορτὶὸ Πἰπταςο5. νυ]ρὸ 
ἰπραζ,. οἶτολ Ριιτοο5 ὃς 1ΠῪ Πρ ΠΟΙ5 [Οσ15 Γο Ρουἡππτοτ: ἤστιῖπι 
{αἸπππατῖο ᾿ἰσατοτς ἀθαταητΙΓ γα] 1ογε5 δά ἔοτγπα ἰοποςὶπία: ὃς 
ἰάρη] 5 ἴῃ σαρῖτε ᾿ἐππιεηξι!5. 411 σα }{π|8 εἷϊ ἀπτίτία Ἰαρίάςα ἴῃ - 
{ταν σα] εἰ Π1 πιά σηοϑ νης ργα ατ ἐπ πιοάϊοῖ πα. ΟΠ Ϊοὰς αχος 
Ῥτὶς Πππαο! Ὀμι89 [Αστιν ΟΠ ΠῚ 11 οἰ 05 σάποᾶ σοδιιεγαῖς, αι α]- 
τ] ος νετογες Πα δι ς ὃς Πατιῖπ ἐπίειτα {πὴ νἱπατὶα ἰατὶς σοπ- 
{{ὲ εχ ΡΗπο. Πἰ οἵσοτι 4. κοχλέαν χερσεεῖον ὄυσ τόμ χον, καὶ ὁ ὑσφϑαρΞ 
τον οἵΤς {ογἰδ1τ:]λυάᾶται!ε πω μοτίαν ἴῃ ΑἹρέδιις Γι ρτγίαρ, σΌ]115 
ΠΟΠΊΠ5 γατῖο οἴ, ο  [ς ὀροτγειο αδίςοπάατ » ηοά εξ οἰτ 
{α (Ἰτπα ἰσητα δὲ σοηστοτά, ΕἰῈ δὲ ργατεν ἕσγγοιἔγεπη τιατὴΞ 
παοἱὰ εἴϊ, κοχλίας ϑειλοίοτΘ.(γ}}} σὸ οὐγεἰ ἐν δέ γάσς οἷας ἄπο ἀτ- 
πογίᾳ γοσάητιιν σοπογα)δυς ἐμόχ 9» κα δινἐκκβίτος. Ἰτο τη Δα 14 Ὁ1}155 
εἰ οῃῖπη ὃς ποτοῖμιθ, κοχλίας, (ρομώδης, ΑΡΟΙΟὐοτας ἴῃ Ετγ πιο 
Ἰὸρ αἷτ εἶδ κοχλιων τινας γ ΟΟΩΤῚ κωλυσιδείεσγοις, Ἐτ σέμελον ἃ κοχλίαν 
πογηϊδαῖο 1 ασεάφατπηοπίος τεΐοτε Ατ παῖς : καὶ τινας ΤᾺ κο- 

χλιων σεσίλοις ἀἰςῖ: ἀρ ἴδηι 1:4 ΕΡΙΟΠάγιηι5.. Κύγχον ὃ ἃ σί- 
σιλοῦ παν ἐς ἃ φϑόρφν, Σέ σιλίθ, νογὸ κοχλίας , ΠΟΟΒΙο οἱ γορτὶ- 
Ὅτι5 δζ ἔγιιτοτίς αἀΠαῦγοπβ. Ὀ]οἰσοσγιος [1}5.2. σα. αϑεὶ κ’ χλιων, 
ὁ ταῖς ἀκαύϑαις κὴ τοῖς ϑεειμνίσκοις φιρρσκεκολλνμῆρίθ- ἃ ρα. ὃν τινες σὲ 
σιλὸν καλούσιγταιρρικτικός ὅδι κοιλίας χ) ςομοίχυ ἐμετοποιός, Κοχλίαι κε- 

εσαι ἀϊσιιητιιν 9 οπ σου ματα ΤΙ Δτὶ ποὺ τὰπη ρατιιπι δϊπιαὶ 
Ῥτωτογαμαπι αι ὃς ἐαηπιιι σαρὶς μαθοῖ ἀοπτέίαεις «δ. 
νἶτοβ. ἀγγοάϊτ» ΘΟΓΠΑ 1[0Π} σοίτας 1π 4ΠΟΥΙΠὶ ἜΧΕΓΟπΊΟ ἢτὶ 
{τ ος]1»1ἴσες ῬΙΤΠτπι5 ἤας αι} }ς εἴς ΕΠ γε! φογίτ Α ῃςἢ 
Ἐγτειγιοπῇς τε σῖοιι5.95 τόσοις δ᾽ ἴλανη πρε φεὶ κοχλίας κεροίςατ, Τὴ ς 
σΟΘΆΪ ΘΑ Πὲς ρτιρἢὶι5 σοπιμῖιια [159 ὑλυγϑοῦς, οὐπδυϑος αὐαίατος, ἰ- 
γορκέλδυϑος, δοσοάιητ ἀτέηεαι!ς σος ἢ] 85 Οὗ 14 ἔητεῦ φωλ δύοντα 
Πιιπιογάτρ : ἃς ἴῃ σοἴτε (Οἷα Ἰητεῦ τε πα ςεα. οραΪπτιιτ,νο] νέ 
Ῥυότα ες Αὐὴν μη Ἰς οὐ κοχλίαι μόνοι “ἶ᾽ ἀςπακοσέομων σιιυδιτα ζέμβιοι 

ὧφϑησδμ.1)6 Π1ς (στι δ᾽ ἴτοιτι σφ᾽ εη.3.ἧς ΑἸτπιοητῖς. Κοχλίας [τ 
ἴῃ δατε ἀἰοϊτιιτο χτεγπιις ἀγη ἶτας οἰγοιη Ηοχι σος ! απ ἔπη ῖ- 
τὰ 5. ΡΟΙ᾿ποὶ οἦν ὥτων ν"εἴξωθεν αἰφιζολύ. Κεχλίας, ςσος ἢ! 68 δ τγα- 

αἰο: Τα γαπησητιπι δ μαπγοπάππη δα ασηνντ το  ΄οπῸ. ἤδτι- 
Πυιιπι. ἘΠῚ ἱπποητοῦ Ασομ πιφάος, οὶ, δίς, δα, δ Ὁ. αἰσρώασων 
ῥαδίως ἅπασαν αῤδευοντων διαὶ τινὸς ψοχανῆ ς, ἱιό ἐποίυσε εν" σέχιμ σιν: 

ὃ Συρακέσι(θο. δγα κου ζεται ἢ ὄστο ἐν αύμοτος κὸ χλίας. 

Κυχλίδεον, τὸ ριϊά σιγά πη πὶ [0 ν Π τί πη. Πσα γι ΘΌΠῈΣ οἰ αἰι- 
Τς [ςἀρυιπὶ τηἴαν κεογίω πῇ κογχυλίε νεῖ ΤΣ κόχλιώῶν.1, “Ὁ ς  δαγεπὶς 

νοἰπππεη ἐλικοφϑ ες φιαάις οἰαιμ οι ατιπι στο πα νέειν ἀτηΞ 
Εἰς ἃ ἄμπτηᾳ σοαϊατίοπς δά ἐπταπι ἢ στα πγεηγιιην: σα΄λτη τὸ - 
τυπήίατα νοςδηῖ νι] σὺ ον υὐς.. ἴτας νετὸ ἤπιητ ἰραία αα» αὐ 
ΒΟΥΠΙΑΠΙ ὁπτοπάατᾶ δα] Ποαητετ, ὅζ τὶ Ἰχάεῦγο δίσοηίι ἰὰ Πίσά 
ταγ Δοτοτίδε!5 ρΡΟΙΕ ἱπηραγες σταάιι55 ρατα, ἔερτεπος τοίτ τι 
διις ἀὐθο στα σεγεῖ5 ἔρβε "5: γΠΠσὸ ν οσαηῈ εἰγαϊ ον: Ῥοττὸ ἐο- 
εἰ ϊάο5 (τα φυῦθιι5 Ροῦ ργυιιτη {ατίηπι αἰσεπάϊειτ.. ποη ἴο - 
1ὴπι κοχλίδια [ξ 4 ετἰδένι κλίρισινες ἐλιρκτοιὶν ΟΌΔΠταγ ἃ Ογαοῖβ, Α - 
τπσπαας ἐς ΡΙσράτοτίς. πάις Ἰοαιςη5 » ἰἴἶδτο σαΐητο 5 μΤ' 2 
ἃ οὐϑριον Ἐἰξε δέχ ετο σπἰαὶ ἐπταΐω τ ὑπτκειμίμης προς αἷδὸς σείξιν κα- 

τέχον, ᾧ κλίμαξ τε ἐλικτὴ φίρρυστε πορὴς ἃ κρϑαντὸν πὐδέποιτον πτιρέ- 

κειτογᾶζο, ; 
Ἴοσι. 2, ἢ Ζ 1) 
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χοχλιειδ ἤτοι τί π; ΡΠ Ιῖο ̓ πτετρον οἱ Ῥοτίας οἰδυϊςυ λίπ; 
Κοχλὶροὐσοο [ς ἀφοοηοΠΆ. 
κοχλιώδης»εως δ κὶ ἐγοος τἀ: ἐροοῖεπι σογαπϑ, τοι 5. τοττιοις: 
κύόχλφο,ε,δοτε πα, ςος Π  φαγτοίπιιάονν ΠῚ 1] 1 οι5, ο ποιὰ, τοῦτ} }15 ὃς 

τσ διπατα Οαζα ἴῃ Αὐἰῆοτεὶ, νεγτῖς σοσμ]! αίη. κόχλοις φυσών, 
ςομοβία ἰηβατα νοσδης »σοποΐια (Ὁ πλΠ55 Επτὶρ᾽ ἀ. ὃς Ρτὸ ραγρι- 
τὰ ἴα Ἐρ᾿σιαπηη), κόγχηρκογχ λον, οἰ γιισπι» ππτο Χο οἰ ρἢ., 

Κύχλα: ΥΤΟ. 

κεχϑ- δ δα ψιλύςιν ἠάς κοχύεσκε. ΠΠτογρτ. ΤΉ ΘΟοτΙ δεεψιλὸς ῥούςο χα! - 
ποῦ ἀδιιηἀὲ, ὃς τηλσηα οἰιπὶ σΟΡ ΙΔ {πο 5. 

κ' χυ,αδυπάαητοτγοοιπα {γε ρῖτι. 
Κοχυδεϊν τῶ χ οιν» αι ρο βιηά τς, Η-ςἰν εἶν, ὃς ΡΠ ογοογάος. δρυά Α- 

τῆςπααπι οἷς ἀϊοῖς τὸ τουϑολυγεῖν μὰ ἠΐχε ῥεῖν, ἀφάιιέζιμγι ἀπὸ τὰ 
κοχ. 

ἀυχυέσκο, ἱπιροτιιοίς ἤπιο.ΤἬςεοοτγ. ἀν]. β, ἱδρὼς ὃ κοχύεσκα, νπάς 
κοχ Θ- ἡ ἸπΊΡοτιιο ἤι5 ἤϊιΧ 5. 

Κοχ ὠνη ης ἐν ρᾶγ5 ἸΠΕγα ριιάςη 4, τα: σοχῖς ἱητογίαςοτ, Πιπέζιγα 
ςοχοπάϊοἰβονερὸ νοοληῦ μεσόσκελον : Ἰοςιι5 οἷ νὉϊ σοχεμάϊχ 
εὐπιὶ (εἀς σοπίιπρίτις. ΑὙἸ Πορμδη οἴη Ἐφιτῖδ. Αἰποκρυ πῆο μήν Θ. 
εἰς ταὶ κόχωνα, ἸΏτΕΓΡΓΟ5. κοχώνη τόπος υὑτσὸ τῷ αἱ δοίε κα ὙἿ0᾽ μηρων ὸ 
αἰ κοτύλης καὶ “ΕἿ Ἰχίων. ΑἸΙΡΙ ἀἰχῖς ΡΒ: 46πὶ ροοτὰ 5 θμοὶ συσπὰ ὃχ 

“δεῖ ταὶ κοχώνας. ΑὙ ΟΠ ΡΡὶΙ5 νοσδυς σύγαια 8 φευχώνας » Ολὶε- 
Ὡτι5 αριιά Η]ρροοτγατ. Πρ πί σατο αἰτοσυξυσιν ἰχίων τρὶς ἔδρα, δὲ 
ζὼ κα «ταξ, φησὶν, αὶ αἰεὶ τίω) { δρὸμ τόπος ἕτως ὀνορίρ ζεται. ἰά ε[ἴ5 ᾿πη- 
ἔλαγάπι οοχατιιπὰ ὃς [δ 415 : ὃς ἰάςο;, ἰηαῖτ. τοτιις ἰοοιις (415 
ἴτα νοοδτιΓ. 

Κύψα, ἢγἀτια,αβοτι δέ κοψία ργο χύτρα ο112. 
Κύψενα, αὔρας αἰ της, χαλκὸ Η ίγοἢ.ς 
Κύψειον, τὸ. Γπιγγπϊοη»μογᾶ, τσ νυ] ὸ ̓ς. ΠἘΪ σι πι,ἸΝ ς. 
Κοψία, ΟΠ]. χύτρα, Ηςίγ ἢ. 
Κύψιμος, ἡ, σαπιις ἀγρουῖσ, Τ ἈςοΡἈγαίξ, στο 3.8] ζοτ. ΡΙαπτάγ. τὰ 

Ζὰ Ρτὸ δὰ πὶ μϊΐ γεροηίτ, ῃςς ἀγροῦ Ριιτάτιγ οὔτε αια: νυἱρὸ 
ΝΜ ερνωη 7 ΟΧ 4100 ἣτ ρὶ σπιθητιιπν φιοάγιισο ἀἰςίτιιν υεγά ἀε 
τ εἰοῖε ,οὐἱ οριπίοπὶ πλ}}}0 πιοάο αὔδεητίοσ. ΕΠῚ ἐπίτη ἰοςις 
ἀερτδιιάτις Ἰεροπάύκηηιις κότινΘ’ οἴππὶ Ατβοπαο. 

κόψιχιΘ,Αυιῖς σοπιι5)ιιατη δὲ κόσσυφον ΔΡΡ ΕἸ ]τίγδς πιοτιΐαπι εἴς 
ἐχροημηῖ. 

Κόω, ἀοτειίο. Ν εατια Ὁ]. (4 κοω [οἹο ἴητο Προ. 
Κειξωνον,τέλεσον ἃ κραιάνω. 
Κορίας, τὸ σα ριιτ, ΡΟ] ]οπίλι {1. ρτίπιο, πϑίατος οἷξ ὡσιώτοιο, ὅζς. εχ 

ἤιπιπιο σἀρίτο,[ἄ ςπι 1.2. παρέα τε δ) ηστένηνοι, , σαρίτα ΠΟΙ ΠἸραητας. 
Κορορα, Η οἰγ οἶι. κόσκινον ἡ ὄρυγμαφοτδτιτα δτις ἔοι], 
Κεῤβῥατος,, ὁ, σταάτιι5: 15 ΕἘ σφηιιβραις ᾿ςέξίσα: Ροτίμι5 : αὐϑοὶ τὸ 

κρεμᾶν ταὶ βάσεις, χὰ ἰ(αΠρεπάςπάο ροάςς 5» αιιὸᾷ ἧς ἵπ Ἰοέτιςῖς 
Ῥοττατοηταγ, ντ ροάίθυ5 τεγγατι πσὴ σοπτίηρογοης, Ῥετγοεει5 
δταθατασι ἀϊέταπι ρατατ ἃ κοίρα σάριτ, ὃς βα τὸν, ρογα απ: αι - 
ἢ κριροίβατον, ΑΡιιὰ Τιατῖπος ρτίπιαμη σοτγῖριτ 5 ἀρᾷ σταοος5 
Ῥγοάπεϊς. 8. ἀπ ἰεὶ 6 [οτὶ δίτιιγ. ὙγρΊΠυ 5) Μερηθτα Ἰειας 
ἴσηΠπι νἱν] ἀοτηη σταρατο. Τάοτη ἤν ἐπ λάκκο αςι5 : πῆισ- 
σαϑης ει πα: 41115 πλα τῆς. σκίμποις ἀλοῖτιιν Ὁ Ατιςὶθ 5 ΠΟη 
κρρίξζατος αἷς ΡΆγγη. 

ἘρρῖβΘ- ἰάτὰ δεῖς. ὁ λαῤΘ 9 ςίγ οι. 
Κργγι» οταησο τα Ἰὰς σα ΠΟΓΙΠῚῚ ν ογΕὶς Ολ:8,.}189 ογαησίῃςπι, ρὶ- 

(τἰς οἷ ἀς σέποετς (4 ΠΠάτυμτι. 
Κοάγγόνες αἱ, τᾶ σ᾽ πο5)σαζᾷ 1.4. ΑὨΙπτ,]ορίδιτ ὅς κρβγγιγος:(Ὡτ ΡῚ- 

ἴος5 ἀς σοηοῖς [4 1ΠλτΠ1. 
Κραγῶν, ἐγυδιρον ζωώον.κ" εἶ δὸς κα ϑέδος. 

Κοαγον, οἰ γε σιωώτραμμα ἐν κεφαλη.σΟἸ το πὶ οἀρῖτα. 
Κεαγνοἰάοπι 4βοττ ργο κρανγίω),οἰΔηηοτο ΠῚ» ΥΟΟἸ βογατί οποΠΊργκρα- 

ὅν αιτετη εἷς ἀϊοῖτ βουθημα ΟΡ Ἰτ] το πιρ» ὅς τποητεπι. 
Κερδα,ν ΕἸ κρρέδονν. γῇ, τάτλι5 Πο 59 πη πλιπι Πσοτιιπι σεγπγῶ, 

αιιοά ῥ᾽ δπτατγὶ σοπἤΠιειλτ Ν ἰσαηάοτ ρτὸ ἱρίο το Ρο τ. το πη 
Βαπλις γε ρερ πα) χ πο ἀΙΤ μι] Πιρεπαίτατ:!Π] απ ἀο οὰ 
Ῥο; Πα τΠΣῚ ἤροοῖοΣ 5 4115 ἴπ εἴςςηἰς κά Πα] πα ἀτθους ἱπια- 
σἰποπὶ ργοάιοὶ (οἰ θφητ. [τοπὶ ἐγκυρὲς ἀφ᾽ ἧς ὑποκριταὶ ἐν ταῖς 
πραγικοὶς σκίωνῶςς οἶξαρ τἴστει ϑεού μιμου μῆμοι ὅτῳ αγειαν ζως ὅρα ταμίαις 

καταλιμυῖῦέοι, χυτιον Ζεποάοι, κοάδας Τ᾽ ΠΕΡ ταις δοοίρις 
1σγο ρτίτπο μἰ τογ. ρ] απτάτιιπι 5» ΡγῸ οὸ αιιοαᾷ οχτιιπιείςιτ ἴῃ 
ν] τη »ιιογοιιἃς ργαολριιὲ ρίαϊάπο:δς 1. 2.αττ,ἤσιιπι νετπιξ οἷτ 
τανε οχ ογα 2. Ποι Ριιηϊσάτη οχ Υἱγραι 146 κραδος, 

Ἐραθαιον,κ, τὸ, οἰ αὐ θογὶς ἕο Πππ|Ψ ΡΟ ΠΧ. 
Κεχδαλοι,ταμαῖ βου] 1 ΕΠ εἰν οἷν. 
Κραδαλὸς μ δον δυατὶ ἢ 5»ατ ἑμοἸ]ὸ σοηοατ τιιτοίδιι 4 ΑΠΤατατ. 
Κοχδαφείγος ἀριιά ΕΓ εἰ οΠερτο κραδοφαγς. 
Κραδαίνω, ὃς Κραδάω, ΠΌΥουν ΓΟ οτλ Προ»ιατί ουσείω,δὸν ἑω,σαλδλων 
Ὑγυ ὐπὸ Ἔ καίρα καραδοίω,᾽ὺ συΐϊκοα 2, Ετγγιοϊορ ἃ κράδη,τηδηδῖ, 

ἴς νἱάοτοτ ἀμ ουίδηι ὉΠ Πραιῆςατῖο νογδὶ κραδοίω, οἱ κρώ- 
δὺ Ἰμτοτάμτῃ ργοὸ ἔο ἴο ἀςοὶριτιιγοςιῖιι5. πάζαγα οἱ ξαςϊ]ὲ εοη- 
ΟῚ ἔοι αρττατὶ ἃ νοητο, ἱτῷ κραδίω, ογαἀλτίοης ἱπξεῖον, ΤΆςο- 
ῬἈγαῆ, ἢ αἰτοπὶ γα δξῖο, Οναοὲ χράδος τηοτθμ8 αὶ ἤςι91η- 
{εῆδσ, 

Ἀ άδεμγον, ρτὸ χρίσν μον, Εἰς οἰ, φ νη; μήτρα, τὸ δδοκράνιον κεφαήωρα. 
κϑιδινα, χιλτῖο. 

ΚΡ 
Κρρέϑιαησοὐ, ΓΆτΊ115 Π οι πι18. ΗΠ Πο ἃ ἐν χροείδῃ αἰκρρτώτῃ, Ἐς ἀρυάὴν 

Ροοτοκρείο] οἰηαυῖς ΘΑ] μι συκῆς οἱ εἰχρεμόγε ς Ἰτο τι κραΐδω δι, μ, 
χϑνὴ,ηιοα «ὨἸπῚ 1π τγασαςάϊα ἀϊσερδητ μηχανὴ, ἘΠ ὰ ἔῃ ςοιτ. 
αἸα κράδη Ἔγάτοντ ΡΟ] ιχ (ογ]᾽τ ἀϊσςη5 οἰϊς συκῆς μίμησιν: τ᾿ 
κράδίω Ὁ Αττλοῖς ν οσατὶ τίαὐ συκίω, Ἠεἰγ ολῖο Δυιτοπὶ κράδη 
ἀγκυρὰς οἶξε δι ἐννίαντοντο οἱ ἐν παῖς πεα γραῦς μυχόμες ὄβαφαρύμι, 

Κραδησέτης 2 εἰγ ἢ. φαρμακὲς ἃ ταῖς κραδαὶς βαλιόμϑυθ-, 

Κραδιηφορία ας ἢ, σοἴτλτῖο τὰ πλουτιοσι γα πιογιμτι ἤςας, [μι 
5 παρ.1 10. αυάττο ἐς Πιάε:Ἰς ἔνι 3. κα κραδηφορία τις ἑορτηὶ καὶ 
σοφορία παῤ αὐτοῖς ἐν ἢ ϑυρσοιςεἴχοντες εἰς τὸ ἱερθν εἰσίασιν, 

Κρᾳαδιας ργο καρδύα, ας, ἡ ΟἹ τῶστο πὰ κρρδείγεδγοι ογὰ πολ. φόϑχονν Ῥιά. 

1ιὲ. «, ; ν 

Κρα δυαν ὠλης ὁ [του] τι πὶ Ρτσείογτῖ πη που] πφογαπη γοπάϊτους 
Κραδος κε). τΑ.10155Μ} αἰ δὸς ὃς ΡταοἸριιὸ βςοιΐπειις, Κοαδὺς, νὴ 

Ργαίογτῖπι ἴῃ ἤςιι ον ἐπ ἀττῖςιι!ο5 δί σαοιιπηί πη ἀἰρῖτο 
τπογθὶ ἐγ Ρ το πλ1 116 ἀςηῖρταμτατ, Τ ἈςορΡἈγαίεις ἐς δὶ (π᾿ 
Ρίλητ.}.4.ςαρ.16. ἀλίσκεῖαι συκῆ μ(φίλιςτα κὶ σφανκελι σῷ κα ρὸν. 
κλεῖ ται ὃ σφακελισμὸς μϑρυὃ ταῦ αἱ ῥίζαι μαλανϑώσι, κρείδος ἢ ὅτι : 

κλάδοι, κὶ γδ Καλούσε τινες κράδοις, σεν γὸ τουυδομα πιῴνοσῳ, ἢ 

1ἰρτο 17ιςαρῖτς 24. δαΠιι5 ντγιισησιις ἢος γἹτῆμπι ἀείςηϊ τ 
τὐπποϊπααίτογτ ΒΟ πλῖπὶ Πογιιογιιπι σροἸατασιῇς ὃς ἀτθ 
ἀποῦιις σις πιοάϊβ, Αἰ ςηἰπὶίη ρεάς5, πος οἴδξ, γαάι 
τι ρῖς γἱς σιουῖ απτὶπ ἀγτῖσι 05» ἰὸς εξ », (86 
ἀἰρίτος 7 ψυὶ ἸοηρΠΣσηὲ ἃ τοῖο σογρογα Ἔχϑμηζ, ἹΠᾶὶ 
εγθο, ὃς ἔπη ἀριιά Ογᾶςοϑ ἤπια ποπηῖηα γεγίαας υἱτῖο, 
4116 ργίτηο ἀο] τ, πΟΧ δὲ ΠλΑοῖς5 ΘΑΤΌΤῚ Ράγι πὶ ἔγασ! 
{ϊγεπιὸ ταρος πιογούαιις ποπ ἰητγαηζα Πισςο,άιτ ΠΟῆ 
πἰςητοοπιαχἐμηέαις 4 ἢςὶ Γδμτίιητ, ὈἸςίτατ οτίαπι κράδ 
ΤΑεορ γαίτις ἈΠ του. το ρυϊπιουσαρῖτο χ3,ὀνίοις 5. καὶ ἢ χρ 
γἰνοντα)»δζς. Ε[ὲ νετὸ χραδη,γ ογγιιςοία ὃς τυ εγάτίο χιᾶ, 
Ριιὲ ατοτῖς ἀἰϊιτας οοςι!ρατ,υΐδιι5 ςαιάοχ ρει πτι 
ἴῃ γάπιοσιπι Ὀγδοῖα ΑἸ ἰη σι ταγ. ' 

Κραδοφαΐγος, συκοφαγρονραταπιϊαςὸ,ίοτάϊἀιι5 Βοστο δ 
ἀς πὶ Ομ! Ετγαίμη. ; 
κράζω, μι ώξω, αν α χα, μέσος α΄. κἐκραγεγοὶδρ,, ἐκραγν, οἰ Ατηῖτι 

ξεγουυΝ ουτγι οἱ. Αὐἢπορμαπ.η Ἐσις. κρτοικεκραξο 
ζων,οὈτιαιηάαπη τὸ οἰδαιογὶν]άς κραυγάζω, 

Κραϑεὶς τπῖχτισοτα πυρογατιϑ ὰ νεγθο κερβω, ίτς καραίγυμι,,ς 
Κραϑένοιισυμξιὺ, ΕυτΙΡ.ἱη Ηἱρροίγιο. ᾿ 

'σομαι το πιρεγα οτργδϊτι5 οτο. 
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ἡ ΜΝ: 
Κρυϑὴ Ῥίατο ἴῃ εριῆο "" 

ϑαυμαςῇ φύσει κραϑήσντω» ὨεαΟ τα ἜΧΟΕΠ φησὶ ἱπρξῆ 
ἀϊτιις εὐτν ἦ 

Κραμαίνω το κρώνω.ἱ. ὄθητελώ, ροΥα σΟ ΟΕ ΧΘΟΙΙΟΓ. ᾿ 
Κορίνω, μ.ανιῦ τ. Ὑκϑον ρεγ Εςὶο» αἀ(ππα ἱπιρ! οονρτα[ιπηοἷ 

ΡβοοΪ. 1. Αἰδςεγδς κραίνει φρατῦ,1 ἃ ε(ξ, βασιλδυει;} ΠΊρ τ: 
ται, ἃς τορπατ. Ηοιποτ. 144.» Ὑῴ σε χροὶ πέρι υϑὺ φλῶαι 'π 
σακούσαι Κρηίιύαι ὃ κἡ ὁμω ἱπτογρτ. ὅβητελέσαι Κλπτρ εψαι» δὶ 
σε κα εἰς ϑέλδ. ὠγαγεῖν. τ σιπι Α σοιίατίι, Ατμοπαρογαξ {ἢ 
Ἰορία εχ Ἐὺιιιρίἀς, Πολὶ κε μοι πραπίδων διῦλϑε φρρντῖς εἶτ 
εἴτε δαίμων τὰ βιότια κραίνειγ Τειις 4 βοττα μα. νἷτς Μὲ 
τιιπι τερατ,ἣς ἀτὸ τῷ χραγνωγκρανώ, ἐχρανα, ὅς 1 ἐπβηϊτῖμο κι 

κρίω αι ὃς ῬῈΓ ΡΙ εοπαίπηειετι κροκύ ΑΡυά ΗΣΡΡΟΟΓ, χὸ 
ἐχροηῖζ μοῦ λήγειν, " 

Κραγπαλαίω,ν εἶ κραιποιλέω,μκ.ηΐσ αγατοηκρν ΟΓΔΡῸ]ΔΠῚ [εητῖο 5, 
ΘχατιγουΝ οατι.αΡίο τ. Ατ το μαῃχραπαλώντα κὶ ; 
πορβατίοις ΟΡ οπίταν τῷ νη φεινοκραιπαλαγ:οίς οτίασα ἀεὶ 
ἀεί τγαγο ροῖ ογαριιΐᾶπι νηο ἀοπιρηταγὶ δὲ σῷ ὁμεῶτο 
ἴξαυι τὸ ἐκ μέϑυς ὠτοικτεῖν ἐπα υτ 5.1 4.411} Ἔχ ρϑηΐς ἐξ 
γϑδύεῶϑει! .᾽η. μος ἰοςο ἃ ὃ Σέσωςριν ὅ)}ὴ τοσούτον κρασαλά 
κιοΐμαξαν συμαυύξαίϑεο χευσοκόχλητον 5 λίϑοις τετιμίοις ω 
χεῶν κὶ ἐφιζαίων ζδυγνύειν «δὸ ἡ ἥνυΐῥοις βασιλεῖς, Ὁ Ρτρὶ 
ἄετε νίηιις σο ἀφηγεητίς ἀγγορδητία ἡ οηὶς οἴει οο πὶ 

Κραϊποίλ»ης ἡ) ο ΓΑ ρα δηάο εχ υἱοί ςητία σάραῖ τγο ΠΣ 
ἱπ Αρβουῖτη. τι δῖς οποπὶ ποχαπὶ οχ νη ἐλέϊαπι 
οἷς κραιποίλίυ ποπη πατὶ: αϑοοὶ τὸ χάρα,σλρι (οΣ  Πσεἴ, 
εδειτί. Τ Ἀοππᾶ5 πιά ρ του ρατατ, κραποίλξω Ῥγορτὶὲ ὁ ι 
τατοπὶ οχ ρει ἀἴαηο ἄϊε ἔσει μεΐτογηο : μέϑίω γνογὸ οχ. 
δὶς Ρίατο ἴῃ ϑυπιροῖ, κραγποελων ἔτι φι. ἡ τροτεραίας , 5 Γ 
δάδμιις (δπτίςης εχ ροτατίοης πείεγηα, Ατὶ Πορμάποῖπ, 
Ἐ᾿ αὐ εἴϑ᾽ ἐμὰ! ξυμπέῃς ἐν. κραιπεέλες: ἰητοτρτ. ἡ υξ ἐωϑινοῦ 
πείλυ χαλεῖται. καὶ ὑπὸ χϑιζῆς οἰνοποσίας, 1ά εἴξ) ν οτεΓηΪ» 
κραιποίλη τὸ ἐκ ποννῆ ς οἱνέστως νέ φίΘιγ 110 τ 6Π5 δ (ο[η5 ͵ 
τσ ἃς δ ςαγδητγατν. Ὠἰςᾶταγ ἱτοιη κρητάλαιρτις ἀἰςαπιαῦμει " 
θιι5 νηὶ [οι τα ςχοἰταταγιογαρε δ ετἰαπὶ γοοᾶξ ΡΠ αἰ. [" 

μ᾽ 6] 

ἢ 
Κραιπαλόκωμος. ΑὙἸἸΤΟΡΒαπ, ΐῃ Ἀληϊς ἐὰ άϑίω “υέμμθ' ὗ [ΠῚ 

τα {Ὁ Τα, (4 ροτῖιις αἀϊοξειὲ ἀοοὶρίπάϊιπλ Υἱάετιγ δὲ ν» 
ἀπησοπάππὶ σαπὶ ὀ' χλίθοντ χραισοιλόκωμος ὅχλθ., ἢτ 4 δελῦ 

ποέλης κωμοίξειγτατ θα αυς ερτλα ἃς σταμᾶτα γἕαο ςοπιείζατεατ 
Ῥαςοπατιιτ. ι 

Κραισονοὶ γος] οςΐτοι, ΗΠ οσα ἰΔλά. 

ἌΝ ω 

ἰμ τ 
Ρ ἐν π 

ἔτος 
ἼΝ: 
ἽΝ 

ΤΙΣ 
ἯΙ 
ἴων 

ζ4Ρ.1τ8ς στὸ 23.σαρῖτε τς γἱηὶς. ἐκρκίποιλα, τας δἰ 
Ὀτιετατοπὶ ργο μι Βεητία. 
Κραπαλίζω, μ.ΐσω αν κα; ΤΑ ΡΙ]ΟτΌ ΙΝ Εἰς. 

ς 

Ἱ ᾿ 

εωσὴ ΠῚ 



ΚΦ 
3 ἡ οἱ δον οἴοχογαρι 45. ΗΟ ΠΊεΓ. ποσὶ κρα πγοῖσῃ ματαασπὰν γοἶτὶς 

ἡἴδιις ἀοσιγγοπς. νης χραιπνως ) γ ΘΙ ΟΟἾτοΓ 5 δέ κραμανναὶ δεώχε - 
ΠΟ φρσο  ογίτοῦ σαγγογοἱπ Ἐρ ΙΒ γαπηπ). 1. ας κραμπνοὶ πόδες, ΑΡοΙ- 
Ἵ ..ἈΠοά, 

το πϑασυτοςγυ» ὁ, νο] οοἰτογοσοιοἴτατι 5, ο]οτ, Αγ]. 
Ἢ γυφόρριν δ )ν οἰ οΧοοίτα 5» [46 τ. Π1Π βουτὸ (γι δοηάτπι Πτ κρὰ)- 
ΝΣ ἢτ φιὶ τὰρίἀο ἰπηροτα ξετγτιιν Ποῖ κρωπνόοσυτος. 

ἱ εἰ ρτορογὸ, τειχ ἕως γοἶτο. ἐ ᾿Έ ᾿ 

ἥτις Κράερα. Ηςίνομ. νἱ κεφαλνοσαρατ δί τὸ ακροσύλιογ, γηάς 
χρα δε) τανυκρα!ογενἶτε ΠῚ δύκραιορς τ μίκραιορς. Ἀριαὰ οὔοπι Ης- 
βίαι ἰορίταγ δί Κραὶ ρὲ, Ἐχροίτιπι φολοι γεων., μέτωπα κα- 

Π 

το τς γεῖ κεκφέκτης ῬοΪ τοὶ Υὐτὸ τοῦ κραγμοῦ, Πγοροτι5» οἷα 
Πχἴοτ, 
το τικὸς οἸαπιο ἤι5, 
 κατοεοτὸ, το ρΟΓΑτΙΓᾶ, ΤῊ ΧταΓ) πΊα 725 νἹπητπὶ ἀαλια ἀ11- 
ὑπνς ρἰτι5 αι: ἢτ αιιὰπὶ νἹη] ἦν. κεκραμμῆθε: ποι ετίαπι 
τας χοέμα εἶνε ὑδωρφ:κέρασμια τὰ ϑάκρατον. ΑἸεχδη, ΑΡἢτοί, 
το πΡτοῦδί οι, τὸ κέτριον εἰξωθον τορος" εϑὲν χὺὸ κρε ὡλὲν τι κραίματι 
ἴδεν ὄντι τίω! ἑαυ δὲ δὼ σι ποιότηταῖν ὈΪ 0421.9 (Οττῖςοπὶ πλα]ὶ 

οαἱςὶ ἢ αἀπιοτισι οχιγὶ πίσοις σο ἢ 425. ππηοῦ σοητεπτιις 
τατοπΊ σοττὶοῖβ γα τ. ΡΙΘταγο μα ἴῃ |θε}}Ὸ ἀς σοπηιι- 
5 Ῥγαςερτὶ5) ὥασερ τὸ κορέκαι καίτοι ὕδατος μετέχὸν πλείονΘ. 

δρᾶν, ὅτω,ᾷζοιρτο σογρογο σοπογοτο. ΝΑ ΖαηΖ. τη πατα 
ΤᾺ ἐν, τοῦ ἀυτεὶ πηλοῦ χὶ κρρέματος 9 δί ΑἰἸἰο ἰοσο ὄπω ὃ ἐδ 

κα Ἐξ αὠφοτέγων ἐδέ τι μέξις  ἐναντίων,ἷ. Ποπιο οδίϊδι)5 ἴδῃ 
πτο ] Πεϑιι. 

Ἰάςπι φιοά καάμς.9.,τοίξιις5;4 {{π|5.Ποςιι5»αριυ 4 Ατιθπ" 

Ὁ Ἡεΐγ οἢχαπυρέζω ἴτεπι κατασείω, 
ἡ δταίποα οι αστγῖα σοπογα ἀρ ὈΙοἵσου! 4. ὃς Οσαΐοη, 
Ὑ]υς ττἰ5» ὃς πιδτῖη. ῥαφανον εὐῖαπη νοσάτὶ [σγὶ δὲς Ατὶ - 

᾿ Ατεὶ οἱ κορρέμίη ρτο κϑρέμξη ἀϊσιιπτ, ΟΠ Α ΠῚ ΡῈ 1114 π| δὲ 
Βεδετοτον!ς ᾿π ΟΕ Πα ἀ. Ἐταίπν Ογᾶθο δὶς ροῆτα τπου5. 

ἡ κάμη, Ἰη ἘΡΊΤΘτ. ΤΟ πἰσιιπι ἐαΠπγαπάμιπη Επτ » γα! μίϑὸ Ἃ 
ων Ατῆςη, Π,9. 

Ἰσα] ἀρΡοΠΙΔπτ τὸ κωγειον»ἵ, οἰ ομιτᾷ γε τγα τς Ἑτοτ.ῖῃ ἤϊο 

ν νου. ΓΑΡ ̓ 2ΠῚ15 ΡΑΓΙΠΙ5»,ΟΔῸ ΠΌΠ] 15, ΑΠτΊΡ μάπο5 ἀραιὰ ΡΟ] 
πρ, 
εν 

ριιά Ηἱρροογατι γαίης ἀεςοέζιιπι, Οαϊςικράμῥος ἀφέ- 

τί άτι5. τουτί ἀτις» ΑὙ ΠΤΟΡ ἢ τοπὶ (Πιδίζδησ.) νἱπϑατιπὶ 
ἢ εἰς ΠπΊ]ς τιιθιρίπὶ » σὰπι ροαιαπτι τογαποτίς Ἰλιις 

τε Βυιπιοτο τἀσειη]β [0] δογίογ ᾿ποι πη. ἢ Ἔχ τίς, 6 Ε- 
μας (οἱϊς ἐχαεῖο ντ ἀσιηὶ ἀςοοσιαηταγ η σα Παπτντ 
Ἰηΐτις το 17. ς4Ρ.24. οχροποης Τ᾽ ἈΞΟΡ ταῖς. τὰ αἱ- 
Ὅτο ἐς σαυς Ρ᾽ Δητάτιτη σ. Πρ. 13. νΌ] ἀς τογατίοῃς 

Π ῃ ἀρῖτ, τοὶ 9 ἣν καρπών δῇ Ἐ μὰν βοτρύων ὁ καλώμ Θ' κράμ- 
δ᾽ ὅμοιον αἴ ἐρυσίζῃ. γίνεται γὃ., ὅταν ασυσὰς τῆς ὑγοῤτητος 
ἐάσας» ὅξπκαύσῃ σφοδρότερον ὁ ἡλιθ., δαῷ συμζαήνει κ" ὅ 

ων ἱὰ οἴπ, ἐγειιτιμαπι ν ογὸ ν τῖα» ν [τὶ σγασπθιις ἀϊξξιι5) 
(ΟἹ ς Ἔχιυιῖο, ἴῃ γασοπιίϑ: το ἴῃ ταν οἱξ γιδἱ οσἰηΐς, ἢτ 
δἰϊεααιιαπι γογαπογῖς οὴπι πο ἀξτε μυιπιοτο {0] ἀστῖοτ 
ιοι ὃς ραπιρτηῖς σδ σις ἀςοϊφογει(ιιᾶ τοὶ ἴσπο- 
ΕἸ ἀεργαιανῖς Οὐ: ἔταξεν διυιῦοιτ τ ν ΠΑ ΓΙ} 

γοοίτατιις. ἢος ἀπίπηαὶ οἰξ φτιιρίπιὶ ΠαΊ1Π6 5 παίοίτιγ 
᾿Ἔπιροτῖς μιιπιϊάο γοπάςξητε πυππογὸ [οἱ δοτῖου σοηίς- 
ἹὐΠΤετῖς : χιιο ἄ οτίαιτι ρα πρὶ πἰς ἀσοίάογς σοηίξατ, Ψ1ν- 
ἰὸς ἱππεῖς νἰτίμ πὶ» πο α νυϊσὸ νοςσάπη5 γΟ Ἐἰ Π6ηγ 9 
Ὁἷξ ΣιΘςοτγρὶς Αἰ σγαιιῖς ἐπι! πΊθ οΠ5 [τορι] 5 ἀτοπτὶ- 

ἠνμΣ 
Ἔ 

ῳ 

τ ,κοιπυρώτωτος. δί κοα μζοτοί τ» τ Ί Δ] ΠΊ πιά. ἴτοτη 41} {{|- 
᾿ Ῥδεΐη Ἐφαΐς. Αιπὸ κραμ(οτείτου πόματος μού ἤων εἰς εἰοτεί- 

ἰας. [πτογρ οὐ δυτείτου, ξνρρτάτου, 
ατοίτοιτι ἀοτὶοὲ ρτὸ χρίων ἕο ῃ5. δὶ 
ΠπουΠΠ1ς, αὔρετοτοαχιὲ, ποτα ϑαἴτις.ν πᾶς κραναΐω ἐ- 

ἰχίω,αἴςῖς Ἡοπιοτις Π144.γ,14 εἴς, τορχεῖ αν, κραναεὶ πίτις » ἴῃ 

ΒΑ ΠῚ. Ε Σ ἃς χραναὺ ἱπ 1} Τιςοηὶς4.144.γυνήσῳ δ᾽ ὦ κραιαῖ 
ἱγίωτν δὲ ᾿ς οῖτ Γπτοτρ. χρανεῃ παιρφξυτόνως, ἵναι κύρεον ὄνομα γψ0»- 
τ υ ὁκαλεῖτο καὶ ἐπικὴ ὑστὲ κραναοῦ τοῦ βασιλέως, ἢ δια τὸ τραχὺ ὦ 

Ρἰα, ἀξ ἡ σογπιις, ἱτ τὸ ἐκ κρανείας δόρυ ντ μελία τὸ ἐκ μελίας Πιμτ 
ΣΝ χραγεια, αριά διά. τερεγίταγ. κρράγειον φυτὸν δὲ κρκ- 

ἧς, 
ἘΜ ἔθου, δ, σοτηειι5. 1ά εἰς, εχ σοτηο. 
Ἢ ἀν Ρεγῆς 091 οηϊ ἐς ρτο κρανώ ἃ κράνωςνπάς ; 

πε π Ατοαάϊὰ Ἰδοι!5,ἀς αιιο ΤΠΘΌΡτα τις δἰ λοσῖθγ. ἀυάτ- 
“ἢ ἐπίτῖο. 
σε ψῆφίΘ΄. ἘύτῚΡ.1. τελειωϑεῖσα, 9. ὙἹ ΞΕ ΓΙ Χ {ξητεητῖδ ΥΡ1 οὐίατη 

ΟΕΙΒΗΓ κραϑεῖσχ,. » Ι 

Ἀρἰα ας, ὐ ςοτηιις αι δοτγάς 4ι ΤἈθορατ. "ρα Ρίλπτ. ἐαάξ 
α ἀρυἀ εἰηάςσι ἀϊςοίτατ. 

ΚΡ 127 
Κοκνεον υγ τὸ στα ΠῚ 14 οὔ, σα] ατῖαν νοὶ οἰ μῶν (τος ςογ δ ὶ οὐἴάπι 

ἃ Θλζα νογτίταγ, ᾿τοπὶ ΡΟ ςσῸ]ΐ βοπιι5 ἀριμ Ατῇςπ. {ἰιπιηιοᾷ 
ὃ κεα πέγιον ἀἸςίταν, τ πὶ οἰ Ἰτατῖα ποπιοπ Οςρ μα οπια", Ὑ ιι- 
ογάϊας» Ρἰαγα τον ἀϊχὶτ», να κατώμκεσαιν κὐὐςῶν ἐν κρανίοις τῆς κιφα- 
λίωίας: φιιο Ιοςο 411 νοιτίσος Δ] (ὃ ἰωτογργοίαταγ, Ογαηλπι 
1το πὶ ογᾶτ ρΥπηηαίτιμη φητο Οοτίηι ἤιιτι; αογτῖις Π|}0.,. κράνιον 
Ρτίπλα ὅσοι ὃς [Σου θη σα, ἸΝΟΊΠιις, [τς ὨῚ κρρένμον» Θόηιι5 
Ῥίαῃτα ταάὶςίδιις σατοητίς.ντς ταδογα ἃς ἔμηρὶ» Ὑ Ποορ γα 11, 
10 πΠπι Ρ]αητι σα ρ,9.} ]Δηΐς ΠΡ τὸ 19. ςαρίτς 3.Παδεῖ ( ογαιιηίθπι: 
ιοπιοίο [οτιὸ ἰεβοηάμπη ἀριιὰ ᾿ρίμιτι ΤΉ ΟΡ τ. (παπὶ ἃς ἰδὲ 
πύξθ. Ρτὸ ἰξοὶς Ἰερίταγ, ) βοττὸ 4 οἷ αιοά νοσᾷητ Αταδὸς 
Βα Καζὶ 5. ἔτιιθτς εἰς πὰ τοῦτα παίσρης οτα [πεῖς γαάίςα!ας 2 - 
θα: πἰαρηἰτι!ἀἸπογαπνο 44 τι πὶ ἴαροτς ἀι]ςἰ: Ὁ ἰηςο] ς ντδὶς 
άρρο5 Πρ ἴταν Πηα ΡΏΙΙ5 οἶτι5 Ῥγοιθητιϑ ἴῃ τσρῃο Τιιπίςξῇ, 
δὶς Ιοδη, ἕο ἴα μἰ ποτ. Α ἔγίσα. 

Κρανοκολ οἰ τῆτες ου» 6). δὲ κρανυκόλα ον, πὸ, ρ πὰς ῥα Δηρὶ], δοΠτοία 
Ἰμιςοτηΐς ΔἀποΠταητὶ ποη αἰ ΠΠπλ}] γάρ Ν ἰσαπάταπι 'η ΤῊς- 
Τίαςῖν.α Ὁ Τητογργοτς ἀἸοίτιν οτίαπι κεφαλοχρύςης, δὶς ἐν τοῖς φύνλοις 
τῆς αὖρο εἰὰς πρέφεται, 

Κραΐον ε, τὸ σαριιτον πὰς ςοπιροίτα 
Κρανοποιο ς»ν δ, ἀΥτί ἔχ σαϊοατιπι, ΑΛ ΠΌΡΕ, 
Κραιοποιων, Ἰ, κρανη γα λόφοις διηγου μᾷμ(Ὁ..1ἀοτη, 

Κραΐζθ-γε(Θ., τὸ ρα! μος ντίτιγ Ατιξοτεὶος. τοὶ κραΐξαι,σαΐος, Ηετο- 
ἄοτιο. κρρνη) ΤΠςΟρΡΗγαῖς, Βἰίζοτ, στο 4ολρῖτι ς., νι4ς Κυογο- 
Ἀρανθ., 

Κραύτει αγαρ, δ ΡΥ πο ςρβορεγβς  τῖχ ἷπ Ἐρί ρυαπι, 
Κραντη ργῆ ρρς δος ξγοτ, αὶ οξςὶτ οι ρογῆςίτ, 
Κραντήρες οἱ γάφητεβ σοπιϊηΐ ἀϊςιιπτετιἀξῆτος Ρο γεπη! αι ὃ κω 

φρονιςἤρεςγ ἀξητες ΠΊαΧΊ Αγ ο5, Τητογρτος ΝΙςαηήτί ἴῃ "πὰ ἐπ 
ὙΠοτίδεῖ5,ο] μοχθέντος εἶστὸ κράντῆρος αἰαιού,͵ Κραντήρες»ἱηυτ»α- 
ΟἸΪΏΓΕΓ οἱ ὕσερον αγειζαγοντες ὀδόντες, πρρα τῷ κραΐνειν καὶ ἀστοπληρφειῦ δ᾽ 
ἐλικίαν; νεωτέρων γδ ἡμὴμ φύονται, ΟἸςΔητῆιις σὼ φρϑνιξρμς γοσδυῖτ 
ιιθα 5ετατὶ σοι τίτιτα; ρει οητία: [Ὁ] δῆτ δοσςάετς,ριιά ΡοΪ- 
Ἰυισοπη σογγιιρτὸ [σγΊριαπὶ κρατῆρας ρτο κραντῆρας [ἸΌ.. 2. οαρῖτο 
σἰεὶ ἐδέντων. 

Κραντήρμοι, 4111 ἜΕβ οἰ τς Ἡ εἰν ς, οἱ κραύνοντες ἡ ὀϑψητελθεώτες, 
Ἐραντωρ,οφφε δ, τοχ, πη ΡΟΓάτοτ: εἰ ποορϑτὰ χραήγῶς οἱ κραντορὲς ,ἀπιςο5, 

ΟΡτιπλατο 5.» γεικόνες, μ 

Κράπαϑος, πιοτατ με ἤιργο άγρατῆο ἐμπῇ. 
Κρατπαίταλλοι , Ἡοἰγο ἶο Δυτῆοτς ἤιητς οἱ [ςο5 φυΐάπη, θα πάταλλθε 

ταπῖοη ςοάςπὶ τεῖτς»νεσὸ εἴπ ὁ μωρῥο βατιιι5» αι οπιοάο δίκρα- 
παιταλίαξ( ΠτηΡ ]! οὶ ἃ ἀρια εὐππι (ογίρτιπι οἴξ)ηαμπι ἐχρο ες 
αὐεμώδιης, κὶ αἰ διενὴ ςγν) αὐοχυρᾳ κετῶν: [1 ἄρ τς γθξξιμς ἀοῖρὶ ρτὸ 
ληρώδης, ἀς [γι ταις [α ἀρ πτέταλλ Θ- οἱ εἰξ νόμισμα, 

Κρας ατὸς τὸ κὶ ὁ,  ατί Πογργοάιξϊα «ἁ Πτοτλι Οαγ, ξ, ἀπὸ ἐρατὸς ἐ- 
ϑυχοὶ κοχτὸς ἄκρα, Εἰ ΡΙ4. ὅγὴ πρατὸς λιμδλθ- 9. 1 σαρίτε ῬΌΣτΙΙ8) 
τά οἰχ δ)ὴ τοῖς αὐχηὴ οοἷη φάτο ὃς γε σι! 02Επιγὶρ. σῷ κρατι τίσεις» 
ἔιιο σαρῖτο ἀςροη οι κρατὶ δ) ἐπ᾽ ἐφϑιμῳ» δὴ 3 τῆς κεφαλῆς Ποπις 
ἀμφὶ θέ ΠΡ ΡΙΡΗΣ τὶ λιποτριχέα σαριι ἤης ΡΠ]5γ᾽η Ἐρὶρ. 
ὀρϑὸν κρρῖτ ἔξτηστεν ἵπποι, Ε1}} ογοχϑτιητ σάριιτ, ἘΠΓΙΡ.ΑΡΟΙ. 2. 
Ατροηκράτα «ὐδῥαλίνας σλρυτ ἸηΠςξξεη5. ἐκκαλύψας ἀρᾷτα! ἀε- 

᾿ ταέτο σἀρίτο,Γἀο πῆς 
Κρᾷ ς, τὸ Ἰὰ οἴ κρέακ,ςατο. 
Κρρβσβολα, εἴ ἔην κόχιαξοι δὲρ μα τινοί, 
Κράσις εως» τοι ρο  ἀπησπτιμτι ἤπιος τοηρεγατίο ΟἸςογοηΐ γυτ ἀϊςῖ- 

τιν σώματος πρᾶσις, ΤΟΙ ΡΟΓΙΟ5 9 ν᾽ ἐέξρς κρρῖσις, τοι ρογατιγα δέ 
τηϊζαγα Μαγγοηῖ» ντ οἴνου κραᾷ σις αριι Ατἰρη, ἰδ 10 τικέρασμα. 
Ατιποῖε! ἐς πιο. τα δ ἔχον τὰ κραίσεως νάματα 5 Δη1185 ὕοσᾶς 
θεῆς ξεπηροτγατας. "τ ομγ.ὁκ φωννέντων κὶ ἀφώνων γραμ μοί τὰν κεῖ- 
σιν πτοιηστι μῦν. δίς. ΨΟΟΑΓ πὶ ἃς πηιιτάτιιπι οἰπηῖιπ) ςΓἢςϊεη5, 
δίς. σύμμετρ Θ- κρσις, θοπα Παἰτι4 09 οχαῃά, Α Ε]ιγοι ἐκ συμ- 
μέτρε πράσεως καὶ ὑγεία Ἔχ ξα Δ 1} σοτροτὶς οσῇίτυτίοης ἰληῖτας 
Ἔχ  ΠΙτικϑσις ὠτία. Ααὐίζοτ.Ἰ οἰξ,ςα] ὃς ἥτις ἑοηάίτίο » σαί 
εἴ, αζα. ἡ κεξσες ν᾽ 5 ἀέρων, αοτὶς οἰ ςπιςητλα, Ἠογπιο ρθη. κράσις 
αὶ ἐκ τοι αέδος,αοΥῖς τΟΠΊΡΕ ΟΣ 9 18 εἱς 7 σοηάητίο δι Πλτιι5 ο4:}1» 
ΤἸΠςορ . ΠΡ.6.ἐς ὅπ Ρ].σοπξιΠο ετίδηι ἃ ΘαΖα νοττῖτιτ, ἃ - 
εχ ΑΡμγοά. Πθγο 2. ΡγΟΘΙ. τεὶ 5. ὁμιλοιιῦ τα αὐτοῖς, ὁμιλεῖ 5. τεὶ εϑβ 
ΧΡ κρᾶσιν ὡς αἱ ποιότητες ἰδ φοἰχείων παντελως ἐχόντων ταὶ ὡρώτας 

ποιάτητας ἀφόμιζομῆμας κα ἐ'τέρας γγυνωμῆμάς., διωυαυᾶῆνας ὃ πάλιν χα 

φύσεως χωριδδέω αἱ κὴ σω ϑίυν αἱ» ἵνοχ 115 4115 ἢπ|π ΠΠΤῺΓ 9 αἰτα ρες 
ςουἐαΠποηο πὶ ΠΟΙ ρτΠταγν τ Ο᾽ π ητα α1Π|ΠΊ σοΕητ; Οὐ - 
Ρύϊαηιε νπιιηὶ Ἐξ οἰιητοαἰιαπαίαπὶ γοίο ει ἃ πατατα γοίπῖτα1: 
Ῥοῆτπητ τη Ππατίτα ρ γι] πιιπι. 

Κοχαπέδίτης ὁ ἐρᾳαγὸὴς τοῦ χορρώ, οὐ ΟΡ ροῆτιις ο[Ἐ κορυφάθη, ῬΊατατ, 
δγηροί. ισῆι. 

Κραπεδον,ου, τὸ ΠΠΑΓΡΟ. ὃ τρόποις ὅρεδ.. τὸ κρέ (οἱ μῆρὸν εἰς πέδον. καρ - 
ἀπεδοὸν αἰγιαλοῦ, 1. ἘΡῚΕΤ Ιτοπη ἰληιδι18. οὐὰ ν ο[τιεητὶ, ἤπυθ τι 4» 
χτγοπλίγαςον οἵτῖς μηδ είατα, ματι ἢ ςαρ.9. ὕψότο “ὦ κραασέσου “ὦ 
ματα ἀντ. τοττοῖτ πηι ργίδπν ν οἰ πηφητὶ 1}|1{|5. αἴα᾽ ὑπὸ παξ 
χλώνας τὸ κραίασεσδον ὄχεσε δέλφις. ϑτοχριφαρκακ, Κρραπεδὸν ἴτε πὶ 
ἃ ΠπηΠἸτυιάϊης τϑαϊεὶς πιουτὶς ἀἸςῖταν για; ἤπιε σοι της ] ας 4Ἐ- 
ἔξξδτυς ἴμ τεπιις πὶ δὲ ΘΟ] ΟΠ σαπη τποιηργάπαπι ἀεπηςητι5. Ατο 5 
ταις Πἰδτιρτ πιο Ασατοχοῖτς ἀς τοτίρες οτίαπι ἀἰ εἴτα, ῬΟΗυ 5 

ΤΟΣ, 2: ., Δ) 



128 ΚῸΡ 
ἧς: δὲ τι αὐκυ(δν μέ φρεονὸ ἀἰκρωλένια. δεῦρ δρὶ χεὶ διῇ ἃ δὰ ἀρκύων. ὦ 
οἱ μϑρ κρίσπεδα, οἱ Ὁ πῆ τρ ὕγιαι ὠνόμόστεν 7 Ἐτ ἴῃ. γν οἴτο αἱ τελόυτώμι ὃ- 
χβαι οἱ κρωοσοὶ, Οοπ. ΑὙἸ ΠΟ ΡΠ εἰρῖ5.. : 

Κραφήξιον,ου»το, σοτΡΑ͂ρΡΟ εχ απάτιιοῦ ἰἸρ 15 9 νηῃάς Τιιπιοητα ρᾶ- 
Βα] τα ἀςραίσαμταγ, Ὀιοίταν ἃ νοος κράςις οἱ οἴ, Βοιθα, νὰ ]- 
σὸ ν»ηοηζοῖτο, ἀριιά ΡΟ]]ις πὶ τπςπάοσο {σε ρτιμπι κεατήξκον 10. 
7.ς4}Ρ.λ.. , 

ρας ἰζεῶσιι,ἔσεηο (σπητἊο Ραίοί. 
κράτις, ΘΟ Βοτα, [αγαϊαυ ἀιπὶ ἔσσπι πα; ΡΟἾΠκ. Ἐτ γράστες, στάπῖςη;, 

νπαο νυἱρὸ σγαῇ. 
Κράταιγρεν οἱ κράτα ὡν,ατ Ὅτ οἱς ἔο το πιο ίρ! 1 Πης ᾿ποῖ[αγα: ἔγιι- 

ἔτιπι ἔστε (ὰροτῖς οτίαπι πε ρ 111 αὶ πτάτιτιι ὁχ ἥλιο πίρτο- 
1ολτ: ναἱρὸ σγοάϊτιιγ εἴς πρασμίοι, ΝἸάς Αἀπο τατίομε ποίϊγαπὶ 
1ῃ ὙΒοορν. Τλοίστίρπε οχ ΤἈρορδγαίτο. Αὐμοπατιις [ἰδτὸ 2. 
ϑειπτοσ, ο  ντγ τίαια ἀϊέζιο αἰοτιθεπάαγντ σοπιπα ᾿ς έξιο το- 
τἰποάτιιγ, Τ ᾺσορΗγαίς δἰ του. Π16.3.ςαρ. τ4.Πς πα οῖ, Κρώταιγος δ᾽ 
ὄρεν οἱ Ὁ κρρταιγόνα καλοῦσιν {[ς 4 Ἰοσ.κοατανγόνα, πγεηο ἤις Ατηξη, 
σοάοχ μαδοῖ κρώταιγον, ΡΊΤη. πο τς ἐπ χιῖς ἰἰδτο 27. σαρῖτ, 8. 
ὙΠοορΒγαίς ατδογῖς σοπμ5. ἰπτο  ΠἸρὶ ν οἱ αἶτ σγαταρο, σοΥ- 
ταρτὼ οαΐπι [γίρταπι ονατα σοποα εις ςτατοροηα, αιαπῃ [τὰ- 
114 φφιϊξοϊταπι νοσάτς ἴῃ ἡαῖδιις ΡΟ γος ν οτοῖς τάπιςῃ 14- 
τοῦ ἐπῇρπο ογγάτηπι. Νὴ Δα  ξο τὶ ὅτις ἀμ [0114 ἵρο ΡΙι- 
πίοτοίξο,αιθοΥ δομίοατα δέ Ρεγροτιὸ γίγοη5, Ποα ΟΠ Ἐ κοίταιγος 

. ΤἜςοΡ ΓΑΙ, (ςἡ ἀγρία αι: ΤῊΝ, οι: ἡ ἀϊπιοτ ἃ αὐ ἢΠ1ος 4μα: 
εἰρία καὶ τρῖνθ- αιατη ὃς 1ΠΠἸσεπὶ Δα] 1 ἔο πὶ αἰταιαιο νοςας 1- 

ἄςπι ΡΙηῖ5. ν πιο. οτοάο 9 ἔγαιις Ἰρὴ ἔχξξα ςἤ ιῖα πιοχ ροῖς 
οτγατασὶ 1Π|π|591 εἴτ, τοι πρίνου ΕΠ Πποτίαμι [δίπιη οῖς ̓ ς τὰ ΤᾺς- 
ΤΡ γαίειις: ἔχε 9. τὸ υὐρὸὶ φύλλον ὅμοιον μεσπίλγ»τετανὸν (ΑὙ] οι, τέ τοις 
μβρον)πλίω μεῖζον ὀννείνου( Ατίιου. ἐκείνίθν πιὰ] ὁ) κ) πλατύτερον, (Α- 
τῆοη, ἢ πλα ὁ) ωεραυκέτερον, τὸν ὃ χαραγαδν( Ατμοη, χαρασμὸν, τηα- 
Ἰολώκ ἔχον, (Ατίιςη. ἔχ) ὦ σσερ κἀκεῖνοί Ατίση, ἐκενο) γίνεται 2. τὸ δὸν- 
δδον ἐτε μέγε χίαν, τε ποιχντο ὃ ξυλον, ποικίλον, ἐσ υ ον. ξανϑύν, ἐ χά 2 
φλοιὸν λέίον, δι με σπτίγιν" μονοῤῥιζον “), εἰς βαϑοε, ὡς ὑηπτοπολύ. (Ατῆς. 
ἐς ὅδιπολυ;, πλΐητι5 σοπ )καρπὸν ὃ ἔχει ςμογίύλον.. λίνον κὶ κόψιωος, 
(Δτιπςη. ὁ κόπνίθη αιια: ν οἵ [ςέξίο ποη ἴτα ἕας ὁ ππῆζατι Θά 2α 
Πιος τιαμΠΙ ἰτιορο Ατἰοηατιπι [οι ογ)πεπαιρνόμυ Θ- (ΑἸΠ οι. πε- 
περιμῖθ- αιιοι παΐηιις ργο 5 ξηρὸς (Ατἤ ςη, ξανϑὸς, αιια: 416 
νογᾷ εἰ (τι ρτιιγα )γίνεται ἡ ὅγημελαήν τοι, τ᾽ ὃ πίον γείῖσιν κ᾽ τον χυ- 
λον, μὐσπιλώσες( Ατἤδη ἔχ ἢ τίω) γεύῖσιν κἡὐ τὸν χυλ ὃν μεσπίλης ) δια τῷ 
ὧ ἀγρία δόξηεν αὐ ἐρ) (Ατῇς. διοιῦρ ἀχρία μεσπίλη δόξειε μιάγλον ξ)μο- 
γϑειδὲς Ὁ γἡ ἐκ ἔχων διαφορας, 

Κραταιγιαλ δ: τοὐογδης πιοηλῦγα ν αἰ [405 ἀΓ5 [4 θη“ » 9 ώρηνες 
χραταιγήαλοιγῖ, Πττη 1211 4.τ. Ἶ 

Κεχταιόγονον, γ1ἰς Κράταθ’. ] 
πξεχτωῖον,ἐ7 το. ΟὨ ΠΙοτι τὰ ΓΟ γ ρα γαῦ δὰ μι ἔξατς ἔτ Πγα πα τι}: 
Κεάται Θ Ποτῖσα ἀς 4114 ἴτω [οτιδῖς Ὑποορἤγαίτ, μι ποχ.Πἰγο 9.ςα- 

Ρίτε 19. ἐς δὶς Το ιιοης Πι18Σ σοπογατίοηὶ ΠΟ ΟΊ τ χα) τοϑὸς τὸ 
σπέρμα γόνιμον ὃ). ΤΙ ρὸς δ], αὐτὸ γόνιμον, (λα 111. τὸν τῆς καῳ ποίου καρ- 
πὸν ἐν ὕδατι, φύεται ἢ πᾶτο ὥσπερ λίνον ατυύρανον, ὁ ἢ καρπὸς, δῇ κέγχρος." 
Ηλωης ἀοίςτῖθὶς ὈἸοίςοτιάςς ΠΡ τὸ 3.οαρῖτ.139. 5. κρατα)όγρογον 
γ εἶ κρὰ ταΐρνον ν οσαταίταιις ἔοὶ ἴα Βαδοτς μελαμπύρφυ ( 15. νετὸ 
4.ςΔρ.τ17.μοιάμπυρρν ἐδ ἀςπὶ αι: μυογθ- ) 14 εἰ . χήνα πυρένου 
ὙΠοορβταίτο » 41: νογδα Πη1 πτοάο τἰπβινη πιά! δ΄ το 14 {τ 
ΟΖ [α![ἃ βοιτὸ [Ὀγίρταγα ἀοσορτιις 5 416: Βα θι}1Ὲ λίνον πυῤῥόν, 
Ἰάοπι Ὀϊοίςοτί 4. Πιγοι!οίαπι μου θαπα ὃς σοπ συ! άταπα οΠς ὁ - 
Τχτοπαῖτ ξτιιξεύπισιις. ἔδγγς π1}1} Πυη]οαι τ ̓ τοῆχ πα (οι ἴῃ Ἰοοῖς 
ὙΠπιῦγοίς ὃς ἔτιιτοτος 5 ρἰδπτάπησιιο εἰς ν ΟΠ πλοΠτοΓ ΔΟΓΟΠῚ, 
Δριιά ΡΙΤαλιιαι ἐπα] ὸ ἴτὰ (στ ρτιην ἰὗτο 27.ςαρίτς 8, Ογαῖςρσο- 
πη ἔρίςα: εὐἰτὶςὶ ΠπΊ1]ς οἰζ 9 πγετῖς σαἰηγῖς εχ νπα γαάϊος ἐ- 
τλϊσδητὶ Ρι159 πη ]τοτύ πΊΖιῖς σοπὶ σα! ογιιπη. ἸΝαἰοῖταν ἴῃ ρος 
{εςπλῖιις παι 11] 5 νομοιπθητον αἴροτγο σιίξιι, δίς, ΕΠ ὃς 4]14. ἴη- 
ας 7 Οταϊασομοϑ αι: τῃ εἰ γσοηοβ νΟσατιιτ. ἀϊογοητία τη 
τοι τρίτα ᾿σπίτατο σατιισ. Τὰ τα ΡΙλητα ἐπ ρηῖτογ Ροσσαμτ 
Ῥαυιις Αἰ σίμοτα ἵτα (σεῖο ῃς» Κρατιογθνου τῆς θας ὁ χοιρπὸς . Ἀὐ 
«δ διμκις γευουΐῥοις δξὶ, ἡ ψυ χοὺς, κέγχο» αἰρῳπλύήσιίθ», Δα ἀϊ4 τ οπὶπὶ 
ἐς πιο ψυχφὸν ἐξ 9 φιιῖα οἵιπὶ ΠΊ1} 10 ΠΟ ΠῚ ρΑΓΑΓΕΓ» ΟΕ τ8 να γα- 
Ἐτισεγατγῖχ οὐίδηι ἀΐσοητς Οα] που κέϊχς 9. ψύχῳ μὴ χϑ τί τρώ- 
τῶ τοίξιν, ϑε ἃ σιην ἰάοπι (αἰ σοῖς ἀἸχ Πςς Π. δ πιρ.ἀς Ογατα- 
Οϑοπο, Κραταιοηόνου τής πόας ὁ καρπὸς Νὴ δριμιᾷ γευομῆμοις δὶ χγ σῷο 
«ἴροῖς χεωιδυοις, κέγχοω αὐοαπλήσι. ὑπταῤχων, εὶς ̓πλίτατοῦ Ραταυ τ 
Οτάταοροποι οἰμαι ὨΜ]Π1οῸ σοῃξοτγῖ ἴῃ βασα]ταῖς 9 οἰϊπὶ τα πιο 
ἀπ πος Πὰς ἤσιγα; ςοπγραγατῖο, νογὰπι ΡΠ ἱπιροίαϊτ ποὴ το- 
ἔλα νευθουι πὶ ΠΟ μὴ Ροῦτιο : σι: οπτοιάλτιγ ἕος πιοάο: δ καρ. 
σὸς κέγχρῳ αἰδῳπὰἰσιθ- ὑπταῤχῶν » κὶ δδιμιξ γευουήύοις ὅδὲ κὶ σφούρως 
χρωρμῆψαις. ΗἸρροοστατος γοοαξ πολυίκαρπον. 

Κραταιδς δ) ὁνξοτεῖσον αἰ {πςνρότοης, Οὐν Π, ὁ. ὅε κραταιῶν ἴῃ ἀπ }}, 
ῬΆΠ]ο ἀς πλμμλάο, εδὲν Κ᾽ ἐν ὕλαις κραταιῶν ἕτως, ὥς-ς κόσμιον ἀχύο- 
φιρῶν ἰκυσαις 1. ἴτα να] πη}. Ἐν δεσμὸς κραταιό τατος 5 ἸΠΟΙ] τη 
νἰἰἀ 1 ΠΙπχιιπι αριιᾷ οὐ ἀςη1. μοῖρ κραται δ γἱ, δπότομο «οἱ λευρρενν 10 - 
Ἰφητιι ἔπτιι. ΗΠ Ομιοτ. 

Κραταιόω͵ μιώσω,πιω α, σοη Ἡγπιογοογτοδοτῖο, Ασοαίις. νης ἀρρ- 
ταᾶμαι, [πὶ ξοντὶς. σουτοοτοῦ ἃς σομῆνπλοτ, δὰ Ἐρ ιοπος ἜΡΕ 

δου άμει κραταιῳ ϑύμωι "διὰ σῷ πυδύροιτος. 

κα : 
᾿Κραταίπεδον 9 δου. τὸν νἱα ἱλρι ἀθιῖς ἔγατα , (Ο]11π| ἀπισιπι - τον, 

φΘ-. Οαγῖδ, ψ, τ οἶδέ μὲν ἀμφὶ κοα ταίπενον οὖδας ἔχοντες ὩΣ : 
εἰκλήλχοισιν, : ΔΝ 

Κρατώποις, νΑἸἸάος μςἄος5 Παθεης. 
Κραταίωμφ ατος. τὸν ΠΥ ΠλΑ τη ΘΠ... : 
Κοκχτάνιον ) ΡΟ] σοηιι5) ἀριιά ΡΟ] ςοιτι » χδάνειον οσία πη, 

Ατμβοεη. τι. 
Κρκτερὸς 5) ῬΓΟ καρτερὸς 9 οὐ. ὁ. οττὶβ » Ῥατίοῃθ..» νἰΠάιι 

1ΠΠ|α.}.., κρατερὸν σι, ὅδὴ μῦθον ἔτεα ε, 1 οἴ ἐχυρὸν ἡ ἀπει; ΄. 
δηρρς κρατερότατος 5 ξετΓατα (Ὁ Π1α1 Ππππτῖπη εἰϊοίτιις αὐ ΕἸοΗ, 
ἸΠοοροηΐα. δο Μ 

Κρατερήφρων, ον(θυγ δ. ἔοτ τ 5, Ρτι ἀ Πα, ΠΊΔΡ ΠΔΠἑ Πιμιπ ὙΓα αν ὯΙ] 

δῶμ, 

Υ 

τις. ΗςΠοά. ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα ϑυμὸν Πα 
ἀαπιδητο ἀτιγαπη ἀηϊπλιπι. Κ ει, τέκετο κρατερόῥαθγα 
τὶς νἱοίθητος ΗΠ] 5. ἄνον. 

“᾿ευτέρωμα τὶς ὃς [ἸΔΠη1 σοτησηἰχτῖο, τι ΑἸ 1 14 (ὉΠ 
Κρατερώνυξ, χίϑ-» ὃ. ἔοττῖ5 Ὑ Ὁ ΘΠ θιι5 οἱ δύξρις ὄνυχας ἔχων, 
Κρᾳτηραῖο, ἐχυρώςο στο τόμως Ρ ας ἐγ ἐλ, εἰσι ὸ, Ποπῖοις, ' 

Κοάτεσφιν.» τῇ κεφαλη ἢ πῶς κεφαλώ» ]οηΥ Γι ροεῖα. 
Κρατεύπα),αἹ» Ἰαρ᾽ἀςς5 υθιι5 ἐπι ροΠἴτατ νΟΓΙ 9 οὐ (δὶ 

τατ, Ηοπιον. ΠΑ (. 2. τιαΐοσε δ᾽ ἀλοὸς ϑείοιο κρατεὺ τοίων ἐν 
τοτρτ, ΤΠ βάσεων δ᾽ ὕει τῇδ λίϑων ἐφ᾽ ὧν οἱ οἰ βελίσκοι" 

μῆβων “ἰδ χρεών, Ὀϊσιπταγ οτίατη ἃ Ροΐ] πος κεατευτήρι 
Πα εν για; πῆς ὃς εΧ ἔευτο ραγάπτειιγ, ΕᾺΡΟΪ 8 ὁ 
γὰς κρατόιτοῖς. { ᾿ ᾿ 

Κρατέω, μ, (σωγπιηκώ τοης 0. ἀρργοποηο, νίπςο, σοι 
5 Διτο πὰ πιαράἀπὶ ἱπο τς ̓ς νογῦο ν τά ογιιγ 9 οοΥ 
εἰιπὶ Θεμῖτοντ κρατεῖν τα θυράων. ἵτι ἕετας μαετα ἵπιρ οΓῖ 

ΡῬ ιοοΪ ἑαυτῇ κραῆϑ, ΠΡ ετοσούαρος [π|. ΡΊΪατο. ὃς δρυά Χ 
τὸ κρατοιιῦ τῆς πόλεως , 14 ιοά ἱπηρογίιμτ τοποῖ ἃς Ρεὶ 
γε ς. ὃς εἶθ᾽ ἐδονών κρατεῖν,ν οἰ τπρτατίθιις εἴς Προτοῦ 
Ὁ γιωώκων καΐγλοις κρατεῖν, ΠΟογατ. η Ηδεϊςπ. ποι νὶ 
ταῦὶ τυ] οσιι πὴ ἤραοὶςε, κρατεῖν οἦα αὐτι ποίλων » νἸηςοτα ἢ 
κρατεῖν τῆς γὴ ς»ΓΕΓΓΔΠῚ ἃς ΔυτῸ5 (Ρ ᾿πιροτῖο τοπογο,ρ 
ἀςπι. ΠΠ πτοτ. 124... ὃς μέγα πάντων ἀῤγείων κρατέει; ρτῸ 
48} ἰτρεγας ὃς ργωοίς οὐπ πῖδιι5 Οτατοὶσ. πολυ κρατῶ 
τα {πἸρεγο,Ρίατο ἴῃ Τρ. κρατῶ οἶδ᾽ πρᾳγμοίτων, τοταΠι 
ΤῬεπλοΠἢςη κρατώ τ) ποδών, ΑὐἸΐζοτ. τη το ]οιῃ.Ρ 
Ἰσουκρα τῆ ΟἿ χέρων, πηι σοτΡῸ 5, ογο ἀοτ,κρ 
ξας,Ροτίογ τορίοηο. Χο πορ  θτο ς. Ῥα ἀϊα:. κραταῖ 
τὴς ΠΊΑΓΕ ἴοη0Ο 5 Ὑλαογ ἀπι|. χεκρά τηκε τοῦ νέου; δά. 

ἱπγρι τ ἐπ] η  Π.κρατοιώτος τοῦ ποτοιμοῦῖ, Πα ΐο βοῖ 
ἀϊά, τῆς παρόδου κρᾳτοιῶτες. Ποπιοίτἢοη. [το πὶ οἱ 
χκρατω τῷ πολέμῳ, Ὁ. 10 Προτοῦ οσδ ο.[ἀςπΊ.Ἀρατώ νω 
Τεπιοῃρη. κρατέουσιν ὑμῶν τῇδ᾽ βασιληίων, ν οὗ 5 τορῃ 
Ρδητ ὃς δα ἱπιιπτν Ἡογοίοσ. κρατοιυῖτες τοῖς πιρρδεδούῦσι ἢ 
τλμἰττ!ἴης Ῥγοι τονε ργα ΡΟ ]οῆτος » Τ᾽ ΒΟΥ αἸά 
Τατογά τι πὶ οἵ πὶ Ασου [ντ μ(ρό χάς κρατήστες ὧν ολήγας, Χ Θῇ 
αἦ οἸηϑείη μἷρ τὸν τοιοίῖτον «ξὺ πολεμίοις κρα τῇ σ αἱ, 4111 (ρεγεπ 
Βοῖτες οἴὔο νἱέτευνιτη αὶ κρατῶ τὐμὶ κα χίω, Ποπλοἔμοη 
τὸν εἰϊώναι,ςοτταππίης τὸ νίησο. ὉΠ] οἰἔγατ.η ΗἩςοτγοϊςὶ 
ῳρϑτέραν ἡ μέγαν, Ποιὸ ΒΘ ὦ τοὶ τῆς τύ χης κρατεῖν, Β0Ρ 
χη δεξιῶς ἔχί, αὐτὴ τοῦ τῆς ἀγαθῆς τύχης δλικρατούσης, 
κέας. Πο ΟΠ Πἐη. ΠΥ  Ὠ11ΠῚ 111 ΟἾ τοχρα τῶσε μ(ρ χῃ «δὺ 
1ο νἱασιοῖ δ᾽οαποσ. Τ τον ἀ. Τπτεγάππι αἰ Ο]ατος 
ῬῇοοΪ. κρατεῖ φάσις, ἔληγα οὐτίποτ, Δὲ [ΟΠ]. Ῥογ 5 ναὶ 
στιφίμωυης. τῆτο σἹ͵ ἐκ ἔνι φάσις, ἃς ρει Ρ] πτάτο ἢ, τη Ομαν 
{αοτιιάο ἐατια εὶς ὃς οἰστ  1τ, πὸ τῷ μηΐδου κρατεῖ, ΜΙού 
Ροτίταν, Τ πον 414. κροτεῖ πρὸς ὄὺϑοξίαν , Ῥ τ ΠοΙ ραταΣ 
δἰουῖαπι ςοπίοισηάαιη,, Ρίατο ἐς Γιορτ, Ροπίτγαὶ 
ΡΟ πιαηςο,αίσοπάο, Αἄπιοὸ πος Μοίςοριιἑις κρατεῖ 
ὧτα σοὨΠττιιΐ σιιπη Ασα ἡππὶ ἀπτοιη Πρηὶσατ νι 
ὃς Δοοαἰπιπρἴτιιν. ἴα οτίαπι ΡΟ ἀ πεόϑε ἵ, ταη σοὺς Πηῖ 
νΓαγρ τιν οἰπὶ σοηΐτο ἴα τατον αστ, ον. 25. εἰσελϑοὸ 
τῆς χίρθε αὐτῆς ργομοη τ Πα ΠΗΠὶ οἶΠ15 : νὈὶ ἀπμῸ 
Ῥτοῖος γοσαραἑτπὶ κρατεῖν ργορτὶὰ Πρῃ!ῆσατε νἱ δα 
{14 τούτη εγὸ γο] τὶ φυιιπὴ ἐγ ἢ  ΠΊ115 το ξτάτοιι 
πα: Γςε 11 ὃς αἰ 115 Ἰοοῖς πιιϊτὰς ἑάςπι ναΐοτο φιοά, 
εὔιργεβεπάετς δύ τλησοτς, Ματζοὶ λυτο ΠῚ σΔΡ.7 
τοτίπουν ε ὃς Πιιάδιοσὸ ααἹἀρίαπι οδίσγιατο ἀσς ρίας 
Τα σίτιιγ οαπὶ ἀσπίς. κρατοιῦτες των αϑθα δὸσιν αἶα 
ὃς ἴῃ γοος ρα ΠΤ κρατεῖόϑου δόξης, Ῥ] οτία {προγατί, ΝΑ 
πῶμαι τῷ τύπῆειν,της ἃ σαι εηάο σοπτίηςο, Δι το. 2, ΠΩ 
Μογα].κρὰ τεϊῶδτο τείχ ἐστ, τηιγ19 οἰγοιιαἀ τι. Γἰς πὶ 7.00. πὶς ͵ 
αἤμω πύϑω,τοποου ἀς γ ἀογῖοικρατῶμαι υἕῦ τούτων . ἴδ. οὐΠι: 
θο9}}ὴς5 ἤγηὴ ἴῃ ξουίου, Βλ5 ἴογαῖο 5 ΧΟΠΟΡ ἢ, χρατῶμαι ὑαϑ τ ̓ 
χρύων,ν Ἰησοῦ ἰασἤγν πλ]5.4ςπὸ ΠΡ το 6. Ραι κρατού μῆν!θ- νὰ 
Ροτομηἰϑ ὃς ρογροτιις. ᾿ΝαζαυΖοη. κράτοῦ μήν οι τε πολύ Ι 
ντέτι, Π οπηΟ ἘΠ). τεῦ τ᾽ πόλειμον κρα του ιῆσαν απ θ 6110 σἀρῚ 
Αὐἰήτοτ τ ΡΟΙ τ. κρατηϑεὶς ἕων τοῦ ὕπνου, (Ὀπιπὸ ορρτγεῖδι 
χρατοιοῦ χες 1] ΓΟΓ τη ΡοτΙ Πρ ται ἴσογο ἴδγο 2. ΕΡΠΤΟ 
τίοιντ πιτης σαὶ αἶθ' χρατοιω των, ο« οἵ ἀρπὰ Ἑυτριά 1 
ὨΠ ΤΟ τας Τ᾽ κρατοιτῶων ἀμαϑίας φέμειν χρέωνς ὶ ἸΆ ονο 



͵ 

' Ἐ Ρ 
ἐμ, - ." Ἡ ἐ Ψ ρςς ΝΜ ὦ μδνὸ ὧ 
ὧν Ἢ κα ἡ τῶτετοτν σκϑυ θ᾽ τὸν δύτον ἔχον; Ταριι1, νας γνπές νἱπί 

᾿ ὶ ἐμετοπι ἱπβιπάϊτατγοντ Π|1λ4,γροῖνον σγ᾿ ὧκ κριτῇ ορς ἃ φυατά μῆμοι 
} εἴ χχϑον. δ ̓ θιἀςπι,κρντῖρα ἢ οἶνον μίσγον, ἰά εἰζιανεκγνυον 

Οἰπνκεκτῆθα τὸν οἴνου ὰ γεῖθὸ χερρννυαι» ἰὰ οἴ, πηϊίσςο. Κοατηρ 
πῆρε διὸς»Γουμς [πτιατοτῖς (ο ρ᾽τατουί τς ροσι πὶ ἴῃ σοι - 

᾿ἀϊσοδλτιγ : ντ κρατὴρ εἰγαϑονδ δ αήριονΘ., ἰα οἰ, ἰυοηὶ εςηὶ] 
 καΐαπι ιιοά οὐατ πιογαςὶ ροτῖο {αϑ]ατὶς της ηἤς: Ὡς ααΐθδιις 

Τδτῖς Αατὶ υίτατιμτι Ρ᾽ οαὶ Ππετιὰὶ αἰ χίπιιισ. χρητῆρες ἰτοπὶ ἴῃ 
γηῖα Αἴτπα ἀἰσιιπτιιγ ἔογαπιΐπα, αιιΐδιις ἐξηῖς οἰ ίχις οὐο 
αὐ ἶδτο 3. Ερίργαπιιἀς Ἐπηροάοςϊς, πο Ἀπὸ κρυτίρων ἔκπιες 

᾿ανάτων,νἱάς ἈΠ οι ἀς τπιιηἀο.κρητηὴρ οτίαπι ἀϊοίταγ ἰη ἔοπτε 
᾿ἰεητὶς Δ4ι185 ςσοποορτδοιιπι»ντ Οάνγί ἐν ἐν 8. κρητῆρές τε κ᾿ οἰμα 
ἱρορῆες ἴασιλαΐνοι.κοατρ ρτώτογοα ἢ σΏιΠῚ οἵδ σα] οἰξο,ἀς αιιο 

ἴῃ ϑριιατα. 
Ι εν ὭΡΓΟ ὠνρυς, γτ κεχτήρες πλοῖον Ἡετοάοτο ἴῃ νι απία . παιιῖς 

πέξα δι ράγατα ντ νιιῖτ Βαγῇιις. 
“ ! ζω, σοπίροτο συμιπίνω, Εἰι| πατῇ ,ἐχ ν στον! θιῖς ρα ὀκρατνοί. 
ι μὰν εἰν οΒ αἴοττ ρτο ἐμεϑυ ϑυνμῆν οχ μαι Π15 οτατουίθιις ἰα- 

πἰατὶ βαΐπιις, ; 
ραν, τὸ, ΡΑΓΙΙΔ ετατογαςαριιά ΡΟ] Τιις, Πο οτίαπι ἄσςοῖ γοοδυῖ 
ἐξ ἰσα τα {114 ἔσεπὶ αιοά (οἱ ες πιρτὰ ργαίερο δἀϊῆξατὶ. 

Ι 4 σιχραςσέριγιν Ἰὰς ἤιρτὰ. 
τς εἴγο,οἱ τῷ ὀφϑαλμμοῦ, 6}}} ἃς μήΐκωνες ἀϊ σι πτιιγ, 

“ροικραφὶς ἐγκυθ',ξλυτᾶ 0 ἔτι σίριις σται 4, ΑὐΠοτ, 
{π|4]. 

Ῥεϊπιό. ταύτα κοάτιτα βουλϑύσεῶνε, ας ἔαςϊ τος Ῥγατοὶα- 
οπίμ!ιοτῖτὶς. Τ Βιιον ἀ. 
δύσω, τ. δυχαι ἔττι ρ τα ἅτ ΠΠππττὶς ὃς ξοστιπππτς Ν οὐ, 
ἜΠΟΡ ΙΝ. ταῦ σώματι κα τῇ ψυχῇ κρατις ϑζοντες γ ζΟΓροτα δῖ 
Οἰ Δητεθ ΓΙ] ἐς ππιιπο, ἴον μεν τὸ κρατες εὐον ὁ νες 
112: ἱπ ποίοἷς ἤιης ἀπ "πλῈ5 ἐπ ΡΓΪΠιῖς. δοηῖταςς σοηίε- 
(λπτῖδ.ἱ. τὸ ἡ γεμονιχ:ὐ τατον, 
ὁ, Ορτίπιις 5 ῬΙατὶ πιὰπν ΡΟ] Γοῃ5» ΡΤΙ πη άτιγη οὔθ τὶ- 
Δητἰ ΠΊ μη τς 5 αξις 9.1 Οοτγαῦ. κερέτις (θυ ςρατιώτης, ΑὙῚ- 

[ἢ Ἰς,αὰ ἸΝἱςοπιασα. Πθ τὸ 3. ορ τίθης πη} } 65.494 Ποη 
τὸς τε δγτιτ) εἰ δά θο  Πσατν ν εἰ Πτάτοῃι, κεάτιςον μῆρ τῆς 

 χαιρεῖν συγ χ αὐειν»ἱά οἴ. Ρ οτὶ ΠΊπλιτη οἰξ τεπηροτῇ ριη- 
ταὶ προγο, κοιέτιςτον ἔα! ΡΟτί ΠἸπιῦ ογιτ» Γ)  ]Ο Ἐ. πεὶ κραῖ- 
{1185 Ρτα οἰ ρυιὸ ἤππτ οχ ἀϊραΐτατο ὃς ντιϊτατο, τοὶ κεατιςα 
παρεσκδυάξζοντο, ΓΟ δα ΜΕ Πππι65 αιαίαιιε ηαιιο 5.44 οἰαίς- 

Πτιχογαητ. 
οἴοττογ. ' 

ῬῬοτοητ ΔΓ αιτον ἰσοδευύαμες, ΡΥΙ Οἱ ρατιθονήκη τη ρα- 
ἴοτ ἄς πηι άο, ὁ τὸ κραΐτος ἔχῶν ἡ γεμῶν, ὅςς, ἀτιχ ἀρτιά 
τππη οἷς ̓ ππρογί)ρτο νἱέτοσι οἱ εἰ νίκη, ΗΠ οΠο ἀ. νοῦ 

χράτος ὑμιμε διδοῖ, ΟΡ τος. ϑεοῖς ἦὸ καὶ ὁ μηδὲν ὧν ἑμοδπρά- 

πικτήσαιτο, ἤόπτο οτίαπι πὲ Ἀ}}} ντέτουϊατν οἵτπὶ αἰ15 ΠΟΙ 
ἱἐγαΐο ατιοατ, κορέτος.τῷ φολ ἔρου χὸ πίω) γίκίω, Τ)φπν ΟἹ ἘΠ οἢ. τὸ 

ὄξι Τγ πλειονων, Ρ υτῈ5 ΡΓΦυΑΙ πα, Τ νιον ἀἰ 4 κράτος εἶδ αὐ. 
ταὶ γυωαξὶ αὶ οἴξ, κρατήσουσι “ἴδ αὐσέγων 5. Επιτὶρ᾽ 65 ἂν ἢ ζ) 

γῆς »Ῥοποβ {105 ἤτ γα σ! οηἷς ἱπηρογίμπι. κρώσος ἔχω, 
οτίοτ. ΡΟΙ ΠΧ {ς πτᾶπιις ραττῖσιι5 ἰοτιοπ5 5 406 δ 
Θἰ τροτία ΠῚ κερέτος τὺ ταρσονν οὐαῖ. Καταὶ πρρίτος ἐλεῖν τἰωὶ 
ΠῚ Υἱ σάρογο δύ ΟΧΡΙΙΡΠαγς,!Ὅσγαᾶτ, Λέζοτι αρ. 19.ὅ- 

᾿ λόγος «τῇ ϑεουῖ κυρίου ἡ υξανε ὁ ἴχυεν, ξοττίτεγ οσο- 

βῆ, 
Ὑ 

.- 

νἱάς πραζς. 

ΠΘ.κρατιυομαὶ τίω) πίςιν ) Βάοπι μαῦςο. Πάςπι ργα:- 
"μα! πόλιννν τ 6 ΡΟτΙΟΥ. Ι 
ὈΓοκα τι ύων. 
ιλισμιὸς, [6114 τἀ τοτποπάϊιι ἀρᾷ ΗἸΡΡος. 

ὁ ἢΓπιδης, ΠΟ ἢν πιαῃ5. ᾿ 

σα το γκα, τυ πἰου γπιο ὐκυερποιοῖ, δῖα Ασα {πτῖὰ. 

ἃ εὐπι ρογ σα Ππιπὶ σ τί πδοταν, κρατευύεῦδαι ἀἸσιμητιιτ 
Ετ ςοπίογιοτο αὶ Οογαν ΟΠ (Ὁ. 

ἃ κράτος, Ποῖ ἃ πλάτος πλατιῴ, 
“" πο Κρωγαξομμον εἰπε φα γ ψὲς ΘΝ ἊΝ 

πκευνιαχα 3 εἴατηο, νοςου ΝΙοιτΓ, ὃς κραυγαςιμός 5 

Ἰάεπι αιιοὰ κραυγάζω, ἀἰεῖτιτ ετῖαπι ἐς 1πξλητς νδρίςη- 

ἃ Ἡοετγοά 110.:. 
οΥ̓ΟΟΙξετατοτυοἰαπιαῖογ. 
οἰλπιοτ, νοςὶ βογᾶτίο. πῇ τὸ κράξω, κέκραγα, πλεονασμᾳῇ 

ὑ9 ΕΓγτΊΟΙ, πραυγίω) ποιεῖν, ο]αταοτοηι το] στο; Χεπορμ 84 Ε- 

“ Ῥ.4.πᾶσει πικρία καὶ θυμὸς νὰ ὀργὴ κ᾽ κραυγὴ ὦ ἔλασφημιε. 
“ΠΠς ϑητα αφ' ὑμδύ,14 εἴ οπιηΐς χπιατίτιιάο ὃζ ἐεχοδπάείςςπτία, δ 

- ᾿ τγδῖ γος ἐετατῖο, ὅς ςοπαϊοίιτι το] ]ατιιτ ἃ ν οὐ ἱ5. Ἀερσγοβςη- 

᾿" Ῥίοηγῆιις ὁ χαλκοῖς ἀϊξει5» ιιὸά ἴῃ Εἰερίϊο ἀἰχηται, 

ἀν Καλλιόπης. τίωῦ ποίησιν» εἰϊ ἜΠῖ ΠῚ 16 Ε1τ Αὐἰτοι Ἀλιοτ. Σὺ 

Ἅ ταῖς συλλαζεῆς ἁμαρτία. ἑαὺ μὴ ἡδείας ὃ σημεῖα φωνοτοιλι15 Οχ οπὶ 

Ῥίασι ἀρὰ Ἡοτατίιιπι ἀϊσεητετη, Αἀ Ἰϊγορίταηι οἰ ματα. Εἰ ὃς 
᾽ τποῦδις ῬιΕγοσιιτη. Η ον ἢ. 

ὑγας ππθ΄ ςααιις 4 εἴαπιοτο ὃς Πγορίτα τογγεῖατν 

ΚΡ 
κραυ δ, Ρίαις Μτεῖιιγαι 5) Η οὶ. ᾿ 
Κραυρα ας κὶ [Ἐγι!Π14. πποτθις ἴον ρου ἰηο Π4ῃοῖ 
Κρώωρᾷ οἰξγιιπ) ἰαθοτγατ, Αὐἰίξου, "8.8. Απιηι. 
Κραῦφρς » οἷ, ἤροις ει δά ς. τί ρίφυς Οαζα : ατῖάι9 ἙΪοΐπο, αραν- 

βὼ ΠΟΠΓΓΑΓΙ τη γλίφ θρν 5 1ᾳ οἴ, ] ουτιπιν Αὐἠξοτς!.Π 5. «ἀε Ρᾶττ, 
Αηἰπια] τοπὶ ὁ κραῦ φρςγ {ἘτιμπἸᾶνπογις δοιις5 τοητδη55 κἰς πὶ 
8. ΑὨϊΠ11]. Ρ 

Κ ραυρύτηξ,μτος νῇ, ἘτΑ 8 Πἴταϑ. σα ορροπίτιις γλιριοόπης ἀρᾷ Τῆςο- 
ΡἈγο του, "δ. ιν αρ.8, 

Κραῦσον, εἰν ἢ, τὸ τόρ, 
Κραφα οἰ ἀπ οὐδ γ4 αιιο οἱ κησουργὶ ἐν ζόλε 

αἰγείφη δι ἀχρεῖφνα ττὶς Π5. 
Κρκω, νγὰς ἰπ κέραννυμω, 
Κρέα, ἀἸοἴταγ φυϊςαι ἰῃ ἀπτοτίοτς εἰδὶα Ρᾶτῖς ἴεπιὶς διςατηὶς οἱἢ 

ΟΧΡοῖ5. 
Κρεαγρα. ας οἱ» ̓ ιάγραρο βιίσίπα . ργορτὶς ΠΟσΖΕϊ ΠΑ ΗΠ ἱπῆτγι- 

τς ῃτιητὶ Ἰπ οι γι νης Ὠοίο αὐ σάτηος Οχιγαποηας οχ οἱ- 
Ἰαγνιρ ὁ ῥανεῖ, ἀἰοἸταΓ εὐ  ἃπι αὐπούγν λύκος αὐ τἰξαυς ἠρ ἃ ῬΟΊ ας ο. 
ΤητογΡ.Ατἰ ΠορΒάη. ἴῃ ΠΠὰά ἴῃ ἘφαΪΡ. κα τῇ κρεαΐγρα, δ ἐρχιπέ- 
δὼων ἑλκοϊμίω ἐς κεραβικον 2᾽ Πα) Κρεύχρα, δὸς ἐργαλείου μογειρε- 

κοῦ χέθι παρεοῖκο φοῥβάγον ἐγκάχαμ μῆῤον ᾧὺ δακτύλοις, αὐιμωώσει τοὶ ξις: ἃ 
διὰ τὸ παρ χεῖρας μὴ καίεῶχ, ΤΙςίτατ διιτοππι ὑπὸ πὸ ταὶ κρέα ἀγρϑίειν, 
"ὦ ἴασπιν. κρφοίγραι τριόδοις, μα (ςὶπα τε ἀςῃ8)04Ρ.2, 1.1. Ἀςρ. δι ς, 
27. Ἐχοΐϊ, 

Κρεαγὶ ς»») 1 Δοπι αιιο ἃ κρεαχρα, ἴῃ Ἐρίρε, 
Κρεάσδιγον, οὐ, τὸ τ ΠΟ ΠΪΑ. 
Κρϑαὐας, Ἡ εἴν οἰ, ρτὸ ἐλπήδει,ἔρες, 
Κρεανόμίαγας ἡ, ατΠὶ5 ἀ Ππτ] ατίονν τογατὶο Οἱ σογοηὶ τ Κρούδιασίαν 

Ἰοίορ ι, δί Ταςίδη,ψη Ῥγοπηςεῖ, δί κρέξανομεῖν, ᾿λτηὸς ἀϊπηθιιοτο; 
Ιϑτάςιη. 

Κρέας ατος, δ κρέα!θ΄. τὸ, ζατο. πϑβρὰ τὸ κέαρ δ ζει τω ψυχίω ὑφ ϑέσει: 
πᾶν γὸ κρέας ἔμψυ χόν ὅξι. νἱάς Ἐϊγπιικρέα ρεῖ ἀοορδη. ὀσ). 6,βοι-. 
ϑοίδες κρέα δαίετογσατηος ἀτι! ἀς δάτ. Γίατο ἀς ΒΘριΡ. βέεια κρέᾳ 
ἀϊχῖτ μοῦ ἐγπατοῆη.κ ἀυ ξυμφέρε τὼ βοεια χρέα,εἰ σοπέοιτ οα- 

τὸ δι} }4.κρέα ὄνειαγσατο ἀΠηϊη4, ΘΑ] οη. 1, Οἴαας. κρέα πρία» 
ττῖα ἔτυμῖα σαγηϊϊιπι » ΧΟΠΟρ ἢ κρέα εἰΐκοστ,ςατπες ν]ρῖητι, Ἰά ἢ, 
γι σατηϊς, Αὐλίξος, σευῖτ, μπιτας νος ξοτὲ (πτῆρεγ οἵδ κρέως, 
Ατεῖς ἔξ. Κρέας ἴτεπιντ στὲρξ ἴῃ (ογίρταγα ἴμογα [δ᾿ {Ππι|ὰὲ νῆιτ- 
Ῥάτιιτ αὐτὶ πῇ σώμα, δορΠοοΐ. αῤξεις σξ Ὁ σὰ κρέως » ἴῃ πος ΠοΤΡῚ9 
Ἠαεἰὶς ἱπῃρεγῖιπι, ΑὙἰΠορ ἴῃ Β Δηΐς 5 δεῶλον ἐκ ἄγω, Εἰ μὴ νε- 
γαυ μοί χηνε τίω) αὐξὶ τῇδ᾽ κρεών, ν Οἱ Ττογρι, σωροέσαων, Κρέα ἐν ὕψατε 
ἀϊχίτ Ατῃςη.15.4. σατπος ἀρροῆτας οεἰππὶ ἀεσοέξο ὃς 10 ἕπγδι 
Τάοιυ [10.7.καπνιςε κρέα γοὐατ ἔππηο ἤοσάτας σατης5) ντ ΡΙδα- 
ταῖς ἀϊχίτ ΗΠΠας5 ἀπ ιπιατας, ὃς Πιπηεα. 

Κρεξξατιον, 5 τασατιιπ1) ἰο εν! νοὶ ἰςξλιςαΣ σεηιισ. κῆρα τὸ κρεμᾷν ταὰ 
βάσεις, Ἐτγπι. ν]άς Κραξζα τιον, ὲ 

Κρεγμ ρα] το, ΓΟπίτιις.Πγορίτιις οἰ ἔματα;, Ἡοσατῖο, οϑρᾳ τὸ πρέ- 
κεῖνα ρια ΡΟ]]Πσο τη χρεσμες ςοττιρτέ, 

Κρεγμῳ Αἀποτίσ σαπη ρι Ὁ» Α ΡΟ !Ιοη, 
Κρευδόκος αὶ νὰ ἡ) φαΤηἷς σαραχοῖη ΕΡΙ ϑιυητῖ, ἀἸοἴτιιγ, 8 κρειροόκίθ., 

Τοτάςπη. , 

Κρεηφαγέειγ, ΑΤ ΠΟ ΌΓΑΓΟ : ὃζ χρεηφαγία, ΠΥ ΠΙ ΠῚ γογαῖῖο 6 εὸ-- 
πιοίπσιαπιθο ἀρ ΗἱΡροοτας. ἀπῖθο ΤΘῃἸσάρτο ἀρεωφαγεῖν ὃς 
κρεωφαγίας 

Κρεῖον, «, τὸ, Δ παπι γὰ5 τὰ τοσοηάεπάλο ξάγπδ5, δ114, κρεωσδόχον 
ἀγίεῖον, αϑρκ τὸ κρέας, (ςουνπάτιτη αἸταιτο5 ΡΙασεπτα,ςοΠ οχ ἔξιιο α- 
ῃἰπλλητῖς σοηΐςἐϊα, ΕπρΡΠοτίοπ οὸ πομπιὶπο στη ς ἴητο Προς 
ταδί υἱτ ντ ογραιπτ Αρρίοπ ἃς Ἡοτοάοσ, Γδυίαπεριγατ οἷς οα- 
πίξἔγυιπι να] ἰληςεπὶν εἶ 414 εἰαππο 191 41ο ςοποϊάδτιτος4- 
τοινάς ΕΥ̓ ΠῚ. 

κρέ.. Ατείςα Πἴρυα ἀϊςεδάτατ Ρ (εἰς ἴς {αἱ παρυκος αρτιά Μἴαςε- 

ἀοπαβ υἀ εἴς, αἴρεγα φοηο νᾶ » κόγχ᾽ τραχεῖα). Δείσεγοσυρ, ᾿ἴῦτο 
τεττῖο. 

Κρεΐαστε, βασιλ δύο σοι, Ἰτ ΡοΓυΓῚ ΧΉγε ρῚ Π8, ΕΤΥ ΠῚ. ᾿ 
Κρείσσων, ο ΠΟΥ ροτοητίοι, Πδά, ὦ, κρείσσων γὸ βασιλδὴς,1. Ἐβηκρατέ- 

φερρεγαϑιὶ τὸ κεκτιῴ, γἀ4ο Ἐτγ. τὸν κροίοσῶ χογισμᾷ ἐς τὸ αὐέληπιξτον) 

4ι] δὰ ἀϊξῇεπάμστι ρτοπίοσί οἱ σορ ἐατίοπο, Ἰνώ, 
Κρειήωϑ ἰωα!. γπεὶς κρείτωσις, δἰ ἀεγατιομ 5 ΡΌΠῚ15 εἴ, νὰ ἀιχῖς ΡΠ. 

1ῖδτο 17.σαρῖτο 2.4.1 ἀςβοτείςςπείθι)5 γἰτίθιις τοτατῖο : φιιοά 

ψίτίτιτι ῥοαΐσε ἤπιος ῥοιείδα., 14 εἢ, ν"!σὸ οὐ τίραγε 5 νοσᾶτ ὙΠεοΣ 
Ριγαίπτιιϑον πὰς γεωπονικων [ἰδ το φυν τες ποπ ΠΟ ΠΙΠΟΠτο5 ἔταξα 
ἑνάδες ϑστὸ πῇ ῥεῖν ἀϊοιιπτιιγ ὃς αὖθ αἰτῖς ψινάδες: 0 Υἱτίο ἀςβιξ 
δοϊηὶ ὃς 41 γοπιᾷηςητ στδοῖς5 χ᾽ της.  Ογάτ! ἢ ]5 ἀτιτξ ἔρες- 
εἷςς αἰτογα κρεέήωσις ἈΡΡοΙΠατατ, ΤῊ ΟΡ μγδίξιι5 ἀς Ολιηῖς ποτ 
ς«οαρῖτο 13.σῦ 5 ῥονείδαι θγηγίνεάθτιι, δύο ἀγα! ὉΠ ἤβινιφϑῇ χτ" πἴω 
ἀπάνϑησινο ἡ ὅταν κρενήωϑῆ τὸ τ δι εἰ ἀληϑές» ἔοικε χ᾽ πίων ἐπάνθης- 
σιν ὑγρότερρς ὧν καὶ ἀὴρρ»ὥασερ ἀπὐρυσιξωών. κ᾽ ὃ χρείωσις, ὅδ αὐτιαυ ὧν ᾧ 
μεϑες ἀνα] τίωΣ προφίω,ὡςε τἰξ ἀμφοτέρων δὕλογον δοῤῥεῖν ταὶ ῥαγώδαςῳ 

αὶ ταὶ Ἰβημῆν ώστες ὡς μικρϑν ἢ. ν᾿! Θατα αἰαὶ κρενῆωσιν Ἐχαρογάπ- 

τἴδπι τγδηϑέογτ. "!46πὶ ΤΠςορἈγαίτιις Πἰτοτ, Πὅτο 4:ςΔρῖτο 16. 

ἀϊχοτατ, ῥοαξ ὃ γίνεται» Καλῶσῃ τινες ψψήνεῶτο 5 ὅταν ἔθογιφϑ χ᾽ τίω 
ἀποίνδευσιν, ἡ ὅταν κρει ων ἢγτὸ ἢ στέϑος ἴρὶν, ὡς ε ἀποῤῥέιν ταὶ αγας,"ὁ 
ταὶ ϑλτάνέσας δὴ μικραξνὈἱ ϑβενέφεϑγοίττοτασς Ὑεσττ θαχα; ομξίν, 
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130 ἘΠ ͵ 
ταπιοι Πραὶἤοού πἴτις οδτιῖ: αὐ] ν ὁγὸ χρουθωϑθῇ ἀςποῖος δυϊ- 
1ο πιοάο εχργοίπε ἃ ἢ κρυωϑ τά εἰς αἰζοτις Ἰοσξάντηννα- 
ἀε κρύωσες, 5 οΥ} 65 αιπάεπι ᾿πποτοίοϊτον οοῖς οΥῖϑο δὲ τὸ ἔτυ- 
μὸν απο σίτιτ. νἱάς ῥφας. 
Κρεί"ἥων,ον,ὃ-. πιο] ΠΟΥ» Ροτεπτί τι ροτίοτοροτίοτ νὰ κρεί ἥονες ὄντες 

αὶ ἑλώναι» 50 πεῆιι5 9 να! ἀογο5 ]ιχὰ πὶ ν τ ν ΠΟ ΟΥΘΏΓΙΙΓ» νεἰ ν] ποῖ 
Ῥοηϊοητ, ρείποις τῆς παιδείας «νοςατ Ατίοτ,ς. ΡοΪ τὶς. αο5 ἀο- 
διγίπα οὐπσπέατγο ἤθη ΡοτοΙϊ 5 44] να] ἀΐοτος ὃς Ππρουῖογας 
ἀοξιτῖπα, Ετ κρ εἰ τῆοις χρὴ (φότων, ρ τα Ἐαητίοτες Ῥέσιιηἶ15» 14 οἴ, 
ΠΡ Ογα οτος» ΕΓΟσγατὶ Κρεέηων βασκανίης, ἘΤοτδτ. το 2.πτ12πὶ 
ἄεητε τιΐπιις τη οσάθου ἡπατάο. κεἰ ων χοΐγος, ΓΕ] τείροηέοι ὅτ- 

τον, ΑὐἸ Πορἤδῃ. ἰ{εΠι δέχανϑ. κα ἄδηκος. Κρεί ων οτίατι ργᾶστοῦ 
σ σάτοηι Πσπὶ Πολτίοποπι Τλοιι πὶ ἀσποτατ, ὕατο ἴῃ δορ τ: 
ταχ, ἂν αὖ τὸ τούτοις ὅρα τἶσ᾽ κρειόνῶν σιωέποιτο, ΤΊ Πτατο ἢ. τα Ῥγτ- 
τῇ τοῦτο εδὸ βαρζαρας ἐπέο τοῦ τοόσω χωρεῖν, ὡς τινα “Ν᾽ κρει ονῶν 
ϑιέυμείσειντο;. ΕΠ οἰ ΤΟ ἀοτιις :ϑτοσλις ὥσι τὸν γειλον εἡγυ πῆ οι, τὸ πρειτῆσ- 
γῶν τὸν μέγις'εν ἐἴγουπι, Οὐοπὶ οχιιοπ αὶ πιοάιιπι νἱάστιγ ἐχρὶ!- 
οτος ΧοΠοΟροπ κοιμηϑεὶς ἢ ἐν τῇ βασιλείῳ ὄγαρ Εἶδε τοιέγδε, ἔδοξεν 
ἀυτῷ «τερσελϑεῖν κρεί Ἴων τις ἡ χῖλ αἴϑρωπον, Κρείπονας οτίδια ἀἰσιιας 
1ιατῖπὶ πιο] Ἰογεσοἷα εἰ ροτοητίοτγοβ. ΡΟΙγ δὴ ΠΌγο 16. 8111 - 
Τἰλτι 1. δεῖν γδ ἡ μοὶ χό μῦρον νικεῖν 9. ποιέῖν τοῖς κρεἰ Ἴοσι τὸ ὠρος-αἼ|ο- 
ψῆφον, τῖι..115.31.ἀτιτ Ὁο 10 νἱποςπαιπη, δας τηο!ϊοσίδιις ρατοα- 
ἄιιπὶ εἰς, Τὸ κρέϊηηον. οτος λητίτις ὃς ροτῖις, 

Κροίἥωσις, ντάε Κρειω ϑίωδα!. 
Κρείω, ΓΟ κρέω, ἰπηρογο. 
Ἀρείων, ἐνρρτπςορ55βασιλειὲ, αἴαξ, Π14 ἢ. ὦ, προσέφη κρείων ἀγαμέμνων, ὃς 

1144, β,κρείων ἀγατϊωώωο»ἱὰ ς[τ λυ ρθς, κοστερος. Τάσιμι δειακράτος. 
Ῥιάγπιις Οὐγ 3.14.9. ὅτατε κρειόντων, τὰ οΠ. βασικαῦ βωσι- 
χέων. την αι νοἹ της οἷο ραττίςῖρ. εχ νεῦθο κρείω ροίτο ρτὸ 
κρέω, ᾿πτρογο: νῖ [χηὸ δ αὖ Ηοίνομῖο Ἔχροιίζιν αὔχων, βασε- 
λϑύων 5. ἡ γεμονθύων. κρα δ ἰκύων : αἴετοπτς ὃς κρείουσοι ργο αλλ. 
ς δουστι, 

Κρειων» ΡγῸ κρειγοσαγπιππι, Οὐνγ  “, σίτε γὦ κρειων κεκορὴ μῆψοι, 

Κρέχαν ΡΠ πὶ τρί χαγὰ τοξτο κρέξ, 
κρέκελθ ϑρθ.. ὁ 
Κρέκη,, ΓὍΠπ5 οὐϊοῦις, ΤΙ ρροσγατ, 15.5.ἄς ΜΠ οτ 5. απς ὀοκα- 

ποποιΐα, αὐτὶ τοῦ ἧχι. υἱσντὸς. 
Κρεκύδειλο, Στὸ τῷ κορκό ἔειλ Θ: ἐνανλαγ} ) ΕΥγ τ. ᾿ 
Κρέκω, μκ.ἐξω, αν ἐχας τοί πο οἰτΠατασπ ΡυΠ1 0. χοῦ. στ, Α δύοΤατ, 

χρέξασι, κίοσα, ἴῃ Ἐρίρταιη, ἀς εἰςαάα. Κρϑκειν ργορτιὸ εἰ τύρ κι- 
ϑοίσαν κρφύειν νῦ ἀηηοταιῖς ΑὙἸ ἘοΡ ἢ Ππτογρυ. νηάς κργμὸς, οἱ- 
τραγα: Πγορῖτιι55 Ἡογατίο, [δὰ οτῖδπη τγαη ἕογίμν αὶ Δ}1ὰ 9 ντ ἃ- 
Ῥυ ΑὐΠπορ ἢ ἱη ΑἸΉ  λν᾿ ὦ καλλιζόον κρέκουτ᾽ αὐλὸν ἴα εἴτ, λαλῇ -' 
στ, 1 ει]. Σημμεγῷ βοϊω ὡμου π]ερεῖσι κρέκοντες, ἴαχον δπόλνω 9 1ά 
εἴ, χουῦτες. 

Κρεμάξωνν εἶ κρενκείω, οἴσω πι ακον Ροπάο,[αροηιίο, ἀρροπάο, Α- 
δ πιππιν σοιιίατ, ΑὙ ΠΟ ρΡ 1 ΚΕ 4ηϊ55 μία μὴμ γὸρ ὅξιν ἀπὸ κάλω χὸ 
ὅρυἱα κρε ρ(οσειντι στὺ τὸν το [Προ πιά οπεὶ οχ ἔνε, ὅς ς. ΠΕΕὨῚ ΟΠ ΠῚ 
{οἷο (εαῖτ. ται. Τ,αίσαν. ταντ᾽ ὀκρε ρον ὅδον φωνῆς χίινεἰ)ς»Οπληἷα ΡῈ 
Ῥοπάσγιιητ οχ νοςε δηΐογί πα. ΠΟ (ἰ. τῆ καπνν κρεμοσαῶχ, δὰ 
ἔιιπηιαι Πρ ποτα. 

Κρεμώσρα,ας ἡγνας πη ἢ ἴον πα. 11 τα οἱ ντιησην αἰ οχ Ποοδηάιπὶ 
αἰεί πη, ρας σοπογα τοῦ αοάσιηαις σου σερταςι! πὶ ρεηῇ- 
Τς Πσπιῆςατ, ΑὐἸ ΠΟΡΙΝ. τῆς γὸ ὅτως αὶ πὶ τῆς κοειιίαϑρας αὐήρ; 14 εἴϊ, 
ὁ) πῇ τα ῤῥῥ εἴη σα !ατῆο ροπΠΠ 1. Εἰὰς Οοπηιιοητ, τα ΝΘ θ1}}155 ο- 
τἰαῦη κρευαςίω νορας ος νας αἰϊογιιαυ ς. ορίοπίοτιπι το]! - 
4115 ἀς πἸ πατιιπι 5 ἡιιοά ροηΠΙς γοροπτγοτῖι πηι γεξξὸ ἀιχεγῖς. 
νυ]ρὸ σιγάρηνοηγογοῖτα ν οτὸ ἀἸΟΊτΈΙΓ τούτο τὸ σε φῦ Ὁ. εἰς ὃ τεὲ αἴδετ- 
τεύοντοι ὀ ψα εἰωδαυῆν δτοτί ϑεόθει διὰ τὸ μετέωρον ἐξ) κ᾽ κρεμώμρον, γ]- 
ἂς Κρευοίςρα. Ἵ 

Κρέμαμαροηάςο, ιροπῆις {π|. 
Κρεμφννυμε, εηοοναπηρέτο, ΟαΖα. 
Κρεκφννύω, [ἢ ἤρ πο: “ 
Κρεμαςῖρες οἱ στοτηα τατος 4 εἴπ, ποιὰ φῖδιις το τίσι] ροηζδτ: 

τοῦ πὶ ἃ ρροπάϊςος ΘαΖα νογεῖτο στο Ζ.Ργο δ ς αν Αρῆγοα ἤς ̓ 
Δυζοηι ἀϊσιπταγ δ οΟ 5 αὸά εχ 115 σοηΐταί ος ραττος ἀθροη 
ἄσητιντ ἄοςοες (οἱ πιο] οαρ.2 6.1|Ότο 6, (εἴας δτὸ 7.κἀρ. 
τϑ. Καβιις ἐς ρατεῖ. ουη ας οαρ.32.. [το πὶ χρεμάφή ες ἀϊσῆτιιν 
ετίδπι ταῤῥοὶ ἐφ᾽ οἷς εδὺ τυφοιὶ ἕτερσον αρτκ Ετιΐζατἢ. 411) κρρασςφῆ- 
ράς ἀϊςσιιης εἴς Ιοτα ἴσιι πασςῃὰϑ ΡΘΏΠΙος ἐκ αι δῃ5. αἰίχυὶᾷ 
ἀερεηάοε. 

Κρεμαςήριος,κν ρ η ἀ 1 {|50Ρο᾿Π 15, 
Κρεμσς οὐ. ὁ, ΡΟΏΠΙΪ59[πΓροη ἤις. ῦ 
Κρεμάςρα,ἡ αρροπάῖκ. ΤΠ ΟΡ ἢγαίε, ΡΤ 3. ἈΠΠοτ. ρ΄ λητι σα Ρ.17. τὰ 

ἢ) αἴϑο πέφυκαν ὑστὸ μιαῖ κρεμέςρας ἐπ᾿ ἄκρων βοτρυδὸν, Θά: νετττ 
ἀρροεπήϊεςπγ, δοὰ Πῖς Πσαϊοατ ρεάϊση! πὶ πλ]τι ἤ ἀιεπι α1Ὸ 
ταξεας ἀρρεπάπητατ, Αὐξοτο]. 3. Ε πστουίσοτιι 5) ν Ὁ] ἀσσοτ 
εχ ἀπ δητίδιις τοθιις ἰητετ [ς Πτπη τιν της 5 ρότογο ᾿ πος ροπὶς 
ΧΟΡ] τη. Η' εἴτις φαῖν εἰ γκυρᾶν κα κρομόίςραν τὸ αὐτὸ 2)» ἀμφώ γὸ 

σπαὐτότι, δμοὲ δεα φέρει πιῇ αγωϑεν. κὶ κοέτωϑεν, Ίἀοταγ [6] Πρηΐ- 
φᾶτο κρθβοίδρα ΠΟΠΏΠΠ|15. δ δέ κρεμαςων Πιις κρεχαθρων νοσδνα- 
Τγοποπηῖςα ὃς σοοπιοτγίσα ἱππειπησητα, ρθη ΠΙΪα Πσηϊ σα - 
ΤωΓ 5 Ὁ ΠΊ 1  τοῖτῖ5 Οοιμιπιοητ, Ατὶξορ . ἴῃ 1ΠΠπ ἀπ Ν  θι}ς, 

Κρεμάωςκρεμείζω, [Γροπάο, Ατἰτοτ.:. ΟἘοποπηἐιρεέμᾳ ἐἶσο 

Κρεμέαλιαςὴς, ζ, ὦ,  1άς ἸπέγΆ, 
Κρέμξαλον» τὸ, 1η[τγ Πισητιπι εγατ φυο αἱ 

Κρεαργω, αχολτηῖΠοο, ἰΠ]Δπτο, [2π}} τποτο σοποῖάο, νπ46 Δ] 

νηπύτιθ. γάρ ἐς’ ἔτι, κρεμαϑρῶν καὶ πρίξαν δὰ ἐγϑυΐδε,ς 

οἴππος [ἤρα ηαάτ, ΑὙἸΠΠτορ ἴα ΡΙμτο, ἣν οἴρχεων κρεμωμῆν τόνος 
τί. ΠΠ144.η͵ κρεμόω ποτὲ νηον ἱ,κρεμοίσω, ) ἡ". 

τιν - ΘΥ 4 ᾿ 8115 ἀρίτατηπη [τ]. 
τιῖπὶ ταῃτιὶὶπι οάοθατ . 4ιια]ς {Ππ|π| ριιοτουιιπη Α0]Π]σοτιιηι ᾿ 

«Ραάγαταγ οχιαοϊοιόϊαις οἵα ἀντὶ πο οϑὸ τουθ μι Πὶ ἃ ΗΝ ἢ 
δἰτο Πἴρι4 ᾿ρπιι5. 5 Ρεγίξγεριτ "ποιὰ [Ὁ ποτιπὶ ἀἰκηι αἱ 
διγδητο. Αὐἢ Πα 5 1Π 14. τἶμ δ εισνγοσοφ, τὰ υἱν ἔγχορδα, - ἢ 

χα κατεσκϑαζον. ὧγ δὴ τινὰ κὶ χωρὶς “κ΄ ἐμφυσυ ἢ : 
διειλυμμῆῥων ἕτερα ᾧ ὁφν μένον αἴοασκθυας ἐκοὶ, χοιϑείηςρ ἢ 

νΌΙ Π᾿οαδτο ὶ αὐτβοτίτατς οἰτοπάϊτ κρέμόαλα ἀἰμι 
{τγιάσ]ιιπι βτορίτιμπι ςάετο, πο νογθιιπὶ Κρενζαλίζειν, 
τπϊΡΡιι5»λεπεάσεις ἢ πετρών ἑποκόπηοντες κρεμζαλίζουσι, Ουΐδιι 

ἴχατ 7 μος κρεμέαλίζειν ἀϊςϊ ρος ιοα πεπάϊοὶ οἴτοπηὶ 
[λεϊυητ » ἀπ τε τς νοὶ οὔθ ἰητον ἀϊρίτος ᾿πίδττίς 
ἡποοπάϊτιπι οχοίταμζ 5 αἰοΐ νι] ὸ νοςαῃτ ἔσμον ἀοε οἤ 
Τιώγπτις διιτῆοῦ σοπἤιος 4ιιοίηαμη αὐτί πῆς αὐτὴν 
λία κ᾿ ὄςραχοι συγκρρυοντοις, δῦρυϑιμον ἣ χον τιναὶ Κποτελεῖν 
μόμοις»ντ ΑὙΠΠ ΟΡ. οτίατη ἴῃ Ἀαηΐς Πρηϊῆςατ, Ηΐης 
τς ΟγοιθΑ Γι ροτί τινα ρια Ἡοπποτοῖη Ἀν πιηΐσ. ἡ 

Κρέμζολον. τὸ, τα 1115 [Π 6110 ΓΓΔΊΠ ΠῚ ἀβοἰοπηογδης ἔαυπηῖπα ἢ 

ττάτηατη ᾿πιοἰτογς (Ὁ πτ Η εἰν οἢ. 8 
Κρέμμύονν το κρόμμυον, ἀϊ Οἵ τι Γ στρα. 
Κρεμέω,μιησω π ηκαν[ Προ πο, Αςςιίατ. 
Κρευόῳ, [6 ΠΊ. 

Κρέμες, 1 [εἰς λ' ϑυκέφαλϑ., Ατίτοτ. Ατἤοη. 

Ῥυρμαχ, ὃς ἴῃ ντέζα ραγαπάο Ἰπροηϊοία, τοίξγιπι μα 
Οἰιτατι ἃς [δ γΓάΓΠ ΠῚ: ἸΏ τη οἴτίας οχοτοοῖ σι κολεῷ κα 
χλοείωνι, Ξττύτγαιις ἱπουλῖπατα αιις ὅζ ΠΛ4 11 ἔτι, ΑὙΠΠῈΟ 

- ͵ ᾿ Π φ « ΄ » ͵ Ω . 

αἱ τούτοις δι᾽ ἐτύχιζον αἱ κρέκαες τοῖς ρύγχεσιν. Ατἰΐτοτ. [πὰ 
πἴτ ἈΠτοτ. [10.9..ςα.1.8ς 17. ν π]ρὸ αἰσγόξεο, 514, χρεξ δ 
σομώνιςτον τοῖς γαμοῦσι, ἥν. . 

Κρεμναΐω, ας ροηοο. δι ὦ 

Κρεοχοίκκαξίθν. ἀριν! Ατςπ ΠΌγο 9. σατπος. 5 18: ΠΊΪΠ' 
{τα}; οἰτπὶ λησαίης ἃς ἀγαΐπα ἀα]ςὶ ἴατο σοηάίτάποο ὅσα 
Ὁ ΏΓΕΓ. κ᾿ 

Κρεοτομι αἰ. 46 Π} αιτο κρεριομία, αρτᾷ Ατῆςη. 
Κρεοσήπομαι!»ΟΑ ΤΉ} Π1ΠῚ πο άο ρατγοῖςο. Ἢ 
Κρεοσκόυα σία, ΠΔΤ ΠῚ ΔΡΡάταττο. ΓατῖΟ ἀρ ραγαπάαγαπι 

Ατῇςη.118.12. ; 
Κρεαργέω ων Ἰάς κρεκργῶ, 
Κρενργηδόν, Ἡογοάοτιι5. κρεκργηθδὲν διασσάσεις » [τυ ΠἘἀτπὶ 

ψΔ}1Δ. ΔΑΝ ͵ 
Κρεεργέα » ΔἸ λτι1ς » ΟἹΘΟΓ.ΟΟ ΠΟΙ σατη Π1. τίω πέλοποσι 

ΝΝαζαπζεης: 
Κρεθργ9 οἰ Ή 1115, 

τοάοε, αὐ τεῖχε μοχόνδυΘ. ἐς ὃ κατεκρενργήϑοη πτας, γ ἷτξ 
τᾷ ἔγιτατῖ πὶ σοηςὶἤις οἵξ. Ητης ὃς Κρεκργέα.ν τάς ΠιργᾺΣ 

Κρέοσων, ον θυ. ΡΓΟ κρείσσων, οττίοτ. τὸ κρτίασον. (Ἅ11157 ΠΟΙ 
οἱ κρεοσονθςΠΠΟΠΙΟΓΟ 5. ἜΗΝ 

Κρευδλλ ον, σατιιη σι] δου ποῖ, 
κρεέώ, Ἰπηρογογίοσπο. ὴ 
Κρεωδαισία ας, ἡ, σαταΐ πὶ ἀππι|Πουκρεεργέω, ἶ 
Κρεωδαίτηφοῦ, ὁ, σα γηῖπ πὶ αἰ} {Ὁτ, ἰδ τι5. ΟΠ 1115 Ὁ 
Κρεωδειρρὶ αρι! ΡΟ] σο πη 21 η πγυτηςητιπι 4110 ΟΧΘΟσίΔι 

πλΔ 114. ΒΡ 
Κρεώδυς εν, ὃ γκἃ ϑοσατγποῖίις, κρεώδης ἱεραργία.»" διαὶ κρεων 
Κρεω Τοσίαγσαγπίιτη ἀἄΑτί οἴει ἀπτγι τιον" σοτατῖο; ΡΒ 

ὨΊΓΓΓ, -- 
Κρεωσδὸ της, σατΉ ἢ πὸ ἕατοτ (ει ἀπγίδιρτοῦ. 
Κρεωσδόχον αἰγζεέϊον, κρεῖον, 

Κρεωκοπέω, ὦ, ατη 65 ἐπ ἔτι πα σοποΐάο. Αἰ χύλ. πόρ σας. πα 
ποιῖσι δυςἰιύων μέλη, ν 

Κρεωνομία ας ἡ, ςατηΐτπι ἀϊ 1090 1Ὁςτατο»κρεωδαισίας 
τοϑοινία, γῆ, 

Κρεωπώλης ,ν5 (ἩΔος  [4τῖτι5. ψάττγιτο] ροτίας [πη], Τὶ 
ΟΠαγαέζουι δ, κ᾽ οψωνών 5. ὑπθιαημνήσιφεῖν τὸν κρεωπώλζω» 

{τον ἀυτο γέγονε, Ἷ 
Κρεωπεώλιον, «γτο ΟΠ} τ ππα, ν οἷ ροτῖα5 ἰαπίοπα 5 [οοιὶδ 

νοπϑιιαττη 4} πλασο [πὶ χά οπτηΐα οἴσι οητα ρογεῖη 
Ιφηϊαγίτιση νοσατ Π|0.:. τοῖ τα!ξ, παρ. 4. 4ιο ἴῃ ΠΘΠῆ 
πατίατη τα ογηαπι οτίασι ἀἰχῖτ. ὃς ῬΙΔ τας σαγπαΓ ἢν 
Κρεως α ϑι μη άτοτα ἴῃ {πα οᾶτο ἀρροπάϊτατοαριά ΡΟ]. ! 

ἦν 

ὡ 

Η 

ΚρηγυΘ-, νδγιιβη οι, Ρἰασίτις οἱ ἀοποιις, ῬΙατ. ΑἸοϊ διά, ᾿ 
γυοι διδάσκαλοι εἰσὶ τούσωνγιιοατις ἰΠοηποὶ ἀοέϊοτος Γαρτπος 

ξ τ ΣΤΡ 4" ἐν 
γοιὸ ἀόσεῖς ποαιθοῖίητ, Πα. οἱ, ὠστώ ποτέ (οι τὸ κρύγυδν εἶπας, Ἢ 

Κρεωφαγεῖν, σατπιθιις νοἴςι, Οα24 ἀς περι. 
Κρεωφαγρς, κα, ὅς σαΥ Πάτα ς ΝΜ αττιαὶ, σατηίδιῖς ν τ ταης. ! 

Μ 

᾿ 

ΟΝ 

ἡ 
ἄϊιης οτίαπι Ογαπιπιατὶςὶ μαπς ἀἰξτίοποαι σοπιροηῖ εχ 

ἣ 



ΚΞ 
ἦδυον, ἃς {γποορα κρήϑιυον, πιπτατόη; δ Ίη γοκρήψυον, σά ῇ 
μὴ ὑδιωογ, Ἐςγπιιαριι ΗἸΡΡος κρίγυον, ΘΑ [οι]. τὸ αἰγαι ϑύν, 
“τὸ Υἴττα, οοτ Ομ αϑίπβι!ανν οἰ πη κοίλὺ πῆρα, Οὐν [αν αὔτα 
ν χομῆμη αι πϑοσὶ χρή δεμανα ἵν ο]α ἴδτι γο 1. ὅν) τ κεφαλίς 
τῆς Ὀ᾿άγηλιι5. χρή δεμνον ἴοι τὸ πώῖμα σὰ πέϑου μετόφο- 

᾿οροτοιαίιιπι ναῇς. Οὐγ Π.γ, ὠϊξε ταμίη καὶ ἀπὸ ἀρίδερινον ἔλυ- 

πίτυς ἃς ῬγῸ πιοεηΐδιις οεἴαπὶ τγδηΠατὸ, εἴοντε χρὴ θὲμνον, Ο- 
ϑήως χυύΐομῆν λιαϑοαὶ κρυίδεμνα  ἰ, ταὶ τείχο. ΕἸο Ποίας, ὃς ϑύῶς 

ιῖ Ὑ ποῖος Ὠιασαΐα οδτιμοτικρήδεμνα τῷ ἐλίου γ. 111} 
ἱα»ἱ ΜΠ οἰντ, 
ογβοἰτου ϑοτελέστυτε, ἴῃ Οὐ, 

τὸ χρίφον: ἃ κράνωγροι Βος, δϑητέλεσον, 114, αἱ χρη ίωον ἐέλδωρ, 

Η εἴγε. κανολογεῖν, ἕ 
᾿ «ἀρίτο,κτ κεφαλῆς» Ηεἤοά. κ᾿ κεῖϑεν ἢ καλύπήρίω δαιδα- 
ὦ χείρα! κατέχετος ἃ σαρῖτε νογὸ οαἰγρτγατῃ τοποθατ. [Γοπὶ 
τύτο Ηστς. τῆς κ᾿ ὐπὸ κρῦϑεν βλεφάρων τ᾿ Ἀοὺ κυανέόν των» ο 1115 ἃ ἔσιτο 

ΩΣ ἀρυά Θαϊοπ ἴῃ δ᾽ πΊρ Πἰς, Α οτιμΠ1ν δ ῬΑ ει.» ἵ. κρέϑικον 

χήϑαιυον Γι οἷς οὶ, ὃ: ΡΙΔηῖο Οτοτῆπιος, ἃς δατὶς, νο] θατ- 

Ἰὰ Οοϊαπης [ταὶς ὅτις οἷις σον, ΟΥ̓ ομνῖς Ογου]να πτὰ- 

γι Ἰρὸ δαειίϊο οι βενιορί ον 5 1τα]ῖς Βοτα δ δατρίεῖνο, Τ)ς- 

Ἰοίτοτ. [1.2.0 8}.157. ᾿ 

ὅπ. 11.14.Ρ!Δσοτα σοπηὰς αι: ἃ ἤροηία παϊττοθατιν δά 

᾿ 

ΟΣ 
ὃς Κουμνίξω,μ. ἰσωνπ κοι, ῬτΩ ἸΡΙϊΘ 5 Αςοιῖ ὃς κρημνίζομαι 

ρ5 τιον ἴῃ ρι σοὶ ρίτία ἀοτιιι ον Νά Ζαη. 
ϑ᾽ληα Ἰοαιιοτ. ἈΝ 

φ 40] μου Ργαςῖρ 14 ὃς Ιούα ρτατιιρτα ἀμΊΡΈ]ατ, τ {ΠῚ 
τππὶ αἰσοπάπος ἔτεσι Βα ματα 1185. ρ τά γ1 1. αι οινοββεί- 

γδάτος Ηοῦς ΝΑ γάτσ. τερπύμῆυός τε γὺ ἐν ϑεατροισι χορόσων, 

ξάτης ἐπέων αὐ τικορυοσομλύων. 
᾿ς] οὐϊαγὶ, δέξατο [μια σαϊῆοὲ ἀς ἴς ργα άϊσαγο, κομ- 

γϑδυεὐϑτι . 

δ στη] ΟΠ Π5οντ ΕΟ] ἀρᾷ Αὐἰπορπινεριμεγώκας 
μῦν, Ῥτασς ρ5. ρα ΤΊ Ρτιι5 [ςαθεύ. 

γὸ ὀργα οὶ ριτι αν εἰ Οοιι5 ἐπαϊῃφηϑ αὖ χρημνα ὥσεν ἑαυτὸν Ηοτ- 

ἐμνοὶ ἱοςα τι! ρτα τ ρὸ5 Ῥτδοτιι ρτα τα}. 12 [0 ΟἹ ἀτέι]. 

ὑπὸ κρημν ον ΟΡ οὐ 1.14 οἴν, χωςέων παῖ Γτογρ. Μ ας, 
σε Υ7. σῷ χρημνῇ εἰς τίου) ϑώλα οὐ ανοταῦ εἰς ΡΥ ΟΡ 110 ἴῃ 

τὰ χροημνος. αὑταπι ν σοι. Ηἰρροοτιχρημνοὶ ἕλχείθος Ετ 

ἀεπαΐ πλι}ΠἸςυτῖς χρομν οὶ ἀἸσΠΏΓΕΓ. Ρο].τὰ 3 ἑκατέρωθεν 

Ἢ χλητορίδος. κυρτοχέλίσδες κα ἀρημνοῖ ἡ π]ερυγώσα τα, 
σα] α, 

οἴϊης κρημνοιὲ -χροηίταριμ ΗΊΡΡΟΟτΥ. ὃ τιῷ «ὁξεὶ τόπων 

ν, τοὶ χείλη ΤἿΠ ἑλκων » αἴταις μας νοςς δ μλΠοατὶ τὰ 
; του γευγᾳ κώ δοις αἰδοίς, 

48. ὁ κἡ ἡ ργα ΡΥ τ Ρτασ. ᾿ 

2 αῦς  ρῚΓ11}ΠῈ πτουτὶδ κα ρτφτιρτα ΠΟΙ ΡΑΓ5, 

αἴζοιτ ρτὸ αἰχηὶ Γ9 τῆς ϑπλμελ εἰος τοῦ ὕδατος, 

ἔσπταπιισοῦτ κρίνον ὕδωρ, ἕο τάμα ἀθαιΚρίυῶον ἔδε- 

ἴμπὶ τῇ κράσει ἀτίκτιο τευπροτὶς φείάμπι ας τεξτιρεγα- 

φάναι ἰηἴτατ ἀπιια ξοηταμδθ) οι] τορ άιιπν,,. χλιαρὸν 

τδες ΘΡΡοπΙτιτ, ΘΑ πιι5 ὃς Ἀετῖπςν τάς ὕδωρ. 

ἐν ἔοπι5. Τπ Ροοπισῖς Ἐρ᾿ βοαῖς ΡΓῸ νας ααθάτια ) Πα 

εἰσι ἴὼ Οαγοι!. ἔοῃς Ρτὸ γα 4 ΌΆ 110 σαρϑοῖῆι- 
τὸ κρεῖ. ἐκ τοῦ κεράω τὸ ὀκχέω ) Ἐτνπιοίορ. Λριιὶ ΡΙατ. 
ἀἰοίτιιν κρίκών. ροτίατα ἐς πα Ρἱπαιῖα τότρητα ὃς [ςα- 

γοσλης ὧὺ κεφαλίώῴαετοῖςς Ηςοίγ οἷν. 
ἀοίϊςο, κφρυξαρώ, 

τ οπεϊουίαις » κρίυΐην αὐρὶ ταὶ χεξωΐδας » ἀρτιά οτεηὶ- 

δἴξιις Πἰρτο ἰοχτοάς σαι λητατ. δὰ Ἰοςιις οἵ 

νἰοπτίτπι οὐτοάϊα ατάϊιο τατον πο νἱδε ςοτ οὔτιι- 

Ἰδπτατι ΡΟ Πα κ οἷωῦ μβύτοι κὶ χρίωοφυλαίκεον αἰχλν δέ
- 

αὐτῆς τῆς δθπιλ ύσεως ἔχισαι, γηδςε ἃς κείω φύλαξ 
ἀϊ- 

τοις 'ςο ἴῃ ξοητθιι5. 

γον οΑ  ἐφατῖτις,οαΙςεογιιπι ν ἐπ ἀΐτοτ, ἀρυνά Ξγ πο ΠΏΠ, 

ὃς ὈΙπαιο ἢ στ ρ  ἀατῖιι5.Ος].110.2.ςαρ.20. 

μι. «τορι ἀατις, χει ἱηἀιειΐτιις στορὶ 1521 ὑπάμϊταις οαἱ- 

πτατ.ἷπ ΑΡορ τι. : ΕΕ ΝΥΝ 

ἰάας ᾿πάπο. ΕΠ εὐἰάπι βαπο. Ὀἱοπ, τὸ ὃ χώριϑν ἐν ὦ ἐ- 

ἴϑοις τεταμπέσοις ἐκρηπίδωσε, ᾿ 

εήοτορ! (4. Ψιάς ΟςΠ]λππι 13. σαρῖτο το. ΕΠ ὃς στερί4ο. 

ϑεμελίωσις, ὃς ἴῃ ἀτοπιτοζξιτα 0415, τὸ ἐφ᾽ ὃ συλοξίται, ὃς 

"αϑσρον. ἐπ λυ οητιπγ, Χ Θη. χε παν τοὶ αὖ ὅρα ἡγήσατ πίω 

τεῖαν αετῆς δ κρητῆ δα, ἔα πιἀασηοητιμη οἵο, πώδες ἀϑίωψων 

φαονγαὶ κρυπῆσα ἐχφυϑερίας, ΑταςηἰςηΠα δε τὶ ππδρλίο- 

τατὶς διπιἀαπιότα ἸεςοταπτΡιηθατὶ νεγθα ἔπη ἴῃ Τῆς 
[ξάςπι ὃς πιπάαπιουτ 

Ἴ ᾿ ᾿ Δ 0 
ὴ εν Ῥ]υτ, ἐδ ραν ̓ὰ κρηπῖδα τῆς πολιτείας; ἰξας πὶ δύ ΓΙ ΒΟΑΈΘΘΌΥΣ 

μ ᾿ ἼΡΩΘΒΙ. ΡΙαταν. ἴῃ ΝΝαπῖα.τὸ ὕδωρ «ἢ Ἰορδείνα ἐπορϑύετο δ ὅλης πῆς 

Γ})Ο})Ο πιδὺς, Δηιἃ Τοτάαπὶ τοιοτίᾳ εἰς ἴῃ αἴαειαν πταπ).ς,4.1οἤιρ. ἢ ἩΡΡος ἢ Ε 
ξὶ πὲς οτίδτῃ ἴῃ οςη Πα ρας ὅτατιιπο απεθους ταϊο Ῥολιιςογῆς- 

᾿Ὶ 

Κρ μι 
Βατοχ ἔτ 8 δὲ πιο Ποὺ τῦ δ ονέκντο αἰμαολίψε τινὲ καὶ συχαλίμιβ 

᾿ ἀρινὴν ἀράς μοῦ κρυπῖψα ζω μῶ ὀρνιϑνίῳ ὀνβρυψιαντεργ ὥνμον, 
βεγντο φεογί γος, ἡ ΟΥρῖ ἡ ἀρ τς; ; ἀρρμΝν δ μξς δη[ς, δρεννυς ἴνρυς, ἀς (ὐςτα; ργόμοητο - 

Κρ οτος, ρτο κρέας τὸ, ΓΑτΟ οἰτοιηβοχιιπι, τῇ], 
Κρισέρα Το κρησέριον, εχ οι Το τ τ νεἰ ρο}] ἐν ελείπι ἱποθγΐομ ] σα 

οχ ἰαπα, Πϊη γα μαῖς μοι να] ὁ εβκρνέ νέον ὑμϊεεοίναρυ ἃ ΗῚΡ- 
Ῥόστ, Ετοτίληις Οποπλάτο] οι; ὀΧΡΟΙΪτ χονόδον καὶ ῥάκος σῥαμὸν 
δ οὗ δεν τοῦσί τινα ὡς δον μού, οἰτάταιο ΑὙἸ Πρ ἢ, ἴῃ νοςίρες Αὐ- 
τὶςῖ5,ν Ἰὰς οτίδιη βοἢ σθαι. ΑἸἰς ΡΟ ]ςα, αὐνες ὅλα όν τί κεφι-- 
λήφ του  ηγ. αἰ ἀξάτιν Ἡοτατιορβοιοιαι σα ατῃοτιιη, Ας 
Ριά Οα]οη ἴῃ ΟἸο ΠΤ ς, Κρήσερμε (Ὀτῖρταπη,}, καὶ τῦ ὡλόδρν ΠΡ ΩΣ 
μαζουῆνν, οὐ ρσιππί- δὲ τις έν μὖ τὰ λίνοις, 

Κρησι(δ-, Οτοτοηῇς, Εθ  Ὲ, 
Κρϑοσα. "εὐ, τοῖα, Οτοτεηῆς πιηΐὶοτ, 
Κρνσφυΐγετον, τὸ. [τς στα α ν Πειπν»εἴσυλ ον,φυΐξιρμον, ρου βιρίαπι; ῥταῇ- 

αἰ ηγνδραίθυσις. αϑϑρ τὸ “ν᾽ νηστω ἦν) μίνωα φϑυ γόων κρατίωὶ ἐὴ χρίτα 

ἿῈ ἘΑΥΒΈΣΕΩΙ ΎΜΣ τι ὕσταΐχον ἐΐ, χέγων ὡς ἀμεινον εἴν, ΕΡΑν τὰ 

ἐπ58 ππο] 9 ἔοτς 9 ἢ ἰὴ [ςρτομτγίοηαί τα ἰοςα ρτοξισογοηῖ; 
ΜΠ] ἐχ Ηεγράνρτο Πιδημιατία ἀΕΒΕ ἐπέων Ἰὰς 

Κρυταΐες, ΟΥοτοη [Ὁν. ΑΙ ΡΟ]. Ποὐ, ' 

Κρήτη ας ἠγτοτα, οὐρα τὸ δ κεκρᾷ ὡγ τὸν αὐοὶ αὐτίυ) ἀέρα. Ἐτγπλοὶ, 
Κρητιὴρ, ογᾶτονς σ Γι ,κοατνρ, ΗΠ οπ1,1 1 δὰ. κρητῆρα ς ἐσαῦϑτι ἐἰχδ!- 

ϑερον. Κρητὴρ οτίδτῃ αἰζγαιη Αὐατοφογάτοια (ἷς, ' 
Κρωτηρκον) Χτῖ᾿«ἱ ΠΕ ΗΠ, ὅθ χυσις, 
Κρυτιζε ιν το Πτ  Γἰ Ογοτίζανειν ΄ς Ἐταδίπα. ΒΗ] Π]1δά. 
Κρυτικον , ν ο(τἰς μοσἀατῆ τορεῖς ὃς Ὀτοαἷβ 5. ἃς [αἰτατί ἢ ΐο σςπαιϑ, 

Ηείνςε.. ᾿ 
Κρητικὸς, ζ) ὁ, Οτοτοη[ 5, ΟΤοτῖσιις. ἴτο τ ρας αι ἀλιπὶ ςαταιζηϊο ὁ εἶμε- 
φίμακρρεγ Οὐ} τ|], Π1}0ὲ. 9. συ Ἰηποητῖο δά Ογοΐας το ογσηγογῖ- 
ἀς (οπηπιεθητ. ΑὐἸ ΟΡ .ἑῃ Ν θιμ]!ς. ᾿ 

Κρητικὸς εἰξελιγμόςον τὰς ἴῃ Δρρεηάίες ἐς γοςαίνιη} 5 πη ταίρι, 
Κρυτισῃμο ς, ὅγεέιλος ΟοτΊςα5ον ἐγ Πιτ οἱπτροῦτιγα, ΡΙατατς, ἴῃ Ῥλυΐσ 
Λε παγ ΠΟ, ὃ κροὶς χρη τισμῳ χρησοίμδωυ(θ. δὲς. Δ] οἷα ἂς ἔταιάς γς 
ἤπς Οτοτοηπδες σοπἤιοια. ἢ 

Κρυτος. οὐ, ὁφτηοης Οτγέζω. 
Κρηφα γεν, σᾶτης 5 σάοτο. ; ᾿ 
Κεῦρτο κραϑὺ,αρι Ηοπίοτῖη ἸΝοιςισοπογὸ ΡΟΏΪΤΗΓ 5 ντ κεῖ χϑ- 

πον ἱισοῖ κραϑὶ τ ἔσῃ. πἰἢ ἃ κριμνὸν ἀς βοἔεϊ πα απυις. ΕἸῈ 
αὐτοὶ ἀποκοπ τὸ πεῖϑοςοὐ ΠΗ͂Ι  ΓΠΓΟΓΡΓ. ; 
Κριασ ἤν. Βασοτῖ] ἀϊσιιητ ργὸ γιλᾷν τίἄοτο, ΗςίνοΒυΡτο 4ιιο ἀρὰ 

Ατῇῆεη. ὀκκεαδδέμυ, δρι εἴ ςηΐπν “τγατῖς σοπηῖοιις ἀἰοῖς ΤΗς- 
Ὀαη οΚ νόσαγο τίνα, τεὶ σεἶττε, κωτιλαῖδας Ὁ, ταὶ χέλιδύναρ, πίω) ἔγϑεσιν 
δι᾿ ἄΐκολον 9 τὸ γελαν σ᾽ ὀκκριδδέμηυ : Ῥτοθδης ἃς αἰ τς. ἐπυ}τῖ5 Θο5 
χανε βγεῖν χ7) πα φωγαξ, 

Κριξδυΐπως αῇτος,ς Πα πδτῖτις Ραηΐ 591 οἰΣθαπο ςοξξιις, ποι ἔμτηδ- 
Ποιι55 40} ἐπνίτης, ΜΊἀς Κλίξανίδο, 

Κρίξανίδ., 5. ὁ ΟΠ σα τισν ̓ ς Κλίξανν, 
Κειξωνω τῆ ὁρμα ϑὺς, [ςγῖο5 ρα μι ἴῃ οἴ ράπο ὁοξτογίιπι, ΑσΠτοΡ. 

ἵη ΡΙτιτο. 
κείγδανον, Ἡ εἰν εἶ". πέλτη, ἀασὶς, ρ οἶτα, οἰ γ ΕΙΣ, 
Κε’γὴ τ, [Ἐγ!ἀοτ.κρίγη ἢ, δ αμμονες, εἴδωλα. τητογρτ. Αὐ Το ρΡ᾿δη.ἷα 

Αἰδ. πραγ ὁ εἶθ᾽ ἀπὸ ϑνησιοόντων τρισμὸς τοῖς ὀδὲώσι ἡγοόμῆν-. ἘΠῈ 

δυτοπὶ κρίγη ποόξιια » ὁ γλαυξ, Η οἰ ολῖιι5. Πγῖβ οι Ροτίι ἴα 
τε]]Προ. 

Κριγμὸς »ἰφητγῆιπη Πυάοτ. 
Κρίδεον, ἀπ! πατί τὶ ἃ κριός, ρατφχγτοηοη. ) 
Κρίζω,μ. ἰσω, ποικα, οἸλτηο, αὐ τὸ κεαζω, Εἰ οἷα σαπηο ἀσιτι ΠΠ πιὸ, Πτῖ- 

ἀο;ϑε ἢς εἰς ΗΠ ετίνπ, Ετγ 1. ; 
Κριϑεινίας»κ»ὐ βοτάςασο, σοπιις Βοτγάς!, ΤἈΘορ ταῖς. ΠΡτ, 8, 1Ποτς 

Ρ᾽σητατ. 
Κρεϑείω, ὦ, οτάθο ἔατιγον Δὲ (αν ]..Α σαπιικρεϑώντα πώλον, 
Κοιϑ ἡ ρτίοτί Ιοη σα, Πδτὸ ».Ἐρ στ. που οιιπι αὖρα τὸ ποροκοαϑί ἢ 
ἀκροδρύων, ρτα ἔοττο Βούάδιιπι » πα ῆθιι5. ἡ πϑῆροὶ τὸ κα ένεὗϑος 
γἡ δια χωερέζεδδωι αὐτίου ἐκ “ἥδ ἐχύρων ὑπὸ τ αὐέμοφ, τὺ λητοαυὰπι 
επὶπὶ σορποίσοτοπτ ἃς ἀἰἠαἸσλτοητ ἔτος: ο]ληάς νείςο ἀπ- 
τιιτικριϑεὸς πτιρέχεν τῷ κοί σρῳ αρτο Βογάειμι σρΡΌΠοΓΟ ΡαΒ1110» 
Οαζα.Κειϑὴ νεῖ κειϑηδιον ιξωτκορος πῶς 9 οτίαιπι αἰ ΟἸΤΕΓ Ῥυάεη- 

ἄϊχιπὶ νἱ τί !οννε γι ]οῦτς βϑωθ- καὶ μύρτον, Αὐἰορι. (ολπ1.1 
Ῥαςο ὃς 514, Α11ὰ ετδπι Πση! σεῖο τῆςχρεϑῆς ΟοἸἢις Πἰδτο 7. 
ἴῃ ρα!ρεδγα Πιρογ ρΊ]Ποσῖιπι ΠΟ οιΠπὶ 5. τι ρ του πη πα ῬΑ μμστι 
παίοϊτιν οα ἃ ΠπμΠτάϊης ποτάοὶ ἃ Οταοὶς κειδειὶ Ποιῃϊπᾶ- 
τιγινῖάς Ποῶσλα, 

Κοιϑήδιον, ἱ4οπ) ιιο αὶ μύρτον, σατιιποιη] ἐπ ριμίο πο ταθ  οΡτὶ ρτο- 
παϊπ αἶα. Ὁ ποτγάςι ΠημΠἰειἀϊπα. 

Κειβίασις ἴτὰ ν οσδέιιγ ἐ ποτα πὶ ἐπ Υθ 15 δρυᾷ Αὐηζοσ, ΠΟ ΠΕΣ 
8.παρ. Σ4.Οδ:α ποτγεατιοηςπὶ τγαηίτα τι τ δύτεσῃ μος να πλ 
ςὐπι ἐαιο φυγῆι [αἴο ἀταιις δοβεΐαητὶ Βογάσαπα νος] ροῖιϑ 
[ατῖπα ροττγιρίτατ : ἴτα σπὶπὶ οτὰ ἄὰς. εὐαάῖτ, ογμἀϊταίαις τα 
ΡΠ ςπι ρεπετγᾶς ἄγαις 1π τοτιῖ πη ΠΟΓΡΙΙΣ ἀϊρατρίταγ, νἱάς Α- 
φῬίττῦ ἴῃ πυ]!οσπιςἀϊοῖπα γυ!ρὸ ἀϊοιεατ ζυϑρηγε δι ἵππος κρι- 
διανναιῖο γογθο οτίᾶπη ν ας οἰδ ΔῈ (Ομ. Ἰπιδ γείνει! ὕογϑεν Καιδϑιὰν 
ταπτοι οτΐαπι οἵξ αἰπυῖιμνι ραίζητα οὔΐς ἄτας [αταγατι!ῃι» το 



᾿ 

ϑϑμαξάν,ϑεῦρεμπεπλῇ δϑπειοἱἢ τδυῦρκεκορ ἐόϑωι. ΘΟ ΡΒοοῖςδ,, Εἴος ὅτου 
πραϑιώσης οἶνεν ᾿ 

τιραϑενὸς, οἱ, ὃς ποιάεαςει!5. πριϑατὸν ἐχυρὸν ᾿ Ραΐςα Βοιάεὶ «ἴἴρτο 8. 

Ἀϊίτοτ. ρίαπτ, Ὑ βεορῖὶν, Κριδινὸς ον. ΑτΒοη το χ.14 ες Ζγ- 
ται. ζυϑῦ ς. : 

Κριϑολόγοι οἷ πιὰ οἰ έγατης ἀρι! Ορππτῖο 5,781 [λογῖς ὃς ςοἰ τ σςπ- 
ἀἰς ριϊπηϊτῖ5 ρταροταηῦ 9 4παἢ ποτάςο! ορὶ » ἃ νοτυΠ[Ππιο ἰὰ- 
ετἰ πεϊοτιιηι τῖτιι ) 40 Βοσάςο νεῖ (ΟἹ οθαπτ, νὰ εἰξ ἀριιά ΡΙμς, 
ἀπ φυοῖ, 

Κριϑοτραγος. ὁ) ὺ γα : 
Κριϑοφείγος» 1 μονάθο νεἰσίτιις, Αὐ ΠΟ ΡΠ. Ἷη Αἰ. ὃς κρεϑοφογέοι» 
δ ρασηα λΠΠἸτατῖς ἀρὰ ΡΟΪΥΌ. 

Κραϑοφυρθε,ὃ »ὴ ἐν οτάοὶ ἔσγαχ. ; 7 
Κριϑαδης, ποτάεασοιιοιν ες κϑιϑώδης οὗτος, ΝΟΠΠΟ. 
Κριχρίομαι » ἀη ἷο τγαϊςέξιις ἤληι. ᾿ππρυϊοτ. ϑεγαθο 12. ὁπλίζου- 

σι ἢ ταὶ γωμώκῳς ϑ' ὧν αἱ πλείοις κεκρίκωντωι τὸ χελθ.- τοὺ σώμῳτος 

χαλκᾷ, . 

Κρώνε (τ ἀοἰνατ, ὠόρ, β, αϑοοὶ τὸ κοίζω, Ἐτγ πα. Ἐλέϊλιτίιπι οἵ δά ἡπιῖτα.- 
τἰοηςπ σγγοητ σίας Πγιάθητὶβ. 

Κρίκος,κο ὁ, νυ Π Ὁ] 5» οἴτοιις γεἶ οἰγοι ας. ΑἸεχ. Ἀρβγοά, ΠᾺ2ΙΡΓΟΒΙ. 
ταὶ αὶ ἐμιλεῖ ἑαυτοῖς κτλ αὐτοχίωὐ ταν αἶα κ, αλοαπλοκίμυ" ὡς κρύος κοί, 
αἰϊα πλατιὰ σο ματοητία ὃς σοπμηοχίοπα σοπιδιίτειηταν ντ δὰ- 
ΔΠΠῸ5 ἀπ μα ΠΟΥ 1 Θαξᾷ δαίας οἰξία! ος τγαπ τα Π1τ. Κοίκοι οἰχύσεων 
ἀἰσιιηταγ απ 11 ἴῃ Τοτῖςα σδίοττα Βα πα 5915: ἀλυσιδωτὸς "τῷ αΤ- 
ἀεαλ πα κράκωτος ϑώραξ ἀἰςϊτιιτ. Κράκοι ἱσίων , Η ἐτοάοτιν εἰ οτῇ 
δηἤι]α:, Κρίκοι φρω μφέτων, [γᾶ σὩΠ] οι ἀπ πῈ}} νοἱ γῃο!η] ὙΠοξ 
οραγ. απ. 10. 4.6.2. εἷξ ὶ (ὧν κρίκοις ( [64 ἴδ] σοτειρτὰ ἰορίταγ 
πρϑκοιςγτορν ϑύασι, ἐδὸ εἰς «δῦ «ρωμα τεῖς ἐὺ δειαποικέλοις, Ὀ]1..1.3.ς. 9. 
τεδη π}1τ, οχ 4110 νεἴατος ἀετογπαηῖ ληηιιΐος. Κρίκοι δικτύων, 
ΔΠΗ1}1 Ρ ασάτιιπι. 01}. ς Τη{Ἐγιιπηςητῖς ν οπατου τοῖς ὃ δικτύ- 
οἷς » δακτύλιοι, χῦλ παὺ τα μἷρ τοι τοῖς μας οἷς τὸ χῆ μοι ἔχοντες » πρίκοι ἢ 

εὐ τοῖς σιδηρα πρόσησιν, ὡς ὅγε μείζασιν ὅσι τοῖς δικτύοις. [ἀτπὶ ἐς ηα- 

τἰῖς Πιρε  Πς Ἐ}11, δι ὧν οἱ καΐλοι δια σονται κέρκοι: παῖτὶ κθέκοι» ἸΠ64 1115 
᾿Ῥοοτίοιι αι, ΡΓοΡτΙαΠὶ ἢ τὸ κύκλοι, Τοίορ 15, ἐἰξήπηετο ὃ ὉὮἢ κοίκαν 

χαλώδια, Κρίκος οτᾶ διχηιῖ τις ΟἹἘ 1]. τὸ ῥο πῆρφν,ν οἷ πνατοιίας ἔοτ- 
τεῖις {πο ΡιΠ!ητιῖτ ἔου ον αλλητι5 Ἔχτογα Γισγοτῖου ὃς σαθτμα- 
ταις ΡΙαυτο, ΕΠ το κορώνη, κόραξ, κίγκλίθοντ [Πρ γη5 αάποτα- 

τιπ οἴ, Κρόκοι ἔτεῖπι οἰγοι! αι διι5 ἤριισγα σορ᾽ησἴταν τη δᾶ. 
ἡπα: ἃ Μιαττίαπο Οάρο!}α ἀϊοῖταν (ἰγοῖτο, Κίρκος ρττογοα, ατ- 
νη 11. Πρτητ ποτ, ϑς δυο μίας ΡΠῚΠ.ΡΙατατοὶι. τὰ Τλοπνο ξ ς τρ[Ὁ 
{οτιθῖς 9 ὡς ἔκ τινίθ» ῥακία λαξὰν εἰς δὲ χεῖρα . τορρϑϑνοῖτο τιᾷ ς' ικοτι χὴν 

καταπίοι τὸ φαῤμοικον, ὃς ραι]ὸ ρὸ Π᾿, Ερατοιδ ἕνης 3.,.0 αὐτὸς ἐν κράκῳ 
φησὶ κοίλω τὸ φαῤμφικον φυλείοτήν, τὸν ἢ. Χὺ κράνον ξ}) τῶτον αἱ τὸ". Φὄρημίοι 

αἰεχλῦραχεύνιον, ΕΤοΙγ ο. κρίκον Πιῖο κέρκον νης τς παι ραρ οηο πὴ ἴπ- 
τε! Πστς ὅς ΄ῃ [ιπη πα αιιἰς "14 ἀἀπποιτη εἴτι νος Κίρκος, πο 
Αὶ ἀϊπιϊπιιτίσι πη Κρακένλμον, Τα ΠἸαη. σαρ. ἀς ἄοίοτῦς ςο]σο»ἱπ 
41ιο ἀεἰογι δῖε αὔθέαπον ὃς ἀπχι!εξιιπὶ ος:λα ων, Ἰ Πα 111. δακτύ- 
λίον σιδηροιιῦ ποίησον γγυἐ δι τὸ κρεκέλχιον ἀμπεῖ ὀκτείγῳνθν. αὶ ἅτως ὅ21- 
γ,σφε εἰς τὸ ὁκταίγωνον 5 φόῦ γε φάγε ἰΖ χοληὶ, δὲς. ἴα ρον Πἰτι οἵα ατ- 
4116 ναπᾶ, 

Κρικωτὸς, 5,δν ἀπο Ϊάτιιθ. νῖ ἰογῖςα, νηάθ Ῥεοίς πη διις κρικώτὸν νο- 
οαϊ, ιατα 411) ἀπη ] τόση γάτίο Ποπὶ 5 415 ἕοττὸ ποι 11 εξ, 
αϊιὰπι ἅιια: Γιοτιηὼ ἀεοιϊατίο ἀἸοῖταν, 4]. Ἂ 

Κειασ. τος. τον 41 ΟΠ π}»σα] σεις ἐμ ἀ1ς 159 115. σομἰοπηπατῖο. κεῖμα 
λαμζανειν. Ιασοἷρ.ΓάΡ.3. μέγα κρῖμα λυ ὀμεῦτε, σταῖς Πἀϊοῖα πὶ 
{ιδλιιβ., Οἰαιιά, ϑαῖρο ργο χατάκρεκῳ [ὰ [στίρτηγα, εἰς κρῖμα 
διοσὸν ἐξιυυ, χὰ ἀπ! οχ τά ἰοῖτεμ ΙΝ Ομ ττ15.κρῖμκο ἔχεν» τὸ κρέν εέϑε. 
Ἰιτοαν μαετς Οἷς. ΠἸτίρατο, ντ να] σὸ ρίαἰάον (γ᾿ ἀμοὴγ τυ ῥγότθξ,. 
Ῥαϊ ας τι Οοτί πη ςαρ.6. Η δὴ μὴ ἦν ὅλως τήνε ἐν ὑμῖν ὅδιν, ὅτι 
χρίμοιτο ἔχοτε εἴθ᾽ ἑωυ δι, Πρ οΥιι5 ἀδελφὸς μ5 ἀδελφ τ χρίνεται τὸ πῶ-- 

σο ὕηπ ἐπίςων, Ν Ἰἄς Κρατήρκον, 
Κείμνον, το στα πον οἰξ οχ Ζοὰ τυϊεἰσόσις ἔτ πα 9 ὉΧ ατια ρυ τ Πὶ 

(λοϊοτ. Ὀ1οῖς,11|ν.2.ςαρ.112. χρίμνον αἱ διρἐτερὸν ὅδι πῇ χοετεργεσία, αἴ 
ἀλϑύσρυ γινομῆμον ἔκ τε ζείας κὶ πυροῦ, εἰξ ὃ ὁ πολυτς γίνεται. ΘΑ] η.}1, 
5.511} 0 ]]ς, οεῖδπι ἧτα νοςαῖ τὸ παιχυμέρες τῶτε πυρῖνα νὴ ἐν. “70 ζειῶν 
εἰχδύρα τἄπη Οαἰ οης τη Οἱ οἵδε δριιὰ ΗἸΡροοῦ, Ἔχ ροηϊτ κρίμνα, 
τε ἑσρομερέςερα δ ἀλφίτων, Ἐτ αρικὰ οὔ ἀοπη κρίμνα ἄλφιτα αἱ δραὶ, 
τα μέγισα τ ἀλφίτων αἷτ Πσοϊβσαγί. ἘΠ. δὲ Κρεμνέτης αρτος καὶ 
πλακοις,αριἃ ΑἸ θη. 14. 

Κρεμνώδης, ογαἤ{πι5. ποιχ είν δ ύςασιν ἔχων. ἨΠΡΡΟΟτ. υἱτύσιἀσὶς κριμγώ- 
δυφντῖπα; (Ὁ ἀἸ πποπτιΠΊ ρᾶττί ἔαγαΣ στα ποτε ΠΏΆΔ]ον 

Κείνεα; τοὶ, 111. Πετοάοι, 0.2. 
Κρίνεν,Ε] οσίτ, 

Κρίνεσι, ρΓο κρίνοις. [1{|5. ΑΥ ΤΠ ΡΠ.» εφοκρίνεσι “ἐφ αὐοις:ν δὲ ΠΠΊΟΓΡ. κρί- 
γε ῦτν ὡς δστὸ τῷ κρίνα χτλ μεταπλασμον. 

Κρίνομω.μεῶμαι.π' ἡκαινν οσοῦ δὰ τἀ οἴ πιπλ.ἀοοι Ὁ το ΔΊ σΟΓ, κρίνο- 
μαι ἐπ᾿ ἀδικήματι, ληϊαταΣ ἀσοι τ ΡΤ τα ΑΡΟΡ τῆ, Γασοηκρί- 
γοάϑοι κρίσιν ϑεινάτου, Θηχο (τ. σαιείαπι ἀἴσοτο ἐς πγοττο. Ατῇ, κϑε- 
γομῆμη "Ὁ ὑσὶ Εϑήν ἢ ὅ}) ϑαιναίτῳ, ἀπέφυγε 9 τοὶ σαριτα 5 ἀσοπίατα, 
ίοΤατα οἢ, οπιο ἢ. οὗρὲ σεφανα 5 ΕἸ ἐπρεγόμίιω μὴν ἐγὼ, κα τηγθρει 
δ Αἰχίνης, φίλιππος οἵ, ἰωῶ οἱ κρίνων» δῖ ασο φαἰπἀπὶ ἀϊσογοπη ἃσςιι- 
ἔχτοτς ΑΞ ΓοΠΐπς, ὃς ΡΆΜΠΙρρο τά ῖςο, πος [Ὁ] ὲπτ ἀἰοἴτιι κϑένομαι 
ἋΣ δὴ) ϑαινάτῳ, 1. σα ρίτῖ9 ἀςσοτίοτοίςα οτίαπι ἀριῖ Πλοιπ οἵα, πρόνο- 

Κείνον, 4702} 11}»Ε0 5: ᾿ἱπτογάϊπη σαςατοῖτα 05. Κὶ 

Κρᾶνον» τ ὁ ν[ρεςῖος [αἰτατίοιλ5 ἴῃ ῬυΪΡῖτο ἰτοπᾶνς οποτῖ, 

Καίνως μιοἐνωπ' εκοῖ ρυϊοτὶ [οη σα, ἀσοιίο, {1 6πὶ ἀϊςο- 

ΚΡ 
μα ὃ ϑεινάτα κρίσιν, κριϑ'ωαι αὐτὸν, ἄς δ [δπεφησίαμη, 
τί τὶ Χ σΠΟΡΠ". κρεϑεὶς ιξα αὐτῇ, ὙΉιις. ΑὉ εἰς πιάσαι 
{ιθίςης {πιάἀτοίπιπη, το πὰ ρτῸ Ἰπτογργετον» γε Π|4. ἐν ὁ 
να π᾿ ὀγεί βφίερτΟ ἔχθανεν οΧ ρ Ἰσδιιῖς (Ὁ πηηῖα. ἵτο πη ον 
δουοοητεπάο, Μίδιτῃ, οδρ.ς. κὶ τῳ ϑέλοντί σοι κραϑίυαι., 
νεΐτ τοσιπι 4 ἰσῖο σοπτοπάετειντ 4Π] 4 οπη τοφά ας 
ἀπτοτγρτοϑ ὃς Ἐγαἤπις,[ς ργαίϊας συ πὶ ἀο ππιο ΤῊΝ 
1πτεγρτοζατὶ οἱ 4 νεἰῖς τοσπὶ σοητεπάστο, ΓΙ Χανῖ. 
48] τχαπαὶ δζσοιταπάί τοομπὶ οσσαοηῶ ας τλτ,ηᾶπι 
ΘΟ ίεγιιατ);ςτῇ νοτίδα τὸ κρίνειν ἃς κρίνεῶτι ἐς βογθηΠΡ, 
τπιοτίτ5 Ργορυῖὲ ἀϊοιτητιτ, τατηο οὐῖα τη δος ρλΙητιτ 
ὃς οὔτοπάοτε (απο (ΔΠ]Πἶςο τάἀϊοπταᾶτς ἀἸο  Πλιι5 4πογεὶ 
Ἰρίτειγ εο Ἰοςο εγιτ,τὸ σοι κραϑ θα) 4116 κ(ϑ χεόϑου ὃς 
Ῥαυ αι τ.δ4 (οτγίπε!. σρ.6. ἀδελφὸς μδ΄ ἀὐελφῇ χρίγοτ 
ἔταξτο Ππτιρατοῖἀϊοῖο σχροτάσιτ Ης ΠΟ ἐκρίνοντο ϑτοὶ 
βρωποι, σατταίσαῃτ Ὠομλΐ πος δέ 41] ἴητον [δ ὅς σοηϊοπά 
τἰ[τορ τέως μὴ ὅν ἐκρινοίμεϑει, εἶτοι τι χρήνῳ κοινῇ σιὼ ἐξα 

Τςερταθαπηιι5. κράνομωι δίκῃ Ἰιά τοῖο ἀἰίςορτο, ΤΒιῖς 
τῆς αρετή ς,»ἐς νίγταζε αἀἰίςερτο. κρίνομαι ρῶς ὀκεῖνον,ς Ἀν 

τοπάο ἐπι! οῖο. ΑὙἸ ΠῚ. ὅτε γδ τοῖς ἕνληστ, νὴ βαρδαῤοις πεὶ 
ὀκράνετο, δίς. ν]4ς Κρίμα, Ττοπὶ ἀςσοτπο ργαῖο,, γσ χρ 
Ηο. 1Π|424..1, διακρίνεῶχ, Ετ κρίνει αὐτὶ “Ἶ᾽ ὅλων, ἠδ δὶ 
ῬΓζΠο ἀδοεγπογουιιοα ἃς κρίνειν ταὶ ὅκα ἀἸοίτιτ ἃ ῬῸ 
γουῆρ(θ.) γα σοι [τι15.οἴππι 110 ἀρίτιι ἐπ πιά Ἰοῖο. Ἐξ κε 
ςοπιγοιεγπαφίει [τη πγα {πάϊς 1} φιιαίξῖο, ζιοα πᾶ 
ἀϊςαπάτ οἴ, ιοα ΡοεἰΠΠπλυιπὶ ππιπς ἴῃ σαπ Πὰς γοτί 
ἀϊοατίο. 16 ιιὸ “ποῖ το ογατιιγ, 1 ηεἰ]}.1.3.ν πάοτι ; 
1πάἀϊοατίο (Οῖητ1]. ἀΠςορταεῖο Οἰσογο ἄς ἴῃ Ο 
Οὐΐς αι εἰτ οπΐπι 11{πώ|. 'π α110 αιαΠ σοτταπιθα 
ποτ Π»αιιοι Οτςοὲ κρενο μῆνον ἀἰοίτιιτ, ὅς, ΨΊ4ς Σ τσι 
φεᾷγμαγτος ᾿ππἀ]ςατα νη Ράηάς ἔν, Ἐτ κεκριυῆνδι ἀἸοιιητι 
ἴλτι αἰ χογιιητ, Ζι] δοσιιίατι {πητιντ ἀΐκρετοι αι π ἄχ 
οὔ αΠῚ κρίνομω»ἶξ αιιο 4 ἐἰξετείξω, δοκεμοίξω, ὁ βασεινίζω,, 
ποτ ἐς αἸίχαο ἰναῦεο ὃς Ἔχείοςο, ἰασίσδα (γ᾽ ἔχον σωϑὲ 
γίω ὕδατι κ᾿ πολέμῳ, } ἘΡΊΡ τι οἰ ροιπὶ ργοάτιπι ὅς 
ΔΌ μος νεγρο τὸ κρεϑὲν. Πετη τ. ἀϊοἴτιιγ γος ἐππάϊςαι 
ϑέντα ἔσω κύρια, οτιπο ογᾶῖ. 48 ἴς δά αἰτιᾷ τπαΐ! 
ΡΓοιοσατς ΠΟ]]ς Προϊσαῦδης, ΝἸ4ς Κρέσες. 

νοσάῦηζ πΊδη αἰ μη ὃς ρα οΥο ΠῚ, τὸν πένητα καὶ πῆωχ 

Ατῆςο, 

ἀϑοςτμάϊςο, ἄάτηπο. Ρ τη Οαείατε 9 Δολοξέγλαν ἢ 
ἐπαρχίας,αςοιιλυἶτ τεροτιιηάαγιιπη, κρίνω ὃ ἡ δονίω, ἃ 
1 ἀἸςο, Δ Ἰοῖμπι ἕστο ἐς νοπρτατο, Ασπζοτ. [18.2. 
αὐ οἱτιἀἸοἴτιιτι ἐς ἱρῆς ργοξεγθ, ΑὐΠΠΟΡ ἢ. Χ Ἔπορδν 
κρέτξιυ δέχαμον ἰε κρίνειν,Ἰ, (6 5οσ. εἰ Ἰσατό. ΡΊατο ἀδ Ἀι 

χράσιν αἱ τοῖν πῷ βία κρῖναι ὀρϑ'αῖς ἵΠἀἸοἴτιπὶ ἄς ἀρ ΓΟγΠΠΠ1] 
ἕαςεις. σεται. ἤδη υἱσε με κρίνειτς 46 4υΐριις τὶς ἀςοι ΠΠ 1: 
ΑΡο!, υἱμᾶν δδττρεστῳ χα τῷ δε κρῖναι αἰεὶ ἐμοΐδ, ἄς πὶς ἱπα] ᾽, 

ἀϊίσορτο ταάπςῖο, ἐςξοίατο [επτρητὶᾶ, ἰπφοῖο ἀοἶισο, κοι 
ξοτγουϊάϊοῖο τεϊδιιου ξητῖο ὅς ἀἰςογηο, [οἱ ἴσο. νομέζε ἘΣ 
ἀεσογπονοοηϊςέτο, ἀππππϊςο, οἰξο πο, αι ΠΟ ΓΟ ΟΧΌΘΙ Κιμηι 
ὯΟ »"Ἱαχωρίζω, ἀεἶτοο, .ἷ εττέζω, δοκερίφί ζω, βασεινίξω, ἴῃ ἱἰνηὐ: 
ἀγαιχῥίνω,γιν ὥσπως (ἰς Πμῖος ἤατιιο, ἀςτογπιιπο,οχ {Εἰ "μα, 
Ῥγο δὸ αιιοά εἰ ατιιο, 1, ἀοσεγπο,οδίειτμο. διεγνωκ, γπὴὶ 
3.συρίμλαντες πολεμικὸν αὐλὴ γοντογκρίν ἀντας γαυμο; χαῖν, ΕΤΟΙ ἐμαὶ 
αὐ ὅδας Τ᾽ φύλα, δεαίκεινε, ΔἸ Πίηρτιο. Ρίατο ἴῃ Ἐριξ, τὸν 
κάώτεξα ἐ ςταὶ τοῖς τὸ ἐμὸν ἦϑος διωνα μήροις κρίγειν. λόγῳ (πὶ 
ἀϊοτᾷ ργοίογο. πιο. κρίνω ταὶ πράγματα νὴ λογίζο, Ἧ 
Ρτοίογο, ΓΔο πηι κρίνω πολεμίεςορτὸ ΠΟΙ θιὶς Βαθ 60. ἢ 
κράνει δίχαια ἴατα το Π τι κράνεσι ταῦ τοι ἐν τέρρστ, Ῥτο δ 
ἀαοϊρί πηι, ΑὙἸΠΤοτικρένεσι ὃ ε(φ χύαυ διαὶ ποίγτων εἴξελϑυ 

ὯΝ 
1} 

Π κΔ. κρῖνωι ὠγωώνα, πα ἀἸοία πὶ ὡς σοετγατηῖπο ἔογγο ΠῚ ὑὐπι 
Ἃ πἰεμήωσιν, ἐΧ ΠΟΥ ῊΪΌ γοσγοιη πτι πη, Ασἡξοτιίη Ρτο Ὶ νι 
ὁπότε κρίνυιμιε λόχον ἢ αγόρας αβις-ῆας, ηι δὰ ἸῃμΠαϊαΘῚ κι 
ἀςπρονξ, ἃς {1π6.α΄.ἐς δ᾽ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσι ΤῸ ἐπ ἐργε 
Ρίνος]. μὴ κεῖν᾽ μη ἐξέταζε,ῃς ἰηάασος οἷη παι γα5. ΗΕ 
χρένψνν ΡΥ δια Γρςαγί ΡῸ ἢ} ἴ. οὐανιὸς σκοπεῖν τὸ ἐρῶτ' 
ἀτός. κρένω ἰτῷ Ρτο αἀϊιήϊςο. δορ.ἴη Αἰαςς; κρίνην ἦμι ̓ 
ἀξιτ' εἰαε τινὶ» δ: σ.ῖ κ7᾽ κρίσεως δισὸνω τινὶ νίκίω αὐδραγαϑ ᾿ 

ὁ κρατα ἐν α ὡς αρὶς εἰαις. ̓  κρίνας παὸ θεαί, ἀοατυτι 410 
ΑΠαααπάο Ἰατουργογοτ. κρένω ὀγείσφις ρα Πάο [Ὁ ΠπΊΠ14. 
14ξ κρίνω ἐν ὁμοίῳ, ααιο μόπος Ὑ μιιογά, Κρίνειν ταὶ ὁ 
Ποτς {μπᾶ Ὀς 111 ις Πιπῆττια ᾿πηροτῦ ἢ) ἀπ σᾶτο, ΘΧΈΙ 
τάτο ξοστιιπα αἱ οὔ, ιιου ἃς κρένείγ, αδεὶ “ἥδ᾽ ὅλων, ΡΟΪ δ. 
Οὐ 5 φρατηγὸς 4 καρχυδονίων αἰ αἰρασκδυος ὧν πρὸς τὸ κρῖ 

γυμίζων μυησδύποτε χωρὶς κυροϑέσεως, μὴδ' ἐκ πάσης αἰφον μῆς 
δλοοιερέῖς κινδεωυΐν τότε μὴν ἐπέᾳ ε ἀὺ παρ᾽ ἀυταῖ, [46π|, οἷ 

ψετεωριἁπεὶς τὸ πῖδι χαρης γυδυᾷνϑ. πῳῇ ὠροτερήματι », Φίλι 

φεὲς τὸ Ὁ τωχίςίω κρίναι τὸ ὅχα, ἢς φοτποῖο γίτατη αἰ Χίς 
ῬῖῸ ἀςοδτποις ἀς νἱτα  Ν Οη Ματο, Νά τοσ {ι ἀτιηῖς Πὶ 

᾿ νη 

ν 



Ε Ὁ 
Ποτς ἃς κρίνειν τί πως, 4ἰ ΤΠ οΥτ ΟΧΊταΠπὶ ἃς οἰ ο ΠΣ ττῖ- 

[πα τοὶ. Ποιπ ἢ. αἴδὶ τεῷ αὶ. ἀο βοττιιπα [οατιοης τίω 
φράγιαιτει χφίναστεν 611: 1{πιπππὶ το διῖς εἰιφητζιιαν οἶς. ἃς 
ἴῃ Αὐτίσ. τῦτε ηδ τύχη κρίνοι, 
ὁ ΠΠ στα πὶ, 
ΠῚ) ρίδατα, ΤΙ σορ αν Αἰ (1.170. ὃς σαρ.:, 
Κιρσῦρ, Γ 
ατιοτατῖα Πα ΟΠ 14. ἸΓΓΌΛΠῈς. 

᾿ἀτί ετίθιις ορριρηαγο δὲ ἱππροτογο,αγίοτατο, ΡΟ 5.11. 
ἐατείγοντες “Ἷ ἔργων σας χα τασκδι αὶ. τέ Ὁ. ἐξ «τὺ βγοὶς ἐδὺ 
δ ταρρειρυμῆμων κατέξαλον,εὖν ὃ λοιτοις αἴμᾳ κρκυκοπεῖν ἔγε- 

ἴετς ιατίοηάο [ιδτιιοῦς, Ι 

τοῖς αιιατὲο ὃς ΟΡΡΌΣΠΟ ΟΥτῖ] κρκοκοατων, 
Ἰοτατίο, τι τα πτ ρυρηα, ΘΟ] δατντα ογαῖ ΨΑγγοηῖς, 
ὄδας νοσλιῖῖ Οοτοίδας Μοραϊοροίτταπις ροοτα ἴλπ- 

5» ΒΟ ΠΊΪπος ΠΟ σπλιιη γα’ ἡ δτὶςτδο4 ΟΒεία: ροτῖιις ὅς 
τὺ Ἰδεώτας καὶ κορύξης μεςοιὲ τίωὶ ῥῖνα στην Γαιςίαπο . νοὶ 
ἰαχτα Ρίατοποπιριτεῖτο πῇ ἀἰιτοπι δάπιο τιπὶ δηϊ- 

τῖος. σα͵ςπ.Π1}.6. Μοτμ αὶ ΤΠοα πὶ ρον Πτίπροης, 
3. τρήσει υϑν αὶ ὠλυϑιὶς μέϑοδος. δῇησφραγίζετω Ὁ πεῖ- 

δ μα τοῖς ἑαυπῷ σοφις:ῶς ἐφ᾽ υἱψηλοῦ ϑρόνου χαθ μὴν 8. 

ς αἰ δρείσιν ὡς ὁ ἀερια δεῖς φυισὶν . ὅυ δυκεαησει κα τασκ δα - 

τῳ» ὅζο. αἰ] ΙοςιΣ ποη ἱπτο Θέλεις ἂὉ τπτογρτεῖς 1.1- 

εἴν. ἀγζέιον ξοτταίῃς [46 ἦτ οι χρῶον Πις χρήτον χα οά 
ροηικρεωϑγκίω. ὅθήκοπον,κρεοδοχον λέ ξατα, 

τρατϊοτίηα ἔλοὶς, ἀγ]οτίηο αὐοσέξει. 
ζει [αι ρίτον ἀτιοτῖπο οαρί τοις ἔτατ ὐ υΑὲ ρου ρ τί 5ϑται 

αὖ 
ὅς κα τὸ χεκρίϑου ταὶ τρίχας. Κειὸς χρυσόναλλ Θονὶάς ἴῃ 

επταν, ΑὙἸΠΤΟρ ἀπ. ἴῃ ΝΕΡιΪς. Κειὸς τροφεῖα αἰπέτισε, ρα- 

πη τάτοΣ. δ  ΠΊΡτα ἃ παττιτα δύ ειῖς 4] σὰ πὶ ἀάο]οιιο- 
ο5 ΡοτΙΠ πὶ πὰ ἁτιεταῦ 61} Αἰτιου ατφϑ 4. ̓ ς ἀιῖοῖς Ρο- 

ἈΠ τοις! 8. ΑΠἸιαπ, ἀρυα συςην πάγη 4116 ΑΥΊΕτ15 
Ὁ ἥτιν!ἀδητιτ ὅζ παῖιο5 φυσι ά πηι χριοὶ ἀἹ ἔξ αν ὁ ατὶοτῖς 
τἰπῆρης, Βαγ Ἐκριὸς ἐρέξινθος, αἰ ΛοτΊ παι οἸσςτ, ΤΉςΟ 

ἷ ἡΠπιρ λας. σαριτιβ ἀτετίπι πη τα άϊπο. 
ΠΠΙεῖτπι τα πε απιοητιπι ἃ τοΐδρίνο ἐς (αρειυήτατε [1 

ΠΊπίτπὶ ορτὶ πὸ ἀθρ τη σῖτα δὲ ὅδιν, Πα τ, υὐαρμεγέθεης 
γος, αἰολπλύσιθο. ἐς ὁμῶται ἢ παχεὶ σιδεριυ χφτ' εἴκρον εἰς 

π μι, φ ὃ υἡὐ χαλειταγτετυπῶ υϑύω, κατηώρηπτοι ὃ 
κάλοις με- 

» ὑπὸ πσλάς γῖθ- ἑτέρας δοκοῦ, τα ροῖς ἐ κοιτέρω εν ἐδδοιοις ἐ- 

᾿αἰωϑουύυζυ Ὁ. ἢ ὑπὸ πλή ϑοις αὐδρων εἰς τὸ κα τό ιν, ἴα αὐ εἴα 

λιν εἰς τ᾽ δἰ μωροῶνεν ὅπηζεισαίπων, τύπῆει τὰ τείχν τῷ φεφα- 
σιδήρῳ, ἡ ἀδεὶς ὕτω κρατερὸς πύργοτ," αὐοίξον Θ- πλατιὰ, ὃς κἡ 

ὥτας πλ᾽ γάς ἐγεἐγμ κρίτιος ὑσει τῆς δλημόνῆς. ματς( “115 ΠΟῚ 

δΠ]δητοτ σταοὲ [ς!ατ) ρα Κ οδειτιιπι Ν αἰ τὰ ΓΙ Π τῇ ἘΧ - 

Ἰ ἱππεπῖος ποτὲς ἄς τα πη τατι. Οτο Ιοςο ἀρὰ Τοἱερμᾶ 

οἰ: ΒΟ ορο η ἐπιρτορτιὸ ἔαιτὶ ρτὸ ἀτίοτο: δαῖτ ἐ- 

ἐρεάίτιιπῦ αγίετο πιο Πςαοῖτοτ ταγγες σοποι [Π ΠΟ ἐνέργον 

ἐλεπόλεως γγυομῆρης. ΕἸ ΕἸ ΡΟ] 15 επἰπηφἱῇ [Ὁ] πὶ τὸ ἔτυ- 

ἀοτος,ἰη πγαπιοπταπι Αἰ Ππιὰ οἴτ: ἀς 40 ἴτα Αὐλη34- 

γος ΠΠΠΠῈ15 τόγιιπι σοίζατεπι ΠΌτο 24. [τὸ τὶς ἀτὶ οταΣ 
ἱππότὶς ἰαπι ογετίτατε ἀοΠρεξλισοουάϊτιγ πιάςμῖπα ἰοτὶ- 
ἐς Αἰ ποτὶ οἷς ποτὰ 5 Ζαδαι ἑλέπολιν Οτα οὁ σοΡΠομηΠᾶ- 

οὐΠπς ορεγα ἀϊυτίηα Το πιοστῖι5 ΑΠεΙσουΐ το ρὶ5 6 τις 
Πα; νει. Ορριιρ παῖς» Ῥοϊϊογοεῖος οἱ ἀρρο!ἰατι. 
τιτοπὶ ἣος πτοάοφτοίτιιάο σου ραρΊΠατιΓ 1πιπγὰ.- 

δι185 γοβογαῖα ᾿οῃρΊΟσ θ118 ξεγγοίίσις οἰατιῖ5 ἃ ρτατα; 

αν σοῖς δα θ.Π15 νἱγσατίιπιηιιο τοσοητὶ ΓΟΧΤΗΓΑ αἴ- 
Δίροτγριιπτωγ 06 ΠῈ ΟἸ115 {ἀρτοπια ντ λιηπηςος ἀς- 

Ἰ{Π|6ς ςαἤις:ςοηεύπαπτατν δυτοπὶ οἷτις ἐγοητα σις 

Ῥιάῖς ργαάσιτα Ροπάογίδιις ξειγοῖς τταθεβ, 44} 14 

ἰοπάπιπτ μ᾽ οτος ξα]ταΐπαντ υιῖσα 14 ρ του οτὴς ἃ- 
ἐττῖς αἰγιιπιρατ. Αἴ ἴξατηιις οτίαπι πα: ἀς ΒΕΙς ΡΟ, 
Ῥγοάῖτα Πιπτομοπίαπη ἰςξξιι αἰ σαὶ Πτπια. Ττορας- 
φαγαῖ οιιΐ ἐ ΡΌΡ]ΙοΟ 4οταπηῖς σοῖτα πηεγοος ΡΓῸ 

ποθατιιγ κά Πουογοπι:οα τεπηροίξατε ἡ] 41Π| Ῥτατατὶ 

ποτηΐης ΟΠ 1145.8 ποάτιπι οἰἰπὶ νοηἠπετ,εχϑρία ῥτο- 

1 Πιρέταιις εο πιο ίπαπι ἴῃ Οαάγομοπο νογίἈὉ1}} οῦ- 

1: ΒοΙοροΙ ἐπ δα πισεπῖα ἀοςοίοπτῷ σογτίριτ δὲ ἔτη - 

ἰητγὰ πηαγαπα:ῃος ἈΠΟ ά 1) αιμτι νἰἀΠΠςητ, δα πλίγατὶ ἃ- 
ἀπὸ ίοσποιο μοπογατγιμῖτι ῬΓΆΡΠΠΠΠΊ δίς τἀ (ΔΙ ]᾿απὶ 
Ἰογαης. Ἰητοῦοα τὸχ Πλεπηοῖγπις σοηττγὰ Κ δοά Ὀς]] πὶ 

9ῃ ὙἘρίπιαοῖιο τα! ἐπι πιαοἰπατίοηιιπι Ργα ταπτὶ ἀττῖ- 
ἰδοιπη δά ἀιιέϊο νπὰ οὐπι μος ρο]] οἶτι5 ἀντὶ ἢς 1]. Ἐτ αυαμπὶ 

οζις ΟΔ Πὰς γτ σοητγα οαπὶ πο ΡΟ ΤΠ. πιαοπίηάτη Ρᾶτα- 

ἽΠ|Δπὶ ἤςιτιτ ἐγατ ρο ΠἸοῖτιι5 ἐπτγὰ πλιγιι πὶ τγαπί πε βεγοῖ, 

τ ροῆϊς. Νοπηα114 ἐπίπι ἤπητ αια ἴῃ ἐχοπιρ αν. ρᾶτ- 

ἀςησιιγ νογὶ Ππη1}14., Ζ111ΠῚ ΔΊ ΟΤῚ ετοίσεγε σξρογιιῆς α]- 

δύητιιν ὃς ἤροπι ἐγιεταπγιγιτασιις ἈΠΟ 41) τα πάοπὶ ἴῃ ἔιπι- 

[πὸ αἰ οτπηῖης σου [τισὶ 9 τισι ὈΊοσ Ἔτι ΠῈ οδίξοτγατε ςδ- 

ΟΡΌΪΠ ἴμητ,νε εογαπι 1{Ππιπὸ πυϊεγοίσοτοτ, αιιο ἃ Ε αἰ πηι ἱπὶμ- 

Κ. 53 
τία: πιοῖηοῦ ἕάσογς ἀοποραιτ, τη ἄοπὶ Πιρρίἰοίτον ομεοίδη- 
τίρυ5 αΠσηῆις οἵδ, οα ταιποπ ἰοσο νὸ ἢ πηας ἡπαπὶ σᾶροτες [αἱ 
ἰατὶς οὔτε βϊτιγα, ταπὶ ποέξο Γξαιιοπεὶ Δητὸ τηυγυπϑοια ρας 
Τπιια [τὰ εἴἴοτ πγασβίμα, οπιποῖῃ γγθὶς ἡ Ππΐεπι 8. [τάς οὅ- 
᾿ξοίτοῖπεγα αι1ᾶς ἐγγ!οηϑ πηάς ΠΑ. ἴη ἰο Ὁ ἰυδτῖςο ἀἀπαῆτ: ὅς 
Ἰτὰ ἀθίοτρτα τοηλδῃ τ: αιουίαιςὶρίς Ὀϊορηοτις ἐχ ας νονα- 
Βίης ὀχτγαχ Ίτνδς ἴῃ Ρι δ] σο σοΠ] οσαιιῖτ στη ἤὰς Ἰπ οτίρτιοης, 
Ῥϊοβποτις ὃ πιαπιθιῖς 14 ρορι]ο σδοοίἢτ, Αταῖς πος ραίδο, 
ἐν ρ ὐξμαν γρλελόνορς Τϊορποτὶ οἰ ίτις αἰδίςο τ, ΑἿ ἐρίο 

ἼΘ.Γαρ.19.. κριοδῦκη ΟΧΡΟΠΊΓΙΓ ἀγὶοταγία ΠΑ πᾶ. 
Ἐτ4ιᾶ ἐς ἁτίοτο τγαάτε ΝΊτγι "5 νοπιηα αὐ νοι αν δοίιηι- 
ΡιᾺ πητ,οχ Δι τ οσί σις ὁ αι ίθιις τὸν κρεὸν ἀείςγιρῆτ Ατβοπφυβ. 
ἀνέτμὰ: νοσαδι τι εἰς το υἰτοόγαταν ἀπτβοτς Ἠοίνοιυο 

δ΄}: ΠΟΔΤΕΤ  ΟΥΠΑΠΙ ΟΠ το ἀἀπὶ ἴῃ ήζαν τουτ! τς ραπιρὶδ 
ἃς οἰ δα ϊσα  άτιμι Πιις σαργςοϊοτίιτι ἴῃ σαν ίτυ!ς το υὐτῆς Ὁ 6 - 
ἜΗΝ δίς [ΟΠ  οατον Οἰαταπη ὃς ΠΟΙ Ἰοο πὶ γοςάς Υ ἰτγιαιίας, νἱάς 

Κρεοφ γος, ἄειι5 4! ἀλπη ροπτὶ Πἰτί τις οὶ ἀγίδτος ἱπππτοίασχητατς 
Κρισῆω, μιάψω, α ὐφας(οτάϊάο, Αςςοι 
Κρισίαι Ἡ εἰν οἰνῖο ἤχης τάξεις ἱπίπικαὶ, 
Κρίσιτιος κρίσεμοι ἡμέραι » δοΐχις ταη άπ της (δ ἀ᾽ρτί 5 {4 ίζατε.- 

ΤᾺΤ κϑέσιμοις ΠΟΤ Πα ΒΔητ: δ] ογαης ἀϊος τογΓ 1554 Ε1πτι18.. Γορτί- 
ΤΆ 8. ΠΟΠΊΙϑ.ν ἀφ ΟῚ ΠΊκ15. 4 ΠΠΑΓΤΙΙ5 ἀφοῖΠΊ115,) ν Πι15 ὃς ν Ἰο ΘΠ πγι15. 
ἴτὰ νε [ἀπηπα Ῥοτεητῖᾳ [Ἐρτίπιο ἀεῖηεές χίαττο ἀςοίπιο; εἶπε" 
ἐς ΥΠ] δέ νἱσείιπο ἐατοτιγ. 

κρίσις τως ἡ νι] οἴτιπ, 11» νσοπτγουοῦ Πα, δητοητία τᾶ οἰ 15 αιιὰπι 
ΟΥΤΆΜ ΠΑ 15. κρίσις ἄπο γέγονε ἐμφισβωητοιύΐτων πἑρὶ διφαστος, Πα τ ΠῚ 

τευπιϊπατα εἰζ ἀς ποπηῖης σοπτγοιιογα, Α εἰἰτος, 4. ῬΟ ΤΕ, κρίσιν 
φεραγορόύειν, 1 ΠῚ ἀἸσετα ΡΠ ατάτο. ἴῃ ΑΡΈΠΙΔΟ.Πδπικρίσνε ὃς ἀς- 
οὐαεί ὁ πεῖῃ Πρηϊῆςατ ὃς σαπία ἀϊξεϊοποπι, ᾿πἀἸοίμαι ὃς (επ-᾿ 
τοητίδηι; ) πη [τ οἰξλϑον οἱ τῆς κρίσεως χέσιοι . Δοριἀπαϊ τὸ τ - 
ΡΣ οΧτίτι κρίσιν λαμξατω ἑκανἑ, [πὶ σοπτοητις τα ἰοὶσ » ΡΙατο 
ἄς Τιορ. κρίσιν ποι, κρίνω, ΑὙἸ ΈΟ Ρ ἢ κρίσιν ποὶεῖν ῥυτόρων, ̓ ξ πιπὰ 
ἐς ογατουγίδιι5 ἕισογθ. Π . ΠῚ. κρίσιν τα χεῖαν ἔχε, ἵ. τὰ χέως ἐπαύσει- 
τοςςο] οτῖτεγ Πα ΐτις οἴ, ΤΊ ον ἃ, ἐς κρίσιν αἴδκελϑύντες, δὰ “π 4 ο 
ἀθαιιξε!. ν᾽ κτ' πίω κρίσιν αἵρεσις, ογοᾶτίο ρογ {γαρία, ΑὐἸτοσ. 2. 
ΡῬο] τῆς, αὔ' χρίσιν, ῥοΥΥ ἀφογοογιΗ "ἢ ἀϊ οπ, Οζα: : ῬΟΥ͂Σ Ἰμ1ο1} 
τοπΊρι5 ΡΟ] τίαπο ἴῃ ΡγΟΘ]. Αργο. ΤΊ οἴτιιτ οεῖα πο κρόσις, ΠΙΠΙ σα, 
ῬΌΡπα ἀςσογηϊτιγοκρίσιν λα ζεῖν, Γλου]. ἀμ! σας, εχίτειπη παθ- 
Του κρατερρὶ ἢ ἰῷ μεῖχυ κρίσιν καὶ χαβᾶσει, ῬΠτάτο ἢ. Ετίη ΡΒ δέϊοῆς, 
πῇ γδ ὄνων μου κέρως ἀπέδωκεν ἀμπτᾷ τίωδ ὑἐγεικονίαν ,, χ᾽ κρίσιν ἐπδίησα 

ταχείαν, νἀ οἰμφίσοξος αἰ μοχης χρίσις ἀἸεϊτιιτοούετι ἀπο ρΊτὶ τηατ- 
τα Ρα ρπατιτ. Κρέσις ΑἸ] πα πάο σοπάοπιηηδτίο, ἃ οἰξ, κα τείκρεσες, 

ςοηίεαιςητία, Κρίσιν δε φέρειν, ἔοττο (Ἐπτθητί πη, ΟἹ ςοτιἀατηπατα 
πιάας τη ἘρΠΝ, ὡς ἐτίλμυσε χείσιν ἐπενεϊκεῖν βλασφημίας, ΠΟ Δα {15 
εἰ τά ϊοῖο ργοθτιπὶ ἰηξοῦτς ἥτις ἵσπο πη πἰαπη. πτοτρ πρὶ π- 
ϑετε ποταπὶ πιά  οἀ  ἐξτ, κρίσιν ποιείύμιαι αἴϑέ τινίθ- ΘΠ ΟΠ άἀᾶπη ΓΟΙ πη 
ἃΡῸ «κρίσιν “Ἶ ἀξίων ποιεῖ ὅτι 7 41] Ππτ ἰάοποῖ ργόθαςς δὲ ἀϊΐσετ- 
πογορ αἰ τοτ. "1. 6. ΡΟ]. τ ταὶ κρίσεις ποιεῖ ὅσαι 9 τινά ϊοῖα ἔλςοτα 
ἔσιι ασοτο ΤΠοοτιδὰ ΝΙΊ οεἴςπι. Κρέσις οτίαττι αηοα ἐο Πα 5 γ οΧ᾿ 
εἴτ, φυτὰ ἴπ πτοτδὶς αἰἸαιαηάο ἐρίτις [ΟΠ Ποπιβσατατ 9 αἹ1-- 
αιδηάο νογὸ οπιηὶβ τοροηιῴπα πηιτατῖο πιοπηξητύση ις ἱπ 
το] τι5 απτ ἀεξογίπς, Θάϊεη, ἴπ ΑἘ ΒΟΥ Ηΐρροςι. ἐν ὀλίγα χεώ- 
γῳ νὴ ταὶ μεταζολεὲ ποίεϊ ταὶ μεγαίλας.. δαΐρ ταυτόν ἔϑι τὸ κρίνεῶτῃ ταὶ 
γριιὦ τοιαύτεις μετειζολας ὃ ταῦ ἀϑρόύως ὃν νόσῳ γχυνδιώσιν, αὐτὸς ᾧ αν ανο-- 

κράτης ὀνομείξᾳ κράσεις. Τἀουνν Ἐρ Ια Ἰπηϊοτιιπι 1. ΕἸ ΡΡοοτ ῥ᾽ πίω δηὲ 
τὸ ἀἴμεινον,"ὴ τοὶ χ εἴ ρον ἀρρο Παυϊτον 11..3..Δὁ ἀϊεθας ἀεογετοτι!5» 
κρίσιν ἀς Πηϊτιῖτ ἅπασειν ὀξύ ῤῥοπον μετει(ζολίω, ΝΑ πνΠ1.1. ἀςε συ. 
μετα ἰλλήνοἸπατῖτ, δῷ δ κρίνεῶτ κοικέσομδϑυ ὃν τῳ ποιρόντι, δ᾽ σι ξ 

1άομι ΘΑ ςη. τὐθὲ κρασίμων ἡ μερων [ι5.2. ΠΊοοΪοπὶ ὃς ΗἸρροοτατέ 
1η το Ϊοςοφοίτοηάϊτ, ἐδὲν ἄλλο πίω κρίσιν. ὅτι μὴ δ λυΐσιν ονο ζοι ζειν 
πῇ νοσήματος. Κρίσες ἴτοιτι αὐτὶ τῷ ἔκκρισις. 1,6 χοΓοτίο, Ἔσο ΠΙΟΟΝ ς, 
1π ΑἸοχΊρῃ. Δη γδ ἐφωμοίρτησεν ὀλιζοτέρη κρίσις ὅρων, 

Κρισμὸς, οὐδ ὁ Πυϊάον ἀδητίμ πη, κρεγμές, 
Κριοδοχοίξωνες ἕπποι, δα] ΠογπΙ Οἱ ν εἴ ρους 4] νατίσος παεπῖρ 

1:κερσοιξ( ΠΔ ΠῚ ΓΔ ΠΛ 6 ΠῚ Κερσοκὴ λίω ἀἸχίπηη5 ἃ (ΕΠ {Ὁ Τητοτγρ τοῖα 
τί λῖπ τε είς ]15.. Οδ 146τι6 φάτ! ἴτας ἱπ μα 1165. ες ξογιηταιτς 
Αρίγττας . Χριοσοκφίζωγες ἵπσασοι λέγονται οἵ χ᾽ τἧἶμ διδυ μῶν κρισσοιφ 

ἔχουσιν ϑετοι υἱὲ πορὸς ὁ χείαι, 
Κριάσὲς 9 [οἰ Παγὰς τα δογοιῃλ. 1 ιιοτοιδιις ρογ αοα γηίσιις εΕ- 

Βυϊτ,ϑς 'π σουρογς δυιπιαηο οχτιιδογατῖο ἄτπιγα ας ξατιάλικρισε 
σὺς(᾿παηχτ Ηείνς ᾿ν' ἂν τῶς δϑυσὲ γινουμδόν διώφυσις ὅϑεν ἑῷ ὁ ἰξὰρο 

νοἱ ἡ ἐν τοῖς αἴϑροις δϑιάφυσις σελυηρεὶ καὶ ὀζώδης, 
Κράταν-. εἰν οἢ. τήρεινϑος τογοδίησγμης. 

Κρίτας,Ἰάςπι Ηείνς.Ἔχροπῖς ὀδόντας ἀφητες. 
Κρατέρμον,ε, τὸνν ἴς Δ Ἰςα πα] εἴ, [δι ἤις ὃς ρᾶτς ἀπ ἐπὶ ΓΟΓΊΤΗ δ’ - 

ΠΙπιαττῖχ ὅς ατϑίτγα. ΡΊατο. ἔχων γδ αὐτῆ τὸ κριτήριον ἐν ὁ απ οἷα 
σοίχ εἰ τοιαῦ τα οἴεται ἀληϑῖ ΡΊατατς.ἡπ ΡΙ τοῖς! αὐ] ου1.4. 

κριτήρια ἀϊοὶς ποδὶς ἃ Ποο ἄατα νῦν μὴ τὰ) νου ἥδ. δεαύοιαν ὃ. “δ 
μαϑυηματικών, πίφ' ν γ᾽ αἱ δου δ, εἰκασίαν «ὐδὰ “ἴδ εἰκόνων γἡ “δ᾽ «ἰδὲ τεὶ 
ἄφωλχα, [τοῆὶ βου. Γοςις ἰυιφτοι]. ἢ. νὴ σαί ἑοσποίσαη- 
τατοασοῦ ἴπ ορ! ἕλκουσιν ὑκᾶς εἰς κρετήρμι, ῬΑ εις. Δάζο- 
τἰητα, αΡ, 6. αναξ οἱ ἐξε κριτηρίῶν ἐλαχίςον πάσηι εἴτις πη1πλ- 

ΤΟΣ, 3. 
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τοῖς ὑπ λο}λ99 1λυ Διο τατὴῖς ἐοτιονίις σοὶ ἀϊχὶς ἄς ἴοςο Οὐ ητ. 
τα άιςίιην τα} πῆριις αὐλαῖς οἰδυάσγς Ῥδμϊας το148 ἀϊχὶς βιω- 
τικοὶ κρετήρκα. 9 ἵν ᾿ιἀϊοατια ἔοτα ἀς ἴὶ5 αιιαΣ δὰ γῖτα; νίυ πὶ ροῦ- 
δἰηθας ἢ .. ἱ 

Κειτὴ «οὐ, ὁ τάς χγανἰτοτ,α ἰ πιδτουνρατγοηισ»ἔλατοι» Αὐἡΐζοτ,ϑ, 
Ροῖττ, ἶ 

Κρατικὸς ἱ δ νῖτ ἴς 1 [991 ΔἸ οἰάτις οἱ ἀϊοῖοιν Ι Θη5.τί φαῤμώπει ὅπιζη- 
χεῖς τὰ μηδὲν ὀγῆσοντα ; τί κρετικὸν ἱερώτα ἴσως παρεςιώτος πῇ εἰξοδίου; 

ἹΝαζαηξ, ἱ κριτικῆ ατϑ ᾿πά σα πα γα πε1}.11}5.5. Ἐτ κρετικοὶ ρος- 
πιαταπι ΔἸ σᾶς σοπίοταες αἰτοτιιτι οροτιιπὶ οἱ ται ἀϊέτὶ Πππτ) 
Δ 04] 65. Α τὶ τατο]ν15. ὅς ΑὙ ΠΟ Ρ ι, σγαιη πηατὶοὶ Επογιιητ: 1 ξῈὶ ὑπὸ 
5 κρεῖϊ, 1.1 Δ 1 ΒΡ 115 4 | παρ Ποῖ 5 ἃ σοηῖθι15» 1. Προ πἰςἰ5 ργατοτᾶτ, 
Ομτιοὶ γοσεπὶ νίαγραησ Γασίηϊ ἡ ντ Οἰςοίο ὃς Ηοτατιαριιά Α- 
Ῥοῦοί. ἱπ ορ τ. δὰ Περι οαρ.4. ἴογπιο Π οἱ ἀἰοίτειν κρατερὸς δίν- 
ϑυμήσεων τὸ ἐννοιων καρδίας, ςτἰτίςτις οο σἰτατ ΟὨῇ, ἢ ἐπίτα τγδηῖς- 

Ιατὸ ὃς οἰοσαπτοτγάοπ γεγὸ ἀϊίογοῖον. ντα]}} θατοατὸ πες νο- 
οἷβ νὶ Ἰμητο!ςέϊα. 

Κρετὸς»»ὐ, ὁ. (ςοΥ οτι5 ίς! οξλιι5. 
"Κρρωήγω, μι. ανώ, μιαΎΚΑ, ΡΟ ΓΟ. Ια οἰπιὸ (αἴτο : αῆδα τὸ κρροτῶ, κροπείνω, Νὴ 
ὐσοξολή ΕτΥ πι. Νουτ, (ο]. Ἡοπ1.1124..ζ. εἰς ἐμ » δεσμ ἐν δπεῤ- 
ῥήξας ϑείει πεδίοιο κερφιήνων. Τπτοτρ. ὅλην σρύων τοῖς ποσὶν, ἡ ὅπϑευ μδ, ἡ 

χρεμετίζων. κξφαλνει κτ' πεδέων ῬΟΥ ς ἅπροϑ ἰα[οἰτιὸ οἰγῆτατ. ΝΝ 2. 
ἴῃ Ἐρὶ ἢ. - 

Κεῤβαλθ. Ηείνς. ὁ μανλος αἶμ π' ασύαν (. αι δεῖ 46: κρωζυλ 6.) ὃς αἱ τρί- 
χες ἦν ἀδοίων ΡΠ ἰπ ρυδς, 

Κερξυζω,ἰά ἐπι 4ιιοά χρ ἐζω, ΕτΥ πὶ, 
Κρρφιὸς, πλοτθο 11 5910 ἢ ΓΠΊΙ15. 
Κρόκᾳ »τίω) ἴῃ Αοςι.1. (Πα τοσπιοπ, ΗΕ Ποά. ρτὸ κροκέδο ἴοι κρῤκίω, 

- 1ᾷ φασί [ράπις τιν. 
Κρρκοίλιν "ς᾽ δὲ Κρόχαλίθ- ε)δ κὺ κρύκαλον, τὸν ἰἰτ1157ςα ας] ρὶς αἱ - 

δ σα π5γάτοηδ [τότ] 15,111. ἘρΊ στ, οὐρα κρηχοίλῃσε ϑεελαίοσυς» ἀρὰ 
Τιτογαοῖα [τούτοιν πάς ὑκρόκαλίυ, 

Κρῤκηχης»"γτγαπηα ἢ τπι, [στο σ πιο, ἴτοπι [τιν γοπα, Ἐτ χρόκωι Α- 
. τ οτεῖ, αἰ Ὁ} ἔγεαιιςατὶ ἄγοι ἴῃ ἰΐτοτο πιαγὶς γοτιιηάατῖν Ἱ- 
ςοτ. ἀς Οταῦ, 2. νυ τα} ] ἶσος ἀρρο ]2τ. 0 42].Π10.8.ςαρ. 42. Ηςίνοἢ, 
κρόκη οἵδ οτίαπι πέμματος εἶδος καὶ ῥοδοίνη. 1] ἀέπτηαας δια», 

Κρρκίας,οαπιπτατὰ σγοοὶ ἀϊξζα σοΐοτς, 
Κροκίδυς. αἱ, Η᾿οςςὶ ὃς Ρ᾽Ν1 ἐπ νΌΠΙΡιι5. 57) κροκίδων πορφυρέων, ἴῃ ρατ- 

Ρατγεὶς πιστορ πλϊηϊδιι591.Ρα πη 891η Ερίριδαι πη πη σα ατὶ Ἰορῖ- 
τυ ἀριιά ῬΓΠ τατον ῖπ 5 γ114.»ν ΟΥ τιιρᾶπη τῆζογρτος νογείτοιῦ δο- 
πες ἴῃ [Ὁ 6110 αἷδὲ χαρακτήρων τἴτιι]ο ἐς αοητατίοποιΣσο τῷ ἰκα- 
τίς ἀφελεῖν κορκίδα. [ςἀ ἱεροη ἀκ ρρκίδω, νυιάς κρημδύξειν, αἀα] τὶ: 
νεῖ ἀοϊίγατο, Τ τα! ΠἸδη ἸΣυμᾷαίνει ἐν τῇ φρενιτίδι κροκιδιζειν κ, Κφιρφο- 
χογεῖν, γ]άς ΡΠ} Δ ΟΥτεῖ σαρ.5 1. τί 7. 

Κρυγιδίζειν, ῇ οςςος ὅς ἔείτισας εχ νεῖ θιις5 ΠΟ ΠἸσοτς, ῬοηΐταΓ ρτὸ 
δά ατὶ αι ἀἀη]ατογος Πιδ απ άίς πο βοςοος ρίας εχ 
νοίειθιι5 Ιοροτο ἰο]σδης. (].}10.1π|0.33.0 κὶς Κροχέδες, 

Κροκεδυσμϑ ςγ 3.6 Ο Ποξε 1 ο βοσσοτιηι, αιοά οἰς ΑἸ δητατζοτι!πι» νο] 
δαῖτ ΡγοποτὶσοτιπΊγ σαΐσπο δισῆογα: 

Ἐροχίζω, μα, ἰσως ποκα) ξοντοχόφογοςο {ΠΠ|πο.46 [τοῦ νοἷ σγοςεῦ 
Ὀοίογοπι νεῦσο :τγάπιᾶτα γογθοὸ γτίειιγ 411 ἀρ! Ηοτοάοσ, 
Ὁιοίς.1,4.ς.6ς. Νειτγ, Αςοι, ; 

Κρόναγον αγϑος»ος οτοςειι5. 1 ςΟΡἐ.ΠΠ.1.ἰ{π ρίλητι σαρ. 2τιστοοῖ- 
ΠῚ οὐλαπὶ ἀἰσὶς ΒΡ] η, κρόκεγον μυΐρον 7 σγοοῖ Πα ΠῚ ν ἢ ΕΘ ΠτιΙΠ1; 
ιοίς.118.1.ς ὅς. 

Κροκοζαφ ὴς,ἐθ., ὁ κἡ ἰ,οτοςο τἰηξεας. 
Κροκοδείλιον. τὸ, ̓ς τὰ σμαπιαϊςομτὶ ηἶστο ΠῸλ}}15. ὈἸοίσου ἃ. Ρ] τη, 

νἱάς Τορδύλιον, 

Κροκόδειλίθ- κα, δ στ ΟΠ ἀ Πτι5.σοηις Γετρεητίς. πϑα τὸ δειλανεῶτῃ ταὶ 
κρόκας, γριω εἰἠγιοιλοιὲ, οἱονεὶ δὶ αδοὶ Ὁ γίκῦ δειλ ἐς: ἡ πο τὸ τὸν κρόκον 
κχ; δειλός: φοξεῖται γὸ αὐτόνον ἴ(ς Ετγ πὶ, ΑὐἸοις πη}. ΔῈ Παημτη ὅς 
Ἑταίανα ἴω ΟμΗΠπ4. Οτγοσοάϊ]ι9 ργο ἀςο οο[οδάτιιν αραα ΑἹ - 
ϑυρτίουνε (οτλδὶς Ατι ον. ΟΕ ςο. δι αιοίαη. αἰεὶ ϑυσιών, Κροκό- 
δε. οτίαπι [ΟΡ ΠΠπ|αιν]ἀς κέρατα, ΕΟ γ οἰ νἴο κροκόφδειλ. οἰ ε- 
τίάπι σι οἴτγα ΠΗΠ Αἰ ας τύλίω ὃς κνάφαλα ἴσαι εἴϊε νο! !οῖ, 
μος οἵξ τοπιεητῇ ἔξει ίδης ἔοεςος αθιι5 οὐ οἰττας ξἀτοϊάτιτ, 

Κροκοδειλτὶς, 4113 {πο 50 Ε Πτάτιιπὶ ΠιἀἸ σγανκροκόδειλθο, 
Κροκοδίληνα ρτα ΡΟΠ Πσοπὶ Ἰά τη εἰς αιιο αὶ κοταγμα » αι γΟΧ οἵ τὶ 

τωλαστυργίας νὰ 'στουργίας, Ἀϊατα ἔδυ Πάπας αιιοά πεπάο ἀςάμοῖ- 
τας ὁ οοΐο. 

Κροκσεΐμων ογ(Θ-,δ. Πἀπ|ττ5 σγθος 8. 
Κροκόεν 9 το ο[ σοϊοτῖς σγοςεῖ . ΤΠοοΡ τα ἤτις Πἰδτο 9. μἰοτ, 

ΡΙΑπιᾶγ, 
Κροκόμαγμα,τος τὸν ἴπχ ὃί τοσγοπηθητῇ οἷοὶ σγοςῖη!; 4110 Ἐγοοιιπη 

Δάθ]τογας : ἤτ 40 Ἔχρυςη5 γπριόητὶ ογΟςῖπὶ Οἀογαπιοητ5» 
ιοίς.11Ὁ..1. : ᾿ 

Κρόκον,», τὸν 6] Κοόκος, δ, ποις Τιατὶ εἰς ογούιιπι ν οἱ σγοςιι5. πῆδα τὸ 
ϑεύλλ εὅϑτι ἐν κρύει, ΟΠ ΠἸπιαο ν Τατογρ . καόχῳ ᾿ἰγοβ ημησὶ [Ὁ]}- 
τος (γι δῖτ Γχιοΐδη, 

Κροκόπεπλί..., ὁ γῇ ἧ, ογοσσαπιὶ μαοης νοἴζοσι : ΑἸγοναῦ Ἔρ τ}. 1 Π 
τορι ίσα!ο νἱάςῆςες : Ῥαι ὁ ΡΟ εαΐπι Πιρογαηῖς ἀϊς ῥοσοοιά- 
χτυλίδ. ργορτὶὲ ἀἸοίτι τ) ΕἸ οΠοα ἴῃ Τ οος. 

Κρύκος» δ, Ἰάςπι τοι] κεόκον, ἰτοιι ἀπο Πᾶν Βοηιις ἔτ Πτσπτά Ει}Π1 

ἩΟΡ 
ὙΠΕΡ γδίτιις 8. ἈΠΟ. Ρίδηταγ. Κρόνον οτίδτο ἡ ΠΝ ᾿ 

Ι͵ 

τοῦπι πιο υἰτο! 5. ὁ λέκυϑος, ΑΙεΧαπάον Ὑτα  Παηὶς μὲ 
σωὴ κεόκῳ ὠών, ΑἸ μεματις [100.9,.ἀϊχῖτ ταὶ χουσεῖ τἴ ὡ ἡ Ἐκὰ Ἢ 
ὧν υῤῥεῖτντ οἰιοτιισι Αἰ δι πη) Ω.1Δοπὶ ΤΑΙ λδηις γοφατα. ᾿Ν 
χα καὶ κϑυκοῖ, ἀδοε Ἢ; 

Κροκόβας,αριιά ῬΟτΤΡΏγτ. αὐθὶ ἅποχῆς ἐμψύχων 118.3.ογαόναι ᾿ 
ια ΡΙ1π.110.8. σαΡ.30. ὃς 21, μη Σ 

Κροκύδιειλθ’ μικρὸν ξωυφιονγαριιὶ ΗἸρροπαζῃ, 
Κροκυδύζω: 1 ἀςαπ 4110 ἃ κροκεδε ων; ᾿ ; 
Κροκυν, 7 Ἡοτγοάοτιις ὑτὸ βοςοιιΐίο ροπεῖς υἱάοτησ 7 Ἀρ , κείκα. 6 δ 
Κρυκιξ οὐ. ἔπιρΡα. νἱάς Κογχύλιον, Ιτεῖὰ εἰ μιαγθα; σοι 

πὶς Πτιιπὶ. Ε 

Κροκύφαντος, οὐ ροτ [δτοσπιοη τοχοπείο ἐπιπιιττι τα ῦτε ὁ 
κῆς ὑφώγεται, ΑἸτιςὶ κεχρύφαλον ν οσδηζ ὅτι χρύπῆει τὸν φείχφν, 
ΟΥ̓ μαστα τοάίσηιςι! ογπαπιςπτάσιις φαρ τίσ» αιδ τοτὰ ̓ 
τερπηης Πης ν}10 Παπηίης σοητοχζα γοτίςα]α ὼ πὶ ̓ 

ἀϑῷ 

ὑϑβῃ 

Κροκώδης. (8.9 ὁ χἡ ἡ γοτοσιτι το ξογοπ 5. 
Κρῤκωτον, εν το, ΓΑ Τα. ἴτΕ ΠΊ σοη115 γο Ἐς; ΑὐὲΣορ,.ς 
Κρηκωτϑςονε, ὁ» σΓΟσοι15.ἀἸσς ράτα ὃς σγοσοτα νοις τοτᾶάα 
Ὀτίατα, ἀ του δ115 ππαϊγοηὶς ἴῃ ν ἤιν ηά6 χροκώτιον, 
τι], ΑἸ πλῖπιιτ. ΑὙἸ ΠΟρΡ. πη Ἐ Δ 8,τί ῥ ὁ ποιλον χὺ κρεκωτοὶ 
τοῖν. Ἐτ' ὅρων λεογτίωῦ ὅπὴ κροκωτώ κει μβυίωΤὴς στγοςοτζο 

μος Μαγοῃηῇς ἴῃ Αἰ ποῖ 4. οὐἱς ρἐ ἐξα στοςο, ὅς ἵν 

τῖος γοίῖςον τάς Βαν Ε, ὃς τὰ ΟΒῚ]. Ἐγαίμ, δὶ! ογοςο 
πῖς ὀχυαπαπυαρετ στοςοτῦ. Γιοϊλη. ἴῃ Ὡρρσ λαλίᾳι, 
1|8ν:. 5} «δὸ κροκωζν τὸ τὸς πειλλακέψας, ἑ 

Κροκωτοφόρος 6.411] σγοσοτο ν ο ΤΠ τιγ. 
Κρολιάξῳ οογ 5 Δοσο οΓ δοαρργορογο. άίππσο πὶς οἰτί 
Κρόνοιο, ποάτις νοὶ ἀγεί σε τι5 αἱ] σἹ εἰ κόν δυλίθ:, καπυρός.ἢ 

1εί4ςπι δίξοττ κρομ(ετατον » ὃς ὕτο κατακεκονδυλωμῆμεν 
πυυρότοατον ὕτῸ 4110 ροϊϊοτίοτο ἤπρτὰ κραμίότατον ΟΧ 
Κρομμυγέτειον, τὸ ΟΡ ̓  σας] ΠΟ Ζα 11.4.8} ποτ. ρίδη 

(8.7. 
Κρῤμμυον,υγτὸ σοραννοἶ σοροι αὐρῷ τὸ κόρας μύειν ἢ ἐν 

ταὶ γόρας μύοιώ ἐν τῇ ὀδιμϑ, ΑἸ μσπ ΠΌτο 8. ςερα ἰλοὶ 
εἴτα ἃ (οι πης [14:8 αριᾷ Οταῖσος κρόμμυα ἐϑύειν 
Ρτὸ ἰηε τὸ Ηοτς. Β1λ5 ἀριά Πορεη. [λοττ, {1.1 
δά [ς νοηΐγξ πιά πιά ητοπὶ δρογπατης το 1 ὁ 
χόϑω κρόμμυα ἐδρίειν,ιά οἴ, κλαίειν κὶ οἰμώξοδϑαι., Ατί 

Π159)1| δῆτα κλαίεις; κρομμύων ὀσφραίγομαι. 14 ς ΠῚ ν» Κρ' 
ἔδαισιο ᾿πηλῖτον εἷ οἰτγὰ σορᾶς Ηδταγιιπι. κρομμύων ὁ , 
ποΡΒ ἴῃ δΥ πη ροἢΠο: ΟΠ Ἰη ξαειίάο5 ὃς (οτάϊἀο8, ὮΝ 
εοδίζειν, ὶ δι ἡ “ ἰς 

Κρυμμυοξυρεγμία 9 ΟΥπ ἀϊτα 5, ἐοοτόγηιις αι οπὶ ογαδξδηι ; 
Ρά5 εἀογίητ. Ασὐητορἤδη, ἴῃ Ραςς . τοῦ ἦν γὸ ὄξει κ 
γμίκε, ΤητογρΓ. ἀπεψίας, διρεμιεῖα γὸ κὶ ἀηδὲς ἡ τοιαύτη ἐλ 
ἑλϊοπὶς σοπιροίττῖο απὸ εἶθ᾽ κρομμυΐων 5 χαὶ τῆς ὀξυσητος 
γιο δι! 4, ἮΝ 

Κρόνιαι, τοὶ, 54 τ ΠΑ [14.1τοτπὶ ν οταίταις ρταγαποι ἀα δζργου 
ἃ τοι 591. ϑαταγηα δι ἐοτο ρογαητίαιιο, κρονιάδὲς 
τατο ἢ ἱη Οἰςεγοπο, ἥ 

Κρονίδης, 9 ὁ, ΘΑΤΊΙΓΠΟ σ᾽ ΘῊ ΓΒ) τ γπῖ ας Ταρίτοτ, δέ κρον 
ΝΜΘρτιιηιις9ῖη ΕρΡΊρτ. Ὁ ΓῊ 

Κρονίη ἷλς » Αἀεϊατίσιιπη πλάτος 7 4 δ 4 ἼΠΠ|ς δατασπα Πα 
(541.110.7.ςΔΡ. 6. Ἷ 

Κρονικὸς,ἀοΠ τες σταῖς ἄς ρίςπ5. ΑὐΠΠποΡ ἴῃ ΡΙατο, ὦ χρ 
μας ὄντως λημώντε ταξ φρένας ἰΐμφω, 1. ὃ «πσῆτο εαρτὶ: 

οχεφσατας Βαθεηζο5, προνικὸς ἀς ρ,ἷπ ἘρΊρτ.- ᾿ 
Κ φῥνείθου,ν, βάτον Πὲτι5») Ῥτίςιι5, ν πὰς ἀριά ΑὙΠ ΟΡ ἢ. 

νίων ὀζειν»ἷ, αὐ χαϊκή ε δυνϑείας, το ροτς ἃζ τοτίπογο 4 ηΠ 
ΡΠ οἴτατοαι νοὶ {πτἰτία πον τάς Ρτοιιοτὶ. ϑατιγη δ ἴδ 
Ἐτγα(ῃλ.κρϑυμ (ἢ. μέωδ, νὴ ἄς Εἰ κατομζαίων, κρονίου παγνὸς δεῖμα, 
Ῥαῃΐςιις, γΑπιι5, ΕατΊ ρα, Ἢ 

Κ δόνιπε θην ΘΠ δ πιςητογ ἀς ἐγιιβον ετεγάτογοροτγαςιισ. ὁ μὲ 
1, μέγας λῆρος)ντ τὸ ἡπιπίθ- ἀοοὶρίατιιτ κατ᾽ ὄὅθατεσιν, 
σὺ ἢ ΕἾ κρϑνιπ' πίϑυ»ῖνν οτα πο. 

Κρονίων» τ 115 ΠΟ. 
Κρονόληρος δ γκρονικᾶς, Ἐταίτη. (11. 
Κρονόληρίθ.,υ, δ, ατΌ Γι τ: αϑϑ τὸ κρτν κὺ κιρνὰν ἕκαφα δ΄ 
τῶν, Ατἰ τότ, ἐς ππιιπ ον ασοηβ ἐς Πςο,ἱπαιιῖτ,α ρόνα 
γητὰι διήκων εἰξ αἱ ὑν(θ. « τέρμονίθ- εἰς ἕτερον αὐ ἐγει,1, ΟΥΟΙ 
τατηοτὸς Ομγθηουά οἰπ,τοπιρογα οτειις οο ἀ οἴ τατ, 
Ὁ αἴ (ςπιρίτεγηο ἀ4 αἰτογὶιπη αιπιπὶ ρογεῖποπ5. 
ἨοΠοάὶ ροτ πρόνον, ἰη το Πρὶς τὸ αὐχέγρνον σκότος. {ΠπτΕὶ 
νΘ- ρτὸ δαγάο ὃς Ππιρίάο, ργορτογοά χιιδὰ ϑαταγηα9 ἢ 
ἢιϊς ἃς ἰὉποχὰ Ῥοοτὶς Πηρίταγ 5 ἃζ ΤοΠΠΡΟΤΈΠῚ ἄξεις» 
γ΄, αῤχόα νοετὸν 1ά ςἴνρτὶ ἴσα δὲ ἀπτίαιία Ογατοὶ καῇ 

᾿ 

ΓΕ 
{τὰ νοσδησ 9 ντ [οτι οἷς Εγα ἤν. ἴῃ Ῥτοιιουδέιπι ϑάτατη 
της ΑΥἸΠΟΡΒ4η.νεφ. οὐ χὶ διδάξεις τούτον, κ οὐγὸς ὧν,14 εἴν, 
ψωρζε. Ὁ 

Κροντῷ Ης οἷν, κατοισήπεται, ριιτγοίςιτ. 

Κιον ἵδια!, ὃς Καὶ ρόντωγεςγεοάδαι ἀυτοῦς ὑ 4 [ΠῚ σΘμι5 ΓπὩῦα 

19. 

Ἰ 



ΚΡ 
ἡ, Πού οὶ ο οἵδ καῤκοε,στοσυς. 
οἵ εἰξίνη δέ οιιος ξοατῖς ἀπο  Ρε.ΙΡοηηἶπ. 

᾿αιιοὰ κερατθς τυ). 
ππηδγῖαπι οἰ πιροποκαῖιο, τυ ΠῚ. 

πησὲ ἐπτοτι πη, [σα Ἰν ταί τς, τυ στῖα ὡς ρτγορισθα- 
Ὑ ΠῚ. κ ϑήασαι δι 144) » μἱ Υἶο ἐ ποέλξεων φεφύαι οἷτνει κεφαλί 

ογΠαάνμ, Κοόονας .Ὃ᾿"Ἤ πύργων ἔδυον.. κα ἔροιπον ἐπάλξεις. 

ππδ5 ΠΙΠΓΘυ Π..ν τ τυρόν ἐροσίϑο, ἃς ΠΑΙΙῸ 5 τορόκρφοσα!» 
τοᾶοτ. 4ι18 ἱπυιΐοοιτὶ ὈρΡοΠτα: Π δῆτ ἐμ οτὶς τοι ενῖς. 
Ἰϊαά μι Κρϑασάον ἐπέζανον, Τητοῖρῖ, ὑπύυτρόχων κλεμφίκων 

χορμαχίαν δπετυσδείων, Ἐτ 118, ξ, ταὶ ῥαὶ ρρεϑῥοσας ἔρυσων. Τ- 
ρέοσα! » Τειχ μοι χοὶ κλίμακες, Κρίσαι ( ἰπαῦῖς ΗοἵνςΝ.) 

τἴθλον ἤτας χλίμακες αἴλλαι ἐπ᾿ ἔγλαις. (ς 4} αἱ [π]ῖς Πιρεῦρὸ- 
γότὸ οὁ Ποπλΐυς ἀσο  ρλπε ταὶ κεφαλίδας 4 τειχοῖν νο] 

ἐς γο] σεφανας “70 πύργων νοἷ τὰ κρυπιδιώμα τα ΠΟ ἢ] ΠῚ 
Ι τἰαπημιιίτι ν οσδηζ τοὶ κα τῷ τὰ τῷ “ἦν ἱματίων τ ὃς Πᾶς οχ- 

ἡο ἰοῦ οἵδ : παπὶ Ηοητογο ΠΟΠΊοῇ 5 τῆς Χλίμσκος ἴπσο- 
1 ζεῖτν ποσάιιπι ἱρῆτις ατᾶτο ΒΟ Π Ἰσα ᾿πίτγαπιθητα ἴῃ ν 

τ, Σ 
πἰρτία, κρίζατπτεσον» ϑυὐσσανθυ, ῬΟΪ ΙΧ κροοσών ποπηῖης 

δἰ ΠΠρὶτ αν 1πγα: νοἰδὶς οτας αἴτει (οἱ εὐαατς : (ογοῖτ ε- ἡ 
ἐεύος ἀἸοὶ τας τελδυταίας ὄχθας τοῦ ἰμα τίου , ϑυοστανοις νογὸ 

ς κρρδσοιὲ » 411] ϑυΐασ νοι [Ὡς Ψ1ΠΠ) αϊάαπὶ αι ἐχῖγο- 
ἢ αὐϊιλαηταν, 

ἢ ἘρΙρτικϑρατὸς» γὰ5 οἵς ΒΑΪ ποάτοτῖα: ΠΠροΠΠς ΠῚς δὰ 
ἀξηάαπι δηλ)» Ῥ]ατατ.ΐῃ ΑἸ Θχ. υἷι ὁκκια νυ χροασοιὸ, ὁ πυέ- 
ἀτογρτ. ιγάτι 5 νοττίτιαριά ΡΟΠ πσςὴν Ἰάςη] οἵϊο χύτλον νὸ 

ον :ἃς ἀρ Τα Πα πυιπ σέτλα» ΟΧῚ Ἰπ]ο, [ςεἰ φιϊάαπι 
δεμά. ροῦ ὡ. ἦ 

ταδτίατι5; Εχοά,σαρ, 28. 
τή ξια. 

ἘΓ γ»γεόσῳΘ'»οτρὶς [ογγοδγασα σχττγοπλα Παίτα ρτς- 
᾿αὐτικείρυον τῆς ὅθηϑορατί δος σιδηριον, 1 .(. ΤΊ οἰ ΓῺ ὅς 
-υὐραξ ὃς ἐρία χίθ’. Ἐπ ται ΠΠ1Δα. ὁ, ντάς Σαυρωπήρ, 

ἀπ ΠῚ αι ᾧ κερασωτος ΤΥ ἢ. 
εἰσω, τ ικας [ΓΟ ΡΟΣ Ρ δι ον οποιιτῖου ΤΠ εἴπη ἐχοῖ- 

δ χρρτεῖν. Κιροτεϊῶεο οἰν ρ΄ αυιι ἐχοῖρ; χροταλίζε δι ν οτὸ 
γετα παιῖς Επήττι. ΑΥΒο τ. κ ὃς λαξων τὸ ποτ ξκον, Κ) 
τἰς Τὸν βασιλέα, ἔπιεν, ὡς ἴον ποὶν τὰν χροτειλιδδίωυαι, ΑἸοει- 

Ἐριῃ. αὐ κροταλίσῃ τὸν ϑέωτρον. 
ὙΟΓΕΡ ΙΓ ΟΕ] τυ τὐδέτειμμα, παιπτώληγ σγοῖαἑ τΠπ| 5 ιιοά 
Ὡς (ΟΠ ΠΠπ|ς5,.6χ τοίξα  σπονατε ἵτα σοπαίηηατιισ, ντ οἴς- 

Ὑ51πὶ 601 τν Π αιιῖ5 νοτίες υπαπΐθιι5. ΑὙΤΤΟ ΡΒ.» ερ.} ἔγεῖν 
χμα,κρόταλον, ποιποίλη, εἰ τὸ τοῦ πρανὸς ἔσγ νὴ πίω) φωνίω) 5ι:- 

᾿ταϑεέ ἰῷ κεῤταλον, ἱ οἰτ, δγλω 9: κὶ δῦσομος, ΑἸΠ ἴῃ- 
Ὧππ| τι τποιιπι ᾿πτοΠ ΠἸριιητ» 400 1Ππ ἀδφοτσιῶν ςεγσαιο- 
τσ ΑΞ σγρει] τὰ νοτθο κρέω; πο οἵϊ ριΠῸ. ΑΓ} Ρτὸ 

τοίοπαητι ἀσοϊράιητ, Οὐΐφατη ἀπηι πὶ ἔογι ουτῃ ἴῃ - 
τ Γ αι ἔογγεο φαατίατητ Βασι]. 54:}.1}}0.10.ς 40.4.4. 

ΤῊ ΠῚ. δέ σκὼ 1116 ΠῈ5 πιάτο 5 ΟΧ οτος θάτηΓγορις α ογο- 
ΡΊΘ τ. ὴ 
Ἰϊηραα ΟἹ οχροάϊτίοτε ἃς νοὸς [οπαητὶ, κόσῖο ἰο- 
"λα 7. νἡ δ) τουος, Μπεῖαρμούα Πιπιρτα ἐκ αὖ κρρτάλου, 

ἢ ἐπίγιιπιοπτὶς ἐδ Υ] ἔοττατι) ἀππυπιογάταγ ἃ ΡΟ] σε. 
ἐδεφο τη [Γι 1 το πη ρόγα]ο5. ΘΑ εῃ. ὃ 
τοτΉρυι,ρᾶΓ5 σαρ τίς, αἴϑσ! τὸ τῆς κόρη. ὁ ὅξι τὸς κέφα- 
τονϊάς ἘτΥ Πιικρότοφίθ. στίατη 5.148: τὸ βιξλίε τὸ ὄπιϑεν 

ν που κα, ΡΠ ΓΟ νογθογο,ἑτοπὶ κοϑτέειν κιϑεύραν:τῷ Ρ[αι- 
θπηρίοῦο; νοὶ οχοῖρῖο. Ιτο πῃ οὐο ρον οα Πρηιῆςα- 
χὶτ Ἠογατίι5)Π μά δεοιτί τις γουὶ σγορᾶτοντ ἐπ 

᾿ χαν πιϑωνωτεροις τούτων λύγος αὐ τι κροτήσης. Ἐτ κρφτέομαι 
Πι οχοϊρίου. Ατἰζοτε! ες ἐς ἀτῖς ροοτῖςαν πολλοὶ ὃ 

λύουσι κρικαῖς, δῈ1 "ἢ ἄμφω «εἰ κερτεϊῶτη » 14 τ, ρΙ αι 
“πὶ ἐχείτατγς ας αρρίδιάοτς γντ να ΐτ ἘοΒοττοδας 

πῖτον ἀοέξιις. 5ϊς ἃς ῬαΠηιὸ ρίδιιάου γεῖθο νῆι5 οἱ 
44 Αττίσιιπι [ἰδ το 13. ΡΟρυ τι νετὸ (Ἰπ4κ|τ) ρταοϊα- 
ὕοα Ῥγορτοῦ πιά] νἹοίπιιπι ας υἱξζονῖα αι] Ρ[αιι- 

οἴ Ρ Δι Πι ἐχοίρίταγ ὥπι διὰ τὸ ἐπτμωρού μῆνον κακὸν ἐδ] 

ται Οἷ4.4.Τ ΕἸ... Οὐυάαις 0] ταπῖριι5 οἷτ- 
ἐἰς ταογατη, ΡΙ ατατοἤ. ταύτα περοκαλύιβο(Θ. ἐν τοῖ δήμῳ 
Καύστερος ἐμιροτεῖτο χαμτρως, οἱ .5) «φόνος ἐπ᾿ αὐτὸν ὦ - 
ἡ αἰϑοξολουῦτες ἡφίεστιν. ΜίςταΡ ἢ. κεκρφτημῆδοι αὐ όρες 

{τὰ ὃς ἔγαιάς ἐχεγοιγατὶ ΠΟ ΠΊ1Π 65. 
ἢιο : ἴξοτι ἀοίοῆις. ἔςι κρότημα ὠνψυλατατον ὀδυοτδ)ς. 

Ἐς οἰ τες αἰτιιτι ΠΠπηαοὶ. τι εχ οτοίτατι ΠἸπλιιδ»δζνντ Πς 
ΤῸ ΠΠπηιις. 
δα αι1α ρεάϊδιις (αἰτδητίιπι ρυΠ ;ἀπτυτίάταιε ἴτα τα - 

οὰπτ γε γ οἱ 910 115 ὃς ου ἐμά τῖς σοι] ηλτα εἴς νἸάςδα- 
ἐορ.11.8ς ςαρ.6. ἀε 115 χιος οὐ πῆγαν ὁ τοττα : ΥὉ] ἀρίτ 
Ὁ. φΦ:λ εἰ 5. γὺ σειτεῖ δ. γὺ γίνεται καλλίων κατατριξομῆμης καίτὼ 

Ἢ , « ΑΝ Ύ - ᾿ ͵ Η 

"εἶ γδ χὺ «ἴϑῳ τας ἀδοις, γἡ ἐν τοῖς κροτητοῖς κοίλλιςΘ (δὶ ταπΊοῃ 

Ἴ Ροτοίξ ρτὸ κάτω, πώτῳ » δ ΡτῸ κεοτοηνοῖς κροιωοῖρ.) Τμιοα ἦτ 

ΚΡ 137 
γογεῖς ΓΙῚη. 11.21.6. 6. ραυάοτ σα! σατὶ ἃς ατιςτὶ ρος: ρογειπάό- 
41: πηο 15 Ργοιςηἶτ, τἀςόφις ἰχτὰ [οπνῆτας ἃς ἔουτος [χει 
{πππιπον οἱνντ ἀρ ράγοτ,κροτηταὶ τγαη τι {{Π|Ὸ ἕο τος, Ιοτῦ ρτο- 
Ῥτοτ ἐγοσιθπείαπι [ἐπυῖταΣ ραν] [ι ἃς σο ποι] ςατίοης Ροάιπι τγὶ- 
τα: δ νοἴτιτ ραυετα: [μη : 4ι155 ἰοςα νἰάςτιιγ 1πϊοτοτῆις ἤση]Ε- 
οαἹς αι αἰχ τ Ρυϊποϊρὸ ῬΑτῖ5 τοῦγαὶ πο πη} ἃ ροπεΐα 50- 
ἔρις ἁἰΠΠ Δ ἰδ λα]τὰ ΡΟΠ,άᾶτα ροάϊπι γὶ, Θαϊςπιις οτίααι νοσαῦ 
δγίκροτα χωρία: Π|.:. υἱγιειγῶν ἐς τους εχογοϊταιοηΐδες ο- 
4υςης, Αἴλλα ταὶ μϑρ τοιαῦτα κὺ χθὲς παλαΐςρας ἡ βαϑτίας κόνεως δύ - 
γαται γίγνεϑχοκαθ᾽ ὁτιῦν χωρίον ὄψίκρρτον ὁοϑοών ἑπ-ὠώτων, Κρρτὴ τοὶ μέ- 

λη» 4ι1α: ἀἰβίτο Ρυ εὶς ΟΓραη 5 ἀιτ ετίαμη αἰιας εἰ 15 ςαπὔτατ, 
Κερτητὸς. ὃ) ὁ ,ς 1 Π|4φ59 8110] ΠἸηκοϑαν ποιών, ρ᾽αυ ἔπι ἐἀουξ. 

Κροτοπι αἰ γνιο. το ΠΟ} Πᾶταγ ἀἰ οι αἢ ΑἸ ηΐο ἰὴ Γι λεὶπὶ 5 ριι- 
τος ογοριϊη ἴα ὃς σγορίτασι!α νοσαητ. 

Κρϑτος κε, ὅν ρ΄ Πισ,ρ Δι [159] 15 οπα ἔλπτα, αἶα τὸ χρύεϑη, Εἰ. 
Ἰτοην Πισου 5. ρ0}}Π|5. κρότος χέρων, ΑΥἸΠΠΟ ΡΒ, 

Κροτῆμαι ΡΙ αι οχ οὶ ρ᾽ ον ρΙαυάον Οἰςογοηΐ 5 κροταλίξομαι κροτεῖῶν 
δέκα. ]αυιΠι ἀἴσπιι5. ΟλΥν ΓΟ , 
Κρῆα, Ηοίγ ομ, ἤ πὶ ἔν τήνακτα ἐν τετριμυῦία, 
Καϑτων,ων 9.) ὁ ἰ ΟἹ Πεισυκιυοραὶςὴς Ηοπιεοτονάς αἴ ἰητο Πεχὶτ Ρ]1- 

Ἀΐπ5 ματι ἀϊσογοῖ Π{.1τιςἀρ.34.Ε{Ὸ Δηϊππαὶ οὐ οπὶ τγρῖτα- 
ἀ]η15,1Ππῆχο [ςπηροῦ (Δ πριη] σαρῖτς νἹιῦ55 ἀταιις τα πτιπτο- 
[ςο 590 ΠΕ1ΠῚ Δ ηἰ πιὰ} οὐ οἰ δ᾽ ποη Ητ οχ τας. αιεπὶ πίπηῖα ἐς - 
Ἰμ|τἰτ (Ἀτιετατο,α! πυοητο ρ(Ὁ πιοτίξης, Ν ἢ ιιαπα ἴῃ ἐπ πγᾷοῖ 5 
ϑιρηϊτατγη δυθι5 ἕλοις 591 π οδη θα 5 Αἰ Ἰαιαπάο; ἴῃ ααΐρα5 
οσγηΐα:ν τ! ὁ νοσαῖιγ ἰφηειν!ἀς Τριζίκια, [τοίη Κεὐτων, οἰ ηι15 
ἁτθοτ. διε τίωΣ τορος τὸ ζἕωον ἐμφέρειαν πὦ απέρματος γτ ἀἰχίπηις ᾿α 

γοςο Κίμ, ΤτοιῚ κρότων ΡΆΓ5 ἴῃ 411 τὸ ὥσπερ ἐδαφίθ. ΡΟΙ]ΧχΟκα- 
λεῖται ὃ αὶ κρότων, μελιτηροὶ ὑγρασία, "λυ ώδεης. ὅπιαν ἕλκος ἡ αὐθὰ τὸ γεοῖ- 

βα άπ. τ Κοότωνες Ὁ Η]ρροογατῖς 1.1. αἷοὲ νόσων νΟσΔ ΠΤ 
τοὶ ἐν τῷ πνδύμονι χονδρώδη αὶ ρόΓχια,1. ΡῈ] πχοπιμτι Ὀγοης Ηΐ4 σαττὶ- 
Ἰασίποα, πιο σαττι!ασἴηφα σοποδιυήτατος ἴη ΡΠ] πιοης. [τῷ ντθῖς 
ποτηοη, ὃς ΠΟΙΊΘΩ νἸΓὶ ΡΓΟΡΥΙΙΠῚ 40 Ηρτουὶς Ἰπτει(οἐ, Ετγ, 
Κορ, οτος ὁ, Ρ] Αι ςη5. 
Κορτων»,ογοτοηα, γοσδησ 41] σοηστηπη,Ἰά ν τ} εἴς αιιοά ᾿ππαίοὶ- 

ταῖς ἴῃ ἀν δογ διιϑοργαοιρυὸ τα οἷςα) ΤῊς Ραγν 0... ΗΠ, ΡΊχητ, 
Παρ 13.ν 146 Τόγορε, ἱ 

βρούζω, τὸ κροξυξω, ἀφαιρέσει αῷ β, Ετνπι: 

Κρώμα, ατος. τὸ ΡΠ τὶ ον ΡΌ ἤις οοτνάατιιηγ 1ἰς Παραπλη ἶω, 
Κραματοποιὸτ οἷς ἀϊοῖτιτ δύλητης Αο Ατβοπαο, 
Κρυματικιὴὶ συφίηνατ5 ρΡῈ (ἀπά ] οἰτμαγαπλ,ὶῃ Ἐρίστ. 
Κρέναι ΕΟ ΟΠ. οἴ κρίσαι τέλειαι: ὃς τοὶ ἄφορφ δὲνόρα. 
Κρεν οἷ ϑ..κ0 ὁ κρυγεῖον ὕδὼρ 4114 εχ ἰσατοθτ!5 [Ὁ]1ς 5. 
Κρογησδὸν ἱηἴταν (σατεῦτα [οι ἕο πτὶς (Πςητῖς. . 
Κρριιυίξειννν πὰς κα τακροιυίξειν [πΡ Θγαπσον οΥΡυ!πὶ ἀπὸ ἥδ κροιυών ἱά 
εἿ (Ππεπείδιις ἀεαιυιεζιτ, τὸ χέειν ὦ πσερ οἱ κρριωοὴ πὶ (ἈΠΠ πεῖς 
πιοάειι ἔπαάογο, Ατιση, [|.11.4ς νλῆς ροτουῖ 5 ἰοημςηβοδω- 
73: δέ φησι τὰ ῥυτεὶ κέβασιν ὅμοιοι ἐρ. διατεῆφξυμῶρα δ᾽ ἐδ). οἷξ ὧν 
πρριιυιζοντων λεπτῆς χάτω εν πίνουσιν. 

Κοοιωυύισμα, τὸν ΟΥΤΟΧΟΓΟΥΤοη 5. ρρυίσμα, μελυφ’αγὶ ἱη, ἘΡΊΘΤΡΌΠ ΩΣ 
ἁαιια; ΠΟ ἢ] τιι591. Γοατιγῖσο δ νοηᾶ. 

Κορι ὃς οὐ, ὁ. (᾿ατοῦτα ὅς Γσατυτῖρο τ που τ πη σά ρας ὃς οτῖσο ἔοη- 
τί πτῇ ὃς ᾿ρῇ (ΠΙοητος. Τητογρ. ΑὙτορ πα Ἐφιειῖτοκρανὸς» τὸ χύδίω 
κὶ ἀκρίτως χὴ ἀδρόως ῥέον, Τητοτρτες Ἡοπιοιὶ πὰς νοςς ριοριῖὰ 
ΠρρϊΗ ςατί τεδάϊτ ταὲ ἀῤχαξ ἦα ἑδιμούπων. Κεριωθς εἴὰἃ ἰοςιις νὺξ 

᾿χυιαητ, ἰαπιαοτιιτι δι ατγῖπα ἀἰςὶ ροτοῖϊ φιαῇ Ἰλιατγῖπα ψάττο- 
πἰοτόπος ὅσι πλύνεσι, 10. Πα χ Κρρωωῳ δ᾽ Ἱχανον καλλιῤῥόῳ, ἔνϑα 
ἢ. πτηγαὶ Δοιαὶ αἴαίοσεσι, δες. ΑὙἸ το Ρ. δαιῤῥωών τὸν χεοιω ον ἐφίει, 

Καριωοφέρον» 4Ἰοῖτιτ ιιοἀ4απὶ ἵπ παι 85 » Ἡείγ οἰ βογίδη αιοά 
Γυίηεῖ (δ κροιω ἐς καὶ «δ ὁ χεεῦν “0 ῥείσραν, αἰθρίας 

Κρριωο χυπρολύραιον » ΠΙΘΑΧ; κὶ πέθιοσολδγος : ζΟΠΊΡΟΠΓΩ ἀϊξίοης ἃ 

χρουυδς» χύτοχ δ λῆρφε. ΑΥἸΠΤΟΡ ἢ ἦτ ἘΔΕ τι. 
Κορύομα μ᾿ οο "Μὲ αρρύμιν αν αὐακραύστι ἀϑεε»»ὺ τρύμνὸμ κρούεάδγοι 5 εἰξ 
πάτο πα ἱπΠ θετο, παιιεπι τοπηϊσατθης ΠΟΠΙ ΠΉμΠΓάτα ΠΟΠΠΕΓΓΕ - 
το δά ριρρίπμος οἵ γοτσοάσετε πδιιο πη, ςοἴϊπι ἴτο, ὅδὴ ποϑα 
ὑποχωρεῖν ἴῃ ΔΠΙΓΠΔΏΓ 115. Αὐτίδηο: ΓῸΟΙΔ ΠΟ αἰαποδίξειν ἐς του- 
πίσω, αὐαχωρεῖν, ἴα χ αἰ ζεόδει!. ἩΤοττπι οπηπίτι το πιοηῖα ργο- 

ἀιισοπτι5 9 414 δυιτίλογεθις [λυ ἀατὶς ἱπορτίαγιτ συ πιθῃ 1ι- 

αϑαῖ οβίιροτς, ΤΒυ ον ά, πρύμναν κρϑυομῆβο!ε, ἐποίνειχῶν θφύωυ ποις πρὸς 
ρ»λϑε. Εν ἰτθὶ,-ἰξα πένης -ορύμιναν ἐκρούοντο Ομ ο] Ια ἰδ, τορυ μναν Κρόε- 

δι ὅν τὸ κατ᾽ ολίγον αὐα χωρεῖν» μὴ «ρέψαντοι τὸ πλοῖον. « γδ ὅτως εἰ- 
γαχιρών, ὅγ τίν) τρύμναν κωπηλατεῖ, τῦτο ποιοίῖσι, ἵνα μὴ δόξωσι φα- 

γερωῖς φόύγειν» τω κφτ᾿ ὁλίγ0ν εἰσταπηόντες 9 κὶ ἵνα μὴ πεὲνὦτει τοῖς πολέ- 

μέοις δόν τασοδᾷ ον τιτρώσκονται. ΟἸσοτ διὸ 13.Ερ1Ποϊαγιηι δά Ατ- 

τὶς Τί θεγς ΠΠπῶ ταμτπυιοά γαϊάς πλ ι] αὐτὶ ογατ, ἡ εμετιξ 

τοῦ ἀϊ ΡΠ Ίςοτ: εἰδ ςη1Πτ ν ογθιιπι ΤΟΤΕ ΠῚ ηδιτῖςυτη, ΘΔ Π ΙΔ Πἢ 

14 φιυίάεπι [πε απιείοα ἀγρίγγαραγ Πα ίποτῖ τς Πηοβριμαπὶ 1π- 
μιδευῖ οἤτπτ τοπιῖρες ἀα{ΠΠι [4 πο οἵ οι πιο αὶ! αἰ ἀϊοὶ Βοτ» 
4ιαπὴ ἢ ν  ]απὶ ποῆταιι παι ρΡο Πογοιαιγποι εὐἷπι Πιἢὶ- 

ποηῖ, ἔς αἰτο πιοιο τοπυῖραητ, [4 αἷν ἐποχῆς τοι ου Πιπιῦ εἴ. 

Ἐτ ραυἱὸ ρὸΠ, ΤῊ ΒΒ ᾽εῖο αιες πὶ ΓΟΙΠ  Ρ ΠῚ «ΠΟΤ ΠῚ ̓ιαδεῖ » 8( 

νοβοππεπητίογεπι συ  ἄοπὶ το πλὶ σατιοη ς ΠΑιΕ ΘΟΙ ΙΟΓΓΘΠΓΙΣ δὰ 
ῬυρρΡίπι, Ταῖπεις 11|0.2.φομλε ἴο ρτα]ο ἴτε «οἰΠεπνημέδετς 

Φ ουλνλ, ; Μὴ 
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τοῦλοϑ δ ἃ Ὀεῖΐο ἀτσοάττο. Αὐτίδητις ἐπ ἐχρεάιτιοης ΑἸοχ ὗς 2 
χραυατηρρ τε ὑῶ τὼ ϑηρίαι τὸ ἀκ ἔτι ἀυτα ἐῤῥωυῆο αι αἦ ἐκδρομαὶ ἐγίνογτο 
ἀιλὰ συρεγμαῦ μόνον διωχεώμῆναι 5 ὅσπερ αἵ ὠρυύΐμναν κρεο μῆνα γῆς 5). 
πόδα ὠσεχώρρι : ΕἰοΡ διατὶ ντ 1] ἴτας ἀδπος τειγοσοάεθδης. 
Ἡετγοάίδη. 1}0.5.ὁ ὃ. Αἷν τωνῖν Θ΄ ἔϑτε ὡρὴ αὐμάτος αὐαποσιὶ ζων ἐς τού- 
πίσωγτεττοστάάιι σοίδίηχηϊις ἀςοιτγγεθατ, 

Κρρνουῆνα, ἰπ Ἐρυσασηγα ΠλΠΠ Δ, 1165 ἡ ΘΓ 5 ἐπέφῃ ἀπ η τα, 
Κερυπεζιαχτοὶ , Ἰσαςῖ σα οο]. Κα] Π1ςα:, ξύλινα, σαινδείλια, κράπαλα, 50- 

ῬΒοο!. γε] χρέπετα, κρρυπεζοφόρϑι Δυτου ἐγάπτ Βαοτὶ). νἱάς 
Ῥοϊ]μςειτι. : 

Κρφρυσιδημώ,ν οςε »ἱοἴδειπι οἰτι4ο Ἂς [τάιιςο.κρουσιμετρώ, κα τακρφύώ 
πῇ βο!γὴ ὯΝ δῆμον ἀπειῖῆθ χ. αἰδφκρφυυ μῆνίΘ- τῇ βοῦ. 

κρρυσιμετρειν,ἀς[ταϊάλτο ἱπ πηοη γα, βλλιπως μετρεῖν (ἰπ 4 Ης() 
αὐ ουδεώς, οἱ γδ φαύλως μέτς οὐ τες σευνέκρφυον ποὸ μέτρα εἰς πὸ ποσί - 

πῆεῖν ποὶ μετε ἐμῆνα» ἐντεῦϑεν κὶ τὸ πἴοφλογίζν δε αὐοκρρυτῶτῃ φασὶ, 
Κρρυσιμέτενφ»4 1110) τη οηίπγα ἀς ξιιιάατ, 
τ ερὗσις, εἴθε, ὁ ρα] Ἀτίο.ν τάς Ν ΟΡ], ΑΥ ΠΡ ἢ Ἰτοπη κ᾽ δοκιμασία ἐπεὶ 

σαὶ σωϑροὶ Τ᾽ σκεδιυν κρφτούμῆνα ψυκι(φέζετωδι114, Η εἰν ἢυκορύσιν, 
γξαύκεισιν . τὸν αἰδῳλογισμιὸν κὴ μουσικὸν ὀγομι: κὺ τίμ) «ρϑς τὸ λέγειν ἐν 
πες ζυτήήσεσιν υὑππόκρφυσιν: το τὴ τέων πρὸς τὸ λεγθυῆνον ἐν πως ζυτήσεσιν 
αὐ τίῤῥυσιν γἡ αὐξακερυσιν ἅτω φασὶν, ᾿ 

Κρρυςικὸς» ΔἸ ΓΟ 5 ἔστι σα Ογ πποηΐα ὃς νοποπηοητία ἀἸ σοι 5 πη- 
Ῥα]πι γα πθ)ν1πὶ ΡΟ Π Δ οὐ τὶ πᾶς. κεφυςικὸν κα σευυαικτεκον) Παι- 
εἴδη οαιιοπς ἐς πιο Π] επί ἔασι άϊα, 

Κερύω,μ.ἐσωγανκφν ῬᾺ Ὁ, ρογοιτι ονσσοιιτο,ΟΗοπ4ο,4ρῖτος ςού- 
πἰδιι ροτο ρτορυὶὸ, οι τγιιπι Ασοιικρϑύω χείοαερ διιάο πια- 
πῖθιι5» Επ τὶ ρ κρῶσαι αὶ ϑύραν τοη ταπὶ τε ξτὸ ἀϊοίταγ φιιὰπη κόπῖην 
πίω ϑύϑαν, ἢ γγ ΠἸο, κσϑύειν τοῖς ποσὶν τίω) γίκζ. Αττίληιι5, πο τοῦ 
πρφύειν να! σαΥ]5 ΥΟΧ σγομΐον ΟΠ] Δ ΠΑ υἶτ, 

Κρύξσα, ἃς κρυξζδίωυ, οἸ λπι; λαῖσρας Πομα ΟἰἘ, ἐ γὸ εἰ κρυ ἐδίω ὄδὶν ὁ ὁ 7- 
φ0.λήσει «δὸ ϑτοιξ, 

Κρυζάξζο Ης γον, οἴ ἀποκρύ ητει,αΓΣοη ἀϊτϑ σοι 11, 
Κριΐξες, Ἡ είν οἢ. Πιητ νεκροὶ ̓ πτοττιιῖ, ἔου χη αἴδα τὸ κρυ ζω! απὶ 
Πα τογσϑ ἔππτ ἀϑίςομά τι: Δέντι τις ἀβοττ ὃς κρυζησία, ΡΓῸ γεκυ- 
σία: δικρυζῆπας ΡτΟ τετελόυτηκότοις ἀςξιηξιοκ:ςογτὸ κρυζολος οἱ οἷϊ 

χρυπῆος ΔΙς Οὐ ἀϊτι5; Οσο.Ἵ τς. 
Κρυξεὶς ἐντος» Αἰ σΟ πα τις τσ τῷ κρύπλομαιν οἱ χρύξομαι, 
Κρυζω,πητί ψιιὸ Ρτὸ κρυπῆω, αὐ ςοιλάο, 
Κρυερϑογοσι ὁ κα ἧς [δτ 115» ΕἸ σ᾽ άιι5.Ποττι ἀπ5 ὁ το [5.11 [Ὁ γα 1115. 

ἀϊξΆςο 115. Οὐγϊ. διαιψηρὴς Ὁ κόφρς κρνερφῖο γόοιο. ΕἸΘΙΤΟ 115. ἀλ- 
κτὴρ σ᾽ άϑοιν τοισιν αρὴ ς γγύεο κρνερφῖο 9 ἀγα: οἶα 15. Ὑ 0] σομοτ, εἰ 
ξσπιητηῖ. 

Κρύμα τος» τὸ » ΠΙΙΟΠΤΙΙΠῚ 5 δῦρημα 9 ΑἹ (ΠΕ ν]. τγαπροίεῖ ΠΠτοτὶς 
Ῥτῶ κύρμῳ. 

Κρυμαλέθ' μ᾽ δ ρο 4118, ἔτ ν᾽ 4189 Ετάτο πῆ ςπος ἐς Ζοηΐς ἀπάθιι5 
εΧιγοπηα [46 η5. 

Κρυμνεῖν, ἔτίσοτς, ν ΤΟΝ 
χρυις οὐ, ἡ ὃς κρυμνος» ΑΙ ΚΟΥ. ἔγῖ σι5 ἔπτθη ἤιπη, ΘΟ 7 5 [Δ οῖ Ο5οΓΡ ΘΓ» 

ἤς Βα. Δριά ΡΙατοηςηλ ἐν κρυμῳ, τη σο]1άο. 
Κρυμώδης)εΘ-, δ καὶ ηγ γι οἸάτι5, Τιον ἢ ΡΟοτα, ποτειμοῖο αὐξοὶ κρυμώ- 

δεας ὄχθας ἴῃ Εὶν Δ15 εἴ ρ15.κρυμώσες, ἔγῚ σ᾽ {τ Ττο πὴ κρυμω δαρ, ἔς - 
Ὀτῖβ αιια ραΪπιοιΐθιι5 ἐγ ροίατε σογγορτὶς οθουίσιν, 

Κρυδεις φεντος. Ὁ τὺ ἡ, τι ρ! ἀπις» τσ άι15»Ποτγθ1115. ποττλάπι") ΗεπΠοί. 
ἐν πελόμῳ κρυσεντι κρυδεοσα ϑτέλασσαγΑ ΡοΪ, ΓΙΟΥποτ. Πα ἡ. 9.Θεσσε- 
σίη χε φυύζα,φοζα κρυόεντος ἐ ταίρη, Γτοτρ. φεικτῶ, φιξερῶ, ὅτι οἱ φο- 
Θώμῆμοι συγκρούεσι ἐξὸ ὀδόνταρ. ἢ 

ἈρύΘ', εξ. το, ἔτι ριιδ. αἴϑαὶ πἶω γέρο μμίω “Ὗ" ὀδόντων κρρόσιν, Ἐτν Πα. Ἐε 
κρυϑφο τ σοη5»Α ἀι οξειπιπιν 46 (ο].110.13.πἀρον]τ, ἃζ Ἐτγαίπγ. 1ῃ 
Ῥτοιιογ. Οδηϊηι ργαηάιπ. Κρ: οεἴατα αἰ οἴσαγ κρύσαλλδο. 
οὙΥ [{}Ππ|5 1αρ 15» Ατ το ρ ν. τη ἸΝ εσ }1ς ἠδ αὔδῳ τοῖσι φαρμακοπώ- 
Χοὺς ἢ λίϑον ταὐτίω» ἑώρας» καλλίω" δια φ «νῆ, ἀφ᾽ ἧς τὸ πιὸρ ζπηῆευσι; 

Σ᾿ πίω ὕαλον χέγεις ; ν᾽ ἸητοῦρΥ. οἱ πελαιοὶ Ὁ. Ὁ δεαφανῇ λίϑον «ὐτίυ) 
᾿διωτικωῖς λεγϑ μῆνον κρυϊθ-, ἐοικότα ἢ ὑάλῳ ὠτύαρζον, 

Κρυπῆ ἀδιίθ., οὐ, ὁ, σου] τα 5. χα 5ρί δι. κρυφῶίθ- 1.4, αἰ κρυπῆά δια φρο- 
νέοντοι, ϑζς, ὃς {Π|44.ζ,κρυπ]ασδίῃ φιλότητι μιγή μῆνα». λα ϑριδίᾳ γὁ μοι- 
Χιχα, 

Κρυπῇ σω, ΟΡ οΓῖο. 
Κρυτῇ εἰα ας» νοσςι ται ΟΠ οἴαι οσοιυἧτα ᾿πάλραπε. 
Κρυπῆουομαρἰη πάτον, Η ἰδ οἷ. ἐοτίαπ αιοηΐαπι ᾿πΠάίατοταϑ ἔς 4}- 

ἰςουάμιης ὃς ἴὰ Ιοσα οσςσιτα αἰ ἰτιιάϊιητ. 
Κρυη7..ηςγ ἡ οτν ρτα, [οςτις ἀρ άίτιις ὃς σοποαπιεγατι5. ῬΓῸ σΓΥΡῖο - 

Ῥοτεῖσι νἱφογαν Ροϊιης Ψττετγυαῖτς : Τὴ ἀρ ηθ 115 9 Αἷτ 9 σΓν τα: 
Μοῦγθα ροτΠ σα’, Ταπ πα] 15 ρτὸ Πιδτογγαηθα σαιογηα [οτγη!- 
ταταἱ οἰ οαςα,ν [ατραυῖς, Ετ [Ὁ] τιι5 πο λος στυρταμι Ροποτιαγο 
{λθιιγγα, 

Κρυτπῆικοῖς, ξαγεῖ τα, ατοητοτοσαρτιοςὸιν τάς Κρύψις. 
Κρυπῆὸς. οὐ, ὁ, οςςαἶ ταις, δα ἰτιι5,τοσοπάτι5. ταὶ κρυπῆοὶ, οσσυτα, νἱάς 

Κρύψις, 

Κρυ πῆομιαι, ὃς Κρύπ]ω, κα, ὑψο,πιυφα, δ ςου ἄο το. ἀςΠτοῖσο 5 τορθ, 
ἀτοαπατῃ τόπου ἄιΠίπλ]ο. παϑϑο τὸ κάρα, δή καρύπηω, Αἔτῖα. Ας- 
σα  ΑΥΠΠΟΡ ἢ." σε κρύψω ποι τὸ οἰ αἰσο. σι] ἀπ }1 εἰ ἀσοιιίατι- 
ΠΟΥ Π45. ὁ Διογείτων τί μὴ δυγατέορς ἔκρυ πε τὸν ϑτόνα τον τῇ αὐοδος» 

Κρυσέοχ, ΑΥἸΠΟΡ μη (ποίου Τπίογργ. τὸ «ἰξιζόλαιον 

Κρωφαΐ της, ΕΘίν οἢγ. ὁ δαμρος, Ζυΐ ροτῖτις κρεωδιαϊτηρ. δ) 
ἜΣ ἢ ϑηγα αὶ ; ἰ Κρωκαλέον, οἱ ἀς πὴ οἵὴὲ παιδῦον παν ζργον:ιιοα Πιρτᾶ κρόκρλον,, 

φφίσυτς Π] ἴα πλογτοτῃ γ γινκρώπηω γῇ, ιιπιο, ΤΟΥ αἰ, χρυ σῆω 1 Κρωγιὸς, οὐ, ὁ, νοολξογατῖο; 4ιοοτηϊοατίοικρωρμιὸς μληθ ΠΝ. Ι 

τ: ἘΝΎΒΝ, οἱ 
ἐρκαλύξιω ας δἀο ἱπ σιιγρυτίο, Τάς πλ, 1 Αροσα 
αν ἑαυ εξὺ εἰς ἐπεὶ ἀπηλάμε Οσσα]τάταης ἔς “πὶ ἤρεϊ πεῖς 
ἀυτᾷ «ἔν λόγοις, σάφ, 3.110 τ ἢ Ἔραση; ΓΟ ο Ἰρίμον νογὸ 
χΤ᾽ γῆς κρύψαι ὠὺ εἶθ᾽ γεν τοῦ κυρίγν, ἄϊιο ἀο 114 (αὐ τὸ 
ἀτῆς ἵπ τοπιρίο Οὐ τι πὶ ΟΠ ατατσ ἐπ ΟδιμΠ10.Ὀς 
καὶ ὃ ἡ γυων φανερῶς.» κὶ οὐ δὲ κρυπῆεται τὸ κορῴγμα, , πος 
ἴάτε ν]τ. Κρύπήειν νοτδο ντίτιγ οὐ απὶ ΑὐΠτότοϊς 
οὐ τὰ ἀΥραΠΊςητατὶ 9 γὲ ἔα ]]ΠΔτηιις ὃς [ΔΓΟΑΠΊΙΙς ς 
λοι πιασ»ατιὸ οααίαγὶ τα ἀςΠ1 ΠΏλις. Κρυΐπῆον το 
φῳερσυννυγίζεᾶχοιι ἐν ὧν ᾧ συνλογισμιὸς τοῦ ὧἱζ αἰχὴς μϑλλει ΕΒ ὶ 

συμπερρέσμα το μιὴ ἈΕγ εἰν, εἰγον᾿ υἷςερον συν γίζε ϑτο ἀπρία, 
ποῤῥωτώτω ἡποςνσειε τῆς ἷξ αῤχῆς ϑέσεως, ἴγος Αὐτῖδι 
ἀἰοίτιιτ :ὃζ κρυπῆον αιιοι! ἢ ςαρτϊοβὸ ἱητοη ἀἰτιιτ οἱ αρ, 
ἀς Κρύψες, ΐ 

ἀε Κρυσέρᾳ. 

Κρυςτλνεται, σ᾽ ασϊατιιτοτε ἔτ σοίοῖτ, σορ ἰξιιτυπυγνύται. ΔΡ 
ἀπ ΑΙοχιρματτη. ἦμος πελνα μῆμον «-ἔρνοις πρυς- αἤγεται δῖα 

Κρυςαὐννιγίθο, κα» δ οτν [τἀ] 1115. ἴ 
Κρυςαλλοει δὺς, ογγ (ἴα 110 ΠΩ1115.τὸ κρυσταλλοσιδὲς υἷγρὸν, ἃ 

ϑποπηηδτας διπλοῦ οσ] γα, ΑΙ Χ ΑΡμγοά,. 
Κρύςαϊλον κ»τὸ, » [ας ο5» Ατἰτοτ,ῖπ ΡτΟΡΙ. Ι 
Κρυφξαγλόπηπτε φυσϑματαςῇλτιις ΠΟ ΘΟ Δη το 59 ΕΓ ρ. 
Κρύςαλλθ-.. ους ὁ 5 5]. Γῖς5 9 ΟΥΥΤΈΔ111|5 » τὸ διαὶ πο κρύοις σὺ 

υδωρ) Ἐτγπιοϊοσ. θοῆ. ξ στωκέεοσι «δειςρέφετο κρύς. αὐλίθ-, [4 

1. κρύσαλλίθ. λίϑος 5» σε. ξοσπηΐη. ἴῃ ἘΡΊΡταπητη. μπς 
δ, ἀς δῖτα οὐδὶδ ) νϊ ᾿παιῖτ π πηατὶ (αίρίο μ᾿ 
Κρυθ-. Ν ἡ 

Κρυς.αλλώδας ε(θ:οὐ κα ἐν οἰας14 15. ᾿ 
Κρύφα. [ξοτοτοο]ἀπγνοῖιπι Ὁςηϊτι κρύφα τινος. 5 : μα 

Κρυφεῦ δ. ,κ, δ. Ἰατο 5. ΟσσαἽτι15,6] ἀπο] πιι5,ο ποι [ἀτῖμ5, μήν, 
κρυφυΐῳ φασγίνῳ πὐρλπῆυχης, ἼΙ ᾿ 

Κρυφαινδὸν, δὲ Κρυφη»ἰατοητοτ, οςοιἽτέ, ὃς κρυφηδὸν Ρτο, ἽΝ 
ὁδιΡ411.44 Ἐρ οί ςαρ.5. ν 

Κρυφ εἰς ,ἦντος, το ξξιι5:ὰ κρυπηῦομα), ϑορ τος] υἷφ᾽ εἴματος αὶ 
πυϊςαΐο τεΐξιις. 

Κρυφὴ ὃς Κρυφηδὸν ἰἰς ΠῚ αο κρύφα, ἐπ 
Κρυφίνοις, κρυψίνοις, ΕἸ οἰν οἢ ὑπουλ Θ΄, [ετὶ 41] ἀπὶπιιπη {Π| 

{τ αὶ δηΐτηὶ Πι] σορίτατα σαΐαν πος Υ}}1 ἀρεγίτ.. 
Κρύφι(.,ου, ὁ, οσοιἶτιις. 
Κρυψίνοίθο, γ οἱ Κρυψίνοιοε, ὁ 41 ΠΙ πηι] λτοτ, πιθητοπὶ {πὶ 

ἸΔῃ 5» τατιιβ. Α ἀατηδητίις ἴα ΡΗγ Πορθοπι, ὅληφουλο 
παντυρέκται. 

Κρύψιςνεως,, οσουἤτατίο , ἰατεῦτα. Κρύψις οΥδπι εἴπ τα 
Το  ἐγεῖα ἀϊἤριταη 1. κὶ τὸν περσδιαλεγουῆνον ςαρταπὰ 
γωγὴ ἱγγοσίο πα 1:10 4 κρύπειν ἀϊοἴτιτ αρ ΑὐσΠτοτοῖς 
πιυωϑείνεδθει:ν πιά ς ὃς κρυπῆικοὶ ἀ1 ξῈ1 μαπ11|5 ἀττι Η οἱ] 9 
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σον νοσατιτ, ΑἸοχαπάογ ἴῃ 8. Τορίσοτ. Κρύψες δέ, Π. 
“ κ᾽ ͵ ἢ ᾿ Υ Ὶ {ἰοὺ 
ἧς οἷόν τε λανϑεέγειν συλλογιζο μῆμον σαὶ πυφρικεί μένον, [ ὁ πη; τ 
διὡρ ἀποείγᾳ ἃ δποκεινόμϑωον τῆς αἰεὶ τας ἐπυκοίσεις ὕγης αἱ τ » 
διιοςαῖ τοίροπάοητοιῃ ἋΡ φαϊπηδάιιουποης ὃς σαμΕς 
ἤροπάεπάο, ηιοι Ατποτοῖος νοσεῖ ποῤῥωτοτω ὅπ, 
αὐχῆς ϑέσεως, ὕτω γδ αἰ(Ἰηππῖτ Αὐ οτος ς5) ἐρωτῷν δεῖ 
κως «σιμυϑεινοὐΐνον, ν 16 κρυπήω, Ψ 

ΚρυψίχολιΘ 4 ἰγατα οοἶατ ὃς ρτοηητοῖγαπι 41 Ππηυ]Δῆϑι 
Κρυώδιης, εἴθ, ὁ κὶ ἡ, αἱ ρί ἀπι5,οτγῖ 19, . 
Κρύωξα, ΟἿτις Ππλ}]ς ἀρῖο » ρτορο σπᾶγα παίσεηβ, τοῦς 

Ηϊρροςι. ἱ 
Κρω ρτοὸ κερώῶρογ ἴγποοροη 9 1 {110 . ἱπβιη 40.) Εἰὶ 

ἐθς ἐ. ΐ 
Κρωζαιὸς, ὁ Ἰἀοπη ηϊοά κρωζυλθ», 
Κρώξιον, το ἔα Γχοντάς κρώπιον, ν᾿ 

Κρωξύλη, ἐς τοῦς [1 ΠῚ 41 σοητορί τιν σοιηᾶ. ἵ 

Κρώζυλθ ν, ὁ Η οἰνῖο ὁ κωλλὸς τῇδ αὐὐδων,ἰτι ἀέπγαιιε δι 
ΘΟ] ΠῚ ὁ μαλλὸς 1 αὐδοίωνιντ Πρηιῆςετ, ὃς οἰ ποῖ ΠΟΘ 
Ἰατογτόίαις αΐ ἴῃ ριθς ςἔβοτγοίσαπτ φἀο! οἰσομεὶ 
ἙΠο εἰξ οὔιατη ὦ κόρυμοξν τῆς ἐμπλοκῆς ἡ ὅδιν αὐϊυνεγμ 
ποῦ μετώπου, δγὴ τἰωὶ κορυφίων, ποις σα ΡΙ]Π]Οτιιπι ἃ ἔγοηῦ 
τίσοιη γοάι!ἐξοτγιιπη. οἰ ΟἿ ΠΠ 115 5 ΔΌΤΟΙΙ5 ν Ὁ] ἀγσοητζεῖ 
διις Ἔχ σα Π 15 ρα πάφηϑ, κρώξυλθ. τρεχων, οἰ ΠΟΙ πὶ ὶ 
σα! κρωξυχ., ἰπηῖτοὔξιν εἶδος σλέχματος “ἴδ που χω 
ρὼν εἰς ὁξυ Σπολη γον, ο[Ὁ ὃς Ἀρωζυλίθ- νΊτογι πη 9 ΠῚΛ ἰς 

κόρυμξιο, ὃς ριις Γοτιιπη σρεόρππίθο, ΘΟ γαῖι15 4. Αἰ ποῖά ἐπ 
οΥς8 Ποάδηταγ ἢ ΔυΓιμηγ:κρώζυλον ΟΧΡΟΠΙΣ τοῦ! πὶ 
πγὰ σοητιηατιγ, νἱάς Θ᾽οπηπι. ΑΥοΡ πη Ν δε Αι 
ἀεἰτησια Γιατ, αταϊας ΔρροΠατατ 14... 4 πιᾶῦγοι 
οτῖπος σοηποίττος δα νεγεῖςεπι σαρὶ τὶς μαὲπε ντΊΎΘ 
τις ἂρ ΘΟ. 4ιὸ εἰ τιιοη τ σαι{4 σα ρ1}}1 Βεδδητ,ίς ἀρ 
41π|ΠΠπλὰπὶ ἴῃ ντῦς αιιοα οἴζ,οα τὸς ται! ΠΠπιαφτατα 85} 
ΕΠῚ οὐίαπὶ ποπτοπ ΡΓΟΡ ΓΙ ΠῚ) ΤΥ ΠῚ, 

5 Ἐρ 



ΕἼ 
Ἢ 

ἰυςτα Ἠςπο. - 
ἃς Ρἱρίο : αἰϑν! τοῦ κρ, ΑΥἹ ΠΌΡ. ἐπ ΓΙττ. Σ᾽ δ κρώ- 
«ταν αζεῖν,ίοϊο αι} στο οἴταθον ἐς ραττίοορ5 οἴϊοικρώ- 

κύκνοι πτάνυ οἴριουσον κἡ ἀξδενὲς, δός, Τὰς ΊΔη.Α τατιις ἀς μα]- 
αν μεῖλα φων! ρἱρ᾽άπτατο πγαίοῦς νοςο, ΑἸϊψιαπίο 

Πἰατον Εγα τς ργοι γί. Το λιῖπὶ αἰλα ἔαςὶς. Κρώζαν, 
εἰ Π πἰβοατς οἰϊομε τε ῬΟΠκ ἦν πορωνων οἰΐς αἀπηοτᾶς. 

᾿ πραζειν ὃς ογοοίτατο ἃὲ σοΟΓΠ σαν] 7 ἡ κράζειν ὡς κόραξ κὶ 
ἰμις5. Ατατα5 ἐς σογηῖςς 9 περ ὕδωρ σαχία κρώζε- 

γφογηϊσατῖυ Ῥεγ[ιιδγιοίςιο χίλι! τοςιπι στάντος σοῦ- 
Τῆς Ῥῖς. ᾿ 

κίθ., δα σΟΓΓ5 Ἰαρίάιιπι; Ἡείνς αβοτε ἃς κρωμακδεν ῬΓῸ κρὴ- 

Ἐς ρϑ»α Πρ ταν Ρ γα τ ρτυπλ» οἰ ον ὃὲ Ρογ ἃ οἰξεγιη- 
αἰτατ  τοίζάτητ: 15 οἰ πὶ Ἐχροηδς Εἰ οπιοτίςιιπι πος 
πη}. 1144. 41. ἐϑώμίω κλωμᾳκόφοσαν [οΥ] δὲς κλώμαχας 
ἐγ οτογος οτ τύποις ὑψηλοῖς » ἴξιι τραχείας 9 κὶ πετρώδεις 

σας «δὺ δῪ αὐτὴ βώνοντας : Πᾶς νοςοιι [μα αιο- 
Ῥαρβίαροιία μναῖς, ςο5 φαΐ κρωμᾳκωςδὺ τόποις 

τ ἡ πετρώδεις κὸ αὶ ῥᾷον αὐχξα)νομῆροις, 

σοῖς οἰμῖταϑ, Ἐτγπλ.]τοια ἀϊτῖο (ογ τ ιίοτιιαι. 
ΠΠιισ οι, ρ ἰσατοτες τῷ πύρκῳ χοώ μήοι; ἀἰιιο τῇ ἂΌ 115 

τιν δικτυοξύλοι, 

εγεογ ες τῶ διεπανίω, Δ λυὴ 
αἰ. Ἡογοάοτ το ΣΙΡΓΟ κρϑασας, 

γάτα νερὸ ογη 6 Ὑ οἱ ἐγ μείγενν ας 4110 ἀ6τιὰ [ΟΓΠΑΤΙΙΓ» 
Ἐατατίιπ., δἸμταν.Ο 5}. {|| .1γ.ς.6. ἃς Βαγ διις ἀς ναίσιι, 
Ἰο οἷ. σγατου ΡΟ ΟΙ ει π: ΠΥ σΟΡ μγομι δα ττιι5) 4110 ἀσιια 

Ἰὰς Κρρασὸς. 

Σ, ἰπτοτ ἐέλιις» ΠΟ ΠΟ. ὃς Ηοπποτ βοὺς ἦφι κταρβύοιο, 
τς σφε γγύτος αὖ» ἐκ ταρκαι» ρτσοτ, ρα ίπιιο τα λπι ἃ κτώ, 

ἤδιτ ῬΓΟ κταύαι, φονόύειν, αὐελ εἶν ἃς κτὰ ὥτι! ῬΓῸ αγαιρε- 
ὅα, αιιο ρότιις ρατοχγτοθὼς ἰοΥ] Θ Πα 1ν κα τοίαδαι 
ἼτιΠ} εχ ἀοτ.Σ. πιάτο ὀκταρίω, 

σις Ἰάοπι βοττ ρτο κτείνεινον Πάο κταύϑεν ΡΓῸ ἐκταγϑ- 
Ἐ αὐνρέϑηστιν. 

ιυὔσονμκα!» ΔΟΉ ΠἾΓΟ 5 ρᾶγο ΠΎ]Αὶ δύ ΦΟπΊρᾶτο 7 Ροῆτ- 
Ἀςοιατουτάϑει συμ φορρνννοχαιῖ ςααπχϊταῖς, ΡΙΔ- 
τσειϑτε! ἐχθοανγο τα [αἰ ρον ον Τ λον ἀἸά. εἰ ἐκ τῇ ξ.Ὴ» 
ΠΩ το 4 οπη. τιμίῳ ἐἀυτοῷ κὶ γῆρει εἰ έζωον κτωωίν ϑ.(δὶ ςῦ- 
ὈΓΕΠ.Ρ]ατο. χέεὶ κτώ μῆμοι τὸ καὰ τεῖνον] ΟΡ ΓΙΠΊητο 8. 

ἐχνίω, ΓΪατό ἐς ἐρ.. κεκτημῆσθ- μέγιστον τίμημα ἀὶ οἱ 
ΠΠΠ Ν ἀς Ἐν. οἰκεῖον φόνον κεκτημῆψοι ἀλϑον,αά- 

ἴδιι ςοπιπλ!α σας φοπιοίειςα νοηοτητ, ΕΠ ΙΡ 4, 
{τ παξ μεγίςτας πιμεὺὶς κεκτη μίμοις παρ᾿ ἑκόντων τε αἰϑρώ- 

μῶν 5 Βοποτο5 Πππηπιοβ ΓΕρογγαηζος ἃ ἀοὴ ᾿πιτῖ5 
δὲ Ἰορτοιιδ. Ἄ ᾿ 
ἔχθιξ βραχύτερ9: πάντων, 
γισιατῖο Γιλξϊλητ. 

ῇ μ “ 

ροῆοῇπο:ΡΙ πάαγοικτήμα ἃς χπῆσις,, : 
ται τιπι, ρος πο. Οὐ γ } ξ, τίς γάρ σε «ρίατο κτεάτεξ:- 

ΐ Οὐν 6, γὃ ὄπεῶνεν ξ ρον ἰὼν κατόλιπον 6] κτείτεοσιν ἐἰ- 

Ἰδπὶ πτοῖς ἐοτιπηὶς οατο ἄς πη γα ἴα μ], 
ἶ φυποικανρο[πἀςονὰσαθίγο. Ασομ ΗΟ ΠΊοτ. Οὐγῇ. β. 

τίσοις » πιαΐτα ΡΟ Πάτης . ΑΡΟΙ]οηϊιι5 2. φολλοῖ τε βιϑυ- 

πίοσατο [ἀμ πατίους5 Βι ταν Βότίιστι οιιπὶ ἱρί τοβίο- 

πιεηφοςοϊ ἄςης. ᾿ 
αχας ὃς ἄορ. β, ἔκτανον,ος οὐ 4ο. Αςοι. ἜΣ 

ῃ. τὸ τῆν πρεχών καλλιιωταον, Δ] ἰπναοἶνι15,. ϑσ] οἷσιν 

ἔϑειραι. Ἐτ᾿ χ, κτένα κοσμοκέμίω ἴτοπι Ρυιδς5,τὸ ἐφή- 

Κ ρεέιοι ταπιο πα Π» ΤΠ ραπα τα ἀππητιιῦ πε άϊςὶς ἰδπὶ 
6, [τε πὶ ρεξείπε5 Ρυΐςο5 ἀμ] Ῥοξεϊπατίπι ἐο πο πᾶς 
Ὠτον ΟΠ] σὺ ραμὸς (σ' «οι μἢ 65: ἀς Εἰς ΡΙῚμ.110.9.ταρ. 
ἢ 110. ὃς τα Ρ.4.Οατὰ νοττῖς ραξξίπεπι ἀὰῖ φῬεᾶυη- 
τὸ ἐκτείνειν κ᾿ εἰξαπλὰ ϑιϑοι. ἘΕτΥτΛΟ]. Ἐτ κτένες ΠΠΔτΊΙΟΣ 

Ἐπί τεβοροζξιιποιι}} φαΐ βαγιθιις Πππραηταγραζὰ ἂ- 
Ἐδωὶ 
“ἰχαγρεξζο. κτενιζόμῆνοι ταὶ κόμοις)γοοιτιᾶ5 ροξζοητο5. 

ΡοΪνπηη. 
φρο εαποι 5) ρΡεἕτοῃ. ΝῊ 

εὐω; ἃς Κτέγγωνμ. ἀνω πιά ξογτηοττς πα] έξο, ΑἹ οἱ Ἰςὲ 
τ αῤγϑυνὸς ΡΓῸ αῤγεινός, [Γ ΠῚ πιοιϊοτοιιςςιπιθο: Ετ|- 
ΔΊΓΓΙΒ, ; ᾿ 

ζτι5ορεξξίπο ρογου τις κτενωτίυ) πρίχα. οἶνος, ἜΧΡΟΙΙς 

π]ιδα, τὸ ἐφια ςπῖπι ἤιητ τρίχες φερθάτων, 

«ροΠεῖα. κι 
ἔρια. ἴξοτη χτήματα γεκραχοὶ ΠΙΟΥτ ΟΥΕΠΊ ΡΟ οΙΠο πες ὃς 

11 δι ἰπ|{{2. ἡτια: πτογτιι15 ἀς σΘΉτΙΙΓν ὺ 

 χτερίζω, μα, ἰσω,κ ἵξω; ανοικα,ἰυίνα ἔλοϊ ον ρατοητουίερε ο. 
Ἀςοι, Οὐγῆς γ; ὄφρ᾽ ἑτείρον ϑτίπῖοι καὶ ὅλικτερεα κτερίσειεν, 

τῆς , 

ΚΙ 137 
δ Οὐ Π. αν ούμετῳ τέ οἱ χεῖσαι κ᾿ δπϊγκτέρεα κτερεῖ ἔν» ἱ ἐν τοιφιείσανς 
Δρο ]ουεκίω καρρε ἵξεν διμλίθ., ἰὰ ΟΠ οἰ μπεῖο ἔουεθας ἰηξοι)αν. 
ΕἾΝ ἨἩοίνομΐο ΟΧρομίταγ πθὴ [ὉΠ αἱ ὠταφιάξῳ; ἰξα ςληι κτω- 
μαι(ἃ κτέρας αιιοι οἰδ κτριμ ἃς σευλδίῳ, 

Καεέρες οὐ ΠΊΟΙ ΤᾺ εκ φρὶ τ ἀκτέρες οἱ, ἴταςοι, 

Καίρεσμα. σ τος τὺ ὃς Κι πέξρρνείθ' τό, ρατδιατίο, βιμιι5»ἱμτα, αιις αι! 
ἴῃ πποστιιοναπι μοπουςαι ἢτ.] ἴσαν, τῇ σ᾽ ἔλαχον καιρέων γ δἷςσ 
[οττῖτιι5 ἥιτὴ Ραγοητα τα, 

Κτερις ἧς» δι 55 ξιγᾶτου ΕΙΠΟΥΪς 9 ΠΟ τί παττι5. Ὑ]ρίλπιις ἐπ ἵν 
Οἰμοιηαας ἐς Τη δ τοτία δέτίοιο ) 51 Πδιτί ματι ( ἥτις πὶ 
Οὐδ οἱ κτερες ὼ ν οσαῃτ) [ὉΓΠ ΠῚ ΡοΙΠπέξονοα αἰ νοτὶς ἰίχψωις 
πιοττιιπὶ [ρο] αιιοτὶτ , ἀαπ λῃν ἐπ οἰ! ἁια ΣηΠἰτουὶαπὶ ἃ- 
ἐπ] οη θη. 

Κτέω,οςςἷο. 
Καυδ' ἀν, ογζθ. »Νἱ ἴῃ ἀΥ Βοτίριις ΔἸ οἴτιιτ καὶ οἴου φλεζων δεώφυσες,ν ἐπάτιιπα 
“(γί πλῖμα ὅς οαγίιις. ΤΠ οορμγα τε τον λθτο τσαρ.Σ μονεζόνες 
ὃ καλύσιγτας εἰχουσοις μὲν μόνον κτησδόνα 57 ΔἸ 115.) διιπτ αἰτεῖ ἐπ 
ἀτοσιθιι5 ὃς οἀτιΠῚ πιατογία Ῥοξλίηο5) μογ Ἰοηρίταδιης γος 
ἕξα ρεξδηϊι πιοάο [ΠἸηφα: ὅς ἰπτογια ]α., Οτγαῖος κτηδένες ἂρ- 
ΡΕΙΙαπτυτ. "11 [ρὲ νοςλε νοπατιιπι σιιτἢι5.Ετ Πἰστο 16. ςαρῖτὶ 
38. ἀἸχιτο αι σῖς ροξτηο5 τγα Πιογῇ ἴῃ ρα ρα, ἱά οἴἘ, κτοσόνες κὴ δγα-- 
φύσεις, ν]4ς τετρύζο-, Ηρ μοστατεϑ οτίαπι αἷρὰ καρδίης Πὰς γοςς 
ἀτὰ νίιι5 εἴϊ. υἱμήῥες γὸ κἡ αἴλλοι τινὲς ἐν τοῖσυ κοίλοισιν ἃ κοῖον αραχνα 
διαπετέες ζώστντες πάντῃ τὰ ς-ὁμοτα κτηδόγας ἐμζάγλεσιν ἐς τίω) ««- 
ρεἰωὴ χαρδίοω:ν Οἱ ἑμτοῦρ τος [τ 25,8, Γαρεᾶτα τγδιαίτα τ. Ἐς Ἀπιξ- 
τὰς ἀς ράτεῖθ. ποιητηῖς ΠΡ τὸ 2.ςαρίτε 3. παπς νοςοίη ν[ιγραῖν 
οὐἰπι μη] ττ σογηεδπὶ τη πἰσααὶ Οὗ ἰά ἀϊέγαμη, ιν τα πτ σοτ- 
Ὧ ἴῃ σΟΓΡ σι] κτυσδέγας ἀγα το [ΟἹ πάτιγ, Τητογρτ. ἤτας νῸ} 
Π]απιοηζα Ἔχ ρο τ τιαρι δι}, ντησδόγες ἘΧ ΡΟ Πτιιτὶ τρκόδοντες ἐν 
χϑύες τὸ ϑυρίδια, 

Κιτῆλθ-, κτίλδ.ς 

Κτή μοι τος, το ΡΟΙΟΓΠο, ποτ πΊ»Γ6 559 ΘπΊΟ  απηοητιτι; ἐασυ τατος. 
Οὐ. ξ, ἐτήμα το δὰ οδούπηουσι, τοῖν ἕλτλ  Πατεπι αθτπλιίητ. εἰς ταὶ 
χτήμουτοι πορϑυε)τι). [ας το Ἰτάτοπὶ αἀῖτο. ΠΟ πιο ἢ λα ες αὐεῶτι ΤΥ 
κτημα των ΡΠ ΠΟΙΆ σάρογς, χευσος ὃ) ἡ ἀἤγυρος 62: φϑονον κτῆμα, 0]- 
το 5. Παρ. ΟἱςοτῸ 9 ΔΠΓΙΠῚ φιισοπι ὃς ἀτρ οπτι αὶ ἐπι] ἀἷο[α το 5 
εἴτινλῖς Αππποη, ἴῃ κτήματα ἃς κτίσεις, Ατἰίζοτ. τπ ῬΟΠ τ, κτῆς 
μανρ Το Πο εἰ δέτος 1ρ[:κτήσις,ασαμ  Πεῖο κτινιατα πιληταὶ, οΧ -- 
τοῦηα σοΙΡοτῖς ξα! οἰπιφητα . Εἰοίπιις ἰπ ΤΊ πα. Ε]ατ. διβη! ἤςδη- 

ταν Ζιοαις πος Ποιηῖηο αἰδιράποσα, ὃὲ αἰχριοσίλοτοι, ῃος εἴπ, πιδα- 
εἰρία γ Βοιῃΐποβ 'π Βο 110 σα ρτὶν δ᾽ Γογυίταιτὶ πταποῖρατὶ 5 σαΠτς 
τοϊαείθαι πη οἰ ὁ κεκτη μῆνΘ.. 14 εἴτ, Πογιις : ὅς αὶ κεκσημϑϑη , Ποταν 
ΡΙαταγοῖ, : 

Κτημοτεκδο ΟΡ. ΘΠ Ε1}5. 111 πλαΐτας παθεῖ ροῦϊο ἤϊοπο5. ὃς κτηματι -- 
κὴ κώμην 1114, Οζα οχ Οἰςοτγ. ΒΡ] ταυο ἢ} Οἷς τὸ ἦσον πόλεμον κεἰ ποιεῖν 
καὶ τοῖς κτηματικοῖς ἀὐέσκ ει, γὺ τοῖς εἰκτήμοσιν, Αἰ αὶ χρυ τικοιὶ αὐδρας 
ἀϊχῖτ. ΤΠ οΐτασ οὔΐδηι Καηατίτης το φοάοιη; ὁ κτήματα ποχνὰὶ ἔ-- 
χων, δ 14. 

Κτυματολογία ἢς ἀϊοίτιτ ντ υεαλογία, ΟαΖαγἡ νὴ) γγοικηὶ γγυεαλογδαις τὸ 
καηματολογίαις σιεὐτέτοικται, ῬΟΠῚ Ροτοῖς ῥγὸ εἰσι! 5 ρὸςΠο- 
Πι1Π1.. ΖΕ δ τι5 Υ Οἱ ΠᾺΠ 9 οὐλττι ἀοΠυ η μπὶ ἔϑῖτις ὃς {{Π1π5 ἰοςὶ ἀ1- 
ΕἸ ΠῚ15. 

Κτῆυνἱητοτῆοίοιν πᾶς κπέμμυ(6.. Ἰητον γι. 
Κτίωεα ἀχθοφόρα, αἰ [18 ν οτεγ πδ»ἱατρητα ἰἀτεϊ ματα, 
Κτίτυνδὸν, εοιιάτιπι πιοῦς,ς ε 
Κτίωνλκτρρι 5 Ὑ ΘΓΘΓΙΠΑΓΙ] » ΠῚ πτογι ΠῚ νΘγογΠοῦγιπὶ Οἰτάτογῶς 

ἃζ τιοάϊςοΐ» 41 Ζ᾽4οπὶ [οἷς δ5 ςαιιῖς ΔΕ σις, Βιιάστιις ἐπ Απποτῖ. 
Ροΐζεσς. 

Κτίιυοξα τω, 1 ἰποταῦ πππιεητα ἴῃ Ῥαη 4. Βιά. 
Κτίωνοομκεὴ 9 ὅμα; » νῃάς ξοπιροῖ, ἀποκ σύμ ὅρια; ἴπ ἱππλσητοτγιτε ἴδια 

Ρεοιιάττι πατιγαπη ἀθροηογο. 
Κ τἱνυοτρεπ ὶς οι} ἐοὨτΙ δα οα 49 ΠῈ 4118 δ {Ππτοητῖς, Ασο τ. 
Κτίω» Θ-.ε(.,τὸ ἐπ πτιιΠ1. ἕο γι ΠῚ ὙΊΓρ ρου» αι ἀγιροςαιοά 

πιαξιδτιιτ διιζ ἰτη πιο τι: οὐδε τὸ κτάν, τὸ φυνδνειν, Ἐτγ πιο [Χ ο- 
ὈοΡμοὴ ἴῃ ΟΕοο. ἔπειτα 3. κ; καὶ δίωτα τοῖς αὐτρώποις, ἂχ εἦ ἀπ ρ τοῖς 

κτίωνεσιν, ὅξ᾽ν ἐν υὐπ-ώϑρω, εἰλλα ς εγνων δεῖται δηλφνύτιγ Οἴσοτο δρᾷ 
(οἰμιπις πὶ [5. 1τ2.ςὰρ.1. ΤΊιπι στα Ζιλαπν ν ἐξξι}ς ὃς συΐτας 
Βυπιδηι5 ποπ,γτὶ ξεγίσ., ἰη ργοραάζαῖο ἂς [ν πιοίετῖδ.[ος 15» [ςὰ 

ἀοπιὶ ἔπ τεέζο δοοιιγαπάιις ἐγαῖ, 
Κτἰυνοτρρφία, ἡ, 1ρ(ᾳ δξξῖο ραίσομάϊ Πππτοητᾷ ἴσα ρορογα, δ 
Κτίυνοπ ρόφίθ-.κ)δ 4] ἱαπιοητα ρα ίοετ, 
Κτίωώθεςοἱαἴταν Ρασοτιπη ἰγγατίο πα 155 Ππ|1π|18. 
Καϊιυωδία. (οἰ ἰαἴταϑ. ροσματίαγδί δε 411ς. ς 

Κτοησίδιον, ἐν ποῖ ρος ΠΤ! ποι! [5 οαττα ΠΡ ΡΟ! χ, ἘρΙξξες, 
Κτησικλῆς»ἐθο, ὁ, Οτοίοἰ 5. ἰοτῖα; ΡΟ] οΠΤοτυΓιοΐαη, δ ἃ 
Κτήσιζθν , αιιδἘοΥυἶτ5.» Μ ΘγοαΓ 1} ΘΟ ΡΠΟΠΊΘΠ 5 ν᾽ 46 ΠῚ Ἰμοτίρετῖ5 

Ρτγορίτίϊιῃη ἤηρογοητ, κερδαϊδ-, Ὑοσαἰά τι ὃέ Πρ Ίτοῦ κτήσιθν, 
14 εἴτ, ρταίες ρος ἤτοπιιπι δί φγαἸογιπιραριᾷ Ηιρρετῖά, ὃς 
Μοπαπά. γοξογεπτς Ηδγροογατίοῃον σαἽτ|5 Ππαταατη ἀιχτὰ αγαςὶ 
τίτιπι ροποδαητιὰ ΡΙαιιτο ἀἰςίταν Πρ ίτοῦ ορυ!ςητι!8» ῬΤατατ, ἢ, ̓ 
ἀς Ἑσσποτγς 9 Υἱχ 9) ἱπαμῖτ, ατιίσίθο ζδὺς 605 ἴσγιιος αϊ πιπιιης 

ἔαπουῖ. ἡ ἥτε 
Κτήσταν ατίθ.,1,ἐαποτι πὶ ΡΟ ο Τοτ,ττιοίαπο, " 

Τοαι. 5. Μ 5) 

ΕᾺ 



12 ἐν Ὁ νῶν 

κτῆσις»εωε ἢ ροὔο Πο»Ραϊτι πγοηῖιιπη, στ ία5, ἀοπαϊπι] σοπιραγα- 
τεἰοςροίπἀςηάίαιιο ΠισοΡασα]ῖαπι ἀσίας τος, Ργασάταπι, γατεα1- 
τὰς Οὐν [{ξ. ἡ κτησιν ἡπαρσεοδος εἰ, τῆ ρον.κ τῇ σις χερυμούτων, Πς- 

ττοῖτη ἢ κτῆσιν χουν μού τῶν ποιά μδυοι,ςοη Ποίαπάςς ρεσιιηϊ1α: ἀς 1]. 
Τίνιον 4. τεὸς τὴ σινγαὶ Ροίπάεπάιιπι, τας ὑαταρχ ὥστες σοι «ἴδ ἐγα- 
θιδν κτή σειεοσοηα αι] τ] Ἰδτὴ ραττα Ππητ, Ασιϊξοτιῖη ἈΠ ιοτ, 

Κτατικὸς, ὥ, δ, σα γοη ἀ1 ρογίτιις. αὶ κτητικὴ 9 ἀοαα το πάϊ ἀρ] 1πᾶ 
[εἰ τατῖο, Δυιίζον ΩΡ οΪ 1, [ ὃ 

Κτητος; 59 ὁ γα 1010 1|5,ὠνητὸς 2 ΟΓΩΡΟΙΓΙ 115) ΟΟΠΊρΡΑΓΔ 1150 ΠΕ Ποά. 
για κτητίων, αὶ γα μετίω) 1, Διο} π|. [Οὐτ δόξῃ μὴ χρήματα κτη- 
τοὶ γήοτ ἔλαιαπα ροσιπὶα ρδγαὈ1}15 οἵ, 

Κτήτωρ,ο ρος ὁ» ΡΟ οἴοτ, ἀοπιίπιις. Αέζοτ.ς. 4. κτήτορες χωρίων ρο ἢ 
(οἴϊοτος ἀρτοτιιπι. 

Κτίδε(.,κ, ὁ, ΠΟπΊοη Ῥο [Το ἤτιπιπι ἂρ ἐκτίσοροῦ ἀρ ματοπῇ νοεἱ ἃ ατίς, 
σοπξοξξας οΧ νἰπογγος ΡΟΙ]ς ἴσα σοτῖο. ᾿ 

Κτίζω, κα ἴσω, π. ικαρςοπάο.οτοουξα τ σονμλττο οἴπσο. Αι. Δεςιῖ, 
κτίζω γῆ σον» ΟΡ ίἀ{1πῚ ἴῃ ᾿η π]α ςοπάο. Ἡεγοάου. κτίζειν χώρίιυ. 1- 
ἀπ]. ὀντίζοντο τείχεσι, ΠλιιΓ15 οἴ πσο θα πτιιτο Ὶ Πιις κτίζειν δ τέχγίω. 
ἴῃ Ἐρι ΟΡ Πα αν] 5»αττοηι Ἰπ[τιτιιογς ἴςοτο: 

Κτίλίθ.,5, ὁνατιε5»άτιχ στορῖς ἀριιά ΗΠ]. ἃ κίω,ιοπἴλπι στοσέ ἔς- 
τὰ ργασθάατ, Ῥγο χιοσιιπαας οἴσιγο ὃς πηάπἤτοτο ἀμ πηαϊ! σα- 
Ῥίταγ ἀριιὰ εἰτα 48. Π14.γ0 αὐτὸς 5 κτίλίθ- ὡς ὕθηπολέϊτε «ἔχας αὐ- 
δ)ών. ν δὲ Τητεγρυ. κτίλθ. πρᾷίϑ- χὶ χέρφϑης κακὸς εἰ φηγοῦ μέρ. τῆς 
ποίμνης, εἴρυτω ὃ κτίλίθ- ὑστὸ πὦ ἐἴγειν ποὶ λοιπὸ ϑρέψαριοι ταις οἱονεί αχτίλος 
πὶς ὧν: αὐο τὸ εἴω, καὶ αὔδα τὸ κέω, τὸ πορϑύομαι.ἸΝ Ἰοαμάοτ ἴῃ Ὑ Βοτία- 
οἷ ὀρνίϑων τὰ τόκον κτίλα τ᾿ ὠεεὶ βρύκων. τότ ὅθι εἶθ᾽ πραθῶν κα ἡ᾽ - 
μέρων, "ἡ Ἐ2 λιπαρώνον (οἱ δά ]ε ἔξ, ΡΙπάδτιιβ ἴῃ ΡΥ τἰν1155 ἱερέα κτίλον 
ἀφρρδέπας, ΤΏΤΟΓΡ. σεμΐσροφον κὴ σιν 8. 

Καιλζῶχ,ς ΠΕ ρας ΠΠ1πἢ ἀς πηι! ςογονάταιις τα ἀοΠΊμπὶ σοποΙΠἰατο. ντ 
γχοτοπὶ ἐϊπισα5. Αςοιίατ, Ητης ἐκτιλὼ μάΘ. ἀριι Ῥλιί, 41} οἰϊ- 
Ῥίαπι ἔλθη] ατὶς οἵ ἐπέζης.ντάς ἐμτιλ ζῶντι. Ἡεγοοτ, ἐμ τιλώστεντο 
“ες γοιπος Ὁ εἰμαζονανοίιος οἴζοντ Εἰητατ, 118 4.γ. Ἔχ ρου το εἰς τας 
γιυνήνφος ἔχον πρᾷυνοντες. 

Καί μὴν Θ΄ σοπά τις, Πα δ τατιις.κτιυβνη, ΕΗἸς γς. ἀβίογτ ρτὸ κα τωχεσυδυη 
δῖ κτί μῆνον Ρτο οἰκου μῆμον, ᾿ 

Καννυωςφοςς! ἀο:κτίννυμι οι ἀἰς τιιτ, 
Καὶς, ἐκτὶς»ν ΠΟ ΓΓΑ. ῬΟΓ ἰφαρασιν ρτο ἰκτὶς, 
Κασιεοεως. ἡ, αὈτισατίο. χαινὴ κτίσις» ἩΟιΙΔ ογοαῖαγα νοἷ σγθατουΐα 

Ἐριπιαἀ Οαΐατοσαρ.ν τ. Α4 Ἀ οπλ.σΔρ. 1 τέσες κόσμας τα 1] ογοα- 
τῖο. ΠΟ 4. ἐλώτρ σειν τῇ κτίσει αὐϑοὶ τὸν κατέ στιν τεις], σΥοαταγας, Κτίστης, 
οτάιηατιο»τείξις, πολιτεία, τι Ροττ. 6.2. ἑσυτοίγητε οἱεὖ πάσῃ αἰϑρωπίνῃ 
και σε) [1 Θέτι ογσο οἴζοτο σις Βιιπτα πα: οἰ πατίοηϊ, 

Κα μαχατος τὸ κτις'ὲν ποίημο,)Ο "159 ττιχέξιιτα, α᾽ἀἸῆς ᾿ σγοατιγανντ 
ἴῃ Ερὶπ, 1) 1ὰςοδὶ, εἰς τὸ 50 ἱμῶ ς εἰπτρ χω τινα “ἾΜ᾽ κτισμιοίπιον ἀιυτῳ, 
ντ οἰσπις ρτιπηίτιο ας 4λαι ογοατιγατ οἶτι5. Ετίη 8.ς,Αρος. 

Κτις "ς ϑ ,δ, οὐ οατοτοσοπάϊτον. δ) μιλήτου κτιςίυν, ἴῃ σοϊοηἴατη Μ]- 
ἰοετὶ Τοσφ ἀλη, ογοάοτ. πιςὸς κτισοὴς»α, Ροῖτ. 4.4 Πςο, 

Κτις ὃς, οτοατμς.σοπά τὶς. 
Κτίσωρ, σγεάτου πηι η 4] ἔα τίσατοτ ὃὲ πο ἴτοσ Γοτι5." τες ὶς ποιητής. 

Τα τ πιις5 Μαιτγτ 5, διότι τὸν ὃντοι κύρμον πώντων δεῖ κὶ πατέρα πούτων 
δια τέχοις τιμῶν ἐμόνον γα ων τοσούτων 8}ρε των κα κτίστορα Αριι4 Α- 
τῆ οη.Π1}.1. Ζίωψων τῆς «οας κτίςὡρ. 

Κτίτης οἰκήτωρ, ΟΥ̓ ο5. ΕΠΓῚΡ. 

Κιονέω, οσοἱἀο νης Σποκτονέω: ἐς 4ιιο ἔτιο ἰοςο. 
Κτὸν Θ΄, ἶος. : 
Κτυπέομε Ῥτὸ κτυπέω, ΑΥἸ ΠΡ. ἴῃ ΡΙπτ, ὀκτυπεῖτο 9 “μύας γερόντων δ- 

ρύϑιθις ποροζήμασι, [τ ροθ ας διιτοιπὶ σαΐςειις [μι πιπιογοῖς 
Ῥγορτο [ΠὈ11591.Ρ]4τΠιπη οἴ εθαῖ. 

Κτυπέω, μ. ἐσωγπιυκα,(οπιιπν οἀο» (ΟΠ ΟΠ γορο,ἐχέω, βρφντώ, ΕΟ. 
ΤΙ Ια. ν᾽, ζϑὺς κτυπέων,τοπαῃ5. Ετ ̓π 2. Δοτ, ἤκπυπον, ΤάοΠὶ 1Π124.9.. 
ἘΠ Ἰδὺς μέγώλ᾽ ἐκτυπε;1.ἐ ὀρόντησε, κτυπω φόζον, πιοτῇ ἰποιτῖο, Εἰι- 
τὶ ρ.ἄη ἈΠ υπολλοῖσι σιευὴ κώφωσιν ἐκτύπει φόζον. 

Κτυπυμίαγατος, το. [ΓΘΡ τι157Ρ 1Δτ{π|5υψόφίθ., 
Κτύπος,»μγ0΄, [Ὁ Πιι5» ΓΟ Πἰτιι5»ἔγασοτ, Πγορίτιιο: αἴροὶ τὸ τύ πϑ εὐϑοι» πλιο- 
γασμυ, Ἐτν ΠῚ, 

Κτω ΠΟ Ί ρΑΓάυΡΓΟ κτοίκ:ἃ κτείομε). 
ΚΎΑΛΘΕΙΟ Νεντο, κύαϑος, ἀριι4 ΡΟ σοὶ κυαΐϑιον, 
Κυαϑίζειν, ΡΟσι}}5 ἐπ αἴ σους, ταί ΟὨ 144. 
Κυαϑίσείθυ μήλησραριι4 Θαἰ Θη, ρος 111 σοποαιπιπὶ» απο οἴ [ας ὃς 

ϑογιοηῖτις [ρεολ Ππππὶ διιο τίη. Μίατοοϊ. Ἐπτρειτίσι5. Αια ]- 
Ρἱο ἐπι τναιο τ Ο, απ ράττοπι κυαϑέσκον, Ογαοὶ γοσδητινἱάς 
μηλὴ, 

Κυαϑος, δι ογ τῆ 5. σΟΟἈ ςαγο, γηοῖαᾶς ἀτιᾶ5 σα ΡΊτ. κύαϑος ΟΧΡΟΠΙ 
ταις [αχτατῖις ἃ Ἀπις Πο ΠΡ. Ὀλοίσογιν τάς πὶ ΟὨΜ 14: τα ίπι, 
Ογατβιπι ποπ οἰΔΠΊ. 

Κυεήνει, στα! ἀα, ἐΠ.. 

Κυαμευτης, 2, ΠΟΙ ΟΙΠἀτοτ. 11 ἀρὶς οιῖπὶ ΕΔ 159 Ὀτυ!] ςσι5. 
Κυαμόυτὸ ς96. ἔλοἱς. ἀο  οξτι15. κυαμευτὸς «ψί χων, πιαυῚ Πγάτιῖς ροῖ θα 5 
οτϑατιις. ἔα θάτῖις πλαρ Π{γᾶτιι5. ΚΘ ΠΟΡ 110. 1. ἀτοβον, 

Κυαμεύω, [Οτϊοτοκυκίμκῳ ψηφοφορωώ, 
Κυαυεαῖ (θυ, ὁ, ασα]ὶ πιαρπἰτινάτης, κυαμιάϊοι τὸ "γεδος Ἀλὴ ρφιγίοττος 
θα τηαση τἀ πο9 [πο ῖδι.. 
Κυαμέζειν σάτα! [Πτο γον ἀμ Παγς, Τ)ς ριις 1} ἀἰοϊτιτγααο ὥτατο 1ΔΠ| 

Κυοίμινον ὄλϑυσον,ἰ οπηθητζιπι ἔα σα σοι! ΠΊ. ἰδ χν " 
Κυείμοιγοΐ» ΑΠπατίςα Ππρτα ἀϊσερδητιιγο αἴ οη. το ες, αἴ 

Κυωμοςςν οὶ πύαυος, [Α[να στὸ τοῦ κυαίμου βουλιὶ σειὠελεῖ; 

᾿(αλυτῖϊεις ὃς πλάποιις δἀπισάππι ἴῃ εἶς Ιρογουῖθα Ρ 

τν 

᾿ ΚΟΥ Ἕ 
τοδτατῖοῦ νἱ πιπὶ ἀρρεΐοῦς Ἰης!ρῖς. ΝΝατη χύαμοι(νε 
τιιτ)οτίαπη οΟΪ οὶ ἀρρο ]ἀπειγοΟο  πις Πστο τς οα 
κυαμίξειν τας αἰκμωζείσοις ἀϊχΊτολλαι ὃ κυαμιζασιν αὐ Ἧι 
αὐδρας εἰσὶν ἐιυπετη σεμοι. ἶ 

οὐ] ἴῃ ἢν άτιῖ5 πατα ὰ ἕαθα: ΠπααΠτιιάτης αἱ αἰτοσ 
σκοι ὃ ἰβλοι, 

εχ σοηπἤιοτιάϊπς σοηστοραθαγιτ, Τ Βαςν ἀ14. 1 
τοηϊοηί, τοῖς δπο τοῦ κυάμου βουλδυταῖς ἐπέςτησοιν, οἴ ταΙΙ 
ἴπῖτγα σαγίτα [ςπάζοτοβ 9 [ἀ6π|. κυάμω λαχὼν, αῦᾷ ; 
δηιβοδητιιγ ἴτεπυ πος ποιπίης ταί] 0}}} 9. αι ἢ 
δεινοί, κύαμος οτίατη πηοηἤηιγα ΠΕ] ἀΟΥ πι,, τὸ κεδώς 
τιον ἃ Αοτίμι ἴσρο. ΑἸ χιιαηάο ἴτε Ῥτῖσια [Δδῃ 
εἴπ σοαβα]ατι να οἴτοιΐο 1110 πίρταμτο, ρα ΡΊΠΠατη 
ῬΟΙΠ ΙΧ. κύαμος αἰγύπῆ (δ-, ἕαρα Αἱ σγρτῖα, οοἱο ' 
ςοἱοσαίιιπι Ψίτρ,σπῖις Ιοοι}} ξασαπα σοπτίηφητος κεδαι 
κιξώτικ ἀἰςσιιητιγικολοκασία τατηοη ὈΤΟΙσοτα!, γα ]οῖς 
πΊεῃ εἴτ: ἃς νἱτ! ἀἰς ἔγιχέξιις ἔα θα; Λὲ σγρτία: κεφώρεον Α 
ὅζ ροσιιΐα οἰτπι ἀϊέξα ἀριιὰ Ατῆοη. κεζώρεα διοϊ θο τ 
ταῖῖιπι. 5εἀ αι τες οἰ (οἴτιι ἀϊρη1Πτπ|α. ὃς σοὰ 
τἰοτα τη σοσποίςοπάϊοτπη οπιοηάαῃάὶ σαι. τοῖαῃ 
ΑίογΙ οπλιι5. ] οἰσογίάςος ᾿ρτο 2.παρ. 128. Αἰγυη 
ὃν ἔνιοι ποντικὸν καλἐσι, πὰ εἴ --(Θ- μὴ γίνεται ἐν Αἰγύπ)ῶ, κα ἂν α 
ἐν κελικέᾳ ἐν παῖς λίμνως δὲρέσιςε ται, ἔχᾳ 2 φύγον μέγα ὡς πέτα 

λὸν ἢ πηχυώον( ΤΗςΟΡ ἢν ςαρὶ Ἰοπριτιἀΐηςηι αἰαὶ 
δίτοτιιτα Γογ οἰτ: [ο ἐς πηϊηἶππο ἱητο ] Ποχίς Ὀϊοίςοτία 
ἐξ πγαχ:Π10 ) αἶρὲ δοίκτυλον τὸ ποῖχίϑ-. αἴϑος 3 ἑοδόχροιω, 
μήκων Θ΄, δαὴρ ἀπανϑῆστιν φέρει φυσκία αὐδῳ πλισια ϑυλ 
ἰεσοπάιϊητι σφυκέα τα οοΠ}ς ἤτης νεἰραγιιπι Ατιους 
Ρἢτ, Βαθεῖ σφυκία κὶ κηϑεέροις, ϑυλακίσκοις νετὸ 1ηξς 
Ἰος5. Πιις οἰ τ}14ς 9 14 οἵξ, κιξωτια) ἐν οἷς κύαμος μικρὴ 
πίώμα ὡς πομφολυζ, καλεῖ ται ἢ κιζώριον ἡὶ κιξώτιον( 1 6 

ΕἸ 114 ἴῃ χα σαπάϊάᾳ ἔα [οι ἴτιτ ) διαὶ τὸ ἃ φυτεῖ 
γίνεῶσα ἀιπν ον τιϑε μῦῆρε ἐν ἰκμιοξύχῳ (5 4 ΡτῸ ἀντ ποςοῆαι 
ἐπ᾿ ἀυτέ, Ἰὰ εἴτ 1π ἸρΡ [0.4] οααΐη οἵν ἔτι» Δ ΠΠ πᾶ οτὶ 
ξῴθμον [ππις κεξώτιον πος »ὰ ἔογπηα ροτίι5 οἰβογῖο ροοῖ 
ἀςάϊτ, ΑἸ μεηαῖις Πδτὸ τι. ἐχ ΠΙάγπηο αἷς ρος 
Ἰάςιι ξοτταῦτ αιιοά σὺ φίον ῃκεξς ώρμον Δπτο πὶ ἀρ ροΐ 
χατωϑεν εἰς «-ενὸν σιυυῆχβαι ὡς πὰ Αἰγυύπῆ]ια κιξώρκα) ἕτω 
ἀφιερμύου, ῥίζα ὃ ὕπεςι πα χυτέρᾳ καλείμου, βιζρωσκου 
ὠμὴ κολοκασία κοίλου μβρη(ςο] οςα ΠΩ νοςας ΨΊΓρΊ 5 
τάπι 9 ντ οοϊ͵οσαίατῃ ΓΙ Ιμῖτι5 : ὈΊΡΆΙ] 5 νογὸ κολό 
κυώμου Αἰγυπῆίου ῥίζανταιιο φιτῆοτς ἔθος σοτοπαγίτι5ὲ 
Θέων, 11Ο ΠῚ γοςᾶητ Αἰρυρτὶ) λωτον, ΝΜ αιισγατίτς μέλ αἹ 
μιλιλώτιγοι, σοτΟ []2᾽, “ματι πὶ στάτι5 ΟοΥ 5 ὃς αας! 
γὶς το τ σεγατγι χιΠπρ τὶς ) ὁ 3 κύαμος . ὃς ςατοτα ὃ 
ασατατος ροσεϊηθητ:ς φαΐδιι5 εἰίαπ νἹάς Οαΐςη, ἀδ 
ὃς Ατῇςη. 1.3. ΡΠΠττις ΠΌτο ζ.σαρ. 15. 1π Αέργρτο ΠῸ 
εἴ σοἸοςαἤΠα, ιιάιτι ογαπιοη νοὸς ἀηζ αἰ. Ἡαποὰ 
τιιητοσαπῖς οὐ πὶ σοέζας εἰ αταποοίο ἴῃ τπδάςπάο, 
τεῖι 4111 ἰητοῖ ἔο ἴα ἐπιῖοατ ἤρο:281}15. ἔοΠ11ς [ατὶ 
Π ἀτογες σοπυραγοητιτοαε ἤΠπλ} Π| τι! 41 πο πὶ ΘΟΓΠΠῚ 
πᾶτίαν ᾿ῃ ποίϊτις αι πίθι!5 ν οσάτηι5. Αἀεόσις ΝΙ 
Βιις σαιιάδητ, ντ ἐπηρί οχῖς σοϊοςαῇα: ξο τς ἴῃ νατ δᾶ 
γΔίουιΠ1. Ροζατς σγαυι ππλππὶ μαροδητ, Γουῖτατ ἴδπι 
τ4}14. ΤῊ ΟΡ μγαίι. ἈΠ τοτῖα: στο «0 4.10. Οἱ ὃ κύαμο 
Αἰγυπῆῳ, πο γεροπο εχ Ατμοπ. θτο 3.) φύεται υἱὲ 
γκἡὐ τὰς λίμναις, καυλὸς Ὁ ἀιπιῦ μῆκος μὴ ὃ μαικρό τειτος. εἰς 
χεις. πύχθ- ὃ δακαυλιἢ 9. ὅμοιΘ’ ὃ καλάμῳ μαλακῶ ( 
Ατβοηςὶ, ἰδ πιαϊὸ ντ οχ ἰσδτιοης ΓΙ) σου Πα ἱτ)ά 
φύσεις ὃ ἔνδοθεν ἔχε δεόλε δυειλημμῆμας. ὁμοίως τοῖς κρίνοι! 
μοίας τοῖς κηρίοις τα Ζι6πὶ νοτὰ [6 1 ο ὅ)η τούτῳ ἢ ἢ, 
οϑμοία σφηκίῳ αἰξεφερεῖ ( αι: νοχ Πρηϊ σαπτον ἀρρδὶ 
4{[Ὀτίπιθα οςο ΠΠἀτιῖπὶ Ἀρτιπὶ ὃς νοὔράτιιπὶ πιὰ (Έχαπ 
ἐχάςω Το κητάρων κύαμος, μικρὸν δαβρεώρων αὐτῆς. (ες: 
κυήαρεγντ [ογάδίταγ ἀρι Ατιζοτ. ) σλῆϑος 3 οἱ πλέ 

τῇς πα )τὸ ἢ) αὐΐϑος διπλ εἴστον ἡ, αἰἰκωνίθο, χρώμα 3. ὅμοιον ῥύδὲ 
κορές κα πάγω Ὁ αὖ ὕδατος κἡ κωδία. (πα πλα] ὸ ργα το ΙΓ! 
αὐοᾳφύετω 3 φύλλα μεγάλα «παρ᾿ ἕκαςον ἴδ κυαίμων, ὧν κὴ 

πίλῳ ϑεαλικῆ . τὸν αὐτὸν ἔχοντοι καυλὸν τι “ὮΠ κυώμαν, σὶ 
σι ἕκαςον “ἴ κυάμων, φανερόν ὅδι τὸ πικρόν(ἰορ.τὸ μικρὸν 

γῶν, οἰξ εἶ γένεται καὶ πίλ Θ΄, ὃ. το] !απ|α απ: ἐπτοπάατὸ ἱερ 
ὙΟΙ δια φϑιερῥοὐ αι, ΡτῸ μὴ διαφϑ', ὃς ἀρ 4 Ατῆςη. ἀπτοὶ λιν" 
ἄς αν δο ΡΓΟ τελδοκαρ πεῖ, οτγι τὰ τελεοχῳρτεῖ, ΡΠ, ὉΧ Ν᾽ 
αἰχάι Π0.18.ς.15..ἀς 5δα Ἰοσιςης,ἸΝ αίοίτιιγ δὲ τη Δ ρΥΡῖΟ 
ποίο σαι ο: τα ἐς σαμα σγοσο1}1} οσι 5 εἰ πιςητος Τὶ 
(νοερὰ ἤιης ΤῊ γα ΠῚ, ἰοςυρρὶ γὸ καὶ ῥίζα εκ ὦ πόῤῥω τ Ὁ χϑ 
σπλίω) ἐπαχανϑέξαστοι, διὸ ἡ ὁ κρρκόδειλ Ὁ. φϑίγει, αἱ τὐροσι 
ϑειλμῶ, τι οὶ ὁ ξυὺ κατορν)" δ βΊτιι4ο [ζαρὸ φυάτιιοτ σα ίτοτί 
ΔΤ  ΠΊπαὰ γα [πτιιάο πος σοαΐςα α παδος πιο ἢ ααἰατπο. " 

Π 



 ΡΕ Ὺ 
᾿ράρδιιογι (μος ςεττὲ ἄς ἤιο πια[ ὁ ςσῆηχὶς ΡΙ πη. οδ- 

ἀτάτι ἀριιὰ 41 Ἰσςητι 5. ἵπτογρτ. 1 ο σον. Ματι ϊο . 
Ἰρίμπι σοπιιοηῖτ Ιοτμο 5» ἀς αιο Πιδι ἐς ὙΠοορμταῖ. 

᾿ ἐπ λίμονς . ἌΓλίκον μήκων ,Θ- αἰ μεγίςης οἱ οὐ τοίοο. 1 
ποη ἤιρτα τγὶσφηᾶς. Πα ἀτ ἷα, Εγιιέτιις ἐρ δ ἀπτατιις 
εσῖτο «ατοταγδί νι ΟΠ] οἰ ἀἸς 9 αὐτεντς ὃς Ατ]ιοιι. 

᾿χαλνμόϊῆς» ἴσες ΤΠΟΟΡΒ αἴ. τ᾽ χαλκιδικῆςιντάς ϑεγαὺ, 

αἰδοχ 4] νξεισι μαθοτ ἃ (ΙΒ Αρ ̓ς, ̓πὶ φυδτις ἔουοη- 
τ κυάίμοις, δῖς κυτέμοις σε ώγων, Ρτὸ δικᾳζωγ, 
ὁ, 4, ἔδοτιιπι. ΤῊ ΟΡ γα ίτις [10.4. δλ ΠΟ τ. λητατιςα. 

ἱπιο. κυ) ὅτω κατασκδυα ζωσι «δὺ κυώμονας, [ς ξαϊσατιιη [ουπΐπα- 
ἐοπιραγαητ, 

Θ᾽. ὁ καὶ ν᾿, οπτιι οὐ (ρ᾿ςηἀς πο. ηἰ στοά] ηἰς (ρ]οη ἀοτοῦι 
αἴστοτο ἔρ]ςπἀςίζευ5. κυαναυγέσιν ὀρρυ σι» Ἐπ 1 4.ηϊ- 

τοὶ 15. ΟΊ Θηγ Γροςτα, κυαιαυγίίθ- εἰ μφιτρίτης, στα] οἱ 

Δ ἿΩ τητὶ ΕἸΙΧΙΠΟ 5. 4185 ὃς 1 ατλ] σγάηοᾶ5 νοσδητ. 
πτ ἡ πιρίεραάος, 

πὶ τι ἃ κυενείθ. Ετγ πΊ. 
πριϑρεις. ΤΟΥ τΓΙ5 σαῦγα οἷς ΓΓΙ ΓΟ δ 5.ν οἷ πᾶ τα [ςσδητος. 

ἰη Ἐσιῖτ, εἰς επΐ πὶ κυδω ὃν, λὸς ὕφωρ, κυαγεμζ λοις 
6 ΠΊ. ἣ 
Ἰοιι5,  πιίσης. Ης Πο ἃ.κυαύεα χτ' γῶτα, γηάς κυαιοῦς ρετ 
᾿ποπιντ αῤγύρεος αὐγυρρεΐς κυαίείθ- ἀὴρ, ΑΡΟΪΠΟη.1.λαμ- 

: Ὑ χευδαα, οσστ οἶτιις ςοἷοτ» 4 σοηβλτιιγ οχ (ρ᾽ οπάϊ4ο 
αἰτιτηὰ πἰστεάϊης δά άίτα, ΡΙατο τη ΤΊ πτα Ὁ. κυανέαι ρα - 
ναὶ. ΕἸ Οπιοτιι5.14 οἰτ, κυδμέω χρώματι αϑοφ πλύίσια; ἃ πτυ- 
ἀὐόρες, αστὶ νἱτ! οἱ εἰς, ΛΕ ΤΙ ΟΡ 5. ἘΠ ΠΟ Δ. κυδμέη νε- 
ΟΥι σα τι σα πλ]θ 68 ὃζ μελαζνη. Τάσαι "114... κυαγέμσιν 

γεύσε, ΠἰρτΙΚ Πρ ΓΟ 115 ἀπ πιμτ ἰὰ ΟΠ, μελαΐναις ὀφρύσι, 
Πιὲ (αυιοιις ῬΓῸ πῖστο ν6] πίργαπτο ΡΟΠΊτΙΙΓ. νη, 

οἷ. Ο]}1 σα] οιῖς ἤιρτα σαρὺτ ἀ[πιτῖτ πηθοτ, Ἐτ ]ἢ 6. ςς- 
πφόδατ ζοτροτα ον πᾶ. κυανέδω πέτραν συμπλεγίσηων, 

; οδικυαι αι συμπλεγίδες κυανέωις βοιωτίαις ποίρϑέειον φυλλον, 

Δα Ππιιΐς Βοσοτογιιτι ογατ 5) 424 1. 3.μττοτ, ρίαητ, 
Πγαί!. 
ἰστείτο. ΕἸ εΠο4.1.. ἔξαιτο Ησιςι15, βλεφαῥων ἴπο κυανεῦν- 

ὉΠ}5 πἰστὶς. Ι ΟΠ. Ροοτα,ϑαὸ χρόα κυατέεσι, 
οε΄. καὶ ἰγσαγαίοις . Λυιζοτεϊ, αἰητο » ἀς σεποῖς Α- 
111|ῈΏ. 

ἁπεζα,}].λ»πρσταπεῖδιις ρα ά θιι5. 
οὐ κα ἡγοατυϊςο ραρίο γῦςηβ. λητῶ κυδυόπεπλον ἐγώ- 

« Ἄ 

ος γαῦς. 4. ξ, παιιῖς στα ρΥοτα, 
χέτα τέ! τξ, εἰ στασ. αἴθ ης ρῬεμηα5 σάπογὰ οἰοδ 44. ο- 

ἐφς ὄρνις, ΕΠΓΙΡ. 
Ὁ] οι» ΔΖ: ὃς ἀατια πα] Πα αινῖ5 τα 4αιη, 
95) Ἴγ ΒΑ θοη5 Πἴρτιπι Παρ οτ οἰ Ππ|π|. 

Βαθεηδ οτῖπος πἴστοϑ νο] σδ τη] Ὸ5 ροτίτς. Ἐρί- 
ΘΡτιιηῖ.[πιοίδη. αἰεὶ ϑυσιών, το Νερτιπο. Ἡεἤοά. τῇ 

ατο κυανοχαύπης. ΄οπὶ ἄς οι Εογοα 5 Ατίοηςυμά 
ἀρείονὰ κυϑυονχ αὐ πίων. Ἰ, πὶ στὶς Γετὶς ρυδάϊτιπα, 
τριιγεθ ςοΐοτς. 
πῖστος ΒαΡςης οι] 05. εἴ ο(. ϑεμιςονοίω κυωνώπιν, 
δ 615 ἀρι Ηἱρρος. τὸ ἃ βελένης σρῦμα. ὃς [οταπιςη 
Ἷ πιοίας τγιιτι [15.1το πὶ Ρᾶτς ἃ 1Γῖ5 ἸητογΠ 42 ΡΟ ΠΧ. 
ὃς πιάρᾳ αιτμοτς ΡΟ πος 5 ἔπησ Ρετῆοα σαρίτῖς οΥ- 

ὍΓΕ. 
ΙΒ. οἵδ ποτήριον» ροτοσῖτπι ροςι πῆ. 

ΑΠλδτβιις ἀϊοῖταγ ὦμα τοῖς εοάετι, 
τὸ οδρίτε, Ατι ορἢ. 
5» ΟΥ̓́Βεἰ ες (ἀσογάος, σγης ἄτις. ἔα πατῖςιι5. 

πη τοςερταοι πη, α τατος, 514. Ἡοίγ Ομ μαθοῖ κυ- 
τ ΠὮΠ μελιοσών, 
οἰπάιις αἰ εα:,Ἰδέλιις τα οτιιπι, τα χΊ Ποτιιπι 14 της Χ οπο - 

η; κυβείαν ἢ κῳ χίω ἡ δνμ,ὁ τι δῦ χητο “ἴα φὸμερως ἀδύλων, δζο. 
ἵ ̓ πωνεργία τς αἰτία. Αροίζο]ιις 4. παρ. Δ4 Ἐρβεί. Ρτροῖ- 

᾿ μηκέτι ὡμῆν νήπιοι κλυδωνιζύμῆμοι κα πδριφερῥμδϑυοι «ταν τὶ ἀνε - 

δασκαλίας ἐν τῇ κυξεία ὙἿδ αἰϑρώππων,ἐν «νανεῤγίᾳ πρὸς τίωὶ με-ι 
ἣ πλαϊης,ἱά εἴ, ης ἀπιρ] 15 1ηξαπτος Ππλιι5,40}1 Ππέξιο- 
ζ ΟἸΓΟυΠογάτοιγ πιοιιὴς γοητο ἀοξεγί πα ἴπ Βοπλϊηυ 
ἰζ δίτιιτα αττὸ ἔα ]επά!. τίω) κυζείαν παίζειν αἰεὶ γιωνωγκών, ὡς 
Ὡς αἰ ϑαπὶ ᾿ασογο. ΑΒ οη. ἴῃ το. 

5 1Π αιιο αἰ τα ᾿πάττιτοίιιαιις τ] τῖ5.Ἰς, 
ΟἸΓΩΡιΙά θη 5, 
ἰ Ογδ εἰς ἀςοτιμτι πιατοτ,ιιος ὃς ἈΒοΑιν πᾶς εἰπς ἴλοτα 
Δ ΠτΙτ μητροῖα, ὃς μητρκα ζειν ελά ἐπὶ οἶς. Ὁ ΤΟΙταΓ εἰ α πὶ 

Ὁ ΠΟΙΠΙΠο διϊγίτπι ἔοταπιςη 5 (σαἰἰις ἰἰὗγο ἀςοῖπιου ςαρίτο 
οἰπιοίερτίτπο. 

ΠΡΟ ΤΠ ΟῊς ἴῃ ΡΏΓΥ σίου δὶ τεπιρ τπὶ ΟΥ̓ θεἶος: 
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Κυβερνάω, μ. ἥσω,εν κοι, συδοτηο, ἀς μαι] Ῥτορυῖὸ, Αὐλιπῆν,Ας- 

εἰτίιο. Ξ 
Κυβερνήσια ταὶ Οὐ δογηατοτία ἀϊος [επὶ τη Ατεῖςα ἴῃ ΠοπογοπιΝ αι 

Πιλοῖ ὃς ΡΒοαεὶς, παῖς ὙΒοίοΙ γοζίστιπι, ΡΙα ἰη ΤΗοίοο, 
Κυβέρνησις δ, οοτπατίουτθρίπηςι, απ ἰηἸ Πγατίο, τοξία νἱτα ἴπ- 

Πἰτυτίο. δίατο 6. Ῥυ]Ἰτῖς. εὔὐ 2. ναῦτας ς-ασιείζοντας ωρὸς ϑήλεις 
«ὁεὰ τ κυβερνήσεοις, ὕκαττον οἰδιᾶνον δεῖν κυβερνῶν, αὐτε μαϑύντει «»ὦ- 
ποτε πίω) τέ χγίμν. ὃζς. ἐχ αἴιο Ιοοο ἀϊχὶς Οἱςοτ, [τ Οξῆς,νε ἢ 
πϑυτῶ σοτταγοητ, σις σΟγ ΠῚ μοτὶ ΠΠ πλτη σαι δογηλγοῦ, 8: 

τἰρτ απο. τεδν μα ΒΕραδτς ττς Ἐρηνς ππδιόκο ὦ 
Κυζερνητιίρεον ἔργρνγπασηὰς σα δογησης ΤΡΙατΐη δοίοης, 
Κυβερνητήρ, ἤ ρος.δἷ, ἃς 
Κυζερνή της »ϑ δ θαι θογ πάτο γ παι]  5ογοέτου ΔΙ τ αϑδυβ τὸ τοὶ κυίκα το 
ερεώ ἂν κὶ τεὸς αὐτοὶ ἰϑεωειν τίω) γειιιῦ., π ρρανὴ τῷ μοεἰς β, κυβερνή - 
τὴς γδ π)ολέίς αἸαλόγως λέγουσι, Ποτηοτ. ΟὐγΠ.ξ, ταὶ Φ αὔεμάς τε 
χυβεργῆται τ᾿ ἔϑιιωυον: ἃ Γατοης ἰδ τὸ ρεΐτμο ἀς ἐρυθ] ς κυζερ- 
γήτησ γαμ Ἶ αξχ αν, «ἐς ἴτι!Γ5 Πα τάτα ΠῚ Ρτίποορ5 ἃς ἀοιηίηιις κυ - 
βερνῦται πλοίων, [ἀοτῃ ἀς Γεριοαρίτιιν δὲ ρτὸ τοέζους ταῖρι δια -- 
Ρυά οππάςπι, 

Κυβερνητικ ἢ) ογή ΟΠ θοΥΠατῖΟ 9 στ ογπατοτὶς νο] ΘΕ ΟΓηΔηΔΙ 45» 
δι δογπαηαὶ ἔδυ τα 5, τα δα ουπατογία "!άςτ ἀδ᾽4, 

Κυζεργητικὸς. οὖ, 9. 4.1] ΡΟΓΙτιις οἵδ πατιΐς εὐϊθογηδηία, 
Κυζερνισμος φ(δ, ὁ, σα ογπατῖο, 

Κυβεργωῖμαι, σι! τ πο, πη π  ἔγο Αςοιηαριιά δορίνῖη Αἴὰος, κυ- 
βεργω μῆῥης πὶ διανοίας αὐτοῖς, υιιπα νῖς 1πτ ΟΠ ροπάϊ 1 ς αἰττις, 
(128 εχ Ργο Αὐῖῖ. . 

Κύβεσις. Ἡ οἴγ οἱ. 14. πὶ αιιο ἃ κήβυσις [δι πήρᾳ. 
Κυβδυτήρκον, τὸ, ΘΟ η εἴς αἰ ξατοτῖτισον οἱ αἰ τα 1νάττατ, ΡΙμτ, ᾿υμέτι5 

τα αὐτὶ. (ς. 
Κυξρ τὴ ς.ο“1,ὁ ΑἸοάζοτ. , 
Κυζρυτικὸς οὐδ, ὁ. ποτ αἰ οάτιιπι. ΡΊατο ἰςοιιηάο ἀς Ἀ εριδί!ς. πεα- 

πευτικὸς ὃ καὶ κυβϑυτικὸς ἱκανὸς ἐδ) αὖ εἷς γγύοιτο μὴ οὐ πὸ πῶτο ἐκ «τωι δὸς 
δδττηδευων, ἡ, ῬΟΓΙτΙΙς τά! οὐαὶ νο] το ογάγαπὶ ἰατὶς οαάατ, 
Κυβδίω, με, ϑύτω, αν, θυκοι, ̓ ἀο τα χη] [15.1αοῖο τα] 05, Χεποόρβοη. Απὶ- 
τχοη Δ ΠΊΠριῖτ ἃ πεασόφειν, αριὰ Ἐπγιρίάεπι ἴῃ ΝΠ οίο. 11 ἢ- 
βυϊῆοατ,οἱ κυζάοντὲς εἰώϑεισε λέγειν» β, δ).γ.ἐ. ΑὙἸ ΠΟ Ρ Δα. κυβῴζειν 
οτίατπη ρογοΠἴτατ!, ὃς (ὩΡῖτο δἰ θα πη, οἰδᾳλόγως τὴ πρᾷῆειν κα δίψο- 
γινδ εὐΐως, ῬΟΙγ ᾽μ5. Οἱ μήν ἀλογις-ίαν κὶ μόνίαν ἔφασαν ἕ), τὸ «ὐδῳ - 
βαλλεῶτι καὶ κυξδύειν τῷ βίῳ. Κυξβλειν τρὸς ὀνρΐλοις «δεὶ “0 γιωναρίων; 
Ατἰιοη.1.το, 

Κυζ»»εάριτ, 5:}.1. το.ς,17.. ὅς Ετγ ΠῚ. Ὶ 
Κυθιζειν, ὁ) Ἃ' κεφαλέων ῥίπῆειν,κυζις ἄγοἴη σαρτις ῥτγουοίι, Ετγτα, 
Κυ(ύζηης ἡ κυ ( λη, 5111. αϑορὶ τὸ ἐμποιεῖν τοῖς μύς αἷς ἐνδουσιασιμὸν 5. "ἢ 

τὸ κυξήξειν Κϑ δ᾽ κεφαλίωλ ῥίπῆειν, Ἐτγ τ. 

κυβηζθ. ργοπιιβ οὐ πο! πατιι5, κατεικύψας, Ἐτνεπο ΤΟ. Ἰτοπὶ Βαςςἶι5. 
61] ὃ στὲ ζἀζιθ., 

Κυζήκη 5 4) τπάτοσ ἀξοτιπὶ ΟΥθεἰς 5 ὅς σας’ ΠῚ Θπτιπὰ ἀριιά Ατ 
«λάςς. 

Κυζυλες (δυο σατ 5. δ᾽ ΡΟ πη 5. πέλεκις οἰ μαντικὸς, Ἐτνηιοΐο θῖς. ν]άς 
Αγειρσικύξηλιν,οἙ Δυτοπα εἰγερσικ ύβηλις 5114, ὁ ϑύτης, [τἀ Ρτὸ εὸ 
ξοτταῖϊε Ἰερεηάιϊιπι ἐερσικυβηλις,.11) κύβηλιν ἱπτογρτοζαητιις πές 
λέκέω ᾧ παὲ βούς κατα βοίγνιυσι, 

Κυβηλίσαιίφουτὶ ρετοιτᾷτγο, πελεκέσαι, 5.114, 
Κυβηλις"ς οἰ τοι] Ατοτφγ τος, Γηαἱς οι »κακάργοξ, 
Κύβιων, Ηςείν ἢ. οἿς σκίυδωμο,αΒοτοπτὶ οτίδπη κυβίωδαις Ῥτο γλαιξὶ 

ποέξειιὶς αι18: πη ξγα κυμίνδεις, ὃὲ κυδαία), . 
Κυβήριον, τὸ, ο ΑΛτΠὶ τΠ1}17..ὃς ῬΑ  οΔΠπτετρτ. ΠΊρρος ἴα {Ππ4 αἰρὲ 

διαϊτης κέγχρων χϑνδ'ρφι κυβήρια, Ρεγρςυϑι Ῥτο κυρη βιας 

κύζις, Ἰάεπι ηϊιοι κυβῥυτὸς, είν ς. 
Κυησίων. ΕἸ εἰν ΟΠ. αἴξοττ ῬτῸ «σιίρὴν αιῖς 8 κύβισις, 
Κυβασίνδοι, 5 6 Ώ115 Τὺ Ρυ θυ} }1 5,40 ἃ 4110 ποπιῖπς ἐν κοτυλη, στα 

ΔΡΡαΙ]ατι. Κυβησινϑε Ης(γ ἢ). οχ ροπῖς ὅ3) χεφαλ νης [υρι- 
ἐάπτιιγ ποππιι}}1 ἱοροπάϊτιπι χυβιςνδα, τα νὲ Πτ κυβιςίνδα παίζ4ν 
κυβιςἦν ἀοίϊςετε {εγίειι [αἰττε ἴπ σαρυτ: αυαη αίιαπτ ὃς ἱρίς ετἰζ 
Ἡείγε .εχροηϊε φορεῖν δ) νώτου κυ κα τεὶ νγώτε, ατιεπιαάπτο ἀπτῃ 4- 

Ρυὰ ῬΟΙ αοοπὶ εἰ ἢ ἐν κοτύλῃ σταιδιαὴ ἀλξτλενι ΕΠ ἱτ ποῤσιαν δὲ 
χυϊβυσίνδὸμ, 

Κυβίζω, οὐδιιπι ἔλοῖο,ἱη οὐΐτιπι ξογπιοΓ ἔατι ἄς (Ο]οτ. ΑΠἸΠ11. 
Κυβία,ἰυάτιν τοϊεγατγιπη, Ατὶ ἢ ἰπ ΚΙ Βοτιν δ᾽ ρατο ἐεροη αι κυξεία 

41,34 ἃ κυβδύω, : {5 || 
Κυβικὸς ἀδιϑιιὺς ππποτας οὐδέ σιι5, Ατἠ ποτ, ἢ ΡΓΟΡΙΪ κυζικὸν μον 

οαὐῖςα Πριγαν ΊἝτιῖη Τ1Π|, 
Κύζιον,ν τὸ, ρεἰἀτηῖς σοποῖία ρατεϊςιατίπιαις ςοπίςξίλονε Ἰοχιῖ- 

τὸν ΡΠ το δ.«λρ.15.Αὐλοη.116.3.5 014. κυβίοις ΟΧΡ. τατη]ς ἀϊ- 

φἰτα!τδιις 41 σ1τ1 στα Πιτιιἀϊποιπι φαμΔητῖθ115. 
Κυξισις, Ης γοΒ.κοίλυἱ οοἰ]απιεπίμση.. δεν: ἑ 
Κυβις ἴα, [ἶτο σαριιτ ἀσπιίττεπάο, ας ἀεϊοἸο»της Ἰηιοίο, πες ὑπῆῖσ 

πιεγροςκολυμβώ,ϊη σαριιτ (ΑἸ το 51} σάριτ ἀεξοτοτ ἀεπο!υόγαιι 
ἃ πύβη, φιοά ςάριιτ Ποπίῆοαι, Χοπορθοη , δῶν κὰν εἰς μαχαίρας 
κυβης ὁσειε δεῖς ἱπ οπίοϑ [Σ ρταοϊρίτατο ροήπτ. Τάςπὶ ἱπι ϑνπηροίς 
{ΑἸ ταττῖςοπι ιδηάδπι μι ].πὶ (οτἰ δὶς εἰς ποὺ ξίφη κπυξις ἀνοϊά οἵ» 
Ῥεγ ΡῬιιρίοπες 1η ἐπ Ογο ποτ. οτοέϊος ἴῃ σραζ Ρτοιιο : οἴπι9 
ἤπιπε νογθλ, αὖ ὃ τᾶτο κύκλο ἐσενέχθη «ἰρέμες 9. ξιφων ὀρϑων 5 εἰς 

Ἴσθι. 2. Μ 'ῃ 



ἰἠὸ ὦ 
υἷ δῦ ταύτῃ ὁρχυςρὶς ὀκυβίςα τε κὶ οζεκυβίςα ὑπὶρ αὐ δ, Ἰάσιι 
τὼ ΟΕ οποῖη ον τὸ κυωΐδυα αἴδεπς ἐἰχέν κἡ κυβισἄν, ράτευι σαποϑ5 οἷτ- 
εὐπούττους ὃς Ηο ει ἀλίσιιατο  οἹατοντι δρίτιν δὲ Ῥτὸ ντάπατὶ 
ὃς πλταῖο, κολυμβάν. ΑΠΠαιαπάο ὃς ργὸ ταχ! Π 5 ̓αάετς , Βι. 
τὰ Απποζαῖς ᾿ ' ᾿ 

« Κυβίςησεο»θαγθ 65 ἈΠ ΔΤ ΠΊ» συφροφηῆὶνν οΓτΊ 60. γοττοΧ , σοητοττῖο. 
Ἐτ ρεηιις (αἰτατι Ομ ογαιτ Ἔχ ογοῖ 1]. αι α κυβίσημα Ταγοΐαπ, ἀϊ- 
εἶταν. δἰπῇὶς εἴ οἱ. αἰοά πο ς ἃ Ροταμτγι τις ἔα ξπιτατὶ νἹάς - 
ται! Ζαϊιηι σογροτς ἴῃ Πρίγα σομτγδέϊο ᾿π σάριιτ ρεθο αῇ- 
ταῦτ Βιι 4 ἰἱ ἀοπὶ, 

Κυβιςτεία,[αἰτάτίο, 

Κυβικητιὴὴ κῃ ο».»ἷαἰτατοτ,  Ε} ἰπ σάριις σοστιο τὶ παῖδες ρει ύ- 
τις σοπτιιαξλ]ς5 ἀἸ ἀἰοἶτ. Ττοπὶ ν τίπατοῦ ἡ» μος εἴν αι σιγσίῖτοσ 

[τς  Ὀ]οΐτιιν δέ κυζιφοὴρ 8ζ αῤνδυτὴρ ᾿ῃ Οοπηπιςης. Ατατὶ. [τε] 
κυβιςητὴρ ῬΥῸ ΡταροΙΡἰτὶ ἀριϊὰ ἸΝόπη. 

κυβιτίζω,ουίοῖτο, ρεγοιαείο, τῷ ἀγκών: παίων ΠΕΡΊ“ μανπι, αριια ΡΟ], ὃς 
Βιυξῆιαιν Μοάϊοιιαι, 

κύβετον,ν, τὸ οι οἴτα5. οὐδ τὸ κύψαι, Ἐτνπλοΐορ. πο άτις δγάς ἢ ). τοῖς 
Ῥιοίρουμ. αριά Ηρ Ρροοσγατοῃη, τὸ ὠλ ἐχράμον, αγκ ἀν, κόγδυλ Ὁ. πῶ 
βεαχίονθο,κύξωλον, ἔγο πε τίις5. αἰ οἴτιιτ ἐς μοίο ἤπιος τιθογς 
«ιοί ἴῃ ἐππέξινα δταςί) οχταᾶῦ » {ιιο αἰ αι πὶ Ρο Πἑπλιις 5 ὃς 
οὐ τη πη τ πλατν 

Κύβιτος ἴάςπι 4ιο 4 κύβιτον, ΕτΥ πὶ. Ὁ 
Κύβλα, είν ομν κώλα ἴοι μεγέλα ἐς" ἃ δί ὠλύκρανοι, 
Κύβθ',ν, ὁ, το ονδ,ὰ κυβις ὧν, ἘΔΟΊΠ]ανὲ ἐπίπο ρτοιιοἠ αξιτ, (απ: 

Ῥεῖ σοῖπις ἴα σαριι (ἈΠ ςη5. τς Πρ το ἀθοίσῃονοαρ.17. Τεί- 
ζοτας Ουλάπις παποῦοβ οθιτηος νοσδιῖτ.νάς Αςρώγαλυ, ΕΠ 
κυβῷ- ἤρατὰ φοοιηοτΓι σα σιιδριις . ἤριιγα [οἱ] νι α γηάίηιε. αιᾶ- 
ἀτατα. ΑὐΠοτοῖ, ἄς πππάο.. ὥσι ρ εἴ τις ὁμοοῖ ῥίψειε σφάγθαν καὶ 
πύζον κα κῶνον κὸ κύλινδρον 7 14 εἰ το ἤεγαπι, Ιά οἰ  Πσαγαηι νηὐΐ. 
416 φιιαάγαταπη. ΑἸΠοη. 1100. 15. δεδογωῆώον τὸ «τρῴγμια 5 αὐεῤῥίφϑω 
κυβῷ: ἀεοτεῖα τος οἤ ἰφέϊα μας εἴτο Α[ε4.Γιοῖλη. τολ αήσω ἐς 
ναῤῥῥψω δ κύβον, Ἐπτυὶρὶ 4 1 ἈΒοίο. χροὶ δ) ἐσ’ ἀξίοις πονεῖν ψυ- 
χιὼ ὠρρβϑιοντ᾽ ἐν κυΐζοισι δαίμονίθ-. Ὑ Θγοητῖι5 ἐπ Δ ο]Ρἢ 5»ν τᾶ 
Βοιπίμιπι εἴϊο ἀϊχὶς ροῦῖπάς ἀταις ἢ ̓ υμάΑς το Ἰοτῖς : αιιοά ὅς 
Ῥίατο δριιὶ ΡΙαταγολιιπι, ς πὰς νοσς ἤς Δηποται τ βόττιισ, 
τοίϊοτα ἤριιγα σοοηγοσγὶοα. κύβιΘ-Ἰπ Ὠι ΠΟ ἐ 55. ΠΡ ΠῚ ΟΥΠ15. [011- 
ἀτι5,ετὶ ἰάτογα ἔπε ρατία:νε τογπα ΠΡῚ ᾿ππροῇτϑ 9 ντ σαυτοῦ 
{οχάςοϊμι ἔδοίτμις σθαι αιιαάγατιπι 7 πΟυμ ΠῚ ἐγ 1 ΠΟ ΓΕ ΠῚ. 
ἃς ἴτα ἀοϊποςρ5 : μας ἃ πιιπγογο Ρογέςέϊο ἀπιοίτιιγ τυδυῆατῖο. 
Αὐϊοτο!.3.Β πετιὶ ἀγαθὸν ὀὐδοα φαῦα ἐδ) τεπραΐγωνον μετα φορα: ὐμ- 
φω γὸ τέλεια, Βράτιις ἀϊςῖταγ φιαάτατις:ιι1α νὰ σογρογα αιιδέτα- 
τὰ ἄνσπιῖοτα [ιητγᾶζ ἀρτῖις Ἰδσθητ,ᾶς ργοϊοέζα [σηρογ αλάγα- 
τὰ Ὀα[ πἰτιιαταγ. ἔτα σοδειις ἤγΠΊ115 οἰ 7). ὃς ἃ ἔοττιιηα Ἰαέξατις 
ν]τα Πυσλῖτατο πἰτῖταΓ, ϑέγοῦ, Μάογο. [ἢ μι πη ετῖς ἰδ αν 
υαάτατοτγιι σαδιι5 ρτόρτον [ὉΠ] ἀϊτατοπι., φαΐα [Ὁ]  ἀτιπὶ σοτ- 

Ῥα5 ἐξἤοίτνηιιο ἃ φϑρεὸν γοσαηζ. Τητεγάμηι κύζιϑ, Πση Ποατ,πιο- 
πιάάςπι ἱπιρ το ἀπιὶ το Τοτα;, ἐἐξληκ᾽ εἐἰχιλλειὶ σἹ ὕω κυ βω, κὶ τέῆαρα, 
ἢ πεὶ τ εἰς, καὶ τρὶς κύζοι ἄς Ἰαέξι ἔε[1ςἸ Πππτο ὃς ἰμ ς οἰ Πτπιο. Ιτοπὶ 
κύξοι ἰπτοῦ νοιγοῦτασιν ἄς ἐξι ἃς ψύω, Ἐτ ραπος φαδάτατί, ΑἸΠο- 
ματος. ἘΠῚ ἃς ἱρίἃ πτοπᾶς αιο: ἴπ τοί γα οχτατιν ηάο 1Ππ|η| Ἐπτὶ- 
ῥ᾽ 4. βέῤλυκ' ἀχρλειὲ δύω κύζω κα τέσσαρα. ἀϊιο5 νηΐοηος ἃς 4πά- 
τεγηϊοη πη : τγάθιις Ἔα ΠῚ δμ ΖΕ τις. ιν [πὶ γε αητι. Ποπ 
ἀποθιις. τα 5. Ττοπὶ κύζίν αὐτῆὶ ἡ κοιλότης κὶ δεν χὥρησες πινὸς 
σκδίοις, Ἰτοιὴ «ιαάγδηταῖς απποτὶ ἔροοῖεβ., Αὐἰΐτοτε!. ἵπ Ρσο- 
ὈΙεπλαῖ. ; 

Κυζοειδ ἐς, (ρφοἴοιτι οὐδὲ ρτα δυο 5. συδλάγατιις νπάϊαις νὲ τοϊεγα, 
ὁ5 κυβοειδὲς ἀριιά ΘΟ] οη.ἀε ν ὰ ραττ, νιίο σιοα φοευδές, 

Κυζωλον,", τὸ. ΟΥ Ἶτ 5. ΡΟ] ΠΧ. 
Κυγχιὶοοἰδὸςςοτατοῦ τᾶ ρην ΗΊΡΡΟΟ. 
Κυγχφαιες,Αιις ἀτιχ σοι πἰ ουμπι. ἀρ Αὐ ἢ ποτοῖ ἐπὶ 8, ΔΙ πα]. 

σαρῖτς ἀύοάοοῖίηιο, κύγχραμθ' Ἰορίτιγ. δὲ παρε Θαζα Ογη- 
ΠΤ ΠΊ5.» ἀριια ΕΠε  οἰλίιιτη ἔα κιγκρώμας, Ὑιάς ΡΙΙη, δ τὸ 
το. ὰΡ.23, 

Κυυδ χη, ὐ Ομ τ Ππιοσοπίδητο, 
- Κυδάγχω, ΠΟ αἰ ΓΙ Ογολοιδδοθω, 
Κυσορῦῳ, μ, αἴ σῶς αν, αζα ΠΟΠ τ Οσ2του τονπγαϊ οὐςο, ἱποςῖο ξοπιῖ- 

τἰ!5. ΟΡ ος] πη ΑἸαςουκυδώζεται τοῖς πτῆσιν αἰ γείοις 1. Ἀοισδὸρ εἴ ταὶ κὸ 
υἱβείζετω ὑπὸ απ αὐτωντὰ ΠΟΙ η 6 κύδος , α!ο 1η πη σι ϊηο ρο- 
ποις Πσηϊ βόας σοηιίτίαπ, 

Κυδαίνω, μι αν αν γα. ἢ το ογο. δοξα ζω, σεμναύῳ, Οἱ ο,ἤοπογο, 
ἀςσοτο, οποτοπὶ ἀςξοτο. ἐξ. σου ἐξ, κύδαννε ὃ ϑυμὸν αἴα- 

ν᾿ προ βοποτο ἀβἤοϊοθατ ρυάτηα (γ11α Ιοη ρα, : 
Κυδάλι νος υ) δ] οτῖο ἤι5. γσδοξίθ-, σιὼ ἐτός, Ὁ ἃ. ἕ εἰ οίσε κυδουλέμοισι, ἢ - 

115 1πο τὶς. 
Κύμαναν, Ἡ εἰν ο]..δ Γλαυΐκῳταιίαν Πιργὰ κυζίωη, 
Κυ αν, οἰ ἀοιτὶ ο[Ἑ τάφίθ., ρα] Βιιτ, 

Κύαλθι,», ὅ, ὃὲ 
Κυυει ρον, τὸ, Ετγτα. δί Κύδαρος γα, δ) αι} 61} σΌΠιι, 
Κυδαοίασω, δζ 

Κυδαῆω, τ δον σΘηϊτίοσ. 
Κυδῶω, μι, ἄσω, αν. ἀκα, Ὁ ΤΟΥ Οτον ΠΟ ΓΟΥ  ἀηλἱοσροστῳ ο, 
Ἀν δεθο σαγα ἀἸσαις: σ᾽ ογϊ οἵας, 

Κυδε οἰξ,εντος, Ο οΥο ἤις,ἰπ Ἐρῖρ. Ὶ 
Κυδηϑῶα »Βοποτς δξβςὶ δὲ ρἱ οὐἱὰ, Οίςεγο, 
Κυδυαϑειρᾳ, ἕΑ οἴ 8 γἶγος οἷαγος, σἱγο5 σομοποῆλης, ΠΟΠῚς 
1ϊαά, ἐ, εἰς ὠγορίω «“ωλέσικετο κυ διαϊειραν ἱ ἐγδύξοις ἐξ αἴ 
ἡ ποιούσθυ λα Ἐρρ.κυδιαϑειρᾳ πατρὶς» ρΑττῖα οἰατα, 
ςοἴεθτες τεδάσηβοντ δριιά ΗΟπ. Ὁ 

Κυδγάω;ΟΧ.Ϊ το ̓ ουοτ, εβετοῦ ορίπίοπο πιοὶ ΝΣ 
Ποιβᾷ. κυδιζων λαοῖσι» ἐς ρορι] 15. οἱ ουίαης. Ηοιπουις ἢ 
ἐσὶύοσττο νώρφποι χαλκὸν 9 κυ δὲ φων, ὃ τι πτῖσι (ετέωρεπε, 

Κύδεμος,κ, δα Ἰοτίο αν ποτα θ1}15.1Π|||τῖς, ϑταιῖϑ, 
τέκε κυδιμον ἐρμμίω 1. Φαϊδιιον. 

Κυ διον (πο 1115. Π14Ρ 15 Ορταπτπ|,οπου  Πσοητίπς. 
Κυδι(θ.. ὁ οἰ Ατιι5. ΟΠ οτ ἢ σις» Επιγῖρ. ἢ 
ΚύδιςΘ-... 6.10 τ ΠΠπππτ159.6 Χ  πτ15. ἐνδοξότατος κρώτι 

Κυσ᾽νίϑ-,ογςηιι5. ΓΝ 
Κυδνὸρ. ὦ, ἐν ἐπογαπάμ59.ος οθΥ 15. ΠΟ ΠΟ Ἰη ὙΒοορ. διὸ 

Κυδοιδοατῷν,ςοπξυπάοτε. ΑΥ ΠΤΟρ  ἐδὲν ὀρθως ϑν᾽ αἴω 

Κυδοιμέω, μι ἡσω κα. ην σι γτα τ 50. Δῶσπι. Αςςαΐ, : 
Κυσοιμὸς, ἃ, ὃς τι πηι τις ν οἱ θςΠΠπτι: δυτὸ τὰ κύειν τὸ δέν, 

Κύύος, Θ΄ τὸ οἰ φγϊανάθοιι, Ομ, μέγα κύδὸς ἐ χαών, ὁ 

Κυύο 6, ὁ, Ομ  ἰυτΟ πσσατῖο, τι ςἀϊέλιλ» ὑέρα 

Κυδότατος, δἰ τι οΠ Ππγιι89ἐνδεξότατος. Ετγ 1. 
Κυόδέτερος, οἱ οτϊοἴποτ, ΕτΥ ΠῚ. 
Κυδιρϑς οὐδ, δ ΘΠογΑ 1 15. ΒΟ ποἴξιι8 » ΒΟπιι5» ΡγοτΟ 

Κυδιρόω, Ποηείτονοἴατηπι τε 4ο. ὃς κυύρῶμαι, Παρ ογδίο 

Κύδων, ον. Ογάοηοντς ἴῃ Οτετα, " 
Κυδωγιῦα σῦκα 0 ΑΟΠιδἷς νοσατὶ τοὶ χἐμερλναὶ 5 Ηςιι5 ΕΥΒΕ 

Κυδωνία πόα) Δ] εη1ς ΠΠΌγῸ Ρτίγο Χθὶ τύποις, σαρὶτς 4:8 

Κυδωγιίω, ὦ τ12}1 Ογἀοη} πιοάο πῖς Βαρςο, ὶ ἰπιίτοῦ 

Κυδώνϑ-, Οοτοποα. ΤἈΞοΡ ναί. 1.2. ποτ. Ι δητατισαὶ 

Κυέω,μούσω, ποηκοι, δέ κύω, “ΟΠ ΟῚ ΡΙ ονντοτεη ἔςγορατί οί 

Κυξίκιω Θ΄, ὁ ἤπτη5 αἰτεῖς ὃς ἠδευύατο κῦ σιραχμαὶ ἀπτικαὶ 

Κυχϑεὶς, ΟΠΟΟΡτΙΙ5. σοΠΐτι!5, 
ἡμκαγτο ςτὸν [ΟΕ τι15. Ὁ ΟΓΠΊΘΠ. 
10.1.46 σοηοτᾶς, Απΐ πηγαὶ, κυήμοατοι ἴχεσι » σοίξαπτ γτο 
ματα ἔχοντες 5 σγαιι(α" ἔσοτιις μαίρεητοϑ. τὸ κύημα, ΑΙ 

μονγξιώσημμον, ΓΪ εἶτι}Γ Θεία κύϑος νη ἀραιὰ ΟΑΙΠπιδοὶ 
κυϑυ! ὄϊες ΟἿ 65 ΠΟ ΓΙ 65. . 

Κυΐγσης ες νἱ ρ σα ΠαΕῖο, στ δι  ἀἴτα5 ΟἸςυραττιις, βοστιιδοίο 
ςοΡτᾶο 9 σοποςρτιις 9» σοίξατῖο ντογ κυήσεως χρνθενϑὶ 
ΤΟΥ ΓΟ ΠΡ 9. κύΐησης καρασωών, ΕΠ ΓΘ. 

Κυητικὸς. οὐδ ὃς ΟΠ] τ Π 5. 

Κυϑιαύει, ΗοΙγ  ἢ κρύπει χιιοι ὃς κῷ ϑαία, 
Κυϑον, ἔκρυψεν, ἐκάλυψεν, 
Κυϑέρεια ας ἡ Ογτλοτοα Ψοπισὐἰπὺ σῇ κἀύϑνειν ἐὺ δύρωτᾶς ) Ε 

γτ Ηειοίιις, τὸ οἱ κυϑύρων γήσε καὶ πόλεως, ὗν! τορρσέκυρσε Κυὶ 
0 « ἴῃ Ογεογὰ ἀρριι]ῖτ. κὰν 

Κυϑερὼν ὠνίδ»», ὁ ΟΥΤΗογοη ποης Βαςοο ἴϑοοτ. 
Κυϑυγγοης, ιν τ ΠῚ ἃς οχ ἀἀιτογῖο πατιις. φυφημοὴς Ηοῖνι 
Κυϑηΐρηγνς ἡ.) κυθηρκαἰ, Ογτογοα Ν᾽ οηιι591 ἘΡΙδ. ΜΙ 
Κυϑη δἰ κα Εἰς νο},αὐχή τις τὸ ξεγεχρὶ δερικῆσα ἃ Ογίμογο, ῬΟΡ 

ἜΠΠ 

«Ἷ ἑαμεῷ δόξῃ. 

Τι15 {Π146...ἱ. ὠτρεέση κυ δες, 4 εἴπ ἐν δὸξ ὁ τατε, ὃς 111 
ϑυγάτηρ κυσδίςη, 

εάκοιτις :ὰ ὨΟΠλης κοδὸς,1. 9 Γοτ]α. Ἰἀ εκ, κυδγὴ ϑεὸφοίῃι 
τοῦτ κυδυνὸς ΟΥ ἀμι15.Π πη ΟἸ]Ποΐα. 

δὲ δοασῷ γ51. συμ τα ορέπεἰν:ὰ ΠΟ ΤΉΪΠΟ κυδοιμμὸς, τα Πα  τι!5, 
σασ ἰοο ἴα. [ὈὙ10] εὐια πὶ κυκοιδοαν ὧν αϑοκ τὸ κυκᾷγς 

οι. ἐν ὃ ἔρις, ἔντε κυδοιμὸς, δες. ϑύρυβ.,, ἀπὸ ἢ κύειν" 
ταραχαῤλςἰ αι ἑητογρ. ΠΟ Π1.1].(.Ε γυὼ Ηἰ μῆρ ἐχεσε κι 
σδέα δηϊοτῆτος. 

Ππομα,Οἱς ἐς Εἰηϊθ.ς. 

δάζω. 

ὸ ΠΝ 
μυὸς τίμιθ-, ἔγτιμος, ν πες Οἀγ ὁ 9 κυδρὴ αὐοακοισις 2) 
χοῖ, νηές 

μὲν ἰϑοιύει κυδρέ μῆυον, ρου θὲ σταάίσητοπι γορῖτ, 

ἀϊτ ῬαιηΡ ΜΠ ]π5γαριια Ατμοηαιιπι [|0ι3.οἰταη 5 ΑὙἴοΡ 
χαις γλώοσεις, ᾿ 

αἰ ποτα. ιαπὶ Αἰτπὶ ΓιΑτῖποϑ ἰτόμιιις. Θα]]ος ν6 
ἈΠ ΠΡ το χό. ολρίτς (Ὀρεῖπιο , δὲ 27.ςαρίτο 6. ἀἸχῖτ, 
Δυτοπὶ (οτομοδηι Εἰ ν εγὸ κα μεσθα ηϊιας Οταςῖβ 5.1 
Ῥοτγατιπη. “«) 

τὸ Ροιηιη ὡγάοιίππ ἴῃ Ἐρίρτ. ᾿ 

γιίθ. μυλέα,σοτοηςα πγα[ι15. κυδώνιον μῆλον » ΠΟΤΟΠΟΙΠῚ 
14ςπὶ Πτθτὸ υαττο δἰ ποτ  αητᾶγ. Αριιὰ ΝΜ Ιοδηάγ Ὡἱ 
ΧΙρ νι λοσυρρῖο κυδώνίθ-: ὩτοΓΡ. τ υη]ικοῦκυδονία, ὦ 

Βμαη5. {πὶ στϑυι τ αοἱητιπιοίςο. κύυσαι τὸ ἐβῥενα θᾶ 
τι ητ, Αὐλτους]. 7. Απιπηα] ν᾽ 4ς Κυΐσκομα Ττοῖπὶ Οἱ ΘΕ ΪΘΓ 
ἀἰοίειιν ἃς κύειν ϑροτελεσματικως τὸ αὐτὸ γγυνᾷν » γτ 4ηἢ 
1]. ζ ντάς φιλοῖν ἀριι4 Απηπηο 111} Ἔτη ἀἰπιηρυάτῖν 
ἃς τίκτειν ν ες ετίατη κύειν ᾿ὼ ΟΒΙ], Ἐταίπι. 

[1] Ῥεπγορὸς Φορμίωνα. ὑή ἡ 
ἢ" 

ἔσατυγα, ραντα5, ΘΟ ΠΟΟΡΓΙϑ 

κύθ- νοσατ ἀριια ΡΟΠΠΙσοτη ἐϊμῶριον κύνικαναὐεμιάϊον κύνα 



ΚΟΥ 

χυϑιμώλης Ρονα τιισοςα 4 πιῖτο ἤις : ἃ Ον τῆ πιο ἸηΠι]α, 
ἐχυΐς Ααιρ νἰτεγοη. ϑι}1.}.]αἰσοῦ κυϑνώνδης συμρορὰ ηἰὰ 

μὐγέλης συμφορας ἃ Ογεϊνηγὶς ΠΕ κρίκιςα δοετέϑηδαν 
ἠωνξθ.»1Ρο πηνὸ τναξιαεὶ Ειοτιιης δὉ Απερ νντυίοης, 

ποι Προγπηα οἴοιποη βοηίταϊς,νὐάς οἰἴκυδος ριο ἐρνθ- 
ς ΟΔἰΠπι, 
πᾶ εχ ἴα Π1Π|5 Ογοίαάίδι5, . ᾿ 
τ] οτγαδίσομάοτ. 

αύυμρι. 
ὡς ἀψωαἬκδ,»Υ1{π|58 πιοτάρης, Ιτοπὶ ΟἿ, τοῖα, ρτὸ 

α Εἰπξιντ ἐάϑρακ Θ΄ ρτὸ δάτραχθ., 
ἤειι5 ξο ἰα ἱεμοτοντὸ συλλολογεῖν σὐμὶ σὺ κι ἴτὰ ἀριι Ῥο]- 

αἰταγ»ἴδά 4 ιΓἄα πὶ ν᾽ ἄθτις τοροποηδ. ϑρίάζειν. 
σιχμησκωτῆω,ταοτάςο ἰγγίάςο.ὰ ραπασγτὶ Ατμοη] - 

δὰ χαὐϑφ! ἐν ᾧ μήλοις ἔσιωωσῖον γ ἰῃ ατιὰ [ς Ἰπι!σοτλ ἀοτιάς- 

τς ἰποιππιατῖε ἀϊ ξξου (αι ἱπιροτοθλησ. 
υὐλίθ. αρια ΤΟΙ ερ ἢ. 6 Αμτὶα.[ὕσγιιπη σοηοβα [ρεςῖςο. 

πὶ Φριι4 ΑἸ μθηϊθηίες ογατοΐπ αιῖο ἔξ ἐππσοιη ἰγυϊάς- 
τῇ, γε, 1η κυϑρίζω. 
τἶθιι», 
πξαι Ἐ115» ΠΟΥ ΠατΙΙΣ 7) σα Ἶπ5 τἀσοπάτιπι εἰς Ποπδη, 
Ἰάαπὶ ΠΡ σα ητιιγ σι οηάτιπι κυϑνωνύμοις , γτ Πτ ςα- 

Ἐςτγπιοϊορία αιια ἰπ κυϑνώδος συμφοραὶ, 
γῖχ, μετα ἐς ροποῦο δα! Βοσιιπι, Ὑ Βοορ ταίξ,11.7.ς, 

ηἴ. 

τ χυΐσαω, ἔδτο ραττιιπη,οοη οἰ ρΙο,ρΊβ πο» ῆο ΡταβΠδη5» 
“ΘΓ. ἔγχυ 9. γίνομαι» κυ γὴ κυέφον του δοιουίοτο 1η 

ῥα τ.5.4ς (Οατηῖς, ἔτι τὸ ὐγὸ μετύασω ρον ἔγκυμον ξρ κα 
ἐαφενὸν αὔτι κυϊσκεῶι. Τγοῖηάς ἔπρα:ς, ὦτε συμξανει 

ποι ἴω πολλεὶ συφλ τίκτειν τ ὅλας υρμζ τ αν, τι Ὁ ποίλαι κυ 
πολ εἰ τέλεα κὐ κρλα, ῬΙατο μεῖτας ε΄ ἧς αἸχὶς συ πιρ. 

υούσειν ἰς ἔβπκυΐσω, 

ἐητι5 ΡαΪ πα; ἐς αια ΠΤ ΒΟΟρΡ γαῖ. Πθτο 2. ΒΠτογ. 

γχοα, τα] ΓςςοφοοὨΓ τη ἀρ άτο, τα ο»Ροστατθο. Α- 
ἱ τι ΓΙ Π.5.1η ξοτίμς οὗἴϊαπι κυκνάω ἰοτὶ δἴταγ ὃς κυκι- 
:ὀρζορρν, ΑΥ ΠΟ ΡΠμαπ. Ἰ4 οι. λυ κυκαν ὰ ς ΠλιιγΊΑ ΠῚ, 
ΚΝ εϑοίω, ΑΥἸ ΟΡ Πα η νη 4 κυκώμν(θ..14 ἔξατι!5» 

κυκώμένον τῦτο π σιν ἔπος . ν1}} 9 ἀτιμι ἰΠζοῖ ΟΠηπο5 γοῦ- 

σεῦ ἀριιά ΡΙμτ.ῖη Οριης, 
ΟΠ ἢ. ρογταγθατίο, 

κεώς (δι κυκεωνα» ΗΕ γοἢ. ἀϊοῖ {ογι 1: πόμα ἐκ πολλών 
κείμῆνον φαρμοι κίας, πο τὸν δηλὴ τιΐριον, 

Οὔἶο Ἔχ πλα τὶς γοθιις : ἐχ της] ]ς ὃς ὙΠῸ ΤΊ ΧΕΠΓα 
(εἀλυάἀπη: οιπὶ ρο!οητα νοΐ δά πη! [σοθατιιγ : Οὐ 14 αἷς 
τς Οὐὴν [Π.κ,ἐν δὲ σφιν τ ρὲν τε κ ἄλφιτα κὺ μέλι χλωρὸν 

ἀὐμνείῳ ἐιιύκα, Οὐ  ἀ 115. Π]ςὸ ἀοάϊτ, τοῖτα αι σοχε- 
θΟ  εητα, ΤΏ Ασοιατίιι. κυκεωρτο κυκεῶνα ΡῸΓ Αροςο- 
16. 1 4. τεύξει τοι κυκεώ, 1014. τεύχε δὲ μοι κυκεώ χρυσέῳ 

; πιο μιικυκεῶν, ΠΟΤ Ρ ποτὶ οὶ ΟἹ ΠΏΛ}Ὶ Πρηϊῆρας » δ 
 ΠΙΙΑΓΕΙ ΠΊΕ Ἷς ΓΟΤΕΠΠῚ 5 ΟΟ ΠῚ ΧτΊ ΟΠ ΟΠΊ ΓΟΤΌΣΤΙ απΠ|- 

ἴοι ἀϊπετία γι πι. Βα, αβενειις εχ Γπιοΐληο ὥρα σοι ἡ δῪ 
τις οἱ κυκεῶν ἕιδέ: ἐφα νετο 5 41115 ΟἸ ΏΠῚΙ5. ΓΟΓῚ ΠῚ ἴῃ ν- 

ἀππὶ σοΙ ἶο νἱάςξατιγ : ἀρι οἰηάοπὶ ἴτὰ ᾿Ο ΌΪΤΙΣ 
ς.νἱ ὅτι ἔμπεδον ἐδὲν δννοί κως εἰς κυκεώνα ποῖγτοι σιωειλέ- 
ὉΠΕΙΠΟποπῚ τ ἰάοπι νοτεῖτ σγηοίις αιοαιις ἀϊ- 
ἐῶ εἴπαντο, κυκεῶν , Ῥτὸ οπιηΐα σοπἔια δ Ροιτανθα- 
ἰ{οπὶ κυκεώνα πιατί τι δυτ { πους Ηοπλοιτις Τρ ίητη 
οἰ τ) οτος.» κόσμει τεῦ πσνβύμοιτοι νὴ κα ϑοίλασσα κυκεῶν 

" ἣ ἌΝ 
Ἰάεπὶ αιιοά κυκεία Ὁ Ηοίνγ οἶν. ἐχροπῖτ. τρρ χη : ἃ 

ῃ δι άϊτιιτ συμφοραὶ ὃς σκυδρωπότωης δί κυκηϑ'ρον, ὁ. τὸ ἃ 
) ἀϊέξλιπι εἰς Ἀαττιπιν ἴοι πάϊς ας Ἀπάϊοι!α.». ντ 

5 ΔσοἸρΙς ἀρτιὰ ΑὙἸ ΤΟ ρ Δ ηοπν : ἔοττα το δυιτο ΠῚ ὃς Τοίο- 
»ἶτᾶ ν ἤ!5 εἴς αιιιτη [ςτὶρπτὶπ 115.4ς παι υ τατὶ οι185ὡρμη- 

ὑᾳχεύ μα αὐτὸν αἴελεῖν ὡς κυίκηϑιρον μεγέλων γεγονότει πορᾷ- 
{πιπὰ Αἰ 11 ἀἰχΠΤοτ ἐς οοεπὶ ταράξαι μεγάλα ποράγμοιτοι 
γτα, 
τὸ» ΓΟΠ ΕΠ. Ροττιιγρατῖο. : 
“5 ΠΠΙσςπϑ οἰποτοπὶ ἔσει σομξιπάςπς ἁρυᾷ ΑὐἰΠορΒα- 

; Β΄ ποτ ριουτιιο Ἡετδο[ ἴτιῖστι ἀρρο!]]αρας κυκητίω), 
ὈΙδιιτη, ΓΔ οττ.].το. ' 

χοί, Οαγ 1.18, ἃς Τ᾿ Πεοοτῖς, 1άγ].52. ῬῸΓ τιοτδΡ Αἰ ΠῚ} ΠῚ 

" Ἰάοτη «πογυλώ, ὲ 
ὃν Πι}ς χυκλείμανίθ..τθ ον τοτγαϑἑονθα ραγριιγοῖς βοτυῖρι. 
χυκλαμινθ. ἑτέρρε ὃς κυρσύϑεριον αἰ νευσσύφυννον γοσαπτοῆο- 
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τοῦ ἢαῦγοι ςαπάϊᾳος (ρεοϊοίος͵ ἰά οἢ οὐ Ἷ ἴε ΣΙ 

: ἷ ' γἷά οὔ ,αἶϑν ἀειφῳ, νὲ [ορῖς }11- ΓᾺ, ἀρυα ῬΙοίξογίἀθηι. ΠῚ οι τἀϊηςῇ οὐ ᾿ὐδορα ω τ τὰ ΤΊΙΦΟρ ἐγ ἘΔ τον. ρΙπεαν, Π|,ρ. ὃς Πὖγο 7, ςαρίτα 9. ]οίσοτι , Πργὸ τισαρὶτο τος ὡς τφᾳ. ῬΠ ἴθι 11}, 1.5. οαρ.0, Πῶς [δοιιη ἀκ ρεοῖος,οἶἘ μοιθαιίου Ϊ Ἵ 
ἠῆο αν Ῥεοΐος, οἱ μοὶ ἀτΊιοπηπὶ ΠΡ  ι) Βι Μαρίῳ }ς 

ον 
Κύκλετε,ἤιιο κέκλυτε ἘΠΕ ο] ἀτυες ν τηΝ Ἐξ αὐ τ ονς 
Κυκλέω, μιησωνα ηκᾳα Ἔ ΑΝ: ; Τλδν ἜΜΕΙ ΚΠ » ᾿ 

Κυχλεομάι ρτῸ κυκλ ἕω, μέφω, ΟΡΠΟΟΪ. 1 Αἰαος,, Ἰδὲϑϑν μ᾽ ἃ! αὐτὶ κύ- 

ἐαϑλοσηο τ σα θο. πε δεναῖῆς μαόραν οἰ αῖ, ἢ ᾿ . ἐφ εἱμα ξων οἱ σομῆν κύκλα 5 οἱ τρρχρί, 
Κυκλόνεν, ῬΟσα τσ ἱῃ ψιιο Εξ πυΐχτιιγα 5» ἄυὺς τύματῷ.- 95 εἴσχῶν 

συγκείμδμογ, 

Κυκλέω,γ ετίο ἀϊιςο τοῖα γε] Ρ]αιῖτο νοΐο ἱπ οὐθοῖτη 250. φ"- 
ῬΦ,. ἂἵ κυκλοῶ,Οἰ ΓΟ Π60. 5 αἰδιλαμβαίω : ἢς ΞοΡΒοοΙ ς ὁς πο  ἰα!, 
Ἀςειιίατ. 

Κυκλησδὸν. ἴῃ ογθοπιον πάἀοαμιαηιις, πϑοιβλεψας κυκληδὸν τὸ πλῆ 8... 
Ἐπ1.11.λ,..οἱτοι]ατίτοτ, ἴῃ ΘΎΓΙΙΠ1, 

Κυκλικὸς,ΟἸΤ οι} ὑτ] 5) ΟΣ ΒΡ ςα τσ. κυκλικὺ οἰφιἔρων αὐρζασος. Ἰ  Ζ κυκλι- 
κὸν κῦμα) ΟἰγοαΠππ5.ἤριιγα οὐδισι ατ]ς. 

Κυκλιοφιδοίσκαλίθ-. ἀἸΣ ἢ ΓΑ πη δίοιις ΡΘοτα, δϑυραμβοποιός, ἀρὰ Α- 
ΤΠ οΡΒ.ΐη Αὐθ εἶτα ἀϊέξιις ὅτι τοὺ εἰγκύκλια διδαίσκει. 

Κύχλιίθ-,5. ὁ ἡ οἸΓο ] του εις ἐῃ ϑτθοπι αέγιδ, ΑὙ ΠΟ ΡΠανονεφυκυ. 
κλίων τε χιρὼν ἀσματοχρμπῆας δίς. κύκλο χορὸς, Χοπορβοη ἰπ 
ΟἘξφοποπιικυΐκλια μέλν, τοὺ τυ) αὐ τέο) υὑπύϑεσιν ἔχοντα» Αὐἰποόρῃς 
ΤΏΓΟΓΡΤ, ]ι1αὲ οἸπ{ἀ πὶ ἤπητ Δι οιιπιοπτὶ: νὰ ἤιως εἵμνοι., πταγαῖνες 
τϑοσῳδειὶ, 5111, 

Κνκλίσκίθ. ὃς κυκλιισ μὸς ΟΥ ΙΓ] 119. Γγο λΓπι15. 5114, πυκλίσμθς, 4.-- 
Ριι4 σα]οπιιῆι δ. Μοτμοα], ἴσα! ρογ ὀχολ οτῖις Οο]ίο. Τηςῖρῖς 
ἃ Ἰατίοτο ρατῖς σαιιατα, πιοχ ἣτ Δηρα πὶ οτοεϊηάς ἔρο 111} τηο- 
ἀ ἀπριπἶιι5 ομαἀῖτ να] ὁ οὐδ οαξοηεέ. τας ν ἢις Ρτωςίριι8 
ἴῃ οχίςα]ροηαὶς εχ πιθπάίίαιις σγαπὶ} οὔπίδιις. νἱτίατῖβ. Εἰτι5 
ῬΙαγα σεποτᾶ. ᾿ 

Κυκλιςος, νἴ46 κυλις-ρ, 

Κυκλοζορ εἴν, ΕἸτοι το ΓΟ ΠῚ ἀρ οΓΟ)ΟἰΓΟι ΔἸ Πα τπ} Παβογο . νεῖ οἷα- 
πτοτς ἸηΓοξλαν! α] ατιοπὶ οἰ τοι! ατοτὶς ὑπότο, ΔΎ ΠΈορΡ ἢ. Κυκλοβόσ 
Θρ55ΟἸ ΓΟ] το 7411} ἴῃ οἶτοο ἀφο! απηϊτατ ὃς ἱπς ας τιν ξα οἶτο 

Κυκλογαλοιγαπιατ] ΓΟ τ 141. εἴν ΟΠ. 

Κυκλοφίωκτος» ὁ κὶ ἡ 1η. ΟΥ̓δ πὶ αξξι5 οἷη ΕρΊριν εἴταν πὰς γοος Οαΐ, 
ΤΠ οταρ. ; 

Κυκλόεις εντος. ὁ) ΓΟΙΠ ἀπ|5)κυκὰ όεις ϑηρόν(θ. εἰγρραξ, 
Κύκλον κε, τὸ, τοτᾶ.ΟΥ 15, οἰ του] 15, Ῥ᾽ ατάτο ν, αἶεὶ αἰοργιισίας ΟΧ ϑορμοὶ 

οἰ εῤῥηξώσίω, ἐς κύκλα χαλκέων ὅπλων, τρατείπης κυΐκλια σελίωΐης,41- 
χὶτ ὈΙοηγ τ τογηλιπι οἰτοιμτιηι Γτιηᾶ: 5 τυ] 15 πιο πῇθι5 ρογα- 
ξλιιπη, ΡΟΠΊταγ ἃς ΡΓΟ ἁι δὲτι! ΠῚ ΓΟΤΓΙΙΠῚ. Ξ 

Κυκλοκναιδεία ας. ἡ, 4 τς] Τὴ οἰ γι [αΥ]5, 
Κυκλοπορεῖν» οἴ Ἐ ποη γοέλα να ἴτοῖ ἐλοογονί οἰγοαίγε, έγαθο 11.7ς 

διὰ σκολίαξ γἡ ἑλώσοις κὶ δδυμὴ! κυκλοπορεῖν αἰέγκη, Ορροίειιπι τὸ 
ὅυϑιυπο, εἶν καὶ ὅυ δυωρεῖν. 

Κυκλί.5:, ὁ αἶγα ι!5. 5] οἷσιι5,ΟΥ ΟἿ 5. ΓΟ ας σγΤ 15. ΤΠ δ᾽ τεῖος, 8. οὐ 189 14 
οἰπ ας τ5. οἴ σα υ5»οσυς. ΡΊΆτο ορττο!. γι κύκλφ- δὶ τὸ ἐκ “ὮΓ 
ἐχάτων ὅλ τὸ μέσον ἶσον ὠπέχον ποΐγτῃ,1 εἴτ, ιιο ΔΒ ἐχιτοποῖς δά 
πο άϊεε δ ΠΑ Π1τοτ εἰ Πτατ. Ἡ οπλοταῖς ἴῃ Ῥ γα] ἀϊχὶτ ΤοηἸοὼ,- 
14. βάλε κῳμασύλα κύκλα, δμ τὶ πὸ κύκλοις δῦ τροχρις κύκλοι ρο- 

σώπου ἀριιὰ ΗἸρροοτγατ. πιὰ δ᾽. τοὸ μῆλα. ἰδ. τ, αἰοὶ νέσων, κύκλίθ» 
ΕὙ14Π0 ἐβανὸς ἀἸΟἸτιιγ 40 ΑὐἸ ΟΡ μδπ, ἐν ὄρνισι, ἐσ μὴ δ᾽ αὐωνόμοι τος 
ἐς βαϑος κύκλε χωρεῖ, ἘΠῚ ἃ κύκλίθ., εἴτε 5 ἔραν ἀϊξιομὰς ἃ- 
Ριιά Ἡεγπιορθηοιπι το ϑίορο. Αὐπποτο! ἐς πλιπάο 9 σώ εχῦ 
ἢ. ἔχ α᾽ εἰ πωύπϊω πίω τξιν ὁ πῷ φιήνοντος εἴ μαι κὶ ἀοόν: κύκλ Θ΄, ΑἸ1- 
αμΆπάο Ρτὸ ἐο σιιοά τεῖροῦΐ Πιρογιπιροηίτιμς . Ἐτ 1π πόμα 
Οοπια ϊα ργο ἰοςο νδὶ νοπάουδητιγ πιαποὶρὶᾷ.» πο ἐἰέϊο; 
φιὸά ἴῃ οὐθοῖη δὲ σοτοπαῖη οἰτοητετοτίητ νη ἀςητοβ, σέφεξ, 
ἐν κύκλῳ κυπλοιφϊπαμῖς ΒΥ Ειαρυν ΤΠ Πππὶ ΡΟ Πσεπι, της απο 5 
οτθες ὃς φιιαάγας ἀἸ οἰ πηι15. δὲ Αἰ 1.05 οηῖπὶ ἀἸσος νοσδηῖρ 
ῬοΙ]ιχ σοπίες οος κύκλοις ἀῤγυρούῖς, Οτἶλθ5 ἀγρεητθοβ) ἢ χρήματος 
αἐγυρᾷ ἢ πίνακας Δρρο!]Δη405,[1.6,. ΕΠῚ ὅς κύκλϑ- ΠὨγαϊςέτὶς 5» 
1άεπι ργοροπρης ὅς σοπο θη 59] 1ςοτ αἰ τ15 νΟγ 155 Οἰ ΓΟ] τὴς 

ΔΥριιπηοπτατῖο, τα: π (οἰ ρίαπι γε ά τ, ἩΊΡΡοοτ. οτῖαιῃ κύκλοις 
γοσαιτ [Θοιμαὶ ΠΡ οςὩ[15910 πα]! τοτῦ { ἰροοίοπι οχτιιθονᾶ- 
τοπι. Κύκλθθ: οτίλῃι Ῥγο θο ο. ορμος ΟΕ αἰΡ. Τ γνδη, αἴας ἐ- 
πσα,σεν αἴϑραι Ἶ ἀντύκυύκλων. ΑΡιά ΑὙἸ ποτε] πὶ ΡγΟ ] Θπτᾶτ. κύς 
κλίδινν οττίτ σαζα,τατθο. [δ κων(θ- Το ρῖτ, κύκλίθ. δόλιος, ἀἰκαυον» 
Ἐοππογ. ὑπὸ τῷ χύκλε πειχίζω., τηῦθτο οἰηφό, κύκλεν οἷ νρων ποιύ- 
σόρμτες » ἴῃ οτάϊπεπι ἀϊροποητος. Τ ΠΟΥ αἀἸ} ἐν κύκλῳ, [πῃ νηῖ- 
ποῦ ἰππι,Π1}}}0 Ῥτατογπη 1091 ποία. Ῥγο οἰτομηςῖτοα δὲ ἐπ οΥ- 
ῬεπΊ.ϑορμοο]. αὐτὸν ἐν κύκλῳ ἐμφέςησθο, οἴῖπὰ ν πάϊαις οἴγοια- 

{οτογιηγ, Αὐτὴ πο ρμαη αι ΕἸ το, αδοαῆλϑε (δ βωμοις ἀπαντας δ 
κύκλῳ, Κύκλφ- εἴῖαπὶ [ταὶ τεσ Ργὸ οἰγοι! 914 οἱζ . Βοηιπιπι 
Ἄσατα ἐπ ϑυθοη οο ]ξζοσιπι. Ἐπὶ] 4, ἢη Απάτγοπιδομα. εἰς 2 
συς ἀσεῖς κυίκλοις π᾿ ἐχώρει λαὸς εἰκήτωρ ϑεοῦ, δὶς εἴτε! ατα ἤππι- 

Ρίτ Ὑδοῖτιιϑ Πἶδτο τοττῖο, ἸΝες ἴρποχο ἱπ σομαδι115 δέ εἰγοῶσ 



ἔὰ κῶν 
Τ1ις ἱπουίατἑ Πλα, 8. πιοάππι ροίοϊ. ᾿λυας ἰδτο αιαττο, οαά. 
ς.1ὴ οπηπῖθιι5 οἰτοιι 18 ἀταμε ετίαπν (ἢ ἀϊ]ς ρ᾽Δοοτ)ῖπ σοπυήιμῖς 
{πε 4] οχετοίτιις πα Μαςοάοπίαπι ἀτιοαπτ : ὅη οο Πρηὶ ἤσατιι 
ςποτοπίτις νς οἱξ δἀποτθῖο Οἰτοι δτίμη, Οἴςετο ὃς (σία 1ἰ 
Ὅτο ρεϊπιο ἄς θα 110 οἴν1}} γεγρο ΓΙγου]αγί, Τοτῖς γεγὸ οἂ- 
τὶς πα τες οἰτου τί, ὃς ἀοίετο ποίει ἐυπδηΐδιι5 ἀϊτηττεῖ οἱ 
εἰικυκλοδῶτῃ Χ Ἔπορμοητὶ 6.  χάϊα. ΡΟΠ ΠΧ, ἶνα δ᾽ ὅπ φρῴσκε- 
τὸ τοὶ σικδλη πὸ α᾽ρροξ, τὸ μέρος τῶτο, ὠνόμαζον κυκλον. Κυκλίθ, οἴγοιι- 
Τιι5»Ποπῖρο οὑπὶ ἐς ἱπάϊξείονις ἀρίτατοαπηποτιιπι Χ Υ. τοιὸ- 
Τυτῖο μι ΝΟ. ς ΧΕ Ὶ τῶ νῦ παρελϑσντος κυκλι,ϊά οἵϊ . ρταίοη- 
εἰς οἴγοι!!, Δ ΠΟταΠπὶ ρττα τῷ, ντ ΝΟ, ἀε Αἰοχαπάγ. τὸ πσαρω- 
χυκότος κυκλν “Ὁ πρὸ ἐτὔἥθ τ εοἷά εἴς. Ῥγαστεγιει οἰγοι}ῖ ΔΒ ΒΟτιΙπ 
τοτγὸ ας. Εὐιάστεῖμς [ἴΌτο 4. τ᾽ κυκλών τῆ ὅτανεμήσεων, Ἐτ᾿ ἴῃ ἔγα, 
ἐπεὶ τέταρτος τ αῤχῆς δμῆλϑε κυκλθο Ν 1άς Ομϊαοίιπ Οἰσίοτιατ, 
110. 6.ς4Ρ.7. 

Κυκλοσε,ἰγοιΠ π4 6116. 
Κυκλοτερῆς, 9 ,Θ-, ΟἸτοι γ 5) Δ ΠΟΙ 15) Γοτα π{π15, οὐ Οἱ σα τι ισνπά 4; 

τεγο5. 
κυκλοιόϑει. οἰ του τὶ, ΟΟἰτιτη εἰ. Χ οΠΘΡ ἢ σα). 6. αι) οὐ τεροί τε οἱ 

“πολλοὶ αὶ αν αὐυ ἐφαίνοντο 5 ὀμυκλοιυῦ τὸ τε. χὶ μες- ἰῷ «στα φίλοις ἐπ 

ϑωτώντων καὶ διαλεγρμήμων. 14 σιιοά (ἱςογο ᾿πιΐτατιις ἴῃ Βτιῖον 
Μιάετ( αι τ)ο[οἰταητειι Πα Ἰςεπι 5» ΟΠ] οατιθητοπὶ οιλπι2[το- 
ΤΟ 9 ΠΟΠΠΙΠ Πα Πὶ στα πῈ εἰγο]απτοιτι.͵4 οὔ σα ρατ ἴῃ οἴτοιι- 
]ο σοηπξεγοητεπι, αιιοά ἱπάϊολμπὶ εἰδ δηϊπιιπὶ οτατίοηΐ πο ἢ 
φάιιετῖοητίς. ΕΠ 8( οἰγοιιητεπΐτς. ὃς τὴ πιράϊο σοποϊμάογο, "- 
ες πη οἰλλ᾿ ὅτοι αὐ οὐσδεῖεν εἰ κυκλίυδοοι κυκλωϑεῖεν, ατνἸἀεδητ 1} ἢς 
οἰτοιιπ πε πίρητοϑ οἰτοιιπιιθηἴαπταγ. χρας ον ἐκυκλώσουτο, ΟἸ ΓΟΙΠ- 
ἀςάογιαητ. ΝΟ μ15. ΡΙατατο ἐς δτογγοσῖο ἰοαισης 9 κυκλούάθοι 
)," αὐ τὸν οἰηϑεὶς χα τι μεγαληγρρή σας» αὐτὸς οἰξώφνης αὐρφαύη αἴδιεχό- 

μῳΘ- κύχλῳ, 

Κυκλοφορέομαν,ι ΟΥ̓ 6 ΠῚ ΑΡΊΓΟΙΟΝ ΟΓΓΟτ οἰγοι πιά σοτο τοῖοτ. ΑΥἹ- 
[τους]. ἄς πιιηίΐο, ἡ ἐν τύρνῳ κυκλοφορρυ μῆμης σῴα!ρας 9 οἰ οΌΪ “αὶ 
ἄπ ἴΟΓΠΟ Οἰγοια ρέτιι", κυκλοφορου μῆνα 9 (ἃ αι οἰγοϊπηα σης 

τατοιςοῖο. 
Κυκλορρορητικόφον ΟΥΔτ 1115. ΡΊπτ, 
Κυκλοφορία, ΑὙἸτοτ, ἴῃ 9. ΜοταρΒ. γοτατῖο ᾿ῃ ογθ οι, σομποῦ πο ἴῃ 

ΘνΤ ΠΤ» κυκλοφορητικη, κίνησις. 

Κυκλοφυρητικως κινάμϑυαι ἴῃ ΟΥ̓ΡΕ πὶ ποῖα 5» Ατπεπασογασῖη Λροΐο- 
δίδ τα Ετγιποϊοσῖςο ἰη νοος Αὐϑὲργ ἰοβίσαγ στα τὶ κυχλοφορε- 
καωΐς, 

Κυκλοφερώ, ν οὐ ΓΟ οἰΓοιπᾶσο. 
Κυκλόω, μι ώσω ασ, κι ΟἸΓοι πάθον ΑἸ ΠΟ: Οἱ ΓΟ ππ!οπῖο, οἰ γος οἷτ- 
. σιῃπίτουϊη πιράϊο σοπο!άο,ν ογ ρου ἰτγο,ήτιοο γοταρίαιι- ἡ 

{ϊτο νοπο. Α δε πτμπ Ασουίατιτο. σγερσοτγ.ΐη ς. φαλίτ, Στρατοπέ- 
δἔῆῳ κυκλώσἑμτος τίο! 1 ἐρευσαλίμ λό γρις γε ἀσεξεῖς κὐ βλασφύμοις κα- 

ταὶ τε τῷ (ασιλέως κα ἀυτι πῷ θεοῦ Σοτοββίψαντος. δορ μι οΐος ἴπ Αἴάςον 
βάσιν κυκλοιιῦ ἀἸΧΊτο το ΟΡ ογγάγε, ΓΟ ῖγς 9 τὐρλέχεοδο,, ἃς [1- 
Ὀτο 7.ρὶψ- κυκλφειῶ χύξα ατειμαι [δ ἀτοτι5 τοπάοτο ὃ σατπατς, 
Ἐλ κυνλῶμω ΡΓδ οϑἄςπὶ ετίδαι σιππὶ Αςοιίατ,ἐκυκλφιυῦτο αὐεδὺ ἐς 
μέσον ἴθ πχςάϊο 1105 σοπο ἄς δητ. 

Κυκλω, οἰτοιμαη ἴῃ οἰ ΓΟ τι .᾽ ἢ. Οὐθε πη» οἰ γα απ, 5! γοῦν ἀπ ρὶς 
χυιοἰγοίτοτον 4] ας, ΟἸ στ οἰ το) Ρ ΕΓ ἀπιθ τι! Π1. ἀΠ} Οἷτι! . τῷ 
κύκλῳ, Ατίζοτο], ἐς ππιπέο, ὅλως ᾧαΐνετω κύκλῳ παντὸς ἴφρρυ, 
ἀτοὰ οἴγοιια τοτιπι [Ὑ 415 [ς σχ μι δ ες. ΑὐΠΠΤο ρμαπινεφέλ, διαλφι- 
σώσω σι κύκλω τίωὶ καῤδοπον, ἃ εἴτ, οἰτοι!αςῖ τοι. κύκλῳ τῷ ρρατοπέ- 
“ου,οἴτοιιπι οα τα, ΧΟΡ. κυκλῳ ποράζομιη οἴοιτο 5 1Π Οὐ 1) 
Ἔγγουίοη δ ἀπ θασίθιις οἰ γοιπλα στ, ΠΟ πι ἘΠ οὗ κύκλῳ «ἶξα- 
φορρὰ ὈΪατο ἀς Το σ!θ..ἡ κύκλῳ κίνησις γοἸγοι τς ἡποιο πάϊ γατῖο. 
τὼ κυκλῳγα 185 ΟἸτοι τα πτ, 1: ΘΙ σὨἸ πη τ. 1185 ἤιης οχτγὰ 14 
εἰς, τοὶ ἐκτὸς, ΑὐΠτοῖςο] 1 Βὶ Ποτοσ, τὸ κυκλῳ ἡ ἀπιοῖς,, Ὁ πλο ὶ ἢ. 

κύκλῳ πὐρεέλκειν» ον [ιἀϊ Πσατί,αττς αιιοπιρίαπι οἰγομπηαρογονντ 
αι ἔς ραζοῦ αἰ αι ἐβ {Πρ Ἀ18}} ρ ογῖτυ εἴπ τάοιη τος ἀλε 
'νπάε νοΐεθας οχεγίσατγι, ΡΊατο ἴῃ Ὁ]ιαγ. ὦ υμορὲ ἔφίω ἐγ αὶ παίλαι 
μὲ «ὑειέχκεις κύκλῳ ἐσηχρυπῆ ὁμῆν Θυ,πγς Ἰα πιά τ! πῈ ρα ἀτηραρος 
εἰτοιπάμποςπο ἰιἀ1ῆςα5.αιιοα ἢτατῖο [Ὁ ρα Π]οα, 

Κυκλωϑεγφὶπ ἀγα θέτε; πῶν τοι χ όϑεν, 
Κύκλωμαᾳ, τος, τὸν Γοτας οἴτοιπηα ἐἘ]ο. κύκλωμα ἰξίογιΘυγάῖχὶς Ἐπ] ρ76»- 

χἕ κίνησις ἐχροηῖς Επ|Ὲ.1].,], 
Κύκλωπας, δ᾽ οἱ ΠἸὰ’ ̓ ποο ας νοσατος Π πῸ ἕογ δὶς, ΗΠ Ποά, φιδάν- 

παιπὶ σα ην οὐ δ᾽ σα Αγ πν ἐπ ἔγοπτς μα ογξι:ὰ κύκλο, ἃς ἀφ, 
Ετγυπιοῖορ. Ὀς ἴΐς Ηοπι.Οα.11. 9. ὃς ὙΊγρ 1], Αξηοῖ4.3.ν1ἀς ἴῃ 
ΟὨΠ]. τα. Ογο!ορίςα νῖτα. : 

Κυκλώσεια πόλις ἱ.ΜΥος πα, Ἐπτρ.π Οτοῆῖς Ηρ. ὃς Ἡογομὶς δὶ 
τεητς. χυκλωπείη τὸ μυκίιϑα αι ΕΡῚΡ. ὁ 
Κυχλώ εἰον, ΠΟΤ ΤΥ Οἱ α. ΕἸ τη. 
Κυκλωπί δὲς ἐς-ίαι»ἱ ἢ Ἐρὶρ. 
Κυκλωπικαοτῖτιι Οὐ ο]οριιπιοἱ αν Ονοΐοριιπι, Αὐτοτιτο, Ετὶῖς. 

8}. νἱτ. 
Κυλλάπεογγτοτια 1{Ππ4 4110 Αἰ δἷςατ ἴῃ οοιο, [ἃ αἰ διιπι, υιοι Δ πὶ 

Βῖς ΡῈ Ρ Π|απὶ οοι} 1, σεν δόν». τύυ κόρίωυ νὰ τὸ κυκλώπιον 5 ΒΡ 118 
δὲ Ροττίοηὶς αἰ δ᾽ .12: απιδί το ο. Ατ {τ,.4.Α αἴτης 

Κυκλωσις, εως ον οἰ ΓΟ. τι15.Ετ ἴῃ το δε ἶσα οἰ π΄ εἐχιεηῇς σοτ- 

αἰθιις αςίες αἀπροτίᾳ 1η τας ἄλο ἰπτετοιρίτιν, ΣΧ πορ ἢν  ἑλλζωικ, 

Σφαγια σοὶ μῆ.οἱ οἱ Λακεδαιμόνιοι πῇ εἰγφφτέρα ἥν 
υὐϑρ ἔχον ὅπηκοίμιψαντες εἰς κύκλωσιν, {Ὁ 

Εὐκνειον, πποῖος ουσηΐ, Ε 
Κύκνει(θν,κ) δ. ΟΥ ΘΏΘΙΙ57ΟΓ ΟΥΪΏΙ15. ΜΕΝ 
Κυλκνίθυ γε» δ, Ο]Οτοογ σας. σαζὰ ἱπ Αἱ ποτοῖς νοι 

οτἴάσπι ΔΑ ΠἸαπιιηι ὃς Ορρίδηιιπι ἐπ Γχειτι οἷς, ἃς ἴῃ, 
ταί! ΟΥ 8. ηὶ σαπεης τασρητῖθιι5 σταοιις γὃς Ογν; 
εδ οτίαι σΘη5 ἨΔ. 51)» 10 4 1 ρτογα οΥ̓Ρπος ἢ ̓ 
ΡτΟΞ Ετγυπι. ; Ν 

Κυκοίας, Ἡεἰν (ἢ. «δῦ προγόνοις: αι Πρ Γὰ κοκυΐω, 
Κυκυϊζα, οἰάοπι εἰ γλυκεῖα κολύκωτα: 4ὶ ὃς κύπυον ἃ 

σικν ὃν ΠΟ] ΘΓ Ε ΠῚ. ἡ 
Κυκεωάω, ταυτὶ Θυτογγῖτο, Ετγ 1. ΠῚ οἰ 15 κυχοίως γτ ἴα] 

ἴῃ κυρατωνῶν ἢπ|6 κυρχῳνάν, Εἰ . 

Κυκών,ΑὉ Ἡοἰγςἢ. οχροηίτισ ποη (ὉΪ πη ταρρίοσων ἃς ὁὲ 
εὐἴ απ ϑρίωων:βογοητε ἱτ] ἐς ΠῚ χυκοιοῦτος ῬΓῸ ϑρίωωοι 
Φαοη ΠῚ τα ΡΑτῖς ΟΟ 115 Ἐγατηρειητ ἰδογν πη», ̓  

Κυΐλα, σαι ἴα οι 5 ρατο. ᾿ 
Κυλαδία,νἱάς κωρυκομαχίμ. αἱ 
Κύλη ντ ἱππιιὶς Ατμεησιις ΠΡτο ν πάοοί πγο, εἴ αὶ Θηράκλειδι, 

ὙΒετίοϊειις σα! χ: ρα ΑἸοχίπιη Ηοοης, ἠΐπησε 
βὼν εἶξῆῇς πσυκναὶ ἕλκει, 

Κυλιξίωγη, κε "ἰ, ΠτοΓ 1115 Βγαῇηοα. ἣ 
Κυλέκεια ζυ τηήμιαιτει 5 ἀἸσςσφηταγ {12 Π]ο πος ὃς στιρὶ 

ἁἴχιις ἴπτογ ΡΟομ] Δ, μνημόνια ν ὁςαιήτ Ὑ Ποοεςέξεο: 
Κυλικηγορεῖν, Ρ 14 Ατῇςη. δ ατισοποϊοπατὶ ἰῆτοῦ Ῥο 

κυλικηηγόρος. "ἢ 

Κυλεκηίρυτος ΓΙ Ἰος ΒΑυ τ ιι59ν οἱ] τἀπὶ Ἔχαπάδης γε οα] Το 
τὶ αιιοατ, ἩοίνςΒ. ᾿αΝ 

Κυλεχειον»τὸ τ σα ῬΟςΙΪΟΙΙΠῚ.  ϑ.ίκη θ᾽ ποτηράων, ναι 
τῆςη.} ατονδίδγτιπ, ον Πἰσειιπη γΑτγΟη . 

Κυλίκεον κγ τὸς ΡΑΓΙΠῚ5 σα ΠΧ. ΡΟσιΪ τζ εἰς κυλίκμον πλίνϑανι 
κωπὴ «την ὃς, ΟΟΒΪ τ πὶ Ππππο ᾿ητοέξιπι. 
Κυλικέ ς »ἐδὺς ἡ ΡΥ χὶς ὁ ΒΌΙΧῸ τογηδ} 5, Ευ. 
Κυλίκνη, ἡ ΓΟ α 50 Ρατίπα, σατίηι15, ΕΚ ΤΠ. ΡΓῸ κυλέχνα, 
Κυλικνίδες, ργχίάες,.41} τἢτιγ4,4}1) ναί Πρ. 45 Ἐπ 
Κυλιγδέω, μι, ήσω, τα, πέσ, ν Οἷτι05.Α ξξτυ1π|.οἱ μϑ γὸ χαμαὶ 

Εὰοΐδη. Β΄. 
Κυλινα ἰϑιϑα,αξ ἡ ἰΟοτας 1π απο γο πταης [ς ἰαπιοηζαρκυ 

ταῦτα πη. δ 
Κυλινόδεμαι, ν οὐ ΓΟ τ, 4 ΠΠ άτπι5 Ππι,ν Θ᾽ ατοτυκυλίομαι, δ᾽ ̓ 

δοῦκα! εἶλιν δούμκα. κοαλινδοεκω, ἐγκυχίομω, ] ατάτοῖι 
ἴο ἸΙοχιεηβ 481 [Ὁ Ο]οάϊο ἀφ άϊτ, ντ εἴης φὰς Βουῖε 
τἰάσιις αδπτογεγιτ,τᾶτον πτῤα δίαν κυλινδού μῆνον ἐν ἀν 
φέρων οἱ κλαδιῶ». ᾿ ᾿ 

Κυλινδ' ρρειδιῃ ς» 6 Θ., ἐκ ὑνον Π πάτο Πι11}15. ἵ ΓΝ 
Κύλινδρίθ- κα, δ ΟΥ̓ ΤΠ πάσιις 9 κιογίσίΘ- χέϑιν(Θ. φρογίύλι. ἐὰ Στ 

ἔχων δάπεδον, Ἰυαιιῖτ Α ΡΟ ΠΟ η1) ἱπτεγργοβ, ΕΠ πιἀς ἴτω 
{ας 550 γ πάγος νοςατ,ὰ σιγά: 4114 ἴπ Ρτοσογῖται χη 
τοῦ ΟΥ̓ Ιου] τα ΠΊ ἃ ΘΟ ΠΊ ΠῚΔΓ115 ΘΕ ΠηΡΙΏτΙ Ὁ ἼΗΝΝ 

Κυλινδιρῴω, ογΠπάτο ρηο ἃς σοααιο. ΤἈΘΟρἈτ. ΒΕ (Νι 
κεκυλιγεϑευῆμυ, εξ ἀτοα σαπᾶτα ΟΥ πάτο ὃς ν οἱ σ᾽ο] Ν 
ΓΠη.1.17.ς το. ἕ ἘΝ 

Κυλιν δῥώδης, ε(Θ-, ὁ καὶ ἡ, ον ΠΙἀγάτιι5.9 σαΖὰ [ἰδτὸ οἔξ ἮΝ 
Ρίαηταν. : ἰνα 

Κυλίνδω,γ οἷο, αδιφέρω, Αἰ Δεοου 4,ε, βορέης μέγα δι 
ΑὐἸΠΟΡΗ. αὖται βοφντωῶσι κυλινδομῆναι, ᾿ ἮΝ 

Κυλένη ἡ ντογγα γαϊηἰτηὸ ἔτι ρίἔεγα. δ 
Κύλιξ,κίϑ-, ἧς Ροςυ Πα πγ.οαἰ τχ. ὅ κυκλιξ,ὰ τοταπάϊταζα. 

εα τὸ χύειν. ΑΥἸΤΟΡἢδη.ἴη ῬΙατο, οἴμοι α κύλικ» ἧσ 
υδόνε,ὃ Ροσιιμπι ρατή τοπηρογατιιπι ροττῖθηο ν]ηΐ 
κύλικας ἐν κύκλῳ σϑδεελαύνφν ΟἹ ΟΠ ἔογτο ροοι 4,0 
πανιπῆρὶς κἡὶ ὑπ πᾶσι. ἀϊ εἴτις ὃς ὄγμγιπήρὰς»ροσι αι πὶ 
τὶς ὃζ μοί" φϑ]ατας ἐπδαιι5.1 {6 πη. 

Κύλισις, (6. ἡνν ΟΙατατίο ἀἰοίτιιτ ἐς τ ]οτὶς αι ἱπῈ 
τε [ξ νοϊαταης ντ ταέξις Πδείσιις πη Πῖ. 

Κυλήομμαι, τὸ κυλιν δούύμαι. κυχεόμᾶυ θ-. 411 οι οἰ τιΐτιτ. Ὁ 
Κυλίσκας χροημης ΟΑρςάπο55»αιοά οἰζ ρος] σεπῖὶ 
Κύλισμα τος αϑον ΟΠ τα ΓΙ πον οἰπτατίονίη ορΙ,2.ΡῈ 

2.» ἀλίςρα, ζ 

Κυλίς ὀυθεο ν τος [τὰ] Παρ. 85 ρτῖτις Ραττμαχ νοζαζα ὀγαι 
ἐᾳκλέα φογεύσω δ ρίκοντᾶ τινα ὑτὸρ μεγίθηγνὴ κυλιϑϑνΐωδαι, 
τΥπιοϊον. να. 

Κυλές᾽ δον ογίτιισον οἰ αγάτιις,ν οἰ πο ἀο οἰ γο πη Ἐι15. Ὁ 
ΤΕ 5) ΟΠ ΠΟ  ΠτΕ15 ἀτς οἱ 1115 ντ κυλιςὃς σέφάυθ- 9 Οἱ 
ΕἘ}Π15. Επβιις (ονϊει5)κυκλεέμβυ Ὁ. εἷ σπὸρ σις κυλις ἐς 
411’ Ργόρτοῦ ἀρ τη ο πὶ Ἀγηλτατέπχηιο οἰγο 1 1Π 6 
τογαις τ ρο ἤπιε, Εἰ ἰερ.κυκλιςτός, -. 

Κυλίςρα. ς ν᾽ ΓΦοιις ἴῃ 4110 ν οἱ ταησ (ας ἰμπαξητα, ἢ κυλι δαϑα 
Τιιτα τιμπι, ἀλίςαι,κ, ̓ οἰζαλίςρα, ἐστ κυλίσαμγοἰμταῦς [δὲν 
τα. τοὶ ἀλίσω καἰ εἰξαλίσαι. 

Κυλίχνη ες ἣν σατ Πιι5,αἰγγέῖον ποιρρψοφόρον , ΡΟΙΠΙΧ οχ ΑΥΜΙ 
κύλιχνθεγοτὸ ργχὶογαυξὶς, ἄς πη, ΑΙ οπιαρυά ΗΊΡΡΟ 



πῪ: 
ἰς σμικραὶ κύλικα δία τρικίω πιϑωώκνίω. 

τὸ ΡΥ χα! οε]Δικυλέχνεον ἕκανωμσι,δ' γειῦ χέγουσε αὐξίϑιον, Α- 
Δ η . ᾿ 

“πιιχα,ἀοιο ον ΟΠ πτογγδγίοι ν ἴάς Αγακυλίω, Αἷς, Ας- 
ς χυλίσρρ. 
Ἴοίγοἰν. πιης ὑπ ώπω, 
λαιοςυϊοτιιαι Πὶ8. 
ἴσου. , 

, εἴν ο. βόςρυχ Θ' οἱ μοὶ Πηι}5. 
ὕπσαπια, ἕ 

ιο ἡ ῬΔηΐς φυϊάαπι ἱπ βέρΎρτο Ἂχ γαάιοϊδιις οἷν τα ἱπαιῖς 

ἰ,ἰάςπι Ἡοί οἰ. ἐχροηὶς ἐδ ὀρϑαλμοι οςι]ος, 
ὦ ἴάοπι ἀϊοὶ 1 ππυὶτοκολοζίκο τι}. 

διατί 4 ἤσιι5. 
υΐ ἀϊποιτὶς οἷς ρεάιδιις,ἰοτίρας, 

Ἰδηρ»δουπυιτ ατιις, πιαηςιι5. μέτα ΝΆ] ΔηΙ, 
Οἱ 5 »γοἰδιιάτς, πλατ! τι. ΠΑ ΓΙ ς νάΓ 5, ῥα! ὀς, τοῖς 

αι το τογτίοι κατ᾽ ἐητρεῖον, Ιάεπὶ ΟαΙ πες ἀς σπδηὶὶ ρο- 
ΠΝ ΡΓΐπο, αὖρα χεείας μορἰων,κυνιὸν ταύτῃ τὸ μοξίον ἐγλύετο, 

τε φογοταῦ ΠΟ ΠΙΡΓΠΠΊ,ΡΓΟ Ὠγδηϊδιι5 σαρῖο ν αγρα- 
1 Ρ ρταπιπιᾶτιχυλλὸς δ᾽ ἠκόντιζεν ἀμείνονα, ἃς δρυά Ηρ 

ὶ αὐϑρων, οἵτ οἱ κύλλεν,  ηάς ἀριιᾷ Ηοπιοτ. Ὁ] σσυιις 
οἰά οἴ Ἰοτὴρο5. μάτι. 18. κυρλὸς, πιαποι!5914 οἰτ,πηι- 

οἰᾶς σὰ ρ.15. ΡΤ πιᾶποο {ΠπλϊτειΓοἱά εἴτ, πηοσηι τὶς ἄς }:- 
ἢ γοΓονζ γα στο, 510 ἔΠΔΠοι! 9 ἀρὰ ΟἸσογοθοπι ΡΤῸ 

Ηϊης κύλλωσις διτίοτο Οαΐδηο νἰτίμ τη ΟΟ ΠΥΓαΤαΠὰ 
ἀτώσει, ἀρι ᾿ρίτπι ΗἸΡΡΟοτγικεκυλλωυῖνθο, 
440 κυλιὸν, νηάς κεκυλλωυᾷθθ. δριιά ομηάρπι ΗἸρρο- 

ἐσίο αν, αν α δ 
ΕΠ ς τιυτροίσουντ ἀρυἃ δυιστο πη, Γπτοητίδις οσιι- 
απ ταῖς οἱξ ) φυσι πάταητος ὉοΠ 05 Βᾶθ6ο εχ ἀείνἀε- 

ἸΕ 115. ἀϊέξαπι φιαῇ πυλάϑας οἰδέω. διιπτ οαΐτὴ κυ- 
Πςοοτῖτ. οευ  οτα πὶ ΠΠτι5. -οἱ δ᾽ ζω ἔρωτος Δέϑιο κυλοῖς 

ἐτάσια μοχβίζοντε. ἈΝ σαν, ἐπ ΑἸΟΧΙῚΡ παγπλᾶς ἢ. ἀμφὶ 3 
ἤϑεώ τε βρυϑεντα κυλοιδιέωντος ἐφίζει, ΤητεΓΡ, «ὦ ὀγϑτελ μοι 

τὸς. κὴ κοιλοιὲ ἐγ οντος γκοῖλοι γίρ. Α ἀαπιαητ. ΡΒγ Ποσποπι. 
ν ὥσιαξῃ εἷξ ὅσσγου. ΕΠῚ δὲ κυλοιδιαῖν κ᾿ ἐποφϑτολ τοῖν, ὁ φϑογων), 

τὸ νη 2οτοπ)ροίτλς: ὑπὸ τῷ κυκῶν, κδυο: μέϑου,Έ 11 ςἔξιις. 
πιᾶτ. [πτογάτιστι ἔσστι}5. 5 Υ ΠΊΘΌΣΡΟΥ σγαΠΠυρτο κύα- 

ΤΠ Ἐστιρ 4. γέμουσον κύματος ϑευσηύξρυ:ν ΟἹ σγδι]! ἀδτη ὲ 

ὁ ἱπηιιῖς, [ατὶ πὶ ογτπατιίοτι 5 1ά εἰξ στα] πὶ σο]0-- 
παπτ, Βαγἤιι5. Ηΐς νπάλϑ ᾿πγϊτατιι 9. δα σετ αι! 4118 
νης. Ἰητοτγάϊιπι κοκο ργῸ ἀαιιάγαοτο ὃς ΤΕ Π] ἀςςῖ- 

ΦΟΓΙΙπῚ σΟΓΡΟΓΙΙΠῚ [τι ΠἸταΐςιτι ὃς τε τ ρι ἀϊπο πη. 
Ἴλιο (σι ο ΡΓηΐ}. Κύμα κὐ κυμετιον » ΠΟ  ἰς τ] 5 Ππς 

αἰὰς ργορυϊὲ δγαίηοας αὶ ρτίπια σογιυϊπατίοης ργοάα- 
πὶ Ογπιάπη (ο ἢ 155} [τητπι5 δὲ (οἰ τσ 1 νοσαῃξ; ὅς 
πὶ Οοἰτπις Πα ἴῃ νογπθιιςι ύνατε νοτὸ ἀξοιπτατγινο- 
τὰν ἔσετιις 411 ρτέπηο νογε βάτην 1ῃ Ρἰαπεῖς 9 τατίο -- 
ἌΙαΡΟΚ γοσδηζ πιςάϊοὶ. [π σοΠπγηῖς Πιργοπηά ρᾶτς 
ἰά εἴδ, σαρῖτο Εἰ Πα σαρίτα!! ΡΙϊπίονογ πγατϊαπη(αασα 
5 Πα θοῦ 415 Οὐαςὶ νοσληῖ ἐκφοραὶ ) ἃ Ν᾽ τταιο πο- 
Κατα ετἴδπι ΕἸ εἰν ομῖο τείζο κυρούτια ν οσΔοταγροτ- 
ς ἐπ ἀγο ἰτοΐξυτα ργοπηϊποητῖα", ΤΟΙ ρἢις ἀς Απτὶ- 
ἁπέζης πίω) μὴ σ᾿ εφαλίωυ ποιλες αἱ αν εἰργείσυτο, τεὶ 3) κυμιοίτιει 
ὃ αἰαγλυφίω) ἔχοντα χοἰνοει δῆ ,τῇ τιρεία ϑαυμαςὡς ἐκ “{᾽ 
ἦν μειμμημῆρίω,, πε ία αἰ] 4ς πὶ σογο ἀπ) αι Δάγαητα- 
οατητ, Ογτηατία δητοπὶ τοῦτο Πα υΐθιις ποτγατ ἰζα] - 
5 ἄτη [4 της Ῥαττῖδιι5 τοτηατα ΠΙγΑ τον. 51- 
ἴπτογργος πια!ὸ, κῦμα ΤΙΑτο ῥτὸ εἰ ροίτϊτ 4110 
ΠΓΟΓ ΠῚ ΟὈΥΓΠΙΉΓΕΤ 5. οὐἰπὶ Πρ ῖαπι γι ἀϊσα]τπι 
“δὲς οπὶπὶ ᾿παιῖς ΠΌγῸ αυΐπτο ἐς ΚερυΒΙς, ἐπ᾿ 

"ἰω ὁ ἐγὼ εἶμι, ὃ τῷ μεφω «παρευκοΐξομῆν κύματι, εἰρήσεται σ' 
αὶ μέλλει γέλωτί τε ἐτεχνώς, ὧσὡρ κέῖμα φκγελων κ ἀσδεξίω κα- 

ὕσειν, Πιρτὰ ἀυτοπι ἀϊχογατ, ἴσως γδ οἴῶθνα ὅτι ειόγις μοὶ τῶ δύω 
τε ἐκφυγόντι,νειῦ τὸ μέγιςον χἡ χαλεκώτατον ἡ σπρικυμίας ἑπαζεις, 

οα ᾿ρ(ξ ἀϊοῖς ργορτοῦ σοπιπιιῃΐοποπι ν Χοτιῖπὶ ὃς Π|δ6- 
{ξ ̓ τππίταταπι ἰπ ἤπια ΒΡΟ δ] αυαπιὶ ἱπες Πρ ρας ο- 

τῆι ἐχεϊρίςπά απ. μέγιςον ἀἸταπΊ κίκα κὶ τειπυμίαν ρτῸ 
ἀἰχίτινϊἀς τρικυμία. κύμα οτῖδπὶ ταοτάρ μον. ἀἰϊχῖς ΡΙα- 

5πα ἴτις ἐς ἰορ ἰΐθτο αιίητο, ἑαὴ ποτ᾽ ἐπέλϑιῃ κόμα κα- 
ὧν νϑσων, ἢ πολέμου φϑορέ:ηο Βιιά,γ οτεῖτ- π ΡΟ 5 

Ἰποῖάατ 'π οἰαἴτατο ΠῚ. 
ςάτοοτ, εἷρκτή, 

ς, τ) ποσῆθη φάρας ἀριιά Ὑ ΠΕΟΟΤΙΓΙΙΠΊ. αἴδᾷ τὸ κόμας εἰ- 
χίν, πῶτ᾽ ἐς: ξανϑαὶ, ντ πτ χιιαῇ χουσίδα,᾽ ἐγκύμων. 

ταν, ανιγκαοτεάιιηἀο, ι:δλιιοςξοτιςοον πἀονπαπάο, 4- 
νὲ κυμαίνειν τίω) ϑεέλατῆαν,  τιςἴατι. 14 οἵδ, ταραίτ]ειντατθΑτο. 

αγῇ, δὴ, αὺ πόντον ἐδ ύσωτο κυμαίνοντα 91 εἰϊ, γνπάοἤιπι ὃς Άιι- 

᾿ὴ Τυληῖςῃ), ὙΤΑΠσβονταν ὃς δά [119 τος οομμιποῖας ὃς Βιιέϊμᾶ- 
Ϊ Ν 

Γ 
ἠ 
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τας. ῬΙατατοιις ἀς εὶς βιιξειαητς, ἡ δ᾽ ὑφ᾽ αὐτὸν ρα τείας ἰδίαν 
τὸ πλεῖς ον τὰ ἀτρέμοιω 7 θηγεὶ κυβαῖνον ὦσ᾽ ἀπειρίας καὶ ϑηρυβώμῆνον. 
ὙΧοπόρμοη ἰπι, «ἰαβασ οἷς 3 υξεκύμαρέ τι ὁ ράλαγῇρ. τὸ ὅβπλει- 
πόρον, ἤρξατο δορμῳ ϑεῖν, Ἰάςτη ΡΙ ται ἢ. Μεγώλῳ πνδύματι κυ- 
μάνϑεν τὸ πέλαγος τέων μα χίω ἐπέχε, Ἐς ἢπ ΡΙατοιῖςῖς αιαΠῖο- 
Αἶδιι5, τὸ γυὦ δὄδηπολῆς ὕδωρ ἔγτε ταῖς χίμναις κὶ ἐν τοῖς πελ ἔγοσι δὴ - 
γείπαι κὐ κυμαίνεται τὸ ἀέρος σάλον λα μ(β αὔοντος, κυμαίνασι τῇ πορείᾳ 
νηάλης ἱπρτοίτα, Αὐἰ εις. Αμΐπα. ᾿ ῳ 

Κυΐμανσες, εως,", βιιξτιάτίο. 
Κυμαὶ, δος, αστα, ται άα, ἔγαν δ. κύω, 

Κύκαεν:, είν οἰ, κόμριξρς » βόφρυχιθο : 4ὶ ζόρρυχϑ- ἴαρτα οτίλπι 
κυλλαιθ-, 

Κυματία ας ἢ 1 ΠΠπ|π} 65 κυμοίπα 9. χείλν, ὑτῦρεχο!. 
Κυματίας, ν. ὁννηάοἤις: ὁ κυματου μῆν Ὁ, ντ ανμοτίας ποταμὸς » Πιπιΐς 

νπαδθιιηάϊις » Ηοτοίάοιιις. κυματίης ὁ ποταμὸς ἐγλύετο;σοῃοϊτατιέ 
εἰκ Αϊπιιΐας, 
Κυρατίη τοι ροἴἔλσρΓΟ χυματία, Ηοτοάος, 
Κυμίούτιον, ρατιὰ νπάανράτιμις Ηπ τις ν τάς ἔργα κύμῳ, 
Κυμφᾳτίζεόϑτων πάϊς Ἰαέζατὶ δὲ Ηπιξλιιατ.. ὁ 

Κυματίζειν, ὃς πυμᾳτοιιῦ, ᾿4 Ἐπὶ αιιοά κυμαίνειν » ταριίήειν. θυ] θι15 
Ἰλέξζατγε. 

Κυματοειδηὶς, ἐΐδν, ὁ κὶ ,ν πἀαδιιπάτις, 
Κυμαιτοπλιὺξ, γγο ον τά 5 ΡΕΠ τις ἴῃ Ἐρ 
Κυιατθότο, Πη ξΈΊΡιις ἀρ ϊτα γ᾽ ,χυμστίζεϑεη. ὙΆαον 414. αὶ ϑείλαισα ἐ- 

πελϑυύσι ὑπὸ τ τότε ὅσης γῆς » οὶ κυματωϑεῖστι, ἐπεῆλϑε ὃ πύλεως μέ- 
οἷς τι, 

Κυματοφορτί δες αἱ, ΠΟ ΠΟΙ δ’, 

Κυμα τω γὴ »ς ἦγ ρτοος 14, ν πιά, ΠἸτιις Πηαιπιιπι Πτοτὶς., φυοέ νᾶ- 
ἀϊς Θἰο  δογασαν, στ ρὶ (ο ᾿Ἰτοτὶς. Ἡεγοάοση ΟΠ Πτορουκἡ κυρυ- 
κήτον ἐφανη ὅθ τ κυματώγας κείυδυον, Τυιςΐαηιις, ἀπόξηρρι δὲ εἰσι πέ-- 

πϑαὶ κὶ οξεῖαι αἴθ ϑυγόυβυα τῷ κλύσματι, πὸ φοίβερτ τοί τίν ποιεῖ τίω; κυ- 
ματωγίω,κς ἃ ἦχον μέγαν, κυματωγὴν αἰ οἴ τι}Γ ΡΓῸ αἰκτηὶ ν Οἱ τοὶ κύμρι- 
τει ἀγνιωπι Ἐεγοά. 

Κυματώδης, εθ., ὁ κα κ,Βυιξειοῆις, κυματω δέσεραι γαῖα! 1. Πτοτα πι- 
διιιοπογα. Αὐε 1π ΓΤΟ]. : ᾿ 

Κυμᾳτωϑεὶς,γεζασπδης. 
Κυμώτωσις, διγΑ ΟΠ] »αὐἴτιι5 ργοῦς ]]5:. ΕἸΣ πδτῖ 2112] τη. 
Κυμζαῆον, το κύμξιον, ρτο ροςιο.(5:1.1.2.ς:23. 
Κυμβαδὸν, εἰκρό τειτὸν, Η εἰν ΘΠ. 

Κυμβαλίζω,ογτηθα]α ρι]ΠΈο. 
Κυμβαλικὲς τρόπος ἀϊοίτητν τῷ πελίίκει χὠκαργήσω γε οἵ ἀρ Ηεῖίνο. 

Κυμέαλον,"ς τὸ ον Πι Βα ]ππγον ἰάς ἴπ ΟῚ], ταί, νἱάς Οὐ πιο τα 
πηι αἰ. δ ἀκρότητα κύμβαλα, 

Κυμζατευτὴς ,ατισο 5. Π εἰ οἢ. 
ΚυϊμἝαχί-.», 6. ρτοπιισοίη σάρξ Ῥγαοςρς," 5) ἀεφαλχίω κυξησων. Ησ- 

τηστιι5 Πα. ἐ, ἔκπεσε δίφρου κύμζαχίθ- 2 ἴῃ σαρις οτοξεῖς σγυτῆ- 
Ἀιι5 σεοϊάιτ, ἸΝΑπὶ κυ μῶν σαρὰτ ἀϊοίτηγ. Αςοὶρίταν ὃς ρτο ἤὲ- 
ΡΙΤΟΙπῖΔ ρᾶττο σαΐοα . ΟμΠ1 ἐπησηἠττίσατ οὐἹΠπὰ τοῖϊο Ετγεποίορ. δ 
δι} 4.516 1144... κυϊμέαχον ἐκρότατον νὺξ ἔγχεϊ ἐξυσεντι ἴτετα οςολ-. 
Ρύτίτ πι»ςτ15. Ετὺ πη. 

Κυμζεῖον, σςηιις ΡΟςΟΪὶ Πυρῖς παι, Ετγπι, 
κύμουν,»ς », σγαιθα, το τ σαριιτ, σκαφίσνον, 
κυμζτιέω,τῃ σἀριιζ ἀεἸϊοϊ ουψιοὰ δὲ κυβιξταν ὶ ὑγπδπίσιο κιΐβη ἀϊ- 

εἴτατ. 
Κύμβιον, ον πιδ᾽ πὶ» ΡΟ ΟΝ]: ροπας Ππιὶ]ς πατρί ογηιιοά κύμξΐωνο - 

ολητ, κυφένέκαωμα,. διεὶ τὶ αὐειφερὲς ἐ. ΛΟ ΠΥ [π||5 54 115... - 
τσπαο τείζο, ρρο δεῖς κύμζιονοἱάοιτι αοα Ηοτηοτ. κιϑσύξινν, 
ῬΙείταις ἰάεπν Ατβοπαῖις ἔργο (ποιιπέο., ράτιια ὃς σοποᾶπα 
ῬοςυΪα ἴτα νοςατὶ. Το! (ςπὶ Πογοσμειι5 ἀϊςὶς οε σοηις Ροοὶ- 
ΤΊ ργοξιυάϊ,χιοά πος ξαπάτιπι πες τος θαῦοατ τεξϊας. Πο- 
πιοῦβοπος ΜΙ άϊαιη τοργεβοπάεης σλγρὶς οεμπνν σὸς ον πηδῖο 
ντογοῖτ » ρος ποὴ ἔατῖς ςαπτοπῇ, [ςἀ πιο }}] ὅς ἔσσπιῖποο. 
δΙρηίῆςας ετίαιπι νοτγς σγαπ ἔδιι εὐιθτιπη Ροιἰ15 δ ΟΙΠηΊ»Ετν πα, 
Κυμθον,ν, τὸ ἀσοτΑ σα πιο οπίαπι οαδὶ οτος βριγα: ιαάγαη σας 

1 [οι]ϊςοττἀἸείτοτ 8ὲ ἐξύξαφον ἢ κύ μόνον, ὀξὶρ κα εριξα φιον ΠΟ ποδ- 
14 πιο ἔσιτε! !. ἀπ ἀσετιιπι ἀρροιΐτιγ ἴῃ τας δά ἱπτίησοπ- 

ἀδεσάτηςβ. 
Κυμξθ.,κ, ὁ βαπάις. ΟΠ ΗΘΠΠ]ς,κοῖλ Θ., οὐξιφερὴς, κοῖλοι μυχόςοξυς 

5 εοκὸ κεξα μία ασυθμίωΐ, Ἐναίτης ργοιου. Οἰπληι [εζοτοΝ ἰςαηά. 
ἴῃ Τβεγίας, σαβόμαϑ᾽ ὅσον αὐ μζοιο πραπεζήεντος ἐλ ἐ δι. ΤΠτογρτ.λές- 

γιται ὃ τὸ κυΐμῶον κὶ κυμξισν καὶ ἐμβάφιον, καὶ ὀξὶς»ἱ ὃ συωηήϑεια κὶ ἔριον 

" ὀξυζαῤον, - 

Κυμν,ν τὸς [τα ]τα. Οὐπῖα. ν᾽άς ΕτΥπΊ. 
Κύωινδες, θυ, να ος Τρίττοπι πο ξμγπα πὴ ἔπτογρυεγατιγ ΓΉ π. δ.το. 

ς. 3. Ηοπίοτα5 15. ξ, χαλκέδα,υαῇ ὨΪΕΓΆΠῚ )κὺ χαλκίζοσόμ τοὶ 
χεριαὺ ἀϊχὶς. 

Κυμινούέχη, Κὴ 
Κυμινοϑέχη, αρειὰ ΡοΟΙΠθοςπί γοσορτδοι τση δὲ πορ οἤβτοσλιπα οὰ- 

ΠῚ111. ) 

Κυυινοκίμιζιξ, κου, ρτα ρατοι!ϑ)οιμπ πὶ (εέξοτ. κυμινναμίςης. ΕἸΣΙ ΈΑΤΕ 
Οἀγί.. 

Κύχννεν,», τὸ, ΟΥ̓ΤΩΪὨ11ΠῚ. ᾿ 
Κυμινοαγίφης»υ δα σασοίοΐ (ςφτοτγίοτἀϊἀμ59δς τοὔτϊξτι5, Ατὶσ 



1:24 ΚΟ 
Ποτεῖ. 4.Ἐτπὶς.ΟἹ μᾷὺ γδ ἐν ταῖς τοιαύταις τροθηηρρίαις δῇ φειδωλοὶ, 
γλἱχεριγκίμζιχας αϑλώτες τῇ δόσει ἐγλείπου σι, δ ἢ ἱλοτρίων ἐν. ἐρίεν- 

σῷ. Ἐτ ραι!ὸ ΡΟ τούτων ἢ. κἡ ὁ κυμινοτορίςτης κ) παῖς ὁ ποιοῦτος . ὡς 

νόμαφαι 3 διὸ τ υὑοῆοζολῆς τῷ μηδεγὶ αὐ δουῦαΤ αἴθ νοοαῖ Ηοτζαῖ. 
( Ἤατπλ.1.2.[]ῖς ἀιιγᾺ}Π1. ᾿ ἶ 

Ἑυμινοαριςοκαρδειμόγλυφί(θε, ςοιηροῆτα ἀϊξεῖο ἀρ Ατ πορίναποπι 
αι ψ εἴριρτο ἰογάϊάος ὃς ργὸ δὸ 4] δάςο {τ γοϊε τι έξιις, νὲ ποπ 
οτυϊοίσατ οὐ απὶ τὸ κύμινον πορίειν αὐ τὸ καίρδεμον γλυφειν. 

Ἰζυμινότρεβοι αἷλες ἀρᾷ οἰπάοπι ΑὐΠτορβάποπι ρτὸ ἰαἰς οὐμπ οἷα - 
αὐἰπο σοηττγῖτο. 

ζυμαγώδης εἰ, ὁ τὰ ἡγο τη δος 5, Οζα το οξζδιιο, εἰ τοτ. ρ΄ Δη. 
ὙΔΒοορΒταῆιὶ. 

ἸΚυμοδέχιμων,ονίθοςν πζα5 σαρ᾿ςη5.κυμοδὲγμονίθ. εἰκ τῇ ἐ, Πτοτὶς τι: 
ἔχις ἐχοιρίςητί 5. Ευιτρ. 
Κυμοδόκη, γταρ 4.]Ν οτοϊάτισι ν πατὰ [οἀλη ἐ 5 Ηπιξείθιις ἀϊέγα. 
Ἑυμοϑοη» ἡ τη τη ΠΥ Ρ 4.5 αι ργοπιοιιοαῖ πάις Βιιέξες (α- 

σφητα5. 
Κυμέῤῥοον. ΕΗ γ «ἢ, ἀἸοὶ τγαάττ δ ἰτωῦ εἶθ᾽ κυμοτων ῥοιώ. 
υμοτόμος»ἀρι δι114, σοπιι5 8161} ἐπ ΡΟητίθι5 τυ! απ ρι αγῖς ἔοσ 

. ππιας πδιίίαιιο τπαρσηᾶ ΓΟ ἔγιιπὶ Γοἔοτεπς. 
Κιωυάγχη»νεγλ απιδἴαγογ Παπο ἢ ς ἀτιπα ἴπ σαττιγο Ἰητογίογος ππι- 

[οα1 τπηβαπιμηλτίοπεπι ρατίππτατοῆος ον ἀϊιαίπι ἤν οαις νο- 
τέσιςε βιυχίο παρΐτα ὃς γἱςοἵὰ δά ᾿πριατος ἐς ἢιιχοτῖς νοη45. 

- Ῥ᾽ατιπηύπηαιις μά: ργορτογ [τι τι! ἀϊ ποπὶ τγάχογιπε ἤρ᾿ Γἴ τι ΠῚ; 
Οαἴιις ἰθτο 5.6 4.33.8, Π|0.9.ςρ.52. [τοππ σο]]Ατς σληιμπ 5 ᾿ῃ 
Ἐρίρ.ν!άς Σιυάγχη. 

Κιωαγχον, ΠΡ ιι απὶ οἱξ χα ο ἃ 4111ς ἀπόκευον, 
ἙΚωυαγωγὸς γοεδ, σα Πι1Ππὶ ἀιέζοτ. 
Κιωάδες, αἱ» οΥϊοὺ ΡΥῸ κουραὶν, ΤΉςσοΟοΓ. Ατμοη. ἢ το κευ δες ἀἰοῖτ 

νοςατὶ ἃ 1ἀσοάα: πιο μ 15 ἐἀ᾽ 4.115 “πη 4Πι15 νηὶ Ο]ΠῚ ἃ ι14 ρῈΓ- 
ΔΏτα Γι 11α Ἔγδηῦ σμύήγματα ϑὲ μαγδολία). 

ΚΚαυαδης, δ. 1 ΠΟ γα ἢς, ΓΟτα 415. 
Κιωωυαδὸν, Α ἀπ εγ  ισαπ ἢ ἐρσδημπαι γίσιιν Πτδτῖε15 6[Ἐ κεωνδὸν, 
“Κωρσΐδα, ἔοπ5,οχ αιιο δἰ οθδητ [τι 7 πὶ πιδιιτμλἠ τι  σΔΠτιΙΓ, 
ἹΚυμωώ δὸς οὐ, ἐ)ν ΑἸ ἀὲ ἰπιριιάςηδ8)ντ σΔῃ15.. 
Κιωω.- Ἰάοπη. ᾿ 
Κυωακαῦϑυ,ης, ΓΘ ητῖς σδηΐηα, Ὀύχογαῖ Ατιοτοῖ, μον, ΠΌτο σ. 

σαρῖτε 19. (απιΠαγί4ς5 Πογὶ ἐκ σκωλήκων ο7δ᾽ ἐν κιωακαύϑῃ, ῬΠ- 
πῖα5 ἰἴδτο 29.σαρῖτα 4 ἤς εχ ᾿ρίο . τρίς παίσιιητιιγ οχ νουπηῖ- 
οὐ]ο,᾽π Προησία τπαχί πιὸ ου ποτγμο αὶ 4155 τ ἴῃ σδι]ς. 

Κωυαλώσηξ ΓΑσοΠίςιι5 σα Π155 νΠ]ΡῈ δέ σάΠῈ ηάτι5 9 (2 ] 15 ΠΡτο 
ἀςεῖπο 5 σαρῖτο 41. ὃ Ἐγαίπιις ΟὨ1Π144. Αρι  ΑὐἸΠπορμντοῦ- 
σόα ἴῃ φιιοπἀδπλ»σαι ἱηᾶπὶ ἱπιριἀφητίατη οὐ νι] πᾶ γᾷ 
τὶς 4μὶ σοη τη Χοταῦ, 

Κυμαλωψ,. φιίθι 4 ἀἰςίτυν εἴϊς ὁ κιωσφϑύρος, [118 ὁ ἄδεκος κύων,ντ 
εἴ δρι Ηείνοἢ. 

Κωραίϑρωα θ.,6,Ὁ,. ΤΊΟΥΒῚ15 411} ὃς χυκαίϑρωπος ἴςιι λυκόυϑρωπία Δρ- 

ῬΟΙΊΔτιιτ. 
Κιωάμεηα,αρ ἡ κι δ μαυα ἧς αὐα;δεη) ς9Ἰ τυ ριιἀςη 5 ὃς τεπηετατῖα. 
Κιωώσκον, κοτο)σάῖο [τ15.Μττ.ς.1ς. 
ἹΚυμλαρίθο ἀΐκανϑτι, ὃς κμὼ γα ἄκανϑοι οΥ πάτα Πειρ  ἀιιτ ΟΥ̓ ΠΟ θατι5. 
᾿ Ψῖάς χάκτος. 
Κυω αὐ δος, τυ 115 σα πη πὶ15, Τλ τος. κεωάδεις ΡΕ16 1115 νοσαητ, Οδ- 

ἴπι5 στο 28. σαρίτο ρτάπιο. Ετ [ἀσεδα πιο!) κεωάδα γοςαης 
τἰμ ἄσπτομοιγδειλίαν τ ΔΙ τη 116 αιιδηι ἀστονς πιαηῖθιις σα θη 5 
Οὔ πα πτ. ΡΟ] χ. 

Κιυωδείλν, ἡ »ἷτιπις ριιοΥ 1554 110 ῬΑ ΧΊΠ]Πος ὃς ραχ ἢ] ἐπιρα! ας δι- 
416 ρτοίξογηῖητ ν 46 ΡΟ]] σε 1. 

Κιωδωλισμὸς οὐδ, Ἰάοιγν απιοε κου δελν, 
Ἐιωδαλοπαίςης, ὁ πασσαλις ἢ ς. 
Κιωδαλοπλέτω, οἷ ρα ΧῚΠΠ], πτιοσαλίσιοοι, 
Κι δονλίΘ- οἰδίι, 
Κωωεάγας, Ἡεοί ει ἢ κπιυοδων, 

Καρεγκχέφαλί., οἰάοπι Ηςΐ, ὁ αἱ ῥείχεως ὑπὸ χεφαλῆς εἰς τοὺ αἰδοῖα φε- 

οόυϑυθ- γεν». 

Κυωδη ρτορτὶς σαηὶς Δαιιατῖοἱ ΡοΠ]Π]5,ἤςσιιτ στ αρδαλέη ) Ῥατάα 15 ΡῈ ]- 
[ἴ5. Ἐχ εα δητί χυΐ νἹάφητιιγ οἤςο Πς σαριτίς. πυμπ πηθητιῃ 
Ἰοῦο σαίδαναιτ σα θαι εα ορρογι με ἐν ηάθ ρτὸ ραΐοα αιο- 
416 ραήτπιη ἀςςὶρίτιτ.» Οὐνγ. ξ, κε έίω δθαυκτον ἔϑυκα, ΠῚ Ο τα 
δὲ ἂὖ ᾿ρίο κτιδέν, ὃς Γιατὶ ηὸ σιμά. 5115). σαρατ ἰυῖς σπάοης ἔοτῖ- 
10 ἴϊατ σαιΓ ΠῚ}, 

Κιυΐειν, ΓΟ υΠτιι5, ἀἤζωνίδ-, ἰσυ σὺς, φοζερὸς, χοιλεπός, κεωει. ϑιαύατος, 
ΑὙἸΠΠΟΡΉ. [τοπὶ κι ειθι,οαηΐπι!5. 

Κιωελφέω, Ὁ ςοπἄο.κρυ πω. 
Κιυείθ., ὁ, σα πἴηιι5. ππρι 46Π55αὐαιδιὴς, ἄφρων, κι ει. γ Θ., σα Πι15 4- 
ὨΪΠῚ11591.ἱππρις 5. Π ἐποά. 

Κιωέω. μ ΐσω, αιυκα, οἰ] οὐνοτου Ασςιίατ. ΑΥἸ Πορμαη πὶ Αςβατ- 
ΠΟΏΠΙ τί με σι κευυεῖ οἸητογρτ, κεωεῖν αὐτὶ τῷ σαίνειν γ ΔΙΪςΩτατΙ, 
ΒΙαηή τὶ, ᾿ 

Κωωπ, ὅς, ἡ σα} ΕαΠϑ» σα θα, ΟΓ 21 εἰς Τασεδαηιοπίοτη, Ψιάς 
Βαγῇ. Εἰὶ Ρο  εςοὶ ρε Πἰς σδπΐ πα. 

Καυηγεσία,ν οῃατίο τς τ ροῦν οαποσ. αἴ ςη, ἡ σοι κυωμηγεσίθμ κὶ Ἂ δ) ἕω 
ϑήραν υξείορν, Τ)ϊ ςλτιυσ δὲ κίον ηγέριον, Ὁ ΕΘ Γῖρ. 

ἘΠῚ 
Κιωνγέσιον . ΙΟΓΙ15 Δρτις νοπατίοηὶ, Ἐτ αὶ Πἴ' κιωων ὠγωγὴ διὸ 

Ῥο μος. τὸ κειωνγέσια.γοηδτίοπος. καυηγέσια δδιπηδεύειν Ν 
σδηῖριι5 Ορογάτη ἄγε ΡΙατιάς Τςρ, Ἶ 

Κιωνγέσι(θ.»δγγἜπάτον, ΑὙ ΠΤ ἀς πλιπά0 5 ςραταγοὶ πολέμων καὶ τυ; 
σίωνγδζς.ὶ ἀτισες στη ΒΟ Π}1οἱ τὰ πὶ νοπαΐοῦς. 
Κιμωγγετέω, μι ἡσωγα ηχα)γ Ξ πο τϑ Ι  εἰῖτ, Ασοις 
Κιωρηγετης, ϑγ)0 .ν ΠΔΙΟΥ. Ἂν 

Κιωηγετικὸς οὐδ, ὁ, ν ΦΠΔΤΟΥ 59 ΠατΊ Ομ ς {τ τοις, ΟἸποα ἔπ ρὶ 
ἐπεμελήϑ᾽» ὅασως μιὰ πονηριὰ τις ἡ μῖν ἡ ὁδὸς κυ ΤΕΣ 

Κιωηγέτις,εδὸς5}}γν ΕΠΑττῖχ. κιιυυηγέτι δὲ αἰγανέα., γεπδτοτῖο τείο μι 
Ῥίβτάπλπι. ᾿χ 

Καωηγέω, μι. ἡ σωγασ κα ν σηο τ. Αοςοι, ῬΙΑτ,ερ {.7. μῆρ ὀκιωων ἃ 
φακὸὰ εἰδίμν,ἱιςαροτα σομαθατιτ. ᾿ | 

Κιωηγία ας ἦγν ΞΠατῖο. ΟΡ] ΔΟΟ].1η Αἴδος 5 ἐβίω τῇ σῇ ὠρόϑυμεὶ 
δὸν κωμηγία, ᾿ 

Κωωήγιαν τοὶ,  ρ Ἰ{Π τ ἴπ ῬΓΟΌ]. Ασ ει ρτο οάτς 15. 
Κιωμηγϑ οὐδ, ὁ κ᾿ ἢν ΕΠάτοι ΘΔ ΙΧ. ᾿ 

Κιμηδὸν, απ πόγτμΟΓο οΑΠ11Π1. ΑὙΠΈΟΡ ΠΗ. τί διί 5 κιιυηδὲν ἢ 
πήσομιαι» 1ῃ πχοάτηπι σαπῖ5 ἴοι 4141] σα πὶς ἀοξξγίπαιη 
ὃζ ςοτης ἀληι} ' Ἢ 

Κωρηλατεῖνον ΕΠΔΥ ΟΔΠ65 ΟἰοΓουκευηγετεῖν, Ν ἸσΔη, πη ΤΗοτγιδς 
Ρίοπε 5 «ὦ 3 τέρας αἰρέσημον ἐν ἐςρεὶσιν ἰπλανὲς αὕτως Οἷαν 
τέοντος ἀείδελον ἐς ἰφίκτα). ᾿ 

Κιυήποσδες, ΟΥΤΑ ἴπ σγιιγῖθι15 ἘΠ Οττπὶ ἱπτοῦ νΠρΡ ΪΑ ὅς ἢ 
ΠΟΡΠ ἄς τε Ἐφιεῖει. ' 

Κιω τον εν τὸ ΡοΤΙΌ Πα Δι ἰλτυα ᾿ἰσπεᾶ. 4 
Κευῦϑος,αγ ὁ πη η8 Ὀς]] ἰη [αν πάς Ογ απ ΑρΟΙ ΠἸπὶ ἢ 

κεωϑία πέτρα το σοάοπι ρογΙρ γα ἰοὺ, ΑὙΠΣορ ἢ, νεφ,ςς 
Κωυΐδαι, »Θλι}5 ἰδογιιπι Ατβοπί 5, Ογπο γεὶ Ογηϊάς ἢς 

Ἐτυπιοί. 
Καωΐαι ας, ἡ) 4125 κωνομρώμιβα Τϊο(ςοΥἹ 4 κωωίας. Ἡοἴγο ἢ, πῆ 
Κιωίδιον, κοτθγοδτε τ. : 
Κεωίξειν,γηἴσδενι ἐχεγοεγς)ογηϊοὸ γίπετο, ' 
Κι ικλίθ.,ααπἰσιίιις. ΡΟ Υ Ὁ κευύικλίθ, πόῤῥωθεν ὁρώ μῷμΘ- δυκε 

γῶς μυιρὸς, δαὸμ δ᾽ εἰς ταὶ χέρα λάξῃ τις » μεγάλίω ἐχί ὁ Ιὰφ 
Ἃ δπηφανειαν κὶ Χ7) ὃ βρώσιν, 

Κιωωμκὸς. οὐ΄, δ, ΔΉ ΠῈ}5 πογάαχ 9 ἱπιογοοιπάιις : γπάο ΟῚ 
ἸοίορἈι ἀϊξι ἤιης. - 

Καυικὸς ἀσασμὸς,οΥἷς σοπα 1 Π0 δὲ ἀΠποττίο, ἀξ: ξοστὲ 
δξιπη οαηἰβ τερτίςηζεῖ, ᾿ Β΄, ι 

Κιωίξεις, νος ΠἸτατίοπε5. ς -- 
Κιωϊσκηγησ ἡ σατο Πα βάγια σα πὶ 8. ριιά Ατἰ Πρ ἢ, μὰ 
Κιω ἰσικοι, οἱ Ρ1Γο 65 αι ἀλη. υἷν 
Κιωυίσκ(ῷ., κ, ὁ,σατι]ς, : ᾿ 
Κιωισμὸ 6, δ. ον αἰ τις» Γεξξα Ογπίςσογιαι : Ογηιίπι 

Ὀτοῖ!ο πὶ δά νἱγτηζεπη νἰδπη91.Δοτΐπ Μεηρά. "6.14 οπὶ 
7ιὶη Ζεποιο. 

Κιωΐφιλδον, ὁ, ΕΔ Πα χοροί οτ. ἀπεατητικός, 
Κιωωοβλώπες, ἱπηριάςητοβ, σα πὶ πὸ ἱπτιιςητοβ. 
Κιωόγλωοσον, εγ τὸ σα Πἰ5 Πηριια» ΒοτΡ,ιὸ 4 ςαηἰ παπὶ ἐπὶ 

ϑθλπι. ; 
Κιωῤγλωοτίθ.ἱἀςπη ρΙ[ςἰ5 εἴτε ν]άοτιτ αριιά Ατιςη.], ζ, 

γλωσσθ.:ῖ, [0]ς ὃς ΠΠπρυΐδςα, ὶ 
Κιωοδέσμεον τὸν ΤΠ. 11 Πὶ ρ δε τ!) ΡΟ] ΠΧ. ἡ 
Καιυόδηκ τοι» τοὶ ν ΟΟΔΏΓΌΓ σα ΠΕ ΒΊΟΥ τι5)6}}1 ἢ τα οἱ 4 ἔς 

λυασοδηκ ταὶ ΠΟΤᾺ] ἢ δτιΓοἰ παι τ Μαπαγάιι σοηῖγα ΜΑτι 
Κεωοδυηκτος»ὰ σᾶ πὸ ΠΊΟΤΙ5. ὟΝ 
Κιιυσθοντες, ἄς ητο5 σληἰπὶ ἀοιιπιῖ παῖ, ΡΠ η.}.1τ.ς4.37.ϊ ἀφηῖ 

ὯΟ5 ΔΡ δοιιτὶς ἀἰΠπογπιϊπαης. Αὐὶ τοτ μος θοίάοπι οὐ 
Ῥοίατ Τπτογργοζαγὶ ἐξίσαγ στα Οἰσογοης ρΡοτοιάπι 
ἰὰπι σαηΐποσ, [δ οτίαστι σοηιῖπος ὃς ἰητίπιοδ.. 

Κιωοδρομεῖν, οἴιτη σα Ὠ 115 σΠΓΓΟΓ Ροτ ο ρατς, Εν ἀριᾷ 
κοιωοδρρμίη, Αριια Χ ἐπ, ἴῃ ϑγτηροῦτο; ὑκιιυοδ' ρρμιουμ 
ασὐγίτι τα τιαιτι σᾶ πο5 βογοδαιηιγ, Ρ 

Κιιωρειδιὲς ἐἰθ. οἱ κὶ ἡ,σαηΐηο αἰρείζι:ν πάς κειυοειδές ερρρρἔα 
τα ἔοτπια ΠΏ] 1ΟΓ, ᾿ 
Κιωνϑαρσὴ εἰ πηριιάςξηςαὐαιδ ες, 
Κιωωοκαῤδοιμον, η4 [Ἐπ 1 1. 
Κιωσκαυμοι, τὸ, αἴτι5 Οδπῖςι]α;. 
Κιωοκεφάλαιον, ΠΟΥ θα αιαΡ1π|,4.οα πὲ Πι}5 {εἰ Πα]. 
Κειωοκέφαλον, ΠΟΥ 04, Πα 1 ΔΟΠΏΠΠ1 ἀπεπιοποῖι γοζδηῖνυς 
Κιυοκέφαλοι ΟΥ ΠΟς ΡΠ Δ 1» Δηϊ οἰ ρέτοϑ:Πο ἀϊσπητι ας 

11, Ἠεγούοσ, ". 4.ἴτοπι αιυϊάαμι ποπιίηες ΑΡἈγίοα, μας 
Κιωοκεφαλίθ ὁ, απίσεροοντ Οζα τοήάϊτ εχ Αὐοι ἰϊ : 

Οτασαμη νοςςπὶ το παι τ ΟΥ̓ ΠΟσοΡ Βα οτίαπι πιοσιηηδτ 
Τα. σοΠ ἴτιῖτ ἀριιὰ Ατ ργρτίος. ἀἸ οὐταγ διιτοπη ὃς αὔεβιφς Ἀμ 
Φαλίθηρτο ἱπιριιάοητς ἀριϊ4 ΑὙἸ ΟΡ ἢ, αὐαϊέωτος, ον 

Κιωοκλόπος, μιν σαης:Πς ἀἰοιταΣ Ηρτουῖος αμόο ει Εν νὴ 
τάτι!5, ΑτἸΠΌρΗ. Ἧ 

Κιεωυοκοσήσω ροΙουτατη» κιωείῳ δέρμρυτι παίσω,γςΐ γετθεγαδο 
ΠΟ ΠῚ, Τά φαη, "ἢ 

Κιιωοχράμιζη, ἡ σαπίηα Ὀταίηοα. 
Κιμοθκ τον ογου τὸ ἀρ ΟὨἰττΏ»α 110 ἤππιρτο φάπεϑ ΠΘΟΑΠΓΙΙΓ, 

εἰ 

ἀπίιο, 

ἼΠΙῚ 

ἤἼω 

αι ἰὰ 
Ἧς 

μη ἡ 

ταιτὶ 
ἡ χι 

᾿. 



ΚῪ 
, ᾿ οἰδον,ἱ τοῦι οἀπίηαον ἔτος! τις Ἐπηρειγῖςιις. πὶ 
᾿χηδγνοδγου σου ξιδα ατίοῆος ἔπη ἀς τοδιις ο  σσσηΐς, 
ἀγα ἐροτίτατος ν ογτοθτασιπὶ ἀη ΡγΙ οὶ ρῖο ἔρια ἀοτῇ, ΡοΪ- 

Ὁ 

ὼ Ἰωθ' αὐ λήτοα πγοάϊοο πγάγορβοθιις ἀϊξτι 5.4 ὁ τὰ- 
᾿ τασίηα πτοτίοις 11} σοποΤ ρ᾽ατιτ, 

νον ομαπιοίατο αροτ ἃ χαϊ δε ίθαπι ἀϊέλις τοῖτς Ῥτοίσουϊά, 
ἰνχάνοοιιτη σαπίδιις ριισηατο. 
ενας, ἡ πυυι σα σαπἰ Πα αι!" ὃς Γιατὶ πὸ ον ποπιν τα ἀϊοίτζαγι ΡΟ 

ἀΓ Ργὸ γα! ἐς ἱπηρυνοητο:ὰ σὰπο ὃς πιιπζα 5 ντοαεις ἱπηριις 
πουςοπιροῆτα ἀϊξεϊ πο, αἱ.1.9.ςαρ.1:. 
α γις ἡ» Ἐρ᾿ ται πη. φητοῦ σαπΐ μα ΤΠ ΓΟ ΡΓΟΡτοΓ (οτ- 
ττᾶτοπι, ὃς 16 [γα πλα [ζᾶ Ρογιιΐσαςος ἤπητο ποαιιο φαςὸ ξι- 
᾿ς αὐ ἜΧΕΙ]. πάτιπὶ χιιαΐος ἤιητ σα 4 ΠΠ} Πα: 5 νο] κρόμμυα γα- 

τ ἰινεητοῦ δα πάιι5 ἃς ἱπιριιάδπονντ σα δ δὲ τ ίσα, ἷ 
δον» τὸ τυιτις σλ οἰ σα ρι ἃ Ε αδηιπιον τάς αιιπὶ ροτίις Πτ χα- 
βι τοί. Α' Α 

τος ἐρ αἷς 5 σαιγῖπα ἔς] 9 σαπίηο αἰροξξιι ΝΜ ογοιιγῖτις αὐ 
γΡτὶῖς σοἷςς στιν, Γαιοΐαη οὐδὲ ϑυσιών. 

ον οΙ. ζωόντεταὶς ρυοοι!άιδῖο υα]ς ἡ βεπρῆςις οα- 
5 αἰπηϊ τισι ἐα πτα α ἴῃ βου οη5 406 1114 ὈιιΡι5. 
αἱ ποις: σα πα. ἡτ|α’ [Ἀπρυΐηςπι αὖ ἀπ πη 1115 οχιι- 

; τὸ ῥαήνειν «ξὺ κειύας, ΟαΖα ἐπ Ααἰοτ εἰ σϊπτιπα ν ογτῖτ: ἔος 
ἀπια] ἃς σα πδιις τ᾿ ει τα. ντάσειγ αὐτοὶ ποι δἰ ἰά 

ὶ τι: οὐτων,ἤιιοι το υΐαϊητι ἐχ ροηῖτ, 
δον, τὸ σΥ ποτ οπ σααῖπα τοί 5 τ οορ γα. 1.4. Εἰ οτ. 

τς. τοία {γΠιοεῖς ΡΙΪαῖο ΠΡτοΣς.σαρ.2. νιΠσὸ οἰγίαιείον, 
Τὰς γο Ὁ [αηνάσε .Π]ς κωυοσβατὺς, 

εἰλέγιις αἰςατοτι πουῖςη. Ηςεί  ΟΠΡτορυϊὲ εἰς σληῖς τε- 
αἰος τοίογοης. 

γγ105 9. τὸν ΟΥ ΠηπαΠιΙΠῚ 5 ὃς ἰοοις Ατμοπῖς ἴπ 40 που] 
οθαπτιιγιν πάς ἐς κεν σαργετο ΡτΟτ ΘΓ 14] σοπι το. ἀἶος- 
ἀσπιαἀπηοάιιπι εἰς κόρακας, Εταίπν, ΟΠ 1144, ὃς Βιιά, τη 

ἿΝ 

ΠΝ 

οπγτὸ κει σβατος,α, δ, σα αἴ ΓᾺΡ.) σοηι19 τιιδῖ, ὙΠΘΟΡΒτ. 
Ἰϊοτ. Ρ᾽ ληταγιςαπίηα [θητῖς, ἱδ᾽άοιτν ῦγο 9. (οἰμηλεὶ. 
᾿ππε να τ Ππηατιιπι [ρίπατιιπὶ πια χ᾽ πιέψιις τι! δὶ ὃς Ρὰ- 

ἐ οἷτ5 αᾶπὶ Ογα οἱ νοσσητῖ κευυόσβατον, τιο5 [ξτα ΠῚ σδηῖς 
ὝΠΟ 
ΟΥ̓ τί πιϊ που) σα 15 σοτιάλ, 5 Ῥγίταὶ οὐδ ίδγτα- 
ῬΠα:πῖςος Πιογοναρι Αγαγ, 

το οὐεὲ ΟἿ νεῖ πα. ὙΠ ποτοὶ, Α αἰ πα! Β τοτιΠτο [οχτο,οα- 
1.(1ς ΟΠ ς ἰοαιιοης, τ 3. κολύνῆνα τοστὸ τινων κιὼν ἐσουρᾳ κὶ '6ε- 

αὶ τὰ ϑέρρις μοῦ λον. ζεφυρια ὃ) καλεῖται τὸ υἱτοἰωνέμια υξαῦ τι- 
δ τίτ ἐαοονϊωὺ εἰρδω φαίνονται) δὲχ ὀυᾷυσ! τοὶ τον δύ ειο τα αἱ ὄρνι- 

Πἰτις ΠΠρτο τοι σαρ. 6... ἱγγῖτα οὐ θα: Πν ΡΟ ποπαία αἀἰχὶ- 
τ πιιτα βσστίης ἴητον ἔς ΠΡ᾽ ἀἰηῖς ἱπηαρτπατίοης σοπ- 

Ὡτραιις ριι τεσ : ὃς ρα! ὸ ρό τ, Οὐτύδαι δὲ νοητορυζαης 
Ἰεγαγ: 1 ἀο σδιι (8. οείστηι ΖΕ ν για ἀρρο!]πτατ, Ηδς 

ἘΠῚ γετς ταπτιπλ, τὴ Πιιητ ἱποηατίοης ἀστοὶ τας; σα: 
Ποίϊιγα ἀϊχενο Τ πεορμγαίς. μη ποτ. δ το τ. σαρ.17.Εἴχα- 
ἕστεσι τὸ σ τόρ ἀσ. πῦτο δὲ ἐπί ἐν ἑαυ τῳ υγρὴν κὶ ϑερμὸν σύμφυ- 

ὑιλειποντων, εζγονα, Κουϑε τόρ τοὶ αὐ νν δ᾽ πηαη! ξε τὸ ἀθείς κεωσ' 
{16 ἔρινα,ν14ς ὑπτυέμι.. 

Ὅν οἱ κεωὸς σή μαρτιμλναἶνι5 εἰς ΤΙ οοιθα. ΕπτῚρΙ 4, πς- 
Τίη, 

τὶ νοπαζοτος, 
ΠΕ [ἰπὴς ΡΎο τ]. 

εἴν ἢ. την ἀστράγαλοι, τα" ἴπ ἰπ4ο αἰεατοτίο. 
Ῥτοςς [2.8 έξιις, ὅπου.) αι μῆν.9: κόμα ἐν βάλλει ΗΠ εἰν εἶν. 

ἡ Ῥόγα, τὸ ϑυλαΐκιον βαλλαύτιον κὶ μαρσίασπιογ [1 ςεγ ο]}.10- 
) ολπΐς5 Πρατι τ) ΡΟ] πχ. 

εἰ ομερἱπιριιάσητεγ αἰριοῖο., 5 } ᾿ 
ΤῸ χεωυότετος γ ΠΠ ΟΡ 8) ΕΠ ΓΙ Ρ᾽ 4.1π ΘῈ ΡΠ. ὃς ΑΡΟ]]ου.1:, 

γτι κυ τειτον ἐρόοι 1. χ αλεατ τά τον; κί τοῦτ᾿ ἄλγη ΕΓ Ρ 14, 

ΟΡ ΘΙ ΟΤΟ χείρων. πιρυ ἀθητῖο τ πιο! Πτοτ. 1144. 5. αὶ σέο 

ὁμο.} χαλεκτ ετερην, δ ινότερον, αὐ δέςερον, (Ο ΠΙραΤατΙμ 
ΠΠῚ ἃ κυων δζ δι ροΥ]ατι κειύτειτος ἐς 110 ἔαρυα. 
ΟΥρτι] τὸ ἀπὸ σεμφυύλων πύτον. ΕἸ ον ςἢ. 

Θ΄, ὁ κὶ ἡ σαηὶς ἤρεςῖὶς πὶ τοξογεηβυκεωάδης ὄρεξις. Πα ΠΙΏΤΙ5 
τις ἀριϊά ἐποάϊςοΚ. 

εἰν οἢ, αὐα; δὲς τη, ἃ κιωυωδος 4} 1π|15 ἴσαι σαπίπα ἱπιριι- 
εἀϊΐτιις. 

οἰ πιο ἐστ ηἀτ15541ι σαπῖπο οἰξ αὐροέξιι ΠΟ οτ. 144. 

ἔέκαῳ σοί τε κιιυώπα οἷ, ὦ αἰαδέςατεγὸ σομἢἀομτι πε ὅς ἐπὶ- 

δ ΜΗ ὉΠ κῶν κπ ΤῊ ᾿ 
Ι δὸς ἡ, Ἰητογοσι πα. ΕΟ τλ.1].γ.δαὺρ αὐπ᾿ ἐμὸς ἔσκε κιαπε- 

Ῥιιάφητὶδ «ἀνα δες ἴτης ὡς κύων, 
ν πος δ, ΓΑ πατία, σ. ΠΙ15 μεῖδα  ποορ εν. 1.7. αὑΠπν ρ΄ λης. ο- 
Ἰὰς σαηΐπιις 1ΠΠ1ς ἐτίατη ἐχρομτιγι ὙΠῸ Ρ5 Ρ]ιηῖο ΠΡ. 2 τιοὰ, 
ἢ ς δὰ εχ (ρἰσατατιιτη ϑεποτο, 
ἴδηις δαῖτας σα] συϊοτύσι, Ἐπ|Ὶ.1}.9. 

Κ Χ' 
Κυόμῆνα «τα δύαι 1 βιπτο5 411] ντοτο ρογιηζαν Αὐϊ Ποῖ, 
κυϊθ-, αυτιιθρκνημα, ΑὙἸΠΌρ Ν. 
Κυοτοκέα, ας. ἡγἔρστι!5 σα Ἰτονντογὶ σοίτατιο, γρνοποιία, ΑἸοχ. Αραγοά, 

Ῥτο]. 68,}10.:. 
Κυκυῆνα γόνῳ ἀαγοιια αχια ῬΟΥ σΟἰ τιν σοηρορῖα σοῆαητιιτ, 
Κυνρν οἱ οἱ αι ἴῃ ντογο Ρατοητ15 σογ  Πτ τ τις Γερ. 
Κυϑέμοον, το ἔστι μέχρα 4 κυκ μῆϑων ὑς-ἐρκ συμμύει,ντοτιι αά Ρατ- 

τιῖηῖ ν(α τις ίς σουνρυ της. Αὐ χ.}.4.4ς Οςπογι αἰπγαΐ. 
Κυοφορεῖν, ἔογτα ὙτΟΓΕ ΠΛ ΡΓᾶτο πδητοση οἱς,ε γκυριονεῖν, καὶ κυοφορροσει, 

Ῥταρηᾶῃ5 ἔπ πᾷ 5 ται ἀκ. ἐν γαςρὶ ἔχεσω (ςκυοίστ, κυοφορεῖποι 

ὃ. τὸ κυ ϑυῆν ον, εἰξατειτ Ἰη ἕλῃς ἴηι ντογ ον  αἰσίδη, ἐῶ γδ αὐπὴ κυῦφα- 
ρ'σῃ ἐκ σοῦ, τὸ τεχ ϑὲν ἦσα ἐργάσνται οἵα νὰ σὺ ἐσγρασως ἃ Κρόνιν. 

Κυοφορία, ντοτὶ ροἰτατίο» ΟἹ  ΡΒιι5. 4 
Κυσσαι»λαιι8 σοπ5ο(Ογ στα Οὐς, μι Ν τσ. ) δὲ οχ πιατοτῖα [ππόαιις 
ταρατία. ΕἸ εἰν οἷν 

Κυκυπτίζω. εἶτ. 

Κύκέδᾳ, ἕο ἢς5 δὶςι Πα Ασευμιπ, 
Κυπουρ ἐοσιγίθονν, ὀγοτὶ ρτο Πηιις:]ορ τι δ Ροτ ἡ [οτίρτιπι αριιά Ρ΄Δ- 
το 6 Π1. 

Κυπεέριοσίθ.... δφρ ΠΘγὶ ΠΟΠΊΘΠ, 

Κυπάρεοσος. νι. ἡ ΟΡ τ ΕΠΠὩς ἀΥΡΟΥ: τὸ τὰ κύειν πορίσοις ἐδὺ ἐχρεμόνας εχ 
60 αιιοᾷ οχ σφιιο δέ γαῖηος ἃς ἐτιιέξας οτεοτ, γἱάς ἰη. ΟΠ] αά, 
Ἐγαίτῃ, Ου ρα! Ἐγινξτεισ ἐσοζυγίων κυ παρέσων, ἴῃ Ἐρὶρ. 

Κυπαρακ(Ἰησιτ Ηοίνοἢ.)ν οσαίδαητ τοὶ κοῖλα αἰγγεῖα ἡ χωρητικρὶ, γα - 
[Δ σοπεδιια ἃς σαραοία εάν Οὗ τὸ πὶ αὐ τα εἴσ᾽ σφηκεν κῳτατρησής 
κ᾿" ταὶ αἶα αἰ δοίων βαλανες ρὲ ππεῖαρμοτ. κυπάρρις ρ ες Πᾶς, ΤῊςο 
ΡΠ ινιδυιτο πὶ προϑαύϑοησειν τινὰ “ὶ πεύχης κ᾽ αἰ σίτυϊθ. ποπιίπατ κυπαρον 
ἢας 1{ΠΠπ:|πέγα κύπαρον, 

Κυπεὸς. ὅν ρα ΠΠΠππ τ} 9ἱ οξτὶ ἐξγα ρει τπη, ΓΥσΟΡἩγοπικύψει κυσάς τις χαρ-- 
μοίδων ἐπομβεία,τερεῖ σλπὶ ορογοι!πι ᾿ιχουιπι ἱπηθδτο,ἱ. ἴα χῖσ 
ΟΡ τιςτιιτ, 564 ν᾽ ἀςπάτηι ας [ετὶ σοπάϊηαι ἤτ κυπαδσὶς χερμοίδ ον 
ἐπομόρία,ἸΔάτις ᾿άςπι Πε πο Ἡοπιοτο λαῖν(θ- χετὼν.. 

Κυπα σὶς, ,(Θ-, ἡ, σΘΠ115 ΟΥΠάτπισητί Πλ}}ΠἘὈτῖς ἀπ γος αἰδέζωμα, 

Πιρρατιιπιςοἰπέξιιβ. αριια ΡΟ  πσοτ 9 κύποισσις λίνα σμικεὶς χετω- 
γίσκ- εἴχρε μέσου μηρφθό, 

Κυπάται, είν ΟΝ. κίναιδος μαλακοὶ, 
Κυὶσειρρν,εγτὸ, ἀρὰ Τ᾽ σορ τς Οἀοτῖδ. ὃς αἰίξοτ. 1. 4. παρ. 

δι κυ ποειρᾳς δ ἴτοη εἰ Το [ς ΟΥ̓ Ῥοτιις μογσανν ὁ (0 μεύγερ: Ἰχη- 
οὐπὶ αιαάγατιιτη Ηογγβ τις: Πποιιη ἀπ σι]ο τ πν νίάτος Ππι5 
εἐχροιῖς. παίοίτιτ ογοα ἰοςα ραἰ τα. Πλοτἱςὸ κυὐαταρρονοαριιά 
ΑἸ᾿σπιαη τες Επητιντάς κυκῖδές, 

Κυπελλομοί χίθονντ εἰλαπήνη κυπελλομοίχίθ. ΟΟΠῈ ΠῚ ρος ἰς ἀἰπαξ- 
σλη5. 

Κυΐπενλον, ὐτὸς ΡΟ ΚΙ 1), Ογ 41 Ππ55εἰς δ᾽ ανλὸςοὐ ὅδεν οἶνες, χύετει. ν᾽ πα- 
εἰ τὸ δγηὴ τεὶ ἔσω κύπ]ειν:ιηι12Π| κυ πον, νς] χυπελλον ἃ χέω ὃι πηλὸς, 
᾿γἱπιση, Π ΟΠ. {14.«.. ἐδέξατο χἐρὲ κυπερλον, 1, ἔχεν βίο, ποτήρκον, πω- 
εἰ τίωδ κυλότητε, κυπεκλα,Αἰς [το τρ. ΠΟ Πγυ ποτήρια αἰριφερή ΑἸ ο- 
παῖις 11}0.11. τὸ π΄ κυφότατοςνν εἱ ὁπὸ ἢ κυφθὴνερ. Οὐογοηἤοβονας (τὶ 
Ῥοραιπι τγὸ5 μασοης δίας. συ δου πὶ κύπελλο νοσααης πηαῦ 
(π ραπίαις ἴῃ τπθπία το ἐξα ἔγυτα, 

Κυαδοὶς. ἰδὸς,ταάτχ ἀπρι] οἵ ἐμ Οἱ, κυ αδεὲς τ΄ πβελέας,ν ἔπιΐ ξο ΠΠΠ πα ]τ59 
Ολζα εχ ΤΙ ςορν.}.2. ΒΗ ρΡΙ απ ΙΝ σα μά π  ἰεχιρμαγτη, Η’ ἐ φε-- 
χοζώειο κυ αὐδίσὸς κὲ πυκόβίε. ν Ὁ] Ἰπτοῦρτ. ἄπο ρεποτα σγρογὶ ἴϊά- 
τιαιτοπτάγο πὶ δὲ ας πιϊ παι, ΕΠ ΟΙν ο]1. κύσαι εερον οτιαν, ἐρ οί σγκυπῆ ρον 
τιδάϊτ νοςατῖ. 

Κύκη, ἔογδπιοητράγλη, Ποίνς, οἴ (οπνκυύαται ἤτης οἰ δὸς τι νεὼς, ἤρε- 
οἰεβ᾽ πατιὶς 9 δ αἱ εἷξ ὕλης αἰ χόρτου οἰκήσεις σαί οΧ πιατοτὶλ [τ 
δπ68 5 ὃ ἕσμο αι4]65 αἱ καλύβωι, 

Κυπριαάζω, ῃοτοο. 
Κυτρίζασει.ης.» βοΥςΠ5. , 
Κυσρῖν(δ. κε, Οατίπιις ρί [οῖς ἤπιαν. 5 ἀρτιά Αὐτίζος, 4]}5. οεΐαιη 

ἴῃ ΓἌτῖηα γεγῆποπε Θαζῷ Οὐργῖηι ᾿σρίτασ ποὴ (διῖμι5. ντάς 
{πρτλςκαρῖν- Ογργῖπας ατρίοπεπὶ γοσδηῖ. ἀριά Ατποηα: ἢ, 
κυπεριανὸς Ῥιίςῖς ἐκ ἴα σάρκοφοείγων κὸ σευυαγελαςικών, ρα Ηεῖγςε. 

ΡΓῸ ραγοχγτζοπὼς ἰΘρΊ τα κύπρανθ-. 
Κύσερκον, εν ρυΐαπι ΗΠ ομιο Μαχςς].Π ρυηζτίμιιαι ν ΠΕ Π ΩΓ α1Ε]. 

συ ρτίμιπν οἱ οιιαν ΟΧΡ  Ἰσατ, 
Κυριίθ- λόγοςοογρτία ἔλθιι], ΑΡμτ θη. κύπει(.- βούς ἀλοῖταν δὴ κο- 

προφάγουτλᾶτη οἴπ5 Ιοο δοῖεν ἰζογοοῖς νοἰσπηγαγ, 
Κύσερες»ἐδὸς πἷΝ ἐπιῖς ἀϊξιλιαμαῇ κυυπορίς τις ἔστε» ὡς τὸ κύειν αναρέ- 

χ σα, ἙΔιιοτ. Κα ύτρες πον τία)ν ΘΠ115 πιδτί πα. Ετιγῖ ρομόνον σὰ μοι δέ- 

σποινα ποντία κύανρε. ΕἸ οτατ. ΓΠοχτγιμτι ππλτ μ᾽ 4111 ν ΘΠ ΟΤ 5 1πτ|}5. 
Κυΐπρις»τὸ ἐρωτικὸν, πάϑος ΓΆΤΟΤΡΟΑΡ ΟΙἴτεσι ρα ο τ ἰτμ ον» πόρ- 

νη ΕἸ εἴγε. 

Κυτρρογϑύφαγας ἡ δζ 
Κυτρογυη) ς, ἐΐΘ-, σα ἀσιηον ἐἰπτὶ [πη ΟΥ̓ΡΓΟ Πατα, 
Κυΐωρον,ε, τὸ, ὃζ ἡ μίκυτρν 9 Ῥόπιις πιοῃ τα ἐγμπιοπζατία ἀρὰ ΑἹ- 

οαιιτπη. 
Κύτωρος, Ἴ ΟΥ̓ΡΤΊΙ5. “δ᾽ 
κύτρος. οὖν ατροὺ οἵξ Αἰ ργρτὶ αἤΠΠ1}115 οἱ αυάτῃ Π᾿συἔγιιτπη νοσᾶξ 

1τ4] τὰ : αυαπι αϊάατη εὐῖαπη οὐπὶ ἰβα {το οαηοπὴ εἶς ςοα- 
τεπάότς ΡΠ ̓ η1) τοταροσίδιιοπο γε ἔοτς ἱπγογρτοῖος Οππιηο5 (8 - 
ἄσαὰ Πρυμτεαμτι γοἀάληξ», Ζυη ἀλογίᾳ: παῖ, νιν τεξιὲ σεηίες 

Ἴοπῖ. 2. Ν 

1΄ςς 
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"Μαἰϊανϊας, ΤΠ ορδτιοτίατι κύωρος ἀϊοῖτατ Ὑπριιεηξαπὴ ἐρίιπι 
ιοὰ ὃς ογρτίπιιπι ἀιϊοϊτιτοιοά ςεἴὰ πὶ Τιρυίεγατπη ἀρρε ]ατὰς 
ἀς Ογρῖο νἱάς αρινὰ Το ςρ}ι.τδξὰ ὠὡλώσεως ].4.. 

κυτήάζω, μ ἀσω,α ἀνα, εύπῆω, ρ το ἤρὶ οἰο οἱ πιπλϊης οὐ το ἱ ποι ΠΥ͂Ρ 05 
φραγγεύομαι κἡ διατρίξω, κυτῇ ζω «δὲ τοὶ σκύχα,, εἴτοα ὕρο!ἰα οοςιι- 
Ῥοτοοῖγοα ἤρο ἰα τοσπρι5 τότ. Ῥ] τ ἴῃ Αρορκτῆ. βασοη. Ατὶς- 
{τορ νονεφ, χώρει, τέ κυπῆα ζεις ἔχων αἷδὲ τίωυ ὃ ύραν: τὰ εἴ, ααϊά «εἰ- 

(οιφι! τ Ώ}} 115 τοῦδε αἰ βου» Ἐτ τη Ῥαςο, ὡς εἰώϑτεσι μοῖλι- 
φὰ ΤΙερὶ τάς σκίιω αὶ πλεῖςοἱ κλέπῆαι κυτῆ εἰζειν κ᾿ χφκοποιεῖν, οςοι τὰ 

ποτατί άταιιο ἀοἢτοίςογε:πτογρικρυφιμαίως διατρίβειν νὴ κρύπῆε- 
ὅτι. Απιπιοηῖας ἀπ] πριῖτ ἃ κύπηειν, 

Κυπηάριονγα ρα ΝΝΊσΟ]. ΑἸεχ,ρ ἀσεπτυΐα σατιια ὃς ᾿πῆοχα, 
Κυπη7ὸεοἰπο! ἐπατιις, πὰρ εχ, Απ ομν]. 
Κυπϑ-, κοπετὸς, ΑΒ (ς ἢν]. χουφύρ.οξυ χίρὲ στα κυπῆῳ. ' 

κΚύπηω, κοὐ ων, τ υφας ρτορεηήςο, Πππὶ ργοηι5,ἀοπλῖττο σοι]ος, ἐ- 
σικοίματομκαι τῇ σώμοιτι, κύπῆω ἐς τίυ) γίώω,, Ἀιιαὶ ναΐτιμτι ἀεπαιττου 
ἀριᾷ Ἡογοάοσ. ργο οοάςπι οτίαπι κύπ]ω κφτω ἀϊοίτιτ, κύπῆων 
κοέτω, ἀεβοξζοης οοιος 'π τεῦγάπι. Ατ τορἢ. νπάς ΡΑττῖς!ρ. 
κεκυφως οτος ἱ, ΡτΟΟΙ ΠΡ οη559Ηοχ α59ϊποιιγιιάτι5. ἸΝΌΠΠ. κἢ γώτου 
κεκὺφ ὅται τείρετο σίμμων; ὈΦΓΓΙΙ5 ἈΠ ΘΓ. στα τὶς. Ηρ Ο ΑΓ δί 
Ῥταπηοθάτατ. κεκυφή τευ κέρατο, σοτηιια ᾿ΔΗΈχα, κυπῆω ἰτοπι ΡτῸ 
φἄρεζ οτίρο ὃς Ἔχοῖο οαρίτιιτ Ἰητογάτιπλνϑεναο. ΑὙ τόρ μαη ἴῃ 
Ἑαιυΐτινεγθο κύειν νῆϊι5 εξ ἴα Πρπὶβοάτίοπε ριιάοτί5οδᾶν τί κυ 
σποις ῖη νεἴρ᾽5 γεγὸ χκοίτω κύπῆειν ἴῃ ρεγτίπαοῖα πϑυδιῖς, 

Κύρβαντες, ἀπαταοπος ἔμπης οἰγοα Β Πσαιῃ, Εν πΊ. 
Κυρβασία, ας, ἡ οα {{155 σα] οα, εἰ τα, οτ Πτάτα οα Π5,Ρ 116] ροηιιβ ἴα οο- 

πὶ ἰρεοίθιτι οἀιιξεῖ, Βαγ άε γς Υ εἰς, Ρογίατιμπι ξαὶτ κυρίβασία ας 
ὃς κίδωρας καὶ πῖλίϑ- ἀϊςοιατατονταιςμοῦ ΡΟ] κ. 4] ρτὰ ΗἸΡ - 
Ῥος. πῖλον ὀξεωὴ Ἔχ ροπὶὲ κ ὅπαζων, τἰατατη ὀγοέϊατι [Ὁ]1 ξογοράητ 
ΤΟροϑ. Δ ΟΡ ἢ ἱπτογρ.ΐη ΑἸ]. δὶς οτίαπι 541] ογη τα ν οσάτιιτ 
Δρι4 ΑΙ ΟΡ οὐ κορυφηὶ ἀκέκτθορς, 

Κύρβασις.Ἰάοπι, ΐ 
Κυρβας αἱ, ται! τισι οἰ το ες, [πὶ 4υ]ιις Ιεσος ΑτμεηϊοηΠᾶ (οτὶ- 

Ρζα ογαητ, ΕτΥ ΠῚ. ᾿ 
Κύρβεις,ἢ κύρξιες, οἷ, τα δυΐα: ττΊΔη ρα ἀτ7ν οἰ πεῖ το ζατιτ [ἢ 8. ὀνομοῖσ'. 

ῬΟΙ]αχοντ ὠξονες χιαάτς 9 ἴῃ αυΐθ 5 ἰερες5 ἀρ Ατβουρϊεηίες 
ἀξίου δοθᾶτιτ, ὃς νατὶς ἀς!Ππαιιοηγίιιπι πλεὶ ξξδ 5 τεῖῖς Ζεπο- 
ἀοτοινπάς αι ἐπ ἢ ραΐτον ρεγπογίοϑ ἀπά ϊσατο ν οἰ Πλιιβοκυρ- 
βεῖς κακῶν ἀϊοϊνηιι5. ΑΥΠΈΟΡΕ. Θορ ννερ. ΑΡΟΙ].}1.. 4.. διιητιτοπη 
ἔς ἀρρε!]ατα; ἀπὸ τὸ κεκορυφώδει, ιιὸ 4 γεέξα: Πταΐσαητ ἀταιε Πὶ - 
ὈΠΙπιο5.41ὸ οὐ ηϊδιι5 εἴπει σοηζρίςιια» 51 4. ἐοαταϊ πη βεῇ. 
κύρβοεις [οὐἰδῖτ εχ Ετγαλ, ἔιΠ1Π ταθυι]ας σοπτίμοητες ἀςφοσίι ξ- 
{τατῆς ἀϊξξας χιιαῇ χρυ βίας τινας ,γεροτα ἴῃ φυϊίεις τε «ἦ ϑεών ο- 
Βοιτοτοῖ εἵϊς ἀτοκρυπτόιάνα, Αἰ! ερίαάεπι γογὸ ἀδπομηίηαζας 
εἰϊς γε! ετυτὸ Κυρβιίῶ, πῷ ταὶ ἐσίας ὑράσαντος » ὃς Ῥμαπίαπι ΕτεΠ 
ὑκὸ πῇ ταύτα κυρωϑίεύαι τοῖς γεοιάμι μασι, Ὁ Π0].Δτιτο πὶ Ατἰβοριι. ἐὺ 
κυρβεις)»ηοπιεη μαΐσοις [τάσις ὑπὸ τ᾽ κυρ Θαὐτωνοίππις περυβόύτων» 
 ἀποναπι ἐπυιοπτιισι εἴα τε ζλειν ΤΊΕΟ ΡΟ Ίρ 5 ἐν τῷ αἱοὶ ὄυσε- 
βείας Τοϊμη. ἄξονας ἀρρε!]ατ, Ατΐοτ. ἄς πλιιπάο . νόμος ἡμῖν ἱσο- 
κλινὴς οἱ ϑεοῖς, κρείων κὶ βεβαιότερρς “Ἶ ἐν κύρβεσιν αἰαγεγραμιῆῥων, 
Ῥεῖ ποδίς ἰοχ οἰϊοῖῃ οπιποιι ράττεπι Π|α αι ϊάοιῃ αὐ ςι}}- 
Ῥτίμπι νογρ πο οτίου {ΠΠ15 Περιριις δ. Πα ι]ϊοσ χα: ἰπ τὰρα- 
Ἰὶς ρογίογιρτα ἤιμτινίάς ἐξονες αριιά ΑΠιπιοη πὶ» ὅς Ογῖθες 
τολϊουγίιηι ἴα ΟΠ], Ἐτα πη Ν οπλἐπατίθιεις οἷτις ἀπσα!ατῖσ εἴν κύρ 
βι:,ε(Θ-, ἡ ΚΘ. Ετγ αν Αὐ ΟΡ .νεφ σαρίτιγ ῥτὸ Ἰρτ!εῖο [δὰ 
Ἰοριιπι ρογίτο. κυΐρβις,κ σϑτειλον,κευύα δος, τρυϊμν 1. ἔμιειρος Τῆθ νόμων 
νὴ Ἷδ κα όγωνιντάς ΡΙῸτπ δο]οῆ. 

Κυρεία; κἱ κυρζοι εἶξε σία, ροτοίξ43. 

Κυρέω,ικύρσω, ὃς κυρύσω, ἐντνγχαΐω, [Ππι. Δ] 1 Γοοτοϊηοῖάο, αδίο[ - 
110. ΠΠ 40. τορίπαιο, κυρ μισώνγ, Οὐ. ἐχθρὸς ὧν κυρεῖν, τυγχα- 
γεν ὧν; ἘΠ ΓΙ ρ κυροῖ ἐνὸν τα ἢ Πιπτοῖ 6 πο κυρεῖ ταύδε,ῃςς ἔς ΠἸοἶτοΓ 
Ταςοοάιητ, ΟΡ ἢ. ΗΠ (ἱεροῖσιν ἐσ αἰϑουΐνοισε κυρήσας, 1. ἐγλπε- 

σῶν, Βοττὸ Ἰποὐ ἀφ η5) 5 ΡῈ. αἷθ' ὡς κυρεῖς ἔχωνγπιᾶπο ἵπ| τι}15 ν ο[Ἐ]- 
δἰ5,ῖνης νὰ τὸ Βαίσος Ττοπι ἀ]1οὸ οςο, ὡς ἔχων κυρεῖ. 1 ὡς διείκείται, 
κυρεῖς ὄυϑευΐων ρτο διδάσκεις ὃς ὄυϑω εις 5Ο ΡΠ ΥἹάς ἱπτογρ ἔκυρ- 
σφι τούφε γα ΠΠοσατιῖς ἥατα τα πιυ πιοἱη ἘρΊσταπι ἔκυρσε δόμῳ» ἴῃ 
ἀοτπιμτι ἐπεὶ 41τ, ἘλΓΙρ.κυρήσω «ντιλογίης ΟΓΙπλοπ Γαπὰ τ ξιτατιι- 
τιι5, Πγοάοτικυρήσης ἐϑιλών γοηα ἈΠ τιατ]5, Ἐπτιρ κυρῆσαι τα - 
φ εγίς ρο τὶ. κυρήσας δίκης» αι Ρατμας ἀςάϊε., Ἡογοάοτ κυρήσας 
γνώμῃ ΓΞ πτοητῖα ὃς πισητο Εγοτ Β. ΟΡ Ος, κυρήσας ἐτεμίης τεὸς ἐ- 
μάων,ἃ τοῖς σοΠτοΓΊΡ τις. ογοάοτ, ὃς σα πὶ σοι, ΑΞ οθΥ].3. 
ὅ)ὴ 6, κκκὸς καὶ κεκλήσῃ βίον 47 κυρήσας δὐτὶ τὸ διώξας , ταοάοταηῃβ. 

Ῥοττιις χῆποῦ. 
Κυύρυ, Οογος ἀριιά (πη 4ϊο5. αϑϑρὲ τὸ κυρίαν δὴ) σὰ ζαῶτς Οἴα5. 
Κυριήβα,ης ,7 Οὐτος, : 
Κυρυηβασία,ριισπα ας ἢτ σογηῖθιι5.. σοποιγῇις σογπιιζο ἘΠ ἀμ1- 
ΤΌ Π1ΠΊ, γ1άς κυρηζαω, 

Κυρηβείῆω, ὃς 
Κυρηξζάω, μι σῳ, πιὰ κα, Ριρπο. ΑὐἸ ΟΡ". 1η Ἐφυυ σὸς σκέλει κυ 

βυιβαίσει, Ἰητούρτ, μαχεῖται ἡ πλοήξει. Κυρηβασία κέ γεται ἡ διοὶ ΔἿδ κα- 
φάτων μέ χη οπλ, κυρηβάσεις χέγοντε αὐ πλήξεις “ἥν τρεΐγων, 
Κυρηβια, το, ἔιγ ἔα τος, 4 ΠΠατιπτι ποτά οὶ δυῖτ τγί εἰσὶ ασιϑοραίςαν, Οα], 

Ὡριια ΗἹρροοτ. ὔχυρα φΧροηίς κα τοὶ τη τύξος τα ἡ κριθῶν ἀσο- 

τ 
βοίσματα αριιὰ Ῥο]]Ππισοπι κυρέξια (ον ρειιπι, ἢ, ὙἿΡ ατυρών τὰ 
λότατα. ας νοῦς εἴδη ν ἤις εἴς Αττορ ἢ. ἴῃ Ἐφαῖτι λγᾳ ὃς 
(ο5 ἱπτογργοζδταγ ἀρὰ ΑἸοχ. ΑΡῃγοά, ἢς (ογι δεπτοιη. τὴς. 
κτρθ᾿ χεγρυᾶθη μόνα τοὺ κυρὴ βια κὴ τοὶ καξφη σιυυαγασαὦ. κολχωιὴ! “ 

τοις »ἱ οἰ σξζγιι πὶ ἤοςςο5 ἔο[ππσάίαιις ΠῚ ἴτα ςοπἰπηρὶτ σνῖ με 
τοητος ρο[Πτ ἀτγγάινεσς, ΡΟ ἰτίαη.ν ἐγεῖς ἕο 1α ἀτϊάαινιάς ΡΓΠ. 
237.ὃς Κυρίξιαις : 

Κύρυμα,ατο ςοτὸ ΓΟτ5)4ιοἀ σαι δος  ἀϊτ [ΠΟΥ ΠῚ. 
Κυεία ας ἡ ποτα γἀουλιηΔ. ΕΡΙἐξοτιις, αἱ γεωωκες δυϑιΚ πὸ τεοσαρε ' 

δοχᾳ ἐπῆϑ, ὅσο δ αὐδρών κυρία καλοιῦτω). κυρία! οςιις σοηςῖ ἢ 

Ατἰιοαἶδον Οἱ σγοα στα πη! γάτίς: Γἀτίπὶ σοπηϊτία γοῖ ἐ 
τοπὶ Κυρία, 4165 γα! πιο η])} Πἰξομ 1 : ὃς τροϑεσμεία πᾶσει ἡ μέρ ιες 
παγμϑύη ἡ ἀποτετειγ μῆμη κὴ καὶ ὦρισμῆμη,(τατιις ἀϊος πὰς ατατας ἃς 
15 Αἰϊαιοα ἀροηάϊτ:νυάο ἀἸέξιπι νἱάεειιγ κυρόω» γοῖας [ι α. 
115 σοιέρτοθο δέ τάτιιπι ἕας]ο, Εγαΐτη ἴῃ Ραμ] ερ Πα, ἀστὸς 
ὅγε δὲ κυρίαν, ἶτα ναάίπιοη!) ἀϊςιη, Π Ἔπτοίξ τ᾽ Μειδίν, [αὶ ̓  
κυρέαν ἐγζορέψαι αἴοπ ν δά πποη} ἴῃ φέξα τοξεγγς. κυρίας ὄγεςὲ 
ἀρρεϊξωηῖς αἷς νϑάϊῃγο 1}. κυρία γνωσες»τατᾷ ἰππἀἸςὶς ςορὴο 
κυρίαν ποιεῖ δὲ βελίω, ΡΟραΠις ἔςπατα γοπὶ ρεγπηϊττῖς » Ποηῇ 
κυράη ἡ μέρη “ἷ ἀστοκρίσεως. ἀϊδ5 τείροηποηὶ ργα[τίτιτα, δον 

Τατογάϊιπι οχττα ἔουιι ΠῚ ΡΓῸ 4}115 «ἀἰςθιι5 [πατς ροπίτατ,ηι ἢ 
δάἀϊποάιιπι (Ο] οπηΐΔ ἃζ ἀϊο5 σοπιίτϊοτιιπι Τιατίἰς » νὰ κυεῖν 
κλησίαγοοῃοὶο 4 πηᾶο γατῖις οχαπιϊπατοπτιιγρδεάςᾶστο : 
τι αἸτίοης ΑΠ αἴας ἴα ροπιις γοθιις ἀρογοτατ. ΕΙερδητογ 
4ις ροηϊειγ ἃ σγποῖο δὰ ΤΠοορ η] ρτο ἀϊς ξατὶ ὃς ποτὶ 
Αἰπηοη!]: εἰ πρραπελα σήε, ἸΠ 4115 λαμασωνιθυῳ τὸ χρεῶν, καὶ ἡ κυροῦ 
ρέναι δυκοῖ, πὰ σιν ἐφῆχος τοῖς τότε πταρεσοιἥοις ωρεσβυτέρρις. 
τῷ μετειδδειζα, δ Ἰ τα ΠΠτοτ κυρίαι δόξα; ῬΓΟΡΟἤτίοηςς ὁ 
ὃζ αχϊοπηᾶτα γατὰ δέ ἢ πιδσ οι νἤπι οἱ] ογᾶης ματα, 
Ἰτοπ κυρία ροτοίζας,κὶ αὐτὶ πὦ κυρεότως. ΡΟΪν δ ἱπ Ἐρϊτοι 
ποιεῖν ὄγημοογαι. ἐἰχα δ κυρίαν αὕτη, κυρίαι αὐχα), Πιπυπις Ῥοτοι 

Κυριοίζω ἀρ ρεἰ]ο ἡποκαλώ, 

Κυρκακὸς κοὐ, ὁ,α τ πο ητι 5. ἀΟτη] σι 5. ν᾽ χαινὴ κυρκακὴ πὶ 
τη οιι5»( 16 ς [Ο1]1ς. 4ι] ΡΟΙῈ οὐζαιιαπι ραίοβμα {Ππςεῖ 
ὃς ἐγχσήνια, πα πα [ει γοποια! ατάς πος ΝΑ2. 
Κυριξαζεάλευ, ριιρ» πατοςσομι  οἰατὶ λοι δὸρ εἰ ὅτ. 
Κυριβασία, ας, ἡ, ρα Ρ Πα: ρτΟΡτ ὲ φυιῖπὶ Ὀτατα ςοτγηΐθι Τῇ : γί 
Ἰασοπιιατ: 11) κυρυβασία. Ηοἰγ οἢ. Ἔτίαπι Ἔχροπὶς πἶθκο ἮΝ 

βρέγματοι, καὶ κυάμων χεκσυρμοκὶ τοὶ δ κέγχεων ἄλφιτα. ὦ Ὶ ὯΝ 

Κυρκβώτης 5, δι κὶ κύραβ'Θ-, ρτοςαχφιναϊ ςάϊςι5) Ροταΐηβ., ἱ 
Κυρίβια τὶ, ξιιγ ἢ οουραίος, ντας κυρήβια, ᾿ 
Κυριθυω μλ, δύσω,  δυκα ἀοπλϊ ποτοίμ Ροτείζατς μα νει 
ἽΧ ἐπ πσαύτων κυρεδύειν, τ] ηἷὰ ̓πῚΡοΓῖο τοποῖο, ΠιπιπΊδαῖ 
1Π|Ρ 0 Γ]]. ᾿ 

Κυρίζειν καὶ κυρἐ τειν, έρ;σι μοὶ χει 5 σοτπαι γευθογασο ᾿ 
Ἠε γε ικυρίζεῶνε ρτο σείζεδνεφςοητογἰ ΠΊ1Π]. 

Κύριϑρα,ροτίοης ἰατιις τις Πσηο,ωρεσωπεῖα ξύλινα, είν 
Κυρμοχεκ εἶσ, ργορτιὰ ὅς ἀϊ π] ηξξὸ Ιυαιιοη5. 
Κυρκολογεῖν, ρΓΟΡτῖο ποπλῖης ἀϊςοτς. πη. Μλτγῖγτς 

ϑεοιϊ κυρεολογεϊδδκι δεινά τὸν, 1, Πα ΠΠπὶ ἀς ΤΌ ςο Ργορ τίμα 
ἀϊοϊ ροτοῖ,, 5 ᾿ 

Κυρινλογία ας. 4') ῬΓΟΡτίΑ δὲ ἤιπα οταιτὶοναιαπη ἱρία νογτᾶ 
Ρ᾿ἰοῖτας σχογηαπτ, ἐς ιὰ Οὐάητ. ᾿ Ἢ 

Κυρι(θ.. κε, ὁ ΡΤΟΡτίτισ,ντ κύριον αὐτὸς ἑαυ πῇ, ἤις Ἰατα τι 
{5 ἴτοπι ἀοπλίηιι5. δα] αἰ Ἰαιιοπι μαθοῖ Ἰη ροτοί 
Το ὅζ σῃγατογοβ, 11 κύριοι ἀἸσο σαηταγ. ἴτοι αἢ ἢ 
Δαθος. Πἰπατοἢ,κτὴ Λημοθϑοέν, Κυρία βελιὴ δεκεῖσαι αἷοὲ αἢ 
ψυχῆς ἐχοίςυ ἴθ᾽ πολιῆσ τε δι πο πτὶσιι5.α τ οτὴ 
ἴϊατο ρτς ἀϊτιβ)νηάς ὃς νὴν ἀπ ἐπι ἀ1οἰ15 κύριος ἀἸσοθναῦ 
ΑἸΠά τ ΑὙΠΤΟΡἈ. πὶ Ἐσιήτ.ἰπημίδης, χευσού διώξεις σμῖ 
κύριον, 1.Ὁ αὐδραιν Ὀὲ ὡς Γυρυακοδη ἃ σμικύϑίω κωμῳϑεϊηνᾳ 
ρον ὡς αἡ ϑήλειαι,  Απὶ ἀπ ιῖτ ἐπτογρ. ἔς ἐν ἦ εἰσουγωγος 
μείτων κυρύπειν εἰώϑωσι͵ καὶ δεῖνα κὴ ὁ κύρεθε. οι τα] Π 
ΟΡ Ιοἰτιιτγ γι πος Πης αὐτόσε [σοῦ δά Πα (ο 14 Ρ 
τοι Οὐπὶ Οοηῖτντ κύριον αὶ σόλεως»ἴπ 40 τεῖριθ. Π 

χἶτας σοηΠΕΙτι κύριο. ἡ ὥχλσεως, ας (Ἀ]Ἰοπά  ΔοοοπΊπι 

αι κυρ, εἶ εἰρζωώης» β6ῃο5 4ι8 οἵδ ἴπ15 ραοίδονύριος ὃ σέ 
τελ εἰ, ἀοχηϊ πάτα ἴῃ Πο5υΘαζα ἀς δοποίχ κύριθ- ἃ μὲ 
Πα Χἑ τηᾶτιιπὶ μαροη5 ροτοίϊάτοιη, ΡΙατι 46 6ρ.2.τὸ δοι 
ϑείαν βιάται "ἡ κύριον ὄυ δι ειονίας αὐ οΙοἰταυᾷ ναἰ δτὶ Π 

1η Αἰδος, τοῖς κυρίοις γδ “’αὐται χρὴ δυλοιῶ χόγονοἱ τοῖς 
ὈΓΠαΡα τιργοάιςῖτα τ. ΡΙατ, ορι 1.7.2 ἡγεμόνα σέτων, 

μβογῇ ἀτιςξ ἃς αὐτμοτῷ ἤιε δι ρίσοτπα, δ᾽. ὠξιω μὴ κύν 
σε δίωγθ. ἐμὸν οΠ πὶ ος πὶς ρυτος οἵα ἀρὰ Ῥϊοπέ ροϑδ. , 
εἶμι σου Οἵα ἜΣ τὸ ροξηπι ταπαιιᾶ ἀοπιῖημς. ΡΙατ Ρ 
Ριὸς εἰζα τέτε, γος οἴ πϑι!ηοΥῖς ὃς οἰτατ] 15 “ποφικὺν 
ποὺλ σεως, Γςς ΠΟΙ ΠἸατΊ Οἢ 5 ρομο5 πῆς εἰξ Ροτοῖα; Ταῖς Π 
ριύς εἶμι «τωλώγγν Θάς πη] 15 Παρ οος γ 4114 χα Τ ον, κυρὶ ἣ 
ἀπάϊαιν, τα  Ηὶ αθάμιςοις Πσετικύρι(ο. ὦ ὅγας εάν, ΡΟ Πδ5 με ἦι 
Θγασ Πλἰττῷα}. 1.18 κύριος χρίνφν εἰμὶ, μο [5 ρτο αγρίυτο σοπ' ΠῚ 
Ατἰοτιΐη ῬΡο  τοιύριος ἕω πρῴοσαν ταῦτα ο ἱππρογῖο ἈφοΙΟ ᾿ 
ὙΠΒαρικύριος ἔςτω τ διανομῆς» ἔπο ἀπ ίτγατι ἀἰραιθυιαιςΡΙ. ὁ 
1 ςρυκύριίθ, αδν ἡμδν μὴ γνέφι ὠφελέϑχοϊξ ἴῃ «ρ το! ς 
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ΚΤ 
χιοατικύρεθ. εὐεὶ πολέ ουφαιιτ μοί τατση μαθοης ἄς Β.Π0γ4- | 
ο ..4.Ῥο εὶς. ΚύριΘ; κααὶ σείθ. τς |α σοι οι πατουὶα, ὅπου 
χαταδικαζόντων ψή φοι εβαάνλοντοιντ ἄκυρος αὐ] τοτια εἰς ἐν αἱ 

Ἰσπολυόντων, τ κύριθε νόμος, ἰοχ τατὰ δί ποη αὐτονάταγνε ἅτις 
ἡ δ διιτοτίτατοπι ορτίμοας, Αὐ (ς Ἰντη, ττῦ Ὑμαῤχ κυύριοὶ ποὶν- 

δ΄ 1 διππίιηι (οπιίηϊ, Χ ΠΟ ΡΗ ἢ κύριοι αἱ τῆδ σῤχύνπων γοττες 
τε Πιβταρία πιὰρ τγάτιιθν Βαθζητος, Αὐηζοτε!. Σ. Ῥο λεῖον 
Τῶν ποιεῖν καιρων οι [τγοη. κυΐρχον ποι σα! ἰατς Ροις [τοι 
τε ὃς Δαν ουῖσάτοπη, ΤδπτοἸϊποι αἷδὶ οὖν ρεσβιγράφω ψν- 
βελόνων»δ βελίμω ποιή σόμτος τὰ δ μου κυοίαν 5 εἰπτένωι «δ τρε- 

εσίοὶ παχίειως (πὶ εἰϊςπι τιλτι δόπαζον, ἰὰ οἴξι βελδυτήφοτο- 

ἴοποπι τα} οὐλυα Ῥορα 5 τοῖν ἔσηαταὶ ῬΕΥΠ Ποῖ, ντ ρτῖ- 
γδποαις τοιιροῖς Ἰερατὶ ργο Π οἰ ἰσογοηταγικυύριον ἥμαρο ῖο 5 
ἔχις.» σοηι  ξξιις, Επτὶρ ά, κυθμον μόριον, ρτίποορς Ραῖ5,Θά- 

ἐϑιον ΡΎΙΠ Οἱ ρατιις ) ΔΌΣ ΠΟΥ͂ταβ. κύριον αιοαιις «ἰ οἴτιιγ 
Ρ.ΠΠῚ ἃς δητὶ αι ΠΠαλιπη.ἷ εἰξο πὰ εἰςος ὄθεμελ εἰας εἰξιον, τοὶ 

οἰαπιπια; ροτοί[ατο5914 επραὶ πητ ἴῃ ἐπι ροῦν» Ποῖ [, 
πόλεως, ἰἰςπ|ν 1 οεἴϊ, οἱ πολετϑυο μῆνοι ὃς 41 ἐπ Πγι πᾶ τη 

τεῖροθ!. Ἐς Ατίβοτε!. ρτὸ 115 5 481 Πιπιεπᾶπη τορι ]1- 
δῃοητ, τα κυξμα πράξεως 5 αξιϊοηϊς ρεϊηοὶρία, τὰ κύρια πῇ χό- 

πων πιαχὶ πιὸ ἀςσοιπιπιοήατα, ἴειι Ρτορτῖα οτατίοηϊ. 
πα Ῥαρατῃ διὴ πρὸς αὐτο κυρια τῷ λόγου πρέφομαμκύρια Ἔ 

ἡΡᾶττος νἱποπ! ρυϊηοὶραίςς 5 Ατιζοτε!. 4.4ς ρεῦονα- 
μππα}. κυΐρεα ποιεῖν» Π δηο ΓΠοητατα οξἤοογονίατς ρο- 

τοΠῚ ὅζ ἀτΠοτίτατο ι » Ρουτηΐτεοτο, 510 οτίατη ἐξω κύρια 
ἐνπενἀϊοεῦφης Προ ἤσαητος ἔς πο ]ς αὐ αἰ πε ππαῖτις 10- 
ῬγοιΟ αΥΟ. κα τοὶ δυατὴ ϑέντα ἔσω κυδλαγ Βοος οἵδ, ὃς αιιοά 
αἴιιοτῖητ, α [Ὁ πλε} ἴτις τατύτη ας οἴζο 9 κ᾽ μηκέτι μετα- 
ἔσω εἰς ἕτερον διχας ἥδιον, Γαι ΤΉ ἢ. κ᾿ Μειδῦο, ἔφω το 
ὑπὸ τὺ υνταντητῦ κύρια, ΑτἹ τοῖο ς 5. τὸ κυΐρμον κὶ τὸ ἔπχρῖνον 

ἀπὰς τινά Ἰοἴτπι εἰξ γατιιπηνδέ θη ΒΑ ΠΠΙσιῖτιῖ)ε μὰς νο- 
ποῦαυτ Ῥογιιιοκύρεος ἀΟΠΐΠιι55 ὃς 481 παθετ αἰλητις ΠΊ 
οτείϊζατο, τ ἀο τη ΠῈ15 ΓΕυΊ ΠῚ γ ἐρεσοφαν, πλετῳ, εἰς αργα- 
ἐγμ' ὅξιν ὦ ζεώ κ᾿ ϑεοὶ Δούλον γγυύῶτο αϑροφ οονοι τος δεσπο- 
α]ὸ ΡΟ [1 τῷ σώματος γὸ ὑκεᾳ ἃ κύριον κρατεῖν ὁ δαίμων, εἰν - 

μλθον. 1τὰ ἀἰοἑτιιγ τἀ εχ κύρεθ: τῷ αἰμφισβητοιιῶτος 5 αὶ 
15 Ῥοτοῖατςο, ὅς ἴῃ αιιοπὶ μαῦετ ἰὴ νοὶ ἀλπηπαη αἱ 7 ν 6] 
πε τ: ἄς ας Ροτείξαςς ἱυάϊοϊς ἴῃ γουπλ ἴςιρτο (υητ. 

ΟΡρτειεᾶ ἡ: ΟΠΊΠΕ5 5 ΠΟΤ 1Π αἰτοῦ 5. Πγάηιι νἼτα 
οἰξριας {Πππ| ςοριταητ, αι 4 Ροίπτ 15,οιηι5 ἴηι ἀϊτῖο- 
τείϊατο Πιητ, υὰιιι αὶ ἀερςατ ἔισογε ὃς [1,ἀδοτ.2.11ς. 
5 41 τοὶ ἀοπλίπιις Γατυσιι5 εἴτ Π οπῃσ,ατ 16 ἔγάτιι5. 

οἰοςιις ᾿η Μαςοάοηϊα,οχυτοπηπη, ΟΥ 1}. 
τ» ἀοσαϊ πατί οὐτοτι ἀϊε5 ἐπ πα ἥττας ἰζατητα βμςγαητν 
[ΕΓ, 
4ο4 κυρήω. { 
15»[ροττι αν ξιιπίσι!! 18. 

ἰάοπι αιιο κυρίζειν, 

λογισμὸς» ΠΟ ἤπιιις ςογηιιτ5, Ῥίτιτ, 
σΟτπιιροταν ΡΟτμ ΟιΙ5, Κορ ύ πη πλήκτης κορυπλύλης δίκο- 

τ 

δ; 

δ 

ἽΝ 

Ὧι Ροτο, τί οτουκερατίζω. ΓΊατΟ μεταφυρικώς το πο- 
ἦν πολιτ. κὶ ἐγεχα ὁ τούτων πλεονεξίας λακτίζογτες καἰ κυρίτ τ΄ 

ἥλοις σιδ υργῖς κέρασί τε τὺ ὑπλιῶς δποκτινγύίασι δὲ εὑπλιης-ἰαὐ, 

ἐτίζω. ; 
τις, ρον [ς χῦ αρώτον χώρου, βεβαίως, γΑ] Δὲ ὃα Ἀγ πλέτοτο 
ἴατς δ. διιτμοτίτατε. ' 

ῬΟΥΙ ΠῚ πηι Πι. κυ ῥιώτειτον δυο ἡ δλογ ἱ ΔΤ οἰ τιπν Ροτὶ [Πτπ 
πΠΠΠγῖν πάς τοὶ κυρεώτοιτες μέρη Οἱ επ05 ΡΓΟ ΡΥ ποῖρα- 
δ τῖς ἔειι ραυτιθιι5.ιιαΣ οἴϊατα καίρια ἀϊςαπταγικυρκῶ- 
ϑίΐατον τοσήματεαἀ γηοττοπι ρογίςι ΟΠ Ππιπὶ τιον» 
πὶ, χωρεώτατος τύπος χώφασ. ΕΊατ, Ιοςι5 ρταοίριμις 

τἰοτικυριώτερρε μύϑος λέγειν ἐμὸς» ἘπτΙρ᾿ 4. πιςιπὶ οἵ 
πὶ ἀἸςοτο, 4 οἴ, πιεα ἰπτοτείξ 9 δά πιο Ρεγτίπετ, Κυ- 

πὶ ἀϊοίτιτ σαῖς 4 ςς εἰξ ἐχρ]ογατῖου 9 οι] πιᾶρὶς 
Αὐίοτεῖ. αἷδὲ ἐνυσενίων» "ὦ πῇ ἐπτὺλ ἀξει ἴδ δακτύλων τὸ 

α;. δὴ) ὅμως καὶ φαυλι) διυο,κυριωτέρᾳ γὸ ἀφῆς ἡ ὄψις, 

αἰτιοτοπιοιοοοῖατθο. ΕΤΥ ΠῚ, 
τ. τγθάτι ον ̓άεα. 
᾿ιοάκυρκάνίω, Ετν ἢ]. 

τον ἀορτίο.Ἰπιιοπταττῖ. [ΠσΓῊΠὶ Ἰα ροτατηπιργαἀδ ἐγ. 
ἰντό,γικα, δὴ 6. τάγμα. ἘΠοτας. 1144, αἸδιρασι δὺυσμϑυέεσσιν 

ὑδρμα γγῤνῶε:ἃς ΟΝ. ὁ, ἰχθύσι κῶμαι βυέ τι, ρτο εἰς νὰ σπεί 
Πορμ.ἴα Δα. ᾿ 
τῆσαιν!άς ΤἈΣοΡΒτγαῖ τον. ἢδ.ς.οΔρ.6, Γ]Ὶπν ΠΌ. 

ταὰ δῆς ἱπΠιΐατα οἷϊπη ποπ σοησοάοθαταγ παι ρδιτῖς 
{πις ρτόρτοῦ οοητίπιας ρἰγάτατα τι Ρταάατοηςβ : νη- 
που ίτιτα αἰιϊτοκυρνία ὥτη, ΠΙοΩγ Πιις ρΡοότα, -ἐσήρας 

ἱλὶ κυνί. ΗἿν ῥεἰἶτε κορσίδε, φώτες ὅτῃ χϑόγιοι καλένσι, ; 
ἐπ απο 4 κυρέω; ΕτΥ Π10].κύρεται τῶ λῴς θΟμιιπὶ ἔοτεῖσι!τ. 

ἰςαυῖτιιν. ΕἸ οπι. 
μὴ 'χύρωσις. ἃ ΠΟΥ τϑΡ τ ποῖρατα τ Ροτοία5 »ἀγ ἐγ τ 

͵ 
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ἐἰξίω μοι, βεβωωσις, Φουυ Ὠἰτ»ν ἐς 9 ΠγαἸ Δ οΠτιΠ|» γαῖα Πάος ὃς 
Ῥτοθατῖο, ῬΙατο πη σογρὶα, κ τὸ κῦρος αὐταῖς διὰ λύγων ὅδ. κὶ ὃ 
γεώ ἴσως πον ὧν υὐπσ αῤξει κιδορς ἡ μέρα καλών, ΒΟΡΒΟΟ 65 ἐπ Εἰςξῖτγαν 
14 εἰς, . ΗἩοάϊΐογηιις ἀιιτοπὶ ἀϊςς ἔοτγαῖς ποῦς ΡΊβηιι5 οΥΙΣ 5 ἃς 
σοττιμτι ΟΠ] 6 πη ἀττ! Εἴτ7 τατάπηη το ἤροι δαπιςηταητίς ἔοτειι πα: 
ΛΟ Ιο τ βῖντ {τ κύρρς, βεζώωμᾳ κ ἀσφαίλισμα, δι ας Ιου τ κφκωὺ; 
ἃς τὸ κῦρος Ῥοῖ ὄπατυχίαν ΟΧΡΟ ἰτ Ιτοη σάρετ ὅς σατο ἀἰ συλ 
τοὶ αιιοιὶ ΡΠ τμῖι5 ἐπα] ςατιιγατῃ ἀρ ρος τ, αΐφη, ᾿π ὙΠ ογαροιι- 
τιοἸ5γἐν τούπῳ γοίρ ὅφι κιίρος τ διδασκαλίας, 1ὰ ο[Ἐ, ρτατοῖ ρυιαν γ11- 
ΠῚ δέ Ρτςιοττοηά τι). τ 1η το, ἐς βε εἶδες ἰο ας Π5.Ε Πεὶ ἐν τῷ 
ἐξα ὁ ὑγραίαι τὸ κῦρος τ θεραπείας, δδὶν ρταυςἴρεια Πιπέξίο, τατάᾳ; 
τας ἀϊςατίο τοι κύρρς οἀϊέξιιη., Πΐοι,, τὸ Ὁ κεῖρος συν) πᾶσι πυρᾷ- 
χϑεῖσιν ἱωὺ τῷ χαίσαρί. ἐκ ζεζοιοιώ, 

Κεΐδρς, εν τις, ϑορλνΒο ο].ἴη ἘΠεδ τα, 
Κυρρφεμαι ὃζ ᾿ 
Κυρῥω, μι. ὦσω,αν. κοί» 4. ΓΗ ΘΠ εῖςΟ 5 τάταπν [λοῖο 9 τατίιπι μαροο, 

Πτμλο»οο ῃβιαπο ὁρίζω τη Ο:ν τη δὲ Ρομα 5 δά! σοη 1 - 
τιον βταρὶῖς ζΟΙΊΡΓΟΡΟ 5 ἀςοςγ ποι ἰη Οοπιπιοπτα- 

τίϊ5, Ασομ τι. 1 σΠ] ἔςαξ διιτοπι πο νογ θυπὶ πη ταπὶ ςοπι- 
Ῥτοθατς 5 αιιὰπη οἰ ἀατμοσίτατς ἀξοογποῖς, ἃς ἰδοὶτλπιὸ γοτη 
τα ΠΠρογοΥ τ ἀοΠΊ1 ΠῚ τάτιιπὶ πὶ ιιο αέτατη Εἰοτιτικυρώσειν 
αἰαξβαίνλομαι ταύται υἱ μῖν ἐς τέταρτον μία. αὐ ῃξς σοπβγπιάπάιμιπι 
Ῥγαωπίτιιο ν δὶς τοσηρι5 δα αιατιοῦ πο [Ὁ 5. Πεγοβοτικυρώσοι 
σἰωὶ ἀγαἰαίω ἴα οἴ; ἔλοοτο ντ γα οατ σΠαγίῖταθο ἕασογενσ Ροπάιις 
δῖ ἀπτβουίτατοπι Βαθ ες, Ραι τ 2.44 Οοτπτζισαρῖτε [ςσηάο. 
«ἰδρκαλώ ὑμας κυρῶσαι εἰς αὐτὸν εἰγαίπτίων - γ δὶ ἱπτογοθάϊς ργὸ εὸ 
οἰ ἀφηορᾶτα βιοταῦ ραχ Ἐσοίοπα:. γε ΒΌΡΙοΟ σοπίδπῇι οἷιις 
τεςοηο!]]ατῖο γοιιοσατίόαιις τατὰ ἢτ, κεκυρωρμῆη διαθήκη.» τείλα- 
πιρητὶ τα 18: τατον ἅτ 11ε σοπηργοῦατα; Γἀοπὶ 3.1 Θαϊατ, αἰϑρώ- 
ποὺ κεκυρωμδύιυ δα ἱκύω ἐδεὶς ἀθετεῖ, ὃ σγηδεα τείοσεται. ἐπεκοίρωτο ὃ 
“έμος κλειῶνένεϊ, 

Κυῤῥαίσσειν. Ἡ εἰν οἰἴο τοῖς κέρασιν ὅπετυχ εἶν κρέσαντα, ΠΟΓΗΪ 15 ἔογῖγα 
φιοί Πιρτὰ κυρέζαιν Πιις κυρέαξειν, 

Κυρσανίοις, αΡ ΘΙ] Δητ Γαοοηε5 δά οἰ εἴσεωτιΐος ὃς Ποπλῖπος πξμ 
ὑὐτὸ τὸ κύρσουγαιιο ν1ΠΠ{{ππ|ὶ Θα1]]ατὴ οἱ οτῖς ἤρεοῖος οἱ, 

Κυρσας, ἸΠοΥ ἀφ ἢ 5 τρρσκειήίσας, ' 
Κύρσείδ- ρΟΔΕΧ.ΗΙΡΡΟς.ν τάς κυίασαρίυ, 
Κυρσερέσες, αἱ να το 11. κυψελλίσες, 
Κυρσίον. ΕΟ ν ΟΠ, μκενερκεον, α 40] οἰ σοητα τις 4] Ρδυΐο ληῆτε κὺρσ ἀγιος, 
Κυρταιυχἰμὴ, ἐγίθ-, ὁ, συ ἱπσίγια σογαῖχ. ξὰ 
Κυρτειὲ, Ε] εἰν (ἢ. ὐλιεεὶ, ΠἸ πη Ἵτ τη ἴ5. 4111 τῇ κυρτῃ ΡΠ ΠΓαΓΏΓ. 
Κύρτη, ἡ, σατιοα, πα 12. οτοάοι. ΝΙςαηά, ἴῃ ΑἸοχΊρ μαυσι. χυλὸν ὑπῆν 

λεπῆης ὀϑόνης;η οζωνίδι κύρτῃ ὀκϑελίψ ὀυτα πορεῖν, ΤητοΓρΥ, ἡ κυρτί δος, 
4114}Π1ν εἰ Πίος !]α. 

Κυρτίας ἐγ.) 9 6 Π115 ΟἰγΡεΐ. ς 
Κυρτίάγον, ἐγτὸὺ, ῃ4 Π]]1ι5 5 ἡροττι 4, Ε[ος 14}, ἱπέογργοῖας Π]οίςο- 

τἰ 5. 
Κυρτὴς ἰδὲς, ἢ [τς 11.114} Π|5.οατιοα, ἤροστα. ΙΝ Ἰολη 4.1 Α]οχὶρ μαγπί. 

ἄλλοτε δ᾽ οἰνοζρωταὰ (ορίω ἐν κυρτίδε ϑελίψαις.» πτογργικυρτις χριτοῖς- 
σι γα σμμοἱ τι ἐκ. λε 17 ὧν οὐ οινίων γεγονοὶς ὦ κ᾽ οἱ μυρεψοὶ χεύνται «ἰεὶ τίδ᾽ 
μύρων κϑλιψιν:ν οςαπτ οτὶαπὶ ὑλεςήξιο γε ὑλίςριον. 

Κυρτογε φέλ)» ΠΟ ΤΟ ρτορτίτπι [σοττὶ, ΕΓΥ Ω1. 
Κύρτοι. 5 δ. γᾶς ΡΠ ΠατοΓΙΠ1. τὸ οὐγγεῖον δέοιν δες ᾧ οἱ ἁλιεῖς χρών ται τὸ 

τάλαρον γίασοπα αἰ Ροία, 
κυρτὸς, οὐ, ὃ, σἩ ΟΡ Ο 1157 ἘΓΠ1155 ΓΟτΤΕ Πάτι57α [1155 ὑψηλὲὶς 5 μετέωρος, 
ὄπηκαμαὺὴ ς γιὰ οἴξ, βοχιοῆις, ἠοιιοχι5. ΑἸεχαηά. ΡΠ γ 1] το 
ΤΡ δ! επλατ, διὰ τί ὅθ Υἶ᾽ εἰκόνὡν πύῤῥωϑεν ξ ὕκοντες “Ἶ᾽ χρω βίο - 
σῶν ταὶ μϑ) κοῖλα, τοὶ ὃ κυρτοὶ βλέπον, Ἰὰ εἴτ ςο]οττιπι αἰ 1ο5 σατο 
ςΟπτὶ Πογί)4 1105 ἀξιιεχο νἀ θηηι5. ἀραὶ φείλαγξιν 46 ἴῃ ἀρροπ- 
ἀϊςε Τ οχὶςὶ ἀξ νοσαΐρ. 1} 1τατ. κυρτὸν χεῖλι... ΕΡΊστ. 

Κυρτόω; μι. ὥσω τσ κοί, ΟΠ ΓΙ Ογατο Ϊὸ 5 ᾿ηΗςέϊο 5 ἀπ ἀσιοχ απ οτῖρο, 
᾿Αςοιατιιο. ἥ 
κύρτωμα, τὸ, σατπιόγα, [ Οςτι5 τε ἘΠ 4 πδτιῖ5 ἃς ἐποπτ 5 επὶ Ταεὶηϊ 

ξογπιθςπι ρρΟ ΠΠΔητ. τοὶ τ Π Οὐ τα Βοτοα πη; σογριῖ9 οἰ ἰσῦ; 
ἀριιὰ ΗἸρρος. κύρτωμα «ἕ μεταφρένα, ΘΙ Ὁ Ὲ152|Ο] ΔΏ. 

Κυύρτωσις, φως, ἡ,4. σἸ δ Πτα δ ογι τα ίριης ἱπτοτῆο, αΐεδη.1.3,4ς 
ΑττΙς 1115» 4 118 ὅς κύφωσες, 

Κύρω, κυρέω, ὑπταῤχω, ΑΡΟΠ].2.ΑὙρ. αἰϑέρα κύρει; εἰ 1π φτῇοις; πρραπά- 

χάζει,γτ ἱπτογρτ χροηϊγι δι σηϊῆςας οτῖαπι παποιίζογοοσιτη ς-. 

πίτιιο. ΕπτῚ ρ᾽ ἀ. τη Μεάςα, ὦ τέκνα μητρὸς ὡς κακῆς ὑπυρστιτε ᾿ νῊ- 
ἀς κύρμα, ρτατάλ,ιπι Πατῖιο, ΠςΠοά. αὐματι κόρσαι ἴῃ ἀλπηη τέ 
τηοίάογο,ῆς αὔκωτι κύσαι ἢος ο[Ἐ φεροκρεῦσαι ἱπηρίησοτς γοξξοι:- 
ἄετε. 

Κύρωσιςοἱἀοῖη αιο( κόρρς, ΕΪατο ἴῃ Θοτγρία, 
Κυρωτήρες, ΡΓΪΠΟΊΡος. 
Κυσώυίζειν, ΟΠ στοά, ὁμιλ ἐἴν, ᾿ 

Κυσέρυ οἰ ομυσυϑιμίμ χάσμα, βιπ ἄτι, δ ἕῃ5, 
κύδ οἰἀφεπὴ χιιοι κύς, Ετγπλοΐορ, ΕΠ ὃς ρος] ροι5 1 ἀσοπῖ - 

εἱ αιιοά οτἴδιτι ἐξασπον καλοῦσι πλυταίριον ἸΩπῖτ Αὐἠπορμδη, α- 
τογρ οὖν εἰρίωὐ,αριια ( οτηΐειιπι ᾿άεπι αιιο κυσὸςυροῴέχ , γα" 
χεῖον ὠδοῖον, Ἰρτογρτ ΑσΠορΡΒ.ἷπ Ασμάγῃ, 

Κυσίζαλον, ἰάόπὶ αιοα σκύβαλον. 
Κυσοδεικν ὦ γψωριᾷ οἱ πᾶτος ῬΓΌΓΣΙΠ τς 

οτΗ: ὃς Ν ἢ 



Κυσολαμπίοαο Δ  Ππσα, εἸοἰπάο!α, κὶ αδιλαριπομήμν ὅ' νυξὶ κανϑυρὶς γἘχ 
ςο 4ιιοά εἰ πατος ἰπσοαητ. ἱ 

Κυσολέσχης»κ5 ὁςτα ΓΡῚ ΠΟ τ15γα! ΧΟ ἥμων, Ἐύ|Ὸ.1}.9. 4ιιειπ κωυαδολό - 

τς ρον ΠΟΠΜΜΠῚ ἀρ ρε Δητ. 
κύσον,ἀα οὐου!πι»οἰσι]ανς. δ κύσε οἰοιιίατιις οἴξιν τάς Κύΐ, 
Κυσο"ἑπῆης,(οοττατοτοοϊ παρά ι15. 

Κυσὸς»πατοβο πη Πςῦτο ρυάἀοπάμπη. ᾿ 

Κυσοχίμύν, τς (τς ΕΞ οἰ. ἃ ΠΟ παι ΠΠς οἵϊο ἀἰςίτιιτ καὶ ὅυρυπρωκτία : 40 
Δἰτὶς εἶδος δεσμοῦ πιις ξύχον ἂν ὦ ἐμαριαὐάσαι αἱ ππόργαι ἐδεσμιόώοντο. 

κυδσαρίθο, μι ΡΟ ὁχ, ΕΠΙρρΟοτ, αὔρα φύσι(θ: «ταιδῆα. κ" ἐς ἃ κυοσάρον 
δὸς γίνεται ὑπὸ τ κοιλίης καὶ ὁ τέρων. [ἰ οἴη κυρσεον ἀἰχὶτ 7) αὐτὶ τῷ ἀρω- 
«τον. 

Κύςορρ, εν οἷν, ἀγγεῖα τσ μελιασων ηι11 ὃς κυαρϑι (8 κυρσεξίδες εἰ- 

ἀειη)ηθσιοη τυρέσκϑι, σα Ἐ0}}. 
Κύς»»οἸ ἄστη οἱ αὐτος σσογγίπης» ρας Προηρίτοβ, 
Κυΐςν ης»ἡ ὃς 
Κύςες, θυ, ἡ, οὐτραγν οητοῦ νης δὰ ξεπιογα,ν πα: γοσερταςη Π1» 

γοίοα, ἡ φύσα, ὁρή ϑρα»τηδτι α ρατίηᾶ 5 ἃς ἰοςιῖς Ππὶς σοτλπα ἰπ 
αιιο υῖρριτα ἀπο! αλιις.ἐρρδόχιΘ- κυςις » ΑἸοχαπάογ Αρμγο- 
ἀϊίμιι Πεὐτὸ Ρτίπιο ΡῬγοδ!οππατιν ἐἤσα. ὃς κύςις χοληδὸχ 9.015 
ξο Πσαΐιις ὃς ταπῖςα, Αὐἰ ορ απ. νεφ, ἔνοο ϑεν αὐ ταὶ ὡσ οὗ κυςφιν 
φυοσ , ντ νοίϊσαηι ἐρ τίτα ᾿πιρ οτ, κύςις χορεία. [1}}1Δ γοῇ τὰ 
(οι [αἴπα, σαί ςπ. Δ ΟἸδιιςοη. κύφις, ρτο ἔο ΠἰσιΠο ἴῃ 4μ0 Α11- 
αι σοαιίτον ρατο Πα: ἀπὶτ [ἀτιαρὶπίς Ιοοο. Αὐπτοτο] ἐς μεπο- 
τατ,Π10.3.ςαρ. 1 ΒΟ υ»ὴ αὖ πολλὰ σειμερεινίσας τὶς ἀοὶ εἰς κυςιν 5 ἅἥτι 
ποιούτον ἔψη ατυρὶ δα. ΤΠτΟΓΡΓῸ5. γογεῖς ράσο πὶ ποι Ῥτορυϊὸ, 
Ἡοπιετιις γαςέοα ἴη ἤμην ἔπτη νἤαγραῖ, νὉ] αἷς Οὐ γ11.Σ, Τὰ- 
ς ἑρες αἵ δ ἦγ ὧν κέατ᾽ ἐγ πυρὶ, ταὶ δ᾽, ὅπ δόρπῳ καὶ Ξέμεϑιι,κυίοσης τὸ 
χὰ ἤματος ἐμπλήσαντες, ἱπτοΓΡΓ. γασέρας ΟΧΡΟΩΪτ ταὶ φύσκας. ΙῺ 
ξο! σι! ονν οἴ 4. ὃς οπαττα ροτγιιμέξα οἷςο ν οἱ Ὀιιεγτο ἁιῖτ 411α- 
τιῖ5 Ρ᾽ ποτ! 416» ῬΟτοτ 5 ΡΙτος ἔτίροτο ἀτήϊις οἱμα ἀἰταάιιο 
ζοΆΠ6Γο ΠΟ ὨΊ]Π15 ςομμ ποιὸ. ιὰετι 1ῃ [ἀγταρίης ὃς Ῥατε ]α. 

Οαϊςη. δἰ πιρί!ς το, ἀς νοησγίςι}ς σαργάγιιπη ἔο ιιο 5.5 το 5 
ταῇίοι ἀπρυΐης οΧΡΙ πυ, τῳ 2. οἦθ' αὐγων οἱ χτ' «ὧν ἀγδφιὶξεμπίπλο- 
τες ἀνπι ταὶ γας ρας ἐμο πῇ πιμελῇ γμοιϑείσῆρ Οἵἴμηρος ἔφη εδὺ μνηςἡ- 

ρ᾿ς Ἰπτοτρίοβ πα] ὸ Ἰπτο]!οχττ ταις ςΧρο[πΐτογιγα ἐς ἤιο5 γε 
ττες ἰχπσιίπο ἃς δάήρςε σαρτατγιμηι ἱπηρ! γε, : 

Κυς γξ, γε» ορατιαν ποι ἩΙΡΡΟς. 
Κυκιον,εγτὸγν εἤςατία ποτα, μια: ὃς μα  γοασαθιιπι (ΟἸσημ πη οτίη 

τᾷ ἀιξτιτη αἴ τἰιῦ κύςεν, πατὴ δατῆοτς Ὠϊοίσοτγι 4. το αιιατ- 
το; ᾧ καρπὸν ἔχέ ἐν ϑυλακέοις κὐδεφερέσιν ὅμοιον φυ στα! τον υάς ὃς φυσ- 
σαάλίϑει ὑρ [πηι ἀΐχ οτος ποιτα!1. 

Κύταρον. ΗΠ οἰ ομῖο ζωριήρυσις ,ξοτίαῃ αἴϑα τὸ κύτος, Πα τὴ σος ΐτατ οὖ 
οἶα Ππλ1}1ς οἵδ, ; 

Κύτην, Ογτααοντ [τυ ῖ τ ΓΥσορ τοι πὶ Αἰεχ. ντς ἐς (οἷς 1415. 
νομοῆςις πα] ΎΙΡ τις ρθη, ΕτΥ πλ.ἀἸοὶς δογτίια νον: νης 
Ογτατηα σαττηῖπα Ῥγοροτῖῖο, ΕἸΘρ.α. 

Κυταὶς, τὸς Ἑπγορανποη ϑογτβία) ΕτΥΠι. 
κυτίσες, οἰ {π 5, αἱ κέςαοἴητοΓρ. ΑΥἸΠΤΟΡ ἢ ἐν Εἰρίκύῃ. 
Κύπνθ,, βοὸς οἴ, 8: ροιλὶ ἴῃ ρυπῖςα ῬΩΠΟΙΡΙ ΠῚ. ἧ 

Κι πνοῖ, Ηογος τ} ριιη εἶ, κυ πνοιγαῖς Ηοἰν Ο.τὸ ῥοιας τοὶ τρὗτει ὀἴξαυ- 
ϑήματα:δὅτεως οἱ κυτινοι μὴ ὀρδυὶ γιν ὁ μῆμοι δέχον ταὶ τὸ ὑγεονοἱὰ οἴἴοης 

βογοσ ριιηΐος ἔῃ ὁγοόγιπη ον πατὶ μι πλο το η {υ[ςτρίαητιθατα 
πἶθτο χιάς σαι ρίδηταγ, ΤᾺ ςορἤγαίς ΘΑ] θη. ὅς ῬΙΙπ, γος γῸ 
σᾶπε ρα μπιῖπὶ ραττιπι τη] ρα ηϊοῖ ἤοτγογο ἀςπηεητσῖα, (εἰ ἤις 
σαρίτα ἃ πταϊὲ ρυιοῖοἰ Οα τας Αγ τις ΝΟ, ἰ15..4. ΟΒτοηϊὸπ 
ξαρ.3.ἰςςοέξιο πλαϊὶ ριιηϊοὶ ν οἱ οἰλα σαάιςοί οί Οταοὶ κύτι- 
νὸν ῥοας Δρρο ἀπτ,πος ἀπιρι στηλο Π1.ς,σαρ.2. ἅτις πλ4]] 
Ῥιιαοὶ ΓΟ τς ντγ ἀ σιιδον οἷ οἴμι5 σα ἀτισονημο ἃ ΠιΔτῚ πὶ ἀρ |α- 
οἴ πὶν θοδηῖ. 

Κυπϑωσες τοιοῦτον ἐχέγταΐς σαραῖ σοῖς Οαζα,] 4. |{πν ρίλης, ΤΊΘον 
ρἈταίε ς τας Πέτα τα! οτα ογτίπιιπι Πιρεγηὸ παθοῦ. 

Κύτισος,ογ 1Π15. ΤΠοοοτῖτον ἐξ ἃ κύτισον, ὁ λύκος ταὶ ἀνα διώκει, (α- 

Ῥύὰ ουτιαπι,Παριι5 σὰ ρο πὶ [εααϊειιν ἀϊοίτιιγ ὃς αῤνόφυλλον, Ης 
ἴγ ει. ἘΠῚ ὃ ον τις ἀυσου οἰπιις στατογῖος ἐροηῸ ΠΠ1]15. γἱάς 
ὙΠΟορἈγ. μ1{τ.1.1.ς.9.8ς 1.ς.ς.4.Ρ118.1.16.ς.40. 

Κυτμῖσες, αἱ, ΠΥ Ρ ΠΥ] σςαιϑ2Γαιοΐλη. 
Κυτος, ει, τὸ, ἰατί τι, σα ρας Ἰτα 59 ΠΠ 1155 [Π 0115... σΟπΟΟ τά οι} 11Π|. 

νὰς ργοξαμάπι»ξιπάτιτη ᾿αιι15.δὶς ετίαπιν οσάταγ ( ντ (ογΙ δ τ 
ῬοΙ αχ)ος σαρὶτί5 γαϊσου παι: Ἐατίπὰ σα! πα πὶ ὅς σα] πα τίατι 
νοσαητ, Ατ! Ποτοῖος τρεχωταν, ἰητο στ," ς ἢ αιοά Παρ ]]15 ἰπ- 
τορ τατικεφαλῆς κατος, Παρ τ ΣΤ οΌτι5 σαρ τίς τς Εἰς. ἀριά ΡΙΑ 
τοποπηπόος ὁ κεφαλῆς κανον, Οσοῖριτ νασθμμ κύτος κδρκέχέ πτῶν τὸ 
σώκφ», αἴαοιις παῖς ππιι5 σοητίποης ἱπτουίογα, ΕΠῚ ἴτοῖῃ τοῦτα 
Ῥαᾶτς ἱπίοέξοσγισι ὃς ααἰηλα πὶ απ σιιὴς σατοητί απ; Πᾶτη ΡΤῚ 
τὴ οἱἙ ροάος ἔοι στα] Γδοιπάα σἀριτ,τογεῖα κύτος, κύτος ὅσο 
τῷ αὐχένϑ- μέχρι αἰδοίων: κοικεῖται  ὥραξ, α ςἰἴγοα ματα ας ἃ οοἱ 
Ἰοὸ τὰ ριιάςηάα νίσις ρόττοιἀϊτοεογαχ ἀρρο! !ατατν Αὐ ξοτοῖ. 
1Π|0.1. Αεἰπια!]. τὸ αἴω κύτος» [προγίοτ πιο ἐβοθαζα ἐχ Αὐϊζοτεὶ!. 
κύτος αἰ ψυχῆς τοτα χηΐπια., Ῥίατο ἱπ ΤΊπι, κύτος ὅπὸυ ὁ ψυχῆς, 
τοῖιις ααϊ πλιιςον ογτίταν ἃ ΟἸσογοηδυκότος γηος 5 ἢ Ἐριρταπιπηαῖ. 

Τίζατ. ἐχροίεϊε Ρ τὸ πάις απ Δ αη Ραυτίσι!α νοπιγίςοία ἃς 
ἰαταυνοητοῦ παρὲς ἀϊοϊτατιδν κύτει φρηγίύκῳ ἰὼ ἄμα οὐϊσαμεο, 

Κυτόω,ςοτῖον» τοσοὶ ἰηἀς σοτΊΡ Οἤτιπη τὐδεκυτόω, βοείῳ δέρματι | 

κου 
Αὐτή οτεῖ.ς. Ληϊπλα], ἀς Ιοσο ν] ρατίπιηϊ ἀγαποὶ ἐν σρίπονν 
σει, ἘθὺτιρΙά. ἷ 

᾽ . 

᾿ 

κυτώσαντες ἥιιοά δι) 4. ΧΡ. τὸ κύτος αἰρακαλυύ ψαντες, 
Κυτρα, οτῖσξ, το χύτρα, Οἱ [α, | 
Κυ ἀρ.» ὁ Πα ΠΤπλῖοτ σαἱὶ ρατ5. ΑἸἸχιιαπ4ο κύπαρρι, ἰὰ εἴς ς 

τατεϑ ἴῃ ἔλι15. 5 δζ 4] δ πη πάρης δἰ αμάο5.]οοι], (ΟΠΠαεςς, ̓ 
Ἰα» οΠΠ1 οι} ἀριιπι ἀὰῖς νοὔρατγιτα ᾿οσι]ατηοατα, Ἐξ ἴῃ 
Ῥαπηὶ, ἔδει ραπαῖοιι!α", ἀυτ πιισατηςητα σα ]0 [Ὡτταπιπηαεὶ 
Ῥδέμ]:, Ὑ ΠεορΒτ ῖη ρίηιι, γο ΙΠ1α ρτϊαιὴ πὶ Ποτοητί 
ταΐῃς ἀρρο τ, ΑὐἸ το ρ ματα. Ἰητογρτ.ῃ Ὑ οἰρ5.κυύ παρα. 
νΘ- Τ᾽ ἈςορΒγαίτιις Πδγο τοιτῖο ᾿πῖοτ. ρίαητας. πιισαπιοι 
1ΠῚς οχροηϊξιιτιαςοῖρἔτιτ διιτοπι ρτο ἰΔηιιρίης 5. Αια ἴῃ αι 
ατθοτο Ρτὸ ἤἥοτε οἴξ. Ραπηίΐςια Ἔχροηίτιιγ ἃ Ἀπ Πο μ τ 
Τιοίςουιά.ἃ Βαγθαγο ἀκ άτοοῖ!ο Βιιςαπφητιιτη. Ποπιρυ 
ῬΙη. Ἐτ κύηαρον νπτραυΐτ ὙΠεορ γα ἐπ τοτ. ἢ δπμ 
σαρῖτο τον δὰ πρπὶ Ποαπάιϊιπι ςοΠ [υἴατὰ θα Αἰ ργρτίᾳ, ὦ 
κιβώρδον ὃς κιβώτιον γοςατ ΠΙοίσοτι, ᾿δὲ ταπηθῃ κήτο 
(οτῖρταηι. Αριά Αὐπτοτοίοσα ᾿ἶθτο τοτεῖο . αἰθὲ ζώων ἡ 
Τὰ ἀϊαιληπτίθιπι ᾿ς τιιτ, ἐν τοῖς τῷ κηρί κυ] αρίοις, ἴῃ ἕὰ ᾿ 
15. 

Κυποὶ, Ηεἰν «ἢ. τὸ δεκτικὸν χώρημᾳ, κοιϑ' ὡς ποτήήρκον, ᾿ 
Κυτώδεης νἐ(θγὁ κα ἡγαίαιοο τιιπιοης. τῷ ἐρανού κύήϊαρον ἀἰχὶς ΑΓ 

Ῥαος. ἔοτηΐσειη ἔξει φαυπογάπι 64:11. 
Κυτωνι(θ:,», ΟΥὙτΟΠΕΊΙ5. 

Κύτωρφο Ογτοτιις πιοη5 ΡΑΡ ἰασοπία: διιχέξογ »υσ οἷς ΠΠ|ὰ 
τι πηϊητς Λ ΓΕ 1]. 2, Οφοτσις. Ετ θιυχίξογ Ογτοσιις Ὁ 
ἀς Ογτοτίδσι γαε}1) ἃς ρεξζιπος Ομϊάϊο 51. δυχεῖ, 1 
1η Ρίαγα"], τοὸ κύτωρα ἀριιὰ Τ᾿ ἩσορΡΒταῆιηι μἰτοτία ἢ 
ἄς Βιιχο. ἜΣ... 

Κύραι α], ἀριια Ατιΐζοτ, σόπιις (αι {π|ρρ τίσ ο5 ἀς ροης ἡαιοϑιι 
Οζα νοιτίτ σι 45,4 ]γᾶς [ςγιδῖταγ κυφω ῬΓῸ φοάοπι. γοιὸν 

Κυφαγανγὸς: ΘΠ11115 ΡΓΟΩΪ ΠΑΡ ̓ς ν εἶ σογη] οαρ τίς. ἴσαι ἼΝ 
Βιιά.Ἰπτοῦρτιεχ Χοπορῃ, .:-: 

Κυφαλείῶ- ἸΠΟι Γι μΙ5)κεκυρτωμζθο, ᾿ὰ ἐπι 
Κύφελλα τοὶ, ηπ]δ6 55] ΠΑ 0 χρύφελλα γ οἷ κέφως ἐλαυγόρῆμα, ' 
Κύφελον, ΡΟΟΙΙ πη: αὐοφὶ τὸ κυφὸν τὸ βαϑὺ, Ετγηι. Ὶ 
Κύφι» ΤΠ γι! απιατὶς αιαράαπι οἰς σοπιροίτίο (βσετάοτί 

Ρτ 5 νπτατα άς {ηα Ποίςσοτιά. 11. ρ γί πιο, αρ.24. 
ἱερατικοῦ χοηλῖηῖς Οἱ ςη.14 εἴ ςοτάοτα!!ς [ἰδ γῸ 8, 
τὶ σύποις, ὃζ σα.7. ΕἸ ΓΔ οτὴ ΟΡ οτὶς ἴῃ Απάγοπηδοὶ ΔΠὶ 
Ρδιοιάς. ΡΙΠταυ οι ετίατι ἀοςεῖ ςοπιροπεϊοποῖι ἴῃ 
[ιὰς ὃς Οὐ Ιου α5 ἤστο Γςρεϊπιο,οαρίτο 22. ἀρ 
Ῥῇθοσ τγδάϊτ σοτη ροπτίθηοιπ. Αοτίι5 οτέλπι Πρ τὸ αὶ 
ἃς π7.τπποιητηῖς ὅς ΠΌΎὼ 99. Ετ αγηοογαζος νου δ 
ἀοσαῖτ σοτπροπεηά! πηοάιϊμηη αρι!ὰ Θά! απιπὶ Πδ τι 
ἐς Αητιάβοτῖς. δὶς ἱπτο Πσίταν Ιοςιις Β. ΗΠ Ογοπγαπὶ 
τπογῆις Ιου πίδηιπλ. Οἀογὶβ ἀατοπι ἤΠιδιιῖτας 9 ὃς ἀϊ0 
τηϊαπιάτα 5 δζ ΠΟ ΠΊΛΙΠῚ δὲ ΟΥ Ρ γᾶς τοπαητΠο,ππαίοι 

δύ1ηὶ πιυγῖ5 ΡΟ] Π οι] Δ.ιοά ΑἸ ΠοΤετὶς ὃς ἀσπάτουῖθι Ἷ 
πἰδτοποπῖο ἈΠ ἀ ΠΟ ]υτιῖ5 πορατ, παῖς ον ΡΗΐ Πιοςοίι Ν 
Πἰς [Ὡρ!απα;, (αι πτιις 46 πὶ γιρὸ αἰοίπλιις βάν ξμης (Ὁ ἼΝ 
φγΡβΥ ἐς πε πηί τ οτίλπη Ὑ τα Πφηιι5 1. 8.ς.4. Ι γεν, 

Κυφὸ; οὐ), ἐς σἸ ΡΟ [591 που τια5υ κορμίν λί θυ κυρτὸς» διαὶ ἫΝ 
τω μῖᾷθ..Α ΡΟΙ]ΠΟἢ1} ἸΏτογρτ. “ ἼΝ 

Κύφθ'.»,Ἰ4ςπὶ αι κύζο. Ετγαι. ᾿ τραὶ 
Κῦφιθ. οὐ υς αἰ θιι5,ἴταπι νας ςοποάιμιπι Ἔχοι ρτιπΊ, 
Ὡδιῖσι 1) ΕτΥ πιο Ιοσ. ἴτοπὶ ντῦ5 ΤΒΟΙΑ Πα. Ραμα 

Ὁ τα 5. Ὧ 
Κυφόω, Ἰποιιτιιο. Κυφοιδάνευ 1 ΠΟΙΙΓ ΙΔ Υ 1, κυφοτὴς ΟἸΙΓΕ Γαδ. 
Κυφων,ωνίθ.,6) σοη115 ΠΙρΡ Ἰοἰ) ςατα τα. ΠἸσπιιπι πὶ αι 

πορβητοβ, ΟΟΠΠατονκλοιός, ΑὙἸΠΠΟρ ἴω ΡΠ τοῶ τυ, 
νερ,ἱά οἰτρ αι πιο Πα, ιια Πἰοπ ο5.οΥ Ῥμομος. Ατ το 
“εϑάδαι ἐν ἀγορᾷ ἐν τῷ κυφωνιν Οἱ ἀῃτογρτοβ. ΠΠσαγᾶς 
Δα|0 ἔεγιςο ἱπο[ τἀ ἴῃ ᾿ρίο ἔογο. Αοςἰρίτετ ΡΓὸ ἔα 
ἀιοιιῖς πα  οἤξο, το σαπιογαςξοταίχοίοςι5 τοπιά 
ἸποιΓι15. Ετγυπο ορ.. αὐϑὰ τὸ κύπειν, ἘΠ ὃς ν εἰἘῖ5 σοῦ 
τοᾶ ῬΑΟΙ]1 σθηι!5 ἐποιιγιιατ! Πτοπὶ ἀηρίπα ΓΘ] ον 

Κυφωνισμὸς, 9 ὁ, {Πρ ]Τολτιτι, δ᾿ 
Κύφωστς ἐ(Θ- ὐ ἸῃΗ ὀχίο ἰρίῃα τεγγουἤιπὶ σφ ἄς ι89 αΠ85, 

φωσις. ΟΔΙοη. ἐς Αττὶςινἀς Δώρδωσις ἃς Ὑ ζῶσις, 
Κυψω, Ηοίν οἰ. εἴς ἐποίγξαϑου Πιδοςατε,γαπρυίατο, 
Κυχοαμος, νῖάε κύγχεαμος. Ν; 

Κυψέλ»»,»ς να! φάτο ιναῆς ας πιρηπιτας [ροοῖοβ » ΤῸ Χ Πιδ 
ςαρίοης ἀτοὰ ΟΟΥητΠ]ς Ραυλη. τη ΕΠΙαςὶς,οὐπιοτα, Εΐ 
Ἰλερίογασ ἴῃ οὐτηογαπι ἔγαμπηθατῖ. Ἐτ σιν ταα ΡΙα5 Δα 
ΠΙΟΤῚς σγληδτῖα ποιττῖδ Ὁ ΑἸ ΟΡΒΔη 65. ΕΣ μεδιέμνωνν ν᾽ 
“παλεσόυ. ΤΠΏτΟΓΡΓ. εἰσὶ θ- ἀγγεία ἢ μέτρε δεκτικὸν 1} ἯΝ 

εἰόνον 3 πλεκταὶ ἡσὰυ αἱ κυψέλαι . αἰγγκὶ κα καρφία! 5 Ραθρο ἐξ 

ΟἰϊπηοΓὶς ἡ ντ ἀπτος ᾿πς στάθΑ 5 γι πηι τερομᾶς Εὶ 
Κυφέλη,, Ῥᾶγ9 Διγί πὶ Ἰητου ογαγάμπι [οτάς5 δέ ΟΧΌΓΟΠΊ 
Αρϑγοα. πη Ρτ δὶ. ΕΡΙ 
Κυψελίσαι οἱ, Ογρίο! 14,1. Ογρίεἷο ογίαῃα!, Πογοδοτοϊίν 



 “ἀ, 
γρίδοενὐἴοτάες ΔΓ ΠῚ ) ας ἀαγίατι πιαγπιογατα γοοητ 
εἰπῖν 411} σογιι πη]. Ἰδ᾽ άςιι. 

εν γυλερϑοο τα» ΑΥἸΠΟΡΒ, 
τονγᾶϊος» ΑΙ [.9. ΔΏϊητ. 

γε. ἡεοίδος ἡ οἰ τς Π1, Οατα οχ Δεϊτοτιςού {}. 
εἰκὶ: Θ. ὁ; ον ΡΟ 0359 τιν μετ ΠῸ Τὴ (ρεεῖςΡίυΠΠς πιαγλητίωδ νο- 
ἫΝ ἰἀϊουητον δὲ ἐπτοσος Οὐ} 1514. 6.2 ἀριὰ Ατήτοις Οναοαιῃ 

ΤΠ ᾿ἰρεπὶ το! ἐπα υῖτ Γ ρ.Ρογ Πηιρίοχ λ. 
ς΄ 9... το ἰοτά δες δεγίιττι οἰ ΠΕ ιβέξεισον οἷ συ αὐ κυψέλω, 

οἰϊνααγ τ ξοταπιΐίηα δίς αὐ ττοτὶ} πχοατιις ΟΝ; πα γατὶ ἴλην. 
ἜΧΡΟη. κύβερτον μελιασών σΟΟροττογΙ ἢ (δὰ αἰτιςατς ἀρ. 

να παῖς ξεὶς Ἐοτ! ομΐτφας τοχ (ουιητι γι :οἡἶτατο οχ- 
ἃ τὰ τι (απ ἴῃ Ἔχ τππὴ ρα}ΠΠς 5 ἤς ἀϊέζις αὖ ἀἰαςο ἴῃ 
οὐΖτ. ὃ 
“ουχα τὸ κυέωγο ςὉ]ΟΥ 5 {πὶ ρ αι σ Δ Π5Ό ΡΟΓῸ ντΟΓΏ Πτ. 

ρβδη. νεῷ, κοΐσον με κὶ τω) χ εἴ οα δὸς τίω) δεξιόυ, τὰς οἴιίαιο. 

᾿Δμήλας αἱ αἰξεςεοαὶ; ΠΟ] τπιΐλας ς ππιτιὸ οἰσι!απταν, Ατὶ- 
[. 6. Απϊπια!. Οὐὐν ΠΣ, κ᾽ κύσαι γριυύα ϑ᾽ ἐλ εν οἵα ἀτιῖς ἔϊπη, 

ὕστε 7ὲ μὲν κεφαλ!ω τε καὶ ἄμφω φάεα χαλώ, Ἐχ αϊιο ΕἸΣ 

οαπάτιτη ο5 οου]δίᾳῃς Πιφι!αἰλοτ. κεῖσε μὲν δεξιτερῆς χά 
εἴξ ρὲγ ἀεχτγᾶπι οἰςι τα, Α ΡΟ]. ν το χ εἰ, κύω, ρα τῖο,κο- 

ον αὔερ;ν, Ἠοπι. Ἡεῆο. οἱὲ τέκε κυ σοι μήν, 4115 ΡΕρογὶς 
(Ὁ. ἡςοΡ  ἤστ. Τάρεη, κυαγαυΐνη δ), ἡσεειτει ϑεοὶ ϑερῦ ἐν φιλότητι, 

ἃ ἰαξζα ἀδα ἃ ἀθο ἴῃ ἁπιοτο. πάξ σἰπαθι}α ὃς σιϊπα: 

ἀβᾳ 

ἰοίς 

δί ποη ρατίοινηέο κύσε, 
ἡ, “Δ ῃ 5γ σα αἱςι!]α ραιπι σα οἱξς εἴτ,δς {πε }}α τη ἐ- 
οπάϊάα, ἹιιαΣ αἴξιις τπογοπισητα ἔςσιπὶ αἴζοιγο ρὰ- 

λπὶς ἐοάοτη 4110 τοτιηὶ Π σπιλτι πούτπιτης σοη[ςτιιτ ῖπ 
οἶτια ἴα ΠΠ|0.4ς Θρμσογα. ὅῆν καυὶ σαηῖσυ τοι ρογε,ςά- 
τίσπτο, Ατ τοῖο]. 8..Α ΠῖτηΑ].ὑατὶ κεωα, Πα οὐτιιπι σὰ ηϊς 

Ἱτεπὶ κύων, ςαῃῖ5 ΠαΥ1ΠΕ15. τιοπιθγιπι γαγι ἰδ. Τηξς- 
1) Ρᾶτα οὐτὶ φάπαζα 5 ἴδ τὸ κύω, Ετγπιοΐοσ, ΓΓῸ 

ἴνῖ οὔἴατη 1 απ 5 σα πῖς ἀϊοίταγ, ΤοΥΘητῖις ἴῃ Επ- 
ἴα νογὸ σδῃῖβ ὃ Ετ δριιὰ Εοπιογιιτι Ρ᾽Ὸ οσαι σοη- 

ἴῃ ἀἀιιον ἄτμαπι ἀἰϊςίτιγ, νεῖητ τ 1110 Ἰοςοντιμίωὶ αὐ- 
ἐλάφῳ, σοί τε κευνῶποι, Ὡς σαπς συδάτγιρςοας νι ἐς Ατι- 

ΑΕ Πα πλῖπη; ὃς Ορρίδηιιπι ἀς νεποτίοης. κων λαΐχαινα, 
υυδς ὄμιιατα ἤ χων,]α οἱ τ, αὐνειδέςατε εἰς κύων. ἩΟΠΊοτ, 

υὰ ἐἴποντο εἶτ: τῶ ταλεμαί χω εἰς οἰγορίευ Δ ετγικειΐες κοκυτῶς 

γνος, ΑὙἸΙτΟΡ ἤαπικυσὶν ὁςέα μίμωύω, ἴῃ ἙΘἰετδπυπιατ Εἰ 
χΤλ Ὡρόσωπον πώϑίΘ΄ ΘΑ] οη ἰΌτο [οσιπάο ἀὸ ρα] Π0. 

πο οσις νὲ ἀρυα Γιατῖπο5 ἀαηιηοί σαπε5. 14 εἰς, ὁ 
δι. Κύων ὅ5: σεσμαὶ, Ῥατος τλῖ8. ἔπαιης {Το ίνο]ν. 55) οἶα 
κολσης δἸυδιδδήων, Α Ριι αι! οἴη δύ Ἰὰς ο; κύων παῤ ἐντέρρι- 
μὴ δωυαμῆων ἀπολαύειν ΤῊ αἰδακειυίνων, ὄυλα βειῶτι κύ- 

ἍΠΟΤΟ σις ΤαποπΊς τοις ΓΟ) ποτα ν ἤιγραθάτιτ. 
ἘΠΊ Ρ αΠΊ τεγγογο νοΐ ἄγοογς γοΐίοθαης : Ψαιγοπίίηις 
πιίαπι μυϊὰς τη (οτὶ ρεϊοηὶς ἐγατ, ἸΝάτιιπι ἃ ἔοτῖς σαῖς 

Ἰδὰις αττι] σοι πα ἃ στο ἀντ τπ πιεγοατογιιπι νοι! - 
5 “πι ξουδι15, πιοὶ οἱ ἴρι ρογορυίηῖ5 ἃς Ἰρηοτίς οχοιις 
ἈΤΙΟΡΒαηὲβ ΠΤ Πίτατα, δός γο μῖν τοι σαὶ θυ ρὰν τρ»- 
Ὁ μὴ βαδίζειν τίω) ἐμ νὸν. ἔλα β εἴ ὅτι πίω καῦα, Αριά ΝῸ 
3611ς ἐποετὸ, Ομ ἃ ςα εἶτα πλοὰ ογᾶν ργϑοδιτῖοα 4018. 

ξάησπι ἐπί δὶ ἐπ σεο Νεπιρο νὰ σλπῖ5 Γειῖτα, ἀοτογυῖτὶ 
ΠΓΕ5 σΟΠ Ια’ «1[σοάογοητ. ϑιητ το πὶ 411α: οἰταητιιγ 

1 γαγγοπῖς.κύων(ἸηαῸ Ἡ εἰν «ἢ. )ο ἐλαυνουῆύς τὸ σιδήξρυ πῇ 
ἀλλο μάν (Θ- ἀπτιν δ᾽ ἡ» οἴξ, (Οτπτ1}} οχ ἔσττο οἄάςητς ρτο- 

; αιεῖπι πη4 10 ΡυΠίλταγ. 
Ῥτα θη Δ 5. ͵ 

Το ἐνέχυρα ὃς κωαζειν,ρτο «σρχγαλίζειν, ἃ ΠΟΙ ΠατῖμΟ κραὶ 
ὉΠ. ἰςρείγαλοι) ὃς ρα Πιιιπι κωα εὶς ΡτῸ ἐνεχυρκαώϑ εἰς» 
5 ςαοτη ΡεγΣ δ8ζ οἵ. 

ΡΟ] 5 οὐἶπα, ν ΠΠΠολον οἰ [τς τα ρος. ΑΡΟΠ]οπ. τ Ατσο- 
ἰσειον αὖ κίας: ν ετθο κεΐμαιντ ἰοςοῖ Ἰητογρτ ΠοΠοι. 

ἰγοι, κώας ἐχροη. ὀφϑαλμοις ταπαΠαπὶ ἃ ποιπίπατὶ- 

10 
ΩΝ 

115. «πανούργρος, ν Πτατίτις ΡῸΙ ἐ μικρὸν (στὶ δοταγ)νε ἤι 
“τ εἸάοι ἤτπτ κυτινφι ῥοιών, 
44 στγαηάϊϑ. , 
πάς κωβηλίνη,εἰάεπι ἐσύσρια διιτγῖχ νοΐ (τυ χοίτο αι 

Οὔτπισον οἰ σοῖο, σοπιις ρι(οἰς, πιπτατο καὶ ἴῃ σ, 
ΡΠ Γοῖς συ! ἀλπὶ οχ ἀριιάτιιπὶ σΌΠΟΓΟ 5 ὃ ρταιῖ» μος ἴῃ 
ἴξεης. 

5 δι}. μέτεον γς,αρυά Ηείγομιγοτὸ καδείλη χονιξιρτο- 
ἀπῖτοτ ὡς μείζοσι μέτροις κεχοηυΐοε πὰ ἀγρονομε. 

τὸ, ἀϊππιϊ πισταὶ εἰν τῷ κωδύε, ΑὙἸ ΟΡ. 
ἢ. σαριῖτ ραραιετγῖς. πὰς ρτὸ σαρῖτο τητογάπηι ἀριν 

Ἰροα: 5 Ροῃϊτιιτγὰ ΠΠ.Πτάΐης ρα ραποτιιτι. δι ρηἰῆςας ὃς οΥδὶ 
{Οαδ αι, εἰς ετίατη σοπιις μετ 4:. Ετν τη. 
δεταέτας ΡΑΡδιιοτ 5.9 ΕΤΥ ΠῚ. ΐ 

Οἀδιαας ἦρτο σαρῖτς ἰοτ!Ἵ πςορ γαῖ. 0. 4.Δηϊοσ. σπτατγ. εᾶρ. 

Κ ἊΣ 149 
το ΡΙΪη. 1}5.13.ςἀρ.17 ραραιιογα οχροη τ, ὃς σαρ.18.6τίατη (ἀρᾷ 
τγαῃ τ {τι κωδια ἃς κωδὲὺς ΕἸ εἰν ἢ, οἷ κεφαλὴ χωρὶς σώματος ζάριις 
ἤῆς σοτροῖς αιοα Ηοπ,ικώδειμ, - 

κώδιξ,κος, δ ,ςοά εχ, χαῤτης,ς ματα, 
Κώδιογ «τς Ρ. ΠΠ15 σα Ὶ ὙΗΠ159Ππ λυ επα ἰδποιιπινν ΠΠοἵὰ ΡΟΙΠς,α4 

ν πὶ ν οἰδὶς ραγαᾶτὰ στὰ ντοσδιτιιγ σοηττα Ρἐ εΐαιτὶ ἀρι 4 0} - 
Ἰούγατ,ςαρ.:. Ἀπε}].ςοτίιητι 411} Ἰπτογρτοῖ, ἀραᾷ Ὀϊοἰσοι 46, 
ΑἸ λορμαη. ὁ ὃ πλαώει κώδια, 1 ςἔλ.}1ς αἴτατο 4 αίϑοις, ἢγςηὶς 
κώδιον [ρου ρ Ομ θαηζ 5 1 λογγῖτις ΠΡ τὸ συ Μοποά, ΤΏτογΡΓΟΣ 
ΡΓῸ κώδγον το ἀπ νου σι ην ρο 15. ΤΠ. δ 15 οὐίαπα ἀϊολτιγ. 
κώδιον τῷ βολβο βοὸς δι], Τ Προ ρμτ.]. 6. μ1{π. ρίαητ. ἶ 

Κωδηναγοαριι οἰϊδο  ):1 ἔασι; Αἰ υγρτία» Ατῆςη.1.3. 
Κώδων, ων, δ εἰ τὴ ππα Ὁ] υπ, οὶ ΟΡ σασα πιπγντυρα, Ργοργϊὸ Παρῖ- 

ρας τὸ τὶ στίλ πιΐγος πλατύ ΟΡ ἢ η Αἰλος, χαλκεςόμου ὙΠ ΡΕ ὡς 
πυρσίωικῆ εν ὈΪ Βα οΓ. ΟΕ στη, νἱάς ἰητογρ. 

Κωδωνάα σύκα Ὁ Αοἰιαῖὶς νοσαραητην ταὶ χἀμερμν αὶ ἤςις ἤγνθετγης, 
Κωδιωνίζω, τἰ ΠΩΪοἶτο τὴ «Χρ οσορογίσαἑμ [λεῖο : τγαέτυσι ἂν ο- 
«5» ΓΟ αΐτιι τἰητ ση δι] οτιιπὶ ἐχ ρίονανὶ (οἱ οθαητ, απ σο- 
πογοίς [ἐγερίτιις δ. ΠΠςος ἔογτς ροήοητινο! ἃ γῆς, χιογ Ἴμ- 
τεστγίτατόμη τἰπηῖτι ργοαππιδ. 

Κωδωνοραλάρρα ὠλοι οἷ 6111 τ τί παΡΪα ὃς ποίας Ρ᾽α] τὶς οφιογά 
Δα Ἰο ητραριά Αὐήϊορὴ, «μὶ μος νειῦο ποῖᾶς ἀποιιτα ἱπηρε- 
τατοτγύπισιις ἰμ [Ὁ ]ςητῖ πη. 

Κωβωγοφόρρι, οἱ ΕἸ ατΙ ΠΠαΡ 1} σοίξαητοσ. Βυ 4. Ἰη Αηπο. ογαῖςς Ρις- 
ςοπ(5 νοςαῖ, “μια ]ος ΒΑΓ ὶς νἱςσδτίπη εἰητί ππαδτιο ἀττγατὶ αἰ {- 
ςυγτιητοξιηα ας ἱπάϊοληξ. 
Κωεα τοὺ ρς. ἢ]ος ΟΥΠΠΠΠΏῚ ααῖθις τηἤτατῖς γῇ νεῖογος, ἀρ Ηο- 
ποτα! πὶ 111... σιύρεσομ χέχί- ὡς ὀκελζσε, Κώ:α τε, ἐ7γής τε» 
λίνοιο τε λεαυ τον ἄωτον, ΠτΈγρι.Οχροηϊς κώρνγα ἰά οἰ, ροβώτων δέρ- 
ματα. 

Κωϑύλοις ΗΟ Ἔχροη. ὄνοις, 1] ὃς κανϑίλιοι, 
Κωϑων,ων(Θ.,οἷ ποτά Ἰπατας Ῥοται5.Εργ οι ροσιίιπι Π 1. .[.- 

ςΟη ςοιΙΠῚ ὃς τη ἶτατο Ροσιιτπν,ιιο( ἴῃ ρετα βεῖζατι ροτογαῖ, 
Ατβεηνπῦτο νπάεοιμο; δ Εγαίτα. ΓΟ ἈΙΠπα τ ἢις εἴ πτοτ δἰ τος 
μᾶς γοος Χοεποριι. Ρα(. Ογτὶ Πδτο ρτίπιο , "ώϑωνα κεραμεον, 
Οαΐςῃ. 4. χτῇ τόποις. ἘΤοΙγ Βἴο κώϑων εἰξ οτίδπη ἄτακτος μέϑυσος: 
481 4]]10 4} ςοπηροῖ, γοσαθι}]ο εἰκρατοκώθων ἀϊοίτατ. 510} 1- 
το σοςδηϊ κώϑιωνα» ἡ κωζι ον. ἸΝατη φαΐ ἴῃ ΕΑ Ἰοατῖςο οτος γο- 
οατ κώϑοις: ριι Η οἰγ ο ίτπὶ γερογίτιτ οτίφηι καῖϑυ κωζιός τ πες 
ΠΟῊ καΐϑτε ποτήρια: ΡΟς 8, 

Κωϑιανίν»ἰλτσὰ ροτί ον Ατοῖςι5... Ἐ 
Κωϑωνίζειν, δὲ κω ὠνίζεὐϑουν ᾿πάςοο τὸ [αἰο αἱτο, ος μοηϊ Ζατς, γι 
ες . Εταίπα, ΟΠ 14. ὃς Βιι4,(ΟΟπτπηοηται κωϑ ὠνεζειδιοι πεῖς με- 
γίλαις» Δα 15 ὅς ξαποιιη 415 σα Τοῖθι5 πατιτίςατος » Αὐἠϊοτεῖ. ἴα 
Ῥτοδ]οπλας. ἀγρὶμς {Ε ἐπαίτατο.η. Ροίςεγο πιαϊοσῖθριις ροσι 15. 
Ῥαι]. Αϑ β πη. 1.1. ςάρ. 5 9.κωϑ ὠγίζεῶει οτί απ αὐτὶ τῷ μεϑιυσκφάδτε, 
Ἰης εῖαγιν 

Κωϑωνισμὸς,ο, ὁ. Π δοτ ΠΟ τ Ροτῖο δζ ρίεηΐοτ, 
Κὠζον)Ρ ΘΠ 115) ν 6 [Ἐ15. 

Κώκαλον 9 ΗΠείγςἢ. εἴϊε αἸοῖς παλαιὸν» πες ποη ἤρεοϊςπι 51] σαῖ- 
1ϊηάςοὶ. 

Κωκαάλια, τοὶ, αηϊπηα τα σοτηπλιηΐ μος ποπηῖης ἀἸ ιμπτΗΓ 5 αιια» τε - 
{πὰ τεσιιητιισ.ντ σοπολν [Τα ἰτπιαςο 5. Α στ εις. Απὴπι. ᾿ 

Κωκύζω,μ, ύσω, τιυκα, αυοπτοτν πσοοι Ν οὰτι 0], 
Κώχυμα, ατος, τὸ ΡΙ οτάτιις, ϑορίιοςΐ. 1 Αἴασς, οἰ ψόφητος ὑξέων κωκυ- 

μεΐτων ὑπεςφγαξε, 

Κωκυτὸς, ο(᾽, ὁ. Πππξλι] 5, ΟΟν ει159 ΕΠ πππ 1115 ἰῃ ΓΟ ΓηΊ5. 
Κωκύω, μ. ὕσωγασιυκας ρΙ ογο ίσοο : νογθιισι Π ξΕΙε πὶ τά νοςοπι 
ΘΑ] Ν οατιΒίο], 

Κωλαχρέτης»κ,0 Δ Προπίτοτ. Αὐ πο ρ μα. οἱ κωλακρέται, τς οτος ὃς 
εὐτοάες τι ἰς τα }1ς Ρασιμηῖ 5» δς Πα πηρται:πὶ τ ἀφο 5, Παϊιιογᾶτ 
ετίδπι ροτείζατεπι ᾿γ} ξξα {ἰΠοτα πα ϊ ἢ αι 40 Διο Πποησῖριις 1η- 
1υτξς οτος ᾿τεοραταταπηποῖατ [ὉΠ ας, ΑΙ οΡ μαη. [ερεπὶ πμΓ- 
ἴςοντ [ἀσογάοτοϑ ἀσοίρογδης γο Ἰηλᾶς (λογι ἤοιγονε ΠΙὴτ δερικατει 
κἡ κωλώ, "ἀφ ης5 ξοτίαη δὰ ετυ πες ἢ ματι νος] αριά Ροΐ 
Ἰασοηι ἔςγάρτιπη κωλακερταὶ,14 οἴ, τὰ μία) τῷ ϑερί, 

Κωλαριον, Πγρεγ σεις νογβοι ι5.5μ1 4. οξεχε ὦ φίλ᾽ ὅλιε, κα λείριον; 
πα τ) παρριμιώσες χἕαῦ τ αν δίων χεγρυῖοον ὅταν ὅθεν ἐφῃ ψύχοις 
οὗτος, 

Κωλεοὶ ην εἶ κωλέα Ῥεγπα. κωλεοὶ ὃζ καλῇ ΒΕ σοητγδεϊϊους πη ςπὶ 
απο καλέ. οἰκαζντ φι[4πὶ ἀρὰ Ηςείν οἰ θπι οΧροηϊξ σκέλος 

δὸς ἐπί ϑηογτοἰἄοεο κωλεὰ, οἱ μέρος χρέᾶτος ὃς τξσικῆς τὸ ἐδώδιμον, 
"ἡ ἀγκαλὶς δέσμη χόρτου. 

Κδλειρ» ΡΥ δ᾽ Πλλιιεῃ ργΟ ΡΟ Πτιιπ ἐεττδητίδιιο. Ἶ ᾿ 
Κωλέδς, ὁ. ὃς ἀρὰ Ατἤεη. βεποτ. ἔασπιι Ρογη ἤβγασο ΔΗ ΠΏ [1ι1π|; 

Εὐ|.1.τΑρὰά ΗΙΡροοτ. Οαϊεη.τὸ κωλον ἐν τῷ τρώματι χὐ βέντιον 
εἰξωρέσεως. 

Κωλὴ. ἡ ΠΓΟΓΙΟΥ Ῥάτο ν ΤξΕ πγῖς, αΥ ΠΊ1159 65 Δητοῦ ΤΟΥ, ΡΓῸ Ῥοάς ΕἾΤ Ὁ 

τἰδια, ΑὙΠπορἤδηνεφ. το) ἀαπίδα τῇ κωλῆς ὠρρέχων, Εἰ γ ρου Π Ρο- 
ἀϊ ργατοπήςης, ἴτε πὶ οἱ στὶς ας φ 411) σεηιι. Χοπορ ν άς νο- 
πατοηςικωλίω σα:κώδη,λαγόνας ὑγραέ, κωλῆ Ρτὸ ριιάεπάις ἀραά 

Ατηζορ να Τί ε θα]. ᾿ 
} - Ξ ΤΥ : - . μεν ς ᾿ 
Καλίῳ ἰ .. ἡγτιδῖα ποπιϊπ θη, ρογηαικωλίωε; ἀκ ρρκωλία ) ΟΥΙΣ Πα 

Οτ,., ὧς 1: 



τὰ ΚΩ 
οἴδα,ηυῖθας ἔοπιογα δέ τἰοῖα; σομίτδητ » Ῥεγπας δαῖτ ουἰλπα πὸ- 
νοϊμο,Θαζα οχ Αὐἰίξοις! 1 λοτϑ τοττῖο ΑΠΣπιδὶ κωλ ἑω ὃς κωλίας 
γοσαῖ Ατμςηαις, Ος  [ι5 ροτι ΟἹ 5, Αρυὰ ΑὐΠΠΟρΡἤδπεπὶ ἴῃ Ρ]ὰ 
το, Οἴμοι 3 κωλῆς ἰὦ ἐγὼ χατή ἅλιον : ἸΏτοΓΡΥ. κὦ χώληπος χεγομῷε. 
κύλᾳ ὃ τὸ ἐμτυῤῶνα μέρη ἦν ἱερείων. Γ᾿ οτῖαπὶ κωχδῦ, ν1γ1 ποπιθῃ 
φτγορτί απι; Ετγ πη, 

Κώληξ,κος οὐ» 5»0Π|5. ν 

Κώληψ,πες, ὁρτα (186 στρρίγαλ Θονν οἷ (βγασο ατῦ πιτα, ἸΝΊσαπάον ἴῃ 
ὙΜοΙΙαοῖ5. Β΄ τοι ὁτ᾽ ἐν κώληπος καὶ ἐγ ποδὸς ἰχνεὶ τύψῃ, ἀρνιὰ Ἡοπιο- 
ταπὶ Οὐ γΠτ. Ἐπ Δεῖ. τὸ κόψω κώληπας᾽ ἀεπα Πρ Πσατέ τι άῖτ9 
4μοα ωρὸς τὸ σκελίθ: κυρηβαάσωι αριὰ (απο, ΕἰῚ δί «ὠλὴϑ καὶ 
ἀγκύλη καὶ ἰδ ταὶ ὑγνίας, ἡτια τη αὕτοῖν κα οζαν ν οςαητ, 
Ἰωλία, ΡΟ ε59 [ταν οχαυκώλον, 
Κωλιαὶ, δὸς ΝΥ φαιιςγὰ Ιοςο Αττῖςα: νθῚ 1116 σοί εδατιιτ. ΑὐἸ τορι. 

γεφ. δευπτανης, λαφυγμος, κωλιεἶδος. γυε τυλλίδος. ὅζο. νἱάς 1ητεγρ.ε- 

Δπςἀςμη, ὃς ἀρτ ϑιορ αητπι οὐδὲ πόλεων, ΕΠῚ ετῖαι βαλε Αττ 
τῖςα μος ποπιίης. 

Κωλικδϑομαγπιοτδο οοἱςο ἰαθοτουῖεχ. Τα! Παη, 
Καωλικὴ διάθεσις» ΠΟ] οεῖς αβοέτι!5.ς0}} ἰητο πίη πιουθὰς, ἄπης ετἰᾶ 

οοἴαπι γοςατ Ρ]Ἰπῖτις ἰἶθτο 26. ςαρῖτε ρυῖπιο, Ετ κωλικὸς) 41] 
οἷο ἰαδοτας 9, χιὶ ἀϊξοτε Ὁ εὸ 4] κοιλιαρὸς ἀοῖτεατ, ἸΝΑΠὶ 1η 
Ῥλι]ο ἀε σογοποροίε ἰοσεπά.. κοιλιακοιὲ ν δὲ κωλικοιξ:τατ 5 ἀ- 
Ῥυά ὈΙοίς, ἀς ΑἹ ετῖτα πὰς σονγ 4110 ΡΓῸ κοιλιακοις Πι {πἰτιιδ- 
ἄμιπι κωλικοις. 

Κωλίφιον, ὁ, τὸν ρα πα 4110 ντεβάπτιγ ἀτ ἢ οτας ἀπὸ τῷ κώλε ἡ πῇ ρι»ῖ. 
τοθοτο πιο γοσιπινν τῖτιασ Τλ ἢ 4}1591ιφαητιγ Ραισα οοτ 
πιοάιιας σο ἐρίιϊα ραιςα. 

Κώλον; εν» τὸ πο Π Ὀτιιπηϑς οτα ΠΠοΥἱ5 ἰητο τ᾽ πὶ Ρατβ » ἰαΧχῖες 1ατς ι - 
πιμπι κώλον Οταςὶ γοσδηῖ, ἰηηαῖς ΟοΠἢις Πἶστο ρυΐπιο. Αρίγτ- 
φι5γμογέντερν καὶ κώλον διαὶ τὸ μι ἔχήν σευ δεσμον τοῖς λοιποῖς ἐντέφρις) 
ἀν) κυλίφϑϑτη καιϑ' ἑαυτὸ, ΑἸοχαη. ΑΡμγοάΓΡτγοδ θίατ. ν τη]. 
1ἴστο ρτίπιο, τὸ ὃ πήγανον ῥώτγυσι τὸ κώλογγτιιτα [αχτιπὶ ἰπτο τη ἃ 
χάϊιιιατι Οαζα.κώλν τὸ υἱὲ διφυὲς, βραχίων, ΑἸ τοτε!. ἐς ΑΠτπ,α]. 
1ῖῦτο ρτγιπιο. 1: νθγειτφηλει πη Υ] {μρουίογὶς. διραγεῖτα σοεῃ- 
Ῥαξεῖο δγας τιπι ἔτι ν᾽πᾶ ν οσατιτ. κῶλε διμερὲς ὄνο 7 σκέλ(Θ:» 
τοῖα θΎὶ ἀπβογιοτίς οἱ ρατεῖτά σοπιρπέξίοοσιις ἀἰ οἰ ει! δ᾽ ἄς. 
μέτρα κώλων καὶ ῥυϑιμοὶ, Γαιεΐδη, Ετκώλα,οδάδιιοτα, ἴῃ ἐρῚο]. δὰ 
Ἡξεῦταος σἄριτε τουτῖο, ὧν τοὶ κῶλα ὄπεσεν ἐν ἐρήμω,ΓΟΥΡΟΤᾺ 5. νῸ]} 
ςαάαιοτα πὶ ἤο ἰδρτυαρίητα Ἰητεγργεῖος νοεῖ γοσεπὶ ἢ ο- 
Ὀτς πὶ ρἱ ρα π91. σά Δι1εγᾶ. κωλανν ΕΠ ΕΓΕ5 1Π τα] τς: ραγα [οἰ Πσοῖ 
ταῦτ: πάη ὃς ροἀα5ικώλεοι ἀἸσιιπτιιγ 115 ΠῸ5. σγιγα ὃς ἰσοτ- 
τος νοσαῃιςγαὶς Ἡογπλο] ἴη Ῥϊπ. στο ποιὸ. σκολιᾶς ἀἴΐγοκα 
κῶλα βάτου, ἴῃ ἘρΙΡΓαπηίπατ ἰᾷ εἰ δγας μα. Ετ κωΐλοι, τεὶ  σῴενσὸ - 
γὺς ἑκάτερρ μέρη » δι], ΤτῈ πὶ κώλον, Ογατὶ οτ5 ρα} 8. ἀπιοίσιι9 τ 
εὐἰθιις ἰποὶῇς σο πα 59ν ΟΠ ΟΪ 5.κώλον οἱ οἰ, γο Π ὈΓ τη οἷ - 
τ α οπιδηιις Α μα}, ἴδ ματα ὁτατιοηΐς οχ Ρ᾽ ατῖδιις νου 5 
ΔἰδίοἹατὲ αἱταιϊᾷ πσπιβοδης πος «ποάο,ὃς ἢ γεγοοτοϊάςο5» 
Δοταγρο πε ργο ξοτεηπιο νἶγο ἀΐσογς ἱποϊ ρίθητεπι τἰπιεσε, 
νἱάα κωλίω, ᾿ 

Κλ. γε] κόλρυ,ἀριιά Ατῃει. δι δεγαΐσοη. ΠΡ.ζ. δαῖτα] τπαρπίτα- 
ἄϊπς ᾿ατοῖ σοσατιη ὃς ἀγίθτοστι»α δαπι»οιτία 1115 ν Ὁ] οσλι5. 
Κωλοτομέω, μ. ἡσω. τα κα στη θα ̓ ηςϊάο. 
Κώλυ"αγκτος τὸ από δεσμια πη Ρ Θά πιο πτιιτη, ἱπτογάἰ τῆ, ΟΠτΥ ἴο. πε 

νία,ἐλεημοσιυΐης ἀ γίνετω κώλυμα. κάλυμαι ϑεών ὅδ! . 41) πτης ἱπηρὲ- 
ἀϊπηεητο, Τ ιιον ἀϊ4, κωλύμα τα πῷ μιὴ αὐξοϑίισα; ἐτηρ οαπηςηζα 
ῃς ἀπροίςογοηῖ, ἰάςαχ. ῬΟΙ ΠΧ 9 τὸ Ὁ ἐκ μηργῶ, κα κνήμης κιῶλον» 
κἱ κώλυμα. 

Κωλύμη,ης, να ρτα Ἡοτγοάϊαπιπι φιοτς α, Ἰαμ]δ:τ ουἱπιροάισπιςη- 
τιιι. Τ μον ἀ. : , 

Κωλυσανέμας.". δ) ν ἘΠτοτ ΠῚ σο εἰ ἰτοτον οπτὶ ἤλτιπι 1 1} 859 4110 
ποπηΐης ἀϊέξιις Ἐπιροίος!ος, νὰ ἐσεῖς Τιαογεῖτ5. Ν ἂπὶ αι]ηὶ 
Αρτσοπεϊπὶ νοῆτο 10 οΠτατγοητιτ νοπεπηοητιοτο, {ΠΠπ|π| ἀιιοττ 
τὴς Επηρεάος 9 ἀϊοίτιιτ,οϊτοιιηηροΠτὶ5 ντθὶ ΡΟ δι απποτ 

“ ἸΠΠΠΠΤ1ΕΥ 15. 
Κωλυσί δειασνθ-.:. ὁ, απο ἀπὶ ἀτέγιις. ἔτ 4111 σιπξϊδηθῖα5. Γογι {- 

41|6 σοπα εἶτ γορσάτις ἀοσδέετος » αι α [π πλοτα ἐπιροά!- 
πιρηῖο οἰΐοῖ, Ζιιο τΐμαιις σοσπάτοτιτ. Ἐπ Α ΡΟ! Οἀοτα5 δειαῦγοσ, 
11.2.7 κοχλιῶν φησὶ τιναὶ καλεῖάται κωλυσιδείαγοις, 

Κωλυσιεργία ας, γ΄) ΡΟΤΙ5 (τ Ρ  ἀϊ πη ητιΠὶ ὃς τοππιουδοᾶρ4 Εἰιάο- 
ΧΙΠΠ1. 

Κύλυσις, ἐθν ἡ ἰπιροἀΊτι ὀπτιιπη, ΟὈ δου τιπι»ἕρ)μα 5 φορμα)ο εχ. 
Κωλυτέον, ρΓΟ ΣΟ πα τμη ἰδ. 
Κωλυτήρχον, του ΡΓΟΡΊΙΡΠάςιι 1Π1. 
ἵκωλ ὕτης κε, δ) 4 ρτο με οἰτουγν μη ἀεχοϊητογσς ον 5.611 ἀτοοῖ; ἀπ εἴ 

Ἰπιροάϊπηφητο. 
Κωλυτικὸς. οὐ ὁ, νῖτη Πα η 9 Ῥτοβησοηαϊ, ργο ΕΒ] οἰτουῖις Ια. ΑἸς- 

χαηήον Αρβτοάιί, φεύμοκον κωλυτικὸν 5 ΤΟ 1 ΟΠ ΘΠΕΙΠῚ Ριολὶ- 
Βοης ης αι 4 ΕἸ οἰατικωλὺ τικὸν κινώσεως 5 Οα].1.4 ΟἰΔιοικωλυς- 
πεκὸν αἵτιον, ΤταρεΖιιητ. 

Κωλυτὸ ςγοκῖ ὁ, αἱ ρτο ἰ θογὶ ΡοτεΠ, Ερίδες. 
Κωλύω, μ.υΐσω, αι υκα το δ οο, πρεάλο, Γορ τάν ΑἸ ρο 5) νοῖον 

τοταγάο, μΒιδεο 5 ἤππὶ ἐπ ροάἀἐποητο,αΓσθο 7) ἀρ ]]ο. οδίτο, 
ταηλοτγοι, ἕξι. Δοςσαίατ,ς Ῥ τὶ σαυῖτς ἃς ἐβώλυσε τίωλ τῷ τωξρφὴ - 

κι ἥ 
τοῦ αἰοαφοονίαν σοΒ θεῖε ν οἱ γέρο ίητ : ἑητοῦρτιπιαῖδ ῃὶς 
λάθιυμτ. ἐδὲν σε κωλύσει σεαυτὸν ἐμβαλεῖν, ΑΥΠΣΟΡΗαη, Ἐξ ς 
Βαῖτιν, ΡΊατο, ἐδὲν κωλύει διαμυϑυλογῆσαι » δζς, κωλύω βο 

Το οπιο [Ἐἰλειμκωλ ύω ὅγαν εἶν,ν ἐτο Ὡς πιογίατιτ, ΠΤ ρ᾽ 4ικωλ ἱ 
τῇ ὅδεα. ΤΠ οτη ΚΒ οη. κωλύω πλεῖν, Τ Πιιογ ἀἸἀ,κωλύίῳ πωλεῖν, 
{ζοτε]. 1 Ροἱ τ, κωλύω σειχίζειν; Ὀοταοἰζποη. κωλύω χεῆδϑαι με 
ΒΟΡΆ.. ἕτως εὶ ϑὲν κωλύέει ἔχεν ἐνίοις. τα αἴ Πίαπ ἴδ Βαδοτον 
γεῖαῖ. κωλύω ὥστε μὴ «ἰδεπλεῖν., ργομῖροο πὸ Πάιιοτη Εἴτου ἧς 
τ Τ Βμογ ἀϊ4. ΣΧ ΘΠ ΟΡ Ὦ. δρεὶ πεεύτει κωλυ εἶϑτο ποραίῆ εἰν» ῬΓΟ αἴ 
ἕξς δοι ροϊς ἀρετο, τιοίδη, τούτων κωλύειν μετα διδόναι τοῖὶς 
υύοις γα βΘητῖθιις ἄτα Ποα Ροτεηίττοτε, Θςηϊ τίμιο, ΟΕ τυ Γοἢ 
φόβιΘ- κωλύει πονηρδυ μ(θ των,ἃτοοῖ ἃ ν ἰτἰῖ5. κωλύω Χπὸ σεῦ, αὐ τ 
Δτοθου Κοπορμοπικωλυΐσωι στὸ ΝΜ αὐ ρων Ἰάοτη,ν δὲ καὶ ἴσῳ τὶ 
ἰτανο τε γὸ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς απο δειῖς. εἴτε Ασ ον Ὁ Ι ἢ 

υἱάσειιν ΠΡ αἱ ἤσᾶτο » πάις 1ΠΠ|4 σδιιοτιιν ἕο ἀοΥ δι δος, ἡ 
κωλνων,δζς, Ποπγοίξ. ὴ 

Κωλωτὴ οἱ γοοίοτα δἰιῖ5 ἀρια Ατὐήΐζοῖς], Θαζα Οτασατα Υ, 
14 μ1τ. 

Κωλώτης»υ,ὅ. ὃζ 
Κώλχωτος»"56 711. ΠΠοοἱάσοτῖα ρεπιις,ἀσκαλαζώτης, 
Κωλώτις»Υ εὐ τι5υκωλίαξ, ἐν 
Κωμα, ὙΠΟ ά,ΡΤΟ κοίμμημα ατο ςτὸ, ΓΟ ροΥ αἶτιις ΨΊΓΘΊΙ. 

ΠΊΏΕ5 γΘΓοτὶ ἔρεοῖςς ΑρΟ ]οπὶμΣ Γεσιιπάο Αὐσοπαιι 
χοῦ δὲ, θδὴ κώμωτι κεκλια᾽ αὐαυ δὸς οἱ εἰ, ὑωὺ ἡ λεηῆῆς διὰ 
σιν κα ταφηράξ, ρταΣ στα (οροτς. ΠΟ οα. κριὸν δ), ὅ)2 
ἡ7ει.14 οἴ, πιά [α5 νοτογπιις. Με οἱ κώμα Ἰητογρτοτα 
ξπάϊμπι Γοατιπιπ ὃς ἀπ πτισπιι Ν σαηάογίη ΑἹ 
τα ἰσρομα. ὅνε 3. κνώοσογτα παλείασων Οἴφρᾳ κοιτηζελέ 
κωώμα κεδώοσῃ, ΤὨτοτρτ. τίν μεταξὺ ὕανς κὰ ἐγρυγόρσεω 
κιῦμον καλούσιν ηἷς κωμάζειν τὸ ὄπηροιτᾷν τοῖς κοι μιωμῆν 
τίαπι δἰκ {ες τα ἐπ οι πέμπτη: ο ἢ] οἷα Γα]οτ. Ρίηι 
ἰαίνει καρδίαν κι ουτι) τ ΓΡ.τέλγματι, 

Κω μ(φέζω, μκ. εἴσω, αι κα5[α πα Ρατα 15.  ςαστι ΡΒ (ΗΠ 
μάζον υἱτ αὐλοῦ λα τ δήϑπι τε μι ἀϊα θαητ. ἐν ἰδ μι ὀκῶ, 
δ απληλατ σᾶ πι15 γΑ εἰθ ἀϊχῖτ, αὶ κωμάσῃ 
ῥα ϑιήσῃ τέκνον Ἰὰ εἴτ ςοπις Πτίοπίδιι ποὶ ἱπάπ σα 
οτῖτιῖη Αππλαγν ΠΙΔο,κωμοέσδω ποτὶ τοῦ Αἰ μαρυλλίδει, 
Βόσκονται Μφτ ὁρες,οἸὰ εἴτ σονπείαταπι ἴθ 0. ν᾽ο ὅν 
μ(οἰζω,αςοοάο, ἸΝΟΉΠιΙς » εἰς δόμον αὐχύήεντος ἐκώμασε 
αὐτο καὶ ἀλογίαι κ᾽ εἰς ταὶ ἡμάτερα εἰσεκώμασῳ, ΟΠτγ (ΟΠ, 
ὄλυμπον, ἐς Ἠετοι 6,14 οὔ ἀοςο Π{ 1. 1π ἘΡ σταπη 
ὅ5: τὸ δεσμιωφήρκον, Ποττηορεη. 49 (δι] ργορα σαγοογοπὶ 
εἰν οὐδ κω μοΐζῳ τοπιι!ομτῖα ργοίογια σοπιῖτῖο; 
ΡΠ Πεπιοῇ. 

Κωμαίνω 9 μ. ανωῖ π᾿, γχρί» γυςἰζω 5 ἀοτΠλλτιιγῖο 5 ἀρ Ρεῖο 
Ῥεττιγθοτ, ὅς 

Κωμα νεύει ὀρ τὶ “ἢ χείρα το. 

Κωμακὸν, τὸ 5 ΠΟΓΊΔΟΙΙΠῚ 5 ἔγπξξιις 40} ἀα πῃ αιιοῖπι να 
Ῥι[ιθῇ5 ρογπη ίσογο ἰο!οπτ, ΤἈΦΟΡἢ.}.9., 1. Ρ]αητ. 
ϑατγ ΟΡ γ οι ἰητε ΠἸστιπτ, 

Κωώμαξ,ακος, δ ΡΕτι]ἀΠ59πιράτοι, Επίῖ, 
Κωμάϑμαι»κω ρίούζω, μαγεύω,ς πα λιΙοτοἰ αἰοτο. ᾿ 
Κωμαῤχης» Χ ὁπ. δι κώμερ χίθ- οὐ δ. νἱσοτπη ρτασξε ξξι15 

Ἰπηροτῖο ρυτςίε, 
Κωρ(φίσδω, Π)οΓὶ οὲ ρτὸ κῳμιοόζω, ργοσατιπι 60) ΤΟ 

1το τογτῖο. ὴ 
Κωμαςὴς οὐ, ὁ, οὈ ΤΙ Π5»Γ ΠΟ ΕἸ ΠΟ Πσ, ΡΟ. ἀΠϑο ΓΟ οἰ! 
ποι γηῖδ ἀττ ἱΠτοΠῚΡ ΕἰἘ11115 ΠΟ ΠΕΜ11115 Ἰη Δι] ρεῖ,ς ' 

Ἐρίτβογοη Βαςοἰι. Ατἡτορ νεφικωμας ὶς «γόνυσος, 
γιςίω Ορροῃὶο Ν 42. 

Κωμμαςτικὴ ὄρχησις 9 (Α]τατίοπἷς5. βόηις ἀρ ΡΟ] Ϊυ σε 
ΡτωΤο ἃς ᾿δειθιις. ᾿ τὰ 

Κωματώδης,ε(θ.. ὁ καὶ ἐγαιιοπα τοποῖ δι ορρσκηῖτ πλάτοοῦ 
5. Ι 

Κώμη ες ον, ν 111, Ὡς Πτνορ ᾽ ἀτιπγ,ν 1οι 15) ΡΒ 5 δ ποιῇ 
αὐ αυσις ζώων κὶ αὐϑρώατων τὸ ἐσ ἀγρών, Ἐτγαιοί ον {- 

Ποιά κώμη! πηιῖτ, ἐχ ἡ πόλις »ϑηοὶ καὶ μείζων ἀγφρικία γ ἦτε 
χϑρίον, κὐριοίγειν ταὶ κώμας, οἰτοιτηϊτο ῬΑ ο5, ΜΔ τ. 
(05..»7) κώμας, ν Ἰςᾶτ᾽ Πλ;Ραρἀτ τη Ρίατο. ᾽ 

Κανμηδὲν,ν Ἰςᾶτ! πη» Ραρ ἄτι πη» Γι. ; 
Κώμνρρς»ὐΤοιιῖ5 σορμοτηοπζιτη, 481 ἀρυά Εα!τοατηαί, 

πλῖης σΟ] ΟΘθατατ, 
Κωρμήτης μα» δον ἸΟΙ ΠΕΣ 9 γέτων, κωμήσας γοζᾶθαπξ εἰ οπ 

Ορρίαὶ Βα Β᾽τατουςυγα ἘΠ] σ 59 ν 1} Π1|σο 5. ράρΆπ05. Ατῇ 
ἐὺ κωμήτας γυμγοις α ϑοξοις, ἄζοικω μῆ ταὶ ξένοι ΕΠτῚΡ. 
Κωυῆτι τ δὸς, ν ἰςῖῃα. 

Κωαικεύομαι» μεσομω,οοτϊοὺ Ιοπαοτ, κιςίλπ, 
Κωμεκος, ΠΟ ΠΊ (5. 
Κῳμεογ ἰἸμϊπατίαιιπι οἴ ἃ κώμη. " 
Κωμιοανώλεις, ΟΧ κυίμη ἃς σόλτονν οὶ πλαῖοτο 5 ) 484} ἀν 

ΤᾺ ΩῊ 5. ΟρΡ Δμ 4 Γι βΊ σα πα,ηλα ναὶ Υἱοὶ γε! ορρίδα νἱᾶς' : 
πιητ. ιάδπι πηπῖοῖρια λμτουρ τσ Ώ ΓΕ γυϊθὸ ὑομνς.". 

Ματοὶ σαρῖτο ρτίπιο ρα γωρῆν εἰς ταὶ ἐχομθσοκ βία ΣΝ ] 
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δ΄ πτὸ 
ποπείποηῖος ἤπς σσητίριιοϑ νίςο5 ἤιε ορρίάι]1. 

ἐδεις ἀριϊά γότοτος Ἰαδτος, οι τι οπιιπὶ ποΐιγπα- 
(αἰτατίοπιυτι ρτσ 5. }Η 1] πο κώμον, ἐπα ς πα! τι ργοςαςὶ- 

ἐσπὶ, ὃς ἱπεςηνρὁταηεῖας ἕο ἔπι ν οσοπογιητ. ἘΠτΙρ Δ. Τὴ διιρ- 
ὑφρτο Πππροτυοίο ἀἀποητει,ορρσπόλων ὀπιῶστοποῖς κῶμος λέλακε, 
ὑπὶ Επεὶριἀ καΐμος ἐρρς, [αίς.ὰ ΕΠ αἰτίαν ργοτοτγιλνσο- 

ἐποῖοι5ικωῖμος ὁ τετραέτας ἴῃ ΕρΊοτ, ἐπχοτία ἔσι Ἰηΐλη- 
εἴτις, Ω1 ἢ Γοττὸ οἰδ σοσιοπιςι, ΑὙιζορ ἢ ἵπ ΡΙατο, ἔοικε σ᾽ 

ὑ κυκόν δ αὐΐξειν, νἸΔοτιιτ αὐ ςουιοιατίοπειι ἱγονϊά εἴν σοη- 
τππὶ ἰα ειυιπι ἃς ἡπτπτοφογατιπι. ΜΙ σης ςπγας ςοι Πιϊταητὶ 
τίσουο ἀπ κωῖμον ἀἀίγοῦ » ἤος {ΠΠ1 ΓΟ] πὶ τομαπείατί ἀπαγητ, 
ΣΙ οητο γο δ το εἴϊε ΕΠ Τπιπι, ΓΑ ογτ, 1.2. Τητοτρον οὐτίε [χιι- 

τὶ ΦΟΠΙΙ ΠῚ. αν δ5}1 κοῖμον κληθῇς, μὴ τα χεωῃς,[Π αἰ νοἱιι- 
ετΐπηι νἰτᾶπη νοσατις ΕΤΟΥ . πς ΡῬΓΟροτο59 Ναζδηζικωμον οἷ. 

τ Ἰτατίοποπι ἀσοὺς, ὈΊοηΥ Γὰς ἤτι οτ!ν. Οοηιπὶ οἴορδη- 
Ἰαρὶς ΡΠ οἰϊγατας ἰηλασῖπε τουτῖα πῆρ εἰκόνων, ΕΠ τα πὴ 
τατί οἷς ὅς σαταηϊἰβτίτοι τα ὅς ΒΙκ1Δ,͵]π σοπιο- 

μιῖ5 ας σοπθ 115 νἤτατα ργόρτοῦ ἐ γίογατοτι, ΕΠ δίκώμος, 
Ἰτονοπςοιη1π|. ΓΙπάατι!5 'π ΟΙγπιρ. Οὐλυμστονίκαν δέκόι 
ν ἔχατα τὸν Ὁ καῖχον, ἴτοπὶ τοπαριις ἃ σοσπα νίψας ἀμπὶ οιῖ- 

τατ. [τόσ Ζαϊσιιη τις [οι ν οτογίδιι5 ἀἸσοθάτιγ . Ἐτγ. 
ἐς σοπης Ποτν ὃς ςοπιοίϊατιο ἀριιά Τατῖπος τοῖα ΜΟψαγ- 

τ (πεῖ Βιιης σοπη ἤατῖο:νε! σοπιαατίο: σοπυ ]ατὶ γοὶ 
ἰ, ἃ καῖκος οἵῖααν Γατι πὸ ΟΦ ΟὨλΐϑον ἄς ΨΆγγοπ, δ.5. ἀς 
το ηἀο οτίατη χραιστελόκώμος, νἸΠῸ ᾿φΏτΟ ΓῺ ΠῚ ἢ ντμηιι5 

ἀ χη κεῖψος ἑορτῆς ΝοΠπο ἀἰοίτιιτ ἔοίτι ἈΠατῖτας ὃς γο- 
Ῥοπαμι ρατίοηι. 
Ὁ Ἰοροτονᾶς νοῖογπο Ορρεῖπηὶ νης κεκωμώδϑου ἀρυά 

τ, ἥπο ἡ ΟΑ]. Ἔχ ρον κώμετι ἔῃ. 
ἡ μικροὶ κὶ ἐυτελὴν πϑὰ ν1]15 αιια ἀαπὶ ̓ ετθι]α. 
 α[οϊςαϊος ξαξατ.ττοπι [ἰαυτὴι5, Πα θο πὶ Ομ πὶ5 οτα- 
τοὶ ἰοσαθατιιτ. κακυϑες: ΤἩΦΟρ τ. τον. Πθτο 4.12. 
φῶτα οἷν πλόκιμον( [τὰ Ἰενπλώτιμον κ᾽ πλωτίαν ) ὄπη σ᾽ 
ὃν 3 χαφακίαν ὅ): τοῖς κώμυσι, ῬΊ τη. [τὉ. τ6.ς4Ρ.36.ΟΠα 
᾿ῬΙοτίαμι ἀταῖις παπο ἴῃ ἴηι }15᾽ Επ]ταητῖδιις πάταγον 
ἱρῖς Ἔχ ρατίατεῖς [ἀστι5. 50 4π1 Πὺ κώμυϑες ᾿ρίς ΤῊς- 

Ἰοςο ἵτὰ εχ οἰ Ἰσατοκώμυϑεις 3 κολῦσι οὗ αὐ ἢ συωυϑροισμό- 
οὐ υμπεπλεγμῖθ- ταῖς ῥίζαις. πῶτο ὃ) γίνε τα) κριϑ' οἷξ αὐ 

ἡ Δὔγειον ἢ χωρίον. ΤΠπεοστίτιις Ἐάγ]. 4. ᾧ καλακῷ 
; σλαὶ κώϊυϑει δίδωια, ἱΠτογρτικώμυς καὶ δέσμη, ἔτοι τὸ δεσμιεί- 

ἀς Ταῤῥος. Ὁ - 
σῶ, π᾿ ακ αν ΟΡ 402 δ πγρο, πιοτάςο, ἤι 9 1ΠΠουσκώ- 
Πατί ΠῚ ἰπ σο πιο ἀϊ4 ρεγίγ!ρ οἱςτ ΟΡ Ρομίτιιν τὸ ασὰ- 
ἃ ΑὙἸ Ππορ ἴα ῬΙΠτο. ῬΙ αταγιῖη ΟΡ είς. αρε αἰοργησίας. 
ὑπ᾽ ἀνε κωμῳδυηϑεὶς εν ϑεώτ᾽ γρυ ] τοὺ δῷ ἱρίο σοπιϊςὲ 

ἰἸ8:}1η σοι ατ ἀϊα τά ΧΑ 15. 
ὃὲ Κωμῳδήμα ταν Ρίατο [16.7.1 Τιερ. ἀςορίς Ργὸ οπιπὶ 
ππῆςα ὅς τι ἀϊςι 4. 

τς, ἢ σο πιο ἀϊβ.ν Ὁ κωμῳδίαν δυδείσιω,ς οτος ἀΐατῃ εἰο,οῦ- 
ἐζ σοπ!ροπο.  Ἰ4ς Ὑρυγωσία. 

ἰχ, ας. σοπησεαϊάτιπι ςάϊτῖο, 
πης Οἴτης σα ΓΠῚΪ πα. ΑὙἸ ΟΡ. 

ΘοΡϑοτῖα σου] 5» οΘπΊα ἀ ΔΤ ΠῚ τλαοιζετ, 
νοεῖς ὁ ΟΠ Ιςτ5 ροετας κωμῳδυποιοςἸἄδιη. 
δ ὁ 7 4] σαι} Π|ς ἰαςς ἢν ἰΤατιοπι; οοπγῖςι5 ΡΟΟτα, 
ἸΔτιυ (ογΊ ρτου Ρίατο ὅηι ΑροΪορ ϑούγασιν τάς ΑἸηπιο. 

δι 

ὙἹουις. 
μειξταγθο, δ 
ἐτίεγο, ρος ἱπιπρογο τώδαθεν εἰν, 
π΄: ἜΡΟΝ “ δ ἢ, ͵ " 
ὙΟἴοιζά 9 νΟΠΟΠΌΤΙ : αὐροὶ τὸ κων ᾳν, δια τον γινόμῆνον εἰ- 

τὸν τοῖς πίνουσι, ΕΣΥΤΊΟΪΟρ. ἸΝΊοαπάςοτ ἴῃ ΑἸοχίρματ. 
" κωνείου βχαζοιν τέκμαρε «πῶμει. ἰοτὶ δἴταγ αἰαὶ ΡῸῚ ὁ 

Ἵππτι Ρ᾽σατιι1,ο γί. σποσίτη, ΕΠ ΡΡΟΟΥ. 
τα ντγοθοίιις. Ν 
(6. ὁσοηο Ππι}}159 γε τογγῶς νπιῦτα τταν ΟΊ Πᾶτ115) Π11015 

οἷοπι σογοηβ: ΓΟ πα 15 νεττίτ ΡΟ τ]. ΠΕ. 
ταγθίπατα; βριαγα, ΟἸςοπις ες [ἰδ 2. κωνοειδ ὡς αχημφι- 

ὯΙΙ5 σΆ]εα:. πηεῖᾶ »τατθο. τοῦ κώγου βάσις κύκλ θ᾿. δξὶ, 
115 δας ἴῃ οτθεπὶ ε ςοΠ]Ἰρὶτ. Ατητοτ. τ Ρτοθὶ. Τάοπὶ ἐς 

Ὁ, εἴτις Ἐἰξ ἄγζοις ὁμιοῦ ἥψειε σφαῖθαν» καὶ κυζον, κἡ κώγον» κα κυ- 

δίς. ἢ αιιῖς ἐχ δοάοπη ναίς Ἰαςίατ οἱ οὐι!Π1» τοϊεγᾶοταν- 

[ἢ ης ὅς σοΙ το 111π|.κωνΘ- δθὶν ἡ ἐκπῆωσις “ἥδ ὄ ψεων,αἰρεξστυ 

᾿ τοοϊ ἀεητὶ4ναιια: τατδίης ἀρίτατν Ατητοτιῖπ ΡΓΟὈ]. τοῖα μλχ 
υΥο  ἰρίὰ ρίπιις, ἤριγὰ εχ [ατο ἴῃ ἀσιτατη ἀξ ΠΕΩ5 5 Ετγ. 

ἣ ὑπὸ πλατείας βάσεως εἰς ὀξὺ λυγεῖ » ΤΏΤΟΓΡ. Ὀλοηγί. Ροεῖα, 
Δἰφμοηάο Ρίαςεητα: ρεπις εχ γυ]5 ρα Πς ὃς ἀπο Βα [15. Ττοῖτι 

ΟὐΘ-  ἩΠΠυκὰ τερπιςη 4110 ἐγιιέιις αἰ Ἰφπατιιηι ἀγθοσιι πὶ ἴπο]α- 

ἰππτατ, το 40 ςἰς ἀὈ ΓΟ] ὃς (εραγατὶ ροῖς δ) ΤἈθορ τ. ΒΗ. 

κι π Π 
118.1.πρ.18, Κωνον ἔγιυδξως ρΊ πογησι ἃς Ρίσφα ρἤ μια ἤτοδη}}. 
Ἡϊοίδοιά. πιτυΐδὲς ὃ κῳλειώ πὰ ᾧ καρπὸς τὴν πιτὐὰν αὶ τῆς αιύκης, ὁ 
δἰςισκἐμνῷ. ὧν τοῖς κώγοις, ΜΟΙ τοις δενποσοφ. [1.2. γοοαῖ ὁ- 
τρακίδας “Ἐν κώγων εἶ σευρίζας., ἔπι ἢ κώνοις, Ἐτ Νγοο  Μγτερῆιϑ 
κων θιατςὸς ΡΊ Ποᾶς,ν νἱ τα πη ἢ κοκοναίρεα (ἀτίρτω τη. Κώνον 1 4- 
τοῖς «ἰσεητιτ ηρτα, ν πδδ ἀραὶ Ηἰρροστζας. ἄλφιτα πᾷρκώνια, τεὶ 
Φεῦ " τοῦ κῶνε ςἀἄσεως, τὸς ςἴϊ, το ὡπ σώ νέων ἐπ ᾧ «παδων κρεδγών. 
ἸΝ4) κώγθ. ἐν ταῖς ἴλωσιν ἵρωται, "ὁ ε(ϑέλιρτὰ ἐν α ὡς επῦμόᾳρις χώραις 
ἔυλον ὁρϑυν, ἐφ᾽ ᾧ σιω τίϑεντω οἱ καρποὶ κωνοειδ τς. 

Κωνοφόρρε,κ, δ, ΠΟ ξοτ, τῆν γῆ  ογς Φιιοπηαἀπιοάτιπη σοπο5 ἃς ἔγο- 
ΒΙ1Ὸ5 ἴὴ ΒΑςΟΪΝ [λοτὶς. πλυ ἴου τς ϑείάραητ, Κωνυφύρᾳ δένδρα, 
ΤΆ ΘΟΡΙ τ πον Πρ τὸ τνσάριϑονε ΊΓΡῚ]. σοηἰ ἔοτὶ ον ραΓΗΝ,, 1- 
ἄοπι ΤΠ εορΙ, δηΐου. 0.8 ς.3,αἸχὶτ πῶν κωγοφορριῦ, 

Κάνυσις »τῶς » Ναὶ) τεξξοτί μη ἰυηιπη : ἢς ἀϊοἴτιιν ῬαιΠ πο πτὶ ἱποτι- 
{τχεῖο ἴῃ δίτιεο ἀβυμ,υαηάο εἰ αὐ ἱρῆς ἀρίθιις {Π]|τεῖπὶ 6΄α- 
τἶπο ἃ τοῆμα ςο]]ς ἐξα οχ αγρογῖδιις ἀμς απο ά!, Αὐΐζου. 
9. Αῃἰπ1Α]. 

ὶ Κωγωπεῖογ κυ, τὸ ΠΟ ΠΟΡΦΙΙΠΊΣΥ Οἶ ΠῚ Δ ἀτοοπάος οἰ]ϊοος. Ἡογαῖ, Γ- 
τέγαιις Πρπᾶ τα ΡΟ ΚΏ1]]τατα 50] αἤρίοίτ σοποροιτη, 

Κωνωπεων ωνίθο, ὁ, σο πα! οἵξ ἱπειπηςητί δά ἀγοομάος ομ]ἴςες »ἷπ 
Ἐρ᾽ρταπηπ,, 

Κωνωποειδηὴς, ἐξθο, ὁ καὶ ἡ, οἸ}}Π1ς5 σογθης [ρεοίοπι. κωνωποειδ ϑηρία, 
Δ  Π.Δ]Ἰὰ σα] ςα Θά ζὰ οΧ 3:10. τότ. ΡΙλπε, ΤἈορΒγαίξιταρ. 
44.Πο|1π| ἢς Ἰοαμ, 

Κωγωποϑήρᾳς,κ, εἷς, Ηείγς. ὄρνις ὁ κώγωπδις ϑυράϊων λιιὶς αιιας γε ΠδτΓ 
οἸΠςο5. 

Κωνωψώπος δ ν 6] ἱ,ολ]οχ νἱπαιῖιις, Αὐἰ τοτ.ς. Απϊπιδί. 
Καὶ, οἱ 5 ΟΑΌΙΟΓΠαΣ 9 κοϊλωμῶτα » ϑίταθο, γηάο {Π|λ|.ᾳ ϑιηρσὶν ὁρε- 

σκωθισῖν, 

Κυδον υ, το ρΊ ΘΉ15)ν οἴπῖ5. 
Κωϊθ-, εἴθογ τοὶ ΡΟ] ς ἀρ ηἶπαν τασιιιαι, μαλακοῖς ὅπη κώεσιν οἱωνγ οἴη 

ῬΟΙΠΡιις οὐμλι πη, ΡΟ οη. ΠΡ.τ Ασροδινῖάε Κώεα, 
Κωθε, οὐ, δ, Ο 556 Χ 1π || Οο, κωϊθ- οἶγΘ. ΟΟτπὶ νἱ πῆ πη, ἸἸοΐζοτ, 

{10.5.ς4Ρ.12.Ψ 

κυϑ. ἐξίτης, ἴξηϊο, Δέλτα τε Πογάγιιτι (δ ματί τι πὴ γα ςης, ΟΔΙΠΙΠ1, 
Κώποι, ἡ κω σεα» δ αἰξιτρνχ ἐλαθ- κόσμίθ., τη 6. 
Κωπά ει. αἱγϑς Κὠώπαι»αἱ, Βαεοτία νεῖ. 
Κωποιὶς ἕδος, ὐγΔ Πρ. 14 1π Εὐδόρα, ντ ἴῃ 51 ο 1114 πλώτα. Βαο οι) ρσγᾷ: 
οἰ ας τἦϑ κωπαΐδιων είς ᾿ππητο! αδης υἱεῖ πιάτατα τάτι ςοτο-- 
πατῖας. Εἰ οτίαπι ἤος πομλΐης ρα ]ὰς ἰπ Βαροτία; τα 4 ἰησέτες 
ΔΉΡΌΛΠ]αΣ παίσιιητιιτ. 

Κώπεις "5 πα νηάς Γοπηΐ Ριαη τ τοὶ εἰς κώκοζω ξύλα δετήδεια, 
Κωπεεςγοἱ τοΠηΐσος, 

Κωπ εἶρης χεὶρ» γπαπι}5 ΓΟ ηρΑΠ5) ΠΤ Ια, 
Κωΐπες, 1165 6185 δζ σιοώπες, 
Κωπέτεις, ΕἸς , σφονδύλοις μεγάλοις ἰχθύων. 

Κωπειὺς. ϑρ 5 9. [τἀ Ῥοτῖιι5 ρεῦ ὁ Γουὰ Ο ΤΙΓ, 
Κωπεύνες οἱ γταπιὶ ΤἩΞΟΡ Αγ. στο 4.81π}|Δητιςαρ.1.ϑαΠ1Ρ.ς. σὰρ.:ς 

ΚωῳΊΞΕΩΥ, 

Κωπυρης γα ΠΑ γτηάιει δ τ ῚτΠππὶ ΓΟ ὃς σ᾿ 441]. Ηοπι. 1114... ἐπ᾽ ας 
γυρέῃ κώπῃ σχέτε χεῖξα»ἱυτῇ λαξίδε τῷ ξίφοιοταὶ κώπας κα ϑιέγαι, τε 
Πλο5 ἀδηλίττοτς 5» Ὑ μιςν ἀ. [το πὰ τη οἷ: αια ἢ πηφπαθτηαπι {π|- 
εἰληον]ιοα τα πα ᾶπὶ το πτι5 ἀρίταζαν ἴῃ δυτασι νης ἴῃ Αἢ- 
Ο αἰτοιαοζ γνύουσι με τῇ κώπῃ αἱ μύλας. 

Κωπήειςγύεντος 6 Παρ ιΠ]ατιι 5,4 πίατι!β,Πἰ ρας ᾶτί πη Γ]Ο. ἔουγδξι!5» 
πῖστας ἀπίλς Πα θο ἢ 5. τγεη, 

Κωπυηλατέω 5 (κι, ἡσῶ γα. ἡκϑὶ 7 τοπιῖσο, ΝΝ διτγ, ἀδ(ο]. Γποίδηιις ἀς 
γέ ετ. ἸΝατι, ἐφεξῆς ἐκωπηλάτοιω, Ἡίης κωπηλασίαν τοτηϊρατίουτο- 
ΤΩΡ πη, 

Κωπηλάτης κι τειτιΟΧοέρέτης. 
Κωτῦρες πλοῖον. παιρίτηι 4104 το ΠΊ15 ἀρίτιιτ ) ἀξπιλτ  πτη Βα Εν 

ἐξ τς ΝΝ δια! κωπυρει πλοίῳ ,ἱᾷ εἰρη ρῖο αιιοά γοηλῖς ἀρ ΑτΓ) 
Τιμιογά, 

Κωπήρης, ΠΑΤΙτ ΓΟΙΠΠΠῚ Γοποη 5 γωρόσεωπος, ἀἸςίτιιγ ντ ξιφήρης. ΑἸοβ- 
ΡΆτοπ, Αἰ φεὶς ὃ. ἡ ἡμιώς, ἄυτῷ τῳ σκαΐφει ὥχετο δδὴ λέσβον κωπήρης γε 
ἐπήρετμος, " ὅθηκωπος. 

Κωπητηρ. ἢ ρ96.6γ(( ΑΙ τῊ 115 Γοιτΐ. Η 
Κωπία »τοὶ, ΟἹ ἀπριηξίοτα σοίξαγισι ἤσας σλάται αι: ἤπας [ατὶώ- 
τα, θΟ ΠΧ. 

Κωπιον, τὸ ΡΑΤΙΠῚ5 ΓΟ ΠΊι1ς, ΑΥ ΟΡ. 
Κωπος,"5 ἃ. εἴθ᾽ ἡδονῆς παλμός:πποηϊ]ς. 
Κωπώδεις οἷ ΚΑΥΓΙΕ]], ᾿ 
Κωπωτηεία . τοὶ 5 [ΘοΙ15 1: ὉΔ τ χτα τα πιΐρ 655 ν δὶ γοτπ] ἁἰϊογιιδη- 

τι βο ΠΧ. ὃς κω πωτηΐρκον ᾿4ς πὶ το 4 κωπηήρεον. 
Κώφα, Ἰ ΠΓῖ8. ἐτῶν ᾿ 
Κωρᾳαλλεῖς ΕΙς μι. ἀπτμοτο ἤππτ ἀριιά δίςιι]ο5 οἱ αἰαλέγησες τὸ κου- 

ράχιον ητιὶ σαταἰ ἵππὴ ἸΙοριιητ. ; 
Καράλιον, εν τθν σΟΓᾺ Π1ΠΠΠ|υκωραλλ τον κου θρλ ον, 
Κωρίνι Ὁ. κρόκος, ΟτἸοΙ :ἢ ΟΥΟΟΙῃ. ι 

Κῶρρς 5ΡτῸ κούδορεγκ, δ) ΡΊΙΟΓ, ὶ ; 
Κωρυκαὶ θν,ου, ὁ, ΟΟΓΥ οϑειι5,οχρίογατοτιγίάς Ἐγδίπι, ργοιοετθ, ὧφ: 

τγοαὰς δαίς ταῦτ. 

Κωρυκεῖθ., χα οἵδ οχ Οοτγοῖο; Ετγ πὶ, 

Ἴοπι. ἅν 



ὙΠ Δ ά 

κωρϑλιον,ου, τὸ, ΟΣ ΠΓ ΟΠ Δ. οἵδ οεῖαπ [οοιις ΤΥ οἶδ 9 ὃ, ΔΛΈΤΙΙΠΙ.. 8ζ 
Ρτοπτοπτοσῖμπι 5: οἰ Π18:, Ετν πὶ, οθ 95 Ὑ ἢςθ.. ἐν πίγακε, ταντουχοῦ 
γοἱρ ὅδιν ὀντῷ" ἀσφοίλεια ὦ σπερ τὸ μωρύκειον αὔτρον ἐἰχοντι:ν Οἱ ταπιθῃ 
κωρύ νον ἰοςρίτανιν τάς καρυκὸς, 

Κωρυκομαχίη,αριᾷ ἘΠΡΡΟΟΓ. αὶ δγα της) ΕΧΟτοῖτΙ] σθηιι5 οἰ ἔ0 116 
νεὶ Ρ 4.4. Δαγεῖ. Δ 64.1.5. ΟἰγοῚ. ἐ. 12, τιιπὶ νοϊπτατῖο ἴῃ ρά- 

1αίτγα νατΊαγ Πα τη στςοὶ κελαδέαν([ερ.κυλαδέαν ὃ Ηϊρρος.ἀλίν- 

δήησιν γ Οὐατ)ατήϊο κώρυκομο χίαν ν οὐδιιογαητ, Ετ αρια ψ στα. 1ο -- 
εὐ ᾿π Π10 σογγοο ἰμἀοθαης Οοτγσοιπὶ ἀρρε! ]Ἅταγ. 

Κωρυκοςον ηἐς δι κωρύκεον» 0119 δὲ ΕΟ] ΠΙοιΠ1ι15, δα! σα, 8. ραπαγῖιπι 
Πιις σδαὶ  Ἐγιμαχ,διι14,θυλαάκιον, οὐ νοςατηιις, Ἰπ 41τοβελ γέδιον, 

Ῥοτανίασοιιιν, ὁ πλέγμα δεκτικὸν αρτου, ΑὙἸίξοτο!].2. Ἀποτοτιοὸη; 
ὦσσερ φιλάμμων ζυγομαχιίὸν τιῷῇῷ κωρύκῳ, Ατοπαρτς [Π10.5.ἀς ραγαπτείς 
Ἰοαιιοη5.Ε ὑρήσ εἰς τε τἶδ ὅγεσετίων δι ἐτῶν τιναξ, οἱ διειτν σιν ἐσφειδ- 
υδοοι τ᾿ ἀλλότρια ἑανεδὺ αὖτε κωρύκων λέγειν παρέχοντες α ϑλυτώσει, 

ὙΠοορἢγαῇιι ΒΕ ΠποΥίας Πἶρτο 3.σαρ.1 4.ἐν ταὶς κωρύκισι (Ἰαροηέ, 
χωρύκοις το κόμαι καὶ ϑιήρε ἄῆα κωνωποειδῇ φέρει, Ἰὰ εἰς, ΟΠ τοι Π15. 
Πιις Ιοομ 15: Θαζὰ πιαἰὸ ταῖσι τ ρετῖο 5, ῬΙΙ ἢ 5 ποα ΠΊ6- 
πὰς Δα Οοτνοιιηι πηοπίςπι τοτι τ, δὶς εηΐπι ἐχ πος ἰοςο 110. 
13. ρ.ττιν [πλο οτίαπιἱῃ ΟοΓυ σο᾽ πηοητε ΟἸ] σα: 5 4 ἰαπίρ το 
δά 181] νεῖ]ς. Ἐχ νί πιο νογὸ σιπηπιῖ 8 σα] σος 10] παίοὔτιιτ, 
ὅζο. ῬΕΙΟΙΌΡ εις ἈΠ ποτ. 10. 3.8, οτίδιτ ἀιχ τπηελέαν ϑυλακωώσες 
ἔεγτο. Τ᾽ ςορΠτγαίτιπι νογὸ ἴτὰ ἀϊσοητοπη [ἰδ γῸ φοςπη σαρ.15. 
ἄς τογεθίητηο, φέρει Ὁ. κὐ κορυώδη (4110 ἴσσο ἐπηθη4ο κωρυκώδη) 
τινα κοῖλοι, κοι ϑείτῆρ, ἡ πῇ] ελέα ἐν οἷς ϑηρίδια ἐγίνετον κωνωποειδ'ῇ. το- 

ἑτὸ οχροίττ [ἄςπι ΡΠ Ιλ ἢ 5» }10.13.σἀρ.οτιᾶ ἐς τογοδίητῆο, ἔστ, 
π411τ7 ἔ ΟΠ στο 5 ἐπλίττοητος 611 σράδτη ἀΠΊμη4}1 4.9. 661] Ὁ |1ς 65. 
δίς. Οἷιος ἰοσος ἢ ἀΠΠ1ρομπτῖι5. ἜχροπάΠ7ος 6421α ποη ὅς μἷς 
γογ ες, ἔρττ δά πιιοῖς {πηι} {Ππ||61πΠ «δ: 4π|, Ἡεροίληεν 
οτίδτη δπγῆοῦ εἰ δειπνοσοφιςίας [1}.3.κωρύκοις ταὶ τραχείας κόΓχος, 
Μαοςάο μας Δρρε ας, ΕΠῚ ὅς κώρυκος τηοης Ρατρ 118. πε 
ῬΓΟΙΠπΟΏτοΥ ΠῚ. ΟΠ] 5. ΠΟ 045 ψο] της ἀϊ ἔξος κωρυχαίοις ργο- 
πογδίο διιτςη ἀτοὶ κώρυκαι Ὁ: ἠχροάστοτο ἜΧΟΙ ογάτοτ ἤπς εἰοίατον 
διι(ςπ]ταιῖτ. ΄ 
Κς ὦ ἡ, Οος τη Π111.1,ο στα ἁπιτοῖπι νατί ἐς κως, κόως. κέως, κέ δ. κως: 

ὅζ ὰ Δεςιι.τἰωὶ κω Ατεςὸ Πης γονε (γι δῖς σ4Ζα [1|».2, Οὐαμτη, 

Α΄ Ῥαττίσιι]α ρεν ἔς πῦ}}} Πρπιἤςάμ5. 
οὐ ἴῃ σοπιροἤτίοπε ἀϊέλιοηιθιις 

γε ΠΕ πιοηταπὶ αβοττ. ντ τη λαλ φάνη, 
ὨΔ1Ὲ λεὶ ὄγητοιτικόν, Ἐσοιπηἶηα ἐςἢ- 
ποητῖᾷ ἴῃ καὶ. φητολν αἰτογάτη αι 
τπιιητ λάμξσε, ντ σκυλλα,σκίλλα, κέναι, 
βδένια ἑαλα,, ἅμανλα, Οὐ νετὸ ἴῃ 
ληὴὴ ποη ἴτ6Π1, ἜΧΘΠΊΡΙΟ οἴξν ὁμέχλη, 
φύτλη, κίχκη, "γυέϑλη, ἀὐγλη) τρώγλη, 

αρί γὙλη. 
Λά λας, τ ]5 ΡΟΪοροηπεῖ δίρογο ἰοςο ἤτιε ποπηοπ 9 ἀριά Τγοο- 
Ραγοηοαιιν πᾶς ποπῖοῃ [ππλρ [ἀγα λα τῦρ σα!» ὈΤοἴσαγί. 

Αἀαρ,τούλάα Ὁ’. ὃς λάθη ροΥ σγάπηνε] ὁ λοῖας, τοῦ νου, τῷ λαΐᾳ . τὸν 
χάον,ντττα τ Οϑηίζλητ. Γαίοατ.[αρῖς. ΤΟΙ τ. Π1αι}.δ ρ τ οσοι 
ΡτΟ αι οἶτορ οΠουϊοσοπι σογγὶ ριοις 5 λάας μϑαδ' ας. δὲς, μὶ οΠ, λέ- 
ϑος τραχιξ. Οατα [ἰἰγὸ 2. Οταάπηηι. Ποτὲ ᾿η βόε τ λας πὸ χα, 
Ἡοπτεῖ. 114,6, λεζαν γάρ μιν ἔϑυκεῖη ἰαρίάοπὶ νογείσιλῶας ὁ τυν- 
Οἰτηςἱ ἢ Ἐρτρτικδὺ λείας πορφσεί πῆ ουσιν αἱ υἱφαίνουσαι τοῖς ἱστοῖς, ροηάς. 

τα το ΙΙσο5 το] 15 ἀρροπάπητ, Ατιΐτοτ. "0.1.6 Αἰ πηα]. σαπογᾶτ, 
ἘΠῚ οτίατι Ῥγορυηιηπι ΠοπΊρη νἐγί ἃς Π1}}}}. ὃς ντ 5. γ14 6 ΕτῪ 
τη] οϑ ΠΙ, 

Αὐζαὶ ςαγην, Η οἴνς. τι: ὅζ λιζας, 
Αὐξαῤγυρϑςγ 401 ἀΓΡΘηταΠ ἀςςοὶ ρίτ, ΑἸ μοπασις δειπνοσ. Πδ..7.9.. ἐκ αὔ 

σι εἴποιμι εἰ μιὴ παρ᾽ ἑτέρρυ μιοδὲν χα ζών, 56] ἐρὸ ἐπα Πδιηοοτῖ- 
τι15 ὅν ὧν λαζαῤγυρος ὠρφλογητης »ὅζο. 

Ακοας, αὐἰτιλήψεις, 
Λαζχζυρ, λακανίσκη, 

Αὐζσδα 9 ποπιθη [ἰτοταῦ ἀρι ΟΥασος 7 41: «Πὰς λώμονα,, νι ἀδ ἴῃ 
ΟἸ  ἘναΓΤ σα τὶ ν  ἀοτ 5. 

ΔΛαϊσεκισμος. 570. ΟΥΑΤΙΟΠὶσ ὙΠ] Πλ5 41 Τ, οτεστὸ τοροτίτατοντοίο- 

Ἰοῖ Τπα [πος [ττσοτς αρο}.{1.5. 

Λαδδρειδ'ὶς ῥαφὴ γΓυτιιγα σαρίτὶς ΡοΙτονίοτ, Πἴτοτα Δ. Πραγαπη οχ- 
ΡΓΪΠιοηφο αίςη. 

Λαάζε,ςαρο, ἀπικως ἀσυ ττκϑινως Ρεπασιήτιιν. Πλά, ὦ, παρεζευ ὦ λά- 
(ε γριμΐωνγ].κροατησονοτοῃς σοπεηδοίοι! ΡῸΓ Θεημα, 

λάζεσκε, απηοίσατ, απ Πτνργο ἔλαζο, 
Λαξὴ, ἥν απ ςαρτῖο, Ῥγεῆς πος τηαπιιθυίμ τι. σα ρα}1159. σαν 

ορολίο, μέμψις,ασοιίατῖο, λα παι; ἐχήν» δαίατν ρυσῦεῖς γ Ατὶ- 

᾿Κας, ΡΕ Πἰς οαα1114 ντπο οὐαὶ γο] 15. Κώταλις τυάίοι! Ὶ 

εὐ ΠΣ 

Λαζρεία » ας; ἡ ἡ» ργαοὶρίγαβεῖα ἔσῃ ἱπσοποϊποησία ὃς Ῥτοσδρῖ 

ΔΑ 
Ἐτδριιᾷ Οογίηταϊος Ἔγρ τα !πὶ αιοἀάατη, νυὶ ἔξαγε ἃς 
τῆαὶ ποι ἀςδητατ, Ετν ην. Δ ΤΣ 

Κωτίλλη,"ςγή, Ἀιτιιπ 40. καὶ χελιδ ων, διὰ τὸ χώλον ὃ, Ὁ 
Κωτίλλ ,μ. ἐλ ωδ τ αλ καὶ, ΠλΪ τὰ Ἰοαηοτ, ΒάΓΓΙΟ, πολυλεγ ἱ δολί, 

τῶ, κολακεύω, Ηο [0 6.ἐν ἔργρες, μὴ 3. γιυηΐσε γόον πυγςἀχϑ.: 

τάτω, αἵαύχα κωτίλλουσει. ΤΠΘΟΟΥ τὶ ἴπ αδωνιαξάσαις ᾿ 
δύςανοι » αὐϊεύυτοι κω τέλλοισαι Ὑρυγόνες ἐκναισειωύ τι πλωπυὰ σον Ν 

παντοι. Ν ΓΗ 

Κωτιλθ-. ]οαπαχ, σάτγτ Ἐς »λαλίθ:, αἰ ποιτηλός . ΠΌΓΟ 3.Ἐρ᾽ρτι 
3) τοῦ φίλτρα ταὶ κωτίλα, 1. Ὁ] Πα ἀτηοτοϑ. : Ὃ ' 

Κωφίω,οχίιτο. δ μτάετο ᾷεῖο. 
Κωφαΐομαι, οὐ πγπτοίοσο, Γἀγ οἴσο. Ποροπ. ΔΟ(Ο]. 
Κωφϑ) εἰν» εἴςοτος π  ογς, πιγάογε, 
κωφίω, ἰὦ Ὁ, ὁ, Οορίςη βΒιπηι5. 
Κωφίαε, [ςτρθητὶ 5 δεδιι5,αΠ το ΠΟΠΊΪΏς τυφλίας, δι 
Κωφὸς οὐδ ὁ βεῦλαμ μή Θ- τίο) ἀκοϊω, Ἰὰ εἴξ, σι δυνά ϊτιιϑ ς 

μος εἰ, ατμτιι5ι κωφὸς κὸ ἄλαλθ υΝ  ζαη. Μαῖτισαρ. 9. ἐλι 
κωφὸς ὃζ ΤΎΠτΙ15 ΓΟ ιματιῖς εἴτ. ΑΡ ἄγ. [ἰδ .1 ῬΓΟΘ]. διαὶ: 
πῆς κωφοὶ ἡ ἄλαλοι, ὅζα, οἴΓ 4111 Ππγά 1 αὐ ογτιῖ ΠΑΓΕΓ 
ὃς ταὶ ντπαητ, δός, ς [π,138. τινα κοιτέχοι φήμη κωφ' 
{1 αιιὶς Δ Παο Πτ Ππγάις.ΡΊίατο ἐς Το ρ ἴτοπὶ ἰδησιπα 
4π|59{Ἐ0{11|5.{ππ|ρ|4{15,οὔτοπος,α (τα 115, ΠΕ 65. ΟΡ ἤο 
ες ἐγω δ᾽ ὁ πάντα κωφὸς ,ἱ. 7) ποίν ται αὐαί ὅϑνητος. κωφοὶ ἔπ, 
ἄεπι. ΗΠ οπιετιις κόσμῳ κωφον ἈΡΡΟΙ]Ατοὐ ΠΏ Π πὶ ἢτε 
ὃζ ιΐδτιπι. Κωφὸν τρόσωπον » ταμτα Ρογίοηδ ἐπ ἔξς 
Μᾶττ, Εἴςετο. ἤν. 

Κωφὸςοἤρεοϊος τθοτα σιὸ 4 καὶ κρακτὸς εἰλλεὶ ἄφωνθ., ΝΙσαῃ 
χίρ!. ἤγο μρ ἐκ φρώωοιο ϑερειομῆρα ποτον ἴχηδ» Η ἐτι καὶ 

δέ. ὅς ἐγὶ ϑεύμνοις εἴαξε τροσφύεται,. τ ΑἸ 101 ἐς εοἀεΠῚ γι 
Πογο ἴῃ 6 αὐτοὶρ ὃ γ᾽ αἰ φϑυγίός τε γὁ ἐν δοναίκεσσι ϑειμί 
δ ἢ. κέρξερος κῳλεῖ ταὶ ἀφϑογ[- ὧν καὶ εὔχωκ Θ., ᾿ 

Κωφότης,ἡτοςονἱ [τ τα 1τ459 Ἐπ ρον. οῖπο Ποπ.οἰ ΟΡ Ῥοπὶξ ἀκρι 
ὥρησιν, 

Κώφασις, εὡς ἡ» [τά ἴτας. 
Κωχδυω, μι δύσω, π. δυκα,ς ΟςΟυμετεωρήξω, ὀχώ, 

{π:} 

Ὧ 

ὙΠ 
κἰεὶ 
ΤῊ 

ϊ 

Τπορ ἢ. Τ46 πὶ ἐν νεφ. παρε διωκὸν λα υὑσϑόζολ Θ., οοὺ 
Βιυμς ὃς αὐίλυι. δ καξίω) Σσοδίδωσι, Αη 2 τη ῥγαθοῖ; " 
ῬΙΘτάγοΠ. ἐς 1πἰπλϊσουλαξίω ζην αὶ αὐδιοδ' δύει τὸν βίον, αῦ 
τοῃ5 ποςοπέϊ. λα ἀριὰ ΗΙρροογατι πηογθὶ δοςεῆϊο, 
ἡ ὄγισημασίαι, μέλις α ὃ καὶ ἐκ πὐριόδου. λείας ποιεῖν τοῖς κ 
Πορ ἴῃ Ραςο.1. ταὶ ὠτάρκα, 

Λαρὺ, ὥς ὐἱνοχοιίαεϊος ραγοχυτοηιητι, Ογτὶ ΠΠπ|8. 
Λαξήρφις, ΕἸ ΟΠ, ποτιςτηρίοις, ἱΠ Εν ὰ χαζιρος, 
Λάξοης,σατπῖ5 ποπιειὶ ἀπὸ τῷ λαμζανεινεῖη οἴ 15, 
Λαζίδεον,βοτοΥρΊο 1. 
Λάξιον, τὸ, πιαθι δ απ: ἀπ ππτ ἃ λαζη, 
Λαέις, [δὸς»βοτοςρ 5. α οῖπα. ἀριμὰ ΤοΙΈρΡΗ. ἴῃ Παρ οἷ!ς 

Ἰοπιοηῖς,λα(ίσες κὶ αὔποιγες, ΓΠτογρ.τοηδοιι]λ, 
Λαζιρος., κ, οἷ. οι ΘΔ. βου, τς 
Λαξὶς, 1454 σαρι 159 πάπα ΡΥ απ κώπην" λαζὶς 

αυτ Ἡοπτετ πτογργοβ. » 
Λαξραγόρης «, ὀ,ρτοσασίτογ ἰοαι!α ΧΟ ΓΟ ΠῚ ΟγάΎΊς 1 ἰο αι! 

πετῆὶς γ᾽ ἰΐκοηρος ον τοὺς χόγρις ΓΑ οι [4.σφοδρως δημηγορῶν, ἢ 
ἴῃ Ρμγἤορμοπι. φαῤυγξ τραχεῖαν καυφογὸν αὐδρὸς) φλναξ 
όου. 

Λαξραγορεῖν, σφοοδδ εἴς δημηγρρεῖν. ὶ Ρ 

Δαζρκζω,ργοσαχ δζ το πη γατηις [ππ|.{τοτηνν Οοἰ ἔογοτ ΝῊ 
ΑἸΕΧΊΡμαγπι. δέμια λαξροζουσι αὐοῳπλήγες 8 ὧτε βάκχ 
ΤΙ15.9 τί πτέρος χαξζρδϑύεαι; 14 οἴζ, λάζρως χἡ ἀϑροίος λαλεῖς κὴ 
πόσεις. βὲ (ον 1ι5..ὴ λαρρσαμει, αριά Γνσορ.λαδρᾳα 
ΡΕη9 καὶ χων τοῖς πῇ εροῖς, ΕἸῸ γεγὸ λαζραάζειν 9 ἀκολα 
σετεὺ εὐϑει. 

Λαζιχξι ακος δ ἤπρις Ρ᾽ οἱ 5 α ταχ, αι ὅζ ΡΙλπεῖις νεῖ 
διιης ναυλπν νἠάσταν Δρρο ας : ιμιπι δῖα ἀπ] 
Βοπογᾷ σοπιοιποτγαΐϊεῖ, αἰτος ἰᾳ πάτο 5. α]105 ναγῖο 5 ΔΡ] 
ΐης ξαέξατι νὸ ποπημ 1 οὐνποπι μ᾽ ίσεπι ραταηῦ οἱ 
κας τι να] σις νατία πὶ ἀρρο ας. Ν1άς ἠη ΟΠ], Ἐγαίπηϊῃ 
ΜΉΠΟΙ ας. ἀἰείτιιγ λάζραξ, ὅτι κα ζρως χἡ ἄϑρόως τὸ δέλεαρ, 
Τιιςίαη. ὥαπέν τις λεί ζρχξ τὴ τὸ ἀγκέςρον τῷ δυλέατι συγκάταα 
τ Αὐὰδλν Τἢη οἰτεπαϊς λάζρακα αὐἰδο τίω κα ρόπητα ἀρ ΟΝ 
ἘΠ, 

ΟῚ 

' δι 
ἣν (ἰ 

ἯΙ 
Ἷ ἿΝ 

ἼΠΠΙ 
Ἧ 

ΤΙ 

Ιοατιοπίο, 



ἊἋ “Ἃ 
χα! α. Δσο κα) π.δν ματα δατὲ,αις ἐπιπιοζο[ὸ, ἃς ἀττοσάῃ.- 

ἐσαμον; Ὀορομ Δ (Ο]. 
ἡ ΠΥ ἀοτιιπι [ποτα [δοιιτῖς ἀϊςίτιιγ, πὰς ἀριι σατο, 1οκ 
ἡ καδραδέως {τατιιὰ εἰξ πγάπιι [ποτ πὶ τοπϑης, 

τ νρωνλαύρϑύομιαι. 
εἰ ρτω αιιἀὸ Οἱ οοπ Ἐρίυτ, 

ἡοδ δ, διιπάδης,οχ γτοπιιτι, ΟΥ̓]. 
Του δ» αἰ ΠῚ τὶ ν ΟΥ̓αΧ λίαν βορός: ἴτοῖῃ λέων βαρεὸς Ἰπιπτοξιο- 
γομοπις γάρ  ἀτ59Ποοπτί πο 5. 5ρασ νὴ στο δὸς ἱ ἢ [ΠῚ ἢ 5) 

χοαυ τις. Ετγ πιιλείζρρς μῶρος, το σον ν ςΠοπςπ59᾽ πο α- 
Ἷ ᾿ΑΡΟΙ ἈΒοά. 110... Αὔτρ. πέπλυ)ον ἐρετμαῖς λάρον ὕδωρ, ᾿ῃγ- 

᾿Ἰοίληι ἀιιαπι, ον τιν ΠΤ, ὁ. ρον ἵει χάζρρν, ἢ σφούρόν,λαί- 
᾿ κόμα ἀριά 50 μοο].1. ϑρασὺ σῷ οὐράν, 
᾿ ἐντός ν, δ, ἐπι ΡΟΤΙ ΓΙ Ή ΡΟ ΓΙ σοποίτας, 
ομίαγϊοαιιαο τας διείχρυς Θ- λαλίαιν]άς λαύρέζω διλαῦρος"ο- 
᾿ Ρτοραχ ος μαῦθο ργοσαοίτον Ἰοαιιαχ ἴμπι. ΑΕ ΊΣΒ. μὴ λα- 

ργοσηοίταξον οὐα ἰτας. 
χτος,σφού) ὁ τατος, 
χοϊποοητί ποηξία. 
γώπεροὶ,οἀλςος,ν δγᾶσοςν 
ἀγαρυα Βεἰγοἰ ἴηι οαάοπι ἤρηϊῆσατ, αι χαξρ δοιαὶ δὲ λά- 

αἱ» νης λαζρυσσει,λαῦρόϑει, ἱτ ΠῚ διειλαήνει, 
ἃξ λαξρων., ῬΟΓΙ ἤρεσϊοσ ἀρὰ Ατμθη.1. ἐών χαζρωνία 

ῬευπΠοιιπι,[ατιιι, δστὸ τῆς λαξ ρότητος, 
ΘΠτΙ ΠρΏτοτ»ν Οὐ Δοί το, Οα 74:8. ΑΠΪΠῚ. σΟΠ ογτ ΠῚ, Γαρὶ- 

οὐδ ΡΟΪν θ.λώέρως χέ ριρί ῥῥδις ποταμός, υἷει χαζρως γἡ ἐπ᾿ 
», ὙΒεοργαῖο μζοτ, ἰἰδτὸ 4. σαρῖτο ὃ. ἱπηρετιο- 

ἀρ γ 2115: ἀτοπηατὶς Πιιο ταν πὶ Δπηατὶβ σΘΠ115 ΠΤ μα 
(5. δὲ ργουῖο πε5 Ἔχ 400 ᾿ππηέγα παν ττ δ Ῥογίμ γι τορο8 

τεῦαητιντ τοίζατιν Ηείν οἷν. ἴῃ Κίδερες ὃς ΑἸ η.[1δ. 
ἘΓΏ Θης ἐς [χὰ] τόραπι ΓογΠο», 
υ δ ναἴραὶ τὸ μὴ θύραν λαζᾶν.. δι. ἐτυμολογεῖ, Γαδ τίη- 
ς οἴτ ἴῃ Ὅγοτα μΒαῦθης ἀπτγιιπν πιο ιπ. ἀϊ Εῆς Εἰς τη- 
τοάϊτι ἀἸ ΕΟ Πτπῖςον Τάς Ετγπι. ὅς ΟὨ]. Ἐγαῦτι δι ἀ.κο- 
τόπος. 5:1 Πλϊ τιν οτίατη ἴῃ ᾿οαιιασος “1 ογατι οηἷς οχί- 
πίῃς ΠιΙΠ 6.181. Ὀγυἱητ]}}}5 ΨΊΓΡ [05 ᾿ποχτιϊσαδὶ- 

σα δ1 15 οΥτοτ. 
ς)ε9.. ὁ ἡ ἡ τοττιο [ις. ἤθχαο ἢι55 λαζυροϑώδης ἐρώπη- 
Ὅβατίο [αἰ γεϊητπίςα, 14 οἰτηἰ τι Ἰσατα, πο! αη.τὸ λαζυ- 
τοττιιο μην ἴῃ δηΐγαξλιιπι,, ΘΖ οχ Αὐϊζοτοὶ, 2. ἐς 

ϑηα, ρασοητας ὁ Ππι1|49δς οἷςο τεςεπτς. 
Ρι!πγο άφριζω, 

.» ἀσοϊρίοπάιιπι νἱάστισ ρτὸ ἴαχιις ἤο ὃς εχ! παπίοτ, ἵπ 
Ὁ ΑΥἸΠ ορΗΝ οἰ. οἱ ὃ ξύμμα χοι ὡς ἤδϑυοντό γε τὸν μϑ) σύρ- 
ζλλον. Εκ κυϑτερία λαγαξεζομῆνον ἡ τραγαλίζοντε τὸ μηδὲν, ντ 

δος βα [Ὁ 5 οὔ οὐνππι νἹ οτος τὸν τ διζαςτρεων ὄ 
ῥφετὸν ( οΥατ ΘὨ ΠῚ κιϑεέριον ΗΕ! Πς 6111 μι νγηα [πξτα- 

ἃ γε τὶ ἰη Αι πα 1 θυ τι Πα ρογιπηροποαηταν) πο η ἅτ - 
Ἅτη τι πλῖ4ο οἴ νεητγο, ἰοά ἰαχίογεπι βοτὶ ἃς εππασθατ» 
ἰἀΔαιιαπι ᾿αίσοτε φιιοά γοάογοτ, 1 ἄϊιο νοςαδυΐα ἐμ κα- 

ςέτεπάο ργωςοάςητίσις. 50 ΠΟ [1410 ταπτθη οἴμπὶ [ς- 
ἰαπσὶτ λαγαρεζο μῆνον ἐχροηὶ ρος ἀΐσεης νε] λεΐγὰ- 

πεν οἱ ἀποξύδντας ντ (τ ἀπὸ τἶο, δι κος κων ἀγ[εέων ἡποξύοντα: 
ἐπὶ) τοπι:ῖτα Ηοητῖς, σι ἐρμιά. 

Ο ἰάτογα συλ δι σα δῖτι ρα σο 1114. Η οἰν οἰ. Ττεῖι 
ἴπγα] ρα ίσοης Πιιε νοἴσοπϑ,τὸν Χπὸτρ ώγρν τοῦ ϑεηλαίξω, νὰ 

τογρ. ΑΥΤορ ἴῃ Υ εἰρι5. 
πι5 ἴῃ πιοτὸ δγοιιεπὶ (γ1ΠΑθαπὶ ρτο ἰοπρα Βαρεητο5. 
ἀδεις, γὰς λαγερβε.- 
1115. ψ 6 1}155 ΟΧτο πιάτα. λαγαρρις τῷ ἐὺ πίνοντας, 
ϑταςι]οσ.ν οηττε αἰάιιξϊο εἰῆεϊ, Ὑποορῆτ. τὖτο 9. 

λητιλαγαρὸςγοτίαπη ἀτέτι!5»απραΐξιις. λαγαρὸς βοοχόντηρ, 
λητὶ 4 Ππτογρ. πιά ὁ, απ τις. νἱάς βερχὼ τύρ. λαγαρῆς 
ΟΓς Ατποπαο. ὁ ἐν μέσω πίω) χωλότητα ἐχώνγντ Αὐψαδ᾽ 

ἴλον Αἰγχίσαο. ἄς πὶ. 11.14.4 Ἡ οπιοτγο. διαὶ τὸ με- 
γα! πᾶσιν ταυτῷ τίυ) ποίησιν εἰφρρντιςτὶ «δῦ πολλοιὲ ἀκεφείλοις 

αὐ λαγαρρες, ἔτι 3. “κειίρφις, Λαγαρότης πο. ΠΑ, ςοποά- 
ΠῚ σγᾶς! Πτατο.κϑιλ ότης, ΕἸ ατἢ, 
ἴαχιις ἃς νάσιαις Η 0.115 τεππιοτ, στο !]οίσο, σοηττγα- 

᾿λαγειρρυ μῦν (Θ.- ποτειι ἐς, θυιῖις5 Πα Πάςης ἰδσιιησε 'π τη: 
ἀΙΟ]ες ἤςετὶ ἄμπε βεἰι γοπυϊτειτατοῖη Ἐρίρτ: 

γεῖγα!» ΠοΙγοἢ. 
Ἢ τρρφι δὲδὸ μὰ μη μερίς, 
ϑτοῖςο. 

Ἢ 5: μ ἰδεῖς ἐμήν Θ., ςρατάυο μᾷν Ὁ»: 
π ἀἴω, Παρ το, ὑποδιδρώσνῳ. ἱ 

Ὶ ̓φοἸθοτολτοτ μετώζολίθ- ἔμπορος, ἃς υαγίαλδυπίς. 

ἌΔε τι εἰν εν 114 11 ὅς ἀλεγεινώ͵, 

ἌγΗΘ᾿ Ἰάςπὶ χιιοά λαγωλθοιντ κρέα λώγεια, Ἐαίτλὶι; 
᾿ Αερῤ,γομίλαξ, 

ΔΑ 113 
Ααγίτυς,ἄηχ ρορι, 
᾿Ααγηὶς, Πα τα, δόρυ, 

Αάγίω θ΄, ὁ Ἰαροπα, θη, ἔτη, ορίταν ἴῃ Ἐρίρνασι, 
Λαγίωνορορίαγαριιά Ατβοη. Πρ, δ, ἐείξιιπι ἐμ 410 ἹΕγα ΡΟΡ Πρ Πθ 81)» 

ὸ ἰαβοια Πα πὶ “ΩΣ ἔεγεραι, δἰ θεβαως, 
Λαγίωαρ χιίθν, (οἷν. ὁ ὠξν σίαν ἔχον αὦ οὔνν., συ ΙρἜπάγηαι ἤδη νῖ- 

ηἱ αἰ ρη Ἀιἀ! σιγὰ φοιιιη 4 εἰϊ, {τὶ δάταιν οὐ λάγωρ: 
Ἔγυ, 

Λαγιὶς, δ] ἀἰποῆις, ὁ εἰς τοὶ α'φεοδίσια κοιπειφεραΐς, ΕἸ οἰ οἷν, 4] εἰάοπι 
λάγνης δ' λαγνΘ- ἀϊσίτιιτ. 

Λαάγια, ἃς λα γίδες, αὐ σάτα] Ἰεροσιι ΠῚ), Αὐγέδια, τοὶ, ἰάεπη, Χοπορποπ, 
ῬΟΠ εχ. Λαγέσδες οι! ποι 1 44 ἰφρα οι! σεγαο, τ 3. ὀλεθρίων 
ϑυνείων ατ'ανις γπλίωλ “δ᾽ γεωρύ χων λαγεδύων, οἱ ἔγιοι λεύηράσδας πορόστε ῳ 
γρρϑυουσι, 

Λαΐγκει,ἐ οἴκει, ΠΠ]1ς ετατ. 
Λαγνα,καρμψα, κιζωτὸς, σαρ[ρατοα; 

Λαγνεία ας, ΠὈ 140 ἱπιπτοάῖςα, νοπουῖς ν ἔς ἱπιπιοάϊοιι59(ς οὐτά- 
το ία ἰαοιτας.Χ οπορ.λαγνείᾳ δουλ θύειν, ἐγ πτοά σα ΠΡ] ἀἰπὶ (οτς 
ὉΠγου τα λα γγείᾳ, υὑτὸν θάλλει γα ἀπχοι πὶ σοηῖτα!] (Ἐπυίπὸ δθιιπάατ, 
Ατηζου. ἴῃ ΓΓΟΡΙ. 
Λαγνϑ, εἰν» Ἔτι} λητοπι ὃς (Δ οπὶ οἰο: "Πα η 40 ἀσερικατίζειν, ἔς-- 

πηοη οηγίττογο, ῬΟΪγ τς πιοάίοιις αὐδὲ γονῆς 5 Οἱ 3. δυνῶ χοι διαὶ 
ταῦτα ὦ λαγνδύουσιν » ὅτι σφέων η δίοδος ἀμαλδίμεται πῆς γονῆς, 1ά4ς, 
Οὐ όσοι ἢ παρ᾿ οἱ τετμημῆμοι εἰσὶν» ὅτοι λαγνόϑασι μδ!, γὼ ἀφίασιν, ὀλίγον 
ϑ»Ὁ εἰ ὥνενὲς, κ αἴγονογ, ᾿ 

Λαγνδυμα ατος τὸ, [Αἱτι14 8ζ ρει αητία, Ἡΐρροοτ. αἴδὲ φύσι Θ- πα!- 
δύκ, δίδυμα 3 γίνονται ἰφ᾽ ἑνὸς λαγνθύκοτος,ἷ σωνεσίας "; μίξεθορο- 
ΠΊΟ] 5 ἔζοτιις οἰτειιγ νὴο ἰαῖτιι ἃς σοἶτι, ΘΑ] ὁπ, ϑιαγνείίαυ καὶ λά- 
γιδυμᾳ αὐτὶ αἴ το σσέρμα ἀσοὶρὶτ. 

Λώγνης ου, δ, ἃς χάγνεθονν ΕἸ λεύγνίθ- οὐ, δ, Πγ0 1115. οἰαεταίπατιις» ΠΡ - 
ἀπο νι55 (Ὰ]αχ, [αἴοάιιιι5» 44 ργοογεσπαάιιπι ἀδιμπάπης ἰοτπΐη 6) 
λίαν γῤνιος ) 4110 4 1) ΠΉΠ] ἸΕΓῚ 115 ἀἸεῖτιιν μόχλαέ. χαΐγνίϑυ, ἤιὴς 
41} ρυμ θη 1} ξοσπιϊ ποι πὶ ἱπτογργοῖητιγ, Πλοίταγ οτίαπι 
λαΐγνίΘ΄. ΑἸΠοπαρογαβ ἔπ ΑΡΟΪορ. λάγνίθ. γεωηὶ νὴ μια φόνου, ἀἰςἐ- 
τιν Αττῖοὶ λαγνέςατος. 8, λαγνήσατος ΤΟπὶςές 

Ληγρϑήρας γαεπ εἰ δὸς, ΓορΟτῖς ναπατοτ., 
Λαγύγες. «ίσμαται γῆς. 
Λαγρρεῖ ς»ἐκ κλησίαι, 

Λαγδρ δ ρας, μᾶς οηἶπιὶ ἰπβρχίοηειπ ἱπυρηλτὶ αιοατιε αἷς Επ|- 
ἴπατ. ἃ. λαγὼς ὦ, ΗΟ ΠΟ. οτίαπι λαγὸς ἰὰ Ασοα  ροίαίτ Πλουϊςὰ, τοὶ 
δι΄ ὠκυύΐποδας λαγὸς ἥρθιώ Ἰεροῖες σαρτααηῖ. 

Λαγρὸν ἡ λαγ ο)ςοκραθξάώτιον υ ΗοΙγοἢ. ἂς Λαγρονίτυςγεοίοεπὶ ἀπτμοσς 
ΡΙασοητας ἰροοῖες οἢ,. 

Λαγεωνον τὸ, πγδη ἤπγὰ σοπτὶ πὸ π8 Ποτηΐπᾶς ΠῈ σΟΥΥ 45 12. 
Δαγιωθ- πιο }}}15.6 θ᾽ ταν ποτα: ποπιῖπο γι ϑ, ΟαΖα [15,2. Οταπι. 

δί σοττιρὶσ (εοηάδπῃ (ν ΠΠαἴαέπν. δι} 4. λάγιω θ᾽. ἃ πανδεκτικός 
ΑραάΡΟΠ]μοοηι εἴς τὸ χαγιώθ., εθ., ἰάςπν αιιοᾷ χείλνωνον, λαί- 
γι τα }14. 

Λαγχαύω, μι "λυρωσομωγ ἃ Ἀ) ἡρέω,αγ.β. ἔλαχον:ὰ λήχω, ποι μέσος, λέλογ- 

χαγίοττίοτ. ἀρ  Γοοτο πὶ σοι ρο5»οθτῖηθο : ντ, λάγχαήει βὸν- 
λόύειν δυτολλόφωρφς.14 εἴτ, οἴ σπατιγ Γεπα τότ, δὲ ἴῃ σιγά τ σοῸ- 
Ρταταν οπιο . Ἐτ λαγχάνειν δύκίκυ, ρτο (οτγεῖγι 111  πιτὴ  ἐγα-- 
16 “πιά! οἰτππινν εἰ οτίααι Πιδίευ Βεσς ἴτοσι ᾿ατοηἀογεγεάςογε 18- 

ἀϊοσίπηι νο] φέξ οηςην, (οστῖτὶ ἀϊδδην νῸ] ἀϊςας ΟἸςετγ. Τοσηοίξ: 
ΧΤ᾿ Μειδίου, Ηρ ταὶ δίκας ἔλαχον “ἶκ παπς ἔων τοῖς ὅγε εὐποις μειρρ: 
κύλλιον ὧν κομιδῆ . (πὶ Ρτῖπη πὰ τατδ δ: ἜΧΡΟΙ τ ΟΠ τατοσῖ- 
Ὁιι5 πηεὶς σα ρ Ἐπὶ ἈάΠις δά οίςεηταλας οὶ θη ϑ. 1 σϑῖς 
οὐλαπΊ σαρ τα δος Πσοϊῆσατ Ροἴτιίατα ὃς ασσιίαγο, ξἰςτη,δείκύιω 
ὃ τύτῳ λάχὼν ὅερον Τῆς Κώκηγρρίας, ἐξ λον ἐβη μίω 5 (ὐλπι αὐτοιπι ἴπι- 
᾿πτί τα τη σιπὶ οὸ οὗ τη  οἀ φτα᾽ οχρέστιις οἰ πιοἱπαϊέϊα εσἂυτᾳ 
ἀαυππαιίς δος οἴ, οὐ πα }}}ς δά πιάϊοίατη ἤθη αἰξι ἢ ετ. σαὶ δίκας 
τωρ Εἶν ἰδίων ἐγκλημώτων κὰ γχαύουσι, δες Γ(οοτο λα χεν ἀμτῷ τίο) δ .-. 

πίω ἴήοπι Τοοτγατ,λελάχωσι, ὰ εἴς, ἀξιώσωσι, »Παιιοτάπ, ἴτε μοῦ 
ἴοττοπὶ ἀςοἰρῖο. ὁ). πονλαὶ ὃ ὁπέοτω λείγχανον; ἰὰ εἰἴξυκλυρρν μόν θ: 
ἐλώγχανον. Πππ σἑτηγ ετῖαπη Οςηΐτ. ΑΡ ΟΙ]οπἰάος ΠΡ τ ἘρῚϑταπην 
μυτέρες ὡς αὐίσου μεΐρες καί χον. ὃς Τιαίςατ. τῆδι ἔλαχον κπερέων γ Ηἷς 

[οτετιις ἔπι Τυ{τὰ ὃς ρατοητα ἴα. Ρ]Ν]ο ἀς τπιπάο 9 εἰξωρέτου 3 
τῆς κατασκδυῆς ἔλαχεν αἰϑρώπος,14 εἴτ: εχίπλῖα σομ πτμτίοης πο -- 
πιο ἀοηᾶτζις οἰξ. λαγ χ αΐω τιμήφοοποτς ἁξῃςΐοτν Ῥίατο ἐς Το 6. 
Αὐτζοτοῖος 46 πτιο οὐπὶ Αςοιιίς πίων αὐῶ τού ἐν κα τορῶ τω ἐδραν 
δ ϑεὸς ἔλα χε, ΟΡ ΠΟ ςΪ. γέρας λαχεῖν, ρΓαΠλλ πὶ Γοττὶ 1, οἤφσου- 
(δὰ, 14 εἴπ τυχεῖν. λαΓχαίω γέομς τῆς ταῖς καταξιώμαι» ΠΟ ΠῚ λα ῦ- 
χαϑειν τριήρεις. τη ΠΠ.λ6γ Χ “νεῖν τόπον, Το πι,κλήρῳ λάχων, ἴογτε 
Δίϊεουτας. Χ ΠΟΡΗ, τῷ κυάμῳ χαχὸν, 1ὰ εἴς, “ληρωϑεὶς σού πίω, πἰμὶ 
αἐχίω, ΑὐἸΠΠ ΟΡ . δοττὸς αὐῖτοπι ὰ Πα οῖθτι5 ἀπσοδηγατνδί αιιαΣ 
Ργίπη ἀἴςα εχ νγπηὰ οχίογατ, ριπια ἀροθάτιι τὰ 40 πιογοθος 
ἀιέϊαπι εἰ νεγθιση- λαχὼν βεισιλειξ,ιτοχ ἀοΠρμἀτίιβ:  πίτιτ νος 
τὸ λαγχαίω βοὺλ ὕειν δ. βουλϑυτὴς,ἀεπσηοτ ἀξηυς ΟΓΕΟΥ ϑοπατοτὶ 

Δάγχανον πορᾷγμαςαθοὐ (Όττς οὑιοηῖτ, ῬΙάτο: [1.50 Ἐὰορ {πη ἐπό- 
νορ(ρέ σα! κα χαϑιερώσαι τὸ λαχὸν μέρος ἑκάςῳ τῷ ϑιῷ, ποῖη μπατῖπα 

ἀἴσατο ράτῖος Πησαας πη ριΠὶς ἀϊλοεντ ἔοστὸ οδερογαπι, Απα- 
πηοηἶτις ἀΠ Ἐπ τῆς ἃ κλυρώσειεϑει!, ας οἰρίξατ ἔτοπι τταππεϊιὸ ρτὸ 
Ῥαγεςι ρει γεφάο;τγίθιιο ίατις ν εἶτ ἴοτεςτα εὐλϑύοννε ἰμκό .Ὲ) 



154 ὡς 
ἐπῖω μὲ πυρθ ελυκάχρτε, αι μος ν οἰ ατὶ [Οττῖτις ἃ νοδὶς ξμογῖπι γε 
τς στσπΊοτί 5. 

ἀαγιδα, τὰ, άτη65 ἱορ οἱ ΠοῦΑ ἀοηοῖς. λαγώα χρέα, 5 ῬΪ ΡΑΠΊ  ΏτΙΠΊ. 
λαγιΐα, φέῆαρα, ΑΥ ΟΡ ἢ. ἐν πᾶσε χαγώοις ἱά εἰν ν ἐν κρέασι κα γῶν, ὃν 
πᾶσιν ἀγαθοῖς ΓΟ ὧν ἀρυφν ἰάεπ). ἦ 

αγωζόλχον,γτὸ, θοἀ τ! γλαγωξολείον, [Οστι5 ν Οἱ ἰεροτος σδρίμ τι, 
πῆιυὰ χαγωζόχα αι ἘρΊβτ. ΤΠιεοςεῖτις Εαγ].4. εἰϑ' Ζ μοι ῥοικὰν τὸ 
χαγωζόλον ὥς τυ πατάξω, [πτετ, ξύλον, ᾧ διαφόγντες οἱ χαγωοὶ βάλ- 
λοντ: 

Λαγωδία, ΑΠ0»κ5) ὧτις, ΑἸ Θη. [10.9. 
αγώδιον, ΓΘ Ρτ οι 115. Ασ ΠΟ Ρἢ. 
Δαγων, ονΘ..6.1Ππὰ ἰΔτο τὶς οατιῖτας ἰαχῖοτ, ὃζ οχοίς ἰητοῦ οο[ζ4 5 ὃς 

ςοχοπάϊοξ ρ΄ Εἴοπιεγο νοσατιιγ λαποέρα τοι [ο ΠΠπγα νοὶ μ14- 
τις τουτας Ργοβιπήτι5. ΟἸςοπγδά. 110.1.. κἡ ταῖς λαγόσε τ᾽ ἀρών ἐν - 
συγχαϑομῆν,λαγόνες χβόνιοι, ἸΝ ΟΠ. 14 εἴπ, κόλποι ἃς κενεωνγες. ΠΏ115. 
Αριιὰ Πιοηγ . Ηα ἐςανπαί. Πρ το τ, οτίαπι ἀπρίροστιις οἱ ἀ1- 
ποτε σα τ}π|. 

λωγωνεια,χαγωαςλαγρ κρέα, 
᾿Ααγόνων πὸνί(Θ-.2 ὁ. ΕΠ Σοσιτη ἀοίοτ. 
Ααγωΐθ, ςρουίμιι5. ΓΙ ατάτ, θριξὶ λαγώς. 10, αἴοὶ αἰοργωσίας, 
Λαγωος οὐ, ὁ. ἴδρις τογγο τ γῖ5 δέ πηάτίηι5. Εχ λα σοπηροίτιπιϊη- 

τοηῆιια ραττίςι}, ἃς ὧς ὡτός, Ἰτον λαγωὲς, (γ ἀτι5. ἀἸοῖταν στα 
λαγὼς ὃζ λκγὸς. 

Ααγώποις,ρ65 ἰςροτι πιιϑοποιηο Ποτρα. 
Λαγώπυρρς, νοτδά ἀριιά Η]ρροογαζεπι:ς οπἰπι [1. ἀδ ν]σογ δ ιι5. 

σληρ9ῖ ἢ μόλις: πεὶ κοῖλα το χφϑτῶρᾳ, ποίη, χαγώπυρ)ς δγομαι ἔς" ἢ 
σύρρισιν( Πρ τιν ἃς πετύροισιν  ομμοίηγδ ταν «ὐαΐγηται μικρὸν τὸ φύλλον, 
ὅσσερ ναὶ τὸ τῆς ἐλαίης". μακρότερον, ΟΔ]ςηιι5 νοτὸ Ἔχροηΐτ λαγώ- 
πύρον Ῥεῖ λαγνατίω» 1ῃ σ'οΠ5. ἀιιθίτατιν απ ἢτ Ιασοριι5 Βοῦρα 
Τ]οίςοτν. ἐϊδ..4. λρ.15.ὅς ΡΙΏ.110.26. ςαρ.8. 

᾿Ααγὼς, ὦ, δ)γλαγαῦς ΧΟΠΟΡΉ. ϑηρατέίθο κε χΤ' πόδας, ὥσπερ ὁ χωγώς, Αο- 
οὐ, ἕλος τὸν λαγῶ Αττισὸνντ ογιθὶς Οδζα 115.2.Οταπι, 

᾿Αἀγωφαγίαγας νος Ιεροτί 59 Ἐρίρτ. 
λαγωώφθαλμος,ὁ γᾶ ρι πιςάϊσοϑ ἀϊοίτατ οἷ ρα Γρο γα οσῃ  οστη ἴῃ 

ἿὍπιηο ποὴ σοειιητοί ΔΡοττὶς οσμ} 15 ἀοτηλῖγο νἱάςτοην Ἰη τὰν 

Ἰεροτῖς. ΟοΠ110.7. ποππῦ άπ απτοηι (μᾶς οατατίοης ἐχ- 
οἴία αὐτο οἰιςηἶτ υς οσι]τι5 πο σοητεσατητ . Γ4η8ς Ἰπτογάμπι 
οτίαιη Δ[1ὰ ἐς σαι Πτ,λαγώφϑαλμον Οταςὶ ἀρρεϊίαητ, 

᾿Δαγωφύν. ἀειος αἰ Ιοροτες σοι δ π5. Αὐλζοτ, ἢ 
Αὐὐσανον,ρίη σις άο αι’ οχῖτ εχ Βοῦρα λάθῃς, ὃς φάπαγοῖ νο Ποτῖ- 

διι5 σά ργάγιιπη, αιιοἀ ἀοτγαεητοϑ ἴηι ν ἴμτι πποἰοιηα; [οττιαπτ, 
λα δοινονἱ πη Ἡ εγοάοτ το 3. Αγαθος νοσαητ. οι Ογαοὶ 
λυήσδδινον, τὸ ἢ διυὴ λη δαινον, τὸ Αραζιοι καλέεσι Χοίδεινον,»ν δυσοδ μοτώπῳ 

γινό μῆυον ὄνω δὲς -ατόν ὄξιν, τ᾽ γδ ἀγγων οἶα᾽ τορίγων ἐν τοῖσι πώγωσιν δ)εέ- 
σηεέσω ὁ γίιν ἑυῆμον, δῇ γλοιὸς ὅστο τῆς ἕλης, 

Αἀνχυς, ΠΟΥ 1559] ΠῈ]ι15, 
Λάδογγυὴον Ν᾽ ΘΠογῖ5 ΠΟ ΠοΠΊΘΉτΗΠ| 5 αι 4 Δ4 Τλάοποηι Ατοαάία: 

βιιπλεπ πάτα ἔμετῖς. 
Ααδομα) γυώμίι τί χέρι. 
Αὐδος. τὸ, ἢ] ατηγς. οτϊοὸ ργο λῦσδς, 
Λαδρέων, μεγάλως ῥέων,να] ἀὲ βμοη 5: πλεονασμῳ τῷ δι Ἐτγ ἢ]. 
Λάδων, ἰλάοη, γι οῖς δεηιιςοὃς Ατολήϊα Βιιία, 
Αάς Πγεραϊἱα Οπμϊτ, ἐψόφησεν, 
Διεινονάετς, βλέπειν, νπάς ἐλαὸς, ὁ τυφλὸς, 

Αὐες [ρίἀςς, νης λοίεαν λίθοις ,ἴχχὶβ, 66, 
᾿Ααξίνης, χαρὰ δρίαξ, καλαρίας ἐχϑιέ, 
Αὐἰζομαι, μα. ἰσομε), τσ. ἀσμια]» ΠΣ ΡΟΙ ἰὗσοχ ὡρέω, μεταιςᾳεφομα). ὅϊπλαμ - 

ζανομαμ σοιιοτγογοαρίοςτοηςο, ΕΟ. ΠΠ|14.6,ὀδεὶξ χαζοίατο γιῆαν, 
τεγγᾷπῃ πιοτάοδηζ. τοῖς οὐούσι τίω) γὴν δοίκοιεν, πὸ ὃ γώαν., αὐτὶ τοῦ 
γαϊνο, την Πατογρ. τ 1.4. Ὡἰς γνω χωομμοιο, πείλιν δ), ὅγε λώξε. 
τὸ μῦθον, [ΏτοΓΡ. μετέςρεφε; οτατΙ Ομ οπὶ σΟηποττῖς [ὰ τοι οσαῃς. 
ῬΙμτατιία Οριις, πἷεὲ ἐοργησίας. Κα3. ὅπλα λείζαν,αςοὶ ρς ἀγΠΊ8. 

λάζυμω,ςαρὶο, [ἰπτογζοπεο. 
λάζω,]αἰοἰαὶο πιπιΐα ραι] νδουτατο,ύξοάζω, 
Λαζων,αττοραηϑ  ἄοη αἰϊοή ἀλαζὼν, 
“Λαϊμῖνο), φϑύέγίεῶτω. 

Αἰβηται βώχητοι. 
Λάϑει ρῖὸ λη θη] ουϊοὲ, 1, Οὐ τι]. 
Λαϑοίδαν,γλα ρα, 
Αώδσειργος οὐ, δ ἡ οἰαπἀοΠίηις » λαϑρα ὃ. ερίτποτοη γοτθήϊατα αιο- 

σαηἀλυη ἂς σαήτπτα ἰάτοπτοῦ πιοσ ἀθηζειη» Ἰτοπ γα τα ἤ1185 
εχ ΡοΠ σις. ἀφοϊ ἀιμῖς αι πὶ σμίλαια Κα ἀμ Πτι. ΚΓΌ λοϑοεργος 1ῃ 
Ρτίου! Πσπ:ἀϊοίτιτ τίη) λαῤϑούργρς, 

λαϑήξης γε, ὃς πο χυ, ΠΠΔΠ ἐμ σητα: ἐπ ΠΊΟΠΊΟΥ 5 γεΐ ρσόρτοῦ Οὔ ]1- 
τϊομῖς νἰτίτιπη 1ΠΠ| οτάτὶ ρδοι]ατγο. 

Ααϑυτικὸς,ζ. [ατοης: ' 
Λαϑικηδῆς, ἐξ... ὁ κα ἡξάοἰεης ΟὈΠΙΟΙΓΟἱ οτῖγας. 1184, χ εἰ ποτέ τοι κά ϑε- 

κηδέχ μοιζὸν ἐπέσχον, 1.» ληϑίω ἐμποιοιυῦ τοι τοῖς παισὶ εἶσ χακων ποίν-- 

των, Ἐτ Λαϑμοῖσδες, τὸ ,λυσίκόίκον τὺ πσαυσιλυπον, 
Ααϑίνος"9.. διτατ ἀὸ ἀοσοάςη59Γοάίτιμσι ἤμιυ ρΓοοτγα τη 418», ὁ βθα- 

δώσων ἐπεανελϑεῖν. ᾿ 
λϑιθ', ἔοης εἴτα ΟΕτεη:ἢς ἀϊξεις,αιὸ εἶ ἔςοοτὶς Ἡογοιίοπι οὉ- 

1ιυ δὶ σα]απιίτατι αν πιά παταπηνν δὶ οχ οο δ1σΠςς, Ἐτγ πὶ, ! 

᾿Λαΐγξ, [ΔΡΊῚΠΠπ|5: τυ πι. ἶ 

τ κυῶγι, αἱ ϑρίαν ἘΪξ ἐκείνης τῆς αὐ υπος του λήλαπος κὶ ταξαχὶ 

ΔΑ 
Λαϑίποινίθ',ὁ ὁ τὸ ἐφριπῖγς ΟΡ] τας, ὃς τὸ κα ϑέποιγον φυσᾷ ἡ 

τιν. Ηεἰγοἢ. , ἩΜΦΗ 
ἢ Η : τὸ «δ 

Λαξίέπονθ' κα, ὁρα δ(ςοπἄςη5 [Δ ογοιη,Γοσγοᾶτης ἃ ἀοίοτο 
τῆς λύποηςγὲ ἀοίοτο γοσγραγυβο οι ατις ΠΟ] οΥοπῚ τεροῃο, Ὡ 
1 Αἴδος. Ἴμν 

Λαϑέφϑογῃθο,ν δ, ἔλςἰςη 5 ΟΡ] Τὶ νοοςην. Ηοο. ὅτι 
7919 δοτῆρες» ΠΊΟΤΤΙΝ Υ ΟΟΕΤῚ Δι βογο τὶς δατοτοσ. 

Λαδιφροσιμη, ΑΡΟΙ]Οη.11}. 4. οὐ πο ἀςπαοητία. 
Λαϑίφρων, ογ(Θ., ὁ ΟΡ] εἰς. ἀπε. Ἕ 
Λάϑομαι ῥτῸ λήϑομαι,[Οπὶςὸνῖπ Ἐρίρτιλαϑεται, ᾿ΠῚΠΙΟΠΊΟΥ οἶτον 

χάϑοι αὖ κανεὶς» ΡΟ ἀστοπτῖ μη ΠΑΡτιις ἔπος, ΠΠἸΔ ἀκ, φυλακῆς ὅς 
χυ λάϑωνται»ἷ. πτεντελῶς ληϑαιργήσουσι, ΚΝ 

Λάϑος, Ὁ] ΠΟ πο ρ ἰροητια, μι 
Λαϑοσευα,ης.ἡ.Ἰ4ς πη. ͵ 
Λάσρα ἴειι χεΐϑρη; αγτῖπι.ο [πὶ ὃς {ιττὸ, κρυφίως ὑ ρέμα, κουύδί [τ 

σα] ππι»οοσα τέ, Οφηϊτίτιο {πππο τα τ) ΕΓ ρ ἃ, ἴῃ Α Δ ΓΟΠῚ,: 
ϑυγατρὸς πὶ ἐμῆς ὑπεξέϑου. ὁ χάϑρα, καϑ᾽ ἑαυτῷ ρύμθ. 

Λαϑρα 9.... ὁ, οσσαἶτιι5. απο ημ5. ΝᾺ 
Λαϑραίω ςγλα ϑραγ!ατοητοοκρυφίας.. 
Λαϑρησδον, λα ραίως. 
Λαϑρι μεθ.) 556. [ΡῈ Ὶ11591}Ππρίτίπιο ςοῖτιι Παῖα5. 
ΛαϑρίδιίΘ- σου τιι5. Ρ ΟοτῖςιΠΊ. 
Λαϑριδύως. οἰ Δησ ιπ9ἷπ ἘΡΊρΡτ, 
Λαϑριίθ- γε, ὁ, ἸΔῈ ἀοΠἘπίηιι5. λαϑριΘ. ἐρωπις οι ἘΡΙ ἔτ. 

γιασιἷη νι 15 Οσςιτ59 1] 4ς πη. Ετ λατρός. 
Λοϑροδάκνοι κόρεες.].ς ὰπὶ πιογάεητζος οἰ Πιῖςο5»1Π Ἐρίρτ. 
Λαδρὸς, ΗΘ γ ΟΠ ἀσοῖροτς νἱάσγιν ρτο οἰδη Δ  τῖπο τοςςῇ 
Λαϑροιυῦ, σἄοτο, βλάπλειν, 
Λαϑροφαγεῖν, οσςυ τὰ σοππιεάστε αριιά ΡΟ] ςοπι. 
Λαϑυρὶς , Βεῖθα αικάαπι ααπὶ Ὠϊοίδοτνι ἃ, τς πιά αι 

{οτιθίτ. 
Λαάϑυρρν,", τὸ, ὃς 

Λάϑυρος,"γδ γα] σοΥΟΙ 4, σα πε ̓ ςσ πη 155 1 Ἰςορ γαῖ, 
ποτ. αητ. 

Λάϑων ὧν ΘραγοχγτιποπΊοπ ἤπι1}. ΟΊ], ΟΧΥτΟΠΕΠῚ 
τἰοἰρῖππι οἵξ αὖ ἔλαθον, ν ΕΓ] λανϑαίνω, ) 

Λαμαν, Ηςίγς. εἴτε ἀἰςοῖτ ἐκκλησίαν τ ἴτε μι κτῆσιν : αἀάοηϑ Πὲ 
ἀἴςοτς δὴ τῆς λείας ἐς Ρτατάα νἱάς λεία, ᾿ 

Λουίζα, ΟἸ46πὶ ἐασὶς πέλτη. 1185 ἱπέτὰ λῶ τα ̓το πὶ τρίξιν, 
Λαϊχμα εἰς πὶ πἰδεκεφαλαίας κόσμίθ: πιοχ τας λα: 

πέμματα ἱεριὶ απαργμα ταῖς 

Λαϊγίες, !Ρ. Πα! οα}] Ηπαα τ 59 Γστιιρὶ» 5 [ατοα. Οὐγ! 
λιςτὰ Λαΐγας ποτὶ χέρσον δποπλιυύεσικε ϑεύλασσα, ΓΠΤΟΥ 
ϑείρια καὶ ψήφοις, 

ἷ 

ΕΝ 

ἊῃΗ 

Λαιϑεώρ ον, το, ἰΔΟο ἢ Δ ΡΟ Π14»ν εἰπἰς δ Π 14. Ης οἰ, λεῖοι 
λήῆσος. ἔξει λὰ δὸς, τραξωνμον, ΜΗ 

Λωδείν, Πα ποτ. Ἢ" 
Λαδρὸς, ζ, ὃν ἸπηΡοταιο ἤ!5, το πο ΓΑ Γῖ159 ΠΣ τετν νοϊ οχ αν 
ταραχ Ν Ἰσαπα. πη Τ᾽ πογια. εἰ Ὁ σύγε σκύλακας γελύκεμ 
δίων, ΤπτεγΡ. δυκένητον, αὐα! δὴ θρασεῖαν; αὐπτικτικίώ, Ἐν 
Καῖτε σύγ᾽ κα γερείων λαι διὲς δὰ ((φέσαιο τοκῆας. ΠΏτοΓρ. ἀ 

- πὸ βοῶν ἐεὶ τῇ φωνῇ τραχυτεέραᾳ. τ 
Λαΐϑειργος, σαῃῖ5 ἰατοητοῦ ππογάςῃς, οί γοἢν 
Λαιϑαρίζειν, ΗΠ εἴ ο.λαμυρῶσαι. 

Δαινϑυράξω, τε ἀςουχλίάζω, ; 
Λαρκάζω, ἀςςἰρίο Ιτοπι [σογτογυπορνόύω, ΑΤ᾿ ΠἘο ΡΒ, Ἐφ ΠΕ, 
Λαρκας-ὺς, ὃ. (σονται πηγαί Ππ|τ. οἰ πα ἀπι5. ΑΥ ΠΟ Ρ ἢ, ΑΙ 
Λαρχοίςρεια, τα οτεῖγιχ ταῦ ̓ πάσσοτο ΟΥ̓ΠΑ͂ΤΙΙ : Πᾶπὶ Χά 

κοίζειν οὐπατο οἴ, λαικοίςρια, ΟΟπ. Ατ ΠΟ Ρἢ. 
Λώλαψ,απος. ἡ τατον οητί»ν Ογτο χοἰ ΠΊΒΟΓ οἰτη1 τα 1116) 

, αἰπηθιις, Ματοὶ 4ρ.4- τὸ γίνετωι λώλα ᾧ αὐέμα μεγώλην 
νφητὶ τασθο πιαρηι5. Αττοτεὶ. ἀς πιιπάο, λύλαψ 9 ἢ 
παγείδριρι [βίαιον κα εἷλ ἐμῆνον χῴέτωθεν αὔω . 1.νετέσχ ὃς τατθι 

εἷξ νἱοΐσητιις 5 ὃς φυὶ ᾿πογπὸ ἔιγἤίπι νεγίις γερο 
αὐὐτιτ. ΑὐΠζοτιν [ας οἵ σοποτς ἔσε τι, λαίλαπι οἰγρία, Γαισῖ, 

Ἵ 

γα ᾶςς. Ποπιετ. Οὐν ἢ. νηυσὶ δ᾽ ἐπῶρσ᾽ αἴεμον βορέϊω ν 
Ζειὶ Λαίλωπι ϑτασεσίῃ. ΤΠτοΓΡ. τοὶ 7 αὐέμων ὀμόρῳ, ΕἸ εἰσι 
αὐἰέμου συςροφὴ μΖ ὑετὰ,νἱάς ϑιύελλα, Ἥ 

Λαιλάπετος. (ο]ὶ ςοπάϊτιο πα} 6114 ἃς νεπτοία. Γ4επὴς 
Λώμα, το, Πι ἀΔπὶ Ἔχ ροη.λαιμὸς ἃ[1] αἴ μα. 11] ὄρμμηας 
Λα μφέξω, ἃς και μοω,λανμοίοσω τειηρογαστεγ οοπηοάσε,, 
Λαιμαιργίαγας νὴ οἷ ΘΟ] αυιο 50. ογᾶ οἰτα5.λαιμκαργία αὶ «δεὰ πίω τι 
τη άϊ αὐ άτιας:λαιμαργία “ἥν κα δονῶν, Ῥίατο ἀς Τρ. ἷ 

Διήμαργος, αν. ΠΠο. ἔα πις σις »ἀεοοίζοτ, μανιώδης, ΥΟΥΑΧ δὲ 
ἰοίπι5.λαίμαργοι λύκοι,η ἘρΊον. ,-} 

Λαμμητόμοις κεφαλαὶ, ςαρίτα ἀπηρατατα ξοτιῆσς τείς 23 Εἰ τρια 
μοτύμᾳ ξίφη αι Ἐρίρτ: Ὁ 

ΔωμμοδακὴςΕ(8-. ὃ κὶ ὈΓΑΝ πιογάθηβοἱἢ Ἐρίστο Ἢ 
Λυμμοπέδη ας, ἡ ΠΟ] Πὰτο οἀπῖς, ΠΎΠΠΠτὶς Τιατι πὸ ἀἸοίτιιγ, 10 λαμ! 

δερωρπέδη, Ρἀ1σας ἴοι ἰηιιοι5) 110 ἀι6 8 σα ρ μη τα οἷα Ἐρι 
Δαιμὸρ» ἄς δ) Θατταγοἴ πο αἰ δ» Πα» ΠΡ απ1155. νπάς ἡμν 1: 

Ἂ 

Ἷ 

᾿ 
᾿ 
ἱ 



ὡ Ν᾿ ἌΣΑ ΩΣ ὗ 
; μιᾷ τερον οἱ σα τιν ἰης ἄς π5. λαὸς κύτοις 5» ῬτῸ νας 

πεν δαρδοὶ, ἵη Εριρτ, Π|8 4. το αρίν δ᾽ ἀπωρ αὐ ἔμοιγε φίλον χτ' 
ων Οὐ πόσις, ἐδὲ βρωσις:ρτο ΠΎφαιι! οἶδ᾽ ἃς ροτιις: Ε] οἴ οἢ, 

ΡΨ ᾿ 

ἐν ̓ 

ὡς 

Ἰξὴ 

ζυτοροοι ποῖα σΌ]α νο  φοΠΠπππι. Ετιτῖρ ἴῃ ΡΒα Π  Πς, Λα)- 
ν)Ρ}}ΎΘ΄ καύξα, 

μέ ἰπρυΠο»ἵτι σείτιπι ἀ [οἰ ον» πλαέξο., Α ΡΟ]. 2, λωρμιοτέμη- 
ἢ πους: ἰμγ τ ]ατιϊητοδυσυλ αμμοτομέω, Ἐτιτίρ.ῖη ΕΠ οςα- 

 ποτέμνω τον λαιμιόν.λαμμοτομεήσοις ἐκωτὸν» αιια; ΠῚ οι απ ρτα- 
ἘΡ] ατατιΐη Οτβοης. 
αϑαιξισῖο. 

ἐ ἐγλαμυρίς, Υ 

αν συϊα ἴπρότγογε ὃς ΔΓ Τρτιγῖτα οἰρίο ἐν ο] ἔα πο τστις ἤιπὶ 
ἰςαμά. εχ ΗἸρροηαέϊο ΔΛαιμώοσει σέ σου τὸ χ εἴλ Θ. ὡς ἡρω- 
ὉΓ ὃς ἀρ ΝΟ, ἴῃ ἜΠοτ. 

Ἐπ νοίεῖς ,, (ρι] Πα ὙΠ ΠΟ πηι, στενὰ. Π.ς. ; 
 Ἰαρί εις» 1}.4..Ἐρίρτιῆς ἀριιά ἸΝΌπη. ἄγζεσι λαὶν ἔοις, ἰαρὶ- 

᾿γαί!π. ἃς λον τοῖσι βολεινοις, ῬτΟ [ρ 1115. Χ 

᾿ Πηϊποτγνάτγιιβοζοῦγα ἔγιπηοητο σοηῇτα; τὴ ν' σιτύσπορος γ καὶ 
᾿ οἷς. ἱπὰς λαινόχέρ ΡΓῸ σκληβῥχήρ 4 ἀλιτα οἱ πηαπιι, ἀπιγὰς 
Ἰ ΣΠ9 ΠΊΔΠΙ15. ἢ 
νον, οἰ ἀοιιϑ,λίϑεν(θο, ΠΟ πι. 114. ὃ τέ καν δὴ χλαΐνον ἔσσο χι- 

ἰάοαπὶ τη σδῃὶ ἐμά} 7{ 5914 ο[π9]αρίάάτιις οἴ 5, λιϑύ.- 
γεγνεις, 
ἰΡ1ΠΠυι5»Ρεῖγα, Οὐν τ, σοη. ἔπ: ΠῚ, «τυκιναὶ λα ἔγζες ἔἴχον- 
λιϑυίθια ἡ μικραὶ ψϑ φοι» Παῖς ΤΠτογργοβ. 

τὸ λή τον ἴτοπι ἔα χ πιοίογία, 
ἡἶτογ᾿ [αττιτ5. δεξιοὶ χεὶργάοχτγα, ὃς λαοὶ, ἡ ΠᾺΪ γα, [πτπιαν 

- ΄ 

ἥ 

. 

Αἰν15. 
ἴδρετες ἀειτιοτογο:ὰ λώῶον ρτῸ λϑον, 
Πα 159 ΕτΥ πη. 

ἐ Ρεγ ογαίτη λέν. τῷ, [Δ Ρ15. 
κέναι δος λας -αυρρς, ΟἸποράτις, [αἰ4χ, Π ] ΔἸ ποίι5, ηια- 

ἰἧς κράτωρ, ὃ, ὁ λαιαποῦτας, 
εἰν οἢ.. ὁπλοφόρρς ξοτίλῃ ρτο λαισήζοφορρς ἂτ Λαΐς αὐ, 

παχεῖα οἶξα μἷς, 
λαϊστογ εὐ το, (ΠΕτιπὶ ΟὈ]Οἢ στπι»ϑυρεὸς δπτρύκυς,ΟἸγΡεὶ 

οὐτιπη ἰαητια: ἔλέξιιπι. αἰ1)] σχροπῦτ δτεῖις [σιιτιπὶ 
τῖο οδάιιξιι πι, αἰ σπιδίσκιον ὠμοξυφσινον, Ἐπ ατἢ. Π (4. ἐν 

ΠυΪΔ. το τ|π|»Γπτογ ρ. τη. λαισ να βαρξαρικοὶ ὅπλα, ἡ βέλν, 

πτὶ δίσκια, ὦ κοξυ ρσικοὲ σείκυ»ὄπλα κοῦφα, αὖος, τὸ ἐν τῦ λαιμά χ'ν 
ϑει(οἷ. ῬΑΤΙΤΙᾶ᾽) ῬΟΙτατ. ΠΙΙΏΟΓοΣ οἷν ΡΩΟ 11. 1114... Δασί- 

λοις, λυισηΐα τε πἤερφεντα. 
ν κα ἡ οἴ παν ἀτι5. πη ΘγοττΊ Χο γοἢ. ἮΝ; 

δ. Το ἸπαΠ15. ΡΘτα ] Δῃ5.λείγν(θο ὁ λαμυρὸς αἴδα τὸ λα ὄδητα- 
ἰδοηα [πο τὸ »ντ ἴῃ μαιςροπθς ΤῸ μαςρόπος, 
[ουιοΔ {115 ἀἸοίτιιν ὁ βύπως τεῖτς Ηείν εἶν. 
11 δὰ νεπεῖεα ργοο 5 οἵδ: διποπηεη ἀτπιςῖς Αὐμοηϊδ- 

ἀο ῥτὸ οο,υὶ αἴτογο ρεάς οἰϊ ριτγιοφοϊδιιάιι5.Α- 
ἈπΙθιις, λαασοδίας εἴ τί) φύσιν. 

νἸδϑιν, ἀφ άοσιι5. 
Ὁ] οἰ τι. τὸ αἴχθειν ἐγοδαϊ 4, 
ἰαγιιν:ξυς- ἤρα. πύον, Ηςίν οἰ. 
ὁ τυ ρόπος. ΟΡ 1 5. Πα: ἱπιπιαπος. 

᾿πέλτη, ρεἶτα 4ια Πιρτὰ λάϊξαι, ὃς ἱηξγὰ λαῖφα. ; 
ὈΤΟ ΟΧΡΟΠΊΤΙΙΓ πέρρικρι»διαςηίσ, πλάτος»τταἰοξξιοοἰατίτα- 

"σα ιοτ. ΠΟ πι. Οὐ γ . κι εδέῃ περαίαν μέγα λάγτμα θαλάσσης. 

πὸ βοηίτίπιο ϑειλάασυς» (αὐ απάϊτο ταπγοπ Οὐ γ1.».Νυνσὶ 
γι πεποιϑότες ὠκείῃσι χιΐτμοι μέγ᾽ ὀκαἴρόωσι, Ἰ 41πὶ ΠΙΜ11Ὲ ν - 

ἀππὶ ἀἰ {τ  δαιτιιπὶ εἴτε ἴῃ ραγτος ἀτ185 5» τογγαση ὃζ τηατο, 
γοσαθατατ καὶ ϑείλαοσα. ᾿ 
τὸ αὐχεῖ ον, αΥ ΟΠ τπιι πα Το τοητὶ δύ λαΐτων ΡτῸ δημοσίων 

ὄρρτο ληΐτων, ρογρογαιτι ἀριχὰ 5111. Ἀεγετὸν πὸ εῤ χά ον 

»τὸ πρυτανεῖον, ρΓΟ λάϊτον, αὐ χ εἴον Πτις Ὡρυτανεον, 
ἐκηίρατοςἱ ΠΟΟ ΠΗ τιῖς:Τ ἀτιηὶς ἈΠ11γ115. ἷ 

ἀἰααίς 4115 ἃς λεήξα ὃς λεὴ τε, 
ἰρο:ςοπτειςέϊο. ἱ 

ὃς λει φίθ-. εἴθ. τὸν εἴτὶς οΧ Τἰςϊοντοσπιοπ; γοἶτιπ, ν οἰτὶς 

ΠΠο (Δ δὲ τι Ρ 5, ΕἸ οπιεγιῖπ Οὐνγῆ, Ηρ οἢ.λώφίοτο ἰςίω ὃ- 

"  μρω. 
ἡ τα ες Π11591 Εγπτα5. 
ΡΤῸ αἰψηραὰ, ςεἸ ογίτοτ. 

ΤΟ] οσἴτοτ σαγγεηβο γα Ρ 4115» ἘΠΓῚΡ. ΐ 

λόυϑος, τὰ Ρ1 1155 οο]οτν ΟὈ]Ἰαιιὸ πιθδη8. Ηεῇοά. βορέηλοι- 

ΕΓ ΤΑΘΕ δ δ κεἰ ετο θυ, το “ὑυρὸς. (ἀνερκέλδυϑον. 
 Ἰἰχάϑυρυς, "1 λσλτῆα ἀτοσν μα; ετέατη ἴῃ Ρίαπα ἀοίςοπάϊτο ντις 
 ἴδπιτ ΤᾺΘΟρΡΒ. μι τοτ. Π16.3.ς.3. σοττιρτὸ Ἰςρίτιιτ λδυκοίξα σά. 

ὙὙδῚ εχ Ολζα αἀποτδητ λακάεα δίις πιιπιογάταῦ ποῦ δενόρε 
᾿δυαυξέςατα. ἘΠῚ γοτὸ ΤιαςΑτἢα, «ἃ ἀτῦοτ 4112: ἃ ϑεγαρίοης γοςᾶ- 

᾿ τυτ ΜΔρα] εἰν, βοτταῖτε ὁ Οτσεοο σογγαρτο :ςορ!οβὲ οτγοίοῖτ ἐη ἃ 
᾿ς ΒΟ Ψεγοπεπῇ, γε τοῦτες Γοάοϊοιις Δπροίατα χεὶ Ἐςτρασῖς 

επί πες. 
; 

' ᾿ 

Ε.! 
Ν 

ΔΑ τ 
ΛωχήθικγποπΊςη γιδῖς, 
Λακανηγη λεκρόνη, 
Λάκαφϑον, ῬΑ. μ5 ΑἹ οἴποτα Πρ τὸ 7.ςαρ.::. ἴῃ ςοπιρούτίοης (γ- 

ΡῬᾷιφου πιο ᾶςὶ ἡ [ἀσαρ τὶ ἀοιγαητε πη Δοοὶρὶτ 7) ἃς ἐχροηῖτ, ἔφ. 9 Φλοιὸς πίτυίθο,κ ἑτερρυ τινὸς Ψγγόδοφ, ΡΙατατ. ΠΠ0.2. (ο 1Πὰς ἃ Οἱὐἱ- 
Πάς ἴῃ ςοπηροίτίοιιο ςαάςπι βαθεῖ λαποίϑου,γ Οἱ γοεἰτιισητιπὶ 
λακάφϑυου. ᾿ 

Λάκε αγίνλίαε, πητίο 5 για τ» Εατῖ ριαθ ἔλακον, 
Λακεδαίμων» δή λαχε δαίμων τὶς ὥστε, ἐν αὐτῇ γὸ οἱ ϑεεὴ τρώτοι ἔλα χον τας 

πόλεις ντῸ5 τρία ἀιοιτιγ,ν οὶ «ιυιὶ εἴ εχ τὰ Οὐη 5) ΕΓΥ ἢ1, 
Λακερθν» Η οἰ. εἰκαλον, Λακερωτὸν συιυεςιαλ μῆύον, 
Λακέρυξα, ης ν  ]ατταης, ραγγιι], ΗΟ Ποαἰι5.» ακέρυζα κορώνη, 

ΡΓο κελαῤυζα, κα μεγίλως χρώξασει, ῬΊατο ΡΟ] τ. 11. κὶ γδ αὶ λακέρυζα, 
ὥεός δεαπὸ τίων κύων ἐκείνη κραυγάζασε κὶ μέγας ἐν αἰφρύνων κανεαγορκα!;» 
καὶ ὁ ἧι! διὰ σοφων" ὁ χλί» καρ, 

Λακερύζεθϑαι»μιρ τὶ, ςοπιειτίατί, λοιδὸρ εἴδει» δ αϊά. 
Δακχφυξζω, Πρ οΥοϊ οί ο, Ἐτγ τη, 
Δαχεών μη σον ΠΟ ΡΟ» οἰ Δ πιο οδιιοοἰτ4ο ΠΕ], Ειιτίρ, 
Δακ Η εἰγς, ἃ Ογοσεη Πρ. ταί ῥαύρν ἀἸςὶ {τὶ ̓ς αβογοηϑ ἃς λακηδί.- 

ξαι ΡΓῸ διαῤῥήξαι. 
Λακηϑιιὸν, ΠΟΠΉΜΠ}]1 ιιοί Ατεῖοῖ γλωασοκόμιν; ΕΟ υ ἢ, 
Λαιεδαήμονθ. ἰά46ΠῈ ψοφοιώτος » ἐχοιῶτος,, Πτοριταητὶς»ἱθπΐτιτα ἴσα 

στορίσιιπι ἀαητῖς αϑϑο τὸ λακεῖν, 
Λακεδοφορέω, ᾧἘ ΠΟΙ ἤμην ἔληιις οχ Τοη([ςαμςητί 74 οηΐπι νίσεγο- 

(ἃς εἰ δίας πιαδοητιραηπος οἰσοα δὰ5 βασι ΗΟ ἢ, 
Λακιδοω, ἰάσοτο. 
Λακίξω,μ, ίσω͵ ποεκας τι πυρο, οἰ π4ο, ῥηΐγνυμι, κίζω, ἵτα νὲ Γοηϊτιπι ὃς 

οτορίταπη φάατοια αιιος ἰἀσοτατιι ὃς (οἱ πα ἰτιιτγοχροηίταν οεἰ 
ϑωπόνω ὈΪΔηάίοτ. 

Λακοΐα»ῃποιηθπ νγθ 15. ΕτΥ Πι. 
Λακίνιον, πηοης Ογοζοη δ: ας πῖο Βεγος, Εἰγίῃ. 
Λακὶς ἴσος, ἡ, ἀοτγ πλοῦτα νοὐτι 5,8. Ἰρί νοἤὶς ἰασοτα ἀειτίτά σις, Α- 

τ  τορ ν.ἴη ΝΟ]. αϑορ τὸ λακεῖν κ ὑνφαῖν, ΕτΥ ΠῚ, Ιτοπῖ τοί ςρετῖ- 
πᾶ Ῥαῃηϊ»ὃς σατί ρα [ΌΤΙ] ἔγαρ πιῖπα λαικίσες ἀἸ οἰ 11 Π το πὶ Ππ- 
ΡΙἸοίτεν τιιρταγαν οι Ππιγὰ, λακὲς χθονὸς, τοτγα Ἠίδτιισ. Ααἰχυλχ ο- 
σας. βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λακὲς, ; 

Δύκεσμια,ιτος. ΤΟ ΤΡ γα. [ΟΠ ΠΠιγα, δπόσχισμα, 
Λακκαῖον ὑ᾿δωρ,αρια Ατῆοπ, 1}.3.οΠπεγηϊηα Δα πα,» οἰ πτο11α’, 
Λακκέζω,ξοάϊο. 

Λακκόπλουτος 5 ὅ5 

ΟΙΗ]Π]ἸΔή, 

Λακκόφρωκτος οἰ Παράις, καταπύγων, ΛΥ ΠΈΟΡ ἮΝ νὲφ. ο[Ἐ ἰατο ἄζρτο- 
Βιη4ο ροάϊςες, ὄνρυύαρωκτος, 

Λάκκος»». ὃ. ΕΟ, σοι] 5, Ρυτϑιβ σά Π4}} {ΠῚ}{1ς. ἰάοιις τθὶ νῖ- 
ΠΕΙΠῚ τ, [ἀστῖσ᾽ν ἐπα γιατ οἡ του πα, βοτιςαιρτο τγδῃίεππα ΠΏΓΟΓρ. 
ῬΙΆταγ ΡοΙ “τ. 1 ΡΙΔΙπτῖ5 λάκκος ὁ ϑείνατος ἡ τίφθ", Ἐχοα.ςΔρ.12. 
ἕως πῇ τρωτοτόκον τῇς αἦχμαλώτιοδες τῇ ς ἐν τῷ λάκκῳ, 

Λακόπειδν,ν, τὸ, (ςΓοτιμτι δι (σγοτὶ ρατς Ιαχῖοτ, ἤει το οι οτᾶ, Ὁ 
ΡΟΠχ, τὸ τἥθ ὄρχεων ἀγίέον ἡ εἶν δηδυ μων, θεὸς καλέιται ἃ πὸ χα- 
λω μῆνον»λοικόπεον, 

Λάκος, [ΟὨτι15. ΠἘΓορίτιις ἃ λακεῖν, 
Λακορ ἐας κα. ἀρ Αττῖσος ἀἰςε θάτιΓ. ΟΙ] [Ὁ ΠῚ ρετ ἰαχας οἵ τοὶ- 

οἰ] οσιιπι [Ὡσοιι}1159 ΡΟ ΠΧ. (οτιίταν ὃς λακκοο ἕα, ν 
Λακπατήσαι» ςα]οἾθτι5 Ῥέτεγο» σοπου σατο, διιοῖτοσε, αμλῇ λεὶξ σα- 

τή σα). 

Λακτίζω, μ,ΐσω,π.ικο, ΑἸ οἶτγο. σα] οἶδ Ροτοιτῖο, σα] οἰδεῖ ορ ον 
φαΐσος ἱπομτίονοα] ςἴδιι5 τορι Ὁ» ςα]ςουἱαέξο ςαϊσοοιντ Ὡρὲς τὸν 
κέντρον λα κτίζειν, ατάοτο σα] οδι15. Αἰεχ. ΑΡ γο 4. Π15.2. ΡΥ δ]. τὶ 
σφαζ μῆνα ζῴω χακτίζοι σιωυεχώς «δὴ πόδας, ἀτια’ πα ρι δητιιγ δηὶ- 
γα }1 αἰΠπαιιὸ σαἰ οἰτγαητ, ΑΥΠἘΟρΉ,νεφ. Ὁ ϑύραν λελάκτεκαιφ»ῖ. ἔρω - 
ψας,λακτίζωῳ εἰς τὸν ἀέρᾳ.1 οἰ. λακτιξόων, Θ- ἐς ὃ γεσέρα ὑπὸ εἶθ ω- 
παγωνισων, Πα] οἴδιις ἀΠΈελτιῖς ἴῃ υθηγγοση ἂν αι ποτίατι 5, 

Λαάκτις, [ἘἸπη}Π|59Γζατσα, δ σος ἢ! ατο, τάς] 4. σα πα 1η Τ᾿ οΓ. 
ἔπειτα 9 λαζεο αυκτίω Εὐεργῆ λείκτιν, Ττεγρτ. λοΐκτις ῃ] Π χεγρυῖῆϑη 

«ἴϑα τοῖς τῆ κοῖς ἀλτοτρίζανον, νοῦ 3. λέγει τίου πορώνίω πὸ κίνητεον. 

ΔΛάκτιμα, Ἠείγοϊ. ἸΙάοπὶ αιοά λάκτισμα 14 οἵδ ἐέϊιι5 αι σαϊςς ἰπ- 
εαῆιις ςἢ.. 

Λακτιςης» αἰ οἶτΓΟ. ΧΟΠΟΡἢ, οὖ ἤ 
Λακτιςμκὸς γον ΡτΟ δούς Π1, νπάς λακτιςικοὶ ζιΐα ὃς λοιτιςτ καὶ ὑποξυ-- 

γα ατι8: σα] οἴδιι5 γεγθογατς ἃς σδράοτς (Οἰςητ. 
Λάκυρρεγ Κ 7 ν1πι1π| 406 αὐ ἐχρτοίῃς γασοπηῖς ΠΟ] Π οἴτιιγ σεμφν- 

λίας οὐνΘ΄. οί τ. 

λάκω,τοίοπο, οἰ πιο φςαηον)4ο οτδοιιπι, γε ΡΠ εδιι5. ΗἩ ΠΟ άϊι9. 
δαιμονία πὶ χέλακας » τ] (δτα, 414 [γερὶς αὶ ἰά εἰϊοβοῖς, Ο]ατηαοὲ 

Ατὶ ορῆδηος, τί 79: ὁ φοῖζ» ἔλακεν ἐκ ἧ σεμμῴταν, ιὰ οἴ ἐφ - 
ϑέγξατο. 

Λάκων, ὁ ράτοχγτο ποι. σοΠ,σοητ]ς ποις π. Οχ ντοηοῃ διτοπὶ 
ἃ Ογγῖο ἐχροηίταγ [ογείζοτ) ῖο ἴδηἤι ρογχ Ροτίας (ογι διζιιτ. 
Λακωνίδες, αἱ, Δοδρηα πῃ ἘΡΊρΡτ. 
Λακωνέζω,μ,ίσω,π.ο κα ἔλιιοο ραττὶ Γἀοοπί, Γἀσοηϊςὲ ἰΙοαιοτοῦτα 

εὐτατὶ (τάφο. Ν ουτε, Αδίο!. Ἡ είν ς. λακωνίζαν, τὸ παι δέοις χρὴ ὅϑτει. 
Λακωγιχαὶγίοἱ τα: ΤΔοοη ς᾽, αΙ σςσπηεητᾷ νγι δα ραα Αὐἠξορ πῃ 

ΤΒείπιορ!ι. ἐμυχλα δὲς, 

ΠΕ 

ὁ) ῬΓῸ οχ ἔοι ἰοσαρίετατο , ΡΙΠταγε ,. Εταΐπιας 



πὅ λν..: 
λακωγικλ ἡ] Ασοηϊοδ σε ηῖι5 ΡΙδητα, ΤἈσορμγαίξλϊοτο 5.ἃς οΔ- 

ἢς ρ΄ δητ, ̓ 
Λακωνικὸς καλαμοςατιηάο Τασοηϊοα άςπι ἰ,.4.{{π 0] λητ. 
Δακωνικώς ἰναςο πλς ὈΓΘΌϊτοτ, 
Λακωνισμος, οὐ, ὁ. 1 ἀσο οὶ Πηϊ15) ὈΓΟΠ οατιοητῖα 5 ἀπτὶςϊτῖα ἴῃ [ἀφο - 

ποριν τάς μὰ ΟΒ1] Ἐτγαίῃ. 
Δακωγις ἧς) Ὁ. 6260 ράττος ᾿ασοάα πιοηίοταπι [Ὁ ἥετιιτ. 

Λώλαγεοονττϊάος ταηαῦ, Οἴγοᾷ ΡΑΓ (1 6590} 6] ἀΠΠΠ01Π| ΘΟ ΠΤΙ5, 
Λαλαγίω, μοὕσως πουκοι,φωγέω,ν ος πὶ ΘΟ Ν οιτγ. λαῦ, 
Λαλαγὴ »ἥ οὐ ΟΧυκραυγή, 
Λαλάγη ογτὸ. Ο εἶτα 5, αὐαφώνημα ,ἤχημφ. 

Λαλάγηήτης, ΠῈ σατοΥοματωολύγος, 
Λαλέέζω,ν Οὐ ἔο ΕἸ οἰ οἢ. 
Ααχεκον!ς, τοὶ εἰπίς αι ἀγοπα σαἱ ου]οία ΑΒ. πὶ σα] συ] οὔτπι. 
Λαλαμὶς,λαίχα ψ: ἡ] ἀαπὶ λαμκέτμησις [οττ Ρτιπτ. ΕΤ εἴν οι. 
Λάλαξ,λ αλαγος»οἴατηοτον οςἸ ἔογατι ου ΟΠ τι! 5» πγτ|τιῖς.. ἐπ Ἐρίυτ: 

Ἡεῦ, τγαάτς χαλαγας ἀρρΟ ΤΥ] νττι ἄς γαπαϑ οἴγοιπὶ Πἀσηα 46- 
8ιόητζοϑ 9 118: ἃ 4] δτι[4π| κέμζερφι ἀμ Ὠτα 9 φυοίδαιη νοτῸ 
τγάάοτο χάλαϊας οἷς αιὶς 4παπάδπ) [ρεςίςπι. 

Δαλέω͵ μοήσω,πουια, Οα ΠΟ τιδδρα 1π τηδίδπη ράττοστη ἀσο! Ρ τιτοντ 
Πετοπιογὸ ἃς ἱποοη ἢ ἀεγαξὸ » οἰτγάσις ἀς! οέζιιπη αἰ !ιιε αι νοτ- 
δα οθετίγεισι Ὁρρομιτιτ διαλέγομαι ὃς χέγω. Ὑπάς ςεἰοθτατᾶ 
ἅΠι Ἐπ ροΙτἀϊς ἀριια (ς ΠΠπ|π|.λαλεῖν οἴρις-(θ- οἰδιυ)οτώτειτος λέ- 
γεῖν. 14 εἰν. δά σατυϊοπάμιπι Ρ γαῖ ριπ5 ἃς Ορτί πη1}5 : ν ὀγὶ τι δὰ 
Ἰοφαςηάιιπι πόπιο πλΐπιις ἰάοπου5. Αριιά Τιατῖπος Ππ1}}15 αἴ Ε- 
ξοτοητία οἵδ ἰητοῦ ἰοαιδοοηι ὃζ Εἰοιπά πηγαῖς ἀἴςογο ὅζίοα]. 
νἱάς Αὐτπτ 1 ΠῈ ἴῃ λαλεῖν, ἃς ἴῃ ὁναλἐγεῶτι. Οἱ οἴταιν τι πη λας 
λεῖ ὅτι ῬαΠΠιὸ, Α δ, ςαρ. 9.λαληϑήσεταί σοι τί σὲ δεῖ ποιεῖν. ΘΟ ΠΣ 
τιδὶ φαΐά το ορογτοαῦ ἕισογο. λαλ βυβνίΘ., ΘΠιι οἰ τ 5) Νά ΤΆ η7. 

Λαληϑρίϑ., σαττα 5. λαλλϑρον ϑήλυ γμύθοἵη ἘρΊρτι σαγγα πὶ σοητις 
Γαπλϊη τη πῃ. 

Λάχημο ατος, τὸς Γογπηουΐ οι οἾτ4 5) ΕπιΓΙΡ14, 
Ααλητέϑο τα ἀϊζαπάπο ν οἷ οτίαπι ἔοτι ΠΠ πὲ νοςα 5. 1η ἘΡΊΟΥ. 
Ααλητικὸς, οὐδ. ἐγσαττα 15. ΑἸ Ππορθδη, ττοπὶ νἱπῇ ἰοαμο πα ὶ 6 η5. 

Τλαιπαίς. 
Ααλητὸς, [ΟΠ 61 βασι τάτοπι μας, Εἰπατ, 
Ααλητρίδες, [ΟπΔςο591η ἘΡΊΟΥ, 
Ααλιοὶ ἀξ ηἰ Ἰοατιο]α, φϑέρρα, σΑγτυ Ἰταϑο᾽ οατιιαοῖτας, ἰσαποητίαι ντ 

δριι 54 {{1|π|.5ατὶς [Ομ Θπτὶ ας 9 ἐαριεητίας ράτιηι, ΕἰῈ νεγὸ 
λαλιὰ ὙΠοορἢταίτο ἴῃ ΟΠάγαξξοτι. ἀκσασία το λόγου. 1τ6ΠῈ σο- 
πιι5 ἀφοϊατπατίο ηι1π)5 αιοὐ τοταπη αὐ ν οἰπιρτάτοτα ὃς ἀεἰςἐϊα- 
ἄος φιιάϊτοτος σοπιρατατιση ΟἹΈ : Οτὰ οἱ λαλιαῦν οἱ λαλιας νο- 
σαπογιιητ, Ι 
Δόλιθο,ν, δ σασγᾺ Π59]Οατιχ «λαλίζω ἐπταρίι. αταΐσατη ἔχοιμ τη 11} 

ἘρΊσ γα. 
Λαλὶς»ροετσενρτο λέλθ.., γλωτῖθο, 
Λαλίςιατος, [0 146 [{Π11115, Ἐπ ρΊ 4.1π ΟΥ̓́οΙο ρα. 
Λαλίςερρσ, ν ΟΥ δοΥ τη ν σου οσπαοίοτ, Οα2ἃ. 
ΛάλληῬ ΓΟ λεὐλη, [ὍΝ 59 [4 Ρ1}}|5 {ἰτογα] 5, τι: ἃ ΤΠΔΓῚ ἃ στα ΠΥ σὰ ΠῚ 

Τεγορίσιι οἰαγοα, 
Ααλύεις,ἐντος. 7 λαλύεοσα. ΟΠΠΑΧ, ᾿ 
Αάλιθ. κϑ δ κα ἡ210 χυαχοπολύλογς, ἀ Γογτιῖσον Οσ 4 Π 15» Θάγτα ι15.λ λίθον 

ἡ χὰ ἀιοίταιν [16 1. Ἐρίρτ. ὃς χάλι" σείρίων δ᾽ 46 πὶ σόπογε Ἐσ:Π1. 
λ ὅλον γι αρορκνἱ πα Ἐρ΄5 τ. καὶ 

Λαμξ «εἰομω, ααρὶ σον, τορου! οσαπιρ  εξξοτ, ςοπηπηοάατο ἀςροῖρῖον 
ΘΠΙΡ ΠΟΥ ΟΧΡΙ σου Ἰ ΠΙιοῖο τηδηιι5.5 ἐχοῖρῖο, ἱπτογο ροφοόρτε- 
Ἰιδάο»ἵητο Π σου η ροτοίξατοπι τοάϊ ρον απ στον γρεο, οοσιιρο; 
Οειοντ ἐαὐ κάύξω μαι χοχῆς . ἢ οτιην παέξιι5 ἔπ ογΟ . δύ ηοί. ὅτου 
λαξητα). τ] σι 4 παξξας Πτ. Οαἱ. ἐς δοποξζητς, ΡΙδεο ἐς ςρ. 
ὁ πῶς; λαζουῆνΘ. τοῦδ ἱκατίου, απ ν εἴζοιι ργθμ θη {ετ. λάξεῶνε 
κώπαις; ἀροίπες τόπος. ΕἸΙΓῚΡ.» α(έώϑοι φίλον, ἀγα ΐσος στη ραγα 
το ΒΒ] να ατὶς. Αἰ ἰχιιδηάο αὐτιλαμξ αϑομω. Δ ἀοο ἡ, Εὐϑιὲ σορφανδ'ωΐ 
«ῳρὸς δ᾽ ἑσίαν, κ᾿ Τα ἱερων λαμξ αὐομα άτάτη τε Πμ1.αγὰΣ αὐπαῆ, ΑἸι- 
υαπο, τόρτο μοπ 4091 Πποτορο. Π]ατο {10.τἰς ΓΘ ρ. τα χὺ ηὃ «ἦσι 
λάξοιτ᾽ αὐ τις, Γαιςίαη, Ῥοὔαῖς σαπὶ Ασα, λαμξανετώ με (πα) 
ἐκ τ ἑοῖς, Δοο  ΡΊτΠΣ οὐῖαπὶ ρτῸ ςοπαϊηςοτοίςες [ατὴπε τοπθοτ: 
ῬΙαυτ, Μδηἰἐο ξὰ πυλίδι τοποοτ,ΐ. λυμκζανο μι, απ οΥἩ. τὰ δ εινο- 
ποτα ἐργαζομῆνον ληφϑίώι σοηιϊ πο ὃ το ῃ τ]. λαμζαλεται ναί τος, 
ἀξ ἱητογρ. Τ πον. πο λανξαγεται ὁπλίτης. χαμ(υὐετῃ αὔδανεφα- 

λαΐαισαριιτ τοπτατν σ4Ζα, ἐξ ἀνάγκης εἰλημμῆΘ-» ΡῬΙατο. ἀν λαμ- 
φϑείη,ης ἀερεςβοηΖατιιτ. λοι μφϑίω αι ΠΟ ΠῚ Ῥτοβοη πὶ εἴς. Ης- 

τοάοτιλαμφϑεὶς, ΠΙπγρτιις. λφϑεὶς ὑοῦ αὐάγκυς,σοαδξιι5. ΡΙατο ἐς 
Τιεσ. τὰ λαμξανὸ ἵνα, αἡ Ὡροσλήψφο λήμαστοα, τροτασ 4 ρτοροίτίος- 

πος, ΑἸοχαπά. τ. ΤΟρίς. λαμξανο μῆνα ἄμεστι, τπιπιοφίατα; ργορο- 
Πτιίοηοϑ δὲ αχϊουπαῦί δ. 

Λαμξαίω,μ.» ἡ ψομαι.π εἴληφα οἰόρ. βικαίον, αρ το, Περτομεηάοναςο!- 
Ρὶο, ας ο,ογλιΐοης ἀοεῖηςο. τ ἀςοϊρίουἱ. ρατιοτγεπσας 1 ατιπὸ 
«ἰοϊ λας γπιᾶρηίπι σορὶ ἀο  ογοπ ὃς σορ τ αμς ἀοϊοτνεἴληφε, [τὰ 
ἀϊσιιπι Οταο)κατὸν λαμ θα ύεινοντ ν αἱ σὸ οτος μάν ε "μαἰγηο ΧΩ σὰ- 
Ῥετς ΘΟ πιο! ς ΧΈπορἢ. ἴα ΟΕςοη κὰν ρα γὲ τις ἵπσασον Ὡριαἴ- 
υδυ μὴ ὅζίςοτο ἀυτιῖ χοῦ ὅτωι . Φηῃχὶ κα τα πι τῆν οὐπ᾽ ἀντι καρὸν λαμ- 

(υΐη νυ χρήματα ἀντ ἔξω ὁ ἵπεπίθ.. ΗΘ τ. Πα. αν, ΑἸτοέωνα δ᾽ ἐπάτα 
χόχϑ- χάβξε,ϊ, ἀργὴ κατέλαζε τα ΑὐΥιδθαν Πιδέτ, λαμῶαγοι με λσο- 

5 ΠῚ 
φἰαψτα]ε Ἰποςίπτ ἀυξέιπι, ῬΙΑτο ἴπ Ἐρ᾿Έ. εἴλαὶ σε ὑπορίς, 
ται, αἰϊα τἰδὶ ἀυδιτατίοπες οδοσίοητιγ : δά γογδαμ,ο ες 
Αἴτα ἀξ υ]τατος. Ὑ ππον ἃ. ὕψι. χαμῥαξει, οαά τς 0] 
ΘΌλβσας οτί πη αἱρο κὸ εἷλέσκω, κ ἐλέγχων και τοι γινώσκω (ΟῚ 
ςονάδητηος ποις τεηεο δριὰ Τιατῖ πος, Γλοπιοί, Διχωφσων δῇ, 
φρόνων δεῖν»ὃν ἂν λάζωσιν ἀσελγοῆνον τοι. κολαΐξειν, ἘΠῚ οὐΐααν νοὶ 

ΤΊαΙεξεἸσοτιιπη»σηϊβσλης [ὰρρουοτο ὅς Ῥόποτρ» ὃς αι 
ἴπτο [ἀπτογοσῆος οἰ, ταπ απ ἤτπλη πὶ, νοὶ Ρογ Ἂ 
{ππγογο. ἃ ἐξα, Ασα λοιμζανει πές ιν καὶ πές εἰς, ἴατης 
τιιῃγ.λα μξ αὐεὶ πίφτιν»ογ ἀ τι γ. ΓΟ πιοῖτιλαμξαίειν ἃ 
Ῥταιπιογου Τ πον ἃ.) ἀρμξαγω τὰ βὔγοιαν. ὈΦΩΘΙΙ οἰ ητῖα 

πουίάοπν Τ ΒΟΥ ἀ.λαμ(αϑω ἔργον, Γοῦη ἀσρτοάίοτ, 
ζαΐω οἵἴνοϑε δωρεαὶ, Γλςπχο τ, λαμζαίω τὸ δίκαιον. ἰα Ἐἰτὶ 
χαμζανω πειϑ᾽ ὦ κα βίαν, πιαίςο ὃς σοσο, ΡΙατο ἀς Τιος 
τας ὠφελείας, αΡτΟ γε] τᾶτοϑ 9 Γἀθπὶ ἴῃ ἘΡΠΝ, λαμᾷαὶ 
δηίχπι σάροτς, Γοϊδη ἱπΠπια [τ] ὃ ἀπτῃοτγοπα μα 
ἃς Ῥίατο ἐς Τιερ.λαμξανειν δέκίω [τπλοτο Βασπᾶ5, ΠραῚ 
(λύειν δόξει, σ] οὐατι σοπλράγάτο. ΑΡ τ μόπ, λαμῦ γειν τη 
αἰ, ροτοῖροτς ἀ1[τἸρ] παπι. ΡΙατο σις Ἀ ὁρυῦ, ὅθης 
ἐπέχεται ἐπέ, [οἱεητία ἰστιθιισιις.} αμζινειν τὸ δή φϑονγον, 
{υοιρεγο Τ μον ἀϊάς5. λα ρμξανειν οἰ τού τοις «δὺ πολῳ 
Βοῖζος ἱπογάϊπατος » Χοπορμοπ.. θαι τα;. λήψῃ τὸ 

λ,οἴς5 οΒοἷο ἰςογεβιιπι, ΑὐἸΠορ. σαπι Οςρΐτ, 
Χεμορ. λαμἝανομῆν ἢ ἐτε ἐκ τ' γὰς ἐσδὲν ὅτε Ὅσο 4 οἶκε, 

ςορίπηιις ΠΟΉ116 ἘΧ τοῦγᾷ ποις δ 5 ἀΐθι5, Ιτοῖη Ἂν 
φανῆ λα μ(ανεινοὰ ἰγοορΗδητὶ 5,4 οςῖροΓο» ἰ κερϑάγειν 
ἤης ργαροπυίοπο. ΗΠ σι.Π1Δ6.γ κόρυδος χείξζενροῦ ρας 
Ρίτιποδὼν ἔχαξε,1, κατείλυφερ ἄς πι. λαμξανειν τῆς δρᾳ 

Ῥδιιλαμόανειν ἦν ψήφων» [4 ὉπιῸ το οδίξηιιοτ στη Ασοα 
Ῥίατο ἰη Ἐρῃῆο!. ταύ τίω» δ᾽ αὖ ὃ διαΐαμιν ἑρμείας μοι, 
τε αὶ τέχνῃ δὲ ἐμπειρίας εἰληφέναι! πδης Ροτοπτίαπι Ηρ 
νἱἀςτιτ ὃς Ἰησοηῖο ὅζ αττα σι ΟΧΡογΙοητία σοηΐ 
αἰϊοσιιτιις.λαμξαύειν ἐν τῶς γνώμαις, αὐτηίττογα 1 ΠῚ Π 
ΡΕοπ»Εννω λαμίάδυειν,]. διαλαμβλύειγ,ςαρ οτος, ΕΠ δπτα 
Δοϊ πιο γτεγογεσοτάατὶ. ΓΟ. δ ̓15 ἴῃ 5. ταῦπ᾽ δγέλ 
φίλιασανον ἐν γῷ λαμμξαΐοντει στε χες οὃςς, Τῷ, λαμξαύι γς 

εδιδ, σου ἀογατο,λα ξεῖν ἐν γησρὶ, ΗΙΡρΡοοτγιςοηςἴροτο, 
πῶς ΧΟ ες ὈΪατο ἐς Τ ΟΡ ΒΡ. ᾿ππρογασίθειτι μάθετλι 
ςοπηπηηΐτοτ : Αττὶοὺ γοτὸ λαζε ΟΧΥ τ, Α ΠΟ ΠΟ 
(εῖν ἃ νεγῦο δεξα ων. τῇ 

Λαμος, Ηείγε.μιξ. ἢ 
λείμεχος,οἴάοτη Ποΐς ἰμαχίθ', ἐχαταγωνιςοςτοχ λα, Θρὶ 

τ ἀε βοῆς οτίαπι ἱπεογργοταγί, Πγαπιιὸ δὲ να Δὲ ραρι 
Λάμξα, εἰάοτι ἩςίνςΝ.. ταὶ χάσματει ς ὃς οἱ μόνοινδ ἃ 

ἐχθιξ. Ῥ 

Λαμία, ας. ἃ. Ἰκαττιῖα ΤΉ Π οτ1 5 ποτη οα Β0]]1 ὃς ΓΑγ, 
Ηογατ.ΐπῃ ἀτῖς ροοτι πηοητίομοπ ςῖτ. Ὡς 1 ἀτηΐα νἱᾶς 
ἃζ Οοπητηθητ, Αὐπορῃ πο Ρ 5. οἷπις πη] 1οΓῖ5 πὶ 
το  ἀΔ}}15 ἐγαῦ ριαοτῖς ντ θα ἀσιοτατο ἱπέλητος ΡΟὶ 
ῬμιΠοἴγατας λαμίας ἰηῖον τὰ φάσμα το ὨμΠηοΓαῖ. ἃ 
1|ῦτο 4. ΑΡο ]οπῖμς Μςπῖρρὶ σαϊίαπι ἤρου 
μίαν δ ἐμπουσων αξ χαμίας τε χαὶ μερμολυκεῖα οἱ ποῖλοὶ 

ἘΠ ἃ ντθὶς ποπιθη ἃ Γάπηῖο Ἠοτςιῖς ἱτα ἀρρο]] 
δεινὸ Βαθεατ πὰρ παπα φυτταγυλαμμὸς οὨἸΠῚ ἴα 
δυτοπι (ετι δίτοτ λάνια ἀσοςΏΓΕ 1 Δητορο τἰ πα Ἐξ 
Ατὴ ποτε, ρέίοὶς οἱ ὁ σαντα ρίηοῖθ. Οαζα Ογαςαιαν 
11 π 41τικορχαρίαν [" σεύλνανγοςαῖ ΝΙςαηδοῖς 

Λαΐμια, ταὶ το ες, ὀρχέοαριμὶ ΑὐἸορΒ. 
Λάμιθ- Ἠείν ει. πρίων ν εἰ πέλεκις, 
Λάνιείμον, Η εἰ καλοιώ ταις ἸΠ ξοττὸ λελ μμον, 
Δείμος, 1 ττν βοθυτη ντῦ5. 
Λαμπαδαρχίοι κὶ χ5Ρ»)4515 ΑὙἸΠοτοΙ ες φ.ΡΟΠτἰσοταπε » νἱ 

εἴϊς πλιιπογα τοι ΡΒ Γ Πσα’ πα ρηΐ φαΐ ἰςη [ἀπιρταϑο 
Ἔχροηπης Αγδείηιις 8. ἘΔΌοΣ 9 ἐλουατιιπι ὃ ΤμοΥ 
ΤἸυάογιιπι ἐχ μι δἰτῖο. 

Λαυμπαδεύεῶϑει.[απηραάα ἔογγθ 4. ; 
Λομπαδηορο μία,» 8ζ λαμποιδούχίϑ: αὙ ὧν, Ατὶ ἤορ. ἴητῖς ΤΡ 

Οὐαῖ ὅς λαμπαδισαὶ εἰ γαῖνας, : 

ΛΑἥμποαδυηφορία. ἐς πὰς νοῦς ἴτα ἀπποῖαη!τ ἔγδης, ΒΟΥ 
δηφορία. ῬααΓ 11. Ατο τη Αοδάετηῖα Ρτοπιοτῃοῖ ἀγα οἴ: 
πλΐπ ες ἴῃ νγθοπὶ αοοϑία5 [Δπηρα45 ἔογοητος ἀσοαγγα 
τιισ αυιτοιῃ νἱξξοτῖα ΕἸ πὶ 5» 411 ἔπος πὶ ἀςοοηίαπι, Οἱ 
τἴτηαπα ἢ οχτι πόζα διογῖζ 9 αἰτοῦ (πσσεάοητι σα {δῦ 
ἀέμιαημς τατίοης τοττῖο Πισοςίϊοτῖ, Π [οοιιπάτ5 ΠΟΠ 
τὶς δά τποταπι οτιπὶ [απιραάς δοσοηΐι, Οἷοά ἢ ποα 
τοπὶ ἀδέεττγς Πουοτῖτο ραΐρια ἐπ σις ϊο το "παῖς Ασίσι 
λαμπαβηδοομίω, (οττα στιν ἀπτοπὶ ποη (ΟΠ ιπὶ Ρεα θαυ 
τί πὶ οχ σαι 5 Ρίατο ΠΠ}0.1. πολι, ἐσ], ἴστε ὅτι λαμιπεὶς καὶ Κα] ὧῇ 
σσέραν ἀφ᾽ Ἰώσατων τῇ ϑεώ, ἐφ᾿ ἱπασων,ἰ δ᾽ ἐγὼ, χαινὸν πῇ 

δὰ ἔγοντες διο δώσουσιν ἀλλή κοῖς οἰ μεν ὦ μῆμοι τοῖς Ἰσίσοις γἢ. 

γι ὕτως ἐφν αὶ πολέναρχϑ.:. Καὶ τὸ ἀγαλμώ πῇ ἔρωτος οὐ ἀκα 
κασερώσηι., ὅπεν τὸ ποῶρ υν αἰ πῆουσιν ἧς τίν ἱερὰν λα μπτίδαι διαθ! 
σλετ, σύλ, 



“  ἾἹἷ 

᾿ Ἄν ΤᾺ 
Ἰοοςγῦ κὰ δ γβετοης ἰαπηραάα. : 

ἡ ρίάςοτε Ἰαπυραάα, ΑΛ ΟΡ ΙΝ. ΤητουΡ. ἴπ Ἀληΐο, 
᾿ροτὸ, ράτιια Ἰλπιρας ἴτε ταὶ ἔμιμοτα, 9 ἷ. Ππραπιςητα 4ια; 

ἴδιες ἱπάιηταγ. Αὐ Το Ρμαπ. 1η Λοβατη. λαριποέόνον εἴα τὸ 

ἢ αὐὴρ τέτρωται 5 ἴπτοῦρ. ΥἸΠΟΗ]Σ (ρεςῖςπι Ἔχροηΐτ, ΡΙατο ἢ 
Πρ λαρμιπείδα ἔχοντες δια δ ύσου σιν εἰλληλοίς. «ἱμιλλώρδν οι τοῖς Ἷπ- 
οι ας σείξαητος. λαμαπτίδεον οἵα Ραγίομα (ομηῖσα ατα; 
ἦτ « ΡΟΪ ΠΧ. τὸ ἢ λαμπεδιον ἰδέαν “οιχιν ἐχά πλέγλατος εἰς ὁ- 

ὑγρντοςγἀφ᾽ ᾧ καὶ κέχληται. ΤΙσΓοτΊ 5 ΠΌγὸ ον δι ἀπηᾶτοτος 

ἸΡῚ ἦπ υἱεῖς ἐάταπι αἰ1ὰ5 ἀἰμαπῖγατς Παρτδηςγοὐϊοία,]ο- 
Ἰανλαμπεάδεογ ἤτ, ; ᾿ ν 
χάν,ξοτγε Βιςοβγαιοὶ ἴῃ Ρτγοπιςτποῖς.  Πςαμϊς 5.8. θΔ- 

ς (Ὁ]εθητ. ήμ, , 
μέρα, ἀἶος [ες ἔογα ἡ Ππσοπν Παίς ρος, Ἐπτῖρ. ι 

τϑρή, βιχοἔιπα! ονσαπο]αἰσγαπ, πο ἔπηα]ς; ΓρΙξάοτ. ἡ. σάδες»ΓΟΥΠΊΡΏτΟΥ ἢ σΘΏ115) Ογο. Τῇ δογο οτίαπιγς 

ἐς ἄρρατογο (Οἱ ςητ, 411 λαμποίδες γος ΠτΙΓ ὁ ντ (πεῖ δὶς 
τ, ἄς ππιπάο. 

τᾶς ὐἱ ΓἀἸ στιιπι. ᾿ 
ἄμπω, ρ]επάοο »Ν εις. Αδίο!. γπάς δι λαμπετόω ροῇ 
τοπτγαζεϊοποῖη. Ηοπι. 1144. πυρὶ λαμπετόωντε « ἰκτίω»,}1, 
6η{1. ὗ 

ἀπὴοταίπον ὕριιπια νῖπο ἱππαταης, ἃ πίτοτς ὃς σλη- 
ψ 

τοῖ. - νΝ . το 

οὐ (ΡΙσηοτο (ο πε Πα, σπινθὴρ, ὅς λαμπυρὶς οἰοῖπάε- 
ἴδ.1 ὐπὸ τοῦ ὑλίου λαμπηδόνα ἐἰχέοῖ. ἔα σοτοπὶ ἃ 50]ς 

τς τερτογἰςξξῖςα, ΡΟΙ]υχ.ἴςἀ Ρεγρεγᾶ ἔοττι το 

οἰραπιοίις,ρυΐπειι5. Ὁ 
τὸ 5οἷε ὃς [απτίμο5 Ηςεΐ οἢ. 

αϊέγον ἃς {Π|πιῖποτ, Εἰ σεο,ατάςοραςοξάοτ. Ἡεποά. 
πομίμοις, λαίμπομαι πυξὶγατάςο ἴδπ6 5 οι ἤΉ]θοο »Α- 

ὙνΠΠ ΡΣ σόπας αἰδίσαητς σαιιάα. ᾿ 
ἱνοἰςϊ πάοἰανν ρος ἀρ Τ ΥςοΟΡὨτοποπΊυτῆς παγόὸ- 

ὑπουρά τὰς, ἴῃ Λαμπυρές. ὶ ΤΩΝ 

Ἰπηραγιι5 σἈπ|5 εἰ ποίη π, ὙΠιεοοτῖτ, Ἐδ4γ].κ. ὦ 
ων ὅτω βαϑιὲ σεν. ἔχέτυ;πο ἀϊοῖτιιν ἀπὸ τοῦ λαμοσαν 

ἢ πυῤῥαν, κα ὁ ἔδπμελώς φυλάσσων οὐσπὸ τοῦ λάμιαειν . τὸ 

τ φυλάσσειν» Δα οτίαην ἔοτγτα το αὐ τὸ λαμπουρὶς εἢ). 
-πἰπὰ νι ε5» {πο 4 ηΐπιαὶ αι ϊάληλ οάπο5 Γοξογηης 

ῃς, 
Ρατοχγτοπιπινν τοῖς ποσιθη ΟὙτ]ο: οχγέοπῦ γε- 

Ἢ, ΟΠ ἃ λαμωρός, 
δ ΓΙ μἀϊἀὲ ᾿πάτιτιι5. 

Ἰπσεγπαπὶ ἔστοηβ. ᾿ 
φΘ. ΑΒροΙΪ: εριτμοτοη, σοτιίτο αἤραέτιι ξμ]συτᾶ- 

τιιϑ οἴ πσοπιμις, ΠΟ δ 115,6 Πη σΑ 5. αἴξερανὰ -» ςοπίρι- 
Ὠτιδ οἴδασι. χἡ μέγας» Ὠἰτίἀιι5 ἃς ἰΔιιζιις 9 [αυτι15 ὅς 
Ἰεραης δζ μεγιλοωρετής. [το πὶ νεΠοπιςη5»αἰΔσο τ, 

δονήμοιτος, σῷο δας ὐτϑρφυιὶς δ γ ποῖ. Ὁοπιοῖῖῃ. ἴξρερτο 
ἶ τρῸ ὃς τηασηἰῆσο γεϊτεγο ες αὐ ἢ ἐν τύτοις λαμφεός "ὸ 

φ)μα λαμαρθνοἱάςπι Πα πιο τ, αὔεμος λαμ! ς. 1. σῷό- 
ἄτεπι ΑΞ (Ὸ ἢ. 

τς δ ἰρ] οπάοτ, [ιχ νἀ] σπῖτα5. ἊΣ 
οὐ νθοίξατιο {|π|ϊπιπλ9 Ν αζαπ.λαμωξοφύρια τῳ Φώτα- 

πάοτὶς ὃς [πππηϊ πε} σο  ο τῖταβ. , ᾿ 

᾿ ὁαυ Ππσοτηατη ϑετγίτρλυχνοφορωνγλαμωρεί μων» [ρ]ς- 

Ὅν ΟΓΔΪ 25. ς 
αι νοςε εἰ ὑρ]επάϊ 41 ἃς ἰοπαπτι. 

εὐυχθ-. - ἂρ ο 

τὰ Γδοττιΐη νῖτα Γίατοη. ἄς οαιο ἀϊοῖτιγ ἐνὶ ἴη- 
1. ργαοίατιις νἱάστιγ ἰδὲ Πρπιῆςατε οἰϊτεητατοτέ 
ἰλογιτατῖς. ᾿ 

ῬΙςπα!4ὸ ὃς ΠΡ οτα Πτογ ντιο, ἰστοτοκαν χοῖμαι κα γιναῖς 
ἅἴαι οἴτεητο; ες τοτοίρ! σπάοτοπι αὐτο Ἰαγρὶ- 

ἱ ἘτΗϊς. βανάυσία κὶ «πειρφκᾳλία ἐν οἷς 4 δεῖ κὶ ὡς ἐὶ δεῖ 

ὑ μῆραι. Τά τη πῆρα βανευίσου 5 Ἐν γὸ τοῖς σικρεῖς ἣἦϑ δαπα- 

π λέ αἰαλίσκει καὶ λαμωριθεται αϑοοὶ μέλθ', δίβηῖῆσας 
Αἰδογίτατε ΠῚ ΠῚ σΟΠΊΡΟΏΟ 9 πιδρηϊῆςὲ σεῖο δῖ 1ο- 
ἰεγπιοσοπος., ὅβη διατρεπέσι “ἦν ἔργων λαμιρρειςὅδεῳ. 
"ἶξ Ἡογοάοτσιις. ἐλλάμψα τι. λαμαρου ϑίλ αι 11 ηπτα- 

ως 1ΠΠΠγο ίρ! σπάογοπι αὔοτο, φαισρειύω, ΠΟ ΡΊΠτο» 
(ΠΙΠῚῚ (440. Θυιπι Ασςαΐ, ΑτἸτορ᾿. ᾿π ΡΊατο. αὐτὶ γὸ τος 

 ἐξωμμετωται ἡ λελάμωριωται κόρας » οοαΐος μαίσοτ ΠΠἶγα- 

εν »υἰς } ογ δ, φάνερων, αἰαμφισβητήπτως οἸατὸ, ἢ ῬΙςπάϊἀ ,ορρὶρατὲ, ἶ 

᾿ἰφανῶς, Πιργαπιοάτιπη,-ἰξαισίως, 
το πνεμογα Ρβασιις, νπς ἄλτατ Πσπατὴ πδαὶ- 

δ3ητ διι5,οαπάς βτιιπι, Πἰσογηαν αχ ἰἰρηιιπι; Αγ  φιιπι,5ο Ἰιο- 
οἱ. ἔασεενν λοιμηΐαρες ὑκείτ' ἔσον, ρα Ηἱρρόοτγ, φαγοςνὼν Σξδαν 
πιρτελριζετο ποῖρ ἐξοντα φεῖς δε Τὸς χἱ ὁ λύ γῶν Οαΐοπο. Ἡείγομιλαμ- 
σἤηρφέγίθ-, φιῖς,λαμπεὶς, ἐρεἰθα ἐφ' ἐς ἔχριον εἰς τὸ φωτίζειν ωὐτοῖς 
ἕναν ξύλα καὶ δᾳδία, Τρη τα δα τ} φαΐ πὰ γῈ] ἔοςιΠ ἴῃ πιςάϊῆς α- 
ἀϊθι5 παροθβητν( ντπιιης ϑαραιαϊ ) ἴῃ 4110 τἰιςάας νγοραης 
Ἰμπλ]ἰς σαι, Ματο, ντὶς οὐογαταηι ποέϊαχπα δ [ππλίμα ες- 
ἀν} Πγ, Ροττιις, λαμτῆηρ, Πσογη σα πιάς [αξτιιπν, [ἀτοι πα» 4114 ἀ4- 
τατ ΠΡΏΛΙΠ ΟΧ Αἶτα ταγγὶ Πα] βαμτι15᾽. ντ ἴῃ ρμαᾶγο ΑἸοχδη- 
ἀτί. ἀμπςη; σιοά πᾶ }5 ργῶτοτία ἰναΐοῖ ἴῃ ρυρρίγάςς πη νοτ- 
ἤοης τ᾽ τῷ αὐώτου φωνομῆν, ἀφ Α γΓρὸ Ἰοχυέτιγ, Ατ σληΐς δά σαιῖ- 
ἄλῃι [οτροπς ργα]αθίτιγ Αγσὸ Οομιοι αι Ρτγα; [ξ ροιῖδης 
αἰ χης ΡΡΡ πε. λαμπῆηρυ χίαι,οχ οιι δῖα, ΑΣ ς ἢ, Αρα τ «τὰς 
ἀμφί σοί κλαϊστι λαμτῆυρε χίας ἀτηκελῃ τοῖς αἡέν, 

Λαμηϊηρθς [ριιπχοῇις. 
Λαμπυξίζω, [Ρ]οπάςίσο.νἀς λαμευρίς. 

λαμπυρὲς η λαμπουρὰς͵ ςἰςἸ πάο]λ ἥτις πο πο. συγλαμπίῳ λαμ-- 
πηδῶν, ΟΊ ΠΤ {10 7, 11. ΟΡ. 28, Γπισοητ Ἰρηΐαπι ηοέο ποῶλιι ἰὰ- 
τογαπι ὃς οἰ αμ πὶ ΘΟ] οτς ἰδιηργ τ ἀοο5 πιης ρίπηάταπι ᾿ἰάτιι 
τοξι βοητοςγπιπο νεγὸ σοτηρτοῖτι οὐμπιδγατατηοη αητο πὶᾶ- 
τιῖγᾷ βράδι] αυς ρος ἀείς γα σοπίρίοι!α: ἀριιὰ Ατίζος. αἰΐξου. 
Τῖρτο αιιϊητο, πυγρλαμπείδας, γοττῖτ Θάζαὰ οἰποςάμας,γὈὶ ὅς ἴς- 
Β΄τα πυρρλαμποίφας, ΠῚ ης Λαμπυεύζειν, ντ ἀριι] Ὠϊοίςοτ!α, ΠΗ. 
σ.(αρίτ,99. σίήμωι ἢ κρώτιςον ὄξὶ τὸ ς-ἰλπνότειτον ἡ λαμπυείζον, γδῖ 
ἘἈπΕΠΠ τς οτίασι ποη ἤπε πιᾶρηο ογγοτουποάόαις ηἰτοδι! τᾷ 
οπιῖσαῖορτο οἰσὶηεο! αταμσι, γος λάμπουρο:. 

Λαμαυρὸς, Ια Χο ὐὔλαλίθ-, Εις οτα 5. του  81115. κα ταπλνκτικὸς ὄυτρρς 
πελίθ', τεραιός, τα αιάςπι ΗςΓ [δὰ εχ Ευήξατ!.τεροη λαμυρὸς, ἢ 

Λαμπω;, με. ἐμω κα. αμφα)οοτιιςο»ρ]ςπάφθο, ἄς ἔεγιιςο; ϑορίος 
Οεάΐρο τγγβηπο. ΑἸ] πάη ο Α ἐμὰς ρτο {ΠπΠΠτὸ δ." Πιτπῖπο. 
Ῥίατο Ἐρἢῆ. 7. δεοὶ στένπων αἰδρώπων χαίμιοσει δέξα,ςοτο τᾶς ἴοπα 
τοητῖα ὃς 1ΠΠ|{ππ|5.. Ατἰοτ. ἄς πιμηάο, ἐγ εὐττὸ κινίστως λυμπόμεα 
γ δια χα όυδυιθ-. ἃ οἸτατίοης 1ΠΠπγάτιις. Τδι ςπὶ. Νειτγ. ἔα οῖτ, 
πυρωϑὲν τὸ πνεῖδίᾳ κα λαΐμιψαν ἀςραπη' χέγεται» γ.[ρητῖτης σογπ σι. 
Οὐπὶ Πλας. ΑτιΠορὶν.λείμπων πυρὶ καραευυδς»ἹρῊ {0} σοη ὐκϑρ χίο- 
να λάμψαντες,ηἶμς ΕΠ ροητίοτος. ΝΑ ΖαηΖ. 

Λαμυρία, ας ἐς Δι!άαοῖᾶ. ἔαςοτῖ4, το Ιου τα 5. Ἰοσιιαςῖτας. ΡΙυτατο ἢ. 
ἴῃ ΠΡ .Π|ο ἀς ἀπιῖςο ἀἰσποίσεπάο 45 φὐυίατοτο, αν γα ραϊ'ὸν-- 
παι λαμυρίας καὶ ϑραισύτητος, δ ρηϊῆςας ποηηιπηιαπι κατείπλῳ- 
ξεν χαὶ ἐδύτυτα : ἴτοππι χοϑειρότητα 5 ἢος εἴξ, ρευιτιπι, ἱγταρίάτητι 
ὃς ἱπρογπ ἐπι πιτῆς Ὑ Ἀπιογ ἃ. ἀἸ οἴτα λα μυροὲ πυγή»ἱᾳ οἴ, κοιϑοὶ- 
οκχ νὰ κἐ ἴα. 

Λαμυρέζειγ, ριιγιπὶ εἴϊς ἃς (ρ] ἐπα! Δι πινροΥλεῖς λαμασυρέζειν, 
Λαμυρὸς» οὐ, ὁ, Ἰοηιαχ 5 αι ἀαχ» ἔασοτιις. "σι πα Παροτεπι ἐπ- 

ἀιιοοη5,καϑειρβευλαμεωρός, λα μυραὶ τερπόσεις. ἘΠ τΙρ.λαμυρων σομρῖϑ 
πῶν, ΟΥβ ἀπ οἷς 9 Γαἰσατ, λαμυρὸς οτῖα πη Εἰοαιιθη5 ὃς ξασιηάιι5.. 
Ατῇρη. λαμυρώτερον ὠδὲν ὦ Τίκων σου] 81] τα Ἰερτάϊις ἄῦχας ε[ε3 
δάητῖτς. Χ ΠΡ Τὴ ϑυτηροΐ, εἰ Ὁ λαρευρώτερον λθ΄). μὴ ϑοιυρ(φέ - 
ζετε, δ᾽, τε γδ᾽ οἶγξθ. σευνεπείρει, Π Βλσ πάις νο] σορί οὔτις Ιοπιοτ. 
1ῃ Ἐράργαπηπι, βροτολοιγὸς ἔρως, τοὶ «συξίπνοι τόξα (εἴγλεῖ, κὶ λάμυν 
οοῖς ὄμμασι πυκνὰ γελῶ, χαμυρὸς 9 δ}14. δὔχολίδυ, δυτρώπελθ-, χᾳ-. 
ταπλυκτικὸς 7 τερπιός Αρυα Ατῆρη, γιςὴρ ἧς οἱ λαμνρώτεβον οὐδὲν; 

ΔὈΪΑ 115» σα] οιι5, της ϑεύλαοσαν καμυραν ἀἰχ τε ἐπάτίς βὰτ- 
δῖτος. : 

Λάμψακος » ΠΟΠΊΕΠ ντδὶς : ὅτι τοῖς λαιμψακιγόῖς χενσμὸς ἐδύϑυ, ὅπου αἱ 
αὐτοῖς χείμψη ἐκεῖ πόλιν κτίσαι. Ἐτγτη. : 

λάμψις γεως , ἡ [ρ]επάοτ; ΙΝαζαηζέη. ὀδεύσω μῶν φῳρὶς τί λάμψιν 
ϑεοί ὅζο. 

Δάμων, σταπιῖο Πι5: 4] δί γλαίμων, 
Δανηδεὸς. ΗςΙΥ  δ1ο οἱξ δευτερίας οἶνδ- νἦπιιπι [οι φατὶ ατη,[οτα. 
Λανϑτάνε μοῦ ὥραν 9 Οἰσε πη τἰ α ΠῚ τΟΠΊΡΟΥΙ 5 νότος σαΖὰ ἐχ δἰαο- 

τάς» ἁριϊὰ ΑὙ τότε  ςπῚ αυιΐωτο 5» ΑΙ πη τὶ 5. ἃ ανϑτένεμον. ὦ- 
δὰν καλέουσι, 

Λᾷνιντάογο,αιιτ Δ ΡΊ 461}, ; 
᾿Λανϑυόνομμει μα. Ἀη συμ), κὐ.λείλησμα!, ἰδ, β. μέσ, ἐχαϑυμίω 9 ΟὈ ΠΠ!ξοτ, 

Ῥεροπεη3» Οδηϊζιλανϑτέγομαι ἀλκῆς ἀϊεϊτατ αὖ Ηοπιεῖο 1144... ἡ 
ἀντ θτΓ πλέιίσι ἰαπριιςίοῖτιν Εσοπτγϑβ μενησεεῶ ολκῆς, ς Πτ ξοττῖτογ 
Δθετγς.λύσομαι ΡΤ λύσω. ΓΟ] Δ, ἀα 54 οὶ Εὶ ἧκον ἐς δ αἴγυή]ὸν ὡς δὴ 

ἐντειῖϑις λησσοιῆι οι ̓ἄὺ πολεμίας, λέλησαι μεταζαλῶν, ΠΠἸΠΠΘΗΊΟΓ δί ο- 
ὈΠ ταῖς πιπιτα[ε]ἱ ἀἸπογἤις 65 αἰϊὰπι ἃ Πτξ Δ, ἘΠῚ ρ. 

Λανϑεινόντωςἷατοηξοτ. 

Λανϑαΐνω;, μι, ληήσῳ,π.χἐλνϑει, ἀόρ. (, ἔλαθον, Ιάτεο,[4ΠΠ0τ, δὲ ἱπυρυυάοπϑ 
Αἰ αι ιεΐουνο] ἐπυργμάςητὶ ΠΝ 1 ΑΠ 4014 ἀςςιάϊτ: Ῥιατο, λή- 
σετε διαφϑαρέντες.Γηργιἀεπΐεγ ρογι 15. Χοπορμοπ » ἐμὴ δὲ μὴ 
γνοιὸμ λάϑω τὶ αὐολνομήσοις, πὸ αυϊά Ῥοτ ἸΒπογδητ πὶ ἐπηρτιιά 5 

Ῥγατογ ]ερας ΤΟΙ ΠῚ ζτ4Π| 5 λανϑείγω ἐμαυτθν »Ἀ] οἰ λογ σεῦαιο Βμα|- 

Ἰυιοϊποτ ΧοθορΒοη,τῦτο εἰδὼς λχέληδα ἐμαυτὸν τὶς πὸς (εἰτε ἯΙ ξ 
δἰοθατ  πορῆ. λανϑεύγουσι σεοΐ δενδρεκόπῆοντες ᾿ τε ἰατςῖ φιοίθά 

διογεϑ [ἔξατο ἃς Ρορυίατὶ. διέ. ἤς ν Πιγραὴτ Γιλιτηΐγπις ξεξς {τ 

ΗοτατΟάςε 3.:Εροάοη 4.14 Μέσατπατοπι, ᾿Ν4Π| νἱρουϊηὰς Βῖς 

ὁτποτ ππηέζας ποτδὶς τὴς ἔο οΠΠτ. Οἵομαι σ7᾽ ἔφη, ποῖγυ τὴ λελυϑέ- 
γαι πολλαὶ σευ τὸν ὅλης εἰυῆνον αὐτῆς 7 ἘΧΊ ΓΙ ΠΊΟ ΔἸτο ΠῚ το τπα]τὰ λἀ- 
ταοάπιπι Βυιῖι5 ἀττὶς ἴσίτς. σὰς τὰ το Ἰσηδτατε ράτες, Ρίατο 15 

Ἴρφν.ν, 



1ς8 ΔΑ 
Ῥδαδοπερὴ μᾷ ς οὐ οἰ κουωῦτας ὃν τοῖς ποίλιοις τἶϊς γὴ ς»λιεληϑέναι» νὰ οἷς 
εὔϑω! αὔω δ) τῆς γῆ ς οἰκεῖν», [Δ 11}. λαν ϑτέν ομῆν ὅπη τίωὶ εἰΐδιον ἀσίαν ἐν 
ὀρϑώς, ϑέςιποη το τὲ δῇ μα πιΗ5 ατογπα Γι ζαπτία;, ὅς. ΡΊατο 
1η ΤΊ Πα 9) ἀνϑοίνειν ϑτὸν οὐ δευνατὸν. Πάπα τι Ἀορυθ] Ατἰ τορι. 
ἔπ ΡΙμτο, ἦν τιτϑίων ἐφάπζετα! σου, λὰυ ϑτέγειν δοκών ἐμὲ,1Ἰά εἴς, ταας 
τηαπΊπιᾶς ςοπτγοέζατ, ἰδτετο πὶς ἔς ρυζδηβ. λα ϑῶν πίω φυλακίω, 
ΕΔΠΙεπς οὐ οάς5, ΤΒιιογ ἃ. λαϑύντες τίου »πόδασιν, ἱ. χαῦρα, ἂν ποιῶν- 
τες, ἰἀοπλ Τ διιογ ἀϊά,λανϑοίνην ἀϊσιιατητ οὔατα ΠΌΟΓΏΠῚ ΠΟΠΊΘΗ 
οδίσιτιτα οἷς Αὐι πιά. 1 Ραπατίιςπ, - 

Αυοίζει, ΕἸεἰγ οἸν,λαγχάζει, βρέ χα, 
Δανὸν κῆρ, ΕἸ  γ οἢ, σοφωτούτη ψυχκὶ σοη(ὨΪτιιπιὶ ρει. 
Λαξ,Α ἀπιογ δ ιμη σιμτι σαὶ οἰθιι5. λακτικώς, ςα] οἰτταῃ ὁ. νος] Ροάς 

Ῥοτγοζουτῳ ἄκρῳ ποδί, Οὐγ ἢ ἐ,νεσορίδίω εἰξ αὶ δὲΘ- ὕτανου ἔγέρενλαξ 

ποδὲ χιγήστις 14 οἵδ, ὄυτύνως τῷ μεγώλῳ δακτύλῳ πῇ ποσὲς, καὶ τῷ πλάτει 
αὶ ποσδὲς νυξας. ὃς Π|ΙΔα. ζ, ἰτρείδης ἢ λὰξ ἐν ς ἄϑεσι βαὶ, ἰξέσπασοι μεί-- 

λινοῦν ἐγχθθ- 914 εἰϊ, ᾿ππῖχα ρίλητα ρεέζοτὶ ἱπτογεπιρτί ΠΟ {15» 
Ἠιοίταπι οὀχιγαχῖτοᾶς ΠΙΔά, ἐ,, ὁ λεὶξ τροσβαὶ ἐν, νεχτοῦ χαίλκεον ἔγχος 
ἐσσσοιτο, ἱπιρτοῖο Ρεάε ἴῃ ρεέξι5 ἰδοθητ5. ΡΟ ]οἢ 2. Αἴροη. 

τὸν μἷῴ πὲ ς-“ἔργοιο ϑοῴ ποδὶ λα ξ ἐπορφύσοως πλῆξε,14 οἴ, Ἰπϊοέξο Ρε- 
ἀε ἴπ εἰιπγ.1ἀς πὶ δ᾽ 4 οιη, ἐπ᾿ ὀφϑτιλμοῖσιν ἐρμννιὰ καὶξ ἐπέζη, ἴῃ ο- 
ἐυος ᾿πΠ|11τ| 1 ξξατὶς σ] οἰ θι15 ἰη οςιος ᾿πιιοἰΔαϊτιαριιά Ρ]μ- 
τάτο .ἱπ Ορμίς, αὐεὲ ἐθργησίας, Βαῆνε χεὶξ ὅδ) τραχυλυ, βῶνε καὶ πέλα 
χθονί, 

Ααξδυτοΐριον,». τὸγα [οἴα, ΩΡ ᾽ς! 4Ατῖτιπι»ἰηΠτιιπηότιιπι ἔογγδιιτι 
410 ἰαρίο 44: ντι!ηταΓ. 

Λαξάυτὴς, Ἰαριοῖ 2. πεπὶ ἃς λίϑων ἐργχίτίω γοσας Τιυςΐαπ. 
Ααξάυτὸς οὐ, ὁ, εχ ΟἿ {526 ΧΟ ρτιι5, 1 πςαΣ ο4.23.ϑυκεν αὐτὸ ἐν μνάμα-- 

τι λαξδυτιῴ, ἴῃ πποπιιπέτο ἃ ἰαρίς οΧοΙΟυἱ, ἐν μνημείω χελάτομη- 
μϑύῳ ἐκ πέτρας, τ ἀἰχῖς Μάγοι σΔΡ.1ς. 

Δαξόύω. τὸ ξέω 9 ἱποῖήο . [τΠ]ρο 7 Ρο]1ο  γείςοο : ργορυϊὲ ἰᾳ ρος 
ςπάο. 

Ααξις, (Οτετ ον Πο.λεξιν δευτέρίκω ἔχοντες (μδῆγοι υπροικέεσι τύτοις» 

ΤΌρτα Βος παδίταης αι: [δοιιη 44 ρογτῖο οἰ) Βιι μα» Ηοτοθοσ. 
110..4.1τοπὶ [δρὶ5 ςοπίξγιξξῖο. Ετγπ,. 

λαζόο Ης γε, οχροι.λυϑυργοὶ δ, οἰκούόμοι, 
᾿Λαοσδογματικώ;. Δάπιοτ.οχ νυ] δὶ ορϊαἰοης. 
“Αὐομα!ν 010. 
᾿Ααομεδὸντιοίδης.1.λαομέσοντος πεῖς. ΠΟ ΠΟΙ, 
ΔΛαυξο- [αρ!ςϊ 44, ατο ἰτεξζῃ5. 
Ααάθ΄, Θ᾿ τὸ, Αρὶς. Ογτῖ!πι5 Μαίου]ίπιιπι ἔλοῖτ τογτῖα: ἀθο!πατίο- 

ἩΪ5» πείοϊο φιὰπι τοξτὸ, 
λαὸς , οὐ, ὃ. ο᾽οἰ5.. ΡΟρι 5. ὄχλθ': :ὰ ποπηΐπο λείας »Τά οἴς, [2- 

ΡἾ5. 'Νδπιὶ Ἰδέ ἰρτάϊιπι ἔογιιης Ὀοιιςα! θη οπὶ ὃς Ρυτγμαα ν- 
χοτοπῇ Ποηλίπο5 Ργοογοαίίο, γε [ογι ὲτ Ὑγρὶ!. ᾿παιηεης. πάς 
ΠΟ πηΪπ6ς παζὶ {πιΓιΠῈ δεπιι5. λάες ατίαπι ΒΡ] τα ἡϊι πιοτὸ λέϑϑιν 
34 ον] λρίάος ἀϊσιητιγ. λαὸς οὐτῆς) Ἡοιη. αι! ἀατη ἐχροηιηῖν 

. τα πη Ϊτι15. 
Ααοοσοίθο,ν δ ΡΟραΐος [δγιιαπϑ: πὸ τῷ λαὸς, νὴ σεύω νὶ σέω, τὸ ὁρμώ, γ1- 

το Κ5 δὰ δε! [πὶ 1ηοϊταη 5. Ετγ.ορίταοτ, ΑἸπρ αγαι,Οὐγ ἢ. 6, 
Αποτρύφθ΄, 41] ΟΡ Ϊτ πῇ Αἰ ἱτγραγοχυτοηῇ : λαύτρρφίθ- γογὸ ῥτο- 
προ μήνα Βαθοῖ Πσηϊβοατίοποπιος εἰἴγ 4 ἃ ΡΟρι- 
1ο πιιτγί τα, 

λαοσύπος, κα). ἰαρ οἱ 44. 1πη Ἐρί στ. λαοτύποις σμίλαις. ΤΡ ̓ς. 
Ααοφύρρς, ν ἦν 14.611. 10 ΡΟΡΆΠ 5, νῖα ΡΟ] ΓΔ. υἱὰ νο] ροττα ςοἷς- 

τῖτυλεωφώρρς͵ γα ΓΟΡΊ Δ᾽ Οἱ ΓὨ]Ἰτατ 5» ργατουία ἀττ σοπ ἢ] 2τ]5, 
Ααπαγμα, 1 Ἰρ{πτη 4110 αἰϊασιαπάο οἀποἰτατ: ρα Ηςίγοἢ, 
“Λαπαγμ ἐς ειιαςιιατί γε χἰμαΠίτῖο. 

Ααπαάζω,ειαςιο,ροτάο : νης ἀλαπάζω πλεονασμ᾽ τῷ ἀ.ἀριά ΗΙρ- 
Ῥοοτ. λαπουχθίω αι οΧΊ πα πἰ ΓΟ δ 144τις πιο 11) 14 οἶδ, τὸ κενωϑ- 
γα »δεοὶ πῶ το ἢ χἡ τὸ μαλαχϑιῶαι Θαἰοπο. Ατμοπ. 18... 1οῖτ λαπείζην 
"ἡ χαφυ ῆεν, τὸ ὀκκανοιυῦ κὶ αἰαλίσκειν : ἃς εἰ χα πίνας »δἰστὸ τοῦ λελαπεί 

χθα!. Λα πῆεῖν ὃ τίυ) πρροφίω). ἰπαυῖτ ἐμπεη]ειν κἡ κενούμηνον λαγαρϑν 

γἰγνεῶτη. 
Λαπαϑιον,ν »τὸ ΠοΥθ 4 ἰΔρατ ἰμετι:ὰ λα πούζων ο] λαπὔω, γοητγξ ΘηΪΠῚ 

αἰιᾶειιαῖ, 
Λάπαϑον,ν, τὸ, ὃ Λεύστεϑος οὐ, δ, [ἀρατ ιιΠπογιιπιοχ, οἱ εὶς σοπιις ὐπὸ 
τῷ λαποίζω,μὸ ἃ νΑσιιος γοητιο πη. [το πὶ ἔο Ια δά ςαρίοπάας ἔε- 
145. ἘτγΩ1. διιϊ4α᾽ πειῖτο σοποῖο λάπαϑον ο[Ὁ ὄρυγμα εἰς ϑηξεων 
ἐγέδραν, Λα πα ϑειοτεὶ κεγώμα τας Εἰ άτῇ, 

Αατπαξιςςἐως εν αττὶς (αἰ τὶς οδοπατ ον τοι. 
Λαπτίοα, ας. ἡ 1}. α ἀοπιοη τὰ ἰαχίτατο, ΗΟ. 116. ξ, ὅτε κδ' χαπείρίω, 

διαὶ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς φνουειλαπτίνα)γὶ, καγεώνες λα όνες. Οδἱς, ΟΠ], 
2.εἰς τὸ αἷοὶ ἀγμδ Παρτα λαγόνας ΠΟΙ ]οσατοαΐταιις οἵΐς πιοάτας ἰη- 
τοῦ τπογαςὶς οἹΤα, ὅς 11: ργορυ!ὸ λα γόνες ν Οσφητητ. το πιο - 
θι15 ἐπὶ Ῥάττοτη τη οΠἴλη5, πᾳ: ἰηῖοΥ τπογαςὶδ ὃς ΠΠ]Ἰοτίιπι οἵ. 
( Πιδιάιττ,τεῆς Θαίεηο. 
Λαπάρῳς. Ἰπ Δηϊτιι5.9 δ᾽ 4 πος. 
Λαπαρῤεοῦ, Πατιισοτοπιιῖ5. Πτο πὶ νοηττῖς ἱσαηἰταίο αι [πς,λαπαρῆς ὧν 

ὦδλγᾳ, εἰ Ιατογὰ ἰΠάτιητ, ὅς 1114 ΡΓς ἐυτπστιῃγιτο  γιΐξοσ. 8. Α πὶ, 
λαπαρρὶ γένογταιον ἐπττς (4{π|δτίτο οασιαῆτιίτ. Τάθηὶ ἴῃ ΡγοῦΪο, 
ΗἸΡΡοοτ. αἴδὲ ἀγμδμ᾽. φορσκεφαάλαον λίγεὸν κὶ ἐρεγέον μὰ σκληρ»» λὰ- 
πα εῤν»αχιιπι ἃς πγ0 116. 

λαχόηονταιγλαποιροὶ γογται, ἀφ πὶ ΑὙΠ οι, ἰδ ἰ 4. πη, 

Δ. 
᾿Ααπειχβία ω.ΕἸΔοιατὶ, 
Λααῖθσαι οἷ» ΟΔίτο ὃς ΡΟ] τχ, ΤΥ ςΟ Ἀγ. ἀἰςυπειι;, φιὸάᾷ "ιν 

αὔροτγατη Ἵχοιάογιηζ, ᾿ 
Λαπίμ εἰν, λαπιῶ ἰμω ἃ χάπηω. ΤΙ 
ΔΛαπίωδ, δια εὕμαξα, της άΔ. “' 

ΔΛαάσηρέτι τα, ΗΠ ρΡροοτἀς Μοτδ. ἐμέει σίαλα κ λάπίω, 
Λαπιδορχης» Βα θεῃ5 πιᾶσῃοϑ το εἰσι 5. 
Λαπίζειν, πᾶσ ΗΠ ςὲ ὃς ΑΥΓΟσΑΠτΕΓ (ς σοΥοΓα, 
Λαπίϑης» ὁ, Τιρίτηδ. Το ΠΔ]ἰςὶ μοτοες οσαηξ Τρίτον; " 

1Π 1 ΠΟ] λαπίϑοης ΕΓΔ ΠῚ ΡῸΓ Ἰοσιιστη «ἀἰοῖτας βἰονίοῆις ἢοο. 
ἔζατου ν αὐχηματίας : αὐ τὸ «δὸ χαοιὲ εἰς ὄπιν ἄγειν αὶ ὅβηςριι 

πείϑ ει τινοὶ αὐδκαυτολογού μῆν(Θ-, ΕΠ ΑτῊ.1144.6ς Ἶ 
Λαπίϑιον, Ἡ [ὄρυγμα τὸ κενωτικόγ:ῃος ΠΟ ΟἿτις {γἱμιοίετο ἄμ! γι 

ἃς λαμπτίδιον Π|16 λαποιϑον. ΠΤ 
Λάπισμαγτο ἰδ ξἰδητία,ν αλῖταϑ, κόμπος; καύχυμρ.. Πᾶς γοςς ἐπ] 

{ας Οἷς. ἴῃ ἘρΡΠ 4 Αττῖς. ἸΝαπὶ ξβὸ διης 1ξα νάγαζῃ 
Ρεάϊτατιι»οαι τατιις 4 ΠΡ ιι5» αι Χ 1115 Οἰ!οτιῖῃι, αιο ἢ 
ἐσοίλπησενοντ ριτο, ςα σοττὲ ἀϊςοεδας ΡΘαττιιπη, οααατατα ας 
Ἰϊςουῖ Πιπῖρειι ἤιο ἀππος ἀθοςπη, 50 ἢτ μος λαίπισμα; 
Βαθεῖ ςοττὸ ςορίλς ἃς Βαδοθῖε. Ἂς 

Λαπης"ὴς ΓΠ ΟΠ Χ. ΓΟΠΊΟΓΑΥ 5» ΠΙ σΑΤΟΥ, Ὡς Ρ ΙΒ ΟΠ, γοΪυρι ͵ δ' Ἴ 
Ἰα(οἰυι5ργοσαχ, ψδυςτης ὠρρπετής. , 

Λάηὔω, μιψω,π. φα, Ἰλπῖθο, οΔῃῖ5 ἱπ ΠΊΟΓΟΠῚ Ῥοτο οιᾶσιο 
λίαν οἵ πω, Ἐτγ πὶ. Ἰ ουτγ. Ασσαίι νερὸ ἰάρον, όσα. 
ἀγεληδὸν ἴασιν, ἀστὸ κρίωδης μελὸου ἐνα Λάψοντες Ὑγλώσοσῃσι 

λὸρ ὕδωρ: γοχ εἰξ ἔλέξετία ἃ ἰομο ατισῖπι σΔη 65 ὃζ [πὶ πῆι ε 
αἀιητ, Ατἢςη. 110... λείπειν ὃ τίωὶ πργφ' αἱ παι, ὀμπέπζειν 
μᾶμον λαγα ρϑν γίγνεδει!. 

Λάπσω,λαποίζω, ἀοιοτο,(ΟΥ δεο ὀμκενω, αὐοιλίσω, τὰς 
Λαρέεϑος, ΕἸ οἰ οΠ]ο.τορσπιςη ὃ δταῦς.- 
Λαρινάνον, Ἰάοτ ἃ ΡιΓτἀτοτίθιις ἀϊ οἷς νοσαιὶ κύρτον ἐκ. 

δί λαρογδυτπὶὴς ῬΤῸ αἰλιδὺς [ς χαριναῖον ΟΧρΡΟΙΪς οἰ 
Λαρανόϑομαι[ασὶποτΓιλαραν δώ, τὸ σετόνω. ἡ 
Λαρενοὶς, 0} ςἼβ το ΠΟΙ» μεγώλ Θ-, ὃς ΡΙΓοἰς ααίάλπι, Ἐς 

βύεςγαρια Ατ]ιοη ἀρ τη ροιοὶ ὃς θοιιο5 γε! ὰ Ἰοςο 

Ὁ ΕἸ "ἡ 

[2 

ἴζοτς ψιιορίαπι ἢς ἐϊᾶϊ. - ιν, 
Λαριοσοποιοὶ στοάτοτος Γιατ Πςοτιιπι, ΑὙ τος. Π1|0.3.Ρο ίτ,ς 
Λαῤκος »δ,δ νᾶ ς ὙΙΠΊΪ ΠΟΙ) 11 σα ΟΠ 65 ξοΓΙΙΏτΙτ, οὶ 

εἰὸς γκόφινίθο.ν πὰς λαρκέδεον ἀἰ πλῖπαις. ΑὙἸΠΠΟΡΒἐπ Αοὶ 
Λαῤναξυ ας, ν ΓΗΔ άτοα,ΟΔΡ (2 ΟαΡ ἰαι55[Ογ1αλιιπη, ἀἸοἱ 

τις. ΤΟ Ἐριις αὐθὰ εἱλώσ, Δύο λαῤναχα ς»ὡς εἰς ὀκκομιδιωδ ν 
σκόυασ μην Οἱ ρτο ἰοςα τς ἤιις ςοηαϊτοτιο πάρ 
ΤΟΙ͂ΓΟ {ΤΆ τΠΓ. μ 

Λαρίδ.,υ,δ, [Δτι159 τα ηΔ αἰ115. ἃ συΐτις Πιιριάιτατο ποπ 
ΔΡΡΟΙ]ατηιι5. (ΟΠ, οἱ αἰ᾿φιιαάο ρτὸ Βιγαο πιο 
ἸΝΑΠῚ διι15 εἰξ νουδοὶς πδτιιγαὶ τα ρδοί[αιιε. διιητ αὶ 
ἈΟΠΊΪης ἀςοΙρίΔητ, ΑὙἸ ΟΡ. νερι κλέονα τὸν λαῤον δὶ 
κλοασή ςγδζς,ν Ὀ] ΟἸεοποπι ἰατιτι νοςδτῖο φιὸά δὶ 
ἱπβίδτει, ταί ΟΠ: Π144.ν Ὁ] νἱάς ργουοτθῖα αἰαιοῦ 
ῬῖΔ. Μεπηὶ ηἷτ εἰν!5 δι ΟΡΡίδημϑ ἰπ ΓΧ ΘΠ οἰ διλαῤίθ. ὃ 
τα 4101, α2ὰ ἐχ Ατἰΐτοι. 1.8. Αηΐπι. Αριυεῖις ἀς 
τοο 116. ς.δυῖς ρον ΠΑ 1112 σαιιῖα 5 πα ἔπαρον Ηπᾶϊ 
ΡῬἰπηὶς παῖδξ 5 ἀθιποτρὶς [εἰς ργοροτὲ δά Οςρληὶ Ρὶ 
ϑτοπαί πη. ν]4ς Κέκφθι, Ἢ 

Λαρὸς, ἅ, ὁ, Δ] οἷς τὰ λω, τὸ ϑέλω,ν ΟἹ] αι λίδυ αρηρϑς ἴτοη 
γἾδις, Ἰλατιι5, Οὐγ ̓ ξ ον κλισίῃ λα ρὸν τετυκοίμηδου δὸμπον,λι 
ΑΡοΪΕ ποά, 

Λαρυγῇίξω, μ,ίσω,αν κα, ἰ ΟΠΖΠΙΟΥ δ] ἀςἀιιξια, ἀϊατον οἱ 
ϑεραπευ ὦ, ἀἸςῖτιιτ ἐς οο 4! οτιτΊοπτι5 Ἰοαυίτιτ. Ν᾽ 
ΑΥΠορἢ. λαρυγῇω κα γικέαν πειρρίξω,1.νοος ὃς οἰαπιο, 
Ττο ΠῚ ὄν χως χέγωφγτοίες ΟΒτΙ οά 1. Υ 

Λαρυγίισμὸς 5 1 2) ΟἸΔΠΊΟΥ δὲ νο οἰ ἔογατίο «μας Ητ ρυτζητς 
Λαῤυγξ, γος, ὁ, σα ξττιΓ, ΟΠ Ῥάᾶτϑ ρυϊογοπις 1ΠΠ1π|5 Ἰοςϊ αὶ 

ἔτιις ὃς ἔαεἰξ εἴ, Αὐλτοτ, "αν ἀς Απὶ αὐ χίω 3 τὸ μὴν μετ 
πε καὶ ὃ ὥρᾳκος κ᾽ τύτα τὸ μὴμ κορϑϑϑηον μέρρς λαῤυγξ,τὸ ὃ 
βαχίθ-. ΑἹ ςη. ἀϊοῖτ εἴϊς Πιπηπιᾶ Ῥάγτοπη ἀγτου ἀρ 
δ υεῖοπεῖδ, Πα ἀὸ σογπίταγνιις ἴῃ τδητᾶ Πιδίατα, 
τἰτγιαητ ρα] ἀφουιπα τγδἈἰτιιγα τῶ σα. ἔλυιος 
[ριγατιοηῖς τη ται δτα, ἄς δηΐτπα: σά ηα[15.ν14ς φαδυν 
ίω φαῤυγξ ς-οριφέχε δρὴν αῤχνὴ ὡς βοόγχε καῤυγξ, Ἐξ λο 
Ἰ)επι. ιιο νοῖογες ραρυγπζάν, Οα]. ἴῃ ΑΡΒοτ  χρ' ὃ σ 
τηείδρ κ᾽ Ἃ δῇ κεφαλίω σὐτίω) ἰωὴ ὀνορ,ξεσι καῤυγία 5. 
Ρυτ ταις οἴξιπηη δἤρογα ἀγγογῖα, Ας ΤΠοπηᾶβ ἐπ ΔΩ 
Ὁ φαῤυγξ δι, ὶ τῆς φωνῆς διέξοδος, λαῤυγξ 3, “Ἷ σετίων εἶ 

Λαρυ οὶ, Ἡ εἰν ς. τύλοι ἐν τῷ αἰρότρωψο ιιὶ ἴῃ ἀγαῖγο, 
Λαρύζω, οἸαπιο. 
Λαρώτερρε,],ἱ Φύτερος ας ἡδίων, Μ᾽ 
Λαρωντίδων, ἀἸ σε δης ἐν ποῖς εἰϑροίσμωσιν»ντ ἐπνωδων 14επ|.. ΓΝ ἶν 
Λαργα, ὄν ΕΓ σοποίΠοποπι ἃ λάαρ ἰαρὶς ρφηϊς. τὸ λαΐθ-, ἱπαμιῖς ᾿ 

ἡμμης 
Ἢ 

μι 
ΠΝ 

ἫΝ 

ἕ 

1. 2. Ογαπι. ΕΠ ετίαπι ποιτιο θπ11) δέ οἰαϊτατῖς, ΓΗ 
Λστι, ΕἸ (γς, τράπεζα σληρες-άτν,πλσπίᾳ τοξογει πη... Ὁ 
Λασαν, Ἰᾷοπη ἀϊοὶ {ογιδῖτ τέων χώρκοσ αν. τ ἢ 
Δάσκορ οἱ ας οἱ αἰεὶ ταὶ λίμνας χλωρφὶ βάτραχοι γἱ 165 ραϊμδῖ 

ἷ Α 



ἜΑ 
παῖς! 1 νἱάς δ. ο].δορ οἴη Αἰαος Δ ἤπεπι, νὰ- 
οὐαόιιαη την νοατγοπι, χυτρόποιεῖῃ Ἐρῖστ. ιΠΉ1}1ὰ- 

"οσᾶτιιγ ἃ ψΨαγγοπο,κ δέφρος τ διφρίσκρων ἃ ΟΠ σου] 
{ππλὶ οὐ μόνον δὴ τοῦ ἀκινήτου Ἀποποώτευ 5 εἰγριὰ κ᾿ ὅ3η τοῦ 

ἐν ͵ 

,»ϑ» ἀν 41 ἀοιιῖπο πγατι απ Πυδιϊοῖς.. φιίσις βοτί εἰς 
ἡοχεγοπιςητὶς Ρυγσδηάῖς ρταοῖτ, Εογατῖις κά γογθιίι αἀϊ- 
Τὸ ριιοτὶ ἰαίαπιιπι Ῥοτταητος, σΠΟρΒογίμιοιιο. 
χηρίευὠκὸν,αρι ΑΡγττιιπι, τὸ σίλφιον 7 Τοῖς, [αἰ γρ τίν, 
ΤΕ 
ἣ ρἴο λαξείατο,1.λαμ αὔοιτο, ΓΙ ον οἰ, 
ἃς λαϑα νειν, 1] οτος. σΟητο ΠΥ ποτ σΟΠἰτἰατὶν 
ϊεοίυς ϑρασιβ,εἰπλυς-Ὁ-, 
γἱϑυ, δ, ἰτταπε ἃς νἹ]Ποίλιτι παθοης σοτγυίςοπη, ἩΟ μη ἰῃ 

πτπις, ὃς ΑΠ Πορἢ. 
ιδϑη.δλεγωρία γι Γι τατὶ ο»ἱπ Ὁ] ςητια, Ἡογοάοτ, 
ἰςαϊέλιις ἰηςοεη5. 
τάς πο. ες. : 

οὐ τά τιδοκωφος, ἰτιτας αἴιγος Πα 19. 
Ἰλπθρίης οδάιιξλιιπι σιαάαπιάς ροπιο. 
Η!ρροοτ. σινδόνι, αἰ ςῆ. 
ὁ χαὶ ἡ 5 μἰγιτας » ἵετο τις » δ Πρ᾽ ἀτι5. ἀσῃῇις 5 Ρσιι- 

εἴδη. ἡ γὴ ὕλαις αὐημέρφις λιώσιξθο.τς τὶς ἐγ Ταὶς ἀστοίτιδιι5 
ἃς Εἰγιςα. ἘΠ Οτι. Πα 4, β, πυλαριδμεος λοίσχογ κή ρ,], πυκνοῖν 

1) ὄχθηγϊτι ἘΡ ΤΊ ΥΑΠΊΠῚ.λασίοις σύϑεασι» 1, δεισῃ σι κὶ συωε- 

ἼΟΓ. 
τιιγα. 
εἰς ἀἰοὶ {γι δὶς ὡς σοφις-ῶ πῷ Λάσου ἡ πολυπλόκου, ἔοττιΓ 

ἴς ἐὧν ἐριςκοιὶ εἰσινγηστεόῦτε! Ἀόγριοοτοίτο 5.14. 
Πἢικέγαιοος, 

στε. δῖοι} 15 πλανω μήϑυ,τοίες Ἡ εἰ οἰ. 
ἀτθυ τα, Ιοςα ἀεί: ατι πὲ ἐςίαιια. (οι δέτιιτ δίλαστωνες ἃ- 

πή. 
εἰ, διαφό᾽ γεὶ, ,ο ὃ, λαγίαρεν, 
ὉΥ Δ Δ] ΟΥ̓ ΓΙΠΊΡΟ. 

Ἰα  Ἰ σοτο.θΟτοΡαγο, ΟΠ τ 15 ἱποοίϊοτγομέμφεδδο,»λοι- 

Στ ῖρ. ᾿π ΑΠάγο πη Δ Ο ΠΑ 5 - ξένης δι, υἱαῖ τοιαῦ τα χείσκεις εὖν 
ἰς φίλες. 
ἦν ἡϊκειν,τὸν δ᾽ ἐπεισ φέρειν καικ 

ὅλο σῆμα λάσκοντεις δόμοις. 
ὙΠ] οἵα πιαπυὶ] α. σινδόνα ἐποςραμμῆμα ., τεὶ μαλλοιὲ ξ χοντει 
τρανκαντεῖλα! ΡΟ] τπχ. 
εἰν οἰν. ψοφεῖ αιιοά δι λαταιγεῖ. 
ΠῚ πόρναι! ρ οὐε δια ἔσοττα πιὰ: ὃς λάσητοι ἔειι λαίσατοι, 

Ἰεἴγς, μεῖς ξ, Πα σο!!Πυπι. [σειτῖςα. 
χζον. οἀχι ππππὶ αιοι άαπι οροτοῦιις ἃς ἰΔθτ1ι5. ἀρυά 

Πα Ππλίττιισ, ἴα! αχοὶο Πσπῖτοῦ πτπτοηΐατιις ἃ λεὶ δ, ταῦ- 
ἀεηάοτιτι ρατο οἴ, 

τις ατθοτὶς, ΤἈρορ τ 5.1. μ1|.Ρ]ης. δένόδου γ᾽ δ 
ταὶ ϑεραπείαν, Οα2α: Οοἰαίξεις νο] ςεἰ ελίξγιι5. 

Γορὶ ταπη»ίςιι ΓΟηΐτιπι τεάάοτς εβπῆς τῶς λα ταξιν, 
ΑὐἸτορ ἢ. ἴῃ Γαςς 5 Τητογρτ. πιιπιοτὶς γο ἐψατμπὶ οχ- 

οοιΐο. 
ἰλάϊο τις, Ππιιστο » αὐτο.» αιΐ πιαίοτὶ οἰ αάϊο δά- 

ττα ἤπιος {1ΠΠ1οἰάτιτσν πιατα (οι! πι. Ττα πὶ λαΐτεξ, 4πὶ- 
Δ ἀτιιρ 65 9 ἃ ΠΊΩΤΙ νἸξΕι ΠῚ ιΙΘ ΤῸ : [:ὰ δογοπὶ ποη 
ἢ τε ρος πο γε ογοςοῦ!]ιι55 Αὐτζοτ.8, Απίθια], Οζα 

Π) νόσοι το] Ἰη αιῖτ, 
Ξηὶ 5 γοἰτἰ πηοητὶ. ΕτΥ πιο]. 4 οηἾ Δ πὶ αὐαλογεῖ λωπιεὶ τῷ 

. ποηκών ἰλρ᾽ ἀος ἱποῖά4ο. ἰαρίάοπι (οἰπάο ὃς οχ- 
ρ.27.μνυμείῳ, ὃ ἐχατόμησεν ἐν τῇ πέτραν ΠΟ ΠΠΠΊΘΗ - 

᾿ Ξ “ ͵ 
(οί οτατ ἴη Ρεῖγᾳ. Ματςὶ σᾶρ.1ς. ῥμνηξείον λελατομημέ- 

Ἰοϊ ἀϊπά 9. γεὶ ντ ΡΙαας. Ῥγοτοῖ τ Ιαρὶ ἀϊοῖηα ν ἰοσιις 
οχοισ.πιοτα! πα ἔαχοτγιιπι, (αχτξοάτηα. ἢς 

ῬΟΠΙατὶ ροίδιπς οπιπία ἢν ρορθὰ » {τᾶ ἴῃ ἴλχο ποῖα 
λατομίαι εἴίαπι οατοῦὸν συ Γασιιίαυι5. Ρίατο Ἐρ τ. 2. ὃ ἐκ εἶν 
με 7 ὑποίησεις εἰφεὶς»Ἰ δόης ἔεςϊ 1.41} οχ ἰατιπιιὶς πιο [α- 

5 σάρτί τι! πη οάιχοτι 5. ΡΠ] οχεπῦ ν]άσ]Ίςσες, Ετγας ὃς ςατ- 
Πῖς ἤς αἰ ξξιις»οινῖ115 πτοιπιϊαἶς 1. 11}1115. 

᾿ τὸν ἰατο πη πιπι ἑαρ οἱ ἀϊπα. 
ιγϑ γ᾽ ἀς ΠῚ ηιιοἱ λατύπος. 
οἷς αριιὰ Ατβορ ἢδ.ζ, κδυκότατος ὧν καὶ ἡ δις τὸς ὅδι ποίντα τροὺ- 

ὑδιιζοιόυ(θ.:ο ἃ 14 αιιε Ατοϊείκγατιις ἀϊχιτοτὸν Ὁ λάτον τὸν κλῴ- 
[πελίῃ πθλυσδὲν ὅρῳ Οἱ σκυνλα Θ- ἐ χὰ πορϑμὸς, ϑυυμας ὃν ἔδεσμα, 

ΒΟ οῤε.". τ 
ἐκ Ἐν, ΕΟ ν οἷν. ἐσήμως λαλεῖν, ἀβοτοης ὃς λατραξὸς Ρτο γαμυ- 
τ λατραζιὖν ῬτῸ ἀλαζονδὶ,ὁ μῆμθυς 

δατίζαγε. 

ᾺΪ ΤῸ, ξ 1:9 

βοῖΐατη, "ἄς πὶ αιιο 4 δουλεία 553} μι ϑῳ,, Ξι14. ΞοΡ ποεῖ, ἵπ Αἴας, 
οἵας λατρείας αὔϑ'᾽ ὁσυυ ξίλου πρέφοι, , οἵας Φουλείας, λατὶ εἰο αὙγυὴ)6 
{ουιτις, ἐνάΐσηα Τὰςτλη, Το. Ἑυαμρ. (ἄρ,16, λατρείαν τρεσφέ- 
ρεῖν ταῦ ϑεμῖ [50 οἰαίτιιτῖῖ οχ αἴδογο, 

Λάτρδυμα,ατος» τὸν τι, λϊη τον απ, ἷπ Ἐρίρτ, ᾿ 
Λατρδυφ»ἴογινΣ ὁ δούλθ.., Ἐπ Πατίνίυς ἴα ΠΠ|4,φΦ, ὅς Οὐ ξ,οχ Ατίῖ- 

ἰορμαης Οταπιπιατῖςο. ᾿ 
Λατρειξ Αρο Ιο δι Νορτιηισ,ἃ Γετυϊτῖο Τποσηςάφητὶ πα οχτγιοη- 

ἀϊς ππιιτῖς τπηροηίο, 
Λατρδυτὴς οὐ, ὁ οἰτοτ. 
Λατρδύω, μι ϑύσω,ποόυκφ, οἷο. οτυο, δονλδύω, Τγατι ππσίτασ, ΡΠ ο-᾿ 

ΟΥ̓ Πα. καιρῷ λα τρ δύ οιν, ΓΟΤΠ ΡΟΤῚ [δγιῖγς. ἀριιὰ ἘςοϊοΠπαίξῖςρς (οτῖ- 
Ῥίοτοϑ ῥγὸ το] ριὶοίε οοΐο. ᾿ 

᾿ 
Λοίπρης γος [ΥΊ 15. με διῇ δουλ δύων αϑριὶ τὸ λα καὶ πρεῖν τὸ φοεῖϑοι, 
Λώτρες ιθο, δ γὰ 9 ξατπιο τι» γιιτ5οδς (οτιια, Αὐ τοτ. ἴὰ ῬΟΪ το 
Λάτρον, το Πιογοο59ὁ μιώϑυός, Ὁ 

Λατυπέω,[ἀτοτοδ αἰιΔάτο δι ΧΑ ὙσΟΡἤτοη ασςοῖρὶς ρτὸ πιιγὸς ἃ 
(Ἀχὶς Ἔχίγιογο. ἷ 

Λατύπι, ἡ, ηιιοά ἃ ἸΔρ᾽ 4] θι15 τπαγπιογαγ!) ασγαψιης. ἔτιατος ἰαρῖ- 
ἀες αιιϊάδην νογτιιητ, Ἐττεῖτα Πρ πα. Ογπιο τα, σκιῤῥὰ ἡ σκιῤ- 
ῥῆς, νοΐ ΒΥΡίμπα, ἔπτου Ρ. ΑΎ πο ρ ἢ, 1 οἰ οἰ ὠϑεισι ὃ το ῥήγμα- 

τὰ Τῶν  δδιων χα τύπῃ διαπλιίήειν, ἘΠο [γ ο}, λατυπν,λίϑου τὸ ἔσοπε- 
λέκημα, , 

Λατύπο; ἰαρὶς] 42, ἰλτοπΊι15. (τα]ρτοτ, λιϑοτόμος, λαοξαθ., λιϑοξόίν, 
ϑορβόοϊςβ. : 

Λατυ στω, ταγ ον οὐ σογο αἱ εἰ τγονπαῖο. 
Λατωϑο,ποηλοπ Ηππι1], πο Γάτοηα ἀρ ομττὶ Ρορ γουῖς, ΕΟΥ ΤΙ: 
Λαυκανία ας ἡ. 11} λαμμὸς κἡ “ὁμαχ Θ΄ Ποσηείο 9 ἃς ΡΟΙ]μοὶ οἰσοφαί- " 

γροιαρυιᾷ ζιΙα. ἐχονία ἰερίταν ἴῃ εοάεπι Πραϊῆςασα, νἱάς Στ- 

μαχϑ', ἤ 

Λαιΐκη, Ἡ εἰν ςἢ. φοζερρὶ, 

Λαύξῳ, οὈτϊπεο,σομυμ ποτ, ἄς ςἴο, 
Λαύρᾳ ας ηνῖςιι5 [ατιισεΐατα νἱα 8ζς Ῥα ]1οα, 1 αἰσατ.λαύρης ἧςο παρὲξ 

σκοπέων, [εςιι5 ν᾽απι (οἀς δῖ οὈἰογιιδῃ5. αὐρα τὸ λίαν ἔχέν αὔραν, 
ὃς Δ σῚ Ροττιι5.4 Ποιειπη» ὅς ̓σι ρεγᾶ {που 4} 1π|π|Πν: ἃς σοῃοτᾶ- 
{τοῦ [ογάςητία οπιηΐα ἰοσδ. ΟαΥΠΠ, χνακρότατον ὃ παρ᾽ ἐδὸν ἐυτα- 
ϑεῖθ. μεγάρφιο Ηἶν ὁδὸς ἐς χαύρζω ΤητοΓΡ. σεν ἕω ὁδὸν δὲ ἧς οἱ γαοὶ ῥέε- 
σι χὶ φέρονται οἱ ογεὶ ἰμφοσδὸν. , 

Δούρειον, τὸ, Ατειοᾶρ ἰοςι!5 πλοτα [4 παδξης. 
Λαῦρρς»»"7 9 ]τιιπο μέγας, πολιξ,ντ λαῦ ρα πυχίδες, ΠΟτοάοε. 
Δαυρος-ἀπφω. Ἡεἴν ΟΠ. οἱ ἐν τοῖς μέσοις ζυ γοὶ ὄντες ἐν τισι ς-εγωποῖς αὴ ϑτω-- 

ἐϑύωάνοι χιιαΐςς ἔχης ἀετογίοτοϑ: αυιμτι οἱ χεΐξοις [0] φαπτ μέσοι ἕ- 
ς αὖτε. - 

Λαυρρφομεῖν, ΡΊτις (ατίς Ιο΄ τι] ὅς ΡΊεπο οτο; ΠΊασπα ογορατς δατο- 
ταῖς ρη ΑἸ ΟΠγ]. μηδ᾽ ἄγαν λαυ ρος μεῖς 

ΔΛαύρως, Ἰατὸ, ἀσυπάὸ, 
Λαυς ον] οἴξιι5. 
Λαύςρανον» αἰ] άλιτι λύκον αι". υ ἄλιπι φρέατος οὐ πογεὶ νης ἴπιι 

ἴσιι Παγρα ϑ᾽ποπι 41 οχτγαβίτιγ ἀαια ὃ Ρριιῖςο. 
“Λαυφϑοίζω. [επο. 
Λαυφϑείοσω,λάσρως ἐῶήω, ἀοΊΙΟΓΟ. 
Λαύω(ρτο {πο νῆις οδτίπείι Σσολαύω, 1, ἔγτιιον. Επατῃ, ἀς Φαοῖτ ἃ 

λαΐω, ]ςοπαίτηο ἰΐτογα υ. λαῦσαι» Εἰε Π πτιριπ δῦσα, τοῖς δεασόταις 
Βοτὸ ἃ ἰατεγς δἀδααίταγς. 

᾿Ααφϑείγη ΕἸ: πὶ γλώσσα [ἸΠΡΊ1Δ. 
Λαρϑία, οἱ 5 πὶ ὁ σ ασὶς (στιτιιπὶ ἴδια οἰ γ ΡΕΙ15» 
Δα φν»,εοάςπι τοϊτς Ρεγραῖ ἀϊσιητ Ρτὸ δάφνη, 
Λαφός, οἴ άοπὶ ὁ αῤίς ἐρᾷ χέρὶ χεώμῆνΘ-, 
Λαφυγμὸς, ὥς ὁ, Ῥτοά!ρ ΑἸ τα5, οἱ οτιμπι 8ς ρα αΥτπν [πε ρτιιο [5 

ἀρραγατιις,  αιιτἰ τὰ ξἀλοῖτας. ΑὙ ΠΈΟΡ ἢ. δα πτίνης λαφυγμᾶς ὅζς.ἱ ὁ 
αἰεὶ τὰ ἐδέσματα πολυτελείας τατέττιν εἰσωτίας. ΠΟΙ ΠΔΤΙΟὨ]5.1ητον 
Ἰηΐαεῖαθ }}5 νογαςῖτας» ὅς ἐς σαπῖθι5 ὃς {ππδιι5 ἀἸοῖ (οἱοεν ἐπα - 
Ὠἰτί ον. δεαφορυσις, 

Λάφυγξ, ὁ, το οτῇις. 
Λαφύκατης, αν δ οἰ πο, ὁ ὅ5} μέϑῃ αὐαλίσιιων πολλαὶ, Εμπᾷλιμ, Π144.Φ,4- 

τβοπ. [δ.1πιἔσωτος. 
Λαφυραγωγίαγρταάα, 

ΔΛαφυρκγαγώ, (ρο!τοςρταιἀοτοφορταιάοτ, {τ το. πτατ ἐπ Οαἷδα, 
τὸ μὴμ γελαῦϊα ὅ ταῖν υτποχείρκοι γύωνται.λαφυραγ γησεῶχ. (46 ἴῃ ἴθι. 

ἀς ΠΙΡοτοτγιμπι σάπισατ, πόλεμος ὁ λαφυεαγωγεῖ τέωλ ἀῤεπίω νἾττι!5 
Βεῖϊο ἤροϊϊιπι εῆς ποη Ροτγείς. ᾿ 

Δάρυρον,ἐ το. ἤρΟἾ145 Οχτ15:5 ργῆσάα ἂς ν᾽τιίεητο Βοῆς. πρῳ τόλω- 
πάζειν, σκύλα ααΐοπι πιοτῖποτγιπι ἥχητ - [ες σου η ἀιιητιτ. 50 - 
ΡβοεΪ. καί σε παγχεύσοις ἐγὼ «ἐψω χαφυ ρρις)αιιτεῖς τὸ ἤρο 5 οο- 
τοηαδο. 

Λλαφυροπώλης,»»δ.ν ἐπάϊτοτ ρταάς ὃς ἤρο]τοτιισι ἤτις σαρεϊοτιιπιν 
Χοπορῆ. ΡΙπτατ,Ρτο τὸ αι νεπά τ σάρτίιιοϑ. 

Λαφυρῥανλιον "τὸν ἔοται πα ν Ἔπιίεπάα ριδάα:. 
Δαφυροπωχων αἱ δ ϊοποτοαδάϊοο ὃς [μα γοπάο, Ατἤοη. αἶθὲ εἰσ 

σώτων., χαφυρρτηωλοιώτες τεὶ ὑπταῤχοντα. Ῥιοάον. ὧν δ᾽ αἰχμᾳλώ- 
τοῖς λαφυρϑασωλήστες, ῬΟΪν 115 1ῃ 5. λαφυρραωλήσεις πέσαν πίω 
λείαν, ἢ 

Δαφύσσω, μιύξω,πουχαν ἰληὶθ» ἄφυοτο; αἀοίοτθςο; ἐβιιπάο» βεῖαοτν 
ἼΟὮ1,2. οη 



δὸ ἡλϑογλν εν 
Οἴκετο ἀνκῆτ,τὸ ῥορώ Ηοπτοτ, ἔγκοι τοῦ ποῖ᾽ τοι λαφύοτ, Ῥτορτί απ 
εἴς σαπιπὶ ὃς ῬΟΓΟΟΓΙΙΠῚ, ἅ β ς ᾿ 

χαφύσιθο πείαο, ρυἶο [π5.λααργὸς» στιγσοσ5:δς Ὀοηγ ΠῚ ςορποπιᾶ 
ἃ Βατοτίσειποηῖς Γάρμγ ἤῖο. ἘτΥ πι, ἀϊοίτας ὅς λαφύτιίθ» ζεις, 
τατογρτν ΑΡ ἢ} .Β πο, 0.2. 

ἷ Λαχάγνω,μοαν, πιαγχαι ΓΟ ἀ1ο, σκείηω, ̓   ουττ. Αςουιατ, ΟἸοηγίροε- 
ταγψάμμων ἐὐγνε μη σι χα αἤγοντες μακέλῃσι, 

λάχανα 5 χιιοὰ ὁ νἱαῖίης σοηποχιπι, σαγΓ] δὰ ἰςἀςηάτιπι πρὸ - 
Δλταγ. ν 

Λαχανάριον, τὸ» Οἷα Π Ὁ τ. 
λαχ»νεία » δ λαχανομὸς » οἱεγιιπι σο]]οῶ 1ο. ὡς σάρε. Τούρ α5, ὁ΄- 

οὶ γιώ λειχάνείας ἕνεκεν ἡ φρυγαγισμοεῖ πορρεληλύϑεσειν ἔξω ασυ- 
λων), διέφϑειρε, φ!οἀ δὶ ἀϊχῖτ,, ὅΠ) λα χαΐων χἱ φρυγάνων συλ- 
λεγίω. 

Δοαχανϑῥεδγα οἱ ἀοπουια οἵδε εἴα! οἵδγιιοι πιοίο. 
᾿Ααχανηφοὶ, τοὶ ΟΙ γάσςα, Τ᾽ πδορ γιίε 1 {π.{10.1.ς.18. 
λαχαήα ας δ ἱοςι5 ΟἹ εγ 115 σοη τις. 
Δαχανίζεδϑει» ΟἿ τις ἰορογοιν τάς Γαςμαπιῆατς ἴῃ ΟΠ Ἐγαίτι. 
Αὐχανκὸς, , ὁ αὰ οἷοτα ροττίποι5. τοὶ λα χ ανικαν οἷ εγα." 
Δαχαινισμὸς ὕ, Οἵοταπι σΟἸ]οξξῖο.λα χ αἴων συωαϑροισις, Τ ἈΠΟ ἅ. Ὁ 
αὐχανον,ν, τὸ, ΟἾτ15. ἐκ τῷ λαχώνώ» ἡ χάχα. καλέ υἷν χά χανὰ τεὶ τεϑς δὲ 

ἡμετέραν χεεῖαν,). ΟἿοτα ν ὉσΔΠΊι5. αι: ΠΟ 5 νι οὐ ατῖο Πιηῖ, 
᾿ΤΒοορ τ. "00. 7. Ἀπ 0} Δητιλούχανα ἐἴγρια, ΟἹ οτα ἀρτοίτια, Ατητο- 
Ῥ).ἴη ΡΙατο, τὸ συγκοπῆ]ὰ λώχανα κνισ’ὰ, [ἄς πὶ ὃί Ατβοηιοίοτα οὖ- 
εἰ πιυηττάτ ἢ}. ἱ 

Λαχανοπωλεῖον, Εν τὸς [0115 ΥΌΙ οἷοτα γεπάιπιπτυτ, 

Αὐχϑνοπ ώλυς, ες, δ ν ΘΠ ἀἴτοτ Οἱ Γι. 
Λαχανώδης ως, ὁ καὶ ἡ ΟἹ ογάσοιι5ΟΙ ογαπι πιο [ἀτίλιι!5, τοῦ λαχ αν 

δηνοΐοτα: 
Δὐχία, ας, ἡ γῆ βοιχεῖ αγτοτγα Ὀτοι 5.6 ἃ [οά!επάτιπι ἔαο}}159 ὃς θοπο 

οβοῖλ. Ηείγεἰι οἴ δἴσκαφ- ὃς δῦγει(δ. αϑοβ τὸ λα χ ἡνεῶει το 

εἴ σκάπηεδοι, πυκνῶς γε ἢτ Ελο Πς ἔοτιι Ὀοπιιπὶ Βαθοης (Οἱ τιτ. 
Εἰ ετίδι ποπῖςα ἰπἤι! 5. ΕτΥ πὶ, ὦ 
᾿λαχόῖν,σοπίς 1119 ΓὈΥτἰγἸ γαςοιιτο, λαχεῖν δίκίω τινὶ τὴς χψτηγρείας,α- 

ξιίοπειι Ἰη αν ίαταπι πτεπάεγο, λαχεῖν ἐγοικέμ δικίωγ ἀσοτς ἰο- 
ελτ| λέϊί οη πη νἱάς λαγχω, 

Αὐχεσις, θ-, ἡ, Ταςῃοῆς ρᾶτοα . Νοξ 5 ΑἰτΑ.,, ντ [στ δὶς ἩςΠοά. ἴῃ 
ΤὨςρορου.ἴοτς [ατὶηὰ : αυας τάφο νἶτας ῥα το ΟΠ] ΔΠὶ (ὅτῖς 
οδεΐπρῖς χιοπιαπηοάτπι αις υἱπουρ! Θῆηε ντίστιδις ΡΙ4- 
εἴαᾷες: αἴτα; οτμηςᾷ οἰἘ ορὶπίο ἀζαιιε ἔα] Ὁ δῆινια. Το πυήπαταγ 
κατα ἴῃ οπιπῖ 15. ν πἰτπς εἰ ατογηᾶ γο τητας ὃς σοι{Ἐἰτιιῖο, 
Αὐιᾶοτσιάς πναπάο 5 χΖὶ 3. τὸ μέλλον λοΐχεστς τέτεικται, εἰς πτῶν τοι γδ κα 
7) φύσιν μῆμει λἥξις γ 14 εἴς. Τα ἢ εἴς ἔματατ 5 ἀείτιπατα οἵδ : οπι- 
πἰθπα δηΐτπ πα: [Ἔστι ἀπ πατιγαπῃ [απ . ΓῸ τ ἴσα αοάαις 
τσηοῦ, πὸ τοῦ χα γχαίω γ ὡς δηπκληρρύσω τιῷ μὴν ἀγα ϑὸν ) τῷ ὃ ὧν- 
αὐτὸν, 

λάχυ,αὐ ΠΟΙ οἷ, Ἔχ ροηΐττιν ϑποκλήρωσις, Δ ἐς γ[οττίτῖο λαχῆς ἴτοιη 
σκαφὴ. Αἰφίυλοζ, ὅλ ϑύίζαις πείφων πατρώων λα χαὶν Υ ΟῚ (Ο]γο ἢ ἰα τος οἱ 
σμειφαὶ ὡς τὸ φυτὸν ἐἰμφελείχαγγεν. 

λαχρὲρ, διὸ ἀοπἤτας Ρ᾽Ποτιιπι ἱογϑοκλῖφος τ ἃ νοτθο λάγχαίω, Αητὶ- 
ταδοῖιις ἀ] οἷς σα] οἰτγάτί οὐ πὶ δα ΠΟ Π11. Ετγιποὶ. Οὐ γῆ,.το.- 
κατος αὐνηδς μήλων ἔς :ἐχε ϑύραζε Λαχμῷ ς ἀν μῷ 9-, 1. δασύτητι “ἥδ 

μανλῳν [οΥἹἴταγ ὃς λοίχγῳ,]. τῇ λαΐχνῃν 

Λαχγώθ-, ὃ, ὁ, ΡΊ]Πο οἴη ΕΡίρτ. 
Δα χνηρης, δἰ Δηα, Δ Ὠτι σον {{{π|5.οἀ ΡῚΠΠ 15. ΟΡ 1} πγέτιιπι, εἰ τι] 65. 

1ετα δι πὰ λὰ δὲ χγοιξ, Ἡοστογ. ΠἸλά. β, ψεδ νιν δ᾽ ἐπενίωνοϑε λάχνη, 
ΝΊσα ον ἰῃ ὙΠοιίας 5,}) μητέρα λαιδρἑμὶ οἰγρϑύσης πρθαπαιον, ἄπο- 
σκύλα ἢ χα χγίω, ἱνρςΠ]ς τ, τὸ δέρμα, Ἐς γ σΠϊο οτίαπι ον αὶ κρρκὶς 
ὟΝ ἱματίων. δια: χαίχγη, ἡ πρίχωσιςδς ν τε ατῖο ἔριιπηα τγαν 590 τῆς 
ϑιιλάσσης ἀφρὸς π᾿ ατιο τδι1 τι ἐγγου: ἰἸὰ οπΐ πη αἴχνη ἀλοίτιτ 
ὩΟη λα χν", 

Δαχνάοις εντος ὁ, [Δ πο [1590 1] }οἿ15» σα 1Π1ο το. ἘΠ οτ.1|44,βιφῦδας 
ἐτίσατο λαχν ἡεντεις οἱ, δασεῖς» ἰἰτατοϑ γβα ϑύτρεχας, 

Λα χνίϑ' Ἰἄοπη, 
Λαχυδτοἱάςπι α!οὰ λαχμὸςοἤς δοἤοιιοιι5. ΕΛ τη. 
Λαχνούται κα λάχν»» Πσῃϊῆςαι τριχᾶτω» δϑασώδεται, ΡΙΪΟ [ας Ας ὅς Βὶ 

Γρίάιις τοίξε είν οἰ. ἀριια ἀιιθιιι ὃς ρτάτοτ ΡαΓ᾿ χελάχνωσαι ρΓῸ 
δασιὶ εἰ Ηἴττιις οὐίδαι ἔλῶττι5 ὁ5 ἈΠ ρ άτ15 ὃς ρΉ]οἤις. 

Λοχόίω, Αὲ οἱ Τοὸ ρτο λα χοίζω, Βος νοῦο Αττιοὲ ρῖο λάχριμι, 
Δύχθ', εθ-, τὸς ἴστε, μος ἵρῆιπι αιοά ἴοτες οδτίηρῖς ΟΥ̓ 

τα [ οὐ τπτατι ἔχ οἶτ, 
Λάχως, ιαῇ, ΐ 
Λαψαλν, εὐ, ἰαρίχπα. οἱ οὐῖς ἤρεοῖος ἔγςαπθητ! Γππια ἱπτοῦ ἴσροτοϑ, 

Θαϊσηιις ντ πα] ἤιοοὶ ἱπιρτοίσαι (0. ἀς αἰ πγεπτὶ8, ἸΝ ΙΓ τιῖς- 
{οὶ νοσδας φηείίοημες: Α}}} πάώθανς, δία» ες. Ῥαπρογος σαν ξξὶ- 
της ἔληις ρυδίδητε, σαπὶ ἢτ αἰϊοσιι! ρεσοτγὶς ὃζ ὙΔΟΟΑΓΙΠῚ 
διτατὶ [Ππγιτα ραδιυ!ατη. ΡΊ τοῖος Ὀται Παιὰν {γ Πιοζγοηι ὃς ΟΥ̓ ΠΑ 
{γ]ιοίἔγοαι τα νοσαυῖς [1.19.ςαρ.8. Νεοποι ο]τ15 αισαας {γ]- 
υἰοίξες οἴ εὐ ξοϊἑουιπι 9 ἀλιι 1.1} σαττη ἴθι Ῥγο ρα Ἰο- 
οἰίηης πα Πἰταγά 115. σοΠ οργατιιηῖ, ΑἸτογ 15 ἀΠΡΡῸ νογπθιι5 οχ- 
Ῥτοῦγαιοῖς ἱαρίαπαίε ν χη Το αριᾷ Ὀγγγας δέϊιην.» Ρταπιονῖ 
Ῥαγπηχοηί απ σαι! Π|πυτοσ, ἘΠῚ απτοιι 14 σγηνα {γ]οΠγί5, Ἐς 
Τΐδιαο, σΑρ. 9.1Τατοῦ {γ1ας νος δτα σας δὲ ἰΔρ δϊπα οἴ ρος ἀ43}}9 

Λαψάρων εἴν. τὰ χίεὶ ποτίζων γε] ἀπῆομβν Ὁ», δ 

αἰτιτυιἀ! ιῖ5. δι τίατίς ξοιπαπομ ΠπηΣ  πλῖ 5,1 σσηάιἀϊον 
βοτς. ὙἹάς Ἐγδίπι η ΟΠ}].1 ἀρίαπα ἜΕΕ ἢ ἢ 

Λάψων » φοάεπι διτίιογα οὐϊ ψαυκοιλαίνων τίμ γχώοταν ἐὔμοι ̓ 
ὕδωρ μετά τινθ- ἔχου, ϑιϊδινοτο λαίψοντες ἐχροὔηϑυμητικώςι, 
τες πῶ πίνειν: ρίσητος διδογο,γοίριοίεης δά ππης Ἰοςιπη Ι : 
Σἰἰλά, π,) ἀε Ἰυρὶ5. ἀγεληδὸν Ἰάσιν δἜσιο κείμδης ψελανυ δρα, Δάν 

Ὑλώοσῃσιν αὐα! ἢ σι μέλαν ὕδωρ [ςἃ οἴη Ιοςο λαΐψοντες οἵν μὰ ἢ 
τατατὶ ἃ λάπ]ω αιοπιαἀπιοάμῃηι Η εἰν οἢ, 4ιοηις λώψο Η 
ξαζαγιιπι Ἔχ ροηΐτ τῷ ἴκρῳ τηῖς γλώσσης πίονται. ΜΗ 

Λάω ΡτῸ λεύω ἔγιιοτιεχ ΗοπιΟὐγΓ, β,αβοττιν χάε γεθρὸν , 
εἰπέλαεν, ἐτρύφα, Ἡ οἰ οἢ,,λείς νεῦρον ὠἀπώγξας οχροπὲς ἐφ άφης " 

ϑέγζοτο,Δ}1} λαφν εἰΐαε ἀϊσαμης γιᾶοτο. γπάς ὠλαὸς 4υΐποη, εἰ 
οϑοι5 τες διά γε Ηείυς, οτίαπι αβέογτ λαάετι Ρῖο σκοπεῖτε. ἐ. 
πετε ἃς λάν Ρτοὸ ὁράν. 

Λπώθεης»ε(θ-, δ κα ἡ γροριίατῖς. 
ΔῈ ΑΨ ΕΓΥΠΊΟΪΟροΟ ὁ ἐν τοῖς ἱςίοις λίϑυς» [415 416 Π| το χτοῦδο {ἰ 

Εἱ ἴητοτῦ τεχοπάμπι ἀρροπάηητ, 18: ὃς λεία ἃς ἀγνις, Ἠςν ἐ 
χγτοπως μάθει λέας, ἐΧροποης ὃζ ἱρς ταὶ τὸ “θ᾽ ἱσών χρέρ τη 
μῆῥας αἴκραρ. ἡμὴ] 

Λιΐδη,οἰάοπι Ἡ είν ΟΠ. κ᾽ οὐξοχυὶ ὙἾ᾽ πετρῶν, τιιριιπὶ οπἰποηεία ἢ 
λεδφα, ὙΠ; 

Δέαινα,"ς»ὐἱεαηδιὰ ταδίςσα πὸ χέωνροντος.ν Ἰάς ἴῃ ΟΒῚ], 
ἀῶ ΔΟη {ταῦ ᾿ῃ τηαοῃξτα, 

Λεαϊνομιαμ[αρυΐροτ. 
Λεάνω 5 μ. ἀνώ 9 πὐιγχϑι, ἀοῖςο 5 ἀθῖοῦρο 9 Ἔχτο πιο. ΠΊΟ 

οἷο» ἔγαηροχ τογου ἀεῖογο; Ἔχτογο:ρο ΤΟ» δι ρον» ΠΝ 
οἷάο, σοιπηγίπιιο» σοιηρί πο» [δἰ ουναῖτο, ἴῃ ἱπῆη 
λεαϑαμ!οπρα χοντ ἀοοοῖ Οαα ἰἰρτὸ τογῖο; Ογδηληι, Α Ὁ 
οτιίλτ. λεώνει ὥσπερ κριμν εἶ » ἴῃ ξατίηο: [ρροῖςηι πιο τ») 
10.272, Αμαν. ὶ χὰ 

Λεαντικὸς, ἄς ΠἸὐοπδνἰςυἱραμάὶ νἱ ρ τοι δετιι5,λεαντικὸς οἴνοπι, γι 
παπν). Ασ ζοτ. πὶ ΡγοδΪ, ΚΝ μ 

Δέδιρνοι οἱ πλοῖα πολεμικοὶ απ! ρῖα σα 1 ΠΟ τρείρ ρας, ΓΓΙΓΟΙ ἼΙ 
Λεζρηρξς ίδος, ἡ ΙΕ  εΓ 5. τὸ γῆφας ᾿Ν σα πάτο,» σύφαρ, ΓΥς ᾿ 

᾿δτο ζΚ.ςαρ.διν εγπατίο ᾶς Πἰ0.20.6ᾺΡ.3. ἀηροΐπα γογπα τ Ήϊτο Ὁ 
το 29. (4Ρ.5. πιεηθγδηδ ἤτις ἤσης ἔϊει5 ἀπ ρυτπὶ ΨΟΙΠΔΙ ΠΟ γι! 
εχιτα: ἄς [10.7.6ἀρ.30.[επεέξιις: 4 ἱνν ογηατιο ΔΠΏΙΑ. ὝΝΙ 
εχιι ας ΨίγρΙ! ἰὴ Οοοτρ.εχαυῖα : Γλιογοτῖο νοἰτί οἹη τῆς 
Πέπιαις το πηαιοτς γε δησιῖς Οαπάεστγετ, Γἀςπι ΠΡ.ἄς ἰπρυὶ 
τίςα ἔσγρθης Εχιὶτ ἴῃ ἔράηϊς νείϊειῃ ὅτας, ΤῊ, 4. ἱπα ἫΠῚ 
Τυδτῖοι!ς αἶἰτα Απρις ατιτπο γογηΐ Βαμα δά ἔριταπι ηἰἶ 
Ἐτίρίταν Ποῖ [ξηῖο ὅς (τ Ποητὶ δ ἀππὶ5.Οἱιοά ΟΓαῖ ἡ τοι 
ἄςπλ,1 ἀτίηϊ ἀπραίπι ἰςης ἔζαιαι δέ ὀχαιι45 γοσδητ,ίς 
(μια! ]Π τητος ἀπιιος ποπυϊπαιῖτ, ) Δ κἱ παῖς Γιἀξεαηε 
τηλεϊ οϑρώςροίτα ρος ἀϊσιιπτιιγ [ογρθητος ἴπ ἅ{π| 
ἀἰτγς. νετα χιῖς ἀαπιὶ ἀἰ εἴτις πιτηϊ 5» Ζιάπι οἡπὶ σοὶ 
{επϊυαὶ ἀςροπαητ τατῖ5. 1." λεξηρίσα,1η αι ἐπαηϊξοῖ 
εἰξ ἐγγογίντ ἴῃ τγαπίσαν ἣι οροπ ἁβογαπηις οἰ αἤῆοο αὶ 
τίσο)ίη ἀἰξείοπε ππατιῖοσς: ρτὸ πιά ἰορἐπάτιτη τη άγάτῇ 
τηαγατῃγοπιοῖις Πάεπι ἔλοϊς ἰοςιι ΙΝ τοαη. 1π ὙΠΕΠΑ 
410 «ῥεὶ χεζιρέσδος “Ἷ ὄφεων τα ςοοἰπῖτ, Τῆ μος, ὁ τ᾽ ἀὐαλέῶν! 
ὠπεδύοτατο γῆρας Μώλις ὅθης" εἰ χων, Ἶ ὅτε φωλεὸν εἴμρε φ' αν 
σιν ἀμΟλώσσει, μαράϑου 3 δυήχυτος ὀρπηξ ( δῖς ΘΠἰ ΠῚ ΘΟΥΓ 

ἐγήχητος) Βοσπεηϑεὶς ὠκειώτε καὶ αὐγήεντει πίϑησι,οος 5ςὁ]. Οἱ 
Ἡ!ρροοτ.λρΟιράδα, ᾿ηαε1το το το ὄφεως γῆρρς ἔγιοι ἢ κό 
Ἡείγς. τὴ λέπος πῇ κυαμουγέαθα: σοττοχ. ΑἸ οπ,π δεισ 
τὸν ἀσιοφώνεις κενώτερον λεζηρζείος » Οἴζεπάϊς τα ἱρίαπι ἷ 

Ιεθ εῦιάς, ΕΠ ἐπίπι ρατα πα γυμνότερος λεζηρίδος 1ΠῚ 
τασάιιηῃ ἃς Ραι οτος. τ ριιά δι 14. τυφλότερρς λεζηρίδοφι 
σααϊσιΐας. ϑεγα δ. Ἷθ 3. ὁλετρίων ϑηρίων ἀπανις., πλίω ΔΝ 
λαγεόξων (ρτορτεγοα (οἰ τι ογίσαπι οηϊοΠ!οἴληι νοῦ 
οιξ ἔγιοι χεζηρέδεις «ὡροστιγϑρϑ ἐσι, Υ 

Λέφικονπος, ἐν Ιοδ 5. ΟΠ]. 7 οαοαοιισ Ο ἶτις Πρ το «ϑ.οαρὶ 
Ἡοπι. Οὐγ ες, ἡ, ἐτίαπι πη Πππαέτπι δα ἰαιαηἠας ἢ 
Ραάτγατιισι, Τιοθεῖςς ἀαδητιγ νἱγὶβ ἔογειθιι5 5 ντ ττῖρ | 
Οὐ. δ ̓ δώσει σέ τι ἕγγε φέρεϑωι ἢ ἡ ἐ τινα πριπόδων δ) ὧν 

λεζύτανγ, ργῸ Ρεΐπιο ἴῃ {ια ππδηι5 Δ τππητιιγ, Τ᾽ ἀοπηη 
ρέοιο χέζητος γίψαται. ατ155 να] σὸ λεχαίη, ν οἱ χερνίξιο 
λέζης ὑπὸ τῷ λείεινοἱ νη ειν ΔΌ]οτο. 

ΔΛεξάπιον,α, τὸ ο] αἷς. 

ἐμ 
ἰ μ1. 4 

νἱ ἐπὶ 

αὐ 

Ἰἰγυπ 

ανᾷ 
ΕλΠ0 

ἡὴν, 
ΠΝ 
ἐν). 
ΝΠ 
ἐν, 

εἶν! 

ΕΥῪ 
τὰν, 
ἜΝ 

Λεβητοίρκον, τὸ σα σαδ 5 ἴῃ αι ςαἰ οεῆτ δατῖια, Δ 
Λεζητοχ ἀέων  ἰςΐνοτς ἔσιι ᾿ς οτῖριις σαιάσης ἀρ Ατῆθην ἐδ 
Λεζιτώδας, εἰ. ὁ ὸ ἡ, ἐσ ετῖς ἔονπιαπι παρ οῆς. Ὗ 

᾿ 
Ϊ 

᾿ 

[ 

᾿ 
Δεζηταναῴιον, Ῥτιχοη πὶ ἀ1α]ο τὶς ἀἰοίτιν χιτῶν μοναχικὸς ιν 

χον σαυτεϑ ει μβυίθο, οἰ ΠἸοΐττν πιοπαςἢϊςσισῃ νὰ τγαάῖς ϑ18,. Ὁ 
Λεζιανος, ΡῚ Γοὶς αι ὃς Ἀο πῇ νὸς ἡ δελκανὸς ἀἸοἰτιΓ δ εἰπνοσοφ, Πθ.: 

δίλεξίας αι] εἴποιτος ν οσατιιτ σιιῖιι5 σοΥ τυϊδηριίαγοιαῦ Λέζια ἐς 
{γ οἷν. πὰ λυπίδεις ἔχοντα [αι] πιϊ σοτγα ἔοι (πα γᾶτα ποζίθῃ ἢ 
λημναῖοι Ρ σας, ἰαςοιι τες, ᾿ 

Λεξίνϑταιοάςην Η οἰγς. ἐρέζγϑοι, ΟἸσοτ, Ὶ 
“Λέγαι γωζαρνες,ΑὉ Ατοβλίοομο ἀϊξζο (Δίαςος ὃς νοηογεα) 118} 

Εν ἀρροτφητορ, ἰ 



Ϊ 
υ 

Ὑ: 
τἰοης Πἰτογαν ρΓΟ λεχαίνην, τῦ χέχοις ὑητϑυμεῖν, 
ΤᾺ 

᾿ἰορίο,ῖφΘ- τὸ ὀκλεκτόν ΟΠ Ἐππο νἱτὶς ἐσθ. 
Ἀπιρτία μια: ἰΤαΐτιν ὀχέγοπηο: νο Ἐς οὐου ὃς λέγναν τοὶ 

Ηἰιρροογατοϑ,ο χει πλιτατος ΟΥ̓͂Σ ΝΕ Πα». τοὶ ἰκρα τῷ σο- 
πέρας ΠΟ νοσαῖῦ τεὸ ἰἴερεσ κα ἐμφίσεα. ᾿Ν πὶ λέγνα Ρίος 

ὸ ἕρὶ ἀαὶ ἽΝ ἱματίων, 

Ῥαηὴ5 πος ἀοηῆις,ῃος (ΟἹ άιις, 
Ἡοἴν ο. ποικέλαι»ν αν ἸδΥ συν αυ  σάγο, ΄ 

δηρεθ. ὁ γαυ!ορατιβον οΥ Ποοίοτ. 
ἐν ἔχων ὧ:ν Βπηθτίατιιϑοὶ πἰπίταττι μαθοης 5 41} ὃς χρροσωτὺς 
ς ϑυγατωτός, ΟΔΙΠπηαοἢ. ΠΥ πιπὸ ἴῃ Ὀίλη. ἐς γόνυ μέχρε χιτῶνα 

᾽ λεγνῶτον. 

Ἰσο, Ιοππ,. Πα. 6, ρος υδὸ χέξαὥτω.᾽ά οἴ, ϑελέξα ὥτε τῷ 
Ἔτογο, 1646» μιννκέτι γε δ᾽ αὖϑι χεγώμεϑτε, ὃ. διαλεγω μεϑτε,»" 

αἰμεῦθτο, Ἰτοτη ΡΓῸ ἀππιιπλογουογεσοπίςο ἴητον, ΕΟ ηοτ, 
τοῖσιν ἐχλέχθίω.ἰᾷ εἰἴχ, κατε τείγίκυ, συγ ατηραϑ αἠϑίω, χέ- 

"χα Ὁ ἑτέρου,ἀς αἴ το ἀἰοϊτατ,» Ααὶίξος, ΠΡ. αἰεὶ ἑρμίω εἰας, χύγε- 
σοααν “πῆ ηἰτ. ἃς Α οι, Χ σΠΟΡ . λ γεται ἀλκι(,αϑδίκ αὐξικλει 
εὐθέα; ἔχπια οἵν ΑἸ οἰ δίαάσιπ οἰππι Ροτῖςὶς [γαιοποπι σο- 
Πςυτάςην Αἰΐτοτ, γικέας λέγεται ὅδηςα τί εἰς τεὶρ γυρεῖα τρία στη 

οὐ, τὸ λεγο μον, Το 6] ἀἸςὶ (Ο] τ, σαοά ρτγοιογοῖο ἀἰςίτιτ. 
1.5... Ε εροὐκοιωῦ τὸ λεγόμῆνον ἐἰδελφὸς αὐδρὲ πτιρείη, ἔγατοῦ 
ἴγου ντ βαθεῖ ργοιςγοι, χιιοα ἀϊοίτατο τ εἰ τη ρτο- 
ἀϊείτιιτ. ΑἸ ταιιαπο ρτὸ κεδὸν» γοἰνντ ἴΠ σόποτο ἀϊ- 

τὰ ἀϊςαπι. ἀμφὶ τοῦ χεγομήῳ ἐς τὸ μέσον » (ο οτατίοπο Πα- 
Ϊ ἔα πράσα, Πεγοίοτι. λεγ μα ΠΟΙ Ρ ΙΓ Ἔα} ΡΟ 18- 

ον ἴδ ἀογπιῖο. Ἡοπιετ. Ηοἤο(. ἔλεκτο σε αἱ δοίῃ αϑϑοὶ- 

μ- 

ὑ ποέχα, ἄῖοο, οτατοτὶὲ ἰσσιιοῦ, ἀσο. γοοῖτος τεςεηΐεου 
θ᾽» ΟΧΡΟΠΟΣΠΑΓΓΟΣ ΠΟΙΉΙ ΠΟ, ΡΓΟΠΙΙ ΠΣ Ο ΓΟ πη Πισπλοτο ςὸ- 
τοδημηγορώ, ἘΠῚ οτίαπη ἀἰ που πο, ἀΠ Δ. σορηο [τος εφη- 
πο λόγος »ἱὰ οἴ, λογισμὸς ,γατίο. [το πὶ ̓πεογίοςοο. ΑἸ]1- 
Ῥτοβιςον, τεοτ.ἴσοπὶ πιοτῖου, δ τίπιο» Οχ ροη 40 με- 

ΠῚ οσγαπὶ μαθθο: οἱ ἀλέγω ορροπίτηγ, Αέξιμ. Αςςιίατ, 
γον, νεῦρα ἕασοτς, ἀἰςετο. Πειπο τἶνοη. λέγᾳ λόγοις, ΡΓῸ 
τὶ Πορμαη. λέγίν τὸ αὐτὸ, ἰθδπὶ ̓ ο 11» 14 οἴ, ςοηίςη- 
ατις αα Οοτίητίνο5 σαρίτο ρεῖπιο ἘρΊ το α: (ἐουχάα:, 
δηπτείφιον, αι θεοῖς ογατι οποῖη ἔμπης το πὶ 9. ΑΥΠζοτα]. ἴα 

τίοῖδ. Ταπρίταν ἴτοηι Ὀατίμο ὃς Ασοιίατιιο. ΧεπόΡΆ. 
[τολέγῴς » τις πηιΕ] ἀἰϊοὶς. ΕΙατο Πἰρτὸ χζυάς Ἀ ριδ] τα, 

ἰς λέ γήν τοῖς στ τισὶ» ᾽ὰ οἰτ, παττάγα. ἴτετη (ΟΘ 110 ΟἿ} σέρι, 

ΡΒ ΟΠ, αἴρὲ ἐμού χέγν ἐς πτε [ο΄τι} λέγω σὐοὲ σου ΠΟ τιογ ἐς 
Πςπ. Χ επορ θη: τοῦτα «τἰξείται μοι λεὶγήν πἰοὲ σοδ Ὡρὸς 
ἴλοις ποιησοοῦϑει! » 115 ἀϊσοτο, νοὶ δα 1ΠΠ 05 ἀἴσοτο 4110 5 

ἰ5 τοάάετο δπιίσος. [το πὶ οἰμπὶ ἀτιοῦτι5. Ασομ τι 1159 
χε λέγουσιν εἰ παιντοιιῦτες, {ἰ Εἰ [τς πα Δ ΡΟ ἰδητ ΠΟΙΠΙμ1- 

γῶ σε κωκοὶ πολλαὶ ϊ4 εἴτ, ὀνομάζω ὃς γοοο. ΑΥἸΠΕΟΡ, ἔτο τη 
πἴατιιο (οΐο. ῬΙατο τ. ἀς ὰ οριι  1ςα 5 εδὺ τοὶ βαλαντια 

ας λίγω, [ΟΠ ΠΟΙ «ἐς σε ΠῚ πατ 5. (πὶ Ταπηϊτίπο. λέ- 
οἴπθοο τε ἤστε. σὰπὶ Δάπογοῖο 9 λέγω καλώς ζωντας, 
Ἰαιιάο, ἀς ντεῖς στῆς ἰοαιοτ, ΡΊμπτατοθ πὶ ΑΡΟΡΒτῆ. 

τεξγὲ ἐϊοο . Πειποίμεποδ. 4 λέγω σε» 4ε τε Ὀςηςκίϊςο. 
δ᾽ χέγήν» ῥτο ἐυλογεῖν, κα ἐπαινεῖν» οιπὶ Ασοαίατιιο. )6- 
ἘΠῚ δ λέγηνοἱά εἴδ, καλώς ἑητορθ ήν, θδης αἰ Π τούτο, Εὐιτὶ- 

ε γῶ χακώς, ΠγΑ] ΟΠ ξ]ς ντοσ. λέγω χακώς σὲ » ἐς τὸ πια]ὸ [ο- 
ΤΟΙ ἀετῖγαῃο, πα Ἐρὶρταπηπιατ. λέγη χῳναῖς ποίντας » ΟΠῚΠ 65 
ἰδεῖς οπογαῖ., ἀφ οπηηῖθιις πλα]ὸ ΤΟ υ τιιγ. πα] οα οἷς ο- 

ὙῬΙΘτάτ μια 'π ΑΡορμτμοσ. σαὶ Ρτροίτίομε υ λε'- 
᾽ ταῦτα ἐκείνοις 5 οἴιπι 1115 ςοπίδητίιητ. λέγω Ὡρὸς σὲ δὶ 
ΟΡ. Αριιά Πεπιοβοποιη. 5 λέγε ΡΓῸ τοοῖτα ὃς [ς- 

ὁμώτι . ῬΓῸ ΠΟΠΊΪΠΑΓΟ 5 ΠΟΙΉΠΟΙ Αἰϊσιι τις φάσις ὃς 
ὁ ἴῃ Αρο]ορία 9 διασκοπών οι αὔτον . ὁνο μάτι γδ υδὲν 

χέγήν» Πἰ 81} πη ἢ] οριις εἰς ποπλίπατε, 1τοπὶ λέγω, γο- 
γ τὸ ἄρρο!]ο . Επιγιρ! 4. τ᾽ ἴόρμαη. ἴῃ ῬΊατο, σέ τοῦ 

χα λέγω διὺ ΓΟ τουτέσινῃος οἷ ἀΐσοτουντ (ἸΓΟΓΟ οτίδπν 
αἴταγ, ΑὙΠτοτε!. ἀε τητιπάο 9 οὕτως ὑποληπῆ έον κὸ υὑτὺ τῆς μεί- 

ὕλεως 9 λέγοι δὴ. τοῦσε τοῦ κόσμου » Ἰάοτη ἀς ντῸς σι σις 
τίράς μος ἐπημαιτι πππ40 . Ἔχ ἐ[πἰπιαπάτιπι οἵδ, ττοῖπι λέ- 
αχρίνω, ἡ διαχέγω; ἀϊσοτπο 9 ἀϊπινάτοο. ΡΙατο ἴῃ ΤΊ πιδρο 

ΠῚΔ » λέγᾳ κινουμῆϑη “γεὶ πτίσης ἑαυτῆς) ὅτῳ τε αὖ τι σαυτὸν ἡ γ"ὺ 
νὴ ἕτερον, Οἴσετο . ὈΙζογπίτηιις χα ὅτ εἰπίψετν βοποτῖ5. 

(ἀ ΑἸ οτῖτι5, ὃς σατοτγα αἰ Ππά]σατ. τ λ ἐγών ΟΠ Πσουσυλλέγα, 
ηἴςο, τὸ αναλέγω. Οἀγῖϊ. 4. πίσεις δ᾽ ἀρ ἐπῴχετο. χέκτο δ᾽ 

δα "Εκ ποῦ χαιρρδλέγην,ἀἴςοτα οΧ τεπιρουο ΡΟ ΠΧ, δεῖνος ΧΕ: 
5 1δοσπ τις, ἀἸςσεπάι Ῥετγῖτιις. ϑορ μος]. πη ΟΕ άῖρο . χέγφν σὺ 
Ὑδουμρνϑείνην δ᾽ ἐγὼ κακός. λεγήν πφρτοατο, ΧΈΠΟΡΗ, ἐῶ" αὐ πὶ 

οὐ οΣ δὲν  ἔγεσιν, ἣ 
ἡ λυ απαϊπρητία σα] σαποὶ οὐζοχὶ δ πη ερνων, Ῥτοὸ ατιο (ρτὰ χεεί- 
᾿Ν Υξξοχὴ δι πετρῶν, 

ψΨΝ 

κα] ΟΠγον οἷο. 
λασίαγας νἀ Ἰτορτῖο, ρταρ49,οχοιγπο ταὶ ταν 5»σαρτίαϊτας), ρο- 

ἀτογιπι οχεγοιηἸτατεσ5)ὰ αἰλϊ τις Ρογ τγληΠατίοπςπι ἵτα 
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ῬυΪδοῖο, ΡΈΡ πα, ΑΡΟ].5. ΑὙε. ἱρφήσειντο μῆλα. τοί τ᾽ ἘΠ ἐμύκοιο λει- 
λασίης ὀκόμιοσαν 5 ΟΧ ρταλ (ἃ ΑΠῚν οἷ» ἦν ΟΧ ροσι  ιις αυὴδ ν ζξο 
ΑπλγοΟ τγαριιοιαητ, ὴ 

Δριλάτεω, μοήσιων, π',μζοῖνν Οἷ τ ΠΊΟΠΤΟΣ ῬΟΡα]οτ, ἀερορυ]οτορτανίου, 
Ἰπηρόῦιμτι ἔλοῖο ἐμ οτος Ἰς (ὁ: λεῶςρτο λῖθι, ἃς οὐ τῶ πόσο, 
πα! λαολατέω. ληῃςὅζω 5 αἰχησλωτίζω, γ»οτῖτς οἰἙ λείσν, ἐλαύνω, 

ΝΝουτγιπι Ασο τῆι ἐπι οἴτιγ, Ἀδηλαττῖν ἐν τῆς μηδικῆς » Χὸ- 
πορίιοη, 

Λεῖα, τει,οἰγνυϑες, ΡΟ πάιςι!α ἀρροηὰ τορπτἰπίθας. Ετ λεῖα. 41ο 
ῬΟΪΙαπν ἸἈρΓἀς 5, ΟΠ χ. Λεῖα ἀϊσιιητιιγ οτια τὶ ἥτια ἐγῖτα ἃ. 1π- 
ἔτίσατα {πηῖ, ὃὲ οχ Βυπηιοῦς {γα ρ οί ἴσιο ἴῃ ἰδ τιοπη ρα πιοτόπι 
τοὐαξιαιν υάς δὲ αγοτρεξειν ἵτα σοητογοτο ντ ἰιΐα ἤαητιντ λείων 
Ἵ Βείε αἰξεπαηῖομήνων Π}}Ρ μτιτ}ς ρα τ οι] Ἰπίρογίο, ας λεία, ας," 
Ἰπ|πγαργοητιιηι ἰαρ ΔἸ Ἰ Δα τιιηὶ οο Πρ παρα ]ς. ΡοΪἰφηά ως 
ὃς Ἰατβαηἀς [Δ ρ ἀἴδιι5 ἀρτίιπη, ΡΟ ].11}5.7. 0 ἤποπι ςαρ.16., 
τργαλεῖᾳ τ᾽ λατύπων ὀνομοζᾷ λείας κὶ γχαφυρίδας, 

Λεία ας ΡΥ 4» Γρ ΠΤ ΠῚ. Οὐ ΠῚ ΘΔ1115. λὴς εἶα αὐ ποινὴν αἱ χμολωσία, 
νης αἰ θαυ αν ἀγελ είν, ΟΡ ος], ἴηι Αἰαςς. λείας ἀἸοῖτ Ρέσιαςο.ἱ, ταὶ 
ποίμνια, τοὶ βοσκύ κοιτει. ὅϑεν κα ληςτύς. λεῖον ἴγηνιαροτς ρα λτη χο- 
ΠΟΡ]ν,λέΐαν ποιεῖται ργατ4ας αἰῖ οἴτο ΤΉΙΙον ἃ. λεῖας εἰπε) αὐνάν, τς - 
ἄας ἀρετε.λεία, 5.114. ὁμαλὴ ὁδὸς ὸ αὶ λαφυρχγωγία, 

Λαοιαῖδες, ργαταν οἱ μι λ { 1, βουτ, Πρ λφξαδες. 
Λαίαιγω, μι, ἀγῶσι γκφο, [Δ] ον Ππ τ σον. ΡΟ] ΤΟΥ οἱ] ἰςυσο, γδάονοχ- 

ΡΙαμουοοπηρ ἀπο. τογο ἔμ ἱρο»ο] ον» ρ᾽αίο. Α ἐς Αςοι; 
᾿᾿Λείαξειάοπι ιιο( λέρϑ΄, ΕτγπΊ, 
Λειζεῖον, τὸν. 1 του Πττ.ν Ὀἱ οἱ ει ἤρατσοῦδητ, νδὲ νογὸ νἱπιπὶ 

[|θαῦθαιιτ ἀπονδεῖον ἀἸσε θαταγ ΡΟ] ΠΧ. ᾿ 
Λείζω, μ, εἰψψω, πε, εἰφ [100 5{{|||0. πᾶ, γί σο, σπένδιω, ζω, ΑΘΕΙαΩ͂, 

Αςοιίατινπάς λείψας ρτο σπείσας, Οὐγ [Π6., ὄφρα λείψαντε κιοίτζως 
λείξζω δότρυα 9 ἀριιὶ Επγιρά, ρτο Ηςο. δείχρυα λειζων, Αιπάφης [4- 
σμτγπιὰ5. ΗἩ οι ἩοΠοά Γλαγῖιι. ἃς Αςοιιίατ. δεὲ λείην εὐ ϑυπειοῖς- 
γον. ΓΟ ᾿ἰρατο πίστυτη νἰπιῖπι. 146 Π1» ἀφρὸς Ὁ αἷθὲ ςομώσι χιθωντε 
λείξεταιοἱ. ἅτ}, τ τῇ 

Λοί(ιϑρον, "τὸ γαατ165 ἀπ ξι15οἰγγίσατιο. ΕΠ ὃς πιθης Μαςςοηΐα, 4- 
Ῥυα Τγοορ αν. Ετ λάζησριοι ρορι]]5 ἀριιά {τος υἱχῖς Οτρῆςις 
Ἰερῖταγ. Ειηϊατ ἢ. 1112 4.Ὁ. Σ 

Λαεντερέω, ἰαῦοτο [αἰιοτς ἤἥπς ἤιιχιι ἱπτο ποτίσῃ, 
Δειεντερία, ας, ἡ. ΠῚ Ὑθιι5 φασι ἰητο πη Ιϑθοτο παῖ, 

οἰ ογγῖπια Ὁἁ,Ἂς τοτὰ Ππη}}]} οἰ σΟΥ11Π1:9 41π|Π| [ΟἸ]οςος 
ταῖες Ἔχοοῦ ΜῊ αἱ ο5 ἴῃ Ρ.[Ἐ Τητν Ἰητο ΠΙΠοτατη ἰδιιος 
[δι 1αυιϊτας. ν τς Δυεντεράα. 

Λειδί μα σοί οἰ πη ο9ἴΈΓο; σοαπαλΙΠῖτοΥ λῴξ μα). Ν 
Λείζομαι» τα οτοἴὴ Ἐρίργ. 
Λείη, στοχ, ἡ οἶδ ϑρεμ ε(ούτων ἀγέλην 48 λείω, 
Λέϊκινον, Οὐ πατηθηγιιτ) Βασο  ςίιτηον δι} ] αστιμπι, σ4 ἢ 1 {{Γ111π|ν.λ εἴ πον. 

λεΐχνα,κανεῖ ἐφ᾽ οἷς τοὶ λη]Ἰα(Πος οἱδ «ὅδ᾽ ασυρένοις κοίρπε οἱ. ἐγ σ65)ἐ- 
πετίϑεστεν. ΕΠ ον, ΟΔΠ]Π "πὰς. σὲ Ὁ κοίμισεν εἰ ὅρα ς" εἶα λείκγῳ ἐνὶ χευσέῳ, 
1. τῳ πῆύῳ, 

Λείκρινα ) Ἡεἰγοπιῖο ἤπμξ σειραὶ » χοινία ) πλέγμοτοι 9 τα: ἰηξγὰ λε- 
κριῷ. ν : 

Λᾶσα,  Ἰπλαχ. Εὖ ἐἢ, 
Λείμαξ, ακος, οτταἧι5. λέμων, ἰοςι5 ἀὐθοτῖβι:5 ΘΟ. ΠΕ ι159 ῬΓΑΤΕ ΤΙΣ 

Ειιγὶρίάινηάς σοπηρατατ.λήμσ κέςεθφο»Βεγ δ] ἀἸοτ. 
Λειμοὶς, οὐδὸς, 1} ΓῚ ΡῚ1115 ὃ Ρίηρτιὶα ΤΟ σμδονοτερὸς αὶ σιώδευς τῦπος. 
Λειμηροὶ ροττιιοία Σπὸ τ λφμώναν, Ἐπίϊατ. 
Λῶμμα,ατος, τὸ, τς Πα ττΠπ|. κοιτεύλ μια. [ρα τ1πι. ἐς ἔς δ πι5. το στὶς. 

Ττοπὶ Ποπιϊτοῃίτπι τλΐηι5 ἦπ ἱγτηρμουϊα νοσατι κα ΡΙατους 
χάμμα τὸ δέησις : ὃζ ἀἸα] ἀϊταγ ἴῃ ἀμ διαρκίσματα; Βοοτῖ στὸ 2. 
ςαρ.27. Ργτβαροτίοἱ λέμμα νοςᾶτ αποά ὁ ἀπιαδιις Γςξξϊοπίδθιις 
ταΐηιις οἵδ, θ᾽ ἀμημφίτων ὀμίσων ὄγπῶν τὸ ἔλα ον, ὅτι σῇ ὑἱμίσεως ἐἰ- 
πολ πη. Ὀ]ττατ. 

Λειαῤδιωρρν, τὸ, ἰμχοάοτῦ σουιι5 ποτα, 4110: τὸ βουκεους., ἔσο πιιτὶ 

Οτασιτη ἱπτουίγηϊξ οἱ αἀμαίςοης, με ρ ̓γαῖς, Πἰδτὸ 5.66 ςατιί. 
Ρίδητ, ςαΡ.22. ᾿ 

Δειμῶὼν,ὠν(θ-. ὁ, ρτάτιιπη, σύμφυτος κα υἷγοῦς τόπος. ἰοςιις ςοηἤει δΖ 
Βιυιπυίάτις. δυτὸ τοι λειζω, χέλφμμαι» ΕτνΠγ,λήμων ὁ ὕδασι καταῤῥυτος 
τόπος. Στὸ ποῦ χείζω αἰ φ᾽ ἅ χα χιζας, ΑἸϊαια πο ροπῖτιγ ΡΓῸ πηαᾶγὶ» 
Ἡΐοίν ἢ. ΕΠ ἃς ἰοςας τες δειάθοπα . τγάπς Τ ΠΊΟ]1Π1. νοΥἤας 
Αἰμΐγιτα . ΥΒΙ ἀεἰθτγιτι αν ΠῚ Ῥεητεῆίος ΠΠ1]|. ὃς ΑΠῚ π6- 
τοῖς Γγἀοτιιπι τόρ ὶς πιο ΤΡ ἈΓΕΓ» Πιχτάσες πος (Ἀν ίϊπις 
Βιμ5. 

Λαμωνίαγας, ἡ, ρτατὶ ν λυ! ἀῖτας ὃς ΟΥ̓ΠΑΙΠ ΟΕ ΠΊ, γ᾽ ἐν ταλλήμωνι χλόη; 

Βετα (ν ας εἰς. ΕΠ οείδαν δοῦσα σογοπατῖα; σαπείη ας ἀποῖτο - 
τοῦ (ὙἹιοΠτῖς. ΤῊςορμγαίξ. ἀς μη Ποτιρ αι το 6.παρ.7.5) τῆς 

αἰεμώνης ν᾽ λφμωνία καλουυδθν. ΡΤ ΤΠἴτι5 Π|6τ. 21 σάρ.11. ΑἸτοτγ πὶ ρο- 

15 ἀΠΟΠΊΟΠΕΚ5 4118: Πἰπιο ἃ νοσατιγια ρα Ὑ πεορπγαῖ ΠΌτο 
6. ἰτοτ. σαρῖτ. 3. ἴητοῦ φυλαί χρινϑαι τοροπίτιν ἠλυλήμωνία,. [οἀ 
Ἰορεηά. ἡ λέμωνία. ἘΠῚ ὅς χεμωνῖτις, ϑι14,. Ετ λήμωνιίρυς 5 ἴεγθ 
Ῥγατεηῇς. Ἵ Ἶ 

Λειμωνιαὲ νυΐαφη ΝΥ παρ μὰ ργάτεπῆς, ΑΡ0]].2. Λερυπιατὲ δέ μιν γὐμφὴ 
λφμωνιας, 

Δειμωνιάτης λίϑος » [Ἰπποηΐατος σοπιπιᾶ ηιβοάαπι αἱ ἔα ἃ ργδιοοβ 
γίτους, ΡΙἸηΐο οαάεπὶ στπὶ ππὰταρ ἐο. 

Ἴοπι. 2. Ο δῆ 

ἃς 



’Ἁ 

16, Δ Ε 

᾿λειάνον, μοτρα τίθεται (Ἱποίκτεπι γσοᾶς ὈΊ 10. Δ10.λ.0.ΟλΡ.10, ὃς 
νϑυφϑειδὸς οτάτι Ὀ]1ο  σοτ.Η. 4. (4.16. 

λειμώνιθο,κ δ ργατοηῇσ. ἢ 
᾿λειμωνὶς ποίη» ρτατοη [5 μου σα, Ὀοηγ ἐς ἤτι οτθ ς. 
Λειμωνοειδὴ ςυεΘορτατὶ {ππ|:}15. 
Αναν, Ογρτί] ἔδεω ἰπας5,τεῖξε. Ηείγο. 
λεΐξω, ἰϊχαοδαϊά ἀπά λειξέρα, Το ἔΑπάϊ οι ρ 1 ἀ1τ45 ιιαΓ15 Πἰχατῖιπ,. 
Λειόξατος, ἰοσα5 Ρ᾽Δ 0115, δς Ρ᾽[ςἰ5 σοηιι5,12: αἱταϊα, ΑὙίζοτ.2. Απίπι, 

ἢ βίνη» Ατβοη, (τ. ζ, 
λαογότεδονίαιις πιοπταπα παεη5. Ἡογοάοτ. ΤΌ γρῆς᾿.. αὔόρες λείο- 

ἡἥνειοι, 

ΔΛειοκοίρίιυ Θ.... δ, σα} π|18. 9] οτ. 
λαόκαυλ θη, ὁ χὰ ἡφἰ αι σα Ὸ 159 [στο πὶ σα ]οπὶ παῦςπ5» δταίποα ἴπ- 

τἴϑοοι! σοπτγάγῖα ἐλόφυλλίθ, 
Λειοπκόγιτος. ΕἸ γος. κόνις διαλελυ μη το πη τελείσσις αἰΟἐ λείως {Π σῃ]- 

ἢςει τελείως Ρεγξο το ἰητου τὰ, ΡΙ απὸ, 
ΔΛαυκύμων ϑεέλασσα, ραστιιπι πη ον  Ἐγατιιτη ρι ΓτοἸα πα. 
Λειόμερφς» ΕἸ εἰν ο. τα χυδὲαγοιίθ, ἢ 
Λειόμιτος κείνοις, ρεττῖσα 11 τγαπ ποτα σαὶ ἀρροπάμπτειιγ αἱ λεῖαι 

δὰ σοιπρίπαπάλ ΠΑ πηϊη8. 
Λεονοτὸς ἰσιιοτορα ας, Αὐ τότ. ΠΡ.4. Απίπι. 
Λαιοντήν ΓΟ λεοντη ἱῃ ΕρΊρι. 
Λειοντοπείλης» ὁ. 411] [πέζατιιν οαπὶ ᾿ςο πο: Δοτη, ἣ 
Λειόποδὲς οἷ, 4ιυἶ τις ΠΟ Ποδιπν α] σΟΠΠΘΧΙΙΠῚ Ροάϊς ἀςρεγάϊειιπὶ 

εἰ Γιατὶ πὶ ρίδποος νοσδηζ. 
Λεῖθι,ν, ὁ ρἰδηιιϑο σεῖς ν εἰ ρο τις ἔς} }155 σοπετῖτι!5) ἜΧΡοά τι150 

Ῥατγα Π|5» ΟΡ] απατι5»τγδ Πα 11}}1155 ΠΙτΙ ἀπ» αθατ, 4.414 0115. 
λεῖ Ὁ: πετράων, σδιιτίθιις [ἰ ετ. λείῳ ΟρρΟῃΐτι τρά χες. λείη ἦσυ- 
χίνολη Ἐρ᾿ βτιλεῖον πνεδαα καὶ χαιϑεςηκὸς ) ΑὙἸΠΠΟΡἈ.1.]σττ15 ὃς Ρ᾽α- 
οἰάιις γϑητι!5. 
φρακος, το τα [σι] τς 115. τοὶ λεισεραχο ίσειος τείτα;. 

δεδυτοὶ, οἴτγοδ ποη [ραὐ γα, ἴς ἰσιιῖὰ. 
ἐβδβας υἸτα» ΓΟ ΣποΥ Ἰςαἰτας αἰρετῖτατι σοπτγ ΡΙαταγς, μώ- 

χακότητα τ ἀδίχτοτω αὐοὶ τῆς γῆς κότειργασμῆρος.ἱ.Γαἰαέτανν πιτρα- 
ὡς αἷτ ΠΗ. αὐτὸ οὐ γηδζᾳς. ᾿ 
ΔΛειοτραξοιυῦ τες, ἴῃ ξΑτΊΠΔΠ| τογοητο5υ Δ: 

Λαιοτραχεῖν᾽, [1:1] Ρ1]ο ῥταξαίτιιπιο [ς, λὲ 
ῬοΪ τ. -- 

Λειιργως ρο]Ἰο᾽ογπο. 
Λείαρρς, ἔς] ς αἴλουρρς. ΗΠ εἴν. 
Λάνσιγρτο λέεσ, εοη 5. 
ΔΛεύφλοιθο»δ κα ἡ χα! εἰς ἰστι σοτγιῖςο. τεὶ 

σοττεχ, ΓΗΘΟΡΙ μ π.11}0.1.6ἀρ.12. 
Λειόφυνν θυ, φαΐ εἰ σι ἔο Το. 
Λειόω, ἰα11 9 πιο ΠΟ» τα σ ογοοητοτο.ἱη ἰσιιογοπι γερο: ἔτίαγε 

Τιατιηὲ ἀϊοίτατ. 
ΔΛειπαίζεδχα το ἀιμαπι οἴϊο, 
Λειπανορ εἴν, ν Ἰγοτιμτι ΡΘημτ]α ἰαοταγς. 
Λειπαν δρεῖον,γ οσαταπι εἰς Ατμθηϊοπἤιμτι ἀφογοτι!η17) 4110 ΡΓΟΡΤΟΓ 

ΒΟΙ  ΠιμΠ) ρΡεπαγ πὶ “τατιιεραμῖ ντ οἴπο5 ἀϊέϊα νχοτς ντΡῖςα, 
οτίατι οχ ίσοττο ᾿ἰθεγος ργούγοαγοηζ » νὰ ἰτα ΠιμΠ6Γ5 ἜΧχοο- 

ἴςετγοτ, δι14, 
Λειπτιν δρίανν ἴΓΟ ΓΙ ῬΕΙΔΤΙΓΙΑ. 
Λειποζοταγείνςατοῖ ῥάθι0. ᾿ ᾿ 
Λειπογνώμονες, ἦς εἷς πα] Δ, ΠΟ Π55 ΠΙΟτΙμτι ΔΠῊῚ ἀσητίιπι γὰ- 

τίοπα πηϊτεὶ ἐπ ἀϊ σῖτος ἀπιρ! τιι5 πο ΡΟ! 

(7) πόποις. "ατ νι πλὴν ἐδ νη, 
ὧν ποιεῖγ Ρ1{1π| οχ- 

ΤΡ Τὸ 

λειδφλοια, 1115 εἰς [ας 

ἔπιητ, 41] ὃς ἀγνώμονες 

ἀϊσιιητιιγ Τ]1ο Ῥ ΟΠ οἱ :ὰ ἀφατῖθιις ἥιιο 5 ἀντι} πτιπιοτο γνώμο- 

γε γοσδηζῖ. 
᾿Λειποδεὴ ς, ἐἰθ., ὁ χἡ ἡ ,τΟ ΠῚ 50 Ρ ΔΙ ΡΟΓ ΡΥ Βα σοτ. 
Λειπόδερμμος «, δα ρ611Δ, οὐ ἀοῇοῖτ οτῖ5 σΟοροΥΊςη5 αἰ ληάσπι σο- 

πἰταὶὶς της πιῦτι. 
Λειποδρανεῖν,αηῖτιο ἀεβςοτο, πη ες} ΠΠοπὶ ες. 
Δειποϑὺυ μέρ, με ΐσω, ποι Δααιο ἀοῇςϊο» λεποψυχώ ) ΟΧΔΏΪΠΊΟΤΟ 

ΝΥειΐξ. ΑΒ ίΌΙ]ατ, 
Δλειποϑυμία ας, κἀς ἔεξειο φαΐ πη. ΑἸοχ.Αρμγοά. 0.2. ΡΥ Ό]. ἐξ Θ. κ᾽ 

γλήχων ανακπα τοὶ λειποϑυμίαν, ἀσοῖιι πη ὃς ΡυΪοσίατα δαϊπιᾶ ἀε- 
Ποϊοητεπι γοποιιπτιν]άς Σωωκοπὴς 

Λειπόχρεως) ΠΊΔΟΙ Θητιιδ. Πα Ϊ γὼ σάτπο [55 ἰρινότατος. 

Λείπομαν» μοί ψομαι,π, εἰμμαι, ἀφ ἴον» ̓πξοτίοτ {{|π|ν"λλείπομαι εἴκων, 
σοάο, ἡπηωμαι ἀο ατίσατιις ἐς Πο!ουἤιμη ᾿πηράτοηοη {ππὶ ρατοάς- 
Πιπλ»αἰοιπα, )οροη. Οσπ.λείπομ αἱ τῷ αλιδν δ, τεγηϊταῖς ἀεβεῖο. 

ἽΧΈΠΟΡ. ἐδενος λείπεται» || οφάϊτ, μηδὲν λείπομαί σύ, τς Π0η ἤιπὶ 

Δημβοτίου,ΡΙατο ἐς Τιερ 5 .λείπομαι σα γνίθμη)γ ΠΟ Π|10 τὶς [ΠΡ ΘΓα55 
Ειιτρ λείπομαι βασιληιδο, τεσ ο πὶ ἀείετο, Ηογοάοτ.λείπεται τ δια, 
γοίας, ἃ τησῦτο ἀςῆςῖτ, Ατιίζοσ, 6. τὶς, εἰς δέσικα φορρὲν λέλειπῇ ει πὶ 

υἱμετέρως αἐχῆς ἱηβοτίοτ βΐτ γείεγο ἱπηροτ!ο ιδητ ἀϊίσιις Ἰᾶοὶ 
Ῥοτοίξ, ΑὙΠΠῈ]ἀ. σώτω χοἰ πομανϑ ἔτι ἰη ξοτῖου πος; Χ οΠΟΡ, λει- 
πόμεϑει τῇ κρίσει, ἴῃ Ἐρίρτ,λείπεῶχ τοσότῳ, Ὑ ΠΟΥ ἃ. λείπομαι τοσὅ- 
τον, Γἀοτη, λοιπὸ μῆν Θ᾽. σιώεσιν ἐδὲν ἐς. ἴῃ το τ15 Ρτιιάοπτοῦ ἀσοπα]ς ἡ 
ΠοΠΊΪηΪ [δειιηά τι. 1 Πιιον ἀ. λείπε ὧχ. σεάονς ΠΟΙ. τὸ ἀυτένομε- 
τ ἐον ἐδ νἱγειμόνΘ. τὸ διιυχῶχ βλέπειν τὸν τε τῷ νικῶγ ὁ μοίως ὃ κὶ τον τῷ 
λείπει χα οὺν 7) σοάφηάϊ το ΠΊρ115. λείπομει λόγου, αὐτὴ τὰ ἕως ἀκούω, 

ϑΟρΡος], λελομυϑν 9. χόγον 9 4 αἴ ΜΠ ααάδϊαιτ, δὰ ςαλας δαιτὸς 

αν 

ΔῈ 
{εριτιο πο ρεγιεηϊτιὰ ἔσγπιοπα το πιοσι5, ρει 5 οἱ 
Ῥυιὰ πὶ οὔϊδπὶ ῬΤῸ ὙἱΠΟΟΥ Δοοὶρίτητ, σι δ 
χελειμμῖμοι . ἴ, “πολειφϑέγτες οἱ νικηϑέντες Σπὸ δουμέων, 
γγαμματοφόρρς διαστεφων ὅτι λείπονται Ῥ'ωμεῦοι μοΐχῃ 
λειπόικεϑτε μοί χῊ μεγέλῃνν Οἱ ῬΤῸ νἱποὶ ὃς (ἀρέτατὶ ἱ 
Πιρετοῖῖϊς, 8ς τε! ἰαιπι εἴς, ΡΙατο ἘριΠ.8, ἐξῤῥεσι 3. 
ὅσ᾽ ἐλπὶς ἐλείποισ᾽ αὐ ἐδοιμῇ ἀδειμώς τι ΠῚ ροΓ σης 
Ἰοχαυΐὶ ἀς 115 1ϊσογοτοποίας ἔρεϑ ν]]ὰ (ἀρογοῆοι.ς 

Λειπομαρτύρκονγαξεϊο ἀς[οττὶ το τ πηο τ]. ΡΟ] ΠΧ. αὐοὲ δικών., 
μαρτυριϑν 2... ΠΡ) ἰδόντων μϑρ, ὁ μαρτυρήσειν ὁμολογησάνε 
καιρῷ τίω) μαρτυρίαν ἐπιλεὐπόντων, οϑ 

Λειπομορια τ Οτ τα [Πρ ογ ογίδιι5 ππιε!]ατα ἃ ταάϊςο σοῖν 
Δειπὸν» τὸ ἐγλειπὲς δγ, τὸ λειπὸν αὐ εἰστίγειν,ἀς ἔς (Ἐπὶ [ὰρ ̓ 

1ι0.τ.4ἀ Οἴδιο. 
Λεΐπον,ἰάςτπι αιιοὰ λεϊκνον σα ΠΠ ΓΙ ΠΥ Θητ ΔΓ Ω. Ειγπι. 
Δειποναύτωης οἱ ἀοίΈΓΘΩ5 Οςο5 Ππαιιτᾶς. : 
Λειπον αὐτίκ κρίσις, 114 1ςτιτη 1πι 605 4 παι ἀοίοτι ΠΠοης 

2 Ὡς 

πω 
- - παν Ἶ ΦΙΡΤῚ 

δαϊπηδάπογτοθασιτ νε ἴῃ ἀοίςγζοτες πα] ἰτῖα. ΡΟ χες Μ 
Λειπόνεως,ὠ,ἀοίοττοτ Παιιῖς. Ἴων 
Λειπθστιρκος» ΟΠ ΔΟΙ Δ. 5 σΟοΎροτς ν είς διτιροίο, γπεῖ, ἱ 

πύστιρκος) 6 4 11118 ΠΟῚ ΤΟΙΟ [5. ὃς στδο 5, μὴν μὰ 
Λεαιποςρατία ας ἡ» ἀοίοττιο ἐχ ραἸτιομ 5, Πογοάοσ, -.Ψ 

ἼΩΝ 
ἊῚ “ 

ἼΩΝ 
ὯΝ 

Δειποςροίτιογ,εγτὸ ἀοἰογοο Ἔχογοῖτι 5 ἔδει τα τα, 
Λειποςρώτι(Θ.. 4] ΓΑ  Ἰτα πὶ τϑοιίατ. ' 
Λειποτεικτέω, μ, ἡ σώχπ ηκοι,αχοτοίτιπι ἀοίσγο, Ν εττι Αδίο 

ἀς ΥἹρίαπηπι ΟἹγ ατιῖαςα 3. οπιο τ. λειποτακτεῖν, {δ 
μαι ογάἀϊπέιμηνς ἀςίδγογο,Βιιά.ν οὐτῖς. ; ἀγήνη 

Λειποταξία» ἀςἴοττιο ἰοοἱ ἴῃ αςὶς» επιοίς, τὰ 
Λειποτάκτη ς» "9056 φυγεὶς» Χὺ ΒΝ 
Λειποτειξίας,α, ο. ὃς 

τε! " 

Δειποτοίξιίθ-,«, ὁ ἀς ΓογτοΓ Δο]ο].λειπο τοιξία πρρρσεκλιϑη ἴδ 5 
{Ἑττοτὶ ἀϊξξα οἰξ, ρο Πυ]ατιις εἰς ἀς ἐς ξεἸοὨ]ς.λήποταξίν Ὑ 
ἔεττας τυ! ἰτία: ἀοἰδτιουίςι ἀςείογι ογάϊπι5. Ποπιοῖςιι 
ἤταδζιις δειπνοσ, [10. ζ, τοὶ δ᾽ ἐγχίλια γράφομαι λειποτο : 

ψιῖ 
μή 

{τὶ ι 

ἼΩΝ 
᾿ , . ἌΓ ΕΣ, τοὦ » ͵ ᾿ ΤῊΝ αὐας οὖν τι καὶ ἐγήωες ἡγεῖτο, εἰ πολέμου σιυμυεςτηκότος αὐτὸς εοϑ 

αὐτὸν, λειποταΐία ἐλοῖεν. ν ὑπῇ 
Λειχοψυχεν,ἀοῇςοις Δαϊ πη ΟΠ ΠΊΔ ΠῚ ἀρ ΓΘ, ΠΊΟΓ  1ΠῸ ἼΩ 

διίτη, τῖο ΠΟΙ αἱ ἱσηαιιηῖ εἰς ρια ὙΠπογά. 
εἰ βεδν, τ ρΚ ἀκ} ὕες ΔηΠ].ΟΧαπἰπηατῖο. 
Λειπυρίας [ροοῖος ἔοΡ τς ΠπΆ}}15᾽ ΟρΊ ΑΙ ον αιμαῖπὶ ἰητογπα γἱσοτα ας, τμῆν, 

Ἰφητοῖη ἐχτγθηγὶς νογὸ ἔγίρις [δητίτιιτ, π᾿ μαϊηπι 
Λείπως μι. εἴ ψω, τ, εἰφα, Ππαπο: Ασου, λείσω τὸν δασμὸν, τι 

τοῖς ἀοίηο, Χ οπορ ἢ λείπω μικρὸν πὸ ϑήλεως ἃ ἰδέαν, ἀντ 
Καπλίποα ἰρςοὶς ἀπο. λείπω τὸν βίον ὑπο σξ,αὉ5 τα ται 
ΡΙατο ἴῃ 1 ρ λείπω, Ἰτοιη 4 πη, ἀοῇ οἷο, ΑὙἸ ΟΡ πὶ 
πὴρ οἱ λείπωσιν αἱ δίχα, λείπει τοσούτον ἀγονίΘ- ξ) 9 ταπτὴ π ἐδ 
Πὶ Ππου1]1ς,λείσει χτ᾿ μέγεθος, ΠΊΪ ΠΕτΙ5 οἴπ.λείπᾳ παντὸς )4Ὁ ἢ ἡ: 
ΕἰΠΠπ|ὸ ἀρ οἰξίτοτα νἱὰ ἀθοτγαῦ, Ρίατο ἀς Τιερ. τόν δ᾽ ἢ Ἶ [μα 
4. ἐλοιποψυ χησε, ΠΟ τη. τύν γε λιπόν τοὶ πσρρα)βεί νῶσιν 5 1π ἀδ [ἢ 
Ἰοςο εἰΐρδητ αἰτινπι, Ρίατο ἀς ΓιΘρ λειπῶν αὔεμος»ν ΟΗΤΙΙ5 αμὶ Ν 
Πῖς ὅς ες λιυῖτ. ΡΟ]. ἱ ἊΝ 

Λειπώδεγίθο, ΞΕ} 4. τοιτς 6 οπίτιοχ λειπώδον γ᾽ ἄστη ΠρΡΆΪΕ, φαοπ πηπίς 

Ἰογαβ τε ταιιογα, ΤΠ 
Λείρκαι,αἡ,ςΑΠ65 πιδοτδ. 41 Ρ᾽Ϊο05 τεϊθοογαηῖ, 
Λειραν δ ς. Π1γ1Π}15: [ἰς ΟΠῚπα Π1ΓΥΠΙΠ ν ΠῚ Πτιιπὶ οτ ΙΔ ΠΊ γῸ 

115.21. σαρ.5.8ς Ππ|01.23.4Ρ.4.{πἸτάπυπι δ ΡΒ ΙΕ πᾶ 
ὙΠΟορ τ. Ππ. Ρ]Δητ. Π1.3.ςαρον τ. ἀς Γπηΐλος 5 αὖϑος 
δυώδες κα Ἰρινογ. [ςἀ Ἰεραπά. λειρενον, Ἰᾷ εἴνντ ἰδὲ τῆς 
Ἰοφιιτιιτολειρώδε δυωδέαν ὄχον Οοα ποη νλάϊς ΘΔ28. 
1111 ἀιιγοπε νο!]!ογο ΡΠ ΤΠ λ59 411 [10.16.ςΔρ.3ς. [πλῖίαος 
ἤοτς σληά!άο,οἴεπτς {ΠῚπ|π|) Αρυά ΤἼςορ γαῖ, οτίδη 
εἴπ Πθταυ} [10.9.Π}π|τἀρ τό ιν Ὁ] Ἰπαυἐτγέφημερον τὸ φὶ 
ἔχεν τῳ ἐλεζορῳ, η' πιῇ αἰρίῳ. Ἰεροπάϊι οπὶπι λειρίω, ἘΡΠεΠ 
οηΐπη ἔοΠ14 μαοῖ {]1}0ντ ὅς ᾿πηιῖτ ΡΠ Ιπῖτι5 Π.2ς. ΟΡ. 
δὲ Οαζα νἹἀοτιγ ἱρηογαῖο, Λείρεον » διιτοιι 14 {1} δὲ 
σιιοά Βογραγὶ) νοσδητῖ ηηαγέάσου, Τ ΟΡ Βγαῖς. ἈΠ Πτοτ, ἢ 
ςΔΡ.δ. κεέρμον οτίδιτι πατολ τα νοσαεὶ τγαάϊτ: αἰ Πα ριη 
ΠΑΡΟΥ τ. ΡΟ] ΠΧ δάποταῖ οσλης βοπὶις βοτγιιπὶ λείεκα ἃ 
ποι ηάγὶ.ν Ἰ ες λίρκον, " 

Λείριόφο ϑεντος ὁ, θοτί ἀτι5»,41}οἷ5,πατ|15,ἀ4 ον ἀοτατιι5. σοποα 
λφριόεοσαν ὄπα,φωνία) ἡδεῖαν, ὶ δηιϑυμητίω) ΕΟτλοτ, Αἱ 

Δείρκογ, ες, τὸ, ΠΠΠἸ τ, ν τάς λάρανος. 
ΛέριΘ ΑΡ ΠΟ. ρτο Πιαμῖ, ΑΡοΪ.118.4. 
Λειρόφϑειλιίος, κα. ὁ ταἰτἰ5τηδηἤιοῖο αἰρεξα. 
λειρὸο οὐδ, ὁ το ποῦς. ρα Π16{1|5. 
Δειρώδη δυωδίαν. ἔχει, τε4ο οι ἰπππππ » ΤΗ ΟΡ μγαίξι5 1α 

ῬΙδητατγ, 
Δεΐρως, ἔχοἸΠ ὃ, ἴτο πὶ γοΠοπιθητογ, ροτ θεὲ ρα οπτέ, 
ΔΛεϊφιος, οὐδ ὁ ρτα 44 δὰ 1 5)λνῖς ὅς, ᾿ 

Δαταὶ, Ἡ ον ς, την ἱκεσίαι (ἀρρ]ἰσατίοπες χυσ δ χιτανγπάςς 
Λείτειρα, ἡ, χοοτάοκ.ἃ χείτορες (λοεγάοτζος, 
Λλειῆνθ. ἩΟΙ ἢ, πέμματος εἶσνς, 
Αεἰτὸρ ςο πα εϊατοτ. Ἡςγςα, 



5 
κα ηἰ Π σον ΡῈ δ] Ἰσυτη πλιπις οδςο, ᾿οιῖτγ, 

“ Χεμόρβοι, τῇ πόλει πο εἶκες λειτουργεῖν, ἴῃ το ρα} 1- 
πιδία Πιπιρτιιπι ἔισογο. λεινουργεῖ ἐγὴ τ᾽ ὀὐαγχῶα, νηΐ 

ἐς ηεςα Πτῖ2. Ατἰ Ποτὲ .3, ΡΟ τὶς ΟΥ, λειτορ)ν τας ταῖς ἐ- 
ἃ Βαδεητος ρατγϊπιοη ἴα ᾽ς Πυπίποητ οπο- 

Οἱ] τίς ἀ Ἀ Οπταη ΟΠ }.1ς. ἐφοίλεσε, κὶ ὧν τοῖς σορκικοῖς 
αὐτοῖς. χειτουργώ λειτουργίας . Πεπιοίζηςῃ, λειτου γεῖν 

ἣν τὲ λειτουργίας, [Ὁ το πλιι ποτὰ Πγὰ Βῃϊ [ιπρτιις» Ατὶ- 
ῬΟΙΠ τὶς, λειταργεῖ αὐδὲ ταὶ αὐ χαὸ, σογοη[ς Οσσιιρατιι πα 

τεῖριις, ἰάοπι ἰδέ ειτι. λευτεργεὶ πρὸς τεκνοποιίαν, ὁ ρογα ΠῚ ἀατ 
Ἱεργοοιεαμάϊε,[άςηι 7. ΟΠ τιλειταργρυ μῆνα τοὶ Τ᾽ ἃ βίον,ν.- 

ἰτ Τ ΘΟΡ 1] ἴπ ΤῊ ἘΠτ. ΟΠ Πρ τΟ λευτεργίας 
ταν (ογαϊτί απ, ἔα διπιῖ τατος αι] ατι}5. ἀἀ πη! ηἸεγα- 
δ᾿ Ἐγίπι. ΕΠ οἶτιπι, πλιιηὶις φιοάεῖς ΡΟ σιν. λειταρ- 

ἀταργεϊννταιπογα δ τοΡυ οἷς ἐπηρὶ οἵ ἢ οἰῖς, οπιοῖτἢ. 
ἴοτοῖες δ το Ῥυὶ πιο ολκονομ. αἷς ἀϊισε μήλην εἴς ν Χουθη] 9 

χα λειτεργίας τι φύσει, διὰ κὶ ὠφελείας, ν] πλϊ ΠΟ  τΠπι 
,γΟὐᾶ σΟὨ 6.11. εν υργέσι οἦσ᾽ ϑεών, ἀφο τιιη1 σα τι155Ὰ.- 

Ὁ] σις ορογάτοτν δι πη αἰ ποτ ἡ ἵλογου τ πη ηἰ το. 
Ἐοπιαησαρῖτο 14. εἰς τὸ ἐξ) με λειταργὸν ἰησοῦ χριςο 

ϑυνδΈιΩΣ ΙΝ: Ρετ υὶ ἰογ! ρϑητ λυτεργὸε)αιιαῇ ὁ ταὶ ληϊ τεὶ ὧρ 
εἰ πὶ παπαι16 ἀἰσιιητίιγ τά δημόσια ος οἰπΡ ρα ] σα. 
ἀεεθ]οτος ὃς Ρ4ΠΠπάϊἸ,υαί ἰδηριμπς σαγοητο5, ΟΧΔΠ - 
Ῥος 4»(ς Μογθ.άσιτ. - 

ἴῃς ρυϊ ματι) Αἰ τοτ.ΐη ΡΓΟΡ]. ᾿ 
οἰ πη ΡΟ τι σΟ ΘΠ ΠΊΟΥΟΙ αι ἃ πιοηταρταπη ΓιΑτὶ- 
ὐτθον Ρ]1η.116.26.ςρῖες ργίαιο. λαχίω ἵτείῃ ἰ1- 
Ῥεττῖς δάϊιαγοπς αιια Πἰοθοπας ἴαπαῖ» ντ τγαάῖτ 

ΠΡ το χιαττος αρῖτο 53.[θιι ἰἶρτο [ςοιιπ 40. σαρὶτς 
τς ἵπτασων, εἰσὶ δὲ τύλοι κατ᾿ ὅταγου φίω ἐντετυλωμῖμοι. αὐοσὶ 

ὦ αἶα ταῖς ἑπλαῖς. ΤΊ Ιατας ᾿ἰὗτο χ8ισαρ. τι Πσἤιςης ᾿- 
ἢ οἷοο Ἰα πο ρεγ διγειη.. Εἰς αὐιτόπι πος ποπ 

ἐφραοά αἰ οηιῖ ποχίλι οπχϊττο γε ἴῃ ὁφιοτιμτι 
{πρεν νηφιΐας. ῬΟΪΠ ΠΧ, λειχ μὴ ἄγρεθο  ἔοτα ἱταρε- 

᾿ τέ, διυσίατίθ’ . αἰώμελίδ- λέπορᾳ. ΤἀςΠῈ 7) λειχίϑες 
ἥς, πολλοὶ ἑλκωδεις, λεπιο τοὶ, ταύτσυ οι, υῶβυϑ' δριγη ὑπολδὺ- 

τηρετίσίης ἰάθοτο. ΤΠΘΟΡΠγαίξ, ς. ἀς ἐδπῆς ρ[1π- 
ἀποάεοίμηο, λει χίμυιᾷν τῇ ἐλαία συμβαήγνει. ἀςοιάϊτ ο- 
ἴρο, Ὁ 5 
τποῖ, εἰς πλατὶς ἀρια Ηοσοτιιπὶ ἴῃ Βατράχομ, 50- 
τοπγος ΠΊοἷας ᾿ἴηᾳοτο. δοποοα τὰ πηπτο5 Ἀοπὶς, 

ἧς (Ὁ ΠἸττιπὶ οἷϊ ὃς ἩτεΩΝς, . Π10]45 πηρπητ.» Ἰάἀοῖτοο 
πὶ {{π- ἀπ πγίησὶς [πιο τι τατοπηοντ σατια σου ϑατ. 

 εἰχα ἰϊῃ σου μύζω. ΑΕῖτι.Α σουι[τ.λείχεν ἵτεπι [ς11- 
ποτὶ ον ατὶ ἀσελγαίνειν χὸ εἰσημονεῖν αἰχριὼς ἡ «ἴρλ φύσιν 
αἰξὶ, Ατ Χορ τη σι. ἐς Αὐρμγαάς ἔοΠατοι ς 

Προ. γὸ ἀντ Ὑλωτ δν αὐο, οχῖς ἡ δόγας, λυμαίνεται Ἐν Κα΄- 

λείχων δ ἀποηῆυςτον δ'ᾳόσον, ςΦῳΦ 
νἱτονιπι ἐς ει. Ἢ Τρ 
“το Ἰμιπι, ΓΟ ΠῚ αι. αἰρίδευ μα 5 Κοιτείλειμμει. ταὶ λείψανα 
ἀλη Ρτο το 16 1}115 ἀΠπποταπι. ; 

οὐκ ς ςέζιι5 Δαιια» Βα πιοτῖς ἀοξεθιῖο, Τ ἈΘΟρἢτγ.]. ς.ςὰ. 
πΠ' 3 ἦ 

Ἰοςις Αττῖοα:, Ετγπανἰάς ἴῃ ΟΕ Ἐγαῆπαπ Γἰρί ἀτῖο 

κα ἦγ ρίδηιις, ἰαυῖς. ΕἰΈ οτίαπὶ ποπιοη Ῥτορυαπι; Ε- 

τὸ ΤΟ πηοητιιτη ργορτὶ ὃ αιιοά εἰξ ττῖτιιπι Πρπίβοαῖ. 
λέων. Γλαττιι. λείκσι,ἱ ἸςοπἸδιις ΡτῸ λέεσι, βδο πιοτ. 

ἰρατίο ἱρὰ αδεῖο ἰςξι εαμαϊ ἴσα ἰςιοῖα ὃς ἰπδτῖτ 

ῬατΙπα ὅς σατῖπιις. ΤΊ οἾταΓ οὐἴαπ λαχίη σΘηλ- 
τὸ λαὶ ὕβητατικὸγ,κχἡ τὸ χάνω. ΑὙἸΠΟΡΒΔΠ 5 γεφ. δὲ, 

δὴ χωρεῖ τὸ κακὸν, δότε μοι χεκανυγάατο τὶ Ρεϊαΐπι, 
ἴω ἐμέσω δηλονότι. χολὴ γάρ (μοι ὄπεπλέεει δια τὶ ἀυτεῖ ῥα -- 

εἶτ Ἰητοτρ.λεκαὐνοἰπααΐς ΡΟΊ ΠΧ 5 ἧς ἃ Φυϑυῦία ΑἸοχῚς 
ἐγοςαῖ. 
δι λεχόμιον, "τὸ, ΔἸ ΠῚ ΠΤ ΠΠττι»ράτιια ΡΟ 187 ρατο α. ἀε- 

οΓ δοΪιιςοἰληχ τοέοστα οἰ θ15.146πὶ λεκανίσκη» ΑΥ ΠΟΙ, 
ἡ λεκαλης 

λία, οξυβαφα, ἐμξφια, ΗΕ οἢ. 
τκῖρ ἰατοιιτηι οὐνὴ νἰτο "1157 Βατιαιτι. αἱ λέκεϑοι 9 νἴτο}Π] ΟἸΠοτιιπη, 
: ι5 δα ΟἸαιιςοηεση τα δίσγυ κα “0 ὠών δυο ἔχί χεκίϑοις, ὧν ταὶ 
ἢ εἴργει «ὦ μὲ εἰς ̓ δμυλα συγκεχ"δϑαι τοὶ ὠχραὶ τῷ λϑυκοῦ λεφνῖν 

Ε φύσις: τοὶ 5 ὧι ἔτχέ τίμι) δ άφνσιν τὰ οἴ, οὐτα σΈσπε ] 14 δΊηΙς5 σοη- 
ΤΕΥ ΣΕ 15.611 πς ἱπυΐσοπι σο πη ἀδηταγ, [ἀςτ ΠΟΠΏ1}}}5 

σίοπιις απο δατη [Ἐρτιμπι αἰ δυιτϊ αἷς ποτα τ 11α χης {- 
 Τ αἰ(οτπηῖπο τυοάτο, Αὐιοτε!. 6. Α αἰ πιαὶ. Τ γα Πα πα ταὶ εἶσ 
ἀν χέκίϑυις ἀασαλω τώτας, ἃς ΔΠ18 αἱ 71 ὧν κεκίϑο: ὅγε δεοι,ν ΒΪ τὰ - 
πα ΡοΓΎρΠΙοα (οτὶ ίτατ, Αταναίς [πὸ σοποτον ΡΠ Βπιραιιοὰ 

ἤτω 

Ρυα Ηἰρρος,ἐπτεγργογατιγ νὶάς Ροτίμς λέκυϑος, 

εἶχα ςοπάϊτάιις νη Πτ, ΟὙτΠ] ράγοχγε. 
Λυμϑόσθλες, 7) ν οΠἀἰτεῖχ ᾿σρ τ πυίπιπι νοὶ ΟἸΙΟΓΙΙΠ1. “14’ Ρα}- 

πλοπτατία ὶ ἰοίποῦτῖο σοπάϊτα νοηάίτατ, ὠζαν λις, ὀαπριόσσωλις, Λεκιϑιώδης χολὴν τς Π πὰ 6.115. ΑἸοχαηάονς Αρβγοάήτί, Π ιΡγοθίς- 
τηᾶτολεκι δ υὐδὲς γίνετο. Τ ἩΓΟρΒταίδις Πδτὸ σιιαττθ το ρίλη- ταγ. ζαρίτο «ἀοείπιο ἐς οοτῆο, ,]οεὶ τααίςο; πος εἰζονιςο Π ἔοτ- 
τπλᾶπι ἃςοὶρῖτ, 

“Λεκὴφ) ΡΑτί μας ράτ ΡΠ 5, ΟΠ] ἈηΔ, καἰ λἐπθ. κα κεκέσκιον 5» ΗΙρροοζαζες 
Ρᾶτο]]4, ; 

Δὐκκνγᾶς λεκτιὶ, Ηο γον, ἈΝ α πα, χλοῦνα 4118: δί δεκτή, 
Δέχρόνα, Ἰάοπι ἀἸο] τγα τς ΡγῸ ὡλέκρανα,Ἰ αἰ γκώγας. 
Λέκροζα εἰ 46 ΠῚ σειδοὶ, κονία ας ἃς λαίκρικᾳ, 
Δέκρρι ὄζοι “Ἶδ ἐλα φίων ςοτυι[Ογιι ΠῚ γα τηὶ, 
Δεκτέογ ἰἸσο Πα τπ ὃς χεκτέίθ- ἀϊςοηάιις, ΝΟπιρη Ῥοἤτίμιμτι ἀριι 

ῬΙατ.!.5.ἐ(ς ΚΕ ορα; 
Λεχσίμογγὰ ρυἃ Ὑ Τα ΠΠτλπιῖπὶ ρτὸ ἰςεξίςα, 

“Δεχτικὸς, οὐ, δ οι 5. 
Δεκτικὴ τ ον ἸΏτοΓ ρεγίοηδς Οοπηῖοας; ΡΟ ]],λεκπικὸρ,νογὸ ἁρυὰ 
Ῥ «ΠΊΟΙῈ ὃς Χ φη.λεντικώτατος, ᾿ 

Λέκτο, ΡΓΟ ἐλέλεντο τεσ πιογὰτ, λέκτο ἀἰφαϑιμὸν, τςσοτ(εἴτ πιιπιοι » 
Ἠοχη.1.ἠράϑιμησεν, τοι ἀλχέχομαι ρτὸ ἐκαϑεύδησεν, ἐνυιμάτο,αριιᾷ 
δή ἐπ|. 

Λέκτον, "ἐς ΡΓΟΠΊΟΠΤΟΓΠΙΠῚ. 
Λεκτὸς οὗ, ὁ ἀἸς οι. 115 ἀτέτιι5. Ττοττ {Ὁ φέξειϑ, ἐρεςειὶ σεμνὸς, ὑβόλεκ 

πῦρ ΟΡΠοοΪ. , 
Δέκτριθο, ρτὸ σορυϊατίοης ἱρὰ δὲ ποπλιηξξίοης ἴῃ ἰοέζο 9 ὅζπι:-- 

Ρτῖβ τη Ερὶρ. 

ΔΛεκτρέτυ. Η ον οἷν. ϑιβόνῳ αἰώκλιοιν ἔχοντι; (ΕΠ]ς ἴῃ 484 νεῖπς 1 ἰςδξι- 
ἰο γεςι μη δὶ ροτεῖς. 

Δέχτρρυγν τὸ [ς εις, Πα [ασττις. λέχω γδ κοιμώμα).λ ἔκτρρν κώτης, Ἐπ|- 
Δ ΠΡ κακλλιγάίμοις λέκτροις 1. Ἐρὶρ- 

Δέκυϑος ἀρ ρο ΠΔταγ φαἀμ] ἰπυν. εχ ἰορι πη τα δῖις ἔγεῆς ὃς ἐγαξεὶς ἔς 
ανϑοἤςιισ εχ ξΌ 1} ἕατῖμα ρα] Πιφη γα 1} λέκυϑος, ΟΑΙ ΘΠ 5 
1ἰθτο ἐς θοπο δὲ τηλΐο ἤιοςο , ἔσνιῶκο εὐ ὀνομοίζω τὸ ὅδ εἶν ἐρο- 
χϑέντων ὁστορίω 

ἀλεϑνέγτων εἰλόιρφὺ ἐψόυάωον ἐν ὕδατι τωροσεμίβαννιο μῆρν πῷ λίποις, Ὀαιι5 
Ἰὰς ἰἶδτο τογεϊονςαρίτο οέξαμοπιηο, ποιεῖ χὶ λέ κυϑος κυαμήη μετ᾽ 

υὅξοις ἐψηϑεῖσοι, τὰ εἴτ. οσιςητησι ἔα θα εχ ἄσεῖτο οοξυτη. Ηἰης 
λεκυϑωδη ἀρ Ατἢσηςιπι στο ϑινῖάς ἔτνθο, Αρυ ῬΙητᾶτ- 
ολτῖπὶ ἰπ Οριιίσι!. Ῥσο ρέποτς ἰςριιπιῖπ!5 4ιο ἡ οχ ΡΠ αθὲ- 
τοβθατιγ, ὥστ οἱ Σιμωνίδης πίων ἵστα ρεφίαν φησὶν καὶ λακύϑω(ἰεροα- 

ἀϊτιπὶ λεκύθῳ,) ὁποιδεῖν. να ἀρρυραισι ασυρφφόρεις. ϑοτίδίγαν οτῖα πὶ 
λέκιϑος. ΟΑ]ςη, ἀριιά ΗἸρρος,λέκυϑυν ἱπτογρτετοτιιν, φακων τὸ ἔγ- 
δὸν τῷ λέποιε, 

Λελαξεφει.ὅθελα ἀτ πατῇ σα οΟΡ᾿Πς, Ποπι.λελαδοκε, οσοιροιῖτ, 
ΠΕΡΙ Πετος τ, 

Λελα ϑύδθου ΓΟ ἢ ΑροΪ.2, Ατρ, ἀγϊωορίας χελαϑέ- 
ὅτωι. Ηεποί ῥατως χελάξοιτο τεκοῦσα, τ 

Δέλαχᾳ,οὈἰτερουίοποιν!άς λάκω: λέλακαφ, Ἰῃ Ο ΠαποἸηΠγορ 5, οί 
Ἰοφιιουῖς ἴοι αἰ χ [ΕἸ ταί α τῆν ρτο εἴρηκας, ΕΠ ρ. 

Λελάσμεϑει, ΟὈ ΠῚ {ππΠ|115, 
Λελασρῆν. ΟὈ ἴτας, Ἡοπι. 

Λεχϑυαεώληφον ΟΠΘΙΓΟΣ Ἰοριιαιίηιπη, αὶ Ρυ πηςηῖς ἱσριματηΐθιι5 

τό) 
εἴτις σα] οτ νἶτε!]ο οἱμἱ ποι τ ΡΠ ον τεῆς μοί τῆ, ΑὐΠο- 
Ῥβδη,δί δι}14, Θα! σα, ργὸ ἰφῆτς σαὶ ἀοιταόϊα {ΠῚ Ριττηϊηᾷ ἃ- 

χιδιρῥαων σικδὶνα ζουῆνον. λό κυϑον ἢ τοὶ ὡκ τ ἢ 

Λελαΐχω, [Ὁ ττῖτι!5 ἔτεος λελαχοιμι ζῃ Ορτατ.2. Αοτῖῇι ργα λαχοι- “ 
μιφροετὶςς, 

Δελεγίες ΗΟ εἰν κόχλακες Πα κοχλιώδεις τόποι, τῇ - 

Λελειχαότες, ρου Ἡ εΠοάϊπὶ ἴῃ ΤΠοοροη. Ἰαπηρεητο5. δ ἰἰπσομ- 
τος ἃ λιχμόζω ἴξιι λίχ κρίναι Ἰάςπὶ Πσπιΐσαιτ φοα λσίχω, 

Λελετορὶς 115 411} ὃς φυκὶς, Ηεἰγ οὐ, ; 
Λέληϑει, [τι]. Ν] δά τιιπι ροτ ἔς ἕξι ἃ λανϑαύωῳ, ἃς ῬΙα Γαι ροτέο- 
᾿ξιυπιξλελύϑειν, Αὐτό ρΉδη, αὐτὰ ΛΑ οουατ, τουτί μ᾽ ἐλελήξ εἰ, ἰά 
τὶς ἰΑτιιετατ, 

ΔΛελήϑύτως, (εηΠπ).[Ατοητοτγ. 
Δέληχκαγαὐτὶ σῷ χελάληκα. ΟςΕτι15 ΠΙΠ; ΕτΥ ΠῚ, 
Δέλυκε,οἰαπρὶτ, Ααϊ.9. Αηϊτη;4 6 ΔΆ 8118. 
Δελυκὼς, δ, κεκραγώς, ΠΟΠι. 
Λελημυάρθο ςἀρ ται. οοο ταις, ἐν τινι τὸ λῆμμα ἔχων, 
Δελῆ ὥτι»ΟὈ]τιπὶ εἴς, Ετγ αι. 
Λελβώῶευρταάαταπι εἴς, 14οπη, ; : 
Λελίζω, νοττουτοτάιςο, ιάτο Ἰἄ ει φιοά ἐλελίζω Ἡείγεδ. λόλς- 

ξεν αἰξοττ ρτο ἐλέλιξεν,ος οἰξ διέσεισε) σφηςαπτ,α πα Ἰλαῖτ, ἴσα 
τοτῆτ. : : ᾿ Σ 

ΔΛελύιαθθν, «,δ,Ατ ἀφ η 891 Ποῖ τατι5, ΠΡ ̓  ΘΠ, ΔΙ Πγατι9. ϑυμουυβοίθι ἐ - 

σαιδακώς, 11124.6]. ἕλκε σ᾽ ὑπ᾽ ἐκ βελύων χελτου Θ΄. (πὶ Οςη1- 
τίμο Αροϊ]οης 1. Αγροπδιεῖς, λελζημῆνοι ἐπεί ρφες οΓῸ ἐφιέμροι:! 

ἃ λιλόίομαὶ ΕἸοίγς 8 αβοττ δέ λελίηται Ῥ͵ο, τεϑερμάντώ . ἀρσοιλ 4, 
εἴς, ἀγάοτ, ἤαρτγας ἀςΠάεγίο νἱά. ὃί λελιδόοι ΡΓῸ 3εέλειν » ὀρμάν 
απϑύδ εἰν. 

Δελογισμῆῥωορτιάςητετ, Επτὶρ ὅ)ὴ ἃ χευσὸν λελογισυδίος ἐλώΐγεσι, αὰ 
Ἰεσοιάμι ἀυτγιπὶ τοι φππτ, Πογοάοτς, 

Τοηι. 2. Φ ᾿ὴ) 
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Δ'λογχακ(οτεῖτι9 ἥιπι:λ χαγχαήω,ν οἱ Ῥοτίυις λή χω, ἩοΠοά  τιμίω ἐ- 
“(δὲ χέλογχε υὑοῖρϑω, ᾿ 

ΔΛελογχωυῆνθ.»κ»ξοτγατας, μα [ζατιῖ5, . 

Δέλοιπει, οἰ τοῖον ο! ἀςξες!. ΠἸουπογι ἦγ, ξ,νεῦ δ᾽ ἤδη παὐτα χέ- 
χοιπε,φε οσογιατ δὲ ἐοίαπτ. Α ξπτὸ, ἰάοπν 144. αἰ, τομίων ἐν ὄρεοσι 
χέλχοιπε,ίο ξιγασπι το 1 σεῖτ,Ἰὰ οἴ κρσέλφ ε: Μοάίμπετι μογές ξξιιπα 
ἃ κείπω, 

Δὰλ κοΐ Θοἱοτις. 

Λελχυϑρωυ.. οὐ ποητατας, 
Λελύκω "ἢν ἃ παρὸ ἀφιότατασ, 
Δελυμασ' μά δ, νἹς λυμαίνομε. 

Λεμθαδιον, ἡ αι στ γ οἱ οοΙ ἤπλα, Βα ἄς τα πδιιαΐ!. 
Δέμξαρχοιν τὰ ἰσαιδο παιίσαητο5. 
Ἀέμξίϑυ, κ,ὐ, Του τιϑοραγιια πὶ παΠΐσμΠ15λ εστὸν πλοῖον, 
Λεμξωδηςςε(θ., Ὁ κα ἡ, Πρεςίεπι ἰοπιδὶ ρ τα μοησ. 
Δέμμα,τὸς τ] σα λέπισμα. ΤΉΓΠΟΡ Ἀτ.1.4.64.1χ5..ἀς ταηῖσα ἀὐιι 115 

Ῥτο νασίπας χὰ ἐς ϑοὴ ςξϊ. 
Δέμνανοπληα. Ρ]απταΣ σΘπι15 1Π [161] Οτομοπιςηῖο. Τ οορἈγαίζιις 

ἈΠποτ.ρΙ χητατ. στο ψιάγτο. ΑἸϊαα Ιοσιητ λέμμας πᾶς ΡΙΔη- 
τὰ οχγη τοξετε ἢσιιγατῖτα ἀϊξτα αι ὡς λεπίφο [ο114 Βαδοῖ αιι-. 
τετμα:Οχγς νογὸ τεγηδ:οῖτοα γαάϊσεπη ἔργα τογγάπι ΠΙΊαλπι- 
1ὰς εἸςοτοιῖα; πιοθο ζ( [τἀ {πρίτι5 τογπας ) ργοξεγτήπτιις εχὶς- 
συ ἤπεπα [οπλΐοα ΦΟητ ποητατ: γα ἀχ μάγια Παρ ̓  ΠΠΑπιοητῖς τς- 
ξοτῖα. 

Δεμρὸς νης, ΤΠ τις ἀπόπληκτος. [το ΠΔ ΠΊΠΙΘΟ ἤΙ5 5 ἔειι πλιῖσιις ἱρ (ς 
ΠΔΥΤΕ Υῖς 

Αὐντιον, Ππτοσηλνοχ οἱ Γιατίηατοαππδς Επαηροί. σἀρίτο ἀεοίπιο- 
τοττϊο ἡ χαζων, λέντιον, δεέζωσεν ἑαυτόν, ΕΤο [νυ ς. [4 ΟὙΈ1Π| ΟἿ σῚ ΠῚ: 
ἱεοατικὸν παίξω μα. τυ τι οἵους: ἀςάτιοῖε αὐοοὶ τὸ λείσίγειν δή λειάντιον, 

ΟΝ αζιλεντίῳ δεακζώννυτι9] ἸπτοῸ Ῥ οἰ ΠΡΊΤΙΣ. 
Λεξείδηον, 4 δε ̓ πα σι}. Ετγ 1. 
ΔΛεξικον, οὐ τὸνν οσδθι ατιιητι ἀξ ττοπατίτπι, 
δόξες, τως ἡ αἰ τον ν ογδιιπιν Οσα δα] πτι σοι ροπιοίεγπτο, ίρη- 

τοητι οἱ οοιτι οσοτατὶο»λόγρς συ πεεῖς λεἴίξεσι γρρίφειν, ᾿ἰ{ἀςπὶν οῖ- 
Βῖς (τ δογονίει δα νογθιπιλοῖξις ἀττικὰκ» Ατεῖςα ἀἸέπιοηιιτη ἰο- 

Ο ΟΙΟ,οτατιουἰπέγιιγα. Ατεῖςα ΟΥ̓ΑΓΙ ΟΠ15 οἱόραῃεϊα γοΠαταξίοτ 

. ὃς ΠἸυτη ἐἰσοπαϊ ἃς [ν1115.. αὶ χοξις καὶ οἶδ πολλων, Αὐπτοτο] ἢ ποτο- 
τῖς.3.ν 1} στ 5 ἰογαιο, ΟΊ οοτο ἴῃ Οὐὔάτοτγεα.λ οἶξις πεζιὶ ογατῖο [Ὸ- 
πὰς Πουπποϑοι λέξις δριμεῖα καὶ πλατεῖα 1εῖα πη, λτζεως αήματα, 
Ἤσατα: ν οὐ θοτιι πὶ, ν εἰ ἀϊξξιοι 5, ν εἰ οἱ οουτίοπι5) ν οἱ ἰδγαιο- 
ον Οἱ ογστι οηἱς» ΠτΙ ΠΔητις Πἰστο ποπο, λθβει μέτα τί ϑεοῦτη» 
τ οτθὶς νυ ατο, Αὐ Π οτος]. η Βὶ Βοτον. κ᾿ χοξιν η νογθὶς » ΡΊατο 
ἦε ΤιορΊ ν. τὸ φϑϑοὶ τίω χιοἶξιν εἰ μποιοιυῦ το φῶ ταῖσι ἀρ. 5 ἀἸσιιητιν οα 

4155 1η νετθι5 ἐροξεδητιτολυήζοτ, 
Αὐξινὸς ΔἸ Ἐϊοπατί} (ς τἰρτου ἱϊς δι. ἀἸοἴτιιγ 5 Οαζαὰ ἀς ΔΊ ΠΠδιι5. 

λχεξικογοίφ" τάς. 
ΔΑτξουῦτι, οτιοὺ, ἀϊσςητ. 
Δεῦὶ τεία θοτ να, Ππτιδ χεοντει Ὁ. πόα οτ οὗραμοὶις ποῖα ἰδστιηυῖπα {ι[- 

ἔροδῃϑ 5. ὀροξι(γχν, ὀσιτοεφλέων , (ΟΠ ἸλΠεῖπιι5 γε πονικων ΠΌ τὸ 
{εευπάο. 

Ατουτώδηξ. εἴν, κα ἡ, ἰσοπἸπτι5. Δυ ποτ β. Το ττ, 
Ατόντειθο, ὃς λεοντεῶνθ., δος Πι15.5 αα ἰςοιιοτη Ραυτίη 6:15. λεοντείαι 

βίλοντς ᾿Θο15.1} Ἐρίρ. 
Αελλτείη. ἃς λεοντῆν λΡς Πἰς Ἰοοηΐς. 

Απον δεῖς, οἱ ἸοΟ Πα ΠῚ σΔ τα 1}. 
Λεοντοκέφαλοι»ἰΘΟΠ οἰ ΡΙτο5591.]ςοππὸ σαρῖτε Πιοπηῖηος. {πιςίλῃ. 
Δεοντοκόμιο ς, οἷν πο σο τῆλ ἀατιτη οἵ οὐγαπάϊ ἰςοπ]5. 

Ἀεοντεμιγεῖς 5, σΔΏΟ5.9 ἃ ἰφοηιμτι δ σαλιγη σοῖσι! Ῥγοσπαῖὶ 5 ἀριά 
Ῥοίαςς πη. 

Λεοντοπέταλον,σοπτοροταΐοη ἈουθΑ.ΓΠπαρεϊοι, ΣΙ 
1.17. ΠΡ. 11. 

ΑΞογτοπῦ δῖον, Ποτΐνα {δ αι Ὀ]1οίς. 
Λεοντοφ ὀνογνα 114] σιιο ἀυΐαντ ἴῃ ϑ γυῖα ἰσοηοπ ἰητογἤοίοης. 
Αεοντοφονίθο, οἱ χὶ ἡ. ]σοη]ο 1 4α.9 ̓η ἘΡῚΡ. 
Λιοντοφῦρης, Π 1] ἔοττ ᾿σΟ Π 6 ΠῚ. ὴ Ἶ 
Αεοντό λον. ρ ΕἾ] ς Ἰσοπὶς ρτὸ τοσπλῖπο ντρη891} ἘΡῚρ λεοντοχλαὶ- 

νῷ- ὑροκκλῆς. : 
Αεβργδοαραα Χεηπιιοά φερτικὸν ξξ),αἰς ΡΟΪΤῈΧ. βαοῖτ απτοῖ ἔγπο- 

πἰμι πὴ αἰ [τ ὁ, ϑιοασιβ, αν αὐτολίμος, ῥιψοκίνσηωΘ. δὲ Πγ 1115. 
Λεπαδευδ μῆν (ΘΗ οἰγ ΟΠ. σεωνγων λεποίδας, ἰγος οἴϊ, ϑαλασσίας κόγχας 

μακροὶ, τορφστρυομῆμας Ἔ πε τράὰς. 

Αέτασ)να τοὶ ςοτὶα [στὰ οἴτοα ροέζιις ΘΠ ἸΙΟΤΙΙΩΙ 5 σαρ τυ ας ΟΠ ]Δεῖα. 
ΔυτΊ πα’, ζυγόσεσιμοι. 1144. εἰ, ἐν 3 χε ποσῖνα κοὶλ᾽ ἔβαλε χρυσεῖα. ἰά 
οἰ, τοὺ πἰοὰ ταὶ -- 9» τῇδ ἵτσπων. (δὸ ἱικούντας. ῬΟΪ]Π ΙΧ. τοὺ αν «δὺ ὡ- 
χένας δ ἴσασων ἐλιῇ μῆμα, λέπασινα: ὦ ν πὸ κοι, λεποιδνιςήρες. 

Λεπαῖϑη, δ, ργοηοητουῖο ἀρζιι5.λεποῖας χϑυνς, ΕΠ ΓΙ ρΙἰ τοῦγα ρτο- 
πιτοητουῖ)ναπος λεπαίας. 1, (Ὰ}τ15 Ῥτοπιοπεοτγίμ πη ἄς, 

Λέπανο νε] λέπσινθ 3..ἀρ 611. γεσυιτίτιις λιπόδερειος, ΕΟ γ ΟΝ. 
Λέταργος, ον τᾶθτιῖς αἰ] ΟῚ Π1 Ἰτοτι ἀΠηιὶς ἀρπα ἸΝΊσαπά. ἴῃ ὙΠ οΓ. 

αἰρα τὸ λαηθνα ἐάν λδυκίω, 

Λέπα, τὸ ΡΥ ΠΊΟΠτΟΥ Μγ19δρεινὴὶ τραχύτης καὶ Ἀπόσσασμει ὄρρις, ΟὙΤῚ]]. 
Ρατοχγτιλέφνας δουαδων λα σιον κἷῃ ἘΡ᾽Θ.. ᾿ 

Λεπεὺς εἰδδ' γγ5 6 ΘΠ 15 οὔτεί νεῖ μ᾽ σε !ορας ἃ Ρίλχιτο ἀϊοισανγὰ Οα- 

{ 

οἷς." 3. σατο]. 

ἀν 

28 ραζεῖία γογεῖτιισ, ΑὙἸΠΠορμαπ,ΐῃ ΡῬΙατο ἝΝ γον 
«παλτῷ μειρκκίω «ερσίχεται, απῖςιι]α τὰ πηυϊατη ςοις 
τί δά μασγετ. Πτογρυ. πιοπιογαῖ οὔεοεὶ ρος εἴς ΝΣ 
φάμπατοατ. δάςὸ νι ἀἸ ἘΠ ςιιἶτεῦ διις ἀιιρας ΒΝ 
τίοπς ν(ατρατιις οτῖαπι αὖ ΗΙρροοαζο. λεσσαὶ ἐγχία 
ϑιιλαστιον οἱς Ῥάτο } 4 ἔςγα αιτα πὶ ν οσδηϊ ἀιτ ΠῚ 
ἔϊοτε]. 4. Απἰ πιά! ον ποίη Ἔρ![0].»5ὲ ταῖς κεπεῖσε ὁ 
λεπιαὲς ἀςρεον ὄξι κοῖλον, δ τὸρ ἐπτειδοὶ λαζυνπαι πέτρας, Σ 

Ριιὰ ΗΙρροοτγάτοιῃ λεπάσες. (4 [της οἱ πέτραις στρι 
χα. Δριιά ῬοΟ]]ισο πα λεσταὲ ἑψησὸν, οἀ τ] ὰπὶ ΠΝ 
ῬτατΙ). ΐ ἷ 
Λεσας ἡ γὴν) ΡΟΟΠΠῚ ροηις πηαϊοτ 5 ὐφ᾽ ἧς Κοὶ λαψωι 

ἀο οαἰτχ, ἀο} τππ0,.Δ τα ΠΟ Ρ ἢ. οὐνοχ ἔν, 
Λεπαςὶςοαρι ἃ Ηείν οἷν τἀ οιπ, 
Λέπειφρον, Ρ᾽ [σατο γα ΠῚ να 5. 
Δεπέω, λέσσω, ρογομτ ο,  Οπη πη. Ατὶ πο ρἢ. 
Λεπί δον. 9 το Ὠοτίσα ἰοΡΙ ΔΙ Ο οἰζερκαὶ ΡΟ σίη. 
Λεπιδδειδὴ φορϑσμθλλ  μοῦτει γκ ῥαφαὶ λε πιδοειδεῖς, [ἀτιταΣ 8 

οἴπιιηι σαἰ ταν 1α: 54 1185 ντιλη εις δ διγος αἀίαςοης, 
ςομις, Θαΐςη. δ᾿ 

Λεπιδόχαλκον Ος1{1.2.ς.ττ0αᾶτ οἰ πὶ δα ἀιΙοποιπ 
πιδπη τὶς 14 ΠῸ λεπιδδ χαλκὸν γοσαῃζ, ἫΝ 
Λεπιδωτὸς, οὐ. ὁ (χπάπηο ἤις, [χα πηὶς σοι ἤιτι5, ΕΠ ὃς λε 

πιις ΡΙ τὶς. αριιὰ Ἡετγοάοτ. ].2. (μα πιο {5 ἃ ἐν ἢ 
λεπιδωτον δέρμα, ΡΟ 115 [πα πτοία, ΥΩ 

Λεπίζω, μιΐσω, π.ικα. ἐς [χα πο. ἀοςογτῖςο  ἐοσγαῆο 
ος ππιΔο,ἐκοέρω, ΡΠ ΓρΟΣΝ ες, σοι νάς ἐκδέρω, 

πα εγΐδὸ ς ἡ. 12 τά. (ΠτιαΠ1α,}απηῖ πάντ οχ ροηῖς Ποπαῖ 
ΡῬΙ 45. Ατποπαιις ἐς τηδοΠίη]5 Ὀς Πἰοἰ 5, ὠμφαλν οὶ 
πίσι ψυχενλάτοις., ὙΊττγιαΐτς, ΑἸτόγηβ ἴητοῦ [6 Πιδ 
ἈΡΤΛΘΠΓΑΓΙ 5 δέ ἰΔπη 15 ἃ γί ρι4ο ἀιξ}15. λεπὲς ἢ 
ἥϊιοπὴ Τ,ἌτΙΗ] Ῥοτγγίσίποπι ν οσδητ. το ἢ) Ἀεπλ ΣΡ Πι 

σο»ἷη Ἐρίς. ἫΝ 
Λέπισμα, ατοςοτὸς οττοχ. (Π 1 Πτια.λεπίσματα ῥοιαξ᾽, τα τοι 
τα ϊςουα. 64]. αἀ Οἷαι!ς. , 

Λεπισὶς, πηισπήαχοψό ες Η εἰν οἶ,. Ἢ 
Αὐπομαι:λέπεδδοι παῖς ΤΉ η.Π10.14.Ατποηϊςηίςς ν ΠΣ 

σεληρεῖς κὶ φορτικὴς δὲ ἀφροδισίων ἢ δονγῆ ς:ν ΟΏΟΓΟ ΠΟΙ 
{|. ἰσελγαίνειν, “ 

Λέπος, ΕΘ. τοτπηῖοα. ἴδ τ. Αἰςχαπά, ΑΡῃγοα τ, καρποιξ. 
λέπεσιν καὶ σώμασιν ὑγροῖς ἢ ξυλώδεσιν ἡ δέρμασιν κα σφαλίσε 

εἴδοντνοττῖς Οδζα, Ἐξ ΡΙ [ΟἴτπιΠ| λέσον κὶ λεσίδες,ἱ, [6] 
μάτα, ΡΟ ]]χ. χέπος εὐτὶ τῷ υἱμζω τηοπαγαηα. ΔΙῚ 
τίσ ἰἶδγο ποπο. σαρῖτο 37. παῖ11}1 Ρ Γςῖδ εἴτ 5 λέ 
οἴζο αἱτ αὶ ἀρὰ χναίεες, ὄμοιον τοῖς σεγανοποσι πῇ μεταξὺ 
ῬΠΙΏΤιι5 πιο πη σταπαπῃ ταῖγᾶς {δ} ΠἸτατῖβ ἐχρ οί, 
“Ζὲρ κα τινον ὑμῆμα. ; 
Λέωρᾳ, ας οἱ αρτα. αιια ὃς ψώρα, Οτατοῖς ἀϊοίτηττεα νογὸ 

ἀϊς ἸΙερτὰ πῇ ἀϊς ἴσηιις, Ογα οὶ εἰς οἰ ρμαητίαΠς. γαῖ 
οὐτὶς σοΐοτοπι ἤστιτ 11 οἰ ρηδητο ἔλοϊτ 9 ραγτῖΠΊ 
τὶπα πἰστίογοπι , Ῥτορτὶὲ Π΄ πηι ξοίτα5 [στα 
Ρτοξαηαᾳ ἢτ. 

Λεωρεὰς,ἄφα 9 ̓ να ρονδοαΐτα, ΠΡ. δ᾿ 
Λεαρικ οἱ τοὶ, πε ἰςαπηοῃ τα ἰορ γα Γι 1) 4118: σοπτγα ἴθ Ρ Ἂς 

τιγ. Πιοίς.}.1. Ἢ 
Λεωριώ, (ραν πιπι ἀοπη ὉΙούς. 14, λεαριώντας ὃγυ 

τρεῖν φριιὰ ῬΡο σε. ᾿. 
Λεωρόομα) με. ὥσομμ αι απ, μα) ̓ ΟΡΤΑΠῚ Ῥατίοτ. ᾿ " 

ΔΛεωρὸς, οὐ, ὁ] Ορτο Πι5. Ματι.ςαρῖτε οξζδιιο, ὃς (ταΐσῖοὶ 
ῬἈγαῦτις ἐς σατῆς ΠΡ τὸ Τϑοιιηἀο.οαρῖτο οζδιιου, 
ἐκ δέρα, Ττοῖη αἰ ρογῖτας αισεάατῃ Πιρογ νησία ἡαίοι 
{ςαθτιιηι νοραξ. ν᾿ 

Λεαριύομα ἱζασον ἔο,τρα χύδομαν οἷ ΔΙ ςίσο 5 λδυχαῖ 
ΝΙςΔπά, 

Δεωρώδης, (ςαοῦ. 
Λεπτακινὸς, ΠῊΪΠ ΤΙ 1551} ἘΡΙΡ, ἱ 
Λεττεχέξθ τοπιιῖ5ο τας 15..|0τ|1159].2. Αἄτσόοη,. Αι ' 

λετστείλέεον. 

Λεστετοίλεσστος. σΥΔΟ 5 ΠΙΡΓᾺ τας ]ς5. 
Λεστεῖν ΗΟ σλέκειν ἀτέλιιπ 557 7 πενίχρών, 
Λεπτήκεα λεπτῆς ἐργασίας ποιηϑέντοι, 
Λεπτὶς ίσος ἡ, ΠΟΥ ἀ οἱ σοπιια αὉ Ἔχ Ί τατο ποηιοη αάοραπῖν, 
Λεσπδξλας Ὁ. ὁ νὴ ἰντοπιιῖα σογπηίηα οάοης. ᾿ 
Δεωτύγαι (θυ α, ἐ ἡ, οἵποτ!Πς. πο Ρἐ Πρ βοραγιιπι ἔεγαχ.λ 

ποπος.ἱοςιῖς τοπιιῖς ὃς ΠΊὰ ΟῚ] οΠτα 59 Πιᾶςοτ. ΤΉΘΟΡΕ 
ΜΠ ΠΤοτ. ΡΙλητατ. σα ρῖτο τιν τοῖς Κατα βορείοις καὶ λειστοῦ ἢ 
αιπϊοῦτο ἥτις ὃς πλφοτο [οἷος ἃς ΡΠ Ϊηῖτι5 το ἀςοϊπιοῦ 
τὸς σαρὶτς 19. λειστόγαιθ. πατρὶς 5 ράτγία τοη τς ἀρτὶ ΤΟ} 

ΠΛ] 9] ςίαη. ὑτα 
Λεπτόγεον͵ τὸ, [τε [τὰς Γασοτῖ5. Του ἀ. 
Λειτογνώμων, ον 99. ὁ τὲ ἐς ΠᾺΡ Ὁ1}15» σον ἀΓΡΈΓΙΙΒ. 
Δετστοδέρματος. ἑ κὶ αἰ σατοηι μα οης τοπιιοιτῖν 
Λεπτοδὲρ μία, ἀρ, ἡ τορτεῖτας σοττὶςῖς, 
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δ» τοηιιῖα μοδοὰς ἔο]ϊ,Ν ἰσα πᾷ. , 
ογιιοῆις;ν6] ροτῖτς αι μαδοτ τόπτιος ἤργας, 
ποντιχοὶ καῤυα αι ]χης. οί, ν [6 καίρυὸν, 
ὉΠ 6 Π5 ΓΑΤΠΟΚ5 ΓΟΠΙ105. 

“προ ΠΥ Πα τα τὶ ΠῚ σοι οῖἤις, 
τὸ λεστολόγοις νοςας ΑΤΠΠΤΟΡ]}. ΡΠ] ΟἿὍΡ μος ἐς πιῖηιι- 
αάδιι τοι ἀἰΠρυταῦτες. 

Ἴω Πα τι Πα πυιραπιοπταιὰ λεατὸς δέ λύίχυγηθρο 
αὔρας τοῦς τοπιιίδιις ἀπ σορτατς, ἃς ἑγπιοία τγαΐτατς, Α- 
οἰ ᾶη, γεφ. αὶ λέκττολογεῖν ᾽ δὴ ζητεῖ, κ αἰἴοὶ καπνοῦ ςενολφα εἰν. 

τσὶ ἴαπι οἰρὶς ὃς {ιὐτἰΠτοῦ αἰ Πογογς. Ταιοϊαηιισοχαίρει γὸ 
᾿ὕπως ταῦτα λεφτολογεῖν:ν οἱ ὃί σμικρρλυγεϊϑου ρτο εὐ ξ μῸ 

πος εἰτοπιίπιτα ὃς Πα 1111 ἀϊριτατο. Τάοπι 7 Συ Κὶ παῦὴ 
᾿ αλεστολογύμν Θ-, ᾿ 

ἀατα, ἃς λεπτολυγίαι [τι] ος ἀο πιϊ αἰ πιῖ5 γοσα5 ἀϊίρατα 
ἩΒΕῸΝ ᾿ 

ἀτοοῦ δ ,ατσυγατοτ ΟεἰΠϊο λεπτὸς εἰς τὸ λυγίστεϑει ΑὙἸο- 
Αἰ. Ανόρε γδ λεπτολογις-ο δειῖδρ ἐφίκονϑ᾽ ὡς ἐμέ, 

σαι» ΑΥ ΠΈΟΡ ἢ. 
(8. [δες οτοηϊ οταπυΐτατο ραττί σι! αγαπι ρὺς ἀϊττι5» 

: λεατομέρεια, [ἢ τ} } τὰ ποτ ςη τ 5.0 ΧῚ 1τα5 5 ῬαΥτΠα πὶ 
ταν. Ἐτλεπτομαρώς. Εγτα πη, ΟΠ]. 
προρτιιάςης σορ Πἰ 1}, σα Πα τᾶς. 

ΕΠ τον το χτιισοζσμμ 5910 τευ ρα άϊτιιϑοῖη ἘΡΊΘ τ. 
φΘ.. ΕπτῚΡ. , 
ἰσσαοτηϊηυτ αν Π Π Ὁ Ὶ Πππλῖπσι πιο οτᾶ: ΡΟ ΠᾺ5 » σαϊυ- 
ἀϊπτίμιιιι. ν αἱ σὸ ῥέε ὶ εμέ ἀσουττατα νοος Ροτγὸ {ἐ- 
τα σοηΠοϊουλητ στοο! απηρίος οἰκ,χαλκον, τις αν τα - 

δλμεσαν ἐκ εἶ λεπ᾿ τοὶ δύο. 1} π|ς αἰ ττοητοόπι ἀπο ς παῖ παζος 
Ὑοἰζοπλιις » δα ψιλὶὶς κα φιλότιμος ἡ ἐν: ο δυο χεπ]ων εἰ. 

ἄζςτουτές ιν ἐκ δύο ψόνονοζολων . νι ἱρίοπιες ἘΧΡΟΙΪτ, 
οἶτα ἀϊιοάοο πη. λει τοὶ δυΐο, ὃ ὅδι χούδραντησ. 115 Ἐχτγο- 
Ἰροξξα ἔπητοὴς ἱγγορίοτίης εχ δἀποτατίομς : ΠΟμ 
σοηρττ σα] σι 15. 
οὐ (δ τ1 1 ΠἸοῖο ἄτας 10 τοπιιὶ σομτοχτα » Ἐπθυίιις 

Ατῆςη. 
ἘΧΤΟΏΙ1Ο. 
τοὐνα παδεῦ ἐχῖϊος ροάςς. ᾿ 
ΘΠ. 15.Π11 ΠΕτΙΙ 5» (1 150 πηάσογ, χζὶ ̓ πὸν πη τ 

ὃς κατ᾽ ἐσίὰρ χυμὸτοτοηι!15 πιατογῖ) ΑἸ χαηάογ ρῆγο- 
: ; τ πε ίαταν αρεῖῃς δῖ ἀγρατα, Επγι ρ τ. λεασ τη ἀὐΣῇ 

ἴῃ το Πσοητία. ὅς ΠΡ .1Π15 7 Οαίοπ. «ἃ Οἰδασοη. λεπ]αὶ 
γ αἴδὲ πὰ μένοντος » ἀϊχῖς ΑὙἸῈ|4. ἀξ τὶ 41 Ρατιιαῖι 

οἰ ΠἸεπὶ ἤρεπι ἀς το χιιαρίατι ἔτιτα σοποορόγιης, Ἐτ 
ἰτΙ βορ ἤδη. ἴπ Μεθ] ς 5 λέω πίω) φρρν τίθα αἰχὶς ὃς λες 
πλήφρις: πἰπιίτιπὶ τοπιιος αἰπιϊ παῖς {αι θ τ}. 5. Ρμῖ]ο- 
ἴπὶ τ άςης ἀτσιτία5.λεαττεὶ ἀρικὶ ΗΙΡΡοογάτοτη αἰ] χιᾶ- 

᾿λεαντὸν ἔντερον » τοητις ἱπτο παι π). Οα] πλέα τὸν ΡΓῸ 
ἀϊΕΗςΙ]ς ὃς χιιοά ποη ἔβοΙ]επὶ μα οῖ ἀοοοῆαπηλε: 

ἀϊοίτιιν σοπΠΙΙ δίς [ππτρητῖα ἱπυρ ἰσδτίοτνπος τη} - 
ἃ ἃς οδιιλιλεαστὸς ἀς ἰοςο,αρι ΤἼοορ γαΐτιπι ᾿ἰ- 
Ῥγϊπιο,ςαρῖες 13.1.πιασεγγίοἰ πὶ παϊηγας ΤΑΥΟΥΙ 5 

. γἱεὶς λεατόγω Θ-. 
σιγὰ στάση] παθοηϑ. 
δ στδο! Πἰτα59 10 ΕΡΙΡ. 
ὁ καὶ ἡνμιαθεης τοηϊιες ἱποί ἤιτᾶβ. 

ἧς Πας χ σα) [υπηρτιιο απ δεν Οἱ αρταάτίθτη ςαἰςεάπιεη 
᾿ἀρυὰ Ρο!!. . ᾿ 
τὸς υνἱ ΤΕ ὨΠἾ τ 59 ΘΧΉ  ταϑοστας {1455 πιδοῖος 5 {δ τι}1τᾶ5. 

«οἱ ΡΠ: ἤιπε τοπυιίοτεβ. αὶ ρῖ]ο εἰ τοπιιῖ, τε λε- 
α: ἔππτ τοπιιοτὶ ρι[ο. 
Ὑ ΡΠ τα πιιοσ 5. : 

ἔσω, αι υκο ἴοι! ρῸ 9 ἴῃ (σα]ρταγα ὃς σαΐατιιγα Πιρεὶ- 
Πἰπυτίοτς Ορογου στ ἴσον ΟΡογογ. ῬΙυτατοιι δυ- 

γεῖν τὸ χεπτουργιῖν. Ῥίατο Ρτο (ι Στοῦ ραυτῖγι ὃς 
τορϑνὰ γὸ λεσστουργεῖν ἐκ ἀσφαλές Ν οατι Δ [Ο]. 

ι7 ΟΡ᾿ Ποῖτιπα μευ εςεπιοιάϊ ηπα]ς οεἴδ ΟΡ τοῖο ΠΠἀτιπι 
αἰ ΟΟ Ἄτιτ 9 Οριις ᾿πτο (τ πατη ᾿αααϊ τὶ ἀγτιῃς 1] 9 ὅς Ζαῖ 
οἰτλεπτουργὸς ἀἸςίτιιτ. Ὀϊοάοτις ἀς ἔμπης Ἡερμα πος 
ς ἀδ αὐχιτέκτογας ἰϑ' ρρίσας κὶ λεπτουργων πλ᾿ 9:Ὁ-. λεστουρ- 

ταπτ ΟΔἐ ΠΙογατος ἃς ΝΜ γταιεςὶ ἀο5,ἀς αυΐδιι ΡΙἑηλιις ΗΠ. 

 υϊα πιοάὶ ἀστὶ ἔοχ. 
Ὦ “ἡ, αὶ τοηιιὶ οἷς σοττίςς. ἣν 

ἧς ἐφ. δ καὶ οἷ, συιὶ πατιῖγα οἵδ τα πο 7 τοπιιῖς ὃς ρτάς 115» 
᾿ 

Ἵ οἸἴο. Ὁλζᾷ ἴῃ Ῥγοῦ]. Ατι. (ςέϊ.1.4.48. 
τύφωνίθι σας! ο πὶ ὅς τοπιιοπὶ γοσοπὶ ἰιαοῃ5.» οι γοχ οἵξ ἐ- 

Δ τόν ιθι  οτιΐ ἰασγιῖπη τοηιις εἰξ, (χῖ[15. 
Δ οχυλ θ΄, ὁ κὶ ἡγίαςςο τοηιι18. 

ὍΒΠΙ5. ὶ 
ἔ υύφυλλθ᾽, τοηια ἕο ̓ α μασοιπ.λεατόφυλι Ὁ. δάφνη; [ΤῚΝ ΓΟΠΕΣ, 

ΔῈ 16, 
Δέπηωνις γριά 'γ (ΟΡ ΓΟ μοπι,πἰῃγα ἐπ οτϑ,ξαταπι, ΓΙ το» Ργοίος 

Ρίπα, διε τὸ λεπηίμλειν τὰ σώμᾳτει τ) ὑπυϑωνονσων, Γτγτη, Ι 
λεπλιλομαι ΒτϑοὶϊςίςογΟΔν 4 λελεηυσ μήδε, ἀτισηματι, λεηηιωθεὶς 

οχτομιάζιι8, 
Αὐπιωσις,εως ἡ γη ἀττοηιατὶ ονεχγοηιδεῖο Οαΐςη. 
Λεπδιιυτικὸς οὐ, .ο το πιιατίιμι15, 
Λεπθοιύω μι ὦ, αν υγκαγαξτο πιο» Οπιπιΐπιιο,οχτομ μον δι ῖ]ς γοά 
ἀο,ἰαχναίνω, Δ ϊ, Α σοι, 

Λεηῆνσμὲς 5 ἐπι πιϊξῖου ὃς αἰὔιπι ἀἰ ἰφυϊ ἐς ΡΠ αΪδηρὶ5 παπιοτο 
ἀοπλ τειν ϑ 14, ὅταν τὸ βάϑυς αὶ φιίλαγίϑ. συρωμῆπα!» καὶ αὐτὶ “ἦδ᾽ ε’ 
αἰ δρων, ἐλ ῆες γίϊωνται. 

Δεπύφιον, ράτια [ἡτιάτηα., Π᾽ ἀς ζατρὶς ὅς [4 σοηιις, τισι! ΡΠ παν. 
Δεκσύρια ἐχέ» [Δ Πγᾶτιι5 οἵ σαζα ἰἰρτο ᾧπαττο δον, ρΙδηταν. 
ΤΑςοργαϊΐως σαρ. 7.[ςἀ Ἰπιρτορυ)ὸ, Ἰοᾳιυτιιγ οπίαν ἐς αἰσαΣ 
ταάϊσο,η το: ΠΣ [ᾳιιαπιας Βαδοῖ, δα τυιηΐσας, 4085 νοίατ ἴῃ ἰα- 
πιο] ας αἱ [ραγαητι ες ἀἰχ τ λετυρώδῳ ἐς ταάιοίδηουν τάς ἱπέτα. 
ἐκλεσυρίῶν, ΟΧ Ρτα ΠῚ Πἰθ 115), Αγ ξοτ, 5. πἰτ,αριιά Ηἰρροογ. 
λεσυύρκον, οτῖοχ, 

Λεωυρεώδιως ἑζθνν, ὁ γα ηἷν πλι]τῖς ταηἰςὶς σοπδης, τοὶ λέπυριώδυ,ραῖα- 
ταἱηα, οἱ ἰὰ: ρυτατηϊης2. 

Δ τπυξιώσαι ἐς δ᾽ αθετς, οἰ πιας οχοισογς,  Χσοστίςατγο. 
Λέσυρρν»α,τθ,τοῖτα, Ραταπιοη οἱ ατις ππα ΡαπΙςοὶ οοτῖοχ. δι 1415 

ὁξυτ ὅγως [ον πάτιτη αἷς ἃς Πρηϊῇοατο ϑοδῃ πὶ ῥοιαξ δπηκόλυμμα. 
Λεκσὺ ρϑε οὐ, δ το τσ ςιΙ5, Ρ τα πα πὶ Οἱ ἰης]τι{{|5 ἔσετιις,λεπυρὴ γῆρε!- 

ϑ.λὴ ΝΙ᾿απάτο ἀϊοϊτιιγιλεωυρὲν στέχωω, θη ἀμ Τ᾽ ογίας. ἃ λας 
«νρεζόμῆνον. 

Λεκγυρώδης εἴθ, ὁ κα ὁ, (χυι4 πιῖ5 σοπίαης. [πα πτατίι5 (χυααο [50 
ὙΠεορ γα [τις Προ ποηο μι ξοτ. ρ]ἀπταν, αὶ εξ ταηῖςα τα] - 
ΤΡ Ἰο ΓΔ πὶ Όγο ΡΓΐπο, ΜΠ ποτ. ΡΙδπτατιςα Ἂς ταφίςίθιις. ΕἰΈ 
Ἰρίταν ῃἷς λεκυυρώδεης καὶ πολυχίτωνι νος λεπύρκα, 

λεπυχόμον, Ἰίοτη ατιο λευρθν. 

λέσω,μ. ἐψω,πιεφαγἀοσοττίςο, 4ο ΠΡ γο.111..., αἰεὶ γδ ῥα ὁ χαλκὸς ὅ᾽- 
λεψε,}, αϑειελέπεσεν ὁ ὅξιν γλυψε, »Ἰυο,οτἴᾶ πῃ χροπέτην ἐν θα 
εἰίςο Ρογιουχυί τοίου οὐϊαλι ἀϊοὶ 59) ἀσελγρός, κα φορτικῆς δὶ ἐπ 
φορδισίωγ ὃ δογῆς. ν ἥ 

Δέρνη» "21 οΓηδο οι ΑὙσίπουιηηι Δσ ΜΥσΘ Πα ΟΥΠΙΠῚ Αστο ζοσι- 
ΓΛΠΉ15 9 4ιΠ6πὶ σε Εἤοτςα]ο5 ἜΧραγραιῃς. Ζεποίοεις ἰη αι τ 
εἴτε ἔοητοπι ἱπ Ατρίπιουι πὶ ἍΒΤΟ 5 ΡΓορς αιιςπὶ Ηεγοιΐςς οὅ- 
ἔεοῖς μγ ἀγδπὶ» ἂς ἱητογαηςα νἱ ἐττηδτιιτι αιμιπὶ ἴῃ οοάοπη 4- 
ὈΙΠααγθειν ἃς βῈΓσάγθηταν » ἐλέχειπι εἴξντ ἃ4μα σοτγθταρογο- 
τατγ Ἰζούσοτε ὃς ἐοτά θι15 σα σαπι γογιιπὶ 4ιιος ππιιη  Ὀαπτιγιν 
ἀς ετἰαπ πάτιστι ργοιοτί λει χρικων, 

Λεσβία,οἰκοδομιὶ, Βα 4.1 Ῥαηά. 
Δεσίβιαφ, [ςοΥτιιτη λαμκαίςιφα, ἔς Πατυῖχ, ; 
λεσβιαν νὸ λεσβιάζειν, πχοτος ἔσσάοσ οὐἱβ ρο [πὶ Γι οσ σ᾽οτιμη [πτιλτά - 

τὶ τοῖγα ὃζ ἐχβογαῦ1}} ταγ ριτιἀϊπο,τὸ λειχώζειν, ἔς το γτιπιᾶσ 
τὶ ραγογοτ λειχρςρία 4 ον ἔΟΠΠαττῖςο5, τοὶ σλησταίζειν αἰδανόμως 
γὁ μολυυειν τὸ -ὁμα, ΑΥἸΠΟΡΗΔη ἴῃ Νοίρί5,, οἱάς, ἐγώ σ᾽ ὡς δὲ- 
ξιώς ὑφεριόμίω, Μένωσαν ἤδη χεσβιεῖν «ὅδ ξυμπότας [ΠτοΓρτοοὶ λέ- 
σβιρι αὐαι φουργρεῖσε πῳὶ ς- ὀμκατι μολουδυῆνοι Ηος ϑιιοτοη πη ΤΊρετγῖο. 
νοσᾶτ οἵς ΠλοΥΙ σΈγατ αι ΟΟΣϊστ 1η ΒΔ 5, αὐτὴ ποθ᾽ ἡ μᾶσ᾽ 
ὧχ ἐλεσβίαζεν, ἐξ τάσηι πὰς Αἰ Τα Πτ ἐν ἐκκλυσιαζ, ἰμαη θη: Δοκοῖς δε᾿ 
μοι χἡ λάβδα Τ᾽ ἐξ χεσβίας, 1 εἰϊτ,λεἰχέν»»ἡ λει χαζειν ἠϊγοέω τὸ χεσ΄- 

βιεέζειν, 1τὰ ὃς Ταιοίαπιι5 ἴῃ ΑΡΟΡθγαας 9.τρὸς ϑεῶν εἰπέ μοι τί πεό-- 
«είς» ἐπειδ'αν κοικεῖνα λέγουσιν οἱ πολλιοὶ,λεσβιεί ζειν σε κα φοινικέζειν : 
Ὑ} φοινιγέζειν( πᾶ τη ΠΊΑ]ὲ φιδεκέζειν ὃς ρἈ] ΠΟΙ ΐἴατο ἴων Αἰ οἴ τπ 
σουπογσὶτ Ετα τπιιϑλποτοῖ ῥΒοσηϊσιτη τοῖγατη Οὐ ςαεηϊτατοπης 
ἀς τὰ ᾿πτο! ]εχὶς Πιαέξγδλητίις ἘΠ᾿ πιίαητις εἰς νοτοὸ σαΐτιι ΠΡτῸ 
ἴεχτο: Ὡς {{πὶς ἰοφιιογοϊμαμ το Ποτιτι τοτογγίπηα [Π᾽ο..,. ὃς 
ἘΧΟΟγΑ 5 ἔιγοσ 5. π6 σαρῖτὶ αι ἐπὶ ρατοῖτ, Ἐτ στο αμΐητορ 
Ταρίτς ΠΟΠῸ 5 1] (ἘΠ Πππλαπὶ αιιοηις ςοτροτὶς [ι] ραττς ΠῚ» 
ςοηττγα ἔλς ὁπιης ρο “πα ητ, 8ζ ῬΓΟΡμαποητιΠατιοΠ019.9 Ἰπριμ-- 
ΠῚ5 ὃζ σαρίτἰς αι Πητ αἰ στίταῖπα ποίοις Ηος τάτη ἔα ἀτιπὶ ἠ1-- 
ἐξα σαρ τὶ «Πάτα ὃς ἰγγιπιαγο ν οσδης 1, υϊ ΠΊ 411: ἀῤῥντος μίξες 
Οταος ἀϊοϊτιτ. ΡΙ πταυοβιι5 ᾿π νῖτα Οαίατί5. ἐσύκει γὸ αὐτὸς τῇ ἐπ 
αμπῦ μητρὶ μίγγνυδει τίυδ ἐὔῤῥητον μίξιν. Τῇ ΔΕ ΟτΉΙη τ οΥΘΟΤΙΠΠῚ ΡΓῸ - 

ῬΤΙ ετάτοον ΠΗ πὶ ρτὸ αἴτογο {δ ἰτιιθπάο ἱπιροστς Οαϊοηιπα 
ΤΡήτπι ἀερτοβοηά!,πὶΠ τπθηάμπι πιδήτ [1 τατγι). ἸΝατα 4αμπὶ 
γε ϊος ἀϊςεσς ἔς Πατογοῦι οδίσοςπίογεπι εἰΐς ᾿γγιιπίατογε 9 ἢς 
Ῥτοτι1τ «δὲ ἡ τ οἰ σλων φαρρ(ούκων διιυυεέμεως [το ἀεοῖπιο. μεῖ-- 
ον γε ὄνεισος δεὶν αἰδϑρώπῳ σωφξρνουῶπι κοαυροῷ 70} οἰκύειν, δὶ αὐο ρουρα 
2 κὶ κίναισδον, ϑιηεὲ χὺ Τῇ α)ον οφυργων μοῦ Νιον βδελυπθμεῦτι ἐδὺ φοινικί- 
ζοντας “ἴα κεσβιοιζογπων, ὦ φαίνεταί μοι αἰϑοφπλήσιον τὶ ποίσειν, ὁ κ Χφετ- 

παμίωίνε πίνων. εἸατίιια ἤιητ, ἱγγιιπιατονν οὶ σαρῖτι ΠΠμάοτς . 14 
εἴπ, φοινικέξειν:ξς ξΕ]Πατεοῆιις οτο πιο σογατὶ 9 14 οἢ λεσβιάζειν. 
Αάβος οἸετιιπι,14 οἵ. ἔς ΠΑτίομεπι ἧς ἱγγιιυατέοηςπι ἢςς ἴρε- 
ἐϊλητ αιια: (ςχιππταγ : Βαγράτιιπι ἔμ γα ΠῚ τοῦτα ρσ πᾶ πη 6Γν 
δυτθον σατσηῖπῖς Οδί απ, Β αγῆις, Ρυς θεᾶς μὲς πατοσς ργςθεᾶς 
1Π΄: σαρατ, Ἐτος Μδισία!!ς» Οοτις Γ᾽ ἀτατοτόιατε ἔς Ἰλῖοτ 
Βαθοτῖβ, (μπῇ σάρι ἱπτγατῖς πιθητη! ἃ Π1}}4 ταλπι ὃ 1π εᾶ τς 
σᾶρις ὕγο ογα υὙἤιγραγο οἱ οπτ λυζμογες, διιούοπῆς ἐπ 7 1-- 
Βετῖο (αἰατο:ασπιϊ απ αιϊοηιιςν ὃς φιΐάοσῃ "Ππτάτπι σα- 
Ρἰτίθιις φαδητορετε (ΟἹ τες (τ Π]άοτς 9 οὐ ἀςπεολ πηι ἀρΡᾶ- 



Ἰζ6 ΔΕ, 

ταῖτ, δίς, δεᾷ το ἐπαιοηρᾷα ματτ (ςπτοητὶὰ ὑρυγΠ ΠΠπ|8 ὃς τεῦ α- 
χοοταθῶα. βαρίτϊοτμην » ρατοπάϊιπησιις ϑεγατιἀϊ ἀλσςητὶ ἴῃ 
Ττοῖΐο. ΜΗ ποτ᾿ ὦ παὶ ζίωὸς ἐς ταυτὸ μόλῃς » ὁμμὰ αἰρῳϑοιὶ τοῖς Δε- 

σβίοις χαίρειν ἐᾳ.14 οἴξνῃς νπαιιαπη ἢ] τοιῖς εούζαηις Ῥτοςοῖῖο- 
εἷς ποαυήτίαν 9 (ςἀ Ειο800118. πιᾶ5 πιαπιάδῆς Ῥάττες ναΐους { πῖτο. 
Οοττῖροπάιϊιπι ταπῖοα ἀρια Ἡοίγ ομέτιπὶ λεσβι ζειν, τρὸς α δ ρὸς 

Τ ςόμα πῆνειν.-: 
Αὐσβιον»τὸν σοπης ΡΟΟαΪ ἀρ  ΑἸποησιπι δζ ἀρτά ῬΟΙ]υοοιτὶ ΡᾶΓϑ5 

μᾶι118. δευτέρα τρόπιςοφολκες χαλκίιδης τὴ κλείτοπο δον, 
Δεσῃ ἐόν ραγι ΠῚ [σπσι πλον ἐς λα σι ον. 
λέσσιςγπᾶρπα ἀαπᾶτῖςα. Η εἰν οἢ. 
λεχάξω, βαγτιο» ΠΕΡ ΟΥ Προ σ κακοὶ λεσάζοντες, 
ΔερΘυνι το Ρ 5 ΟΠ ΘΟΙΓΟΣ ἐμιλυτής. 
Δεραῥα![ς οἷα, (ΟΠ Ἰ4.4 ἃ οτίαπάτιπι α'ἀϊςϊα ἔλέι. τυ πΊ. 
λέχη υς οὐ [οιιο  αγοο ξαδυλτῖο, σαγγα]ατῖο Ν Αἰ α : παρᾶ: » σοπ- 

ἩΘηΓΕ5» [οσι5 σοπιπιηηΐς»)ς γάτα Κα τ σα, σσεπασαἝαιτι ΡῈ] - 
οαπὶ αριιὰ Βατοτοβ. σιήαπι ἀΐεις ΕΠ σηιηπι [Ἰσοιιχλγδὃς ΘΌΠῚΙ5 
ἐαπτιοπα : ααϊ4απὶ ἴοςα (4 Π 144 8 αἴτια, Ετν πιο]ορ. Ηςῇο- 
ἄιι5. ἐπὶ ὠλέᾳ χέχίω, ἱὰ εἴς, δ Φιηκιόσιον τόπον 9 ἐν ᾧ διέτριβον οἱ πῆω- 
χοὶ κὶ διελέγοντο ϑηγή λοις: 5:11 445 χοΐμινον ῃἷς Ἔχ ροπίτ. Πογοάοτι5» 
Εὐτέρατη νσί κως ἐκ αόγων “ἴδ ὁνωῶν ἀπεκέϑτα ἐς χέχίω «δοὶ τῷ γεέλε, 
ἴῃ πιοητίουριῃ ἱηοϊ ἀπ 1, Ἐξ ἀρυά 1ρίπμπι ἔλλεχα Εἰ το 1. 
4ιιαῇ ἐν χέχῃ ὄντα αι [ογπιοηΐθιι Ἰφξξαητατ. [ἄς πὶ χέσχηγεξέ - 

. δρα, οχςάγα νΊτγα πο, σὸ ρα οΐγ. Ἡοπιοτ. Οὐγῇσ, οὐ) 
ἐϑέλεις δδεῖν χαλκη ἴον ἐς δόμον ἐλϑιῶν Η᾿ ἐπου ἐς λέσχίω, θη. ἐνϑοΐδε 
ππόνν᾽ ἀγρρδύεις. ΤΠτΟΓΡΓ. δημόσιον οἴκημοι, σϑϑ τὸ ἂν ἀπε «δ μὴ ἔχον- 
σὰς οἰκήματα λέχη ποιεῖ ὅτ ον αῇρρὶ τοὶ χεσχιώνειν ἐν ἀυτῳ δ ἔξιν διμιλεῖν, 
ϑιιϊ4.λέσιχηγπολλὴ ὁμιλία φλυαρίαγτο ἢ ποιλαι ὃν αἱ 6: 36 δρα) ἢ οἱ τόποι; 
ἐν οἷς εἰώϑεσαν εἶθ φριζά μῆμοι φιλοσοφεῖν, λύσχ! ἐκαλοιυῦτο, αἴ ἢ Ἡστοδω 
λέσχη ἡ καίινθ-, δίραϊβοας ἀεπίᾳιια ὅς Ιοσιιπι ἴηι αι}ο ποιηλ- 

πες σομιιεθαπτ, ὃς σατγςδδητοϑς ᾿ρίατη φαγγ γαῖ οσπ. 
Δεσχίν ει, ΕΟ οἷν οχρ, μυϑυλογεῖ, 
Λλεχίω εἰα γα Οατιπις 14. 4] ππιηϊα, ὕβρις. 
Δεσχιμωόϑειν. σλττί Γοντι στ! σα σι] οἱ οαιιὶ δρυΐ ΗΙρροονιίς 

τποτθἷ5 ἑαΠὁ [ογῖρτιητι Πης Πσπια,βτ επῖπὶ ὅπὸ ἡ λέχης. 
λεχίωόριθ.,ν55, ΔΡΟΠ πὶρ σορσποιηρητιπι ἀρικὶ (οτρμτιη,Ρτο- 

Ῥῖοῦ σοπίαδυϊαπά! ᾿πτογάϊι Βοσιίηιπι {τα ϊππὶ.» σοηροττο- 
ποι ἀἸχοτίς. 

Δεχίωίτης γεγο ἀπιπίατοτ, χακὸς, δειγὸφοὶῃ (α Δ1159Ἔ Δα ΧΥΡτΟςαΧ. 
λεχὑωώτω οἱ ΔἸ (Οἱ }}1 εχ οο 4ι10 4 οἰαπὶ ρτφοορνοῦα [Οὐ πιοοἰ ΠΑ Γ] 

δ σοη Βα Ϊδτὶ (οἰ οδης. Γ46γ.1.2.1π Απαχίτηθης, 
᾿λεχηρώ, ὁ μιλώγοοη ἕαδε] τ. οἰ οι. 
Δέσχος πυρῶν, [οσίτιτ ὃς λέκθι χραά Ατποηφιιπι ᾿ἰδγο οὗὥλιο.Ροὶ 

Ἰὰχ οχ Αὐἰπορ]νοχριςατίπιπι ἴσαι ἔσιιες [ἀπ τγῖτἰςὶ, 
Δετίμος, αὐα εγνίου εἰ τὸ σῶμ» ἀμερίας φησί: λειτονὴ σα γε φειδώς παῖσαι κ᾽ 

τοι ἑοίων, Ἡ ον ἢ, ἶ 
λϑγαλεθο, ε δ ραγπίοῖο τις, τυ Ἐς, 4 ΠΧ μ15» στατι! 5,41 Εῇο}}15. ματα - 

εἰυστὰ ποπηίης λοιγὸςοἱά οὔτ, ὄλεδρίθο, νπάς λχδυγελέθ- 9 αἴατος,Ο - 
ἀγη1 ὁ ,Πος οἰ ολύϑρι.., χαλεπός. νηάς λέγαλέως ἀπ ςΓΒΊμΠ|, 
δταιιῖτοτ 7 ζει ὲ. ΑρΡΟΠ]οπῖτις [πσιιπ 40 Ατροπαιυτῖς, λδυγαλέως 
ἐφήξησ ὁμ. Ἰτοῖν ΉΘο ΠΠἰς ἀρι Ἡοτασγιιπι Οὐγ.ζ, λδυγελ οι 
ἐσόμενα, πος εἴτ, ἀδϑδιενεῖς., πο Εὐτατὶι. ᾿πιροῖ ες. ὃς ὁρροττιηὶ 
τηϊαγίαν)α 1] ἐχροπιιης λδυγαλέοι αιιαΠΠ φόυγοιλέοι; 14 ς [το ρ σας, 
εχροηίΐτιτ τομαὶ α Ηςίγ ἢ. πλι[εγα θα} 159} Πογ γα πιπο {ἰ15. 

Δδυγη, μέτρον τι χίλακτος, 
Λδυύίπης. ὁ. διοί κογῷ. Ἢ" ἑ Σστὸ πῇ λυ. 

Δϑυκοῶνοι αἱ σα τη τα: πιισος,ἤς ἀϊέϊα ἃ 'οσο 148: πηοπεὶς ιοπὶ λδν 
καὶ ΡΊΌτΑ ΠΣ πιμπιοτο ἀρ ρε ας Οαίςπ. ΠΡ. ἀς Ἐπ ν Πη]α, 

Δδυκαίνονκω αἰ ος το. ςαπάείςο. 
Λευκοίκ ἰνϑοι, "εὐ ρίηα ΑἸ, ἤριπα σαπά 1 41. ΤῊ ΟΡ Βγαίτιις Πδγο ὅ, 
π{π  ρ δῆτ, 

Δϑδυκοήνω, μον, σιγά, ἀφ [ 5ο.σαπάϊ τι [αεϊ γα διιπὶ τοφίο. Αο- 
οὐ. κδυκαήνομαι τίωλ πρίχαςςαποίοονΑΡούα. 6.7.ἐλδύκαν ταὶ ς-ολαὲ 
αὐ ἣν, ἐν τῷ δϊμώτι πὰ ἀῤνίε, ᾿ 

Δὔκοαίλφιτος,ερι τοῖοι τοις αἴοαὶ τὸ χδυνεὶ ἄλφιτα φέρειν, δυκφὲ Δι - 
τοτη αἰλφέτο οΓαιιῦ τεὶ ἐκ κέχεου ἱπη τ οτίδηι Αϑδυκίω πολ Πατί. 

Λάυκαϊϑεμον,ἀην π οι 4ϊς Γρόοϊςθοντ τγαά τς Ὀἱοίο, 
Αδυκανϑυὶς γος δ ρα παςοντ αἶθιις ἢ 05.611 οἴϊ ἤοτο σαπά! 40, ΤΘΟΡ ΙΝ. 

Ἰίτον. ἴρρο ρτιπιοοαρίτς 21. τεὺ μὴ «0 δὲν ὅδων μογόχρροιν κ᾽ λδυ- 
κανϑῆ.» δύκανϑὲς κοίρακἱςα ρυΣ σΑΠΠΙΠ.2ΘΟΡ ι, 

ιϑυκανδίζω, αἰ δἱοο,λαίμαῳ. ᾿ 
Αδυκανία ας ἡ σαι] σπατειι τ, Ἐοπιδοίνις ἰἴθτο [οστιηο Ἐριρταιηιη, 

τὸ αὐδὲ γιδυκανίίω βοαγχιὰ χαρυγγιόων 5 εἰτοὰ συΐαηπ. ΑΡΟΙ]Ομΐι5 2. 
Αὐροπαιιτοὶδέ τις ἔτλη, αὶ κ' λδυκανίζω ὃ φορά μϑυ(Θ..1Π| δά συ! ατὶ 
οςοάοηϑ,14 οὔτ, παι (δαπ5.ν ἱ ἰατεγρτ.λδυκόμηίω οἱ υἱὲ πὸ ἀατηρτη- 
μον τῷ γαργαρεωνίθ. ἐπέδωκὀυ, Αι μερίας ὃ» λαιμὸν κἡ ἃ βοἴχον. τοῦ] 

Τκιοδηῖα γερο νά ἐϊα πο αιὸά αἰ ΐςει. 
λδυκὸν θεν, ΕΧ 1Π10 σ.ΓΓΙΙΓΟ. 
Δδυκανοὶ Γισδῃϊ ΡΟΡῚΪ], 
Αϑυκαγιλλ δ ἃ Οὐφοῖϑ νοσάταν σα ηάιἊα ἄγρια. μα τὴ πποθαγῖοο 

ἄΡΤΟ γΓΠΏΓΠΓ, 
Λδυκαρίων, ρτο Ὠοιιοα οης ἀἰοἰτιιτ, ΕτΥ πηι. 
λϑυκαὶ [οις 5 Ἰιουσα ἀς τα ΤΟ ἴοίς,1.3.ς, 3. Ν ς, ἰὴ ὙΠΟ, ἡ ὲ σύ ποί- 

ἐὰν ΔῈ 
ἧς λϑυχοέδοςγἠρύγγου τε τεύμοις ἐϑεραΐσα ῥίζαν, Απτίσοῃμς ᾿ ᾿ μ 
δεσμὸν γΟΟΔΙΠ1. ; Ἦν ἊΝ μὴν 

λευκαξ χατη αἶα οοπΊαᾶ ὃς στα. ΟΊ. ὅς λευκαὶ ρων ὴ γοχ Ν 
νοἴατγα ὃς ἀρογτα,αρια οηάςεη, τ ν 

Δευκφσιμὸς, οὐ, διοςληάοτ. 
Λευχοίσπις ἀΥ ΡΥ ΓΑ ρ βολευκῇ εἰσοίσει χούυβυίθ. 

λευχάα, Εἰ. ὁ ἢ χευκῆς φλοιᾶς, ἢ 
Λευκἐϊογουγτὸ) γ1012 φλατγομα 5. Ὑ Πςορἢγαίειις Τῖδτο ζιαν ̓ 

ῬΙληταγ, ἥν, 
Δευχερενεὸς γοῦ, ὁ Γροοῖος Εςὶ ἀτδοτὶς,Α τβεηςιις ΠῚ ΄ 

σύκᾳ φέρουσα. ἌΝ 

Αδυκερ ὦδε, ΑἸ δα ἀτάφοἑα,, δἰιῖς ἀς χα ΑὐἰΠποτοῖςς ἢ 
Απϊπια! τππι. ν᾽ 
Λδύκη νης," )ΡΟΡΌΪΙ5 ἀτρογοϊπτογρτ, ΑὙἸΠ ΟΡ λάϊκδυ 
1 εἴιςαπάϊάατη Ροριππι πλιτατί Ἰη πίσταπη ἀο 
1Π|στο [δοηάο ἐς σαι ΡΙδητατ, τοὶ τπουρὶ, ἤπς νεῖ] 
παιδάρια ΗἩογοάοτιιπι αἰρι σο ἃ ΟαΖα τοά ἀἰτατ, αἶα γὶ : 
τα: ἂν δυιποτο Ρἰτιίτοίο ἢν : πὰπὶ οἵδ ἃς ἶρτα., : 
Ὁ116. λδύκῃ ὃς λέπρα ἰλδογαητος ντίσοι πα χάοιμις 
[λ5. Ἡετγοάοτιι ἴῦτο ρτῖπιο; λευκίι ῥίζϑω ἀριά ἿΠ 

πὰ διρακοντίε, ' τ 
Λουκηὴ ῆς ἡ Α10 8. ΟΠ ετίαπι ἱπιΐς ποπιση ἄπ Ροητο. 

Δευκηποιπίας, κε. ὁ, ἑοτταἸἄ010 5. Ετα πῃ, ΟῚ ΠΑ 4 αἰπια 
᾿ιορατὶ νἱείπσ. σιοάάληη ἀοοϊάοτο απο δο5 εἶπ 
οἷτις ἰιτσπα ν ἰτῆατὶ τι ἀἸοἰιηπν ῬΑ Ποσ οἱ Ὁ χα τἰπηϊᾷ 

λευκήρετιος, ὦ κα νἷ, ΑἸ δ  Γοτη 5, π Ἰ 4ο5 τεπγο5 ἤΔΘῃ 8, 
Δδίκιμμα τα αἶα εχ συρίο ἐχέξα, Ετγπι. ὗ 
Λφίκινίθ-,ε, δ ΡΟΡΌΪειι5. ἈπΟ 1115 ν οττῖς ρορα πι15.], 

ς ἔφαν. κϑύκιν,θ., Ατητος. 2 ΟΕ ςομοεη.ἱ σοτοπα Ρ 
Ρορε]ίηα, Ι 

Λουκέσχιθ.,γ δ) 1[τἰς ἃ ΠλμΠ0 1Ἶπ|Ππὶ σοηογς 5 ῥα ὁ ταπΊοα 
ὅς ταΐπιις σαρίτατιιϑ.αριι Θά] θη, ᾿ἯΝ 

Λευκίτης, ΑἸ δ ι15,α ρα Τ ἈΘΟοτ. Βῖσςὶ ερίτῆοτς. Ὁ 
Δευκοζρα χίων, ΡῈ] οἶτα Ὀγασ μα Βα θεη5. ὐπὸ μέρρις Καλὴ βύα 
Λευκογραφησαρ» αἱ ἀςρΊποῖς αἴ οοΐοτο. "Ὁ 
Δευκογραφὶς 56 Ώ 115 [ἀρ Ί εἰ5. ἣ 
Λευκοδίφϑερρι ἩΠ οἰ οἰ λευκοδέρμοτοι 415 ΡΕ ΠΡ (δα τῇ 

ἀιλι(ι!. ΟΝ 
Δευκοϑέα, Νίατατα ἀοα νοττῖταν ἃ ῬΙΏτατο, ἴῃ νῖτα ΟΠ 

ςοῖδοα ἀϊέϊα,ημὸ ἃ αὐμπεη οἴτοα Μεραγιάσιη ροτ (δΐ 
ἄσαι αἰ δ᾽σαητοπι σπγγοτοτοῖπ ἔιγουοπι Ἰηςϊ (οτὶζ 
πλάτος ἱπιϊσογοῖ, αἶ10 Ποσπλῖπο οτίδτη [πὸ ἀϊοῖτιτ, ἘΣΎ. 
τιιςα Ἀγ τπηιις οἵ ἀρια ΟΥρἢ. Ἢ 

Λευκοϑέαι, Νοτοῖἄος ἃ Μυγίπο ἀρρο  δμτιι ΕτγΠι. 
λευκόϑιριξ, τριχίΘ’ 2611} ΑἸ] {πη Ρ1]Π. 
Δευκόζον κε, τὸ ΑΙ 4 νἸοΪ αἱ λδυκὸν ἔον, 
Λευκόκαρπος Οἱ κὶ ἡ 41 οἱῈ ἐτιιέτιι σα πιά 140, 
Λευκόκαυλ (854. οἰτ σαα]ς 0. 
Δευκχόερας, δα] Ότ5 σα ρῖτο, σα 115. 
Δευκόλινογ γα διμη ἰππιιπι, Π] ἐγοάοτ, 
λευκὸν, τὸ, αη Ἰάτηπι δτις ΑΙ θτισο 914 οἴϊ,οὰ Ῥαγ5 Οοιὶ 

εἰτοιηάατ, Θαζα ἐχ Αὐτίζοτο] εἰς Αηἰπταὶ λεὺ οὶ οὗ 
δῖ 4 οςυ]οτιιπι ἰουῖτον ραπάφητεϑ » ἰάθηι δ το αι 
πὸ λευκὸν ἀοο οὐ ΑἸ στπι. 6 4].1.1.4ἀ4 ΟΙαιις. λδυκὸν “' ὡδ 
Οδϊα. τὸ χευκοὶ, ΑτἸοτοῖος {ἰ νοσᾶτ αι: ἔσο 1115 ἀ 

7 ρυε!πς εποαΐπητ, ἤσις πιςρίξτια ἴη ρα ογτατς δ 
οΔΡ."«λευκὸν οτῖαπι ΗΟ ν οἰ. ϑεώρημοί τι ἐν μουσικῇ, Ὁ 

Δευκόλοφ 9. 2] Ραπὶ σομμ μαίοπ5 ἴδει! ςτ πάπην 
πευφάλεια, ΑἸ ΟΡ. ῳ 

Λευκομφ εὶς, τασεπα σαπάτάα. “. 
Δευκομφάλιί(θ: 5 σοηι5 Ποὶ ἀτροτῖς δρυΐ ΑἸμοηφι πη, 

ροδιρόμοις ἔεττ. 
Λευκοπείρῃ 9.965, 1} 4Π}υῖς σοη15 εἰϊ, 
Λευκοπτίρυφίδ-. υ. ὃ) σαπάϊαϊς ν εἰσι ᾿πάττης. Μ᾽ ηας δὲ 

τιον ϑέωϑεν χευκοποίρυφός ὅδε, τοίδε ἔγσὸν ὁλοπόρφυρος, 1 
γοῖρ. φαϊάφιι ἔγιρὶ νταταγο πος Ὑ]10 πιαΐου5 “ΠΡ 
ἀποθυϊατ!5οα πη νγὸ Ππχὶ 4 ἥιπιατ, (τις ΠΌΥ 
Ρῖτο [Ἐρτῖπιο. ἣ 

Δευκοπέ πιλίθ.. θ᾽ πα 4ια5 Δ η ἀου οι Π1}115 οχ ἀπτὸ απ 
Λευκοπληϑος ὀκαλησία, ΑΘ ἸΠΌΡ᾿. Ι ἵ 
Λδυκόωρωκτος, οι ΑἸ δίι5 ροφεχι οπηπι. ΑὙἸ ΟΡ. ΕΧ Ὁ 
Δουκόανυγοςγ9. ὁ. τη 015 ἀεηοτατιιν ὃς. οσο πη Δ 5.5 484! 

ματίδιι5 ἐπι. 1115, ἀο]1ς}ὶς ἔγα ἔζιι5, εἰπιῖ 40,5, ἩΙΙς 
μελαμασυ) ον ἸΓ1{15. οἰ 

Αδυκοαυύρᾳ, " αὐτιόχιδος φυλῆς δῆμος, δ 
Λευκόπωλχθ.,ε ὃ κ᾿ ἡ οἸάτα5: ρΊτῃοῖ, 50 115,4ιὁ Δ ΌΙΙ8 8 

δὲς νεβατιιγητοσι ἀἰςο] δορῆος]. πη ΑἸασο, οἰξίσταται 9. 
κύκλϑ. τῇ χευκοπόλῳ φεέγίίδ: ἡμέρα φλέγειν. ᾿ς. 

Λϑυκέπτω ρρς κ᾽ κὴ ἡἷφροπηα ἔσι ἔγιιέξιις 4005 ἕεγοπϑ,ἴη ἘΡΊΡΙ 
Λευκόρρδον, α. το, θα τοί. ) 

λευκὸς, οὐ, ΑἸ νιις,οαη Δί άτις.α 1 Ἰςαπς,σαπιι5.λευκ αὶ μέρα ε 
ΒΕ ατίτογ ἃς τπιοιπάὲ ἀϊοπι τιαπίροτοιγ οἴ τὶ 5. Π|5 ἀἰ χ τσ μΣ 
βόίαιιο ἀϊο5 Βογάΐαας [δγοηα5,αἱ λδυχαὶ,οαπῖ γ ἴῃ, Ἐρ!ρτάπι ἢ 

εἰς 

1 

»αἴδο (ξιιτο γέρη: ὑηὴ 

ΞΕ. 

ἃ. Ὁ 



Δ ΝΒ 
{ 

᾿ ἰχὲγ ἐμπέχούδοι ἀἰχὶς Οοπλίσιις π᾿ Ασθαγποη γε νερὸ τ᾽κο- 
᾿ἰγκεν ἀδ ὑἱαρο,ὰ οἰἘγλευχέμιον ον, λ ευκὸν ἔαρ, αἰ λτῖπὶ νου υργορτοῦ 
τόρ νο  ρτόρτοῦ [ατιτί πὶ, ητοτρυ. ΠΟ ΠΟα],λευκῳ ὕσατι, Ηο- 
} ἐξ ἔοητς. (δ Πππάς. ἴῃ πνπιηο αὐ Τοιις Π1,Ὲ ρύμόυϑος λευ- 

᾿ἰπε ποτα μδδϑ Παρ Δ ΠΠτλτ|5. λευκὸς Ἀόγοεγοτγατίο ἀπο 44. Επ- 
οἰτις λευκότοιτον ΡΓῸ οἰΑυλΠπηλο ὃ ΕιοῚΠΠ πιὸ ροίιιϊτ, ΑἸππῖας 
Π1ο ἀριιά δεμςσαπι Ἰδυτ1} Γεατοητίαν, ιια: ἀροττα γα τρία 

ΟΠ ἰε5 ποθὴ Οὐοιγα που τοηςτίςοίο: αἰ σας ἀρρε]]αγ 5 οἷα νογ- 
οἰξητεητία, ιιᾶς ορτϊπγὸ ΡΟ] ΠΟ Λἤπῖις αἰ [ας νοςασατ, λεὺς 
ἰςιιοιισοἱά εἰτιατάςο α,αιῖς ργοργίη πὶ. ΡΒ γατοὶη Εἰς- 

ει: αὶ οχ ἁἀγάςο Ἄτιιπὶ βοῦς ἀραα ΑὙἸΤοτοί οι ἡ νοὶ ρὸ 

᾿ς Πῖο ποηίης λευκερώσδιον νΟσατ. 
οσερὰν» Η οἰ γ οἢ κεραυνοῦλις ξι] ἴῃς 1ξξιι5,ξογίαπ φαοά ἰς Ε]- 

Πἰτο αιαῇι σογοπατὶ νἰάοατιτ δί οἰ Ωρ]. 
᾿φικτος δ χἡ ἡγα 5 ποτὶς ἀπ] πέξιισ,λευκος ἔκτῳ σρεχὶ βαλιοιὲ σώ 
φοαιος αἰ οἷς ποτὶβ νυ ἸΠτο 5) ΕΠΣῚΡ. 
' πηξηλτος ἡ ΑἸ σοἀουσαπάοτ. 
ἰπροφα μύρτα ἀϊχὴς (οτηϊςιι5 ἐπ ΑἸ]. αὐτὶ τῷ Ἀϑυκρὶ χὶ τρυφερα, 
᾿ἰβου α! ατῖο ἱπάτις!. διιταῖτιν ὃς ἀξλταὸ Ρτὸ ἀφα!ρατο.Χ ςῃ,], 
᾿ ᾿ κεν, ἐλευκοιῦτο οἱ ἱππεῖς ταὶ κραΐη. 

φαιδ.. ὁ. δι ιι591.σΟἿοσ πΊ τι οχ ΑἰΡ ὃς ηἶρτο. ὙΓΌΠΓΙ ὃς 
εἰπὲ μας γόος, Τ᾽ γ]ς. ἐς ΟοΪ. 

ο᾽ Θ.αἰροέδι σαπά άπ, ΠΡ ι15. 
τίας δ, Πγάτορ 5» 411 ὃς ἀπαίαγοα 5. 411 τοτίτ5 σοτΤΡοτὶς 

ἴςπι αἰδα μίτιῖτα ρί ομαπῚ ἐπ τπιοῖ οι Ἔχτο Π τ, 
αἰ γορης σα ἔοτὶ ἔα οἰςς, Ηοἰν οἰ. 
οὐνίθ., Πασοῃς τιιηϊοατα αἰραπι, Ἡμλοιι5; ἥπατα λευ- 

᾿ 
᾿ 
Ἂ 

ανοαηἀ ἀτι5 σοΪοτ. 
᾿ἴδα λευκόχρρις αὶ Ἰδὲ σο] οτῖς οἵξ,οΙοτς αἰ ρίςδης. ἃ 
Πετίοτὶ οἰκο λευκόχ ρροι κόμαν Δρι4 ἘΠτῚΡ. 
ἐνα δας, σογροτὸ εἰτι 5, 1π ΕΡὶρ. 
᾿ αἰ δ᾽ σαης 'ῃ οἰπεγειιπὶ οο]οτοπιοντ Βιιά,οΧρΡ. 
,ὥσω, ἰς Δ] 50. ΟΥτι]. 
ν δ χκἡ ἧς μα οης αἸρας ν]η45. ἘρίτΠοτοη ΤΠ Οη]5 7 Ρτο- 
ὶς Ῥογίριοιιτατε πη. 1]. λευκώλενίθ- νἵρν»ἱἁλευ κοζϑ χέων, νὴ 

μέρφις, χολὴ, ὄυπρεπες αἴτο. 
ετος τὸ σουξίον, ῬΓΟ λελευκωμήνῳ γοαμματείῳ ἰὰ εἰξ, ταθι]4 ΑἹ 
τὸ ᾿πάπιέζα. σεῖς Αἰ Ῥιιπὶ 1 ατὶ πὸ. τὸ γεαμμᾳτεῖον αὶ ληξιαρ- 
αγρρίψας εἰς χδύκαι μα. ροΓίο τ οπς ἴῃ 1000 5 Τ)οπιο ἴΠ η, 

ἱποατ οταπῃ Δ] λι!πη ΟἹ, ὃς ΑΙ δυσί ποῖτι οςι]οτιιη ητῖς χόῦ- 
'ς αἰ λδίκωμον ΔὉ Αἰεχαπάγο πα Ῥτοί]επγατ. ἀἸοίτιγ. τη ΗΠρ- 

εἴριςτον ἢ. τῶτο εἰς λδύκωμε: τἶα᾽ ὀφϑειλμαδ, Ὀϊοίς, καϑαίρει ταὶ 

τας τ) τοὶ ὅπτσκοτϑιυδ ται ἧ᾿ κόραις, 
λευκωπίας. υ. δ, [τις αἰραέξιιν 
τον δαθ η5 οσιΐος αἰθος. 
δυο. άεπὶ αιιοά κδύκωμα. 

τας τας. δσοτία", ἐιοιιπά τας: σοι στ πδεῖο, Ττο τα Ρ- 
ς λευμυρὸν ὕδωργεῖ λαμυρϑν. 

ηἴτς, Ηςείν ἢ. 
ἰατιις, αι» το παι 5) Ρογβς τις σαιπς . ΜυιΠ}}15.λ εἴ... 

πζαχιςυπλάτις, 

Ποἴτιις. Ἔχ τ] 15, Ργορτὶὲ ᾿ρ  ἀάτουῖ!5. Εἰιτρῖη Ἡ τας. 
αξγοςιϊη Οτοῖιο,λευσίμω πετρώκατι, 

ἷ τρ, ΑἹ [ΟΠ]. πλβ] οτιπὰ αὐμπιι πι5ἰαρ!άλτο. Ἡοτγοάϊα- 
ὕςημῶ κα ἀϑιροισμα. ᾿ 

. ᾿ὡ)νἰἀδο.αἤρ᾽ςἸο.1].λϑύοσετε γὸ τόγε «στας.]. (λέπετε. ὁρότε. 

γεγδ, ΙΔρίἄατου . ἰτοπὶ ἀΐσηιις 4] αριάοτιτ . ὁ χαταλόυ- 
ξιΘ.., τουτές:ε χιϑοβοληϑίω αι, ῥα ΠἸΔμὰις ἵνα 47 κακῶν τιον 

: ἀφανίσωσι, 

ἰδρἰαρίάδτιις. 
“410 ]ς ̓πάπτιιοοντ αρια Ἡοτστίιπι, 1116 τεροτία, 
ἰόίγε ἀΐεγυση Ἐείϊος αἰθασις οεἰςδτοῖ , Βμάδτις ἱπ 

απ ηκας Αἰ δὶς ἱπάτιον» λευκὸν εἰμπέχομοι » ἸητοΓρτ. 
ἢ ΑΟΒάτη. ἸΝΝεῖτ, ΑΒ Ό. λευχέμονοιῖστε, 1} οἷϑ5 1Π- 

ῥιι5. 
ἡτίαρ,ν, ς εἰτη ἡ 45,41 4 πτοτιιοητίθιις Βοραγ Αἰ σοίξοτς οτος 

ΙΓ, αΠ 4. Πιρτὰ λευκηπειτίας. 
δύσω, αν. εὐκοι»ἰαρΊ 4; λιϑεόζω, [Δρ᾿ἀλτίοης οὔτιιο, ἤς νογτε 
Ριυα Ρμιΐοπεῖι. 
εὐξιιπη, πος εἢ.ςοποιδίτιιπι ἀρρόῖεσγς, 
οδουθα χιιατάαπη ᾿ξ] ἔσιι τοτῖς ἤιε 415 ρα, 
νς ὁ ἢ στο ἢις, μοτθᾶς ργϑάποςησονηάς ἔπητ τοτῖ. ΠΠ4 6. 
στελεὸν λέ χεποίζω.λεχϑποίῃ» τά ρα: σταπηέηθα: » Ἡοτοάοτιις, 

ὌΓΡΓος5 Ηοπιοτὶ ἐπ 114 1114..4. Ασωπον δὲ ἵκοντο βαϑύοτοι- 
“χὴ ἡ λεχεποίϊω δ γριω βαϑείαν πόαν ἔχοντα 5 οἷξ ἧς δεὶ ἡ λέχίθ- ποιῆ σα!» 

ο΄ ἴυτές: κρίχίως, 

λρμα, μελέξομοι, αν. ἐγμα), οι... Πέρα. ΑΡΙΟ ας. Ἡοπιοτιι Π|12 4. 
ϑολε αἱεὶ ἀἰς-ν ϑεοδι)μήτων 9δὴ «ούργων, τάξη Πίαδος Πῦτο 
» φυλακτήρες) ἔχαστοι λεζάϑϑιων αἷδᾷ τό φρ»νοἱά εἴγλοξζαίνωσώω, 

κατολλινϑήτωσ αν, 

δορί πότοι ταητιὶπι ἐπππρο Πἀτ1πὶ οἰμἢ ἐρώδιζθ-, μια τη ὃ οὔ -᾿ 

ἌἍ Η 167 
Δέχθι, δ. τὸ, ̓ς ξεν ιογσοπα σίαπι, Ε]Ο..1114.γ.ἐν ϑαλοίμῳ καὶ δινωτοῖσ 
λεχέτοσιγἱνς 1 ΠΠθιι5. κούτοις. 1]. ὡς, αἶψα δ᾽ ἐδ ἐφέρεσαν ϑυίω λέχεα, ὃς 
λέχϑ' μεταφορικς καὶ σιωασία, - 

λέχραίθ. »ν»δ ΘΟ] Τα ι5, 
Δέχριςγοχ ΟΡ] ἰαιιο2 Ὁ] ἐπι, πλαγίως, 
Λεχῶ, ὀ(θ., ἡ ρΌΟΓρογᾶ, 
Λέχω,μιέξω αν, εχαγίαοἶο Φουιηῖγο Ν ειτ, 
Λεχώεν, ἔγυτὶσοίιμ, πον θο μηι, 
Δεχο ἷδὲρ ὥρα! [ιο τας δι! τοπιροτα Ῥαττις, Ομ. ὃς λεχωὶς γοιωῆν ρα: 

Ροτα, ἰάαηι ἸΝΌηη.. 
Λεχώϊζθυ ας δι οτροῦὶο οοηἀςσοηδ. ΡΟ], 2ιλύεηρα λεχώϊα τοῖσι πέ- 

γονται. ἢ ]ς ράγαητ θα! ηςὰ [Πτῖςα. 
λεαβάτίΘην ἃ ρυιδῖςα ὃς νοΠις]ανῖ5. 
Λεωκόριον, ΓΟ ΠῚ ππὶ ΑἸ οπὶς Β]Ἰλταμ Το. εν Πι, 
Δεωκόγιτορλέωλ ἐϑερε(θ., 5 λεωκόρητος αταντελώσ οἰξελοηρευ μῆν Ὁ», 
Δεώλης, ρΙλης ρογάιτις. 
Λεωλογέω, ροριππὶ ρογοοπίςο, ΡΠ  ΟΟ]ορ οη. ἀρθα ΑΥΒοπ.]1; 

1χ,ἀς ἸΝῚποοὲ λεωλογεῖν ἐμοίνϑιαν᾽ ὑκ αμιϑρῆ σαι, 
Δεώμε Ρογ ςςογουτέλοιμι, 
Λέων, οντος, δἰ ςοταὕοκ τόλάω τὸ βκίσω, ὀξυσερχιέςατον 75 τὸ ζώον, γηάς 

καὶ λέαινα γας ἰςς πα. ᾿ς ἰσοης φυλάτιροάς ἔοτα νάς Αὐἰΐοτ, ὃς 
Ορρϊδιειηι ἴη 3.δὲ 4. Πὗτο ἀς νεπατίοης, Ετ ἰοο Ιξγρθης ΝΙ- 
ςἀπά,1η Ὑ Βοτίας. κ᾽ αίων δὲ πες ἐκαλέξ το παῖς ΡΟΠ ΙΧ 5 κρίωοφύ- 
λαξ, χαλκοῦ πεποιημῆν (-». 675 κρίωδης τινὸς δὶ ἢς τὸ ὕσηωρ ἐφέρετο ἐν ἢ 
πρὸς ὑσ)ων δίκας. Λέων ετίαπι 1ρ {0 αἰιτῆοτς τοίου μοιιιβ ογαῦ ]- 
τατίουβ μουγλάϊιπι : ἐς αιιο ὃς Αἰμοπαῖις, ΕΠ ὅς λέων μ᾽ [ο]ς ἐκ 
τσ ὁςϑακοεέρμων, Τά εατὶ Πρ το 3.δς Ρ᾿ ἰηῖτι 1,9. σαρ.31. Ἰσοηςβ ππ 
τοῦ βοπογᾶ σαπογΟ Γι ἘΔ πιδγαῦ, [το πλ λέων. οἰορμδητίαία 
ἃ {Ππη}Ἰτἀϊης ρος 1115 Πιροιςο}}1). Ατεΐσειις Οαρραάοχ » ἐμίκλη- 
σκον ἢ γὴ λέοντα τὸ ποῦ Ὁ. . τῷ ὅπησκιωΐς ἐμοιότητος εἴγεκεν, ν ἰάς ἢι- 
ῬοΙίτ5 λέαινα, ἶ 

Δερωπούτητος, ἃ ΡΟΡι1ΪῸ σοποιιϊςατειο:ν εἶ ργοτίις σδοιΐςατιιο, ΘΟ ρἢ, 
Λεωπέτρα ἃς Λεωπετγ ία. Ρ]ΔΠΙΙΠῚ [Ἀχιπι. 

Λεωργὸς οὐδ, δ, Ῥτοπιςτη οὶ ορίτῃεξοπ ἀριιὰ ΑΞ ΣΕΥ ]ιιπὶ 7 ἔογοςῖΠ- 
τη15301}1} ΟΠ διιἀςπ59ποίντολμος, αι ΡτῸ Ῥοριΐο ΠΊΟΥ τ γριὰ 
Ῥοριΐο ορετγὶς οσῤαποποπι Πρ Πλϊμἐἔγατοντ Ῥτγοσπιοι μοι τγ8-- 
αἶτο Ἰρηὶ πιογγα θιι5. Χ πορβοη, νεῶ τοήνιω νόμιζε αὐτὸν 3ιν- 
μουργϑτοιτον ἐ) κὶ Ἀσωργήτατον, 14 εἴ, ΟΠ ἀφ ητ Ππηλιπὶ ἃς αιάα- 
οἰ ΠΠΠῚ11Π|. : 

Δειὸς γε 6, Αὐτόν ρΘΡΪα5 υ τιιγρα. δορῆοςεϊ, ἐνάλιίθ. λεὼς , ἐπί [- 
Λ115. ΡΟΡαΪ τι. 
Δέως,ν οἱ λεώς, ἀρ μτο ρτὸ τελέω; δ ΟΙατὸ, ρογξ ἐξὰ, ἀρειά Η!ρ- 

Ῥοστ. ΟαἸςη. πταντελώς εἶπαν. 

Δεωτροφίσδου λεηότερος γὼ ϑυμϑύτιος 09) Δ χλωρων κὶ λεπηών. ργοιιοτ- 
δια! τον ἐς Πιπιπχὸ πηδοτῖβ : ἔουτασ σαΐπὶ ἰςοτγορ ες φάος 
ἄτιπι πηας!!εητιῖς ἔπ} Ππς, 

Δεωφόρος.ε.δ »λαοφόρφο να ΡῈ] α. ΙΔ] ἀ4τ πητπάοιν δὲ ἃ Βιιάσεο 
γογτῖσαγ νοι σι] 15 18, ΓΟ Πἰτιιταπη ξοοιηϊ παῖ λεωφόρον ἀϊφ 

ΟΧὶς Απδογοοη. 
Δαν Ϊτοσοπτγαξειη, εχ λαίειγντ δῇ οχ διψψώει, 
Ληζολία, ας,» ἕο σαν ΡΟ ΠΙοἴτπι {ποι} 1Π 11, δημοσία κοτορίοι; 
ΛηζέλΘρτο λιϑοςόλίθ- [αρ᾽ἀος ἰδοίοηθ)νο] ἀἴρηιις α Ιαριδοτεῖ; 
Λληζω,λαμζαίω:(εἀ εἴς οὐ ο] δειῃς 
λήγω,υίοίςο,οἤποςοοο, Αἰςχαπέςον ΑΡμγο τ ἐν μείζοσι χ γου- 

σερὶῃ πηαιοτίθιι5 ἤπεπὶ ἔποπιητι απ Οοη τι. ΕΟ πο ι5 1144. 
οἱολλγ ἔριδος, πλοάπαι προης σοητοητίοπὶ» ἀεπῇς ἃ σοητοη- 
τίοπς. ΠὈστγατ. λήγειν “7 πόνων, Πηῖτγς ἰαθογεθ. λήγω “ γομοϑε- 
σίας ΡΊΑτο ἐς Τρ ληγω ἤδ κακών , ἀοηο 1π π1815 νογίατὶ 5 1- 
ἄςπι ἴῃ ορ το]. λήγει ὅ)] πορϑ'μίδα 5 ΤΙ ΟΠγ Πιις 46 ἥτε οὐδ 5.8 
σοὶ μὴ κήξω, ΗΠ οπιοτιι5. μήποτε σοι λήξειεν αὐτὴ η μεταμέλεια, πι!η- 
4ιδὴι δ] ἀεῆπατ ρας ηϊτοητία 9 Χεπορλοπ στο αὐΐητο "πε 4, 
14 ς[ 5 πιιρηλδπι ἀςῇπατ τα ροξηΐτεγς, λήγω σιπὶ Ῥαγιϊορῖο 
ἴτογῖτις νου. ΡΊατο 1π ἐρ οἱ. αὐαγκχαῖον δ᾽ ἐὴ ταύτας ταὶ πόλής 
εἰς τυρϑμγίσ)ας τε κὶ ὀλιγαρχίας κὶ δ)ησοκρατίας μετα βαλλέσας μηδέποτε 
λήγειν, πα ιιαπη ἀοίππους Πλιιτατ],λυΐγω ποιων}}] τὸ ἰὴ ΓΘ ρῖθτις, 

Αὐήδεινον, «τὸ νά ς Δησδὸν, 
Δηδείρκον, ὃς ἈΥ θιον ΓΙ Γ] ν 1115, αὐ] μδ)ν οτη 5; Ετγ τ]. ΟΡ ΟἹ εἴα ὃς 

ἀειτγίτα ΡΙαρι]α, Εἰη.1].σολ διον ἔδυ μας πη τΗ ΠῚ το πις ἃς 
[αχιπι»ϑερέςτρκον, τραζώνιον, Ληεεῖν οί Ππιην οἶς, 

Λῆσον, τὸ, αρτιά ζοϊξοτι ἐπὶ Ϊ.1,ς.29.[ρεςῖος οἸἘϊ ἔτη εῖεῖς ἐχ αἰ 
«ΟΠ σῖτα ᾿λἀλοῖιπι, [.4644πὶνοσᾶς ΡῬΠΠΆΠΡτο 26.ς.8. ἃς [1}0.12.. 
ςαρ.16.Πετοίζοτ. 6.3. λαΐδηανον ἐγα εἶτ η΄. Αταθῖα νοσοτὶ ) χαρά 

ἴῃ Οτα οἷα λήδεινον, 
Δῆσος, ε(Θ., τὸνν εἴ Ἐ]ς ἃ ρᾷππο ΓᾶτΟ διιῖ ἀειτίτο ῬΑ] επτοη, ὀντελὲς τοῦ 

ζώνιον [εἰ χλαμὺ διὸν παλαιόν, 

Δίίζομας το ληΐζομω,1η ἘΡῚ. 
Δυϑειῖ., ΟὈ]ἰαϊοἤι5ον εἶ οὐ! ναϊοποπι ἱπάϊ σης; 
ληϑαύῳ, Οὐ τ] [οἱ ἔλοῖο.λα ϑέδθου ποι, 
ληϑιαργικὲς οὐδ, ἐγ ατοτπο [159 Μάγος! 15 ἘΠΊΡ τ, 
Αὐϑιαρηος, ν»δτπονθα5 εἰς αι ΓιΑυιηὶ Ὑ ου ΓΏ ΌΤΙ ἀρρε !αρτιπιατ- 

Του ἃς ἱποχριρηδθιὶ ς Ῥεμὲ ἀοτμηϊοηάϊ ποος [Πτᾶ5.5 νῖ (ετἰδὶς 
Οεἰῆις Πἰδτο τοτεϊοφοαρῖτςε 2.0.1) ξξιμτι Σηὺ τὶ χήϑήφρμος οἴ, ο- 
ΒΙαοαο : πᾶπὶ εὸ πῖουρο δορί τ ΟθΙ μλο οσπηλτη ὙφτΈτΗ, 



τόβ8 ΚΠ Ἰ 
τὰ φέτοῦτα ροϊκουϊογες γοπττσα!ος σεγεῦτί οὐοιραῆτο  ἱη αὶ" 
Ῥιις οἵϊ πιοπιοτίδιμος εηΐ πὶ νἱτῖο πιεπηοσία ἴςάος τογρεῖ. Ὀ1- 
εὐτατ οὐΐατη ληϑιαργίι ν᾽ τ ματρῖα ΡΙ1πῖο, ὃς ἰος ματσίσιις πιοτθιι5: 
Ἰειματσῖςιις οτσπι Ηοτατίο ὃς Ρ]1η. ὁ λυϑαργίζων αὔϑρωπος; ἱπεχ- 
εἰταδι ἔοπτιπο ορρτοίϊισοντ ἰοαυΐτυτ ϑαπεσα νας. Ο .110..1.ς- 
τνατοαςον τετη 5» βοξτις ἀριιά πιοράϊςος Ῥμγοηῖτι 1 σοπῖγα- 
αἰ π5οἴτοῖτι ἰδη ρα οὶ ἃς τοτροίζεητες ἃς [ερῃςς νοσαητατ λήθαρ- 

“ροτοῆς Ζοιοάοτο διά, ὅθπλησιμονεςνω θ᾽ ροί. 
Αηϑεδιανδν, ΟΠ] σοι ρατί οΠ5.ληϑεδιαγὸν φαῤμοικόν, Ῥ]ατΠΠΔΟΙΙΠ Ο- 

διαϊοποῦι πάποςας [πιοῖδπ. 
Δυϑεδων, ον, ὁ. ] αἰ ουἵη ἘΡΙΡ. 
αὐϑυ,ις ἡ οὈ]ταϊο, στῆς ασιάη.ἀς Πυπέξιι, ἡ ποτὸν μνήμης πολέμιον, 

Ἀάϑη γρωῦ διὰ φῶτο ὠνόμαφαι ροτίο πιοπιθτία Ἰοῦς. νηάε ἃς [ε- 
τίις ἀϊξϊα,λήϑοες πεδίον, ἀριι4 Αὐὐτορ δαπεῦι 'ῃ Β 4Π15) λήθῃ πατ 
οαφιδόναι » ΟΒΠΙϊοπὶ τγδάσγε. Γιοϊπ5.τὸ μέξρς τῦτο σαὖ λύϑῃ 
αὐκαδέδωκος, 

Λυϑυκέτ, μαυπιαοισεη ΟΡ οπεῖι Ἰμἀπςςη5. 
᾿Δηϑι., Ο]αποιι αν ι5ολαϑρα ον 
Δύϑομω»ο ΠΣ ἴσοτ.Οςπίτ. Ποπποτ. 1]. ὦ, ϑέτις δ αὶ χήϑετ᾽ ἐφετμέων,ἷ, 

ἐκ ἐπελάθετο, 
ΔΛηϑύτης τος »ἡ,ΟὈ ἰτ1ο ὕθπλησμοσαμης 
λύϑω, μυΐσω,αν κα, ἰατοο,λανϑ'αήω, Αςοι Ἡ ἐΠπο ἐσὲ ἐ χέϑει,ποαιις 

εὐπὶ ἴατοτ, Ἡ οπ1.1].,ἐδὲ σε λήϑω, 
Ανϊώδης , ρτςἀδπάο σαρτιιϑ ἴσιι αδάπέξιις σα ρτίμι5. 
Δυϊαδειρω: Ἰηϊλοῖετς νἱτλ5 τη] ἰοταπηι ἀπιοτγοπι: ἀπὸ τῷ ληϊζεῶτ ἐὺ 

αὐδραρ. 
Δυϊαξ ἡ Ὀς 110 σαρτᾶ, δορίπτητος, 

Δι ξόπειρκ ας ἡνία ρεῖοπι ραίσοη., 
Ληϊζότειρς9»γδγίεσεῖς9 ἀεραίς 8. 
Αὐνιβοτιὸς, Δ ρεσ 5.14 ληὶ βοτήρ. : 
Αὐϊδάριον «ληδοίακον ϑερίςθκον ἢ δυτελὲς ἱμάτιον ϑεριγὸν, Οοπηπι. Ατιΐτο- 

Ῥβδη, ἴῃ ΠΠπά 1π Α αὐ θτιβυ χροὶ χλώναν «πωλεῖν ἡ" δινγνὸ λαϊδώριον τι 
πορίμδνεῃς 

Λυΐδιο χεῖρες» σα ρτῖμα: πιδηι5»᾽η ἘΡΊΡΤ. 
Αὐΐ δον, λή δέον, 

Δηΐζομαι, μ. ἴσομαι,αν. ισμα Ῥταάοτ,οχ ρ [ον αἴτο ἔςσοτες, ροἢΠΠ4εο, 
ἰατγοοίποσ ν 115: Ἰτογοϊριοοἱητογιιοτγονα ῖρο Ριξάας 9 ἀϊτ- 
Ῥίονοχ ρταάα σοτῃρατουίη ρα ἀἀπὶ ἀρο.ἩοΠοά ἑν γάρ τι γυ- 
νωκὲς αὐὴρ ληίΐζοτ᾽ ἀ μεῖνον τὶ ἀγαθοῖς ,1.κ τῶ ται, Πἱ σοπιραγαῦ ὃ μ4- 

δοττίτοσα δ Ἐτγεηο], ληΐζεῶτο ἀἰςίτιις οἷϊο ργορτὶὼ. ταὶ στοφόρα 
Ανέζω, Ιαττοςίμ115 ᾿ηξοτο, Τ μον ά. ( χωρία ἐκκόκντειν, 
Δυϊονοέρτςάα, Πεγοάος. ἐστὲ ληΐος ζώσιφνταιιπτ εχ ταρτουλυΐη θεῶν, 

ἀϊτιρετενληΐζωυ ποιφύμβυ Θ- τιῦ ςρατῳς ρτφ 425 ἀρεῃς Ἔχ ογοῖτα 57 Ης- 
τοάοτ,]τνῦ) λυΐδω ὑκπλωώσωντες τα ἀλη 4] στατῖα ἡδιίφ δῆτε, 

Δήϊον κα, τὸ, σ ε5 γι σο5» σα ΠΡΊΝ ἴα σΟΓΙ ΠῚ 9 στοφόρον χωρίον λύζον, 
λήϊον πὰ σίτου, χοτσα γε οἱ, Ασλζοτο], 9. Απ ΠῚ. αἷθὶ λνΐωνοἷη ἀγα 
εοἱ οπ 5. 1ητοτρυ. Τ᾽ σοοτ, Εἰσ) ἡ χωράφιον ΕΧΡΟΙΪτ. ( οπηπΊςητν 
Δυόρβαπ. ἴῃ Ἐσευίτο τί) πρώτίων ἔκφυσιν «ἴω τα υρών, ἰ λη ἴον προς 
στιγορθῪεσιν ὠρκῖον, 

Δ θυ κα Ὶ Ππι5»ν 1115. 
Αὐλο δος ἐν ρτς4α, ροΙ οὔτο εχ ργαάα, Οὐ. ἕ, ναί σφιν ζεις ληΐϑα 

δάν,ἰιος οἴ λεῖων λυὶς ΘΔ ΡΤῸ σάρτπια ἀσοϊρίτιιτ. [τε πὶ ΡΓῸ 
Φυδάγηρ οἶδε.» ντ ἤιπτ οὐιε5. Ἠεποάιι ἐπ Ὑ Ποοροη. σεω ἐρ- 
εἴ λεΐσ᾽ ἀέξειν,ῖνρ σις Δ σότοιν ΒῚ ἱπτογρ.ληΐσδαι τοὶ τετράποδα λ- 
γι, Στὸ πὰ τὸ λήϊα κατανέμεδτι, 

Ανὶςὴρ,ἤ ρος, ὁ ἰαττο ργδάλτογ δὲ ἀΐτερτοτ (]ς, 
ΔυϊςοὴςΥρυφἀλτου. "ΠΤ Θπτοτι ααέζου) τυ τ, 
“Δυϊςόριον Ἡείγςο ἢ. οἴ πύον ἐφ᾽ ὃ τὸ «“ὖρ φέρεται. 

Δυῖς ὃς, ΒΕ 110 σαρτιιβ»οιιπι ρτςάϊς ρα ξειιοργατάλοοιι5 ὃς ρταάδτ!- 
410) τἴτις Ος ΠΟ ληϊς οἱ δός ἰλο1165 Ρυδ᾽ 42 116 5,1. τος νἱ σάροῖς ἰἰςετ. 
Δυϊςοταίλπιγγες) ἀἸ 1} βιογιτς ΤΎνγποηὶ αιοά ργαάοποϑ οἴϊοπς δὲ 

ῬΎΙΠῚΙ ταιθα5 ἐπιισπετῖπι ον οι, 
Δηΐσωρ,ορρενρτα ουλῃς ής, Οὐ. 6, λνΐσορες αὐόρες. Ἐτ λυΐσορε μύϑῳ ἀϊ- 

χὶς ΝόΠηςΡτΟ ἔπιττῖπο [ογπιοπδιληΐσορα χαλκῴ,, Ῥτς ἀλτίτία ρα 

αἰϊπϊ91η Ἐρῖρ. { 
Δυΐτ, Ἡ εἰν οἈ. ἰέρφα(αιια δι λείπειβα) Ο ΠΟῊ λιτὴν Ν 
Δαΐτις δὸς ὐὐ, Ἔρ᾿τΒβοτοπ ΜΙποτιι: 5 Ζαΐα Ρτγφς ρτςςργςάδεγῖχ. 

διατιλαφυραγιογός, Π]Οα1.11.κ. Αϑίωα) ληΐτις, 

Ληΐτις 6110 σαρτὰ ΠΉΑ 1ογ σα ρ τ Παρ ς ἭατΓΙΧ, 

ΔΛυηϊτοαῤχα αραα Ἡοίνοἢ. π1 ρτϑεογδης [λου ἢ ςΙ15, , 
Αὐϊτον, ἰοσιις ρα δ Ή σας ν ΟἹ πιᾶρ ΠΈνάτιῖς σον Π ΠΏτ 5 ΕΚ ΠῚ. λήτον 

καλέεσι τὸ πρρυτόμηϊον οἱ ἐχωὶ,  εἰτινη, Δοῖιςὶ νοςᾶς Ργυ τα ΠΟΙ ΠῚ) 
Ἰνοιιγίαιν. Πογοάοτ,.7.Η είν οἰ. λύἑτει οχ ΡΟ, οί αση τε μπήροιτο, 

Δήϊηος ας ΡΟΡΌΪ 5. 
Δοϊ πουργοὶ ϑαταργρὶ, δ) υμμργρί. 
Ληϊτουργέω, ὦ, οριις αἰ Ἰαιιοά ρα δ ἡσιπι ἔλοῖο. 
Αὐΐων σγτοφόρων αῤερων χρίων, " 
Δηκῶν, ὅς ληκεῖν, οἰ απηατογρἰαιἀοτενρογοιτοῦ ουἑατγα το Ἡςίγομ, τὸ 

φοὸς ὠδέμ ἐρχ εἰ ὦτα. 
Δηκέσικα τα, ἀϊχὶς Ἐρίσιγιι5, Ζιατὶ ν οος πὶ νἰτῖο ν οττς ΟἸςοπιςάες 

1.χ.1λττάτιις Πσηϊῆσατς ρατο. ͵ 
Αυκτηρία, δριιά Γυςορ υἱη αι} ἃ 48: τηατὶ εἰτοι πίστι ρτα Βιΐατατ, 

Φυκεὸς αίοᾳας Η νου κροταληκτοὸς, Πι15 ἤηῖδιι; ἴω 4ιο5. ἀοίαὶς 

Δ 
του} Π401155 00} ΟΡΡΟη, ἄληκτος πΒΠίτιις ̓ πΦοΠΠρπςι 

Λυηκυξηά δες γεν ώτια πθισ' 1]γΔιιγο 5 ΠΠς ἀΔπη. ἄγ, 
Δηκυϑήζειν, ΕΧΟΥΠΑΤΟ ΕἸ Ἰστατθ. ΘΠ] σΊ]ατο δά ἰπσογπαπι, ϑεὺς 
110.15.Οςο στρ ῖς μηδὲν ἔχέν φιλόσοφ εἴν πυρσγματικαῖς, δν, ϑ. 
ληκυϑίζεινιν πὰς ληκ ύϑοις, [ποι δ τατίομος ὃς εὐ! ρίατα Πππα]ο ἢ 
Ῥῖα ἀρρε!]δυῖς Οἴσεγο [ἴδτοὸ ρτῖπιο δὰ Αττῖς. ΤΌτιπι Πηπι9 
οὐπῃ αμοπὶ ΟσῸ γατίὶ τῇ εἷς ΟΥΔΓ ΟΠ Ι 115 5 ἀΙΔΤΙΙτη τι Ατὶ τ 
οἰπι5 βοίοϊςο ρίπροτις ἀξ βαπηπια ἀξ ξοτγοί μοί Π]Παφλυκύ 
ὅς. ΡΊ τη. ερ Ἐ.110...Ὡ  οἡ τάπης οπιμϊποΜ. ποίεε ληκύϑοιωι 
Εἰπιι5»4ιιοτῖε5 Ραμ] πα ἱτίποτς ἀφοφάοις ποπ ἰητοπηρο 
Διασσηίσατιθιι5 Δα πιοῃοθάππιγ. Λοςορὶς ἐς οτάτίοης ἅππι 
ὃς ρΊσηλεμτβ ογατίοηῖα ρογροίίτα, Ἡοτατάιι5 ἀς οταὶ 
τλάα ὃς πιά Π τα ἱπτεγρτγογαάγιγ : Ῥγοῖϊοῖς ἀπηΡ.}}] 
4] ρο 4418 νεγρα. Ετ δ δί:Δπ τγαρῖςα ἀείσιιιε ὃς ἀτη 
λῃ ἀττοὺ τγδηΠδτὸ ἡ 146 πὶ ἃ τιποτς τῆ λυκύϑαν,ἰά εἰς 
ἰδτιιπιον Ε] λμκύϑοις ΙΟΠΟ5 ΠΟ πΊπλιπος ἴπτο Πρ [πῆ 
εἶο ἐχρο τος91π ιἶθι15 ΡΕγΡο  Τςηἠϊς δὲ Ἔχουπαμς 
δίσιις ἀγοιαΐος 1Ππ| Δ  Π] οῖτα: πητο δὶς ληκυϑίζαν οτῖτ ἰος 
παιπῖθιι5 Αἰ Ἰαι! ἃ ἀπ Ρἢ]ῇσατο ἀἴητς ογπᾶγο, λήκυϑος ΡΓΟῚ 
ἄγιθ᾽ μυριρὸν, τὸ μυρφφόρρνον ἂς νι! ΘΟ Πτάτίιπι ντ Ια σα Έτ,δι 
ἀπ Απάτοπι. αὐτοχείλεσι ληκύϑοις ἀἸ Χιτομονολίϑοις ἀλαξαςτρν 
πὶ οαη5. Οοτπμηςητατ. ΑὐἸΠοΡΒαη. ἴῃ Αςμάτι. οχρὸ 
ϑέζεινον ΟΟἸ ἔογατὶ ἄτα ρου γερεγο,τὸ μεῖζον βοῶν κα 
101 ]οροηά.ληκυΐζεινοντ ἀριά διά. 

Λυηκύϑιον, κε» τὸν ρατιια ἔσο τΠ 5 Ράτγιια ἀπυρῃ}}α. ἘΠΕ ὃὲ σατπηὶ 
115 τγος Πα οιμ σά ηγοῖγιπι στα! ςξτις, πορταπηΐπις 
ὃς δυεαπίδειον ἀϊοῖτιιγ αἸ1ο ποπλῖπον 

Ληκυϑισμὸς. ΠΔΏΓΙ Π]ατῖο, ΕΓ οἹΠ[Δτλο. ᾿ 
Ληκυϑες ἧς, οὐδ, δ. 41] Ἐχ πὶ μαθος γοσευη»μικοφωνθ.. 

νοςοπι οἀϊτοίος οἴ τα οτη αιαΐςαι νδί σατᾶ ἢ ΜΙ. 
[γεἰνῖι18. ἥ 

Ληκυϑοπυιδς υδ ὁ ναῇς οἶπατ}} Πέζοτ. ᾿ 
Δήκυϑος)οδ, ὁ ἀπιρα 114. ν45 Οἱ συ 1 9 ὃς ἴῃ πιο γπρίιο 

ἀπηταγοάιοι ὃς Γιατιπὸ ᾿Ἰοσογτῆι5 ἀϊοἰτατοροπαίτιοο 
δε ὐκη τὸ ἀλείβαςρον. ΑΤἸ ΟΡ απ, ἴῃ ῬΊτο, τὸ φρέαρ δ' ἐν 
αἱ 3. λήκυϑυι μύφρυ γέμουσι,14 οἴξ, [οτῖα; οἰ ξατία. Οἰσθὲ 
Πρτο ρτίπιο δὰ Ατεὶςισορίαιτ ἀϊσεη αὶ ν πἰ ἔοι ΠῚ » 
οτγατοι δ) δζ ΠΙν του οἰ απ. λυκύϑοις Δρρε ας . Αἰ ιιάοι 
4. 1Ππ|4| ΑσΠΠορ ματι λυκύστον ἀἰπτώλεσειλήκυϑον ἐχεστι 
ϑοις)  ΑΤἸΠΌΡΠΔη, ὄλωον οι ἔνεσιν ἐν τῇ λυκύϑωρἱ κι ἐλεεῦμ 
μϑο ἀοπη, ὅς οἷπι5 ἰητεγρτιν Ἂς Βᾶγ ἔιδέ ρτοιοτ.Ρ 
ΝΝοη εἰϊ οἱειμῃ ἰῃ ἰσογτβ τ θογτθο ριμραϊογιςογεῖ 
Ὅετ  η πιὰ] σον τάς λημυδζειν, ἣν 
λήμα, τος» τὸς γαίης απίπιιις Ὑ οτοητί ον ἵΓ115 ΓοστΊ (χπιδὶ 

ἰάοπυ:αηἰπαὶ ρτα [εητῖα ὃς ΔοοΓ Δηΐπτι5 ἃς Ρτα:ίςη5. Οἱ 
δαςημαγαιάλοῖα, Πάτιοϊα, ὀυτολ μία καὶ ϑορίσί-. Τούρ. δεῖ 
δὲν “ἶσδ' μεγίλων φιλεῖ δίχα χωνδυυύν κατορϑοδῶευντ ΨΊΓΡΙ ἢ 

ΝΝιης Δπῖπιῖς Οριις Δὲ ποι. ππιὴς ρεέζοτς ἤτπιο. 57] 
ξταῖγοτη ἐρ τονε ἐδ τῷ γλυνυῤα λυίμο τοφονοιῦ ἡἶο᾽ ἐκείγε χέρα 
ἄθτιις ἀπ ῬοΙ γπιηϊα, ὑπὸ λήμα τὸς τε χ᾽ αὐδρηΐης ἐςραωτουετ 
Ρβαη αι ΝΕΡι] λῆμα υἱρ πταξεςι τιδε ἐκ αἴτολμον, δὴν ἔτοι 
βατραίχιβλέψον εἰς ἃ ἡφακλειοξανπίδωγεὶ διοιλὸς ἐσομαι δὶ 
ἔχων. Ῥτο 4ιιο οτἰατη λημαηᾶν γεγθο ν ἤις ἴτὰ οἱξ 18] 
νειῶ ἐπειδ'καὶ ληματιξς κ᾿ ἀνόδειθ.- εἰ τ απο ς ΔΗ ΉΠ105 ΘΟΕ 
φερνᾶς πὶ λῆμα τὸ φρόνημα, 101 τάτπεπ ετίδπι [οΓῖρι 
πίας, 14 εἰ, μεγαλόφρων; πᾶ ΠῸ ὃς σχοο Ὁ δηΐπιο ῥγδά 
ΒμΑΠΙ Πλς:Ππι ἔογπια ἀριι Αὐπζθτς!οπὶ φαΐητο Ρὸ 
γυμα τίας ἀἸςἴτιιτ ἰοΠ10 Ἔἰατὶ [Πρ τῖσαι: ὃς οἰηματίαις οἱ ἐσ 
Ρετθιι5 ἃς ἱπ(Ὁ] ςπ5.Επτὶ ρ] 4.1η ΤρΡΗὶρ. Τδιιτιςα λαμ ἀξ 
1π ΑἸςεςάς, κακὸν τὸ λῆμα κὐκ ἐν αὐδοείσιν τὸ σῦν. Ῥτο ἀΠὶ; 
τὰ. ἘπυῚρ 1 4.1π σαϊος Οτοἤί5οϑς ρυϊποῖρίο Μεάςα:ν! 
1ιλ 4. Ἐγα πὶ, ἐπιατμιγίππι, Αι αιοη. ἀπἰπρ ας ἃ λῆ 
ἔχω, ἤχπν απίτο ρτς ἔλητὶ, Ατ  Πορ απ. λήματος πλίθ 
Ῥί ἐπι. Πεγοάοσι. ἀϊοίτετ οτίδαι Ἰητογάμσα ἐς εἰπῖάο 
ντριά Επτὶρί απ, κοκὸν τὸ μοι 5 κίρι ἐν αὐ δ ρρέσε τὸ 
ἴγς. ἐχροπῖτιν οτίατη ν οἱ ητΑ5. ΟΠ] πὶ ἀδογετιπ 
ῬοΟΠτιΠῚ ἈΠ] Πλ] ΕΧροηΐτατ ετίαην [δοτοατα Αὐαυλ, 
λύματος αἰσρρατοήα, ὀμτὶ τῷ αἰατροσὶ κλήμωτος γἱ πλιτατᾷ 

Λημαλέίθ.,ε, δ, στα πη ϊο [1554 111 δὲ λείμεων [χ|ςς ΤΆ 
Λημ(ϑότιαι, ταὶ, Γξητοητί ς᾽ οοηἢΠ]12. ΕΟ γ Ομ λυμότιον ποπ [οἷ᾽ 

φρόνεμω, [ςἀ ετίαπι βέλδιμῳ ὃς σἰιπὶ το διά. ἀν 
Λημαπιᾷν ες σεποτοπιπι, μέγα φερνεῖν» ΑἸ ΠΟΡἢ πη λῆμαν, 
Δημᾳ τίας, ες, ὁφατΤΟ ΡΑΠ59ΠΠρογθτ5ν ἰάς λῆμα, ς 
Αὐματόω, ως αυϊπιιάῃ αἰ άοναπίπιο ΡΥςδητὶ ὃς σοηβάεπτί 

νηάο λελημάτωμμαι ἀριιὰ ΠοΙν ἢ ιλῆμα ἔχω εἰς τὸ ἔργον, ΠῚ 
Λημφίω, ρΡῖο, ςαοιτῖο Τρρὶτιάτας Ν δασγια οἱ ατυτῖ Ατὴϊο!: 
γεφ. γε γέ το ἠ δὴ καιϑυρά ς αὐταὲ εἰ χημᾷ ς κολοκιυῦταις, Πρ} 15 ᾿ ἢ 
αὐ θεῖς, 14 οἢ ληξκας ἔχάς ἐν τοῖς ἐφϑαλαοῖς μεχέλας ἐς κὸ μου , 
Τάςπὶ 1Ώ ΡΙμτο, ὦ κρονιχκαῖς γνώμας λυρδδτε τας φρίγας μρωὰ 6 Ἵ 

Ὁ πλόητς ζαρτὶ ὃ πγοητος ὀχ σάρσατας Πα οητοβ,ῶ τὐρα αν 

φρένας, Τυοϊ λυ λ15υ λυμᾷς 3) Ὁ ἰμβλυνῆεις, καὶ δμκεκώφωσαι πεῖ ὦν 
ΡΙατο γλυμᾷν ἃς λυμῶν ἀἰχῖς ρτο σταπηϊοήίιπι οϊοτῖτα ππίπτντς 
ζατ ΝΠ 5,411 σταηλᾶ5 οςαἰοτιηι υς ᾿οααῖταν Ριη ἰδ. 

[ 



ἡ ε 
οἰχειδς. Ῥοῆεις νοςατορατιπτατ,, ἢ λύμίω ας 
Ἰτας ἀριιὰ Αὐϊίτοτ. ἈΠοτοτ. ΠΡ 10 3. νὴ σπεικλῆς δ αἾγι- 
«Ἀφυσε τίμὶ χήμιω οὗ σειραιέως.ν]ἱ ὙταροΖιιπτίτις πἸὰ 

ἱς ρείςυν. τοξξαπι Δι τοιι εἴς Ιεδίοποπι οἴϊεηάιτ 
εἴα νὴτα Ὠοανο τ μςηϊσον Ὀὲ ον νοτίσα οἰτδητιγ, 
τον ον διιπιοῦ ἐπ οου τ: σοι ςτοτισον πές Πρριτιίο 
Στὸ λόϑω, βλέπω, κα τὸ μόν τάς ἴὰ ΟἿ]. τα τιν. “ατιτ- 

τὸ πεαηγὸς δάκρυον, ΑὙ  ἘΟΡ ἢ. Ἰτόγρτ. ἰὴ Φίατο. 

μη, Πἰρρίταο ἰητοτρ. Λε το ρΙΝ. ᾿ 
τὸ, Πιπιρτίοὐλῆψις κα τὸλαμβανίυδνον. ντ τρόσλυψις χἡ τὸ 

δ ἀνό μῆνον,αΠιιπιρτίο - ἤςιις Ἔδτρορρ ΠΠατὶο τὸ συμπέρα- 
το ἐς Ὀϊαΐπας.2, δεἀ ἐς πλῖῖς εἰ] ΠΠπᾶς ἀτιας [ππιρτίο- 
τιᾶ: λήμματει αρρε ἰαος αἰ οέε]οἱ, (οἀ τος Γατιπὸ ἰο- 
αὐιις : ῬΓα Ππαρτίο ἀυτοῃι» ιιαιηι πρόληψιν ἸἸοπη γὸ- 

δἰτιιτ λήμματα τ τοτοὶες φερτέσάς ἀρρο ἰδεῖς. Α- 
οἰκείων υἷὸ τῇ ὄπιςμῃ χημμάτων, ὡκ ἀληϑὼν ὃ. ὃ συλ- 

πιεῖται.[ς ἀουτῆτς ἰπ Χοηοης,λόγος δὲ ὅδε τὸ ξεωυεφηκὸς ἐκ 
μ(ϑέτων,κὶ τροσλήψεως κὶ ὄθηφορῶς,'ὅζς, νης λυμμοί- 

πππρτυιποι! αν ΡΓορο τἰιιςι! ΔΝ ]αγβοητ, τα 110. «ὐεὰ 
προσλεἰ βωυῖν τέοταριὶ τινα χημιείτια κίξωϑεγ, Ηΐης μῶνο- 

λλογισιμὸς 9 ὃζ διχίμμοατον οκἤ ἐὰν δ αχῖθιι5 ἴιο ἰοςο, 
ἀπὶ ἀἰοίταγ ν οἰ ας εἰτιι 5 ὃ ἀΓ σα ΠῚ Θητιιπλ οἷ 5 ΠΟ πι- 
ἐγαξιαπάιιπι Πιπαϊταν ἀτφὰθ Ῥγορουίτιν, Μαγιία! ῖς 
πηπηατα {ἰ αι! τῖς σατ Πὰν αἰοτιρτα, ἀοοςῦο : νῖ ἢ ππα- 
αἴατα ἴοἱα ἰερασ.Ἰάεπὶ αἰαδὶν ἡ ἃ οι Ροΐζας ο- 
ἱτανπιοττιια ροηὶς Γοπν γάτα, λῆμμα. ργωτοιθα τὸ κέρ- 

.» Πάργα 9 κἡ δωροδόκημαι, τὸ λειμιβανουυον ὡς διῶρεν; 
ται αὐ αἴτοτο ἰαγσίοητςο : ν πᾶς οἷ ἴῃ ΔΕ ΓΟ Βίπεπὶ 
᾿Ρτοδταπι θὲ τὸ λῆμμα ῥέπσων ργοΟ 101: δὰ πιιπο- 
τάσυι επιοίι ἤθη. σὐδὲ εἰρίωης κἡ ἐδὲν χῆμιμα ἀδεὶς οὖ 

: ἐγὼ πεπολίτευμαι") λέγω, δεῖξαι τροσηοτηυῆθον σουτΓα- 
σις ἰπ τα πρπϊβοατίοιμς λῆμμο ὃς Ὡροῖκα. Τάςπι Ο- 

ἢ ποιύτων λημμοίταν ἀπαλλαγείητεγο τοῖς α ὁβνενοιῖσι αϑδοὶ 

τίοις δισδουῆῥοις ἔΐοικενν Ὀἱ τοάϊτιις. ὃς Οδποητιοπος η΄ - 
τὸ προσοόοις ἸΏτο ΠΤ ρῚ τὶ τ γρ ἰιογα δὲ οπηοἰτηξ- 

.41} ἀϊαταπι ὃς ἀςπιεπίμπι. 
1. 

σώδεις οἴη Ἐρὶσ. ᾿ 
γνἀἰοῖτιιν ἀς πγαχίπιο τπαἰ οι τι] τότες ΑἸ μοπίοη- 
ς ἴῃ Γοῖππὸ οςοϊ ἀ Πἴδητ. χα ἐς τὸ ςοπῆι]ς Ζεποάοτ, 

Τεπιηΐα ξαοϊπογα. ξετοι τα. Π ἐγοάοτσ. 
γνάστο οδτιοτὶ ὃς πυϊοαῃτὶ θ.5 Οὐ} }159Επ|{1.1]..Ὶ 
ξα(οιοἱ Δ. Πςπτηϊΐσος οτία πη ἀἰοιιος Εστίηῖ, Αὐβοπς 15. 
αντο λνμνίσκοις ἐὺ πόδας δεδευάνωι. ῬΤιταΓολι15 ἐπ 5. ]}- 

τὸς μῖρ ἢν ϑέως ἃ διέξῃ αἷοὶ τώραντα . διάφνης ςεφαῦς τύπον 
ὐὔφϑη ἡ λημνίσκων ( 10] τα πο ἢ ΡΕΓΡΟγα πὶ ἔσγ  ρτιηι 

ἡ)δύο κατηρτουῦνων 9 νἱ ξξίπια; Πῦτα νἹία οὔ ἸΔιιτοδιὴ οο- 
ἰρταξετγε ἀεροπάςητιδιις ᾿επυηιίοὶα σοπη 15. δῖς ΟΠ ΠῚ 
ἴπῖτις ᾿τἸπσοῖτιο 41] ςοτοπατιισι αἀαλταπλοητα δίαρρε 

Γρτος πταὶὶ γοστὶς σογυπιρο Ρομάςφητο σοπίηο. λῆς 
παι νοσαητ Οταοὶ Ηςείγ ομῖο τοῖϊο, ταὶ σεναὶ, ηιιᾶ5 5 Υ- 

ἴας. Ηΐπς ςοτοπα: ἰοπιηϊίςατα ἀϊξια ἴμπτ. απο ά 
ἰά οὔτ, τα 15 ἀερεηἀοπεῖριις ΤΠ ΠΡ ΠΙ ΓΟΏΤΕΓ » ντ ρα} - 
ἰἴἶιι5 ἸΜίδιιτιις ἴῃ 1Ππ|4 Ὑ τ τ Π).ἢτ ἸΙοπρδ ταρηῖα, νἱττα, 

ἴσεγο ὑτὸ 85. οὐσῖο ς Ἰοπιηϊσαταπι Ραϊ πλάτη ἀἰϊχάτ, 
ὃς ποδέϊεπι. λημνέσκίθ. οὐἹαη ἃ τα ἴδ πη} ΠΠἸτιιά 1- 
τ Πἰπαπισπτιπι “04 οἰλἰτιιγρὶ ναϊ ποῦ 5. Ἱπάστο 
τ: σατο σαρίτο 89. ττιϊπ ἀπ ν οοᾶῖ 5 (ΟΠ τπο]ἰα 

ηιια: ἔμμοτα ἔην Οταοὶς ΚΑ ρίποτα τιλτον ΑΡ γττο τίλ- 
Πογόάοτο τελαμῆλες. ΟΠ 5 [10.7. σαρῖτο Ζϑιιητιις ᾿ππτ 
1 ἵπ ἰοΠσΊ τι! πε πὶ Π᾿ Πα ΠῚ Θητι!πῚ 5 λημνίσκον (τοῖς! νο- 

σεῖο τἰπέξιισῃ ἀσπηίττογςι πος νἹάστιν ἘΠ εγας τ4ε5. ἃ- 
τῇ [15. τεττῖο. χ᾽ τόποις, ακρὸν μοτὸν νοσαίϊο. Αετὴτις 

Ὁ 7.ἀἄς ἀοίςείηθιις (ς ἀἸς. διέ τόρ. συμφέρει λυμνίσκον 
ἰπῆοντα τιῦ τετραφαρ μα κιο, ἐντι ένα εἰς τίν ἐ ὅραι:} - 
πὶ ἱπ Ῥοάϊεςπι ἱπάετε. Ῥαα]ι5 ᾿ρτο 6. ςαρῖτε 

ἴσον δὶ αὐ δἶ ἀγάγω μῆνον τάς ἴῃ ἀνέτιοης μοτός, 
(4 ΤἩταςῖα: ργορί πηι ]ςαπο ἴμοτα : ἢς ετἰᾶ ντὸς 
(οἴει Ἐτυ τα. τ λημνιων ἀμπέλων πιοπηληἶς ΑὐἸ ΟΡ ῃδη. 

δ. ἀἸοὶ (πτὶ δὲς Ῥ τὸ λίαν ναϊἀότρογ ἡ ποορεη Ρτο λίζω, 
γλημδύτες, Πρ ὶ. 
ΡΠ: τογοι αγλπηνντ ἸΝαϊδάος ἐοητίππλ»ἷη Ερὶρ, 
ὉΠ ἕαςτα δριιὰ Ατἰλεπὶ επί εϑοϊη αιῖδιι5 σοποοτταρᾶςι 

Ἰπιαϊονῖς σα πὶ αἱδθιις δα τυΐιττι σοπιραγατὶς. ΑὙἸ Κορ μΔη, 
ἐς ἴῃ Αοδάγη, ὃς ἴῃ Ἐσυτίθ. ϑύρυβίθ- λίωωΐτης»ταὶ διονύ- 
- 5 

Το δ τοτγο]5γ Ρογτίποτ, τυ πὶ." 
5οΟσ ΠΟ ΠΊΘἢ ΒΑΠΟΝ . δὲ αὐμύαιον, ἔοἔτιιπι οἶς." εης] 

τηπιὶς οἵδ ἀριπὶ ΟΥρ μοῦ χὰ Θ- βέκχίθ' οἵη ἘΡῚΡ.ὁ δὴ χἀυαΐῳ 
ἡ ΑΥΠ ΟΡ, δ) λίωαίω πομπὴ ς πιο ῖῖ: 

γτὸς πὸ ὅπος ματος κὶ πλειόνων διαιρέσεων κὶ διάσυρ τὸν 

ΝΥΝ Ιό9 
Αδυαΐτης, ΘΠ ΩΓΟ λ ἰωύαια, 
Δἰωναιαν, ΤΑ Πιιατ 5 ἀἰοϊτιγοντ ἔστ δίς Τοαππ, Ογατιπιατίσιις » αι 

᾿ϊοηγο Πσησο ἃ τογοι αγῖσιις ἀἰδδο ἔοίτιις ἀϊςο ἐὸ αιοηίδ 
ἀρογοζιιγ, ἡδι- 

Λίωας κά δὸς. ΡΔΥ}5 ΠΔ111526 0185 τη Δ] πὶ σοπτίη Ἔτφαριυκί ΡΟ Ϊ , ιια; ὃς ἑ- 
φυδόκη ὃς λἑωες,αριιά Ατῇςη. 

Διίωὶς ἰδὸς»ν Δ γ] ον Βαςοἢα. κ᾿ χἰωὶς νἱ μέϑγτς πη ομεία, 
Λαυοξάτης,". δ, ἸΠΙΤΟΙ. λ ; 
Δίῳ ὃς οὐδ ὃ, τοτοι αὐ του Αγ πὶ ργῶ πη. ποις. γηάς Γιοπαῖς 

Βαςοβιι5: πϑδι τὸ λεαίνω πὸ λεπήιύῳ, νἱάς ΒΟ] οςι ὃς ΤἼςοοτῖ- 
ται 1ἀγ].ζ.1) ΑΡΘοαΙ γί. σαρίτο τς κα ἐποτη ϑν κὶ λὑμὸς, ἰΏΣΟΥΡΓ, 
δὲ φαἸσατιις οἱἘ Ἰαςι5. Ιτοπὶ [Οστι5 σοποδι115 ἢπ στιγΓας ἴῃ ΠῚ 
τοροποδηταγ δ απτὶρὶς οτιἰςατοῖτς ΑΞ Πἰο Ὀἱοηγίς, αι ὅς 
γζανη ἀἸοἰταγ: ὃς τη 411 ἡδαιτὶ οἰ σο πο ργαοι πὶ αιιοὰ δὲ λῶμας, 
λίωὸὀς, Ρτο ἰδοιονἸάς δεξαυόη, 

λίθου τὸ Ια πα Δριια ΑΣ ἐσθ γ ]υπὶ Ειιπιοπῖ, αὐωύοι μεγέσῳ σωφρῇ- 
γως ἐφταιμλμῆμον, 

Δηξιαρχ ικὸν τὸ, εἰς ὃ ἐνεγρῴφοντο οἱ τελφαϑιέντες “Ἷ παίσγων, οἷς οζιώ κα - 
δὴ τεὶ πα τριΐα οἰκονομεῖν» Ἰλοτ ἴη αι ῬαΟγογιιπὶ πουΐμα τοίρτο- 
ῬΑπτη ΓΕ ἴα σατο α’ (6: ἔλξὶὶ ογαητ, αϑραὶ τὸ λήξ ἐῶν αἔχειν εἰ-- 
βηρδύον,Ἰα εἴν, ἴδ᾽ κλήρων “70 ἰδίων. παται ράτογηα μαγοά!ταπολῆξις ἀ 
Τεθατιιγ. Ετ τπὶ ὄγᾶης αὐτεξέσνοι, μος οἰ, ἔ 1ετῖς. ὃς Παταετς 
ἄς ρατιπηομῃῖο ροτούδησ ργο ἀγίσγατιι, [εις 9 πρὶν ἐγίεα φίκῦ «ἢ 
ἐν τῷ ληξιαρχικῳ γοα μματείῳ. [Ὁ (Οιἰη,ἐνεγείφη εἰς χηξιαρ χικὸν Ιξαμ 

ματεῖον. κ᾿ κύρι(θ- ἐγήψετο τ' ἐσίας. Εἰιι5 ἐγίσο φῇς τοπΊρις οὐᾶτ ρι1- 
θοτταβ. σα. Ογάζου αὐ Λεῶ χαῤοις 5 ἐππειδ οι εἰς τὸ ληξιαρ χικὸν 
γεαμιατεῖον ἐγζοαφωώσι,κἡ ἔφηξοι γγύωνται. Γιοϊαπιι5 ἰοςοίδ ἀἰχὶτ, 
ἐγγγαμωδ. εἰς τὸ δώδεκα, ϑεών χηξιαρχικὸν, αὐτὶ σῇ χδύκωμσ ἱᾷ οἷς, 
ἴῃ Αἴθιιπι, Δνξίωρ χει δυιτοῖη [Ὸχ ογᾶπτ πιά οὶ τατιις Ατβοπῖς 
Ρτςίς δι οἰπῖθιι ᾿η. αἰ θιιπὶ Δίου  ρτῖβο] ΟΠ Πιχυληξιαρχαῖον, ΕἸ οἴ ο, 
οἴ γραμματεῖον εἰς δ ἐδ γόμοις ἐνέγρα φον:Ποιιτ ᾿π ἀΠ 00 ἠοαις Ἶς- 

ἀοςεῖ. - ν 
Αγξιατύρετος γα... Γεχῖρυ γαίης ροτῖτ5 απὰπὶ ΓοχΊργγοτα, πηράϊεῖπα;, 

τα: ἔσθτεβ ἔπραητιθας νοὶς νι εξ [ςπιοὶ Ρίϊηίας. Ἐξ ληξο- 
«αύΐρετον ΤΟτἸ ταις ἀριια ΝΊςοςΪ. Αἰοχαπάγίπιιπι ρτο πιοάίςα- 
τήοητο Πηΐςητε ξεδτεσω. 

Δἥξις»θιὐ» Ὁ εβοτογ πη παι ουΐοτσοίοιν Βα γε ἀϊεάϑ. ροσγτῖο αα (οτ- 
ῖε Οὔτ σιτοκλῆρρο,νῇ πατρώα ἐσία. ΟΠ ΠχΟνἸάς Δηξιωρ χικόν, Οιΐας 

νοσατοηο5 γερὸ ἀρρε ]λητοἱά οι, ἀοίοτῖρτας οξβοϊογαπι ταῖτ- 
ἈΠ οι οὐ ιπιαιιο νἱςο5»λήξεις κ᾿ Σπονειμήσεις κἰ Σποκλυρώσεις Π]ο- 
πγήιις Τ ΒεοΪορ. ἀρι ΡΟΙΠΙσο τη.» δίκης λή ξις, ὁ καλέειν 6: ασύ- 
πος. 5011} λύξις, τε ἔγκλημα : 41πα τἀτίοπς ἀϊοίπιις λαχ εἶν δίκίωω, 
φίτηιιο λῆξιν δίκης τὴ λαχεῖν δίκζω . ἡπάἀ!οἴτιτα ἐτέζοτο ἃς ἀεπαῃ- 
οἷατα ἀς γέριις ργ πιατίς. λῆξις δαιμοναν, [εἀε5 ἀ3: πιοσιιτ. Ρ]ατο 
ἄς Τιερ 1 ]οσα τς [οττῖτὶ ἤμην ἀδπηοης5. 

δβον, ΤΙ 4ε πη τι ἃ λον σττοφόρον χωρίον, συ γκοκτ ἢ) ΤΥ ΠῚ. 

Λησετέον, ΓΑ ΡΙΟΠάππη οἰζ  Πμπιοπάτιηι οὔ ςαροι!οπάϊιπι οἵδ. ἀσστε- 
ἀϊειάτι οἴτοςοηΠ ἀογαπάντι οὐδ, ΧΟΠΟΡΉ. ἔργον ληατεον, ρτι5 
ἱποποδηάιπι οἵϊ ὃς ᾿ποΙρΙ πη πιπη:ἃ λαμ (τω, 

Δηετείθο, ΠΡ ἢ ἀπ5. ροτο με 59 [ππποη δες, 
Ληκστὴς ΓΑ Ί Θη5. 

Λησετικὲς οὐ, ὁ, Παρ ᾽ ΕΠ ἄτην ργος [1115 
Δαν τὺ, ΠΑΡ ΤΙ. ΡΕΓΟΟΡτ 59 ἢ} 556. Ρογος Ρ  Ὀ ϊ5,. πὲ λυατὰ κα πὶ 

γοητοὶ, ἡ" ἘΡῚρ. Ὰ 
Ληρέω, μ.ἡσώω γα," Κα) ΠΕΡ ΟΥ̓ ΠΟΤ ΠΝ] ἀϊςο. στγίο: ρτορτῖὸ πεία- 

τί Ιοσποῦ οχ οὈτίοζατενν εὶ [θη ξξιιτις ας ατατὶς. νἱτο ἡπορτα 
τλμἶτα εθιτῖ ον] τε. βητ!οστοτο ΠΊρΡιΙς ἕογο.. φλυαρέω ΔΙΣΟΠῚ 
ΔΙ πη αι. ἃς {τα ϊτὲ Ιοαιιοτ,ἀε προ. τυ πιο] οσ. ληρεῖς ἔχων, Ατ- 
τισένργο πιιρατὶβ. Αὐτό ρμαη. πη Ἐ δηϊβτᾶς γερο κα τείφου, τί ληρεῖς: 
λῆρον λυρώ ἀἸοΊτα ἀριια οπάοπὶ Δα! Ρ}}.η ῬΊπο ἡ ν τε ἰοιτογ 
ῥμανίαν ααἰνομα), φυγίωὶ φύγω, ὕξραν ὑ βρίζω. 

λήρπμφγῃ ἃ σατη ΘητΙ ΤΙΝ 42. 4 ςΠ]γατηθητιιπι. ΓΊαατ, 
Λήρησες,αρια Ατοῖαιη Οδρραδοςςπ), ὃς λῆρος ἀριιά ΗΠ ρΡΡΟΟταῦ,5. 

Ἐρϊάςυν. ἐς γε ΟἹ σογοηϊν τ πη ργορτίαπι (πποξξατ τος 
δοποὸς 1 ΔοΥ ἢ 155. ροσατεσείὅϑοι μῆρτοι ποτὲ ἀυτοῇ φαντασίας ἀνλοκόγούς 
διε μελαγχολίδμ κἰ λέρησίν, 

Λῆρρς. κ,δ οι ΆΡ. ΓΙ ος ΠΟΙ ΠῚ ΠΤ). ἄς ΓΤ 5 ΓῈ3 ἔπιπο α ὃς πὲ- 
ΜΠ ὙΠ ορ ἢ. ἰπ ΡΙυτο; λῆρον γδ α' αὐσορμαι, ὅζο. Τάφιι 1δ᾽άοῖ, 
χέροις αἰαϑ ων εξὸ νικώντας » τοῦντι5 ἔγί 1015 σοτοπαη5 νἸξζοτος. ἃ 
Τοετγεητῖο ΡΙπγαί τοῦ ρτο σοάςπι ἀἰοίτινν Ἑλθιι 4: λῆρος δ0) δοκεῖ 
τὸ γέμισμια. ἔιιτ}}ς αι! ἀαετι πιιπτιῖς εἰΤα νσάεταν, Αὐηίζοσ, ΡοΪ τ. 

(" λήρον κοίχαμοις τ Ἐρίρτ, 1α[ξατὶς σοηίστ ᾿ς οπάττι χείρων, ντὰς 
λήρησις. 

Ληρρπετάδ, ΠΟ ἰν ΟΠ ληρωδὴ ἀε]Ἰτιπ|. 
Ληρεῖσες. ΠΠ! σατ ΟΥ̓ 1}: 
Λυρώδης, 96.» χἹ 74 ΕΠ ΓΞ, Πρ ΆτΟΥ; 
Δῇο,νίϑοντ εἰ λῆςοί ν15. Αγ ορα. οτἱοὲ. 
λησϑέων Ἡοἴγ ἢν, ςρεφὀυβνίθορτο 4110 ἤιρτγὰ λυῖσφτων, 
ΛῆσιςοΥ οἰ ππταβ»ο]οέζιο. 
Δησμοσυση, ΟΡ] 110. ΗΠ ςΠοᾷιάη ΤΠ οορ. ᾿ 
λήσομωι!» ΟὈΠ αι ἴςατ. ὐδύποτε κασθ μῆνον, 1. λήθης συχαῖν μιὰ διά μῆναν» 

ϑορβοεῖ. 
Τοσι. 1: Ρ 

ξε5 Ρργςτοσὶς δίς ςἀϊέτα χα άλπ (στιθι (Οἱ τα ΕΠ ς Ταγποῦας ' 



179 Δι 
αὐσοςοἱτο 14 ὑρί ομάτὰα τὰ ἔρμα (σοτριοηὶς Ἠείγοι. 
λχσαῤχὰτ δ, ὃ γδζ λήσαρχίθ- » Πρατίοταμι ἔπς Ἰλττοπιιπι ρτῖποοΡ55 

σῥχ»γδλυςοῖν, 
Δης εἰμ, ας, ἡ ἸΔτΥ ΟΟἸ ΠΙΌΠ. 
Δηςϑυομαᾶρίτο ἰατγοςίηἰα. 
λυφ δύο, μμ. δύ σωγπ δυκοι 9 ἰατη οοἸ ΠΟΥ 5 Ῥοριΐοτ. ἰαττοοῖπῖο ἔρο 10; 

ΠΝ αν ἀδίο]. 
λῃσὶ νεῖ ὁ, [αττοὐρτάδο, ΠοΑτῖιι 5. ΟΡ α τοῦ » σιδίϊατογ. λησὶς ἦν 
«ορᾷβγεώτων; δὲ [οἸνίη. 

Δης μοὺς βίον τα ρτςάατοτία, Αὐτὰ [τᾺ 10 ΡΟ] τ, 
Δῃς ικώτερον Πα οὶ ΡΥ ἀΟΠιΙΠῚ πιο ς, 1 ΒΠΟΥ 4, 
Αὐφις ον," ΟΘΠ ϊο»λήϑη, ΟΡ . 
Δηφοκ τον 9. τ) ρταάοπὶ5 Ἰητογἐςἐξτοτγ,ίη Ἐρῖρυ. 
Δηςὀς,γοῦ, ὁ) ρὺς 4101}15. 
Λῃης Θικὴ ναῦ οἱ. ἱλξσαι, πτοτγρ. Τ ἈιιοΥ ἀ. 

Δυφρικοὶ οἷν ρταιάοηςος. ΑὙἸ ΟΡ ΟΠ τ. ᾿ 
Ληφρεκὸν πλοῖον, ΡΊΓΑΛΊσιαστι ΠΑΡ ΠΊΕ ληςρίςς 
Δυςεικὸγ το. ΑἸ ΓΟ πο σορτς ἀομλση Πλυ] τίσι. 
Λῃηςφικώς,α. ρτςἀατὶὲ, ν ᾿ 
Λῃφρὶςοἰδορ ύνρτς ἀατγιχ.λησρίδες γηες ) ΠΑΊΙος Ργαάατοσὶα ἤπς ρῖγα- 

τίςα;, 
Δύσω, τε ο: Ἐπ τιγιιστι γοΓΌΣ λόυ ϑάϑω, 
λῇται Ηςίγ οἷν. αἴειοι,ν ἐπεὶ αὶ ὃὲ βύκται. 
λητῆρες ΗΟ οἰ ἤππτ ἰξρρὶ σεφανοφόρρι Αϑοῤμόντες. 
Αὐτειρα,η ασοτίος. Ἷ 
Λητογιοὴς ὑπόλλων,ἱῃ; ἘΡ ρτ. 
Δητοϊδης ογδάτοης Πἰτις. ΑΡΟΙ]ο. ᾿δ᾽ ἐστ, 
Δητὸν, ΡΒ ἴσα πι, Ηοἰγ ομνα ρα ΡΙατδτ,ῖπ Απτὶς ας. Ἐ οι λἥτον,τὺὶ 

διηιμόσιον, 
Λητουργεῖνγοῖγο ΠΊᾺ1Π115 Ρυ δ Ἰσιμτι, 
Δητθυρηεγοεῖ, ὃς ν]ἀς χειτουργός. 
λητωὼ, 10.» 1, ἀτοηδ. σθηληστικὴ γδ κακῶν ἡ ϑεὸς, Πἰϊα αὶ ὃ Ῥπα- 

δς5,ἩςΠοί. τη ὙΉρορ ςς ἃ Ἰοιῖς ςοριρτοῖϊς ροροτῖς δπόδνωγα 
κἡ αὔτεμιν, 

Δητωὶς κύρη, ἱλπα Τάτοης Π]1, 1: ἘρΊρτ. 
λητώθ λτοῦ5» ΑΡΟΙο, θ᾽] ἀςπ1. 
λήχων μ. χῆξω., πολυχα, ἱπαπτατιπι ἃ 4110 λαγχαύω {τις τοη- 

Ροτᾷ. ! ᾿ 

-ος 

Δῆμερθογ γοαρταταροσσπρατίο 5 χείρωσες. ΔΟΟΙΡ ΟΠ] Δέλιι5.) ἀσοο- “ 
φτϊονδοσοίπονοχριιρηατίο. ̓  μῆ) γὸ τ λῆψις τὰ χεῖατα ἢῖς ἐπο]ὸ 
κυ ξετγτι Ὁ Ηἰς ἔοι] σάριαητ. Ατ τ ἰπ Κ Ποῖ Ὡρὸς λή ψιν,»δά οἀ- 
»ἰςη δι, Ίατο 1.1. ἀς Κ ἐρ.οὐ ϑπόθωσις κα ἐἰλήψψις βλα βερρὰ γίνεϊει» 
14 εἴ, τεἀαϊεῖο ὃς γεσορεῖο. εἰσφοομὶ ἃς λήψεις ΟρΡΡΟΠιηταΓ 1η- 
τοῦ [εἰς αρυὰ σὐπάοπι υἐά σ πη. 

ΑὐψομαισαρίαηγονἸάς λαμίαίῳ, 
λιάζα, μιεΐσωγαν, χα ρατουχώρέζω, ἀἰτίπιο 5 λύω, ἐκκλίνω ,ἐκφδγω; 

βαρ !ογάςοο!πο,οτγοφοιίτο. ἐς, Αςςα 1, ἐταίνων ἄφαρ ἕζετο γόσφι 
λιαιϑνεὶ ς,ἴερατατιι5. Τάξων Οὐνγ Π. λιά εϑνη ες σσνοΐας αἰέμων,ὰ εἴ, 
εἰ(ποίπε ἴπ νοητος, ὅς ἀϊἤραγυίτ, τ Οὐγ , γ,ὺκ ποταμοῖο λια αν εἰς» 
1 οἵδ, ἐστοῖπις εχ Πιμιῖο. Εὐτὶρ ἃ, ασυοὶΐ ὡρθὲ σ᾽ ἐλεοίοόϑν», 1 αἴζατ, 
ψυχίω σῶν λίασ᾽ ἐν. ῥεϑέων, αἰ πιατη εχ ταῖς πιουη τάς [πράγαυῖς, 
Ἡεἰγεδβιλείζειν, το ῥίπῆειν,ταξίου εἰν,λίαν ἀπεδώζειγ, Ἐτ λιάζεῶει γ τὸ 
σκιρτῖνς 

λιέμαϑοι, ἀρ τατὶ] ρατογοδ: εὐθϑὶ τὸ λίαν εἰ μσϑεῖς ἐρ,Ετγτ. Η οἴγςοῃ. 
γοτὸ λιαμάϑῳ αἰγιαλῷ ΟΧΡΌΠΙΡΤΟ λίαν ἐμαὶ ϑώδει. αἀεηοσάμπια- 
τεηοίο ἃ λίαν ἃς αἴμαϑοςι, 

Αἰδυ, ΑἸτ᾿ βου αἰ ἀὸ, ἀπο ἀι!πλ»λίμν :ρτίογςε σοπιπλιηἰ»ἱ οησα,Οά. ἕν, 
δὶ γδ καχολώατο χἰϊω,ἱ, πάνυ, ὃς Ὀτοι αν, ἐδὲ λέω χυωρή, λίδω ἐκ 
σδειεσοῦ, Πιρτα πο ἀτιη1. 
Δίχξ, ἩοΙγ ολπιεῖς αὐ χιγμύει(θ., ἔοΥ πάη αὖνκ τὸ λαφο αοά [πιιοϑ ὃς 

οἰαστας ροηπας παίσοατ. ᾿ 
Διμερός να, δν 4} 14 ι5ν τοι ροτατιι5οἤιανι 5. 4. ἐ, ἔρον 3. περέηκεν ἰαν- 

μμογεί τε χιαρέν τεφϊχλια ρὸν» αρνσ ἰω ἢ Ρ]ασίἀτπι, Ετ ΑΡΟ]].2. λιαρὴ 

“δ᾽ ὧσο κνέφας ἔλλιπαν αὐρι,ατιγα ἰςπὶς ὃς Πἰ4ι{4.14ςτν λιορῳ αὖρι- 
γηϑέες ἔρω, ψύευτι λιαρῳ ῥέει, Π χ ὦ μια Ἀιαρον, Π Ὰς 

Λίασμα ατος, τὸ ρΓΟ χλίασμο, ἀριι ΑτΆςη.11,8, 
Διάδν, ἡ. ο), ἐχωρίϑον, τάν πιονλάς λιώζω. 
Δίξα ρτο λιθάδε, χίβα τίωδὲ μολόντες ἴῃ ἘΡΤΟ. 
Διζάδιογ, Πα τγ  οὔτι5 ΠΟ οι18,) βοτανώσδες χωρίων, 

Διβώζω, ΠΟ, ἀςἨτιο,ρογἀο,συβέω, 
ΔἹβ ανικὸς οὐδ᾽ ὁ ΚἈιιτο 5. 
Δηβόρμῖτις, ἡ, ργορτίιπι ἄςας οὐ απ ἀρίια Ταιο! αἥτιπ|. 
Διβόμδμαντις, κθν,. 1 οχ ἐς ας ἀἰὶς φἀοϊ όταν ἔπτιγα ςοῃϊοξζατ. 
νἀϊοίταγ ὃς ἐμπὺ ροσκοίπος. ΕἸΠ1.1]. ὦ, 

Δίβανθον, ὁ τμχισ,αύθοτ τμαγίβυλίζανφο ἴτοιος, τἴν15 ἱπτορτατα ποῦ 
ΠΟπιπλϊπιιτιιπὶ ἃς [δ έξιπι» πο 4 ρτοῦατ Αὐομῖσεπς ἀριι 6α- 
Τρ ΠῚ Τ᾽ τόποις Πδ το ς. ἀἰοῖτιιγ ὃς ἄτμητος, οι] σοητγάτίτπι ἔντο- 
μος καὶ πμητός, Λἴτουος γογὸ κἡ ς-αγονίας, κα, ἀῤῥϊων χ βάν Θ-οἱ τῆς ταα- 
Τςα πιπλ. βτιθλα5 τοηοτ. νἱάς Ὀἱοίςουά. Π τὸ χισαρ,ἀς τῆϊιγο. 
ῬΙΐη. 11.12.6 αΡ.1.4.λεβανοκτώλαι κα λιβανωτοπιῖλαι 5. ὃς λιζανωτοασω - 

λεῖν ἀρῃ!ά Ατἰτορίιαη, ΡΟΠ]ας. τοίξο, ΤΠ οίτοτ νογὸ τλιις λίζωνΘ. 
Ὁ ϊοίς, κἰληβόνώτὸεςντ ὃς ἃ ΟΑἰ πα, ΠΡ, Ππηρ [ἴςιςρ. αὖρι ληβανωτῷ, 

ΔΩ 
Ὑδ] τασπάτιπα ἰγγερῆτι γτ ἀρ Αὐρίπετ. Ββασδης 
ὃ ὃ ϑερλὸς ἀιπέν το ὁ δ᾽ αἴϑειλίθ- ἀυτί, [ἃ εἴπ ἱρῆας 
118: αἰϑείλν Π1οἰσοτ ά. κα λεγνιὲ γοσάτατ. Αριυᾷ Η 
ῬῈΓ λιβανωπῦ καρπὸν, Δ  Θηι5 τθπ5 Πρ πἰῆςατὶ εχ 
πὰς γογὸ τοί πλλτίπιις ᾿ρίο Οα]οπ. ἃς Ὠιοίξοτιάς. 
ττος ἤροςῖο5 ςπῸ ΠΊΟΓΔ τ Το πῚ λίζανθ..[ἀθαπιις 
Τητογρτος Ασλτορἢ, ἔπ ΠΠ|4 πὶ ΡΙπτο . ὶ «σανώκει 
ἣν ϑιπλαβούσ᾽ (ἀϊχοτας λιτοπι μέγα πιεῖν αἰ πέπαρδογ) 
βιδέω,Ἰτιι ἃ. 1παλιἼτολίζανί(θ., ἃς Αἰ τυ. λιζανωτός λίβομ 
ἁτίροτ:λιζανωτὸς γογὸ δ καρπὸς τὸ λιζαύν, ἔς ὃ κα ὅφρελ 
μῆναν, ΤᾺ ΟΡ Βγαίτι5 δ πο τῖδ: Πρτο ποπο, σαρίτο α 
ἀἰβοτοηείδηι (ουιας λιζανωτὸν [ρ {πππὶ τῆτι5 νοσᾶ 
ηἰ χιξόμωπῶ δὲνδ᾽ρρν, ἰνεΓ 5 ἀτρ οτοπη, τᾶ πη τμὰΓ 
χίτίη σεογρ. Ν γί! ν ἀς Μαῦνα, 

Διζανώδης,ε(Ὁ-, ὁ κ᾿ ἡ, οάοτγατι!ς. ᾿ ΛΗ͂Ν 

Διζανωτὴς ἦγ Πγατί πι15.σαΖα εχ ΤΒΕορηγαῇ μὲ ζοτ, 
᾿Ξ. ΝΙοΑπήςγ ἴῃ ὙΠοτί3οῖς» Αμμιγα χοχρυφόρῳ 

λίδανθ-. 

Λιζανωτὸν, τὸς ΓΠιι5. Πογοάοσ. Ϊ.2., 
Λιβανωτὸς, οὐ, ὁ, ὁ τῷ κιβανε καρπός. Ῥτοάγϑογε Εν}. 

ἀελίβα».-. 
Διβανωτοῷ ὀρρς»ε, δ ματι ἔοσ, 
ΔΑιβανωτρὶς. τπυτοα ΡΙ δῆτα. 
Διξας, δος ἡ, (ἘΠ το, συιττα,ἔοπ9.]Άτοχ αι 9 ἴολ 

τησση15 ὃς Βυιιη ἀπά σπιιπι, σα2α [15. (ποπάο 
Τπτογρτγ. Αὐτὴ τορ μα. σαγώννν πάς ὃς γογ πὶ 
σταλαγμιὸς “Ὁ δακρύωνγοαρῖτο διν δ Ιεροπά, ὠσω ὃ 
χιν ξυρωνομῆλων “Ἶδ᾽᾿ λιβάδων, 

Διβδούμεϑα, Ἐτγεποίορ, ἀσγίματ ὑπὸ τ λιζείδος ἜΧΡΟπι 
μαϑα)ν πάςς ἰηίῖς ὃζ Τη0 σοσποπηϊπαταᾷ ο[Ἐ ζιωυύη, δα 
(υϑισωρ[Ρ πιοτγία εἴτ. Ἑπρμοτίου νεγὸ βωλίω ΔΡΡ 
λαάσσιν ΠλΑΤοΙ νῦ πολύτροφα δάκρυα βιωΐυς ἀϊσοτε γῸ 
(Δ] ἐμ, [εἀ ροτεῖ πος λιζοούμεδοι ὃς Ῥὲν (ὙΠΑΙΘΡΗΝ 
ςἤεεχ ἐλιξδοδμωηϊοά εἴ εἰς λα βυϑίζομω παῖς ὶ Ις 

Λιζα νειν, Η εἴν οἰ. ἐφοεέζαν, ἀοτεγπηῖπατὸ να} [Ὁράγάτι 
Δίβερνα, ὃς λιβερνίδες, ας 5 1τἰδυτγπῖςς διι14.ἀἸςαπτισ 
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Λίβες, ΕΟ νερτὶ. ὑ ἰδ 
Δίζυϑιρον, τὸ ἴπο1}15 ἔο {2 . ἀαιια: ἀιιέζις αριιὰ ΔΕ ῚΠπππι] ΙΝ 

ςορτίιις ταπιεῃ οὶ ΡΤ εἰςλείξυθρρν, ; ἡὐπμη 
Διζηρὺς, ἈυιΠι  ἀτ|5. ὑγροὺς, ΕΠ ρροοτ. ἰῇ ἡριπμα 
Διξόνοτος ὀΐειμες » ὁ μεταξὺ λιβὸς κὶ νότα πνέων. παι} τ 

πιπάο.1.Ἰθοποτιις., γθητιις ἱπῖοῦ Αἰγίου δὲ 
ταῃ5.41] λεβοῷφοἰνικρ ν οσλητοϊη σις Ἰάςπι Αὐιτοτ 
Ξητογ πιεγ ἀϊοπὶ ὃὲ ΠΥ ογπιιπὶ οςοἰἀςητοπι»Ἰ Πα! 
(4Ρ.22. ᾿ 

δίβθορυττα » [λογυ πιὰ 5) 4 1 Π]ατῖο οσυοττιπι αρια 
τοτη, σα ει. ὕστε μού τι “δ ὀμμούτων ἐγχυμοιπξομῇ 
λίβειν, τὸ ςαζειν, ΐ ΓΗ͂Ν 

Διζοφοίνιξ, ΠΟΙΠΊΟΠ ν οπεῖ, 111 ὃς λιῥόνοτος ἐἰοϊτατ)νε [οὶ 
τιιπέουν τάς ἐν τῷ λιζόνοτος. 

Λιξρὸς οὐ, ς, ΟὈΠσαγαιΣ,Γα ΠΠρΊηο 155 ππιοξξιι, 
Λίβυες, [δγροητος αι! 4.1. Ν1ςαπά. ᾿ 
Διξύηγης ν᾿» Γ ἀργά. Α γι σα γ ἀτία πῖρτα (ςρα]σμγο λπηροί 
Λιβύνϑεν εχ Γἰργα. ἣΝ 
Διξυκὸς Γ θυ εις, Α ἔτ σα Ριιηϊςι5. ΑΥ (ςΒΐποϑ ἴῃ ορ Πε, δὶ 

σῆῳ ἢμϑυ ἠδη, αὐτιαγεῖ «ὐνεῦμα λιβυκόν, λιβυκὸν ὄρνεα ἃ; 
Ῥβδη, ᾿η ΑἸ]. ἡ 

Διζυδ δ γαῖ ἀτιῖς,υς ἃ σαΐσι!ο οὐϊο ἀϊΠ]άοτ, ΑΠΙ τ 
᾿πάτις ἃ Θαὰ ρτὸ εοάςσπι. ᾿ 

Δίζυρνον, ἩοΙν ο᾿ν. πολεμικὸν πλοῖον, Ὁ. ΠΊοιιπ πυρὶ ᾿ 
Δεξυρνίσες, αἱ, ἡατιε5 ΠΡ αγης Ρἰγατίςας ὃς ν οἰ οοἱ ΠΠπης τα 

λεζυῤγεκαὶ νή εςιν ἰάς Λίζερνα. "ὦ 

Λίβις, υ ΘΓ 1Ργ5»Πόπιο οχ [0 γα. Ρασπιιβ,Αβογ, ἀϊοῖτας 
δῖα ἃ Ρεουῖςλίβις λωτὸς. λίζις αὐχὸς»τῖδῖα Γι γοᾶ. μι υ 

Εἰγτρ.ἴτοπι λίζις ρτο νεητοχίη Ἐρὶρ. ᾿ 
ΤΟ Ὁ Ὁ ον ἐπ Δέγσαπα. ϑορβοεϊ. απολά 

«παρδαλιφόφον δέρος. Αἰζυσσυιγαιιῖ5 γα απ οἰ τι, ο 
διι14. 

λιβύτις, γαῖα, ἰθγοα τορῖο, 'π ἘρῚρ. 
Αίγα, εν Δ] ἐρτο πε ίτοτ, Πιδυ τον όξέωςν ομοσιοητοτ, ΕἸ 

γία,ντ ὥχα ρτὸ ὠκέα μοῦ (ἡ ΠοΟΡ ει, ᾿ 
Διγαίνω, μιανων [εγΙ ἀςογἀοἰςέϊος τά ϊςο οὐξέως φανῶ, ολΠ 

ἀείογιθο - ἴῃ Ἐρίβταπηπλαῖ. ἰπάο. ἐς εἰτματα, Αροΐὶο 
τατιι5 ἐς ΠΟΥ 5. χαίρειν καὶ τις ὀΐσοιτο Οἷα, πὸ μὴ βέωσι 
σιν ὁμοῖα, ΤὨςοοΥ. ἥσυχα αὶ αἰφμῆθα, ι 

Δίγγω, μ. Ἰγξω, ατ.νγεανἰετϊάςο,Γοίο πο, Ν Ομ» οτοα 
ἃ ίοπο. 
Αἰγδε, 5. ||}. 
Διγδευω, [Ολιπὶ τοι ο ξετιοπᾶο Πιροτῆοῖςοπι. 
Δίγδιίω, ἴῃ Πιρεγβοῖς, τὶ ξξίιτι, ἀκ ρρϑνγωῖς, Ηοπι, ἀν Πεχν 

δ) κοςπῷ λίγδίω, ἄκρον ἢ μνὸν δ)ηλύσατο χαλκῆ εγινῦ σε 
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λαίως μόν! πἰω"εξαϑεν δδεφανειθμ πῷ σώμστος. 
ἴα 4ιὰ ποῖα! |ὰ σου λητ, ἀριιά ΝΝῚς ἴῃ ΤΉςτ, 

᾿πιοτγάτῖο ἀςοῖ ρίταΓγ. 
τιιδ. πη ἘΡΤΡ.λιρείη φορμιγι, ΕΠ] οπτοτ. δυν χω, οἰ ματα 

οἶτε ἵτογον οἰ ποιηςητοτγ, Τ|14.γγοὐ γύρδυε ποιεῖρα, 
λιγίας» ᾿ ἕω ο"ξέως,ατρυτὸ, 

ἀσασος Π]Πυσα,ργο ὀχιγηπελὲς: ἰδ ἐν ες, 
ἰς ογμάσγοητα ἵπτου δον τ] σὺ ραγεηνεης, ῬΟΠ]ΠΧολίγνα 

τ ἱμιρτίῳ ἑκατέρου μέρρις, ἐχ ὅπου ἡ ὧκ, ΄ ϊ 

11, πλο  Πἰς» ΕτΥ πιοϊος ον δὴτ ἀοτι μα νοὶ ἃ λύγος, 
ζω αιιαῃ λυγινὸς [πἀ ποη ἐχροηΐτ. 

ΗΠ σ᾽ οἴδις, αἰ ϑτιλώδος αποδώσης, ΑΡΟΪ.2, ΑὙρ ὅημωρὸ ἢ λε- 
χοπνῷ τυφὸ μῖναι ὅτε. 1 
ἡ δαιπυιτ5γ απ] οπυὶ πο. ἸΝἸοαπά.ρτο βάπιαια ἀςεἰρῖτ. 

ἰΐσο ἥ1ατἰ πὸ ἀϊοϊτιιτ, αἰ ϑούλη κὐ ὁ αἴϑελιθ-, Ἀρο ]οιῖας 
ἡγῇ λιγνῦϊ κα κασεγῷ κοίματον βαριυὺ οτλϑύνσι, ἰά εἴϊ , τῇ αὐτ- 

ἱποίεςιν πάς λιγνυώθη «ἰδιώματα, ΑἸεχαη ἃ. ΑΡἈγος 
ὉΡΑ͂ΩΝ ἐχογοπιοηζα ντ αζᾷ νοτιτ: ΡΟ τίδη, Ππ 

ἰτα ἐχογεπιςηταναρι4 ΗἸρΡΡος οὗ μελαίνεσαι, ιιὸιὶ πἰρτὰ αὶ 
θα ρο. 
ΔΆΝ ἴῃ ΤΠοτίδοῖς ἀς Αἴζοτῖο, τῷ δ᾽ σ3ὲ νώτῳ λιίγω- 
᾿αὐγέες ἐν χρρὶ ῥείζδοι, ΤΠΤΟΓΡ λίαν δὴ τινα, 

Ἡ οἴ εἰνικαματὶρ πλαγθ. σι χαςυρία πλαγία, 
ἴτ. Πέτιτίανοχ ἃ ἴΌπο [αρὶττα ἀσγεπὶ ἀϊιοι σογδητὶϑλέΓ- 
᾿Ὧν τινα ἢ χον ἐἰπετέλεσο, ΗΠ οπ1.1].4. 

οὐ νὰ δ ολιγυΐφϑυγῇθο γα ποτανο αι] 4ι16Π5 » ΑΓ .ΓΙ15. 
ἐγυηχὴς κιϑ'αῤο, 
γεροτιιϑ.]ιαί Δα! οἴοτερας. ΠΟ πγροοῖα, παταγῆς 

γυταὶ ἢ χᾺ- 
Ἰπία ορίτοτ. χιθά σαπτι ἰαδοτγεῖ» Οομηπιοηταγ. 

ἀμ!" αις.λεγύφϑογπθ., ΑὐΠορῃ, 
οὐ δεῖαν ἔχω «νοίμὺ, οι ς. 
4 Το ίς.1.5.σαΡ. αὐθὲ Δέγυς κού, Ἰσατία. 

το. 
Ἰισαγίας [αρὶ5. λίγυρφς, Τούς ἢ ἀς ἀπτὶ ας ὄγασι ἢ νὸ 

᾿χίϑοι διώνεχοι μεγέϑ εἰ καἰ κόμει διαφέροντες 9 ὁ κτηπὸς αἰϑρώ- 
διαὶ τιμῆς ὑπ ζολίω ὄντες. σαρόδονυξ, τόποιζι-, σμιάραῖδος. 

ἰσπὶς στίφει ρρςολίγυρος»εἰμέϑυς(8-.αχάτης 5 χευσύλτϑος.» ὃς 

Θ΄ Ιπτετρ.λίγυφν νεγεῖς [ν πο. ΓΙ τ πν 9 φιιο {σοϊπυ τη 
ο αιιὸφ ἴῃ 1 1ριιγ1α Ρ τ πλιπῦ Ῥγοιςαῖτ. Τ]ος ς5 ὃς 
ἰγαίτω5 εχ ντῖηα ἱγηςὶβ σοηογοίσογς ογοάιἀοταπε: [4 

πη ναπίτλτειτι ἀγστῖς ΡΠ Ϊη1115. ποη εἴς δτοπὶ πος ἴοσο 
εἷν εἰςέγτιιπι πτις [οἰ Πιιπὶ 9 ἕαςὶς ντ οχ Πξτίπιεπὶ ᾿πάϊοα- 

ΠΟΙΠῚς ργεοὶιπι ἀριιά Τοἰρμυπα: οὐ πὶ Πισοϊπιην σμοά 
ἀϊοὶτηιι5 2 Ὑ111 σοπῖζες ργοόρτεῖ ἀθιιηάλητίαπι, ν1άς 

Δα} 5. Ὁ ]οπν ἢ ἀς πτὰ οτγθῖς. 
γἀιδῖο ροοτίςα ργο ἰςπῖτογ ἥφης.ηάπὶ γλυκυὶ πνεῦμα, 
ἐγυρὸν ἀϊεϊταγ ἃ ῬοΙ τις ε. 
ἰεγ ἀμ τις ἀσυτας πη νοςο, πατιῖς. ὀξύφωνθ., ΠγΙάεης,νο 
δατιις ΠΟ ΠΟ, ἐνδω μὲ τὸ ρώτον λιγυρῆς ἐπεζισων εἐοιδῆς, 

Σειρίυῦες λιγυρῇ ϑέλγουσιν ἀοιό ὁ ἱ ἡ δείᾳ: Ὁ πος ἀςάιιςὶ- 
δυππὶ Γιατὶ πτιπὶ [5 Ὲ110 5 γτ Τοτ τ Ποπαῦ. ἐπ ἘμπαςΒ. 
δα λιγυρὸν ἔπλτις ἐχροπῖτ,λι ραν φωναὶ ἔχ, ναοτ γοςὶς 
το Αὐπζοτο].9.Α αὐτὰ]. Τά θην 1:0. αἷοὶ οἰκους-ὧν͵ λιγυραὶ 

ΜΓ φωνων, αἱ λεπῆ αἱ κἡ πυκναὶ, κριϑεί κόρ κι ὅ)η τν' τεηίγων αὶ ἢ 
ὺ ΤᾺ ἀνδ όνων. 101 4. λιγυρωτέρας φωνας, πνοιῆσι λιγυροῖσινοὐὰ 

τοἡ ὀξείαις, σφοδρῶς» ΗΠ οπιογ. λιγυφρὶ ἄχεα βοᾷ, κιγυραῖς καὶ 
;, ΕὐΤΙΡ. 
Πισυτγιασιν: Ἂς λέγύφωον, 

αἰτεῖ. ςοποϊππὸ, 
ὉτΟΡάγοχγτ Ογτῖ]. 
ἀν} }πι5»ΟΑ ΠΟτῚΙ5 ἄΥΘΈΓΙΙ5) ἔα οι πα 15. ἡδιὶ, λιγυρὲς, ὃ- 

ποτὶ δγειὶ. Ἐσε Πηϊ Πἰπιπι οἰ 115. λίγεῖα, λαγιὲ οἰγορητὴ ςν, 
"μξυλδγειν κορρσίευνς. λιγιὲ ὃ ρρᾳ. Ἡοτ. ἃς ὅφηλιγις ξρροχίττι- 
ΤΩΣ. 

νἱ τὸ ἐἰρυἘἰοιπι μογθα, ὅτι ἐν λιγυείᾳ, ἴ. Πρ τΊΑ παίσατιΙτ, 
3. σρ.48.ριι4 ΘΑ] τη. 10. Ππηρ]λιζυςικόν, (τα οτγάο 11- 
ταςπάμπι (ες ἀςςο!ατατ. 
δὰ χολεγύφων.,1.ΥΦ ύφων-.οξύφωνος, (γ]ά186 ν εἰ Πιδ- 

γοοαϊὶς». Ηοτηοτ. 118 4.6, κηρυκεοσι λίγυφϑυ γγρίσι κέλευε 

οὐ ἿἘΠ]10, βηοσω, τα το. Ὶ 
ΔἀΠΊοα πὶ. λίϊω ἰφϑονθ. 2 Ρ] τί πιτις ἰλπὸιν Ἰὰς λίαν, 

ΜΙΘ᾿ Ἡςίυοἢ, εἰς Φεἰνὸρρασογίδυτ ἀἴτοχ. 

Γ ΟΘΩΙ , τι 
Διϑεύίζωγ κα, ἴδω, πα α ἰαρ Δ. ]αρίάοπὶ δέξο, Αςςιίατ, γηάς ἀρυά. 

μεν (οἴζουη. αὖρα ἰνϑαίων λιϑειζφυυ.. Ἰαρίἀϊδιις μετίτισ, λιϑεέ- 
ϑυπι»[α[τῖηο Ἰαρτἀατὶ τὸ πὰ Ππιρ] οἶτον βάλλω, Ρεῖο. Αὐγίδμιις, 
κελδυσάντος ὃ τὰ τίς ἃ χρυσὸν ἐς τίω) παῖδα, ἐλίϑοιζον, ἔς τετιτρωσκομῆμη 
κατεχωύδη, ᾿ 

λίϑαξ, κος δ, Πρ .}Π1159λεϑέδιον. [τὸ ΠῚ ἡφαχιλαύ τοῖν ἸΘδ08 αἴρον δ ρτο- 

ττῖςο 5. ἸΝ] οΔη. λίϑτιξ πέτρη, ΗΕ οὐ. ἰ λιϑώδης, 
Αιθαῤγυρίθον ἡ" ἴργπτα ἀτροπτὶ ἃ ΡΙΙΠἰο νοσάτωγ 18, 33,ςαρ.6. ἐπτι- 

Ῥγοὶὸ ἔἕάπηοη ἔποη οπὶπι ἤριμτια ς[ἕ ἀγροητὶ » [δὰ δάπη!ΈἘ] ῬΙα- 
δ]. ττῖα οἷτι5 σοηογα νἱάς ἀρι ΡΠ πέϊιπὶ ὃς Ὀϊοίςοτσι ἀςπν [ἴδ .ς. 
σὰρ.10 2.014: ἥαιιο ςοίοτς ἔρίοπάοι ὃς αχ ἱρίᾳ νοπὰ ἢΠε,χευοῖ- 
τις ἀἰσίειιγ : μολιβόττις αι: οχ ἱρήτις ΡΙππΊ δὶ ξιήιτα : αῤγυεῖτις 
41: ΟΧ ἀγροηζθ ἢν, ΗἸρροοτγ.λιϑ'αέγυρον, τὸ κὐ αἰγυρία αἴϑος γο- 
οαυῖς ΠΡ. ὁ παιισν ον. Α τϑοητὶ ἤΠριι πα πὶ μμετειξυ δ οϑαρτικών, 

σπυπιογας ΤῬ1οίσονί 4ος Πδτὸ ΙΈχτο,οαρ.27. Ἐς Νςαπά μη Α- 
Ἰεχὶρ μασι. Ἐ᾽ χϑο μήν δὲ σα μείτι λιϑαῤγυρρς ἀλγνόεοσα λήσειν, 

Διθαῤιον» κγ τὸ» [ ρ}}π|5. ΤΉ ΟΡ Ωγ. [1.3.0 Ρ]Δπτισαρ.1Ο.λιϑεύρτον κισ - 
σηρωσες, [Δ ΡῚ}}1158 ρυιπλῖςο ἤι5. Αὐτὶοὸ λιϑέδοον ἀἰοὶ ποπ λιϑείδεον 
(οτῖθῖς ΡΕγγηὶῖς. ἢ 

Αιϑιαὶ, ἰδὸς, δ ἰαρὶς.Οἀγ Γι ξ, σεύεν κευλας ἴλλυ δὲς δ}; ατυκνῆσιν χιϑείδεσ- 
στ. ὃζ ἰαρίάτιπι Οὐ γ  τ15σοιρὸς λίϑων, ητοΓρ. ΑΕΒ] ἴα 14 ἐγ 

ἐπῖα, Ακροζόλων δ᾽ ἐπείλξεων λιϑαὰ ἔρχεται. 
Διϑοία οἢ χες. πολυτέλοιι, 514, 
λίϑεθ-, ὁ, ἀρ ἀειισολίϑιν, Θ΄, ΗΟ ΠῚ. ἐνσῖ᾽ ἱσιοὶ χίϑεοι περεμήκεες. 
Διδταχοὶ γτεὶ ΟΡ 15 ἐς ἰαρὶἀηθιις (σγίρταπι, νἱάς ἔπ γτα ΠΙοηγ [τᾶς 

Ῥτοτὶς οτῖς. ᾿ 
Λεϑίασις ἱδς δ 9 ΠΑ [ΓΟ 1}}115 πτου 115 ᾽π τοηΐθι5 ατις νοδλ. δὶς οὐίαπι 
γοσΔητιτϑα μη 1π ῬΑ ΡΟ τὶς σ᾽ρημητιιν αἰ δ᾽ σα πτία αιιαάλιτι 
δε αὔρεγα [4 ρ᾽ ἀϊ5 πιο οϑοοι]ίιπιαιις ρεγριιπροητία, 

λιδιάα, Πα] οι]. οτο. ΑἸΈχ  ΑΡθγΡσΟὉ].4ς.}0.2.8ς ῬτΟΡ].ςο. αἱ 
δύλειαι βομδέως χιδιώσι πίω) κύ φιν, ξοεηΐπα γοῆος οαἴσιο γατὸ 
ἰαθογδητ. 

Διδίξειν, [Δ ρ 1 415 ιια  Ἰτατειη Ροτίτις Πὰν σοπιπηα τοίετες  ΡΙ ἐπ. 
1.7.ς.37.5ῖς λεϑίζων ἀϊοίτατ σάΓΡιιΠοι 115 ἰαπρτιάτις. ΕΠ 410; 
πιοςηϑ. ; 

Λίϑινος »γδἸΑρΊἀοιις ὁ Ἰαρίς ἔλέλιι5,οχ [ἀρ 1 41διις, 
Διϑὲς. ἰσὸς9" 2 [4155 λιΘή δον, 
Διϑύβλητοςοἱρτάϊθιις Ροτίτιι5,1 ἔδει [ἀρ 1415 ἔχξξιιονντ Πα ἘρῚ δ-πασὶ 

λιϑούλήτου παίγνιον ὄυς οχίης»ἀεπμιος ἀτθοτο, λεϑυσληπων κεχρυφά - 
λων ἱάςεη, 

Διδοζολέω, μη σδνγα.νχθι) [Δ Ρ 14.0.12 ρ1465 Ἰςῖο, Ασσι Ματς.ς.17,κ- 
κεῖνον λιϑοζολήσεντες ἐκεφαλοίω σόν, ὃς 1111 Ροϊεαιὰπι ἰαρ!4λίπξς 
1π σαρῖτα να] πογαγητ,ν ΕἸ οἴτι5 σαρς ζοπτηάογιητ. 

Διδοβόλος υ ὁ, ἰαςὶςης ἰαρΙ465.λιϑοξόλοι, Ὑ Βυογ 4. αὶ ἐς πῖδηι [4- 
ΡΙάες Ἰδοϊπιητο  412.1οἿἘρ ἢ. λιϑοζόλοι μηχανά, 

Λιβογλυφὴς ἴῃ ΙΔρίἀς ᾿π(σμ ρτις. 
Διϑογλυφορ,ν δ, ΓΙ] ρτοῦ, ἀρ Ατίπις, 
Διδη εένδιρον, τος ΓΟΥΑΪ [τπιεγι. 
Διδοδερκὴς γρργῶὼ,η ἘΡ᾿Ὶ σγάπηπι. 
Διϑόσδορμος. Πα Ὡς σοτΠπὶ ἰαρὶ ἀδιιπὶ ὃς (ΟΠ ἄμπ, 
Λιεϑοϑομιος 76) τ  Π το 5. ἔα ογ ΙΔρι ἀλτίτι5» 41 ἀοτλιιπα ἐχτγεῖ 

εχ ἰαρτάϊθιι5. ΗΝ 
Διϑοειδιὴς, (δι, ὁ κὶ ἡ] ρ1 415 ἤρεςίοπι σόγοηδ, 
Διδοϑλάω, ἰαραάς ἔγαηρο. Ἄ 
Λιϑοκαῤδι(θ..5. δ. 4υ] οἵ [χεο σοτές, 
Λιϑυκόλλα, ο ΠτΊ πτιπὶ 410 Ια ρ ̓ ς ἔοτγη πη Πα πίμΓ δὲ ςοηβ υτίπδης- 

τας. ΠΙοίς.1.ς.ς.164.ἡ ὃ λιϑοκόχλα μίγμα ἦσαι μαρμαῤε καὶ λίθε «παρίε 
χὶ ται ρφκόλλης, 

Διφοκόλλητος ες ὅσο ΠΥ ΠῚ15. ΥΟ] [41 |5 ἀπ] πέξιι5 ἃς ῥ᾽ έταγατιις. νη- 
ἀε οἱ λιϑυκόλλ τοι ς (φόνοι, ἀρ Ομτγ [οἵδ.1.κ σοι πλῖς σοητοχταΣ 
Πογοη δ᾽. λιϑοκόλλητος χλι δ ὠν» Ὀλοάοτ.δἴσι!ντ ΨΊΓρΙ ἀἸχὶς θας - 
οἢιδτίιτη ιῖς πο πΊ]ο: ΑΡῸ  εἶπ15 ΡΟ ΠΊ ΠΟ πη ΟὨ1]1ὰ., ὃς Ρ]ΊπΙτις 
δεπιπηαᾶῖα ροτοσγία Ῥχοτζο ἶτιλιϑοκόλλητον φσόμιον, ἰρὶ ἀοτ!πὶ,(. ἀπι- 
τιιπὶ ἔγα: πιιπυ, ϑορ μος. Τταςῖ, ὦ ψυχὴ σκλινρρὲ χείλυ βιΘ’ λιϑυκόλ - 
λητον σ᾿ τόιμιον παρε χυστι. 
Λιϑοκόπος, [αρὶ οἴ, ἀτοπιη5,λιϑομίας , ΠοίῃοΠΠι. ῬΟΠΠΟΧ.λιϑοκοπία 

ζα]4 Υ ἐκ λίθων βολή, ᾿ 
Διϑόχδς"Θ-9 69 δ. ΠΡ ̓ ἀΔτι5»λιϑύζλυητος, ΟΡ ἢ Ἶῃ Αἴαςς,πεφϑζημαι λεϑτ,- 

λδυςτον ἀξίων 1. εϑόβλητον φόνον 9 1. σατάςτῃ ἰαρί άτιπὶ ἰαέξιι ἔα ξϊαῖα, 
δι τα: ἤδτ.π Οτοῆα: Ρογίοῖ59) ρος ἄξει βασιλέως λιϑύλδυφδ. ὃ- 
γ70νει. ΕΟ ν εἰχ,λιϑολδύς ηςοἰαρτά2 ἴοΓ. 

Αιϑολόϑω, μ. δύφω, τ. δυο ἰαρτάο. Αςςιί, 
λιθολόγημα,ατος. τὸ, [ἔστ] 65 [ἀρ Τάτ πιά] Π οἰ τπ, 
λιϑολόγος, ἰαρῖ4ςς ΠΟΠ Πἰροπ5. το ἰτε λας, 401 οΧ Ἰαριάθιις αἰ! 

εχττεὴτ,οἰκεδόμος, Τ᾿ ΠιιοΥ ἡ χοσαι χιϑολόγοις " τέχτονας, ᾿ 

λιϑομόται 1 αἀ Ροριήϊιπι σοποϊοπαίαητιτ 9 πα λύϑε ὀμνεώτες. 
αἰϑοξοϊκὸν ἐργελεῖον, τὸ, ὈΙρεπη ἰ5οἰαἰςγαπιοώτατη (σα! οπάογιπι [Δ - 

Ρἱ άτιπι. ἃ ᾿ Ν 
λιϑοξοο,ν, ὁ Δ ρΊ οὐ 44 Πτλτυιαυῖι5,λατύπος, λεύτοιμοςολιϑέρηρς, 
Διθοποιὲς, ΓΑ] οα πὶ ρίσποηδον πάς λιϑιοποιὸς χυμὸρρμιπποῦ γπάς οἱ 

ΘΠΙΠΓῸΓ εαἷοι]}, ΑἸοχ. Αρἢτ. ἷ ΣῈ 
λιϑαβῥινοι οἱ, ρ᾿[ςο5γ6σ'δακέδερμοιτοίτα οὔτε: 4ιαί! ἴλχεο τεῦροτ 

τὸ ΠΙΏΠΙΓΙ αΡοά Ἐπιρεάροϊς ΠῚ, 

Τοτα, ἢ». Ρῃ 
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λίϑθου ἰαρὶςοίαχιπι,ριπιοχον οἱ λί θυ, ῥεμλ τὰ, ροἱ τας 1215» 
τασυιποτ. ἀρ τα ὃζ το ἀποβοτα, φιομιαπι ἅπτο ΓΟρΟΥτΙΠῚ α- 
ἴι5 ν(ππι παῖε σται ἴαχο Ἀγαϊιάθδης, Αοοὶρίτιιτ οὔῖάπι Ρτὸ 
καἴουϊο ᾿υοτῖο. Μοίσορ. δάμηοπος πιαίσι πὶ σοποτὶ5. εἰς, 
ἀπππι πηι ρ Ἰ οἶτον Ἰαριάοπι Πσπίβοατ : ἐσεαιϊπίπι ναὸν αῖπὶ 
γεὶ ἰαρίάομη ρτοτίο πιπιν εἰ οχρο τα πι Ὁ ἀν. τ, στερεη λίθίθυ, 
Αὐπορμαπινέφέλιίς γἱτγουῦα λίθον ται τίου «ὥρας πίω καλίω ἃ δια- 
φανῇ ἐφ᾽ ἧς τὸ «τὸν ἀπῆεσι,]ΔρΊΔοπι ΡΟ Πποϊ ἀτιπιοῦ πᾶς ἴρποπι ἀο- 
οοπάιπτητ, ὥσο ᾽ λίθ(θ. ἡ φαλλ οία ἡ τὸ ἤλεκτρον» ντ πάρ ης8 ἰΔρὶς5 
αἴας Πιςοιπιιπι, Τ ΟΡ ἤν. [.9.ς.18. Β1{π Ρ δητ, αἱ λίϑιθ. εἰ μιεραὶ, 
το {δρι!σμτο,ΐμ Ἐρὶρ στ αὐτοι χίϑον μενεῖ, 114. ὄντες λίϑο:,ἀς [το 
ααϊπῖθιι5. ἱπουτίθι15. ΑΛ Πτορ]ν οχροπίτατγ οτίατη λίϑι Θ΄ ἀριιάα - 
τἰ το ιοτὸ βῆμα, ὃς τὸ δικαςηθμον τὸ ἐν πυκν το λέ ϑ 9 σά [6 1}}}15 
τοῦς νεῆοσ. Δι, 3. Ὡ1π|.χ.3.. ετῖαπι ἰοςιι5 νι οἱ πὶ νῶ- 
ἀςθαπτατ στα ὃς πηάηοὶρ δ. ΟΠ εχ Ομ οπιαεὶςὶ,}.3.εὐθὶ τῷ «ὼς 
λεῖν κ᾿ ὠνοῖ ὅγε. Οὐ ὃ τόπος,1 τ τοφτιρ,λ’ 9. ὃς πωλυτήρμον, ὃς γτ 
Ἠροτγοίος. ἀϊχῖς πρατήρμον. νης ἀριια (ἱς, δάπιοτίις ΡΙΓΟΠοπη; 
Ῥτςτογάμς ἀπο5 ἐς ἰαρίἀε ἐπηρτος. 

Λιθοσόζθν, ὅς λιθοσσόθ..4.]ρ᾿ἀδτοτο αὶ ἰΑριάες ἰδεῖς ΟΠ λιθοοσόον 
ἐσμὸν ἐάσας, δζςιἃ νεῖθο σδύω, 

Διϑοσαίρ μον»τὸ, χοτίρα τὰ ἀϊέτα ἃ ἀυιτῖτις (σγηϊ ας 9 ἰΔρ11105 οπῖπι 
ἔοττ οάπάοτο δὲ γοτιιπάϊτατα πιαυραγίτατι!π)» ἐπα σηϊττἀἴπε οἷ- 
φετῖβ 5 ἀπιτιτια νοτὸ ἰαρίἀοδον ες αυΐςαιατη ἰητογ μουθΔ5 πιᾶ- 
ἄοτε αιλάσαι πιϊγάοιο αἰριοΐτιιγ. Τιςίταν ετῖα πη αὐγόνυ χίθ-» 
Τϊοίςοτιν οσάταιις αροπυομοι ΡΠ] ηῖι5 δὲ ἀϊοίργτγοπ, ὅς πογα- 
οἰ εοππἱρακλείαν αι!ἀ πὶ Ὀἰοίς.κὸ Ξἰξώνυ χον το Ῥ 41] Δὲ αἰ πιλφό- 
απορϑν» ΘΖ". εἰον κὶ εἰοτονυχον, 1 Γ]1.1.27.6.υτ0Τ το ς.}.3.6α.158. 
Τυΐμπι εἰς σεποτιπι, πα! 554 ΙΟΡὲ ἰΔοἢ τυ πιαπὶ ν οσδητζ: δέ 
ταϊπιι5 φιοά τη" Πππ|} (0115 ἀἸ ἴτε ἴπ πιο Ἰοπὶς πος ἐρῆιπι 
ἴε Ῥτοραάραῦντε ταῦθα, γα οατίιγαιις φαασαηαιις τογτᾶπι ἀττῖτ 
δοτίτινρὸ φγοηη, 

Αιδύςρωτος.αρίαἸἶι15 {ἔγάτιι : 114 ξογπλα οὐἴδηι ἀϊοῖτιΓ κερόσρωτος. 
αὐτὸ αὖ σρώμνυμι χα χί5.Θ΄..Ρ]1η.1.36.ς.2ς.Ῥλυΐπηεητα οὐ σΊπεη ἃ- 
Ῥιιά Οταςοϑ μαθεπτ οἰ αοταῖα ατῖς ρἰἕξιιγα τατοποφάοπος []- 
τιοίξτοτα ἐχριίογς οατη,δζο. 514. Πτπογοτα σοπρτάιιοῦς ἰαπὶ 
{0 5.114 ρατυ τς σογτὸ ογ[πἰϑοδίςιν τάς κερόφρωτος, ὅζ λιςρωτός, 

Διϑοτομίμ, ας, ἰΔΡΊοΙ ἀπά. ΕΠῚ οτίαπν σαγσουῖς ὃς οιτοά τα: ποιπεη 
ριιὰ διγασιιίποβς οι πιοιί εἶς Τμπογον πο λυ τοῦ ρτο- 
ὉΟ Θὲ 11 ΠῈ Πατιτ, εἰς λιθοτομίας, 

Διϑοτομίας,5.6. 161} σα τΠ λεϑοοτόμος. ᾷ 
Αἰθϑοτόμος λιϑοξ θ. ΟΥ τ] Ρατοχγγοπ τ ςβίγιγριιβ οἰ νςῆ- 

οα ὀχοιϊηάςπ5. 
λιϑότομοςοἰποϊῆις ἃ ἱαρ᾽ ἀου ργοράγοχυε 11], 
Διβοτρι(ικὴ 9 αὐτο ἰαρίἀς5 οχοο]οητίπιη οἰαοταητίίπιαις αά ορα- 

ΤΕΠῚ ΟΥπαπιοητα. 
Διϑυλκῆ σαι. τὸ σπῆσαι δ) τ Θάστως τὸ αἰαϑημά. 
Διϑυλκοὶνν οξι Αγ] οΧ ἐπιρτοτοϑ ΒΡ] Ἰηϊος 
Αἰϑαργήσειιπ ἰαριάστῃ νογῖοζ, 
᾿Αιϑιρ κι τα Ἰπηοϊοπάοτιπι ἰαρ᾿ἀτιπι. Δ φο5 αμὶ ἴπ πλοῖα }}15 ος- 
᾿ἄπητ ροτγτίποτο νἱἀεσιγοδι!ά. 

Αιϑυργὸς, ὁ λιϑυξόθο ἰαρ!ἀλτίιις, 1 ᾿ς σίς [ῥ᾽ 465, 4} εχ ΤΊ νου- 
ἀἰάς, Ιαρτάτιπι [πα] ρτοτ,λιϑογλύπ]ης. Ετ λιθωργθν»ἰαριἀατίιπι ἔοτ- 
ταιπιοπε τη ρι Τ μιιογ 4. ΝΣ 

λιϑ δῶ ἷη ἰαρί ἄςη ἐπαιιγοίζοτγο ὃ ἰαρί ἄςπι Ποτὶ, ἀρ  ἀείςογε. 
Αἰϑοφορέωγίαριςς ἔοτο, Τ ΙΟΥ 4. : 
Διϑϑω, αι ὥσω,α κου» ἱαΡΙ 4 οἰ οον᾽αριάςπι σεποτο. ἸΝοιτγαπα ἁδίο- 

1ππτιιττι. 
Διβώδης, ἐγ κὴ υἷ, ᾿ιρ᾿ 4ο 5.5] ατθοις, [αρίάοιις, γπάς λιϑώδης 

νηὸς, ἀρια ἸΝοΠη, 
Αἴϑωσις, ες." τπιιτατίο ἴῃ παταγαπι [ἀχοαπὶ Γ[τιτ, 

λικερτίζει; ΠΟΙ Οἢ σκιρτῶν (αἸτατς ἔστι [α οἰμῖιις [αἴτατς, 
Δίαγον να τε ἴδόουπι. 
Δίκηγξ, εἰ πηϊτιἰς δυιγ τπια! Πίπλι5 ἃς Ἔχ ά [1 Ππητας αὐ οι]: ΤΟ παι,» 

ἐλαχίςη βοὴ 416 ὀρνέων, Δα τ.1 Ασδατη. 
Δἰκμοίζειν, Η εἰν ον. οἰδεέ κέν, σοπτίποτοΣοΟ πυργο πο βάοτο. ' ᾿ 
Διὰ ρίοέω, μ. σῶς αὐ.ηζός,ν ΦΩΤΊ] οΥἸΡρτοον οπτιίαρτο Ρυγρο,ἀλοώ, ττῖ- 

τι γοςςοτππιϊπιουἠηρο, Χο. Τοτι. 144], ἐνὸς δ᾽ αὐεμος ἀχνας 
φερέει ἱεραὶ κατ᾽ ἐλωαὲ, Αγόδρων κικμώντων, ὅζο. ὙΠ οορ τ. 1.4. ἐς 
σαι δα ρ.14.4ς ξαϊοὶς ἰοαιιοιι5γ ἐμ. λικμήστα(τπα]ὲ οηΐπα {ςτὶ- 
Ῥτιπὶ δὴ ἰκμλϑται)ποίχλιν μηθὲν πείσειν ταῦ «Ὁ πγϑύματος γ ῃ ταις 5 
νοητΙ οατατιλιεμᾷν τταηΠατὸ ρτὸ ἀϊΠπράτὸ : Παπιρτιιτα ἃ ν φητῖ- 
Ἰατοτίϊιις αὶ νοητιϊαπάο (οι! πὰ τι ἀξ  Θυ. σΟ ΠΣ ΟΠ 5 ἀ1Πι- 
Ῥάπεσιιε ρα!οα5 (οτἀόίαις. ΕΙ οπΐπι ὃς λικμᾷν » εἰς ἰέοᾳ χείϑει. 
ἸΜᾶτι.ς.21.ὁ πεσὼν δὴ ἃ λίϑην αὐτον»σί ϑλαώδνησεται: ἐφ᾽ ὃν δ᾽ αὖ πε-- 
δὴ λικμήσει αὐτὸν» ἶτα ΠΟ ΠΉΠΊΪ ΠΙΙΟΥ 9 ντ ΤΣ πετῶ ρϑγτο5 1Π ΔΠΓᾺ5 

ἀιροτγραητατ. ΕἸ ἀπτοσςάσης ρτὸ εοῃἰς ιιοητῆς 
Διυιμητὴρ, ρος, ὃ, ν ΦΩτ του, 
Διυιμηπήρκον, ς. τὸν πτῚ [Δ γα» τὸ πῇ ύον, 
Δικμηπηρὰς, ἰδὸς,ν ΟΠτὶ [α σγαιπι, τὸ πῆύον. "τοῦτ αιιαίτιϑον 45 4πο ροῦοο- 

Ἰατυῖν ἔχ ἤποὸ νηὶ πιο οἱ οἱ» ἡ πλιγσάν ΡΟ ΠΧ Οἰλοπια[ τοὶ 1.1. 
λικνμητύρὰς ἢ καλεῖ ταιντρ ὑγηπορι [ςτὶ δε μἀΠ τρύγιπος νὲ ἀριὰ Ατὶ- 
(τορί χαη. )ὲν ᾧ δενϑο δσι Ὁ πρύγα, 

Δικμητῆς, οὐ, λεέκίκη τῆρ, δε σγκορ πίς' γέ 

ΔΗ 
Λικμίζω, γ μι 110, ὠλοώ, ν ἊΝ 
Δίκμος, κα, ὁ ν ΦὨτὶ Δ ΌΥι ΝΥ, γ Δ ΠΠιις. πὰς 
Δικμοφο ρος) Δ ΠΏΙΠῚ ἔςγοηϑοΥ τ Οἱ ΠῚ δὰ ἔλογα Βασοδὶ ἔδτ 

Βοχαϊπίδας ἐπῆπης [οτεῖς. νπάς οτίαπι ἀϊέζαπη οἷς ἀε ἢ 
ΕἸΣ ΘΟ 

Δικγίτης, ΒΑΘ ορίτμοζοη : αὐ ἱποιπαίι] 5 ροτοτ 
ἀϊσιιπτατ. 

Λικγοειδιὴς. [τἀ 1 4115. ΐ 
Λίνον, τὸ οΠΠ αν, να ΠΏΠ152ΟΓἸ δτιμτι, ΟἿ τ ραπατγῖα, Αταῖ 

ἥτ᾽ ὀλίγη. τἰμ) ὃ ἱῤ ἔτι κὶ αὐο λίκνῳ ἐρμείας ἐτύρυσε, αὐ οἷν 
Οατῖτ σοι ορ τ ΓΘ ΠΊΠ1.ΕΧΡΟΠΪΣ κοιωωΐον, αϑραί τὸ λ΄ 
λικμηπῆρλοΥ, ᾿ 

Αικγοφόρρο ΤΟ λικμοφόρρς,αριιά Πλοπιοίξ, 
Δικραφῆςον οἱ λικραφὶς ΟΠ μὲ, εἰς πλάγιον, Εοτη. 1111. ὠλι 

μέλαινθμ Λικραφὶς ἀἴξας Τητοτρ. εἰς πλάγιον ὁρμήσαξοἰὰ 
ἀεοϊϊπαῃ5. 

Δικρρὶ οἱ, Γατοὶ σΟγμιμ1ΠῈ σοτιιοτι τ, Ης σοι. 
Δίκτος 7611 Ρ] οππογατὶ ροτοῖζ, 
Δίκυϑον, βύοσα ἐλαΐε, ἱ μᾳ 

Λιλεήομμω οι ρἱοναρρεῖο, ἀείγ ἀοτοςάρτο. Πθροπεηβ, ς 
ΠἸχιιαπάο οιμπι [πΗπέτιι. Οὐγ τ. ὁ,αροτὶ ἀἰςυ λιλαίομαιΣ 
1.πεϑυμώ,ν πὰς λελινυῦσθο, Τάς τὰ ΗΟ πη. 1{4.γ.Ο πὶ ΘΕὲ 
λιλαιόμῆνοι πολέμοιο, ἁῊΝ 

Λιλύβαιον, ες τὸ, ΓΑ]Ὺ Βπιῖπι. ον 
Διλώ ἐπ] Δςο νοι ο, είπο. ᾿ 
Διμαγχεῖνγίατης πορατο,ἔλπιοηι ἱπίροτάγεινς ΜεάϊοΣ 

[τε ν] ἰλὰ τ. 

Διμαγχον εἴν» ἀοπη: πα Π ἀϊοα5.απισίπα ἱποά!α; ΠΙβόςατο, 
ΜΙαΑ ξεγτιιγοῦτε τυχὼν αἰ δυχῆς λιμαγχονηϑεὶς οἰπέϑεθο, 
ταρυρακώς ν τρΔυΐτ αὐρὲ νης" εἴας, Ε'ώρᾳ αὐτῇ ἃ μὴ νυ 
φία “δ ἡ ἀλυϑείας διδειγμαίτων λιμφγ χονάμϑμον. 

Διμαίνειν ὑπὸ πῷ λιμοῦ, ἕχτης ἰαοταῖς. ΗΘ Ποά. ἐσγ᾽ ὅσον ἂν μρ 
εἰαίνειν. ἘΠ οτοάοτ. πολυμν. ἵνα οἰ λιμήνοιε καὶ “σατι, 

Λικακώδης, ΠῚ} {π|59ἤ το Πι5οβοτανωδς. ΠΊΡρος.. 
Λιμαλίον, Η εἴ, ῥυσον, χεπῆὸν, τρ ο ἤππι το παε ἤριι τηδογαπην 
λίμβῷ., ἐν ο λεμζδς, σΌ]ο Πι591 0 Ἀτ1401115. εἰ: 
Λιμβ ες, οὐδ, δι] 42: ὃς Ετγπιο ο. ὁ σμοτεινὸς, το οΌ ΓΟΥ͂Ν: 

Ετγπηοον. τὰγἤιηπν Δ] ἄτης δὰ ταί οπ ΠῚ ΠΟΙΠΊΪ 
ἴς ἀϊοῖτ τίων λίαν ἐρεξεννζω Ἔρττποτοη ποις : [πὰ δά 
σορεη ετἴαπι ἀϊξεινη νἱ ἀετὶ ροῖϊε ρτὸ λιβηραὺ πϑρᾷ 
διὰ τὸ ἔνδ᾽ ροσον “ γυκτός το πηᾶρ 5 ργοραπάτιπι ντ μβε 
Ροῖξεα βιοτῖς δε ςἐΠοϊοπάιπὶ (Οπιῖπὶ ρἰοπίοτεπι ἤςα 
πος ἃς ΠΠΆ]ΠΡως, ͵ 

Διμβυαῤχιι» οἱ γαῖ Το οἷς πγατί τ πη15 ρταΠιηῖ. νης ὈΓδῖοι 
Θχζεγας παι οι 65.λιμδυοφύλακερ γί, ΡΟΤΙΙ5 ΟΠ το 65) 
Ληποτῖ, ϊ 

Δι μάν αρφία, ΓᾺ.Π115 ῬΟττΙΠμτι στα Πἀοτιιπιλιμάνοφυλαλία 
ΔΛιμδνηόχίθ- ἀκρη, ργουηοητουῖ 4ιοα ροσίιετι οδτίποτ,ϑξ 
4] ἃ ρογει σοπτίποῦιτ ΡΟ]. ἈΒοά.1.5.γάμεψαν ἀμαζο 
ϑενὶ λιυβυηόχον ὦ χρίω Πος ῬΓΟΠΙΟητοΎ πη ἑρρέκλ φίΘυάαρα 

Αἰμδοίζω, Πιτο ἴῃ Ροττιι.λιμδυίσκιον, τὸ ΠΟΙ πιΐητιτοὰ λιμίω, 40} 
ϑγποί τη ορι το]. Ἐπορτῖο ἢ ὃ γαιιῦ ἐνορμέζει λαυβυισμίῳ ΧΑ 

Λιμβυίτης.6. ὁ, ὃς δὰ, 

Διμβμορμάτης» αν ρτο ρτῖὸ 4] δά ροτῖαπι ἀρ ρ] σατο ἔλοῖτ,] 
αὐτου ἴα: ρταξεέξιι5, 11 ρτατοξ ρογτιθιι5, Ροστμηι5, 
τοῦ Ῥτίαρί.λεμβυορμότης αρίηποςοἷη ἘΡῚρολιυβυῖτιν φ' 

Λιμιι Θ΄, ὁ, ροστιι59 15 ΠΠΠι15 ταν 5)λι μι α’αΐορμος 
Οἀγῇ. Ἢ 

Διμήρν» πᾶς δά ΡΟΥΓΙΠῚ 401 Ῥτατιιπὴ ἀτεϊοητ, ΕτΥτη.Ρ. 
ΥΕ] ρτο λημῆννρη νοἱ ΡγῸ λειμωνήρη, Ε 

Δημυρὴς»λιμώπων, λτΑΟ] Ἰσιι5ιν μά ΕρΙ ἐδυγιητι φιϊάδιπι 
1Ὲ 6 Πα τῃ λιμμὺρ αν Οσατιητοοιμτι εἴοι 414} λιμϑυηρὰ, λά οἴξ᾽ 
τιιοίδ951}14.1π ἘΡΙρταπηπι, λιμηρνὴ ἐργισια κά εἴς, λιμρηῆϊεσ 
4118: αὐτὶ ἔς πα ἤππιτὴ ἔληγο ἴσια τοάαϊτργτροτε πὶ 
ἤιιτη Αογθ πο] 14. 

Λίμινϑες, Η ον ΟΠ. ἐλμινϑες, Ππ] στ οἷν 
Δίμνα,ης ο »ἵτα σ Πλ!Π|. Πηατ ΘΟ ΆΠῈ}5. 
Λιμνεζω, μι, ἄσω, αν, ἀκα» τα ση 2 ΙΝ οὐτ, ΑὉΓοΙ. ς 
Διμνῶίδ.,κ, δ] ου{ἘγῚ 5.4 6 114τ}} 15. ρα α[τῖ5. Αγ Πτορμαην 

Χὶτ ἐν βατρείχολιεμνάνα κρίωυων τέκνα, ρτΟ λημνων χὐ πρζωυδ, 
νοητὶ ἰρίγαητοϑ εχ Παρ εἰν οἢ. ᾿ 

Διμνακίσδες, αἱ, τα: ἀαιιατιιπ. Ὁ 
Δίμνη, ρα! ἱταρπυιπ, [αοιιηᾶ, δ ρὶ το αίδο καὶ διόλε υἥϑειν. ἐν ἢ 

ἀς πιατὶ ἀριι Ἡοπιεγιιι,γε ὃς ΒΡ ς ἀρὰ Ψ τ ἅπι 
ἔπ ἴα Βιιςοιοθπιεχα ρα 5 ἀτπὶ ἤγάοτα ραίςετ, δὶς εἰπε 
ΡῬΓΟρτοΥ δτοίςιπι ἀορπηα ἀριά [λεγο ῖη Ζεποπ. ὅ(ΟΙ 
ΤΠ ΟΡ ματα Δι. ὡς αὐτο τα ϑείζω αἰ σρυγέτα γλαῦκας «ἀν δ 
μναφ, δὶς επὶπι τίυ! ϑυέλασσαν γοσάτ. ΕΠ ὅς φγταπαπιπι ῃ 
Ζορ Δ) Ἐπὶ ρ ἴῃ ἩΠΡΡΟΙ. 

Αιμνῦ τις ἀεὶ αὐ λημγώ θυ, 
ΔΑιμνῆτις, δὸς ἡ, Δ σηοᾶ, , 
Διμνοϑεύλψε αι) ἰλοιι5γαις ἤτασηα πιατί πα ίαἱα πάρ πᾶ. ἐν 

λάήαροῖη πηατὶτἰπιῖς ἰλοιδυις Ατλδ.8, Αδλπὶοῖπ ἡπον τ 

ω 



: Ἡοι ομ,ριοτῖ ρα ρΊΠατα σογτάητος ἐπ ἴοςο αὶ 
θάτατ. ᾿ 
ἀοῖάοτη 1.4. Απῖπι, ἄς σοποβατιπὶ νᾶγίοταῖς : νὶ 

ἴταῦ λιμόφρεα, ἃς Δ] 15 λιριός- σα, λιμνόςρεα “δ ὀςρακηρών), 
ἰάξπι ἱ 3.εἰς σεη, ΑΙ ΠῚ, 
Ἰασιπας Ραγραη5. 
ἢ Ῥαἰτάοπι οἱ ἰασιπὶ αἰσῖτο ἃς ὀχυιπάαγον οἱ ἴῃ ραΠα- 
πρδατο, ἐλημνωώϑη τὸ πεδύον.ς ΔΟΎ ρας 1) ἰλοιτα τοαιιπάλ- 

Ολζὰ εχ ΤἼςοργαἴε. 1.5. ἈΠ ΤΟΥ. ΡΙ᾿τατ,λιμνωθεὶς, ἐχθη- 
᾿λελιμινιυῆσον πεδίον» Δαιιὰ [τρ πὰ ητο ΓΈΡΊ οτιῖδ ξαπΊρι5.. 148 

αἰρίλητ. 
τνὴς δύναξ ἴῃ Ἐρ ρ΄ . 

: 580 δαυιάςή59πις ραϊιὰς : γάτα ἐρέτποτηση ἀρὰ 

τ τοαρπατιο. 
"Θ.,ὁ κα ἡ» φιιαῇ παρ ποίτις»ἐταραιμπι ἱπιίταης ») ΤΠ ΞΟΡἢτ, 
δ ς.3. 
οἱ ναοὶ ἔλπις νγσεητς αἰ ̓αιιὸ ἀοπηῖστγαητ: ἃ ΓοτῖςπῇΡ, 

εἰοροπηοίο ξιιρογάυς δηποηα ἱπορἰδ»ἤμπηρτα νοΧ ς ἰν 
᾽ 

: 
᾿ 

ἔλπις σοπιρ ἤις αἰ ἰαιιὸ ἀοπιῖστο, 
δι (οτάϊάιι5. δ. οἰιπιιηὶ [εέζοτ, αὶ Δ4 ἔλτηοπι νίαιις 

ἃς εἰς ὃς Ῥάγοιιδ. Εὐξιντ κυμινοκέμβιξ, 
εὐσω, αν. ηκαγίαπις ἡςοογα ἐξ, Αςοιι αἱ επ.λιμοκτονήσας 

«15. 
ἶ Ροτη οἰ] ἐς : ἱπιρογαῖα ἃ πιο! οἷς Ἔχ 4 ΠῚ} ΠΠπτὰ 
ἀτῖο ἄτας Ἰησάϊα, Ρίατο ἵπ Ργοϊάροτα 5." τοὶ ὑπῦ τἦν' 

ὑπείας 7 ταὶ διοὶ “Ἶ καύσεων τε κὐ τομδιδ γἡὸ φαρμακειῶν κ λι- 
γον γιγνουῆνας, ὅτι τούτωι εἰγαϑεὲ μή) ὄξὶν. «αρᾳ ὃ. ΑἸεχαυάεν 
4} {11 τὸ ρτῖπιο Ῥγο δ! επιατ. (5) εἶν υἱγιαινόντων ὧν λιμοκτο- 
ταὶ τῷ φλέγματι ἡ φύσις πυρὸς πρρφίω), Ροτ οἴαγίτίοποπι ρὶ 

Αἰ Ἰπισητο παταγα ντῖτιγ τοῖα γἱέζιις γατίο) τι 1η (ο 
115 ἢτ. 
Ατεϊςὸ,ν ΟἹ ν Τυοτιςὸ, ἔα πιοσ. οἤιτῖε9, Οὐν ἴμ, ἔτειρε 3 γα- 
ΠΒ: ἀοπι, πταύτες μδὺ συγερρὶ ϑανατοι δειλοῖσι βροτοῖσι, λε- 
ςον ϑὀρέειν κὶ πότιμον ὅθησπεῖν. [Ὁ τ {1111} δέ ρ τς ρα ΟιΙ ΠῚ» 

ἴσσις ἀϊςὶ ἀπποταῖ Εἰ. ἰη Οὐ. ᾿ 
ἥἴσκοι; ἔστ οπι αἰογοητοβ πα Ἐρὶρ,. 
τῆλ τ5 Θογροτῖς βαδίσας ον ἔαπλεπινηατῃ νὰ ἄοσοῖ Ο4- 
Ἐεδτῖδιι5. καχεξία ἢτ ρτόρτοῦ ΠπσςιπῈ ργᾶιιὶ δἰ ἰταςη- 
ἵτητΓ ἴῃ Δηπ δ σατίτάτει μας νοςς ν ἤι5 εἰς ΡοΪγ τις 

Ἰῖδτο τογυῖ δι δι 4. οτίαπ ν πιγρᾶς ἴῃ Πὶ ροίϊ5. ἐστι ττα- 
1ε ἱποάϊα. 
παιονΑ δ, Αςςι. 
Ἰρεγο,σαταν, ον ῸΠ, 

ΡΒ Δ ΠτΔ ΡΆΓΟΙΙ5. 
σ.χαςοἰατῖο. Ν οὐτ,αὈΓ0.1 ποίδη. ἴσιτος κὸ λιμώπων 

ἴς πολιτεύεται. ; 
γυδου, 5... ̓ πάτιτα νεἷξς [το αον 11} γοἰτς Ἰηάτιτα. 

ΝΩ͂Ν 
ΠῚ 

Ριι4 οαηάςπι Ηςίν ἢ. 
ἘΠῚ. Ππέσ]} 15. 

οὐ. ΠἸποι 15 Ν ΟΠη. λινέῳ πεανύχαςο καλύμματι πάς λιν 
τὰν ἰἴηςα ᾿παππτεηταναριιά ΑἸοχ. ΑΡγθ. ιν ΓΊΡΌΙ. χινοῦς 

ηῖςἀ5 ἰἸη δ 25.9.1 δυονἀ, 
τεῖα [ΠἸποὰ. Ὀϊουγ Γιἀς ἤτιι οὐρὰ, 

ΠΉΠ51] Ρ᾿[οἰς. ἷ 
Ἱττο:ροτῖι5 ἐλένυνώ, 
σα] 115. : 
δον που τ πὶ Πποιιπι.λινοδέσμῳ σεῦΐα.,. ΑΥἸΠ, ἀε ταῖς 

ρογ Βοίρ μοχιιπι. Ι 
οὐ χὶ ΝΠ σάτα, διπῖςι]ο ν πιέξει 9 {πὸ ἴεὰ Ππεο Ε]ο 

ΑΤΙ ΟΡ μ11.νεΡ. λινοδέτοις χριλινοῖς ΡΓῸ τουτί Πᾶς} }Π15 ΠΔῚ15 
Ὁ] Γ15 ῃςτθα. (Επηρὶά. 

ἰτηςο τῆογδᾶςς ἱπάμιτις. ]οπ1.1]..β,ἀς ΑἸἰαςς, ὀλίγος 
υϑωρηξ,].λινοιῦ ϑώρακα ἔχων. 
ἰπιιτ ἀρτοῖϊο. 
ἴοτία ὃς 1ἴπὰ νοπάσπτοβΡΤΟ λινοκηρυκάς, 

λώς:ε ἡλαχάτας, ἴτι Ἐρὶρ. 
Ων οχ Π1πῸ τοχτιπι δ αγοςθῸ ςοΪοσς τἰπέϊιτη. Επ τ Ρ, 
Τίπιι τη, Ππειισα Β]ιιπι; σατρα [ππτι,Πατιῖ5 ν οἰ απ. Ῥτίοτῖ 
Ἰἴδτο ρείπιο Ἐρίργαπιπιατ. ϑιμεὶ λίνῳ τοίχαν αῤμονίῃ δέσε- 

᾿ἤΙο, ὃς στο τ Αγροη. ΡΟ ]οη. κοιδ δ], ἀυτώ λίνα χεύον, 
γεΐα πτιὶς. Ηοπιογις 146. ἐ εὐ ψῖσι λίνα ὧλόντε πὸρεἰ- 

οἴ, δκτύν τοτὶς. σλεκτὰ λίνα, ἴῃ ἘΡῚΡΓΑΠλΠηᾶτιΡ ΓΟ τοὶ. 
πάς ἔλινθ.- ϑήρα, νεπατὶο {πε γοτῖδιια σαρταἱη ἘρΡΊρτ. 

Ὁ Πητςο ἴῃ αῖῖο ἀοτπιίτιι τ. Ομ οΥ λεαντὸν ἑμοίτιον Ἰητοτ- 
Ῥίάγπτιις, Ἐτ λίνον ἴω Βαϊδιις πεπιογιηπι ἰοςο. Ηο- 

᾿ ἸΠΟΠῚΣ Π|5 6, ΣΣ, παῖς φόρμιγγι »"γ1ΐ» ἵμερϑεν κιϑιαξιζειλίνον σ᾽ ὑπὸ κᾳ- 
λὲν ἄειδὲ ΑεπἸαλέῃ φωνῇ, λένον ᾿ἰτοτ] ΡΓῸ 60 αποά εἴπ ὁρωμα καὶ ἔγκι- 
ρον ἰΐποα ατῖς πα πος ρ᾽ (άτοτιιπι. 1144, α΄. εἴλκαν ἱερὸν ἰχβεω) ἐκ 

' ὁ ϑύραζε λίνῳ κὴ ἰωύὔΐοπι χαλκῷ, Ξιυι] 45 14 λίνον ἄειδε ΗΠ Οπιο- 
᾿ίραπι ποῃ ἀς ςἰιοτάϊς ἱητς ΠἸ στο ντ Ἰατογρυοσ: σὰ ἀο αιοάαπι 

ΒΕΩ 

: ΑΨ: 173 
Βόπετο Ἀγ πίη] λένε σαΐόμα κεκομμήνον, ΠΤηἱ (Έπασα ριπἤταπι, ΤΆΣ 
ογά.1ϊ.4. ᾿ 

ΔΑιγόπληκται θέρια, [ο ταὶ τοτῖθιις ἐπηρ οἴ ταῦ, Φίιτ ἔπτγα οαῆος οὐίερις 
Λιοσληξ,τάςι οἱς το φρενοσλιξ, ἢ Βείνοἢ. ὅς διά, ες ἀϊπλις, 
Αινοπλόκίθ. Ρ᾽ίσατου τοτῖα ρ ἰσδης. 
ΔΛινοπόρρις αὔραις, γς ] ᾿ΠΟ]]ς γοητὶς, ΕἸΓΙΡ, 
Λιγοπ)ωμθυ(θ.,τετῖα ΟΡ δγιιαπ 5, αῆδατηρων αἱ «ὔξιβλεπόμν Θ. τοί ϑηρόυτι- 

καὶ λίνα: αἱ λινόπ]ης αἰ ΑὙἸ οτος ἀἰοίτιτονε οἰνόπ]ης ὃ οἰγοφυκαξ, 
ΑἸ οΡ Βα ἴπ Ραος, ἐἰαὶ δ᾽ ἕσηχα λινοπῆώμϑμ(., δ δγιδης νῖ ἀι- 
σαρος ἅτιο5 ἱποίάςηζος ἴῃ τοῖα. αἷς ἐπὶ πὶ ἸΏτΟΓρΙς5 ΠιΠΊρτιπὶ 
οἴϊε ἀπὸ ὧν εἰς τεὶ λίνα πιπγόντων ὀρνίϑων, Αἀποταῖ ἰάοπι ἐὺ αἴϑιερ - 
γρτέξρις λίνον τ ὅϑοι γ Οςατο, τὸ λίαν χατεηὔηχένα. τ ΓΟΙποϊΟπο- 
πα τὶ οἱ ἰἱστο αιιηζο, δεκτυα γωγόφολινοπῆης ὁ τοὶ ἐμεπίπστοντα ὅστο- 
σκοπουμδυίδ.. 

Δίνθ- γε, ὁ σα τ] ηαΣ σΘη155 ΡΓΟΡΓΙΠΠῚ τα] σοσιιτ : ἔγουτι Γαηἷς. 
ἘΠ᾿ δὲ Βος ποπιῖηε [1πι15 9 αειὶ ΗΟΥοΌΪ οππ παι ῇσαινι ἀοςιῖτνα - 
Ρυ4 ΤἼςοοτίτιιπι : ἃς ΑἸ 5 1, ἴπιι5.» 4111 οΧ νοι 1 Π|π|ΐ9 Ρος- 
τ ΠῈΣ ΠΕ ΠΊΘΓΑΤΙΙΓ, Ττο πὶ λῖνοι, [της αν» ἴδε [Π᾿πεο  ῳ, Βα ΠῸ Ροπ- 
ταιλο 11 ΠῈ ἃς ΠΙραπιοητιιπι,ἰά οἴ, Ἐς ΠΣ ύαάληι ἃ ρ  οἰτπὶ 
σαι[2» ρᾶττίθιι5 {Ἰτα::ἀὁ αΐθιις Ργοοίεις τη ΠΡ. 110 ἀς δρματά, 
Μοηαπάετγ τείτς ΡΟ Πτιος ὡ καῤδοπον λινὸν νοςατιῖτ. ἀριυιά Ἰρῆιπα 
"λῖνίθ. κα λικέρσης ἕο Ποτιπὶ σαπτ]οηἀ», τἶθ᾽ σκακνανέων δαὶ, δὲ ἀρτὶ- 
ςο]αττη. ᾿ 

ΔΛινόσαρκ θ. κε» ὁ δ ἡ, 4.4. }ΠΠπεᾶπη σάγτποπι μα θη 8) ἡνοχ ἴϊπὸ, χνέσιῳ- 
κοὶ πευφαλίδες Δρτια ΑἸΓΙΡ ἢ, αὐ λεπῆαὶ κὶ ἑπαλω, 

Λινόσσαρτον, Αρι4 Τ ΟΡ γα τιπὶ., ηπος Οαζα ἤϊο ἧπτε [᾿πἰ σοηῖ- 
πὶ τγαηίια τ ποτ. ίγρ. ᾿θτο ρυλπιο; ξαρῖτο δέϊβυουος 
ΠαΥῖι5 παρ ας ΔτΠοττατὶς πηοά!οι5 Ἔχ ΠΕῖπιατ ΠῚ 81] απ εἴ- 
ἴξ αιιὰπι ἔραττιιπη 9 οχ αιο Ρ]Ἰηῖπ5 Προ 19.σαρῖτο ρτί που - 
Πλμὰ ἴπα 34 τοῖῖα ρυϑοῖρια δες ἀἰχίτ: Ταπιοτῇ Ἰάεια Ρἤπ. 
Αἰϊετιιοτῖς Τ᾿ ςοΡ ἢγαίξιιπη ἤραττὶ μι} 11π| πιεητιοποπε ἐεοηῖς, ᾿ 
4] τατηςῃ οἰηξξα σιγᾷ ἡπᾶσπα {τ ρεγίςομτιι5, δητς ἐρ ἤιτι ἀπ- 
ηἰς σοςοΧ ς. ἔςο ἤιηῖ γερὰ ΤἈΘορ τ. κὶ σἥθ μῆρ πολύλοποι(ὁ 
φλοιὸς )δ φιλλ υἱραεγελαίπης ἱμπέλε,λινοσπαῤτου, κρομμύων, δὶ ταππιοῖι 
Ἰεριιας ποππ}}1 [Ἐρατατὶ πι,λίνε,ασαῤτου. 

Διγόσιπέρ μον, ἸηΣ ἰξιηςη, ΑἸοχ, ΑΡμτ. ἢ ας ΡΓΟΒ] λινόσαξοιμον ἕν οὲν μι! 7 
φὸρτασίᾳ κα τὸ φαινομῆύῳ ὑγρὸν 5.1.7 διιωείμει ἡ αἴ ἀληϑεία, . [πη] [Ὁ- 

τοι] Πα ἤσοαπι Ὀγᾶς [ε ἔεγᾶς ἡρεοίς πὶ» Βυιπη 4Δπ| ροτοπεὶῷ 
[οττίτιιγ. 

Δινοςασία ας ἤν ΤΟ [Δητςο ἴπη Ἐρτσ, δά ἤχι!ς ἤτετ, 
Δινοςα τεῖδϑτο γ 1112 Πα ΓῚ 5 1ῃ σαΠΠο5. ἱποίάοτς, ἀς ἀπιλῆτο ὀχτα 

ΡΙδτο, 
Αινος-ολία, πὶ δξιις Π ποις ΡΙατ,λινοτόμος, 411] [1πῖππτὶ (σας, 
Διφεργο) ἀυ σα]ς [ΟΡ Ρίδηὶ Τχ τίς 5. Ργορτὲ ταιπτιοῃ λινεργὸς οὔ 

411 ΠΠη11Ππ| Ε]αθοτατο σι ἀρραγατ, 
Λιοχέπων,ον(θ. »δ κὴ δ [1ποα τὴ τιιηϊσαπι γ οἷ γοίξοσι ἐπάετος. Ης γοἣν 

ἘΧΡοπ.λινόπεπλίθο, 

Λινοχλαίνης δ᾽ λίνα χλωναι χων, ὨΙοηγΓ ἀς ἤτι! ογ δὶς. 
Δινόω, ὦν ΠΠΠ0 νἱποϊο. λίνωσις ᾿Ἰ σατο. 
Δ ΣΟ  ἐιι5.14 15 [ατιῖ5. 
“Διολεϑρία, ἀεὶ ΟΧΡααϑυτελεῖ ὀλέϑρῷ, 

Λιωπέτριον, οἴάετη εἰς λίϑιθΘ. λεῖθ..1 ρ15 [δ]. 
Λίσα,ρτο λιπαρὸν» ρίπριις οἰ οὔ, τη 4ος πα }]ς ροςτὶς. ἩςἤΠοτι5. κἢ 

λίπ ἐλαίῳ χράστε μβύν» ΡΓΟ λιαναρῳβ, τὴ Σστοκοαίω, αιιαπαηαηι Τοδη- 

ἢ6 5 ΟΥΆΠΊΠι. λίασει ἐλαίῳ ΟΧΡΟΠΙΣ τὰ οἰξ ἐλαίας, λίποι ἐλείψόδυτος Ο- 

ἴσο ξ νῃχεγιητ, Τπιογ ἃ. λέψα ἀλειψαίμϑυΘ.. αι σογριις οἷεο 
ΡεΓαη χα, Τ ςΟρὮτ.]. 9.8 {ΠΡ} δητ. 
Δισσώγω, μι αγω το, κα  ρὶρι γοάάο, λιπαρὸν πσιω ξυμιώ ἢ κχαήειν ποιεῖν 

ἡγε βου οξιη Επγιροῖη Ἡ οι 4. 1τοῖπὶ ργῸ σοττγιιπιρο ᾧς σοττο- 
ἀο Δριιᾷ πιςάϊςοϑ νἤιγραάτατ, 

Διπάρα,ἵη [}5᾽΄ ποπιοη ράγοχγτ, παᾶτη ΟἈγτ. Ἐσσέτι η1π. εἴ ἃ λιπας 
Εθε. 

Λιπσαραὶ ἰςηἷᾶ οεη ρἰαἴτα Ος ΙΓ ἀἸέγα Π10.ς.Α 11] ρίπστια πα! πηγῆς 
ἀϊξλα, αιιὸ 4 ΔαΙριπι, ΡἱπραςἸπιπι,οἰςογύπιαιις πιΐχτιγα οῦ- 
{τεητον τάς εἰλίαϑοῳ. “- 

Λιεραμπυξ,κθ-. ΑΥΠΠΟΡ δ Π. Αἰχαρν. ϑεισίαν ὀῤακυκλ σι λίβα ματύχα, 
Ἱπτειρτ. φιαίλ ζω ϑεισίς οἷνκ πεπλορωμήνιω.οἶμπυξ ὃ λθγοται τὸ πδεχέ- 

χονιν ουω πὸ πα ὠμμα τῷ οἰγγεία χέγει. κ λιπαρὸν μὴ δι ἃ τὸ ἡδὺ κῷ οἴνου, 
ὔμαυκα ὃ αἰορὶ τὸ σκεπάζειν κὶ καλυτῆ εἰν ἃ οἶνον κατα χρις-ἐκώς, 
Λιπαρέω, μιήσω αν, κα, Οἰἴσςτο, Ροίτι]ο πΉΠὶ σοπἀοπατιιρρίεκ 
ἱπποςο»οδτείξον, Πρ ΡΠ ο.αἀμ] τ» Ρογίσιιογο, μϑύω, τη 0,4 Π71.- 
ἄτιμος Πιπι: αῆροὶ τὸ λίδν «παρεῖναι, ΑΙ σουαται. Χ ΟΠΟΡΒ,οιΙπῚ ΤΠ ηϊ- 
τἴι. ΑΡοΙορ.βοογας. τὸ ὃ μὴ δυτοϑ δι εἶν ὑκ ζετο λιπταρητέον ἔξ, πηοτ- 
τεπὶ ποη Ριιγαδατ ΠῚ ἀοργοσηλπγ. λικαρεῖς μανϑ'αήειν., [οἦτο 
υἱδοἰάςπι τη ΟΕ ςοΠοηι. μὴ 3. λιααβεε τῇ πόσει, πόσις ἡΠά4 0] σὰς 
πἰπηῖ Ροτατίουϊ. ἩἨογοάοτιις, ΑὐἰΠορμδη. ἴῃ Δεϑατη. γῦ δὴ 
ογύε γλίο οος πυϑρσωἶα, χισταρών τε δυφεπίδιμω, Ὁ] ὁ Ἐχτομ τας 1π 
λιπαρεῖν,γοτὸ λίαν ασαρ εἶνε τισὶ, κοιδικετϑύοιν, 

Λιπαρέως. αἴατίηι. 
Λιπαρὴς, ἐφ. , ὁ αὶ ἡ,ασσαγάτας, “1 σ ΘΠ 59ἸΡΡΊοχ,λιπαρέσερον ΠΩ 

πιλοὶϑβ.λιπαρέςεξον τοῖς βιβλίοις δδικυύψόυτας, δίς, Βιιάξεις 1ῃ ερῖδι, 

Αἰπαρία ας ἡ οὈτοίτατὶο ἡ φροσεδρεία, 5.14, ἃ [Ππἀυϊτᾶ5.. σοπδητναν 
τοὶ ογαην δ) ξοστ τον ρἱπριδβειάο,ιπτογρι Ὀ]οἵς, 

Το, 1. ΡῬᾺ) 

ῃ 



λιπαρίηννϑ γἱ γρεντέπδο δ, του ταβ. λιπορίῃ ὐτεχομῆτγελοὶ τοῖ- 
Διπιι5. Πεγοάος. [ 

Αιπαρόγεων, οἱ ασιιοπὶ τογγᾶπὶ ΒΔ οΠ5. 
λιπωρῤζωνὃ-,δυτορεπέστειτος 5» ΟΡ Ί ΤΠ οτιι πὶ [Ὁ 159 Ἐπ τι ρι ἄς ἐπ ΡΒ σε, 

χιπαρφζω γε ἀελίε ϑύγατερ σεκμαία. Σ 

Λιπαιοοχρ ἡδεμνίθ-γε ὁ καὶ ἦγ Βαῦςῃς ΡυΠοἤτα5 νἰττᾶϑ ἴπ σαρῖτο. 
Αὐπτίρρυ, το} 1η Εις, 

Λιπωφὲς οὐδ, ον αζλι15»0 Ρ 1 πλῈ50Ρ1Ποτ 5)πίων, δυϑειλὺ ς,αὐϑηρὸς, ἔετΑΧ: 
επὶ σουτγάγλ πὴ οἱδ χυωρῦς, [το πὰ πιατιιτιι5. ἔοΥ ΠῚ οἴτις, Ρ 6 Π115. 
{ρ] ἐπα ἀι}59[ ται» η1τ| 4115» ρυι! οητι 5 πλιέσιζθυ, εὑπειλὸς καλὸ ς ὐ- 
δώ, Οα.9,λισσσρὶ κεφαλάς, ἀοΠ στα ν πσιιοητο σαρίτα Παθδητο5» 
14 εἴ, ἠλειμιμῆοι, ΑτἸορΉδη, νεφ. Ατεῖςαπὶ νοοῖ λιπαραὴ χθόνα 
σπτιλλ αἱ δὸς» τΟΥ γα ΠῚ ρἰΠριιοιη ὃζ ορί παι, Ἐπ ΡΙπ4αγ. λιπαραὶ μὴ 
ἐἰοίδηυιοι ἐγλαδος ἔρ εισμαι κλ εἰναὶ ἐϑίων αι. χιπαρὸς χυλὸς 9 ἴροτ ρίη- 
Βμῖ5.λεσσαρνὴ ὦρρσας)τς ΠΠτ|5 Ρίπρι5) ΡΟ] οπΐο Ἀ Ποάῖο, λιστερὸν 
γήραε ἰαττα (οπεέξιι5. ὈἸοηγ «(ς ἤει οὐ ἱ5»οτοηῖπη [ςπεσνῖτα ἰλῖι 
τίοτι τιαέταν! (οἱ σητι ν Ἂς λισαρώς, 

λισαρῥτησοητος, ἐγρη σ  σἀογαχιιησἰΔορὶπριτ4ο7 424 1.2.4ς οΔι. 
Ρἰλα. ΤἈςορἢγ. 

Αἰκσαροχροθο ἱάοιτι αιιο λδυκόχρως ΤΉςος.14γ.2. 
Διπαρώψορίπσιιο πηι ἔαοὶςπὶ μα οης ει 46! ιιταηι τἁριιὰ Ατβοης 

ταεηΐα ἀἰοίτιιν λεπαρώψ 21 ΡΊπριιῖ5. 
ΔΛίσας ἀϊοῖτιιτ οτίδηι Ρτο λίπος, Παιΐςπὶ (ςαιάτιιτ Ἡ το δηλ Πι 

διατηυπατίςιιπι ἀϊσοατοπι ἀριϊά Εθήξντ ὕδὸς σεις 5 ὃς γῆρ»ς γῆς 
φάς»ἷτς οτἰδπὶ ἐς] λίπος ὃς λίπσας, 

Διπαρώς, αθυπάδητοτ, Πα εὸ, ὅγημόνω »γ41Π1ριοπτοτιλιπτερωῖῆς γηράσκειν» 
«ἢ δεατὲ ας ἀοἰἸςατὸ σοῃ!δηοίςογοπα]] ργεηὶ ἐσείατοιλόπα- 
ρώς ἐγκεϊόνει Παρ ἰςῖτον ὃς ᾿πἸλητοῦ ογάγο, Τοίερ εις, ὁ γαυατ 
νιὸς ἐγκοιυΐσυς λιπαριύς στο δοιυῦα!. ΑΡτἃ ΘΟ ΡΠ οοΪο πη 5 λιπορεῖ χά- 

Εἰ Ῥτὸ λιπαρῶς κα σιωνεχοῖς. Η είν Ολ 1115, δθημελώς γχὺ πρρσεδοϑυτικώς, 
Δίσασμα ὀφϑαλμδθ, ἀἰχὶς Ἐρίστιτι5 οἰπὶ Δ γυπιαπι ἐβογγε γο- 

Ἰαϊτοαιοά σι!ρας ΟἸςοπλοάες [στο 2,4] Ἰο αι λίπασμα σπὶἢ- 
οατ τοι 411". Ρίηριςῆτ, 

Αιπώσμιὸς οὐ ὁ πη ξεϊο. 
Διπαυγὴς.: ,9.γδ. ΟὈ (ΟπΓ 15,04] σέ πο τις, σαεςτ153π|ῖπς ἀς ἔςέϊα5,[η 

Ἐρίσγαπι. ) 
Λιπαυρεῖ, Ἡ εἰν οἰ., ααλίρα ὄθηλέλοιπον, 
Διποίωγμ,άφω,π' ἡχα, λίαν ᾧ τὸ δένδρον ὁ τὸν λας αὐ") ΟΥ̓ 4ΠΠΠὶ σοτ- 
ταϊηατοίαα πηᾶς σοττσιιηι [ραγσίτ,ΘαΖα 1.3. Ἐ Ρ 1 τη. Ὑ ΠοΟρΗ. 
ὧφᾳ 1) τορὺς τὸ τέμνοσϑτι! ταὶ ξύλα πύτε διαὶ τὸ λιπάν,αἀ Σηατοτῖατα ες 
ἀεπάδῃι τοπηρι5 τιιησ ΡΟΥΙ[Πχτιῖεπὶ ἴητε 1 σἴταν Ῥτόρτον τα - 
ΡΠ τι ἀπο πὶ σουτὶοἰ5, Θαζα εχ Τ ΠοορΙτ. 

Λυπν ἐλαΐῳ, ἀρ ΟΟΟΡά,ΡΤΟ λισαρῳ ελαίω, ρΊΠρι οἷοο.ν Ἰάς λίπα, 
Αἰαίρνὶς) 4111 ραιΙροτ εχ ἀϊπῖτς λέξεις οἰζ 9 4] οχ ἄστο τὴ γγθοπὶ 
ΡΓΟξρ τ, 40} γτίσοισι ἀοίἘγυῖτ, ὃ λειπόλις, ΗΟ (ἢ. 

“Αἰτόρνῆ τις εἴθ.» Ἔσο Πα ἰΠΟΡοντ 118: ἐρνέωνοἱἀ εἰξνν γσα τς. 4104; 
οατεαταῦτ ριοξιον ἢτ Μαΐς, λικίβνηος, οι σοηιιβ, πεν χ εἰς, ΡΑΙΙΡΟΓ 

γεὶ νὶ ΑὐἸποχοηιις ριίρατου ππατίηιις. 
Διπεσίωωρ, ἰά ες, ἀς(ςἐξῃ5 πιαυῖτιπη » αἀπΐτοια ) Εἰσὶ ρὶ 4, 5.0]. 

λη Οτεῖϊε, 
Αἰαιήμερος τὶ ατατο ἀϊς ἀοη ρτα ο {τ 
Διπυτὸς οὐδ, ὁ, ΕΠΊΡΙΙ5 4110 σογηγίπαητος ἄρθόγος μα Ἰτίοτοςβ τας 

ῬΙςηίοτος ἄτιπτ ὃς ἤιοςο ρἰπριίοτς τγροηῖ. 
Αὐπάβιοι, πχοττιι, νεκορίς : 
Διχοβλέφαρθ.- κύκλι Θ᾽, οΥδῖς οἱ ἀσἤιπητ ρα! ροῦτα;, [εἰ σα] ἀςςίξ ο- 

οὐ 5. Ν Ομ π. 
Δηπόγι Ὧ-,ν. ὁ οαἴθιι5 ἐς οξιι5, πιαποιι5,1η. Ἐρὶρ, 
Αἰπογνώμκων,λ εἰπογνιώμιων, 

Αἰπούεριιός, Δἰοέτιι5 εἰζ ΡΟ Πἰςι] τορεητὶς οἰλη οι αἀεὸντ ἀϊ- 
ΠυΔ δ] ἴαπ ἀπ ρ Πς ποἢ ροῆττ. 

Αἰποδρόυέσος,αηἰπηὶ ἀς δέξίοης ἰΑοταπτεστο τα] τ. ἀϊέτιιηι. 

Διπόζυγος, [ΟΠ Ἰτατ 1554 Γοοἰοτατὶϑ ἱαριιτη το! αΐτοντ Ηείν ομὰς 
ἜΧρ.λιποζυ ων, μονα ζοντων, 

Διπόμίω, [τα το ὅτις. 4.6, λεπόμίω ἀκα χυυῆρον ἡ τορ, 

Διπόνεως, Παῖς ἀςἰογτου. 
Διπόγηρος οχὶπηὶὰ πιαὶ ςτλὶ ΘΠ Διισοῦ. 

Λιπόῤῥινξθ., «, ὁ χὰ ἦν Ρ6}}ς σατοης 5 γ6} νι! ἀαπὶ ὃς Ταθτίοαπι αθοης 
ῬΟΙΠςπι: δα! απηαπιάγα ἘΡΊτ ετιπι ἀραιὰ ἸΝίοδη. 

Δἰπος, Θ᾽, τὸν ρἰπριιοονριαρεϊτιἀοννηβςῃ τ αάορα ἃ σάζὰ γογ- 
ὌΠ, 

Διποσάρκη κέδν, ὁ καὶ ἡ, πια οἰ Ἰφητιις.λιποσαρκὴς «παρειοὶ,ἱη Ἐρίρ, 
Διπόσκι(θ:, «, ὁ χἡ ἡφτοηεγὰς τοἸ Π ΘΠ 5»0 [αττι55 Ν οηη. 
Δισοςεραων φύλλωνοὶι ἘΡῚΘ.ξοΠἰοτιμηι τας σο ΓΟ ἢ]15 δας ἔεττα ἀς- 

{εϊτιτοτιιητ, 
Διπος ρα τία ας οἱ, ὃς 
Δεποςρῴτιον, ἐγτὸν ἀοἰετεῖο πα} ΠΠ πόδ ὁ νη 4ε σις πλο ξξαθαταν τπ41- 

οἷουτὸ αἰὴὶ ϑέλειν ς“δατεύεϑτῃ 9 ἀςίεγτόγεηι οἱἷςξ πλ] τλδ » Ιπτοτρ. 
ΤΙπιογάϊά. 

Διχοτακτέω, οτάϊ πο πὶ ποι ππὶ ἀς ἰςγογξι σο, 
Δαποταίκτης, νυ, οἷ, δὲ 

Διποτεικτος να» ἀοἴδττον δοὶοὶ τγδηβιρα. 
Δεπυτρεχὴὶς, ἐθ., ὁ κα ἡ ἀορ 15. ὅης Ρ1Η 5,1 Ἐρίρ, 
Αἰπορεγγνὺς ἐξ. οποιο.. ᾿ 

Διποφϑο, 9“ ΠΊΠ15. ξοιδν γῆχήν τὸς } ͵ 

Λιποψυχέα, δ, ΕΗ 0 Δῃ πλετι; το]! πιο ἈΠ  ΠΊΔΙτὶ γ πποιΐοῦ, ἂς 
σους! άο,1η Ἐρίρ. ΠΙσΤΗ 

Λιπόων κεχρύφαλίθο τους τὰ πἰτ! ἀππὶ ἃς ΦὌ!ςπάϊάιαπιἰο, ᾿ 
πγίροοτα, ϑεασέσιον λιπόωντος, Οὐ ςῇ, Ι 

ΔΛιπόωντω πέμματα, ϊά, Ὁ Ν 

Λίπθω,ςιιρ᾽ογαπιρ! εἕξοτ, θεϑυμω, Ξυά. Ἷ 
Λιανυρίης»]οηϊοὲ ΡΙΟ λέπυρίας, ΕἸ ρροοτ.ἀς ἐάϊς, φιλέει ἢ 

«ἰξιΐς αὗϑεη, ἶ ᾿ ᾿ 

Αιπόϑδης γ᾽ ΠΡ 15.τοὶ λιασυῦδες, ὈΊ ΠΡ Ὶ το “ιιαιτι ΠΠΙΠΊΟΙ (ΟΣ Ἷ 
δί ἜΧλϑαας σα οσ σ᾽ παητοντ ἰσγῖῖς ΑἸοχαηά, Αρμγοάιι. 
Ῥτοθ]επλαῖ. ᾿ 

δίραον, οἰ ειαι {Π]λςειιτι ῬΑ] Δ ϊο 5 χιιοὰ ὅς λίριον ΔΒ 
ἀϊοῖτατ, 14 οἰχοκρίνινον χὐ σ ὄσινον γχὺ ατϑινὸν (αἷς, λέρμον 
Πρπιβοατ, τὸ κρίνονον Ἰάς λ είρανον, τῇ 

Λιραδειςοἔαιι155 0 ἀογατι!59[Ρ] τη ἀ14τι5. δ 
Δίρκον, Π ο5:πατοί[οιι ργορτία Ατεὶςὶς ΡΓῸ λεέριον. 
Αιφρογοῦδ, δ τοι λαῖφος Ργορογι ἤρωπισπως γτ αριιὰ ΟΠ ἰπηδοὶ 
ἐγὼ τᾷ εἴπ, αναίαεωτος, αϑαι δοὺς ,ϑρασιὲ, ἀοτλιάτιηπι δαὶ 
αἰϑα τὸ λίαν Ἡδῖτὶ εἰμέπγως πορθύον ταὶ οἱ τοιοῦτοι πᾶς 

Λερόφϑειλιμος, 11 οἵτ ος 1119 ἱπυριἀςητήριις ὃς αὐ δοῖδι5.. 
Δὴ ἴθ, ὁ ]ςο. Ηεοά. ἤδι γάρ σφιν ἔκειτο μέγας λὶς,ὠμφὶ 
Δςολετὸς. ῬΑ ΠΠΙ15 Π᾿ΠΠΟις. Πα τ} 15 λεσετὸν αἰραξόλαιον 9 {2 

τις. Ἡ οπιοτ. 1124... αὐίκατο δ} ἐμξωμοῖσι πίϑει, χτ᾿ 
Τητεγρ. λινουμῦ ἑμζφότιον, ΕΠ} 4 ν ογὸ λῖτα αι άδπη νΟΪΠ 
ταἱε: Ἐτγπιοϊορ πορατ, ζῇ ἤν Πηροίατο εἴς ἃ ποπίπαι 
{πἀ ντ ὰ κλαδὸς μεταπέπλας ὦ κλαδε, τα καὶ λιτῷ ὃς λιτὸν, 

Δίσαιγοτγλεταὐδυσον,}], αἰ δγοὶ χίσα!» Του Παρ σὰ. 
Δισείσκομω [ἀρ Ρ ἴσο. ὑΐ ΥΡΒΝ 

(6.511. Ππτογρτος ΤἈςοοτγιτὶ Ἐάν]. 4. σαν αὖν ὅδ ὁ Δησγαῖ 
φῖον, τὸ κοινωῖς λεγὸ μῆνον τζαπίεν, ὁ οἱ αἼΠικοὶ ἀμίω 5 ἢ λέ 
γυμναςοὴ τούτοις ἐχρῶντο υἱεῦρ γυμνασίας τῇ σκαπαΐῃ σκά 

αὔω μέρη αὐαῤῥωννιωῦτες.Πο5 ΟΔ1Πὶ ἀἰοἰ πλι15 πὲ [ἀΡὲ δὲ 
πεπτ. ἱτζαπίον καὶ λισγάρες ᾿Ἰπσιια τοςε;τ 1 Οταςοτι 
σηκειφείον, ἐς 

Δία. . ὁ ατητίτιις νι ΔΙ πλατύ ας, λεπτός, δὶς οὐἰϑπια 
πατος ἤπητ ργαοί ες, ας τσποτα ργουίις γασᾶπε : 
{ὰητ ἀι165: λιαπόκσυγος κα ὑπολιαπόπυγς. Α᾽ ςραάγαλοι 

τιιγ ι1 1η προ ροττι ἔσητ : ὃ γλῶορα λίσπα «δά δῇ 
ἐκτεχρημῆβηγκὶ ὀλιδοηροὶ, ᾿α Οτῖςα, ΟΟπλτ, ΑὙ ΠἘΟΡΕ.ΠῈ 

Λιαποκνυγρι, ἃ ςοτηϊςὶς ἀρρο [Δπτιιγ Ατμοπίοπίες, δα 
84 εχ ραγῖς παιτὶςὶ οΐεητ 9 Οὐ ἰοφςπάϊ αἰ αμΣτατοπὶ 
8:5 τεαάςθαητιγ. Ἡςίν μι ναἷτ πος ερὶτμστοη Ατῇ 
ΡεΥ τἰ πιπὶ ἃ σοῖς τγί δε γτροτο ποροτίδιις ΤῊ 
τιιγ ἐν αἴδου πρρκεϑύωαι τῇ πέτρα ὑπὸ “0 γαλαῖ, λιασδαυ) 
8ιεῖη ἀϊσιητ  ἀτίηἱ Ἡογατίι5 [1. ρτίπιο δάτγτγ.2, ΒΘΡῚ 
{τά Ὀτειὶ ἰᾶτογς ἂς ροάς νῖγσο οἰζ, "ΜῈ 

Διρσει πέτρα, ογλεία νὴ ὁμαλὴς ΕπΓ1ρ14. Ἐτ λιοσάσδες πεῖῃ 
ἀγάπα ἔσιι ΡΟ τα; ΔΡΟΙ]Οη.2, πέτραι λιοσα δὲς ἐρῥίξζωγται ἢ 
κ᾿ αὐαύκεις, ᾿ 

Δίοσομαιγμιλίσομαις ΠΡ ΡΠ Ἰσο ἱκετεύω, δέομαι λετανδύω 7 ῬΤΕΟΟ 
οτο. Ο ἀν ὁ, λίασομ᾽ ὑωρ ϑυέων, Ργοςοσ ροτ ίδογα [δα ἢ 
δῦ ΠΡαπηθητα, ΡΟ ]οπῖμ5 ἰδοιιπάο Αγροηδιτοῦπι, 
ἐρύκω, ἴα οἴ, ὄγεκαλ εἰ οἰ πιοςατο ἐπ ΔΕ ΧΊῚ  Πτ]. λέοδομ 
ταύταν Ὶ (ιρδιιάττιιτ εἰς ΕἸ] οπηοτιις ΟὐνΠ. ἃς ΠΙΔ αν 
«πωτας ἀχαοιὲ ἴα οἰϊ,ἐλιταλγδια κὶ παρεκάλει, 1Οϊά,Ο᾽ 
ἐδὲ σ᾽ ἔγωγε λίοσομαι εἵνεκ᾽ ἐμεῖο μένειν, , ἮΝ 

Διοσὸς. [2ει1152 4 πτ|5» μα λίδν ἔσίθ’, τητεγάτιπι,αἴροτ,αίει 
115 ΓΤ Ρτιι5. Α ΡΟ Π] οπῖιι5 2. Αγροηασατίς, λιοσῇ ὅλιχέ 
σῳοἱ ὁμαλή ἢ ὑψηλή. Ἠοπιοτι ἡ γ , γ,λιοεὴ πεῖ τε εἰς ἄν 
1.λεία καὶ ἱμαλή, “Ὁ 

Δίατω, λίοσομαι. τὴ 

Λιστος, 9, ὁ, ἐΧοταὈ1}1ς. "ἢ 
Λιφραίνω, ὃς 

Διςρϑύτ, ριιγρο, ἔοἀϊο. ΡΟ] ον οχρίαπο, Ν οατιΑοο 
λίςρον,τὸ, [ἄττασο τήγανον »ἔτιια τεύγίμω ον, τουγίκυος ρῤφιον ΡΠ 

γς.ξυςὴρ,σκαφίον, πύον, ὁ κοίλις ρον εἐδειφίς ρκον, σα μα], ἰ 
τι! αθτιιπι ξεγγοιπη, ι 4 Π1δ 15 ντί [Ὁ] ερ δῆτ ἱπ ςοπιρὶ ῃ 

υἱεπάόσις [9]0. ΗΠ ἰν οΠ,ιοαιις τγαά τ λίςριον ἤπια ατάῖδαι 
ΒιΠΐς πιοπἤιγασι αυαπάδπι ημα ξατίηδπι Ἰη (αγταϑὶ 
ἄπητ: ἃ λίσρον ἔππητ γ εὐθὰ λιφρώνω δ λεςρδύῳ ἴτοιτι λις' δϑι 
Πρηίῆςατ ἐπ] Δοπὶ ραιο 9 σοπιρίαπουταάο, ἀρᾷ Ηξ 
ΓΘΡΟΓίταΓ ὃ λισρῆρες»ΟΧΡΟΠτΙΠῚ οἱ λιςρ δύοντα! σπΟΙΙ 
χὑπτοχοηοεοαις χύσρας ἱς-μῖῆνοι ἀπινϑήρες. τ 

Δηςφθεγἱάο πη μα λίςρΘ. Ετγτη. "Ἶ 
Διςρωτὸς.ἰαρΊ ἀ1Ρ 115 [γα τι5. Ρ᾽πιι5» ὃς ν οἰ ετὶ ταῦ κυ εῖ αν 

λισιρλργηϊιο 4 τα διατὶ ποτατοΝ ς 1η ΤΠοτ. καὶ τὸ σαρεξ λι Π 
ἅλω δρόμον, ΤΠτετρ. τὸ ὁμολο κχἡ ἰεἴξυσωῆύον, λίς 6γε γδ οἱ ἕυςῖμε 
Οἵἴμηφξρς λίςιρρισι Φαιπέσοις. Ν ᾿ 

Λίσφοι, οἱ ςοχεπαϊ σας τοὺ ἐοία αὖροκ τὸ λούηεῶι αὐτοὺ σαρκῶν ἀρ ἢ ̓ 
οἰ τ τορι τατ ὃς γογθιιπι λεσφω στεάϑειῃ ηιοὰ σΧροη. ἐλα ϊ 

στιόλο δ {1 λίσφιΘ- Πρ ηἰῆρες οτίαην πο πυγιὸ ας οχ Πἰβοίπάέρα 
λισφόω, αττο ΠΟ γτηἑο. 
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ει ὰ 

πὰ Τ᾿ 
ΟἿ: φειδωλὸς, γλίχ ξος. 

ολπάοὶῃ Ἐρίρτο.  - ΤῊ 
Ψ γαἀμουτοτία ειτονν οι!  ιρ ΡΠ ςο. 
ΌΥ ῬΡΙΠοατίοὐἐτα πα λετηὶ, αἰδακλυσις, 

τ μιδίσω,πουκφ. ορονπρρ]ςο, Αὐλιυ. σους, ΠοΠοά, φίς- 
᾿υταίαυν τοκῖας μὔτιν συμφραοσαῦει,» ογαθατ ράύθητοβ, ντ ΠΡ 
{{παπι ἀαύοπτ, ᾿ 
»»ςυττοκξείεἰπουίαἰ το σιωτόμως τρέχω, αριά ΑὙἸΠΟΡΆ. Εἰ- 

Εἶϑ᾽ ὀίσως λιταργιὰ μὴν Ἷ. νΤ' τὸ δ᾽ ξα ὅτι τῷ θεώ. 

χμϑρογαρίατις οαγῇις τὶς ἔα μα σκίρτημο ΑΥἸΠΤΟΡιδηΐς ΟΟπι- 

ανοίοχ. 514. αῤγός, 
αἰ ρΡ  σατιπὶ εἴο,κ τῇ λόγῳ τοῦ ἐνες-ὦτος πα ρρξειύεται, ἀγλαὰ τῷ 

χτῇ ει» τυ Ω1. 
οὐ αρρ!ἰοαεϊονρτεσος ὃς Μαροάοηΐα ν τς. [τος ἀριιὰ Ηο- 
ἀξ (τπητ.. 

 ϑαλλύν Η-ίγο. τὸν ἱκέστον,ταπημπα {ΠΡ  Ἰσοιπ, 
δαρρίοχ σογαϊχ ΙΝ οπη. 
Ἰαπιια. οἰ ἐπι [ατοτρ. Αὐἠ πο ρ ἢ, 

ἱ πγαριΐο. 
πιὰ 22 7}8. 

ΔΏΓΓΙΤΙΙΝ, 
οητιτας ν ξζιι5. 
οἰκετάίω, Οὐν τ, ξ, δία κρονίωνα λιτοίμίω, ἤ 
15. ΟΡ ΕΓ τ ΟὨΣΕΙΠῚ ΓΘ Π110. γὰ]ς τορηηοῃ ΠἸπειπιο υἷ- 

λεηῆον, δ] συχὸν λίνεον, ΕἸ ΔΤ, τὸ λίτον πῦς εἰ ϑιῦτος, νοἴτὶς 

γοίεὶς να] ἰταβ᾽ ΡΙατατο Β.ῖπ ΑΡΟΡατ, Ατμεησιις ΠΡΌ τὸ 
Μ)ς 3 ὁ ϑειυμασιώτειτος “ἴ) ςρὼ μ(92 των τοὶ μὴ κατωτερα »λίτε ἐῤ 

οἶτοι λδυχεὶ . ἡ μιὶ βεξαμμῖμα,» πεποικιὰ μῆνα, τὰ ἢ αἰδιςρώμα -- 
᾿ Πταρυ πὶ πος τἰπέξιιπι πος Ρἱξξιιπη αιιο αι ρἱ- 
συΐασι ρτορτὶὲ ἀϊοίτην πἰδίσρωμα, 
ταάφοπάος ἰαρίἰς5 ἀρτιιϑ. ᾿ 
Ρ᾽οχ, ἔτι σ] τη 59 [οὐ}1 55 δι πΉ}{15» ἜΧῚΡΊΠ15. λετοὶ δι 
πᾶ. ΡΠ ον 14. ξεινίζειν τευχέως λιταὶ σι πραπίέζωςςταο ἀ1- 

αἰπὶ τείφε λιτοῖο ἴῃ ἘΡΊργαπιηπιατ. 1η Ἐρὶςιιγὶ ἘρΗΟΙ, 
κὸν πᾶν δυπόρας. ὁν ὅξι,τὸ ὃ κετὸν δυαπόθες ον,οἵτε λετοὶ χυ- 

πολυτελεῖ δυαήτῃ τίμὶ κα δον) αἰειφέρφυσε 9 ἸΝΑτιιγα ἀϊετῖας 
ἐς οὔ ο, ὃς τεπιι πιο νἱξλιι]ά εἴπ, σδτεπιρε ΠΠη115 εἰςις 

ἴδιὶς πιΐποτοπι νοἰμρτατοπι ποη ΡοτοΙρὶ 5 4ιιὰπι το- 
Πτὶ ΠΠπιῖς α ἜριυΠληάιιπι. ῬΙΠταΓςιις αδοὲ ἀοργυσίας, 

ν γευ σοί μῆν(Θ- ἐγ χιτοῖς 5 ἡ κεραμέοις σκόύεσι,ϊη γ4[15 ν1}} 0. ὃς 

᾿ ᾿ΠπΥρ το τας, ἔγιι 115. Ὀοθ ταϑ»Γσπῖτας. ΟἸσοτο Ἐρ: 
χ Πιπιρτιαγία χιιας νἱάοτιιγ λιτότητα ἀττι [Η7,λετότως ο- 
ἀἰοἰτιιτ, μα πὶ τομὴ πλᾶ 31 το ἐς (τα: σαι γον 

ΒΠΙΙΔΙΤΙΙ5. 
) κακοὶ λέγην» ΤΙ άγ πιο ἀυτῆοτς, τη] ΐςογς» Ονε], ὃς 

ἱπρίιςης ἃ λυτεργεῖν ροτ ἡ 1π τ (γ]11αρὰ, 
ν 5 πυληῖτὶ ρα ἱ]οὶ.. Ροτῖι5. λειτουργοὶ νοὶ λυ- 

ὌΡιις. ἐδ σα : " 
99 θ0 115» ΠΠΙΠῚ Γπγατὶς σοπι15 ἀριιά δίς] 5. [4 πιε 
οὐτιπι φγεοῖ). ΤΌ ]Ππς ΡΟ ΠΧ τοίτατιιν λίπρα. νοςοπη 
(εἰς (γί ρτοτίριις Οταοῖς ν Παγρατὰ πὶ 9 νὲ Ργοραθί- 
ἴπος οἂπὶ γοςοιῃ ἃ Οταοῖς ΓππιρΠΠς πτιιτιιὸ πλιῖτα- 
ἀπὶ σουτγά : λίτραν ἐπ ζήσας . τα ἀϊςιιπὶ το ΠῚ Ρ ΟΓ 5. 

Ἡείν ἢ. ἀἰοὶ (ςτιδὶς ἐὺ αἐγυφαμοιζοις, ὅπὸ πῷ Σικελικοῦ 
ὁ λίηρα γοσάτι1Γ» ἴα κολλυζις α. 
Ὁ] οάτοᾷ. 

Ἔν βτο νίτρον, , τὸ, Πἰττ τη» ΑΥ ΠΈΟΡ᾿, 
ῬΟτΙΙ5 λίπζω ἀϊςίτητ. ᾿ 

ατίοηϊΐς σοπιι5 ἀριά ΡΠ ΓΥΒ1ο5» ρτορι πὶ ξοϊογᾶ 
ἀτυιι.ν ἐς Αάδο. ὃς ΡΟΠ]αςοπι. 
᾿ἁσλως. ἡ ἀσφαλώς. 

πιϊττο,ἀεῆςϊο φοτροτγο; Ἵχδηριις [05 Ρ4}16- 
ἴν, 

ἵπ ἴοςο ἀὐδοτίθιις σοηῆτο δτηϊοὸ ἀςρεητος. 
Ἴων ῥϊπῆω, βείγλω. Ῥεῖ Ῥτατιιρτα ἀοιοῖο.. 
οδ ἀἸοίτιις ἔπ άοχ 9 αἶδα τὸ λίαν χήνειν. ΠΑ ΠῚ ἸΏΤΟΓ διης ὃς 

ῃ πιᾶρπις μἰατιι5»Πγαρηϊϊπιαις ἰητογια ΠΠππὶ «ἢ. αἰ ἃ 
ητοἰά εἴτ, Ἰλπῖθο, προ, φιοηίαπι ΤΡ {πὶ 1ἢ ορίο- 

ἹπΊΩ} 1 Ππῖπὶ [Δπ οί πηι Δα ςΟπἀ πη ητι ΠῚ ἐχρ!ογδηάιϊιπη. 
᾿ῖς ἀϊρίτοτιτ οὐ άο 5. μικοθςγαήδμεσος μέσος» λιχανὸς» 

Το μαπιις » ισάαπη ομοτάα πηυῆςἃ 5» Αὐϊΐζοτο ες ἴῃ 
᾿ ἢ ΟΟΙΕΠηδῖ, 

Ἀν ΡΟ Πΐςεπὶ οχρί!ςος ὃς Ἰπάϊοοπι» ποταΐπαταγ εἴα ηεογῇι- 
εἶ πηδη[ιγα λιχας Σπότομος, ΕἸ γ οἰ, ᾿ : : 

'ζω μ. ἀσω, πνακα » ἰαταθο ἀριιά Ης Ποάτιπι » λέχμαξον δ) ": Δη χω, ὃς Αἰχαρίομαι μι. ἐσομαι πον μα!ἰα τσ οοἰἰσαγῖο, Α ἔτι, Αοςα, 
᾿ ῬΡίδη ἴῃ Πθ ον ἠς ἈΝ πιδητι 155 δὲρ οίται ἐψοντες ἐλ χμώντο. 

, 

Ν᾽" , Δ. χὉ 17Σ 
Διχαύβης ἐ Θν χοττα προς ἰατηθοὴς ΝΙςδηδιίῃ Τ οι, 
Διχνείαᾳ ας ἡ, ἀαςῖτας, 1] 8υττῖο, ὁ ἀπ αν ρα] Δγδι 4, ύκνωσις, 
Διχνόνω, με, δύσι, «-. δυχφιυ [τ] ο. ποῖοι τὸ λίφυ χα νήν» ΙΝ οας, Ασομ, ἢ 
Αἰχνθ', ὃς Διχνοργοῦ ς ΚΟ] οὐις ἰγοϊιογοτιιάὰ νοὰ Πϑγωρρτένϑης) 115 

Ῥεάϊις ἀφο τιδραι 5, νατὶῖς τς θιις [δ Ἱππιπ σφ 5», χερρος ἐκο 
πὸ ς»αρυ4 ΧΟΔΟΡ, ΡΙατο [5.1.ψ.ς Ε ορυδ,οἱ λέχνον σῷ αὐ αϑρριφος 
Θρμδδα αγορϑϑονται αὐπάζοντες Ὡρὶν “ὦ ὠροτίρα μετρίως ἀπολαώσα,, λ)-: 
χιοῖσιν ἔμμασι,Ἰη ἘΡρΊοΥ. πίω ἔφεσιν λιχνοτέρφις γα ρροτίτα αιπάϊοτὶ- 
Ὀιι5) ΝαΖαηΖ. τὸ λίχνοννοιροάϊα, ν ες ὠρρτένϑης, 

Διχνοφιλαῤγυρος, αἱ λίχνΘ- αιάςιη ἢ, [ςα φειδωλός. Ηοίγοιοχ ΡΒὶ- 
Ἰοϊαὶ ντϑῖθι5. 

Δίχνως συ] οὐδ, αι ἀὸςν ογασίτογ νι ςαυ! ΠΟ μα πῚ ΔΙ ρυττοτγῦ πιοτο, 
Δίχθ. εἴθ. τὸ, ςομάτπηςητιπι ἐς! Ἰσατιιπι Βυΐα ρα! τὶ ΜΠ οί τα γε 

λίχνόυμα ἀριιὰ ῬΟΊ]]ας. 110, 6, 
Δίψ, βθ"5 νεπτι5,αἀιοτῆις ΨαΪταγητπι ἤλης.,401 1 ατὶ πὸ Αἐγίοις 

ἀἰεϊτιιτ,Ος].}10.2.ςΡ.22.Ατλτοτο ἐς πηιιπο, τἦμ ξεφύρων Ἀφ ἃ- 

γεμοε, ὁ ὑπο τῆς χιμερινῆς δύσεως πγέαων,Ἰά οἰξ, Α τῖσιι5.οχ ΓΔ πα 
ἤρῖγατ 4 οοςαία Ὀτιπια !, Πρ αἰ σας οτίαιαν μὰρ ματη δέ ματτᾶ, 
Ἐτγπιο]. 

Διψυ δδιον ουν τὸ, τορο Πεϊςι]οἵλον οἰ ἱπλαμοία πιοητῖς;Α τις χω- 
Οἷον πτέρνηϑις αὔυ ρον, 

ἜΡΑΕ Ἡ μα 
ΛΟ Β ΑἹ, κα), χεῖρες, 
Λόξιον, ρὰτ5 στα μερατῖϑ, 
Δοζὲς, ΠΗ πτὰ δι σι 4. Ε τα δυιγίιπιῖν πᾶς Ἐς! δ᾽: τὸ σῷ λαμξαλήν:; 

οΔιη σηἰπὶ ργο πο ηἀἴπηι5, 4 ππὶ δά πιοποπι5. ΠὨἸοίτιιγ ετίατι 
ςοάοπι ποηλϊῃς ραγ5 ἀιιγῖκ Προτοῦ 9 ὃς ΠππηΠλὰ ΟΠΊΠΙΑ » λοξοὲ 
Ροήϊιης ἀἰςοίοντ ἴῃ ἰοσοτο χοζοὶ ρᾶστος Ἰῃβογίογοβ, δι [ροτῖο - 
τορῶς ΠΥ αιθιι5 ρυΐπιο σοταὶ ςἰγοιιπάατὶις οἴ, χοζὸς ἡπτετος» 
ἸΝαζδηΖ. [Ἰοἴτιγ το πη οἰ ΟὙ15 αἰὶτ ἔα νὰ5 ἃς ΠΙΊ τα. [τοπὶ ο-- 
πιηΐ5 ἔοΠΠ σα 15 ἐπ 4110 ξοητίμοειιγ (δ πχεηγλοζὸς ἀἰςἰτιιτ:ἀτϑς 
δάεὸ ναίσιϊιπι ἴῃ 410. ἰοπιοπ γεροπιιης ἀρτίςοία ὅς αἴ ἰπ- 
αἰ αητιγ ἔγαέλιι5, Ηΐης ἀρὰ ὙΒεορ γα ζ, {5 ΠΙιαιδητῃτ; 
ἰά εἴδ, σπέρματα εἰμφίεσμα χοζὲν ἔχον ται, ἔλχοξα ἀϊσιητατο νὰ κέρω- 
νἱαν]. ΡΙῚΠ. ΠΙΊ τα (γτίαςα»"ι᾽ κολοιδία, αὐδρὰ λίποιρανῳκερνώς, Ἐτ ἀριά 
ἀρίμιην 6. 8 τοτῖα 8. ς4ρ.4.ΤΎΡΒΑ δὲ οἶγτα Πιης πολυλοία, ἰςρ: 
πολύλοφα, νιάς Ὑἱμίω. Λοζοὶ τοῖα νοσΔητΌ Παίς ἢ] Ππς ΡΠ αίςοἹα 
ΟΟΪμ πιο 155 4104 Ἰαρτπλίλῖ5. ραπιις φασιόλοις ἀἠχὶς Ὠϊοίσοτι- 
ἀες, ὃ ῥασήλοις (σα  ςηι}85 νοτογέίαμ!ε δυλέχοις ποι ϊπαγηητ, γ1- 
ἄς ἰρίππι σαἰςη,ἰηἰτῖο Εἰ γι 5, αποὶ τὀοφωῖν δαί μέως, ΓοΥΙ Βίτιγ α- 
τίαπι λόξς 9. 1π μος Πσηλῆςατι!, 

Λοζαδης,ε(Θ-, ὁ κα εἰ ΠΙΙ]ιάςοιις. 
Λο άσες, οἱ, ἀ 5] εἰξιὶ οἱ ὉΘς γι οπτο το ογοσ;: ΓΙ ΠΟΛ 5» ΟΠ Οττοϑ5 

ςορία; λογάδες ἐφ᾽ ἐ κοίτ-ον.1. ἐϊολελεγυνοιοῖπτοῦ ἔπος οἰεϑι; Τ Βι- 
εγά. λοργίδας ἔχὼν τριακοσίοις 9 ἀεἰοέξιπι τγεσθητζογαπι μα οηβὶ 
λογάδει «ρατίων κἀς] ςόξιμπι ΟΧογοί ται π1 ἐπ Ἐρίρτ, ΝΜ Ἰοδηᾷ.οςιμ}1 
Προ! Πσδητιγολδυκοὶ “ἤκ᾽ ὀρ ϑορλ μδν. ΑΙ διισο οξι]1 5. χα Πρηιῆςα- 
τίοπε δὲ λογχάϑες [στίρταπι ἱπιθηίξιατ. 

Λογέδ 7, Αἀιιοτρ, ὅθηλέχτως . εἰεξτὰ ΟἸσοτγοηὶ : οἱ  ἰςέξιπι. λογά- 
δύω φέροντες λίϑοις, Ο]]οέξο5 ρα Πῆπὶ Ιαριάος ξογεητο 8.14 οὔ ὄῆε- 
λέκτως, λίϑον λογάδἠω πεπονηυήμθ-., [χῖς ρα πη ᾿ς “Ὡς σοπέξγιι- 
ἔξιι5. ΤΙ πον 4, ὃς Γάδηι το 6. λίϑοις λεγάδίω καὶ ξύλοις, οἱςέξις. 
[αχὶς ας ΠἸσηΐς. 

Λογεριάζω,ϊ ἄς 4ιιο λογέξομκαι, τατίοποπὶ ἱποοῦ σοτπηριτο»λύγαρε: 
ἀσμὸς ξΟΠΊριΙτατῖΟ ὃς λογαρκες-ὶς ΟΘΙΉΡΙΙτΑΤΟΓ, ; 
Λογάρκα, ταὶ, [εΓ πηοςϊ Πατίοποσον ογ θα], ογατί μι ποι}. Ατορ ἢ Οὐ 

φανοίίμαι 3) τρογζύλων λογέρεα τινα χὺ Ὡρονόσμα. 
Λογέω ως, ἢ. ἡ. ἀϊέξιτῖο 5 ἀἴσετς ἔδα ἔατὶ ὃς ΠΤ γετα οἰΐρίο 5 [λὶς. πὶ 
ἐπ οι 

Λογγάξω, μα. ἄσω, τἀτ 4, Πποτοτ ἸΠυ!Π4ς ο. Ρτο δειωτρίζειν αρια ΑΞ Ιοἢ. 
δ ΡΟ] ὰχ γοίριτ, 

Δογίασίαγλογζώγες, (αχα,ἀς 4ιΠδ 115 πδιιος Γοτίπαςιι}ς Πάτα ἤἴδητ. 
Λογὲς,ἀσδοςγϊάοαι 406 ἐχλέκτος ὀγέλεκτος ἀοἰς ἔξι15» ΟΧ ΤΙ πγλΐ15, γ1ς 

λογάδες, 

Δογίδυω,τίησο. 
Λόγία,ης, ν᾽, τώφίΘ., ᾿ ᾿ 

Λογίαν,ἴαχιιπη ἰη Ροζέι; Ετγτπλοὶ. 11 ρ15) ραξάϊνς ἀξ 4110 πλιιῖς {1 
Πα γο σαπτὶτ. 

Λογίώνες, ἴχχα ἵπ ροττι, Ζιθ115 Δι 5 ΔΙ ΠΠσδηΐατ. 
Λογεῖον, κ)τὸ ΟΟΙ15 ν 1 σοπι ΘΙ. Ως Θοηἤιΐοητος, ρα ρίξατη,ν δὶ τε- 

εἰτάπτωγ ςοπια: ἀϊα;» τπόαττὶ ἰοςὶι5. ΡΟ] αχ ἰδ. 4. ν τσ. "δ. ς. 
(ἄρ. 8. ὃς ἴφεπϑηη τεςς Ππογοπ)»Πιϊπογέσιις Ἰατιτιάτϊης ρυριταν 
4ιιο( λογεῖον Αρρο ΙΔητ, ΕἰῈ οείαπι ρ πειδ σγάτογῖβν Ἐτγτα, Ὁ 6- 
τἰδτα οἷ. τὸ φο κα, κὸ λογεῖον ἡ μάξαξ νοσᾶτιγ ιτῆοῖς ΡΟΙΠισε. Ἐς 
λογεῖον ἴῃ [Δοτ 591 Πι|4 ἴπ απο 12εἰαρίἀς9 Ρτοοιοῦ; απο ά ἔοέεθας 
(ἀςοτάος.τὸ μαντεῖον. 5111 .4.᾽ὺ τὸ δεικοὶςτύρκονς: 

Δογίμπορος, 5» Εἰ τα: ἐριτμοτοη, 
Δογα αε ἡ, σΟπιςηξιι59ιςΟ τί οΟΙ οξεῖο, οοΠ ςξξ4; οἱςςπιοίνψηαν 

4ιαπι Ῥλιΐτις ὄνλογέαν οτίατη νοςας δά Οοτίησῃ. α, ςαρ.16. αϑϑὶ δ 
πῆς λογίας πῆς εἰς ἐὺ ἀγίοις :ποιάπι ἁρίιά Αρο το πὶ νἐγθιιη); ἃ 
ςοἸΠ χεπάο ἥτις ᾿σσθάο ἀϊέξξιπι, Αρράτοσ οηΐπη πηςταρμογαπε 
[ἀπιρηηἴς ἃ ἔαατίθιι9 ἀτίροτιιπι δι τογγδὲ ), αι ἰτρὶ ἀϊσαπταττ 
νπᾶς ὃς Ἰερυπεῖπα. Ομτγ (οἱ, λογίαν αἰωὶ συγλογίωδ οχ ροηῖτ, 

Τοαι. 2. Ρ πῇ 



176 Ὁ 

Δῴγατροι, οἱ, γοσδ δ πεῖν ἀρυιᾷ νεζοτος (ΟΡ ἈΠ. οὶ οἴπι ἀττοπι 
της άτοατη Ρτοβτογοητατοαίαίος Ὁρετά ποη διτϊπρερδητναι- 
ἢ νεγθῖσ τοπιι πχεάϊςϊ. 
Αὐγίδεον,οτάτι αποι]α, ὑπόϑεσις, τ ΘΉΤΗ ΦΠΓΕ ΠῚ: ἃ λόγος, ΑὙἸΠΟΡΠαΠ, 

Σφῆκες, Αἰλλ᾿ ἐστιν υἱμῖν κογίδιον γνώμίω ἔχὸν, ἱ 
Δυγιδὺς, ἐξ, ὁ γοτοτ, Οὐϊτῖας ἀριιᾷ ΡΟ Πασεπι. 
᾿Αὐγίζομα), μα, ἴσομα)ν π᾿ ισμνα!, ςοπιρατοκίιρριτο, σοπίγάεγο, Ἔχ τ{πὶ- 

τον  δἰτγογφτορῖτο; ορεπο,ἰπηρατο, ἀσσερτιπι ξοεγοογοσᾶ- 

[εονταχοςτατίοποι ἱποον δ άϊποο γαῖ ποιη. ἴητε! Πρ ναρίτον 
γαΐεο τατι οποοπιιπιοτοςοοπίςέξο, οσ το, διαλογίζομμαι  ἐγϑυμ 
μιαν αξιδεμιώ, αὐατέϑημι,φημίζῳ, Ατἰίτοτ.2. ΟΈ ςοι.. ἀυτεῦ ὀνοτετιμημέ- 
να μέλλει λογίξ εὔϑεο ἱρῇ ντ πιᾶσηο οπαρτα ἐπιρυζατατιις εἰ, Ατί- 
ΠορἈ ἴπ ΡΊατο 5. να μὲν φίλ. γ᾽ αἴ μοι δοκεῖςον" ἐὺ Θεοῖς, τ εἰς μναξ 

αὐαλώστες»λογεζαδχ δώδεκ, Ἰὰ εἰτγτ4 155. ντ αυπαπὶ ΟΧΡΟ [πογῖς τγοβ 
τπιΐπα55 ἱππρξ (15 τοξογας ἀϊφοάςοί πι. λογινέντα εἰς αὐγυρκον,αγσ- 
τὸ αἰίπιατα, ἐπ γάτίοπο ΠῚ ἀτσεητί, ἐλογέδθυ ἀντ εἰς δικωηοσει ἴω. 
᾿πυραξατιιπι οἰϊ εἰ αὰ ἰυἘἰεῖα τ παρ. 3.4.1 Ἀ οπχαποσ:ν Ε] ἱπιριι- 
ταῦτ ποπιρο Πομ5: ἢς οπἰπι ἴσπας νογθιιπὶ Ἡςθτ. Ετ δά κο- 
τηΔ1.3. λογίζομεϑτ οὐμ πές εἰ διχαι διόδου αὐΐϑρωπον χωρὲς ἔργων νόμου, 
δά εἴπ, σομς τά πλι5.λογέξομκαι γωμαιξὶ, Ἠοτοάοι, λογεῖμαι ἐὺ χρύ- 
γοις, ὈΟΠΊΟ Τ.λογέστεαννε πορρς ὑμῶς «ὐοδδ. ν ΟὈΪΙσιπα Ρογραπάϊτς. Γ- 
ἄστη, Ραμ Ϊτς αα Οουίητι τ σαρ.13.η αἰ γώπη ν᾽ χογίξεται καικὲν, ΠΟ Π 
σορίτατ πλλ] 1 ππ. λελογεσμῆοι οἱ τοιοίδε βρρἶν ορϑώς διαζίιῶ τον βίον 
γνώμης μέτα, Ἐπειρ ἡ. Βα τπιὸἀὶ φυϊάοηη γάτίο πγοτταίδις γο- 
ἐτὰ τα πἴτατα εἴτοντ θοης ν ταᾶπι σἰιπὶ αρίςητῖα τγασληῖ, τὸ λα- 
λογίσ μῆλον παρεὶς, τατίοη οι ἀπ ἰτς Π59[46π|. 

Δογίζω,1 ἀογ,. 
Δογικὸς οὐ, ὁ, ΓΑτΙ ΟΠ 4159 41] τάτίοπο 4λάᾷ ἃς παοῖμοο “απ! ρρίδηι 

ἔλοῖτ, Λογικὸς ατ᾽ατι 40} ΓΟγπιοπῖς σοΠΊρο5 οἢς5 λαλητικός, 4 Δ[] 
{ετταοςίπατοτοντ λογικὴ ΓΟΥγ οἰ ΠΔΙΓΙΧ » (εἰπε  Ππο.Θτεσου. 
ἐς Βοπιίης, Οὕτα τοίνίκυ πού γου διαὶ τῆς ὀργανικῆς ταύτης Κρὶ τοισκϑυῆς 

ἐν ἡμῖν μουσουργριιῦτος τὸν λόγον λογικοὶ γεγρναυβουλογικὸς μῶϑος. τὰ 
τἰοηδ]ῖς ἔασι]. ΑΡατβοην οὐ θ4 1159 ροῇτα ἴῃ ἀϊξε 15, (Ο ητ 1. 
λογικὴ σ-ἀσις, ατίο ΠΑ} 15 [τάτι15946 4110 ἀρι4 Ηογπιορ. λογικὶ,τα- 
το ἀΠΠΠ γεπ]. Οἱο. τὸ λογικὸν, ρᾶΓ5 ἀπί πὶ ἴῃ {11 ἱποιὶ τατῖο ἴα; 
σομΠ πιΠγ.λογι τοὶ ζ δὰ, ΠΟ 165. 

᾿Αὐγικ ὕςον ογοἰς»γατίο πο, ἘΠ γεηάὶ πποάσ. 
Αὐγεμοφ» {ΠῚ 5» ΧΊ ΠΊΪ115.οἱ λόγιοι, ῬΓΟσοΓΟσ.λογέγκη πϑλες ἸηΠσηὶϑ 

γιθ 5.1 λογημον,λόγν οἴξιον, ἐλλόγιρον, Ποτοιίος. "0. τ. 
Δογεμώτοιτος, ἢ τα [Γπτὶ ΠΊτμτ159 6] ςξ τ [ἤταιι5» ἢ ΟΠ ο 1 [Ππ|1|5. 
υΑ γεν, ας τὸ, Ογ σα τπι. ἀσοταπι τεροη πὶ 5 νατιοἰ πὶτι1, ΤΌΠΟΥ, 

φήτευμα, ΟΛΠΙΪαπ|ν» Πιρριιτατῖο, γάτῖου ἐμ σῖτα, τοσου ἀᾶτὶο, 
λογεῖον» ορίαπι, τοροη ιπι ογατίοης (Ὁ τιτα : [ς 4 χρυσμος σαΐ- 
πυϊῃς λόγια ὅδιν,αἷς Τπταγρ. Τ Βιιον ἀ. ταὶ αϑϑα τῷ ϑεούδλεγό μῆνα κοι- 
παλογάδηω, χρησμοὶ 3 οἵτινες κέγονται ἐμφορφυυῆν ων 27 κεγοντων, θεῖα 
κογια γα αἰπα οτγαςα 4. ἴαοτα: ἰἐτογῶ, ΙΝ αΖλη. ἔ 

Αύγιθυ,ου δ, [ οαυςασοργα άθπς,4ο ξξιι5,ν ογθο [15,} ὄμΘ, ἀριά ἀη- 
τίχιο5 ἀϊσςίσατιτ» 4ιέπ νπάσηδηιο πατίοης ραττία ᾿πήτΊτατα 
γΔτεγργοταυ! δὲ ΕἸ ροτογατ,14 οἵδ, Βετοτία ϑς Δητὶ αμἸτατῖς 
Ῥατγίτιις, ὅς ἔπ φᾷ τε ἔοι πά115.Ρ οἷτεῖ οπιπος ἀϊίογο ἤς ἀρρε]14- 
τὶ σασρεγιπῖ, Αογιιπι σαρ.18.ανὴρ λόγεθο, ἦτ ΕἸ οιιδ 5. Ασ τος, 
σ΄ Ῥο  Ἰτῖς, φασὶ γδ οἱ λόγιοι αἾδ' κεῖνα κα τοικοια των. ἈογιΘ., Μ οΓΟι- 
τῖτς οὐ [4 ἀϊοίτιγ. αιαῇ Πυάίοταπι οἱ οπιιεητί ες Ρταίς5» 
Βος οἵ, ὃ χόγου ἔφορος. ϑγ ποῖ, τϑόσειπε περ ἐμοί πάνυ πολλὰ τὸν σε- 
βασμιώτατον Μ-ρκεανὸν, ὃ εἰ περολαζων Αἰεις- εἰδίωω,, Ἐ᾿ριωοιὶ χογία τύπον 
εἰς αἰορύποις ἔφίω ἐληλυϑέγαι μόλις αὐ ἐἴτυ χον τῆς ἀξίας, γι. τ] Δ πὶ 

ξατιάϊοιις ἀϊοἴτητ ὃς ναταςἴδιι ν ατι οἱ π᾽ ΟγιΠΊ Ἰητοῦρταβ. ΡΙπτ, ἴα 
5.114. Τυῤῥίωωων ὃ οἱ λόγιοι μεται(ξολἑμὴ εἰπεφαίνοντο ἀποσημανειν τὸ τέ-- 

εας. Τἰγί πὶ λογιωτοίτοις ν ατΙ ΟἸ ΠΙΟΥΙΙΠῚ Ττοτρτοτος ρογ Γἰ ΠΠπιὸ 5 
ψοσατ.[σίαη. τοὶ ΤΑ 52) μιϑνώ σεωωόντων, ἰῷ μὰ οιἱἦ κατ᾿ ἀξίαν ὕπο- 

δυεῶκ τὸ σὸν τορόσωπον διυήωμο. 8 αὐ ἔχοι,γἡ τῷ κογέῳ ϑυσονάν. 
Διο ιότης ἧς, εἶοιιοπεῖα, ν᾽ διωύαιες τὴς φρρέστως. 
Αγισμνς οὐ ὁ, σοα γ ἀογατί ον σοφίτατίο, ἱπτο Πεξξις τ νηάς λογισμὸς 
κοιν ὃς, (ς πίτις οΟΙα ΠλΠΠἰ5, ΟΥΈσΌγΙμ15. τίς ὅτω κοιγών ἐξω λογισμδμ, 
Οἱἴς αἀςὸ (ποΙ Ἰάτι5 Ὁ Ἐπὶ λογισ μὴ ἐ 0 9 τατ᾽ ομἷβ ὃς πλοητῖ5 σοπι- 
Ῥοτῖεπῇ ἢ. ΒΑΠ 115»). Εἰ μὴ τῷ πλάσματι κα τῶτο περεραγωδ' ἡσουσιν, 

ὅτι ἐγγυόμίω καὶ ἔκφρων ποτέ. δὴη γὸ “ἴδ λογεσ μὴδ ὑπ᾿ αῤχων τ᾽ ἐμαυτῇ 
οὐδὲν οἴδω, ποιάσος τοιξτον. Ὀ]ττατ.λογίσμον ἑαωτῳ διδόναι. [ξ ΟἸΠΤΊ ΓΟ ΠῚ 
αἰιίπιατς, ἴδοιπι τατ᾽ οοϊ παι ἱοίε γείριςογς. λογισμόν Χποφανο- 
μα τατι ολοπη ΧΡ σουγατίοηςϑ γοίοσο. διὰ λογισμὸν γίνε, τατὶο- 
πὸ ἤσεὶν Αὐἰ ποσί  δοτου. ; 

Λογισέον., τἀτ οοἰπαπάμη οἵδ 5 σορίταμάμαι εἴτ 7 σοπίγάοτδη- 
ἄμπὶ εἴ. 

Αὐγις δδω, πα πογο, ρου σκέπ]ω, 
Λογισύφίον , ὃυ 9 τὸ 5 ἰΟσιι5 [ἢ 110 ΟΧΌΓΟΙΤΙΙ5 ΓοσοΠ ΌΤΙ.» δὲ {|- 

Ρεμάϊα πλ  Πτῖδ᾽ πα πη Ογάπτατ ) ῬΟΙ ΟῚ λογισ ήθμον 9 ἕνα λογιςαἢ 
ὀκώϑιζον. 

Αυγιςης, οὐ Κα εἰ πηατοτ, Οἱ σεγοπὶ τατος πάτον, Μάγος! Πο γατίο- 
παγῖτις, Οτορου. Οἱ πικροὶ τῆς ϑεότητος λογισ᾿α)»ἱά εἰς, οχίίπιατο- 
τος» δοκεκ ας, τῖξε τους ἡ, λόγο αἱ εὐ Δην ΟΥΓΔΠτ ΠῚ ΟΊ ΕΓΔΤΙΙ5 Ατποοῖς, 
14 εἢιγατιοοίπατοτος. νἱάς Ετγ,Οἱς.1. ΟΥΠοϊοτιπι ν τ δοπὶ γὰ- 
τἰοοίπατοτος οἕποίοταπι οὔ ροἤηπτις ὃς φἀίεηάο ἀσάμςοη - 
ἀόφις νἱάστε αα τρί ἰφιΐ Πιπιπια ἥλτ ἐχ 4110 αι αγιμτι σαι - 

πε ἄςθοατατ » ἵμτο Πσας» 1δὲ τατἱοοίπατοτος Ρο 
λογςαξ, ἢ 

Αογιρΐαγντ λογιςίω τῆς πύλεως ομτάτῖο Ε εἰ ρ. 
Αὐγις α οἱ, στάτοτος ραττγέ(αιις ΚΕ εἰρ.]ρίαπ. ἴῃ Οτας. 

λογὶφ᾿αἱ ὁμαλοιιῦτο οἱ εἰ σείγογ τες “τῷ δήμῳ εὔὴ αν ϑυϑειω 
αὐὗπη. δ τῳ ἜΝ 

ΔΛογισεκὸτ οὐ, ὁ τατί ΟΟἸ πΑτοτ γατί πα 15.οδρυταίι]ς ΡΙηϊο. 
ταιϑ» Γρρυιτα πη ἀ  ρετγίσιιβ, ΡΊατο,ν λογις ἐκηὶ, το Πιρρυιζαης 
οαἰσιι!ατοτία ἀἸοίταΓ. λογικοῦ ὄρεξις, ΑὙἸτοτ. ἴῃ ἈΠοῖς 
βί9-,λυπαιδευτικὸς ῬΟΠ οὶ. ἴτα ἴῃ οτῖο ὃς [τοῦς τὸ δὲ 
Δηϊπηδδ)τι8Σ τᾶτῖο ἀ]οἸτιτοἷπ απ σοη τ γὶς ςοηῇ 
τόσας Πιρθἀτπισοπάϊ, Δογιςικώς, ΡΟ] ΙΧ, 

Αυγέξρια, ὀλοῦρδπρκα, 

ΔΛογργραφέω, μοήσωςποηκοὶ, ΓΟΥῖο ΒΕ ΠΟΥ Δ ΠΊ,ν οἷ οτατίου 
[ςτὶριυϊτατου ὃς στ ρτίταγο οτατίοπος. Οἷς. Οτεροσ, ὃ 
γιαφω τί) πῷ αὐδρὸς πολιτείαν, 111 ΠΠ] πο ΒΑΠΙΙ) νἱταιη, 
τατ πῃ Ποπηο Π.λογργραφών κρύφα τοῖς αὐτισδίκοις, 

Δογργραφία ας, ̓ν [ογ᾽ρτίο ογατι οπῆ, Πσοτ εγα ἐξα, οτᾶ 
Ἡετπιορ. Δογργφαφική, ΡΙατο. , 

Δεγργοάφίθοο[Ὲ ὁγάτοτ, ὃς 41] οτάτίοπο ργο ἃ (στ δῖς αι 
οτατίοποιη (ΟΠ ται, ΒΠ οτος. Ὑ πιιογἀ ἐς στο Ὧ 
ταν ΠΟΠηιΙΠαιΙδ τ ἴῃ πιὰ Δ πῈ Ῥάττοπα, ἀταιι δά νἱταν 
τίπος, Πεπηοίϊ. Δογργράφοις τοίγω κὶ ἱζρας αἰ ϑποκαλών καὶ 
(ρίξων. Ἐπ ΑΞ Γ᾿ Βἰπ.ἀς Τὸ: πιο ἢ. Ἰοηιιοης. σῴλογογρι 
σκύϑει, Ατηγη ομἶτ5 ἀΠἘἸ στ ἃ λογρποιός. 

Λογνδιαδειλίθ.... ὁ, (ΟΡ ΠΤ 4ι} νεπιιατοπι γεγθογ αὶ 
ἀουπηςη ἱπίεέξατατγον εἰ αι ἀο] πὶ οο τ ΓὈγπτοηις ο 
ἐχροπῖς 56γ} 15 ΨΊΓΡΙΙ, Γπτογρ.ϑογπιοηὶς ἀγτὶ ἔοχ,ἤ 
τἴλπι νεΐταν Ρ]διιζιις. Οἷς, ἴῃ Οτἴάτοσε, Ηας τα 
ταδο πὶ ΟΠ] σςἀο  τπὶ Ρτί πηι; ὃς ΓΘ πτίηπ 
δίδιη : ΤΒεοάοτιιπι ἱπάς ΒΥ Ζαητίτπη. πιτόζαας, 
λογοδιιμδάλες ἀρΡο  ἰατ τη ῬΠαάτο δοοζαῖος. Ἢ 

Λογόδιειανον, ἐγτὸγσοσ πα Υ ΕΓ 5 πα σὶς αιαπη οἰ δὶς σοη ας 
Λογρδηρία, Αἰ τεγοατὶ σον ΘΓ θοσιιπι Φοπιεητ ον Ασβαπαῦς 
Δογραδεεῖβῥοι οιγας ὐἷν ογσογιιπη ρΓΟΗ ΙΗ τ: 5 ἰο ιιοπά  Ρ οἔ 

Οἴσετ. Δτμςη. δειπνισ, Ὁ ὗτο, ἔφη ὦ συμποσίαρχε ᾧσο 
ἐγοχλυίιῆσοι μὴ πειναῖσε. ᾿ 

Λογοδηδώσκαλι θη, α, ὁ, ἀϊσςηἠϊ πιαοτἕοτ, ὯΝ 
Λοψρειδιὴς, ἐΘ., ὦ χὺ ἡ, οτατίοὐἱ Πγ1159[ΘΥγη οΏ ΠῚ τεξοσοι 

λογρειδεςέρᾳ σωυ ϑήκη; Πδτπιοσ. 

Λογρειδεει, ν ἀτὶ πὰ ἀΙοἴταν ᾿π Ροςπιατοναηαπ40 Ὠ18}} ἐπὶ 
(οἰτάα Βαθεῖναὰς οαἰτιιο ρ᾽επάογίίν ς ἵςά πισαχ εξ 
ΝΝ 4 λόγοι ργὸ αἰξεὶ5 τἱἀΐςι} 15 σοπτοβιποπάτίσας 
ετίαπι δριιᾷ Τεγοητ. ὃς ΟἹςογοπεῖ. ἫΝ 

Λογρϑεώρητα (2 }1τ|8 Αἰιγο!. Με. ΟΒγο. 1.3. σαρ.2. 
σαἶτα ξιοτῖσ (ο]ατῖο 9 αιαπν Οταοῖΐ οἴδυλον ἀρρε  ἰδηὶ 
τπιοηΐα ἤρηα ἡ: ΟΥαΟΙ λογοϑεωρητα γΟΟΔιιογιηζ, ἵ 
λογρϑεώρηται ΚΟςΔΗζ 5 οἅ μα: γατίοης 8( ἱητς Προηεὶά 
πεηάαηταν ὃζ ροτοι ριπππταγοποι νοτὸ (ι Γξηζτη οἀὰ 
αὐχαὶ κογοϑεώρητοι, ΤΙ ΠΟΙΡ α τοτιπι Τςηἤαπη βασι οπτία 
[Ἀρίθης διοϊσογιιπῃ: ἢς ἃ (ἱςοεγοης ἀἰ4]15 116 Οδῇ 
λογρϑεώρητος ἀἰοἶτιΓ τ 4ἀτη σοηΐςπς ἀϊπαπέξί πὶ ἴθ δε 
γῷ ϑεωρητεὶ, 1185 τατίοΠς ΡοτοΙρὶ ὃς σοιηρτομοηά 
Λογρλεος ἄν» Πρ ΓΙ: δἰ τεγαγο, 
Λογρλέχνς)ν. ὁ, ὈΔτοτουἱ οαμαχ.ῖπ Ἐρίφτ.- 
Δογρμαγεῖνγ γοΠοΠΊΘητοτ ἐϊτοτγὰβ δέ αἰ (τἸρΡ] 5 ἐποιπθα 

πἴαπι νίαιις, Πἰτοτας ἀςρογίγς. ΟΠἰοπ. ἴῃ Ἐρ πο. περ 
αντίγραφον πῆς ωρὸς τὸν Κλέαρχον ὅθπς-ολῆς.διθυρα μῦικωτέ 
ὄλέτησες αὐτί), ν᾿ ἡ μὴ κα ταφρονὴ ὡς λογομανοιωύπων ταλι ἐ 

ῃἰπτὸ ἐγτγάηπιις πποτιατ ἃ ποῖ5 τα ι4Ππ| ρτογῆις ; 
«ἀοάϊτῖς Πυἀ!όσιις {Ἰτοτάγιιπ. ὯΝ 
Λογομα χίανν ΥΡοτιιπη ν εἰ ἐτατί ονᾶς ἰοαιιαχ σοητοησῖο, ἵ 

{ταξίπις ᾿η ῥγίξηϊιπι ΠΙδ ἤν δὶ Ἡοπλοτιι5 » μαχεσοίμδν 
Χίτ, ΑΡα ΡΑι]ιιπι τ. ΤΊ πιοιιςσαρον τ, λογομα χία τ 
Ποτιαπηῖηα. λογομαΐχίθ-. ἀγριτατου 5 ὀὐπιλογικὸς κα ἡ 
4416 5 Πιης δορ ἴα. Λογομαχεῖν, νοΥ οἵ ὃς σοη 
(τορτατίοης ἀτϑυζατῖ. Ὀἱοηγί, ἐδὲ τέω ἀλύίϑειεν ΤἾδ' 
κοιςγ ἰκούςης ἡ μέρρς αὐτο λογομφχ ὧν πὲ καταςροφῇ “ἘΠ 
Ῥαλ]ις ζ.δ4 ΤΊπιοιμ,ςσαρ. 2. ργαοῖρ τ μὴ λογομαχεῆ: 
ΤΙμ Ρυ πᾶ 5 [ς]μΔΠΊΓ. 

Λογομύϑιον, ε»τονογατίο ἑαυ] οἵα πατγατι ποῖαι ὦ 
Λυγποιέω, μιήσωγπ,ηκϑν οἰα ξλοϊοςν εγθα ςτὸ ἴῃ να] 

γω, ἔασι! οτ, ἈΠ τουίδην ἴξα ἔα ας [οι Βονοτατίοπ 
ςοηβησονπησητίον Ν οετ, ΑΙ]. ΡΙατο 3. ἀς Β Ἔριιδι 
“αἰ ἐγίιᾷὰ τούτων αἰαγκαςἐον λογοποιεῖν »οοροπάίαιις Ρ 
Παῖς ἔλ 1.15 ἤιας ἀϊτίραητ. Ποογατιὰς ροοτὶς, Καὶ πο 
ν»ϑμαΐας ἐλογοποίηστεν Τ᾿ ΓΝ ϑεύν,Πηχογιητ [πιοίδη. ζω δὲ : 

λογρποιοιΐσι τινες, 521}, Δύδοῖς, ὅζςιντ ΡῬεγ θεης ὅζ ἀϊξείταη 
Λογοποιΐα ας ἡ κα [οι ἔτι πινθλ {τ} αυιῖπ πὶ το πιο γα ἅΠΊιλε 

μοο Τ Βδοροτηρις σριμᾷ ΡΟ πο. Ατποπαρογαϑ ἀπ Αροΐο;" 
ποιΐαι πα τοὶ ἡ δγκζολαὶ κενώ, ἮΝ 

Λογοποιοὶς οὔ, ὁ χογογγάφθο, (εγπιοπῦ (ογίρτοι» βαδα τισι (ον 
λογοποι ὃς ἀϊ ἔζῃς οἵ“ ΠὈστατ, αι οτατίοηςς ΑΠς (ογῖθοτς 

ν Ὁ 

᾿ 



τὸ Ττοπὶ ἔα! ἃ (γι δεης ὁ ψάθῳ σιωτιϑείς, ΤᾺ ςΟ- 
ε[Ἑ σιώϑεσις ψόδων χ ἔγων καὶ πορᾷξεων, ὧν βέλεπαι ὁ 

χϑγργεφθ. ἴῃ Αὐππιοηΐο, Ττοπὴ λογοποιὸς 9 ΠΊΘΠ- 

Δητα ὃς στ πη πατοτ. συποῖ, αἷς ἐχ ἕτερρς ἕτω τρόπος 
ογρποιϑ»γδ τιτρώσκων οἷξ φανῆς, ΑἸ1 0] ὡς ἐὺ λυγοποιὶς 

; ἵ δι Ν.ΖΔηΖ Τα: ἘΡ᾿τἰεοτιπλ» αι ὁ ὶ ν οὐσαπι, τ οἷς 
τ γοπάϊοτίτι 

Τιοὶς οἱ Πρπ᾿ Πςατίοηἶ5. ΑΠαιαπάο τατίο:ν!ολό- 
ἀυτὸν, ἀληϑὴς γεγνδυᾶνΘ-. ΡΊΑτοῖι Τ πηαρονράτίο αὐτο πτι 

α; γον ἅτις ἴπ 115 Ζυας ἔπητ (ςιηροῖῦ οαάςπ), ἈΠ φυσι 
πὸ. ἰαπιδεϊανοταῖῖο. ΤΗσοάοσιις ἴῃ 4. ΟΥλπι. Ἔχ Ασηῖπο- 

ἑέρμ, ὃς ῬΙατοης . ὅξί γάρ τοι ὁ λόγο:9 σιωταξις λέξεων 
ϑεμήδων δυαύσιαν ἔχεσα αὐτοτελῆ, λόγοις θη ταφίες ε- 

δ᾽, βιηςθγες ογατίοπος μα ιιεγιιπτ, ςϊ χη, λό- 
ἔλοοτς, ὃς κόγον χαμΟαγειν,αιγος ἀσσοπηπγοίατα, 

ιτ 8ὲ χόγονλαμξαύειν » τατί οΠ 6 πὶ Ἔχίρογο ὅέτορο- 
ποτ μοη, Αριιᾷ Χ οπορ ιν. ἑλλίω, ς,λόγον διδόναι» οἴ 
᾿Ἰοσιιπὶ ἄλγε : γε] ἀριά Γςπ)οΙ θη. χτ' πιμοχρ, 

πὶ Ροτο[ξατε τι ἕλοοτς ὅς ἀάτεινηάς λόγου τυχεῖν 1) 
ριι5 ἀϊσοπαϊ ροτοῖξας ἔλεξα οἰ )αριά Εππάρσην. Α- 
γογὸ ἴῃ Ργοῖδρ. Πρηϊῆσατ νῖςος ἄατο ἰοαιιοηάὶ 

πε], ὃς γἹ οἱ τπι γοροπάοτς ρετοιπξγαητὶ. δα λό- 
ἡναι, Ὁ αι ΠΟ Πὶ υἰτϑρ σεφ. Απάος, αδὲ μυσ. Ἐς ΡΙατ. 
[Ἐτοπι [οοιπὶ 3 πιάτο δί ρεγροπάογογεὶ γατίο- 

οπϊςἔξιιγα ςΟΠΠίροτε διδόναι τὸν Χο)ον το γοφέεγε γὰ- 
τοι}. ΟΕ οποπι. πρὶν Ἀογον 5 «οὶν ὄυ ϑιμνας δουυῦ α;. 
εἰ! ππὰπὶ Τατίοπος τεσ τε, Οἱς. ἕως αὐ τὸς τὸν λό- 
Πορμαπος ἰπ ΡΙμτο, τὸ μέ ἰδὲ τύτου σφῶν ἐϑέλω 
δὶς ἄατο γσαϊτίοποιη ἔει τεάάογε 5 γατ οί πατὶ ἃ- 
Ἐπὶ ΠΟ ΠΟ αι ἃς Π Σιιτοτς,τείροηάοτο, ςαπη 
Ἰιπτ τῆς πενίας. λόγον ἐδίδου ἑτυυτῳ αϑοὶ τῇ ς ὁ ψιίθ., γ]- 

τοτγαξαθατ, Πεγοίοι.λόγοις ἐμωυτῷ εἐδύ δου. ἀρτιὰ 
πὶ τατ᾽ οοΐπᾶτιι5. Ἡογοίοτ. Τητογάϊιηι ταπΊθη 

Ὁ ἔγαιια ς οἴδ, ἃς ναηϊτατῖο:ντλόγος ταῦτα, Π 6πΊο [Ἐἢ, 1, 
ἤαπτντ Τογοπτιν οὶ Ν γα Γπητάτήηϊς ἱπορείαοντ 

Ἐρίῇ. σι ὴ οξυμὸ ποτε ὐμαυτβαύγς μένον ὅνεἑ τις, 
δὰ τὸς ἀσοπ ας ργογῆις ἱπορτιις.  Ἴ4ς οτίᾶπι λόγοις 
Ἰπαπῖτογ γορα Πιπάοτο » νεῦδα Ἰοαιιαοῖτοτ ἔβεοτο. 

ἔπ. ὅς 6 γρις δα διδόναι, ΓΙ ΟΥΟ5 ἴῃ νῈ  στ15 αἰ ΠΊρατε, ΓΙΑ- 
ΘΓ ΠΟΥ 41Π1ΠῚ ΡΓῸ [εττηοης [αρυ]οίο, ἔδει ΒΡῈ δο- 

τ Ει τατ τγαάιτπλαςοῖς  ὁγρις ὶ κοὺς ἐμιπορϑύσοντω,, 1.Ὀ6- 

Ἰά εἰῖ, εὶς ξαδιι ῖς πτις νοτῖβ9 ντν οτιις Πτοῦριπγο- 
Ἐγπιοπίοντ  ΟμπΙ5. Πιργᾶ᾿ ΡΟ τ σοσοφισμάνοις μύ- 
{00 .11Π6 χογν ποιὸς, ἱ 4 εἴς, μυϑογρώφθ- ἐἰοίτιιγ, ΑἹ - 

ἴοπον 18 οἴ, οἰιγα ἃς τοίρςέξι ὃς οσςαποπο ρὸ- 
ὄψν,τατίοποπι μα θογοΡίατο ἴθ Αροϊον. τίνα ἀλ- 

ιν εἰλλν η δύχαρον, αἰίλπι ηἱ Π ταΐταπὶ Βα ςης τατος, 
ἢ λόγον ἔχοιεν ξουϑοιιῶ τες, ΠΟ Ὼ Πηίγιιπι ἔοτταϊς πτ ἢ 
ἸΒΊ Δ: πη, οἵ χαν αὐ τινὰ Ἀόγου, γα πὶ ποη εἰΐετ. λόγον 

ἰῶ τατίοηοπι ἰαἴσεο οἰπὶ τεγγὰ 9 ΘαΖα ἐξ ϑοηςέξ, λό- 
ς ἐχινογατι ποθ ρατγὶς μαδοτο, Ατοσ. τ. Ἐτβίσοτ, 

οὐ, ὃς ὑπόλογον ποιέιϑεη. Ῥτο σοάερυ Γεθ σο πα! ογο, 
ς σοηΠάογατο, ἄς γοθι18 σορίτατο,νίά στο. σομ ΠῚ 

χίν ἰπτογάτιπι εἰἙ ργοροττίοποπι μαθετςς ἅος ον 
αὐαλογον δ)» αριϊὰ συ ποί, Τπτογάτιπιὶ ρτὸ ἃ τάτίοης 

το Ρίλτο 2. ἐς Β ερ ἐχέ γδυἐφη λόγον. λόγον ἐϊχένσοπ- 
τατιοηΐ, οπι τ. λόγον οὐδεμ ἐἰχέ ταῦτα, 4 οἵξ, 

το ἤιης τοι οἰςπάα . ΡΊατο ἀς Τιςρίδ. λόγον τούτου 
ἰος εἰξ πιοππογαὶϊς, λόγον ἔχουσι, Τά οπι 1θ᾽ ἀεπ], 

τον λόγον» Ἔχαξξα ὃζ ργσοῖία τατίοπς, {ππηπῖο {1- 
ἘρΊΠ.. Ερυϑέᾳ, χ᾽ υὐὸ γδ ὑποτομώτατον χόγον, πατρὸς 
ἢ μυσρῆς. Τ᾽ Ἀδγον.ΕΧ [Ὀγπιοπο. οΧ ξογπιιίαντ 

πὶ ῬΓΟροστίοῃ ΠῚ» ΟΧ ργοροτ πο οτάϊπεςποπ 
ἸῚ 0 Ῥοΐ τα 4το τη γιὸ. οΧ γατίοπο, Ὡρὸς μέρφς, ῬΤῸ 

Ῥτο γατίοης, 14 οὔ πιοάο ὧς ἔουπτα: νῦ ἔξω Ἀόγου, Δ 
Πείλτη. Γποἴαη. χτὶ λόγον τῆς αἱ δικίας κὀλεἰζεύθε ΤῸ 

(ο ριιηῖγι. Ρίατο Ἐρ᾿ΐ.7. ἦλϑον χτὶ χύγον οὖ δίκῃ 5 νεπὶ 
τατίοης ἄτας ἔτος ἱρίο δά άιιέξιι5. χτ λόγον » [αγιιατα 
ο Ιάο πῇ ἀΟΤ ΟΡ. 5ῖς οτί απ λόγου χρέἥοννρτο 60 “πο ά 

ἢ οπιπὶ τατίοποαιτ αιιοά π}} 1 γατῖο σοπιρτομβοπάες- 
ἰιλόγε μείζων, Πἀε πηαϊοτ.λόγε μείζω τεἴατιι πηαϊογ. ὁ ́- 
»Ορἱπίοποπι ργαοτς ὃς ΠιΓρΊ οἰ οΠεΠῚ 5 εχ 4 πο- 
τπτο οχοίτάτατ ΡΟΪΥ Ρ. ἄς Ἑλδῖο εἰϊπέϊατοτς, ταῦ μὴ) 

φρρνεῖτο 9 κἡ παρέϊχε Ἀ67ΟΥ ὡς δποσδὲδ εἰλιικὼς χα κθ' τῶ- 
-πὸν κίγδωυον, Οἴσοτο ἄατε ἰσγπιοηςπ ἀἰχῖτ ἴῃ Ἐρὶ- 

( ῬΓῸ τατίοης ἃ εἰζ, δια : ντ, λόγι ἐχεῖν, τατίοπεπι 
Ποτουδζ λόγον διδόναι. σαι (τη ἀἸ σατο τολογεϊόϑτι χρίνεδϑτιὄυ- 

«Απάοογά. ΧΕπορβοη ὃ. Πυεπιο οί. λόγον ἐφέξοντ᾽ ὧν δ᾽ 
ἧς ἐϑηγσεεύρισφ, τατ οπετη το ἀϊτατιιπι ἐς 115 ας νοὶ θεπς 

τπλ] ὃ τῆς (λυιτὶ Ζδυιῖτ. ΤΑ ΖαηΖ, τις ρογτῖπεῖ αιιοά αυπππὶ τ᾽ 
ΕΑΝΝΥ Δ 79. ἀἰςιιητορ τ πια γάτίοης ὃς σία Πρ αἰ Ποσητιἤιις ροτ 

ἰδ χτ᾽ δεύτερον 67». Γεριιιάατα ὃς ΡῸΣ ἀσοϊάφη55 'οςο 

ἘΠ 
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[ξουπάο, ἐμ οἰξ, τείξον, Ἐογπιοροη, δὶς αι ροηΐτοτ Ρτὸ γᾶ -τ- 
τίους “δ τλμτῖαα οἴ, Πηϊτίοης, Ατ ζοτει Ἰτοτι ῬτούθΡ]ατο 
2.ἀς ἈσρΙ6], οὗτι πω οἴει ὑχριναῖς εἰρῶτῳ ὐεὶ τού λόγου, ἃς τς ἀὶ- 
ἔζιπὶ «δ, νἰ ΧΤ' τὸν λόγον Φφυσιρ) ηλτιγὰ τατὶ οοἰ ματα, Θαζα. Αἰϊς- 
ἡιαηάο Ρτὸ Οριῃίομο) ἔατηᾶ, δέ οχη Εἰτηατίοης οι πο ντ 
λόγος ἔχέγξαπια οἴ ΡΆΪ]Ο ἀς πηιιπάο,ψυ χων τοὶ μὴν εἰσκοἰνειϑτι χό- 
γς ἐν σώρφσι ϑνητοῖς, Δηϊπγατγιιτν αἰ Τὰς σοτρογα Πιδὴγς πηοττα- 
᾿ϊὰ ξογιητ, λόγον ἐχί ῥα νη 9 Εχο  Πἰτατῖς ται φοηῆαῖ», Ρίατο ἐξ 
Τςρίδας. Γἀςπὶ ̓ δ᾽ἀς πηι λύγος ἔχε αὐαπείσω, ντ ἔχπνα ἔοττ, ρεγίια- 
ἢτιδαρίτις ταπηοη ἤπο νογθο. Ογοροτ,ὡς ὁ ἐμὸς χόγοριντ πιοὰ οἵα 
Ὁρίπίο. ἐδὰς λόγος τούτου ἴῃ ΠΕ 0 πιοτὸ μαίσοτητ. Αὐἰπορᾷ. 
«ἑεὶ "μοῦ ἀδεὶς λό)ος 5 Δ}]1ἃ ἐς τὴς εἰξ ορίηϊο »ἱά οἵξ, ΟΡ ρογ. 
Λόγος» ἴρεοῖςς, Ραμ] 5 ςἀρ.5.4 Οοἰοἵϊ. Αἰ τινε ὅδε χόγον οὐδ ἔχον- 
τοὶ σοφίας » 4.18: αι ἀς πὶ {ἀριοητία; (ρεοβοπὶ φιχηάαπῃ μαροητ, 
ΑἸϊ]ιαηάο ροηϊτιν ΡἴῸ εἰ ςερτατίοπο, σι ἀπρατατίοης ὃς ατ- 
Βιιπιοπτατίοπο, ΤΊ ΟΡ γα Ἔ πλείων γδ ὁ λόγος, ὅζο. {46πὶ,ἀὕτοπον 
9. λόγου δεόμῆνον. λόγος ὅδ! μοι τυρός σα,τοοιιπὶ σοητοπ 0, )οπιοῦ 
ΑἸϊχιαινάο Ρύὸ [Ὀγοιντ κ᾽ τὸν ἑζδομον λον} }} το [τρτὶπιο, 4- 
Ἰφη.λ γος, ρτὸ ὁρασμὸ ς1( οἵ, ἀςβηϊιῖο., Ῥοτρῆγτγ. 1. τατῖο ἢιὺ- 
Πλητία, Εἰδ νογὸ λύγος. ὁρισικὸρ, ἡ λόγος φυσικὸς, ῬΆΊΙΟΡ. λσγος ἂ- 
Ρυὰ Ια] ςέξιςος. εἰ (ν]]οσὶ ἔπτιις ὃς ΔΓΘῚΙΠΊ ΠΓΙΙΠῚ : ν πᾶς λοις 
κιὶ ὄθπς-ἡμη, ὈἸοσ οι. ΓΔοττ. ΑἸ )γοωγατίομσοοντ λόγον σιωναφω:ν Ἰὰς 
Σωράρω, Ἐπ Ἀὐ)ρε ργοροστῖο ἴῃ πιιπιοιὶς ὃς ΡΒΙΠοπρὶς ἐν πές τὸ 
ἀσυμμέτρου, αοὐἱ ργοροιτίοηςπι ποῃ ἤαος., ἄλογον ἀἸςίτιν ὃν 
λόγον ἔχί τὰ δύο τρὺς τέσσαξα, πᾶτον πὸ τέσσαρα ὡρὸς τὰ ὀκτώ, Ἰτοῦὶ 
λογος,ἀρΟΪΟ Κις. οὐ λέγεις αὐταῖς τὸν τῷ κειμὸς χόγον, 1ὰ οἵ, Απέλογον 
ἴσιι (ἐγπιοποῖη οδηὶς. εἰς αῤγυρίου λοῖγον νόμισμα σιδηρριμῖ κὐηῇφν; 
αἰχίτ Αγιῆῖοσ. 2. ΟΕ ςοπο. ἀγρξτί ΙοσΟ ΠιμῊ ΠΊΠΠΠῚ ἐοσγ οι πη ες 
ἄοτς. δὲ 18. ΟἙ ςοποπλἐν φαρμέκου λόγῳ ἢ τρρφη, τα οἀἸςατηθη- 

τί Ιοςο οἶδιις οἵδ, κόγ» ς᾽ τὸ πὶ Ῥτδοῖ πη Πρηϊῆσας, ορος]. ἐκ αὐ 
τριαϊμίμυ οὐδενὸς χόγε βροτὸν, ὅςις κενάϊσιν ἐλπίσι ϑερμιώνεταις» Ὠλ 110 

Ῥυξοῖο ἐπ)οτῖπι Βοιπηΐηοπι 41 νὰπα ἔρς βοιιοῖηγ, Πτεπὶ οοπ- 
ἀἰτίοποηι ἀοποτῖατ. Ρίατο ἘρπΠξ.7. ἡξειν ὡὠμολόγαησει 53 τούτοις τῆς 
λόγοις. Ηῖς σοηάίτιοπίθι5 πὶς γθηζαγτα Ρτοπλ, Ἰτοηὶ λόγο 
ἀϊείτατ ΕἸ τς Π εἱ ὃς γίττιις. ντ ἰουδῖτ Ογρτγίδηιις, τατῖο τέ ὃς 
[ἀρϊξτία οἶτι5 ἃς σίονλα. λόγος εὐγὸς, ΟἹ σοτΟηὶ ἄρπαιια γατίουλογος 
δίκαι Θ. απ τος τάτῖο δίχα ὁ χόγος, το ὸ ἀϊέϊα, ΑΥΙΠορ λέγ αὶ 
ἡ ων κα κρεξ ἤωγνσαι ἃ ἴῃ βοτῖου ὃς ροτοητίου; ἔδιι (ἀρετίοσ. Δ 6, 
κρείηῆων λόγο» πη τ ἸΠτοΥυρυς 5914 α[Ἐι δίχοιμος. ηἰ ἀτὼν ἢ λό ος,1 4 εἴ 
ἀδέκος, λόγος χρυρ(ούπων, ραοΙηἰατιιτα Πιρρεάϊτατῖο,, Τ ιιογ ἀϊ4, 
Οἱ ἐγδὸν χδγος» Γσττη ἸΠΓΟΓΙ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΓῖ5 σοησερτιι5. ὁ ξωϑεν λόγς; 

ἴδτπλο ργοίδτις, Τ Ἀοπηϊ τοοἱ. ̓ πιης λέγον ρρφορικὸν ΔΡΡε Δπς 
ΡἈΙ]Ο ΟΡ ΚΙ» Ππι λόγον ἐνδγαΐϑετον, λόγος σουωρὸς , Ῥαι]. χὰ ἘρΠεῖ; 
{Ἐγπο ἔριιγοιις ὃς οὐ ίζοσπιις. λϑγος ὅδ μοι. Πυ Δ την ἰδ πηι Εἰς 
ῬεμιοίξΒεπ. λόγος μοι ὑκ ἔξι,, ποη οἹἘ ΔἸ ΗΙ σοηπΙ πὶ, [ἄθεη. 
λογ ἴξοι αϑορὶ σοῦ, 14 οἴ, ἀἴςος., Ἰάςπι Πο πιο Βοπ. λόγος λέγεται» 
τάτῖο γοάάϊτω του λόγου πἰδρδάγμα, Τ ιις. 1.1 τις τοὶ 14] ς ττν 
λόγρυ εἴξιΘ.ΡΊατο ἀεὶ, οι, ϑεωρήστοπ᾽ αὐτὸν 9 μιὴ ὁ ποτέρρυ τοῦ λόγου, 
δᾳ ὁποτέρφυ τού βίου ὅξ᾽ν. ρεγρβαϊτο ποτ νυγίασνο οὶ, Π γεγιις 
Ῥατγτῖς νεγθο Πτι[ξἀ νῖτα ὃς πιουεθιι5. λόγου τινὸς ἀξιώ, πιο πιθη 
τὶ Αἰ ̓ σιιῖτ15 Ρατο 9» Επιτὶ ρὶ 4. λύγν δεῖ, γον δὶ5 οριις εἰ, ἀϊςεοῖς ο- 
Ῥοττοῖ: Πα πιο [Ἐς λόγε ἔχομαι,ποη τοπηογὸ, ει ργαάρητοῦ ἃ- 
δου: Ῥ αἰ ατϑ ἴῃ Ἐρ Ππ. λόγου μεταλαζεῖν,(ςπτεπτῖα οἷς ραττὶςὶρέ; 
ῬΙαταυς, ἱπ᾿ ΘΑ] Βα.λόγε χοίρεν,ν ουδὲ στάτια. διαὶ τοῦ χϑηγρυ,τατίοης 
ἀϊέζλητε. ἐκ λόγου κρίσις γίνεται [4 εἴτον ογδο, Πεπιοίςη. Ἐξ ἐνο 
λόγους ρτΘ  πλωῖς οἷ π {ἀπητηλ. Αὐἰ τορι δηη ΡΙατο ποξάπαντεῤ 
οἷ ἐνὸς λόγου ὀρ χαδις. Ὠϊοῖτασ ὃς ἑνὶ Ἀόγωῳ. λόγῳ κοιγῳ Ρ ] ῖςο οοπ 

{εις οο πηπιιι} σοΟΠΠΙΪΟ, λόγῳ κρινεῖ χρη σεέμβοοι , ΞοΣΊΠΊΠΠΣ ὙΠ 
ΠΟ, 1ο. λόγῳ πλείονι καθαιρριώπωι τῆς αὐξήσεως 5 Ρ]τ:5 ΦηΐΠῚ οἷς 
λάϊπιϊσιγοιὰσι αἀάττιγ. Αὐιίζοτε!, λόγῳ δεινὸν δἰκούσαι,, τος ἀϊ- 
ἔτι σιιοσαε μουγ 1115, δεϑέναι τι λἐγῳ τη σπηοτῖς ργοᾶετς, [ογῖς 
θογορτοροτ. τῷ λόγῳ εἰπεῖν, οτατίομο σοσηρ] ἐπὶ, Ποιιο ΠΒμοῃ. 
ὡς εἰπεῖν λόγῳγρτορὲ ἀϊχοτίπι. λόγῳ 3 εἰπεῖν ϑαυμασιώτερος, ἐϊξει 
τάπηοη Δἀ πη γα δ: ]Ποτιλόγῳ ἡδεα, αι ἀἶτιι σΟρ ΠΟΙ γάτη. λόγῳ μὺ ες 
ὥτιν εΥθο [Ὁ [πὶ σοὨ Πρ τπὶ ρεῖογον γοῦρο το η}}8. Πεγοάοῦς 
λόγῳ “σι ϑεὶν ὀμῆν δ.» ἔτ 40 ςορποίζσεης. ἐν λόγω συμμείχῶν λεΐγρν- 
τὰ 5 πιπηεγο [οοοτιπι σεπίξητιΐγ: ἐν λόγῳ τέρατος τιϑέασι » ΡΥῸ 
οἴϊεητο σαρίπητ. ἐν ἐδενὶ λόγῳ τί ϑεάϑει!» ἃζ ἐν μηδενὶ υπσολγῳ πομεῖ- 
ὥει»Βοοςὶ ξλσοτγε, πο οὐσὲν ὁ γεϊάδει κα τοὶ φρφνειν. ὡς ἐν πλιείογι γ.0γ ὦ 
δηλώσωγντ ΡΙΏτΙθιι5 νεγδὶς ἐσπηοηίΈγεση, ἐν λόγῳ ψήφων σλῆϑος 
ϑέ δα!» ΠΕΠΠΊΟΓΙΙΠῚ ἱπίγο, ἘΠ ΓΙρΡΙ ἄ. ἐνὶ δι λόγωγντ Ὀτειίτοτ ἀϊςα- 
τιιγοὲν αήρων χόγῳγοἤάτπη ἰοςο. δὲ λόγῳ τούτω, πος ἴρ ἔπ. 
λόγῳ ϑεωρητοὶ, ΔἸ ΟΠ ΤῊ Γ νοή το, ἰά εἰτοτηςητῖς ρεγοορτα, Ῥγο οἱ το - 
φέρειν λοὴρν ὃζ λόγοιεγγλτίοπος δή φγδγίμ πη γοξογγὸ, οπιοίϊβοης 
λφν ἀνέχομαι» ἀσοϊρίο σοπά τ οΠΘη1. Π) πη ἢ. λογον δέχομαι» 
Τάοπιλϑ ον ὠπαιτῶμαι υἰτὴρ ὥν,ϑες, ΟΠ ἐγ (οἵδ, λόγον “δοευῖῦα) εἰς ὁ χλόν» 
ἀϊςετς ἀριιᾷ νυ ρι5» ΕΠγι ρι 4 λόγον ἐκφέρω ἔογο [Ἐπερητίδπη,λό - 
γεν ἐμξαλλειν 1 τηοτο ἰδγπιοποπη, Χ  ΠΟΡΠ λόγον ἔχεινρρατοῦ- 
τοραρι ΑΡΒτΒοηἰπιτς Τπτογρ λέγον ἔχειν πρός τινα, τάτους 
μαῦεῖς ουηὶ ί αι 5 Οἴσογο, Ρ᾽ τατον ἰη Θρινῆς. εὐϑὲ ἰοργισίας. 
μεφτυρρέμδμίθ- ὅτι πες τὺ δεαπότας 'ϑξει τὸν ύγον. σοητοῦδη5 60], 
ταῖϊοηεπλ ἔοτς οὐπὶ ἀοπιηῖ5. λόγον Ὡρῴξεων αὐμοὶ τοῦ φξρασνγὲ 
ζοτοιυῦτές γ), τετιιπι σείξλτιτπι τγατίοποπι ἃ ἀσέζοτε οχιυεήτος, 



18 Δ 19 
Ὁοπιοῖιλόγον κέ γεν» οισι, λόγον ποιεῖν, ἀϊςοηά! ροτεοίζατοπι (- 
ςοτορἀπἤοτγοτς, άσπι, Ποτ ΟΥ λόγον τούτων ποιοόμα ἰλος πὶ εχί- 
ἰσιατίοης πασοο, τὸν ἡ ἥονα λόγον κρείπϊονα ποιεῖν . απ ίατη ἴπξς- 

τἰοτοπι; σεπάο ςξῆςοις Γπρογίογοπι, Βιιά, τπ Ῥαπάς ἐξ, λόγον 
ποιεῖ ὅτι! ϑεών, ἀςοτιμπι τάτίομαπι μάθοι » ΑΡΒτμοπ. λόγο πὸ δὲ- 
καία ποιούυδοοι,τατί οι οτη ἰα τἸτῖα: μα οητο5, επιο ΠΠ οπ λόγον ἐς 
ένα ποιά μὴν Θ΄. 181} ροη πα ρςηβ. εἰς λόγον αῤετῆ οτατίοης νἰττι- 
τς, [4ςπ|.εἰς 870 ἀῤετῆς νικᾷν γτατῖς τάτίοης νἱποῖτ ΑΥἸ [ἃ οἰς 

͵ 
λόγον αὐρὶ ἦΨ πεωραγ μῆδων καῖες ανα!γα ἀϊσεπάιϊιπι ἀοσοάοτο,)ε- 
πιο δ. ὁ αὖ χόγον, τα τι15.1 μιν ἃ, αϑοαὶ λόγον» αὐραὶ δόξαν 5 Τητε ΡΓ. 
ὙΠ πιογ ἐἱ 4. αὔδα λόγον ὅτγεγν ὑμήν Θ΄. αχρεξξατιοης ἰοπρίου 514 
εἴτ, οὐρα δον Τυκίαν συμζώνων. Ὑ ΒυοΥ ἀϊά 65. ἐδῶ κ6γ»ν5 ν]τγὰ ἢϊο- 
ἀπιπιν»Πιρτὰ φιὰπι ἀϊςὶ ροῆτε, ΑἸΤαιφπάο λόγοι παῖ {πιά ]α [1- 
τογάγιιπι ὃς αἰ ΓοἸρ᾽ πα ΠΡ ογα ος. 5 πο ἤμς.ναὶ μιφὶ (ὐ λόγοις, )1- 
αἴταις οὔατα τα Ππ σα ΑΓ πτόντος χόγον κεκιγηκας ν Οσαταγ δὉ Α- 
τβοπάρσοτγα ἰη Αροϊορίδοίνοπηο σοι Πιπη πιάτα: ἀο ξξτῖπας » ὅς ἴῃ 
οπληὶ αἰ ρ  Ἰπατιθτι σοποτο νογίατις. οἱ Ἐἴξωϑθεν χόγρι, τ 414 ἐχ - 
τοτηα ἃς ἀπο ρ11πᾶ: μα: [εστ]γε. ἀρ ρεΠ Δπτιγ 9 δί ὅ:8 181] 
Ῥετείποης δά Επιδησο σα (σγῖρταν ΟΒτγ (ΟἹ, ἰά εἰξ,ν τἴξωϑεν παι- 
δεία, Οτεροτῖο. Οἱ ̓ ἴξωϑεν λόγν οτίατῃ ἀἰςερητιτ οἱ οἰξωτερακοὶ, 
τὰ οἴ. ΠΡ 01 ρορααγῖτον [σεῖρτὶ. Χ σπορ ἢ ὧν τοῖς νόμοις ἐγραψενλό- 
ον τέχν ζω μὴ διδεώσκκεινγῃς ᾿ἰτοτο ἀοςσοτγοτγδτ ἀϊσςμάὶ ἔαςαἶτα- 
τοῖα ἐς ἀττοτα. τ Ατιΐζοτ. ὺ ἐν λόγοις ὄντας, ἈΠ] οἰ ρος ἀρροὶ- 
1χτ, ὃς ἀοξειϊματατ [τἀ οἴος. Ετ οἱ ἀμφὶ (δ λόγασ) {ΠἸτοτατὶ δο- 
τρῖϊπο5 ἀϊἸσιμΏτΙΓ : οἱ αὐοὲ ἐὺ χόγυς (ὺ ἐλόυϑερίες» Ογοροτ, ἃ εἰξ, οἱ 
φιλολογέντες: κα οἱ ὅ)5 τοῖς μοιϑη εἰσιν 5 οἷς ποὺ τῇδ᾽ μαϑημώτων ασιδά- 

ζεται, Ἡογο Ἰαη. οἱ θῃ λυίγρις ὄν δόκεμμοι, ἢ πλῖπος ἸηΠσηὶ ἀο ἐτίηα 
ρυχάϊτι. Οἱ ἐντὸς λόγων ὄντες, Βομλῖπο5 1{Π| ποτὶ 9 δέ ἰἸτογαγιιπὶ 
ἘΧροττος:ιιοπγα αγοάμηπι οἱ ἐντὸς 9 [Ἰτοτγατὶ ὃ ροτιτ1) ΡΙατάτοῖι. 
χόγοι καϑολικοὶ κὶ ἴσιο! Ἡογπιοσθη.λόγρι, ὅτ ἔλθιι!ο ὃς Γουπιμϊαιτι. 
Ῥτο τὸ ἔ 011 ὃς ἰμδ αὶ δὲ μἰμ 111. Ετα [πι.λογοι μυϑεκοὶ, ΟΠ τ! Πἴαῃ, 
λύγρε Ρτὸ μύϑοις,ἱ 4 εἰδ.ἔ201}}:5 ἀριια Ασηξοτ,ΐῃ Ῥγο]ςπγατ ὅς 3. 
ἘΒοτοτσῖς, ἐν ὃ τοῖς λόγοις χὰ τοῖς ἐπεσι δεῖγμεί ὅδε αῷ κ6γ".. ἵνα πέξεει- 
δώσι αἰεὶ ὃ ὁ λόγος κὶ μιὴ κρέμηται ἡ δεαύοια, τὸ γδ ἀόραςον πλανᾷ τλό- 
γ0. οτἱᾶ ρτὸ ("1]ορὶ πιο, ἀοοὶ ρίζαν 2. ῥητορ, ἐὶ γὸ οἰξ ὠ πείντων λαμ- 
ζαύεσιν, δ. ὧν ἴδ πὗρὶ ἐκαςον υπαρχόνπων Ἰὼ διαὶ αἢ χόγειλόγοι αἴ μο- 

ναρχίας, γΑτ ΟΠ Ε5.Ρ͵Ατο ἴῃ Ἐριο]. λόγοι τῇς ὑπητροπῆς 9 τατίοηος 
τατοία», πολιτικοὶ χορ γο 116 ς σα» Αὐιζοτοὶπ αὶ Πφτοτῖς, λόγων 
χάρες, Ὠεπλο ἤθη, λόγων οἴπηομω 5 αὐ σοῊΠΙτιπὶ πῖο σοηξοτο, 
ὙΒιιογ 4. λόγων δυθυμίας ἐπέ χίνοσαιίλτη ἀΐςετς ἐς ογατι οηΐθιις ὃς 
ςουοϊοιϊδιι5. ει ο ἢ ςπ. διὸ λοίγων εἰφιοέ ει ἑαυ τῷ, τᾷ οἴ, ὅνα- 
χέγιῶνῃ ἑαυτῷ, ἘπτῚρ14.λ όγοις ἐπιιωϑοινόμεῦτε, . αἰχάϊτιι ἀἰἀἸοίπιι5. 
Ἀόγρις κοινοῖς χρώμῆμοι » Ποτηπηιπς παύοητος ΠΟΙ] οι τπ). ἐν 
χέγοις ΕΠ. ΟΠ ητπ ἰοτίποης σο! ορ ταῖν ἀριιά Αὐττοτεὶ, λόγος 
πποδλονὲ ὄχ τὸ πρξρβ)ιμπ)Γ0 5 ΤΠΠτὰ ν οὐρά μαδεῖ,14 οἢ ο(Ἐ σαρᾶχ δ 
δαπαϊτεῖτ, ἰά οἰκο ητ ἀς σα ἀϊςοὶ πγαΐτα. Επγὶρὶ 4. λογες γεγνος 
μίϑοις, [οτπγοπς “ιέζοϑ,14 οἶτον οτρα ἢςτ» επιοΠεηυλόγες διε. 
εἰὐναι»τατίοπος αἰξογγωΡ το ἑη ἘρΠτο]. εὸς 9 τούτοις, ἔτι σεεφεςε- 
49ις τούτων εἰς ἔλεγχον λύγες ἐγὼ δοίζωυ αὐ. δὲς. δὰ παῖς οτίλτη δἱϊα 
ἀϊσογοτη Πιρετγίουῖθη5 σἰατ ογδοργορατέμπιυ δίο. λόγοις εἰπεῖν» 
γοῦρα ςογς, επιοίῃςπ, λόγες ποιέόϑει αἰεὶ πολιτείας ἐς τοριι- 
ΡΒ] σα σοι ταῖς, λύγες ποιεῖν, ὃς λογάς ποιεῖ ὥτο. νοτῦα ἔδοοίε ὁ- 
τατϊοπθηι ἤαροτε, επιοῆιμςη, Δγιίζος, 2. ΘΈςσοποπ ἀϊχῖτ,λό- 
“γς ἐ ποιήστετο τοοὺς τίω ἐτέοαν ς-ἀσιν, Δριι ΔΙ τεγδπι ἐξ οη νογ- 
Μ)Ὰ ἔαοῖτ,λόγως ποὺς αὐτὸν ποιδυμβϑηγευιτ ΔΙ Ιοηιοης, λόγες ὠροσφέ- 
ρώ σορτοοιτη μάθοο [ςγηηομθ ΠῚ.» Το 1. εἰς κόγες ἐέγα 7) δά 
(ὉΠ Οαιίιτπι ν Θηῖ το, Χ οπΟρΉ. ἐς λόγες ζεσαν τοῖς ἱκέταις» οὔ {ρ- 
ΡΠ Ιοῖθιις ν ἐπόγαης 1η σοἸ οααίιπι, ὙΠ ΠοΥ ἃ. Ετ ἐς λόγον ἐλϑεῖν, 
Αὐπξορμιρτο βοάςπῃ. ἐς λόγως κα μέξυσῃ ἐλϑεῖν» 1η ςοΠ Οοιτίοπ 
Ολιπθγῆς νοηΐτο, Ηεγοάοῦ. Ατιοπάρσογας ἀἰχῖτ τη ΔροΪορία, 
εἰς χόγας εἰφίνιεϑει! τινι.λ 6γος αῤγὸς Ἰηεττίδ: τατίουν εἰ ἰρηδιια γατῖο: 
τα ομῖπὰὶ ἀρρο ΙΔητ Ῥ] ΠΟ ΟΡ μΪ σεπτις ἀγριπιοπεὶ απο πςςοί- 

᾿ Πτάτοηη πμΠ]αππὶ οι ἵτα οἴδετ, αἤτειγοσ, λόγος αριια Επαπρο Πὰς 
ἔαρῖιν ἱπάςἢηῖτα οἰδ ραττίςιιϊα » Ῥτὸ αιϊδαιαιη νὸ ἀρ Η-ς- 
Ῥταος Ἴ2Ἵ Ματῖ. ζιον. 24. ἐρωτήσω υἱμοῖς καὶ γὼ λόγον ἕγα, ἰά οἴ, 
ἀπτογγοράθο νο5 δζ ἐρο τε ιδηήλτη ὅζ σὰρ.22.ν..4.6. κὶ ἐδεὶς 
ἐϑιώατο ἀυτῷβ ἐποκριϑίνδ ει λογρν91 εἴτ, ὅς ποῆιο Ροτογατ εἱ τοῦρο- 
ἄστα αιιϊοηιιάπη»ηιο ἰοςο ἀπποτας ἀοςἐἐὶ ΠἸπλις ἸΏΓΟΓΡ α5. λόγον 
εὐτὶ ποῦ τοφῴγμοτος οτἰδπι ἀρὰ Τρίος ἀπ ογείογος Οτασοϑ νἤιτ- 
Ῥαγὶ ϑορβοοϊέπισιις ἴῃ Ὑ τας! 115 οἶταῦ, τῷ λόγα δ], κἰ χρη φϑύγον 
Γώμαι προσεῖναι Ζϑὺς ὅτου πορῴατοιρ φανῆς 

Αογρτόπος,ν ὁ) τ ΘιιΠιοητατοηὶς ἀϊα! εξλῖοα: ἔογπλα. τὸ οἷξ ἀμφοτέρων 
σιωϑετονιντ,δι ν 11 ΓΪατουίρίγατ. ΑἸ 4] ρυϊτπιμτι, ᾿σίταγ {πουπ- 

ἄτισν. ἰπιιοητιπι ἤος σοπιροη 1) σγατία» νγ Πτ οοπο το. τὸ ὃ 
«ραῦτον, ἴρι τὸ δευτερρν,διὶϊ!. 
Αὐγύρκον, ε, τὸν ἸΓΓ τη. ὕελ θυ, 
Λόγχαι,αἱ, ἔγυτΙΟἡο 5, ὑσπτολοίώσεις, 
Αὐγχώθ', Πα τι". 

ΔΛογχαξνα ! 054 Π 1 1π οου} 15, Εν «(οτ δ᾽ τιιγ ὅς λογάς, ΕἸ: Γ Γηο λο- 
γίϑας αι δι ἀλπὶ εἴς ἀἰοῖτ ταὶ λδυκοὶ “σ᾽ ὀρδαλμᾶδ, 1 στιὶς 
καιθεὲς αὐ θι1 {8 τοὺς ὀψειφοα δα τ οτίδιη τες λυ χφὺς ψήφοις, 

Αὐγχηντοπιιπη ἰάϊοπηατε ἀϊοίταγ οτ55 ροττίο, τοῖτε Ετυ πιο ορ. δὲ 
Ἡεί νον ἴτε Ιαπορα, νάπος ἰπαιτ ἘοΙιιβρὰ στροο ἀϊξϊα» 

τς ΓΙΡατίοπος ποσσὶ ΕΧ πῆς Π]ς9]εξε,ν! πο» Δα 

᾿ Αὐτῶν 
Ἅ1Π) κόγχίω νοοδητ, λόγχη ΘΠΙΠῚ μαξεα, ὃς 
τα Παηιις ἀς σογοηα ΠΏ 1τῖ5 στα 1Ὸ : 
τεϊίσιις τἰτα εἰαοι[4θδητιγ, ΟΠΐοπ πὶ {πο 
εἰς ἔΐφικτον ἐλϑεῖν 9 ἠκόντιστιν πρεῖς λόγχας ἑκας 

φοητὶ πποο τετοητάπὶ πιληΐδιις ἀσίταρδης 
Πεηάϊε. Αριά ΡΟΙΙμοοπ, λόγχ, ο[Ἐ ρτοσηίποι 
οτΟ ἡ αἰχ ἊΣ 

Λογχρήρέσιν οἰσπι δῶσι, Γοιτα τὶ 5. ΕΠΙΓῚρ. , 
Λογχήτος δ ἴατο 1591. ποςαγίπς Ὑγδηαι 10. 
Λογχῖτις "δὸς ἡ ἱ ΟΠ ΟΗΙτΙ5 μετα ἶτα 4] ἐδ ὅτι τὸ σπέριις 

πείγωνον ἐν ὠροκαρπίοις, ἀπ οτι τ. ῬΙΙΩ.116.5 5. οᾶρ,Ι 

Ῥοίιϊε Ὀϊοῖς, Η0.3.ςαρ.τόι. ὃς 162. ᾿ 
Λογχϑομαι»μκ. σομαιγπιωμα!το πο ἴπι ἀσατιπι, Ὀςροπ Ἂ 
Λογχοφῦ ρθε" δ. [ἀποδατι ξογεπβοδορυφόρϑε, ὌΝ 
Λογχωτὸς ᾶς ὁ, ΠλΠΟΓΟ ΠάτΙΙ55)Ο ΠΡ] ἀατιι5. πιο ΓΟ ΐ [δι Ὁ 

115. ἀπὰς οτίαπι ἰλποοβο. λογχωτὸν δέϑυρσον, ἴῃ ἘρῚ 
ΔΛόεϑει, ρ το λύεϑευ. ἩςΠοά.ν]ἀ4ς λόομαι, π 
Λοεασάμβυ Θ’.[οτας, ἔτε λοεσσαμῆνη τέρεγα χοθοι δίς, λῦι 

τι4η5. εἤοά. ν 
Λοέοσαςοαιιὶ ἰλαϊτοῖη ἘΡΊστ. 
Δοέσσεταιοἰαθαταγ. 146 ΠῚ, Ἂ: 
Λόετρον, «τὸ ἰΔιαογ πα αἰ ποι η. ΠΟΙ οτ. 124, 
Λορτροχόοι τρίποδες ἀἸσο Ῥδητιγ ἴηι αμ]Ρι15 οα  αῆςθαὶ 

ἄϑωνες ὃς ἐμπυριζάται ἀϊσιιητατ, ΕπζἌτῃ, Π124,9. 
Ατῆςη. ΠΡ. ὈἸραοίορῃ.:.. ; 

Λοίω,μ,ήσωγττ, ναι [4110..Α ἔτι. Α σοι ρτο λϑω ΡΟ 
Ρμτμοηρο. τ ἢ 
Δοῖα, είν ς, ἐκκλησία καὶ λεϑρία,σοποῖο γο] ρεγηϊοϊοίανς 

«Δοίαξ, ἔσσπτιτα ἀγάπη, 
Λοιξ  ὅϑει 9.1 ατο, ᾧ ᾿ ἜΝ ἼΝ 
Λοι(άσιονον 25 4110 Οἰοιτη Πα σαπτῖοντ ασογδεῖογ, το Υἱ ἀκίον ἰκχισῖα 

δειπνοσ, ἰἰδ.11.. Βεῦ," ἼΩ 

Λοιζη  ἢς, ἡ 21 ρατ θη, δ ατο, ϑυσία: ἃ λείξω, λοιζιὴ οἴγε, Ἡια 
Ρίατο ἀς τιερὶβ.λοι(ω, δὲ υγρών ϑυσία!, Ῥογτας ΔΠη 

τὔοΠΠοοντ ἡχοττίς ἀπϑαγιτιιάϊηςπι ἤπα ἀν] ςοάτης τὸ 
ἰλέιτς, ντ ἤϊο σάπάους τεπαῦταβ πιοττῖς 1ΠΠι|γαγος 
ΠΊΟΣΓΟΥΟ ΠῚ ΠΊΟΤΙΠ15 ΟΧΑΙ]άταγοῖ τοΧ 4614. γὲ Πρημ 
Δ] ΠΕ ΠῚ σοηίζατε εχ 4. ςἰεπηςητῖς : Βγοάςιις ὁ 
Οἴεροτὰ Ρογρμγτίμ5. πεποίζωται ἡ δὴ γὰ πὸ μόλι ϑοιγαίτ 

διὰ κὶ μέλιτος απονδ ἑω τοῖς χθονίοις ὅϑυσαν, ποτα άιιπι αὶ 
τεβοᾶζς σογοηδβ σοπτῖηοὙ1 Ποιηϊης “0 λοιζαν, Ἢ 

Λοιζίδες,, απὸ γδεῖα 7 ςαἸῖςος αθι15 ὙἱΠ11πὶ 1ῃ (λοι 
Ῥαῖατ. : 

Λοιγαῖαι ὶ ὥνη ον οἴτῖ5 πραγ 5οαριά ΓΥσΟΡὮτ. 
Δοιγήεις γεν τος. ΡΟΓΗΪΟΙα [159 ΧΊτιο [Π5.Ν ἰσαπι].1η ΑἹ 

γήεντι αϑορος εδὸν εἶχθίθ- αἰμιωοις, Τητογρ.τοξικῴ. 
Λοίγιίθο,κ,ὐ ρο [ἘΠ ἔς γυπιότγτοπι ἔογθη 5.144. εἰς, δὴ λοῖ 

ϑρια ἃ ἸΝοππο:-λοίγεθ- ὥρηγάϊοίταγ ποτα πιποῖα.. 
Λοιγὸς δ, ὁ, οΧΊ τί τπι» ροτγηϊοῖος. ΗΟ. Π1Δ 6, ἐεεκέα λοιηον ὧμ 

ϑρόνιν ηάς βρφτολοιγὸς αβης, ; 
Λοιδορίομκαι,σΟΠὨἑ ΓΟ το σΟπα τα πὶ ἀϊςο, Γλατίπο.ΡΕ 

γέμα, σοιγεῖδοῖ σοι ἘΔ οτος το δ. τί μοι γιοιδορῆς ἃ 
ταδὶ ἀϊῶι153 ΑΕ (ΟΠ πος αἴοὲ αὔραν. λοιδορίας ᾧδὺδ εἰς 
λοιδορφυ μῆνοι, διε κ τοῖς ἀΐλλοις, Χ ΘΠΟρ ἢ. Ραράϊας 
λοιδορεϊτοςοιτπὶ Δα πσαἑς ἱποτοραθᾶξ, εἰς δυσγό 
ῬΙΒτάγομ. σεπεγὶς ἸσθοθἩ]Πτατοπὶ οὔ σοῖς, Οςα, 
τίδπι ΡΑίΠιιὲ ρτο πιαϊὸ υάϊο» φοῃιιῖτῖο φξῆεϊοῦ 
δΐρρι ὃ. αἴ τις αὐτῶν ἂν μδ πῶς πρὸς διηήλοις συυυουσίαις, 
ἡ λοιδορφυυδένς 1. πα] οἀ Ἰςεητες ὅζ πλα! ὸ αιἀἸςητο5, 
τοιωύματος δη ταῦτ᾿ δλοιεορουμεϑα,ἀς ποπηΐης μας 
αἰτία τπρογο σα πη, 1τὰ σοητοηάσοράπλιις, ΡΙατο, 
πολλῶν γὸ τῆς τότε πολιτείας χοιδὸρουυῆθης. δζ. ΕΠ 6 
{ρα θ] σα ἱπιργοθαγοτατ ἃ πηι τῖ5, 

Λοισδοροίω, μι, ἡσω,π' λοι ΟΠ Οτπιογάθονίπογορο. 
Ττορ]ναπινεφ. λοι ρρυῦῖσι μεν ΡΥ οἷ τὶς πιο ἰη ΞΕ ΔαταΓ,λοὶ 
εἰς δγίνοιαν, Γἄςπι. ΠςὋΟογατ. πὶ Αγοορᾶν. τὺ πρὸς τούτο 
τῶς ἐν χριλων χοίγαϑιὧν αὐδρωῖν 9 ὦ πολὺ χείρρις “7' παπραι 
τοργεβοπάο δέ οδίαγρο. ΑἸ ΟΡ .ἴ Ἐφιῖτ, Λοιδορῆσ 
οϑιὶ οὐδὲν ἐς ὅγίφϑονον, Ἀλλ τικεὴ τοῖσι χρηστοῖς ὃς τίς 

Λοιδόρημοίγατος. το ΟΟὨΠ ΓΗ Πα. 
Δοιεἰορημοί τιον». ΓΟ ΠΕ ΓΟ 111}. 
Λοιδορίαι ας, ν᾿ ΠΟ Πα ΓΙ ιπτ ἰπΓο απ] ἐγ 09 ἀἸ ςαςίται 

αἴρὶ ς-εφ αὐ, Δ᾽ χοιδοριων κ᾿ “ἴδ χο τυγοριωῶν ἀκου εἰν ἡδέως, αἱ 

δορία εχ ΟἸςογοης ἔς] ἐ ροτεῖξ ἵμτς Ποῖ. ΟἸοροτΙΡΓι 
δε4 δἰτα4 εἰ πιαϊ δά τςοτο, αἰ πᾳ ἀσουγε: δος 
Πά4ογατογοῖη γὲ Φεπηΐαι . ποιπιπεπὶ γὲ ποῖοῖ, αἵ 
Βετ,τοῖςς ςοπῆγπιει, πιαί οάἀϊέῖτο δυτεπη ὨΙ 1]. 
Ῥγάτοῦ ςοηταπιο ατήταιις ἢ Ροτα Δηεῖτ5 Ἰαξξατιγηοι 
{ ξασοτίτις,ν ραπῖτας ποιπί παταγι Οπαπία Πιπτ αἰϊα ἢ 
πᾷ 5, [ς4 πιαϊοαϊξξα τ 61} Ροτα Δητὶς παρὶς "4 
40 το η15, απ] τοτ πιρι Δ οι. [οι ογ,σοπαλτῖι 
ἀρσιίατίο, Μίῖτονς Μδογοθίιπι πορατο δριιὰ [᾿ἀτῖΠο5. 



“Ο0 
εἰας 7. 54τιγηα 1 Ῥγαττοῦ σΑτο στ Α ΠῚ» ἱΠ4 τ, 
διαζολίων, τα: ἀοἰλτῖο οἵδ 7, της 411 ἀτιο ἀριά 

πἰπα 1 διἀοτία 9 ὃς [ζοπηαιαν 4 διις πος νοσδθιΐα 
ρογίο. η1Π βοττὸ ἀἴςας Γιατ ἀοτίαπι οἷς σχργουγατῖο- 

"ἔξατη σου τι. ἴλιπι. 5 Ο ΠῚ ΠΑ ομἱπῈ ροηὼ ἀἰχ ογὶ πῇ 
τὶ Πσυτατιπη» αι ὥρο ἔγαιάς, νο] νταηῖτατς τορίτιιτ 
ΕΟ μοτα 4 ἰπτο Π ρας. 
γγτος υὐστοικνη εἰστοι (ἰδ. 111 ἀἸ Πα πιάτοτὶ). στην. 

εὐδοδν οἰϊιγρατῖο. τοῖος μλης γοσοπὶ Τ᾽ Ἀοι)895 Ν]οἷ- 
ἡδερίαν ργοῦδτ. 

ςορυ τατον, ] οἠίςιις, 
γ»τὸ λοιδορέω, νἱ ἄς Λοισδὸρέομαι, 

σδολημός, ΗΠ οἰν οἰ. [τἀ Πρ. 
ταπιρονποςςο,ςοηταρίοης ἱηΗςἷσ, 

[εἴδο. -. 
ΠῚΙςης. νης λοιμμκιὶ Κποῤῥοια ) ΡΕ ΠΠ] οῆς οΕΗ μοπτῖλ. 

| 
] 

, 
| 
Ϊ 

οὐ 
οἰείς, οὔταρ πι»οοττιρτὶο οἐέρος ϑοίνατος, λοΥῖς ΤΠ ΤΡ» 

᾿ ἀεῆηῖς Πδτο ἀς πλυπάο. δὶ σηϊῆσατ οὐϊδπι Υἰγιιαι Ρο- 
ἃ ἀτατη. ΑὙἸ 4 λοιμοὶ κὶ φϑύρρι πόλεως, Α ἔζογιπι 

γτες γὴ τὸν αὔρα τῶτον χοιμὸν»ἱά οἴ. Ρ οἰ ογιιτν Βοσα- 
ροίτἰ ἔσγιιπι οἰτις πὶ ἀἰϊχὶτ Οἴςεγο, [ἄςπὶ ρείζοπι ποπιὶς- 
ος (δπἴι.ἢπ απο νοσοπὶ ἤς ἀπποταιῖτ Ἐγδηςῖ Ροττ, 

ϑυκυϑι, 1.5. ἐγϑύετο μὴ οι ἔρις τοῖς αἰοῖς μὴ λοιμὸν ανο- 
4 ὑπὸ γι" παλαίων, διαὶ κεμότ. δὶ παπτ ἰαιτι 401 ρτο- 

τοΐξαπη ργοηιϊιπτίδηαί στατοὲ τατίοποπῚ ἰπι1ς ΠῚ ΠΤ τ ὃς 
θη ρμος ἀριητὸν ἀςᾶτ αιαο5 ης ἀτιπὶ 5] τὶς αις- 

Ἰαίαπιΐα: ἰαθεπὶ ἱποιαπτ. ΠαπῈ 41} 4 ἐπορτῖις Πα ῥτο- 
είοπεντυπ)έὶς. τυτῆεϊ ρτο τυ πῆεις, τὐπῆει, ὃς λοϊμοὶ ρτῸ λοι- 

δόηιις Βοος τπηοο ρτοπιητίαγο, ροττοητοίε [ς}]}- 
Σ ΟἿ Ἐ ρογιιογτοῦς αιαητίτατεπὶ {γάτα πὶ » σοτγιπηρο- 

τὰ, ὃς ἰοσοσ οἀγπηϊπιμαι δ οἷοτο » ἐχ ἰροηάεϊς ἀφέἐν- 
ἀξὶν ]ὶς Δ'1ος5 ροάες σοη  τιιετς 5 ἄτας ἴτὰ ΟΠγη14 Π11- 

διπάςτγο: Αὐοησ τρί. ια ογάης ἀοξεγιπάτιιπι ο- 
ἀουη ολ Πἐτππὶ τὰ ργοηιιητίαᾶτ οντυῖχ ἀπ οτηὶ ροῦϊος 
105 ἃ λοιμὸς με[τἰς,αάςο πα 1 πὶ ἀ {οἱ πιοη; Αἰῖτ σοττὰ 

πὶ ἴητογ Βαης, ἀκ. }Π1λπὶ νόςεῖτι ογατ, Βοπηῖπες αἰτοιη 
ἔγο απ τοι ρ τί, γεγο! ΠῚ πὶ ἃ Ὁ 1110 Διιγοο ἴςοι]ο, ατιος 
Ατμεηϊςπίςς ἐρ΄ σάτθατγος ἀρρο!!αγεητ . διιάσητ ἐπιξάα- 

ἢ ρΡγοπιιητίαῃ αὶ γατι οη πιὸ ἀςΠζϑμις ας: 1ο, ὃς σοη- 
᾿ ΟΧ Δἰπηατί οΠ]. ὃς ιυφτγαητ Αἰ πτης ποπΊςη 5» ποα 
Πάτοιία γα οττίπι ἢ φἀμίροαπι ἰαρόγοπὶ 5 ὅς 1η- 

ἱ 

, 

ἢ ΡΟ Ι πο, ροΠΙογ,λομαδ ᾧ ἔλκ ΡΟ ΠΧ. 
θὲ Ὁ ἰΔοτγδηζες, 

[χυιΐῖτς ρει! οπτία, [ασογατς ρε ἐ!Ποητία. Ταοΐλη, ἔπαυσε 
εἰμώ τειν εὐὐκξδ 6ος ἃ ρείδς [Πογδιτ. 
Πσυατονς 5) Βιι4. πα Λπποτ ροῖτοτγ. 

ἡδιιτῖ οἱ σοπὶις εἴτ. ΡΟ τς] νἱάς Αἰχάτιο, 
4ιατὶ, ιν 

ΠΓ) ἀεἰποςρς.Ροίτολ,(ρτο 40 Γιοτοτῖας φιοά ἤιροτ- 
ογο. ΡΓῸ ἴτααιις. ΑἸοχδηά. ΑΡΕτοά. ΠΡγῸ αὐ Ργο Ϊς ΠῚ. 
«Ὄλκειται τῇ τραχείᾳ αῤτηρίμ ν κὶ λοιπὸν αὐτοὶ τὸν τ ἰμα- 
δίς, ΟΠιγγίοίζοπι, ὡῳρὺς σὐπεὶς αὐέζο λοιπὸν ταὶ νεφέλας 

Ἰ5Ή ΓΟ Πάτ1115.οἱ λοιποὶ σξτοτ]. λοισταὶ ἤσειν, ΤΜιον ἀ, 
αζεῖς, το λοιπὸν»ιοἀ {Ἰροτοίϊ, τῷ λοιποῦ, ροί4ς, ἐς- 
[Ἰπγοἀτιπτοΐπ ροίξοτιιτι. σῷ λοι δεαιτῶτο 5 το ἰ4 ΠΗ στη 

ἴξ, εἰς τοὶ λοιπὸν τῷ χουνε, Πεπιοίϊ, 
ἄς εὸ Ρεςι 1 Αγίτου αι ἴῃ σοτγαπχίης αἰ πο οἰτίο - 
{τ π|2ά.ψΨ. 
ῬΓῸ λοιώεξα, ρτας ΠῚ 4 4115 νἰτίπιο ἀδητιιγ, αιιᾶς δὲ 

ΠΠΙλά.Ψ. 
ς τέλ Θ., πέρρες, ἔχατον, 

ΟἰἜγοπιιις,ν [τἴσπιις,116.. 3. ἘρΊρτ. λοίϑοια δὴ τάδε, 
4Ὁ- ἐρχεται ὅση, γπάς λοίϑιιον, δὰ μοΙγοητῇ, ἀριά 
διον ἐἴγλων, αὐ ν᾿ τ ππιπΊ, ΡΟ]. τὸ χοίόϑοια πνεἴν»ἱ,ἀ{- 

(ριγιτατηΡίατο ἴη ῬΠιασάοας,. 
Ἠεποά ἴῃ Ὑ Βεοσ.λοιβιοτοί ζω, δ᾽ ϑρίιυ ϑειλερίω) ποι- 

Ῥοϊετοπιάπι νΧουοπὶ ἔοςΐτ, 
δ π5.᾿ποοητίηςη5. 
Δρσοηπάςητϊα. 

ϑεύπήειν, ἃς χοιτὴ Γερο ςμγιτ; ΕΗ ἰν οἰ, 
εἰσοηϊα, Ατιίζος. 10.2.. Π1ΠῚ. 

ΠΙ απλ γον οἴεἰς πλ}Π|τατί5. Ηςογ οἢ. Ῥγο αι ἴῃ Ἐρίρτ. 

Ἰάτις, το 115, αριι4 Ὀἰοὴν ΓΗ ον εἶν. λοκὸς ἃς λοχεὸς 
»ς σαί τις. 

ἰδηϊἀλτὶ, ἐπεσκολυμουΐθοι. 
οὐ (σεῖς τις, βωμολ εχ Θ΄. Ηςΐν ςἢ. 
σὰ πο δυχα, ΟὈ] αιιο, Αἰξεῖτι, Αςοι, 
ῬΟΙ]Ο, Ργορῖοτ οδ] Ιιια ὃς τοττιιοία τοίροπία, ιδ: ἃ 
Πξ οἶτις γάῖο5. αἴθε τὸ λοξίυ ἔχειν τίν) ἴαν» ὁ ὅφν φωνύμ :ὐ 

: 

Λ Ο 179 

Ἷ τὸν ἥλιον δεᾳ' τοί ξωδγωκαα, Ἐτγτη, γὶάς Μᾷετο- 
1:6 4}Ρ.17.1ὴ 5οζηΠ1ΕΠὶ δοίρί οηΐ5, ὃς Ειτὶ β. ϑο οὶ, ἰῃ 

«Ὅφς τὸ λοξως έν 
δήμπι [ἴδγ, 
Οτοῖτε, 

Δόξιε,ρτο λοξό της. [ορ ἴτιιτ ἀριι Οςς!]} πη. 
Λοξοξζάμων, ὅς Λοξοξάτης νυ, ὁ ΟὈ] αιιὸ ἴςης. 
Λοξοπολέϊ, τΥ Δ Π ΠΟΥ ἤις ἔογτατ. 
Λοζόφ ὁ, ΟΡ]]αιμς»Αὐἰτοτις ταιιηο,νἡ τασρ;ζ αὐ πέρον ἰγδων χο- 
ἕ φεὸὺς δ οἴκου μῆλίωυ, ἱκ οἴ, Ταργοῦδης Ροῦτι αὐ τρυγαγατι οτ- ἜΣ τ ν σεΣ 0 
Ῥχδοϊις τα τγαέιίατιι ἐς ΠΣ ὑέος ΠΝ γα ῷ υἰζη ἜΠΑΡΣΙΣ ᾿ Ρ τᾶν Αεξώτερρν ἐχεῖν πρός πῖνα » Βάς ἱπιροξξιοτε ἐγρα Πα 1ςπὶ [Ὸ σοτγογο : μγϊπιις αἰϊοιι ἤάοτς,Ρο- Ἰγθιπις, ἐῦρε τί) δγα ζυλίιω οὖσαιν {θυ δ, διὸ κὶ τὸν υῇν' Αρατον Συτὸ παι.- 

ἀρνε ε τον ἄχεν ΑΕ, δ  αλτος ον τον Δα Εν Ι 9. ἈΡΘΙοὴ Πηρ οἰ ςθατ, δι Πρίςογς οηΐτ ἃ-- 
Ριιά δα]. π Ἰαβοστ θα 5. 1 ὑπ δίειν, (υἰροξγαπι μαΐνοτς - ὐπ- ἐς πρνεν » Ἰά «[, {ιρίοῖο » 4Ἰοῖτιν Πιρεξεο τῶ Απάγ. Τογοπ- 
τ] λοξὴ φαλαγξ, γἱὰς ἴὰ Αρροπάϊος 1,οχΊο, ἀς γοςαίι!ὴς Μ1]1- 
ταῦ δι. 

Δοξοτρέχις εὐδὸς, ηἷ, ΟὈ]! τὲ σΠΙΓΓΟΠ5 » 
ψο]σης ἦς Οαἤαπάτα ἀϊξλιμι ἴῃ 

Λοξοα,ς μ, ώσω, ΟὈΠ Ια ιιο. γος ας ἴῃ σρἤαγα, 
λεξῶσις αριι Βεγθοη. ΟὈἢΙ]μΐτος ῬΙΪηΐο. 
Δλπαδιον α, τὸ, Ὁ] ΠΠ]λνρατς 12. Ασ ΠΟ ρΒ. ἰη ῬΊοτο, 
Λϑπειδεφυσητοὶς , ὁ. ἢ ΠΠ10. ἐψοφαίοος, ᾿ 
Αὐποὶς, αἰδὸς )Ο Π]ανρατί παν οτοα. λοπτὲς ὃς χύχρα ν]άξτιγ ναί ἀπιοσ- 

(.Αὐἰ Πορ.ἴπ ΡΙατο . ὀξὶς ὃ πᾶστε κα λοπτίδιον καὶ χύτρα χαλκή γί- 
γνεῖντ πτ λοπτὸς, ῬατΙ Πα: λοποίσδιον, ρᾶτα 1. ὅς χύταν ο11Δ. 1τοπὶ ἴσο 
ΤΑ δέ νΓΠΑ.») σοεὀς,ἱοςιιτις5 ἀρι4 ΟΟπιϊςιιπι. Λυποὶς ἰτο ΠῚ ἂτς 
Βοτιιπὶ “πογρις. ΤΒςορμγαῖ. ἈΠ θτο 4.ςΔΡ.16. καὶ δ᾽, ἐχαία 
ωθς τὸ [τὴ κκώλνκας ἔχέν (οἵ δὶ κα τίυ) συκίῶ διαφϑείρουσιν ἐγτίκτον-- 
τες) φύει καὶ ἡ λον, οἱ ἢ μυκητε χαιλφίΐσιν, ἔγιοι ὃ λοπαδα, τούτο δὲ ὅδε ἡλία 
καῦσις (ἄς φησ ἰσσοπάμση; ποι γε σοτγαρτὸ (Ὀγῖρτιιπ ἧλοι σὐ- 
410) ΡΤίπαιις Ἀπης ἰοσθπη ἴτα Ἐχρ]Ἰςοῖς ἰδτο 17. (ἂρ. 24. ΟἹεα 
Ῥτσῖοτ γογπη:ςμ]ατ!Οῃ :ΠΊ 4ιι4Π| παιιὸ ας ἤξως επτῖτ, εἰαιμισπι 

᾿Ξ εἴαττὶ τ ττ τι! ς ἔΠπρτπὶ ρἸαςοεέ ἀἸςϊ ἤπιος ρατο! Πατη.Ηας οἵξ 
Τοῖς οχιτῖο.Ρίς ταπιεη ΤῊς Θρ γαίεις Ιοςο [ἱρτὰ οἴτατο ἵτὰ 
[ςτὶρῇτ, γοσεῖ 2 συκῇ καὶ ἐαν ἐπομιζρία γλόντει, πεΐγε πυρὸς Ἃ ἐἰζαν ὥαπεῤ 
μειδιᾷ ποῦτο 9 καλῆσι λοπάδα, ἘπῬΙ1.}1.17. ς(4Ρ.324. πο προς 
πἰπηῖ) βιογς,αἰο πλογθο ἤσιις Ιαοταῖ γδαϊοῖδιις πηάιαῖς. ΟΑ- 
28 ἤἴιο πιογς σἰλδγατίομοπι ςοηβηχίς. 

επτέω,γ οἱ Λοπτάῳ, ἀςςοττῖςο, σογιῖςς τυγροίςο 5 σοττῖος τυγεϊάο 
ἔχπι; ΤᾺςορΒ.11}0.4.Ἀ}Πρλητ.  η4ε λοπωτα γε λοπτώντα ᾿ ἼΝ 
᾿ΔΡυἀ σἰηάςπνλάς βοτίις Αλίπιρα, 

Δὸ πημα, γαῖ Λόπιμα, τὰ, ἃς Λόπιμοι, ΟΔ]. ςαἰληςα: ἃ σοττῖος ἀοπῆο- 
τε ῃς ΔΡΡοΠ ταν άς καρυον, 

ΛοΘΉτοΓΠΓΡΌΓ ΠΟΙΓΊς δ, ν ο] ροτίτις τε ΠΊρι15 {{{π|4 ἀππὶ, φαΐ οοτ- 
τίσες 4ΥθογιΠῚ εἰιγροίσιιητο ὃς ἜἘΧοπιρτῖος ἤμμπτ; Βιι4. ΟΟΠΊΠα, 
υἱάς Αλέπερτα, ᾿ 

Λοπίαγας ἷ, ΠΟΥτΙΟΊ5 ΓΠΓΡΌΤ, Πιμιτα Βαπιοτ εξ ΠΡ σουτῖςς; ΤΠςορ: 
110. ς.Β}ι ρ φησ: 

Δοπὴς»λεπὶ οἴαιιλτηα, ΑὙΠΈΟΡ ἰη Υ οἰρὶς. 
Λόπισμια, τὸ ςΟΥΓΟΧΟΡΕΙτα ΠΊοΠ)λέπυρρν. 
Λοπὺς, ἅ, δ. ΟΠΠΠ1Π|, 1. ςαττίϊα σον το] Πιδ 1} 15, σοττοχο ταιπίςα ςςρα: 

{ΒΕ οτ. Οὐ ν (19. τὸν 3 χισων᾽ ἔγϑηστι αἷϑὶ χοοὶ σνγαλ φέντα » ΟἿογ τε 
χφομκύΐοιο λοπὸν «Τ᾽ ἰχαλέδιν, ΤητοΓΡ. λέποιον, λέπισμα, 

Λορ δὶ, οἱ ΠΟΥ ΠΗ, ΟὈ ΠΕΡῚ ἱποττιιδτί.} ορ δου μῆνοι, το ραη αὶ ὃς ᾿πΗοχὶ, 
Ηϊης νυἱρὸ ἰσγάκηξ; 

Λορόσδω, Λορδώνω, πηι οναχουπἤεχοιν!άς Ὑ ζωσις, 
Λόρδωσις, ΚΘ. γὴν οττο ΒγΆγιπι ἰυχατίον ες τ Διτ ΟΡ σἀ[ππ|,4ττ Ὁ 

᾿ξτῃΠῈ 9 4110 ΓυΙΓΠ ΓΟ ΠῚ Ῥταᾶτοῦ πατιιγᾶπη. [το πὶ ἔρῖπα ἱπβοχίο 

Ρτογήιπι σοποοήξῃϑ 5 τᾶ: Ορροπίτιιγ τῇ κυφώσοι, σα] οπ, στὸ 
τεγτιονάς ἀγτὶσ]ῖς . ὀπίσω μὴ ὕποχωρριυύτων κυίφωσις, οἐς τοὶ πορϑ' - 
σω ἢ ἐόντων ἡ χόρδωσις 5 δὴ ἢ τὸ πλάγιον ὀκτρεπομήψων κα σκολίωστρ, 
γἱάς Υἵζωσς, 

ΑΛὕμαι» Ρ͵Ὸ λένμαι ἀϊςιπς Ατιῖοὶ , γε ποταῖ ΡΠγυ πίοι. νπάς ἐλοδωῆν 
ἀριά Ατσηξορῃρτο ἐχξουΐν, ἃς χώμῷθ- Ρῖο λυσμνΘ., κι ῶτο 8: - 

μα Α 1144 Ἰαυιατῖ, το λύει. λῶται ρτο λέεταιαρτά ΣΧ οΠΟΡΗ ἂς 
Ἀθευῦται ΡΤΟ λ᾿δονται αρι4 Ηογοάοῦ, 

Λοιωὸς[ρ]ςπαϊάιις, 
Λύομκαι, με, ὑσομκαι ποα ραν. ἰαιιοτ.λ  εϑτῳ ὧν πὸ πτνλῷν [τ γοἰτατί. ΑἸο- 

χη. ΑΡΒτοί. οἱ πυκνὰ χεάμϑοο!,] ςγεδτὸ Ραΐηςο ντιιηγιγοΑσῖς 

(ΟΡ . νεφ. να εἰς βαλανεῖον ἤχϑελχσέμηνΘ.ἱ.ἴς ἰοτατιι5» ΓΤ. ηἴε. 
φάποτας Ατεῖοος ἀΐσοτε λῆμα! ΡΓῸ λύορκαι. 

Λυτὶρο ορο δ ροἰυι159[Αστιιπιτὰ 410 Ἀντάίρεον ἀ πη ηπτπππ|, Ατδοπ, 
0.11. ς 

Λυτηρίδιον» δ θ Ὶ{π|π|. 

Δαπρεέῖον, τὸ ααπα θαϊης]» τὸ ὗδὼρ ὦ λυηρα, ΑὙΜΈορ ἢ, 
Αὐτεον, οςιι5 ΒΑ σάτα» Ετν τη. 
Δατεὸν, ἃ, τὸ Αἰ ποιπι» Δα ασγιτη, [πιοίδη, λύσαντες ὐὐεξὺ ὡς ἐχ ἱκατ 

γῖς τῆς κατω χίμγης λους φὲν ἢ τοῖς ὀκεξοταπ αι πο τ ἰδιιδοτιπι 
ἰάδοπειιτ, ὅς λα τρὲν πτολεῖ πωεσίας ἀϊοῖταν δαρτιπλα» Ν ζδηζοπ. 

Ῥδυΐυς δά Ἐρμεῖ, κρϑαιρίστας τῷ λυσρῳ σὰ ὑϑατος ἐν ῥπέζετι, Ἀν ταρ' 

ῬοΓ ἀἴηΡασος οὐσιιτὼ νογθᾶ 
Ἐρίρτ, 



180 ΔΘ ἘΦ 
ἑρυύκλοια ὃς ϑερ μοὶ, Δυὶ ἘΟΡ ἢ. ὅπ τούτοις χα τρῶν φυλακῆς πεξι,ϑζο. 
ῬΙατο ἀς Τιερ!Ρ ἴτεια λα τρϑλἰοττο, [οειινα; χοίϑοορ σας, χρού λεπρὸν 
ἄτοπι τὸ ἐπόλυ 9, Ὁ ῥυπαφονγ ΑΕΗ ΟΡΗ. Ἐτ ρτορυϊὸ ϑαϊηοῖ ρατϑ1}- 
ἰδ αιαπι [Δ πατοποηῖ νοῦς ΝἸσγιμλι9, 

Αὐτρυνες,αρι Χοπο Ρἢ. δὲ ΡΟ πΙσοπι θαΐποᾶ. 
Λυτρρχό 9-5ὁ56,λοετρόχο θη, Δα ιιαΠΊ [δια ηεῖθιι5 Ειπάθης, 
Δύω, μι ίσω, πίῖκοο ἰαΟγ Αξεῖα. σοι ατο απ σίτηγ. Γαποΐαπ,λύστιντες 
αὐ 5 605 ἰαταπεοϑ5. ὀλῦ μὴν ρτὸ ἑλέέο μήν ρον [γπσοροπ, Ατἰϊξο- 
Ῥβαπος τρια αιιοπν οείαπι λέν 9’ ῥτῸ λεσυύνίδυ, λύειν τὸν χα - 
ϑνοντα » ἰαδογδητοιι πιοῦθο [Δτπυτο, ΘΑ] θη. αά Οἰαμπςοη. λούῳ 
φτγορτιὲ ἀϊοίσας ἀς σογροτο 9 νἰπῆω ἐς πιδηλθιι5.. ὃς πλιύω ἀς 
Ῥαπηΐς. αροά ΗἸρροοτγαῦ. λοιεῦ πο (Ο]τῖ τὸ λούειν Πρ πΙῆσατ, 
1ε οτἴαμη τὸ αὐρνῴν. ἔοτιοτς, δίς ἃζ χ ζῶ ἀρια ἱρίιπι ἀϊιο ἢ- 
σηϊῆσατ. 

Δοφαδιαν[ιρ γᾶ σοἱ ἔπππγ.Χ 7. σὰ σὐχένίθν, 1τα 51 4,(δ ἃ πιοπάονὲ ἔοτίαπ 
Ῥτο κα πελοφείδια. (Οὐγ ἤικ, Εἰ ὃ χτ' λοφάδια φέρων 68 νῆα, μέλαγγαν. 
ἀρια Ἡείγοβία πὶ Δυτοπι Πςς γλοφαδεδὲ αὐχίωὸ 5 δῇ χτ) τοῦ αὐχέν Θ-. 
καὶ χωρίον δ καλῶσι λίξυοτα, ἂς {Π λοφα διοὶ εἴἴετ ποπηοπ ΠΡ (τα πεπιᾶ 
ιοΐ Πρηϊῆσατοι ἰάεπι αιιοα λόφιϑ, Λοῷα διὸ ὃς λοφια ἀἸοῖταΓ 

οὔσηι σᾶτο ἅς (δ Ατίδητς ἐϊξξο ὃς ἀιιαΣ ἤαρτα {ΠΠππππὶ εἴπ: 4110 
ποιηίης ἀσφήλειν [δουγίτας, Ολπιογ. εχ ῬοΪ]. 1ἀοπὶ σά πτογ. λο- 
φαδιον ὃς χοφίον δζλόφον Πραϊβσατο αἷς σογυΐσοτη ἵτπδτῃ ν δὶ νἱά. 
μετάφρενον ᾿ἰποῖρῖς ἴα ἀσπηίττεγς απ ρᾶγτς ὁπογα ροιαητιγ, δῇ- 
ξέττιχιο Ἰοσιπὶ 1Πι|ητὶ οχ Οὐγῆ),κ, 

. Αὐφαλοι, οἱ, ρ] πη ἀ14α ἔσιιτα ὃς ρατια, 15 ΔΕ οἱ σα! οἷς (ΟἹ ητ, 
᾿Λοφαμίσκίθο, ὁ 601 ΠΠΟΠ||5,αὐδάπ)ισμαι. γῆς ἔπαρμα, ὦ 
Λοφᾷν,ἱυλόφως πολλὲς ἔχιν» ΑὙ ἸΠΟΡ ἢ ἐπ Ῥάςο, 
Λοφεῖον, ν, τὸ,γ ἀπ οτἶχοσα οΥ τα, ιια: οἰ π᾿ αἱ οα»8ς ἤρεσι ! Ἰοςι}4- 
πτοπτιμπι, ἰοςυ 15. ΑὙ ΠΟ ρ ι. νεφ, αὐ τίν και ϑείρξαι κ᾽ ἐς χοφέϊον φρόγ- 
γύλον εὄσπέρ κοί το τῆ σὺ, 

Λόφη, ες, ἡ Γατῖτας. 
Λοφία,, [οτα ίτᾶ Θοτιπι δε] ΟΥ ΠῚ ΟΥῖ πος α1] ὁ σαΐθα Ρτο - 
ταϊπθητ, εγη χ.Τἀτογάπιπι ἀονιπι ἔειι ἀογῇ οπλϊποητια. ΕΠ εἶτο, 
ἐς ἀρτο, ὀρϑεὲς σ᾽ ἐν λοφίῃ φοίαστι τρίχας αὐ μφί τε δειρίω οἱ, ἴῃ ἀοτίο. 
ἐμ αἰ χοφίας ὀιυτίρλει, ΟαΖα οχ Ατἰίτοτ.β. Αἰ πιαὶ. νογτῖτο ὁ ἀοτίο 
{τᾶς δας {πτιτοτὶ σα σι ση πιο 5. 

Αὐρίας, ΠΟΙ Παππ, σου ΧΟτραχηλίθυ, 
λοφίζω, τὸ λοφέω,εχαϊτο,λόφες ὁ υψΘ- ποιώ, 
Αὐφίη, οἰ Του ἴπς, σΟ ἢ Πσορτο λοφία σοταϊχ, τ Το Ρ]ν, ἀς Ἰεοποῖνετ- 

τοχ. ἰζεσν ἀοτίιμι ει! ἀοτῇ ἐπιϊπεητία , ἴῃ Ἐρῖρτι λοφίμω ἔχων 
ἵἕππι, ἰαθατα μαρὲς ἐμ παθ), Ἰετοάοτ. Αριν Δτατῦ [οτίρτασι 
χοφιίμὴ τετραμυῖῆνον, χοφία ΡΟΙΠΠΟὶ ν᾽ χΤ᾽ νώτον ποροξολη, 1 τ πὶ λοφίεν 
χἡ λοφαδίαν σατπεῃὶ νοςαῖν Π1ς65 {προσ ροῆτα ΠΠπιδότγιιι γεγτα- 
ὕτα συ] Αὐἱδητῖς ποπηθη εἴ, 

Λοφίνω, νῶτον, τένον τοῦ, σα χέγα, 
Αὐφίον, σαΐ δα δέ ΓΘ ρΡοπτουλ1}). τοι ξμπρὶ ατιὶ οἶγοα νἶζος παίοιια- 
τσ. οἱ οὶ σῷ κορνοις ϑηκη, ' 

ΔΛυφίον.οΟἸΠ ςαἶτι5. 
Λοφὶς δὸς», σαΐοαΣ τοροΠεουπι πη, 
λοφνίει καὶ ὀνν φλοιοῦ χαμπεὶς,λύχν 9’. Ατίιοη, ὃς 
Αὐφνὶτοἱ τς ἡ, ἕαχ εἰς εχ ίο᾽ο Πρπονιις εχ σοτῖῖος νἱτἰ5) Ετγ τς 44. 

Μασ]! οατα ἔα. ΟΡ μτ Ιητογρτοβ, {μα ! λίαν φαίνεστο. Τη4ς ἀ1- 
αὐϊαπειια ἦν χοφνίδυον, ἕλοι], ὃς χοφνίσδες, ἔα σοπτοία;, 

Αὐφόοεςγεντος, ἃ ΟΥ, ΠΟ ΠΑ ΠΙΙ 5» ΠΊΠ10 15. ΟἸΠιΙ5, 
Λοφοποιὸς οὐ, δ αττιῖοχ οὐ άτιπι σά! εα:. 
Λαοφοστωλᾶν, οτλίτᾶς γε πἀετο, ππιογε Ποῦ. 
λύφθο εὐ ταπτοαϊυς»γῆς ἐπανάξημα, ΓΟ {1594 ΡΟ Χ, Οὐ [Δ ΘΔ! Ογιι5. 60] 

1απινν οττοχ σαρ το α(Εἰστα πα, Ρτο ἂρὶ οδ ὃ ογι[τ ραΐες. ΑΡοὶ, 
γιτετράφαλθ- φοίνηα χόφῳ ἐπελώμπετο πήλυξ. ΤΟ οΓ. ἢΠ1α ἃ, γηδει- 
νὸν 3 λόφίΘ, κυιϑυκῆρϑεν ἔνδυε, 14 εἴς, τοὶ ὠρονόδον τῆς αἰδικεφαλαίας ἁ -" 
γάσημα, κόσμου τὴ κοι τυπλήξεως χείριν,Ἰ6 Ὁ ἷτ ΤτοΟΓΡ, ν πᾶς Ἀδυκόλο- 
φΘ σγυφάλεια, ῥη ματα ὁ φριξ ὦ λόφοις ἐ χοντα ) '. ὑψηλὰ ἡ ξαῦρήφα- 
να, ΑὐἸορἢ. 

Λὐφουρανταὶ Ἰιπλοπτᾶ. ἥἰια5 σαιχάατν ὃς ἰπσατι Βαθοης τοῖς Εὐήζατ, 
τα, ψ, ἴδει αιια» ἴετας μαδθης ἴῃ σογιίσο ογοξζας ἴῃ πλοά οτῖ- 
ἢα, ὃς ςαιάλπηη. 

Δοφυφνδς, Πλ Γοτοοϊκτιρός. ὁ λοφυδιὸς. 

Αὐφυρος,ἰητ1τ Ἡεῖν ο. ὄϑήσημος, οΥἹ (τὰ ἰμῇ σηἰβ91τοπ 4111 ΠΟΤΕ ΠΟ ΠῚ 
οτῖσίς ὃς οὐτπλαν Πατεῖ ρὶς : ὃς ρογ σοπ[ςαιιθη5 Προγθ 15. υὐαδρ- 
φανίδ. κα ὑψαύχίω, 

Αὐφωσεονέως, ἡ, οὐ ἐτάταιτα. ογ τὰ Θπη! 10. Ατἰ τορῆδα. τη Ααΐδιις, 
τίς ποϑ' καὶ κόφωσις ζῶν κὶ ὅδ “Δ᾽ ὀρνέων ; γτ ἢ ἃ οττα ἤἥσγος οτὶ- 
{ζάτιιγα. 

Λιφωτὸς. ὅπσημος ρτοργϊὲ οΥ̓{τὰ ἰμΠσηΐδ. 
ΔΛοχαγέται, ὑτατοτοϑ ἴσι ἀπέζογος ταγπταῦιπι, Ἐπτὶρ. 
Λοχαγέω γα, ταν πηας ἤπντι Ῥτα ἔς ἔχις » ̓πΠ 4115 {τιιοηἀϊς ἥιπι ργας- 

ἔχαι5. Χ ΘΠ ΟΡΗ. ἢ 
Δυχαγία ας ἡ ρτα ἔξξξιγα σοἰλοτεἸ5. ΑὙἸΈο τ. 6. ΡΟ ΤΠ. 
Αὐχαγδορτα ἔς τις ἀρ Ιλ Π 59 τγ  διιπιις ρ  οῖ5. Χ οπορ τὴ 8, Γαά! ς, 

ὡς γδ ταὶ πολλ εἰ δεχαῖ Γαρχοι μϑὺὺ δεκοδ ων ἔπ μέλονται : λοχαγοὶ 2 δεχφ- 
σδείρχων: χιλίαρχοι ἢ λοχαγῶν :αυράαρχοι ὃ χιλισέχων, ΑὐἸίζος. ἀς ππῦ- 

ἀο, καϑίςαται ὃ δυϑέως ὁ οἵδ λοχαγὸς εἰς λόχον, ὁ δὲ τειξίαρχι- εἰς ταῖ- 
ἕξιν, ὁ ἢ ἴααϑὴ, δ) κέραν ὁ ἢ ψιλὸς εἰς ἢ ἰδεὰν ὀι τρεχί χωοκυ) τῇ π14- 

πὰ Δ 
αἰροΐ! ἀιέζον δά πηδπὶραϊ πη, σεητατίο χοῦ 
δίς. ῬτΙα  ρΉ Πα πὴ αι ἄατῃ νογτιιης, τοιξίαρχιθ. ὸ 

Λοχαγωγλεγ τ, δ ΠπΔ ΠΡ. ἰδυῖβοπηδὨ1ΡΕ}}1 ἀϊιέξοτ γος]! 
πιςὰ τὴς ἴῃ ἀρρεμπάιςς [μοχὶς!. " 
Λοχαδία ας ἡ τασπηαῦον οἱ ἰπΠάϊατιτα ρτξεαγα, 
Δὸ χαμαρια ΤΉορ τ. ἐς ςαιηῆς 11}0.3.ςἀρ.26.τὰ 

δια,τοιχ ὃ αλαδίδωσι τὴ. ποιᾷσι Χοχαἠαν, "ἡ τῷ πορὸς ἐρ 
γέχα! αν ὡϑὸς τυτϑιςηδζσιν τ (40.2.9. [ΘρΊ τι! τ. αὐ γδ 
ἐγιρι ϑωστ,λεχαίας ποιοῦσι ὡς σηιπολὺ οὐ ἐρυσιξώδεις, γῇ λε' 
Ὀοίλιλεχεποίη Ομ ετγο. σάζα τγδη δ εἶτ ργίοσα 
δυιτοπὶ νἱτία ξοετὶ ἤσδε τγαπίταϊις. 5] νετὸ ἰεραβλ 
λοχαΐα οκἴνίΘ΄ ἀρ Ατατιπι, δε χα ἢ λοχίαν ἰερᾶ 
(γε λῖιι5 τοῦγαιτ νογοπι ἰατος ἔγιιέζιις ἔεγθηξς 
τεεγατον τάς ἱπέτγά, ΠΝ ὦ 

Λοχαίη αν’. ᾿ξ τίσις ἀοπίᾳ ἀταιια βάϊτα.. ἤς γε υςΐ ἰσσαῖα 
ἐὰ ἴη [4145 οσοιίοτς αιςατ,βαϑεῖα καὶ ὑψηλὴν δπὸ ᾿ 
να δϑτο ἡ ἐγε δδ δῦ σε ἐν αὐτῇ κρυπῆ ὁ μῦρον. ριιὰ Ατατιπὶ Τ' 

Λοχίῆοι δ φρρικἴς ἢ 2 .4ιι 115 ̓ ὰ ράστα τημΐιογος ν πιηζασνυ 
Λοχά Θ-,ἀςοιτ ΒΕ Π59.Δυιτίτι5 ν ἐπι 5. τὰ ΝΣ 
Λοχείομωαἱ[}]5 ροτο. Ασα ΓΟ ἀν . δ] αὐτὸν ἐόντα λο 

2 μδυναλίππίω ἥρως ἡ ρακλέης ἐλοχιίσειτονοχ ἰπΠάϊῖς ς 
φἀρτδητεο, Γάοτη. Ἶ 

Λοχάω, μ. ἥσα, πτινζα ) ὃς χοχω, τὸ ἐνεδρδίω 9 ἱπῇΠάϊο 
Ασοιυίιρτο ἱπΠά 5 ἀρ ροτον ΡΙαταγοῖ. ὑπ᾽ ὀιοείνοις ὃφ 
φρατιᾷ πάρϑοι λοχώσιν ὑμᾶς. οἷς ΑἸοΙργ. ἐλλοχώ, 
κρκοῖς γέϊλίΘ: δποτεϑηρίωται. κελοχη μήθ 9 ἴπτιι5 ἰατι 
τίβον τάς λοχαῖκαι, λοχῆστις Ὡρὸς π᾿ πύλεις ἰοσΔη5 ᾿ηΠαϊα 
Ῥεπι. ἐλόχησαν τας γιωναῖκᾳς » νΧοΟΤΙθας5 ἸηΠάἰας᾽ 
Ηετγοάοτσιι. τ 

Λοχεία, ας» γοιτατο ΡΑγες,Ροῦ Ῥοτ ππλ» 4] Οτ 68 τ 
118.4.Ἐρίστ ἔτρωσε δυοδεκοίπωδο λοχείίω, Ἐτλυχεία Ε 

ταγίὀητίπι βδυτγιχ: βαοἸΠἴον επί πα ρ ςμἐΠππηἱῖς οἵξ ρὲ 
Δοχεῖα, τὰς ριιγραπιοηῖα νοςαζ ΑΓ ἔοτε!. χαΐδιι5 εαϊῖα; 

Ῥάττιι, Επιτὶρι 4 τη Τρ ῖσ ῖη ΤΑιτ, ρτὸ Ιοοο ατα] 
ρέινιν ἄσὸ δειράσδος ἐγαλίας λοχέῖα κλειναὶ λεπούσω, 
νἱάελόχια. ἡ 

Λα χόυ μα. γμύνηνκα, Ἐστὶ ρα ῬΠΟσμΗΤ, σομοἱ, ράγοιιϑ, 
Λοχόύτριοι,ο δ τουγῖχ, μονα, ἐμφαλοτόμος : ΤΉτοΓΡτ. Π1ο.ἕἢ" 

γος ὑκος εἰλείϑυα. 
Λοχόύω, ἃς Λοχϑύομαι, μα. δϑύσομιαι»π'. δυμο!. « τοτο ρατγῖον 

χόνει ἡ γιωη ῬΆΟον ΠΔος νίατρας ραῇπιὸ . τέκε δ᾽ ἔμπα 
χϑίϑης,νε σΘὨΐτΙ5 95. λοχόσοντες» ΠΟΙ. ἜΧροη οτίαπὶ ὃ 

Λοχέω,λοχάω, ᾿" 
Λοχυγετέω λό χκχ,δες ἴαση τυ σι πτις ΠΟ μουι 9. Ἡογοάοτο, 
Λοχυγέως Τα  ἀιπ5λ οχαγέω,ἰῃ [115 ΠἘτιιοπἀ5 ἤλπ ρταῦξαι 

πτὰΣ ἴπηι ρταἐθέξιις. 
'Λοχηστιμβρη Πάταλα. 

Λόχοσις Πάτα. ἐνέδρα, ' 
Δοχία,", Οδ χοττιχοίςῖπα: νπάς λυχία αὔτεμις ) ἀρυιά 

αἴἶτιιγ δέ Ρτὸ ἴα 15.λοχίανοῖ παῖς Ηοίνς δ ἐυτραφῆ 
ςἀάχυας κὶ καρποις Φἐρεστιν, γἱὰς Λοχαία. } 
Δόχια, τοὶ, ριτσαπηεητα ΡΟΣ ραττιιπι» ΘαΖα οχ Ατί ἐπ 

νἱἀεἰ σεῦ χα ἴῃ Γοοἷς πη} ςτῖθαι5 το 1 ῈΔ (ἰητ. ΜΗ 
αῤτέμιδος χελυται λοχίων χεέρεςχἱ, ΡΑττιμ πὶ σγατία, λοχὶ ἡ Ν 
τούτη Ῥ τ σαπισητὶς πη ΧΊ Πγὸ νασΔΠ5. ΑἸ 0.6. ΑΠὐΠῚ ; 
ετίλπη Αἀϊςξξίαιπι 7 ντ ἀριά ἸΝσπημηι 9 λοχίῳ αὐριτέι ᾿ ἣ 
σιδήρῳ, ἔοττο 4110 ἃ ράττιι ργςραζίαπι οἰγοιιηοί ἀϊ 
λοχίν,αριά οὐπμάς πὶ ἐϊος πατδ 5. τ 
Δυχεάσες οἷ, [γ1ι1α: αιιὸὰ ̓ αΠ4115 ΠΟ] οοδη ἰς5 ἀρολ[πππᾶ, 

{πητ, Ἷ 
Λοχίζω, μιίσωγπιχα)ροπο ἱπῇά 145, 4{14.λοχίξω πίωὶ ἃ 
λοχιδδ εἰς, ΟΧΟΟρτιιϑ ἰΠ 4115. 

Λοχισμὸς, ζ, ὁ Ἰη Πα. 
Λοχίτης, 96, τ Ὠ] Ρυ] τὶς ̓ ηΠήτάτοτ. ἐν ποίη Ἐρ πε, 

γία 2 καϑεὶς ἐν εἶν᾽ σαυτῇ λοχιοῆϑ τὸν ὠμώτατον, δ Χ ΠΊδΙ 

τιιῖς σα {ΠΠππτιιτι. δὰ 
Λοχρίαια μοιδστε, αχιία (γ Πις τῖσ. δὶς Αγ πο ρ Βεΐη Ααΐδ.8] 

τιιηι γἡ μέλ. ὡς ὀρνίϑων νοοῖ, ὅτι ἐγκεκρυμμῆδοι ἐν πεῖ! 
γεν ἀἰώσαισε,ντ ἰπ ας Τ᾽ ἀγ πηι]. ὼ 

Δόχμηγης» ἡ ἀφηῇτας αὐ δοτιτηςος ρ 65 (ν ἐπα μοι, Ατὶῇ 
Αἰ ἐμξαξ αὐτίκα μάλ᾽ ἐς ἃ λοόχμίω, Ἰητογρτιλόχμ 
πλαγία συΐμφυτος χἡ λοχ μωδης λόχμη(παιιῖς Ἠείγοβ, 

Ἀπ ν σύμφυτος τόπος ἢ χρύφιμος δεισεῖομ ὕλίω ἔχων ὥςτε “) 
Λόχμιδο,ἀεο [5 δοσις, (ν [υπ159Γγ 1 εἰξτῖ5. 
Λοχαὸς, ΟὈΙ χυμτι5. 
Λοχιάῶε, ὃς ϑπολοχι αν, ἔγιιτί σατο, ὑλομανεῖν,ἱ, (γ 1ποἴς 

1 6. ἂς τοί δγετεμνουΐοη 5. βέλτιον φέρει τὸ αὐϑος ἐὼμ 
Ταὶ καὶ ὑπολοχμῶται. Ἦ 

Δοχμώδευς. ἔγατίςο ἤισ: ντ λοχ μώδη γορας ὙΠοοΡγαξαϑ ἃ 
Ρἰληταγ το ιιαττουζαρ.9.κυλχειρον, φλεὼ, σχοῖνον, βι γὼ 
μον. Αταπίο οηΐπι οπνμὶς ἡ ντ ἱπααῖς ῬΙλαῖας ἰἶδτο, [ 
36. εχ νῃὰ Πίτρς πιιπποτοί,ος εἰδ »λοχμώδης, Ἐξα ιο ἱ 
ΤΙρορδγαίξας οἴα οι ΠΟ τὶ ςοῖΣ, ἀἴχεγας ἐς ραίλα 

ρα ἂν 
{ 
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δίφατον ὴ), ῬΙΤαῖτις Πρ ον  τ15 οἶτατο ἱοσουῖτα τοι! - 
ἤπιος εἰς 4αΐ νοσατιιγάοπακ. Οα2α πιαϊός θα θα- 

ΡΙϊοΐο Τατίου σα ππαπι Οσχυλιηι πγαχὶ 
1λπὶ οἵα ᾿πτογρτοτατατο Νοταπάμπι νοτὸ φιδᾷ μἱἢ 
το φοτρότο ἐγιτίσοίσατ », λοχμώδης ἤθη ἀἰοἴζιτ, 

πὸ ΠαλνΣ Πιυτν πππ τἰσααίπε σοηξουτα ὃς Πρατα, Αἰ 
χοῦ Οταοις πτίνον ἐς Ολ᾽ ατγῖς ὅθηγ εἰοις ( Ρ᾿ ηλι5 
δος) φύονται δ :ἷξ ἑνὸς πυϑμῆμ.- πολλοὶ » καὶ οὐ χοχ- 

πΠα αν ἐνέδρα, ἀστπςι; ΠΟ ΠΟΥ 8. ΠΊΔΏ ΡΝ 115) ΠΟ ΠτΉΓΙ Δ» 
.θ,φυλακιὶ δὲ τις ὄμπεδὸς ἔφοω, Μη λόχίϑ. εἰσέλϑῃσε πόλιν, 
Ηοΐν οἰ ὐπὸ τοὐλέχοις ἀογ τιατ. οἱ γδ ὀγερένοντες κα- 
τὸ ὡς ὅθ: λέχοις. νης λοχαγοὶ οἱ τειξίαρχοι. νηάς λό- 
πῆ ας κρίνειν, Οὐγ Π᾽ ξονῖτος ἔοττος δα ἰρ τά ϊὰ5 Γερος 
ὃ προΐῃ λόχον ἤνγομᾶν ἀῤτύναντες. ἸηΠτινῶτπὶ δὰ ἴη{1- 

ἀπιοοίαπνις, ὃς ΠῚ χα, α,λοΐχον ογ᾽ ἐένω;,αα ας τη άτιπὶ 
ἐποα ἰπ ΤἈςοσοηϊὰ » ἐπ λοχεοῖο ἀἰχΊτ, ΡτῸ ἐκ λό- 

κι διῖδ ον χοχεοῖο παὶϊς ὠρέζατο χέοὶ, ὅς, ΤΊ ον 414. "05, 
τῶ λύχῳ πεντηκοςυες εἰσ! τέοσαρεςοδίς, νὐἱ ΝΑ ΠΠΔο πη ρια ἃ- 

ἰδ σοηπίδης σξτιιγιϊς.Ἰητογροβ»νἱ πεν τηκοτιὶ σιωνέ- 
γ ἑχατὸν εἰκοσιοκτώ, ὁ ὃ λόχίθ- τούτων τετεαπλασίωνν 
πεντοικοσίων κὶ δυοχφί δέκ, ἡ ὃ πεντηκος ιὸ ἐκχαίδεχα 

αςὶ ὁ 5 λόχθ- εἴξηικον τει τέσσαρες: με ς 1{16. λόχον»λο- 
ἢ ἴόσοτο Ροπῖς ΡΙατο ἴῃ Τ Ἰρσο 5» ὙὉ] χολίω Εἰοϊ- 

1 δ᾽ πὶ σχροητ. 

δάοπας ἴ5 πιθηῆς . 411 ἀρτιά Ατμοπ! οπίας μα- 
ἐστατὶς θεάς δε}. τοῖο Τοίερμο. 

στοτοᾶς ἴῃ ἰηΠάϊὶς Ιοσατιῖς πη, πος εἴτιλεχίζο- 
Ἴππν ἃς ἰατεο. θ᾽να τὶς Ατ θη! ππθις ἐς ταυτὸ ς- 

ἀς ΡουΠο ν Καὶ σφόδρα ἐμὶν τὸ ϑέα κα τυραννικὸν 
κόσμου ἐξιον, οὐ γάρ πω τὸν ἐν ἀυτεῖ λελοχημῖσον ἐπε- 

ποπάτιπι [πετισι ἀ{ {π|ἃ σΘπι}5 ππου 5 ἰητας Ιατῷ 5 

τον. Πα ἀ Ποηο. 
αττϊονίξἀϊτίοπες πιοιιθο, οἰ οἷ, 

δεειιῖ, Τνάσιις Βασολτιτοἷα Ἐρίρτιαιιὸ χύαν, τ. [ς41- 
νΥ αϑραὶ πίω λύσιν τοῦ ῥάμματος, ἃ αἴρᾳ τὸ λύει τῷ 

Ια;» τοὶ αἰεὲ τεῆς χερσὲ ψέλλια, ΤΟΝ εἢ. 
Ἔτο 5» οδίσεγας οὗ ἀοιυπτατοπι ν Ἰπλῖ Π11Π|.Ττο πὶ 
νφοῦε οὐ σ: ΡΥ ἰσπα ἴοπρα, ΑΡοΪ. [δ 51. λυγαίοις γεφ ἕεοσιν, 
ὐπὸ λυγαίίμυοἱ. σι οτειγίκῦ; ΠΏ λυΐγη κ᾽ σκοτία » ἴπ6 Ὁ} 
Ῥοΐ Πίος νο] ὅτο τοδλύγου τοῦ φυτοῦ, κἡ γδ ἐκεῖγὸ μέ- 

Ἰητογρυ: Αροὶ. 
ὡςοοὐ συγέιν!4ς 5ομ 0}. Α Ροἱ.11}..,, ᾿ 

ΣΟΙ ΠΕΠΤῚ» 4114 τη ἀπ] ὈΓαΠΊ νοσϑῃζ. σοπογοίοίτ οχ Βῖτι- 
π εχντγίπα ᾿ἰγηοῖς. ντ Βα] τον 50] μι15. ρα ας ἂὰ [ 
ἧς αὐπαξ ἀϊοήτιιτ ἡ πϑερυγοφόρρν,ν Οσλτιιν ὃς ἤλεκτρον, ντ 

το. ϑεγαῖο 11.4.46 1 ρτιγῖδιις) πλιονώξει ὃ κὸ τὸ λιν 
αὐτοῖς, ὃ τινες ἐΐλεκτρον πυροστεγορόύεστ, Τιν ΠΟιτῖι15 τε 
ΠΑΓΙΙΠη» ΠΟῚ οἱδ ηἢ{| ΡΉτγρ τ5 ἰαρὶ5 οἰ σου ΐ5. ἃ- 
λυγινργὸν ἀς ρτατιατὰὲ [στιρειιπι οἰζν 

αἷπ5 α10ὰ. 
ἀπο Ο 11 πΊ.ΠΠΊ}}}. 

ἩΠπ|5 Π το γα 15,5 [αγοα, ΑΠ1) πιατπιοτῖς βοπιις εἴτ νο- 
λυΐγδινίΘ..1η Ἐρίϑτ. ἢ 

ΕΠ Γῖτας, ποχ σκοτία: [πτενΡ. Η0.11144..5. 
ποκα νεττοςππουςο, βού ο,νί πο] ο»ςοητοταιοο.  - 

[ρ15.πλδυρὸν λυγίσειντος ιξαταὶ ὁώμης. ΤΠτοτΡτ. συςρέ - 
ρυτος. [Ἰππτιυτα ἃ [ινέϊατοτί "115 τηοταρθογα Τ᾽ ΒΘοοτΙ- 

ὴν ἔρα τοῦ κατδύχεο δοΐφνι λυγίζειν, Ἐτ ἄρ᾽ ἐκ αὐτὸς ἔρωτος 

εεὐλυγίχϑης Τοτοτρτ.λῦγέξζειν, ΠῚ δατοον τ ηολΓο τὸ δεσμευήν 
ὁ λυγίζν ἀϊσιητιιγ [αζγπτο 59οὐ ΠΊ ΠΟΧῚΝ Αἶτοῦ αἱ: 

ςαρίεητεβ, σου ροσύα σοπίογαμοητ ὃὲ βεχῖριις 
5 Ὑταπτιισ. Δυγίζειν μμετειφορακαῖς » (ἀτογβ σοὺς ἃς τοῦ- 

ἀτὶ συγοτο εἢΠιρ 1 πεύστος τροφαὶ φρέφεῶκι. ὈΊΑτο ἴῃ Θοτ- 
ἢ δυεξοδοις διελ ὃ ὧν δστοςραφίώαι λυγζο μῖμί- ὡς6 μὴ πὰ - 

(ω ἐλυγίδϑυισαν χτ' πρρχίν» τοτὶβ νογίατὶ Πιητ» ῬΠα Αγὶς ἴῃ 

ἐπ Πει15. 
ἶ 5 ᾿ Π ᾿ Ὁ 

νοτϑ, ἐγ Δι νοχ»ἤσχιις σαητιι55α) κι ορὲ φωννὶ, βδελυρὸν - 
ἔλάσις “Ἢ μελῶν. ὅηηκώμιψις » ̓χατῖο7 σοητοστῖο γγο- 

Ὦ 

οἷ; ὁ τεποῦτοπις. ΕΠ 8ζ Ῥίδητα: ΠοπΊο.Ζι185 αυϊᾶ σοηζοτ- 

: πεητίδιις ποάϊς 9 ἤτντ ρτο ἱπιιοΐπογο σο αι ἀςοὶ- 
᾿Ἰτόπι ργο τη τυ δτοτιση ἰιχατίοης Ἰπτοτ ποπέαιις ἀρ 
ΟΣ Δ. δζ ῥγο ποΧΊ. νὴ λαζεὶ “Ἶ παλωρωύτων 5 φαῖδιι ᾿έξα- 
ἴητοσ ἔς ςοπιρτομεπίαπτος νἹπολιοτιιγ. Ροτοῖξ ἀἰςῖ οἴΠο 
γα ἤσχιι ςοτροτίς τε αέτατῖο. ΑἸ πορᾶπος ἰὴ Ἀδη, 

“πὰ: ' Ἄν 28. 
πιοταρ οτίςὲ γῇ οἴτρτο ξαητης ΗΠςχὶοηδ, δ᾽, ἰμαιῖτῳ εἰκρδώ- 
μῖῆνοι τἶν᾽ αὐτιλ ογεων, κα λυγισμδῖδ, καὶ φρορών υὐπδρερ(ϑένησταν;} το ΡΓοΝ ἘΧ 
Ῥιάγαλο «ἄν σοωσδέσμιες τῆλ λόγων ἴητο ΠΊρίτ, Ειηπατῆ, ἐπυιτ τινι - 
Ρ σα απ οἵϊς ἴῃ [αἰτατίοης τοι οἷξα σουροσὶς ΠοχιπΊ» αι ΠῈ 
Ἰῃαα δ, κ οἱ κωρκω δ ώμῆνου ἐν φαύλαις ἐγ χυήσεσι κυγισμοί, 

Δυγες χοῦν ταν 1τ1Π1].φυια:ςἄσιιο ἢς Ισῆτα {πητντ σοιηπιοάὸ ἤοῶιὶ 
ῬΟΙΙπτνσαλα πιο αι ἤἥτης ν ἐπιΐια,ἱ,λύηρι, ἥιις ὑμῶν τῴδη ἀἸσῆτιγ. 
λυγιφεικὸς ΟΡ ΊΓΠοτοι εἰν (αἰτατοτίο)ντ υχῷ μπνὶς ΡΟΙΠιοὶν 

ΔΛυγκοήνω; δύ λυγίανω, σοΠιο, Πη ρα το σοπέο! ςης, ΡΠ. ᾿ῳ 
Λυγχαιὲ, ὁ οξυ δερκὶς ὃς Δηϊπιαητὶ5 ἤροοίος. ἘΠῚ οὐἰα πη ̓ιγησουθοςιν 

Ἰατὶ ἔτπλιις ΠΠς ἴα ἔλθι] ἰ5. ΑἸ Ππορ βάτος ἴῃ ΡΙατο, βλ ἐποντ᾽ ἐπο- 
δείξω σ᾽ ὀξύτερον τοῦδλυγκίως, Ἐτ ἀριιὰ διι4, λυγκέως ἐξυωπέςερον 
βλέπεις, 

Λυγκικὸς οὐ ὁ [γ πεοιΞιλυγκικὸν βλέπειν, Ἡ οἷα, ἴῃ ῬΌρηα Ἀληλγιιπὶ 
ἃζ ΤΠ Ὑ}}1ΠῚ, 

Λυγμδςγϑ)ό Παρ Ϊτασοντ Οαζα νεγτῖς οχ Αὐϊ ποσοῖς, πιοῖϊο ΠΕ ΠΕ 
Ἰτοιποῃὶ σομε!Πομοῖη οἰσηςιλυγμον ποιεῖ, Αἰοχαυά Αρητοά, 
δι14.,0} ολυγμὸς. 

Δυλγξ,γρο ϊἀουηλὺγξ κενὴ, Τ Ἀπογ 4. Ἰπδηῖς Πηραΐειις, ΑΙεχαηάον Α- 
ῬἈγοά, Πθτο αΡγοδ τ, κἡ ποιοίίσε πὸ λεγήμῆνον χύγα » Πηρα τισι 
ςξῆοιιητ, 

Αὐγξικδρ δ Ἰγαχ ἔοτα  14ε Ατίος. ἃς Ορρίδη. "δ. 5. ἀς γεηατῖο- 
ποιλύγκες βαλιο) ἵγησος πηάςυ]ο ἢ, Ἐπτὶρ. 

Λυγήδεσμοι ας)» Ὀταπα: σοσποτηςη,ιιὸά ἴῃ νἱγρυΐτοτιπι ἀεηῆτα - 
τς σοτηροσιᾶ ΠῚ ΠΛ ΟγΟτα  αΙ185 λύγοε γΟΟΔΏΓΕΓ. 

Δύγοον ποθὴ, Υἱτοχ, (ΠΧ Αππουΐπα ηϊια: ὃς ἀγνδυ,τοίες Ἐπ ζατῃ, 
Ἡοιη. Οὐνηκ, αὐτεὶρ ἐγὼ ασα στή μίω ῥώποίς τε λύγοις τε, Πρυΐῆρας 
οτίαπὶ τη θ 45. Ἐτυ Πι. Το τη λύγρον ρα ῥοίοδος, το ἐρ ιν καϑῦςο 
υῆν τοι χυγον χευσέων ἔχων αὐτὸς ὁ βασιλόύς, Ηϊὰς νυ σὸ ἡ ἰγησοῖ 
ἀ ον οἡ ἀ᾿ αγσεπει λύγοι αριχὰ 5111. αἱ μοίςτγες ὡς οἱ ἀϑλῆτω πύη7ον-- 
στα]. Λυγὸςγοτίαπι 1Π|Ἐγ τ σΠταΠὶ ἴῃ αιιοα σοὨ οἰ ππταγ 485 
δ] ατιηδητιγ ὃς οσπαϊτειιητιιτοντ νυ]βὸ Ὁ βγε{ε : αιῖτ εἰξ αιι45- 
Τπϊοπὶς σοπιι5, Η οἰν οἰνἶιι5.. λυγὴς»ργανον ἐν (ῷ χεὶ καλλώμῆνα ἐμζεἰλ- 
λεται, οἱ ἢ τὸ ςρεδρωτήρκον ὄργάνον : 5ε(ἰ φοττΙρ Πάλι κολ. ὠμῆνα δὲ 
ςρε(λωτήριον, 

Λυγτευ χη 9 κύρτος, ργῸ φαιοα ΡἢΠιτδοὶ, πη Ερίρτ. 
Λυγωρβοξτο,ἰηβςέζο; νἱποῖο. καὶ δανης ἐλύγωσεν αὶ χουσὺς φρέγα., ἴῃ 

Ἐρὶρταπη. 
Αυγρὺς, οὐ, ὁ ΡΟτΒ αι πα {1159 4ιιαῇ λέων ὑχρός, γῆρας λυγρὸν γ 1, λίαν ὑγρὸν» 

Ηοτἴτοιι συ ϑοχαλεπθς πιο [οτιι5, 1 [Ὁ γα 0115, ρογηϊοῖο [ι5, 
γἱάς Ηοίν οἰ. Πρ θυ ϊϑιν πᾶς λυχρὸς ὄλεϑρθΘ. Οἀγῇιξ τ μοίας 
ἀπτογίτιιδ. 

Λυγρώς,χαλεπιῖςον ΕΠ ΟΠ ητοΓ, 
Λυὐγιὲ οξυύφωνίθο:ν πάς λυγεῖα φωνὴ δί λυ γηρὴν μέλ... 
Λυγώϑης, εἰΘ- ὁ νὴ ἡ, ΠΟΧΊΡΙ]Π159[Ἐητιιδ, 
Λυδεξειν, ἱητοπιρογδητετ ἰδίσίῖγα : ἃ ΤΥ ἀ19 οχιγοπιὸ μι] ἀϊποῆς; 

Ἐγαίπη. ρσοιιοῦρ. Πν ἀνι5 σαι! Ροπάτιιτ, 
Αὐδίζω, ραττες Γγάοτιμτι (εαιιοτ. 
αὐύδι(θ. ΠΥ ἀϊιιδτὰ Τγάϊα τοσίοπο, λύδηθο αὐ μονία, Τν ἀϊα Πατητοηϊα» 

Τκιςοῖδῃ, Βυιῖπ5 Ργορτίαπι τὸ βὰν χικόν, λυ δῖοι χίδος 5 ἀἰςίτιιγ ἰαρὶς 
416 δαγιμπι ργοαπυισ:σοτίοι!α ΡΙληΐο. [Δ Ρ 15 Γνάἀδιις. νΙάς βά- 
σανθ', Λύδεον αὕμα: Ι τατο]νίς ᾿η Ὁ ρυς15. κόλαξ τον 3) χρείτονα 
πρέμει χὰ δέφοιμεν, οὐ μοὶ δία αἰ λύδιον αὔρα πεζός ἰχνδύων, ϑμὺ αθδῷ 
χευσὸν ἐφ ϑν,ὡς φησι Σιμωνίδες. εἰκήρατον ουδὲ μόλεζοὸν ἔχων, Ῥατο- 
πιὰ Ππιρτὰ εἴς Δα σεϊοτγίτατοπι Ἐχργπιοπάδπι ἃ σαγγι ἴγάλο 
γο]οοἱ ΠτηΘ 9 πο πὶ σαὶ ροάες δητοίιογτοτς Ῥοῆςοτ, ςεἰογγιπιὰ 
εσὔττετο ἀιςςθατιῖ, Εδάοση ἱρίς γῆι εἰ Ἰἢ ΝΙοῖ4. οὐπι ἄς ΤΊ- 
ταότῆοο Ἰοαιιογοτιγ 411 ἰαξξαρας ἧς ΤΠμοΥ ἀϊάςπι ἴῃ μονα 
Πιρεγάγο ροτθε, πτογῖπη ΡΒ ασι ἐχαρίτδης νι να] σάτοπὶ 
[οτῖρτογοπη, οὑπὶ ἱρίδπτος [πη ογάτίοης δἀπιούτηπι ἔοτεσ αἰοῖο- 
δις, ὁ μα δία, Ἰπι τις, αὔορ, λύσιον αὔρα πεζας ἐχνϑίων, οἷς φησι πίνδε- 

θοὸς, δ ὅλθ.τις ὀψιυαϑῆς κὶ μειοκκιώδης φαιγόμῆνίθ- ἐν τέτοις, απο 
Ῥαγασπιῖδπι πος ρτατογπηῖῆτ Ἐτα πγι59 [οἰ αι] ν 6] ον ποῖ πιῖ- 
δὲ (τὶς ἴητς ΠΠ Χο ποῖ νἱάοτηγ, 
Λυδιφὴ Τ γἀϊςέ, λυ διςὶ αὐ μιονίαι, ΤΥ ἀϊα πατηνοπῖα, Αὐἱ οτος] ἐϊθγο 8ς 

Ῥοϊ είς. 
Δυδοπειϑεῖς, ν ΟἸτρτατι] [ΠΧ ΓΟ, ἐξροδίαιτοι, ὑδυπαϑεῖς; ἀριιά Απάς 

Τσγοοητοπ,, πᾶ πὶ ΓΥ 41) Οὐ Πα ΧαΙπῚ ὃς ν]τα πῇ ΒΟΏΙΑΙο πη πηαϊὲ 41- 

ἀϊεγιιητ, Αὐ  ἢγ]. ἢ Ῥ ον 5εἰξροσιαίτων δ᾽ ἕπεται λυδων ἐχλίθ-. Ετ 
ὁ λυδοφοίτης τε μυρφπώλης» Π᾿ατπο ἐς Ἰσατίογο πηι ν ταπὶ ΟΧρτοθατῖ; 
ντ οὐἴαπι δασομαγοπι ποθ! 1 Γγάοτιπι γπριρητιπι ἀϊχε- 
τίπτιν ᾿ἀςΊητοτρ, ΑἹ (τ ἢν}. 1014. 

Λυδὸς δ. ΤΥ τις Ῥτῖστο οπρα,ἱη ἘΡΊσταπῖ, : : 
Αύεις ρτο λυσιτελεῖν νΕ]]ς εἰζ, Εἰτῖρ. 1π Μοάςα ὃς Αἰςοίεάς. ὃς λύε 

πέληνρτο φοάοπι οι. ΘΟ Ρ μος] ἰπ τγγάππο Οςάρο.. 
Λύξω, ΠπρυϊτίονΠηριητο. Ν ουττ. (ο]. λύζειν ὑσὶ αῤτου, ἡπαι}}ς Α- 

ΙΧ Αρμγϑά.14 οἰδ,οχ ραπὸ Πηριἠτίγονντ σαζα γοττίτοαρυά Α- 
τἰ Πορἐ.ἷπ Αςβαγη. αὐτὶ τοῦ ὀλολύξεινγτραχείαν φωγίωυ ἀφιέναι» καὶ αν - 

χρίσιωέχεϑει. 
Δύν,λυία, αϑροὶ τὸ λύειν τίὠὶ ἐμόνοϊαν:γ᾽ἀς λυΐα, 
Λύϑεν. Ο]ητὶ ἤμην. ἵ : 
Δυϑίραμοθο, ὁ, ἀριιᾷ ῬΙπάατιιπι γοσάτιγ ΒΑςομα8 ) Διδά Ταρρῖτος 

ὙΠπιπὶ ἰδιιοεῖς ἰοπιουῖ, ας τποχ ἐο ἴῃ ᾿ποςπὶ ρτοάϊταγο ἰμοἱλ- 
Ἴοπι. 2: "Ὁ: 

ἊἹ 
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ταλυουῖτ,λύθε οόμμο, λεδϑεῥάίμμᾳ αἱ. (οἷς βίταταπι, (οΐας Γαττι- 
γασαινϊὰς Γαρτὰ διϑύραμξιίθο, ' ΐ 

Αὐϑρον,νο τὸ ΟΓΊ ΟΥ̓» ῬαΠΪυῖν πλῖπτιις ἰληστῖπο ὃς Πιάούο, τα δοσ.ρα]- 
πογαίςητα ληϊος, Ὀιοίταγ οτίδπι λύϑρίθ-, Ποταςτ. 1.4. ὑ,λύσρῳ 
δ᾽ ἐπαλάστετο χεῖρας αὐτῆ οις ΤΠτοΥρ. ὁ ἐκ τῆ ς πὸ εμικῆς ἐνεργείας μὸ - 
χυσμὲς ἡ τὸ ΜΖ κοτέορτα γα ἱδδοῖτος ὦ στ ,λ ύϑριΘ᾽ καλεῖται, 

Αυδρόω, μνώσωνπ, κα στ ητον  οςτίατ, 
Αυδρώϑης,ε(Θ., ὁ ὸ ὁ ογαὀπτιιδ,ἴαπρυϊη οἰ εηὐπ5λυσρώδης χεῖραεγίαῃ- 

φυΐπο  σπτις ΠλΔ.11591. Ἐρίστ, 
Λυχαξαρ»αντος, ὁ ππιι5. ΟΑΥΠΠ. ξ, αὔθ᾽ ἀυσε γυχοίδαντος ἐλ δύσεται » δα, 

Σσὶ τ κυγαΐως βανειν, ὃ ὅδι σκοτεινωῖς πορδ εάν λεληθότως γῆ ὃ χζόνος 
διέρχεται ῖπαιῖτ ΠΙάγ 1. γαεἱ αιιὸ ἀ [οτῖς ἄϊες οἴπις ςοματέδητ, 
1πίτατ {π|ροτιμπη, αὶ υπαιτι θτιπποη τγαπᾶτ, ργοχ ἑ πιιῖς αι [σις 
Ῥισοςάρφητίϑ οαιιἀατῆ πιοτά σις τοπεῖ 9. Μαοτο. 11).1 (ἄρ τ. 17, 

᾿ὑξη κοντὰ λυ χοίξαντος ὥρα [οχασίητα ἀππὶ»ἱῃ Ἐρ στ. 
Αὐκαία τοὶ Γανρς τοα] α. ᾿ 
Δυχφηνα τς, 1}. 
᾿Αὐχρηνὴς οἱ δὸς, γράτια ἰπρα.1η Ἐρίστ. 
Δυχαθ-. Παρίτον ἃ Τγσαοης Ῥοϊαίρι ΠΠ1ο ρει ἐπι σοσποιηϊπατις 

εἰ τας Τιγοφα ρσῖππις ἰπ{τιτεῖτ: πὶ οὐπι χα Τγοαο Γοιιῖ5 ἃ- 
ταῦὰ ῬυεγιιαΊ ἐπι πιο ἴοι, ὃς Πραυ ΠΙΙοτ σγιιογοπι; ἐπ Πρ ογα- 
ἄϊτιν ἀφ ξογπιατιι5. (5 [1π|5 Π10.9, ς.3. ΕΠ οὐἴλπι λυχοῦ Θ- πη Ομ τς 
ποτηθη,α ΠΗ ἔγαπι Οογοτῖς το Ρ}]15 41 ὃς ΟἿ. τη ρὶ15 5 ὃς ἱεραὶ 
κορυφὴ ἰὰ οἵ, σοῦ νεττοχ 4Ό Τοῖς [π1 1 φἀποστίος ἀ1έξι15 οἰ, 
11: ἔοης ἔγνω ἀρ ΡΟ ]δτιι5.4ς ιο ν14ς (α ἰιιπ12110..13.ς.17.λυ- 
χοὶ Ὁ. Σσόλλων, Ῥᾳιίλη. παρ 

Λυχᾳμζια δες, θυγατέρες λυ κοΐ μ(υ, ἢ 15» Τγοδπλ οὶ, πὶ Ἐρίρτ.ς 
Δυκαμζ)ς, πγασὶ πγαάτας; Εἰ είν ἢ. 
Αὐκανορωπία ας, ἡγπιοίαηις πο] σα οἵ αβεΐξεῖο,, ἤπιος Ἰη ληΐα: ραηιι5: 

το τι φέβοϊιητιγ λυκώνθρωποι ἀϊοί!πτιγ, Ἐοτγαπι ρτδρα ες 
ξλοὶ 5 ὁ ὁρώσιν αἱ δρανες»ῆος οἰτ,οο 115 ἀγοίςοηεῖθιις . ργσοραὸ 
νετὸ Τα στλαι διιητ ργῶτογοα διψώφ εἰς, πε δια πα1. ἰδ 115 οχ ἱπτιρα- 
ἄχϊοπο οὔϑῦγα αὐώτως»ἱ.οἴττγα πιεάοίατα ν σογοῇς, Ηἰ δί λυχαώ- 
νες ΔρρΕ [Δ τιιΓ. .53:}.{1.1.4.0Δ}..4ς. 

Αυχὰ: οὐδὸς ν,, “Δ 5 ΠΟΙΠ ἢ 4ΠΘΩ1Ὶ δἰ πιο 65 ἔιο ΘΡΊσταπιηγαῖς 
ΘΟΘΜΠ τα τ, 

Λυκαυγὰς» τὸν φγορυ οι απὶ »ιοά νύκτα ἀμφικύκίιυ νοςαῖ Ηοπλιογ. 
Τμιείδη. οὐ δ΄ ἡμίρᾳ πονυ λαμωρϑ , ἀνονοὶ καϑείωρ τὸ λυκαυγὲς ἡ, δὴ 
ὥρϑς ως 

Δύκοα ψίθ)ποιηςη ποιθα:. ἸΝΙσαπάογ ἴῃ Του αΕἰ5. ἡ ἐρμβρεἶοντα λύ- 
καψον,ν ας λύκοψες. 

Ανκαάων, Ατολάϊα τοχ, ΤΊϊαηὶς ἃς τεγγα ἢἰ1π155 ἃ Τουῖς ἴπ Πρ σου- 
πιογίτι5. ντάο ἴῃ λυκανϑρωπία, 

Δυκέη, 8ς Λυκεῖον, τὸ ΡΟ Π15 Πρῖπα, λύκε δορά λυκεία, ΡΟΙ νὈἷο. 
Αὐκείον, ἐν τον Γ σου ὙΠ] Ππὶ ΑἸΠ 6 Π15 9 ἴπ ἅπ|0 ἀοςεθατ Ἀτὶ- 

{τοτοῖος δυτῆοῦς στόριδηο, 
Λυκεῖθ. Παρ πτι5»Γογ τ 15. 
Αὐκειθ. Σπόνιων λέγεται. ἢ διὰ πὸ ἐν χυκίᾳ, πὰ πόλει τ μ(οὲ ὅδτι! αὐτὸν. ἢ 

διαὶ τὸ λύκον ἀυπὸ ἱερὴν ζῇ), ἢ γε κρώον, διὰ τὸ λυκόφως ποιεῖν τῆς νυ - 
ΝΕ ᾿ 

κτὸς χα χ ρό σὴ ςι 

Δὐκη 9. ης 9 ἡ » ῬΥῊΔ ΠΧ αιια; ρυαοοάτε οττιπι [0155 ἀρτια ΟΠ δος 
Οταςος. λυκόφως ποάτο νοσάτηγιν ἦς ρυτας Μδογοδ λύκες [ὰ- 
Ῥος ἀϊξίος 5 φιιδά Βα: ἕοτα λαζο σαλιιπὶ τοιη ρει δά ταρίοπάα 
Ῥέσογα, οἵα ἔχπι οι πο έξιιγηαπι πιᾶχ ἰπηὸ ΟὈ γι δηζλυκῆ ρὸν 
ςοητεαξεϊοπεῃι ΡΓῸ λυκῇ, 

Δυκηγγυν ογϑΘ, ὁ κἰ ἡ. σοῦη σ᾽ πογάΠ8)νο] ἴῃ Γν οἷα 
1ἰπῖ5 Ἔρίτι. ΔἸ αογοῦ ἰΠ5.τιςαρ,17. οι. Π1. 4,6, 

Δυκησὸν γ4. 4. {πρτπ ροτιιπὶ πλοτο, Επίξας, 
Αὐκηϑμόςν Πρ οσίιτα ν [ ατιι5)5 14, 
Δυκήλατος απ σΉ 11, 
Δυκία, ας ηἷ ΠΥ οἷα. 
Δυκεανὸς ὀλύμπο ς, Τὰν οἷα» ΟἹ ΠΊρΡιΙ5. 
Δυκιδεῖς σάτα} ΤΠ ροτιι πη. ΡΊαταγ, δὶ ἰοργησίας. πορᾳ ὕνομϑυ χυκιδεῖς, 
Λύκιον 9 Πισςιις 5 4π1 ἜΧτγα τιν οχ ΡΊαητα οἷτι5 ΠΟ] 15» [γοπι 

ῬΙϊηῖο. ἀὐθοσυ τρίᾳ ἐρι ποία εἰς, δυιχὶ ξο 1115 5 4ιιαπὶ Ὀ οἰ σοτί 
ἀδς {το ργίπτοοαρίτο 133.ν οσατ λύκιον καὶ πυξοίκανϑτιν, Οα] πὺ- 
ξάκανϑον. 

Αὐκιον, γγϑ5 ΤἈΟΠΆ Πα; ἃ Πρὸ χα γεθεπὶ ἱηστοῆίις τα ἀχῦ ξυὶς 
σοπιιογἤις, ἰοποηλίηατα. 

Δύκεθο,κ, δ, ΤΥ οἶτις σοητῖ!ς, ὃς σορποπιθηξιπι Α ΡΟ] Π  ηἰ5: ἤσατ λυ- 
κυγϑοὴς» 5]. 110,20.“ Ρ.20.5ο ΡΒ οο].1η ΕἸ έν, 

ΔΛυκιαργεῖν, τοὸ χυκιαρ γῆ ποιεῖν» ΑΗ Θη.ἱη 9. τορνύδλοις δύο λυκιβργήσοις ἡ'- 
μιεργίας 9 ὅτι ἀκόντια ὅδε πρὸς λύκων ϑήραν δ)γτήδειω ἐν Λυκίᾳ εἰρ- 
γασυῆσα,. ᾿ 

Δυκιουργὲς. Τιγοῖο ορ᾿βςῖο ἔλξλιιηι. Ατβοη. τὸ ποηο. Λυκιμργεῖς 
φιάλαι), 

Αὐκὲ (δὲς ὐἱρ4 2 ὉΤατατς ἡπ ϑοοπο. 
Λυκέσκ Ὁ. ὁ, ττοοσι!ςα ἤηοὰ [15 σατο η5γΓοἴ πὶ [ογαπιθη μαθοηδ, καὶ μὴ 

ἐἴχυσω υξονίσκον τροχιλία, τοῦ μοι ὃ μόνον, ς ν οἢς 
Λυκοξατίας, [ν Π11. 1. αι Τιρὶ πιο ούἀητατ, 
Λυκόξρωτος, 6,6, ΤΠ ρὸ πηοτίϊις » ΡΙτ.λυκόζρω τοι τορῤζαι τοῖ, ΟἸ165 4158 

᾿πριις σοπιοάονῖτ, α 24, 
Αὐκοειδὲς ἐ(θ.. τὸ, ἀο]οΥ παςος Ἰπἰοίζλης. 

ϑεμίτι, Αροἱ- 

....-.. 
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ἌΝ 
Αυκϑειδιὴ «διαί χυκος τ ΔΤ  τιδι 
Δυκοεργὴς, ἐΘ- ὁ, ςοηβοΐοη5 Προ ϑ5.λυκοεργέας 

ῬῸ5 ςοπβεοϊεπά πο γούοσς. ᾿ 
λυκοϑωρσὴς λα σηδηὶ Πλ15.. 1} ΕρΊστ, ον 
“Δυκοκιονε οἱ αριιπν Ἰητου Ποότς : οὐλπι15 ἰδχ ἰατᾷ ογαξ 

Οοπηηθητ, ΑὐΠτορὴ. 1π Αὐϊ. ἈΠ} 
Λυκοκτόνί(θ-,εγ6. 1 ριχπὶ Οος ἡ εης ἂς ῬοΓἸ ΠῚ ΘΠ, ΘΟΡ τος 

ἃς Ατἰορὰ. ἴῃ Ααΐδιις. ἸΝΔπν κι π!ςεπτο ἀὶ δα 
Βαδοης Πρηϊ Πσαείοποιποντ τί άϊτ Μιοίςοριης 
γθοτίςἡ ὠερρπειροξυΐτονα ῬΑ ΠΠπιοτῖιπι πδοπτ ΥἸπινε ὰ 
ἸὰρῸ Ἰῃτογοπιρτιῖς,, ξιφδκτονζν οἰ ἴο Ὁςοἰ δ: 
οοοϊάεπς αἰτππν ρ] αὐϊο.λυκοχτόνϑ: ἱτότη, ΑΡΟΠΠ 
ΤᾺΠῚ 5 οὐ} Πρὸ 5. Ἱπιπτο αἴσαητ, λυκοκτόνίδ: στὰς. 
ϑορποοί. ᾿ δ 

Λυκοπανϑηῤοςγϑγ δ αθ πιαΐ οχ ΡᾶτΓάο ὅς [ρο. 
Λυκόποδες. οἱ, τγταηποτα το ΠἸτο,νόσοτο σογρογδ,, 
Πρ ἰππθηοβ: πο ἀϊξι1, μα Ρεήος Πρ 0 εἶτ 
τίοναις αι ἰῃ οἰ γροῖς ΠΡῚ ἰηῆρης σοίαγεῆτ, 
Λυκοῤῥαϊ της γὁγ οἷ ΠΡ Οὐ εἰτῖν ΟσΟ Ὁ τολυχοῤῥάνς αὶ κύνες, 
Λύκος, Ππρυοῖνπάς ἀςάποίτγνα ἴῃ Ρ πιιτατο. Πο]ὰ 

ἀΐδιις νἱάς Αὐηξος, Αὐ απ. ὃς Ορρίαη. 1.3. ἀς᾽ 
κοι σῥπαγιςΡΊ ταραςος. Ματῇ παρ. 7. πόλίει χύχοι 
λυκὸς οτίαπι αἀἸοίτιτ οΑΠ ΠἸΙΟτγ πλι5. ΡΤ οἷς 9» ΑΤΠτ 
ἀπιαινάο Ρτὸ Ππρᾶτο ροπίτιτν ψιο ὰ εἰ ἔτοηΐ σὸ 
ἃ Τρ Πογαπι ἀξατίμπι Πηλ Πτι πο ἀρρο]α 
α'αἰιαΐος σοηίτατ, ἘΠῚ δὲ Τπρι}5» 15 ἀριιά ΑἸΠΟ 
Ἰατιιπὶ σοπεγον Ἐξ πρὰ5 ἐχ Ἰη δ ξεὶς ἀγάηδῖ. 
παηἰττι155 ἀράχνιον Ἀθγ μῆμον λύκον φαλάγιηον, ΑΠΝ 
{τυπιδηῖο σοαιηπανἱογαιο Α110 ποπλῖπο( ΡΟ τς 
Ηἷα ἀυτμοτίδιι5 ) πάγρᾶρε ἃς στοάστα» ἰΠριι5 (ο 
ἀΡΡο Πατὶ (ΟἹ ες. ντάς αὐτοίγη, ΕΤῈ ἀμ οαιιο ῬΓΌΡ 
Ῥμαπίες 5 δριπὶ ϑεγαίσοη. λυΐκοις οτος μεθα ι 
πἰου ιν [ΑἸ ον ΠῚ Ιυρὶ [ρεςίοπι γεδήδητ. 

Δύκος ἀετὸν φϑύγει.. πεερριμία ὅὴ1 “ἶδ᾽ φϑυγόντων: Αὗκος ἔν 
ὅ5) ΤΩ ἐλπιζόντων κὶ πῆς ἐλπίδος δια δυδὸμήϑων, λυ 
ρϑλει ποιρριμία δὴ τν᾽ πονούπων πὗδὰ τι “ἴ.᾽ μωταίω Ν 

αξρέεισι ὅταν δε σὴ ἡ μη διῳνάμῆμ Θ- πιεῖν ἐποὶν διῶ; 
σὴ εἰς φρέαρ. 

Λύκου δεχοὶς, πειρφιμμύθες, ἐπεὶ λύκος, ἥρως κορὸς τοῖς ἐν 

ρίοις ἰόρυτο «ἢ ϑυρία τίυὶ μορφίω ἐ χων, ἫΝ 
Λυκοστιάδες, “αὶ ἀἸ σι ταγ ἃ ἔγοηΐ ροπογο,ιο λύχὶ 

Ῥε ἰανῖ δ Ππιρατιιπν  ἀτίηῖς. Ος}. 0 τι σαρ.58, 
41 δ θεητος ἀἸπυ! ἀαπὴ σα ρ τὶς Ῥαττοῖη τῇ Δαμᾶ 
δ511ηῸ 41] ὃ λυκοσχείδες νεἴρα5. Πιὶς ἀρ 65 ἐπτεγργι 
ΝΝΙςαπα. σκίώεσι πυϑυ μή οἷσι λυκοσαεὶ δὲς εἰξε)γύοντον 

Λυκοαπα δεῖς , ΟΕ] ἃ [15 ἀϊσογρτῖ. Ἡ οί ἢ. [δά 
αὐδρίαν, 

Δυκϑργρς ΡΤ λυκόορηος να, ΠΥ ΠΗΓΡῈ 5, Π4ς λυκέργι 
δὶ [ουτιιῃα οί Ἐρίρτ. 

ΛυκοφιλίανΠπλι}τ455 ἰυρῖηα ἀπηλοῖτία, ΡΊατο ἘΡΠΕ 
μι καὶ σϊυὐ κυκοφιχίαν κὶ εἰκοιγωγίαν διαὶ σὲ εἰπ εἰργάσατο 
τατος πὴ ἴητοῖ πος ἃς ἀπ ἀητιην ρερογοσιητ. τς 

ΔΛυκοφίχιδ-, «ὁ, Πρ ΐδας δὲ Ἰατεη σε το ξτὸ ΠΘΡΊΕΙΣ ἂὶ 
λυκοφίλιοι εὐ εἰσιν σὶ διαλλαγαὶ 5 ἵ. Γι Προ ξξα φα! ἀοπῆ, 
νης λυχκοφιλίῳ ς.], ὑσιίπηως , ὕσσλως. ἐραν 

Λυκόφρων. αἷτα (ἀρίεπ5. ἘΠῚ ὃς ροοῖα ποίηση ΟΠΑΐ 
ἴπι5 αχταῦ ΑἸοχαπάγα ροῦπια ) ΡΙάτοηιϑ ( απο αἥὶ 
γἷς. Οὔ τα 115. νὰ. 

Λυκαφώγας γο} χυκόφονας λεγ0 μῆροις ιζεξαλλοντο κἢ Χὶ 
σιζάσι., ε05 411] ᾿γσορ βοπος ἀρρο Π]Παητιγ [δεῖς 
Ῥἀπτηϊιθ του 5. ῬΓατατο ἢ ἷπ ἈΡΟΡΒτΒορ Τἀςοπ ἴδ 
ἀοτπιῖτς (οτος ἴῃ τ ιθασι Τ᾿ ἀσοδαρπνουίοϑ ππῖοι 
ἀὐιτοιι τηϊίσοτο φιζείσι. ν τοῖς ἀπτ ποτ 15) 4168 
ἄϊοιιητ, ξογίλη αιιῖ5 Ἔχ ΗΠ Ίπγοῦ λυκοφαῦοις {ΟΓΊΒΕΙ 
τγαάςφητς λυκόφανον ἃ ΜΕ [φ]15. γἹοϊη15 ΓιΑοεά απ 
οατὶ τὸν ἐχινόποδε, αι] ἐχινόποις εἴς ποτα ἀσιι ε 
συγ ἤια ροάες ἘςΑΙηὶ πγαυίηὶ ντ νας Εἰγ πὶ. 

Λυκόφως . ῥτῸ {ππηπιο ἀ Ππουΐο ροπίτιιγ. φιοά ἱρὶ ὃ 
τοῖις εἴτ. πες ηἰρτοάϊποπι ργανβογοης ἰπτο ΠΠΟΥΟΠῚ, 
{λλτ. Τητογρτος Ηοπιοτ! Π|4 4. ἡ, ἀμφιλύκη γυξ, Ἰηαυΐτυ 
γον λυκόφως τὸ ωρὸς ὀρϑρον» τουτές:ι ὁ βαϑις ὀρϑρίθ᾽ Ὡὧ 
14 οἵδ, σικοπίαν; οἱονεὶ χυγόφως τὶ ὃν, νἱάς ἴῃ Αἰμφιλὺ 
Οοπι. Αὐασὶ. ' 

Λυκόχφοδν βαφὴ οἷον οἰπογοῖι5» σα απ οἱ ΠρΊ πεῖ 
11 14.ἡ. ; ν᾿» Φ 

Λύκοψις, ’γοορῆς Βεγρα, Ὀϊοίο, "Ρ.4.0.26. ἱπεὸτ ἀπο ἴα 
ΡΠ. Π|..27.ςαροττι Ῥαυΐο Δὲ σίποτα νοσατιγ λυχψυ 
χφψ 9: ἀριιί ΝΊσαπάτ. (στ ρεισν.ν4ς Πιρτᾶ. ' 

Λυκοψία ἡ, ποξξῖς οδσιτίτας, ἰσσις (ΟΠτατίτυς ἃζ δ ΓΟ 
δα ]ατα, ἀρινὰ ΤΥ σορ τ, ὡς λυκοψέῳ κόρη κνέφαιαν ἀγὰ 
χώυδυδ-, 

Λυκόω, μ, ὥσω, αι πᾳ. Ι]Δοϊο, ἀΠ]σοτο, ἀ ίσεγρο [πρὶ ποῦ 
Δυκτος, ἱπτο τα Ὀ1115, ΕἸς ν οἷν, λυκτοὶ ὅν αὐικτοὺγ αθα το οἱ 

Φερίολο 

Γ1(Ἱ; 

ΕἾΝ 
πεὸ 



ὙΠ Υ 
τρτο ἀλυκπὸνντ ἤε νἱταπάα, ἴοι ιροηδα αὐκὶ τὸ ἀλύξαι. 

γονεθυγδ καὶ Τί Ρο Ππι]15,λυκώδος τῷχούκα, μρὶ ςοϊοτομα το- 

ἡ Θεἰρ τς ἰπ χια σο ταν ΑΡΟ]]ο ἃ Τγοοτο σομά!- 
τς Δοποπηϊηαταν Ετγ τη. 

.} ἡ μϑοίρν»ἱἢ Ἐρίρτααι, Υ Ἶ 

αὐ θη ροῖϊο πυοογοισα ἴοςο ἱπ Το ϊς.Τδϊάςπι, 
᾿ ικοτοτὸ, ἰοτεῖς 5, ῬΠσ σα ΠῚ Ο ἢ τα Π)2 1 ΠΠαυ16 5. 1Π|α 4}. αἴ, οἵσ᾽ πολυ- 
νιν καὶ εἰς ὦλτ λυ τοοτ᾽ ἐ αλλ ον, ἷ, τοὸ χα ϑεέρσια, τοὺ ῥυποίσμιατα, Ρ11- 

ἡ πεῦτα ἰαΠπτατιοπὶν δὲ ἱποαὨ ]οηΐδ ΡΟΤῈ τογρ 1 ἐπ ἀπο υ Πα 
τοί οαητ, ὃς ἴῃ ἀσύαπι ρτῸ Βπιοητο Ν ἸΓρῚ].- τ πόσις ἤποη- 
ἀαΐηας σαρας ἰαςον ἴῃ ΒιισοΙ. ΘΟΡ Οο] λυύμαϑ' εγνίστες, 1υ τὸν 
πίον χϑιϑεέρως, δι 4. αύχριτα, ἐνέχυρα, δή λύσιμα τὴ λυτρώσιμοι. 

, ἐραταγᾶς γοπετὶς ΟΠ ΓΟ τι ̓λζηζα [1]. αἱ τῆς γαφρὸς εἰς ὦ -- 
᾿ ὐνα ἀπονρίσεις.ν Ἰ ς. Αἰ πολυμεαήνομι, ) 
᾿“ηἰάψοιι φιοά λυμνω. Ἐτνπι. 
᾿ μα! μνανονγμοι φϑείρω. Θλεπῆω,ναἴτο, [α4ο9 [Αἰνεία ξλο, ΑΕ Ηϊέτο, 
ἐ τιιπηρονν [τὶ οὐ έγυ ξρ ἐζω, Πσαιγῖο νοσεῖς Θακαιλυμανεῶχ( παῖς 

οαίτα Αὐλίτος. οἰὲ “πὶ ἀφςΊιγραῦ, δεῖν κὰ ποιέϊν ταὶ τοιαττε, 
σοιίατίιο ἰϊμπσίτιτ  Οστατ. συμμοΐχοις λυμαννόμεϑεε,ῖα 
πὶ ορῖρας ἀοιγα μέσηι, ΟἾτῪ [Ὁ ξ. ὁ δεάζολ Θ. οὐδὲν αἰ)- 
τον Πἴ 1] οἱ ποσοῖς. ἡ τ᾽ μα ποίντα λυμαλνεάδει, ὃζ Οπ 

τις σοιτιιη οἰϊα «ΕΠοὶ, Ἰτοπν Τλατηιῖο. Ποπη ΠῚ). τοῖς ὅλοις 
υἥνατφ, [πἸπλπλα πὶ τογιιττι ρ το Π σαι ὃς σογτιιρῖτ, ΑὙἹ ΠΟ ρ ἢ. 

Ἐπλ φεὶ λυ μία!» εἶνον τοῖς μειρακίοις. αἰ οἱ ςἰσοπτιιΐο5 σοτγ 1 Π1- 

ἢ ὅς 1ηἢΠοἰοητοπγ λυρκαίνομω, νεκραῖ Ηοτ οὐοτ. ἴῃ ἀππου ται 
τὰο ἰα ἶτο. νπάθ λελυμοσμῆθϑ. αὐτὶ αῷ χελω(η μήν, 
4ιὶ Τα ]ς Ειξεαλτο Χ ἐπ 00 ἢ. ὃς Το πγο Ἐ]ν. ΑἸἸχιδα- 

᾿εφϑτερυΐο Θνν τ λελυμοσιαοη ὀκκλη σία αρι ἃ Οτοροτ Α- 
, Σαῦκθ- ἐλυμαίνετο τίως ἐκ κλησίανογαἰταδατ, 

ἰδπη 4ιιοι] λυμαίνυμαν»τοςοο. ΧΘΠΟΡΙΙ. πὶ λυμαήνοντω γας-"΄- 
Θσδὴῦ γο ΠΕ δι15,λυμῳ, ομκα, ἃ λόμα ατος, Πρ ΠῚ! ἤσαῖ κα- 

«ποὰ Πρηϊῆοας βλώξίω 5 φϑοδαν» Πρηϊῇςατ διαφ- 

βεγη! οἶος. λύμη 9 Ῥοῆὶς, εχίτιπ. Ξορ Βοος. τη Τιᾶ- 
᾿ δὲ κρτακτήσοιτο λυμαντίωοὶ βίου, χα! οπι ΓΟτείτιις ρ το πα 

ὃς σΟΤΓΊΡΙΤΟΥ ἃς Ρογαϊτοτοπιοταρ μοτ. δατοπὶ σοσπα- 
παι ϊοτγιιπα οογίογἀςςοέζοτ 9 αιὶ εχ γαάςγιθες ἐ 

ἀοριγραι, Ετγιη. ΠΡΉΔΝΝ ὃ 
Ὑολ, πέτραι, οί η αἷδα τί χυύμιω,, γτ ποτ (ογάϊάα ἃς 
πατα οχ αἰ ἰπππἰοῖς γυπατιιηι. 
γα ἀοἱοΓ.ν εἰς δγαφϑοραν λύπνς ντ ἤν Ἰάςτη αιιοά λύμη, 
δι ρογάϊτοτ, Οἱ, φθορά) οσοτγι ρζου ΟΡἢ, 
πἰοῖς 5, βλαζν, ἔλεϑρίθ", κακοπεέϑεια, τι πη ας σογΓαρτο- 

Ρτίου οτος ἀθεγ πη θητιμτι, ΠΟ ΟΕ ΠΟ τι1 ΠῚ. ΓΑ] ἀπ ῖτάΣ» 
: τὸ λυεῖν. Ῥοϊγθὶα8. ποτα μῆς πάτας ὑποίεχ ὀμίν Ὁ- τας 

ὑμας, πιπιαπᾶς {ΠΠπππι16 5 [ας ρ᾽ 559]. τοὺς καϑτερ σίας κὸ 
ἀ65. [ατεγρ οβ πη] ὃ ν ογτἰτπτότρος οὉ πλη]τἰτυιϊπξ 
οπιίπιδιι5 ἄς ἔστη, ΡΟ ]οη.». Ασὐσοη ῥυσουάγοι δὺ- 

αἰέρᾳ λύμης. ΟΠεγ(οἴξζοπι. εἶσες ἐδεμ ἐν χυμίω ὕπο τ 
τῶν ἐξὺ ἐπηρτα ζουήρας υὑπτουῆμον τας. αἰοιρώς λύμῃ δυακείμες: 

ἱπαϊσπέαις αἰξοίειι5. δ) λυ αν ἱσποπλϊηϊα: σαί. ὅ3ὲ 
σαὶ, τη σομτασας ἴατι ἀογαΠης, Ἡοτγοάοτι 5. ορ οεϊ. 

δρωσει, πότερ χερσὶν 4, λυ μὴ βίνουν, καὶ χερσὶ κα λύμαμει 

ον Πδοτουἑο το άϊ που ίσγιο ὃς τεοϊρὶο. ΑΞ ΓΟ ῖπ. ὁπει- 
τὴ ψάφω μὴ λυϑῇ τὸ αὐοανομον,ς τη ρτίπιο Πιβτασὶο πὸ 

τς Ἀιετῖς τοις ἦν αϑρώνομων. ΓουτιΟἘινό με κελϑύεσε τῷ χυ- 
Δ᾽ πολεμίων δ0) τὸν λυ ϑὲν ται, ἑαὴ μὴ Σατοδ αὶ τοὶ λύτομ, Χο. 
πογοῖθιις Ιοα 6115 9 ὡς ἐν μὴ αὐ ἐνιώδὲ εἴ τοῦ συμφοραὶ 

εἰ ἡ βασιλῶ «ἐλύοντο αὐςδὸ, Γετιια σαατ, ὃς ἃ σαἰαπγῖτατα 
οπΊ.11444. ὦ, λυσύυβυός τε ϑυύγεγα, Β]ΙΔυλαας το- 

ὑπρωσὸ υν (85. ττεπὶ ὁ νἱτὰ ὀχοοίο, πιογῖοσ » ἀρὰ 

παρ μοτιςὸ Γυοίἀπ, αἷς φιοίδατη ποιηίπατο Ογατογοπὶ 
1π φοποίοῃϊθιι5 τα πλα[τι15 Οχ οἰ τα πτοηη. 

μ ἤσομαιγπ'. ἡ μια)» τε  τοτυαιο ἢ οἴία αὐβοίοτ. Ὁ Ρ. ατῖα. λυ- 
ἤω ἐς ραιοϊοτῖδι5 τὶ Πτοτ ἱ πυΐπαιβ τὶ ἴζοτ, ΡΙατο ἀς 

δίατο Ἐρττη. Ἂς δαρίςητου ἐτε γὸ χαύρων, ἀπε λυπουιῶνθ. «ἰ- 
σεται. «οὶ τὸ ἀυτῷ πεποι ϑέναι 5 Ὡς 116 δηΐτη ἰατα Ὀ1τιιγ ν ἢ - 

ΠῚ 5 τος πΊΟεγο δὶς πἰ πηΐβ : αιιο ἔοτη ρον ἴπὶ [εἰ ρίο οπιποπι 
Ἔροπαῖ [ιΐ. Οἷς, Του]. 5. 

υσω, τσ. υ χα, τ [τἰ εἴα πα ἱπξογοσπιο  οὐξῖα αίῇεϊο, σοπτγηο. 
: Αξεῖιι. Αςςιπδτ, αι 2.14 Οοτίπτῃ. καρ.2. εἰ γδ ἐγώλυ- 
"εοΝὴ τίς ὅξιν αὶ δνφρώνων με. εἰ υἱὴ ὁ χύπουμῳ ΘΟ ἷξ ἐμοῦ : ἃς δὰ 

οἰ ΟΡ. 4.γὺ ομὴ λυπεῖτε τὸ πνόῦ μα: τὸ εἴγιον τῷ ϑτού, Τητοτγάτιη ο- 
᾿οἰπῇ ἀπο θιις ἀοςιίλτ. γε λυπῶ σε πολλαὶ . τ Ϊτὶς ἀο] οὐ διις 

ἐποῖο, Χ ὁπορἢ. [1|5..5.ὁπομνρτίπηαπι ργοάπςοῖτ, ΗςΠοά. ἐν 
επλυπης, 

Αὐτὴ σοητγα ζεῖ] ΔηΣπὶ ταις αστίτιο.» Οἴςοτ. αἰεὶ τὸ λύειν 

δὰ. ἢ 189 
εἰς δώφυα ὧδ ὦτα, ἢ λυώψε τὶς ὅσει, Ἐτγ πη, αἰέν, οτ» πιο []}11» 
Ροτη οἰ ο5.λύπο, τοὶ οἷς οὔϊ συςυλὴ ἄλογος (ἀρι διιϊάαπι ςοῖτὰ- 
Ῥτὸ δῦλογρε) ψυχῆς, Οἷς. 4.Τ υής. Δὲ στίτάο Πτ φηϊηνὶ δἀιιεγίπ- 
το γατίοης σοητγαέζιο, ὅς λύπη ὅδν δόξα πρόσφατος κανοῦ παι ρφυσίας 
εἰξίου δ) μειώστως κὶ συσολῆς δοκοιυῖτος » Δέρυτιάο εἰξ ορίηῖο τα - 
ςςης ΠΑ]Ὶ Ρταρίς πεὶ5 : πὶ 4110. ἀςπηίττὶ σοητγαἠ ΐαιίς Δηΐπηο το- 
ἐζπηι οἱ Τὰ νἱἀσατιτοτίςαι Οἴςοτο 114, ὃς Π100.3.ἀτρτί τυ δ! ποτ 
λύ ταί ΟΠ Πρριις 4ι4Π λύσιν, ἰὰ εἴ (οἸ το οπι τοτῖις μοπιῖ- 
Πἶβ ἀρρο! τα} Ῥυτατοΐδὸν ἢ χὺ λύπῃ μειωΐμύὃ. ἔρωτ]λτο ἴῃ ΤΊ- 

πλατο ν Οἰτρτατο ἃς ΠΊΟΪς ἴα πλΐχτιις ἀπιοτ, Οἷς. Ρίατο ἴα Ργο- 
ταροτγα, κὶ τὶς αἴγλη αἰαξία κἰ δονῆς τρος λύπίω, ὧν, ἡ ὑπδρζολὴ ϑηήλον 

"αὶ ἔλλειψις, τας ἐρίτιν ροτοίς οὔς Ἰπαἰρηἶταϑ ν οἰτιρτατίς δά πιο 
Ἰοπἴαππτ 5 αἿΠ ἰπ πιαρηϊτάϊης ἀπ Ἰοπρίτυάίης αἸτοτλτις νεγίτις 
Ῥοῆτα, ΟἸς, ἀριι Ργιοἰδη, 

Λυπίωναἰρεονγα τὸ, ΠΡ Ώ1Π ΠῚ» 5 6 Π115 ̓ ορ ατη Πἰ5) ἤς 4] δτιμτι;, φιὸά ἤς 
ΔὐπαγιΠη. νη ἀς Ν]ΓΡῚ].- εὐ Πα ας Πρ ὶπὶ δι ἘΠ] οτὶς ἔγαρ ]ος οὰ- 
ἰχπτος. δι} 4. λυπίω ρια, ϑέρμοι νς] ϑέρμα. 

Λυπηρβεγϑ, ὁ τυ ΠΕ] 5»οὔϑυμοι» ο ΓΑ" 5γα χα 59[η ἔς Π 15, αἸ  οτ, ὅθήφϑο.- 
νι. ἱππ]ἀο τς, ἀ σον ι5» πλοῖο πδεσεὶ ΟΡΡΟΙταΙν τερπγός, τὸ λῷ - 
πυρὸν, ἸΠΕἸτῖα, Τ ον ἃ, 

Αυπηρώςςι]π| ἀο] οτος ἀο  οπτογ ΡΠ, πιο] οἰξὸ ὃς ἀςοι θὲ, κυπυραέ 
βιωσομεϑα,ληχὶὸ νἱπο πηι 55; ΚΟΠΟΡἢ. 5. Ρααΐκ. 

Λυπυτικὸς, 411 τε ἔτάτατ. 
Λυποϑὺ μία, ας, ἡ ἜχΑπἰ πγατῖο,αΠἰ πτδ’ ἀο ἢ 1 ΖΕ πη. 
Λυσφῤγεως ον, δ τοῦτα {ἘῸΓῚ 15, ὃς λυωρόγαιοννΑ ρρίαπ ΐα δ ετιν δὶ ἕἑαπηξ 

[ςτίρτυιπι τὸ λυωρέγεων. ᾿ 

Δυ πρὸς αὐ ὁ. ποτὰ 15, πιο [ειι5.η ἢ τ πηι. ΧῚ 5, ζυτεληςεηυνδασ δὲ ἁτὶ- 
ἄτι5 Ιοςιι5. ΗἸΡροστατ. ορ ρουΐτιιγ λιπαρός,λυαφαὶ γῆν. Γ το ηιις 
δὲ ῬΑττιπὶ [ατοιπάπ15. ΡΕΙ]ΠΟ.λυσρῷ χώρᾳ, ΤΉΞΟΡΙ. ὨΠΠΠοτ, Πδ..4. 
(80.17.50 }π|πὶ σταοῖῖς ΡΙΊ πο ἰἰθτο 17.ςᾶρ.2.4.λυωροὶ δένδρα γατ- 
Ὀοτγος, 8: τγ [Ὁ ἰοϊηάιις σοῃίξαπτ πατιιγᾶ, 

Λυτωρότης τος." ΠῚ ΔΟἾ 65. 

Δύρᾳ ας, Γγτα» ιιαῇ λύτρα : γῇ αυα5 ΑΡΟΪΠ πὶ ταπηυαπη σοτηροπ- 
[χτῖο ργὸ θοθὰ καὶ Μεγοιιγίο πτ ἀατα απτοα χέλις ἀρρεϊατλ.Α - 
τ ρ ΙΝ ἐπ ΝΟ ΘΕ]. ἡζω λύραν λαζοντ᾽ ἐγὼ κέλδυσοι ἴσαι Σιμωνίδου 
μέλίθο. ΟἿ πὶ επὶπὶ ἴῃ σομ 1115 οἰ ΓΟ Ήἔοτ θαταγ ἰγγα, πη η ΗΓ- 
4τις οτάϊης σοπιιῖ5. οἤεγερδειγ ἃ σοπιπατοτε 5 ιᾷτη αεΐ 
τεςα[αες Βαδοθατοτ ἱπάοϑίογ. ψ14ς κεϑεέρα, ΤεοηῚ λύρα. [γ- 
ἄτις ςαἰ οἰτοτίτοιη οἰατα οὐ άκη (Ἐς 118. 5» 4114: ἰπχτα Τυγᾶπὰ ροῆτα 
εἰιτοτῖις ἔσῃ ποπηῖπο λύρᾳ ἀἸοἐτΠΓ."Π4Η1 Ῥτοο 15, Ιτοπὶ λύ- 
ἐαφρ [οἰ 554 ΓΟ πτπὶ νοσαίοπι ομηΐττογς ραυτατατ, Ασιῖος, 4,Δ- 
πἰτπητ4ρ.9. 

Λυορο δὲς» ὁ νὴ ἡ, [γτὶσοη»ἱη ἘρΊρτ. κεϑοιρέξρ. 
Λυρεκὸς δ, ὃ. } γ τὶ ἰ155π|ς 116 15. ᾿ 
Δυρέζω, μι ἰσω. «0 1Κφι) [γτὰ ζᾶπιο 5 φᾶπο 84 ἰγταῆγ, ἸΝοττ, αν- 

[οἱ] ατιῖπι. 
Δύρεον, αγτὸς ΓνῸ αν ράγιια 'γταςν πᾶς ὑπολύρεθ, Ατὶ ἔοΡ᾿, βατροξγ- 

χῴτω τὶς τὸ λύρεον. [Ὠτοτρ. τέων μικρειὴ λύραν. 
Δυράτης. 554 Ὠἴπι4] φιοάάδηη αιιο( ἐπ 411ΟΥ οἰ] 115 σ ΘΠ ΟΓΑΓΙΓ» Ρ ἴϑν 

Ηείγεϊ": 
Λυρογιϑιὶς» ἐΘ.. ὁ χαὶ "5 ἵγτα σαάςπο 7 ἘΡΙΈΠοειπι ΑΡΟ 15 ἅμ 

ἘρΊρτγαηΠΊ. ᾿ 
Λυρῤοις,εντος ὁ ὺ τ γχυρόεσσαγ ἱγὙΓ16 115. [Ὑ ἰ (4, 
Λυρῤεργοςγγδ, γ γα ̓ ΠΠΘΏΤΟΓ. 
Δυρφϑελγιὶς 9. ὁ χ᾽ τ 14 ο[Ἐ 9 λυρογηϑης : λυρρϑελγία χείψανα, » ἴῃ Β- 
“Ρ᾽ σγαπυπηδέι 

Λυρόκτητθς ϑήδ, δ᾽ ἄστη, 

Λυρρκτυπίν, (Οπις ἰγυ,η ἘΡΙστλπὴν 
Δυρρκτυπος. οἸτῃατος 5. Ν ΟΠ 115. ἰ 
Λυρφποιος, οἴ, ὁ ἰγτα ορὶβοχ. Ηΐης λυόρποιΐα, λυροποίοτικῆ, λιν νήεω εν 

τίαπι ἀϊχιτ, ΑὙ ΠΈΟΡ . νἹάς κόϑοισες τὴ Ατηπιοη, 
Λυρτὸς, [γΡΠι5. ΑἸἤ ἢ, }1}0.11, 
ΔΛυρωδία, Γγ τα σα Πτι!5. 
Λυρωσὲς, ὥ, ὁ, Ἰντισοποἱγτιίτος ῬΙ πὸ Τὐποτ!. 
Δυρῳδς, [γ εἰς, ψαλμῳδεϑε, κιϑειροδως. Ε] εἰν οἶ, ΣΝ ᾿ 
Δυρανία, ας ἡ, ΑὙΤἸΟΡμαηὶ αἰ οἴτιιγ ἂγϑ [δα (ςἐοητία ἱγ τανε π ςοπῆ- 

εἰεπάατησντ τγα τς ΡΟ] χ. 
Δυσανίας δ. εἴιτας ὃς τυ τίαπι [οἴαοπβ. ΔΙ ΠΌΡΑ. νεφ. λυσονίας πα- 

σρώων μεγάλων κανών Ἱ. ὃ χνίων εὶς αὐίας καὶ λύπας. 

Λυσίᾳ, αγοτοἴ πη ροτη5, Η γ᾽ ον μὴ ἐν σιωνυσίᾳ μανία. 
Λυσιγέμοις αἰ μζολίαςοἵη ἘΡΊΡΤ. 
ΑυσίγαΘ-»πχοιηθτα [τι ἀττος ἀ ΠΟ] πο ποῖαε ᾿ 
Αὐσιγῆα, πιετδτογινι [πχατίογᾶς ΔΗ] ο] τί σαρπά Ητρροοῦ, 
Αὐυσιδεκος. 11] Ππ|Γὰ ἀἸΠοιεῖς. Οἷς. ΡΙΠΗ ρα τ γραϊζααι ἐρίωμπι οτς- 

το νογρομ] Ομ πὶά ἐγ αἸΠοΙ τ, 
Λυσιέϑειρρ ας ἡ, (ΟΠ τα σα Ρ1}}0 5. ὝΡΙ ΝΕ: 
Λυσιξώνῃ. κε. γ᾽ ν ἐρ᾿τπεῖοη απ: 5 ἁμὸά Ῥατίοητῖθιι5 Ζοηϑπᾶ 

[οἱματ. Τπτοτρτγ. ΑΡΟ ΤΟ Ὠ]8 5 λύουσι σας ζωνας “ Ὡρν ΡΟΘΟς 
σα! ἡ αἰωτιϑέο σιν αῤτέμιδε ὄϑεν ὁ λυσιζώνης Αρτέμωνος ἱερὸν ὦ Α'- 
ϑίωαις. Σ 

Λυσίζωνθ.γ δ σοττιρτα,ντ 1185 ντρῖηςαπη ΖΟΠΔΠῚ [Ο]αΐεν, 
Αυσερούχιον, τὸ, ΓΟ γ Ππιας οἷα ποτ αγίτα ἀϊξῖα, αιιὸ εἴπ γἱ9 τάπητα ἤδ 

γί λππχξτὶρ ἀϊςογάαείδιις τὰρο ἀμ ροἤτὰ) αἰροτίτατῷ ςομθοδς 
Ἴθι): 2, ῷ. :} 



184 Δ 

ῬΙϊη110.2ς.040.7.Ὀ᾽οίςοτ."0.4.6.3.ἘΠῚ νετὸ αὐτῇ 5 [υτοιι5)ς 
οὐΐ ρῬαγριτθιι5, Αυσεμοχειθ, ἀρια Π]είγ οἰ, αι νεὶτ ἢς ἀρρεὶ- 
ἴατατη ἃ Γγπιαςδο ἐπιιοπτοτα. 

Αυσημέλεια ας ἡ »ΡΟΥΤΠ5. ΒΥ ΓΑΙ Δ ΈΠη. 
Λυσιμελὴ γέ, ὁ καὶ Ψντηογη τ ΓΟ] πο 5. δου ορίτῆοτου ςἢ αιοά 

μελεδιώνας,ἱ ςιιγας (οἴπατ, 
ΔυσεμέριμνΘ- βάκ χίθ»η Ἐρίρστ. ὃ λύων πας μιρέμγας, 
Δύσιμος»(ΟἸυ1 115. λυτὸς, ἴτοσν οΧ Ομ ρ τ 5. ΡΙατο ἄς τος. 
Αυσίνομος ἱερὶς νἹοἰατοτο ορ ρα ΡΊαατ Ν οπα. 
Δυσι-,α, ὁ (ΟΠ 1155). ΒΑ σοι] σορ ποπηδῃ 9 αιιαῇ Πθογατο τὶς) ιὸδά 

φαγαϑ [οἱ ειατραρινά (ὐογηατιιτη ἐν τῳ αἰοὶ ἑλλἰωυικῆς ϑεολογίας, ἰο ρὶ- 
τας ἐἰλυΐσιθ. χπα] τε οἰαπιδηῖς γατίοης. ΡῬαιλπίας δὰ ξαθιι!λιτι 
τεξεγτοηία Ὑ Βοραηΐ σαρεϊεΐ,ορςα Βαοςξὶ οδτιιιποατὶς Ὑ Ὠγαοῖ- 
διι5 ἴῃ ΠΡ εγιλῦςπὶ (ς νἱπἀϊσαγᾶτ ΠΥ ΠῚ Βγ πτηιι5 ἐγὰς ἀριὰ Οτ- 
Ῥδοιπι τοπὶ [ιξγατίοπιπι ργοαεςφεχρίατου, Ρίατο . ἀε Ἀςρ. 
αἵ τελέται μέγα διυυύ αὐταὶ τὸ οἱ λύσιοι ϑεοῖ, 

Λυσιπιέωςτῖτῖςο. 
Αὐσίπον (δ. » καὶ ἡ ο(οἰτιοπ5 ἰδ όοτος, λυσήπον- μόϑος,οΥδτῖο»α. (Οἱ αττΙΧ 

ἀοϊοτγῖς ἔδει [αθου]ς. ' 
Αὐσις, κεφάλαιον ες ΗΥΠΊΟ ΡΠ το Π1.4. αἰ τοῦ διλήμματος 5 Δξτοτίς5 

ἘΧοερτίοπεπὶ τοὶ οἰϊἀςητίϑ 5 Βυτηαπιοητιη νοσας Οἴσοτο ἴῃ 
Ῥαττιτι μι". 14 εἴτογατίοηῖο ἴσι οχοορτίοπίς ργοροίτα ἰαθοξα- 
διατίοπεπι : ὃς τῇ κατασκόυ" ορροίτα οἱδ λύσις, «τα Ἰρίαιῃ 41- 
Ἰὰς, Τ4επὶ Ἡογίποροη, Κεφελαιον τοίνυιυ ὅτοι πειρ᾿ γ᾿ μὴ! αὐτὴ εἰ- 
σεϊγουδν , κὶ δεῖται κοιτασκδυῦς, καὶ αὖρα ΤΠ ἐχθρών τίϑεται ) ἃ δεῖπαι 
λυσεως. 

Αὐδσις, θυ, η, (ΟἹ ατῖο» αδτορατίο, οι πε, ἤπὶς 9 ἐχρίατῖο. υπάς 
γόσων λύσεις» ΑΙςχαηα, ΑΡΒγθἹ(Πηπγασῖο. ΓΙατο χιάς ΒΕ ρα], 
λύσεις τε χἡ χαϑειρμοὶ ἀδικηρφέτων, τὰ εἴς, (πο! τισι Ἔχριατίοπεβ. 
λύσις πυρετοῦ ρώτα ρΥῖπηα [Ὁ] ατῖο ἔς τὶς 5 1. ργί πηγαὶ Δοοο ΠΟ ἢ]5 
ἔοθτῖς Ππῖ5, Θαϊςη. 10.1.44 Οἰαιςοη. αἰα μείνας τίμὴ τρώτίων χύσιν 
το! πυρετού λύειν αὐτί κοι δζςο.14 οἢι, τελδυτίυ), λύσις ζημίας, ἀΔπιηὶ 
τοραγατῖο, Ναζαηζοη λύσεις σἱχασλώτων, ΓεΓ ΟΥ̓ ΈΗ, λυΐεις γομε- 

ζο υῦναιγ [οἱττς Ποτὶ αθαἰσατίοπος, 14 εἰκ, ἀΠ ΠΟ] πτίοποβ ραποι». 
ΑΙ] ἐχροπιζ εχ ρίας 89 δτὸ 2. ΡΟ ἰτῖς. Ατιζος. λύστες ἃ- 
Ῥυ  ΗΙρροοτγατ. Πππχατέσης5 ππεπη Βγοτι πη ἰηταγαα ἴητοτ αἰ Γ- 
λππέζος ἀγείς 05 5 οἱ διας σεις κοϑ᾽ ὥς ἡπολέλυται δήλων ταὶ αῇ- 
ϑραν ]ςη. 

Λυσιτέλεια ας δον ΕἸ Πἰταςοτοίροτ ΡΟ] ΠΧ. 
Αὐσητελέω. μι σωγπιλχοῖ, ῬΤΟ [ἰπτ,συμφέρω, [πὶ σοπιπΊο 115. "ποτ 

ἁθογο, Ν δειτ. ΠλΑτῖι  οηο, μηδενὶ δεσπότῃ λυσιτελ εἰνολυσιτελεῖ γη- 
εὐἰσκειν, εἐπείσογο δοπιπι εἴς, [ἐπείσετο σοπάιιοϊτν ΡΒ] τατος ἴῃ 
Αρορβσμορ. τὸ λυσιτελοιυῦ,σο πλμη Οά11Π1», Γ᾿ πιο τ, ταὶ ἀπὸ τῆς εἰ 
ρίκύης χυσιτελοιιῦ τα, ραςῖς σοτη πο 4. [4επ|, 

Αυσιτελ ὃς, οἰ δ΄ ὦ νὴ ἐν 1159 ἔτι Γοτ, χρειώδης. 
Αυσητελοιωΐτω τ ΟΟΠΙΙΠ Οὐ» Χ ἐπορ νη ΟΕςοΠ. 
Δυσίφρων, ον (Θ᾽. ὁ καὶ ἱ,τησπτοτη (Ο] ας η59ὰ σαγῖς Πἰρογαηβον οἱ ρτιάξ- 

τίδτη ὁ πιοηῖς το Πςῃς ορίτμοτοη [γαὶ. 
Λυσιωσδὸς, γα, ὁ. ΑὙἸ ΠΟ ΧΘηιις ἀριιά Ατμοη. ΠΡ.14.μαγωσδὲὸν ν οσατὶ [Οτῆ- 

Οἷς τὸν αὐ δρεῖα κὶ γεωναμκεῖα τυρόσωπτι ὡπτοχρινό μῆμον: λυστῳδὸν ν ΟΓΟ τὸν 
γιυραγκεῖα αἱδρείοι([εἰι γε Ἑυίτατ. μάθε) τὸν ἐν αὐδρείοις ποησ ὠποις 
γιυσαγκεῖα ὑποκρινα μῆνον, αι] Πα ν ἀγ}}} ρεγίοπα παι] ςτοπι [α- 
Ῥευίλεη ἀρ τ, ογίαη χοά εἰαίπιοά! διράίματε Ρεγαρὶ [οἱετςὴτ ἐν 
λυσείοις τελετος. 

Δυσκαζω, β! οἷο, εἰν. 
Λύασα, τα 165, πγο τ: σϑῦοῳ δ λύσιν Τ᾽ λογισ μδ}], Ἐτγ ται νης λυδγαλδος 
Δρι Νοπηιμη, ἰά οἴ λυασώδης, νἹάς μανία ΔρτΙ4 Α πιπτοημηι. 
Ατεϊςὸ λύττα, ν ογτηἰ σι τι5 Πα τη σιια σάπια. ΡΙ πο Πἶθγο 29. 
(4Ρ.5. 

Ανοτσας, δὸς νη τα δ᾽ 4α.1π Ερίστατπι. ΤΠ οοοτ. Ρτο ἔτ μογγεη νη 
ες Ῥιοίδσατίδε 
φρο άω,ταῖς ΡοΈτος ]οτ; ἰηληῖο, ΡΒΟοΥ [14. πολλοὶ γδ λυστῶσι χορὸς 

αξσεγα μέξιν ἔρωτος. 

Αυΐάσημα, τα δ᾽ 5» ἐγου Εατὶρ᾽ 4, 1η Οτεῖτ. 
Λυσσητήροπερς»ὁντα δἰ άτις, μανιωδης,λυοσώδης. Π14. 8. Τῶτον οὐ διωΐα- 

μω βαλέειν κευΐα χυοσητήξα. 
ΔΛυοφόδηκτος,ντ ϑηοεόδηκτος ἃ τα 140 σαὰς πιοτίμις. ὈΙοΙςοτὶά, λυσ- 

σοδιίκτοις αὐριδζων κ' ποξικὸν πεασωκόσιν, 
Δύσσομαιοταϊϊὲ ἀρ Ἰ το» ΙΓ οί, 
Λυοσομανὲς καιὸν, Πυ14. ὃς ἀριι 5.114. λυσσομανέϊς. ρτα ταδὶς βιγρη- 

τΟϑον ΟἹ υὗσο μανίας λελυστηκότες, 
Λυοσόομα »μμ.ὠσομώ 1 (χ᾿ἱ Ογταϊοὶς ρογοο] τ. ΓΙΊΟΟΥ]. με μεγαληγοοίῃ 

πρυφων,φρένα χψεσωϑείηεγίησητς Ὡς 5 τα ᾽ἀα, 
Δυοσόων, Ρτὸ λυδσάων, ἴῃ Ἐρίρυ. 
Δυοσώδης, εΘ., ὁ καὶ ἡνταδιοίιδιν πᾶς λυδσώδιας νόσο;)50 ΡΒοεῖ. 
Αὐοσωμαςτὸ ὃς Λύσσωσεις, Οαζαη Ατλΐξοτ δ το 5.Απίπι. τὸ λύσσωμα 

“ἦθ᾽ τριχών, γοττῖς ςαπαπιοητιιπι ν εἰ ἀἰ[Ὀγίπιοη φαρ.]]οτη] κά 
εἴίνεττεχ. 

Αὐτεὶ, τοὶ, ἸεΠ{Ἐτ τ. 1, Στιτῖ 5 πτοττα! ΠΟ πες, 18 Ἐρ᾿ρτιἀϊομηταγ ςα4επὶ 
λύσιμα, 

Δυττον, (ὉΠ Πσπ 4 ἀτη οὔ, ΓΟἸλοτο οροττοτ:ὰ λύσας, 
Δυτιὴρ, ΠΠ δ ονατοτ, ΟΠ Πι!9.,τορρέηνφς ὅλης λυτῆρα γγνεϑλης. 
Αντίρον, εχ ρἱατῖο; κριϑούρσνον» ῬΟτφΟΠ ας » ουΐας ταλέϊατὶ ἀμρυΐας 

ΛΔΥ 
πιληι5 ἹΠΙΩυη τε εἴτις ΡτῸ απο σχρίατίο τ, τὰ λυτήρία, (οἷ. 
τοτῖα (δογδοαριιᾷ δορβος!. φυλακτήρεον, ΗΠ  γοἢ, 
Δυτήραθ-, ὁ, ΓΟ] ατο τ 59 ΓΟ]ισοτ. ν πάς λυ τήρκι θ᾽ Αἰ πολλων ΚΣ 

τοτγοᾶριιά Επιτὶρ,λυτηρίος ὄυχαλ, ΞΟ ΡΗ.. ἸΟΜΗ 
Λυτικὸς, «ὁ [Ὁ] 1115. διιοτοη. ἢ. (1115, ἃς 411 γῆ πι αῦοι Γ91-΄ 

τπιεπάϊ ἔειι ἀπ ουτίεη ἀϊ,λυτικὸν φαῤμρινον,τοτηοά την “ἢ 
ΔΛυτικς ΟἹ ατὸ, ΟἸςετ. δ, 

Δυτὸς,ὅ, ὁ, ΓΟ] 0115, Δ ξλδητ, ΓΟΪμτι5. ἰλφιιαθι}15.» λυτὸν γοςδὴ 
ἤοτοι λύσιμον ἴῃ Απαῖγτ. ἂν συιπηφητιιτη απο ἃ ἔς Πὲ τρηι ἢ, 
«ΠΟΙ! ροτεῖς. ΤῊΝ 

Δυτρρν»εντὸ ρτοτῖμπὶ τοάοιπιρτὶ σαρτὶιι!. σιὕςρον, εὔποινο 4110 ̓  
Ππγοπιτι ταπιςη πὰρ }5 ΡΟΟτοιιπι οἰζ, ἐν λύπρῳ τοὶ πδερὴ ἐς; 
ῬεΠατπῚ τατον ογ τὰ [ ρογισηῖτ , Οαζὰ οχ Αὐἰοτοὶ γῃ 
ἀε αὐάλυτρας ατῖδιις ρΡομ πα’ πα}| στα τα τορι πτιγ, λύτρι 
πὶ ἐλδυϑερίᾳ “δ αἱ χυαλώτων δεδύωβυνα.λύπρων δεκάτη, ἀεοῖπια Ι 

Ῥιιοπῖβ » Ἡοτγοάοι. ἐς μιῶνὸς εἴη ἡ λύπες μοὶ αὐτὶ τῆς κατο 
Τιοίδῃ, ντ Πτ πα! μὲ πηογσος ἃς ργεοίμτη Πἰθογατίοηῖς Ῥισ ἢ 
ἀϊςατα. ὑπολυτροιυῦ εἴτι εἴπ, φυΐ σαρτίαὶ ργοοίμπι Δοοῖρῖς 
ϑιγα ΟΠ ΟΠ. ὶ 

Λυτρὸ ς»οἱ. ὑψηλὸς τύπος. ἱοςιι5 Αἴτιις. 
Λυτρόω, μισῶ πιωκοι ὃζ Λυτρόομαι»Γοάϊηγο; Αἐξια, Αςοιιᾶε, 

λόμδρ!Θ: χυτρωσοιόϑερ πίω δ υγατέᾳρα;γ ΟἿ 5 Πι5 ἢ] ἸΔπη τοάϊπιοτοι, 
Λυπεὼν, ὧνίθ.. ὁ»οςς Ἵιι5. ἀφεοσ)ών, ἫΝ 
Λυΐτρωσις (Ὁ... το ἀεπρτῖο. 
Λυτρωτὴ »δ,ϑοτοάἀοπηρτοτ,  ἕξοσιοδρ.7. 
Λύπα,αριά Αὐττοτ ϊάςπι ιοά λίΐίασα. ἢ 
Λυήάω͵, ταρὶς ἰαθοτο, γὰρῖδ τεπθοτ, Πιπὶ διγῖο 5, γηάς λυ’ 

ογθιΘ. δεσπότης, 1}.1.ἀς Β Φραδ.ΡΙας. ; 
Λυπέωγπηαἶτα ἰοαιιοτ. 
Δυτωρ,ορος»6)4. [Ὁ] πτοτ᾿ αὶ] 4 ΟΠ ἱτ,1π Ἐρίρτ. 
Δυχνά Θ.»δι λυχνδὺς, σοπηπα σισράαπι ρο Ποῖ (4, αιια 

[ρεοῖες ργγορὶ δὲ σατθιπςι}]. 
Λυχνείπηης, ὃς 

Δυχνασία. ας. ἡ ,8ζ ΜῊΝ 
Δυχναψία,ν ὈΪ ασσοηάτταγ ἰγομηιι5,δε δου χία Ηο[γοἰιῖο, δὶ 

Παιεηνδαῖγτιτο, πὶ ἀϊχὶς ρεγοιιπάτιπι δῆτα ἰπσοτῇ 
χραψίαν Πρηϊβοαιήτ. 

ΔΛυχνεία, κα 

Δυχγεῖον, ὁ πῷ λύχνε τόπος, σδῃ ἀεἰ ΑὈτιτη» καὶ λυχνία, Δ 
χγέχες ῃ Απιπιοῃ. 

Δυχνδνειν, ργαί πσοτον Αςοι Αὐετ  ῖη ΑΡοοΔὶ. λυχνᾷ 
γρμᾶροις, 

Δυχνϑὺς, ἑωςγ ὁ) ἔρεοῖςϑ5 Ῥγγορὶ ὃς σάτθιιποι! 9 Ιγοδῃ 
λυχνά!θ- καὶ λυχνίτης, Ατμοηα, ἀῦτο 9. ἀγάλματα 
λυχνέως. Ἢ 

Λυχνία ας," τὸ λυύχγ!ονγςα τάς Δ τιπη.Τοᾶπ. ΑΡοσαΐ. σά, ῖν 
λυχνίας χρυ σεῖς. ΝΊΔττἢ, σΔρ.ς.ἐ δὲ χαίεσι λύχνον, τιϑέασ 
τὸν μόδιον, δι, ὅπη πίω) χυχγίαν, Εἶος 1η{Ἐτι πηθητμπῇ δα 
ςο φνοῇτῦ οἱ ἱπηροηοθατιγ δες πῆ σοθαταγ [στ 
γοζας Ηοπι Οὐγῆι δ. 

ΔΛυχνιῶαι φλόξε!σοτηῶ: βαπηπια, Αἰ εχ. Αρμτοά, 
Λυχνιαῖ δ. 1πσογπατῖςον τ ἀριὰ Αδελ τη ἔλαιον λυ χγιαῖον, 

ουλῖας ν ἤι5 αὐ [ππσογπᾶβ: )ς 4110 ἱπτς ἢ ροπά,ἀριιᾷ Ε 
410 ἐγαιιάατίς ἱπυπηιηάιτι5 πῃ ξϊᾳ [πο ογη 5. ᾿ 

Λύχνιον, κ.α ὀνςα πάς  Δσγαπι, σον πι!4.λυ χνίδεον, τ ο 
Δυχνὶο»ϑ  ἰασοτηι]αοἴτοπη ἤο5 φιυίάαπη σε ξῖιι15ς ΤΠ δορα 

Ποσ.ρδητιιρ!οχ εἰς Ὁϊοίς, Ποτγιθηῇς ὃς {γ]εΠγι 8:8 1 
( Οταςα οτίατη νοσάτατ ᾿γοβηΐβ,τεπι [4 Ρ1} 15» 4οπι ἴα 
ςαρῖτο ροῖτας ἴπ ίλογα οἰεϊτατο, [πιςίΔη. ᾿ 

Λυχνίπης αν Ομπῖτος ροπηπηαιν Ἰὰς λιχνδις, 
Λυχνοζιοις οἷ» ἀἡσοθαητατ [541 ρτωροίτογαμα γἱγατῇ 

ἐξα ηποά τητεγάϊα βετὶ [ο]ςς ἔποῖςηταβ, αιδῇ {πὶ 
(45. ταί πη ΟΒ1]. 

Δυχνοζόρρς μιλ,ῖπ ἘΡΊϑτ. 
Λυχνοχαια, ας." ΗἨοτοάοτοΐη 2.8ζ 
Λυχνοκαυτίανν δὲ ἀεςοπάτταν ᾿γοΒπιι5,Ασοςηῇο {πποτπατι 

εἴταν ξοίζιπη φιοά απ ἀριυὰ Δὲ ργρτίος, Ἡεγοάοσ,. 
Λυχνοποιὸς, γε εέξοσ ̓ ποογπάτιπι. ΑΤ ΠΟ Ρ ἢ, Ἀν: 
Λυχνοσ ὅλης κ) δον ΟΠ ἰτοῦ [ΠἸσογηατιι 1.146 πη. 
Λύχνι, ν, δ. ςογηαοἱγ οἰπαιι5ταϑοβ τὸ λύειν τὸ γύχίθυγῆ 

τ ΟΡ. εὗἶηῦε πω χύχνον,ασοξάς ριιογ Πισεγηδιῃ λύχ 
οἤπιῖς Πυτηϊηϊς,Θαζα [|5.5.Ογαῖα, πϑθὲ λυχγων ἰφαξν 
ὨΔΤΙΙΠῚ ᾿ΠσΈΠ ΠΟ ἢ 6Π1. 1. (αἰ ογορ υἱοί ιμπι. Ἡσγοῦο 
λύχγων μμβόων, Ολ]ς. αὐτὶ τοι τορρ γινώσκειν, Ρ τ᾽ πᾶ [Δ ἮΝ , 

ὅς Μάσγο.Γ πς Ππις ἀρ υῳ τρ Πα Ῥοστὸ σπόρο 4 

πόσις. Γ᾽ οἴ πτιις χαινώεγαπὶς Ρεάος Ἰοξξί αταις ιςογη 
Δυχνεχίθηου, ὁ, λπηραϑ, συ ας, ατν φαΐ ροτζαῦ ἔς οΓΠΑΠΗ 

τίςος »ἱά εἰξ, λαμπῆηρ Ὁ φανός, γἱάο Απσαθη. ἴῃ λι 
λυχνίον, ᾿ 

Λυχνοφοί ρου ΡΓΔ τσ 5. [ΠΠΟΟΓΠΑΤῚ Ρτα οτοποο τς, ὀκήρ 
τὸς ϑλία ποίντας οἰκερέϊν, κ᾿ μ7' χυχγοφορφυ μηδένα φοιτάν, 

Λυχγώματοι,4ἰσιπτιις ἃ Μοάιοὶς ὀθόνια, αἷς τατογρ.Αὐ το 
οΒαταοηνλάο ὀϑύγιον, 

με" 

ιὐηνν 

ι ᾿ Γ 

ΓΝ 

“ἢ 

πῆμ 

ἡμίμι 

ἐμαὶ 
ἐνη1τι 

ὙΩΣ 
νὰ ἐν 

ὯΝ 

πρῖ0 
βίη. 
ἽΠΙ 
ἼΣ 

ΒΙτι 
ππ 

τη; 

Ἧ 
ἜΤΙ 

ΤΥ 

ΗΝ - 
ΙΡ 



Ἂ 
υκαγνατῖὸ ἀοοῖρίταγ : Αἰ Ταιαηο σγίσαση ἀϊιο. πος 
ὁμώ.Αὐεῖα. Αςουατ, λυειν ἔγκλημα,» ἀίοτὸ ογίπιδη, 
ἀ, ὅς λύῖσαι τας ὁ μαρτίας. ΑἸ Ποῖος ογγατα [σι ογ πη, ἀ- 

πο νν ΠΥ ΤΔῪΣ Ὅτ Σ 
.Ατὶ Πορμαη ὁ λύει σεὶν ἔξεν εἰμφοτέρων, 115... Ἐρίστιρτο 

ἅτο διτεοίροῖς ἃ ροίίοιϊο ἃς ςα!απλίτατς, λύω σε χακότη- 
ἡΐδείο τε πη οτία, ΗἩοιπογι Οὐν Π, λύειν τινὶ τίω) ζποοίαν ᾳ αἰ - 

οἴδαν Πι σε α γος ἴδ η115. δεομήλω «ὐδοὶ ἔλυσν τίν χστο- 
Ῥογτατοσι ἰσυατῖτ, λεΐω νεῖκος πατρὶ πε ρ᾽ 4, ρατγοπὶ 

ΔὈ(ΟΙτιο. λύΐω τὲν νόμον» αὑτορῸ ἰσροπΊ, ᾿)οπγο Π]ιου λυν 
ἡω,Τἀοηγ» λύειν τας ὅβηςολας, [ΟἾπ οτος Ἔρ 145 9 Τ Πιιον- 

λύσιν ὀπίσω τοὶ γρόμματα, ΟΠ σηατο Πἴτογᾶς 5 ΕἸ ρα. λύς τας 
γήχας, ἀροτὶ Βοττοᾶ 9 Ναζάηζοη, λύειν γλυκεῖ ἐὺ κυκλίδκοις, 

ΠΠΠος πιαςογατς, ἰὰ ἢ, ἀ]Ποτς . Οαίοη. δά Οἰαιςοη. 
ὃς Τοϊά ρον ὀμλύοιν, Ἡ ΟΠΊοτ, Πα 4. αἰ, λόστιν δ᾽ ἐγορίὼ » 4 
γα πί, Τάοπη ἰδ άςπι, πιάσω ὁ μοι λυϊσωτὲ φίλω, γὰ οἴ, 
ὑπρα λαβόντες δετόδοτε. δὶς {ἴδ γ0 τ. ἘΡΊ στα πη Πγ. αρυμεννίστα 

"τά! λύεται καὶ ἀγοραὶ, (ΕΠ Ατεῖς ἀϊπαιτείτατ, Χ Ἔπορἢ.π ΟΕ- 
πὶ. λεῶτο ἢ γήμοἰοίτιτα της πιεπυῦγα, ΕΗ Οπγογ. λελυῶι εἰ σ᾽ 
ἀἰΠπάοτς ἴμτοῦ ἔς, ΧοΠΟΡΗ αι. Ρα ἴα. λυ σαίϑει αἰχπφλώ- 

οὐπἢ. ἐλυϑη χρνρατων μεγχέλων, πλᾶ σ γᾶ ΡΟσ Πα γοάοιη- 
κ-' ϑύδαι ἐκ ἤν δὲσ μδγδ,ν ἸΠ ΟΕ ]15 [ΓΟ] ατιιην εἴ) Ἡεγοάοτσ. 

αὐτ᾽ αὐδοὺς» νἱΓ νἴγο Ῥογπυιτατιις » Τ᾽ πιιον ἀϊά, λυΐσα)» 
οἰὰ εἰδ, αναγεόστ, ἃ Πτοτο σπαιραύς » σγποί. λ ὑσεοῦτες ἐκ, 

᾿λύω ρτὶου ἐπὶ σογγρῖτ υντ ἄοςοῖ Θαζα [16.3.Ογαπι- 
ἤπιτατηςη ΡΥ οι χΊτοϊ ας Π5. πένϑεϊ λυομῆδι κ᾽ χαῤμα- 

ἴτοῖη ΤῸ λυσητελω, ΞΟρἤος. διαλελυμίψως εἶπε τέλη χύν, αὐ- 

ἐλ λόσαι ζύγίω, ν]ὰς Ζωνη,λύσαι μέτρίω, [ΟἹ ποτς ΖΟἢ 8, 
λύστιτο μίτρίω. τι 1 σε πὶ ἁιτοπὶ παοῖ (ἐπ [ιΐη ἢςς 

ἴταιγ οη ΠῚ ΡτῸ ρατοτγοῖντ ἀρυιά Αρο!ίοη, ὦ ὅδ: μέ- 
τον ἔλυσοι ἡ ὑςατον 5 ΑἸ1Ο ΠῚ ν Πἰσ ἢ ΡΘΡΟΥΪ το πν α- 
ἰτατοσπι: ΝΜ υι1ς. ὡς 2, οὖ ταῦτ᾽ ἅπεν, ὃ δ᾽ αὐτίκα λύ- 

“ὙἹΓοἸ πἰτάτοτη οὐ] ρ τ. ὃς ργὸ νἱγριηϊτάτοι δογῖτ- 
ε μετροι ἀἸςτητατ ριις 1: ἱπαιιρτας ὃς σΟμ το ι) οχ - 
εἴη ϑομοῖ. Αροἱ. 
πῆικοὸν, ΕΠ ΡΡοοτ, 

ϑυμω, νἹάςο. βλέπω, ἔττοτ, ὑπυλάω, χω ρτο ϑέλω.. ἐγε 
λαξῆς. ΑΡοΪ ΟΠ. 
ἡσω, ὃς λωξαομ;. ὃς λαζδύω, μ. δύσω.. σοητιιπης 4 αἔΠοῖο, 

αιος ως Ἡςίνο σαι ΠΠο τ αἀτδιῖο μαδεος [ἀ18- 
οναςίογπιο. Ποπιοτ. Πα 4, α΄ νεώ υτατα χωξήσα, πῆς 

ΠῚ ἰπππιτϊα πὶ 1πξογγες οὖς ἀτίω εὖ παὐ τίωυ τίω; υὐξριν ̓ εὐργά- 

1. τίπῆς με χωξ δες πολυπεν δέω ϑυμὸν ἐ χω σοοἱ ἀντι ἀεσ, τη ῖ- 
 χλόυάξεις. εἰς χώζίω καὶ ὑξριν ἔγεις. ἑαωτὸν κωζᾶπαι χὠώξιω 

. ἀδέογπι Ππτπα ἴς ταμτι!ατίοης ἁἕΗςῖς . Ἡογοίοι. ἵγ- 
ν οὗτῶς οἱ χρώς καὶ δεινῶς ἐλὼ (ἡ στοντο, ΠΟ ὨΓΠτΠ 6114 αβο- 

πν ὑῶν ἐδοςδρογαητ Ρίατο το, ἄς Βὶ ἐριὈ]1ς. τὸ γδ κα ἐὺ ὅπ-- 

ηΟἱ 

φοἰρίτυτ οἔῖαπῇ ραῆτὲ ργο οὐϊατάον ὃς νἱτίοτ σοπ- 
τιρτοθοτοῖ,λωξζαζομο, ὃς λελωξημῆλθο, ἰδ ργατίατιι5. 

. Οαίεη. οἱ ἐκ τῆς παλτίςρας ἄπαντα λελώζίω ται » Οπγηὶ- 
εἶδ 115 (τ πχμιτ ]ατἹ ρα α ἔγῖτα:, Ηο τὸ ἀΐδη. ἡ πῶσειν ὕ- 

τες. τέλίὉ. λελωζηυῆσες εἰς «δὺ ὁ χεςδὺ ἔῤῥιψαν, σΟητιιπιο- 
5. Γιςίτιιγ στα πὶ Αοζαξζομωι. ἥκεσοι γδ νοσειιυτων σαφέως 

θεω σου τεὶ πολλοὶ τῇς ὅθπς ήμης, αὶ διαὶ ᾧ ϑῦνον 7) δὲ ἀχαραςίμω. 

Πτιπ 1086 πη ρτο ατ»αρια ΗΊρροοτατ, γεγρᾳ ἤππτ 
Τἰτὶ, ᾿ 

χα, ΠΟ ΏΤΙΙΠΊΟἾἴα, ΠΟςι τ Θατιιττἱα “ἔπγα, ὑέρες, πλιτῖ- 
ΠΠ1Π|, πήρωσις, ῬΤΟΡΤΙΟ ΟἹ ΠῚ Ἐχτγο πα; σοΓρογίς ράγτος 
; ἀπιριιταπτιτ, Ἡοτηςν. 1144. γ',καὶ κεν πολὺ κέρδιον ἧεν, κ᾿ 

; ὄμμα. ΗςΠοά. ἴπ ΤΠεορ. πατρός γε κακίω τισαΐμεϑτε 
ἐγ 1Π}πιτ πὰ ν οἱ [τα ΠΊΠΓ 5 1. Πιια ΠῚ ραῖογ ἸΏτΠτ, 50- 
ις ὑξρίσῃ ςτχναῖσι χώξαις 9 ΤΠ] τις ἀ ΗΕ οἴατ ἀρογθῖς. τῇς 
ὠξῃ , αἸϊοτιιπι ρεγηϊοῖς 9 Ρίατ.ϊη Τρ λώζίω πὸ μυ- 

ἀϑεῖν. ἃ τ ΑτΓΟ ἸΠΠΠΓΙα Πα ργορΡ Πα τε . ΑΡΟ ΙΒ Βοά, ττοαὶ 
τις» ΠΡ Το πτη. ΡΠ ΑΙ ατοῖπ ἘΡ᾿[λωξίω μοι δποϑοιωδαιν 

διν, 411 ρτὸ ἱπιμσῖδ, ρτο Ἰβποηλίηϊα (πρρΠοϊῇ 44- 
ἰσσειεν, ἐΠΊ τ 125 ροσπαϑ ἰποτῖτ 9 Αροὶ. Κἰο. Ῥγο δ[4- 
βιὰ (λετος δογίρτοτγος [δ᾽ πής ἀσοὶρίτατ. τ πεοάοτ. 

εἰ (ῸΣ αῤεία χώζιω γοσαῖ ΑΤΙ) ἐγγογο πη, αιαῇ σοπτιι- 
ι ΟΒ τί ἤπιπι. 
ἀλιπηοῇις., 
ὗ χὶ λωξη τωρ ορος. ὃ. ζΟΠΕΪτΙατοῦ 5 σοΟμτΙ πο Ἰο 5. ἴπ- 
ἐραςυςῖντ ΠΠ14.. ὃς τὸν λωζυτῆρᾳ ἐπεσβόχον ἔν, ἐγ ροζων, 

Ὁ. ΑἸ συαπ49 Δςοῖριτιιγ Ῥτο βαρίεϊο [Ὁ ὃς ροτγάϊτο: νσ [- 
ῥετε λωξζητήρες ἐλεγχέες. 

οϑὐοϊάειτ, λωζηταὶ τέχνης αττὶϑ 64. π|ιτ} ]τοτο 5) σογτιρτο- 
οΡ ἢ, 
15οἐφυζρες Ὁ, ςΟΠτιμτιο 115 οὗ ποχῆι5» ἱπτατία αἴο- 

ζίω ἐἰχων, ΘΟΡ ἢ ος].λωζο τὸν αὐτὸν ἐκ ἀλλ 4». 
οἰ, ὁ ἀξ τα ηιιο 4 λῳθητή ΙΝ ἰς.ἱπ ΑἸοχῖρια. ἐρύκοις γ ὡὐάτο- 

ΟΥΘ 5. ν Στ τι. πτπιτ! [ἀτιῖς. 
υϑγ τὸ ΟἿθ᾽ βοωῖν τὸ ὑσὶ τὸν τοί χυλὸν χαλάσμα; 

ι 

Φὴ λωξα ἄγοι. ΣΟΓΠΠΠῚ ΠΊΟΓΟς σοτζισηρεῖς ἀταις ἀς- τ 

ὦ ιὃς 
“λα χίλι, ὁ νοἰςρεΐγαλ Ὁ, πόρνίθυ, 
Λωγὰς, πόρνη. 
Λώγεσοτ κε 6. Δ 6. ΠΠπ|π| οχ ῥα ]ς ταυγίπα ςοπβδέξιπι. 
Λώγιυνε»"Ἱγκαλοίμιη γὺ σέιωα γὼ γὴ σίτου, λε] οἵ {πέρι ἄς ξγιιπτοπτὶ ςοπ- 

δτορατίο. Ηοίνοἢ, 
Λώεοσαν.ἰἀς ΠῚ Ηείν εἰ", τίω δἰ μαξαν,ςυττασα ἤδιι ςαγγιιςαῖι 4υαπη ὃς 

λωλέεοσαν, 

λωΐον, ον, τὸ, Ἀωῖον, ΠΎΟ 11|5. 1124... πολὺ λώϊόν ὅδε. ῬΊατο ἘρίΠοὶ. 7. 
μιμεϊῶτῃ συμξαν δύω δέωνα ὑμῖν τοῖς φίλοις, κα; πίω; πῇ ς προφῆς σώφρρ-- 
γα δύα ταῖν ὅδη χαΐον 5 τη τατὶ Π]ομ πη οἰ αἴας (οὐ τιιιπι νἰδλιιπι 
ὑπαρῖς ἃς πηαρὶδ ΠζοΟΠΊΡΙ (1, 

Λωϊσμος, Ἡοἤλώμᾳ Ἡτηθυϊακίη (εἶτα ἴοι χλωσμιὲς. 
Λα ἴς Θ΄, ορτίπιι. 
Λωΐϊτερφν,λ ον, ὃ 

Δωϊπίνη,συμφορωτέρα, Ηοἰγ οι, σοπάμς δ: ΠἸοτον εἰ Πἰοτορτο λωϊτέρη 
ΠΊΘΠ]ΟΓ. 

Λωΐων.ογ-. ὁ, πποίϊογ. 

Δώμα, τος, τὸ, ΠΊαΤ 9 Ο» [π|655 Ππιδτία οχ Βγ 0; ριγριιγα ὃς ςοσοῖ- 
Ποικρααπεύον, τὰ νοἰζὶ πηοητ, Εχοί.28, 

Λωμάτιον, ἐγτὸ, ΠΠΊΡΓΙΟΪ Δ. ΑΙ ΠΣ 1ἰπιδιιδ»ράσγιια ἱπ{εῖτα. 
Δωώντι, αὐτὶ τῷ ϑεέλυσι, δορικώς. 

Λωΐδος ὁ, Τίοιις ἃ Μιασεάοηῖθις ἀϊοίτιγ πηδπῆς ΗἩδεαϊτοτα σου ντ 
τοίϊατατ. ΡΙΠ..1π ΑἸεχ. ἴδει βονορομιών, φι1 415 εἴς ἀἰςὶς Κοαια- 
Ἀοταπ ΑἸ σεται πα ει ΓΟ χτοην τίαπτ φαΐτ, ΠΙΒ τ θης γεὶ 
Δἀ(οτίθδητλῶθ- ἤως χυΐθ-. 

Λωπεύειν, τ ΘΗ εἰ ΓΙ. 

Λώπη,"ς 5 566 Π1ι5 ν οἴ 50, ε(ουτιον, ἤτοι σβδιζόλανον, Δπυ ἔξ. απ 1 ΕΠ, 
Οἀγῇ.ν', δέτζυχον ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχουσ᾽ δυεργία λώπίω, Αρο!]οπ. 15. 

ζ2.Ατὐϑόῃ. δίηδυχα, λώπίων»ἱ, χλανίδει ἢ δὲφϑύραν θα ιῖς Ιητογ Ηης 

λῶποδυπῆς, , 

Λωπίζω,εχιιο,ἀεπιιἀουἐνδύω, 
Δώπιον,ν οἴτ]ς ν Π15. ᾿ 
Λωποδύσαί τινὰ ίροΙἰατο 1 αιεπι, Ατ ΠΟ ΡΙ, 
Λωποδυσία.αε. ἡ οΧΡΟἰ τί ος ἔπττιιπα, 
Λωποδυσίά δίκη, ΟττΛ ΟΡ. : 
Λωποδυτέω, μ.ιήσῶςπουκαγξατ στ) ΡΟ ΠΟ» ΟΧΠορταάοτ, 38]. Π0τ.2Ω. 

ςαρ.17. Ποπηοίς. ΡΒ} Ρ.3. ΔΙ ΟΡ, ὁ ὃ λωποδυτεῖ,λ ῳποδυ να! τί 
ἡγλάδα, ἀορτα4δη5. Πετππορ. 

Λωποδύτης, ὃ, ρο]ΠἸατοτν αν ν οἰπτππὶ, Πρ ρΙΙατοτ, νἱάτίγῃ ἂς ἴῃ ντ- 
Βε νἱσογιπι ὁδί οτ, Ογαῇαζονοπὶ ]νατίηὶ νοοδης, Αςςὶ ρίτιτ 
Πηιρ!Ἰςῖτετ ρτο ας, ὅτο τῆς λώπης ΤΠτογρ. ΗΠ. λωποδύτης, ἃ 

᾿  ατίηῖς Ῥγαπηίατογ ἀϊσοθαταγ. Νοη. Ρτγαπιίάτοτεβ. ποξειγηὶ 

Λώπος, ε, ὁ. δὲ χώκ ἡ η ἀπ τη ΒητΉ τη τ ΠῈ6: (ργάάοπςϑ. 
Λωρθν, εκ ρϑν» ΑΣΛαΤΠΠῚ. 
᾿Λώρος, ἱ μεῖς, οτιιπΊ. 
Λωρυμνὸν»ἴη Ππηονργοξαη δι [Πεηέ. 
Λῷσει, γ Οἷς Π5. ; 
Λῶς Ὁ.» . ὁ, ορτίπιιιο, βέλτερΘοη φίλ, αἴθ: τὸ λω, ϑέλω, Ἐτγ πὶ. Νέερας 
Μοίδορι. ἐπ Ἑοϊορσὶς,υλῷςον Πρηϊῆσᾶτο φίλον. ! 

Λώταξ, ὁ εἰ δίσεη ἃ λὼ τὸς, αιοί Πσηιβςατ εἰ δίαπν στ Ευξατῇ, ττ τς 
φιοίααιι ροῖ ὁ [οτ βογς λοτὸν σὸν δύλον, Ὑηαὲ λότοαγα ἀϊεὶ πὸν 

Λωτειώτα, ΤῸ χωτουῖ τα ΟΧ κἜτόεντα ἃ τοίζο λώτϑεις. (αὐλητίω, 

Δωτέω, μ ἡ σω,ποῆκαρίοτο ἀδαπίο. ἸΝ εις. Π|Α 4, μ΄, αὐϑέω, 
Λωτία,ἃ ἰοτο [ογτι!ΠΊ., . ᾿ 
Λωπίζειν,βοτος ἀδοογροτγευρέν ἀξγε, ἀποανϑίζ εὐϑτο, Ἀπολλύειγν πὰς ὑπο- 
λωπίζειν, το] ]οτς ἐς πιεάϊο τα Πα θοτο, ἘΠΓΙΡ. 

Λώπινα ξύλα, 11 9 ηα Ἰοτοα ΘαΖα εχ ΠΡ. 5. ΜΠ ΡΙαπτι ΤἈδορΒτ. ΚΠΡ.. 
4.6 Δ}.3.λώτινον δυλον, Πηατοτῖες ΓΟ εἰς 146 ΠῚ Οαζαλωτίτας εἰν δόνας- 
γοσαιῖς υϊάαπι Ηἰξι 45 ἰδίαν ς 5 αυαῇ ἢ ξζαὶ ὶὶ Τίργοο Πσπὸ 
Ιοτο [υςρτηἴα5. 

Δωτος αν, ὁ ροΠΔΉΒβοΧΟΡγορτῖμπι ποπηςῇ νἸΓ. ΟῚ [π|5. 
ΔΑωτϑς οεῖ ἐς ἰοτιι5. ΟΠΠ1115 νῸ Ο15 ΧΡΉ ΟΠ 4Δ ὁμωνυμία, ἸΝ πὶ ντ ἀἴι- 

τιον Τ ςορ ταῖς. διῆου. 110..7 σΔΡ. 14. Τὸ ἐν πλείοσιν ἰδέαις 
ὄξι, κ χκεδὸν δή ὁμιωνύμοίς ὦσε ὁ λωτός, τούτου γὸ δι “ποὶν εἰ διαφί -- 

ἔϑνπει κὶ φυγλιοις "ἡ καυλχοῖς,»κ αὖ ϑεσι χ᾽ καρποῖς, ῬτΊτ πὶ ἐβ ταῖν ο - 
τις ατϑοσ εἴ, σἴπ|5. πτηΐτα [ρεοῖο5 φια ἔπιέξα ἀἠεῖηρυᾶτατ: 
τσ ἀ{ςῖ58 ἴπ ἰοτορ μὰν ἴᾷ ΕἸ 115 δῇ. νι ποηπιοῦ οὐίδδι Βοητὶ 
τευγωάτις ἐςάοτιξ 5 πἰπιῖς μούριτα!! δά πσοπάγαε οὈΙ οπο ρα- 
τγία:, νπᾶς ραταστιία, λωτὸν ἐφαγεάς α1ο Ἡοπιετ. Οὐ. ΐ, γῶν 
δ᾽ ὅςτις λατοῖο φιίγοι μελιυδέα καρπὸν Οὐκέτ᾽ εἰποι)ζεῖλαι στίλιν γ3ε- 
λὲν ἐδὲ νέεῶϊ Αἰλλ᾽ ἀυτέ βέλοντο μετ᾽ αἰδρεῖσι Λωτοφοίηρίσιν Λωπὲὸν ἐρα- 

σύωοι μϑρέμϑμ,νόςε τε λα ϑέῶχ,ϑζς, ἰοτιῖπι ἀοίογιοῖς ΤΠοορ. αἰ. 
1..4.ς.4.8ζς εχ οο Ρ]Ίη.1.13.ς.17. ἀταὰς σοἰτίη τγαάττ νοσαγῖ. ἔτι - 
ἔα! πιασαῖτινὁ ἔλα. Γιοτε5 Τιοίς.110.1. ς.172. ἔέγεης ἔγυϑ ἃ 
ΡΪΡ τς πιά ογοσηςν οἱ Ροτῖτις ὙΤΠεορῆν. οὔ Τα! οσαμπι Ρότίανο ἢ- 
τς ῥάφοίαγο 5 ΠΟ 5 αἰϊβεγ. Τίοτας εἰπύριω!θ- Ππις (ξευπάᾳ ἀρὰ 
ΤΆςΟΡ . Β18.1},δι ς. 4. ἔγειιςη5 κπ᾿ 56 αι τά ΟΉ 5 ἐγαέξεςνο- 
ἐαητ απηύγος, εἶϊος Ατιοη. Πδ.14.εἐχ ΡΟΙγ οἷο Ἰοτῇ αἰλαγη ἀείοεϊ- 
Βἰτνατθοτῶ ἐρ᾽ποίαπι; ἕο] τί νᾶ]. γι ξξιι οὐτα τα δε αγθ εξ οὸ - 
Ιοτῖς ριτηῖοοῖ, ἴητι15 ππιοῖςο ράτιιο, ας Γοταδ νἱάετοτ' εἴς 2:-, 
ΖυΡῆιις Ολρραδοοία τὰς ἴῃ ποῇτι5 Αὐποταδξ, η ΤῊ. μ1{|.1.δε' 
ς.4.ἘΠὶ ἃς ἴοτος ΡΙ:.1.16.ς Ξ0.Πὰς Αθ4 Οταολ:υᾷ Κοπὶς αἰτὰ 
Πιαπίτατο ἔγα τις {γ] εἴτις αιϊάξ, (ς οφοταίοτῇ ρεπὲ παταταν 

Τοτι: 2. Ως. ἢ 



Ἰοτοο ἀρρεϊ!ατῖ: ρταςοϊραέηιιο ἀοπηίριις ἐχροῦῖ τατλότατα ρα- 
πιϊδατῖα ἡ οτφαΐ σδυάϊῖος 5 ἰατη πηὰ εχρατίδυτία πὶ ντη τὰ 5 ὃς 
ἴπ νἱοῖπᾶς ἄοπτος προ τγαῃΠἰ οπτίυτ, ἤδλης ἘΒεοργαβὶ δὲ- 
ῥασυφον [ΑἸ [ὸ οτοάϊινε πσππ.}Π1, ἘΠῚ 8. εοάἐπὶ ποπππς ἴῃ Κ5- 
ΕΥΡτΟ «αμ]}15 ἴπ ραϊαπτίαπι σόπογο, Βοος ἀεπτθιι9. οπἰ πὶ ἃ- 
4π|: ΝῊ! τῖσαι δ ΡΓΟΊ ΘΠΙς Πα} } 15 ἔαρα: σαι! ς5 ξοι{ἀτιε ἄἀεαία 
ἐσηρετῖς [ ρατῖς) τε οσῖθιις ταητὴ πὶ σταςλ!] τ! δα Γατῖς τ σαὶ 
ἐγαέζας ἴῃ σαρίτα ράραμεγ! στη ] ς ἐποιἑατῖ5,ο πηη1{4; αἰ]ο θπο- 
ἀοοἴητιις ούαηα σοι] Δ 1Π1ΠΠ|. προ ας οαρῖτα ἴῃ ἀσογη δ ρυγγος 
ξασϊτιατοῖποχ τοραγδητ ἰδιαπήο ὃς Ποσατα τπάπηῖ, εόσις ρα- 
πὸ ντιιατιιτ, τα Ἰοο Πῇ 11: κόρστον γ Οςατιιγ μα ΒΟΥ τ Α}} σοῖο οὶ 
τοαρυϊτιάϊης. Θερίησις ΤΉςοΡΠγαίειι5 δι τοτ. Πῦτο ψθαττου 
σάραο, ἃς εχ εοάοτη ΡΙΙη.110.12.ςἀρῖτ.17. ΜΊΓι ΠῚ ιιοά αὐ 115 
τεαάιτιιτ, δο]ς οοοϊφεητξ ραράϊιογα σὰ ΠΟΙ ΡΥ ΪΠ11» ὃς ἰπτορὶ 
ξο τς : δα οὐτιπι απτοπὶ ἀρ ογῖΓ] ἄοποῦ πιατυτοίςαητ,» ἤόίαιις 
αἱ οἵδ σαηαίόδιτις ἀςοίάατ. 554 «ὅεὶ χωπῶ ἐν Αἰγυπῆῳ, εοηίαϊς ρτς- 
τον Ηετγοφοτοδτο (δοιπίο, Πλοίςογι 4. Ππδτὸ 4 ςαρῖτε τι4.564 
ποταηάτιπι παρείς σιοὰ εχ ΠΗ ρἈ]]ο τγοοῖτας μἰσ νογθ]5 Α- 
τβοηςις δεισνοσοφιςίας ᾿ἰῦτο τοττῖο ἐς ἕαδα Δὲ σγρτία Ιοαιο5» 
γίνεται ἢ οὕτως ἐν τἴ κιζωρίων καὶ αὔϑος σ-ἐφανωτικὴν , κοικούσι δ' Αἰ- 
γυπλιοι μὰ αὐτὸ κωτὸν, Νωυκρατί ται 3 οἱ ἐμοὶ. λύγειν ἕξι Αϑιωώῶθ-, 

ἩΜελίλωτον » ἀφ᾽ οὗ κὶ μελιλώτιγοι «-ἐφανοι πείνυ ὀνώδοις . τὺ καυσώνθ- 
ρα ψυκτικώτατοι, Ὡς μος Ιοτἱ ρα] τις. σεπέγς ΗΠ ΟΠ οτ πὶ 
Ἰοσυτιιαι εἴε ορίποτου οὶ ἀἰχῖτ 14.4.2. ἥσταοι 3 πταρ σἥρασιν οἷ. 
σιν ἕκας 9. Λωτον ἐρέ πῇ ο μοι 9 ἐλειϑρεπῆόν τε σέλινον. ΕΠὶ δζ λωτοὸς 

μεθα ρτατοπῆς. Ὀἱοίσοσι 4. το φιαττονςαρῖτς τπτυλωτὸν ἣμε- 
δον ροπὲς χιὰπι πρίφυλλον Πομη1Π}1 νοσδητ 7 Ῥγοιιηΐξητοιτι ἵπ 
Βοττίϑ : ἴτὸπὰ σαρίτο 112. λωτὸν ἀἴλριον : Βοτθαπι παὰς πιο ο- 

τατα οὔὲ αγοίτγον ναἱσάγοι. (εἴπεγι5 ΠΟ ΠῚ ὙΠ ΠῚ ΟΥ̓ ΠΙΠΠὶ 
τηαχῖητὶ ἔλεϊσ » ποπ οχγῇ Ρ]]Π1] 9 ντ ἀἰ δ] ἀἸχῖ 5 πηοιπουῖα ἰ.- 
Ῥῇις ἱρ[ο9[ς τε! ΟΠ πὶ οἴϊε νυ]ρατα ογοδίἀογατ. ἴα οπη Πύλο - 
ταῖς ἡπτοῦ μόγθας Γι δηδίξοητες ἀδογιπιν οἰ ρτατὶ, πδης ἰοτοη 
Ρυστηδηι ποπηϊηδεῖτ, ΝΝΑΠῚ ἀςτοιις δὲ Τπποης ἰοπιιθης δἱτ [- 
1ιχ4.ξ', Τοῖσι δ᾽ ὑπὸ χθών ὅ7α φῦεν νεοϑυλέα ποίίω.. Λωτὸν 5᾽ ἑρσήεν- 
τα ἰδὲ κρόκον ἡ δ᾽ ἱάκινϑον, ἘτῚη ΟἀΠΠρτὸ 4. ἴηααῖς Τεϊεπια- 

εἴνας μεμςϊλο, σιὶ γὰ πεδίοιο αὐοδεις ὀυρέ (Ὁ... ὃ ἐνὶ υϑὺ λωτὸς πολιὸ, 
ἐν ἢ κύπειρον » ὅς. Οἰουΐαπι νἐτὸ ἰοῖτις ἀιθο τ ο] ΡΠ Ιη10 τοῖτς 
Πδτο τς ςαρῖτς 17. αὐ τιδίατιμτι σαητιι5 Ἐχρεείτατο ({ιιοά Πιπι- 
Ρἤτ εχ Ιοσο ΤἈσορμγαΠΙ ἃ πῖς το ίτητο δ τοτ. ΠΠ το δί σαρὶ- 
τς 4.εἰς Ἰοτὶ Ἰίρπου τῷ ὃ ξύλῳ εἷς τε «δὺ αὐλοις τὺ εἰς δ)α πλείω) χώ- 
σινίθ- σὐχὸς ὃς ἀριια ΡΟΠ]Πςςαη οείαπη λωτὸς Αἰ οἴτιιγ, ΑἸ μοι στο 

Αὶ ὁρκωμοτικὸν δπηῤῥνυ , Ἰαταπάϊ Αἄ- 

ποτ, ὃς μα αυΐάςπὶ ρον ἔς περας 
καὶ ἀαπωμοτιμὸν ἤτοι ἀστοφατικόν ὄξιν, 
γῖ μοὶ πίω δίκίων οὐ ποιήσω τόδε, γῆ 

γνετὸ δίβιηγαι χα κωτωμοτικὸν ἠΐ- 
γί καταφατικὸν ὄδιν, γτν γὴ (δ λο- 
“ρις ποιήσω τόσὲ, Αὐοραη. ὅ ΟἿ 

πονηρων δ όϑιες γὉ τοιχώγύχων. Συκ. μ(φὲ 
"ἊΝ “τς δία, ποσιιασιιαπα, Αἰταιδηάο τὰ- 

-Ὁ ἘΗΞ πγφη ΔἸ οἶται αὐριηϊς ἀριιὰ Ατεῖ- 
“ο5 ὁ. ΠΙΟΏγον μα γὸ Απόκιωνα Διὶ φίρον, Ὠεργοῖ δ, ἐκ σιν δίσως 
ἡ ιόύρτετε αὐδρες ΑΙ ϑίωυ οι, αὶ μοὶ (δὺ ἐν Μιαφᾳ ϑιώνι αὐδαρινδιυωδύστιν- 
ας. (Ὁ}ΠῈ ναῤα δῆτγηλτ. 1{144.1. ναὶ μεὶ τόδε σκ ἡ τῇ ρφν αντε πῇ γ τοῦτο 
τὸ σὴ πῆ ρφν νον τις ἤναι μ(φὰὲ τυ φίχίω σ ἕνῃ σεζασμίαν κεφαλίω,ν δὶ μεὶ 
πλεογαίζει, Ἐτντὰν τῇ ματαφαίσει γὴ δία . ἢς ὧν τῇ δποφάσει μρὶ δία, 
ἽΚοπορβι, κ(οὸ δία, δῆ τα ἔφυ, ρεν Τοιοπλ.ποηιιαιδπὶ παῖς: Πῦ 

. Ρτοξοεϊο, Ἰπ δ λς ΡΊατο τι ἀς ΒΘΡ, μισὸ δι ἐκ, ἔφυ, ὃν 4) οἷσα,, γθὶ 
Πιβαιιάϊταν οὔκω, πο σοττὰ ραζο, {εἰ ον τὰ ἰσϊο. Ατ ορ!".Ἷπ 
ΡΙατ, μοὶ δὲ ἐν ἀφελὼν τὸν ς'ἔφαγογ, δίς, μοὶ τὸν ἑρᾳκλέα μ λα ζοιμι» 

Ατητξορ ἢ. μοὶ τὸν δύμ, ἔφη ὁ κοῦρε, καὶ μέϑτοι, ΣΧ ἜΛΟΡ ἢ. ΠΡ τα 1α:.π 
τὰς Πποτοῖς ἱησαῖε Ογτιι5:ς {πτογρτον μα τὸν δία, πο ΡοΓΤΟΙΙδ. 
γ᾽ περατῖο εχ νἢι αιισάαπι Προ ἤα!τ, Τητοῦρ, Τ μον ἀἰα, μοὶ 
Ἔτηαιῦὴ δὴν πῆς συγ σιϑέσεως, ὃζ ἴῃ αὐ βυπιατίοας ρομϊτιγ,άτηιις ο- 
14 μι δέ, ΤΡ η, ὀνείρῳ τὰ δταγου μῆμη πλιά ουστ μα κεῖνα μα ὧὺ 
ϑεοιὸ Γαιοΐδη. ἐν τοῦ οἷοὲ ἰγγοίας, μι δ ἐχλϑύασά σου. ΧοΉΟΡΙ,. 11}. 
τὐὐσομνημ.νοιμῖ μένον ἄρα ἐφαμιος ὄντει σε ὄυτυχὡς ««ὡς δοκεῖς σιω.- 
αρποεῖσαι » κ᾽ τοῦ δὲ ὑπ μέγιϑὺυ αὶ πλῆϑος ἀπειρα δὲ εἶφ οσιωίω τιγὰ εἰς 
οἴει δυτείκτως ἐΐχάν; Μαὶ δΥ᾽ οὐ γὸ ὁρω (ἄν κυρίοις, δίς, νεῖ [δ διι- 

ἀϊεηάα ἤας ἤτῶτ., μοὶ δία δοκω. δν δ) οἴσω. Αἀαίτισ 14 ἰπτοῖ- 
«απ ναιοντ ναὶ μαὶ δία αιιοι! ο(Ἐ ἀβΗ τ πλαπτῖσ. εἰς φιο γἱάς ἢο 10- 
ςος. [ἡτόγάμτη Πρ αιιάϊτιιτ ΤΒεοοτίτ, γᾶν. αὐτὴ ποῦ οὐ μεὲ τίν] 
γύσιδαερε Οὐ 3 ΠῚ μοὶ τὸν (ὉΠ πὶ τὐπποπττατ ἐλ ήπ] κως ποη αὐἀάεη- 
0 τὸν ὅτον . ὀυλαζεί ας χάδι γυτἰαησὶς Αγἕορχδῃ, ΙὨτοΥρτ, ἰΩ 

ΛωτοφαγίαγΓο βίο Τοτορβαροτι πη, ἐς πα ΤΉ ΟΡ, αἰ, 
Λωτοφ γι) Ρ ΟΡ] αι εχ ἴοτο ἀτθογο νὶξειταπειαρια 

ἜΝ νι 7 
4. οἱ ὃ κἀλυδροιλώτιγοι μὐλοὶ, οὗτοι εἰσὶν ὑαὸ ἀλεξανδνέων 
φιτιγίές, ἐχ ἴστο «1πηττ, ραγαητατ 0 ἃ ΠΡ Πμ πὶ οἰῈ ΤΙ δ, 
Ἐρ ρτασι τη. λωτοὶ, ἄ χειω, κ ϑαλώμων ἐπλαταγειῦτο 8. Ἢ 
ἱπίοβαθδης ἰοτὶ ἃς τα] ἀπτοτιιπι ρου Ἐγοροσδηε Ἰδπια, 
ἤτοτη ἰπ Ἐοτοι]ς ἔιτγοητο ρογ λὼ τὸν ν᾽άςταγ ἱπτε Πρὲτς τὶ 
Αππρ ίτγιιο ἀς Μοραγα Ἰοχιέης. ἐὼ πάντες υἱμῆναἴδισι χο 
ποτε σμυηλάλαξαν ζιύϊκ᾽ εἰς ἐμοιὸ δόμοις αὶ κλεινὸς ἡρακλῆς γιγν. 

διιητ ταῦλςη απ ργίογοπι [γα λπη σοτγιρίλητονῖ χρῶ χεῇ 
ματα μέλοι, Βα τ ρ. πιητ ν οΥθα τὰ ΡΠ σσηι, ἃς οἵϊε τα] 
τειρτοτζοπτιν, νπάς ἀϊοιησατν ἰοτάθο55 αι Ἰοτάαι 
Οκα}.110.5:τἀρ.2 5. 

ΠΝ 
᾿ἃὰ πὲ 

ἊΝ 
μον 

ἢν (Ὀοἱ)ν ἐς συίζατα Ιοτο γοάῖγο χά πλιιεπι πο  Ποτιπὶ ὲ 
δοτιθιι5 ελέτι. Πότ. Οὐν {{{|10.9.ν]4ς λωτὸς, 

Δωτρϑν»ῶ τὸ, ἀλειμιο. δειλινόν, γ πέϊῖο γε ροτεῖηα ἀρὰ . ο 
Λώφωρ τάεῖη Ζαο  λώφημα. ΕἸ εἴ, τ 
Λωφαάως εἶ λωφέω, μού σω, πιῆ, οΟ 1. τε ογθουφοποῦς [οὶ 
Οὐ, κοίδδεὲ κ᾽ ἐμὸν κῆρ Λωφήσει κοικων 9 14 οἵ, 
Ῥτορτιὲ ἐς δοῃς,ὰ ΠΟ τιῖπη σετιῖος ἀρ οπιιηγαγ οπὶ 
φ9- οπἰπι σογυίσεπι ἤρῳ] σας. Θορῆος]. ἴῃ Αἴασθ, ἐλὰ 
νου γ (ει ἤποπι ἐππιρο  ττ 7 ἐπεύσουτο δἐπὸ “ἦν ὑποζυ) 
τὸ δυλύφως φέρειν. ᾿πααῖς Τητετρ. ὙΒιιοΥ 14.110 τὸ 9, δὶ 
γάλης καὶ πολέμε βραχύ τι λελωφηχαυΐν, αἷο ἴπροπτῖ πιὸ 
ἴο ραυλα!ιηι φυ!ἀάαπι [Ια χατηξτί ἀσοςρίπηιϑ. αριυν 
τοπι,λωφαῦ τῆς τόσα ἰσιατο πγοτί τ λα φῳ τὸ νόσημοι, [ει 
δυιςοοοῖῖατ πιοτδιις 9 Γίατ. ἐς Τρ. ΑΡ0]. 2.ΑΓρ. τοί 

αὐ) τίκαι μυϑων, Δ] ΊΡιις ψνοτγοῖς αἰ Τοππασαητιι : νὉἱ 51 
ἀιϊιπη. λωφᾶσαι μέρη πολλαὶ τῆς τοιαύτης συμφορᾶς 5 Πηΐπ 

νἱτῖο ροοσαγο, ΡΊατο ἐς Γερ. 
Λῳφήϊον,α. Γοἀατιτι1ν χρτειπουςικάν, ν πᾶς λωφύϊ 

ῬΓῸ φυέξες ἱπηρετγαπαγαριι ΑροὶΒ μοί. ἴσοτα ρὶ 
αἱά, ρΔοα ες ἤληησπα. “ἢ 

ἐπ 
μασι ἣ 
ἡ 

ἡἀ! 

ΤΙΝ 
{11} 

με 

ὀμπιι 

ἐπί 

[εὐ 
ἡμον 

- 5 ἤ οὐὐιοι 
Λώφυσες, 165, ςοΠλτίο, κατεύσαυσις, λώφησις ποῦ πολέ, ᾿ς 

ταῦτα Ἐς ΠΤ ον 414. 
μι 

Δωφίαγι απ. 
ὯΝ 

γῇ. 
Αὠψιο ἢ την 8, 
Αῴων, ον »ὐ νὰ ἡ ρτα λητὶ οτ,λωΐων,λώονι μοΐραγλη ἘΡίρτ, τ 

Το» πις ττι59[τῖιι5, ΘοΡ μος Ϊ.Ἶπ Αἴδος,τότα γὸ ἐδὲν σφωὶ 
φράσαι 7 Ἡἰ1} μος νοὐῖς Ῥοίϊιπι πλεϊ τι ἀϊσοτς, ὧς 
Ρίατιάς Περι. ΟΝ 

ΩΝ 

ΝΝ 

ἩΝ" 

νι 

γΠ} 
ἡμῃᾷ 

νὰ 

1} 
ἕ 

τῶν, ἡτιοά ἀϊςῖς ἐς ποτε ἐπευφημιζά μῆνθυ, μοὶ «τία 
ἀο σαρτην ἀξ πτατιιὸ [δα μάῖτο ναὶ ἐχτγιη ες, Αἴ 
»φ. ὑποδ ώσειν γ᾽ ἐπώμνις «ἔν ϑεοιὶ τὸ χοιθ-, ς». μοῦ δ᾽ 
τὐἰξηπίστειτο φει δεππίδης μιοι τὸν ἀἰκοιτοίζλητον λόγον : γδ] 
Ζωϑεν, 

Μὰ, τα οιιο5,ρφδατοι, αρτιὶ ῬΠγγρος, 
Μαατρὸς Ὁ, ὃ. [ἘΠ τἰ15 μκωρὸς.Γἀςοπίδ 5. 
Μαγαδευω, ἃς 

Μαγαδίζω,ν τὰς μογάς, 

Μα γέσιον, αἴ τ αι γος ρῖτ σμουάας γταρ, εϑέγας Παιοϊδηῖ ς 
οαγῖο οἰτπαγαῖη σοιηρίησοητο, ἡ μαγάδγον τξτουϑτὶς) ΒΕ 
νἱάς μαγές, : 

Μαγαδις, γἱάς μαγάές." 
Μαγάζ εἰν, τὸ ψάλλε Ηςν “ἢ. 

Μαγαερὶς, ΕἸ ον ον. μικερὶ ασαάϑη,ρατιῖα ἔρτῃ. ς 
Μωγερέσκι θ΄ οἱ ἀςπὶ οἹῈ πιγακέσμίθο ραγιιις αἰ(ξις. ὑοκ 
Μαγαρφν)ου" 7 [Ἀπ ο! Πππὶ 9 Βιμ τς σά! Ποίτπι 7) πὶ ποι 

στ τοροποῦδητιγ, δὲς ἔΞ 19 ὈΙοηγί. ἀἰςὶ 7) ὅς ΠΟΙ͂ ἡ 
τοίζατιγ, πάις 

Μαγὲς, δὸς, ἡ, ϑυϊάα: μαγὰς 9 σανὶς τετράγων(Θ. ῥαύκυφίθε, δὲ ᾿ 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ ταὶ αἱ κιϑείρας γϑυρρὲς γὰ )υτοτελούσοι φϑογζον, γε Πτ [ΔΠ' 
1118 Τρηοα τοραηάα ἀρ ὸγ 44 ογτμαγα πεταΐ σοπῖ 
ῬΌΠ τίς [5 Τοηυτὴ γοζάςης ᾧὶ ἑογληλη 1.15 ΖΕ δ118 Ρι 
νΟ] εὸ ἀπε βοτον ἴ. απο νερὸ ἀἰ οἴ πηι ἐε εἰεναῖδὲ χὴ 
καξάλη κὶ τὶ λύρας καὶ παξγδυρρές βαςοἰξεσα, [ἃ ΒοοῖΙ Η ἊΣ 

γοσατ:" Ἐγοίς μέπιις πιιησι5 Εἰ στα τυ: Ἐγαη τ ἰη115 [ΟΠΐ ΓΕ 
οὐ]ππι:Οςογρ 411 Οαποποιη δεν ριις [γτισογαπη, 
Ἰο5,Ογοσοτ, μεταφορικῶς ἀἰχῖτ, τὶς ὁ δοις τέ ἢ .γἱ τίου δ 
δαιδιῖς οἰσα α; παρ λίςπὶ ἐς ῖτ τι Ρεδογε:αριὰ Ρὸ 
Ἰῖδτο φιιαγτουν ἰτϊοϑὲ (τί ρτικαγάδίω ρτὸ μοίγαδεν. ἘΓΕΥ 
δα δες  ἐδὸς ὄργανον ψαλτικὲν, οί Απαογοοι υγάοτι 
εἰς ἀϊχὶς, ξ΄, ψμέννῳ δ᾽ εἴκοσι χορ ὥσι με’ γαϑιν τὶ" Ἂ 

ΓΙ 
᾽ ἢ 

Ὁ 
ἢ 



ΜΓ, Α τ ᾿ 

ἃς μογαθερρἰἀοπι ἱπιξτιι πιςπεῖμτι Αὐξοχοηο, Ἀ- 
οοὰς τἰδῖα: εἴς ν οἱ ετορ αἰτογίααν Αρο] οά ον, Ὀὶ- 
ἦἔιν αὐλὸν ἤτο ]οχῖτ, δ κι τεράφη ριον ΓΤ Υ ΡΠ ΟΩὶ ὁ μά - 

οἱ μοίγα δὲς ΔΟΌΓΙΠῚ {ππι! ἃς ϑγάθοΠὶ εὐττ [πιιπγ,γ 1- 

αἰτιᾷ. φ' ἀριιά αιιοπὶ ὃς ταλαιο ζορύγεσις αὐλὸς γἄταιις 
εἰσινοσοφ, (4. ἈρΡῸἃ αιιοπι Τ᾿ ἈΘΟΡἨΙ]. Μαγαδέζειν ἀἰχὶς 
ἢ σγαψανλεινταια ξοτ πιὰ πτὸνδδυρέζειν, "ἃ οἰϊ, ραπάα- 
ρα ΩΝ εἴ, Ατιτοτοὶ. Ῥγουίφηνατ, Οὐ αριτϊοης 

ητ. (9. Γῖς οἷν (01 ἀϊαραίωῃ σοπίοηαητγια σαμτο- 
ἐς Πιδιϊοἰτομαγαδέζασι γδ Ἴαυ τίω,. ὀμίω δι. ἐδεμίαν. Οοη- 

αἰιτοιτι τὸ μιρεγαδίζειν ΟΧ σΟΠΓΓΑΓ ΠΣ νοοιδιις. 514. δοθ μι ρητ, 
ἤναι. ΤΓοϊαπιίς Μοτςοαγῖο ΟἰΓΒα γα πὶ ΠΟὨΊΡΙ Προς, 

Ἰεῖμο ἥς ν ἢπ5,κὴ ειογάδεον υτυσϑεὶς 5 ν οἱ Αἰ] οτοπι Προ βσατ 
ἐπι οιμπι ἤιιο ουν Πρ ογῖιιπι ΠΗ Ἐῖαοσ τθα ρὰτς οἰξ, ἢ αι 

τὰ ἀοχτνα ἢτ οπογάατιιπι μι! {ἀτῖο, Ππς μοτοιϊο.., 
ς ἐν αϑ νἱΠΑΓίμπὶ ἰριιοιμτι, δι, ' ᾿ 

μαγεία, αν γγένδυμογὶπιροὐζιγα »)ρυτεία, ἱπολητατίον γο- 
Ζοηι155 ὀψοπσοιων μαγ[ανείας οἷα εἴς, [οἰταπηςπ- 

᾿ ᾿πιΔηρ ΟΠ ΠῚ. ἱ ΠῚ ΡΟ ἘΠΓα, παοίσι!5 σδητιι5,εχζορῖτα- 

᾿ἡζοπιι55 λιωπφὶ τράπεζαι κι τὰ κα γείρων μαγζινδύμα ται κὶ 
ΟΠ ΠΟΤ ΙΝ} (εἰτατηςητα. Ῥ]Πτατοβιις ἀςε ΕἸεοραῖνα 

τὸ Ιοποείηιϊς Ρο [ατρ καὶ τοῖς αἰεὶ αὐτίω) μργωϑύμασι, ὸ 
δας ϑεμῆνη «σαρεγύετο, Μαγζανδυτικὸς. ΠΊΔΠ » ΟΠΙςΙΙ5) 
Ὗ 

"" το. Φυχρε, ΓΙ ΠΡΟΠΪΖΟ ΡΙΊη. ἴποᾶητο, ἰΐσοο» Τἰοϊτόν- 
«Ἀοσςσαίατία. Αἰ οΡμαη. ἴῃ ΡΠ τος ΡΟ ἱποδητονκέρ- 

τ ἃ : ᾿ πεν 
αὐακυκῶσαν 9 κὶ μαγανθύασαν , μολιυύεσαν τε «δὺ ἐ- 

ἱπαιποητιπι ρ τς Εἰ σὶς. γρύτευμα, ΠΟ] Π15γοῖς, μας 
(8. ἴετς νεξειγοῦοχ, ῬΟΙ ΟΠ ιβ κλεῖ ϑ'Θϑν» γε ρα β [1], 
πογάτα, ὃς ΑΥΠτορ μη ἰα Ν εἰρΟ Ἂς βάλανϑ:, [δά 
βοατίο νἤτατῖογ οἴ. αιια αἰεπέτιση Ρ ΓΟ πὰς ηά- 

ἴδια πλας μἰπαπηεῆτο Ργς ΠρΊοἵο Ροπέτιιν : ΙΔ ΡΓΟΡτΟΓ 
ῬΟπὶς ΡοῚ αὐθρδοζον τι 2 ἸΠΟΡΊΠατιμτι πὰς Πἰ πα της η- 
ἴα ἔπητ ρτς τσ Ἰατο γι}. ὺ Ὶ 
δ τλάησο, αι νατί ἴητοτ ἴδ πη [σον δι «οπξιπάϊτ Δα 

ΔΙ ἐπιροίζιταιη»ργορτιὲ ἀτο πα πᾶ πρΌης 5 ἀἸσταΓ 
τ Οὐ τ δαὶ γοσθὶς ντάῦ σο] ογοῖῃ ἔπςΟ 5 ὃς νοτ τη το- 

ἴσια Ἰπ τπηδῃο ρ1ϊ5 παφαζίππτατ: ἱηάέαιις Μαηρο- 
Μη σΌΏ115 φααοίτις. Ε]Πτπ. ἀἴσιτ οὐῖατη Ἰχτῖοτε αυοήᾶ 
εἰτὶς τοπεΐτατε πιδησοηΐζας φοΙρογᾶ. ᾿ 
ἡ ραν μα ΠῚ ΘΏΓΙΙΠῚ ΠΑ ΠΕ ΠῚ 5 σμ λει) Δ ΆΪΠΙ5 εἶδι15. 
Ἐκεῖ. υἱ μοίτίω Ὑ᾽ αὐίλστο μαγθαλιαξ υυᾶνΘ: τὸ- 

φείϊωω, Ἰπτοῦότ, ὑπὸ ὀυτελὸς τρρφὰς ὅρμωώ μῆν(5., 'Ναπι 
ἡσιῖτ, ταὶ τσ ἀλφίτων δποβληήμιαι.νἱ φῇ  κιυμων τρρφη) δ τις 

λίπος: χιιοα ἱππιτ Ροοτα ροτ δὲ γάρ τα φέρει μειλίγμας 

(δ, δ᾽ φυ! ἀοπὶ ΡΟΙῈ ργαπ άπ τηαα Μιυτα πιο αἱ τπα- 
σοθαης . {ιᾶπι ροίτοα ἀρ ιϊοϊοαπτ φαμ δι». οςαιρα- 

πὶ χέξϑμακτρον. Τα ςοἀα πγο ἢ} γοσαΐϑαης κιωεΐσας. νἱὰς 

. Ηΐηπς πιαρ 8112 8 πιαρ 41 1685 ν ΘΔ ΠΕ] τίη] πος 
τρατὶ τοτι45 ὃς ἰοζεη ρίας. ϑογι οπίτι5 ΓαΓΡΊΙΣ, 

1 του! 415 ἀπιρί οτος Π115 παρά α]τας ἀἴςιιητ. 

Ῥ τίσις, εχ αιδιις ττοςι(οἱ νὸΐ. πίαρ 4114 ἔφης. 
1]. Ἐγαίτη. ΜΑρ 411 σάπεῖι αἰοπ5. 

ὙΟ ἢ οἰ κοδόμαμαι τι {Ἐγιιξιιγα χια ἀλη, 

1 3. ϑτων ϑεραπεία,, ΕΝ 

; ΠΟΘΙ ΠΑ, ΟΙ πα. ὑπῆανεἴον,πγός, μαγειρεῖον ποη ἀϊοῦτ 

᾿ἀγεῖον, ῬΠτγ αἰοὶι. αἶτ, 
: τεγαιὸ τοοὶ οσοίάδητ ςοηιοη 445 Ρεοιιάς556αι 

τπὸ5 ἀἸ ἱάοτο. ἃ 
Ιὸ, ἾΣΩΙ μαγειρακὴ κα τοῖς ὄψοις, Ὑποδιεδούῖσοι 

Ἰπαιιῖς ΡΙΑτο Ἰ.1.ἀς ἈΕΡ.ατ5. ΠΟΙ ΠΑΓΙΔ ΠΣ ου- 

δος ςοπαϊπιοπῖα. μογειρακὴ χρεία 9. [1158 οἱ θαΓΙ 159 

δοιιδοἰἘγιιἕοτ. ὐπὸ τῷ μοίτῆειν,ν οἷ ὑπὸ Τ᾽ ταὶ μρύζας μέ- 
᾿ζώων δια μεριϑέντων μφέγειδϑι δτατι ϑέϑ᾽ ων τς αι ΤΥ 

νοπάλητ: δε, ἱῃ Τερ. ἢ 
ρτᾶῃσ. Κα οἰ πλη5. μα γέτορ αὐλὸν ΗΠ οἴ οἱ. ἐχροηὶς ὃ μά- 

ἐν ἀκοφω μῆύοις. 
τος. τὺ, Πρ οα ΔΓ5. 

ΔΙῸ ψαττ. ρ ποτ, ὃ μού πων ῬΟ]]. 
«,Αὐσω, αν. ὀυκᾳ τιαρΊςατη ΟΧ οτος ᾶρτο ἄςος. γρητεύω,ϑε" 

τοιὶ, ̓  εις. Α Οἰατ. ῬΙ ατατολιιις 1ῃ ἸΝτιπια» κοι ταγεγεῖν 
γεύσαντας ἐκείνοις, ἀςοΥ πὶ ορ τς Ἰουοῖτι ἅττο ἐπαρῖςα 

αὶ εὐλεγ γον νϊάς μωγαξ. , 
ΘΟ. ἡ μια γικὺ,ατα πη ΟἹ αΓΛΙοΐΔη. : 

οίδὸς, 7 ζΟΠΪ Π471} ἰῃ[Ἐγι τι ητΙ ρ  Πὶ15 ΝΟ πιρηΐα τγῖριι5. 
Οαϊτας Πδτο χιϊπτος ςαρίτε 45. τς ἴπαιι] 2 Ρ. }]. στὸ εχτους 

ἰΡΊΣΟ 12.᾿πηροπίπιιις «ντ οΟ δι. ὅς το ἔππιις ΤΑΘΠ[Ά55ΠΙ1ΠῸ 

γίδας ἀρ ̓ς Πὅτινοτθα ΡΟΠΠιοῖς, αἱ Ὁ) ὅθητιϑέμῆναι ὐ αὐεόμῆνα Ἰρκ- 

ποδητατί ον ρτα εἰ ρια:»γρυτεία. ΡΙΑτοΐη ΑἸοϊδΙαάς ἄοοςς 

ΜΑ 187 
Ζεζω οὗ νιμῦ μαγΐξας καλυίσιγ, ψατνο ἐς Αηαϊον, νθὶ φῆ Ῥοηρ- 
ΕΣ ἡναρίαπι ἃ Ιαηρα αι τὰς ἰδηςς ἐπιρί γμΚΗΝς Ρο!- 
Ἰὰιςὶ μαγὶεον μ᾽ κῆρα κ᾽ σκαφη κὶ μυλήκορρν, οἰ του ἀν 1ῖστο ρεῖσ 
ΠΟ σαρῖτο 129, ἐς 1 ἀληο, δοτοτέϑενται αὐανγλιοίογοντες μο γίδος, Ἰὰ 
εἴτ, οὕς, Π τις. ̓ἱθγο τχισαρίτο τι 4οπὶ ΤΠ νας Πδύῳ 3),.8- 
Ῥίτς τιν ΡΓῸ ψοπογο [Δποῖς, αὐ οἢ » Εςας Ἐ ἃ τρααις ἰγθη 4Πὰ 
ἴς πιποης ἀρροι]ατα Πατογας ὃς ἰλπςος πᾷς δατ αι} πιὰ οτίας 
ΔρΡΟΙ διτογαητν  Ππνράταιν ἃς ἃ Ρ010 τυ υ πορ το ἴρε ἴτας ντ 
οὁ ποχηῖας μαὑμἐεγίμην ας ὶ ρίας (ητοτρτιαιν { δμείνυγηρυνΒυιάςις " 
ἴῃ. Απμοτατιο, Νίλγοο Πὰς Ἐπιρ τῖςιΣ 7 ται πιοη, ροῆς αιοά ἴα 
πιᾶρίίς λάϊναγος, τὰ εἴ, ἐγπύ μόκτρᾳ, μαγὶς ἀριια δι κοβύδπος 
ΦΧΡΟμ τις ἴῃ ἀϊξείοης καῤόδηος, μκγίψα, δῇ τὸ μϑέγμα αὶ φύραμα; νὴ 
πίων χέρεπλνδ ἢ κα γϑδαλίαν, ΟΔΙ ου,Αρα ΕΠ ρροοτ. 

Μαλμα, ἀτός, τὸ, ν ΠΡ. ΟΩΓΟΥΙΙΠῚ ΠΊα ΠΠ}} 1 ἀταμιο ρα Π1}}}, 8. φαϊςαυ! 4 
Τὰροτοῖϊ στα ϊηπὶ εχ τηάτονὰ ἀΠ μα ἐχρις Πα Ος τ σγοπιοτῆ: 
νΠΘΠΙΘΏτΟΥΥ ἕάος 5 ΓΠ ἢ, ἰπτογρυμογματα,ν οοᾶτιγ ἃ Μιςαϊεῖσινα 
ἂς κροκόμαγμα, ρα Ἀϊοίς,! αισαρίτο 26. 9, γμαγαιιοῦ ὃὲ ἡπόμα- 
γμα καὶ ἔκααγμα ἀἰχΊπηι5 ποπηϊηατὶν ΟΟΠπης 4 στ ίχηι νοςα- 
ἀἶτ. ν δ᾽ ᾿γατῖτ Πρ το 12, σαρίτς 39..ται πη Ρογπλίςοτς,, ἃς ἰυυα- 
ξϊαπι δυιίαπη ρυς Πιρεϊοςτο, δός, να] ὁ ἐδ τράγο, 

Μαγμμὸν αἰ ἴογ ρου 5ο ΡΠ ΓΡΠ 5. Κουϑ'αῤσιον, ἃ δὀπτομαίρσν ἀἸοῖταγ φυλῃ- 
ἀο κἰειχριϑείρεσι (ὅδ ὀκοχλου μῆμοις τινὶ ποίϑει, 
Μαγνδυ εἰν» ςοπλιηλίςοτγς. 
Μάγνχς το! ςγάγιιτι φι άατη ἰαέξιις, το πὶ μόγις ππᾶρπες ἰαρὶς.Α.- 

εἰ χ. ΑΡΒγ. 10.» ΡΓΟΒΙ. ἕλκεται ὑπὸ μοίγνητος σίδηρος, ἃ πιαρηςῖς 
Ἐογγίτη τγ δ Δ τ. Ὁ 

Μαγνῆτις» πη σῃος ἰΔΡ 5261] ὃς Πάοτῖτί5 ὃς ΗἩοτγουϊ οι ἀσγνῆτες ᾽ - 
ΦΡῪ αὐτῆς πίω) ἐνέργειαν Ετν ποῖον. Αἰεχαπά. Αρμγοάϊζ: μια, 
ΡῬτγοδίειιας. λίϑος καὶ μα γνητες ἐλκει μόνον δὲ σίδινρον, ταῦ τε τῆν γούτου 

δινημοίτων ζωοποιεῖται κὶ λίϑος, [Δ ρ15 41] Πιᾶρηος. εἰςίταΓ 9 ΓΟ πὶ 
ξσγγιιπι ἀτεγα ἢτ 9 ΘΠ π!αιις γαπηθητις ἐπ πάτα, γίάς τη ΟἈΙΠ δά, 
Ἐταίτ. Μαρποτίς ποῦς, ὈΣοττιπὶ εὐἴλπι μογνέτης γε, ]οοτά, 
1|δτο φιϊητονσαρῖτο 148. 3 μαγνίτου λίϑου εἴ ρεστος ὄξιν ὁ ἃ σίδι- 
δον ἔνχερως ἕλκων. ν ἐς ἱδαάκλειαιν οσάτειγ ἃς καγνησία λίϑος, ΟῚ]. 
ΑἸΟΧΊΡΕ, ἐν ἐρωτὶ ἐρᾷ γριῦ καὶ μα γνυοία χίδος πῷ σιδηήφον. δ ορκλεώτις, 
Ἡείγε. 

Μάγος, γα ἡ, ΔἸ ΠΟ τΙΠῚ ἰητογρ ε5 ἃς σα τοτογεσοπά τ [πιὰ αιι- 
4116 ἀπ ποτιπι ΟΡ οτιιπὶ χα ξἘ {Ππιὸ Γρεοα]λης Ρτοσιέμαιις 
114 1π ξλιπι [οἰ δῆτα: Δα συ] οΥἱβ ργοξιηάέτατο, Ος  Πιι5 Πῦτο 
4μϊητο, σα ρῖτο 41..,κοΐγις ὑμάχοζω ἰπαμἶτ 5ιι14.(δὺ «δ᾽, δεῖς φαντα - 
σίας πέρετιϑεντες ἑαυτοῖς. ν τς κα) φαρμοίκοις ἢς νοσάθαητ. ΒΟΡΒΟΟΙ, 
ὑφεὶς μοῖγον τοῖονγδὲ μηχανοῤῥαίφον, γἱᾷς ἰη τὰ. Γίατο τη Αἰοι δίας 
Ριίοτο πιᾶρσος ἀϊοῖτ ἔαΠῆς Ρεγίδιιητν ἔρις πε λητος ἃς μαγείαν 
Ζοτοαίττις ΠΠ1} Ηογοσιατὶ ν οσᾶς Τ᾽ ϑεών ϑερργείαν,1ὰ εἴ.ςι1- 

τιπι ἀδξοσγιιπὶ αποτη τηασὶ ἀσοιοτγίης ἱρίος ᾿οτίαγασι τορε5) 
ντ οτίατη τοὶ βασιλικφὶ ἃ εἰζ τόσ αὶ ταγαναρραγοί ἐρέτειτ πιασοϑ ἱ- 
αἴτῖο ΕΙΠῸ ἀρια Ρεγίας τινὰν ἀϊιῖ 8: τύετι Ἀτιπιαπὶ ἑατὶς τητος 
Ῥτετοδ, 564 Ἰᾶτη ρτί  οπὶ πιαρὶ ἀἀ4 ποξιγῖας ἀττος σοπιοτῇ (τ 
Δ0ὴ ταπτιὶη} οχ ργορ ληΐβ: [ς 4 πη !το οτία πὶ πιᾶυὶς ἐχ {ποτῖϑ 
Πἰτοτῖς Πα οτ)πιαιπ παης (ἀρ φηνίατη ἰπ απιδγιητ. " 

Μαγρφονίαι αὶ, ΠηᾺΡ ΟΡ ΒΟῃ1α:γ 1. πᾶσ ΟΤΙΠῚ σά 65.) πο ἀϊοῖτατ δριιὰ 

Ῥεγίἃς ἀϊε5 ἰο]επηὶς»ἵπ αι Μαρὶ ἔγαττος ἀιιο ἰατογξοξει ἔμπας 
ἃ ἔξρτεπὶ Ρογῇς, Ἡογοάοτς, 3, 

ΜαΓυδειρὰς, ἡ .ν 146 σίλφιον, 
Μαγωδης το] Π15 (αἸἰτατίο, ᾿ 
Μαγῳδὲὺς, σοΉτις τ Π1} δ πηι ΐδης νεται ες ἴοχαϑ ρεγίομας, ὁ αἷ- 

δδεῖα κὴ γιωυαικεῖα ωοῤσωπα ἱπσοκρανδυλυδι, 8. σοτατη αὐτὶ ἢς ππα 
μογῳ δία, ἀστὸ πὰ οἱ ον εἰ μαγιναὶ πορρφέρε ὅϑτι νι ῥαρμάκων ἐμφανίζειν δ - 
γώμεις. Ατἤρη.}.14. 

Μαγώτερρς, νἱ 41ΠἸο  ση 4] πιαο]5 ΡΟ [ὅς »πηασὶς ρος Παχ ὅς ἐΠοςςδτο- 
[5.1 ἘΡῚΚ. κὴ κεςοοῦ φωνεσει μαγώτερα, 1. ϑελχτικώτερ, 

᾿μαδαάλλω, ὃζ μαδίζω,α ξλϊυιὲ δὲ τγαπ τὸ Πραϊ Πσαμεῖα αἰαδτο,, ἀς- 
Ῥῖ]ο ντγππηας ἀριά Ηςείν οἈλιπι [δε ρΊτιιτ, 15 Θπίι) μα δ θόντες 
αἰζοτε Ρτο πέλλοντες, εχ ροηςηϑ ταπΊοῃ ὅς ἐίοντες) ὃς μαδίσας γτο 
σα τοίχας δποζαλαν, 

Μααγγμειζδ-, κε. ὁ, Ἰπι ΡεγΪ8. 

Μαωϑεαιρὸς οὐ, δ, ΔΈ 1115.» 14 ογ,  σιιῖ5. μα δαραὶ γίγνονται δι Αὐἰῆν,4. Α.- 

αἰ πτοἰτοηγάτς αὉ ΕἸ ον Ο οΧρ. αῥαιόθεριξ, ψεδνὸς, 
Μαδοίρωσις, (ἡ, ῬΑ τί τ ο5 ἰσιιοι εχ ἀςβιιιο Ρ᾽ΠοτυμῃΡοοι 14- 

τίτόν ἤς ἀρρεϊατωγ πιοῦθιις οι! οτιιπι» οὐ πὶ εχ ρα! ρεῦτὶς ἀς- 
βυμητ Ρ1]],μκαδειρότης, ἘΠ ΡΡΟσ,ν Ἰάς μίλφωσις. ιν 

Μαδάω, [τπ| (4 {1π|5.ς 4] εἴς ὁ αδτείς ουἤιτα Εἰαθεγίιπν ἀορη 5 
ἔπιε ἀφρηατα» ΙΝ ουτγι δίο τς Τ Προ γα τ, 4, αἷϑε φυ τῆ, σεῖ 2 
συκῆ καὶ ὅπαν ἐπομζρία γίώηται. τὸ γδ φρὸς δ ῥίζαν ὥσπὸρ μαδᾷ , ὃς χὰ 
ταάϊοξ νεῖ ατί Εἰαθτοίςις ΡΠ. εχ μος ίοςο ἀϊχις Πδτὸ 17, (8. 
14.(ατετὰτα [1 σαάππτ, τς ἔπιθγος πιη}}} ἔα ογόναἰο τηοάο ἢ- 
εἰς ἰἁθοταῖ γδάϊοῖθις πιά ϊ5 μαδ ὧν στάσι αὐτὶ τὸ μαδίζειν.. Ἰὰ 
ἐπ Εἰλθγατς, πτογρυ  οπιεγι ἀν ΠῚ β΄, δδειν ἴῃ αὐμτ, τὸ μαδ ἂν ὕ- 
δατι ζέοντι, 1ά εἴπ οἰλῦτατς αι σαπάεητς., γε ἰοααίταν Προς 
ἐδάςπιτο,}.12.6.52,( ΓΟ Ππιε]. 1πτογρ. Αὐὐἴν ΡΠ ΠΡΙ το, μαϑώντο 
Ἔχροηῖς κόμίω οἱ ἔχοντα. ᾿ 
Μάδϑω, κοό ζα, Ποτὲ ἐπὸ τῇ μοὶ ἦεν Γ Ὲ 

Μαδεσμαςπις μα δευμαγείς δ, ρίβλυμα, Ηςοίγοῖ, ΠΝ 
Τομ, 2: Ω. 15) 



188 ΜΠ Δ : 
γμμαδέλκενο ἀςο! τ π|. ἰὼ 

Μμαδίζω,σἰαθταπι τοάο,δς νεΠ]0,Βυ 4. (οτλπη, μαδίσας ταὶ τρίχας 
Σσύθαλον. ἵ 

Μεάδισις ἥν ῥιζών,4. 5] ατατῖο γδάϊου πη, ΤῊ ΘορἈγαίε, Π|0.ς. ἄς σις 
Ῥίάπτατισαρίτε 12.4τια: ἔτ διὰ τυ) πολυυ δρίδυ. Ἰὰ εἴτ. ρτορτεῖ πὶ- 
πιΐστατοπι απο, ρα ΗΊΡΡος. αἶοὲ νόσων, Μά δισις, ἀς τι πὴ οᾷ 
ῬΙΗΠΟοτιπι, ; 

Μαδις-ήρμον. νοὶ (14, Δρίποτα τριχολω βίδει, τρλχολάξιον νοσαῖ. 

εΜάδος, τὸ ψίλωϑ' ον», ΕΟ γοἢ. τς! σα πηεητιιπι 4110 ουιτῖς ἀοσίαστα- 
τιιγ ὃς ἀφρι]}ς γεβάϊτιιν. ἱ 

Μαδὸς, 5εῖ,, »εἴΘ-, οἰαθεγ., ΤΠ ΟΡ γαίξις στο αΐητὸ ἐς φαιης 
φίδηταν. 
Μάδρυα, τοὶ ΡΥ κοκκυΐκηλα 5 αἰἸαῇ μαλόδρυα, ΑἸ 15 δειπνοσ, 
(το. 

Μα δδ εωὐωφριηῖο. 
Μασὴ)ων, ὠντος. δ. Γοςα Ια τοτ,σα 115 τοτιι5. κα διώντα. 1 Φαλακρὸν, τρίχας 

αὐ εἴχοντα, ΑὙ ΠΤΟΡ ἢ ἴητοτρ. 
Μαδωναῖς, αν] Δ οπαϊς» ἃ Βαεοτὶς ἢς ἀϊοίταν που θα;ηιιας ΔΝ πι- 
ῥῶ ἀρροὶ!αταγ, Τ ιθορ τ,!. 9. ρΊΔησ, 

Μάζα,ν εἰ ροτίτι5 μάζα, ΑΛ ΟΡ μα. Τητογργοτῖ, πιαΖα. ἄλφιτει πεφυρ- 
μᾶψα ὕδατι κα ἐκαίῳ, ΗΠ οἴ οἰ ρΡοί επτα: Πυη1}15 ΡΠ] εἴθιις ἐτας ἰο- 
ςο ΡιΠπιοητατὶ). Ατ᾿ςη, ἀϊ οἷς οἵα ράποπὶ οὔα πηαοἰς ἔλέξιιπη,ἔςιι 
Πδαπι, ἤει ρ᾽ασεπταπι ἃ γεγθο μόηω. κοίζα κ᾽ αβτος, ΧοΠορΒοη. 
Οαζαϊπαβαπιοτάεαςεαπι νεγτίτονε σταῖτα τι τίσοατη. Ατὶίζο- 
ῬΗδη.Ιπτογρ .  ϑ ζίυ, πρυφνὸν αρτον οχροπΊ τίη Ράςε: ὃς ἐδ᾽άςιτι, 
γὙδι αἵ ἦρε μῴζουζς φηΐπη [τ ρει πι: Πα πη τρϑτώρι σι ταὶ ν οἷ 50}1- 
ἀκ τεῖνον ὡς πέχιςα κἀνϑεέρῳ: μώζά, Ἰπαλἶτ- κυρίως καὶ πεοφὴ κ Ἔστὸ γαί- 
λαπτος κα σίτου, αϑϑοὶ τὸ μ᾽ ἢ ἐὔϑοι : 8ζ κοιται χεηςικως ἢς Ἀποπεέτημσ νὸ 

σατ Οοπλϊοιι5.14 οἰἴδ, μεκαγυῥίω κόρον. ΟΠ Πα ΠΠΠ1 ηδιυιτίοιμαν ρα 
ποιιν τ]ὸ δὶς σοέξιπι ἱπτε! ΠΠραπτ. ΑἸ) νογὸ ροσπς ἴητοῖ 
ςἀ 114 ἀεἰ᾿σατίοτγαιν πάς ὑτῶρ καζοντα ΟΠ λά,νάς φύραμα. 

Μαζών;τπαζας ΡΙηἰογο,ς]]σατὸ νἸ το, 
Μαζειὰ ΡΠ ΥΥ οἰδιις ὁ ζει πιρίτον Ηοίν οἶν, ἡ 
Μαζίσκη, "εν δερατιια οἰ αςεητα,εψτος πεφυραιῦμος, ΑὙἸΠΠ ΟΡ, σοὶ τέων 

μαζίσαίου ἐγὼ ὡς ἣἶ] ὁλων ἠἥο δι αύλε μεμαγυῆθιως 

Μαζονομεῖον, ὃς 

Μαζόνομον,"5τὸ, ται] ΠΙσῆςα σο αι πάτα 7 Πις ἰχπχ ρέασυαη ας 
4114 οἰδὲ ξεγιιηταγ ἴῃ σοπαϊαίαοντ πηις Ἡογατι οί αἷς. Μ- 
ΖΟΠΟΙΠΟ ΡΟ Ὶ ἤασηο ἀτίσογρτα ἔογοητε ϑ8ηηονη γα στ σ.σδαὶ 
ἐξετιπι Ετγαο!οσιντάς ἴα ΟΒΙ]1114, ταῦ. Μαζοπομλιαι σαπ- 
το. Ρ 11.1.6... 15. μαζονόμια 3 κοῖλοι μεγάλοι πίνακες. ἐφ᾿ ὧν αἱ μάζὴ 
διενέμοντο: υλ. 

Μαζοπέπϊης,.5 ὁ) 41} πιαζᾶ5 σο΄ιῖς Το γε. αὐτοκόπος. 
Μαζὸς͵ οἱἷ δ, ρ ΡΠ}, τ ιτη ἀγα πλ1 11 ρ γοργὸ νἱτῖ. Ἡ οπιοτιις 1- 
1ιαά.γ' ν δορί μὴ μαξ ἡπέλασε, ὃς ̓ἰδτὸ χ', εἰ ποτέ σοι λα σιν δεα μα 
ζὸν ἐπέσχον. 1.{6Π} ἑτέρηφι 3. μαζον ὀὐέχε, νἱάς [ο]χο!ϊα, Ἡοπηοιν. 
1Π|π6}.εἰ Δ ἢ ολτις μαζὸν πμτγίσοιι ἀρ ρε [ατἰτ. Οοητγαὰ νογὸ 
τηαπη πᾶς ΡτῸ πητγῖ οἰ στ15 (τι 1 }π|ς ν Πιγρδις, 

Μαζοφορὲς οἸΠἘς 11 ξογση 15 πι4 215 ὅμοιον κόρῳ, 

Μάζων,ωνίθ-9 ἜρΪ ἢ ἰὼ Βαςο μα α 1115. ν διονυστακὴ σιιϑοδὲς). Α- 
τῆςη.1.4. 

»Μμαϑτρλὶς » ῬοσΗ πὰ αιιτ πιεηῆιτα 41: 44 ΠῈ καἰ ἰχ, Ατβεησιι Π- 
ὕτο 14. 

μάϑας Ηεΐγοῃ. μαϑήσεως:ἃ Γλοτῖςο μοΐϑα ργο μφ’9:. 
Μήϑημα,ατος τὸ, ΑἸ [οἱ ρ᾽ Τα, ἀΟο.ΠΠγς ΠταΠ1. ΡΓα σ ΟΡ τ ΠῚ, ἀοῶιτῖπα. 

εὐ ἀϊτιο: Ργασερυῖο το ἐπ τατῖο. σΟρηϊτί 5 ΠΟ ΠΕ. ΏΤΠΠῚ: 
Ταιςΐδη.. ἐν ὀνείρῳ ἐό) ἐμελείτητος τσ καλλίστων μαϑυμόπων., πος ο- 
ῬτΙμ Δ ΕΠ ἀΥ τ] ΠῚ ὃς ΡΟ] τ] οτὴς δι] δαἰτατὶς τἀ 5.5 ἀτάιις Ἰὴ - 
ΘΧοτΓοΐτατιδ. μο' ϑημκα πολίον, 1 (οἰ ρ! πα ΓΕ η1] 15,1 ΤΊσησο, μαθη- 
μα τεὶ ποιητῆι, 0 Οζα υ1}1}} τ ΟΠ! ξατα, ΡΊατο ἐς 1ορῚΡ μα ϑιήματε 
ϑεωρίματα91.1οσἱ ΗΤοτητοροιι. δ᾽ είσκεται ταῦτα Ἀπὸ Τα οξῆς μαϑυ- 
μάτων. ῬΊατο ερ .7. ἰδύντες ὅσοι μα ϑήματεί ὅδε. γ]άςητοϑ αιιὰπι 
ταῦτα ππὶ ἀϊίς οηἰ4. : ; 

Μαϑηματικὸς, ἀ {ΠΡ} 1π|5 νασαη 5540 ς1]15,4  σοηἀϊ σα ρ ἄτι 9 ἴηρσε- 
πίο ι5. παι πη ατὶςι9.μαϑητικὲς κὶ μαϑις, ΑὐἸζοτοὶ, ἴπ τ. τ 
ΜΔ τὼ φυσι; ἃ, τοὶ ἃ μαϑυματικώτερᾳ Τ᾽ αἰ διυυναυῆμων μνημογϑο 4ἀν ὅςὶ) 
14 εἴ, ἀοοἰ!Ποτα, ὄυμαϑέςερα. Ῥίατο ρτὸ ἐτίσεπάϊ οιρῖ46 ἀςοο- 
Τί τοτούτοις οευῦ πσαὐτας, χὴ τοι ὅτων τινῶν μαθυματικοιξ κὶ «δὺ 7 τεχνυ- 
ἐδίων φιλοσύφοις͵ φησνυΐυ, 

Μϑησις, ἡ, ἀ 1 {τἰρ!1πα.([ο ξεγ! Πα. εἰς τυ ὠδὴ μεΐθυσιν λέγειν, ἀϊχῖτ Α- 
τίτοτε!. ἀε τουμιέονρτο ογα τουτὶ μαϊποτια ἀΐσογο, μϑέϑησις ὃς 
ζεῖαγας απο ἐπ ΡῈ 81}. ΡΙατο ἐς Γιορτ. μοΐϑισις αἥθδ' γοαμ μώπων, 
Πτογάγιτη σοραϊτῖο . ΑὐἸτοτε], 8, Ρο᾿Πεἰσοτ. μού ϑησιν ποιοΐμω). 
απ !οα τον Τ πον ἐϊ 4. ἀ ας ο, Α τὶ ποτοϊ. μσέϑησες γένεται κ᾽ λεγο - 
μῆρων,ν οὐ δα αἰ τ(σιχείιν, 425. μοίϑησιν ποιεῖν, για 41 οοὐ ΙΕ τΙ ΘΟ. 
Αὐἱποτεῖ. ἢ Βεγου.3. ὡς τε ὅστι τὔο ἀν ομρέτων ποι εἴ ὑῖν μοίϑησιν δὲ - 
στω. Ἐτ Ραμὸ ρόΠ όταν γ5 εἴπῃ τὸ γῆρας, Καλα μείμω γόποίησε μάϑυ- 

σιν κὶ Ὑ᾽ αἶσαν, δγοὶ τῷ γγώοις, ̓ ο[Ἐ, ΓοἸεπτξαπι ἀττι ῖτ. δὶς ελῖη ΟἹς, 
ἁἴζοττ δυτοπι νοτατα5 οαχῃ 1 115 π ἕορις Ιοη σἴ παι οδίεεγυ- 
τίοης ἱποτοάιδηομι [οἰεμτίατῃ, 

ἕ δ 
γο 6 ἢ ἥσαγ, ἃ 

ΜΑ 
φαρῖτα υἱτῖπιομα ϑυτεύσεετε στ αὐτο τὰ ἔϑυνν, ἀσσοτο οπιπος 
14επὶ σαρῖτς 15. μοιϑυτευϑεὶς εἰς τυ) βασιλ, εἰαν “δ ἐρχνών, εἰ 
γε] ἀοέξϊις ἴπ τεσποὸ σφ οσιπη. Μαϑητεύω, ἐαιβ στο: ἧ-- 
οατίοης, 1 οἵδ, ἤππι ἀ1(ςἰρυΐτ5οντ ς.27.Ἐπιλπα. Ματτ,ἐμαΐπι 
σε τιῷῇ ἐησοι, Αἰ (ς ρα 15 βιυΣΓΊοῆι. 

Μαϑητη «οὐ, ὁ, ἀπ {ΠἸριν] 5, ΤΠΡΓῚ 
Μαϑυτιώ, ἀἰ(οἸτυτ! ο(ντ ἴτα ἀἰςσαμλ)οιρῖο ἀϊςογς, ἃ 

Γ΄ ἔων ὡς τοί χες" μοι ἃ σωχράτη,μαϑητιὼ γδ,ῖ, μαϑεῖν δὴ; 
Μαϑητὸς, οὐδ, ὁ. 1}1 ΡῸΓ 1 ΟΠ ΡΠ ἢ πα πὸ ςορποίοὶ βοίαιν “ον 

τοῖξ, χα ἀτίο!ρ πα Δοσαίτὶ ροτεῖ δ «τς ρ πα σαάοις 
᾿ϑητὸς ὕθας μη, 1 {τ 1 ρ] ἐπα 1}}ς (εἰςυτία, Οἰς. αὐ Ηείσηνς ἢ ἐν 

Μαϑήτρια ας. νἱ, ἀλ(ςἸρι1119Ὰ ἐ.ς.9. ἔην Ε 
Μαϑητρίσοντ αὐλητοὶς ΠΟ μα ϑα τρία ΡΓΟΒΑΓΕΓ ΑὙοπια το 
Μμάϑυω, Ηςοίν οἰ. γνοϑυν, πα] αν. τι ΧΊ ΠΩ. Ν 
Μαϑώμα,,πφετος ζυτώ, 

Μώχα» ας, ἡ, ΑτΙαητῖς Ε]14.}Μ οταιτ 1) ραύοῃ5 μον αδ᾽ 
τιιγ. Ηος ἴτοπη πουηΐης ἀπηῖτα, Πὰς Ρατεῖς παν [σις τ 
το  ΠἸ σίταιγ Ττοπη πυιτγῖχ ὃς οὐ τοττῖχ, τὰ οἴ οα 4ιιαν 
ΔἰπΠπτοιιαῦαιις ν τη 1} σπῖτι ρα αἸτ, τλνη ἐμ, 
παηοιιραπτ, ΕΠῚ ὃς φρρσφώνησις Ὡρὸς τρεσβύ τιν πιμητικνὶ ἷς 
ποτα φάπιογίις ατατο σγαπάϊογότη ΔΙΠοσυτίον γερο 
τὶς σᾶιια ντεδητιιγ πάτα ΠΊΔΙΟΓΟ5 δά ΠΠΓΓΙ ΟΠ» γα 
ΑἰΤοπιι πάτιὶ πηάίοτοδβ. ϑ.1 ΠΗ 1τῈΓ ὃς Ρτο πιριγεὶρία. Ρὰ 
ΡΙ4. ἴῃ ΑἹςεῇ, τα 

Μηα!ρυ}5 γηΑΧΊ ΠῚΠΠῚ Κ 6 ΠῚ15 σα ΠΟΓΟΤΙΠ 1» αρι ΑτΙ αν, 
τεάάττ, ἷ 

Μαϊδυδοθ., Μαδηάοτον οὶ Μαδπάσιις 9 ργορτὶ ὁ πα] 
ἤμς Μαροηῖα, ΠπιιοΠις ἀταιις βεχιοίας δἀπηοάιπη 
Ῥοποπὶ : Βἴης οπιηῖς ΟὈ] ἴτας μαίανδρθ-, Μαραῃ 
Βοίτας 5» σοπιισ ρ᾽ ἔξτιτας 1π {τα τι ἶταὶ πιητ Ηοχίοη 
ΨΊΓΡΙ] τοῖς δου! οοριγριγαπὶ βοχιιοίμηι ὃς ἴπτοῦ 
ὈΊΠΟπα . Πς Πρηϊῆσαιτ Δἰ ποῖά. ς. ΝΊέξουὶ σμ απεγά 
4τι4πιὶ Ρ μγίπηα οἴγοιπι Ῥιγραγα Μααπάτο Δυρ] 1} 
οιισαγγῖς. ὃς Μεξαπάογεχ ἀυτμοτῖτατς ΝΝοΟὨ"])» Βἱξε 
«οἴῃ πιογο πη Αγ τπτ ποτγιιτη ἤφχιιοῦς πη ὈΔΡΊΡΙ 
4ι64 Θτῖς σμ ἀπιν άϊηπι δι 41 (οἱ εῖ 9 [4 ποη (οἱ ὺ 
Πότ βοχτριις. ὃς οἰτγοιιπ εξ! οπῖθιις ἀπιρᾶ οί οοὶ 
ἁηάτί ΟΡ] αιῖτας ἜΧρτἰ πιορατατ, ς ἃ ἐτῖαπα ἱπ οᾶἶαι 
«πςυτίαπτιθιι5, πτιης Ρογ ΒΟ ἴςο5 ὃς ἔρῖτας τογουτίς ἢ 
Ὁ. ΓΟ 5 δὲ ἀπέγαξει!ς Ππιιατίς. ΤΟΙ ρ ιι5 ἐς Απτί 
ἐν πρᾳπῇ ρσι «πηχγῷ 9- τὸ ὑψίῶ- εἰξούργεςο Τ᾽ σιυΐϑεσινλι 

ἡ ἰδέαν, μωμανόδιθ- 7 Ποχῖο οτίδιν ἐαιιοίεῖσ» οὐἱπη οι 
416 γΟσαΣ [5ρα τιον [5 ἤρατ!ϊ5,α]τετπόίηις οτδίδιις 
Ροάϊιητντ εἰς 1η ς. Αὐμοῖα, ΕἸ ον ςἢὰ, εἶδος ἱωπασίας αϑ 
βιός ς5 διιρὸ ΤσηΥ πο. ' 

Μαμαὶ, ἀεί ὭΡΓΟ μή, Οὐ, ξ΄ ὁ ἐρμῦ μαμέδος τε ϑάκε,δεο, 
Μαρία. 4.ΟὈ [πεεγ  οατιιϑ»μκαίδυσας, ΡΟΙ ΠΧ. ἣ 
Μωμδύομω, οὐ εετίσοτ, αιαγουἑη]αΐγο. Θροηξης, 

τεμεςἴαηα εἰς οὐ ζευγιχ, οίδη. μαι δύστιόϑοιι. ΓΟ 
οἰῖατο ἀϊχὶς ΡΒ Π οἴξτατ, 1. ἱκωνη ὃ πεῦστι ἐμπληξις, 
«τε ἡ ὥρας, τοττοτ 4.1 Πδ ει (τὶς ες ροτοῖ αρὶρ οπά 
Οἶτα!Γ ατῖα τ μα! δήειν χ᾽ ῥκαιϑύεόνα! ΡῬτο ςοάοτη ἃ ΡοΪ; 
μεύθυσις,ρῇ ἰάοτη ἡ α μαιεία,,. μαίασις ΡΙατ. Ὁ 

Μαιδμτικῆ 2 οἱ τοττὶχ 5 ὃς οἶϊι5 οἰ Ποῖα 2 ΡΟ ἰπο], αὶ πὶ 
Ιάςη,. ' 

ὶ Μαιδύτρμαι,ας οἷ, μαι, τική, 

Μωιδϑω.Ἰἀ6 1 4110 μκαιδύεμων 
Μαιϑειέ ἜΠειΙ οἴμοι, ᾽ 
Μοιμάζω, ]Ἰο ςοπἤιπιο. γερο, Πα ο,οιρῖο. ἡ 
ΜαιμφαἸηριών ωνίθ-, ὃ. Τα πα ατῖι}5. ἃ διιϊάα ἀϊςίτιτ : ἃ Ὁ, 

θτὶς., ρτο φυΐπτο Απέτη, ΑὐΠνοχ Πόσο ἴηι 
ἢς Βγθετπαϑ ἔι1Πἴδνν οἱ [οσιιπάταν ἀ[ο5 Ασαια 
μέκτου διάς. εὐ 

Μαιμ(φόκτης οὐ, ὃς ΤΟΥ Ρογοἰ τι5ὲν ϑεστώσδης. τοιρακτικὸς, 
Ρδὶ. Εἰ εεῖαπι μαμάκπης σορποπιοη [οι ἃ ἢ 
Ῥγοσηρτίτάτης, Ρ᾽ αταγολις ἴθ ΟΡα οι] εὐθὲ αἊρ 
ϑεών βασιλέα μειλίχιον, Αἰ ϑίω αἦοι ὃ μαιμείκπίω οἴω 
Ριιά Ηςείγ ον. μαι μιούκτης, Πρ αΙΗσατ μειλί ἰχιῦν, κοιθ αῤστοι 

Μώωμαν, ΓΠΟΓΟ. ν 

Μαϊμαξ, μαμαίκτης. ἐν 
Μαιμφῴοσω,μλ, ἴξωχα, αχαγὶ ἀςπν 4110 μαι μοί ἤμγν ῬΓΟΠΙ 

σει ἀριιά Ἠείν ἢ οχρ. ωροϑυμεῖται, νὰ 
Μαιμοΐω,ειρ᾽ο»ἀεἴγάετο . μαμμάοντες διειν ὃν 9 Ἰη τη Ὲϊ αὶ 

τοάοτες, ΡΝ 
Μαμμκαίωξ, ΕἸς οἰ. κινκυήδη,ν οἱ ἀδελφός, ἐν 
Μαμμόωστι,ϊ λα, ν ΟΠ οπΊοηζοῖ ἰποῖτα 5 (ἀπριπὶδ δυϊάλν 

μίδωσει δ ν πλεονοίζοντος., μαμμώσει, Οςπίτ, ΟΡ ἢ. ἦπ ΑἸδρεγε 
ἐπ μαμμοῖσαν φΦόνε. ἃς μαιμδβ, " γσορ γ. ἤιε 

Μωμώμηνθ. ὀρμδῇ, ζῆν. 
Μαιμώστογα μια ΓΟ 5 ΝΜ Ἰσληάοτ. ΤῊΞΟΡΗγαίξιι8 5 δρνεεῖ ῥα 

Μαϑήσεαι {1 [σαπηον τς μόυ ϑ' ὕω μα ϑητεία, ἡ ἀ 11 Ρ{1πα.40 ὅτεῖ.α. γίσσεται. Σ᾿ 

Μχϑητέον, ἀπζεις οροττοῖ,ὰ ῥμανϑ' ἀὐῳ, Μαρμώων, ἴς πηοιι6 5, ὑρμδ δ, αν ῴρμῆνΘ., ΑΡοΠοα. 1. Ατροπᾶ 
Μαϑητεύω, μι δύσω, αν, ϑυκο, ἀοοςο»διδώσκω, Ἀξεῖμ, Αοςιίαειαι, Ματεᾶν ὅγε μαμώωγ, 



Μ Ἁ 
Ἔ Ῥεγαης, Πα ἐ αὶχ οὐ 3. διέοσντο, μα μάωοσα, ἡ, ἐνϑουσιῳ- 

᾿ εδρμώσα, ἢ τῷ αἱακτιθ- γυςικως ἔΐχεστο, κὶ ἔσιιν ἀμώωοσα [Ἢ 
ὦ ρκομῳ τὸ μυμαμώφοσαγι Πα} λητογργ. ἡ ηἰσαν σαπ ὅε- 
ἰμοιρτο αὐ άας:. ΑΥρνΑΡΟΙΪ. κλα γί μα μώονοσαι ἐδ)ντυΐθ.)ςιι- 
τ εἰθὶ ὅθηϑυμούσαι. 

«ὦν ἀθνε,, Μα πλβοβάκχην Σ 
ἐν, τὸ, μα ςς]α» Ασα, 6. ΑΏ1Ππ|, 

ἰὼ οἷη Ἐρὶμ.δς ᾿ 

τὴ ἐδ λν πῖξια ρἰ Γοὴσο μας ον γε] Βα! ςοι!]α, Τ]ιςοάοτ, Τπτοτρτ. 
“  Μαπάφες αιιοα ρτῖπται ποηάϊμν ἀςοξοσοτῖς σα, Μωρνό- 

μοοἰγπηρμάτιις. Βαςολὶ ὀρίτοτου ἀριιά Ἐθύίοθ νη: 
εἶν. ἀἸοίτιιν οο φιιὸς ἴῃ ξαγοῦοπι αρϊτταρι Οτερο. 

κο τος μμαὶν ὅλης. θΓ τ, 

ἀχΘο βατοης Βαςσοίμ5.1η ΕρῚρ.Ὀ οίτιιτ ὃς ρίαγνόλης ἃ- 
οὲ ὠοργησίας, 
οὐμαι,ν οἱ μὰν ήσομαι,ἰηἰΔηϊο»ξογοςίο»ἀοῇρίο, Ατ το- 

τῆς ἂν εἰρη» Οἱ δεαπότης μευ μαΐνεταιγ καὶ ὃν τῷ ὁπυν μαΐτομαι τῇ 

χη» ἶπι {ππι αἰνἀαοϊοτο ΚΕ πορμοπ τς. πλέον καὶ μαῤνομαι. 
εἰ μάλλον, ϑος, Ρ ἢ χιιαιη ἱπίαπϊο ἱα οἰξ,αιάπὶ ἀθρογεο 5 ὃς 
Ἰειριίσοιν πάθ γευυεικομθρες, μάνεται δόρυ, ἩΟΏΊοΓ. μὴ μώνοιο, 

ὴμανείως, ΑΥΠΓΟΡΒαη μῶν ὁμῆνθ ον οἴληιιςυμαι- 
Ἶ Θ..ὙΠεορῆταῖτι» ἔδγο ρεΐπιο ἀς σαῖς ρίλητατ.ς. 
γἰεῖς μία μα» ἢ ΤΠ. μέλμοσα μαγνομῆμα, ἴῃ. ἘΡΊΘτατηπγατ. μαινό - 

τ χαδεύματα,ἰαίληα σοπηυ δία » ΡΊατο ἀς Γερίθας, ΑἸϊαιδη- 
" ἴππις αςςρίτιγ ΡΓῸ αϑοαφρονεῖν,ἰά εοάοπρετς, Πεπιο- 

ἀ αἰεὶ ὧν αἱ « δὲν εἴποιμι ωεὲς ὑμαξ φλαῦρον εγὼ κὶ γδ αἱ 
᾿Αςεϊρίτοτ αἰταιδιάο ἴῃ δοπαπὶ ράγτεπι; ντ ἴῃ Ἐρὶ- 

νμέχιοσα μωνουδύα ἀϊςῖτιιτ ον ἰλθόγεπὶ ἃς απάτητάτοτη. 
ἵπ Αἴαςς ἀἰχίτο γελᾷ ὃ τοῖς μωνομήμοις ἔχεσι., 14 ςἰἢ, τοῖς 

μϑυίαν συμβεβιικόσι, αιιον ΡΟ Ρτετ ἔπγογοπὶ σοητί βετιιητ. 
ΠΣ οπιόποι πιοὶ, αὖ ἰπίαπια πὶ σι σηϊτράς απο ΡΠ], 

αἰάπ ἰρεςίος εἴ. 
.. ἐγϑνστων: α ογοητὶ ὃ μαγνδωσι ρτῸ ἐνθ᾽κστωῶσε αἴραὶ τὸ 

Μαϊνω, ποι οἱξ ἴῃ ν πγν ογὶπι ΑΡ ἐο ξουτηδτιπὴ ὀκμανω 
ΡτῸ ἰγπιρίο ἴῃ ξατοτοην ἀσονᾶηπος, ἘΠΠΈ, 

δ ἐρεευνωῖ. ζυτως 4ιαςτο 5 ὄμεζντώ, Οἀν, ἕ, ἐφαγγετο 
εἴτοπὶ σαρί ον» ΡΟ] ]οπ.2. μαιομήσοισε κῶας ἐγείν, 

οοἱπ ΕρΊ στ. μκαιονίαι, 1 γἀ1Α. 
»4.ΟὈ]οττισοτ,αά Ρατίοηδιιπι άϊιπιον θτο ῥτὶ 

πη. ἔμπαλιν αξης ἤρκται μειοδόϑοι, γαστέρας ἡμετέρας, 
ἀἄφαη, ὑμέας εἰ ρρσωυη μοιώστωτουτολ μοι δι ἔτικτε, 

Οἰτετγισδητεϑ. 
οἰαπιπτις αἴτιαι. [πη 4. ΕΠ οὗ οἱ, Τ᾽ ἀγοητίηὶ ν ογὸ μαι 

τὸ κακώς ἐχὲν πη] Παρ ετς. 

λάμπων ας μαρμαίρω, 
πὶ 1πάϊειιηι αιιδάτιρο5 ὃς νἴταϊο πππϊς., Ἡείγ οἷ. 

τὸς κάγειρρς, Αταςη.1.14.40 Ηςίγ οἷν. ΕΧΡ. μαγειρείον,α- 
ἀϊοιιης ὑπὸ «ὦ μεωσεϊόϑλει. 
οὐ μεγεία μολουσις οἰ (τεττῖς}5 οἴ ολι)»4. οδίτε- 
ἴῃ ΑἸοχαηά, 

ἢ ἐρειωά τῇ φύσει, 
ΟΜ οιϊϑοραίιις οἶς. 

ετυϊςάτίοπὶς ρτς πη. 
εἀταξογτιπατα,άςα, Αὐἰπορίι. ὅτ᾽ ἐφέσε μαΐχοιθα 
οἷκον 

[5 ΕΤΥ ΠῚ. 
ἡ, δεατιις. 114. γ,ὦ μαΐκαρ ατρείσιν»δζς. Ἰτοπὶ πλέσιθο, 

ἀρὰ Ἡξεἤοάιιπι, ἀνὴρ αυροφόρος τέταται μακαξων ὅϊα 

μάκαρες, 1) Δρρο πεῖ. οἱ με πεπῆωκότες αἰτοῦ κῆρα. 

ηοἶῃ Κλῃ. ποῖ γῆς ὁ τλήμων, δὲ, ἐς μακαῤων ὄνωχίαν» φιοά 

σαῖς, ὡὠσδμεὶ «ὐεὶ ταὶ μακαξων νύσοις , (4}ΠἸπλά ἢ .μα- 
»ν»ἀϊῖς παϊ ποτιθιι5 »41105 Γιατίηὶ νοςσδηζ ἄεος πιὶ- 

εἴτι. μαΐκαρες νος, αὐτὶ τῷ ϑεοὶ ἔΓσΘ ΟΠ 5. 
ὕπων ζυκτικὸν Ἰθήῤῥημα αὐτὶ αὖ εἶδε κὶ εἴἴϑε, 

λῖδ: δὲ ΡῈΓ δυρυμισμδγοροτοὶςῖς5) ΑΛ ορ Βα ἰη Ἐ- 
ἡ ἐς μακαρίαν Φιυποσ)άν. ΕἸπριης δέ ἀριιά ἱπξετος ἰο- 

᾿ς ποπηΐπο ἀς ατιο Οοπι. ΑὙΠ ΟΡ Ἀ. 101. ὃς ἘτγαίΡτοιι. 
Βος ποπυῖπο Ηδγοι !!ς Πα. πιά: Ῥτὸ ἔα Ππτο οἰ 

τααϑιαπάλπι οδτιῖτ . οδίςίης αὸ Εδτιῆῃςο Ατμε- 

ςς 

οατυπὶ ὃς Γοττιιπατιπι ργαάϊοατε», νὴ ἀρ ἃ Τοτεη- 
οπιηὶα δόμα ἀΐςετε ἂς ἰαάατο ξοττιηα : δέ Ποδιτοη. 

πε Απτὶρ δ ]α ἰδιιάο, ὃς ξοττιιηαταπ) ἐπ ἴς0 » 1ά 

ζω γᾶς μακαρισωὸς, εϊἸοϊτατὶς ρτςαάϊςατίο ντ μακα- 

᾿Βεατίτιιἀο ἤιε δεατῖτας, (ἱσεγοηὶ. μακαρίζω χελώνας 
 Ατἰ πο ρμαπον δ᾽ ἐπτς ΠΠσίταν ἕνεχα,ντ ἴῃ μος ἰοαιεη- 
μακαρίζω σε πῷ φρονήματος : αἰιο ᾿πηῖταΓ! σΟΠΑτΙΙ5 εἰ 

στη Πρτο Ῥτίπιο, ϑατγγα ΠΘΠΆ.» ὃτε ΒοΙ΄δης σευςῦσὶ 
γαϊεῖ ἀπ ταοίτιις. τ Εἰς Γυδατιάϊτην σαι. Σ 

δοεατιι5. δ] ὁ μὴ κυρ τουτέςιι φθορᾷ υὑποκεί μῆν Ὁ. Γποΐα- 

σου βελτίων νὰ μακφειώτερος γτε ταυτὸ Ῥτα ξδητίοτ ὅς 

τ, Αὐήΐξοις!. 7, ΕΞ εἰς, τέων ὅυδ αμονίαν οἱ σλιεῖ τοι εἶϑ' ἐδονῆς δ) 

Μ Α 189 
Ἁ ᾿ ᾿ , 

Φασῃ; διὰ κὶ Ὁ. μακρρον ὀνο κφίχασιν ὑπὸ ο χαΐρθιν γ ἔοΠ]Ἰοἰτάτοιι Ρ]ι-- 
ἐν: βυδααρ μοι κῆρ ἠἰώμημ τηᾶς ἃς δολτιηι κἃ ἐλιάομπάο 

( ῦ χλενΑΥ ΠἸορμαπινπάς μακαρίως ες !ϊ- 
οἰτεταριά οὐ πάςπ), 

Μαχωριδανργντορ ον ἱνατί τιάο, ἔς  ἰοίτας, ΟΠ Γν ΓΟ οπι, ΡΊατο ἴπ Ἐρὴ- 

[ο]. βή- «αὐχανθ- μακαρεύτωτ,νίτα θοαὶ Πιπναννίτα ἐς ἰεϊτατίς 
αὐἀπιταηάα.νλάς μακαρίξων, 
Μακαρὶεγ δ φάτ» οςες ἀρ ἰηξοτγος: ί 
Μακαξισμὸρ οὐδ, ὁ. ςατίτατὶς ἐφ" οὐτατείις ργαάί το, Δα] δὰ (4- 

ἰατ.4. τίς οἰ ἰ ὁ μακαρεσμὸς ὑμῆϑ, χυα ἡρίτιιτ ογτατ γοίεγα: δεα- 
τἰτατῖς Ρτααϊολτίοὶ μοκαρισμὸς Πτιο δυδ'αμμογισμὸς Ἰλμάα!οηΐ 
ῬΓαΟΊΡ πα ΒΘΏλΙΣ 5» 410 ξοττιιηατ αιιςηάαιη ρτς σαι ,ᾳς᾿ 
ἀπο νἱάς ΑΣΠζοτε!. Β ποτογῖς. ΠΡκὸ 1. νοὶ μαχκαρασμὲς ἢ κὶ ἃ;»- 
“γαιμιονισμὸς » αὐτοῖς μὴ ταιότα, γὰάς ζῆλίΘ. ἴῃ Απιπιοη. ὅς μα- 
κφρίζειν, 

Μακαρες-ὁν,τὺ, δεατί τἀ ο,ἀ εἰ ηΐτας. 
Μακχαεισὸς Ὡρὸς πταντωνγριιὶ Ηςτοάἀοτιιπι, αι βοατιις αἷν οπηηΐδ, 

Ῥταιάἠσαηάιις οἰδ, Χοπορῆοη ἰἴδγο ἔςοιπάο, ὐσπμνηιον. τίωὶ μα- 
καξες οτατίωυ δὺ δ᾽ αμμονίαν κανιτῆ ὅτι, γΣ τααχ πιὸ Ρταἀἰσαπάληι ξε]ὰ- 
οἴτατοπι ροΐϊπάογς. 

Μακαρέτης, δ μακαρίτις 5 1π ξο»Πηϊπίπο σόποτς ἀἰοὶ (οἱ ετ,εύμαι πὸ - 
πιϊπαπλιὶς ἀσξιπέζος νἱταγα μα ὑοατοσιντ πῆς βο οἷς πλοπῖον 
τίτε ἀϊοίπηιις. Γιςϊδη ἐς μι ξγε,ἔασον αὐααναύστιτω «δ πῇ μακᾳ - 
Θἶτου δαίμενας, δγποῆαις ἴῃ ἙΡΗΧΟΙ. μυδενὶ κόγον δοιὲ, ὅτι ριὴ πῃ μα- 
καριτῃ φωτίῳ,ςιιπὶ ΠοπΊλης ΤΟΙ ιλτις ἴῃ νἱα., οχῖτα αιιὰπι 
ἀεξιπέϊο ῬΒοτίο, ΤᾺ] 4 Ω115 ΕῬμσγγδει ἐκείνω μὴ) δὴ, ἐσεισ)αὶ μα- 
χαρέτηφ γγύετο κούφη γί, χα ϑεί τῶν λόγος, ν οΥαιπι {ΠΠὶ αιιδἀοαι!άςπι 
ἴδηι ἕατο ιπέξιις οἴνοις ργοςεινιγντ {Πυἀ Ρογῇ). ΝΝτπε πῦ 
οἰηὴς ΗΠ ροοῖς Ἐεϊχτομης ᾿συίου οἰρριις ποι ἱπιρτίανις οἵα. 
ὅς Τυπεηδὶ ἴῃ 7.1) πιδιοσιπι ν πη τὶς τοπιο πὶ ὃς ἤπς Ῥοπάς- 
ΤῈ τουγαπῃ. ΡΒ  Πτατοῃιι5.ἐν τῷ αϑοᾳ μυϑικῳ, Καλαὲ ἐλπίδας ἔχίν σε δεῖ 
«ἱδὶ τὸ μακαρίτου (ἕως σοῦ, ὅτι τούτοις συγχατεριϑιμυϑεὶς συυέφα.Ἀ- 

τὶ ορμδη ἴῃ ΡΊυτο, μακαρίζω βίον, Ὀοαταπα νἴταπα ἀϊχ τά εἴ 
μακοίρεον βίον. ὡς μακαρί πίω», ᾧ δώματερ, ἃ βίον ἀυτύ χατέλεξας, τὴς Πᾶς 

γοος ἤς οἰίοτιιαδιις Ροττιισο μακαρίτης, ἀς πη έξος νῖτα οἰμπὶ πο- 
ΤῊ ΠΑ ΠΊ115 ὃ πιϊης αἰοίνττις ἑακορέτας, δεδτος. ἕο] ἰςὶς πιειποσὶς; 
Ἐκ σο5. ϑεόκανον φοῤμακον Καὶ μ᾽ αϑευχοαρίλα ϑρᾷοσα τροφὸς αἱμακοὶ- 
εἴτις, ἀς τποττιιῖϑν Πιγρατὶ ἰοϊςτ. Ἡογατῖις, οσππος ςοπιροῆιζ 
ἘΠ ςῶς. Ργ στ, δά οπλνσαρ.1ο, Μοπιοτία ἱα ΠῚ τὶς ἴῃ δοηςάὶ- 
ἐχϊοποιπν δὶ Μεγδοσις. ΗςΟγαὶ ἀς [πἰς πιογειῖσ ἤδης γετῆ - 
οὐ ράττοῖτ ν ἔιγραγο [Οἱ] τ, 

Μάκορς, ΟΠ χ Ετγυγας 
Μακαῤτατθ.γε9 δ. οαεὶ ΠΠπηιῖς. ὃ μακαῤτερης ξοἰἸοὶοτ ἀριιὶ οηηῦ: 
Μαικαρτὸς. δ νἔς ΠΧ. σοατι!5)Ο ρας πτιϑοη Ἐρὶσ.. 
Μακεδόροὸς, Ποτὲ ῬτΟ ῥμηκαθδυ ὄσορτο 4110 ἃς ΡΟ ἰγποοροη μακέ- 
δυὸς οἵ Διιτοπὶ μηκεδυὸς ΔρΙΪά ΡΟετας ἰοπρ 15) 64 ξογηιὰ 4 
ΕΧ ξῆγος ἀϊοίτατ ῥιγεοανὸς, 

Μάκελα,"ς "ΠΡΟ 5Π18. αϑοὶ τὸ κέγλιειν ὃ ὅδ: κινεῖν ἡ τέμνειν μονόϑεν, κ᾿ γδ 
δύκενλα δὲχ γεν κέχλει. ἘΠ ἀ. ἰεσιιπ ἃ {(γ]}4θάπὶ σοττγὶ ρὶτ,δικωὸς 
ἔχων μακέλίω, μακάνυ διὸς, ΑΛ ΠΌΡΕ, 

Μάκελλον, κο το  πηαςο λ γα. 2 Ρ Δ}. 4.10.1.4ἃ (οτ. τὸ ἐν μακένιω “-ὡ- 
λέμῷυον, ὅζο. 

Μακδλλω, ΟΠ ΘΟ: 

Μάκερ,ερος, τὸ πᾶ οτ,ἀτΟ πιὰ ποάϊο ἱποορηϊδιπ), Ὠἱοίςοτι 69 [{- 
Ῥτὸ (ερεί πιο, οαρῖτε τστ. μιίκερ φλοιός ὅδι κεμιζέμῆνΘ. ἐκ “ βαρζά - 
ρ"οξαύξανθ. παχιὶ,σύφων ἱκανῶς ΧΤ᾽ σίου) γεῦσιν. Ῥ]ἸΠἸῈς ΠΡΌτΟ 12. 
ςαρῖτς 8, ποπ ἴατις ςοπίςητίτ οὐπὶ Π1Θ ςοτὶ 4. ἃς πιαςὶν ἱπαμίτ;. 
εχ [πάϊ4 δάπις δίτατ,σοστοχ ταδοπϑ γϑά!ςῖ9 ππαρπα Ποπιΐῃς δτ- 
Βοτῖϑ ἤτα:. Οὐ14115 Πτ οἃ ἱποοτηρογτισα παρ ο αἰ η, σὲ ΠῚ Ρ ἰςς 
ΠΡ.ζ, μάκαρ φλοιός ὅδιν ἐκ  ἰνδικῆς κομιζο μλος ἐν υδὺ τῷ γεύεῶτω φυ- 
φνὸς ἱκαγωώς, μετα τιν. βραχείας δριμύτητος αῤωμιατιζέσης. δίς. 1Δξ 
χΤ᾽ πόποις.}1}0.ς΄. τὸ καλέ μῆμον μάκερ φλοιός τις ἀῤωματικὸς ἐκ“ ἐνδίαφ 

κομιζόμδμ.. ἱκανώς ϑερβμαίνων καὶ -υὑφωνΜάκις ν οτὸ τος πε τ  θιι5 
Οταεοὶς, οἴ Μαςὶβ Αγαθιιπι, γος ρἰαπὸ ἀϊποτία:ν 5 ὁ οτίαπι πράσ 
εἰς ἀἰοϊ τγιΑτουπατίςιι οοῖτοχ οἰτ ἀπιρίςης σοτιπάτπι ἴπτι0- 
Πιστὰπι πὰ οἷς τηγτερῆσα ἤτις πιοίοπατα,. 

Μακεσίκρανξθ.2 6 τμοειιπι ν ριιρα" :ἃ σαρττ15 στ Πζὰ. 

Μακαςὴ, ΑΞ γ]Ροτῆς Μήτι μακεστήρα μεῖϑον ). ϑωμοὲ σιωύτομον χ- 
γῶν. ὙὉ] [Ὡ πο] 4Πξ Ἔχροη. μήκόις ἐχ ὀρῆνον ει ροτί ἢ μιοικ οβνολτι- 
τις πίτιιγ ὃς (οτί ρτιιπι μνκιςῆφα ἴπ 1110 ΑΞ ΟΠ} Ιοςο. 

Μακε ἐρ, δ. το! πὶ, ξέλΘ., πο ἰοηρὶ ΠΠπτὸ ἰαςὶ ροτείξ, 
Μάκις Θ-, οΠρ ΠΠοτιιιϑο μόγις 8.) 5 ΟΡ 5. ΒΟ]: 
Μακκοίειν, 4 Π ἰγατοργορτίτπι [τ Πι}Π|. διΐῳ λεῖος 
Μακκοίω, ἀοβρίο, ατιιὸ ὃς {πυΠτὸ της βοτο,αιαί μι κοε ων (μὴ νοέω; 

ΠΟΙ Ρετγοίρογε ἀπ: ΠΊΟ ΠῸς ἴρτο ! ἴροτς, 41) βακκοάν ἀϊξϊυπι γο- 
Τὰπτ αἰοὶ τὸ μὴ εἰκου εἰν ἙΧροη. “ωρρσποίει ὅστε! μὴ ἀκούειν Πανιίατς. 

ἔειι ρτς ἔς ἔσγγς ποπ διιάϊτο,αὐοητείνω, Ατ ἡ τορ ἤδη. Ἐφυϊεῖδ.τὸ 
κἢ ϑέμου ορέσωπον μακκοῶ καθ μῆρον. 1614. ὁ γέρων σιβυνιᾷ.Ο΄ ὁ ὐ- 

τὸν ὡς ὁρῶ μεμακκεακότα γτέχνζω πεποίηται. ΤΏτΟΓΡΤ. ταὶ μιακκοιὸ Φρο- 
γοιυῦ τες, αὐοηταίγον τα, μακκὼ γδ κι λαμιὼ ἐγβύοντο ἐνεαὶ, 1, βαρέως γορύδαι,, 

νἱάς Κοώ; ᾿Ξ 
Μαΐκκος, Ηςείγοἢ.. βασιλεις εχ, Νμακοοέρα ἰάοτα ΗςςΒ. κεὶ σιδιν Ὁ 

χράντα; ῳρὸς ἐν ἵπποις, ᾿ 



ἊΝ ΜᾺ 
Μάκερ,υαϑο»ἱἱσουϊπ πγυπιοηταπι ἡ στη, ΜΦΆΝΝ ΚῸΝΙ 
Μίακοιμδιον, τὸ τ ετ}5 σΈΠΙΙ5 9 4ιιοά ταγάϊο το πιά εὐγ, αιιοιἱ 8ς νεφέλη ἃ 

φυϊδιιἀ πὶ ἀϊοιτα τ. ΗΠ ἰγεἢ. ; ' 
Μακρὲ, Ἱ κολυμζήτοαγδεξα μβρὴ ,ἔμιξασιεν(Ο]τππι, [Δ τιν. Οαΐ ει. 1. 

γ,7) τόποις, κοίϑεζε εἰς μακραὶ γἡ ἀπόνεπδε 5 ἴῃ σα] λάαΣ ̓ασγιιπι ἀςάς, 
δι ἰχυα. Ἀττι ά, ῥτὸ οἰζα, δί ἀτοὰ ραπάτίὰ ροίεϊς [το αιΐπ- 
το, ἐδυξέ τις δὴ μακραξ τ χογομήμης καρδόπου,μεςτῆς αἵματος αὐἰϑρωπί- 
νὰ βαςαζομῆν- φέρεϑταρτο (Ὁ]1ο θα] ποατιπὶ οτίατι ν πγραιῖτ 
Τοοπιοοτγάτιαρι σα! οπιιηὶ ἰἴργο ἀσοίηπο κχζ' τόποις σμικρας 3. γον 
πίδος γγωουῆμης εἰς τί) μακραὴ καϑείς. Αραά ΡΟΙ]σ τοῦτ Πἴδγο [ο- 
οὐπάο , ὃς ἀριιἃ ΟοΠ Πτὰπὶ Πστο ἀςοϊηγοτογτῖο, ςαρ.2 4.μοίκιτρα, 
λυκαῤδοπος ἰορίταν ἢ πος ΑὐΠἘορ ἢ, Γοπατγο:χοῖσον σοὶ ροὐκτρανγεὶ 
ἢ βέλει καῤδοπον, 

Μακρρὲ, τοὶ, ριτοῖ δυς [ας ρτοβαπά:, οι. 
Μακρᾷ, Αὐἰιοτὸ Πρ ἾΠοατ μεγάλωφον ἰ4ς Ετγπι. μακορὶ κλαλειν, μϑκορὲ 

οἰμώζειν, κακρρὲ χαίρειν μακροὶ κωκύειν» ΑΤἸΚΟΡἢ, 

Μακραδρομώτατοιγοἑγ 40} ΓΟ ΠΟ {πιὸ σαγγθητ. 
Μακβαίων ωνίθ. δ, πολὺχ Θέ γε. ἀ τι ΓΠι 59] οπραιμι5. ΘορΒοοΐ. ἔτοι 

μοὶ βία τῷ μακεκίωνϑ- πόϑ'Θ- φέροντι τίωϊδὲ βαΐξιν, Ῥτο εὸ ψιιοά 
εἴ, βόλομαι ζω σὴ ταύτῃ τὴ φήμῃ. Τάς πὶ μακραίωνι αολῆνρτο πο- 
λυχερνίῳ. 

Μαιραὶ, ἰΙοποογάἀ αν ργοσι ΓιςἰΔη,αἰφέξετω σὸς φίλ’ ὑκ εἰς μακχραὺν 
ται νοπῖετ. ἐκ ἐς μακρά», ΓΘ. ΑΥ ΠΈΟΡ να. μακραὶ δποικώ, Ἰοη- 
ὁ ΒΑ τον ΡΙατο ἀς [,ερ 1}. μὲ μακρὸν ἀπέλϑῃς . ΑΛ Τορ πάη μα- 

χραὴ αὐ ἔλϑοιμι,[οπσιιπ ττοῦ ἔλοεγεπιν Ρίλτο ἐς Τιορὶδ. ὁ μακραὶ 
ἐλϑόντας ποιρἰοηρὲ 4ορίαπι οἰιηζος 5 Τάςπι ἴῃ ορ [το]. ἡ μακραὶ 
ἀποϑέν ὅξι, ΑΛ ΠΕ ρΠΔπ. 1 ΓὈογατ, μακρωὴ ἀπόντας ἀγαπώσι,οποὸ ἀ1- 
ἤδλητος ἀπῖοτα ῬΓΟ Ὁ ΖΙΠΙ ΠΕ Γ.μκακραν χαϊρείν, ἀἸσεδητ [Ομ σ11ΠῈ 
γα] γοργοιογθ } νος» (6 115 γεθιις ιιΐδιις πιιπτίιηλ γθπλῖττο- 
Ῥλητ, μακχραὴ χαίρειν φρρέσας, Γιςϊάη. ΑἸ ορμαη, α Ἐφαϊεῖ.κλαϊήν 
σε μακρᾳ καλδύωγ, δὶς χαίρειν λέγων καὶ οἰμώζειν μακρρ,ἴη σσητοπη- 
Ῥιυ οπηπΊοητ, 

Μακρουχ ων» 4γθ. ὁ καὶ ἐγοἱ ΠΟ] πηι εἰς ργζ! οη σιιπι, Επιγ ρί.Ρ εν σα- 
τας το π μακρωύχενα κλίμακφ γοςαῖ αἰτας [ρα ας ἴῃ ῬΠΟσ [Π5. 

Μακρέται Θ., 1 τ τη. 
Μακρηγορ ΄ω, μον τω,ατιην αν ΓΟ χὰ ντοῦ ογατίοης Ν οὐ. ΓΙ] ἐς 

πιιιηἀογτὲ χρη μα ρνγρρ εῖν αἰξὲ τοῦ ἧς; αι ορὰϑ οἰ γεγθοπιις ἀἱ 
ἔρατατε ἐς ἰσπεὴ 

»μακρὶς. Εἰδασα Ἰα[ιἰ, 
Μμακρόζι(θ-, κε, κα ἡ)! οι σαι ασ)ν πα, 
ἹΜακρρβιοτης ἡτες ον 1τ2 ἰσηρίτηάο. 

Μακερ(ιότερρε»ν Δ οἱ Οτγᾶρια Ατάίζος. 
Μακρρδείκ τυλοι 7 αιιῖθις ΡΓΩΙ ΟῚ ἀϊρ᾽!.Ασῖος, 
Μακρύόδιρομος αι ἰοη σὁ οΧοιγγιτινπάς ἐς ἰσροτῖῦ. ἀἰςῖς ΧΘπιμα- 

κροδρρμκώτατοι κἡ βρα χυδ'ρομώτειτοι, 

Μακρόϑεν ρτοοι] ἃ ἰοπρ ἐν οι 1 8115. 
Μακερϑυμέω, μυΐσω, αρνιφ) τ ῬατάςΠς δέ ς στ} γ}159 πὶ [ πὶ ἃ- 

πἰπιουϊΝ οὐιτ. αἰ (Ο]ιιτ,:, Ρεστὶ σαρ.3. μακρρϑυμεῖ εἰς ἐμιαϊ ράτίεης 
εἴϊ ογρα ἤοβ. Ματτῇ. σλρῖτς τϑ. μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ, [ΠπτοΓρτ. 
ἀἰξξεν ἰγὰπὶ οὐρα πλοΒοζα νοττῖς σομίδς ἵτᾶπὶ ογρα πιουδς 4ο- 
ςεῖ ςο ἴοςο ϑυμὸν ἱγλτῃ Πρηϊῆςατς ὃς αι! ἀγα ργαςοὶρίτοπι αιᾷ 
Οαΐεπιις ργορυϊὸ ὀξυϑυμίαν ἀρ ρο ας ἱγα ἀοογθίτατοπι ὃ ῥγῶ- 
εἰριτατίοποτη ἐΐσετγς ρο παπιιι5: φιιοά Οἰσέγο ἐχοαπαςίςεητίᾶ 
ςοπηπιοά  [Πιπὲ Ἰατογργεταγὶ ν᾽ ἀοτηγ : Δ Πι1πὶ Δτοπ Ηογα: 
τίτις ἴπ 110 νεγἤσι!ο ῖγα ἔιγοσ δγειιῖ5 οἴτοΔπίπτιι τοσς, Ψηάς 
ὅς δηϊπηοί! Οτγαςῖδ ἀϊσαπταγ ϑυμώφεις,νο] θυμοηδεὶς ἄτας αάςο 
ϑυμικοὶ, 

Μακρρϑυμίαγας ὶ,ΓΟἸ ΟτλΏτί., δ Δ ἢ ἸΠΊΪτασ, 
Μακρόϑυμοργνγδ γΣ]ὈΔὨἰΤΑτΙΣ) ΠῚ Δ Ρ ΠΔὨ 115... οἱ ΟΡροιΐταγ ὀξύ - 

ϑυυος. 
Μακρρκατείληκτες«"κο αὶ καὶ ἀἸέτίο ἴῃ ἰοησδηὶ ἀςἤηεπ5. 
ἡμακρόκενπρ θ. ἐγὸ κἡ δ» ΟΡ ΊΙΠῚ ἀςα οἰιπὶ Βαϊ σςη55 'οησο ἔρίςο ἂγ 

ταις, Αὐἠπτοσ,. 
Μακρϑκαυλίθ.,) Πα 6 π5 ἰοπ ρος σαι 5. 
Μακρόκερκος οι} οαμία εἰς ροττςίζα. 
Μακρρκέφαλ θ΄ )γὰριιά᾽ ΡΟΙ σε ΠῚ 9 οὐ σάριις ἐπ πασηϊτιάϊποπι εχ - 

τιιθογας ὃς ὀχογοίο τοσ! σταμάς σάρατον εἰ Ῥοτῖμ5 [οηριιπ.τ4- 
1ἰς ροῆς δογιιῖςα, ΕΠ ρροοτ. κδδὶ ἀέρων κα ὑδώτ, 

Μακρρκωλίαγας ᾽ν ἱ ΟΠ δ Ἰτιιάο ςΟ]ΟΓΙ1» Ἡετπιορ- 
Μακρήκωλίῶ.,5)4. ΟἹ ΡῚ Πισ πη τὶς. 

Μακεόλυζίθ., ες ὁ χ ἧς ΠΙΙ χα Ιοη σα ἱροἰῆι». 
ἹΜακρρλογέω, με, ὁσία αν, μικφὶς τὰ ἰοτοτ, ἰΙοησα ογατίοης νοῦ Ηο- 

τοάϊαῃ. Ατποη, ᾿ἴδτο 6. ἵνα 3. ωἱ πολλοὶ μαχεφλογω, ἣς πηι τῆς 
ΤΊΟΙΓΟΓ, ᾿ 

Μακρρλογέα εἴς ΓΠΟ. ΠΊ ΠῚ ΠῚ ΓΟ χα 5. 
Μακρφλο γος, πλ{τ|} 0 Τιπιδεϊ πη ροάϊο ἰοαιαχ. 
Μακρθνν ρος, μακρ εἰ, 
Μακρρνοσία ας, ἡ, ἰοηρ τιἀο πτοτθὶ. 
Μακεραβλυκτεῖν, τι Ροη τ᾽ αγαῖτι ἰοπ σαπὶ ἀοίποτς, 
Μακρρτώ είν. )κ), ὁ, Το σὸ σοητι πιο το ἢ Π ηγ115. 
Μακρόπνοις, ἀρ} 4 Ηἱρρος μακρὸν αὐλκυνέων. διαὶ μακριὰ 411} (ρὲτι- 

τιῖπι ἀποὶξ ἰοαστιν. Εαγ ρα ῬΊαξα, αἰχὶς μακ οϑπνοίων ζωαὺ, ἐς 
γίτα ἰοηρα, 

' Μακοῥπθερρς,ο,ἰοπ σὰς ἷας Ββαρεης. ι 

ΜᾺΑ 

“Μακρρανώγων, ὠγίθ-γὁ οὶ εἰς ῥτοπη 4 θατῦα. δ μν Ὰ 
Μακρρβῥέξζία ας, Κ᾿ Ἰοη σ τιάο τὰ ἀϊςιιπ), Τ ἩσορΡ γαίειις ΠΙ το}. 

1. Πᾶρ.1ι. ἌΜ ὦ 
Μακρόῤῥιζ. ὁ καὶ ἡ ἰοη ρας γλάϊςξς Ββαθοπς, μ 
Μακρὸς γε, δ] ΟὨΡ15 ΑἸτιιβ. ροττς ἐξιι59ζο ται. ]Οὐρ πΠιλι}5, β, 

οἤνρτο ιη4.5.116.φ΄ μακρὸς βΈ. ϑορ μος 1 οἰ Ἰοὺ ἡ 
πειγομῆύη ζωή. μακριὰ φυγή. ὁ διαὶ μακραῦγ ποι (Ὡγό φηοη ἱδγηιν 
ἰατΐῃ Ἐρ᾿0]. ἐς μακρίω), ἴῃ [οπριιπι, ἀϊιν Ἠετγοάοτ, εὶς 
εἰς μακρννρτο βεοίεπη μακραξ ναύς, τας τρκῇ ΣΝ 
κρὴν πλοῖον, [ΟΠ Π4111531Π{Ὀςτάτ, μακρὰ δένδρα, ἰάᾷ οἰτ, βαϑέ, 

δαἀπιοάιιπὶ φρέατο μακροὶ ποηγῖπατ Ἡ ΟπτοΥ, ΠΕ] οβἔτατ.Ὶ 
τοῖςἰ 5 μακρων γόων 5ΟΡΠΟςΪ.1« εἰϊ, μεγίλων κ᾽ πολυχεον 
Ρβιδῃ.35) μακρλνοἱοῃοὲ, Χ ἜΠΟρΠΟη. 3 μακρότατον, ἴοι 
ὙΒιιον ἀϊ ἐς τεὶ μακεό ταται, ἰεὶ εἰν, κ)ὴ σλ στον, το μακι 
{ἀπσλιῖπα, ὅσον μακρτα τον δηυυατός εἰμι, αι πὶ ἰοηρὶ 
(1, Ἡοτοάοτ. μακριὰ γραμμ αρινά δι, ἀἸςεθαταν 
ἀειππατουία, ιν κριταδιχοίζεσα, ππὶ Ὀτοιιῖς γᾶς αι18» 
μαχραὺ ἀσίαν ἀϊσιιατ Αττὶοὶ αὐτὶ σῷ πολλὰ ζω, τοτη ἰατίταστι, 
τα γοΐφηζος ἀἴηιο ΟΡιΙπι σορ απ ἰάειη ΗΠ εἰ οὗ, μα 
εἰώϑεισι γὸ οἱ δια ζοντες ἐν τῷ γευμματείῳ μακραὶ γραμμίιὦ 
ἢ δπολύων μικρα, ἢ ν» 

Μακρφσκελὴ ς ε(θ.,ὁ χὶ ") 4111 σταγῖδι5 οἱ Ἰοηρῖβ. μαι 
Ιοηρίρεάες 4.15 ογαιγα ἔπιπτ ργο χα ἴει ργαῖοι 

Μακρρεελέχηεγο᾽ κα ἡγαι11 εἴς σαιιάϊος ἰοηρο. 
Μακρφότερονον [το Γ 1571 ΤΌΣ ΠΙπς»ἐπρτὰν» ]ατο, 
Μκρότης,ητος νη γοπρίτιίο, ἂν 
Μακεφτομεῖν,] πρὸ Διηριιτατο, μέρη ἐμπελεργεῖγ: ἃ τέμνω, μάκρ, 

ἐἰμπελον,ν ἰτοηῖ γείεσατς δά ἰοηριπι ραἰ πιΐτοιπι, Οάζᾶι 
3. Ἂς σδιΠΠ5 ρΙδητατ, ΤΠ ΟΡ ἨΓ ἐν τοῦ μακρφτομεῖν 5 ἱπ' 
τοοϊποη 5, Μακεύτομος ἄμπελίθ-,γἰτἰ5 ἐπ ἰοησο ΡΑπ 
ταμάλ. 

Μακρρτραάχρλοι ἵπιποι}}} ψ. ἃ, πηα συ] ἃ ρατῖς, Ι ἄγη, " 
Μακρφφυὶς ἐθ. ὁ καὶ ἐγρτς ΟΠ ρι5. ἴα πατιγα ἰοΏρ 5.6 
Μακρρφλυαρίτης γε), ΡΓΟΙΊΧῈΣ ΠΙΙΡατΟΙ. Ἃ 
Μακρόφυλλθ-, ὁ κὶ ἐς [0 ΠΠἰς ΙοΏριις. 
Μακεῤγφο γε ρ4ς9 2} 0 ΠΡ ῚΠΊΔΠΙ15. 
Μακρεχεύνεθ- ἐγ ἀἸατασπα 59] ΟΠ σςιτι5. Ραυἶτ5 δά 

6.Ετ πη Τ ιπ.ΡΙάτοη, μακροχ ρϑνιώτερον, Ἰ 
Μακριυήωγμ, μυῶν αν. κα εἰ οη σον ἐξ. Ασομ, 
Μακρῳφυλαϊτὸ. μαικρῳ ἀμείνων, Ομ σὲ πιο! 1οτ» ΡΙατ ἄς 

εἰσυγἱοηρὸ ορτίπγα, μακρῷ ταίχιςον,] οη ρὲ σοΙ ογτὶ 
ἄκια ᾿θιάςηγ, μακρῷ ἀριια διε, πολυὶ ὃς κατεπολύ, 

Μαίχρωνερ»ΐ Ιοη 90 ἔπης σαρἱ το μοικρρχάφαλοι ἤς ϑογτπᾶ 
Χεπορῆ. ᾿ ππι 

Μακρώρο]οηρὲ, Γετὸς ν “Α 
Μάχφωσις ἢ γμ(ο κρότο ΡΟ  ἐΧΊτΑςΡΟΪΥ δι οτ, ΩΣ 
Μακτὴρ, πα ἐξ γα. ΔἸ ρ μι μετα Αἰ τατὶ οπὶς ροηιιθγαϑίρδοπος Ἡ 
Μαΐκτης, 1 ἐπαζας ρίηῇτ. ἢ". 
Μέάκτρα,ας, ἡ, τα ξίτα, νὰ 5 ἴθ 4110 ΡΥΏΠτιΓ βαυ! πα γάτα 

Ἰυιπὰ ἔα πιοτταγι πιο ἴῃ ὙΒοτ. ὄυεργεῖ μιάκαρη, 

ἴγδιῃ. 
Μακιω,πιδο πὶ ῇςο, οἴ οπρο. 
Μακὼγοἷῃ Ιοπρἰτιάίηςπι οχτοη 5, τά παματῃ ἃ Ἐμεππαὶ 

μηκέω, ν 

Μάλα, Αἀπιοτ.ν ἃ] ἀδ,χέχε, τσαΐδυ, να τὰ τη, μάλ᾽ τς ε 
ΑὐἸΠορΡμδμ. μάλαγενίαπὲ αι ἀςπὶ., ἰάεΠ. μαΐλα δὲ γε) 
Ζυϊ4ετη ἱπιὸ νεγὸ ἑάοπι Αὐτορ δα,  μελανρτο 
τα οτ. Π144.γ.. μάλα στο ἔπος νημερτὲς ἔειπες » 1ά ο[ϊ, ὃγα 
λα δὴ, ὄντως δι, ΑΡΟΙ] ΟΠ. κὶ μάλα ρτο γα), ΑὙἸΠπορμᾶηιμ 
δραγναϊάς νὸ μοπιοητογ,ἰά οἴ, πηασπορετγὲιαρια ΡΙατο 
λα τοιφίχηδ αι ἀοππρσοποοάςητὶς ομαι ΔΗ γιηατίοπο; 
ὃς παϑυγι.Χ οι. μαῖλα τεῖ,φαϊναι ἃ αὐθικλέα δες, ν τ ]ιχον 
καὶ μάλαγηοι ἰογέιντάς πλεῖν. ζ᾽ 

Μαλαάβαϑιρον νεἶ μαλόζαϑρον οὰπὶ Ατγγίαπ, ιιοά εεἰληὶ ἃ 
λαζάτρον φύγλον, ὃς ΠηηΡ ἰοῖτοτ φυΐνλον αἱ ἐνδυκὸν φύλλον, 
Ἀσείμς {το [ρεἰπηο σαρίτο 98.8ς ΠΡ το 16, σαρίτο 
σκύλματος ν Θοδιυιῖτ, εἰς πλα] αρατῆγυσῃ ἤτιο λα! οθατῆγα 
αιιοά ὅς ἔο! ἐπὶ ταητὺὶπι ποιηάπατιιγ, ὃς ἔομτιπι ᾿ηφῖς 
θὲς νοσδης Τ πηι], [πα] νεγὸ ἀρια 4105 Ῥγοα οἴεί 
ῃς Μαΐδδεγ. ἀϊσιιης δεγἤγεπιν εἰ δασηγαπὶ.. γπάς 
εἰὰ ἀϊξεῖο ἃ Οτςοἰς πα! αραταγαπι. ΕΙΣ δυτοει ρτοοῖοι 
ἔοι απ ἴῃ Γπάϊοῖς ρα Δ ἴθιις ἱππαταης αθίαιις γαῖ 
δὲς ιοίςοτ! ἄ. Πδτο ρεϊπιο)οαρίϊξς νη οοϊ πιο δι 
ἀτιοφεοϊπτονοαρίτο 26. )Ατοϊπαιῖτ, 8 πιά αρατῆγοι 
Βογοτη ἔο ο σοπποί το, αἱ δἱ4ο σοΙοτορεχ 4110 ΟΧΡΙ 
ἰδιῖπι δά ν Προ ας ξογυ !Ποτο οἰ ς πὶ Αὐσγρτου αι 
1πάϊὰ νθηΐτ. Γ ρα μά ῖθιι5 4ΠΠ|Ὸ ρῖραὶ ἐγαάϊμητ ἰφητῖϑ 
ἀοτατίις ογοςο,ηὶρ οαπς, ζαστίσιαις φιοάᾶ (]] 
εχ ξο]ο ἱτας; πιὶς πναίδθατηγο Ποῦαμτ ργοοίοπιπαια 
τα, ιδ ντ κα πατάο ἀϊςοεράπειγ ἤρίςατα 5 ἢς ἂρ μος 
114 αἸ Ματτῖα!ς Ἐριρταπιπιατ το νπάςοϊπιουΑτ πὶ ἶ 
Ῥυαπλ[ο Πατὶ ροίοις φπιϊοα: οι νηρσιιοητιπὶ ἃ ργαοιριια ὃ 



ἌΜΑ 
αδάτγιτι γοοας Ἡογατηις 2. την ἢ, ΟΕ ΠῚ 0 στὸ - 

ἴχρε ἀἰεῖαι ἡἥοτο ἘΓΟΡῚ σογοηδξιις πίτειτος Μία οὐα- 
Ὁ αΡΊΠΠο 5. δὶς παγάτιπι ργὸ ἱρίο ἤρισατο ἤτις πατάϊ- 

σατο Πιπυρ τ, ΤΊ δα ας φυιιαν ἀὐ ΧΊτο απ τάν πὶ δυ- 
ἀοξαξτυς τεπιροτα παγάο. (υἱῃ ξΟ δεινὴν ν πΘ. ΘΠ τι 
Ἰάετος ἐπ΄ Οὐτουνοσαίϊο ροταϊου ἃ γοος Οτά σα σύτε- 

Ο Ια πιο πομπῆς οτίαμι Πὰν  σο τ ἤαἾτιῖ5 ἀπά! αὐ - 
Ἢ ἀΡΡ Παῖς ΤΕ, ἀς μεῖς χια ἀοῦ της Ἱπιροτάτοτί νεέϊηρα!, 

[  παδὲ Οπίατ γεωπονίας Πἴ το [οχτοφοαριῖς ἴοχτο 9 φύνς 
ἀξ δρὰ σφώσία ἐν [011} πιὰ αατ τὶ ριΠα]ας ς. τ Ρἰςατίοπςηι 

ἴαπι τϑοϊρῖτ. Ῥαιυΐτις Αὐρίηστα οὐτἴατη Πδγὸ αιαγτογσαρ, 
ἐδεῖ γύνλν μαλαξώϑρυ σφωρία (΄. Ἐν Ἰάετν (δα αμτίητις 

τἰπιὸ. ἐάρίτο ἀοοϊπτοτοιτῖο 5 Φύδλε. σφωρίε ὅν, Οὐα 
ΠῚ ΝΠ ΘΊΓΟΠτΙ ΠῚ οτ᾽ Δ ΠῚ Ῥαγα σάτα! οἰμπλ πλα]αθα- 
οἰξοπαις ϊοίςουῖά. Πῦτγο ρτὶπιο,ςαρίτο 6 :,οὁ ἔα 

δυντ ΡΠ αἴας σοη Πεις ἢρίτην παγάϊπιιπι οτίαπι ἔο- 
ατίε θδτο 13. σαρῖτο τ, ἤρ᾽σατατη τά πιο ἃς ξο]1ὰ- 

ἰχὶς ορεῖπιὸ (σα! ἐπα [ἰδ το ΡυῖπΊο 5 σαρῖτο ἰδοιιπάο, 
Ε Πιππς ἜΧΡΠ σου α΄ 1 μ15 ἰαδαιητιν οἱ ἀοέει. 
πθα ἸηΠρηῖτον διά ἴξιι5 Ἰατογρτος Τ Ἰοο ρα 

5 ΥΟΙ αἱξ ἴῃ δομο [ἰἰς 0 ἸΝαγάϊητιπιν ἀστιοητιιηι 
αἴϊο ποι ὁ ἔοίτο ράτατιιγ. ὅς. νδὶ αι ἔο] πὶ 

γε} αι 4 ξΟ]Ἰατηην ιὶτ [ρΊσατιιπιν ΠΊ1Δ] γι άστασ ἢ- 

ΠΌΘΟΥ ΤΟΥ. 

οὐ παἰαρπλαῖᾶ . ςοπιροίτίοπος ἤτϊπτ ἐκ Ἅ μολακτι- 
οὐ πὶ γοτὸ «σλακπκοὶ, τά οἰ οπτο ΠΠ16τῖα, α᾽ τας σκλη- 

εἰ, αὐ: φόποΓοτᾷ5 ἀ{| τος ἐπι ΠΠΠπιητ. σα] ἐη, ἤπὶ 
Εἰ. Ἰδίως ονομώξεσε μαλ-πτικοὶ τοὶ Τὶ γεγονότων ὑπὸ 

μῆμε,κὶ παχεθ- χυλοδ δΎκαν σιειῤῥωδ' ὧν ἰατικα τς 

πος τυπηοτέίαιις. ἤπιος ππαχ πιὸ οἴτοα πλὰ ἴοι} οὐιιαι 
ἰταῖις οοσιτῃ του θη ς5.Εα της ἀϊςσαιηπεητα, ντ αι α οὐ- 

-οαϊπιοάὲ Πιηάλητ ἃς [εῆ ΠῚ ροῦ οπαροτγατίοης πὶ 
ἐς Δάπιοάῃ «11 8..πες να! ἀὸ ἤςοα εἴα οροστογο, 

ρος οὐηης5 ) ἀπὸ “ἢ μαλαπεινο χὰ οἷν, Πιοῖσενς » ον 
ἀρ τίσις πιαίαχατο . ὃς τπα] ποιίΐατε ἀιχῖς ΕἸαατιις. 

ἃ ἰετὸ ποὴ το τι ρ ογα παῖ , [οα φαΠὰ οἸο πεῖ σαμία τὸ- 
ἱ ΓΕ τασποη αιοα τοι σόγατο ρο Πτ,αὰ ςα ας Ρρο- 

πὴ ς 

πὶ οἵδ τγΑ]σιπιάτιτη γαῖα εἴ σεηογα, δὲ ἀϊπποτῆς 
ΠΟ τοὐατα δά ΠΊΕ Ϊ ΡΠ τος εβςέϊας : αιατάαπι ο- 

πιάτογΊ τη 5 4441 ΟΧτταιιητ, απ ἔβταπας- 
πτ: ἔπας ὃς πα: ἀρογίοη ἀϊ νἵυα πάοοτ, οὉ 1ά φυματ 
ρατα: Ρ᾽ ογδιις σογι15 ΠΊὰ οἷα ῬΑΓΓΙθ 15 ΠΊΟΠῚ ὈΥΟΥΊΝΤ, 

1 [πητ. ντ Ἰςσοτί. ΠΟ Ὠ1 αγτισ 15,5 πτ τα] ασπια- 
τ ΡΠ τπαταυραγοτὶ ἀδ5, Δ ἀαπαπι ἱητογσατοπι., ἢ- 
ὉΠ Πγ» 466 Ἰᾷ ρεπιι5. Μαϊαρτπατα νοῦο ἅτάτις 

ῬΑ ΠΗ ιιο(αιιος τορχέσκοις Οτὰο γοσαητ χὶ μαγί- 
οὗταζ.) οὐἷτι Ρ]τιγί πιὰ οαάρπὶ Παραπτ, ἀϊονιτη τ οο. 

1] σιπαΐὰ πιαχί πιὸ ἐχ ἤοτίθιις εογάπισιις ἐτίατη ἤατ- 
Ἰρία(τγα , Ῥα ΠἸ τις ππᾶσὶς οχ αι! δι: Γ συν τὴ ετα ΠῚ ςς 

ἀε πιαίαρ πιάτα αδαυἀὸ τπο]] εἰζινηε: πὰπὶ Πρ οΥ ἴη- 
τὰ ἸοηΠοίσατιτ. Γαδοτγιοίὰ νογὸ σοπτοτυητον ἐὰ. 

διηρ  αἴτα ρα] Π1αι}ς Βυιοτνης Ια άδητ να]ποτὰ οἷὶ 
τ, Τε 4 δι Ρτεότοῦ ΟΆ] εν τόποις, (ΟἸτος Πυτο 
Κιϑ. Αρυᾷ ΟοΠμιπιο!.α« ᾿σπτογοπι πα σα ρ Πιατι".]. 
τς γλοιϑ τήτοι, 
11ες δὲ τοπετοβ ρδάος παίροης Ὑδιις ν].ζ τσλα- 

Εἴ σόποτα Οχα ΠρΈ]8. αὐ’ πος []ατηᾶς Πα- 
λα τὰ ἀιζα,πές τείξαςοα Ὁρεγίπιεητδ,ντ ὑσεακάδη: 

ἰ5 ἤιης Ῥοΐνρις ἃ [ορῖα. Αὐπζοτεῖες πη! τοτία" Α- 
τἰπιουςαρίτο ἰσχίου ϑμο τὸ οὐ μαλακίων, δῇ τευϑίδες 

ἴα! Αἴ εη. αἰεὶ τρορών δ)εω μεων ἸἸθ το τεστῖο μα- 
τοὶ μήτε χεπίσδες ἔχοντα. μήτε πραχὺ, ἀήτε ὀςρακαῖσὲς 

ὃν σ᾽ ἡ πὼς ὡς εὐϑρώποις.. ἔς.) ταῦτα πολύποδές τε ἡ 
ςοᾶζῶ. ξὰ σέπετγα στο ἴα νοσας ΠῚ}. 15 νους 

ξαρίξτε 28. ΡΙΓ(οἴμπ ἀιϊάατη απρυΐης οατοητδτιπτ 
Ἐπ 

ΠΟΤᾺ : ΤΠΡΓἰ Πτὶς αι: πιο ΠἸὰ ΔρΡο ἸΔαειγ, ἀείη- 
ἘΓΙΠ Εἰς ἐοπυιΐθιις » ΡΟ  τοπτὸ τοίξῖς σοποί ἃ. ἐιι- 
ὙΠ 1] ρου ἵοριδνροΙ ρας 9 ἃς οατοτα εἶτις ρεθς- 

Οαϊοπιῖς αριὰ Ηρ ουτγα, μαλακίοισιν ὅπως» ᾿ΠαΟΊτοία- 
δ ενύσρων ἀἴκαν8.αν ἐκ ἔχι κοιϑούτῷ πολύποις, χ᾽ τόυϑὲς . ἡ 
ἥφη. Ταῦτα 3 νὴ ὀδωχα καὶ ἐ ἀασλαγχγά ὄξει, Ατ μδη.}1ζ΄, 
λεῖται τοὶ τευϑώδη, 
το τιιο, ὃς νἱτίτιπι νπάς μαλακοὶ ἤπιε μαλακία 4] 
ἔσιε ἐβουπλπατῖ» ρτο δηἑ ΠῚ: πγο] τὶς. Ατλποτο- 

τιξοταπη (εοιιπἄο - κ᾿ τὸ μὴ ὑπουήσειν πόνοις, οἷς οἱ τρς- 
τε γφωντες, ἢ ὧν οξεσία εἰ δον ὄντες" ὅλως οἱ ἐσ ατάτε- 

μαλακείας σημεῖα ἀριιὰ δια Γογῖρε. μαλακία κα φυγ»- 
" ΗΕ γε. βλακία, “᾿ 

ἀγας ἡ, ἀπὲ τὸ μαλωμεὸς ΡΙΙηΐο το ΠΕτῖος υσάστη ρταβπαη- 

ΕΜ πὰ ἢ 101 

τῖτπὶ ὃς ἀς οι ἴο; υπη ἰλπρυςητος τποάὸ πος, πιοφὸ {ΠΠυ( 
ἀρροτζιιηῖ; Αςο να τόγγαπι σιοαις ϑογαγς ἀρροίδητ, πσπη }- 
1ὰ ςατθου θα οτίαπι οχιιμέζοϑ» ἀμ οἰαγο ἡατη; ις γος κέηῆη αρ- 
ΡΟΙατιτοῖα οἰδι ρΊσα, δὶ τὸ ποικίλον σῷ ζώα τ' κί ῆλς ἰ εἴτ, εχ αὐὶς 
ναγϊοταῖο τγα ΧῚΓ ς στομάχν ί ἱ 
ΡΙΣλ.Πθτο ἐὰν ἰὸν νὐηύδμι υὐδωρῃ γὐδς φήρνν ἐθκωρ Α ΟΝ ᾿ ΝᾺ ᾿ ἴαὰας, ἀΠ ΒΤ ΟΤΘ ἢ ἃ- 

Ὁ), μαλακίαν ἐ τήμε σαν οἱ λακωνεμοὶ, ΝΑ ΖΑΠΖΟΙ: Αρυα σία". 

3.0.1} Θα! οὶ, μαλακία πγατὶβ ἀἰςίταῦ ΡΓῸ τιαη σι πτατο., ἃς 
νος πγϑ ἢ υεϊονν αἱ μὸ δον» γε, Βοίτυς, Πα γα ἀἸοιητας αιίτη ἴῃ 
πιατὶ ἢϊιεὶ 15 ΠΟῚ ΠΟΙ ΘΠ Πα Ὅτγαςι μαλακέαν γοςσδητζ. 

Μαλακεν τ ΟΠ ]οπὶ εἶς, ἃς πγοἐ Πἰτὶς Ια ἰνογαγο, Βαςςοίζοτο, Χοπος 
ῬΒοη κειργγετεκοῦ, αἱ κασες μαλακιῶσαι ταὶ ῥῖνας, καὶ σδηευδανται εἰϑναλα- 
πε οἱπ ἢ υῖτατο παυίμηη ἰα θογάηγος. ὃς πιο τὶς. Ηλγροστας, 
δίκης ὅρον φρζῆειν μαλακίῴν,οΧΡΟὨ τ, Π|τ|5 ἀες ΠΟ ΠΟ ΠῚ καὶ υὐποκοιυϊω) 
Βοττγοίζευς, 

Μαλακίας, ὁ, μαλεικὸς (0 115 ὃὲ ἐἤοκπτῆποτιις, 
Μαλαμεεῖς, ἔτ ροτς ςαυία ἀοἰδητος ἃς σοπεγαξῃ, 
ἹΜαλακχέζομαι με, σομιαι,α. ἰσμα!» πιο] Ποΐσο, ἘΠΊΟ ΠΠ οΥ 5 ἤπππὶ ἔρπαιη!ς. 

Ῥτοριὲ οἹα πλιΠογα ργαρ παιε! ἢ, Τητογ  ἀἀς νἰ τὶς, πονηραῖς ἀτὶς 
κακῶς ἔχω, εἰ ὥρεγω, αρτοτο, Προ η, ατίμσ;ντ μὴ ἐϑεῖτι μαλακι- 
δ α ποιῇ κὴ αὐρεῤῥεώσῃ, ΟΥορ. ΑἸ αυα πο Ασοιουτα Ῥίαρο 
Πείθης τρός. Χ οη  Ὡρὸς ἢ ϑ'εΐατον ἐμαλοικίσοϊτο, αι πηοιτοπη ας 
τη ϊξτ πα. μαλακιθθεἰς, 11 ἐσ ΠΑ τΟΓ ἐρίτ, 

Μαλάκεον ΠλἘ ΠΟ γὶ 5 ΟΥ̓ΠατΙΙ5. 
Μαλακέων» πλο [1 υ]τἸσ,μαλακές. ΑΥΠΣΟρΗΔπ. ἐν ἐκκλησταζ, Εἴ ποὺ μα- 

λαμέων δεδῥ αὐύσας, καὶ μὴ κάλοιν δὲ ὡαοκοραςικως ἀϊξξιτη εἴς. 
Μαλοχκιώσο) τὰς ῥἰνας,τογροίσοητος πατίθιις. 

Μαλακογυώμιαν,ονίθν, ὁ ο ἡγυλῖτῖς σοτάς. Ρ 4 ςΑ111ς. ΑΞ ΙΣΗγ], 
Μαλαχούξρμος 7 411 οἷς τη 0 [11] οὐ ἀποῖτιιγ 9 πιο} οὐτο ἀπο ἢ {|5ν 

11 0}}1 Ῥατδηλίης σοηΐδης ; συτο πιο }] Ἰητοέξι5. μαλακέδημα 
πὴ αιὰΣ ΤΠ ΟῚ στὶς ἐπτοραηεισοντ ἴῃ Ρ᾽ίσιθιις. 

Μολακογρανεις δος δ᾿ ΠῚ ΟΠ Πἰ ΟΡ 5 διι15. Αὐ ζοτο 5 9. Αμϊπιαΐ. νυ οὸ 
σγοσθοςρί[0. γογαὶ, 

Μαλακοσυύρἑκυ(θ- γε δ πιο ΠῚ Πσηο ἀτξ ππιοῖςο. μαλακοατύρζωυ δ» καρ- 
πὸς»ἐτιϊέϊα5 σα Πσθο ἰητις π101]}}14 οἵδ, οιπι απο! ογααὶ εἰς 
ΤΟ πιοῖςο. 

Μαλοκὸς, οἷ δ, ΤῊ0] 5. [Δοΐάτι5, ΠῈ1τ15. τα άτιβ, πάη σοης, τάδε ςε- 
ἄθπ5. οἱ ὁρροπίτιγ σκληρὸς, ΧΟΠΟΡΠΟΙ, μαλακὸς ὁ ἄδεκος «δοὶ 
ταὶ ῥαίϑημα » Π10115 οἶτολ ἀς Πα 2πι, Ατ ξοτς]} 1η Β Βοτοτιεῖσημα- 
λακὸς οἱ γίθ., τη 011ς ἀο!Ἰπ]έπίασιε νἱπυση, ΟαΖα οχ Ῥγοθίεπιβ - 
τοι μαλακὸς χιτῶν. 1. ἁπαλὸςοτρυφερὸς. οἵη μολακῳ ὕπνῳ, ἐνε»-- 
σίω εἰ καὶ δεῖ, 14 6. μαλοικὸν ἐνδιδόναι, τοταάττοτα δριιά Ηεγοάοτ. ἐν μα- 
λακῳ [ἀπ ἀριιά Οὐἶπτ. ΠἾ 81} αἴτιά Πρπίβοατ, χυιάστ 1η σαγηΐβ 
τ ΠΠτῖοδϑς γατίτατο {πτηπηᾶ Τπτο Π161 ταρητβ ρογρἰςαςίά:ιο- 
πᾶ ἴτα αθίεξτις αςἸἸὰὲ φυσι οἵδ ἀπ ἀλπτῖς σορία: ἀἸ σογίτατ: 
ἔἕπτιιος νεγὸ ἂς τιγἀς5 πουχυδέρμοιε, Πα οτα Προ} 165 τας γος 
Παρ, Ος τις Π|Ό το τογτϊοοαρῖςο τς υ μαλακὸς πρὸς τὸ πονεῖν.  οη. 
μολακοῖς χερσὶν ὑβαπείβειν., τα ΟἹ ΠΠΡιις πιαπίδιις ἔτίσατε, Οαΐςη, 
τὸ μαλακὸν πὸ ὠμυγδεΐλε,Πτις ] τες ἀτηγ ο4.1, Αὐλτοτοῖος ποηοῖ - 
Ὠΐπια]. μαλακὸς εἔϊΆτη ρΓΟρτΙὸ ἀϊολτιιν ἀπὸ ἡ μισλακίας αι ἴῃ - 
τοΓ νἴτῖα ΠΕΙΠΟΓΑΤΙΙΤ 9 ΠΊΟΠ]15 ὃζ ΕΠ συ πατη5. 41] τΠ ΟἸ Π1τὲς ἃς 
Ταχα ἀξῆτηε : εἴα πιο Ποπηῖπος βασιλείαν ϑεοῦν κληρρνομήσῳ- 
σιν ἰπ ἷς ΑΡοΙτ.1.44 Τοχ.ς. 6, 

Μυλασθες ὁ. ΔοσΟΠτα 1η ἀπτορο πα εἰπτᾷ » ποῦχεῃ ΕΠ τοτῖςὶ ἀρὰ 

Ατπθηδ μη. 
Μαλαπκόσαρκος, 1] ΤᾶτῸ τα ΠΟΙᾺ ὃζ πιο Πἰστν πάε μδλακόσαρκει τι ἐἰ- 

παιλόσαρκοι ἰχθύες, ντ σΟΡ ΔΙςΡογοα, [ΟΠ Ππ|59 ὃς 1ά σομλ5, ΖΙΟταπε 
Οαϊςηνς ΑἸϊπιοπεὶϑ 5 το τοστῖο . σαγηοϑ αἷς εἰς τοπογγίητας 
ἃς οοῦϊιι ἔἈοἸΠτπιας : παῖ γδ τὸ “0 εἰ πτοιοσαίκων 38: ««ϑυροτώ- 
πἴτ τε τὺ μαλάκω τα τΐυ» ἔχ δὲ σαῤκοι αὶ ὄυκοιτεργάς ὁτερὸν ὅξι τἾ δ αν 
ἰχθύων. (Οητγατισκληρέσαρκος, 

Μαλακός:ρακα ἰα: στα τα το π] 6115 ΟΡΕΓΙΙΠταΓ ῬΠ]η μαλακόςεα- 
κα ζώα,Διλατια Ἰᾳ αι τις ογα τὰ Ῥ ΓΟ τεσ ΠΉ ΠΟ ἡ ντ οαϊης ΘΟ 
ςΔηστοτιπι. Θά ἐχ ΑΥἸοτιογαίξατα, ὃς οτιιΐζασεα νοσεῖς, γὐΔ 
Οαΐεη.3. ἀς ΑἸ πη ηξ. 

»Μαλακότης, ἡτος ἡ, το ΕΠ τ] ος αν ο ΠΤ πιο ᾿πά τ! σοπτία, ' ἀέρος μαλά-ς 
κόπης. Ὁ Ὠςορ ταί. Β τον. Πθτο τεγείορςαρ. 7. (411 οἱ ἐπιςητλά, 
νοὶ ᾿πάμ]ροπεῖα στὴ ὙΊΓΡΊ]. ὃς ΓΠΤη. , 

Μαλακότρ'χες, αἶ δ115 ΠΊΟἾ] 65 Παρ ᾿Π ΐνντ αρυᾷ Αὐλποτεῖςαι γοσλῃ 

τιν ϑονι αν ἵ 
Μαλαρέφλοι(δ- ςοττῖςξ πγο }}] ν ἢ ἴτας. 
Μαλακτῆρ, ρος» δ. 611} τ 1110 (δὰ σπτο ἢ τ Ρίατν: 
Μαλακτικὸς, οὐδ, δ το Π ςπ5 το μαλακτικοὶ Φαῤῥροικα 5 αἱ αά ΟἸἴλας: 
ΠΩ Μαλεΐγμωτα. 

Μαλακτὸς οὐ, ὁ, 11 ἐπ] οἱ τὶ Ροτεῖ, 
Μαλακεμίομιει μκ.οεὗμιι, αὶ μα], το] τοτοτη 1πὸ Ῥιξθοο 2 [ελτ ΓΟ, 

Ῥερου δϑίο]. ; 
Μαλακωϑω, 9] 1090 4 [ἐπι 4 Ο] τς. 
ΜΜαλάκεωσις, ως, ἡ. 4. στο ΠΠΠ το. ᾿ 

Μαλακώς ἔχιν ἰποοπιπτοία εἴς γαϊοτυδίηο, φστοτᾶτς, μαλακίξεβεν 
Μαλακτὴρ. ἢ ξ9ς5 76] Θπυο {1τ: Νὰ ἢ 
Μάλαϊ (ς,εὡς «ἡ ΠΛ ΟἸΠτιϊάο. 
Μαλασ 2 ΟΟἸ μι σογα, “' 
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“μαλαάποματαϊτείςο. 
χιαλώπα, μιάξω,α,α χα τι  ΠΠ1ον[αδῖ οὐ χαύνέω, ἃ σωλευΐω 5 ᾧ ψάλουτ- 

86 αἱνωδιῶ Ἡςΐν ΟΝ. 
»μαλάχη,νς ἡ γτλα! παρίτοτσα παισὶ Δ5 ἐπ Ἰϊοπέο νοητὺς ἀϊέγατη 

Ῥυταητοντ παῖς ΡΠ π Πἶδγο ᾿κο. σἂ ρίτο 21. Ἡοἤοάλι5, σὴ ὅσον ἐν 

Μαλάχιαγτα,νάς Μαλοίμια, Οὐ 4 πι εἰῖπὶ εἰ Γογῖ σὴς μαλαΐχέα 5. δὲ 
μαλάκεο. 

Μαλαῶν » ΕΟΙ ἢ, λίαν «αὐὺ νἱ ἄστιις Τλοτίσιιπι ἔοι Ἰοηίοιπι εἴς 
ῥτὸ μαλοιῶ, ἤτις μεΐχα οὐιῦ, 

Μοίλεια εἰν αἴοα Ργουχοητογίππι μαςοπῖςα: 9, αιοί ὃς ἤας ἀι- 
Ῥβτβοησο (οὐ ἴτιγ, πᾶπὶ δηςορ5 τατα εἴ ἀριιά Οτασος σάτα 
1, δεῖποϑ. Ευτατῆ, χέγεται ἢ κὶ μόκεια ἑνικῶς, κι μούλειαι πλυϑιιυτις 
κῶς ὠρὸς ἔμφασιν τῇ κτ᾽ τὸ ἀκρωτήεκον μεγίϑοις, δ μαλξαν ἴῃ ἐρ το]. 
ῬΙΙπ1) Νεροτίς ἴῃ τορι Οἰσογοποιι ΠΠὙῸ πιάτο » ἐμὴ το]. 
Ἐσεὶϊ. ἔργα Μαΐςας. Μάλειαν Ηςοἰγ οἰ ἐχ ΡΟ ἢ, ὀὔφημον, ἥσυχον 
πρᾷεῖαν, 

ἹΜαλεῖν 9 ἀιισοτονογοίσετς, ΗἩςίγοἢι. μαλητέον ἐχροη. ζητητέον αι1α:- 
τοπάμτη. 

Μαλερθφ δ, δ ρου Ἰ Οἴοἤι5)4.ν ΠΙπιβοκαυς πὰς, [Ὀρι1155 ἔογα  ἀπι5γασιι- 
τα βοποοιι8.4οτῖ.μαλερον σόρ. Α ΡΟ ]}. ττεῖπ ἡπηθος1}}1554.Ποστιι- 
ῬΕΡΙ]1ς δῦ φϑαρτος,μκαραντικὸς οἶδ᾽ ἑπαλών σωμοίτων; ἀ{γ115.» σκληρὸς. 
Ἐπ|}.1}.ψ. 

ἡμάλυγης, ἡ, αἰ, τα χἑ Πα. ἡ μαχάλη Ατεὶοῖς. ΠπαΠῚ μόΐλν ἰδιωτικ ὧν νΟΧ 
εἴξ διιτμοτς ΡΟ Πιςο. Τοτηαϑ τλὰρ τετγ ποπιϊμαγίιαπι Ἰλι- 
τάτατη εἴϊε νεΐτ, Θεπίτίθιις Ππαρ ςίτοτ ν Πιγράτιτ αὖ Αρίγτγτο, 
ἈΒετοτες ἔδπηρογ οὔτ Ρταροξτίοης ἀϊσιιητ ιξαῦ μίφέλης » ῬΓΟ 
εο φιοά εἴξ Παρ 414 Πηιρ Ἰοίτογον εἰ μεταφορικώς αὐτὶ πῶ κρύξδίω 
ἡ λαϑραίως» οἰ ΛΏ ΘΟ υπ])ἔπτεῖ πη, ἀτεητογ επορὅοι ἐλλίωικ.!1- 
Ῥζὸ (δεϊιπάο . ξιφίδια υὑτὸ μφύλης ἔχοντας . {[]} 4115. » οἴἴλητος πὶ 
(45. ΓΥΠ.5, ἐν τῷ ωρὸς Κλεινίαν, τ μοΐλης λαῶν ἐξήγαγε ξίφΌ.- Ἔ 
χων. Ατβεηδῖις το ἀςοϊ πιο, λίϑοις τοῦ μάλης ἔχων οἷς ἔξαλε ἐν 
ἰδίων ἐδ ἐκολεϑουώῶτας αὑτῷ, ϑγηοΠι15. ὑπὸ μεύλης ἔκρυτστον τας αἰτ 
«σίδοις. Ταιοία πηι! ἴῃ ἀΐα!ορο φιοάδιι (μαγοπτί5, 8. ΜοπΙΡΡὶ 
ἂς Μετγοι!τ]} » Ρἐα[Ο ΟΡ Βιιπὶ αιιο πυρί πη οὐπηΐδιις ὀχιιεις νῖ- 
τἰ 15,ἐν ἔτι τὸ βαρύτατον ποὺ μοίλυς ἔχ, Τί ὦ Μένιαυπες Κολακείαν., ὦ 
Ἑ᾿ρωῆ, πονιὰ ἐν τῷ βίῳ χρυσιμεύστισαν ἀστῷ, γηλτη Δάθιις {0 4115 
βεῖξας ὃς αιοά οἵδ οπιηίλπα σγαι! Πππτιπι. Οἰοάπαπιὶ Μοηΐρ- 
ῬΟΑ Δι Ατίοπουη Μεγοιτὶ, μ8: 111 ἢπ νῖτα πιιΐτι πὶ ρτοδβιῖσ. 
1άςπι. ϑώτον αὖ πέντε ἐλέφαντας ὑπ μάλης κρύψειας ἢ ἕνα κάναιδον. 

Ηϊΐηρ τγαηβέογιιν δὰ ομϊηΐα {ιιας οἰ λην Ππητοντ των μφέλης φρο 
ξεις, τε οἰληἀεῆίηα » νὰ τι ρο5 45: Οληι ὅς Πης σομίοϊο τπὰ- 
χίπιὸ βοσηγατ, ῬΊαταγο μας 1 (0.110 ἀς ἀϊρποίςοπᾳο Δάπ4- 
τοῖς Ό ἁπιϊςοςὅτω διὴ καὶ ὁ πόλαξ, καὶ σιωνειπέϊν ἃ σειμεισεγεγκεῖν, ὁ συ- 
γα γωγίσει ὅντα! Ἴων ἰμϑοθ- 5. πόνε τε καὶ σοι δῆς ἁπάσης Σστολειπομῆν θ-. ἐν 
πεῖῖς ταὶ μοίλης πράξεσιν ἀπεοφάσιστος ὄξιν χἡ πιστὸς ἔρωτος επσηρέ- 
ταςοῦςς, ΤοπποΥ Β π. ἢπ ογτατίοηο ωρὲς Αἴφοβον, ϑμὲὰ μιω ἐχ εἷς 
ἀσδὲ δύο ταύτ᾽ ἴστσιν. ὶ δ᾽ ὅσο μοίλης ἡ αρῤκλυσις γέγονεν» δ ἐν 1" εἰγρρᾷ: 
μέσῃ πολλιῶν πτερόντων, ΠΟ Ὁ οἷλειχ [πὰ ἴῃ σπεάϊο ἔογο. Ίοπ (ος- 
σειι5» Οὔτε γδ ὑπὸ κοίλης τὶ αὐτἦ, ὦ Κικέρων, ἐπράχθη ) δα, ἐς «λας, 
ὡς κἡ αὐτὸς φὰς «ανὸύ τ᾽ ὀμεγραίφη, 

Μμαλϑεικειωνία, ας, νἷ,εἕξοτιιηι π10 {Π|πῖς5. 
Μαλϑεικέα, ας, ἡ πιο {1τ|ς 5. 
Μαλϑεικίζομαι,οτῖο ἰσπριεο, ἄοάο πὶς ἀς[ τ: Ρίατ, Ια ορ τ. δεῖν ἐ- 

μὰ πλεύσα), κὶ μι μιολϑτικίζεῦϑεη, 
Μαλϑεικίζω, μ,ΐσω, τ ἐκ) ΟΠ ο. Δοσυ, 
1Μαλϑεικίνῃ χαίρετε, τι 111 στατία.]η Ἐρὶρ. 
Μαλϑεικεςἐ ον, ϑὃζ μωλϑοκιςίαγηο ΠΠτοῖ ἀρ Θ πάη δύ (ερηΐτει » Ατὶ- 
ΠΡ αη.νερο μασλϑωκις εἰ, δν ὲ αὐεικαλυπτέα, 

ἹΜαλϑεικὸ »οὐδ, ὁ πο ΠΠ15.4 ΟΠ 1σατιισ9ἰλο σι 4 τ15.τὸ τ γῆς μαλϑεικὸν,λι- 
ταις Γραξῖα, Οαζα ἐς ϑεποῶ ὃς 4ιοοῦας ποῖη μαλϑαχαὶ ἀ1- 
σπητατ ἃ ΡΟΙ]πςς, 

Μάλϑαξις, (Ὁ... οπτοπτιιπη, ἔοτιι5, ϑέρμασμα ΗΊΡΡος. 
Μαλϑείοσω, ΠΟ 1 Ο9Γομ10. 
Μάλϑυ,υ »νἱνςοτα τα Π τα ατια ντιητιγ δά ταδιι]άτίιτι ξογτιηπα- 

τί οποπγνἸ4ς [Ἐπ οητία. ἥ 
Μαλϑώδευς, Θπ10 Π|τπ]5»σεγοι!5. ἀρᾷ ΠΙΡΡοσγάτοπι μαλϑώσεα, Δ- 

Ἰεπιμαλακτιχοὶ,ὶ κηρώδη, μρίλ 9 γὸ ὁ χηρθογ μϑίλιςε ὃ μεμαιλαγμέ- 

ν΄. ἘοΙτο. ὶχ ογασ οὐπη σογᾶ πλΐχτα : {ππ}}15 οἵδ ]ιιαπὶ (ῖςς- 
το η Ν οΥτ ΠῚ σοΥα ΠῚ Ἰερητῖ παι γοσαιτ) πᾶ, ταῦ !]α τἀ Ἰςοϊά- 

165 ποογαῦαπτητ, ΡΟ ΠΧ» ὁ 3. ἐνὼν τῇ πινακίδι κηρὸς» (9,8: 
ἡ μάλϑα, Αὐπορίλη. αἰμ μοίχξϑεαν ἐπ δ γεωμωατείων ἐϑίων, 1- 

ἄστη ΡΟ] χ, μοίλϑο ἦ χατείλειαντο τὸ πανχμον, της ἀρ 1 4τὶ- 
πος ΜΑ δὰ νοχ ἤιπιρτα οἴ. ἘΠ νογὸ ρογιη!ἴο Ρἱ οἷς Παιάς, 
ν Πρ π15 Πππις ἀχ ἢ σία: ἤΠτις (Εἰ 8ς οαἱοὶ5 σά Πτβπιςητὶ οταί- 
Πτιξ, χὰὰ 1π οἰ τότ 5. (Οἱ π5 ν οἱ ΡΌτοῖβ εἰ πηᾶς δ Ἰασιιηας 4 
ΔΠ Ρὲγ χα πάπας, τοίαγοίππτ., ἀταιῖς Ῥαιμ μι πεῖ νοὶ ρᾶ- 
σῖετὶς τοϑειιγαπι Πισοιπιεητοῖι γοράταης.. (οπηροἤτιίοηοῖι 
ἄοσει ΡΠ ἀἴις τοὶ τα{εῖς, στο ρτὶπιοφοαρίτο 17. ΡΠ Ϊηλι9 116, 
36. ςαρῖτο 54. αἰϊιὰ σοπις ἀοσοῦ πος πιούο., Μα]τμα ἃ καἱος 
Ἐττεοθηεῖ, σ!οῦα νῖπο τοίεἰπστίτιιν : πτοχ ται αἰτιιν ομπι 841- 
Ρε (1110 ἃς ἥσιι, ἀπ ρ τοὶ {πάλη οηξο ; 4115 το οὐ ἢ Πα τοηα- 

Μ'’ "ΔΑ 

οἰϊμη,, ὃὲ ἀιιυιτίοια ἰὰρ᾽ 415 αιτοσφσας, ν δὲ δὲ γοτθο οείαπα ἃ 

Ὁ πστυλας πεν ρῶν ὃ , ΡΗ, Μάλϑον, δ, να] το τὶς, ΗΠ] Τιτὺις, ϑι 4. γουύονδνθι, ἔκλυτο 

ΜὰΑ 
νεῖται : Οὐοᾷ πραϊτβάταν, ἰηχιῖτ» οἷςο ἐ τδίαις, ἰ 
ἴϊθτο ξειιηάο 5 οἀρῖτο 304. ἄοςος ετίαπι οἴϊε πιαΐτηο; Ἰρεᾷε 
πδεαγαίσπι, ΜΔ] τΠᾶπι νερὸ ἀἸοἴτιιι5 οὐτνοῖαε ὃς εἰηποηξεν Ως τ Ω 

οἴ, πιαΐίτπατς, ἱ 

ς ἐμ 
τατὶο ΝΜ αἰτιξηιια νοσάτατ Μοροοπας πιο ἢ ἴ5 ἃς ΜΞ 
Μαἰεβίηι5 τυιμηϊοῖς ἀοπα []ς αινδιιίατ, ΕΠῚ ὃς τγταπηΐ ὑτοὶ ἥ 

Μαλίη; ον οἷ., ὸ μαλνασιὸς ἤιιε κ(ϑέλις ται! οι οαἸοῖς, πιὸ 
εχ σομοτοτίοπο δὰ αἰ σατο πάϊητι ἀ 1 Ή ο1}1., Βαπηοτῖδι 
ταις ραττί4]. Πρεοϊέξαιις αὐτί σα] ατὶς πτοτθὶ πο νς 
Αρίγττιις ἐς ἐπι συ 9. τὸ ποίθίθ. ὃ καλϑεῖσιν οἱ πολλο 
ὃ. κριτάῤῥουωῥωμαϊςὶ ἢ σουμπέρεον, ἔς: ὃ πῇ ἀληθείᾳ αὐ 
τα  [Ἐ]. μ(φέλις ὅδ) χυμδ σεσηπότων δυσ διαφέρητος ἔγσασις 
ἐνίσαται τῷ σώματος, κ εἴ γεν πίω ἐδυκἰωὶ ἐααωνυ μίαν ἔχεσα. 

τοῦ ἔπη σαποτα, ὑγρρὶ, ξυριὶ, αἰθρῖτις , υἰποδερματῆτις,, 
θιυμτὶ μαλιώ της πια!αμἀτίανν πάς τα] απάτιοῇ , ἀριὶ 
Ἰὰπὴ Ἐσαρί γἰσιιπγ, ὃς να] σὸ τηαἰα άγε, 514, μαλιασμὸς 
εὺ ὄνοις γινομῆδη » οἷς ὅδε και τῤῥοις διαὶ μυκτήρων. ἢ σοὶ 

Ἔ 
αὐϊτξδὺ. 

Μαλικῷ πέδᾳ ἩΕΙγ οι, χοιριδέρ δεσμιῳ 41 οτίδευ δά άϊς 
πειγὶς Υ ΟΟΔΉτΗΓ μαλιχοὶ, 

ἹΜαλιναιϑοί)δι» ἡ) ΡΊλητα 1η Αἰ σγρῖο παίρεπϑ.» ΤἈΘΟρΗτα 
ἀτιαττο ἈΠτοτῖσ Ρίδηταγιςαρίτο ἀεοίπιο. Εἰ Απεβᾶ 
τὸ ἁτιςαρῖτο τς. ὅς τα] οτιισι Τα τις Τ) οἶτον 
ΑΠτΒΑ 1) [4ςπὶ ΡΙΤηλις [100.2τισαρ.29. Ετταγῇις ΤῊ 
χιφύεται 7) γῆς δ καλεῖται μαλιναϑιίννη. 
Μώλισα, πλαχΊ πιὸ, ΠΡ ΟΓ οὐ πέλτη οτο π ἱῃ πο ιΠῚ 

Ῥτὸ οχδέξὲ ροίμϊτ, (φίλιςα αν αὐτων, τα χίτ δ, ΑἸ Ρμᾶ 
πιδητῖβ οἴτιντ Βορδητίβ ἡ κίσα παύτων Δρι14 ̓ ρίππὶῖπ 
ῖθιι5 εἰδ ὅηέτασις υὑόρϑετική, 510 Τ τι 1 πιαχὶ πιὸ ΟΠῚ, 
Αἰ οπηηΐμτη (Οἱςογο, ὃς πλίηἰπιὰ ροπεῖσπι, Ὑ οΓΕ 
παύτων αἰϑρώπαν, [ἸΡΓᾺ ΟΠγπῈς5 ΠΟ ΠΉ 165. οτ ΟΠ ςην 
ζώων , Οτα Πἰ ΤΠ} Ρτορ οἰ ριιὸ ΔΠ ΠγΔ  τππι. πολ ῳῦ μεῖον, τ 
τααχὶμηὼὸ (Ἰςογο ἰῃ Ν ογγεπι, ἃς δά Ἡδετςη. ὃς ἔγοᾳ ε 
τηδχῖπτα ραγϑραρυι Πρ ἤτπὶ ἃς Ἡογας. Ραυίη. Εἰμὶ ὃ, 
“το μὴ) θαυ μοίσαι, τταρ σε ἢ) πολλῷ μόλισα Αἰ γυπ]ίων δ 
τὸ ἐπα χΊ πάπα αὐ ελϊγατι οη ἢ τ] Εἱ ρτςυέτιμάλισαμ 
βὲριυγίπητπα, Αἀάϊτιν εὐΐδισι πομυπῖθιις πιπποζα 
Τετὸ, οἰ γοϊγογο πο αιπεποάουντ ρ᾽ αγι μα τι, Τ αογαὶ 
[Ὡοιιπ 4. διεί χ ετον ὃ εἰτσ᾿ δηήλων ςαδέριε μάλις-α ἐπεὶ 
1ά εἤοίερτεμι ξογὶ Πα ά 3, Τπτογρτεβ Οὐςς, κατ ἀκχρίβεις 
ἀκραζως, μώλιστα πραταμόρκον, τογτῖα ξογπιὸ ρᾶτ8, Τ Πὰς 
τοτοῖος ἀς πππιηάο, μῆκίθ- ἢ αὐδὲ ἑκα τακεσμυράοις μα; 
14 οἴ ]οηρίτινάο δά Γερτηαρίητα Ππαάίοτιπι πἸ1{ΠΠ4 
Βμ4. 564 μελιστα ῇς ροίϊτιιπι Πρηϊῆοατα νἱάοτα 
πὰ Ρ]υγ πὶ πη, ἤτις δα {ππυπηιμτη Οἰξετ, τ τηαχῖπη 
4πο« δά νῖ πλμτιι ἀἰχὶς ίαττ, ἰά οἰξ, τὸ πλεῖ φον:οαῖ, 
ΠΥ ΠΙΠΠ 1 Π121} εἴτ, τὸ ἐλαΐχιςον, Τ᾽ ὨοΟΡΒγαῆηις ἈΠ ΟΣ. 

᾿τἰογοδρίτο αιητο»εἰεγατέρω 3 μάλιστοει δώδεκοι σταδίο 
Ἰητογάιϊμτι ΔΕ γπιατιὸ ἴῃ τοροπποηθ. ΣΧ Ἔπορῆοι 
φηγτεχγῖται εἰσὶν οἱ χρή σιμκόν τι ποιεῖν ὅς" οἱ μῆμοι, μιώλες’α 
ΧΙπηθ ἱπαιῖτ, Ατ Ορμαη, Καρα. δῆλον ὅτι “ἴδ χρης ὧν τ 
εἷς Δικ. μάλισα, μάλιστα Ρτὸ μάλλον, ΑὙ ΠΟ Ραπινεφ, εἰ 
λίσται «δὴ γέροντα καὶ (ὺ νέοις πὶ κλάειν; οἵδ, Πιασῖδον οἱ ρο 
ταὶ κάλεσσον, ΟΥἹ [ΠΤ ἡ τη. ππαχ πιὸ, τὼ μάλιστα ἐλϑεῖν 
«παχίπηᾶ5. σοητγαχῆίς ἱΠἰ πη ἰοἶτ145. τοὶ μάλιστα ἢ 
ὙΛιοΥ αἰά, πὸ μϑέλιστα ἡ ρμοσυῆνΘ-. ἀεςοπεοι Πτηιὸ οο 
τι 5» πᾶ χίπηα εχ ρᾶτῖς ἀἰρο δι οὶ μῷ τοι τοὶ μαλιστανπο 
γ ΠΟ Γία το  Ασ οῖς! 1 Ῥγο Ι ἔπηατ. ὧν τοῖς μάλε 
τλὶβ. Τ᾿ ΠΟΥ ἀ1 4. Τπτογρτοβ ΟχροὨΐτ, ἐν τοῖς ἰαυρφτετοι 
λισ᾽ τοῖς ΠΑ ΧΊ ΠΑ ΟΧ Ραγτοι εἰς σοὶ μοίλιστοι πλιέσιίθ., Τ)στΠΟ 
τα μεΐλισπει χα δες ς,ἀσοΥΓΙ πα το πιρ οἴζατε ἰαξξατιδο 
ἢ μάλισαα, ΡΊατο ἀς Τιορτ, αὐνασατι κοτε μάλιστα, Αἱ 
ΑὙἸΠ ΟΡ Δη, ὅτι μάλιστα, ρογξοδι ἐ,ακριξαῖς ὅσῳ μα 
στει»ατιὰτῃ πιαχί πιὸ Πὲδι] ροτοῖῖ, ΤΆμοΥ ἀϊά, μάλισπα, 
ῬυϑοΙρὸ, Ζυὰ πὶ Ρ] γί γι πη, μώλιστα διὰ 1ὰ οἵξ, υἱῶν 
ῬΓαοῖριὸ, παϊ γαῖ ἰπ πηοάτητι, μαλιδτος ἐκ σ' αὐτῶν, ΟΧ ἐ 
τηαΧΊ πιὸ, ΤΊ που ἀ14. μάλιστα ἡ, τα σα αι πη, ΑΛ ἘΟΡὶ 
μαΐλιστα,. καὶ μᾶλλον ζώων ὀὔϑρωαθ. . [Ὁ]115 ΡοτιΠηπιι 
απὶ ποιὸ. Ατἠοτεῖ. ᾿. ἀς Απΐπια!]. μάλιστα παὐτῶξν Οἱ 
0 σιάοτη, Ρίατο 'π ΑΡοΐορ. με οἱ ἐξιοῦτέ με τοιαῦτ 
ὑμας πρῴήειν, μιέλιστα παύπως,, νὴ δία υἱΐ τοι κὶ ἀσεβείαξ. 
ὑπὸ μελίτου, 

Μαλχεῖν» μαλχεεῖν, ἔγῖροτς σοητγα εῖ ὃς τοΥρΟγ τ σογο. 
1η ΤἬεας, μαλκείοντα, ντῆτιτ πος νοῦθο Ποπιο 
λέπτα, ΑΤΑτι! 9» τότε ἢ κρύο. ἐς διὸς ὅδε Ναύτῃ μαλκεόωντε Χὶ 
(ΘΙ ΠΊ.ναρκοιωῦτι. ; 

Μάλκηγυς, ἦγ σοῃτταξεο οκ ἔτίροτο 9 πιάπυιπι ρα ίμηα 
Θότα ταπιογ δὲ ἰπ βάτον Τ Βοοη ἰπ Ασάτπι, τ πὶ {πε 

κς ἸΝΊσαάον ἴῃ Τ ποτιεῖς» Οτ᾽ ἐν παλάμῃσιν αἰἐρηρὶ μα 

φρρϑϑωσιν τοὺ χρυμοῖο δαυβύτων, ΤΏΓΟΓΡΓ. {κελχαὶ οιυῦ αὐ μαλαι 
δυσκιγησίαι διαὶ τίμν πῷ κρύοις ὑπὸ Οολίω κα τεὶ χίμετλα ἀΐγο οἱ δ ξε 

ἰοωῶν κα ΠἿ ποδῶν, Ῥίληϊας ρογηλοηςς δὲ Ῥοετγοϊαηοι!ος αἰ 
Μμαγεεῖ. 



ΤΆΤ ΠῚ : 
τὰ αἰλη ἀγίαπη ἃς ἔτ οἷς ροτυίξος ροάςο, 

Χροι υχοις σιωνἐαγε ϑι7υἐ χεῖρας, 
ἀιτις»ἱπιδ οἰ Π δρινο ΠΠ15,ἀὐϑιενὴ, ῥυ χεῤτατοριμαλ- 
[Ππλιῖπὶ ἀριιὰ διά, 

γὴν ἈΠ ΠοΡ ν.αιαοιὶ ποτα οἰτι Τητογρ. 
ατογάταν, ἀρρουΐτιιγ (οπιραγατίηο. Πειι5 πολὺ 
πεόρτ,τλατο ργοπηρτίις. ΡΔ}]1ο ἀς πιπάο,οὔμεινον 
πλο Τὶς ἔοτοιν δὶ μάλλον παρέλκει, ἃς ἀρτι ΡΙατοηξ 
ἐμῶν δοτι μάλλον ρέει ἥτως . ὡς ἃ τορούτον ἀ Σὰ ἐν 

510 εὐί πὶ ἀρινὰ Ροοτας γορτῖγς ἰἰσοῖ, Α͂ΣΓ 
τεϑυδθαι καΐνλιον αὐ μάλλον καὶ σεσμῶτω. Ἐτ Ατἰ ορὶ. 
μᾶλλον ὁλ ξἸώτεφον. Ὑ' οΥιὶπν ἀρτιὰ Οτατογῶς ποη οἱ 
᾿ἀδ[πτάϊτιπν ορῖπτι Οοπηραγατίιιο σά άοτς αἰ τπ πὶ 

ἀππ|π|ν τ δι: ροτ  ατίτια ἀἰ Τὰ πὶ σι! ΡοΥ ατἰατιτι,ντ το- 
Ἰοιῖας ΜΔ τετ. ιιοἀ ταητοπ οΐρα ἀοη ναζατ, ἃς ντ 

ΠΟἿ, ταν πατί οἱ ργςοορτίοπξ τὸ Ἔχ ο πὰπῚρρ ΓΘ ἔα ΠῚ 
σοπίταγῖα. οπιοπ οη. Ἰη 3. τη, φημὶ κὴ εἰς τὸ λοις 
τι ἡ νι, τὸ τοὶ βέλτις-α χέγειν φοβερώτερον ποιῆσαι. Ατὶ- 

αἰπηδητ. ἰ1.5ς. ἔτι Ὁ. κἡ γέροντας γεγνουῆσοις, μ λλόν ὁ- 

"ἐῶει. Ἐτ ..Τορίςοτ. χὶ ὅλως τὸ αϑὸς τῇ βίν τέλιδ. 
ν, πῶ ὡοὸς ὁμὸ τις Τάς} Κὶ ποτογῖς. τ κὶ τὸ φιλες- 
ἤξβαιτΟΥ μ(ϑὲ Ἄλον χοίλλιον, ἃζ 2. καὶ οἱ οἰδϑιενεῖς καὶ οἱ 

Ἐτῆς Ιερουάτπι ΠΡ το κατηγοθιών, το το δῖ πὶ 
στλήτερον μέλλον χαὶ ἡτἤον.ν ὈΪ ἀοργαιατὸ ἀδισον, ρος 

ἐς ξατοτάσιιο με Ππι οὶ ἰπτοιϊ ας τοιπῖττῖ, [τὰ- 
ὈριΙη(α: ΠΟ Πατιοπὶς ποι πὶ εις αὐ τπιπέξιιπι, Ρτα- 

αιοά σοπξοιτοτ 9 Δα ΠΠΠπ|4 οἴτπι αιτο σοηξοττατ, 
δλλ ΤῊ Πγῖς τατῖο ἐκ αὖ μάλλον χαὶ ὅ τον. ΟΧ πιδίοτὸ ἃς 

Σὐλον α ὅ ἦν δια φέρει; Ο] αγὶ5 ταϊπουτἵν ε πιοάο ἀ1Ε. 
Ιτ ΠΊΪ ΠΟΥ 5 γατ] πο Ἰπτοη ποις ὃς τευ ϊ Πίοη ς. ἐδὲν 
ποοπτιητὸ ἀπτατοἰά οἴίποη 1τἰςο, Ατἰίζοτ., Ε- 
πὸ δέοντος, Χ ΟΠΟΡ ΠΟ. παντὸς μάλλον ΡΙατο ἐς 1 6- 
τῶν. Γ)λοιυ οὐ με η. "Τ᾽ τὸ ροζλχον,τατίοης ἀισατῖγα- 

Γῖβ. ῥα λλον βέλομαι πῦτο δ τὶ νι εἶνε, Ὑ μπιον ἰ1.1 τπα- 
μμεῖλλον αἰ Ἰαιια πιά ο ποη εἰς συγκειτικὸς δὲ διάστι- 

ΤῸΣ ὙΠΠΟν ἀ1 415. ἀρι ΧΟΠΟΡἢ. μάλλον ρτὸ ἔλοὶ- 
ΤῸ ΠΊΟ Ἶπ15. δὲν τα οἷαι κᾶλλον δ πἼπσα αὐ γράμμα: 
Ἱπτογάνιτη ντ ἀρ δνη. ἐρ᾿Ππ.5- ἐἰγα ϑὺν πεποιθέναι ὕ9}) 

ϑέναι εἰς ὀῤϑρωπον. ΛΟΟῚΡ τυ}. οΥἸα ΠῚ ΡτῸ γοἱ μοτίιι5,. 

᾽ν τὸ, 4ΠΠπ Ῥοτίτ!ς. ΡΠΪ]Ο ἐς πλιυδο, εἰκὸς γδ. μεῖλλον 
οϑὲς-Εἰ᾿ ἐπὶ πὶ νυ  ΠΠ 11 ἄτας αὐοὸ μεςο αγίιτη, 

Ἰυτο, ὁ δεαπύτης πεαραγλ ὀυτυχέςατα,, μᾶλλον δ᾽ ὁ 

λ 

Ἰτομλλὸν, 
ἰαπᾶ, ςοπτα ἀεσι {1.0 πς δμαλλθο, 8. τοίμαλλίθυ, 
» χαὶ ἡ, 12 Πῖσον. (ογέις σΟσπούπθη ἴῃ Μοσατιής, 

ἰ ὙΠ οτιιτ ἱπηρο ΠειΙΠῚ 5. 4111 πιοστα ἔπ|πὶ ῥτίττι ΟἿας 
σοΡογιητ: παπη μαλλοὸν, Ογαοὶ ἰαῆατα ἀϊοιιητς].1. 

ῬΕΙΠ15. Οτξοῖ Γάλπι μαλλωτίω) νΟσατιιητνο τὶ πο- 
ὉΠ διι5 αι ἄφατον. Ὁ 
ἹΠΟ ις. [ἀπαειι5. ὁ μαλλοῖς δασιὲνντ ΡΙατο (οπιΐοις 

ταὶ χλαμύδας, ἃς μαλλωτὸν χετῖσα ΡΟΙΠκ. Οοπηπι.Α - 
εἴρ, χῦλιξ λέγει τὸ τὰ ζοὺς ἔντεξον μαλλωτον ὁ ὅξίν ἐκ 

ἡ τεπετᾶς Πα οΠ5 δ πιο Πἰσιι125 σοηᾶς » γε ετὶς 
(ΟΟΓ, ἢ 

ἘΓοοὐπουλὸς, ὃς ΟΧΊ τ Οὐ ,5,ἀφανις κὸς οἱ 46Πὶ αιοᾷ ἐσα 
ἐλόίυω, Ἐπ. 1 14....,, ἃς αἴνα μισλίωλ Ῥογ ἐτιὰς (γ11ὰ- 
Ἔσππξ αι! 4απι; ΠΟ αἶν᾿ ἐρμαλίμν, Ἐπ 11. 

ὍΝ ἢ τὰ πεϑβατα βαδιζει,ὰ ΓΤ ΟΥῖςΟ μ(οῇ χον (ςἀ ἔοΣ 
μαλύεσσα, 

φοσαιιίατη αἰ θαπι Ππαθοης, 
ἢ ποιήματα. (ξακ (α τ, 

τὶ τοῖτε ἃ ΠΟ] ορίθιι5 νοσαπξιιγ αἱ ̓ αὐασὲν δράσες͵ σ΄ 
8. 

Ἰατηαοιτῆσονῖ Ἂς μομμοίκεϑος, ὃς Ργοιογ ΟΠ}. ἘσαΓ, 
Μεϊκτιάς, 

δα: νεῖΐυς γαά του. ει δετοι] 15 ποίάοῇς οἴη έξα ρἷμ- 
δἰξατγῖςες ὃ Αἰ διιρτπες ἴλπατγε ογααϊτιτοητα ρτςα τ 

ΠἾταΙπι ας υ τατο ἀετοῦ πα . ἐφ ςπὶ τος οἰξ αιο ΠῸ 
᾿ Ἀοσηαπιιπι ἀριιὰ ΝΊςΟΪ .ΑἸοχαη. νοὶ ἀρναζω ὃς μα- 
ἰ 4 1τ Ἐπ ςηΠιι5. Δὲ ρίπετα [Ὁ γο 7. Μαμιραὶς, Ζῇ ῥι ζίον τὶ 

ἐ χων ὡσ πὴρ κονδύλοις πυκγοιὲ, δπὸρ ἐλαξ τε κ" γδυκώματα χε- 
᾿ὄῦται. δηλονότι ῥυπηικῆς ὑπάρχον διαυίμιως, Μαμηρρὶς» 

ΔΏΠα τἰ τί 5. νά ς Μαύνα, 
δ μα μμόϑρεπῆΘ..6 {Ὁ ρτοργπιπν ἐπ άατα ποπιοηοίο- 
ἀτυϊτατοιν πές ἀριὰ ΑὐἸΠΤοΡ ἤδη. ἴῃ Β ΔὉ15. κεχγνότες 

Ἰ: ἀϊσιπτιιτοῖ. μἴσπτος πταπηπναςιτηῖ, ΗΠ Ως ἔα ἐξα πὴ 
" γε Βοπηϊ πὲς 7 σεπιιδ αιιδηἄσαηιϊιε τηαυητηα ςο5 ἀϊςα- 
τε “10.9.08 ρ.29..1} ργορτίαπι ἕαδυῖς νοἰματ, αι ΡΙ4- 

΄ 

ΜΑ 193 
τοηΐς ρυτάητ οἴ, 

Μαριμάν, δα δυιτϊοπτίτιπι Ριιςτοταπι νοχ. Αὐἰορμινερι μαμμῶν δι 
ἂν αἰ τῇ σαντος ἡ κὸν σοὶ Φέρων δῤ αἴστον, 

Μείμιμν με» νὴγ μοίμμα αι )ρατγὶϑ ἐγατγί ν 5 Ππλτο τ. υὑπονόρισμα μὲη- 
τρϑο,τήϑης 

Μαμμία ας ἐγαιΐα γγάτοτ, ὃς εἰαμ μὸν ἀπ πατηὸ ; αὐς δ Δα δἰ ητῖς 
πηοάουτϑ, ᾿ 

Μαριμόσρεπῆ θ..., ὃ. Ππυττ τι 59 ὰ ἀπιετῖςς σἀπσατιιςν ἢ ς τηλύγετος, 
Μαμῶ, οτρὶο, τρσϑυμμοιῖκαι. 

Μα),υ ἄστη, Οὐν Π.λ,νὶ μινὶ αὶ μίω, Ἡοπ. ἐ δὲ οὐ Ἰἀοπγ: μὴ μαὶ, ᾿ᾷ 
οι μι ὧν δὴ Ἡοπτεῖ, Ατιποριαη, Αὐπάτη, ὃν ὰ μαὺ αὐ χέφορτο 
δι) αὶ κί ἐχὲ ϑέλῃς, ἴη 

Μάν εἶχες, γατὸ, σπανίως, 

Μανας 5 νοσλθληξ οἵττι [Ἔγιοσ, ΛΥΠΠΟΡ᾿, ἴῃ Αἰ. Νωῦ γ᾽ αἰδρά 
προσ ἡ λιδίκο, μόμαξ, Ο σπᾷ δὲ ἤδη ἐδὸ μαγνευῆύας ἸΨοπΊςὰ οὔ ἔδγις 
Ἀπὸ τῷ μαίητ, 

Μενδοίκη ες οἱ γοοΥ ἰα1πι, βύρσοι, δέρμα, Αρίνττιις, τορος αν δ ἴαπον ἐϊν- 
βολῇ τὰ μου κα μνόντα ϑεροπεύειν διαὶ τῷ καίειν ἐμπλέκοντα μανδάχῃ. 

Ἐξ Πέως ΔαιΤογ δίτιπι μανδωκηδὲν, δὰ οὐιτῖι, ὃν χρωτὶ, ὄβυπολώως."- 
ἄξιη; καύσας μανδακνδὸν ὅηημελοῦ, ΤΊ γα» πλμ]οπτοα ἰομ φοραῖς 
σον ῥμανακυδὸν οἷς κρίλιοόσι, μεχεὶ τ βυΐσης: δί Ργοϊηθεῖ εἰς πλεῖον ζα 
ϑυώειν ἢ καιΐσιν, 

Μωϊδαρας νας Σίλφιον, 
Μανδαλω τὸὺ οὐ, τὸ, (Δα τ1 πὴ ἴα (Ὁ τππῖπ|5, 140. 1 οὐῖπι [δ . ΠΠς, νε ἰπ- 

«ιυῖτ ΡΙΔτιτιι5, ϑυλυδιρευδες κ᾿ κατεγλω ῆισυῆϑον. ΑΤἸΕΟΡ μαι ἷα Α- 
ΤΠαγποης, φιλήστετον μὲ μαλϑακως ὦ χευσίω, τὸ αἴδιπετασ τὸν κοὶπε- 

μϑυδωλωτὸν αὖ, ἸΤοτατ Ἰητογρτος, Εδὸς ὃ φιλημοίπων ἐρωτικων, ἐν ᾧὦ 
δΦὰ τίω γλιῦτταν “Ἶ καταφιλουμίπων χείχίν, ΝΊάς Καταγλάπτιομω, 

Μα!αθρ, ἀςς τ) ἔρε! πο 5 σα 1]ς 9 ΠαΡΆ] πὶ, αὔλιον. ςατ||. αὐλὴν 
σαϑιυός Ττεμὶ ἀοπηι ἤπιος ἰοςὶ ἐπ 4110 τοτοι] τὶς {πππτρᾶς για; 
ΕΧΡΓΙΠΉΠΠΤΕΓ, 

Μαυδραγόδας,ε, ὃ, τηδυηάγασοτας Ποτθα, οὐῆτι5 τα σοπογαιοξ σπῖ ΠῚ 
τ μαγδραγόροις ϑἴλις ὁ μείλας, ἀϊξλιις 8 ραδακίας καὶ ἰχξεϊιςα: ἔΟ Ποστιστν 

ΠπαΠτιιάΐηε., αιὶς νἰγοία ἤτπε ἃς Εύμπη] ἤρατία, ἤπιος σατῖς ( τὰ- 
τῆς ΤΒΟΟρἤγαῖτο τπαπάτασοτγα ἤρεςὶο5 αι φαπι σα πὶ ἰλα 
θετ, αἷς ἐπίστῃ μἰ Ποσ το ζιοαρῖτς [ςσιιπάο, ὁ ὐὸ οὐ νεύρϑυξ ποι- 
οὗτος 9 “Ἷμ δ᾽ νῶν τὰ μὴὸ ἐμῥιότερον πουτῳ ἃ καυλλὶ ἐ χὰ, "οι ϑοίκον οἱ 
μανδραλόρῳς, Ἐτ ῬΠΙΠΐις ἰδτο νἱρβεπηϊοαυΐητο 5 (αρίτο ἐςέϊ- 
πιοτοτῖῖον πηαπάταροτγαι ἔοουπῖπα Πἰτ πος σατ!ος. ἀτιτὶ ΒΥ} 
«ιοά δι τοῇάταν Ὀοίςσοτ!ἀ. Ἐχγιιξξτιι γετὸ οἵἵατα ἤρεςῖς {πρὸ 
ΕὩΪπῈ ἀριιὰ Τϊοίσοτγι ἀθτη οὐπὶ Μάγος ἶο, μῆλα ἀοῖς ἐμφϑρῆν 
τᾶ 4 ΟἵΠ15 Ππλ "Πα: ΠΟ διιτεῖη οις. ἢ ἢ, ΓΟγδῖσοντ Ιορὶς Ἀποὶ- 
1155 σ1]} Πιδίογαϊτ ρίξειιγα Ματμῖο 1. Ἐπ ἀριιά Τ᾽ Ἀςορῆγαίδεπα 
Ἰποτοῖῖθτο ζιοαρίτε ζν δὶ ἴδε. 5. ὁ καρπὸς σῷ μανδροηγόρου, τῷ μὲξ 
λας τε κα ῥαγώδης καὶ οἰνέδης ἐὴ τῷ χυμῴζ που ῥα γώδης ἱὰ οἴξιταςο- 
πο ἤι5:Ιοσὸ οἰπὶ ΟΑσα: [δ ὠοειδιὴς . 14 εἰϊ, οἰατιισοοῖητι ΕοΓ - 
τποΐδο ἴπ Οοτο το ) νἱτο Πτῖς ςοΐοτς, ΕΠ δὲ τπιαβ,α δι, 
οὐἶτις ἔο 114 14ταν ἰαυΐα ντ θοταΣ » 411 πα ΐα ἔστε ἀπρίο τπαΐοτα 
ζοἱοτῖς νογροηγῖς δ στο οι]. Ὑ Εγτίτιπι Θέπιισ μώδεον ν οσαταΓὶ 
ἢς ἀϊξεᾶ φιὸα ζτομώ ρου, ξχοϊατυδς ᾿ηξατιιθος. φαΐ σοπηςβουτης. 
καρώτιμ κϑὴ ὠπνωτκιὶ διιύαμις . 14 οἴ, ἰοπηη! ς5 νὶβ 1 ἔπι τη ((Ἑ 
πυληάτασοτανηε Οἵα"οὶ μάνδραγόραν πεπὠκέναι ἀϊζιιητ οἷά ὁ ἐξ, 
πιδηάγάσόγαηι δ 1ΠΟ, ἀουτηϊτατουοβράται ἴα γος σοτο πα 5 
νοεῖς νοζογηο σογγορτος. οπιο ΠΠοη.4.} Πρ τα, Αλοοὶ ρίαν- 
δδαηδραν πεὼωκόσιν, ἢ τι φοίρμκακον Ἄν)» τοιοῦτον "ἐεέο ἣν αὐϑρύποις: 
Πηλ]ο5 νἹἀςπλιν μῖς 411} πη ἀνα σογατῃ Ιδοεππτ, Πι]Παι. Ος - 
αν ἴῃ Ἔρ᾿ 10]. φανεῖσα πολέω πεῖν ψανδρωγόρῳν ὀιυπεπτωκιώς, Τ τι- 

οἴαπτις ἢς ὀχτα] τ τὰ ΤΊἤιοπο, ὁποὺ γε καϑυ οἷο τὸ μαν δδαγδροὺ 
καϑεύδεις, Ἡσης ΡυτΗασότας ρτόρτεῦ ἀϊατίσατας γαάϊσος ἴῃ - 

{πὰτ τίτιῖς μυπιδηὶ αὐϑρωπόμορφον ν οσαιϊῖτ, Ἐπ ΟΠ τιπιο}} ΠΠδτῸ 
τος ΓΕ πα  ΒοπλἸηΐς ορίτμοτο οὐ 14 ἴτα φἀορταιτ, Οὐ πηιῖς ἔρηι- 
Βιοπηηῖς νοίᾳπο σγαπιῖπο ἔσετα Μδηάγασογα ραγίᾶε οτος, 
ῬΙατα νἱάς ἀρια Τ Ἰσορπταπιιπη οἴτατο Ἰοςο; ἰοίςουδτο 
4.ςΔ}.77.ὃς ὈΠη.1η 25.ς4ρ.13.Ὁςς Μαπάταροτϑ οταπι Οσηυΐ ο, 
30. ὃς Ολπτϊοὶ ξ.7.1η ἔης κε τποπιίονΑρΡΕα δι14. Μανδραγρρέζειν 
ψοτθιΠ|, 

Μαιδδουμα. τὸ, (8114. ᾿ 
Μανδυν."ς»ἡνυπαπεόίτ τη ΡΙαιας, Ρ Πτι δ: σΟη1|5 5 φὰδά οτος ἰόσο 

{ο]οδαῖ δ : ϊης χωράκιον γοςαῖ δαϊα, κανδύη ἵ (οὐδ ΡΟ ΠΧ) 

ἑμοιδν τε τῷ χα λενήψῳ φαρύληνν Ὁ] ὁ ον γραηεθάμ θαν Πα ς.Υ]άσ φω 
γδλὴς 

[μανεὶς πιφῆτῷ σάρτιβ' 4 τη Γτπϊᾶπι το α ξπτ5γβιγοης. 
Μανέρως, δ) ΘΕ Π1ι5 Δοτοῖτίς τδητί οπί 5, ἀϊξὲς ἃ Μάπογο φιούαην δ - 

ἘΥΡτΙΟ, Οἴ115 σα ΓΠΆ115 ἃς ἀρτ]ςο τοι γοροι τογο ΡΟ ἢ, αρὰ 
Ατβοη.}.14.μίανε σὸς [σγΙρτιιπη. 

Μανία πη απιυς, ἕατῖοἥμν ἐπ Πς. ᾿ Ἔν 
Μαῤης» ἀριιά νεγόγος ξπΐτ ἔσγιη!ς ΠΟΠΊΟΠ 5 ἃ βπτοτς ἵπο  Ππατίτδη», 

γπάς δὰ σηςλπὶ ἤπατιαηι τγα τ ἤατιιηι ν οι πὶ οἵτ.. ιᾶπι 
εοτταδόγαια απη δά μιδεθδης γ᾽ σαί τς στο ἀσοϊπιοτογεῖο, 

ςαρῖτο 54.ΑΥορθδη. μηαίνετος ὁ μαΐις 5 ἰά εἴς, αἰαγάϑνντος καὶ μ'α τ 
γικὸς., νῦ ΤΟΣ ΟΧΡΟΠΊτΙΙ. μανης » πρόσωπον λυχνία 5 ἸΏΓΟΓΡΤΕΣ 
ΑἸ ορ απ. [τοπὶ ναῇ5 σοηυ85 ἀρὰ ΑἸποπσιπὶ ἰἴδτο τι. δέ 
ἐπ σοῖταδο ρᾶγς ὀστοηῇοτ ἃς ῥγοιπίρι]α, Ηδγπιοίδιις Βδι ἐν- 

Τοπῖ, 1. Ά 

Θὰ Ὡς εὐοὰωυνὦ 



"ᾧ 

"44 

»μανίσομα οἱ αἰ Δ ΠῚ, 
τὸ μον θάνω, λιν δ᾽ ησομαι αι μεμῷ: 

ἿΝ τ ΠῚ 
τας. ἘΠ᾿ συσαας μόϑης το Πογαυὶ) ἰϑξτιις ἀὐτηςῃ ἀραιὰ Ἐπβρυ] ἴῃ 
αἰεατοσῖθιι. Ν ὶ 

'θηκα, ἀδρ, βο ἔμαθον, ἀϊςο . Ἰατς ΠἸσο; 
ἀοςεοτ, ἰατογρτοτοῦ, ἰοατῖο. ἀπ διιοτοςοΠροτο Δ ρταίλσηι ο. 
Ῥοτοϊρίογσορποίςο. Αδαια Αςοιίατιο, μϑϑε 9 μου ὦ παῖ 
αὶ τοε, ἴ φ ν μάγια ἀίος ὁχ τὶς τς Χοπόρποη ἰῆσγο ρτπιο 
Ῥεάϊα, Αὐἰίοσο!. Ἰ πνοτουῖς,3. τὸ γὸ μόρ θ᾽ αύειν ῥαδίως, ἡ δὺ φύσει 
σὥσιν ὅπίν, ΑὐἸ ΟΡ Παη,νεφ, στη Ασοαίατηιϊο ἃς Θςηϊειιο ργο- 
τι}» ταλαύτου τῶτ᾽ ἐΐμαϑεν ὑπῆν ζολΘ- . 'ος ταί ςητο ἀϊ τοῖς Ηγρετ- 
Βοϊ τι μανϑαήω αἷὖρι εἶθ᾽ μων, ἀτοο οχ Αἰ 115. ΡΙ Δ ἕο. μά, ϑ᾽ αὐν «ὐεὶ 
Τκ υϑιδδ, ΑὐΠξο ρα ῃ, μανϑ'αἴῳ ἱππεύειν, Χ οποΡ ἤθη. μια ϑόμειν 
αὐτὶ πὰ σκοπεῖν, ςο τη Π ἄσγατο ὃς ντΐογο, Αὐλτορ απ. ἴῃ Ὁ οἴρ 55 καὶ 
μανϑόμετ᾽ ἰυὐ τι πόίϑω ἐγὼ, ὀ]ελιόντες τὴ κλαύσαντες »ϑεῖνα! μ᾽ τὸ τοῖ- 

σι δρυφαἰκτοις»ἱ, σκοπεῖτε, μαν ϑ᾽αίω ἰδὼν» ἀτσο σαπογο, Αγ ηζοτε]. 8, 
ῬΟΙ τς. 

Μανία, ξαγοτοϊη πὶ 9 αυιοςο ΠΕ αἰ στίταἀο ἀηἸΠΊὶ Σ ν τ Φ1Π11} πο 5 
τγαῃ 1 ΠΠτᾶτο ὃί οΟἰ δπεῖα ναοῖϊα οἰξ:ργορτοτγοα αι ἵτα ροτ- 
ταγθατο δοϊπτοσίϊοιιτ ᾿ὰ σοτροτοοίαἶτα5 οἷς πο ροίπι,ῖςο- ἀ : ἐπκΡκδΝπον ΕἾ 
το Τιυουϊαπ,3.ν1ἀς Αὐππλοπ,} ἀἰΠίη σα ἃ λύσσα ὃς οὗςρθ.., 
ΑὙἸ Πορ ἢ. εἰρίω τὸ γὸ αὐϑοδειγμα Ὧ μόϑριων αἀκέετενργο μανίας. 

Ἀιανιάκχης ἐγ, ΓΟΓΠ 1 Βα ΤΙ] [49 ε] θτγαςμῖαϊς οιιπι ΡΙΤπϊ ο,  ραχίογε- 
σὴροαΐρεχεῖρος ῬΟΙΥ. ὅς δράκων Τιςίαπο π᾿ Απιοτλδ, ὅς αὐδαδεβ- 
ῥα θ- κέσμιδ- γε ΓΙ τανς εῖη ΘΑ] 4. 14επὶπ ΟἸπιοπου ψέλλια χευ- 
στῶ, κὶ μιωνμεΐκας,γ Οἱ Τητογρτ. ταπιςη δ} 1459 ποη δεης. ΠἸοῖταγ ο- 
τλπὶ Μὸόμίακί., Ῥοΐγ τς » μιδμία κοι τῶτο δ' δξὶ χευσοωδ ψέλλιον. ὃ 

φορροίσι αὗδὶ ταὶ χεῖρας νὴ ἃ πράχγλον οἱ γαλάται. Οἱ ὸά ἢ ποταῖῖςε 
Τπτογργοβοΐῃ ἰοσο ἐπ 410 ἰερίτιιν χευσοῖς μὰυιοίκοις, Κὸ αἶδι χείρρις 
ἤσαν κατοκεκοσμηυβύοι, ΠΟ π τά πὰ ἔστ ἀὲ ἰλρ 5 οἴοτ νεγίςηάο νἱν- 
σδαὶβ [ἀρυΐιοοντ ἂά 1Ππ|4οτοάο, ΝΊγρῚΠἸαπ Αἰ ΠΙἀοτοτ, τοι ἐς 
Ὁ Αἰ Π15 ἀϊέλιμαι ἃ Ροοτα Δι πο 4.8, ὙΊτρατῖς ᾿πσοας [σα] 1 : (σὰ 
μοη Βοος εταῦ. [οά αιιοά ἱπηπλοάίατὸ [οααϊτιγ: -τιιῃ ἰχέξοα 

οοἱἶα Αὐτὸ ἱπαςόξιπτειτ. Τάςισι δείαπι μόν. ὃ αἀϊματηττιια 
βοτπια μι ννείκεον νοσατιγ, ΤΉτογρΓο5 Τ᾽ ἈΘΟΟΓΙΕΙ εἰοῇ. μα, μι αὐνίθν 
δέ ὅδξι ὁ πὐδιτραχήλιίθ: κόσμο, τὸ λεγδ μῆνον μαννείκίον. Β. ἩΠ]ΙΟτοην- 

τηιι5 δὰ ΜΜατςος! 1 χη} το μαννείκες ν οσατῖς τ γοητ ας, ΣΤὸς τα -᾿ 
ΠῖΙ5 ΟΥΠα ΠῚ ΘΠ τι φιοτ ἃ ΠΠτμχάς Πμηρτα ογῖριης πρὶ ἀριὰ Οτς 
(ος5 ΠΟΙΠΟΠ αἰοιετο μάτι ἀτηδηις νοςςῖ ατἰηοτι 9 δυὸ σἱ μανὶ- 

ἐς γοτὸ σοπε{| {ΠῚ τ ν οτδιιπι 5» ἃς ππο ππμτιιατίοπο σοπὶ- 
τηθάϊιϊ5. [ς ὦ Παῖς τἰάτης τογαιατοτιισῃ ἡξτοτιιπὶ αἰ ση Δ. (λυὲ 
ξατοιηῖ59 οὶ βου γεϊοοϊη λυλάπγον ἄς δράκων, Ἐπ αριιά [01], 1πτογ 
οὐηαπηρηζα πα] ς τα μανίθ- Πιις μόν, πάτη νος θὴῚ αἷς εἴς 
Τλοτίςαπῃ:ν δ᾽ Ἰοσοηάς ρ ΓΟ εὐύτθυ, μανί- τὸς ρτο μόμίθο, μιδύγίθ, 

Μαωρμαὶ,ἰηίληαινπάς ἀρᾷ δορ ἴῃ Αἰδςο,μμανιάδες νόσοι, μανία), Εἰ-- 
τί 5 πτου δὶ. 

Μαιικρὶο τοὶ ρα ρηα Ρ τ  ρ65 πλάσηα ὃ. Πρ Πα αἀπιϊγαπάλημς ἔα 4 
ἀϊοεθαπτησ ἁ Νίδυις χιιο άπ τόσο [πο ἱποτο 1115 ν γτεῖς δέ 
Ῥοτοητσια: γἱγο. 

Μανικὸς, οὐδ ὁ ἰα χατι59Γαγίο ςοἱαχαῖτο ἔτοΐςη5, δατι δυάιι5. μα- 
γικὸν γέσημα ἱπίαπιις πιοτθιι5. Τητο τάμα ἀἰπΐητι5 ἂς πα πηιης 4Ὲ- 
Πλτιισ. Δα ἘΠ Ογατέοης ἴπ Του πὶ σδῦτε μανικὸν γρέῶαι ἃ λόγον, 
ΤῬΊατο τὰ παν πιῖς, χοιρεφων γ᾿ εἴτε κὶ μανικὸς ὧν 9. ἰαααγσ) σεις ἐκ 
μέσων, ἔἴϑει αοός μειμανικὸς Ἰίαντις.ἱ ἡ σοπ5.ορ τορι σ,οχοσήςη5 
τποάηπι ντ] σατοπΊ,παἷς ο{Ὁ 1ΠΠ 4 ν τσ Π),"απατ ταία πο ἀπά} 
δεῖς ἰαοτῖ,δις Χο ΠΟ ΔροΠ] τῶτο τὸ σωφρένημι: κὶ χίαν μανικὸν πος 
Ῥιιάτου αι ἔποϊ πλ1598ς ΤῊ 1] Πγὰὲ να] σατο. 

Μανικώς, ἕαττο [ὡς Ε]ατο νόμ.,ς 
Μανιόκηποςοἴατν οὲ [11 41 πο 8. ευϊτς ρυῖσο5 ἴσα ρεξῖςη Ἰαἰληΐτ, ἃ- 

ΡΠΦ ΑΥ Πορ νὴ κῆπος, χιοα ριίσοπι Πρηλῆσατ, 
Μανίφυλλον, [115 το θι15. 
"ΜΜμανιώδυς, εἴθ., ὁ καὶ ἡ, [ατῖο ἤισον οἴαπτι5. αχηῖεπτὶ Πηλ}}15.1τοχη ἀς- 

Πρίοπϑ ἂς Πιΐτιι9. ΤΊ γα] 4. ΠπΠὍτὸ ιιαττο καίων μόμιωσ)ης ὥστ 
5) ὑπύσεσις ἀπέζη. ΟΠ πη. ἐβεκῖοι μανιώσεες ἔφρονι ϑυμῳ, 

Μαύνα, ΟΒαΙ (ατῖϑον οἱ μαὺ Π οἰστορ δ μελίῤῥυτος αὔτος ἸΝομπσ Ῥοοῖα 
14 εἴτ, αναππα, οἴ σι15 116 αι Τοῖς αιαἀταρίηζα ἀπη δ 1γας]!- 
τς βαπῖτ ἴῃ ἀοίοττο. ποΐξο τοτῖς Ἰη ταν σα]ο ἀδιἸττ θατητ, 
ΡΟΙῈ (ὉΠ ἐχογίιηι Πχυοίσεθατ. ᾿ταῆτιε χιλίαις ΠῚ ΘομηοΣ 
τα ἤΠιταη ταητὰπι ᾿οσοσατ αιιοτίάϊς ἀπιςοιὸ. ΑΠοτιιατις 
ἀπ στα τἸπιη τὺ Ῥυττο άπ] εὐῖτὰ γοΥ ΠΟ Δτ] ΟΣ. σΟΠΓΊΠ110 
οὐποχίμς ογατ,ογιιαίσαζαιν αὐ ΟΠ ΠἸταϑοντ πλεονεξία Ἰοοια πὸ 
μιαροιοτ,άταις ἐλίήωσις δῈ}1π Ἰητογσοάογοτ, Ησο ἀϊαγί Πιι- 

ῬΙα,δαρία Ποσαητ οκτα ἀἰς, δ ται ἀρ Ἰσατα ἀπυοηᾶρν [.Ὁ- 
δε] χιο ἑῃτογπηέτεςθατ ρΙ μετ ς 9 αι] σογοης. οΧ Ρτασορτου 
δι τοροῆτα νοείδεγθητιγ, ἤαπηα νογὸ ξουπια, ογιαπάτί στα- 
πὰ το εγοβατναταμο οτν [{}}] ςοοτοιπ σης πιο  οσαητον εἰ τᾶ- 
ἀεραηγῖη ρι]α, ὃς ἀςοοημοθαπε ἴῃ Ποθοεῖθιι5. Ρ]ασεητάίηας ἢ- 
πιὸ "ρα Ππιροίαητ εχ οα, ον ρου 41 1 ἀ]ολα ΟΠ] 
της ΠἸεῖς ραπίθιις ἀςρτεβοηάϊταγ, σπινα, πῃ Ρ] τ ταηἀο πὶ 
οὐἰηι {πὰς {τὰς ἀτεὶο Πρ ητ τουγάηὶ Τουῖο ο . ὃς ΟΠαπαηΘοτιπι 
ἔταυσίδι ντὶ ςαρι της, Τασπῖοι πα πγηΐτος Δ ηο05 οἃ ΠΥΔΉ ΠΩΣ 
τηοηΐατα το πιαηἑτο σάτα τη] ραἰπλιλπν ἴῃ ἀιιτθο να ίσα [0 ἐῃ- 
τὰ ταὐἰσουπσσα τ αἰϊει παντὶ ουαληις ΜΠ οῆ, Ριωςοροτας «ἡ 

ῬΑ τατ γΆοα}} ρεορασαυάαυι αοπλο γιατ Ρ ο ποτίτατὶ, ἘΧοάὶ 

ἘλΡ.16. κὶ ἐπστωνόμο σαν αὐτὸ οἱ υἱοὶ ἰσραην : ; 
σεὶ σαῖβμο πόρίν χϑυκὸν, τὸ ὃ γεῦμα ἀμτν ὡς ἐγκρὴς ἂν, 

; τλδγοτατα σὰ αι, τὸ ὃ μόύνα, ὠσοὶ σπίδμα θῖν ἴξι, 
. ὡς εἶδος κρυςτὦλλν, Ἐτ φοπτίηςητοτῦ ΓΟ υἹττ, κὸ δὲς 
συμέλεγον γὶ ἥλεον αὐτὸ ἐν τῷ ἐμμυΐκων), κ) ἐΐεριι 
οί αὐτὸ ἐν τῇ χύτρα νὰ ἐποίοιωυ αὐτὸ ἐγκρυφίας 
σεὶ γεῦμα ἐγκρὶς οἷ ἐχακ, ὅςς, ψ 46 Θτιχιη ΤΟ [185 
ποτη. 8,ὃς ΙοΔΠ. 6. Ρταττοῦ ΤΟ ῈΡ ἢ. αἴδὶ αὐ αἰολογίας, ἢ 
τόση Οτασο τ “πα: ἡτιᾶ Πηα Εἰς Αὐα δαπηρε ποι 
{ΓΡοτλου  Πτιο οι ππτ σο ποτα: πα πηα δῖδπι} 
γα] ροτίι!5 σγαπο ἃ οιτπὶ ᾿ΠΤηῖο : στὰ ρΡΌΓρατνΙ 
οαἴπα: εἰυ!ἀς πὶ σοητὶς ΕἸΆΊΠ Πα τῆτος ἴπ οἔβεϊηλ 
ΠΟΠΉ ΠΘυΠηδ [Εἰς χα {Ππ}1}15τν ἢ ἃς τα ΠΠ ἃ ΠῚ ΠῚ 8 ἤι 
Χοτς Αἰτογα Πυϊάα οἴτφητης οὐ πὶ γόος τα ἤδη ρι 
πἰαίδῖπ πιιποιρατα ἴῃ Αγαδῖα, ντγδαιιο Ἰορήτιτ 
[ξἃ σοπογεῖᾶ ταπεῖπι ἀΠοστατ. Πα 4α ργαοϊραὶ 
νον μέλι ΕΠ ρροοτατί5: ὃς μελιώδης χυλὸς ἐκ Ὧ ἀέρι 

ατστις ᾿πΠπογς οχ απτῃοτγῖταῖς ΕἸ Ποάὶ αἰχὶς ΤῊ 
Τπτοτ. "511 τουτὶ)»9.σἀρ. ιιοα δ᾽ φσόμελε χὐ ἰερόμέλε 
φαγὶ Πα οπιι5 ΠΡτὸ τουτῖο ΑἸ Ἰπιδητοτύιιι οαρ. ἄς ὅτε] 
ὅτις αἰϊοτῖτ πιασηα σορία σΟΠΠΓρὶ ἵπ Τ θά πο σοποὶ 
θιιβ: 41 ἥτπη οἰζ πιο] δγτίασιπι Οοχης! ΟοΠΠῈ0. ἃς 
ἀταιιε το ΟἹ ἀιπα ΝΊΓρΊ]ῖο: ἀς αι ἴτοπι δα ἢιὶ 
πῖμι5 ρτοάἀϊτ ᾿Πποτὶς Πρτο νυ πάςοϊπηοςςαρῖτο ἐς 
15: οαῖτ μος, ἵπαμΐτ, οΧ οτος 5 ὃς τηαχί πιὸ ἔγἀς 
Ῥγαοϊριόσιςε ἐρίῸ ὅγιιο ἐχρ!οηάοίςξες ἤτ, πος 
γΟΥΡῚ Παττ!ΠῚ ΟΧΌΤτΙΙ» Ὁ τσαηῖς το ρου δι15. τά 
πιὰ αὐτογα ἔο τὰ αὐογιιη πιο [Ὁ τούς 4 ἐππιρηϊῆι ἱ 
ταατυτίπο Πιῦ ἀἴο ἔποτο νη δξας ἢ πιοτα ν οἶος Ἷ 
σοπογοτητη ἰςπτίπητιϑῖις {Π|6 ςἢ σα] Πιάοτ,ῖας 
ἄἀθτγαπι (Ἀ]11α.Ππ|ς ραιγραησῖς ἴς ον 5 Πισοιιο»ϑζοη 
πλαῃηα {Π|15 αἰ τι Ιοη σὺ ἀΠπογῆιπν ἃ Πιρογοσὶ 
Θαΐδητις Πρτο (φοιιηάο ἄς ἀττίςιι}, ὃ. Ὑ πόγαροις 
Ττοῖ ΠΌΤ 4Παττο κτλ τόποις, ἰη αι τ γνωςέον ὅτι 

ο΄ μαννὸρ τὸ ιξαύσεισμα αὐ ὑποτεϑρημυῦν χΤ ταὶ μεγάλα φὸ 

πππῖς πἰδτὸ χϑισαρίτς τὰΆ ὡς τῆϊιτς οι απ. ΝΜ σας ὃ 
[5 πιαινηδτη ν οσαπαιι5, τ᾿ ΟΟ]πις 1 ἰἰδτο ἔδχτο, 
αὐτὰ 648] 41} ντληδηλ πο ῃ ἔλο τ ἢ ΠΣ Πιῖσας ἀΟΟΙΡ 
Ἀἶτς ΓαΥσας πα ΠΠδιη ΣΠαΤ]5 . ἐξ ρὶμς. ΡΟΙ ποτα ἐπα 
Ῥαυθις Διρίπετα ιδτο 3.040. 21. μαϑναν Δρε]ΐλτ 

δὐνγάτακις ἴσα Α οτίτι5 δόγπη. σαρῖτο 44. Ὀτοίοτιᾳ 
ΠΟ 5 σαρὶτο 74. μϑύνα ὃ. λιβαύε δύχεμιός ὅξιν καὶ Ἀδύκι αὶ ΚΘ 
χονόρθ-. ἿΝ 

Μαῤν-.ε, δ, 6 Π115 Οὐ Πα πο πτὶ ΠΟ] ατὶς 9 πιο δζ μον 
νηάς μαννορόρος» 111} 6Ὸ ντΙΓεΓ αὐειτραχήλια Πα θές Υ]ά 

Μανόδημωος, το πὶ Πταπηΐης σοπτοχτιίς. Ν 
Μανόκαρπος [Ὁ τξττπι ἔτι ἔλι1ΠῚ σι ποτάῃβ. 
Μανγὸς. οὐ δ, ΓΤ 559 [Ὁ] Πτι15.}α Χο. ΓΟ ΠΟΓυ ΘΠΓΙ15.9 ἥπη σοί 

σπορὰ μαγιὴ, τατα [ατὶο, μανιηὶ φυτείει. σοπῇτιο ἀπιρῖο 
1ητογ Πα ΠΠο. τα [{}0.1. ἀ σαν ΡΊλητ, μον σαῤῥ, ΓΟ] 
εἰ χαύνη, ΘΑ] οη. Δα Οἰαιισοποηγτὸ μανον, μολοιὸν 
εἰς αἱ τὸ σεωνεέναις Ατὶ τοῖς} 1π ΡτΟ Ι οπιατ, Θαζα νογεῖε 
τιῖηι εἰτν πι0}}ς εἴ, ὃς τας ντ ἴῃ ἔς σοῖτο μοί, μαν 
δένδρῳ οτίατιι ἀἸσιιμτιιτοἱα οἴτγαγα ἀγθοτοϑ ὃς στοῦ 
ηἰς ματα τατίοης Πτύ χις, θα νογὸ σοπογοιοηῖ 
ριι ΤΊ] ΟΡ γα τεπὺ ΠΠΠοτ ΠΡ το 1.σαρ.13. μανϑν, 
ΟΡΡοηΐτς τῷ συκγῳ το πὶ ΤΠςορ ταῖν. κανὸν ἡ μαλι 
πίρῃ γΑΥΙΗ} ὃς πλο ΠΟ ἱἀςπὶ ΠΌτο 4.46 σφπς ρα; 
τλοχ [Ἐφ τιτο τὸ μή μανὸν καἰ μαλακόν: τὸ Ὁ «πυκνὸν κα σ᾽ 
Ῥ γα τη ΒΗ οτ. ΡΙλητατ, τοὶ μαναὶ ΟΡ ροηΐς τοῖς ἰνώ 
ςο ΟκζΖα Ἔποιιῖβ νοῦς νεῖται, Ετὸμόύθ., οὐ πάπποι 
γονάς Μανιίκης. Ν 

Μανοαπορεω, ὦν Γαγππὶ [Σπγεπ ἴραγρο. ἣ 
Μανόαπορος, ἰιΐ τατὸ (οιπϊπατιτοῖ. ποι ἄς πῇ ὃς (ρ δῶν, 
Μανόταιτοι, τεὶ, ποτὶ [Ππ|α, “ 
Μανότης.ἡτος. δ Τα ῖτας ςοτροτίς, ἰαχῖτας, σϑαιοτης. ᾿ 
Μανούοϑο τανε ίςοτς, ἀραιοεῖϑει. ὙΠ ΟΡ μγαίθις ἈΜΈοτΙ 

πο. μαυρρίῶϑει 3. δ μζών ταὶ σδιιυράίμεις μανεμῆ 
μίψων. 

Μανοφυλλδ' ποτατὶς [ΟἿ 115. 
Μανόω ως [Ὁ] τι το ο,οχιοπιο τας ποῖ. 
Μαντεία ας, ἀΠπΠ1 πάτο» Ογάσα 1 π|᾿ ρυ  ἀτέλιιπι. μαντε 

τϊηατίοπο νεῖ, ΡΙατο νόμο γ» μαντείω σποδ αι ΟΡ ΠΟΙ μι 
ξεπιὸ, 1, οἰποῦὶ νατιοϊπο, μαντικῆς. [ ᾿ 

Μαντεῖον, « τὸς Ιοςτις νατὶ οἰ παι ϊ,ν αὐ οἰ ππη» γα ΠπΊρλς 
ὀβάκτορον. (αντείῳ χεὴ στεόϑει!. [Ὁ ΟΓ. ν᾽ ' 

Μάύτευμφ ατος, τὸ, ἀἰἱπατίο»ν ατι οἰ αἰ πτη, τα  ξΈ10 5 Ρ' 
ΡῬΙατῖη ὀρ, 

Μαντε ὕομαι μι δήσομιαι ασ,δυμαι χονσμωσ) Δ, ρταείασἱο τΥ͂ΔΙ 

φροπέω, οὐ ἀσι πὶ σοηίιϊο ν οἱ ἐάο 9 ἃς ΡτῸ μίαντευε 

χρὸν τὸ γςἢ Θευρίτυε χοῦ ῶχο τὸ ὀμαρεῖν, ΑΞ (οἰαῖπ. ἀμφιμύονν 
ἐμαντευ στιγτο αὐορὶ τὸ σεως, οὐ αι πηι ῬΟυλο τ ΠΥ. Οὔ θα 

διΐμς γαῖς. Οἱ. ο, μόνον ύντο πᾶσι βροτοῖσι, γατιοῖ μα αται 



ἀνιῶν ὃ Ἢ 

φίλοξα ἀυδ᾽α οπγηΐδιις το άϊτ ογαοιῖΐα, Γιοίαπ, ἐ- 
φιοἰ5 οἵξ γοαϊτιιπι οτγασιιἝιιπι. ῥιϑυ τευ; ϑεὸς τοῖς ἐἰ- 
ς ἰοουτίοποπι φατρὶτ Ταιοΐαπιοιιι Αςοι ΡΊατο ταὶς 
ΠΣ ΠΝ νεηΠηαια ἀιραγαγὶς, Τά ςπὶ ἴῃ 

ἰμίω ηδ ἀγα ϑίω μαντευύΐον αι, ΣΟ η 1} ΟΠ δὰ γατίςίποτ. 1- 

Ρ οἰ ορ γε τόλμοησε πῦτο μαντεύσαοϑει 9 ἴος ἐχ Τ)6ὸ [οἱ Γ- 
αἰῆις εἴτ Ιάσπὶ ΡγῸ εἰιπῖγὁ ἡ ᾽ ἀοἸλ]; τὰ ὗτοι υδο ὑμὴν μεαντευ- 

Ὶ παλλάπομω, Τάσαι 1η δρ [10]. αἱ γδ βέκτις αἱ ψυχαὶ μαν- 

᾿ α ἅτως ἐΐχέν. θσΊ. ὁ. μὸωτευσομαι ὡς ἐνὶ δυμώ ἀϑοκίατοι ζαἰλ- 
ἀϊελαννε 1} αγοητοπι Ἰα ξὶ σαητ πιοαῃγ. Χ οηζ πὶ συμφέρονται 

᾿μόρτενομῆῥοις ἱ σου ἢ] οπτίθιις ἰθος, 
πὶ χατρα θα! ηοα νατὶ οἰ π1]9} ἈΠΟ. 

αὐ ὁ νατεϑ,ιοατοατα ροχ. 
οναάτοσ,αττα ἀπ πα πὶ ρα τις. 

στάσου ἠαπ|. ν ατὶοὶ ΠΠ απ. ἢ ογοήοτ, 
ὡ",ἱ. Βασι ἀϊοιις ΑΡΟΙ ΠΟ... Ρ0}].2. Ατσ. 

᾿ ἐπισονατος, ΙΙΡῚΤ, ΓΟ στ ΟΡ ἢ 5 οἰωνες ς. ΗΠ ΡΡοογατ, 
Ως 110. ὃς Οἱσογο αὶ ἀϊλπυδοντν αἱ τ ἀεμιης 

ἀϊα πάτο, ργϑίρ τῖο . ργαίεηΠο ὃς ἔς επτῖᾶ γοτιπὶ 
ΟἿς, οὐ αδηραιτος Γὰηττγοϑοντ ἰοτιδῖς Ἡοιπεγ. 1α- 

ἐ οὐ ωνο σι οπί αι οὶε ρϑσνοο πίοι, νυ νἱ διαὶ τῆρ' ἐνειράτων μ- 
ἀἴφιτιιν αιια τ μανιχη ,ἢ. τα 4 125 1ῃ ἔθ Γοτα ΡΠ τι. 

τοτο5 ΠΟῚ μαχτικὴ : [δ μανικὴ νοφα 3.) δ χοιλλίς τη 
ππα δατιιγ, ἰά εἰτν4τ5 ἢοπε  Πππγα: ισποσ οὐξ ΡΙατο 

ο2.2. εἷς ν ἐγ δῖ» Οὐ γδ αὐ 1: καλλίςη τέχνῃ» ἦ τὸ μένον 
αὔτο τοιυΐομα ἐμπλέκοντες μανικίω ἐπείλέσων, δ, ἐς χα- 

ταν ϑεία μοίρα γίγνέϊαι 5 ὅτω νομίσαντες ἔϑεντο, οἱ 3. γι ἐ- 
τὸ σ᾿ ἐπυμβαλόντος μαντικίμ ὑκαίλεσαν, ΓιΟΔ τι Τὴ 
οὗ σοτηπιεηίαζ οἸΠΠὶ 5 ν [15 το ΠΟ Ὡ]Ο δὲ 4ι1- 
πη. τά 116 αἷς ποις πος ᾿ρίτπι Ποπῖρῃ βιγο- 

[055 ποποιτιἤτπὶς αττῇ ξιγοτεπι ἀρρο ἰλΠςητ : {εἀ 
᾿οἴπα ὃς ργαοίαγα ἐτατ ασπαι ἀἸπϊηῖτι5 ΡΓΟΗςΙίςε- 

ΧΙ πιαητος πος ΠΟΠΊΟΠ ἱπηρο [ογιητ,ἂτ γοσοητίο- 
τις 7 ΠἾτογα ἸΒτογρο Πτα μαντικίμλ ν Οσατητ. 
τἰά οιν5. Τα  πιι5» ἃς ἀἸπατοποπι Παίσθης 5 ΟἿσοτ, 
ες ΑὙἸ ΠΕ. μόωτικὸν πόμα καφαλίας, αΖαΠ. μανπικοῦνο- 

᾿ἀυ ἰπτῖς ἀρ ΓΑ Πα] ἰοϊοητια, σα Ζα ἐς ϑεπεέτ ύδωτα 
ἌΤΙ Π4, 
το 5.1Π Ἐρίρφ: μαύτις δ}, 

τ οἰ δου {12 σο πη εἴν, τα ἦπ {] ΡῈ] 15. 6 πα ΟΠ 7 ν ἰγοης 
ΟγΓΡοτς Ρταίοηρο, μοί ϊριι5 ἴτοπὶ ρτςοπρῖς. πὰς 

ἴτ. 1 Ὁ]. ἐς ργαπιδόγαιτι ας ρογτο πιο πὶ Πρ ηἑ Ποαυὶτ ρι:ςο - 
Ἰδη 5, δῦρε ϑεὸς ἢ ἀλετρὸν. ἔχάς πτίλαι ὧν ἐπεϑύμεις μαΐτις τοῦ 

αἱ αἱ καλαμοῖα ἸΝΟΧῚ) πος Αυλ πα τἼ 110 ΘΟ 115 ππιο- 

(ρεξξις εἴτι νπάς λἀασταπν, ΜΙ αῃτὶς τὸ ν᾽ τοῖϊη ςο5 ἀἱ 
δι15 ἔα οἰ πάτον οςι 85 πλαἱ! υρΡ άπι οδἱοοῖν, ΕΠ δὲ 
ἑαντις 1 ἐς Πά ες ἃς ᾿πειτς 5. 67} ἦν νωϑρων κ᾿ ἀπιρείκτων: 
τ δι, αἰκρίς ὅδε δ υσείνητος. ἸΨἸσαθεγ τα Πσαᾶπὶ 9 118: 
ὑτιν ἀρ ρο ] τις. Ττο πὶ μαύτις ΡΓῸ μαύτης, ΗΟΥπ ΤΙΣ 
ἄγε δ τινα μαϑτιν ἐρείομϑυ.) ἱερῆα,, ἢ κὶ ὀνειροπύλον 9 ὅζο. 
ς μιαύπς οωνις-ἧς» 14 εἴπ 4πρπιγγατιροχ. Ἡτης ετῖδηι 1]- 
ὁ ἶρις (Ὁ. ὃς ες εἰγα ζει καλεῖς, μάντις ὧν ἤν ἐςσ᾿ οἰωνοῖς. Ατ1- 

δοηδέξιιτο μαύτιν ἐπτωτ ἐμ ἴῃ ἘΡῚ στα ΠΊ ΠῚ, μαύτιε ς΄ - 
ες ὦν ϑέρεοι, ̓ δ14.ν τς Θά! ἐπιπῃ ἴῃ ΗἸρρος ἐς ν]έξιις 

ε[ε14 πιοπ τοί, ἀς πα Ατἰἤτοτο ἴδ τὸ (σοιτηάο 
ΠἸϊη τι [ἴδ το οὐϊδιιο: ςαρῖτο 21. ΑϑἸαπιις Πδτο [ςρτὶ- 
ῬῬαυ Δηϊᾶς ἴῃ Βοξοτὶ εἴς μαρτιωώράυ γοςαμῖτ. ἃς ΡΒλΪο- 

᾿ ἈΡΟΙ]οπΙ) μαρτι χώραν ρι το ΠἍπὶ 1ῃ Ἱπάτοῖς 

χϑδα. 

τί ἀϊοὰ νοχ.].ς. ἴῃ ΕΡῚρ. δι ἸΝοπη. (τυσιωίω. 
ἡ ΡΙῺτ. [ ρῖτιτ ξλέχιιπη εχ μίαντη. ρΡ τὸ μαντεῖα. 

οἰατο οχροπο, Γοτηπλμηῖσοῦ μένω μετ ἐγ μανύω, 

ἸΧΌ5,ΓαΓΙΙ5. 
80] αχίτας, αῤο έτος. Τ ἸΕΟΡ τ. Ϊ.4.(ς σλαις τς δαὶ τὸ δ 
οἰ λιεδν ἕλκειν εἰς ἑαυτίυ) ὲ μαΐωσιν. γὈϊ ἐς ἔλα Ιοαα}- 
Γ δ μανόπης; Ποίγ ἢ. 
ἽΝ) Ε]ογπιου. 
[ὰ5 Ρ᾽(οἰ5, ὀνίσκ 65. Ατποη.1.ζ. 

το. ΗΟ Ποι ἰεμῆναι μοπέειν,ν οι Τατοτρτ μαπέειν δεύτερίθ. 
ὃ τῷ μοι »τῆω, τὸ καιτειλαμμς γὼ (ιρίβτι εἶν. ἡ δσιοζολὴ ρου μ(δὺ 
εἰν χα ἐπέκτεισιν. 
ὑδιοπληγα 4018: ὃς σμάραγδος ἀρ ΕΙ]Δτιιγ. ϑπιαγαρ {5 

τὶς μώριυγσδὸς ἀϊοίτιγ Ππε σοποτηίπατα επΐπι οἱξ δῷ τὸ 
τεῖ δὲ αυνγὴ ς υὕασαῤχάν, ργορτοτςα αιο ρο]]ις! 4α ἤτ. [τὰ 

10.3.πος αἴξετοπς οχ Μεπαπάγο ἐχειηρ πὶ μσραῖθον 

κε ἔδει καὶ σίρδα. : 
ῬΞΎ ας βδῃνις Παρ ]1ς 1}, Ετιγῖρ.ῬΙατο (οπαίοτισραῦτβοτο ΡΟΠ]- 

γαν, ἤασο Ππ|π ἡ τυ μιφ σιγά ν οσδοτ: τοὶ νἸἀοτὶ ατισαῖ 
ἂν τις σμαρσγῶν αιιοπίαοι στο ρίταιτι ἔς ἐσμῖτ 

ΜΑ "95 
νογδέγς εάϊτ, 

Μάφχγ,Ἰοοἱ ρτρτιρτί, κ 
Μαραϑρον,κ τὸ γαγατ ἢ υπι9[Ὀπηἰ σα ππτιν ἐπι μαΐσος σα! σα] ἔγαπ- 

βδεμάϊ,ντ ἀοςος Αρθτ,! ΤΡ Ι. 
Μαραϑων, οὖν. ΜΑγάτιοη, Ισ σις Λειίσα, μαραϑύν τι Ὠατίιο θ΄ - 

[ο] τὸ ἀἰχῖς Αὐλ δ 4. ἢ μαραϑώνν μα χίω μημησείμῆνοι, «το δὲ 1ὰξ 
4]1ο ἴοςο ἔποῖγ αἀιιογ τα! τογοντ ὀλυμπτασι; 

Μαραθωνομοίχοιε αἴδναενν οσατ ΑὙ ΟΡ ̓, νεφ, οο5 αμ1 ἴῃ Μαγαιποις 
Ἰοσο Αττῖςα:, 4 Γ}} ἐμάςτυ εξ εχογοίτιοι. 

Μάραι αἱνπηᾶηιις, χεΐρεςιν ηὰς δυμαρὲς τὸ ὄν χερὸς, 
Μαραίνομαι, μι. οεαι αν. ἀσιεωγπλαγοο ςο βαςςοίςο,ταεἴςο, ΑΥ το, ἷπ 

Ῥτοδ. σοῖς υδὸ γδ μαρωνομῆοᾳ πῷ ϑεριμοί ἀϑυυίαι γἰνού α), μξλλνον ἃ-- 
παγχούϊα)» 1115 οοΥ οἶτοα ργασογάϊα πιαγοςίοϊς ἃς ἐχ οἱ εἴσιγ, 
146 πὶ ἄς ἴραὶ αϊ ὀχτίη σιίτατ πης νἱ » ἴῃ 3. ς σα ]ο., τὸ πεῖρ ἑάν' 
μήτις Κινν. 7 μαιραίγί! αι 5 14 εἴτ 19 π155}1Π 4115 σαπι πηι δας, ΥᾶΓ- 
οἰ[οἰς. Ἠοχη φλὸξ ἐμαράνϑν,ϊ. ΠλΠγΠγὰ ἀυϊζοιιῖς ἃς σοποιάϊτ, Ραΐς- 
{ι1π|, Βιιάσιις (Οἰππιξηταν, μαρρίνῥδϑεο . ᾽ὰ εἴτ. οὐατοςίζοτο, 
τ πὶ ἐδ νοητο ροηξες ἃς οοίλητς δοςορίς Αμλίτοτ, ἢ Ῥτό- 
ΒΙοπιατ. 

Μαραίνω, μ, αὐ αν, αγκσι, τας ἔΔ οἰ ο τε οῖο, ΘΒ ίοιτο, Αὐποτεῖ, πὸ 
γίεκς μιαραίνοι τὸ ϑερμιόν; ΠῸῸ τ, χαῖνιθ- μῆ εἰ χ ρόν(δ- αἰάλωσεν ἢ νόσος 
ἐμφεανε, τ ρα]ςΒτιταἰποιτι νο] τόριι5 σοη Πιπιρῆζ ,νοἹ πιοτθιις 
πηάτο 4 .πὶ ται 41 ἀ{1τ. 501}, πεύνϑ' οἰ μέγσς χεῤνδ. μα αρίνει τε καὶ φλέ- 
Ὑγει.}.αἦ᾽φϑυίζει, 

Μαραίποις)ς}} Ρφ 465 ΠγΆΓΟ ΘΓ ητρμεμαρασιμῖ! Θ- εδὺ πόδας; 
Μάαρανσις . ἃζ 

Μαρασμὲς. οὐ ὃ, ΠΠΑΥΟΟτ56: βαςοϊάιτάς,ταδες, ἀεβοξιϊο. ΕΟ ποῖπϊης 
[ξηΐτιπη ἴῃ ἰοηγίπο Πρ! ρατὶ (οι οὴς ΘΟ]. πὶ πυϊγυλῖτ 4υυπι ξα- 
Ἰοτί5 ἤτ ταῦεϑ 9 [4 αιιοά ἴῃ Πίγρίθιις οἰξ αὐὔΐωνσις. Αὐἰτοτ, θὰ γεό- 
αὐτὸς, διῃ αἱ μίμὴ κτὺφός γε δύο ἐρυυᾶν φϑορὰς, μοί ρωνσίν τε κἡ σβέσον, καὶ - 

λυδμήν ἢ. τί) μὴρ ἀφ᾽ ἑαυτὰ, μεέρανσιν. πίω δ) ὑτὺ ΤΠ ἐναντίων σβέσιν. Ὁ 
μὰ γηρατ» τί ἢ βίαιον. ΑἸ᾿ΟῚ,, καὶ ὃ χτ' φύσιν τῷ ϑεριμοῦ μείρανσις διὰ 
χρόνε μεδκίδο γγοομῆνν κὶ τεχλει ὁτήτα.. τοῖς υδὲ φυτοῖς φἴανσες γ ἐν 3 τοῖς 
ζώοις καλεῖ τα ϑαίατος. ν] ἐς ἐκτική, 

Μάραξθ πῃ ες 1Π|Ὸ αυΐ ὃς Απελλώθι ἀἸ οἰ τσ Ηςγεῖ: 
Μαρβασμώδιις τα δ. 4τ|5 ὃς Πρφοῖος ἔς γί στάς ια ν14ς Πρ τὰ ξη Εἶτ 

κα Δ] η. ἑκτικὸς κὶ μαεκσμαάδης «συ ετὸ -»ἡυ Ραυ] τα οχοί τοῦ 
Ρ115 ἀγίἀτιη. α. ΠῚ σεωντακτικὸς [ἀπ ἔχ οἰατ τὸ κα τειπέμελον, 

Μαραυγεῖν, εὐ Πγίπσὶ Πιτηΐπα. νεῖται Γ Ἔὸ νογθὸ ΡΠ Πταγ ἢ αὐδὲ σεῖρ- 
κοφαγίας [10 Πηεπη Π|0.1.4Ἰςεπ5 . ὀφϑτελιὸς χοῦ πλεονάσωντος αὐαὰ 

πλυδδ εὶς, μοι ϑαυ γεῖ κὐ τον εἴ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἐΐθγ)ον. δζ ἱπῖτίο Πρ τὶ ἐς 
ΕΧΊ]ο ἔς 3 κἡ χρώματα λυαηρα σῇ ὄψει πρὸς ἃ γίνξϊοι τὶ συγχεῖ ϑϑτοι 
κι μαρσυγεῖν, 

Μαργαίγω, μι, ἀρ, π᾿ οικο 6.0 ΠἸΏΛΙΠτη ἔς Πἰ πὰ πέθτ, ἐπί οἴο, μαὐνομκαιν 
ἐγϑουστιαῖ, οἰχ αζως ὁρρκω, 118.4΄, μκαγγαίνοιν ἐδ έηκεν ἐκ ἀϑανατοισι ϑοῖστο 
Ρτοσαοῖτογ ἴῃ ἀςοβάρετγο: 

Μαργαγον,ν πἰο; Ραιλη ἴῃ Αγοδά, ὃς 
Μάργε:α, τοὶ τηᾶτοστίτϑρ 91 ἢ Ἐρίρ. 
Μαργαρέτης,κ, δ, τηατρατγιτα,νηΐονάς Α ΠΙ4π0ν εἴεγες  οατγο σοῖς 
ὙΠ ΑΓΡΆΓ ΙΕ ΠΊ.Ψ]Ρ απ. ῖπ ΤΟ στατιἐτα τη ἔξ ργα ΌΤΙ ρον ογ ]5. δὲ ΕΠ Ὲ 
τοπυπι.1η ἐρ τ. ἔσρῖι5 Βει΄άτῖο τπαίσι πο ρέπογε πιᾶγσατὶ- 

τος ἰσρῖτιν οσατατ οτίατη κίναδος αἰ Αὐτιϑπο ὃς ἐν δικὸς λίϑυς, αὶ ἐς 
ῥυϑοαῖθ.- χίϑος ἃ Γκιςίαηο,ντ δητοα φἀποτατίιαι, ΟΥ̓ τ πῖσην νοὐμεξ 
χαλάξα ἴῃ οἴτοσ Π᾿ο «μού βέφβερε ἀεοῖτιιν τπαρπατι!άδης 48 
Οαια 5 ρείοῖς οἴ, σο] τε ἀ] Πὰς τῖγθο 7 αἰτς ἀγσοητθο 9 αἰ Ἰὰς αἱ - 
ΒΟυΡΙαγα ν᾽ ἀς αροά Ατἰοηαιπι ρτο τογτῖον ν Ὁ] ἱητογαὶ α ἀϊ-ς 
εἰτ κοδιυδύειν ζδὺ ϑηρώντας «δ μαργαρίτας αι ΟΠ ΑΠῚ ὁ κόγχίθν [0- 
φᾶς μύειν ὃς νγιπατοτῖ αἰ σῖτος ρτατίοϊπάςτς αΉ116Ὶ οἰα τη (ξπτῖς 
ἀςςεάοτςε. 

Μὰ ρχέω τὸ μαργεΐνω. 
Μ᾿) Ἰαταγῖα, τα τι. ἕατοτ. 

αργίεις) ἃς 
Μαργιςο»»δ. εἰσ δγο ὡ: ὶ 

Μαργίτης,κ, ὁ, το] άτι5. ποθ ο, ΔΕ σ τη. οὐτϊεῖς ῬεπιοΠἢςη. αὐοά 
θαργτίω Σ ἀλέξανδ᾽ ϑον ν οσατῖτ; ]Πεττὶ ἵδοιιπὶ ἐχροπεπ8 ζῃϊ4.46- 

ἄἀυιςῖτ ἃ Μαγρῖτε σιιοφαπι ἵπΠ βρη ἔλτιιο 5 ιν ἤτυα σα ϊη αι 
ΠΙΙΠΊΘΓαΓ ΠΟΙ Ῥοῆευ: ὃζ 4Π11Π1Ὶ ν᾽ Ὶ ΠΟΙ ἀπισογετ, ἐα ΠῚ ΠῸΠ 

αὐιῆις οἵδ αττίπσογοης 11} τη ΓΙ 6115 ΓΕΠῚ 1άϊςατεῖ, 
Μάργοςοὐ καὶ ἡ) ἀλχ,ῖ σηδυ15,) νοἴληιις » [το] 1 ἀξ15. Ττοτη Ῥετυ χης; 

Ῥτοτεγιι5 πηργο δὲ ΠΡ ΙΔϊποίιι5, κόλαξ Θ., ΑτἸ οτος]. ς ποσὶς 
[χϊαςίτιπι ᾿οημιδηβ, λιτὰ ρὸν ὄμιμαι αὶ ἐμαργῦν. ΤΊΔτΟ 5. ἡδοναὶ ς πολὸ ας 
εἷμα καὶ ει ργοις,ἱἀεπι ἦι ΑἸς 0.2, θὰ μαργρον τι μοί δεν ἐδ), δίς. ῬΥῸ 
ΠοΙτ49.Ἡ σης γ Οὐν Π.{. κοἘγ ἕω σε ϑεοὶ ϑύσαν, οὗ τὲ διιύανπαι Κἷ- 
φερνα ποιῆ σσ!»κὶ δ φρενα' πὸ μεΐλ᾽ ἐόντα, ΓΠτοΓΡτ. μαινομῆ, ὕω, αἰ ῶνα- 

τον, μμερκην ἢ αν, ἔκφρονα. 
Μαργ»σειυη ηςγϑἴπιδ Π1τι] δος Ρτοσδοῖτας ΠΡ] ἀϊπο (8. 42. 
Μεργότης τος "ἡ, Ια  οτυΑ 10“ Πα} 1 δ μκανήα ποργείσ ]ατὸ ἴῃ Τιπιαο. 

Μαργύω, ώσω,ἰὰ εἴ 5», ῥκαίνομ 5» ἱπίΔπῖο. ἵαποι μαργοῖσαι φρέγας, Ἑὼ - 

τὶρ!ά. 
Μαρεῦτας,ν Ἰτὶς ἤρεοῖος εἰς ατλοσ Εἰς οἢ. 
Μέρη; ΠΊΔΠΙ15. 
Μάρις, ὁ, ἴει μρέεις ταοη αγας ραπιὶς ἴὸχ σοτν γῇ ςαραοὶ ΡΟ ΠΩ χ. 
Μέα ἤιη,ς, ὁ γολνῖς, ἔσο} ἰαπρυϊάεις ᾿ροΐφτοπι μαλῖς σαι οπυπᾷ 

Ἴοεη. 2: Ἐι 

,- 



τευ ἤηησαις, σὰς 10 ὁ, ΒΔ ον ἔιιπιο ορρΐ εις 8 πιδεῖῖα. Ῥοῖ- 
Ἰυχομαρίχδυ ὠκάχοιω ὃ χγοιώ “Ἶι αὐϑρεέκ ον. ΓοΥ οἴσειν ὃς μαρίλροις ἀπ 
δὲ 4. ὃς ςατθοπατὶ]9..οἵ αὐθρρκεῖς, μι αριλ δ τοὶ ἀ ξΕ}: δεν εὐ ὦ μαριλεός- 
σωοατθομαιίασι ἔασοῦςο. ΑὙἸΠτορ ἢ, ἴῃ Αοματπ, ὑπὸ τῷ δέοις τ μα- 
είκος μοι συχνίὦ Ὁ χαῤκΘ- ἐνετίλησεν ὥσῷρ συπία, Ττεγρτοὶ αὐϑρῴ- 

κῶν τέφρα ἡ απο δι εἰ, μαρίλνγ αἰ οη, ϑεριλοαποδία, ΕἸ ρρὸς, ταπηςπ ἀϊ- 
Τπσαοτε νἰάοτατ ἰητοτ Ὁ ἀνθ οοέκων «δυὸ αἷδ' ροις, ασοδιαὶ δέ μαρίλιω: 
ἂς μαορίλίω ες αιἀάδαι τηδέτιπι Ἰησοῖ Ν᾽ αὐϑράκων «δὴ εἱ δ) Θφιὰ 

2( τί σατο δε τι τ Γ1 85 ΠῚ ΠΛ ΓΕΠΤῚ ὃς το φαΐαᾶς ρτιιμάτιιπὶ 4185 

η οἴπεῦς γορου ΠΏ ΓΠΓ, 
μαριδλυπόπτης 70.411 οἴποτοπη δ᾽ ῖτ. Δ αἱ οδπὶ ἐριτβοτοη, ὃς ἔαῦτο- 

ταπι, 41 ἔαιΠ|2πὶ προ μαιιγιιπτ. 
Μαρῖνον,οἱ πλατὶη ΡΤ ίςες, ἐς φαΐδιις Ατ τ 6,.Α πἰνη. 
φασριςγεως δ. ΠῚ ΑΓΙ 5. οη τὰ ο{κ [Ὸχ ᾿οιηΐπας σοητ πε ηϑοτοίες ΡοΙΪ- 

ἴυςε, Αὐιΐτ, 8. Α ὩΪΠΊ,οἴνε μαῤις. 
ΜΜαριμοίρου, μα, τροπαὶ, ἀρ και. πιτὶ ’ο τς ἤ᾿οπάσοςν ἱσταμτὶ (ρ!πάοτς οο- 
“ ταίξο. Ν εις  ίο!]. κάμω, ΠΙοτι. ὄμματα μαρμαίορετα, 

: : ἄνω 
ἹΜαρμαῤείθ. γε, δ )Υ ΥΠλοΥ οι) ρ ςηἀ1άιι5.}}.γν, δίπλιαικοι μιαρμκαρε ἕω χὶ, 

λαμωρδμγλδικίο, 

ἡΜαῤμαβινίθ,ν 9. ΠῚ ΑΓΠΊΟΤΟΙΙ5. μκαρῥκαῤινίθ. ἡ λεθυ,γαάίατας (ο], ΟἸςοτ, 
τ ψοῖογε ΡΙΔιτιις γα ο [μς. Ὀ]ο.δισα ἐς τοριις σοίτῖ5 ΡΆΠΙρρί, 

“οὶ μὴ «ἦι πειχιύῦν μαρμαρίνοις προχοιὶ Ἰπ᾿ανον κὶ δεαὶ τινων δ ργ «ὕων δὲ- 
γδυύογτες τοὶ Φεσῥυῆνὰ βέλη καϊαπελτικοὶ διωυέτρεζον., καὶ εἰς τὸ πλαίγια 
μέρη αἰοάγντες αἰξῴκτοις ἐποίοι ταὶ ἴδ᾽ αἰφιευδύων πληγαξ, Τητοτρ. 

οτος ατοβ ππα σ᾿] η45 [ρτοτ ἀαιιαπι ᾿πηπη}α5 εχ ροπίτ:ς ἢ ἃ- 
1ῖο ἰοςο ἰάεπι αὐτίοσ [εἰρίππι ἐχ ρ ἴσας.» οὐτη ᾿πιῖτ 5 προχοιὰ 
κατεσκόϑασωαν διειλημ υΐθοις ππυκνοῖς δια φρρίγμασι, οἰ οτος στὶς σα: 
ΤΩξΠΓΟΓΙΙΠῚ ΠΊΔΥΤΉΟΥΙΚ ἱητευ Ὡρ᾿ πηοητί 5 ἶτα γτ μαρμάρανοι τροχοὶ 
ἔπι ρῖ1: οχ ἔγασαιοητῖς πηαγπιογὶς σοηξοέϊα;. 

Μέυρμαῤιον, τὸς ποσηςο [σοττὶ ἀριι ΓΔοντίμπη ἴῃ 8, 
Μμαῤμαρον,ν,τὸ 11 [πιο ἀἴτας πα τπιου βγη α τἰπέγπ1, ΟΒτν Θ - 

1ξοτ.4ς ριθσατίοης μαῤμκαρα,ὶ. πηατύηογα ἀλχὶτ ρ γα Πτοτοχουτ 
σὸς κὶ πολυτίμντοι λίϑοι κὶ μαῤμωρα ποιούσὶ ἐδ οἴκοις τυ βασιλέων.ν1- 

ἀε μαῤμαρα μτὸ πποσθο οπιοτιιπι ἴῃ ἀϊέξ, Κονδύλωμα, Ἡοίγ ΟΠ), 
Δἴοττ μαῤμαρα δὲ ῥτο λαμιρᾷ ἐρεσίζη (ρ!ς μά] 4 τυοἱρσ:πεσηοῃ 
ψαρμαξαι Ῥ͵Ο αἱ τῷ ἐρυϑροδαύῳ βεζαμμήμωςτυῖα τἰηέζα: ξοτίλη αὉ 
ς0 τπϑγπιογὶς σοηοτς αι οἰ τι ογο αι!οάαιτ ρογῆι ιπλτο- 
αἴαιις ἀριι οἰλπ ᾿σρίτατ μαῤμαρ οχροίτιι πα φερεὸν» κος οἰ» ̓ Ὁ- 
1Ἰάτηπι πλατηου 5. γ᾽, πποάο. 

ἡμαῤμαρίθ-γ... δ) λα πτοτ. ἀἰοἴτιιν ὃς ἔγα σ ΠῚ ΘΠτιΠΊ «παγπιοι 5. ΡΟΠ]- 
4 ἀδουΠιιπι; παι μγοτῖς σᾶ; ΠΊΘΠ τι.) γο] Πιμρ ἐοίτογ ςαπιςὶ- 
ΤΕ0ΙΠῚΔ λάτυ τὴς 

Μαρμαρυγὴ γῆς», ΓρΓςπάον, αὐγὴ, λαμπονδὼν, βι] σοτ,ςοτιςατί ου]οῚς 
[ρἱεπάοσ ἱποοῦτιι5 ὃς ἀἰ [οι το ηδ. ") εἶθ᾽ αἰδικεφαλα ων τὸ ἦθ᾽ ἀασί- 
δὼν μδρμαρυγι, ΓΠτν [οἴτοπι, μω μισρυγαὶ ὁρᾶν φουτείζοντα,, (λ]. δὰ 
Οἰλιις. α] σοτοβ,μμαρμαρυγοιὶ ϑ' »εῖτο ποδιὠώγοϊηαμῖτ Ἡοπα.Οὐγί, 8. 
αἰεὶ ὀρχστως ᾿Ο΄ ΠΟ 1591. οάτ1πὶ πηϊσατ οπος τας σεωτονοις ΤἾ᾽ πο- 
δώ, χανυίσεις ἐν γδ Ζὶ ὁξείαις κινήσεσι ὑστος λψις 570 ποδὼν γίγνεται» ἴπ- 
αιπτΊητογρ. 
Μαρνα,μα! μομαχ ἡσομαι, ρι σηο᾽ ἃ πορϑτια ρατεῖσυ]α μὴ» ἃς αῤνώ.. ἱ, 

διαγλούπω, αιιοὐ οἱ ςοηςο  ο : ἐν ὃ διαλλαγαῖς γδ οἱ παλαιοὶ αὔνας ἔ'- 
ϑυον οροπ. λατῖι. ΗΟ τ1.1].γ»μμαρν μᾷνον μϑοφλαΐῳ, , μαχονᾶνον, οὔ 
ἽΜεηςοίδο ἀϊπιισαητοπη. 

ΜΜαῤονγπιουτὶς ἃς ἥετος ποπιεη Ἡςοίγοἢ. 
Μαρέλιον, κα μα λιον,1 οὗ ξερεδακίνη [αι σα. Ὀ(Ο 15. 
Μαραἱοτα ης ἦν Παΐογ οὐδ. ὃς ΡΓορτῖτιπι ποπηὸ ἃ το 1 ἴτιπ|) αιιοά 

οἷκι5 πιατοῦ οπγηϊα ΡΙαηξξα σοι [οἰιετίτγιαὶογοηὶς ἰη τατ, ΕμΠ, 
1Π1|24.ζ. 

ἩΜαῤτῆω, μ. αῤψω, το, αρφα Ἰάοιη, ΑΙξξΑ σοιτον πᾶς μεμαρατὼς, ΟΥΓΙρΡ 6 Π5 
σνυλλαξῶὼν, ΠΟ ΠΟ. 11 του μαῤψει δ) οἰζείης ὅς σ᾿ αἹτιθ',ός. καὶ ἐχί. ἃ 
μαῤπῆω, Αοτ.2, μαρπεῖν. ὃς Ῥτςτ, πιο. μέμορπα, νπάε ρατγεϊοῖρ. 
μεμαρπτὼς:[ςἀ ὃς Πας ρ ἀϊοιιης μέμαπον ὃς μαπεῖν. ΠΟ ΠΟά, Ασσιδὶ. 

Τ ἐμῆναι μοπέςιν οι! ΡΊ οτος ργς βεηάοτε. Ετ τα ἤηπι ὃν 3 Ὡρωῶτον με- 
μιούποτιεν κεΐ αϑμον καὶ πίπτοντα γε όχειτοαι, Η 

Μαρτῆης. οἰ ἢ ρας ἧς νἸοΙσητον ὅς σοητω πιο οὐδὲ ἐπί ττῖ5, 
Μαῤῥον, Ἰπ τι πιςητιιηι ξαυτοιιΠγ) ἐργαλεῖον σι ηρριῶ γ οἰ ἢ πιᾶτ- 

τῆα (οἴμμης }:. 
Μιρσύας, ὁ, ΝΜ ατίγα. 
ἽΜαρσύπιον,ν. τὸ, ἃς Μοῤσυπος,κ, ΠῚ ΔΤ ΠΡ ΤΠ 5 (λσσιιἾτι5, Ογπηοηᾶ, 

ῥβαῤσιωπος [οτῖρτιιπι εἰταρια Τα! ΠἸΔηνρτο [σου ο ιιο Ρᾶγ5 
«σης [οιιοτιι; ὃς ἀρι ῬΟΠ]το μαρσέπεον ρτο βαλαύτιον, Ομ} 
ΔΡΠᾺ Χ οη, ἐν αὐδίδείσ εις με ύσιποι ἱματίων. ΕΠ] εἰ γ οἷ, μαρσίαππον το φα- 

σάλον, βαλ. αὐτιον, ὃς μαρσίπεοι οἱ σείκκοι ἃς οἱ γεςρἐμαργριγαιιοηΐατα 

ξουῇταμ τἰθ γαστριμοῴγων νοηττος ἀ]ὸ σαραᾶςος. ἤπητ ἄτης γο] 
ἀΠΊΡ ἢ Πμλιὶ ἰῷ ςςὶ. 

Μαῤτυργυρος, ὁ κἡ  τοίεῖς. μαῤτυρα ἐπτίγομμο), τείτετι ρτοξετο , ΡΙατο 
νόμ ζ, καὐπτυρα φύσιν πτερέχομμαι» το [ἕο Ρτοξογο ΠατιγΑ ΠῚ 5 ἰάο πὶ 

γέρα, ἡ, τέων) καῤτυδα ἵτπι Ἐρὰρ μαῤτυρες πείρέταντω τοίτες ργοά σι - 
τῳ. Χ οπ, μὴ σοίϑόντῶν μυρτυρων»[οῃγος ατίοἰτγῖ5. ΑὙ ΠΈΟΡ ἢ. μαῤ- 
συρας ποιοΐμω 5εοιὲ, ἰςος τοίτοτ, Τ᾽ μιον ἀ. μαῤτυρας ποιεϊϑευτείϊος 
βισετο, οπι ο ἢ. ἕπσετο σοττιοτες, μαῤαυράς τρακεϑεη το τος 
Ριοάμοςγο, οπηοίξ, τορὸς τημόϑεον, 

Μ“ ἐρτυρεομιαι το (τοτοτοι πιομΐο σοπηργοῦο. μοΐλῃ, ὁ σ᾽ ἐϑ' ἰωκῷ- 
- 

σέξει πίω) ἀϑίω αὖ, μαρτυρεῖται γρειῶ Ἂ οἰκειόπετει τοὶ ὀνόματι 
τι δίποπι ποπλΐης Πρηὶ τ, μαρτυρήσταϑτῃ κοι. Χ ΟΠ, μα 
δὲν ὁν 5. 42. πα}}0 αἰτο τοππιοηῖο [ἀβι]τιιθ, μαρτυροῦ ξ 
ὑπὸ σῷ πνδύματος, ς οἰ ρὶςΠ5 το πηοπίιπν ἃ σράτίτυ ἢ 
Ἐρὺ μϑη εὐπὸρὶ αὦ νόμου, τας ΟΠ ΡΓΟΡάτιιτ τοίτἱπτοηΐο, 
ς.3.Δ4 Ἀθη. Εττοδὰ ΤΊπηςα.ς. χήρα ἐν. ἔργοις καλοῖς μι 
φοσ ρτοθατα ὃς Γρςέξατα. Α ἔξ. ς. 6. αὔἴϑρωποι μαραυρνίω, ἶ 
Πιπιοπῖο ογματὶ (ῖς. ΡΠΑ]Ατ.ἰη ἜρΉΕ, μαρτυρῇ γὸ υὑπὸ πολλὴ ἢ 
«ἕω δηπείκειαν ἔχων αὐξοτὰ σεαυτῷ αν [τὶς τοίξατα οἰ πχοάςῃί; ᾷ 
γε} μδης πηι]τὶ το πλοπῖο ἴο σοπιργοθαυτ, τοί αῃτιι " 

Μαρτυρ ἕω, μοήσω, κα, ηκφ, τε οτ,τ  ΠἸ πτοπῖο ἤιτη 9 τοῦτ ᾿Ὲ 
οο»Οἱς. Πατο μαρυρέω σοι ΡΥ τὸ το ἰ πηοη τ πη ἀἸςο,ἑήπ απ 
ΒγΑτίατη» Ὁ ἐπ οἱδ. μαρτυριὺ σοι «δ λόγῥις αἰλυϑεῖς δῇ), ΔΘ πη, μαρς 
πότοις ας τοίτοτο ΡΙΠτ. ΡΔ]..ἀ Οαΐατ.ς.4. μα τυρὶ γὸ ὑῶν ̓ ς 
διωρατὸν «δῦ ὀφϑειλιιοις μὴ! οἰξορύξουτες αὐ ἐδώκῳτέ μοι γοὈὶς τῇ 
ΤΩ ΟΠ πῇ Ροτ ἶθοο ὃ τοάάοςγε Ἰοφιϊτιγοϑαῖης, ας 
ΡΠ. ἄυτῳ μαρτυρεῖ ς»οἱ τε[τ]ς 65.961 τε[εἰπιοηίιτη γοά ες 
ἀπορμν, μαρτυρεῖ ὃ. ἡ “ἴδ ποιυ δι ὁ λέγων: δε ραι!ὸ ρὸῇ 
τυρῷ τύτοις,]γ15 αΠςητίοτ. Ετ οιπὶ ρεσροί μαρτ' ᾿ 
γρέτω δεκφις ὡς τῷ νεχρῳ 1 τοΐδη, μαρτυρέω ἐς αρύγματα τι 

. τοῦιι5 πηοῖς Πιπ τε[εἰπιοπίο, Ἡογοάοσ. Μαρτυρώ νι 
Ὥεο τοίτουΡαμ].ς. 1 ργίον!β δά οτῖτοτα οιπὶ 
ἀς τηππαῖο. ρας -οτέλης τοιοῦτοι μαρτυρεῖ αἶξε πλώτων 
ψώφη, ἈΠ Πιπη ἀϊςο τοι πιοηῖμπι ας. ἀς 1μερ. ἐ 
αυρείν,ν ετᾷ ἀΐςετο νἹ ἀν ς ΘΟ Ρ᾿, μαρτυρεῖν ὁτιουιῦν ἢ 
Δι ΠοαΥ, οπιοΠΠνΑ ος ρ τιιγ ετίαπὶ Ρτο {ρηϊῆ 
φεήνω, δἰ ρῃῆρατ οτίαπη μαρτυρεῖν ογιχοίατιι ἴῃ ππαΓ 3 
ΠῚ. μαρευρεῖν ρτο μαρτυρεάευον οςατς ἴῃ 1π5γΑ τἠορὴ 

Μαρτυβρυμαγατος τὸ τε: Πςατῖο, Εθτὶρ. ἢ 
Μαρτυρία, ας, ὁ) τοίζατί ο. το Δ πποηλμπι, οἱ ορίυπι, Πρ 

ΠΙΪΟ Ππρίας. Τ]ςίτιγ ργορτιὲ ἀς ργαςητιριις : 
Δ Γεπτίδι5,  ἀο ἀρ Απιπιοη, μορτυρίαν γράφε 
τε] πο πτη : ὃς μαρτυρίαν συγγρω φεάλα» Π)επιοί, ἐ 
μαρτυρίθυ, ρτοΐοντε τοί ἰπτοπίμπι. Πἀεη, αὶ μαρτυρίαν 
ἐνέξαλετο τοιαύ τίν, Ἐτ ᾿ῃ ρτα [δπτί ΠΕ], ἐμδαλλεπωι μα 
δή,ὶ δπτγράφεται μοῤτυργάς αἰϑρώποις οἱξ ἐδ) μας ἀγν 
Ρτοΐονν [Π{πτὶ το πἸπιοπίππι, τοξείας ἰαιιάαε ας 
πηουΐο ν ἤπγιι5 εἰξι μαρτυρίαν παρέα ετογτοίξο5 ρτοάιχῖ 
τυρκωῖν ὠπέχεϊκι αἰξίηιοῖς ἃ νοολτοηέ 9 ἀπ ἐμ ἀἸολπαη 
Ρἐιαπ. Μαρτυρίαςαριἀ ἸΝ 42. [πη] γικίοσατ ῥτὸ σάτα δὸ 
Ῥγαείςητες Πιπτράταις εἴτις σιιοά Ητ ἡρεέξάτοτες 
{τες, ἰξαρ χίσηε ρον Ν ρέκοις ςατὶι. 

Μαρτύριον,» τὸ, ΑΓ. ΠῚ τι ΠῚ το ἘΓπη Οἱ» 6] οσῖτι 
τίου εὴ πότοις μαρτυρίοις χρώμῆμον, ὅζα. μαρτύριον Ρτ 
ἔχης Πλαττγ τ 5 Αἰ Πσιαῖιι5 το ἔα] α:»ἱ πη Οδηθη. 6. ςοπροὶ 
ἀοηςηῇς, τῇ 

Μαρτύρρμα,,τοίζοτοτείτοπι αἀάιιςο,ἐοητοίξοτ. μαὐσυῤάοκ, 
ἧς Ἀερ.οἱ ἢ ὦ δ ϑεων ὑπ᾿ αἰϑρώκσῶν ἰδαγωγῆς ἃ ὅμὴρ 

1...41}) ψιιὸ 4 41} ρτεοίθιις [νοαπλλμειτη ὃς παι τῖ ΡῈ 
Ἡοπιοτ.τείζεπι οἴταητ. Αὐ Πτορ ἢ ἴῃ ΡΓατο. ὁρᾷς ἃ ποι 
γὼ μαρτύρρμοοἱττα το! Πσοτοῖο ποτ. μαρτύρῥμαι αὐτὶ 
καλώ, μαῤβ) ύρομα σεφτς ἴῃ τοι πἰπηοπΐιτι νος Ρ οἵ 
ἐδ ϑεοιὲ, τοίτε5 ἀφος Ἰππιοςατγο. Αὐ 16 μαρτύρρμαι α ̓ 
ςοητοίζοτ Ποσηϊποπι. Εγαίπης. ς. ΟΡ Ραι!. δα Οαΐ 
Ἴατο ἘἸπλοπήτπατι γε άα τι οἴ .τεϊεπιοῃῖο ΘΟΠῚΡ 
18.6.3. Δημητρίῳ μεμα β)υρήαι τοὺ ποίγ)ων, κὶ ὑπ᾽ αὐτῆ' 

Μαβιυρίθ.,», ὁ ροοτὶςὲ ρτο μερτυρ,οδιξ, μαΐῆυρρι ἐμφοτέ 
ἐν μαρτυεες. 

Μάρτιε,υ.. ὁ ἸΔεση ΟΠ  καΐσις ἐστώκι. ΡΊατο ἴῃ Ὁ 
καὶ σὺ μάντις, [Ιἀοτπ ἐρη{.7. πολλοῖς μα υσι μειχεῖται. 
γέσι, ΑΥΠΠΤΟΡΉ. ἐγώ σοι τύτου μιώρτις, [τα τὶ δὶ Μιίτις τὸ 

ΔυτΟ ΩΣ 1Π 1115 ΠΟ πηρ δ πὶ τγὰ ἰτοἰσατοτοίζοιη [ξουιπῃ ς 
ΤἸ τορι, πη ῬΓμτ, συ μὖλ σῷ μοί ρ)υρίθ- διαῤῥαγνίητοἱ ΜΖ 
γἴάτοτο ἔσει ἀρραγίγογο. μά ξις ὁ οἴκοϑεν, τοΐαη, μάρπεξ, 
ἄτις ᾿πγαηάὶ ἔγοιιεπο σγποί,α, οὖς Πτ ταὶ τοῖεῖδος 
Μαρναναρω οὶ, οἱ, (το Π το 5, τέρα [ατογα “ίραπξ, Εἰ 

Ἐαοτγᾶτ αὔτ᾽ Ματγϑάνηϊ αν Ἡογαοϊ οτὶς ἰπ Γεγαίτατξς 
οἷ εἵλωτες ἃ δρατταης γηάς ἤσιις εἵλωτες ἴτα Μαρνάνδιων 
τιῖσ [οὶ τηδποῖρία. Ν 

Μαρυφῶϑτη, Τ)οΥἱςὰ ργὸ μηρυ εῶϑει αιιοά οἵδ κλώϑειν Εἰμξ,ς 
Μαρυχφομμι, να!» ΓΠΠ ΠῚ ΠΟ ομηρυκί ζω. μαρυκᾷ ται, ΠΝ ῃ 

τοῦ μυρυκᾷ ται. ον ς ἢ οχρ. μαρυκᾷβ ὅϑοι 9 αὐαπέμαυθιν πᾷ 
πτίλιν αὐτίυδ αὐαμμαον ἀϑϑει. ἘΝ 

Μάρων,ὠνθ', ἡ, Ματο τοχ ΤἈγαςῖα. Εσ Ῥτο νἱἷπο Ογδτιῆ, 
ἐτ' ὦπιον τοσούτεν, ἐδ μαρωνα πίομαι. ἱ 

Μαρωνγεία οις ἡ νΥ 5 Τ ταςῖδ. 
νιῶσο!, ΑἱοΠ πὸ οτο το] σαῖς, ν 
Μασοίομκα), πγαυγ 0914 οἰζ, οἄο. ΡΠ πίις φοτηπιληάθοο ἀκ 

τιν δα ππιης πτοάϊτμηι μοῦ ναἰσιιπι σ δριιὰ ὙΤΠορδν 
9.115... Πἴοτ. Ρίποτ, μασώμι οι 3. ἐκβώγνεσι κἡ αὕτονα μ 
Ὀ χοτας ὃς λητοα μασοί]α γὸ εἴ πόρτες οἱ ἐν χώρᾳ πὸ 
γ; ἐφϑον κὶ δαστόν, κὶ μὴρ χυλὸν καταπίνεσι;: τὸ 9 μείσυμα, ΤῊΝ 
Ἐν ΡΙϊηὶως ἰἴρτο 12. Μδηάυητ ιοαφας σταάμτα ἀοοοξς 

Εν 



ΜΆ 
ἀκιούλητος, δὲ Ατἰποτοῖος Πἰγο αιαττο, ἃς 
{1 μάση σεέμϑριθ: » αἰαὶ {ππσοιιπν παριείνν . ἰοην 

Τίδτο ἔξοιιπαο δἰ ποτ. ρ] ἃ μτατ. μασεῖόϑωι, Ασ το - 
ἰξὸ ὠναίοθεν, 

τὸν στὰ ἢ Πυπηυ πιὰ σα πιοητιιην, Οα7ὰ εχ ΤἬΘΟΡτ, 
τ ᾿ :ορ.9. κα ἃ μῇρ χυλοὺ καταπήνεσι; τὸ ἢ μάσημα ἐκ- 

τρισιὴν πηδη π15 Πισοο ἀοιοτατο, Οἴσογο πος ᾿λαπ- 
( ΜΝ ἔχις οπτηΐα πυϊητηγα σα πίαοντ αἰπιητο πυτγίσοδ 1 - 
ρτοσῖς ἰπ ὁ Τα ογιιητοῖη τις Οται, νιάς ΕἼϑεσις, ὃς 
ψωμίζω. 7 

ἀπἀπιοατίο; ΒΑΠΙΪο. ' 
νὴ γῦ ξοςοδνατι πιάπά ται ςοτηπιαηάηςατ. 

ἃ καὶ μα ϊϑνλν» ἰΌτ πὶ πηασογατιιη δὲ Φπλ Πἰτιιπι, ςΟΥ Τῇ 
᾿ςαἰσοαπιεητιιτσ» μα οπα. τοὺ ν ογδογο,αγάς] ον. Ὸ 

: αὐρδὰ τὸ ἱμοίοσωςν 6] κιϑίόσω τὸ μαλείοσω, ΑὙΠΕΟΡΗ Δ." 
εἴρων, γλοιὸ εἰ, ἀλεἰξων,] ὐταμὸς πολυγτώμαν, ἔκλυτος, ὀλε- 

ἐδουν αὶ ΟΧΡΟ ΟΠ ἸΠτΟΓΡΓ. : 
ΠῚ αιοἷ μασ τῆς ΟἸϊαη ταί “τ 4υ] ντγο τις πιὸ 
εἴα; σαί (οτι σαμτ', ντ αἰτογιπι ἢν ΥἾγὶ » ἀἰτογιι ΠῚ 

ἴτυν απτοπη μαάν ορτοίςς διι14α. ἀπὸ τὸ ϑὼ τὸ θυλώ 
δηοὶ τὸ μεστὸς ἢ) γάλακτος. 

γώλωρ»σταηὶς ἀβεγοηο ἰτιάςπὶ μασίγδευπον βασιλέα 
"χ' ἐέγϑυ ἐγ ἤχω. 
πὶ τγαδιτ ἀἸέξος δι ἴς ἐὺ βαρξαῤὸς, - 

τῸ μεζος, 
ἀρ τον ζ 

ἄς Σίρχφιον, μοίσυετα πῇ σιλφίε τεὶ «ρωτα πέτειλα, 
ξρατραγο, σοππηπλϊςέις, Ηςοί ἢ. ἃ τἰϊοπτατε μαΐατάν 

"ΟΣ Ῥόπ. κα ϑαρίζειν. ΑΟΥἹ δ πε. μείοτα ὅϑει Εχροη.λα- 
; ἀροποη μάχεῶτοι ἀνα γχοιζεάϑει: τη οι! Π1Ὸ ἔλτι1Ὲς 

(ΠΟ ιῖς μαϊδτεύϑοι ΕΧΡΟΠ ΘΠ 5 οἱ ἢ εὐδου ὃς μι ἦατα ὅϑει! 
γε ἐγκρατῶς ἔχεώδει. ΠΟ, σοπηρο ἢτὸ ἀἸοϊτ ὕϑὴ χερ- 
γεβεηάογς πἸαη οι15» Παρ οΓο. 

{15 ἀριιά 5ι114,ἐκ μασστιλίας ἥκεις» ϊξξιπι ἴῃ εβοα- 
σα Ατῆοη: πλόύσειας εἰς μασσειλίανγα!ν μα ἴτιι ο- 

ὉΠ ΘΡΥΙ ροπὸ ἀταις οθουπλίπατο, νἱάς Ἐτδίπι. ἴῃ 
ΠΕΙΓΕῚ νοΒ 1. ἸοηνΓ. Ῥοεῖα, μασσαλίη τες αὐνυῦδτο! 

ἔχεσει, : : Ἐν νκ' τ 
»ἷ5. ΑὐἸπορ απ. πὶ ΡΊΙτουλαζῶν τιν᾽ αὐτον»χὐ κρέας 
ἀρῖςπς ρᾷηέ ἀἰ Τα Π1. δ σατποπὶ πγαη 5 δὲ α- 
ΔΡ.16. κἰ ἐμειοσὦντο ταὶ γλώσσας αλ 770 ἐκ, τῇ πόνε,, ὃς 

145 ἤιας Ῥτα: ἀοίοτς. τοϊτιιγ ὃς μοι ταύζῳ καὶ μα- 
αἰἱρὸ πραίο. ἐγ. 

οἰἴσπα ν᾽ ποιτου ἴσατε, Ειῆλατ. 
) ν τῇ . εν ᾿ 
«ὐπαπδιςατίο. Τ ΠοορΒτιΐπ Οἀου!θ. ὁ αδκευϑος ἐμ- 

σὴ σεῖ κφικο δ ἐν, ἀ11ΠῚῈ τπιδ ἢ ἀΠῈΓ. 

15. Π|4 1115 πλ τον. ΕΠ ῬΡΟΟΥ. 
ων μι ξω, ατα χα, ΡΙΠΙῸ, αἰ τεσσ ον Ργοπιο, πιο 100 

ἰρεγσο. πολλοὶ ἐϑοίω, ΑΞ Α ἐς, 
ἥνρτο μακρότερος νῖ βράοσαν Ῥτο βεαδυίτερθ., [οὴ- 
ἈΤΠΡ Ἰοτ Χ οη. αὖ μι πολτὴ μάδτων ὁδὸς εἴν. 
ἰἀο.ππαηπτουϊπαπάιοο ἴδιι σοπιτιαηάϊιοο ΝΝΊοαηά, 

ἀπά τι] νοΐ] ος. ἀν ἢ]. Αὐλλ᾿ Οδυσειὸ ὕὴ μεΐσα.- 
πίεζε. Μείστειξ αι] δι 14ππὶ οτίαπι «ϊοῖτιιγ [α Ὁ τιμσιλία- 

ἱπ ἐ0 ἐπατὶ Ρ1}} ΡΓῸ 4110 κοινότερον ἀϊςοίτιιν μύταξ 1τ 
δυςςε! 14. ψωμὸς, βχωμός. νά ς ψωμίζω, Π οπισ. δά. 
ΠΠ]} σιγάοφτοῖσι ξοφέρησι ΜΙ άστακ ἐπεί κε χάξησι, κα- 
ἢ, 5" κι { ͵ Ἃ ἔλει αὐὐτ' ἢ. ΤητοΓρ. δ τρρφίν, Τπτογάτπι σθπεις ἰΟ οι - 

Ὁ ΠΊ νοσδηζ. ἸΝΙοΔηάογ πὶ Τ ποιᾶς, κασ τοῦκε σις 

ὅτα σοηῖγαθο. σεωάγω πὸ χείλυ: ἃ [αξτοητῖθιις ρτις 
6 πιά τ ΠΊᾶ πη τγα ἤθητος οὧὐὸ [αἰ] σοπεγαιιητ. α 

ἍΓΉ. Οἱ δ᾽ υἱαὺ γήρως μασ τειρύζει. [πτογρτισιωέχκε τὸ 
ἡ:ἴοά της ἃ μασὸς ἀοτιπαγοτιγ, 411] ταπιθῦ μα- 

μαςαρίζειν ν᾽ Ἡεἴγο.οοάοχ παῦοῖ κακοῖς μαστξῶο, 
Ἰαπστὲ δὲ Ἰρηδιιτον πηπάιισατο 5. τὰ Πα απ ἃ 
“ὯΝ 

νν τυ. ὄυκα, ᾿παιίτο, θέτο, ροτουγοαιίγοςζυτώ,ορτου 
οἰ ΗΠ ης ὑπὸ τῷ μαστεύειν,ἱ Ἰπἀαρατονν!εὸ ἀ1- 

φάποτη πη] οὔιμη. τον Γἀς ἔτι οὶ» ἔχνια μα 
νὸς αἰντίνης. Ὁ 

41} ἤτον, Χεη. 
Ππτοτοερεωνητής, 

Ἤ ΡΕΓ ἀροςορΡοη. Ἐλν, 
τον. Πλρο!Ἰατου. Πεγοάος, 
ΔΙρ αν οι δεγουτωτοπληξ, Ατλθη, 4 ν]δΊςῖθιις 

5 οἴζ:τα! 5 Ηλρτίοπος Νουϊο. 
ἜΠῸ ἱπὰ ἴσεο. δὶς ἐηῖστι ἘΠΡΟΙ] 5 τοῖς ΡΟ] τος μα- 

Γραιμ τ αν τὲ πὰ δεϊῶτι μαςίγων. Ὁ 
ὁρθοΠσπατοτ,βραβόυτὴς. ῥις δε χΘ- δὲ 

ΜΑ 1957 
Μασπηρφόρθ᾽, βὰρο ΠΠβοτ, ΠἸξτοτ, υ ἀροποιβοῖας ἴῃ [ιοτγῖς σοτῖα- 

τι ηἶδι!5 σοπλἰ τα δας αὐ Πιδιποοπἀἀπὶ τα Βαπὶ, δὲ σοϊδεπ 
ες (χε δαἀϊτίοπος. , 
Μαστιγϑω μι σώ αν ωχα βὰρ ΟΠ]. ρα! οανάο, ἢ πτι}} κα Προ. Α- 
τα Αςοινας, ΗςΠοι. πλάρας τὰ αἱ ὥμοις ἐρῇ μάστιγΐων, μαστιγίαι) 

τὸ δὲρμὰ,τηφα Οοἰϊτὶς Παρ  τηγ,αἰχὶτ Χο π.1.2. ΠΟΥ πομ. ΡΙατ, ἄς Βις 
Ρυδ. μαστιγώσεται ἀἸχὶς ργο ςαάοτιιτ, Ραῇχι, μαστιγούϑοω πλο- 
γας ̓ἰσορἔϑιμοιεγπαπλοτο Ὁ: αἶα νογθογα ρατί ται) Ιᾶτο νόμ, ἡ, 
ἰδ] 4. μασπιγω διεὶς ὁπόσας αὐ δ᾽ξῃ τοῖς δικαςς, ταις Ρτγσατ πα ϊ- 
εἴδει ν᾽ αι ξιτοτῖτ, 

Μαστιγούσεμος)ν οΥ σΟ Γέθ ιις ἀἰρσηυθον ογ σογοννοΥσογα 1115 7 Ουἶπις ὃς 
[ρου] νου δ γα 81}} Ππηγιῖς ἀριϊα ΡΙ τ, μαςίγων ξιΘ- Γχιςίδηὶ 

Μαςιγωςεθο γογδογάπαι5. ΑὙἸΠ ΟΡ, 
Μαςήζω, μιΐξω, κοι χας καςιγθω, 

Μάστιξ, γος, ἡ, Ηρ ΟΠ Πυνηλννουδογανν δεχ. μας ξε ξερδυῆνοι., χα [δα- 
εἰςὶς ς δ: τι Πτιιγ9 Ρ ας, τ ἌἈΡορ ιΡγο ρίαρα ἀσοὶρίτιν Ματοὶ ς, ἴ- 
ὧν ὑγιὴς πὸ ἡ μέτιγος σου ἀς τη] οῖς (ἀπσηηἰς ργοῆμσαϊο δὲ- 
βφξζα, μείστιγες καὶ πληγαὶ Λακωνικαὶ, ν᾽ἀς ἀρι πταχ. Ὑ γτίιτη. 

Μασπις, ροςτις 1 ἀςπὶ Ο ἃ. 6, 
Μαστίχν,"ς οὐ γτη Δ Εἰς ο)γοηα [ΠΕ (ΟἹ μασ τί χη κὶ αἱχιόη, γα εὶς ἢς ὅς 

ΔΙ Οο» ΑἸοχ. ΡΠ π Ῥγοδ] ργοσσπιἄρπι ΡΓΟΒ]. το 6.1. μαςίχα 
“ὦ ῥύπῆει κ δια φορεῖ κα τογοῖ, πτα [τς ]ῖς δέ αἰ ίξογσὶς ὃὲ ἀϊροτίτ ἃς 
ΠγπΊατῖ, 

Μαςίχινον ἔλωρν οἱ οιιπι πη τις ἰ πππὶ 7 φαοᾷ τ ὁ πα πίοις, Ὀϊο- 
ἴζου. "16... 

Μασπίω, ΓΟ μασπτίζω, ροετὶςὸ, 

Μαστοειϑ] ἢ) τοὺ λα πα Π.}} Δ ητο 5 σαγπἰ οι, Οαζα 4. αἷπ|, 
Μαστοὶ, οἱ τΕΥγατιιηὴ Πιρογο Πα, Δ τ εἴ ο5. 
Μάςυρες, οἱ Μαρ γατιις εταῖ ἀς το θὴς ρα] 1ςἰ5 ἱπαυϊγοηάὶς, Γἀιῖ- 

πὶ ας πτογος νοσαπῖ. 
Μαστος. οὐ ὁ, τηΑ Δ ργορυϊὸ ΠΊΠΠ ογπι  Οαζα οχ Ατηοε, νοστὶς 
τηδιη πη ΠγΟν Ἰὰς μαῶνος, δ᾽ ΘΏΠΗςατ ἴτοππὶ ΡΟΣ] σοπιι5. Ατῆεη, 
110.1π. Ἐπ πὶ τ τι, τοῖς ἐνοσύοις πρρφσογομ ζονταί τίνες μαστοὶ κύκλῳ, 
ἐπ λίνων πλεγελατων τοῖς ἐχρωλεγίοις πυρφσιεπλεγυῆύα, ΡΟ] ΠΧ. Κ οηο- 
Ῥοι, σεὶ μὴ) ἐνέδια ἐχέτω μαστοιξ,, 146 ΠῚ μαςὸν 11 στιτη ἀρρο 2- 
αἰτοῦ, Ὁ ἀκρώρειαν γἡ δ΄ φρὶς εἰξοχίω, 

Μαςρυδλιον ας τὸ ἰΟ οτς Υ Ὁ] γοσίδητιισ ἰοποπο8, ργο ρα] π1π1, υἱάς 
Ματεὺ χλιον. 

Μαςρωπείαγας «» «ΘΠ ΟΟΙ ΠῚ ΠῚ, 
Μαςρωπδύωγμ, δσω,π'. δ, καρ ομοοΐ Ποτορογάιςο.ἷ. Παρ το σοποῖ!σ. 
ἈΡράδη ἴῃ 2.ο11}}.4ς Ος ἴτε νχογοπὶ δοοῖρίςητο ΡΙΓΟηἷς ΗΠ1ᾶ. 
δ ἰχαπὶ ἀείροηάοητε Ροπιροῖο, μετ ΙΗ ΠαΙΙΦΏ ΠΠῈ οἵ ρτο- 
ΤΟ ρΆτιΙΩῚ εἴπ, ἐοσώντος κάτωνθ. δγαμκαςρωπεῦ εεὗτε γάμοις δὲ ἐγεμονίαν) 

1ἀγηρογίαπι σαί πρείδτισι Ἰοποςίηῖο ἐατί. 
Μαςρωπὸς οὐδ, ὁ κὶ ἡ» ]οπο,ροτάιπέζον Οἱς, [ς πα, ΖιιαΠ αιιαΣ ἡ ΘΟ ΠῚ ΠΊ2 

τογπαπὶ ΠΊΘΏΓΙΓΙΓ (δι διις γογ 15 : αὶ ματέρί. ὅτα σοφιζομίση ἐν 
τῷ αἴμυχα κωτύνλ εἰν, ΙΑ ΠῚ μα τεροπὸς, ἘΛΠ}.1].γ. νἱάς ρραγωγος ἢ - 
τις τροαγοωγεις, 511 4. μοι ςρωπὸς, μαυλιστης πορνοξόσκίθ-, ΘοτΓΙ ΕΊΤΕ 6 - 
τίαπι ἤῃς ὦτα σά. ὍΝ 

Μαςρωφὸς, οὐ᾽ ὁτιάεπιὶ Ἡοίν ἢ. 
Μας τὲ ̓ παθήπτιο, ζύτησες, ΑΡΟ]]Ε ποά, 
Μυσεώτος, Βατα τις, 
Μασάληηε."ἷ, αἰα,αχ }1. ατπιῖ, Ὑτγαδηςίδγειγ αιοαῖις 24 ἤεγθᾶςη 

μος “Ὲ . σφισι ἡ τη ἔπτοῦ σαι 6 πὶ ἃς ταγπι]ο5 ἀπ ἐγ ξ 117: 

νηάο Πηλιοτίμι πουᾶ ΡγΟΪ 5 Ἔσ ΓΘ ΕΓ 5 ΠΠδῖπὶ ΤιΑτίηι Ππτη τος 
]ας, γο] Παῖς ἀρρο [Δπτι λσῖταν εεῖαπι μος ποηπῖης Ρᾶγα πᾶ - 
τιῖς, ὅπου τὺ αῤτέμαν,δἷς ΨάτρῚ]. - ὃς νοἴοτατη ραηάἔπημ5 Αἰα5.συης 
4 ῥτὸ στιονίος εἰϊοιπας πα ἀοροποηα!5 ᾿πι 8.165 [πτοϊηῖθ 
εχ πιοηἐτίσυςαρτα, το ρ οῖδηταν. μασι ἰλίευ ἄὔρειν, ῬΥΖΤΟΓ ῃ- 

ΘηΙβεατϊοποπὶ ἐς αια φητοᾶ ἔπ γοῦθῸ αἴρω. οὐλα πὶ ἀἸοῖταγ ἀκ 
Ῥοτοτίδιις ὃς ἐΡτιῖ5. αὶ [ρίας Ἰπτεν δ᾽ θεπάμπηι αχΊτὶϊ τη δὲ- 
ἘΟΠτπτ ἀτιπὶ συ ρθος εχ ποσαης αἰ τῖτι5 (αδίατοςο:ς 414 [Ἰστο τ 

αἷς τὰ Πιπάο τοἤαοατ ΡΟ ]]. ἔλεγον τὸ μεσ ἀλίω υὔρειν ὡς πῶτο ἴϑος ὃν 
ποὶς ὧν μεϑηγδιὸ 1 ὅμηξον ὠφυσευπεῖν 9 χεεας αἰχοντες» οἵλῳ ἔκϑανον, 

ἘΠΟΙ γε μ της » μα ἀλίω αἴρειν ΠἸπιῖτ αὐτὶ τὰ κωϑωγίζεξϑει, κι πίνειν: 
ἀταις ἀβοτο ἘΧΟΓΊΡ ἢ ΙΟΓῸ Βυτης τγοοβαἰ οι πὶ τοτΓΠΠ ΕΥΓΠ ΠῚ, 
ὡς αἴω πἰοὶ μον ἀλίω ρων ἐμπεηηωκέτες (ΟἹ ἐθαπτ τη 01. ον το 

μεϑύειν αἴρειν «Ῥω τίω μαχἰλίω Ἄταιε ἀϊςοτον μαχάλίω οὐρεῖν ρτὸ 
κωϑωνίζειν χκὶ κα ταριωχῴ τη Ὁ χερσὶν νοἷας οἱξ ἀρᾷ Ηοππογ, χα: 
ρας ἀνά στ υὗμοι, 

Μαχαλήπω, τη Ππῖιν οἱ ΠΡ ἀχῚ}}15 ροτθ.. 
Μαχαλίζω, μιίσω,ασ κα 2 0 Ὀττιη ΓΟ ΡῸΓ ἸΒΠΟΠΆΪΠ14ΠΊ Ἐχεγεῖησς Ράτ- 

τος ἐογροτς, ΟΡ. π ΕΙεῶγα, ὑφ᾽ ἧς ϑανον ἅτιμος ὅς ε δυσμῆρὺς 
ἐμακαλίδον. αι εαΐπι ςατᾷοτη αἰ αιιαπὶ ράτγάταης ἰο] οραηζ 
οοοϊίο εχύγοπιας Ρτωοῖριιὸ ράτταβ σΟΓΡΟΓῚ5 ἀπηριζαηῖος σα(- 
ες ςοἠποέτεητές ΠΡ ἀχ Πα ἔοττς » γε 401 ρυιξατεπτ ἀεί: 
ἄζατη τα πιτεη!]ατῦσα ἐπι ἀπ πυτο δ! αὐ [δ ν]οσεπάτιπι από- 
αἀπιοάιιπι ὃς Τίσι ἀριιὰ Αρο]ομέιπι ἷ1. 4. εἰξαγματει ποίῤενε 
ϑανοντύς. ᾿ ᾷ 

Μασ άχον, ροττα λροαη!πτιτη, ὁ Ραΐ πτας νἦγρα 5 ΠΟΠτΟΧΙΙΠΙ- 
Μαχαλὶς, ἰδὸς, ὅ,41,α ΧΊ Πα. οτία πη ἀς ἀτθουῖδ. ΤΠοορκ. 3. {τ ρίπ. 
Μαχάλισμα,το, ΟὈττπ πάτο ἐχτγεπιατ ραυτι σουρογίβγαις ἃ ἰὰ 

τγοηῖδ. “βοτῖ (Οἱετρας τορποίζατησ ᾿υφυ τ) ολάαιετ, ΟΡ Σ ἴα 

Ἴοπι. 2 Ἀ1ῳ 



ιϑ8 ΜᾺ 
ἘΠοδταιδυλά Οἱ αἰ αϊοο(παυῖτ)εχ ἸαΠἀ115 ἐπτοτ οἰ ἴδητοντ 
ἱγατςοτιπὶ οἴισογοῦς ἀπιρατατίς ΘοτππΣ ΟΧτγοηιῖ5. Ῥαττὶ- 
δὺς ὃς οοηποχὶς ὁ (ΟἸ1ο΄ Γαροπάοθπης τγάϊεξεὰς ρον ἀχἹ] ας. 
ραίχας Δρροι δας μαχαλίσματα, Ἀἰς λἀάτε Πσηϊῆσατε γοςα- 
Βαΐασα πος ἃς τὸ τοῖς μηροῖς δηατιϑένῆνα τὺ ὙἿ δ ὥμων ἂν τοῖς “Δ 
ϑεών ϑυσίαισ, Μασχαλὰν, ] οἰγς,αβέοντ ρτὸ χιτῆθα τη ςδῆν. 

Ματάζω, μ. σωχτ,α γαςϊπερτιονἀοἤπρῖο. αταιοφρόνω, Ἀ οὐ ἀπ τταπ- 
Πεϊμὸ νπιγρατὴτγ Ῥτὸ βαΐίοτο ἀρὰ ΔΕ σα γὶ. Α ραπιοη, σπλάϊχγα 
δὲ αἱ τοὶ ματάζοι ωρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν τελεσφοροίς δίγαης κυκλέυῆμον 
κέω. ᾿ 

Ματαιάζω,ἱπερτῖο, Ασοιλει τ, Γαςίδητις ἐς [ππέξιι. πατέον σα ὅσ μὰ 
σϑηάζογτοι, τ 

Μιαταιῷν, τι οὐ γ᾿ δια τρίζει. χρονίζειν, το ἘΠπι5 ματῷ ἃ ματώ, 
Ματαΐζω, μ.ἰσω, κα ικας απ γαέξο. 
Ματαιολογία ας, ἡγν ἀΠ 1} τιςατία, Γ΄π, ὃς Ὑαεῖτι!5.9 46 τοῦτα ΠῚ ΠῚ 

συτὶοία ἀϊσορτατῖο. Ῥδυ ας τιὰ 4 Τίπτοτ. ς. τ ἰΐξετρ ἀσησαν εἰς μα 
παιολογίαν, ἀοβοχοτιιηε δά ναπ!]ο αι δητίαπη, 
Ἀλαταιλ ὁ)» ο»Υ Δ Π1]}οαι1115,{ττὸ Ιοαιιοπ5. αρινά ῬΑ] ιπι οα.1. ἜΡΓ, 

δὰ Τί τιιη,. ' 
Μίαταιολοι χϑς οὐ, ὁ, 411 ἔτι 1014 τος ἡπιις Π] σας 8 σου ΓΙ] τον οἱ ράτ- 

οἰα5 ὃ 4π| οχ ἀρροηίοης ἰποτιιπι σο] ΠἸρῖτ . νοἰττὶ πτοι πτάτπι 
Πηρεη5,δκ ὁ τσὶ τε μικρρὲ σιγαίμωρος τὰ πανούργος, Ἐλ1.1].,5οτί θὲς 
ἴὰΓ εὐ αΠΊ μάτιυλ, 

Ματαιδομων» μ. ὡσομα αν, μας [γι Ἔγοσ, ΠΕ τείοο, πα τιῖ5 ἤο.Ῥαυ]τς 
σαρῖτο ρτῖσιο δὰ ΒΚ οππιλπιἐματωώϑυσδυ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς οἱ ἧς 

(ἐἀ νλμΐ ξιιογι τ ἐπ τατὶ δοϊ πατί οηΐθι15 Πιϊ59]πἰἔτρ. 
ΜΜαταιοπονεῖν. ἔγιΠἘγα σοηατγὶ ὃς 181] ρογῆσοῖο, ΑὐΠτορ ἢ. 
Ματαιοπονίαις πα τἷ5 [αἰ νοτοἰηαιιὶς ἀοἹ ογγὰ ΡΙατ, ἀἸοίτιν ἐς Ρ Π]οἱο- 

Ῥ αἰ ἀγρατίς ὃς ΓΟ ΡΒΠΠΙς 5. 
Δι ώταιθ.. 6. χὶ ἐφ ηΔ Ὁ159 ΠΕΡ 59) 0 4 6115, 4 ΟΠ 6 Π5. τ ΪΓι15.5 ὃς ΠΟ ΠῚ 

οχρεέζαεῖο ἔτι Ἐγάτιγ. ὁ τρὸς μηδὲν χρήσημος, ΟἩγγ Γοἴτοιι. ἴῃ ἐ- 
Ῥ᾽[Ὧ0].1 4 ἘρΡ ἢ Τά μι, τοξο δ ἐμ εἰράθω μαίταιον ὁποραίνει » [ οἵτ- 
ταγίοσιιοι ἄττοιι οἰ ἀπ ὃς ἔγα ἤτάτιγ, ΘΟ Ρ ἢ. κλύειν αὐδ'οὺς μα- 
παΐα φλαῦρ ἔπτη μυϑουυῦς, ν γιιπι ΕΓ! οπὶ αιιάϊτε. Ρίατο ἴῃ ΤΊ- 
τρθο, το λέγεῖν αἴδὺ δεόντως τούτων αὐ τῆ μιμανμοίπων, μ(65 ταῦ: αἴ εἴη 

πονίθ.,[ ν οΥ δὶς ἜΧΡ σατο σΟΠ ΘΠ 5. παι} 1ο ροῖτο {5 οομ]ο5 
πέλας το σάγιιπὶ γογαπε : ἔγιεγα [οἰ ρίδτας Ια σοτοίσεγο, 

Μκταιοσπεδεία ἴηλῃς (τ ἀϊιιΠ1. 

Ματαιοτεχνία, οἴ 1 ηαηἰς δὲ Πιρογιιοῖια αττὶς ἐτπἰτατίος 
Ματαιοτέχγνοι, οἱ, ̓α Πτγι ἀγτιτπὶ ἐπ ἀϊοί. 
Μα τα) της, τοτ ἡ γαυἵτα 9 Ραι}.. 4 Ἐρ οί οα.4.ἔϑνη αὐεασειτεῖ ὃν ματ 

σαϊόπητι ηῷ γοὺς εὐ}η, 

ἹΜαταιόφρων» 4111 πόρτα δέ αἰσπιτάα (ὰρῖς, Παπηαίς, , 
Μματαισμὸς οἱἷ ὁ. (τ τῖα. 57 Πγς πεῖ τααππὶ ΡΊϊα. ΑὉμεπαρ5 εχ 56- 

Ἰσῖιςο τε ἀταάϊτ στο τοττῖο, γλυκυσίδίω ποπ᾿ Δττϊ πρὶ δρεὶ τὸ πομεῖν 

μοτασμοιέ, 
ἹΜατεΐοσειν,ἀοΠρογου μωραίνειν, ματα ΐζειν, 
“Ματαίως λίγειν, ἔιττγα νερὰ ἔισογ ο ΡΊατο ἴα ορ τ: 
μάταν, το μό τί», οτος ΘΟ ΡἈινοσ ων μοπάυ,]. οἰ ϑεραπευτάνς, 
Μασῴν,τογρείςογς, ἐκινητίζειν [το πὶ ἀδοιτατοὰ (σορο» ΕἸητατ 5 1- 
πιά. εἰ, ΔΕ ΟΗγ]. τα Ῥγοπιοείνο ματᾷ τούργον τόδε» ἸΏτΈΓΡΙ. εὶ μος 
πίω γίγνεται. ᾽ 

Μάταρφς5., [ἀγτιπι σιιοτ ομπάγοιτ, 
Ματά ὥπαι, ὃς Ματεϊ δι ἐπα γος. ΗΠ ΡΡΟΟΥ. 
Ματεύω, μι, δσωγαν δυκα,, αιλάτο. [τό πὶ ΠῚ 1} 4505 ἔγιηγα ἰάθοτο, 

νάπης ἤππν. Ἐπτ 14.114 4. ξ, ἐγ αὐνὲρ, καὶ διιϑεὶ ματόῦ σομῆν,ΓΑτΕΓΡ. 
μα τοι ορᾳγήσο μ, ἢ ζυσιίσουδυ. 

Ματέω, μείσω,πι ηοι, μέρα ὀΐω [τι] οἱ πο σαχ Πππὶ. Ττεῖι ἀρ ετγ- 
τὸ ἃ ἰσορουιου ςοΠΠπτοοτοίςς Εἰ|.}]. 6, 

Με τί, ἐγυτγα, στατῖς, Ὁ τουης σαι, μρἰ πτύων ὅδε πόγ(θ.) 1ἸπΔη5 εἴξ 
ΙΔΒοΡΙατ ἐς Τρ, 

Ματὴρ,ἱπαι του, 
Ματυρδύω,ν Δηὸ νἱ ΠΟΥ Πα ΠΟ. 
"Ματία,ας, ἡ [Ἐ} 14 ἰταϑον δηϊτα 5» ματαιότης φρενοβλείξεια, ΑΡΟΠ ΟΠ ἰ 115, 
Ματίζα,"ατος ρου ά Η!ρροο. ματῖσαι (εγίρτοι ρτὸ ζητεῖν. 
ἡΜατίηγν Δ ϊτας, τοι ΓΟσοτα ἴα, ματαιοωραγέα. 
Μαπιολοιχ ὃς οὐ, ὁ, τι] ρατοὺ σοπιρα τε 9 ἀατ σα ἃ πη ἰπγῖς το 5 

ἴειι πιο ἤττῖς σαρτάς Ππιουτμτι. Στὸ αὖ μαίτιον ὃς κείχω » απο οἷ 
ἰδῦνθο, ὁ κρεσημέπρης μοίταια βελδὺυὀυδυ(θ- λοχων, φειδωλὸς. κ σμε- 

κρρλόγοε ὁ μυκσηρεςοίς. νεῖται μπὰς νους ΑΓ ΟΡ] Ν ΒΘ Π15.Πιρτὰ 
ἹΜαταιολοιχός, ᾿ 

Μαΐπιον,ν, τὸ πο ἤιτα; βοῦς δὲ τά σιοιί τα] ἰτηπι οἴ, Οοαι. Α- 
ΤΠ Έορ ἐν πὶ ἸΝΟΡῈ 15. 1τοηῖ επλοα οχίριιιπι γα τιπη. 

Μάπθ- [ταῆτα ἀο Πδογαπονραγοιις, ἀοσορίοτ, 
ἹΜάτος, τὸ, ἐγ 4.1 τίο. ζήτησις, ΕΠ Ρ ΡΟ. 
Ματρόξενθο  ρηγῖι5. , ἱ 
Ματρρπὸς. "ἰ» Του ϊςὼ, αὶ ματρὸς ὄπει ἐχέστι 5 δ ΡῬἰξοπαῆηο μάφροπος) 

ἘπὺΠ τ λ4,6. 
ἡματρύγλα, ας, ἡ] ηα»ἰαςροπὸς» ΕΠ, 

ἡΜμαπρυλχεῖον, [σοτπα ΟἹο αἰπὴς ἰἢ ατιο νογίαπτος γεει} 5 σοπιοῖα 
τατος αι [Ὁ ππατιὸ ἱποδυίατιῖτος [οἰ ρίμητ, 

διατευλλ ον, ρτο ΕἸ ΡΤ πα. ν 
λίχηρως, αθο ρρτο μήτρως ἔατοῦ πιάτυῖδ, Ῥαινίς μάτερας γοςαῦ ρα: 

τοῦτος πιατγῖς ῆς ΕΒ ποτ. ΩΝ 
ἱματταξέω, οἰτοιιπρίοξο τα ΟΣ βου ΠΕ Ο» ἃ ρ 

εἴ ὁ Σπορών ἂτ τ 
ΜαηαζΘ-,υδ. ὁ, ΠπαΪτις. Ἧ “Νὰ Ἶ 

Μυηυν,»ο γέ οἾδ1 σθηνι5 ἄς Ποατὶ ΠΠπΊΐ,ν Ἰτήπηιτι βογσαϊας 
Υἰ [Ἐπ πλιῖτη, αν αὖ τὸ πολυτελὲς ἔδεσμα 1. ὁπ ηΐα ρτοοῖο, 
σηϊῆςατί πος ποπλῖπο {οτἱ δι τΑτθοπ. ἃ. 

Μαήυιίζειν, τὸ αἰθφσικυα ζειν αὐ τεὶ εἴτε ἐχθιὲ εἰν, εἴτε ὄρνις» 
εἴτε ἱερεῖον, εἶτε αὐττιον,ορἱρατὲ ἃς Πιαιητογ νἱποτο; Ε 
Ατὰςη.Π10.14.. ἵν 

Μαήω, ὃς μάττομα ρου δι σοοῖοτο νηάς τοτίιπάα, 
ἐκ δ ἀλφίτων μοῖζεν αὖδᾳσκόυώξω, ΑτἈεη. Ἰδ᾽άει,. 
ἀς ἈΟρΡΙ1ς, ϑρέψονται ἐκ υἷρ “ἴδ᾽ κραϑὼν ἄλφιτα σ 
ὃ. ΠΝ αουρῶν ἄλδυρα, τεὶ υλὺ πέμψαντες, τὶ ἢ μ(ούξαντες 
αξτοις,ὰ εἴτ πηαχλη σοπβογπηαπητο5. ΗἸΡροοταῖς 
[10 αδεὲ νόσων, μόΐοσειν ΠΟΙ ΡΓῸ αὐαδεύειν ἡ φυρῶν 
Ῥτο οχρυϊσπογοτὸ ἐκ θλίβειν, ΘΑ’ πο τοῖτς, Αὐ το, 
Ῥγὸ τογτῖο, Καί τοὶ ὧν ὁ τοῦ μείτῆοντι ἐρρυήδῳ πότερον. 
λαχίω) μοΐξει" τί σ᾽ ἔφη 6 εἰδουύατονς Πῖς ῥτοὸ ἢ ἰιοι σογο,τὸ ᾿ 
τί ποραπινεφ. τίς κὦ ἐν ἢ μααπύ,ῖθα υλύτοι τἄλφιτα, πὶ 41 
ἤυθὶρ οἰσδπλιιδ. μοίηῆεινγα ρυιὰ διιπάἄοτῃ εὐἰατη ἤρ ῆραῖ 
τε ὅζ νοτᾶτε. Εἰηζατη. 1446): ἐτῖδαν ρτο εγτηθῃ 
ες ράποβ ΟΧΡΟΠΙς: Οὐοπιπιρηταν. Αὐ πορ δη, 

χἡ φυρᾷν, ; δ ννοι 
Ματυνι, οἶδ αρτιά Μαςσοάοπαᾶς δά ἱγτιταπάδτη πὶ 

Ὁδοτιγ ν δὲ ρότις Ἰποδίπιογατ, ΡΟΙ ΠΧ. 
Μανλία,ἱὰ οἰἘ 9 μείχαιραι,δεοὶ τὸ δμμοιῦ αὐλίζεξϑτι 5 δ ὁ 
Ὑλπογ ἡ. αιιοά Ρ]ιγοϑ ἴῃ ν πα γαρῖπα νο τς Πα) 

Μαυλὶ δὸς ἐν Θ᾽] αάτι5. ΝΙσαπἀον ἀπ ὙΠοτιοιβοκεφαλι 
οάξω Μαυλίδι χαλκείη: μαυλὶς αιιτοτα οἴ χολῖο οἵἙ αι 
αἰϊαιϊά ξαςῖς » νπαᾶς μαυλίζειν πεσε ες ῥτο  τδι 
δ]. φὶ αἰτεγίτις ΟΓΡῚ5 σπθγοθάε ργο ταῖς. 

Μαύρρν, εἶ οἰ (σιγιιπι, τὰ ΒΡ. οΙ}]1ς, Ηςίνοἢ. ὃς δ! 4, ἀξ 
θὲς εξ μωρβς.ξατιιις, τ ταῖς, 

Μαυρῴω, μιίσωγα, κοι, ἐφανίζω,εχ τοττη ΟΡ ογἀσ. δ ΙΟΩΙ 
Αξ Αςοι Ηςεἰοὰ ῥεῖα τέ μιν μαι ορεῖσε ϑτοὶ, 1,10 Πιτπι 
[ρογάϊιητο αἰ μμαν ρρσι. 

Μαυσωλειον. 5. τὸ ΔΙ ΓὉ 61}, : 
Μάχοιριγας, ἡ γοιιτογ. [Δ τιι5,οπῇ 9,10 σα ΠῈ ἔστη 

ΡοΪγδ. φιοά ετίατη ξίφίιΘ. γοσατ ΧΈΠΟΡΗ.. ὅδ: καν 
κιζυς σειε,ς 1πι ες 5 ἐς! οἰατ, ΠΟ πιοτ. 146}... 
ρέσσ! μ(φς χωραν ἡ οἱ παρ ξίφείθ- μάγαι κέλεον αἰὲν δἰαρτο, ἱά 
τὸ ξίφιΘ- υἱρὸν μα χοήφκον. 14 οἰχφου το ΠΠειΏγ. κούχιαιενα 
Ῥ ίοιι5 σ᾽ αάτι5. Αυλτοτς]. ΡΟ το, μοίχαιος ρτο ΒῸΓ 
Χεπορῆοπ ἰάςπὶ οὐ ΠῚ ἀ ΟἿ ΓΕΙΓ κοπῆς, μοχαΐρα, Πα ΡῚ] 
τιν ΑΥΠΠ ΟΡ π. μεέχωος καρκκὴν ποις 2 ΡΊπτ, 1η] 
χάιγαν απᾷγ σ᾽ σάΐιπι ἀπ Ἔτλπ σις. ᾿άοπὶ τη ΛΡΟΡ ΓΒΕ 
μαχωιδίς. 4". 

Μαχαιρέσιον»υγο 1λά Ἰοΐ ἢ. Ν 
Μαχαιβίδεογ, «, τὸν ἘΠ ΠΟΙ Ϊ15 ΡΊδας, ὃς ᾿άοπι φιιοά μαχᾶ!θ 
Το ΠιΠ1. ; 

᾿Μαχάριον, κε, τὸ ΓαΪτο Ππς5.Ποι] ΡΙαυτο, ἀπε Πα τ ΠΠ ΠῚ 
βιὰ πἴσίων γοςᾶτ Ατομίσοπεβ ἀριὰ ΘΔ θηιιπὶ χτὶ τ 
ξαρῖτε ποπον Ρεγἤοσιπι σπου πιοῖςος ἃ ἔο 
τὰ ὃ πυπογοματα, μῷ χαῖρια ἐκεφ αὕτινα » ΕὈτιγπεὶ οἰ 
εάτινα γα τ ΡΟ] σε πὶ σοτηςὶ : σα τς }}15 αἰιτοπὶ οἵϊξ 
ΡαΓρᾶτί δου] Ομ ἶι5 ὃς Ματοεῖ 5 πποάϊοὶ ργαοῖρὶ 

Μαχαϊρὶεοΐδος, ἡ, Ποιιασιι αρουΐτον τοπίογιμσν Ἰὰς μίϑόχι 
πιοη. [πιοϊαη.ἀς ᾿Π γα θητὶα το Ὀτιιπλ» δίψει εἶν 
αὐ τ ἕν εὸν κὶ μα χαιρίδιαε, κα κάτοπῆ ρην ἔχογτας. Μαχαὶ 
χαιείσιας Ππππυρήττ Οὐγδείμι ἀριιά ΡΟ] σοι; ΡΓῸ 
ψαλίδες 4] οι! τ αΓ.41τ ΘΠ] ΠῚ. ἐνεί εν δ᾿ ἐνταυϑυῖ μοί χώρ, 
καί ρρυῆν τοὶ πορέζατοι. Τάεπι ῬΟΙ ΠΧ, μαχωαιφίδες αδ νὰ 
σαθαητ. Ἐς Οουποοάϊ ἀϊσοθαπε κείρεῶι διπλὰ μαχαύρανθ 
λωπηζουήθων,1 εἰζ,1π σοπηρτος οἱςραπτίοτο σα] τ}. 
παὐτίω ᾿Ἰπαμτοκὶ ψαλίσω νοςάτιητον ας ψαλίρ ΡῈ ΔῈ 
τοι, μαχαιθίδν ὀξυβελεῖ,1ὰ εἴπ, (τα Προ ΠΠ ον! σὺ ἐπμφὸ 
φλεζοτόμῳ, ΑΡτιά οὐππάοπὶ μα χαιρέδε, ςηϑοειδεῖ, ΓρΘοΠ 
ἰαπεικῳῷᾷ γαςρώδει, νυἱσὸ «[Ργοημοῖεο, ἢ 

Μαχρομό χ εἶν ξυλίναις ἐσκυπωυῆραις μαχαίραις, Ῥοΐγθ. ἀς ὃ 

ΤῺ ς ΤΥτοπτπῇ ἰΟαιΘ 5.61 σά ϊατῖ, 
Μαχαιρρποιοὶ, »ἰφἀ14Γ}} ὃς τεϊοσιμαι ἀττ  Πςς9, Βα Δ 1 Αἢ 
Μαχαιρφασωλ ἴον, ΟΠ οῖπα σ᾽ αἀϊδτοτῖα. ᾿ 
Μαχαιροφόρος,ς, ὁ, ἐπ ἢ ον, Οὐ] 4. αἰαῖ οἰπέξις. Χεη 

τορϑν στο ἔσχτο, ἢ δὴ καὶ μεια ϑιω μῆδοις ἐξ πολλοιὲ 
χωιξρφόρρις. ἱ 

Μαχαρώνιον υ τὸ [γοτῖσα 1185 ὃς ξίφιον ὃς Τ᾿ λυτὶ ρἰ δά ϊο εν, 
Μαχαρωτὸς πρίωγ»(ογτα 4085 ΡΟΙῚς ὃς Ἰειρϑτ πηο Π|5 4 

τὸς, 15 ἴῃ πο εηο αἰτίοτα ογοπαίαταπι γοΠ σίαΣ 
ἀρ Θα]θη, οἴ γτγάσις ἀϊξεῖο. 

Μαχαταὶ ἀὐτίποιλίθο,ρτο μαχυτὴς. 
Μαχααριιρπαᾶπι ἀεί ἀογο. ΗΠ οἴγοΝ. 
Μαχείω, μοχρέω,γ οὐ στα ἀ εἰ ἀογατίμαπα ἐπ εἰν 

Ἧ 



ἀπι»ΡΙ ατατοῖι. μα χετέον, ἰσρ τιν ἀρῃ ΡΙΆτοι. 
γτὶ τρήσῳ. " 
»ςοτταιιοπ, ΔἸ πη] ας. ΠΟΙ ἢ  ἔξιιΣ. ῬΙατο ΕρΙ.7. 

ἘΠ. ͵ : γ ἰπ Β . 
τούτων, μρόχνς Ὁ γγνομῆνης καρτερῆς 5 ἀςτὶ ῥτω ο 
μάχ᾽ς εἰξέπεσειν, τα ]ο ἃς ἀΥΠλλ5 οἰ ἐξ ὶ ἤχητ, διαὶ 

. ἴῃ σογταπῆ θην φηῖτο; ΡΙατο νόμ.δοασσορῖς μοίχίω ρτο 
15. ποιήστειϑει μρέχίιυ; ργαΣ τλντν σΟπη τη ἰττο ον οςογπο- 
ΡΒ. ἑλλίωμκῶν 7. ΄ 

γϑο, ἐν ρι σ Πα Π5:ΡΌσΠΑτΟΥ ρα σπαχ. 
ὙΡΓΟ Ρυρμα Ἰόρίταν ἴῃ Ῥυρπα ἰρίϊατν ὃς πλὰ- 

σηβθο. "1 Δ. αὐνν πο μαχησείμβυ ῷ.2 1014, 
Ἰριισ πάτον δος ἰάτοτ. 

χιμα χητικὸς αἰεὶ κέρσοις, 11 ρα σηατ ἀς Ιποτο» 
τος, ἴῃ Ἀ Πχοτν κι χυτιχαὶ παιδιαὶ) ᾿χάν Ριιρ Πα» 

πα 115 ἴδιι ΘΧρυι 5 Π81115. 
ΤΟ Πἰσο Πιδορασπαχοῦς! αχϑδο ΠΠἸςιις5» ποι ἴτὰ- 
Ῥί τάπι, βοπογὶ5 Ἐσσπλῖμ, [ςα οτῖαπν μαχίμιη ἰς- 
Τἰρτὶ οἰ! οιπι, μερί χειοι μυρεύδες, ὨἹγ ταάος Ὀο]- 
ἐμῶν» τὰς τ ἰτατῖϑ. ἀοῖοδ. τὸ μοί χημον πῆς πόλεως. 
ἴ1ᾶ» τε] {ἰτίον {τι τ, ΡΊατο ἐς Τιοοῖ, κούχιμα Φεῖ- 
τῆς π Π6.1ο, : 

Ἱπογοιτῖχ κα χλάδι χαϊτῃ ἀϊχὶς ἸΝδοτι5. 1. Π101]1 ςο- 
ο.εἰα χλα δι ἐλπίδι, ρα πιο  Πϊ ὃς δ᾽ αινάανντ 1 ας, οχ- 

: ποῃ μοχλαὶ [δὰ μοὶ χλὴ ἀϊολτιίγεύαν' μοίχλυς γυ- 

Ὶ εετῖχο αὶ μάχλϑ', φόρζας, ΡΟΙ ΠΧ. 
"Φ. Ἰα οἰειτι5»γα τε τοϊ πτερογαηβ)έσωτος, ΠΡ ἀϊπο- 
ες αἴογας μείχλϑη,νἸγουιπι ἀρροζθης » Θεποζ. Ευσηη. 
Εἴτιμ" ὐϊαιι ἡ μιϑύχλίθ.γ}. μεσ ητιὶ. Ε τα  οαγπόρνη». χαμα)- 

ας νοῦς Ππιχὶς νυ σατῖς ΟΔΠ ἴσα πραοίγεγοάη πὰς ἡνα- 
Ἰδτπὶ τα πιο Πση  Ποδη5. νἰ(ο μισὴ τή, 

{ελυϊα. αάεἰτουτεπη. ἱπιριἀϊςϊτα, 44 ν ἐπ ογΘ ΠῚ 
115... τί δ᾽ ἤνησ᾽, δοὶ πόρε μα χλυσιυλίω ἀλεγᾳ- 
τῆς σιωουσίαν κριτωφέρειαν, Ἡοποάτι5 ἐς Ρτατὶ 

κι μα χλοσευδης Ξ:υγερῆς τέρεν ὠλέσαν αὔϑος. ὙΌΙΓΙΣ ὃζ 
γποσα. ΤΩΝ ᾿ 

ἱ ΤΉΝ Ἡξεἤοάιις. τῆμος μα χλόταται γεαὶ- 
᾿ 

μαι μαι χ ἔσομαι δὲ μριχϑίσομαις τὺ ἐμαχεσείμίω, μεμοί- 
ὍΡταΣ ἱ ονσοπτοπάο, ἀγωνίζομα, Γ)ορ οι. ΠλΑτίπο, μα- 
πὴ ἢ Ῥυρ πο δάμεγῆις ποῖϊοβ, Ποπχ οἘἢ, κα χομα 

ΑΥ ΟΡ Ν. σοὶ παΐντες μοαχομεῦνα, ΗΟ... Ἰἀ οἰ, δια σε, 
υ, Ατἰ Πορμααιριισηο ργὸ το. Ηοιηετ. [:44., χτὸ 

χέσογται.ὃζ 1114. γγἐγχ εγσι μάχη σονται «ἰξὶ σεῖο, ΠΑ ΙἘῖς 
ΠΙσαδιιπτιμαχ ούμα!» Ριυρμαδο, Ρίατο ἘριΠξ. 7. πολλοῖς 

αἱ! οἰιπ πλαἰτἰς το τις Ραρ παδίτ, [ἃ εἰν, εἰ το5 ἐς 
ἩΤΟΡ ἰὴ ΡΓτο, ἐγὼ αὐοὲ ταύτης αὶ μαχοίμαί σοι, ἐς 
ἢ σοητεηάδιη. Χ ΟΠΟΡ ΠΟΙ ἡ ὅδου ἐμε μαχϑυῆνόν τῳ 
ΟΠΊρογ [τ τις ἀφ γα δτα σατη [110 ΡῈ» πδῃτοΠΊ, 
ιφ᾽ ἐλένῃ ἀϊχὶς Ἡοιη.Π|44.γ5 Ριισπατο ρτὸ Ποἴςηα, 
ἃ ΡῈ, αἷδὲ αὐ τοὶ μικχεῶτι ἀἸχῖν » ῬΓῸ σοπίγα δὰ ριι- 
ΧεδΥ υὐὸρ αὖ διχαΐκορτο 1{π0 ριιρπατς, ἰά χεόϑοι υξῦρ 
σΠαΓΕ ῬΓΟ ΓοΡο πο. ΚΕ ΠΌΡΒΟΙ 5. Γαά ἴα, μεμόχη- 
ἀττις.ὙΠιιογ ἀ, 
ἽΠΠ ΓΟ ΟΡΊ ΚΡ ΠΔ ἢ 8. 
βυπονλώ τ᾽ ἔδυ μα ψ, 

εἰς ς. Ποἤο απ Τ Βςον αἱ δ᾽ όναὶ ἰαψαῦραι θηπν εἰς 
νεητὶ τπατὶ Ἰηΐρίγδηῖ. 
πιο πε πιο σι πη» ας ογ 1. 

[υιηγ. κιοὐ τίω» Οὐγ Πξ, μαψιδίως ψϑ, δοϑεος 
γ 60] ἔτιιἔγα ητιρα5 εὔιιτῖς. Ριπάδτιις ἴῃ ἸΝ ΠῚ δ οοία 

αἴτεμα ψυλείκας ἤςιτ οἴ115 4111 ΡΟ Υ15 ΠπΠσὰς οΕ- 

αἶσα ἰλῖγδης 9 ἱπαπῖδιις “πγορί τη [ἀτγδεῖθι5 τ μος 
ἀεδ ατοταπο πιάρσῃο οἴιπὶ οἰάπιοτς ἄραι ΓΙΏ τατος, οχ 
ΟΡ ίΔτη πεφυλεΐχθαι γλεύσσαν μια ψυλάκπ αὺς ν 

πιεηζογ σιρίο ἤιρτα πιοάτιπι οΡΊο ἜΧΡοπ.οτίαπι 
πιο οιιρο ῆδρτο οἰρίἀϊταῖε. Ῥοξτίςτπι οἷ ἃ 40 

ἴῶς τοπηροτα Ἐπὶ, μέμιθ μὴν δὲ μέμαστινοδς μέμαα,γῃ- 
Ἰτοπὶ μεμακὡς ἃ 4110 ἔσεπλτη, μέμφεηα, ἀϊεῖς μέμαυῷ. 
ΡΟΣ ἴγποορεπ εχ μεμοκαυάν ἔγοαιιοης ἴῃ γῆι εἴ 
εἴσπεῖς ραττὶοῖ ρι) Πρ οἰ Ποατίοποηι Πα οΠ5, ΡτῸ Ρτο- 

ὁ 6116 Δηΐπιο ΟΡ ΘΠ ΒΟ ΡΤΟΤΊΡΈΙΙΣ, 

βρῦα, Ζ « 

᾿4 Ηείν οι, Ἔχροη. μο ται 8. ν Δηιι5,ΓΠ8 15. 
ΘΥςμοπιθητοτομηα»πορογὸ τοι τι, ΠΑ. ὦ ὃς μέγε 

ἰὼν κρατέει ἱ, μεγάλῳ τ. μέγ᾽ ἐμείνωγ ἰδ ρ ὁ τα ἢ στ)μλαϊτὸ 

πν. 199 
" . ῬεΙ,σῖα Ἐρίρτ. ΔΉ, μέγ᾽ ἀμεήγονε ο»Ἱ ἡδ' αολὺ χρρίρνφηες, μίγ᾽ ζεε- 

τ}, μεγάλως «εις. Ἰςιτι Ἡοπι, μέγα φέσγα, ΑΥ̓ πο ρ Ονι σέ- 

Κατ ΕΣ τα ΤΟ ΤΡ 
οἱόμιαϑτς ἡ ὅλον εἰς πολ γείαν ὁ ϑώς καὶ ΝΙ ὑμὴ πὰ γρίεαφε νὴ 
φύρειν, μάγα γα Ρη1} ΠῚ πότῳ Υ ἐΑΡΘΡ ΣΉ ΟΜΩΜΑ υπῦλν Φγας. μα μαι το άν ανν Ὁ ἄς ολτν ἸΑ ΒΠιμ) ἐςοἷζ 9 χιιδεὶ γοτθὶς 

ς ΕΠ, 

Μέγα, Α ἀἸςξξιιιινιν τάς ἕη μέγαρ, 
Μεγοίδικος κα, δ Γαι 1π τηαραὶς Πτἰηϊον ἴα, 
Μεγάδωρίθν. πλ Ὁ] ἤςιι5, (αὶ πηᾶρηα ἀοπαῖ, 
Μεγαϑυρσὴ οὔθ πιὰρπαπίπηις. ἸοΠοα, μεγαδαρσέϊ παγδὶ, δζο, 
Μεγέϑεες ποταμὸ, Ἰᾶρ] βιτιι)» Ηογούοι. 
Μεέγαϑος, ἐδ, τὸ να τ] ταϑν ταν ἰτιο. μέγαϑος λίμπων λίϑος, [ρὶ5 πᾶς 

Ἰούθν ἴῃ πιοάιμν ἤρ᾿ οι οης, Πογοίου. 

Μεγέϑυμος,δ καὶ δ, πηαρηλη εηιι5, Ο αν, ἐμὸν ὁδυδνῆ Θ' μεγαϑύμου,), 
γλοναία, μεγαλοψυῖχν, 

Μεγαίρω,ο(ἐἷἸηυ ἀφο, αηπη8}} ΟΥΉΡτέμο, ἐμέγηρέ μοι τύκοιο, Ῥαττῦ τηῖ- 
Τὶ 1πυν!ἀττν  Ρο 1]. Β πο α, ἐμεγερε λίνα ἴῃ Ἐρίρυ. μεγαιφο μῆο ἄς εὐ 
Ιρτάεπι, ᾿ 

Μιεγακήπηρ, εθο κ κὶ ἰ,ἰπροπε,πιάσπα ςοῖα Βαδοης, ας τηαοπὶς ἤπι- 
Ῥ  Ἰσίτετ. πὶ. 1144. 9., μεγακ τε νηὶ μελαίνῃ, Πητο Ρ. μεγάλῃ: φῆρλ τὸ 
κατοςγ» πλατείᾳ κὶ δυρυχάρῳ. ᾿ Ϊ 

Ἂς ᾿ - ᾿ , , ͵ Μααν Οὐ, ξ, μεγάλα ς-ενάχοντες φοίσων - διοχν μεγάλα, 

Μωχλα δικητικὸς, ν ΟΠ ΟΠΊΘΩΓΟΙ ἱπΙΏΣΙΙΙ5, Ααἠποτιΐη 2. ἘΠ οῖιμ κραδιει- 
κητικὸς, ἀρτι οἴη ἄς πη. 

Με γαλαὶμφοσος, ΠηΔ ὅ8 05 οἰγοιμτις Βα ης. Εἰ ἀτα, 
Μεγάλανόροινν τὶ πα σῃϊ ας ξοτῖοβ. 
Μεγαλαλκη ογΟ ὈΌ 5. 
Μεγαλαρτις εἰς μιγαλόμαιζθ.. ΑὙΒοη. ΠΡτο το, ἃς μηγαλορτία ἔς ἔτη» 

14ςΠ|. 
Μεγαλαυχ ἕω, μογσω,πονκοι, ὃς μεγαλαυ νηδμαι,Ἰαξτο, δ᾽οτίον, Ἔχεΐτο, 

σΧτΟ] οτ, ἸΝΟυτγι 0]. [Ὁ οτατες ἴῃ Βιιῆτ. αὐϑνιωνδιῶν Θὲ ἐχ ἡκισά 
σε μεγαλεχου μῆνον ὅππὶ τῇ Βουστρέδος Σπολογίᾳ, ΒΑΠΊΊας αὐ Εππο- 
ΓΔ 11Π|. πώς ἃ ἀκα τοίλητῆον ποτ ὅτ διωύαμιν μεγαλωυχεῖς φανπεί-- 

ζεῶωι ; 

Μεγαλαυ χία ας ἡ Ἰαξτλητ!α»οἰτεητατί ο,οχοϊτατίο. 
Μεγάλα -."ς ὁ καὶ ἡ, Ἰαξίατοτ » Αἀληγδητὶμ5 ἴῃ ΡΒγἤΠορη.μεγέλαυ.- 

χοιγκουφόνοι, πηᾶσπὰ ἰαέϊαητεκοἰοιος, Αἰχυλ, ἴσαις, σεσωὼν ΤΥ με- 
γαλαύχῶν κ' πολυανόρων, 

Μεγαλαυχού μῆν(θ.,αιἀαοία εἰ πη άι15. 

Μεγμλ εἴον, το πλὰ σῊ] ΠσΘητΙ Δ. πηα] οὐ 45, Θτθροσ. μεγαλειότης, Αἐξοτ- 
ΟΔΡ.2.λαλέϊν τοὺ μεγαλεῖα τὸ θεῖ, Ιοσ 1 τιασηϊῆςα οροια Γλοῖ, Ἐξ 
Τιιςα; τιαΡ.ἴῃ ΤΑμτῖ σον ΝἼΓΡ 185. ποίνσε (μοι μἐεγαλ εἴα. πηασηϊβοὰ 

πιθοιιπι ορῖς : 14 οἵδ ργω ἴλητίδι ἃς τᾶ ρ ἢ ΠΟ τίάτη {πὶ ἴῃ 
πιεὶ Ἔχει ρίο ἀςοαγαιῖτ, μεγαλεῖον. ὙΠΟ ΘΏΓΙΤῚ ἃ Μεραΐο ζι- 

οἰι]ο ῥγίπιῦτη ἱπιισητιπι, ἄρα Αὐἠοραινς ΟΥις απποταζιαιξ 
γτ Π1]νἃ πιάση τυ της νἱγῖιιπ) ὃς ρἱογία ἀϊ λυ, ρα εχ οἷοο 
Βαϊαπίηο» ΒΑ ΠἌπ1ο, ςα]απηο. ἱπποόσιις οὐοτατο ἥεθας, τος 
Ρ]τηῖο, ΠΙοσισ ὃς μεγαλή στον ἃ ΡΟ] ςο. 

Μεγαλείθιου, ὁ πη ΑΘ ὨΠ5.γ ἘΠογαη τις, ΧΟΠΟΡΠ, ἐκόσμκσε τας γνώμαξ 
ἐτι μεγελειοτέρρις ῥημεσι, Τάετη 5 ἄρα κἄλον καὶ μεγαλεῖον νομίζεις ἐξ) 

κκἡ αὐόδὲὶ καὶ πύλει κα τὸ μοι γώς οἷον τε γε. ἢ 
Μεγαλειότης, ἡτος ἡ πιαὶο τα. παρ: σφ ητ14, τὸ μεγαλεῖον, : 
Μεγαλείως » τηδρηϊῆςξ, ΡΟΪν Οτις »μεραλείως ἐχείῥηστεν , τηαοπορονὲ 

ϑαιιάς θαπτ, Ἐτ Δ] 101; μεγαλείως παρολιγῶβ εἰ ὅϑει» ἰηβσῃίτοτ σοι- 
τοπηηὶ, 

Μεγελέμπορος 5 1πΔΡΠΑΓΙΠ τοτισπι Ποβοτίάτοτ, ἔμυπορὸς γὃ ὁ πρᾳ- 
γματευτής, 

Μεγαλεπήξολδ. » αυὶ ιιο {ι(Οἰρῖς 9 4! απ Ποῖ πιάση πὶ 7 44 - 
ΧΊτα πὶ Ρογίοαυ τατ ). ὁ τοῦ ὠροτε ϑέγτίθ. καὶ δῆπνεν εἰρυνήνοὺ οἶξέρ- 
γαςικος, 

Μεγάλη, Α ἀϊεππ την άς μέγας. 
Μεγαληγορέω, μι Ἴσως, πουκο, χτο ΠΟ ατη ἢ Πῆςσο, πιαρ πο ᾿αέξο Ν οετν 

ΔΡ [0]. Αςοιίατ, Ἡοτγοά. ἴῃ 3. πέςειλε τῇ ἐε συγκλήτῳ καὶ τεῦ δεμὰν 
πες τὲ πηρῴξεις μεγαληγοραῖν»ϑζςιν πη ν οσαθι}1 ἐχρτγοίητ, Ηογαζ, 8, 
ϑατῦγτ. ΠΡ... οι τορες ἀτχις Τ ογγάγοιας οπΊπῖα πη σᾶ, 
Μεγαληγρρία,ας ἡ μεγαλαυχίας πα συ]! ποπτὶα» Ἰαξξατῖο (στ Ια ξτᾶ- 

τ ΔρΑ ΛΟ σΔηΓ ΙΔ. ΡΟΠ ΙΧ. 
Μεγαληγϑροςοἱαξτατιηάτι5»γο 64} 1591|ςῖλη. ΠΟΡ᾿. 
Μεγαλνγθρως τα ραΙ ΠΕ, ΑρΡίΔΠιι5 ἐν Ἰβηρικῇ, ἡ διελέχθη τὸ τοῖς Ὁ μα- 

γιληγρρὼς, » 
Μεγαλήσια,τα; ΝΜ] ἐραἷς Πα: 1. Ματτῖς τλάσηα: ξεῖα, Οίζοτο 1η Οτάτ, 

ἀς Ατσιρτείρ. ἢ 
Μεγελήτωρ,ὐ ρος Ο ΤΑ σΠΔΏΪΠΊΠ59 [Ὁ ΡΟΥδ115211144. β.1.γϑυγαῖθι, μέγας. 

λοόψυχί., 

Μεγαλίζομαι, μάσομαμἴατη οἰ ατοιϑοπιρογθῖο, ΠΠ πηῖτογ ἰοαμοτ. ο. 
Πα κ, κε 5 μεγαλίξες ψυμως Ιητογρομιὶ ἐπαΐξου πῇ διαγοίᾳ σ᾽ φϑρὸ- 
φανίαν, 

Μεγαλεζυζοι, (λοοτῴοτος Ἐρμοία Π’λπδ᾽ οπιιοῖ, ἐτγα, 
Μεγαλογνω αὐσιωδη ας ὗς εἰ πτα(ο αὶ πὶ ὃς ΠΠεγα ῖταθ, τὸ 
Μεγαλϑηνώμων, οὙν, γπλασπῸ ΔηἾ πιο ὃς ὀχος [{Ὁ,μεγαλογνώμίων δότω» 

41} ρταπάϊδυς Γςοτοητιῖς γτῖτ τ Ρ ]οταταβ ἐς Θοτρῖλ, Καρί- 
Ὕοτη; ἈΞ υἢ 

τὰν Ὡς ες 



"ὮΝ ΝΕ 
τῆο 3. γὸ Θυχυδίδης ἐκ ὠγνοιυῦ τῶι τὸ μεγαλὀγνωμον καὶ πίω ἐφρει πειρ᾽ 1. Μεγαλόχνμϑε » ὁ καὶ ἡ » 4 βριιγᾶ ἀπρ ἀυπέ ιεκ ταμδρύε, μεγαλιογνώμιονεξ᾽ αἤχοντες ἀϊσιητατ 1 ἱπροη!οῦ ὃς 1. ὙΒΘΟΡ .ΠΌ. 2, ἀς σδμῇς ρίδμτ ἤποΠ τα 
ρταάφηζος (ποτ, Χοπορμάπ πο ΟΕ οί, ὶ ᾿ 

Μεγαλογραφίανρτξτητα πιαραἱ Πιπιρειις, ὀζπηα σπατιιπὶ ροτ οπατιῖπι 
δῖ τοῖαπι ἀφξουπιατσγιχφάζαο ραγαιγίχοδαό νοῦς ντίτας Ψ1- 
ἀταν.Π}.7.{ἀρ.4.Ὁς 5. ; 

Μεγαλόδοιε ν οὐαμς Υ185 ΡῸ ΒΑ 5)41145 Γατῖπὶ ρτρτουῖας ὃς σοπίι- 
1ατοσαρ ΟΠ ασαητ. Υ Οοδητιισ πλ} τατος δὲ γραῖα, 

Μεγαλοδιιωαυούμα ροτοη τί ργαίτο, Ερ ἕζετ, 
Μεγιλοδωρε οἰ. ] το το» Πογοάταπ. [κιςίαπ, φιλοτιμεῖτ ὅΠ) πῇ μεγι- 

λοδωρεῴ ὃς 
Μιγελοθωρία,πλιπὶ ἔσο ἢ εἶα, 
Μεγαλήδωρρν, Πρ οπαϊάιηπι ὃς πιὰ σμλῇ οτπτι πλτπμ59α ρα Ἡ το ΤΑ. 
Μεγωλόδωρρε5.ὁ, 41} τπᾶσπα ἀοπατοί θ εγ 115. - 
Μεγαλόϑυμος, ΔΑΊ πλΟ [5)ϑυμοειδής, ῬΊατο 2. 46 Κ ορ, πόϑεν αἷμα ἀρ ον 

τὸ μεγαλόϑυ μον ἡ δος δ᾽ ρη σομῆω; ᾿ 
Μεγάλοιτοι» ὁ ὁ ἠνναϊάς τη ξε χ, ΤΗςεοοτιῖη ΡΒαγπηας, 
Μεγαλόκαρπος, ὁ κ, ἱνππὰ σαϊταάτης ἔγαέξας τα Πρ αἷς. 
Μεγαλόκαυχ ὃ-, ὃ νὸ ἡ σταπιά!ςΔπ}15. Ὰ 
Μεγωλοκρφαλοι γα ΣΟΠ 65. 

Μηγαλυκίνδιωυ Θ., 4 τῇ πηαρηὶς ἀροτοά!επϊς ροτί οι Π15 νῖται πο 
τατος. Ατὶ τος. 4. Ετμῖςου. μεγαλοκένδειυ Ὁ. ὃ, κἡ ὅταν κινδιω) δ}. 
ἀφειδὴς αἰ βίνιντάς πυκνοκέν δι Ὁ, 

Μεγώλοκίγδιυ θυ, πηασηα ρογίσ 4 Πι θη. 
Μεγαλοκοίλιθ., ὁ νὰ ἡ ααΐ νοηττς οἱς ἀπηρί οἴει νοατγῖσα! ο, 
Μωχαλοκύμων ον (9, ἡ χὐ κα ἱπσοητος Πιϊέζιι5 αχοίτλῃ 5. 
Μησλακωλ θη ῇης ογα Ππουθας ογ τἰδσορτα οπρὶδ πιοιιθγ15. 
Μεγαλόμοζίθε,ῃλλ9 γΔ 5 Πα ΠΊσηα5 μα οΠ5.. 
Μεγαλομοι θυ, ἀἸςίτιι ἴτοῖι ξοςπλΐπα 4115 πιαρηα5 μα οῖ τῇ ἄη1Δ8» 

πιαπηπιοία. ἱ 
Μεηαλομερὴς » ὁ“. » ἐχαὶ αὶ γ ρατεῖδιμ» πηαραῖϊς. σΟὨ ταη5. μεγαλομερη 

ἀϊοιιηταιν ια: ρΡατεῖθιι5 πιαέοτίριις σοπίζαητ ὃς σοποτοῖα [παῖ» 
ψύτοῦζα : σοητγὰ μικρομερῦν αι: τΠΙΠἾ ΠῚ 5 5 νἱ ἰσΠ15. Ατιίζος, 1. 

ΜΜεταρ ". μεγαλομερ σε ρφς. Πγ Αγ [Γι 15 Ρατει 5 οοηίίαης. 64Ζα. 
Μιγαλομερία κα. διυΐαμες γ ατηρ] γι 4. ὃς ροτοπσῖα. ΡΟ ΥΟἷτις. ἐς το- 

διις οπι. ὃς Οαττῆαρ. χὰν ἀκέων κα τιπλαγείῃ τὸ ποδκυδύου μὲ 
γεϑυς, Ἃ “δ πολιτευυ οἴ των αἱ μιφοτέρων μεγακαμεράαν ἢ διυΐασιν, Με- 

γαλομερώς,ἰατιτὸ, ἤο ςηἀ ἀὸ, πολυτελαῖφοντ τ τὸν γεῖον ὅποδεξα μῆυ Ὁ. 
φίλανϑρώσως ἡ μεγαλομερῶς, 5111, 

Μεγαελόμιδθοίθ., ὁ νὰ ἐγατα ρα σοηίτ ξξ15 τὰ ογοοίο»ίις ἰδην Δι Ποη, ἄς 
[τοττο, ἑτώσοα μεγαλόμιϑνίϑο, 

Μεγαλοιμήτηργα 1, 
Μεγαλομυκά της ννδσῦδη ἃ ς πγπιρ ᾿ς η5:ἴγοιτ ται ἀοη15» ΠῺ] Θρ σπου, 
Μεγάλόνοια, ας, ἡ, Παρ οὐ Οἱ οὐδοῦ» φανειοι. γος Γργιμίςητια, μεγωλοτορέ - 

σπεια, Γιοΐα τ, ΒΑΓ], μέγαν ἐν οιν χὺ μεγαλοφυϊλυ Ὁ τ πιάση 0 αιῖ- 

τῆ ἃς ἱπρουτὶ ἀἰχίτι Οοπγπτοητ, ΑὙΠτορθαποΝεφέλ, ἐς ΠΡ οτΊο]ο, 
οχφτευκρινουβυ Ὁ. ὡς πλέϊςια αὐαλώστος, ἡ ρωτῶ το ποι αὐηλώϑι, υτσὲ μογο- 

λονοίας ἐλευ εἰς τὸ δέον ἀνήλωσα. ῬΥᾺ ΔηἸπτὶ σοἐ τατο ἀτάτις πα - 
σαϊτιιἐϊ που παρηδηϊπλῖγατο ΟἹσογοηϊ» 118’ μεγαλοψυ χία. 

Μεγαλόνοιυ τὸ, πιὰ ἢ ἰτι!40 ΔΠΊΓΑΗΙ, 
Μεγελονάς, Δ πιὸ πιασιῆςο Ῥγαάϊτιις ὃς πιοηεὶς ργατδητῖα 5 με- 

γαλοφυλὶς. μεγαλοψυχίθο, 
Μεγαλοπολέ της (ἧς μικφοπολίτης ΡΟ ΠΠπ|χ. 411} εἰς αχ ππάσηα γτῦς, Π|Δ- 

δα: ντθῖς οἵτιῖ5. 
Μεγαλοπόνηρος.» γὺ ὑμορφπόνμοος , Π σοπἢἀοητίους ἤιπε πα ἰτἰα, 

Πονοοδητας αν Αγιίζοσς!. υἱζρες αὴ κὴ μεγαλοπόνηροι. το 4. Ρο- 
1ιτῖσοτ. Ατοτίπις ν οὐτῖτ, σσητιπιο ο ἢ. ὃς ἀε!ηαιότος ἰῃ τεθιις 
τηαρηΪ5. 

Μεγαλόποις, 111 οα ρα ἄς παρὸ. 
ἈΠΕ σα αομυαολελ αν  ορηθαδ, ἡ 

Μεγαλοωρῴγμων . ονίθ-ς οὗν ἔα ξἜ]ο [5 5 τ σπατιΠΊ γοιπι ἱποορτᾶ- 
τοῦ ἃς Πιίσερτος. ῬΠ τα σἤι15 ἴὰ Το πγοτιῖο 9. Οἱ ἀεὶ βιαιότοιτος ὧν 
χαὶ μεγελοκοραημονές ατίθη. βασιλέων . γινῦ ἐν τυχαὶς γίγνεν» ὦ χαὶ 

εδὸ φύσει μετρίοις εἰξαίγουσι τολμῷν καὶ «ἐδικεῖν. νυ] σὸ σγαπά ἐη- 
ΤΥΘΡΥΘΕΗΥ. ᾿ ᾿ ἘΝ Ἰ 

Μεγαλοώρέπεια γάρ. Ν μμεγαλοτορα)μο συν). } Τα 5. 4] σ᾿ Ἰταβ,λο ση ἢ - 
σεατὶα:οιἶ σοητταν μεκροτορέ πεια, ΑΥἸτοτ, αὶ ἀότοτ, 1.1, μεγάλο- 
Ὡρέπεια ἢ), ἀρετὴ ἐν δωπανη κασι μεγόϑοις ποιητικὴ, 

Μεγαλοτρεπύτιατει, Πγα σ πὶ Ποὺ Δἀπχοάτηη,. 
Μεγαλοορεπὶὴς, εἴθ᾽, ὁ Ὁ ἡγαγασ αἱ Ποι!5. πη ση ΠΟ ἀρράγαζι! 53] Α 115. 

πηασπιηῖ ν ἐπι ἀθσοῃ5. 
Μεγαλοωρεπος, ΠΛ τι αἱ Ποὺ, πλα σα! Ηςὸ, 
Μεγαλοῤῥηιλονέω; μα. ἴσων τ Ν κούρα σιλα ̓  ΟΠ ποτ, ἰδ ΣΟ» μμεγαλκησρ ας οι 

ττιαὉ [0]. 
Μεγαλοῤῥνμοσευλη,»ε ον τα σ]] οαιιοπεῖα, 
Μεγαλοῤῥήμων, ὁ χἡ νὴ, λα ΠΟ 4115. 
"Μεγαλοῤῥοιῶτες» οἰζοπτδηῖος (εἴς, Ψεῖτατ μος νοοαδυΐο Ταισίδηιις 

ἂς αἰὶς ἰοηιόπε» δ ἃ (Πα φιοίαπι νἱμδης, Ὀϊέξαπι ἐσὺ τοῦ Μέγαρσις ἱλι1 414, ΗΟ ΟΕ. 
μμεγόκου κἡ ῥήσεως 5 αιιὸᾳ οηλμΐα τπαρπὰ ἰοαιιαηζιμ"». ὃς, Ἀ1}1] 
ΡΙεθοίμμη, 

Μεγαλοσευη νης» ἡ χαῖς [πὰ5ο μεγαλοψυχίας ὦ 
Μεγελ ὀαπλαγ χυίθ- γα ρ Δ Ὠ ΠΎΠ55 ΕΘ Ρ. 
Μεγαλόςωχιςγεο,» 6711} Πρ ςα πὶ στα! άςηλ ς βιιη (τ, 

᾿ ἢ ἢ ε 
Μεγαλοψυχθ-»., δντησ ΠΔὨ Π5. 

ὙΦ 

Μεγαλόσωμος τ ΟΠ σ 591 σοητί, σοτροτο, 
Μεγαλότεχνος » ῬταϊτΔῺ ἴῃ πιαρηϊτιάίης ἀτεϊῆ 

φἀτηλῇ, ἴῃ Τίοον. δοκεῖ δ μϑε αἱὴ Στο σκοποῦ τι 
Τσοκρῴτοις ῥυντορακίω), πῇ πολυκλαίτε τε "ὰ φειδίου τέχνη}, 

μεγαλότεχεον κὴ οἰξιωμοτικόγ, Ἧ ἡ 
Μεγαλοτολμος, τυ ΠΊ Δ ΠῚ ἀπά λοῖα Ῥτράτας, τπαρηα 
Μεγαλυργόφ»τηά σῃ] Πς 5. ΡΊυτατ ἴῃ Οαίαγο., 
Μεγαλυργόεγτο, σ Δ 1111 ΓΟσ τι ΠΟ ΠΑ Π15, Ἵν 
Μεγαλυργία, ας οὐ ΓΗ Π σφητία, Ἔχος ΠΠοητῖα, δὰ τος, 

τιι5, ΡΙατατο, τη ΟΡ, «ϑξὲ εἰοργισίας. ἔνιοι Ὁ). ἡ πίω ὡς 
γέαν ὧκ ὀρϑως τίϑενται» Δ]Π1] Πηὰσ ὨΙ τι ἰπΟ ΠῚ 51 
5.815 ρεγάρςηἀῖς σοηβτιπι.ς 

Μεγαλόφϑωλμος, 111 ΟΣ Πΐα ᾿ΠΓΙς ΓΤ Πα σ ΠΟ ΟΟι 
. ΕΠ οἱ ορίεποτοη αὶ καρδεογνώςςες ἀἰςῖτιγ. 

Μεγαλόφλεζιϑ., ὁ καὶ ας, 401} ἀπηρ ΠἸοτίθιι5 οἰ γοηΐδι 
Μεγαλοφρρνέομαι, ὃζ μεγαλοφ φρονέω, μιύσω; κα, ἡχρο, ΓᾺΡ οτ 

Νειις. Αεῖπο. Χορόρμοπ ἴῃ δ. Ελλλζωικών,, Μ' 
ἐφ᾽ ἑκωτῳ ΡΊατο ἴῃ 7. 4ς Ἀερ. ὧς αὖ πείϑοιντο οἱ αἰ 

μεγαλοφεννόωλμοι. Ὁ δὴν οἷν 
Μεγαλοφεόνως, πη σ ἢ οὶ, ΑΓ ρΊ του. ΡΟ ΠΧ. ος ᾿ 
Μεγαλοφρφσιμλη νης ὁ γα πὶ πλᾶσ ὨἸτι ον ἀτγο σαητῖα, ἃ 
Μεγαλόφρων,ον θυ, ὁ κα ἡγγλα σηὰ [ἀρ ΊΘη 5, Πιᾶρ παηΐπι 

μας ἀϊξείοης νείταγ ΠΟ οΓ, ΚΑ ΩΣ 
Μεγαλοφυὴ ς δ, μκεγαλονοις, ΤΠ Ὁ ΠΔΠΪΠΊ15 5 μεγαλόψυ) 

Καισορέων 77 μεγωχοφυών κὶ ϑερμδι τίω) ὄυσέξειων, ἔτι 
ΠΑΡ ΠΔΠἐΠἰταβοιμογελοψυ χία, Ἐτ μεγαλοφυώς, 1 
δαϊπιο. Ἰςοπιςάς5 [10.2.4ς Ἡοιηοτο, ὠνιὰ μι 

ἴρυται ἀυτῴ. Ἶ 
Μεγαλόφυνθ- τη Ρ]ο ἔο]ο ςοηΐλη5. ΔΝ 
Μεγαλοφωνίαι ας, ἡ γπγδο πἰτι ἀο ἃς ἐχος ἰοπτία νοοῖ 
Μεγαλόφωνίθ:, ὁ κὶ δ, πιά σηδτη παίσος νος ΠΊ,γΟ αἱ 
Μεγαλοψυχίαι ας, "ἡ, τη ᾶΡ Πα ΠΣ Πϊτα 5) ηἱπηὶ πιαρηίτιάος 

μεγαλόνοια, ἡ μεγαλοφυΐα ἀϊοίτιιτ, Ατίζοτ. αὶ πετο 
ψυχίκ )γαρετηὶ μεγάλων ποιητικιὶ ὄν εργετημτων, οἱ ο 

χίαν ΡγῸ ππαρηϊησοητία:  ΑΖαιζοηις, τέο) εἰς ζξὸ ἡ 
ψυχίον: ΑἸ 10. μικροψυχίαν ρτο ἁιατίτία ΡΟΠογα ν, 
δὲ τίμλ ἐν αὖ χέρφτονίᾳ μικροψυχίαν, δίς. 

5 

ἊΣ 

Μεγαλοψύχως ἔχωγίλασῃο δὲ ἀτγοξξο {ΠΠ| Δη ΠΟ 
Μεγαλεμλομαι δ᾽ οὐἱοτο βογοτοίρογθῖο. 
Μεγαλευω, με υμυιὗνπτ, τυυγ κα» πηαρηιῆςο 9 ΡΙ᾽π. πιάσαι 

5πιιπὶ ἄϊοο γ εἰσ μέγεϑος ὔρω. ΟΧάρροτΟ . ΔΠΊΡ ΗΟ, 
τη 115 [σῖο, Αξξαπ, Αςσιίατ. ΟΠΟΡΗ. μεγαλώεῃ 
οἤοτγοι Ματιῃ.ςαρ.23. μεγαλεωΐεσε τοὶ κροίαπεόα «Ἷ) 
ἄἀτισιιαυ ἢ παι 1α5. ρα Ποτιιηῖ. ᾿ 

Μεγαλὠνυμος» "γα ηἱ ΠΟυΠΪ Πἰ 55, μεγαλόσοξίθ-. ΠῚ ρΡΓτι8.ΑΤ 
“γαλώνυκιον υἱμέτερον ποιτέρ᾽ αὐϑέξχον οτα [χηξ αιδίαπι, 

Μεγάλω» πᾶσ ΠΡ οΓ δον ΟΠ πιςητοτορτεσ ὃς ; κι 
Μεγάλας, πη σα ηἶ Πσόνρτο μεγώλως:τι ραττίσιϊα τοάφιαηάαη 

2. τεύρχυον μεγαλως μεγαλωςὶ Ὡρρσέπῆαισεγιηα σηΔΠὶ οἰ δά 

Ρι Ηδγοάοσ. ᾿ 
Μεγαλώσιμίη,"ς 5) τὰ 5 Π] Πσοητία, ΟἸσοτ, μεγαλειότης 

Ἐρ Πα. μόνῳ συφῳ ϑεῴ σωτῆρι ἡμδμ! δόξα τὸ μεγαλωσεωδηςς 
Μεγώμυκος αἰ τὸ ταις ΘΠ 5. Ν᾽ 
Μεγάνωρ, ΘρΊτμοτ. ἀΠπττἰατι πα ριά ΡΊπάλτ. μεχένορος Ὁ 

ιιὸά ιίτιιιη ὃς δηΐπηιοι αἀ ἀ4τι πᾶσ πο 5 γἶτοϑ ἔα 
ἰηής ἤιρουροκ. ᾿ 

Μεγαρίζῳ, χταοίςο, λάσπᾶ Ἰφαιιοτοἰϊηριια Μερβιῖσα γί 
ΡΙ Ας αγποη κλαίων μεγαρκεῖς. ἐκ ἐφή σεις τὸν στέκον; 
ξεις»η εἰς μέγαρα ἀπελδύσγ»») ταὶ μεγαρέων φρονήσεις ἡ πὶ 
λέκτῳ χξισῃ, 

Μεγαριχαὶ σφίγζες » ῬΥΟΙΙΟΓ ΙΔ Π ἶσον ἐς ΠΊΘγοΓ οἰ θι15 τὸ 
411} ὃς αἰπν ρτοιεγθίμηι ἀβεττ μεγαρέων δάκρυα ἢ 
ΟἸΓΎ ΤᾺ 18. ιιδ ᾧ τππϊτῶ ἀριιὰ Μοραγοηίος μὰ 
ΔΙ1α5. ΠΟΠ νογᾶβ οἱδητ ἰΔΟΒγΥυ ΠΊᾶ5. ὯΝ 

Μέεγαρον, τὸ, γοργὸ ἀοπηις πη ρ 49 ρα] ἀελιιπι: [ο 1ΠΊΡ. 
σις ἀΟα15.1. οἶκος, σΟ ΠΟ] Διο σας μα συ {ΠῚ : δὲ 
οτὰ Ἡοτγοήοτζο: εῦδα τὸ μεγαίρω, τὸ φϑονως τοὶ γδ μεγάλα Φ3 
Ἐτνπυονίάο Ατιθη, ἰῦτο ς, ( 4]. Πἴδτο 27. οαρὶτς 24. ΗΕ 
Τοταπὸ ρτὸ Ἀογοῖςα ἀοππο. Ατβοι, πηατοτα5» ἱΠ σα, 
τοῦτ Η οπτεγιις μέγαρα νοσατῖ,ᾳὅς δώματα » δὲ 
ξεγώνας ἃς αὐέδρώνας. ΕἸ ΠΟα Τπτογρτ. μέγαρονοϊπαιτ 
ὁ πλιίσηίθο κὶ ὅπήφϑον Ὁ» οἶκος, Α(οίρίτιιγ ὃς ργὸ [πὶ 
Ἐρίργαηι. ὃς εἰς ροοτίοιισα 9 οαΐπ5 ΡΊ γα οτῖααι Ρ᾿ 
τιιγ Ηοιπογ. 

Μεγαρτὸς. ἱπυ!ἴοῆις, 4 ο πη. , 
Μέγαςοτοι μεγώλυ, τὸν μὲγ εν» ὦ μέγας, ὁ, ΠλΑΡΉΙΙ5. σύγκειτι 

ρυτικοί κὰ σῷ γῆ ἵνα ἢ μέγας» μὴ ὡρὸς γίω ὧν, δὴ ὑτὸρ 

Τατιὸ Πι ΙΓ Ταῖς, μέγας αἴρεται, Τ μιιογ ἀ, μέγας δαίκτυ 
ΠΈΡΓ ἢ ὯΝ 

αὶ ἀϊοάτειν οτίαιοι αὐτέχηρ, ασλύμ! μέγας ὄφε, ΟΠ ἵπτιι αὐ; 



᾿ὰ 
Ὶ 

' 

5 Μ»Μ Ἑ 

ας χἐμῶνγατγοχ τξροίιας. μέγας εἰς χούχαται, Ργῶ- 
Ὁ ἀς [ιορτ.δορ νος, οι Λοςιι τίμιο 5 μέγας 8 πλόυ- 
5 πιᾶβο 5 Ιατογίδιις τας άίτιις, μέγαν ὄγυχαι» πὰ σΠΙΙΠῚ 

μεγάλο) ὃ ΠΊΔΟ ΠΟϑΟΡ ΠΟ (5. νἱ μεγάλν» τπα στη, μεγάλη 
ππτισι σΟὨΠΠ1Π1γ Θά Ζα ἰτεγρτοῖς, μεγάλαις κωϑανίζε- 
πίνειν τς Οἱ Βοῦς ἰατρἰτειροίσοις πο 

δ: Ατεῖςα οἱϊ βραχυλογία. τὸ μέγα, μεγαίλου, ΠΊ ΡΝ}. ΓΟ ι- 
ππναγἀιππη,τος πλαση αν) Πα σ ἢ ΠῚ ΠΙΟὨΓΙ, μέγα γὸ τὸ τῆς 9:6. 

ορ πη Π ΘΗ ΠῚ τ65 Εἰς πιατὶς ἐπ ρογίτι τι, Τ᾿ ας ν α]ά, 
ϑαννο ποι σπου πτασπα ΟΧ ΡΑττς, Τά οιτ δ) ἀέγας ἐαύ δ. ἦχ- 
νὰ τ ἀρηλπὶ ροτοητί 2 Ῥοχιθηϊτ "ἄς Τ ιιον ἀἰε, μέγα δύ. 
ὑπ οἰ οἵα πιοηιοητὶ» ΧοΠπΟΡΙ.. μέγ ποιούνκα) καταλπεῖν, 
σῃὶ ᾳοῖο αι!ου γο Ἰηυᾶ πὶ 2 [Δςην 1. Ρα αἴ; μέγα φϑέγίο- 
Ῥοπιοίϊιι, μέγα πνέειν ὃς φρονεῖνγντάς πὶ ΟἸ}]}. Ἐτγαίὶ μέγα φέρει, 
πὶ τοξογτ,πολυ διαφέρει, Βιι 4 ΠῚ. 

ογαϊάς ῬΟτΟΠ551) 4 ΘΠ ΔΏΪΠΊΙΙ5- Ἀρο].νδὶ [οἰομάϊιπι 4ια: 
ϑιήνθν δί γμὐθ- σοι ροπιιηταγοίι Ππητ ργορτῖα ποπιῖπα,, θα- 
4 οὔϊοι Πὰς οχντοπα. 

ἴγς.Ἔἐχροηι μέγα κίσμα ἐχόσῃ τιᾶρηα τὴ πιὰ ΗΗ͂ς. 
θ. ὁ ἡ ἡ), μιγάλαυχΘ..ἴη Ἐρί στ. 

. ἴξιι μωαφρονώ, Ἰηο]ςίςο » ἱπίο] σης ἔμπι, πα! ΕΠ 
ΤΟΙ » Δηΐπιος τοῖο. ἰλέϊο 5 Πιροτθῖο » πιαρη!βοὸ 

ὈΣ τεν 
{πυ|τιῖς»υα ἢ μεγάλος οἴφραν,") μεγαλοφρων, 
(γς: μέγα βούσει,ϊησ ἐμ τειη ο᾽ απο το πη οάοτ, 
σηϊτιν ον: ργοςο τα 5, πιρ τα 409] ρίτιι4ο,6ο - 

τ. τ»ἰαχίτασ»ν Οἰποπιθητἰοροτοητία, [τατιιγα, τποηΐα- 
τὰ5» πιο ἐσ ταπήϊταςνιτ Οἰσογοηὶ ἩΡΑΝΝ ἢ νεγρο- 

Ἰταϑο!πστοτ, ἰρτο ΖΝ ς αιιαἀἀπὶσορᾶς ἱπιπηᾶ- 
τ Ρίλτο ἘΡ {{. 7. χέμ νων οἰξαίστον κὶ οἰτοεοσδύκντον μέ- 

Πρ οἴ τς πα χίπια. μέγεθος τῷ λόγου, ἩἸ Γπλοϑοη. τυ- 
γεϑος, Γτιοἰ απ μέγεθος ἔχεν ΟΕἹῈ ἀπιρ ᾽ς, ἘρΊ σιιγιῖς ἘρΤ, 
τις παρυκολ ἄϑεει χἡὺ διυσεντεριϊοὲ ποίϑη υὐσδοζολίω ὑκ ὑπο- 
ἑαυ τοῖς μεγέϑοις, Ταητι ατιζοιπι τπογὺὶ φάογαηςν οῇ- 

τπὶ» ντ ἡἰαἱΐ χα οοταπι πηασπίτιἀϊποπι ροΙϊει ἀς- 

νῷ 

Ροτὶς πιασηϊτιιάο. γεἶ πιάση! βςςπτῖλ, πηιαρ αἰ ἤσιιπ 
'ο ἀς πτιιπίο οχ ΡΙατοηῖς Αχιοσῃο,ε γὸ δὰ γε φύσις ἐς 

τὸ μεγιϑουργίσς ἢ0 π΄ Γιατ οἴζοτ ἀεὶ ταπταπι οροτὶς 
ταητατη ΓΟΓΙΠῚ ΠῚ Ο τ ΟΠ οΠΊ. 

ἰποτοίσο, γε ςοναιιροοτ. ΑΙοχαθάοτ ἴλῬτοθ]. αγε- 
ἑαυσῶ γγωὸ μὴν Θ- ἡ μεγιϑιεωύεται τὸ σῷ δρεαΐει, ντίτιιν ὃς 
δ 1, 

ΡΠ ςονπαϊοτοπιγοάάο, Ρ[ἢπ. ΑἸοχαη 4 Αρῃγοί. 6. 

“μων ἴηι 44. (ογτιτη δ. ἰδαη. ἴα Τος  απτατ, 
δ τα ἶ τι πῦ φυτά Ὁ 1}}5..4ο} ς ἐγ 01159οΐάτιις. ρτοτῖο ἢ15. 
ΤΆεορ, μεγύθοτα τέκνα ϑεάΐων, 1, ἀςα᾽ ΒΕ 14: Ροταπιαθὶ- 
τ 4111 μεγήρητα Ἰεσιηῖ, 1. ςἢ φαϊθα5 ποπτο Αὐτ ςοη- 
οὸς ἃ ἐδεὶς ἐρίσει, 
μεγίρυ. Το ἢ. τε τίωια' μεγαλόχαρ τε 5 ρτοτίοία ΟΡ 
Ῥοτγο ἰωταηάιιτη εἰζ. 

ἧς ΡΓΙ πηαζοϑ 9 πο ρ ἴδῃ ςς : 4180 δζ ΘιΙοτΟΠ 15 ν τίσι ἴῃ 
ἃς Οαίατο:[η ΑΡΟσαΪ ςἀρ.6. 
πιαχί τις, ἀτ Ρ Π1Πππη0}5.τῇ ἡλεκέᾳ μέγιςΘ.7 Βα 4. 1η Ἐ- 
γον ἵπ Ῥ ΓΙ τ σΉΡΙΔτο ἴῃ ἘΡ Ππ.κ τύγε μέγιστον, ργωςϊριιὸ 

{ες ἴἢ ρτὶ πηῖ5.8ζ το σαριῖτ εἴτ, μέγιστον ἐχθίςη,τπα- 
τ. ἘΠῚ. μέγιστον διχφέρω, Ρ᾽ γί Πηιπὶ ἀϊ ἤοτου ΡΙατο 

9., μέγιστον διειύα τα) ροτοητία ρἰατίση πὶ ναῖςτ,, Τι- 
πάντων φϑεγίεϑειν Οσε ΠῚ Ἔπιίττοτο αἰτὶ ΠΠπγατη, (ει 

Π, εἰς μέγιστα, γααΧίτο ν ΡΙατο νόμ.,, Μέγιςτον 9 ἀϊΉς}}}}- 
ἴῃ ΤΊ πΊαρο  μέγιςτον διὰ πων τὸς αὔξοι ὅχτο ΧΤ' φυΐσιν αῤχίω), 
πὶ Δυτοπὶ οἴδ ἰῃ οαιπὶ οοπαιη Πτίοης τατιοιΐς οΧ- 

Ὁ. 

δεα, 
σουοιγο, Οοηἰτἰ πουροετίσιτη. Ἡοπη, απ Αἀπιετδ. 

, ζδ) πάτερ ἴϑυϑεν μεθξων, Ῥτὸ τῆς ἴδης βασιλ δύων, ἡ εἷξ 

ὉΠΊΟΓ.ἰ τορόνοιον ποιήσομαι φρϑντίσω 5 τοὶ οἰτῶΣ οὐῖς τὰ 

δ, ταοπἤμιτα οἷς ((οττδῖς διι14.) δε ἀοτιμσντ τγι τὶς! νεὶ 
' ἡρίςπς 4αΐπος πτοάϊος ςιουία πιθηἤιγανν οὶ ίεπος Ατ- 
Ὁπηδηα, Βι ά. ἀς Αἰΐε [10.5.5 τγῖδῖς Τητογρτ. ΑΛ ΠΌΡΕ, 
Ῥοτς χοίνικος μῆμάδεμνίθ. μακεδονικὸς » πλοά τς Μᾶςε- 
τοι. 118.8.Απῖπι. Αἀπιοποῖ ΤΉ στπας Μαρητοτοθδης 

Ὁ Ατεϊεὶς πειροξυτόνως ΘἰξοτΓΙ ἐμηδίμνίθν, 
ἔζων οιιγατι σογο» ΗΟ [1.116.8. πολέμοιο μεδε νὼ, μέδο- 

»αοτοπη ἐαρὶ 5146 Π|. 
Ὀγοιγο. Οσηϊτ, ὙΠ Ἢ ΡΝ : 
δ τοχ, ἰπιρογαΐοτ. "14 4.,οῤ γείων ἡγήτορες γυ δὲ μέδοντες»ἱ. 
'- : 

φαἰτα τα ρυι ςπ4291οα]ςέτ:ὅ τι μέστι εἰσὶ τῖς βἐρρὰς μέστα ὃγ- 
ἩςΠοά. ἀρὸς δ᾽ υὑσὲ μέζε ἔϑεντο; 1. ὑπὸ τοὶ αἰδοῖα, 

ΜΕ :οι 
δέν “ - . πόθο μαζπησμε οι αὐτί διισνν οἰ οπγφπείις 

“ζῶν ΡΓῸ μείζων, αἰοτο τ Πα ἰοτ, απ ἰοτ, τὸ μέ ἱ ; 
᾿ τ ἰοτιτῃ μέξον, Δ 15. μέξω,πναϊοτα, ὲ ᾿ στον ὙΤ μμεϑαρμμζνα ώσσγσ.ωχα,ςοπρ ατῖπο Ῥογ πη τη 40,14 οἰ τγαηΐρο- ἣΩ ο Ἀάαρτο, ςοπιπιττο, σοποἰ πμΟὐσοτΏροπο, ἐπαιορϑω Βα- 1 τς παεξπρῖαι τοῖς ῥήμασι τῆς πίφεως κὶρ ἰατροὶ κἀ χρίλυπαι γ ΚΤ χα - ἐλ δῆλοτν ἄλλως ρος τοὶ ὑποχεἰ μῆνα ποῖϑη μεϑαρμοζο μάμοι, ΑἸ Ἰὰς 41}-- 

τοῦ ἀρίδηζος ὃς ἀζουπηθο ἄληζος. Εἰὶ στίδεν 1 Ζιιοά 1 τις 
ςοη[ἰἠτιιῖο αἀϊοίτιγοίᾷ οἰ Ἐν ἐπτεγορϑοῖκαι, Τ αἰ ατῖς, στε μεϑνμμόστεο 
τράγικης αἴξα κόσμιον οἱοιδῃς, ϑ(ς. ΠΏ ]1Ο εἰς πιμηάο. μεϑαι ἢ , ΠΥ Ὸ " ς 

᾿ ἐφ 5: πἰαλ δ δῖ δόξω εἰς ἀλήϑειαν, ΚΌΡΟΝ 
ΨΟΓΙΓατΟ ΠΊ. τς : ς Η Μεϑειρμοτῆω, Ἰάςπν Πσηΐ ῆς, ΡΊυτατς, σγπσκοπεῖν τὸν ἑαυτῇ τῷ ὐιϑειρ μόν 
βίον ἴτουι σπιςηιᾶτο, ὅζ σα Ἰ υατο»ἱ πιο ]ΠἸοτοαι τοδάογοιῆς κε! ά. 
ΤΧροηΪς μεϑεέρμοσον, ἐπτινόρϑιωσον, 

Μεϑειροομαι. οσοΙπγοίου. 
Μεϑείω, Του οὸ Ρτο μεϑώ, ἀπ τα ΠΊ»Ὦ ΡΠ 154), Ηο.ΠἸχ.γ. ε χω- 

στὰ μϑῥη σε μεϑείω,ης τς ἀς(οταιη, ΠΙΔα, πολλάκι γδ μεϑίει τὸ » Ὁ ἐκ ἐ ϑέλει πογνεεῶτο.τΟΥΡ. ἰμελεῖ, 
Μεϑειτέον σοὶ χρυ μάτων, Ρς οι η]ᾶς ραττίςςρ5 οἵϊε ἀςβθος, ΤΙογά, Μεϑεκτιχος βαττῖςορ5, ΔΤ τος. 4. λιν ἢς, διαὶ τί ὧς ἐν τόπῳ το εἴδη, εἴ" 

τὸ μεϑεχτικον δ τύπος; 
ἣ ἘΝ 

Μεϑεχτος, 4. ΠΟΠΊ Δ ηἰς 1} 15, 
Με ϑέλκω, γᾶ δας, αἰ γα πο τοτγα νι ντγαμο. ΓΙ ]ο, μεϑέλκεσι τζω) καὶ- 

δονίω ἐς τὸ γωϑρον, μεϑέλκοντες τίυ! ἐκδημέων, 
Μεϑέωβ. ρτο μεϑεῖναι, 1 ο[Ἐ » τοπηίττοτο. Π|λά. κα γἀχρλάς μεϑέμω χόλον, Ἰά εἢ, συγχωρήσω, ψυχίω) μεϑέμαω » ἀηἰπηϑτη ς ῆλτε» Ριο 

μαεϑεῖναι. 

1, γΔΠΙτατο πὴ Ορὶηϊοηἰς γεττοηϑ ἴω 

Μέϑεξις, κΘο, δνκοινωνία, ΟΠ ΠΉΠΐΟ. ΠΟΙ ΠΊΙΠΙ σΑτΊΟ 9 αὐτὴ τοι μετοχιὶ 
Ατεϊςὼ να κοίϑεξις ρτὸ κατοχή, Ατὶ τος. ἰῃ Μετὰ τὰ φυσ. Πλάτων 3 
μέϑεξιν, τοι ομα με τοιζαλών, Μεϑεκτικός, ἢ 

Μεϑέορτος ἐρρ τὴ, ἔς [ἘἸ ἴτας Εε ΔἸ ετατὶς σουπος . ΡΟΙῈ (ο]ςπηίτατοπι 
[ΟἹ επηἶτασ. Νάζβη, μεϑέορτος ἡμέρα, ΟΠ χογοροτία. 

Με ϑέπομαι, ἢ ςαιοτο Πατίιο. 
Μεϑεπὼ, Πα το, διώκω, ἰκολεϑώ, (ς τοτ,ἴςαμοτ, πορτα, με τέρ χοραι οῆ.- 

τω Ἔχ οτος, ἀΠροπουριογποι σοι ροοτϊςὰ, {Ππ||4.8.“ 4 ἰω!- 
δχϑν μέϑεπε ϑρασιι, Τπῖογρτ. ἐσϑειν ἐδίωκεν, ἸΤΟΠη, ϑμέτης με ϑέπεν 
παμμντορα κόσμε ξωϊω), ], ἔχί ζωϊω) ἐν ἑαυτῷ,ντ Ἰοαυΐταν Ἐσυαηρο]!- 
[ Ἰάοτπι Ν οπηιις μείζονα μαρτυράνω μεϑέπα, ἔχω, ἴΔπ, 1 αἴζατ. 
Ῥτο διώκω, ὅξᾷ ἐγὼ μεϑέπων μαψιδίως "ΘΥ ἕω ΡΈΟςΥ]. γεωπογίίω με- 

ϑέπειν, στὶς τυγά τη τγαδξατο ἃς Ἔχθύοογε. 
Μεϑερμίω δομαι ἐπτογργοζοτοθαζᾶ ἄς Μεηῃπρ. Αι. 
Μεϑερμίω βίο, τάς, τα Πϑ ἔς γ ν᾽ ἀτογργεγογινῖ μεϑερμίωξ μῆνα χὰ 

λέξινγαα νογθιιπι ἐγάη 4:4. }Ππτατο ἢ, ἴῃ ατοης, ἱ, μετειφρῳζόμε- 
γα, Ῥοΐγθ. τουτοις καλούσιν ὀμτραορδιγαρίδες . δ μεϑερμίω δύομῆν ὄπα- 
λέκτοις, 

Μεϑέςηκε, μεταξέζληται, μέϑέςηκε τῆδ τρέπων, ἀο πιοτῖβιις ἀεταῖρτα- 
1Π7 5 ΠΊΟΓΕ5 ᾿πηπηταις 5 Αγ Πτορἤδη. 1ὰ ΡΤ το, Τάς ᾿υ᾽άεπὶ 
Πὰς σαι, πολυ μεϑέςωκε πάνυ» πιαϊτὰπι Ὁ ἰπόςηῖσ ἀογη!σταμῖτ, 
πχηζαζιις οἴ, 

Μεϑετέον, ἀἸ πλττοπάιϊιπι οἴ, 
Μέϑυ»ηφ νὴ ΕΟ] οτα 5, τοι] οπτί ον πο οησῖδ, ρΟτΠ5. ν]Ἂς κραποίλην 

ἴῃ Αἰπεηοπιο. ΡΠ τυ οἢ. αἷὶ αἰ δολεοςίατ, οἰνώστως κὶ μέϑης διαφορϑξν 
ταύ τω; εἴρηκεν, οἷν σεως (μι αὔεσιν, μέϑης 3 φλναζίαν 9 Ἰη νἱποῇτατο 
αι άθπι Ἔχ ἈΠΠαγατι οπδ τη ὃς το] αχατίοποτη : ἰπ εσγίοταϊτε νοτὸ 
ξατ ]ςτλ ὃς ἱπιρογτιπαμι [ο παοίτατοπη. ροίηϊς. καλώς ἔχοντες 
μέϑης, θεῆς ροτὶ τοπμι!ςπτίαις, Ῥίατο ΡΟ πεῖς, 9. Οὗταν τὸ μᾷρ ἀλ- 
λο τῆς ψυχὺς δ΄ δῃ, ὅσον λογικὸν γὴ ἥμερον χὺ ἀῇχον ἐἰ εἶνε, τὸ ἢ ϑινογωδές 
τε κα εἰ ριον. καὶ σίτων καὶ μέϑευς πληδδὰν, σκιρτᾷ τε κι εἰπα στί μῆνον τὸν υἷ-- 

σνον, ζητεῖ ἰέγαἢ κὶ δστηπημπλαναι ταὶ ἀυτῥ ἡ 8», Μηάς Οἷς, ἐς Ὠιαΐπ. 

ἀϊςοῖτ οηἴπι σοογάτεβ. 11} ἀογπΊ  ΠτΊθι15 οὰ Ρ4Γ5 ἀΠΙΠῚΪ (1185 
τηοι τὶς δζ τατίοῃἷς Πτ ρατυσςρ5»οΡἶτα ἰΔῃ φοατη [α ἀυτεσι ἱπ 
4114 [ογῖταϑ φιιδράδην Πτ ἀτατις αὐτο ίτῖς ̓ πηπηᾶη τας 5 41Πηπὶ ἤτ 
ἐπηπποάοτγατο τπιοξιέξα ρότι! ατα; ραίξι 5» Ἔχτΐτατε τη ἰΌπιηθ 
ἱπηπιοάοτγδτέσιιο ἰαέγατί. 

Μεϑυχα,ρτοϊοοί,ν τάς τη μκεϑέσιν 
Μεϑιίκω.. τγδάϊπιςο οἵγδηίεο, ἀοοδίθ 5 ἱπτογι σΠῖῸ 5 μετέρχομαι» Α΄- 
τἰορ Δ η. 

, Μεϑυλιυκεῦμαι,τταπίρο αἴ γα ταῖς ἴῃ αἰ ἸΔ πη: δ με ϑυλικίωσις, Οἱ [- 
το! τγαπῆτσίο αἱ σταῖς πὶ φτατοπιν εἷος ἃ ργίπιο [ ρτοπηῖο ἦν 
{ποιιπάτιπι ὃς ὁ (σσηάο ἴῃ τουτί πγ,αριιά ΒΑΠ]. μεθηλικέωσις δὴ 

ἡ ἐζδυμασω δευτέραν “Ὁ ἐν, ὅζς, 

Μεϑυμερανθς ἕν ὁ ἀἰπιγηιιϑον τ με ϑυκεραναὶ κυζείαιΓΊ τ, 
Μεϑυημοσεωήῃ ης ἡ ΠΟΡῚῚ σοητία οἰ μέλεα γῥαϑυμία, 
Μεϑιήμων, ον ΘΟ. ὁ χἡ ἡ το πλἰττ πο Ραγοθη5 αἰτοῦ, πο ΠΠβοη5 7 ΗΟΠα, 

ΤΠ. 4. β, θυ μεϑήμων»ἱ ὠμελής. 

Μεϑήσω, ΔἸ πιϊττ πη :ὰ μκεϑίμμι, ἱ ᾿ 
Μεϑίεμαι » Οςπίτ. πη ρίτιιτ, ρΓῸ ἀιππίττο, ΑὙἸΠοΡ , μέϑεῶνς γευῦ μου 

πρῶτον. [Δ πΊ, κάλ ϑωσε τούτου μὴ μιεϑη εὥτι μ᾽ ὅτι. ΡΊατο 7. ἀς Κορ. 
Ἐν τίνι ἔφη ἡλικία; ὠΐκα , ἰῦ δ᾽ ἐγὼ. Ἷδαϊαγκσίων γυμνασίων μεϑίεν- 

πσαγοιπὶ ἀοἤπιιης Ἔχογοουὶ. πυγιὶ μεϑεῖται φυσᾷ ῥεῖν, 05 ΡΟΥΠΉῖν 
τἴτιιτ πατιιγα Βιιογξ ἃς παταγα: ρεγηλι θιαῖτ. ΓΙατ. ᾿ 

Μεβίηα, μοῖσωγ ηκα) 6 }] φονρτατοττοϊττογοοποεάο:γπάς μεϑιά- 



ΟΣ. ΜῈ 
στ ῬτΟ αι ΟἸ η τος ΠΑ ττιι τ ς στ σησ, ΡΓΟ εἰξιάσι ἡ τυγχὰ οοδσιι με 
φίατι νεγὸ τὸ διώκουσι κὶ ζηκῶσι,1ἃ εἴτον ἰοἸΓοητατ, ν εἴτ σαπτοῖα- 
ἀλρδητ. μεϑένμι,ἐφίημιρἐνεργητικς ὠτιατικῇ παϑυτίκ εἷς 3 γιρικῆ, με- 
δέν τοῦ 5γό"ου, Ατ ΠΤ ΟΡὮ, αὐποτε μεϑέετε ϑοὺ οὐδὸς εἰλκῆ ς. [4 εἴτι, μὴ 
«μελάτενας ἀοτγοέζοτῖδ, με ϑιέμαυν πολέ μδιο,ὰ εἰς, ἐμελέίν;, Ηοπι. 
χάοσι ΠΠ124.15..ν εἰ έων. ὃν τινα παΐγχν μ(οί χῆς μεϑεέν τα ἔδοιεν, μεδίε- 

ϑοιρἀοίδτοτς, Θα ζᾶ, μεϑέεδϑεει τοῦ πούδς,  Ἰπιϊέτοτε Ροἀςη,ὈΒιο- 
ἢγατιῆς ΝΊροτγιμεϑίεις, 4 οἱτο με ϑτικώς κ ἀρεῖς δεοΐκεισαι, Ηο- 
ἀιογιποην σ ντί ξοττίτ ἀπο Ἀθρ συ οΠ5 ας» οοΉ{ς, ΟΥἹαγ 5γσιμαι 
Αἐςαίνε μεϑίησι βλάςον, οἸαἰττῖς σογπηςη» ΤΉ ΟΡ Ν. ΠΠ.ς. ἄς 641], 
Ρίαπτ. ϑορμος] ἴα Αἴδος, χερσὶ υἷρ ριεϑ ὅκα «δ ἀχάςορχε, τηδηὶ- 
διι5 ἀἰπαιΠ. 4 εἴ, ἀφῆκα, δὶς 5. ποῆιι5. μεϑιῖκεν οἱ ὁ κυξερνήτης 
ἐκ δ᾽ χεροῖν τὸ πυδόλιον. μεϑπεὶς ῥϑύα τα, ἤτιοτε 441185 ΡΟΓΠΊΓΓΟ ἢ 5) 
Ρίατο νόμ.ν. μεϑεὲν, γα Ππίττοησ. Οαιπὶ πῆ πίτι Χ οπορ  ὔτε διὰ 
σὸν ὕτινον μεϑιᾶ σι τοὶ δέοντα περᾷ ἤ εἰν» ποπὶ οπλίττιιητ αιις ἀσοηίᾳ 
[ἀπτρασογον ποῦ ῬγατογπλἸτζιιηξ ἀϑοη δὶ οςεφίοης πη, καὶ μεϑη καὶ 
σε ϑανεῖν,Ἰη Ἐρίστ. νά οἰξνποπ ΡΕγΠλ Π τε πτοτῖςμε ϑῆκα 9εῖν, στ- 

τοῖς ἀἸ αν} Π1.,μ.9.σοινοτο Ἰξξαταπι εἰἶἴς, μεϑεῖτα, ργο μεϑείετε, Ατὶ- 
(Ἰορ ἢ. ϑορ μος τὰ Αἴδος ἀϊοῖτ; εἰρεσίας νυὴ με ϑεῖν:!, ΠΤ] τοι σία 
οὐπηϊτγογο τά εἢ,ἀ  ςεάογο, μὴ μεϑ' εἴ ὅϑις μηδενὶ. ΠΟΤΆΪΩΙ το] - 

4ιιατῖ5. ΑὙΙ ΟΡ. ὐκ αὐ μεϑείμίω, ματι ἀαιιααηάιτ ἀἸ πίττα πη, Ἐπ Γῖ, 
μεϑείμῆνΘο,ρ γα τογη ΤῸ τ μεϑεὶς 4] ΟΥ̓ οπιίτεοπ 5. μμεϑεῖστε τὸ 

ὕδϑωργηιιαὶ πα πγογοιη ἘΠΊ Πτ. μεϑιά σι, ἴ, τὸ ἀφιᾶσι κ συγχωρριῖσι: 
μὲτίασι γετὸ τὸ διώκεσι νὰ ζητᾶσι, 

Μεϑίςημι, μ, μετας ἢ σω, πὶ ΗΚ αο τ ΔῊ [ΠΤ ΤΌ. ΠΠΧῸ. τ ΟΓΠ ΓΙ 115 [ππατὶς 
τ, Ιο οο πτοῖιοο δἰ ']ιιο, αΌ]: σο. ἐγαπίξογο, ἀϊοςο, ἐγαλμα 
μιεϑίσναι φύνενὰ οὐλὰς ἰζατιιλπν ἀγοθου γο ῖθοο, Επιτίρ. μεϑεσημι 
πᾶ χοώμσιτος Γ1ΓῸ σΟἰ το πι, ΑΥΠ ΟΡ. μἐτέσωσει,τγ ἀπ Πι1]. μετές- 
στὶν εἰς δουλεῖτν»ἱπ (τ αΪτιτοσι πιῖσταάτγιι στ, τη Γδγαττατοπι τοςῖ- 

ἀόγιμς, ῬΙΠτανο.ἶπ Αρορμτῆος ἢ ἀδοπὶςῖδ5, μέτέτησεν τυρὸς τὸ 
χρεῶν, ἀς ςεΠοτιπε,ίατο πιητ ἀξ ξεῖ, ΡΙατατ. μετέστη μῆν φίζου, 
ἀο[πιτίπιις τἱπηοτου Χ ἐπορὶ. ΕἸλίωικεν ἐς χωρία τρὸς Λαχάδαμμιο 
νίοις μεϑες δ ταγ]ις Δ Ταςοἀπεπλοπῖοϑ ἀςβεσεγδησ τ }1}..με- 
πατηςτάυδυθ- τὸν σπιδριδεώ τυ» Γεπλοτο δριτμγίάατο, μετέσης αὔνγαιι- 
ἑλτουῖς»πτηζᾶτος (ςπτοπτίδιη ἡ» Ἠεγοάοτ Ρίατο ἴπ ἘριΠ, τίμὴ οὐ- 
χίωὶ αἰπὶ τυραννίδος εἰς βασιλείτιν ψετεις σα. ἸΌΤάςπι ρτῸ οοάοην 

βασιλείαν αὐτὶ τυραννίδος μετεις-ὅσαι αἰ Χῖτ, μκετεῖς ἰοῦ α! 5 ἀεῖςςεἴε. 

ἔγαη πη ἈΦ ΟΠ γγ Γοίζο πη. ὅγὲ τὸν ἡεείξολον μετα ςἰῶα 5 αα ἀἴαδο- 
πὶ ἀςῆςοτς. [ἀςΠι, Ὡρὸς τίν) υὑτόρορίαν μετοςῆ σαι!» ̓ ὰ ΟΧῚ ΓΙ τλῖτ- 

τεγορατγία ἘΧΡΟΙ οτος μετασήσωσι, ΠΙΟἸ σα πτατι οΡ μος, ἐκ γὸ τυ- 
νέ δε χ᾽ τυραννικοῦ κύκλου χάλκας μετας-αὲ , ἀϊστοῖδις ἃ σότοπα δὲ 
ςοπίο τι ρτὶπείριπι. Ῥίατο ἴῃ ἘΡΗῈ, ἐκ τῷ ψόύδο.ς εἰς τὸν αλνϑιὴ 
λόγρν μετάςηδι)οχ πιοηάδςὶ (εγπχους αἢ νεγαςσοπὶ τε τγαάποῖτο. 
μμετες’ αγαὶ δι σφιν ὰ [α (ἐς οἴ {{ 5. Ὑ μιιογ 414. μεϑις' γα υιο σατο 
ἀϊπτοιιετο, μὲτοῖσ μήν μῆ), ἄς Πα σαι! ἹΠΉΠ15. {με πεεττίμυ αι βίου 7 νἾτᾶ 
εχοςάοτγο, ΕἸΣ Ὶρ. κετασίω ὦ τοῦ βίου. Ομτγ (οί. μετας [να] ἐκ, τῆς 
χορε, ΠΣ οχτγὰ ἤπος Ῥατιῖπ ὁ τορίοης ἀοπιίρτατο. "]ατο ορὶ. 
“σιμετεςήκεεγγοῖγο ἀδὶϊς, Ἡεγοάοτ, μετεςνκότοι χτ' τύπον» α11α: ἰος 
Ῥεγηλτατιιητο Αὐἰτοτ, 4.4ς σεηόγατ, μὲ τατας, 411 ἀφανσ γα 15 
ἀοξιιπέτιι5οἴαπχοτιις»(δρο Πτιι5»τγαπἤατας, γοῦς 1155 Ὑ ΠΟΥ αἰ ά, 
μεϑεφυκῆα, τα γοΌς]ΠἸλυΐτ. μεϑεσωτα (ὔὺ τόποις, ΠΟπ ἢπ|5 ροίτα 
Ἰοοῖ5.Αὐἠζος. Π.4.4ς σεπετ. Απῖπι. ἡ ηάς μεϑίσαμκαι» ἃ πατιιγᾷ 
ἀϊοεἀουτταηίεο δά » τπῖρτο, τγδη Ππιῖρτο ἃς ίεσς 0 5 ὅς ῥτοςι]} 
Ὁ πογαίημτι ἐγεσιδτία τεοςάο. μεταταϑώ τῆς οἰκονομίας τοτῖο- 
ταῖς ἔτοτο ἃ οιἱτατίοηςνίιος ςαρ.16. ὅ)ὴ πόδα μεϑέςαϑοιοτοῖτοςο- 
ἄοετε,[ε γεςίρογο ΡΟ 5.2. μεϑίςασο λύπης, ἀςροπο ΠΙΟΣΓΟΓΘΠῚ» 
Ἐπιρι 4, ἐτοίρρισι με ϑέςτα το,ὸν τοῖς ἐταύροις ἱ--ᾶτο, ἩΟπΊοτ. ἱπτοτο- 
τάτοητοτι οὐ ἰασατιιγι μο ϑέ στα ὅτι εἰς ἕτερον τόπον» ἄς ἴοςο «ἡ ἰοςῇ 
τεδιῇγο, πιῖ σταγο, το ἐς 1 στρ. τάξη «ἄς Κορ. εὐ τον υφ᾽ 
ἕαυ τῷ μη δ᾽’ α ἀλοηὶ [πὶ ἃ ε ἱπτηγηγατί ὃς πποιςτὶ 'οςο. Θά] ςπ, 
ἂς μάτια Ρ1]Δ,εἰς τὸ πλίγων μεϑίσαϑοι ἴῃ ΟΡ] ππιπὶ [ς πηοιεγς, 
τοι 4ςπι, αἸασώξειν τὸ μεθ αἰ μα ον. το ἀ τ {4 π| τοσ ρου μοδε- 
ἀν Θ.,τουτὰπ5 ἰοσι!Π1. σφας Π5 ἰοοιι 1.» ις απ, 

Μεϑὺροίταιάτη. 
Μειϑοδεία, ας, ἡ ἸΏ [|{155.αΠΠΠττ15. 1 511. τ μεϑοδεία, ἢ αμῖ5 ἐχ 1ηἢ- 

ἀιλῖ5 αἄοττιις ἀσστοάϊταγ Αἰ τπὶ τντ ἴῃ ἀςι15. νΟῸΧ ἀειμτπὶ [Ὁ - 
παῖ. Τίαις ΗΙοτοπγπι. νου Πισίας ν ογεῖτ, ΓΔ τς δὰ ΕρλοΓ, ἕνα 
μηκέτι ὥμῇ νηπιο! κλυδωνιξό μῆμοι κἡ αὐειφεφουῆνοι ποιντὶ αὐέψῳ τῆς δὲ- 
δασκαλίαξ ον τῇ κυζείᾳ “ἥδ αὐϑρούπτ Ων γἐν πτινουργία, τρὸς τίω μεϑυδείαν 

πἢς πλιαίης, 6 ἀΤΆΡ ττ5 ἤπηιις ἐπ ἔλητες 5 4}1 Βιιέγιιοπλγι5 δζ οἶτ- 
οἰμαβογαπλην σπου 5 ν οητο ἀο τί παῖ, ἴῃ Ἰιοπηίαιπι αἰ απ 4- 
(ατία δά (δίς εὐγοσῖβ. Γπτογργοσον οτέτγατοτα δά ἱπΠάϊοςὰ 
ΤΑΙ Ιεπάτιπι ν εὐ τί αχροῦῖς σαρῖτ, 4. ὅς σὰρ. νἷτ, ὡρὸς τὸ διωΐα- 

ὅτῳ ὁμῶς σίωδι δὸς πας μεϑδοδείας τού Φιαζόγιον, 1. δηπ(ολαξ, ἐνέδρας, 

τη Πάϊα5. 
Μεβοδεύω, μι δύσιν π,θυχαν ἐς  Ρ᾽ οὐ πιασ ποτ, αἰτητὸ ρον Ρογίγδη- 

(ἐο4,Α]Π| το πὶ εχ ΤᾳΠ 115 ἀἀουῖον, τεχνσζομο, μετέρχομαι, εἰπτιτώ, 
1τοπὶ δυιὶ ποἰοσὸ τγαζο,ργασορτα τγαάο. Νιςοιηδοὶ. Πρ... Ατῖ- 
«Ἀπ μεϑοδευειν ὄεςτἡμίω εἰ οῖτ ρτὸ (οἱ ειτίαιι τγὰ ἔξατς 5 ὃς ρτα:- 
σορτῖς ργοίς η:. τ ὁ μεδοδευων, τὶ ἔς χ, 

ἈΜεϑοδυηγέω κα, ἢ τοῦ ἄοςςο ἃς πη οἰ ἴεγο νἱλπι,Π τοῦ νἱαιῃ ἀσιποῦ- 
{γοναὶ 415 ἵσιισι5 οἴε,ῖπ ΕΡ στ, 

Αἰοϑοϑεκὸς, αὶ σατο οι αὐ τ5)δί ἀΠΠ οπ {1 οοιπρς γὐϊα (ςαιήτοτ, τς 

μεδοδικὴ,τάτῖο Ἰοσιςη Δι, Οπἴητ  Ππ4πι Πδ. τι οαριις 
ἀΠΠογοηάϊ τατίοπε Προς Μεϑοδιχοὶ Ἰπίοτῖρ 
5: πῈρ|1οἶτις ἡ ἴμᾶοττ, ὅς ἱρίς αὶ Βοτοτῖς, ρυῖπιο. 
χτ μέϑοδογ, ΒΟΥ ῖο. Ξ 

Μέεϑν δεον»Υ ἸατΊ ΕΠ. ἐφόδιον. 
Μέϑοδος, ἡ νἸΔ. σΟταρ πε τππγ,(ει γάτῖο, ὈΪΑτι ἐς Τ οστδ, 

Οἴδιις Ἔχ. δτίαπι Γάτὶ ο σΟΠπΊ ποηταπε ἃς ἀοργοβεῖαα μά ἢ: 
414 ἀρυά Ρίατοπ. ἄς Β ἐρ.ἴτομι ἀοςδάαν την ΓΟΥΙΠῚ αξίο κ 
γεἱ Ὀγοῖῖς ἀϊσοπάϊ οοπιροπάπηπ1, () αΐπεῖ}. Γαῖον 
οἰκονομία, διοίκησις, Ὁ τασορτηγη, Ὀ]άτο νόμων, ἀ - πεῖ 
διωύΐωμαι πἰω αὔοὶ ἀ πάντων “ἶ τοιάτων ἐρϑω) μέποδε Ρ 

ςοηλθοτ, Π ρο πη. ἐς ̓ ς οὐπαΐθι15 νογαιη τατίοης 
ἘΧρ᾿ σατο, γα ΟΠ ἘΠῚ ΘηἿΠ| νοσᾶῦ μέσον (ἴσοτο, οἷν 

πιπὶς {ηα ἃ τατίοης [μ[οτρίτιιγ ἐς Δ] τὰ τς τα είτατῖο, 
Ῥλετεῖριις ποτ δ 15, ἀς ἢ πί τίμια σοπυρο Πειτια ὃς τὸ Ἂ 
ἀς Οεἴεπ. Ὁ ̓πίτίο ἀγεῖβ ράγιια», μέϑο δὸς ηἱ χφϑύλου, τι 
γαϊπογῆιπι ἀοςοτ, λα. μέσο δὸς τ πἰοὲ φύσιν, τατίο ττὸ ὅς 
τιιγᾶν. φαρρ(θόκων μέϑοσδο ( συ ϑέσεωτ, γι ἀἰσαπιοηζα ΓΟ 
ταῖῖο» Οαἰεη. δά Οἴλις. ἀε δας νοςε ἤς ἀπιποῦδιι 
οτάτος ἀρὰ ΡΙατοηεπι ἱπ ΡΙΗΠεθο : πο! νὶα - Ὶ 
φοτοῖ εα,ητιάπ| {ξερὸ νηϊςὸ ἀἸ]εχὶ: [64.118 πιο Ρὶ 
δἰτρϑς ἀς ετι τ ουδγομιι:ς 0» 115 πᾶ πη ΟΠ {τὲ 
γογθῖς ἐχρ σατο ποη οἱξ 4] ΕΉςΙ]ς : νι νοτὸ; ἃς δ 
σοηίοαι 41 ΕΗ ΟἩ ΠῚ πιῖτπι εἰς : αιδεοιπαιιο Ἐπί πηι ἐ 
τηζα 5 ἀοἰὈτίρτάσιια. ἤιπτ» μᾶς ἡ πα να ἢπ [πος ΠῚ} 
τοιάεπη. Ποπτ πὶ Τ)εοτιπι δά Πού η 65. γε ΠΊΪΝ 
ταῦτ, Ρετ Ργοπιοῖπειπι αυ ἐπάδπι ν πὰ Ομ οἶ Δι Ι 
Ἰατᾶ εἴ, ὅς Ῥαυ]ο ρος, [1] ἰρίτιιγοντ ἀἰΧΊ ΠΊῚ180. 
ποπιραπα!, {τς π 41. ἀοσθηα! νἴλιτι οὐζεπἀογιπς 
τὸ ἶ φωνῆς συμαινόμδιον -]ξε τείζειν εἰς τὸ ὀρϑ ὡς διδάσ 
ταφισις ἴτε πὶ μέϑοσος, ΠΣ 1ο. [41 σατῖο, {Ππ|Π0΄ 
ΤΟ οποΥ} 1) Απογτγαηῖ. 

Μεϑομμλέωον πὰ γοτίοτ. Πα. ΕἸ οπιοι. Πα, α΄, τυῖσιν ἐγὼμε 
σιιυανεςρεφόμίκω, ᾿ 

Μεϑορίξζω, τορτ! ἐ σοη ηῖς {π|π|ν 0» 1ττὶςῖρο. 
Μεϑύριδ-, ζ, ὁ κὶ ἡ ΟὨΓΕΓΠΊΪΠΙ15.0 ΟἹ ἢ Πῖς. τ ο41π|8. ἃ 

οι: τόπος, οὐ Απὶς Ιος ας. ΡΠ ο ἐς πηιιπάο, ἰηρ τὸν 
τος κ᾽ πυρὸς κλυρώστε μδυ(ξ- πύτῖον 9 ΔοΥ . 46118; Ἰρηΐίᾳ 

Ἰοειι Γοττέτις, Τάδτη 101 66 π1. ἡ μεϑυξιθ- ἐπείλι 
τοτγα ππατὶ Πιραχοτίᾳ εἰ. τὸ μεθόριον, ἢ τις. ΠΟ Πα απ 
τη πίστι. μεϑτίθον σιν εἶν χα παιόγῶν 9» “οὐ δι πτΠο5 } 
ςοπηπητεῖς, Τ τιον 16, ἐς τὸ μεϑύεια, αα ἤπο5. Το 
ἴῃ σοηῇη 5. 114 ἐχ Τ μυογά. 

Μεϑυρμίξομαιςταιτο, γα Ἐγατουπιτο ΡΟΓΓΙΠῚ 5 μετέρ) 
Μμαςπποιῖιθο οαἴζγα. ἵ 

Μεϑορμίζω,τπιζο ροττιιπι Τάτ τγᾶ ΠπιίττονπΊιτο αι 
ὅς Αςοι, "Ν 

Μέϑυ, τὸν ἔπι} τχοτθ τοοῦ μεϑπέναι χὴ ἰμελεῖν ἐδὸ πίνοντας 
δὴ δὲ μέϑυ γλυκυ.ὅζα. ᾿ 

Μεϑυμνῶθο, ΒαςΟΒι5.ἃ ποπηίης μέϑυ. γε ἃ Μου γπαπα! 
1.550. ἪΝ 

Μεϑυύμα) μου σομαι»τ, ὑσμα!οϑς ᾿ 

Μεβύσκομαι,ἜρτίοΥ, θτῖις Γατ.Γαιοίαπιἐν συμποσίῳ μα 
μεϑυῶνἠσηνἱ πο τίαΐσον 5. αι] 5 αα Ἐρ οοάρ. δ, κὸ 
ὧνε οἵνω ἐν ᾧ ὅδπιν ἀσωτία, δ 

Μεϑυσλὲξ, τ᾽ οἵη ἘΡΊΡΤ. ὶ 
Μεϑυποϑύομαι»ροἵϊ ἱπάπο»ίειι σα] ςςο. Αὐορῆ, 
Μεϑύση,εστίαν το μεϑυνσοι,Αττίσέιν το μέϑυσος, ᾿ 
μεϑύσκω, ποῦ το. ΡΙατο τγαπἤατὰ ρο [0 9 καὶ πον ϑ᾽ ὅσαι δ 
μεϑυύσκοντοι, πἰοφ φρονα ποισεἷ οἰτοἸπς τίδητία ν οἱ αρτα 
Ρἢγ. ἀς Οὐοτίδ. ὥσπερ μεϑύσκων τίυὶ ἀἰδνσιν, τ (εαἤιπι ἱποῦ 
νης ἐκμεϑύσκω, πτοῖς ἐπιρίςο ὃς οὅτιο, αριὰ ὙΠΦΟΡΙ 
««ἀς σφι ΓΡίαητατ, Ατιίζοτο!. Οἵμοιθ- γδ ὁ ἀκράτης τοῖς 
σκομῆοις χὰ χἱωῦ ὀλίγου οἴνου, Τὰς πὶ Πρηϊῆσας μεϑύων δι 
γίΘ-. ἱ. ἐδτῖΠ5.. ὁ ' γ 

Μέϑυσμα,ατος. το 4 αιιοά ᾿πς τὶδέ. ἢ 
Μεϑυσοκόηαζοι.ντὰς ἴῃ ΟἸΠ144. Ἐτγαίπι, ' 
Μέϑυσος,ν, ὁ κὴ αν ἜΡΓ μι 5υτο παι οπτιιβομεϑύαν, εδτῖο [ιρο 

αἷτ τιαά Οουίστῃ, ὅτι οἱ μέϑυσοι κα κληρονομήσουσι βασιλεία 
Ατἰπορίιινεφ,γραεῶ μεθ ύσίω, ἀἰχὶς νἱ πο  ςπταπι ἀΠΙΙΠῚ 
γαρη ἡ μεθύσημεϑυς ικὸς ἀνὴρ ΡΉγν πήοἢ, ΓΛ σδηῖας ΠῚ 
τίοης ἰοηιαςὶς παι! οτῖς [οι οῖ νι5 οἵδ μας νοῦς» ἵσάς 
Ἑαπηϊηίπο,Ἰ πηι] ς 5, ἐκ ἔστιν ν γεω μοι μέϑυσος. Νίαίς 
ποῦς πιαρὶς ἴπ νἣι εἰ μεϑύων, ΗΝ: 

Μεϑυς κὸςον πο Ππςον ἡπο  οητις. ΗΠ] ο, ἑώρα αὶ αὐτὸν μεέϑυ φῇ 
τως ἐρυΐγτοι, ὃς ῬΊατο. ὅταν μεϑυς ικός τε κα ἐρωτικὸς ἃ μελάγχι 

γβύνται, Ν 
Μεϑύςρια, ἡ ται 1ογ νἱπο Α»τοπιςηῖα » ΤΠΕΟΡΟΠΊΡΕΣ ἂν 

[πσεηι. ὶ 
Μεϑυσφαλεῖς ὑ μηϑαοινππρτῖας νῖπο ἀεβοξξα ἴσια αὐδυδ ν 

Βυΐτιαν μεϑυσφαλὲς ἴχνθοἷῃ Ἐρίρτι ἀϊξτιιπι ἀο νοὔδ; 
ἄς ρεάΐδιις ρτας νῖπο τἰτιι δα πεῖθς, ὝΠ 

Μεϑυτρύφθ', δ κα ναΐςος ν ἴσα τ,} οἱ ἀσπλο 
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Ἴσυιτ μιεϑύσκω, Ασοὶρί τι δέ ΡΓῸ ο- 
τἰααχίτιοᾶρ. 12.106 η.Ἐπαην. ἐμέ- 

τότασι ἀοαπιιπι ἱποἰ γί τοὶ, ἐπιϊσαΐτ 
᾿ ΤᾺ (αϑύσασει »ἰλιςίαπ. Τλϊοίτιιν ἀυιζοῖι με- 
τ] ἤογθητ μϑὸ τὸ ϑυειν»ἱὰ οἴ ρος (ογϊ Ποίαπι,Α- 
πὶ ἴς ἐπιαΐτατο ἰατϑῖις τοὶ ἀτυιῖπα: σαυία ξὰς οτο- 

1.10 φαρ.2. ων ΤΑΠΡΣΟΓΓΙΓ ΠΟΠΩιΙΠ ΠΑ ΠῚ αὶ αἰ τὰς 
Ὁ ἐς νἴπο ἂς Ρότιι ἀϊςίτειν, μεϑυω τὸ φίλυμο » ἔπι 

τ Οὐου επι»ἱπ ΕΡῚ ΒΡ ταῃλ.οιτν μοηλτ, Ὑ ΠΘΟρ ]. ἐ- 
τες ἡ δογων. οἵ ἀἀτ. Τ)οπιοίς, 1 ἈΠ ρ ρει, ΡΠ] Ρρυιτι 

᾿ ἯΙ Τ᾽ πειωραγμλθων: ἢς ὃ ταυτῖτα ΡΕΠ] ς 1- 
ἵνα ἀλοιφῇ τινα οη ἴδιι ρογ ει ρἰπρυςἀίης. 

ὀχαπα, ΑΡαγοι. 1}... ΡΡΟ Ὁ]. ἄγαν μεϑυόντων 

ποῖ, οὈτίοτιιπι ποήπι}}}1 σοπυὶηαᾶς γος σογηιιητ. 
ΠΕ τὸν αὐταὺν το χρόνον διάγειν μεϑὕογτας, οπιης το πι- 

ἢ διίειατο, 
τ τὸ μεῖον ἀΐγω, Πλΐητ15 ρου ίογο.Γη Αρατα τις ρα- 

ὶ ᾿σβογοῦαητ Οὐμοπγ:ο4Π} ἔστιητ οροττς αἰϊαιᾶ- 
ἡάοτο (ὉΠτο Ῥοπάοτς ἰἀοόη; ἐδὺ φρατορκς δ) τὸ σα. 
ἄηφωνῖ αι μεῖον, τς αψαγωγεῖν οἵξ ἀΐςογο ἀἴγήν μεῖον 

τ πορ. βατερχ. τίδε, μειαγωγήσουσι τίωι) πραγῳ- 

Ροπάοτα τγαροκάϊα οχατηϊπαθιητ,ἰ. ορὸς τὸν 
φήσουσι, δγηεί, Ἐκεῖνοι μὴν γὸ τοὔύλονον ζυγοςτα τῶσι, 

ε τείζοντες ο᾽ὸ τὸ μειαιγωγριιῦ ἐν πλεογεκ τήματος μιοίς-- 
(το πτῖπιις ροπάοτγατ, της ἀριιὰ ᾿ρίμτι χοῦ μα ἐ- 
ὉΠ Ῥοτροη ἀπ» ανεξείτας ον, εἰσ ἴθ ρητον. Ετ Μειαγω- 

γ 

{Πιδτι ἄς, Πα, κεἰ δησε τε ϑειὶ 1. ἐμειδίασεν, ἐ-. 

ἤις ΗςΠοά.1η ΤἭςορ. ἐαΐρριο. μειδήματα. 
ἡ μειδγασμιὸ ἐμειδία σμια μκειδίασις, 

νἱτὶ ρτορτίμπι, Ετγ ΠῚ. 
᾿ αἰζριν ὃς 

[δτί ἀφο. ̓  αοὶ ἀὸ εἰ ἀθο ἀντί ςο  Ν οὐιτι δ (Οπτ. 
αἰ πος ητ υ5»Π1α ο 5 αιτιΡ [1500] 6 πτιι5. ἴατο ἴῃ ἘΡΠΠ. 
Ἷ αὐαγηαίας δῇχημελ εἴ ὅλτο σοφίας μειζόνως κὶ δεῖ, Ρ᾽ Ὁ ΓΟ} 
ζόνως ἡ μδλύῦ αὐ τῆϑ ἀ κου ομῶν αὰ τὸν τὸν λογον5 αἰνἀϊαιλ}}8 

τ ΠΠπιὸ,[ἀςτὰ Ῥ]ατινόμ. ζ, τῆ γνώμη μειζόνως, Πγαῖο- 
414. μειζόνως χαμζαίω,ϊ, μεγαλιύως Ρ τὶς 411 πὶ 

τε οχ ίσπο. 
εἰξων,τααϊοτ,ΓοΔπ. ΟΡ ΓΈ, 3, μειζοτέξαν τούτων ἔχω χας 

μοὶ τέκνα ἐν αἰληϑείᾳ αἴξα τοι τοῦ τε. ᾿ ' 
ΠΠλαϊοτι ργαπ οἱ υσαραοίοτιμείξοων γίνεται, ΔΠΉΡ]]- 

Νοιττγιμμείζογοτηα 5, ΟΕ ηΐτοντ μεῖζον κογυ ἐ ρ)γ»» Άο!- 
Ἰὰτη γεν ετοὶς ἜΧΡ ἰσατὶ αοατ, Ἡοτοάοζοἶαι νἱτιὲρ- 

᾿ἀμεῖζον χφγου, ΡΊ,το ἴῃ Τ πγαρο, ἅ μεῖζον ἐγαϑὸν ἔτ᾽ ὅλ- 
υτὲ τῷ θνητῳ γζύοι δωρυ ϑὲν ἐκ ϑεωῖν 5 4110 δόπο μ0]]πΠπὶ 
ΒΌΠΠππι ρτα παητίμς ποις ἄατιπι εἰς πλοντα ΠΠὩ πὶ 
τὰ σοηος πὶ ἀτή τη ΠΠΟΓΘ»ΠΌΑΙΙΟ ἀαθϊτιν,Οἴςε- 

Ῥαπαῖβου, μκζον φύζω ὠρῴγμα νοσαιξ τῷ ἤιρτα πιο- 
ΟΥΟΠῚ 46 ΠΊΘΤΙΠῚ ἰπ οι ΓΕ ΠῚ. 6 1111}}} 1Π 4115 ᾿ ὑκ ἡ- 

ς εἰηθὺ κὶ ὑτῆρορμν τὸ φόξε μείζω, Τϊοἴνητι5. οὐ ἃ τρῦ- 
ζον. γε τιιπι. ἴῃ 110 πτοτιις ΤἀἸοῖα ΠΟη ξλοιϊὲ 11- 
ἀδγα,1. ἄφοζον χἹ μὴ υττοπίπον φοζῳ. ΑἸἸσιαηάο Αά- 

ἀρῖο ὃζ νδ! ἐς, μῶξον ἐχιίω, Τ οπι {Ἐ]χι μεῖζον αὖ διωύαρ, 
Ατιορη. ΐ ἶ 
ἜΠῚ: Ράγα αὶ Πισιρ το 4110 χείκαξ ετἴδπι ἀϊοϊτατε 
ΡΟ στίσιη. 

᾿ 

τ τὸ μείλιγμα, παα] οἰ πη οητιιπι, ᾿ς πη ςητιισ ΓΙατ. 1η 
[ Σκιπίων, ὀργῆς μείλιγμα πίω) ἑαυπῷ θυγατέρα κοίταινέ- 

Ἰἰσπιπιςπτιιπὶ ἴγα:. ἢς Η οπλέτιις ἐς σαπέδιι5 Ιοα 6 Π5. 
ὦ μι ταν οἰ μφὶ ἀΐνακτα κιωΐες δαἱτυϑεν ἰόντα Σαϊνωσ᾽ ὡδὶ 

λίγματα ϑυμοῦ, Ῥεῖ μειλίγματα θυμοῦ. ἴντο ]1- 
μειλίασαστεν κιμίας, ἧς παίδων μειλίγματα ἀἸσι ΤΕΣ 
: ἃς μειλίγματα γέσων ἀνυὰ ΝΙς. ἰςπὶπιςητα [δι 
οΥροτιπη. κὴ μίμὶ κὶ σίσυμῶρῳ πέλει μειλίγματα γέ- 
5. μειλίγματα ἜΧΡΟΙ. χαρίσματα γτ μειλχίοσεῶ χαρί- 

Ῥ σα ΠῚ ΠτΙΙΠΊ, 
ἡ] απ άτις. δυ μβμητικός, 

“1 τ 15 οἵἙ ντ πλπ]εοτῖ ΡοΠης ἔστι ᾿ς ῖγῖ, 
ἈρΟ]Ιο. 4. μειλικτίξιο. 
ἱεντος δ γίπο ἴλιις ςοοτ Πιδῆλι! ἤσαπςομείλιν ΘΝ Ἰσαηά, 

δονίων, στάτατι ν οἱ αρτατοιι» ΕπγΙρΊ 4. ι 
ΔΗ Αχίποι!5, αὐτὶ αἴ μέλε.» πλεονασμῷ 5 Ετγ πιο! Ἰαὶις οο- 
ρα ΠΠάτις. χ᾽ ὡρρστουι πιο 41 οἵς πιο "15. ἱ 

ΤΏΙΠ 115 ἀεπιι!σοη5,ἀοταῖς, παίγνια) ΡΟ]. 5. 01.11.5, 
Ἰοσηογ ἀν. 8. μείλια κα (οπο]. Ἀρο ]οπ. Ασροπ. 0.3.γοά- 

Τ οτῖαπι τιμωρία ἴῃ Βος νεγῇι Νόσφιν δ᾽ οἱ ἀυτ φαῖτ᾽ εοἰκότα 

πίσειν, ἧς οπὶπι Ἐχροηΐτ τιμωρίαν ὑποτείνας βοτσαῦϊε 
μέ!- 

ἃς Πρηϊβολιίοης ρογ σἰτίφοασιν ὙἱαΓραάζιιπι φορίετὶ 

ΜῈ 203 
Μειλίαγομω μιίξομει, τι ιγμὼ ἃς 
Μειλίασω,με, ΐξαν, τ, χα, ραϊ ρον Δι ]ον {δι ςοο,ακρσίμᾧ λέν καὶ μεῖ 

λιχάνβΙαςο, αὐραιαλω, πεΐϑιω, δ] μας γος ογο, Α σους, ΕἸ σα], 
οὐ ἐόῳ ἐν τὶ ἀγοπντονά μρδ ιν Ει ΤΠ], Υδ] ἐς πιοτ- 

15 ΤΟ ΖιΠΓ ἐπείκα ϑαινῶσι ξεν λιοσέ Ἷ Ν ἔργον πα γεν πάντεν ἐὐξαβεχοςς ὠχαν τΟΓΡ. κυδευειν 

Μειλι χία ας," αΡ.ΠτασγπλααΠιοτιίο, δρηὶ ΘΒ τας, ΑΡΟΙ]ου.. μή- 
λιχίῃ κα ειρησομεϑ᾽ αἰήταο, 

Μειλίχεξθ.,8) ὁ ,ὃς Μείλι χίθονν, ὁ νὰ γ΄, Γιατ ῖδοτγα πα 15, πγ τὶς, ζδς 
μαιλίχεί Πρ τον ΜΗΠΟ τσ. ς Αὐβοηϊοη (5, νἰ δε αλαν θα 
οὐ δραςαιις [ληρυΐης ἴξα ἔγαρίδιις τοῦγα ἴοτα [αςιοβαητοῖτα- 
αιο(α Ῥοηλἶ5) μηλίχεθ- οὐἴαπι ἰσγιδλταγ.η Ἐρίμγαπ, ζίωος μει-- 
λιχίς. Ρ] πτάγο ο αἷεὶ αἰοργμόας, ἀοοΥ ΠῚ τὸ χ μειλίχηθῃ σι Ρα- 
τας ἃ Ρ] σα θη] ταῖς αι1" πγαχΊ πιὸ ΡτΪΠοῖρ αι «οοοτ, τους Μ111- 
οΒ1] πιοησῖο ἀριι ΤΜιογ ΣΧ οπορἢ, ὃς Ραιληϊδιη ἴα Ατεῖς, ὃς 
ζ οτῖητβ, Ῥ᾿μαγπ τι}, τοροστεγορβύεσι ὃ καὶ μείλιχον τὸν δα, δυμείλικτον 
ὄντε τοῖς οἷξ ἀδικίας μέτετι ϑευᾶροις, ἘΟΓτι γα τα ΠῚ μειλίχιὉ- ἀρὰ 
ΡΙυτατς ἐς Βοττιπα βουν, δὶς ἃς Βασοίις Ατποπαο 3,Δηπγοσο, 
ΠΊΔος ϑεοιε μειλιζίοις νοσαῦ Οτρίχοιις ἴῃ μγπηηΐσ, μειλίχιθ. μό- 
ϑορΡαζάτουα οΥατῖο. Βοπιοι, μειλιχίη κύ τρις ὐὰ Ἐρὶρτιμειλιχίῳ 
ΟΡΡομΐτατ σ-ερεῦς ΠΟΥ πΊορ η, ΕΟ Ποά, ἐκ πόματος ῥᾶ μείλιχα 9 ἵ. 
Ῥίαοίαα νενρα. [46 Π),,ϑεὸς ὡς ἱλάσκονται αἰ δοῖ μειλεχίῃ.» 1.ν ὁπογα- 
τίοῃς δ] πη, Ἰάσαη βόποῖς Ἐσυταϊπιλητῶ βείλεχον ἀϊοῖτ, ΕΠ ὃς 
μείλιχίϑ- πουησῃ ντρὶς. 

Μειλιχίως, ΡΟ] αοϊ ὃ, σοπλϊτοτγ. 
Μοιλεχόδωρρς ὁ κα ἐφ Ια πάτα ἀοηδης, ἔοι Οἱαπάος τοάάοης, 
Μαιλιχ όρετις "ὸ ἡταδη Πιοτὶ ἴῃ 96 Π}} ἃς (ι1ς5. 
Μείον, τὸς ΠΪο (Ὁ, τὸ μονα] η.Νειι ΡΊτηΐο, μου α ἔο 9 ποι ,γα- 

ἄϊσς οὐἰοτὶς ἐπισιη 1} {Ππγῖτοῖτις πιαρηὰ σορίὰ ἴῃ δαϊαϊάϊα τπ- 
τἴθιις. 14ς Τοῖς Π10.τὰσαρ.3. ΒΠΤΩ. Πρ ταις, 23.ν 8] ςουεῖρο ΡῬΙΟ 
ΟΠ εἰς ἀρ [Ὁ ΠΠπ}]} ον» ἕο τις ἀποτη ἤπη]6. Ττσ πὶ Μεῖον» τὸ. (χοτιῇ - 
οἴτιτι υτὸρ ἐν εἰς «ὧν φριάτορας εἰστιγο μήύων πώδων:νἱὰς μειωγαγεῖν, 
πος εἰσούγεινἱερ εἴ ον) ΠΧ. 1ς ΑὙἸΠΟρΡ ΙΝ ἰπτογρτοτοιη ἴῃ Ἀδηϊ5» 
ἀρια ιιθπι στη μειαγωγός, 

Μεΐον, ονίθ.. το, τ] 115. ἃς Αἀποι. ΟΔ], 46 ρατίια ρΙ]Δ»λελώξιωται “Ἷ 
ὧμευροκωῖν χιηὴο ἐδὲν μεῖον, Α 1 Π}}}0 Πυ  Πτι5 αιιὰ πη ῬΙοσος Ηοπιοετῖος, 
μεῖον ἔχάν, ΧΘΠΟΡ]ν. πλῖπαις μαθοτς» ἀοτογιοτὶ οἷδε ςοπάϊτϊοπο, 
σφ ἀογο, μεῖον ἀπέχεν, Πλλητι5 ἀϊ {πάτον [ἄς πι, 

Μεεονέκτημᾳ ατος τὸ, ὃς 

Μειονεξίαι ας. ἀἸηπλϊαπτιο. 4. ἀς ἔγαιάατιο. ΠΟ πιο ΠΊΡτις, πη] τγᾶ- 
ξξατι οἱ π τετῖα, Χ ςΠΟΡ. ὃς μειονέκτημα 5) ράγτος Ἰῃ ογίογθο ἄδτο- 
τόγαις σοπάϊτιο, οι σομττγαγ. πλεονέκτημα ἰδ ἐλα πωμα. 

Μειονεκτέω; με, ἡ σω,π, κᾶν Γαῖητ15 πα οΟ5 10 ἔοτ]οῦ ἤμπη ςοπαϊτίοης; 
γε σλεογεκτως ροτίον ἤιπὶ ἐσ Ἰείοπς, Πιροτϊογέίαιις ράγτος ἢα- 
Ὀεο:τὸ ἐλα μα. Γαοΐδη. ΟἿτε κα τῷ χεόνῳ τὸς ἐδωδῆς μειονεκτεῖς 
“πολλεὲ αἴθῳτι ϑέμυΘ» “0 μετείως δια τω μάμων, γ ας οαΐτις ΨΑΥΊΔΤΠΤᾺ 

ἡ ὙΒΕΟΡ Ί]πιὶ [οτιοπ5. Αλλ᾿ ἐν καλῷ μοὶ κείσεται αὖρα τῷ θεῷ, 
πλεονεκτεῖν μρ πόνοις μειονεν τεῖν ἢ τιμ, 

Μηύτερρο, ΓΙ ΠΟΙ ΑΡΟ].2, Αὐβοη. αγ χίῤῥοίθ’ δες μειότερος; 14 οἵ, ἐ- 
λάδσωνς 

Μεικρίξειν τ] ΠΟΥ θι15 τΟγΠ.] 15 Πα τ] Ῥτορτῖὸ οἵ, σαλ4α εἷϊο ἀς- 
συτζατα. 

Μείαρφε 9 1 ΘΧτΓοΠΊΟ ΠΊΠΓΙΪτι5 ἀἰπι δ τύ[ἀπιο:ν ἐγ ς φιο 416 αι 
ἴῃ ἤης τοῖπροτα ἀοῇβοιίητ ἄτας οἰ αι σαητ.. Οταοὶ μειί ρρις 
νοσαθτι ὙΠ ΚΒ μοτ,].2,. ΔΕ 9. χὺ τε κώλα, χ᾽ πειὶ πῆδιο δοις, αὐτε μειί-: 
οθις ἔῃ, Ατβεπ.110.14.. ΟἿπα Ὁ τρθς τίωλ μου σικίω οἴκει ἕποιτο διέκειντο 
οἱ αῤχάγοι, δῆλον τ εἰς Οἷμηρου, ὃς διαὶ πὸ μελοποιυκάγαι πεῖστεν ἑωυτῷ τίυΣ 

ποίησιν οἱ φροντιςὶ ἐξὺ πολλοιὶ οἰκεφείλοις πϑιεῖ τἰχοις,κ) χαγαρρις " ἐπι 3 
μειέρφις. ὃς Ῥαιι!ὸ ΡΠ μειέρρις νοις ΟΠ δἵϊ, οὗ 57) τὴς ὀκξολῆς ὃ 
χωλότητα ἢ χασιννντοτρώες δ᾽ ἐῤῥίγησειν, ασως Ἰϑὸν αἴολον ὄφιν. Μείου- 

ραγτεὶ τη ΠΣ} } ἃς ἀοοιγτατα ΟἹσοτ. Αρίγτε, ἐκν φϑυροὶ γγύηται πρήχων 
ἐν πιῇ μειέρῳ τῆς κέρκε, ἴῃ πλμτι]4τα ράττς σαι4α:. 

Μείεροι, οἱ, ὃς μεινρίζοντες, ἀἸσιιπταν πχμτ}}1 ὃς αἰταΠ ἐγιιηςατὶ : ἢς ντ 
ῬαΠΠις [Ἐοιιπάιις ραιὸ ἤτ ποΐπον ργί πηοτογῦῖτις ἰἀσπτίάοπι [δ- 
ΟΠ ον ΡαΓῚ τατίοπο 4ιατει5 τουτί ονὃς ἢ ἀοῖποορ5.» Θαίςη, ἀς 
Π|Ρ.ΡυΠΠΡιι5. 

Μειόρρων,πΊοητο ἀἰ πα  ΠῸΓ155 ον] 55 {ἘΠ τες, 
Μειόω,μ. ἀσω, π΄ ὡκα, πο έλαἥ δώ, μή μαι τυ) διαλόιαν, τι Θ το πη - 

πιιοτοὶα 4οΠττίτπι γογρο ΚΈπΠΟΡΗ. μέ πῶτ, το ΐμις Βαβοτορὸ [- 
τοι ὃς στάάι ἀοίςοηάοτς, ἐδὲν ἡγεῖτο μφ δόντα ΤἿ᾽ μεγάλα ϑνόγτῶν, 
ΡΓῸ μφονεκτεῖν,ς ποῦ ραϊασας ἀοτογίοσγὶ οἷς σοηάἀϊτϊοπο,αιιάὴχ 

41 παρ ηᾶ ἱπτηιοΐδητ. ᾿ ᾿ 
Μειρακεύφτι χἡ Ἱμειρα δ εῶτ,α4ο᾽ οἰἴσοητίς ποῦς ἀρογον νΓ γϑαγιάύε- 

δαιοἸυιαι θη Π1 πλοτς, Γαιοίφη, αϑϑρ παΐης ὦ γέρρν, ἡ μήσρκιδὺν Ὡρὲς πὶ 
χρεὼν, ἱπιοττεπι μουγοῖντ αἀο]οίσοης. δ᾽ρηἰῆσατ οτἶαπι ἀάο16- 
Τξομξὶς ποτε ἰαΐοίμιγο ἃζ ὀχαίΐταγς. Ατμοη, ἄς ὙΠαϊάἀουΜαςιγέα 

δέ τινί. μᾳομκιδυουδίς πρὸς αὐτίω) 5 καὶ φκυῆόνα πολλιῶς συμιπεπλϑχβα! 

ὀργίξομαί σοι εἶπεν ἕτι πολλαὶ ἐχές. νἱ] πληγὲς Πιϊ αι]. ποῦς Αττῖ- 

ςο.ὈΠτατο, ἐς Αὔτοη]ο. ρφασαῤζων αἰ μείρακευ ὁρμήν Θ-, ΨΊ ἐς ΑἸά- 
μφοακεύεμω,ἢς Ψάττο ἀϊχῖτ αἀο[εἰσεπτῖατ,, ὃς ΟΠ 11], αάἀοῖὶς- 
(τεορτατίγενν τ ποηατγὶ ΕΠ ογάτῖις. ΔΘ .ς 

Μέρέκιον,»» τὸ, Δἀ οἱ εἴσεηταίις, ΑΥΗΈΟΡΗ. νεῷ. διὰ σὲ 9 φοιτῴν ἐδεὶς 
ἐϑέλᾳ ΜΠ μφονκίών, τι Ά Ππ|5 δα οἴ εἴσοητιμτ ἔς λο λα γα]τ δά τ ἐν 

ῳ 



ἦι 

2ΟοΚ. ᾿ Μ Ἐ Ἶ ἷ 

γι δά τοῦι τε(ρ᾽οῖτ φοεταφῃοη δά ποϊϊξη 4104 Νοι σοη. ες 
ἐκ μέοκκίου αν αἀο] εἰσεπτία, Ερ οὐ τι ἴῃ ἘΡΗῈ, Συὶ 5. ἀξίως τῦς ἐκ 
μήοκχκίε αἴρις ἄστως τϑὺς ἐμαὶ κὶ Φιλυσοφίαν » ὅηιμελῦ ΦᾺ «ναΐδὼν Μη- 
σεοδώρρυ,ΟἹοιἀς Εἴη. [δά τονντ ἀϊσπαιιτη οἵδ τὰ ον πὸ ὃς Ραῖ- 
Ἰοίορ αι νο]ππῖατο αὐ ἀδοϊοίςεητία (υΐσερτα , (ας ντ εῖτο- 
ἀοτί τιισατε ἰεθογοϑβνξανίας, ἀϊοίτιιγ τα θη 5, 8ς εἰς αταῖε ΠΊΔΊΟΥ 

ἀιιὰπι μέφάκεον, Ῥ Δ! οἴτγατ. ἴῃ Ἡ ογοϊοῖβ. οἰ εἰϊ τοττῖα αττὰϑ ἃ, 
τάναππο δά το. ν1ἄς ΡΟ] ς πα. 

Μιειρακιοδικαι μά οακεβοῦμά!ντ νεγὸ αὐορεϑτο οἴ. «40 ] εἴςεγθ.. ἀἸοίτιτ) 
ἢς μήοκκιξῷιιοἱαοηοίξοτγο ΡΙῚπα. ἃς ἐπι οπατὶ ΗΠ οτας,  οπορΙ. 
ἴῃ ΡΟ τα ΤιΑσοἑαπὶοπίοτιιπι, Οἷταν γε βίων δἰ πταϊδων εἰς τὸ μήᾷοφε-- 
χεβέδοι ἐκ αϊνωσε, πἰωνικζυ ται οἱ υδὺ ἄνλοι παύεσι υἣν «ὧν «παμδας Ἔσο 
σταιδονγωγιῖνοπαύεσι ἢ τὸ ὄστο διδωσκ λων, 

Μειρακέσκη,"ς»ἡγαάοίος ἐπε]. 
ΜειρακίσκΘ-... ὁ Δ Π016 ΓὈςητι{ ιν 14. Απιπτοη. Ὑ ποπηας ΜΔ αἴ γ 

μιαπονούσμη ποι Ργοατοί δι μειδρόνεον ροτλε5. : οἷς ταπγθη ἀρὰ 
ῬΟΙ] σα πλρντ ὅς μή φρκυ)λιον, 

Μειρακιώδεης εἴθ, ὁ χὰ οἷ, Πα σὨ 1} 152 ΡτιοΓΙ]Π1ς, 
Μείραξ, ακος, ὁ νὰ ἡγα ο] Γσφης, ὃς ριι6 1401 ποϊδηο αὐ εἴρω(νε 48 

τεαἀυῃτ)ιαῇ εἴραξ, ντ ἤτ ριον «1 ἰλπὶ ἰοααΐ ρος, Βατῇη- 
ταις ἰνυπι5 ν ἤπς εἰς τη Νδίς, ρθη, Λε ΟΡ Β πη ΡΊητο, ἴῃ σέποτα 
Ἑσυιϊη. πιϑε χαίρων συλλαξων τίμὶ μεέρα κω. 
Μείρομω ἀἰπ! ο,(Οττῖογο ὃς οἰ!Ρῖο ταὐτὲ τῷ ἐμείρομω, Ἐτν Π. 
Μείρω, μ. ερεῦγπ, μέ μιορικλί, οἷα ρ. οἱ ἐΐμοοα, δ ἔμ μοφα» ἀνα! ἀο. Ατατιῖδ. μᾷ- 

οφυῆρη γονα τὼν, ἀϊνά(α ἃ σεπῖίιι5 Οοπι, μορεζο μᾶθη κτλ γῤιάτει. 
Μεὶ;»τῦ μίωνρ ἡ, ἄξοΙΠ σὺ ὃς Γγοτίο δ, ρτὸ μοὶ, πιοηῇς. Πού, μεὶς γὸ 

χιλεπώ τοιτος ὅδ, 51ς στίαιιν ἀριὦ Ηοσι, τ  δίτιιγ, 
Μςον, τὸς ΠΊΪΠΪ ΠΊΠΤΠ, 
Μείωμα,ατοτ τὸ μείωσιξ, 
Μείων» ΠΟΙ ΡΟ ΟΥγράζοχγί, 
Μειών, τ πιΘ ἢ5:ὰ μησως, ᾿ 
Μείωσις, (οὐ ἀἰτατηατῖο, ἱπιπιϊπυτιονἐλάηωσις,οχτ  Πιατῖο, ἰςοΓ 

Πο,Ὀίςε[ῆο : κἰς πηοάὶς ἀϊοίτιτς ἃ ΟἸσεγοης. λύπη 5 ΓΟ] 018 5 σὲ 

δόξα ρόσφατος κοικοῦ ποίρφυσίας ἀξίου ἐι) μειώσεως τὴ συςολῆς δοκᾶν- 

τος. Οἴσοτο ΤΪοα].4. Αλρεῖτιιδο οἰς ορίπίο γρῦςῃϑ [ἢ αἱἷϊ ρα 
(ξατίβ:α χιῖο ἀςπηϊτεῖ σοηττο μίηιις ἀπῖπιο γοξεινή εἴς ντάθά-᾿ 
τα. αἰτθι τπξγαῖοηοπι ὃς ἀεπιΠοηςπὶ δαλην, ἄχ τ)ῖ, τῆς {υ- 
χῆς μείωσιν, 

Μαωτικὸς»νἶπι πα οης 41 πιϊηπιοηάϊ, 
Μείωψ,, πος, ἡ ἰαΓοἴο ας: τς ξἜΠς ρογ ὐ, μυΐωψ, 
Μελάγίεον,ου, τὸν οἷ μελα γε. Ἡογοάοτιισ. πίρτηπι [Ο]1π|, ΡῈ} 

τόγγὰ. 

Μελαΐγεως, ὁ κα Ἴ»ΠΥ ΠΟΥ ΡΆΠΠ 15. μελα γζεως χώρα, (Ο [αστὶ ΠΙ σταπι, 
Μελώγκφρπος»ἶρστ τπὶ ἔεγοη5 ἔτι ἐπιιπντίοιι Ἐγιτένηις [ο ο ἀτγαηι αἴ- 

ἔκιςης οδίς υτίτατοπι νῖ μελύγκορπος εἰσείφηα ἀριχὰ ΤΊ τ, 
Μελαγκόγυφθ..δ,.υϊ5»(ς αι ΑὙἸ|. Π| 0.8. Α απ], Οαζα ατιῖσαριῖ- 

[λπὶ νοττϊτ:οαάξ ἀϊοϊτιιτ συκᾳλὶς ά εἴα, Πσσάπ! τ οἀ ἀϊιογίο λπ- 
αἰ τεπιροσωργορτοῦ οο]ουΐς ππιιτατιοποπιο ἄςπι Αὐπτου Πρτο 
9.ἧς Α πἰπηαί, 

Μελαγκρανὶς, σοηας ἱπποῖναρ ἃ ὙΒοΟρμτ. μ ἔοτ. 4. ςαρ.13.ΡΠ1η. 11. 
χτισαρίτιϑ, στο ἀπογδῃ ἴῃ νοσαῦ ἐχ ΤἼΞΟρΠγαίτο. 4112 [ἔγρῃ 
αἰσταπι ἔοτατ, Θεὰ ἀρ ιιᾷ Τρ ἤιπι Οτασιπι Διὶ πόσο τι ςοττίιρτα 
Ἰερίταν μέλαγκρανισμὸν ἀρ! αν. ΟαΖα ἔϊο πλοῦα ἀυτλξογιι 
τγαπίτα τ, 

Μελαάγιφοκον τί μέ χωγαν, Αἰχυλ, ζ, ὅηὴ ϑυξαις, ποὺ ἀφογον μελα γαρονον 
νάωςτολοὺ ϑεωρίδα. , 

Μιλαγχάτης, 4 οἴστο ας σαρΊΠπτῖο. Η ὁΠοά, μελαγχαὶ τίω τε μί- 
μάντω μέλαγχήτης ποτα] ἐν, ἴῃ Ἐρίρτε- 

Μελάγχέ μα, ταὶ, υτγα ἔοτατιιαι, ἰοςὰ αν πγόπιςο οὗ οδοαυτατεπη 
πίπις ποι τασιιηγαγοᾶι ἴῃ Ζαΐθιις ἢἰχ Π᾿4ις ἔα ἐξα εἴ, ῬοΠΠιχ οἐν 
Ἢ χίονι, τὸ μελαγχέασ ἔἰ τι ἢ) τὰ ται, τεὸ κοῖλα, ὧν οἷς καὶ χρὼν διατέτηκε. 
1τὰ γοραπταγοίηιτ, ὅτι αῆρᾳ τίω) ἀνλίω αἰ γῆς ὄψιν λϑυκίω) ὥσων υἰ- 
πὸ σε χίονι, ταῦ τε μόνα μελαήνετα). ᾿ , 

Μελαγχεῖ μος» το Πα 115»σαι115. μελαγ εἴ μὸν πέδον γαίας, 14 εἴ . 1π- 
βετὶ.Επτιριά. ; ῳ 

Μελάγχιμος, ἰάοπι 40 ἃ μέλας, μελάγχαμος πέπλιθ-. ΔΥΌ ΒΥ]. ; 
Μελαγχίτων,ων 9, ὁ κα αὶ » ῬΕΠ]ατιι5» πποεῖτιι5. πος τγορὶος μελαγχέτὼν 

φρίω,αρια ΑΣ ΓΟ]. ἀἰςῖτεις ἀήτας πιοσίτιι5»ϑς ν οἴτιτ ἄτγατιις. 
Μελάχλων οι, ΟΕ Ια τίνατγα ν οἴξο τη άιιτὶ, ΤἈςοοτίτ, ἰῃ Βίοις Ἐρττα- 
Ρῖο. Εν Ὁ ηγ ἐς 5ἴτιι οτῖδ.. , ΐ 

Μελαίγχλωρρς,..}) ρα! Πάτις ὃς αἰ σον αὶ οἴ σοΐοτο ἴπτοῦ ΠΡ ΤΗΠῚ 

ἃς νἱτῖάς πὶ λῖχτο, 
Μελαϊχολαίω, κοΐ σω, ποκα» ἡ (χπΐο 7» ἀτγα Β1]ς ἰΔθοτΟ 5 Ποπιαςίιοῦ, 

Νοιτ. Αδίο ας. Αὐ τορι. ΡΙατουμελαγχολᾷ ς ὦ γϑρωπε Πῖστα 
δεῖς Ιαῦοτας ὃ ἤοῖπο. ' 

Μιλα[χολία, ἀφ ἤγατγα ὉΠ 1» τ οτοἑ αἰ ταἰατοαλης αθοξξῖο ηἰς (ρεεῖες 
αι ίλπι ἀριιά Μοὐῖοος γροσθοῦάγ ἰᾶσα ΠΟΠΊΪΠΔτΙΓ. ᾿ 

Μελαγχολικὸς ὦ, ὃς αι] ἀττα Ὁ1Πς ἀθιηάατ. ὦ λεγῤυᾷυ 9. ἀξλαγχολικὸς 
χροός πιπλοῦ ἤτις [ποοιι5 4α] το απο" ΟΤ Ἰοις ἀϊοίτην, ΑΙ χα. 

Αρβιο,Ρι δ]. 95.11.1, μελαγχϑλικὸν πο ἤωυα, Θαἴοη.1.}. Δά ΟἹ. 
δΧ οοὸ Ητοδησοτγία πιά πηι ἶβ ΠῚ ΤΕΥ 181. τοὶ μολαγχολικοὶ 7 ΟαΖα 
γοτγεῖτ αττς 119 νίτία, Θαἰςη. 1.1.4 4 Οατς. τύ τε φυ' σιν δεῖ δα 

τ εἶ δὰ Ὁ 5 ΠΗ 
ΘΊΟΥΤΕ (τ τὰ νοσθίί το’ Εἰ ψαλαγχολικοτόξα, 

; ἐν ο ζοῦν ὡς. ᾿ 
᾿Μιλαγχφὶς9 ἀἴοτ φοΐοτΕ. δπο τῷ μελαγχρ 

᾿ Μελάγχροετ με κάγ χροις) 4} ἴπητ ἄῦγο οοΐοτα,, 
εἰζιμον ἸΝοπαιλάςγ, πλ ΔΉ Κη. Υ 

Μελαγλρειὴςγκὶ ελαγχε ὡς ὠτοςΠΙΡΤὶ ΠΟ] ογῖ8,Ὲ 
ς λαγχρώτες ὄν δες, θα ὌΝΎΤ ΝΣ 

Μελαδένης»ηἶρτος μαροη5 γοττίσοβ. ᾿ 
Μέλαϑρον»β) το, ἀτΓ ΠῚ) ΡΑ ατίτμπι. τὸ βασίλήον, οἶκος 

δὸ χικώς. Ῥτορτὶὼ τγαῖρ5 1η τῇ βάϊο τοδὶ πιο 
μελαίνεδδτωι ὑπὸ ποῦ καασγοῦ, Ἡ οἰ οἢο μέλαϑρον 
οἴκημα ἤιις ἱ οἰκία [ς ἃ ἐτίατη τὸ τξανϑυρον ἃς αἱ ὁ 
ἡ δεάτονΘ- δοκός, Ἰὰ οἷζ τταῖσες το ξτὶ, ν εἰ τγαῦς ΕΓ 
σοητὶ σπατίοποιη [τίποτ Ἐτ ριιάξάιιπι πιρ ην 
ἄςην διτο το, γοσατιτ Πα. ρὶν με χωτειαρίωὲς 
ἡμέλαϑρον, ἴ τοσίατη. ΔὈυΠιϊὸ οὐ ἐς παις,αἷτ οπίση 
ΤΠ. 4,,,0 ἱ γδ φίλτατοι αὔδξες ἐμῷ ὑπ έασε μελ άϑρῳ, ὦ 

Μέλανα ης»ἡγ Πρ ταγγοπεῦτο ἃ, ργοξιη 41, Ἐιγτη : 
ἀττὰ ὉΠ 6 ρτοιιςη το μέλαιναν {π|ΡΠἸοῖτον Μά 
δἰ οίπο, Μέλωνα,λέγεται Ὁ νὰ νἱ νόσος ἅτω ς ἀπὸ μελῶν 

υϑϑν. Μέλανα ῥίζα ἀριιά Ηἱρρος. αὔραϊατῆϊ ἃτὸ 
Μέλωναι φρένες, ΗΟ ν ΟΠ. ΧΡΟη. αἦ βαθεῖαι, ἡ ἀγα 

γαὶ κἰ ἰριυραὶ κὶ δάλα). ΩΣ 
Μελαγναετος, 4 6}}114 ρ1}145441}114 Εἰ} ι4,,ΟαΖα, 
Μελώνομαι ηἸρτοίςο, ΘΕ ροπ, Ἢ 
ἡΜελαάνω; στα πὶ τἀ ο.ἀεηῖστο, Ασαια, 
Μέλαιθ-,κ, ὁ, ΠῚ} ΓΟ τον αητ!5ομέλείθ-, 
Μέλαιϑ οἱ ἀοπὶ αιιοα μέλος, Ἐξγτη. 
Μειλαχρήσδεμνθ- ἐμίχλυγαττα σΑΙ ΠΡΟ: ΙΝ ΟΠη. 
Μελαμξα ϑὲ»πὐοταπι εχ ΡΓΟΕΙΠάἴτατο, ΑΡ ΟΠ] 
Μελαμξαφὲς, το, τοἄ πίρτιπι εχ τἰμέζηγα εἴ, 
Μελάμζι Θ-. οδίσιτα νῖτα. ΐ 
ΜελάμἭωλιΘ, τοῦτα αἰ σεῖς οἰ εδ 5, Ρ᾽ πος, βοτ 5.0 
Μελαμπέταλ(θ., ὁ στὶς ἔο 1115 Ρτασά τη. 
Μελα μιπὸ διον, ν᾿ τὸ, ΠΟ [Πρ Θ ἀν ἰνοτίσα : ΠΙσΤΕΠῚ 

αὐ ἱπιιοητογο, ὃς αὶ ρτπτὸ Πιςοιαϊς., ΤΠΘΟρἣΓ 
Ῥίαησ. ἵν 

Μελη μπυγος260}} πῖσοτ "οἵ ροάοΧ, αὐ δρείδνυ, (Ορ ΠΟΠῚΣ 
ντ Πλϊ πτππ|ὸ εβοπἱη ατὶ» τς ΠΟ 15: πδτη ταῖς, 
τλϊηΔῃξ. ; 

Μελαμπὺ δον» τὸ ΠοτθΑ ἴῃ ηιαττὶ ἀςσοποταξ συλ 
ΑἸ πιοητίς Π δ τισαρον τ, πο μελαμασυ δον κα κολέμ 
᾿μῷ καὶ αὐτὸ γχνῶται ἣἶὝη πυρῶν, δν, Σπολείπεται πά 
ἄἥρες κακίας, ΤΠδορ, ἈΠΠ.110.3.. σαρ.5. ἀς ἔξααν 
ὁ ἢ σικελὸ ςοἴδιον ὀχ τὸ μελοίμητυ ρον καλά ρμϑυον, ὁ ὅδιν. 

ὥσπερ ον βαρὺ χὰ κεφαλαλγές. ὈϊοΙςοτῆα,}.5, (τοι 
σταταόποη ἀϊοῖς παεγε ἔοϊτα ὅμοια τοῖς πὸ μελάμνπ 
Ῥιις μιαθοτ, ΡΠ π.116.57. παρ. 8. Οτατασοποι ἔρὶ 
Ἰς εἴτ ὰΔοτν Ὑ ἈΘοΡ . Π.αὐδὶ φυῆσ ., Οτάταοη νοι 
τὸν ὦ χραταῆκ καρπὸν ἐν ὕδατι. φύεται ἢ πῦτο, ὥσπερ λίν 
Τϊοίσοτι πιο! ἀπιρντοι ποιπῖης ΜΙ γαρτί νοσατα 
δι. 1.4. τα Ρ.17. Μυΐαγρί, οἱ 3. μελόμπυρον γποα ᾧ, 

χιςρφύνχα ἔχεσα ἐμφερῆ τοῖς τῷ ἐρυϑροδεῖνα, ὠχφα, αδέ 
οἰκὸς λεπτιρῥγγᾶζς. ΝΊ τ ΟΠ π|5 Ρτο ἤρα χύΐλῳ Θπηο ΠΣ τ 
ποῤτάοο. Ῥτγοΐοἐτὸ [Ἔτπθη ππο απηργτῖ νουτῖ οι 1 Δπ 
τοπο. τα θηΐπι σιαπαν εἶ (σρῖτ5 απδῖιοτ, Πη ΘΕ] 
(ρεοῖο ἶτα ἤπλ}} σοΠ]οσαητιιγ ν τ ν ογ εἰ απὸ το γα 
πρα χηλον, νος ΘἸΩῚ ν οχ ργτοΥ σο τα ΠΊΙΠΟΠΊ ἤθη 
νοι δτδίη ὃζ ν οστὶο ΠΠπ|πὶ οὐτεπά τ, 

Μελάμφυλλον, τὸ ΠΟ] ἀπυρ ἢν Πα μου ας οδητΗὶ ἔραι 
“παι δέρωτα νοσδηξ. γ14ς Οαΐςη. ὃς Αδτίαπι πη γοι 
ῬΙλη.116, 8. ο4ρ.22. 

Μελαΐμφυλλίθ. κιασὺ »Ὀϊοην, ἐς δέτιι ογδῖς. “ 
Μεχαμφων δ, σα νοχ {ας ὅς οὐίσιιγα, ΑΓ 6 π|}}}5,. 4. δὲ 
Μέλαν, ανθοτὸ, ηρτππι ἰὰ χαοι ρα ΡΙ]]1ἀπὶ ἀπρὶξ: 

4ιοά ὅζ μέλαν γέαφικον ἀϊεῖτατ, διταγηξιίπι ΠΡ τὶ 

Ῥτοτίθπ), ΟΠ Γ μέλαν ξωγραφικὸν, ἀτταπγξτι πη ΡΙδΕ 
Ἔϊοτίιιπι, Ν ἸυγυΜέλαν ἐνδικὸν Ραμ. Αἰ οἵ πιγοσαῖ, φσα 
τοῦ ιοίσοτ. ἐνδυκόν:! ἃ ταῖιθῃ σατο! ἐπι μαθεξ 
ἰηδίσινα, Ρ]τη.Π18.33.ςαρ. δ. Μέλ αν φαίρμαπον. ἀ ΘΟΕ 
Πρ τθ αἰεὶ ἑλών, σὸ μέλαν τρίξειν ) ἀριιά ΡΟ ας, Μέδ 
ΗἸρΡοοτ α οἴ, κυωρίᾳ ασοδι Θαΐοῃο αι: ἰπτοῖ σοὶ 
οαηγ ζῶ, Ἢ ΝΜ. 

Μελαναγγὲεγί δος ηἱ ,αἴτο Ἀὐπηϊο ΠΟΥ Θη 5 5 ΡΓΑΣ ἘΠΓΡαΪ 
τογο ηἰ στ] οληδοα ρει Ρ] υταΓοῆ, ; 

Μελανευυγεῖ γα σμιναῖτο στοτὶ 7 Επτιρ ἃ, Ἰ4 εἰ, ἐδ ματέ, 
εχόνσις ᾿ 

Μελανδέτον ἄς Πι, ᾿Οπ ριιπη; αἰστιμσι παθοης σΑΡῚΙ ἘΠῚ 
δάταπι, ΠΟ Πα ἴη ἔσιιζο ΕΟγου 15. μέλ αὐ δετον ἀορ ἔκειπι 
λαιγαν ϑϊ κίων ἔχον, λα σο πα πἰρ απι ναρίπαπη: ναὶ τ 
λαζίω,[χα δὴ ς πἴσταση τιαθ τίιπι.1Π146}.6,φασγανα ἡ 
δέεται. 1 σιδινρφδετοι, μέλα!γός λάζας ἔχοντοι. ᾿ 

Μελανόδόκος κίφη, ΑὐΓα ὩΥ ΟΠ ΓΑΤῚΠ111}.1Π Ἐρίρτ. 
Μὲρλανόδυα, τοὺ, ΡΕ]Πραπτῦτα τυ πηοτιπι σοηάϊτάποα ΟΩΠ 

ΔΙῸ] ς Ππν Πα,ντ αἷς ΡΙΤη. ΠΡ. 9. σαρ. τινάς ᾿πέτᾶν ΣΤ 
Μελαίῆ 

ἕ 



τι γἱδξ μέχαρ, Μλανόρίαι νετὸ υ 4 πὲ νἱάς Ατῆς- 
δ᾽ Ιασοντ ΠῸυ. 3.οἱ μελανόραι, Μέλανόδις αατοπι οἵδ, 
πιο πὶ τηιπηήογυτη ἐρϑοῖος. δὶ τέμαχΘ. ὑπομε- 

χανίζει καὶ μεχώνεται, εἰ στοίοϊς, ΗΟ πι. ι 
σωγπιῦχα 5 ᾿πιάτ) πίστγαην νοοῖ, ΝΙ ουτ. ΑΒ ΓΟ] τ, 

5ΠῸ αἷθὲ δεευμίασ. ἀκουσμοίτων, πάντες 3. οἱ Δάνω τοι κι οἱ πλη- 
τοῖς μαλ᾿ανειμονᾷ σα, [Π1υ}γ ῬῸ τὶ, ᾿ 
οὐ χὶ Ν ΡΙΠἰάτίῖν. ν οἰξιστις ἐαρεδτῖρις ᾿πδιτασ. 

"ἴ. Ἰλον 
πιο απτῆς ἰστπγ,4ιιοιὶ αἰ δῖτατ ὃ, μελ αύϑενον ἔλαιον, πὶδ- 
πὶ οἷοι! πη. ᾿ 
μανδορβος!. τῶν 

᾿ ἡα δα οτο πὶ ρ δα τ: ν ὐϑέαιον:η ρΡ πὶ νϑοδηῖ οὗ- 

ΤΥ Πα εἰξτο,ν } σὸ αἰεί! υἱοίϊο,ν τάς Γυϊοἴσοτ. "5. 

Θ' κἴλλοτε ϑείου. Ὀἰοἴτιατ ἃς μελαύϑεθ., Τητογρ οὶ οϑὸ δὶ 
πρεία, ἐςτι ὃ πόα διωνα μέρη ψυγμὸν ἀπελάσαι ) εἶ τις τρίψας 

ἡ τῇ ῥινί, ἱ 
ΠΝερτίηιις : αἴρα τὸ μέλαν γα τὸ αὖϑος τὸ λδυκὸν, τ πέ- 
ΟΠέγα 5 σοπηρο τα Πρ αἰ Πςατιοπτθιι5. 5 Ἐπίξατἢ, 

ἰδένις. 
ἐν Ἰφτοάο αἰ ρτίτα αἰ ρτίτιος, πίργοτγ, γοςς Οὐσοᾶ ργοὸ 

τ ντίτιγ ΡΙ1η.110.2.4.ς. 8. Α ΠΥ αἰστίσι4ο, ἱ 
στῖσο. 

[8 πίρτανντ λδυκόον, νῖο]α 108. ἀριιά ΤᾺς ὀρ ιγαίε, 
6.ςἀρ.ν τι τδάϊοε εἰς σαρίτατα,ντ σγοςι8. μαδοῖ ε- 

ἀεχ τὸ ἴον τὸ μέλ :ν κὶ κρόκον ἔξ) κεραλόῤῥιζα ὈἾΤπ. Π|0.21ν 
ἰλαϊοη νοςαῖ 9» Ρετρετιὸ βοτγότο νιϑογιγ γε (ὐόπαῃ- 

τ. 10.1.68Ρ.15.ὅς {10.1π| ὃς σαρ.6.. ἀϊἸοίτιιτ ἰωνία με- 
ἰκλόγητος, θη" τορρσρεζό φυλλ(θ- νὴ αἰ εἰφυλλθυ, ἴέὰ ντ αυὶ- 

Ῥετγροτιιὸ ρος ἤοτετς, Π αιοίατι υοάο φο]ατιῖτ, 
γιοἱα αἷδα 9 ργατογ αἰ ἴα ν]ο]α οοἰρῖτο : ἔο]ο σομῆτατ 
1»ὃς ςατηοίο:ταάῖος πλ}}τα. 

δ ΤΠ  απατασ: ἃ Πποαγαπι πἰστηοάϊπο, αιίθιις ἱπτοῦ- 
᾿ 

“ 
ἼΠΤ. 

ἰογυδυ. τὸ, ΔΓΓΑΓΠ ΘΟ ὨΓΔΥΙΠ ΠῚ. 
χΘοα Ρ Π15 εἴ αἰρστίσ. 
Ὁ τα σις ποπιο ἃς ογιι τ 15: ἢ μελ ρον ρδιον πέ- 
τ ΟΡ. αἴρεγαπι. 
Αεπ5 Παρ Π Εἶπ πὶ πἰ σ τ Πγ. 
δ Α) ἐγοῖ στα οσα}}5. Δάαηηδητ. ἴῃ ΡΠ ΠΡ ΠΟΙΙ, τοὶ ὃ 
ἐνομμα τοὶ πτως δύρήσεις, 

“αν ἀττὶς ἃς ἐπ πεδτίδιις ᾿Ἰπιάπιειις ν οἰ 1115. 
υὐξ, Ατἰ ορἢ.. 

ἐν ποτ τἰνπ στοάο, Οαΐοη. δὰ Οἴαιις. 

ἃ. ἶ Ἷ 
πλδοπς ἐδι! Δα πὶ, Τ 

ΡΘητὶς ροπὶ ἴῃ Γγἷα ἃς Αταδία ργαοϊριιὸ ποΐσοπς, 
ταασπ ΓΙ ἴπὸ ΠΗ ΠΟΥ 5 δά ΤΠ στο ̓πὶ ΡοΓΠὶοῖ ΠῚ 
ἰτὸ. Οὐιος ππογάϊοιις ἀρργεμοηάοτῖς 5 ΠῚ Ἰπατάο- 
{πεῖς ἀπαθιις πιρτίίαιια ἀπτἰπιρυϊτογίν ηάς δὲ πο- 
ἃ ιλ Π ηἰσταὶ οδιἀα: ) σοῦροτο αἰ δισαητς το ίσιιο. 

{τ οι δίνας, τορη στη ροκαύσων,χεντρὶς» (αΠτι15 ΠΡ 014. 
σεἴδτη τη οἰ δηιιτις Ρ᾽ Γοἴ5 Ρ᾽τηΐο ὃς ΘΟ] απλο Πα :οςιι- 
γεγίῖτ οχ Αὐητοτι δ.8. Απίπν, Ηΐης {ΠΠπ|͵ 4 Ρντπα- 

ὐεάϑοι αἶα μεκρέρων, 
Πασεπς πῖρτος οσυΐοϑ. 
δ κ» ἡ γαϊστί ἀυτ ἀςπῇ Πρ οτγο!}). 

᾿δ αϊ στίθοΙοΥ. 
τος, ὅν ΠΡ Ως ΠΊΟΤΓΌΣΩ ΠΟΥΡΙ15. 
δ, ΠΙ Βογγί πα. 
δι πίστίοτ. : ι 
ποδητοτῖα αἰγατηζτιιπι πιοτα  Ποιτα»ἱη βάθος ςἸ- 

ἐπὶ ιιστις α:ς δγαίταν [8115 πιοάο σοπογότιιπι, Ὑιάς 
δ.5. 118. μελόρτηράδω, δοτι οπὶι5 ΓΆγϑιιδ ΟΧΡΟπιξ οτο- 
οτίαιτ 4ιια Πρ α: σα  σοοτιπι ἀςηῖβγδητατ, 
νερὸ ἐν μα σεης δαταπὶ πῖσταπι ὃς τοί απι, Π14.π᾿ 
γιὲ χέων, στε κρίμήν μελ αἵ δρΘ-.Τητοτρτ. βαθείαι, σκοτεινν. 

ἱρτοάτηἰς ἴῃ 4411. οατα ργο πιά ῖτας : ντ αἰ δε ἀταῖς ΠΧ 
{ιροτῆςϊατία. 5:ς ᾶγο ἀϊχῖτ» (τι πῖρογ Βυιπηοξτδὲ 

τία οἰιίτὰ Οαϊείις. 
πίρεῖ αἰρείλι αὶ ᾿πταοητίμπι οο 15 ἀρ ρᾶτος Πρ οτ, 

ἐ ας ἤγα. Θη ρ ας πᾶ οι 2 ΝΑ ΖληΖ, 

Ῥῆ 

“πὶ τοῦ ̓ οοἰδ οι, που Πα φιιογοιῖδ, ΤᾺ ΣΟΡΗΓ, ) 
1δ.ς.ὅς ΠΠ}0.1.. σαρ.. 9. μέλαιναι γδ δ) τᾶσαμ μῆτραι 

᾿ χαλῶσι μελαῤδουον, ΗΟ πτον, [δραγατὸ ἀὐχὶς μέλαν 

τοίη ἘΡΊΡτ. Ἀτατεῖδ, κὴ ρίφδλλον μελανόῦ στον γα δ᾽8 ηἷ- 

( ἘΠΉΠΠΠΝ μου θα» αἴτἢ ῬΗπίο, μελονασέρμιον: τῆοο- 

δ.2.0.64ρ.17. ἹΨ] τα ηΔἐγ ἵπ ΤΊ του οὶς, Καί τε με- " 

γῶν μεύτερ ὀνείρων» ΒΊΒΏΘΠ5 ἀἴτὶ5 ΤΟ πληὰ Ροηηΐ5.9 Επι- 
Ἅ ᾿ 

Ἐρὶρτ.Ρ ἐς 556 ὅς μελόνοῦρρι. 1ὰ εἴξ. ΘοΙ] ταν, ντῦ 

ΜΕ 2ος 
Μέλας, τ μέχενθ., ὁ αἰ σοτρατοῦ, ρα ΠΩΣ, σις, ηἰ στο, αῖγο σο- 

. Ἰοτου ιν οἱ μι} φοϊοτειίσεπι οἄδοιι5, ΕΓΥ ΠΊΟΪ ΟΣ, μέλας πόντος, 
ἌΡΟΙ]οη. Μέλας ζωὸς, Τ ἀσοη οι τπαχὶπιὸ ογᾶς οἀ αι! ἤμην ἐς 
410 ΡΟΪΠμχ ἴῃ 6.115 πὐστιιην Τ στιπὸ εἰϊοίτατ, Ἰεῦς ΟἸςογοποηὶ 
5. Τυυΐσιι]. Μέλας νεδυίσκίθ:., ρογίομα Οουηῖοα ἢ ἀἸοίτιτ αΡ ἱρίο 

᾿ ῬόΙΠις. μέλόυνς χυμοὶ αττα Ο1]}ς. ΑΙ η, ἢ τα ΟἸδις, μέλανα 
χολάναττα Ὀλ]15 4 ἀπ ρεχ οΠιρτοριὶὸ ἀϊξζα ἃς ἱπιργορτί ,ἀς 

πα ΑἸοχαμά. ΑΡἢγοά, Ργο ! πη, 95.118... Ἡ ον, Πα, νῆα μέ- 
λαιναν ἀϊοῖτοῖά ο(ζ, βοϑείδυ καὶ πίοτῃ! κεχξισυδύίων,1 ἃ οἴ, το ξανν ᾶσιι, 
νε] ρῖος Δ τα τη, μελ αναίων ὁδωμάων ἰὰ εἴ, εἰς βάϑος δινκουδων, ὁ 4- 

νων, ΠΟΙ ἤς μελαίνῃ σηπεόδόνηχϊ ἢ ἘρΊ στ, ἘπιτὶςῚ} Ρον ἀτγαπι σο]ο- 
τοι ποι ἴῃ Εο ἘΠΊ; ἀἸτι 1.» ΠΟ ΧΊΙ ΠῚ; ΡΟΓΕΟ ΓΙ ΠῚ Ἰοϊιτύπταιις 
ποτατιγὴ μα σΟΙ στ᾿ Πρ ογ ἐν Ελη τις ς Ὁ ἘΤασοι ΝΠ παοητα ἃ - 
Ἔα ξαταγ οἰγα, Ματο» Οὐ πος Ττοίαηου αἴγα νὴ πὶ ]η- 
βόγγο Γιατὶ π’5914 οἰ, Ἰπεοίτα, μέλον ἡ σοτληΐοτί πιοτοβ,αρια Ματγ- 
αἴμτν Αγ ο Τινγ. δὲς μέλας. Τιατίηῖς ηἶροτ ἀἰοῖταΓ, ΗἩοουδτ, δ γπη, 
Πθια. Ἐρε δ, 4: εατεμι αι} στοά ἀτηΐοιιπι; Οἱ ἤθη ἐςξεπάϊε 
4110 σα] ρλητο, ὍΤατος ΟΝ} σαρταζ τ [π15 ἰγοιτιϊ Πα πὶ ξιππάπιις 
ἀϊςας 5: ΕἸ αροῖό αι ηοη ν ἃ Ροτεῖ, σοσητη {ἃ τάσοῖς Οαϊπε- 
δαϊτ:ἢὶς πῖρετ εἴν. μέλϑυ ὕδωρ, Οὐ Π.ν, ἀξ Δητια ἔοητίς, τὸ μελθω, 
Αἰρτιιπγ:ς ἀἸοἴτιτ οὰ ρατς οσα αι ἀπηδὶς μι. απ. τὸ με΄ - 
λὸμ δρυὸς, Οαγ Π, ξ, ΝΥ τὰν ἢν, ἤτοι δεώσος ἢ πίω) ἐντεριώνίων, τὸ ἐγ.- 
κρίρεδιον πῆς δδυύς, μεχαϊόρυον γδ λϑίγεταὶ δηὶ πἰω τχγροιεὶ καὶ τὸν φλοιὸν τ 
δρυός ΜΊἀς μελανόρυον ὃς ξατογα ἴῃ μύλαινα, ὃς μέχόν, μέχαειροτ ἃ- 
ττιιπη σ᾽ οὐδ ποῖδτιῖν, συ! ς αἱ 4 πο Χ ἐλ πι» ἢ ἔα τ τ πὶ, ἀ τα πΊ, 
ξιπεπύπιχις οΠ. Ηοτατ. πιϊηιιόπειιγ ἀῦγα; σλγπηίης ολτο;, γΊτς 
δἰ Ομ ἕατε Τ͵τοϊαπος ἀΥΡΑ͂ νῖγα Ἰηξοστο Εξτηὶς, 
ἐλασμκαι ατος, τὸ, ὥζ᾽ τὸχα ραν νῷ ἶ 
Μελασμοςγοδ, ὁ, 4.4 ΕΠ 1 δ Δ ΕΓ6} ΠΟ Το τα θητιιπι; ἰη Ἐρῖρτ, Οοπι 

ἀξηϊρτατξ, μελαίνειν ἀἰ δοϊνλητ; τοὶ κόμϊω Πιραιιάϊεπίοιν ηάς τἴη- 
ἔζαγᾷ ἀταιιδ ἐππ15 ν ΟΠ τ᾽ ἀξηϊρτατῖο μέλάσμα, ἰά εἴτ΄, τὸ τῆς κόμος 
βάμμα ΡοΙΠιςῖ: ΟἸεοπιςάςες ΠΡ τὸ 2. σελίάδης μελάσματα » ἴα πο; 
πίρτγογοβ: ; 

Μελαχ μοὶ συκοέμινα; δ μόρα το πἰρτὶς αρια ΕὐΠλτὰν 1Π|44..χ. ὃς α- 
Ῥυα ΑΞ ΣΕΥ]. φαῤτα μελάχιμοὶ, ρα Πα ν εἴξας, 

Μέλδομαι, ἘΠ 6... 
Μέλδω, ρτορτῖὸ πιο πιθτο Ἔχογο ὃς Δ᾽ Πιπτον πρὶ τὸ μέλη δειν, Ἑ- 

τυ τῇ. [τε πὶ ΕἸ χο ἔπ ζετο, οοΓΓρο; 16 πο ξαστο,σο ΟΣ ειιτ, 

Αςσιίαε, ᾿ 
Μέλερτο μέλε χῦὶ σγνυκοπίω) πῷ ὁ ,ὐπικώς, ΑὙἸΠ ΟΡ] δ ὦ μέλ᾽ τἰξήχεν 

κας, ὅζο. ὃ πηϊ(ετ, ᾿ ᾿ 
Μέλε, δαὶ φροντίδος ἱκνοιιγαΣ οτοῖ, ΠΟΠΊοΓ, 
Μελεαγρίδες, τη εἰ σα στ ς8. ΔἸ ς ἡ ΦΠατι πῇ οὐα ΠΠητ γ εἶπις ρα πέξίς 

ἀν πη ἐξα, Ασ ζοτε!. Α πη πια]. ΟαΠΠ η49 αατας 41 ἀ4πὶ νοςαπτ, 
Ὁ 124 Οταεαπὶ νος πῇ ΓΕ που. ἀς Ηἴ5 νἱάς (οἰ τπτο], Π|0τ. 8, 
(λρ.2.ῬΠπτπι Π 5. 1. 4ρ.2 6. αττο ἀς Ἐ ε τι. 1.3. ΟΔΠΠ πα: 
Δἔγσαπα; Πιηΐ σταπα ἐς, νυ ΡῚ θθοτα, 405 μελεαγρίδας ΔΡΡεΙ- 
ἰδπὶ Οτωςῖ, δίς. 

Μελεδώνω,ιιγο ὄβημελ ἔρμα, ϑεραπϑύομαι αρυᾷ ἩΠΡΡοστγιν πές μελε- 
δὼ, οἰιτα,ττα  ξατὶ ογαριι οὐ ἀοπ|.»} ὅηημε λεία, 0}}» πα τ ΟΔ- 

Ἰεπιιϑοντ ἀρὰ Π οπιοτ. λυ πη, πο] Π14, σστίτιάο. Ηδγοάοξ, 
ἐν γυσέοντεῖς κατέλιπεν ἐν πῇσι πύλῃσι [λελεδια νεῖν τέ γὴ πρείφει!. 
Μελέδημονατος. τὸ ςιΓᾶ ΞΘ Γι πιρα. μέριμνα, φῆ τὸ τα μέλη ἔδᾷν. Οὐ ν, 

ξ,πηλέμαχον μελεδιίμφτει ποὶτρὸς ἔγειρε, Ἰ1ΓαΣ ῬΑΤΓΊ 5. ὃς σςοϑίταῖῖο - 
μδς 4ε ρατγθοφρϑντίσδες, κέρε μα! χαρίτων καὐλικόμων μελέδημα αρτι 
Ατβεη. 1.15. ππιηγυῖπι οἰτα: ΡΓΟ εὸ 4] οἵδ πυυς σγᾶν, ΤΠ οῦ- 
ταις 8( μελέδ᾽ Ὁ ἨΊΡΡΟΟτΓ. ρΓῸ σιμγᾶ οτγατίο:ντ γευαων 110.1. 
χρὴ ὃ τίω μελεδιίω ὡρφοσέχίν ἐν τσχί ἰω ἕχκαα ἐν τῇ λύϊτρῃ Ῥτὸ ὄμμμέ- 

λειδυ» ϑεραάτει ἐμ. 

Μελεδιμων, ἐς, γατοτ» 1} εχ οὀξυῖη ἘΡ στ, 
Μελεδων, ων 9... ὁ, ὃς 
Μελεῦ ὠν» »ς., σαγα με ἐδηκίσ, μέλε ναι αὶ πὸ μέλη ἐδουσαι φ φοντίδες, 

νἱάς μελεδαίνω ἸτοῖΠὶ ϑερώσεια, Ν 
Μελεδιῳνος δ »το γα ποτ θοϑντιςη, , ὅλη τροπιθ’, ὅθημελυ τὶ ΟΟΠΓαΤΟΥ, 

41} σἰἸ γα Ὶ σοτϊτἀρυά Ἡετοάος. ᾿ορίτετ Βέπ. Ῥαπι, μελεδωνοὶ 
ὐπτοδέσδέχαται τὸ αἰ ΘΉΦΝ τ) ΟσἸΙγάτπ δ σατΊ ΟΠ 15 ΠΠ{] Ρ᾽πητ, ἀϊοίτοτ ὃς 
μελεδωνδὸς» Ἡείν «ἢ :“ο τις μελεδων εἰς βασειχϑι) ες φρρντις-ς «ὅ3: - 

προπος,οἰκονο μος, τορφες ὡς, φυλαξ, ΓΟΧ ΟἰΙΓατ ΡΥ σέξιις. 
Μέλεϑροννα ρα ΟΡρΡιαπισα ἴῃ, Ογηορετιροάϊςας [μη] ηιο Πσαμτατ 

ΔΤΤΙΙ5. ᾿ 
Μέλειοιιτο οἴτν ερεέχει μοὶ τεύτου,ν οἷ μέλει μοι αδεὶ πούτευ, γε] μέλϑι 

μοι πῶτο,ἱ οἴ; τῦτο μοι ὅδὲν ὅθαμελές. ΡΊατο τ«ἀς Ἀ Θριθ]υ τα ποιρῆν.- 
τἀ δυ πυὺ δἰχχῶυ τὸ μέλει ἐφ᾿ ᾧ' τέτακται . ὁπὼς τούτευ τὸ βέχσιςτον 

ἀιμηορ εἶ αττὶ ραίζογα!! πειιτὶ σαὶ Αἰ πὰ οτιτᾶς οἰ αιὰπι ν 1" 
δὰ σιοά φοπηρατγατα εἴν νε  Ἰτατο πὶ αβοτατ, Ατηορι, γεφ, ὀλίγον 
γάρ μοι μέλει, συγ ΠΟῊ πιάση δ' ΠΉΪΗ οἵξ, αὐτὸ σϑ, ἐοδὲ ὀλίηνν φροντίς 
ζω. μέλει μιοι πῦον οἰ τιγαἶτα σα εἰς αλο αἰ Πίπεπτ, ΕυΡὴρ πε δὲ σοϊμε)- 
λοι αι! δά τε ἢ Ἐρί ἔτους, ΡΙας, πὶ ΔΡοΐορ.ὐϑὲν σοι μεμέληνμε κδεὶ ὧν 
ἐμὲ εἰσοίγ εἰς. τάοπα ᾿ρ᾽ ἀοπι, ἐμοὶ μῆ ϑεινά τα μέλει ἐπὶ ὁτιδιωῦ τ ποθ 8 
μυδὲν ἄδικον ἐλ γώζεϑει το πᾶν μέλει, Ἡ] ἈΠ] Ομ πη τσ ΠΥ ΕἸΣ, 
τοῦ Ππἃ νογὸ ργογῆις οαγοςπὸ αὐ]α Ἰπλα τὸ ἕλείαμν. ΑὐἸ ΟΡ. 
ἴῃ ῬΙατοςοιμπι Οοηῖτ λας, ΤᾺ μὴ ϑμων μοι ϑεω διβον μέλει, μεμό- 
ληκέ σοι τῆς φυλακῆς, ΧΟΠΟΡΙ ἐσδὲν μέλει ἈΘΒΗΙ ὙΨΈΜΝ 

Ἴοατ,Σ, 5 



οΟ ΜῈ : 
τοοτου ἀϊδοιῖλ, ἑορτὼ μέλυσι πᾶσι, οπτπο5 γασᾶττ οπογεὶς δύ ἔς- 
ἢϊς οὉατουνόμ. ἡγμέλει (οι αὐοὶ πάτα, {ὁ τ, μέλει μοι υἱεδὸ πάτα, Ὁ ε- 

πτοίϊ. μέκει συπὰ Πλάτίτιο ἃς πη Πηῖτ, ΘορΡ ΒΟ ο]. νοῦ δ ἐμοὶ μέλει χο- 
ρσωροιαο σορῖτο τγιριάϊαγς, μέλει μοι αἰκούειν, αινάϊτο παι ιὶ οὰ- 
τα εἴτι μελη σεις ογῖς (ΟΠ Ποἰτα 11 ὃς σἰαιΓᾶρ, ἐν φρονπί δῪ γηνή σεται!» ο. 
μελήσουσί μοι ἵπποι δὲ ὅγπμελ εἰας ἦσονται» [4 οπ|. ἐδ᾽ αὐ μελήσάε γρέ- 
δαὶ ἐγαϑοςν Αα!τοτ,:, Ἐτθῖς, παμμααπη οὐδέ ες θοπι55 ηὔιιαπι 
οὐταθὶς οἵδε ἰσοπιιβ. μέλ εἰν συγ; οἵα. τὸ μέλεινοσιιτα, ΡΙατατς,Ο - 

ΜΕ ῃ ΠΡ. χὰ ΔΑ ᾿. - . 
Ῥιυιο, οἷοὶ ἐοργησίας κ᾽ αἰκεῖνα μδὺ γέλωτι κα «ται δεᾳ, μέκει, Αἴας {14 
«υΐάσαι τα Ἰοσόσιις ἜΧΟΙ Ρἠτιπταγ. ᾿ 

μελεῖνθ., ἐγαχίποιιο. ΤΉσοΡ ἢ. Π1Ρ.ς. 1 Ρ] περ οτῖι8 ταπιςη ἀἰοῦ- 
ἄπιπι γί ἀοταγ μλίνθν ἃ μελία, ᾿ 

Μελεῖςεὴ, ΠιοΙΏ τὶ ΠῚ 3Ὰ 7, μαλΘ-, ΡΟ] ΟΠ. μνληδόν, ; 
Ἐμελέομαι, ρῬτο ὅθημελέομα!» σιιγατι σογο, Θεπίτ, ὃς ΠΑτιϑορβοοΐ. ὡ- 

ρέγετ᾽ ἐς" ἐγὼ μόλω τάφου μεληϑεὶς τῷδε, 14 οὔτ, ὅϑημεληϑεὶς πείφου τὲ 
χόεο. 

ψμέκεονγι πολι: Π|π 4. κ, ἐδ τι σε χε Ε΄σάμῆν μέλεον σιωιὸ τεύχεσι, 1π- 
τετρ.μελέωςο ματαίως ἡ μαΐτωον. ἶ 

μέλεθο, υ, δ᾽ ττάι155) ΟΥΟἤΙ5 » γΑΠῈ15 οἱ ΠΕ ΙΧ 5 ΠΛ ῈΓ 9 πλΠἜγδη- 
ἀυς. Ἠεἤποάιι5. ἐκ ἐδίδου μεκέοισι συ ρὸς μῆν Ὁ. ἀκαμϑτοιο ϑνητοῖς αὖ- 
ϑρώποισι. τ 

Μελεόφρων ον Θν, ὁ κα  γυλὶίοτα σΟρ τ π5, ἘΠΓΙρ. 
Μέκεταροῃγας οἴ ρτο μέλει, ν]4ς 1η μόλομαι, 
Μιλεπίω, μ.ήσω,ποηκρι, τη εἀϊτοτίν πάς ἃς 1ιατὶ πἰς 1ᾷ γοτθιιπι ἀσάϊι- 

εἶτυτ γε ἄοςεῖ δογι ιδ)χοορίτονεχογοςο, Αὐξξίι. Ασςοιυίατ, με- 
χετῶν ταὶ τοίξεις,ἜΧοτοοΓα οτάϊποβ, ΧΕΠΟΡΒ.14ςΠ|; οἱ τίω, ἱστανι- 
κί μείλιτια μεκετώντε:» 14 οἵδ, ἀσκοιῦτες ἡ παιδευὸ μῆνοι πίω) ἱασασι- 
πίω ΡΊατο ἱπ Ῥμαάοης, Τῷ ὄντι ἀΐρᾳ οἱ ὀρϑως φιλοσοφουώ τες ,ϑστοθν - 
σκεῖν μελετώστ,ν λάς Οἴσετο ἴῃ ϑοηηηΐό 5οῖρ. Τοτά εαϊπὶ ΡΒ1]ο- 
ΤὈρθοσιιπι νῖτα σοπιπισπζατίο «πουτὶβ οἱξ, κδδὲ σλ είςου μελετῶ 
δέξαν αῤοτῆς»λαχίπλο {τά ϊο νἱγτιτῖς σ!ογίασα ἁτηρ  οέζον, ΤΒιι- 
ογα4. ΗςΠοά.οιμπὶ Οςπϊτ,ἡπηχῖτι μελέτας βία. ν τος (ει νβξλιις τὰς 
τίοηεπι ΠΑΡ σ,φροντίζης. ἔργα μελε δ, οροτὶ ᾿ηταπτιι5.1ἀςπὶ μελέ- 
πα αἰεὶ καλων δηπτηδευμώτων λέγειν 59 οἰιγας τὶ Πτ ἐς τοῦιις ποης- 
ΠιδΊοχαι μπὶ Τπβπίτι ΧοπορΒ.ἴπ Αρο],δοοτατὶ δοκω σοι ᾶπο- 
λογείῶτο μέλε διαξεςιωχ ένα!» ςοσίταης 4ιοπιδάπηο άπ νἑταπη 
τταάιιχουί πὶ μελετώ διακειάνοο » {ππάςο μάθετε πιο. μεμελετημῆνι 
τέχναιραττος5 φιΐθιις ΔΏΪ ΠῚ Ἔχ οι τὰ (ητ.  οΠΦΡΒ. 

Μελέτη "ἡ ταοἀἸτασ ο»οΧ ογοίτατιο, οπιπηεητατῖο, ἄσκησις, ὄιμέ- 
λειά ΟΠ ΓΔἀαο! Απηατί ον» 10,4 [ΠἸΔιιἴτα5. κὶ δὲ ὀλίγου μελέτηγτγτο- 
εἰμι, ΤΊμιογ ἃ, ἐκ μελέτης ἄς ἀπάτιτ τα, μελέτοις ποιείμδνοιγ ἴς ε- 
χογορηζος, ἀπ Π1. 

Μυλέτημαγατοτο τὸ» ΟἀἸτατίο, φρόντισμιας 
Μελετηρδς, οὐ ὁ, τε ἰτατλίιι5, ᾿ 
Μελετὴς πο διτατογοντ τα ἀλοαπη 146 μελητήτο 
Μελεσητήριον,ἰοοι5 Ἐχογοϊτατλ οα 8» ολεῖον» πιοάϊτατογίτη, Τ οὐταΐ, 

ὃζ τη [Ἐγιππποητιπὶ 4110 4115 ς ἔχετε είς, 
Μελετητικὸς οὐδ, ὁ, ἀφο πη του 5, ΠΊΕ Γατίι1115. 
Μελέτω,σιιγα: Πι»ΠΟσγαῦ. μελέτω σοι τοῦ πλήϑοις, οἰατας τί] ἤτ πλιὰ} - 

αἰτιάο. 
Μελετωών χογοἶ τ} ἀο 5, μέλε τη τήρμον, 
Μελότωρ, το σιιγάτοτ, Φερν τισὶ, ΘΟΡΠΟοΪ, 514, ὁ ὅθαμελύμῳδ., ὁ τι- 

Μμωρϑς τὰ ποιτρϑς, 

Μέλη»τοὶ πη ΘΠ τ ἀ)ΟαΓ Ώ 59} α Δ» ΟΔΥΠΊΪΠΔ, 
λἀελυδὲν, ἀπ οτ, πιοπι σγατὶ πιομελεῖς:ς, 
ΜΜεληδ ὼν. σα ητιι5» 116 ὃς μελῳδία ἴτε ἦν οὐταγηλεάιτατίο, Ηςείν 145 

Ρἰμγαῖε μεληδένες ΧΡΟη, ργτογοα ὄδιϑυμίαι οι ρ[ἀϊταῖος. 
Μεληϑείς, νἱάς μελέομαι. 
Μέλυμα, «τος. τὸν ὃς 

Μέλησις, "Ὁ. ἡ»ουΓαγοιη  Ἰατ ογφρόντισμα, 
Μελησμὸς οὐ], ὁ, 1 ΘΠ, 
Μελητέον,σαγαηάπι οἵδ, ῬΙτο 2.4: Κορ. υἱμῖν καὶ μελητέων τοῦ α ανϑεί- 
γεινο ΠΟ ς οταπάτιπι πο οἰ γε [ατοάπιιιβ, 
Μέλι γι πος, τὸ τηο]. 114, αἰ, τοῦ κα υστὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐὐδ'ὴ, 

ΟΧ οἶπ15 Πἰπρτια πιο ]ς ἀυ]οῖον θιιοραξ ογατῖο, Αἴσοτο ἄς ϑεπο, 
μέλι ἀκα πγον, πιο] σα ΡΟ Π. το αἰ κοέτγιοτον νοὐαῖ διγαρον ἄς εὸ 

ΤΠ. 10.1πνς "6. δι 1100. 23.04Ρ.4. ἄς ᾿ος δίς Οοἰαπιοῖα ὃ γετο- 
τί πατῖα: [ογιρέοτοσ. μέλι ἐν δικὸγνν άς Σάκχαρρν. 

γιολία, ας, ἔγαχίπιιβ» Πα» μελέϊνον δόρυγ αριιά ροεῖαβ. Ηπι. Π|44. 
β,ὁρεκτῆσι μελίῃσι, ΑὙἸτορ ἐξίωνθ: μελίας ὅλη φυλλοκόμου, 

Μέλιαι γυΐμφαι, Μ ΟΠ ας γιπρ ἢ α, Η]1α: τεγγας οχ σαιτεῖβ σοη τα 19 ςς- 
1: ΗςῇΠοά. η ΤΠεοροι, νύμφας 9᾽ αξ μελίας καλέεσι,δζ, διαὶ τὸ «' 
μα τοῖς δένδρεσι γυυέ ναι.» ἡ διαὶ τὰ ἐν ὄρεσι. δὲγδδοφόρρις αἰειφρ φεῦ, 
αϊσιπτιιγ ὃ, μελιάδες, 

Μελιαδιἧὴς ρτοὸ μελινδς, 
Μελίας σῖτος, ΤΊ ιοοΡ ἃ. 11, 7.18, ΡΙ τι σάρ,ν Πτιπηε] ἐπι ραπι»αζα, 

564 διιγίνοσς ὈΠ1α.}1|5.2.ζ2.ςαρ.25, Ὀτοοΐος ῥδμϊς τὰς] ἔπιρσαπι 
ἀρρο  αιτ. Ηἷς ργὸ ἰοτὶ ἤροοις. 

Μελέζο ϑει. ΕἸ μέλλειν, Πέϊατὶ, 
Μελίξρρινος αὐλὸς ἴῃ ἘρΊρτ. 

Μελεγαϑυὴς,ἱἀςΠῈ οἰπὶ μελιγηϑο τ. 
ἹΜελιγάρυες ὕμνοι )γοτίςι τὸ μελιγήρυας (αι Ὁ πὶ. 

Μελῆηα, Ης [γοἢ ἀκρόοβνα, 

ΜῈ 
᾿ Ἀπ ΨΙΑ 

Μελιγηϑὴ ς» "26 ἡ πιο Π]ς βαιά δης, ΠῚ ΟΠ Πϑις.. 
Μελίγηρις γυίθ δ κα κα ν ΟΟΔ[15 9 (Δι ῖτοῦ σάποης, δ) Φ, 

μελίγηρειω μοίρκον κ( ϑνγον ἔγνεθ. ὁνομοίζει, Ἐπηίιις ΜΜΑ 
δύπὶ νοοᾶς 5144: πιεάι [411,2 Π ἀΐςοτος ἀυ οε 
ἄς ΡοΙ τία πιιπὶ ἴπ ΜΙίςοΪ, ςαρ. 91. Οὐγ τ μ, αρίν γ᾽ ἡ 
ρίω δστὸ ς'ὁμοίτων ὅφ ἀκοῦσαι Δτογρι ἡδεῖαν φωνίω), γο 

ταπλον οςἷ5 ἀμ] σεάϊποπι νεγτὶς Οἷς, Πϊοΐτιις ὃς ἀρ 
λυμπιια,μελιγάρυες ὕμνοι, ἢν πτηὶ ἀτι]οἰΟπὶ. 

Μελιγρυυὶς ίς Γῖρατα 1η Πα γοςᾶτιιτ. ἘΠῚ ἃς γηα ΑΠΊατ 
τ Βοο ποπλΐπο, ἴῃ 
Μελίγλίω 8.74] οἷς αἴρεξξιι. ἢ 
Μελίγίλωον Θ., ὁ κα ἐνουλῖιι5 Πππδτιῖς ὃς το ΠΠΠτὰ οτατίουνι 

ἔχις εἴ Αὐτορ πη Αἰ, μελιγλώογων ἐπέων, τας}; 
πλϊπατηνντ ΗΟγδτῖι5 ἀϊχῖς ροςτῖςα της }]Δ. ἸΩ 

Μελίδειον, τὸ, ἔΔι 159 κηράον, 5.116}, 
Μελίξομαι» μ.ἰσομμαι»π'. ἰσμας ὃς 
Μελίζω,μ, ίσως πε κα) ΠΟυΙπ ΟΠ ἔτηπη ἔλοϊο, ποραυΐγω,ποιμι 

οο,κατακότηω, Ἀςοιιίλτιρτο πιοάμϊοτ ἃς ςαπο. Αἰοχ, 
ῬτΟΘΙ οὐ ψυχὴ τῷ μέλοις αἰκύστιστε αἴθ ΤἹδ μελιζόντων 
ται οτίδιι Τ ςοοτῖτο ρὶ πιι5.1.4ςὸ (Οπαζ, ; 

Μελίζωρρνγττ ο Ἰοτατυτη ἔοι τη} {|π|. Ν σα πάη ΑἸοχ 
λιζώρρυ γλυκά. πόσιν. [π| Τ Ποτγίαςὶβ νογὸ 7) “ξα δ᾽ ὑσ' 
λίξωρος ὃ πεῖσοι ϑειγ14 εἴ, συξιι πιο! Πἴτο, ᾿ 

Μελίη το μελία, ὮΝ 

Μελιηδιςγ4 (Ὁ. τη 6} }πἰ1554]ς 15. που! τ5.ν πάς μελιηδ' 
Ηοπιεῖ. Ηἱρροογαζεβ νοτὸ οἶνον μελιυδέα γοςαζ πὶ 
ἡδιωὴ [ςἃ οτίατη πιο] ρεγπιίχειισι, ἱ. τῳ μέλιτι μὲ 
πὶπ ἀρ ρο  Διιτ [1.1,αὖϑι νόσων, ]οἀ νἱπιιπὶ 8( μελί 
χὶτ τοῖς Οαίεπο. 

Μελίϑρεπῆιθ- ἱ,πις}}ς πιισγίτιιβοη ἘΡίρτ. 
Μελίϑροις κύκνιΘθ-, σΔΠΟΥΙΙ5 ΟΥ̓ ΡΠΠ159 1146 ΠῚ, 
Μελικέρτης. ΝΜ 6] Ἰσοττα, ἀε115 Πα ΓΙ 5, ποιλαίμων ) ΟΟΠῚ 

ψε εις. ' 
Μελίκηρκ "γὰρ Αὐἰξοτε!, ἃ σαχα τεδάϊτοτ ἔλυασο μα 

σομΟΒατιπι. ΕΠ γεγὸ ([τπιατάϊις ἰσητοσ αιιοπι (ΔΠΠ 
τα γαῖ ἔλιιαπι τεργαίςηταν ΠπλΠἸτιάϊης. γ]άς Κ 
Ατβοη.]}.3,μελικήρις, [οτι θῖτιιν πρρξυτόνως, ΝΠ" 

Μελικηρὰςγ (δὸς. ἡγΑ χώρας Οταςὶ γοσαηξ ἵπ Παρ Ιτ15 Οὔτ 
ἴῃ αϊδιις ἤπηξ τοπιιΐα βοταπιῖπα Ρογ αι νἱοία ἢ 
βυῖτ. Ὡς ρέποτς Βογιῖπι οἵδ μελικηρὰς πε κηρίον ἃ 
πιο! Π!(ιτς ΠπλΙΠ τ ἀϊης ργορτοῦ ἐογαπηῖπα ἃς πηοῖ 
ἘΠΊ ΠτοΠΊ ΒΕΓ ΠΊ,υς το 5 Αδτῖιι5 τετραῦλ, 
Οαἴδηιις κτ᾿ τόποις [1.1.ΕἿν τι τω ἐν τῷ δέρμῳτι πῆς 

γων πα ὧν ὅξιν ὁ κφιλἐ μήν Ὁ. ἀχὼρ. ἐν μὴ σῇ γέύοις Δ΄ 
κων ὕπταῤχων, ἰδίας ὃ υἰξωρέτου ωροσηγρρίας τὺ χὼν δὶ τῇ, 
μότων ἰδιότητι.λ πῇ οἷς γδ ποίνυ πρηί μασι κα τατιτρίέται. 
ἔχέσι ὑγρότητος ὠτρέμα Ιλίσρφυ, ν Ὁ] ὃς ἀδ Μεϊϊκοήᾳ 
μας ἐμέσως (δ ̓ ππρ τ, πλοσείξει ἢ. ἀυτεῴ κτλ Ὁ ἰδέαν, 
δέρματος,5 καλούσι κυρίον, ἐπειδὴ παὶ κατετρήσεις ἐᾷ 

τηταί τε αἰεκεχέστις υ μη ίῳ μέλιτι πἰδφιπλησίαν, δίς Ῥλαὶ 
τὰ [10.3.0 40. αὐδὲ ἀἰχώρων κὶ κηρίων αἰτ, τὸ κηρίον καταπσῃ, 
ζονας ὐγρέτητος μελιτώσοις πδελεκτι οὶ (9 αἰρᾳπλησίως τοῖς δ 
κηρίοις,  τειπηηιις θῇς ιπι,εἰχώρας [ΟἹ] τσεῖ δ μελικηθί 
πἰτς ν]οογὰ σαρίτί5 πιαηδητία σοη[ιουἶς ἀρ ρο ]ατο 
ρῶν ΔρΡρο Ιατί οηΐς πα Γαι πὶ ἐπιοιτι πῖτ» [δ ἃ κηράς νὰ μέλ 
᾿ισαδιῖφντ Π8.2ο.ςαρ.2.ἀς Ρεροηίβι ἰο ΘΠ 5). ἦι 
ςογᾶ σοποτοῖα ἴῃ πιοάτπὶ ἔαιιί, τα: Οοτγῖα νοςδης, θ 
τεῖὶ Ὀϊοίςοτγίάςς [1.2.6 Ῥεροῃὶϑβ ταις ο,ὐγοίζει ὃ κα 
ταπλα ϑιεῖσοι μῖὶ αἷς μέλιτος. [ἀ 6 πὶ 1, ΔΕΪΠι15 ΔΌΓΒΟΥ οάροι 
ταπλι}}15 Ποὶ αἰτο Πἀοπὶ σατπ πιο }]}ς ν]σογὶθι15 αιχας 
ται {Π᾿πυπτιιγ, Ἐτ 15. ζῖςςαρ.19. ἀς Με] οτον ΡῈ 
σοητγα πιο ἰσογίἐα5 οἐβςαχ. αι ψυϊάεπινογα ἰςξεῖο! 
αἷπὶ Ὀϊοίσοτγί 4. αὐδὲ μελιλώτου 110. 3. ὅτι ϑεραπίσει δὲ 
κυεφσφάτοις κρι 3. ἑαυτὸν ἐν υἴδεωυτι Χὴ ἀχαῖρας, ΑἸΡὶ πο. 

[84 της]! σοτγίδς ἰεσίταγ γε 0.20. σαρ.21.ἀς ΟΥγΪαὶ 
ῬΟΪ.γαάϊςο ἰη είς ΡΠ ΠἾτ155Π|ο ΠΠσογ!Δ58 ογαητ, Ἐξ 
110.5.ςαρ.(ς ΜεΙϊςογῖα. ΕΠ οτίαπη,αῖτ, νυ ]σοτῖς σεπὶι9 
ἔλιυι! περ εΠτιιἀϊης μελικηρία ἃ Οτατοῖβ Ποιηϊπατιτ, 14 
ἐρεοῖος5 Βαδοτ,δζς. ὃς ρα ὸ ροής. Ἀατὸ ἢτν πὴ Ἰη 
ΠΡ Ι 5 Ιεροπάτιπι: δὲ Ρτὸ μελικηρίαν μελικηφὶς, ντ 
τιιγά[αις ἀριιὰ ᾿ρήμπι (οἰ ἤππι [16.5.10 Μαίαρπιαῖεῖ 
το Πἰςοσ αἱ, ἔτη ̓ ορ τατορτο τ ἢ οτος, Ατ 1Δεπιᾷ 
ἀητοῦ νἰσογας δά τητοῦ ν σεγιπι οτος ἐς}! ςογίαπα θῇ 
Αἷτ επίπι [1}0.ς.ς.26. ΕΠ οηϊπῇ αηαάαπι (Δη1ς 576 0155 γ8 
πιο] Ἰςογία ποεηϊπατιιγ. ΝΜ ΟΠ ςοτία ογα [πο ν, ὃς Ρ τίπομο τ, 
ἰδ ]α4α τηε!]Πΐαιις αἰθὸ Παρ μι} 15 βογτιῖγ, Ησς φιοαια εχ τσ 
Τὶς νἱσουῖθιις. ν δὲ ποτα! οἶτοα αὐτίοαΐος ἰὩῇ [αητν ὃ ἐπ αν 
Ἰοςανηαχὶ πιὸ εχ ροπίθιι. ΡΟΠ ΠΧ νογὸ [14 μελικηρίδα, πεῖ». 
δ πύςυμα ἔχον μελιτώσες ὑγρὸν, ἂν ὠγκωῖσι ἡ γόνασι, «ἱ τΡὶ ἥ 

Μελίκομποςγαυ!σοάϊηε ο] τίη» 1 πο Πἴτο ἴοπο ρἱοτίαζαγηιν, 
Μελικοὶ, ροοτα; ΜΟΙ] ο » 411 σαητί οηας (ου οθδηῖ, αι ράταπι τ. 

ἔσταπε καὶ Τιγτὶ οἰ συα ! ο5 μελοποιοὶ ΑΠΔΟΓΘΟμ, δα ΡΡ 8»: δ: 
Ῥίαάλτιις, Δ] μι Βη ἀς να ραγτίμπι,, αϑορ' τοῖς μελημις σς 

. ἡ 

Ι Ι 

ι 



ὶ δορσίξασι. 
ἄατας (λυ Πππλτις. ΡΒ] τατο ἢ. μελικὸς, ὁ, Ῥοοτα 

ψμελικτανακἰχοτία. ιιᾶν ὃζ μελίφυγλον, ἸψΙσαηέογ η 
οἷς, ΧΩΝ 

διὸ, σλυτοτ, Ροοτα. ἃ μελίξω, 1, τοὶ μέλη ςαπο, πιοάυϊοτ. 

ὁ Ὀϊοίξοτ. 15.3.ς.48.νὁ μελίλωτον, τὸ, Οαί ο πο δ᾽ ΠΊΡ]]ς, 
μογθα,ίδγγι!α Οαπιραηα ΡΙΔμ. ΠΡ .:Στιςαρ.9. ΟΕΠεὶ- 
ἸΙοταις οἱ Ιοταϑ γγθαπα Ὀϊοίςοτν Υ1ἀς Λωτίς. Ἐτ δὶ 
φάνοι, 

᾿σϑσιις ΠΊ4]}], ἀιι]σςἀτης πιο ΠἸ5γγλυκύμολον » πα 
γαγγολ. 
Ῥοοίςς τοῖο Ηεΐγς. 
σα Πὶ » 7411 γογτὶς ρι(ππὶαριά Ἡσγοάοτ. Μελίνν 
ἂς οἱῈ τλ}}1) : ποτε ἵπ ἀρτο Τ διγιπογισι Με] σα 

οἰπὰς τααὶοὶς ΠΥ 15 δέ οαΡ]ΠΔππιοητίς ἴσορας εἔ- 
τις νεἰξτίαπι (ογάςς ρα ποτέπηαις οἰιογγιιητ. 

γὰ 411] μινλέφυλλον, 411} μελισσοφυλλον ἀρρο ἰϑητ, αρίαἢτγ 
οἷς ΒΚ ς τι{τ.}}.3.ς 4.16. 
τι5.ἶτοπι μέλι. ρα πι οι πη οπιι5 ἔτι πηςπτὶ ΤΉςο. 
ατιν οἱ οτίαπι ἕλυμος ἀἰϊοίτιτ, ῬΓ1η.Π10.21.ς.2ς.Ραπὶ- 

ἰδοίος πιςάϊοιι5 πιοὶ ἔγιισιιπι ἀρ ΡΟ ἰδιιῖτ. 
Ῥίλοοητα εχ πΊΟ]]ς, τοὶ μελύίπεκτα ΤΠτοΓρτ. ῬΙ υτάτοῃ. οὺ; : 

τμορτα, εχροιῖτο ρα πυςὶ]ς σοπέεξζα, Ν ἐς τη ἘρΙῇ. 

αὶ ἡ οὔπιλυιίτον (ρίγαπϑ οὐ δυΐπνοις, 
ἰῆσο. 
οἰ ΠἰΠιαυςον πάς μελίῤῥυτος αὐτοὶ ἰά οἴ, ππάππα ἀριιά 

ἱ 

τις, ὥσμα, ΠαγΠΊεΠ. 
οὐ, τὸ ἱη ἘΡΊρτισδητπη οι [4,' 
πη δγογιιτι ἀπ} Πο:ὰ μελίξω, 
οὐ καὶ ἡ ἴῃ 4100 ἀἰ15 Πλε}}ς 1ϑάταγ γε μελίασονδει ἱεραὶ, 

οὐρα ἐς ΜΦΕΝΝ 
οδικίδα τὸ μείλειν : οἰ κονορμειπὸν γδ ζωῖον γἡ ὄτηριελ ἐς, Ἐτγ- 
τ αἰ συαπάο ρτο οδιιΐο. ᾿ς ἀρίθιις νἱάς Αὐπῖος. 

Οπιξη ἸΟιΙἾ8. 
ὩεΔΓΙ8. 
ἜΧατη ΘΠ. ἔλιΠ15. 

ὁπας ἢ ςὰ15.1 σα ολρονἷτ, μέρρς ὦ ἀπὸ μελιοσεῖς κυρέε, 
ἴτνε] ἔλε ἀριμτὶ αττῖ ἢς 1]. πᾶπὶ ἀρίατὶ) ἔα» γτ ΤΏτοΓ, 

οτῖτατο ἀΐσεγο ποη ΦΠπι. 
διαρίατυίιιβοῖ, 4 ἀριιπι σαγαπι αθετ. 
ἡ ἰοσιις ΗΠ σοηΐ5, ἃ ΜεΙΠοο τορς ἀϊέλας )γ ἀρυά 

δ γἡ να Ὁ αρίδιι5 ἀεραίτας;Ν  ΟΠπιι5. 
Ῥίατιμσ. Οοἰππιο]. ΕΠὶ ὃς Λάϊεοῶ. ὨοηγΡοετα, ἐν- 

οδότοιο 17) σκοπιας παλλίμϑης αρε58 ραίσςητῖβ. 
τ 1159 11 σπγωπἀϊς ἀρΊθιις ρτα εἴτ. 

Αὐπορἢ ἴπ ἈΔηῖς ἔπη οἱ διανέμοντες τοὶ τῆς πόλεως 5 ν 
ἐν τῇ πόλει» [610]. στο  Π|}15. 

πὸν,Ἰη Ἐρίρτ.  ἀρίατίτις, οι τ 05 ΔΡ 1, 
χε ΠΟ τὶ ἐς ἀρῖδιις σιιγαπἰς ὃς παττ πάϊς 9 ει ἀς 
ΤΠ οη. 
αρίδίξσιιπι ποτθα. οἰτγασο Ῥδ ἰαδϊο. υἱάς Μελί- 

ΔΡἸΑΓΙΙ1Π1. 
δ καὶ ἐς, τη ΠΙθπππι5. πλεῖ ΠΙΙΔης 5 ἐπ Ερίστγαπι. μέλες- 
ῬΡΠ 5 ἀαιιας τς ΠΠπτιις» 1δ1άςπι. δὲ καρίον μελε- 

Ππταιιςοἃ Μεΐττς τη αἰδιντ μελέταῖον κωυΐδιον, Μο- 
5. ΑὐἸτοτ. δ.9.Απῖπν.άς σατο! ]ς αι] 1π ἀε]Ἰο ς 

Βιαβεπτιτ : μελιτημρὶ κεύες 514. δὲ μελιτάϊα ον, 

πἴοδ ἄς 4ιο Ἐταίπι. ΟΒ1ΠϊΔ 4. 
ἡ μοτθα ἡιιατη 411] μελίταινα»»411} μελιοσόφυλλον γοςδητ, 

τη, ΤΠ ΘΟοΓΙτ. ΕαΥ].4.νὺ δυωδης μωλλίτφα, 
“πος οὐ, χλάμις, Ηείγο. 
τῆς α΄ κῆς, ΑὙἸΤΟΡΒ. ὸ 

Ὁ. ποτόν, Ροτιις τς Ποι15. [εἰ τις {ππτ||5. Ροτα 5 οΧ πη ]16: 
ῬΙας, ἔστι ρ.1..4.(οτι ιταγ ὃς μελίτιον αριά Ηςείγς. 
οἴιαιιο,ἰποιιπάϊτιπι. 

' χυλὸς, (ιόοιις π)ε Πρ επιιςιῆς ΡΙΓΩῖιι5 Π10.16.(ἀρ.7.γετ- 
ὍΕΧ “1.3. }Π||ρ᾽ἀπτὶ ΤΒοορἢτ.ς.1ο. Μελιτνρρὲ αἰγεῖα γαία ας 

᾿Βαδιιοτιητ. Θ  εη ἐς ριιοτο Ἐρ ]ςρτὶ σον μελετηερὶ εἰ γίοῖ α ὁνο- 
ἣν ἑλλίωες δδξ ὧν ἐκενώϑη μέλι. μελιτηφὸν ἀγζεῖον οτίλτη ἀρὰ 
ΡΒ τοῖς ΡΟΙ]πςο. - 
δ μελιτεῖ θυ, 

ΣἾγῬάγοχγτ, της ἰτίηα πιο : οχγτοηῖπι διτοιη»ς  α- 

, 

ΜῈ 207 
εἰΐς ποπΊϑῃ οἰξ, τ], 

Μελίπιφν»ουντὸ, ΠῚ ἢ συ υ τ ἔαι}115. ροτὰς 5 ογτἰῖ σιν σι! ΠῈ πιο ]ς - 
4ιια,δς Βοτθα χιναά4απὶ ςοέϊις, Ηςοίγ ἢ. ὶ 

Μελιπίτης »υ)όνπιο ἢΠτῖτος Βεοιπιπια, 

Μελιπίτης ονίθυγτῃοἹ τῖτος νἱηιμ, ες οχ πλιτο δὲ πς ]ς, Ρίλυτυσ 
ΤΟ] ἀπάτα γορατ, οὐ πὶ ἦτ ἴῃ Ῥίξιιἀοο, Μυτίημαι, ΡΑΙΤυπηγάς- 
ἔτατιιαλ» πιο ΠἸηλ τι Οοπιροἤεϊοηοπι ἄἀοσεῖ, Ὀϊσίσοτ, "δ. ς.ΡΠ], 
1}, τ4.ς. 9.οἰά (σις νίμπι [}.22.ς.2.4. οι ταπτίηιι9 Οαίατ γιω- 
πονικων [1.7 νὺ πίω) σκδυασίαν ἀυτῷ οἰϊοιιάϊτ. (π ἐρίηπι νοςατ Σὲ 
γλδύκες ον ὁμελι ἵν αλ}} {τ ΟΧ πηιτοταιοά φυσωδες δ) κ᾿ ὠχριτοίν, 
ληλον σομοὶ χῳοδυκοίλιον ϑυτείζλτιιγ, ΑἸ τὰ αὐτοί οἰ Οἷνόμελι.ἷ με- 
λίκρατον ῬΟΙ αὶ, ὅλ! ΓὉπτὶ Ριϊπίο,ος ςηὲπὶ οχ νίηο ἢταιζο- 
τὸ ὃ νοεῖς, ἶτο ῬάτιςΟ πε !]ς. Οἰνόμελε νοτὸ χιιοᾷ οχ νΐπο 
ὃς ἀγοπιατίιι5 ράγατιιτ, νέκταρ ἀἰςὶ Ἰάςπιὶ Οοπἰϊδηγίπες οἰ ατι- 
ὙμοτιΜυ ἤιπὶ “οπηροποτς ἐοοιῖς ΓΑ Πδάϊις [10.12. 1ὼ Οὗοῦ. 
πηρη(ουὼ «δεὰ Οἰνομέλιτος τγδάῖτ Ὀϊοίςογί ἀος Ἰοςο ςἴτατο. ΝΙςᾷ, 

δ πρικὰ ον κ νοοαιατ μελίξζωρρν, νῖ [υρτὰ δά μοτδιπνι 5. 
σαγ}) Π απιςη ἃ π)ς}}ς σοη ἔβέτιιπη. μελιτόεοσα ἔφημύώια,, ἃ 

τις }]ς σοηξεέϊα τηςηῆτιια ᾿ἐ θα πη πα. Πογοάοι. 
Μελιτὸν, ζ τον ΡΙλοςητανν οἷ τι Ἐι1Π| Ῥάτιιπι» κηρίον, κὶ τὸ ἐφϑὺν γλῴῦ- 

κος. Ποίν ἢ. 
Μελιτοκπώλης κυ» δ» γ ΟΠ ἴτοΥ της Π]]ς, ΑΛ ΟΡ Β.Ἐτ ἴτα ἰεροπά, ρυτο 4- 
ῬΑ Ατιϊζοτ. αὐεὰ ϑεευμασ. ακεσμάώτων γὈὶ μελιῆ οι ὥλαι, 

Μελετωργεῖον, ε. τὸς ΙΟοιΙς5 ὙΌὶ ες πιεῖ. 
Μελεταργία ας 7010 }}} Πσατῖο, Ατ τος. ἐπ ΡΟ] τίς. 
Μελιτάη]αης ἡ ̓  ΔΟςητᾶ: σοηιι5 ἑης]]ς σοπάϊτα;» οἵα πιο! Πἴτὰ. Ατὶ- 

Πορπινεφ ἐς τῶ χέερε νιῦ δός μοι μελετῶ ἥν, γἱάς μελιῆ ταν ᾿ηξτά. 
ἔλξτυμπη οἰἘ ρεῖ σοητγαδγέοποπι οχ μελιτόεσσα μελιτῦστε, 

Μελιτόω, κ, ὥσω; «΄. ὡκαν τη 6 Πἰτιιπ ἔλοῖο. δ) μελιτῶσι., Ῥτγοδὸ πιεῖ - 
ἴλης, Θαζα εχ ὙΠεορμγαῇὶ Εἰ ποτερΡ! δηταν.16.6. μεμελιτὼμῆῥος» 
τας] ἶτας. 

Μελιτροφεῖον, κ,τὸ) ἃ ΡΥ ΑΥ 111 1,Πη ο ΠΠΑτί πὶ, μολυηὼν; Αττο. 
Μέλιήἥαιρτο μέλισσα, Αρὶ5. 
Μελίτη ον, « τὸ) ΡΊοα11» ἔλιμ5 ἀρ ιμ, 
Μελιῆἤοποχεῖν; [Γορίτατη ἕασοτς ρ.]Π Ἀπάο ἧς Διο οπς ἀρερ. 
Μελιηεργέω, πο] Πῆςὸ, 
Μελιῆουργὸς, οὐδ ὁ, τα ΟΠ] τὶ 5» ἀρ ατῖμ5 ΡΠ πῖο 1.21, πάρ. τονοχ ΤῊ 

{1.110.6.ς 0.2. 

Μελιηῆϊάταν πανκερπε αν» ΒΕΟΡ ΒΒ. [1.9.1 Ρ]λητισαΡ.9. Οζα γετ- 
τἰτον γί τῇ σεηι15 ἔτι βτιση. ὃς ΕΠ υ᾽άοπὶ 5 με λιῆ τας σρεμίμοις αὐ- 
τεμξαλλειν μεῶνον » ΡΙΔοοηταβ νοἰττὶ ππογοςάε πηι φῃαπάδην οχοΪ - 
μος. ΤΏτΟΤΡ. ΑΥΠ ΟΡ ν, μελη ὥσαν πύπορον ἘΧροηῖτι μέλι τα οτά 
ερε σα ὑγίεια ἀἰξὶα οἴ ἃ Ττιροηϊονρίασοπτα πεῖ]ς ἐπιρατας 
νἱάς μέλιηβηα, 

Μελιηῆωδης, ε(6-, δ κα ἡ, πιο ΠΠεπι5, 4] οἷ 5. τὰ μα λυῆ δὴ τῇδ ζώων, ἀρε65 ὃς 
το] συα φοποτγὶβ οἰ ΓΔ 6πΠ|. ᾿ 

Μελιήων. ὦν... δ. ̓Ιθοιις Υ0] δἰϊογιιδίιγ πιςΐ,ος 111 πιο Αγ 5, με - 
λιπιφοφέϊον, 

Μελίτωμρι ατος, το) Ρ]Δσοητα τη οἢΠἰτνσοη ες 110 οχ πιο Πς: Δι] οἰατ 
ἀϊσιης [ιΑτιηϊ. ἩΟ πιο. χρύςὸν μελίτωμα. 

Μελίφϑογίοι οἱ, μι γοςς {πὸ πιο ΠΠἶτὰ ἃς ἀμ]ς}; ΗΠ εΠοά, 
Μελίφυρτος»ὁ κὶ ἡ). }}ς τ  χτιι591Π Ἐρίρι: 

Μελίρρων, ον.» ὁ ἀτ]ςα (αρί οπροῖη 6] το πρ᾿οπσ,τηο ἢ τι 5»πλῖτῖς, γα - 
ἀς μελίφρων οἶνΘ-, Ηοτποτ 1. γλυκιὶ κὶ ἡ δὶς. ἘττπαΠαάς » Ὑἱμῖν μὲ 
πωρρτέρρῖσι μελίφρρνα πυρὸν ξ΄ ϑηκεν, ΤηΠσης5 Οταπιπιδτὶςὶ εἴ Θλ- 
ἰδεπο μελίφερνα πυρὸν ΕΧρομιηῖ τίωὶ τέφίω, τἰρμάτη σοπηεηο α1- 
Ππηιπη ἐαιιοτγιίμη ραθι πη. 

Μελίφυλλον, ποτα, τα ΑἸ ο ποπτίης μελιοσόφυλλον ἡ μέλιγον , ἀρῖ2- 
Παιπη,  γγο. ἄς Μελέοσ ὀφυῆλονν 

Μελίχλωρρρ»ἱαίξατ πη} 115 Ηδιμις» ΕΡΊτποτ, ΓΟ 35. γ τη. 
Μελεχρὸς οὐ], νἀ ΠΤΟσὨΙ15» ΠΟ Π]οὰῖς ΠΟ] τ Ρ]Ίη. 
Μελήχεου»ν ἸΠ11ΠῚ Οτ1Π| πΊοΠ]ς ττάχτιιτη. 
Μελέχροις σωφοκλῇ ς»τς ΠΠπτ|15 Θοροοἶο9 ἀϊο τι, }1.3.Ἐρίρ, : 
Μελίχρω δ. ἤδιμις σοϊοτςε, ΡμΙοἴἶξτας, 1π Ηετοίς. πιο] ]ςοῖ ξο] οτῖϑ. 

ΡΙΪη. Μελεχφξως,ὠντος,ὁ κ᾽ ἡ, ἄστη σα πὶ μελίχοοίθυ, 
Μέίλκα ἤυιο μέλκη» πλοῖςα. νοχ οπῖπι οἰἘμΑτίπα Θαΐοπο τοῖς: Εἰξ 

γεγὸ εχ [αδξς θάμ] ππὶ,4ιιοα ξογὸ ἤτντ ΟΧΥ ΒΑ] Δρια ῬΠη, δὲ 
Οοἰμπιςε!. Ἰ Απε ἴῃ ξεγαφητος οἱΪλ5 ἄσοῖο Ρέγβιίας τάς ἱπα- 
δυιτας ἰσς ἱπῆιπα τι. ρογπαϊτεϊτύγατιο ὅπ ς19 χεγᾶ 1θ 6 Πὶ τοτᾶ 

ποξξοτοίάοτο ἄοπες ἀσπογῖτ, αι τποάτις εἰς Ποπιροπαίάτίυς, 
Οοπίϊδητιπιις (αίατ γεωπον κοΐ [{...η). Ὁ. αδεκ ἘΕΝΕΙΣ σκδιάσίας ῃς 

Ιερθμάμις,Η' καλου μήνη μέχκυ αὐτο ἐ δι κὶ καλλίων ἔς᾿αρεὶ κεραμεῖς, 
οἰς ἐγζείοις καινοῖς ἐξ, 6. ἐμξάλυς δριμὺ, κ) ὄδεϑης αὐταὶ ϑερμιοσποδία, Ἡ 
πυρὶ μαλϑακῳ, τυτέςιν ἐστ᾽ ὐδρακίαν, κἡ ἐπὰν ὀλίγον αἰαξέ σῃ τὸ ὄξθ- 

ἵνα Σιπὺ ΤΠ) σκδυαρίων αἰοποϑῇ 9 ἑλκύστεις δπτὸ τῆς αὐἰϑρακίας β5νι ταύ 
εἰς τὼ αὐτὰ σκδυαθκα.χὴ ϑὲς αὐταὶ εἰς κιζωταρμονγἢ βερμθ' θτῦνου ΠΗ τί 

ἀκίνοτα μείνῃ. νὰ τῇ ὑφεραίᾳ οξᾷς πολλῦ καλλίοις μιέλχαῖς εἶδ πολ τε - 
χνὴ κατασκόυαξομήλων,τεὶ μϑύτοι σκδυαΐβιει» μῷ" αραπίων δευτέσαναξις 
σιν ἀΐγνλαοσς.Οαἷ.110.7. Μοτβοάὶ ἠατ Μεϊςαπὶ τεξτ ροταπαϊ οαι- 

(λ,ἐ δίοματά τενϊπιαιιῖτ, τὼ ὅσος ἐψυγμῖύα πολλαίμις σας σους 
ἐριῶτα με λαμζανειν αὗτοῖς»ἐν οἷς δὶ αὐ καὶ μέλ κοι, δ ἐν ΟΡ τοῦτο ἘΥ 
δ δυκίριοιαλτων ἐεπισματαν θαρερ τὸ ἀφρόγαλα, Τάς πὶ 110, αὐεὶ ἀχύ-, 

μἱας αὶ κακοχ. Μείσατῃ Κ οπηληδπῦ εἵϊε νοςετα οἰκεπάϊε οὔ 
Τοια.:. γὴν 



᾽οϑ Μ.ῈΕ 
ἐὐναν ςπατὶς τεπηροτς εχ ρᾶγτς φοποεάϊτ: καϑείαΐ γε τῆς χάλου- 

μῆϑος αϑρᾷὶ ῥωμαίοις μέλκυςϑ ψυχοισ μη, ἐφ ρογάλακτός τε τὸ δ διὰ γά-- 
λακτος ἐδεσμάτων, "αυ}15 Αἰ ρίηςστα Π10..3, οὰρ.37. ΜοΙσαπὶ εἀμ- 

1ππὶ οἵα ὁ ἰαξῖς αἰτορτςθέταις οἴδασι ἔα πιά δητισιιςτπο ςηϊπῖ, 
Ὁ υἱοὶ ανυρεξίαες τοι μὴ) οἱ φιὰ ϑερμ[ὁ) δυσκρασίαν αὐορεκτοιῦτας 
δυὰ τὴν ἐμψυχόντων δια) τῷγ, ὃς ῬΑΛ ὁ Ρὸ [ιν τό, τε ὀξύγαχα "ἡ αὶ πῆοὸ 
ῥωμάιοις καλὰ μθῥνω μάγικαν, ἔφιι ὃ ὄψον πὶ διὰ γάλακτος, ΜΙ ταπὶ ἀριὰ 
Τατῖπος ταπιςη λᾶς νοσοπι παίαιαπι ἰοσὶ. ΕΘ πλοἶλας τῃ Οο- 

τοι ατῖο ἴτα αἷς τ ϑασαῦ αι] 1}58 Πγο! ο6 ντάσατι οἵϊς απο ΟΧγ - 

θαϊα( δὲ 14 υααϊὲ αι! άπ, ν πο5 ἤιο Ιοςο οἰτομάσπιις ) νοσα- 
αΐπαας : ταταςεπ δατγττπι σι οτις, τα πῖοὶ πο αἰϊτοῦ [ον ἂρ- 
ῬοΙΠαπτ, αι ὰπὶ πτοΐϊςζςη, 

Μέλκιον,κντὸ, ἔΟ Π95(σαταΓῖ σο ἴτοσι ριιεγ]14 ἀο᾽ εξγαπλοηταςς 
Μελλυζίδο ἴοτο τὰ ἀἰσ, 1 Π}} ἔπτο! Πρ π5)(Οπλ πηουτιμ15, 
Μύλε ἀρ αγοτ,ν ἀεταΓυΡεγτηδηεῖ, 
Μωλ εἰρέγες οἷ, Δρι Τιασεἀφατπιοπίοβ ν οσδητητ ΡιΙοτὶ στδη τ Ππι]» 

φοίξ ρμογιτῖαπι ἀιιτο πὶ ΔΠΠῚ5 ἀιιοθιι5.εἰρένες. 
Μώλημα, σπδγατῖον Ῥτοογα ἡ πατίο»ΠΊοΓᾶ) ργοἰατίο. ΛΞ (Ὁ ΒΥ]. ἐσὲ 

τὲ τ ἐγλίυϊων αὐα μάμειν μρλκήμωτα. 

μεέγλησις,οπδξατίογὐωρ ϑεσες τατά τα» 41] τί ον ΟΡ Πσοητίλ,αερσόο- 
κἰαγαναξολή. μένιυσες βραχείας θτει!ο ΠῚ Ο ΠῚ ΘΠΓΙΙΠῚ, μέλλησις πρὸς τὸ 
βέκτιον,τατἀϊτας δα πιο} 15. Ν 4247. . 

Μολλησμο ςο μένυισις ΟἸ1π ἐξα τ᾽ ονδεατραθη ΠΟΥ Αγ βοαδύτης. 
Μελλητῆς οὐ δ, ρὶροιοζαγά 5, οο[ατοτ, οππέϊατοτ, Α ἀλπηδπτίτς ἴπ 

Ρμγπορπομι, μθλητίαν ς επίπι (ογὶ.) μισῖλλον ἡ δδα οΐδμον δολ- 
σιν. οτος ἰςρὶ μιλετύυν, αιιαίῃ πὶς ἀϊτατογοπι. [οτῖρτιπι νογὸ μο- 
λητίῶ, 

ΜΜελλητιᾷν σα Π ζατῖ, μέλλειν, ἰ 
Μελλύγα μι ρφε μελλογυ 4)», ᾿ 
ἡμἐλλόγαμος,ν ὃ νὴ δ γῖλσο παρταγάγάττ ὑροη [ας ν πους πὶ ἀιιξλιιγιι5. 
Μενλϑϑούνα τος, ἀΘοΓΟΡ τι15. ἀρ αν 15) ΠΊΟΥτΙ ΡΓΟΧΊΠΊΙ5, 
Μερλονιῖν.» τατάατε, ἀϊβειτο; ργότοίαγο, ρτοόγαξηπασς : ἃ ΝΙοῖα 

ηιοάαπι ΝΊςογατὶ ΠΠ10 5 ἘγάΓΟΒΙ]. Αττορ μα Αἰ. Καὶ “ἰὼ 
ε(οὲ τὸν δ᾽ ἐχὶ γυσεἰξζειν ἔϊτι αἵ ὅθεν ἡμᾶνγἐδὲ μελλόνικιαν, 

Μερλονύμφη,ης "5 ἕαϊτιτα ἐροπία , ἀείροπίατα γῖγρο 5 ψολέυμᾷθ., 
τοῦλίς, 

Μωλογύμφιο, υ, δ κὺ μέγλων γα ῥυεῖν κὺ μέλ ὁγα μϑφγνὺ μανλιάποσες 5 Ὁ]; 
ΡοΙΠυχ, ΓΡ οπ πι5,ἀιιξξιγιις ν Χο το τη, 

Μολέπαις 5 Ῥαιδγίτλαση ἱπ στο ἤγι5. ) ἀσσοπηΐΣ » προκόπτων πάϊς τ᾿ 
λ4α,, 

ἹἩΜεκιόύποσις»Φ-, δ» βαταγιι5 “ροη [5511 ποπάτπι ἀτιχὶς γχογξντποχ 
ἀπϑαταϑ ΠΧ. Η εἰν ο. 

Με ὀπ]ασιιος, κ δον ο! Μελλέτῆαρμος ἀϊολλιτ αυ] ̓ απηίδτα (το τη ατατιι- 

τις εἴς, Ατϊζοτε] πὶ ΡΓΟδ] (τ ἐγ.31. καὶ τοι κρύπ]εται τῷ μέκαγός τιγκ) 
τοῖς αἴω άγεσι τὸ χδυκα ΤἿδ ὁμιμώπων, ὡς μελλοπῆαῤμοις, 

Μέννω,ανη αὖ ὀφείλωγἀεσςος ἕπτατιις (πηι Οτ ἐπ Πηϊτίμο Ῥτςίςπτι 
εοπῇειηταγ οσιοία, ΕἸερ ἐΐμελλον σω ζετο 5 Πα] ἀοπη [ογιιατὶ 

ἀεθυ ἴτπν, Οὐν!. «, Μένεν μὴν ποτε εἶκος δ), ἀφνειὸς χἡὰ ἐμύμων 

Εἰκυζνωι, εἴἴϊς ἀςδεθατοώφειλεν ὁ: ΠΟ] ροοτα αὐτὶ τὶ κει (οἷος 
νἤιτραυς, μένιω πορπειν» πὶ τα ΠΠπιγιις, Τ᾿ Βυιςγ 4. ττεπὶ μέλλω ῥή- 

γνυϑϑαι»ἴαπι ογρτί ολί ργοχίπλι9, ΕΟ τ, ΠΙα4.:. Οὐτω που διὴ 

μένει υἰσδομῆμεϊ φίλον ὅδ, ας ν᾿ Πα Του], αὐτὴ τοῦ αέσκειγέοικε, ΑἸ]- 
Οἱ ρεένλει ἔδιμῆναι. 5]ς Τιαι!πὸ νυ ]σόαιις ἀοίρετς νΠιγράπαϑ. ΓΠ- 
Ὠἰπι5,4 Πα πι ποῖς ἀεθος. Οἴζογο αά Πεητα]. Οδγτζοόσγιπι Βο - 
ταὶ πη» τος. ἴάτῃ ἀείσο5 Πα ρισατ! ἰεγπιομες τείεγεθαηταγ αἄ 
τις. Πα 4,8, τοὶ ὃ μόρλετ᾽ ἐκουέ μῷν ὡς ἐτεόν πῇρ»ῃ!ςο νο5 ἔαπάο αἱπ1- 

αἱ ΠΠπ ἀεσετίϑνμας ραν εἰν νοβ σοσποίζξετο; αὐτὶ τοῦ τειύται οἰκὸς υἰ- 
μᾷς ἀκηκοέναι. Με νι αὔτη Ἑπτηγο: δ ποίιι5. μέν ομῆν 9. ἶρα ποὸ- 
β (σειν πἰωὴ γελίώϊων, ξαταγιμ πὴ σατο αγατ)ντὰ νοητίς τγαπ1}}- 
Πτάτοπι ἀς ἢ ἀογάγοπηις 9 Π|δα, κ, ἐἰσγ᾿ αὐ ἔμελλεν Ελϑ ων ἐκ γηοῖν 
Ἑἰκτορι μόθον Σσοίσειν. Τθ1 ἐς πη. Αἰνν ὅτε δ καὶ τεύχ᾽ ὄμωλε μιγήσεδδει φυ- 
χαίκεοσι, Ὑ Αλιον ἃ. μέλλω κιγδιω δύσειν» ΡΦΓΙ συ μι πὶ Πιἱτιιγι!5 ἤιτ; 
16 απἴπτο Βαδθο βογειπαπι Ἔχ ρογῖτι. Επγῖρ ἃ, μέλλεις κταν εἶν, 4ς- 
{ἴπας Ἰητοτῆςοτγο. ΠῸΌοτατ. αἰθὲ ὧν μένλει σοὶ σιωοΐσειν, ἀς Ηἰδ5 Ζτς 
Εἶδι πιης ρτο [ατιιγά, Χ σΠ ΟΡ. αὴχ ον τι ἔμενε ἐργάσεόθεο 5 ξατατ 
ετατ ντύατρο αυρΡίαπι ἴῃ ἴα φαπαϊττοτοτ ΟΡ μοοΪ. ἔμολες εἶξα- 
νυΐσειν, βατατγιιτη ογᾶς ντ Ρεγἤσοτεβ. [τογάτιπι οτίαπι στη] Αοτὶ- 

{το ἐπιπρίτατ. ΠΑ 4.σ, Αὐτίκα τεθνάϊω. ἐπεὶ ἀκ ἀν᾽ ἔμολον ἑτώρῳ ΚΊ4- 

γόμῆμῳ ἐπαμωῦα. Ἐτ Πα ά.ν τ. μύλλει μϑύ που τις καὶ φίλ τερον εἴλλογ ὁ- 

χέσσω.ΡΊΑτο, σώφρων δ᾽ ἐδ᾽ αὐ μελλιή σαὶ ποτὲ γϑυἐδϑει. (ὩΡΡ] ς δευύαιτο 
εχ ργαςεάοπεῖθιισ ΛἸοΐαπιις ᾽ῃ ἐαάςπι Πρα! Πςατίοης οἰπὶ Ει- 
τιιγο διμελλε γε ὀκοῖνίθο εἰ μετρίως αὐεὶ ἐρχυς ικἱιὴ απιδασεδοι (σοί ο- 
δίς Βυά [4 ορο ἴῃ δου λζο αουδασοιόϑλα) ὅς γε να ταὶ μικραὶ ἐκ ὄκνει 
μανϑεένειν ) ἀτ]ιις Ορόττοῦ {Πανὶ Πινάτο τιπι (αἸτατίο ΕμΠς, 
4ιὶ οτίαισι ράγαα ἀπ σεπάα ΠδῚ ἀιχοτίτιιπι Ῥγατεγῖτο ἀπο ΠῚ 
τατῖτι5. οἱ Π ργαοοάατ αὐ ρατεῖσα! α. ΡΙΑτο ἄς ἈΘρ. μέλλει ἐϑεκάναι 
τοῖς τοιότοις, ἔτιιτιις ο ἢ τα τδτις ΠΠν}}15. Τά οτι ἴῃ ϑοογατίς ΑρΟ]. 
ἐσγ εἰ πολλ ἀκὲς μῴλω τέϑγναύαι. 564 Τούπας πγασῖβον δἀἀοπάαπι 
αὐ ποςο τὸ ἀτδίτγατογ ἴῃ πος ροίϊτοτίοτί ἐχοπηρίο Οδηζγα- 
ταῦτ σαπη αὐ ἃς ἴπ αοτίξονντ αριι Ρίατοῖπ Ερι οἷα ἐκ αὐ μελλύσει 
(χιος ατατιιτι εἰξ ταπχιαπι ἃ νοῦ, μεολέω ) γβυέδθω σώφρων» 
αὐ η Πα} σοητ Ὠο  τιϑῖης ἱπδυντίιιο, [δ οο τασχοα Πισαιά]- 
τονοίδραιις οο πέτα Αρρίομεπι, τί γδ ὡς ἐΐαρλον, ὁ πέτο μηδ᾽ δ᾽ αρε- 

σβυτατος "ἡ βασιλϑδὴς ἐδιω  ϑὴ ρὸς σἰωὶ γιωῶκᾳ, 

ἐρμυύ, Οὐ ἐπῖπι 111 ταηοπν ποθὴ ἔπσόγρητ. 
π Ηεΐςης, τας μὴν ἐπόρϑουν, ταὶ ἢ ἐϊμενίον τάς ἢ, 
ΨΌΙ πορϑήσην ἰῆτο ! Πρ. Ομ αἰ το νοτῦο “πος 
Ῥιο Οτεπρμδες, ὅτι μάλλή κὶ αὐρδῳσκόνάξετω πὸ 

ἐσ αι »αι]ὸ ρὸϊτ απρρίαην ἀσ στο υτιις οἱ 
Ῥταγιϑ. ΑἸ χιανάο ἡποῦιις νεγοὶς (δ τα 
τί ὄμελλον κελδύσειν ἡ τί συμφελϑὺ εἰν αὐτῇ ποιεῖντο 
τεῦ ᾿αδοτὸ 9 σοπίμ!οτς ἀθθιιῦ [το πὶ μέλλειν, αἰ 
τοῦγᾷ μου ποτ αΓὶ κπὴ βρα διμῖειν, αὐαζ αλλ ἐόϑοι, ὀκνεῖν, τὶ 

ἈΠ ορμ μένλην χοῦ σ᾽ ΕῪ αὐύτῆήν, ΤΜογὰ ΩΝ ἣ 

ξείο ἧτε νἰτασην 41{4. Τάοπ. Οἱ ὑκέτι χμέλλεσι καπαὶ 
Βοοσιιπὶ ἰδ πὶ ἀιοτταγ ἰαὐανἸαοἱ, ἱ ἤν ἴπὴτ ἢ 
μένατε ταῦτα, ας ῬΥΟτοσατῖς. ἸΝΑΖΔὉ. μὴ μέλλετι 
(οἰ ρίοπάδπι στατίδτῃ ποΠ τε σιμλξατί, ΤΒαςγ ἀ. 
ὥδχ τιμωρίαν, ἰοἸΓοὶ πὸ οι ξξεπαϊ πὶ. Ἐτἡπ νος Γ 
ἀξ, μέλχεται τα ύται [,4:6 {της ἔπειτ τεπιρο εἰς. ΑΙ 
ἐλπίζειν τοφρσ δοκᾷν»οἴεῶχ, φοζεῖ ὥς, υὐπριχγεῖ δι σο πὶ 

τατο διιτ ρυδίςητι. Μελλει,οτίαπι ρτο βαταὶς εἢ: 

ἑἴμαρται γ» πεαρωμῆνον ὅδι:,ὴ αὐτὶ τῷ Κπόκειται. 1τς 
ἀθοτομαθεοτγάγαις εχ εβίπηοτ. Οὐ Σ, Καὶ: 
αὐσδρείσιν ὄχξι(Θ. ἐξ. Γπτογρ.Κὠκειν, ἐγομιζο μίμω ἣ 
ἀτιῖπτι ΘρῸ δεδτιιβ ες νίεῦατ. τ 

Μέλλ ν,οντος ὃς ΠαΤΕΓΙΙ5. ν ΦΏΤΆΤΙΙ5. αὐθὲ τα μμελλιό 
μϑλοντεςγ οπρηατί πη" ΠἘγατιιβΒι 4 .1η Απποτ, ρος 
χ.ἀ4ε Οεποτ. Α αὐ ΠῚ. εὐθὶ οἰξονφρωγμξ ἰο΄ϊιος. γίνεται γὸ 
ἢ ἀῤῥένων, τοῖς μέλλουσι υδιὺ, μηδὲν ὠροϊευδθοις ἰ αοι 
ὃς ἰαπυίαπι ργο ΠΠἤσιιπη [πιο οι ΠΤ τὶς, ἸΔῈ Ὲ 
γον ταὶ Ἀὰ λιέγοντες κ᾽ ποιῶντεςγ}0 μάνλοντες» ἵν, ξαξτατὶ 
αι : οἷϊ επὶπὶ βραχυλογία , απ ας ἄτι γοτὺ 
Πιραιτάϊιτητατ ἄσπι τη 20 ΡΟ τ. Καὶ γδ οξελυλυϑτε 
λοντερ οἷ. ρΡοΓβιμἐε] ἴαπι ὃς ἀεῇρηατι. Ρίατο χ ἐς Κι 
τιῖς εἴπ, αγάπητθον τιὸ μέλλοντι μοι καιρίῳ ἔσει, Ἔχ ροῖξα ἵ 
θφατιις οἱξ ἔυτατιις. ὁ μέλλων, [δ ιτιῖς ὅς ρτα ξηταπο 
μῶλων αξξειν 9 δὰ τηαρὶ ζγάτιιπι ἀορ πατι5. εὖ τὸν 
Ῥοὶ ἱπίςποητειη πιθο οπι, [ἀςὯν. μεγλίσας ρα χης ἔσ 
ἐο τεϑβ οἴϊετοντ Ριισηα ἴατῃ ἔοτγος σοπιιηϊτεο πα. τὸ μὲ 

τι, τα ἰταϑοσιιη ἐξατίο. τὸ μέλλον ἔσταν, ΟΠ ΉΓΙ15 ΓΟ 
λον τῷ πολέμε.,ἱ. μέλιων πόλφιλϑς. [6 ΠῚ. μέλλον σιωειδιὰς, γαῖ 

ςοηίοίι5, τὸ ἔΐπειτει μένλοντοι. ματι γα» ςπ]. ἣν 
Μελυοκοπία ας») ΠΟΙ ΒγΟΤι πὶ ἀπυρανατίο 5 (ςξῖο (ᾶὶ 

πιειιθγά μοῦ ἔγα τ σοποϊάιπταγ. ἐ 
Μέλυμα,»οιγο ϑἠμενάμω, πὶ Οοηῖτ, Α ΡΟ] πη." 
Ὑλιινῖσοργα ἢ οἴοτ, ἀο Ἐπ ΠΟΤ. μέλ μοὶ αἰγίελίας γὴ γεν πῆ 
ἈΠοά. μέλεταί μοι ϑεραπεία ἐς τὸ ἱρὴν, ἰΔοτότα πὶ 
Τιιςίδη. μέλετο! σοι μύρα ἱῃ Ἐρίργιμελή σεται, ΟἸΙΓᾶΣ 6 
δὲ κε ταῦτα μελύσεται, 1. φο᾿ δηνρμε)εἰας γζωυύσεται, τηϊ 

{ἀττ. μήτι μέλεῶνε χυκου,ποί το εἴτε ἀς ἴα ρο “αχὶ]) ἢ 
ΑΡρο ΠΟ 11}0.τι Αὐροπ. αἰακτορίν ἢ μελέϑνω σοίτ᾽ αὐτὴ 
Αεοι, ὃς Ργωροπτείοης. Τάςπι [10.2. αἰὐφὶ σι δηρ 
ἴῃ οἵιγπι ΟΡΟ τ ΠῚ ἔσγγφοτιπι που πι 1 Πτ. μοχθῶσι, 
ἅντα; ἘΠΟΠο ἴπ ὙΠοος, ἦσιν αἰφιδη) μένλεται, ]ιιῖδιι5 
εἰ : ΡῸΓ ἀρ οχ γλ5 φιιαηαιιατη οτίαπι ρΡοτ νιν ἔς 

παῖη ΠΙι! 4 ναι [αΐσοτ ἀιιρ}}οἷς σοπίοηαπεί ὙΠ 
ἀριιᾷ Ἡοπιογ. ργιοσὶ ἰσπ σὰ ςβογταγ. μομελημήμίθυ χ 
σι»ὶτι ἘΡΊΡΓ. μεληϑεὶς τάφου τῷ δὲ 5 {πππλὰ5 τα αγΐ πε 
μεληϑείς, ὶ 
Μέλον, Ραυτί οἰρίατη ν οτδὶ μέλει. Ρίατο ᾽πὶ ΑΡοΪορ οδῶνα, 

ποῖ φαὸὶπιὶ σιγᾶν; πττιῦὶ, ἐδὲν αἱ ἐμοῦ μέλυν, φαῦ πε 
τα ΑἸ Πορῃ. 

Μελοποιέω,ω᾽ σαν πα πιοάμ!οτ ὃς ρφηρο, 4 ςπ|.. 
Μελοποιη τιὴς. “οὐ γμελοποιὲςοῃ ἘρΊρΤ. ἴ' 
Μελοποιΐανας οὐ πιο οἀἰα. ποι ἀτο.Ο αἴπτι πιο αἰαζεϑη 

ἀπάτης. ὺ 
Μελοποιὸς»,δ,ατοάυ 2 η 6] (οἱ οητίαπι ἜΧχευσ ΠΣ ὙΤΙΟΙδῚ 

χικὸς, ΠΟ] Ἰοπ5οπιοάμίατον (Οἱςεγοηὶ. ὑτ 
Μέλθο,εθι, τὸς πιοιηδτασι, πὶ ἡτοῦι σαπξι!5) σά ΓΠΊΟΠ) ὃ 

ποι ]ατὶο, τὸ μέλημα. Ῥτορτὶὸ μέλ Θ- ἀϊςῖτιιν [γγαρ 
νοχ τγαηῇατα αἰ πέξτοπὲς σατία ερίτίγοτίς Γαι οἶτι 
{οτο! ἐπ ἈΒοτογ.τὸ ἀχορδὸν, κὸ λυρον μέλ ΘΟ Ρίάτο ζ.ἀἱ 
εἶθ. συγχαύει ὁ ϑεὸς οἷν» ἃ εἰ δήπου ἀτοδοτέον ἐαὐτε τις 
ποι νὲ αὐ τε ἐν μέλθοσιν, ἐαὐ τὲ ἐν τεαγῳδέᾳ, ΕἾΑτο 1ῃ ΘΟΡ ΜΔ 
φϑεγξόρἴϑα, αρτὸ ἃ σοποϊηηὸ ἰοαιοαπιτ. ἀρὰ πηι 
σαποτς ἂς ἰοπὶς ςοηΐεας ξκ ἤοχιι γοοῖο:ῥυθιὸφ αιοαἰτοπι 
λοδηπνικὲν μέλ 95. ΑσἸΠτορ ἢ, μελθ- γρερῦν.Ταξχας, ΕΠΤΙρΙΦ 
ποιήστις. στ 1 πα πη 5. πἴρᾷ μέλ", ᾿ηὰ οτταπὸν 

Ρετρογαιη,ἱπσοποϊππὸ, Ατἰΐζος. Ετιιῖς, 4. τὰ μέλη 7 
ΠηοΓ ΠΟ σαγτη ηα ἰὙΥ] σά» Δπίτι5 ΠΏ Οτ, Εἰδώμιο 
Ῥγο φαητι!οηἶδ.Γπογοτίας [16.5.ς πὲ 6 πιιίρρα πτοὶ 
ἀας ογραηὶςϊ αι: πιο Ὁ Πθιι5 αἰ οατί5 ἐχρογροίαξτα 
ΒιΔοπι,εἴσποα πεῖς, Οἰ διά ϊασιις ἡ ογὸς ἰογπιοπὶς 
Ῥεγῆιις, ὕαπτατο σγοάας Ρερσαπαπι πιοῖοϑ5. δὶς ὃ 
Τγπιηὶς μέλες ρτίους Ῥσοάιένα ἐχτυϊτγοιίαΣ εχϑρίο. 

τ. 

δ 

Ἶ 



ἢ 

τὰ 

ΓΡ ΜΙῈ 
11 σοοϊηῖτ ἴδτο 9. Ετ πο σᾶς σλητις ΠΊο ἶσα 
ἀαπὶ ἰρίταν πὶ [οῖγρο χιιαγῖς ΡΟ ἐτἴαηιι55 χιλιτι 

ἸγουΠοι]ο ἐς φιδητίτατο μέλίϑ. ἃς (οείρτατα Πἰτὶ- 
μέλ: γιγονδςγἀοϊτατννοὶ ἐκμελὲς, ἀ᾿Πιγάτπι» ἰηςοη- 
Ὀτορδας. Ατ ξοτοὶ. 4. Ἐτμιςοον. Οἱ δ᾽ υαῦρ άλλων κ βά- 

πικροῖς “ἦν δειποινημφύτων πολλαὶ αὐαλίσκει, γκ λαμκωριωε- 
3.5 ὃς Ἰατστεοποιι οχούσοι ἱππιροττιπὸ ἄταιὶς Ἰῃς- 

τ ἃς Ρίατο ἴῃ ἀ{ΠΠφηταιιοῖς. Ατημο αὐϑαὶ μέλε γογτὶ ρὸ 
 ἰᾷ οἵδ, σολοίκως ,αἰπιϑεένως ,ἐκμελωῖς, ἐπειρρκαλως γακεμωῖς, 

ΤῸ Ἐπμμσμου» ὁ ἐφ᾽ ὧν αἵ τις ἡσύάδιν αἴδα μέλίθ. πὶ φϑεῖξά. 

μια απο 5 αἰ ἔψιιοπὶ ριιάφατ ΕΠΡΝΝ ἱποοποϊηηὸ ἀϊχης. 
ἡ ταπι οΧχ ΡΙατοπ αι ἢς (οὐ τ 3.4 Τιορ  διιδ»αἴδα 
αὐ ϑυκῇς φϑέγξαϑει. Ἐτ ᾿π Οὐΐεῖα » αὐϑα μέλ Θ- 5 εἴτι 

ποι μῆω, δικίωω πίων φῳρέπουσαν ὄγετεϑένα, Εος νηϊ- 

τἰπορἢ. αἰ χορδιεῖν, τυτέςι οἶροὶ μέλ. καὶ αἱ Ὡρὸς 
ἐλ. σἰσεμον, [εαττὶι! τι σδητί συμ» σαταχὶπα ας 
Ἰτατ ἃ ἐἰογο. (οπηπηοητ, Αὐ ΠπορΠδηὶς ἴῃ “Πα 
Ὑ ἀχάσῃς χ᾽ ἀτέξαν ς“ἐσιν μελῶν ἐκ Τῇ κιϑειρῳσε.-- 

"μω:σ σιν μελῶν Ἰμα 11γ 5 τ αάσημον μέλ(ϑ. ὁ ἀθρυσιν 
ἡ 1το πὶ μέλ πο ὈΓΙΙΠῚ ἀγτι!5. μόθον τῷ σώμα- 

ΠΕΣ νυ!ρατγία. 
Πα ἔγαπηφητιμτι το 4οη ν᾽ σιτοφ γος εἰκρίς, 

δ Ια δας, οἰ ρτας. Ηοπι. "4... πείτρρκλον τρωῇσι κυ- 
γρεϑειὶ. λυ ϑατιιθρἑλκύσμα ται, παίγνια. ἸΝΑΠ σᾶπος 
δεῖς το υἴῖς ΠΠῸΔιΙητ, δι} 4. ασαρρίγματα,Π δι Εο- 

Ἴοπτογ, 1144, ἡ]. Οἶσα δγ᾽ ἐνὶ ς“αδίῃ Φηΐῳ μέλπεόδοιι 
ἐλπεόϑτῃ κυρίως μῆν παίζειν, καὶ τέρπεῶτῃ 5 ᾿άοτς, οὗ- 
Το γογὸ 5 δ κινεῖτε δυχερωῖς καὶ ἐμπείρως χτ' τίυ) 

οπίεη Ὠϊοην ἢ]. 
“πιελφα το, οἰ οὈτο,ύμνω, σα πο.ιτιοάιΐοτγ. Αξειῃ. 
αἰ μέλποντες ἐχρίεργον. 

τοτ. 
σαπτίι σι} 4: πι! πατσιπν ἃ μέλ Θ΄. ΑΛ ΠΟΡΆ. 
μϑμυλον ΠἸΓΤΟ 5 ΟΠ τα ΠῚ ἰα 060 5 ἈΠ ΧΊΙ}5 ΠΙΠῚ 9 ΡτῸ- 

πᾶς μέλει (οι πραγμάτων γ οἰιγᾶΣ ταὶ Πιὴς τος. 146 

σῶν, τσ υκα θῇ ος φᾶπο; μετ᾽ αδῆς ὑμνώ Ν οαττιΑίοὶ, με- 
τἰ ςηαπα ρατέτιτ. 
ς 1} οἰ 59 (116 τὰ ὉΠ ]διι5υ πο] οἀϊα, 

κἡ κ᾽) πγοάιατοτ, πγιῇςι!5) σαητοτ ἰγτῖσι5, Γλισίλη. ἴῃ 
ὦ ὀρνι ϑρίωνων μελῳδὲ, ὃ Αιιὶς ἰα πιςπτατὶ ΟΠ οἄταττιχ, 
μάω, ργΟΡεη [ας ἔμ ρτοτρτις μην νοὶ Πιγοηβοίιι πα 
“πο ῆαρτο οπρίαΐτατο, μέμοιτε , γΟΡἱ5 ρυαίξης εἰ 
γϑυμῆδιε, ΗΠ οπΊ. 

Ρ᾽ογιιητ, τορφϑυμιοιώ ταὶ, : 
τὸν άοτιι εἰϊς ἔγιιέλιις ατ δαιτὶ ἰςις αὐμαϊκυλον;ΟαΖὰ ἐς 
146 Κόμαρ)ς ὃς δγήμυλις, 

Ἰοηϑονοοἱ ἔογδηϑ : ΡΓῸ μεμυκῆας μηκν διιτοιη οἱ  νοχ 

ΠΡΟΣ ἤοης, ΗΠ 4. ὃν 3. πρῶτον μεριύποιεν ἴπ Ἀοτί το 
τι μοίρπ]ω, ἔϊμαρπον, ἀοἰπς αἰοϊοέϊο ρ,θμπον, δέ ἐπε- 
μέμα ποντ(τητ ταπιδη 411 αριιὰ ΗςοΠος, ἰορπητν ὃν 3 
ρτοίεν. 
ἰσὲ ργο ἕνωρπον ἴῃ (δι ο Αοτ το, ἃ μούρπω, Ἐς, 

αν γῆράς τε μέμαρπον, (“πε ατο ΠῚ αἰτὶ ρογμητ, 
δογγίρυίτ, ΗςΠοα. ὀνύχεον μεμαυπώς, ὅζο, 

ορϑδυμοιώτο, οἰ ρΊ ΘΕ Ῥαητ, Πα, β, μέμοιστιν δ᾽ υὑσμῖνι ριφέχε- 
Ὁδητ ῬγΩ ἐτ1π| σοπηπγϊζτοτα. ᾿ ἐρρν; 
ΡΓοπιρταν Αο δογαταοιρίοπ5. Μεμαῆα γαςήρ αἄἴοτ- 

ΠῚ. Αἤοττιιτ ργὸ τείτ 115 ὃζ ἔα πιο] σις νοπτοτ, 
9. ΗΠ οτλ.11144,,8.,ϑωρίσσοντο μεμαύτες ἐγχείῃσι, 1.}1ὰ- 

τἰγωροϑυμού μῆνοι. 

ἢ5) ΠΟσ τα 5. ἢ Δηΐ 10 μαθεης. [πὶ σεηΐτ, μεκαώτος 
νττγαάιϊιης Οζα ἃς (ομίζαπτίμι5. Ηο.Π144.γ,.ν 
ς εἰλοξέμῳ . ὅζς. ΑΡΟ] τάπιοη [{|0.2.κωώας αἶγεῖν κριοῖο 
ἐν ταππεη πῃ σοάϊος πιᾶπιι ἰστῖρτο ἰορίταν κριοῦ 

ἰὰ εἴτ, αορϑ'υΐμοις, μεμαώτει γε εόϑοι  τοιοττὶ σοπαητ ΟΠ] 

υνσιωδῆσαινἸποῖτο. 
᾿ παι οἰιγᾶ:. ἐν φροντί δὲ εἰμὶ ἃ γεγο μέλω. ΑΡο1].2. ΑΥρ, 
(λεῦθοο κεόνχες 9 411 θ115 οἴγα εἴτι5. μέμόλεται γ ταΠ]οἢ ὃζ 

» ἀἴσιης Ογατηπηατίοὶ εχ οο βοεὶ χιοα ργῶτοῦ ἔγηςο- 
Ὧτ ἰπ(οττισα ἔ ρογ ροοπαίπιῇ:ο(" οἐπὶπὶ μέμθλέϊαι Ρτο 
{τα εἰξοςαγαΣ παθοτιιν ᾿τἰφότηςμις μέμϑλητο Ρτὸ μεμέ- 

0.114. ἢ νύ τοι ἐκτι πείγχυ μῖ' φρεσὶ μέμολετ᾽ Αἰχελλϑύς ὃς 
ἐμέλετο γὸ εἰ τεῖχθ-, 
Ἡχοῖ» σι1ΓῸ. Δα ἤπιπι 7 απ ἀςο αἰ ϊοιιὶ τοὶ σαπὶ σιγὰ δί ἀϊ- 

ἔς 

ΟΡΤΟ μεμόληκέ, συγπκοσῃ νὸ πλεογασμῳ τῷ β. κ᾽ τροπῇ αὶ εἰς ὦ: 
πτλτ: αὔομ μῆσει, 
ἐροΡἱίςος ἐς σιις Ατῆςη, ἴρτο ζ, (οπιπιοητ, ΑἸ οΡἢ, 

ΜῈ 
ἴπ Ψοίρἰς αἱὰ εἴδὴς ζῇ ἀφύας, 

Μεμέληκε,σιιτας ξαΐτ, ΡΙατο ἴῃ Δροίορ, ὐδέν σοι μεμέλυκε, 
Μεμεληκὸς,ότος 40 οὐγας Παῖς, Χο πορ μη ΑρΡο]ορ δοογαῖοτῦιο γὰ 

ἔστισιν ἐμοὶ μεμελυκές,ἧχος «ἢ σιιγα; δι ἴς πογιητ, 
Μεμελημβῤίθ., ρτατιιογαμὶ σιγῶ; εἰἘ4}}}0.3,Ἐρίρτ. Γλατίιο, ὄρνεον ὦ χά- 

Εισιν μεμελιν μον. ((αρίτιν οτίαιιι ἀξ ιιὸνντ].,, Ερίρτ, οἵ δ᾽ ὑκ ἀμφ᾽ 
αἰγων μεμελημῆμοιγ δνγαὶ αὐρὲ σφιν» ΔυΧῚ) ἃς (ΟΠ ς τ, 

Μεμελημήμως, ἀ]Προυτοτ)εϊαογατὸ ςιτιοί, 
Μεμερεσμέῥως, Ατ π] 4. ρατεϊτ ὃ, Οἱςετο. 
Μέμηκε, ΟΙΑπγατ, πυιιρ  τομέμυκε, ΄ 
Μέμηλα,ςεγα ἤλπι, νηός βέμοηλε 7 αὐγὰ οἵδ, ἃς μεμόλει, οὐτα; ογάξ, 

ῬΟΟτ. 114. β,κ τόσσα μέμοηλεγίαμτ ομγαν, δεαὶ φροντίδος ὅδ, 
Μεμδλώς οτος, αὐ πὶ αῷ μεμεληκιὸς χἡ φρρντίξωγ, οιιτά 5, περρφντικώς, 1 - 

Ἰἰαά. ἐὈ μέγα πλίτοιο μεμουλώς, ΑΙ αι πάο μεμυλς ᾿ 4υὶ εὐ οἵ 
ΒιΑτις, διὰ φροντίδος ὧν. ΗΟ Πο 4. ϑειλίης 9. μόμηλέτα ἔργα νέμονται» π 
τὰ διαὶ φροντίδος ὄνταγάς 4υΐδις σιγὰ οἴ, 

Μέμίωα,Ἰπίδη αν πες μεμίω ὡς »ἱ ΙΔ ηϊ155 Γαι τῶς, μέμίωνε δ᾽ ἀφο; δίπη 
τις ὑλίωων ςρατα πὰ εἴν. ἀ 1 π|18 ἀτάογ αυρίαπι τοηος Οἰαοογ 
ΦΧΟΓοϊταΠῚ ντ παι! ρ τ, ΕΠνῚρ. 

Μεμίωιμήψως,Δηΐπηο σοιπμποτο, ἐπα! ρααθιιπάό, ΡΊΑτο, ὠπεκρίνω μι- 
μίωιμμως,ςτοοῖτον τοίρομα! ΠΙτὰ γοῖθο μίωίξω. ὁ 

Μεμηχανημῆῤίθ- λὁγορφογατῖο ἀντὶ οἱ (ΟἹ ογτῖα ςοπηροῇτα αὰ (ὩΠοη- 
ἀυγ:ὰ μηχανάομα! Βιι4, ΟΟππη. 

Μεμιασ μήθ. Ὀ] το, ςΟὨταπηϊ πε 5᾽ ΡΟ] τ 5. 
Μεμεγυῖν θο ΡΟ ΥΠΎΪ ΧΟ ΣΉ ρΓΟ ΠῚ] (ΟΈΠ|8. 
Μεμιγμήδως. σοπβ[, ταἸ χεῖ πη. 
Μεμελτωμῆύίθο τσ τῖςα ἀτις πὶ πο τ πέξιι5. ΑἸ ΠΟ ΡΒ. ἰη Αοματ, Το 

αοινίον φϑϑγουσι τὸ μεμίλπὼ μήρον,ν Δ 6 Τηΐογρ. 
Μεμιμηρῆμίθ- ἰπγϊτατίοις ἔλέξιις ἃς «ΕΠ λι5.Βιιᾷ, οι. 
Μεμισηυβυίθν, Πα} [πς. 6 χοβα5..Α Ροσα],ςἀρ.18, φυλακὴ παντὸς ὀργέν ἐ- 

καϑεώρτε καὶ μεαισυμῆῥα, 

Μεμιςυλη μήθ. Ἔρ Ϊατι15. ὄνωχυ μῆμίθ’, ζωμὸν αῤυσοί μῆν(Θ-, αἴτοις κοίλοις 
"ὁ μυςρίοις ἐμού μῆμθ., ΑὙἸΠΤΟΡ ἐν πλύτῳ,, ἡ πλέϊςα, ϑηστίοις μεμε- 
φυλημβύοι [ΓΠτΟΓΡ.τετρα ευδ οι χὴ ζωμὸν ῥοφ στιντες, 

Μεμναίατος αὐτὴ τῇ μεμυκοιτο Γ)οτἱοὺ ἀριιά ῬΙπάατιπ. 
Μεμνέῳτο,αντὶ σῷ μέμν ἔοιτο, ρΓοσηΡιι5 βα Πἴοτ,αρι Η πὶ τυ πὶ, 
Μέμνημαιυμκ, ἡσομκα)νν εἶ μέμνημαι, μούσω, τ  Ὠλ11) τα πιϊηἱ ίσοσ. Νηάς 

μέμνῃ ῬΤῸ ἐμέμνητο, ΠγοΓἸΠΟΥΑτ, μέμνη το γογὸ, πηαπογοῖ, Οοηΐτ, 
πουλαι ὧν οράξεων μέμγίωται, σΟΓΑΠΊΘΠΊΟΥΔΠς τος σοἴϊας δητίσιιο - 
ΤΙ ΠῚ ΧΟ ΠΟΡ ἢ Ετ δἰταυαη4ο Δοσιίατ, [Γἀςπὶ, ὦδε πως λέγων) ὅσει 
ἐγὼ μέμνημαι μη τη πὶ ΘΡῸ ΤΕ ΠΊΪΠΪ, μβμνημα σε κόγρντω 6 πιοίν 
μέμνημαι κὉ πῶτο σὰ λέγοντος. ΤῊ ΟΣ Ϊ πὶ τα ἀϊσοτο Χο πορ. 1}. 1} ςά, 
μέμνημιώ σοι χαίριν, Τ)επιο ἔχω, μέμνημω ἀἰκούστις ποτέ σὰ, Χ ςῃ, 
ΠΊΟΠΊΪΠΪ Εχ τὸ Αἰ! υάπο πο5 αυάττο, μέμνημαι ἐλϑοων, ἘπτΙρ 4. 
μέμνημαι ἰδὼν τὸν χβύκεον, πιο πλϊ πὶ γί άοτς Γις απ, ΟαΖα ἀς δοπος 
μέμννῶνε 9 πηογηοσὶα το ποιῖ5. ἐς ὃ ἐμέμνίωτο . ΙΔ Πτιιτη ν Πα 
τ ΘΠ] ΠΟΓΔητ.  μνὴ ζω αὐεὶ αἰτῶν, οῖπο ἔἘ, ἐμνη ϑνΐω αἱεὲ γεώγ»Π4-- 
τι π| το ἢ) Τ᾿ ΒΟΥ ἃ. μέμνησο τη ογα σητο,  αταγς ἴῃ ΑΡΟΡΒ.. 
μέμνησο ὅπως «ομώσεις αὐτὸν οἰγᾶνν τ ΟΙΠ ἀοι!4 55 τ ΟΡ νεφ. ἡ αὐ 
μάμνῃ» πιο ῃυ ΘΟ 5] τατ. μόμνηϑοι πως πειρῷ συ δπιμελεῖ ὅτι σε-- 
αὐ πὰ ὅπως υὑγμαίνῃς.Χ πο. [1.10 α: 4, πλοπιοπτο αποπαῖῃ ρα ξϊο 
οἰγᾶτο ΡΟἤηα ντ να! θᾶς μεμνήμίώ, πιοτη] ΠΠ πηῖα Ορτατ, Αὐὴς- 
ΠορΕ, ἴῃ ΡΙατ, ἵνα τοὐμὸν ἱμάτιον φορών μεμινῦ τό «μου 9 γτ πράτ γ6Ξ 
ἴϊεπη ροίαης οἴϊοτ πτοὶ τποπιοτ αὐτὶ σῷ μεμνέητογ [σοι πάτιη] ἀπά- 
Ἰορίδιν. μεμνοῖτο, αὐτὶ τοῦ μεμνεέοιτογα μι Οὐάτο πη Ετγ πὶ, μεμνῶτου 
αὐτὶ τοῦ μεμνέοιτο,αγυ ΣΧ ΘΠ 0Ρ}". Ετγ. μεμνὠρῖθα, Οἀγ{ἴξ καλια 
παρὲξ μεμνώρδθα,), μνηδονῆν τι πιο ΓΟ 152 ΓΟ στ ἀοτημγ. μεμνώμες 
ϑεέ σι ΘΟΠἾΓ. 11 ΟΙΠ ΠΟΥ ΠῚ. ΘΟ ΡΟ οἷ, Ῥγατον ναραιξ Ποπῖς 
βοατίοηεπι ΡΓῸ οἰγαιη ρογο οτίατι. {υμπίτιτ. δἰς ὙἹγ ΟΣ δά 
Ττοΐπι [Ὁ] ατιγα5. ῬοποΙορα τηαπέατ» μεμνὴ ῶτο πατρὺς τὸ μὴ- 
σοὐφοσιταπη δ μι θογε, ὁ δπημελοῖ χ. Εἰιτατ. ΗΠ 1ὰ.9.ν 146 ὃς ἴῃ Μγά- 
μωνιν πὰς μεμνημῆβθο. Ε]ατο Ἐρ ΠΕ. 7. μεμνημῆθιθ. πίω τε ἀυσεῖ κ, ἐμί 
σιωκσίαν, ὡς δυπεσώς ἐἰξ4 υγάστυτο εἰς ὕθεϑυμίαν ἐλϑεῖν αὐτὸν ποῦ χαλλίςτα 
βία. '. πιοπιοτία τοηθῃ8 χιιὰπι ἔοι ὸ ηοίξτα ἴς σοπίποτιιάο «ἁ 
γῖτα; ΠοποΠ  ΠΠπηα: οἰ! ἀϊτατοιη υταάιιχ ἴςτ,}. μεμυνμῆν. ὡς ἂὺ- 
σετῶς καὶ ἀυτεῖ καὶ ἐμὴ σιωυνσίᾳ εἰξειργάτετο, ὅκου μεμνημδάοι αὐτὸν, ὅτε ἀπε- 

χώρυσε, τη ΘπλοΥί4 τοπθηζος δι1πὶ [ο τοσορ!ς. Τ λιιογ 
Μέμνονες οἱ ἀι165 ἔμπης ἀρια ΑἸ Πα πππιὶ δζΟρρίαπιπι ἐς ΑμομρΙο. 
Μέμνω,ππαποονάμγο, τὸ καρτερώ, [δ ΡΟΥἶα5 μέμνω ἀϊοίτιτ. Ὁ 
Μέμτων,ογΘ-, Μοπηπο τὸχ ΑἸτηϊοριιπὶ 5» ΠΠιι5 διγοτα δὲ Ταμο- 

πἰ» ΗΠ ςΠοά. πη ΤΠεοροη, ὡρῦς ε- 
Μεμογηὼς, ὁτος» 6] Δίδοτατι5» 'Νι σα ἀ4.1η ΑἸΟχΊρ ι, πολλούκι καὶ χολκοίο 

πάλω μεμογιότος αὐ ϑίω, 
Μεμοίραμαἴαπι [ον τίτιι5»οη τ Ρ Ια! τίη Ἐρὶ, 
Μεμολυσυῆρίθ, το ΓΙ σογατιις»ἠ Πἀπτατι!5.᾽α ρΡ᾿άςιι5. ΕΠ ρΡΟύτατ, κατες 

“ψυγμῆμθ.»ἐ σκίῤῥωμῆμ! 8-,λιϑώδης. μεμολυσὶμῆψαι; ΕἸ εἰγο. ἐχρομεπιφὺς- 

εἀγυῆνα. 
ἐς ΠΥ ΩΣ ΤΑ, ΠΕ ἤμιπι,αερϑυμεύμαιβούχομαι. Οὐγ ὁ, μοῖ- 

τέρ ἐμίω) γαμέειν μάμονε, μέμονε φρίω δίδυμα, 9 απῖπιι5 Παῖπτας, μές 

μόνε δόρατα ιαίτα ππιαποητοίειι ργοπηρταΣ ἔπητ, Ἐπτῖρ, ἢς Ταίτα. 
Ἐναίη. ἤγπιοης ἐχροηΐτ. μέμονε, Η οἴ οἰ, ὀχ ροπ, θέλει, ὀρμᾷ καρ τ 
χερεῖ 7 τροϑευμεῖται ἡ Ὡερεϑου μύϑη ἡσηρ τις οαπὶ ἰῃβπιτίιο μέμε- 
μονεν ἢ) τοὶ ἄξια δώτειν διωτίνης » ὃς (ΠῈ σοηῖτ, Δροῇοη. τέσῖιος 

Του. :: 5. Ὁ. 
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ἐπεὶ υὐμονας γε πόνοιο, [ 
Μεμονωμβίθον το μόν γδον δ. ,Αρυά Ηὐτοάοι, 

Μεμονως, ΟἸΙΡ ΟΣ ΠΘΡΓΟΠΎΡΓΤΙΙΣ. ρμυκὼς τροϑυμλύ, 
Μεμόρηκε, ΝΜ τοαπα.1π ΔΊ ΧΡ λανοπεῶν Ὁ γύημοι Εἰμπληατον μεμόρηκε οἷ. 

ὠκάπκωσε πϑεὶ τί μοῖραν. 

Μερορημῆῥον, ἔα ἐτιιπι ρατατιπλ Ν] σα] .1ῃ ΑἸεχὶρ]ιατ ὕδασιν ἐντύξαν 
πυεθς μεμορημδόον ου)γῶς. ΤΆΤΟΓΡ. δεδοισμῆψον κὴ ἐψηϑέν ται, Ηείνεϊι. 
σεποιὴ μῆμον, ἡσιοημῆύον, τ 

ΜεμόρηταΡΓΟ μεμοίρκται γίοττς διῦ ἕατο εσπί τ ρο ΠΡ, 

Μέμορτω. 16 Π1. 
Μεμωρυγ μᾶμΘο, ροΥΠΊ Χο. Πηἀσθγάξιις, ἸΨΊ σα πάογ ἴῃ ΑἸοχίρμανν ὦ 

γαίῃ σπαΐρει μείνορυγ μῆμίθ. ἀφρῷ, Γπτοτρυ. μεμολυσυάν θ-, ὃς ἰδ]. καὶ 
σπέραϑος κροειμί(ῆεν εἷχλις μειμορυγ μῆύον ὄΐξει,1 μεμυγ μῆμον, μεμορυγιῦσα 

Ἡείν ἢ εχροπὶς ψυστυρρὶ μεμολυσυῆθα γε ῤῥυπωυῆμα ἠσβολημάμανμε- 

μορωμῆμα ἅτωντω. 
Μεμουσωτω τεἰοηδῖ, 
Μερμηῆεθ., ὃς Μεμηῆὸ οὐδ, ὁ, ΠΔτλεπτδ 1115. ἐπιργοδαμάτι5, ἀσοαλα- 

ἀπο» πα υσ μεμηϊὸς πρὸς ἡ μα “γι οὔῖς Ἰῃξοίξιι5. 
Μέμυκεν(οπεΐτ» 1εἴοπατ, σοποὶ ἀϊτ, πιράληπι Ργατοτγίτιιπι ἃ μυκάω, 

4ιαπάο νετὸ Πσπιῆοας οἰ δυιιτη εἴς, γε] σοπ τισι εἰ »Υοεῖ 
δ] ατίπατιμηι εἴν οὶ αράϊτηπι οἤζταης ἃ μύω, ΗΘΠοά. μέμυκε ἢ 
γαῖα κα ὅλυ,1. ἔτίσοτο σοπεγα ἔτι ν 6] πλμ δ]. 

Μεμύρικεν,οοππο ἱτ,ὰ ἰληῖς ιια: πεηταγ, ἀριὰ ΗΊρροογ, Οαίεη, 
σιω εἰχηκεν ὅστὸ Ὑἶα᾽ μυριουϑυων ἐρίων, 

Μεμφιζολ εἴν, ΟΠ ΠΟΥ 1ἀσοιλτε, 
Μέμφιδες, ΗΠ εἰν ΟΠ αἱ εἶμ πῆίω ων ψυχὴ, 
Μέμφομα κι μέμψομω»πιμμαι σοπαιογοτδοριιονἱ πάἀϊσηοτ, Οὐ 1- 

εἱοονίεῖο νοῖτο. Ποροπ, Πδτίπο ὃς Αςοιιίατ, μέμφομαι σοινὰςε τὰ 
ιογου, οπι ἢ. μήμφομα σοι μέμψιν δεχαήαν,ἀς τα {άπ 4116 - 
πιιποηίατα μαύεσ, τ ΠΤορ απ ΡῬΙυΊβῃ, το 3 λοξία μέμψιν δικαίαν 
μέμφομαι ταύ τίω» 5. δία. μέμφομα! τινα Ὡοὺς «δ φίλοις. ΧΟΠΟΡΗ. ἴῃ 
ΟἘςοπναςοιίο ἴσα σοπηιοτοῦ ἀς φιιορίαπη ἀρινὰ ἀπιῖσος. Ερὶ- 
ἔζοτιις » ἐδένα μέμφεται. Γπιοΐαπ. πη Οδις οὐ μεμφόμῆνοι πἰμ) αὐϑρω 
ποιΐαν, ὅςς. ΡΙΑτ, χ.ἠς Κορ. ὀρϑώς ἐνχέ τοὶ τοιαῦτα μέμφεϊτιῃςς πτο- 
τἰτὸ τερτοῦθδη α Πιπτ ἀφ ὴν ἢ Α ΡΟ]. τῦτο αὐτοῖς ὕξιον μόμιφεῖνα!» 
μος ἀεἸρῆς σοηφιετοπάπιπι εἴς. Ἐρίσισι ἐπ 5οἸςξξ, ἔξητ, ἐκ αν 
ποτε εἴη μὴρ ὅγτι μεμψο(εζθα αὐτοῖς» 1 }}} ν παπάτη εἴϊετ χιιο ἡ ̓π οἷς 
Ῥο[ζοπλιις τερτοπεηάοτγς, (ιπὶ ΟΘεηίτίιο, ΤΒιιον ὧν ὑδεὶς ἐμέμε 

Ψψατο, 105 Π1Π1Ππ|5 νἸτιρογαιῖτ, τιμῆς ἐμέμφϑη» ποηοσὶ 1 ὉΠ 1110 
Ἑυτρ.μεμφϑεὶς Γσσοηίςη5. 

Μέμφω,ρτοποπάο, σα ρ] Ο» ΕΤΥΠΊ. 
Μεμφωλη ασςαατιο, ο παι το μέμψεις, 

᾿Μεμψιβυλέίω,(,α ἃ, ποτ πιο ηἰ!5 δέ τερτομεπΠοπίδιις ἵπιρετο. 
Μεμψίγαμος, ἢν χοῦ πᾶ ἀς πιιρτῖς σΟΠ ΖΙΠΟΥΊΓΠΙΓ. Ἐταίπι. 
Ῥεμψιμσιρέω, μ, ἥσω, σοηα Θτοτ. Γςϊδη. μεμψιμοιρούσης ὅτι μὴ ποι- 

ρέλήφϑη τεὸς τίαὐ ϑυσίαν. Ὠ]οάοτιις δῖ σα}. ὅμως ὃ πολλών ἀυπή μεμ- 

«ψικμοιρφευλ τῶν τα εἰς σα πὶ 1110 Ἔχ Ρο πα πεῖθι5. Τά οτη 5 μεμψι- 
μοιρήστες τῷ βασιλεῖ αἴοί τινῶν νὰ τῷ ϑυμῷ φτρρεσεσῶὼν γΟΟὨ ΠΟ {15 4- 
Ριιά τορειῃ ἃς ἴτας Ἰη Δι! σοη5. : 

Μεμψιμοιρία, ἡ ογοῖα, σοπαις το Οἰςεγοηὶ. ΤἈΘοΡ  ἴη ΟΒατα, 
μεμψιμοιρία, Καὶν δὅϑητίμησις οὐδε τὸ προσ κὸν δεδὸμῆϑη. 

Με μψίμοιρφε»"5ὅ, αι ότι} 15. Ρτορτὶὲ ἀς 60 αι ρυτας [ε Δετευτίοτξ 
Ῥαττοαι Δοςσορ Πς ΠΓςοοτγατ,ΐη Ῥαηατῃ. ὅτῳ μοι τὸ γηερς ὄὅξι δυστέρε- 
Φον,κ) μιχρολ γον» κὴ μεμιψίμοιρον, ἵτα εἴς [᾿ποέϊα πιςὰ πποτοίδ . ὃς 
Ἱπαμίγοης ἴῃ πιϊαῖπια Πα 416 ὃς αι 4. ἴῃ ἘΡΠΠ ΟΠ ἀα,γ7»γῆ- 
«αὐ μεμψίμοιρρι. 

μέμψις θυ αςουίατο,ςοπαιις Ἰογαογοῖα, οχρ οὐτι ατῖο, ογΙπγῷ, 
κοριτοίγνωσις, 

Μεμωρωμῆα,ςατοητία (επί. ΗῚ ΡΡ οογαῦ, τοὺ αὐαϊέόϑνητα, 

Μὲν, φυϊάοπ, οαποητο ἢ)91.πτε πη. Χ πο Ρ ἐγώ τοι σὲ υϑῶ δίχαιον νο- 

μίξω, σοφὸν 3. ἐδ᾽ ὁπωςιοιυῦ Τητοτάμπι ἰςαιιεητς οὗτοι ρτο δέ, γἱἀς 
υϑύτοι. Τατογά τι οὐίαπι (ςατοητο ἀὶ μὴν ἴ,ΠΟῺ ἸτοΠλ. Ατίίζοις! ἐς 
σαπάο, τῇ μᾷ ϑείῳ διιυάμει πρέπειν» ἀμκίω «ῇ γε ἐσίαᾳ, μὴ ἀραα Ηο- 

Ποΐ ἴα ἐαάδιῃ [εητοητὶα 015 ᾿ο σῖτα. 
Μὲν γδιοπίαι, ΣΧ Ἔπορὶι. τσ μὰ γδ ονων δπιϑυμιών ἔπανει μᾷρ γδ. ΤΊΝι- 

οΥἀϊά! αἰ Τχιιαπάο ἀϊοῖτατ : ΝΟ] δι μδμ σι δεσμίθ. «ἑειῆος ὃ αἷς 1η- 
τοτρτ μὴ) γδ δήπου ΧοΠορΒοη,ΡΙατο, ἐγὼ μὴ γὸ ἐθέλω, ει! ἀοπὶ 
γοΐο. 

Μὲν δι), σογτὸ, φι  ἀαπι, 1ρτταΓ» ἰτα 4116 4υϊ 4: πι» ν τί 116) υϑὲ δη,[ε- 
αιοπτς ἢ9]Ἔπιο  ιοη. υἱρ δήπον . επορποη. ῃ Ἀροΐορ. 59- 

οτατῖς, χα τοί ὅϑητ ἀρῖθα υἱὲ δήπου πίνες εἰσὶ νέων δια φϑοραὶ, αι ἄηατη 

Ῥγοιξεξχὸ χυα Πατ πτπσπι πὶ σούγαρτοῖα: ποιμπλι5, οὐ υἷ δὴ, 

τηϊηϊ πιὸ νοτὸ, Οἰσογο Χοπορθοη ἴῃ 9. παιδ', ὶ μοὸ τὸν δὲ ἔφη. οὐ 

δι ϑή. Καὶ ταύτω μὴρ διηὴ ταῦτα, ῬΙατο 5 ταις μας αυϊἀο πὶ {ΠῚ ΠῚ 

Μυϊαξεσγο τον οἸ ἴτα [8 μασθητ, Τάθηιν Καὶ ταύτοι μλρ διὰ πωΐπῃ, 

(τ ἀς Ηὶς παΐζομτις. ΡΙατο ἴῃ Τ πιο 9 τὸ μρ οὐυῦ δὴ δεϑὲν πᾶν, 
λυτόν» Πα Π ΖΊΙα τη Οπγης ςΟ Πἰ σάτιπι (οἷα ροτοῖς, Οἰς.Ρίατο ἱ- 
Βἱάοιι, οὔτι υἱὲ δυὶ χυϑσεῶνέ γενπουτίιαπὶ ταπηθῃ, ἀπ οἱ ιιεπηὶ- 

πὶ, ΟἹς. εἰ οὐὲ διὴ άταιις Π. 
μὲν οἱ ροτγὸ ιφειιίαπὲ ἀυΐάοπη, Γο4 ατ,αταυὶοἱπιὸ νογό. Α- 

τἰπορ.ἴπ ΡΙατο, ὄνεργετεῖν ουιῶ δε τὸ πολυκορᾳχμογεῖν. Συκ «τὸ μὴν ὧν 
βουϑεῖν τοῖς νότιοις τοῖς κειμᾷδοις, ἅς. Χ ἜΠΟρίΙΟΙ, ἔσο οι τοι γὰ φην οἱ πα- 
σοι τούτων οὐδὲν ὅδές" τα ποιεῖν ; ποίν ται μι οὐ) ἔφη, [τε ΡτῸ 

“Μενέλας, αὐτὶ τῷ μὴν ἐλαίθ., συγκοαὴ. καὶ κράση, ΕἸΥΠῚ. 

αἰιϊάοτι, τά εττι, χαλεπὸν ει ουιῦ δὲ εξὺ οἰκείοις πἴετο 
εἰδίωώλατον ἢ τοσούτοις τρέφην,δζς, Ρίατο τ.ἐς ΒΘρα 
ΡΥ ϑύσομᾶρ: ϑγησομῆν μι) οἱυῦ. ῬΟΏΘΠΊΙ5 γε ἃ 
ἐγὼ υἱὴδ ουῦ,Ἔροὸ γοτγὸ. οἱ μι οἱωῦ ὠγύμνυς οἱ. ὅται 
Ῥοιπ ἤδη εἰ υἷρ οὐδ ατεπίπη,[Π, σα τογιιπη, ἢ, ἃ 
οὐ τα Ῥτοτίι5, ργοςι] ἀι!οῖο. ταὶ μὴν οὐδ, λα 
μὲν οὐ, χἀποτίλτίπα ἱπτογέάμτη εἰδ, ρτο ἱπιὸ νοτό 
ἡδυπειϑείας ἡμῖν ἀφορμὴ τὸ ἐναντίον μὲν οὐ ἐγκρατείας, ἡ 

Μενοιώγεγαται!! 4] ἴπγουν γέ, αἀ Β οπιάπ.τ6. Μενοιῖη 
συ πὶς εἶ ὁ αὐταποκρινουῆνΘ- πῳῷ θεῷ, Ἑηϊπιποτὸ ὁ πῇ 
ἐς Διϊ οΧ ΔΔιιοτίο τείροπάςας Ὅσο ὃ γεΐ, ἴχπὲ 
νετὸ. 

Μένπου,ποπηρο ἷπ ἱπτεγγοσατίοης Ρ[ατο. τὸ μέν πὰ αὐ 
λεῖς, τὸ ὃ χαπίαν: Παπρο πουπτη αἰτογιπι νίγτιτο 
τἶτιπὶ ν Οσα σὲ οπἴτιγ οτίαιτι 1η δβηγπιατίοης ρτο, 
ντίχις. ἀςπι ἘΡῚΠ.7. εἰδέναι μὲν στὰ χρὴ, πάν. ᾿ 
τεῖϑο ΡΠ ος].συὶ μὲνασν ναϊεις ὡλίπλαγκτος ὄυδιαίμων. ἡ 

Μέν ῥα ως δή, ΜΝ 
Μέντ᾽ αὖ, τοίνυν αὐ ται, ΠΟ πιοίξ, διχαίως μέντ᾽ αὐ ἀπέθανον, ἃ 

μος ςουηπΉ ΠΙ]ςπλ.οἷπτο αὖ ἱρίϊς πιοττε βρέξῃ, ἜΣ ἢ 
μαήνοιτο μέγ᾽ αν ᾶτ ἔπτοτς 14 ἀρίτατὶ εἰος, ΗΣ 

Μέν τεῦρτο μὲν. ἩοπΊογ. ΐ 
Μέν τι,ν τ ιςοοἷπ ἘΡΊρτ. 
Μὲν τοι γεπλίω) δια αὔτο κὶ ὅμως. ἡγῇ 
Μὲν τοίνυν, Πα  (επα ςεττὸς ρτο ξὸ, επιο: 
Μεφναήνω, 8: Μενεαίγω ἶταίς ΟΥ̓ »ὀργίζομαι τφοϑευμούμαι πὸ 

ῬΓΟΠΎρτις πιο ρ᾽ ονσορίτο. 144. γ κφταικ το μῆνα! 
Ποά.συτη Θεφηΐ, μ(ϑέχης ἄμοτον μϑμεαΐνων,ἱ, ὅηπϑιυμδ, ρα, 
Τάοιη Ηοτη.νἥπεοι οἱ ζιιυὶ μβυεαίνουϑυ 1. γα (οἰ πηιιγ, 
μϑμέαινεν κῦδος αὐΥ ει ας εαθατ, ὠρρεϑυμεῖτο, ἴτοπὶ Ππ]] 
λειποψυχεῖν, 1Π144 π᾿. Κτεινομβυ(θ. μῷ ἐσηνο 9 φίλον δ΄ ὁ 

πάιρον. ΔῊ 
ΜένανδδίΘν7.. 41 νἵγιπι ἐχρεξζατ,η ΕΡίρτ.. τὴ ΠΝ 
Μένδης, Πίος δε ον ρτὶ15) Ετγ. πος ποπηίης δὲ Ράπ γοΟ 

Δλσγρτίος. 
Μενδησιοτοκ»τὸ, ΝΠ ἢ ἀς Π11Π|Ὲ ν ΠΡΊΘΠτΙΙΠῚ, 4 ιοἀ 4110 π 

ςετ, ὈΙοίςοτί 4. ὃς ΑἹ οίηοτα. Μ απηῖηῖς οἷλ5 ῬΙίη, εἴ 
αἰγυτῆῳ φρεῖ ὥτι  ἔνϑαι νὸ ὁ μένδης σέξεται,(ς Θπῖ πα ἷν 
Ρύμη Ραμ]. Δι ρίπετ. ΠΡ.7. πἀρ.18. ἘΠ᾿ Διιξεπὶ Μεὶ 
ἱτέπγαιις ΡΔπ ἄειις Αἱ σνρείοσγιμ Ππριλ Θά] ςπ. 
κα μεγικεῖον γ οςατ:ἀϊ ποτίιπη τατηςη ἕαςῖτ ΠὨ]οίσοτι 
ΚΑ συρτη!π1. 

Μωνϑησιθ. πραγ. ΜΠ επά εἤιις ᾿ίτοιι5. 
Μενεανω, ν᾽ άς Μενώνω, ἣ 
Μενεδιε θος Ὁ. ΤΠ σΟ [1590 6111 ρατίθης. ΑΡ6].2. Ατρ. μὴν 

ἧα ἴφιτον,δζο, 1. ἐμιμῆυετικὸν ἐν τῷ πολέμῳ. δες γδ ὁ πόλι 
χρτατοτρ. εἰ 6 π|, 

Μενεκτύπος, 6] ΠἸσοῦι5 ἀπ γλπ5 ἴῃ ργα]ῖο. 

᾿ 
ΠῚ 

Ἁ 

Μενεπηόλεμμος»κο δ. [6 {1 ρΑτι εη 5956] Π1σο [π15,). ΠῚ ΒΗ πιο 
τι15. 611 αχ υγγυνε Θ΄, ὑποιμονητικὸς ἐν τῷ πολέμῳ, Ῥτοῦ 
10. Ηομ..11144.β, ι ὴ 

Μενετέον, τηδποπάτιτη, Α ἀποῦ. Ρ οτος Ρίατο ἀς Ε 
μϑμετέον ἐδ) ων Ἰάστιιγ πιαποπάπιπὶ οΤε:ὰ νογθο μένω, 

Μενετὸς. οχρεέϊαπ5.» οχρεέϊαπαιιϑ. ὦ μήνετὸς. ιι! ἀἰ ΘΠ 
Ὑλαογ ἀἹ 4. τῷ ὁ πολέμου οἱ χαμοφὶ αὶ μδω ετοί, μή ετοὶ ϑεοὶ, ( 
Πορ ἴα Αἰ. αὐεξήκακοι κἡ ὠι ὄν ϑέως τιμωρφυμῆνοι, Ὅν 
ὧι ἀτατηλοὶ, δή μόνιμοι κὶ βεξαμοι, ἀκ ἄνεξαπουτητοί, μήνετὸς, 
νεί μνϊ2- μένειν. ΤΣ 

Μενεχαῤμηςογὴ Μενέχαρμος γε) δ ρΓΟΠΊρτας ἴῃ δ. 110. Ηοπι, 
τα 05. 1|. μῆνε (φόχιΘ. ΑΡΡίδπο. ΔῊΝ 
Μενϑῆρες, αἱ οτιγαν, φροντίδες, ΙΔ μμεοϑῆρες, φιιὸά γἱτ᾽ 

ΟΠΊη 65 σΟΓΡΟΥΓΙΚ ρατΊίτοΥ ἃς ἀπ᾿ ΠΊΪ ἀεραίζαητ, 

Μενϑηρεώ; οἰιγα δου διατεξω ἃ μϑυϑηρίζω, 
Μενὶς ΡύῸ μὲν» ΑὐἸ ΠΟ ρΡἢ.. ' 
Μενοεικὴ ον Θυ, ὁ αὶ ἡ Ρ]ΔςΑΒ1115»απίπιο ρτγατι9,ΦοπΊα οι 

μένῳ αῥιιόζων, τῇ ψυχῇ αροττὺς [ει αὐέσκων, ὠροσ ωης 
1184. παραὶ δὲ σφι τίϑει μῆμοφκέα δ τει,1. τῷ μένει εἴϑκι 
αὐτοίρκη, [ατιτιιπι οο πα  εὐτππγομῆνοφκὴς ληὶς » ΓἀςΠ|, βα, 
κία » Εοπηοτ. οἰαηάςπν στάταᾶπι ἔδιι ἀϊ]σοπη. μϑρ εχ 
ΡΟΙ.ἈΠοά. " 

Μενοινίω κἰ Μενοινέων Ορτο,ροίιονἀείπο. ἴῃ δηϊπιο Β ι 
ἐξ ςογειργοροπο;ρατοςογογωρρθυμοίαι, [τατιιο το [ 
Ροοτίσιιπι, ΘΟ ρβος]. τί ποτε μήνοινᾷ αι! νυ] τγααϊά οἱ 
οὐπὶ ΓπΠπηίτίιιο πη χῖτ. 

Μενοινὴ, Γξητοητία οι γα οι ρ  ἀϊτα5ρρϑου μία, βουλὴ, «εἶ 
ν 5. 4 {1ΠΠ|115. ᾽ 

Μενοινηὶς, Ἡ οἵγε. αρόϑυμος,φροντιςηρ. ἢ 
Μενόκκεον,ἰηΠἔγαπιοπταπα δαϊ πρατογία; Προ 1 1115.Ρ] 

μϑρμόλκια καὶ κροσσοις κ᾽ πυέλες. ΓΠΓΟΓρΡΓΟ5 ργΦΓΟΓ τ, 
Μέν-.εΘ.,τὸ, νἱ55) τοῦτ. δηΐπιὶ ροϊεητδ, ΔὨ 1115.» 4ΠῚ 

Τπ|π|. ἀγάοτ, ἕαγου» ὀργὴν ἀγα τι παι 15) ἀν Ι͂. ξ ὐβτασό, , 
σῳῷ αΐπιο ἴαο δεγίτίθιι οοίφαμοητοϑ, Ἐτ Τα εαίγμόν 

ΧΑ 



᾿ 

ἘΣ 

ΠΜΕΕΕ 
α πίμιπλιυτο ἱὰ οἴ, ϑυμού, ά οἵξ . ἀχολπάςίςεης 

δαπταγ, ᾿δ᾽ ἀοιηοσιὶ 5 παῦε τεὸν μῆμψ(Θ-.14 οἵδ, πω ὁρΠιὺ, 
ΤΙ μηδὸν δεινὸν. ἀξέΐθιν πὸ νττπ τοητος ἐπξοἴληι. 1- 
.γγὲς αἴω φυσώσε μέλαν μᾶνὉ-. 1ὰ εἰδ, μέλαν ὦμα μα ὑθ. 

τρὸν μᾶψιθ- ἀλκινδοιο, Ε] τη τ Οὐγ {. μὴ. αὐδρων, ἰ- 
αἷς, ΑΡΟΙΠ οα, μά. πυρὸς 9 νἱβ ἱρηἱδ.» Ηοπιοτοδρῳ 
νἱάςο ἀπὶπιο5 [ρ᾽γαπσοιν»ἱα εἰδ, ϑοίρσος.υὔμεα πνεί- 

ἰοπιοτ. 1ὰ οἵδ 9 ε΄ πολλῆς “Ἰμυάμεως καὶ ὀργῆς ΜένΘ-» παῖς 
2.110. ΕΗ ΠΟ] 9, κ ὶ μνησικᾳκία, κὶ τὸ μάμειν ἐν πο- 

ὑγειν, χὴ υὔθ Θ- χέρων τὸ μίμονον ἔἴργον, τῶν τοι Στὸ δὲ μήν, 
ὐθ.,τὸ ϑιένθ., 

" φεῦ μὴ που, ποπῖρο. μὴ δα ὡς δή. ' 
Χ μῷ τοι ὃς αὐ , σοπηροπἰτιιτοί!σ αἰ Ποάταις ἀται!. νἱάς 

ἀπὶ ἵπ ΟΟιπιπςητατ. μαίνοετο οὐ τ᾽ αὐρατ ἔιγοτς ἰά ἃ 
τ» Ποπιοίτηιοη. δι ρηϊῆςατ οτίαπι αι! ἀςτη,ςογτὸ,δο- 

υἦῥπ᾽ ἂν πᾶν, ϑεο τεχνωμῆψε, τ! ἀτ}15 σοττὸ ἤατ, ὅζς. 
ΠῚ Π 155 1 ἘΠῚ. τά Π]ςΠ. ΠΠΔΠ ΠῚ. ροττὸς ςοττὸ, 

ΟΡ ιοπ, οἱ μῆύτοι εἰγοιϑοὶ οἰκονόιλοι ὅτειν τὸ πολλοιῖ αξιον μ- 
αι! τότε φασὶ δεῖν τε ὅϑτι, Ροτγὸ διιτεπὶ δοπὶ σοο- 

ς, Ῥίατο ἰἶδγο ρτίπιο ἐς Ἀ ραδ]]ς, αἰσυβοε ςια τα μήτοι 

φυγν»ἰ δ οητὶ (Ππιὸ νεγὸ αὖ οο Ργοξιιοὶ. ἴτοπὶ υβύτοι δ - 
ὁ: ἃς αἰΤοητίοητὶς οἴ ιςπηιλάητοάιιαι 11 ΤιΑτὶ 5, Χ ο- 
π᾿ δεσει οὗτοι, ἐφίω εἰγῶ,το νογὸ ἰπαιαπὶ, οροστςῦίτ. δὶς 
-, Ησιὶς Ἰαυάα5 αὶ πότος ΚΠ Παπτὸ Ὁ Ἢ ἃ. ἴῃ ἴοςο ἐρὸ 
πτεγάϊιπι οὐ πατεῖς σϑαι(ἃ πια 5 αι ἢ απ’ Ποατιομὶς ρὸ 
Εἰ ἜΧΡΙ ΟΠ οτατοηΐς σγάτία, Ἰάοπὶ ἴῃ 5 γπιροί. νὴ σὴ] 

της ενεσγε ἅδω μῆύτοι 5 ρΡατίατιιγ νογὸ ἱρίς χιἰςπι 5 ᾽π- 
αἴος. ΕΠ ἃς λἀπιογίατιια σοπίπιπέξιοοντιν τὰ γ. Χ οη. 

{τοι εἰδωῖς, Αὐ ΐοτ, οἱ υὔστοι, ποτ ταπιοπ, Οἴσοτο . τα ἤπης 
ποη ἃ πατιιταυγεὐὰὶπὶ ἀ πχᾶσιτο, Ῥομῖτιγ οεϊαπι ὑτῸ 
ἀφῆτς μῖν. ΧεπόρΒοη. ὑπὸ μή τέμὴ κα τέλυσιν τῷ πολέ αν 
μίας νυιοὶ υὗύτοι αὐτόϑεν ἐφαγίω, αὐϊπς απτοπι οχ δὸς ἰο- 

41] ἃς νεὩ], ΑἸ! φυαπάο ροπίτι ργο αὖϑις , νος νοτγία ὃς 
᾿Αὐἤορῆδῃ. σἰδεγένφόνοι ἀυτῳ μα ϑὲν, αὴ οὐ τοί μη) ὄππλεί- 

Ἰλπ αι ὃς ΡΓΟ οτίαπη ἴπγο  ΠΠμὶ ροτοίξ. Ῥουΐτιιγ ΑἸ Ἰαιιᾶ- 
ἢ Ἰητοτγοσατίοπο. Αὐἰ ΟΡ δπ.νεφ. τί μῆῦ τοι τρώτον ἐῶ. [Σ4 
ῬΓΙΠΊαΠῚ οΓΑτΣ 1 46 ΠῚ ΠΟ Χ, τίς ἰώ ἐν ὃ μα όμεϑτα οὗτοι τ᾿ 
ταὶ ἷτ οἴτ ἴπ 4ια συ ἀς πὶ ἕλτηαιη {Ὁ ] σίστιη5.. ΤΟ οῖταν 6- 

7τοι που "ἡ υᾶρ τοι γεγα ρα ΓισἸα ππμαη : ΠΙΠΊΪΓΙΙ ΠῚ. τὰ ΠῚ ἢ. 
ἀςίτοο, ὅπνως μήτοι γί σοι δοκεῖ,τιιο ν οτὸ 14 αι ίειη ἀγδὶ 
ἴσογο. ὃ υὗτοι, [δ αι. ΡΙΆτο ᾿π ῬΠια; ἀτο,δ υἷτοι μαντεύο- 
ἀνε, λέγειν ἐϑέχω, ΓΞ αἰ] ἀς 1110 ἀιὰσιιγογ 5 [υὐεῖ ἀϊςο- 

ρογ πη Οτατι δά Βτγατ. ας σοπιιιπέξιο ποφις πόσα, ἢς6; 
φιοά ἀϊξξιπι οἴ, ἴςἀ αιιοά σοτεῖιι5 οἰζιη ἔστε μύτοι τὸ, ὃς 

οχλανίδα ἐχρ. ΠΟΙ οἢ. ; 
«αυκογἀύρ, οἱ ἔμεινα, ηαποουάιιτο Ἔχ ροζῖο. μῆύει σε δ)ΐκν, 

τε πλλῃου ΒΔ ατιοήδειν τιγ[υ πούς αυρρὶαπι »Εοπλοτ.- 
᾿.γγϑρι οὐ Φγὴ μείνειας αβιΐφιλον Μενέλαον, ΠεπιοΒεη. μίρμειν τοῖς 

σι ΘΟΓΌΓῚ ἴπ ΟΡΙΠΙΟΠῖθιις5 ρου ξους, ΑἸ οτο οὶ 2. 
ὩΡΊατο ἘΡΠἾΟ].10. μῆνε ἐν τοῖς κϑεσιν. ἐν οἷς τὰ μήμεις, πχαης ἃς 

Ἰεγὰ ἴπι {Ππ|5 πη οσέδθι15. υδοειν ὅτπ τούτοις, ᾿ἷς ἀοΠιοσογο. 
ἢοπιΡίΑτο ἴῃ Τ πι. ἐυῆνεν ἐν τῷ ἑαυτῶ χ᾽ τρόπον ἤϑει, ςὅ- 

ἔιιο σπαπορας {ζατιι,Οἴξεγο, Τρ] ἀφίῃ, κὸ διαὶ τοιῦτα ἐν 
φόμῆνα ἀεὶ μίῤει . ον εάπιαιις ςἀιιίλπι {5 (δάτριι5 ἴῃ - 
ς Ρογρεσιιὸ πιάποητ. ΑἸ ̓ ]παπάο Ὡερϑυμούμαοιρῖο. 
γα Ῥγὸ δοάδπη ἴῃ πηράϊο Ρογέοξε, Ῥτὸ Πιηξίηςο, Ης. 

γαντες χε μίδιία.. το πΥρ οἵτατοπΊ ξεγεητος. Μένειν οτἰδηγ,ἰο πηὶ 
-οἶη Ῥατγὶα νἵπεγο. Ατίίτος. ἰσουυπήο Κ πετοσῖς. Οτὲ αἦὺ γδ 
αὐτὶ τῷ μάχεόναι κα φφιωῦτο : ὁτὲ 5) τὸ μεὶ μοί χεόδτι» αὐτὴ σῷ με 

Ἡεΐνςοἢ. 
Θγοϊ τι ἄπο τα 1}}1 νἱτοτγᾶ ὃς αυδάτασιητα οἷο ςοη- 

ἡ ες Θοτιιπη μεραρχης ἀϊοίτιιτ. 
γοἢο ἀϑίρόως δόϑνιργαυ Δὲ σοπιςἀογίμιο Πσπ! ἤσδτιι δὲ 
αιιεατοὰ μαργὸςοἵννοταχ, " 

ΠΙξισῶ, Ρτ πον πᾶς μερϑεῖστι αριια ΕἸς (ν οἰ ἴτιττ σ’ερηϑεῖσοι, α- 
τστι, [τε πὶ 1πτιιςοτο ΟΡτιιςΟτ, βλέσσως τ Ἐπ τάτῇ. οχ ν οτοτιιπι 
πη τη ἀΓΠοτίταῖς ἐχροηϊτ, εἰς ὃς ἀρ Ηοίγ οἷ. μέρδει,κωλυ, 

ἌΤΗΝ ἢ 

ἐγ θι15 Ρδγ5 εχ τιῖρίητα οοτηραἕϊα. 

στο ΡΤ ΠΑ τα εἰ μιερ ϑεῖστε, 
ὍΘΙ] ἔπητ ιια γπἰσι 4116 ἀρ ροπιιπτιγ ἐπ σοπαίτο ἢ- 

Ἰπῆσντ ἢ σοπεῖ πο χαράνε,αμιοά Ατίγεη, ἐς Γοτ οἷς. ἀϊσιη- 
οἵραι Ὁ ἐρ [Ὁ αἴτοροΥδ 4125 [Ὁ 4ιμιητιιν ὅθηφορήμμαται.1 ἃ οἰ, 

Ε τπεηίᾳ:. δαῖτες ετίατα εἰϊσιιητατ. νἱάς Δαάςς. ΡΙστάτο 5 
Β6[] ἅμα ἢ αὐτὸς ἔϑυσε δυᾳγγίλια κἡ διέπεμνψε μερίσ)ας τοῖς φί- 

Ὡς 

ΜῈ ζι1 
Δ ]ατιπὶ ον Αὐτό, ς. ἘτΙεὶς, μερίζομαι τεὸς αὶ ψελίῆας ἐν τῷ ἀυτῷ 
σμϑει αὶ κηρίῳ, συν ἀρδιι5 ποσοτίιμη σομῇςϊ ἐπα! ἔα ἴῃ ςο- 
ἄςπι Ἅ]ποο ΡΑττ οὐ Αὐ τοῖς, ἤοηο ΑὨἰπλΑ], μεράζομαν στ Ας- 
ουἰατίμι. πλλνΐ νομαῖς ο,ΡΙατο ςριτο].9. ἕκαςΘ. ἐμαδὼχ αὐτῷ μό- 

γον γέγονεν, δηραὶ αἰ γραύστωνς νἰμδηϊ, τὸ υἷῥ τι ἡ παιπρὶς μερίζεται, τὸ φέ τι οἱ 
δον» στιντες, τὸ Ὁ. οἱ λοιποὶ φίλοι» ποη [Ὁ] πὶ ποδῖς πατὶ Πιπτις» [δά 
Οττιι ΠΟΙ τὶ ραντοπὶ ρατγὶ ανράττοιτι ραγοητος γοπαϊσαητ» Ρατ- 
το πὶ ΔΙΠΊΪΟΪ, μερεζο μένη ἃ φωτισμὸν, ἸΝαζαησοι, ἐς Πππιΐπς Ῥᾶιτῖ- 
εἰραηϑ. 

Μεεΐζω, μι ἰσω αν κα δἰ α]40 ἴῃ ραττος, Αὐ Δοοι 
Μεροιύομαι,αριιὰ Ῥας γαλοτ,ἀλιἀογ ἴσοον ἴῃ Ρατῖςϑ. 
Μερικὰς (δ. δς ραττίου τ 15. μερικοὶ φαῤμακα τὰ τοσχφ. 1] σαΊσηζά, 

Ραγτισι]ατῖα ἃς Ιοςα] τα ἀϊξλα, ΘΔ] η. 7) τόποις 1. 
Μερικώς, ραττὶςι]ατῖπι Οοἰμπλε!. ραττιτὲ Οἱς, 
Μερεμεναιχηγνἱ ΓΙ ΠῚ ἢ ΑγΟιιτα πη ϊτάτίο, ΒΟ] οἰτιἀηςην ργορτὶὲ 

εἴς ἀϊοῖτ γΑΠ]α, ποθὴ ΦΓη ΠῚ ΠΑ ΠῚ 2104 φτιμηηα ογαίίοι ἤτιπα - 
δὲ τὸ μερίζειν δ νοιω ἡ ὡς μέριδνα,τρρα ἢ τὰ δὴ εἰς μ. Ἐτγιη. 

Μεριμναίω, με, ὕσω τα, Κρ, ΓΟ, αηχ ἰὼ ὃς [ο]]ςϊτὸ ςορῖτο .. [ΟἹ εἴτις 
{ὑπ|, [Ὁ] οἰ τιιά πο πὶ Βετου  ἐπορίιοι Πἰθγο ργιπιο 5 ἔπομν, αἰεὶ 
τ δ πάντων φύσεως μερεμνάν,ϊῃ οἰγαιτ ἱποαπΊ οτος παάταγα γοσ 
Οὐ ΠΠ}. ἃ ο[τ ΠΟ ὨτοπῚρ[ατὶ. ΝΜ δυτῃ.σαρῖϊς ἴοχτο, αἰ μεριμνᾶ - 
τε τῇ ψυχῇ υὑμδιν τί φαγητε, ης [τὶς δηχιὰ (οἱ Ἰοῖτὶ, Μέραμνα ομὴπι 
ἴῃ {Ὀτίρταγα ἴῃ νἰτῖο Ροηίτιιγοντ ]ιος οχ 4 Π ἀφητία αι; Πάεϊ 
ΠΟπεγαγία οὐίατι γος ᾿ρίταν μεραμνᾶν οο ἴῃ ἰοςο δηχὶς (οἱ οὶ- 
τιῖπι εἰς, ΕΠ Διο ἢ. [ΟἹ τοϊτιιἀο, αὐστάτινο οτπὶ οορἱτατοποίντ 
ἀεβηϊς Οἱσογ, ΤΙιίοιι]αι.4. ἃς μερεμναῦ ἀογίπαης Οτγαπιιηατίοῖ 
αὐρα τὸ μερίζειν φιιὸἀ [ο]Ἰοἴτιιάο ἀπ πτῶ ταρίατ ἐπ ρᾶττες γανίαϑ: 
[ο]οϊτιιάϊη οπὶ ἴτασιις ἐο ἴοςο ργο δος (εἰ τις, ὃς αηχίοτατῷ 
ΔΌΪΩΛὶ οἱ ΓξαιροΥ οἷ σομήππέξα ἀἰ ΗΠ 4εητία, 

Μεριμνηϑεὶς.ΟΧ οΟ Θ τατι5.9 11 Ἐρὶρ. 

Μερεμνητὴςγοί, ὁ, σΟ οἰ τοτογοςο πο Ρ ατοτ, ἘΠΓΙΡ.Ἰη Μεά, 
Μεραμνοσοφίς ἡ. Χ]] Τοητοπηρίαῖοταβ . νῇ Μεραμνοφροντιφας γοσαϊ 

ΑὐΠορ ΒΡ οἰορίιος, Οοπιπι.η ΝΝ εθα]. ; 
Μερχροίδὸς οἱ ραττΙο λυ κληρον ομίας ῬΟττ ΠΟΙ} 42 Αγ 5. ραττὶς !ρατῖο, 

[ιοϊδη. ἡ οἦα᾽ κολακευόντων μερίδος εἰκότως αὐ γομιῶ εἰη, 1ά εἴτ ροτ- 
το. Ιτοτη ἔλέτιου μερὲς κὶ πλεονεξία, Ποτη οἴ, τηᾶσηα Ῥάττα5 ὃς 
{Προτγίοτ σοπάττιο. μερίδα εἰς σωτηρίαν ὑφαῤον,Γοοο οἷϊα (] ειτῖς» 
Ἰάεπηντάς Μερίσες, 
Μερισμὸς οὐ, ὁ, ραττί ἴον) Π{Ἐγί δ τῖο, Ξ μι οπια εἱξ 9 ἱπηιῖς Ρ.Β α1|], 
ΠΡ ΙΝ 5 40 α Ππρ 5 Γα5 [ςρατατίτη ἀἰἸΠροποπάο., δέ πηι 
σα 4ις ΡΓΟΡΥΐμ πὶ τυ θιιοπάο 9 ππασηδιη ςξῆςοτς νεἰ τατοπι 
δζ Μ]Πυγεπι σοι ριμῖτ. ΠΥ σατο. ΟἸΠ115 ΟΠΊιῸ5 ΠΟΓΡΟΥῚΣ Ῥάγτο 5 
αὰ που τίαπι ἤπητ ρει Πτπταν: Οομ}] αἀ ροτιίητεπι ἰα οἰπίαπι 
τΏΔηιΙ5 Δα ταρὶ Πα ΠΊυν ΟΠ τον δα δι] ἀϊτατοῦη, 

Μεριςὴς 0 ὁ, ρατεϊτοτο ἴσοτο, τςα σαρίτο ἀποάεροξιτιο, τίς μὲ χας 
τέφησε δεας-ἰιὸ α μεριςίωλ ἐφ᾽ ὑμαῖ . ιι!ὶς πιο σοπίμτείτ τΔἸςοπὶ 
ἅττ ΡαΓ ΙΓΟΓΕ ΠῚ ΠιροΓ νο 58 

Μεραστθς οὐ, ὁ. [ς ρατα θ1}15.4 1014}  ΡΙΑτο. 

Μερίτης, 6. ὁ» ραττιατῖτ5 Οατοη), ραττῖσερϑ 5 συμιμερκτῆςομεταλαγχοῖ- 
γῶν, ῬΟΙν 1115. κὶ πολλοὶ αἰδεεχασείμδυοι σώμα τὰ 5 χὶ ϑρέμμοατα » τού - 

πων ἐδεγὸς μερἐ πίω» ἐποιησοωντο “ἣν οἱλόνπων, τἰςτη , Ο 3 φύλαξ δυϑιὰ 

ἀνοίγει, ἐλπίζον κ᾿ αὐτὸν τι διατείνειν τίω ὀμαγρίαν, διὰ τὸ ριερά πίων μὐ τὸν 

ἀεὶ γίνεδῦτε! “δ εἶστε φρμένων. 

Μερκυηδόνιον, Π] ατατ οἶς ἴῃ Οα τε, Οἱ ὃ ἱερεῖς μόνοι ἃ χαιρὸν εἰ δύτες, 
εἰξαϊφνης κὶ τωροηδημένε μηδεγὸς ἃ ἐμβόλιμον τπροσέγοκφον μίωσα μερ- 

κηδόνεον ὀνομοίζοντες, ἀσοτάίοτος πε πηρο ἈοΣηΔΗΙ . νης ῥ᾽ φηιπὰ 
Βτ,οἱῖπι (αἰατὶς ατατς Μοτοο οηίιπι ατπὸ Προ! ῃςαίίς πιό- 
[δι ἱπτογοα!ἀγοιη ταπιοτῇ πος ἀριιά Γατίπιιπι τ πότοπι πα 
ἰερογο ποὴ πιοιηϊπι, άποτατ ἃ οὐϊατῇ Οαἶ5.9 ἰςα αἰα [πετᾷ 
ντ ἀιεῖσαν : 15 ἐπῖτι πο Ρογρεπίο ἰοςο Οτάτοιμι ν οσαθιιπι 
εἴϊε ργοπιιποῖατ, 

Μερκηδιγίθ.,κ,ϑ. Ἰητοτγσαΐατίο, 

Μερμαίρω, ἃς μερμέρω «το; φηχὶὸ σοσ!τουοιτίο[ς ςοσῖτο, 
Μερμερίζω, μιΐξω, αν. εχα, ΓΟ Ἰοϊτὸ σοσίτο, 4ς ΠΡ οτο, σομἤιίο, Οὐγ, 

κά, Ενϑ᾽ ἔΐω εἰς δυνίώ πον. ἃ φρεσὶ μερμηρίζων, ἰά εἴτ, διδυου μῆν Θ.. με- 
φαμεν, εἰς πολλιεὶ μέρη δγα!ρεῖν αἰωὐ ψυχίω ΤΙάοπι Οὐγ ἴ. κα. κτ' ϑυμὸν 
εἰμύμονα μερμήρεξα, ΝΊν 1]. οχρεΐτηογς νοἱαίς ἴῃ ςο αἱ πιᾶ της 

δαισφάπης ἀϊαϊάϊε λ 1Πις, Ν εατ, Δ [0]. 
Μέρμερρς,"»δ) οτος. (Ο]Ἰοῖτιις, Δ χΊὸ ρεγοοητάζοτοϑς ΟΧ 0 Πτι15 

1ητοττοράτογ. Πς ΠΟ. μέρμε ἔργα γωαιεδνγδίο. τά οἴδ, χαλεποὶ, 

σταυα ὃς πιο εἴϊα, μέρμερον ἐ γΘΌ ᾿οηγί. ἐς Πτὰ οτοβ91ἃ οὔ, 
τὸ μερίμνας πον ας τοῖς ἐναντίοις ποιρέ χον» τὸ πυλε ιν, αοὩ5 {ἘΓΘΠ Ια, 

μέρμερον κακὸν » πλάι 1 ἀς απο ορόττοτ οἵϊε (ο]τοίτιιην, Ἑατὴρ. 
Μέρμμηθκοςιγαγαῃ ρους αΠ ἐμ: ΟΠ οἰτιιο. ἔτοηὶ (οσπ αι ἰοιῖ59 

συ (ὰ Δυγοτγαπι οσοιιραῦ μι Ο Πλ  ΠΟΙῚῚ 5 κὶ εἰς ὕπνον κατειφοριὲ αδεὰὶ 
πίω ἕω. κέίγεται ὃ μέρμνρα νὴ ΦΘρ) τὶς» Ἰητογρτν Αὐ ορ]: πα Υ εἰρίδ, 
ἀπομερμηράζω, μιά οἰ ςΠῚ, αὐτὶ τῇ καϑούδω, ; 

Μερμηρέζω, τὸ μερμερίζω:ὰ μερίζω ρυϊπια (γἱϊαῦα ἀπ Πσατά. δὲ “ἰ]ὴ» 

ςοπαεγίο. μεραμανω, ἐνϑυμοιῖμαι. ΟΡ Ἰτο, βϑλδύομαι. (αν 7. 6, μερμή- 
ριΐεν αἰκἰφιχίθ- υϑυέκαΘ-, πιοητς νογίδεἑτ, ὃς 11:44, βιμεραύραξο τὶ 

φρένα ὡς ἀχιλῆα τιμήσῃς 1 εἰϊ» απϊ πλιιπι 1Π ράττοβ γαγῖᾶϑ νοι α- 
υὐτοᾶζς, μεραύρεξε δεαύδεχα ἵπποις ςρέψαιγδίς, νοὶ ᾿ητε Πρίτατ, ἡ 
φδ᾽γειν,ἢ ἵπποις φρέψαταυτ φρέψαι Πραἰβοατ 1η Βυρασιγόογτεσς ὃς 

Το). », 5.8) 
ὧν 



Σ1Σ τ 
ἐοπϊιεοῦε: δ πτοῖτπι591.Δ γοττούοῖ λα ἔα σατη; Δ εχ δδπετίο ἀϊ- 

τοϊσατεζ, 
μερμύουκοιγοΐ γασειοίταῖ, γα ΟἸ65. 
Μερμήρ κατο, 

ἡμέραις, δος, ἧς αι  στι5. ΕἸ πα: αὐ τὸ εἴρο ἔρμε «οὐ μέραις πλεονασμω 

τ μοΕιγ ποῖος Οὐν ἢ, κ, κατέδει μέρμιϑι φαεὶν "γαξγυρίη. ἸπτονΡτ. 
“οΐγῳ ῬΌΓΙΙΒ χορῷ, 

Μέρμνης»τίορχ Θ΄ ας ΟΥ̓ τι 15 σ ΘΠ 115) ΕΟ γε]. 
Μερφαύήία «ϑκατας πιπτδηᾶ ἀἀτηηαγίη ἘΡῚρ. 
Μεροπὶεναὶ ἰπία!α ρος Οος ἀἰέλ, 
μεέρφε,εΘ-, τὸ, ρατα., ΥἹοὶ [Πτικο. νὴςς 59 Ἐπ 114, τη δ᾽ Πρ Π}ς. 1τὲπὶ 

Ρτιποῖρι θα, Οτοροτοοῖς μέρος ὀυσεξείας δοξει,σὶς Ψιγο  Ρανο τηῖ- 
δὲ ράς!5 οτῖῦ ἀδχτυδηι τοτὶ οΗς τγγαπηΐ, μέρος ἔργρυ ὁ καιρὸς Αἰ τ 
κύλι χουφόρ, συ ἢ ϑαρσών, ὁ ταῦ ἵχῃ μέρος ἔργων. Μὰ] ΡΊ1ςῖς 4- 
τοῖα νις εἰς πῶς ἀϊξεῖο., νὰ μόρφς ὅδ . Ρτὸ νηο εἰἴ ὃ αιιηλογο,. 

Οτεροτῃ 2. συλιτευσ, δμ᾿ ὁ ϑοκσιὸ καὶ γϑυνάσ)ας ὀκεῖγίδ- 5. κὶ νέα τῇ 

πορφυρ δε καλλωπιζό μέν. μέρος γίνεται κὶ αὐτὸς ὀκείνῳ “ὦ πρρπομπίου 

πιμῆοολὰ εἴτ ίητοτ αἰτος Θγατοϊ τ τ τδῖς [λσΔη115. - ὅς [ἢ τᾶπ- 
τὰ Ῥαυϊάϊ ξοτπιϊάΐης πηοτιι5. τ 5 ΡΟΡΟΠΙ Ἰωρφητῖς ογᾶτ, τουμὸν 
μέρος. ρτο νἹγ1}1 πιρα ράγτε. το σὸν μέρος γ ἡπΔηταπι ἴῃ τς εἴρΕιι- 
τὶρίά. 1ὰ εἴ, τὸ 531 σθί ρτο ῥᾶτγτε γ τι], αιοά οτἴαπη τὸ μέρος 
ἀϊεϊτιτ. τὸ ὀκείγε μέρφε» φιιαητιιτι ἴΠ ο0 ξατ. Ὁ πιο ίἘΠοπ. τὸ μὲν 
πωΐπης μέρες» τιΔητιτι δά ̓ ιὰπς ῬοΟγ ΠΟ, ΓΟ οΥΔ. μηδὲ ἐς κνα!γνίίω 
πὸ μέρος ἑαυπὰ ἀνιέναι, πος Υ]1απὶ ρατγτεπη δα [υ{ππὰ [δὲ ἡπάπ!5ς- 
τον Ἰεγοάοσ. τὸ γε αὐ τ μέρος 5 ὅκα. 4ιαηταπι 1ι ἱρῇς εἴς, νο] 
ξαῖτ ΟὨγγίοίζομι. μέρρο καὶ μικ ρὲν τίει ὀρμίω κωλόσω ποπ Ρατῇ εἰὲ 

ἈΠ ροταΠι τοτοτίηϊς, Οα24. τὸ μέρος πόλιν βλάπῆει, ΔΙ ληϊα ΟΧ Ρᾶτ- 
τς οἰυήτατοια ἰσα τ, ΤΠπογ ἀ. μέρος τι, αδάαπι ἐχ Ῥᾶττο 57 ἰάοππα 
μέρος τι μισούμαιγ πηᾶρτια ΟΧ ΡάΓτα ἤπὶ ἱπυ{τι5, πλεῖον μέρος πῶ, 
φύβε ἐδείσειτο αὖ γιω κι καὶ φύσις» Χ “ΠΟΡΒΟΠ» παι]! οΓο πὶ τἰπηἀϊο- 
τοῖα το άϊ4ϊν ἡδειιγα, τὸ πέμαστον μέρος “ὦ ψήφων λαμ ζαειν, 1 - 
ταν Ζιοη 016 σα] συ τπιπὶ ἔογτο. αὐα μέρος 5 ῬῈΓ ν]ΟἹ Πτιι Δ Πγειτ» 
γὶο πηι, ἀντι} παι Στὸ μέρφις, εχ Ῥαττοοἱἀ οἰτοα Ἰμάτα απ. ῬΑ}. 
σλρῖτε τς. Ε δυπάποϑ. ἐκ μέρφις,γἱς! [Ππὶ, Θά τῖαβ τη Ἐλὺ. μέρει 
γέ τίνι ςρα τὼ Ὁ δ ον, )ςπιοίτ πε π.ΐπ ἐχρεάιτίοπεπι οχ] τις 
Ῥάττε τα τ (τις ραττῖπι πΜΠΠτ ἐν μέρει ραττῖπι, ὈΘη. Ἡλαῖ!ς. 
Ἷι5. [τε νἱ οὶ Πτιι,αἰτογηὶς νἸοῖθιις, ἐν τῷ μέρει αὐαππλοντες 5 ΒΟΥ 
υἷςος ας ςοπτοβ. Τ Πεῖον ἀ14.1το πὶ ἐν μέρει» ΠΕΠΠΊ ΕΓΟ δί Ἰοσου ἴῃ 
«υϊδυίίαπι. ἐν μέρει τιμῆς» Ποπιο τῆς. ἐν μυέρει φαρριρόπου 5 'οσο 
ταράοϊα, ΤἈσΟρ τας, ἐν διϑασκάλε μέρει ) Υἱς 6 Ῥγασορτοτῖς ἔσιι 
Ἰοςο Αὐν 14 ἐν δυχῆς μέρει, ἰάοτη. ἐν μέρει καπιυγρρίας ποιεῖ 3τε!. ἴὸ- 
εα ετἰ πιὶπὶς ἀπσοτο, ἐν ἐδεγὸς 86) μέρει} }}}} ἤει. Ποσηοΐῃςη. 
Αεεἰρίτατ οτίαπη ἐν μέρειορτο ΠσῚΠατῖτι ὅς ἀςί σα ρον μέρρειντ 
κἰειυζριζεν οὐ εἶν ἐν μέρ, ΔΥΙ ΤΟ ΡΠαη.ἰἀ εἴτ Π 5} ΠΠτῆπι. Γαισίαηιι5» 
διδόντας κέγρις κὶ δὲχομῆῥοις ἐν πιῇ μέρ εἰπεῖν, [10.}Πτίτῃ δέ ἀοίποορ5 
ςοὐιηγοιπογατο, Α τοῦ ΡΙατο ΡΟ τὶς. τ. εἰ ἐν αῤετῆς αὐ σοφίας πιϑῆς 
μέρει πἰω) ἀδικίαν, Π ΤΑ ἰτιτ  ατλνράττοπε οὐξο ν ἰγτιιτις ριιταϑ.ν᾽ ἐν μέ- 
ρει τ αλετῆς δεχαιοσευλν τι {ὈἸτ]α αι: εἴς ρᾶγς ντγτατὶς 5 ΑὙΠ ΠΟΡΆ. 
᾿ἴδτο ψιῖπτο Ἐτ σον. ς Ὁ οπλο ]νεη.ἐ τίϑυμι ἐν εἰφκήματος μέ- 
μεθ η (ςο]οτὶς Ιοςο ἄτιοο. δὰς ΟἸςον. ΡΙΜΠρ ταν. Μοτδίη θε- 
πιεῆς]) ρᾶττς παι πι γογατ. ὁ ἐν μέρει ἈΟ)ρφ,ραττί οι}! 4 15 οτατογᾶ- 
τὐειᾷ, τὰ ἐν μέρει, οἱ πὸ σ3ὴ μέργιεν ραττῖςι για Πρ ]ατὶα, τὰ καθ᾽ 
ἐκαςον ΑΙ οἱ. δὶς, ΟἸςοτιαὰ Αττῖς, 5: ησαανος ἔμπης θοηὶ νἱτ1» 
14 ἢ, ἥ καϑ' ἕχας ὅν τινες, τὸ ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ κεν μέρος) αἰο4 αἀ Εἰιπὶ 
Ατζιηοτοτα ὅὴὴ μέ ρριςν ρος ΑΠ1α σι! ραττις]ατῖα ὃς Πηριατία. Α- 
τἰχοτεῖ. ἐς πιιυνάο, ὁτιεμῶ ἔτυχς “ἦα Ἐ2ὴ μέρρις νὉ μέρος. Πηρι]α- 
τι, σἡ]ΠατὴταΡατγτὶοι τί Πλνροτ ν ἴσαβον 1ο1 {Π|π|28. ΓΟ ΠΊΡ18. χφὶ 
μέρος ἕχας Πρ ατίτα ναυ!ητις. ΝΑ ζηΖοη. χ᾽ μέρος δεῃ- 
ρμηυῖρ..14 εἰ ἀετγλιῖτιις Ἰη οἰ ποι Ὀγατίπινε » ντ ᾿σαμἝτιγ 
Οἴξογο. Ρίατο ορ το] [ορεϊηλᾶ 9 κτ τὸ σὺν μέρος ἐγὼ καταλιστὼν 
συράκεούσας ἐγθεδε ασαξειμιγαιαῃτιιτι ἴπ τε ἕπτ, φιιοα οτίαπι ἰὸς 
πιοάο ἰδίάοιη οβοιτιιτ φιλοσοφία τρρδέδοτα! μοτ᾿ ἐμοῦ μέρρς ὅσον 
Ὁ) στε γέγονε αιιααταιπι 1 το Βαϊ τορτοάϊτα εἰς πιεοιστη αὐτο Ρἢϊ- 
Ἰοίορ μα, ΤΙ οίτειν ἐτίαπη τὸ σὸν μέ ρρε» Δ ηταπη ἴῃ το Εἰΐτ 7 Ρ τὸ 
Ὑ ΓΙΠ ραττς. Ἐὲ τὸ μέρος» ΟΠ ο ἩΠι η. αἰθὲ αϑοᾳαρεσβ, Οὕτω γὸ διέ- 
ϑυκας αὐοᾷὺ οἵμ:η τὸ μέρος σὺ, ὧς -« ἦτε τοῖς φίλοις βουϑεῖνικασ ἐμαω- 

τῇ μέρος ηιιοι ὃς τὸ σ᾽ ἐμοὶ, ὃς τὸ κατ᾽ ἐμὲ ἀϊοϊτιιτ, τόγ ἐμὸν, δ γ- 
πο[ Οτορογ. τὸ ἐπ αὐτὸν ἧκον μέρρε, ῬΙΟΩΥ ΓΕΑ Ἰσαγηα Π τόγε ἐφ᾽ 
ἡμῖν ἐρ μέρος» τι ητιπη ἵπ πος ροἤτημπι ὃς Πτιῖπι Ευϊτ. ΑἸ]. 
πὸ γιώῶ ἐφ᾽ ἡμῖν. τάοηι ΠΠ το, ερεῖπιο . τόγε δὴ πῶτον ἐξ) ἐκέρρς. 
αιοί ἰη οο διτ Ἐλ ΠΡτο ἀοπο, τὸ χτὶ σούτοις ἐΠ) μέρος. "Τ᾽ το πο-- 

χὺ μέφρο,τηασπα οχ ράττο, Ρατο ἐπ ΤΊ πιατο ὁ χτ' μέ φφεγραττίςι- 
Ἰατίς. οἱ χτ' μέρρς, ΠΠ ΘῚΠ1. ταὶ χτλ μέρθ- ἐνρογείαςοη σιιας ορογα- 
τίοπος,» Οαἰοη. ὦ ΟἸαιιςο πη μέρος, αἰτεῖς. Ὑ ΠΟΟρ Βγαίτιι5. 
αὶ αἴδᾷ μέξρς βλάςεσις,ατα ἔτ αἰτογηῖβ ἀπ πῖ5 9 Αἰτογηᾶτα ρουτηῖ- 
πλῖῖο, ΟαΖας τοὺς μέρθορτγο τατὰ Ραττς. ΑτιΠ.». ΟΕ. ἑκάςῳ ῳρὸς 

μέρ. διεδοσαν,ἱ τ᾽ λόγον, ΡΤ Ῥγορουτοπε. 
Μέρρψ, πος. Βοταΐ παν οριτποτοη»αιιο μαδεαηῖ νοσοπὶ ἀϊϊ{ππι|, 

1ὰ οὔ, αὸς Ηἰς ἀΠἘ4.}}ΠῸ Πα Ππιοιια Ἰοιατιιν τ ν οἱ ἀἰ Δ 1; 14 
ΟἿ  ἀυτῖςε!σταπη. αιοά [Ὁ]] ἢοσυλ] ἀατιπι εἰν ἸΠτογ ΔἸ πηδητία: 
ἃ μερίζω, ὃς ἂψ, ἘτΥ πιοίορ διιιτ 4] ϑυντοὸν Πρηϊ σας ἀϊολητ, 
Οα]πις Πῦτο ἰςοιηίο,, σαρῖτς 35. ἐκερόαων αὐϑρώαᾳ ων »ἶ! ἘΡΊΟΥ. 

ἐχϑγρύων μαρήτεων, ρτὶ ςογιπὰ οσαϊ λυιπῚ,, 1014, ἐν μέ ρρψηίητοῦ 

Μερ ὑτὴ ςοὐἰπηριάδης. ᾿ " 

Μεσειβόω γ ὦ, ἵπησο ῬΟΙΙΟ5, ΑΒ αΠιὸ γοτο δά Δ] ἴα δηϊπηδίϊα. 

Μεσείξοιον, τ ὃ. δζ ροςτῖς ὁ μέστεξον, [ΟτΊ πὶ αιιο δοιες ἴπρο 4] 

ΜῈ ᾿ 
Βοπιῖπες, ἴδ᾽ ἀοηη, γγυεαὶ μεξότσων αἰϑρώσων, Ἡοπιοτ. 1154. ᾿ ὸ 
μερισ μῆριω πἰωὴ φωγίω) ἐχόντων, ὡς πρὸς σύγκρασιν Ἡλμαγζώ 

ς ΡῚ 

ὄξι μερεζομϑύίω εἰς συνλα βαὶ αὐ ὄναρ ϑ' ερν ἐχόνπων τίου) ὄπα, τοὐτέ 
φωνίώ. γεὶ ἃ ἀϊιήίοπςο νοεῖς » ας Ῥοίξ ΟΠαἰ ἀφάπι ταγτὶπ Ἢ 
τα ρτοάϊτατι οι Μογορο5 ἀϊοιπτιι ἃ οτορς Ὑπορε! οἢ 
ὃς Μετορὶϑ ἰπίπ]α απο: ροίτοα Οο5 ἀρρο στα εἰδ. Γι αοτοῖς τὰ 
ὙΜαϊεῖς ΜΗ]. ΠΟ, ̓ἴδτο ρεἰπιος μέροπες δόητι!α λεῖτπ τὰ 
Ὡς ἀποάαπι, Μέξρῳ , ἴτοπι ἀιιῖς ἀρίδιις ἰυϊτοῖςα, ἀραιὰ Ἀτίε, 
110.9.ΑΠἰπ18], ἀρατίαπι αι !άαπι γοσαπτ ἤπιος εἸρατ δηι ἃ ( 
ψογτίταγ ἀρ  αίτογ. Ν 

ξετγαγ. ἜΗΝ 

τιιγοέ χέζοιον, κὶ μεσύζοιον, ΡΟ] ]ιςοϊ, πλατιὶ ἱμοὶς, ὃ τι ζυγῷ 
ϑιιπῖο μ Ὁ-, 

Μέσαζον, τὸ, Πα ΛΠ ἴπτοτγ Βοι 65 ἐπ πόδιιπη ετιἀτιπτ,η σῇ 
ἔνϑει αἱ αὐχέγες γ᾽ ζώων δέδεγτω. ἩεἤΠοάιις Εἰ το ἔεοιτα, 
ἔνδρυον ἑλκόντων μεστέζῳ, Ξι}}4.τὸ μέσον “0 βοών ξύλον, ὃ 
θιιηι μεσοιξοιιό. θΟΙ1Ος ἰμη σοῦ ς, μύσευξον,λαῖρον πὸ 
φῳερσ δε ετα ὁ ἱστοβοει, Η ΠΟ  ἱπτογρ. μέστοβα,οτ, 
σ1πΊ Δα το πο ΠοΠῚ ἀἢΠ ράτιιγον 6] ἰΠΡῚ στο σαν Ὁ] 0, 
[-] - 

Ὀοιιπὶ σΟἢ ἰσαητιιτ, 
Μεσεάγκυλα, τε να πησπτδτα ἴδοιι[4. ΤΠ ΠἘΓΙΙ ΠΊεητα ΔΕΙΓΟΙΠῚ ΟἹ 

θιι5 Ρεγία: ντοθαπταγ οο ἰοςθναιο Μαςράοπος Ἰδοιυιὶῖ5, 
κυλα δόρχτα, ΑὙΤΊ4Π.1 6. ὶ 

Μεσαιπολι(θ. γε κα ἡ, [ςπιϊσαπιις ἔς ποίς οη 5.46 επσάϊάπη Ρ, 
σδηϊοι οι. Ποτης. ἢ14.ν.Ενϑει μεσαγπόλιός αὖρ ἐὼν» ἴητι 
μῆνΘ. απαρτοπόλι(θ-, ὦ δεεσπαρυῆσαι εἰσὶν αἱ πολια) ὁ μεσῆλιξ, 
αὐχένα σοι κλίνω κύαρα μεσωπούλιθο, " 

Μεσοίτατος ,εγ δ, ΠΛαχΊ πλὸ τη θα ι)5. ὃν μεσατατῃ τὶ αὐλῆς» ἀπ αμ]α; 
ἀϊτΏ]Π1ο. Αὐὴοτε!, ἀς σπιιμάο, μὰ τὸ μεστείτοιτον σῷ κόσμος σὲ 
ρηρεισ μϑύη γῆ σιωυύςηκε, ἴῃ πιράϊο τηαχ πιὸ τη 4 τογγὰ 
Ὁ οΐταιγ νογὸ μεστείτερίθν. ρτο μεσώτερϑο. 7}..} 

Μεστιίχ μιιον γα τὸ, με ταῖχ αἱφν, Οατιις πτὸΥ αἰ Ἰαιιοι πιράϊ 5 Ραῖ5 
ἴα ποήτα ϑς Πρατίμτι ἵπτογ ἄτι 8 ΟΧευοῖτα5, ᾿ 

Μεστεμξρία, ΤΕΥ  ἀ! 5. Ηογοάοι. 
Μεσοιπίον, "Δ ΠΪ5. 
Μεσαρεῖον, τὸ, τη ΠῚ ΓΔ Πα ν Θη 592 ὙΓΕ 1 15) ΠΟΤΕ (1 ς σοηῖς 

οὐὰς γαία( τα: μεστεραϊκοὶ Ἰηἀς ἀϊσιπταγ.) αἰΐπιδητι 
τεῖσιϊο ἴα περαν αἰ Πυϊδυήταν. Ὀἰοίτιιτ ὃς μεσεντέρμον ἃ ἢτιις 
κῶλον ΕΠΙρΡροοτατ, [τ οἴτιιγ ὃς μεσαῤαον, πᾶ πὶ ὃς Ηοἴγ ον 
ΤῈ αβραρὴ ἀἸΟἸΤΙΙΓ καὶ γα τ ὲρ Κὶ λεασ το ἔντερρι, ὙΘΏΤΟΓ ὅζ τοὶ 
8 ἸτοΓη ἀβαμὲν ἀἸοἴτιιΓ το λεπῆ ὃν χὴ «-εὐδνοζοπις δ ἀΠρΙ 
οὐ» τοτὴ μέσαῤαιον ἀἰοἴτιγ αι 1π πηςάϊο ἱητοΠἸπογιαὶ 
γε] νεηῖτς ροήτιμ. ἣν 

Μέσαρχον, Θταςὶ νοοδητο οὐ ἃς μεσεντέρχον 3125 ἀἸ οἴ τατν 
νομᾶ5 ἡϊιᾶ" δ ἰρίμπαν εχ Βερατς ξεγιητιιγν νυ πὰ οπὶ δά 
Βιι5 ἀττογί!5 εἰγοιηαιααιε ἀπηἷς ὃς σοπιρ! εξξίτιιτ, 
Μεσοίτι(-, μέσος. τ φάτις. Ὀἱουγ Γάς ἔτι οτδῖσ. ΡΟ ]] ὐπὸ 9 ἢ 

ἵππον, ὁ ἀσσηρτημῖθθ. ἱμιοὶς γμεστίτι-, Ἅ 
Μέσατες,ν, ὁ, Ροετίςἀ, πη εάτςιι5,8ς μεοσατι(θ. οτ]ΠΊ ΡΟΟτΙ ΟΠ 

πεν. 11.4.3. ἐν μεοσατῳ ἔσκεγεν τῴ μεσοτείτω τύπῳ ἰῶ νὰ. 
τη ορ ἴῃ Υ εἴρ. μέσατος αὐτὶ απ μέσθ-. 

Μεσαύλιεν, (οττδ᾽τ 5 1445 ργορυὶὸ Πρηϊῆσατε τη ει δηδπι ἴδηι 
γοἱ οτίαπι ἰῃ αὐ] πιο ά τι 110 Ἰοσιῖπὶ : πο (αὶ. ἐπτεγρῖοῖ 
ἀρᾷ Ηοπιογιιτη ἰδγιιις υϊάαπι εἰς Οάγ 1.14. στον δέ σφιν, 
μεμεσαύχιθν, Μεάιαϊίμαπι ξοτγτὰ μυπηοά! Γιατὶ πὸ τὸ 
χΧοτί 5. τα: ἀϊξγιο Ρτὸ νἹ}1Π{Ππ|ϊ5 φυσι αιις πηᾶποῖ 
μἴτηγ : οἱ πιοάϊ Πιης μοάϊο ἴπ Ῥτιποίριιπι ἀοπηδι 
τὶ] ὃς Βαςυ]ατ!}:ι] ἴῃ πιθάϊο [απηροῖ δὲ ρτορατιῖο δ με 
Ὡπταῖς χσιθαητ. Θά μι5 ἰἶθτο 13.ςαρῖτε 50, ΕῈ ὅς χρούμϑ 
ταξὺυ ἡ αὐλῆς αὐλώμϑρον, ν ΑΝ ! 

Μέσαυλ!θ-»»οἴαηνα πιάτα ἴπτογ ἀπι45 διιίδϑιντ ΑΣΠτπι5 Ὀίσηγ: ἃ 
ὡ μέταυλον γοςαῖ μεσαυλον καὶ χα τακλυςβον ςοπηρ υϑλτπὶ 
Ἰμιογαας. Αὐτοὶ νοτὸ ππράϊαπι ἱαστοῆϊαπε ἰητοῦ ργηοῦ 
ΔηἀτοηςΠΊ» μέσαυλον ΡῬΟΙ αι, Ποπι, οἵδ τυρυγιοἰαπτδὲ 
Ιλ. ϑύξας μεσαιχοιι, ἘᾺΓῚΡ. νὼ; 

Μεσαύχενες» πη ᾽α σϑτιῖος ᾿Ἰσατὶ, ΨΗ. 
Μεσεγίυ αὐμμαι, μ, ἥσομα)γτ. ἡ μα!, ΠάεϊυΠηοπεπι ςαρῖο »Αριιά ( ( 

{τεπη ρεσιιηΐαιπι ἀερομοπάλπι πρι!οτ νεῖ σοπτεμο ἀεὶ 
ἀϊξχιπι γοἀοπιρτουίθιις τ} [Ἐαιιείτγαϊίοπα βαοιπῖας 601} 
τπιοητ. ΠΟ οτγατ. χτ᾿ σοφιφαῖν, ὧν ὃ ἐδὲ «νώποτε δὲδάσιοιλοι γεγνάσι, ἢ 
τούτοις ποὶ αἰνα δὴ μα 5» }ὉδὍ[ύ᾽ μεσεγζυώνται. Ἐτ ἀριά Απείρι 

σεγίυησοί μβυ Θ-. [ςιοἴ οτοτὸ μεσεγζύνμο: δεξαμῆν.. ὁ ἐργρχάβθ.. ἱ 

ἢλς. Τίς γδ ὑν: οἶδεν αϑίωα!ων πεία τάλαντα αῆδᾳ Ἐ᾽ργκλέοις μὲσ ̓  
ϑέντα τοῖς λέγουσιν, εἰ διιωύαιντο αὐτὸν σώσας τὸ μασεγίθη ϑὲν γαρθθ τ, 
ηοίξτοπι ἀθρο ἤει ΡΊίατο ἄς Γςρ. ΠΕ 

Μεσεγίοημρι, ἄορ ἤτιπι αριᾶ (ξηυοἴτοπι, Χοπορμοη, ΡΓο " 
ἤοης πιογοραῖς ὃζ ργεοίο δ)ωρφϑοκίας ΑἹ ἴσην}, ὃς Ῥτὸ Ῥγ5. 
πιούσεάς σου ϊτΆ. Ἅ} 

Μεσέχίυξθ-,«, δ πγοἀἰατοτοίπτςτος Ποτ,ίξημοίϊςτ, ᾿στογαοηζοῦ ε, 

Φ»λάςζ ϑ᾽, μεσίσος, Ηςγς δ. 
μι" 



ἜΤΙ ι Ε 

ἰπτοππογαπι βοηῖις ο Ἔ το Ιαξζος ἐπιιο Πππ]τιτ » ης 
ἄιγο Ἰα'ἀδητατ. Πι|ππι5 ΟΠ  ἶχοτὸ υδό τοῦ μέσον. 

ὑμἰμὴ φὰ φλφζων κα γϑύρων συμπλικὴτιγεφρρῖς ἢ κὶ κοιλίᾳ 

οί αὐαιπέρεπων εἰς τὸ ἧσσαρ. Οαζα ρτὸ ἰαξλιθιις ς- 
ἀ Ατιζοτοῖοπι Τἶστο αἰιαγτο ἀς ναγεῖιις. Οἰςοτο ἐς 
οτυι τιφάταπι υτο τ ηυηι ἀρρε Πὰς ργο πιοίςητο- 

ἀὐιτδαν μεσεντέξιογ τοι ἴῃ πιάτο ἰητο ΠΟΥ ΠῚ 
το τίτο πη ὃς μέσαρχον»εἰς (110 ἴατη Δηζοαιν Οσάτα ὅς 

᾿Αο Ηΐρροοτγ, μεσαρεῖον καὶ Θαἷςπο. 
τοι Του τοίςς ΕΙ οἰ οἰ. οτίλῃ. αιιοά ἴῃ πιςάϊο 

«τατον ἃς ςοἱϊ αὐτὶ φυΐτιις ΓΟ οτοῦ. 
χεσέω, ὃς μεσύω,α τ Ὀϊσοναᾷ νττιιη τις τη οάτις ἔαιτι.ἰ4 οἴ, 
ἴγεις ρατεῖσερπ. ΑὐἸίζοτο]. ΡΟΠ τὶς. 7. τὸ τἣθ' ἑλλ λύων γϑθ- 
εσεύει χ᾽" ἐδ τόποις . Ἰητοῦ Αἰτατὴ ὃς ΕἸ ΓΟ απ ΔΙ ΤΠ 

ἡ δρᾷμα,λὰ εἰϊ, μέσον εἴν» ΑΥ πορἤαπ. μεσῶν ἥλιθ.. 50] 
εἴ αν τεπθης. μεσών τίω αὐχί κα) τὰ οἰ, μεταξὺ αδχων, ἢ - 

μεσοιῦ τος δ εἰανα, πιο 12 σΟπηᾶ ᾽πὶ ρογαξα, μεσοίυῦτας τῆς 
πεάϊο νἱας ἐχίϊεοητα 5, ΑὙ ἐΠἘΠ, μεσοιῦστα καὶ μέρα )ποτὶς- 

Ἡδστούίοι. 
πιο ἴοτας. ΕἸν δὲ μέσα ϊητετγ ρατμοπρος πιιῇςοϑ. 

υἱνζις, 4: νυ]ρὸ “3.1 ἰχνηνΐντες : 
ἃς μεσόγαι Ὁ’ τη ΘαἸτογγαιοι!ς. 
μεταξυ,Οοη.ΠΠΠ|48.2. κυρήπων τε μεσηγυ κὶ αἰπώχων, οὐ 

ἢ σ οτίαττι αὐ ̓ τιτομεονγὺ ἀρ Νόπη. 
ἀποτθ. τὶ μέσον, Ἰητοτγὶ πα, Ἰ πας ἀϊο. ὃς μεοτηγιόίςη, Ηο- 

ρσνγυὺ νηὸς αὐ ἀυτε ἴπτοτ παῖιοπι ὃς ἐρἤιπη, 
οςοὐαπςἀ ἸΟΟΥ 5» Πηδάϊιι5. 

ἐκος, ὁ αὶ ἡ, αὶ εἰν ἴ ἀτατο πιοάϊ4,. μεσογγυὴ μέση εἰς, ΗἸΡ- 
Ἀρποτίίαι. 3.1.1. καϑεςυκων, ν μεσάεις, μεσ λικὲς ὀδόντες, οἱ 

ς) Ἀττο πη ἃ, ὀνειρφ. 
οὐ πλ τ  ἀ] ες, ιςάτιπὶ ἀἰοῖν 
ἃς μεσυμζρίζω, πγοτ! ἀϊο, σι τοὶ ἀιου:ἀϊ εἶταν ὃς με- 
τς ΠΌτο χύαᾶστο ἘΡ  σγαυηπια ἐκ ϑτιλίης εἰβρωτει μεσυρι- 
φυλαίσσει, ΑΡΟΙ]οπ,2. Ρ͵Ὸ πιογι ἀϊοπὶ ἀθονμεσημίβξκοων- 

«ται δελίοιο, 

τὸ τοῦ ὁ ποτ! ἀἸ Δ ΠιῚ5ΉΡΓΟ με σημερανος. μεσημθρανοὶ κυ κλοιν 
ἱππῆς ἴπ ἤρίιατα ἀρινά ΡῬγοο τ. (Οπιρατασ, μεσαμέρινω- 
τιᾶσὶς ἀςοσάςης δά πτεγι ἀϊθην, ἀἀαπιδητ, πη ΡΠ Πορη. 

ἄεπι. 
ἐκ ἠ,ταςἀϊτοτγαηςις. Ὀἰοαγ Γἀς ἤτιι οΥδὶς. 
μαι τας Ἰατοτο πα 11 ράττὶ ἔοτο ρτς Πάϊιιηη.ς 
πδῃ γεητί.η ΣΟ Μετϊοογοὶ. Αὐζοτ,ιβ9. 
ποήτας. μεσ τι. αἤχων, ργίποορ5 41 σα μΘΈΓΓΑΠῚ Ραττξ 

ἱποί παι, ΑὐὴΠ.}.ς ΡΟ τος. 6. 
δίσω, αν. δυκοι,ἐπτογιιεηϊο 9 γε τ᾽ σοη (τι Τοαισητοτ, 
χεῖμα,» 5111 4.1 ἐρηξι 5 4 Ηςθ.ς.6 «ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἰ. ἴῃ- 

ἴε (δ οὐπτη Ἰυτεϊηγαηήο. , 
ππῆουνοῖ ᾿ποσάο ἴῃ πιράϊο. 
γοάϊατοτοιεσείζαν, (ςαπεἴτοτν ἰατογοοίϊον 9 ἰπέογππητ 
αξ κ, νέας μεσίτης , ΝαΖΑπΖοη, Υὶ ρατου γραφὺς ἴῃ - 

εἰ δια ϑυίκυς, αιΐροχ ἀἸςὶ ροτοῖς, Ν]Ἱρίδη. Πυτ σοι π}- 
ἐγιιεπῖογοπι νοςατχίει {1 Πἰττι5 Π ἀφ᾽ αΠ{οτ νεῖ ἀμαῇ ἴὰ- 
ὉΓ ἀςοορτιις ἢτ» ὅζς, Εἰξ οαἶπι Ἰμτογιςηῖγς » πάλη α- 

ἃς Ἰπτοτοςάογα ντίτιιν Γιἀσιρτῖά. Ρα].2 Οα]δε. σἀρίτε 3. 
ὃς δὶ ὠγγίλων ἐν χιεὶ μεσίτου. ὃ μεσίτης ἐγὸν ἐκ ἔςιν οἱ εἴτ, 

τοῦ : {πὰ νϑος οτίαπι ντῖτιγ ΡΟ Ϊοἷπ5 Πθτο ΠΟ μῸ 541] 
᾿πητ 1} ν ΟΥΓΉ ΠΣ, 4110 ἃ ΟἸΙΓ ΠΛ Π]5 Ῥἰαοοατ, αἰ οὶ ἀϊσετιιτ, 

ΙΝ ἡρίωοποιύς, ᾿ 

ἰαγτοὶ ΡΟ] ΙΧ. μεσκονία ἢ ἐκάχλοιωυ, ἢ τεὶ “Ἶ ὄνων χρέα ὅππιπαράσκον- 

ὁηανόγταν τῷ ὀνόματι ρα Η-οίγ ον εγὸ {ςγιρτινη, Με- 
ακρέα. 

Ξ δέρμα, καδεον ΙΝ απά, ; 
Ἐ οοτῖς σοπαϊτανςυλπηοά! ποτ᾿ πἰς εἰς ὃς ΕΠ ΐτ5 
π5:ἢς Οτιι5, ΕτΥ πλοῖα μέςφωμας ]ςηὐτάο. 

ὁ ἰητοττ σὨμΠΊΡΙΠτατιῖπ Ῥοπιροΐο. Μεσοβασιλειξ, 

οἴπιιε ἐχέζοιον, Ἰάςττι αιιοά μεσείζοιον, 

"παναρια Ηΐρρος. Οαἰεπομεσέντη, πτοτ ΕἸ τί απ, 
οὐ πιοαϊτοτγαηςα τορος ΤΠ ΠΟΥ ἀ.ἐς πίω μεσογείθμ; ἀά ατε- 

"πῖπη ἰος τη, ΕἸ ογοάοσ. 
τὶ εἴς ἴῃ πιράϊα ραττο Πδι115 9 ν6] τποάϊο γοητγὶ5 εἶπ: 
Ἑοχροάϊτίοτ δά οΒειμμάἄα παιιτῖσα τα! ηΣΐτογῖα. 

7 μεσόγαια. : 
ον, ὁ χα ἡ, τηεἀίτογγαποις, ΡΙ11ο ἐς πιιπάο, μεσόγείοι μοῖραι 

ανς βαττος της ἰτοτγάποῖς ἴαητ αἰδίογρτα:. 
ὑτίον, ἃζ ὑκεσον ον ἐὸν, ὐπὸ Ἰητοτ ποά!μσῃ ἦα καλάμων. Τῆςο- 

ἴδτο πιᾶττο μι: ποτ. απτατγ. σαρῖτε ἀποάεςίπιο 5. εχ 
ῬΙΠΙπ. ΠΡτο τδ.ςαρῖτε 36. Ἰητουποάϊα ἀϊχιτι 46 ἘΠΠΕΟΞ 

ἴῃ σϑυιὶς (αν: εἰς αἴρογα: διαλήψεις φυλλικαῤ νοςαῖ. 
9 ῬΘο υ (τη τ ρτυιδοΐη παράϊο ἐχατγατι5. Μεσογρούφοις ἴΠ 65 

γοσαης Νδι μεπιαζιςὶ σιπὶ πις(ο]αδῖο λα τγιπηςητο 

Ἡπτ τηράϊα ρεοροττίοπα τα Αρυ Ἑυτοοίμτι Αἰζα!οηι- 

ἀνα ΟΣ: ....ὕὍὉΧβϑΘϑϑσ συμττν ταὐτοσιδυν εν ϑνουοονὐτοιῖεον 

---,ΠΡΠΘΠΠΤΠΤΠΤΠἷΠἂΠΠ΄σοΠΠΡΠΠΠΡΠΠΠΠΓΠΠΠθΠΠΠΠΓΠσΠσΠσΠΠρΠθΠὅὅὖὅΓΓΠΓὃΓἕἷἕ“.οο΄΄“΄“΄““΄ΠΠρΠΡὃΠ5΄ο“ο“ΠσΠὅΠΓΠΠΓΠ“ΠσΠΠΠρΠΠ7Ὧ5Π5Π΄΄Π.΄ρ ͵͵.ἌὁἌὁὁὁἫφρἫνμωπλπλ μλ͵λΣ πῖἠηῺή͵᾽ 
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τατὴ ἤς ἄς ἴϊιο πιοίο αο Ἰο αι τίς Ετατο μι οποτ;τοῖς ἢ ἐν πεναῖ- 
ἘΙΝΗΣΈΣΝ ἐπ58 τεύχους ῥεῖ αἴκαν ἐκ τεἀύρρυ «τὖϑμῆ- αὐχόμε- 

“θιυτη Νίαγοςϊ, μεσυχφαίφοις τινας δυτὸ ᾿ 
ἽἼαρμοζοντες.νϊὰς τὰ βυεν ΟΣ ΤΟΣ ΟΣ 
Μεσόδεκοι γα, ὁ αἱ ἰςορτατοτ, οὶ αἰτογατι ῬᾶτγτοΠΊ ρυπροηάογδητοηι 

δα δ: 01} Ὀυῖτιπν αὐῖτ πα τατον γοάειςῖς ἃς τοιοσαῦ : το, ἤίι- 
ἀεχρα πο ΐ πὶ 4} πυ δύ λει} ςοῃίδααὶ Ροτισσιιηζ 9 1} ἴὰς ἢιεδην 
ὈρΡτίηογο νἱάθηταγ Βυάδεις ἴῃ Αημοτᾶς, Βοποναγίμ5 ἀτίοητου 
ΟἸςοτγιάς (δητοητία αιογαμαπι. ἰιάοχ ἐποάζι9 ἀἰςὶ Ροτοῖ, γε 
1. πγοάϊιι5 ΤΉ ΤΟΙ 5.11 ΐ ΠΟΙΣΓῚ Ραγεὶ ἔλιετ, 

Μεσέϑιμη,"ξονΐνοΟ ππτπα ἦτ πο άἀϊο ροῆτα, ογαπιςη οἱ πιαϊπσίπίρς 
τἰτιγ ἀν. β, ἱστὸν δ᾿ εἰλ τινον κοίλης ἔγτονε μεσύδιμης φῦσαν ἀεί 
δαντες Ἰὰ εἴτι σοῖο, δ) ἧς ὁ ἱςτὸς ἐνείρεται. αϑορὶ τὸ ἐν μέσῳ τῆξ νεὸς "Ἢ 
δομνότα. Ττεμ ἔπ. 6 118 τγαὺς 4ι4᾽ α΄ νπὸ Ρατίετς ἦπ δἰτογιιῖι 
τια  οἴτιτ » τοίζο Θά!οπο : νοὶ τγαΐσϑ ἴςραγαπα ἀοπτιμη ἐπ ἀιια 5 
Ραττεσ αν {{{ τ τοῖχοι μεγόφαν κῳλῴ τε μεσόδ μα) εἰλάτιναι, ΠΏτοΓρτ, 
ταὶ μεταξὺ ἐκ ὄγῶν δια ᾧ φρέγμεειτες εἵ τινὲς ἦσαν αὐρὶ εξ τοίχοις, Μά:σῳ- 
σι μη ἡὐγα[ι μεσούδρον ἀριι Οα]ςη, τὸ υὑπθρκείμῆμον ς ἔγος. 

Μεσοδεμα, γωωυη αρυὰ [σοῖς 5. 
Μεσθζάγαας ἤματα ἃ ΟΥΑπιτη τα ἀρροΐἰατα, σιιηπ ἱπἰπι το οἴσα- 
Σ ἰάγιιπ γογ θαι αι δ ρὸ στιδι ; ἃς ργαιςοἀξητία ποξϊηε ὃς 
Ὁαμοητία, 

Μλσοικέται. μέτοικοι ἢ τας Ἀσηόνάς οἰκοιυ τὲς. ΠΟΙ ΕἾ. 
Μεσοκόποι αὐλοὶ ἀἸςιι 11 οἱ υὐτνδεείς εἐρρι εἿα τελείων, μέσοι. Ηείνοἢ. ἢ 
Ὁ Ατὐιοπιν οσδητιγ ἡμένποι. , 

Μεσόχρανεν᾽ νυ τὸν ΨΕΓτΟΧ Ταρὶτῖς, δ. μεσοκραϑιον ΟΥρῆςο ἡ κονφὴ, Ροΐ. 
Μεσυκρινεῖς κίονες τα νοσαθαητ τοι] 1οἱ ἔμ] οἰ πιοητα δα Πηίπςοπ- 

ἄαπιτούγαση ἴπ πι  γιιέπ οι ΡΟ χ. 

Μεσοκωσ ον, ( Βτ μὸ ἃς τα τις» ρος σὐπι τἰία ςοσῆρᾶσο, Αρίψτειϑ 
1ῃ ΗΙρρ στα τῷ ἵπσῳ μσιλὶν ἔχοντ διακόπῆειν τοὺ μεσικιωλα κα- 
λάζει, δια ὑπῆῖαν τοὶ μ εσοκευύνα, ΟΡ ρομίγιν Πιβτα ῖπος σςηῖδις αη- 
τΟΥΙΟΥ ΤΊ ῬΘ 0115 (18. Διιου[: ἤξης τὰ ὃς ἴπ δητογίοτίνιις 
Ρεά διι5ονος οἴξ, δ ταὶ !ς, ̓δ᾽άεπι, διακόπηειν δεῖ ταὶ ἐν ποῖς ἐμ- 
φρρόϑίοις μεσοκειοίοις φλέζας. κὶ ἐᾷν ἐπιῤῥυίῶαι τὸ ἱκανόν, ἢ 

Μεσόκωλον,υγτὸ, ΕΠ ρ ρος. Ερ᾿ θην [ἴδτο 6. μεσεντέρεον γοςαῦ; φιὸά 
σταία Ἰπτο τη, αι: κώλα ν οσαῃτατοίξραγοτ. Ῥγορυϊὸ ταπηοπ 
μεσύκολογζ{ἰς ἐὨἾπι οὐῖᾶπα (ςγὶ δ τιιγ)οα ρατο πιείδητογ) πις ἐπε- 
(λταῦῖγεχ αι ταπιία ἱπτὲ Πξηα.1.1αξλος, ἀοροπάςσητ, γἱάς Θαΐςπ, 
ἴῃ 4. οπ}.1η 6. Ερίάςη,. ε 

Μεσολαξέω, μι, ήσω, πον ζσ)"Πτογοἤ Ὀ1Ο; (ορῖο ὃζ οἰτοσηο, δητοιοῖζος 
μεσοχαζ»ϑεὶς πο τ' πεαρῶ μῆσας.1π τη άἴο ἔοτεπης σαγῆι ἕλτο Ρις- 
ταρτιις. Π1ο ἡ.51ς.ΑσςιΟἘΕς ἴῃ Αἕξα. 

Μεσοναζον, τ ο(Ο Αθ τιπὶ 1 ξτιιπηοητιικη Ματἢοπιατίςιιπη ἄς ιο 
Ψίσγια, Πρτο ποποροαριτο τογιΐο. Π  οἴτιγ ὃς μεσόλαξον, ἢοα 
ἐχοορίται τ Εγατο ἤ ιοπο5 δὰ Ἰπιιοπ]οπά τη τς ά14 ργοροττῖο- 
παΐτα : μὰς μχοάϊαγιστη. ἢ ποάτιιπι ἐπιιεπτίοης ἰοΐςης Ματῆθ- 
ταατῖς! ἤραγας Αἰ βογοντ ἀπρηοαῖοι τάς Μεσόϊεᾳ φθ΄ Ρίπρίεισ 
ἀϑ ὑρδας νἼγγιτι } τητογρ. τ 

Με: σοόλ δι κος. α, ὁ, ἴθ ἀϊ ΠΙπέλιι5. 
Μεσοριηριαν ξουαῖ παντ αὖδῳ αἠριαγἕοπιοτα. ῬΟΓΙ κοτὲ ἢ ἐντὸς τ μα- 

ρων, αὐδοιήριοι, τὰ 3. μεταξὺ Τ᾽ μοιρῶν, μεσομήίριαι μεσομάίραυν 5 Ἰητοτ- 

Ἐεπν λ τσ 7 {τα νος νἤις εἰς Αρυϊείτις » [τἀ ρσο Ρυάεη δ 
ΘΔ ΠΟ τὶ. : 

Μεσομφώλιον,ε, τὸν ΤῊ 1 ἰςτις εἶν ΡΟΣ. γεφαλθ. ῬΟΪ τς, 
Μεσύμφαλοι,οἷ. ὁ Ἔητι5 αι οὐ τι ᾿ἰα ςεπταγαιη. ΡΟ ΠΧ. Ε 

Ἂν « ν . 

Μεσδυφαλῷν,ε, δ. τὸς Ῥοίιτα τῇ τη δάϊο. μεσομφαλοι μὺ χοὶ γ᾽ ΘΕυτῖρι 

1η Ὁεοο. 
Μέσον, τὸν τς τ οετι γα το θσογῖπν. πον. τῇ μέσα συγ χαϑειν . τέῃετα 

πιοάπη (Ἰςιντάς 5. 0]. Πιγῖρ.ῖ ΔΊςοῖι, μεταξὺ μέσε,άεαι Εὰ 
τὶ ρ.ἰη Οτεῆς. 

Μεσοναῦπαι ἀϊοιιαταιν ἔα πδι  θ0}5)4 1 0 ΠῚ] τας ἀ α  π2 71} ἰη πτο- 
ἀϊο Ἂς ργορατιῆῖο δε παῖττῖς ὁπγη65 αχουθαπτ: ἀς αυΐβιις νῈ- 
Ρἴαπ ἰπ]ερ. 1.5. 40} Γἀητ.  , ἡδὺ σαι. Πα Ποὰτ τα πα. ]15 μιεσαύ- 
λίαι, ὨΙ ΘΙ πΤῊΣ οὐίατη μέσο: αὖ τα! 1] ΡΤ ΟΙ Τα ντ Πα ΈΓΑ’ 5 τοσο Π425 
πᾶ] ΟΡΟγαΠῚ παιαηγιρ αν 1 Πῇ οτίαππὶ ντ νεέζοτος αἰ ύιαπη πιοτ- 
εεάοίη παι οι του! θιι554 τις πσηατέθ]ς ροπόυητ. 

Μεσόνεοι; ΑὙἸΠζοτε 1» Γαπιῦσο5 41} πιστὰ τποάλα ἡδε], ζό γεοι, 
Μεσονυκτιδν,ν. τὸ ΠΟΧ ἸητειηΡ οἰ αρηοίτις πιο ήτιπι, Μαγοῖ σαρῖτδ 

13. ἔξρχετω γε ψὲ, ἤ μὲσονυκτίε, μεσονύκτιον ῬοταΣ ἀΙ στ. ΠΟ ΟΓα- 

τοτο5.11ς ΡΒεγηῖς, μεσοιυκτίων ἐλ εἐψεών, ἀςξοξχιπιπι αι ποξεῖς 
τασάτο ἵποῖρίπησ. 

Μέεσοπαγὶτον ἴαιις αα τὰ {1 πὶ τοῦτα πῆ χαπῚ, 
ΜεσοταχὲςονἸδτατὰπι νίαιις χὰ πιοάϊοτατεπι, 
Μεσοεῷσυχοὶ τεὶ,οαἰ σοαπυςητ ἐπ} Πς δτῖα δα ΡουΠοοτιπι οαἱσςου 

βουτδασιίνε νἱἀςοτιιγ)ασοςάςητῖλ. Ὁ 
Μεσόπλδυρᾳ καἰ μεσοπλιδ᾽ρια,αρυια Ῥ]]. τοὶ μέσο οἵδ᾽ πλδυροῖς 
Μεσοπολιὸς, υτ᾽, ὃ, ΓΕ πιϊ σα ητι5»ἠση οὗ τὶ ν ἰοΠ 5, μέσαι, 
Μεσύπερρν, μέ σίω ἐδεύων, εἴν ς ἢ. 
Μεσοποταμία,ντ πέδποτα μία, [ρατίτπι ἴητογ ἄτι Πιπιπα: δεγαὺδ 

ἀς Ἡτραπὶα ἰοαιιςηπ.ὁ δ᾽ αἰάς τρὶς νότον δπηςρέφει πἰωὴ μεσοποτα- 
μἱϑν ἀφορίζων. δὲς. πγείοροτγαηλίδηι αϊήαηι πτοσαιπροπὶ νος 
οϑπτ. αΐα το ἰητοῦ ἘΠρ γατοπὶ ὃς Ὑγρτάπι, Ἐς Ής ταὶς εἰκ 
Ασάτη παβαγαϊπηντντῖα ἀπόσγαον βαστοῦσε 

}! 



214. ΜΕ 
γεεσύαυχνοι,(οπ, τὶ ππεάϊα ὑρτΓπ ροί ἄξης (δ. 
γεισοπυργεονρας Ὠγατιις ἱητοτῖ ο ἔτι ποῦ ταγγες. ΕΠ ἱγέγη [σοι ᾽πὶ 
τυπτῖσον δὲ ν σ Πα» ὃς ἐχουδίαε Παητιδγηοί ἐγὼ 2. ὃν μεσοατυργίρ 
τεταγμένῶ- υὑπγομαιχων 

μεσοπαρᾶν, οὔτε ἴῃ πιο τπαταγίτατε » ἴῃ πιθάϊο διτιπυηὶ οἵϊς 
Ὀϊοίςου. 

Μ4:σορὶ,ρΓΟρ Ια ΠΊ πιο η 5 ἀριά Δὲργρτεϊοβοἷη Ἐρίρτ. 
Μεσόρομξιθ-, «6... Οἶλι1|15) δεσμὸς αὐρῳ τοῖς ἰατροῖς. 
Μμεσορώ, δι. μέσίω ὁ δεύω, Μεσοπορώ , Η-οἰγ οἰΐτι5 πιο ἀ]4πὶ νἱατη 

ίεςο. 
Μέσ.) δ. πιο άτ59 1 πτοτί σε η5. πιο ἀϊοιι59 τις ἡ] οογῖ5. ΓΠΟΤΔΠ1159 

ἐκεῖν. 9 μέσονε' αὐτὸν ἐφυλαῆεν 5 πευτγιιηι ἴα ὃς ἀποἰρίτοπι ἔοτ- 
πάρατ, τὰ εἴ, ποιιγγῖ ρίας αἴτογο διιχη]Παἰσλτιιγ. μέσίΘ. πολίτης» 
πιϑάϊς ἴπῖοῦ οἷος ςοπαϊτοηΐς5,14 οἴ. τε ὄθηφαιὴς ἀτε ἀδοξ,Θ.) 
ὙΠ ιογ ἀϊά, μέσοι “ἤν πολι, οἴιιε5 4π1 ποῖ (πε τη ραυτλθι15.4 11] 
Πειιτγαβ ράᾶττες ἔοιιοπτ,ἰἄςπι. μέσίθ, δικας ἧς»1ἃ εἰτ, μεσίτης χὰ δε- 
ατιτὴ οἱάσει ΤΑιογ ἀ14, μέσθ- μεγέϑοις τὸ ταπτεινό τητος δ {115 
ἄητογ σάσηίτιἀϊπ οι δῖ διιπι ]τατε πη Ναζαηζεοη μέσοι αὔϑρω- 

. ποι οπλῖης5 πιο ἀϊοοτοβ, Ῥίατο ἄς ΤιορΊθιις. οἱ ἢ μέσε βίκ ὁῤ- 

ϑρωποι, ιςἴληο ἀϊσιιηταν αυὶ ἤαητ ἵπτεγ Βοιπῖπος ταεάϊς οοη- 
αἰτίοηΐς. μέσοι υοῦβ ἀμφοτέρων , 14 ς[ξ 5 οἱ μηδετέρῳ μέρει «φ’ς-15έ- 
μῆνοι, μέξαι νύκτες » πιεάϊα ποχρποχ ἀἰπηίάϊατα, Θα:α. Ὠ οἴ πηιι5 
ἀιιτοπὶ μέσον, εἰου τὸ τὰ μέρη ἴσοι ἐχέν) φιιδά οἴτ15 Ράττ ε5. δηιια]ε5 
ἤττ. ἢ αἴδλ τὸ μερις"ὃν χἴ) συγκοαυίωδ, ἘτΥΤΛΟΙΟΡ, μέσον ἡμέράς» 
πιουί ἀϊο5, ΧΌΠΟΡΆ. μέσον ἐδὲν ὅδε, αἴ81] εἰς τοσλει ) 5. ΑΞ τ ίπ, 
μόσον τούτων, ἴπτοῦ ἤδς τη άττπὶ. μέσον ἀμφοῖν, τα Θά ι1πῦ ΤΟ ἢ 8 
ἀπτογ νεγιιπαις, μέσον ἔχω, [τιππὶ πΊς ῖ115 ἱπτογ 9 ἰά εἴζ. πιεάιπὶ 
ταπεο;ΡΙατο ἀε 1 ορὶθ.μέσθ- ἤχομο πιο άϊι5 τεποοτοἱα οἤονη- 
φοΥ νοὶ νἱέξιις ἔμπαν, Μεταρίιοτα Πιπιρτα ἃ ̓πξξατου θε5:Ποπὶ 
εαΐπι {πδ  πηοπὶ γα θά τιπὶ ἀγγιριιογίητοντ ]ς Τογεπτίδη, 1Ὸ- 
τιν 5 οχ Εἰς} νἱπσαητ. Αυμπορῇαπ, ἱπ Ἀλη. νδὶ Δάςιις 
Βδςοδο . διε γε ἔχῃ μέσίθ., ἘτῚπ ΑςΒβατπ. βοηϑησάτω Τὶς ὀῤύ - 
σαςιἐ γὼ γὸ ἴχομωαι μέσίθο. ΤὨτεΓΡΓ. ὀὐτὶ τῷ ἡ ἤνμω ἀπὸ μεταφορας τἦν᾽ 
αϑλυηῦ οἦδ τὰ μέστε κηφϑέγιων, κὶ μὴ ἐχόντων δυκόλως ἐκφυγεῖν «ὅν αὐ- 

πιπαλαϊοντάς, μέσον τέμνειν 9 πιο άπ πὶ τεπογς. νἱάς ἴη νοτδο τέ- 
βνω, δ᾽ σηϊηοας σισαιςα μέσον, Ἰατοτιια Ππιπι αἰ (οτίπιςη. (Βιγ- 
[οζοπι. πολλὸν τὸ μέσον, πγαΪ τιιττι ἀἱ [οτγίπιθη (ει 1πτογια ! Ππ1Π1. 
πολυ τὸ μέσον, ]τιιτα ἰητογοῖς, Ἐπεῖρ. Οὐ Πε ἴπ (γΠΠΟ οἱ Ππιῖς 
πὸ μέσον ὃς μέσον δρφο»νἱάο ἴῃ Ρειοτ. Αὐλίζους!]. διε μέσε ἱητοῦοα, 
τπφα 1} ἱπτουιιέητιι, ἐν ταὶ δεαὶ μέσα χοόνῳ,οΟ ἰητοῦὶ πὶ τοπΊροτς. τὸ 
διὰ μέτα πολυ παιῖτα πιςἀϊοοτῖτα"» Αττζοτεϊ. 4. ΡΟ] τὶς. τὸ τού. 
τῶν διὰ μέσι, Ἰοτιιπι πράτ πη»ν εἰ ἴητοῦ μα ΡΊλτο ἀς Γι ρΊθι5. 
ἐκ μέσν ὰ ται τἰτιιάίης.14 εἴτ, ἃ ροριιΐο, Επιγὶρ οὑκ μέσα ἀμελεῖν» 
ἐς πιράϊο το] ]οτο. οπποζῃςπ. ἐκ τὸ μέσε ἑκατέατο, ὃ πιο ]ο οςἴς- 
οταητ, Πογοίοσ. ἐκ αὖ μέσε καϑη μῆροι ἐ ωἠδιζον,ῖα τας ϊο [δἰ ςη 
τος οἴιπὶ Μ εἰς [επτίεδαητοϊάοετι. ὀκτὼ ἔτη κ᾽ ἤννατον ἐκ μέσεγο- 
ἔϊο διαὶ ὃς ἀἰπιϊάϊάτιις, Τ μον 414, Μέσ’) πη! ἔς ππ5,φόνε- 

φβενντ ὃ ἀρτιά Γατίο5 πιο Ππι59Οιΐ οἰίσιτγιις ΟΡ ροπίτιγ,ολη, 
ςαρῖτε ρυϊπιο)μέσί- ὃ. ὑμδώ ἔφυν, Γο τπ της άϊο νεζτιιπη ἴζατ. 
γεῖ ντ ἀριιὰ Ηοτατίμπι, Ρας 5 ἐγᾶς πιεάϊ ας Ἐς 1}! 14 εἴξ 5.1 
της άϊα ρος δοϊ!όσις νοτίαθαγίς. δ5ἷς ϊάλπη:Ἐρο; τι πια- 
ἀϊπον ἔπ ντγοααις [ςγιιαΐσας. ἐν μέσῳ πη Ῥτο ρατιιουῖα, ΡΓΟΠΊΡτΙΙ» 
Κεμόρβου. Μλστῃ. 14. ὠρχησουτο, ἐν τῳ μέσῳ, (ΑἸ ται!ῖτ 1π π6 410. 
ἐά εἴ ραϊαπη, ἐν μέσῳ ποιν ἴῃ της άϊο οἰ ἀοτο, Τ μποΥ 414, ἐν ὁ- 
λίγῳ τῷ μέσω,ϊπ ράτιιο πηρά το ἱα εἴς ρατίο, ΑὙ1 14. εἰς μέσον ἡ΄- 
κογαΐ ριιπόξιπι ν εη το εἰ το πηρο απὸ 5 4 ἀτεὶ σα τη τοπυ- 
ῬοτΊ5» Επιγὶρ 14, εἰς τὸ μέσον φέρειν, Ἰη πιά τππι βοτγοΡΙΑτο ἴῃ οἱ 
Ῥίίτο. μέσει φέρετω βαρέ- ἀϑιλητῇ κὶ κούφα. πηοάταπι ε 'πτοῦ δτα- 

ποῖη δέ ἰειιοπι αὐ! οταπι Δρ ὑ τ ΒΠ]Ποἴτι η Ἡ γοῖς. 
Μεσοσυλλαβέω,πιοάτιηι σοταρ! ςέξοτ. ᾿ητογοῖρίο. ΑἸεχαηά Αρἢγ. 

ὑπὸ ἡ αἰδατείψεως Τ᾽ κίϑων μεσοσυνιαβεμῖνα ἐέρῷ.) δες. 
Μεσοχιδὰς,ἐ 9- ὁ γὸ δ. ἴῃ πχεάῖο ΠΙ{ι591η Ἐρὶρβ οι ΟΡΡοηΐτες ἐκρο- 

χιδὰς ἀρὰ Τ᾽ Πξορμγ. ἈΠΠ.1.3.ς.17. 
Μεσύτης, "τος γι, Πγ 6 ἀἸοτ ας ἰοον τ45. πε ἀΠπππ|, ΟἿ σοτ, 11 μεσότη- 

σὰς δύο γοττὶτ οχ Ρ]ατοηουδῖηα πιράϊα, Ρίατο τη ΤΊπιδο 5. μία 
μεσύτης δὴ ὠξήρκει τώτε εἴθ᾽ αἰἱτῆς ἕτω δεῖν τὴ ἑαωτίων. γ πιιπὶ Ἰητοῦ- 

Ἰεέλιιπι πιοάϊηπι,, ἃς [εἰρίνμτι ἃς οα ιΐθιις οἴος ἱπτογροίτιπι; 
ςΟΠ]Πσατοτ, Οἰσογο. Ατλίτοσςο! ες (εσιιηάο Ετμΐςοτ. «ὑρὰ τὸ ὠκολα- 
φαἤνειν μεσότης γποάοτατα Ἰητοιη ρογαητίαγῖς. 

Μεσότοιχον, τὸ, (ἃς δριὰ ΑΡΡΙ πα ἴπ Αππ|Ρ. μεσοτείχιον ΠΊΠΓΙΙ5 ἰπ - 
τογὶ ςέζιις ἑπτοτῦ ορρίφαπος ὅς ἰνοίτος νυϊσὸ εγόροεε ) Ἰητογί- 
τῖππι ρατῖδτιιπ» ὃς ραγῖος ἱΡ ς ̓ πτογπηο 15. ρα Γῖο5 το ἸΔη115. 
ντ ςοἰ πη πο ϊαηδ Ψίτγιιο5 ρατίο5 ἴητεν! ς ἕξις δζ, πηράϊιις 
Οἰςεγοπί γ βαγ]ο5 Ἰητουρογίηις Βοῖτο ἃς Ρ]Ἰπῖο. Ῥαυΐι Δ Ε- 
Ῥῇοίος σαρίτο [δοιιηάο, καὶ τὸ μεσότοιχον τῷ φραγμοδλύσας. ντῖτιτ 
ετίαπι μὰς νοος Αὐμοησεις, ΡΠ τλῖπΣ το 13. σαρῖτς ᾿ζένπα νοῦς 
ἀρΡοΙ ΙΔεῖτ ᾿πτου σο ἢ} ΠῚ. 

Μεσηπύλαρον κοτὸ, τοίτ σι} 115, δοῖον. σα πἰταῖς, 
Μέσοιιύτος δείανυ, πιο ϊα σορηα ἰαπὶ ροταξτα. 
Μεσερανέω͵ ὦ, (αι ἴῃ ηχοάϊο οὕὐϊουμεσαρανοιῦ τος τῷ ἡλίκα 3 Ξοΐε πιὸ- 

ἄϊιιη ςαἰιὴ τοποητο,ἰά οἰϊτι μεσημἝρεαζοντος .υ Ἡ οπποῖις ἀϊχῖτ, 

ΠῚ δ ἠεχι. κμϑ σον -ρωνὲν ἀμφιζεβήκοι, ΕἸ ςοπιαά. 0.8. ἐς δοίς, 

ἐνίχει αὶ δύφτω γκὶ ἐεισι ρανεῖ, 

ΜΕ 
Μεσεράνημαυτὸ ἀϊ οἶτιιν οἰλστι δἔττιιπη 9Ο,ράγεῖδιις, ἰᾷ εἶ, τεῖ δὶ 
ἔπε (οἱεια οτῖα ργαοιτγῖτ. Ν1ἀς Το. Οταεπεπατίςιμα, 
Ἰοά! ΠΡτο ἐξοιπάο. ΤἸοἴτιγ ετίατι Μοσυριόϑησις, Θεγαΐνο, 
αὶ πὰ ἥλίε πὸ χΤ᾽ ταὶ μισαρανόσεις, [Ο]1ς οἰ ατίο πιοτιἴδηα, 
σαρ.Αροκαὶ. ἀγγέλυ πετωμῆδε ἐν μεσεραγήματι » Ἰτογρτ. ἴῃ Π 
«α11.ΟἸςοιπςά. «ες πο ἐς 501ς οἵιπὶ τηθάϊο ες]ὰ 
πς ἰτυτ ἐλοί ων ὃ. χ᾽ τὸ μεσεραΐημα. 3 

Μεσαραΐιον ἐς τὸν] ΟαἀΠιτπ σα 1 2.1 ν τη Ὁ Ποῖα", ΑΖ. Ὁ 
Μεσυρία!, αἱ, ης 554 υδιι5 {ἰδ άτιοίτατ ν εἰ ττι.ἴπ ποιό, 
Μεσώρεον, [1 λ6 59} οἱ τεγεαῖπιις “πα 115, ἱοηγ [Ἂς βάσις , 

δἰον ἑλλίαποντος, ΡΓΟ μεσόρκον, ἥ" 
Μεσοφέρδ εἰν, μεσολαζεῖν, ον Οἢ. ΤῊ | 

Μεσσφλέζια, τὰ ἰπτεγιιοηΐα. δὶς εηΐπη ὙΊττυιι. στο ἴσοι πάο, Ὁ 
τε [ὈχτουυΡΟΓ Ρετ ἰπτουιθηῖᾶ ροτγηαπάησιντ Εἴςετο ἀϊχ ἱ 
τεγπιιάϊα. ΠΠΘΝ] 

Μεσύφρυον» εν τὸ, Ναττ. ΟΔρς [Δ ρᾶτο ν δὲ ριίθοπι οἰϊϊοσισι ἃ 
ταϊηδτῖ 5 ]Αθς}} πηεάϊετας 514 οὐδ Πρ οτο ΠἸοσιπι ἑητογιιτη 
4ιιοἀ δὲ μετώπιον ΡΟΪΠις]. ΜΕΝ 

Μεσύχθονες οἷ »της ἀἸτοτγα οὶ. - Ὁ; 
Μεσόχλφί(Θ' [ςπηϊυϊγαπ 5,4 πη} 412 οΧχ Ῥᾶττς νἱγθηδ 9 ὅς ΝΙΟΑ 

ὙΠαγίας, ἀἰοῖτ μεσοχλον ἐντὸς αῤέρης το ἃ [ς ΒΟ] αίξ, εχ 
λίδμ σκληρᾷς, ἦτε χίαν ὡπαλῆς. ; 

Μεσόύχορς, ΕἸ ἐπῖπ5 ΠΌτο εσιπάο,ερ το]. 24 Μαχίτη : 
διόῃ5 οοτοπα ςΟΠ]Πἰσίτατομος ἱπἢπὶτὶ οἰδίπιοτεβ σΟΠΊΠΊΟΙ 

Οὐπι μεσόχορος φάτ ΠρηιπΊ.Εἰπὶ νἸάθταν Πρπίβοατα 4μς 
οἰαπηδτοτοβ οιοσδαι. αἰ τοῦ δίἀοηίτι οὐ πὶ αἰτηι 5 1811 
το 5, οΠοται! ο5, πο ὈσΒοτιις τυ πιραη τ! νέα ττία ςαπῖτις 

Μέεσθω, τὸ μεσέῳ. Επιτίρ. πη ΜεάςΑ, ζυλω σ᾽ ὧν αὐχ «ῇμα, κοὐδέᾳι 
σοῖ, 47 γυιῦ πὸ δ᾽, Ἰῶνι μηδέασω μεσοιωῦ κρικὸν, ΔΙΟγ!. Ῥετῆ»," 

μεσῶται»πληρφόύται. Ν 

Μεασίληχ"ςγ. τῇ Εἴ ρ 15 ἀγθοτο Τ μεορἢτ.  .3.4ς ρίδητ, 
Μέασιλογ,κγτὸ τη (ΡΊ πὶ ἐγιιέλιι5, 146 πὶ ἢ.2.μύσαιλα αἰ ὄας γε 

(οτῖδτς ΡΟ] ΠΧ. γἢ 
Μεασιλώδης 4,0. ὁ καὶ ὑγῃχείρΠ]Δςοιις,ἤς ἀϊςίτιτ ἀριιά ὙΒεορα 

[ζογ.,.3.οες. ι 
Μέσσλη ας, "νΓ1Π8 ἀρ δογτῆας, ᾿ 
Μέοσσαβον, ἰάοτα Ηεῖ γςἢ. ὃ ἐμόύτα ᾧ τὸν ἱςαξοέα Ὡρὸς μέσον πὸ΄ 

φϑοσ δῥεσι,ηϊο« ποπη}}}1 ἐχέίζοιον, 6 1ΠΠπ Πα ρτὰ νηΐοο σι, 
ΜερσατιθορΓΟ μέστετος, πι6 ἀ1115.1ητεγτης τι. ν1ἀς Μέσατορος, 
Μεσσυγιὶ, τὸ μεσσυγυ ἱπ πη άϊο. μεσσηγυ ἀέϑλωνοῖῃ Ἐρίρο 

Μερσηγυδὲρποχε της. 9.6) 11] [ΠΤΟΥ σας ΔΠῚ σασατ 41] ἸΠΓΕΓ Οὶ 
ἄχ [πὰς Πιγρὶς ἐ πηεηίᾳ δά ἐχοπεγᾶδαπι δἰμιπη, 
Ηἰρρομαέϊε. 

Μεοσίρης σείρείθ. 5 γτίτι5 πιο 15) Επιτῖρ. (ὦ: 
Μεοσί διε ρτὸ μεσίδιίθ- ἀἰοϊτιιτοἱ πιο τμς 46 4114}15 Πιις βάση. 
Μεοσογλυὴς, 618: δτατὶβ. ; 
ἹΜεοσόϑε ἰητοτοΐῃ πιράἴο. μεοσοξη νηὸς. για δά παρά τιπὶ ηδι 

ῬΟΙΙο Ως [ξοιιπάο Ατροπαιτῖς, ΑτατιιϑομεονίΘ. δὲ αἰ μεθ 
βνει. Δα πη μεσσόϑεν ἡμητολ ἧς αἰξατέλλεται, ἀἰ πη: 410 {ἘΠῚ 
τιιγ 5. Μεσσόϑι 3. τρίβει μέγαν ἐρανὸν, Μεοσ θεν» πιράϊο, ς΄ 

Μεοσόρης δ μέσίΘ- ὠκεανον κὶ ἐραγοι τόπος, ἣν 
Μέσ Θ-»ρδηλίματο οσ ὑτὸ μέσίθ-,πηεάϊιι5. ΗΠ οΠοάιι5. μέοτηϑ μ 

σας ἕζε. Ἷ 
Μεοσότομοι καΐλαμοι, ΑἸ τη ἴῃ τησάϊο [οἰ ΠΠ,1π ἘΡ᾿ δ. 
Μεοσοφανὴ ςοἷπι Πησ 10 ΔΡΡΑγΘη 5, ΝΟΠΠ, 4 ἰδ 
Μεοσωτιὴρ ρος δ) 1 ἴα Ἰπτογροηὶς σοτταπηη} ὁ μεσισεύων μ᾽ ἃ ἵτ΄ς οι 

να) εἰγοἢ. ΝΣ 
Μέςαξ,κος, ὁ κα ας μεαοσηυθύη πιρρφὴ οί οἱ οἶδ ρτφιτιδηζας, τὔβειν 
Μεςὸς, οὐ δ Ρ] σι 5. ἔστι. ΘΝ 
Μεςόα, μιώσω, αν ωχοι, τη ΡΊςο. Οςηΐτ. Σ ' 
Μέσφινε] μέσφα,ἀοπος,νίαιις 4. Οὐπιὶ (ςηἰτίι. Ηοσποτ 4} 

μέσφ᾽ γνούς, ρτο μέχει ὁ ἡμέρας, Ατάτιις νεγὸ ἀἠχίτομόσφεπας, 
σίωλ ἐρίω,,α Πιπυπιαπὶ σαιιάαιῃ, 8ς αἰ ἰδ]. μέσφα δυχαιουνίης νι" 
δά ἀϊπι!ἀϊαταπι. [το πὶ οιπὶ γεγθο Τπάϊσατιμ! πιοάϊ 
Ἰοπίτις (ςοιπάο ν ἠγρεῤωντο » μέσφ᾽ αὖτις δόρποιο κορεοσάμμιῃ 
Φἔαρϑεν, ἄν)" 

Μισωδικᾳ μέλη, ἀρι πηεττῆςος ἀϊσιιπτιιτ ἐν οἷς που χᾳ μήν ἐπ" 
μέσον 5 τὸ αὐόμοιον τέταικ τα! ἰησιίς Ἡορμαἤάοη.. Ὁ Ἢ Ι 

Μέσωρᾳ ὅπλα, πη αυς ῬΟΙ] ΙΧ. ἀτίηα αιο πιράϊας φτατῖ ΡΒ 

ΡταΡαηταγ,ἀοσοπηῖθα νἱά, ) , 
Μεσωρὶ,ποπιξη ἐποπῆς ουϊί4ἀπὶ ΔΎ ρτά). Γαιοΐλη ὀμδησον δι 

εἰς μίωδα μεσωρί, ἢ 
Μέσως, της ϊοοτγίτοτοῖά οἴ, μετρίως, του λτ οι ΕαΓὶ. μέσαις ἔ ὑόν τε" 

ρετῆς καὶ κακίας. ἡ ν αἱμόχθυρρι, Ν 2. ἢ Ἢ} ἢ Ἢ 

Μέτευ,ρτο μέτες  οΟητΙ πρῖς, τς εἴζιμέπε μοι λόγου, ἘΠΓΙΡ ῖν ἐπ δὴ 
Κὶ μέτα, Ἠογοάοτιις Πἶδτο ρτίπιο 9 μ15 πο οἵδ φοπιπιμηῖϑ.π ἢ : 
λένης «ταρϑένῳ τῇ σῇ μέτα; Εἰγὶ ρΙ4.14 εἰ, τεὶ δας περ ῦ α. 
Ἡεΐςπα οἵδ τι νἱγρίπι ἸΝαπὶ Ργαιογδία οἰεραητοῦγ  πτεγά 

ῬΙῸ νουθὶς ροπμηταν 5 ντ δί πείρᾳ ΡτῸ παῤεφῖν, Θιιοῖ Γατίη τὶ 
Πλϊτλητιιγ ἀϊσοητος {Πρ ΕΓ ῬΓῸ (ιροτοῖε. Ν αἱογίμς Εἰἀσσιιδ, ΙΝ 
ἔρες να {προν.  ίγρι Ο παὶβὶ (οἷα πιεὶ αρογ Αἰτιδυδξεῖ τς 
ϑο.Γἰσοῖ Αἰῖτου δου. ΐ ΧΡΕΣ 

Μεπεὲὸ, ργωροῦῇτιο εἴς) φυᾶς φοῃἔττιξδὰ σαι Ορολτμο ρριῆς 

τς, 
Ἵ μιν 

πιπο 
ἡἶβη 

ἰμοὺο 
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ΜΠ 
μῶν ἔμώψτε οι (Δ ]τ]ς ̓ σοίδιις ροςοαυῖτν Τ᾽ ιν ἃ. 

5» ἰἀοιτι, δὶ τ΄ αἹ τήσεως αἱ συμμαχίας 5 αὰ ροίοοι- 
τατοπιοἰάοπι, αὶ οὐα πη ὀργανικωῖς Πιππίτιιτ,, νῦ Γιθα- 

τοῦ των( Αἰ γέω χριμφύτων )) κα «δ γνωρίμοις ὠφελούδωῆν., ς]Πὰ 
αἰ ἐ5ον οἰτις η Ἐτιιπηξη τς, μ᾽ φίλε σκοποῦ μῆυ(. ἐποίησεν ο 

οηπάοταϊα» ἐς ἀπιῖοὶ ἰςπτοητία. γῆρας μῦν πενίας » 
ς ἴῃ Ῥαιρογίάτο, ΟἸςοΥ. μϑ πῷ γυμνάζεῶτῳ , αὰ [δ 

ἀππι. Ἐς ροςτὶςὲ ργὸ δῆ, Οὐγ ΠΣ, ὃ δ᾽ ἔῶι μ᾽ σατρὸς ἀ- 
Ἰ εξ ἀς ρᾶτγο (οἰ[οἰτατασιις ἰμῖτ, Τηιιοηίταιν ὃς σαπὶ Πὰ- 
Ἴ {||αά.6, ἵν᾽ ἔκθυλΘ- μζ᾽ πὰ σιν αῤγείοισι γγύοιτοιν ὈΪ κ᾽ Ρτς- 

παῖς ἱπτογρ ο5)αντὶ τῷ ἐν κεϊτω, Οὐγ ᾿ξ, μ᾽ χριΐτεοσι τε - 
ὦ εἴδιίητογ Ογοσοηίςς, Ηοἤοάιι5, ἔχέν μ᾽ χερσὶ φίλῃσι, 

ἕωτωρ ὃ μετ᾽ ἀμφοτέρρισιν ἔειπε,ῖα οἰ, ἐν κι᾽ σφίσι, ργῸ οἰιπὶ 
μετ᾽ αὐ", ΑΡΟΙ οπίιις [συ ἀο. αῤθ μὸν ἔϑεντο μτ' σφίσι, ς- 

ἢ ἰρίτς ἀπιυϊ οἰ τἰαπη. τοῖσι ἰωνίοις μέτα ςυτα Ιοηΐδιι5. Ης 
θτῸ ῬτΙ πιο μ᾽ τοῖσι γϑυ ἐϑνω αὶ 114 ἀοςοάατ, Ἡ οἴμοι, 
 ῬΓΟ δοιαὶ ΡοΓντ 1124. εἰ, 75 χερσὶν ἐρύστοτο φοῖβιΘ- , ἰᾷ 
ἑαυ πῷ χέρων. μι ουπὶ Ασοιιίατίι, ρτο εἰς. Ἡοσποτιις 

᾿ με μετ᾽ ἀαρήντοις ἔριδας κὴ γείκεα βαλλει,ϊά οἴ, τὴς [τὶς 
γᾶτ, πιο σοηἰ εὶς ́η ἐπγρία. [το πὶ Ὡρὸςγαάτντ 1114. 
ϑηοις, μ᾽ νῆα 5 χὰ παιιοπι. ΑΡοΙ] ΟΠ. ποά, μτ νϑας ἐ- 

τοῖά οἵδ ὅθι ταὶ ναῦς. μ᾽ δαῖται . 1ά οὔ, ψγὴ τίωὶ ὄνω- 
αὐτιπι, Πα 4. τε ργὸ ἐντντ 114,8, τοῖσι 3 ϑυμὸν 
πᾶσι μ᾽ πλῆϑος» 14 εἴ, ὃν τῷ πλύϑει. ΤΉ ον αἴ. 

οἰαθογο ἰπτεῖ Πα πι5.9.ν χείρεσι, μετα τε γίω κὶ ϑοίλασ - 
νὰ αἰαγορϑυσ αὐτῶν» ατπὶ ἀτπιςοπὶ τοττα πιατϊάικις ἀςοϊα- 
ῬΙΩτάγολιι5 ἴπ ΑΡορμτμερηι. μ ρτο σοηῖγα ὃς δά- 
Ἡοἤοάιις ἴῃ ἔσιιτο Η ογοι} 15,3 τὸ μετ᾿ αἰ ϑαναάτοις μαΐκο- 
ὕμπον ἐΐχεσιν ἤλιτεν ἀμφιτρύων, ροσσαιτ πη ἐςοσ,ἰά εἴς, 

Ἰισιαπάο ἤσπίβοατ ργορτογοντ Οὐγ!. Ἀ. τίω ποτε 
ἐὸν μδὶ χαλλΘ΄ Ἰητεγάτιπι Πσαὶ σας ροίϊ, ες. 

4 1Π|Ότο (δειιπάο, ἀδελφιδοῦ ὄντος, αὶ μέγιτον εἶθ. ἑαυ- 
αὐῆύα 1 Ρ] τί πγιιπι Ρ οὐδ ἱριπι ροτογάτον οὶ (ςοπ 
δᾷρε οτἴαπι ἢ σηϊῆςας ρος. ἴῃ Πρηίοατίοπε τεηρο- 
ἃ πόλεμον ἡ κειννα ρει ῬΙΑτ το πὶ κα τὰ δειναὶ φρονιμώτε- 
[412 Ῥτιάςπτὶοσ. ἀϊοίτιιτ οτίαταη μότ᾽ ὀλίγον ῥα ]ὸ ΡΟ, 

τούτων, ρος Βαΐοε το5 σοῖϊα τεπιροῦς, Αἵ μῦλ μι- 
5 Ἰητοτι εξξῖς ἀϊοδιι59ραιὸ ρό τ. Ττοπὶ ρογ. ντ αριά 
ὩγΜ7) ἃ βίον, ΡοΥ νίταπη. εἶϑ' ἡμέραν, Ἰπτογάϊι, Αὐτὸ - 

ΡῬΙμιτο. ἀποδλύομαι εἴδ᾽ υἱ μέρδυ 9 ΟΧΊΑΥ ΡΟ ἀϊοπΊ, χα ῦ 
5 ἰιοἱ ἴάαιις Αττὶςὸ, αἰ 5 Πρπίῆοατ ροὐϊτγιήϊο. αὶ χοό- 

τα, ΑΡΟΠ]ῈΟη.Ε μοί. δὶ τῦτο, οἴ λσεΡ5 5 ἘΧ οο ἀϊε. αρὶ- 
πὶ Αἀπιε Ὁ] ἰγογ ρτὸ 7 ταῦτα. 1114. Τ᾿ δι᾽ ἰὸν ἕηκε, 

τ ΡΟΙΈΠ ας, ΡοτοΔ. ΡΙατἰε Τερ, ἴῃ σοπιροπτίοης ἢ- 
μετώβασιν δπὸ πράγματος εἰς ὠρξγ κ(ο: κἡ ἐπὸ ἑνὸς Ὡρὲς 

ΓΟ μετεί(βαϑι, ΓΔῊ ἢ ἃ μετα βα νὼ, 
“ττλπίεο, ἀἰ σγοάϊοτ, ἀςῆοξτο,ενοῖστο. ΝΝεαττ. Ασοπίατ; 

Ῥίξε οὐϊαιιο.παρεχάλεσων ὅπως μεταξῇ Σπὸ τ ὁρίων αὖ- 
θάπτει ντ ἀϊρτοάοτγοτιγ ἃ Πηίδιις οοτιιπη. ΘΑ! επιις [1- 
πο αἀ Οἰαιιςοη. νμωὶ ἢ μεταζώμϑ. δηὴ ἃ «ἑεὶ ΤΟ σππλοίπωαν 

λόγο, 
(αὶ! ΤΠ ΠΙτάτΊ Ο6 ὙΓΟΓο ΓΔ ΟΓΟ 5 ὃς ΓΓΔΠΒἔΟΤΟΓ. ΡΓΟ με- 
υ Χοπορθοα ἰἴδγο ῥγίμπιο. ξσομν, οἱ τοὶ ἱμίφτια μεταβαν. ὁ- 

ὕχοις κὺ ϑεέχποις ἕγεχφ μετα βαίλλονται αὶ ν οἰτίπλεητα πλι- 
Πτοτεῖες ἰεεπάο ΘΕςσοποιηῖο. κατήλοις «ὃ μεταβαλ- 
᾿ΟΔΠΡΟΠΕ5 ὅς ἰΠπἰτοτες 5 ἀριιά το 5 ΠΡ ΡΊ4Πὶ οοεη- 
{τὶ μεταβαλλ ὁμῆν Ὁ- οἵνε κορφίσιν, Ῥίατο ἴῃ Γιορ ἴῃ νῖπο 

(Ὁ σαι! ρομαγ. πη ἘΧογοοηβ, μετα βαλλομῆνοι ἐν τῇ ἰγορᾷ ἴπι 
τἰσαητοβ. ΧΟπορμοη ἀς τπεγοατογίθιις. Ιτοπὶ τγδη- 

εἴ, ἤιπη τγαπσῆιρα. Ρ]πτάτομις ἴῃ ΑΡΟΡΒτΠορῃι. ὁ ΖἘ) 
λειὲ απὸ αὐτωνίε με τοιβαλλἐμῆν- «ϑὸς αὐτὸν. Ῥγζτογςα 

ταβελδύομ αι, Χ Ἔπορ ἢ. ἐλλΐω. 5. ἰὴ δέ τι αὐτικόπη ἐὺυ- 
εὗϑτο. ἘΠῚ Ἔτίαππι τγαπίξο ὃς ἀσσοπετο ἐς γπὰ ἴρε- 

ΠΑ] οι. μέταζθμομαι ἐδὺ τρόποις» Ατ ΠΟ Ρ μαπ. Ετ με- 
ϑα). τὸ μετα μεῖν κὶ ὀκτοπι ζειν, [οἀ οπὶ πγλιτατα ὃς ἴῃ 4] 14 ΠΊ 
πὶ σοιππιοαγο, Ατίϊτοτο! ἀς δηρι}}}Π15 » μεταβαλλουᾶναι 
εἰς ἐδὸ ἐγχελεώνας  ὅστοϑενήσιοεσι, ττ Δ ΠΑτα;, ΟΠ ΠΊοδητοβ. 
τγαππιτο, Ηογας. επατί πε σοπιοττοςτγαηίθο, ἴπ- 
ἄςξοτο, ἀϊσεάο, ς (οἸςο,πλιτο, δζιπατοτιντ ταύτας ἀεἰ 
ἔλλειν, ΑΤἸ Πι.ἀς ῬΑττῖθ. δὲ ϑεωρών εἰς μετειβαΐζλει «δ πήνον- 
τ πιιτατ αριια εὐπάεπι ἱπ ΡΓΟΡΙ ἐπιατ, ΤᾺ ΟΡ γαῖ 5 

ογ. ἰδ το δὲ σαρῖτο αιαγτο, μεταβάλλων πα χροισὲ, ζΟ]οτς ἃ- 
Π11ς Αἰ τι. ν τ γεττῖς Ρ]].ἷ, 15.ςαρῖτο 17. Ἀπτῆις ΑὐΠῖοτεῖ, 

 ΟΠΤΙ͂Ο. 5. εἰλὰ οἱ μετέβαλλεν κὶ τείξες.14 οἵδ, πλιτατα οἴτ. Τάεπὶ [εςῦ- 
Ι οἈΠει. ἔς", 9 τὰ ποίϑυ, δὲ ἔστι μεταβάνιοντες, διὰφείρουσι «ρὸς ταὶ 

διαϊας οπίπι νεγθὶ ΠρηϊΠοατίο φϑοποπι ὃς Ρα ἤτοι οπῚ 
ἀῤώτο ἴτ, δῖς ἀἴχῖς ΓἼστις, Ροίς Οδυιάίηαπι ράσοπι Δηἰπηὶ πλιῖ- 
᾿ ΜΙΕΓΑΠΤΟΡΓΟ σητσατὶ ἐγαπτ. ψάττο ς. ἀς Τρ πη ἀδπαιῖο πιι- 

; έγο πος πημτατ, 4 εἴτ, πιιτατίοησπι {[οῖρῖς. ὙΠεορΗγαῖτας 
αὶ “ἴῃ Ρα(ηια Πρπίῆςας, Πδτὸ τογτῖο Πἰίξοτ.οαρίγς 18. ασάϑιον 5 

“το, κὸ ἐν ὀλίγοις ζξὴν, ὦσε παλαιέμῆμον μεταβ γεν. ΡτῸ σοποοαιο: 
᾿ εἴσχαπα, ΑΡμγοαιΓΩ ρταξείοης Π τὶ ρτῖπηὶ ΡγΟ ςπλα. ῥᾷ ὃν 

ΜΓ ΙΕ ζις. 
πίω πρεφίω μεταβύμει, εἴδιιπὶ ςοποοαιίτ, Θαχα, δἰ ρηϊῆςατ οτίατη 
τηΐρτουἹά οἰ, ὐμ τοπίζω, (ον πγιτο, Ατίτοιο! ἐς εἰ οτυ. 8.με- 
τοιβάλλυσι γδ ἐν Τ᾽ σκυϑικωών εἰς αὶ ἕλη τὼ ὀἀδω ἡ αγυτῆκ. Ἰάεια ἐς 
Ῥ[οῖδιις Πατίοαςπι πλιτα πε ις.μεταβόμεσιν εἰς τίω) γίω ἐκ πῇ 
σελάγοις, Τάςπὶ ἀἰοίτιτ ΡΕΓ μεταζθηε ἄνευ, μετα ζηω ταὶ νοῖτα, το - 
84 νοιτο ἠο τογρα, τρέπω τῶ νῶτα πρὸς ὧν πολεμίοις, ΕἸ ΟΠ οΓ, μὲσ 
ταίόμει ἐἰξ ἱέρακος, τ οχ ἀςοϊρίττς » Διί τοῖο ες ίοχτο Απίμηλὶ, 
μετα βόμεσιν ἐν ὦ αἵ ὦσι τυρὸς ταὶ χροιας,ἰᾷ οἴξ, ςοΙογοτι ςομτγᾶ- 
᾿ιητ σοπτεγαγίθπι ραντὶ ἡῃ ὅπ σΕΠοἰππτιγοἰάςι Ατἰποσςο!. ἴῃ 
ῬτγοθΙοπτασ, μεταβάνιειν μετα βολας, Πλτατὶ . ΡΙατο γόμ, εἰ, μετα- 
βόνοιν ἐξὺ τρόποις, Πηιταῖς τ] 5. ΑὙΠΟΡ να ης, Μεταβόμοιν, οτία πὰ 
οἹΕ νος ιπὶ ἀρ τῖσαι τυῖγοΣ ργὸ οούρίτος τοξιίηροτο ἃς τοῖ- 
τασι Ἰῃτιοττεγο Ἰὰ εἰξ νἼΓΡῚ] το Π]Πατοπὶ πιοιιοτο Ὑ Βοορμγαίειἀς 
οαυις Πδτὸ τοιτονοαρίτο 25. κ ὅτου μα δ ὡρώτοις ἀ ρότοις νεαίσ-. 
σις πάλιν αὶ ἢ φος με τα βϑνρεσν ἕπτως πίω) αἰαφυοιμίω πόαν Σπολέσωσιν, 
Ἐὶ ἰδίάεπι, γὴ πολλάκις μεποιβληϑεῖστε, ΑἸ ἰά ἐπι γίω αὐειτρέπάν 
αἰχῖς ἴῃ οο Πρηϊῆςατα » 4ιιο Χοπορὶν ᾿ῃ ΟΕ ςοποπι. τυ γίω 
μετα βοίγλειν, ν 
Μετείβασες κι, ἡ, τγαη Πτιε»ὕδάϊς (δὰ ἰοςὶ πιιτατίο νατίατιο. ΕΠ 8ζ 

ἤξιιγα οτγατί οηἱς αιια: ἤτ ἀποθιις ἐποάές. γἱάς Ροῖγ. ἈΠ] να 
Τλριιπὶ ἰπἰτῖο ἐδ τὶ Γςςιπαὶ, ᾿ς ρεϊοτὶ δέμοτγο, γἀς οτίατη λῃ 
μετάς'ασις, ἃς Οΐας.].9.ς.3. 

Μεταβατικὸς, οὐ, δ, ττα τη Πτίπις, ΡΆΪ]ΠῸ ἀδ πγιη 40, τοὶ μετα βατικῇ κι- 
γησει χρυυαι φυταὶ, φαυΐὸ ὑμεῖς ζωία ὃὉ), {Ὀἰ τρο5. ιια: πτοτιι τγαπῇτὶ- 
ἰιο νι πτι δηϊπηδηζος οἴῳ ἀϊοϊμιστῆς Βιιάς ιστν μος το μετει- 
βατικως κενὴ τε ἵ 11 ἘπῚ αἰ ἰπιπειιτ οἱ οἰξ, ]ιια: τγάπῆτιι πηοιιογὶ, ὃς 
Θιοταζντ ἴτᾷ ἀἸςαπ])] ΓΔ] } ντὶ ιμοιιητι μετα βατικρὶ ῥί ματα, γος 
δατγδαἤτίια, αιιοτιιπι Πραϊ βρατὶο τγαπῆταὰ ἃ] τα αιια: 44π|. 
4ιθιι5 γογὸ πος πὸπ ασοϊήϊτ, αμετάβατει ἀϊσιπταγινέ »νγρρώ, 
κοιμοδκαι ζώγπλι τῶ, ὑγιανωατιᾶ: πος ρα πιιση Παροητμετεβωτι- 
κὸν οὐ διιπὶ οἴτοντ ζυνλω, δίδωμι, ΑὐἸ τόρ μάπ. Αςμάτη, ζυλώ σε ἡ 
δυβεκίας: 1 ατιο ἢτ μετοίβασις. Ἰά οἴτ,τγαηῆτας αν Αςοιίατίαθ δά 
Οεπίτίμιιηλ. Ὁ ἀν 1. 6, Δώῶρόν τοῦ κ᾽ ἐγὼ τέκνον φίλε τὔτο δίδωμι, γιάς 
Τλυτώ, ᾿ 

Μετάβηϑι,ναάς, τη. 
Μεταβιβάζω, μιασωχα.α κα)ττα π5βοτουγαηπιιτο. ΑὙΠΈΟΡΒη. εἰ-- 
εἰωγ, κι γὸ δαίμων φανερῶς εἰς ἀἰγαϑεὶ μεταβιζάξει:ντ ὙΙγρΊ 5 ἀϊτ 
Χίτ,οίςττς ἴῃ πη οἰ πι5,εἰζ ετίλε δ οριρίοης ἀςάμοο μεταπ εί- 
ϑω,ντ Βιιά,οχ ΑἸοχ, ΑρΒγιϊητογρσοζατιγ, 

Μεταβλας"ὀύφν  ΟΥΓα Θη πη τορτατοτ ἤρθοῖ οι βογ Ϊ ΠΟ, 5] ς ΘηΪπὰ 
(ἢ ἀςοϊρίτυτοντ 1η μεταρμορφούόϑοι ὃς μετεμα ὄχωσις: ΠσΠΙἤολτιις 
Ἐπ]πὶ ἀοροπογατίο ἄτας ππιταῖῖο. ΤΠ ΘΟΡ ιγαίπις ΠΠἴοσ. 11- 
Ῥτο ἰδξειιπάο . σαρῖτο [ςρέϊπιο . ὥστε αὐτοροίτως μεταβλας αὐείν. 
μεταβολῆς τινί. γγοομήρη ς ἐκ ΦὮΓ ὐἰρανίων, ἴτα γε ξοτταϊτὸ σογπιοπ 
πλατοητ, τ [Π}{μπῸ πηιτα Ἰοπὶς σαι σας δι αΠτο παπάα εἴς, 

Μεταβλητικη ἢ ς»Ἴ γᾶ 5 ἴδ 1] τατῖο Γαι σΟμΓγ ἢ ἢ ἄλγη 5 ρογπηα- 
τατῖο νεηδϊτιόσιο, ΑὙἸι ἡ ΡΟ τ. 

Μεταβλητικὸς, ἐγτγ τα 0115, πηιτ τα 1115, 1 ΠσΟΡ γαἵτ, 6,4 σαι, 
“Ὲ1 γδ εἷξ ὃ τι μέχλει γίγνεδει . μὲ τειβλητιμον ἔρ τὸ σ᾽ αλμυρὸν α παϑὲς 
κα ἀμετείβλητον. Ττοτὴ αι} πτητατίο πηι ἔλοῖτ, Αὐ ποτ, 4.7) πὰ φν- 
σιχοὶν αὶ τὸ μὲ τω βλητικὸν πὰ μέτα βϑηοντος, μετα βλητικοὶ ζώα, Δηϊπια- 
114 [εἀ4ε σπισα}}} ἃς νᾶρα ἀεροητία, 6428, 

Μεταβοδρόσω,τταῃ ἤρίητο, με ταισκ εἰ πῆω, μεταφυτεύω, 
Μετειβολδὺς, ἃ χΤ' κοα ὑχίω πωλών  μετείζολ Ὁ. καἰ κοηλίθ.. Ῥτγοροΐᾳ σι- 

ςετοηϊντάς (πη, ΑΥΜΤορ ἢ ἷα Ρίατο. 
Μεταζολὴ, ἢ ςρἡ παιτατῖο [61 πτιργατῖο ἐς [δ ἴῃ {δι οὐτι στη Πη- 

ταὶ ον εγηγτατίονν οι Πτε οἱ ποιατῖο: καὶ ἦϑ ξυματαύτων μέτοι- 
βουνὰ 5 τογΠπη ΟΠΊ ἢ πΠπ| ν Το Πιτιιάο ΕΠ ρροοτδς. κὶ χζ' τόπον μετει - 
βολὰς Ἰοοΐ ᾿γμπτατῖο ἀϊοίταν ἃ ΘἸσογοηο 5 ὃς ἰοςΐ ςοπησππτατίο. 
Ατῇζοτεὶ, 8. Β ΠΟ σ. Δα πιὰ] ἐμ Τ᾽ ἐγ τὸ πῶν ποιόρϑυα ταὶς μεταζο- 

λαῤ, 4 εἴ, μέϊο βαγλοϊᾶνα γεἶ μεταίβόηοντα καὶ ἐπτοπίζοντα, μετα βο- 
λἀδ χαμβανειν, Ἱ ἩςΟρ γαίξιις ΒΠΠἜοτ. "το [ποι 40 9 σαρῖτε 3,1. 
μεταβϑηεῶτι, πλιτατῖ μέτα βολὴ ἐν τῷ ζῆν ἐναντία Δι γίι νῖτα οῦ- 
ἀϊτίο  ἀγράτιγ οτῖ)πι ἀς σοητιογποης οὶ οἷ, μεταξελη ἐμπεσέ - 
δτγίλξια πλυτατῖο. Τ᾽ πον 14. μέϊα βολῆς γμρονδνης ἤάτα πηπτατο, 
αἡ μεταξολαὶ “Ἶ τρὺ τανείων, 411: ἃς ϑέσεις ἀϊσιιητατ, μεταβολᾷ ο- 
τίατη ἀϊἸοἶτιιγ αβοάφρασις. ντ ο[Ἐ νόννα ποιιτῷ μεταβολὴ τῷ χτ' ἰωδμ- 
γίω ἐἰγία δναγγιλίε. Ἐτ μεταύολη ἤριιγα ἴῃ 784 σοι πξξὰ ΓΟΥΠΠῈ 
ἀτιιογἤταβ:άς φυσι ῃτΠΠ|4πτ|ς ΠὍτο 9. ςαρέϊο 3.πιοτι γοζας 
Ἀοιη. ΑπιΉ]α. 

Με ταβολικὸς οὐ δ πγττ 0115. 

Μετά βολίδ., ποσουίάτοτγ αι ΠἸὸτσος ΠΊΘΓΟΙ 115 ΠΟΠΊΠΊΠΤΑΣ 9» μέτας 
προῴτης ργΟΡΟΪΔ Ἀγ το ἄτι] 0 παρ ργοῦαζιιν μέτα βολόυς. (ὅ- 
τιοητ, ΑὙἸ ΟΡ, ἴη ΝΟθυΐ. μεταπταράσκοντες πλείογίθ 7 οἐ γέ με- 
τάβολοι καλένδνοι, " 

Μέταβελ φ! σαδδοι. ταττατο σοηΠΠ αῚ ἀπς (οπιοπείλιι. 
Μετείξελίθ, τα χύζελ(δ: ,ογοάμ 5.65. Ατὶ ΟΡ ἢ, : 
Μεπέζροᾳ κι΄. ,} ΟΣ 0115 ὃς πιο οἴξιι5,ἴτοπὶ ἱπτογΡ.Η:εἰν οι 
Μεταγ γίνομαι. ρτοτηϊττο. Οςηιν οὶ Αςςαί. ΚΔ ΑΙΝ ᾿ 
Με πέγγελίθ- ητῖ ας Ρταρ οὔτιο ἀδιιπᾶατ. (1.69 1τὶς θεοῖσι μίετα- 

“Κλ. αϑ'ανάζτοισι, 
Μεταγγίζειν, ΕἸ αττίάτο πος εἴτ ἄς ναῦς 1η γᾶ5 τα ποίοτγο, τγδηϑξιπ- 

ἄεγς Ψαιγομὶ, ς ΣἸηδηῖτς 9 ὃς Θοῦᾶτο ἐχρίετὸ δρυϊᾷ Τογεητια, 
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Δὰ εἴς, ἀορὶογουμετακεράσαι. μεταγγίζειν εἰς ἕτερῳ ἀγγεῖα, ἀδοαφὰ- 
Ἰατε,ἀςρίοτς,Ὀτοίς.}.ι.ς. 65, μεϊαγγίζων, Δοςαρυ] τσ, ιπαξϑ. 
νἱ4ε ἐγλικερίάεαι. ; - 

Μεϊαγγισμὺς οὐ, οἰ αττίατίο ναὶ ἀξ νας 1η νὰ5 εβιῆο, 
ΜῈ: ταγεντνιοὶγγὠνίθ» δ (σα πτ5 τησπῇς Ατμαπίςπἤιιι. 1 ατῖηῖς Μ4- 

{πιο Δυτποτο ΡΒ] πταγοῖο 1ῃ ΟΑΠΉ}}10 δύ Ν οἰ. ΓΤ τιι5 τεῖος Ηατ- 
φοοτατίοης ἴῃ δος πιρηΐς ΑΡΟΙΠΤηΐ Μεράπίπιο ἰλοτὶ βοίτιπι 
ἐχἰθεῦαητ,Οαζα ετίδπα Πιἰτιιπὶ ν οτῖς 1. ἡυπτο , Απίπα Α - 
ται οᾶρ. 17. 

Μετα βρέττερος ,νγὁ7 ἸΠηἰοΥ, ΡΟ τογίοτ, ἐσόμᾷνθ. 5 ΡΟ  ιιπηι5 9 ὀψί- 
γυθ΄. 

Μιήαγλυὴς. ἐξ’. ὁ ἡ ἡ ροΠεί τ. 
Μελαωγγνόμμον, 5, τὸ, ] τον ἔα τι τη. 
Με]αγινώσεω, Ῥοξαϊτεπτία ἀϊιςοτοίπιῖζο Γεπτοητίαπι, γείρίεἶο. μὲ - 

σαγινώσεω τὼ τιεοδεδοτυλῥα ,ἀςοτοτοτγιιπὶ ὅτις ροεηίτου, Τ᾽ διιον 414. 
μιεξἸαγμνώσκω τοί δε, ἤδη ς πιεπτοῖη ραξπίτοης τηπτο, Ἑατιριά, μὲ- 

. Ἴαγνωώναι, ρΡοτΠἴτουο, Χ ΟΠΟρΡμοη ΘΟΡΒΟΟ] ἴῃ Αἴδος,  ἀέλπ)ων οὐ ας 
μετεγνωῶνη ϑυμὸν ἐτρείβιως με γέλων τε νεικείων, οχ 1! ροτατῖς πτὰ- 

σηί(αιιο ἱπγρ 15. Αἰάὰχ ἀπίτπιιπι πλτατᾶς 1π Αὐγ ἀάτιιπι στατὶ ἃ» 
Ἀ4 εἶτ, ἐς δατοητίᾳ ἀςάπέξιις εἴτ, με τεπείάϑνυ, με τεβλήϑν. τί ψυ- 
χίω μεταγνόντες, τοΠριίσοητες, 

Μετείγκεια, ας)", ν 4 }}ἰς, 
Με ταίγνοια ας.) ΟΞ ηἰτοπτα. 
Μετείγνωσις ᾿ 4 τ. κε αμέλεια, 
Μεκχαγοαρβ)ς»εχ[οτὶρτοτοάοοτ ρεοτοοοτγεξζοσ, 
Μεταγραφὴ Ἔχ οιαρίτπη ΠἸδ τί ὃς ἀείοτίρτῖο. τὸ αὐτίγερρον, ΤᾺ 14 π|155 

Μετέδωκε γέρ μοι αἰεὶ τί) χριπσπασδοκίαν ὄντιγορὸς μὲ ταγραφίω τινὰ 
βιβλία, τὸ ταῦτα ἔλαξε πάλιν. 

Μεταγράφω,ςοΥγί ρΟνίλαζο ἔογέρτι πα, ΣΧ οΠΟρΒοη ἑλλίω. 6. ἐνέλάυον 
ὠεταγριίφειν αὐτὶ Θηβαίων βοιωεδὺ ὀμωμοκότας. δ1ς ετία πη μεταγρα- 
φω ἃ νόμον, Τλὶπατςοὶ,, ἐν τοῦ τ᾿ Δημοῦν, ΑὈΓΟΘΟ 5 γεῆρο τοπὶ τγᾶη- 
{οτῖδο, ἀοίου δ ο νυ σὸ εορεογ νοσδητ. Ῥαιιίλη. ταὶ μιλτιώσου κα 
ϑεμμόϑνοκλάῖοις εἰκόγας εἰς ῥω μαῖον αἴδρα κὶ ϑοίκοι μετεῖοχ αν, δὶς Ὑ1τγ- 

σλ τιι5.Ετ τα Π)αγάδη 5 τγδηϑίςτ δὶ ἔσερτγᾶ σο]οηΪ 5,14 οἴ, Με- 
τα ταί Πεόϑτο!. Τιλυιῖτις Πρ το χαΐπτο ἐς δε] 0 Μαοςι. Νὰ ἔγαιιάὶς ἴ- 
αἷτὰ εγᾶτ ᾽ν ἴῃ ἰοοῖοϑ 41 ΠΟῚ ςπογθητΙΓ [ἰς [οσῖθι15. ποιμηῖ- 
πὰ τγαπίογ! Βογεητ,ά οἴτ, οἰ οἶτα ἔοσπογάζογῖθι5. Ποπιοεη. 
ΩΣ Μειδεὲα, τέο δυχιω δἐποδεδεγτημήμίω δτοφαϊν ἐν χα ΠῚ αὐχοντας μέτα 

γεάφειν . 1ᾷ ε(Ἐ. τίω ἑαυ ωυγοαφίυ μεταβάλλειν εἰς εἰ ϑέτησιν νὴ 
Σποδοκέμασιαν, Τ{πτις 9 ἡ τ ἐναντία ἢ πῇ τεϑυεωῖτος δια ϑευχαῖς μετα- 
γροαφίια!. ςοηττατίθπν τεαιπθηῖο γεγο (ογιδὶ, ΕΠῚ οτίαπι τὸ 
Σογράφω . εχίοτι ον ἀείοτῖθο. δίςσας Οἴσοτο δά Αττίσιιπη, ἴ.1- 
δτιτα δά τα πηϊτταιη. ἢ ἀοςτιρίεγίης Πργαγ), ὙΤΜιιογ ἀϊ 4, ταὲ 
δπηητολαὶ μετοιγραψείμδροι ἐν τα ἀοσυρίων γεοαμιμότων αἰέγνωσαν 9 6- 

Ρἱποἷας Ἰορόγιης οχ Αἰΐγτιῖς Πἰτοτς5 τγλάμξλλϑ, Ἰὰ οἴ. μεϑερ- 
μὑωϑδύσωντες. 
Μεπέγω,τταδισο,ἀφιςος τεσ οι οο:Ρογίεαιοτοτγαπίτημτο,γδης- 
ξετοονὶπάϊςο. Α ἐξίτι. Αςοι Τά ο.3.σ4Ρ.46 ἔγα: 15 ΘΠ ΟΤΊΜ11. νὸν 
ὅλον τὸ σωῖμο, εὐ μοτάγομῆμοττδ ἀιιοῖ Πγ115 ὃς ΠΟ ΠῚ ΘΓ ΤΊ ΠΠ118. 

Μετείγωγὴ τταμῆτειι5. ᾿ 
Με χοιοειΐυ μια! ΘΟ. ΠΟΤ ΟΊ [15 ρατεῖσορ5 ἤτπι ἜΡΙΝ], 
Μεταϑὲ, ἐς ἴησν Ὁ. ΡΟ τ Ροἰταιιλπη ποχ.ἰητογεα." 
Μεται δεδὸΓμῆμίΘ-, «, ὁ, υ οδ πηιτατα ορ!πίοης ὃς σομἢ] 10. μεταδεὲ- 

δὸγμϑύῳ μοι τὶ [ςπτϑιιτίαπη τοι οσδητ]. 
ἩΜετειδεώσοι, ας, ἡ μκεταίοια» ροσὨΪτοητία, 

Μετειδήα, ας ἡ. 16 Π1. 
Μεταδινμιίθ- ἴῃ ρορυ]ο» τίθης. ἔνσγνιιος. μεταδιμιθ- οὗνιΘ.. ὈΙΟΩγ. 

4ε ἤτιι οτδῖξ με το δ μιον κριὸν, Ποτα,Ο ἃ. ,ἐνδημιον «ἢ πόλει Ρὺ- 
ὈΙϊοιιαι πιαίτιπη. 

Μεταϑδιωτέω, μιιήσω τανε 9 δ πλατο ν ἐπε 4] πηοάπιπηγπλζο [Ὁ - 
{π|π|. 

Μεταδιδάσκω, ςάοςοης ρτϊογαφηοι ἀοέξτγῖμα πηΡιιο. 
Μεπεδίδωμι. μ.ὥσω,τ, κοι αι τγισιιο. πη ρου το σοπλ πιο» ΡαΓ- 

τοῖροπὶ ἐδοϊο» Θοῃίτιμντ μετωδι δῶμα τ πολιτείας «ἀ08π0 ΟἸἶτα - 
το. Αὐἀϊιηρίτουν ἃς Οςηῖειιο Πάτα! μος πιοάο . χρῖτῷ βαῤοις 
μεταδιδόναι τοῖς φίλοις » ἸΠΟΪ Πα οὰπὶ πιϊςὶβ σοπιπηηϊσαη ἃ 
εἰξ, Κεπορῖι. Ῥαιυΐτις δά Ερμοί, οαρίτε αιαττο » μετα διδόναι τῷ 
χεείου ἔχοντι, ἐπι ραττῖτιὶ ἐροητί, μετα δίδωμι “ἶα κιγσικιρὼν τοῖς πολ - 
Ἀοῖορογί οι πλμ]τς ἱπη ρογεῖθ 5 Τ᾽ μιιογ ἀ14, μεταδίδιωμί σοι τ αῤ- 
χῆς Ιρῖ πιαρτΠτγατυι ἱπλροττὶοΣ » Αὐὶ ποτοῖος ιιαττο ΡΟ] - 
τὶς σ)᾽ ὁτιοαῦ σοι μετα δίδωμι πὶ ποραῦ τητος. ΓΟπ ΟἴΠςη, Ρίατο ε- 

- Β 5 - "“΄ Ν ΄ Ἁ Μ «- 

ῬίζοΙα Ἱςρείηνα αὐ άῖτ Αςοιίατιι, εἰδέναι χε αὐ αήτα τινα ὧῤ δδαι ᾧ 
χἡ βραχὺ δόξης ὀρϑῆς μετέδωκε θεία τις τύχη,}4 εἴτ οι γνεὶ Ῥϑυ]ατα 
τοέξαᾳ ορίηϊοηῖς ἴοτ5 ιιαάαπι ἀϊ πα τ] τρίτα. μκετεδεδοῖ δ- 
ρυξια,δῃ πέντε τώχαντα» 4 ἴ παι τα] σητ15 Εἰιτγ δια άςπι ἱπηρογτῖτ, 
Ἡετγοάοεις [ἰῦτο οέξαιιο. μετα διόδασι δωρεαὶ  ρτατίας ᾿ταροτ- 
αἰ ππητο σλη, Σ 

Μεταιδηωκτέον, ΡΟ. απο πἀπτη εἰξ, 
Μέτειδίωκτος 5, ὃ. ρο τ αιιοηο σᾶρειι5. αιοπὶ πα εξ ἔμπε ιῖ ἱπία- 

ἔχαθαπταγ, αι το γα ἈΪτιιτ. μετειδίωκ τ. γγοόμῆνΘ- ἧκε 5 τοτγδέτιιβ 
νοηΐτ. Ἷ 

Μετάδγώκω μυξω, ατιωχαι»ἱη Ὁ 4 Οὐ ρογ δαμοτοίεέζοσν. Ασοιατι, 
μεταϑὺώκω τί) τιμμωρἐαν,ρογίςαθου γ]εοης 7 Ρίατο ἀς ἱμορν Ρίατο 

ἡ 

Πρ Τί πιαου ἢ νοῦ καὶ ὅθηςΐμης ἐρας ζω, αὐ 

στως αἰτίας πορώπας μεταιδεώκ εἰν. ἅΠΠΠπ|πν ΔΏΓΟΠῚ 

(ἀρὶςητιαάμε (ε ἀπιατοτγοξῃ ργο βτοιιγνπει 
τῖς Τἀριοπτίΐαιις ποτα ρΓὶ Πγὰς οδινίας σοησιι 

Μεταδοχεϊγσαρτὶ ραξῃὶτ εἴ ΠΟ ΠΗ], Π πιο θη, μὲ 
πτιιτατιισ ΟΟ Πα  λ11|.1 ἃς πη, Ὡρὸς λεπῆ, ἡ μήο, αὐ 
μλταιςτῖς σαρτὶ σοηΠΠ1]. αν σφι μεταδύξῃ.. ας 1} 

πιυταγοῖι τ Ἡεγοάοε μετέδοξα, σοΠ ἢ πὸ παμῦ 
δοξέ σοὶ τοιύτα βεκτίω ἕῇ. ταμτᾶτο σοηῇ!1ο τς εἰ 
τοτα, [οϊδῃ. 

Μεταϑοξάζωγορ πἰοπεπα τππξο, ΡΊατο . τοι γε μίω 
φαίης αὖ ἐξ) εἰ αἵ μέϊα δοξάσωσι, Οἱ ργο μεσαπείϑει 

Μεέϊαδδξας, 4] πλτταιῖς σο ΠῚ Πι πὶ. . 
Μέϊασὺ πιίθ-»ςαππᾶτιι5, ἃ οοσπα, ΟΠ, 4.8 γὸ ἔγε 

μᾶνΘ’ μετασδόρπι(θ-. ΤΏΤΟΓΡΓ. μ᾽ τὸ δοῖαννον ἐκ αὲ 
Μεσασδύρπιί(θ- πότος ΡΟ ̓ τςΐ, Υ᾽ μετανιπῆράς. 

Μετασδόρπιαις [ποι πα: τις [. ΡΟ τςοτ πα Ἡογπιοὶ. ἢ 
Με πείδοσε ςγ,(Θ- γἱ»οΟΠ]ατῖ ο. Ομ] σατίο. μετείδοσες 
ἸΝδζαηζοη.μ ε τοί δοσις “ἴα καρατών, ΠΟ τη Πειηἰ σαξῖο ἐξ 
αἰ ΠΙὰ. “Ἴ δεομδύων μιετείοοσις. Ν᾿ αι μεταδόσεις ποιέει 
τίοπομι ἔασετε, Ατῖ ἀπ ΡΟ τ. ἽΝ 

Μετασυτικὲς οὐ, ὁ, ΠΟΙ ΠΙ ΠΑΓ111115.5 4111 Πἰσθπτογ ςοῦ 
ἔξει ἐπηρογιυταγ, γἱἀς ὅ)αδοτικὸς Δριϊὰ Απηπιοη., 

Μετείδουπος,Ἰπτοτοίἀςπ5. ΠςΠΟά; αἱ δ] να! μετάφουποιν 

μεταξὺ πίπηασαι ἡμέραι, οὰ 
Μεταδρρροίδίμγο τ Πηλ οισγοπάο, Α ΡΟ]! ο.], το με 

Ηείνολ. 
Μεταδρφιὴ δ... 1 Γουτ πο. τγαπίουγἤις, ἱποιγῆο, 
Μετάδιρρμος,ε. ὁ, οιτ Ὁτ,αμἰπηδ ἀπ οΥ Ὀτ,νἶτοτν τιμῶ 
Μεταξζόυγνύω,τταππιιηρο. “αὐμὲ 
Μετάϑεσις εἴ» ἡ ντγδη ροήτιο. Ποσιοίϊβεη. ἄς ργατρ 

ψήφοις παίξην 9 πίω) ὄψιν κλετήέσαις τῷ τά χέ τ μετα: 

πχιιτατι πο Σ ἀοπλ»τίω μϑὺ κοινωνίων καὶ δέξα δου πίω 
νόμϑνοι Ττοπι τγᾶ προ Πτίο. βστιγα υξεϑβρζιξασμόςςντ, 
δία, Μετατηςῇς οἰ παῖς 1]. πῆη,)αθα πὶ αὰ 
εἰς ροϊτροπιτιτοὃς φιοά ΡΟ Ι ἀϊξλιιην οἵδ, απτοροαὶ 
Ρ᾽5 νερογάδς, ρογάϊο ντ γι ρίας. Ησο ἤσυτα νἱάοτι 
Ἴαζοληὴὶ αἰ Ἰὰς ἀϊοι, με ταύίϑεσες αἱ τίαε γα πάτο σαι 35 
νυ σὸ σοίοτοπι ποϑεηϊπαητη τ οηδῖ, ἐηγγγαῃ 
τοητΐη ΡῬΒογπι. Ροί[ηιαπὶ δα ᾿πάϊςες νοηταπι οἵα 
τιιῖτ σορίτατα Ῥγο]ο 115 ἵτᾷ αὐτὰ εἰπιϊ ἢ οὐ βιιροξο 

Με]αϑέω,τγαπίσαγγουοπγῆι ᾿η! δ τιοτ. ἫΝ 
Μεταϊγδίω ἡπηροτηο [ὃς ὁρμητικῶς, Α ΡΟ]]Οπ.2. Λύροπ, 

εἰἰατος.Ἰποϊτατᾷ, : 
Μεταϊζειν, Ομ Πάογα, ἡ 
Μετώῴξας, Ἰῃ ΓΘ Οιτι15..ὅρ μι σας, ἔς ΠῚ πη 5, με1αδεωΐξας, Ἠ εἴγε 
Μετάρω, μεορ, τν ἤρχαγτγ δ τ ονοχοςάο. Μδττῃ, οαρ ιθι 

τ γιλιλαίας. ὃζ (4.13. μετίρεν ἐκεῖ ϑεγτίητογρ. [ΟἹιῖς 11 
Μεταίσιον» Ἡςἴγε]ι. μετα χεύνιογ. Γ 
Μετωτέω, μι. σω;, αν,» (ου, ΓΕ Ρ το Ρ Οἴσο, ΡΟ 1 ἀοδῖτο 

τὶ βασιληΐης,τεσηῖπὶ αβεέϊο. Ἡοτούοσ. ἥ 
Μεταύτης»μ, οἰ π ΘΠ ἀϊςις, ΤΙ ΟΙΓΠΓ ὃς μέτωγτος ,ἱ τορφστά τη 

ΡοΙΪγθ. οὕτω τε μέταιτος ἐτελϑύτησε κα χρημαίπων ἄπορ) 
Ἴαφίωω. ἧ 

Με]ωώτιως, "τ νη οἰιπα αἰ το ἴῃ σαι οἴ, Αἰ τοι γαῖ θὲ 
ῬΓΙΠΟΟρ5, ΔαΣΠογ, μέϊτιθς εἰμι ποίϑοις, ἀΔηϊ] οι! ρα οἵ 
αὶ μῇατιθ., Ἔχ ρογο. Πογοάου, δ 5 πα γὸ τὸ πλῆ ϑος ὧι 
ἐκ δέχον «δ νόμοις, ξαὶτ ἴπ σαι. ᾿ 

Μέταιτοςονι ἐς ΜεΊαϊτης, 
Μεπαΐφνιθι το ρθηγίηιι5. εἰξαπίνης, 
Μεϊωχμεῖ. Ἠοίγ οι μεθ. 
Μεϊαλχμέον,ε, τὸ, ιαῇ! τὸ μεϊαξυ Ὁ ἰχ μα, 1, φρατευμ 

μεσαίχμιονγντ τε άῖτ Ἐπ σαπτριιδἰητοῖ νεγαίαας αι 
ΡΙτοῖτοτ ἴπτοῦ συοάςᾶᾳιις ἄτι Αἰ ἴια τις άίτπη, 
λιπόντες, ΓΟ Ἰέζα ἴητογ ἀπ 5 φοῖο5 Ἰπτογοαροάἑπς. μν 
ἐκηυόμοι, Ὁ οὕ] ἀομτο5 τοῦγαπα ἰατοῦ ἀπ ογί 5 δοίο5 
τοάος. ἐν μέϊαι χμίω “ν᾽ τε πολλιὼν κὶ “Ὁ φιλοσοφοιιύτω 
(πτ Ἰάἀϊοτβ,πεαιις ΡΒ] οἱ ΟΡ Αἰ» ̓ ςίδη, νἱάς (σοπΠΊ, ΕἸ 
Ῥμαπίῆ,. Ε 

Με]ακαϑέζω, τταμῃβίεγο, Ὑν, 
Μεϊακαλέω . μ. καλήσω, αὐ. ἡχφγ ἀςζοτίο. Αξεῖι. ΑΥΠΈΟΡΕ 
Ρίατο, μΉ τεχαλειὶ ὃ ἱπρέα, (λοεγάοτοπι δή ἴς νοσαῦθαζο, 
ϑεὶς, ασσογῆτιις. ΕΠ οτίαπη γοιιοςατοτὸ αὐακοιλεῖν, 51 
᾿Αἕγουτπι σαρῖτο 24. τὸ νευῦ ἔχον πορϑν 9 καιρὸν ὃ μεῖ 
καλέσομα, σοι Ῥτα[ςητῖα ἀθ᾽:οατοτεπιὶ οσςσα ΠΟΠ ΟΠ 
τιοσάθο το] ητοιΡ.ΟΡΡοτειπἰταζεπι παξλιι5,ασοοτία πὶ 

Με]ακαῤπηον,ν, τὸ ρᾶτ 5 τηδηῖ5 ἃ ἱπηϑεατα νίασας δὰ ἀραῖς 
ἤιταπη. τὸ ρο γ᾽ δοικὶ] χων πλοίιμυὀμῆνον ἐφ᾽ ἕ καὶ εἰς ὀκείγοις ἡ 
αἰζε] ΟΠ], ρα! πλαγομ] τοίροηάος ἰη ρεάς τὸ πεδίον) Ὁ 
νἧς Ταῤσος. ᾿ 

Με τάκοιμα)»ζγα ποτοῦ γα προποσ, ᾿μἢ 
Μετούκερας, τὸς ὁ πὴ νἱ ν)ὴ τὸγτοπηρογατιιδ ταις το ρ Δ ι5γχλδι 

λακί ὠδης, γλὰς Μήαχύρας. 
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1 Ὶ 

τὶ τγαποξιιάῖτ, μετακερασας ἐκ τ κυρτιδῦν τὸ ὑκπωϑὲν 
ἃ χυτῆρα, Ὀϊοίς,,.1, Ἡογπιο ].ν οὐτῖτ, οάοτος σχργοῆος 
αἰπι ἰαῦςο ΠΠπὶ τγδῃς ἕο γοηϑ:λ α1ο} τγαπϑ ἢ άοη5 : ΕΠ, 

οὐ 

δ το ΠΊΡογαπηοητιπι ῬΙΟτ, ἐς ρεῖπιο {τἰρίάο, ψυλοοῦ 
μετακέρα σα ἔγϊ κοτὶβ ὃς σα ογὶς πιςά μι αιιοἀαηὶ 

πιο ητιι πη: ΡΟ] Ἰατῖτου ἀσοιρίτιγ ἀρνὶ ΗΙρΡροοτατΡτο 
τερογῖς. 

οἴνοῖ, μέτελϑε αἴουγοπο ἰτἰ ἄς πὶ μετεκίαϑον ῬΓῸ μετῆλ - 
το, ἐσεάίωξαν,ν τίτασ ἢος νοτθὸ Ἡοσπιος. Οὐγ ἢ α.1η1- 

Ν ᾿Ἐρταηο  δν᾽ ὁ μὴ αἰϑίοπας μετεκίαϑε σηλοϑ ἐοντας.ἷα οἴ, 

ἐν αἰιτάτο ἰοςο ἡἰτ ἴσαι αδίας ἱπεὶς δὰ, 
μέσων, πουχφοῖτν ἰπιοιιθο,ἀϊεπ οι» πιοιςο, τγαπίρο- 

συ, Αςοι Ὑ Ποορ τα ἄς νπϑιιοητῖς Ιοηιοη5 ΠΡ .ἀς0 - 
ετανινοεντει δι᾽ ἐν ἢ ἐτείως ὥραις, τοηταηταιν ΔηΠὶ τοπηρο- 

ΥὉ ΓΙ! 

ςςο. Εἰ Ι ρ᾽ ἃ. μετακλαώσονται πολλοὶ 5) ἀορ!οταραητ 

Ο Ο ΠΊΪΠΟ ἀρρο 0. ΡΟ]. 2, Αὐτριςροροίδεις ἢ μεῖα- 
οἱ. δζς τχαηίποπιϊηᾶμτ. 

5. σὲ ἱπιπμιτατγὶ ροτοῖς, Υ 
Θ τ γαςοίτιιδ, τις, γ ΓΘ 1] κλύσες δὶ ἑτέρα τιν΄ Ηςίν εἶν. 

ἱπαεὶο. ΓοΗςχίο. 
ὡγποιχαγάος πο. ὙΠ ἣν 

δ Ραγι ΟΡ 55 κοίνωνίθη... Ὶ 
ἐγαπἤις ο.τγαπίρογτο Ἡογοί. ΠΡ... τὸ ἄγαλια εἰς καὶ σξ 

αι λίωλ μετεκόμισαν, μετακομίζιματταη ἤιε οτ. 
τοὶ ὅγὴ μετακ ἀρτίῳ πρὸ τσ κονδ ύλωνΡο ]. Ηςοίν «ἢ τὰ με- 

ὐὑλαν,μεϊακόνδυχοι, ἀἸ σιιητιιτ τι οτα ἐῃ οα ἀϊρ τὶ ἐππέϊα- 
υἱοῖπα οἱὲ πγοταςαῖρῖο. Ὁ 

κα. ἡσῶ, «σ. ἡκαν τγαπίηνατο ογπάσιιτη, Ασοιῖρίταγ ρτὸ 
οὐματο, τγαῃς ογιπατόσιο Πιημ]1οίτοτ. [ιοίδη. εἴτι 
μ τακοσμύσας κ' νεαπερίσμς τὰ αἰεὶ «δ αἰϑρέτες, ; 

ἰς, αἰχὶς Ἐρίοιτιις,ϊο  ζ ἴσογο Ἰητογιηιμάϊα 
ἀριι Γιαογυο ὃς δι} 4. μετακόσμμιον, 

τω πολ ζα,. ΓΓΔΏ ΓΟ ΠγΟ. ΔΟΙΠΙ, 
εἴοςο ἴα ἱοσιπὶ ν οἰ ον ο]ς 40 τγαηβέογο. 

ἀξξαμπι ἱπτογαα ! [ατη. τὸ μεταξὺ κυμοτων, ἢ οἰν οἷν. 
αὶ ὑγροῖς βαδις λἀπεπίξης ει βυξειδιις [πςςοςάδ5. 

πιϑοίοιι αι ρος ϊτιξξεις ἐγαπ αι ΠἸτατειη ργα τατον πὰς 
ατὶρΙά, ἴη Αἰεοιάς Αρο ο ̓ριοσατατ νὰ Πτ μετακυμιθ. 
ταἰαπιϊτατὶ ᾿Πηοτ προ πατοιια ταηπαπὶ Πιέϊα οὔτα- 

: Λάπιοτὶ ἀοιτιις., Ἶ 
ναριιᾷ ἵρρος, Οαἰθη. τὴ γαλακτασδες σύγχραιια Ἐχροηΐτ, 
Πα ΠῚ ἐκε τεύχε ρας εἰ κυῶοι ὃ καλού ἴπαῖες Ατμθη.]. τὸ 

τ Ἑτατοίτηοπες αἰτου πρὸς νὸ μετα κέρας, οἷ Οα]ςη. γι- 
ν ἑέρ᾽άτιπι (οἱ ἔτ ἀρρεϊϊατουντάς Ὑσίω». ΕἸ οἴνου μετακέ. 
ἐτον ὑδὴνρ δ χλιαρόν," ω 

φυεν κὸν, Η εἰν ἢ. : Ἶ 
γὐα, τατἰο.ἱοτὸ αὐ πππιποτῖς ξιπέϊ!οποπὶ ἀσοοδο,ὕςερον 
ν.οιιπὰ Δοςα σοι Οςη, Πσηΐῆςας μετέχέν, Ρίατο ἐς [ερ. 
γῶν αἱ χιυδης Ἱ μεταο ἐν. ῬΊ1]Ὸ ἐς πειη ἀο, αφθαῤτου ζωῆς με- 

αι ἱρηοὶ νἱτάτη ᾿πτογῖσιις πείοίαιη, εἰ οἰ 1 μεταλαγ- 

μι τα τὶς γἰςῖθιις (οττὶτὶ ἔειι ργαίοητὶ ἔογτο δαλ Π δζ πὰ 
Δίοτις οὔτίπογο ὃς Ἱιιδῇ [οττῖτο τπιιῖθ. δὶς ὃς ΒΑΠ]. 
σαύτα μεταλαγχαλει τῷ δῇ) ἐν τούτῳ τῷ πυρός εἰγματι Σ ϑεού, 

ὦ ταπτο ἰϑάπιο. ρος Αἰττιπα Πιπτουβοςὶρῖο 9 ῬάττΙςΡΟ; 
γχαλν μετέχω, ΑἸ οιία, μετοιλαμβόμω ἃ πόλεμον αὐτ᾽ ἐκείνης» 
᾿ πιο, ΤΉ ον 4. εν ποιυομα μετει ληφενον πο ὃ Ποπὶς 
ΟΤΠΟΘΟΡ τΑ(ς. Πτο (πρτίπιο, ᾿ἰζοτιρ απταγ. ΓΪάτο ἴῃ 

ὀ μεταλο βὼν πὲρμμπῆον μέρ. “ἦϑ ψήφων, ποι Αἰεχυιτας 
πὶ Ῥάττοπὶ ἢ γα ρὶο τασ ξῷτ ἐόειίαν ψῆφον μοτέχλαζε, {Ὁ 

ταλαζεῖν ἱμοίτια, αἰΤαηιοτς ν οἰ πιο πτας Χ οπορῦ. μέτα- 
ται ταὶ ὅπειτηεεύΐμμο τε ἐς τὸ ὁ μοιον, τη ΘΑ ἀεπι Πιιά ἴα ἱποιη - 
μιιογ 414. Π τὸ 6.νὸ ἀκ ἐν πῇ ἀυτε ὅθησικεπῆέον ἡ αἷν τοῖς ὀμοῖς 

εἰ μὴ κὶ ταὶ ὅγατηδευ ματει εἰς τὸ ὅμοιον μεταλήψεώνε, [ἡ 
Ἐγῖα γωνιαὶ μεταλαμβὸυ ὁ μῆν αιδηι1᾽ ΡΕΥΙπαταῃτιι τ Νά Ζαη, 
μὴ τὰ νόμου ὄναγγελικοῖεον πγ ρΘπαι5 ἰοσοπὶ ΕπΔηθο]1- 
ἀμβ ἴω αὐτεσιβεχδῦ σα)»ἱά εἴν, αὐτεπιβελόύω, Ἰάοπι. Ἰτοπὶ 
ὙΡΑττῖσορο Γαπη»αιῖτα Οφαϊτ. τούτου μετείληφεν μος. εἰ, 
ς.Ναζαηζοη, Ατιζοτεϊ. ἀς πιπη οὶ ὠφελείας μετα- 
ἐστ Πτατοπι (επεῖγο. Γιιςίϊδη. εἰ καὶ τις δ ,9. ἀυτώ μετει- 

80 {ιπιρίοτῖτ 47. μεταληη)έον ἐυτοβ φυ τ], ατίθτῖθιις οἱ 
ἀτιπη. μετειλαμβαύομω τούτου ὀνόματος 9 1ε ΠοπΊοἢ τ] 

(0. Ἡεγούοι. (αρίτιν Ἔτίδτη ρτὸ γορο]]ο ἀρνιά Πεγπιορ, 
πλυψις ΓΟΡ.ΪΠΟυ με ταλα μίβαν ὄνταν “67 μετοτσωριγαν 5. Δθτι- 

θ015 Ργογορατί5.α4Ζα ].6.Ἀ1{π.Ρἴδητ. 
ῬΡγοάιςο, Αροϊ οι. ἡ ᾽ 

ἀςῇπο, ΑΡΟΙ. 18 4... ταῦτει κί οἱ τελέσαιμυι μεταληξόρτι χό- 
οἱ ἰνλήξαντι, “ταῦ σαυΐνω. ν Ἄ 

δ πον. ἰὸς ῬΑττίςς ρ5.ΪΝ 47. 
[ ᾿πλυστιχως γἱ ἐς μετεληψις, 

Μ αλατὸς οἰΤπ15. ραττίςορς αἰ Ταιἷς Εοτὶ ροτείε: 
" ἡγϑϑκ 

Μ’ 1 217: 
Μετάλνψες,εως ἡ» ργἰπγὶπι ἰ4ξ Προ σας φηο Πιηιρίοχ αὔψις, Πιπι- 

ΡτΙο,ασςσορτίοςντ οὐπι αἸοίτιιν κακων αὐτὶ μ εἰζογο ἐλ ώονΘ. με- 
ταίληψις:ν δὲ Πγ4}15 ἀπιοσιι5 ργοροίτίς πλΐπεις Ῥτγοξογταγ," Αὐῖτ 
ἤοτο!, Κ Βοτοσῖς. ἶγο ρεῖπιο., Τίϑυμι γδ' καὶ τίυν 270 κακῶν καὶ φαινο- 
μδύων κακῶν καὶ αἀπτιλλαγίω, ἢ αὐτὴ μείονί- ἐλά ον: μετάληψιν, .Μ:- 
τούληψις βοΥσοΡτῖο 5 ντ Ρογσορτίο ἐυιιδγιμιμαι ἀρυνά (ἰςογοπόοηι. 
Ῥαιυ εις τιαὰ Τ ποτ σαρίτε αιαττο, βρωμάτων εἶ ὁ ϑεὸς ἔχτισεν εἰς 
Με τάλυψιν μῦν δυ χαριςἰας, 1 Ακὶ ρου ςορτί ΠΟ ΠῚ ΟἸΠΠῚ Βταταγ ΠΣ α- 

ἐξοης: Αἰ "),.ἀ ῬΑυτιοΙ ραη 1151. ωϑὸς κοινωνίαν, μὲ τοίληψας αυλί 

τγαη πηπτατὶο τγαηῇατίο, Ἰά εἴς. αιιαε]ο έτη 5515 ργῳίονϊ- 
ῬτΙο τς οτίαην ἃ Ουι πεῖ}. ἀἸοίτατγ . ἐχοορτῖο, τγαηατίια σαί: 
ςοπίπίτετι οὐργω ογιρτίο:αις ἢς ἀθ Ἠετπλοόρσοιε Πμϊτιγομετάς 
λυψίς ὄξιν ὅταν κὶ ζύίτησις ὃ πῦῖοι πὮ ο« δεὶ δ α'ἰγοῖνα εἰσελϑεῖν, 4 οἴ, ἢ α- 
ὅτϊο οἵδ ἱπτοπάςπάα, Εἰσιγα μετείλνψις, ΔΒ ἐὸ {οί [παυΐτω 
14 αιιοά ργδιος ας ἃ ρο ξογϊογίθιις αἀ ργϊονα, παῖς Γοπατ, νῈ 
{υππὶ Πῖςο Ῥγο Ογοάο ροῃϊσιγιποι οηΐτη ἀἸοἾ πες ΠΠΠ αοά 
ογοάϊπηι5. Τό γοητ, ἴῃ Απάτια δῇ τὶ ἀϊςας ἰά ἐαδλιπὶ σομῇ- 
Ἰῖο τςο. Εἰσιγα Παῖς ἢτ οὐπν ρυαάατῖπα ἔτει δά ἰά «το οἴεη- 
αἀϊτανγας Ὁ ὁ ηιιοά ργαοοά τ. [4 αιοά {δηχίτειγ ἸαΠ ππιδτιτν 
ψΊγρΙ]. Αἰ ποῖ ά.2. ρα] οἷς ἀρ άϊτ αττὶς. Ἰ ΑΠῚ ἸτΟ Πρ πτὰγ 
ὨΙΘΓΑΡ.ΟΧ ΠΙΡΤΊς τοποῦτοίπεας ρογ πος 1 ΡγᾶσςΡ5 ΡΓΟΕ πάα᾽, 
ντ αἱ Π᾽ οί θάο5,Αρι ΑὐΠΠ ΟΡ μα ποπι πῃ ῬΠ το, μετοαληκστικώς, 
αιιαίάιις τγαπα]ιιπιρτλτιὸ ἤιπλὶ ἀΐοἴτιιγ ὄπως αὐτὶ τῷ ὅτι, αυῖα ὅ- 
σῶς Ἰάςπὶ αιοὐ ὡς, ιοἀ ἐρΠΠῚ ρτὸ ὅτε ροπίτιγ, Ψοτγῆις οἵδ, 
ἐγω μϑρ οιεῦ ὡς ἐὰν ἕτσος σεγήσομιω. τη 1} 14. ΠΠγο οδξαιιο , μετ 
τοίλνψες,ἷ4 εἰττγδ Πιπυρτῖο 9 αια: οχ αἸϊο ἐπ Αἰ τιά ν οἴ ετ νίαπα 
Ριαιίϊατ, χα. Μεταίληψες οτίαπι ἀς [τοῖς οἰξεστιτοοὶπιγ πα Ρτο 
αἰτα Παρ ΕἸ τυιτιγοντ ἴῃ ΕτΥ πιοίορ,. οἰκίωὺ Ποτὶ ἀἸεῖτειγ ρτὸ ἀγίώ 
χΤ' μετάληψιν πῷ γάμμα εἰς καίαπα. μετείκνψις, οΕὐίατη τερι!Πο΄ ἀϊ- 
οἴταγ ἂῦ Ἡεγητοροη, ἴῃ ἐς {τἀτίΡι1554 τι: ὀύπεληψει [ἐπηροτ οῦ- 
τιάτῖα οἴ 14 εἴ αἰ Ὁ] τίου! ν πάς μετελαμβαίω ἀγα οππάςπι 
ῬΓΟ τΈρο ὁ σαρίσητ, τὸ γδ χ᾽ χρόνον μετειλαμίζαίει . καὶ τὸ μᾷρν «ϑρῷ- 
γμα συγχωρεῖ . τὸ 2 πϑοὶ τὸ πορῷγαα χρίνει. Ἰά οἰ τε ροτε δή το πὶ 
δςσιιίαννάλτη ἃς τοροΠ]οπ ήδη ν τί τιῖτο οτι τοαπυρτ15 Π Γι ΙαταΓ9 ὃς 
Δςοὶρ τ τοπιροτῖς οἰγοιπίπδητίαιη. Αριμ Ροὶν 5. μ!Πογιοσταρ. 
ἐκ μεταλήψεως τοῖς ξίφεσι χοῦ ὥγ,ριιη ξεῖττι οἰ δ 41)5 νεῖται ορροηῖς 
τσ ἐκ τὶ καταφοραξ κὶ ἐκ διαῤστως ἷ,ςπῇΓη. 

Μεταλλαγιὴς Πηιτατῖο. σα ται] ουτγαπ πηθγαῖίο ΟἿ] ηῈ. 

Μετόνάξεις υἱάσι. Χ οΠΟΡ ἢ. 4ς σα πῖθιις ᾿Θρόγοτη Ρογίε θη δ115. 
γ'ωρίζεσαι δστὸ αἰ μετόνάξεως ἧἶρ συνάπτων. ἃς ἴῃ 6. πω δείας. Η᾿ γὲ 
Τ᾽ αἱκρὸν μι επόναξις πεῖσαν ποιεῖ φύσιν ἱπτοςρέφειν ταὶ μεπταβολας. 

Μετὸν ἀπω, μιξω ποχαττγάη ἤπλιῖτο. "0 Ὁ. πολλὰ οιὲ ἐτεύροις μετὸν ἥειν, 
τλα]το 5 ἀπΊῖσος5 τππτατο. 46 Π|. ἡ ραχλῆς μετήλλαξε ἃ βίον, νἱτάπι 
ΟἰΠΠ| ἕπογῖα ΘΟ ΠΛ ΠΓΔΠΙΓ, ὁ μεταλλάξας, 4111 ν]τα πῇ οὐ πηοτῖς 
σΟΠΊ τ Ομ ες τηλλαχέναι ἢ βίον, νἡτα ΠΊ ΟΠ ΠῈ ΠΊΟΥτΕ σΘΕΠΠη11- 

ταῖς, Ρ᾽ ατάτοῖι. πὶ ΟΡ σι]. Πτεπ ἀϊ σε άο, μϑ]αβεύνω δπο τιν. εἴς 
σι. ἑτέραν με παλλαξαι χὡρ αν, ἐ [δα 1δ 115 τα ῖρταγο. το τα εὐ] Πὴ μεσ 
πωλλάειν ΑὈΓΟΠετὸτν δὲ ὃ βίον Γι αιι Το πάτιπιοντάς μετηλλαχος» 
ἀεπιπέλις, Αριι ΡΙατοποπὶ εἰς ἱππεγίο οσάϊπο απτ ᾿πηπλιζα- 
τὶς ντοῖθιις 4|14016 ἐαοΐουντ σαμεη αἰτοῦ αἰτοσῖτις ΠιοἾταΓ οἵ- 

Ποϊο. ὅς αἴτον αἰτογίτις ργςπηΐα οςομρατ: στα επΐτι ἢς Ππητομεσ 
ταλλοα μῆνα, ἐὸ ἀϊἸσιητιτ. 
Μεταλλάω, [ΟΥΠ ΓΟ Ϊ Π]ΠΪΓΟ, ὄθεζητω, πολυκοραγμονηῖ 9 ται] τἰς. τοῖσι 

τὶς ᾿πηπη] σοο, Ετγπι, Α ἐξ, Ασςι Ο ἀ. ξ, φιλέει καὶ ἕκαστα μετον χἱ, 
ἐρδυνῶ ἡ ρωπᾷῷς ; 

Μεταλλεία ας, Γοττιτατῖο πγοταἑ 1 ἔο ἀἴπηα πηετα  Πσα οι ηϊσα 5911 
ἔζυς Πιρεεγγαποι5οοσοιἧτι5 σα πα 15. ]οάο, δ᾽ σ]. διαὶ αἱ μόταλ- 
λείας ὑπορυίων ὅληπολυ μέρί- τῷ τείχοις κατέβαλλε 9 αΕϊὶς σΠηϊςι- 
Τ15»ἔο Πτοιε:χιιοά Γοἱγ ὈἿ115. δὲ αὶ με ταύλλων εἰ χ τ. 

Μεταλλ4ον. γΠρΡΌΙΟΠτιμ ΠΊΟτΑ ἢ οι! πη ἃ Μετά} 10 δ΄ σ0}ο ἱπιισπίοτδ 
ἈΠ ΠΟΠΡΑτΙ ΠῚ. ἘτΥ ΠΊ, Ἷ 

Μετσαλλδὶς. τας τα! ογιιπη [σγιιταῖοσ 9 4111 εἶτοα ποτα ]α ὃ ξοάϊηας 
νογίατιιτοιετα Π ςιι5. ΡΊ1Π. ΤΥ 4550: μέταλλα ἐργαζό μῆμοι με ταλλεῖς 
ὀνθμῳ ζονται.ἱ. μετα) νρηοί, 

Μεταλλέτικη ,"͵ τατῖο πιοτδ! σα. ΑὙ ΠΡ Ϊτ, 
Μετα)λδυτικὸν κτῆμα,τες ππετα Πἰσαοίοιι τὸς φτατί δ [ατο νόμ, ἡ, 
Μετανιδυτὸς. αὶ ἃ ποτα ΠΠ1ς 15 οἰ οα τιιτοᾶς οαδογάτινγ Αὐπξοτ, , 3. 

πιδιοογοῖ. 
Μετανλϑύω, ἡ! το, 6 οἀ10. ̓ Ἰπηιγο ἐοἀϊοπἀο: Διο. ἐκεταφ ἔρον 9 ἐ- 

μδινωῖ . πολυῳραγ μονως, τα πσ ἤσιγο. με ταλλ δῦ ἐμῆνα ἐκ. γῆς γ τοΥΓᾶΣ 
πῖοτα 114. ΑὙἸἢ 1 Το τον ἄς Μέταλλον, 

Μεταλλικὰς. οὐ, ὁ, ΠΛοτΑ στ. με ταλοικοὶ φαῤμακαςαρια ΘΑ ΘΠαμτι . 
χτὶ τόποις δ Πἰγο ποπῸ δ᾽ πιρ]}1ς. πιο ἀϊσαπτοητα 41|8’ Εχ πη 614 }- 
Τῖ5 πατιιγα διις τὶς ἀττι ἢ οἷο [α ξπ15 σσίπαμτοντ σου τα, ΡΟ γίοος 
(πάγος ιςο. 

Μέταλλον,ν, ΠΟΥ ΠΠπ|π|. μέταλλον ἁλὸς, (Π1ς πιετα {τ|πη, ἰά εἴς. εβοῖ- 
Πο. Ηεγοάοσ. μέταλλα “ἦν αῤΓυρίων, τ σεητίὶ ἔοἀἴπα:.Ν 411. μέταλ- 
χὰ χευσᾶ ατιτὶ νεης ΡΟΙΥ ἰιι5οϑξατο πολιορκῶν δὲαὶ ὦ με τχλων,4-- 

δεῖς εἰιπίοι]ῖς σαερὶς ουἤάετς : σιοά ϊοάοτες αἰχῖς διὰ μῆ- 
πανλείας. Ηΐϊπο μὲ ταλλδύειν᾽, επί] ο5 ἀρεῖς ἀρὰ ἰρίσηι Ρο- 
Τγθέτιπι. να] ρὸ ηηΐτοῦ ὃς δύτιμεταῦν δὴν “Ομ τ ΕπνΐμεΥ σά: ΠῚ ΠΟ - 
ἀοτήνϊας πῦτο ποποὸ Ὠοςαά.4. δεά πιοτα}]Α οτίαση ὅζ νεζεγα 
ἀπίου πη! Δ τος αῖς, ὃς που πιμἰτὶς ἰοςῖς ᾿ηΠ τεῆς, Μέτσλνις 

Ἴοαι.2: ἢ 



21 ΜῈ 
σοῖο ἀϊδλλ Πιητο ὐπὸ τῷ μεταλλφν,Ἰὰ οὐ Ἰπαυϊτοηάο ὃς (οτατᾶδο, 
Ἑοταπι οὑπὶ στϑτια, ἵτππὶ εἰ ἴῃ γἱίσοτα τουγᾶὶ 5 ὃς ἴῃ [εὰς πιᾶ- 
Βἰιπὶ ΟΡ Ο5 ἀυιαγιιητατγο Ῥ μίας ταπηςῃ ἴτα σεπίἷτ ἰλθτο 33.ς- 
Ρῖτο (χτο, δ υδἱσιπαις Ἰπαιυῖτ,ν πὰ πιο ητᾶ ἡ ο πᾶ εοπὸ φῥιο- 

εἰν ᾿πππεπίταν αἴτιος αι άδπι ἃς ἴῃ οππηπὶ ξεγὲ τηδτετῖα» ν πᾶς 
ποτα! Οταςὶ ντάδτιτ ἀἸχ εΠ-Οοἀ νι άοτισ ργοτι ς, 4 
μετ᾽ δμωνν εἶ αὖ τὰ δα ἸΠΠΙ ΘΠ ΠΤ Ἰάςο ἔς εἴϊΐς πιιποιιρατα. 
Μεπέλλε τόμα ἀἰχῖς ΟΔ|1π15 Οὐπιίςιι5;) Πιοίσο.νγ ογὸ ὀρυγμίθέτων 
ςἐ μα, ξλιιςε5 σαπὶςα! οτιιιη. 

Μεταλλεργ οὐδ, Ζαΐ ἴπ τοῦτα γ1(σογῖ 115 τι οτδ!]α (ογατδῖαν, Τ ςΟ 
Ῥ ιν ἰαξξ, μετεολλϑ)ς, πλ τα σις ΡΙΙΩ. 

Μετάλ μῆνθ.,Κ φαλλόρῆν 9. 1 Π]Ίση5, ὃς ἀρ στοῖτις, Ποτι. 
Μεταμάξιον, το ἃ κά τιιπι ο[Ἐ ἱπτοῦν ττᾶαιις ΠΊΔΙ1: 1455 τυ Πγ. μετ 

ταρϑέζιον ς ἥϑος. ΠΟμ1.1,μετεξυ εν καζων, 
Μεταμόυϑἀνμω,ἀ ἀτςο,, νε] 4! τι ἀϊσο το ἔξο ρεΐοτα πιά] ἔπι- 

ἔχυ. Αὐπορμδη. η ΡΙατο, ἐσ)᾿ αὐ μέτοι μαίϑοιο: [ΠΤΟΥΡΓ. ἀντι σῇ ὀμα- 
«-αὐσαιο, κυρίως ὃ μεταμφ 9εῖν ἔλεγον, τὸ μ᾽ ταῦτα ἕτερον τι μαϑεῖν εἰ- 

φιευῆνε τῷ πρώτου, Μετομαϑεῖν οτίΔ τη τὸ μετα γνώναι, ραεπίτοτο, τοῇ- 
ΡῬἰ[πεγενάταιιε ςοΠΠΠ πὶ τη πταῦς. Αρατῃ 5, ἡ μεῖς Ὁ ὠμοκότες ἐ- 

γαϊ δύω παιρεσπονδησατε. οἰννν εἴγε κὶ νυ ἐϑελίσετε μετεαιμαϑεῖν τὸ συ- 
γοῖσον, ἐδὲν τι ἔλα τον οξετε, Ἐτ ρτο θη ἤεαδαι 9 τητιτατον ντ ἀριιά 
δι] 4. κὴ μετέμοϑεν ἐζρκῖθ- ὧν Ὁ ΤΠ ἀσσυρίων δ)νοσἐξειὸμ., αὐ ἀ] τς τ, 
δ5ι114. ἡγλαΐξατο. 

Μεταμείβω,λιτο,τγδη πστον μετ ὀνάοσω, ΑΘ, Αςςυ, 
Μετείμειψις, τγδη[Ππλιτατῖο. 
λάςταμέλοι, Ραεπίτεῖ, Γιςΐλη. μετέμελεν ἀυτῳ τ ὁ δου οἴ] νἱα: Ρασηϊ- 

τερατ, Ατἰ πορ ναηνεφιςιπὶ Ῥατίμι. [Ὁ] ν θὲ νἱάοτιγ ρεγίομαὶς. 
οἴομαι δὲ σοι ταῦτα μεταμελύσειν τος ΤΥ ραιτο ρα ηἰτοητίαπι 4]- 
Ἰάταγα ΡΙατο ἴπ Αροϊΐορ. ἄτχεγυ μκι μεταμέλει ἕτως ϑπολογησοιμὲ Ἷ 

νῷ, ποη πὶς ρΡαπίτος ματαῖςε ἀφο ΠΟ ηὶονμετέμσλς τῷ ἀδίσων τὸ 
ἀὀραμίον, Ραεπίτιιῖς ΑὙἢΠἘοπεπὶ ἀϊξγ!. με τέμελῳ τοῖς κ μαρτηκόσι, [Ὁ - 
τᾶς. μετεμέλησε τ γήρως γ[δης ἐξατῖς. φιιτη ἤπα ρατπίτοτ, 124 με- 
πἀμελήσει τῷ καμξύφῃ, (ΟΔΙΊΡΥ [ς5 ἔλέϊὶ οτίτ ρα πιτεπ5. Π το. 
γίρ σοι μεταμελήσει, ΠΟ το ρα η το δῖτ. μήποτε μεταμελήσῃ σοι, ὅζς. 
ῬΙαση ἐρ τ, τῷ δ᾽ ὑκ αἱ ὑμὴλὺ μεταμελήσειε [Ὁ ςΓ΄ 

Μεταμέλεια, ας δ) ΟΕ ΠἸ ΓΟΉ ΤΑ) ΠΊΠτΑτΙΙ ΠῚ ΠΘΏΠΠΠιπι, μετ ϑύοια, ἀἰςι- 
τι ργορτὶὸ χιιπι [Οσοτεςς ἴῃ τὸ ρογαρόπάα [ογὸ ἱποὶρίμλτις 
ἘΠ αττφητὶ αι δά πιοηϊτὶ ποιεῖς ἢγα}1ς. μεταμέλεια ἀἰςίταγ ἃ 
φαΓΑ ἴῃ ΠΊΟ] 15 πγπταη αἱ. μεταμελείας ἐλαχίςας χαμζαϊω, πιὸ 
Ῥαπίτοπάλοοπιπιίττο, Τ μιιονά, 

Διίεταμελέομαι, μ. ἡ σομ αι, πα ημια ὃς Μεταμελέω, μούίσω, δ 
Μεταμέλομω ροεπίτεητία ἀϊισοτ, Περοπ. Οςη.ςι μη Πᾶς. μεταμέλει 

μοι ἢ ὃ. τὸ ὠρόγματος, ρο»πίτεῖ τὴς μ6Π1|5 γοῖ, ὃ μετέμελτ μοι τοίδεν 
Βοτιπι πο ροσπιτοῦατι μεταμέλειν κακεμήσοις ὅξὲ, ἐο5 ινὶ ςἰλάςπι 
ἀσοορογιητς ρα πίτογς οἰϊιμεταμελοόνμαι αἰεὶ “ἶ βελτιόνων, πιο ρας 
Ὠἴτος πιο! !οσιιταν Δ] πη ἐρ᾿ν μετα μέλοντο ἐκ ἀθας ὀύτες, ΦΟ5 ρα: 
πΐτερατ αι ποη ἀϊίος ΠΠ||ππτ,ῷ Τ πιιον ἀϊά4. μετα με λύάρῆνδ. δ 
“ἢ παρέσει χουμθέτων, ὈΓΛΑ].ἴπ ΟΡ Ὶ εἰς τὸ μεταμελυσόμῆνον ρρ] ἔνα! 
ἴῃ Ραξαἰτοητίδαι ργοίογρογο χοηντάς μεταύοια. Ὁ 

Μεταμελητικὲς, οὐδ 16 πὶ ροξπϊτοτ,αά ροεπίτοηάιι πὶ ἔα] 5. ὮΝ 
Μεταμέλον αἰ (Ὁ Πετὲ ιιιππι ροσπίτεγος. ΓΟ ςτ. ΠΝ αἰηλωμήμων αὐτοῖς 

μεταμέλον, 

Μειτώμελθ., ροξἶτοης, ὃς ρασπΙτεπτία, Ἱ ππιογ 4. 
Μεταμέμόλομαι μεταμέλθμαι. 
Μετείμιξις, τ. ὗς, μι ἐπτασσνοιὶ, Ψατη. 

Μεταμὶῖξ, αι χτι πη, ϑαμέξ, 
Μεταμορφόω,μ, ὡσω, αν. ὠχρ) ΓΑ 5 ου πη Ο, Γγλπϑῇριιγο, ΡΙΙη.Αξξ,Λο- 

οἰ νῖάε μετα βόμείει ἵπ Απηπιοη ῬΑ], αἀ οτ.ς.3.μεταμορφέ- 
εἶδα δσὺ δόξης εἰς δόξαν, 

Μεταμόρφωσις,κ(Θ-, 4.τιαῃς οτιπατίουτγαης ἤ σπγάτίο ΡΙΊη. 

Μεταμοσ δύω τα ρΙδητον πες ἀριιά Ηείγ οἷν, μεταμόο σε 5 μετε- 
φυύτάσε, 

Μεταμπίχομα)τταπίτηιτο δα τιιπη. 
Μεταμφιαζεμαιγἀοτη ηἰοὐ μὲ ταμφιἕννυμαι, Μεταμφιέγνυμα ν ΠΡ. 

δ΄ ρχατζαπη αἰῖς ᾿πήτιοςν οἱ νοἴϊεπι πηιτουρεγσπιζο [κς,τίω πορφυ- 

εἶδα μετα μιφιέσομαι, οἰ ζέτο ρα! Πἴο Ρμ]]οἰορ ῖοο ριγριιγατῃ 1η- 
ἄϊτιατ. Μεταμφήσκω, ρτο {|| ςπι. 

Μεϊαμώλιδ. «ὁ κα ),ν τητος, γαπιιϑοϊ γίτιις, μοίται δ. τὸ μῆαμώλιον 
φχροπήτιγ αριιά ΛροΙ. ΒΟ . τὸ μεταμελείας ἄξιον. Ποαι. Οἀγς, 
μή μοι μεταμώλια ν᾽ μα ληαι»ἱ. μ(ο Ἴαα, μὴ ὅνια, 

ΜΜέαμώνιθ., ὁ καὶ πὶ 5 ν ΔῊ 152 ΔῈ Π1τις ἔγασ]5.Ν ]ς ἰη ΤΊ]ιογ. Το ιιθης ἂς 

4ιοάαπι σοποῖς μα ἀπ ρ οτιμ 5 ἀκμητον δι᾿ ὅ5ὲ τύμικα φέρει με- 
παμείνιον αὐδρί. ΠτοτΡ. μούταιον κ αὐδρανές, ΑὙἸΠΤΟΡΗ. ἐς κόρακας βα- 
«δοὴ μεταμώνιὃ-. ἱ, μέτα θ, ρὸς ἀϑδὲν χρηΐσιμος, 

Μη ὀναγινώσκομαι, 8 ΟΡ ]..1Π Αἰαες, Εὖ ἀΐας υἱέ ἀέχπῆων μετεγν ὠῶνι ϑυμὸν 

το εΐδας ἱ, μετεπεί:ϑν», ἡ πέπωημαι τῷ ϑυμοῖ, 
Μμέῆανωέτης,,οἷς Ἰάςηι ιοά μμέϊθροἰ σης ἘΧΡΟΏΙΤΙΓ ὅς ἱποοΐᾳ ἀρ 

ἨἩεπΠοά.π ΤΊΠτοσ. σοῖδας δι ἥμᾳατα παΐτα. ἐοις με τάνιετας ἐξ. νὈϊ 

νἰτίπηα Γ)οιϊςὸ ἐοι τἰριταγιπαῃι οτος ἀοσιίατιιι. τὰ ἂς Οπλπο8 
ΠοτΓΙΡΙητ, ᾿ 

Μαϑαναςιώσιον ὕδωρ, ἀηπα αἰ ἀς Ιοςο ἴῃ ἰοσιιπὶ τγᾶῃ5 ἔς γταΓ, 
Νίοηπις. 

Μεϊανεέςασερ τονε τε! στατ! ογτς σι στατίο, με γα φιζσοες ποιουιῦχαι ίο- 

Τυιτὶ ν οττιιπττησγδητ, Γχιοῖδη.,. ΣΎΝ 

Μᾶ ανεὶς αὐ. 656 κὶ γ.γ4 1 ἀοτπαίστατ, Οςς]Πμς ἂς γηὶ υς τίο 
Μῆωαναςδιω, ὃς μελόμας 0 ὙΡ αν Σ ὠρφλ, Ἢ 50. 

ολιιία [Οἱ τπὶ γεττο,Βυιά. Απποτιροῖ,. 
Με ανάςης,ν. δ ΘΟ ΧΟ] ΡΟ] ῆις ῬΑτγΙ ἀρ ογοβυϊπιι5οἑ πα ὉΠ] 

Β1159} δ 5γφυγαξ, μέτοικος. [12 4... ὡσεί τιν᾽ ὠτίμητον " ̓ 
1.16. Ατατιι5γς ρες μέγα τω. [Ὡς Π]α: νάραιζις. ' 

Μέῆανα ςἐ.ἱάσπι φιοά μέ ανέςης ὃς ὅηηινάς κδν, Ν ΌΠη. ἸΝ 

Μετανεἰςρια ας Νὴ» ν ΒΔ) ΡΥΟΗ ρα, ἴηι ἘΡῚρ'. σκοπέλον μεῖϑω, »ια αδὲ 

ἀοπηίρταιγ,, 

τὴ 

Ρογάϊχ δια πλὶρταϑ ἃ (σοριι}1ς ὃς Ῥογπαιιτας,4. 
Μῆανείοσομα, γδη! δον πλιτᾶτο ἰοςο γαάο. 
Μέϊαγείοσω, ΟΧΊ]Ο ρα Πις {πιπὶ ραττῖα Ετνπι, 
Μῆανέμω,ἀτι!ἀο,.{1{Ἐγ]θιιο.᾽ πηροτγτίοτ, ϑεὸς μετενείμᾳ 

ρανῷ Τγειις ἐπι ρογτίατ ρα] Ἀγ τιιἀϊποτι ςαίο. 
Μέανίζω, τοξιπἀο ἴῃ αἰμὰ γ45. 
Μεο]λυιπῆρὶς, 1δὸς, Ῥο οι]. πὶ ΡοΥ το πηοζάτη πποπίλπι ἴο 

ΠΕ. ΡΟ] ας κύλιξ ἰὼ μῖὶ πον ψα το ἐλ οὶ μζανον, πύτοςς μέϊαδὲ 

Ῥ οἴταν ετῖαι Μεδανιπῆρρν κα, τὲ, ρος πὶ αιιοα [οτῖϑ τηὰ 
Δβοτγταγ ροίς ργαπάϊιπι. Ατβεηδιις ἰἴστο π. Μεῖ 
δείασνον, ἐπ᾿ ἰιὸ δστογίψψονται, μεταδυδοιδυηκύλιξινἴάο 1ΠΠ|- 
ὃς Ἐχοπιρ ιαριια Ηςίν οἸλυποι ρρξυτόνως [οὐ θίτασ 
ΕΧΡΟΔΙΓΙΓ. ᾿ ΘΟῊΝ 

Μέ νοσομαι»ν ΟἸ τ Οτον ογτογ μεαφρέφομαι. ΑὙΑταΙ 5 αυτείρ, 
2 Μεταγίσσεταιγατ πς τἀ ΓΙ Π πη 4114 π᾿ Εἰ οι πΊπαὶ 
εἰπὶ νίσσομαι τὸ σρέφομαι » Πιιο ἃ νέομαι ρΟοτοὼ πορ 
ξιζαγαιπὶ νήσομαι (ὐοτηη.. τ: 

Μετανίατεταμν αὐτο ΑΡοΪ αὶ πού, . ἀν. 

Μετανίςημιγὰ [ςἀΐθας ΡΟ ]]1ο, (ΟἹ Ἰςῖτο, μετανέφησόμ ἐπ᾽ 
ἴος5 ςοηξιρογιητ, ἶ ᾿ 

Μετόμίς’ ἀμωτταπίεο τὰ, χρεϊ!οτ, ΤΕιιογά. νν 
Με τανοΐω, μι,ἡσω αν. Κ μα) ΡΟε ὨἸτεητίατι ἀρ νοΠρΙ(σο,Δ4 ἴαπαῃ 

τοι γεεου Ν εατι Ὁ μτ δ᾽ ρηιῆσας αἰταιιάπάο πιῦτο ἔξ 
ται ὃς τετγαέζοσιης ςοἰ Πρ ςοπιοττοῦ., ὃς ἀἴμς 
αιοά ρτῖτς οχ τ πλαθαπ ἰςητίο. ὙΕΘΟΡΗΡΕΝ Ἶ 

ε 

αι Ε 

ΝᾺ 

ἤ- 

ἜΝ 

Ρίο Πδυὶ ρσῖπιι «ταιδείας , αιιαπὶ ἀἰχὶ τ λολ ταν. γ 
ἤ μαῦετο ἴῃ ἐεδηνι: μεῖν οῦ ἢ θοηιι5 4 ἘΠ 
ἸΟΤα ΠΟ 52] πη οῖτνίς Ογτὶ ρτα λητῖα ἰοαιεπ5. ἿΝ 
ἰραγχαζε θα μετανοέϊν. α ἄτι “0 εἰδιω των, ἔτο “ἦα νι 
γῶν ἢ, τὸ αἰϑρώσων αξιχήν.ἰωῦ τις ὅθης αὐήδως πῶτο φῳρῴήῃ, : 
τιλτῇ ΘΡΡΟΠίτΙΙΓ ταῦ κορρνε εἶν 9 πὸ ἁπλως τρήτερον νοεῖν, 
ταῦτα γὸ πορρνοηστύσε μὴν. σγευνα ταί. μιέϊανοήστισι ἢ). ὀμίαῖα, 

Μετόύοια ας ἡ ΓΟ ΠΡΙ(σφητία." δέξδητ. "Ὁ. 6.1 ΠΊτιςαρ.: 
τἰαυμκετα μέλεια, μις τούγγωσις, ΠΕ .ἢ ΡΟ τς Εχξζιπη Πρ πα 
ὀψίνοίθ.. ἸΝόπη. Μετανοιαν ἐμιποιεῖγ) ςξβσοτο ντ αἰ [4 
τοατρίτις γε 1115 ρα ἰτοητίδιη ἀσατ ΡΙ]η. δ εἀ ΡΊατ, 
ἡ ὃ σιωεχὴς πλυγὴ Κὶ εἰσ ἀρεήτητος. αὶ μετ αὐοιαν ἐμιποιεῖ 

ποη οἔβοϊτ γε ποαιυ τα: ραεπίτοατ. Μεζάπασα (πμοπιᾶ ς 
41 τ }ᾺῈ Ἀπ}. Γαιριιβ. 1.1. )αθιαπι ἱρίς δ φαΐ [οαυίτιτ τα 
εἴτ, ὃς 14 ιιοά ρεῖτι5 ἀϊχῖτ (ππτθητία ροιπογιογί σὺ 
Μέταξα, "εκ ετίσαπιν 4ς Μεταξωτόν, 
Μεταξὺ, Ἰητοτ, αϑαὶ μέσον ἴῃ. πιο το. οἰ πος ρ 5,1 πτογῖπι;, 
τοΥ ΠῚ ἀιιπ)9]ητεγάτπγ Οδηῖτινε μεταξιυὶ 2 λέγοντος ἢ 
ἄἀχι, μεταξὺ χόγων,Ἰητογίτη ἀπ [ΠΟ 4ιΊΣλ1, πεὶ μίέσι 
σωνοτησάϊα:ΘαΖ. μεταξὺ ἀμφοῖν γίγνοισ᾽ αἴ, Πτ ἀπιρὸ 
ΡΙατο νόμ.9.Ετ σαὶ ἸΝοπηίη. μρταξὸ χεόμηνδ- Ἰητογα 
παγοῖιγι ΑἸ Ἰαπα 40 οἰιπὴ Αςοι, μεταξὺ ὀπ)ώ μονα ἴητ ο 

Ἐτ ἤπς οα[ι. Η οπ1.1].α. πολ εὶ μεταξὺ ἔρεα, δζς. φίλθη 
μεταξυ, Δμλ ΟΠ 1590 6] ἐπὶ Πυί σιι5)ν οἱ πςατοτγΑστ τ π ἈΜεῖ 
παξυ Ἰητετὶ οέτιισοτη ἀϊοοτὶσ. ὁ με ταξιυὶ χρόνίν, Γλο πιο [ε 
ταξυ ἱητοτοαρεάο. ἀϊ(Ὀγίπηςη, οί ἱπτογίαςετ, ἴηῖς 
ἱητεγροίτι Οἷς, ταὶ μεταξυς Ἰητογπὶς ἀϊᾳ »λατοΥ 

Μεταξυλογία ας, Ἰητογ!οςατίο Ος] ΠΟ, Ἰητοτξατῖο Οιΐ 
Μεταξυτρεγλυφίον γε] μεσοτρεγλυφίον Χρρε]λητ ἀυολῖτι 
1Π 4 ορηΠν 11) ἃ τεῖ ραν Ρμο αι ἔπρετ σοἸ πη πᾶπι 
411 Ππροτ Ρυοχίπηαπὶ οἰὲ ςοΠ]οσάτιις : μος οὐ ἰητοτὸ 
νοσας Ν τγ.].4.ς.3. 
Μεταξω τὸν τὶ Γογίοιμτι ςοσπιπππὶ ᾿ἱπρια γοσδητ Θγαοῖ 

αγρικὲν, ὃ, πα ἰωνω ἃς μέταξου, ΤτΑ}]1 (ςτᾶπη 5 τι ἃ γεν 
ταιγ (οΠ]Ππςοτ, Αἰ γιαν 5. οτῖας ἃς ΝΝΊςοἱ, ΑἸοχαπάτὶ ἡ 
ὠμίω γοςαητο ετῖςιπι στιά τ π1,1.δοπιδίςιιπι νοσμηΐα πὶ γς 
πομάμεπὶ ἰη ξςἔγιιπι ὃ σοτεῖπα πὶ ἘΧΡογι ΠῚ: ιι4 ΠΥ ΟΟΕΠΙ " 
ςαὐϊιι5 ὃς Ἡοηοτίτς [πα Ὁ ο4.4ς τημγ ΕἸ] ορῚβ νπτρᾶῦ ματος 
«ς Μοταχατί) ΤΠ ηΐαηο Πδτο 8. οι .4ε ρίρπουῖοιι 
τῆ ες 5. αρ ρεΠαπτατοίογί οὶ περοτίατοτος, Μοχγηϊπὶξ δὲ 
Ματγτίδη. παγὶς. } 329. Ῥαπά,Θοα, τῆς. Ἶ 

Μέτασσαι δενίω, ΑἸ ἴτοῖ ἄοςοο ἃς ογάϊο ἃς ἱηΠίτιιο πηητατο, 
τἰρηἷς σοπογο οὐμ1ο. Τὰς δη,αριιᾷ φαεαὶ οτἰλπὶ Ρτο 
ἰερίτατς, : - 

Μεσασαύε ὅτο ἱπτογαμςίσεγς Οἱς,αἰτογηῖβ αυϊοίσετθ. 
Ἀκτταπαυσωλὴ, 61} ς 59 γοίρ τατῖο, ἘΝ), 
Μεσαπείϑειν, ἀπ ἀοτο,ἀφάμςοτο, ἀϊπηοιοτς ἃ (εητοητία νη οἱ 

τγατίατη [ξητοητίαπι ἀρ άμςατο τοί ρμετίμαφοτα » ἐπὶ [δῆτε δ. 
1άλῃν δάάμςοῦς, ἝΕ ι 

Μισκελς 



Μ.Ἑ 
πταζάτα ἀττο τοῦτο, ἴτο πὶ γϑγί ον ΠΊΉΠΓΟυ Ατὶπορῆ. 

ὠσειςιθ. οὐ 41 Πχυ] ρου ιαίιπι οἰξ, ἴὰ ΑἸ ἴᾶπ ἐςητοητίαιῃ [δι] 
παπιαποπεπι αἀδιιξει5. τ μεταποιςὸς » 401 ροτοῖν ἃ [ςητοπτία 
ΟΝ ὀρκννν 
Νὴ "μα μφομογαμμὼ αςοετίο, μ' τας ἔλλομω 5 εἴτ αὐ 

ἀτιπιο ιοσοςηδπίο νῖ δὐποματιιγ. Αἰ τος, ΟΓ  ο- 
πέρι ψαῦϑει οι τ τγλια δὺς κόμίω, Ῥίατ, ἴῃ ΑΡΟ]]. οἱ πριαΐ- 

παπεμψανδνοΐ χε εἰς πίων ϑόλον; ἄζοιμκε τοπέμφϑίωυ, ἤπτπ ἀς- 

ΚΑΡΟΠ]οη. Αξζοτιιπι ςαρίτς 24. Διὸ ατυκνοτερον αἱ Τὴν 
υ Θ- ὠμήλει «ὐπτός ἀηαπηοδτοιι ἐτΔΏϊ [τοχιςητὶ 115 

ἕδης οὐπτ,ΟΟ]] ας θατιν οἰ οΟ, 
αἴξ θ:, αςοοτγίεπήιις. 

τ ϑνας σονται, ασοίτιις, Γοιιοσατιις, ορρσκληϑείς, 1ΔΠ}}5 
ετάπεμσθον στμεία χοὺ εἴοίο. 

᾿ ομνέμψω, ποῖ ρφα, σσον Ὁ» Δ ΠΟ; ςΟΠὶ πιοάαδτο δςεὶϊ- 
εἰσοο, αὐ ξοττὶ ̓ ς. Α ἐξ Ασα, 
' τας ὐνν οσατισ.αἀποσατίονμεταπομπη ΡΙατ, ορΙ.7. ἐ- 

τῇ μεταπέρμψει ε" ἀπφϑείνγος οτασατι πὸ ΠῸΠΓΠ ΠῚ τα- 
πηι νοσαητί»"ς ν οσατὶ ΟΠ οΙη ρΥςτογ ΠΉ το ΓῈ ΠΊμΕς 
᾿ς ταπτατῖς σα σα 15 ̓ 40 ποτα ρ ἢ αρτ Ρ]ατοη, τη ΜΙ- 

δ ἐκ ἐννοεῖς ταῦτα μὲπαπεή δυο μῆνα ὅτι ταῦτά ὄξιν, ΤΎΔη - 

πὸ 5 πετήϑυόντων, 4Χ}} οΔ] οἰ] 5 πιὰ ὃ ργοσηοτοβς ροίϊοα ον 
το! Πεξξο, τετῖτι  ἀρτίτι5 δ σοτη πιο α ες ςΟἸ]οσαης. 

«.ἥσων κα. χα ττα ἢ 1ο. αἱ. εἰς τοὶ πὰ ἐγια μεταπηδν, 
ἱπιπὶ {2} 1τες Ογν οὐ ἐς ργοσατίοης, ἀπὸ φαυλοτέρε βίε 

ξειαν μετε πήδησε, τρί οτί νέτα τε ΠΠΠ1τ δά ρίετατεπ). 
φως ἡ ίαἶτιις ἡνυτατιι5γίσιι ἴα τις ππλιζατίος ΡΊ το γ πὶ 

δ ].4. 
τοοϊ4οντείαθοτγ. Γΐατο ἐπ Τ οατετο,νει δ) αὐ τοιαλαν- 

αὶ μεταπέπωκε. Ἰτοτη»(γαηΐςο: ὃζ ἀσρόπογο ἂν πα ἴρε- 
ὑπινδος οἴξ, μεταξδμομίαι αριιά Θαΐεη. μ»ταῤῥέω, ΟΗΓγ 

απεσεῖν, 1 γα ρραιη τγαπῇτς ὃζ σοηΠογγι Ττ ὁπ τγᾶ- 
γἶταΣ σοπάϊτι οπεπ,. ΑἸτιρὶν. ελπῆς ὑκ πὸ κακοῖς τρᾷ- 

ἣν τελδυτήταντι, [τεππ ττισοτ. ΡΟΪν δ. ἴῃ συταχυ Ὁ σιου- 
εἰς κὐ με ταπεσὼν Ἑ᾿Ῥμμείας. κ᾽ φήσας δεῖν τὸ κοεϑὲν ἔσσαιτας ἃ 

σίσως ποι εἶν, τεροητὸ ἴῃ Παπι]τί οηοτ ςΟΠΊΡΟΙΤΙΙ5. 8ζ ΠῚ 
ΕΧ Ῥτίοσς Ἰναδίσιι. κς ταπέμτἥ εν εἰς ἀμφότερῳ, ἴῃ ντταηα 110 

τη πτατὶ. Θ΄. πτοίξί. τῷ τονϑύμα τὸς εἰς πατέρα κὴ εἰ ἐν μετακοί- 

ψαζαηζεη. οὐτπ δρ  γῖτιις ἐπ ράτεεπη ὃζ ΕΠ πὶ γεξιηά- 
το 1π Αροίορἕα δοογαῦ. εἰτρεις μόνον μετέπεσον 5 «αν, ἐ- 
᾿ δῦ, Π ττος Γρητεητῖα εχ ἀαιπιπάτογι!5 ἴῃ Δθ(οἰ πτουῖας 

ἴοητοἱ, μετέξαλον ν οἱ μετε θληϑησαν, ῬτοοΪ.. ταὶ με γέϑ 
εἰ εῆδα τὰ κλίχαταρτο τατος οἰ Ἰπάτιιηι πιά ρηϊτια - 
δπτ τοὶ ἔρος ὀχοῖάο. ΑΞ ΓῸ}Ν. εἰ Ὁ. μιᾷ μόνον ψύφῳ μετέπε- 
ες" αὐ ἰά εἴ, ἐφήκαρτεν, Δριιά ΠΟ οτῖη ἘΠαροτάνρτο 
ἢ πιο οτοιη νο πτητάτζοπι ὃς ἰδιτάα οἱ τοτοῃ,, Οἵτινες ἀὸ 
τρὸς «(ὃ Ἑλλάς διανεἰυδυ οι πυγχόμοιεντγειῦ ὃ τοσῦτον με- 

ἐοσιν, ὁ ν᾽ ἑαιλλιεῖ ὅσο μὴρ οἵτινες οἱ τὴ δόξωσι φιλέγλίωυες μάλ, 

ΡΠ ΠΡ ἴιΠῚ τος φίλια ἴπ ἀετεγίογεπὶ ραγτο τῇ τητιτά- 
1.41] ὃς εὐτοττὶ,  ΕΗΪ σταιεο:κὸ πτόλιν μετοπεσέσης ὦ 
Πις ἔοστιιπα πτατατβ ἀταῖιε ΓΗ ξϊῖ5. τοθιι5. ΡΙατο ς- 
δῤίω καὶ 3 πολλῷ μετέπεσε τεὶ Τἶ πρ οίκον τοί τε καὶ πτῶστι καὶ τότε 
α ποῦ πρϊτὸ ρὸ[Ἐ Γδοῦτα οἰ ετῖρίπτα Ρ τ ποῖρ πὶ 6- 

; ΠΣ ταίρι !ςα τππτατα εἴς. ᾿ 
μδς, σιγὰ αι πνν [τ΄ πᾶ ἀϊξιϊοηὶς [ἡ ΠΠαρα ἴπ εοάεπι σὰ 
ἴάτιγοντ ἀλκὴ ρτο ἀλκῇ, Ν οςατιτ ὃς ἵπ βόποτο ἐποτάρί- 

Ἐπὶ ΠΙΤΟτΙ58 πτοάο Αἰ ααϊα τη ἀξ πα πιμταταγ ΡΟο- 
τα ργατοῦ σΟΠΊΠΊ ΠΟΙΩ͂ Υ Πιδν.Μεταπλα δεν, ρτο εοά. 
ὃν ποιῆσαι 4 Ρι14 Τκιςϊαπ.οὸν ἀλκυώνις 
Δη(πηπτο. γα βου πη ουτγαη5ἤ σιτο. 
οήσομι.πιυμα!»ν ἐμά Ἰςο απο τς ο. Οοπίτ, μκεταποι- 

ζεϑτη. (ΑΠατὶ σοί]. μα ατὶς ἴῃ ερί το }.Ετ Αςοια- 
26. μεταιποιηίμκοη τἰμὶ γγύνησιν. ΡΥ ΟΥ ΠῚ ΘΟ ΠΟΓΔΙΤΟ ΠῚ 

9... χεις ὀψένδέδυμα) ν χϑιςον μεταπεποίημι τι βαπῆίσματι, 

παι, ΟἨ τ λιππι δαρυιπιαὲς ἀσαα!ΠῈ] 9 τά στη. ἐφ᾽ ἧς 
ποιῇ «τ αὐτες εἶ ξὸμ οἱ πειλαιοὶ χαεχκτάρες δίς. Ἰάςτῃ Νὰ 

μ“ 

ἃ, μυύσω, ἀκα τγαηίπιιτο, σου Ἰ σουτγῃ ΠπιοΙΙ00 5 γΑτ]Ο» 
π ἼΠῚ το. Α. Αςεις 

ἀπο ησις, Θ..Υ τεξοξτιο (οἰ πιεῖ ἐπβαπτγατῖο (Ίς, πηπγατῖο ἐπ 
σιωυϑέστως μεταποίνσις. ἴσο  ἀοὙ1ς5 οι Πηιτατιο ΝΖ. 
οι κοξοξτοτν ϑιοτοη τε ἀιιέξου ὃς τεξουγπιατοῦ ἘΉη. 

μὴ 9... νοσατῖου μετοίπεμιψες. ΡΙατο ρ 1 0].7.τὸ πὶ φροτε- 

Ταπομπῆς. 

τρί. ἐπελ 9 ἐν, μετελϑῶν, ΕΟ, ἢ.Ροτίςαιοπάο. 
πράύεδντι ον ἰπἀἸσατεον οὶ [οἴ ΡΟ] γ δ. ῥώ μαΐοις μδρ κοίλλεςτον ἐβ. 

᾿ Ἰδύδρ ἰδυκέματα κοινῷ καταπορδ᾽ εὅτι. Ἰάθπι.) ἔσταινον κὸ 

υγχαάϑεσιν μᾶλλον τοῖς πιρῴῆεσε κ' μεταπορᾶυο μϑύοις αἷμ ἀσίζειαν αὐ- 
γἡ] ἡ βοαρυά Ἑατῖρ. ἱπ Οτοίεο, αὶ φόνον τῇ πατρὸς μεπαπορδυό μῦν Θ-. 
᾿τεπὶ ἀπΊΡῖο ἴσιι ποπουεῖῃ ρετο. ΡΟΙΥΡ. ὅε ἐ τόλιχοι μεταπορόν λοι! 
ἴω αὐχίω) τῷ ἀδεχφὦ ποῦ αὐῆις οἱζ ρότοτε τπασιζγαξιπι ἔγαττ!. 
᾿ Ἂ  ὐπϑμϑῦ ἄσταις ροτογύ τις σογρουῖς ἤτοᾶ- 

41} ἡ μεταχημωτισμὸν Ἔ πόρων ἀϊχὶτς ΓΤως. νἱᾶς κα Μεταπορο- 

ις 

ἝΝ 

ΝΜ72Ε 
ποιῆσαι ἴηι γοος μετασυγκχρίνειν, 

Μεταιράσεις α᾽ἀϊιιπὶ ἀἸσυητον αι νου ἶτα αἰτοῦ οχυγ τ. 
δῖγαθο 1.ς. ξυλοις αὶ λίϑοες Ὡρὸς ταὶ οἰκοδομάς. αἕ ἀϑιαλεί ως ποιοῦ. 
σιν κἰ συμηῆώσεις καὶ ἐμτρήσεις ,) καὶ μεταωρᾷσεις 9 ἐἐγοίλοιπῆοι καὶ σὗπαι 
ὅσα!» ῖθι15 Γαδ απ στ κ᾿ γδ αἱ μεταισράσεις ὠοώσιοι τινες συμτῆ ώ: 
σεις εἰσὶ καταβαλόντων κχἱ αἰοικοδομοιυύτων πρὸς ὅηϑυμίας, ἕτερα «Ἑ 
ἑτέρων πα ΠῚ « νοτογὸς ἐόπιος οπλιης ἐς ποι οὰς φαϊῆςατς 
(οἰσητ, ὃς 1115 ἕχςοτο ἀθ 1}Π15 αιια ᾿ρῇς νοπάϊταν ἤιητ. 
Μεταωρέσπω, διατορέπω ον ὠρέπωγοχος 10. διαλιίμπτω, 11.6.0. βόεονι 

ματα πρέπει, ἴητοῦ σοιιο5 Οχςο τ 7 ΑΡΟ]]. 2. πόῤτεοσι μετέαγεπεν 
 ϑέοισι εἶ δὸς τ᾽ καδὲ βίζω. ρτωαθατ οπιπίδσιις ππποπίδιις ξοτπιᾶ 
δὲ νίττιτο, 14 οἰ, διέαρεπε,ἐκδυλόπατος ἐῶ, Ἡ ςΠο(, μῦλ 3 αγέσει 
οἷγ ερμήῥοισι, ρταίτατ ᾿ρῇς σομρστερατὶς ὃς ργῶςς τ, άοιη πᾶσι μέ- 
τασχέπει ἰδμοσιυῃσι, πῃ 05 {ἀ ρογατ [οἱ οητία, ] 

Μετατορρπιλίξω,οιιγατη Ρογο σΟπιιογτογαττοητιπὶ γοίο, ἄγεσρθίρω, 
Ηείνςἢ. 

Μεταπῆ ἐμᾷ, Ὁ. 2 τγαηΠιο  Δης,1η Ἐρὶσ. 

Μετείπωσις. γΑγΊοτα 5. ΠλΠγατῖο ἐπ ντγΠ 116 Ῥάτγτα ΠῚ» ΠΟΤ Πτι 5.) 
οἰιοπτιι5ο ὃς ἀςροποτατι ονπιιτατίόαιις ἃ [ροοῖς ἴῃ ἰρεςίοπι. Οα- 
Ἰςη.1.}2. χτ τόποις αἰδὶ κεφαλαίας τοι φυλάή εἰν εἰ εἰ τίν) ἀπ᾿ αὐτῆς ἔν-- 
δειξιν, αὐρὲ ἰ μεταπῆώστως εἰρηκέναι τι, ΟἸεοπηεά, 1.2.ὁριζότπων με. 
σπαπ]ωσεις τ τατ] ΟὨ 65. 

Μεχαπύργεον»κτὸ, ἤρατήθττι ἴπτοῦ τιτγοβ. δ 2115 Ἰπτο στα τ Ὡ ΠῚ, τὸ ἐν 
μέσῳ οἰκοδόμημα “Ἶ σὴ πὰ τείχρις πύργων μετααεύργιον ἐλέγετο: 44 
ἴῃ Πρηϊβοδτίοης ἰξρς [ἴζεῖ τοροτῖγο ἀρὰ ΤΊιογ , 

Μεταρίϑιμιίθο,α, παπηεγάτιι 5» ογΊρτιις; ΑΡΟΙ], 
Μεταῤῥέω, μ. δύσω αν. δι κα, τις ο. τὸ μεταπίπηω, ἈΠ ομτ. δύο], 
Μεταῤῥίπθω, ει! μεταῤῥιτῆ έω,ϊη ἀϊμοτίλει ραττοτὴ Ἰαςῖο, Οἱ, μεταβ- 

ῥιπῆ]ων ἑαυτὸν Ὅνγο π᾿ εἰς Ὅν «ἥμα. ᾿ 

Μεταῤῥυϑ'μέω, αἱ τα 5 ξοσπιο, Αὐ ο, ἘτΗηϊς. 
Μεταῤῥυδμίζω, μκ,ίσωχαν. χα) τ ξοσ πιο τοι στη οπάο ἡ σοστῖσο, ἵπ- 

το. 
Μεταῤῥυ θύσεις, (Θ-.ἡ εὐιοπάδεϊο Οἷς. 
Μεχαρσιολεα εἴνγἐς γε 115 πα Πθχι5 ὃς ΠΙἈ1}] δηχὶὸ ἀπ ηίτοτς νεΐα- 

τὶ ἐς Πιπι] νπηγαραρια ΑὙἸΟΡΆ. 
Μετερστολεχία ας ἡ οητιο [4:{π|]τπὶς σεπιις ἀϊ (ρ πτα πεῖ, 
Μεταῤσιίθ., κε, δ κ ἡ,» 115, μετέωρίθ . ὑψυλός,. ΑἀΔαπηδητ,ῖη Ρἢγ- 

ἤοϑῃ. μεταῤσιον ἐμπνέειν» τ (ὩὈ]ἡπτις ᾿πύρίγαης ΓΒ11Ὸ ἀς πηπη- 
ἀου«ρὲς τίωδ μεπταΐστον χώραν, δίς. 44 {ιδ] πιεπὶ τοσ! οποία, ΟςοΪ-" 
Τιλδ» τὸ μεταῤσιον νοςαῖ το ( οἹἘ ἤπτον οδ ] 11} ὃς ΤΟΥ ΓΑ 2 115 γοτ τ 
δἰ5υλέγω ὃ μέρη τῷ κόσμε, ρανὸν, γίιῦ, τὸ μεταξυὶ τούτων, ὃ δὶ μεταύ- 
σῖον κἡ οἰείρκον ὀγορζοί ζεταν, μεταῤστω νέες» ΟΧτοΟΓΙΌτο5 Πατ165. ἤετο- 
ἄοτιι5. 

Μεταρσιωϑεὶς δ. ἱΠ ΔΟΥΘΩῚ δ Ατιυμέϊαρσιω ϑὲν φύρεοδοι.1η ΠΙσ μπις ἔογς 
τ] ΗΠ εγοάος. ὶ 

Μετασκδυαἰζομαι Πα οἴ τιιτη πη τον τῷδ σΟΠῚ15 ΤΏΠΤΟ 5. 18. ἀΠΠα5 ἴσφες 
πιέστο, ὅς φιαῇ ναίὰ τγαησέογουντ αἱ] [οἀο5 σηπτα το ςὄ- 
ταίατο Τογοπτι Οτοσογιῖη ἘρΊτΑΡ ἢ. αὐπείζοντες τοὶ πολλαὶ συηἶα, κὴ 
ληςών, Χὺ τῷ κοσιμοχρείτορφ ς οὔκ ὦ πειρρικίας εἰς δ κατοικίθμ μετασπδυα- 

ζομβυοι,ηϊι: θοπα τοπιρογαγίἃ ἃς ἔογτιιπαν ῥ᾽ Επογαςδιγοηϊ ἐς - 
πιοηΐφις οὐποχία [Ἐστιπ γαρίσητοβ χ ἸΏ ΠΟΙ 5 οἷος Ππητ, "- 
ἄςιπ 5 Ὡρὸς ἃ αἴω μετασκδ,α ζό μῆνοι κόσμον, ϑγης Πιιϑ)δερσαν ὥ- 
σαν εἰς βίον ὑπὸ βία μετασκόυα ζε τω. Μετασν δι ἰζω,Ἰάοαιι αιιοά με- 

ταχυματίζω.ϊπ ΑἸΊλπι ἔογπιαπι Πα ̓ τίιπται!ς νοῦτο, συ Ποῖ; Καήτοε 
τίς ὧς οἵδεν, ὅτι κὶ φύσει ςρατιωτικώς ἔχοντας “ ἀρχόντων μετα δι δά- 
σκώσι κὶ μεταισκδιυοίζεσιν εἰς ἐμπόροις, μεταιμιορφούσι ὃς πημπτατο ρο- 
ππς γἱῖς να] ογάϊπειη ἔχοϊιητ, Α τα Π16..3 πόλιν εἰς ταξ τε είρεις π - 
σαν μετεσκ δ ἀστευῆν τγλιιτα1}} ΠΊ115γ.1ς ἕο ΎΣ Δ. 15.115. 

Μεπτααπώυδυ(Θ-, ρῬετίςαιιοπ59᾽η [δ ξξδη5.ατεγαεπ5. 
Με τοισχ ὧν ὅγπδιρα μῶν, ἀσσατγγοη5. Οὐ. ξ ποσὶ κρεατοῖσι μετα απὰν; ὅζς. 

Ἰηἰδοιιτιι5 κα πταλαζών. 

Μέτασσαι, αἱ τε 18:. 0} 4. μέτασσαι ἜΧΡ. τοὶ ὕσαρνα πρῤξατα 7 οἰο5,8- 
δπο5 ἤαδ νθογίδιις μασθητεβθέξιιβ ΕἸΠῈ μετήλεκες μοῦ Θροητ: 
{γ]1αῦ τ τα Ρτὸ μέσαι πο 1α»Πηοάϊς ατατῖβ ἰπτεν ἀρηοβγδς 14 Πν 
δτδάϊοτες πᾶτιι οὐοσον τῖσαι ἀπτοπὶ δ νοςσαθιΐο Ποτηςγ. Οὐ. 
1 χωεὶς εδβ φΟΘΡΎΟ νοι χωρὶς ὃ μάταοσαὶ χαρὶς δὶ, αὖ ἔρ σα)ς 

Μετάς ασις (8... τταη [πγετατ]ο τγδηῆτι!55 ἀϊστείπο 9 παῖ στατίο; 
ατίςεἤιι,ἀδςοιπις. ἴξδττις ταυιτατῖο. μκετείς ασες ἐκ φάσεως οχ [εἀ]-- 
τίοπςε [σιτις (ταειι5, ΤΉμΠογ ἀ. μετάςασις ἑζων, οἰ οτ᾽ σοηα1- 
το. μετάς σιν αἰοεω δ υϑυΘ, ν οτεσιιηἀἰς ΠῚ αὐ ἐογιθοτς Ὁ ἜἘΕ 
πίοης ἀπσεάοτς. [τις8η ον ἐκ ον μέ! φασι: ὁ νἴτα πη ρτατίο. ΡΙ4.- 
το Ρτὸ [φάϊς πιιιτατίοης, ΡΠ .7.δέανα ὃ ἐξίε διανοεῖ ϑετη μὴ φυγωὼ 
αὐ τιῦ γεγονέναι τότε. μετείςιασιν ἢ. ΠΟῊ ΟΧῚ πὶ ΠῚ ςοπτιρηῆς, {εὰ 

τοϊςσατί ποτ, τατηοη ἐτίατη ΡγῸ ἜΧΊ ΠΟ σαρίτητι μετ άςασιν δὶς ᾧ 
γείτονα. πόλιν ἀυτῳ γίγνεῦϑοι διοὶ Εἰε. τη νἸοῖπα οἰαΐτατς ρογ τοῖᾶπε 
υἱτατη Ἔχ ΈΪ το, ῬΊΑτο νόμ. 9. 1π ἴτε πὶ οἱ. ἡ μὴ) εἴσοδὲς πα χορρ(, πεί- 
δὸς γΟσἌτηΓ. καὶ ἢ χτλ χεείομ ᾿οἰἴξοδος, ὡς πολιν εἰσιόντων, μετείασίξ, 
ἀατθοτα ΡΟ]. ΟΡ ἢ ἴῃ Απτὶρ δμ εἶκε θυμῷ ἡ μετάςασιν 4):- 
δευγοσάς ᾿γασιπάϊαν ἀληις ραξηϊτεηαὶ ἰοςιτη 8. αι ἣξ αι 
ἤλτιις σορί τατίοπιιπη πιατατῖο. Ααλθξ.].ς. αἴοὶ ζάων γγυέσι μικραὶ μά- 
πας σεις μεγάλῶν αἴτιαι γίνονται, ρατιιᾶ: σοϊῃ ποτ πο 5 οδι ας: πλ4- 
διπάτατη εἴς (Ο]οπτ.ΡΟΙν Β. 1.5. διαὶ τὸ μὴ λεπεόώτῃ χώραν εἰς αὐα- 
χέρησιν κὶ μεταίςασιν αὐτοῖς, τεσςἀςπάαση ὅς τος ρίςπάμι ἔξαμε- 

Ἴοεη. 8. ΕΠ 
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σάφασις οτίλτα δρυᾷ Κπστοῦος γογπουῖο οὐἱτηϊηΐς 5 δζ μέτάς τις 
πὸναποά δὰ πιᾶμο Ῥογτίροτ, Μετα τα σπ(τπαιῖς Ἀοπηδη. Αι}) 

αὐλάατα ἵπτοῦ ΠραΓᾶβ 10 σἸ] ὨΔΠΓ ΠΙΠ1ΠῚ τοστ ἃ ποῦδῖς αἷϊο τγᾶΓ- 
σαοιιοσιις ἴα Δ] 1404. ρᾶττο ογατίοηῖβ : ἤθη ἵτα ντ 451 οαιιίαιπι 
εοὐ(εἰτααησιις: ΠΟ αὶ 14πὶ ποι ἤσιγα οτίτοίςά (ραοίος ας ἀβ᾿ 
οἰτίς [ζατιις.» Ζιιοπι αι τατὶς Δι οχ ἀοοϊἀομτὶ ἂρ ρο σητοίος- 
ἀππὶ Ηοιπαιασοτάπι Μοταίεαῇς οἰενο] πιοτααῇς 5 ἡπαμῖτ Πα]. 
Επι αιυσπι κα ροτίοπα αἰ ροτίομπαπι τγααίτιιπι ἕας τπμ5ῳγατῖο- 
πὸ ἀἰταιαν εἰ αβοθυ. Ηζς ἤρατα ἀϊοίταν γατίατί γαῖ τγαηΐ- 
τασιντὰς ἐπ μετείζασις Πιρτὰ. 

δίωτας ατέον λἱ σγαῃ ἀτιπὶ εἰν, 
μιεταςατικὴ, καὶ αντίϑεσις. ΕΠ οΥπιορ. ἀεγιπαεῖο στ πλίηὶς ἴσα τεπιοιῖο. 
Μετας εἰχα,αάςο, Ασοι, Επτὶρ. μεταπέμιποιμαι. 
Μετας ἐγλομα) ἐκ. εἶμαι αν αλμια]5 ἀσσοτ Ουτγαη πηῖττου ἑθροτῖο 5 Δο- 

εὐΓ 1 οϊλη Ἂς Γαιέλαι, ἵνα πειῤ ὑμδὰ τὼ σιτία μετας ἐκιο θα ντ ἂν ὸ 
Ὀὶς οἰ βατία πινιτιιοπηατγίεοπι ᾿δ᾽άςαι, μεταςεἰχώ μῆνοί τινα ϑρέωων 
συφιςίαν, ἱ, ἀςοοτίςηάτηπι σιγᾶπτοϑ, ᾿ 

Μεταςέγω, αν εγω, ανηχσι, Πα Πρῖτο, μετά φενον ὠτίω; ΗΠ Οπιετ, ογτογὶς ἴῃς 
Ῥαξηϊτοατ, μητεξκελάμιω, 

Μιεταάςϑε τγδάϊις τεἰρίμππγονίς μεϑέφηω, 
Μετας τον,» τὸ, ἱπτουἸτιπλ ἴπτοῦ τηάᾶπιις στο ητΙ οι Ἶο5. ἀϊέϊο 5» 
α «ϑυ νοσδης Ογαοὶ.ν ἰάς φῖϑος, 

Μεταςοιχεὶ, ἴῃ οτάλης 5) ςοἴχον, κἡ τάξιν τινά. 
Μετας-οἰχφώ, ΓΑ Π5 ογ πον Γο ουπιουμετεπλάτ)ω, 
Μεταςοναχίζομα γε ρίογο, άταοπτοῦ στη ςᾶς ξοττιιπ45. ΕἸ ςΠοά. ἥπου 

πολλὰ μυτεσονα χίζετ᾽ ὁπίστω ἰωὺ ἀ πίω εἰ χέων,οοττὸ πα ΐτι πὶ ἴπρο- 
οὐ ίσορος ροίςα. 

Μεταςρατοπεδευομαι, μι. δ) σομια) κα θυμα 9 οΑἰγδιπιοῖοῦ » αῖγα ΡΟ ΠΟ» 
Βερομιαθίο!. 

Μεταςσεατοπεδευύω, αἰ γα πηι τον ΡΊατ π ΑΡΟΡΒ.. ΓιἀσοημΠΊ. 
Μεταςρέφομαι.φερντίζω ἰἀοπτίάοιτ τε ρεξζοντης σοηιογτο. Ρίατο 

110.1.ἀς Κορμ ] σα, ἐγο μετεσρα φίω κἡ ἐρφμίω ς 1ὰ οἴξ,ςοπιϊετῆνι 
ιπι, ἰά οἴ τοῦτο αἰροχί, μεταςραφίυαι,ς οπιιονατα ἔμ ς. μέτα- 
ςραφεὶς «εὶς «δὸ κοχίτας ἔφη, ΧΟΠΟΡ ΙΝ, 1.2. Ῥοά ἴα; σοπμοτῇις κά 
τπηδηϊριι]ατο5 ἀὐχῖς. 

Με πιςρεφϑ εἰς, ἀλῃ5 τογρ4. ΗΠ οπι. 
Μετειςρέφω, μιεψω, πιά φαγσοΠιο ΓΟ ΠῚ ΠΓΟ Δ Ιοττο. μέταβϑμῶ, ΓΟΊΙΟΓ 

τος ν οἱ πο ἱπαιςγτονν τ ογοϊγοιπιαρ ον ξξ.Αςοὰ, μετειφρέφω νέον» 
ἈΡΟ]]. Γδπτοπτῖδπι ξημτο. 
Μεταςροφὴ ἧς. )οοηιογπο, η Ἐρὶρ. 
Μ,τασυγκείνειν, Ν᾿ ετοάλοῖ,ντ λιτὸν Οαἰοπ.ΠΠὗτο σ. οὐοὲ ἑπλων Φαρσ 

μίθέκων δηιιυτίμ, συγκρίματα ν οςαθαητ δοϊ πα μα σοτγροσα Υ ας 
ταϊίςο [ς. Ητης μετασυγκρίνειν, οσογρότατς Οφίο ΑἸγο Δ π0; 
1.παϊ σε 1 σοτροτῖϑ ἔζάτιιπὶ ΡΤθτΟΓ Πατιγατη [ς παρεητεπι ἴη- 
ἤαιυιγαῦς ἀτῆιις τγαῃπηπτατς 5) απο ὃς Μεταποροποιη σαι νΟΟΔΠἴ. 
ἀταιιε εἰϊείγιιτι Μετεποφρποιΐαν : ἀέτῖο ἱρ (ἃ μετασύγκεισις γοσὰ- 
ταγινὶς εχ διπτις Μετεσυγκρατικὴ δ αμες. ὃς τε σα πηδη- 
τὰ αιῖθιι5 μος Ρταϊίζαγε σοπαητιγ Με τασιυγκρατικοὶ φαῤμακα ῬΑ 

λιις ρίποτα Πἰδτο τειτιο)ςαρίτο 72. ἐν 5 τοῖς διωλεήμμοι σι αῦειο- 
ἐνίοτε» μετασυγκρίνειν αἰώσρις διαφόρρις γ δέ ςτετΔ 418 τε - 

σφηίετ,ίη φαῖθιι5 αναλιςντικ ὁ ὅηπμελεια (Ὁ [ ὦ πὶ Ρατ5 οἵδ ὁ μετασυς 
κριτικῆ «οἷά οἵς, Γοσογρογατίιαε συ γατί 5,1 ἀπά τιγ σηΐ πὶ ἴτᾷ 
οσἰπὶ Οαἰϊο Αὐγοϊίδηο αι ἢς [στ δῖς Ομγομίδη Πδτο ἔςξοιη- 
ἀο,ςαρῖτο τοττῖο. Οροστοτ Ἰβίτιν ἀςςς ΠΠοπ 5 τεπιροτε ἀϊίσετ- 
ποῖς σαγατί οποπητῖη ᾿ς ἰθυθητο σο πη ΠΉΠΠ 6 ΠῚ πᾶ 9185 πος εἴτ, 
τοςσοΓΡΟΓατ Δ Π1) 114 ΠῚ Οταεὶ μετασυγκρατικίμω γνοσαπῦςαΡΡΓΟ- 

Ῥατς ΠΙοίσουγι ες ἰἰδτο πᾶστο ἀς Ὑ παρ Πα, κέκτηται 3 καὶ μεέτα- 
συϊκρατικιηὶ διευλαιιν ὅτε ὀπὸς κὺ ώζα παύτων μρέλίς-α “ἶω ἰσοδικυαμοιωώ- 
σῶν, που δὲϊ τὶ ἐκ, βάϑοις ἑλκύσαι, ἡ μεταπορρποιῆ σώ. παθοῖ δι 8 Πὶ 

τὰπι Πιοςιις. τὰπι τα ἰχηφεχ οπιπιθι5. ᾿άσι ΡΟ] ἐπτίριις. 7 γε] 
πιαχίτηαηη νἱτῃ Μιεταίν ποτὶ τἰςατι ἡ ΠῚ πἰ πιίτιμτι αι] εκ αἰτὸ 
εἰιοςατε ὁροιτοῖ ἡ ἀ0 πηοάτιμιπι ἤζατιμτι τγαπίππμταγο : αιιοά 
ῥεταψὴμάτισιμὸν “ἴα πορων,ἱὰ εἴ με ταπορφποιΐαν ΡΙΠταγοἢ. ποπὶὶ- 

πδυϊτάςαι Ὠιοίσοτ. "δ. 3,.ἀς (᾿ φαλι μια »ἱοιμασδεικοῖς τε ὅπη τίϑε- 
σαὶ εἰς μετεισ ύγκφισιν, αιο }}Π{π|591 {τ αἱ ἀ1οῖ5 ἱπηροπίτιγοντ εχ 1- 
τὸ Βιιπιοτος οοςοῖ,οτης] ΟΠ ες δῆς τοπὶ ἐτα ἐχρτοίῃτ ἐς 
ῬάΙηςο ἰοατιςης 110. [Γἐσιπάἀοφοαρῖτς 17.081» ᾿παμἸτοίπμτισηαῖτι 
δὔτοιη το αχατί » οοσάγίαιις σογγαρτιπι παι πλογοπη δ Βαδὶ- 
τιπι σογροτῖς πλιιτατὶ φχρςαῖτ, ΘΔ] πιις ΠΡ το 2. χτὶ τόποις, Οἵ σε 
3) οἱ γεώτερρι Τἴ0 Ἰατρων οἱ κριλειυῦτες ἑαυ μεϑοδυκοιὲ ονομφζεσι με- 

τασυγκριτιχοὶ φιξναχαγϑος. Το αυῖτιτ αἰτοτα ἐς τπποτογατῖς σαρὶ- 
τὶς αβοξιθοιις. κὐ εἰδὴ συγκρίματος νος 5» ν ̓ς 1ρίτι Θά] ςη.]. τς 
ἀϊβογοητιῖς πιοῖ δογιιπι, ὅς ἰηἔγα ἴῃ οαάςπιὶ γόος. 

Μετ εἶν, Ἀρρτομοπι εγο,ρατγειςίροιη οἴ, Οςηΐτ, 
Μεγεικημοτίζω, τται ἢ σιιγο ἴῃ 4] 12πὶ ἢ σιιγαπι τγα πΠςο 7 τγαπϑέοτ- 
πγοφίμαπιιτον ΡΟ Γσηαπὶ τγαηβἔεγο ἴπ 5 ρέγ ἤριγαπι τγαηϑβξετγο, 

ἹΜεταχυματισωδςγοῦῖ, δ ιττανς ἢ ριιγατίο ἴῃ Ρ]Δη. μεταρημρτισμός,μετας 
σλασωῤεουντ ὄπις, δὸς ρτο ὄψ, οπύς, 

Μετα τείήϊο μαι. αἴξομιαι» τα. αγμα ὃς 
Μετοτοίηῳ, ογάἸ 65 ἤλατο γεγδηίογιθο, μεταγραφω, Βα 4.1η ΑἸποῖα, 

μέτα πἰἥομα) τρὲς αὐ τὸ αἄ ςος ἀςἢεϊο,αά 6059 τγαηΐςξο, 
Μεται ταῦ ται, ροίδοα ἀοϊπσερο αὶ ταῦ πα, τοὶ μοτα ταῦτα͵ ΟΠ ΟΙἘΒ,μα- 

ταταῦ τος ᾧνρο [ἴοι αιιάτῃ, 

Μετειτίϑεμαι, ὃς ᾿ ᾿ 

ΜῈ 
Μετατίϑηαιγμιοὐσω αν, ττΑτιρο πο: τΊμτΟ [ππεφητίαπε, 
τειοςουμεταγοώς με τεεζελόύομα!.Χ Ἔπορἤοη 5 ἀλλαὶ 
εἰῥουῖύα εἴ πῆρ εἶδες, ΡΊατο ἀς Βερυθ σα Πἰδγο τ πιο, θη 

5 δθα γιὰ οἰ, ςπυςπτῖδεῃ τιυτεπηις ὃς φοτγί ράπιις, Ἐξ το 
τγαηβξοτ Οὐ ΟΣ ΠΊ ΙΓ Υ Πυντὶ Ῥτο αἴγετο βόῃὸ γε! ἀΐςο. ἴῃ 
ξενίαν καὶ φιλίαν τ μιοβναρνίᾳ, μετατι ϑέ μβρυίδ- τὸ ὀνόμᾳτα, πὴ [Π 
ωρὲς δδρόντας τὰ ὀνόματα, ΓΟ 1ΠῸΘΏΓΟΓΙΙΠΙ νᾶτίεἴατο πρὶ 
τλϊπαν ΑρΒτβοι. {ετατεϑεὶς, Γαι Ππιιιτατιῖ5..ἀς Εη δγιις . ο 
δΓααῖτ, το πὶ τγαηβξογο ἀρ ν πο δι αἰ ττιπὶ » τ μετα ϑέδθει, π 
σίλειὸμ, ἢ 

Μετατρέπομαι μι. ἐψομαι αν. ἐμμαι ας" ρφφίιὼ ποιοδκαι τατὶομξ ἢ 
τείριοἰο,ειτον άποττο, ὅβτςρ ἐφομω φροντίζω, Οοι τα, οπις 

11, αἰ, ὧν τι μετειτρ τ ηγὐδ᾽ ἀλεγίζεις Ττο τη ττὶς σοι " 
ϑείμκζυσεν δ᾽ αἰ χολιειρ, αὖ δ), ἐπρώπετ᾽ αὐτίκα δ᾽ ἔγνω, Ἰᾷ Ρ᾿ νὰ ᾿ 

πεγειτγαδεεεςράφν. "͵Δτ ῖη Μίπος ρτῸ πηιταγε ἀἰχίτ » Εἶτ 
δι᾽ ἐννοήσω. ὅτι ἐδὲν «ται δ ῖθα δῥω κοίτω μμετατι ϑέμῆνοι (ξὺ γι 
διδαμωι παειδδίω α) σοι. Με τουτί ϑεῦτο ) Ἔτίδ τη ῬαΠηιὸ {πεῖ Ῥ» 

ἴα φο ΡΠ λα Ολϊατισαρίτε τοϑαυμάξω ὅτι ὅτω ταχέως, 
ϑεῶος ἀπὸ τῷ χριλέσαντος εἰ μιὰς ἐν χάριτι χρισου, τηΐτον αἰ ἀϊ 

τὸ τιδηβξογβιτιϊ γε ἐχροημητ: [δὰ ἐρὸ δϑμιμὸ ἤμτπο 
οοτς ἀγηϊε ἀς οἰ σοτος πιο δ1}} ες δηΐπιο ἅτάιις ἱποοπι 

Με πιτρέφομα]ο τ Ἰητο τ. ατίι. ΑΡοὶ],2. κυρήτεουν 
οἷσι μετεπραάπη ατωλοϊςοίητοῦ Αξ τοῖος δάπιοδτιιο οἵδ, άςπι ἐς 

Μετατρέχω, ΓΔ ΠῚ ΟΠΓΓΟ ΘΓ σΠΓτῸ ΡΟΙῈ ρογίοηιιοτ,. 
Μετατ ροπαλίζεφαι, Ἡς(γ ΟΠ} ἀηπςρέφασαι, ἀὐλειν 

Με τοι ρφαση, ΟΠΙΙΘΙ ΠΟ, ΠῚ Πτατὶ ονογαγαἰταάποτῆο. τ, 
Με πέτρ»πιΘ-γγλμ τα 1152 Ὁ} 1590 ἐγίατι 15,4] τγδηϑβοιτί ἂἱ 

τοῖς τ {ἰδτο τεγεῖο Εριρτγαιησπαῖ. αὐτὸς ἢ μετάπροα 
ἐ ῥῥων,ἰὰ οὔτι τοάϊοης δὲ τεάϊιχ. Δ  ορμδη, ἴπ Ῥάςς, 
αὖρα αὐτὶ τῷ δύκρχτος, μεταβληϑεῖσει, ὃς μετατροπονϑυς 2 
Πιιη, δέ ἕδρη με ταύτροσν Ὁ. πότος ν ογίατι! 5) ὃς [πάς 
Ἡε οί τη ὙΜεοσβου εὐγορῖφι μετοέτροποι ἔργε τελ δ σις 
ἰητοστιμα γείτἰτιιμητ. ἔτι σοι μετάτροπα “κ᾽ δὴ ἔπ εἰσιν 
Ῥί 4εἰς τὸ ἔμπης τὶ δάμις ἰητορις. 

Μετατυωσις νἀ] Οἴτιιτ ἀριιά νοτοτςβ,χιᾶάο αἰτίᾳ πο 
ςοσπροῆτο ςαρίππτυγονῖ ἀριιά ὙΒεοοτῖς. δρυὸς ὦκα 
δῶυα. δι ΘΟΡἢ.ἰχ τ)τέλη λύει φρρνῦντι, ΤῸ λυσιτελεῖ, γος 
1ΐο πογηΐης διάλυσις. 

Μεταυδάω,ν τα ξλοῖο. οπι.Ο«,«, ἐπε ἀϑὸν ἐτοισι μετ 
αὐτοῖς εἶπε. Ἐτ Οὐν ΤΠ, ν»φαμίκεασι μετήυδοι,ἴητον ΡΗΖ: 
θάτιν, ΡΟ] ]ομΐιις (δοιπάο, τοῖον ἔπιθ- παύτεοσι μετ 
αἰἴτον θ᾽ 4επη, αὐταῤ δ᾽ τὸν γε ἐπέεσσιν ὑτῶρφιαίλοισι ριετήυ 

Μεταυτίκα,τλοχ. 

Μύταυλθ]οςιις Τογἀ  ἀϊοτυρτο νυ οἱμοτίθιις δ, ΘΑ! Πηΐϑ, 
ἀϊληιιμα οἰξίπιπι ἴητεν δαπας δα] ςγτεῖςς ΑΞ] Πϊοηγΐ 
μέσαυλίθ-, " Α 

Μεταύρμον, ροτοηάϊο, “ 
Μεταὺ χένιονοἰΠτογ σα πα Ματος![ο Ἐπιρειγῖςο)ν οἷ 

᾿ιος ροτοιϊ μετεέφρενον:παπι ΡΟ] ΠῚ τὸ εἰ κατέρωϑθεν αἷμ 
ρύγα τῶν τοὶ υδὸ πλάγια, μεταυχένια, ἀτῆμς [ςαρο ἰἀτιιπῖ 
μετάφρενον, ; 

Μεταφέρω, μι. μιετοίσω, αὶ ριετενζιώο χει. Γλης ετογάϊοττο, γᾶς 
αἰθϑεγκε ποιή τας)ν τς οἰ νεγθο τγαπῆατϊτιο. ΑΘ. Α 
κιν εἰατῶν,! Ολτη ἴῃ ἀϊπογτγίςιι!ο ἀἰχίτιμεταφέρων Φα 
τὰρμογαπι ἀϊχοτῖ. 
Μετάφαμε, Πτο ]Οηιοτ. μετέφη τοῖσδε, ἐν αὐτοῖς ἅπεν, ἐδ 

πιετ. ἢ] 1.ά, ἷ 
Μεταφορᾳὶ, ας ἡ ὈΓΔΗΠατΊ Ο2ΓΓΟΡΙ5)4110 το ΠῚ 4116 118τπὶ Π0 

(εὰ αἰΐεηο νοςαθιο ργόρτοσ ΠιμΠἰτιιάϊπεπι νοσας 
ΜετοφόρητίΘ.τγαπΠλτίτ 59 ὙγαηΠατι}15. ει] τγδη 5 ξογτί 

ΤᾺ 0]. 4. πδοὶ αὐχών,ν Ὁ] ΡῊν Ποα δας τ, δὲ γδ τὸ ἀ 
μεταφέρυτος, Πς μετοιφόρητον οἶκον «τι ἔα Πἔς τὸ σὰ 
πικώς τγδά τ Εἰ, ᾿ ΜῊ 

Μεταφράξομαι, ΡΟ Ὁ ἀς! ΒΡ οτο. Πα, αἱ ταῦτεε μεταφοαζόμεδλα 
τιςράς Ηΐς ἴῃ Ροϊεγιστι σοηΠμ ταὶ πλιι5, δὶ τούτων κα ἃ 
λδυσϑῶθα, 

Μεταφράζω, μια σω, τ ακα,ϊητογρτοτοτοτγαπϑέςτο, Αδεΐα: 
γδύω, αιιοά ΡΙΏτΑΓΟ ιΙς ἀχῖς ἐς ΟἸσογοης ἀϊαίορο 
ΡΒῖςος [ττίδοητς, μετ «φράζειν εἰς δὲ οἶδ᾽ ῥἑωμαίων ρωνΐκ 
ΓΤ λτίηαπι νογζοῦς, 

με πέφοχσις, ΓΗ ΠαΑτΙο Ἰητογρσοτατίο, ν 
Μετάφραγον,υ τὸ, ἀοτίιπι, τοῦσα. Εἰ αττοπα αοά ἃ τεγθὸ ΡΓΩ 

ἀϊῖς οὐ ἔλιπε εἰξ:παπι ἴ αἰιοτίᾳ ςογροσὶβ ράττς ἢὶς ἤταν 
φρινων, 11; υάοτη Πορατὶ ἐπιχτα Ηοσπ. Δἀβιαγοητ.ὸ μὲ 
εἴμων τύ Θ. Μετεφρενον νεται νοςαῆς Μδγος 1,5 ἘΠῚΡ 
ἰπτοτγ ΡΠ ιπι:εἰπ ςαξιτι τὸ υτοὸ ἐδ ὠμοπλάτας μίχοι μίσε, 
ἈΦ τὸ Τγ φρονῶν διαίζομρο, ΡΟ]. 1], β, σγοηασπρῳ 9. μετάφμενογγῆδὲ ; 
σληξοιντάς τη ἀϊέξίοης φρίμω, ὅν 

Μεταφυ μα γα 5 οτποσ, Ρατο ἴῃ ΤΊπι. 
Μεταφυτεία ας, ἧς αι τγαπρ᾽απτατῖο, [ει 15 ππυτατῖο, τγάημαυς 

θην γοςας Ὀ]ϊηῖι5 στο 17. φαρῖδς μι. ΥἹοῖ ἀς Ρ[λητ8 ὙΠ 
ἰφγφηάῃ, 

ἡ 

τ 
ἀΠιη 
ποι, 

.}" 

νιντῖν 



ΜῈ Ε: 
τα γα, χὰ: τ; ρΊΔητο. Ἰ ουτ, Ασα μεταφύϊδίω 
ῬἈγαίτιις ἈΠ ξοτγ. ἶθγο ςοιιπάο 5 φαρίτο τογῖο, πὸ 
ρυπδύειν πολλοίκες, ΓΕ 6} ΠΔπὶ Ρ λιτασηι ἐφρρίιις τγδη 
οτο ἀϊχὶς δ. {{ππι5 Ἰτα]ς, 

οὐσών, αν ηχοεν Οοἰ ἔογοτ, ΠΟ ποτ» Α ΡΟ. 2. Αγρο.κὶ ἐἰφε- 
πφώνεεν ἄύσον Ἰούστιν. ὃς [ἰϊγ.ς οὐοιπι συ Γλάτίτι, μετεφώνεεν 
τοῦ 605 σιρίεητοϑ αλά γα παγγαθατ Τά οιι ]. 1, τοῖον ἔπος 

ἐὐνοίθυμι ἀϊσεθατ, 
οἰοπιροίξας Πιδίσαιι εης ἀϊοπιὶ ἐζατιζιυιι. 

ἰσομμαι, απ. ἐσμια!. ἐπι Ρ ςἢ 10. ἀπηοις οἱ πυπιΠτΟοἴ το - 
ξϊο, δεαραοίζω, διοικω, Μ᾽ ἰς Ρτὸ δι πηϊη το » Ροηΐτιγ 
γδζ τορ ,βοΓΟ. ῬΙΩτάγοῃ, καϑείο ἐμ συ νιώ ἀϑίωμσι 
τἷξ αῤείαι παγου βελύῖς δνς ασίαν. ὃς ΧΟΠΟΡΒΟΙ ὁ σὺς 

αἶμα ὅατως βέλεται, μεταχερέζεται,ἷ. ΟἸοΟἀογάτιγ ἤιο ἂτ- 
μετακεχ εἶξιςταὶ μεγίς'ας αῤχ αξ, [ὈἸΠπιπγὶς Πγα  (πτατίθιις οἱξ 

ὑΡΙατ,ΐη Ὑ πλ.τεπὶ ρτὸ πιααΐριις τγαέξουί πηᾶπιις Πα- 
τεγοέζο, γα πι}8 τγαξζο 9 πλαπιι πιράϊσοτν, Γν11α 5. 

σειγ γϑλίαν, Ζητεῖν, κ᾽) αὔτο φιλοσοφεῖν ὅπως αὖ ἐλυπότειτα με- 
πὸ συμζεζηκὸς πεῖδυς, ΟΠτγ [Οἰτουη. αἰ Ε οεηδῃ.8. δεῖ 
ἔστως τ εἰς τὸ δέον αὐτοὶ μεταιχέρεζουΐϑης τοὶ ὁπλαγατπλα 
οἷη Οοτρί δ) μέϊα χερίζεδνει εἰς εἰδεκοιυῦ πα ἀἸΧίτοΡτΟ 

ηαάιιοτζοῦς, μῆαχερ ζεῶτῃ τὸ σαΐμαν νευθιι εἴν ἔα - 

τἀἰκαςἰἀοπι,τγαίξου οἰκονομώ, ΟἈ τυ Οἴζοτη. τ. κά 
ς γδ αὐ ἕλοντο “ἵν πλετοιωΐτων καῦτα μετιέγαι ποτέ, ὅ΄- 
ἱἸαῦτα μῆαχεφέζοντες, ὅταν ὄυπορυίσωσιν . ἕκκ αὐέ' χυῦ]α! 

οὐτανΊαλαιενωρίας πόλεμον μέ! θέζειν, Ὑ μιιογ .110.4. 
ἣν μυσικίκΟ, Ῥ]Δτο πολιτικαὶ ἱττδέξαγς. 

Ὁ 401 ἴητοῦ πηδηι5 τγαέξατιισ ὃς τοποταγ, μέϊαχεέρμον ὅ- 
18 4ιια: Δάπιϊ πη γάτα, Ν ΟΠ ἢ. 

γάοτασ οτίαπι δος ρὲ ρτο τοτγα ϑιδτίοης ὃς οαιοηά4- 
ἰ ςτγατὶ ἀριιά ΟἘοιπιςη.ἰη Αἕξα, 

η,εγαξιατι ονασρτοῆτο, σα] εἰ άςπη αιιοά χείριξι:. 
ἰς τγδέτατιο. [1}0.αἶϑὲ εἰγμλϑ (ΟολῊ Π|.1. 
Πων,τεγγο τ ῖ5 τι πἰσα ΟΠ. 

᾿ἴμες Γπγοτίηἱ ίοσὸ παίςοπτος, 
τασβοῦγιιπι)ν οσάτιγ ἕος ποις ἔσστιις {15 9 481 
οἶς, Θα’ζὰ ρογος!] πὶ ἐπτογργοτζασιιγ σαρ.6. [10.2. 
γ1π|. Ατλτος. μετεύχοιρα ἂν ὑσὶ, Ῥοτοὶ ἀεργδιατὶ τη 66- 
Π)4 1105 ΡΟ τ πιο 5 νοςατ Θαζα ἀριι Αὐιΐξοσ. 1.5. - 
οάρᾳ ῬΟ] οὶ, τεὶ ἀψίγονα “ἦσ᾽ ὑων χειρίδια κὶ δελιφάκια, 41- 
τούχοιρρι, 

5» ἀΠπταγπε, ΡΟΥΣ τοπιριις 4] απο γαάςπ5. Δ ΡΟ]; 
ρρυσεν ὄλυμπον δὲ ϑοῆς μέϊα χορνίη κυ τερύγεοσι. νὉΪ οτἸα πὶ 
Θρίτυγγῖ, μότέω φρο οἱηαιυῖς ̓ πτογρυ δι 4οπη, ὑψοῦ Ὁ μὲ- 
φόρητοιν δ] οΥἾ4Π| μεϊαχϑυνίη Ιοσὶξ ἰΏτοτρτ. Ργὸ ΠΙ]1- 
ἐς Ηατργ 5. ὠκείῃς πτερύγεσσι, κέϊα χρήνιαι γὸ Ἰαλλνον,α,- 

ν, ἐ΄πέτοντο, τ ἃ ἐρανὸν γὰ, χιοόνον χφιλϑύσι, 

νειν, τα [Ἢ οτιγατς»Α ἴτογ σοϊοτᾶτο, 
[ξοεάο.τγαηίεο ἴῃ αἰ145 ρατῖςϑ, Δ ρτοάϊοτ,ναροι»α- 
Ουμεϑίςαμροα ίςε ον Ὑλιιον ἀϊ4, Μεταχώρησις » [ἐ- 

τγαπϑίογοης, ΕΠτΙ ρ 14, ἴῃ ῬΆΟΘη ΠΠ5 Εἰ τεοκλῆς Ὁ ποδὶ μιε - 
ἴϑογ (ἄχιιπι ρος τγφηςίεγοης. [0μ0]. Επιγὶροίπτογρτο- 
ΥΩ μεῖαςρεφων τῳ ποδὲ ΧΤ' λεληϑος γοογοὶ αἰϑᾳ σύρων κα οἱ 

ν φασὶ τὸ αὐ μῆνον ὅταν μιὰ πολιὰ αὔειος «νη θπὼ μόνον 
᾿Οχροπιρεάς δά χιιπι οβεηάσης, 
νμέϊατι δέν, οἰ ἢ. : 
ἡαμελ εἶ δου, ἃς Μήαψέφω, μαβελόδομω Ἡςγ “ἢ. 

"αὐοα νηΐ ἀςογοῖιη οἰ ἴῃ Αἰ τππὶ τγαπβέογο: ντ 4Π11Π| 
Δ δ νπὸ ἱππροτάτογς δά δἰ τππὶ τγαηβξογτατ ΑΡΡίδληιις 

γ ΟἶΠ}} ἐς Βτιιτο ὃς Οαἤπο ἰϑαιιςπς ,» Οἰχϑυῆνων ὃ τού- 
δ καὶ μακεδονία ἐς ᾧὺ ὑπάτοις ὀῤτώγιον κἡ δυλαξέννδω μἐε- 

᾿ βελῆς τ αὐν φυσχεραινύσης, 

ταπίογι ο. 
Ῥαξηϊτεητῖα ἀτιέξιις ΠιΠΊ μοτεγνωκὼς, ΡΟΣ πἰτοητὶα ἀυξζα8. 
5η5: ἃ μέϊαγινώσκω, 

ἴππ πππιτατιιτι εἴτ. σἸΔς πη μεαϑοχεῖ, 
ἐοτ αἰίαιιος ἀἸχίτ, Οαγ 7 ξ,τοῖς δ᾽ ὀσηυσδὺς μετέειπε,ητοτ 
τις οἰξ ἐν αὐτοῖς εἶπε. 
ΙΓ αὐτὶ πῷ μέπιξα, ρετίςιετο. 
ςορὶ, πηι ραττὶςερϑβ:ἃ μῆαλαμξαίω, : ; 

στεάϊοτ,αςεςἀο,πἀϊοπῖο. ἰξετείζω, πα. 1τΟ, ἀὐακρίνω, Γι ὰ-- 
χυυ7δ, ὃ δ) τὸ τὸρ μέτειμι 5 ἴατα αά ᾿δηδιη νϑηΐο ἔσιι 
84 σγίπηοη ἐς ἔρης, ΑὙἸΠΟ ΡΠ Ν.νεφ. οἰἸτα Ἀσουί,ὠτοὺ μέ- 
ὃν. “άοο ἴδιι δάϊθο εἰπὶ : Πρπίῆοας οπίπι νεγάπαιε: 

δαϊατ ἰπτεγρτ. μετέλϑω. μέϊαχέρίσομαι εἶ πως διωυθώ πεῖς 
᾿ 164επὶ ἰδιἀςπι, νεῖσε σ᾽ ὅϑεν ἀπέχισας με λόγου; μέτει- 
ἢ (ο ὈΓΠΙΟπί σον πᾶς τας διιοςαίςτεάςο, μέτει πάλο; ΟΡ. 86- 
ἔθος σταῖγῇις, ΑἸταπδηἋο μέτειμι, επὶ «ἰιοά νἱ οἰ ςοτοτὸ μετέρ- 

μάϑεισι ἀϑιωναίες κῶς τσ ἰ ϑέσμων φόρων κα δίκη, ῬΊατο πο- 
σὴ αὐτὶ τούτων εἰσειεῖδις μέτειμι; ΟὉ 1{τὰ το πιοχ Ὑ]οἰσατ. 

ἱπεοτίμυ»σιμύειμι 1118... δ᾽γκου οοτέρρισι μέ τεῖνα)»ὶν σίωυ ἀνάφρε - 
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Φιὥτῳ Δ Π απ οΓατὶ, ἃς 1Π146..ἐ ὐκ ἐδ γνοίυς σοτύφρισι μετείυ,]1.ὃν ὁπο- 
τύφρις εἴν, ἴλτοῦ ντγος νογίσει, Ες 1] .γ,οἿε δ᾽ αὶ γίρων μετέησεν, 
Ἰητεγῇτ, ἐν οἷς αἱ ὁ γέρων καορ τ ρΥῸ μετῇ, μετίωῦ μοι; δὰ πὶς Ρειτίης- 
Ῥαι, Ἠοτοάοτ,μετίω εὐτοῖς ἀρχὺς ἐδὲ μίας εἰς Δα] Πα ἢτι9 ας αι 
ΠΠ Πγαρ ἐξ τάτιις ογᾶτ, Αὐτόν: ΡΟ] τ, μετίω αὐτοῖς καανϑν)δο Ρ 1, 
ἐμετευσία ἐμὰ (ιν Θοηΐτ, Επτιρ.ΐη Μοίρα, ἡ χρὴ μὲ τεῖνῳι ν᾽ ὃ. ΨΩ] 
βελόὺ μάτων, μα τεῖναί μοι“ αῤχῆς, ται εἴς ΡαιτσΙ ρατί ΟΠ ΠῚ ἡτη - 
ΡΟΥ ].τὸ ἦσον μκε τεῖναι δὲ ἁπεέσας πόλη σι, ραττ ρας οπτηΐδιις οἰαῖ- 
τατὶ θιι» Τ μονα. μετεὸν "ὶ χώρας ὐωλόῦσι,ἰιις ον ΛΈ ΟΠ τις ἴῃ τος 
ξἰο ὁ Πλ, μα τεὸν σφι» ἱρί05 Ροτεη η5, Ὁ Βιιον ἀ, ὡς καὶ μετεὸν ωὐ- 
τοῖς ὄθηδάμνε, Ἐρ᾿ἀαπτπο ταη ιιὰπι πὰ δὸς Ὠΐ}}] ροττιποηῖς, μὲ- 
τεὸν ἐδὲγ τούτων ϑτεοῖς ἐρρεμϑν 11} 1π|ς ἄσος Βουμπὶ ἀἰσςηιις Ρἂτ- 
τ σ  Ρο 5. Ὀ]ατο γομ.ΐ, 

Με]εὺς πίω) γνώμίων ες ριιάΐαης Γξατοητίδτη, Ποτοάοσ, μετεὶς τίωὺ ςρώ- 
ἡδ' σιν, ἱ πτογαιἑττςῃς ὀχροα τϊοποην, ἰἀοση κεῖ οἷς ἢ Ἴυρ αν ἰδ τ: 
λιτὰ ἢ 8 τ γάπη ἰάςπι; Ἰάοσιη, με εἰς αἰρσέσα γλώοραν,, Ῥοτγῆσα ᾿π- 
012 ντορ 59 ̓ς ΠῚ, μετέγ]ας κἱ μέας μαγαρ χω; 05 ΟΧΡΌΠ οτος ἢϊος 
πᾷτο ἰα ἰάειη Ηοτγοάοτ οἴῃ ̓ ἰς Ἰοςὶς μωϊεὶς Τοδιοιιαι οἱ Ρῖο 
άεϑτις, 

Μέεισσ)ιυΐω εἰς Ὅν, 11ὸ τγαπίξο. 
Μβείω, Ἰάεπι αιοά μέτειμιγαρ ργοἀϊοτοδοςοάο, ἱπαιῖτο. 
Μετεκξαίνω, γα ςςΠἀοσΠηῖρτο, μώ τεκύαίνεσχε ἐκ πὰ αθματος ἐς αὐ κέ - 

βαξων τγαπίσοπάςθαι ὁ συγγιι ἴῃ εἤάιϊιπιν Ἡογοάοτ, μετεκβαῤς 
τγαπίςε πάσης. 

Μετεκζ, άζω; πὶ "τ ᾿πιροπουῖγαπίροπο, Τ μογ 4, Μετεκδίδωμι, 
Ῥοίξ εὐο νεὶ εἴοζο. 

Μετεκδύομαι, Ἔχιιο, μεγευκδ ύε ὅτι τοὶ ἐαυ ἣν φυΐσιν, Ια. 
Μετέκεον, αἰ 1]).ν 146 ἔκιον, 

Μετερβαίνω,τταη!ςεπάοον απ ν πὸ πιατᾶξο παιιῖρίο ἴῃ ἅΠΠπ4 ςὅ- 
[ςοινάϊε ΡΙττ, μετεμβαὶ εἰς μυοπείρωνα, 

Μετεβμοο, δύω, μετεμφυτέω, ΕἸ οἴ οΒ. 

Μετεμφυτὸς ὁ καὶ ἦγοΧ γ πὸ ἴῃ 4[14 1ηΠει55[η Ἐρὶρ. 
Μετεμψυχόω,απίτηδιτ γα ἀπισονεχ νπὸ σογροτς 1η αἰϊμά, 
Μπερψύχωσις αηϊ πη’ ΣΧ Δ]10 1 4[{π|4 ζογριι5 τγα πὲ! ρτατίο, χιβ 

ἁἰϊοτγὶς Ρυεμασογαβ. 
Μεπενεγκεῖν» μετα φοραῖν, ΓΑ  ἔοΓΓΟ, 

Μετενεχθεὶς. γα ατι5. ᾿ 
Με τενσω μοότῳσις κως ,5751Π| ἀϊποΥ [45 ΠΟΓΡΟΤΙΙΠῚ ἔρέςοῖος πιῖστατιοτάσ 

41 ΡΙατο 1.10. ἄς Τρ. : 
Μετεξάρίςτημι,ττδηϑέοτο {δ᾽ μας, ἵξοπι Ἔχ ΡΟ ΠΟ ὅς Α[Πὶ ΠΣ άφέῃ ρο- 

ἤετς ςοσο. : 
Μετεξετερρι 1} 4 πι, πο ΠΩ} 1, εγοάος. οἱ ὃ μέτεξετερρι αὐτῆ. οἷ 

μδ ὡρὸς κύβοις, οἱ 3 ὡρὸς ὕπνον ἐτράποντο, μετεξέτερφε "ἦν ϑεών, σετεὰ 
4). Ηεγούος. μετεξέτερω»οιμ 1551 άεπη. 
Μετέπεπα, ροἴξοα, υΣἼαὔτα. Οα, ξ, μα αὐτίκ κὶ μετα εἶα, Ῥίατο ἐ- 

ΡῬΙΝ.8.} μετέσεῆα χοῤνονη Ἰυρόρνὶς δῶρο ᾧ κοϊακάχευτα με ἀο:- 
᾿ πο τγτγαπηῖς ἀριία οἴ ἐς τὸ μετέσεἤα»ἱπ ξαταγατη. ὦ 
Μετέπεσε, ἀδοί ἀϊτ; ἃ μέ! απέπ]ὼ, 

Μετεπιτιδευ εἰντγθταγο ἱππἸτ γι Βιι 4.1 ἐρ τε. 
Μετερρίσαι ΟΕ] ατγιαγειν ἀς δηηχοιτερώ, , 
Μέτεῤῥ(Θ ργο μέτρι(θ», Αἰ ΟἹ οὐφπηοάογατιις, Ετγ τα. 
Μετεῤῥυθιμωμίία, ματεχημώτισμῦμα,  ατῖῃ. 
γμετέρχομαιρτατογεου τοπάου ἀρρεῖο 5» 4ιδτθ 5 σοπηίσαα ἡππιάςοΣ 

σἀροῖο. [οξξογοτγαξξουϊορονπαγγο. αςοετίοφαςεςο ; δἀάμοον" 
τταάπςο, ΓρΡ]Ἰοίτπι ἐς Ι΄ ἤμπιο 5 ἀπὶτηδάϊιοττο ἐπ Αἰ! - 
4116 Π|. μέτειμι χὴ ἐπεξέρχομα)ον ἱςἸσοτον πα ἴσο. ροη, Λοσμίατ, 
ἈΡΒΕΠοηῖιις, τὸ αἰμαρτήματα. «εἶσ παίδων μετέρχονται). ῬΕΘΓΟΓΙΙ 
Ρερρατα γἱ πα ςαπτνραμΐπητ,ϑ ἥξαν μετόρχονται, ΑὙ ΛΠ}, 1. υδγεώκε στ, 
μετῆλϑον τίστε ς ὁ ρείτεα. Ποτοάοτ. Οτοετοπι νἰτῖο ὀχ οςρῖτο)ν ἱπάϊ- 

ἔζαπι ροτγίδοιτα οἱξ Ογαστοπι. μετέλϑοις κόμπον »τέργί πιᾶς ἔα Πν 
ν] οὐ σατῖς, μετελϑεῖν γάμοις ἐλένης ὑβριϑοίνϊας, Ετιτῖρ. ἤίπτετς σἱπτ 
ἀϊέλεπι ἀς, δες. τῷ χευσω ἃ ἔρωτα μετέρχομαι : πη ἘΡΙΡταπηπη μεσε- 
λάτίον αὐξδὺ. (τητ ριη] ο πεῖ. ποίη, μετελϑων»ἰπιλάοης, Γερτῖς 
τποΠ5. Υ]τι15:4 1 σπα πο [υἰγαη5 ὃς δε! Θη5, Ποιτι, μετελθεῖν 
ἐλδυϑερίαν, ΠΡ εγτατο πὶ του 9]. αὐασώζε ὅν. 1 ΠιιοΥ ἃ. ἐετελϑεῖν ταὶ 
ἐγχληήματα,ουϊείλα τεξο!]οτς, ἰάοπι. πάραν μετελδύσομαν '. Φεῆρ 
περι" ἀπελϑσομα. οὔποτ. μετυλδύσομιωι μοι, Δ 1150 Δα 4ἰ1ο 5911 
εἴδη, μουσέων [5 δώρῳ μετέρχεο. δά ἀοῃα υυτ!Ἄττιση το τγαπσξογ, 
ἴῃ ἘΡΊρτα ΠΊτη, μετελϑιων δ) ταὶ κεφότερα. ΑἸ οι Δ ΠΊΔ5.1. τςςςάςῃς 

ἃς τταπῇοης, μέτελϑε, φιιδοΓο, 1 Δ ίσΔ. στεῖς αῥε τάς ἶσα μόπελϑθε »ραίπης 
μϑτῆλϑθον δέρας, τα» ΠογιΙης ΡΟΠΪεπι» Επτῖρ, μετλϑον σε») το Δζοτπ 
Πυιϊ οἱ 4οπι, μετέρχομω σε πυρὸς ϑνών τοϊληϑὲς εἰπεῖν» ἐσο τα δάϊοης 

οδίδοτο ντ νογιῖη ἀϊςα5. Ἡεγοάοτ, μέτέρχεαι μὲ λετῆσι εἰπεῖν, 
δες, Ρτεοῖθιι πηοςιτὰ ἀσς νγ αἰ οατῖ. μετεληλυν ὡς δυὸ “δ κυρ" 
ἡμάτων δ) (ὃ αἴδρας, ἃ τεῦτι5 αὰ νῖγος ἀεάιιξξι5 ἔειι τγαηποη5᾽ 
Τιιςίαπιι5. Με τέρχ εὐϑευ ") μετοίχε ὅτι τὸ εἷς τινα ἐλϑεῖν, ΠΟ τη.1114.- 
{νην εἴπις νὰ τοιέδε μετοιχό λυ Θ- χαλέσει6ν,1.ἐπελϑ ων, Ἰςπε,αςςε- 

ἀεὴοΙἀοιν,κῆρυξ 2 μὲ τώχε το ϑεῖον, ἀοίδὲν, Ὁ 4. 3. »δς αἰ τῶρ σ ιὶ πόλιν 
μάτοίχεο, με τέρχεὥτη τὠλαϑὲς γ ΟΥΙ τατε πὶ ἱπις[ισαγον 

Με τέαπον,αἰϊεςτιτιι5 Ππ1.. : ; 
Μέτέοσομαι, ἱΠτοΓοΓΟ, ὑπιπεύσε μετέοσ μαι, αἷμα τοῖς ἱαοπεύσιν ἔσομαι ΕΟ“ ᾿ 
τον. Ἰάσαν Οὐ. ξ, ὅπ ἔτι ζωοῖσι με τέοσομαι,Ἔτο ἱητοτ, ὅς 114 8.Ὁρ 
ὦ γὴ παυσωλή γε μετέρυε τω πτοτοςἀδτ.2 μέτειμι, ς. ᾿ 

Τὸόπι, ΓῊ Ἕ ΣῚ 



ἢ)..2.3. ΜΜ Ε. 

μέτεσιν, συρετοπαἰῖτοτ ΔὉ εοάεπι, τάς Ἐ οἴς πη πὶ οορία νεἶ 41150. 1 Μετέωρρε,», δ κα ἡ, ΠΙΒ᾽ Ππηῖ5. οἰ ταις ειπυϊάτις, Πιΐροπῇις 
νεὶ ρατεϊοϊ ρατῖο. μέτεστί μοι τῶ δε ἡ τόδε, μέτεςι τούτῳ κὶ ὅσίων καὶ ἷε- 

ρϑν,ἰαῖς οσληῖα ἰπιτα οἰ ετατῖ5 μαθοῦ, Πεπιο ἢ, τ᾿ Νεαίρας. ΠΟ ετ, 
ἐκείνων τοῖς φαύλοις μέτεξ ὙΡΤῸ οἱ φαῦλοι μετέχύσι, Τά στη σπὶ ΝΟ - 
τοϊπδιίιο,αῤε τῆς καὶ δὲν μέρος τοῖς πονηρφῖς μέτες!. νἸγτιιτὶς 1114 εἰς 
ςοπηπλ!ἴσατιο οὐππὶ {ΠΡ ΓΟ 155 Ρίατο πὶ Ἀροϊορ ϑοστ. τοῖ- 
των δὲν κοι μετεπις τ! ἔιπὶ [τ ἐσ πατυ)ὰ τα τις ἔππὶ ἀἰ Πα. 
ΑὐἰΠπορβαμι ΡΙατο, ὅσοις μέτεςε πῷ χρηςστθι! πρόπον, ἀποταπος ἤπης 
Ῥτοθίτατίς ρατγεῖςιρε5. μέτες ἐ μοι ποότρας, [πὶ ῬαττίαΣ ραστίσερσοῖ- 
ἀἄςῃ1. τί μάτεσί γος εἶδ ἀλεξαύ δον γάμων ς αἰ! ἃ ΠΉΙΗΙ σοπηππιης οἰ 
σιαπν ΑἸοχαη τὶ σοπηι Ὁ 15: τι ρ, μέτες: μοι πλ εἴον ἡ χώσας. Ρ]115 
τερίοηῖς Ροῆπηίοο.μ ἕτες ἰ σοι ἐν ὀρδιραίσι χόγνο.. ἀϊρηιις ἐ5. ΟἸΜ1|5 
τατῖο Ππαϊροαταν Ἰητοῦ ΒΟ  Π 655 ΕΠ ΓΙ ρΙ 4. μέτεςε σοι τούτου, πος 
ῬοΠιάοτς ΟΠ Ῥοτα5, ΗΠ υπιον, εἰ δὲ τι κόρης σὴς ϑεσφαάτων μέτες 

σοι Ἐπὶ ρί ἀ τς τα ἐς Ηἰ1α χα! ππουιςπτ οτγαςιι 4. τὰα ἴητοτ- 
οὔ Π δά το ρογυϊποητο τὸ ἀτεϊπριητ, μέτες: ἀυτ ὖ δειχίαεοϊσπα- 
1α» εἰς ρατείσορ 9. ΡΙάτο νόμ.ΐ, μέτες υἱ ἵν πἿ) πεπορᾳγυθύων μέρρ:. 
Ἑαυτὶρ.οἴτῖ5 Ῥαγεῖςῖ ρας ἐοτιπὶ ια ἔαέξα πτης ὃς ςΘπίογτος. εἰ 
μετέη τιμῆς τούτῳ, ἢἷς εἰἴοτ ραττίςορς πομοτῖς. 

Μεδύχομα ΟΡτΟ, ΕἸΙΓΙΡ. 
Μετέφίω ,ἀϊσοῦλαι ἱπτοῦι πὶ Πᾶς. Ἡ 1.1}. τοῖσι δ᾽ ὀϑισ ἀμὴν Ὁ. μὲ- 
τέφη, 1. ἐν συ τοῖς εἶπεν, ἐδημνγρησε. 

Μαετέχοω, σι} Αἰΐαιιο ας ον ματτῖοςρ5 [ἀπιῳραττὶ οἱ ρο.Ν οαττνο- 
πῖτιΡίατο πὶ Τ᾽ πταουλϑγισμιοι ἢ μοτέχαεστι κὶ αὐ μονίας ψυχὴ 5 σοπη- 
ῬῸς δῖ ῬᾶΙτΙσορ5; Οἷς, Αὐπζοτ. ὥσιορ μέτοικος γάρ ὅδιν οὶ εἴθ᾽ τιμι μοὶ 

μετόχρν, τα ἴῃ 4111 115 15 οἱ 4 ποη νεηὶτ ἴῃ Ποποτιιπι ρας 
τεπι, μετέχω τ᾽ ἃ μφοτέρων,ν τυ 116 σοη(οτεῖιπὶ ἢασςο9 ΤΊΝι- 
ογά, μετέχην τ ζωῇ εγργατάϊτιιπι νῖτα εἴτε, ὃς θεποβοίο νἱτα ντὶ, 
μετέχων τῷ ϑεοί, ΑΙ 1414 ἀϊτιῖτι Πα θοη5. μετέχην φόνε,, σας εἱς 
Ῥαγεϊοῖρεπ); ογοάοτ. Αἀάτειν οτίδην ας. ΡΊατιῖπ ορ τ, ἵνα σ)ν 
μετέχοι δ᾽ πραγμάτων αὐτοῖς. ντ ἔχξτοτιιτη Ῥαττίςερβ. οὐπὶ ᾿ς 

Ῥῆ" οἴει. μετέχω σοι τούτου, ᾿ιιῖτι5 ΤΟΙ ἴπιτι τοσιπὺ ρατγτίσορϑ. ἴη 
ορΙΡΕΠ ΠΡ ἀριιά Πεπιοίς Ομ Αεσυ Ατιορ}.1π Ρίπτο, Οἷ- 
“τως ὁῤ ἴσον ἕχᾳς (Ὁ. ἐνταυϑοῖ παροὺ Ἡμῖν μετείη τὰδε σῷ πλότου μέ- 

6ϑφοντ σαρίατ ραττεπι. Ν πὶ ̓ ς νογθιιπι οιιπὶ ΑσσαΠσηϊ σας 
τὸ χω καὶ τὸ λαμιβόμω, ν᾽ νετὸ σιιπὶ Οαπίτισοη τιΐτιιγ » ργῶρο- 
Πεῖο ἔππάπὶ νἱπη γετίπετ. δ᾽ ἀοιη," γδ μετεῖχος ταὶ ἴσας πληγὲς ἐ- 
ιο), Δ ΟῺ Οἱ ΠῚ ΠΊΘΟΙΙΠῚ [ἢ Ράγτοπη ν οΥ θ οι πὶ ἀραπαἰοπ νοηΐς- 

δ45. μετ χω τὸ μιέρρς) {11Π} ρα τσ  Ρ59) πιο [το νετέχέν μοῖραν» ροῦ 
Πάργα ραττοπι, Ἠογοάοτ. μετέχοντες μοῖρων πιμέων, ΠΟ ΠΟΤΙΙΠῚ ΡᾶΓ- 
τισὶ ροσοἄςηη μετέχα' πλέον, ΡΙΑτο νέμ. βι μετέχέν σὺ “ἦ μετεχιν- 
τῶν» ΟΠΙ ΠῚ σΑΓῚ [εἴς αι Πιης Ῥαττὶςῖ ρ σ ΡΟΓΡΠγτῖι5. 
Μιετεωράζομαι, πετομα!»ν Οἰἴτος ἢ Ὀ᾽ 1 π|ῖς5 οἰξογονοῖης οβογο . (πὶ ἢι- 
[ρεαἤιρ ἀρ διμάνῆος ἐχοιπρ απ: Μετεωρκϑιένσων ὃ τ βοιω. 
ἦϑ δια ἐν μερίαν, τούτοις χαξρίας ἐ τουπείνωσε,. 1, ἐπτιρ ϑεγων, 6ἴ ατὶς 

ῬΙΌΡΤΕΥ [ιςσο Τυτη, μετεωρέζομαι πϑραπει. ΑἸΘΧ.ΑΡ γ. ἀϊοίτωτ 
Ῥγο νυἶται [δ ἐτπι Πηρεπί δότε σογροτα ἱποεάο. μετεωρκϑιρὸς 
ἐν πιῇ πελαγειγἴη Αἰτιιτι οἰεέξιι5. Τ Πα οΥ ἀ, 
Μ1:τευρίζω, μι ίσῳ αν.ἐ6ι7 6} οἰιο, ἀττο [οι (δ ἴπὶς τγαμο δέξο ΡῸ 

πἰτασ Ἰπτογάιπη δίο τὲ, ὀυτὶ πῷ μετεώρως φε ρρμα ὃς (1 ] της Ρε 
τος Ποῖ μετειβ ϑλγω αὐ τὶ τῷ μετα ϑμομ τ, μετεωρίζεστι ἐς πέλαγος » ἴῃ 
αἴτασα {δ᾽ ατα, ΡῈ 1] οἵεγα. Εἰ τε πὶ μετεωράζειν»ἀ ἀεεἸοποπι 
οχοίτατα, ἤει αά ἤροπι τοτιιηὶ πουιάγιπῃ, ΡΟ Ϊν 0. ἴῃ ς. πολλοιὲ ἐμε- 
τεῶρισε δ αἰρα τοῖς ἐγαντίοις υἱγεικόνων. 

Μεετεωρασ μὸ οὐ ἐς ΓαὈΠ1πλ1τα5. [ππιιτϊτα 5. ὑπβουφόυΐα, 
Μετεωρρϑῆρα! ΟΧ ἀςοΙΡ την [Ὡς σοπευο,ααὶ ρταράαπι ἴῃ ΠΡ ἰστιὶ 

Ῥότιιηῦ, Αἰ Πτ.9..Α Π1Π|, μέτεω ερ ϑυύρων εἷς ἵερκξ)ν ΠῈ15 ἀσΟΙ ΙΓ εχ 
{00 1τηΐρο 115. 

Μέεωρρκοπεῖν. ἰΔτὶ οὐ ρᾶτῖς τοι] ἔγυἔγα ἀηπαπι ρογοιτετα. Ατίο- 
Ῥαη. Εἰρίκύ, Το δῆτ ὅνως μετεωροκοπεῖς: ἐῤπὶ πῇ. πο" δὲκαὶ αἰεὶ ταὶ με: 

πέωρᾳ πέτῃ, κὶ μεῤτίω ὡς ἔτυχε κοίμνεις. Μετοωρρκοπεῖν πα τ ἱπῖοΓρ. 
κυρίως τῷ πλάτει “ κύσπης ματαίως Ὁ ϑώλει ἢ αν συγκόπῆ εἰν. Τὰ ΘΟ ν ὅτε. 

λα οκότἥ εἰν ἀἰχὶς 4110]. 

Μεπεωρολέσης, 1 (ἄς τοις ΠΡ] 1 Πλ 1115 δέ ἐς οΠΊδι5 πα ραταγιρΕὶ 
Ἰοίορμιις Εαίτιι ργα ἀΐτιις, 8. νου θοσισι ΓΟ] σητία γτθηϑ » [πι- 
οἰδη. δὲ μετεωρφλεαχέω ΓΪΑς. 

Μετεωρρλογέω, μη σῶ αν, "χα, ΠΟΙ γ ἄςγο 5 σΟΠΊΠΊοητοτ ἃς {ογῖθο ἐς 
{Ὀ ἐπγτσιις5.ἸΝ οατιαίο]. Ρίατο, ἴσως ἢ μετεωρφλογων ἃ νομοϑέτης» 
ἃ ἀέρα Ηΐραν ὠνόμασεν ὕπηκρυαυτο μᾷυ Ὁ’. τοὶ μετέωρα αἰγιη]δυὴν Ὁ», 

Μετεωρολογία ας, ἢ, ἰογ πιο ἀς τετις Πα δ᾽ ἡπυῖθιις. οἵα ἰπ θοπαπὶ 
Ῥάττοπι δος ριοθαταγοντ ἐδολεχίαν ἴσος ροίζοα ἴπ Ἰοχιιαοϊτατὶς 
ὃς νΔηϊτατίς Πρηϊ Ποατίοηοηι νθπουῖς, ΡΙατο ἴῃ ΡΗς ἄγου πᾶσ αι ὃ - 
σαὶ μεγάλωι ἵν᾽ τεχγών.. «ορρσ δέονται μετεωρφλογίας γὴ αἰδολεχίας φυ- 

στῶς πέρᾳ. 11 46 πη, μετεωρφλογίας ἐμπληϑνείς, 
ἹΜετερφλογικὲ ς.οεἷ, 1π τ Ρ115 Π] 1 πγῖδιις σα γΙΟἴα5. . 
ἐΜετεωρρλόγοςς τοΓιι ΠῚ {δ πη πὶ γοπάτοτ ὃς σοητοπιρίατοτ, Γ[ᾶτο 

ἵπ ΟΥατυ]ο. Κινσγεω δύεσι δ), οἱ πηρώτοι τοὶ ογόμα τα τι ϑέ μά οι. φαῦλοι 
ἦ. θη μετεωρολόγοι χὰ οἰδολέφχαι τινές, 

Μετεωροπολώ, ζα[οἴτῖα σοητοπηρί ον.  ἴατο ῃ ΡΠ αάτο. Τελέα εἴν ὧν 
ὅσα ἡ ψυχὴ μετεωρρπολεῖ τε κὶ ἀπσαντει ἢ κόσμιον διοικαῖ, ιιαῇ! ἀΐσογοῖ 
το μετεωρᾳ πἰριπολεῖ. 

ἹΜετεωροπόρφε,ντ ἀεροπόρος ΒΑ [14 ὐτα. λογίσμαίς ἔχε μετεωρνπόρρις;ο]α- 
τὸς νεΐ ἰηδηΐα [ςέξδητος. 

Ψ " Ἔ ΓΑ͂Ν Ὴ 

ΜΙ. " Ε΄ 
κΥ 

Ἀϊπιο οἱ. ποηάτιπι ἤχο ἴς4 εχ οἰιςῆτιϊ ςοἢ 
“265 δστὺ τὸ αἰώρας,γ6} γτγιη τς ὑπὸ πῶ αἰείρω, χυσά 
[ρεπάοταᾷ πλεῖτα τοξογτητ. μετέωροι δΠἰΠὶ ΕΟ 
ἴῃ αἴτὸ Παυιίσατιντ μετέωρος πλεῖν, ΣΎ ΠΟ  ῬΤΟῚ 
τος ίεά ἴπ αἰτῦ ργοιοϊνίοντ Οἱ αὐ νο]1ς 1ῃ ΑἸτῶν 
Μετέωρρς γαῦς ἐριμούσα, τατιῖς 4 Παντὶ ῬγΌ ΘΗ 
σμογᾶϑ [τλπ5. ΤΠιογ ἃ. μετέωροι ναῦς. Παιιο5 αἰ τ Τῆς 
«ἀροίϊεοηταβ. μετέωρρε ὥριο 1. ἐσ ἀγκυρών, τη ΔΠΘΗΟ 
Ῥαμτ. Τ πτιον 4. Ηΐης τγαπΠατίοπο ἔα] Ρτα, ΡΙυ ΜΕ 

᾿ πῖοῖὰ ὃζ ρεγτιτδατα. στάλον, Ἰ)ατἴτ. ὄν 9 ες καὶ εὐλὰ 
ες ἰῷ, ΑἸταπαπάο τάεπὶ αἰϊοα ἴλτί εἰς ἐποογτυτης 
Ῥεπιοί. ἔτι γ5 ἈΠ Ὡραγμείτων δγτων μετεώρων, 
ρος Ετῖ.π ὁ ἐσταιορού μϑυ- τῇ ψυχῆ, ταλαντϑυσυβῦ 
τὴὶ ἀπ᾽ ιι59 [Ὁ ροη Πισοντ ἀριατγρ, δι ροηἢ Ε 
τιιπι ογάσιια ῬΠΟΣΡῚ ΜΙ τείτηιις, εχ ροϊδης Γοτα 
4010 ἱποί ποτ αἰοα:ῆς ἔδρα ἀριι ῬοΪυ]. πο 
ἴπις ἀπά στα αάϊνις εἰς {ρα πῆιπι, "5 Ρεηάφης, 
τεώρρυ τὶ δίκος σης γα πτοα 14 πὶ σΔΠ[Ὰ ἈΘΟΓΟΓΙΓ. μ 
τοά ται. ἀιοίτειγ αιταπι ἐπιρογία πὶ φάθις ςΟΠΕΓΟΙΝ 
3 Π1Π10 τοπάετ. δὲ μετέωρα πράγματα. 485 ἵπ᾿ 
{ὰπτΡ οπηο Πη. ΑγΠπορ μα νεφ. αν ὃς ἔχις ἢ γιῶ ἀξ 

ΠοητΙΠ 65 ἃς γοΠἴς τογγα ΠῚ ῬοπΠ οι. τ Μετέωρθ., 
ἩΣΡΉΠ ΤΣ Ξ μεστὴ Ν τ 

συχεί ζων κὶ Τρεμδ, 4ι πο χαϊοίςιτ (ε 4 {πάθε ταδας 
φιιὶ δά ἀοβεξμοποπι τποίτηατ, ὁ ἤδη τρθὶς τρᾷξίν τινα ὴ 
γΘ΄, ἴδπὶ ἀσοϊηέζις5 δά δἰϊαιίά ΑΡΘΠἀὨΠῚ:ντάραι 
τείς πύλ εἰς μετεώρφιε πυρῆς ὑστόςτασιν ὅσας. Ἰοίερἢας. 
δὴ πιῇ μέλλοντι πολέμῳ, δ πολλοιὲ ἐασαῤασσεν. ΒῸΓΠΙ 
«δὸς πᾶσαν καινοτομίαν, τ μετέωρδ- Ηείνοἢ. κούφϑ 
ἐτοέξο ὃς ἴπτθητο : Τοϊδη. σὺ 3 ἐφ᾽ ἑκάςῳ ΠΝ ὥρι 
τέωρίθ., ξένα γέρ σοι νὰ αἴγνωςα κα αὐτα. Σπὸ πῷ μετεώρρυ, ἃ ἰς Ξε 

τίογο Ὑ Βιιογα. μετέωρα ἡ πόλεως, γεδῖς Πιρεγίογα,. ΓΙ 
δρηπύλαμον Πσηϊςατ, ΤῊ ΟΡΗτ. ἴπ ρτίπιο ἐδ σα ῦα 
ϑύριζά ὄριν. Ἐτ καὶ γὸ ἑΐζα με τέων !Θ- ὅστι,Ἰ, αι» μον αὶ 
ΡΙΤη,ἴπ Πρ Π πὶ πες Ατῖτις ἀφο Πα: αιιὰ: Ῥεῖ ΠῚ 
τίατιιτ ΑἸ Ἰχυαπάο [επιῖ5.ἴτοῖτ (δυο. ΡΟΙῈ τοΠΊΡ 5.1 
Ῥοτὸ χιἰπσηΐθῃς. με ταχ έν. Ετν πη. μετέωρα οἵ 

Ἐιιὴτ οἴγοα ἰοση πὶ αἰξτια νἱοϊπιιτη ἐς 4π0 Αὐηζοτ, 
κα. ΑἸ ΠΌρ ἢ.» εφον γὸ δ ποτε υξβῦρον ὀρθῶς τὰ μετέα 
ἡ. ταὶ υψηλεὶ κὶ ὑραμα, Αβατῃ ας. τὰ 3 ἦἐταλίος πολίσᾳ 
ὦ «ταῦτα ἢ δεδονυμῆμα, δια. ἑτοιμια πρὸς ὅθχ εἰρησιν, Υ 
εὕτερθ., δ 

Με τεωρρσιοπικῆς ρατϑ5 ο[ξ αἰιγοϊ οσία 5 αίς εἰοιατίοη 
τἰᾶς αἰτγοτίιτηις σΧαίτῖς ἀφ ητι 5. Ποσποη ΠῚ 
αα αἰτγοϊορία: Τα Προέξίοποιη τοπάβητῖα ρεγάοςεζ, 

Μετεωρρσκόπος.α. ὁ, [Ὁ ΡΠ Πππιἰτιπὶ γογιπε Πρεσι τοι 
[1άπι55αταΐ ΓΒ] ἡπιῖα τοἰρὶοῖτ, ουτῖο ἤι558ς ΠΡ] 
τοπιρίατους ἐπ πτΊ 1{ἀττὸ γεθιις5 ἀροπάϊβιντ Δοςορῖς 
πολί ἐχ ἡγῇ ὁῤ τῷ ὄντι μετεω ρφσκόπον τὲ νὴ ἀσδολέκίω, 
σι Κρῖλ εἰ ὅλτῃ υὐνσὸ Ὦ ἐν 5 ἕπω κατε σκόνα συΐῥα)ς ναυσὶ πλωπήραὶ Ὁ 
δοστ. ὃς ΡΒΙ]ΟΙ ΟΡ ος νοσατὶ [Οἱ τος ἂρ ἱπυρεγί εἰς ἐγᾶάι οἱ 
γωφελοιῖς δῆ σεν φιλοσοφίας ἔσης τοῖς πολῆ δυουῆνοις ἼΩΝ 

Μετεαρρσερις τος σα οτος ἐρεοιλης, Ρ ἈΠΟ ΟΡ 5, Ὃ 
Με τεωρφτεέρον ὠγδῦμῳ ἀρ (4].1.3.4ς ἀἸ ΕΠ ομΐτατε Ι 

ρὸν κὶ με σρίως πυκνὸν, ου] ν ΘΠ ΟΠ ςης ΓΡΊΓΙτε5 Ππδ ἀπ 
Πιοιπθηγίογ ἀἴηιιε ἱποίγατου ορρομίτυγἀεχῃ αἱ. 
Βιατπιδοιιπὶ ἀϊοεῖς οχ αἰ Βεμάτιπι ἃ ἀοαπη θυ ατίοπι 

ἔτι μετεώρρτερε πὸ πνϑύματος ὄντος»ἱ. Ρτ Γιατ Δῃ 
“ ἢο Πιδιττηῖς ἀπῃοίπτις ΗἩογατίο. πὴ ν, 
Μετεωροφέγαλες, οἷ. 11] ἀτρ ΓΙ 5 Πιιο ἐς τεθιι5 ΠΙ  ἐπηῖδε 

(0 ἔποιιηι ἔβοίπιητ, ὃς αιάϊτοτες ἔα ΠΠπιπτ, ΑὐἸ ΠΟΡ 
Εηἶ πῇ ΕΓ ἐπιρο Ππιγαπὶ ἔλοοτγε. 

Με τήειγ οἰσεπής θα, μϑ τε ασηγίοὺ αἀτῖτ ἔοατο πη," 
«ηγίω, ΝΠ. ὁ 

Μετῆκχε, ργάτοτ τ. 
Μεετήλαι, ν τἀ 5 Μετιτή λα). 
Μετηλλυχὼς ἀς ἔπη ἔξις τὰ μεταλλ αἰήῆω, Ὄ 
Μέτηλις, υδὸς, ΠῚ τά τΟ τ, ΓΓΔΩ ραν ρογορτίηι, απ ' 

ῬτῸ οτἰππήοοντ μ5 τήλυδὲς αἰγυ πῆοιο, στλτιπα 1 οχ ΑΕ Ρ 
ποι, ρι Τ) Ἰοπγ Ἂς ἤτι οτοΐς. 

Μέτίω, πη οἀἴατμ, εἴν οἰ. οχρ ταπιοπ δὲ μι ετουσίων, 
Με πίιωέμιθ- «τὠλίθο οατπις νοοχοῖπ ερὶρ.- ὶ 
Μετήορίθι, κ᾿ ὃ Ῥγο μὲ τέωρ(θυ ρος ςἃ, ᾺΓατιΙδοκὶ πῇ μὴ. 

μετέοροί εἰσι κέχδυϑοι, με πήορα δίωεα φωςῖθ, ςΟΠΠ]14 Υἱτ 
δΙϊηγῖα ἃς γατία, ν αἶτιτ Ῥογ πτατς ν οἰ ἐεαητία, Ὰ 

Μετέε μα) Δ ἀοο,Ασστοά οὐ, κέτειαι, ὃς Ἑ 
Μετίημε,κὶ με πίω, πη δον ροῖο ποποτδοροσίε που; ΟΧΟΓ 

ΠΟ, ΑδΙϊοο, Δοοι ἢ μείτιμῆν κα Πωαῖκοι, πα] ἰογῈ ρουῖ πα 
ΕΧΡΟτΙ Πη115.μ 6 τίφ βλας ὃν, Ὁ οΓ 8 τεπα τοι ογοάοτι 
τεϊ διε τοπυίτεί τοῖ ἀξι με αἰᾳ ἐς ποταμὸν» ροτγέογε ἴῃ ἈΠΌ Ια; 
Ἡοτγοάοε. με πεν) τὺ ϑεωρεῖν ἐκ Ὁ δὲν δρῶν, δὲς. εχ αὐτο Ὑππ 
Ρέτεγς ἃς σοητοσπηρ τὶ ἐσ! σοι γατίοης5. ΤΠΕΟΡ. 
ῬΊΔηυ μετιέναι τίαὶ σοφίαν, ροοτο ἀο ξετπαπιΡΕΣ 



ἊΣ »Μ Ἕ 

ΕἸ ἐδ ἐν χἰνν μὰ ἂν 
ΟΣ οτίσιι! [οἱτο, Ολχα ἄς δοπὲ δ. μετιέναι, γοῖπι 

εἰδείη α ἰξχατε ἐπεξέρχεύδευ. ΡΊατο ἀς Τιορ. [10.15.μετία- 
ἢ ἴς ληϊπιδάι οστοπτ, [λιο ἴδ. μετιέ γα! αῤχίων, ἀςροποῖς ἀο- 

ὉΗεγοίοτ, μετήέφστεν τοῖς χρυσμοσεωΐης τὸ αὔδα πον, οΥαοι 
ππῖπο βεσετγίηῦ . Ἡογοίος. μετιέναι ἐὺ ϑερμμοις το ποις, 

ἴξετς ἔτι σ᾽ ἀλφνεττῖς Θαζα:ῖῃ Ἰοςος φα θοὸς ἀοιη!οτᾶτο, 
με ΤΣ ἀροίϑδν μέλον νῷ Ὁ» μετιὼν, ΡΠ 

πρὸ ΤΟΥ γάμον) ΚΧΌΤΟ ΠῚ ἀΙΠ ΡΊΘΠ5, Το ΠῚ μιέτιὡν, ρβΟΓΟΙ ΓΟ Π50 
ἰεξιλης, Βιιά.1ῃ ἘΡΠῈ, ρυίοτ, ἄξιθ. 9. δὴ τῆς βονϑείας δδς 

, εἶναι μοι δοκεῖ, ὁ ἐν ϑένσδε τἰμὴ πω δείαν μέχοι τῆς ἑώμος μὲ- 
ἐν ΖΕ] 14 [πα ττατγσαζα ἐς δςης ἐξ, μετεοντες» ΩΠῚ α- 

ὀἶτές ἔκαν ον, πη συὸς (οἱ ἰοϊταητο5,) 14 οἵδ, ϑαοποιοῦ- 
ς ἐμ σης οὐ τεὶ δηατηδεια, γος πος ἢ γ]ας χ 5οτο δά- 

᾽ ταν βδαμαι μετιόντοις ἀτίσει »Ῥοτοητίδιι5 πΠοη 

Ὁ 

[ος ἀσοῖρῖσηξ τορι] τη, Α ΡΟ ΠΟ, μεπόντες τιρκωρίαις 
ὑῖν] οἰ ἴσοητος ἰπἰατίος, Τ μον 414. 1νἸτίοτς Ῥοῖ- 

τάς Ῥᾶττε σιτγιις Ἔχ ἢ σπτος, αἱ οἷ ἑκατέρα 
ὅς ῥαζόοι, Ηςεν “ἢ. ΟΠ τοὶ νογὸ μετῆλαι ἀϊσιιηταγ, 

μοί» αἱ εἰς ὧδ ἵππὺυς βλέπουσω πὸ τίῖς χα πτάτης μέχει τοῦ 
ης ἴοτῖρτιγαῃι ππαρῖς ργοῦο. ᾽ 
ἐροττατίο. Πηαηίτο ἴπ αἰΐσιιο (Ὁ]0, χυαῖϊ ἱποο  ατις ὃς 

115, ΝἸατε αἱ σαρ.τιὐχμαλωσία,, 
ε ἐσωνπουκα ἴποο ΓΟ, [πὶ ἱπα 1111 π15,4οΠΊ  ογοτγαη [πηῖ- 

Βαῦσθο ἴμις οἱ τατῖς . 14 οἢ. ποῦ ἤιπὶ σαραχ πιιηο- 
' ἣ Ῥάπεργν. πολυ γὸ ἐἰϑλιώτερον αὐρα τοῖς αἱὸ τοῦ πολί- 

ἐκεῖν » κα παρ ἑτέρρις μετοικεῖν » Ιοπρα {ἐπι !Ἔτῖις οἷ 
οἴμιος ᾿σῃοπηηἰο μη ὙΠΟ ΓΟ 9 σιιὰπι ἀριἃ Ἔχτοτος 
πὸς [5 οἰετατὶς ἤάθοτς. Ἐγγυνέϑυ, ὃ. Αϑίωησι μετοι- 

τοὶ. Ῥᾶτγο ἱποοῖα ΑἸβεπατιιπὶ. Ηλἰ γοατγηαῇ. ἀς 
γἰοίτατ οί τα Μετοικέζεδοη. Μετοικουῦτες οτίάτη ἀἸσαπ- 

εγία ΡΠ 9 ἀιιτ ΑΙ Πὰς πιὶρ απ ες). ] 1 [δ σΟὨΓΏ]ΟΓαΩῖ, 

νο) 5 ΠῚΊ ΟΤΑΤΙΟ ἴῃ 2[14π| ντθο τη. Π]ατο ἴπ ΑΡοΪορ. 50- 
ολή τς συγχαϑει ὥστε κὺ ἱμετοίκυσις τῆς ψυχῆς τοῦ τόπου τοῦ 

αἶλον τόπον, τ] στατῖο ΟἹῈ ἀπτ τη} εχ μος ἴοςο ἴῃ αἰεὶ, 
την ἀς πιοῖῖο, Ἂ 
᾿ς, ἡ οοΙ οπἰα, πὐϊ ρτατίο, 1 πα. Π ηάτι15. 
ον ἈΑΡΕΚ “- ῃ ν᾿ 

δ ϊὸ πιο ᾿να διτατιπν σοπξογο, ΠΟ ογαῦ μετοι ζε τι. τὸ 
εἰν, μεετουνεῖν, ΓΙ ς1 ΠΏ. τὸν κρόγε χ' ῥέας ἐς τίυ) γμῦ ὑπο φιδίου 
ογοἱ,ἵπ ἕογγαπη τγαηἤατιπηι ἴσα ἀοα ξξιηι 7 ΟΠ γγ οί, 
ἡρορέαν μετωκίδρηςἶπ ἜΧΤΙ πὶ 1}. ΗΔ] σάτη. αϑρ 

φίλον ὄντα μετοικίζεται» ΤΒαογά. καὶ Εἶχλας ἔτι μετανίςατό τε α᾿ 

ζετο, ἃ ργοβιρὶς μα ἱταθατατοΓαιοίαη, Οταν μετοιν θεία μι 
τέρρυ εἰς ς Τέρογ, 

(σω, πριικο, ἀουλῖστατο ἰδ θο., μα διτατίοποπι πλιιζᾶτο- 
σοι Ατἰος... ΟΕ ΟΠ, μετῴκισεν σι εδθ γε 05 πιῖρτατα 
τοικέζειν ργορτὶ ὃ ἀϊοίτιιγ 15 611 αἰ σον ( ντ Ιο ιτοΣ 
τς 1Π ΤΟΓΡΠΟΠοτο)εῖς ἡϑέων υξανίςησιν 14 εξ, (τὶς (εἀ1- 
δρτὸς Δ]1ο τγδπείοτϊ. 
πὶ, ἰπαπγα ἀιιοάεςοῖπι ἀγας πλάγι, αιάπιὶ φιοταπηῖς 
ὈΡΟΡαπτιτ ᾿Π61} ΠἸπίγαιτῆοτς ΕἸατρ οστατίοης. μϑης5 

γῖγος ηιι!ἰοπὶ ἀποάεςῖπι ἀγας ῃπιᾶς ςοπέδγγε σοηῇις- 
γος ατισοπὶ (δχ. 14 411} ῃο σοητι ΠΠπτ 5 αὐάπςο- 

δα οἰϊιες,σοηιἐξεί ιϊς νοπαπι ἰυδητἀς ἢος τίσι σο- 
αἰπογιης Γαγ σοι ΠΠεὶ τη ἴ..4.Οσά, ἀξ τανε Εἰσὶ, 5. 
Πρ. (6 νογθογιτι ΟὈ Πρ. νἱάς Παοττ, ἴῃ Χοποότατο, 

ἐπὶ ἴῃ ἢπο [10.8.ἀς 1,6ρ. ῬΟΠ υχ τὸ μετοίνμον δι} {Ὸ δἱτ τῷ 
δαχμεὶς δυοκαίδεχα, κὶ τῷ γραμυοτεῖ, πριώξολον, ΟΠ 4α πὶ 
Εἰς σο]ιητ, σα ἃ Οἴσοτοης ὃς (αίατε σο] οπατένπι 
Μετοίκια τοὶ, ἕο τα ἔχης ἀρυν ΡΊατατς. ἰὼ ΤΠοίσο οὗ 
γγδς σοίοποβ. μετοίκιον κρ' ταξάλλω, Γιαοΐλη, μετοίκιον 

οἰ Θπα1 νεξεῖ 4] (ΟἹ τογο,ΡΙΑτο ἴῃ Γερ. 
οὗ, 1ρία σαρτίποτιπι τγαη ροστατῖο 5 τγαηατίο ἱποο- 

ἸυΠημτατο ααιβολτατη, ιοᾷ ς ΔἸ ἤσατιπι ἄιογας ἀοπιο- 
πιοάο αἐἀἰϊῆοαγοΡ  αταγοῖ, μετοικοδὸμδϑ πίω ποριπηΐς 

ΠΑΡ πιῖς»Ποιμ15 μδδίτατοτ, ὁ τὸ μετοίκεον σειυτελαῖν - δ᾽ 
πύλεως μετοικων ἐν ἑτέρα, . "ἡ μὴ τρὸς ὀλίγον ὅπεδυμὴύ ὡς ξέ- 
ὁ ἐφ᾿ ἑτέρας πόλεως μετας αἐ κὶ ἑτέραν οἰκῶν, ὃ ἔνοικος 50}. 

ἱπτογρ. Ηοπιογί. Ὑ1άς ἰσοτεληὶς ἀριιὰ ΑἸ ΠΊΟὨ τῖτη δὲ 
. μέτοικος ἀἸοἶτιις ἘΠογσΐος ἃ Τλιοΐδη. ἱ πρέγγομ πῇ υ,ῆς ε- 

16 50 δί 4[115 1π ἀςοτγιιτι πιι πη ετιπὶ σοορτατὶς, αἱ ΤΠ μιο- 
λειτουργεῖαι κα αἱ πολιτικαὶ οἷ ἀπ 1} Ἰπότατι ἔπ ἐξί πος ὃς οἰ- 

οὐ Μεταεεὶ ἴῃ]. οττα Ο ἐς ἐτς ἘΓΠΡ.Χ. πη 4] 
ΠΟΙριΙΠῚ ἱπ αἰ 14π| οἰτίτατοπι ρασπα: σαι τγαπϑέσγαη- 

[πιαι1ς ῥτα τα ρα ] Ἰσαπτιῖγ:}} αἰ σιιπτιιτ ὃς αὐαΐσπαςτοι Ἐς 
ἃ Οοπηϊοῖς ετίαπι ἀϊσιιπταν ἴσα μα: πουρτης» ἐπεὶ ἐν τς 

αἰς ταὶ σκάφας ἐνόμιζον οἱ μέτοικοι . 4ιο5 οὗ [4 σκαφέας ἀἶχο- 

σκαφηφόρρις, γε ἤιο ἰοςο ἀϊςοταν. Ενεζίςζαζον ἢ καὶ εἰς τας ναῦς 
ΤΥ . ὁ “1" - , " "Ἢ 

ντ αἷς ᾿ς πιο ἰα Ρ᾿]1Ρ. Αὐ Ππ Ρ . μετοίκοις ἄχυρα 

Με 

ΜῈ δ: 7 

Μεχοίχομοροο ρον εἶ ἀσςογίο: Δ. 5. κῆρυξ δὲ μετώχετο ϑεῖον α οἴδὸν. 
Ἰιςπ Ὁ οἰ )ςοπλἸτογι Οὐ Π.σ, ᾿ Σ 

Μετοιωνίξομαι αι ρ τ 1πῈ τ τον οὶ 1115 ἁιυιΓρίολῖὰ Πισὶρῖο. 
Μετοκλάξω,μ. σώ, πιὰ χῷ 5 προ πίσι]ο τας ὩΩ τὶς ἃς Ποχὶς σοηῖ- 

διις Πιδ4ο,γρνατήξω, ἡ μιε πε χορ, οἰ καὶ τὸ ἐγκλᾷν καὶ κωμ πῆοιν τὰ γὐ. 
γάτα. Ν οὐτγι αὐ ίο]. Σ , 

Μετοχωχῆ. ὍΡτο μετοχ λα ἰοίτατ τοῖς Ηοῇ αι ταπτοπ ἐχροη. ἐπόχν, 
Ὡςς ποηδχεία. : 

Μετον, τὸ εἰξον, 111 Π| Τ:εςατ, ορρῦ ποίρ γον, μὲ τὸν αὶ δὲν ἀυττῤ, ἡ γρώυ ἐδεμίας 
. Μετέσιας σης ἀυτ, 

Μετονο ο ξεῖν, τγα πα Πλιζάτο ποπιοη τά Πιοιαΐπατο διιοΐοῃ, μετῶ- 
γόμας-αι τὸ ἐναντίον ὄνομα, ΠΟ ὨτΓΑΓΙΟ ΠΟΙ ΠΣ ἀΡΡΕ ΣΙ, ᾿ 

Μετόπη, Πιις μετόπιον αἴ Πτ ἐχ [ςαιοπεῖδιδ ρατοτ, Ψάτεαα, δ, 
4:“ΔΡ.2. τγάσιις ςΠ1Πὶ δὲ Ώτοτ ἀδτίς [055 ὃς Ἰητοῖ τεσ γ ΡΗο5. 
αι Πιητ ἰητογια! [ὰ. οτορᾳ πομγϊπαηγισ : ὅπας οπΐπι Οταοὶ 
τίρπογαπη οἰ 111 δὲ ἁἴογιπι Δρρο[ δῆτ 9. ντὶ οὔτι οὰ σάι.» 
ςοἰ απηδατῖα. [τὰ σοι ἴητογ ἀτιὰ5 Ορα5 οἵα ἰητοττί ση τᾶν [Δ πτὸ- 
τορὰ ἀραιὰ ςο5 εἴ ποιῃι ματι πΊ, Αρτά Η εἰν. Μετόπτον, μέρος τὲ 
τῆς χαλουμῆϑης ὑπὸὰ τ" αὐχίτεκ τόνων τριγλυφίρρυ, γὈϊ ταιοα πια[ ὰ 
[οτῖρτιιπὶ Μεϑύσπον, 

Με τύπιν, ἃ τογρουροίξοα, ἴῃ ροθοτιιπι. ᾿ 
ΜΕετύππεϑνε, μετύππόδιεν, Γοττ ὁ, ΡΟ, αὖ τεῦ τοι νὸν δευτέρν , εἰς τοὶ ἐγ πυτία 

μέρη) ΟΧ Αἰτογα Ῥαττο,ροπ χὰ τοῦρο, εἷξ ὄἰ πεΐδνεν, οἷ ὑὑπέρου, ἴῃ ρὸ- 
ἔζετιιπι. ΗΠ οΠοι, μετόπεϑιε λέλειπῆαι. ΓΘ 1. με τόπινεν ἀμείνων, 

Μετοαστωρ,γὸ ς οὐ, ὁ, ᾿ΓΟΡΓΙὸ) 41ἱ ΟΧΊΓΟΠΥ] δζ ἴεπο ζητεῖ αὐτῆπὶ ον 
Διιτι!ΠΊπα}15. Ηοίιο ἄ. ν ἐτοστωρενὸν ὀμζρεῖν ἀἰχὶς Ῥεῖ δυξαπιπιμαι 
Ῥ᾽ μεγοφαιιτιπηπα πη Ρ]λτι αιτιὶ ἐπλίττογο. 

Μετόπωρρν, ὑγτο, ΑἸ ΓΕΙΠΊ 1155 8. ΤΕΣΤΡΙ15 φϑινόσφρϑν, ν εἰ πιὰ Ραγϑβ ϊι- 
τι ΠῚ 1545 τιν ἐοπητης {ειιέξης, 

Μετορμίζομαι ὡς γίκῶ ἀγιίω ἴῃ Αἰ ἴλτη τευ ότι ἐγάης γοσουσοποςάο ἴπ 
Δ] ἴαῖτι τουγα τ Πεγοοτ. Γοηϊς. τὸ διεϑορμίζομαι. ᾿ 

Μετόρχιον,", τὸ Πρατίμπη ἴητοῦ ρ]απτατας Δι Οτα 5, ΠΑ τ1Πὶ ογάο ὅρ- 
χθΘ- ἀϊοϊτιγπτερογάϊηϊιπι (ἢ πιεῖ. ΡΟ ΠΧ, μετόρ χεον υἷρ κα- 
λεῖται τὸ μεταξὺ τἿμ πεφυτευμίμων . ὧν ὁ «ἰχϑ- ὄρχθ- δνοροίζεται, 
ΑΥἸΠορΉαηος, ἐν Εἰρίκυγ. Η καλως αὐηὴδ ὠπευν. ἐξειεν αὐ μετόρ χιὼν, 
ἸΣτΓΕΓΡΓ. τὸ μεταξυ 1 συμφύτων πεδίον.» ἐν ᾧ καὶ σῖτος ἡ ἐἴ7).ο πὶ ὃ- 
σπεῖρτα), 

Μεχουσία, κα μοινωνία σΟπί τε απ, ΘΟ πηι σατο, σΟ ΤΠ : 8ζ 
Αἰζοηὶο Ραάϊαπο ῬΑτγτις ρατ οὐ πιάτοτια: ὑπάδ ταὶ μετεπαςι χα 

ὀνόματα, ΠΟΙ ΠἾ ΠΑ πιατοτζα ! "491. ιῖς τηλτογίάτῃ Προ Ποαητοδζτο- 
ταγηντ λίϑην( δ. ξύλινθ., ὀφ-ἔγγος, σοίρκινΘο: τουτὶ Ὁ δστο μόνων Τ᾽ ὄρει - 
ὀμερών χημαιτίξεται: λίθος γὸ χὰ ξύλον ὁςτοιυῦ ἡ στὸ" “δ ὁμοιομερν, 

ἰπαιτ,σαζα 110.2.ΟΥάμ. Ὁ ᾿ 
Μετουσώ, οἰ ειη ρΊοἱο»αἰρίςῖο. είς, (πὰ Πρ. 
ΜΜετοχε τό; γα Ἐοτουμέταπομίζω,ἀς β ςἐτο,ἀςτοτημεο 5 ιοά Οἐ- 

οογο τη ΡΒΙΠρρίοὶς ὃς Ν ογγὶπὶς ἀογίπαγο ἀἰχῖς, Ἐτ ράγτοπῃ αἱτ- 
ιιᾶ ἴῃ ΑΠλπὶ ὃς ϑγτίδπι ἐδείματο σμγα δὲ ἐοσἰταττου ἐς. τιταῦ, 
1τοπι. το ροτιῖτ αἰτὸ τορουποποαι ἤιληι ἀοιταδτης εἰ ε- 
Ἀῖηι μετοχετέζειν ργορτγι ὁ διὸ ἀογίμματο δὲ ΡῬῸῚ σαπαΐοει ἀς ἐτ- 
σοτα, μέτοχετδυε μῆνὃ-. ἀο ΓΙ 2115. 
το χὴν τον ρατεῖο ρίμαπι ΡοΤῖς ρατῖο, (Ὁ 55 σοῃ τερον σδῃγιε- 
πιϊσατιουμκότου σία) ΠΟΥ ΠῚ 1:10 ὁ αἰϑέζουλ 65, 
ἐτοχικὸς τς οὐ ΡΑΥτΙ οἰ Ρ1.}15. 

Μμε , ͵ - - ΒΡ : ΕΣ ΓΩ 
τοχλίζω,μ, ἰσω,νι Ἐρὶρυρτορτιὲ γοδιετεδηΠποιέσογνεῖἶ Πηλρῖῖς. 
τιαπίπηοιιεο. 

ΜρρχΘ. ὁ ραττισορο»ίοοἴας, αἐΠ ηἷς, σοη ΓΟτ8,πϑινθς, Γτο πολετ, 
1017. 

Μεέτρέομαμμ.ἤσομώ πὶ μα, τὸ μέτρῳ λαμζαύω, τῇ ΘΕ ΠιΓ δ ΠῚ τοςὶρίο,ἄϊ- 

πγετιογ. Πεπγοίζςοητῖγα Ῥ στη, ἡ, ὅπη τῆς μανραξ ςοας τοὶ ἀλφίτος 

καθ᾽ ἡ μίεκτὸν μέτρέ νοι, δέ ἱπ τηᾶρ πᾶ ροτιτῖσιι ἔατ!η5 οπτηρτίται - 
τος Δα σιίατογηατιῖπη ομοσηἰσιπι. πιοάιϊπὶ ἀ{ἰπιοηίαβ, μετρεῖ τοὶ 
τιμὴ εἰς τὰ χούματοι. Βοποτεπι βεσιηα πιογ τητιτο εὐ ος, 9.Ὲ- 
ταῖς Ἰτεπὶ αἀ προ ΠΙΠῈ ἀοςὶ ρ᾽οναρροηάεηά ὃι χά πτοτίοι αἰτγᾶ 
Ῥετοιντοπάιηι δοςῖρίο, Οἴςογο νογτῖζ ρείπιο ΟΠ οἰ οτιπην ἢ- 
ἂς 2104 Ηεοά. Εὖ κἰὸ μετρεῖ ῶαι ἰδ γείτον δ΄. δ σ᾽ ὁποδοευΐα, 
ΕῈ οτίατι ν οσα θαι ττε ΠΣ Π τατον ρΤῸ συτομετοῦ και, ΓΤυτατ. ἴῃ Ος - 
ἴατε ἀδ πατ]Πτ θιι5 πτοπ [γαιιην ἐγιιταοπτιιπν ἀσσῖ Ρ  οπτῖθΠ55) Τοὺς 
γδὃ ςρατιώτεις τὸν Κοίκιςτον μετεκμῆμως χαὶ παλαιὸ τῶτον σίτον 9 ἐκα λιδυσεν 
αὐέχ «ἀϑου νὰ τὰ ἀλλότρια ἐϑρίονπεις «ἐργέν. τιχάς 14 Οτομοι. δ γδ' 
μετρεῖτε ἴδ ϑεῶ ϑεὸς 5 ποη ἐπῖπῇ ΕἸ] ἢ 5 δα σοτταπη ποίη ἃ 
Ῥάτγς δεςερῖτοι (ΟΠΠοςς ΕἸ]1Ὸς9 φημ4115 εἰξ.Ἰτειτι μετρειῶτ τὸ 
εχρεπδογς, ϑορ δος ἴῃ ΑἸασογμετρ ἐμῆνον ἤχνα τ᾽ ἐκείνς νευχρακτά, 
1. ζητύντο, αῤιϑιμιῦντα, ἀκυλεϑ' ἐν τας οχεζα μῆνον; Βα 1, ΟΟτη. ΑἸλιπὶο. 
ἀϊβίησα!ς αὖ ἐσαῶευ. 

Μετρέα,βδ, ἡσῶ,πιὴνανταούξοτοττ μετρέν ἀἸςεΡαπταγ πιδη οτος, αὐ οἱ 
σιτόδυτοιιῦτες » Ἰὰ εἴξ. «ἰηγετίοπτες δηπόμαν τι ἔγιθ ΘΠτΊ1 πη, 
Ὑτδηῇατὸ ροπίτι!γ ρτὸ αὐἰξίπιατε,χροηάογονε τὸ γα} μετρεῖν 
δὄυδωμιονίαν, Τλοπιο μι πάς δείδια μετρεῖν τον ἐσέ Ῥτὸ νίσοβ τα- 

ὁπάογο, 1 ὙτγαΊ 11ς ραγγοπη: ὃζ ράγία να] Βεμοῆοῖο νοΐ τηά- 
ἰξβῶο βλσοτςο Ραυίαη. ἴω Τ οτίητι. Ἀτρέα ὃ ὧκ ἐπέσεν ὁ γογεσμὸς 
μετρῆσαι τίυὶ Ἰσίω ἀἰγλὰ τῇδ ουέτα παῖ δῶν σφαγὰς. κὶ ταὶ ἀδόμδυα δε}- 

«να ὐξειργίσειτο. ΟἸοά ᾿θεο ξλέλιπι.υ1α μετ εἶν αὐτὶ τὸ σεινείζειν, 
δἴφιις απτιο ἀατς ἀἰςοῦδητ Ηςοά.Ξη 3. ἤργων, αἷς κὶ γεῶ ἐπ᾿ 

Ἔομῃ. 1. 1 8.) 



224 ΜῈ 
ἐμ ἡλϑερέγὼ δὲ τοι τι Ὄρηδώσωχὠδ᾽ ὄβεμετρ ἐσῳ ῖχῖς δορὶ, εὖ μῷ 
ἡμετρεἴ ὅϑει πϑϊοᾷ γείτονι Θ’ 6) δ' Σποδοιῦ αι. Ατα το Βιάα Αοπαγη. Μέ- 
πόσον εἰρίιθης τί μοι κρὲν πέντ᾽ ἔπη, 14 εἰϊ, δείνεισον, [πτοτρτος ἰὸς δά- 
ἀιυιεῖτ εχ Τπεοορόρουνκα πήλισον καὶ με τάδος. ὃ μέτρησον, ὶ τιμίων χώ- 
ζε. ΑἸ]ιαπάο Ῥτο πιοάςτατ! "τε πῇ ῬτῸ παι σαγο,ανοϑπλέειν, Α- 
οί η.}. μὴ 3:1 προτέρω σ᾽ ἐμέτρεον, ὨΟΠ ΔΠῚΡ [15 πλαγς ἐτᾶ(- 

ταϊττορληῖ, 
ὑμέπρομά, τὸ σετομέτριονγἀε:η ἢ {ἰπλ, πη οη ἤιγα, ῬΓῸ ἔγιτῆςστο φαοά 

ἄαταιν τα τ δ. Οἱ Ὁ, τοῖς 2 λοιποῖς ςρατιώταις τὸ μέπρημρι κρεϑτὸς 
δοιὶ αὐτὶ πυρωών, ι 

Μέτρησιτ»"θογήνπηοπῇο ΟἹςοτοηΐ ἤλο ἀ115) 4 πιοπῆο 59 πού! ἢςΑτίο 
φοποσαναρυά επί, 

Μεσρητὴ, ἥοταόττοτα, Ατΐοτ, 2. ΟΈςοη, ὠπηγθρόυσε “Ἶ ὑγριῖν μηδὲν 
μέτρον ἔλα ον 10 ἢ μετρυτίω), ν ατιιῖτ τς [ἰφαΐάοτιιπι πηι ίαγα ν 1] 
πιΐποσ οἱοτ αιιὰπι πιοῖγετα Οζα ἀπιρογαπὶ νοττῖς [1.8,Αη]. 
ς4ρΡ.9.Αριὰ ΡΟ] πο αι μετρτι Γογι τας: ΕΠ 1115. Σοὶ μὴ! οὐδ 
τόνδ᾽ ἀμφορέα δίδωυι τιμίων, τιρῶ τα μδὸ πῶτ᾽ αὐτὸ ἔχεν ὀνοᾳ μετρα- 
τἰωΣ, μετριότητος ὑγειφει ν Οἱ ἀτα ρ Πογαπη πποτγοῦληι γοςᾶζ, 

Μετρητήφ»οὐ, ὁ, πχοτατοτοιςπίον Οο  ππ|Ὲ], 
Μετρητὸς, οὐ ὁ. 4. Πυθα τα 115» τθη [γᾶ σοπο[] αἴτ5. ᾿ 
Μετριάξω, μι ἴσο, τιακοι, πιοάοίτὸ ἔεγο ; νεγξοιη Δὲ ἀς πὶς Ἰοσιιοτ, 

ΟΒτγγίοιε. πιοάτιαι ὃς πιςάϊοοτο ἴξαοτ. μετελάξειν φοθολύαίω, 
πιοάϊοὲ ξευγε, Ρίατο ἀο Κορ οιπὶ Πλτιπονπιραϊοοτγοπι εἴς, Α- 
τίου, ΟΠ τὶς, ϑν αὶ κίσίλετα μθὺ μετριάζειν τοῖς τοιέτοις » πιοά ἰοὺ 
ἔγα! γοϊρτασίθιις, μετριάξειν ρτὸ ἀδιενεῖν Μοπαηάον δοςσορ τ, 

αἷς Ριγγη, ἀπτί αὶ γοτὸ ργὸ τὰ συμξανονται μετρίως φέρειν οἱ αὐδὲ 
πὸν εν μετρείφοντες αι ἀς ΕΠ1ο. Ὠ οἱ [ολ]ἴσοτ αιοάς πὲ [οπειῦτ; 
ἸΝαζδηζεη, ; 

Με τρικι ἢ ςοὐγατ5 πιοῦτί δ πηοτίο μά το ΟΠ χ. 
Μετρικός δι ὁ ναι τυ σα ϑογατι οηΐς πγουγί αὶ ρογίτιι5.. μετρικὸς ῥυθμιὸ 

Ῥες δὲ πιιπλοτις ἰὰ γοτίμπι οδάςης Πιις γογῇθιις ἄρτι» Αὐπ, 
Ἀποτοι.3. 

Μετεριολόγς τ οἀογάτι5 ἴῃ γογθ 15) ΑἸτΙρ μοη. 
Μετριοποῖϑ 4αγας ἡ νὰ Πἰ ΠῚ ϊ πιοάοτατίο. γα]. Μαχ. 4. τις ἀϊοοτῖτας αἴε- 

ἔχυμαπι, ῬτῸ οἱ οπιφηγῖα, ΑΡΡίδη ἴα ΠΡ ετ, ἀυτε αἰεὶ τς ὃ μέτριοπα- 
ϑείας πυϑύμῆνοι, 

Μετριοπαϑεῖννγοάίοὲ αξῆς!. Τη Ἐρ:Π, ὦ Ἡςδτ. σαρ. 4. μετειοπαϑεῖν 
διωνά μῇν Θ- τοῖς αἰ γνοῦσι κἡ πλανγω μῆόοις τ] αιᾶτιιπα οἵδ [Ἀτ΄5 ροί- 
ἢτ ἱριηουάπτη! ΠῪ ἌΓΟΙ ΘΥ ΓΑ ΓΙ ν ἸΟΟ ΠῚ, ταὶ !ογατ,. 

Μετριοπταϑὶς ὁ, αἱ πτοάίος ροττιιγράτιιγ. Αὐἰίζοτε!. (αρίοητομι αἷς 
μϑτριοποϑ ἢ μὴν ἐξ)» ὠπαϑὴ ὃ μου. ; 

Μετριοτα ϑως, οἰ οιποητογ, ΑΡρίδη πΊΒοτ. οἷς εἴρηται μαϑεῖν εἰ μετριο- 
παϑς σφίσι χρήσεται, 
Μετριοπότη ς)γ "(ΟἽ τ15. Κ ΟΠΟΡἢ ἷπ Αροΐοσ, ϑοογαζισι ΟΡΡΟΏΙΓΕΣ 

οἰνόφλυξ, ὃς Μετρκόσιτος. συμπότης. ΡΟ] ΠΧ, ἐρεῖς 2) μετοκοποτί τατος. 
πὸ γὸ ὡπλουιῦ ᾧὶ μετριοπύτης ἐὑυτελ ἕς, 

Μέτριθο νυ, ὁ τὸ ἡουιοάεῖ 9, πιο ἀτοςτῖ5» οἶα {15)πιοιζογατιις, "Ἰπεικς, 
Αὐτορ],ον πλύτῳ, Μοτρίου γδ αἰδρὸς ἐκ ἐπέτυχες «τῴώποτε. ῬΙατο 
Ἐρτκν [τἰπα, τοὶ σ᾽ ὄνα «ὔεί σε ἡ λόγῳ »» ἔργῳ μέτρεὀς μοι «δοκεῖ ἦρ 
δίων ἴῃ αἰτῖς ἴῃ τὸ ὃς γεσθὸ ἃς ἔλθτο αυηϊπις παιδὶ οὔς Πΐοι νἱ- 
ἀοειιτ. μέτρα γὸ φιλαύδρω πος. [νι πη 4 Π1159 Ὁ ε πιο {Ὁ}. μότοιον ποιρειχάν 
ἐδὼ πλν»ἵο [απιπλϊτεογο»άςπι Πειποίτῃ, μέτρα οἶκος. τη ἀἸος τς 
ἀοπιιςο ἄστη, μέτριοι κὶ δημοτικοὶ , πιο! Οσγα5 ἔσῃ ρατιι δι Ρο- 
ῬαΪατοΚ ἡ [Γ{6π|. οἱ μέτρκοι τοὶ ἐϑη. ν οσδηταγ Ποιπΐπες πιοάςῇι, 
μέτρμοί τινες» Αἰἴαιοῦ ρας» Χ ΘΠΟΡΉ. μέτριοι χθγοι ἀπε) ἴσγπγο- 
ποος ἴοι τα ὃς Βαπιαπα νοῦρα. Ποι ἤθη, μετρία ἐῶνης9 
Τ νιον ἀϊὰ μέτριον ἔχω, πιοάτηπι τοποοφίμαι πηοάδτγατιι5. "]α- 
τοι »όμ,ν, τὸ μέτριον ἄγειν, τα οι !οογίσα το πΊ σοί οτο ἴσαι τι Ὑ! [40 ΠῚ 
ἴπΤιορτί. μυδὲν μέτριον ποιεῖν» ΓλΘπχο [}, ὅσον τοῖς ποιρφιῖσι μέτριον, 
ισηζιμτι [ατῖς πτρα! ον. Οἰαιις. τοὺ μέτρια, οποία. μετείων 
δεϊδδω! » ΚοροΡὶι, ὅμ δὴ μετρίοις ποιω, πὶς ποη πιοάογατὰ ρογο, 
ΤΠ πον. 

ἹΜετραότης γα τος ,ἡνυχοἀ ογατίονπιοἀϊοστίτα, πλο 4 [Ἐ129. αὐεξικακία ὡ- 
πιείκεια οὨ στια πιοπἤιγα. 

Μετρεοφρονέω, τη οὐ τας Πιπι»πιοάισεο βογοτν Αρρίαπ., 
Μετρίως, πιο ο[τὸ ἃς (αρίοπυετοπιρα]οοτίτον Οἱς, αἰ! αυιαῦθπι9 οἶκος 

γώς, ΡΊατο τάς Ἰὰ ορ.οἱ λέχνοι τῷ ἀ εἰ πόδα φέργυῆου, Σποχδύονται αὐπαύ- 
ἕοντες, τορὶν τοῦ Ὡρρτέφγυ μετρίως ἀπολαῦ σαι, αι ο ἡ (ατὶς {τ.14Δοτη ἐπ 

Ἐρϊίορτο διπλὸ 5 δοκεῖς πάνυ μετρίως κεχοῦ ὅτι αὐτοῖς γὼ διεδω- 

ρῆ ϑειοὶρῇς Βεηϊσ αν (ι5. ὃς ἀοηὶ5 Ργοίςοιτιιβ, λέαν αμὺ δδώς χὺ 
μεσρίως,[ὰ Βοδίςιιτὸ ἃς αἰαὶ μι ΝΖ. μετρίως σοὶ χφώμα,ογρᾶτε 
πῆς σοῖο ποποίτὸ Ρίατο ἱπ ἐσ δι μετεέως ἔχω ἡλικίας, [τὴ ςτα- 
τε [τὶς τπατατανάοηι ἴῃ ἘρΙτοΪ. μετείως ἔχέν ἀϊοίταιν ἡ συμμέ- 
πρως δτοχεών τως ,αὐκοτυτῶ εκἱκανώς» «υὐταιρκως» κἡ μεμετρημίμως Δ11- 
τοῖο ΡΟ Πα ος. στο πολέτοῖν αὖ μὴ γὰ κόσμιοι ὦ; δὕκολοι ᾧσι 5 ὁ τὸ 
γῆρας μετρίως ἔξὶν σγήπονον, ΝΝ] οἀογατὶ δηΐτα ὃς πος ΔἸ ξῆς 1165 πος 
1 Π τη αἱ [δ πος το  ογθ1}6 πὶ ἀραης [οπεέτατοπι. 

μεέτρρν»α)το, ποτα» Ἰηιοηίο Οὐ ἴπ11]. 10.9.6. 4«.πιοηἤιτα, σᾶτ- 
πιςῃ :αἶορ, τὸ μόῤρω τὸ μείζω. Διογγιτα οὐἴαπὶ ἃ Οὐ ητι]. ἀϊοῖταν 
ιησατιοαρ.Σ ΕΠ ον ἀατομὶ πλοῖγηπι ἃ τανεμπιο, ὁ ἃ ταν τἢ Πηι5 
αἶτοα ἔοπιιπὶ νοτίογιιν» πποτγιμι οτίαπι αίαιις σαητιι Π ρτοῦο- 
τατιιτ πα πὰ τοτίπου ργορυιοζάτοιη. ΑἹ {πος ἢ Ποῖογ.3. Διο ῥυθον 
ψι} ὑἰχάν τὸν κὐγον κείν ον ὃ μὴγποίημοι γὸ ἔα το ν ογία πα ἰ Ὅσα 

τίοης νεῖδῖ οὔϊο,πιιπιογιπε ἐδεῖτο νὲ εχ μος ἷο 
το ἀς Οτάτοσς. Αὐ! ΠπορΒ. γεφι πότερα κδεὶ ἡἰκλδου 
ϑμδδι Οὐ θιι5 μέτρον ἡ ἔπος ἀϊβξειτο (οση. δἀποῖς 
ϑιμόριἂν μέτρῳ πεποιημβόων ὁ πων, Χ ἜΠπΟΡὮ, αἴῶν μέπῤων,(ο 
τἰοπο,ΡΊᾶτο ἴπτιοσ. μέτρον ἔΐχά ορὺς ὅηϑυμίας ταῦτα, 
δά! εητοίάςηι ΡΊατο νόμ.ν, 

Μετρρνόμοι οἱ τα ρ ἔγατιι5. Ατ]μςη]5 φαϊηἀ ςοῖπι νῖγο 
[τατιπὶ ὃς ροπάοτγιπι σαυίτατεπι σιγά Ὡς 400 
ἴῃ Ργγαοναιπάεοίπι τη οἰαταῖς, δι14, Ὁ : 

Μμέηον, μεῖζον, Ποίγς. 
Μετοτοροίζω,μ.ἄσω,α ἀκα, τα ἰπορηϊηο. Αὐλῖι. Αὐσὰ 
Μετωνυυΐα, ας," ΓΛ [ποτ  Πατῖο 5 Πομπλϊηῖς ΡΓῸ ΠΟΠΊΪΠ 

αι; ὃς μγρα!!δσονζ λυ ητι!. 1.8,οΔρ.6. τγοριι55 4 
Ῥτοτο ἱπιφητα ροπίτατ: γτοδῖπο (ογεγε ἃς Βάσοπο 

πιις.Οἱς ἴα Οτάτοτε δά Βγιτ Ἑοσγπιδτι ολππὶ ογατίοπ 
84 τγδῃ[ξεγαησιισ ὑσταλλαγίω Οταοῖ Βὶ Βατοτγο5,υῖα αἱ 
ταϊτεδηταγ (Ἰορ. Παπηπημζαητιιν ) γεγθα ρτο νογδὶς : μὲ 
Οταταπηατις! γοσδητ, 4 ποπλΐηα τγαηϑξογαητιις, ΗΠη 
γυμικωῖς, κοτωνομφσ μήμως, δι114., 

Μετωπηδὸν»Ἥἰιαί! ἐγοητατίπη.1π ἔγοητε τηΡτας ΟΟιἾ15. 
«πηδὲν ἔπλεον » πατιρ5 ἀἰτίσοθδητ; 14 οἴ 9 χ ὀυϑεῖαν ἐπὶ 
μέτωπον τῆ νεὼς ἡ ὡρώρᾳ δξ! )ἔγοπτα5 5 14 εἰ) Ργογᾷβ δ 
Βοξίθιι5. ΤΗμογά, μετωπηδὸν πρέψ τες ἵη ἔτοητεπν 
Ἡξετγοάος. τ 

Μοτωπίας»α δ, Οἱ ἔγοπϑ πιάσῃ αἴξ δι] τα, ἔγοπτο Οἱσοτ 
ποπος ατἰαῖῃ ῬΟΠ]ς, αι }1ς ξα τς ἔσττιιν ΑἹ οἰδδάς 

Μετώπιον, τὸ, ΠΠ ΟΓΟΡ 111) ν ΠΘΊΙΟΠτΙ σθηι}8 δὲρ γὙρυϊδοὶ 5 
Βα! λπιση δος τοῖτα ἀἸοίτιν, ἰιρπιιπὶ σηϊΠὶ οΧ ἢ 
(ΟΠ ρίτιιγ μετώπιον νοσδπῖ Αἰ ργρτί!. ὈΙοίσονίάςς " 
σα. Σκϑυάζεται ὃ γἡὰ ὧν Αἰγύπϊῳ μυ ρον ὅδηχορίως ὑπ -αὐν 
μετώπιον διαὶ τίυ) τῆς χαλζαδης μέξιν. τὸ γὰ ξύλον οξ ὃ γγυνά: 
χήν, μετώπιον καλεῖται δίς. Ρ]τητιι5 110.}2.04Ρ.28. ἘτροῚ 
Ρῖα Πιδιςξια Αξτοα Αππιπιοηϊδοί ἰδοβιγγπηαπι ΠΉΠ|τ ἐπ 
{ἶφι πάς ὃς ποπίθη οτίδπη αὖ Αταπιοηὶς ογαςιΐο, 
οἰβαίταν ατθοσ 4 ιλπὶ «πετορίοη γοςαηζ, Εἰὲ τἀπὶ 
15.04.7. 56 μι οἷεῖ εχ ἁπιδτὶβ πυςῖδιι5 σοηβείλιιπι,} 
νοςατ ΗΙρρος.}.ὄς Πιρογξσετ, μέτωπον. Μετώπιον ετίλπη [ὶ 
[ἰοταπι ἱπτογίτιαπι » φαοά γε ἀϊέξαπι ἴμο Ιοςο δηζεᾶ 
φρυον ρρο Ἅτατ ἃ ΡΟΙ], ὩΣ 

Μέτωπον,ου, τ, ἐς Ὁ 18» 18.» πος οἵξγ Γρατίππι {Ππ|4 χυοά 
οοι ες, να Οαχα ἱπτοτρχείατην. ἔςιν ἐνταῦϑω φεόϑεσις ἀπ 
σεως. τουτέςιν υὐτξωπον, τὸ ὑπὴρ «ἐὺ ὦπας ὀν; Ἐτγ τη μέσῳ 
σωυέςειλε ταὶ ἐφριξ, ΑὙἸ ΠΌΡΕ. Ἰάςηι η Υ εΡ15 χαλ 
μέτωπον, τ οτα [{ ράτιιπα ἔγοητο, Ττη[ξοτταγ ἀμ ιθνΥ 
σώπου ένα!» ἀς ἀρταῖης ἐχροτγγοίξα ἔγοπτς Ῥτοςοάο 
μέτωπον κὴ ζυγὸν κὶ πεῤσανπον ἀἸοίτιιτ ἕγοπ 5. Δοὶοὶ 5 τὸ ἐμ 
'μαχομθίων. νἱάς Φάχαγίθ: μᾶκθ. ἴπ Ἀρρεπάϊος ἄς, 
τ] Ἰτατῖθιις. ἐν μετώπῳ παρεταίξαντο ος ἐς γα α χίανν 
Οὐ) ν τάς τάγμα. 51ς ιμαπν ἀςο  ρἴταῦ Ρτὸ σοπτῖρη 
Τίρπόοτιπι ἃς αἰΐοτιιπι. γε 

Μετωπὶς ἰαπειιὸς σψίδεσμιθ.» ἔα οἷα τις ἀἸςϊ ηα115, οἰ γ εἶς 
Μετωποσιεόπος5 4111 ̓ο ΠΊ η5 ἴῃ φοηῖμμι ἀπά τας εχ ἐτοπῖι 

4ιις ξατεγα δι! σιγάτητς πποτοροίςορι!β. Ρ]Ίη. ὃς διιοτοεία 
Μετοροίςορί οἷά εἴ.οχ ἔξοῖς μοπιϊπιιπι δαφιυπαηΐοι 
ΡΙΙΠῖας Π.35 ἐν αἶα φυσιογνωμόνων σεποῖς γ, 41 ΟΧ Οἱ 
ποατηφητῖς τοτόφις Βα ἴτι!» ἱπσοπιᾷ πιοτέίαις μοπιᾶ 
ἴσετποιῖς ἀταις ἐπ σατο ξαγιι τα, 

Μδ'ε Ηςίγς. Αβοττ Ῥγὸ κοι κῷ ταιοςδατ»ἀοττηΐτ, 
ΜεχεὶρργΟΡτίιπι πιςηῇς Δὲ ργρτὶοτιμπι, ἴῃ ἘΡΊΡΤΙη 4 

χῖςο νοοῖ (ογιίτατ οτίαπι βεχεὶρ, ἀϊοϊτύγαιο οὔ 
ἘΣ ΊΔΟΥΊ1. ΠΠ) 

Μέλφων [χουν ίχις δά, Ορμΐτιντ μέχρι βω μὰ φίλ. εἰμι, ΑἹ 
πιιιηάο, ἐκ περρέτων τῆς αὐχῆς μέχει σούσων» αδααιιο Ἶ 
ΡΕΠ] αἀιίαιις δια, μέχοι ζωῦς, διαὶ βία αιιοδά γι, 
ζωΐς ὀκεῖναγαμαπά αι 1ΠΠς νἱυῖτ, φιοδά πποτ ατιτ, ΡῈ 
μέχρι. ὈΙατο ἀς Τιορ.μέχει πλοις γύηται, ΤΠιοΥ 4, ἀπτοςοη 
παιήσδτίοηοπι, ΑἸ ]ιαπάο αἀάμητιαρὸς.» νῇ μέχοι φεθς 
γονον χιιο αἠ, Ατιίζοι, Μέχρι αἴ, ΑἸΤατοηιι5,ιο ᾶπηοδο 
ἴῃ ἈΒετοτ. ἐνϑιμὸν 3. μὴ οἰκριζώς «το Ὁ ἔς αιρξαὴ μέχρι “αι 
τἶδα μφωτίδων Ρτὸ μέχει ἦδ των, ἀς Πιπηπια Ρ᾽ οπίτιό π᾿ 
τὰιτ ἡ ὅθ) “ν᾽ ἄγαν πεπλυρωμϑμων,Ξ 4. Μέχρι ἐνταῦϑει ) Βᾶ δ 
δυιςυίαις, Μέχρι ἐχθὲς ποτὶ Ρτἰπιὺ πα, ὈςπποΒμοπ, μέλς 
“ρώζω, ραυ]ὸ Δητοδνπιροτ. Τἄςπι, Μέχρι ἑφεγνίασιο ἀαπῖ; 
ἕως. Μέχρι γαῖ, Πα Ἐφ 5» 4 ἀπιτις, μέχεενεωὶ, πιο ποπι 
οὗ ἀοηος, νίφμσαι!ο, Μέχει οὗ αὐ » αιιοδά, αιοιαιιον 
πριδίων ὡς ἡππσέατο, τα ζτουας ἐσποτότιης π1Π [ὰρεγ- Ηόγο 
Μέχρι; παντὸς. πὸ πιοιίονἤης Ῥτςπηϊτίοπε τοι ροτγίβοτν δ 

τος» ἰο ἢ ΡΕΓ ΡΟΣ οὐπηΐα, Μέλει πείλινοτδ τ ἤρογ ἀοηςο: οι 
μέχρι πάλιν αὐτὸς ἔεριγε φανερὸν ποιεῖν. Μεῖχρι πολλοί, ἀἰμ:αΠ σις 

ἀο τοξοτχιν δά τεπιρι5,α απο δά Ιοςί ἀϊπαητία ΠΊ.. Με 
πὐλλν, αι. Ατΐξοτ. δ. Απὶπί, γὸ αὔτ μν ΣΕ ΠΝ ΠΡ 
σου, πα πηι. Μετ; ποῦ, ιιοιιίαιιο Μέχρι αρώϊω, ΠΡ 
Μέχει τίγνίθι, απαηάϊαγ ααοάατηζρηις αἰ ΣαΠατοπι!9) αι 

φιοιηα ἢ ̓ 

Ἢ 



Μ᾿ ΤΠ 
ας τ αἰ᾽χυοῖτι τοτπιϊ πεῖ, Ογοσοτί ας, μέχς; τίν. 
ς χωλανεῖς ἡγνύως “τοι ίαιο, μόχοι ποῦ, γῳ,., Μέχρι 
πδ. μέχει τῷ αἰ πονελϑεῖν, Ὀεπτοῖν, μέχρι τῷ λέγεινγνοΥ- 

γι τῷ δεῦρο ἱπ Πϊτης ἀἴοπι, μέχοι τῦδε, γα τοις τὸ μέ 
Ῥίατο. μὲέχοι πῦτο, Βαπς ταητὶπι οοηάίτίομο » μαέτο- 

ἀ μέχρι πτο ἔδομῆν οἷν ἐο μῶν 14 ἀοπες σογπαιις, η- 
ἰεγοιζοτ. μέχει 3. τουτου ἰπτοῦοα. Μέχος ρτο μέχφοο- 

ἀνίας. Μελξις ὃ αὖ, φιοαά, ΑἸβοη, Μέχεις κε αὐ ὗδο- 
ἴϑω; χατενέγκη. Αὐἰτοτ, μἰχφικ δ αὐ ἀἰχίτ, Εν μέχοιυ αὐ 

εἶ ᾿φιουζαις Πὲ νηῖις. Μύέχεις αὐ ἀἰἰτιιτ, ὃς ἐΐχρὶς αὐ, τη, ὃς 
μέχρις αὐ ἕωςοντ ἔχεις ἐς αὖ, ὃζ Πης «ἢν ντ ἄχρις» Ατῆδη, 
εἰς δ΄, ἄστεος οταῖν 5 Πηοδά, μέχεις ἀῷ ἄπειρος "0 τοῦ 
ἐχεις ἐνπαῦϑα, πὰς νιον μα ξΕσητις Ίατου μέχρες ἐμεῦ, 

γίαιις ατατοιὶ» ἔογούοτ. μέχρες οὗ πεμφϑωσι, ἀοπες 
ταγ. Τα σγαϊἀ. μέχρις οὗ εἐἰγορῆς διαλυσιθ. ,, σουίαιις 
πρις οἱξ ἃ ἔοτο ἀϊποζοπάϊ, Ἡδγοίάοσιις. μέχρες ξ ὀκτὼ 
Τάσσι. μέχρις οὗ ἐδίοντο. ταυτὶ ρον αιιοδά ἱπαϊρορδητ, 

Τογοάοτ, μέχρις οὗ μυχοιὲ χέχωσε τοῦ κάτω ϑεοῦ. ϑορδοεὶ. 
1 παῖς Ρογιοπογίης ἱπξογηὶ ἀςῖ, μέχρις ὅτου πληθούσης 

ὁ ἀϊπιπι το ΐογσπηι οἰ ἔοταπι, Ἡογοά ΡΤ Βερ.ο 
ἧς ὑκ αὐ σωϑείντε ἑ αὐ μὴ ἅτω ποιῆτε ἢ ἐνδιατρίζητε μόχρις 

ξεῖν, ἄοπος ἱπτηοτος ἃς δηΐπιὶ μαθίτιιπι οα νογτογι τὶς. 
ἴπια ραττίοιι [8 χὸ σφρητικὸν μόριον, ΑὙἾ ΤΕ. Β ἢ στ. 1, Καὶ αντνὴ, 
ἡ καικέα, οἱὴ χφκίας μείζων, τοὺ μῷ γδ τέλη, τεὶ δ)". ὁ τέλ», Ἰὰ 
ποη νἰττατονν τίτμαι ποη νἱτίο πλαῖτις. ἤδη} [δὶ μὴ σέ- 
ἀἴτον εἰ ροτίιις διαΐϑεσιν οςεἰἸοπέπιαιις Δα ΠαΡίτιπι. 
ππηι 1, ἐἶοα μή, Χ Ἔπορ ἢ. Αἰλλαὶ γὸ ἐφίω ἐγὼ ωΐσε κατα -" 
ὁμάχᾳ ἀπιέναι ἢ δὴ βαλόμῆνον, πη] Ἔσο τς ποσοῦ 
Οἵ πὸ τὸ γοπιοτεγ. ἄρα μὴνπαηαυ ἃς νέγιιση, σι 
τισητία (εὐ πιοπίϑ. Αἰγλοὲ ριὴ ἀϊοίτατ. Χ οΠΟΡἢ. Αἰπόμνημ. 

μἱ ἰατρὺς,ἔφν.»ἡ ὁ δυϑυΐδηιιος, μοὶ δΥ ὡι ἔγωγε. ὁ αὐ αὐχιτέκ- 
γοέϑαι, Καὶ ιὐὲῖτα σοης [ἃ ροπίτιτοντ αριιά Οἴςσοτιηες 

15.6.πολισ. Καὶ μων που χἡ τόδε δεῖ σκοπεῖν ὁ ταν μέλλῃς κρί- 
φιλόσοφον τεκχ; αὐτὸς οἴδ,ν αἰ φιλόσοφον, Μων μὴνποηπο 

τοὺς Ἀ εριὉ]. αὐ 3) ἐνὶ ἐγζένηται εἱδεκέῳ, μδιῦ μὴ ὑπολεῖ τίιο αἱ - 
κα) πόπης Ῥογάετε ὅπως μι ρΡΓῸ μη σαπὶ Ορτατίμου ος 

εἰ μὴ φοζοίμίιυ ὅπως μεν ἐπ’ αὐτὸν μὲ τεώζποιτοκἱ ἃ εἴ, πς.Ροὸ- 
τὰς ἴτα ἀϊοῖς Αὐλ᾽ ἕπτως υἱαῖν μἡ ἐνοχλήσω τούτῳ χαριζόμίνθ-, (οἀ 
ἀιίπι Πιῖς οδίξαιιοτ, νος πγοϊ οἰξιις ἢπι. Οἰςσετο. Ἐς ριὸ 

ἡ ἀϊοῖτιι ὡς ἐαΐ, Οτι μὴ αἰ Ππι Οτοροτ. ὧν ἐλέγχοις ἢ οὐ διέ. 
μὴ τὸ οῦῦλον τούτοις ἑσωτον ὑπο εὶς ἡ γνόησεν 7 ΠΠΠ αιιοά 

γάτ τος ἕαέτο ἴς ἀϊ ξβ ἀσητίαπι ἤι ργοάςεγς ΡῬΙατο 
Ἰαπρικῆς δεϊδη ὅτε οἱ αὐοίγκη, Π1Π πο ςοῖϊς ἢτ, Ἐτ ἴῃ ργος- 

Ἰπςατίοης ΡῬτὸ φιδά ποιι. σγορουῦ. δέον εἰ μὴ ἀληϑυ, 
τ οριρίξεῶνι,,.}ι ὅτι μὴ αἰχοοὲ δείκγυῶειι. 1 οτ, Οτι μὴ υτῶὶ 
μόνον, δὴ ιξαῖρ τἰδ ἀμαρτωλών σφαγμείζεται. Ὀλςεΐτατ ὃς Οἷ- 
γα, Οὐ γκέρ πτῶς αὐ θνητὸς αὐὶρ ταδὲ μηχὐνόῳτο (ἡ ἀιπεί γὲ 

τι κ᾿ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελϑὸν Ρ' ηἰδίως αὶ ϑέλων ϑείη νέον, Οὐχ ὅτι «ὐν 
υΠπ. Γι Δηι15,οὐὐχ ὅτι μιὴ καλὸν ἐξ οἶμαι, ποῃ 4ππ Βοηο- 
εἰς σοπίσδιῃ. οἷς μὴ ργο ὅσως μη ἤες μὐ 1. πο. 5Υ ποῖ, Ἐγὼ 

χαὶ ὅτευ κύδὸμα). κὶ πα δε, σα μλρ ὡς μὴ ἀδικοίη τοαῦσε, ὡς κοὐ ἀδικοῖτο. 

ἀπεγθίιιπι [ἢ ὠτωγορόυτικὸνοἱ ἀ εἰς, ρτο ἱΡοπάϊ, Οὐκ το πὶ 
Πρπιῆςατ, ἔπ σῖτα πηρογατίτο : ἢαπὶ {ατπὶ 4115 

ὙΟΤΙΙΠῚ 5 το πΊριις γοἱ ργατουτιπη νοὶ ξαταγιιπι ν οἱ 
αἴτα πὶ ΠρηΣ σας. μὴ τίς φησιν ἔξ) σκοπεῖτενν Ιάοτο ποπ 414- 

5 αἰοῖτ, ΑΞ ΟΠ πιοιιπι Ορτατίιο 9 ἐφοζοιεῦτο κε γζύοιτο, [)ε- 
μι ποιύσωτεγα τ ντ ἔλοϊατίς. Ιάςπι. Οιπη δυιδι αι 
{πγαϊτασιν τ, μι μιόλῃσοηοη το 4115. Ἐπτὶρὶ 4, ὡς αὖ μὴ α᾽- 
ΠΟΓΘροντ ΠΟ ἱρηογοβ) Ναγαη. μὴ κατοκγήσης ὥςτε τυ- 
σματος πο οἰϊπέϊογῖ5 οοπίσαι ἀοηιπ). ἴῃ ςοηίς- 

Ὁ, ἀὴ λίαν πιχρὸν εἰπεῖν ἅ,)Π6 ὨΐΠῚ15 ΔΑΓ ΠῚ ὃζ ἀσοΥ 11 ΠῚ 
ἔφατ: ναὶ ἀντ ντ [ἰσοαῖ ἀΐσογε αι !σηιαηι ἀοεγθῖι5. 

Ὁ] Βιιά, φοζοιμαι [αἰραμάττ. οὐδὲν δ ειν ον μὴ πάϑητε. 
ἢ. ΠΊ 81] στάιις ρατὶ στα] ηἱ, οὐσὲ μὴ ἴδῃ. ποπ νἱ4ς 115 
Ὁ( μη διώκαῃ χαιρεῦ νμνδιιω δύσῃ ς.ΝΑταηΖοη. ῬΑυίλη. 
υμήνητα)γῃς {{τ|15 οα νἰτί οτο Χ  ΠΟΡΗ. μὴ τύχῃ σα πε- 

ἢς (αιοῖοτ,ἱα οἰξ, ἵνα κυ, φιιοπιαἀπιοάτισα τ ΓιΑττη 5. 
νἹάςοντ ἰχτῖς τηοάὸ ςοπτεπηρίατα [5914 εἴζύσατις πὸ 
Ἐξ ἱπτογάϊπι οἰιπὶ ΤηἀἸσατίτιο ρ δίς ητίς αὐ ρτςῖς- 

Ὅρζάζιιο νεῖ δι απόϊο. Πετη οἴ Ὦ, δέδοικα κυὴλεχύ- 
!ἜΓΟΟΓ ἢς πο ἱπτς Πρδίπιις. ΓΙατο, δ ἐρα αι παίζων ἐ"- 

ὦ ν!άς, πε ποθὴ {ετὶὸ ἀϊχοτγῖτ, Πςπιοίτῃ. οι 9 ἐντὰβήλπεσειν, 
"δὲ, σκοπεῖν μήποτ᾽ οὐ συμιφέρει,ςοηπάοτατο ῃς ποη Ῥτοῇτ, 
Ρίατο «απὶ Ρτα ςητὶ ἴῃ Ῥμαράτο . Αγκᾷ φοξεῖ ὧν μὴ δυ- 

πρόν τι γειῦ διαΐκειμαι, ἡ ἐν τῷ ὠρθόδεν βίῳ. Τά ει ΡοΓ ἐόραςον, 
βλέψας εἰς τὸν Κέζητα, εἶπεν, θη μήπου, ὦ κέ ζυς. τὺ σέ τι τού - 

ξεν, (ξ νογεοσ πὸ αιϊά το αι!ρρίδιτι ποτιιπι σοητατ- 
ΔΙΠοβτατιις οετέαπι ροῦ ρατατατίσοη οὰπὶ δοτῖ το, Δέδοι- 

᾿ ἡσυχίαν ἤγεγθν. δὰ, ἰωώχλει καϑεύσδοντι. Οὐν {ς.Δεέδω μιὴ 
πεν τοὶ ϑεοὶ γημερτέα εἶπεν. οὐ μὴ ἐρέῖςοῃς ἀἴχοτῖ 55 ΕΠΓΙρΙ 4, τὰπ- 
"δι ΤΠ Πηἰτίιο, ἔς, μιν δίων ὑσεόϑωι αι, ΕΠ 40 ρος. Ὀς- 
ἢ, μᾷ πέμπν ἐποιψυηφίζομω.. ςοπίςο ποη εἰϊε πιϊττοπάμπιπι, 
λιὰὴ οραειν αἰνούῖμαι 9» Ὡς Β0 τὰς ἕλετο » [ἄοπὶ Ποπιομς- 

ΜΗ 225 
Ὡς5 5 τῇ μέλλομῇν μὴ σεῴνειν 5 41} οι ξαιτητιν ἔχσογς, 1 οὔ, ἣς 
ξαοϊαταιι5, Επγὶ ρα, μὴ εἴξερρι αἀκολουϑῆσωι δοκεῖν σῇ γνώμη ντ ἐο- 
ταμηι (ξαιιοῆτος (ςτοητίονη ἤοΩ νἱἀοα μι ἡ] 1 ἰηΐεγίογος, 
ὙΒμογ.. ἔχε εἰ σέλλεινγν οτὰς ὡς οἰ ΠΤ τγα  Ἰςίαπν, Ἐπ τὶ ρίάςς. τὸ 
φορίγμα δ᾿ ἀπτρως εἰ χε πιώ δείρεω πτιτρὶ φουυ αἱ τες μὴ δοιωῦ ἁ τε, γα ῇ-- 
ταρατ Τγηάατοιις ρατωγνττγίιηνης εἰἀγοτγαη ποη» Γἄοχη, μὴ 2ιώ- 
φϑεῖραι διεκώλυσεχιγς ἸητοΓ ὨΊΟΓοΥ Ῥγο Β εἶτ, ΤἸπογο ά. ὅτε ϑεί. 
λατῖα διείργει τὸ εἱἱ ἐἢ) πολί τίωυ, ΑΥν] 4. πο ᾳ; τηανς ΡΓοΒθοῦ φιιο- 
πλΐμιις Πτ οὐδ. μὴ χράναι λόχου εἱπαρνηϑεὶς αι ποραλῖτ ἴο ρο 0. 
[ς ̓ ῳμας γερὰ εὐτεψημα πᾷ αὴ καὶ ἄλλοις φέρειν, ΑὙἸΕ ἀπ 5, οἱ 
ΠΟὨτΘΏΓΙΙ5» 171. ἄζο, μη περκέναι εἰπευ δῦ, γοτο νοηΐτο ἢ 
γοηϊατ,Γἄοη}. μνὶ στε φαέγαι τὸν βαῤξαρον, τὸ θαγθανι5 ψουσν του 
διώαμωι τὴ μεμνὴ ὅτι ἀυτώ, ἀὐχὴς ΧΟΠΟΡ ἤθη ἴῃ Αροϊορία ϑοσγαῦ, 
14 ον ἤσὴ ροίϊιπι Ποη εἶτα πησπιϊηιῆς, Ετ ὁ δια μαι μὴ ἐκ ὑ- 
πωνεϊν,οι Ροί πὶ ποη [ατιάατο, ἴσιι αυτη [ατμίς πη», Π ᾽ς ΠΏ. μοὶ 
αὐοφκραϑνέν πων υμδμδ, ἢ νο5 πο οἰγοιιπιιθηῖὶ ΒΗ Τοῖς, οι ἢ ἢ. 
μὴ ἰδννηἰΠ ςατ. Επερὶ4, αἡ αἰ συσπάο ναςατ εχ νῆι Ιοχιηςπάϊ» 
ντ ὠπαγρρδύω σοὶ με ποιεῖν, αἱτ ΤΠτογρ. Τ᾽ ιν ἀϊ 4, Μη Ρτο ἵνα δὴ, 
γεὶ ὡς αὐ, ης (Πιδαιαῖτο ἕνεκα τῷ ) οτῖλπι στῖπὶ ΤΠ πἰτίιο νοτθὶ 
ῬΑΠΟΑτμοπα ϑοταϑ ἴῃ Δροϊορ. ὐξέκλεψαν «τον» μὴ αὐαιρεϑέω ὦ - 
πὸ τὸ πατρὸς. τὰ οἴ, ἵνα μὴ «αιρεϑιῆ. πὸ ἰητογβσογοταγ, Μὴν Τη- 
τογάτιπν ἤπς ἰίαιο πλοίο, ΤΊ ΠάγοΒ. μὴ ὦ ἀϑίυναἶοι, μή, δεινὸν κα 
εἰκ εν," ἴδ, ουσαμώς, οι καικὸς τοξότης, όοπιις (ρίττατιις, ΡΙατο. 
τὸ μὴ δύσκολον ΑἸλϊπγὶ ἔς ΠἸτᾶ5.Γ ον ν δμ, ζ, ϑεωρύσοτε αὐτὸν» μὴ ὃ - 
ποτέρρυ τῷ λόγου, δ᾽ ὁποτέρρυ αῷ βίου ἔξὶν, Ἡ οἰ, ἢ. σοηττα Οὐ ΠΡΗ. 
Μὴ Ρο[Ὲ σκοπωώ, 14 οἵξ ηλπὶ ἔδιι πηι! 4. Χ ΟΠΟΡ ΠΝ. σκοπεῖ μὴ ἐ- 
πειγωγὸν ἢ ἐποδίδοοϑτυ ς ΟΠ Πἀδγο ἤμπὶ πιθοῦ νοηάογο, δἷς Ρίδῖο 
᾿ῖρτο τάς Κσριθ]. φρέφουσιν ἀυτω πίω «υχωὶ μὴ ἀληθεῖς ὥσι. γα- 
ΓΕΤῚ εἴτις ΔΗ ΠῚ, ὃς ἀριιης παπὶνοτγὶ Πητ, ἰά οἴτιν ογὶ ἤπτὶ πέὰ- 
πε. Μὲ οἰπὴ ἔμτιγο Τπαπσατῖμ! μοί νογδιιπὶ δεῖ, ΓΊατο Ἐρίῆο!, 
7. πᾶς αὐὴρ απουδῶίθ. τ ὄντων ἀσουδ' ων πέρι, πονλουῦ δὲ] ἀν χρε. 
“ποτὲ ἐν αἰϑρώποις εἰς φϑύνον κ᾿ ἀπορίαν κατοιζαλοῖ, τη αἰ τιπὶ ἀρεῖ γὲ 

νἱγ σταιιὶς ἐς 115 {τα (οτὰ ἤπητ (στίθοης Βοπιηίηΐδιι5, (δ Ππιΐ 
δζ μα [οτῖρτα ἱπατάϊπ: ὃς φισι δἰ ριτατὶ Πίος. Μὲ ἴῃ ςδῆσι- 
ἐλίθης εἰσραηζοῦ ἱπιρ  οἴτανντ μὴ φοίσκω," εἰ. οὐ φηαι, ἀϊςο π, 
πος εἴνπερο. Ποιπο  ,σοπτγα ΡΒ οσπι. Ἐπειδὴ 3. τὸ συμζόλαμΥ 
ἐν τι ὑμετέρῳ ἐμπορίῳ γέγονε, βιὴ φοίσκκοιν τού τοῖς ποῖρ᾿ ὑμῖν ὑφέξειν τίυὲ 
δίκίωυ (το ἃ ετίαπι ἀἰοἴτειν μυὴ λέγειν, ῬΊΔτΟ 9.1.6. Δυοῖν μὴρ ϑεύτε 
οθν ἑμοῖς χρεῶν, κὶ μὰ λέγειν ὡς ποίγται ἰκούστα τιὶ αἰδικνίκατει, καὶ τοῦτο 
ὡς ὀρϑως εἴρυται, 5ῖς Οἴσοτο ποσόν ρτο ἀϊςο ποη; [Ο]Πτι}5 οἱ ἀ1-- 
ξοΓΟΙΏΘρΟ γΓΠ14ΠῈ νη 4114 πὴ ἔμ|Π[Πς πηαϊ δας, 5111 5 ετίλπι οἱξ 
ὙΠις5 πορατί οηΐς ἐν τῷ Μ ιὴ τρρασοιρέζκιι 7 14 εἴ, ἤπηι]ο ποη , Ῥτο 
ἀϊΠτπη]ο. ΑΞ ςπ, σοπτνα ΟτοΠρ ἢ, αὶ 3. μι πρρασοιῖται ἡμᾶς εἰΞ 
κούειν. μηδὲ ὶ μεῖς ἐκείνε ἐϑέλετε εἰκούειν., Οὐοά {μας νεγῦα πο- 

{τὰ αἰιάίτς ἔς ἀἰ ΠῚ ππι  ος. ει οἰ ἤθη. τὲ τ ἂν Χεῤῥονη σων βου-- 
λύιῖθ᾽ ἡ μεῖς μι «εϑσποι εἰ ὅὅτη πολεμεῖν αὐτὸν ὑμῖν, Τ  ιιογ 14, δεῖ 3 
καὶ εἰ ἐδϑκηστὲν υιὴ στο» ασοιεῖ ὅτι 5 ΟΡ οττοτ δυτοπη οτῇ ἑμϊαγία πος δ- 
ξξοογιιης ἀπ Πηπιμ]αγο. Μη ρτο εἰ μὴ, κ᾽ ὅτι κυ. Ατποτο! η ΟΕ- 
σοη. ἂς εἰφιωΐατον μεὶ δϑημελείᾳ δεαποιῖῳ δα μελε « ὃ) ἐὺ ἐφες τας: 
ΠΠΠ ἀοπιϊπογιιηὴ ἀ1] 15 ςητῖα. Γοπὶ 8. ΡΟ Πτίσοτ. νὴ τούτο ορρτ ἀν 
ἀκ αὐδρὸς μὴ μεϑύοντος, αὶ πιῴζοντος, ὨΠΠ οθγ1]» ν ] πε Πδιιπάϊ. Πε- 
τοί ἐδεὶς τρόξενιθ, ὧν, ἀτελὴς ὅτῳ μὴ δυυ ῥ ἰδίων ἀτέλειαν ἔδωκεν 
ᾧ δέμος» 14 εἰξ, εἰ μὴ ᾧ τινι, δγπεί, Οὐ γὸ αὐ μεὶ φιλττῳ σοι τυγχεί- 
τοῦτι σίμω εζ ἐλ ἄυ στά τι τοιζτον, ΠΙΠ ἀτηὶςτις ΕΠ} ς, Οτορ. πως γὸ αὐ ὼ 
ὑπ ίςη τοδιὲ ἡὶ σιιωές, υιὴ ϑεοῦ ταὶ πεν τα κ) ἐσιώσειντος  σευέχοντος, 
ΘΟΡος] 1 Αἴλος, ἐκ αὐ τείδ᾽ ἔς τε, αὐ ϑεών μέτα," οἴ, εὐ αν ΜΖ 
“δ ϑεων, ἔα ς ἴῃ εἰτπὶ ἤζάτηιπὶ πο ν ομθητ 9 ὩἸΠ ἀ115 ν οἰ οητΡ. 
[τὲπὶ Ργὸ ὕοῃ 5 Πεπιοίτῃςη, ἐσειδὺ με μὴ πείθομεν 9 41} πὶ τα Ὦϊ 
ΠΟ Ρογἤιλάετοητ. Μη ρτγο ἵνα μή. Ρίατο ἴα ΗἸΡρία πιαίογε » κα 
πειροὺν μὴ εἴξεχεχϑ εἰς τὸ δεύτερον αὖϑες γίλωπει ὄφλω» η6 ἸτΟΓΠΠῚ ἐρῸ 
40 ςο ἰηίοίτία ςοπιέλιι5» τι ἄθαγ δῦ οππιηῖδη5. Μὴ ριο Μυδει- 
μώς. ὨΙΠατοἢ ρρὴ σεῶνε σία προὺς ἐὺ 5τοις δυσέξειαν: ιν, ὦ Αἰ ϑιωώοιν 

κιή, δειχὸν γδ χὶ αἰχ οὖν. ΟΠ τγ ΓΟἴζοπι. μὴ αὐραχαλω,, πο 1} οδίξογο, 
Μῇ ρτο μύποτε. Ατἰτοτοὶ.4. ΓοΪ τὶς. Μὲ γὸ ἐν ἥδ᾽ ἀδειναΐτων ἢ πό- 
λιν ἴξιον ἐ) καλεῖν τῇ φύσει δου'ὶλίω . ποίςιο ςπἰ πὶ ̓η ἀπ ρο 1] ς 
ΠειΜ  ρτὸ πι!ησυὶά, ὃς Ἀπ Ρ τατος. Καὶ αἷοὲ εἶν᾽ φόρων "ρώτησε με 
βαρεῖς εἰσὶ, Τιυςϊαη. Τί οὐμῦ ἀυτο ἐπτῦλϑε λυρῆ σαι ταῦ τα Ὡρὸς ἑμρὶ «»μιὶ 
ὀνείρων ἡμεῖς ἔποχριταὶ ζω εἰληφε; ῬΙατο ἱπ Αροΐορ. καὶ αὐτὸν οἴει 
φερντίσαι ϑανώτου:ιιπι ριτας πππς οἰγάτη σοῆτῆς τη οτιοὲν πᾶς 
ϑηοὶ μη μιὰ τίς; πα πα 158 51ς ΟἸσοο, ΤἌτηδη πὸ Δι Ιτγατῖς 1 τς 
ρος οντίπογεῦ Α 

Μὲρτο ἀν Πςοῖ Ρτορτίὰ τὸ μὴ ἀπαγρμυτικὸν ἢτ, ἃς τὸ οὐ αῤνητικόν. Τ)6 - 

πιοίς. ΕἸπειδχ' με μη πείϑυιεν, οὐ πὶ πη! ποη ρεγπαάσοτγοητ. 56 
ςοηπττγὰ ποη βτοντ αἰνντιν αὶ αὐτὶ τ αἀ παγορδυτικων (ἢ ππάπτυτ αοά 
ὃζ ἴῃ σοπιροῇτῖς οδίογιλτιγ. Ἑδάςπι ἐΠὴΠ| τατίο ἴῃ Μΐτοι. 
μὐτοίγεγμήποτε, ἃς ς.σοηττγᾷ οὔτοι οὐ δύποτεκου δύυτα. [ἘΠῚΡΕΓ αὐνητε- 
κα. Μὴ γδ,δζ μιν γάρ γεϊάετη αιοά μὲ γδ δὴν με δῆτα, Ὀε πιο. 

Ρτὸ Οὐς πῆρ. Εἰ γὸ ταῦτα ὡρρεῖτο εἰ κονιτὶ αἱεὲ ὧν ἐδένα κίγδιειοον ὅγτις 
γοιιῦ οὐχ σέμειναν οἱ φρϑγρνοι τίς ἐχὶ κατέτηυσεν αἴ σου, μὲ γὸ τ πὸ- 

χεώς γε μὴ δ᾽ ἐμοῦ, Οὐἷς ποὴ ἀοίρυ{ετ ἴῃ σάριῖτ τα πιὶ αοῆε᾽ 
οπίπιντ ἰά νεῖ ἴπ οἰτατοιι 9 γεἶ ἐπ πὶς οσηἱΠατὶ πΊ1 δ] φοητὶΠ- 
φατ, ϑγηοῖ, Εἴσομαι γδ σιων ϑεῳΐ τὸ μυκέτι πορρελϑεῖν «αὕρωτέρω τἰωὶ ἃ - 
κιημοσιό τω ἡμὴ. μὴ γὸ εἴποιμι τῇς ἐκλλη δίας τις ἀἴσατη ςςεἴςδα: 



ἼΣΙΟ, Μ Η͂ 
γε αδῆς εηἰπι ντ ἀϊσατι εςεϊοῇα;. 
παρ ὑπόνοιαν. ἢ 

μὲ γϑ διὰ ρτγο μὴ δὴ τα αἰ Πτ. 1] ργο ἡ δεᾶτ, ἐγ ποῖ, Αλλ αὶ τόγο τορϑα)- 
ρει αι τὰ βέλτισα ὁ δαίμων ἐκ ἀφαιρήσεται μὴ γὸ δὴ αὐ τῆς γνώμης ἧ- 

δ κατια ὑσειε, ΑΓ οοἾπν ν τ ρυἀρπα σατ ρτοροῆτο ποίϊγο ἔοτ- 
την το “110 ἀτοῖταγ μι γδοκὺ μὴ) γέν γε. 

Μὴ γὰ ὅπ,ηοπ (οὗ ἡ δὴ σπ]Πγ,Θαΐοη, 
Μὴ γϑύοιτο, ΑὈΠτΉ 6115 ἀιιογτᾶῦ, 
Μήσγ αὖ ἄς, ἐδεὶς αὖ. 

Μήσ)᾽ αἷ εἶτι γγύνιτο, αι} Ρφέϊο. 
Μη δῆτα ῥτὸ μιδοητῖς ον ταις ἀοτυςοέϊαπεῖς, ϑγποῖ, Μὴ δῆτα 9 ὦ 

πάντων ἐμοὶ «ὐροστιλέςατε, ν ἰοὶ αἰ πτιγορόυτικῦν ὅδε. Ῥτὸ Αἰσἤτνῖ πος 

ξλεῖας νὶγ πη] ἀτο οἱ [Ππ|ο. πη [ἘΠ]. Τ᾽ Μειδίου, Μοὶ δῆτε 5 οὐ 
25. δίχαονον Ἰάοτο οἰίξοιο της ἐποίατίς. Ετ αἴρὲ ςτεφαου ἴπ ΘΡΊΙοσο; 
Μὲῆ δῆτ᾽ ὦ παντες ϑεοὶ, μηδεὶς ταῦθ᾽ ὑ μὐγιὶ δθανδισειενν οτος Ρεγ ἄςος 

Ἵπηπτουτα  οσουτάοτο ἱπητιαπι ης ἢς ἀπ ῃΠατ5:ν Ὁ] 41) ργο αἰ ετ, 
Ατἰπορῃφύρ νιώ ἐγὼ τσ ἔνδοθεν καλέσω τινά; χς. μὴ δῆτ᾽, ἐγὼ γδ 
αὐτὸς εἰξελήχυϑα, αὐ αἰ πιὸ, πο αι αι πος ἔσσετι5. ΡΟ Πῖτατ οτὴα τη 
μὴ δῆτα ρτο 1] αιιογταητ, 41) πιο Πονὰ. Γ)λοπτο ἔτ. χτ' Μειδέα» Εμοὶ 
παιδία ἐκ ἐς ιν, διεὶ αὔτ᾽ ὥρᾳ πῷ πεποιηκότος ὁ πεπονθὡς ἔλα εν τἴξω παρ᾽ 

ὑμῖν; μη δῆ τα. ΓΙ οἶτιαιτ δύ μὴ γδ δὴ, 
Μηδοποιυ ποῖ αἰ [10 πη 05 811] ρα τιι52η}10 Ραέζο, 
Μηδ᾽ ὁςτισοιώ μηδείς, : 

Μῆ καἰ πες πη), Αρο]οη. 11}0.γ. Με τ ΑΙ! πο «παρέλκει, Ατῆση. 
ἀῃ ΑΡοΐορ. τὸ ὃ κατ᾽ Αἰγυπηίοις 5) μὴ κι γελοῖον ἢ. 1Πι4 νεγὸ φιοά 

βέρνρτι) ἔα ξεταητοτ αἰ σι] τη. 
Μὴ μϑτοιςποη τάπιθη. Αὐήτοτ.3.ΡΟ]. Οἱ μοίως δ᾽ ἐδ᾽ εὔτιγες οἰκοῖεν χω- 
οἷς, μη μῆστι τοσούτον ἄποϑεν εἶεν στε μη κοιγανεῖν, 

Μὴ μὴν ἢς ποῃ. εἰ φοζοῖτο μὴ ὁ γγυό μῆν Θ' καλὸς κα γαϑὸς μὴ χείριν ἔχοι» 
ΧοΠορ ΠΡ. τὐπεμν, 

Μὴ δῇ ῥτὸ οὐχ ἐς. καὶ οὐχ, ὅσον 5 ποάῃ!η1. οὐχ δή. ῬοΙγ δῖμ5 ἴῃ 5. καὶ 
μὴ δή τυχεῖν δὲ τούτοις χαίρατος, ϑιγπὶ του αντίον κληϑεὶς εἰς τίων" Αλε- 
ξανόρειαν, αταρ᾿ ὀλίγον κιγδιω δῦ σαὶ τῷ βίῳ, ποι [Ο] πὶ ἤοπ τα Π1ς 

ἡ ρΓατΙΔΠΊ. 
μὲ ὅπως ἔπεισι τυροχοιταλαμῷ αγει»ἱ ὅπως μὰ ἐπήστοῃης απδ πο ἱγτγιιαῖ, 

οςσιρατῖ, ΤἸνπογ ἃ. 
Μὴ ὅτιρτο εοὸ ψιοά Γατί αἱ ἀἸσιητοης ἴσαι, νο]. νύ Ἰητογῖτη ἢ- 

1εαπι,ποάππην οι [οἱ ἀπηναθα πχοτΐο οι, πορἢ, [1.1 Ἄτομν. 
τῦγε ἱμάτιον ἐδενὶ αν ὃ τι κοροῖχα δοίης. δλ ἐδ᾽ ἔλα ον τῆς ἀξίας λαξῶν. 

τιν εἴζοπι πὸ πιοάὸ σγατῖβ συαιαῖτι ἀατο59[ςἀ πο γα] ΠΟΙ 5 41|- 
ἄεπα αιιὰπι να] στον οὐ ον Έ 5», Ό]άτο ἴπ Αροΐον. οἵμωι αὐ μὴ δι ἰδὲ- 
ὠτίι» πιν εἰ, ϑμεὶ τὸν μέγαν βασιλέα δυαριϑμήτοις αὖ δὴ εἶν αὐτὸν χαύπας, 

ἵψποη (Ο] ἀπι ρυιπιαταπι Βοπιίηοπι» [τἀ οὐδ πὶ Γεροῖι ἱρ [Ππὶ 
λαρΠΙΙὩγ, δίς. τω! γλωῇ αν δεὶ ὡπολαζεῖν ὥσπερ ἐν μόρον “δ οξωτε-. 

εὐκων ἐῇ μευ ὅτι ἐν τῷ ς ὁματι σκεπαζετα)» ἸἸπριαπὶ ρου ὶπάς ἃς Ρατ- 
τοῖη α] αιιαπὶ ἐκ του ογ ΠῚ Ρατα 1 ΠῚ ἢ, φιδησιατα οἵ ορο- 
τατατ. Αὐἰ ποτ. Πδ.5.(ς ροηογατ. ΑὨΪπὶν 

Μὴ ὅτι γεοδς Μη ὅτι δὴ, 46 ΠῚ, 
Μήου, ὃζ μὴ ἐκ, ὅς Μυοὺ χὶ νεἰ ἀϊτΠππ, μὰ οὐ χὲς μὴ οὐς, ΠΟῊ. 411115 ὃς 

4ποιηῖπι5 πορατηὸ. ἸΝΑηὶ Ἰῃ 1εῖς Ἰοσυττου δι15 1185 ΡΟ Τηῇ- 
ὩΪτ.Εβογιπειγν Ατεὶςὸ σοπηΐπατιγ ποσαάτίονντ Κ ΘΠΟΡἢ. ἴῃ 5 γαη- 
Ροί αὐ εἰδείς σοι αὐτιλ ἔγει τὸ μὴ οὐ λείξειν ὅτι ἔχρις Ὁ- κα γεῖται πλ εἰ- 

«ὁ ἐἴξιον ὅς α ὥευ, Ατ πῸ ἢ πι5 τι] σοητγα Ἰοἴτ, 4110 ΠΏ Π115 γ παι 
ιυϊίημς ἀϊέξξατιις ἢν φυοὰ [ς ποῖϊς ριιτοῖ πιαχί πιὸ ρτα ἀ]σδη- 
ἄτιπι ἀταις σουηπηο 40 }}ς. Ποπιοίξῃςη. σοητγα ΤΊπποοτγαῖ. 
Κὐ ἐδεὶς πώποτε μὴ ὁ καλως ἐ χέν αὐτεῖπεν αὐτοιᾷ. Γαις Δ ΠΙ15 9 Αἰ σείν- 
τῶν ἐδὲν ἐοικότων σιτοφάγρις αὐ δροί σιν» δὰ μόνῃ τῇ μορφῇ μιὴ οὐ χὶ τοῦ- 

ζατει ἔξ διωφερόντων, αιΟ Πλΐμιι5 Ππτ Ρεοοτα; ἴα οἱ. ὅῃῃ τῷ μὴ ἐχὶ 
οὐκ ἐδικαίου μὴ δι ἐν είνοις ἘΠ ανδρω ποδέστισ)ει χὰ ἴα ἀϊσηίτατο ποη 
οΧιΠΙπναῖσατ πο ἀἸτίροτς 1105. Ηογοάονε, μοὶ νυ τοὶ οὐ χραΐσμῃ» 
14 εἴν, μν ύρκ αὖ σο!, ὅζς. 6 πη ῬτοΠτοιηηῖ5. Ρ᾽ ατατιμὰ καϑαρῳ γὸ 
κοιϑτιρφ( ἐφο! πῇ εὔϑοι ἐκὴ οὐ ϑεμάτον, ασς ΟὨΪ πὶ ΡΟ [τι πλ ραν πὶ σῦ- 
τίησοτγςο ἔι5 Πτούκ εἰκός ὅδι, α ϑίμωαίοις μὴ ὦ δοιυῦαὴ δέκίω . δίς. παι 
ἄεοοτητη οἵδ, Ατπθηϊοη ο5 ποη ἄᾶγα ρύσπα5. ΗἩἐγοάοι ἰδτὸ 7. 
μ οὐ βέξωοι ἦτε δέδιμῆν ΤΠ ον 4.πὲ πο ἤγπηὶ Πτὶ5 οχείπιοίοὶ 
ΠΥ115 5 ΠΦ ΡΑΙΠΠῚ ἤγΠΥΪ {τς ν ΟΓΘΠΎΠΓ. ὁρᾷ τε μὴ ἐκ ὑσιοσέξωνται» 
νϊάετο πς ποὴ ργοοητ. Γοατι, μοὶ εχ ἱκανοὶ ὦσι ης ΠΟη [Ἀεὶ εἴς 
ἤξητ, ἰάςπι. ΤΊιον 4. ἄρ᾽ οὐῦ ὁ διυυατὸν ψυχίωὸ τυλικαύ τίω μη) οὐ 
γῆρας ἡδὺ ἀὐργάζεϑιιρροτογάτης δ ΔΌΪ ΠΊ115. ΠΟῚ ᾿πσιΠ 4ΔΠῚ 

ὑϑν Πρυγαξὰ ἀϊσαπτυτ κα 

) 

μάθετε (πούζυτοπηραζα ἐς ϑοηε δι. Αυ κοτε! Πρτο 9. τ ιὶςτὸ 
σωφρόνως ζίυ) μιὰ οὐχ ἐδιὺ τοῖς πονλοῖς 'ϑθμωςε νέοις »Πηο ἀοἰτὰ ντογα 

Ιου ἴχας Βουλ ητιη1. ὃς ἴα ἐππιοηλθτι Ρ αΣ ογτῖπη) πο οἵδ ἴμ- 
ἐπι 11Π1. μὴ οὐ κορφ ἀναλώξειν καὶ βέζαγον ἔχοντες, 4ἸΠΟ ΤΆ  πτς ἀπτς ἢ - 
ποπὶ ογοσοηῖ ποὴ ρΡοτοηζος τοραίατο. Τ ιιον ἀϊ 4. οὐ δεμένο ὑμέων 
ἔχω ἐλπίδα, μὴ κα δώσειν ὑμέας δίκίω τῷ βασιλ ὴ τῆς ϑτος-ασιίθ-,61}} - 
Ια νοι ἔρειι ἰαεο 5. 4οπηέηιις Ροσμα5 τορὶ γος! ΠΟ Π]5 
ἄειϊ5. Ἡογοάοσ. ὑτέ σφεας κατέχάν δυνήσεται ὥς τε μη οὐ διασικεδει- 
ὥύαι τίω) ςρατιίω). ἀοαιιε ὑρίος σομίεγο ροτογὶς 4 ΠΟ Πλ 1115 
φορ αν; ἢ] αἰσαπτιιτ. Γἀ θνητὸ με ἐν ἐλ ϑεῖν, ΟΠ η115 δα τη Υτ ΠΟἢ» 
πὸ. ΑἸ ΟΡΠα. κὶ γίρ ὅδε ἕγλησι ἐδὲμίη ξλ δυσες. μὰ ὑκ ἐξ) σοιὰ δούλοις, 

ποις ν "1 ροιΠιαττατίομπο Πιδτογέαρσεγς Ογαοί ΟΠ ΠῈ5 τα] 
Πητίεγα, Ηοτοάοιι. μη ὠκ Σπολωλέν αι οὐδὲμίη ρὲ μὴ χ ἀνα, 1110 
παρ Ἰηαηιφητο Πα σογο γα 65) ι10 πηι τηογτο ΡοΓοαθ) κ{Ὲ 

Αἰϊαιανιο τα πλοῦ οδάοην σοηῇειιδείους [δγιατα, ΝΙΠ (Νὶ 
ἐάτ σγμοίιι5. Εὐοπδίῳ, νόμοις α᾽ δρας εἰας αἰδέσεπαι, μὲ ΕΟ ς 

μέδος ὑστο δα ταιόστα τιὴ χ ἀρίσου μψῳ τὸ πονλαιπλιαστον, {Ἰ 11 Παιπὶ. τὰ 
ταν νἰττοποπη»ῃῖῇ [ποτὶ φάτις πτιτὶ) Ῥαττὶοαΐ τ ἐπ Αϊπιις 
δαὶ ἱπιρεπάοτιτοβος οἰῶ μὴ Σποδεύσητω. [πὶ μα Γσοιτῖςς 
ᾧ νεἱ ὅπ} τῷ (απ ῖτὶ ν άξτητ αῆτο Δοραιϊοποτη. Τὴ 
δοῖῆσατ αυῖπονο αἰ Π οινηι Ῥαττὶοἰ ρίο τα πέξαπι, [, 
αξιέπις"Ὁ- εἴίω κέγων.. μηὴ ἀχὶ Ὡρότερον αὐτὸς φανεὶς 
Ῥτίτι5. Ποατο ΤΠ Ποη σοηττα ΤΠ εοοτ. Οὐδ᾽ αὐ εἷς πα 
μὴ οὐ σιωειδιὼς ἑωυτῷ συκοφαντοωῦτα, δὶς ΔΙ] παπίο ( 
Ῥτὸ φιϊπνροποῖς [οἷδε {8416 οἰἘ ΠΠ ρτο Ροεα 
τι[ὰ ποτ ροίαητ,νε ας ἤθη φοίίοπη ἰαἰδεξδδξατα, , 
ἀαητιτάςπι ἀς Πηΐθιι5, Εἰ ονῖ, Ἰπυατη Ὑτιανὶ, παΐΠ|ὁ ρς 
τοῖς «ν᾽ ποθὴ αἴας Ζϊὰ ποα ργοθες οἷπ5 ἃ 410 ἀἱ τα 
πο ἘΠ 65 ὙΤὰ τιμοκρρέτου 9 οὐδὲὶς ασώποτε μη οὐ χαλώς ἔπην ἡ 
αὐεξὸ » νόσοις [ἀρ ̓ς 5 Πα] }ι5 ν παιιᾶπη οχ σοπιγατῖο 
Ιερες τεδὲ οπε σου ίτιτας, ἐκ αὐ συμπέσῃ λέοντι μὴ 
νίῳ ὄντιγιοη ἀσολάογοι ᾿εοϊ 5 ὨἿΠ αὶ ἰοησο το πὶ 
Ατἰβοτεῖ. 9. Απιπια].ὐκ αὖ τὰς ἕλοιτο ἐκ πολλῶν τὸ βέλ' 
πειραϑεὶς εἱποῖν των» ΠΟΠΊΟ Υ ΠΠΔΙΔ ΠῚ αι] 4 ΟΡ τ Πηιτη ἢ 

αἱεροτγίτ, οἱ ἢ οσηπῖα ρυῖτς ἔμογῖς Ἔχ ρογτιιδυτροσιδυκέ 
δὲ εἰ διαχοοῖτογ μὴ ἐκ δι) παρρι ὥνέ ὥιναῖη Π ἰηΠάϊοταγ α 
τἴατιγ ἐχρεέζατιο οἢοίοι! πο ποη ργφίδπεϊδτιτ, Τὶ 
ὧν: ἔχων, ἿΠ Πα γοση, ΟΡ ΒΟΟΪ. σ᾽ δευΐατα ἐδ, μι οὐ β 
ποη Ῥοτοταῖ 4 η; δὺς. Τ ιιον 4.11}0.8,, αὐεῦὺ οὐ νὺξ 
σανύσαι τὸν «υρφκαί μῆνον δρόμον, εο5 ΠΘΉτ6 ΠΟΧ ἀἰΠἼπι 
Ροδτιτη ΠΡῚ οιγῆιπι σοηἢοϊλητ, Ἡογοάοτιϑ. μὴ ἐκ 
καρτερι ποη ἕστο αυΐη γεφάδτητ, ΓΒ οἴϊγατ, μὴ ἐν ἔν 
αὐ «ἦν καὶ πιςδὐωνγαοη ταητιπι Πα ροη5 Πάοϊ, ιυΐῃ οτὶ 
ταγρατὶ ρος, Τ πιο ἃ, υδὲμία μηχα κὶ μὴ οὐχὶ κίμον 
σαὶ πῳῷ δι ψει.[αςῖα, πι}}1 τάτίοης Πετὶ ροτοῖδ. Ἱυΐπ 
τιν ἔαπηο5.ἐδεμίίω μη χανίοὴ ἔφη δὴ μὲ δ σφι ἐνκεῖνον 
"χίτ πα} τατίοης ἤρου ροϊο, μη δἰ] α 4 1ΠΠ|5 πε 
Ἡρτοάοτ. Ατηζος.. πᾶ ρηοτι Μοσαὶ. δ᾽ ἐἰμφισβυταῖ 
γι δῆλον τ ἐμοῦ φιλ ἐϊϑε πο πα ἄπδῖτο 4] πη ἃ της ΡΙ 3 

Ὅοαδ. μι ἐκ δποϑανεῖν δεεφυγες πο ῇ ἀοοἸ παι φυΐῃ Ο 
ῬΒιοίγας.ου κηξω ϑρίωνων, μη οὐ πᾶσι φροφωγεῖν,Ἰὰ δ 

Ὡγᾶπῃ ἰἀπηοπιαγαῖῃ ΠῚ Ἶ 119 ΡΓΟΪ Ο πα τ,ϑορμοοΐ 
λὼ τὸ μὴ ἐκ ὀλίγρυ χρύνου εἱλώγωι το ἔλεον, ποι ἀπ δ ῖτο αἱ 

Ὀτει Πε ρου τιιγαγαζα ἐς ϑεπ θές, Τητογάιιπι ἃς Οἱ πὶ 
110 ῬΓῸ ὨΘ4Π2 Δ ΠῚ, 1} γὼ τντ μὴ γὸ οὐ με τίν 

αὐτὸς ἐχά φιλίαν ἔχας Θ΄. δίς, τ] πὸ νογὸ τοπΊογαῦ 
ἀςοϊάϊτοντ αἱ] Πτ νπιιίαπ ας σοπηπιοπήδειι5. Α τὴ 
1Ἰτίσον. τ Ῥτο πο οὐ! απηνοιιη} [ἢ ηΐτιο ὃς ΟΠ πι 
ντ μὴ εὐ κἢ πτίος εἰν, Ῥίατο ἴῃ ἘΡΠΠΟΠ15 . τὸ ὃ οὐδαμῶς ἡ 
κακοὶ δρῶντα εὐ θνμοις, μιν οὐ γὴ ποίσειν αὐτὸν πολλαὶ ἔτει αἶαν 
Ἐλοῖϊὲ φιιοπιρίδηη πλεἶτα 4115 τηα]α ποῦς, Ζυῖπ δε ἢν ἮΝ 
ταν [τὰ Οὐ 4 οτίατι ραγ αἰτογάπι ταπτὺὶπὶ πορατίθ 
οτοῖβ. αὐιι λτ οπτπ ες αἰτογιτγανντ ἀρ οαπάὶ 

ἤο (ςτὶ βεπτοια ἀς ἀοσπιατίδθιι5 [155 Μεγίςν ὃ φυλακὴ πὶ 
φειν, θη ὀκμιανϑεένφν. ον γῶρ ὅδε ταὶ γραφέντα μὲ ὑπ ὀκπεσεῖν 
πα} πιοάο ροτοῖς ααΐη {οτῖρτα ποη οτίατη οχοὶ 
ἄλπατιγ. Τάςπὶ τ Αροϊορία μη ἐ ροίαίτ στην διιδ πὶ 
μὴ καὶ πῶτ᾽ δὶ χαλεπὸν, [᾿ἃ 14 «1 ΕΠ οὐ] ποὴ οἵ, νἱ 46 ταῦ 
Ἰεροη πη εἰ μη πῶτ᾽ ἢ ϑορΒοοίος οἰπὶ Τα Πηϊτίπιο δὲ γὲΣ 
λω, τί δή πα μέλλεις μὰ) αὶ πτερφυσιαν ἐ χέν ; 44 ταπάςπης 

τλΐηιι5 ΡΓΟΡ 5 ἀοσο τ Ἐξ συπὶ γεΓθ0 αῤκώ, ὡς ἐκ αὐχέν 
πέτρρισι πος καιταξανϑεὶς ϑαιγέιν»ἱ,γτ ΡΥ μιΡ οτος πο μοί 
Ἰαρταΐθιι5 4 Π Πσ τρις τόσης ἀπ τογάγοτ, με ἐγάη ποπὲ τί] 
Ρ᾽ιος] συγ πο πν Ζα  αἰδ μοὶ ἐσὲ ΔΙ! απάο Πση Ησᾶτ δαὶ 
ΤΠΠΟΓΙΠΠῚ ΠΊΟΓΟ. ἊἊ 

Μή πη;πς ξοττί ΡΙατου μὰ πὸ αἴδᾳ πον ὥνείν, πὸ χιο πιο 
ΤΓΕΓΕΓ. 

Μήποτεςπο αυαηάοςης Γόγτὼ, πο. Ττο πὴ πα ππάπῃ : ἈῚ 
οὐ δεὶς μυΐποτε δὺ ρφι 1) ς [Ἐν οὐ δεὶς οὐ δύποτε. ΡΊατο ἴῃ ΟΥτοπι 
ποῦ ἐςτερῇ ὅθε! τοιούτου δπτησδείου, δῇ οὐ δένα μηΐποτε δύρήσω Ῥ 
«πτῶτε. μήποτε οὐἴτω μανείϊω 4 γώ, ΟΠ ΓΥ (Οὐτοτη Ιτοπὶ ηῖ 
Τητοτγορϑητῖ59 1 ΒΟΟΡ γα ἢ. ϑνοὲ μήποτε οιὐ τούτο ἣ τὸ 
τίτις πο μας σαί ΟΠ Ἐπ φάει ἰταητῖς ππς ἀπ ναοὶ 
πεητῖς. [ἀφ μήποτε οἴγαν 6)᾽ηϑες ὃ, παι [οἰο 4π (πε ταπα, 
τΠοησιις οὐπι ἱπαϊσατίτο ἡππηχὶς 1.13. μήποτο ἢ δεῖ γῇ 
τα ΠΕ ον σε πάτπ) οἰ Πτοπης μήποτε ἢ κα τῷ πλύτω, ἃς ἢ 
ἴα ΡΙατο, ὅίς, ΡΙατο ἴῃ Ἐρ ΠΕ. τὰ μὺ σκοπεῖν μὴ ϊποσ ἔωϑαι 
{μεῖνον αὐ γίγνοιτο αὐοὶ πᾶσαν πίον πολιτείανοϊὰ ςτ7) ἐπα. 0 
ἁἀοπίξογο νττγιπτι Ὡ16 1π|5 Φυ ρ Ρίατα οἰϊοαῖγοῦ τοῖα Πρ, 
το. Ἐτβςζοτ. Μήποτε 5 οὐ καλώς τῶτο λέγεται, 510 ΡΑᾺ ΝΠ ΠΡ 

σαρίτε 1.4 ΤΊ ΠΊοτῃ.;. Ἐρηπ. πα δεύοντα (οὐ δῤτιδιωτιϑενῆΐο δὴ 
ποτε διῇ αὐτοῖς ὁ θεὸς μεταίνοιαν εἰς ὅθι γνωσιν εἰληϑείας,ΠΠ αΠαΠ 6 
ξοτταῖϊο οαΐπι. ΑἸϊαιιαη ο μήποτε οἵ ἀπαγοράσεκὸν νοἱ δυκ 
Οτέροτ. ἩΜήποτο τοσούτον εἰ μελήται μήν κα αξυτῆς » καὶ τοῦ φιλικὸ 
ϑυίκοντος » ΑὈΠτ ντ σοπίσιις πο ΡΠ ράπλι!5 δας νἰγτατοπν ἅ8}} 
Πστιμτι αἰπῖς!. ΡΜ} Ὁ 

Με που σοι θίγης ξοττέ, Ηςἤὁ 4, μήπεν πὶ κακὸν ϑινητοῖον γύντα!., 
Μ8) 
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δ χιτ, ΡΟ ΤΠ τίαπο ἱπτογρτοῖς ἰῃ Ἡοτγοάϊδη. ιοά 
Ροπῆζιις ἴῃ ὀγατίοπο. μίτε ἡ οπϊπατὸ ἱπτοτ [πῇ - 

ς Ῥαττὶς! ΡΠ ΠῚ 5 Ὑαογ 14. μετα ὃς μησὶ σοηἰιἐϊα. 

ἡ, ποάιίνποι ΓΟ] τη. με τα κα γι) γόσ᾽, ΑΥΠΈορ ἴα Ρα- 
θη πα άἜππλ, μήτις αὐτὸς» ἢ Τρ ὈγΠ  Π1ι15. ᾧ μη τινι ἔργῳ 
σιΠαας ΡΟΣ θη ἀάούατ. Μήτι Ἰῃτογτοματίμι ΠῚ, ντ 

τἄσι ἡ Οτοροτλῦτι τοιῦτο μυς’χγωγ σιν ἑλλίωες ;ππα]μ ά 

(τεπιοα!ν 
παι οὐ το απι5. εὐ πας ον (Θ: τῦτο γνωείξει; 

ἀμπι, ποι (ο]ὰπι πο. Ηετγηιόροη, ἐγώ μὲ γίρα; σεν 
ἸΩ) τοῖς πεωραγρόμοις αὐ εὐϑτι» μηΐτιγε δ καὶ κρίσεις ὑπουύρειν, 

δὶς ἃ πὲ σοίτῖς ρυφιπιιαιη ροτίμς ἐρεγαθαπι αιιάμπι 
ΤΑΣ ΠῚ 1Πὶ Γρογα σ4η1) τητιιαι αἰοἰξ ντ της σδιμαπὶ 

εχροΐαγοηι. 
» ἴμπι ἀπωγ»ρϑυτικαὶ χαὶ δυκτικοὶ 71. ἀσρτγεσαητίς ἃς ἃ- 
5. ἤοιις ἐς μα ὃς μύποτε ἀϊξξιιπι εἰξ, δγβςἤιι5 5 Αἰ λιαὶ 
ἰἀπέιραν λάξοιμι με ὦ σώτερ, μὴ ὦ ἐλδυϑέρεε 7 του ντὶ- 

ΠῚ ἴος ΠΠΠΠΖΠ1411} ΘΧ ΒΟΥ Γὶ σορτΙρατα δ ντ μος Πγϊ- 
«ἴοῦ Πἰροτατοῦ ΤΠ ςιι5. ΠὨοργεσδητβ. εἰν ὃς ἀσΘηλίηδη- 

ῬΓΟ ὅτοι. Χ ἐΠοΡ Ποη, μοὶ δῇ, ἔφη, μη τοιγεν ταἸηΪ πιὸ νογὸυ 
πὲ Ἰη4μ4π|. ν δὲ μοὶ δύα ροτ [δ φυΐάεισι πορᾶτ. [πὰ 
Ρ᾽Ἰφατῖο ΟἹ. δἰ σαὶ σας οτἸαππ ΘΠ 44 1141) (αἸτῷ, 
δα ποηπαημαιη. ΡΙάτο Κὶ οἴριιθ.3. εἰδ᾽ οὐ ϑεοιὲ μεη- 

γισ-ον “ἦν ϑεων, ὅζο. χιιὸ ἢ ἀφος πος πηδάο ἰαπιξτδη- 

εἴλνηε ἰαἰσοαι ἀθουιιῃ τπα Χ τη ΠΠῚ. εἰ ὃ μια, μύτοιγε 
ἴᾳς . Ππ [Ἐςιῖς 9 (αἴ τοπι ποιὰ πάθετε ποιίπίμτη ἰοςο. 

οἷος, μήτοιγε ὧν δηλῶν γ Ὡς πγατὸ αι  ἀοπὶ τητοτ ἴδ, 
ὅτοιγ ἰϑρόας πιμαὶς δόντας, εἰ φαιρ εἰ ἅπτει πείλιν δεῖ ἐἰϑρόμς. 

ῥτοίςέξο ηιιος ἤιημ] ἀφάεγίπιις που οΓδς 9 ΠΠμ] ἀτὶ- 
Ὁ 7 Αγ τοτείος ιῖητο 9 ΡΟ  τϊσοτιιπ). ΑςοὶΡίτιγ δί 
πη. ΡΙατο ἘρίΠο!. 4. ὁρῶ «ὅδ αἰγωνις-αὐ ὑπὸ τ πώφων 

τοις, μήτοι δὰ υὑτσῦγο τ᾽ φίλων 7 ἃ ριιοτῖς σογιηήτοτγοο {{ἰ- 
Ὁ 5 πεάμππι αὐ ἀιητςῖς «τῇ εἰξ . ποη (οἰ 40 ἀπιΐ- 

[64 ριιετὶ5 ἐτίαπι. (Οὐ οα οταπι ἀἰοἴτιιγ ροῦ μήτι, μὸ- 
 ἀλύτιγε δ μυόγι,, ἰά εἰζ 5 πόη [Ο] πὶ ποι 9 μη ὄτιγεν 

μυδαμῆ,ευτὶ πα πι, π]Ἰ πιὸ, Ἡ εροάοτ, μησαμοῖ μησδα- 
ὑπ ῶνν 1} ἢ] οσιμτι ΠΟ υλ μι. 1 ,ε οἴτα ὃς ἴῃ φιοάδηι Ἐρ]- 

τὸ ἀριι Γιολαπιμυδομᾷν [τἰτηὰ Ὀγοιΐ. 
τι 1. ὃς πο] Δ 41141π|5 4 τ. ΡΆΠΠ ΡΟ. Αὐοτο!. 

ἴΟΓ υπυϑέσεις άης ΡΘηΪτ, Ἐκ σῷ μυδαμῆ μυδεμως ὄν- 
γεῶτι!.ΤἸοΐτατ οτίδπι ἐδαμῷ «δωμώς [Ὁ] αὐνυτικώς, 

Ἴδη μηδαμὺ κα; ἐπαγρρδυτικαῖς ἀἸςΆτι!Γ. 
δ ἸΠΠΟπογάτιῖδν 11155Π|1}1,,ὄτεμος, 
114 εχ ραττς οπο ἢ. 
ΠΟ 7 ΠΆΠΙῸΣ ; ταπ]απι μηδ᾽ ἐμὸς Π6 γΠῈ5 41 48Π|; 

ἩΠ] τεπιις. 
ἹΓαιαπ|91π πῈ}}}0 Το σον πα} 10 πιιπογο, Χ οΠΟΡὮ, μυδα- 

κ πν τὰς 
μα; εἰ Τ μον 4. ποι εἰς [οςοἰαἰὶς, 

ἡΠΟΟΙΔ 1151}. 4 0 τ. Ώ1}}10 πποάοιν!άς Μυδαμὰ. 
ἰἸὰ εἰξ, διε μηδὲν, Ηεγπιορεπο5. εἰ μι διαπυδῴυς αὐταὶ 

ἡγνις» ὨΣΠ Ροττγαηίπογὶς μὰ 0 ἃς πορ]σοητζοῖ ἀἰ- 
οἰἴζγάτιις ἰη Ηοτγοῖοῖβ. μηδὲ εἰς. ὩΘ. γἤμ5. αι 4οιη; 

ὙΑτ Πορ δη. ὐγεὶς μηδεῖγ, Τὰ ΡΠ ττο ἤς ἀϊοίτιν Ατ- 

Ργο ἰ Βοπτὶς πεσαπτί [αι ο ἴν,},ἐ ποιγορυτικὸν κἡ αὐ- 
να μιὴ φάγῃς σκόροδα, μηδὲ κυαίμοις δ ιλ 4.1 0161 4Πι15. 

) πόδα, ΪΝ ε Αἰτογιιπῦ αυτά τ ροάοπη,πιρρὶς ἀπςεάε- 
δ᾽ ἄΐξεο ϑοιΐρον αρνα,1. μη ἐντρέπου, πὸ οτος. Ατῆση, δ. 

Ἰσολὴ δηλοῖ, νομίζω ἐγὼ μυδὲ ἃ νπύϑιον διαγνώγαι . Οὐ] 
δὴ γος Ἐρῃ το] οι ἀς πὶ ἀτ ίτγοτ πες τρ πὶ ΑΡΟ]- 

: ΤΠ σοτς. ΡΙατο ἴῃ ΤΊπισο ὁ μηδ᾽ εἰπεῖν τινι ϑέμις,οά 
αἴ Ε{πι| αι ς πὶ ἔὰς εἴς, Ἰςετο. 

᾿ Ῥεγ τπιοῆπι ἀϊοίτιιγ ρτὸ ἐδεὶς αὐ 7 Πιιο μηδεὶς ἀνγκὺ ὁ δ᾽ αἢ 
αὐ ἕνα Ρίο ἐδένα αὖ, 

"εἷ ὅπ γδοιτα , 110 Ῥαξζο; οὐδ᾽ αὖ ὁπιοιυῦ γγύντα, , αὸ- 
᾿ἀσοί ἀετῖτ.. πηι} }ο τποάο. Θτοροσ. ἴπ ρυῖπηο 9 Χο Τουλ. Το- 

᾿ ν αὐργντος ἰὦ, καὶ “δ᾽ παϑών ὑψυλότερος, κα «δ πώποτε ἧι βασι- 
ἀἰπρεήῆοις τῷ εἰκιγήποις τὺ μηδ᾽ αἱ εἴτι γυγΐοιτο σὰ πορρσώπα πὶ φϑϑοί- 

τὸς, 
᾿ ὑξενὸς, ΔῸ]]Δ εχ τε [1ὰ.» αὐτὶ τὰ ἐκ μυδεγὸς, ἃ ΠΠ110.5 ΡΙΑτο [πῃ 
Υ ἸϑάτονΕξ αὐχῆς 5 ἀὐάγκη πᾶν, τὸ γιγνόυῆνον γίγνεϑει! γαυπίω) Ὁ μ- 

γὴς ΝΝδηι οχ ργϊποίρίο οὐιπτητατ οπιηΐὰ : Ἰρίωπι ιτοσα 

ΜῊ 
Ὠ]Π14 οΣ τὸ 4114 ῃφ(ἱ βροτοῖς, Οἰςξοτο Ταωΐςι! τὶ 

Μυφ' ὁπ ισοιωῦ, γ}}Π0ι5 4ιιι ει επ] αὐτὶ τῇ ἐδεὴρνγς  ἐφοὶς ὀςισοιωῦ, ὃς 
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ἐρισοιωῦ. δ 
Μηδ αν» μιν ἐϑϑέΐειν, ᾿Ν 

Μυδειζθ. 5 οὐ γ Μοάςει 5 Π] 5 Ια οηἰς 8. Μεοάςα » Ἠεβοψῃ9 ἴῃ 
Ὑδοοροη. 

Μηδεὶς τῷ μηδενὸς, 1} π|5.ὐδείς, ὕτσως μυδεὶς λήψεται διακελφίφμω Ατῖ- 
Ποτιυῖη ΚΠοτς. μηδένα ὅντινα» Ἠοππόροη, Αἰ ϊαυαπάο ἤς ἀϊοίτας 
ἈΜΠ|ΠῸῚ5 ρτοτ) ποπλο δορ ποεῖ. κὶ γὸ ηἰξίου (ὧν μυδένας, μηδὲν ἐγε- 
γὸὺς πείϑης » Π1Π1] ᾿ρινοπϊπϊοίιπι ρατίατί5» ἸΝαζαηξοι. ΒΑΠΙΙις 
1η ἘρΠ ὡς μη ὑπὺ μηδενὸς τῆ ὐξωϑεν τὸ σιωςφχὲς τῆς ἀσκήσεως δια-- 
κόπ]εῶϑοι., ντ ἃ μ1Π|0 ΟΧτΓΑΠΟΟΤΩ͂ ἱγγισῆ ροητο αἤτάιια ἰητογροῖ- 
Ἰδῦυγ της ἀϊτατὶο, μηδὲν ταῦτα τίϑεμα 1 111 πὰς ἔα ῖο,π ἀρ᾽ οὐδὲν 

αἰϑεμα μηδεμία, ν τάς 1 τά. 
Μηδὲν αριι ϑορῇοςο] ἴῃ Αἴαος στιν Αγτίςι!ο σῷ Οςηϊτιοαῇις, ἐδὲν 

ὧν πῇ μηδὲν αντέςτης τῆ, τι 4. π 11 ποσιο 65 Ργὸ οὸ μι 8] 
οἰττητετος {ΠῚ ἰὰρ τὸ πχοστιιο. Αραμ οι!η4οΠ|; τὸ μὐδὲν ὄντες, ἱ. 
οἰφὶ εἴς ὄντες ρογά τί. 

Μησὲν 'δμαν ργο ταῃτιὶ πη γἀτπηταχατ, 
Μηδὲν ἀύαξαλλόμβοθ.- . τῴ ο[Ἐ 7 αὐ 81} φιιοά ἐχέϊο οριις οἰ ἀϊ! βετεῃς, 

Ἡουλετίοιιπι ργάτσορτιιπι, Μυϑὲν αὐὐηἶν χα ταϑεὶς. ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 3. 
“ταδὶ Θ τατκ)Π}1 Ρτο Ἀἰϊς (ὉΤατα πηογοςς» 4 οἴ, μυσδὲν υὑκὴβ πέ- 
στῶν ἐμτίστις. 

Μηδὲν ἤπ7ον αἱ ΕΠ πλΐ πι15.1{Ὁς, αὔχε σεωυτῷ μηδὲν ἥν καὶ καὶ 0 ὥλλων, 
τΙθὶ ἱρΠ πο πλϊηιι5 ἄτατις 1115 ἱπη βοτὰ. ; 

Μηδὲν κ(φε νον, ] 1} 0 τη Δ 61».  Ἰατο 1Π 1 ερὶθ. ἃς μυκέν τι μά γλὸν Ρτο 

εοάδι, ΟΡ ος]. πεποιυυϑν ὃ, μυδὲν τι μάνιον καὶ νοσων δυφρωώνεται»ηἱ- 
ἈΠῸ τη ]5. 

Μηδὲν λέγειν» ΟἸΘραητον ἀἸοίτιιτ πῃ Ρτο Οπηπῖπο Ποῖος, (ρά ρτὸ 
60 Ζιο 4 οἵδ πε] ἀβογις Πγπιιπι ας να! πάλιν φὰς αἰ ταιμ ρτο- 
Βαπάιϊιπι, Ατηΐζοτε!. Β πότοι, 3. Καὶ σιωομιοιοποιϑεὶ ὁ ἀκούων α εἰ τῷ 
παϑηπκώς λέγοντι; χϑὶν μηδὲν λέγη. Ἐτ᾿ ἴῃ εοάςπι [10. Οἱ ωξ ποιοιίσιν, 
ὅτων μυδὲν ἔχωσι λέγειν, ᾿ὡδρασοικᾶπαι ὃ πὶ λέγειν, Ἰάδτι ἴῃ 7.468 
που Δα ΙΝ] σοπηδο ιν δ᾽ {46 πὶ νογοὶς ν [1155 ΔΗ γπηδα τ 9 αιιὶ 
ἀἸιητ νἴταπι δοαταπὶ αἰσοπάοτγς ἕῃ τοταη)Π1}}} ἀϊςοτο, δι πηρ! - 
ΟἾμ15 1 σατο ροτῖας ΒιΠ 5 ]Οσ ΠΤ  ΟὨ 5 τ] ΠῚ Πἰτ: ἃς ις ν ἐς Πρ Ππς 
εἴδει, δοςιιγατὸ ἀοςαίτ : ἁἤγπνᾶς εηΐτη ςοπἤιοτάζποῦν πὸ» 
ντροῖληὴ αὐἰἰσγαθάπτιιν αιιδρίαπι αἰ Τα} ἀς οα το ἀϊος τογμδῖα 
ποῃ ἱπτο] Πἰρετεῖ, ἀϊσογοητ, ἐδὸν λέγεις» Πα ΠΊ1115 1|}ς ἐς {{|41ρία 
το νογρα ἕλςοτγεῖ ἂς ἀϊρατάτου. Οἰσογο Ζιοαιις [τις πιοάϊτιπι 
ἀϊςσεηαϊ ν Πιτρδιυτοίη ἡ. 110. Τινίςι!. Οὐηήττα Πλι5 ἐρίτεν πππς; 
ἈΪΔΠ] ργοτίις ἀϊσςητοτη. ἀε Ἑατος οἰἰπι γατοης πὶ Ἐρὶςιτὶ τα - 
{οΠ γοῦν τα σὰπη ἀττι Πδτ θτ}}Πλπ| σαι πη 5. τα: ται ἀςς]1-- 
πατίοποηι ΘΕ ς οὐεῖν ταπιρη 4]] αι ΠῚ ἀΐσοτο νἱάοτιτ, οὐπὶ 14 
ἀϊσατ, χιιο Οπηηλιιπὶ τποητοβ ἀρ ογπότηγ ας τοίριιδητ, Τογοπ- 
εἴτις δτιαπη ἰπ Εἰιητοΐιο, Α δ 5 :Π1}}} ἀϊςοῖθ Ῥαγπιοπο, Ὀϊείτιν ὃζ 
Οὐδὲν λέγειν, 5 γη εἶς ἘρτΠ, Τοαπη!» εἰ 5. γ) σίοδιΘ. μὴ) δὲν λέγει, πολ -- 
λοὶ ὃ λέγεται μοίτίω, ὅς. [ἃ οἵδ, 51 Π181] αὰ τοπὶ ἀϊσατ δὰς Πγπιιπὶ 
αὐτ Δ 1]ο. 

Μηδὲν ἔτι πέρα » πἰδ1] ν]τγά. ΡΙατο ἴῃ ΤΊπι. ὥστε αἷρὲ τώτων ἃ εἰκότα 
μόϑον ὄσοδεχομβῥοις, αρέστει μηδὲν ἔτι πέρα ζητῶν» ντ ἢ ῥγοραδ 
ἀϊσεητιιγοη!Β}]} νἱτγὰ του γατιϑ:Οἴσοτο, 

Μηδὲν ὅτι} }}} αἰ, 
Μηδέποτ 7011] 1141}, 

᾿Μυδέπως ΠΟ ΠΗ Π1Π|. 

Μυδειςσω ποτέ; ΠΙῚΠ4Π1ΔΠῚ: 
Μησέτινες»Πες ν]]}, 
Μυσδέτε,ποη αἰ ἰσα}}115. ' 
Μηδεα, τοὶ ρ φη ἴτ 125 ΡῈ] ἀεπάκ, μέδεα, μεζεα, ΥἹ 4 Μὴ δὸς, 
Μήδεια ας, ΝΜ εἀς4 ΠΙῚα αὐότν ο ἐδιίας, ΕἸ ΠΟ. Ἰῃ ΤΠ οοσ;ς : 

Μυδὲμία αξ, 1114, δεμία, ΟἸιγγ [ὉΤῈ μυδεμιας υὑαοζειμῆμυς αἰτίας, ΙΒ] 
οςςαϊοης,τοπιοτό, ἷ 

Μηδένες, ἢ οπηΐποϑ πα ΠῚπ|5 Πτο ΠΊξηι}, 
Μυσδύτερρν, ς ἴῃ ΡΊ ατα ὶ μηδέτερα, πο μςΓη τη, Θαΐοηι5 ΤΉ σγάρ ει, 

μκυδέτερον δ᾽ ἐργασείμβυ Ὁ- αύτων, εἰν μόνον αὐκεδδ εἰς, δίς, [010 14. 

ΡΙΑτο τη ΡΕΠ]ςο, ἐρεων οἐυ ἐγτὼν μὴν, τὸ μὴ χρυσὸν, τὸ δ᾽ αργυρθν3 

σρίτον ὃ, τὸ μηδέτερα τότων. ΑΥὐἸίτοτ. 6. Ετμ!ς. Αἱρετας ἢ ὄστις ἑκατέ- 

ες μὴ ποιούσι μηδὲν μησδύτερρ αὐ οἶα, δὶς ϑείτερκ ῥτὸ ἁἰτοτγὸ 5) δὲ 

ὁπότερ ῬτῸ ντγο]θοῖ, 
Μυδετέρως, ΠΟΛ ΓΓΑΠῚ ἴῃ Ραττο ΠΊ. 
Μὴ δῆτα, ποσιααιατῃ, ΠΟ πιο. ἷ 
Μηδία ας, ἡ ΜΠ οά τα, ΤΊΣ ΟΡ ἢ, μ11π.110.δὲ σᾶρ. 4. 
Μυδίξω, μ.ἴσω,π' κα» παν τη οά τὰ, Ιοσιιοτονῖς ἀἴς ἔλιιςο: 

Μηδιχᾳ τοὶ, σς τὰ ἴπ θο]1]ο Μεάϊοο. εἶς ΟΝ 
Μηδίκη,»")7 ΝΜ] ςἀἸςα ἤογθὰ ρτίπηο Ἔχότστι τὶ οί ἴο δι 1]1ς; Αἰ τοτεῖ. 

8. Απλτη. ΠΑ τὴ δῦγαο [10.11. (θ᾽ μαπάϊς 6415 σθπέοιγε τοῖξα- 

τατι τάς Οδίοποπ ἀε κς τυηζισαρ. 41, αττ. 1.1. (4ρ.42. δι τὺ. 
χ.ξαρ. 2. ΟοἸππι. Π.2.ςἀρ.ππ.Ρ]1η.1.18. οὰρ.16. 1 οἷς. Π0.2.ςὰς 
177. Δριιά ἀιιθπὶ ῥνδειχη ὀξυτόνως, οΚ τατηοῃ Ράγοχγι, ΟΥ̓ΤΊ]. ; 

Μηδικη ΝΜ] ἐἀοτιπὶ τορίοιοχγτ. ΟὙγ1] Μηδέκὸς ορνις » ΡΆ110. ὁ ταῖς» 
φυϊάα5. 

Μέεον,»» τὸν Βογθα (ο "5 ΠαῚ1115 1τ14 1, Ὁ 1ος. 1,4. ταρ.18, Μφάϊοτ' 
εὐἱατὰ γοῦζατ, ΡΙΣῃ «ἡ ἀε οα Π0.27.(ἀρ 1. 



128 Δ Ἢ 
ν τη διϑ,ν ὁ γλ οἱ ις, τὸς 
κευδισμὸς οὐ ἦν ΝΟ ἔππαις 9 αιιά πο οιπὶ Μ οι 15 [εητίτυιτ. μηδυσμὸν 

Ἷδ αἰγινητέων ὀνειδίζων » Λὲ σἰηοτῖς ΟΧργοῦθγδης σιιὸά οαπα Μιο1ς 
(δητίγοατ, Ἐξ μηδισμος το τ] οὐ πηοταρ μοῦ σώς, εν 

Μυδόχωςομμυδὲ ὅν ως, ΕἾ ΓΟ πιϑίο,ς 
Μάδομαι σατο Ρογοτν Οἱ Ουβουκχόύομα ἐργάζομαι σορίτο; τηράϊτοτ, 

πιο Ποτοπιδο ποις τι ο, ἀν. ξ, ἐμοὶ δειλῷ μήδετο μυτίε πὸ ζϑι 5 
εχεορίταιιτ», ΕἸ οΠοα. ἐμκήστοτο κυδεα χυγραὶ, Δἀϊ πιο ῖτ πιαΐαττῖ- 
ΘΟ τ τ 4.5, τόσα γὸ κοιχαὲ μήστατ᾽ Α χαρές, Γπτοτρτ. εἰργά πα υ, ῬΙατ, 
σϑρὶ ἀκούεινηῖχος νογθαπι ν Ππιγραῖ ἐς ἀριθα5 [ο ιιθι5. 

Μμῆφος.κς 6, ΝΠ άτι5.ὺ τῷ σης τγηκὶς κ᾽ μῆ δὸς ὄρνις». 6.4} {|5)ΟΟπηπιρηξ. 
ΑὐἡπΠορ πα Αὐπῦ. 

Μὴ δε,θ-, τὸ σαγα. σοὨΠΠ Πα. 4 ΠΠ Βεγατῖο. Η  Ποάτι5, αήδεα εἰδὼς. 
1υβαλϑύυο ται, σκέψεις, οτηοτ. 1144. β, ἐν πυρὶ δὶ βουλκαίτε γγμοίατο 
μύδεα π᾿ ἀνδρων. [τε πὶ μη δεαντοὶ αὐδοῖα, Οὐ. Σ, Μιίδεατ᾽ ἐξερύσες 
δῴη κυσὶν ὠμοὶ δεώστεϑει. ΕΟ Ποάιις ἰῃ ΤςοροηϊΑ » φίλου οἢ᾽ ἀσὸ 
μήδεα πατρὸς ἐοτυμῆρως ηὔμησε, ραττὶ5. σοπιτα ία Ἔχοριῖγ 5 ἤει τ 
Πίςι!ο 5... ᾿ 

Μησδοσιυη ἡ βαελὴνσου Π πη. δι. 
Μηδοτιοιωῦ. Ωἴ 1] τι] σα Π12 0 1}}} οπτηΐπο. 
ἹΜησδὸφόν (9:...ὁ κὶ ἡ, χαϊ Μς4ο5 ἱπτεγξεςϊτ,ῖη ἘΡΊστ. 
Μη δως[τΔάςο. 
Μηϑενυρτο μυδὲν,ἴη Ἴ ΑΠΓ15) ΕΠ ΓΙ ρΙ. ᾿ 
Μήϑομαι» ὃζ μηϑω, ἀϊίοο. Ἰμτιἤταταπι τμεπια πα αὖ ἐῸ μανϑείνω Πια 

ΠλΠτυΙαταΓ ταΠΊρο τα. ϊ 
Μυϑυμνά θυ, ἦς Βασοθις, ὁ διόνυσος. [16 γο ἢ. Ροτέιις ΜΜεθυμνα 95 ἀἰ- 

οἶτιιτ, ν 
Μυΐειν, Οἱ ἴῃ Τιοχῆς, ΗἸΡ.μαο ἀῶτι " ϑΐει, 
Μή κα. το πιιδοκέρα τω, 
Μηχαάζω, θα! ουμμυκαίκω τ οαπά, 
Μηκαὶ «γαῖ δος. ἐγ τλυ σίση5 : ρτορυϊὰ ἄς σαργίσιργο σας 112 ἴῃ ἘρΡΊρτ. 

Ἡοπι.ἰη Οὐν 1 μηκοίδες αἶγες ΠΡ. 1.1. μνκώμᾷμ ας 
Μυκᾳσμὸς, 7. ὁ, σά ρτατιπη δα ίαγιιβ. δῖ. οπῖπι ὃς ἐς σαρτί5 δαϊαταπι 

ἀἰχῖς ΒΙ1Ω.Π10.20.ο4Ρ.14.41ο τιιτ εἐτῖατη φριασγμὸς ἃ Ῥϑηοο.. 
Μυχοίω, δαἸο.σαρτῖΖο. Ν εἰατ. [Ὁ]. μνχ ας ὅτι διαὶ πῇ ν᾽) 67 εἶτ ωνγεῖν αε - 

γαταμυκαϑεο ἢ δὴ “ἥν βοών διαὶ τῷ ὑ,Μηχά ὅτῳ οτία τι ἀνοῖτιν φρε 
μάπεϑει. Ἡετοάοτιις οτίαπη ἐς φαρτῖς βλνχ Σῶϑτα «ἰἰχὶξ μὰ ΡΟ. 
τοῦμπι ΡΗΓΥ σ᾽ Ογ ΠῚ Παγγάτί δ 5 οὐτα ταπιρ οαΐιιτι {τ Ρτφ- 
Ῥυϊατητίταψαιο σοττὶ τι ἃ ῬΟΠ]πς δ. ΓατογΡ. ον. ἴῃ ΠΠππὰ 1|1ὰ. 
4 ἀς οὐ δθιις»Αζυχὲς μεκοκῦαιοἰκάσα σαὶ ὕ πα σῤνών τ μνκὠρϑρω μ- 

κὴ ἐπί πὶ νοΧ σάρ ΑΓ τη γα ΟΠ βληχν. 
Μηκαδοιγὸς»ἰ ΟΠ Ρ 15» ὠριχρός. 
Μηκέτι, ποι αἰ Ρ Ππ|5γποπ ἰτοπΊρης ΡΟ Δα. ! 
Μηκὴ τῆς, ἡ,νοχ σαργαγιιπης σις βλυχηῆ Οὐ 1.1 Μηνφως, 
Μυκὴς ἐΘ..ὁ κὐ πο ρτο  χιῖς. : ) 
ΜυκιςΘ..ου, δ κα ἐφ [ΟΠ Ὶ ΠῚ πλι5) ΤΑ] ΠῚ Πλ115.μμυύασον απελ αν Ἰοη- 

δι Πτηγὸ Πιπηπιοῖςο, ὁΠ ΟΡ ἢ. τί νυ μοι μνΐκιςτα γχύόνται, Ἡοη..Ὁ 
ἀν Π. τὸ μυήκιςτον τῇ αἴωνος ἔχον αἵ οἰκ ἴῃ ἐχτγοπιὰ [δηςέξατςΧς- 
ΠΟΡΗ.ΑΡ ΟΠ]. σοητιὰ ἐἰκρωζων θοτοπτι 8 νερετα τατεθιά. 

Μήκο ποι ργοάτσο πὶ ΓΟ σιμΠ1. μη κοποιήστος) 1] φγοάεχὶγ. 
Μῆκος, εἰ, τὸ, ῬτΟ ]] χίγας, ΓΟ στιν ον ριοςογιταβ, αἰ εἰσι ο. (ρατίπιπι» 

ττδέζιι5, μῆκος τῆς αἰχῆς ἃ ΡτΙποῖρίο ἰπτοτι ΠΠπ|π| ὃς [ρατίτιπι, 
Ῥίατο ἐς 1 ερῖδ. μὔκος φοίλαγίθονταάς ἐῃ ἀρρεπάϊος ἐς νοςδθι}}. 
ταὶ Πτατὶ δ. 514. τὸ πρῶτον ἐἰν πἶα᾽ Ἀοχ αν οὖν σι χαιγ,15.5 τοεόσωπον ς΄ - 
μας μέτωπον, αὐ τούξις ρὼ τολοχία εἰξ ὄψεως μήκοις χαϑιωρείν)οχ ἴο53 

σο ργοίροίιι [ξοτπὲ γον ΚοΠορ,Ρ]πγα]. τοὶ μήκν, Τ᾿ ΆΘΟΡ. μ1Π, 
4.54.3. δένδρα μεγάλα νὰ τοῖς μήκεσι, κ᾽ τοῖς πεῖ χεσιν, 

ἹΜυκευΐδ, μινυυυ υδνασ υγκϑι, ῬΓΟα τ Ογ 411 6 »ὐντείνω, Αξι, Ασοι μηκυε- 
ταιρῖτ ἴῃ [ΟΠ ριιπ7. ΝΜ] ατοὶ σαρ.8..ὁ σπόρος βλας" αὐ γὺ μυκιώητῳ αἱ- 
{αγρατιῆιις τη αἰτοιη Πιγσατοντ (οἰμπαιο! !ανμηκίω ἑὼν ρτὸ μηήκυ- 
νων, τον ἱρτοαιέξιτιι5. Ετ μηκέω αὐτι τῷ μηκευλομο) οἷς ρτοῦγα- 
Βοι. δε μῖηςς ἴῃ ἘΡΙΙ. ὗ τυ χ στες ἐκ εἰνίω τίω ἡμέραν» Ἐχ ὕπ᾽ αῤ-- 

γίας δναὶ μυκυώ τειν ἔδοξεν ἡ αὖδὲ τὸ ἀϑυμα νόσος. 
Μευΐίκων, ὠνίθ.,ηἷ, Ῥάρδιιογ. ΟἿ115 πλττα σοηογα. μῆ κων ῥοιας 5 Ῥαρδῖιογ 

τΠασας Πιιδ ογγαγίσιιπι Ρ᾽ Το νου τς ἔο ἴα Ἔγιιςαοἷηςι [2: πᾶτο 
πιποποιοῦ ὅδ. ΠΕ ἃς μήκων ἥμερφς, κηπευτην ΡΑΡΔΙΙΟΓ (ἀτειια πὴ 5 τις 

Ῥάραιιοῦ δἰ διιπτοντ νοσας ῬΠΊη. οἰ [Έπλεη ἦπ ῬΔΠΙΗςΙΙΣ νίιτ- 
Ῥατιγτοῦ Ἰ4 γο(ούπηαιις ραρδιοτ ἀϊχὶς ΝΊγρ ]ν οσάταγ μοοθυ- 
λακῖτις καὶ Το [τοτ 4. ὅτι μικρὰ φέρει ϑυλάκεα ἂν οἷς τὸ σπέραφᾳ χδυκόν, 
δῖι1πὶ ὃζ ἀ110 σοηογα (γποῖτῖα  ιιοτιμπι ἡ μήκων ἀγεία οὶ [ες πὲ 
πῖστιιαι ἴῃ (|| σαρίτα! οἱ. ἐν ἐγκοιϑυμῆμᾳ κωδιᾳ Τιοίςοι. ἃ α110 
στῦττις ἀϊοίτιιν ἃ ἀοΠΠατὶ ἤρτιτα,Π νογὰ ἰςέϊῖο : μαπὶ ὅδπτηλὶς ἰε- 
Βουάιπι σοητοιίο.Ν Ἰσαπή. ἴῃ ὙΠοτγίας. Μηϑέτι πουλυζάπεια πε- 
οιξρίϑουστέ τε μήκων Θυχακὲς η᾽ δθππηλὶς ὅδιχφαίσμῃσιν ἀπείη: μος Ρά- 

Ῥατιοῦ πίστιιην ΡΙΙηΐο » {οά ςορίοίτις (ἀμ ρτιιπὴ ΠΘα (οἹὶπι 
(ρου οτιιπι, [οἀ οτίαττν πτουτ ἔοι πὶ ροτ ἰοπηπιιπα, Ραραιμοτῖς 
ὐτξ ηἰστὶ σα ρο ἰσαγιῆσατο ἃς ἰῃποῖίο ἰαέξειις. [ἀσοιῖ5 οπηδηδῖ, 
41 ἔπος ἥτις χυμὸς [χρόταιις ΡΙΓηῖο ὄπιν, Ἰ Ορίμ πὶ οτίατη [ματὶ- 
αἷς Ροσιατῖτοτ ἀἸοίτιιγοντ μυκώνηον 1. ΠΠ ΘΟΟΠἾΠΠ15 [ἘΠ σΟι15 οΧ ρα- 
Ῥαιιεγῖς σαρί τι εις ἕο ΠΠ {πιο ίοοο ξξὶς Ἔχ ργοῖτι5 τοτοιι τίν 41} 
αι ἀς πὶ ορίο τπα]το Ἔ[Ἐ Ἰσπαιῖοτ. Ῥαραιοτὶς οὐ το 11 ἤχηετ 
βσόηογα ἀπὸ, μήκων κατατῖ ποραραιιοῦ σοτγηΐσαι [ἀτιιτ οιλς ΓΟ] ἰα 
γοιθαί(οἰ,ίεεγατα: ἃς μόέκων ἀφρώρης {τις ὁορλείᾳ Ὑπέορ γαίξο, 

᾿ γί» 4ῖα (Ἔτη ςη ἔστε ἴῃ σαρίτιι 15, αὐ ὅτι τὸν γόνον 

Μηκωγιαρινὰ ῬΟΠ] τς. ἀγοηξ οὐΠπ|4ατῇ [ρεςῖςς., 
Μήκων;ωγίθ ἡ οχ οτοπηοητιηι αιιϑάἄδπὶ ἰπ ἔχη τοὶ 

Μευκώνιον, τῷ οὐ μηκωγειοῦ, Μ εοΟὨ ΠῚ. ΠΙροτ μ15, παν 

. οἱ ρταοῖρίτ, (πη οἰπῖπν οπὶπι πος πιοίο, τοὶ 

Μέκωγες, οἷ, ῬΑ ΡΦΙΟΓΟ5» Ρ1[σο5 στορα  ς5.Ατἰ τος. 9.Δὲ 
Μυκώνη ἰῇ ἢ ἀϊξ)4 9 φιο ἐδι ρεϊπιὶται ραρδιιοτ 

Μηκωνικὸςν ρα ΡΔΙΙΟΓΑςΟΙ15.Μηκωνι κ οὶ 

Μυκχώνιον. τὸν [ς Μήκων ὃς ἀούπιατα, 
Μηκωνὶς ἴδος ἡ, ϑρίδοωιξ,αττα ἰαξχιιςα ὃς ἀπτατα; σοηιιδ)ὰ 

: Αἱ ΠΕ ΤΡ ἢ 
Μηλαβϑη."5» τ, ζωον μεῖζον σῴφηκος ἐκ πῆς αὐϑύσεως ἐκ 

- ͵ τ ὗν. 

ράραποτ (ριιπιοιτπι ὃς Πιοτάς εἰπη, ΕΟ ]115 ταάϊοι! 
8 καὶ κρεϑέυ, πιὰ ΕΠ] πο 5 ντιητιγ, Π οἴτιγ νεγὸ 

κεξλῃ ἠγρίω αἢ κεφαλῇ φέρει,γτ Οἰξεπα τ ἰητογρ αι 
14 ἴῃ ΑἸοχίρῃ, Καὶ σὺ 3 μήκωνθ- κεύλυγόγα ὁωπότι 
πεπύϑοιο καϑιυξσγέας:ν ἰδῖ Οὔλα ΤῊ μήκωνος δείχρυ γ᾽ Οσ8 
ἸτΟΓΡΓΕ5 ράρδιιοῖ μκῶν ἀἰσι Δυτιοτ οἰ, αὶ τὸ 
καὶ ἐνεργεῖνοκωλυτικὸν γδ γἱΠ 01, τῷ το ταῦ χτ. φύσιν ἐνεργεῖ 

ἑπτεγρτας εἰδὴ, μας μιάκων 3) λέγεται καὶ κεφαλὴ » κὸ αὐϑο 
κοινεῖς χεγρυῦνη κουδνα, 118 κὼ δέ γοαρατ Ραραιοτὶς ᾿ς 
Ῥτοτίθιι5. ΗΟ μ1.1 118... Μιΐκων δ' ὡς, ἑτέρωσε χαίρῃ βάλε 
σῷ Καρπῷ βειξομβονςνς τίησι τε εἰαρανῆσιν, δίς. απ, ΤΠ 

81}. αἰχῖς Αξαςια, 9. [αΠόνε ρᾶρδιιογὰ ςο ]ο Ἀν 
Ῥίαπῖα οὐπὶ ξουτὰ σγαιιαητιγ. Ῥάράιιογς οἰ πὶ οο 
ἔρο πῇ, Οοπηπι. Αγ το ἢ. ἴη Ῥαςος Ἵ ΦΩ͂ 

Ῥπγραγαγιπι Αὐζοτ, Απταν, Π.8ς σαρ.4. ἀς ριγ 
δἰ αἱ». Η 2. ἀἐχ ἢ πὰ ἐντέρν αἷεὶ ἢ ἑλίκίιῳ αἰ μυίκων ὃ. Εἶρε 
γογει αἰεί ἥω μα πεῖσι τοῖς ὁςρακηρρῖς τὸ πολὺ σα)τῇ ς, δἶτα 
φέρεται πτίλιν πυρὸς τὸ σειρκώσες. [0] ἀςΠΠ μέχρι αἰ μεύκων 
πυϑυῖνι, Ατμοη.11.3..οἶδι κηρύκων Το ι16115.. τόπων ἢ α 
γδμῆμαι τεὸς τοῖς πὸ ϑμέσιν,ἀπειλά!, Ν Ἰὰς ετῖατη ΑὙΠῈ 
τῖϑ Ππ|0ν φυο,ῖς. ΑΠΠ ΙΔ ιις.οτίαπη Μηίκωνα ἀἰχὶτ ἐς ΟΠ 
Ἰὰς νεῆςα ρΟΙΥΡΙ ΡῚ [ς591η. 4114 ἀτγα ΟΠτΙΙΠῚ Θομτίη 
ΑὐΠορΡ με ΑἸ]. Μίκων ὅξι 3. κἡ μέρος τὶ “ἦτ ἐυτοάτίῳ 
δὸς σὺ ἰχθυ Θ΄. ὃς κεῖτ ἐποίνω πὶ κοιλίας οἱογει, κύςς ἀν αι 
δόλον, αι ἀἰχὶς ἐς ἰοητοητῖδ ΔΕ Π4ηἴ,... “0 Ὁ 

τπ ἀϊδίοις Μυίκων, ν]ἀς οτίαπη ργατον ΠΙ οἱσοσιά, 
“μον: Πυτο πομο. Μυκώνιον οτλΠι ΟΧΟΓΟΠΊΘα 
τοϊλπι δηλλτει Ριιέτι Ζιοα σγιοητιιπι οἴδ », αἴ 

οὐοτίβ. Αὐἰήτοτο] δἰΐζον "0. ζ. σαρ,το. Καὶ τῶτο, 
ἡ τῷ παιδὸς κτλ μέγεδος» δ᾽ κριλούσιν αἱ γυωγῶκες, μηκώνιον, λι 
αἱματώσες. κὶ σῷ ὁ εἶδα, μέλαν, κὶ πεῆώσες. μὖλ ἢ τοῦτο 
ΤΊ ΊΤηλας στο 28. σαριτς 4 Ἂς (οτάϊθιις ΙΟο115, 
ψΉ η15.5 4145 1η ΔητΊη τα Α[π10 εἀίταβ ἴα ντοτο ἵρ. 
τα τατοῖη 41 σε δῆτ, πηεσοηλη νοσᾷηῖ. ΠΑ, 
Θ6ΓΠ}, 4 νοαριῖς τουτῖο. ἔχ ητῖς γθθη5. ΠΑΤῚ ΔΠῚΙ π 

ἜΠ { 

ἡκή 
και 
ἘΠῚ κ 

ὀκξάλλειν, ᾿ς 60 1πτς  Πσοπάϊτις Οογηςὶ, (ΕἸ ἤις οὐπι ἡηνῷ 
ἰιθτο [ορεῖπλο. » σαρίτο 29. (οἷο οἰϑηίγο ντ 15} ἰδι 
ἀἠπομάατιγ » Ἐκ οόηιίς ργοῆπας, ἔρσ! οὐοτὶβ ἴδπὶ ᾿ εἰ 
«αΐτιν ἀς βάστα Ἰητας πιοττιο. 146 πρρσφόρος, Μ 
γοσδυῖς ΗΙρροοτγαταϑ αὶ Μηκωγέτίω, ἔγυτίς ΠῚ 4 
ΡΕΠας ]οίςσουϊάςς.,, 

ΤΟ5 ΤΠ ΠΟ ΠΟΥ τ. Ετν πη. ; 
ἡ σσέριφ τοί, (ευλῖμα 

Ῥαιογρᾶ σΟΠγδ: Οὐ 4.λ κω δία. 

τ εν! οορίαραριιὰ Ὡς χζὶ τόποις ΠΠ0.8ζοαρ.4.ὃς ΡΠῚ 
δὲ 116. 20.ς4ρ.7. Ἶ 

νον, ἡ αῤχομῖῥαις ὀμϑιαὶς φερσιτῆ ὦ μῆρ ον; Ἐπ τ 41}. 144. ᾿ 
μηλολανϑη. ᾿ 

Μυλατης, ρα το Γ, ἰ 

Μηλατύνοοῦῖς. Ὡ 

Μυλάτων, ἐδ, ροσοτιπι: Οσπίτίαις ἃ μἤλαρτοςγτοῖςς Ἑ 
σῶν εἰ πτίργμαπτα, τ ΠῚ 118’ ΡΕσΟΓΙΙ ΠῚ. ᾿ 
Μυλεα ας ΝΠ} [15 ἈΓΡΟΓΟ ΡΟΠΊ15. μηλέα αἷρσικὰ ΓΑΙ ΟΡΟΓ 

ἀςε ιια ΤΒοορ γ.116.8,ἐς σφυρί ητινιάς Μῆλον, 
Μηλεαγρρέως, μι ήσω.π., ἡκανςοηςϊοποτ»δημηγορέω Ες γοὶ 

Μηλειίθ-,κ ὁ, 3. μήλου 5) 115. 
Μύλν»ς, ἡ, Πηςο  Πιμπ»ἱπἤτιιπι ἢ τα τη ςΒέγαγΡ απ: οἰ 

ΡΙοχ ἔογπια ἀτάιε, νἤις οχί(εῖτ, ἸΝαπη σαρ᾿τατιπι αἱ 
νυΐηογα ΠΙδι] αἴσιος ἀεπιϊτείτιιγ ους φιὸ τοπάαπξ δ, 
Ῥεγιςηίαης [εἴτε ροίΠπηι5: 46 αιιο (ΟΠ 5 ΠΡ. 5. σαΡ 
Ἰοφαϊτιγον αὐτὸ δ οσατιιν οζγο μπστρο ὃς τοῆτα ἃ 1η 60! 
[ρεοΊΠΠην ἰατ απο αἰ αϊἃ 11ΠΠπίτιιν αὔχιις ᾿παπιοῖτι 
ἸπτοΠοχὶς ΡΙΙα Πδτο 7. σαρῖτο 53. ὅς το 29. οάρῖτι 
Θεἰῆις αιιοαις Πἰδγὸ 6. ϑιιπς ὃς ἤρος 1114 ἀριιτα αι 
Πυά τιγονοῖ ἀιἀιοί τανε ιν δζσαια 4μΐθιις ἱπξπμά! 
δι οαχηίθδιι5 1 115. 41» (δ 11 ο14πη. μήλίω Οταοὶ 
ἰρουρἩκὸν ἐργαλεῖον δ ᾧ χρίεταί τι ὁ ὑπαλείφεται, ἔστ ὴ 
λαφῶν ταὶ πονού μῆνα," ἐγχε εἰν πὶ ὅπη δ εἰον  ιάς Ὑἰ παλείν 

πλατείη ΗἹρροοτατ!, 14 οἰ Σταϑομήλν Θαϊςηο; ἔρ ΟΠ ππὶ 
τᾷ ἀϊέϊαπι ἃ ἤρατῆα: Πιις τισι! α: ΠΥ} ΠἸτιάΐῃς 5 τ} 
νογίαπηιις ὃζ ας τάπημ5: ν]ρὸ ἀἸ οἴ πλι5 εἴξανίο, ΔΡ 
φρογΓύλον μχίω Θαἴδαις οχροπίς ἴῃ ΟἸοίἢς σπαϑυμηλία " 

ςοἸΠς Επιρειτίσι5 φἰχττυδρατβογαο!ὰ αρίταδίς Αἰ ἐπ, ᾿- 

Ἷ 



ΜΗ 
ὈΑΓΥΡΥΙΠῚ σπρ[αἔγαπι ροῖ ἡρατ πιεῖ ατη δά νη- 

ἢ τοάϊροτο οἰϊοπά τ, τῶ το ἀυτὸ, ᾿Π 41 μαλαξας 
ὶ ἀπαϑομήλης ἄμ ῥοδένι 5 κὶ ποινίσας ὅθ χιιςτον , ἐκ ἐμ- 

ἘΞ αὐχῆς (ὦ δηνϑήσεις, Μέλας κυὰ ϑίσκίδ. ἀρ Οαϊοπ 
ἰαπι:τγαπϑἔοττ ἱπτογργος Γρϑοα ΠῚ σαϊιιπι. Οὐ ἃ πε τα 

φο ΡΟ ηἑτ5 Εάγσιιβ ςαρ.227. Α΄ ιαττο ἀϊς, αἰτ,αιινὶ- 
ογίοιιδιτι ράγτο πὶ πυαϑίσκον ΟἹςοὶ γοσαηζ, (ξηῆπι 
ποιεῖς ἀρα!Ἰοπατιετι ορόγτοῖ, σιο σο[οτ τς πααγχοτγ- 
οἰάλητς. (εἰς ἤρεοῖ]}ο ἀιιογίο ἐπ ἰηπιπάοπάο ὃς 

πο ντίτιιτ ἰἶδ.ς.04.28.4(ς Τογοηνατο οσιοπορο- 
ἡ χμτοτη ἱπίρογρ τιιγραιοτίο ἤροοι "ο ἱυ ιηαὶ ἄς δος. τ πδ. 
5. ἸγΑπὶ 4υιοα ΡΑΓι μη ἰδ, ἤιρον ἐπριςη ἴα αἰσαπε νο] 
Ἰτουν εἶ ἀιιεγίο ἔρος!" τορο Π!οηάτπι οἴ, Αριᾷ ΗΙρροογα- 
Μήλυς τῷ πλάτει, τῇ κυα ϑίσκῳ ἡ ὀφϑαλμικᾶς μήλης, ΑΡιιὰ ἅ- 
α ΗἸρρος. Μήλυ Ξίξωτὶςον οἱ εἰν [ρθο  Ππππὶ ἀαιογίιπι σοτπς- 

[ες ΠΠυππὶ οτί οὐ τίτιπν αι Πἰπαπηθητα οἀποῖς [1δ. 7.ς, 
Πι15 Μηλωγρίδο χἡ Μηλωτίσο γοσας ].3. Γ᾽ τόποις ἐς σοτρι- 

τοτι ἀοἰλρῆς, 7 ὃ ταῦτα κυαϑίσκῳ φ-ενῳ μικρῳ, ̓ μυλωτρί- 

ἐνφυως (οἰ ἦις Π1.6.σἀρ.ἀς Ἔχτγα ιο ἀἴς τα; ἴῃ αἰτῶ 
ἰητ Πη αἰ Ἰχιι ἃ οχαπίπης οἰξ, ἤρος 10 ουὐἱοιίατίο ρτο- 

πὴ οἵδ. ν δὲ οτίαπι τά ἤογὶ ἀοσος ἤρες 10 ἰαπὰ ἐπιιο ι- 
Θαίειιο ἱρῇ ἰἰσγὸ οἰτατὶ ορογὶς 4. ἐρίῳ αὐρεβεθλνυβν'ῳ 
0 [οςο οτίαπι ἵτὰ ἤοτὶ ἴῃ ΠςΠΊοτγμαρία ρταςὶρὶζ 9 τὸ 
Πϑ εἰ τοἴξωϑεν τῷ αἱ μεῤῥοοωῦτος μυκ τῇ ρος. πιέζεστι μηλωτρίδὲ 

Ἔγωϑ ἀῦα!.Ν ΟΒ 111 μυλωτίδα αἰγὶ [σα  μτιπὶ ἰητεγρτο- 
τίσις ργορτιὸ ἀϊσατισι ᾿πἰξγπιςητᾶ, σοῖς ὃς 'π ἀςη- 
τὰ οτίαπι ν πγρθης δου θοη μι 5. Μαγςς! Πὑ!α τις νοτονο5 
ἴος Θά θη ὠτογλυφίδα ρτορτὶὸ γοσατ: 110 ταπιοη ν- 
ἧς τὰ ἐμπί πῆονται εἰς «δὺ μυκχ τῇ ρας 11,8, Οοιπρο[ἐπεάϊο. 
τ (ογ θη ς. τοὶ 5 ὁ μιπί πον ται εἰς εδὸ μυκτῆρας. οἴξαιρε ὠτο- 
ἢ χαξίδγ, Μήλίω ἰχυρμὼ ἀρτιὰ ΗἸΡροοτατεπὶ νυΐπογα- 
ὙΠ 1 π|,1. τοὶ τραυμα τικίι αὐλίω Οαἱο. Ἰἀοπὶ οχ ροἤαϊτ, 
υμωτρὶς. ΗΠ] ΡΟΟΓαΑτΙ ν διας-ἔλλεστι . Πιια πα ὃς δεαίςολον 
ΘΠ 59 [ρ ΘΟ Πυπττι αιιο ἀΠ 14} ἀϊραγαταγ ἂς ἀϊάπςοῖ- 

[ροοΣ τ τα δάπιογῆιηπι νοσδιῖτ ῃϊς γον ὲς Οογηο]. (ο]- 
57. οἀρῖτε 27. Ὁ] ητιςοἴσαῖτ, Δι σ᾽ τίς νο] δάπιογίο ἴρε- 
ἀπςσοη αι πὶ οἰξοντ του π θητι 15 Ἔχῖτις ἀσταγ, Ἐτ ΠΡ, ἃς 

ἵτις ἀἀπεγίιμι ἤρ ες] ΠῚ ̓ πίςγεπ αι, ἀἸἀπςεπα»ά: 
ἴδτς Ππητ, Μύλυς «υρλν ρος 1111 ]ιια ἢ πιιοΐ οτις ἱπ Ργτὶ ἔοσ 
[γε πηῦλτ ἔρος" Π1 σαρ τ] τι. αἰ σις Π στο σιάτῖο 

ματπηδοῖμτι ἢΠΠ1η1 ἀπιδοτ ν πῇς ρρῖς, εἰ ἐρίῳ αὐειβεζληυίῳ 
ἀδι; 1, ὕρες!"Πο ἴαηα ἱπιιοὶμτο . αττ ἵρῆμς σαρίτιο. 
ῥίωα, τι πχεητα ντεησις ταρίταϊαν ἐς χαῖρ α- 

Οὐς Δισύριυθ-. Ατ μινεγχ της, ΤΠ τι πηοητηπι εξ αιιο 
πάγος Ἰηβιπά τιν 7 ΡΓῸ 4Πὴ᾽ οτίάπι μήλίω νΠιγραυίτ 
ἴτατὶ ορετῖς ΠΡ. 2. ἐκ τοῦτον λαμξόϑων κέγχρος μέγεϑ Ὁ. 
πο μήλῃ ὀψαλαβὼν ἔγχά τοῖς μυκτῆρσι, ἀστὸ πὶ μήλης ΓΟ ΠῚ 

Εἰξνεγθιιπι Μυλωσαι » ρος! ἴο ντὶν τὸ πίω) μιήλίω κου ϑεῖναι 

ἐν ] ποτὰ τουταῦς ἀςπλἴο ἤροςι!}Πο. Μηλοιω οτίαπι ἀϊοῖ- 
᾿τἰπροτονγ 1 τά σι] ἀρίτατο ὃς νοτίατο 1 σοττίηα, 

λέγεται 5. κὶ φαρρφ ἤ εἰν τὰ ἐρια νὴ μηλουιῦ κχὶ κριταμηλουῦ, τοὶ 
"ὦ χαταδιυειν.1. ἰοηιογσογε. ΑὐΠορἤδη μυλώσαι ἃ φαΐυγ- 
ἘΠ μηλοιω, τὸ τὼ βαπῆσ μῆνα ἔρια πιέζειν εἰς τὸ χαλκεῖον» γὶ- 

ἡδὶς» δι κοτάριον, Μήλη δύκροις, νἱάς χυλή, 
τοῦγα ςοΐοις οἰ ποτ οἱ; ΕτουγΙαΣ Εἰ118 ΘΟ ΠΟΓΙΒ ΘΠΊ 14, ΓῚ- 

ἰ5 γήτατα εἰ χα ἀϊιτιγρίτατοπι σο]ογιιπ). Π᾽ οἱ σον! 4. ἀς 
ὦ ΡΠ παν οσατ πιο Ππιιπλοὰ ΜοΪο ἱπίπϊα νη δρογδάῇ 
Ρ.6.8ς 7.Μείτπιπι.ἱ παιτοσαπάϊάιιηι ὃς ἱρππ εἰ 

πῇ ἴπ Μεῖο ἱπῆι]4. ΡΊ αυτιι5 ετῖαπι ἴῃ Μοίϊοδηςαῃς ςο- 
ΠΟΘΙΙΟ τι ἰτιιπι, δ αιις Αἰ ἰαπι Οἰποἴαπη. ΡΙ στα ἢ} οἵ π 
Τὶς μηλίδε ν οσατοοια 15 ἢςο νοτθα τη ΠἰΌ.Π 10 φιιοπιοίο 
τοπη 40 2πγῖςο ἀϊσηοίσετε ροίϊιπιιις, ὠπελλὴς μὴ γ᾽ οἱ 

αβυζε πἰδφϑυσαντος ἐυτω, καὶ «ἰεὶ γραμμῆς τι καὶ σκιαξ 
ἐν, ὁριζς ἔφη τώ ἐν αἰδείρεω ταυτὶ τὰ τί! μηλίδε πρίβοντει: 
τ Εταίτιβ. 411 νυ τάοτις ἱσποτγαῖῆς αιια: Ππρτὰ ἀττιι- 

Τ τογγατη στο ἰᾶπὶ ρϑῖογαῦ ἀϊσογενν εἰ πο [πππ|.ἘρῸ 
Ὁ 1ὰ Πρηϊῆσατο δριὰ ΗἸΡροοτατοπὶ τῶν μηλιίφα, τᾶ- 

Ἱπτογρσοζεζηγ μυλιάδος ὠμῆς ἡ Σπὸ μέλε χαλκίτεως. 
. τ μηλίας οτῖδιη πηοπηλ τ ΤΉΘΟΡ τα τ. εὐθὶ λίϑεων; ὃς 

ὙἸεγιταΐα5 116.7.ς4ρ.7.Ῥαιυ]ς Ταγ!σοπί Ραμ ἀοζ: θτὸ 
ρδτ!5 3, Εν 68].1.2.4ς ςοτηροί, πις ν᾽ γγόν ἀοςεῖ αις 41 
μέλινα ἔμπλαςρα. 

σιθατο, τυ τη. ἀϊοΐτιιγ ἃς μυλιαϑιμός, 
δ." οτ 44 ςῃα] εἰτῖς ὁ Μεῖο ἀεροσζατα 5 δι αἰ ππηθη,α- 

Δ ΗΪΡρος, Ετ Μνλία, καὶ ἀτὸ μύλε ἡ νήσε. Ἷ 

λύε οΙοτς [υτθο εἴς ἤας πα πὶ τεξογεητο Ια. {{π| τι 
Ἐγρτοζατιγ, 
οεισδ)ῆς, ἐ(θ-. δ κα ὁ, Πατοτις πιο 1 ἤρεςῖε πὶ σόγοπβ. ἘΕΘΟΡΠΓ.]. 

' πε. 
γον ἐ λα ονοτπο Τημστὶ Οἱ οι: πι, Οἱ οιμπι οχ πιά 15. ν]άς σεῖς σοῖο - 

ἀΐεις ςοΐοτ ετῖαπι ἀϊοτιιν μοι πὶ ντ ἴῃ ἀϊξιίοπε 

αμι εγοδ ὁ οδι] Δ αρυιά ΓΥσορ τ. αἰϑαὶ τὸ μῆλον τὸ ἐαύεδευ ἀοτ 

ἸΆΟΣ Δη πουδυ τλτ5γτὸ κυδ ὠνιονἱὰ εἰς, σοτοπομπι,άἰοίτι ἔππι- 

ἮΜ Ἢ 32 
Ρ] ἰοΐτδν μῆλον, ἘΣ ἐβι οἰ μεηο [1πὶ {ἶδτο ἀιιοάςοἶπιο, οαρίτς 
47. Π]Ἰ4ιιοσ πγμ δ] (ὩροΥῖς οχ σοι τις ἐπ Διο !ς ογάοηϊΐῖς πα σ 
Ἰὶς αὐὐϑ πηο ἐπι ΟΠ}, ἀκήλινον αὔϑος τη οἰ ἴπιις ἢ οἰ, ΤΗςορίητν 
118,9, Μ 1 Ρ]λητ. μύίλενον εἰαφοίρρ γον» ἰα Ἐρὶβτατηπη, μάλινα λω μάτια 

. ᾿δίάεη,, 
Μήλινθ. πιο! πι!5, Ηλι! σο οὐ, ΠμτοιιϑρΊ τις δογαΐο, Μάλινα ἔμ- 

πλαςρὰ αἰ)α: ἤπτ οχρ,ΟΘα],1,} ἍΤ γγόν, 
μήλιθην, ὁ. ΜοΙΐι5 αι] οἵδ οχ ἱπῆι]α ηια: μῆλο ἀοίτιτ νμα οχ 

Ογο!δαῖθιις αὖ Αὐ Πορ ναμίνεφ., ἀἰςίταν σωχράτης μήλ) 9.91, σε. 
βηοἰπυρίας, ἀπ ΠΡ ΠΣ ἱάροτα 
ΜεΙῖγοντ Γογῖδῖς ἰατογργος οἰ οπι Αὐἰ πορμαπῖς, ΜοΠ]1} αὐτῷ 
ἱπιρτοτατῖβ ὅς σοητοπιρεὶ ἀἸιΐη: αὐτὰς ἐπ Πανι αἰραηταγ ρτο- 
Ῥιογἰαροτγᾷ ΜοΠ, αὶ εἔϑείθ. οἕ Πα τιι5. Μύλιθ. Ἀμαδοἴαπος 
τᾶ χ᾽ Π]λ56 114 }15 ἐατ 1π ΝΜ Ίοἷο ἰπ[ιϊα. νά ς ΑὙἸΤορ.ἰη Ααπδ. 

Μυλὶς ,ἔϑὸς "ὴ. Ὁ πὴ τ5 ΟΟ] οτς σΘηιι5, πιοά πε ἰη ἘγυππςητιΠγ,ἴτο πὶ 
τηδ᾽ 4. αι άπ πιουθιις αΠπογιιπι, ἐς 40 Αὐτὴ, 8, απ, 

Μαλίτης οἶνον ἢ Πὶ ςΧ τη 4115 Ποτοης 5γᾶ 10 ποσηίης κυδώνίγης οἷ - 
γΘ» Ὠϊοίς,],ς. 

Μυλοζολ εἶν, τα ς ροτογο αἰ φατογεῖη αἰ Πἴσετς. πατὴ πα επὶ 6 - 
ἩοΓὶ (Δ οτιτη οἴ, Αα το ρ]νινεφ, μήλῳ βληθεὶς υὑπὸ πορνιδῆν, [ητοτρ. 
αὐτὶ τῷ ἔρωτι, μηλοζολεῖν γδ ἔλεγον τὸ εἰς ἀφρρδίσια δελεείζειν, ἐπεὶ ζ 

τὸ μῆλον εἰφρρδέ της ὅδιν ἱερόν,  Ἰτρῖ. μα] πὶς Θαίατεα ροτίς ἰα(οὶ- 
τὰ ριις 114, 

Μυλοβοτέω,ρεοιιάος ραΐςο, 
Μηλοβοτῆὴρ,κ ρφς5 ὁ) ρα ,τογ Ρϑαιιάι1111»Ο 1] ἸΟυμηλόνόμως. 
Μαηλοζέτης 9) 4 ο πη» Ερὶσ.. 
Μηλόζοτον, ν» τὸ τοττὰ 4ιι4πὶ οἵο5 Ρα(σιιητ,  ἀςίοττα (ὉΠ τυ40.6ΌΟῦϑ 
Μὴλ ὄξοτος, ες ὁ κ᾽ ἐγναἰτιις,ἀοἴογτιι59 ἀοραίτι5 δ ουθιις. ΗΠ γοάοτὶ 

μνλιοζοτον κὶ ἔΐρυμμον χώραν κειτειλείσεῃ. 
Μηλοειδ κὶς, ἐ(-, θατιμ5.τἰῤῥθροτη δ} σοϊοτγὲ, 
Μέλοϑιρον,ον τάς Μυλωϑρον. 

Μηλϑλονϑη»"ς» ἡ» ῖ ἢ ΓἘξλιΝ ἢ 4ιιοα να ὁ νοσαπηι}5 ἱνάποέον. εἶτ ρο- 
ἀἰδιι5 δ ]ιτι ἀρ ρεπάτπιησ ρυιογί γοιμιις σάριις [5 ἀρ τς Αἰ Πρᾶτ; 
δὲ τιιπη ἤς Ππτιητ οἰ σα πηι πταγο: πο ἄμππὶ ἔζοϊενίιο ἤτερε- 
τὸ νοΐατιι 1115 ρῳρῃΐοη οἰϊ ἀτχης ᾿πάἀϊοτιιπι. Ηος ἱπιο!!οχῖς 
(τη οτΙ5596τπὶ ἀἰχὶτ ὃν Νεφέλαις 5 δη, δτοχ λα πίων φροντίδ᾽ ἐς ἃ 
ἀέρα Λινόδετον ὡσπῇρ μηλολόνϑίμυ, τῷ ποδός. ΙΠτογργας αἱτν ζωΐφιογ 

ξ}) χρυσίξον κανϑαέῳ ὅμοιον, ὃ λοιμβαϑοντες οἱ παῖδες δἰποδεσμιοοῖσι λίνῳ 

γἢ ἐμπεταννύ σιν: ὃς ΠΟ αὶ 41) νΟσφητ χεὺσοκαΐϑαρον, ΡΟ ΠΧ εἴταηβ ὦ 
ἅππης ἰσσιιπὶ ΑὙ ΟΡ μα π 5» Υ ]μογς δὶ πιΑ] οἰΐς αἴτραταιις ετἰᾶ 
Μμυλολαὐϑίω ἀἸςϊ, τοι ἔνι τ αὐϑύσεως ΦἾδ μυΐλων, νὶ σεω τῇ ὀῤϑήσει γι 

γνόμβυον, (άαπὶ ΘΑ ΠΠοτιισάτη ἰπτεγργοτδητιιγ : λα: αι! άςπι 
ΝΟΧ ἃ τε ποι ἱπτε} Πἐρῖτατ» πιὸ πα (πὶ Ἰερίτατ. ἈΠ). Βτὰ- 
οδιιπ) εἴς Ρυτδυτοαι! Οτγωςὶς εἰξ μάς αξ ετίαπι ἀρ} }]ατι5:ομ-- 

ἀιι5 τᾷ Πησσ ηἾτ ἀ τι οΥ γε πονηκωών [1{5.13..αὔἷοὲ τὸ σἐλεχίθ- π' ἀμ- 
πέλει αὔρα τίω) ῥίζαν, τρεῖς κόκκοις σϑνήπεως ᾿χώσον, φυτευὸ μὴ, εἰ γὸ ταῦ- 
ταγτῇ ὁδιμῃ δ β σρῦχον ὀραιρεῖ. ΜΗΛΟᾺ ον 9. ΟΥΙΔΠῚ χευσομηλολ ὄνον 

γοσδτιγῦ Ατἰ πορμδη. ογηπιοηταγη 1Ππ|ώ τ εἰρ᾽ϑραναζαιο 

γε δεθφο χουσομηλολόνθτον, ΜῊ ὑνθη 9 ΑὙ τους 15 εἰς (σάταθειιϑ τιιτ 
{115 ΡΠ1π, 11}. τ. σαρ.28. Πς ΠΡ ΠΟ ρα, ἈΠποτ, Π.ς.ςαρ.19. 
αἱ ὃ μολολόνϑαι ἐκ ἴδ᾽ σκωλύκων “Ἴω ἐν τοῖς βολίτοις κα “Ἶσ ὀνίσγων: 

Μυλομᾳ χία, μά ἴσγα ριιρ πα οχ ροπιι5.ιάτῃ Βαδγ]ομὶς Ῥγοροίμς 
ΑἸεχαμάςι,ι φιλόμηλιθ. ΕΠ: ἔεσταγιίερς Ατἰςη.].ζ, 

Μῆλον, κε, ΟὉ 5, Θοι5,)ορόβατον, θρέμμα» άγιιρε5 οσαῆς, Ηο. Ὁ. 
ἕξις σαρτί9. ἕχκαςιϑ. ἐπ᾿ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ ζατρεφέω ν αἰγὼν » ὅστις 
φαίνηται ἀΐεις Ὁ. Ῥεσιάιιπι σςατηο5 οὐἶατπι μῆλα γοςσατὶ τγαάὶς ἴῃ - 
τογρτοβ Τ ἨεοοτΙτὶ εἰσ. 4. Μῆλον στα ἀΓΌΟΥ τγαι15, κα μηλέας 
(Οομτξδησιι. γεωπονκών [ἰδ το 1, ΕἸγκενπρίζετω μὗλον εἰς πᾶσαν ὠχροὶ - 
δὲ Μῆλον, δ  υπλοντ μῆλον κετρίον ἡ ἐκηδικὸγ, οἴττῖι την] ταδὶ τὶ 
Αἰγτίνπι ΡΙΪπϊο, ιιο δὲ πἷοσικὸν, ΤΠ ΟΡ ταῖς, Βηοτ. 1. ὃί ο, 
Δ4.νἱάς ἴῃ ἀϊξείοπο κέτρθα. ΝΊ σα πάτ ἸΏτοΓρΓα5 νεραύτζιον γοσατ; 
δωρακινὰ αἴλα (οπίϊαητίπο Οπαίτὶ ἀπγαοῖμα ἀς σόποῦς ΒοτΠ- 
σοτιιπι.κυσ) ώνια μῆλα» Ογάοπεα ἤπιε σοτοπαα. γεωπογέκων [10. τος 
γίνεται ἐκ “0 κυδιωνίων( παῖ ο 1η{Πτ|5) μῆλα κοίλλισα μας Ατμεηϊδ- 
[ἐς νοοδητζ μελίμηλα, Μηλέας αῤμήνἰακῆς καρπὸς γὸ ΦένσΊῥον ἃ Οαἷε- 
πὸ ἀϊείτιις φερκόκκεου: ΝΜ] ττὶ]1ς ρας ιιαντηα] ἀγπιοπίαοα νῸ 
ολτ. ἀς το Παιῖς σοποτῖθιις ν146 Ατπςπο στο 3, μήλῳ βλυϑεὶς ἵπ 
ΜΜυλοζολ εἴν, Μῆλον οτίαπι ἀρ Οα! οπιπῃ [δ τοὶ ᾧ, τὶ τύποις, ΠᾺΡ. 
τ. Ππιρ Ἰοΐτοτ Ροτ ὀχ οο Πδητίατι ἀἸεῖταγ πλαίτπι σοτοης 11. τὸ 
κὐδώνιον μὴ λον: νπάς δριιά Ὠιοίςογίάςπι μήλινόν,τ οἰ Ἰητππιὶ ὑἢ- 
δσηταπι Ρἢη. φορά ᾿οχ σοτοποῖς Ῥαγδιιγοντ δὲ νηΐ πὰ φιοά 
ἀϊεῖτατ οἶγίδ. μήλίτης κὶ κυδιὠγέτης, Αριᾷ ἰρίμπι Ὀϊοίςοτί ἀεὶ 
μῆλα ἡ σειρωτικαὶ τα} οτἰἰοιατα 1 Ατη]5. Μῦλα τόση ἰΑργὰ ἀ- 
᾿πηταγιν πάθυαθτα τποποτον τὸ διμήλαξνειν ΡΟ] Ποῖ. Ιῴεπὶ αῦλά 
τεδάϊτ ν οὐαὶ ρᾶττος ηιαίμαπι τ τας τογετέίαιιε [π ποη 115. 
δὅλητ οὐδπη μῆλα; ΡΟ 85. ΠΊΑ [ δοπτεροιαὶ κ γνοῖϑο!, 146 π). δὶς ἀἰξτα 
ἤπης 414 πη8}1 οὐδ ου]ατὶ ἱπίτατ οχτιυιθογαης, Μηλαν σαϑμαΣ 
Ἰμάμις ἀς φιο ἑάςπι Οποιβδίςϊ [το ποπο. σαΐεη, δά Οἷδα- 
ςοη. ἃς ΔΙοχαπάεγ Αρμγοάι π Ρε θ᾽ επλιμύλα,σεπας νοςᾶτ᾽ 
Ηἰρροοτατ, κυάλοις, [τεΐπ μῦλα ἐς ΠπγαπηΠηὶδ ριιΟ 1155» ΑἸ ΠοΡ Βς 
οἷ μαϑοῖ, ς ῇ 

Μηλόνϑοι, τ ρα ΠΟΥ τσ) αι: δ μηλαΐϑη, ὅς Αττὶςὸ μῆήλονϑος ὃς τοῖγ-- 
{γτλθϊοὲ μῆλον γθ.. Εὐ.1Π|λά,Ψ, Α 

Τοΐὰ.2: Υ̓ 



“ 

230.. ΜΗ. 
Μηλονομειὸ ρΔ τοτ, Αργάτ μι 5» ΟΡ1Π10.. 1τ6 σε Ὀτπιο! αρια Μᾶ- 

“ χιπιιηι ΤΎ τίσ πι, 
Μυλοπείρηίθο, τη }15 Ππ111 65 Πα ΕΏ5 σοπάβονα] συ1115 πταία (ει σης 

οοἴοτεπι π|4}1 τεξογυηῖ, 
Μευλοπέπονες, ΜΙ οἰ ορεροηο5 ἔρεοίας {την σου απ 5 41} 4ιπαπτι 

τααραϊ τἀ! ποπὶ εἐχέεϊϊετγε ΡΙΣπῖο ρεροπεβ νοςδητετναιατη νὸ 
. τὸ τοταπάϊ ξογπηαῖτι ὃς εξ σῖεπη π14}} γεξογῦς της [πέξο εχ ρς 

οἷς ὃς πιαῖο ποπιϊπο)πιοοροροπος ἀϊξἘϊ ἔπη 5 ποις εἰϊ π᾿ 
Αἰ τινά ἵπτον 1714 ἀπ! οτί πιεη ιιὰπι ἐχ ἤρτιγα αιιοηάαπη δῖτ. 

Μυλοπλαπο ὅτ οιό τος. ρΙσθητα ἃ ΠΠ415 ον ἀοη 15: σσίταν οὐδ πη ἔρτ 
τ ἤλα ἀϊαχίπιτ, μηλοπλακοιωπιονγαι! οὐ Αοτγῆσις απποῖαι ςοηΐο- 

ἄίοποπι εἴς φιιαηάδιτι οχ Πγ4]15 σοτοποῖδ ἰπ νἵπὸ οοζγῖς» 44- 
ἰςο ροίξξα πιο} ν᾽ ροο, Δηϊ Ὁ ἄτας αἰ 115 Ρτὸ ἀγίγγιο ῬΠαγ 
τηᾶοορεί5. ΐ 

Μηλοσθη,ἤ οΥἱ ἃ ῬΟΥ ΘΠ ΠῚ ΔΡΊΠΗΓΙΓ Ροοιἀο5γαριά Κ Ποιο5. 
Μυηλόσκοπος. ν Πἀδ Ῥοσοτασίειι οἷος σοηίρίοἱ ροίπμμτοντ κορυφὴ μη- 
λόσκοπος, Π Οτπη, ἔν πτη. 1Π Ραμ 6ΠΊ. 

Μηλόύσπορος οἰκ πὶ. ΕλιΤΊΡ. Πτιι5 ΡΟ τλ15 σοη Πτη1. 
Μηλοσσ ὃ, ὁ τὸ αἰ οὐλιεαν Γογπιατοῦ ἔξιι (ουπιατγῖχ. ΄ 
Μυλοσφηγίω, μα, ἦφ᾽ ὦ, τ, η(φι) 1 6.1} ΟἹ 65. 5 ΟΡ. ταύτῃ χορριὲ ἵςησι 5 κὲ 

μηλοσφώγει, 

Μηλοσφαγία, Θτι5 ΥἸξ ΕἸ πη. 
Μιυλοτή ἤςού τα τς ΡΟ ὦ ἰπ πηεάϊο ντ Ἰηξτὰ, 
Μιηλοτρόφ Θ᾽.) κα ἡ [Δ σι οΓ, μηλοσ ρέφίθ. ποιμίω), ῬΑ ἘΟΤ 5. Οὐ Πππὶ 1 - 
ταϊτου9ῖ. ΟΡ] ΟΝ ΟΠ. 

Μηλοφαγρε»αρηῖπα σάτης ἔσι Θαπα νείσοη 5. 
Μηλοφέερινπιπηογϑ σδηταγ ἴπτογ ἴατο Πτο5 γοσὶς Ρεγίατιιπι, πο 41- 

δε «ιὸς πλαΐαηι ργαξεγγοησ ἴῃ μα 15. Ατῆςπ.1.15. 
Μηλοφόρρς εν ρΟὨλ οΓ Ηογατ.ϑῖς οτίατη ἀϊέξα Οετο5. 
Μηλοφύλαξ, απος, ὁ, ΟΡ. ο.1η Ἐρῖρτ. 
Μηλοω,πηράϊοο ᾿ηΠγιπιᾶτο τοπτοςοοπίοέζο ἱποογῖα, μηλώσαι ρο-᾿ 

οἶΠΠ0 ἀεπα πο ἐχρίογατο ναἱπα5 τοπι [απᾶ5 τἱ ἢ ξ}1165 ἴῃ σοττῖ- 
πᾶ τίη σογο ἀτ6 116 ἀορτίμπογοη μήλην 

Μήλωϑ'ρρν,5,τὸ, τ πξξτιγα ραγρίιγαν, μὐλωϑερϑνοτγ οπΐα ΠΟ 5 ἔρυο- 
γία: αι ϊα ἤτ οἰξεπάϊε Ρ᾿ἑπῖι5 χαππὶ ἀπαιῖτ Πἰῦτο 23. σαρίτο ἴς- 
Ῥτίαιο, Ν 1τῖς ἘΝ Οτδοὶ ἀπηρεϊο]ειοοη 5 41] ΟΡ οἵτα- 
ῬδΥ]ΟΠ,1}1) πιο! οτῆγοπ [1] ΡΠ! οτμγιι,.}}) ἀτοίηοσο ΠῚ 5 411) 
οάτοιτϊπ,4}1] πιαάοη ἀρρο! ]απτ. τ ᾿ρίο δασμοῦς [τῦτο ζιισαρ. 
τὸ. Βοῦθα στίατῃ εἰ σοτοπατία. Ἐσρο κί πα τ 9 11 σογοηαπηθήτα 
ξοῖο νεπᾶτς πιο οτμγοη, ρίγοοη,ῃζς. ὙΠεορ ταῖς τῇ μλώ 
ϑρα τποπηϊηῖς [ἰδ το ἔδχτο ἐς δἰ ΠΟΥ. ΡΙαπταγνσαρ. τ. ὃς [10.3. οι 
ἄσαι οροῦῖς σαρῖτο υ]είτα. ἐπ [Δοῖς ἔγιιέξσι πὶ ΓΟ] ο δέ. πλο]ο- 
τῆτο σοπιραγατ Ὑ14ε ετίααι ὨΙο σον 4.11.4. ςαρῖτα ἀς νἰτοα] θα, 

Μήλων, εγοι!ες πος ποπηίης ογᾶῖ ἀριιά Μ Εἰ το ἴοϑον ΕἸ ἀροἱ Τ]ς 
Ῥαοϑοντ (γι δὴτ ΡΟ]]. 1.1. φιιοπι ροτ15 [015 αδίαιις νιέϊιπιατῇ 
ΟδΙατίοης ρῥἰαολΌδης. 

Μυηλωτι), οὐ ἀπ σαρτίη ΡΟ] Π18.πῷ ῳροβαί του δορὰ ῬΟΙΠΠοΪ, Ζώγη ὧν 
δύρματος, 511, {π ἐρ τ τ0].44 εἰ. σαρίῖτε 11. αὐθεῖλϑον ἐν μυλωτεεῖς ον 
αἰγείοις δέρμσιγ,Ο Ὀογγατιουιιητ σιιπὶ ΟἸ11}}}5 ὃς σαρτϊηῖς Ρ6 085. 
ἹΜο]]εγα(. μηλω ταὶ) ἐτδηῦ ΡΟ] 05 ΟἸΠ1} 4: ιμίσιι τς σεθδηταγ 
σαϊεα είς. 

Μηλωτὴς» ραίτοτ,νομειό, 
Μηλωτὶς σὸς» κ μηλωτρὶς γα Ἰ σα τί ππὶ ἔρος! ΠΠππγ7απγ] [σα ρίατηνὰ 

ἄς μήλην. 
Μύλωψ καρπὸς, ἀἰοῖτασ ἃ ππὰ 1 σοΐοτς τγ του) κι ὅτι πυρὸς μηλοφδὴς 

αίων χροίαν, Ἑοπιετιις Οὐνγη γ,Αἱ μἱ ἀλετρόϑεσι μύλυς ἔπι μήλο- 
πῶ καρποῦ. τ 
Μιω,τατηςη,ν τὸ, ιν  ἀο πὶ. ΣΧ οπορίοη ὅλως μων πὸ ὑπαίτιον ἐξ) τινὶ; 

κυὶ πόνυ προσίεμαι 5 ῬΥΟΥἤας5 ταπηθη πλὸ Ὁ ποΧίμπὶ συϊιιαπὶ εἰς 
ποη δάπιόάιμι {{π’πθο. Τὰ Ἰητογγοραυοηδο αι νογὸν αι] 
ἰνυ 1 Το ει το ΡΊατο θγοὸ τις ἈΕρΌθΙΙς. μοὶ τί μίμς φη]ὰ ν 
Βολ!άοπι οἴττα ἱπέογγοσατίο μοι, ΕΡΙΟ].7. εἰξιώ μἱω), ἔφίύω, μὴ 

κύρμον ἡ γῇ ὅϑτι) σε δίωγ Ὁ» ἐμὲγν ΟἸ ἵπι τατη δ δίς. δὲ μίωγηος, νογὸ» 
αἰ ετῖαιι ὁυτὶ δ᾽ ὃ ροιῖτιιν. Τάς πλ1.ο 6.11. τι. δεύτερος μίωὶ νόμος. 
μέτοικον ἕῇ χρεών Ἐτ ἴῃ ἘρΙΠοπιϊάς αὐτὶ τῷ γέ αυω:χαλωώς μδὺ χέγεις, 
ὥτοπον μίκὸ ἀκου σεάϑει, σε κόγον οἶμαι, σατογπτι αἰ Πιγάτιπι ἔογπιο - 
ποπιςντ ατἰτγοτοαιἀτιγιι ἐς. Εχ μος ἃς Πα Ἰοσυτίοπαβ 9 Οὐ 
μίω, Μὴ μιω, Οὔτε μίωὺ, Οὐδὲ μίω,Οὐ μίω ἀδὲ, Οὐ μίω ἀτε,ου μίω 
«πῶ, Οὐ μιωὶ δινά γε, Οἵμως μίω, Καὶ μίως, Κὼ μίω που.γε μίω),Ον᾽ μὴν 
ὀμαὶν ἀτατς οἰ !Ππηο αἱ ἀς αι Γοραγατίπα αιιατοηάιηι ἢι15 
Ἰοςῖ5. 

Μιω, μἱωὸς, ὁ, υλοηῇς. ἀϊοῖτιι δ μαὴ Τοτιςὸ, ὅς μεὶςς ΑἹ οἰΤοὸ ἴῃ το- 
ἔζο. Ττος Ππἀτιπιθτιγ τποηῇϑς ραττα5, ἱσαυῆνε, μεσοειύ τος ὃ λήγον - 
τος: ἃς ες τος ἤπης ἀεςα ες. Ποπιοτγις ᾿ῃ Οὐ μῷ φϑίνοντος 
μίωὸς τῷ δ) ἵστα μϑώοιο, Ας ταοπῆς αυ!άςπι ἀϊες ργίηια ναμίμνία ἀἐ- 
οἰταιτ, ματίπἰς ΟἹ Δα», 115 πιὸς ξπὶτ νίαγας ππογοςάςς ἔσε- 
πογατουῖδιι (οἰπετε, ὙΊΟπλλπὶ δυτοθι γοσδης Ατεὶοὶ ἑν. 
νέαν, μονας αὐτεμισίς τετοίρ τὴ φϑένοντος 5 ΠΟ Πίης ΑΓ Θ1}Π) αιαγτο 
δαῖς ἤποπὶ ἀϊς, ΤΊμιογάϊ4. [ἰδ τὸ ς. μηνὸς ἐκτῃ φϑίνοντος 9 ΈΧΤΟ 
πῆτοὸ ἤποιι ἀϊο  ἀδπη τ᾽ 46 Π1.νἦλ ἐκ ἐκλεσές τι ἐγήύετο αδεὶ νεμίωίαν, 
χὶ πῶ ἀμτῳ μίωοςς ἰσ-αμῆνε ἐσεισεγίοτη Ὑ τιον ἀτ4,οἴγοα ποι! 1 
[0] εχ ραγτὸ ἀςξεοϊς,ςοἠέπιηηιιο, πηθηΐα οχτίτίτ τογγας πηοτιιδ: 
ἤο 4114... ς πιρηπιμα παμπιογάτίοης ΡΟΪ εχ ὃς ΑὐΠπορίαα, 

ν Υ 

; ΩΓ ἊΣ 

Οοπισιεήτη Νοδ. Μίζες οτἰαιη ἀϊσιιηζων ΠΊ 
{5 γα ἰεταΠ. τοὶ κατα μἰμύνα κὶ γιωαιμκεῖᾳ, Ατιϊζοτο, γα 
μίωοι, τα { μιμίωα:αἸλιά νετὸ ῥούς Πρ ἀρρεῖθο, γε [αι 
τοι για οτῖαπι τοιηροτα νοσαῦ Ματςοῖ. πιβάϊοιις, 

Μίωαγυρτέαψρτορτἰὲ Πη ρα 5 πἸοηΠδες {προτὶ ππατη 
δογαρια Ἐεράιιτη τὲ πῆρμσκ 1.2. αὐτὶ τῷ γρητεύω ᾿ 
δὶ οῖϑ ἀττι 1159} 41 Πσοτινίας. Μητραγυρσώ, 

Μίιαγυ την ἀς μητραγύρτης ὃς μηϑεριαγύρτης., ἀν} 
Μίωωνϑος,ἐ(Θ., τὸνπισηπῆοτα, Θαζα οχ ΤΒςορ γα, 5,4, 4ε! 

φἀρτπνν οἷτιτ 411) μίκυμανϑὲς» 68 Πευθα φιατὴ ΡῬίηρις, τ 
Ἐριτποράϊο, ὶ 114 ΓΝ 

Μίωες,ἀϊοβ," μέρα, ἀτῖπι Μεπίοϑ. γλάς Μίώ, " 
Μίων»ης ἡ» Γλιπα ἴτοῦι ΡΤῸ μέ σκθο Αὐτό ρηδη, γἱάο 

Σελίμη, το ἢ 
Μιωιάθ-, πε πἰζειπισον πᾶς ἡ μέ 

ΑἸοχ Άρἢν. ἀῶ 
Μιωΐαμβοινντάς παρκαμβίδες, ὲ 
Μίωιάωχιξαίσον ρογυϊ παοϊτου ΡΟ]. 2 Δτρι 
Μίωιγγοφύχαξ, κος 2} {ρα πποηταπι οἰ τατρ σιμπι ἀρυά 

κατ᾿ ἰητρεῖον, Οεἰίας 110.8,οὰρ.5.(οπες ἤὰς φάξτιις Ρ 

ὈγαῃΣ οὐΠἘο5 ἱπταχϊττατιγ, κί !γγ» 4 ὕχαχοι Οτδοῖ 
ε (ουιθῖς 1ἀοαγ Οο  ἢις. ΕΠ ν οτὸ Ἰαπυϊ μα (αι, σομηΠλοι 
τὸ γε] ἀγρόπτο ραγατὶ ρογειὶ )} γι έξα 5 ὃς οὖς τεῆι , 
ταοιπταηασπι ἰς ἀατοάιιπι ς ταγριι5 οὰ ἰπρΡὸ 
οΚΥἰτίατιιπι εχ  ΠΊϊτ, 

μιίμιγμα, τα αἕῶις, τ 

μίω:γξ.»»«»"οἰδιο! αοτιιτι σεγο τὶ» πιε πα δγᾶπα ἴει 
 ῖοηϑ σογε δια πὶ πογιιῖς ὃς ἀττου 15 [6 Πα εἱλαμὲς 
ἄἀϊςο. Ρίδπι πιαῦγοπη ν οοᾶς ποίϊς. ΔΙοχαπ 4. Αρμγοί 
Β] ει. ἐκασυρροῖ ταὶ μίμυεγγας τῷ ἐἰγκεφείλν, το ὈΓῖ τῆ6 
βαπισπατ. μι ιη καὶ αἰεὶ ἃ ἐγκέφαλον, πιο αλ Ργαπᾷ Οἱ 
Αὐἰῖτοσ. 3.Δαΐηγ. [τοὶ Τα] ΠἸΘΏταΠη 5 νοὶ ροτίτπις τὸ ἐφι 
γἱαὶ ἴῃ ἀοΠονρτϊα!παμι «ΓΠονοίοαι ἀἴαιῖς ορα ἴα, Ε 
ῬΒτῖοα ᾿πἤη]α μαιμκὶ ργόςι! ἃ δγγεῖθιις » Πιαπὶ οΥ ΠΌΡΕ 
1᾿α(ΐαπν ρυταπτ)αριά θεγαθ. ὃς ὕτο]. Εἰὶ,1}. β. ἡ 

Μιωίζω, μα. ἰσω,π, εκ, Πσοςη!ςοοιγαίσοτ, μἰίωέω, Ολομ. 
δι ως ἱταίοι. Ἡετοάοτν. ᾿ 

Μιω ϑιμὸς οὐ, δ ἶτα.1], ατ. μίωιϑρον υἱὲ Κποῤῥίψαι φιλόση 
λα πὶ αὐτίςοτςο, ΚΎΥ 

Μίμλμα,ατος. τὸ, ἵτα ἀιυϊηθο παι μααμο Αὴ πστΆ ΥΣ Ἰ 
μία αὐϑοὶ τ ϑεοῦ γέύηται.ης ἐς 1ηΔἸσ πάτοτζιτ, ἵ 

Μίωις, δὸς, ἰταςι πιά Ἰαοῖγα ρογπηαπςη5 δύ ἀϊπταγηα ἰπὶ 
Τιλεϊπὸ, Ἡοπιετ. μάιν εἴειδε ϑεαῖ ΡΠ ΟΟΥ ΤΙ. ὀργὴ δ' 
βαίνεστι ὃ μίωις, μίωιν τορος ἰϑυμἱ σοι, τὶ ὈΪ Ῥαιμᾶπι ἐν 
ϑτοῖς 5.9ργη πεπτλαιωιδύη χὴ ὅθ κοτος χὺ ὅ)ατηρητική} ΟἿ, 
τηπΠοτογαγα. ΓἸ πηϊ οἰ εἰοῖγα ν ἱο" Γσοπϊ τε ριι5 οὉ 

Μίωίσκοις τα Ὁ. Π]5 τι: πη ἐτατιιατιιπη Παρ τι [ο. 
Ὁ δὐιῖδιι5 ςοη(ριιγοςητιγ. Α τ το ρ άποῖα Αἰ}. χαὶ 
γίσκοις φορεῖν, Τ᾽ σαὺρ ὀρδιριαύτες, ν Οἱ δ μίωϊω νοσαῖ»ᾷ, ᾿ 

ται τε: Πα τη οἵσ θη ἴηι αἰ μέσως, ὡς υμὴδ ὃς αὐ μὴ μ 
ὨΊΟΠΙΡΥ Δα ΤΟ ΠΕ165 5 ΠΙΟΠΙ ἴα ὃς ογημαπιρηζα ἴῃ Ο 

ξεγγαπηδεα το πη ἢ 15.[το πη μίιυΐσ κοι αὶ αὐγαὶ, Πρ! ςπάο 
ππαταοἱροοῖοβ πα ποπάϊιηι σοταρ! ετα;. ΑὙ Π Π 

Μίωξω, μ.ἰσω, πα. ἐκργμἰκυίζω,ἱταίςοτ, μςσσεπίεο,, αἀ ἰγααῖ 
Τατῖιι. 1124. οἱ, τε είδης σ᾽ ἐτέρωϑεν ἐμίωιεν ρτο ὀργίζε 
μἱωὶ εἰχοιοῖσιν, ᾿ταίςζοτο ΟΥβοοῖς. [τε πῇ οηρα 2.148 
1... ὠχιλεις μέμμν, ὃ γὸ πολὺ φέρτερος εν. 16 ΠῚ 
νεἶτιπι παιι!5.Ἰτοπι οἀουιημαηἀο,15»1τ. ἀρὰ ΗΙΡ 
Οαΐςι. ἐϑϑιίειν τὸ μοῦ σκῶτη. 14 εἴξνιπαπάοτς ἤπιε τηᾶ ἢ 
ἀυίτιι Μάγος! ]ι5 πιςήϊςοι5. Ηδοοἱπαλτ, ρτο ἀηῸ 
ποτα Δ1Πὰ σου πιο 5 ἃς πα τσ 15. ἡποιγιαῖ 
ποῦ οχ ππα[ἰσατίοηος ἠθῆϊιατ, νἱ πηαἰίςσατῖο 
Οἱ μοίοσησις: ΠΙΟΩΝ Δἰτ] σοπηηιαπἀιισατίοποπι ἀϊχ 

ἀιοῖτιιν Μίμιςρον» 14 οἴτ ἴῃ σα πηϊηδητίθιις ρΓΙ ΠῚ} Ν᾽ 
ῬοΙΠ]τισοιν τ εηά4ο [ὲ ρον ρἤ]οη (οι θέσιν Δα Ροπας 
ν(Θ» ὃς κεκρύφαλίθηνο] ροτίτι5 ἰΙοροη, ἕωυπρον γτ {μρι 

Μιίμωοειδις. εἴθ-, ὁ χα ὐ ΠΠπατι 59 ἰ πα’ Πεη} 1 5.10 {πᾶν [πᾶς 
σοΥπιια Ηοχιιβ ΓΈ. μέ οειδ)ης σελίωνη. Γκιπηᾶ ἀἰ 
πα, Ζιαηίο ται Π11Π ΟΧΊ Πα σογηια οἰξθηταῖ, 
χότομος ΠΙ ΟΠ ΡΑΤΙΓ : αἰμφίκυρτος αιιαηἀο 44 δυχό 
ςοηιοχίτας ας ΒΡ] (ἀτ4.} πο ά τα οἴγοι}! ρατϑ 1{Ππ|π|ὴ 
Δ 5 «τοισέλύω Ὁ. ἃς δὲχομίωθ. νοσάταγ, νδὲ τατγίαβ 
ἀὰ ἀμφίκυρτο τεάϊε : ἰδοιπάο ἴοσο δεχότομον 5 τοῦτ] ὁ 
νοειδὲς » ἀφίηςσερ5 φιαπάο ἃ (οἰατίθις οἤιίρατα οὐαποίς 
παγεμαῖα ν οοἰτατιιτ: ΡΟ γεπιὸ σειωοδικης αιμππὶ ἴῃ ΟΟΙΣ 
ἀέπησιις ἴῃ Προ οα[ἀςπὶ σιιηὶ 50 ]ς γοσίομςος οσοιραϊ 
δὲς τὸ σελίιω ρειδές, μἰυν οεεδὲς Τ γεών.} ππατα οἰ αἤῖς » 
Πιδτὸ οέζαιτο,ν τάς σελίμλν, κέρρατει μίμωοεισ)δρςογαια ἰαπατ]ν 
πα Τλίτατα ᾿πατ.. Οἱ] 4. ἴαι ᾿ 

μίω δι, μίῶις. οὐΔὴ ἴ 
Μίωυμα,ατος, τὸ Ἰῃ ἀἸρατ] ογπςἐτατίονῖτοπι Πσηιηι, ἰιἀἰοάμπιιο 

ῬΒΠ]Ὸ γεΐσιγ. 
Μέίρδυσις Ν, Πρηλβ ςἀτῖο, 

Ὑ π΄΄-. 

ταγα κούϑιάρσις, ρΌΓσαι 



ος ποπγίης Ἡογοι]ςς ΑἸ οηἶ5. 
Ἶ» τ τρ ἤιπὶ ἐπάϊςϊτπι, Ἐτ φιοά 

ἐς. ΑΡΌ οἶτις 11.7. ἴηι] οἴ τας ρταρπγῖα ποπηὶ- 
ἰθοῖς {τὶ ρταπλ» το πλΐπιις ργοθο. Μή- 

ἰοχοαϊιπτιι5. 4 ο]ατοτ, πιιπτίατοτ. 
χα Π οἱ ἢςονρατοξας]ο Ἰπάϊςο. το Ποτι ΡΙατο τις 
ἴτως ἔχέν μίωεσι, αυιὶ Πας ἴτα ἔς Βαίογς τοᾶτατ. 

ἴογος [λξει, Ὀἰοην ΓΗ ὶς. 1.7. Αὐλτος, ἈΠ ιοτ, 
ὅταν αὐετίυν ὶ ἰμἀἴσατς, 

ὁτη.1} ,4.γ}.. 
ἴογοχ Μεοηΐα. 

δΥτίπις, ἀεὶ ὧν μυότιγε φιλοσύφων ϑνὸὶ κ᾿ γγυδν αὐῶν 

ποπάϊμηπι, Ατ ΠΟ ρΒΔη. γεφ, μΐανωγε, μήκσωγεν, 
» ΠΟη Δ ΠῚ; [ο ἐχραξζοητ, νθὶ μήσω ργομίθοα- 

οΓὰ "Τὼ μυρμάγα ἐςα,1, μυρία, μηρφί, 

ἀϊαγοῦ ν1Πῖς οὐέτιπι. Ης γ οἢ. 
ἰλάιιςι5» άϊειι!α, ασιίρϑυς, σπαρτίον, ο(οινίον, δὲ- 

Γ ἤοτι ἀρ πιιηάο, μἷαν μήρανθον δγιαπαστίμδμοι, ἢ- 
Π| τγαἤσπτος. ΑἸ σχδη, ΑΡῃγοά. ν' ϑωλαογία ναῤκη διεὶ 

σωΐμρ ναρκοῖ » ῬΟΙ Εἰ πἰ συ πὶ τογρότγοιη ᾿μῃς τ, 
τ ν γ άπ}. [το πὶ ἐπ πιο ας ΡΙσατογῖτι5, ἴῃ Ε- 
ΑὐἸ το ΡΙΝ. ϑεσμοφορεαζέσαις αὕτη μὴ η μήξιννος 

πιοε μηρθφον πᾶς μηρία κα ειν, 
ΠΠΟΓΙΙΠΊΣΡΓΟ μηρῤ εμηρὰ 5. χήσντεο ΟἽ Γν, σΟΧᾶς 
ἐκάγ. ἩΟΙα.ἰ μνεία, μῆρ᾽ ἐτείμοντο 5 φοχας ἰσοιιο- 
εἰ 

τιδοἱπραοη,Ο ΧΑ. ἔοπηιγ. Ποπηοτ, 1184. α΄ » μηρϑιὲ σ᾽ 
ἡ οἰτ, τοὶ συρεῶα ὁ--ὦ, ΟἿ 4 ἔα πτογίμτν, μηρὸν πρροζαλ ἐτι. 

γ. τῷ μηρὼ μὴ τευ ε χοντοις. [6 πη. θουζωσι τὸ Κρ μορφῆς πορν στέ-- 
δι» ὃς ἐσ σλοτῖθιι5 ἀρΡ] σα ἴσης. σά] η. ἰ1|.1. ά 
ἐνροῖς, ἴῃ ἕο πα 1 1159 ΘαΖα μηρί κεφαλὴ, σΟΧα᾿ οα- 

γύλῊ σιυυηρικοσι μῆμον ςρογ λον ἀστοιαῦ, πλύκτρον ἢ μηροῖ 
αὶ κεφαλιὴ τῷ μηρῶ τῇ κοτύλῃ σιωγπῆα) : δὲ Παρ ἴΡ- 
ΡΟ] τχ. μηξθς 5 ἴτοπὶ Τπα ἴα: τποης ἰσογο ῥδεγὶ 

Εἰηζατ, Ἰἢ Βοσοτ. δι τόπος εἰμπέλυυ» ὃς το τῆς Καλυίμης 
ἢ 

Ὄπ σα άογα, 
τὸ, ἔστι σα ἄςης ὅς οἤεπάςης, μηροτυπὲς κέντρθν» 

15 6110 ἔαπιοτγα ροτ οατ τητητοῖη ΕρΊρτ. 
πῇ 410 «ἃ κήρυκα ΡΊ ατάτοθο ἴῃ Οἴσεγοπο, ἔπηῖς. ο[δ ὃς 

φοτατη δτιιτη, ἕλκυσμα, ΝἸσαπάον ἴῃ ΤΠετγίαοὶς ἄς ἃ- 
χατ ἐναντίον ἕρτεει Ατραπὸν ὁλχαϊΐω δολιχρῖ μυρύγματι 
Ὁ τγδέτι! ὃς γογῆ]. 1 ητοτρ, τι μρκρω δια ασασμῷ ν εἰ - 

τρὸς, οἷον εἰ τιῤ δλκῷ, ἡ τῷ βωδίσμιατι κὶ ὅγπαχασμῷ, δρτὸ ποσὶ 
ἦρυγμαι ΟΠ οἱ, τοὶ καί ταιγμα. 
ρυμίζειν, ὃς μυρυκφ ὅλου Γι λϊ ΠᾶτΘ, 

Γ 1} Πα τ] ΟΝ 428. 
Πιπάο μιαιιγῖοὐίειι τγαίπο δί ἱπ πηΐπμτας ρᾶττοϑ [οἱῃ 

ΟΠ} {π|50 γα πη τη πα» Ε]τ τι, [πα σάτρτα ὃς στ τη]- 
νδμῆνογ.Τπτογρ. ΟΠ (2. ἔργων, Θορίιος! Ππτογρτ, τὸ 
Οπΐτ μήρυμῳ ὠγεῖον, ΝἸἀὸ Μύρυγμα, 

ΤΏ] Π4]]ς ΡῚΓΟ155 ἃ τσ παπάο αἰ ξξι15» ΑσΠζοτο].9. 

ἰγύω, μι ύσω,πουκαγάσάιιςο ΕΓ απλοῖοχο: Ο]ΠΠσο,όντος- 
ἰουτα ἱστία σιιυίγω, σ] Οτπογο, 5 δι14. Πομς νέω καὶ νύ 82» 
Ὁ Π]5 δι σ᾽ οὐπογαητ ποἴδῃ Τητοῦρτ, ΗΘ Ποαὶ 0. 2. 
σεκόνχε!. ὅ᾽τ από στε ὅτι! ὑφαναι. 

ἐν ο! τ οτγαις, ὠήσομαι οἱ ἰατγ αὶ απ 9 μουχανήσομωι, 
ἐχαγοιὲ, 1. εἰ γά ττιτο, ΗΕ Οππιοτις ἰῃ Πίος: νοὶ δὲ 0. ξ, 
χῳκ᾿ ἐμήσειτο ϑυμῶ,1.ἐξουλ δύστυτος τα ο λϊπατις οἴ. 

ὠρρι, ὁ, μητιέτως ΠΟπτοτ. Πα 4. ἡν Δαρδανίδης πρίαμος 

δυτι ς. αϑροοὶ τὸ μήδω μήσω;τὸ βαλδίομα, Τἄεπιὶνοσαῖ 
ἀμήςτωρᾳ φύζοιο, αι ἴῃ ἔισαπὶ Ποίτο5 σοὨ]1οἶτ, οἔ- 
πῇ πιοάϊτοηταγ, Ἐξ μήςωρας ἀύτοης; ΑἸΠςηἰοπίςς νο- 
πκὺς ἐν τῇ μρχη » 41:1 ΘΟΙΠΠΟ πες τοιποτὸ ΡῈ Ρ πᾶπὶ 
Εἴς 

Ἔγοῖτεπι ρτιιάςης, Εν ο, 
τηλτεγηη5.[η ἘΡΙΡτ. - 

νῷ μηρὸς. ἡοτνατοτ. ΠΟῪ ὁσατίπογῶ μῆτερ, μητηὴρ σεμγὴ » 14 
ΠΟΡ, μυσρὸς ϑεων, πγαττῖ ἀθουατη ιν πιηι15 οἵα ἀριά 

ἢ, τὴς μητρὸς ἀδελφὸς τοῖσι πωισὲ αβις οὐ ἡμου . ΔΙ. ΠΟ.] 15 
Αγ ποάοπι, Ἠετγούοι. ὁ τῆς μητοὺς ἐδελφὸς 5 ΔΙ ΏΓῚΙ 
ἢ μητρὶ τὸ τῇ κόρῃ ἑϑρτίω) αϑύμῶοι ἀγουσιγίο!ςηπῖα (ο- 

; οἰηδοχι μέωυτις γίνεται ἄς ίοτε ἱπάϊ-" 

ἐτοίλαντος οἱ. ἶσος ϑεοῖς χ7. τίωΣ βουλίω, ΕΠῚ ςἴτι μήςωρ, ἢ 

Μ Η. 2} 1 
. ν "» 

τοὶ ὃς Ῥτοίογρῖπα: Αἰἱοηϊοηίος σοϊοθγαης, ογοάοτ, ἴῃ Γλατῖι. 
Ρἰμγα! μητράσι, 

Μυπαίω,μ, ἔσω ςοη [αι] 0.6} αγο, βουλόίομωςΟὨ ΠΗ]το, 

εοάςηι ἴῃ νόος ματα) μυπώμω, ΑΡΟ]]οη.:. 
αὐτο κῳ χρὶ μητιύωντες ΕΟ ΠΟΥ. 

Μητιείτας»υς δ, βυλοὺτιμεὸς, ΠΟΠΠΠ ἴα τις, ργμάοπονσοη Πιϊτονγί ρίςης, 
ῬΙοΐτιγ από ιις ἃ ριιὰ Γοοτας μυτίετα οιμτν ἀσοςοτα ἐπ δηῖορε- 
ΜΠ πτας ρ το μητιίτης, ιιοη απ ἀτοιι Ασομ τίμιο μητίενα χ᾽, 
μεταπλασμον ἔχ ξϊο ΡΓῸ μητιφ τίων [πγ}}} 15 οἰἙ ν οἴτις ἀσσφατηπι μας 
δου ἀν, ξι κακοὶ μησντο μυτίε τα ξαὺς, 8ι οι κανὼν γε ὅδιν ὁ λέγων ὅτι 
πᾶστι πδωῖσις σιω εκ πίτῆουσοι ἐπέρα τῇ ἐσει, τὸν αὐτὸν τόνον αὐα δέχεται» 
Πα}. ΕΥ̓ ἢ]. 

Με τίξομαι»ν οἾ μητίομμαι, μεΐσορκα)» πιο Πἱοτροχοορίτο, ΟΠ] πὶ σαρὶο, 
βελκδύομω, μυχανῶμα ΗΟ." } Πα, γνμέσσῳ δ᾽ αἰμφοτέρων μητίσομαι ἔϊ.. 
χϑεα λυγρεῖ, Π]λά.κ, Οὐ γείρ πσω ἐδὸμίω. ἐσ) δΐκλυον αὐἱδύσειντος . Δ δ᾽ 
ἕνα ποοτείδι μέρμε᾽ ἐπ᾽ ἤματι μητίσοιϑει οἱ, ἐργάσει, τος ταἠτάσιις 
ξλεϊποτα ρατγαῖΐο, 

Μύτιμα, 8. Μῦτις,»ε(θν ἡ, σου Π  τι1ν1}» ΠΟΥ τατιϑοργι ἀςητλανἴητο Πἰροη- 
τἰ δ ίὰριφρτία, μῆτις Τλάν πιο ἐχροηΐτατ, σιώεσις, βουλὴ, γγώβη; 
τέχνν, δὔλ Θ᾽, α ποώτυ, ἤϑος, ν πὰς αγκυλόύμητις. 
Μηπότες εντος ὁ ΠΟ Ὴ [18 ΓἾ1155 ΠΟ Ἰ]τι15.2 ΘΟ Π11) αιιτιοτ. Ἡ ςΠοά, 

διοὶς αϑδοὶ μυτιόεντος. 

Μηπτίσεγτα φαρμαχανν σΠ 6 πᾶ ΡΓα ςητίαοίοϊτα πης σα πηοηζα, χξ' σίυὶ 
ϑεῶρητεπζω τέχγίιυ ἐσικόϊγασιμήψα ντ Ἰη4ιῖς ῬΊμτατς, αι: πη] οστιπα 
Οπληλαι ἀπαπισοσαης Οὐ ΠΟ Π ΠῚ) φιιαΐς ἸΝερθητῆ 65 ἀριιά 
οσλογιη, Βα, ἴῃ Απηοτιροίζοτ. 

Μυτις ἶ, μηϑεὶ 6 Π105 Ηο, ΠΙλά, . μήτις «ρὶν ἐπειγέδω, μυΐτις ἔψεται» 
ΔΆΠΠΣ ν Τα οἰ έτ, ΟΡ μος]. Μύ τες, ν Ἰὰς Μήτιμα. 

Μιητί σευ όϑοι 9 ἐργάττιϑτι » πο ἔταση εἴς ἃς πιας ἰπατιιπι. ψηπίοσομα!» 
βουλδύσομιαι, μυχανήσομαι, 

Μησίω, μητιοίω, 

Μύτοιγε, ΠΕ ΠΠη. ΗΟγπιορ ἄς Τππιδπτ, εἰσ, ἄλλον τιν εἰ τἶδ᾽ τυχόντων ἔς 
φῶωχα αὖ, οήτοιγε δηρμιοδϑνέγης Ἰὰς ἴῃ. Μι, 

Μῆτος, ὗτις, 
Μέτρα,ας, δ ν Ὁ] Πα» πιατγὶχ Ππι6 ντοτιι5, ἴῃ 400 δπῆι οτίδτι ἀἰοίτατ 

κοιλία;»ἡ γεις’νρ. ΤΣ ὃς μήτρα, γατγῖχ ἴῃ Ρ απτί 5914 οἢ τς 114 α- 
πον ῖτα!!ς Δηϊπηδοντ ἀϊχῖς ΡΙΓΩἴὰ5 ὅτ 17. σαρ. 21. Ηδς ρατϑ πα 
τηοά!0 ᾿ἰσπο,τογτία οἱτ ἃ σοττίος ὀντεθεώνη αἰ ἐξα» καρδία κ᾿ μυε- 
λός, 564 ὠντερεώνη ργορΓΙὰ ἀἸοίτα κι μυελὸς 7 ἐπ 48} 0115 πη 114 
ΤΑΙ τα Γάγα δὲ απ ΡΟ Ἀ: μήτρα κἡ Κρερδέει ἴῃ. 41] 515 Ῥααςα» (Ο 144 
ἀτάτις ἀσγαντ ἴηι θιΧΟ δὲ σογηῖι πιαίς] Δ! οα σοηττγὰ ἴῃ (πὶ 
Ῥιιοο δὲ ἔστι]. ΤᾺΘορ γα. ἈΠ τον. ΠΡ ντισαρ. 4. Μύτρα 3), τὸ μή- 
ταξὺυ τοῦ ξύλου, τρίτον ὑστοὶ τοι φλοιουῖ, δῇ ἐν τοὺς ὁς-οἷς μυελός, καλούσε 
δὲ τινες τοῦτο καρδιὶ αν. οἱ ἢ μυελόν, 1ῃ τηάτοτῖς ἤδης ΡάγῖοπΠὶ οΧ ΙΔ 
Ρταοῖρίπης ἀγοβἐτεξξί,ης σδτογαηοδηγαγ!σηα Ἰη Ορετο, πιο- 
τὰ 114 Ἰητοτηα το ά1]14.9 {τα νἔτια δά πηι τιιπῇ τοτηρι5 τοπηᾶ τ 
ποῖ. ΤΠ ςορ γα ποτ. "0.5. ςαρ.7.Διὸ γὸ αὐχιτέκτονος συγίράφον- 
ταὶ πσαραιρεῖν τεὶ «τὸς τίυ" γυί παν» ϊα εἴξοραττος ]ιῖς τας} 1: σοπ- 
τἰθσιιητ, αἰ δημξαγλει τὺ κορδίᾳ, γος εἰὶ τὰ γυρώματα(αια: ἤιητ να- 
Τυεὶ σγτὶ ὃς ἤσχιις πιο} [πὶ αι δ᾽ οπτοβ:ςῖγοοϑβ ααὶὲ τγδηπ- 
1 Θ4Ζα)ηια τοτι!ο5 νοσδτ Ὑ ΊΓΓΙ11115 5 ἵτα ἰοαιεπ5 ἀς αὐῖετς 
οΆΡ.9.110..2.1πγὰ Δυζοιη φιαπι ἐχ οί ία 4115 τὶ Βιι}15 41 Πράγασι!τ) 
εἰςέζο τοσιΐο εχ εδάσπι ἀεῦογο δα ἰπτοίτ πα οροτα σοτῆρατα- 
ταιτοᾶς (λρίποα νοσάτιγι μα γοος οτίατη γ 5 ογατ ἀπῖοα ἐς οὯ- 
ἀρηάαπηάτειῖε ρταοιρίςης : ΟῚ αὐτοπι τὰ οροσγζοῦ. ντ 1ποῖ- 
ἀστογ ἀγθοτῖς ογα ΠΠτιι4ο δα τη εάϊατη πιά μἘ }Π4τὴ 5 ὃ το ἔπαιια- 
[ΕΓ . τῇ ρεγ σατῃ ἐχἤοροίσας ΠΠΠΠπάο ἤιοοιι5. 1τὰ 41 ἀποίξ 1 
Βῖ5 Ἰπα111}5 Πα οΥ  Ο ἢ 5 ΡῸΓ τογᾺ πὶ » ΠΟπ Ρατί οταγ οπ10 - 
τὶ ἴῃ δο [1πίοπὶ.» πος σοΥΓΙ Πρ σηδτοι δ’ πα! ταταπι. ΓΘ πὶ 
ΤΠοόρμ εἴμ Π] πὶ ΠΠ0.ςαρ.6.Εὐςι 3 τὸ ἕλκεται. τὸ συμαδειΐς αὖ γα- 
»εμῆδης “ὦ μήπεας. ζὴ γδ, ὡς ἔοικεν, 7) χρον ον πολιμὶ, δ[ο πανταχόθεν μὴ 
εἴμ, μοῖλιςια δ], ἐκ 4 γυρωμώτων ἐἰξαιρῶσιν. ὅππως εἰσρα( ἢ χὶ διαὶ πῶτο 

φίζεσι.] σε ΡΊ1α.11.1.6.ςαρ.58. Μηπεν ποη Το] ὴ πα ἀς ἀτθοτίδιις 
ἀϊοιτατοίεα οείατα ἐς πογθῖδοντ ἀς (στα! δι ἀἰχὶτ Ἰάεπι στς- 
οἵῖς Δασῃοτ [ἰδ το 4.4ς Ολυῇῆς ρΙαητατιςαρ.12. ε κριϑ'λνκ ὁ πσυρλεν 
κ, ὅσα μήπρίω ὡπλίωϊ(Ἰεσοπα. αἰ παλίωῦ, νὰ {τ πιδτγίσοτα ἥτις πλς- 
ἀαΠΠ.τὶ πιο]. πὶ ὅς ταποταπι : πα: γογα Οαζα τγαηΠ ἢ Πτ Ῥτθ- 
τπιᾶτιςαπάο)έλεϊ τοις χὴ ἀδδιενεςτέρρις φέρη ὧὺ σ-ὠχες. μη πρανρτο νὰ Ϊ- 
τι (1119 1155 ἃς ν Πα Ππιρ ἰἐςῖτοτ ἀἸσίτετν» πα πλέγατα οἴτεη πὶ 
ἀοΠςἰῖς. Ατμθη. Π10.3.Μητρα ϑξῆς ἐπεισίκυ ἐχθη μητροποιος τις ὡς ἐ- 
χηϑωῖς ἔσει, Νὺ μι πὴρ εἴσ᾽ ἱπποκράτοις εἰν, ὥς εἰς ἑωδίαν κωμῳϑδουυδύοιε 

ἴα ΡΟ Πα χ Οποηιαῆιςοὶ {.2. μέσον αὐχϑ τε χκὶ κύςεως κεῖται τὸ μὴ - 
πρίδον χωρίον. δ μήπραν τὸ κωλϑσι, γα υὑσειραν»νὼ δελφιυΐγπὰς ἀϊεὔτιις 

ἀδεχφοὶ, οἱ Σπο πῆς αὐτῆς νήπρας, '. ἔτάττο5 ντοῦῖ αὶ, Μῆτραινοἴρας 
γοίπς ἀπισος ἀρ ΑὙΠἘοΡ ἢ. αΖα πηατγῖσςϑ τα πέτα [τ 

Μητραγύρτης,"»ὃ μηπρὸς ἀγύρτης. Μηπφαγύρταις ἡ Οσαθδηταγ ααΐ πὶα- 
ϑῃαΣ πηδτγὶν ππις ΟΥ̓ ο[8: ἀσοσιιπι πιρτγί [πὶ ρ ἐπὶ σοροῦδης, Ὡς 
4ιῖθιις ἐπιο ! Προπάπαι αριιᾷ Οἰσογοποπι ἐς Γορῖρ, αι μας 
ΦΧ 12. τα θ 115 αἴ τ! διτοΡυατον τἄσες πιᾶττβ ἑα πηι] οϑοοόίαιιο ἱππ 
Εἰς ἀἸεδιιθ»πεαυΐς Πίροτῃ οσσίτο. ΑτΒοπ.ῖπ τ2ιδειπνοσοῤ, ἐς 1ῃ- 
ξοΙϊοῖ οχίτα ον Π) Τυτγαμηί 5) αὐτὸς ὃ Διονυύσιίθ. σαλίθη μησρόις 
γυρ τῆν κὶ αυμπανοφορ ἐμᾷ (θ.,οἰκτρως τὸν βίον κωτέςρεψον. ἸΝΔτη τγπι- 
Ραμίχατγενντ οὔ διιοτουῖο ἀϊςλπη; πιατγῖϑ ἀεὶ πὶ τη ἡ ἜγΟ 8 ςοῦ- 

ἼοΣα., Ὑ“ 

αἶτο, Αςοαργο 
ἡμῖν ἐν σφίσι μὰτι εἶ- 



“ ΜΗ 
(ασυϊε ετίααν απηρυΐλτον Τα ογοτῖτ5.» ἀιπαπι ΠἰΌτο 2. σςοιαἶτο 
Ὑγπιραπατεητατοηᾶπε ΡΑΓηλῖ59δζ ον πιθαΐα οἰτοιιπὶ (οπολιιᾶ. 
Ατίβοτ  ποτογ.3,ὡς τὸ ἰφικρρέτης Καλλίαν, μητραγύρτίω». δια οὐ διι-- 
ϑοῦχον,Ο᾽ ὃ ἔφη εἐμύατον αὐτὸν ἕτ)τοῦ γδ αὐ μητραγυ  τίων αὐτὸν καὶ εἴν» 
ἀλλο δωδούχον.ν δὶ οο σετς Προπη, πὰτι ρταη σεῖς ὃς ρταύξοττς 
ξαφοσινν Πὰς πη αἰ το τίαπι ἔα "Πἶς οἰζεπάϊτατ. Μομαπάτὶ αο- 
ἀτς ἁιιτοτίτατς δος πτοπάϊσοτιπι ροῦ γε ροπὶς σαμίαπι 1η- 
βιτατατη ἀατηηδητῖς » ΟἸ εις ντίτητ ἢ πιαποης σὰ Οταοο5. 
Οὐδεὶς μ᾽ αρέσεει αἰραταἣ ἔξω ϑεὸς Μετεὶ γραὸς, οὐ δῦ εἰς οἰκίας πῶ- 

ρειστὼν Ἐ πὴ σανιδίου μυτραγύρτης. ν 1 ἐς πο δή ἀϊτοτοιούτοι γδ οἱ μη- 

πραγυρται [ἀπὶ ογά τιῖς ὃς ρήτς [οτίρτον ἴῃ 3. Ῥοάλσ, νὈ] ομ}}- 
Ῥατ απ Π]ο οι] τι πὴ Παρ ογἰτ᾽ οποπηνιος ποπηϊηλ σοηι σο- 
Ἰοπτίι πη, αϑραφεέίρρντο ὃ αὐταὶ αὐὰ τοὶ ἱεροὶ ὀκϑευ ὁ μῆναι καὶ μαντευόμα- 
γαράγύρταις μοητραγύρταις κὶ γραίαις βωμολόχος οἰκοφπορέσαις συμ, 

πομπεύνσαι. 1π [115 Βογθον πτίτ πιγτογῖ!5 ούαὴτς ραγι Βςατίο- 
Ὧδς της πῆτιια;» ἭΠ 55 μητεωαχαὶ ἐγεςεια ἀϊσιιητιιτ, 115 οδίξτειι4- 
πΠ7ς Ῥτοοίιιπι ἴτὰ (στ ρής Ματίητις Νεαρο ᾿ταλτι5 ᾿π. ΠΌΟ]1ο 
ἄς τρῆιις νῖτα ἤπις αἶα δυδ'ογ μονίας: τας ἢ μετρωαχοὺς αἶδρ Ῥωμαίοις) 
αὶ κὶ ρὐτερόν ποτε αὐρα φρυξὶν σπεδο ϑνείστες εἶγις-εἰας ( διιϊίας ΠΟ 

ἁἀάιισοης πῆς ἀατποτὶς ηοιηΐῆς χας εἰας Πα δες) ἑχάφου μίωὸς ὅ- 
γϑδυενιν τάς Μυτορμάζειν. 

Μηχεαγυρτι, ΠῚ ρεπὶ σοσὸ Δταιϊις επποπάϊςονμητραγυρτεύω,ν ἧς Μη- 

πραγύρτης, 
Μησροδελφοι, οἱ ντοτ  ηἷ, 

ἹΜηπράδελφθοναὐπποιὮ 5 Ἔχ ΠΊΔτγς. πηδίγῖς ἔγατου. ὃ ΡΟ ΠΟΥ μνς 
προδελφθ.- ἡ μητεὺς ἀδελφὴ. καὶ τιαϑὲς ἡ ϑεῖα τ ν πάς ν]] ΑΓΒ γοχ 
ταηεο».Ππατοττογα 146 Μήτρως, 

Ἀἴητρᾳαλοίας οὐ ὁ, τ τΓῖςΐ Δ. μυτρφφογίθι, ῬΙΑτουῖ» κἡ μητροφόντης 50- 
Ῥθοο ὁ γε ραγγίοἱάα ἀϊοίτιιν τοτραλοίας, κὶ πατρφτυπῆης Τίξο: "ἢ 

πατρρφϑντης.Ν πουτρϑατονθη, ΟΡ, ἀϊοίτιιγ οτίατη μητῴολῴας, τ ποι- 
πρήλῳ ἀς ἀριιὰ ΡαιΠ] πὶ 1.«ἀ ὙἹπΊοΥ ΠΑΡ... 
Μηχρεγχύ της», ὁ ρ ΘΟ! Ππ|πὶ ἱπξιπάσπάο 1πι νυ τοστιπ 1 τον σοτη- 
τποάϊιη, σα] απ. ντάς χαϑετρ, ᾿ 

Μύσρη 7 το τη ςἢ 5 δύ τα] 4 πὰ ἱΠΈΠΟ ΠΟΥ ΠῚ φαοάάλπι , γϑοαζίιγ- 
ἅτις αἰϊο πομηίης ὄγηδιδυμίς, ἡ 

Μησρκάζειν, [45:2 ἐς α ίλοτα ρόγασοτγονοοσεῖς {ΠΡ οπὶ ὡς μητραγύρ- 

σται1.τελεςιαὶ θΟ] [τς]. 
Μη το κὸς»ο(᾽, ὦ, ΠΔΙΘΓΏΙ15. 
Μηχρρδίδεικτος.υ, ὁ, ἃ πχάττα ογιιἀ τι: ΡΊΓμ. ΑἸ βῚ ρ ἱππιοτῖσ.. 
Μητρόϑεν, εχ ρᾶάττς πλατΓΙ 55 ΠῚ τ) Ε]ογοάοτ. 
ἹΜητρρηφισιγνη τη ὴς, ἡ τ ΔτοΓΓοΓᾶ. 
Μητρρατονέφ.μκ ἡ σωγαν. "τη ατΓο πὶ ΟοσἸ ἀο.Ν ΕΠ. ΑΡ(ΟΠατι ΠῚ. 

Ματρρκτονίθ-. «, Φ κἡ κα, πιδττι οἱ ν14ς Μητραλϑίας, 
Ματρρκω μία, ῆς ἱπτοῦ νἴσοϑ εἴγε πιοῖγορο 5 Ἰησοῦ γγθ 65. ἃ (18; 

σο]οπὶς ἀσποίοίτιτγ. 
Μητρφλωσξ,γ τς Μητραλόιας, 
Μητρφαήτωρ,ὄρφς." 24.111» μεγαλομήτηρ, 
Μηπρϑξεν..... ὁ, Γρττῖ τις νόθος ΡΟ] χ, 
Μητρόποίτωρ, 0695. ὁ γΑ 1115 ΠΊΔΤΟΓΙ15. 
Μητροποιὸς, νἱὰς Μυΐτρα. 
Μυτρόπολις, ἡ ΕὔΓΟ ΡΟ 15. πᾶτε ντ5)οχ αι ΠΟ οηΐα: ἀςάιιξξα:. 

ἀϊοίτιισ διτοπι αὑτὸ τῇς μήτρας κ᾿ πόλις» ΟΠ ΔΠΤΟΠῚ ἃ πο ΠΙΓΔ. Ὑτὶ 
Οτατιαη. ὃς [Πά4οτοϊητογργεζαπτιτγ, γἹὰς τὰ ΟὨΠΠα ὦ. Ετα πη. οσὶ- 
βο. 54 Π{πἰπταῖον ρατυϊα  Οττϊονρτίποςρϑ γγρίιπι Ηοτας. Ο- 
ἀς 3.1.3.Β οπτα ρτϊποὶρὶ5 γτθ1 ΠῚ. ταΝ, 

Μητρρπολίτης, 90, ΠΊΕΓΓΟΡΟΙἸΓΆΠΙ15 9 411 ῬΓΟΙ ΠΟΥ8Σ Αἰϑοι ρταεῖ, 

αἰϊόΐις Πιδίοέξος μαθεῖ Ἐρίζορος. 
Μηπρρῤῥαίστης,«. δ) 1 πγατίοπι Ὑἱο]ατ. ὁ φϑείρων τίω) μητέρρς 

Μητρρφϑυρος,ου, δ. 6111 ρΓΟρτίαπι ΠΟΙ ογσάτη ἰητοτγέεςϊτ. 
Μητρφφονίθινν,δ κ ἡ ππαττῖς 44. ΕΠΓΙΡ νἸ4ς Μητραλοίας, 

Μηταρφόντης,", δ, πιαττι οἰ 44. ἀοπὶ ΕΠτῚρ. 

Μητρυ ἐ, αξ, ἡ, ΠΟΙ οτοΑ. 
ἹΜητρυος,0 γον ἸΓΥ ΠσΠ150ΡῸΓ ἸΟΟΙΙΠΊ. , 

Μητρωαχᾳὴ ἐἰγις- ἔα)» ν]ἀε Μητραγύρτης. ἁ ἢ ᾿ 
Μητρώας οὐ, γα 61} 115. ἘπτῚρ ἀϊ Διι15 πλάτος ῦΠ11859 μητοπάσωρ Ὁ 

νέγνίῶυ, : 

Μήτε (δον, α, τὸ αριι ἢ ΑἸ Ποπϊοαίος ΡΒιγρία ἀεα {στιπι. Ατβεη. 
ΠΌ. 

το ἄς ΑἸ οἰ δίδάς, ἧκεν εἰς τὸ μητρίον, ὅπου “ἿΝ δυκων ἤσοιν αἱ ρα φαΐ. 1. 
τὸ τῆς φρυγίας ϑεού ἱερὸν ῬΟ] ΠΟΥ. ρον 

Μητρῷθ.,α, δ. ΠηατΟΥΠΙ15. ταὶ μητρῷα, ΠΆτοτηα. Μητεῴα κτη σις μη τει- 

κή Μυτρῶον χωρίον ἀρρο! [ἀτιῖγ τπατγῖχ ππας ν Ὁ] 11, 1. μη τεαγυςσε 
ομοκὶ δελφις γιάς Μήτρα. ἣ 

Μύτρως ὦ. δια πουἧτς πιατογπιις:ϑζ μήτρως θη, ΠΟ ΠΊοΓ. 1Π4.}.β. 

σατρθὶ ἑοῖο φίλον μήτεωα κατέκτα.» 14 εἴτ, μητρὸς εἰδελφόν. μήτζωας 

ὧκ ὠδελφοιὶ, δὰ γόνῆας μητρὸς ἀϊχὶτ ΡΙπάατιι5. Ἐιχινατ!. 11. -. 
φηποτιατ τοοοητοτος μήτρωα γορατο» αὶ τὸν ἀπὸ ἀντρὸς ϑεῖον » θμοὲ 
τὸν ποὺς μητοὸς ποίππον. ῬΟΪ τις. μήτρως 5 ὁ μητραδελφίθ:) ϑεῖθο, 
νεγν, ᾿ 

Μυχαναΐομ αὶ, μι. σομια!γαν μα)» ἜΧοορῖτο » ΠΠ ΠΟΥ 5 ἄθανοων 5 1ΠΠ1Γ 10. 
{ειιο τόπι οἶςο ἃς πιοιθουνῖ [τι πὸ πιο] οσ 7 ΧΈπορα. Οἱ) 

μπχανώμϑμοι γίλωτοι τοῖς σιωνοὐσιν μυνὴ ὅθε τῷ κέρδει ἑαυ οβῖ, πώς ἐκ εἰς 
ς-εἶοι ὦ ὀυχάρετες δυκεμό τερον ὀνο (οὐ ζοιντο μῶλον ἡ ἀλαζόνες ; ΤΊ ΠῚ ΠῚ 

ξιςογο άταις πο γο ΟἹ σογιμηχ νάομιαί σφι αἰγαϑοὶ πάντοι γ ΟμλΩΙ 

Μηχόνίω, μοίσω, ὁ μη χόμδοω, ̓ ἀοτη θά μαχϑυωώμῶν ὃ 

Μηχάνεώμβνοι»ἜχοοσΊταητο, Πεγοάοτ, τα 
Μηχοόμη Α ς ΠΟ ΠΑΤΠ 5, ΙΔ ΟΠ πατῖο ΟΙςοΥοηΪν ὃζ κηδοὶ 

Μυχανημφίγειτος ταὶ, ΠΟ ΠῚ ΠῚ ΘΉΤΙΠΠῚ. αὐ ΤΊ Ποῖα ΠῚ, ΠΑ ΟΠ  ΠαΠ 

Μηχανητέον μη χελυΐκιὶ πα στιν, τ αὶ οοπαηάπιπι τατίοπο Βὶ 

ἜΠΗ ΤΕ: ᾿ βν.. 
Μοηχανικὸς οὐ δ, ΟρΊοχ δογιιπι ΟΡ γαπι 41: ἰησοπῖο Ππ 

Μηχανοποιὸ ς,5᾽, ὁ τηδο μέ πατιιπὶ ἔλθογ. νἱ Ἂς Μηχόμικός,, 
Μηχίμοῤῥεφία, γα! Ἔχοο ρέτατίο» πα πάτο. ' 
Μυχόμοῤῥάφ(Θ:,κ, ὁ απαοΠϊπατοτ. ἔγδιιάτπι οφοπίπτοτ ἘΠΠΡΗ 

Μηχαϑωμα,ατος, τὸ, οἴ ΠΟ 1 π|, ΓΙ] Ἰρατ, διάζωμα, Ηογο 
Μηχινουργθε οὐδ ὁ. Ἀθατοῖη Ἐρῖστ, ς 
Μῆ χαρ,τος, τὸ ΠΟΠΔΠΊΟΠ ὄφελίθυ, μηχαύημα)α ρα ΠΥσΟΡ 

Μῆχθ:, εθ', τὸ, μηχόμη 9 σΘΏΠΙΠ11ΠῚ 5 τη οἰ δ ΘΠ π 

ΜΙᾺ, αζ,ἧνν πα Ροίτογίοτε δου Οὐ ξ, μία δ); οἵη φωτὶ 

τατίοπς ἀο 111 δθῆς πιεγοτὶ πυάεο; εγοάθε 
δὲ τρὸς παῦπα,δάϊιετίις Παῖς πᾶπς τατίοποαι ἐπι 
ἀγ{{.γ, ἀτείϑναλα μὺχανόωνται »ἱΠΊ 4112 ΤΠ ΟΠ ΠΏ τα. 
Ῥαγτῖς]α ὅκως (εαιισητα {ριιπέξηιο. ΧΈΠορΕ, 
“γϑύτα τοῖς φίλοις ἀκ δποκοίμνεῖς μηχ θυ μῆν Ὁ», γτ᾽ 

τλϊοΐδοιοι ἰαοίοις οοπδπάο. [ςπι; δ)ηχειρεῖς 
σοι ὡς βέλτις. Ὁ- ἢ γὈϊ οτίαπι ρτο ὃ Ἰορίτιιν ἔσια» 
{οτῖρτο. Ιατο ἴῃ Αροΐοσ. εἴῖπὶ Τά ϊεδτ. ἐδένα δὲ 
ὅπως ὀποφύξεται πᾶν ποιών ϑτένατον 5 ΠΣΟἾ τ γε ΠΊΟ 

μιχανᾶ ὥκῃ χολματα, ΚἜΠΟΡἢ, ἴῃ ΟἘ ΟΠ 1. ραγᾶγαι κα 
ἐλφϑερίαν, 1 θεττάτοπα πιο [τ]. [4ςπ|. μηχενᾶ ὅτι πλαύμασι 
σιωΐνω εἷοἷς,τοάετε τα πυρογαητοβ 46 πὶ ΧΈΠΟΡΗ. ἐκέῃ 
τὸ μὴ ὠ τοὶ πᾶν μηχανὴ σοιὅδτι ἐπ᾿ ὠἸγίνήπησι, ΠΟ Π, ΔΠῚΡ 

Ραταιοτπτ, αῖη οπληΐᾷ ἴῃ ΑἸ οί ποτᾶς ἘΧοορ ταῦ 
μεμηχαϊηπαι οἰ πι!δητιι5 οἰ τ 4 ἀ 1 λτιια οἵδ, (Ὁ Γοττὶ ἐπ’ 
τι οἱτι μεμηχανη νυ Θυγαττο σοτη ρο πτιστντ μεμηχα 
Ῥυᾳ οπιοίξ σὸς Αιφοζον, οτατίο Πιθἀο]ὲ φγαι 
τῖα σοιπροῆτα δή ἔα] ςπάμιμη. Κις Βΐη. Δογργράφθο: 
υἵν Θ. αὐτοῖς τἰωι) Σπολογίδυ. "μὰ 

ἴλος ν"ἡ ταῦτα καὶ ταὶ πεώντ᾽ ἀεὶ φείσκοιμ᾽ αὐ αἰδρώποισι 

1.πλο "τὶ ὃζ ἀχοορίτατς. ᾿ 

᾽ 

Σλμϊο»ατο»οχοορίτατίον Ἂς ΟΒ11144., Ἐταίπι!, Ὡς 
πᾶ, ΚΟ Μαςομίηαϑ ροίξ ΒΕ Πτπ|. τίς μηχόωϑ ; ι]4 
Πεγὶ ροτεοΡίατο :.4ς ΒΘΡΌΡΙ. τίς μη χ ἡμὴ δέκα 
ϑέλειννῷ τις διυμΐαμις ὑαῤχά; δὲς. 4] ΠοτΊ ροτοῖϊ, νὲ 
{ τίαπι ποποτὶ μαθογοκ νοΐ αιιῖ5 εξ ἀμ] νοἱ Ττν, 
οἴ, ον 4τἰς ν ΠΟ Τάςπὶ ἐπ Ρατίπεη, ἢ ὅδι τὶς μηχὰ 
ὡμοίῳ δ) ὁ μριον;ζκ ἔς, Πογίπο αποαιο ραέζο ροτα 
χϑυὴ,Π αἰ! σοπιπλ οἱ ροτείξ, Βιιά. ἐδεμέα μη χϑὺ 
Ραξῖζο ἢετὶ ροτοῖ;, Ηςτγὶ οὐπιπίηο πο αι: απ, ΠῚ 
μηχϑρὴ ἐδὲμία δαὶ τὸ μι ὀκεῖνον ὅπηι βεκλδύειν ἐμοὶ, ΠΟΓΟάΟΙ 

[Ἀ εἴν ιΐη 116 πη πἱ Ἰηπάϊοτιιγ :ν εἰ 5 πῈ}}14 τοῦ, 
αιιϊη δίς, μηχὰν ἢ πάσῃχοττπὶ ορ οἷ. χ᾽ δευα μιγξυ, 
νόμ. ἐ Πεἤοα. ἀς Ογοϊορ.μηχόναὶ ἢ σειν ἐπ᾿ ἔργρις5 τῇ 
ΡΟΓΕΙΠῚ ογδητοῖ.ν αἰ οθλης ρεγιτῖα δα ορετγὰ ἕο δπι 
πλεγ μῆθη, [γυνέξα ἔγαιισ.ς οπηροίτιις ἀοἾ 1155 Ἐπτρ 
μἡ χρὴ ἡ μὴ γδ φύσις ἀεὶ τὸν αὐτὸν ἔλα ταῤπον, κ᾽ πλως 
μαεταξάλλει πολλαχαῖς: ὃ ταν οευ δέμτι αὔρα φύσιν «οράξαι. 
“Τὸν ὑστορίδμ παρέ χάνι; δεῖπαι τέχνης, διὸ χ᾽ κοιλεύυδν πῆ! 
“αξἢ τοιαύτας δὁπορίας βοηϑοιιῶ μέρες, μη χὸμζωὺ, αριςτοτ μη χι 
χη κρατῶ μβυ, ὧν φυσει νικώμεϑει, αὐτιφώντος. ᾿ 

ἀμ 

νι 

ἴ 
Ἢ ε 

ΕἸ οΥ πη ϊπαῖῖο ἃς τη] το. γατί ον ΠΟ παν ΟΣ 
νήματα τι τείχά τρφσἡγρν»ἵΠιιγο τογπίθητα δά ποιεῖ, 
μα. Δημοῶν, ἔτι 3. ῬΕΠΠ1Ρ. εἰμεν κὸ ἐδὺ τοὶ μηχϑμη κα τα ἐφις᾿ 
ἄτειν φήσετε ἕως αὖ αὐταὶ τοῖς τείχεσιν δῊ τυρφσοιγάγωσιν, 
ἔγα. εἶτα τὸν πῶτο τὸ ἀὐχαύημα δὲ τίου) πόλιν ἐφισαὐτοι, τὴ 
τος τῶτον εἰρίοὐΐω ἐχίν ἐγώ φῶ ὠρὸς ἡ μῷ ς,πολλ οὐ γε κα δεῖ, δ 
δίποδι 2) Κολ. ᾧ πάντα τον μδ)ι1» κἀπὸ παντὸς αὖ φέρων λόγι 
χαύημᾳ ποικίκον, σε χαύη μα, δ ομϊ ματίο, Οἷς. ἀς Οτατι 
40 Ὰπὶ πιδοἰἰπατίοης αἰταχια τα πι δά [επεγίτατεπι 
ταῖἤτοπεπι οἱξ σοητουαιιεηάτι5. ᾿ 

νοὶ Γοφυΐτην ὅπως αὐ οῖπτι δι Τα πέξίπο, 

πὰ ΠυΙη ΓΟ τ σοἵπσοη]0 ἤι5») τη εσ μα ς 15 ΘΙ στο 5 
τῖτς Ῥάθ]ο Ταγ το [{].1..51 ρατατοτ, ογραπατίοϑ 
ἄεπι ἀρρο το Τ᾿ 115 ΕἸ ΓΠΊῖ σις: ὁ μη χανοποιος, ΜΙ 
ψυχόυικὴ τέχνη 9 της πα ]1ς [ςἰοητῖα ΡΠ Τη, σα] Π5 
ἀϊοῖτιιγ ὀαρέναίον, ὁ μὐχϑμητινός, ναῦς μὴχανικὴ τα 1 Π0 
(ΟἿατ Π15 ἀρι διιετοη. αν χϑμικὸν ἐργρν,αἰχὶς ΑἸεχ, 
Ρις5 αττὶ Ποϊ οὔτ, μὴ χϑρίκοὶ ὄργανα ἡ 1 Πγαμ δῆτα ἢ 
Ὀτοβέϊα. 

ἄτοπι. ψδυϑων αὐακτες,μυχανοῤῥοαίφοι κοιπών, ᾿ς κακῶν 
τεισκδυας-α, 

Τὰς ἐπι δ  ΡΡ ΙΟ 1. ὕπαςρον δὲ τοὶ βῆ χαρ ἐρίζομαι, {πτοΓρ᾿ 
χρ μη χάμϊαλ ςΟ πα πι ΘηΓι ΓΟ ας ἀ1Π|. ϊ 

ἄϊιμτι, ὅβένοια, τεόπος. Εἰ! τατὶν αἷς οἴ{α ἐπεί ςο ἢ π 116. 
Ηἰ1444.9.οὐδέτι μὐχίθ-, Ιὰ εἴ, ἀμηχόνον, Ετ ΟΥ͂. ξ5 οὐ 
ω δ“ - -- 

ὅεν ἀνήνοι ὅϑτη ΔΘ τις Ροτοίζας ἔξ γοσμίαπαϊ, ἰά οἰτοηχαν 
χνάσμα, υἱῷ 

ὧδεν ἔτι μιαξ ἐγεςτώρης δύκυςγρτιάϊς ἀπτς {τῷ ςοητοίκαζᾶ, ΑΙ 



Υ 
Ἰοτο ζάρτας ε[» Ἡοτγοάοτ. με ψήφῳ, να ὃς 

τ Οοαγπιεητ ὕγεϑυ μήστεντος τοι διύμμου 

ήφῳ ὑποκτεῖγαι 9 ἵν “οπητπτιο ἐπ Ἰςὶο ὃς γ πο 
«ξῆς βέξληκα, άπ Χ ΟΠΟΡΉ, ἐοάεπι ἀϊου ν οὶ 

5 ᾿ποορπ5.μέαν δικάσοιντες. ἱ. ἁπαξ, Α΄ Ππορθ. 
δδαν γαυ μαχ ἡ στιγτες, Γἀ ΘΠ: αιιἀϊ μοί χω νοὶ 

ν βουλδύειν, ἀἸχῖν ΕΤΟτα. 1144. βύρτο εἰς μίαν κὴ τίαὶ 
συμᾷξουλίαν. καιτ᾽ ἐμέ αὐ εν, Γα υὰἀϊ γνώμίω, Α.- 
{|| ατὰπη.χτ' αέαν ἑκασίω, Ποιὸ ἀο. 7) μέ αν οἴκ»- 

ξι ΠΑ σΉΡ]Ατο νόμ,γ. σῶς ΚἾ μίων πφλόσι, Πηρσὰ- 

ἰὰ χτὴ κὐαν ναιώ τεέταγ μῆδοι, Ὑ πον 4. παιιος Ππω- 
Ῥοποητος. [τόγογιχροηῖτ, μέαν ἐΐχοντες ὑπί- 

νεῆθρυ πλέοντες, ΠσΠΘΙΉ ΠΑ [δηϊοητο παϊσαη- 
μαν κιγειόδου)ν 0 τ ἱπτοττ  πιουοτγὶ ΑἸοχ. 

ρμέϑαν, αἰτογηὶς ἀϊεσας. ΘΑ] τα. ὈἸοἴταγ οὐϊαπι 
ἡμέραν 5 ν6] αϑϑᾳὶ μίαν, ΑἸςτίτς ϑοτίη.9. σὰρ. ὅ, 

ταὶ μιοικρας. εἰσιτίας κὶ ταξ' οιϑϑᾳὶ μίαν νἵ. ᾿ποάϊαπιναἹ- 
ΤῸ 4110 ἴτοπι αἰ οἰ τ ταδὶ μέαν, ῬΑ ] 15 Αἰ σίπετα 
ἴφειν ὡσαύτως ὅτε μὴ κα 8. ἡ μόραν. ὅτε ὃ υὐσῆρ μά ας 

» πῦδα κέ αν τη οοάοπα σηίι ροηΐτηγ. Αὐτῖτις δοίη. 
ὅγοι μιΐαν αὖδαὶ μὲαν. [ἀξ 5ογπλ.15.ς40.37.Πος ἱρἤιπι 
βςατο οἰζοηα!τ 4:το ἀ τρετοϊκαῖς. τς τοττῖο σιοηϊιξ 

υδύκ 3 πὸ παιρρξυσμοιῖ σᾷοδροτέρου μὴν αἰδοὶ μίαν 

γαἸτογη 55 8ς τοττῖο φιιοαιε ἀϊς, Εο ἐπὶ πτοάο 
οτζ τετειρταϊκως ς 16} οἱ. αἰἴατερ φισαιις ἀϊς νοὶ 
ΡΠ] σα πταγι οὐ ἴλης. Οἱ γεωπογικὼν [10.. 4. “ὰΡ. 
ἀτείρεδοη. Ρ ᾽ 

ῬΟΙ τα; πτιρ τας, το πη ογάταῦ ας ἱΠρῈΓ8᾽ ΠΙΙΡ Ια; [τ: 
πὶ δοζῃϊ ὃς Ἐποςὶ σοίτι οἵ ΠΙἰασυς Οαἰηὶ φιὸς 
ἀπηριιγας εἰἥσητ, 1} σοπῖγα εχ πιοτὸ ΠΠο- 

Ἴ 
4.ἃ ; ἡ ένα Ἷ 

γκῷ, ἴοι, ΡΟ ΠΟ, σοπιαπηίπονμολεμίω, Α δῖα. Ας- 
Θ’ ἀτῳ, Ὁ ἱρίο ργοξαπασιις. Τ μιιογά. ΙτςτῚ χφίω, 

δοίη βοῖο. ἃ ᾿. 

᾿πιηκα, σας τὴς σοηϊαπιίπο. Ρ΄ατο ΡΟΪ τ. 9. μμα,- 
ὦ, τταοίάατε αἰταιισαν ὃς ἱπηρὶὰ στιιςητατῖ, Οἱ- 

οπλ! οἰ ἀΤΠιῖπι» σα ἀς5.1η, Οτεῖας Ρενποὶς . καὶ ἐφίσταται 
ἐν νυκτὶ ἰκαειλ ὥστ πῆς μιαιφονίας. Ἐτ π᾿ ΜΠ ποπὶς Ε- 

" ηφονίας δίκίω διαφυγεῖν. 

"ΒΟ πιῖς  ἀγογιιουτι5, ογιἀςἢς ἃς (λπισυϊπλγῖτι5οῖ, με 
δγῶ, τ 
δ, βάμμα, τἰπέχιτα. ἶ 

Πἰταϑοΐςο 5 αης ἀϊξεοποπὶ ΓΠγνηϊοῖτς γαιοἶτι δια, 
ἡ ἰκῳϑτιρσία πῇ καπνοῦ, κ᾿ ὄχλυσις τῷ κέτορου, 
οἴτιδ. [οΞ ἀατιι5,ποσϑης- τη ρασιις, ΡΊατο 4.1 6ρ. αὐδᾷ 

δα ἐσ) αὐεῦ ἀγαϑον, τε ϑεούν ἔξι ποτὲ τόγε ὀρϑυν δὲ γεῶτι. 

Ἴτ Οὐςοτ.2.ἀς 1,  σθ. αι πη νὴγ πε πῖο Βόπιῖς δῦ 111]: 
Ὁπατὶ νοἱ ἦτ. Πϊέζιιπ) νο]θὴτ αιαῇ ἀτοηιπη απ Ὁ 

[τις το Ἰππιατιγ : ἃ ποπηΐπο μία μμσρος, γῈ ἃ σκιαὶ σκία- 
Σ γέγο δίων, ἔα ἤο. 

ΟΠπιαπηϊπατὶς οἱ δὶς ν ΕἴΟΟΥ 5 μναροφαγέα. ΡΟ] ΠΠΓΟΥῚΠῚ 
φαΐγος. ΟΠ ΣΟΓΙΙΩῚ οἰδοτιιαι εἴοτ, αὶ 1πηριγὰ5 οἱ- 

τ, 
ἀσμια ατο;. τὸ, “ΠΡ. ΓΙτας. Ρ᾽ Δ Ο.] πὶ, ἴσο 115. ἐἴγος, 1 πη- 

ἀριιά Ονρυίαημση. ΑΞ (πἱπ ἶπι ἘΡῚ ΓΕ. Κι τησιφ, Μηδὲ εἰ 
κ(οὲ ς εὐτεν βείχει. Καὶ εἰ μη πεπλήρωκε σε μηδὲν ἴδ ημε- 

Ὗ ἡ μίασμα τῶτο τροϑνες σε τιβ τε χἡ τοῖς παισίν, ἢτ Στὸ τοῦ 

γν. » 

ἰάοπι, σελυρία, μολυσμιὸς »οἐμαϑεερσίοι, μα ρότης. 1.5». ἘΡῚ, 
ΡΣ ἐν ὄπεϑυμίᾳ μιασμϑγλῃ, ΟΡ τά ϊτατε σοηταπηῖπατα δζίῃ.- 

η ᾿ 

δ, ἔπε άτι5, Ἰπηρτγιιβ, τα τς ἀαοτ, σοηΐις Πηϊτοτ. ἐ- 
οἰῃ ἘΡΊ τ. Ρεγοι μον, οπηϊ οἰ 44. αὐϑέν της μείςωρ. αΓΙ- 

Ἰητογέεξξοτζ αὶ ἔς οατάς ργοξαπαιίτ. Μιαςορες ἀ1- 
πὸ ἑαυ Το υὐσμα τα εξ εἴγλοις μιαίνοντες. ΘοΡ ΒΟ οἱ. ἐπ 

Σ πλήμων,ῶςε τῷ μἱάστορα Ξμυ ες’ ἐραννιμὶ τιν ὠκφοῦα. 

Βθο σοηταπΊΪΔτὶ ἤππλο πιισοτο Πα ΘΥἾτ). 1. τῷ 
ἐξα γίςτω. - 

ἴδγαβ, πη ραιγίταβ, οἱ ας. 11}. ἐσέξηϊκα, μίασμα, Ἡ εἰν εἰ, 
Ταῖς ροπὶ οτίαπι ὅπη τοῦ δυσωύνις, 
τι 59 χοϑοιρός9 Η εἰν οἷν νἸἄστιιγ ταις πὶ Ροτίμς ἄοοτο ἢ- 

τὸ μιαρὸς ἱπτριιτιιπιίςοἰ εἴτι. 
ἰἀοπῇ αιιοὰ μέγδω, 
ἄσω,πιαχοὶς τὶ ος 5 ἔξῖπ.Α οι, 
κὸ κα ΠΤ5 ταϊ χτιις. Επτ1ρ.1η Απάτγοιι, πολλοὶ ε΄ ἔπηπῆον 
ΦΟΏΠΙ15. δ αἰτυμόνων μέγάδοις ςἴχας. ὅζς. το ἐν, πολλ ὧν ϑρη: 
"εἰν οἰ 2. ορρομῖς ῬῈΕΤ αὐτίϑεσιν μονα ςαἢ κ᾽ μιγάδεις, 

Ὄπ: ὑριτέωυ, αἰαμὴξ, μεμιγ μδγίως. 
ταῖϊστὶ. 

Ππη]. γηλο τ χτῖ πτςρ το πι  (οιιὲ ἐμ ἐν ταὐτῷ - 
σοπτιπιο τα δἰῆςϊο, ὑζρίζω, ον "πὶ ρτὸ μυχτηράζω, 

ΜΙ 233 
Μιγή μῆν ανρτό᾽ μιγῆγαι τη [ςοτὶ, σοἰγοντοπι Βαρογο: νεγπ]ις Δ ἐ- 

" μίγιω, Λουϊζο 2.1τοπὶ ςοηστγοαϊ, σοηισηϊγοθΟ Ποχαί,οοπῇις- 
[ξοτο Πατία. Οὐ 7 ἐνκαί κν μνησῆρσι μιγείω, σἰιν Ῥτοοίβτοιο- 
4εΐ ροΠτηι. ᾿ 

Μίγίω,ρτο ἐμέγίω,πιΐχτας ἔππι, ἘΠ ο ἅ, γευναμκὸς ὄινν  κὶ φιλόποτι μὶ- 
γι οιιπα ν Χοτὸ το Πα εἶτ, οτι σιμόν πτιΐογς, 

Μῆγμαγατος, τὸς ΟἶτιιΣ ΠΎ}ΠἘ] ΟὐΤα  τιτα αλ  ος Πα. Τοαπιςαρ.9.(οεϊδὶ- 
τὴν μίγμα σμιύργης, Τὸ ἀλόης. 

Μιγματοπωλὺς) ῬμαΓΠΙασΟ ΡΟΪΔ, 4} τὶς ἀἰ σα πηοητοσιμι τη χειγας 
νοπάϊτιψιο πομγΐης ῬΑπιρ μέθες χα ίάαπι γοσατιις οἰ ἀρ Ὁ α- 
Ἰοῃν4ς Οσπιροῆτ, γε, τὶ τόπϑις.]. 7:6 Δ0.3. 

Μέίγνυμε,μ, ἰξώ, πίιχο, ὃς 

Μιγνύω, τα σςο,οοη βίο. Α δεῖ, Αοου ρτο σοηίογο. ΡΟ !οἢ.2. 
Αὐροη, χερσὶν ἐναντία χιεῖεας ἔμιξε,πτληιις σοπίογηίτ, [ἄμ ἰθ]άξ, 
ἀμαζονίδεοσιν ἐἰμιξαν ὑσμίνιιυ, συ Αια ζοηλῦη ΡυΘηΔΏν ΠΟΤ ς 
ΘΥΠΓἜγιητ,"Ώ ΑΟτῆξο 2. ἔργον, αρινά ΕΠ οηγετ. ὑμν δῶσι τινι ἐν πὲς 
λαάμαις ΠγΔΏΙ5 ΟΟ πίεγογο δίς μγίω αἱ ἐν δαὶ οαἀς ΠῚ Πσηϊβοαεισης 
Πιαά.ξιροηίτιιν ετϊᾶπι Ργὸ πελάσαι ργορὸ ἀσεοάοτς. ντ Πα 4.ο, 
κλισίῃσι μιγήμδμαι, ἐδὲ νέεοσιν ἀἰςίτον οὐἴδπι μίγνυῶτο τισὶ, 15 Α11- 
ιιογιπι σοστιι οἰ ,λητεῦ αἰϊαιος νογίεντ κόρησιν μίξεῶχ, Οἀ, 
ξ. δ μιχθεὶς αἰνλόϑα ποῖσε. Π18 4. γυδυι σοσπηπτογοίτιτ ἔπυῖτ οιι ΠῈ σα - 
τοτΊ5. μείγνυδπεη,Γοτ Πα τ υσοΓΡιις πιλίσοτε Οἱςογοιῖ δά Ρἴο- 
Ρτιὸ νἱγ πη! Ἰουὶ μὐγννῶτο ἀϊοίειιτ, ποι τα ον νῖτο, 144. ζ, ἐς 
ΒοΙεγορ ιοητο, Οἷς μὲ ἔϑελεν φιλότητι μιγή μῆσαι ἐπὶ ἐθελούσῃ,α εἴτ, 
ὁρμιλή σωγμιχβίεαι πληστεί σοι, σιμναναποιίσει ὅτι» συγκα ται μη ον ἡ 
νοἱ συγκοιμνϑέκοαι; σιυγζεν ἐῶτη, συμπλέκεϑει. Πα ὁ ΘὨΪπὶ μέγνυδϑου 
Προϊποας,ἤϊοα ὃς αποϑεῖν, ὀπύειν . κα ἐἐφιφοδεσιοζειν ἀἸοίτην ὅς ἐπ 
υατῖς, βαίνειν» ᾳ εἴτ τητος σηπξωνειν, ᾿π!ποηάςτο, ὀχόειν, σου δι εἰ -- 
ζεύϑοι, ἐπτύγεϑϑευ ὃς ἴῃ ΗΠ Πἰ5 Ργορυὶὸ ὀνοξατεῖν,ν πες μήβεϊο, νοπο ς 
το πῇ Ῥα 5. μιγάσει χείχτρα,Οχτ᾿ χέκτρα, ἴῃ Ἐρίρτ. μεμιγ μβθθ. σιὰ 
κακοῖς υη8115 1πλ ΡΠ] στα, ΘΟ Ρ ΒΟ οΪ, μιχθὲν εἰς εἰδῶν, ςεῖτ αὗμαςδ- 
ξαΠιπι, ΑὐἸοτ. πὶ Ροΐιτ. ἽΝ εν σϑϑὰ 

Μίδα κοἱδξξι5 ν οσαθ Πατη 1. 140. το Πογαγιιτὴ βουτα ποτὶ πιὶ « 
νΟγπΊ σα π|5 αὶ ξα 15 1η πα (ςἰτιιτ, ὙΠΕορ τ. Π15..4.(ς ὁδυ ρ στ, 
ὁΔΡ.16.Ετ ἀἰιες ἤς ἀτοῖταν ΔὉ εἶτ ποι ηῖσ Εάρέ: 

Μισέοι κείλα λοι; ΑἸ τνὶ Μ14α", ἴῃ Ἐρῖρτ: ἢ 
Μεείω,ςοπιεάο.. ΟἿ ἵ 
Μιϊκίω,Ἰάεα) αἰιοά βάπηω, ῥὑπίω, μολυύω, Ἡ εἴς, “ 

Μιρφόνξθ, δ στο πε (αησαης Ἰπλ υτ στ ἃ μιώνω » Κλτι9 Ὁ ὃς φόγίδυ. 
στα οτοαρ ἃ Αὐομι οσιιπη, ἀγ5Ὶ 

Μίϑαρκος ὁ, ΠΟ! οὐ.ταχις, Κδ 
Μίϑρης,δυ, ὁ » [Ὁ ἀριιὰ Ῥογίας. σαττι5 Ππηι ἀσἤτιπι ἰσοιτὶς τι στ 

Ῥτγαξογοῦδτι οἰτπι τίατα, ΠΊδΠτὶ γίγας δι ι| ργοπιοητο σου- 
δμα. της μισριά κα ἴλοτα ἀρρς Π Ατηρ πα; ἐπ ἀπῖτο ΟὈΠΠς τπο- 
τίς ογατ, εἀιιξϊο οχ εὸ σοῦ, Βοος 9 4Πς ΠῚ Πιοχ νὰ (οἷ: νἱξεῖ- 
τπιᾶτα ΡΕῚ ἢν πιπουῇ τη απὸ σουσφητι ᾿ϊιπτο αοην, (ας Ϊ, 
110.13.02:.17..μίϑρω κέλασες ἔνδικος, ϑες, ΤΑ Δπι. 

Μέχφ, ΟἹ οὐ !8 σθηπ5. Ηοίγοιλα χάνα ἐμέρυα, ; 
Μίκης μικρολόγος. οἱ. ΚΠ 
Μικκός, ΟΓῸ {πικρὸ ΕΧΊρΊμΙ , Τ Ἀδοοτίτ, 1. ὦ ξύτε, μικκὸν εὔκεσον, 
Μικκύχι θ᾽, ἡ ΡΌΜΉ1 5, μικκύλα χερυδρια Ῥατιιία: τῦαπας 9 ἴῃ Ἐρίρτὸ 

Ομρ ἀἸπὶ5 τοηο ας πιαηλι5 ἀἴχῖς Μοίςμιιβ τα Βιιςο]ςὶς. 
Μίμλη, ης δ σαρτᾶ, ἱ 

Μικραδικητικτοαριά Αὐϊξοτ,}, Βεμογοτ, 1ἢ το ράττιᾷ ἐπε σῖτς του 
ΟΡΡοηΐσιγ Μεγιλαδικητεικός, 

Μιχραίτιιθ.,ἀς πληιτῖ τορα5 σοπηοτο 5, ΖΘ ΛΕ 115. 
Μικρόζιθ. ὁ αὶ διειὶς οἢ νῖτα. ᾿ ͵ 

Μικρρδοσίᾳ ας, ἀοπατῖο Ἔχίρῃα. ΡΟ. ἶὐ βασιλέαν μισροδοσίὰ ε» 
{πικρρληψία εἶδ ἐδνών, τορι ἰοτάς5 ἃς δυατγῖτία. 

Μικρφϑυμέο, μ. ἤσω,πιηκσ αι ΡαΠΠ1Ο δπὶ πιο απίσηο ἐς Πίτη οὐ) - 
ϑυμέω. 

Μικρρϑυμίαγ! Ὁ Έ ΦΕ5 Δ ΠΊΠΊ115. ; 
Μικρόϑυμος,ε, ὄν ρα ΠΕ ΔΩ πτιΙ5ομκυκοόψυνχ δ, 
Μικροκέφαλίδ-. ὁ νὴ εἰν]. ράγηο οἱ σαρῖτο, 
ἹΜικροκαπίαγας ἡ ξ ΧΊσ τας ἔτι! ἐλ 15. 
Μαιρφκφρποφ᾽ ἔγΓαΙ Ἐπ ΠῚΪ ΠῚΕΙΠῚ ϑεποῦδη5, 
Μικρφχίνδιυθο, 9γδ κ᾿ γα Ὁ] ἦτ ραταῖς Ρογῖς ΠταταΓ) 481 ΡΆΤΊΔ Ρετ- 

οὐ]α ΓαἰςἸρῖτ. 
Μικροκοίλιθ., 4 ςἢ Ῥάτιο νοητρίσιϊο, ἔτ ρο 5. 
Μικρφληψία, σ᾿ Ρογο ρτῖο οχῖριδινῖε Μιμρηδοσία,. 
ἩΜικρϑχογίο μαι; μι." σο μευ, πτολβα! 5 Δ ΡῸ[Ε15 νου ογατη πιο ὀοαγέϊζο; 

Κυξεχ Ναζάης. ληχίὰ ὃς (ογαρι]οϑὲ οἶγοα ν1}14 ὃς ὑρεγηοπάα 
ΟΟΟΠΡΟτοΡαγιᾶ5 Γὸβ ὃς βυϊηυγας αὐρογπδ]ξίας, να ἀϊκττ Οο]- 
1πι5:σοηἰοέϊοτ,οςιτατὲ ἀϊίρυτο ἐς πη] 1η}15, Ποτηορεη.το- 
ΠΊΟ 1.1) μηδὲν αἰεὶ συγαρούσεως “ἶ φανηέντων μικρρλογου μῆλα 4118 
ταϊηῖπης τοὶ οδίστιαξίοποπι πο σίς. ΡΒι ἀγοθῖις ᾿ῃ Οἴσετο -: 
ΠΦ., Ὡρὸς 3 τὸν 11 ἐλοπτὶ ὅξεν ὅπηςολη ἀυτῷ μικρολθγρύμῆυου χὸ μεμψ:- 
εριφρι(ώτος.. ὥασερ α μελήσοιντο τιμοὶς τιγὰς ἀυτεβ κὸ , ὅζα. ἐς ἔρτςτὶς 

Βοποτίδιις σοητεπάοπτῖς ἀεης ἰᾳΡογαητῖς. ΟΛΟρΌΓ αἴχιον ὃ μῖν 
ὃ ἐγκολημν παιϑεϊννὰ μεικρϑλογίον χοπαγεν ὠσρούϊας αὐςδὺ μικρ9).ογεϊῶς 
πδοὲ παὶ γραίμιχο τα, Γἀ οτὴ μικϑφλογεϊῶτο αἰδὰ τὸν δχον,εἶτοα γοοῖς ίο- 

παιπὶ αϊςξεκ (πητῖτο, μὴ μικερλόγου αδεὶ τοὶ μεγίλα 7) ἀς πηα ἢ 5 πς 
ΒαμΜ τοῦ Ἰοαιιατὶς."ἀςτ,Ὲ ἢ οἰἴτα τὸ γλικ δόμα. ΠΌΤ] ἀς 3: 

ΤοπΊ, 2: Υ ἢ) 
Ἁ 



- 

234. Μι 
Ῥγαρατοὲ τατίοποπὶ Ἰποο,νοὶ τεῖθιο, Ῥίαταγο, ἴῃ ῬτοῦΪ νὰ μν- 
κέτι μικρολογ ἢ σὸς ἐδὺ ϑεοιὲ. ἨΟ ΥἸττὰ ργιορατοὸ ἀρ25 ὃς (οταϊἀὸ 
οἰατι ἀϊ δε ραγοθης [ΟἹ Ποῖ τπτιτὶ τὰ Ἰλότ πολι άο. Ὁ. οἰτιῖν ὃς σμι- 
κρολογούμαι Ῥτο ςοἀοπιἑἀάϊτο σ. γἹάς μικρολογεῖν ἴα Ο Ια, Ε- 
ταίπηϊ, ἶ ᾿ 

Μικρολογητέον,[οτ ἀϊὸ Ἂς ρατοὲ οττ ἀστή ἀτιπ, 
Μικρολογία ας.» 7} 77 λογία. ἀἸΠ ρ Θατῖα ὃς Δη κία σαγα οἶτοῖ τα τι}: 

[Δ. μικρολογία οτίατι Ογάτῖο το πτ115 Δο πι1Π}}}} 59 ντ οι ἐς δίπτο - 
πῖᾶς ἁδριιά 5:11 χπὶ ἀἸο ΕΓ) δεῖς δοκεῖ μιχροχογέαν εἰσενεγκεῖν εἰς τὸ 
Ζσιμχοτατίομοτα αδίχις ἀϊσαῖτατς ἀτῆπς δυτμοτίτατε νετθογῇ 
ὃς [επτεητιατιτη [τὲ πῇ μιχρολογέα αιατ τα οτάς5, ΤΟ τ, 1 
Οἰαγδδ τ. μικρολογία, δὲ φοιδωλία πὮ δια φόρου υὑεθβ τὸν καιοῦν. [)6- 

πίαιιο μικρολογία οἰδ7 παρ πὶ σατο αιιοὰ ρατγιρεηἀοιάμι ον 
Τιαιοίλη. 

Μικρολογίζεμοι, με ἰσομια), τὸ ἐαυκρολιογρ χα. 
Μικρολορ τ» ΓΟ γι ἕξιν. φειδωλὸς ΓΟ τγι  τάτι591π οΥΑτίοτα ΓΘ ΠΕ ἄτη} 6 
πα Πς Π}Ἂοτγατος ἴῃ Ῥαμαιῆςηαῖς. γῆρας δ στίρες ον κἡ μικρολόγον 
κ᾽ μεμιψίμοιρρν,οἰςηεξξις τεπ τ χα ὃς Γοτα 1 4Δ,ν ε] τἰχοίλ,ις ἰς- 
εἰ ΠΠπτᾷ οσζαΐοης οἢεπάϊτειτ ἃς τ χαταγιμχρολόγις (ἴζετο νὸ- 
σας πυϊπιτος ὃς ἀπ ριτο5»εχῖ!ος ὃς Ἔχίσιιος,, Μικρολόγος 50 ἀ- 
γελδύθερρ: ΓοοΥ. μεμψίμοιρος, ὦ μικρολύγε αὐθὰ ποὶ μέγα . ἸΝΔ2Δη 2. 
1π Οταῖ. ἱ 

Μικρόλυπο;, εγ)6) 41 βάστα οσοαποπὸ ἀστείοις ἂς τγ Πτάτιγ: ΓΙΏταΓ, 
«ἰεὶ ἀοργυσίας, ὅταν ἐλκώδης καὶ μιχρόλυπος ὁ δυμὸς γγώηται. 

Με κρομμκέρειου, εις οἷ, ΡαΥΤΙΠΠῚ ΓΘ Π 1188. ' 
Μιμρομερὴφ»εθο, χὰ αν ραττθι5 παϊπιιτῖς σοηΔη5. 
Μικρόμιμφτος "δ᾽ ΡΑΓΙΠ 5 ΟΟΙΠ|5 ρτατ ἰτιϊβραιο 5 σα 405 δίλογος οἷς 

{ξ ρυισαητ, Α ἀαπηδητῖμ5 πὶ ΡῺγ Πορῃ. το 5 εἴα αἵ. 
Μιχροπεπλίθε,ν, ὁ κα πἰυρατιιιπι δ οἴζλης ΡΕρ᾿μπη.. 6 
Μιχροπολέται οἷ, αἱ (τας ἐκ ὁρριάαϊο 7 ντθίαπι πλϊπογιπι οἴτι6 5» 

Αὐήϊορβαη. . 
Μικροπολιτικὸν, ἀἸχὶς [Ἐπὶ τα εἴτι 40 ῬαΓΠΣ ΟΡ ΙΔ], 
Μεκροπόνηρϑς. 01 ἴτι ῬΑ γιῖ5 τη ρτοθιις οἵδ, ορρομίτεις ταῦ μεγελοπονής 

οὐ Ατιζος, 4. Ἐτῆῖς.. ὦ 
Μικροωρέπεια. {Π| 6 γα τας. ἰοτᾷος » ράτγιπις ἀτηις ποι ἔς 4η]- 
ΤΊ 159. {ΠῚ 1 πὰ «0 ἀ τὰ σα] Ποφη 3: σΘατγΑν 1 πΊ. Ργορτὶὸ εἰ μὼ- 

χροτρέπεια,, ΠΊΣΠΟΥ ᾿πυροη ἔτι πὴ Πα τᾶς αιιὰπι ἀςοοτῇ πιᾶ- 
ΒηϊβοςητίαΣ μοί ]ατ:λαἴμ5 τοὶ πα λ αι εἰὉ Τιατίηιιπη ποπιςῦ 
Τογάς5 επῖπὶ οἴ σοτηπηῖης. Ασητοτ. πότου Ἰπγον ΜΜεγαλοῶκε - 
πεῖα ἢ, ἀρετὴ ἐν δαπονν οισι μεγέϑοις ποιητικη, Μικροψυχία 2. κα μέμξ9-- 

φρέπειανταν ἀντία. Εἴτπον οὐ ιιπ Με χεοτορεπευ εἀνεε!. τὸ σμεέκε λογεῖον. 

αἰπιῖς σαι ὰ δτίτι εχ Πτογ απ σα ]σα!ος. νοσατς αμοι!, ἰπῆιι- 
ΤΩ ταγ, σοπέογεν απ αἰ 4 αἱ ἃ οἰα πο ἀ1 δ πο Πμ5 ΠΟΓ ΟΠ Δ Π0» 
εἰχλ οὶ σευ φδμεϑει φιλοσοφοιῦ πα γ Χὺ παροητου μῆμῳ τὸ μικροτορπεύ - 

ἐὐϑεη. 
ΜΜικροτρρεπ ὰς 6 Ὁ. ὁ κα ἡ ας ἐπὶ φηταλ! 1 δε ας. Γμαΐαν, ἴῃ Ἐρ1, 
Ηϊς μικροτρεσσώς ΟἿ Πς 1. 

Μικροπύσωσος" 7611] ἔα οἷ α5 ρατδοΔάλτπδητ, ἢ ΡΆΥΠΟΚ. 
Μικχρύῤῥαξ γος, δ, πᾶ ΌςΠ5 ἀοΙΠ 05 ΡΆΓΙΙΟΝ. 
Μικρόῤῥις ἱνίθ.. δ γα] τταΓΠ Ῥάτιιο πα Ὁ ἀἰςας, ἱ 
Μικροῤῥοπευ γε," δ κὶ ὐἧςουι οἵς ράταιιπι οσμορυ βίμπι. Ασιτοσ, ἰ- 

{τοτ. 4 16.118. τ. 
Μικρὸς οὐδ, ὅς ρατιι99 “0.152 γε 115) 4 σι ἔτι: οὐμἶτις οΟρατΑ ΙΕ ΠῚ 

εἰδ εἰικρότερρς, ἃς 5:1 ρον ατ, κικράτατος,} πσίαην δεῖξόν τι κ, ἐν τὸ μιχρό- 

τάτον. ὃ μικρ ὁ τειτοςα Ὀἱο  {{πλῖὶ5» Γοπγ ΟἹ] ῃ. τὸ μικρὴν φυλάπῆειν» 
404 Ραιίατῖπι γορὶτ σδιιοῦο, μικραὶ ΦΡΡΎΕΙ͂Υ 5 μαμμ  ς αὶ εἴε, ὃς 
{δ πληΠὸ [ς σογοτγοιου ΟΡ ΟΠίταγ μέγα φρονεῖν, μικρα ξιφίδια, [1- 
σα. Τοίερμο τατοτρ.τὼ μικρὸν τῆς γῆς γα ἀνέχοντα» εἰξ,ιας Ραὰ- 

- πιὰ τεγτγα Ἵπιίποας, ΑΥΔ ΓΕ 4. μικρὸν τῆς διωρέσεως » Ραμ]ὸ ἃ ἀϊ- 
Πιπδίοης, Αὐἰ ποτε, μεκρόν ὅσον διαφέρειν ράτυ δἰ πιοίψιιτη ἀ1Ὲ- 
ξετγειμικρὴν ἐκάη, Ὀςπιο τ ςα, μικρὰν ὠμελώ τοῦ ϑείου. Χέπορῃ, 
μικρὸν αὐέίχομονν 40 }1ῇροτ τοί το. μικρὸν διηωλέγομωςγ οσς [ἀ Ὁ ΠῚ {- 
[αἸοσιοτ,άΖα. μικρὸν υὑσεροννραι!ὸ ρόψε, κἱ μεκρόνον οἱ οἰγοίτοτ. 
μικρῷ πλείοις, »α ]ὸ ῬΙατο, απιο Ἐπ. μικρῷ πρότερρν, ρα] ὸ Δῃ- 
τὸς Γάριν, διαὶ μικρὸν» Ἰὰ οἷν, ὐδιξρα χ ἐως, Ἱ ΒμοΥ 41. εἰς μικρὸν» πιῖ- 
πυτατίπη ἱῃ ἀρ σα τιιπ, ἐς μικρὸν πέπτυσο, αι οἴοα Ρατιπ ρον, Γαι- 
εἴδη. σμικρόν, ρατιςο τέιηροτο. ὅθ μικρὸν γίνεται» ῬαΓΙΠΏῚ ἀϊίϊται, 
Αὐἰποτεὶ, 4, Ετμιςοτκῖλ μικρὸν γραι]ατῖπη, ρα γε τί πη. αῆοϑα με- 
πρὸν, τὸ σοΐγυ μικρὸν ρ ΕΓ Ραγιτη. Ποστατος γὸ αϑρσὶ αἰκρὸν ἐποίηστεν, ιγῦ 
οαἰπι ρεγραγη τη ῥγοξεσογιιητ. Κὰρ πη, χρὴ Ὁ ὁ αὐϑαὶ αἰκρὸν ἡ γυϊόθευ» 
πο πος Ποςοϊροπάοτο ορόττεσ ὃς ραγαιιπὶ οἰἴα ἀτπςετο 5 Βιιά, 
(Οοπιπιξηε. Απτπιοηὐκίγον ΔἸ τα σαμτ ἃ αἰχρόν, [η ΟΡ το]. 44 Ηε- 
θυνσαρ. το, ἔτι μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχό μὴ 9. ἥξειγαάθειις τα τι! Ππιιπὶ δὲ 
τΑ 11} {π|Π1, . 

Μικροαπέρματος ὃ καὶ ἡνοτασα, ράτγιπαπι ἔογοη. 
Μικρος ἄχυες, ρατιαπὶ [ρισαμι μα οητος. ᾿ 

Μικρόςτορμος,.76 11 οἹὉ ΔΏσ ΝΕ Οὐ 596] ΕΠ Ἐ Ραγιλιηῖ 05. 
Μικρόσιυκτος ου ὁ στ νοηας τφηλτοῦ που ΓΕ} ΟῚ ῬΆΓΙΔ15 δὲ ἀε- 
ΙΗ ς ο(Ἐ ρα 19, ᾿ 

Μιχρότερρε, ταϊ που »ἱ μείων, ΑὙἸίτοτ, ἐς παιια, αἰ κὐ μεκ εὐτερφνοϑζς, γἱάς 
ἱμκίρρς, 

Μ Ἀρότης ἡτος, ἦγ χῚ ὑτιΐταφν ρα Γι ἶτα5 Οἷος γουϊ. 

Υ 

Μιαροηραπεζος, Αητὶρ σον γοσαδας οο5, 1 τὰ ἀρ τίατια ομαος ἢ 

Μικεόπραχ θ. δ νὴ ἡ ΟΊ αἷβ ΡΠ] ἰητοδεις. Ὁ 
Μικρρύ, ξεγὸ μικρφιῦ Ζ4εῖ,ραγιιπὶ δὺς, ἔευπιό, μυκρρο 

Μικρφφρρσευληγης »"» 4. Π Ῥα!ΠΠΠΔΠἰ Πηϊτᾶς, ῬΑΓΊΠΙ5 ἃς 

᾿ Μικροφωνία, ΟῚ τας γοςῖβ. 

(εἴς ἀϊπηιἼοητ, πἰ πιὰπι (οΠ]τσοῖ ἴπ ἐρυϊατῖ ἃ : 

Τὰ ἀϊβέοττ. Ια. τὰ 

ται18., Ηης Μικροφρονώς, ΡΟ} ἀειΠὰ ὃς αὐϊοῶέ, 
Μικρόφυν Ὁ. ὁ ὰ ἡ τι ξο} 115 σοη τας παϊμ}ῖ8. 

Μικρόφ ὠνίθ-» ὁ κα ἰγ6 1 ρατιαπι θεῖ γοςεπι. 
Μικφροψυχέ ὡνω αηΐτηο ἐς βοῖο, ; 
Μικργψυχία ας"). ΡΟΤΊ 15 ὃς ἀπ τις ἀὨΠη115. νἐτὴ 
τηα αἰ ἀ1ηϊ ορρομΐτιιτ. Γιαξλλητῖις 10. (ς τὰ Τὶ 
τὶ ρα ΠΙΠτάτοτν ἀϊχὶτ., Αὐἰτοτ, ὶ βείογιν ΜῈ 
μεγάλων ποιητικὴ ἄνερ γετηρ(φό των: μικφρψυ χία 3) τοιυὶο 

Μικρϑυχίθο, ΡῈ ΠΙ]Δη πλ15.1ΠΠ| 0 γα }15. Ὁ πο ἢ 
συρυρΌΠΠ]Δ πὶ πη ῖ5 πηᾶτοτ, ΝΑ Ζδη. ὍΝ 

Μικρευΐω, [οι] σμεκρυκίω ράτιπὶ γε ἀἀο, το ἱπηπιΐηιι Ὁ νὴ 
Μικτέον, τη σα πάππὶ εἴν ἱα ᾿ 
Μικτὸς, οἷ, ὃς ΤΑΙ ΧΙ. ΟΠ ρΓΑτΙΙς. μικτηὶ τοῖς ἀγωνιᾷ ἄ 

{{|4.. αἱκτὸν οἷξ αἴματος κὶ ξανϑῆς χολῆς τὸ ῥδῦμᾳ, Οαΐοη 
118.:. Ἕ 

Μικυτινον, Η οἴ, τὸ μικρὸν καὶ νήπιον, ΠΝ 
Μίλαξ, ὃς σμίλιαξχκος »δνραμιι5 πο άοτᾶ: 5 414 ροεῖα ΘΌΤΟΙ 

Ἐχ ἔπιασε Πυιης του; ΡΙατο 5. ἄς Βερ,κατακλινέντι 
ἐςρωνάσων σμίλανἕ τε χὸ μυῤῥίνα)ς » ἰπ τοΥῖ5 οΧ [πη δι 
σοπ ἔς ἐπ αἰ σιιπυρέτο5, ΑὙΠΤΟρ.νεφ. μέλακος ὀζὸ 
Ρίσπϑιν τάς Σμίλαξ, Ἷ 

Μιλήσι(θ-. ΜΘ τὶ γεἰῖ5 πο ο]4,οἴτ115) ΕτΥ πιοΐον, μμλήσίο 
ΑἸ ορἤδη. ΠΩΣ 

Μιλησιουργὲς ΜΠ] οἤλοο ΟΡ Βοῖο ἐδέξλιιπι. 
Μέροντος » ΠΟπῖση ντθ 5 γ ἃ ΜΊΪςετο ΑΡο Π π85 ΕΠ1ο ἢ 

ΤΥ πο] οσ τοίη εἱ μέλητος» τάχ» Ὑ Βοορμγαῖς, "δ 
{τον ρίδης. 

Μιλιάριον, ὁ. τὸν νὰ 9 410 1414 σαί οῆτ πιο ϊτὶς απ γα Έδι 
δῖ σα πα τα. δοπεςα Οπα ΠΝ άταγ, 0 τ. 4.ς4ρ.9, 
πιοάιτιπι πλίποτα αἰ πεδτγια, ὃς παΐποσα τ] τα οἰεῖι 
ἔς ας ξογδηγῖπα ὁςςιἶτα 5 ὃς οοι05 οβτιρ ςητία, 
ξογιιόγοπι [ςπτιαητοῦς ρτορτογ εαἰ οι ἀηρι Ε]45, 
σερόγαπε ταγάπ5 τεἀδητ, [4ςπὶ ΠΠΌτο 3.ςαρ.14. ΒΑ 
Πλ115 ἀτασοῃε5 ὃς τ} Πα ἃς ΠΟ ΠΡ] τγο5 ἕογπιδϑίῃι 
τοημῇ Απι1ας {γπϊπλι15 Ρὲν ἀεξοί τις οἰγοιιηἠατά5,. 
ἄσμ ᾿σῃεη ἀπιῖοης Ἅ6ιι4 ΡῸΓ ταητιιπὶ Ηπιας Πρατῆ, 
εἰποείεπάο οαἷοτι ἴα εἴ. ἢ ν 

Μίλιγδος, ν ΟσαΡΆ πὶ οἴ ΡΙαΠίζς5. ΡΟ] Πα, αὐτὸ 3. τὸ 
λυφε τεὶ πλα ὡδνέντει κήρινα 5». εἰ χ7ὶ πίω) τοῦ πσυρὲς ποροσῷορι 
πολλὰ εἰ ἐκείνῳ ἐναπείλυτῆα!, μίλιγδος καλεῖται. γπάς ἀϊχὶς 
ἄς εἶγρεο τιἹτίς ἰοςἶ8 ρου ἔοῖο 1ξεῖθιι5 » Λασὶς τ΄ μέλι! 
πνώ με τις ἣ 

Μίλιμα, χιιοά {προγοίξ πιοηίβε 9 το 4115) ὙοΪ βατῖηᾶ 
ἀϑἤεγροῦδπε ργορτοῦ ρἰπριεάϊποπι, Ετγον τάς Μεὶ 

Μίχιον, ε) το» Η εἰν ςἢ,, εἴτε ἀἰεῖτ ἀτθογεπη Πγλ1] οπ ΔΒ] 
ἀοϊείξεητος, σοτοπατὶ [ΟἹ] γοπῖ ἐν τις πομπαις.1τ6 
[ρατίην σοπείποης οὐξο Π 414,1 }1]1ατογδς 14 Ρ15) 
ἸηπΠιτ.οῖμ. : 

Μωλὸς,ϑ  νλΟἢΠἰςνταγάτις, 
μίλιϑ., ἡ,νταχαις ἁυοτιίς χὰ Τ ΒΘΟΡΒ.Π10. μ1{π| Ρίδητιὶ 

ἔθου γιδε Σμίλαξ, 
Μιλτυλεφ ἡ» ΠῚ  Π ΔτῈ15. ΠῚ] 10 ΕισΑτι 5. μμλτοπείρη δας 
Μίκτιγῷ: ἃς μὐλσειδη, τ] ἰάσοι5 41 ὁ ἀτή πο εἰς. ΕρῚρ μδ 

ΠΟΠῚ Ὡρίογω μιλτείῳ -αἀγματι ασειδὸ μῆνον, ἰά οἴ, ΓΟγγα 
πιϊηΐστο Εἰιος ἔαέζαπη [δ υίτατοῖης μίλτινον χορ πη 
Ἰοτοςοΐοτ ὃ πη} σ΄ ςρα. ΡΓατατο .ἴπ Ργοθ ἐπι. ἈῚ 
«ἰξαγϑεῖ τὸ μίλτινον, ὦ πεὶ ποιλα)εὶ εἶσ ἀγαλμρέτων ἔχρωξον 

ϑυτοἰαρ 5 τα] η1}) σο]οτοῖι γα συ Π52Ρ 11.15.36, σαρ ἅς 
Μιλτοϑυρὴς κοἶνίΘ᾽. ξιιπὶς τι θτίσατιις», 4ιιο ἔοτῖς ΠρΉΠΩΤ 

{το ἔογος τἰησὶ ΓΟ] δητοῖη ἘΡΊρΓ. Νχ. 
Μελτύορμαι. μι οὗν, ταϊπῖο ᾿η βοϊοτ, μεαιλτωμῆ Ὁ. τη Τηϊα 
Μειλτοπείρῃ(-..:.ὁ κα ἐν πηΐπὶο ἔισατιις. Ηοπι, ΠΙαά. β, τῷ δὶ 

ποντὸ δυωδενοι ὑμλτοπεέρηοι ἰος οἴ. Παᾶιιο5 ΓΕ τ σαῖς ΡΓῸΣ 
τῷ ταὶ Ὡρώρας βεζαμμῖμαι. ΝᾺ 

Μιλτόωρεπος, ΓΕ δε» Πιϊπίασςο σο]οτα ἀξοοσιις,1ΠΠ ΡΠ 185 
{ται ἢ. ΠΙ ἄχ, 

Μίλτος,ου,ἡ, τα ΤΠ. τὸ εὔιον, ἄς απο ἴπ ΔἸ ξξῖρης Κινναὶ 
ΒΗΠῸ ΑαὐπηΑ 1.116. 6. ςαρ. 2.46 οὐ τ πα ποι τ αι15 τοὶ 9 
ἐρυθρά ὅδιν, ὥσπερ μίλτος, Ολτα τγα ἘΠ 1τ παϊπίππα. Ρ]ΐ 
τιἔοτο!ε ρἤτεαςιιηι αἷς μάθοτο τοῦήιις παϊπῖᾶτο Οἱ 
Πιπέξατη. Αριιᾷ ΨΊενιμ. ΠΡ το 9. σαρ.3.Πρπαης σογᾷ ΟΧ 
οἰκ, πηϊηίατα σογαίαιντ ᾿οχυίτις Οἴσεγο αά Ατεῖς. [δὲ 
αἰατιι!α σολεαντ Πἰῦτο 17. μέλπον οὐ απὶ ΠΠΠΠΠῚ ἢ 
ταῖν ΡΠ Ια. Πδτο 35.64.7. πΐης μιλτοπάρηοι παῖι65 ἀ (ΤΙ 
Ἡοαλοτ.ἱ. πηϊηίατα;, Μίλτον ἘΧΡΟΙ ἐγ οἶτις τηῖογρτ. Οὐ, ὁ , 
ῥουστώδη. ΤΠ ΟΡ τ. αὐδὲ λέϑων  μίλτον αἷς ἵπ πλοτα Ποῖς πιο 
στιντοῦο αἰ, ἧς ε εἰς τῷ ὦ δείχνει χοῖ ὅτοι τὺ βαφ ἔἰς μάΐντος στὰ ἴ 

ἕω 

“, 

ἀπην 
᾿ ἰῃ 



᾿ Ἷ 

Ἰάσπι ᾿ἴρτο υΐητο,σαρίτο τ. τιθεῖσα Ππορῖςα: 
πχτονικὴ, 14 οἴτ, ἔλθ. 15 τυιϊρυῖσα ιιας ρεῖοτο ἐοτο- 
ἴθτο 6.1 [ἰφιῖ4ο ΟΠ Γντίο Εἰς ρ ἰς πιϊηξιιπὶ 

ἴσα Ππηορίςα . 4ιοά ἃς [{δτο ς. ἴῃ ραί!}1ο αἀ 
᾿“Μίλτος Λυμνὶφοἱἁ οἴζύτογγα Τιοπγη]α,ἱ γῆ λημνίκ κἡ 

ἃ ὈΙΟΓΝἰς. πα ὙΒενίας. αἰ μῴγεο πολλάκι μίλτου ΛΗ- 

,σι πέλει ϑελκτξεον οἴτης, ΓΠΤΟΓΡΓ, τ χημινίας σφραγίσος, 
ἰδὲς εεῖδαι ᾿ἰοτο [Ὀχτονσαρῖτο ρυῖπιο, μίλτου τ καλωμέ- 
γίδος, δῖος ὃ γοσάτιιτ ἴῃ νου Πδιις Απἀτοιης!ν αριιᾷ ΘΑ- 
δτῸ τογῖο, ἡ ὁ Ὑ μογίασα ἀριιά Ρ᾿ΓΙΟπςαι. (οἴ ἤις ἴδτὸ 

τοτγῃλληῖδιι5 τ 1} «Ιοθα τὴ ἀϊχίτ, ἰά οἵξ, τογγαπὶ 
; ἤγριιω μίλιτον λημνίων, Μίλτος οτίδηι γι δῖρο (δ οτιπιν 
Ῥυ Ῥαιιίιη, ἐμ Βοξοτ. ἃς ΕἰὐΠἜατη. ἐρέσίθ- καταλυφϑεῖσα 

ροὐφ᾽ ὅς διαφθείρεται πεῖς ασόξιμ- καρπὸς}. ἀτιηἱ τα δὶ- 
Ι την ἰτάρ τι ἃ τυδιάο ὃκ τηϊπίαςςο οοΐοτο. 
Οὐὐπἶ πο ἱπῆςοἷο, πείπῖο Ρ]Ίη, 

ὁ αἰ ἡφτιθογ τυϊηο. πυϊαἴατις ΡΙΊη, 
δ ἰοοιις ν δὲ τα πίττι οβοἀ ταν » πὐϊηϊαγῖα ΡΙη, Ἐτ 

λα μος οβῸ ἀττν ΟΠ] τχ. 
ς μίλφαι ἰάοι, μἰλφωσες, ρα ΓΙ ρε γάγιιπι ἐς βιιιπι» μα- 
Ὺ δαρέτης ΕἸ ρΡοΟοτγατὶ Τ4ἐπὶ νἰτίυπι 4ιοά μέλφας γο- 
'ς Αἱ οίποτγα, 8. ΘΑ! επιις Πδτο 4.χ7) τόποις ς.5.148 Ρ40]. 
ἤπιος μέλφωσιν αὐτ οἵ ὑπύπζωσιν τ τῷ βλεφαῤε τριχων.]ς- 

μίλφίθο νίφς μσδάρωσις. 
τ διε ἔγι ἔξτις (δὰ ροπισμα Ππ}}ς πο ρ!]ο. 

αν αρ ΜΔοεάοπας Βασομα: νοσδητιγ. 
᾿ 
πα οτος δ. Π]ατγῖςος ἀριά Μιαςοάοπας. αὔρα τὸ μεμεῖ ὅϑωι 

Ὡς. τυ πη. χ: 

9 δι τορίο ΤὭταςϊ οἱ άςη1. . 
Με μαῤκες ὃς Μιμαῤκις, σου 4: ΠῚ ΘΠ τΙΙΠῚ 5 ἐἀ Ὁ} 1ππὶ ἔειι 
π σιο άλιη οΧ ᾿ητο τιπ15 ὃς ἰλπσιης ἱεροτῖπο σου- 
ἰπλομτι πη: Ρ ραπιοητιμπι, ῬΟΠ ΙΧ [ἰδγο ίαχτο, μέ 

ἰολία, κὐ ἔντερα μι αἱ κατος ἕσκδυασ μῆνα. μόλις 3 λαγωών, 
πιοπσατγ. Αὐ το ρμαη. ἴῃ Αὐδμαγη. Ἡείγοῖι. (ογιθῖτ ἀϊ- 

{Π- ἰητοτγάιιπι ὃς ἀς [1115 Τητογάποῖβ. ῬΒεγοογαῖεπι 
ΘΟ Ἔτίαην ἀς ἀπιηϊηὶς ἀἰχ το. 
ΤΗταςΐα: ἀριμα Αὐπαιοπίμτι, Ετγπι. 
ογὰ ἀστεῖτια, γατίη. 
Πυ]Ατ 9 ̓πυἰτατὶ εἰ δίασιι πὶ σαπτιιτη. 

ἐσυμκα γα. ὑμκα! Ἰ πρῖτοτ αιοιμῖ5 πλοίου γε] ρει σοτρο- 
ἜΓΡΟγιτ ἤσιιγα ρίη σου ἷῃ ΘΧΟΠΊρ] ΠῚ» αἰ πι9.» {ε- 
ἃ ὃς Ρα[Πιιὸ ἀσουρίταις, ΑὐΣΠΟΡ σι ἀιιοίιις Ας- 
ἐλέχπρυόγεις εἴπσαντα μιμεῖ, σ4}1}05 ἴπι ομπμῖθιις ἱπηϊτα- 
δὶ τὸ σεμνὺν, Ποηπςίζατοπι ἐπηϊτοσ: ΡΊΔτο νόμον, ἐκειαιμη- 

πὸ μιμούμαι.Ἰπλϊτατίοης ἔπέλιις δὲ εἰ έτιις ἀριμ Ρ]ατο- 
οἰδηιττι. ἃ δὑτομεμημημῆμθ. . αὮὸ οχετπιρ τί οξῇέξιις 
ἴψιις, ΑἸ ξη. χτ᾽ 3. τί ἐρρφίω εἶχε πόλον ς ἐπ σῷ 7) ἀχρα-" 

μη ρμῆσον ὑλιοπροπίε. 

μυτικιὴ τέχνη κα; 4 μίμυσις. 

ΠλΓΟ Γοτϊ τα 40 σχρτῖπιο. 
ἰτάτου ἀς πιι  ϑοντ μηιμυλὴ τέχνα Ριυ ΤαΙοἰφησ πη. 1 ς πὶ 
δις. αἰοι γος δὺ Σακᾳώτης μεμηλώ τειτοι τεχνι τῆν αἰ στάντων . - 
ἀεχτογίτᾶτε ρα ἐζαητὶ ΠἸπππὶς 1. μεμητικώτατοι: μιμυλὰρ εἰ- 

1πιᾶ σἱπο πὶ » ΘΧρτγοῖϊαπι Πατιαπιν ΓΊατάτο, ἴῃ 

τοτὸν ᾿σἰτα πιοητιμτι Τ Δοίτου! πιτα πιο Οὐ 4ϊο. Ππγι]4- 
ἰατο ἵπ ΤΊ πι8:0. τὸ λέ γεῖν ὁ δ δεύ τω οἰ τουτων αὖ ἥσδμι- 

ἔτα! Θ- αὐ εἰν πόν(ῷ..] νετ ὶς ἐχρ ἰςᾶτο σοποπιτ.}}- 
0 (αν οσιι!ος5 Ππιιαςἧτο ςατιμσι τεγιμσι: τὰ Παίοῖ- 

στ» Οἱς. 
Ὑἱἰπιϊτατίο δι ἤριτα ἈΒοτοτ. ντ ἀριιά Τ᾽ οὐοητπιπι 1ῃ 
δπηρα μος ἔς εἴς ορίποτ ἀϊέξυγιπη ραῖτεπὶ» Πιισα5 
Ὁ Υ̓ΧΟΓΟΠΊ ΓΙ 7 ΠιισαπιςἸη 4116 5. το σεπηι το» - 
ἼΔ60.17) σίω μίμησιν, τα ἱπγϊταηἰο. ΑΥ ΠἸΟΡ ἢ. μιμύσάς 

ὕται ἐδὺ πολεμίοις 5 ἱπηρτο 15 ἐπηϊτατί οητιι5 Βοῖζεσ 1- 
ἰατιἀς Γερ. 
ἰατί ἀσοοτ. Χ σποΡ ἢ, δ εἰ τὶ οἴζω ἃ τέχνης μιμυτέον εδὺ 

ληταί: ΠΟ ἢ ἴῃ ἢϊ5 418 οχτγα ἀτῖοπι ἤπητ ᾿τη ἰταγὶ θΌΠῸ5 
5 ποσεῖϊο εἴ: ε 

Ἰτατοτ, ΕΠ ἕτοτ. Χ ἐπορ ι.αιμητας ἑαυ τῆϑ᾽ Σσοδεικνυ- 
ἐς ἘΘΡ μιμηταὶ ρ᾽ξζοτες νόσατ ὃζ ροοζαϑβ. 
δ, 44 Ἰπηϊτα {ΠῚ ἀρτιῖς, ᾿π τα η {1 ρεΥ τ115.νμκητικὴ τέ- 

ἽΠη τατγίχ, ΡΙΑτο ἐς Τ ἐρὶ.μημυτικοὶ δν 9 ύσαμβοι 7 ἀτῃν - 
4111 Ππαιϊαυτιιτ. σα. 

ορ δε ᾿Πγϊτα πάυετὶ ἀρ τὶ ΠΠΠ11}5. 
τοῦ ὁ ἴπα τ 1Π}ς Οἱσοτ. ᾿ 
πον Πα  ΠῚΪ οι18914 εἴτ ἃ πηῖπτοβ Ροττϊ πεη 5.41 πιλπηο5 ἀς- 

- ἐπα ἰπαῖευς Ἠείνεξ. 
νυ {καἰ σι, αν, αὐζαι πα πΘΟ. Π]Α, , μὐμνοίζειν τοὶ νυυσὴ, ΓΘτηΔ ΠΟ " 

4 παιιςς, : Ν 
διολσκυμαι τεςοτάοτ, μέμνομα; Οὐν . ὁ, αὖ γάρ τε ξεῖνθ. μιμνήσεε- 
" δυΐας μοίρες τοσοτάστιιτι υμνήσ εὐϑτ νόστου δα τεάἀτῇ (ρε- ΠῚ 

-"- 

ΟΜ 29, 
ἐϊατο,φίη Οὐ Ω͂, ἫΝ 

Μιμνϑσκω, μούσῳ, τ νλρι, ΠοπιπιοπΊο ΓΟ, πποπιούΐα: ἀξῆρο,, ἰῃ πχς- 
πιουίατῃ τοιιοςο Θρηίτίι, δέ Ασροιίατίι Οὐ ξ, κυδ κεσούτων 

, ἐλμνησγεε)πις τ ΟΠ ο ΠῚ [οἱ ϑ, μεμενεήσγεεφ ἔς πῃ οπιοτοἷμ Ἐρὶρ. 
Μίμνωγπαπςο,οχρϑέϊον Ν οι, αδίο], 

Μημργραίφίθ.γν, ὁ, δ ξτα αιιὶ πεέπιος (οΥ δ 91 Δοττ, 
Μίμοι,ν ΟΟΔΉτΙΙΓ νοτἤι ἰσσηϊςὶ ἄς ἱρῇ 4] μίμοις [τὶ ϊτ, ἃς ̓ἰ Πτῖο 

π5 αι ργοπιητίαηι, 
Μιαολόγςχϑ καὶ ἡ, 1 {τῖο, ἔσιιγγα, χὼ μιμολδχρ εἴη Ἐρίβγ, φυοά διι- 

τ Δ ΠΔΠ ν Οσοι ἱπχϊτατιιτ. 
Μιμὼ, “᾽ν, ἡ Ππαϊα, αατιοτε ὙΖεγζο,αιΐα Βοπηϊ ηῖς πογιιτῃ ἱπηῖτα- 

τΥΙΧ. πίϑυκῷ., 
Μιν(τπἀςς! ρα 1] πτεν  ἱπ ΒΟΠν ΠΡ ΉΙΕ ἀνε νο] αὐ, εἴτις ἰρῆτις, 

νὰ ἀριιὶ Επιγὶρίά. ἴῃ ἸΡΒΥ συ ΑΙ. ὡὦ γέρ μὲν πομπαῖς ἐντήσης Αε- 
Ἧι ἀοχηίτατιι! οσσιιΓγαΝ 5 ΡΙ Θπιιπάτις ἴῃς Ασομ ίατίιι. ῬΓῸ αὐτόν 
γε] αὐτί): ἀλς τιν οτία τη μὲγ αὐτὸν Ρτγο αὐτὸν ὀνιεῖνον: γ᾽ Ἡοζηοτις 

Οἀγί.γ, Δίοσεῶτι δέ μὲν αὐτὸν ἔφσως νημερτέα εἴσῃ δὲ αὐτὸν μὶν ΡΟ 
ἑαυτὸν (εἰ ρἤτμλ. Α ΡΟ]! Οτ οὔτιαιηι Ῥοίιτ μὲν ῬγΘ αὐεξῦ Ατρομαμ- 
τὶς, Πδ το εουπάο. κα; ὃ τότε Ὡροτὶ γα, κιὼν μιν ἐρέδϑα! Ναυτιλίης οἱ 
1 ὅὲν ἰητογγορατο Ἰρίος ἐς παιιίρατίοης δὲ φαΐπαπι Πητ, 

Μίνα,ἢςιις ρατιας ἃς μύρια Ἡςίγοι, 

Μίνδαξ, οἀοταιησητὶ ρομιι59 [αἔΠετ οπτιπὶ φιοάλπι. 
Μένϑτε, νεἷ 

Μίνϑν»»»ς "νὴ πο πτ Δ," δ ύοσμι., ΠΟΥ θα: ποπηςπ, ὃς ΔΥΤΆΡΙα: Οοονεῖ 
δια. Ηκσς μεγῦᾶ στατὶ οὐ οτ!5 εἰϊ, ἰς ἃ χητε σοτιμη ΠῊΠ ΠΟΣῚ ἂρ- 
Ροῆτα ἰη τες σοποςρτίοηςηι :ἰάοο Ορρίδῃΐ ἱπτογρτος χακίωὶ 
βεσόϑίω ἀρρε!]λιῖτ. ἢ σΔηῚ ἀορεηετγαῦ Πίγτη δε τ, ΠΟ αἰιτοι 
ἴῃ (δι πεματα γε πάρες οοάεχ ΡΙΙΩ}} 116.19.ςαρίτο ἀςοίπνο, 
Βαθεῖ επίην μίνϑαν κἡ μένϑζω ΤἈςορμγαῖι, 10. 2. Ἀν οα.ς.ὃς ἀς 
οσϑιιῆς 1.2,ς.8,ν 146 ἐπέγα ἔῃ Μίνϑος, , 

Μήῆγϑος «{Ἐετοι5 Βυπιαμμπλ» ἤπιος τος 1116 ἴῃ {που υ  } η115 σηδίοοπς» 
410 τιγὸ δεβοϊιπταν εῖγο].. 11} σαργάγιιπη γοτγίπιεητα πος πὸ 
ταϊης Πρ πΙ βου ν Οἱ ππτοαπῖδιις ἐγ σοπεῖηπι Ηἰγσογιπὶ πάτο 8, 

᾿ Ραϊζογος {Π᾿πυιητ: ἃς τὰ σοαππηοῖο {τοτημιταπηθητο σπγάηζ. νὲς 
ἀς Οὐσπιπιρητατ. ΑΥ ΠΟ ΡΠ Δ η]5 ἴῃ ΡΙμτο. Μίνϑος σεία τη πιοητμα. 
εἰς μίνϑον τὸ σισὑμέρεον μέτειβόμει., ἴῃ πηοητ απ τγϑιῇς Πίνπὰ- 
δτιπηγ:ῆς ἰςρίτωτ ἰἰδτο [ξοιιμάο . σαρῖτο 21. ἀς στῇς ΡΙδητάγ. 
ΤΆ ςορΒ τ ὃς μ11.1.6.ς..7.ν] 46 Μίνϑει, 

Μρϑύω, μ. ὥσω αν ὡκρ ξοτοοτο, ζετο το ρογβιπ4ο, Αὐ το ρἤδπ. ἴπὶ 
ΡΙμτο, αινϑώσομῆν δ᾽ ὥσαϊρ -πέγου τοὶ ῥῖνα, (ογοοτο ἢ πηι5 πά- 
τοβορει!ης ἃς ἢϊγοῖ, (ρα εὸ ἀϊχλτ, 414 {προ ἂς γοτογηι9 
δτιϑιοο]οητία ἐχοϊγοτιγ. ϑίσαις ᾿ητο ἢ Πραητιιγ ἢὲ νοτίις Οατα]- 
᾿Ν πῆς οπῃι ν οἷο ἀς το ροπτο τηϊττοῦο ργομμπι , 5] Ροτείε 
οἸτάαπὶ τοροητο Ἐχοίγαγο γοτογΠ ΠῚ; ὃς [ΡΙὨμπη φαϊπλιπὶ ἴῃ 
στ το! παιοῦο σοσπο. 

Μιυύΐζνον, Ηοἰγ ΟΠ. αἴξοττ Ρ το ὀλιγήβιον ντ ἢτ ργο μύνωϑα ζῶν» δτειιῖ 
τεπΊροτα ἰρασῖο υἱθη8. 

Μρύειϑ. ὀρχομίωθο,ἀϊοίταν αο Ἡοπτοτ. 1.6, Οὐο ποπιοποβς νσὸϑ ἱπ 
4 Μίζηγ ας γοσηδατ, 

Μινύϑω, πιϊπιιο,ἐλα βοίκαι, μειούῖα» Αἰίιπιο,ἀςῆςϊο, ταρείτο. Α- 
ΡΟΙ]ομ. μενυὸς γδ ὁ μικρός, ΑἸἸαπ4 πο ΡΠ ΠΠΟΠΟ ἰ. μεν ὕύϑουσι 9) 
οἴκοι, τα ηταν ἔμ 1]1α ὃς ἀδοτοίσιητ. 

Μίνειυϑθει, 41] }11π|. ἐπ᾽ ὀλίγον χιούνον»α Ρ4] 11} το ΠΊρΡΟΓ 5: ΓΕ] ΟΡ 
Ῥομΐτιγ πολλὸν ἔθη χρόνον, 1.41.0 (1,6. κοιδ' ὅρα ϑέγίυυ δ᾽ καὶ πολλὸν πὴ 
χεθνον, μα μίγωυθτι, 

Μινωωϑειδία ας ἡ Υ σελίωλη., ὀστὸ τῷ μανύϑ᾽ εἰν, 
Μινιωυϑεζδε(-. αν οτειιῖ5 ΓΕ ΠῚ ΡΟΣ 150], ΡΔΓΕΠῚ ἀπγδη5.μικρόβι., ὁλιηο- 
χορόν αΠ λα, ὦ, ἐτεκές με μινιωϑαίσεον, Ἐτ μενειυδτιδν νούσος, ἀριιἀΑ - 

ῬΟΪ.Ὀγειῖς ππουθὰ5 ὃὲ τοροηείπιισν τάς 1π ΟΠ} Ἐτγα Γι Ργοιιεγθν 
Ψίτα πηουτα πη δγοιι 5. ὃς ρα πηάτιγ ΠΊΟΓ5. 

Μούον, εἰν οι. εἴς τὸ βλέτον, ] τιιστι ἃς. ἀρ μκοτικόν τε ῖτο ΠῚ τὸ κιννίβα- 
δε αιιοᾷ 1 ατ πὶς Μτρίμπι δὲ μίνυες αι άδετι ν οἰλιητ εἴς [0] 
γηάς Πτμουώριδ- ἃς μνυύϑω,Αταις φάςὁ Ειπξλτῃ, Αττισὰ μευὸν 
να ]τ ἀϊοὶ Ρτὸ μικρὸν ΡατΗ ΠῚ ΧΙ]ς, πνοαὶ 

. Μαυράζω, μ.ἰσω,ποικανοΔητι Πονράτιανοοα Πιςοῖπον τα ΠασῖζῸ 5:- 
ἀοπίογνοςς φιοτια φαπο, ΟΠ σἸ ΠΟΙ ὐρεμμα ἄδω τὸ αούθμαι ΡΙα 

το ἴδτο ἴδοιπάο ἀς ἈΘριιθ]ὶς. μενυρέζων τε κὶ γεγανωυοθ- υἱοῦ 
δῆς, Το πὶ νᾶ σῖο πιεταρλοτιςὸ, ἸΝφυτγιιτα ΔὈίοἰυτωση, Πΐαάο9 
ζυΜὲὴ τί μοι δνρϑδόστελλ ε παρεζόμῆν Θ΄ μιγυύφεζε:4 εἴτι ρει. Ὑτοόυ - 
ερυχῇ ἐρέμα ϑρίώει, Αρυ 4 ΑἸἸΠΤΟΡμαμεπὶ ἱπ Ε κκλησταξ, μὰν ΠΩΣ 
γητι κορὸς ἐμαυ τω) μέλος ἷὰ εἰξ, μσυρίζασα κα ἐρέμῳι «δουσα [απιγαΣ- 

(ᾳ νοςς πλεῖος τποάιταπϑ δί στ 11 ῃ5. 
. Μυυύρεγμα, ὃς Μινύρισμα,ατος, τὸ, ἸΔπλΘὨτιμπι 6Χ}}} νοςο, ΦΠοΓῸ ππῈ 

ὃς ἜΧῚΪς πππγπλατ, Αρυά ΟἸσρτοποπὶ ἀς Οτατοτγς, ἀοεεμπππῖ 
Τερῦτ ραποπιν αι πὶ ΠΕ ΓΙ ΓΟ ΠΟΙΉ οἰταυ εηιι5 ᾿πσαωνίζειν ἀἸο ας 
Οταεὶ καὶ μινυράζειν ἱπ Ῥῃοπαίοί5. 

Μιρύρρμαι, ΗΟ, Ρ]οΓο ἱπιρί ογοςϑρίωω, Ἰδειςητοσ 5 οεἶατα νοσς ἰο τ 

αιιοτοοᾶπο ἴῃ Ερίσινιάς ἐμγυράζεινγαρτα Απιπῖοθ. δ Ὁ 
Μινυρὲς οὐ, ὁ “ΠΟ ΛΆ 5, σγάς!]}} νος σα ῃτ 14 Π5. 16 Π| μνυ οἰ ΡΊρΊο- 

πο8 ὃς ἔσστιι5 ἀυιλτιατι το] τ] ιατιιπη,.ς ὙΠ ἢ 
Μυνυώριθ-κκΒ κα ἡ Οτοιις τόροτ 5. μενιώ ϑυζανθν, βιιχτς.. οἶτο Ρατήτητ 

Τ1591 0001 15591Π4 1 σΠ1}5 ἴοισα νἱτᾶ.μεγυῶρκον ὕδωρ) ἸΝουηο; δηθᾷ 

Ραταπι ἀπτγαηβ.μιγυώξια, τέκγακῖἢ ἘΡΊΡΓ. δ 
ἼΟπι, 2, Υ̓͂ ἢ) 

ΙΪ 



236 ΜΊΝΙ ᾿ 
Μνύωρον, ρα  υἶαπι. Ἶ ΠΡ ἀν ; 

Μωὶς, ἰδεξ. νπᾶς μιγωὴὶς κρήτη, τοῖα Μίποῖς. αι ὰ ἴῃ εὰ τορηαγῖς 
ΜΜΐπος. ὃς μινῶα νἱτῖς ὕροςῖεϑ δατη, Ἡ εἰν. 

Μίνως πὰ μίνωι θυ» δὲ αἰνον Αταςὸν ΜΙπο. ν 

Μμιξωορίαςν Εἱ ντ 11) νο αης μέξαγθ᾽ ρον γ οσᾶτ ὙΒεορδτγαῖ, «ἰεὶ δυ- 

δίας » τοτηροτί" σοηἀἰτίοποπι Ῥετπαῖχτα πῇ οχ (ἀγςηϊτατῖ ἢγε- 
αὐίίηιτς πατηγαιν εἴτι οά γοςς ὃς ΗἸ ρος ἴῃ Ἐρίάομι, Ϊ 

μιξέγλίωες οἱ, αἰτοτο ράγοπτς Ογατοὶ Πιπιγαεπιδάπιοάπηι ἮΙ 
υυἱάά αριϊά  οπίδηοβ. 
Μιξίαμξ..-:, ἐς οπυϊεΙατοτολοίδερρο, Οἱ ἐπι ξηΐπη ἐαμξοι ογδὴϊ λοιδὸ 

οίω, εἰν οἴ. ΧΡ οὐδε 'ποιϑματοκύπος. " ᾿ 
Μιξίας, ὁ, αγνύων. ῬΝ ᾿ ͵ 

μίξις, κ(Θ- ἡ πα 105. νο] δά πιίτῖο ΟἹςοτ. οἴπηιις γοςατην ἃ ΝΟΏΙΟ: 
τῴ Εἰ τησία! :ἘΘΠ  ΡΈΓΑΓΙ Ο. ΠΥ ἘΠ ΓΔ ΓΟ ΠῚ ΟΥΔΏΊΘΊτι ΠῚ υκὸ κε σθωε - 
σία τὰ οἴ, ςοἰειισῖντ αρι4 Ἡεγοάοτι ἐς Ασατηγ ῇ5,ἤ κοινον “8 γυ- 
ὑμκ ων ἢὲ μίξιν ποίει ταὶ] ἢ κοίτίο)ς 

Μιξοξαῤξωρθ..., [ππλΠαγθγιι5. πη χῖτις δατβαγίς. 
Με ξο δ η,τγ αἰ π πιο παΐχτιο νἱαγαην: ὃς ἀρτά Ηοπτεγαπη [οοι5 ἱπτοῦ 

ΒΟΥ Πα δὲ Οματ δ άϊπι.ΑΡ0].}.4. : 
Μίξοδοςονα ατια ἃ [ὸ ἴπ αἰτοῦαπι νἰαπὶ ἀφο] παᾶτ, ᾿ 
Μιξόϑυρ [ει ἔοτιιϑ μζόϑηρ αἴϑρωπος, πὶ ἘρΓρταπηπιατς 5 ἀς Μι- 

ποτάῖιτο. 
Μιξόϑριξ,τριχ Θ.οειιϊςδηιις. ἜΝ 
Μιξοιφία, ας ")γοοῖτα5. ῥέξις, πλησιασμός: Δ οἷφ εἴνοἱ στη στοά!, 
Μιξολυδιςὶ ,τὐϊχία Γγάϊα Παγηλο πὶ. καὶ μιξολυ δες καλευήμη αὐ μονία 

ματπιοηΐα αι; ἀϊοίταν παῖχο γ ἀϊα, ΑὙ Ἐ.8. ΡΟ] τ. ᾿ 
Μιξοσάρϑένθ-, ἀϊοίτιιγ σφὴγξ ραττίπι νἱγσ σι ἀ εἰ ἔλοῖϊοϑ νἱγίπϑα 

εἴϊει. δάἀπιῖχτᾷ. 
Μιξοπο'λιθ.,.,Υ ,οΔ πος ηβομεσαπολιθ. ΠΤΟΏ. δ υὐαὐπόλι6-, 
Μίξοφρις, υΘ- ὁ κα ἡ, 1 Παροτοῖ Πα πάθε σουτιιηξξα, ὁ σωυΐσφρις, ΠΟ], 
Μιγώσω; οἰ οἢ. εἰν πσηλώσαι ἰτιτο οἰάτιςοῖς, 
Μίρέα εἰ άοπν ἤϊπε λάχανα, Ο] ογα.. 
Μίρκα,ας κα Ηοτιάδον οἴ βουῖθι5 ναγίοραῖα: 
Μῴμα, τἀ 1115. 1πΊΡτΌθι5. 
Μίῤῥινον»τὸ οι]. 
Μίρτέλον,ν. τὸν ΟἀἸΠα1»ΡΊα σα] πιο ἱ πὶ πη τά πτ|ς δ. 
Μιισειγαϑία, ας, οὔ τητη οἶγοα θομΟ5. . 
Μισερληλίαγας. 7 ΟΠ ΠῚ ΠΓΕΕΠΠῚ. 
Μεισείλληλοι»ηπτ4 οὐΐα ἐχείσοητοβ. Ὦ ᾿ 
Μίσαιθρωπεῖν» 1 Βτιπταπιπτι ο ἢ» οσπῖπος οὐ ε, Ἡογο] τ, μεσόν: 

ϑρωπεῖν οχ᾿[ἰπνατες οὔτ ἃ εἴζ, εἰατθυσρωπεύεϑοηντ ΕἸἸρ ροςτγ.ἶο- 
αυϊταγοᾶς οὐ 14 ὀχυΐατο Ἰα{{πις Ἐρμείουοντ 1ρίε δά Ηοπποίοτα 
{οι δῖς, οἷτι δεκᾳ ἔγνωσαν αἱ Ἐ᾿ φέσιοι!. ἃ υὴ γ'λώντα "ἡ, ἀτάντὰς μὲ, 
δανθραπουϊῦ τα πορὸ νἱλὲα δ)υλίαντος Ἐξ εγαὶ “ἡ πόλεως γ τὸ το γομοϑετεῖν 
δελδύοντω ΟΟὨτΙατ, φιλανθρωπευεῶτῃ. 

Μισαιϑρωπία, αξ ἢ, ἸηἈιμτιάηῖτα5.9 οἀὐϊαπι πουλίπηιη, Αἀαπηαηξ, ἔῃ 

ῬἈγΠοσποιη, 
Μισανθιρωκίθυ,κε, ὁ. ̓ΠἢπΠτιά πι152414}15 ΤΊ πτοη Γποῖαπο. , 
Μισγάγκεια, ας» ΠΟ Πι14 1159] Οπτ5 τ γα] ας σατΠ5 5 1η 46 ιν ΓΓ1Π6; 

ἐ πιοδτῖδιι ἀςἔογιιπτιιγ ἃ 1185,1ς ν ΘΙ ΠῚ τι ΓςΘητΗΓ 5. 411] δὲ τὸ 
εὔγκος ἃ ΧΟΠΟΡΙΝ. ν᾽ άοτιιγ ἀρρο! τὶ αι αἰτο ἐφείπετο 3) ἀεὶ τὸ 
τρβθιον πῇ ς-ρατευ ματος εἰς ταὶ κώμας πας Ὁ πεῖς ἄγκεσι! τε καὶ μυ- 

χοῖς “ἴδ ὀρείων. ΠΟπιοτι5 4ι1 4 Πτοῖτα ἐναργως 5 ΟΧΡΥΙΠΙς ΠΙαά,4. 
τῆς π' ὅτε χείαβῥοι ποταμοὶ κατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες» Εἰς μισγάγκείαν συμ- 

΄ 

ἊΝ 

βϑολετον ὄμξριμον υδίωρ, Κροιυσων ἐπ μεγάλων κοίλης ἐντοῦδε χαρα δδης." 

δίς. ν οςατιιτ οὔἴατι ζει γεια διά ἀραιὰ ΗεΙν ΟἈϊμ τη, μεσ γοίΠεφον, 
Οοπηρίταπὶ δεῖται Θαζα νοσεῖ ἀρτιᾷ Αἰοχαπάσιπα ΑΡΒγ, 0.1. 
ῬτΟΡ]. ιιας, 46. ᾿ 

Μισγητεύω,ςοδο. Ν οἰιτ. 0]. 
Μισηράη,ν δὲ ρίατες να σοπιιοπί απτοᾶς ν οἰ πεὶ ἔς πηι ίσεπτ, 
Μισηῆλας, είν, ϑύρυβιθο, εὐνπλα ται : ΠΙΠΉ πὰ εχ σοιῆϊιχιι ὃς 

πηι οης ται τἰτιι 4115. 
Μισηρνόμος, ὅπου πείντες νένεσυστ»γη.. τοῦτα νἱ ργ πη πὸ ραίσιπτ ο- 

τἼποδ. 
Μίσγομαι, Πλλ ΓσοοΥγοοοο ἄς το νοποτθα [πυροῦ ἀριιά Ἡοπιουυτη: 

Πουτ ΜιγρῚ Μἰχτά ἀξο πλη] το, Οὐ Γλατίιουντ υἱσγομαι γαυαι- 
κὲ τοὶ νχογίας ορεγάπι ἀο. ΟἿ γΠ.σ,ὃς ἐμίσγιτο λάϑιη 5 41} οἰ ἀπὶ 
τοῦ βάδοῦατ, Ἐτ 1154. ἵνα μίσγεται ἔν φιλότητι, ΗΟ ΠΟ 1155. γαίῃ 
μισγόμβνῷ, ἢ 

Μίσγω,πλι[ςοο ἱατουτα! [ςςο»σοηξιπά4ο. Λέτία. Ασσυίατιι. οι. 
1184. γ,κρητῆ θα Ὁ οἶνον μίσ γον» Ἰᾷ οἴξ . ὀϑεμίγνυον εἰς ἃ κρατῆρα γ ἴῃ 
οτατοτοπὶ ταϊ!σεῦαπτ, ίειι ἴῃ σγάτογοπι ᾿πππάςβδητ. 

Μισεγνχ κων ον(Θ.»ὃ κὶ ἡ Βαδοτιο ἴὰ ἘρῚ Πο].ἡ μισεγκλύμων ψυχή απῖ- 
πλῖις παληὸ Ζιιογα πις ἃ σιουίπιοηῖα ἀ ΠΟΥ ΟΏΒ » δί αἰϊοιι5 
σοηῖτγα μεμψίμοιρος. Σ 

Μισέλιίω, οἀϊΐο ρτοίσαιοης Οτξσοϑ, . 
Μισέω, μ ὐἰσο τσ, μχοιγοαϊογοάζο ρτοί ποτ ογγςο, δ 1. Ασοια- 

τἶπιοντ μισω σέ ἃ ἀῤαιδείας, ρτῸ χ᾽. ἡ ἀνα δείας. ΔΡοΙ 4 ἘρΠοΙ, οα.5. 
εἐἰδεὶς γείρ ποτε ὃ ἑαυτῇ σύρχοι ἐμίσησεν. μεσούμκα) δαῦ σύ ίαπι τσὶ 1η- 
αἷῇις, Τ ιιογά, 

Μισηϑεὶςοηιι {Π5. ἶ ᾿ 
λμισίαίερως ἀριά ῬΟΙΠοδτ ἐρωτομιανων πας ἐ ρωτομαινῆς, ὁ ἐπ᾿ ἀφερδε- 

σίοις μωνόν Θ.γδς 15. 4ιιὶ μισητὸς ἃ σου λοῖθ ν ορατατς ( 

«Μισητίο γος» ςοἶτιῖς. εἰς τοὶ εἰ φρφόε 
τ κἐχ ἕνεκεν μισητίας, ΠΟη οδιιία [δ᾽ ἀτη 
μισγητίας αϑοκ τὸ μί σγεῶχ, πα} ΓΠτογριοσ. ὃς μὲ 
πὸ εἰς ταὶ συυωεσίας ὄύεπίφορον ἀριιἃ οἰ! όπὶ ΑΤΊ 
Σποδιδ ὦ μισητίαν ὀβοιπορῴξο μὴν κἡ ταῦτα Δα ἀἰτ ταὶ 
νἱάστί ροτῖπις ἀσοῖ ρ᾽οπάτιπι ρτο ἀπληςΐαν αιοῖ 
{γε]ν.ὁ μισητὸς εἴ ὁ ἀϑέκουθ- καἰ ὥπλης Ὁ, Ὶ 

Μισήτη"ς5}2 1014 1πο 2. η4Π μισγιίτα, Οτατίπιιϑ. μὲ 
1ᾷ εἴ, ἑταῖραι. {οτιθῖταγ ετέδυτ οξυτόνως τα Ρὸ 
ἀφ οφδιεσίοις μιωνουῖον ᾿ΘαΠΕη 5. ὃς πλιΐτα γποηγη 
κὶ μισητὸν δὲ πὗτον οἱ κωμικοὶ καλοῦσιν, κὶ οἱσητίωὶ Ἃ κα 

Μισητῆὴ λαγ 4 1}15, πα ῇ οὐμθι:5,οχγτοη, Οὐ, 
Μισητίζω, οὐ. ᾿ 

Μισητὸς οὐ; ὁ Οὐ ο [Ἰ8γοάἴο ἀΐ απ. οἱ ΟΡΡοπέτιι ἀγαπ 
Μίσητρϑνοσαιιία οἀ!]. “κοονς πὴ 

Μιϑιαποδότης, ΓΕ ΓΔ ΠΟΓΆΤΟΓ ΤΕ ΡΥα πα τοροπάϊε, Ἢ 
Μιώναποδοσίαγας, ἡ, ρ ΓΑ πη τη. ἔξιι πτογοςάΐ5 ροτίοι 

δὰ Ηερτισαρίτε ἰεσιπάο. ἔλαβεν ἔγδυκον μιιόθιαπο, 
ςεἰϊὶς τοτγιδυιτιοηθτη τοῖα τ. δ ὟΝ 

Μιὼ εἰρμον, 115 ποτ ςεϑοπηογοςάπα Ερῖρ. ΓΝ 
Μιδραρνέω; μι, σώ γεσ.Ἡ Κα ΓΛ ΕΓ ΘΟ τς [ππ1Π| ἕα οἷο. 8 ΡῚ 

νὸν αξνυ τι ἀϊεϊτυιν. ν τάς Μιῶνός, δἢ 
Μιώναρνὴς ΕΘ. »δ χα ἡ πιοτοοηαγῖ 5, πιογοοάς σοηάιι 
Μιδδωρνητικη  αΥ5 ἸΠΟΥς παῖ, 14 εἴτ. μιϑιωτιεὶς, 

Ἀεριθ]ςἃ. ὯΝ 
Μιῶ ερνίαι ας ἡ, ΟΡ ΕΓ πιογσθηαγία ὃς αι [Ἐππάτ]ὰ 9 ἢ 

{χ᾽ . πιογος {15 ἀσσορτιο, κὶ δὲ μιὰν ὦ γινουγύη, εἰ 
δας νοχ δ0 αὐνυμωος εἰν κομέζομαι κχἱ λαμβόῤω 
Ολζοης. Πεπιοίξίιςη. φιλίαν κὶ ξενίαν κὴ με δϑναργία τ 
μῆμΘ. τοὶ ὀνόμοιτα, Ῥτο ἀτῖθ φιιδάαπα ἰποτῖ ἔαοῖςι 
Αὐἰ.} τὰ Ρ οἱ τε. : 

Μίϑναρν., ε, δ μμϑνωργάς, 

Μιώναρχία, ψάς ἃζ 

Μιώῶναρ χίδης γε. ὁ) 1 1π πα σἸτγατι ἐπογοοάοηη ἀςο ρὲ 
ΔΩ. σάτοραητ {ΠΡΟ ἢ 4115 ππαρ ἡ νατιι5, ΑὙΠ ἢ Α 

Μίδου, δ. μιὰ ἀρνῆς μιδτωτός. ΓισῶΣ σαρῖτο 1ς πόσοι, 
πρός μου,ηοῖ ἐπογοςηατ) ΠΠ0.1. ἘρΊρτανη, μένα πίω 
τε 15 8ζ ραπηῖς 41 πιοτος 5 οαπίᾳ τοχαητασιϑα 
τηογσεπαγιις Ραίτοῦ, : 

Μιώδοδοσία ας) οτος 415 ἴοι ΠῚ Ρ  παΠ (ΟἸτῖο. 
Μιώδνοδοτέω, μι, ήσω, απ, πος 7 40 πιοτοθάςμ, Αςοα[ατὶ 

Ὧ65. αἴδὰ πὰ στεφωνου κὶ μισϑοδοπήσαι (δῦ ὁπλίτας, 

σίας ἔδωκε. ὰ 

Μιδϑοδοπης γε, δάατον πιο ἀ 59 πϑείτοτ, 
Μιόϑνο δὸ τῷ μα. μειϑνοφορ ἐω τη οτος οῖπι ἔογονπλοτοο, ΓΟΙγΕ 

λοιῶτο ἢ εὔσ υἱσϑυφόρρις «δὺ ἐν πειὶς πόλεσι χἱατὸ εἰν μι 

ϑυποῆιις ἐς ϑυσορἤδῃτα ἰοαι!οπ8,.ἰξιωῶν μιϑϑιοσδοτεῖθθος 
«ἰ τυχών, Ἵ 

Μισϑύομαι. μιείσομα, αὐ μα πηστος ἄς σοηΦπςο. 1 Μιά 
Μισϑὺς, οὐ, ὃ. ππεγοε 5. ἐπὶ ρθη τππὶ ρταλ11π|. ΑΠΠΠῚ 

δαῖτ ἃ μίϑνωμα. μιάνοιὶ ἀΐγω «δὸ πὰ εἰφτοις » Ρ᾽ γίπτος 
ἀιιέῖος ἀρο. ὙΒιογ 14. μεώοού λέγειν » ΠΟΙ ΟΠ 
ἕγεχαι, μιῶνοι γράφειν. Ἰά πη. μισϑὴν σῃραχ μία ἐλμβ 
«ρὸς Ἰητο Πρ ιτητ, 14 οἵτ, σρὸς τιάλιον, Ἰά 6 πὶ ΤΠ ΠΟ 

φέρειν, τη ογσοάοτη ἀοσίροτα 5 Τ᾿ ΒιιοΥ 44, μιῤϑιοι 
ὅζς. [ἀτηρτιις εἰδί ἐπιρογδητ, Χ οηορμοη. Ἐξ ὑσσοῖς 
αἴτια μεϑϑιὸν σρτυότοι. Ρίατο ἴῃ Ῥγοτάσοτγα, Σεαυτὸν 
τῆς διδωσκαλον, τορώτος μιϑὸν τέτου ἀξιώσας αδνυῶτε! αν 
φέρεῶτι οιδδοιδ τησος, ρταΣ 11) ῬοτΑΓ1 0. μμοϑυου χῳ ταϊϑεσιν 

{ΟΤυτῖ ΡΟ] χαρτιά ΧἜπορμοῦτεπι ἴῃ ἔγαιρο[ὲ 
ἀοπλιιπι, ἀϊοίτιιν 15 4Π} ν 6] εαπτὶ σοηδιεῖς ὃς ἴῃ 
σοΥταηι Ργαεη γι ΡΟΓ(Ό] 1). γα] Ιοσδτοτί ἤιᾶ ο 
Ρεπίᾳε. 

Μιϑνοφορᾳὶ αξ νἷ, {Προ η ιμπι9 ἃ [ἀγΊτι πη, μεϑνὸς “0 σοὶ 
τιιτᾷ ΠἸροπάἸστιι ροςι!ηῖλ5 4 σοπάτιξἘ]5. πρὶ 
ταις, Ασ τοτοῖε5 φΐπτο ΡΟ Ἰτ σοτ αν. μεσϑυφορρὲ ἃ 
τάμα πὴ ΠῚρΡοη Δ επί, Τ μιον 4. ΑΥἸΠΟΡἢ.1.} Εφαήτι γι 
γαϑὼων αὐτὸν τῇ μιϑιοφερᾷ «παρεκόπῆν, : 

Μιδδιοφορέω,μοσω,ηκα, Εἰ ροπἀἴὰ τη οτςος σις πὴ Κα 
Δ ΓΟ] τι. μεϑνοφορω πῆρα σοι. [αν τα πιθγθο.θ μὲ 
ς-ἀατευουδοοις, τα οὐ σο5 τ τα πεῖ ι5 ἀαπ4α ποὺ ἘΠ 1 

Μη ῶιοφορέα, ας, κα μμιεδνιοφορα, Μῇ 

Μιϑιοφορικὸς οἷ, ὁ, ΠΠΟΓΟΦΌΔΥΙΙ15. τὸ μισϑυφοραμον ΠΊΟΓῸ οἀ 
ἔχις Ἔχογοίτῃβ. ΚΝ 

Μισϑοφόρρς 8. χἡὦ ἡ γοοπάιιξεις πηογοθάε, ΠΠςγοοπαγῖ18. 
τ .}115. ]ατο 1 ἐρτ [το] Ὡρὸς ἐδὺ μισϑυφόρρις διεβλή . 
1ἰτος 1] σομ στα εἰς την ἀϊα, ἐδ ξένοις μεσϑοφόρρ 
ΤΠ τος πεγοοάς σοηάιιξξοβ. μισϑοφόρφις μα χλα δ αδ 
τῖδϑ τιογοιγί σα 5): Ἐρίσγαπι, μισϑύφορᾳ κατέςησε πε ὁ 
{Ὡ]Δγῖα ᾿νάϊεΐθιις σοπίτιτοῖτ. Αστξ. τη ῬοΪ τ, ἊΥ 

Μισϑύω,μ, σώ, πω κα. ΟΡ 5 ν 6] Βυπάτιπ Ιοσο, ποτ ΓΟ Υ 
ἄο Γχοϊοπάτπιπι πτογοθάς σοπ[ίτατζα 5 ἐκμῶνω χὶ Ἔσο 
ὡϑιώ τὸ ἐΐογρν, θμ τε πὰ ὀκδι συμ, ἔλοϊοθάτπι ἰσσον ΘΠ, (ἶιοον 



Ι 

χίδυ,᾽ὰ οι, μιῶνωϊ πὰ εἰ ον, ΡΠ πγὶς ἰος ΟΡ ̓ τι5 ΠΊοΓ 
Ἰυταγο νι ἴῃ ΑΡΟΡΒεορεηδξ, ἑαυτὸν ἐμί ὅνωσεν εἰς 

οἷῳ, ΓΟ μδη μιδϑιωσαντες ἃ νηδν πτρινκόσίων ποιλαΐ- 
ΠΡ πντγοσοητί5 τα σητὶς ςοπΠτπσπά την ̓ οσδτιιητν 

ταῦτα ὅτοι μιδιώσόδυτες ἑαυςδὺ. αὰ Παῖς ρει οὶ οπάα: 
αἰτίιιο ργασπαὶ} ἔοι πιουοοις, ΑἹ ΓΗ. τὸ δ᾽ ἀσελγαίνειν αρ- 

ὑμῆρον ὕβρις οὐκ, ἀπαιδεύτου ὀῤδιρὸς ὃ ἡγοῦμαι, . Πευρτὶ 
ς πο πὶ Πα ΡῈ ΓΟ σι1ΠῚ σαταπηῖτο ργοτίο σοπάπιξεο Πο- 

᾿ εἴ Ῥετυ]αητῖβ. δὶς μισϑοοῦμαι ἔργον, οπάπσο οριὶις [βοῖοα 
γι γοθοπιρζουος ΟΡοτγι [Ὁ] οητ, ὃς ἐργολα ζω Ποπιο θη. 
μιᾶσάματα μισϑουμῆμων, ταὶ ὡράξεις ἴ) αὐ πόλει 9 τοάοπι- 
εἰσητίιηι. Τάς πὶ. καὶ “τραν πορίαιντο.» ἢ ϑέρος μισϑοῖντο 

ας Ροπιὰ ἰοσοηάα το ππογοῖ αι πποῆϊοπι ἀοηηοῖςη- 
Ὀσοτοτ Βιι 4115 ἰη Απποτατ, μεΐδω σοί μϑυ (δ. ὀλίγου, ρατ- 
ἰςοπ5, ΑὙἿ Ἐν 1 ΡΟ] τ. μεμεσϑεα μῆμοι, τ εγοςάς αὐ ργθοῖο 

ὭΡ]ατο ἀς Τιεσιν Ἂς Τρία δε. 
τὸ ΠΠογοεσ ἃς ρτορτὶὸ [σουτ. ΤΠ Αὐτὶς ΑΡΟΙ͂ΟΙ, ρτοὸ 

ἴο ἀιμοτίογίο. δὶς οπῖπιΐῃ ἤης, ἔμεινε ὃ. ὁ πταῦλίθ. δες- 
εἕων ἐν ἰδίῳ μισϑώματι πὶ ἥϊο ςοπάιιέτο, ἱπτογρτ. Πογαῖος 

ἀπὸ μισϑ μάτων ἔϑυον,οχ Ἰοςατιοπῖθιι5 Ππε οχ ἰο- 
ταεγοοάς Δ᾽ ἰἰαπιις. γ᾽ 3... τροσεῖτο φοίσκεεσει ἔ μίσϑω- 

"τῶ: αὐδαξαλεῖν αὐδρὶ ἀγνώτεν δὲ μισϑὲν ἐπταιθικὸν Ἐχροπὶς 

' ὃ χ' ἐν ι πτοτοσάς ἰοσλτιγ ἀξ σοπάιιοίτατ. Ατςη, 
ἢ τ }15. αι] πιετοςάς σοπάαςοὶ ἀεῦοατ » ἀριιά ες πὶ 

ἡ ςοπάτι δε! οςτποτοςάς σοπάτιξετο το οι ρτιγα, ἤρεοῖος 
15. μέσϑωσις,ἱ οσατί οτὐκμέσϑωσεις αιιτοπὶ ςοπάιιέξιο. 
δ, πεγοσπατιιςινπάε νἱ μισϑωτικηῆ τα ΓΠγσεπατία. 
διυπογοεπαγί 5 πηςτοσάς σοηπάιιέξις. ΡΙατο χ.ἐς Κτ- 
᾿ακόγαν οἱ « ὡλοιώτες ὃ ὶ ἴα ὑ(8: χρει αὐ τὸ τιμίω ταὐτίω με- 

αὗτες κέκλίω ται, ὡς ἐγ ὦμαι,μισϑωτοί, 
παι] ετος πιογοοπατῖα δαὶ α". 
ἰγοἢ κῖ πος. ]λοττα5. 

δ. (ογάτάτισνρατςιις. Οὗ 14 αιιοα ἔνια δ ἔγασπιοητα ςο]- ἔ 3 ᾽ν ὔείτνν ανὲ, Σ ἐ ΞΘ ἘΚ Εν 
Ἑ οἰ οἢ ται η μίσκελλ Θ: οἰϊ ὀυτελύς κ' μέλας οἴνίθ-.ν"]ς ἃς 

Ἱ{π|1Π|. 
δι τεϊεξξαπηοητα, ιια ΠιὉ πιεπίλμι σαάπιητ, ρταίοτν- 

ὥρας, τοὶ κερήματα, ΟΠ ΙΧ. 
(9..ὃ καὶ ἡνοἴον θατίρατοτιΏη. 

ὁσ. ἃ ΠΙΙΡ 115 Ὁ ΠΟΥ ΤΟΙ5 ὃς Αἰ ἸσΠῊ5, 

"ἃ ; ἈΚΡΊΣ : 
τ δ, Οἷον πη} Ἰοτιι πη ατιογίις ἃ ππιρε 5. Δίμεης 
ας ἡ, οὐἀϊιτι πιὰ τ γιμσι,ῖς. Τ σι]. 4. ᾿ 

ὑς νυ δ, ΠΟΤ 15 Ρ]ς Οἱ 5ςΡΟΡυΪο ἐπαῖ[ις. πὶ αἰπτὸ Ῥοριυι]ατῖς. 
ὁ ἀπράγμων καὶ φιλήσυχος, 1 ποροτῖα [αςείΐοτο 1115 ποπ 
οίχις Ἔχ μἰ σοὶ πτοτιήτ. ; 
Ἰερο ἐπῆγα φέκεμον, ψτίτοτ ὃς εα γοςς ΟοηΠδητίπορο- 
Τεπιετγίτις ἴπ οἵιγα ἀοσΙρΊΓγιι 
οίοτ μοπεῆϊ. ΐ 
(9. δε Πιπὶ ἐχοίιςοαριά Αὐἰ Πορμᾶποπὶ 3 ΓΑπῆδομο. 

δοπασ [ἰτογᾶς οὐϊ, ἃς ρεσ σοῃίςαιις ἐπι Θγέτιι5 ιτα: 
1]. 
ἀτππι Π᾿τογατιπτι. ΡΙ τατος ἢ. αἷοὶ ἀοργησίας ἀς ἴγα τῇ σὰ 

4ιςης: ἀϑυμίαν ἡδ ἐμποιεῖ καὶ μισοκογί δι» δς ἀείρεγατίο- 

ἴξεττ 4 ταις {τυπἸου απ οὐϊιτη. Ἰπὴ 
ὁ οἴοτ γατίομῖς, ἀκα ϑη τσ πατιιβ, ον ὃς ΠΟΙτς Ἰἵτοτα- 

το. Μισολόγ»ς ὃ ὁ τοιούτος γίγεται δ ἄμουσος, Μισοχογώ 5 τὸ 
αἱ ὀβοηταίγω. 

καὶ ἡγε οὐϊτ ποτμοβ, 'η Ἐρὶρ.. ς 
ἵπ δ τες : ςοπτγατιφιλοξέγῳ, Ες Μισύξενία ἀρτά Οτε- 

Ἢ 
ἀϊτιπι Ῥογορτι που πλοἱηἑιο ρέτα τα. 

δ, οίοτ ΠΠ εγοσιμπι. 
ἱ οἰαἶτατῖς οἴοτ. 
ἢ σοητεπάοτγενπος οπἰτὶ πες Πυάετς οἰαροτοια ἀς- 

ῬΙαῖο. ἵ ᾿ς 
γγαΐος ἀετοίταν! ΤΥ Πὰς χϑ' Ν χοροῦ 'χεναἰδακαλούμί “το, 
χρίσεως μισοποννρεῖν. ΟἿ 

αὐας,Κ. ςο! ἐγάτόσιιπι ΟαΠππ| ον τ! ογαπι ψ εἰ θα θλτ1: Ο- 
ῬΙΩτ, ΕΠ}. οὐδὲ εἰοργησίας, 

γχρϑς αι} πταΐο5 διιοτίατυτοοίοσ τί Οὐ ΠΠΊ. 

πἰκίστατος, (5. }Π] οὐοτ ἃ πέρπειξ, το ἃ ἀΠημ]ππι ἀτις [Ιοτπὶ 

ἤσαῖ χιο (Σπτιῖπὶ τοπεταγ, ὙΠ ΟΡ εἰρζωῃ» ὦ γευωαμεών μι 

ςτη, δῤτὶ τῷ μισοπόλεμεινἸἰς πύρπειξ, 
ὡν]ἱ ποσοτίῖς οἰγαηάϊ5 Δ ΠΙηεῖ. Ὁ 
»οονίθ., ὁ οἷον βατίραζηιιο ποιπίης ἱπίστιρῆτ Πι]λη, Α- 

τὰ ςλιτευτικὸν {τ|πὸ ἀάπιογ 5 ΑΠτΙΟσ ἤθη ο5. 

Ε τὸ, οἀϊιιπι » απιοτίατίο. Οπιπὶ νογὸ Ρεπυ τίπηᾶπη ̓ γο- 

Ἰοῃ γ Β4θοῖ, ἃς δουϊτυτο σηϊῆσατ (ςφεῖτις 9 ᾿πηριυτιτατοτη. μῖσθ. 

' ἧς, Ῥαυίαηὶα: οἀϊηπι,14 εἰξγαάἀιιοτίμσν οὐμην Τ πιον ἀ]4, 
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μἶσος ἔχω αἴδ πϑύτων, οὐνη πὶ οὐΐο ἰαθόσγο, τοίη μῖσος ἕ-. 
Ζῶ τς σοι της οὐ πὶ, [αθοτο το οἀϊΐο. ῬΙατο νόμ, Ὑ,. πελο-. 
ποννησίων τῇ οἷν γνώμῃ δὶ ἀ ϑίωαζοις καὶ σιωΐνϑες αἵσΘ. ἔχε, ϊά οἷ, ὦ 
Πελοποννησίοις μισεῖ κὶ κτ᾽ γνώμης σνρφαίρεσιν, κα δ᾽ ἔϑος ἔχων τὺ ἀθίωαϊες 
ἐίϑολλον γδ φρὶν ἐμέ σφ, ΤΊιογ ἃ, ὃς οἷτις 1ητοΓρ. 

Μιισύσοφίϑ-. ΡΠ ΟΙ ΟΡ τα: οἱοτι οπτγιφιλόσοφιθ- Ρίαζο, 
Μεσοτεκγία ἀκ, ς ΕΠ] ἸΟτα πὶ οὐ πη. 
Μισοτύραννίθ-, ὃ κὺ ὑγοάο μαος τγτάπποσ. 
Μιισέφιλίθο.. αιγ οἷς ̓Π 1 ΠΟΙ. 

Μισοχφης(Θ.. ὁ κα ἡ φιπα τς ΒΟ: 5. οὐ ΕἸ5 ΒΟπουιτη, 
Μισύχρις Θ-, κε, , οἵοτ ΟΒτ], ἸΝα2. 
Μίσυ,νἱάς Χάλκανθος, 

Μιςύλη,ης πο πίσγα 5. πτιϑ»αιοα οτἴλπΊ ῥεύςρ ΘΟ». ἐοῆς Γιατὶ, 
Πϊαά, ὦ, ᾽ 

Μιςυλ τη ὃς μισυλαῖ ΠρηΊΗ.υγὰ μιςύλης σῤύφῶοι ράης ἴῃ σος  οάτ 
Θχοδμᾶτο Παιιγϊγο,ἶτις νἱ 46]. ἀτιτ ρα} πιςητιῖπη. Γητοτρ. Αὐ πο ρα. 
ἴπ ΡΙητο. μἰσυλᾶν., τὸ δεεὶ τ' μις ὐὑλης( ὃ ὄξιν αὐτου κοίλε οἷαι δοΐδ' υκός) 
ζωμὸν αῤυ ὅλωι. ΑἸΕΊ, μεμεσυκνμῆλοι., ἀριιά ΟΠ σι οχροηϊξ, 
ὄνωχυυῆσοι, ζωμὸν αῤυ σαυίυ σι, αξ΄τοις κοίλοις κἡ μυςρίοις ἱμιέμνοι, 

Μις-ὑλν, Ραπὶ5 Ἔχσαιστιις ΡΓῸ ἴπγς Παϊγίοπάο. 
Μις ὕλλω, μιυλώ, ΠΥ πυιτατίῃι (δοο, κατακερμα τίζω, Α οι, ΗΟ πλ.1],α΄, 

μέφυνλον τ᾿ «ῥα π᾿ "ὅμα,. εἰς μικραὶ διέκοψαν, 

Μίσυ, τα τ τίτιςοιις ἵπι πιοτ4 Π 15 σομογοτις ἱπ σ! οι: ξοσπιαπι, νεῖ 
ῬΟΙ Ιης αἰϊαυαπάο, Πηἰτί πλιι5 Ομ Α] οἰτἰ ἀϊ, 

Μισυοὶ » αι] ἀἰπγϊάΐατο σογροτὸ πέρτί, ΔἸ πυ! ἀἴλτο γογὸ αἶδὶ ἤιηῖν 
41105 ΠΟΠΏΝΠ} μέσγοις ἀρ Ρο]ΠΔπτ Ἠείνο. 

Μίκν»το ἀἸπη! συ πηον ἱττα, ΡΊ εἰς, [απατίμτι δ᾽ οπιιᾷ. 
Μίκ(θ-.ε, δ, ροά ἴσα] αιο ἕο τα ἐγιιξεύχις δ μαυοης νοΐ Δρρεοπ- 

ἀἰιητιιγ [15 Ρ] Δ πεῖ 5: οτίο 5 ΘΟ] απο}. Π}.4ς Αὐουῖθιι5 οά- 
Ῥίτο 23. ΤἈςορ γαῆιι5 μμξογία Πδτο ρτίπιο,ςαρίτε τογτξο, μέ- 
ος,τῶτο σ᾽ ὅν. ὦ σεωρηβίηται τορὸς τὸ φυτὸν τὸ φύλλον, κὶ ὁ καρπὸς. Ἱάς 

μόχιΘ.. δὶς διιζοπι ἰογίρτιπι ἀρτα ΒΑΠΙΊ πὶ. Μαρπια ἴῃ Ηε- 
ΧΑέπιογο ἀπι:π| ορΙβ οἰ} ἩΘΠΊ]]. 5. ἡΠΠπ|4 σταπυιπι αιιοά 1- 
Ρἤ5 ἔτοπάϊ ες Ππιθτοῦ ἱηδατοίςιτ. ψιόάηιο πο πα} } 15 δόγιιπι 
411 ποι ηλ 115 το δ 115 ΠπΠΡΟΠοη ἀϊς ΟΡΘΓΔΠῚ ΠαιαΤ τς μέσον 
Ρἰἀοιιῖς ἀρρο!αγο, νἱπὶ [πὸ ἔς πιηῖς οδτίποτ, μέσ δ’ οτίαπι τες 
πο] ἱππτιπιοπεῖ ποπβςη 5 τατγίσι 14 εἴς ας ΒΙ ρα πὶ δρᾷ 
Μαγγοπεπὶ Πιρίςσοτ: ραπίμαπι ταϊογῇ ρυτααυὶς Οαΐζα, 48 νο- 
ἐς ἢ ραΠίπιιπι Πρηίβολτιιτ . αἰϊιά εἤς Πάςπι ἔαοῖς ΟοΙμπιοὶ- 
ΙΔ τῦτο τογτίου σαρίτο 18, ΤῊ ΟΡ γαίξις ἀς σαπι!ῇς ΠΡτὸ 3.64. 
25. ϑέήαλοι δ᾽ ἰοκυρότερον ἔτι δεκέλλης ὄργανον ἐχισιν, ἢ καλῆσ᾽ μΐχον, 
ὁ μᾶλλον εἰς βαῖϑος κατιὸν πλείω γίω αἰειπρέπει καὶ καπατέρωϑεν, ΟαΖα. 

ὙΤΆΟΙ͂Α!Σ νδ]] 4] οτὶ αιαιη τ δ᾽ άπ 5 ξογγαπηῦτο ντιιπτιιτ(αμποά 
οτοάο ἰά οὔτε αιιοά ρα[πἰπάτη γοσαητ Δοτῖςοϊα [τ4])αιοά ταὶ- 
[ςβοη νοοϊταῃς » πος οπὶπὶ αἰτλιις ἀςίς ςπάφῃϑ ρίτι5 ταγγα 1π- 
τογτῖτ, 

Μισώδης, (6. ὁ καὶ ἡγοάϊο ἀϊσπιῖ5. 
Μιπιπρίζω, εἴτ}. τ θουμουράζω, 
Ματυῤῥεφιὶς ε16-. ὁ τὰ ἡγΉ10 Πιτι591η ἘρΊοτ: 
Μίτος,ε56.Π]ιιπη,} Ἰοῖτιπιον πος Ρτοιογθ. ὑπὸ λεη]οοῦ μέτου τὸ ζῶ ἐρπτῇ" 

ὧτη «ῬΊΠ] οἴ , οτίαπι Π4ος οἰτῃάγα μέτοις ἀἶχῖτ. 
Μισύω, ὦ, Πἰςἰα τεη4ο,ν 6] Πάτθιις τεπῇς σᾶπο Ἐρίρ. 
Μέτρα, ας ΓΟ τΓδοδα τοις. ΖΟ Πα» οἰ ΠΡΌ] πὶ» ἀἰλά τι ἀρ τὶς ἀὲ- 

ΤΟᾺΠῚ 5 ΠΟΓΟΠΔ.» ΟΥΠΑΓΙ15 σΑΡΊ ΠΠΟΥΤΙΠῚ 9 ἔαίςϊα πλι}1ο 5.5 αι 
Παρὰ ΟὈ] ράτατι Ργο σοτοπᾶ ορ ὉΟρΡῚ [Δ4π|1: 1 αἰσατομίτείω ὅ5ι.- 
σικόποιο «ριόϊίυν ἐλπίσας, δος. ίιης 411] ἀτοδητ μίτρας οἵϊε εχ ξα{0118. 
Βιογαγ δας ςοποίππατας ςοτο [25. ὈΙοίτατ ἀιιτοτη ἃ μέτον φιοά 
Πϊηπι Πρηΐῇςσατ, ΑΡοΙ ΟΠ. ΒΟ Πδτο ρτίπιο Ατροπαιεῖς. ᾧ 
ἔσσυ, εἰρευύΐῳ μίτρίωυ πρῶτον ἔλυσοι κὶ ὕπατον. ψηάς μίτρα Ἰησοτταρία 
ἀϊοίταγ 5 ν 1 σοπίϊας δάδις ρυἀτοῖτῖα νἱγοιπϊταίσιις, μίτραν α- 
τἶπὶ [δε τ ζώνζω [Ὁ] πιοτὸ Ὡαγγάπειιτ ρσὶ Πγὶ τη ῬαγΙθητεβ 9 ἐάπηαιδ 
ἄϊςατε Πάπα. νἱάς Λύω, Οαρίτητσ οὐῖδτη μέτρα ΡΓῸ βΈΠΟΓΕ ἂγ- 
ταλτιιτα: ἱά οἵ, Δπιῖπα ἔετγοα. 1Π|44.δ΄. μίτρης π᾿ ἰμ᾽ ἐφόρει ἔρυμα; 
χορὸς ἕρκος ἀκόντων. νὈΪ ἸΏΓΟΓΡῚ οδομέπρης ζώνης. αὖπρα ἢ ἐλέγετο τὸ 
ἐσωτερον Ω λαγρνίῷ.. εἰ λήμα ἐρεοῦ χαλκῷ εἴξωθεν πδρκειλημιμῆψον, χαλ-- 

κὴἢ λεπὶς ἰῷ ζώγγεωται πἰοὶ ἃ κενεωγα χάριεν πλοίαονδ- ἀσφαλείας.. 

Μίτρυ»ἡϑορογοιἝ αι Ππὶξ ἸππΟ]τεστιμη 5 40 ἀ 410 ποιηλης ὅηδι.- 
δυμίς, ἘΠῚ ατιτεπὶ γατίςοίᾳ πτοῖ ς5 τε τις πῃ Πιπηπιο φάἀϊᾳςῦς, 
Οαϊεπιις ἴῃ ΟἹ] 5, μἐτρη, κάλυμμφ, κὶ δή ἐλιγμεοΐ τι ἡ ὅγα")ιδ)υμὶς ὁ- 
νομαζουΐνη. ἔς! ἢ κιρσώδες πὶς ὄγκος χτλ τίωδ κορυφίω) σητκείρδυ ὃ, τιᾷ 
δισ)ύμωἱὰ εἰς το π]. Τά επ|, φαϑορυστείτεις ΡΟ ὅθδισ)υμί δας Ἔχ ΡΟΙτ, 

Μιπεοφόρος9 δ καὶ ϑοΓ]τΥΔ τη ἔστε 5. 
Μιπρυχίτων, ον Θι9»ὁ, 46] 1ςατιι5» Π τ 5 ρταοὶ πέλας. . θαγτατιιγη οα- 

σῃοπΊς 240 846ςΟ [15 μητροχίτωνες ἀἴος σα πειγ ΡῬγορ τοῦ αἱ Πηϊαῖα 
τπο  Πτίο τη, Ηοτη. ἐμιτροχίτωνας ἀϊοϊηξεος ΔρῬε σε. 

Μιτεόω, μ. ὥσω,ϑζ μετρόομαιμ. ὥσομαι,οὐτοιπἀο»οιη 0. Α ΠΟΙ ΠἍ ΤΙ", ὅς 
Πλτ. ΝΟΠΠΙΙ5. 

μίηθ: είν ΟΝ, τώξις σ εἰςρὶ, τόγίΘ., 
Μιτύλ(θ.,», ὁ, πη θτ [πο ῳσάτοης σοτπῖδιις. Τ  οοοτῖς. χε μετύλαν ἀ8- 

χίτορτο ἄκερων τ μίηυλον Γἀςοάαπι. νόσατε ἃ ἔχατον γήπιον οἵδ 
δριιά Ηείνς ἢ. 

Μίτις, το ὃ δδὶ μέλδμ ἱκϑυῶς ὥσξ ϑποχοῖϑαρμα πῇ ἀν ρρ. ςζοπιπιο ἢ9; 

ἐχογοιηθρζακι φαοάάσιῃ ςεγαοντ Οδτὰ γογτῖς ἐχ Αὐιῖο, σύας, 
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ἔχχ 8ζ φυγραγποητιμι σογ μια δέ κόμμωσις ἀλοῖτυτ: ᾿ 

μμῆωσωνβῥν φοίγγνοῖῃ ἘΡΙ σ.οτίλ νοσεμλνζεχοης ἰοπυπι, ΕπτΊΡ. ἀς 
Ἰοςιῖα. : ὧν ν 

Μηβαλόφοτα ἡ ἀσιχθαλφοσα γεἰλίμθυ Ὁ. Ἡείγεϊι. 

νιχωκέω,ίοῃο. ' 
ΜΝ Δ αρ όνπαπα ἤϊις πιΐπα,σοητιιπι ἀγαςβσπα;, ΡΙατο ἴῃ Αροΐορ. 

ἴσως δ) δν διιυυώμιζωυ ἀντ σα υἱ μῖν που μν αν αῤγυρίε. ξοτεαίἷς νοδὶς 
πιιπιογατς ροεμη ἀτσοητὶ πλΐηδηι. ΕΓ ΟΥ ΠΟ]. ἀπποῖαῖ μναν5λί- 
πραγ, ὃς ὁλκίκ, ργὸ οοάςπὶ ἀςοῖρὶ Οταςῖβ. ιπιδάτηφάιιπι [,4- 
τἰπῖς πιΐπαπι, γαῖ ὃς Ροπά0 5 410 ταις πὸ νίαπσαμπαηας 
γετιπὶ εἴς δἵτ Βιι4. ΡΊ τα. Π. 2τναῖς μν αν ρεπάοτγε ἀγασμπηαβαῦ- 
τἴσας σεπτιιπι, Η ἐγοάοτσ, μνέας Τοηϊ οἰ ἀϊχῖτ ρτὸ μναξ, 
τΜνα θυ πλῖπαΣ ΡΟη άτι5 μαδοπς:Πς ΧοπορμΒοηιλίϑοις μγάαίοις ἀἰχίτ, 
Μειάας,αϑδὸς, ΓᾺΡ ταν τι πη  ροτετ. ἷ 
Μυῶ!θ,κ, ἡ δά τηϊηο ρεθοίτιπι οιιλάςη5.τὸ μναῖον» φιιοά εἰς ῥτετὶ) 

ψΠ1115 τ] η δ᾽. 
Μναμοσύρειν, Ο ἜΥ Πα τδον οἱ γθρλ! 1 {ἱ ΑΙ ΠσΠ1π|5, 
ναί μων, ογθ., 4] (ὩοτΙβςϊοτ δάπιοποτ, γδηζ οτίαπι μναίμανεα( Ρ αι 
τατον πτ Ποσο) γι ροΠοτιιπη ρυδρςἐἘ] 1η 51.114. 4105 [νάτί αἱ 
τποάιρεζαζοτες γοσδητοχιὸ δ η 4] πηοάιιπι 1115. ἱπηρογας 
τεῆς. ψιάε τα Οἰ14ἀ, Ἐταίπτι. Ἐτ Ππλρ Ἰοῖτεσ πο πιοῦ ὃς σα- 
τὶοῆις, ὄπημελυτής. 516 {ΠΠπ|4||}͵μ᾿σῳ μνώμονᾳ συμποτανῃεσδης 401- 
ἄαπι ητε!Πἰσὶ ἀοδοτε ἀς ςο, αὶ πλεπιοτ πτ ῥτὶ ἀἰαπὶ ἄς τέτι ἴῃ 
[γπιροῆο φουππητ, (ο« ἀς αἰπλίιπι σαγιοίο ἱπηρογιοίόαιοιντ 
ποτε ὃ ὄγαν δβαμελητίω τῷ συμιποσίε, μισοῦμϑυ γὸ ἃ ἐν τοι τοις ὅψιμε- 
λύμῆοον κἡ ὅψη τείσσον τεῦς 

Μῦάομα), μνεκα, μα. ἤσομαὶ απ, ν μα)» το πη  Πἱ (τΟΓ 5 ΠΟ πη πΊ Επιογο, οοἰς 
το, ἕβϑς 'Φεπη αιιοά μνησϑύω,ν Χοτῷ Ροίσο ἐκ ἐϑέλεσι δυχσίως μνά- 
κι . μναί αὖτ οἴκοιτιν, Το πιοτ.ϊά οὐτο νης δε δῦτει. μεν ὦ ὅποι γάμον Ὁ 

Ῥτῖδς Ῥετογο ποῖά, το ΠῚ δυαδιο, αςξζοοντ ὃς μνυς ϑΐομαι.. Ηε- 
τοά᾽δη ἴῃ Ῥτατξατ. παιδείας κλ ἐφ. ἀΐδεον μινώ υῆμοι, σα] οΥἽα: ὃς ἔλπια 
οὐ ἀἰτιοηὶς σαρίἀ τ. Π οι, οΐξ ἐϑηαβυλῆς μνᾶται τίω) αρχίω, ΕΙατατς. 
ἐπ Οἰςεγομνώ μήν αὐὐτιῦ φιλ αἴϑρωπον δεσπότίνυ. το πὶ ΡΓΟ μνήμίω 
ποιώ, μνήσομω εἰμι φὶ διόγυσον, ἕχςϊατι ἙΔΟΟΠΪ πιςητίο πο ΠῚ, ἘΤΟΙλοΓ. 
ὅπ ΠΥ πῖπο ΒΑςοΪΝἱ. μνν σε ϑτι! πὐεὶ πσα δὸς. ΒΠΠ| πποπείοποιι ἔποο- 
το, ἤεγο δος. μνησει μη ξστομνη δ)» εἶ σοι»ἱ ἄς πη μυηϑιήσομαι., Πα σοῦ 
ταεῃείοηςι αἰ] οχ Τ μον ΑἸ 4. μνησϑητι πόσον ἑπλέπησας, ἃ, 
χαηΖοη.ἑ αὐ μνυσϑωΐ τίνων ὃν ὄμκατι, ὨοΙΠΟΙΠ οπ, μνησ θείαι ἀλκή ς5 
ξοττίτου ἀρεγο: οι! 15 σοητγατὶ πη μεϑτέγαι ἀλκή 9 ΠΟτῚ, μνησθῆναι 
αδϑοὶ ἀμ, ῬΊΔτ, νέμ.ς. μυΠΠ5 τοὶ πιδητίοπθ ἔλσοτγο μνῃσϑίων οι Ὡρὸς 

ἀσυάγίω πιο πτίθποπη ἔαςοτο, απ. νη6ς μνησϑεὶς . ὨἹΟΠΊ ΟΥ̓ΑῚ 
ἐδεϊθης,ὃζ τπεῖθογ ἔλέϊῃ8. 

Μυαρὸς 96 ὁ,τπ 1115. 415. 
Μναστον,ν, τὸς  ἀἰοἴτιις αιια44π| ρίλητα παΐσοης ἀριι ἸΝλλπι Ηπι- 
τἰτπι, Τ ΠΟ ΟΡἢ. Ϊ.4.ἀἄς ρΙΔη, 

Μνασέον, τ ἢ ΠΠΓα; σ ΘΠ Ὲ15 ΣΟΠΓΙ 6 Π5 4105 ΠΟ 105. 
Μνάω, μεήσω, καὶ Μυέω, το πυϊπ (οἱ [λεϊουαρρογο. Ηοσλς.1]. αἱ, εἶ γε 

μὲν μνήστεσει πταρέζεο, (1 εἴς, τουτων αὐτὸν υὐπομινη στέστι  ΒοΓ ἐρ ματα 

Δάπιοποηϑ. 
Μνέα, μνᾶ πλΐπαιν τς μνῶ μνέας εἴκοση, γἸσίητὶ πλ] 45) Πογοάοῦ. 
Μνεία ας, "ἡ πιεγποὐἰα τ Ἔπτίουμν εἰων ἔνχέν , ΠΛ ΟΠ ΟΤΕΠῚ εἴς, Ατῆο- 

Ῥβᾶπ. μνείαν ποιεῖ ὅτι πιοητίοηο πὶ ἔαοοτο»  γἰΐτοτο].1π ΡοΠτ.τα- 
τἰοπεαι πάετο, Ποπιο μομοντάς μνημεῖον, δὲ μνήμηγαρι  Απι- 
ΤΟΠΪΕΠ1. 

γνόύις, θ05 ΟΠεῖάι [ἀςοτυηιιοπι ἴα ΗΕ ΠΟ ΡΟ 1 αἰοραης Αἰ ρυρεὶ]. 
Μμνεώμήθυ, ρτο μνωρῆν.. Ἡετγοάοτ Πδ.1, μνεωνάυΘ. αχίωὺ,αβοξεαης 
{πγρ ΘΓ 111). 

Μυῇ μανατος, το ΠΟ ΠΙΠἸ ΟΕ ΠῚ. 1 Γοσοτἄλτῖο, 
Μτημεῖον, τὸ, ἰοοις (ες οτετῖου ἀουη}591Π 4110 Ργαρο ΟΠ πιὰ 41154; 

δἰϊεγιιαπτιν. 41} ἐαϑίπει. Ὁΐοπ ἀε Απτοηϊο είς τὸ μνημεῖον ἐπ 
σέδρχμε, 1τοτη, τὸ μνῆ μϑ 9 ΠΟ ΠΙΠΠῚ ΘΏΓΙΠΠῚν τοΐφ.. ὃς ἀρια ΑἹ [1ὰ- 
παιπη, δι πὶ πὰ ἔργρυ γ᾽ τυφφῴρμματος 5 μνημον δύ οιτο δῤ τισγτθ εἰς μναμίω, 
μνυμάσιωον. 

Μνήμη "55 ΠΊΘΙΠΟΥ Δ) σΟμΠ ΠΟΙ ΠΟγατ Οὐ πγΟ ΠΕΙΠΊ ΘΓ ΠῚ) δστὸ μνήμης 
εἰπεῖν, πισπιογίτου ἀϊςοτο ὃζ σοτησιςπιοταῦο » αιοά Οἴςοῖο ἃ 
πηοπιοσία ἐχρόηετς ἀἰχ τ, τὸ αὑτὸ - ὁμάτος λέγειν ἡ δποςοματίζειν 
μνήμης εἰπε ὠχεια τς πΊοτίο Ἰαξξιγα ιιο  σθηιις. 14 ]1 ὙΟσΑΓΕΣ 
ληϑ αργικὴ αἰϊο ΠΟΠΊΪης μνῆμαι ἐν μέτρρις» ΡΕΓ σαγπηῖηᾷ ἀδσοδητα- 
τίοπες δὲ ἰαιιἀατίοπο5. Αὐἰοτοϊ, ᾿π αὶ Βετοτ. μνήμίω ποιήσομαι, 
τπφητίοποπι αοΐαπι, ογοάος ᾿ εατοῖ, αν μίω ποιεῖν 7 Ρτὸ μεμνῆ- 
δα οτεσοτγά αν], Ροεγὶ σαρίτο ΡυΙ πιο θὲ ταῖσι θα 1ΏΓΕΓΡ. ν οτίτ, 
πἸδητ πο πῃ ἔάσοΓδ. 

ΜΜνημήϊαγ") Πης ΠΟΥ]. 
Μυναύ τον, μνημεῖον, Το πϊ τὸς ἸάοΣτ, ὲ 
Μυνμονδίματει, ἀρ ρο ]ατ. Αὐιτοτοϊ.1π ἈΒοτοσῖς, εἰορία δζ αιϊα πιο- 

πιοτίατη αἰ του ΐις. ογπᾶητ, ΡΙατάγο ἴῃ Οοπηαχδηταγὶοοῖῃ 410 
αἰΐρατατ οροιτοῖς ἴεποπι ἴῃ τορι] σα νογίαε υ μνημόγδυμο νἱ- 
ἄοτισ ἀρρο!αὔἴς τοπι αια: πιςπτοτία τοροτίτι : φιοα Οἴσοτο 
ἴξρο τεσογδατίοηςπε νοσατ: θέαμα 55 βνημόνδυμαι, νὰ διδωδημα Ἔ 
ὄντων. Αριά Δειοκαῖςηι Βὶ Βεζοσ. Ρ  ΙΠ1Ο μανηβιονδο μι ται Ἰερίσαν, 

Υ Οἱ αυϊάληη μνηχονδυ πὲ ̓Θ σι ΩΣ 9 ἰά εἴ ια: αἸοπιογάηγιιγ »,4 
ἔσγυητιιγ ὃς ργα δ σαητατν. [α οοάςπι ἰἰργὸ ἀἰχ τ, τοὺ μρ οι μνη- 

μονδυτοὶ ἡδέα ὅγῆν, 14 οἴ. κα φαοτιπι πιοιπογίαπι ΡΟ  μπις γὸ- 

Μυημονϑυόμῆνο!» οἱ » ἐῤῥαβων ζο μίμοι. ἰὰ οἵ 

Μυημονδυτέον, λοΙα  Π1Πς ἀοοοῦ, ᾽ 
Μνημονδιυτεκὸν φιχο ἴῃ οἰπη ν ἤιπα ἰη εἰ τατιπι εἰς 

Μνημονϑυτὸς οὐ ὁπ επηογδ 115. Ατἰτοτς. τοὺ μένηξκον, 

, ὦ ᾿ Δ 

Μνημονάϊω. μι. θύσω. «τ. δυκφῖ, τ Θπιοτίατη ας ὶο π  ΠΊΟ, 

Μνυημόνια γοσδιῖς Τεοάοξζος (Ὀρμ τες ἀϊξα ἵπτεῦρ 

Ῥ᾽ἤσάτε,ντ ἀϊχίς Οἰζογουν οτέγα ἔξ ἀϊξιάνι 
ὃς ταεπιογία δάδις γεσίπορηι19. 

Ἡείγεἢ. 

Αἰτουττι5 τοὶ ΠΥΘΏΠΓΠ ἐΠΤΙΙΠῚ. " 

προτία γερ] ἰσατὶ ροτείε, Οἰς,νιάς Πιρτὰ. 

1Ἰεστοτίτεπι ἴα πηοπγοτίατη γεάδισοτγ. ποτὶ 1 μμέμα 
Θερῖτιμ. ΡΙαταγοῃ, ἴῃ Τ᾽ Βα πιΠἘοΕ]. ὅ κὶ πὰ ἄτων μνημον 
Ῥίατο πιθπηληῖτ, ϑεοιῦ μνημονδύσωμῆν 9 εἰ της ποι 
ΖλαΖοη, μνημονόειν “' ἐφέσεως, πιφταϊΠ1{Π- ἀἸ αἱ ΠΠοα 
ἴη Οτἤοης, μυριονὅζω σοι χοίρατος 9 {{1ΠῈ ΠῚ ΟΠΊΟΓ τὶ 
ῬΒαίατιΐπ ἐρηἴο]. Αὐςοι ίατιμ. ΠΟ οτγαζ, εἰν τοὺ στάρι 
μονδύῃς γε μεινον χἡ αδεὶ “Ἴ0 μελλιόν των βυλδυσης[Π τεςιπη τορ 
τοτῖτα, ΧοΠΟΡ ἢ ης σαῇηι, μνημονόνειν ὦ δ μοίϑωσι 
την ἤσοτε ἡποπιου 8, μνήμων ὅϑω ὅτι») οΠηΟ δ, μνήμον, 

Ὁ - 

ἄο σουπίτι5, Ν 4118. 
τ 

ζυτή ματα κυλίκεια ὅτι αὐτὸς δι δοκι μή σας ἐν αὐτοῖς μιγη μον 
Ῥοί]ιος τε ξογγιγ, 

Μνημονικὲν, τὸ. ΠΠ ΟΠ ΟΥ 85 γ 15 ὃ ἀεχτευῖταβ. 
Μγημογικὲς, οὐ, ὁ, 4 γαϊεῦ πποπτο σία) πι τη π1{ ΔΡ 

γεφ. εἰ μνημόνεκος ἢ. τε πὶ ὦ τη ουποτέατη ρεγτίηθηϑ, 
αἱμαΐτημα, ρίι5 πχοπιουῖα. Ά 

Μνημονικιῖς, Αἀποτρ. πε πιθγιτογιμνημονικώς πλείων ἐ᾽ 
πηϊηϊ 424 ἂς ϑεηοίξ, ' 

Μνημοσιιδη9 "951 Πιοιποτῖα, ὈΙοῖταγ ετίαπι ΜΠΘτη 
τιπὶ πιάτογοίςοιπάϊιπι Ἡ οἰοά,ραῖτς Τθς, δά 
ἄη Ππτογαγία ρα! δ γα το οητοπ,Οροστοῖ γουτεκον οἵ 
γεκὸγ οἱ οἴτοίπτε Προ μη ἀϊ ὃζ τοτιπεπάϊ ροτοῖζατο ρτςεϊε 
τεῦ απιτειτι τὸ νϑητικὸν ογεάοθάζαν σοπεγι πε ) ὃς Μᾶς 
μνημονικόν, ἊΝ 

Μυνιμέσευυον, ΡΊ σΏ1155411 ΠΤ} ς α ρΡίδαι τοἰ ̓ ξξιπα ἀρο 
αιιοί 1Ππ||πὶ ποῖτγι σοπιπιθηοίαοϊαι, Πλοη ΠΟ ηΣΕΠῚ 
ται τις ἀϊχῖς ᾿π ΑἸ Ππίτιπι, ΚΝ ογιὶπὶ οὐδ μνυμόσευον τη 61} 
εἴπ, ὑπόμνημα, Ματοὶ 14. κὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λοιληϑ'ήσεται 
σιυώεν οὐ τῆς. ἐρίτιις Πᾶς νοχ οτίαπι ΕΧΟαΐ 17. βνη 
Αὐἰπορβαπεπὶ ἐΧΡΟΠΙΤΕ τοὶ ΤΑ χεγυῆνων κεφάλαια, 
φινμόσευυα αἰ ξλα τποπιόγάτι ἀΐρηα, μνημόσυνα καὶ 
πλοΠ ΓΑ ΠΊ τε ΠΏ ΠΙΟτο. 

Μγημύω, τΥ  Ἐἰς πος άο ἃς ἀσγα Ὁ ψΌ τι, σκευϑιρωπζω, 
Μγη μων, ον. ὁ αἱ ἡ ,υποσηογον αἰ σης ΠΠ ΟΠ] ΟΥ Δ πποῖς ΕΠ 

ταῦθ} }α5 ΡῈ! ]1οΔ5 το εγεηάι αια: ορι!5 οἵδ πιεπιοσῖϑ 
(οπιπιεητατν, Αγ  πορμαπ. Νεφελ, [οτι δὲς ἑερρμννίμονας 

εὐ μονας ἀϊ το 5 [πΠς [ογῖθας τογιιπι [Δογατιτη αἱ δ, 
μων νὰ ὅδησκοπος ἣ σιν ὁ δαίων, 

Μγησοιία τος ΤΟ ὗσσημν ἐσ ειαν» τ ΕΠΊΟΤΑΤΙΠζ, 
Μνήσαντο, ΤΠ ΟΠῚΪ ΠΟΤΙΙΩ, 
Μνησίϑείθο,ε, ὁ Ρ΄π|5. 
Μενηστικϑικέω, μι. ἡἱ σώ, αν, ἡνκφ5 [ὉΠ τ ΘΠΊΟΥ ΤΑ [ΟΥ̓ ΠῚ 5 ΓοΙτ 

ἀμτία;, ἤγπτᾶς Ἰη πο πη τᾶ γοῦογ6ς5 1] Π ΓΙ 5 τοπδο. 
Βιιπὶ ἐπε! }οχὶς ΟἸςοτο, τ ἴῃ ργίπια ΡΆΠΠρρῖσα ἴῃ 
ΟΌΜῚ Θτίδιη ν ΕΓ θην {τ Ρ 4117 4110 ταπα πὶ [(«ἀλυάϊς 
εταῖ ν (ἃ εἰτῖταϑ 114: ΑἹ [οἰνπος οπὶπι ἀς σα τα Ιοσιςπι 
Οτοῆρῃ. ᾿πφυήτονε ὃ ιεἴνοι μὲ μεγάλων κακώνγ συμβαῦτα 
πἰω) πολιν, τὸ κείλλιςτον ὀκ στα! δείας ῥῆμα φϑεγξοί μι οιγυιὴ μὴὴ: 

ΕΒ 
Ατὐἰπορμδη,νεφ, μήσγ᾿ δ τειπεῖν τῷ πειτρὶ μηδὲν, μή σ᾿ ἰαπε 
σαντο μνησηκακῆ σαι τί ἡχικίόν, ὅςς Ἰηἰαγῖα αἰῆςοτο ατᾶξα 
Ρομΐτιγ οπὶ Αςοα τί. ΡΙατο οἰιπα Τλατί πο) Ρ ΗΟ .7ι 
κρατήσαντες, μοέχαις κὶ ὀκξολαῖς δρ ϑερώσσων αὐ σφαγαῖς μνησιᾷ 
«πὠΐσωντα!» ΡΥἸ Γι τι νἱξτοτοβ» δίς. μινησικακώ σοι, τὶ 
ὙΒιιογ ἀ14.Βι4.1π ἘΡΙΠἘΟ]. ὁ μινησικρικωῖ σοι Τ᾽ στ ἀρεληλ 
τη Ἰορβδηλη ΡΙΠτο, με μνησεκοιήσῃς εὶ συ φυλίω κατέλαξι 
ΤᾺ ῬτΩ  ΘΓΙΓΟΓΙΙΠῚ ΠῸ ΠΠΟΣΏΪΠΟΓΙΣ. νἱάς δριιά Εγαίι, 
ξ815γμη μινησικακὴ σα). 

Μνησιχακία γας, ὃ 1 ἡ πτῖα πὶ πιοιπηοτία. ν 
Μνησίχρεκος, οὐδ ὁ ποσοῦ 1 πιτίατιιπ1}}}1ατὶ πη ἢ} τέπαχ 9 
Μγησικρέκως [4 ἰοι10 10. αηΐπιο ὃς νϑῖογαπα ἘΠ ΓΙ ΑΓ ΠῚ, 

ὙΕ} δοτῖιπὶ ποῦς 411 ΟΡ γότογοϑ ἱπίαγῖας Ππλμ τατο τι 
Μνησυχαῤηγν ΟῚ ρτ859 ΕἸ εἴν. ΝΣ 
Μνης εἴαγας, ἡ, Π]οπτοτία, .ἀο ρου το, μνήμη 9 κὶ ἐπαγγει 

λόντων γίμων, ἐς Τα γάμων, [ροπία 14. ἣ 

Μνηῆςδυμα, τὸ, ἰάφῃλ, ἘγΙρ 4. 1π Ῥῃοσολ τ, ὦ κακαὶ μνης θυ μαῖ 
[ροηία τα. ᾿ 

Μυης δυομκῳ.. ὃζ 5 

Μνηστόνω, μι, ύσω, αν, δυχοι, ἄς ροηδςο,ῖγαάο Προπίαπλ ἴτεπι 
ἀϑοινχοτοηιροίςο. Επιγρ 4. ἐμινη ἄστει παῖδα σίωλιτιι : 

ΠῈΡ πὶ Ἔχρογίτι!, μνης δύω γώμον ἴῃ 50 τά τ ΠΟΙ 
γύμμι ς΄, τιῦ κα αἰ εξυϑέντι 5τοὴ γάμον ἐμνήςδυον , ᾿ΑΡΟΙ]οηταΣ ἴοι 
Αὐξομαιεῖς, μνης θύω γίμοις , σους ἽΠο πιρεῖαϑ:ν ογρα πῃ 

Εἰδ:} 
ἡρίον 



ΜῈ Οἵ 
δ Κ᾿ Ἀ Ἐν ᾿ 

ἧς ππρεὶῖς ΠἸτα ἰοαιισητῖς, ἘΠ ΓΙ Δ, μνης δ, ὁ μήν Θ. αὐ. 
ῃς ἰοουτίοηοπὶ σαγρὶτ Γυισίαηις. ΡΙατατο νη (αὰ- 

ν αξίχιν ἑκόντων» Δἰοέγατς οΥΑΤΊ Δ ΠῚ Ὁ ΠῚ ΠΠΠῚ 5 σα: 
᾿ πηγαὶ σγαυίατη ἀοπημιαπέο. Τάσην ᾿ςτ μνω- 

ΠΓ. πούλει τας τόιαυτας φιλίας ἐμινάςδυον Ἐιυχεὶ ἱη ΟΡ Ὶ ΤΟ] ρτὶ- 
πο αὐιϊοτοιας ἀπππ το στην, ἐξα απ, Οὐβαύπηι 
τιαάιιμτλη! Πς ὅτι αἰτοῦ! 1 ρα ατιιν ἡ νης θὐτῶτως ραί- 

ὁ ΡΓορτὶὸ αἀἸσατιτοηοα ταπγοῦ {παι Βυ 4.) σομ ἢ ς 
ἸοΠΠπ|. [το πιναπιθἱ ον πα οἰ τγατιτη ἀρροτο, ΡΙατατο εῖι ἰα 

ἐσ θυ ὁ μῆνί: ἐαὰ τῷ ἐιογαρ χίσν,αρροτοης ἀτάτιο ἀΠι δ᾽ ἐπῖσι 
δγ βάν ηφ"δυν μὴν (Θ- τύυν αὐχύνώ, Ἰτοιι σο οἰ ο. οπιράζο ξ γε 

"ει γαρυά δυιηάοτα. ἐξ οιτι, μυης δυσον ἀυτερ φιλίων αὐδιρὸς 
ν ἐϑυων σοη οἰ τα ὑρὴ ἀπιὶ οἰτίαπη. Π}Π 18 ιιι5. ἐἐτεὶ αὐτῆς 
"τὸ ἐνοδόσυμον μνυςδύεις ὶ, Πρ σοτῚς ἄτας Πρ ῥα ταϑ. 

Ἴ αἰΐσον. ι 

ἰροπία,ἵπ Ῥαπάς ἐξ, μεμιννςτδυ μήρη, νον Ροτί τα ἰορττίπηα, 
ἡμδύτο Τιρκείμιοιο αἴοφ μνης ἧς ἀλόχοισιγ, ἡ, ἢ ἐκ μνηφ'είας γε- 

αἰξγ ο! ΡΟΠ τὶ 5» Πρ τις. ᾿ 
τ ΡΓΟΟιΙσοοαπάϊάατιις, 1τό πὶ ΠἸουιοτ, ΝΌΠη, εἰλαπίνης 

Οὐ σομιλμ1}. ι 
οπλπποτα αι: ΡῈ] ἰ5 ἀλητιτ ἃ ργοο οἵη Ἐρίρτ. 

ας, ἷγ ζασίος ργοΦΟΤΕΠΊ. 
ἰοπι αιϊο αὶ μένης, ΟΠ γΥ [Ὁ [Ἐυτϑθὲ ἱερωσ, 

ἸσγοΥίαυ μένεα, ΟΡ ἢ ν᾿ ἔσχε καὶ μοοῖ μνῆςφιν., τοης πΊο- 
πιοὶ Ν Ὶς ἰὴ Ὑ πενίας κοῦ κεν ὁμορ είοιο κὶ εἰσέτι ΜΝ κ αὐδ᾿ρριο 

οἷς, 
ἐπιρτιι5,) ἀςροπίατιις. 
οὐ Ρτο μια τρρμνηςθίι, 
ὁ άγγ μα ΠΙΓΕΙΓΑΓΙΙΠῚ ΠΕΡ ΤΙ ΔΓΕ. 
Ῥοϊζυϊατίο ἰὴ ν ον πη Ργοσοσια ἀπηδί εἰ, Πονη. 

σἰ!5.[ροτἔϊι5. ὃς αι] αππρτϊάτιπι ἀτη μαθόποπη ἀςαΐτ. 1- 
ΞυΡοτγίτας, ὅς μων, δ 14. 
ἢ νοΓὶ μιμνήσκω, Οὐγῃ. ξ, ὁππότε τις μνήσῃ καδγοῖο 

Πιρτίαγηπι ἄοπα. 
πηιίςοὐτις.Ορ ᾽απ. ΠΡ τὸ 3. κα υδὲ τὶς μυιαιρρῖσιν ὅσο πλατοι- 

ἼΦ, 

πισύμφυτος. ον στον ᾿ ἈΝ Σ τίοπς αν ἀμνίον, Ε)τὸ ΠΛ ΓΟτ15)4 1 σα, βρύον, φίκος, 

Ϊ ῬΠΙκατίο, ἱκετία, Εο γ οἰυκοινὴ δουλεία γα 4 Ογοῖαβ Α- 

ΠΟ 115. μαλακός, 
ἸγΑυἐεπιοτα οΣ μυρτί, 
ἑ ἀογγίπηᾶ σαι 411α ΠΑ ΟἸΙΠΤΙΤ ἃ  ΐ : ν οἱ ἴῃ ἀη(οείδιις 
ἸΟΠΠΠΠῚ πιὰ ψὰς να! ὁ ἄμμο, Ης γ οἰ, ΡΟ]], 
Τα τις. δουλεία, 
ε Εἵλωτες, ᾿ 

οοτοὺ ρτο μνάομαν τα παϊ αἰ [ςοτομνηκονόύω, Οοηὶτ. ΑΡΟ]]. 
υ μνώοντο τε ποτοῖο, ἐμνώοντο ὑτνε. ἰΟΛη Πἰ πἸ πη ποτ τ, 
ἴεδαητ, ἰάςπι ΑΡΟ ΠΟ. πολέμε δυσοχείθ. ἐμνώοντο, 

μνείαν τ ποιοιιῶτο, ΕἸ οπλοτ. [ΗΔ β, Ἐτ ἐπ Ἰπλρότατ. μνώεο 
ὑπάοπι. 14 εἰξνπιεπιςητο. [τοῖῃ αἥέζο. Οὐν δ, ὁ,κή ϑεσι 
τ πώ μεθ, ὨλΑ] ΟὙ απ σου πη οπιοτατίοης ἀεἸοέξεπιιτ, 

ἐμνησκο μῆνει, μνᾶν Ὁ... 11} ΠΌΤ ν ΧΟΥΘαῚ ῬΟτΙΣ 5 ῬΤΟςΙΙ5, 
γώῆνο; αὐτιϑείκω αἴχοχον, ρετοῦτε5 ν ΧΟΥΕΠῚ 9 ΔΕ ητ65. 

ἰς ργοςῖς Ρεποίορα:. εν, ὙΠ 
εἴα Ηἰρρίατι ἐς αππο αἀιἐἴαιῖο 9» ἔσω ὃ καὶ τῇ φωνῇ μὴ 

ἐν λαμ ςομογγὸς ᾿σίταΓ ΟΡῬΟΙ ΤΙ οἱ 411 οἷατα νοος 
Ἢ 

Ἢ ἀδογίοἤις, ὅθήπονζ:. ατιιπηηο ἤις, κακοποιθος, ΑὙΓΑΤΙΙ5., 
χεῖρες Απάτοπιςϊς ρτορτογ νυ]. ; 
Μογέω, ὃς Μογείω,[ΟὩϊςα ΘρΡΦητΗ ΟΠ τῷ αν μοῦ σώ, τσ, ηχα» 1- 
τὶ οτοτοϊεγο. Οὐ γ 7 ξ ὅοσα ϑεὼν ἰ» τητι εὐγισαοἱὰ εἴ, ῬΑ 
δζ τα]; Ἐτ 1116 4.,΄, ὦ ἐπι πόλλ᾽ ἐμέγηστι, 1, ὡκοπέα σι, ὀκοικοπο- 

εὐτα, ἰατοτα τὶ ῃϊ ἀο] ςπτ, Εἰιτῖρ. 

ἡ μα: Πταιπτῖα ἴπ νει 5, αβοέλιι αἰταιιο ἱπιρεάϊεπτςο. 
ὁ 410 ι15:1πιρεάῖτα: Ππσιιας, ΔἸ ΠΟ τον ἰο αι 5, Μαγ- 

αρτὸ Ρίατο ρτίτηο ἀς Ἀδρυθ] ς. σιωεχώρησεν ὀνταιύϑει γ 
τ 

᾿Ἰλθοτ, ΓΗ ϊο, πόνῷ-. δ᾽ χλησις μμόχθίθ. »κακοποίϑ ειαγ) ΕΠΟΠῚ. 
χε, ἴῃ ρᾶττι! ἰαὍοτο. ΐ 

υ ὁ χὰ εἰ (α οἸρ 6 π5 [ἀθοσεπι Ρατταμ πη] Εἰγοα ΡάγτΙΙ5 Ια- 
᾿ς γπὰς Ποπιογ μογοστόκος εἰκήϑυ μα. Γιοίπα ΟὈτοττιχ. ἡ 

ὁ χὶ πογε μῆμη αἰεὶ «δὺ τόκοις λοχϑύ τρια γντ ἰηγα 11 Τητετρτ. ΠΟ - 
᾿ ΠΙΟΙ ΠΙλά,α.. Ἐς δριιὰ Νοππιτῃ μογοσ τόκος ἡ ὡςγαλγοτα ἔπι 4165 

᾿ ἢ ῬᾶττιΙ ἰδθοτϊοίἃ. 

ᾷ 
᾿ πὸ (τγα 1113. ςρώικα τοι. ' 

1 Θ᾽, ὁ πποάτιι5. πιοὴ ἴιτα (ςἀςοῖμη σοητίηοῃβ [Ὀχεαυῖοβ χίλιοι 

ἣ αδόχοι, Γγϊ πάτον. ν7. δυμοῶν, ᾿ ἱ 
δαξ, (εγαμῆεις 4ιῖ ςαπι ἢ {15 σοατατια ιδιις ἐατγῖζιτ, μόϑοιχος 

ΝΜ: 239 
τε 41 Πητινάς ΑἸΒοπαιτι αἷς οηΐαν Πρτο [πχτο, νόϑακας ΘρΑΙτῶΣ ὁ 

Ἰῆδετος φυΐάςπι ΠΠς, τὰ ποὴ Τιἀςοάα:πιοηῖος : μῆς διτοπι 
σεμδ) ρόφοις, 1 σις ἰδ πηο πη ὀ τι πλ,ντροῖς 411 οἴη} σἰαΐ αν ΠΠ 15 6 - 

οὐιῖσατ! 4 μ] [Ὁ οὐ το κὸ μοτέχην τὶ πα, δείας πείσης. ὃ 
Μοϑόνω, ἀοτοΙζοτ, αἰ ανη ον γοα , ΗἩοίγς, Ἰερὶτ μοφύω:[ς 4 4] αδο- 

τς [Οτῖςς ρο τιμίας μόϑεύίῳ, 
Μόϑο;, β, δ] θοτν ἢ] ἢν πόλεμον, ςΟη β] 1115» ΘΟ ΓΑ, ἢ » ταπια 

τὰς» Ρυ 9 ΠΔ. ΠΠ ς ἀ.πεϑνειώτα χ᾽ μόϑογ,ςς πὶ ἴῃ ὃς 110. 
Μοϑιύῤᾳ αἴ, νὴ ΠΑΡῸ 15. 8ς πιᾶπι ΟΓῚ ΠῚ ΓΟ ΠΊΟΓΙΙ πγοαῖ μόϑνυοα σα άς; 
πῆμ λόφερα Βιι4.εχ Αὐλτοτε!. ῬΕγΠοσην οἷ μὴρ οὐ λορέρων ἢ 
μοϑὲ ῥων κοινὸν ὄξὶν ὕβρας. 

Μοθων,ωνίθ υἱάσι) τὲ μόϑαξ, νογ πὰ. Ετγυποίορις οηἰπὶ Ταςούςπιο- 
ἢΪο5 ἧτα ποῃλίηατς ἐουλδὶς ἢ οὐκογγουῦ δοῦλον, (δ γώ ἀφηιὶ πατῶ 
δ ςἀπισατιιπὴ 4 ΙΙΟΗῚ Λεβοπὶςηίος οἰκότραβα ἈΡΡΟΙαης, γε ὃς 
Ηεῖν εἰ μόϑωνες ἃ Γιασοήα πη ο 15 νοςαγὶ αἷτ ζὺ αϑοατρεφοιῆμοις 
παι ᾶσκοις ΡιΟΓΟ5 411 ρτςτοῦ ΠΡογος ἀοπιοίτεῖςοβ αἰυμειτ ἃς ὃς 
ἀπιοαηταΑ τἰ ΠΟρΠδηὶν οτο (Ὁ μοἹ, ὅς δι, ζὺ᾽ πἀρεπορόμοιε τοῖς ἐπ 
λό ϑέρρισ, “ΠΡ ΘΠΙΙΟΓΕΣῊ αἰΐες! 5 ὃς ΡεἀΠΠ]οαιιο55;α Ὁ Πϊς μόϑων ἀϊ- 
ξχιις οἵν. φορπκὸ,δόλιίθ-, ὀυτελοὶς, πιο  οὔξιι 5, ν 115. ἃς Πα} μὰ Πο- 
ποτα Μα σιν, πιισάτον, θάγγα 115, Ατ ΠΟ ρμαη ἦι Ῥ]αϊο, δγαῤὰα- 
γεϊης)γῶς μόϑων εἰ κὶ φυσει κόβαλο γιάς Ἰθ1α. ἱπτοτρι, Ττοπὶ φητις 
[Ἰτατί ομἱϑ οαϊα 4} τὰ ρὶς ὃς ράτγιπὶ [ἰδογα 5. 

Μορωγία ας. ἡ, Παρ οΥ ἰα ἀλοζονεία, 

Μοϑωγικὸς ἀρ οΥθιις.Ρ ας, ἴῃ γῖτα Ρουῖς δ 8. ποιητης ἴων μοϑιινιμίω 
φησι ἢ ὁμιλίαν κα ιξαύτυφον δ) σῷ κδξεκλέοις, 

Μοιμυφν τὸ μοιμυνιειν τὸ σειωμείγειν ταὶ χείλη, [στα σοπτιαῆοῦς ἃς οὅ- 
Ὠλίττους, ρα ΡΟ] Ισο πὶ σογτγιιρτὰ νοιμκυλειν. ἘΠῚ οὐίατη Ηείνο. 

εἰ Μοιμυλλ ει ϑυλαζευ, ἰας ἤιβετς,τὰ χείλη φερσείπῆειν ὀήλοις, 
1. τα Ππ|5.ἀοπλ 10 γεῖτιι ᾿ποςἀεπ5οσκυϑρωπύς. 

Μοῖρα ας, νὴ ρατο Δ. [ὈΥ 55 ΕΔτυτη πιο τ8.Ν εὐ μαρριϑη, τὸ καυϑ τ κον, κὶ μερὶς» 
ῬΑ βοπι πη ὈΓΙ Πτυτγὰ ξϊι15),ἀΘοοη5)0 Εῇς ἐμ πη» αὐτῃοτίζας . ἄξογο- 
ταῖσι ἔστι ργοιιἀφητία᾽ ο 15 τύχη πηϊ γᾷ εξ, Μδογοῦ. ς. 54- 
τιιγη, Ποπιοτ. Οὐ γ Π. ξ ἐσὲ τι στ «ἶδᾳ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔτιασες. 
14 εὔοργατογ ἀςοοτι! πη) αὐρῷ τὸ προσ ἥκον:ντ' ΧΤ' μοῖραν, ρ Ὸ χΤ᾽ πὸ 
«πρέπον, τ᾽ κόσμον, 1]1244. «ἱ, τ αὐταὶ γέρον χτ' μοῖραν ἔειπες »ἱὰ οἰ τὸ 
ἀταις ογάϊης ργουὸ, ὃς γεξεκ, ἀϊοίταν ὃὲ ροσ κατ᾿ ὗσαν, ρτο οἵ- 
ἢοῖο, μοῖρα ϑείαι, ἀπιῖπα ρτοιπάἀεητία, ΧΟΠΟΡ τὸ πόδὲ Θεία μοίρᾳ: 
πεποιημῆμω, τὸς τὸ σιωενγεῖν δγέλοιν δίς. ϑείᾳ μοίρα γϑωνηϑθεὶς, ἀἸαΐπαΣ 
(οττῖς ἕαιιοτς πάτιις. ΡΙδτ.λη ἐρ Ἐο. μοῖρα φιλόσοφίθ', [Ὁτ5 Ρ 110 - 
(ορϊοδ. θ᾽ άςπν, μοῖρα 9 ὀνάτου, ἘμΓΙρΡΙ 4, μοῖρα ϑεων»ἔατιιπ ἀςο- 
ται}. οἷ γει ἢ μοίρᾳ τρφξαι, δες, οπα ὃς ξε  ἰσὶ (Οτες:ΡΙΔτο ἴῃ ςρ ξ, 
ἐν παιτείδος μευΐρα χοιτέφη ἔτ ἰοσο ρατγίαο. Λα ΠῚ 4. ἐν «πα ιδιαξ μοί- 

ρα ἱμαὶ Ιοσ ον} 6γ ᾿οοι μη ΡΊατο γόμ, , ἐν πολεμίς μοίρα, γεν ει 1π-- 
αν μοι ] 5, οιπ τ ο  ἐδύα ἐχοίςε μοῖραν ἵτ 1 Π15 ΡΑΓ5) Απτῖρὶι- 
αὶ γὰ πόλις οἱκεῖτα) διαὶ τί) ἰδίὰμ ἐ κεῖ ς“α μοῖραν φυλαπουῆνη. Ρτο νἱ- 

ΤΊ! ν ΠΟ]ΙΟΠΙ6 οἴμ1π|ΠΊ ΟΡ ογδῖ ἴῃ σονηπηης ἡσιιαητς ἐν μος 
ρα τιϑεται δίς, ἰά οἴ. !οςο ὃς γἱςς, Ἡετηοροη, ἐν ἐσὲμιῖ μοίρῃ με-- 

γέλῃ ὅγρνγιος ν ΠΕ Γαιιὸ πιοπιοπεὶ ἀπισοῦαητ, Ἡογοάος, μοῖραν 
ὀῤέπλησεν» ΑΡΟΙ]]Οπ. Β ΠΟ α. μοῖραν κτερέων οἰφελεῖν, [Ὀττῖτὶ Ραάτοητα- 
11.914 6π|. ἔχέ μοῖραν κὶἡ τόδ᾽ οἴος οτίαπι μαδεσ Ἰοοιμη),ἱ 4 εἴς, οοα- 
ἀσαῖτ ετίλτν μος, ΕἰτΊρ 4, μοῖραι ὄλξιαι, βο] Τοῖς ἔατα, Αὐορηδπ. 
μοῖρα οτἱδπι οἱς σοθοΥ5 ἴςιι ἀςςιιγία. δεγαθ. τέτθαρες μοῖραι ὀρ δρῶν, . 
δὲ Δςὶς5 [δι ΠΙΙΠΊΟΓΙΙ5 ΠΊΕ ταῖπη. Ατ (στιν. ἐρικράτει 3 δωρεαὶ ἔϑο- 
σανδτι μοῖραν ΤΟ λακεδαι μογίων ἀπέκτανε, ἰά ον πηαη!ρα πη ν πῶς 
δεμοιρία,διχοχία, ΑὙἸτοτο] .(ς τπηπάο τγακξῖς ΠῚ 1] αἰτπα ηιιᾶ ται 
Τ)ειμπτλέγιϑτι, πίων μοῖρϑω δστὸ τῷ μεμεράξϑεν. 14 οἴ, (ογτεπι ἃ τὸ- 
τα Ραγειγίοπδ. ν]46 ρἱτγα ᾿δ᾽άοπι ἐς ἐγῖθιις5Ραγοῖς. ϑιιητ αὰὰ- 
το πὶ μοῖραι ϑέμιδος κὶ διὸς παϊδεσονε ςτδῖς ΗἩςΠοά, ἐπ ὙΠΕεΟΡ, 

Μριραγέτης. ἑατοτιιτη ἀιϊιέξοτ. 

Μοιραῖίθ., ΑἸοῖ ἢ θ᾿ ὦ μοιραῖοι ϑεοὶ, κἡ μοιραγόται δαίζυνες, 
Μοιραομν!, [πὶ ξατατιι5»Γοττ οτολαγχαίω, ΓΒ1]Ο ἀθ πη πάο, ἴστε {υ- 

χῆς μεμοίραται τᾶ ἀπῖ πιάτη (οττῖτα ἤπητ, 4110 }5 ἀηἱ πιὰ ρατ- 
τὶ εἰ ρθε οὔτε σοπεῖοῖτ, Οζα ἵπ Οδτοης τπδίογο Οἱ σεγοη 5. ἐ- 
δρυός ἐυρως ἰας μεμοίοκταταηι διὲς γα! οτιά πο. μεμοιραρῆν θυ, 
ἔλτατιις. 

Μοιράω,ἕατο ἀξ! 40,4 πΠπγῖδιιο, Γι οΙδηιι5. μφιρσαι τοὶ κρέα, ΠΥ ΠπῸ 5 
ἀϊτγθιιετε. 

Μοιρυγγοὴς, 4(Θ-, ὁ καὶ αὶ, ἔοτειιπδτης,ἀἸτπο αιιοάδιη ἔλτο ρα {118,ο-- 

γιϑ μείρᾳ γεγβουμῖψθ-. Ἡ οπ..1].γ. ᾿ 
Μοιρίει ας.) ΡΑΓ5) ΥΥ ὃς Πιρτα μορία, 
Μεοιράδιθο,ν, ὃζ πὸ {οιράδιον, ξατιιπ)ἕατο ἀςδίτιιπι, ὃς Επταγιπι ἴῃ ἔγ- 

τὶς εχτ [Ἐξης5. μμοιράδιον χεέίϑ-, ,ταῖς ἀεθίτιμπι. ΓΙῸ , μοιρεδίωῳ Θεαγεί-. 
τω, ετθο ξατα ]], ἸἀοπΊ. μοιρεδῃ, μελέτη πὶ ἘρΙρ. 

Μωρολόχης,νεμητὴς γὴ μερας ἐφ." μερέτησ»! ἃ οἰἘ7 11} ράγτο ΠῚ ἀοοὶρῖτν 

Ῥαττιατέτι5 Οδτοηὶ ὁ νέμων, αὔτ ραττϊτογοδετητὴς 4] ξξιισ:ς φρινᾷ 
ῬοΙΠςεπι:αριά Ηςοΐν οἶον εγὸ ἔστι ρτιιπι Μεοιρέλογχοιοἱ τοὶ κοιναὶ 
διαρριῦτες. 

Μοιροδοκέω, Ραττίςερ9 [πιο μέρρις μεταλαμβαίω, ΔΙ᾿, 
Μοιρολαχεῖν, τις μφιρφλοχ εἶν ίοττε ἀϊ ἤραγτῖτι. ΡΟ] αχ αἷς μοιρρλόχας 

ἃς μοιρολοχεῖν 5 γε Ρἰαγίπηιαι ἀϊξξιει ἔα ς δὴ “θ᾽ μετεχόντων 
κακουργήματος : μυιρολαχεῖν αἰἸτΕ τη Ηείγ Ομ. Ἔχροι. τὸ μερίδι χειγ- 

χαϑειν,[οττῖτο Ροτείομοπι ἴοι ράττοιτι ἀςοῖροτο, ἀἀςπ5 οὐίαμα, 
φιοίάαπι οχρόπεῖς διερε τῳ φιοπιθάίο ΡΟ δεχ ἀςςἰρῖτ, 



ΠΝ Μο 
μοιρὼ, οὖς, ἡ οἰγτῖσα αιιαάαπι τυ ον » αι: Ἀγτπηιμτι ἴῃ ἰδ ἄστα 

Νερτιηὶ σοηίου ρα τ, Ἐπί, ὺ ἶν 
μοιχόγρωιγτὰ ρασηα ἀσρτο πο πῇ ἱπ ἀἀα]τετῖο, Οὐ, 9. χωλὸς ἐὼν 

τἐχνησεγτὸ χἡ μοιχεἰγοὶ ἐφέλλφ, 14 οἵ μσιχόληπῆα τὰ αγρόθμαται ἡ μοι 
χείας, τὰ υὑτῦρ τ ἀγρϑύσεως χὸ συλλήνψεω ὁ “δ μοι χ ὧν ὀνωτιννύμῆναι γ 4.185 

τὸ ἀορυθμοηἤοπο πιοβοβοσῃπὶ ρΟΓΓΟ]υπιμταιγ., 
γΜιοιχεέζω,πἸΕοποτγίοτηϊσοτιεη, 
Μοιχειλὶς ἱδὸ εν ὅν αἀαίτογα. ' 

Μοιχάομα»δοιχαἰζωςμοιχϑύως μοιχάὼ τσ οςμοτ δεν] 0. Ματε,οΔρ. 
ς. ποιοῖ αὐτί) μοιχᾶδι,ν Ὀἱ ὃς ἀς Ποηηΐης ἀἸςϊτατοῦς ἀς ἐσεπηΐπα 
μοιχοῖντα τίωὶ ϑοίλαι αν. ΧαΠΟΡἢ. Οὐ. 1.14 εἴ, γε ριιτο ποτε 
δάν τοῦς οσο ραητεπι τῆατο, 

Μοιχεία, ας "γα ΔΕ] του π|νλ εἰ γεται μὴ κὸ ἡ πϑὸς αν αρϑένον κα χιΐραν φδϑο- 
δαξτκυρίως ὃ καὶ πἰ ὐσταὐόρε, φϑορρὶ ὃ) καὶ ὃ τσ αρϑένε κὶ χυήρας ἐντὸς νόμων. 

Μοιχείας δ[ίκη Οἰττη 416: ξαοτίτοντάς Οοπητ, ΑὙΠτορμαπιΐη ΡΊμτ, 
Μοιχϑυϑεῖσοι ναι] τατγατα διιοτ., αἀα!τοτῖο Ππργατᾶ: 
Μοιχϑυπρια, ας ἡ ,μοιχαλίςον τάς φίλαν δρθο, 
Μοιχόϑω μι. δύσω, τυ. δυκανισεο μοῦ Ἡογαῦ, ἀιτοτο διστοπ. δάσος 

ο χίο νἱτιοκταρτο νἱγρίηςιη» ἀριά Γιοίαη. ἐς Ῥαπας. Ουΐη- 
τἰ 4 η.1ἴρτο ἐερείπιο, Αια. Αςςαίατηι. Ρίατο [ποιιπάο ἐς ο- 
ῬΕΡΙ]Ίς. τίυλ γεω ὥρα ἀπε μοιχϑύσας 5 Ἡλι ηπῚ οἶτ5 υχοτὶ Παρτιπὶ 
ἀπτα ΠΠ|οτ: ἴς.3.0 Εῆς,ν εἶ εἴὰ8 νχότγοπι άπ] τογα Ποτ,οιιπὶ διε - 
τοπ. ὃς Ματτίαπο [ιγίίς, δῖς ὃς Οταςὸ Ματτ.ς.ς. 

ἡμοιχίδι(θ.»» ὁ, ἤριιγί 596 4 τοτίπιις ΕΠ 15. μοι χίδεος εἰμα ᾿ξ ἔρωτός σοι 
“πού μβυΘ..Γαϊεΐφη, μοι χέδε(θο, τ μϑεχεδυώτερο, ἢ, ϑυγαριι4 Αἀδιπδη- 
τῆιμη ἴῃ ΡΗῪ Πορ. πᾶ ρα ΔἀΌΪτοΥὶ ὩΊΟΓΟ5. 

Μοιχικὸ ς οὐ, ὁ, Αάι το γί πιι5. ΡΒ ΟΟΥ 4. μουχικαὶ χέκτρα, Ῥ]ττ, ἢ ρτα- 
ςερτι οπηι πῶτο ὡδὸς ἐδὺ μοι χικοις κὶ ἀκολάς“ες εἴρψτω! Καιλώς αἱ - 
χίτο αὐτὴ πὰ μοιχουὶ, ἢ πησεο 5 ὃί Δατιτοτοϑ. 

ἹΜΜοίχιθο Ἰἀοιῖ αι μουχικὸς ̓η ἘΡὶρ. 
μοιχὸς, οὐ, ὁ, Αἀ αι τοτρπισσολιι5, ΕΠῚ ὃς μοιχ ὃς, ἀοσοτα ργοσῆις ἃς 

εἰηαάϊολ τοπάφῃἀϊ τατον ᾿πξλπιδτιγ ἴῃ ΟΟτησπ 15 ροοτα 
Οἴατίηιιβ. Κρατῖνθ- ἀ εἰ κεκαρυῆ! Θ- μοιχὸν μιᾷ μαχαίρᾳ. 

Μοιχοτύπης (ΠΟΥΤΤῚ. 

Μολγὸς οὐ, δ θ1}} 5.4.4 [πο Ρογαφοιΐει!5, Το η. ΧΥ ἈΠ παι ̓ π ΠΙοηἰς 
Ἐρίτοπις εἰς Νοτοπο ἰοαιδης 9 μ6λγόν τε τινα ἀπ᾿ δὐδδιαύτος ἀυτιὶ 
γύκπωρ ἐπεκρέμε στιν ,ἐνδ'εικγυ μῆμνοι ὅτι ἐς ἐνεῖγον αἱ τὸν δέοι ἐμξεζλη - 

ὥχιαιιο ἴοσο αἰσορεναπι γε] οἰ ειπὶ Πρπὶ ἤσαν σομίχαζ εχ ἢι]- 
οτία.ϑιιδτοηίμ ἐπ ἐρπι15 πδιγ σας ν ττᾶ. ΑἸ τοτῖπι8 ΠΟ }10 δέ 4- 
(οορετα ἀεἰτρατας[ππλι] 6116 εἰτιι 15. Ἐσο αι ροτιμϑοά τὰ οι!- 
ἰεξιιπὶ πιογα Ἐ1.1}. ῬΟΠῈῸΧ ΕΠ το το. μοληὸν Τ᾽ Ατοητι ποτ [1- 
δια βύειον ἀσκὸν ἱπἀΐοατο τοζἀτιγῖνης Τ Ἡφοάοτίταϑ ἀϊχις ΝῚ] 
ςλπιξη φυδσητῆρσε μολγίγοις χρὴ ὅγο!. ΑὙἸΤΟΡμαη.Μήμοι Αϑίωνοις 
εὐνεϊ τον μολγρὶ ἐ'σογῖα!. αιο 4 ἀτχϊ χευσιμόν τινα πιέζων, Μολγὸς οτίλτη 
ζάστα ἀμολγος, ΑὙἸΠπορμαπιΐη Ἐσιίτ. μολγὸν γυέὥκο δεῖ σε, Ἐπ μόλ 
γηφοΠιο : 

Μολγὸς οὐ δ, τα τά τι5»σαΡΟ 1157} Πρ οΓομοχθηρόογντοῦ εχ δι θ 010 ςοτ]ο, 
( οπῖςι ἔτ ΠῚ μοληριὲ ὃς εὐμόχγοις γοςδης ἀςροοιφτοτος ἃ πηιιΐ- 
βοεπάο.Ἱ.εἰμέλγειν» ΘΟ. τἰ τόρ ἢ. Εσεΐτ, 

Μολδύειν, ἔγιιτΙ σατο πὶ ἐπι Ί] οἷν ἀσριιζατον Ἂς αὐτορμολίαι, 
Μολέα, ΘΟ, ΓΟ βοΙςοτ,νοπϊουγοἀοο,ασοοο.ΠἸΘ ΘΟ οιγΓο, παλιν 

ψολώ, τειοττοτ, Επγιρί ἀθς.ν τάς Μόλω ἃ μολέω διτεαι εἰξ ργάτογ, 
μέμβκωνε ρτο μερμιόχληκε γε τγα τ Εἰ αριά ἩΟπ,, 

ἹΜολιξαχθης ἢ πα ὲ σαι 59 η Ἐρίρτ. 
Μολίβδωνα, ἤιις μολυῦδα)να "5 ἡ, Ἰ46Π| ἃς μολυβδὶς Ρ114 (ει πιά 

Ρ] πιο 1] ὦ, μολύβδωναι ἀρ ΡΟ Π πτιῖγ ὃ ναΐα ρἰαπαοα Ατῆσπ, 
1ιρτο αιιΐπτο 9 ἀϊοίτιιγ οτῖαπι μολίβδανωι τηςτα ΠἸοτιηι αι 44πὶ 
ἀς φιοὸ Ὀϊοίςοι!. ᾿ἰδτὸ αιΐητο 9 οαρίτς το, ὃς ΓΙη. Π|δτὸ 
34.ςρῖτε ν]τἴπ}. εἰν οὐίαση ποσὰ πόσης ἐς αι Ρ] πη. [10..25, 
(4Ρ.13. 

Μολιβ δέ. οὖς, ΡΠ ΠῚ οι}5.πιοῖλπ. 
Μόλιβϑος, ὁ. Ρ]υπαθιιπι,Γορ τι ρτὸ μόλυβδος, ΑὙἸΠΟΡὮ.Ἰτέπηαις 4- 
ΡΟΔΤΊΝιοΥ ἀ.1π πγάπιι ἰουῖρτίβ σοάΊοῖθιι5 ὃς ἀΠ1|5 ρα Πππὶιοπς- 
τὶς ετῖδτὶ ἔα. ἴῃ Ἐρὶρ. 

Μολιβδοχ οὖν, τὸ μόλιβδον ἐργάζε ὅτι. ῬΟ]. Ρ] πιθιιπὶ Πιπάογο. 
Μολιβδυχεὼς, τος, Οἱ οὐ ἢ τ οι [ΠΥ 14{|5 5. 4] ὃὲ πελιδγὸς ἀραιὰ 
ΘΑ] ἴῃ ατῖς της 4.1}.12. 

Μολίβδωμα,Ἶτπιϊρδτιιγλ δ, σοποορτασιγιπι ΡΙ απιδὸ νο] ρ τπι- 
Βατιιγα ςομπαπ5. Ατῆςη χατεσκδίας:ο δεὰ μολιβδώματος κὶ σὸρίδων 
πλεις εν ἔχθυο] ρρφεῖον, 

ΜολιβΘ. Ρ]υπθιπη. ἰάοπι αι μόλιβδος, ἘτγηΊ. 
Μόλις, νἱχ,αόγες, βραδέως,ταποπλνὶχ ταη ἐπὶ. μόλες πὰς. οὔ ἀιιά- 

ἄαπι «τ Ποιιτατο, Χοπορ ἢ μόλις ἐπαίρρυσι τὸ βλέφαρα, ΟΔ], τιΑ4 
Οἰαιιοοη,αρι Ατῇςη.1.8,.ἐ πόλες διαὶ μόλις, 

Μολίσκω τὸ βαδίζω, Γγϊἀγατι. πη Ὁ ἃ, δ). αὔρα τὸ μολώ, ὡς γαμώ γιμίσκω, 

ςερα ςερίσκω, 
Μολίων, ονΘ-, δ, ριιρ πάτον τα ]τοτοἰατγουν ογεἀαγῖμ5. “ὐϑε 

Μεολοβρὴς, οὐ, ὁγν οταχοραγαΠταβ»ἱ τ᾽ 115,18} ὁ μολίσιων δ. ποὺ 
βορὰ αιυιὶ οἶδ᾽ σαιία νοηείτατ αἰ ]ιιο Οὐ, ρ,αὐῇ διὴὶ τόν δὲ μολο- 
βοὺν οὔγεις μέγαρτε συζώτει,14 εἰϊ, τὸν ἐποιέγίυν, ἃ γαςρίμαργον γ ᾿ς - 
Ἰιοποπι. Γτοτὴ αρτὸ Δα (Ἐ}Π15»ἈπιῊ}}15}ΡΈΆ ΠΕΣ 5 τασσεινὺς » ἸΝ τ 
οληάογ. πεόδεασα μολοβρη ῥίζα ὑπ'αργήεοσα, » [ΠΟ] Αίτος πιοῖάρθο- 
ταῦ οἱΐο γα τ ἀπὸ τῆσδ᾽ ποσεινών ἐν δ) τῇ βερᾷ μολοιιύτων Ριο τῶ- 

Μυλόϑερρε»ὐναὶς ἸΝἸσαπά,1π| ΑἸΕΧΊ ΡΒ γτη πόα γε μὴ ὕψι τέϑ 

Μολορβε»ἱπηρυάσι5. τ} Ἐἰ5,λυπηρϑς, ἀηδ ἧς ν 4ς μολυρές,, 
᾿ ͵ . ν᾽ 

ΜόλιΘ-,μόϑος [Δ Οτοριιρα, ἔγαπλῖτι5, ᾿ 
Μολοττο 

Μολερίδαι, Ἡς(γοἢ.. βατραχίδαι δὲ “Ἷδ ςαχύΐων τὸ γίνατα, ἔρις 

Νιολερὲς »ἱδὸ ςγ". Πα τὰ ἐπα υ1Πατα,νογοῦγαπι. Ιτοτὶ ἀστὸς 

μ. ὃ. ἢ 
“σειν ν οἷ οὐἶαπὶ μόλις αὐξανο μη, α΄ μολόβρια ἀϊςὶ Ὦ ἀγ6) 
φιλῶν τινεφαιτίι, Ἡ ον ο}.. ᾿ 

«ἧρ μολόϑιρος, ἔνιχνα 3 καυχέα βόνει. Τπτογργαβ Βουθπὶ οἵ! 
Ῥαεταὸ νἱτοητοπητοἰτάταιο μιπο ΕἸΡοτ οπῖς νογίμμη. 
ἀεὶ χω φρῖσιν ἰαύεσκον μοχοϑεέρφις, Η οἰ ΟΝ. ὁλόρχοίνον ἘΧροπίν 
σφοδελὸγγάταϊ!ς οἰγο ΠΗ͂ ἔξὶτ μολοϑούρος, Υ 

φΠΊΟ] ΟΠ, ρςηι!5 Ροα 5, Ουιΐατ.]. 9. μολοῆίσες κε ̓ 
ῬοΙ] πιο! οί. ΩΝ 

ν 

ποάϊ,Πιις σοηΐοι]8, νὴ ᾿ 

τίμιλ το πὶ Δῃ1Π18]} ασιοάάαπι οοιϊα: ἤΠτηὶ]ς. ἸΝΊς. ἴῃ 
ρώδσων κειμώσι μολερίδεις ἡ βατρᾳ χῖδας. ἥν 

Μόλερρικοἱ αριιὰ ΙΝ σαπάγαπι ᾿λ Ὑ ΒΟΥ δοῖβ ἴητον (δγροητος, ! 
πδητα γε ποπ ἀοἰς δα πτιγ: 1 }} νἸάςητιι δ εο χὸ: 
ἀὰ ἱηρτοά δητιτ. δ ἢ; 

Μυλέειν, Ἡςοίγ οἰ. ἐγκόπῆειν ταὶ αὐοαφυάδας, αιο ροτῆμ8 κολέ 
οἴτατ. ,} ἢ 

Μόλοφϑος οἰάοτη Ηείγς,οἿν ἐγκρυφίως, ἦν 
Μολέχιον, τὸ» ἀΥ ΠῚ1Π1Δ.Οσπα πη θητιτη γα] ἰοῦ το. ᾿ 
Μυλόχν,"ςοὗγρτο μαλάχ»,ϊά οἴτο παι. για ἀϊξηλοης νεῖ 
τη ο] ἴῃ ΟΔγπνίμς, Εττηοίοςμε ργομο [δ αμἧτιιγ ηιιδν 
δηλ. [π4Ὸ μολοχίτης λίϑυς. [ἀρ 15 πιά] 185 νἸΓΟΥΘ τη Π 
Ὡπ5. ἰΠΌτο 37.ςδρίτε οξξαιονποη τγληῆμοςεξ πιοίοοὶ 
{πὰ νγεηβ. ἃ σο]οσα τηδτϑ ἀσοερῖο ποτπῖπο, τοὰ 
ἄλτα Πριἷ5. : 

Μολπάζω, εἰς το, οΔητος ἀδολπτο.τῇ φώνῇ μολπάζων, Ατὶ 
σας ες, ςΔητατοτ,κ συμπαίκτης ὃς μολποίςρη,κὶ συμπαί 

Μολπιὴ ὅς δ σδηται5. ΠΥ ΠΊη115. ὠδο πα δεία, ὑμνίΘ-οάσμα, 
409 α΄ μολπῇ ϑεὸνἱλάσκοντο, το ΠΊ5ἐττω{11550{{|5.Π  ἀγ πα 
ἐχροηὶξ αὶ μετ᾿ (δῆς πωδιε, ΑἸ οη,κὴ οὐρα Μενελάῳ ἐμέ 
«ἰοιδὺς, δύω ὃ κυζιςῖρες Μολπῆς οἷξαΐχοντες, ἐδύγδυον, μολπὶ 
αὐτί “ὦ «παδεας. 

Μολπησδὰὸν,Ἰηἴταγ σαητιις. Αἰσκύλιϑσαις πρῶτον μὴ ἡ χῊ κέ; 
πάρᾳ μολεσηδὸν δυφέμησεν, 

Μουλφης ᾽ς» ΔητΟΙ ἴῃ ἘΡΙσ, Πυ 
Μολύβδαννα [τπ|6 μολίβδιωνα,ης) ν᾽ πη α σὸ ἀϊοίτιτ ὰ ΡΙΝ 

ΦΑ οΔριῖς 18. Τ]οΐτιν ὃς γαλίκν, ραἸ πα 8 πιο γ δ Δα 
ἘΠ᾿ δυτοηι ἀπρ] οχ, σα] ομ ΕΟ Ππ|4 ᾿π ποτα 1896 τα; 
εἰξ αιιὰπι Ρ᾽ τη ρὶ νοπα: ΑἸτεγα ξαξεῖτια οἴδ τη ἔογη 
ΠπΊᾶ: ἀτροητὶ πες ΠΠῚΠαγογτὶ πιοάο, ιια ἀτσεητὶ ἀταῖι 
ἔατὰ σομῆἤστιτ Ηςς εἰς ἐς ηυὰ Ηείγοἢ. ᾿παιτ, γαλίώη, 
πολαζον ἐν πῇ μεταλλείᾳ πῇ αῤγυρου χωνόνομῆσε, ὨΙΟὐσοτίαι 
ὕδαννα αρίςἡ ὅξιν καὶ χιϑαργυροφϑ ἐς. ξανϑλ»νξατς λβεστι ἡ ἯΙ 

εφγυ ρφυ κὶ χευσοΐ, ἔἴ ς-ι δέ τις,Ἰπυτονὺ ὀρυκτιὴ, δὲς, Πἰδτὸ αὶ 
Ρίτε τοο. ῬΙηῖι8 Εἶτ 4. σαρῖτε 16. ΡΠΠΠΊΒῚ πἰρτὶ Οτὶ 
ΡΙεχ οἴταιε ἐπίτη μα ρτοιιοπὶς γοηᾶ : πος 4] αΠΔΠῚ 
1ε ρατῖτ : δι οἰμπὶ ἀγρθητο παίσίτατ.. πηι χτίίαιο νοηὶ 
ταιγ. ΕἸμ5 411} ρτίτηιις ἤπιῖτ ᾽πὶ ογπαςίθιι5 [ἰαιοτοίξαη 
ῬοΙΠατιιγε σι [οι μάτι ἀΥ σα οασιιη 5 απο γοπηδηῇς ἴῃ 
Βιι5,σαίςηα, τα: Ρογτὶο οἰϊ τουτία αἀαῖτα νςηα, Ἡδοτί 
βατλ᾿άδτ αἰστιπὶ ΡΠ αππι. ἀεάιιέτ᾽5 ραττῖθα5 ἀπ 
110.33.ςἀρίτς ἔσχτο ἀφ ἄγρεητο ἰοαιοη5 5 Ἔχοοσαΐ πὶ 
ἈΠ σαπὶ ρ᾽ ασταθο πἰϑτοναι οἰπν πὰ Ρἰππη ἱ:σαἰς 
ΤΔητ 9 ἥιια ἰπχτα ἀγρεητὶ ν 6 ηᾶ8 Ρ᾽ουιη ας τορου ταῦ 
νεγὸ ν]τίπηο Π1.. 5.4.. ΕΠ' ὃ( πιο  γάαεια, ται δἰ δὶ 
ὙΟ ΔΙ ΓΠ1159Ρ ΠΠΠπλ ἱ ὃς ἀτο εητὶ νθηᾶ σοπηΠλη15, ἘτῚ 
τα! ΠἸσαπ γοσδης. ΑἀΠα γοίοιε ὃς ιν] ὃς ἀτροητὶ ἔοῦ 
Μεῖϊον μας, ηιαητο πγαρῖς αιιγοὶ σο]ουίβ. αιιΔητόσῃι 
Ρἰυιπησοία, ἔν 4 0}}}1ς ὃ, τπο ἀἸςὰ σταιιῖ5, Οὐ ἐϊα οἰπιοὶ 
ποτὶς σο] ογει τγα εἶτ, Γαιμάδτὶ πη 9 δίς. Οἱ Ιοοί 
ΠΉ115 ἴῃ Οπηηΐθιι5 ἐπ ρ τος Ἔχ οπηρ ατίθιι5 σοπ βΠ1ι5 δ 
θάτιις ἀοίοτισοητίς νἱτιο ίιο οτγάϊηϊ ρτὶ πιὶπῃ ἃ πὶς τὸ 
εἴπ. Μολύβδαινα οὐδ Π ἸΠτοΥ Ρ᾽Γσατοτὶς ᾿π[πτιιπιοηζα ἢ 
τὰ ἃ ΡΟ]Πιος : ἀϊχίταιιο Ηοπηογιις ΠΠ144.ν 1τἴπι.Η“ 3 μοὶ 
ἱκέλη ἐς βύοδον ὄρφυσεν Ἠ' τε καῖ ἀγρωύλοιο βοὸς κέρας ἐμξεβ 

ταὶ ὠμηςῦσιν ἐπ᾿ ἐχθύσι κῆρμ φέρρυσε,ν Ὀἱ ΡΙο Ἰτηθα τρᾳ 

γΕ] δρρεπίο ρ]μπιδο. Τητουρτ. μολυβδένῃ ἑρμιᾶ. ἸΝΑπὶ 
᾿παιῖτ, Πάσηο ΠΙΡΕΓΡ ΟΠ τΙΓ » ντ ἥϊο ροπάοτς {{{π|πὶ ἀρο 
τγδματ. οἷν Βάςια» οτίατι ἰτα πγοπιϊηἷς Ατἠτοτς!. 5, δ 
ἡ μολύίβϑαινα, μιγνυυήθη ὕδατι καὶ ἐλαίῳ τἶξ ὀλίγου τὸ πολεύ) ὀγκοντ 
τὸ οἷξ ὑγ φρο ςρυφνον, κὶ ἐκ. μόλανίθ- χδυκὸν,Ἰ4 οἴτ,ρα! πα οἴἴδσπ ἃ ἶ 
ΓΑΙ χτα ἀττ ΟἹ οΟ»ἀπηρὶ πη ὁ ράγιιο οτσὶς ΕΠ ΠΟΤ Ο ΠῚ 5 ΠΡ ΜΕ 
ἐχ [τ᾿]! 4ο.8ς αἰδιιπὶ ὁ πῖστο, Αρια Γςίδη. ἴπ Απαοματί. 
λυβδίνας Ἰορίτιιγ Ῥγὸ ΡΙ πη οὶς πα Τι}}15 ἤπιος Ρ μπιθεῖα Ρ" 
4118 οτίαηι ἰαίτοτες 4] συπτιιτ. μολυβδαία ἀρτ ΡΟ] ισοπι ΤῈΣ 
1 τγαπιοητα ἀτο ἰτοξεῖ.1 4 εἴπ ρογροη αἰ σα! ητι, κοϑοτος, τ ἐπὶ 
φυύΐλη οὔ ἔθ ]1ς ΠΡΟ 1 ἤπις Π|ρτα ὃς σ᾿ ϑιμη,απν Πῆς 5 οτἰαπιῦ 
πα ἀϊξξα ἃ Οςε!]Π]Ἰογὅς γαδυῖςα καὶ Ταυμοπδίς γίάο διαξζητησν ὦ 

Μολύβδινί-, αν δςΡΠαπλρ ουιθς 

Ν 

ΜΙ 

Ἀ 

μι 

᾿ 
' 



ΓΗ πα μέαι τᾶ» ἃ ξυπία πυϊτεταγ ΡΙατ, 
ναοὶ ἔτ ἐμ τ ἐμαπαρ βμίευε, 

Ἰοίς.ἐη γ.ς,96. ὃς ἴς 4. 
ς δου)». το ρξω 

΄ 

δα, 

« ομιβρώ, ᾿ ᾿ 
οοία 4111} οτπα σαρῖτο (10. Πρ ρος, μὼλ. 

δπὶ συ τς.» [οἀ εἰ φιιας οἱ- σοηςοξθο ἱμάς Πηΐτέ μὰ- 
ἢ ΟἸἰχαπιο σογροῦ 9 ργόρτοῦ ἀςξοξλιιπι σα] οτῖβ ἴῃ Πὶὶ 

οπρ  οέζοητο νου ἀπτὶ59ἴη τ ΟἢἾΠ1. μόλεωσις ὃ ἀπεψία 
ἰᾳ ἢ ἐψυσειτεῖη δ᾽ αὐ ἐναντία καὶ πρώτη χεχϑεῖσαι ὠπεψία σῷ ἐν 

υρίς-ε, δὴ ἔνδειαν ἐν τιῷῇ ὑγροῦ τεῷ περεξ ϑερμότητος, [{0 Πὶ 

4. 1πητἰπατῖο, η απ πασηοιτᾶ Ος 110. Τ᾿ ἈςΟρΡΒτα ἐς 
εἰν 4. νοὶ Θατα πιογοίτας ἐχροηΐτ. 
υγκανἱ παι! που σο παι σΟπ ἤρατο, δ πςτ. Α- 

Γτοαι. ΑΡΟσα].ο4ρ. 3. εἰ ἐκ ἐμόλαυαν τοὶ ἱριούτια εὐ τῆν, 
αυϊπαγιης γοίτος Πιαδυμολεώειν τὸ το μργἔς ᾶτο [δι 

ἐεθορέι δε ἀὐχτς τος, ἰη Οτατνδιὶ ΡΒ ρ. 
οἰοςιιίτα. δι, 

"οἰ ρη 5. [τοι ἸΠ σγατη5. 110] οἴτι15. 1 Π]πστιη άτι5, 
ἐράϊτας ὃς τιιγρ᾽ειι4ο 9 Ἰα4α] παπιοητι πη Ος]Π1ο, τὸ 
οἵδ... ἁ Οοτ.ς.7.κωϑαρίσωμῆν ἑαυεδὺ δστὸ πτόμτὸς μολυ- 

᾿ αιϑίματος, ἔτ ἐπὸ τῷ μεμόλυσμω ηϊ!οα ὃ μεμόλυ ῥα! 
ρὴι ἀἰοίτιιτ, 
λυ Ὁ. πορ δἰ ορκαγαςσοάο. αϑοφγγώομκω, οτσγο, τρέχα τντ ἴπ 

τῆι: μηδὲ μοι κλαυς Ὁ: ϑάνατος μόλθιγθμοὶ φίλοισι Καὶ- 
εν εἰἴλγεοι κὺ φονα χαξς ΟἸς. Τα αν οὐς πλσὰ Ὡς οάτεαῖ 

Ἡἰσ Πη φυιαπηας Δηγῖοὶς Μγογοιιντ σο] ἐθτοης ξιιμοτα 
τα. 

ὅλὼν μῆρνως αιτὸ τοσορτιις πα αο οὶ οἴϊ, ποῖ ἐλϑὼν 

θ᾽ ΡΓΟΡτ ΠῚ ν ἰγν]αΐ Ὀγοιίτατο ἤατιτας ἀπίληι ρτὸ- 
ἰεα τ. Εναί ΟΠ]]. 

, ἢ μορμὼ,τοτγγί αι πὶ, φήβατρον τοῖς «σαιδῖοις, μορμολύ- 

ἼΗΝ γυὼς 

4ιιογο ἃ. «ποτ πποηΐα, μέμψις, κφτοίγνωσες. ῬΙατ,ἴο ορί- 
τ μομφῆς κατήγο ον ὅππςολ ἁω, πλϊτεῖτς ἐρὶ ἘΟ] Δ απ: 
γι πιοηϊαιη μομφίω ἐχάγἱ μέμφεται, ἐγηφλ εἰ, ΑΥ ΠορΡ᾿., 

π᾿ ΡΙΙσσπ  μομφας ἔχέ,1.{ἰσοςηίευ. ἔχέν μομφίω τρῖς τινα, 
Βαδογο δάτιογίις αἰ ταις μαι} ,δἀ Οο]οῖις.3, 
μέμψις Ἡςοἰγο δ υσκλήα. 

ὙΠΗΡΌ]ατο. 
δ νηΐσιις, ΠΠ σιιΐατ]ς» (Ὁ Πτᾶνὶτ15. μον αὐδιιεὸς εἰρεδιμὸς αὈ[ο- 

Ἰπογιι5οΐειι ν πὶςι15. ΑὙἹζοτ,ς. Ετ᾿ συ μονα δεκιὶ φύσις . πα- 
τἰδγία: ροτοίτατί 5. (ἱ ττ15. ἢς Οταοὶ νοσαητ ἤπιπὶ 
αἰϊογατη οἰοπιεητογαπι οαἴϊουι ποὺ γος ριστηγοπο- 
οἰ πιιιταπηνπεαιις Πφι άιιαι ἴσι ἰοσαϊμοοαὶς ποῆιις 

γα ἀκα (Ο]τις ἄς ρον ους. αἱ (ΟἹ. 
ὉἈΒὶ ἀρρο  ]αηειιτοροσα ατὶ μαδίτο (ςίε αἰ Πἰπρυξ- 

τὸ ἡ ναἴσατη ἤρίπατι παδοηϑ. 
ἐηβογοδυἤειιςοἶτα γε (Ὁ].5 νἱάφατιις οἵϊο τοβειῆις 

ΑΓ115.κονίμαυκες παῖλοι, ἰικέλητες, ἘΠ Ρ.. . 
πὶ γῖτο σομαθίτατο. ἐκ δ ήσαν αἰ γυπηίων αἱ γιωσκες τὸ σοὶ 

ἔν πο σοητοητζα" οἴ. 
Δρι159Ὁς {14 υα: ἃ Γαοη ἰδ. ἐτιαπη δοπαίτις ἀϊοῖτιτ. 
πὶ, δο ΓΙ δἴτιιγ ὃζ μόνεπος. ν]ἀς ἴῃ (παρ ]οηχεητο 1 1" 
λένϑος, 

μο σῶν του (οτις ἱπιρεγο. Οςἶτ, μοναρχεῖταιαθ γπο τε 
{Πτιτη ΡΟ], : 

Ἵποορ5, πιο Πάγο Πα, ΓΥ Γαι Ι5,μεόναιρχίθυγοτήδιτι ἀϊοῖ- 
ἀτοης ορι.3. ΕΗ ᾿ 
ὙΡτΙπο ρατιι5. πηοπαγοί αἰ Δ, μονοχρατορία 51114.διιοτ. 1η- 

ΣΑΣ ἀΥ Οἱ τγί ττν οὐ 5. ΕπτγοΡ. {πυιπατι τογι πὴ Ροτο- 

Ἰρεῦ, ὃς Ῥοπάιις (δρτοπὶ ΠΡ γατιγη, 
ἴσιμς τοίτο Ἡ οί οἢ. ΕΠ γαπυοηταπηϑἴσιι βἰλης 

μόλις, Ρ᾽ υπυιται 5 πλοτα !Ππι. αολύβου ἔλασμα 
ΠΡ απιθὶ ἰαπυῖπα. Σκωρια μολυζδον διε  ΗῚ 7 Ρ] οὶ 

πταθπι γ ὁ ΡΙ απηδὶ (σουγία Ρ] Ἰοΐονντ ἰσουία αὐ σοι ἕλτ 
γοτγὸ μόλυβόος κεκαὺ μϑύθι. ρ! απ θαι νππὶ (ΟΠ Ὁ. 

να οτιιπγ, μολυβόυφδὴς λίϑο τ» ] πιϑανῖιι ἰαρὶ5, ᾿ς 

“ἡ ΡΙ τ δατανα, ογγιιπλληατὶου δ αικοιπαις τὰπῶπ- 

μορμὼ κα πὸ φόβητρον !ατιια δί τογυ οι] αππισητιιαι ἃ- 
΄ ͵ 

ων 59]; ἔς ρετροτιιὸ σοϊηιυΐπατ, ροάοχ, 
οἷν ἰσυῖς ααατάλπιὶ σφ έξξῖο ἃς Ργοροπγοάτηπι ογιίτας 

᾿Πποτ Μότοοτ 4. Πατυϊο μδὴς εἰ χατίοηὶ δοῦτγαν . 

᾿ἵ Ὁ τὴ ἅν . “.- Ὁ ; 

πο ΡτΟ ἔς ἔξιι5. Ρατειοῖοτιπι ᾿πἀεβπῖεὶ (οσιιη 1 ἔμολον. 50- 

ΜΟοΟ ΤΡ ε 
πῖτῖς Ροτο ας. ῬΙατο εἰς Τρ, τὸ μοναρχικὸν, αιϊο ροοιΠΊατο οἴ ς- 
105 1πῈ ΡΟ ΓΙ} οι νηῖις ρταςς ξ, μοναρχρκὲς οτάτη ἔλιιοη5 Πιοπα- 
οἰ ΑΡΡίδα, ἴῃ σ᾿], ἐγὼ ὃ φελζίας ἡδέμίω μοναρ χικῆϑ,Μοναρ- 
χϑεροί δ» ΠΟ Πάτα ἀρια ΔΕ Ισμν]ρτο μοναῤχνςν 41} (οἶτι5᾽ τηὰ- 
δ {τγατιμτι δά πη ὶη ΠἜτατ, υ} ροτοίζατομη ἰχαίλος Ὁ ΓΟ ετᾶπη; υ 
ΤΟ 5 τορίτοτοχ, ΑὙ ΠΡΟ τ. ᾿ 

Μοναὶ, αδὸρ.ὐνν ἰτας»Πιοιασον ηἶο το [ τ ατ ΠῚ Ἰαξει55.4 ιν ὃς ἔνθ-,1, 
ἀἰπηιι5 ὃς σεις ἀἠοίτατ, Τση] σας αιοστις μὕνον ὃς ϑεμογω μῆλον. 
 (ολγ}. ον Π 5, μον αἶσν, 5 ξέρξίων ἔρημον φασὶν καὶ πολλν μέτα, 

Μονος-ηριθνγ8γτογίο "τι ὁ» ηγο παίτογίτιπην ΡΠ] ἀς ποπας εὶς Αἢ- 
ϑυΡτὶο ἐν ἑκασῃ ὃ. οἰκίᾳ ὅθιν οἴκημα ἱετὴν ὃ καλεῖται σεμνεῖον τὸ μενα - 
φ  διονγὲν ὦ μον ἐμάμο» τοὶ τῷ βία σεμνοῦ μυς ἦρια τελοιιώπαν δὲ ΠῚ Β}1 
Ἰῃξονυὶ σοι Πιοτιιτη αἰτοαφα πη ποςο Παγίασιμη γογιπα, 

Μογαςἢ «55. τα)(ο ἰτατ 5» πιοπας ιι5. 
Μοναςκὸς» . ὃ. [Ὁ Πτατίμ5. 
ἩΜοναίςρκα γωμὴςντ ἀσπιτρὶο.Ἷ Ῥαυπάοδιαιςς. 

Μογείτωρ ἵππος ἀριιὰ ΤοπΙἸοητατ. τ  πορ δη, ἴῃ ράςς, 41 δὲ κα- 
λης ἀἰςἰτιγοοαι5 ἀοΠιτουῖτ5 διοτοηΐοινἸἀς κέλης, ἢ 

. Μοναυλίαγας δ ΥἾτ [ΟΠἸταν 1 ςοΣ Π] τσ» ΡΊατο ἀο τος, 
ἸΜογαυλίδ..5, ὃ, σοπιις τί ᾽Δ᾽ αιιάτα ἱπισποιιπι Δρνρυ), ιαῇ Ππ- 

ΒΘΪαΤΙΚ τ δ1Ὰ) αττα ν οἴου ὃς πα Πςοπιίντ ορὶποι)γοάάοθας 
ΠΟ ΠΟΘΕΝ: οἰ ΟρρΟυτιγ πυλυεισ)ὴς, αὐ Ἐπ|Πατἢ.. Πα 4,φιγο! 1- 
ἄοπὶ ἱππ γι πλσητιηι αιιοᾷ καλεμαύλης οχ φαίάτηο γε] Πίρυ]ὰ 
"ς τιπυρινίϑο, γἱάς ΑἸΠο ἢ ἴῃ 4. μοναυλεῖν, ὈΙατ, αι Οατίατο, 

Μογαχύ νης (ο α Ραττουδὲ Ρτὸ μονα χες, οη, ὡς δηὴ αὖ τόρ βολδ πῷ 
ὅροις ὑπὲρ μονα χῇ εἴη πορεία, ὅγη ϑσύμῆνοι τοῖς ἑ λιησι, 

Μογαχικὸς εκ, δ. ὰ [οἰϊτατῖος χοτΐπος Ῥογτληεης, πὶ οηαίτίςῃ5 Ππις 
τ ΠΟ ΠΙςΠ5. ὈΙΟ Ων Αὐδοραν. 

Μογαχϑς, δ γον πγο Π46]}1159[0}1τατῖτι. αὐρα τὸ μόνα ϑεῳᾷ Ὡροσεύχ εὗδε. 6. 
ψμονδυχὸς. ἢ αὐδα τὸ μόνον ἀΐχῃ ἐΐχίν, Ετγτ, 
Μοναχοῦ [Ὁ] πη πιοάο. 
Μεγαχ ως Π περ Ἰοἴτοτον πο ποάο 7 Πηϑιυίατῖτοτ » γπ0 ἂς Πεπρ ἰοὲ 

πλογο Πηρα]ατί ἂς ΠηΊρΠ1ςΪ πηθ 40. 
Μογέντερον, τὸ, οἰ πὴ ̓ ητοί εἰ πιιπι π ΗἸ:ρρίατ. συμβώνει ἢ τῶτο τοῦ με- 

γάλῳ ὡυτέρῳ ὁ λέγεται μονέντερον, ΑἸ]. γένεται Ὁ. τὸ πάϑος αἰρὲ πὸ μο- 
νέντερον, ὁ κοιλῶτω κώλον διε τοὶ μὰ σευ, δὲ δε δντο! τοῖς ϑμοὶς ἐντέροις ΚΑ 
εἰμφοτερα. δὴ κυλινδεϊάνοι! καθ ἑαυ τον, 

Μόνεσος. ἴῃ μιόναπος, 
Μογ ἡ ὅς. 7. πιᾶπΠο, Ππλογα. τέων μογζωαὶ ποι μῦν δ, πγοτατη [ας ης, ΤῊΣ 

ΟΥ̓ ἀἸα, μονῃ) κα σ-ἰσις, ΡΟΪγ .1..4... αϑοσ γονή μονὴ ἐν τι βίῳ, κ᾿ εἰἴξατω.- 
ΠΡ] ατατο ἢ ΠλδηΠο ἴῃ νῖτα, ἃς ἐχοοίΐς ὁ νῖτα, Οἴσετο. οδη. Ἐπ 
ὈΔΠ ΡΟ]. ἀρ. 14.ν τῇ οἰκίᾳ πὰ πτιτρός μὰ μοναὶ ποῦν αἱ εἰσιν . τυ αὐ Π0 -- 
Πο5 πατοῦν οἱ ροῖπις μα διτατίοπος πὰς ἀφηλῖο! Πα, 

Μογημέρκον να, το ρα ξγδοιι! απ ν ηἶπ5. ἀϊοῖ, Τ ἘΡΊρταπηπιατ. [118 
Εἰ ετίατν Βαμα μ τ ρτ!οΠΐ5.. Λέοντος φιλοσύφν εἰς τὸ μϑνη μέρεον, 
ΑΠῚ σετεαπιςῃ ΟΧΡΟΒΙΙΩΣ οΧ [Ὁ 15 ἀηϊπτα]}} 5. οἰ συ τ θιι5 ν6] οχ- 
Δἰργαῖῖδυ 

Μονήμερρς,αριιὰ ΟαΙ ει ̓ἄςτῃ πο ἃ ἐφύμερος, ἀϊαῖ τς. 
Μονύρης. 6 (9. ὁ κὸ ἡ, [Ὁ [1159 [Ὁ Πτατιιδιμκονήρης ναῦς»ν τάς ΡΥ ΕΠ, ἐκογυ᾽- 

ρ»: βίθ΄. (ΟἹ ττατῖα γἱτα ΟΒεγ [οἵζοσι. ΝΝΊσαη. 1 ΑἸςχῖρ Βάγια. 
-ὦ 3 ἀκογνίρει ῥηίδτίως ἐκτινι βαριὼ χατεταίρε τα δύ να. ΓΝ μονήρει εἰ-- 

καῖν ΡΤῸ γη0 ἀἰενὲν μιῷ ἡμέρᾳ, : φ!οα Ργορυὶὸ ἀἰχηοτ, ἱπααῖς 
ἀπτοῦρ. αὐβει, 

Μονϑυλδυτοὶ, ἡ κοιλία, ἱπτοτρτ. ΑὙΥ ΠΟΡ ΠΑ. ἴῃ Ἐφαΐτῖδ. ἀς (οἱταπι πεῖς 
ἀταιῖις Ὀς ἢ τὶῖς Ιοαιιςηϑ. κοιλία, ἑω γυῦ μονϑυλδυτίο χαλούσι, Μον- 

ϑυλδίσεις τις ὀνϑυλδέσεις αρτιἃ ΡΟ] πος πὶ : ν οσαητιγ Πιρογῆμιὶ 
πἰτηἸΐαιις ἰπιχτι5 ἀρ ραγατιιϑοντ λον ϑυχόυτίμ κοιλίαν Ἰητο  ΠΠσαπυις 
Εις νεπῖγοπὶ οχ φὶ Πτί οτίθιις Ἀαρυκείαις κὺ αῤτύσεσιν ἀρ ρατατ, 

Μογίας, (Ὁ ὈΥΙτι5υνήφων, Η εἴν οἰ. Πα πὶ ΘΕΌ τῖο 5 δευτέροις νοσαθαητ. Α- 
Ἰῖας μονίας, κε, ὁ,.ς Βοπιίης (ὉΠ τατῖο ἀἸοἴτιτ γτ μονωστιὶς ἃς ριον. 
βυς.ΕυΠ, 

Μόνιμί..», ὁ ΠΑΡ1Π1ς ἤτγπηις δέ ἀΠατοπϑοβέξωηθ-. φασιμθ'’ ἤχιιβ. 
μμόγιμιοι χό6γ9ι νὴ εἰ μετούπ]ωτοι, τατίο 65 1πτπη δ} 16 5 ποαιις τοίιτα- 
Ὀ1|Ὸ 5. Βιιάαὶ (Ομ πιοηταγ, μρόνιμκθι τεὶ ζαῖα. Δ ΪΠ14]1α τις ν] τα ΠῚ 
{2 011ἐπὶ ντππτητ, Αὐἱ{τ..4. Απῖπι. αἷς ἰὴ Ηὲ5 πο οἷϊς ἀπστίπις πὶ 

“ ἤξχις. Ο42α γογεῖτ, ἴδε {{48}}} ἀσσοητία Δηλπηα 18, 
Μογιὲς οὐ ὁ, Ροταιις (γ εις Πτὶρ» 4.1 ΠΏ σα ατΊ5 Γατιηὼ ἀἸο τη τ) 2]. ]ς 

2.ς.30.ΟΥτῊΠ 15 ἀπ πιιπι Ἰατογργοτάτην. δῖς ἐπὶ Ἂπὶ αἸοίτηγ τοῦ- 
4ι1ς5»πτοηϊέο, ὄρ μίθ. ὁ αἰεὶ τράχυλον, ΕἸ οἴ οἿν,4 1145 μονιὸς Πιις μό- 

γι: οἱ [ΟΠ ττατάι5. (Ὁ Πτατπος σά ρταη55 ᾿ς Πὶ (ἘΠῚ ῥμογας ικὸς ἃς 
μονήρη, δι! 4. χοάς μονιὸς οὔτ μονόλυκας [Πρ 115 ΓΟ ΠἸτάΓ 5. 

Μόγιπ σι θην μο ἐητο οοΙταπϑυκελητίζων μονίαΐποις, 1.015 δ ιι15, 2 σα 
πορῆ.6.Ραά. 

Μονοζιύσς, ἃς μον ἐβυς, ξιιν, σι 4 (ο]τ15 ὃς οαποιΐιπι οατ, 
Μμονοξαάμωνον πἰοιπι πος πὶ μάροη5. : ἀς πιόῖγο ἀϊοῖτον ἔῃ οὐδ᾽ 
ἈΠιο 1) δἰ πιπιῖς. 

Μον γα μι, 41 γηῖοᾶ5 πιιρτῖα5 σοηττγαχῖτ, νηᾶπη Βαθεης νχογοπις 

Ἰηάς μονόγαμία.. ἿΝ 
Μονογϑοης,ἐθ-, δ καὶ ἡνηθαῇ νπὶρεηϊτας, ρα σατ}}}. ῬΑ1145. ἀϊοίτιτο 

νηιροπα.,. μονογνής. ῬΊΑτο 1 Τ πη ψρανὸν ἕνα νὰ μονογγοή εἴα 
αἷς Οἰςεγφάας πη ἄππι Πποιίαγεπι ταις νηἰφοπαπΊ. 

Μονογνώμογες οἱ να ΟὨ [στὶς πτοβοαδ γηα ἀοροπάδη το οητοητίλ. 
Μονόγλίωθ- Ηςίν τ. μον ἐφϑολμθογαμπι σου πὶ Βαθοης, 

Ἴοσι, 2: κ 
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μονόγοομμθ'οὐοδγαιαῇ ἀεἰ Ἰροᾶτις ταητὴπὶ 9 πο δά ἀττὶς το 115» 

46: Ἰυζατα ρἐξειιγαπι Δ οἰ πητ. ΤΟ εἴτι ἀς ππαοίϊεητο ὃς εχ - 
τεπιιατο ἀςξογανίηιιοιντ ἀριὰ Οἱς. 41) πιοποσταπηπι δ Ἐρὶ- 
εαγὸ ἀϊσιηταν, Ος}.1.ς οα9., Ι ; 

μονόδοις ἀἸέλας εἴοντ δατιοῦ Ῥομη. Ἐς τι5. τυ ίπα: ΕΠ 1115 χια ἀξ 
τὐτιηι ἴσο νπιιπῖ Ο8 Φααἰἴτοῦ Ἔχτηζιπι Βα ογῖς ἴῃ Ππρετῖο- 
τε οτάϊπε. ἀξηῦςβ οὐἱαπὶ συμφυεῖς Βα ΠῸ Ργγγμαπι Ἐρ τ το- 
δολι»τε[ῖς εἢ ψαευ, αχ. 

Μονειδεὴς ἐ(Θ., δ κυ αἰγὶ οἱἘ ἔλοῖς νηἰ ον 6 1141} 59 [Ὁ]1159 ν αἰ ξοτ- 
παϊβοππιρί οχον αἰαίπιο δῖ, ἢς Τογοητο ὃς ΟἹσ. τὸ μονοειδὲς ν αἰ ἔοτ- 
τηριῖτα ἈΠ οτογος ἀρρΟ ΠΑΡληῦ σοπιι ἀϊσοπάϊ {πατῖπὶ ἰἀτιοτατῷ 
Ῥατγί δ, ]ιπιπὰ Πα Ιαατὶ νο] ἴῃ πιᾶσπὶς γοθτις αἰϊπιγρογοτς νο] 
ἴῃ Ἀπ πλ1Π0, ἀς πα ττογετιιγ Δ ΔΙ Χο 5 νυ πἰπ5 αἰροξξιις ὅς ἕο - 
τὴς [ειηροΥ ἀρ ράτοητοπι οτάτίοποπι. ἀρὰ ΡΙατ.ΐη Ὑ Ἰπλγ.μονο- 
εἰδὲς, Οἷς τταλΉτι {1 9 Δ18}} μαίροης αἀπηῖχταπι ἀϊἤρατ ἴπ| ἀταὰς 
αι ΠΠπ|1]}6 μονοειδὲς σδένδ'ρον»ἷ. μονογ ες, του σόπεγο Ππιρ]ςχ ἂτ- 
απο ΠΏΡ ΔΥῖ ΡΥ Ή1118 ἔρεςῖς:, Τ Βεορ τα. Βυ[1.1.3.ς τς. Τάοπι αἱτ 
ς.1.4.] ὃ λϑύκη καὶ ἀὔγειρ)ς μονοειδεῖς, ρΟΡ ]ε5 10 δέ πῖρ τα [ο]α ἂτ- 
Βοτῖς ἐρεοΐονπιις ἔουπηα σοπεϊποητιγ. 

Μονοείμων, νηῖςα νεἴϊς νῖςηϑ. 
Μὸν όζο(θ-7 5) δ ρτο 41|ο υΐάαπη ριτᾶπς ἰςσοηάϊηπι μόνοξίΘ- [πιο μὸ- 
γόξοθ., χυΐν ηἰσάτῃ ξατοαπη μαοῖ, ὃς ἢ ρτῖμι5 Ιοράτιιγ μογόζοίθ-, 
γοὶ μόνοζΘ..αι νηἶςο γάπτο σοηΐαζ. 
ἩΜονοζυγὴ ς»εἴΘο.ν ΠΙΠΠ 5.15) ΡΠ 1, μον οζυγὲς σοῤδειλον ἱπ ἘΡΙ.Πηραΐα- 

τε οαἰ σεαπη οητιιἢ. 
Μονόξωνοι,ΕΧΟΟ ]εητο5 δ 6110, ὃς χα οἴπρἶο εχί πλῖο ἃ οςτοτῖς ἀ1Ὲ- 
ξοτγιιητ)ϑι 4.10 }5.}9.1η ἤης, ὡς ξασιλ ειὲ ἐν μογοζώνοις ὃς 110.4. ςρ. 
ς.13.ἩΠεγοπ. ἰἀτγιποι]ος νθίαις. Ἡεΐν οἢ. μονώζονοι; οἱ τῆσδ᾽ πολε- 
μίων κατείσκοποι καὶ μοίχιμοι οι ἡ μεῖς μονοικφύχοις, δι. ῥταττοτ {Π|πὶ 
Ῥτίπγαπι Πρηὶ βοατίοηοπι 48: ἰάττι 4]]ατὰ εἴτ 5 ὃς Βαης φίξοτι 
μογόζωνοι ἀσιμυτεικτοι κὶ ὡσων εἰ λῃς-αἹ. Αριι εἰπε πὶ μονόζωνγοι [μητ 
οἱ ἔφοδοι βυῤξαρφ:. καὶ πελάται μοχιμοι. 

Μον ὑϑυρρο ἐγ 4. 1 βοτῖς ὃς ν αἰ θα] 115. μον όϑυρον ΑὙἸτοτε]. νοσατ 
αιοάάληι ρξδηι5 σοπομάγιπι,  ἰ το 4.4 πἰιμα] γηῖξοσς δί νηὶ- 

. πάΐτο αα νοτγτῖτ. 
Μονόκαμπῆοι; οἱ κοίτω δείετυλοι, 41 σ τὶ ρα άιιπι 41} ὕπῖςο ἸηΗςχιι δά- 

ἀμποιητιτοαζα εχ Αὐηπ. 
Μονἀκαυλθ. 2411 οἹῈ σατο ΠΠΊΡ]Π]οΐνν αἰ σαι} 159Ρ}1πιαρια ΤΠ ΟΡΆ. 

δι ..110..4.ς4.7.μμονοκαυλότερος ετίΔη ἀϊοἴτιτ αἷδὲ “Ἶσ᾽ πολυκαύλων, 

41 ταυποπ σα} ς ἤτην Πιηρ!]οἴοτε. 
Μινοκέρατα, τὶ σοι} ΠΗ ΪΑτὶ ἀγεηατα) Ααῖτ.3.ἀς ραττ, Δαϊηιινηῖ- 

σοτηϊα) ΓΙ Ιη, 
ἡΜονολκερῶςγῶτος ν᾽ ΠΟΥ 5» 4 πἰ πηαὶ ἐς αιιο ΑΞ ΙΔ Π. 
Μιωνοποιλίθυ εν πιιπὶ μα ῃ5 νοπτγοπΊσαζα εχ Ατιἶοτ. 
Μογοκόνδυλίϑ.. "6. 111 ν πὸ ποίίο πβοξείτατονε ΡΟΠ]οχ, Ατἰ. 181: 

Απϊπηα!, 
Μονοχότυλ!θ:., ὁ, 411 ν παπὶ σοησαιιΐτατοπι μαΐρεῖ Ἰῃ οἰγγὶς [15 (δι 
Προ "15 ̓π 410 ν πίη ταητη πὶ οἤνας οταίσι  : ἀϊοἰτιιγ ἐς αιο- 
ἄλπι ΡΟΪΥ ροτιιπὶ ροπογο ἀριᾷ ΑὐἸοτ. 

ἹΜονοχράτωρ 1Π0ΠῚ 4110 μοναῤχος 5 411 [Ὁ τις ΟΠΊΠΠ 11 ΠῚ ΓΈΓτι ΡΟ τ - 
ταῦ 1πιροτγῖο. αιιο νπὶ εο σοπείπριτ Ἡϊης μιονδκρατορίει, ἷ, μὸ. 

γυρχίαγδι}14. 
ΜΟ οτοχρησσὶς,Υ ΠΟ (αἰ ςοαπΊοητο ἱπάιτις: ΜΙ ογοιιτί) ΘρΊτΒ τ, 41} ς4]- 

ςεἰμπὶ αἰτογιι Ῥετίςο 4 Θογσοηας ἀειιο δητὶ ἀφάϊτ, 
ΜΜονόκρρτοι νῆ ες»ὨΔιια8 ν ΓΟ 6574 1185 νη0 ἀϊηταχαῖ ΓΟΠΊΟΥΕΠῚ ΟΥ̓ 

ἄϊπς ἱπιρο! τπταιν οοτάςπι αας ὅς μονύήρεις Χ απ, ἴῃ Οὐ. 
Μονοχωλίθηνν, δον Πἰ ποτ Βγῖσον πὸ ἀττιῖ ροτιεέξιι5. Οζα οχ ΤΠ εο- 

ῬΠιγαίξ, μονγίκωλίΘ- «Ἔζούος. Αια Κὶ Οπηδπ, μον όκωλίθ’ λο΄γρς» 411 
ἀϊσςηάο. 4ιιοα ἢ σα ποηἄο μονωδέχ: ΠΡ ̓  εχ 8( ἱποοπάϊτιιπι ἀ1- 
Πρ σΟΠΙ155 11 ΘΟ ΓΑΓΙΙ ΠῚ ποικίλ Θ’ λόγος 5 σΘηι15 ΟΥΑΤΙΟΠΪ5 
τλαἰτῖρί εχ ὃς νατίι.ΡΙ ατάγομιις ἴπ ΟΡαίσι!, ὃ μονόκωλον λό- 
δ» φὡρώτον υϑ εἰμασίας εὶ μρκρὸν ποιοίμω τεκιμήρμον. Αριυά ΤΠΘορΒτ. 

ἀς οσαυῆς [15.1.6 Ρ.20.ὥμπελίθ- μονόπωλ 85. γε νηὶ Πίγροπὶ ἀϊχὶς 
ῬΙΙΩ 556 ΟΡΡΟΠϊτιτ «ἤρα βλας αὐνστο, Γἀς πὰ Τ᾽ ἈΘΟρ γα Ἐν οῖ15 
ΟΡοτῖς [0.4.6 8.8. τοὸ σιτώδη μονόχωλα ἀἰχῖτοντ Ρ] πῖις ἔτιπὅ- 
τὰ τι ν πἰςα δ υλιπη: σα} ν αὐσαι 15714 εἴ, ΤἈορΡγαῖζο ἱρῇ μο- 
νόκαυλίθ-, Αριιά Ηογοάοτιιη μονόκωλα οἰκήματα 5 ΠηΡ. 4145 
ἀϊαταβ νουτῖσ γ4}Πατν Ὁ] ὸ ἀἰςῖπλιι5 ηναί[ου αὶ π᾿ 4 χη Ε[6γ6 οἡ 
ἀογηδηγο. 

Μονολεχιὴς, ΖΕ (Ο]τπ|5 σαδατ, 
Μονολύήμιείζτος συν ογισμιδςον ΠῖσΟ ταπτη πῇ ἰδ πηπλαῖο σοπίϊλης. τὸ ἐν- 

ϑύμυμα. ΑἸεχαηά ἴῃ το Τ ΟΡΊςΟΥ. οἱδ' γδ οἱ αἰεὶ αὐτίποιτρον μονολημ- 
μότοις συλ) ογισιοιὲ χέγου σιν, ἕο εἰ σὴ συλλογισμοὶ, δαὶ ἐνδεῶς ἐρωτῆ- 
πα], ΟΧορ] ἔτηαιις αἴοτε εἰπιίπιο ἐἱ, αἰακονεῖς, ζῇς αὔα,νἸάς λῆμμα 
δί ϑύμημᾳ, 

Μογόλιϑος»οχ νποὸ ἰαρτίς σοη ἴλης. 
Μονολοποι, τοὶ, Π ΠῚ] 1 οἰ σοττῖςς τοξξας ἀτθοτος, 

Μωόλοπος φλοιὸς, σοΥτοχ ἢπηρ Πςὶ τιηῖςα, ΟαΖ4. 
Μονομα χεῖν» Πρ] ατὶ σοττα πηῖης ΡΊΙσ πα το ΙΔ Ἰατα γα ΠΊ ΟΧΌΓΠΟΓΟ, 
Ἡεγοάϊαη ἐς (οιηπιοάο, Πατίπο. ΑἸ εχαπή, ΑΡ μγοα δ το 5. 
ῬγοΡ οπγαν, μονομρχ ε κ᾽ φύσις μῦδ πῷ νοσήματος. ΡῬΕΙΡΏΔζ οἰμπὶ ΠΟΥ 
θο πατηγα. 

ΜΜογομα χία, ας, ἡ {τς 1 πὶ, Ππυρ τ το σοτταπιςη ἀπογμπι;Π ρρχαλεῖ- 

᾿ : 

Μο 
ὅπη εἰς ονεμα χίαν,λὰ Πησιιΐίατο σογταπηεη ῬΥΟΙΙΟΟ 
1θετο κἡ τρεχρυεῖτο ἑωμαίων ἐς μονομᾳ χίων ἃ ἐϑέλογτα,, 
τὸ μονομρέχιον. άςτι 1014. πρρανυδήσας ατέ φῊ τὸ μόνο 

Μονομρέχίθ,ν, ὁ, ο]λάϊατοτι ΟΝ 
Μονομερὴς εζθ-»ὁ καὶ τ )ν Ωἶι15 Ῥατγτὶσ,ν πΐσιι5. 
Μονομερώς Ἰη Ῥαπά, 6. Πρ εςτΑ!Ἰτετ,ΐ ποι νπίπιογἤιτη. 
Μονόμετος» σ6Ώ115 γο Ἐ155..ν Ὁ] ΠοἾ τι πλ. γα ]] ἃ Ῥίαλατο γὸ 

Διιτο τα μονόμιτος Ππ Ρ ]1οἱ ΠἸςῖο ἔδει! Η]ο τεχτιθ.. 
Μονόμμφιτίθ'.Υ Πἰ ἔοΥ Πι159{Ππιρ͵|οχον ποοι 1591 Ἐρίρ. 
Μόνον, (ΟἸ τπι, ταπειιππετιο ὦ, ουὴ μόνον, δηγὰ κ᾿» οπ (Ὁ πεν 
Χοπ. μὴ μόνον τὸ κελδιόυθμον ἱκόμον ὄντα ποιεῖν. δμρὶ δευνε μῆμον, 
ἑαυπῷ χρήσιμον ξτ).μμόνον εἰ μιὴ ἔωρᾳξόμ, Π πιο ὸ ποη ἐδοοτίηι 

ετατ. αἰ μόνον, ὥζς πες τῇ χώρᾳ ἢ ἅμα, δίς, πο (οἰ ἀπι,ἴε 
ῬΙατονόμ.ς αὶ μόνον, ὅζς πλέον δέ, ποπ (Ὁ ἐπι ν [δ τα 
1άςσαι στα, μι μόνον γρεφειν, ϑζοι ωρὸς 3, 8ζς. Τά ςπη.νόμεζ, 
λαὶ ὡς υαγδές, ΤΆΠΕΥ 34. ἰωῦ μόνον γὲ αιϑοᾳ μείνῃ αανδὶ., τῆο 
πρας Πυάλιπ|,47α ἀς δεπεξξ, μόνον ἐκ δποσσνέω σσεδῇι 
{ιυιάϊο πγοτιοτγοϊάεσα 1δ14, ᾿ 

Μονονκ, μόνον ἐ,σ χεόὰὸν. ἐγζιξ, ὦ ' 
Μονογεχὶ, χα, ργορὲ, ξεγπιὸ, πιοὸ ποης ργορεπιο ότι 

ποῃ.Γπἰοϊδη, ἰασαιτεῖ τίυ χείραν, κὴ μεόνον ἐκ ὀνειδίζει, ἃ ς᾽ 
ὅσων ἔσω. 

Μενόξοίθ., νπίσδπι ἃς Πεπρ] ςεπὶ ΠΠπιγατα μαθεης. 
Μενόξυλα πλοῖα αρινᾷ ΑὙτίδπιιπλ»ά εἴτ, ]!1ηττος Οαίατί, 

(Δ.23.Β ἐρῖο αὐτοπι εχ 4118 ΡῚΡοΓ ΠΟ ΠΟΧΥ [15 {πεῖ 
σοππομιιητον οςαταῦ Οοττοδ, μονοξυλον, οτίαπι ἀἰχ ε] 
{ὰ ΡΙλτ. ιν. ον ξύλε 3.,μιονόξυκον ὅ,τι αὐ ἐ ϑέλῃ πὶς αἰατιϑέπα 
διιτοπὶ χιοάδιιε νο δγῖτνπο ἐ]ῖρπο ἀφάϊςατο, Οἱς, 
Μενόξυλον» τὸ πο πο ΧΥ [691.ατρῖιπι οχ ᾿ἴρηο ἰητέρτο, 

νἱάς ἐπ ΒΑΥ πιο πάχυ]α [ἰηττος. ΟΝ 
Μονοέσιον, τὸ μὴ ἔχον ἕτερον τι“ αὐτῆς ἐσίας διμοιονγ]ιοά (οἵτι 

ἴμο βεπετο, ὃς πἰ 81} ἤια: Πρ δητία {πλῖι}ς Βαθετ:νε 50 
εαἰιπι. 

Μεονοποίϑοειει ας γἱ ΤΠ ΟΥ̓ ν Π1115.μμονοποίϑ' ετα “Ἶ ὀφϑτιλμδδν ἃ 
παῖς ταητὰπι οςἶ "5 οί ει, ΑἸοχ.ῖη Ργοδὶ. ἥ 

Μονόσναις κόρφο, Π 1115 ν ΠΊ ΚΘ ΏΙτ1159 ἘΠῚῚΡ. ᾽ 
Μογοσοίπεον, "τοτοπ ΡαΑπά.6. ἀϊβέοττ ἡ πλατείᾳς ὁδοῦ, ΠσηἸΠοᾶ 

τα ἵτοτ οὐ γπ||5 ταπτὺ πη σαίσατο Ροτοί, 
Μονοπεδιλίθ'. κ. ὅν ηςο σαΐσοο ἀπά 118. ; 
Μονοπεῖραι λύκον, [πρὶ ᾿ποττος5 ὃς νηἸρετα. 1 ΠΟῺ ὈΓΠΓΟΒ) 

ταϊπος [ς4 Ππριος ἱπυιαάπιητ, Αὐτίτοτ.8. Αμίπιαὶ.. 
Μονόπεπλος. ΠΠΊΡ οὶ νεἰϊς πάτα ὃζ νηἰςΑ51.μονοχίτων, ς 
Μονθανηρϑςον ΠἰοΔ ΠῚ Παρ. Π5 ΡοΓαπὶ ἀριά Ἐτγπι. : 
Μενοπόδεον. τὸ ριιά Γ᾿ Ηὐτιπι» πιο ηία ιιας γὴ0 ταητὶπι ρεά 

ποτα. Πἰῦτο 34. σαρῖτε τοτεῖο , δ δριιά ἰαίτιηι 1 
Μαεςή. ἢ 

Μονοκορᾳγμότεω ὗν ηἴσασι τεπὶ τγα ζο, Ατἶο, 4. ΡΟ τ. 
Μονοωρόσωπος αὐτωνυ μία» ΓΟΠοπΊοπ ἀεγη θη τγατ 1 π|) γῈ 

ἢς ἀϊξχιπη,ιὸ  ρτῖπηα ρογίοπα σᾶγεᾶζ, 
Μονοωρφσώκσως« (Ὁ νὰ ροτίοπδ. 
Μονοσωλεῖν ἀϊοιιητιιγ 1) 4111 [Ὁ] χιρ  ίατη νεπάτπιητ ἡ νὉ 1] 

[ΠΟΠΟΡΟΪῚ ἱπιροτγάγιι πε, εγΑ 00. α᾽ϑνομοις ἢ πῶτο Φὺ τ 
μιονοσσωλ εἴν ἐκβαλόντας εἶ ἐργαζομῆψες.Α 41 ἢτ μονοσώλι 
πιοπορο τεπὶ ΡΙΪη. ἀτατια οἰπίπιο ἀϊ ροτοίζαβ ετιᾶπὶ, 
ῬοΙ]μοο:μονοςυώλης. 411 [Ὁ] π5 ν απ ά τ, 

Μονοπωλία, ὃζ μονοατωλιον, δυ1 Ππ Οὐ  ν ἐπα ϊτῖο μονοπωλίαν 

τασκδιυείζει, ΠΡὶ (Ὁ]1 ν ἐπ ἀϊτίοποπὶ σοπιραγατ. Αὐτοῦ 
νοασωλίαν ΖἿ ὠνίων ποιεῖν» ἱ ν ἐπ ἰτίομεπι τε Ἐγιδτο θη 
Ηἰτῖς. ΕΠ ετίατη μονοανώλιον »αριιά Ηγρογίάοπη οἴτγοιις δ 
Ἰοςιιϑοῖη 4110 ν Θη τι ἜΧΡΟΠΟΡΔΠτιΓ πηφ πολ Α 5. αΒ6Π' 
πεζὸρ ποῖα Οομησ ϊ4 ποπιϊπαῖ, Ὶ 

βηΐιπ 
᾿ ἐευλπή 
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Μονὀρηξ, τι} {π|5.ἀς ἐγαέξιις. δ οΙΠπις Ἡ εἰν οἷ. δ ἡ 
Μονόῤῥιζ.-, ΤΠεΟρΒταίε, Βα ποτ Πτο ρυῖπιο 9 οαρῖτε ΠΟΠΟ,ΜΙ ᾿ 

ἰατεπὶ Παθεπϑ ταάίςεσι Ρ΄Ιη ἢθτο τόνσαρίτς 31, Οἱ πολύν δ 
ἌΡΡοηϊτιγοιι τα άῖςο8 σορἱοία νι 1δ14.αῖς ΡΙΐη, νοὶ τὰ 
γτ ἱρίς ἸΙοφαίτατ. 

Μονόρχές ἵτσποι ἴῃ ΗἸΡΡΙατ,αἰτοτο τοίοιο πλπ1}}.. 
Μόν», 6. (Ὁ]115,ἀοΠἘἸτιισιισον πίστις, Πα στ αν 80 Ππηρ ΟΧν Ἵν 

τις, ΟΡ". σοι διοίσεπαι μιόγ(θ» υπτ᾽ ορφανιςων μιὴ φέλων, 80 
τὰς, αθ5 το [Ὀραγατιισ,κεχωρασιϑρίθ.»τς ΟΥ̓ ΔτΙΙ5. μιόνίθν ἡ 
εἴ, ἀπὸ ἥδ᾽ δρων,ἱπτεγρτ. ΗΠ μόν, οἦδ' ὄντων αἰϑρῶα 
το ίτἢςη, οχ ἰχλο παϊ ΠῖΡ 115 ν 115. μονώτατος {Ἰρ οΥ ας, οὐ ἀπ δὲ 
ἀριὰ Αὐπορ αη. Οοεηπιθηταγ. ντ αὐτότατος ἀριὰ Οοπι; ΐ 
Ἰρήιπι. ἭΝ 

Μονόσιροι ὄρνεις (οπἤδητὶ π. γεωπογικων 1.14.6, αδοὶ κατοικιδίων δ ̓ 
εἰσὶ 3 ἐν Αἰχεξανδρεία τῇ «Ὡρὸς οἤγυπῆον ὃ όνεις μονα σιρρὶν υἱέ ὧν οἱ μι ἱ 
μοι εἰχεκτρυόγες γγωνωνπα)»δὲς κὶ πεὶς ὠὰ ϑώλσεδαι δίς, ἱπάϊοαϑ 9 
πᾶς αι δηι ἱπτογργοσα τ τ 4 0145 νΈ]σῸ βοηίϊος μά. [ 

Μονοσιτεῖν, [Ό πο] ἐπ αἷς ντὶ εἰδο. Ἠΐης μονοσιτίοι , ραΐειι. [απο 
αἷς. ΘΑ]. αἰτ,πηκροχόλες 3 χαλεπώτερον εἰσιπίαν φέρειν κὐνειογοσισι 
Ὄνωνον οΥθο μονοσιτεῖν, ν τῖταγ ἰῃ πᾶς Πση Πςατίοπα Ηῖρρο ᾿ 
Ατπεη.},2.ν Πιγραιάς ἐς 115 αα (Ὁ]1 νυ οἰοητατοδζ εἰρα σαρη Ὁ 
Υἱάε μονοφαγεῖν, ᾿ ρβόνοφαγ ΠΡ 



ἱ 
ὙΨΦΊ: 

τηΐςο οτος εἰτίτυτγ, ΡΠ. Θεἰ ΠῚ ἐἐδνοσκελες ἴῃ 1π- 
ογῖ, πο πιϊ ιν σοηιὶς ΠΠ ΘῈ 5 σγγὶ δ. πλῖγας ρους ἢ 

Αἰ τυιπλ. 4] ὃς σκιείποδες ἀἰοιήτατ, ὶ | 
[Ὅ] τις ἔστη ἔσο ρτγιι πη, πιο παγοθα, 

Ἰς ( ὍΝ. ὁ κτῦ αόνας σελλοαμθ., 6 
ὁ καὶ ἡνχοὶ οἱκ Ππ ΡΠ οὶ φαυδίςο. ν ΔΉ ῖτρς Ῥ]ἰηιμοῖ 

νμα; μαίσεης ἃ ταάϊςς ἐν ἐμῶν, νπασι. 
ἃς μιόνος. Ὁ. νῃῖςο ὅς (οἷο οἱΐς ςοπιϊαης δραά Αὐ τος, 

τοτὸ Πρ εχ νον 5» ̓η Ἐρὶρ. 
δι εἰοίοττιι5 ὃς (ΟΠ .5,5 0 μ]ν. [οι φαΐ (Ὅ]ες ἔτοντ Ἡςίν α6 5 

ἴλῳ ἜΧΡ τυ χτ᾽ εόναις, ἐλϑόναι, χἢ ἅΝι 
τιον ὃς ομίθ- ἀξίνηγκἡ ὑἡμιπελεκιε)η οι) ἃΠσ. 55 ΠΌΠ 

Ὶ 
ἐμδι 
ΤΟΙ 

Υ 

δίρεη- 

τοὺς οοἵΠτιτὶ οἵα ρογροῖιο τί σοπς. Αὐῆ, 4. Δς 
ἡ ἢ λι κοι ἡ χέοντες μόνοςτον ἃ ωἱ χένα ἕ 'χέσι, 

[ ὄχ. Ηεΐν οἰλουΐαίον., ὟΝ 

νον ηΐοαπι μαΐσοη5 ςροφίω), 
ἡλαβΘ. ἐν άε ἴῃ ΟὨΙ]. Εταίατι. 

Θι»νπἰσααι Βαθθηδ ρτο  ἐπιτοιιὶ γαὶςιιΣ αΠ15, αυτ νης ἢ- 
δι ἢ, 

χις νηϊσιιπὶ Ππ ρα] 5 Ραττῖθιι5 οὐῖτ. 
οὐ Ρογα σα οἰα, μονοτονία, ΓΟΠΟΓ νπἰα πιο ἴνν πὰ αις ἄτι 
αο [Ὀπὲ ἑητοητιοναῖς (Οὐ πε}}. 1.11. 4ς νάτίετατο ρτο- 
οἷς ἰυ4ιςΠ 594 114 ν τα πα ΑπΊ εἰς αἷς 
δα] νΠΟ ΘῃοΣα Ῥτοργεάϊειγ νὲ Οτατίο:μόνοτόνίθα, ἀϊ- 
ἼΟ [ὈΠΊΡΟΓ τοποτο ῥγοξουτηγ, αδίσιις γ}1ὰ νοοῖς 
ιοά νἱτίιπι τοργ ομοπάϊς ΑὙἸζοτε!, ἂτ μονο τόν: 

ὍΤΕ, 4118 γὙπιοοτοῦο ἔξει! ἀσοθητι ΡῬτοίοτταν ᾿ Πεαὰτ 

τὶ ροίτιιητ᾿ τας ἀποῦτις τοη]ς ἐβογιιηταγοντ σὺς ἃπ- 
σης νοσα]επι. ἐπο[ τἸσαζη ἡ ἘΧΡΟΉΪΤΙΓ οτίατη μβετ- 

“γε Πισπρτιιπι τ αὖ 115 αιιαΣ ἡ πο πη (ἘπΊροτ δέ ςαπά6πὶ 
αἰ (οτιια πῖοηες αι] ἀατιατὴ εχ 60 γετηϊττιιητ. 
ἐδ γνηἰα πγο 4]. Ππιρ] χα μά ἴα τις. ποίσης τροπῆς Κ᾽ με- 

πσμοδ χωρίς. Ορροηΐειτ τῷ πολλαπλῳ, ΒαΠ.Ἰη Ἡοχάςηι. 
ορπος,νἶτα (Ὁ ΠἸταΓῖα: ΡΙατ ῖη Ρεΐορ. 
᾿Αὐίοτθ. ΠησΌ]ανῖτον ΡΠ Ϊπ. Τούρ ι. αὐεὲ εἷλώσεονφομμονο- 
κει πογηρὸς Πρ ἑατῖτον 8 Ἰη Πατεῖ ΠΉΡΓΟΒΙΙ5. 

Ὁ Ῥαζειι ντοτϑεγαθ. 7: ψυχρολετροιίο τάς Χὶ μονοῖ ρρφοιυῦ 
φίως καὶ λιταῖς, ἀς Τα Πταη5 ᾿ΙΟ απ Ιςἢ5. 

ΟΝ. τοὶ λεῖα τοὺ λέπαδγα. νη 
εἰ α Ποῖ 44 τπ οοτάς ἰςουϊς ἀριά ΑΙΓοποπΊοβ. 

Ῥαττα- 

[ 

τ γοοοἰϊδαειις. 
“μονοσιτεῖν, (οτηοΪ ἴηι ἀϊς σουπφάοτγο : νοΐ νηὰ τὸ ταητῇ 
πᾶς νοὶ (ΟἹτιπὶ ἃς ἤπς σοπαΐαὰ οἰδύμη Ππππετς, θά 

ΤΙΤΙ ΤῸ κὴ ῥιογοφεΐγος οἰκούειν ἀρτιὰ Ατἰοη.θ.1 ἴῃς, μονο 

Ὀσαΐ πηαχὶ πιὸ ὃς ἤιρτὰ αο ι15 τα [5 εἴς γτ [οἷμ5νε- 
τὶ το ρ ι. 
ρυὰ Ατβθη. ἀϊσςραπειιτ 9» χυιδὰ (ςοτγίιμι ξογὲ νετογὸς 
δατοπιοτο ἀϊπετγίο ἃ ΒΕ πιά πι5. ΠηΊᾺΪ ὀτιπὶ ΔΊ οἷς 

δητον πες σασπα ἂὖ εἰς ἀϊξγα, διαὶ ἃ κοινωνίαν» ((4:1.]. 14. 
ταῦτα ΘΟ]. 

Ἀν χ υἱ, ΓΟἾτς ἀρράγεης. 
α δ ςαἱ ναἴσιπι πάτιγα οσιλιτι ἀεάιτ, ἐτερόφϑαλμθ» 
ΕἸ]. ὃς ναϊοςσι τις ΓΊατιτιροτίας ἀϊοίτιιγ ἕτερος ϑωλ.- 

Γι γ πο. Μ ματι οΔ.18. καλόν σοι ὅξὶ μονόφϑτελμον εἰς δ ζωΐιω 

τ κα ἡ ν αἰ ΓΟ πτιςιν πᾷς μονόφϑυγγρς συλλαβὲ, (γΠ1α ρα χια: 
γοσαί ἐπὶ παθεῖ. σα ορροπίτιιν δύφϑογῃθο, 

ἸοΪας ρα (τε πο. οί ἢ. ἣ 
ὨἰσΟΠἾτι1ΠῈ. μογοφυὲς αὐ μὸν φτέλεχες δὲν δ'ρον, δὲ φυτὸν μο 
ΟΡ" τ ίο ες ἀϊσογοντ ΡΊτη,ν αι γροπλ» ὃς ΠΠΡΗ οἱ 
116 νη] σαι [6Π1. 
κα ἧς ΠιπρΙεχρποη ΘΟ ΠΊΣΠΕΣ 5» ὙἈΪ5 ΠαταΓα αἴδα- 
ὉΡἢτ. 
οο ἔο!ο ςομἤϊαη5. 
115. ἀἰοἰτ Τἀπῖτι5 Αὐτο τὶ} ριμοτιιπὶ πάῃ ν αἰπιδηῦ. 

ὲ ΤΟ Π41πὶ ὃς ποη Πάπα νποιίαπι πασςητεϑβ ρεάςς. 
ΠΉῸ5 ἐπι ΓΟ 5. 7 μονίθ. πονηρός. Ἐς Ιγοἢ. 

ὠνΐδι. ὁ καὶ ἡ οι πι γ πὸ ταπτὰπι γο[πἸπηεῆτο 9 14 εἰ . οἴϊπη 
Ὁ Ρ ον. Βαγξ, ἐχροαῖς τιμηϊσαζιπι νοἰ [Ο]α τυνηῖζα 

{γιιπιςησιιπι, Αταίσιππι Ἰαιξτιιπη ἶτα ἀϊξειιπη ἃ ομοτ- 
ἱ Ππιρ ἰοΐτατο ὃς πιιπιογθοντ τρί χορδὸν 10. ἐππσγιιης Αἰς- 
ΠΡ ΤΊςΙ “ποτάα τπ{Ἐγινέτιιπι » 4ιιοα ὃς στανδούραν ποτηϊπα- 

Ὁ «τὐμδουρίζειν, ὃς Ῥᾳαπάιτίζατο δ᾽ ἀοηϊο. ϑὶς 7εν τοῦ ορεδὸν 
ϑογτίια; ᾿πιιο ποτε φάσις αι δι}15 ἰοτῖ5 ἔστι θάταγ αιι- 

: γπίςοΐοσ ΡΙΊη. νπΐτς σοϊοτγίσιντ ὠὲν μογόχρρον, Ατ τοῦ. 
᾽ σεως ἱ. 3. τὸ μογὀχϑοιιυν αἰ σοἰοτοστγα εξ! Πὶ ΡΓῸ μέονόχφοον» 

, " , ᾿ 
ἀΓὶ ἀχορίθ-, μογόχ ορ:ς, μμονο χρωμίθορτο φοάςπι Ατἰίξοτο]. δὲ 

ἰσοτ, 
: ἐχαματοι,ν, νοι ςοἰοτς. 8ζ μογοχφώμοτα, ἢ σι} 5 φοἰ οΥῖΡιι5 δχών- 

εν 

Μ ΝΜῸ 
τἀερίξξδιν]ἀς ΡΙΙη.1.3ς.ς.ς58.1.33.ς.7. 

Μονοψείδς, ΠΟ γ ΟΝ, μονιος, εἰ τι ο, γολι 6.» (ὉΠ τατία5. ΜΡΑΣΙΣ 
Μουύω, μ, ὥσω αν. κοι οἰς το οἰ τιτιιο, μήμονοϊόϑου, ἀοπιτατνὴ οἵϊ«, 
τἀογο  έζαμιι οἵϊο, μεμονωμῆθ.. ἀρηα "]ατ.ἀς 1μον. [0 ].5») 4εΠίτυ- 
τι15. οὶ ἴῃ ΤΊ πιαρο, μονωϑεῖσαι φρρνήστως τὸ τυχὸν ἀ ταλτον ἐκοίσο- 
τε ἐϊξεργχίζονται, νασατιτος Ῥγιδοητία, πσοη αητιᾶ ροττιγρατάα; 

τ ἸσΕβοϊης, Οἰσογιμέμκεν οιαζίοι, αὐ ΔΠἰς [6] τ ξιϊ, ( οἰ 5 ἐερικα δἰ, 
οἰ. ' 

Μεωνῳδεῖν, 111 σ Θγενςάγπηςη ἢςθὶ!ς σάποῖς ἡ ἴτε πὶ ῇϊα νοςς οληϊατο» 
υἱοῦ, Ματς. ᾿ 

Μονῳ δία ας ἡ» ΠΟ ΠΟ 14. πάρῃ ῖα, σατ πιο Ειποῦτς, (ΟΠ τατάιις σδηζιις 
ποι 2 4Ἀ δ ῖτα εἰ οἷα γο] [γτὰ. τ οἱ  ργορυϊὰ σιᾶάο νηιῖς ΑἸϊαιῖς 
Ὁ ἴσθηα σαπτιηι ργοΐεττ,ᾳὃς ἤθη οἤοτιις ΠΠῚ ι},Γ 4}.1..4.:σαρί4. 
(ιονῳδία!ς ΟΧΡ. ἁριιὰ ΑὐπΠπορυ γυμνόσμωσι μον ῳδικοῖς. 

Μονφ οὶ, γ ΟΟΔΏΓΙΓ Ῥοοτα, αὶ ἢ} νηᾶ τλητὰ πη Ρογίοηδαγριηϊ- 
τὰιπι ΟΧΡ  ἰσαητ,ίτος οὐδ, μμογφροσώτως ἐφνγρωῦτα,.Ετ Ρούμια μὰ 
ἀπ!πγοὸ ἀϊ αἰ οἴτιγ μονῳδεκὸν, ςαἡ{πποα] ἢπ ΑἸοχαηάνα σοπςίπ- 
παῖς ΠΥ̓ΠΟΡ ΙΝ, Ἐτ μονασδοὶ ᾽ς αι [Ὁ]1 ἢ Πα ξἘὰ δὲ ἀοίοτς ΔΗ χαϊᾷ 
᾿ἀσοϊομπτ)νε Εἰςξνα ἀριι 4 5 βῇ, 

Μεονωϑεὶς, ἐντος, δ (Ὁ Ἶ 115. ἀφ Γ 6} 1} 15, μκογωϑεὶς οὐ έρρε αὐ οτος ἀοιπί ταις 
Ῥίατιῖη Ὑ ἐπη: μονωθεὶς δ" συμμάχων, Πογοάδτ, μονω ϑοὺς Στὸ παὶ- 
τρϑεγὰ ραττς [Ὡπιοτας. μενωϑθεῖσοι, ἡ νας. Π5. 

Μονωνυξ, [Ὁ [1445 ν προ ας: μαϊσόπς, ΠΠΎρ ἰσο5 ὃς “4 Π τι α5. μονώτν- 
χες ποδες. [Ὁ}16] Ρεάςβ. Αὐτῆς. 2,4ς ΑΠ]ηγ. 
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Μέόνως, ΓΟ] ἀπγον πἰ οὺ, Αἀιιον δ, Χο. ὅπως γὸ μόνως ᾧ τοιούτος Φωϑείη, 
Μόνωσις, (Ππσαι]ατἰταβ»ν ἢ Ἶτας, ΠΠῚΡ Ποϊξἂ59 [Ὁ] τιιάο. ΡΙατο 1π ΤΊπι: 

Υδὶ τη υἥάιιπη αἷς ναἰσεηατη οἴϊς Ῥγοογοδείη ντ εἴϊες ἀπ᾿ πηᾶ- 
τὶ Δ Ὁ [τὶ ΠῚ πιο ἤτγ1} ΠἸττσομος τρίο φαὸδᾷ (Οἴτι5 τα; γ πὶ οἴ 
[δτ,αἰτ, ἵνα οὐ τόδε χτ᾽ ἋΣ μόνωσιν ὅμοιον ὃ τῷ στωντεχεῖ ζάω, 

Μεγώσως. (Ο[Ἰτατέιπ᾽ δὲ ὁ μονώ τίων βίον ζών,νἼτατη ἦπι (ΟΠ τιμά πε ἀρῦσ, 
μμογώτης βί(Θ.. [ΟΠ Ἰτατία γῖτα, μογώτις φωνὴν οχ [ΟΠ τατΔ. Ατἰ ζοτιθ. 
Αηϊηα]. : Ἷ Ἷ τὰ 
Μογωτὴ, οἰ ἄτη, ΓΟἰἰτατὶ ἐ. 
Μόνωτυς υγὸ κ ἡ) ιν πἸδατῖβ. ν]ἀς ΑἸμφίϑετος, ' 
Μοναψ, ὠπος,ν ΠΟΟΙ τὶς ΘΕΠ το, νηϊοσι ας ΡΙαμτο, μονόφϑτιλμίθ, ἐτε- 

εὐφϑειλμίθ. δῖς ἘΠΡῚΡ. μονώπει πεσε γῆς» ΡΟἱν Ρἰ Ια πιῦ ἀρρε!]Διτ. 
Μόρα,  τγῖδιις γε} ἀεσυγῖαον Εἰ αι Περι Πτασοάα: πὶ. αἴοφὶ 

τὸ μείρωγάς ρᾶττο τὰ δαγιιη. ΕΠ αυτοπι ἀοῖες φαϊηροητίς ἀπ [α- 
Ῥεϊηϑ φητίςγαις τε σίητα νἱγιϑταρια Πεσπ οἴ ἢ, ρτῸ σόποττς ἔσι 
Ἰερίοπε ροπίτιιτ Κ οη. 1 4. ἐλλίω πη Τιασςἀφηπσπἰ Ο Γι τ τδριῖσς 
ἀϊοῖς νηΔΠΊ Δ Π ΠΟ ΟΧ αἴθ ΠΠ τις ραττὶ Λιι551.ἐ κα σίου ΔΙ πολιτι- 

κων μόρων, ΠΟὨΓΙΠΟΓΟ ν ΠΙΙΠῚ πολέ μερ ον, πος ον. 61 ἢ ἀπςεπην 
αυδτιιοῦ λοχογριὶς πΠ 6 πα πΙρυ ]ατο5 ἂς τΠΓ Πα ἀπ έξοτες 9 οέϊο 
πεήηκος ας 9 Ἷ. 41 Πα σΊητα ὙἸΓΟΤΕΙΠῚ τ ΓΠΊ δ. ἐνομοπαῤχας [6 - 
ἀξεεῖπιατ τεΐξατιγ οεαπὶ Ασιζοτοϊ. "σα τηοηΐοϑ μόρας αυσῇ 
μοίρας ἀρρε!]αῆς,ας τοῖτᾶπι ροπες 1,1} μόρας ἴππ|6 μορίας. ἀιτ1- 
θα ταπ, ν ᾿ 
Μοργὴ τῆς," ΡΟ] οἱ τὸ μέρος τἿθ γεωργῶν τν πᾶς θέ μοργον γίῶ αρτιὰ 50 

Ἰοπείῃ εἴτ αἱ 9) μέρει γεωργουμήμίω.. δριά Ἡ εἰν Βεμόργιον οἵξ 
μέτρον γῆτοθος εἰϊτ,σλεϑιρον ἃς εἶ δὸς ἀμπέλε 
Μοργίας, ΕἸ εἰγο ἢ. γασρεμαργίας οἰκρασίας, 
Μοργιςονἱάς ἀμόργινίθος 

Μόργος (ρϑϑ.νοΠΙ σα! οτιῖπὶ [ρ᾿ τη θητα πη 110. ρα]ςα; ἀοιομιια- 
τα. ΗΟ γ οἢ υὐόργ» οὐκ Ύ μος τὺ τὸ ὅδη τὲ εἱμοίξαις φραγμαςὲν ᾧ τὰ ὡ- 
χυρᾳ φέρωσι, νἴάε μορμογεύειν το τὴ σογίασοα ΔΥΠΊΔΕΙΙΓΑ. 

Μοργνύω. κι μόρξω, αἰ ἴζετσο, 
Μορ[υλλέω; ρτοογα Πἰπονάϊεπι ἀϊβιπίο; 
Μορέα,ας,").ἡ συκαμινέα ὈΙΟΙΓΟτ, ΠΟΥ 5 ἀτροσ: ὃς ἔιιέξης μόρα «ἰ- 

ΟἸΙΏτΙΙΓ χκἡ συχφέμιγα : ἀριά ΡΟ] Π ΠῚ αὐτί απ ΡΓΟ μορέα (οτρτιιπι 
μορία. Ταπιςη Οοπηπι. Ατ  ΠΟΡ᾿.π 11Ππ| ἐν γεφοιΐατο  μορξωρς οἶπο-- 
ϑρέξεις αἱτ, ὅτι ἕτως αἱ ἱεραὶ ἐλαῖ τ ἃ ἀϑίωαξ ἐκαλοιῶτο, 4.18 ΕΧῚΓΣΣ 

οαπίι ξιογΙητ τὰ μόρου ἱὰς 414 Ἐχοϊηάογε νο]εσαητ, 
Μορέω, [αγοτο, ΕΗ οΥνεχροη, οτῖαπι αὔγαάο, σπτα ον πὰς μέρῃ-: 

μα ΓΑ ΟΠΓΕΣΠ 2 ΟΗ ΠΊ1]115, ΕἸ τ αι. ; 
Μόρημα,ΟἸΠ1111155Γὰ ΠῚ ὨτΙ οἱ {6 Πι. 
Μορέα, ας, ἡ, Οπα «οἷ εα, οπτηοπὶ ΟΠ ιῖαπι φυϊάαπι ἤς ἀϊοιπτ:ι 

νογὸ τδητὰπι Μίπεγια ἔπογαβ. Αυ πο ρμα.νέφ, εἰς εἰκφαϑυμίαν κα- 
πιῶν πο ἧ' μορίαις ἡποθρέξεις.νἱάς ἀριιὰ 5.1, μκοθέα Ἰτοῖη ἱερΊταΣ 
ἴῃ Ἐρίφερτο {π|πἰτῖαοΝ Ἰὰς μία. 

Μόρεμιθ-,κ, ἡ, ἕλταῖ!ς, μόρσιμιθ-, 
Μόρωον, κε τὸ Ῥαττίου]» πιο πισταιπιριἀοηάα, τὸ αἰδοῖον ᾽ δι. πτὸ- 

πιοηξι πη, ρα β ἀπ ηἕτῖο. ἐν βραχει μοριῷ»ῖπ τοι ποητεηῖο. 
μόρια δυκαίε, ραττες πὶ 55 Ε] γπιορ. , ; Τὰ 

Μόραθο, ραττια 59 ἱπίατα 1115. μορίνς γῆς ἘΡΊΡ τιν ΟΙ ξογτὸ μόρεθν 
ΡῬτο αόρεμιθ- ἰεϑίτατ. ᾿ 

Μέριες εἴ μερί τα! κοινωνοὶ, ἴτο πὶ καὶ μορὰς»ρτ5) ]εγοάοτσ. 
Μοριογευειν, νῖἀς ἢΠ μεόρμον Ραυ!ὸ ρὸῇ. ῖ 
Μορμολυκειον, τὸ, [Γ14» ΡΕΓΓΟ ΠΔ»ΓΟΓΓΙ ΟἸ] πι)) ἤρο ἔξγιι πῆ. « οτίλτς 

ξλδτῖα νοχ ἴτεπι σαρτοτιιπι ἔχοι 5» ΕτΥ πΊ. [το πὶ Τ ΓΘ σοτιῖπι 
ἃς πὐπιθτγιπὶ Ρογίο πα, 4115 Ποσγιςηίο5 γίδια νοςΑη.} εἰοίαην 
ἂν φιλοψδυδεῖ. «τανλἐβητον τι κὶ οἱ ωρόσυτον ΘΡΕΟΣΌΚΕΙΟΗΝΙ Κ εὐ κά νέη. τὴ 

Τῖοῖταισς οὐῖαπν μομμο ἡ μορμ χὶ λον δέγαθο ἡτε γ5 ἀαῦαα 
μόϑος δὶ κὶ αὶ γρυγὼ ὁ ὁ ἐφιώχπας νὴ ἡ μορμολύκη,ἱ Ἰάταα, Πτῖχ, ἘΚ 

οι, δ. ΧΗ 



ΟΝ μΜΝΟ 
40 φαταῦπι ὄφιν ϑείχσεις κα σὲ ὄφις »“ου!οέϊα Ὁ ἈροἸ]οπὶο ά- 
ρυά Ῥῃιοῦ. η Μεπίρρυπι δἀαπιᾶταπι ἃ ἴάτιια Τδ ἐμπουσων αδ' 

λαιμίας τε καὶ μορμολυκπῖα, οἱ πολλοὶ ἡ γριυῦ ται. ᾿ 

χμορμολυκείονοἶα Δητορ Βα Ϊτῖπηα οἰγοιῃβοχιπι ἰάσετ αιιοά μορμο- 
λύκειον ΕΤΥ 11}, 2} 
Μυρμολύομα, μούξομαι αν. γμαμτοῦγοοιας ρτορτὶὰ ἰατυ 5. ροξεεί Γ᾽ 

τις ὃς ΠπῊ [0115 τογγίοι 15 Χοπορ , δ πιροῖ εἰν τὶ δα ποτε ἷ- 
μαξ μὴρἮ ἑτω «ἐὺ φίλοις μορμολύηηῃ ὅσο Ἔ καλών; ἃ ρι  ]οἢγο ἀξζογγεβ 
ῬΊατι δ. πλρ. εἶπ ἤας ΡΥΟΘ], 7 ναι αὐ; με δόξητε πόῤῥω νυκ δ ἰσών τ 
μὲν ἐπάγοντα φάσμᾳ τει ἡ εἴδωλα πέπγυμῆμα κἡ φρφνοιεῦτει μιοῤμολυτ- 
χεᾶτει νὴ δια ταρἤειν γ ας ὶ τιν στα πη Ρτὸ ἐογπιϊ ἀου πποτιϊοναιι- 
τον Αχίοςὶ, διαχλ δυο ζῶν μορμολυτἤοιάροις ἃ ϑ'αήατον., πιοττοπη 
βοτιν ἀληῖοβ ἄταιῖς οχτι πλοίσςητοβ ρα Εοἰγ οἷν. Γορίταν ὃς ἃ- 
ἐπι τιιλι μκορμολὺ ἤει Ἔχ ροἤτιμσι φοβερέζει τοτγοῖ. 

Μορμὸν γοοδτίιν τὸ πῆρ τίωὶ ὥμαξαν, «ἰοίφοργια ὃ αἰδελαμβόψεται δεεὶ 
δικσυίων. νη ομορμογεύειν ἀἰοίτιιτ τὸ διράγμ τα ἐπ᾿ ἀυτῷ φέρειν αἰιτῇ, 
ῬΟ]1.1.7.ς. »6.νῖάε μόργρς, ; ἱ 

Μόρμορρς. ΕΟ γ οἷν. φόβιϑ’,τοτγοσο πη ετι 4 μἱ ἰη τα μορμος, 
Μορμορωποὶ ῥ μά τοι, τογΓ ἢ σα. ΑΥ ΠΈΟΡΕ. ἴῃ ΒΔη.1 φοβερά, ἐκ μεταφο- 

μαξ ὃ μορμούς τ τὼ βρέφη φοβώσως ντ τταά τ 5680]. 
Μόρμθυπλοἠ οἴξιις,τογτ 1115, ΗΠ ἴν οἰ. οἱ ἀοιη μόρμοι Ππὴτ φόβοι με 

γοὶ πλοτιις τοττοτγοίάιις ἔπᾶπος αιιαΐας ἔμπης οχ ἰατγιιῖ5 ὃς ἐρόξεν 5, 
Μόρμυλχθο μορμύ ρρς πο γηλγτα ΡΠ π,ἀἰςίτιτ ἷντ Θά χα νοττῖς ἀριμὶ 
ΑτΙΠ. ΑἸ ΤΔπ. μόρμυλον γοσᾶς : ὃς Ατμδη, κύρμας εταπὶ ἀϊοὶ ᾿Νο5 

Μορρίεδει Η εἰν ΟΠ, Έςτο ργὸ δειν οποιεῖ, (Ριἴοες {τί ῖν}. δι 
Μορμυρέηγτλθτίλιν Δα ΠΑ ΤΊ, ; 
Μορμυρέζω;, μορμύρω, ἔτοπιο. υ 

Μορμύρρεγϑ» ΠΟ τΠ τυ ρ [οἰ 5 ΠιάτῚ 115. 146 μόρμευλθο, 
Μορμύρω,πλιτπλιγο Οπγορο:ν ουθιπι Πέζχιιπι ἃ Ἀποτιμπι. ἴτο- 
τι ους ΔΒ [1.1]. ἐς Στ ἐπ᾿ ὠκυρήῳ ποταμῷ ἐλαδὲ τπρορέοντι Αἰ-- 
φραῖ μρορ μι ρον τοὶ ἰδών, Γλϊοἴτιιν οὔ δα μιορμυρεόδει, ϊοην ἵ, Ρο τα, 
μορμύρεται ἐγζύϑε πόντος, ΠλΠγπγιγας ργορὸ ροπτι8: ΕἸςίγοΒιοχρ. 
δτίατῃ πλημμυρώ ἱπιιηο. 

Μορμυρωπὸς, ἀρι διι14, Ἰερίτιιγ. 101 οαῖτα πιά πὶ οι θη εἴϊς ἀιεῖ- 
τυτοοιτί ἐπ [Ὁ πτηὶς [Ὁ] νιάοατιιν ἐμάν φὴς ἡ ὕφαιριος ἡ μορμυρω“ 
πος ,τη σ᾽ ρισι Πρπί σοῦ πε τεγγιῆςιις αἰρεέξι»αη τα γ θέ ἐι}5 ἃ- 
[ρεᾶλι ιρνὰ μορμορωπὸς. 

Μορμύστομω»αριι ΟΑΠ πὶ, ροττογγοξαοϊ ο»τογγῖτο, ἐμφοξέω, ΗΠ οΙγ οἢ. 
ὑόρμυ οὐαὶ οἵϊ ἐμβριμρῦπι. 

Μυρμῶ, σ(.,"υλι] εν ἕαςῖε τηου τοί, 8ς ροπὲ βου πα, [Δ πλῖλ, Πεῖχ, 
νηάς ὅζ ῥχὸ πιά ρομίτατοντ οἰ ἢ νττα ΑΠΙορὶ, Αγ ϊόρμδη. 
γοΐοιις αι {1 ΠοΥΎ δ. Πτατῷ νος ς8ς [οτίτατεπι οἰτεπάεγουμορμὼ 
πῇ ϑῥάσοις, Ἔχτο τ ιδῇ αἰ χτοτ, ὦ τῷ ϑιενέσοις 7 ὃ αιιἀλοίατη 7, ντ 
ἀπηοταῦ Επ|.1],φ. 

Μορμωνοὐν(θη, ΙΔτιια ὃς ρεγ(οπατιιι τογει σα! . Χο, Οὐσλμη.1.4. 
οἱ μῆμτοι χα κεδα υμόνιοι ὅτ σκοπῇ εν ἐτόλμων ὡς οἱ σύμμαχοι φοβοῖντο 

«ξὺ πελταςτας, ὃ σιώρ μερμᾶθας παιδεώρια. Ἡ εἴν οἢ.. μορμόνας εἴς ἀϊοῖς 
πλϑύητας δαίειονας, ἀσ ἡχλοηά5 οττατί σοσγντ ααἱ ποέξι Δ σαγγιπς 
αι απο του ἴσα 19 ἔογ πη! 4ο] οἷος ρογγογγοησ, 

Μϑρ9 δικῆσ αὐτὶ πῷ μέξρις μεταλαβεῖν, ΛΗ ρΡΗΟητΙ τεῆς Ηατροοταῖς, 
514. Παθοῦ μοιρφδικῆ σα! 10 ἃ πηαρῖ5 ργοθάτιιγ. 
Μορόεις, ὅεντος. ]αἰσογατιι5, 7} πονλοῦ χρορίούτου πεπονυμῆμίΘ’, Ιτοτγ: [6- 

τα }15.. κακοηοιὸ ὁ μόρον ἀγων ᾿ς 1) ΑἸΟΧΊῚΡΒΟΝησείρης δηούς μο- 
698ν ποτὸν. [ΠτοτΡ πὸ ἐν κακοπεοιϑείᾳ, δὺ ϑέν, Α[10 1. ἐτι που χῥιυὸς μο- 
θεν ποτὸν ὠνυσο χοπρα, ΤΠτΟΓΡ. ἡ πολὺ ψφητον, καὶ ψοράϑιον 9 αὐτὶ τῷ αἷσι 

(μον δ δὔ τις ὅὴὴ τῇ συμφέροντος ἐιιδέξωτο » τις αἰ ςἔτα] σοηρτιιςης. 
ΑἸΙΡῚ ἀἰχ τ, μορόεντος ἐλαίης ΡΓῸ μορφέατης. ΑἸΔΟῚ ἀς τυ ροτα,εἰοιρα 
φερσφύεται μορόεις κιχ μώμῆυ(Θ- ἕρσίεν Ἰατετρτ. κακοποιὸς, τη  (Η 
ΟἰΙ59ὁ μόρον ὥγων,γχοττοιῃ ἀοσετίρης. Ηοτγ ἀϊχὶς Οἀ.σ΄, ἕρματα 

πρίγλίωνα μόρϑεντοι, ἱ, Ο]Αἰσογαῖα, τοὺ μῦ' πολλοῦ μόρρυ αἡ κοικοπαϑείας 
κατευκ δ, ασ μοι, 

Μόρϑνοἱ: τὸ, οτιιπὶ [γι 4} 118. Ἐπ|}.1]. ξ, μόρον Ογρτγίοτιιπα Τἰησιια τὸ 
ὀξυν 1,αουτιιπι Πραϊ σατο [ςεἰλίτινταε μορέα, Μόρον ν ΟσαΙσαηϊ 6- 
τίαιη τὸ βρύον ον ἐλαιών, ν πες αἱ ἀὐϑούσαι ἐλῶαι ἀἰσς θδητιιγ μοράαι 
Ἰηαεὶτ Ζοπο ἀριιά Ετγ πη, ἴῃ Μορία. 

Μορῤ πονεῖν, αηρῖνν ποπποηζον ἰἰοναγοίατα 1|0.1π|οττι!η}1ς ρτδιηΐ. 
Μορρογϑ. δ] αν Οτ οἰ ατῚ 5. ΠΟΥ δ ι5 μοῖρα. [ΟΓ55 ᾿ΠΓΟΥΙΓΙ15) ΠΊΟ 5. 

φρρ6559[ἀτυτη.α χη θηρὸς μόρον, ἸΏτοΥ Ειι5 ἔα τα, ἱ. αιιοπη ἔογα ἰα- 
ξειενιδὸ μόρον ρτατου τα ΠΊουξωρ τὸ πεωρωμῆσον,ἱη Οὐ, Χ οπ.πᾺ- 
ἘΠΙλο, ἐκ σῷ φόυερροδ αὐτιαναρέ τοι τ, λανκεδ' αμμμονίων μῆρ ἔχων μόρφν κὶ 
ἡμεσυ, δὲς 1, τύγικα, ν δὲ ῬΆΠΟΙΡ ἢ, Ἰπτογριν Ἔγειτομασοης Γἀςεά5- 
τ Οὐ οσ ἢ τγὶ ΡῈ ΠῚ νπλιτι ὃς [(η15. 

Μέρβτον,ὰ σοττῖς 115 Ζυ!ρρίαπι τοχειτη, 4 ἴδ τππτιιὸ ἱποτοα- 
Ἰῖριις Ρογουτῖς σαητοροττια, 

Μόρρχθθ.. 1 15 σιν] αἰογτιισ εχ Δὲ ρυρτουαιιο ντιιπει!ν οἱ ὀθονοποιοὶ, 
1.}ΠΠπτεοηος θὲς λϑύκωσιν τσ ἱματίων,ντ ἰοαυίτι Ὀϊοίσοτ. νεῖ ᾧ 
χρώνται σἰλατοιιῦτες ταὶ ὁ ϑυγάς, γτ αἰτ ΘΑ] ςἢι5»αέθι15 ν οτος ἀς- 
ΔΙθαητ, νόςαηζ ετίαπηνντ Ἰάςπι διιτμοτ οἵδ Ὀἱοίρ.γαλαξίων κ' λδυ- 
κὸγεαφίδα. Γ1ο ται οὐΐαιιι ψόρρξίδ-, Θά] 11... Θ᾽ παρ 1. αὐοὶ ας, 
ἐς Αἱ ργρτϊοϊαρίἀς πος [οαιιεη5, τῦτον ἃ λέϑον ἔγιοι δ μόρρξον, ἔ- 
γιο, 3 γομφίσα ναλοιΐσι, νἰνϊ ργο γρκφίδαςν ογαλη εξ μοι λόῦκο- 
γοκφίδο τρόπο οχ Ἀοεῖ) Ραυ ταις Αἰ σίποτα σοπίςπῇι, ἰπ οαι- 
δὰ τάτῆφῃ σοάΐος μερρϑος ργὸ μόροξΘ- [ςτὶρτιπι. Ρ] πη ρις καιηα- 

πὸ πῖοτς ἰαρί τι5 Βεγθασι ραταυ τ, ὰπι ἴτα ἴς 
αι πη Βεγθάτιπι σε ἢ1 9 Γοαςοργαρ [5 {1415 οἴοι 
ποι τεροτί δίς. ΟΔΡ.ταῃλςη τονὲ (ἐς Ροπαπιῖς 1.37 
χίαπὶ αἰίηιιο5 αἰ ἐλίτοι νοςᾶτο: οδπἀέπης 
Ἰςιςορταρμἴαπη ἀρρε Πατεῖ, ὺ 

Μόρσεμον, εγτθ γξατιιπλ»πςος [Πτς5 ἐπ οι τα 1115, (ταῖς, 
ὡρωμῆῤον τδστὸ πὶ βιοίρας, 1]. μόρσιμον ἤεν, δίς. ἹΛῚ 
Μόρσιμίθ-»» 96, οτγτιιπατιι»ξατατιϑ,ἔατα 15. [το τη Ρτορτῖι 

ἀγαυοὶ ΑΥΠορΙι. ἝΩΣ 
Μόρπη»τὸ ἔκτον μέρος “δ καρπών ὁ ἐδίδοτο τοῖς ἐκτημορίο 

ΕὐΠπ. εχ ἀποηγιηο αιιοίαι ἰοχῖςο Κὶ ποτοτίοο. 
μορτδι ἴτα νοσατὶ (οτί θοῆς δ γϑωουζίω κοιταβοκίω δὶ 

Μορτὸ:» ΠΟΤ Δ ἰ59 Προ, ξιιίς 15. ΠΠο γ ἢ, ᾽ 
Μορύσσω ἱῃ αι ποςοομταπιϊηο»ἴα:ο,μολιώῳ, ἘΓοΙπ: Οἀ. 

πηςητὶ5 Ν]Υ ΠΠς ῥωγαλέα, ῥυπύων τοι κακῷ μεμορυγμῖψα 
Μόρυχίθ-γυ,ο᾽. ΝΜ οτγ σἰ5σου ποπιθη ΒαΟἨΙ ἀριι δὶ 

ἀπ νης πγῖα οἰκι5 ἔς 65 πη ὃς νἰτεησίθιι5 ἢςῖ5 ΟἹ 
[ἀδιῖτ, Ἐγα τη ργοιογθ. Μογγοο {ιτίοτι, 

Μοωφαζω,ῃιτοςΑἠη110 ,,ὴ ὅἡπιιοῤφαζω, ΒΑΠ]. Ἢ 
Μορφασμιὸς οὐδ, ὦ ΟΦ Π115 (ΔἸ τατὶ ΟΠ] 5 5 411 γεργα οῃτα σΔητα 

(οττιτη Δη πα! Ἰη πὶ σοῖς, ΡΠ. ΑἸΠοη.14. Ἢ 
Μορφειὰ, ΝΜ ογρἢμοιι5ϑοπηη] Π]11159Ο.1 4.15 τι Μοταπ, 6 

ἰατοσγοπι γοςαῖ, Εχοίτας αττιῆςεπι Ππιαϊατοτέπιαιι 
πιουρἢοά. ΣΝ 

Μυρφὴ, ἡ ς, ἡ, βοτπιδοίρεοἰοσ. τύπος, ὄψις» ϑέαμα, ὴύ,. 
Μῳρφίζω, ἔουλαπὶ πιεπτίοτ ὃς σο ποῖ ΠΟ αττς ἔοτπα πη, ο 
Μορφγὸς 0. ΠΡ 50 Ὀ ςτιΣιι5: αῆραὶ τέω) ἡ" γρίωυ ὄρφνίω γυκται,γς 

ὁ συλλεκτικὸς “ἾΝ᾽ δηωκουδύωγ ἃ μαῤπῆω, ττο πὶ ἰοτ ἢ ξογ, ὙἹ 
τοττῖο δα} ]2Γι1ΠῈ σθηθΓο ΡΟΏΣΓΙΓ» 4145 ΕΟ ΠΊΟΓΕ5 
ολτφντ ἂἱσ ΒΡ] 1η.} το. Αρ.3,ἐκ τῷ μόρον κὶ φόνον ὄγιφέρειν 
γέοις, ΕΠ τ15 Δα 115 ππθηνῖ αἷς Ατ ξοτ, ἐς πατ. Απἰπλ, 1 
ἀετὸς πλογρῆπα Δα}: πηδοιΐα ρθαηδ δῇ ΝΑ: 
τὴς ἰηη 1: ἱπτοτρ. ΔΖ. Πεποά.άς ἴσξατο Ηογοι ἐς μέ ἐγ 
γϑαο καλυ πῆ μῆμοι περυΐγεοσι:ν Οἱ ἰητογρι μορφνὸς. ὁ ἀετὸς. ἐλ οι 
“ἢ πριόρχης κὶ ὁφϑιεχιμίαις χἡ φλεγυας κὶ ὁνα μυρία ὀνόματεῖς δἰ 
ὦ αὐτίκα δ]᾽ αἸετὸν ἧπκε τελειότατον πετείκυων μορφνὸν 3 ρητῆβ Γ 
κυὸν χαλέκσι, ᾿ 

Μορφοσκοπώ, ΑΡυ4 ΑἙΠΘη. ὦ 3. ἀντῳ διαιυνορφοσιοπεῖται, κὶ Ἀρὰ 

γ: τόν τε πτεῖδα κὶ σίων ὀρχυςίδα ρρτίϑησι νικητήρια, ΦΙᾺ 
κρυτῖϑ, εἴη [ρΊοἰςη 48 ἔλοϊεπι ργαθοτ, ὃς οἰιτα εο ἀς ρας 
Ὡς σοηῃτοιηάῖτ, 

Μορφύω, μι ώσω, α΄, κα, ογπτο, ἄς] Ἰποο,ἤριιγο ΟἸς, βοτη 
το Αξ  Αςοιί, ὁ τῇ αὐτῇ πίςει μεμορφωμῆν.. αὶ οδά! 

1πβογπηιατιις. ΝΖ. ῬΑ]. ΟΔ].ς,4. ὥχρις ὃ μορφωϑῇ 
μὲν,1.ογηχοτιιτ, 

Μορφιυίω, ΟΥ̓ ΠΟ {ογπλα ἰεποςίη 19. Ν᾿. 
Μορφω, Υ ἐπογὶ5 σοραοέμοπ ἂρι Γἀσοάδαπιοηὶοβ, σαν ΒΓ 

ἀϊςας μαθεπτίβ, Ἢ 
Μόρφωμα, τὸ ἢ ριιγα, Πρατατῖο ΡΙ τη. ἔογυπάτιγα Γαιογοῖ, ΠΤ 
Μόρφωσις,.Ἐοττπατίο "Ὁ ΕἸ οἱ ξοσπιαπάΐᾳ; γάτῖο, βοτῆ ἊΝ 

ἀα Ἀ οπη.(Δ.2. ἔχοντα ὃ μόρφωσιν “ γνώσεως, Πα ΘὨτΟΙπ ἿΝ 
τίοποπη σοσηϊτοηῖς. ααγῆις 2.44 Τίπι.0.3.. ἔχοντα μῦοφ πΠ 

βείας,ἱ, Πρεοΐοπι, 
Μόασοι, 41) ΒΑ Υ]οη) πῖθιι5 πιοηΐς Μαῖο 1π ἘΡΒοίο νὴ 

ἀοθαπτιιν, δι 
Μόσιω,ιωθ-, ὁ τα γε 5, ἀοτηι5 ᾿ἐρπολοίς 1] 6 Πσποιιτη 9 {τὶ 

Πιρροίτιπι Πρ ποιιπλ ξύλινον τεϊχίθο ν Πάς μοσεμύοικοι 9 
κὸν. ΑΡ01].2.τῇ δι ὅπη μοοτυυΐοικοι ὁμιέρκοι ὑλήεοσαν 
υίατωρ εἰας τε γέμονταιφ ερατέοις πο ύργοισιν ἐν οἰκία τεκαήγάυτι 
μα, πὶ πύργοις Ἰυπσηγέας, οιἢ καλέεσι Μοσσεωας Νὴ δι αὐτοὶ 
ἔνϑεν ἔχον, Πομν ΓΡΘοτα.νὺ οἱ μιόσιυνας ἔχεσι Διυρατέοις, 
Βιαθας. τομὴ μόσιωρτο [ξάς ΠΠοποα,άοιη ΠΡ εοάοπὶ, αὶ 
ψίστῳ βασιλειὲ μόσσιυνι ϑειείοσων 1ϑείας πολέεσσι δίκας λαοῖ 
Μοῆνπαοι ἤιητ Μοίσμοιυῖτα 5» σθηϑ 111 ὙΣ ΡΕΓΜε 
Πρμάτα ἄῃ ΒΙΡΠ115 Ἰη ΕΖΟΟΒΙοΙς ὃς Αροσαὶ, δὶς δας 
ες. Π τι5 Ιαρμοῖ Θεπείνο ὃς πῆς Ἰἀροτιιτὰ ἀἰχ 
αδοὶ Μκοσιωοικοῦ χαλκοῦ, νἱάς ἀριτᾷ Ατἰίτοτ, 1}, δὲ ϑα 
σμάτων. ΑἸ1) ἔχης Μοίδηϊ ἐς αιίδιις ΡΙ]Ὶπ.1, 6ις το, Μ 
ταν διτοην Ὁ ἱρίο Μεῆεμίδηϊ νοσαητις πὶ μαδὶς 
Ὑδηλίη ἢιϊιπηςη. ἱ ὌΝ 
Μοασαρεῖν, Η εἴ ον εχριμάοσ αι βραδέως τατὰς πιληάογε 
Μοσσεμοικοι οἱ ον ὰς μόσεω, 

Μοραΐφαον, κα, τὸν ἵτα{π|5, μόα ἄμα: 
Μουκχεῖα,νιάς Ο»χ Θ-. 
Μορ ἐγ5 565 ἦν 06} 115 νττᾺ "πα βίοος ἢ ΡΟΙ]μοΪ, 
Μοκ εἶα χη  χεη]ων χα χ ἄγων φυτεία ἡ φυτ το ΠΕ ΠΟ 

ΤᾺ) 1 Πτῖο ἃ μϑαόσῳ. 
Μόοαειν2 εν) ν ἀγα Ππι59 1 Ρ 11} |5, ἃ 
Μοχϑίματα, τε, ΠἘΟ] ΟΠ οοΡ]ἄτς τεποῖς 9 ἃς ΠΟΙ16}}Π| γάτα) 
γιτλῖ,ν ἰϊτα ΦΠ ο65. τὰ δἰς φυτείαν χατορωρυγυῆνα κλήματα, 
πος. ΤᾺΓΟΡΕ, δ.{1.1.:.01.5,τὸ μόσχόυμα μεταρυτεύειν ποῦν 
Ρὰλι5 ν᾽ υἰταάίοοπι ἔχσεγο,τθας ! τη Ρ]δηταπὶ εἰς τὸ γᾺ 
τριάς Μόχ- ὃὲ Μυσχηθόνε δὲ Ταροισπαξ, ; 

Ἰογᾶ ἕω 



ἀνν ᾿ 

πτῖτεο πο  οποδον ταί ῖοςς ο(ηςῖο, μοχεί- 
ουτϊγαα!ςὸς ἕλσοτς οχ Γἀγπιοητῖς. ΤΠςορ ναῖε. 
τάσιν ἀς ραΐπια Ἰοαιιςιις 5 τας γὸ ῥαΐβθδοις φασὲ μὸ 

ἰαζυχώνα τας ἑπαλωτώτας.. κὶ ὅταν ἐμζιωσωσι μεταφυ- 
εἴτ ννσας ΘΠΠῚ το  ΟΥΓ τλὰΣ Βαδυ]οηΐος νἱγα σος 

ἀπτραατ!τὰ ἤγιιο τγλῃ 5 ἔογυς. τὸ μέμιοον θυυδῆύον 9 νἸυῖτα - 
αὐειν, ΟΧΡΟὨῖς 1 ΡΟ ΙΧ ὀρατρφειν το φυτεί. νη ἧς με- 
ἀἰχὶς ΗΑ] Ἰςαγ πα. Πρ το (Ὁ ρεῖπτο. μοί δι οὐ ΡΣ τῷ δῖ. 

τὶς καϑ' ὅλης τ πόλεως μοχεύεται, Ἰὰ εἴπγιαῇ ποι !]ατα 
οπτατάσις ἴῃ ρΡορυ ταν ἃς αβοέζατα. δι} 4. μροεὐειν τὸ 

ὕειν, Επιθα ρῖτς τυδηῇατὼ αἰχίτ μοσεύειγ ἃ πύλεμον, γἀς 
ἴω. Μοχῆ,νἸάθ Μοὰ ἐν. 
οτθν ἰτΠ} ἴῃ πιογοῖο, ἸΝΊσαηά, ἴπ ΑἸΟΧΊΡατεηας. μαςιι ὃ ποτὸν μου ηδὸν ἀμέλγοι, ἸΠτοΟΓρ τι μόσχε δίκίιυ, 110 

ἴ τὸ ἀποιλὸν κὶ πυφερόν. ΝΑ ΠῚ μόσγόυμᾳ πᾶν τὸ αἰ πειλόν. ΗΟ 

χὐισι χυγρισι. Μεαίοι χαγωλὶν, Ἰεριιίσι! 12 Ρο]. 
χοδιάτῖος τγι οι π᾿ ϑοταίε τὴς κριας, ΕἸ, 

Ποιὰ τομοτα ἃζ Ρυπυὶπι οηατα, ΠΟ] ονταγίοναῇ Ῥαγαριῖς.νὶ 

(Οὐ. ΓΔ Ἰτα του τις) σπειρτητικὲς, ἜΧῚΠΙςΠ δον τι} Πἰηι15. 
ἴοΙο, ὃς νήτα τις ποτ ο  {πι|5)ν αἰ πὶ ἰπιοῃ σορατιπὶ 

ς ὸ μίοσ χαρυΐδιον, κὶ καῤυον μυφιστικὸν,κὺ καῤυον αῤωματικὸν, 
ἐσοπτίοτος Οὐοὶ Ὠγο οὶ ππισς πὶ Πγο [οἰϊατατῃ ἤτις ΠῚῪ 
᾿αὰς νῸ]Ὁ ὁ ποκ γ [α 6 ον πνφηρῖτε) Πα πιᾶςῖς οὅ- 
εἶ νο]ὰτ ο5 ἃς ππιςί εἰῖς Ροπλ "1 41 ο»ἀππογίαις ἃ οἰᾶ- 
Ρἤσα ἤιε ταγτοραίαπο ῬΠη )»χιοα βάλανον μυρεψικίω) 

ἀποταιη.. 
{ιπτ νδαῖοι ἴῃ ἀείεγτο,  ξξ. Αροῖῖ.7. καὶ ἐμοκχοποίη- 

ἴπιη ξεσογιητ σομβατίϊοεν, 
τπαΐσιις ( πο 11 ἀγδόγοιις ἄς 410 ἀἰχίπιις ἴπ νόος 
τη ητὶ σΌΠ115 ποτ ὃύ να! ὁ γημίς, Αριιά ΑΟΕΠα τα 

ἢἢ Αἱ σἴποτατη πος σαρτοα απ ἀἐοτοῖάα νοσαητ, ίὰ 
ΨΩ ΙΠςΟ ἅπτ ν οὐπῖσα σο ᾿ς. ΑὉ Αζπατγῖο ὅς 51- 

ΖοτΕὶ ἀηἰπιδὶ ΕΠ γεζηλλης νοσάτιν αοα εἰς νηϊςοτ- 
δέστο αὐτοπι ἴῃ Απῖπι. δι τον Οεἰζεῖες απϊπιαὶ εἰν οὐῖση- 

σαϊτυάξη πὶ Παρ 6 "1511 σης ἐπριης5 4106 δέ τα- 
ἰχτοα τί: 5, ροίζεπη στγοίοιτ ὁ σο ἢ Θέτις. πα που. ἡ 
Ἰταπη οΟἿ ΠΠἀ1τ δή ἀτϑοτοιτ » ὅς ἀθοιγγεπς [Δἴ 5 101 1α- 
ΠΠΠΓστι5 ν οσατιτοᾶς [ἰσοτοϊη ιῖτ, τοῖα οἰτι5 σατο ἃς ἴτοτ- 
πττιις Πτ ἀἰ ἐξα ταπιοὴ (ἀοὶο5 εἰὰ πο ΠΟΥ. Τάσετι ταπιοπὶ- 

10.325. εἤε!ος νοὶ Β οἰεγα!α: νὩ]ραγίτεγ ν ΟσάηΓΕΓ 
αἰ δαιτι, 4ποσιιπα (Ἐσγοτῖ5 Πα οῖ τπα οι οὐοτοπι. (πὶ 

τε ἰςπτεητία ἀς πιοίςβο οἰπσις ἀηϊπια 15 ξογηδ.ςοπ- 
πᾶ: τγαἴε ϑεταρίοη Ασγαδ 59 ὃς ΡΔὰ]  οπετ πδιιῖσατ,]. 

᾿Απιατιῖς Γαπῆταηιις μας αὖ [115 Ῥτοάῖτα σοπηπιοπείτιἃ 
Τεγι τ: πόσαις ἀπί πιαὶ τη ἀίσιπι εἴς ἱεροῖς ππᾶρ πίτι ἔς 

ΓΟΙΠΠ15 σατης τα σιιπὶ (ἀπ σιηης ὃί ρ᾿Π1 ἤφης σφ! οὈ 1} 
ΠΙσοῖς τσ  ιοτῖς ονάα δεῖ αὐϊογιοηταν : ἀταιο 4 ΕΟ }]1- 

ἴσ σσπτοητιιπὶ πιοίο ιν πὶ αρΡο [τὶ Ε᾽ ὃς πο ίστις ἀτεῖ- 
οα ἀοςος Θείπογις ἴῃ ἤπια 111. αἰο(οἹ τὶ ἤτητα Απὶηλαὶ. 
ΜΙπΐσιην Οα] ἐπον!ἀδταγ ἱο πογαῖϊο, ποτ ταπτοη Ροίξ 

τῖς ἀππῖς Α Οτῖτι5 αὶ οἴτις πιο πηίπῖς οὐ πὶ ΠΟ, τσπὰ 
Σι ξαρῖτο 24.6.10 πιο ἀἸσατησπτο ραγρηηζε οχ Βογαιοάα- 
ὁχα κερώτιον ὦ. ἰὰ «ἢ 9 πιιίοὶ (πιο τι ίς μΐ ΠΙΙ τα ν πα. 

δε( 4.1 {115 1116 Πτ) ΠΌτο Ῥτίσιο 5 ὄυπορίςων, μόσς ἴτα 
αἰτο ναδεις ὃ λέων ὥ στὸ αὐο, Θ-, γὶ ἐς [γιιέξιι ο μα πιφοεγαῇ 
ἰσαμῖτατ. Ηος ὅς πιιίοὶ σαπιις ἵπτο  ]ςχ Πε σεηίετ Ἑ- 

ὈοΙαπιαητς ἰἰσεῖ Ἡετγηποΐδο τη ὉΟτο Ἰλυῖο τὰ Ὁ ϊο- 
Ἰδγοπυ Πλιπ1. 4111 ἴτα [ογ αν ΠΠΌτο (δου πο απτογίιις 
πιο Οἀοεὶς ατιζεπι Πιλυίταβ, ὃς ἀπιστία ἐπ τλϊδηλατα, 
ἃς Ονρ ὶ. ὃς Οπδητιιο πα ἔσιι5. ὅς ΡΟΓΟΡΤΙ ΠῚ πλὰ - 
γα ἃ ΔΗ ΤΟ τὶς ὃς δυλατουῖθιις ΟΠ ἢ] αἴ, ΠΕΠΊΟ 
5 πορᾶτ Τάςπὶ ἴῃ Ἔρ1ο.Δἃ Ρυϊηςὶρίατη νἸγρίηοπΊ» 
δῃτ ῬῸΓΡαΓΗ Το, ὃς εετιηα οταὰ ἀςρίηροτο, [ογῖοῖς 

Πἰδιι5. [ρΊξ4οτς σοπηπη!5νατγιαπι Ροττάγο σους δ115, 
τξογατιὶς συ τὶ ἐπατὶς Ῥτοτιοῇ Πῖπτα σγάηα Πιῇροπάο- 

αἰτονιηιιγς,ἅζο. ΙΧ [ἀςπὶ ἴῃ ἜΡΊο]. ἀὦ 1)6- 
ἢ ἀς σοπτῖποητῖα ν᾽ γρὶΠ4}1. ΟἸποϊππατιΐος. ΡΈ ΕΓ 5 

Πηϊττατος δὲ ρογοργιηὶ ΠλΠΓῚ5 οἷξτος ΡΠ συ] ας. τὰ «1- 
τὶ ΟΝ ΟΣ θοῆς [ππτρογ οἱοτ, αι θεῆς Γδιηροτ οἷος. 

θΈΓΙΙΙ5 οἴτατο ἰοσο Ρο ἢ ]οπὶ πτιιτῖς αὐτὶ οἀότει Βαθοῦο 
1γ γἄτηϊιο Πιιης παιιγο δι τη ἀοτίο ξα τππτα εἴϊς δἷτ. δὲ ἴπ 
απ ππη. ἀρι αιιοπι οτῖαπι ν τάς ἀδ Ἐτί πλ 115. Ρο ἢ 1 - 
γυῖσιις Οἵ 6 Πἰπὰς νοσᾶτ. Μιιΐσο οάοτς ηοα ἀϊΠ1- 
4 ὁἠοταιτιεητιση φιοά Ζιϊοτλιπιὶ ν οζαητοδί γοσοη- 

5 Οὐαὶ γε Αὐευατίιις5 Ζαπέτιον. ν τ] Ὁ ὁ δἰμεεξο: 10 ΠΟΠΊΪΠς 
ποία [ποιά ἴαπὶ νοσατιτ τος ἀμ Πλα] ΟΧ 4110 ΡΑΤΑΓΙΙΓ» 
τι δοπετο πηᾶς οϊ ὃς ἔα πιῖπα: Εἰιι5 ἔογα ἀπ! πιδητῖς πτα 
Ὁ αἴας ξο 15 απ πὶ ν τι σοὺ ν οσάπλι5 {005:70 Βογγαπτίς 1 

Ὑτ οτπὶς ται πι!Γα 8 ς ἀϊΠοϊοτιιπι., ἄφατος σταμήϊοτος μαῦοτ, 
ρΙΠαπῚ νυ ἐγὸ οοἱ οτοπιἄοτήιπι [ἀπ πητιτ τά οι} 15 πἰστίς ἀϊ- 
ἀποιιςατίθιι5. ΖΙ δε τ τι οἀοταπλοπτι τ, 0 ἢ ΦΧ 1ΠΡ 1 ΠΈΡ 15, 

," 

͵ 

Ἐ Β χὰ ἰδ "4: ἀπ νι: ΟἹ ΓΙ) Ἰσι!ατῖο ρος! Π]ο. ιιον ργιητ 
διτγτὶ Ἰμξατ οἵδ οταἤΠττὶς ἀταιῖς Φοίοτο, ραυ]ὸ ρὸ Γ᾿ νοτὸ Ππις- 
(ςἰτ. Ροττὸ οχ τποίοινο οάογατο σάργοαντ νοςαζ ὃ μόσχον ΡΠ Ο 
οἴου γα πατῖςι}5 5 αἸτοᾷ σοη βοΐταιτ Οἱ οιιΠ1. μοδχέν ἰοῦ γὸ- 
οατ ΝΙοοἰατις ΑἸο Χαμ άγ μεῖς... Ομ τις σοάοχ ταπαςῃ παδοῖ μο- 
σέλαιογ. 

Μόχ-γν δνν ἔτι} 115. καλεῖται ἱπααῖς Γοΐ, δ μὴ) βοῶν πὰ νέα, μέσ χοι, 
νἱάς Μυσ χυηδᾶν. Μ 69: Ὁ. οὐδ αὐτὶ τῷ μίσχίθ.. Ροάϊσι τς Πιυιδ Ρδ- 

το  ϑοτοπαχ σις ῬΑ] ἴο, ιιο ΟΠ ἃς Ἐριιέξει; ἀπποχὶ ἀεροη- 
᾿ς, ἄρῃς ἴῃ Πιῖς Ρἰαητῖς.νἸάς Μίχ., 
Μόσχθ᾽: [το ὀυτὴ αὦ ὄσχ- , ραπιρίπιις ὃς σα ργθο]υς ὃς οἱ αὐ ον 

αι: Οταςὶ ἕλικας καὶ ξύλα χ κλυμα τὰ κὶ ἀμφίδαως γοςαὴϊ . ὑτ αἷς 

Ἡοτγηλοΐ. εχ Θαϊοη. Μόσχίδ- οτἴατι ᾿4 6 πὶ Ζιοι μόσχδμα . 1 
οἵαν "γα Χο τὸ ἔνριζον φυτὸν, τ νοςᾶτ ΟΟηἰζΔμι 11). γεωπογιλαν [1 
ἐν {πῆς αὐτοῦὶ ἀρ Ρ ΟΠ ]ατιγ ρίαητα “018: σμπῚ τα ἴσο [τ ταν , ἡ1ὰΠ 
γα πῈ γαάΐςοινι Πα ο 594 ἀἰ{Ὀτῖ πτξη πιὰ! ]ςο]1 ὃς τα! σα», ΕΤῸ- 
“ποτ, μόσχοις νΟΟΔτ ΓΟΠΟΓΟΚ γαπηοὶ ἀταις νἐτ] πὴ πγοο [οπ- 
τὸς ἃς Ηοχρι]ος5. νίάς Μόσχόυμα. Μόσχ, Σιτὺ ὃ αϑοφραπ οί (Θος 

ἀϊ ει ι αἴδᾳσπας, γα εἸπ, Δι {Π0 οὐ πὴ αὐμ 1 {π}5 τα πττιδ οἰ] ηὰ 
ἤτπα ρεγπα [Ἐτίτειν :μόσ χίϑ. ψογὸ οἴπν ΠΌπΟ 1 {τἰγρ5 πιὶς ἴοῖο 
(τα ἐπ τοῖξς ΡΊἸη. Πρ το τ7. σα ρῖτα ρυϊ πιο να ρΡο ἰδειτ ἐπ Ἰρῆς 
ἀΥουῖθιι5 ἔα τ ΑΓ 1Ο 1ηα11}}55 γπάς ἃς ραπιρίπατίο ἱπιςπΐα, 
ῬΓπιο το οημπὶ [1 Ἰοΐας σοητί ἀο 41 ποσηοπ οι ἢιὶς τα- 
«ἰςῖδιις ραητάταν, Ὀλχὶτ Αὐ ΠΟ Ρμαπ.ῖη Ασμαϊποηζνέα μοχές- 
ΠΣ, συκίδων. Ιπτοτρτ. μοσχ δ ματα συκεν» αἹ νέαι συχσῖ, Μοσ χίδια, 

ἢ). τεὶ να βλας-ἡμάτα, κα ἡ εἰ στνλὴ τ νία χυΐγος μθσχ Θ΄. Ἡοπις. μέχοισα 

λύγρισι, ᾿γὸ ριιοτο οἱϊ αριιά Ἐπγὶρῖ 4, μόσχίϑ- μονόχερρς ἱα οἰ, 
μἱω), αριιά Οτρ μασι Τητογρτ. ΗΠ οά. ̓τοπὺ σαίοπα᾽ πθα- 
Πφ9πιις νεμέωυΐαι, Μοσχοσιτοίθκον αριι ἸΝΊΠΟ], ΑἸοχ ἐπιΙητοτρ. ἔπ - 
ΠῚ Γὰ ΟΠ, 

Μοσχοσφραγίς αἰ, αριια ῬΟτΡὶΝ.]. 4. αὐϑὶ ἀποχῆς ἐμψυ χων τη "τὶ αι 
ἀεποπαῦδοτς νἹξξιπηα5 ΠρῚ]Π]ο ἀρρτοῖϊο. , 

Μοσχειομια). ΠΠτΓΙΟΥ ΕΤΥ Πι, [τὰ Ρτο 60 αμΠ 44 πὶ τοροποηά περι 
ταηῦ μοχ δίψα, 

Μοτείρεον, (ΠΕ ΙΓ ΠΕ απὸ τῷ μοτῷ 5 1η ΠΡ ΡΙΑΙΓ. Ρσὸ Πτηπιοπίο 
σΟηςοΓρῖο 7) πιιοά γ]πογῖθιι5 ᾿πάτταγ : ὃς ἀρια Αἰ σἸ πο  ποῖαπι 
μοταρίοις καὶ κολικρίοις επαλοῖς τίυλ δ-πουύλωσιν ποι εἴ ὅτι! ποροσιίκει. ἐς 
ῬΑΙροδ τὶς ἰπΠιδιι!ατῖς ὃς ἐπι {Ἐ5 ἰοιιοΠ5. κότα, Πχαττ ΕἸ οἴ ον 
ταὶ πλορριιῦ ταὶ τἰυὴ κοίλίω “ἴσ πραυμοίτων ἑίκη. γἱάς μονῆς. 

Μοτήσω. Ηοίγ εἶν. εἴ κακοπαϑῆσαι. 

Μοτῆ ᾿ς ροΠΙ ΟΠ Πὰς ν τι] Θγαγ 159. ἰ πὶ ατιὶ μοτός (Ὁ ΟαΙαδοτ, ἐρύ- 
«ἥρε μοτάων, ἢ 

Μοτογίει(θ., δ. τατατὰ Βαθοπς ατραπη. 
Μύτος σιλτὸς, [ὑπαπιοητιτη οἵς [ει [τ τοι!) σΟ ΠΟ ΤΡ ἔι 1}. {ιοά ἱπ 

νἱσοτα ᾿πάξταγ. ὅς οα ταρίος, Γιατ ἑατα πάλ, σατο, δε ΠΙτΪἃ ε- 
Τὶτο δὲ τισι 4 ΠῈ π0ὴ τεοῖρίετ. Οα] εηπ5 δα ΟἸαισοη. αὺ διαὶ αἴ 
«συουλκοοὶ τοῖς κόλποις ἐγεἶν τοι, ἐ πειτα μοτῳ πιλπε βυύειν τὸ στύμιον. Ἰὰς 

Μοτείριον, Γ)1 οἴ ταιγ ετίατῃ ᾿π Ρ᾿ΠΓαΪὶ το μότα ρτὸ Παϊαἤτιοα! ρα- 
ΠΊΟλ ἢ Πἰς,άτηις Πἰπαπηοητῖθ. (οπη πηξηταγ. ΠΟ ποτ. ΠἸα 4.4. ἀρίό- 
πωςγἐπλυρώπως. ἀφ᾽ ὃ καὶ οὖτα (Πἰς ΦΠΊΠῚ {ὈΓΊΡΈτι1η1) ταὶ ἔϑατι ϑεέ μῆνα 
τοῖς κοίλοις πραύμώσιν ὀθόνια, πρὸς αἰαπληρασιν τ σαρκός. Μλοζδὺ 

«πριαπισκωςδῦ ΔΡΡΟΙΪΔης ΜΝ α:οὶ ἃ σοηῖ:4}15 ΠΠ ΓΑ ΠΙ ἔΟΓ ΠΥ» ὃς 
Ξε πῆ αι ξυ ς αἱ ἐλλυχνιωτεὶ, ἃ τογηαπεη φογαάοῃο 5 40 [Πσογπατυῖπα 
Ἐππιςι ΠΠς,. ν ἐς Παρ οσεπι Οδ]ςπο δά οτίρτατι. μοτὸς φηϊπτί- 
Ῥίοχ εἰἶδ, σρεατὸς τοττ Π15:ξυστὺς» τα ἢ ἰς απὸ 4 ἀογαίᾳ [ἱπτεοίστᾷ 
ΠΊΆΤΟΥ ΙΑ ΟΠ ΓΟΓΕΓ: τιλτος ΟΠ ΥΓΡΓΙΪ 155 ἃ σΟΠΟΟΓΡΕΙ να ]ὰ- 
σατίιαιιο πγατογίαρτέλου χνιωτὸς αι ἃ οχ ΟΠ Γγ οἰ πῖο σοπῆατγοτοτγὶ 
δὲ πριαπισιεώτὸς ατιὉ ἃ δή ἤροοϊοπὶ γογοτγὶ ἤπὶς πιοητιΐα: (Δ ΠῚ- 
δἰδιοταγ. Μότοσις, ἰ4επὶ αιοα μοτος, τατον πο σεποτα ετίδιτι 
ἔπῖτ τη ν Πὶ μοτοὺς λημνίσκ 2... ἸΝἀπὶ (οἷις [ορτίπιο, σαρτίς 28, 
Πππαπιφηταπι [ἢ ᾿οησ τι Ἰπεπι ἱπηρ Ἰσῖτα ΠῚ χυμνίσκον ΟΓατοΙς 
γοσατΣ τα τ. Ετ ἀρτιά Αοτίιπι 14. ςαρῖτο γιῖσρεϑ λημνίσον ἐνὶε- 
ϑέναι εἰς τίω) ἐδραν. Ἐτ ἀριϊά Ῥαα] στ ἐῈ σίπογαιη ἰἶδγο ίοχτο, 
φαρῖτο 34. διάσυρτον τινα λημνίσκον. ΕΟ γαΟἸ {ες οτίαισι ἀρ Οα- 
Ἰεπήιπι δ το τεγεῖο χ7' τόποις: μακρὴν μοτὸν ἀϊχῖτ. ῬΑΛ 5 ττοπι ἢ - 
θτο (Ἔχτο,αρ. ἡἴιαγτο ργῸ [πᾶ πηοητο σφ ιυνέσικον,, οἰπ] Εἰ τίπτε 
νἤμγρατιν Ἂς οὐγηΐα [π|5 Τοςἴσ.γνάς Μεοτέω, 
Μοτόω, ἰ Π᾿παπιοπτιιπη ν αἰ πογατίπσιν π4ο.. Ραμ Αστῃ. Ἡοίν δ. 

μοτώσαι εἴς πληρώσαι οἰτατατάιιε εχ Αρίγτῖο μιοτοτυῦ σοῖς πἰίλμίσόν, 
1τοπὶ Ῥεῖ ΠΠ0 να]ηςγάγίο 1πεῖτο σὕτοιν πὰς μοτώτει αρτϊὰ Ἐς 
[νεἢ. ὃς 5114, 

Μοπογύειον,ἰάοπι ΕἸ οἴ ΟΠ. ΟΧ ΡΟ . στανοσ ἀγωνάτντ Πτ᾿ σα ΠΣ πηςὴ- 

τὰτι γαγὶβ οἰ ν οί τῇ ρηΠ15 ὃς ἔεγς ἀερι!ς:ππὲ αι γΠτῖςο 1 [οτἢ- 
Ραητ᾽ μοτογηώειον. Ἐ 

Μοήοφαγία, ας, ἡ, ΓοΥ οἰ τιπ 10 4 δαϊατηῖπς ντὺς Ονρτὶ ρογαδὶ 
(οἷοι. εἰν εἶν. δεῖ. γεγο νπῖςο τ [τυ ῖς ἐσάοπι πιοάο ΧΡ - 
ολῃ5. 

Μόπις, ΠΟΤ ατας, τ ο1115. Ηςοίν οἷ. ᾽ 
Μοῆω, τιτρώσκω, ταρζη] 0 α0 ΕΠ] οἰ οΒ. Μοηδωνῆσαι τῇ, ππέρνῃ τύψαι; 

Μευΐαι νογπιος ἡ ἴῃ σατῆς ρατγῖ 4 σὴρ παιητ  εἴγςἢ. 
Μυκηρόβατὸς, δ,αρτᾷ Τιλσοπος 4 σοίρατιιγ {11 ἀπιγ σ4Α]α ἔγάπρῖς ἴα 

ΡῈ (85 ρταπάϊςηϑ. μπκήρφις φηἰπὶ 1Π| ἀπιν σήαἴα νοοϊταρδητν 
ον. "». Χ ἢ) 
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τοίοττ εχ Ραμ ]ο Ατμοπατις. Μυκηρήβαρ, δ οκαρυοχα τώκσης, Υἱάς 
καξυ»ν. 

μ «κίζω,ἰαο]ὶς σοπαρτο[ἢς ἰγληι οἰξοηάο. 
Μμακτηριξ οι επὶ ΟΧΡ  σκαρθαμυπῆε, ; 

πω δ, [ἐρατατίπιςν αἰοὸν Ον ἢ. 8.λ μουν ἐξ μόχν, ἡμοιώομα χία, Α- μοι ξ, Γαρδυατίππιον ὨΙΟΟ () αν 11. . λα ξ μόχη, ἡ μοιώομιοιχ, 

τατασορχέτο μοιυυεἰξ κὰ δὶ τῷῇ ἐπεμίσγετο :(Ο τι οπταγ. σε) ἐνὶ μός 
γῳ πες ΡΥ Θ52[ὉΠἸτάτῖδ, ΓΟ ΠῚ,Υ ιούτοι μιοιυυα ὅ ὑποκείμλμοι ἰνδάγνον - 

σαρταῖςς Ππριυ τὶ πο βραταπτιο πηι. εἴς ἐφ᾽ γα ΧΡ ΟΠ. 
Μοιμύαρχίθ: 9 Ηογοάοτιρτο ψόγσρχ θυ πο ρ5 γηϊοιις» πο παγο πᾶ. 

μοιϑαρχοι γυμνηῆα, ἘατΙρΙ4. 
“Μοιυΐας, (ΟΠ ἰτατ δ κοι τοι μόνας, 
Μοιωερίπης»ἴο 5 τοηοχ. 
Μοιιυογμωὶὶςκδ κἡ ἦγ αἰ οἰα5.ν αὐ σοαῖτι15. Το (1, μοιωογλοὴς ἢ παῖς, 
Μοιωό γλίμυ(θιγν ΠΟσι 591}. ἘΡῚΡ. 
Μοιωνόχερρον ἈΙσΟΤΉΪ 4 τοὺ μηκέτι ἔποντα ἀκκίω), ον “ἢ. 
Μοεωολέαν. [Ὁ] 115 ἰτο, [οἰ Ἰτάτιιῖς ᾿ς ῖα ἘΡΙΡ.- 
Μοιμυολε χὰ ςγε(Θ-»ὐ κὶ γα. (Ο] τ! θα η5,1: ΕΡῚΡ. 
Μοιωόχιϑος,ΟΧ [ὉΠ 40 πηαγιηοτγογοχ γπὸ ἰαρίάς, 
ΜοιώΘ.,ε, ὁ, ο11155 Ρτὸ μόν. 
Μοιιυόω,μ.ώσως το μονόω, ἀςίοτο ἄς [Ὁ] ον ἀς Πίτιιο. μότινωσε 5 αἄν- 

πίτατοπιν τοφοσίτο Οὐγ {στ οἱ μὴν δεηὴ ἐμφευοιυῦτο, [11] προς 
εαἰςιΐος μαρθοθπητ, (Ο]] Ἔγαπτ.μοιωνώμϑυός σάτα ΡΓΙΠα ΓΕ 5) ΕΠΓΙΡ. 
μοιιυωϑτὶς “ἾΟ λον ἀϊ στο [ΠΣ 4 1115 ΓΟ 1115. 

Μοιωυχία, ας ἦν Γαιπα ἂς ταιιαγ οἶα ρότταδ Ατμοηἰοπῇδ, ὅς τοπιρ 
Ῥίληα ἀριιά 14ογ.}.τ.1η Ἐρ᾿πχοπίάς. 

Μοιωυχιὼν γί... ΓΔ Πυιατὶτι5.πὶς ηΠς γογπῖ5, Βεδιις Οάζα Ματ- 
εἴτα οἵϊς γυτ,ντ ἰῃ 4ιιο νογαιτη Πτ σασαίηο ξ μη ἀυτίλο γιιπ 
το[ταοπίο. τ Ηαγρος. φοίτππτα ἀρ Ατβεμίθη [ες τπδηίεπι 
δος ποσηΐης ἀἸοῖς ἀρρε τι, ΐ - 

Μοιωώψι:ν 1115. 
Μοϑστε,"ς ἡ, Μὰ α οαπτα9. ΟΥ̓ ἢ ἴῃ Ἀγ πιηϊβομμύστες ΡΟ σοποὶ ΠΟη 8. 

4υΔΠ μελύύσεις ἀιοΐ ριιταῖ 9 γτ ΠἾ81} πὰ πα μέλ αῥιονικόν. ΑἸ1) 
αιιλῇ ὁμοιόσας » αι ἃ νπὸ ποχιι αἰ [1 ΡΤ πα οἴη πῈ 5. ΤΟ ΠΟ ΉΓΕΓ, 
ταις ἴτὰ Βατῖ ὀγκυκλοισαιδεία. Αἰ}]} αὖρα τὸ μαϊομω,.»τὸ ζησ ὗς ἡ, υστὸ 

-ὐ πὔ μέμαα, τὸ τοροϑευμούΐγμαι »ἡ ἐφίεμαι. ζοτοτικι γὸ γ μιούσοι κἡ ἡ γνωῖσες» 
κ ὑπὸ τὶ ζητήσεως αἰ τεϑϑυμέας γίνετω. πίει». απτοπὴ Ἀτὺ τῷ κυεῖν 
μῆσαν ἀϊξιατη εἴς τγαάϊάϊτ, ιιοα διδώσκειν ΠΗ ἹΠοατ κ᾽ στα; δεύφν. 
Μούσος ΡγῸ ᾿ιιπιαηΐταις ὃς ἀοξξτίπα {τογάτιιπι, ῬΙΠαταγο ας ἴῃ 
Ἐοαλίο, Σεξπ- ὃ. Σύλλας οἱ καρχηκδν! 0... το μέσων ἔτε χαρίτων 

δγεδεὴς ὀὐνροἱ ἃ εἰν, ὐκ ὕμεσος, πες ντ 111π αὶ ἱππιιπιαπτατῷ Ογ- 
᾿ἶσο ἜΧΡγοΡγδῃ5 αἷς ἀρ Ατ Βαμα [πότο 4. ἐχ ὡσαῦ συ Κυ- 
νικὲ ὁ μιν ἀστε ἢ χείρισιν δ) ἐσὲ ἢ μέσαις θύσας, δὲ 1.15.οιὲ ἐδίφαιξου 

ἐριστεςυὶ γς ἡ μίρατα μοῦῖσαι. 
Μύστι γετηὶ οὐ, ὁ.50] ν οσάτιιγ αὐ ΟΥρ᾿ιθο 5 ιιὸᾳ οπηπίππι ΟΥ πὶ 

τεπηρεγεῖ παγπιοπίαπη, ντ ηποτᾶς Ποιπῖτ. Πα] 4. 
Μέστιξ, γα ι11,41 οἰδπλοτο ΠατγΙτΠΓ. 
Μυσευπολετὴρ, σα Ὠτι15 ὃς ππΠοοσιπι πιοάιοτιητι ἄορ εγάϊτον. Α- 

το ρα 115. : ὃ 
Μυσεῖον» ἐ τὸ Πγτι (στιτλ.ἷ ο οιι5 πλεΠ5 ὃς {ππ|41|5 σο τ ΘογΆτε5,} 410 

ἃς ἀϊςιρ!τπῖς μοποίτίς ἀσίταγ, ΡΠ οΙκτάτιι ἴα νῖτα ΤἼγαποῖ; 
μυσεῖον γοςαῖ, νδ1 Μιία: ςο]ςθαητιιγ ὃς τείροη ἃ τοάἀάεθαπτ, 
ιοά ὃς ΡοΪ Τπκ δἔβυπιατ: δεςρῃ. εἴ{ε τγαάττ ἀρ ΟἹ ν Πλριπὶ 
ἴῃ Μαςοάβοπία οχ δυτοτγίτατε ΡΟ] γ 1): μάσεῖα. χελιδόνων ταῖς 
οἰε ἀοπιιπι. ΑΥ ΠΈοΡἢ, 

Μυσεῖθο, τιον. μεσεῖθ. κελα δὲς) ΟΔΏΓΙΙ5 πλεοι15. ἰα ἘΡῚΟ τα ΠῚ ΠῚ. 
Μεσηγέτης Σπολλών, Ὀ]ατο νόμ.β, πε πη πίς Ῥα [, 

Μισηγεἶθ ἐγ εἰναταΣ ρα [ι ΜιηΠ5 ργαοὶ ο 59 αυλτιμαι ἀπ ξτοΥ, 
ΜΜισίζω. μιΐίσω, τ κα οαητι σοπτοηάοοϊΝ οαιτ, ας, 
Μευσικαύε ἀνε γπλασα γατίοπο τοπρογαγο σαητίςα ὃς πο  ] 59 ν1ς 

Μπασαργεν, 

Μισικη, Παος, ΑΥΠτορί ναι ἦα Εσπτ, ὁν᾿ ὦγα θ᾽ ἀδὲ μεσικίω) ὅηήςα.- 
μη. ᾽ά εἴν. μαι ὔὔμυσος, ἀἰςερατιιν ἃ ρ τὶ [ς5 μια ἴτας Πτογά- 
ΤΊΙΩῚ 5 1 411 πο ΌΠΙ1Ὸ5 ποπιῖηςς ἀσσεῦαης οὐ σΟητοΓΟΓΟ) 

Δαϊπηίπησιις γοσγοατο, ᾿ Θσ ΓΙ ΟΤο5 νετγὸ δά πιμ ΓΟΓΙ ΠῚ τπῸ- 
ἀιυιατίοποιι πος νοσα σα πὶ τγαπίτι]όγιιηῦ τ αια ππῆρα να- 
ΤυσΤυάτις φαΐ τοὶ ἃ σατῖ5 ν εχατὶ οἰξ τοαπΐοβ. οχ απο ξιέξιιηι οἱξ 
ντ μασικὴ ὦ μόνον τίυ) παι δείϑυ, ϑιαὰ κ᾿ τίω στα δεὸμ ἢ αἰ βςοτ .. Βιιά, 
(οιαπηοητατιπιοη δηαϊ γατῖο ἃ ΘάΖα νοττίτατ, Ῥίατο ἰδοιιπ- 
ἄο ἀε Ἀφραθ!ῖς. ἴα ρυϊοτὶ ἰπτοΠ }οἔξιι, ἔς δὲ που «παδιία καὶ ὑδο ὅπ 
σώμασι, γυμναςικη δα ὃ ψυχῇ μυσικὴςν Οἱ πγοχ (6 ΠἸΠ1ταΓομουσεικίαυ 
δι᾽ εἰπὼν τίϑης λόγοις, ἢ εἰς ἐΐγωγε. μεσικκ ἐν ἀσπί νυν οΧτοΥΙτα 5 ὃζ οῦ- 
ΟἸλαΣταΚ ἴῃ οἰγρθο, ΕπεΡΊα μσικἑὼ αὐαξμομα Π6ΓῸ 1ΠΟΙρΡίο. 

ογάϊοτ σαμτη! οπα πα» ΑΡΒτμοη. 
Με σικὸς, οὐ δνσαλτοΥ τα Ποιις. μεσικὸς αἰγῶν, 14 οἰ, σκζωεκός, μεσικοὶ 

εἰγιῶνε ον Ὀ[ατινόμκον ππ41 ππαΠοῖ, Αὐτορ ια ποῖα ἤ] τ, ποιεῖν ἀγώ- 
γας μισιμδιὲ κὸ γυμνικοιῴ, τοῖν ἀοοθης,οο παι Οἱ |5 δά νίγαπι.]ὰ.- 
το ἰἴδτο αιΐίπτο ἐς Το ρτθυμέσικὼ τεΐτη στα κὺ αῤίφτη ἡ μὴ ξνδεὶς “Ἶ᾽ 
εὐχγχαίων , πιοάίοοτίς σὴ [τς ὃς μασικώ ποτος 9 ποτηο οἱ οσαηττῇι.- 
παῖς. ΑὐΠὮ.2.Β. ποτ. ὥσιοῷ οἱ ποιηταί φασιν «δ ὡς αὐδευΐτοις παῤ ὄχλῳ 

μι σικώτε ρον λέγειν, ἱνΟἸ Οσαητῖι5. . 
Μεσίκτης κἀν γαρια ΗΠ οἴγοἢ. ἰἀοπὶ οἰμπι μὲ σικὸς ψαίλπην, τ 
ΜΜάσικ ἀέανς θανο ἀςοςητοτφοϊ οσδητου)ῦ ἰατ, 
Μιοικώτατοι ἀο παλιὸ, Αὐλζορ αι 

ΧγῚ Ὥμ.- 
Μέώσμονες οἱ ΜΠ υἤτιοπες. εγᾶρο ἱπ Οςορταρῃ.γίνον 

«ίχα φύοντες αἰγείδμ αἰπὶ ἐρίν κρκοὶ, καλύ μῆνοι ἢ μούσμονα, ᾿ 
ραῖς ϑωεκπίζοντα εἴς αἰ οιιητην αὐίθτςβ 9 αι. 
ΤΟ Ὑο]ΠΠ εγον τα ἃ Πλοπο5 ἀρ ρα [ατι αοτιιπι Ρε}] 

σαττ. ῬΙΊπτι5 ἢ το ὁ ξαιιονςαρῖτε 49. ΕΠ} ὃς ἴῃ 
πιαχἰπηὸ Οογἤοάνηοπ πιαχὶηγὸ Δ Πιμ}ς ρεσοτ 9: 
ΤΟΙ ΠῚ ΟΔΡΤΙΠΟ Ὑ1}}9 4ιι4πὶ Ροςσοτίβ νο Ποτὶ Ῥτο Ι 
ἐ ρόπετς ὃς οὐ θιι5. πᾶτοσὶ ρυτίοὶ νπῖργος νοσαιῖα 
ςἄτετα. 

Μευσοδιρόμοις πέτραςγ11 ἘΡῚΘ. τας Μιὰς ρογοιγγαητνος 
Μσοκε χτίδες.61}} σα ΠῚ] πὰ τ} Πα γι ἐπ οἰ σα σαποῦ 

Ιαριθτῖα ογᾶησ. ᾿ ' 
Μεσόλκατος. ἃ ΝΜ πῇς α[ἤλτιις Ρ[τ, 
Μεσομανὴς τέττιξ, ἴῃ Ἐρὶν, 

Μεσόμαντις ἰαξἸα[ τ! 415. ΑὙΠΠΟΡΉΔη. δ ν᾽, τίς ποϑ᾽ ὃ μαι 
πος ὄρνις ὀρετ( ἑτηςγ 1 ο[τυκομασώδης, αι] τα] ας γάτοβ, 
τ Ἰητογρ. ᾿ 

Μεσομανω, Ἰη!Δηϊο ΡῈτ πιῃ5 ἡ νεῖ Πιά1ο παι ίατιιπι 
Ὠ10. Ἱ 

Μεσοποίτειγρς» δ ΓΘΟἸτατοῦ ο[Δ πο ἢ15. ν οἷ ροτίοπαγε οἰ Πῖ 
ΕἸςετ. δά Ὁ. ἔτατγοπι, οι πὸ οτος αϊρίαπις , 
γος 1ἰδεητίμ5 ἤιὰ γεσοητία ροοπιᾶτα ἰορὶτ, μουσο 
Ἰεραπε αι! λιη» οι ποη ρτοθο : διιητ αι γεγτ 
τοτεῖη ΟΡ ἘΓῈΡαγι. δ τι 

Μασοποιέω,ἀξοδητο, ΑΥἸΠΟΡΗ,γεφ, ταύτας μεσοποιούσι, ἐς 
πᾶ σοΠΙρΡΟΠιιη τ; 45 σδμιιητ, ὝΥΣ 

Με υποιὸς, 5). ὁ κα ἡ ρος πηδτὶς σοπάϊτοτοἴειι σοπά τγὶ 
ἀϊοϊτατ, ετοάοτ, μεσοποιὸς μέρεμνα: ΕΠΓΊΡ. ὲ 

Μεσοπόλ(θ.υ, ὁ βοοτα, 1 οἶτοα πλμ[λ5 νεγίατιις. μυσο 
μαγὶῃ Ἐρίοτ. μέσοπολοις χερσὶ, 114, ὲ 

Μυσαρηὸς οὐδ, ὁ αὐ ἡγγα ΠΟ 1521.σΔητο τ, οπιμεσεργριὲ γι 
Πα πτΓΙ ε5) Ρίαἰττῖας, Ὁ : 

Μαχιυργεϊν, πη οεἰε αν] ππῆςα ατῖς σοτηροποτο, Ασα 
ἐς οἱςαι 195 τοὺ ὅπ ἦν κλασγων ἄσματώ τε καὶ τερετίσμα 

τες. Τ}} οἷταγ ὃς Μεσικεύφῶ, ΑἸ η, καὶ Μένο ὄρίθν 8. δι κιῦὶ 
πιγίδ- ψασηκευο μῖε φησί, 

Μυσυργία,μκυσικὴ τς ἃς τατῖο σα πο πά!, μεσυργίᾳ κα γέω 
δὅτε!. τις λαῃ. 

Μέσιοῦτο ἐμοι ὅδιν, Ατεὶϊςὰ, ᾿ 
Μάστον, τὸν ΠΠἘι1Π1. ΓΠτο ΡΟΝ Ἰσαπά,1η ΑἸοΧΊ ἢ γλείος ἢ 

σιυηδγεία μούστον δὶς μες-ἀκια τοσοητος ΟΥςοὶ ἀϊοιιητ, ἴα 
τι νοος σοπι5 Π1δὶ Προ Βοατιτ οι ἔλοῖ ΘΠ τ 
ζεῖ Οατο τοί Ἀιτ.ς.12.8,Ατἰισπιλη 14. μὰς ώκια οἷ οἷν 
ςἀκια σηστίμοιτει. ὴ 

Μεσωϑθίμω, ἃ Μιιῇς εὐπιάϊτι, Ἐτ μεμούσωμα ΠΥ Πίγαζο 
παίδευμα. Ὶ 

Μάσωνες,οἱ κορυφῷοι “Ἷ" μαγείρων κα οἱ τεχνῖται. , 
Μυσώσαι , ΠΙΙΠΊΟΓΙ5 ὃς ΠῚ ΟΕ 5 ἘΧΟΓΏΔΥΟν ΘΠ τοῦδ 

σωπαιγ[ουίτιιτη αἴξ ἀπς φ 1 Ἰτ,σοησοητιι γείοπδοΡ 
κρίτει μὰσ σαι. : Ἦ 
Μυχθέω, μι ἡ σωγ απ, ἰα οτο ἃ ἔβΊσοτ αάτιογῇβ 9 ἴῃ ΖΓ 

κακοπαϑ ὦ, Χ οηοΡἤνοα πὶ Λοςσμ [Ἔτι ὅν ατόύτα μοχθέσοι 
οπληΐα ἱπσοηηπηοία ρατίςηγιγ. ΑὐἹ ΟΡ Δ η. πολλὰ 
τες: Ἰάοπὶρτὸ οξβοϊο, ταύτα οἱ ϑεραποντος ειοχθύσουσι. μη 
γον Επιυὶρὶά, ὟΝ 

Μοχθημοι ατος, τὸ [ΔἴλΟΥ, χα κοποίϑ εια κόπος, ΚἘ [ΟΠ ῬΓΟ 
ἴῃ Οὐ, Οο]οη. σαντα λύει τοιύπ᾽ ἔπος μοχθη μοίτο, 

Μοχθηρία ας ἡ ΠΕ δἰ οἰ τα ρτο δἰ τα ϑ9ν 11 Π|ΠῈ 5 ΡτΔυτᾶδ. 
ἈΜοτοτ.3. ἀκροα τῇ μοχθηρίον νοσατ ΠΟ Ῥτγαιεϊτατο ΠῚ ΑΙ 
ΠΊΠῸ ἔαεϊμιις ραγατῖ, Γοά νἰτίτιηι ΡΟτῖι18 πάτα Γ᾽, ΠΣ 
{πετιάτης ἀοτογίου ἔδξϊα ἤτ,ας ἤπατ ς ἃ νετο θὰ 
Ῥίιαι, ὀνόματι «ὐδιπέηεσι τίου) μοχϑηρίου, ἃς χ5) μοχθηρίαν ὅ 
Ποιεῖ. ἀϊοίτατ εχ νἰγίο υἱιογοονὶ πῇ αῤγυρίν ὅεϑυμία 
αῤγύρφυ διά. ᾿ 

Μοχβηρϑς, οὐδ, ὁ, Ηρ τίο 5. πο βατττ5. μοχθηρὸς χυμὸς» το [5 
ΟΑ]ςπ Π το ργίπηο δα Οἰδιισοπ. μοχθηρὸς βίθε,νῖτα 
ΟΡ ΠΟΟ]. μοχθηρὲς «δ τρόποις. ΠΛ ΟΥἾ 115 ̓ πτρ το δῖ5 ρ ταὶ 
Πορ Βα, ἴῃ ΡΙ το, ὧν τρόποις τὶς ἐὶ μοχθηρὸς εὖ, ΟεἾΠΠ55, 
κἡ φορτικφι ) ΑἸτ ἸΠΊρΡ 05 ἃς ̓ προττιιπο8 ας; 105 
1Ἰάος νοσαητ, πο τὰπι ἤξιτος ἃς σχοοτάοβ,ὰπτῃ τε 
Ἰοῖζος ὅς {Πορί4οβ.. δου ίταγ οτίδ αν μόχθηρος ποάρποιᾷ 
δ], ἀν 

Μόχθηρφευν ὁ ναρτὶςοἸδρἰαἰροτίοἶνις, ὅθήπον(- πόνηρε. Ατὶ Ἰορ 
ῬΙατος ἢ σλούτον ὦ μόχϑερε σὺ, ἔχω, ρίμοι ῬΙμτιπὶ ὁ δ 

τι» 460. ἡ 
Μοχθηρρτέρως ἐν, ἀοτουτς [Ὁ Παῦοτο ΡΙΑτο τις Τ᾿ ορ.ταγν 

ἀμέλοιόμ μοχθηροτέρῳς ἔχ. “- 
Μοχθίζω, Ὀοοτίσο, ρ τὸ μυχθω Πα σοτο, ΕΟ τα, 1], ἕλκεῖ μουχβίζογτει 

μένοντοι. πονοιιῦ τας ν αἰ ποῦς αἰ Εἰ ἐξιμαη, "ἢ [ 
Μοχϑισμὸς οὐ ὁ ἰαοτ. Ρν 
Μέόχθθ- κα, ὁ ἰασοΥ. βατιματίο, γιπιπα, συμφορὰ» σα ατηῖταϑ. ἐν αὐνς 

κι μόχθῳ, ἴὰ ἴαδοτε ὃς πιο] ο[τ]α, Ρατιις  (εοιιηά4α δὰ ΟΟΤ 
οαρῖτο γπάεςίηηο, γαίῃ, δηποταῖ μόχϑον εἴς ἰαϑοτεπι Ὁ 
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ἀ κῃ Υ ἣ ΜμΜ ἼΗΙ 

ν. 

εὐπὶ νος, οπΠτμλατῖο. 
τ Μαγεῖα! σοποιογνπιο Πτοτ πα ἰηάτοτ. Ε- 

τὶ Νορταπί τ ποι (οἰ πὶ τοῦγαπι» [θα πλατο οτί πὶ 
ΔἸ οἰτατ, Αὐ το ρμαπ, νεφιγῆς τε κὐ ἀλμυραξ ϑειλάσσης αἰ- 

χλόυτίω!, ΕὉ] ἃ. ὦ και νεῖν κενὴ τοὺ κὶ μιο χλάῦ τὠγἱ ποιά γιιπὴ γοτ 
τ ὅς πιο ἰ παῖθτ, 

ν»μιδνσω,τσ, κα δς ; 
χω, ποι αν), ΟἸΙΘΟ, ἴογα ΘΠ ΟΠ60 » ορῆτγπιο νοξξς ἤιις 

φξείθιις ἀρὸ ἃς πλο Ποτρστιλόύω, ΑξἘϊι., Αςοιιίαεῖιι. 
ἰοπι, ἐς οξῆςιο Ερίοορ. ἀδελφὸς ὑπὸ αὐδὲλφοῦ βουϑου- 
τέλις ὀχυαοὲν κα ὡς μεικοχλ δυμἤδη βασιλεία, μιὰ ΤΠ ΠΣΟΡΆγα 

"10. Ἰξοιμμἀοφοαρῖτο [ορτιπιδ, πεύκη μεμοχλόυ μϑόη, 
15 Θηηοτα ἀῖα|ιις ἰαἰρείλέϊατα » ντ ἰοαυήτιιν Οἰσοτ. 

δὲ μοχλύῳ, ΑΥΠΟΡ ΠΝ μόχλωνον ὃ ϑύξαν; οἰαιμάς ἰδηιιαι 
γὰς ροῆμ]ο. 
"10 ἸελρπασἈἰπαν! ΤΟ Ὁ Ρ ιν, ἀς ΑἸτῖα, ὄμνυσιν οἴξειν τε φί 
αρἰρέχοις, κὶ μηδὲν κοχλϑὺ σεόϑτι χφτ᾿ αἱ ἧἷσ εὐ ικον, ᾽ 

εἰ μοχλεία,τταΠατῖο οὔδ!ς ἴῃ ἰοσιμι Ππιμτι , πιο οχ 
ὉΓ πατιιγαππ, ἰὴ 4 αιο οχ παῖαγανν οζΕ]5, (1115 

ς Δυυτο πὶ ἀἰέξα εἴς αιοά οτραπογιμη αιιογι θαι 
οἰγοιιεηδέξογισα ΟΡ ε Ῥογβ σάτα. 

ἀπ ῬΙΠΓΑ ΓΙ, μοχλ οἰ, τοὺ ν εξεὶς, 4110 ν ται ητιγ Ῥ ΟΤΠΏ 4; 
ΘΓ οτος. το ραρ  πΠ»Ο ΟΠ τΙΙΒ2 ρα ]ιι5. 
40 μοχλϑύω, 

ἴες γοροτίτιιπο ἐπ ἴϑιπιθο γογῆι δριιά ΑὐΠπορὶ. ἴ Ε- 
{ Ἰπσιιθτῖς Πέγετια. 
αξοιρυ σαν του, ἀφο ρυΐα αα σαρίοημ4ο5. ΠΉΠΓς5) 

ἡοϑιέρας, 111 Πλ} σᾶ 5 ϑΟΠατΙΙ ἴοι σα ρταῖ ππισϑτιιπὶ 
πα ἸΝΊσαπα. σοπιι5 [ογροπτίϑ οἴ, 

αγνῖάς Μελώμαυρον. 
ΠΠΠΟγαταγ ἀῚ Ποοργαίτο ἰ ον, ΠΌτο [εχτο,ςαρί- 
. ἴητοῦ Πιβτατὶςες 4ι ργατον ἔο τι Γρίπαπι οτιαπη 
: Οποηϊς 9 Ταϊθι1 5. ῬΙ Στ αἰτ ὐτο 19. ςἀρῖτς 8, 
υεἴκανϑον ἃ Οταοὶς αἰεὶ (γ]υοἴτοιι αἰραγασιιηι αιιο πη 

πὴ γοσαῖ. 
τα] 15, σοποδα; ἤρεςϊε5,μύακες ἤΠις μύες Ατρησορι- 
οηΐο πᾶτιιγας ἱπ ἀγομΟἱ5. ρὲ θη λεις γτ Ρεξεης5. 
[ες. Ἐτρτο σοποΐια τα γτα]οτιισα: Ἰο σον. ἀπόψα 
πλέον ἔλωον.. το το σοῦςμα ᾿ππαταπς οἱοιπι. εἰς 

᾿αρίὸν ὀϑαλαμβόψεσι, ΤλοίςοΥ. Πἰστο 1. Ἀπιο].ςοπο ὶς 

πετεοΐ γγίάοτς, τοὶ χείλη Ὡρὸς θηνλα σιυάγειν, τὸ μυύΐλχειν, 
ἢ. τί μὲ μυῶτε κ᾿ αλανδύετε,ϊὰ οἶϊ, μυκτηράζετε . Ρτο οοξ 

Γβμοιμυᾷν ὃ μοιμύνι ἀν Δριιὰ (οιηῖςος τεῆς ΡοΪ- 

ΤΠ ΑΓ ΔΙ ΟΠ5»Οὐἶτι5 ποτ 15 νοπθῦο ἤις νἱάς Ὠϊοίρο- 
(ερεϊππιουςαρίτε ποι αἰδὲ μυγαλῆς δγματος ρα Γαι 
“φιλὸψ, οὐδὸν τοι σ' μυγαλὺ ς,ἀςητοπη πγ} {0 Πὰν νοττῖς Μΐο 

ἘΠϊλπ: ὃς Νιςαπάγ. Ιάοπι Ὀϊθίς, νοςαῖ μυογάλζω, Ο 
Π|2 σκυτίκίω, 

ΡτῸ μόγις. 
ἀΠιοηταΙ οἰ Δσοτατίο. μυΐγιοιτα ὀνύχων, 14 οἴ, κα ταξέσμα τι, 
βίων, υ 

ὉΠῚ15 μᾶτὶ τὶ ἱγγι Ποηΐ Ρίθγιιηχις ἀἸσατι5.» γοργο- 
πες αι οἴττά γερτοοηΠοηΐς πλοῦ στη ἀρ τοοὶμε ύμων, 

γγ ἀϊοίτατ. Ν ᾿ 
γορτὶὲ οἵδ (οπιις 9 4111 [0115 ΟςΟ 1ΠΠ|5 οχ Πατῖθιι5 ο- 
4114 115 οἱξ σι οπιδτίιεον πἰς ΟΧ ΡΟΉΙτΙΓ σεναγμὸς 9 Ρο- 
ἢ τοί ἀϊ παι] ατὶ ουΐειι ππαΠτάτῖο ἃ νεῦδο μύζφν, ιιο 
τηιατο. ει ποιπτατο ὃς οἰ αυΠΠ5 [4115 ας άπ οχ 
δητττι ἐπ το ΓΘ) 4114 }15 οἵα α οπιδτίιπι, Ατὶ ἴοτε],9.Α - 

ᾧ μυγριὸν»ἱ, ιατί τ. το ΠΙἰτοϊἐξύπταις ὃς Πτορί τ 
γυῶος. 

τΓοο, αποττο. Νέραπάοτ ἴθ ΑἸ εχὶρ παγπιδοὶ.. αὐταὶ ὁ 
»υδάξατο δοιῖτα, ὨτοτΡτ. ὠπεςρέφετο, οἰ πεμιυκτήρησε , παρῃ- 

τηλϊάτις τα σο πηλάοτς ρυτγῖ 5,8, ΡτῸ καθυγρίθυ»δίυ- 
ἀτι5. διώβρεχίθ-. [οσάτις ὅς τοῖο. ΑΡΟ ] οηΐτι5 ἰξοιπάο 
εἰσυκὶ δ᾿ σὴ μυδαλέίω ὁφμιιὼὸ χιέον,Ἰὰ [Ἐν μυστιρ αὐ, τοττιιπὶ 

᾿ἄοτεπι Πιπάςθδης ὃς ρυτί πιπι. Η ΠΟ α. χεύῦῖτοι τε μὺδειλ ἐον ϑείη 
ἧς, νὸν δάκρυσι μυδαλέη ἰας Πτγετὶς Παοίσοη5 ἀἴαις ἴῃ τ 

Μιύσω,τσ,υκανντ Ἔχ ροπιιητ, ἀ {0110 9 μπιπχεΐτο »Ῥαϊγοίζο, 
χδοίαοϊουταδοίαοϊο:ταθείςο. σεῖοο; ᾿μ ρου 9 τ ΠῖςΟ 9 ταΒ σα 
υὐτίβοο, ΔἔΠοῖον. Αριιὰ Τποορμγαίπιιπι νοὶ Ἰορίταγ σαρῖτς 
εἴτα," ΤῸ αυϊπτο ἀς σαι ης ρίαητατν, δή γὸ μαδεγιὰ εἰς διαβλε - 

ηἰπιπέξιιπι :ααΠΠ ἀἴσογος σΟΠΑΓΠΠῚ ἅττ πιο- 

ἑ 

ἤ 147 
᾿ »" [ " 

ἐτὸ δ ν ἐεφδϑαβηπιμυλᾷ. ἘΠ νοτὸ ξνδιὲν 5 τὸ ὑγραρ ἐμῆνον 
“Ἀ)51 Οἰτρν εἰ άτμν ρευϊτεοἰσογονν δὲ αι νυοίοίτ ταις ριι- 

ττοίς τ. δἷς Ρετγῖ ταρο ΠΙημςητία σαζαϊονα ἀἰχιτ 51]. 11] ]ς. 116. 
13.14 οἰ[τν μυδώντει τῆώματα, Ηΐῃς δέ μυδᾷν οχ σοημποχὶς Πιηνὶ- 
τι ἀντὶ τῷ μοδἀγ, οἰ δεαίνειν, φύσει δϑτι. ἐγκοδάγοι. ΓΙ ἰτιιν οὐἴδην Μυ- 
δίω,14 οἰπονιιοίςο Ταυιογου ο νοτιοὶ, δνυγραίνομω) συπὸ μῆν δ. γε μυδὸ- 
ὥστε δὶ ὄστὺ χερὸς ἔῤῥεε χαΐχνη. ἀταιις ᾿νειλι Ππτοιἱὶ αἰοξίις 1η Ρίαη- 
τΑτιμ γα δας ΊθιΣ ἡια: ρατγο (συμ αἰ πυϊὰ νυν] ρίμο μύδησις γοσα- 
ταν Ὁ σοάςοπι 1 πιοορμιγαίν.ντ ΠΡ τὶ οἰτατὶ σαρὶτς ἀποαςοίμιος 
γΟὶ τὰ ῃλοῃ «ἰερταιατὸ μρίδυσις Ρ΄Ὸ μυδησις [ορίτατ: σοπτγα νοτὸ 
ἀριὰ Π]οἰξουίαειη σαρίτο ἐς ἸΝαντάο, νἱὰς [ρτὰ Μαεγῶν καὶ 
Μασῆησις. ᾿ 

Μυσες το Πιιάϊπος [πτάτῖ αν, Ππι6 Πλατος Δ]Π ΓΙ] ο5, 
Μυφησις, νῖἐς μυδείῳ, 
Μύσιον κε, τὸ ἤροοῖο5 τοοτί 5975 40] πος Θ᾽απής5 ἔστε “Πα ΠῚ 411] ἷ- 

μερρίδῳ ΔΡΡ οἰ Ιλητ, ΤΊ ΘΟ !.}.3.}} ||} |ἀπτὶ 
Μύσος, πητιτιι5. 
Μυ δδίαστς "(Θ- ἦνν Ἰτῖπιπην ΘΟ. ΠΟΥ τΠῚ. ἴα Ζιι ΡῈ 1] εἰινοἀϊτιν ὃς 
ἀΠΠατατιιτ οἱ ἐΐαιιο οἰτις πο ο(οῖτ, Ος ἢ, 

Μυδρρκτύπος, ἔασον ἀγαγι5. 
Μυδρρκτυσωῦ ν]άς Μυ όρ, 

Μύδρϑν. κ, 6 ἔοττιιπι Ἰρῃἰτιιπη . οἷοθα σαι βἱοίσιις σαπάοης ἰλρῖδυ 
τη 41 σαη ἀο αξγλ,Διτιιπι Πο ἀϊ εἴταν ἀριιά ΓΥσορΒτ. Τητοῦρτο- 
τί ΑΕ Ομν" τη Ῥτοπχουθ, μύ δρθ., πεκυυξφρτω μῆ. σίφγνρρς, νοὶ ὃς 
ὑιόμιθ- μυδιροκτυπεῖ ὕφαις Θυ,ΟΧΡΟΙΐτ ΡοΥ χαλκεύη, αν ςατ, παῖς 
ἔλτα ξουτὶ ἰπξογιιατομύ θ- οτἴααν ἀϊείταν δοὶ ἃ ΡΆΙ]Ὸ (ορἈΐ5. 
νι (πεῖ δε ποίαν νηάς εἰμυδ ρὲς» Ἐτγ μου. ΑΠΑΧΑμΟγαᾶς ἀϊχὶς 

[οἱεαι εῆς ἐραϊτιησιοίοι σαπἀοπτθοὶ τηγάτοι . 1 οἰϊ «ἀε ἤαῖαι 
δι ἰραϊταιν πιααπι. Ηςίγοἢ, μύδρθ: οἷς αὐοὺς σίδηρος ὃ κροι- 
παρὸς χίθ 6. ἴτοπι ὁ αἰαϊῶδητος τῖμτι ΟΥΊΔ ΠῚ σίδηρος πεπυρώνμι 9-, ἃ-- - 
Ρυὰ Γλοτ.}.2.Τατοῦρ γο  {ππ απιΐπ δ η}, ᾿ 

Μυδαν ἀἸοίτιτ σατο ἔπη μοί ἴῃ νίςενε Ππη]οο 9 1 αιῖο φα]]Ποἱἧς 
οτῶν ἤχητ, Πηὰς ν ατὸ πιπσοῇ, ΡΟ], Μυδ ἐν, σαῤξ κομ φὴς, (επιεηάο 
σομφν ) ἕλκος φενονγοϑόμηκς, ἔσωθεν εδὸ μυξώδει σαρκὶ» Ὀἴξωϑεν ὃ συ- 
λώδει καπτειλημιῆσον. 

Μυελαυξῃ πτεςφῦ πῇ ἃ μτελὸν πρεφόσῃ Ἠοίγ οἷ. 
Μυελόεις θέντος ὁ ΠῚ 4111} ΒΙόπαις, Ἶ 
Μυελὸς»ο0). ὁπ Θά}. Μυελὸς, πα ιητ ΡΟΠΠχ ,ὀςων ἡλήρωμα,λδυκόν; 

εαϑυϑ δρνγμἐκοιγξιν ἐμπεχό μῆωον, Μύελθ.- τγαηῇαδτὸ 1ητἰπη,πλε- 

ἀϊτυ!τπι, Ἐπυὶρὶ 4 ἀπ ΗἸΡρΟΙ τ, χοίυῦ γδ μετείας οἷς αλλύλοις ὧε- 
λίας ϑινηςῦν αὐοικιρν εἶ ϑτι τὸ μειὴ ποδὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς» ὅζς. Μυε- 

λὸς 7 ῬΟΠΙταΓ Ρτὸ σογοθτο 9 {μά δορμοο,λδυκὸν μυελὸναρρεῖ: 
Ἰχευῖτ. τοῦτ Ργὸ αἰϊπιοπτονοῖσο, Οά.β,εἴκλφετα μύελ ὃν αὐδρωΐ, γὶ- 
ἀς μήτρα. ; 
Μυελόω, μι ὠσω,ατ, Οιζοι, τ δ} 14 λα Ρ  ε ν᾿  οπτ, Α σοι 
Μυελώδης υἱγ οὐτης, ΠΠΠΠΊΟΓ ἴῃ ἔρεοῖοπι τις μ}}α:, 
Μυέομωςἄοοσςοτ ἴῃ [λον 8. 1ςο. ΑἸ ΟρΗαη.Τη ΓΕ ιτο, μδ κ ἐμυή- 

ϑυς ἐν ἀυτῷ ταὶ μεγάλα 5. ὙὙΓΙΙΠῚ ἼΠ ΘΟ ΠΑ ΠἰΝ τὴν [ἘΣ 115 Ἰητίάτιις 
ε82 ὄργια μεμύνται, [λοτὶς Ἰαϊτίατι οἴ. ΗΠ εγοάοτιις ΙΝ αζαηζοη. 
ὑκεῖσε μιυγϑῦ τε φωταιγωγίνν. [Ππλϊ πα τῖτι αὶ ΓΟ οπιΐτατε. πα: ἅ{Π|ς 
ἀΘΙΤΕΤ 5 ἰΠ ΓΘ ΠΔ 1. οἱ μεμυημίοι, Το Ἰτῖατι» ΑὙ ἢ ΟΡ αμι. μυυϑτὶς. 
᾿πίτίατα5, Τάεπι ἴῃ Ἀλη, Οἷσοι μεμυν ῖδα,}. ἐμυς αν ὠγήθημᾷνς γὶ- 
ἂς μυςήρκον. 

Μύεςονάς μυαξ, ἃς μές, 

Μυέω, μιύσω, αν, υκογάοσοο; δοποῆα Βοηδάπς ἀοίξετῖπα ᾿πβίττιο: 
νης τα, Ἐὺ ςἰϑἴιι5 [ἰΌ το [δου Δο,ςαρίτε 2.46 ργατραγας, Επ- 
δησ- ΑΘ Αςοι, 

Μυζάω,ὦ,νάομι αιιο μυζέω πὸ μυζω, 
Μυζέω, Πα ΚΟ ῬΙτιτ, Δημκοόδνένης ραῤμώκον ἔχων ὑπὸ αἢ σφεαγίδι μυζίσας 
εὐπέϑοανε. ΓΙ οτα ἃς 

Μυύΐζω, ἤισο. Χ  ΠοΡ ἢ αἰαβ. 4. ἔδει ὃ εἴτις δι ώη λαξοντα εἰς τὸ στόμα 
μύξᾳν «δὺ καλέίμες,Ἰὰ οὐκ, Πσοτοινης ἐκμυζω,οχτσο "τ μλι}1 0. 
Ἰα᾽ῖς οσοἸ 15. πάτγΊδιις νοςςπὶ το, ΑΥ̓ΤΟ. Ὑ πο τί ϑυζ4 3 
πάντα πεποίητο) χειλαἷξ, 1. τοῖς μυκ τῇ ἐσιν ᾿ χύν Ἄσποτε) εἰ 2 41 πλι}-- 
ταϑὴ μύζει κὶ πριγιὸν ἀφίησι, πηατῖς ἂς {πε ἀοτ, ΑΥΉτου. 4..Δ ΠἾπι, μος 
ζων κὶ «-ἐγων,πνυτίοης ὃς ΔΩ ΠΟ] η5,[ἀοπὶ 8. Αηϊπν, ἐς ὨςΠΡ] πος 
γιάς ὑπσιρλίζειν, 

Μυηϑεὶς»ἱ Πἰτ Δ τι15..ὁ μεῤευν μῆ Ὁ. τετελεσμῆμ., ὥργιασυλ Θ ει σδτγαγε 

ἀμύητος ἐτέλες Ὁ.. αὐωργίας Ὁ-. 
Μυ μα, τὸ ̓Π τ απ φητατη, [το τὶ λά φιοά ἀοςοτητ 15 4Η1 ἰλογὶς ἡπὲ- 

ΤΙΔΓΠΓ. 
Μέύησις, Κδυ, ἡ ρατσατίου! τι] ο» θη χυσες, μοί ϑήσες μευ ςία Πιγία ΤῊ ς 

Που ΠΊ» ΕτΥ πὶ. ὴ 
Μύϑω, ΟΥ̓ ῥεῖ φωνὰ νοχται τ ΗΟ Ὁ. 
μύϑαρ, οἴάοπι εἰς μύσος ἔσο! τι5. 8ζ αἰτοἀ αἰροπιΐη πη. Γ 

Μυϑείροῦ, ἔα ΟΠ 14. ΟἸεοτηοάες [στο 5. μυϑ'αρίω γραώσγει πισδύσαφ: 
Μμυϑάρχοι. [χξεϊοπαπὶ ἀιςο5,οἱ φερε ὦτες δα ς ἄσεῶν Ἡς γον 
Μύϑευμας ἔασι], Ρ πτδπτητη, ν 
Μυϑειΐομαι, μ. δσομαι,ποόυμωι, θα! οτ ΐη αιΐο, ροποης, Αδίο τ, 

ἀμοιζαδὲς ϑιγήλοισι μυϑεεῶτο, Ἰητοῦ [ς ἰοαμοσαπταγνΑ Ρ 9} πο. 
ἐμυδτυϑη ἐφ᾽ ἐμοὶ οὗ τὰς ἔλστι ατιιπι οἰδτ ποΐλῃ. ἢ 
Μυϑεύω,ἤηρσο, ΑἸοχ. ΑΡΒτ, αι ΡΓΟΌΪ. δαύμονα δὶ χω μυϑεῦέσιν ἦῦ, ἀοᾶ 

ἘςΒο εῆς ἔα ει ,πτιτ.αιςίδη, πτελαι ὸς ὀρ θρώποίς μεεμύϑευται κόγ 6 
Ἔοτα. 2; Χ πὴ 



.᾿ χὰ ϑ Μ ων ΠΝ 
ξᾳθυΐα ἄξια εἴ, Ἢ ᾿ 

νμυϑέσκομαιοἰ οι χιοᾷ μυϑέομα). 124. σ αν αὐτὸς μυϑέσκοντο. ἢ 
Μμυϑέω,μοὐσω αν ηχϑρὶοαθοτ. Α Εἴ. Ασα Ὁ ἀ.Ζ, ἀληϑέα μὺϑήστεϑειμς 
50. ταὶ δ Ὅν᾽ ἐν αἴσδου ποῖς χάτω μυϑήσομω Οὐνγ 1.λ, μυϑεῖται βα- 
σίλεια ΟΠ ΠΕ. ' 

Μμυϑήσατο. αἀϊχίτζ, 

»μυϑυτιργίςἀἰτῖο [π50ςπἀσταςοὶς, ΕἸ οί οἶι, 
»Μμυϑυτὴ ο»οὐ, ὁ, οτάτοτ, Πα Πιγγο σιάσια της, Εἰ τατι Ον Γ Απποτοῖτα ὧν 

ἐν τῇ Σάμῳ ἑλιεῖς ὄντας ςαστας-αὴ νοςατ. Μυϑυταὶ 77 αὐ νήσῳ μεγί-- 
φῊ διέπουσιν ἱερὸν ἐσυ. ἸΝΔΠῚ μόϑος αὐτι τ' -᾿ἄσεως δέ τὸ [οάϊτῖο- 
πὸ [πσαϊταιτ, 

Μυϑίζομαι γάϊςο ΙΝ ομητισ, Μυϑίζω, τι ἄς πὶ Ἰοσιιοτ, ἀϊςο,, Τ Ἀσοοτῖτ. 
1 γ}.:1. Τοιαῖδε μυϑίξεσα, σεὶς εἰς ἐὸν ἔπυσε κόλπον Ἔχροη. ὅς ὑπ 
το ἀριιά εἐπηάςπι : ἰτάςπι χείλεσι μυϑίζοισιν, κυ ϑέζου αι ΕΧΡΟ- 
τλΓΙΓ οτἴδαι γατί ποίη οτοργατάισο ΟΥΡ ἢ ἷπ Αὐσοη οὖν ὁ ϑρώποισιν 
ἀρηθότπε μυδίζοιτο. 

Μυϑέωης δ» εάττῖο [ςφτα γι] εητιις, Εν πη. 
Μυϑικὸς οὐ, ὁ, δι] ι5.λοῖγοι μυδηκοὶ, ΟΟΥ ΠΌΠ]ΠΊΔη,, αὐρὰὶ τἿθ᾽ μυδικών, 
Ἤετπισξ. Ι 

Μυϑιστορίαν ἕαδα οἷαι μΠΠποτῖα. ϑραγείδη, οἴτας το Ἐἰτηομ τι οχ 
ταγτθ ποτ 15. διιοτοιταχαῦ ΤΊ ογ τηνε 1 το γα: βασι ατὶς α1- 
τηΐδ ορί Διπη, 

Μυϑυγϑαφί-. [ αΪατιπι (στίρτοτ. Ὑν 
ἡΜυϑολογεύω, μι δύσως!οιοτοῖη Ερὶσ. ΡΆΟΟΥ "4, μέτρῳ μὴ φαγίειν κὶ 

πιεῖν καὶ μιυϑολογευειν, 
Μυϑοληγέω, μι ήσω, τ, αν) ἸσονΠατγγουίαῦ ἔα δι αττιεητὶς ἀπ {γον ξι- 
Βιιοτοί τὸ ΤοαιιοτοΑσουίατιι. ΤΠ Οστας. εν αἰ γώγας ὁ «ὔὐ πολέ'. 
μοις “ ἡμι ϑέων ἐζμιυϑολόγησε, ἔλθ 1}}15 εχ ργοίπε πογοιιπι σοττατηῖ- 
πα. Γίατο ερ οί 7. καλϑνοις μυϑολογρυιῦ τες» ὅζο, Π1185 4[115 ο- 
Ὠδτίαθτο5. δίς, 

Μυϑολογηίᾳ, ἀτος τοὶ, ὃζ 
Μυϑολογία, ας," γτατι οοἰπατίο Γαδ αΐάτιιπη, σοηξααἰατίο, ἔα ἰσε]λ:ςο] 

Ἰοφιυΐαπι νάς ΡΙατ.5.ἀς Κορ. ἔ 
Μυϑολογικὸς, οὐ, ὁ. 411 ναΐ τ σοπηπιϊ ΤΠ Πσ θη {5 μα θι}}15., Ῥίατο, ἴτετη 

δὰ ἔασι αγιιπὶ παγγατὶ οι οπ] ρογεί πη. 
Μυϑυλογος, ἔΔθυ]α [εξξατοτοξα δι! ατοτ. δας 

δι] οίο 5. Ῥ]ατο ἐς Τρ, 
Μυϑολογοίμω ἴα ἴῃ ξα ει]. 
Μυϑοπλώςης,ν, 6. λυ] ατιιοι ἤτον ὃζ δατθοτγ. 
Μυϑοποιΐα, ἔασι]. Πέτιο. 
Μυϑυποιθς, οὐ ὁ, ΔΒ. ]ατοτ7Γαἰςαη. ὃς ΡΪΑτ. 7 ἂς αὶ ἐρ. 
Μωδοε,κ, δ, λυ ας ν οτσαι,ἀϊ [ριιτατῖο, ογατῖο. παπὶ παΐ (οἴατα ο- 

Τατίοης [οΥἸΡΓΟγιιητ᾽ ροτῖ 115 λόγοις, η1 μύϑις ἀρ ΡΟ! [ἀιιογιιης. 
νης ὃς ΑἸ Όρυτι ἴρππὶ λογρποιόν. ὃς ΡΊατο ἴηι ῬΒαοπο πἰιπς 
μύσον,πιιης λόγον γΠιγραιτοῖνΝ ες πλίτιιπη, τ μόδας Πα Ποατιοηδ' 
λυγου Αἰϊαια πο οὈτίπεας 5 “1πιΠῈ ν ετέγες μυϑεϊόθτη ἀἰσογθης 
Ῥτο λέγειν ος οἴξοπαγγαγς. Π1αε.1, μῦσον ἀγα ατοίμδυοι, ΟΥατὶ Ος ΠῚ 

φαἀπηίγαυτος. [τὅπὶ μεῖϑος 5 Γε 4110 5 σ ὥσες ἀρ! Ηοπτοττην Ο- 
ἄγ, - ἐσέ τιν᾽ Ὄνμω ΜΜύϑου ποινίσειοϑτε ὅηπο: ἐσέϊω ἐδιυϊα νεῖν χά ς 
Απαστοοη μυϑηταὶ, αἰ οίος πομηῖποβ ἀρ ρο [τοῖος Εἰδτῃ. 
ΤΟ 1 Δοπη. Απιπιοη μῦϑον ἀ τα σις αὐ ἈΠ τοτΙατμοῖδον οτία πη ρτὸ 
{εγπιοης γεγο ΡΪατο ἀοοῖρΊτονοἶμ. ο΄, μόθον μυϑοζμα," οἴς,, λέγω, 
Ησοηι. τὸ τῷ μύϑε,νε οἴ τη γος. αΖ. μύϑοις αἰϑαλίδ ων» ας 
ἄἀϊοπηταν ἀς ΑἸ ΕΠ Πἀς, ΑΡΟΤ αὶ Ποά, 

Μυϑυτύκος καρδίῃ, ΠΟΥ γΟΥΘΟΥ  Ν11 ἔπτοιιπ τι. ΙΝ ΟΠ... 
Μυϑώθευς, ε(Θ-, ὁ κ᾿ ἡ, Δ ]Π οὐις.Π}Ὀοτατ, “{ χόγων ζητεῖν ἐδ νυϑωσὲ- 

ςάτοις. [᾿ς τἤλοπος χιώτγοτς ἔλθ] {{πιο5. τὸ μυϑώσες, Δ 1110- 
Πτα5. Ρἰίη. 

Μῆαρ, ας, ἧς τὰ τὰ . νὰ ὍαΖα νουτῖς εχ Αὐἰοτεῖ. νἱάθ (ΑἹ ΠΙΔη.46 
ταις 5, ΜΖαι σ-δατιώτιδες, ἀριιὶ Γαιοϊα πι1 ΠῚ ππειΐςα: α[1}9 ρυᾶαϊο- 
Το 5 ΠΠΊΙ]ος Εἰοὶς. 

ΜῈ χαλκῆν π|ς σοηιι5, Εἰ οἴγς, 4110 Ριτετὶ οἰσάιιξεῖς Θ σις, ρσο- 
τοη τ [ι16 πη 115 )γα τ! ἤρου οὐαια δ δητράτιπι αἰ αιιοιη τα 
Πιοπεδητ: ἀἸοἴτιιγ δέ μάνθα,αριια ΡΟ]]. Μυίνδα, 

Μύαχρδ., ὃς 

Μαοϑήρα ς. δ, Πγτα5 σα ρίοης. 
Μζνελε, [᾿ἢπ5 σοηιι5:4ς αι Ἰη μᾶῆα χαλκῆ. ' 
Μαροκέφαλον, τὸνν 1{11|Π| [ἢ ΘΟ] 1 τι! ἴσα, 4018 ῥαγρειό ἃς ἀϊ οἴτιιτ. Τα; 

πα τι] ᾷς τι [ςαΣ Παρ ᾿τὶ Ῥογ ΠΟ. 
Μη σύζη,») τ [ςατίαπι ὁ [τὶς δὰ ἀγοοπας. πιισα5 ΠΟΙ ρα ΓατΙΙΓη; 

δργόμνον ὅ5)) τὲ τ μη ὧν δστοσύβησιν. ΡΟΠ ΠΧ. 

Με σοξης. ὁ. ὃ, πλμ σα τίτι5 αἱ πητι [σας ΡΟ ΠΟ πάα5) 1α Ἐρίργινιάς ἴῃ 
ΟΠ Εταΐ μαοσοβε αἼοβνί.ν, 1014. 

Μὴ τὲ τορος. σα ΠΠΙηαςοιιδ. , ἈΠ ΔῊ 
Μηφλης),αα ται ἴσας ρογτπ ης, Ρ]τ. τα Ορη αὐοὶ εἰοργησίας, αὺ Ὁ) ἐμι- 

φιδα νὼ δεικεῖν, κυρμυκώσες κὶ μυωώδες. 

Μωηὼν, ἩείνςΠ. ὁ μῦς τἰ χέρθς » Πιις τῷ βραχίονί, 
Μηὼψ, ὁ, ΘαΖα ἴῃ ΑὙ Πὰν Ἔγεῖξ τα θαπιμ πλς πηληῖς ΔΟΊΝ ἐσαηιν Ἰ46 1π 

μύωψ, ῥεῖ υ' ΠπΊρΙοχ. 
Μυκαλη, ΠΟΠΊΟΠ νγθ 155 ΕἴΥΤη. 

Μυκαλησὸς,ἰν] γα] ε [155 λοποη ντίοὶς ἢς αἰ ἐϊα:, τὸ 4 181 ππι σοτῖς 
θὸ5 ργαςσίςης Οδάπηι δα κά! Πσατίοηοιη Ὑ πεἰσαγιι)»ἐεχτα 
ΟΥ̓ΑΘΪ πὰ ΑΡΟ [1155 Εν ΩῚ, 

μυϑολθγοις, σα Ὥτις ἔα 

Μηυχοζομα, μη σὺμα)γανινμια) τυ οἵ, Γοοο,τιιάο,τ 
δ σάππο! οὐαπὶ 5» ὃς θοιιμὴ οἰ, ἃς τοπίτγιπι πὶ 
τῆς μυκηστιμβυνςγδί το Παυανν πὰς ἐρέμυκας, σοτι5 Ε 
φωνεῖν ἀρ ΑἸπτηοη. Ι 

Μυκαρὲςν εἴρ οτος νυκτερὶς, εἰν οἰ. 
Μύκη»η5.7) Γ]χοσα δ᾽. )νασίηα ΟΠ ΠΡ Ργδ Ια ΠΟυμ ὑσιν 

τὶ Μύκη»ης, ἡ οτία πα Ἰάο πη το μύκης,ητος, δ. ἔπηρυ 
δριά Ατλρη.1.2. δὲ αἱ μύκαι ἀῤεπεσκληκότες ασὶ ζεῖ, 

ζύμωμᾶ. ἫΝ 
Μυκὸ, ΑΡΟΙΠοπ1} σο ΠΟ ας. ΠΡ...14 οἴ, χ Θ», ὃς μύκησι 

ὙΛσίτα5. Ἷ 
Μυκηδ μὸς, οὐ. δ. ἃς 

Μευΐκγειρε, τὸ ς 5 ΤΌ) 71} ἔτ 15.100] Ἰ ΠῚ ΘΠ ΓΗ Γη. ΘΔ 8", 
Μυκέμ οἱ, α).ΝῚγ σα παῦ)ν 5 ᾿ εἰ οροπηςῇ, ἴῃ ηπα τεσ 

τπποῃ. Πηοίτιιγ δυτοῦι ἃ μυκηγηαοα [δ] ἃ Ρογίδο 
ΜΜεγσαγη ργασερτουν δὲ ὀχοιάϊς οηῇϑ πηαπιιδτὶ " 

Μύκηρρο, ε ατην 44 1891,ἀσοπαηι Πρ τιαραρια Ατῆςα, 
μουκηρος ἷ.». 

Μυκηςγητοςς δ, [ΠΡ Ί15. ΠΑ οἾτιγ ὃς ἴῃ τογγᾶ ὃς ἐπ αὐ δοτὶ 
τάχιις Πὰς ἐμησόγαπι ρόπογα : Ζιοσαπ ἀϊ εγοηῖ 
κύτων οἱ υδὸ βρωσεμωοι, νἱ ἢ φϑερτικοί. ΟἹ 14 πηοτϊτὸ 

θοὸς ἐἸχῖς Παισηα] 15. Οπλπο5 Πίμηϊο οι Πἔγαπσιι 
σι πνιγμοιὶ ἐοικότας ἐγχόναιςγντ ἀϊχὶς Ὠϊοίςοτιά. 1. 
Ῥύοτγοα αἰχὶς ΕΡΒΙρριις ἀρὰ Ατβοπαῖιπι ἴῃ ἰδοιηάο: 

. οὐ μύκητες Σστοτογίξαι αι σειν οἱ ἃς μύχαι ἀϊσιαπταγ 1τΔ.. οὕ) 
κητες γηγδω εἴ ς, κὶ εἰσὶν αὐ Τῇ ἐδὼ δέροι ὁ λίγοι, οἱ γδ πολὸι 
Τάςσῖτοο ἰοσαης ἀϊχὶς Ερ᾿σΠαΥ ΠΊ18 5 δ αἱ μύχαι ἄρ᾽ 
πνιξεϊῶνε, Ατθοσιπι αἰιτοπὶ ξιη σἱα ΟΥΙρῸ εχ ρέταϊτι 
Ριι5 ἃ Πέπτο, ὃς ἀσείσεητς ἔπσσο πιδάςητὶς τεγγα τοῦ 
τὰ Εὐϊαπὴ νουαι ἸΝΊσαηάογ ἴῃ Αἰεχὶ ρμαυπηδοίβ. 
βώμα κακὲν χϑονὸς γδϑέρᾳ κήδοι, Τὰ πη, κῶνο ποτὸν ζύμκωι 
δξεσι μυκιῆας παρμιπήδιίω, δ γὸ ἐκ’ ἔνομα κέκριται δῶ, 

ΒΟΥ, σ θη ογα [πππτ; βολίτω» 1 ς τς ΘΟ] οτὶ » αι] ν τ 
ΑΙ ππρητίο ἰβλαβεςατοι ἤτπι ἦθ Ὄνων ψυκήσων: ὡς ἢ 
θατ ΡΠ Πλιι5 δτο ζζισαρῖτε 22. ΤΏτοΓ ἐα αι τες 
τιιγ» Βοίοτος πτογὶτὸ ρὸ Πιογῖπι, Ορεΐπιις ψιάο αι 
[ς ἐπηπιθα(ο ἐχοιη ρἴο ἴῃ στίπιθη δἀάιένις5, νοποὶ 
ΑἸατάϊο ρεϊποῖρὶ ρον πς στα ΠΟ πο ΠῚ ἃ σςοπῖτρ 
Ῥίπα:απο ἔπέζο ]|α τετγῖς νο ποθι Αἰ το ΠῚ ΠΡ 
ΤῊ ΠΕ 55 ΝΟΓΟποπῚ ἔπι ἀοάλτ, Οὐο ΡΙ1η1) ἀϊξξιι 
δι1οτο 1} φυτ] νου τα, οι αἰτφιιπο ΤΊ δογίμ πη ΟἹ 
Ἰρτεγεςέτιιπη «οπηο τῖσο σοπηἰιοσροτ ἐρίδιη ΑστΙβ 
θο]οτιπι τη Ἰσάτιῖπη δα 1 Πππιὸ εἰ σοτιιηι ταὶ πὶ ἃ 
Οιοα ετΐδετι γοίρεχις 1 ςυϑαῖγτ. ΤΠΠ6Π4]. ἐπα 165 
ΔηςΙρῖτος ἔπη σὶ ρὸ ποηταγ της 5: ΒΟΙ ογιις ἀοπαΐπο, 
ἴεπι ([ατιάπι5 οὐε Δητς ΣΠΠ πὶ ν Χουίβοροίϊ αιιεπι ηἰ 
εἄϊτ, ᾿ς Εἰς 1016. ἀϊοεῖδατ 46 ΡΙ ΤΠ  ΟἸ πατπὶ φηῖπι τοτι 
ΡΥΙ5 σ᾽ σηὶξ 9 ἱρήππι ροῖοα ἴῃ νο]πα δι ἴπ οο οἵ 
ΝΥεες τι] σᾶ ΠΊΪΠΟΥ στγαγῖα ἴῃ οἰδο ᾿ηἔπητῖς δοἱ εεὶ : 
(ςαιιοητί, Ηϊησοτιιπι τουτίπιπι ροηιις αἤτρπας [1111 γῈ 
σογατηοἠατ{Ππλῖ5. Ηος σοηιι5 εἰΐς ρατο χιοά ᾿π Ν᾿ 
πα ἔγθαιιοπϑ ρἐ Πσοίμπι ἑπιογίμην μαθες ἀϊπεγπισηάι 
τἰϑ:συηζατι! δοςτγπιυτι εἰς Ππατίπηηϊις Πεαηραίατο 
ἀςερτοπεπάϊτιγίντ ΟΥ ΕΣ ἐπ ἀ] σδῈτ γὴν ογα τ} Πα α 
παῖ ῖ οἰ αι 7 Τ). Βοτα Πι5 πγοάτοιι5 γορῖι5, Ῥγαίηζδον 
εἴτ. τσοὶ τοττίττι ᾿σοῦσι τεϊδιθιας Απιδηϊτῖς ἀϊδὲ 
σατάμτη ροῖς ἰσοϊοτος : εἰς αμΐθιι9 σαί θη, οἴτατο ἴοοι 
χει, αβλαβές τοι μὼ οἱ δ᾿ νων μυκύπων εἰσὶν ὅτο 2 

πιεάϊατὸ, δεύτερρι ἢ μεα᾿ αὐλή) οἱ ἐμόμίται ὃς Ραι], ΑΣ σίῃ 
Ρ΄πιο. Οἱ ἢ) ἀμανίται δευτέρας εἰσὴ πείξεως, νἱ ταπηδῃ 

ἀἰμμαήπανδς βαλίται. ΤητογΡτ Ν σαπά τὶ ἔτα αἀποτασιπη! 
Οὐ γὸ καλεῖται ζύμωκκα μυκης ἐμαιίτις βωλ δ. υὴ χαξολιχι 
δλκοις κοιλιοιῖσεν οἷον εἰ ἀμανίτας. ϑιιὴῖ ὃς ἴῃ ΑΙ ΩΡΌΓΙΠΙ 
ἀυτ τάστῃ ΓΠη. ΠΌτο τοισαρῖτς 3.ἃ Οταοὶβ ἀἸδΕΙ 
Ὡς τα άϊσα τς ρούτουο παίςσιιοτατ, ΤΠοορΡγαίξ. 9 ἐν 
“ἽΝ ἱστορέας {ςΥἸΡ τ. ὡυύγεια 3. τὼ τοιαῦ τεί ἔξε κὶ δήγεια » Καὶ 
καλοιῖσι πιγὲς πέζικος αἶμα τοῖς μύκησε γιγνουῆοις, ἄῤμζοι γδ 
πυγχαϊασινοδζς. Ἰ4Ππ| ἃς βιιηρο5 γαάϊος φάγετε ἢΐ5 νει 
10. ΒΠΠποτ.ρτϊπτοςςαρῖτο ποπο;πλίωΣ εἰ ὅλως ἔνια με ἐγ γ»ἡ 
ὑσγνον, νύκης πυξὸς(ςοττὶ ἃς ᾿ξὸργκρανίον, ΤάοΠὶ ἐν φὐτικοῖς, 
μαγχοεϑεέαῇ ὑσγνον. αύκη ς. πεζὶς  γερόνίειον, Ῥοτγτὸ 46 τοῖα ἐὶ 
ΠΑΤΙΙΓ 5 1105 τα πτορογὸ δα ολϊδος δὲ σαηφᾶπι ποτα τὺ 
τιτοπἀἸοτπσῃ ἢς ργοσι! τ Ηοτατ. ἴῃ ϑογπιοηΐσιις ὈΓΩ͂Ι 
(ἃ πος αἰπηδηῖτας αιβάοιη εἴς {τἀτυπητ)ορτίπια ἔπι 
οἰδνα!τἰς πιὰ ]ὶ σγράϊτιγι δος αιια» ν οἰ πρτας ταητα ἀποῖρὶ 
“Δτποη οὕπηῖα σοπονα, ΤΠ 6111 59 [ ΓΒΑ τα. Ατ {{πΔ 5 αμαν 
Τροπάεσε ἴῃ νοπα δυισόζστα; ἔπαῆτ ησ] θέ ο5 αγάἀξτεῖς δοὶ 
ὃς ταρτὶπὶ πη σοπάϊπηεμτο τπηογίατος ἀοπηίτζογο ρθης ΠΙΠῚ 
{1105 ἀοἰμάς τοί ρτιαπς πἰματῖς ρου οἰ δι158 αιιοά δὲ 
σμ]ὸ ἔστι 1Πς Ξοησςα ἴδτι τἰϊπὶ τόσπαητο [πχιγία σδηᾷ 
ρει δος ἤπαμιες {{π|5 ποροτίδιις πως οἰθιπι ἀφο ΥΠΠῚ 
νοραβατ 1|}ς Ἰ ετο διιοτοιῖ ἱα οἵδ, ἔμπσος αιιο5 δὲ 
θογα; ΟΡ γγῖις ϑεοτρέφοις ςοηίἐοιιογαῦ ἀρρεῖατο, δ 5 ἷ 
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᾿οπιϊποσονῦ οπι ΕΪαιτο. Ομ ατςρΕΙΓΡ ΘΟ Πγ115 
ἃ ἔπ]: πιο ἰσαπιοητιπι ἀρ ρος ἰδιῖς Πλοπηοςτί- 
; ποίξον Βιπ σι ετίαπι εἴς ρεοπιητίας, [ἰδ τ.16, 

οἰτεὰ σοηπιτὰ σαἰείσατα [χατγία ὅν σαι], ξμη σὶς ντὶ 
χὰ (οὐ γιοτατὶς οἰ ἰγοδηϊαταιιὰην [εἴς ρογηϊςϊοςὰα- 

ἱρογαητία; ἰγτίταπιξηγα ἀταὰς ἱποοηάτα, Μύκης ἱτο πὴ" 
Ὁ ῬΓΟ ΤΠΊΟΥΡΟ Οἱοα' αι ὃς Τιστιηὸ ἔππριι5 ἀϊοῖταν. 

ἰΠἘοτ. 115.4.. σαρ.16. καὶ δ᾽ ἐλαία πρὸς τὸ ὧὺ σκώληκας ἔ- 
ἡ πίω συμίώ δια φϑείρφυσιν ἐντίκτοντες φύει κὶ ἧλον" οἱ ἢ μύ- 
[σιν ἐγιοι 3. λοπεέσδει. τούτο σ᾽ δὲν δ ἦχοι αὐ πῆι (τὰ 'ςσοη- 
υφὸν γεΐ ἡλίου καῦμα, ῬΙ ΤΠ. ΠΡ το τγιοαρίτο 24. ΟΙοα 

ταιὶ σι ατίοηςπη» πάτη αὲ ἂς ἤσιις (Ομ Ἰτο [απ πὶ 
βὰς ξιηριιαι ρίασος αἰοῖ νο] ρατο!!απν. Πας εἴς 

ἴο. Μύχης οτία αι ἴῃ Ππσογηῖς αἰ οἶταιτ τὸ αὐθὲ συλ τοῦ 
εὐλίδα ἐφισ-αὐμῆνον : ἔΠπριι5. οὐίαπι Γιατὶ πὸ, ιιοά ἴπετον 

εργαία ρα, Αὐ τορμαη. 1 Ν οἴ. υὗϑωρ ἀναγκαίως ἔ- 
σά;. Ἐπεισι γρειὼ τοῖσι λυ χνοις ὑποιὶ μύκητες, φιλεῖ δ᾽ 

»ποιῶν ὑετὸν ἐἰρέλιτα, ἸητοΓρ. φασὶν ὅτι υἱετῶ μέλλοντος γε 
πίω) δρυαλίδα τοῦ λύχνου σπινθῆρες δστοπηδοἵσιν, οἱξ αὐ- 

ἦγει, ὡς τοῦ λύχνου ἐναντιαυῆμου τῷ νοτερῷ αἰέρε. Ν γα]. 
ο ποέξαιγηα φαϊάεπι σάγρθητος ροπία ῥὶς! !α Ν ε- 

ὭΟΙῚ : τοῖτα αιπὶ ἀγάσητο νἱάογοπε 5οιη τ] αγε ο: 
τος σοπογοίσογο ἔμηρος, ΑὙΑΤΙΙΣ 9 νἱ λυΐχνοιο μύκητες 
μύξαν, Νύκτα χτλ νοτίων, ϑογϊτις Μαμτιις τη 114 1.4- 
Παῖς 5 'ΝΑτα ντ ἀϊοῖς ΡΠ] πΐ1155 απ ἀετ δι ππ τς 

1111 αιια: οἸπῈ βιπηο (ΌΪοτ ἐστεάὶ » Ργο  δίτα 
τον.) ἰπσοτη 5 τοί ει, ἃς φυαίθαπε νοοῖ ξιηροτᾷ 
ἀρίποβ. Οὐ ογοάο,οχ μῖ5 ἀςἤιπηρῇτ “τα 15 (ογῖ- 

4}. δ ποτ. 11δ..8.σαρον ]τοῖτα το! 4υς » ΑὉ δὶς τογγεηὶ 
πιὸ Πρη ἢ οαπτ:ρα Ππἐϊ πάπτατϊις πγιιτπιγαητέίαιιςε 

Ὑ ηατι} ΓΕπτί τ πταγ:ρ απ] οὐΐαπι ἴῃ μπσογηῖς ἔπη- 
δΡγατογοιπεία 111 ορί πο δἰ ἰουιιπ1 Ζυ οτίατη μύχη- 
τῇ γΟ ποτε εἰς ν οἱ την οὐ] οὶ ποῖ ἀπ Ππππηῖς 5 αιοά 
{εηΠτο!αςετηῖς φάτο ες ἰππιϊαϊ δύ ἔχις τι αἰτλης εξ- 

115; αὐΠίἔαητ, (οπιπιςηταγ. ΑὐΠτορ ἢ. οἴτατο [ο- 
ἐ φασι τὸν μυΐκητα ζιυύφιόν τὶ δ) λε πη τεῦτον ποῖνυ σμνιψὶ 

ν {ςεῖρειπι σιειψ))εοικὸς.. οἱ δὲ ὑπϑρξολίω λεπῆόπητος τῆς 

αὐοὶ τοῦ αεδῳ ϑεὲ ον αὐτιλαμξανό μῆμον αὐοὰ τὸν λυ χνον ἵα-- 

ης ϑβηϑυμουιῦ κα πδδεκρϑον ἐν τῷ χυύχνω, ποιεῖν σπινθὴ ες. ὅ'ϑεν 

τὸν ὑετόν, Οἰχύταιια ΟΔ᾿ {ϊπτας νι15.. εἰ δ δίω ἐγγύοντο μύ- 
Ἶρτ, Μήποτε λύχνε μύκητα φέρρις, μὴ σ᾽ ὄμίφρν ἐγείρρις. 

᾿ς 51} 4. αὐ τούνοι ςτνὶ μου ταὶ τινὰ σπογζοειδ ἢ αἷοὲ τίου ϑρυαλλί- 

ς Ῥγώτοτγοα 4110 ἃ δέκλιτον οὔ» αοίταιις δυτῆοτς Π εἰν- 
δΠἸΓΠ 10 μμυΐκητος κὶ μιύκου, Πρ αἰ ἤσαν λάθπι φιοά φ[146}} 
ὉΔΡ τι, του ξίφοις ὁ χΤ' τίω) χαξίω), ]ιιο 4 δι χρατηπὴς ἀἰ- 
ΗΟ! ο: ποι ν εγὸ νἱ λα τοῦ ξίφοις, ἰὰ εἴτ πάπα δτ ἢ. 
ἃ 5115 ςσοάΐςς Ἐχροῆτιιπι. ἸΝ τη σαρι τὴ ργορτιὲ 
εἰ, αιιο ἃ πιησίηα Πηη Πἰτιάϊηο. τσὶ ἀριιά Οτα- 

ἴδῃ Οὐτί πες. Τπτογρτος ΝΊσαπατί, μύκης κυρίως τὸ αἴἶκρον 
ἡ χατακλεῖον Ἂ ϑύκίω, ἴῃ ΑἸοχ. Πογοά. ὁ μύκης “Ὦ καλείᾳ 
τοπίπῆει. Μυύχης ἀδηΐαιις αὐτῇ τὰ σία Θ-, ἴ. ΡΙΠ]οις : ν πὶ 

στθ αἶχίς ῬΙλμτιι5 ἴῃ ΤΎΪΠιπιο- ΡοΪ Εἰς αιήςπι Ἑμη- 
ΓΕ εἰἙ. οαρῖτο (δ τοτιιπὶ τορῖτ. δι πΆΓΠΣ στα πὶ ΡΓῸ 
Ἴγ111. 1ά εἰς, νεγεῖγο, αιιοι αὐδροῖον μόριον, ΧΡ Οηὶτ 

ἴα, Ετία πὶ ΠΑ ΓΙ σιΙ5 ΡΠ 1Ἶ Π|15 ΟΧ σΟΓΙΟ 5 4} το πο - 
ΠἰταΙτ, μύκης οὐ ἐπὶ αἰτίογα ἀἰοἶτι, τουτύςι δὲρμά- 
», 

σῖτιι9. 
οὐιις, ΟΠ γερογισινηάς Αὐἱος, ἄς πιιπάονμυκη- 

ἀϊᾶιὶ τογΓ ΤΠ ΟτΙ55 1 ΓΕΓΓΑΩ͂ΠῚ οὔ πυιρῖτα ἀπατῖΠητ) 

Τγς ἢ. Ἔχροι, μωρότετος ξατα{Ππ||}5. 
γι παι ΒΙΠς. 
Ὁ ΠοΓυῖχ ἃς ςοπάπιρ!!οάτίο ἴπ σοτιΐος ὃς οοἰΐο δί- 

λοι. [Ἰ πο ᾶ πίρτα: ἴῃ σ011ο. ἀοτίο ρει δύαις αἴπο- 
ἔπλωσις καὶ γραμμὴ μέλωνα πὴ γώτου τῳ «ξοὶ τὼ σκέλη, τὸ ὃν 
γῶν, Μύκλοις ΟΔἰΠΙ πλαοίνις ὃς ΓΥσΟΡἤγοι ῬΤΘΟΟ5 
τὸ ἐδδυφωγὶς ὸ κατωφερές. ΕἰΈ οὨΠὶ μύκλΘο, ὁ αδόδη- 

 εἰζν οι] τις. ὁ λαάγνίθ- κἡ ὁ χόυτε «οἱ. (αϊαχ. Ηςίγο ἃ Μγ- 
ἀδῃη τιδίοϊης αι ἔτ κατωφερὴς εἰς γιωναῖ αῖσ, 

Ὑςἢ, σιυυεχε 5 ἐχανὶς, 
τ. 

Ἰπιργοθιις. Γἀρογθιι5, ΗΠ ν ἢ. ᾿ 
ΕΘ οὐ παίτις; Πατο 5» πη οδτεις οὐἀοτγαπαϊ, ργουηλιίςῖβ. ΟΔ2Δ ἃ- 
τἸτοτεί οι [Ὅτο ἴοχτο Απιπναϊτιιη. υἱάς ἧς ἴθ Απιπιο- 

ἐςὶ γδ ὁ μυκτιὴρ δὲ χότομος. Οἱ ρατττὸ αἰ πἰπέξιις τγαποῖτο οἰ 
ἰσηῖις ΠΡ το ρεῖπιο (4 Οἴλιις. ἔτ᾽ εξ αῤισερουῦ μυκτῆεν:» 

ξικ ῥυήσεται τὸ ἀν μμα χαλεπθν ἐσδὲν πυρργινώσκειν γ) μυκτῆρες ἐ- 

ἀγτξτοι: [ΠτοΓΡ. ΑΥἹ Ἐορ.δὺ μυκτῆρες ὅβηλαμξαϑειν 5 Θαἰςη. 14 
αι (οι ΠΕΠΊ πάγος ΟΟἰἔγιοτο. τ) ἐδ μυκτήφος φλϑξων εἴη τις ἐ ῥῥώ: 

(ο ἕη πατῖθδιῖς Γι] Ρῖαῆι γεξηδ: τοῖς μυκ τῇ ῥσιν αἰοιπγδ σαι. τιᾶ- 

᾿ φιοά ἤπς ὙΠ1ο (Ὡπλΐπο Ῥτοιισηίγοηζ, 1πγὸ ἢ 

ΜΥ 249 
τίδιις ἰρίτατον Αὐϊ στ, Απὶ πιὰ! υπι. δένετιρ οείαπι ργὸ ἱγγίῆο- 
Ὡς ἤμπη τιιγ) νὰ δ΄ ἀριὰ Τατίπος, ΕΠ αι τγαά τ Πυτο γπάοςῖ- 
τὴο ςαρίτς τε σοηιο (ςομη ογηοιον ππογος (οί; ἱγειποηὶ 
παίατη ἀἰσαυ ς, Ἐς Ηογαβτίυσ,ηαίο Πιροηαὶς λἀμηςο. Νί αεεῖα- 
Ιάΐψας : Ναἤιτις [9 νίψιις Πςεῖ, Πς ἀρηίμις παντι5. ΟΥΟΡ τ 5» 
μυκτὴρ ὑ ραν πνέων, κα ἴοι φρῤνησιν, τις ἴαυ, ὧρρε μἱ τις εἰρώνεινιν φῇ χἡ 
μυκτήρ δ τὲν αἰ κὸν αρρσεῖνα, τῷ ἐπταάνῳ. ῬΟΙ ΠΧ, κὸ τὸν εἴρωνα πινὲς 

μυκτήρ καλού. Ηἴπο μυκτηρκσμὸς, ρτο ἔταιιάς ἃς ἀογ Πι|, 51 πιρ}1- 
Ομ Ιϑοῤκαῖμος δὲ ὅξιν ὁ μυπτηρίσμος. δὲ [μὲς οὐ μυκτηρις ἐς) ἀοτὶ- 
[οτ. Αὐμοπδεῖς [15.4... τὸ ἢ πλάτωνθ- πλῆρες ὅθι μυκσηραςων ἀλλήλυς 
τωϑειζογτων νἸάς μυξα, 

Μυκτηρίζω.. μι ἴσω» π᾿. ἰκφ' 9 πα ίῸ Πυΐρεηάο., ἱγγιάσο ωξουϑεγώ, 
χλϑυάζω »αιὸδὰ πφῆις οἰπα (δ 4ο αν: ἱγει Ποπὶ ἀϊσατιις οἴϊει,ηα- 
τῖθις ᾿ηατῖτ, Ουν 1}. ΓΟ] οὲ Πρπιβοατὶ, ἀογι ἤις, σομτοιηρτιις, ὃς 
ξα{ειάτιιην, Αξξῖα. Α τοις, Ρααΐις δὰ Οαΐδτ, σαρῖτε 6. ϑεὸς ἡὶ μυ- 
κανρίξεται.γ]άς μινκτήρ, μυκτηξιοὶφ» δ αηπατον ἔπτογρ. Αὐὴορ. 
ἴῃ ΝΙΙΡΊθι5. ς 
Μυκτηρισμς οὐ, (Δ ηΠ4. ἸΓΓΙ ΠΟ ἴηι μυκτήρ, 
Μυκτηρέϑεν, ὶ πλτϊθιι5»ἐπ Ἐρίρτ. 
Μύκω, τὸ μευ χοίομα!. Ττς ΠῚ ἈΡοττιις ὃς Ῥάγας απ, Ετγ πιο. 1|144.9΄, 

αὐτόμφυται ὃ πύλαι μύκον ἀρανῶ, 1. Δεωοίγησαν, ἢ χυστν. 

Μύκων, ωνξθο, ἀσΟΓΙΝ15 ΡΠ ΑΓΕ ΠῚ, ὃς ρᾶ:5 ιγὶ5, ἡ Τὶ σία ῥέξαν δαὶ τὸν 
λοξόν, ΡΟΠ ΠΧ. ΠΤ Ων πατῖοο ρ [οῖα » ἐς 4ιιο Αὐἰποτοῖος ίοχιο ἃ- 
ΠλΠγ4 [{π|Π}. 

Μυλαξρις, ἰδὸς, ἡ αὶ μυλακρὶς, Ὀ᾽ αττα Π101}15.εἰκρὶς συτοφ αγοςνμολο κ σίλ-- 
φη,η ςἔξατα ἕατῖμα νεΐσοης ἴῃ πιο ουγίπὶς ὃς Ρ ΓΙ ἢ]5. πιαρηΐ- 
τιιάτης οἰσα δ» ,σοοτο ὀχα δ᾽ 4ο: φιοά εἰξ ἀρ Ὠϊοίςογι οι 
11.2.6 Ρ.38. σίλρο Υ ἐν τοῖς αῤτοκοπείοις δέρασκο μῆύη, γ Ὁ] σι ὁ ἀνθ. 15 
οἶταν οτ πὶ μυλακρίδη αὶ βολαχφία αριιά Ἡοίν οι, ἢ τοέτα ἰοέλῖο, 
1. τὸ ζω φιον ἐν τῇ μύλων! γνοόμῆνον πῇ χροιὦ ἔλλδυκον δστο “ἦν μύλων ἡ 
εἰγιϑύρων. ΑΥἸΠΤΟΡ ἴῃ ΑἸὐἶσιις. ἵνα, ξοων σι ᾧ οἷρ ἡ δεῦϑνον βίῳ, σιιώχηχφις 
ἐδλίοντε κκ μυλακρίδεις, Αριιὰ ῬΟΠ σε πὶ πιο πάοϑὲ ᾿ς ϑίτατ ἴῃ μὰ- 
ἴὰς νος 8 ἐχρ ἰσατίοης, μυλαγρὶς ργὸ μυλαζρὲς, ὃς ΑΓ δὶ. τίφη Ρτο 
σίλφυ, αὉ ἐοάειῃ οτίαπι νοσβζι μυληϑρὶς 5 44} το ἰτεῖχ Πὰς 
Ρι γῖχ, ΙΝ Απὶ ρα ξεῖχ πλυ Ἰοτ,ῖ ἀἰλετρὶς» οτῖἀ πὶ μυλάκρὶς ΠΟΠΊΪπαὉ 
τατος σαὶ 1.7. ἰτρμμυλακρίσδει πίω) αὐλούστεν(ςοττιρεὰ ρτο ἀλῶ- 
στιν) γειυαγνκφε ἔλεγον, (το Διιείοτε Οοσποάϊα ἐείατι (ΔΙ Ππᾶτη 
ΠΟΙ {Οἱ ἰπὶ ἀλεκτορίσω αἰχ τος 4 δπαπι μυλακρίδει, Ρ] της ΠὍ τὸ 
2Ο.σΑΡ.ν ἶτ. Β]αττατη Δη  πταὶ ἰητοῦ ριιΔοη 44 γεξογεπάϊιπι πλμ!τά 
Βοπεγᾷ μαδογα τγά τ τη οπῖπι ΠῚ [[ς8: ΑἸτοτιμτι μθηι15 τὰν - 
Ἰαοοη (γεὶ ντ 'σογγῖσο μυλικὸν ἀρ ε!]αλιογς 9 οἶτοα τποἷλς ξογὰ 
παίσοπς : ΤΟΥΤῚ 8θηιις ὃς οὐουῖς ταρἴο 1πι} {{|1π| 9 οχασιιτα 
οἴππο, νἱάς σίλφη. Μυλακρὺς οείαηι ντ νοσαις ΗΙρρομαχ Ρο]- 
Ἰαος τοῖτε, σθῆμ Ορογσα πὶ : ρτοίςέξογος βαῖο! πὶ νοοδης ἐπ 
ΔπΑτΟ ΠΟ 5: 1185 μύλη κὴ ὅθ μυλὶς, ΕἸ ΡΡΟΟτ. δθηγονατής κα σγπγριουὲς. 
ἀϊοϊτατι ατιατγς ὅθεγρεωίς, 

Μύλακρφι οἱ οἴ5111 πη ΟἾΔ γα 55 4111 τα αι }2π| ἄδητος πποΐπι νογτοπάο 
[ιδτραητ ἵτοῖι ἀδητος ρἐπα1Π| ὃς ἐπεὶ πη», γόμφιοι οἴ αγοα ΠῚ - 
πδηλὶ). τάς μύλη, 

Μυλεὐτεῖοι ϑεοὶ, 41) πγοίάτγιητι ρτο Πά 65,411 ὃς ἔθπμύλιοι, 
Μύλαξ 5 κος , ὃ) πο Ατί5914 ο[ς, [Δ ρ15 πηαρπι53 1, μα μυλώδης χί- 

30.551. 
Μυλχαξ, [Ποττι!πῇ, ΤΠ βοτῖις ΡοΓ δι ]οχ α Γοεϊδίτατ, ἘΠῚ δὲ πος πο- 

πηΐπε ΤΟ ἔπι! ΠῈ νΠ118 5 4111 πιο αγίμαν ἀεογιῃι ἔαπιμπι σοΠ- 
Πευχῖς ρσῖπιι5. : 

Μυλεία ἰάςπιὶ σιοά μύλαξ, 
Μύλειν, τὸ μύζειν. 

δευλη,"ςοὐποΐαοντ πιο] α αππάγια ν οἷ τγπ τι }1ς, ἔτηση ταν οἷεα- 
τὰν ἀἰοἴταν ἃ Γιατί η]5. Ποπιοτι ἀν Πυ, ἔνϑ᾽ ρα οἱ μύλω εἴωται 
ποιμῆσι λαών, Τῆσιν δώδεκ, πᾶσαι ἐπεῤῥώοντο γιυνῶκες Αὔλφιτα τεύχε- 
δαὶ κὶ ἀχείφατοι μιύελον αὐ δρῶν. 1016}. ὁ ῥὰ μύλίω ς-στοίσω, Μύλύω 
«ρέφειν ΡΟ] οὶ, πτοΐα: ορογᾶπι ἄατο ΟἸσογοιϊ,πιοίδπι νοεγίατς 
Τππο ΠΑ ντργεύλίαυ αἴθε εἰν αὐξαφέ εἰν κὶ ἐλαύνειν. Μιυλή,τηοἷς ν - 
[ἀν ἱπ Οδρρδάοςία γορογτις:πιαπιιατὶς ρτὶ πτιὶπι: της Αἰ]ὰς ἴη- 
ἘοΠτΙΙσ ν [5 δατγιιΠ5 118: Δ ν Οπτ τ» ὃς ρδι}]ο δητὸ ΑἸ ρα ἤτιπι 
Δηϊιαγῖα. ΒΕ οὐπα 1 ΤΎοτὶ ρτπηεπὶ ἐαέξας. ῬΟμΠ ΡΟ 5,54 1- 
πὰ αατῆοτ. Μύλν, κ. ὃ. ἴῃ ἐοάςπὶ Πρηϊήσατιι ἀϊοίτατ νὰ ξα 
Ῥεοιεγοῖο, ὁ φθύγων μύλον, ἔλφιτα φϑύγει,1,41}1 Πσῖτ το ἀπ» ἔιι- 
οἷς ἔαγτίπαπι. ΡΙατατοι. π᾿ Οοπηπηθητ, ομ115 ἐπ οτίρτῖο αἶρε ΤᾺ 
ὑπὸ τοῦ ϑείου βραδέως τιμωρφυ μήλων, ὥςτε ἀχ, ἐρώ τι χονίσιμον ὄγες: τοῖς 
ὀψὲ δὴ τούτοις ἀλεῖν χεγρυῆνοις μύλοις “Ἶ ϑτών 7 ἴτά]ιις ποι νἱάθο 
4ιυ ἀπάτη γε Πτατίς ἐπῆτ {{π|5 ἀφουαπη πιο 155 {ις [ἐγὸ ἀϊοιη- 
τὰς πιο  οτδ. μύλη σιτοιργς» ῬΟΠ]ο1» πιο] βυιπηοητατία ΡΊπῖο, 
ἘΠῚ διιτεπὶ πιοῖα ἱπέογίου ρᾶγβ τη ]τ : σελ] {15 Πιροτγίογντ ἀἹ- 
Πιηχῖς Ῥαα ταν ς ἢ 1. Οὐμαπὶ ἀς απ οηϊς.5.14ςπν Οοπίεϊτις 
θ.4ς Ειιηάο ἱπΠνιέϊο ὅς ἱπίξγιπηεπτο ἰσραῖο. δὶς ἀϊίογεις ὃς 
ΤΟΙ χ Οποπιαίειοὶ [ἴδτο 7.ἀς ρα γί πὶ ̓ πιπγιπηεητὶϑ σα π6ης. 
τὸ ταὶ ἐργαλεῖα, ὃν (8: δάκέϑων, καὶ κα σράπεξζα μυΐγω, ὃς Ηείγοἢ. ὅτω β] 

χέγεται ὦ ὁ κάτω τῆς μύλης λίϑυς, τὸ Ὁ αἴω ὀγίΘ’, Μύλη 5 ετἃ πὸ - 
1αφντ ἀϊοῖτας πιο ὶα (9 πα ντοσδητι ἴῃ (λοι Ποϊ5: ἔς ἀϊέϊα 
ἃ τπο!ἶτο ἔατις, ΕΟ πλετις ὠλοχν ταῖς νοσᾶτ. ΑΤἸ το ρα. ἱῃ Ὁ οἰρ. 
πρὸς ταῦ τα μύλίω ἐγαϑίω ὥφρ: ζυτεῖν σοι κὶ νεόκοπῆον, 510 Ῥίαιιτ, ἴπ 

Απιρ ϊτγίτοπ,- το δι σταἱ τοῦ ΑἸ πτοία ἅτ μοάϊέζαιττοῦ- 



2:0 ΜΕΝ 
τε ἐσπιρτοςλτυα οφοστιῖς, Μύλη οτῖατα ἀϊοῖτυν ἄσης πποίδ- 
τ τοἀσρ τος ἄφητοϑ ΕΠ ἐπα 5 δεπ!δόίαμιογοςας Ἠοτὰξ. 4ιιο5 
Αἰεὶ μύλας καὶ μύκοιο, ἢ γρμμφίοις καὶ σταγόνας, Οαΐοα. 10. δ: χ7. τόποις 
ἄς ἀςφηγίατη σιγὰ 9 ποϑος βεῦρω μήσίων μύλίω : ὃς ῳρὸς μυύχίωυ ὕπόνως 
ἐδαοτοητοάία ἐπίοτι δ τίαταις ᾿σνάςπι, κυλικὴ αὐϑίώρον παμουστίηϊ. 
πιοϊαγίιπι ἐοπίτῶι του δίαπι ἱρίᾳ ποιὰ ἀοϊογεπι [ξάλη5. 
Μύλα;, διιϊᾷ,ποη ἤρεοία τον τα ἤτιιση ἐΧρο οἱ ἔνδον ὀδόντες γτ- 
Ροῖς αιΐ (οἴσαης λεπη]ωειν τίω) τρηφίω [εὰ Βομογα τον οτῖδπι 
ὀδόντες . ἀδητος 'ῃ πος μοπιἸοίιο μύλας λεόντων. Μύλη οἴἴαιτι 
Ἀετῖο τετράς, "10, δ. ϑεγπιοη. 4. ρ.80.ττὰτποτγ εἰ ντετγὶ ᾿πόπιγα- 

“τιον 4ΠἸ]πλη4ο οχ ργασσάςητί ἴῃ Παπηπηατίοηε 5 αἰἸ απο εχ 
νΐσοτς σοὶ δα] σατο ἀφογθιατ, Αὐ πλοῦις δτο πὶ ἀτἔποιϊτατε ὃζ 
δταυΐτατο τῆς μύλης Ποπτοῆ ἀςοορῖτ, Ραι]. ἢ σἴπος, το 3:0ὰ- 
Ρίτιξϑ' Καὶὴ μύλι σκιῤῥόδης ὄξιν ὄγκος. ποτὲ ΓΤ τὸ ςο μον τῆς μὴ! - 

ἥρας, ποτὲ ὃ κ᾽ Κα ϑ' δ λίμω αι) τίυ), τορφϑ την ὁ μὴν 2 ἐφ κιϑώδης . ἡποά 

δ αἷτ αβξουτο σαι! ἀϊτατὶς (υἰρίοίοποιη, Οαΐςηο δἰιγεῖι Ὑ Ἰογὰ- 
Ρειτῖς. Μογῆοαὶ [το τ4.ς8ρ.13.. Μύληγσατο Ἰῃ ΕΟ τη ἴη ντε- 
το ςοηἤίϊοης. [ἀτῖπὶ ετίατη πχοίαπη νοσαπτε(ποη νογὸ σποἱτ- 
στιιτη ντ αι! ἀλη νοΐποτς : πος Θη1πὶ ταπηοῦ [Ὁ] πὶ οἰ ντοτῖ: 
αιοά ὅς γιγσίαΐθιις (οἷος σοί 4εγε)Ρ τα. [1.7 σαρ.ς. δ [ἢ αιι- 

τοπὶ δηΐπαὶ πιεηϊττιια α παι] 1οτ εἰς 9 ἵπ νης νῖογο ας ἀρ- 
ῬΕΙ͂ αν τας πιο 4556 οἰ σατο ᾿πξογπι 5» ηΔηΐπια, ἔογεὶ Ἰδτη πγϑς 
δοῖοπι τείριιεπονπησιιδτιγ ΠΙξίτχις παφηίςς. 4 θηὶ [10.10φαρῖτ, 
64.Μο]45 ἀς 6ι0115 Δητο ἀϊχί πη} 5. σἹ σπὶ Ριιτδητ, ν δὶ πη Π 16. 
“πο ΟΧ ΠΊαΓΟ) ΕΓΙΠῚ ΟΧ ἰαπιςτῖρία σοποεροτίτ, ἰἀςὸ πος χη 
τπατῖ, 4ιία ποη Πε οχ ἀϊοῦιις : : αἰτγὶ ςέπιαιις Βαθοῖς ρὲγ ἴε νἱ- 
τὰπι 1Π|4π|ν 4118: { (τὶς του δύξαις σρητίηρατ, ΗἸρροοτατ, αϑξὲ 
5), μύλης κυήσι(δο τὸ αἴτιον τγα ἀϊτ [1|5.1..αἱδὰ “γιμθαικείων. Πιοιζιγ οτία 
μυλόσπαρξ αὐ ΠΟΙ οἢ. ἰδ αἱ κυοφορφύσοι αὐτ᾽ ἐμώρύων φέρρυσι, Μύλη 
Ῥίατογθα ν οσατιγ ράτο ] 41: σοπὰ ορευῖτ, 401: ὃς ὅπηγρνα τὶς, 
αιιαπη ὃς ὅπη μυλίδα, α οπηϊπλιῖς ΗΊΡΡΟΟΓ. δέ μυλακρίσει ΗΠ ΠΡΡο- 
παᾶχ. Μύλη ἀδπίαια ἐπ Βογράγιιπι σι ἤι ἃ Θαΐςπ ρσοάιτιγ, 
οὐτις ταάτχ ράτιιο δι] 9. Πιη ] 5. νί(αις σοητγα μεθ ϊ νυδας 
ΔΡΡοίττιι. ΟἾτας ἷ5 αυάστη Ῥιοίσοτγίἀοην, [τά ΡΓο Ηπρροοίατε, 
αἱ ΚΠ Οτ:Ραιίις ρυαστογπιιτ:δς Αοτίτις μύλίω {γ]ιο{Ὁτ15 ἰαρα- 
τῶι γδάϊσςιη τυαάττ ἀρρο [ατί, 

Μελύχορϑυγοορα; ξατ᾽ πατῖα, τ ιι5 νταηταγ 1ῃ ῃ πο]. Ετν πη. τοὶ πεί- 
λιώτρον “Ἷ' ἀλφίτων, ΡΟ] πχ. 

Μυλ ήφατος,ου, ὁ δοτπο ται 5. Π10}1 ἔγαίγιι5. ταῦ ὑπὸ μύλων ἀφανισμῆν3:. μυ- 
λάφατον ἄλφιτον, Ταῖς ΕΓ ταγολεῖς, ποιητὴς ἐν, μεταφηρᾷς ὀνίκα- 

σεν ὥσπερ φονδυο μῆνον ἐν τῷ ὠχέτῳ τὸ φϑειρ᾽ μῆμον, μυλόκλατ 9... ἀλη- 
λεσιμῷ 3, 

Μυλία, το μυλχαξ,. 

Μυλίας χίϑοο, Οἱ τὶδ ἰαρί5. 
Μυλιίω, ἀδπτος σοποιιτῖο ΡΓΈ ἔτίροτςο, ἔγεπάοο, {τὶ 1ο ἀφηεῖδι5, 

Ηεποὰ. λυγρὸν μυλιόωντες αν δουνα, σταιῖτοῦ ἀεπτίθιι ἰη ἐγεηάδ- 
τος, ᾶζο. ἵν ὀδόντας συγκρίοντες, 

Μυλέτωης λίϑοοἶιιο μυλίας ἀϊείτις πιο ]ατὶ [Ὶ ἰαρί5. Φα]ςη, Τδογάρςιι, 
14.ὀνομαζασι ἢ τὸν μυλί τζων λίπον: ὦ ταὶ μυΐχας, ἀφ᾽ ὧν ἀχουσε, χοίτα- 

σκϑυώζεστιν τάς οτῖαπι δὰ Οἰδιῖς. Αρυὰ ΗἸρροοτγ.λίϑον μέχδμα,] τ 
ἄς Οαΐςη. ΡΘΗ μυχί τέων κα κόχλακοι, γα 0 ὁ πετρώδης κ᾽ Ἔὐ: 
χίε λίϑου ὀὺ ποφρΐσευ. ῬΓΟσΟΡΙι15 Ἷ ΤΠ ἰπίη! ξουτιιηῖς [ἰδ τὸ 2. τὸν 
ποπονῶσ τὰ αατδργον αὐωκοδὸ με σέυτο μυλίῳ λίϑ᾽ῳ τὸ φυΐσει σκκηρῶ, το - 

ἀϊαη. "5.3. αἰδατετείχιςὁ τε ἡβύναϊω κὶ μεγίστῳ κ πόλες τείχένπεποιν μήψῳ 
ὧμ μυλέτου, νἱ ῬΟΠἸτιαηιις Μιϊείιιπι Ιαρίάεπι νογεὶς ρεγροιάτη, 
4.14 μιλύτου ξοττὲ ἰοσίτ. 

Μυλύτας, ΠΟ ατ εὐ ἀδπξες ἀρρο δον . 4Ζυϊδι115 ΟΧτοπιιαγιγ οἰ 155 8ς 
4ααῇ τπο ταν: ι} ἃς μύχω ν οὔδητιιτ, ΤιΑτίογοϑ γἱ4ο] σοῦ ἀδτος. 
4105 Ρ[τη, ἀπ Ρ ῖσος νοσατιν τάς μύλη. 

Μυλητικὸς πιο αν 5. 
Μυλλας,ἀ δὸς, ἱτποτοεγιχοίιργὰ Ρευπ Παιρίοχ αὶ [τυ δίτιιτ, 
Μύλλον, τὸ ̓ποιιγιπι, Τα αι) ἱπτουταιση γκρύμιασύλον, σκολιὸν, κυλ-- 

λον ςρεξλόν, Ηοίγς ̓. : 
Μμυλῶ-. ῬίασεπταΣ Βθηιις ἀρικὰ ϑγγασιίο5. οχ ἰοίατγο ὅς πιο! ]ς 

{αθαξεχ. Αἰμοπ. δ οφη αι ΡΙασσηταγιη αἰτ Π1|. 14. ἐκ σησοίμου κκὴ 
μέλιτος κα τοῦσγε δυ ἀστῷ ἡγτα ἐφηξῆα γιυναμκαῖα αἰ καλοι ὅλοι καἶ) πᾶσαν Σι- 

καολίαν ψαύνλκ οο"ὴ αδαδιφερεῶχ ταῖς ϑεώς, Αρῃα Οαΐςη. (ὡςιιηάο ΑἸἰ1ηι. 
Πα παξ Χο ἐν “8 ποντικιῖν ὁ ὀκείνων, ἐ καλῦσι μύλας. νὈϊΪ Οϑυπαγις 
110. 3.χῦ) τοποις ᾿ε στ μῆλα αι! Ουιίσιι!λ5.8ς ἜΧΡΟηΐτ Ροτ κορδυ΄- 
λας ἀς αι ΐδιι5. Ατιίζοτ. ὃς ΡΙΊη,, ΜυλλΘ- ρε(ςἴ5», 411: πὶ Ορρίδμιις 
Ρἰα βασι ὃς Ρατασιιπι ἀρρο αν Ἶ Πτ πηγαῖα [οειτι55 σὐπι ΡΌΠΙ.- 
Τὰ. βποτμ ἀἰα:ὰ Ογωςῖς νυ]ρὸ παν] οςορίοη ν ΟΟΆΓΙΓ7 ΠΊΟΠΠ15. 
ἘΠ᾿ οείαπι ργοργίιπι νἱγί Ογ τ] ]ο, 

Μυλλϑε οὐ ὁ, οχγτοποηοίξγαθο. ἴτοπ ἐς οὸ ἀἸοἴτιιΓ» 411 4ίλατη ἀτ- 
αἰτοαιιαῖτο τασιςι ἀϊ ΠΙπχιΐατιντάς τη ΟΠ 144. Ἐγαί. Εἰ δὲ Ρτο- 
Ρτίμπι ποπΊο αἕζοτῖβ νΘτι πὶ 5 411 Ργὲπηι5 αλληλατίς Ρει(οηϊς 
νίαν Παῖς Ῥυζαταΐ. 

Μύνα». »συωυσιοίζω, ΧΡ Ρτορί παι. ἂρΡ ] ἶσος τηοΐο, ἀλάϑω, ἐλαύνω: ζο- 

εο. Τ οοογγε, Ἐάγ]. 4.Εἴπ᾿ γε μοι κορυ δων, τὸ γερόντιον ἣ ρ΄ ἔτι μύλ- 
λοις Τα αν σ αὐ κυαϑοφριω ἐρωτίδα, ταξ πότ᾽ ἐκνίανν; δὶς Πογατία5 ἀ1- 

ΧΊτα Τοηας ροΓΠΊΟΪ γον χοῦας ἰά εἰὶ. [αρὶρογου τὸ πλυσιάζειν. 

δ, κύλλειν ες ἀϊοῖς οὔίαπὶ σοῃιγαῆοτα Ἰαὐνὶα αιιο( ὃὲ μοιμύλ- 
λῶν ηςς ἤσῃ μυὰάν ὡς μοιμυκν, εξ οεἰλαι μυλλειν ) οτα αἰαὶ ῃ- 

“Μυλοειδιης,ἐθ.,ὁ καὶ ἡντοτυιη εν, κρούει γὑτε τρια 

Βαϊβοατς δὲ Ἐὐ πῇ ὶ ἰπημοτο, Εα πατῇ, εηΐῃγ 8 
φ-όματι ἐννδυοιῆν. ὃ τῇ κεφαλῆς. 

“Μύλοι,οἱ ,ἀφητας «ὐοίατος, 4105 ἃς γρμφίοις γορα 
τὐϊπυιοῆταβ, ἴτα ἀϊσιητιιγ διαὶ τὸ λεαίνειν τίυ) πρρ, 
γὸς μύλν, 

Μυλόκλας!Θ.,ὁ τὸ μύλης κεκομοῆθ. Εοτη εἶ 1 πιοῖττι ς 
Μυλοκόπος, Π1Ο Ἰτοτνα οι ΑἸἰεχὶς ὀνοκόπον ἀὐχιξ, 
Μυλοκόᾳρς, "δ, ΠΤ Ριιγραῖ ὃς οἠδποαϊς, 
Μύϑλον»υ. τὸς ρα {ἘΡ αὐ) πχο  οτγῖηδ.. ᾿ 
Μυλίθον, δ μϑληνποΐα, Λρο σαὶ, 18. “Ῥάτοχγτ. γε ἴδ δ Ὁ 

νογίι Οε ϑεύν ἀλέεσι μοι οἰχ φασι 3. λεηῖας ττοπὶ 
ὅϑος ἀριμὰ Γγοορβἔοῃ, μύλϑε γοτὸν ἀφῶς πιο Αῖ ἡ ᾿ 
τοπλϊά. ὅτγαθο [Ὅγο {παττο ἐς διγο ΤΒοϊ οίδη 
Ἐοπιαπος ἰάσιις Ζιο (ἀπ ΕΠ ἰς νομα τς ὃς ςα 
ηἰῇς Ροίξ αἰϊψιος ἀυ πο 5 μύλοις υρηλα τοῖς 
μύλας. 

Μυλόταρξ » πιοία πιατηὶοὶς » ἰηοτγηιὶς σατῶ» 4ιιασα, 
ἀπὲ ίε Ἐταυΐδας [αζρισφατατι στε Μύλη, 

Μυλόω,Τπάτιγο ἃ σαἶι5 ρΡαΐπι. μυλοὗμοι οἴξ ἐμνλώϑη ὁ 
4ιοά (αἱ. ὃς Ετγοσ. εχ Ροη.ε τυλώϑ'»,ἐσκληρεώϑη αἱ 
μύλον πχοάϊοϊ νοσδηξ τὸν ἐν τῇ υὑφέρᾳ γενό ῦοον σκίῤῥον,. 

Μυλωξρικὸς» 956. ΡῚ {πγλπιιτη Ροττίηςη5 [δι πιο! οπάϊ 
συλ "5 ὅτι ΟἿ Φἢ ἀ! ΠΔΤΊ115. Ὦ 

μονα τα οἰμεν τ τι Ῥιἢτικ. νὰ 
Μυλώϑρος, Β᾿ Πρ ῚΠμπ| ΡοΠπ σης, πιο! τοτιαραᾷ ῬΟΙΙ ᾿ 

μυλωρός, " 

Μυλωϑρὸς ἀδ'ν, σΔητῖο [Ὁγιοτιιι 4111 Π10 14 Π| ἱπῆρ 
ΕἾΤ πποίνεοτιπηυ ιιῶ; ἃζ Ὀιμύλιθ-, Ἐπίϊατῃ. ἥν 

Μυλων,ογίΘ., ὁ ρα τῖπιηι. σᾶτον ὐΐλων ξμνησε τῆς ἀταξ , 

πη δά πηοπεὶς ἃς πισπιοτεπὶ ἔθος ἰηίο!φητῖαν Π 
{τος, ΚΒοτου ΠΡ το 3, Κυφισύδοτος ταὶ πθεύρεις ἐμ 
λοις, [τε ἡ δέτε οτίλαν μυλών. ῬΟΪΠΙΧ 5 ἵνα μι μυλώνγα; 
ὀνομεζωυβυ. Ἰλοπηϊπατιπῃ εἴϊε στοά οὐ ἐπὶ οαὐ 
ΔΙῚ Καὶ ἵνα μὴ κολζονπωι οἱ δοόχοι μύλανες, " ζ, 
ἡ χον δροκοπεῖα ;,(, ζωντεῖα. ΑΕ μύλων, ζώτρμον. "χα 
ἐἜρλον: 

Μυλωρῥς ὃζ μυύλοϑρθ' ΡΟ] Ἔχ ροη. ὁ τῆς ἐργασιαὶ τεξρες 
Μύμο δὲ τεὶ Μύματα, οἰ (οπ1) 86παΣ ἐχαμϊῃτὶ οχ ς 

σοπίεξις 1 ΠΠρΡετ δἰ 5 σοπαϊπλρητὶς Ῥἰατιδιι ν14 4, 
ἰδτο 4. ὶ 

Μύμαρ, ἀεάεξιι 5 νἱ τ ρογίμι 5 ΠΊΘΓΙΙΒ.» ἦα Θ᾽ 
Ηείνεὶι. 

Μυμαρίξω, ἰγτἰεἰςονγελομαίξω ΓΙ ΔΊοι] ὲ ἰοάιῖοτ ΕἾΤ βο 
Μιωωάμβυίθ-,, ὁ. 5 οαιίλιαν ργατοχϑηβ.» ΟρΡΟΥΊς 15. εχ] 

ΑἸςατι5. 
Μειωΐδὸς»υ. ὁ, πλ11115.. Παπιίης ἀΓήστιις, ΕΠ ὃς οἰυῖτας Α 

4ιϊάδπη. «Α 
Μεώιςν οἱ Μεωδη ΓΟ ΧΤΙΙΣ» ἐχομίδτϊο. πρόφασις, ΤΊΟΥ 

ππτάτίοης τῷ ὁ ἴῃ υ. ἀριιὰ Ποπιετ. Οἀγ 1. φ, αὐλὴ ε 
παρέλκετεης ΡΟΣ γαγῖο 5 Ῥγατοχτιις Ρτοτγα νατῖς Ιοπὶ 
πιοη ἀπὸ τῷ μὺ εἰν της αιιοιὶ ἀἸοιτθις [πῆτε ϑομπς Ὥη 
τηδη διττὰ τη ἃ νος Γιατ ΠΟΓΊ ΤΩ ὐαοφερεὶν τας μὰ 
οαιιας ἠρέζετς. ΨΊγρ"]. ὠροφέρειν ταὶ τρρφάσις νὰ 
(τι Ριατοχιύσας. νι. ΧοπορΡΒ. ΗΕεΪΠπις,Π0..4. οτ 
ϑ (κοι ᾧ χφονθο δὴ, ὁποτε ἐμόδλλειν μέλλοιεν. Λακεδιαμόνι Ομ 

Θθν τας μίας. Ἐτ το ς. Καὶ γινώσκοντες ὅτι κυ ὙἾ0᾽ μευ 
δὲν ἔτι σφας ὠφελήσει, δὶς οῃΐπι ντέταας Ἰοοις 
ἄιις εἴ, ἶ 

Μιωτιζόμυν 8. Ηείγςι μυωπάζων, ἴδακαμμνων. 
Μύξα,»ς.»).αι!πιοῦ οχ ἜΗΝ Πιιοιιβοπλυσοτρ ταϊῖ 
Ποαιισ, τῆς ἐκ μίρ ῥινῶν μύξωι ῥέον, οἰλῖιις ὁ πατδ5 ΠΝ 
ϑογίρις ΡΟ] χ Ατῆςῃ, ἰάσπα οἴϊο κόρυζαν ἀριιά ΗΕ 
4ιοί μύξα, ττοη] μύξαι πᾶτος ἀριιά ϑορβοοί, οἱ μυ 
νεξομιοξωτῇρες. Μυΐξα»1} [πσογπῖς γα]ρὸ πηθορο. ΟΠ γς Ι 
τι} 5.» λύχνοιο μύκητες ἀγείφρονται «ἰδὲ μύξων. [4ςτ5 πυρίλι 

γύϑι μύξα, γπάς [σεγηα δίμυξθ», ἃς πολύμυξίΘ᾽, Ὁ ὃ 
τὰπν πιπηοτγο ἀϊέξα οἢ. ἘΠῚ ὅ. πππςιι5 πιὸ (λυϊϑο, οι 

οἴϊγςῖς ὅζεχ το [πιά τηιδιις νἱΠτυτῆς μυξαν κοχλίων ΔΙ͂Χ 
δι Ορρίδη, μύξαν γκαγόεοσαν, ἰΔέξοιιπι ταποιπι, υἱάς 
11.4.6. ᾿ 

Μυΐξα, τα, τὐὸ μυξάρκα ἀριιά τεσοπτίοτος Οὐῶσος πιοάϊοο 
ἐγαέξιις τλΐπογος Ρτιιῖς ἀαπιαίσς πῖ55 ἈτοΊςο 1μτι}5 τπῖδῃ 
τὴ :Ρα] τις Αἱ ρίηοτα [10.7. Μυΐξα, δὲν δου χαρπὸφ ὅδι) μὲ Ἷ 
ἢ Ἐιυξυμμβλ ΠΕ μαρ δεν 5 αἰορπλὴσεθ:, [συ ϊτατεπὶ Πα ΟΠ 
διατὶ: 1} πὶ ομίμι γασυᾶτοντ ται οάἢΠ4 ἩΪΘΥ 
ἘΠῚ ξτιέζεις χίζυφα, ἡ χίνζυφα καὶ ζίτζυφα ἀϊέϊα ἀριυ, 
201. ΑἸοχ.δἰπηςοπςπὶ δοτ ὶ ὃς Οοηῇαητ. ἱ ἴτα (οειοη 
γικωνγ {{ τὸ το. τὸ ζίζυφον φυτάεται κὶ οἷ ἑρπη κων, ἃζ Πὰν 
χίζυφα εἰς οὐνόμον φυλάξεται ἐμδεδλημθῥα, νυϊοὸ νος τ ρημη 

φώι ἡάοῖος, Οαἷςοιις συράχοὶ νἸἀΘταΓ Δρρο ας Τδτο δ. 

πιοητὶϑ : πα [Δ Π. 415 τὰ Αρτιδὶ σαρ. 4. Ζιίδγρθα 
αιῖθιις τα Οοἰμπηις 4 ἀς ραδιυατιοπῖδιιβ ἀριιπὶ 

ἊΝ 



ΜΟΥ 
τος γοτὸ Πππτ ργοθ τι Πηπις, τιιτα τα; αἵ ΖΙ- 

ς Ζίεγ ρἢἰς οτίαπι (σγῖδῖς ΡΙΤηϊις Π|.1ςισαρ.τ4.ἃς ΠΡ. 
, Μιυχα γνετὸ δὲ Ζίζυρβα Ππη}]}ς5 ργορεπιοάιιπι ν- 

ἡ πιοά!ςἰπα. 
᾿ ρτὸ ιιοάαπι μ᾽ Γσς ἰορίτας ἀρυ Μάγοιπτι Λατοΐ. 5ὰ- 

ανοὶ τέξα ν οσο [πὶ χιίάαετι ἰτο Π ριιπς : ροτίτ5 Ἰἀοαι 
μύξίθ. ἀϊοῖτιιτ καὶ μυξιωθ. α Ατμιςηδο » Ρ δἰς 4 ρεπο- 

ἡ απι, 
ἐχροηίτα χόρυξω τλιςῸ ἀριιη 40 5. πάγος τπισο ΡΙοπαβ 

τίυπη ἰατοδγα μυοδόκος τ᾽ ΤὮ᾽ μυῶν χηραυὸς, Ἡοἴγο. 
": ηδῶς «παρ᾽ ἐμὴν ἑπσῳ δα ἐλ ἐκτῶρ πίνει. καὶ ἐκ ὑρᾶ, μύξ. οὐ 
᾿ ἸοῖταΓ ετία πὶ ἐμαῖς 5.01. εἰς δύσυρέαν γε. ἘΠ᾿ δίρα- 
τινὰς 4 σοη]ς Ἐγαἤιιηγ. 
κοδ σδητις ΠεΐΠΗτὶ ΠΉΡῚ]15.πς σαρίτϑηῖς ρι[οἷς, Εαΐϊατ. 

τῆς π, [1.0 8. ζ. 
ἡ ἡγπιιοοτὶ {πΠ11}155 Ρἰταΐταςοιις» Οα24:. τημοοίμς: 

αἴταγ σπη ἢ ἔξιις. 
τοῖς χα ϊάλτπὶ οΧ βοῦογα ΠῚΠΡῚ Πππὶ 9 ἀρὰ Αὐπτοτ. 

δ 

κρρ. διε δ᾽ μυξω πήρτιν, ρο παγες, Ἡογοάοτιις. κὔλ 
ὁιῆνον » Πα Υῖθι19 ΠῚ πτιιπὶ 9 Ἠεγπιο αι ἀρι 
Ῥϊοῖταν δέ μυξητὴρν ας ηο. 

ἰΓΑυοςοἐκυγαλύ,νάς ἴῃ δὰ νοσα. 
ΠῚ Π ΠῚ τοσερτδο π|γαριιά ΙΝ Ιοα πἄυνἸάε Μυσχοδὸν 

τις Ῥτοτὶ), ἐσδενὸς ἐξιθν, Μεπάπάογ δριιά δ5ι14.ὁ μυ- 
λεληϑέναι σφϑσ)α οἱ ἐμδυ., 
τλίϑου ὀυτελοις, Η οἴ οἢι. 

τρέῃϑ 4μὶ Πη1)|ΓῈ5 Ὑ ΘΉ ΓΕ. 
τος ΠΊΠΓΙ γ, Ατ ος. 9. αἰ. Απΐπης 

παι σεγά 2. Πηιτὶς (το γοιι5υμκυοχ οὐδὸν, 
σοηεπη,]ιιὸ 4 συαητος ἐαπῃ Ποτατη πλτγεβ ε- 

ΠΝ Ισαπα, ἄς Ὠϊοίσοτ. ΡΙΊη.110.27. σ4Ρ.3. μυοφόνον ἃ- 
μι ιιο ἃ εἰκόγτιον ρ τὸ οἰκόνιτον της πάοςὲ ἀριὰ Ἡςίν. 

ξσ ἀς πιγοχὶς νἱὰς ΑΞ ΠΔη ὃς Ορρίδη. 
οὐ ΤΩ ΟΡΑΓΟ» ΠΕ σῚ] ροπαδ,ν Ἰάς μυωπορων ) Ροτ ὦ ἴῃ 

Εἰτἰ πιά αι πηαρσῚς ρίαςοτ, 
ἴσο εις, 
α5 Δΐ σοηβ ; θά Έ}Πππὶ το πιιιίσα ἀδίριιπτιτ. ορ᾿- 
σα δαγ 8: ἄτη ἀρτδὶ δά πιιΐσας αὐ ραπδλ5. Α ΠῚΠῚ, 

,2, ᾿ 

ὁ ΔΕ ρίποτα εἴ ΑἸΠης Βειίρα,νη αἰλσίγη,ἄς 4ι4 Τ]οίς. 
87.ὰ χιχο μυὸς ὦ τὰ ετἰπι ἀιοίξιιτ. Ρτορτιὲ νετὸ Μυὸς 
ὃς ὡτὴς ἀϊξξα,αΠ ὰ εἰς πουθ4 ργατεηῇς, ἀς πα Ἰάοπ ], 
πὶ, Ηασς Ρ]ἰπίο εἰς Μγοίοτε ἤιις πιν οἰοεὶς [10.:7. 

ἀἰοῖτιγ ἃ πλιγία δυγίιηι πηι της ἴῃ. ξο ἰάταγα, 
"Ὁ Ἡοίγοἢ, 
ξεῖν ΔΗΘΙ ΕιΗΤὶ εἴεινε εξ πλυτῖς οαιάλ. Ὠϊοην ἄς 

ἦ5. εἰδονίνν πλα τών μυκρίζοντε πετόλῳ. ΕΓ ΔἰιτΕ ΠῚ } εηήότει- 
ἔχρον μυώρφις γὸ ἔλεγον «δῦ πῇ λετῆστητι μυὸς ἐραν ἐμφε- 

ρει, εἶ εἰς τὸ αἰκρον ς-“ενουὶ ὄντοις τόποις, 

᾿βυουείζογτες ἀϊοιιητιιγ Θαΐδη. ἱπάς ἤηῖτιρυ ας φιάλαι: 
βαῖςο5 τγαπῆλτο ποιῃλῖπε ἐς ΠριιγΆτιπὴ γατὶ ΟΠ  Ή ς ἱπ 

πηιιητ, 
5 Πισϊπάο ἐπ ἀομσίτ5 σοσρτο πὶ ὃς σοατ διῇ, ο 5 

Ἵπὶ [Ὁ οοΠΠἸροπ5γΑτίίτος.3.46 ραττῖθιι5. 
ἀπο  [ι1ς. σιγτας: ἀϊοί τσ οτΐατη νογῆις ροτοπιο ροάς 

5 Ο41.1}}.2.ςρ.37. νἱάς μείερρε μύερον μα γ Δρι 
.2. ἔφαγα οἶγεα ἤπεπι ἀπσι τα ὃς σοπΊρτοια. 
τὰ πλιγα [159Πιι6 τητος 44. ΤΑςορἢτ, 10.6.1, 

ἀοτλθίτιιγ τά πυθη μυόφωνον, γε ἀρια Ηςίγο.ν]άς Μυο- 
ὃν. 

Ῥὰ Τυδ! αι κυ δ μυὼν κέωρος τὸ δὀποποίτημα»γ ΕΓ τσὶ 
(, ἰά εἴ, τυϊσετά Ψαγγοηϊ αρι Ὀϊοίσοτ. ἴπ οο ἢ- 

ι [πτὶρτῦ μυόδοχον, ταα]ὲ πἰ (ΔΠ]οτ. ἀριιά ΗἸρΡΡοοτ. «ἰδὲ 
Ἰῆδτο ρυῖπηο το μυόχοδει, Αρι4 Ὑ ΠεορΡἤ τις μΠ}.}1}0. 
εἰ γδ᾽ κ᾿ τοῖς δένδροις; αὶ κερρέςξηυς κοιλῷ μῆυ Ὁ... ὅταν τιτῷ αὐη κὸ 

Ἐιςραφεὶς. ὥσπερ οἱ μυοχοθοιιν Οἱ τα πη οῃ ΘπΊο πο μυοδόκοι, 
σκέλεόοα, 

ΤΙΝ ΟΠ εἰ ᾧ μηδενὸς ἀξιθι Ργο ψιιο μετ δριιά διη- 
ὁσδοχ9. (τεἰ τεξξτιις αριιὰ Ἡοίγς ἢ. (ογί δὶ νἱἀοταγ ντ μυόχο- 
ἼΜ γα οἴτιιτ ἱπίξαν ἤ πὶ ππιγι πὶ. 

ἤΥΓΩ: τθα, μυῤῥα,Τοπϊςὸ, Ξ 
᾿ἀγηε δ πληταῦηα Ρ  οἷ50 ἀπο γῆις 40 οο 41} μύρρο ἀϊοῖτιτ Ὁ 

 {ΠΙϊοτ. ΠΡ. ς. ΠΠῈ, πλωτιὶ μύρανα, νὶὰς ἀρτιὰ Αταςπ, "1. ζ. ᾿τοτὰ 
ἐ ὍΓαΙΙος ται ἰοτιιπη 5 418: οτί τα Γι τ1Π15 πλαταπαΐα ἀϊσιιητιτ, 

᾿ ὑπιγαπα: οτλάπι ρὶ [εἰς πιο πλῖπῖς ἸΝΊ σα πα. ὃς ΜΕϊϊδπ. μύραινα ταρ- 
᾿ἡσιὰ, πη τόξηα Τἀγιθλ, τα ντ αἷς ΘΟ 115 [10.7.ςἀρ. 16. 4ε οἷς 
 ΟἸ5) 6 Ἐ Δα] ΠΠ πιὰ. 5114. μύραιναν ἀἰοὶ τγα ἀϊτ δύδδὲ καταφερφις, ἐς 

᾿ς ἰδἀἰποί δὲ Ῥτομα ἴῃ γ ἐπογοπὶ 5» πος Δέβογεὴς ΟΧΟΠΊΡΙ ΗΠ, ὦ 

Δ Ὺ 221 
ἧ «πρρσύῖτι κα πη γωγε κα μυραιναῖ συ, ᾿ υθαλοιφία γ ας, αἱ ), ΡΙραοητοτιι γῇι5. Ἐς μυρχλοιφέ, Ῥο!]]αςεπη. ᾿ ᾿ ἡρνάνδιν εν Μυργμα, τἀ πη οΠτιιπη ψῆγμα, ον οἢ, ᾽ 
ΜΜΟρΑΙ δὰ τέχνη γᾶτα νηριςηταγῖα, 
δειοίμο ες Ἱυβοὴδ ἀλλ αναβιεπεατίμε,ψηβσῃῖ διοάδοταιηοα- 

ἼΡ διμέταγιμοιν μας μυρεψικὸς καίλαμοςναριά Ηἰρ- 
Ῥοογάᾶζ, τ μευροψικαὶ, ἀρια ΝΝ ςοἱ. ΑἸεχαπή, ἀϊσαμζιτ ἀγοινατα 
4ια; δὲ ἤρεςὶο5 ψΠρίαηο Παγσοπ Μυρεψικὸν καρυον 9 ΠΧ πὸ: 
ςβατα, Α δξιιατιοάονατα πιιχ Αδτῖο. : 
Μυρεψος, ν Πρ ητατ 5. μυρρποιὸς ΑΠΔΟΓΟΟΠτΙ μμυρρητώλης, 
Μυρεω, 109 {1|109]1| 5ογολοφύρομω, Ης γοΒ. 
Μυρηρυὶ ἀγπρυμριιφητατῖα ναίαγντ λήκυϑυς» ἀλάζαςρ. ;: τὸ μυροφόρρν 

ἀγίειον ψιοά δέ μυρίδω γοςαῖ ΡΟ] μκ. 
Μύρμαι, τοὶ, ὃς ἴῃ Μιαίςυ!πο μύριοι, ἀςοςπὶ πλ} 114: Ῥατγοχῖτ, διιτοιι 

᾿μβηΐταννο] ἱπβηΐἶτας Πρηιῆςατ, Απιπιοη. ἃς Ογ τ]. πώλαντει μι΄- 
οἰα,ἄςςοπὶ τη} 1] ταϊ πτοτιπν, ΗἩςγούοι. πεν τα κεοζίλιοι κὐ μύρια 
αυϊπας οἴη τ ΠΠ’, μύριοι λακεδαμμονίων, ἀδοςπι τ }Π1α Ἐχεής 
πιοηϊοτ. ὐξακεχίλιαι κα μύριαι ἵπποι, [ξἀφοἴσ πι.ΠΠ|ὰ ΘΖΕΑΓΙΙ ΠῚ. 
βνξιων ντὸ ς»1Ώττ ΕΘ ΟΟΠῚ 1111] Δ, ἐν μκυρίοισι ἔτεσι, 1) ἀςος πὶ ἀηηο-- 
ΤᾺ Π ΠΜ]Π δι. ὐεὴρ μυρίοις ψιλοὶ, ἰςιμἷς ἀτπηατιιγα ΟἹ τες ἤιρτα 
ἄξοοπὶ ΠΉ1ΠΠ|4, ΤΒιογ 4. Ττοπὶ μύρκα, ππαίςα}1, ἔδαι οχῖραὶ πλὰ- 
τεσραρια ΡΙΠτάγοι, ἴῃ δυτηροπαοίς. 

Μυρια γωγος γαύφ,{Ἰσοθατιιν πα ιῖς ἀφοΐος ΠΊ}ΠΠς ἀροπ5. ὃς μυρεορό- 
Εϑε αι ἀφοτος τη]Π|ς ροτταπς, μυριάγωγος ὁκκαῤ, ΟΗΙΥ ἡ νίζοαι. 

Μυρεάκες, ἀδοὶος ΤΜΔ]]Πς 5. Ατ  ορ .νεφ. ἰκήκοας μυρκείκας αἤγω βάλο- 
μμα;. Ἡ οἰγοἈ. μιυρκοντείνες, 

Μυρεάμρορρν ῥῆ μα » ἀϊξζαπι εἴ, ντ (μα ρ 4411 νοτδα ὰ ϑατγτῖςο 
Ῥοοτῖα. ΑὙ ΟΡ. πόϑεν αὖ λείξοιμι ῥῆ μα μυρεάμφορον, ὅπῶ ρρσείπῳσ᾽, 
ἡ γδ εἶχον οἴκοϑεν,Ἰ, μινρίων ἀμφορίων εἰξιον, 

Μυρίανδδίθ.,ν, ὁ καὶ οἷν ςοῃτίποης ἐἰθοςπὴ τα! Πα ΠΟ πη πιιπ. πόλις μυ- 
βέαινοδρίϑ- νγῸς ἄδσσιη τ ἢτππι νἰγογιπι, Αὐἰίξοτιΐῃ ῬΟΠ τ. ΡΙας. 
ἘρΙΠΟΙ.7. μυρκανόδῳ πόλει πεντήκοντα ἱχρνοὶ τοιοεῖτοι 5 τὰ [ες αυΐη- 
Πθάριησα οἰατατὶ [ἀ Πς πη. αι ἃ ἀξοςπι νἰγογαπε πη ΠΠθιὶς 
Βαθίτασιιν. 

Μυρκαρ᾽ χης υ, δ) ὃς Μυρίαρχ Θ-, 4 ρταροία ἄθοςπι πα} ΠΡ. 
Μυρκαὶ αἰδὸς εὐ Ὁ ΠΊοΓιΙ5 σΟὨτίποης5 ἀθσοπι γα} 114, π|πιογοία πλαῖ- 

τίτιιο»᾽ πα ποτα «απ τἰτι οὐ πέντε μυρκα δὲς 4 ἰπαϊᾶρίητα πλὶΐ ς 
11. δέκα μυρκάσες, σδ,τιπι Π.1114. μευρμείδες δωικόσιαιγνἱοῖες σοΠ- 
τοπα Π111114. Ἡςγοάοτ. μυρμείσδες τροικόσταιγτοτ ἀςςὶε5 σεπτῶ πλι}- 
Τα ν 411 εχ Ἡογοάοσ, μυριάδες πειρρκόσιαι ιδ γᾶ αἷς 5 σοι Γοηα 
ΠΆ]ΠΠ1α. μυρεαῖδες ὀκτῶ, οὐτορίητα ΓΆΠ]1αι μυρκύδες δυώδεκα, ςοητ 
Υἱρὶ ητί ΛΠ, μυριάδες ἐκχαιδεχρις ΠΟ ΏΤΙΙΠῚ ἃ 6 (εχαρίητα π}]]1ὰς 
βυρεα δες εἴκοσι, ἀιισοητα τ} }118. μυριάδες πέντε κὶ εἴκοσι, ἀτπσεητᾶ, 
ιυ!παιιαρίητα πη1}114.Ε οπιαπὶ ἰ4 ἀεοῖος Ὀγεμῖτον ἀϊξεθαπτίγς 
ἄξοῖες ΠρηζΟΠᾶ . ΡΓΟ ἀςφοῖος σοητοπᾷ Π}}}Π14, 4ιιοά ἀς ἰηφσεητὶ 
4ιυαβίσιιο 1πῆηϊτα Πιτηπια «ἰσεθαταγ. ογας. ἀφοῖεβ σςητοπα 
ἀφάη1ςς Ηαὶς ράτοο. τπποπα]. γἴτι ἀθοῖθα σοηζοηα ἀαίιιπτιισ 
Απτίφιο Μαγτεία! δησοηα ἀςοῖος χια δὲ ἀςαάϊτ ἀοτῖς. [4ετη» 
51 ἀσάσγίης Πιρογὶ ἀςοῖος πη! ἢὶ Π}}Π|ὰ σεπτι πη) ΡΙ ατατο ἴα Απς 
τΦηΟ, ΤΆ φίλων τινὶ μυρκείδεις ἐνέλδυσε πέντε τὴ εἰΐκοσι δὸϑιῶα!. αὔτ 
ῥωμῶοι δέκιες χαλῶσι, μυφιίδες ἐξ 0 αὔκοντα, (ερτυασίμτα π}}ΠΠ|8- 
μυρκαδὲς ἑχατον,εςῖε5 σοπτοπα ΠΉΙ Πα, μυφεείσδες τ (90 μήκοντει ἐκρι-- 
τὸν ἀοςῖος ἔξρτῖος σθησοηα πα} 14, Πογοάοι. ν 

Μυρεαφορρς, . οἱ κα δ. 4εσοιη τῊ11114 ποιπίθτιπι ξοιεηϑὲ μυρχαφάρρὲ 
ναύε)νῖάς ΒΑγΕ, : 

Μνείδιον,ἀἸχὶς ΑΠ ΟΡ] νξανκορεξικώς, απαῇ νηρποπτιΐητηι διτὸ τοῦ 
μύρφυ. 

Μυεκελικτοςοἴῃ ΠΠἰτῖ5 πτοάἰς σοπιι οἱ ττι15. νΥΠΙτι5.7 γε] τὶς νο]α- 
τα Π 5115 ἱπτοττις:Γγροητὶς ἐρίτμστοη. Ἐππαρίιις, ὁ βαριὶ αὐ μυς- 
οιέλιντος ἐκεῖ γίθ- ὀφις, 1 πολυ εὶλικτος, ὁ πολλῶς ἑλίξεσι ςρεφόμαμος, 

Μυεκέπης βίφεςντ χελιέτης, ΑτἸους!]. 11.2.4 ς δοπογατίοης Απἰπηαΐ, 
ἀξοῖοϑ Π1]1165 ἀπηὶς γῖτα {ξυτιατα. ἴοι ἀςοῖος πλ} {Ὁ ἀῃπἰ5. νἱτα 
φδηποί. 

Μυρίξω,μ,΄σω αν, χα στ Θητο ἱπίριιο., οὐογαπιοπτὶς γηρο. Ατῇ- 
Πορπ λα ΡΊυτο, μύρρισι μυρίσαι τ-ἀκτοῖς,Υ πριιοπτὶς νηροτς {{|4- 
τί οἱ 5. μεμυρεσιωβυ θε)ν στο πτῖς ἐ οἰ Πδαατιιςον πδλι5, Πεγοάοτς. 

Μυρεκά εν Πλιτ 1159 ΕΠ γ οἷ,. ἴφωνθθ- ἐν ἑώυτῳ ἔχων δ᾽ μέλλει ὠρϑπειν ταςῖ- 
τις ἰθοιπι γοτίπθης χυοά αέζιτιις εἴ, 
Μυράκῆςης δ τηγ τ σα τατηατῖχ, ΘαΖας [10.3.81 0 |4πτὶ δ τις 1.4. 

ςὰρ.29.ν14ς ΕἸ είκη, 
Μυρίκινίθο, ε, ὁ ΠῚν ΓΙ ΟῚ Π115. 
Μυριεκωσὲες φυλλον» ἔο  {πιπ| τατηατς5. 428. 

Μυρίνη,ης. νυν ττας. ΡΟ ΟΠ] αχο ὑρένίω δὲ τινες ὅδ δεξεζ αδειφέῤρντες 5. γῳ' 
ἔκπωμα ἡ λυΐραν εἶ δειν ἐξίοιω, 

Μυρίνης οἷ Θολπαυῖτ Τὰς ΡΟΠΠιχ [10.6.Οποτιαίείς! ςαΡ.2. μύρῷ 
κεκρκιυῆθ.,οἱ 3, τὸν γκυκιωλ ὥὕτως οἴονται κεκλῆ ὥστ. μυπΓπιοάϊ νη - 
Θιοπταγί πὶ γἰπιπι ἤας νΠριοητΟ ςοπαϊτιιπὶ οτῖατη μυφείτης 

ἀϊείτιτ. ΑΞ Πδηιις ἀς ναγῖα ἈΠ οσῖα, μύρῳ γὸ οἶνον μωγνυώτες πὼς 
ἔπινον 5 κἱ ὀκαλεῖτο ὁ ον Θ- μύρινίτης: μυῤῥίνίω νετὸ παθεῖ Ηείγεἢ. 

ῬΙΪπῖας ἔτοπι το 14. οἀρ.13.6χ ΡΪυτὴ [ππτοητὶὰ πιιγίπαπὶ ος 
[ιεπάϊε νἱπὶ ἀυ!οἰοτῖς σθηις εὔϊε. Τιαυάἀατι(ἢπιᾶ. ἱπαμϊτναραὰ 
Ρτιίσος γἱπα ογάπτ τ ετῆος οἄοτὲ σδάϊταννταφρατοῦ ἴῃ Ὁ] Δυτῖ, 



.νὟ ,ᾧ 
»»-. ὶ 

ΣῈ Σ Μ Υ ἣ 

Σ ῥδθυΐα. φια Ῥετία Ἰα(οτι ταν » ἀπάπασᾶτη ἐπ οα ὃ οαἴαπιασι 
δὐδιταῦθετ, Τάεο αι! ἄδην ἀτοηνατῖτε ἀοσ!ςὅχλτος πιαχὶπιὸ οτς 
ἀπητ (πο ἴοςο ἀάποτᾷ Ῥ᾿ πάντ ἐξ} μὲς εἰταίϊε ῬΙσατατα 
ἐπι Ροτίᾳ . πα Πδὶ ςφαΐαν τηγττῆα ν]}}4 ἤξ πισητῖο ) (ςἀ Ἐλθίτι5 
Τλοτίδημις. Ηἷ5 νεγπθι5 ἀσσογηϊς, Μέτεθθδης νἱπππὶ ΡῈ} 
οἰνγασ»πιατίηαπὶ, ϑοαι οἶδ) αιιο σις ὅς 1 αἾτπι, ὅς Αττοιι πα 
Οαρίτομεπι ἴῃ ἐδάφη (ςατςητῖα ΕΠ νϊάθο, , αιιοπίδιῃ ἴῃ 
Ῥίεπάο]!ς ὅτ, Οὐοά ἢ οριι5 εἴτντ ἀαϊος ρτοπιᾶῖ τηάιάοπι; 
σαι! μαροῦὶ τοραοὶ Ματγίηᾶπι» ρα τι, ἐς ἔγιιτιπη, τα }11- 
ϑλπι. Οὐΐδυ5 ἀρράτοῦ ποὴ ἴπτοῦ νίπα πτοάο ππιτῖπαπι. [δά 
ἴητον ἀμ! οία 4 ημς. ΠΟπΊ Πατιπη. 51πῸ 40Ϊ ὑππγτ παπὶ ἃ 
Ῥίδιτουντ αἷς  άτγο, ρα πὶ ἀρρε  ]ατῦ σε ςαμτ,Θεὶ ι15. 4πιο- 
ἥπὶς Μυτίπαπε ᾿ητοΓ ἀπ]ςο5 ροτίοποϑ πιιπλογατς αι" τη Η]τογῖ- 
Ῥις Κ οπια ἴῃ νἤι οἵϊε σοηἤΠιςσιτογιιατ. οπιᾷπας Ἰπ αν, π}16- 
τὸς δίθετγε (ο]1τᾶ5 ἔογιιας ἰού παν ρα Π τ πλπγί πατι, ὅς ατῖς 14 
Θοη115 ΟρτδητνΡΟΣΙ ἀτ]οἴΔ, ν᾽ ς Μυῤῥίνη, ε ἱ 

Μυράννα,ν τς Γιοπλη}. Ετγπιοϊορίς. ὃς νγυςςι]α Ὑτοδλάϊς 9 ἀϊξ3 ἃ 
Μγεΐππα Απιάζοης 151 ἀεξιπέϊα 5 ἴῃ σις ποπογεπιὶ σοπάϊτα 
ἔτ ντὸ 5. ΕἸ Πατ ἢ. Π1Δά., 

ΜύρινΘ.. γηγεΐηις Ρ [οἷς : δαζα οχ Ατζοτο!. {ἰρτο οέζαιιο Απί- 
πα τι1Π|. 

Μυρμόδοις ἐχέφαρ,ἰη Ἐρίσγαπι. 14 οἴ, πλαϊτος ἤει οστοσῖος [να η5 
ἄσηπτα. 

Μυρεόλεκτον »ΠΠ1 Π 155 4] ἔπει πλ, πὶ πηῖς ἱποι!ςατιιηα: ντίτιτν ἤπρίας - 
τεορασ ίη Ἐρ᾿Ππ. ὃς ρει ΧΈπορΒ. ἑλιίω. ἐν ἀτοίτιιτ αἰ π14 εἴς 
Δ μυριοκέκτων,ϊ, τ Ὶ ες ἀϊξξοταπιινο] μυρκόλεκτον»εἰξ ααοα ἀὉ 

ἀπῆγηγίς ἀϊοίτηιτ πολυϑρυλλητον. 
Μυρκύναυς ἴῃ Πα εἰς πατίι5 οοη ἴη5. μυριδναιω εἴρη) ἴῃ ἘΡΊΡταΠΊ. 

τ δίλττοπι ἴξα δε! ππὶ ΠΕ πἰτατιπι παι πη, 
Μυρίσι φρο, μαῖχα ρια ΡΊατατς.ἰηἰτῖο, Αἰοχ. Ριι στα ἰπ 4110 115 ἄε- 

σοι Π11Π14 ἐςξι 4έτε. 
Μυριοπλάσιϑ-,ν. 6 ἰπΗ αἰτὰ πὶ τ} τὶ ΡΠΙσάτιια. μυρλοπὰ εἰστοι χα οὶ 9 παῖ 

ΨΆ Πος οί ταν Αὐλτος. 7. τὶς. μνρευπλα στα ἐμ, Ἰηπηῖτο ῥ᾽ ηγὰ 
"ιὰπι πο55 Χοηορὰ, 

Μυρεοπλυϑὴς κόημίθο, νατίτις ὃς πλα τἸρ  οχ σαἶτιι5. Επιγρ. 
Μυραύποις, οὐδὸς, ἐλ} πα σδης ρα ίςς. ἃ ΙΝΊοαπάτι (Ομ  τλ{{ὸ ὁ ἴαλ ς 
. ἀϊεΐτιιν μυρεόποις σεώληξ, ἃ Τιατὶ οτα πὶ πο ΠΏ} }}5 1] ορεάα, 
Μυρίθ,ε, ὁ κα ἡ το τὶ ρ εχ, πολι, ΠΕ πίτας, ΓΙατο Ἐρ᾿.7. μυρίθ- ἢ 

λογος «δρὲ ἐκοίσ'ε αἾἶσ᾽ τεοσαῤων ὡς αἰσαφὲς, ἰὰ εἴπ, πλυ τἰῖ5 πιοα ἷ ΡΟ - 
Ῥατὶ ροτοίε  δις. Οὐ ν΄ ὁ, ὀνοία τ μυρῦ ἔχοντες , ἸΠ ΠΕ ΠΊΟγΑς ΘΡα- 
115 νασξητος δὲ κοῖλα μυρίν ἣ σεὶν ες μοῖχα μυρίῳ. Ὁ ογιτην ἀτὶ- 
τοι μύδεο; βζιυρίοι, πατη μύρκοι,ἀς ἢ πῖτο πιπιογο, ἀσεῖος τη1}- 
16. μυρίνι ἐς ἰηΠπίτο,ϊά οἴ, πολλοὶ, ἔδιι ποέψιπονλοι, Ἐπ ντ ἀρυ 
Οτἴαςοϑ μυρία, ἴτὰ ἀριιὰ Τιατίπος [ςχοθιζα ἀἴσοτς ν πτατη τη οἱτ, 
πηαῖς Ῥοσας, Ρίατο ἰπ Αροϊορί δοῦν πενίᾳ μυρία εἰμὶ. νοΥοτ ἴῃ 
εχιγοῦϊᾶ ρϑμροττατο άοτη ΕΡἢἘ.7.., σεκελίαν πὲν ϑεὶ αὐδεξαλων μυ- 
οἰφ,ἰπςτο 111 Παέξιι! οι ς Πταπὶὸ Πι δ οἰσπβ. μυρίον διαφέρει, τῖ - 
τη ἴῃ πτοάπη] ργδῖτατ, ΡΙατο ἐς Τιοριδ. μυρίῳ διαφέρειν, [ΙοὩ- 
δἰτππιο Ἰπτουια ἢ! ὁ Ῥτασςάοτς [ἄς ΠῚ νόμι.’, μυρίῳ καίΝλεδν τα το 
ῬυΠςμγ π9οΤάειπ ΡΊατο ἴῃ ΤΊπη, πολλὰ εἰκες μυρέοι,Ἰη ΠΗ1τ15 Πα τη - 
Ῥίυίπαὶ 9 ΤΙάοπὶ νόμ, ζ, μυρίαι σοφίαι, 5 Αἰ ΟΡ απ ο8.. μυρίας 
αστυδῆς . ΤιιοἴΔηϊι5. μυρία ἄλγεα, ἀορίςως αὐτὴ τοῦ πολλ-ί, μυρία 
ὅσοι 7 ῬΟΓΙΠΙΙΪ τα 9 Γιιοίδηι5. μυρία χρή μοὶ τα) το Σ ̓ΠΉΠ} ογαῦ, Οᾶ- 

Ζὰ ἀς ξεηςξ, 
Μυριοξὴ ἢ «,ὐ ΠΠππ τις σοπτποης ἀφοοπὶ τη 11. ζοπορ ΒΟ ἴῃ δ. 

«πδείας, Τούτοις ὃ οἱ μυράκρ χοι δ τατον εἰς ἑκατὸν ποιντεὺχ ἢ τίωλ μὺυ - 
βμοςίμ ἑκαςσύωυ δὶς ἀϊοίτιιγ χιλιοση καὶ χιλιοςιό, μυρκος "γα πδῇ ἐο- 
οἵας πα 1}] οἰ τλδϑν}]} ο ὁ ον μη νοι, 

Μυρμος-η:ιόρμον,κ ,ἀσοῖος τ] ΠΠ6 πα ρατϑ, ΑτιΠᾷ. 
Μυριυςὸς, , διοχ ἀςσοπι ΠΏ} ΠΠ τις ν ππ5οἀοςῖο5 ΠΠ| ΟΠ τη 5. Χεπο. 
μυξμος ον ἔτος. ἀπηὶ σητὸς σοηταπι, ΑΥσΎ ΟΡ]. οΧ .Αὐτῖος. σε- 
εἰερμίωίας,γ εἰ χὰ ἀπο 5 ἀδπος πλὶ! 6πο55 ἀηπο ἀςοῖες πη ]ς- 
τὴο δ πος τουηροτα. 

Μυριότευχοι οὗ τι τἰ ἀτιπατί, Εατὶ ρ. 
Μυρεότης . ἡτος » Ἰῃ ΗΠῖτ25 » ἱπῆτῖτα πα ἰτίτα [ο. ῬΕΟςΥ "4, σμΐω ἐσέ 

μυρμότητει κῳτ᾽ αὔϑειι κηροδομούσει, 1ὰ εἴτ) οχ σετὰ ἀοπιος ᾿ῃ Ππὶ- 
τας {τι η5. 

Μυρμοφόρρς ναῦς.οἷά ο[ξ, μεγάλη, διω χυδοη δὺχα ὅδτο μυρίον φυρτίον . πᾶ- 

πιὶς ἀξος πα  Πἰπμπὶ (Δγοϊ πατιιΠΔ.» ΟΠ τάχα πδιι5 ὃς ργαρτδη- 
ἀϊς. Ρἤ1]ο. 

Μυρεφορτοι» ἢ ΗΠ τὶ ροπάοτῖς, ᾿ΠΠηΐτὰ ἔογοηθ ροπάογα. μυριύφορτος 
νας, ΠΟ ΓαΛΙα Παιιῖ5911. ΕΡΊΡΤΑ ΠῚ, 

Μυρμο φυλλον,κοτὸ, Ποτίσα τα Π]ς(Ο τπι 817] 1.1 10.1.4. (ἀρ. 6. 
Μυριόφωνίθ. δήμος,Ἰπ Ἐρίρτ. ἢ 
Μυρέφερτο ν πριιοηταγίο να σι! νη ριοητατία απ ρα} ροαὶ νἹάς- 

ταις ῬόΠ πος [{0.7.Γγποπίπιως ροηςητς ἀλαά ζαςρονομυρίδαγμυρη- 
δρὲν χὐκυϑον, 

Μυρισμὸς, γπστοπτοτιτα ᾿πΓροτ ΠΟ. ΑἸ πὶ εἰς τὸν μυρισμον νὸ «δὰς-εν 
φανές ἱκανὸν τὸ ὠμλεγουῆνον ἀργύριον. 

Μευριςτικος, 5, δ. ΟἰΟΓΙ]5. 
Μυριωώνυμό τ ἱΠηἰτῖς ΠοΠα πιά ρ ΡΟ Πατιῖς. Ἔρί ἢ, ΠΠ415 νοὶ] [ππα’, 
ῬΙατανοῖ. 4ι πα μ πτογίϑ τα Πρ πῖτα ποτ Ἀ δ ι15. 

Μλύρχος δ τάσις ὁ κα ϑϑλν αὐ διυυάυζυ Ὁ. λαλεΐν» αι] Ῥτοσίτις Ἰοχιιὶ 

᾿ 

Μυρμηδ' να ΠΟ ἢ ξοτπι σδγιμτι. τἶκ᾽ μυρμήκων ἕξω, 

Μυρμη άνορωποιςςοἴπορ ἴα: ΠΟΠΊοι ἀρὰ Ατῆθπις 

Μυρμηκια γαξ, ἡ, ἀριιά ΡΊ ατάσο μι. ΔητΓι ΠῚ ὃς σΔΙ16Γ 

οὔ πε ῳ' 

πὰ ἴὰ 
οι ροτοῖϊ ἐνγεὸς, ἄφωνΘ». Ἡςίνο, παπτιι, 

δατοτι εἰ γοῖτι5 αἷτ μυρ μη δόνας εἰϊς «δὺ μυρριν 
ἃς ὅς βέρίπεται ἀἸξεϊ πιογαμς Μυρμεδένες φιοη 
πιοάο τογγᾶπὶ ὄραςηζος ἰοοὶς ῬΟΓΓΟΙΙ5 ᾿Π ΡοΓρ 
τὰ Ροϊεητοπες ποη ἴῃ ἔοιιεῖς μαδίτασαης ἰὰτ 
να δεγάθο ἄοοος ἰἴδ το 8ιν Ὁ] τοῖ!οἷτ Ελουιαπη αι 
ὅο ποπλϊμᾶτοβ τ) πίαπι οἱ ἐπ ροῖες Πισίαν 
δὶ ργεοῖδιι5 ξογπυῖςα ἴῃ πουηΐπο5 τὰ τιταῦαο Παξ, 

ν οἱ] ξογηγϊσατιιπη ἂρ πηθη Ἰπ πιο τῃ : ν πᾶς 
ϑὧν μυρμοηναοὶν ὉΠ Οτι!] τγτποοια: ἀς [πΠγπ 
πλΐταγ ὃς το ΒΥ πιπαῆο κὰ αἰ ςἰριοτιιαι ἔγθα 
Μυρμηκεοὶς τούοσεται 3. χἡ 67} «ἰἸδοισικαλείου κὶ συμιφο 
γρου πα τρῶς ὁ πῆύσεις εἰς μὺρριηκεαὶ, οἰ δεὶ τοὰ χ εἰλιν 
διητ φιιαάαπτν ογὸ γούγιιςιβ ΠΠΊ1] ἴα. ἐμτοτιῖτα 
ἔλοντ νἱτία ἔπητ: μυρμκοκία, ἰκρο χορό ἐν, ϑύμος καὶ ἧ 
14 εἰ,πιγγπιοοῖα Οοἰ Ὁ, ξογπιϊσατίοπες ΡΙ]ηἷο» αἱ 
σάταπι ποπηης. ΦΟΣῚΡ ΘΕ] τη 5 (ΟΠ ε5 γογγιισαξ 
ἄϊοῖ. ΡΟ ΠΧ Οποπιαῖτιοὶ [το χιαττο. μυρμηκί 
γα τραχεῖα, τυλώδης, ὄναιμιος εἷδὲ το ἐνρα. νὴ ποὸ ἔσι 
Τιῦτο φυσαρῖτο ν]τῖπι. Μγιπιςοία φιισοι νοσαπει 
ταν πιο, ἀπγὶ ογά 4116. πα: γα ῖσος αἰ είς οχὶρ 
4τις ἀοίοτγοπι τθαςητ, ἱπέγὰ [ατᾶν [Πρ οΥ ἀιιτεππι 
(Δ ησυ πὶϑ τηϊτει!ητν παρ πίστι ΐηο νχ ν πα Ἅπη ἣ 

ἐχοσάμητ. ἸΝαἰοιιητιν δὰ 40 αιιο αι τ ραἰ στη 
δὶς ραγεθιις ρεάμι, Μυγαιοςῖα ἤης ομτατὶ 
ἀεήπαυητ. Εταιία ἰατΙΠΙπηῖ5 γϑά!οῖθιι5 ᾿ημοῦτα 
ἜΧοϑά] αι άςπι Ππς εχυ!οογατίοης. ᾿πᾶρπᾶ 
ΚΕ ρίπετα [10.4..σἀρίτα ἐς, πρὶ μυρμηκεών χὰ ἀκ ροχορ 
Ἐ᾽ κοίτερον τούτων ἐπονείςα σίς ὅδε τοῦ δέρμα τες μακρὰν, 
μῆς ἈΠ) τὸ πλεῖςον, διὰ η' οἷρ μυρμηκία πλατεῖαν ἔχᾳ 
παὶ ὑσοψήξεις ὁμοίδμ ὠΐδησιν ἐμιποιτ δόγμασιν μὺρ 

115. τέσρο β. 4.5 ΠῚ. 2. ΑΡ..4. Μυρμακία, εἴ ταῦ 
χηϊῃφητία 9 πΙρτ σα πτὶς ςοϊ γεν δῇ ἰατα ὃς ἂϊ 
σοηταΐσι ἐογῃιεαητεπι (σα ἤιηὶ Ἔχ ἰθεςνηάς 
αις ἐδ τς νιάἄσταν ἀρρο! ! αῇς ΡΠ ηΐῃ 
28.ςαρ.7. ΟὨΡΙ ΠῚ τ] τε [ι σγΕπη πτΕΣ ) Ὁ 
δ|ιτ 1Πςὸ 5. ἃς ξογηυςατίοποβ σογρόταπι, Γἀ δ.η 
8.Πς ϑύψμοις, (χα: ἤιης ν ουσιιοᾶ ριἀσπάοΥΙΠῚ 
ἀϊςοτιγ ) ν᾽άστην ροτῖιις ἀρρο] ας : Ψεγοηάι 
τἱοπίδιις » νοτγγιοίία μα πιθάθγαγ ἀτίετί πὰ ΡΌ ΠΟ 
(λτϊοβ. Αἰκρρχερδῶν γοΥὸ 9 γογγΠ σι] αια5 ἄσρο 
ΟΠ] μι 14 : γονσιισα ροΏΠΠ5 ΝΜ οάϊςοῖβ, Οοἰ ας 
1. ΨΕΓΓΙΟΑΥΙ. αιιδ᾽42Π| σεηςτα ἀο]ητία αἰκ 
γοσδητ. [ἄς πὶ ἰἴρτο σ.οάρ. ν]εῖτπο . Ασγοσθοτ, 
ελπτ, ν δύ Πιθ εὐτο σοὐτ αἰ ἐφυτ ἀπ 15 5 ὃ Ἰητοτι 
(ρεγὶτισοοο]οτῖς εἰ ας πΊοἱα τὰ τεπιιογαά σατοπι [α 
τηοάίοιτη εἴξ. 41 τατὸ ἔαθα: πιά σηϊτιιάϊποὸ 
γηππὶ τη πὶ εοάοπν τεπηροτγὸ παίοἰτιγοίοᾳ ξογὰ] 
τπέφιις ἴῃ ρυιουῖς: σάψις ποηπιησίαηι [δἱτὸ ἀοῇ 
ΕΠ ΔΩ] πε! οοΥθην πθαπηπιατίο παι οχοῖ! 
ετἴλπι ἴῃ ΡῈ 5 σοπινόγειητιτ, Αστοςπογάοπ ἢ οΧ 
ταά!οιαιπι γε ἐπαμῖτ, Ἰἀςόασιις ἢς τοηαίοίταν αι 
{ς Ππίτι:γ; δὲ Ζιλ0 ΠιΐποΥ ἐῸ ΠΊΔΡ 15. 1] 15 ῬοΙα 
δηὶ ροσώκσῳ ἀκροχορθῶν οὔσπο μδρ τῆς ῥίζης χδυκὴ ὃ 

ἴκρον πιὸ χυωονβῥη, μοΐλιςα ὅ3ὴ πηδέων, Ἀςτῖο νετὸ 
το Ιοοθ, ἀκρφχορδ ἂν, τὰ ετοι! οί εἰς σαι πομπεῖα, 
παΐξγα, συ ἤτο νογτίος τείςόξα: ομοτγάς ἰαχτᾷ δ 
τα ]ς πτινεῖ νε αἷς Ραυλις 15 146Π|. ἐκφοχορδιοὺν, “εν 
σιν ὡς δοκεῖν ἐκκρεμθ τη ἄκρῳ χορδῆς ὠμοιουῆνη, Θύ 

ΤΥ πιῖσῃ ΠΟ ΠΊΐ πατιιγν αιιοιὶ πραγ σουριις φαδῆν 
ταὶ ποτ» σιτοηι τοπιιογΓρ γὰ ἰατῖις5,. Πάπα τιαπὶ 
Ρογαίρογιπι, Τάφος Πα πλιτ σοί ογεπὶ Ηογὶς τὶ 
{ξητατον πάς οἱ πούποη οἴ, ἰδίαις ἔλο!]ὸ Βηάίτατ 
ταιγ ΠΟ ΠΗ ΠΖΊΔπι Αἰ ἐ4ιαπτιιπι ἔῃ σα πἰ5 ΕΠ τ. 
οἃ πηαρ τ] 1 πο πὶ ἔλθ: Δὲ σγρτία; οἵτοτατὸ πιαῖτς 
Ῥεγοχιριπιτη τη νημπη» εὐ διτο πὶ Ρ᾿ τᾶ 
ἴῃ τα [Π5. } 6] ρα] ηγῖδον οἱ ἱπ βου ουῖι!5 ροάτηπι ραν τδει 
ταπλοπ πη οὐ σοσιῖς Ππητί Πιρογλι ἕο γετιϊσατίοηςϑ ἃ 
χίμητις ἀρ ΡΟ ]αγ])ηιαχὶ ππέσις 1δὲ (λαρυΐποηι ξιμιάν 
αἱ ϑόος »ὑαδρύϑρι. ἔκφυσις, ἄραχ εἴα, ἔναιμος ἡ δυυσειφαῖρε 
αἰεὶ οὐδοῖα, γα δεικπύλιον, καὶ αἴοῳ μήρια γ" Οὐδ σοπίσαξ 
αὐ Αρεῖο Βος ξηΐι τγαάίτα ἤϊατς - Θυύμου ἀρρΕ1|α 
πατῖῖο ἀοίμπηρτα οἵ ἃ σασιπιϊη δι εἰα άοιτι ΠοιπΗ 
ἴδ πποητριι5 παίσεητί5. Θύμοι δηἷπὶ ἠῃ ςογροόγο τα 
τα] ἑη Αγ σαι ποπτὶ σα ρογα ρτιδγα, οἰ σηρς; 
ταιγαπὴ διιέλα: » Τλραΐηοσι ἕμμάσητος ἀαπὶ το Πμηταν 
ἤτις φιιὰπι Ρτὸ ππασηϊτιάϊας, Αὐυμάας ἰὸς νἐτίθσπι 
ἄἀοηὰ δί ριιάεηάα ἂς πιά ϊ ἔοιπογα, Οδηάοαιιο οτίαπι 
εἰς σοηπιτ. Ετ οἷ ϑύμων αι ΐάσπη ρατγαὶ [ἀπε : αιπα 
παρ αἰταάίης ἐχοςάμης κι συχρ ἱὰᾷ οἵ ἤςες νασαητοτν 566: 



ἥ νΩ 
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τ 
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»Ζ Ν 

ΠΝ: 

εὐψυδραίκια ἐς «ιδιι5 ἤιο ἰοςο, 
αὖ Αετῖο ἀρρε!ἀτογ ξουπυϊςαγῇ ἰμ ταν νογ Γι σαγιι ΠῚ 

τον Ἐν μυρμηκίζειν ἀρια οἰηάςπι ᾿ἴδ. 12. σα ρ.41, οἷν τα ΔΕῇ- 
εἷς ἔογπηῖσας ταρθητος [ξητίατ, Μυρμηκίξων σφυγμὸς, 

ἡ η Τά σορο Ρυ αι; ἔογπιΐσαπς ΡαΠι5. ῬΙΐΩ, [10.7.ςαρ. 
παῖπὶ ἱπα μια δ 11} δι βοτιησαητο Ρογοι ι:ν τ} ὁ αἰςί-. 

ταῖς ἰαδοτο, μυρμηκίων, ἔο γι] Ο Ὡς, Ρ] πη. 
» τὸ, ΠΥ ΓΠΊΘΟΛΙΙΠῚ 5 56 η115 Ρ μια ]Δ 6) ἴπ ὙΠοιΙδοῖς ΝῚ- 

οὐ ἰαρὶς φαΐ τερτδητίς ξοσπιῖσα ρτα ξοντ ἱπιαρίποπι. 
ΓΠῚ σΑ ΓΙ 5. Ρ αι πὶ Δη πλ4]. [οὐ σαρ.4.1πΠάϊ4- 

{8΄.6 καὶ ἃ, (Οττα! οἰ πι}5. ῬΪΑιιτ, 
᾿ ξοταιῖσα, Τ πσοοτίτιις 1π Εποοίηϊο Ρτοοπιεὶ. Μυρ- 
τος ἀεὶ κέχυται μογεόντων,[ἰφπι ἴῃ ϑγγδοι[Δῃϊϑυμύρ- 

9. μοι χὶ ἄμετροι, ᾿ιςῖαη ἀπ τ, ΕρΡ᾿ΙῸΟ]. ϑατιιγη, ὡς 9. γεώ 
αἰ κάμυλθ- ὧς ἡ πειρφιμία φησί, 1 ΠῚ ΤΉροοτῖς. εἰσὶ. 

ἐπ γὴφίλθ., μύγμαιι ἢ μύρμοξ, ΤΈακες δ Ἱεαξιν. μύρ- 
 ἦυπυκτικοις ἱμοίντοις, Ιοτὰ σοίτΠπλ9]. σοἴτι5 1ρί0 5 

ἵ δάτοϑ δί ἀιροῖτος, 
» 

το. Πτορίτιιπν εάο. ἀἸοίτιγ ἄς Επιγηϊπίδιις νεποπιεη- 
ητίθι15. πα ἢ πὶ μορμύρω, γε Πιρτά, 
»»δίχης γηριιοηταυ γα 118: ὅς Ὁ Ατοβίρθης ἀρυά 64- 
τόποις ἐἰέτα βοίλανίθ- ἐγυπῆια, ὃς βάλαν» μυρεψικὴ, γε] αὶ 
δ βάλωνθο, ῬΙ1Π1 15 ταγτοαϊαπιη. ετίαπι ἀἰχῖτ, μας 
δᾶ, 2 ιὰ πιμ]τᾶ ἀϊιιοτῆ Ἰρίογαπι τιν τορα δηὶ εχ 
ϑοπογο ἔπιέξιι5. Αοτῖτις Εἶθ το το. σᾶρ. Στ. ἱ τἶδ μυρε- 

ν΄, ὦ μυρρξάλαγον καλοούσινγδυήμετος γίγεταιγᾶζς. Εχ Πᾶς 
ἢ ΡΑ]ΔπΙ μμπλ»4 το οἰοιπι ἐς Βοη νοσδησ, νέ4ς φοινε- 

το ώλαξας (θυ, ΡῚΡ ΠΙσΠΙΟΥΠῚ οξῆςΐπα, 33ι 
μα ρα πιθητατγίππι, ἀ){9- μιυρηρβνοληίκυϑος,ἀλαξαςρίθ.. 
ἐγτεον Οἰςοτοαὰ Αττὶς το 2.Ερι{π. 1. Μοιις Διιτο πὶ 

Τίοογατὶς μυρρϑυμονγαταιο Οπηπος οἷτις ἀ[ςῖρυ]ο- 
τι} 5. Δ. ΠΟΏΠ1Β1) οτίαπη Αἰ τοτο!ῖςσα ρὶβπιξηζα σοι- 
γας γῃδιοητατίιπι ἀἰχὶς ΡΠ Ἰμπι5» 4ιοά ὅς μυρίδει 

Ὁ 5 ϑρίωυεν, ὀδύρρμεαι 5 ῆςο. [ΙΔ ῃγγ πιοτ, ΡΘΠΊῸ» πιο. 
ΒΟ]. ΑΡ01].2. Αὐβοη. ἐπ᾿ ἰκρίων μεύρεται» ἢ. ϑίερεῖ» εἰῆαῖτ, 
Εἴ οΒγορογίτασ οτϊαπι μεύροντο ρτο ὑξρεχοντο ἘτΥΠΠΟ]. δὲ 
ὕρὼ τισπηϊηῖς ἘχρΟποπο ῥέω,ἤϊιο. Επζατῃ. ἸΏ μυρω 

ξαπ4ο,Ἰηἀέσιιο οἵα ἀορμύρω ὃς εἰλεμυρνες πες πο μυ- 
Ὁ εἰοὶ τὸ τρώτον ὀκχυϑὲν δεέκρυον ὅστὸ Μύῤῥας τῆς τοῦ Θείαντος: 

φντο ΟΧΡΟΪτ ἐχεόντο ξαπάοῦδητωγ αι δι! ]φαείςοθαης 
ηἶς. 

τὸ ΡΙ ρπισητιπι» ἢ στίεπτιιπι» Ρίατο ανἄς ΚΟΡῈ]. ὄψα δὲ 
᾿ϑυμιάμρτα ΤΟ ΡΊτιιΓ δ ἴῃ Μαίοι!πο ρτοὸ ςοάςσπ). ἐ για 

ὑν ΠΟ ΠΠΙ 14 ρ σπιεητα, Ατίϊτου, ᾿ῃ Ῥγοδὶς, μυρᾳ τὰ διαὶ 
σκδυαζόμδμα.. 8ις. (αἴεπ, 44 Οἰαιςοη. Ἰοαιεης ἄς 

τα ς ἀρ Ρ Ἰσάπτιν. (αρί την στίδτη μύρον ἀρ Αττο- 
τοῦ μυρφανωλ ἴον. Απυϊ αιΐτας οὖ ργοσοίϊογας [ΠΧ Τα, νὲ 

πΡοότιι αἀάογθης. ΑΞ Πδη, ἐς νατία δἰίτοτ, [ἴδτὸ τα. 
ον μέγνειτες οὐ ἙἈλωες , οὕτως ἔπινον, κα ὑπῶρξυαγχοίξοντο 
κεσιν, νὴ ὀκαλ εἶτο ὁ οἷν. μυῤῥινίπης.ἰεροπά, μυρινέτης: 

γὲς οἶνιΘ-,Γαϊιο πα! δατγτ.6.Οὐτιπι ρογ ἃ πλογο ἔρα- 
ἀςητα Ἑαίοτπο: Ματτι]. Ετ ἔοΠίΑτα ἢΠεὶςι μύρον ρτο ἢς- 
Ῥοἤιΐτ ἐπ οἶγρεο Ησγου!ς ν πεῤῶνεν μϑὲ ϑείνατόν τ᾽ εἴ- 

ούσι μιύρρν,Ἰὰ οἴτν [ας Πτγ πη15 Ππέξιιπι. 411) ὙΠΡΙΙ ΠΤ πὶ 
ῬοΠΙς οτίαπι ἀτςὶ ροτίμς ἰά μύρον οἴϊε Δοτ. 2. Ρτὸ ἔς 
ἤις Πτίῃ απτοτίογα [μϊ ράττς πιουτοπὶ Βα ραπὶ 
ἷς Πτιεδδητ ρτὸ πιογῖοπὶ ὃς [ας γγσιας δβογοθδης 

τάτο Πεπτ. ; 
ΘΡν»ΥῸΧχ ἀρτιά ΘΑ Θημπὶ χΤὶ τόποις [100.ὕ, ἴῃ τεπιδάο δὰ 

ἀπὶ συμζολικώς [οτῖρτο, ἱ. Ρἱοῖς ὃς σατο ἴῃ νῆριιεπτο 11- 
φοπηροίτίο. ἥ 
ὙΠ ΘΠ ΘΠτιιτη [ρ γδῃ5.1Π ἘρίστιΡΤΟ 6110 ΓΕΡΟΤΙΓΕΙΓ Ἔτι ά τη 

τίοὶς ἀριτὰ ῬΙ τατος. ἱπ ΡγοδΙ ετα. Ης]]οη. 
ὝΥΠΡΊΟ τ 5) Οῖγοα νπσιξηγα ΟΟΟΠΡΑΤΗ5. 

Αιδὲς αν Πρ πταυ]α ΑὙΤΌ Ρἢ. ' ᾿ 
Γ΄ Πἰθτθον μόνα ΒΕςητοτι τῇ γεπάϊτοτ, ΡΙβτηςητα- 
ἀρ 2ᾳ ἱπτεγρτγοτο,ίορ α Ππατῖ)ξα οἰ 5 γαΘιοητατδ,ΡΙΔατ. 

ἐφος, μυρρποίο ΠΡ ΙΘΠΤΑΓΙΙΙ8. ; 
ἡ κ΄! ὅλιον, τὸ, Ο βοἸηα γπριιςητατία ΠΥ τΟΡΟ] ΟΠ. Ρίδυτο, Δριυὰ 

᾿ς ΟΡ Δη (ταί, ἄς (ςυττα δε γιϊῶτε ὥξος ας Ὡρρς Ἀεῤ εἰθγγὰ μυ- 

" 

. 

ΡΡ 
οἷ 

κ πα] ρηὶ, Ηἶλθ', 14 οἴν, οἸ αι» δ Ποῖ αὶ Αὐτῖο 
ποητὶα σαρ τὶ οἰαυ αἰ ΠΉ} 115) ἔγοαιιξο οἴγοα πια- 

το πιϊτατο γᾶς σἴγοα σαἰσαποῖ, ἴπ ρα διις ταπιςπ τπα- 
τυ Ργαοριϊὸ τάτηθη οχ σθητιο : αι αμγει5 ἰητοτ- 
οἰοτέιπηιις οί πη, ποι ἃ  ἰὰδγτάπηοπ Ἰηρτοάϊςπ- 

ἴ4ς ἀπτεξα ἡλίθυ. Οοησόπογοβ ἤτητ αβςέξις ζονϑοι,κρ- 

; ΝΓΌΥ 243 
ἐρδώλιον, αυργπώλεζον, ΑΥ ΠΡ, ᾿ Μυφρς 5» πημταρηα ΒΡ [ἰς πτᾶϑ, μυΐραινθ.) ΠΊΏΓι15) Οζα», [46 πὶ σμυΐρης 
ἀἰείϊτατιν ας μυρωνα, ει 

Μυεβω, ὠγγὩρ50. Αγ ΟΡ, κακαριωτατη ἐγθὶ ὅτις μιμύρωμαι τίνδκιφα- 
λέω μυρωρασιν ἀγάνοις, μεμυρὼμδν!Θ.)γγΥηριοητατιι5) λει}, 

Μύξῤῥα ας, ἡ οπγγγῆαι γἰής Μυΐῤῥις, 
Μυῤῥίνν»ν οἱ μυρσίνην γ9.. ἦγ τη γττι!5, ΑΥΠΠΠΟΡΙΝ. νεφ, μυῤῥίνϊω λαζόντα “Ἶ 

αἰχύλου λέξαι τί μοι Ῥίατο χ. ἐς Ἀ ςρ, χκατακλινέντες δ) σιόαδων ε- 
φρωμῖμυν μίλακέ τὰ Αἱ μυῤῥίναις » ἀἱ(ςιπ θαπτος ἴῃ τογὶς οχ ἔπ]. ςὸ 
ΠΡλς ἐλδο εἰγαρο τ ον ἐςτεφανομτο οἱ αξχοντεςιν μᾶς μυῤῥι- 

»αῤχὺὴς ὄγιϑυ μῦν, ΑὐἸ ΠΟ Ρ]ι, 8ς Τητογρ. Μυῤῥίνη: Μωτῖπα, παῖς 
Ἐο[Ἐιιδοροπιις ροτι πὶ 5,ηιια; Οταςὸ ἀἰοϊ τυ μευ ῤῥίνη» νο] μυρρίνη, 
Ββαης Πλ.] τοῖος νοοδηζ πλμΓ οἷ Δ γ.υ 42 π ΠῚ ΙΓΓΑΓΙΙ ΠῚ ν ἸΠ 11» 
41 44πὶ 1ά εἰςὶ ριτᾶτ ἐχ να ξόηοτς Μαγεῖπα ποπηίῃς, μαπο 
Ἀοπηαμα: ΠΆΜΠ]Ίογος γι Ιοτοδι, ὃς ραΠιμη δίθοτς (οἹτα ογᾶτ, 
νἱάς Μυρίνδα οἵγδ., ͵ 

Μ ὑῤῥινίθ. ατθο, δ τηγττιι5. ΤΆ ΘΟΡ  Π., «ἀϊη, ΡῬίδητιςαρ.:. 
Μ ὑῤῥινωγ,κὧνίθν-, δ παν ττοτιιπη,ΑὙἸ ΠΌΡΕ, 
ΜυβῥμονταντΙ αἰ 59 μοΥ]ρα αι: δὲ μύῤῥα γοςατατ, Ὠἱοίξοτιά, το 4. 

(ἀρ. τό. 

Μυρσινέλαιον, ΤῊ ΤίΤηΟ [Δειιτπ, 1. σταίη οἷςιιπι; μος οἶδ, μυρσίνινὸν 
ἔλαιον, λοίςοτ. [10.1. ' 

Μυρσίνηγί πὶ αι1ο ἃ μυῤῥίνη, πιγ τει!5. ἐπ Οςπ. ΡῬΙΏΓΑΙ; Ιορέταγ ἀριά 
Οαϊςη.Δ 4 Οἴλις. 

Μυρσιγέτης οἶνί- ὃς οἶγίδ. μυρτίτης ἀριιά Τ]οίδοτὶ 4 νἰπιιπι ταγτπηϊ- 
τες. Ρ]Ἰη. Ετ εχ πιγττὶ Βαςοῖς, ν]ὰς ἀἰξξογοπειᾶσγι δὲ ἰπτεῦ τηντ- 
τε πα ν]ημπὶ ἀρ ζτοηςαι. οἷνΘ. μυῤῥινίτης ΡΓῸ μυρινίτης [α]- 

[ὸ Ἰορίταγ ἀριιά ΑΠΠῖλπ. ἐς νατῖα μμτοτ. δτο 12. γίάς Μυρίνης 
οἰγίθ., 

Μυρσιγοειδ'ὴς,[Ππ|1}15 ἔ0110 τηγττί. Θα θα. Δ}, 15. κἰ κελδύωσι μυβσι-- 
νοειδιωῖς ὀκ τέμνειν αῷ σώματος, 

Μύρσος, “615 γαῖς εχ ὙἹπλϊπίθιι5 σοπτοΧτιΐπ.; ΠοΟΡ ἰπιῖ5 αιιγῖτιι99 
νὶ ῤῥιχ θυ, : 

Μύρτοι, τὸ, λγττὶ ϑάζοο;. ἸΝΙοδηά, 1π Τ᾽ Βεγίδοῖς. συμ δ αϑεὶ βίλοις 
φιμωδεα μύρτα. ΑὙΠΟΡ ἢ. 1π ΑἸι.Ε δες χατεφαγῶν μύρτα, [πτοτ- 
ἐἰνρτέγης κωρποιξ, [ὸροΥα. μευρσήνης, ἈΕυρ τειλὶς, τα [σιι5. 

Μύρ ταινον, οι Ρηδοτ πα ξαΐτ τη ΤΆγαςῖα τὰ ἀρρο [ἀτιιπι. 
Μυρτίας μυρσίνη κὶ μυρτίς. 
Μυρτίδαγον ] 4 Πτ ἐχροηῖς ΠΙοἴξοῦιάος Π|0.1. σ2Ρ.157.το' αὶ μυρτί- 

δάγον » 1η]ΠΠτ, λεγ μῆνον ὄπίφυσίς ὄξιν αὐώμαλίθ- καὶ ὀχϑώδεης καὶ ὁμό-- 
χέοις, οἱονεὶ χεῖρες αΥοὶ τὸ πὶ μυρσίνη ςὑτρέμινον: Οἰο( γετὸ Μγττίάα- 
ΠαΠπὶ αἰ οἰτιτοαρροπάϊχ εἰξ ᾿πα αι 15, δεοπηϊηοηβ ας σομσΟΙ] τα 
γ ΟΠ ΠΊΔΠι15 ΟΙΓΟΙΙΠῚ Πγττὶ τγαῃσιιπη, Οδίςπιις νεγὸ [τ Ππι- 
ΡΙ τς. 7.4ς πῖγττο ἰοαιιοης ἱπατ τε μόύτοι τῳ σελέ χα τε νὴ τοῖς κλαΐ- 
ὅοις αὐτοῖς ὅθήφυσις ὀχβώδης, ἰὼ ἔγιοι μιυρτείδω. ὀγομοίζεσι, ῬΑυΪι15 ΔῈ -- 
δίποτα ποῃ μυρτα δὰ [ςἃ μυρτίδα ἴνος Τρ ἤηππι ἀρ ρε!]Ατιῖτ, Τά ἐπὶ 
Οαϊ θη ἢ ΘΙ οἴϊευηασ. ΗἸ! Ρροογασὶ5 πα ἶτ, μὺρτίδειν ον. οἱ πλεῖ-- 

«οἱ μὲ τὸ πέκδει. Διοσκερίδης ὃ ο Ἀταζορ(δὺς ἐν τῷ πρώπῳ αἱοὶ ὕλης ,ἐ-- 
πίφυσιν ὀμώμοιλον κὶ ὀχθώδε πἰθὲ τὸ τῇ ς μυρσίνης ὠρέμνον, ΟἾγε μίω" ἵπ-- 

ποκράτας τὸν κατῆον ἅτως ὀνο(οί ζή ἔκ τῷ φυτῶ, διε αὐτὸς φῆσιν Σστὸ ἐτέ-- 
ρῶν ὥνόμας᾿αἱ πέκῶδι. ν ατθα διιτοπὶ Ηρ ροογατὶς μας μην Προ, 
2.ἀς πποσθὶς παι] ]Ἰε τ, φονσϑετόν, ἐκλέψας κόκκοις πρυΐκοντει » τὸ 
ἐνδικὸν ὁ κοιλέεσιν οἱ αὖ σαι πέτδει, "ὁ ἐν τουτέῳ ἔς ι τρογΓύλον, ὃ κοιλοιίσὲ 
μυρτίδανον, δός. ἸΝΑπῚ Πἰθτὸ οἰ οῖη οΡετσὶς ἰἄθῃι ἀϊχονατο  νδε.- 
ποεῖ φαρμοΐκε πὰ ΦἾΔ ὀφϑτιλ μδῦ, ὁ κοιλοίεται πέαῖδι, κὶ πὸ ςρεγίύλε ἐχείξε 
σπριά, ΤΊϊαϊας νοτὸ ἰοηρὸ Δ[1τοτ τιν τε ἀαπιητι ἀςοερίῖτ : πᾶπὶ ἀς 
Ὑἱηῖς ΓαξΈ1τ|15 Ἰοαιιοη5 {0 Γ.14.ςαρ.16. ληηαϊτν, πιγττίτοπι σατο 
ἀιιειηλάπιοήμπη βοσοτγίτοπηοχ ῥαιἰὸ ἱππέα θ᾽ πη. Οτςοὶ νογὸ 
ὃς αἰϊο τποάο, Ἀ διηὶς τοπεγάβ συμτι {πὲς ἔο 115 πῃ αἴθο πιο 
ἀςοοέτ55 τα 7 {ἰΡταπὶ ἐπὶ τρί 115 πηι ΠἘ] σοπρ ὶς ἀοίογιιετε [- 
εἴιιπτ» ἄοπος ἄτι Πιρογῆπς, Οἱιοά τα (γ]ιο Ἐτὶς πυντεὶ Βα ος 5 
ἐλέζιηι εἴπ ιπγττιάλπιιπι γοςαπε, [6πὶ Π0.23.σρ.ν [τ πηι μι γτ- 
τι ΔΑ πι1Π1; 16 1105 ΑἸ ΧΙ πι5 {πὸ πιοάο ἤοτγοῖ ; ὃς ἐαίἀ οἴη νῖτες 
Πλγ τᾶ πο νἴηο ἀτεγιθαἴτ,ιας Ὠϊοίζο. ο πηγττιάδπο ταγττᾶ 
φάπαῖο ἁἤρηδείτ. - 

ὑρτίνη), 5) ΟΙΘᾶ: ροηϊβ.» ὃς ἀρῃά ΝΗΙςαπάπιπι δέ σῖς Ρυτῖ 
Βέπι15. ί 

Μυρτίτης τιϑύμαλλ θη ταν ττατὶᾷ ἰαξλατῖα, 6 η115 μεΐδα; ἀς πᾶ ΤῈ: 
ἡ δ.9. {ΠΡ |Δητ. ὁ μυρτίτης ϑείμυθ- δγγειόκαυλίθο αγττΑΓ ἃ) ἔγιι- 

τεχ τουγα μι 52: 4οῖπ 11Ρ..4.ἀς σφι ρ᾽Δπτ. 4.7. 
οΜύρτον, τὸ. ρᾶΓ5 ῬΕ Δ ςπά 1 πιο πη θτὶ παι] τε τς » μος οἵ, φάτο ἤι}- 

{ι]τα πο» τα» ἱπτογίαςεῖ τἡπτα.τοῖξε ΡΟ] ισοιν!ὰς Κλητορίς [τοπτ 
τὸ μιύρτον, ἐγ ἔξιι5 πιν το γΑ τιΐξοτ. πὶ Ῥγοῦ.ντάς Μυΐοτε. 

Μύρτος» 596) τιν της αγθοτ. ν᾽ Ἂς ἴπ ΟΠΙΠαΠ. Ἐταίμη. πιν ττθαΠΊ (0 - 
τοηδπι διπδῖτ. τ το αἴθ ϑούυμι, αἰκουσρ(ρτῶν. 

Μυρτοχέλὶς ἱδὸς ἡ γμύρτον,νο] ροτίι5 μυῤτοχφλίδες ἀἸσιητιτ 1π ρυᾷει- 

ἀο πιμ]!εδτὶ σαγπος γτγοῦί]ις γεῖττ τόσα], τοὶ ἑκατέρωθεν στε ῤ-ς 
κώδια, 118: οεῖα τι ἃ ΡΟ] σε κρημνοὶ, ἡ π]έρυγωμάτα ἀϊσιπτηγιν)ὰς 

Απιβιιαι ἐς ραγτῖθιις ποιπηζῃ δ ο,13. 
Μυΐρω, Π}]]ο.Ε!πιο. ἥ:- 
Μύρωμα»ατος, τὸν Ὡρ τό πτιμηι. Α ΤΊ ΟΡ ΠΥ οἷ νρέτυτα, μυξαλοιφὴ πὰς 

μυραλοιφία ταπαιάπι ἃ μυρόω,Ἰἄοπι οἴιπὶ μυρίζω Πσπιβοαητῖς Δ΄ 
οοὐοπινοῦδο μεμύρωμῆθθ., γε μεμυρασ μῆμθ» ΒΈΡΕΝΗΣ ἀεὶ" 

δι: 



πο. ΝΕ το ᾿ 
ταις νἱάς (αρτὰ ἴῃ Μυρόω. 

Μουδερδν τηι155 δζ παίσας ᾿π φοτρούε, νἱάς ΑἸοχαπὰ, Αρμῖοά, 
Ῥγοδ] 5 2.}}0.2.1πλ4,π|, Ε΄ φϑη ὀρεξα μῆν Θ΄ αρυμγὸν σκελιθ- ἔνϑτι ποὶ 
χισΘ. Μυών ανϑρώπου πέλεται, Υ Ὁ] «ἴω γαςροκνημὲον ἀείοτῖρῆτ. Εὰ 

υιτοπι πλῖς Γετ το ξτῖς ὅζα αι! 5)ντ Θά Ζιγεάάῖτ πη Αγηϊοσςά 
Ῥτο ἁαιιατη!} ἐμις ἃς ὠμιςὶ [ετιδῖταγ. ΑΠοΣ Ἰάοτν Θ42α ἴῃ Ατιίζοσ, 
πυνταΐαπι ἱπτεγρτγογαταγ  τοῖτα ἰητοξξῖ5. φισστο Μυες, Ετ νιάς 
ΑἸ Ἰἰδη.ἀς τεγγοίεγιθι1598ζς 4110] ἀς πιατίηῖς. Οἷο5 Ατήος. νο- 
κατ μας αῤέραιοις, Οα 2 γοττῖς [οτίςοϑ μύες οἱ κριτοικίι9,, ]οἴζοτ. 
τπιγος ἀοπιοίξιςι. Μιζ ὀροφίαι ἀριι ΑὙΠΈΟΡΗ. τπ Ν εἰρί5. μιξ ὁ 
ποντικὸς. 1115 ΡΟΏΓΙςτ59Α τι τος. 8, Α πίππ, μι ςοττι ρίτιιγ ἴῃ ΟΌ]1- 

405 1ὲ. Ρ τίου, μυών ταπλοπὶ ἦπ δ6 110 γαπάτιιι ἰορίτιγ ῥτιοτὶ 
ἴοπρα:ν Ὁ οὔατα ρΥιοτγί Ὀγοιΐ γορογ Π1Γ. 

Μύσαι , σοι Πί πο Γο) σκαρδε μύξαι, ὅσαι κὶ κριτοιμύσω τὸ συμζαλεῖν 
τὰ βλέφαεα. ι 

Μυσείζω ἃ μύσος Πσπἰ ἤςατ ΡΟΪΠτο ἔξοϊοτα αὐτῃ Ηοἴγς, 
Μυσείλ μης» 6» ἔπιε] ἰςιις ὃς νοταχ. Μυσαλ και, Η ον ον. πολιὶ πεινωῦ τες 

κ ἐϑοίοντες, ΕὐΠ μυστίκ μίω [ςουηπιατίος ἀἸςοὶ ἐγδαὶς ἐκ τῷ μυςιλκῶ- 
ὥτῳ ἀλμίω αοὰ ἢτ ἐν δ᾽ δυτελες των ζῇν νης γοζξιιις μυσώλμης 

(οὐὶ σογοτιγ νὰ ἰη τά. 
Μύσεν, οςο ει της. 
Μυσειρία,αδο πηϊπαπάδ ἔοεἀϊτας. Ατετῆα. 
Μυστιρῥς, οὐ, ὃ, ἀν οπλμ4η4115» ἴςεἰς τις» (δε! ογατιι5, ππιραγι5.ἔοτ- 

«-. ἠϊάϊις., 
Μυσείηομαι» ιν. ἀξομών κα. αὐμα!, Αοπιϊποτφοτοίζον, αἤρεγποτ, [α[ἰ- 

ἀϊο,εχβογγεο, ἐτοτρφπιείζομαι, βδεχυτῆομαι, κυ σαί ἢ εχ ρτορυὶὸ πα 
τος σουγιραάγοογίπ οί γπατίια [αΠ4ϊο Πα] 4 διιεγίαγι. Ρο [χ. 
γὺ τὸ μυσοὶ ἢ εῶτι ὅσο τῷ τὸ μυκτῆρα ἐνδείκνυ ὅστε! τὸ δυο εραΐνειν, γίγνε - 

ταὶ ἢ διαὶ μυκτήρων κα το ῥέγχάν. ν146 Ανασιμοιώ, 
Μυστεχθης ὃζ Μυσοιχνος»αοπλϊη8 4{159[ 6] αγατιι8»1 ΠῚΡΤΙΓΙ159 ΦΊΠΟΥΊΠΠῚ 

ντγαπηηιιο ἀριιά Ηοίγοἴλιαι ἰερίτιιτ, μυσουχθὴς (γποπγ τη μα- 
οης μυσειρόν.(ύσοι χνοῦν Διιτο πὶ ἜΧρΟΠτιῃ μεμολυσμῆρον, εἰ ἀότη - 
41ις μυσοιχνν αἴϊεγς ργο μισήτῃ οἄΐο Ἔχοογαπάα 5» ἱπιριγὰ δριά 
Ευήζαῦὶν.ράτοχυτοπως μυστέχνη αἰιο οἵϊε ἀϊεὶς σκώμμα πήρνης: ἃ- 
11 ταπιοη ἐχροιοηϑ μυσειροὶ ἀογπΔη(α τς ἐχ μεμύστι χα Ῥταῦτο- 
τῖτο νϑγὸϊ μυσοίω, ποτάπάτιπι νογο γσ ὃζ μυσειχνὴ ἃζ μὺυ τί χυὴ 
{οτἰ δἱτιιγοῖητς Πρ Ἰτύγαις ἀς βασυῖπα ἀςτοίμαμιία; ἃς ἰσο!οτατα; 
1ιθδιπὶς ᾿τα ἃς μισητη ἃς μισήπη ἀϊοὶ ἀε ἔασπιῖπα [δ᾽ ἀτη1ς5 εχτγα- 
πιο οὐΐο ργοίοσιοη 8. 

Μυσίχφν γίσἱ5 ὃς ταρ᾽ομἷς ΠΟΠΊΘΠ, ΕΓΥΠΊ. 
Μυσηιμέκτον, ΕἸ εἴς, αὖ ἡμμέκτα τὸ ἡμισο Γερο μου άςης 608 41} ἀἴοο- 

Βαητ οἴΐε νομισμώτιον μικρϑν. 
Μυσιῶν, το ρίγατγο, πενδυτιᾷν, ν εἶ σευ υσιο ζον τε πιν ἴςιαῦ Δα οἷατο ἴῃ 

σοἰτια :ΑΠς οἰ δυτροφιῶν οἰάειι Η-εἰν οἷν, μυσιών ς [᾿ σιλλιαλνων, 
Μυσικαρφὶ 5) ἀπὸ ἃς Πεςέ. γἱάςε ἴῃ ΟΠ1Π144. Ἐταίται, αριια Ογατὶ- 

παιπι ρτο Πεςὲ ὅς φιλῇ αἰαἰιμἀὸ αἰ ̓  αι} 4 ἔχσοτο 5 πος εἰ» ο- 
{εἰταητοτ. ᾿ 

Μυύσις, θυ, ἐν ρταο ΠΟ, ος οἰ ο, ςοπεγα ει» οπΊρτεῖϊο. μύσις δ 
πύον. 

Μυσκέλεδϑα,αοι ὦ ΡΟ] σοι, ποτά. μυόχοσδον, ΤιορίτιΓ δέ μὺ- 
σκέλεϑρον ΡΓῸ εοάςπ], 

Μύσκλοι ΕΠ] εἰν οἢοἱ σκολιοὶ τὸ οἱ πυϑυῖθες ἴδ ξηρών σύκων, 

Μύσκ θην ΡΑΤΊΠΙς ΠΉ1155Π|1| ΓΠα}1ι5. 
Μύσο;.ε(θ.,τὸ, [πο }115.6. αἰ οπιϊπατίο, μίασμα. [τς [το] οτγατιι5. [4 πι15 

Τ1.αἴζαν. μύσοις σ᾽, ὅπόκοις μηδὲν, [ςς!οτατο αἰ 1} ραάτοα, ρτὸ ἴ- 
ετἰῆςϊο ἀπ ατομῖςον Τποοάοτοτ. 3. ΕςοΙοπαῖ μη τοτ, δ ρίιι5 
ντίτιγ, αὐ μυσὸ- οὐ, ὃς ἀετοπαπήϊι5, ἀροπιϊπαπάιι5. ἐςσο [4 01}15. 
Ἡείν οἰ οεΐ πη μυστὶ Πτηῖ μυσαροὶ μιαφρὶ, μεμιασμάῤᾳ: κυ σὸς. ΕιιΠαῖ. 

ἀουίπατς οἶδα τὸ μύσαι ντ ἢτ τρὸς ὃ μύομίν, δά αιιοα οςτ5. ο[11]- 
ἄϊαπις ἐρίναν ν τάς πο [α[Ἐϊποητος [ρα τγαρίσιιητος. 

Μυσὸς τήλεφ-. ΤοΙορδι5. ΜΥ[ι5., ΔΙ Πορ δα, πάπὶ τὸχ [μἰτ 
Μνῇα:. 

Μυάαπαλα, πη Γοἰ τ}, 
Μυαπολεῖίν,οὰ πὶ ἱπέάαραγο, πὶ σδιιοτηαπη (δ ῖγς την ΠλΕὙἰϑυκάτει- 

δυεϑϑουος μι φοιτιῶν» διερειινα ἄγοι κρύφα, ΑἸ ΠΠΟΡ 1 εἰρ]:. ἧς 
μυσπολεῖ τις ὃς τις νοιταδεδύκως, 

Μύσσαν, ΠΟ πο [Ὡπτομυΐστιν. 
Μύατω, νο] μυτῆω, τητη σ᾽. Θλπ ΠΟ ΠλΠΟαπι ΠΔἢ οχτγαΐιο [ςἀ τὰ- 

ταις οἱἙ Ππιρ Πἰοὶδ ν Πιβοάτηιϊις ἀάςο ΠΏ} πη οἶτι5 χορ πὶ δά- 
ξοττιιτ. 

Μυςαγωγέω, μι ἡσωγπονίο, ἡ ἄπο δά (χογαν Ἰἶτῖο» τιν Πτογῖα ἀοσςο. 
ΤΩΥ ἰτονῖα Ρτοάιιοο ἴλοτα ἀοςεο, Αὐξίμ, Α σοι τοιῦτον μυςαγωγ- 
σιν ξλλίωωε:, ΝΖ. 

Μυςαγωγητὸς»ἰἢ} Ἐγιιέλιις οὐαυ ΟΡ 118. 
Μυφαγωγία ας, κ ςἰρ πα ἰΔογοτιιηλ, ἰηἰ εἴατιο ἴῃ (πογῖ5. 1ηϊτία ν]- 

ἄστιν (ἴς, ἀρ ρε Πα ἀξ τ οσ. χυιιπι ᾿πα τ, ΝΑ πὶ ππ1}}} 4.11 ΠῚ 
πχιἶτα οχ Ίπι!α ἀπαίσιον ἀφητιιγ Δ τἰ οηαῦ τα: Ρερουῆς, αἵ- 

ατις ἴῃ νίταπι ποιμτηῖπι ἀτιι ΠΠ|Ὸ ς ταστι ΠῚΠῚ] πιο 1115 115 τὶν - 
{{εγὶ 155 4115 οχ ἀρτοίι νἶτα ἐχου τὶ, δὰ Ἀμιπιληϊτάτειτι πῖτ] 
Θατὶ {πλγι15. ἰπἸτἰά σις νὰ ἀρρο! ]ἀπτατ, ἴσα γοιογᾷ ρυϊης ρα νὶ- 
τὰν σΟρ ΠΟΙ ληλι15. τοὶ τῇς μευφαγωγίας ῥή μετα, ἸΝαΖαυ2. 1 τἰατὶο- 
Ὡἷς νογρατς ΓὨΓΟΓΡΓ. 

Μυςαγωγὸςγ 7 ὑνργίησορ9 (ἀοτοόγατη. Οἵσοτο ἴῃ Ψογγοιπ 2 4 Πο- 

Μυς ἀλμὴης) ὃν (Ογἀ 4115» Δ ΠΔΓΙΙ5 9 ιιαίι νἱξλιταης ὁ αἰ Πο 
Εν ἣ δ. 

Μυςαξ, κος δ, Δ Ότααν Παρ οτῖι19) ὃς Ἰῃ ἐ0 οπαεὶ ρ1}1, ῬΙπτατοὶ 

Μυςτηρκακώτατος, [ΣοτοΥ [Ππητι5 ὃς τε! ΠΊπιιῖς ἤοπιο. (ΟΟΠΊη 

Μυφηρίδες τελεταὶ ἷπ Ε Ρἱ σγᾶπΠΊ. ; 
Μυςτήΐρκον. 57. τὸ, ἀγα Πῖττι, τα γ ΠἘογῖ πὶ. {5 4110 ἀτσαπὶ 

Μυςῥλ4, οἴ τέμνει ̓ η ἔγιξα [σατο σιοά ἤερτα μιτνῆλεις 
Μυςιεπολδλον, ΠΟΙ οθτατο, Αςοιαρυ ἸΝοπππαι. ; 
Μυς πόλι.) (λσοτίος 8( ἀφοσῶτον ἀρικὶ Νοπημπι,, ΑἸΚΙ ἰὸ 

ἘΜ ΕΣ ἢν 
[ρῖτες δὰ φὰ αιά νἱίςηἀα ἤχητ 9 ἀπισοῖς (οἴοπτ.ν δὲν 
ἦς οἰτοπάετε 7 4005 1Π1 πιγῇαρσορος νοσλῃζ, μὶ 
ποιάπτων 7.1. Ρ Τα ἀἸ σᾶτΟΥ. πονηροὶ πονηρῶν δ'αμμόγω 
μυςαγωηρὶ νὰ μύςα!ν, ᾿άσπι ΝΑ Ζλη. τη 4]}1 πιαὶ τῆι 
Πέζοτο3 ὃς ἰλεογάοτεβ ὃς ουτοτγοσ:πο ΒΙΠ 4] ἀκ. 

ἐ 
ΠῚ ΘΠΓΟΤΙΙΠΊ. ᾿ 

δἰάς τγαάίς εχ Αὐλίζοτο 5 διεϊνοτίτατο, Τιασο πιο, 
δῖδθιι5 (χποϊτῇ με χαίρεὔγειι τὸν μύς.ακα. τὸ πὸ μύςακ 
αυἱτοτυροτείγοντες) ὅπως κὶ εδδὲ ταὶ μικρή τα τοι εδὺ νεοῖς πνὲ 
ζωσι, Ῥ ΟΠ ΠΧ. αἱ 2. ὑπὸ τῇ ννι πρίχες, μύσαξ, ποῤῥίν τον, α 
Ὡρώτη βλείςν».ν  τϑὸς τῷ καΐτω χείλει, παίενταῶ.. τὸ αὶ Σἰδ ἀἴμαφυ 
γηϊππὸ σιν, Βατα εἰς παρ ἤξητο τοῖς Βα ὸ. δ) 
τεπηρο τίθει ρυϊ ταὶ θατος ἰάπιιρὸ 5 ποίσια!Θ- γοῦν 
[ἀπαππο πῖφῆτο 9 ντ ἴῃ Πιροτιοτί ἰλῦτο ωρρπαγώγμον 
ΠΊΙΙ5 ἜΧΘΥΤΙΙ5 5 411] ΡΠΠ ροίτοα δήδιξει μύςακες ἀϊςι 
ὃζ νυ] σατὶς νοχουμομ[Έ Δοίρες. Τ]ιςοοτίτιι. χ ὦ μύςαὶ 
γαυαλέοι ἢ. καχίγνοι, ; 

Πορμαηῖδ πὶ ΡΙατο,ιιοπι τρίδ σοπηϊςὸ ἀἰχὶς κλεπῆ 
κλέπηης οτ]ᾶ Ῥτοὸ δοτοῖο ροηϊγαγ: νπάς ἀρὰ Ηο, 

τος, φιόάᾳιο πὖ Ρεγβρίτιιτ» ΠΗΠ οσοιῖτα αἰΐσιια ἴοι 
τίοποτο8 ἀγαπᾶ οςοι τά ιιεγις ιις ποίας οἱ νὰ 
τα ἀγοαπᾶ ὅς Ρδιοῖβ σοσηπιζανποσις σοΟπΙπλπίσδῇ 
τἰατὶς. Ῥαυ]τις αα ΕρΡΒεΥ, ς4Ρ.1.γνωράστες ἱ μῖν πὸ μυςήρι 
μάτος αὐἷπᾷν ΔΟὈ]5 ρατο αέϊο τὴν τετῖο ν οἱ ππγατὶς ἢ 
σα Ρτο [ἀτῖπα ρα Ππὶ νεῖται Οίσοτο, Μυςηίρμον, ἈΡ 
505 αἰ᾿σιαπάο (Δοτατασπτιιτ Πραϊβσατ: ποι ἴτα 
ἅτιπι, [ς ἃ ἀτοδηιιπὶ ὃς πιν ξετίπται πος ρταίογτείτη ἢ 
“«οἰπ οι ἘρΠΈ, τὸ μὺυςπΐρκον σῶτο μέγα ὄξὶν » ἐγὼ Ὁ κέ 

Ἐτγδητ αἰιτοιη ΠΥ [γα ἀπ 1οῖα ἀρια Εἰς ποπι τεγία 
πιᾶρπα (ΟἹ Πἰσοῖ, Οὐγογὶ [λογά :ὅζ ράγιια, Ῥγοίογρίπ 
αιια: ἀσοθαητατ,ίαςογάοτοβ [πα πηπλο {ΠΠοπτῖο οςαιι 
πος (4].110..9.ςἀρ.9.11ξϊα δἰιτεπιν οἱμητ, αιοα οᾶ 
τας τυρέιν ἔνδονοῃος εἴτ, οςοἰάςτο Φροττγοῖ Ἰητιι891πτὶ ἱ 
τόπος οἰ πιαιῃ Ῥτοΐαπο Ἔχρ] ίσαγο, νοὶ ὅπο τὸ μ 
μος οἴξ,ο5 ὁδσαλτο. νἱς ἴῃ ΟΒΗΠ 44. Εγδίπηϊ, Απτε 
ἀϊσεάους:ὃς Απη15 ταν τεσ ρουταη 5. ΡΠ ταγολιις αν 
(οππηπι οἵδε ταγττογίι πὶ πιοτεῖ5, ἀε μας νοςς {{ 
ταῦ ἴα νπιιη Ἐγδης, Ρογτ, αὐϑαὶ τὸ μύειν, Ἡοτατ Οάς 
εἴο ἀϊρηα Πίξατιο. μινςύθια, εγ πιοπία ἀγοδῃδὸ 5 [λοι 
ποδοίαοτα [οστοτα,ϑοποςα, ΠΘγσι ογδηῦ ΡαγιΔ. ὅζ ΠῚ 
τἶδ. αις. πλίέτω, Καρ. μι ὅν ἐμυήϑης δῆτ᾽ ἐν ἄυτοῇ τῷ 

ςοπηπηοπτατζογιμυς ἤρα ὃ δύ τελέϊσαι τῷ ἐνιαυτῷ δά μι, 
μικραὶ κ᾽ τὰ μεγάλα, κα ἔτι τὰ μικρρὰ ὥσπερ Ὡροχοϑαρσις» 
σις “Ἷ κ᾽ μεγάκων, τὰ μικραὶ ὁταπτ ΡγοΙΘγρὶπα: ἰη Ηοτγοι 
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εἰ 
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᾿π{πἰτιιτα πηαρηα ογᾶς Οογοῦῖβδοποσα ἴῃ Ηγαι!α. ΗΝ 
ἄοτο ἔλοτγα ἴξογοτα ἔτιιριιπι ραγοπτί, Οἱ] ἰῃ Εἰς Ταϊτίαὶ ἐκ, 
νοἰπ᾽ πηρηταοῖπ αι διι5 ΤηἸ τα θαταγοπιιη πὶ ἀοροπθαι αἰ 
πες αἰϊίξοτρτα ίροητς ἢ « ἀςοϊάεθδης. Μυῆα δυτοπῖ μ᾿" 
Οταςεῖς ρείξαδᾶι ἔπος ἰατο, ὅς βιγίιτο οὐ τ, Γντπρὶ τὰ 
ᾧι ἀοραςομαητος ἃς ἰχλσογάοτοβ ἰάςπι [αι εταθδητ, δην" 
Ῥαπτιγ. δεη, Κουησπες Βαρίτα χιαίξίοης ἐς Βαςομαπι 
ἀςοτόιτ πὸ σία ἴλοτα ἤογοηῖ ἴῃ ορεῖτο. ᾿ 

Μύςης,κ, δ, ἴλοτα ας 6590 [του ογιιπι Ρογίτιι 5. 41 {στρα 
τις (χοτῖς Αἰ Πσυ1πις ΠΕΙΠῚ ΠΊ 5» ΠῚΥ [τὰ ϑοποσα; ροεζαυδὶ 
δαοτατοσουίγοτ τ συμμύσαι, αι {4 [χοτῖς ἤιητ πὶ 
1.9. ς.9.μύςυς λύχνος οἵη ἘΡῚ γᾶ Πατὸ οτἰ ἃ ἀϊχὶς Αρούνδε 
ἐς ΑπεὶσμγΠἜο ἰοιις Π55τὸ γδ μυφηθκον ἤδη ἐνεργεῖται τα 

Μυςηρεώτιδης ἀπον δα ρα ΡΟ] πσοπι. ᾿ 
Μυςίκητος, κα», πι(συἾτι5 ρτ[ς15,4ς ιο Αὐζοι. 10,3, 
Μυςικδεγοῦ, δνταν ΤΕ] 5.4 ΤΟ Π115. μυςίχαὶ ἡ μέραι αριιά Ρ6 

βυςικώς, Οτασοτο τ απερ δεὶν ἃ “ἴ Εἰ ρα ϊκων»τυπικώς μῇ 

τελίωδνα, μυς κως Ὁ. ἡμῖν Στοκφϑις ἀμῆνα, ᾿ 
Μυςιλά δι, (ογθοτγε ὀχοάϊατο ραης κατοιτρώγειν, ΑὙἸΠΟΡΟΠΤ 

ὦ πλέϊς α ϑυσείοις μεμυςιλημῆύοι . ὁ σαὶ ΡΙυτανὰ ΡοΪι τᾶ τι 

Βὺς Τ πείο ἀϊςατὶς,.Πια εῖ5. πη στα ρ ἢ. τη πορ ΐη Εἰ 
χεροῖν μυςιλῶται «ἦν' δ μασίων ργο αξύεται κὶ κα τατρῶ 

Μυςληγ» εν ρα Πὶ5 σαι1115 4110 115 (τσ οτειτ, Μυςίλη ἱπ 0 
δὴ ψομδ: κοῖλ Ὁ», εἰς ἐσγίδν. Υἡὶ ζωμιὰν βαϑιωϑθείς, γπάο μὺσ' 
Τοτάεπα, κυςιλὴ αἱ ὥγλα, Μυςλάριον ἐδ νοςαῖ σοοἈίξ, 

φμον, Πα! 4. κοχλιώρυ χον.ν ̓ Δε Μύςρον, Τητετρ. Αὐ! ΠΟ ρ ἢ ἢ 
μυς χη, ὁ κοῖλίθ: αὐτος, ἃ διυδαταί τας ἡ ζωμὸν αῤύΐσειῶ, αὐ Μύ τὶ 
Αττῖσος γοςαίς τὸν ὔτον τὸν τεῖς κυσὶ αἰδᾳξανλό μῆνὸν » ἀῃυ 3 
1οἰνο]. Αὐἡ πο ρἢ Ῥαπῖς Βιισσοας 4; σδηΐδιις Ο 1 σογδητα σ 
ΡῬτὰ μὲς ὕλη παβιιπηι5 ἃς μισυλά ὧγ ἀπάται {ογιρταγάγυπντ, 
τγαπησις ἀρηοίοϊς, Ευΐτλτῖν. ' 

αἀιςέιε 



Δ Ὗ , 

 ἀρυιά οαπάοιι ργο ἴχογο ὃς τιν είςοιν ἄς μυςιπόλ 
τι ἀϊες. ἢ 

Ἰσάν παν [ποτ οτα πὶ Ῥογῖτα. νῃάς μύςις μιολανη,  ἴδτο ς.Ἑ- 
αν. σὴν Ππίσιιπι σαγπιοῃ. μυςίιδες, σοηίοϊα; πὶν ΠἘοΓ], σαι [ττγὶ- 

χη Ζι μύφιδας οἰκονομίας ΓΠΓΟΓΡΥΟΥ ΟΓΟὶς Ὠλϊηἰ ἔγας ἀοπια 

ἐσοπιοτίατὶ οἶς: [τἀ ν᾽ ἀοτῖτ, 
ἐγαῖ μύτρον,ου, τὸ» Επ||ἴα1}}.1 4 οππὶ αιιο  μυςίλν, ραπὶς ἐχοδια- 
χὰ Βαυτιοπάαπὶ ῬΟΙΪΣι σητιτη ἔπος Ἰμ5» δά νἱάςστιν ες ρο- 

σσμ οατ. παᾶτη ἃς ̓ρἤηπὶ εχ ἴση [ταηόν 6 ατ ἄγρθητο 
ἀτιιῃι μαυτίοπάο γο] ἡπγὶ ν Ὁ] ρα] πηφητο [ογμῖτ. 4 πιο - 

οἱ ποῃ ἱποοιηπιοάὲ ροτοίξ ἰὼ πος Ιοςο Ν͵σαπατὶ Ηνέ- 
χιοΐον κοίλοις ἐκδιώνεο μύςροις αιοΐ ἢς 161 ΟΧΡΟΙταΓ 
ὃν γγυέμῆνον κοίλοις τροσφέρφυ ποῖς μυςροις ντ Πτ σαι 

σΟο θαυ θι5. εἰ ἀέπγαιιο ΗΠ Ρ ΡΟ! Οσθις ἐιι ἐρ πο] αμα- 
: αιοάατη ορι]ο Μασοάοπιςο ἀἰχὶς ἐχατῳ τῆν δειπνοιω)- 

ν μυςρων χονσον;μύφρον ατῖ πὶ ποπηοη πιο ἤιγας οἵδ δὲ 
ἘΠΊ η γα φαρᾶοῖτς οϊ “απ κοχλιΐρεοον ἱπ ΠΙΡΡΙαττῖοῖς 

ἢ τπεη [τὶς το μύφρον ἀἸοίτιιγ σοπτίπογο ἄτι σος ἰοαγία, ἃ 
μυςμίον νη ο μυςριοαώλαι 411} τὴν τα νοπάτιητ. μύςρα 
ἀτβος ἈιΟ 1115 ̓ πτογρ γοσασαγιπην ἴγὰα Μάτςο]. Οα]. 
νἱάς Μύςρον, 

. “1 ἰλογα δα ςςο] οἤαίτῖςος τοςϊρῖτ. ΑἸ ΟΡ. 
ἕκος οἱ, μυςικὸς ἱερος ἐδὺ μύτας ὅδιδὲχ ὁ μῆν Θ'»,ἀοΠλι5 
[εεριεῖχ. 
[χετὶϑ νετίης,λοτι Βοις,σεγάος,ἀοέζοτ, πια- 

ὑλ Ὁ. Χπύλλων » πῃ ἘΡΙρταιηπηαῖ, μυςοπόλῳ φόρμεγίι, 
"ἢ Ἕ ἀ 

ἔεγοπϑ τη γ τοῖα. 
ΤΟΥ Ἰ αἰσίριι!α, ΓΝ τὸ τοῖς μυσὶ φόνον δπηφέρεινγαιιοά ΘΧΙτΙ ΠῚ 

πατγίθιι5. 
“ἢ, Πητ οἱ αἰμυχαὶ,ἰαηΐάτιις Ὑπρττιπη. 
γο]4. 
4 ἃ. 

ἐγᾶττι μι) Πἰπιΐς στοθτο ἱτογοον πάς δὲ μὺ ταλασμὸςο 
Ἰαιρεπάϊο τα οΐτετπι5 » ἱπθρτι5 δά νοπογεπιοίη γος 

ἰυτίοτ ὅς Ῥ 5 ἔσεπυϊπα, ιος ἤπς πιάτο σΟΠΊραγο πὸ 
ς Ραίο σιν. Εἰς γςἈ. 

"] κολείζω, Η οἰ οἢ. 

ἰχῖς ΤᾺ ΟΟΥτ. τα πὶ ̓πτοΓΡΓΟΣΔΠΓΙΙΣ πγατλ τη ἀρυά 
Π.. υτιλον ΟΧντΟΠοΚ εχροῖ. εαατον ΠΟ. ΠΟῺ γνη7:0») 

τ παίις ἴπ πιαγληΐα ΡΙ Γοἰδιις. Αὐττοτ. ἀς Γερία Ἰοαμηοη5» 
ὦ σῇ μυτίδι Βαΐετε τὸν ϑυρὸν » ᾿ος οἰξ 5 σεηϊτα ο!οπιεη. 
ῃς Ροίϊοα ἸΙ4επῇ γοῦατ μυκτῆρα, αἀάίταας ποι Αἰ Γαγάὲ 
ὑπιον γΟσατἢ Ροῖϊε. ττοπὶ ραραῖιοῦ ταγθ  Πι1Πὶ ὲ ςοη- 

ΠΠῚ σο ποιό αι ἃ 4114{ Πρ ογῆϊι ππατοτῖος σοτγϊπιεη- 
161 Πα δοτιτοΑσζοτ. 
ἴα οἵδ χιιοα 1π πιο Πἴριις Ῥλ(οιθυιο υἱσοσγιπη 'οςο μαθς- 

ἴης σπἰ ΠῚ οἷς νἱΓσογανντ Αὐὶ βοτ ας Π16..4.Α πῖτηα!], θα 
οτος οἴξ, ὃζ Ῥεῖ οαπὶ ουμΐα το πάῖτ, αἱ ἰἀςπὶ οοάοπὶ η 

ἐπιις ἴῃ ΟΙο 5. μύτις» το ἐν τῇ σηπίας «-ὁμοῖτι μέλαν, Ἐ[Ὶ ὃς 
οπιοη ἀρι ΗΙΡΡΟΟΓ. δριυιὰ ΗοίνοΝ. τορετίταγ μυηὶς 
τ ὃζ οχγτοπως αιοα ἰτίάοιη εἴς ἀϊοῖς τὸ μέλαν τῆς σὴ- 
ἐν τῷῇ «ὁματι ἔχασα ὀμκρίνει, αττᾶ πη οητιιπὶ [τρία ιο ἃ 1π 
ἘΣ ἃς Ἔχοογπῖς ἴῃ πιεῖ. οεἴατη ϑύλίθυ που] ΠάτιΓ. 

Θ᾽ νΟΧΊ ατὶπα ἀσργαιατα ἃ παγτίτ9:αρο4 Ατβςπ. ΠΡτ.3. πίω) 
λίγαν λεγο μβύίω ἴσως δηλοῖ ἰὼ Ῥωμάϊοι μότλον ονομοίζεσι, ἴπ 4 

Ἔγαοιας ΓΔ] ἰτιισ Γ,Ατὶ πἰτατὶ8 πη ρογι εἶα. ) 
ΌΣ δἰ 5 μύκαι. ξαηρὶ : Τοηἴθιι5 πωγώνεφ» 1165 ὃζ μύςακες, 

Εἰς πῚ ο[ξ σενείξασα, σαπλοπσ21 ΠΡ ΘΠ] ἴσοπο αβογοητὶ δέ 
Ύ Ρ1ο, ΡΆΗΙ 

Ῥτα 1ῃ μυτις. 

Ἰγοἢ. ἐνεὺς, πλπτι5 : 481 δ μυτης» πος ΠΟῚ τὸ γυυγαγκέῖον 

ὕδσω. 

σωνποέυψ αν, ἴητετο; σοποῖάο εἰ αἴ, [αςῖο ἱπττιτατι. 

ὶ μὴν δόπιις α4ι}}17 : ἱπτγίτιι πα οχ 411115 ὃς νατῖῖς φοποίππα- 
αἰσο,οἱςο,οιιο, ροτγο. Τἰόξιιπι 44 μυσῶ τὸν, πϑϑφ τὸ 

εἰ ῶντη . “ΟπτοπΊρτιπι νυ Ἰ 46] ἴσος εἴς! Ἔπτιῖπι. ΘΑ] οπ.ἰπτοτ- 
[ΑΓ αὐπέτραμμο: σκορέδων εἴ χρομμυίου 9 ϑ6}ο]. Αὐπορ πη 

: 1. Πῖθτο 3. σα ρῖτε 30. μυπηωτὸν, Δ[[Ἰάτιιπ1. ΠΊΟτΟτΙΙΠῚ 
Ἴρ!!. ΤᾺ ορ γαῖκ. ἴδτο 9.8 }τοτίαγ.ρ] δηταν ἄς βοποτε 411Π1ὸ- 

᾿ ἀπ, σκόρροον χκύωριον πφλούμῆμον οὐχ ἐψούσιν» ἀλλὰ πρὸς ὧὺ μυήω- 

᾿ χρῶνται, ὅζς, Ογρτίτηπι Δ] ΠΠτ ν ϑοάτιπι πο π ἀεςοαιαητ, ίςά 
ἢ πιγττοτῖς ντιιητιιγ:ῆς ΟαΖα. ΡΙ1η.ΠΌτο το. σἀρ.6.ἀς ἅ}}Π1ο Ογ- 
ΤΠ τατῖς ΡΕΪ πιοπτατγία Ἔχ ροηῖτ. μυσεωτὸν νοςας Ηρ ΟΟτ. ἐς 

" θεῖς ἴῃ Βοπιῖπο. αἰ ϊδὶ γεγὸ ἀιχῖς 110.2.. ὅηνδυιμων ἰω ὃ ἐμέ καὶ μὴ 
ἤν), μυβωτὸν δδεμυὶ ϑουυῦαι πιεῖν. Ὁ] ςοτί ἀε5 4 4}}1ο Ἰοαμθη5 

ἱ ἴδτο [ξεπάο τὸ 9 οἷξ λιπεῖ τὸ τῆς μελαήνης ἐλαίας γινόνῆυον σϑίμιμα 

'αλὺσ μῆσον ἢ μυπωτὸν, ἔρησιν κινεῖ νὴ αὐαστομοῖ, ῬΟΠ] ΙΧ μυσῆῳτον εχ - 

ΠῚ σρήμαμρὶ κ σκορόδων δαιμύν ἄς Ατοτόσιισι ΠΌ ΓΟ 2.ΟΆΡ.9.Ὑ0] 

Μ Ὺ 2ςς 

Τ]οτ τισι ἐγ η τι} Τητογρτοσ, Δ] πη ιῆ 5, ὦ ἐτρέψαντο μυσὼ- 
τόν ς Ἰεβοιάιιπὶ Ριιτο ἀριιά Ηἰρροογ. ΐπο Αὐπορμαπος ἀϊ- 

τ εἶ ρντϑομμινοκορημόνηννο στὰ δίψης τιον 8) σιιυηρίψομαν, δριμευΐσομᾷν, ὧς- 
“ικρανϑμᾷυ. 

Μυχαϊταιτος δ μυχοίτειτος» ΡΙῸ βυχώτατος, ᾿ὨΓΙΠῚΙ15. ΡΟΙΪεὶ ΠΠπλι15ν 
Δῃτι5 [Ὡπλοτιι5,: σώταιτος γονδῦ τατος ἐνδόμυχίθ.. Ἰητιις ἰατοη 5» Αὐλῇ. 
ἄς τπαιιηάφ, τῷ πόντου τὸ μυχαίτατον, καώτις Κλ οἴ ται, 

Μύχατος, [τ τη 18. Ρ ΘΠ τ ΠΠ|11115. ΑΡο],Ὰ ΓΡ. μυχοίπῃ ἐγέκρυψε ἌΩ 
λεδι νον οἰκίᾳ ἴῃ Ρ ΘΒ οτγΆ ΠΡ ι}5 ἀοσλια. ῬΡΠΟΟΥ], μυχάτοις φρολελφ- 
πύότες οἴκοις. ἐν, μυχώτων παλώγχ νῶν, ἐ) Ἐρίρτ, 

Μυχηΐ μυχός. 

Μυχθίζω, τὶ 460; χλδιίξω, μυκτηρίζα, Πιἤρῖτο, το ΠῚ ἱπροιηϊίοο. αἶπο 
αναμυχθίζω,αρυα ΔΕ ςἢν!. 

"ὙΦ ΉΒΙΥ ΡΣ Ρεν ὐϑδν τα ἡ τ δος Ὁ Ευϊίατ. σιιοᾶιις νοτδὶ 

7μον αιιοιι οἵϊς ἀλεῖξ τὸν ἪΝ ΜΝ ΤΩΣ κὴ ἐν ἀνε. κα φρς ᾿ μυκτηρων οἱ ὥνμωτος ἢ χον, [οηϊτῇ 
ατοπ τεάάιιης ΡΟΓ πάτο 1) 41 ἀημοἰ πὶ δέ τοί ρίγαηι, 

Μυχιαθ’ »ου ̓  ὁ. ἁθάϊτιις εχ ρεπουγαίιι5. νπάς μυχιά. ςενα- 
γμὸς,, ὁ ἐμ βαϑοις Ἰλαπεμιπό μῆν Θ., κἡ ἅπαν τοιοῦτον μιυχιαῆον ἑπομήψως 
λεγοιτο, 

Μυύχιθ., δ Οἐτιιβ οἰ πε  πτιῖς»ἀτοᾶπιι5,Α ΡΟ]].᾽. πνοιῆσιν μυχίησιν, ΠΔτῖ- 
διις ΘΟ] 5. Αὐι ποινάς πηιπᾶο . πνεῦμα εἰς μυχίοις σύριγίας γῆς 

παρεξωδιὲγο δίς, ΓρΊ τῖτιια αι αρεγγαης [α ἐηΠηπατὶς ἐπ αρἢτιίος 
ιοΙ4απὶ τεγγᾶ ἀττ16 οᾶτσΟ5 ΠΊΘΑΤΙΙ5. 

Μυχλὸς Οτἱο 5910] 410 Π155Ππ10 1115. Ππιιπὶ φάπιὶ ΠΑτ τέτι ἵτα γὸ 
σαπῖ ῬΒοοίἀςηίεδι το Μυχλος ἀϊοίτιιν δέ μοχλθ-. 

Μυχμιὸς,» οὐδ, ὁ [τε ρίτιις Ῥεῖ πᾶγεβ. 
Μυχοπόντιον 5 ἔροςιι5 ν δὶ γεσο δι σάτιτς ὃς γόταρο ρΡουτὶ εἴτ, Απι: 

Μεζχοςῖ.}1}.2:. , ἶ ἱ 4 
Μυχὸς γ᾽. ὁ. τοςοἴπης 9 Ιοςιις αἰσάϊτιις » σοποίαιιο : ροποῖγαϊς,ϑεῖ 

μίλιον » 1 εἰδ. μη 4 Πιθπτι ΠῚ τ ρτὸ ἤηιι γδίδια δριιά διγαροστ 
ποι. Ἐπ τΙΡ14.1π Ηδσιθα 9 κυχοὸς αὔπρου ; Δηττὶ τοςοῖπις. Ηο- 
πλοτ. Οὐγ{. ἐκ μυχού τοδλιμῆνίθ. . ἐ Ἰοπρίπαιια Ροζγτιις ρᾶγτου 
ΤΙ κιον 414. ἐκ μυχῳ τοῦ λιμίΘ-., ἀρι4 ργοβιηα βοττις » ἰ4ςπὶ 
ὙΤΠιοΥ 414. ἐν μυχῳ τοῦ σκάφοις, 'π ἱπτο μαι] 1}. Γιυοίαπιις, μὰ - 
χῷ δόμου. Ξοπο] Δ] » Εοπιογ. Οὐ, ποίντας τῆς γῆς (ὺ μυχοιὲ, 
ὅς, ΑὐΠιάος. 

Μύχων,ὠνίθν. ρ4! ςάτιτι ΔρΟΓΙ 59 πρὰ Ποτῖσα. 
Μύω, μουΐσω, αν. ὑκοεγοἴαιι 05 Οςοιτο; πἰξτον ρα! ρεδτγαβ οι! ογήπι: 

41ις ξοΠ ἴσα] ος5 οἰδιἀο,καμμύω, Ασςι.Πτυἰ ον μυω,κὰ μυέω:νῖ- 
ἄς Πιρτά,μυειν παῖς Οὐτππιοηταγ, Αγ τόρ δη η Β δηϊϑ. δξὴ τὸ 
κλείειν φόμα, γπάς αἰξία μυςήρια.. αὐ τὸ «δὺ ἀκούοντος μύειν τὸ 
φὅμαι. καὶ μηδενὶ ταῦται ἐἰξηγεῖδνχι «πόματα μύει τὸν ὥποιντα χεόνον, ἢ - 

Ἰεχαπά, ΑρΒγοά. Ἰάοπιὶ [στο ῬΓιπ ον Ὀγοδ] ἐπηατιτὸν ἕτερον το ὁ- 
φϑειλ μι μυΐομήω 5 Ἰτογιι ΠῚ ΟΟΙ]1 πῇ σΟ ΠΥΡῚ ΠῚ] ΠΉ115. μεϑοὺσι οδὺ᾽ ὁ- 
φϑαλαοις οἱ αἴϑρωποι » Ποπιῖπες οοὐ]ἰς ςοπηΐποηζ» ΡΟΓ ΓΙ Π|150 

ξ μύστας κανϑοιξ οι] ο5 οἰ αι. ἴπ ἘΡΊ σταπησηᾶς. χεῖλι, ἔμυσε; 
ο5 [δ οἴαιῆτ, [δ᾽ 4οπν. μύσας δὲ πένϑεσι, οεα! Πῆς [ιδεῖδιι5 5 15 1-- 
«ἰοπηυμέμυκε, οἰ πημτυΐτ,οτο {οἸ]ῖςοῖ οοτηρτοῖο, 1θ1άετ. ςοπ 5 
ττδ ΒΕ τατ, σου τὶ πρ τητ.ο]αυἀϊτιτ. ἐπ οά.νε] πυισ τς, ϊγορῖτατ. 

νπάς μεμυκαὶς,ΠΟΠΊρΡΤΟ 5541} σοέτ. μκεμυκεὶς τοῇ ς-όματι, 48} ΟΓα 
ςοπιρτοῖο Ἂἢ, Ατιοτ. πη ΡῚ ΟΠ] σπατι γε ροσίταγ ἐὔῖατη ἀϊξξπλ 
ἐς Αἰ τὶς ντ ἀξ νι ]πογθνοιῖτις ἰαθγα ποι ἰἰαπῦ μεμυκότα ἕλκη 9 1- 
το πὶ ἄἀε τος ἀριιὰ Εἰηπδιἴμιπι, ἰτοπὶ μυοντες πόρε, μερμυκότες 
κόλπον αἰοίγει . ἴῃ ἘρΙργαγηπιατ, μεμυκότες αἴεμοι 5 Ὑ ΟῚ ΠΙοη- 

τε} ] 4ε:. ᾿ 
Μυώδης, ΠΛ] οἰ ι5»τοτοῆις, [ἀσογτῦ ἢι5;, ἐανὸς κα ῥμιυάδης τὸ σαῖμαν 

σαΐεη. 

Μυων, ὗνζο.. ὁ, Ῥᾳτ5 4085 ργσεοϊριὲ παῖ αὐδιίσα!ος. ἐχροπίτιτ ἱτξ 
ῬΌΠρΑ γα] οτίιπι δὲ σοΧατιιπι. )γαφροκνηρίία, πατν οι} 18ηνευρώδης 
τόπος. ΤΟΤΙ]5.[ΔΟΘΓτιΙ5. 

Μυωνία; ας 5 15 τη ]1ὸγ ῥτοάιριοίς [δ᾽ 41πὶ5 ἀροα ΑΕ ΠΔη, ἃ ταῦ γ ϑ 
(Α]αεἴτατο ᾿πηπιο ἀἰςα,ηι1: ἀϊοῖττιν μιός, 41.11.8. ςἀρ.8. 

Μυωξός Ματίμπιὶ πτυΐτα οὔα βοποτγὰ τοίζάτιγ Αὐ τοῖο ς5) αὶ τὰ-- 
πιοη ἄς ἀοηηςῆιςῖς ταπτιῖπὶ ἤις ἀτγια! θεῖς Γοτίρατ το ὅς 
ΗΠ, ἢπο. Ετάε Αἰ σγρτῖ!ς, ὃς Α[1ο σοπογο αυοά ποη ποπιῖπᾶ- 

ταἰἶτ, ἴδ ἀπιοθτις ροα 1.14 Ἰαρτοά! αἰτοιας νοῦθα δάϊεςῖς: Οἱ ὃ ἂν 
Αἰγύπ]ω μίδες σελυηραν ἔχουσι τίυ! πρίχα . αι εδὸν ὥαπέρ οἵ χερσώρι ἐχῖ- 
γοῖ, εἰσὶ ὃ. κ' ἕτεροι, οἱ βαδίξουσιν δὴ τοῖς δυσὶ ποσί, ταὶ γδ «σοϑ όσοι, μμι-- 
χριὶ ἔχουσι, τεὶ δ᾽ ὀπί ὅλα. μιεγείλαι, γίνονται ὃ 4) 49 εἰ πολλοί ΗἸφο ΡΠ- 

αἶτ5 Π}.10.σἀΡ. ὅς τα το 414 1τ 9. Αἴ ΡΥ Ρτιῖα πλπγῖδι15 ἄπγιις Ρὶ- 
Τ1ιι5.ἤσις Βοτίπαοςῖς., Τάςπι Βἱρεάςς ἀπιβυίδατ ςοῖῖ αἰ ρίηϊ. Α]- 
Ρἶπος ἴτάσις ποπηῖηατ ΒΡ] πῖις5 605 ΦΌοτιπι ΠΟΙ Ἐπ Ατιοσ, 
ποπ οχρυςῆττ, ποιιϊπαιῖς αὐτεπη ἢππς ΠΗ ΓΟΤῚ μυωξον Ἐρ᾿- 
ῬΆΔηῖι5. Ἰρπας ἤῶς νεῦρα ἴῃ Πἶργὸ Αμοβογαάζοςν Οἱ σοηζτα ἴ᾿- 
Ἄσγεία!ος τοί γγείοπῖς ργοάποϊτ,!ρίαπι μεν ἰσπιοῖτις τεηρο- 
τὶς [ρατίπιτι 9» δῦ δυτιιπιηο δα νογ ν 116 5 ν εἶτ ἐπ οσταπι πὶ {0 
τεῖγᾷ ἀο!]τοίςετο, ὃ ροίζοα του] τοῦς, Αἰν ὑκ ἔπεισε , ἸπΉ το 
τούτοις ἡ φάπα τὸ ὄρνεον, δὲ ὁ μυωξὸς τὸ ζωον. ὁποϑυόσκει γδ πὸ τοιόσ- 

σον τἰἴξ ἰμίωον, κα, καὶ φάτ! νἱμέρᾳς τεοσαράκοντει 5 χἡ αὖϑις μῖλ ἐδὺ ΠῚ 

αὐλῇ αὐαξιούσι. 5ε« ὃς ἰάςπι ἘρῚριαπίτις σοητγα ΟΥἸ σἸποπη,μσε- 
τεί. 61. πο; τογοχο σοπιραγᾶς Οτίρί πολ, ὃς ᾿ποιπήαπι μνέξο- 

Ἴοπι.»: ἐπ 1᾽ 
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τἴατι ἀς σατυΐις ἐγ τι5 τος πίοι: φασὶν οἱ φυσιόλοησι τὸν μυωξὸν ὅξε- 
φωλδ'ειν, τὺ τοὶ γϑωνήμα ται ἀυτω 67) πὸ αὐὐ τὸ πολ αἱ πίκτειν 5. ἕως πέντε κἡ 
ἔτι, ταὶ ἢ ἐχίδῥας τούτοις ϑηρά ἄγει. κα! ἔ αν δῦρῃ ὅλον τὸν φωκεον αὶ ἐχί - 
δα 5 μὴ διωναυήῥη «δὲ ὅλοις καιταφαγεῖν γ ὑπὸ ἐν ἐῶει εἰς κόρον ἥνα αὶ 
δύο, τσ 3 Ἀφίαν ὧν κρυτοιιοεντησευστε εξ ὁ φϑεελιμοιὲ, σττΐα φέρει, Χὺ αναιτρεῖ. 
φει τυφλᾶὶ γεγρνύτα “ως ὅτε βούλεται ἔκα ον αὐ Πα πυρρσφέρειγ, καὶ τᾶ - 
τον ὁ Φοίειν.ἐαὶ ἢ συμ(ῇ πιναὶ οἰπείρφις πὔδετυχ εἴν τοῖς τοιούτοιςγκὶ λαίζω-- 
σιν αὐταὶ εἰς ἐδωδίω), δηλητήριον ὁ αὐτοῖς λα μξ αλέσιν Στὸ τοι ἰονΐ πῆς ἐ - 
χίϑνης τεϑραμ μῆνα, οὕτω κα σὺ Ὡ ριγγϑηγδστὸ τῇ ς τρφειρημέμης ἑλοιϊωυικῆς 
“παιδείας τυφλονϑεὶς τὸν γουῦ εἰξυήμεσοις τὸν ἐἰδὲν τοῖς πει ὡνεϊσί σοιγ ὴ γε» - 
γας αὐτοῖς εἰς βρῶμα δηλητηρίου. Ἐχ Ἀ158 ἴτααιε ἰος 5 Ἰητο ΠΡ ΊΤΕΣ 
μυωξὸν εἴϊς πλιιγοῖπι αἱ ρίπαπι ἃ Ρ]Ιηΐο ἀϊέξιιπι, ὅς 4υϊ να]ρὸ 1π 
ΑἸἹρῖδι5 πιαγπλοτα ἀρρε]]δτιιγι Μοπηϊηῖτ ἐτῖαπι (α].}1,5,4ς ΑἸ1- 
ταρητῖς, πιγ οχ : Οὐκριω εἴτε δεῆσομαι λόγων μακρων εἰς τὸ καϑ' ἔκα- 
«ον ἐϑν: ὄδιχώξια δ ζώων ἅπαντει διέρχεάοι!, καϑείτῷρ ἐν ἰζχρία πὸ 

τοῖς λαγαοῖς ὅμοιον ζωύφιον, ὁ καλοίσι κοιωικοιῦ ( [δ ᾿ς εηά, κοίω- 
κλοιιῦγὲν Αϑυκανίᾳ, ὃ τις ἱτωλίας, τὸ μεταξύ «τως αὔκτον τε χὶ συὸς. ὥ- 
περ γε αὶ τὸ 77 ἀῤεραίων μιν ων ἡ τἶα᾽ Κρλου μήψων ἐλ εἰων 5 ἐν μέσῳ μυὼώ- 
ξὸς καλέμϑρον, 515 δηΐπι ἰςρεπάϊιΠ1, ͵ ᾿ 

Μνωξία, μυωπία, λΓἰ5 σα ογπα μυοδόκος τρώγλην ΕΟ, βατραχ. [το πὶ 
ογᾶτῖο σοητιπιο οί ὐξρεςικὸς λόγος. Ηςείγς, 
Μυωπεζω, μ. σώ. πιακσι,ηἰξῖο, θη ΠΗ σοτηπιῖπιι5 δι έξα οοι]ἰς 

Ρολδπιπι ἰπτιιοτῖ, δι}, μυωκοίξειν, τὸ τοῖς εἴχροις ἐφϑειλμοῖς φεισέ- 
“ηνγκρμικύειν, ΗΟ δ οἰν, ὀφδοιλμιάν, μυωπαζειν(παμῖς Ατιοις!.)λε - 
ἡρνταὶ οἱ ἐκ γγυυτής ταὶ μὴρ ἐγζιὰ βλέποντες, τοὶ ἢ ἱξ πος: ἐσεω; ἐχ ὁρων- 
ἜΘΜγορος ἀϊσιπτοτ 481 Αἱ οττιι ρτση οςργοχὶπια 4! ἀςπὶ νῖ- 
ἀοπτογοπιοτῖα νογὸ ποὴ νἱάςητΡοσγ, Σ.Ἐριπος αυτυφλός ὅδε μυω- 
σχοίζων,ὶ. «ΠΛ  Π|15 Πό ᾿πτα ΘΕ 5 [δα [Ὁ] πὶ οσυ] ἰς αάπιοτα. Τ᾽ ςοα, 
Βεχζα γειά ἀϊτ ΜΙ 81] ργόςι] σογηςη5.9 Γαθαια. ἐπ 15 ητια; δά το- 
βηιτη Ὀ οὶ Ρογτποηῖ, 4111 ΠῸΠ φογΠῖς ςΟἸο[ἰ49]οπσῖις νἱ 4, ὃς 
δχίγα ἡχτπαὶ τοσγοτα [64 τογγείτγια ἀππταχατ ας ΡΥ χίπηα 
{μητ νὲ δας ἴῃ ραγῖς ρίδης πτ μύωψ. Μγορεπι οἰιπὶ πγ ἕϊαϊορα 
ςοηξιαῖε, Ος]].11}..4. σαρ.5. ὈΙΦΕΙ ππητ μινωπες αἴρᾳ τὸ μύειν «δὺ 
ὥπσεις»αἰα ἰξ ρὲ σοπηϊέξαητ οςΕ} 15, 

Μυω πείρων, ΠΥ ΟραΓΟ σα μλς παι] 1}. νἱάς ΒΑγ Ε. ϑι!ρογίιιβ ρου ὁΐῃ 
ἀπταροημ}. [οτηίτιιτ, 

Μνωπία,ας 9" σΑτΙ ΘΓ 2 ΠΊΠΓΙΠΠῚ, μυωπίας ὑες αἰορύ τ] σι, πγυγῖ τι [τὶ - 
ΟΡυ]4 ἤιες οβοάϊιητ. Ατιζοτ. 6. Απῖπὰ, Τ Ἀορ τ. 10. ἔταρ πη. αϑεὲ 
“ἽΝ ἀϑρὺον φαγνομ, ὕϑων εἰς ταὶ μυωπίας περειτρεῖ, 

ἹΜυαπία,ἤιϊο μνωπίασις αἰξεέξιις οστ]ογιιπι αιιο ἰαθογδτσ 4111 μυω- 

πες ἀϊοσιιητιιτ, 41} οχ ἡδεϊαἴταῖς μάγια 4114 οἷγι ΘΟ ΠΊμΗ] Πι15 Υἱ- 
ἄςης . ἐπηΐηις νογὸ πες νοΪ πιᾶρσῃα ροίιητ ἰητιογι, Αταις 1) 
{ετῖρτα πο πὶ οο}}15 Δάμηοτα ροίεπείορετς : αι α ΥἸτῖ πὶ 
ἰλπατιοποπὶ ποπ τοοῖρίτινἀς Αοτίιπη τετράς, 15.2.5 Θττπ.3.ΓαΡ. 
44. ἴπο Μυωπίας καὶ μύωψ, αι πος πτοῦγο ἰαδογατιν άς Νυκ- 
τώλωψ, Τϊοῖτατ στα πὶ μυωπὸς ΧΟΠΟΡΗ. 

Ἡυωπηξ ἐμῆν ΘΗ (νος, ὔκρρις τοῖς ὀφθαλμοῖς κυροσε χων, 
Μνωπίξω, [Εἰ πχι}. δεεγείρω, περνίζῳ, μυωπίζειν τὸν ἵππον. Χ ἜΛοΡ᾿. (41- 

ΤΑγῖθιι5 νγρογς, τ ἃ μύωψ, 
Μνωπος» Ἰάσι 4111 μύωψ . ΚοΠΟΡΆ. ἄς σᾶπίδιι ᾿Ο΄τιοπ5,.) 2 μυω- 

ποὶ κὶ χερυποὶ χείρῶ τοὶ ὄμματα ἔχεσι. 14ς Μυώπία, 
Μυω ταὶ σοΐρκες»αρὰ Ατῆοη.Π16.9.πλ0 [συ] οἱ: σατη 68. 
Μυωτὸς, ΚΘ πι15 ν οἴτίς Αὐπιοηῖῖ5 Ρ ΘΟ Ἰατιοτοῖτο ΡῬο μος, δῇ (Ὁ - 

τὶςίμα νοἱ πτιγῖπα ν οἰξὶς : νεἶ ὃ πγιγίτιπι ρος ἢ Πθιι5 σοπἔοξϊα νο] 
τυλλιτ πὶ ΕΠ οδιις νΑτίεσατα:δς ᾿οτί σα» τα ν οσάτιγ διιγίοα α 
τμλιιγῖ5. γἱάς Μυὸς ὦτω, 

Μύωψ,ωπος. ὁ. ἑάειη ηἰοἐ οἷςρΘ-. τη (οξτὶ σοηιις οἵδ, 4ιιο ἐπαχιπιὸ 
Βοιιες ᾿ῃ εἰ απειιτ ναί εις ΨΊγρ.3.Οςοῦν. τάθάηιις Νγγοπὶ 9 ἃς 
νυ! ρὸ μα». ΟΟπ[ δητίηιι5 γεωπονικών ΠἸγυξ, Οἵτι ἐἴκφρρνας τὺ βίς 
οἱ μύωπες κεντοιιῶ τες ποιοῦσιν ἴσμῆν. Ῥίατο ἴῃ ΑΡΟΪορ δ γείρεῶτ τα 
μυωπός τινῶν, Ἔχοϊτατὶ  4Π|Ὸ φιορίαπη, δ ρῃλβῆοαι οεῖαπι Ά4- 
Θ6ΠΠῈπὶ ἐαιιῖ. σα  σατι πη π᾿ Πγι1π| ἀϊ σίτιιπι ᾿τα ατοσιις ἀϊοΐ ἴητις- 
Ὠϊ 54] ὃς ὠτίτης, μύωπες αἰιτοιη αἰ σΠΠΤΙΙΓ 5. 41} Π1Π|18 ας ν οἰ ατὶ 
{ςο] της οσι]ἰς ἀρ οἴππε τ οαΐ σοπτγαγίπηι [ππῖθιι5 ἀοοϊ ἀϊτ, ἀς 
ἀαῖθιις ΑἸΈΧ, ΑΡ γι ΡγΟδ].7.4.11{8το τ. Αὐπίνε 4) τ Ἰητογάτα 
ΕΧΊ Ποῦ ν᾽ ἀςητ, ἂς ν οἴρογι ἐυξαπη αοΐεπι πασοητ, δὶς ἀϊξεὶ ἃ οῦ- 
αἰπεαεῖιι5. Οσμ 15. [ἀτῖ πὶ [α[οἱο 5 9 [αἰοἰτιοίοβ ὃς πυίοϊτιο- 
{ὁ95 νοσλητ. Βιιά. 1 Απποι. Ηἰ ταπιοπ ργορυϊὸ ἤθη μύωπες 9 [οἀ 
γυκτείλωπες, 

Μ ατοινπάς μώεο, μια, ᾿ 
ΜωὰΗοΓ, δι ποιαῖς, ὦ 

Μωσα,οἴάοπι ἤιητ λφιτω σίτου ἔτ ηα ἔτι πιο ητῖν 
Μαωδέω,] οἥϊοτοσαηο. 
Μωσιξ, Ητηηλα. ρυ Ἐ}4. 
Μώδιον, Η οἴ [ροςῖ ες ἤρογτυΐσι 
Μώδυξ, ἱπηροτἰτι5. ἀπαίδευτος, 
Μωϑύει, Ης ΟΝ. ϑεύλπει, ὀκλύει;μωρενεις 

Μωκᾳομω »ἰγγἀςονάοἰο ἃ ποιηΐης μωώκος, 

ΜΜωκίζω, ἐμπαζω, δι ἃ {Ππ|40. 
Μώκος. ἰγτὶ ον. ΟἸσογο:ἀογ Ὁτ. Ἡογατι σκώπης, χλδυαφοίφ, ᾿ 
Μώλαξ, νἱπὶ σοπιις ιοά ἴῃ (ληςὶςπά 5 [ας οεῖθιις θαθαπε : ξοττὸ 

ἄσο τὸ μώχν,ἢος οἷ δ6110,ἀϊέξιιη., 

Μωλεῖ, ον ο, χροιίτ μφόχεέϊαι Ρυισπατγπιάηιι5 σοΠ τα το τοιι9 ὃς 

ἃ; 

᾿ 

Μ' Ὁ 
ταεάιιτῦ βωλήσεται ΡΥ μαχήσεται ριιρπᾶθῖς (δ 4 φἀάςῃ 
πικρανϑήσαται» ΕΧΔΟΟΥ ΘΔ ΙΓΙΙΓ. : ω ὡς 

Μώχθ- είν οι. πόλεμος, μαχν, ϑόρυξι8. ΒοΙΠπππιν ρα σπᾶν τσ 
ΡΓῸ 410 ἔπρτα μόλί- ὃς μόχθ Θ΄ Πιητ νετο 41 μωώχθ. ἢρ - 
τιάτιιπη ν οἰ Ἰητ αὐδαὶ τὸ μολεῖν γε ροῖς ἐπ 4110 οροιτοαῖ ἔξ ΓΩ 
τοῖ 1γ634}}} αὖδαὶ τὸ μολωύειν 4! Π14ΠῚ ΠΊΔΠΙ5 ἴῃ ςῸ ΡΟ] 
(Δησαῖπο. , ΝΕ. 

Μώλυ,υ δ.» το ΟἿ ΒΟΥ: πῆρ τὸ μωλυ ιν ταὶ νοσοις, ἵν πη τι 
{εἀληἀλίαας πχοτίῖ8. ΕΔ Μογουτις Ιν (Ἢ τγδαϊαϊτ ἴῃ ἢ 
ἄϊιπη σατπλίπιιπι Οἴτοο5. Οὐ γΠ.κ, μώλυ δὲ μιν καλϑουσι θεὸ 
Ἰητογργοτδῃϑ ΟἹ] 4. αἵτο ΜΟΪγ γοσλιζ Πιρε τὶ » αἶρτα γαὰ Ὁ 
πεταγον τάς Ετγτγ. δὲ ΟΙὰν πη θ᾽ άςπν. μώλυ δρεινον, ΠΊΟΙγ ἶ 
ταπιιπ1. 1 οἴσοτ. 1}0.3.σαρ.52. ἀε μας νοος ἤς ἀπποῖδμΐν αν 
Ῥοττιις. Ὀ]οίςου!α. [1}0.3.ςαρ.49. μώκχυ, ἔχης 1 (γ]οίτρις 
ςοἰοπ.ΐνοΙλπι νοσςοης. Κοοπιαπὶ Ρατγῖτον Ογαςὶβ ἴο ̓ ! 

᾿λητ, στα παῖ 15 παες ἔο]145 [ἀτίο γᾶ τδῃτι!π1; ΡΕΣ τογΓαπι ἢ 
βοτες νἱοα: ππλ]ες,φοοΐοτε ἰφξϊθο, πηΐπογος τη θη, ἃς Ὁ 
Ριιγςα: νἱοΐα; πιὰ ραἰτιάϊποπι ἀσοςάφητζοδ, ΔῈ] οΙη σα .] 
Ἰοπριτικίίας 4. οἰ 19 ΓΙ 21 Πι Οἰμ1π|5 Ππστιπῖο 4111} Πεμ οῚ 
ἄλπι εἴ ὅς, Ὀς μος οτίαπι ΤΠεοργαίβ. Ἐμήις 10.: 
ἐς ΠιΠπ ΡΊΔητ. πὶ Ογ]]οης Ατοαάϊα παίοὶ 14 τγαάῖτ 
τ παι πὶ δάπιογίι5 νοηςοῆσία : εἶπ15 τα πο γα ἰςεπὶ ἢ 
Πεὶϊς Ἔτι νε(ογίρῆι Ἡοπιογιι5. ΡΠΙπῖτς [ογῖ δὶς Μεὶ 
Εἰς ἱπιιοητογοπν μαῖτι5 Βεγθα:. Ἡς γ οἷν. αἷς οι 
λυ ᾿πτο Πἴρογο τὸν λόγον δε ζ στὸ πείντω μολευλετα) ὃ ὅδι κυρ 

Μώλυζα  ".4}}1} σαριις ἀριιά Ρ(ο  ππὶ πηςάϊοιιπι. Ἰερίτ 
ἀριιά Ηἱρροοτζαζ. αὐδὲ γευναικείης φύσιϊθο, σκορόδων μό 
ἐχροηῖτ᾽ σκόρρδὲὸν εἰ πλίω τίωὐ κεφαλίων" ὄχον » νὴ μιὰ δὲ 
εἴγλιϑοις. 

Μωλιΐω, εδεζο,νοτο, Ετὺ ΠῚ, ᾿ 
Μωλυομδαγα μιὰ ΗἸ ρροοτ. (οι Ππὶ ππατοςίς τί 9 Τὶ βρ 

ραννο μῆνα. ἡ 

Μώλις,ἸΠ. ρου τι18591Π 1 ΠΑτι15,. ΠΟ τις ἰκεΐσας.Ρτο ἴς 
Ῥ᾽ 4ο ΙΝ Ίοαηά. τη Τ]νοτίλοιἀς δηριις 9 Τῆμος ὅτ᾽ αὐαλ 
ἀπεδύσσατο γῆοίις Μώλις ὅβῃς-εἰχων,,, βραδιὶ, γωϑοὶς. γῶ; 

εὐςιαρυα Θορ μος]. ὠλις ἰπροπίο τατγάτις,αμαϑής, 
Μωλύτερφς, πε ροτιοτοῖτη δο ΟΠ οτφαάμιις ἤογοπι μασθηδ,] 
Μωλύω, ἀφανίξω, Ἰολ]ο»ἰ προ ἀἸο» Ραυ]ατῖπι οχεαδείςο, 
Μώλωψ, πος οἷ, αρο την οχ οι! ον οἰ σας εχ νου θ γι Πν ΠΠΠὶ 

Ῥεχονίρεχ ΡΙαρ δ; μώλοποις κωλύει τοὺ δέρμρετει πρϑς 
Βοτιπι νυ Ϊ πογῖθιις ας νι οῖθιις φἀπγοτα: ΡΕ 1165 Ρ 
νἱςοτα σοηπίϊαηι, Ατἠϊζοτοῖπ Ρσοθ]. ᾿ς Ομγα ἴμῚ 
ἢ τῷ μώκωπι ἀπέ Ἰα ϑητε,ουῖι5 νἹ δῖος (ἀπατὶ Π1π|5.0 

Μωλωψικὸς,οἰςατγίςο 5, κατείσικτος. 
Μωΐμαι, γον πὰς μώμεϑο ἀριὰ ΗςΙγ οἢ ξητῶ μάν τλβῆς 7 

μιῶται» ΡτΟ ζητεῖ ας τεχνάζεται, (ἸΠλ. Ποῦ μωϑεο, Δξοττα 
δί πολυπραγμονεῖν, ἀἸοἰτύγαις οὔϊε Γσοηίοιτη.. 

Μωμοΐομαι»μ." σομα), αν. πέκανν ἔτι! ΡΟ γουΓοργοοπάο, γγῖ οι 
1114, γυτρωα) ὃ ὁπίοσω πᾶσαι μωμήσονται,Ϊ ψέξεσι, μέμι 
Ῥμιαηνίη Αὐπδ. ΝῊ) τὸν διόνυσον 67γε μωμᾷ ταυταγὶ ἱ ἐν 
(πάτο ἔτ νε ἐπρυ [δεῖ οτγοξξατοτγαϑ τι] ἷαπὶ πὰ 
τητος ἀϊσαητ,μκω μήσεται Ἂς μέλον ἢ μεμήσεται. ᾿ 

Μωΐμαρ, δνμμώμος, ΓΕ] τιι5. 1τοῖη ἀράςοι!ς δέ ΡιΙρ Πα» μέμψις 
“(95 Ηεἴνε!ι. ; 

Μωμεύω . τἰάςο ν ἱττάςο. Ηςποά, μωμόϑειν ἀΐδηλα, οἰὰῖ 
Βεπάετο. ἢ 

Μώμημα: » ατοςγτὸ 7 (μπᾶ ν ἱγγὶπο, μωμήματα 5 ψέηματα, 
ἤουο5. ' 

Μωμητὸς αὐ δ, ν τ ρ γα 1115. ; 
Μωμέσκδμ,κ, ὁ, ἀφὴς πιοί ῖϑον οἱ εὰ ρᾶὺς ἀσησηαπι πιοίατίι 

δἰηβῖμα; ἁἤΠάος. ΡΟΠ ΙΧ οὐ μῷ τοὶ μύλων, τὸ μϑὺ ὠρϑς τῇ 
μισκον Κφλυσι, ᾿ 

Μωΐμος. οὐ, ὃ. νἱἰτιρογατίο.» ψόγος » ποῖὰ 9 ὑθργςπεπῆι 
σομαἶτ} οπιηΐα γοργο οπάςῃβ » σκωπῆης 9 ἸΓΓΙΓΟΥ, 
γιθιγῖη ἘΡΊρτΑπ,. 2. οΥτὶ σαρ.2. ασῖλοι ἡ μωμοι 9 [αἰγεξ ὃ 
Τα σ:ν Οἱ ἰγγιίτο, ξ 

Μωμοσκόπος, οὐΓιοβὺ Οὐ οτιιδῃ5 τορτς ποπάςπάα. πᾶ 
μοσκοπέω. 

Μωμφαὶ, μέμψεις. ον ΟΝ. Ροτίτια μορφαὶ, ἡ 
Μων,ἀη,πιπι, ρα. Ατ ΟΡ ιινεφυςρ. μδιῦ ἡ ρῳνῷ τινές εἶσεν 

Πίμητης πογοίπαῦϑο, Πη ἰ Πιέ. ΘΟ Ρ ΒΟ ο]. οἴμοι, τί φης 
Ροτι αγί πιο Ατ πο ρ μα. μδδ κι συ καταγελᾷ ς;όππο τὰ 
ἀετῖἀοοὴ Εἰ Δυτομι συσματικώς ἀποφατκον: ὃς ΡΟΗΪΣ ἢΓΡ 
Τ᾽ κριάσην, μι» ΠΠ Πα 4. Γιοΐληι!5, μδιὶ αὔρᾳ κέχρουσμαι σὰς πὶ] ἢ 
80 το ἀεςορὶ ὃ δπ τὸ ἔγαιάι ὃ [4ςπ|; μ᾽ οὐ ἐπείρα τιγὰ. ἰᾶν 
σιω δεσμὸν οἴἴε [οὐἰ δὶς ὅψη ζοητητικόν, τοὶ γδ (ἴπαιπς ) ῥαϊῶτα. ζ ''ν ὴ 

ψηάς μδδ με, ργο πόπης : ἀριιά ΒΡ] τοποπὶ [1.1. ἀς Κερ]. 
ἐαν ἑνὶ ἐἰγζένηται ἀδικία. ἐδ μι Σπολεῖ πίω αὐτῆς διυΐαμιν; ἢ ΟῚ 

Ρογάοῦὸ Ι ; ΜΠ 
Μώδ οὐφῃόπηρ, ἱ ὥρα οὐναιπι» ν ΓΙ ΠῚ ΟΠ) 8 ΠΟΙΩ͂. ΠΩ ΖΕ. ἕ 

αὐαχοαλυψῳ βλέφαρον; ΓΙ ρ. ἄνπαμπι το πὶ Ἰαπιϊπαὶ ΑΥὐπορ ἅς 
ΡΙατο,, μὰ ου κένλοφας δὴ ἥρπακας ;ΔΠ ΠΟῊ γάτα 689 [εἰ 
ῬαΪΠῚ δου πόποιϑτε; : δῇ πρὶ στο ἰϑὲ Εαγρι Δ ΡΙΑτῃ Ἷ 
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ὑλ| 

ὉΥ ΑΥ ΟΡ. ὶ 
τ ἀείρεϑεις, Ηείν οἰ, 

πγ»ἴπατΠ}ς, ' 
ῬΓῸ μονώγυξ; ποᾺ δ᾽ Πε]ςιι5. [δὰ (ΟΠ ρ6ς.. ΡΙΪη. μα- 

ἀσιι απὶ ΓΟἰ ἰ4λτ, ἔδιι ν αἴσαπι να σθης ν πρι4Π}. ὅσ), ὁ, 
ἵσπες ζόῦξον, ρτῸ μονόνυ χας »ὠρὸς σύγκρισιν “7 βοών, “σ᾽ 
καὶ ΜΙ λοιπῶν “Ὦ} χηλαξ ἐχόν τῶν, ἈτΙτοτο], Π|0.. αἷδὰ ϑοίυμ, 
τῶν ἐν τῇ Μακεδονία σιξ μώνυχας οἢδ αἷς. Ὀὐχῖς ΡΠ πΐτις 
αρῖτο 46.διιὸς 'π ΠΙγτῖςο αυϊθείάαιι ἰοοῖς (οἸἰάας μα- 
ΠΠΕΙΣ 
τ, ΓΟ ΔἸ ροτ»ντ Οαζὰ γογεῖς ἐῃ ΑὙ Έοτ, μωνύχοις αμοισιν, 
᾿ 

σι 

ἸΠΤ ΟΥ̓ μέμφομαι. 
κόπῆω, ξχτιιοτ ϑεποσα αιιοά οἹδ πτοῦοτ διιοΐοη. 

Σσο. Ν οὐ. ΑὉ [0]. ἐμωοανϑηστον» Ποῖ ἔλϑιὶ ἔμπης. 
παρ. τι ΓΟ 1." αὐ ὃ. τὸ ὅλας μωρανϑἢ ἢ νογὸ (α] ̓ πἔλτιια- 

ετῖς : πς Ἐγαίπι. σα Ρ.5. Μίαττῆς 1 ἀάποταῖ οτίαπι ρος νο- 
Ἰρίψας ἔαξξιις Βιοτῖτ: αὰτ σογτὸνντ ρίασος ΝΑ 11», Π ἀεπ- 
Μιαττία 5, δ εταβ ιιὸκ ἐπΠρ᾽ Δα: Πητ, ίατιαβ νοσᾶτ μέμω: 

αδο τιον. 9. Απὶπιαὶ, Μωραίνω 5 ετίδηι {ππ]τ}πὶ 
ὁ Οἰςεγοηῖ. Αροῖτο!. τα ογιητῃ. σ4ρ.1. ἐχὶ ἐμώ. 

δ σοφίον τῷ κόσμε τότω ; ΠΟηπΠο 6115 ΠυΠ 115 πλιΠΠ 41 

πὶ [πτυιϊτατοπι σοπιιογτίτὸ 
ς ΟἸσογοπί ἐπα  εἰτία, πο τἀ τας, μφιρίη πολλὴ λέ γάν,Δ4- 
εἰτατα εἰς ἀἰςεῦς, Ἡογοάοι. 1... ἱ 
1ανδραηρεας. : ΤΟΝ 
τιπις ὃς Παΐτιῖς σομ Πα τογ σοπεγισοφοζελίθ., 

ιν 

ΑΒ ΛΑ τε. τα ποιχη ᾿ῃ τ  ΠΊΘ τι πὶ 
«οί συΐίαπι Ρ(αἸτεγίιπι γοσαπτις 
εὸ Διβέπαῖι δτο 4. Οὐ τς π4- 
Οἷ1α ἀτκῖς 3. ἄς Αὐτὸ. Πιΐσε οὐδ 
ἀτιρ [τοὶ ροπίαὶᾳ πΔ Ὁ] 14 ραϊπια Ψ γ- 
τους» σομπςηΐηης ἀπ} ς θ115. 11 ππο- 
ἀϊ5. Ητης Ναζλας ἀρτι Ἰρήίμπ Ατμε- 
παιιπΊ, Ζιΐ ΠΡ] 14 μι λτ. Ρονγὸ πὰς 
Βεῖ ὀγτίασαπι νόζοπὶ οἷο νοϊᾶτ, νη- 

πὶ ΓΒ οσπΙ οα πὶ ἐπιιδητιμ. 
βοτταγ ρτθ ν οἴ τι5) ἄπο ἃ δίς γαΐκος ἐοτίαη ἰάςτι εἰς 

μ “ Διιῦ πλημηα ὕασσώς 

ΟΠτΡα ΓΙ Πτη τῷ ἐδώ, ΗΟ Β. 
{1115 ορύσφατοι: 11 41115 νεαλεῖς Ηο  οἢ. 
πὶ δατίοτο εἷς δέαησινα ἀοπΠηϊηΔ. 

ἐγ Ἰ μα δἰτατοτγοῖῃ ΕΡῖστ. ὃς ϊοπν ΓΡοοτα, 
Ῥσστῖς, ρ γί τη δ: Βγοιἵποο . πα ἰσἰτάτοτ, 1115. δέ γαετηρ ῬΓῸ 

οἰϊγοϊκητωρ, ὈΙοηγῖ, Ροςτᾶ) σύξαρες γεΐετοις ς΄ ἐγα χουστὶ 

π5) Η-οἰγο. ῥέων, πολύῤῥοις πλι!τἰ τιιῖ5 ἃ νϑω Πρηϊποδηῖς 

ἴς Ἡείγο . ὁ θεῷ κεχαρισυβύθ κα ἐφιρωμῖθ-.. 
{γο ῖιι5. τας χοιρρίδας αἀἀεπ: μοι οτίατη δὲ “0 σης 

Ὁ γαῤϑυηξ «1 δυιτίιον Ποίγ εἰ. βοτίαη τεδηίροίτοης ὅς 
πὸ Δογῖσα νι ϑέδραξ Ῥτὸ “ρίσδαξ, 
ἴσια αἰ γπ]αητς ἃς ςοηςοἀοητίϑοντ [αης Ν δ τα ὃς Ε- 
πό,Οοθες ΤῊ. πότερον οὐωῦ κὶ αἱ δόξα: νώῶ). ἐφογετίαπη»ῖα- 
δία Ἰδιἀ οι το ροπάοτατ. Τατογάτιπι ἰογας ἀπῖγρο- 

γε γν δία, Ὑγς πη οἴ ἰτι να, φησιν, αὐ οἴπι ἱπαιῖτ, Ῥοηΐειιν ὃς 
πρεννεῖ ντίσιις. Ογερσοτ. ὡς δ κενας γαὶ πείσοις. ἘΤΟΏΊΟΤ.Τ- 

γαὶ διὴ σωῦ τεί γε ποίν ται γέρρν Χ7) μοῖραν ἔεἰπες. νηὶ κε ὃ γών, ἴπ1Ὸ 
τη ςοττὰ ἃς ΘΘ,τι ΠΛ, ΠΙΠ ΓΙΙΠᾺ ὅζ ΒΟΠτΙμΠγ.ναὶ ἘΠ φί- 

51.}.͵ τὸν φίλιον δία. ΑὙἸ ΠΟ ΡΠ απ. ναὶ τ αὺ κόραν, ΡΓῸ γῈ τίω κόρίιω. 

ἰοδ ἴὰροῦ Ῥγοίεερ᾽ πα πτ ὙΠ ΟΡ ἢν φυΣω, ὧς αὐ διϑαξωιμίω σ' 

γρ. ὁτιυτέ;ν οἱ τς “ἈΠ ϑεών, γιὸ γορὸ τα ΡῸΓ ἄεςος. Τάσπι 1δὲ- 

Φείδων, ἐκ αὐ αἰδικνσαγωι «ξὸ διδασιιάλοις. Στ. α].να]ν ἱπιὸ ἱπιό. 

»ίλθ., ἴῃ Ἐρίρταπη. Ματιμαῖ ςαρ.5. ἔςω ὃ ὁ λόγος ὑμδ γαὶ, 

"αὐτοῦ, γὉ] ἁ ΗΠ γπτα πα αιισ πασαπά! βού παι. ΡΤ ογΙ ΟΊ ΤΕ ΡΟΣ 
Γ΄ ΕΠΙ1ΠῚ δί πΠοη. δὶς φΟΠρΟ τη  ΠατΙΙΣ ταςοῦἱ ςαρ.5.ἡ τω Ὁ ἐμὴ τὸ να!» 

 νό τὸ δ Ἐν ῬΥΙΤΙς ναὶ 1 κῷ ταφατικὸς χόγο:ὐ γοτὸ» Ἰυλποφατικος, 

᾿ Δρυά ΡΑι μτη Ζ.αὰ (Οοτίητ.ςαρ. "ναὶ τὸ βρος οἤιίοτπιο Ἄποορς 

ΠΟ δ᾽ πΠροστιις : ΥἹΟῚ ὃς ναὶ γα! ρατ!ὸ ἀπτὰ ρουΐτιιν τ δ ὄνρτο γα) δὲ ὁ 

Δ Ππιρ ΠΠοἴτοτ. [1 τατί οταιπὶ νἴτίουναὶ δὴ, ρτοξεξεὸ, τοττὸ ἀυϊής πη; 

᾿ ἱοπγοτινοὶ μοὶ, 4 βπτ πα, γαὶ μοὶ διανςοττὸ απὸ αυϊάςτ, Χέπορ. 

ΝῊ μα δύω ἔφη, ἴτὰ ρτοντας, πιὸ νοτὸν ὃς σποτίτὸ σοττέ, Π1Δα αν 

ΡΥ τρῆδοὺχ δ ταν τ Αδιδ ἐκ εὖ φέρεις; πυπαιϊᾷ | 
Ν ὦ 27 

Μψερλυγεῖν, Πα Π ἃ δ ατοτᾶγο, βαυεῖτς ἡ πόρτα (οηι, μωφρλογεῖς 
διονύση. 

Μωφρλογίαιγαρ ιν ἐπε ρει! (δγηο, {π0}}Ὸ ΠΟ τ οητί αἷς Πα εἰ οὐυΐιιπι 
Ρίαιιτο, Ῥαμ]ι5 Δ4 ἘρΠιοί, σαρ.5. Μὰ ὃ ὀνομαξζίϑνω ἐν ὑμῖν, κίϑως 
φρεπει ογίοις, χὰ αἰ ρότης κὶ μωρφλογία χὶ ἰπορτία, 

Μωρρπόγηρρογεν ἔαταιι5 ἃς ἱπιρτοθι5, Αὐατηαητ,ΐη ΡΕΥ Πορσποπι. 
Μωεὺς, οὐ, ὁ, ὃς Ατεϊοὸ μδρρονμν [τινι Προ σοη 5, μἰλητὶ ογο, αἂϊ δὲ 

μαμεφύκυδος πΠσ ραταγ. πὰς δι πηογατὶ Ῥγίπια Ργούπξε,ρτο 
Ἰη(ληῖγς ἀριιὰ ΤΎδη 1 }ι|π|, ΑὙἸ πο ".. ὦ μῶρε χὶ χρονίων ὄζων χὺ 
βενκκεσέλίωε, τί μιῦρρς εἴ; Ἐπιτὶρ. ῥίζαι γευσεινθήῳ μωρα!, τα ἀϊςος βυίτα 
ἔλταο, Κ ιο]. ὃς Βατ! αροτο ἰπΠρΙ4ο, Μίατος . "δ. 4. Ὀϊοίςζοτ, 
το} μωρος, ργοργίϊιπι ΠΟπΊς, ἴῃ Ἐρίρτ. 

Μωρόσοφθ-,υ, ὁ, πυἸτὸ (ἀρίεης, 
Μωρότης»ητος ἡ, ἔατυ τα. 

Μωρώς, ξατιιὸ, νήϑως, γοχ ῬοΙΠ οὶ ἀθϊοέζα αἱ λίαν δυτελής. 
Μωρωσις (0. "΄, ξατυιίτας 9 ὙἹτ πὶ ργορτὶ ὁ οἱδ πιοπιουῖα ὃς πιοηείρ, 

ἵναπὶ Π᾿ [Ὁ]1π|5 πγοσπουῖδ ἰπέξιιγα ἢξ, ἴαπὶ ληϑειργικιὴ 4 οἶτον ἍΝ 
τη ξητῖς [Ὁ] πὶ τυφωγία : νττῖιι Γαι ο μώρωσις, 

Μωρωσὸς, {{π|τι15. ἀφ Πγ ἢ 5» ἰσπατιι5 ταςηζο, Ἠείγεῃ. ὁ τίωὐ δεαίοιαν 
παντελώς πεπληγως. 

Μασῆς τῇ μωσοΐ, 8ζ ὁ μωυσῆς τῷ μωύσον, ἃς αὶ μωστιὲ πῇ μωσέως Αττῖς ὃς 
ὃ μωύσεις τῷ μωυσέως. ἀριια (λσγαπὶ ϑοτίρτηγᾷ ἀφο ματος Μογ- 
[ες:ὰ μωὺ Λὲ σγρεϊανίειι ροτίιις Οὐνα] ἀδα γοςο. 

Μωσοῖ, ΗΠ οἴ ζητεῖ 4ι]ο« δέ μιώτωι, 
Μώχεται οἰ ἀομῚ φϑονεῖ, 
Μωῦὺ πὸ ὑδ ἀρ. ᾿ 

Μώψ, συν μεῖρες δοῖςς ὉΘα  Οστιπὴ 5 ὁ μὴ οξυδερκών » χοϑεερριὰ ὃ ὕχῶν 
(ὧδ ὀφϑαλμοιὲ Ἡςεἰγ ον. νὰς Μύωψ, 

δ. ΩΝ Νὴ κο ΝΥ, ς: οἡ ΡΥΞΝ ζ : 

πινυν» ἐδ του σοὶ ἀ ΠῈ 

Ἔα Ξε ΞΘ τ Ὁ ἧς ἜΚ 

γαὶ μιοὶ τῦδε σκὴ πῆ ρρν νη) τοῦτο τὸ σκῆπζρον:ν δὶ μα, τὸ αῤνὰτικὸν ἠγουυ 
ἀπωμότικον μόθον χΤ' αἰ κον ἔϑος πλεονώζει. να), ἴηι διά συγκχο- 
ταϑετινὸν ὄθηῤῥημα. ἐς αὐ ὁρκομω τικὸν μὴ κοιμωμϑδης ὀξείας. διιϊ125 ὃς 

Ἡείνολῖις οδίσυιαπε ναὶ μίθ' τὸν, ϑζο ΠῚ 170 ναὶ μοὶ ταὶ ἀἰςὶ οἰ ἴ- 
[0 9εὸν ὃς ϑεαῤ αἴτιοι γεγο αττίπει δα {|| τατι Πιιγα πάϊ Βεπας 
γαὶ μοὶ τόδε σκπῆρον ὃς Παλ 1118 [ΟΠ τος κα ΠῸ ΔΏΓΙΙΙΟς αὶ Ὡρυπετώξ 
17) εἶσ ϑεων ομνυ εἰν εἰλλιοὺ Τὶ ἴα ωρρσπσυγχανοντῶν. 

Ναί δες, ὃς γα)δὲς ἤΠιις νηΐσδες Ν γΠῊΡ Πα: ἔοητίμπι, ὃς ἱΡΗ ἔοητεϑ. 
Ναΐδιον, [Δ σς Ππ|π|ναράτςι]1.1. 2 αἸς ἴλοτα: ἀρροπαϊχ. 
Ναϊέτοίασκέ 7 Βαβήταθατ, Οὐγ, ὁ. ἢ ἐγ, ναιετοίασκε » ἵπ ιὰ Βαδῖ- 

ἴθατ. ; 
Να)ε τοΐω, πὰ Οἱ του χαοτοικώ, ΑΕ 11. σου ὃς Αἰ φιαπάο Ὀλτίαο. ἤοπι: 

1144.γ5} οἱ λακεδιαγίιονι γειε τοι σῃ ἡἴσιξει εἰἴρμα, 1. ὧν χάκεδ'αήμονι, ἴΠπ16- 
Αἶταν ετῖαπὶ ραΠτὸςντ 141. πόλιν κιλίκων δῇ γαις τοίαστιν» ἴοἶκου - 
μβρίω,ναομῆῥίω : γ ὶ γανε τοίωστειν οτἱατη Ιορίτιιγ Τ)ουϊοὲ 91, νγθοπι 
ῬιΠο γογγίπιαπα αεἀτἢ 1355 ὃς ΡΟΡ ΠΝ τε ιιξητὶ Πππιϑηι: Ἐτ 1: 
β,πόλεῖϊς νεηετοιώστες, 

Νέα ἐτη δ μα δίτατον ποιπις αι! πα: ΕΥγ τη. 
Ναϑρὸς, Ι΄ ΠΠΪ 115. 
Ναγκιασπρεις κδἱ, ΠΠαΠ] τ ΟΥἘ 5.5. αι] ἀ Το πτῖγὶ γἰΦεπεητρηες τάπηση 4(- 

ΣΟ ΠΓΗΙΏΓΙΕΓ, 

Ναϊκέοσορδυ εν, γτάς ἐη ΟΕ 114. Ἐτάηὶ. 
Ναγκεδσυβόθογτες 9 4 ἀρροπεὲ οδιςέϊα εἰσάτπτ . ὅς ὀχιοπιϑηέ 

ξαέξπιιπι. 
Ναί, Τ ΠΙροτονοτὸ, ἀπέιὀνσως δε, 
ΝΝαΐομμαι, οἰκούμα!, ΠΟ τη. 114.4.γ, πολίων δ) ναιομῆνεἰων. ἀιια: Βεὴς Βαθὲ- 

τα πζη, 
ΝΑΊ. «ρα τὸς. ΟἿΑ ΠΠς. Ετπιγ ρα. ναῖα οἰσζεύη, 1. ναῦς. 
Ναὶ εϑν»»οτὸ ης τσ οπι15 οὐοταπηοητὶ,νπάς ἤϊηξ νησιςητα, Τ μ60 - 

Ρατ, 9. ἈΠῈ ΡΊΔητ. αρ.7. : 
Ναήτεεα, ΕἸ οἰ ς οἰκοδθασοινα, ἀοπλῖπα ἔλιμ!185 4185 {Πρ γα γζοῤῥαι. 
Ναΐχε»διι1 4. ὅθηῤῥημο: συγκατα ϑέσεως ἀα πιο! δηιην ΔΗ πιδητὶς, ΕἸ ον ος 

Ατεϊςιπι εἴς ἀἸςῖτ ρτο ναὶ σοἶτᾳ» οτίαπι ντ τς έςατ ἐχὶ ρτο ὁ 
ἀϊοίτιιτ, 

Ναΐω, Βα Βίτο: Οὐ. ὁ, οὐ πολὺ ναῖεν ἐπ᾿ ἀυτώ 1. ὀἰπει ξιι κα τώκει. Το γα 
εαπιὶ Αςοι δώματα ναΐων κι {ω 7) π]όλιν, Ἡοπι. Ρτο σοΐοτ ἃς ἰνα- 
Βιτοτ Γάοπι 1144... νησων αἵ νῴουσι, τι: αἱ ταπτατ. ΘΟ ΡΟ Ο 65 
σὺ υἱῦ ποὺ ναίεις ἀλίπλαγκτος,1.νώῃ. Α για πὶ ρ τὸ ῬαΠΡΝ Πα ἶσα - 
τὶς ΟΝ Ιςαπάογίπ ΑἸοΧΙρ ἢ. Ηἱὲ συ γυρώσαιο καϑειλμέα βδλακα γαίης 
Ναϊο μδϑτων. ΓΠτΕΓΡΓ. ποτου μή. ὁσδευο μήρίω ἡ ροτριωμήμίω. Τἱοποο- 

τας, ἔνϑεε νεένας ἀὶ Α΄ σὺ τε γεφραίων, ΠΑ ΒΊτατιτ. 
Νάκν,"ς. Ἵν 61 Π15 σαρτίπα, στῇ ἤο ὙΠῸ .Οὐνῇ. ἕξ, δ᾿ δ γάνφω ἕκατ᾽ 

αἰ γὸς.ἱ.δέρρο, αἰγὸς δεισύ μιοσῦλον, Φ. ; 

Νᾶκος, εΘ.. τὸ ἸΔοια ΡΓῸ ν Ὁ ]οτα δὲ ρΕΙ]ς ατὶοτὶς, Ἠογοάοτιρτο Ροῖ- 
[ε ουἱβοΓπιοίδης το χυϊθιοπηαις ΡΟ ΠΡ 115» Τούς. Ἡείγοκ: 
κώδιον γα] γείον δέρμα μ7; τριχῶν, ἴ 

Τουγ.:: ν᾿ 



“: 

γμακοτίχτησο  ΔὨΪ ΠΟτι5. 41] Ἔχ Ῥε ΠΠριις [πᾶς νὲ ΠΠ1τ: 8, τακοτιχτεῖννἀς- 
εἰαδογοαρυά ΡοΙ ας τι, δι 4, νακοτίλται»οἱ τροξάπων κουρέις, να- 

κότιλτος γΟ]!οτῖς ἴῃ πη άδπιπνν αἱ ι5:αριι Εν ἢ, Γαρογιιπτιι, 
Νάκυρον δί γακύρεον ἐχροῆτα ᾿τιἀςπι δέρμα, ς 115, 

νύκτα ἄοπι ἀἰςῖ [οτῖ1τ ἐδὺ πήλοις νὸ τοὶ ἐμιπίλια ἃ γάστω, 
Νάμα,ατοοςτὸνἰατο χ.ν πἀλογΊπ|5 4αιια5,ἀεγ πεῖ, Αγ ποτ, ἄς πλιπ- 
ἀου τὸ ὑγρὸν καλῶν ποταμοιὶ χἡ νώμου τοι κἡ ϑειλείοσας εἰϑίσμεϑεο, 14 οἴ, 
{πατυτιεῖος5, ῬΙΠαΐμϑ ἱτείριια ἀαπάτιιπα ἀϊοῖτ νεῖμα “Ἦν λόγων,» 
νοτδοῖπ Ηπιχιι5. ΓΙατο π᾿ ΤΊΠγαΟ. τόποι τὰ γώμοτα ἔ χοντεῖ» 
Ἰοσὰ τί σιια, γαίματει τοὶ ἐκ δεὸς ἰόντα, Δ4τι85 ἃ [οια Ῥτοάοιιητος9 4 
εἴ αι: Ρ᾽ απ) ΡΙατο ἴπ Γο οἴ. τη Ἐρῖρτ, ἀς γίπο ὅς πιο} ]}ς 
ἀϊεῖταγ νώμῳ, 

Ναμωτπειῦῆον εἰ δωρ, 441} (ζαται τς ἢ 5, 11. 2. ᾿1{ν ΡΊΔητ, ναμαιτιεα 
ὕδατα, αι πιληδηταβ, [10.4.0 4ρ.3. 

Ναμφτώδης χώεᾳἰοοιις ἀι10 15. χα οχ Ατἰΐζοζ, 
Ναμερτέα Ε] ον οἢ. ἀληθῆνν ἐτα Ποῦ οὸ ΡΓῸ νημερτέα, δῖς να μέρτεια᾽ αὔ- 

ἔστε ρτὸ ἐλ»ϑεια,ν ογίταϑ. Σ 
Ναύρν, οἱ ἀο πὶ οἿζ αἰ μνίον, σφαΐγιονον ΕΣ] π|Δ. 
Ναίνακος, δνγοχ ΔΏτΙ ΖΕ} {ΠπτισυνἸέςς τὰ ΟΠ]. 
Νιαίναν,εχροηῖς ΗἩςοίγς, ραιγὶς πιαττίίν ς ογόγοση ν εἶ ἔγατγοπ. γαύ- 

νη. [ἀδιπγνμητρθς ἐδελφή, 
Ν νναῤιον. Ρ.Π]οἰχο 7 πιο 1115. 
Νανναρὶς ναι δὸς. 

Νεαννέϊ, εἰάςπι οἵδ ἵπῆαται ν οἷδε 7 αβογοητῖ {τ ἄσιτι ναννῆσα! ρτὸ ἵ- 
π]αὥτη. 

Μανγοφυη ς ΘΟ Ρα Δ] 1, Ποσπιιηςῖο εχίριιας ἔάτιιγα;. 
Μαρθν,κ, ἐγ εἰ ἀπ ρ 1οΐ νν»Ν αὐνίθο, πιά ΠῈ155 ρα πη το, ΟοἾ [Π|5 ΠΡ τ, το. 

τς οΑρ.13.ὃζ Ο:].110.2.σἀρ.3 8. Ππλίαγποπ ογείοεπϑ: αἷδοὶ τὸ νὴ ηορα 
εἴτι! 1. ἃς αϑωγαι ΘΟ» ΕτΥ. Αὐἰ τος. 4.4ς ρατεῖδ. Αμἰπιαὶ. αἷς πὰ- 
πὶ ἔξει ρυι πη]! οπῖς πατιιγατα οἴ 5» γτ ραγα Ππραγῖοῦ πιάση ἤτ, ἡ 
Ἰπξοσίου βάγια. δι: 445. γαύνοι, ὁ κολοζοὶ “ αὐϑρω πὼν 5 καὶ γαννο-- 
φυεῖς. ἘσιΙοτιπὶ νογὸ ΡΙΠΊΔ]Π!ΟΠο5 ἀισιιητιιτ ἐνοὶ ἤπ1ς γιωνοὶ 5 1ά 
εἰξ. πιδηὶ Ἡουδεϊο ν» νοὶ πιαηημ}} ΜΜΑττῖα!]. πιιτοιϊατοϑβ ν6- 
τὸ οἴΐς παηο5 οοηίϊαξ . οὐ 4ηιις ὡς ναννον αἰδοῖον ἔχοντα μέγα 
ἀἰϊκῖε τάσιν αασῆοτγ, νἱς Ὑὐνον, ΜαγΘ,. ετίδτη Ατπεηφο [1- 
Ότο 14. αδτος πλακοιώπώδης διοὶ τυρρ καὶ ἐλαίου κοιτοισκδυαζα- 
εἴνΘ.. 

Μανώδιης εἴθ, ὁ κ᾿ ὁ, ρα τἸ ΠΟἿἷς ἔογπηαπι παδεπδι 
νάξα, Ηοΐν ἢ. οἷ σείξαι, βύσαι, Αβετοπεὶ ὃς γαξει ῥτὸ ἐφίσει, λιϑεύσει 

εἴτ ἃ τπεύπατς νάασω, 
Ναξιουργήςοηαχῖο Ορ᾿Ηοῖο ἔχέξιι5. ναξιουργης χοίνϑτερος» ΑἸ ΠΠΟΡΗ. 
Νάξϑη ΒΑςςΒὶ σορποιηεη. 
Ναοποιέω, ὦ, τε [πὶ ἀ Δ! ο. ΝΑ ΖΔ η2. 
Ναοποιος»ο(, ὃ, το ΠΡ} ἐχεγιέξου 5 ὁ ποίων εδὺ γαοιᾷ 5 τοταρ }] οἰ 105. 

Ὑιαροεζιιατπτογρτοῖς, 
Ναδς,ὥ, ὁ, τσηγ ρ τι, Γπιοίδη.ἴπ αιῖς, ϑυσίας κα ναὶς κ᾽ ποινηγύρης»ϑζς. 

ναὸς ἀξοτμηι εἴτ σηκὸς γεγὸ Πογοιιπλ γα πηπιοῃ. Πἰοἴτιις αἰιτο ΠῚ 
ναὸς ἃ ναίω, Βα ῖτο. κλεινείας δὲ φησι τὸν γαόν ποτε εἰρῇ ἄγει! ἐγναγον διαὶ 

τὸ ὀναίειν ἐν ἀύπῳ «δὺ ϑεοιζιν ηάς τ νεὼς Ατείςσιπι. 
Νάδς ῥτῸ νηδρ,ῃδιιἰ5. ΟΡ ΘΟ. ἐπ Αἰδοςν ἡ μδιμ γι ναὸς κοιν ὀπλοιω ἐμι- 

λίαν, δζς. 
Νκορύχακες» αϊθιι5 τατοῖα ὅς ἔτεα τοζξα δ'άλιπιὶ [Ἀογάτιιπὶ σοπι- 

τα Δ Πιητοσάϊτιι!, Ατιτοσ. 6. τς. 
Ν ἡ πη, ης»ν γῶς Ν ὠπος ΕΘ.» τὸ ἰαἸται5,[οςτι5 (γ Πτι0 [πδνν Ἰγοτιι1ι,) ΠΊΟΠ5. 
εἶταιις, βῆ ασανιςοε δας ἰπτγα πιοητοϑον Ὁ] τα ορτἰ πιὸ ρτοιιο- 
πἴαπενπάς ΝΡ αν μοτράγιι ὃς Εοτιιπι ἀφας νάπαισι κορυφωσι 
τε; ΑΥΠ ΟΡ 1. ΑΡΟ].2. Κρ ταικέκλιται ἠἰπειρόνδὲ κοίλν υπαιϑτι νώπη γἷ, 
γΑΠΠς : 8( ἀἸοἰτιιτ ναΐπη χα νάφη χὰ νὴ ρυϊτιατίιια ραγτῖσι 4.) ἃς 
φώθ. δῇ νηυίφη, Θορ μος]. ἴη Αἴδες 9 τίνίθ- βοη πείβαυλθ᾽ εἰξεζη γώ 
ποις, ἰά εἰν, τὸ κοιλ ματος τοῦ ὄρφις, ρας ποπιοτοία ἰοσα ἴητο 
δι πιτι89᾽παυῖς ἀϊις ΘΟ μΥ Πλι5 τη ἑαρας 36. ἘΖΟΟΒΙΕ]. ΡΠι- 
τἰματ. ἴῃ Ν Πα,» ἄσεις σκιερρὲς ἀΙ χ τοί ̓ Πςο5 ορᾶσοϑ. νώπος υἱλοκό- 
μον, Ἐπτιρ 4. νιφοζόλον γώπος, Γι ρα5 αἰαΐθιι5 τεξϊα) Ετγαίπι, εχ 50- 
Ῥθοοϊο νοεῖς. 

Νάποινίϑ,ν,"ὶ πα το μέτα Ὁ. Ηοίγο. Πρη Ἰῆσδτ ταπιοη ΡΟτΙΙ8 ᾿πη- 
ῬΠΙΝ,ἐπΊριΙΠ τι, ΕΠ ν ᾿ ὶ 

νάπυ, τὸν Πηαρίτιηι, νώπυ ἀϊςεπάΠ|. ΠΟ σίναπι 7 αἷς ΡΗγγ πίσθιις. 
γείπυ 9. ἴῃ Οοηΐτίιο ἰορίτιτ αριι4 Τ πεοΡμγαίξ, ΠΌτο τ. ἈΠ τοτ. 
Ρἴδηζατ. ναΐσεια οτίαμη ἀϊοῖτατ. ΜΙ σλη ον ἴῃ ΑἸςχΊρμάγπι. ὧν δὲ 
τε γώπειαν » Τα φαιὸν 9 ἅλις, ΑΥΠΤορΡ απ. λα. Βα. ἐὔλεψε γώπυ, 
τοτιιὸ αὐριοοθατ, δδιμυὶ κὴ ὀργέλον » Τητογρτ. ΑἸ]. καὶ βλέπε σίναπι, 
κἡ τὸ ρόσω᾽ αὐέαπασε, Οταῖεϑ5.1,βλέσεειν ὁπὸν, Ατἰ το ρ ἢ, νἱάς Σί- 
γευπι (πιο Σίνηπι. » 

Ναρδίζω, πατάϊιι τά] σους ἀ᾽ πη  οΥ. 
νεερδέτης οἷᾷρο νἱπιιηῖ παγάϊ οάοτς σοπάϊτιιπι. ἔσς. ρθη, ναρδύτις γο- 

οατὶ (ΟἸδν πατάιτις πιοηϊαηα. 
Ναῤᾷογπατγάιις ὃς οἱοινπι πατά ιΠ|.ναῤδια ςταἶχις, ΠατάῚ ἔρισα : νἱπὶ 

μαῦεῖ οἴοπία ντϊηα Οαἰςη  ἀ Οἰδισο.ροημ5 οἵϊ Βοῦρα: πῃ 
ἀοίᾳιδις Πιοίσοτ. 5.1. Τά ἐπὶ θ᾽ οπὶ πηοπηληῖς ναῤδων ἀμφοτέ- 
ρων, ἰνδδ ἥδ τα κὶ κελτικῆς, 

Ἀεαρδόταχιο»]ναῤόου ς- ὠχις, [ρῖςα πατά 1. ΟΊ θη, ἡ ΟἸαιιο, 
ἡβέναν οὐ κτλὰ 
Ναρϑιύκεον, οὐ Τὸ ) τποοαπὶ ΓορομΘη 45 πιο ἰσαπιρητίς ἐπτογργεῖαῃ- 

Ἶ ΝΑ 
τὰν : [πὰ ἀοδείοτος οἴϊεπάιηε Οτασος πιράϊοο 
ἔτος πιςἸςαπησηταγίος ἰΣΌγο5 ναῤϑυκας ἡ γαρϑϑήκι 
1. ἔογ 45 οβοτίδῃ αιιὸᾳ 115. [εἰ ἔσγα]ς ΠΙτοσοητΗΣ. 
Οαἰςεη. 10. 5. «τ᾽ γόνυ, ὁ μὴ Ηἴρας ἕν βίΟλιον ἐποιήσεωτο 
κῶν σίω ϑέσεως ὄπηγραφ ὁμῆνον γαῤϑυχα» Οαΐη ϑογδῃ 
Αοτῖα5 8,64Ρ.4.4.Ετ Οτατῖρρὶ Θά! θηιις ἴθτοὸ 6.7) 
το! ΠἸρίταν 1Π|ς Ἰοοιι5 Οἱσογοηῖς 5. ἄς Εἰπίδιις, ἴατ 4ο 
ἀἰςαπιοητα 1Π| Ἐρίσιγοα ταπαλαπὶ ἀε πατιμοςῖο Ρ [ΟΣ 
εἴ ἀς ΠΡ το πιρα!ςατηςηταγῖο. Μαντδ!ἰς οτίαπη [δ .14.. 
Ρβοτ, παττβεςία σαρ(μ]ῖς ἐδοτοὶς ἱποϊεία. Εμ 7ς τα οι 
Αττὶϑβ ἐθιγ πο !σαρ Πὰττμθοία σςεγηὶς μάθε Μαπογα ὁ 
Ρετες Ῥαέξιιις εἴς ἤπια, ἄν 

Ναρϑακιώντες ἀριμ ἩςΙγοἢ. Ἔχροῦιναῤθηξ, πλιΐοσοντες, 
Ναρϑυκοπλήρωτος, 4110 ἔστι ἐπι ρ]οτα εἰς δριιὰ Ηείγ, 

Ρτοπῖοιθοο νι νἱάετιιγ Ναρϑηκοπλήρωτον ὃ ϑεηραΐμιω 
4ιιοά ἐρίε ἔχροηῖζ ἐν ναῤϑυκε ϑηστευρϑϑνέϊστον οἵτι ἔοτα 
τατι πουρόσον »ἰπαι1τ, τῷ γαῤϑυκι ἐχεώντο ὡρὸς τας ἐν 
πυρϑς. ᾿ 

Ναρϑηκοφόρρε, δ, ἕο τ. 4πὶ ογ ας, 5]. 11..4.4ρ.12. 
Νιρϑηκώδης» ἔξ γα Δ σςι5. ͵ 
Ναῤϑυξ,κος δ, ἔστι , τΗ γ [αϑον τρια ναῤθηξ(!π ας Ης 

φυτῷ χαλοβμοει δι; ἐλαφρᾷ, Ρ]ΊΠ1 115 ἔστι! 4 οΑΠἸ4ἴς ΠΑ (ΕΙτι 
ε ΕῚ 

ὙᾺ, , 

Ἄταιις τγλης5 τηαγίᾷ σοπί οι] ατὶς ποάατα [τρὶς ἄϊιο 
ναῤῥηκα ΟΥαοὶ γοσᾶηῖ δἰιγροητοπὶ ἰπ αἰ τί τιιἀϊπι 
γεγο [ἐπῆρεν Βιιπα! ]οπ1. ὃς πηεάϊοιιπι ᾿Π γα ΠῚ ΠτΕΠῚ ς 

Ρτορτῖὲ ξαθτεξβέξιπι, Ευγ πιο! Ηςἤοάιι5,ἐν κοίλῳ να ϑ γι ἢ 

τιὰ ἔοι] 4 αι Ργοπιοτῆςι5 ἴσποπὶ Πιγγιρεῖς ἃ [ο] ἘΣ ΝΠ 
λεφαῦτινον ΟΊ Γ8ς ἔστι], Γιαςίληιις αἷς πηράϊςος δὲ πὶ 
οἰρῖτ ῥτὸ ἐπίγιιπιοπτο, [τεπῈ ναῤϑηξ ) ἱπῆι]4 4 αι 
ϑαπίοη, ; ψήνιν 

Ναῤκαφϑον» πὸ ροηϊι5 Θἀογαπιθητὶ αιοά (ἀξ τιθιις 
τιιγ. ᾿ς ςο Ὀιοίσουτα. Πἶτο τισαρ.2..Μδιβίο 5 
{υπιατ εἴϊς 14 αιιο( οχ ᾿πάϊα αΙ[4τιιπὶ ο ἢ οἰπα νο 
τας, ᾿Ὀἰοἴτιιτ ὃζ νεέσεαφϑον ἃ ῬΑι]ο ΑἸ ρίποτα : [δὰ αἰν 
σᾶρ.Σ:. αῦοῖ λαγφφϑον, Ρ] ητι5 πος ᾿πτο Πεχιῖς ἡμμίηη 
[ου!ολτιπα "ἰδ το χΣ.ςαρίτο 21, ΕΟ σοτηροττατιιτ, ἐπα» [δ᾿ “τὴ 
ΤΊ σΑτιιτὴ ὃζ σαί ΠΠ1Π| 5 τα: ἰπτγα ἴς σοηΠιπηης ΑἹ ἡ 
ἤτο οτὔδὶ ταπτὺ τὶ πομλΐης ςορῃῖτα, Ἐτ δάάϊτ, Ροτις 
αἰϊαιαπάο (ογῖσδτι! ΠῚ 5 ὅς ἐπ νησιοπτα δά άίτις Ὁ 
1άοπὶ ν]άοτιιτ οὔε ναύτη δριιά ΤῊ ΟΡΗγαίτιπι δἰ τοτὶ δι 
(ΔΡ.7. ἥ ἊΣ 

Ναρχοίω, ΟὈτοτρ εἴσο, ΑἸ οχαπά. ΑΡμγοά. οἱ αἰκούοντες πρίζοντι τ 
μἥδου σιδήρου, ἐξ ὁ δύνπεις γαρκώσι, αἰ Γοιιτίιτητ βογτὶ ἂὶ 
ἀοτεπη,ἀςητίριις οοτογροίοιηε, ; 

ΝΜ αῤκη ηφ υΥγν Ϊ γαῤχσε ΤΙ ΠΙΔπουτογροδο; οτροτ ὐκνη 
ΤΠ ΠΊΡτΟτΙΙ ΠῚ. {τ ροτ, ΑὙΙ ΠΟΡ . οἵ μοι τί πέπονϑεο ; δ ̓  

ν᾽ πῆς χέξὺς καιτειχεῖται » να τὸ ξίφ(Θ. αὶ δεωΐαμωι κατέχιν 
Ναῤκη,τογροάο ρι(ςἰς, ΑἸςχαπά, Αρμγοά. πὶ ρεσε δ. 
καὶ ϑαλαοσσία γαῤκὴ διαὶ τῆς μηράνϑου τὸ σώμα γαρκοῖ, τοΥρ 

Ρ (οὐ5 τουρόγοπι Ρογ Εἰπίςυτπι φογροτὶ ἀπιιθῖτ, 
ΤΑ... (υΐπ ὅς της Πος ἐχοπΊρῖο ρογ ἴδ [τίς εἴε 
τρατὶ τουρείο :οτίαπι ργοςι], ὅς ἐ Ἰοπρίπαιο, νοΐ ἢ μᾶ Ἰΐ 
Βᾶνς αἰεὶ ΠΡΑΤΙΙΓ 7. ΙΔ τπλ115 Ῥγαιιδ 405. ἰάσοττος τουρο ἡ 
ΖυιβπΆ] θεῖ αὐ σιγίμηι γε οςος ΔΙ Πραγὶ ραεάςο, ' " 

Ναῤκημα ατος, τὸν ν οἷ ἤν 
Νάρκησες (δ... ἱ τοΓΡοτο Ἐπ ροτιαρυά Οαΐςη. μῃ 
Ναρκέον ΗΕ Θχροη. ἐσκόν, 
Ναικέασινον ἔλαιον ΠΤ οὶ ΠΠμ11Πὶ Οἱ οατα :ΕΧ παγοὶ [οἱ Ηοτς ἢ 

Πἰρτοι. Ἶ 
ἸΝαρκισσίτης λίϑος ΠΑΤΟΙ τος [χρὶϑ, Το, ἀς διτα οὐϑίσ 

γαρκεσσίτίω» ν οσαιιῖτ, Ρ]]η.110.37. σα ρ.11. ἸΝατοϊ[ἢτο οἱ 
φἄοτα ἀπ πριήτιτ, τ 

Ναίρκεοσθ., αδ. ΝΑ ΓΟ ΠΠ|5 ριιοτὶ ποπΊϑη. 
Νάρκισσίθ.»υ ἡ, Πατοιίι5 ΗΟ 5:4} Δ τς ἀϊοΐτειτ Ἀδίρμον » 

110.6,μ1Πρίλητ, ὩΝ 
Ναρκόω » μι ὥσω . τοΥροτο αξῇςϊο . τογρείζογε ἐμοῖο». 

Αρβτοα. Αςραατιναρκοιιῦτα τίμ) αὐ ϑητικίω) διωύαμιν 9 Οὶ 
1η Ναάρκη. 

Ναρκώδιης, εν, δ τυ ρ ἀτι5,,Γςρ η5»τοτριἀι15. 
Ναίρκωσις,ε(6-, ἡ ἰάς πη 4ιιο ἃ νείρκη. Ἶ 
Νωρκωτιχοὶ φάρμακα, πιο ἠἸςαπιοπξα Πα ἔτι σιἀϊτατο τογροζοῦ 

ἔαγυιπτντ ΤηΔη ΓᾺΡ Οὐ αβ) ΟΡ πη Οδίθη. ἢ μῷ 
Ναρναξ, Ηεἰ κιζωτός. Ι 
Ναρῤνο άπ Η οἰ δῆτε ρτο στίρφνγκόρημο ἴΠΟΡαΣ ΟΧΡΟΠ, : 
«πμονδ κα υἰχεὸν, Ττοπὶ ναρονὶ αβῖςττ ΡγῸ φυλακφς ἂς Νάρᾳ 
ν᾽ ἄφρων κὶ μωρῴ, 

Νάρτειλθ., ββηι5 νας ἀριιὰ Ατ οΡῃ. ) 
ΝΝάρτη "5525. ΠΩΓΤΑ » 6 Πι15 ρίαητα; οἄογαῖα: , νπάς ἔπηϊ νηΡΌΝΙ. 

ὙΠΕορΗ.9.ἀς ρίλητιςαρ.7.ν1ἀς Νάρχαφϑον, 
Νάρφ», Ης γο ἢ. σκϑυας ὸς ἀἴρτος 011 δ᾿ μασωτρὶς. 
Ναρω,  σομ 07 αι: ΓΟ. π}}}} 60.116 ΠῚ κυύω, [ει κυΐσκεομμαι. 
ΝΝοίῶνη, Πα ταις : γὺ πατὴρ ἐμὸς ἄργει ναϑϑνη, γαίδϑει» σχδι εἶσαι» ὃ 

κτίσαι, Ἡοπιςτο, 
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αὐ δτι5. Ὁ 
 ἀπιδογοίλες χ, ἀ Πυυτυπι; ῥεύμα, ΠΟΥ» αι, Επτὶρὶ 4. Ἰη 

«δἰ ταυιῖ» καὶ ἀμμέλισει, Ης νυ ΟΝ. 1, Αἀ4ατ 41» Ὡ᾿ πα Δ ΠἸτοτ ΑΙ 
οἱ ἃ νάω ΡΓῸ ναίω. 

Πα ἰδἰταιλτ, ὃς κατώμισε, ΕΟ Π οὐ 5. οἱἰὰ. τγαη ΠιΠΠῸ τη Α[125 
; γαομυ τὸ γαήομεαι.νείδσε ἄνα ἔμελλον οτα τ μια οἰτατατ ΡοΙ 
5}.2». τα. Αταάτιις»ταύτέι δι, α[α γίοσατο χόρίω, 

μινάσω, ἀπ: 10» ΡΓΌΠΊΟ οἰμφορ ες γενα σιμῆμοιγἃ ΠῚ ΡΒοτγα αρρῖς 
ὭΛΠΠοΡμ. ; 
"αἰ ἰτατοτοὐκέφηὴς. 

Φον [ο]Δι5,ἀαγιι, οο πότοις δὲ Ρ᾽ επιις»άσῃ ἤις, αυκνὸςπλύ 
πὲς οο ποτα ὃς σοπηρα λι15:ςΕ} ΟΡΡοΠίτιν μάνὲς κ᾽ χαῦ- 

ἐξινπάς ἀριιά ΠΟ σογίάοτη ναστὸς χοίλαμος 9 Πα! ατιι5 
ποιηίης. ΟΧ 41ὸ ἢϊιητ ρίττα 9 14 εἴτ, τοῖο ἰπτεγ- 

(οἱ! Ἰάιι5. ῬΆΠ]Ο ἴτοῖπι κόσμον. 14 εἶδ 5 πυιηάϊιπι ες 41- 
Ὅν καὶ γασ τὸν κὺ Μ᾽ ὄντων βαρ ύτειτον. ΝΝειςτὸς οτ]απὶ ἀἸ οἴτιτ ρα- 
Ἰς δέ νιιῖς Ρ41155 ὃζ 4115 ἀτο πγατῖς σοη ἐς έξιι5. διιητ τὰ- 
ἱ τοσσηζοτη ἃς οΑΙοητατη ράποτῃ ἱπτο! ]Πσαητ, ἀϊ λίπα; 
αι ἀοπῆοτν ἢτ» σοη β]ρατϊόγαιις» 1] ρτοτῆις ἰοτιῖτα- 
Δι ἱπαμῖτατὶβ: ὅσο τῷ να στεῶτο αῤτυίμοσι. Αὐἰἤορἤδη. 

ἧκε γὸ οὐ σοιναςὃς πέπεμμῆρίθ-»ν οἰ οθαῦ οπὶ πὶ δὶ ρφηὶς 
ς. ἢς οτοτα ἀἸοϊταισ 4} Ποῖ Ράη]5. ὃ ΡΙφοςητα σΘηι|5. 

τοαίιο νας ὃν ΠΠΊΡ]Ἰοἴτοῦ ρᾶποπὶ νοςατ. Ηΐης ναςτοκό- 
φαγος ὦ ναστυφαγεῖνγαριιά ΡΟ]. ἘΠῚ δὲ πος ποπιίης 

͵ ταρὶϑο. 
ἐμ μα ΐσω απ. ηκϑι) ὨΔΊΙΟΙτὶ ἔγαπσο. ΠΑ γὰρ τ ξαςῖο νοἷ ρατῖοσ. 
Ἐγαίτασ οὐαὶ Αουίατιαι. ὃς ̓πτογάτπΊ (Οἱ τὲ νενανηγήκα- 
βίιπι ἔεσεγιητς » Ἡσγοάος. Ποπιο[]ιςη. ναυαγῆσαι ἔφη. 
«ἰῬαπλέον ὑκ πσαντικαπαία. γαυαγή σαντος ὃ τῷ πλοίς ὅπολω- 
οὐμάτα, Οτοροτ. μι 3 Φορτιοϑιωϊμῆν πλέον καὶ δ)κυνίμεϑε φέ- 
πταὐόνῳ τῇ νηὶ βαπτιϑνωώ μῆν ὁ τὸ χάρισμα ναυναγήσωυδυ,, ἰὰ 

ἐπητιτι οὈγυάπλιις Ροςοατοτιπι ροηάεγς, [ἀςΠ|,)ἐν ὁλέ- 
ἀτιμία γε να ηγώ, 

Η ἡ παι ἔγΑσ τ τι» 4115 αταϊ πον 46 Απηπλοη τ1Π.νεω εἰ - 

πϑιῖγο ρόποτς ἀἰοίτιιτοαῖς ἵπτογρτ. ὙΠιογ ἀϊ 4, αιιαπάο 
παυιὴς ἀπαὶ πιπὶ εἴτοντ ρα ογπάςι]ιπὶ νοΐ χά ταῖο: 

ογὸ ἴῃ ἔκεπηϊηΐηο ἀϊοίτιγ ΟπΊη 15 ἀΠΆ} [ο ηαι}}5» πᾶστε κα 
ὗ εἰὰς ᾿ 

ὑΡᾶτ5 παιιὶς ἔγα ξϊας, πα τ γα ρ ΠῚ ἔγα σπηεητα ΠΑ1115. 
τά. τοι οἰάσαι ρτὸ γούστιϑ {πιο τίς, γα αἴγιον εἴργασμαι 

τῆι οσ πδιι γα ρ  9[Ἰοϊά πηι ρι 4 ΘΟΡ .εχρ.πθώμα,άς σοττα- 
Ὁ ΟΥῚΙΠΊ. 

Ἰαπἔταριιδ. 
ἴα Ηυιητι554Ὁ ἱποςηῇς ἴπ οο παμῖδς ποπιεπ (οττὶ- 
ι ΘΕ 

κα. στα τσ, δι τι] [οι ς [ΔΓ ρ τα Π πὶ σπίτια δτῖιο. 
ἐορταξεξζατα οἰαἤης, Ατιτοτεῖος ἴεχτο Ρο τὶς, πᾶ- 

Ῥοτεπὲία 9 Πππιπτὰ τοὶ παιια  ἰ5, Τ Βιιογ 414, }Π1ς τα ο!τα- 
Ἐεγὲ τορίας μοτε[τατὶ8,αρυά Τδοςἀαπιοηῖοβ5 Αἰλζοτ, 
 ῖσε. " - 

ἰδὸς»ἡνιαιιὶς Ῥγατογίδον εἶ 1ῃ χα ργατοῦ εἴτι σοκατηνς 4[1- 
πάο Ὠϊοάοτοονι ὁ σαρίταποα, Βαγέ,. 
αἱ. ο]αἤτιιπι ἀϊιςες. , 
δ Πα τ Βα Ρτα ἔς ἔτι ν οἱ οἰ ἤτς ἀιιξξοτοκυξερνητης» 
[ἢς. 
ἐ νεὼς ἔηβάτης»γεζχοτ,ηαιτα. ΤΥ ΟΡ ΒΤ. δ ὃ νανάτω καρό- 

τ ρχύσουσιν, ᾿ ΠΑ ΜΝ Νυὰ 
Ὑοδ Δ ΙΓ474}1 ΠαῚΙΟ γεβίτατ, γοοτιδορμο.η Αἰδος, ἰὼ 

βάτω δες. 
γαγιὸν, ἀἸοίτιιτ ὃς ΤΟ Πίστις ναννγένοϊ. πᾶ ἔγα βἑυισι. Ὁ: 
γαυαγθς πὴ ὁ νηὸς αῤχνγδεγλαθατο μα» ςΟ ΠΠπλι!ΠΊτΕΓ'» ντ 

παι γα σιν. δι} 4 νάνηγος μόρρς,ἷπι ἘΡΊσταπη, γαυηγὸς ναῦς) 
οἱ ὀἀὔεμοι, παιιἔγασὶ ν ΘΟ Βτὶ, διά. ὃς ναυυγὸς φιλίνς» τρϊά. 

ναγως ΠΑῚ! ἔγα οἵ τπὶ [βεῖο. ΡΟ γΒει59 Διὸ κα πολλάκις δια- 
πὸ μέγις:α πελιύγι, κὐ «δὸ ὅθπφανες τοις χέμδῥας . ἐν τοῖς λιμέσι 

οὴς τ᾿ γῇ ναυηγροσι,Ἰῃ Ῥόττιι τογγάτησιις γα ςητος ἱτπιρίπριιης 
Ἰάπταιις αι ἔγαρ ιπ. ἜΠΤΡῊΝ, αι Ἐ λον 
ἀρρὶ,ν εἶ ναικραρρι ἀϊςοδητιγ Ατἰοηἱβ, τ ἴῃ ἀϊΑΓΙ15 ΘΟΤΕΙΠῚ 
τ ητ ποπηϊηα. 41 Ε οἰ ρΡαδ]. υ!ρρίαπι ἀεἰδεῦδητ δέ Ρο- 

ὙΠῸ ΠῚ ΖΙΠ1ΠῈ ΟΡῚΙ5 οἶος δὰ ἵερος ασορί ἐμ 415 σοπρτεραθᾶι: 
δ ναυκρῴέρρες, Δητὶ υιίτι!5 γοςαῦδητῖ (δὸ αξίχοντας. Ατἰίζοις!]. ἴῃ Α- 
τπεηϊοπήιπι τορι]. γεξεγοπτς Ηλτροοτ. κατέ σησαν ὃ δυμαῤχας 

ὃ αὐτίω) ἔχοντας δῃεμέλειαν τοῖς φεότερον ναυκριάρφις,, κὴ «ὅὺ δρήμοις 

τὸ ΤῊ ναυκλαρίων ἐποίησάν. νἱάς ΑὙἸΠΠΟΡ ΙΔ ἱπτεγρτο δύ ἱπ Δὴ 
Μαρχθ΄, 20 (εἷς Πιις ναυκλώρφις τις γαυκρείρφις»ις γαιυκφίρφιφ» ρᾶ- 
ΙΑροσίοα ξοτιπα ναυκλάρκοι, ππις ναυκρρέρκοις ἤπιε ναυχάρκοι Ατμε- 

τἰς ἀἸοοθᾶτιγ οἱ διύμοι, ἃς Μαυκαρία ας ἠἡγὰ ποπγΐης γαύκαρρε γο- 
ο΄ αὔθατον ἀιιοάοοϊπια ρατο τγῖθιι5. ΡΟ ΠΧ Πῦτο οϊαιιο, ὐεὶ δ)»- 

βχων:ναυκαρία δ᾽ ἰω τέως φυλῆς δυοκαιδέχριτον μέρος Ὁ δυώδεκα 
παυχάριοι ἦσαν τέοσαρες χτ᾿ τοι ῆυν φιοείςίω παὶ δὶ εἰσῴορας ταὶχῖλ δύ- 

μος διειχιρρτόγοιωω τοι ς κα τοὶ ἷξ αὐὐτἷμ ὀῤαλώμα τει, ναυκαρία ὃ ἐκοίφν 

ψυν ἰωπίας ππωρεῖ χε κὶ γαῦν μίαν εἶφ᾽ ἧς ἴσως ὠγόμςαι. 

ιὶ ν" 
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Ναυκλὴηρ ἐφϑη δι Πὶ σῸ ΡοΥΠΟ. Σ 
Νιαυκληρίαι, δ Παυιΐτι πὶ σι δεγπατῖο. ῬΙ ατάτολιις γαυκληρίαν ποιησοίμμε- 

γΘ., δι ῖδ συ ογηατίοποπι (Οτγεῖτιιϑ. 146 Π| τ γκυκληρίας ἀυτῷ σιω- 
πριβείσης σὐενὶ ἔς οὐ Το τ παι ἔγαρ μπι. ΧΈΠοΡἢ.. υἱγουμῆνοι καλῶς 
“οροχιορεῖν ἑαυτοῖς γα κληράδ οἴς ἴῃ παι] ράτίους πάρη Ὸ 5 Ῥίορτοί- 

{5 ἔλσεγο ἀγδίτγληζος Ν 4Πὶ ναυκληρία παι] ρατίο, Ρᾶγ5 ᾿πογοᾶ- 
ταιγα: οἹα ἀρι! Αὐἰ ποτα σε [1.1 ῬΟ] τ, πη Ν οατγο σοηετς Εἰι- 
Τρ. ἰὴ ἈΠείο. ᾿ς 

Ναυκληρακφὶ, τὸ Γ6 5 Παϊαἷος, Ρίατο νόμ, ἡ, 
Ναυκλήριον»υγ τὸν δια ΡῈ δογηατίο, ΡΙατ π΄ ΑΡΟΡ᾿,. γαυκλῴρια πολ- 

λαὶ ἔχων. 

Ναύκληροςγυ. δ, Πα11ς ] 6 ΓΙ15911411}5 ΒΒ ογπατοσ,ιιοπὶ Ρατγοπιιπι ἀρ - 
᾿βρκίνα ἸΝΝ Δι σ]τῖιι5 ὃς Πα σι] τοῦ ἀ] οἰτιιγ ὰ Οἰσογοπο, 
σΠΟΡ ἢ, εἴσε βελομῆνΘ- φίλον ποιῆσαι ναυκλήρῳ » 4 δυδὺ μῆν 8. ἐπτων- 

γοίζιυ φάσκων ἀγα ϑὸν ὁ) κυβερνήτίω, δες. Ἰτο πὶ Ρατογ δε η1]ἴας. ὁ τῷ 
πουτὸς οἴκου δεασότης,το τς ῬΟΙ τος 1. το. ὃς ναυκλήροις ἀϊς! ᾧὸ 
μιϑϑιωκῶν τ σιυυοικεών φιχηοῖαῖ Απππιοη Ναύκληροι ἀἸσς δαητίιτ ὁ- 
τίλπι Ατμοπίς οἱ δ ϑμαρχοι γἱάς Ἰη ναύκλαρρι,ἴτοηι δά ὰ ΡΓΟ 
ὩΔΊ ΟΙ 5: ΠΑΤῚ ναύκληρον πλα ίω Ηείγο ἢ. οχρ. ἢ ναυτικίω, 

Ναυκραρεχαὶννα] ναυκρατιχ οὶ, τούτο 5 ΓΙ δα πη. γἱάς ἩΓρΟοτ, ὃς νο- 
σεπ γαυκλαρ., 

Ναύκραρφιον λα 6 ναλΐκφ ὅ᾽ι, 
Ναυκραίτης, ε(Θ-, δ αὶ ἡν4α] Ροτίξιιτ οἷ αΠῆς, 4] πηατῖ ροτίτιιγ, νοΐ αι 

οἰα τις ργωΠαῖο τεπετ Ιοσιπὶ 414 ιτοπηνᾶτις οτἴα πὰ οσοιιρατ, ν οἱ 
411 ΠΑΛΠῈ1ΠῚ Δ1ΙΧῚ]} 10 ἀογηϊ ματι Αἰ Ἰσυ Ιοςουναυκράτεες ὁ ϑαλάσ' 
σης, Ο[Δ{Π τ πλατὸ ὁσσιρδητος Ἡογοάοτιιϑ. δος οτίαπὶ ἃ φαρθυίάᾷ 
τοῖς Ἐπήατῃ, ἀϊέϊα Εἰ αὶ ἐχενηὶς ἃ τοτίπεπάϊς ἴοι τοπιογδηάὶς 
παι ῖθιι5 ὃ. φασι Πὶ οἰιγῆι. 

Ναυκράτις,")ΠΠΕΓΟΑΤΕΙ5 ογατ ἴῃ Αἔργρτο. 
ΝΝαυκρᾳτω 11 }} ΡιΠσ πὰ ν πο »]ΑΓῚ Πιρογο Χ Ἔπορῖν δ. Ἑδλίω χὰ 

ϑείλαοσαν ὃ ἐσὲν εἰσήγετο αὐτοῖς, διαὶ πὸ γαυκρατεϊϑει »ϊἠςὸ φιὸά 1π- 
βευίοτος Ἔγαηῦ Πϑ.Α ἰδ115 ΠΟρ115. 

Ναυκραΐτωρ,ορος δ) ΟΟΓΠΔΤΟΥ Π4 118. οἰ ΡΟ Ποτ,αιατὶ ροτῖς: 
τιι5. Πα Γς το ΠΕ 5. 

Ναῦλα, αξ, ἡ» 6 Πι15 πΊΠ οἱ ἴῃ ΠΓυπιοητί, οὐ ἰάετα εἴς σιπὶ ρίαἹ - 
τετῖο φιάλῃ τγδάπιητι τῇ Οἰητ.δς Οἷς, ἐς Αὐτιρ.Β εἴρ. αἱ - 
τεῦ (Ἐπτῖτο νἹἀθδῃτιγ. ΘΟ ΡΠ. ναῦλα κωκυτοῖσι, αὶ λύρᾳ φίκα, ἁρυᾷ 

Ιοίδρ.1η Πτιέξιγα τοπιρ ] ναῦλα κὶ κιγνύραι ἷξ ἐλέκτρι, Ἐτ ΡΟΙ]. 
γαύλχας μινημον δι᾽ ει;αυὐληπς ί σαι κὸ γαύλαν χεΐγων ΡγῸ ἀττίπος αὶ ἃς νεΐ τ 
βλας ἀϊεϊτατινἀς Νάξλα, 

Ναυλίον» [1115 ἀ πη! ΠΕ τ πὰ ΠῚ. Πα Πππι τα ρα ἃ (Οὐ 4. [10.5.46 Αττο, 
Ῥ ες ετἴαπη ἀπιρΠ1οὶ σομ Πα παι }14 ραΐπια ν ὀγτοιο: σοπποη εξ 
ἀιι! εις 1114 πιο ς5.ν τάς Νάβλα, 

Ναῦλον, κ, τὸ, δεν άκν, ΠΔ1} 11» ΟΣ τοσῖτιπι, νἸΑτὶ στην οξξιγα 5 Ραγ- 
ὉΠῚ πὶ ΠΕ ΠῚ ἴπ Ο5 Π]ΟΥ τ ΌΤ τα ̓ πἀἸτατη» Ετν πιοίορ,, Τιορί- 
το ετίαπι ἴῃ Ασα πὸ σεπεῖο ργῸ φοάειη,ναῦλϑν, ΑὐἸΠΠοΡΒὶ 
Σσπύσδος ἃ ναύλον, ΡΟ Π|ς τὸ ἐνεύκεον κὶ ναῦλον κὶ ςεγανομίον ἀϊοϊτιγοιᾷ 

οἢ, ὁ τῷ εἴ καταγωγῆς μιῶός, ᾿ 
Ναυλοχέω, μυήσω στ ηχας τά ΠοῸ ἔῃ ΡΟττι ταὶγαῦς ἐγεόρϑύω ἢ ὀύαααύω 

καϑιςωώγοῖηΠάϊοΓ οἰΠΊ παι] ι5» εχ οι δου ἰξδείοποηι μαρςο. ναῦς 
φυλαήω,» ἐφοῤμῶ, λριι4, δι}4,0᾽ δ)νοῦς πορρσέ ταξεν ἐν τοῖς ἀγκαῖσα 
γαυλοχεῖν λαγϑ' αὐοντας, 

Ναύλοχον,ε. τὸ, ΠΔιΙα ο. ΡΟΤΤΙΙΒ ΠΑΊΣ, Σ 
Ναύλοχίθ..», ὁ κα ἡ Παιιο5 σοπτί πεπβοναυτικές, δ 14, ναύλοχΟ-, δ δον ἐν 

ὅ αἱ νῆες λοχώσιν ὃ ὀματσαύονται. Ἐτ ἀρὰ Ἡ ἐγοάοτιμπι 9 ἰηιΠτ ὃς 
Ἡοπιογιλιμίω, καὶ δυδίᾳ ναύλοχοι χιμῆϑες. νωλοχίθ- πὐϑαπ]υχὴ, Επιγὶ-- 
ΡΙ 4.14 εἰζοναυτική, ναύλοχ Θ- ἑ δρα [πάτο παι! 50Ρ.1π Αἰαςο,ναυ- 
λόχοις λιπ'ἂν ὁ ἰδσε. ἰὰ εἴ ναυτικαὸ, πδιαττη Ππατίοπς5,14 εἴτ, τὸ να 
φαϑιμον 5 ἔνϑαι αἱ νῆες Ἰςσανται χτῦ λόχον 5 τουτές:ι χΤλ τύξεν, ἸΠ ΘΕ [Π - 
τογργαυλέχοι λιμᾶσες; ΡΟ] ΠΧ. 

Ναγμαχέω, μ.ῆσου, τσ. ηχφ ΡῈ ΡΠ αΙτὶ ΠαιΙΑ οι ΣΟ πη πῖγο, οἰ ας ριι- 
δπο. Νεῦτγ. Πατίαντ γαυμώχεῖν κορανϑέοις . ΠΑ. 0115 ΡΙΡ πᾶτε οἵ 
Οοτητ 15. Τ μον ἀϊ 4ιναυμα χὠ φρὸς σὲ, τ πγιναυωχεῖν. αὐτὶ πᾷ 
μόχεῶει ν[ἀγραιῖς Αὐ ΠΈορ .ἶτα ἴῃ Υ οἰρίς 9 Νῆ) δὶ ἢ μοι χρεῖ ττὸν 
ὀκςίωα; τὸ αἰρούτσδρ πῇ πατρὸς μέλλον καὶ κακοῖς τοσούτοις ναυμαχεῖν 

Ναυμο χηογυ δ, ο] ἔς ἀςσογιδης. ΟΠ νος, (ὁσημέραι. 
Ναυμα χυσείω, ΡΟ παιιαὐὶ Ῥγα ο ἀςοετγαγο, 
Μαυμαχίαγας ἡ, Παιαῖς Ργα λθσ, γαυμα χίαν αὑπεω στέμεϑαι κοραγϑέοις: 

Ὑδὶ χτ' Πιραιιάϊτιγ, Τ μυογἀϊ4 ναυμαχίω ποιοῦμαι 9 ΠΑ114}1 ρτ8:- 

11ο ἀεςετγπηο.ἐςΠΊ. 
Ναυμοΐχεον; μαεῃα ἱπὶ οἰιπὶ 4111 πάθια ΠῚ τη] ΠΤ εἴα τ τε ρ σε, οἱ, 
Ναύμαχιθοοὐ»δ κα να ρας Παιια ΠῚ ΡΓΦΙΪο. Ετναύμοχα δόρατα, μαδς 

Ιοηραἴρίσια πατιτίςα: Π ογοάοε, 
Ναμπακτοςοῦ γ 15 Ποιη ἘΠ 9 ΤΥ ΠῚ. 
Ναυσυγέομιαι» ἥγκι,»Παλιε5 ΠΟΥ ρίῃ 5051 Βιιον 4] 4. γαυαηγεύυδν 8... ηᾶ- 

16 ἢ δομηρίπροπς, Ἡετοάου. ΤἈςΟΡἢτ. ΠΗ, [|.ς. ς.6.ξυύκον υἱἕ 
πτὶ πλοῖα νκυτσηγρεῶ ται. Ἀττίδη.ν αὐπυγεϊϑτη ναῖς μακραξγϊ οι ρ45 πᾶ 
τος ᾿αδτσατγὶ. 

Ναυπηγέω,με ἴσων κά) παιιο πῃ ἐλ δτῖςο, Νοιτ, αδίο!, 
Ναυπηγήσεμος, κ, δ άρτιις ἔα δγϊ σα πα 15 ΠΑΙ͂ 15. αυπηγήίσερμος ὕλυγῃᾶ-' 

τα] ς πιατογία, Ἱ Ἀεορλγ. Β|{|.1...ς.6.γαυπηγήσιμος πόλεις οὅ- 

πιοάα Βαθεῖ δά παυίϊιπι σά 1 ἢς]8. 

Νιαυπυγίαγιιαυασι σα Πςατίο; Ατἰ τοτεῖ, ἔςςαηάο ΟΕςοποτη, γαν,, 
Ἴοπι.. Ὑ τὰ 



260 ΝΌΡᾺΑ 
ποηΐδρυ αἴοῳ ποῦυ ἄζετω λὰ σουιρί πσεηήλο πδιε8 [ε δος ποι μα 
γα! 5. ἱ 

ναυκελγκῆγατϑ ἐλ τῖσαπἀϊ πδ1185." 
νιαρασάγιον, ἴοςιις ἔδυ οξβοῖπα νΟἱ πᾶιι65 ἜΧτγαητατ. ἂν γαυαση γι) 

Ατἰορμαη: ἱ 
Νιαυενγδο»οῦ, ὅς Δ ὈΥἸοάτοτ παι) ΠΑῈΡῈ σἹ152 1110 ΕΊΓταῖζΟ 5», ἅτις 

πατιράρις Οἰνα] οἱ {10 ὃς ΝΑΙ] τπαιήτπι ἀττ! ἔςχ, 
Ναυπλία, "γᾶ σοῦ τοῦτα ΑὙσίθδ᾽. 
μΜαύποσα. Ε] οἰ γ οἰ ἔττητ μακρόποδα, 
μιαυράζειν, ἰσγϊ ἀετο κατα μωχᾷ ὅλοι. Πς γ οἢι. 
Ναῦς, ἡ ναὸς γο} νεῶς τέωι ναυιῦ, ταὶ ναῦς Πι15:4 Ἰὰς νηῖς, υἱάς νῆες ἴῃ 

Απιπηοηαῦς ἐύσελμος 9 Παιιῖς Πα εη5 οηᾶς ταϊλιι[15. νεών κατ 
χρών» ἸΟΏ σα} ΠΔ11111Π}5) Τ Βιιογ 414. Ψ 4116 ν οττῖτ.] 1τιγπίςᾶ5. 
ῬΠεγπίςμιις δἷσ ἀἰοὶ ΡΙμγα το αἱ νῆες 9 ΠΟ αἱ ναῦς : ὃς ταὶ γαῦς» 
Ποη ταὶ νῆας. ὰ 

Ναζῷνλον,ε)το ἀπ 4 ναῦλον ΗΠ οἰ. 
Μαυϑιλόω,, ἰάόπι αιιοά ναυλόω, γεΐ παιΐο νομοπάιιπι [ες ! Ρ10. 

Ἑμτὶρί 4 αυϑυλώσα ει. 4] οἴταιτ οτίαμι νοέζου 4] Ρετίοϊ το ΠῚ 

πιο σοπίσομάιτ ἀρά ΑὐΠορ μη Ρᾶςε. 
Ναυσιώω,Παιςο 91 ἀο1ὶ οἸΠῈ ναυτιείω, 
Ναυσίασις, β δελυγμόςναυπίησις, 

Ναυσίβιθ-..,ὁ ῖπ πδμϊ νἱταπὶ ἀθρσοη5,Α]οΙ ἢδν 
"ναυσίκλφτιθεναυσίκλυτος, κρδ,πιιΐθιις ἐποΪ γτιιϑοροοτῖς, Ὁ ἀ, φοίνικας 

γαυσίκλυτοι ὁβ δρες»ἱ.ν7λ πα γαύς ἔνδοξοι. ͵ 
Ναυσυπέδη, πατιΐπ τα ροάοαφίοιι αιιοά ἴῃ παιιῖθιις ροάϊοα ΙοοΟ 1π- 

τϊοϊτατ: ιιπὶς αιιτ σατθηα απ παιιῖ5 ἰὴ ἰἴτοτο το! !ράτιιγ [τ|ς. 1ῃ 
Τιεχὶρ.Ναυσέποδες ἀϊσιιητιιν Ποσπυῖπε5 ᾿Π 1] τος; 41 ἴῃ πιλγὶ 
πδαῖθιις ἔσι ροάϊθιις ντιτηταν Επ|Ὲ, 

ΝΝαυσίπομπος» ΠΑ 1165 ν ΕἤΘη5 ὃς ΡΓΟΠΙοιοΠροντ ταυσήπομαίθ- αὔεμγα- 
Ῥιιά Επτὶρ πη ῬΒο:π. 

ΝαυσιπορρεγὉ5 ΠΔΠ1 4 01}155π4 1115 τα Δ 115 ναυσίπορος ποτειμος. ἢ. 
ἑαϑ νυνἷν προ ὁ μῆν (Ὁ. γαυσίπορος ποταμὸς » Ατΐζοις]. 1 .ὐδὶ ϑαυμ. 

τ ἀκεσμάταν, 
Ἰχαυσεπο ρος. Δ ΠΡ ἢ 5 γαυσιπόρφιε πλ΄ἑτας, 1. ΔΠΤΘτ, Ἐπτίρ. 

᾿Ναυσιώσεις, ΗΙΡΡΟΟοτγατ. 0.4 ἐγαξλυτ!5»εαοιατίοης5 ὃ οτπρτῖο- 
πες Βιμηουμπι:ηρτο ἃ παιιςα5 τα ἀἀ νοπλοπάτιην Ρτογίτα- 
ΤΠ 5» νοσαθιο 5 (Ἰαπάο ν πα ὁπογατᾶς Ὠἰ Π.11Π1) ΟΧΡΟΠιΙηῖ 
ἃ ἴς [λπσιποιτγας γ οἰπτὶ διουπιιητ. ναυσίαν ἐπὶ πὶ τίμλ ναυτίαν 
νοσδηῖ Τοποςυσαΐοηϊς ἴῃ Οἷο [{5. ναυστώσ εἰς οἱ παρείς ύσεις (16- 
5ς «αρεκχύσεις τῷ ματος, ας δὴ καὶ ἐκχυμώσ εἰς νοσαῦ. τΓΑΠΙ]Δτιιτη 

. 

ποιηθη ὐπὸ Τρ σηὴ ταῖς γαυτίαις ἐμουμτων ἄμα. Ἐτ Ἡοίγοἢ,, ναυ- 

σίασις »βδελυγμς, 

Ναύςαϑμος»», δρηδια  οντισ πα παι 1 Π1»παυήττι Πτατὲο.1 τοῖα πι15. 
υὐσῆρ τῷ ναυσ τάϑιμου καϑίσας ἐἑαυτὸν,δζς. ἴς ἤιρτα Πατιοηοῖη οοη- 
Τπταςης. ΑρΡιά Ὑιιογ ἀϊ άοτα ἰαρίτιιν σοπογε ΪΝ σαττ, τὸ γαύςαϑ- 
μάν ρτο δοάςηι. [τῷ οἰ αίς,ναυτικὸς σιρριτὸς 7 511. ὃς Αἐτίςα: ρτο- 
ΠΌΤΟΥ  γ. ὃς σα ἘτιιΠ1. 

Ναυστολέω; Πα] ἄψοῦ. γάυ Τίλλομα!» ΓΟΡΟν ΒΡ. θογ που ΠΑ ρΌ560 οἷ 
οἰαῖτε, κιγώ μῦς, ναυστολωῖ τῷ π]έρυγε, ΑΥἸΠἸΟΡ μά τιναυστολήσ εις τὐμὶ 
σόλιν ἡ σι! γηαἰυῖ5 οἰ ἑτάτοπα, Εἰιτρ᾽ἀ. Ατἰοηςα ἰδ γὸ γνηάςοϊ- 
ταο, ἀφ᾽ ἧς τί) κύλικφι γαυ στολοὐσιν,αἰαπλέοντες μέχρα 5 παι] ἀςάιι- 
σιπητοῖῃ ΘρΡ το]. ΑἸο  ργ, ἵνα σὲ πεῖς ἐμαῖς χερσὶν ἀκύμονα ναυς-ο 
λΐγω πλέαστε, λὐπὶ πῷ διαὶ νεὼς αὐοῳ πέμψω. Επτιριἀ,1η Οτοῖϊε, αὶ δώ- 
γίπερ τα πίων γακίς ων ναυστολών ἐλύλυϑεν; [εούτηπς Μοποίδιι ν- 

Χοτοπι τοτουτ ηᾶπι παπΐ Γθάτιχιτὸ Ηος ὃζ πομποστολεῖν ἀἸοἾτατ.. 

Ῥτο παιεῖσο, ἘπτΊρ 4 ΤΊ οί. Εἰ μῷ τὸ δ᾽ ἥμαρ πρώτον ἰῶ κακερμβῥω, 
χα; μὴ μακρὺ Φη) δεοὶ πόνων ἐναυστόλοι., ΟἸσοτ. Τα 1}].3, 51. τ1}}] 
Δτιας τ {τἰς ρει τα μα ΠΧ  ςξ 4165.» πες ταῖ Ὡγιπηποίο πᾶ- 
τϊρίϊειη 10. 

Ναυστολία, ἡ. πλεὸς ναυτιλία, παι σατο ν ο] ἂτς παι! ρΑΠά!, 
Ναλτης,ε, ὁ, ηΔυταςαιῖτα. Πα τ (1159 ὃς ἔσο πηΐ πα: γαύτρειαι ἀϊσιητητ 

ἂῦ ΑὐἹΠπορίνδῃ. ὁ κυβερνη τας, Ὡρωριάτυς, ΑὙΑτΙΙ5 οἐμογερρῖσι χαριζο- 
υϑϑυ ναδτησιν, ναύτης δρόμος. τι Ερίρ. 

Ναυτία,"ς ἡ, ὡζ γαυτίησες ΠΑ [4 τ τάσιι5 αν ΟΠ το π65 σοηᾶτι!5 ἀ1- 
αὗται : αυα, παι ρδητίθιι5 ΡΓαΣΓΟγτλῖπι 11) ἀτιατὶ πδιιΐςα ον γὶ 
{οἰθας. Ὀϊοίρογιψεϑ δτὸ τουτὶ νσαρίτο ἀς ξοεπίοιι]ο 5 ἐν πυρε- 
τοῖς τε γαυτίδῳ χαὐ κρεῦσον στο μ(φ' χὰ παραιτεῖται, Δι ςαπι [ς4ατο πο πὶ 
Δίτοιι ν οπηίτιπι. πᾶπὶ ἃς παιιίςα ροτεῖϊ εἴϊε πης νοχμηϊτίοπα. 
ΟοΙΠΠνης νοσλίτιι παπιΐδα δαῖτ ῆς ναυτιώδης δεείϑεσις, ΓὩΠΆΪΤΙΙΓ 
ῬΙῸ ἱγγῖτο ν οπλϑιλε σοπατιι, 

Ναυτιίω, μ. ἀσὰ αὶ, κα γπδι! δον ποτα σΟΏΟΓ. 
Ναυ τινὸς, οὐδ ὁ, Παχιτῖς 5.6] α ΠΠατἡ 155 παι 15. τὸ ναυτικὸν» 012 [Π8908118- 

[τ σορί οτος παι} 15, ναυτικοῦ κατεις ὀΐτος 5 ΡΟΙΙΓΟ ΓΕ ΠΑΠΣΙΟΔ» 
Τίιογ 414. γαυτικιὶ Σπύβασις ἃ παι ἀοίσοπῇιΣ. ναυτικῆς οἰἴκτερρί» 
τοὶ πατεῖοας πο Χρογεῖ. τεὶ ναυτικοὶ» ΓΟ5 ἡαυτῖςδὲ ἱ 46 Π|,. ναὺτικοὲ 
εἰξηρτύετο, τοὶ παιτῖσα ᾿ποιτη δορατ,ἰάςπι Ὑ μπιογ ἀϊά, Ττοπὶναυ - 
σικας, ΡΊΓοῖς ἐς βοποῖς ΡΟ  Ὑροτιη. ἐγαηββογτιιν ἃ Οαζὰ ροπα- 
Ῥ εἰς τις οὐππι θοἱγρὶν Ασιξοτεῖοβ ἥιᾶγτο Απἰπηα], ναυτικὸς 
πολύ ποις, παλτὰ ΡοΙ γΡεβοἰάσπι 1.9. Αηΐμῃ, 

Νιαυτικώς δμν εἰζειν, δε ἃς 
ΝΜ αυτιλίαι, ας. ἱ ἡ γαυσιτυλία κἡ πλούς, παι] σατίο, 14 οἴ τα παι! ραηάϊ. 

δές. Γπιούαητς ἐς [πιδλιι μεῶνον γευτιλίας γν οςατς παι πὶ 9 14 οἴ. 
Ὠγοτοςάςπι ργὸ νοζτανα ἀη πδαΐν ἔξ ρτο τεαϊφέζω, γαυτιλίῃσι 

᾿Ναυτίλλο μα) μ.οὗμαι! πιιλ μα!» ΠΑ] Βουπλέω, ρογῆ δυιῖσο, . 

Ναυτίλθ-.κ5 ὁ Γεσιη4α Ὀτεια (Ὑ 114, ἃς οἵξ ἀἰπηϊπειτῖ ᾿ 

Ναυτιωσ)ησ» αἰ ἀἸ 5» πα δατη ἔοῖςης » παι!ξλτα 

Ναυτοδίχαι οἱ ἐπα ἡ Ἔγατιῖς 4 παιιο  Θογιτη [ἰτἰρία σΟΠ 

᾿χρέωντα!»ἈΑυ ο]ἀτῖατῇ Ἔχογσθηῖ, ψαΠΠ1 οχ Ἡξετο 
λέῃσι μαιχρῇ σιν ὅδε ϑέδλοι,» τιλτι! σἀτίοπίσας ἱπςι απ 
τοάοτιιβ. εος 

Ροπιδ Οἱ ατιιπι Οὐγ 1. , ϑυμὸς αὐώγει γαυτίλλιεὐϑοι ἷ, 
ἰϑιιωυύτετα γαυτίλλοντ αι). ἐλ Νῃ 

Αὐατιισ»δείδιε ναυτέλίθ-, αὐήρ, ΕῈ ἃς ρ᾽ (οἷς αιιὶ παιτὶ 
αιιὸά παῖς ἤρεοίομπη Ρ γα ξογατιναυτίλῳ πλαΐτει; ΕΙΣ 
Ππορμαπ.νίάς Πόμπιλθο, 

παιιίεοπι ΡΙἸπ. 

ἀρινὰ Ατβεπιοηίςς, ΡΟ]. γαυτοδίχαι ἢ σαν, οἱ τας τ ξεν 
γάγντες, , τν 

Νωύτρείαϊ, αἱγααυιτῖ σα; πη  Ἰογ 5) Πϑιτα νο] παῖς; ἃ 
Ρο τοῖς το ΠἸπιοηϊο. ᾿ 

Ναυφϑυορία, αϑ ἡ, Π411}5 σΟΥΓΙΡ τὶ οὐ παι ξγασίιη. τὸς 
Ναύφϑορος.". ὁ χα ἥοἱτι ΠΔιΐ σοι ρτι5ο ὃς Ρογά τι15: γΈν, 

λῆς»ν οἴτές5. χιχᾶ; ἀῃ παῖιο Ρογ 7 ΕΠ ρ. ᾿ 
Ναῦφιφηαιῖθιι5. Οὐν 1: ξ, αὔρα ναῦφιν ἐποτρεύειε γέε 
δ νεών, ἃ παυθιι5, ὅς Π|.β, ὁπότε ναῦφιν ἀφορμηϑεῖεν 
4αμπα ἃ ηδιθιι5 ἔς πιοιοτοηξ. κ' 

Ναυφρακτος ὁ κἡ ἡφῃαυτίοιις οἰαἔϊε Ἰα ἔτιιέξιι5. ναύφρο 
Εἰ ρ  ἀς 89 παπτῖςι5 ΟΧαγοῖτιι5.ο[4Ππς 1η Πττιιξξα Δα 
τἰπορ απ. ἦπ Ἐφαίτ. ὄντε ναυφοακτῳ «φατε πάντα 
ἐεὶ,Ἰὰ εἴπ, συμπεφραγυίνῳ κἡ σιωτεταγυάνῳ ναυτικῷ, 

ναύφρακτον βλέπτφς, ΤΏΤΟΓΡΓ. γαυτικὸν φ᾽ρατον. ἢ πίω ἐν 
ἢ ναύσιπερϑευον. ᾿ ἷ 

Ναύων [ρρ]ῖοο, ἤϊιο γωύω, λίσσομαι ἱκετεύω, οί γ οι. 
Ναφϑοι, ΠΑΡ ΒτΗδ:πετρ ἔλαιον γοσατ Ν]ςοἶδιις ΑἸοχαπάχ 

πα; Ρετγο[οιιπλοίτιις οἰ ειιπη ροτγα,, πο τα 6 οἱ οἷ᾽ 
δίτιμπιοη Πἰφυΐάαπα οἱ οἱ ἰσῆτοτς δὲ ογα πεῖς. ΤΠ ες 
τἰπὸ οἷοιιπι νἵπιιπι, Ογατῖι5 ροοταν  εἰσαπὸ οοπαΐ δὶ 
4ιαπὶ {πρτεν οὐμιτὶ ἴβσπα (ςάςητ νεῃῖ55 οἰθόσῃ 
νῖιιο. Ὀιοίσογι (ες Πδγο ρυῖπτο, σἀρῖτο ΤΟ 2, καλέ 
γάφϑυ, ὃ κῷο δὶ “' βαζυλωνίω ἀσφάλτου τἰξαύϑημα τῷ χρῶ 
δ'οίσκετα ὃ νἡ μέκεν( τη ὸ δὲ τειξα)δ)ΐαμαν ἔχον αἰ 

δϑερῶςε καὶ ἐκ διαςτήτιατος αὐ πείζειν αὔτο. ἢ Ή11|5 Πρ το! 

Ῥίτετος. ἀειηαίτμα πις βαρτγαητὶ [πιο Ἰοαιιςη 8,8, 

γ1.ὸ 

᾿ ̓  

τιιγας παρ Βτ μα, ῖτα ἀρ ΠἌταγ οἰγοα Βα ΓΟπἰ ΠῚ. "β 
δεηίς Ῥαστϊα: ρυΟ Πιιοπ59ἰτιιπνίπὶς Πα] 41 πτοάισ, τ 

μμ Ῥηα σΟσπαῖλο ἰρΏΣΠΠῚ 5 γα ἢ] ηται!ς. ΡΓΟτΙΠΙ5 
ἀεειιηηιις νἰἴλπι. τὰ ἔσγιιης ἃ Μεάςα ΡΟ] Πσοπὶ 'ὀγθῆ 
ἄτπιάπαῃ (λον ἤςατητα δὰ γᾶς ἀσσοῆοταϊ.» σοτοπα 
τατοδιις ἴῃ ΑΙεχαπάγο; τὼν 3. τίν) βαββυλωνίων εἶτ 
ἀυτῷ γνομδρίιυ, ἐθαύμασε πό, τε χάσμα πῇ πυρὸς ἂν “δι 

ἐμ πηγῆς σιωυεχώς αὐα φερρυῆσα  κ) τὸ ῥεύμα τῷ νάφϑα! λή 
τὸ πλῆϑος, ἃς σαίογα δὰ παρ μα; ΕΠ ΠἘοτίαπὶ ρεττὶ 
τα] τὶς Ἔχοααΐταγ, 1461. τῶτο φασὶν ἔῃ τὸ ἃ ηδε, 
ἃ πραγῳδού μῆνον «-ἔφανον κὶ ἃ πέπλον ἔχρισενοδζ τα ἰἴᾳι18. 
ἰεέζα,νε ὃί ἀριιά 5τγαθ.}.1ς. Παρ. δτίδπη η δοτάσῃς 
ἃς ΧΙριΠηἢ οχ Ῥίοης, δι. σριῆνες ες πως ποπιᾷ 
σοναπητηῖτογ οαΐτη ἀἰςὶ κ᾽ νάφϑτε 9 ἀριια ΡΙτατο μα 
φϑὰς .ἀτηϊις οὐ! πὶ τὸ γείφϑω Τηιοηϊτὶ: 411) οτίαπη, 
Μηδείας ἔλαιον γοςατε: 6405 νογόνναφϑαν, Ποίγοῖ. 

εἰς ΘΧροΠιΐτ, ἀκ 
Ναφρον,λινοιῶ δείμμο εἰν ἢ. ΠΠπεῖῖπὶ Εἰ τιπη. ἣ 
Ναωώ, Πιι Νουα (Ο]. πηγαὶ δεκύγέςτερον νώεσι, ΙΝ 4 2ΔΠ 

βΒυιιητ,νων σκοὼρ, ἔχε τοιι5 ἐππαταπς. ΑΛ ΠΟΡΗ. 
Νάω,ρτο γαΐω Βα ἰτοινηάς ἀριιά Η πο, γάοσατο δ᾽. 

Ἰοκφτῴκησε ΔΡ οοάσπι {Πητ ἐν α ἐϑνίω  ἐναρσ μι ἔναοσα,, 
Ν Εὐρατγεσια,ποπ ΠΗ ἴπ σοπιροπτείοης ἀϊέξεοπιῃ ΡΟῚ 

τπιατίοηθπι Πρηϊβολης. ΡΝ 
Νέα, ΠΟΙ ςγ ποτα 15 ἀροτ, ΖΕ] αἰτεγηῖς απηΐς [ογί τιγη το πῆ 

Τὶς δταϑοϊπιθητιις. ἐκ νέας,ἃ τπιοητιτο τῇ νέα μέωδς» ΡΤ 

τας ηΠ 5. ΡΙατο νόμ. ἡ, αὖϑες ἐκ νέηςγἀςηιιὸ. 
Νεαγγοης. ἐ(Θ.. ὁ κα ἐφπαιροῦ σοηϊτιι5) ΕΠ ΤΡ. 
Νεάξω, πςης ἴσο. ἤαστι ̓ ππ|οη 5. Γο δα πι15 ὃς νΕΡΘ 115,1 

εἰς Ἐτγαίταιις. Ν εαγγιαδίο! ατονπάς αὐδυεαίζω τγααΠτί απ 
μειρακδυόμϑυ.. ῬΟΙΠΧοκὶ εἰς μειρακίων ηἱλικέαν οἰξανγλαίηϊει 
ζειν, σφρεγοῶν, νεάζειν,γεθυιδύεδδτη, ὃς ΧΟΠΟΡ ΒΟ ητὶ νέαν 

1τα πῇ {πππΘητατο 1 τγᾶ ΠΠσ0 δὲ σοηἤιπιο, Ηογοά.}.3.αὐνε 
«Φατιωτικῴ βίῳ καὶ σιόφρονι. ἊΝ 

Νέαιρα, οχτγοπηα ΡᾶΓ5 νεητεϑοΠιπθη,α σἀοπΊθη: αϑδᾷ τὸ νέει τὸ : 

ρϑύεάγαι εἰς αὐτί) τὶ ἐδιομῆνα, Ἐτγ ταν τάς νέαραν 
Νεακῆς. ἃς 

Νεακόνητος. 45. δ, ΠΙΙΡΟΙ ἀσατιι5). 5 ρ 5. ἢ] 1η Εἰοξεγα, 

Νεαλὴς, ἐξ.» κὶ ἡ ποῖμπις ἴῃ οπγηὶ οἱῆςοϊο,ν εἰ ὁ νεωςὶ ἑαλοκώρτῖτ 
ἢατίοης ἃ ρἐΓοἰδιι5 Πιτηρῖα. νἱάς νεαρὸν ἴπ Απηπιοη. αμιάς 
Ἔχροηιηζ πιιροτ ἴα! ς σοη ρογίας. νεωςὶ αἰλὶ πεπασιβθίθος γο 
ς-Θαπιώτης ῬΟΪΥΌΙΟ,ο᾽ ἐἰκέραιθ., ΠᾺ1} 65 γοσ θη 5 δ ἱπτοσου Πα τ 
αι πφοάτιπι ἀεριισπατίτρίητοσογ ἀἴαας ἰηταἕτας Εἰυῖον 
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ΝῈ 
οὶ τοῖς πονεμέδοις ἑτέρφις νεαλεῖς ὅθηπομαν εἰν, Τάς πη ῬΟΪγ. ἐδ 

κεραΐοις ὄντας κ᾽ νεαλεῖς, ι 

"οΒιοχροπ ως «λέσκς,γοσθης οάρτα;, 4085 ἃ νἐάλω- 
αἴοττ επί τι ἱρίδ γεαάλωτοι ρΓῸ γρωςὴ εὐλυμμῆδοι, 

θη 5 σάρτι5. «ΠΘΔΑΝΗ ὍΜΆ 
ρογία » οχιτατὶο  ἱ ἤασαρδεο ἃ ΠΙΠῚΪ οἰατάο. λαι 1Πς ̓ α- 

Νεδριάζω,δς Νεαμδύομκαι δὲ Νεανιδύῳ .. ϑύσω. ὧν. 

᾿ς Νιμήζω, μιέσωγα. και, ὃς Νεανίω, [πὶ Ἰμι0 155 ἐεηση- 
ἢ τγαῇρο. ΑἸϊφιαηάο ρτὸ ἱπσοηβάογατὼ Αἰϊααά ὅς ἴα- 
τοῦ πιοτὸ ἐππιοπὶιπῈ ξαςῖου ἀσελγω, ΑἸ] φυδηάο τογγᾶπα ἦπι- 

ἰφιαπάο Βοτεο,γίσεουντ ἢ ογατίοπεπὶ βου άδπι ὃς 
τὶ γεανίζειν ἀϊχετ 5» ὅς 14 σοηιις Ετα πη, ργοιςγΡ. 1ι}- 

δμιδίων, μειρανευδυᾶυΘ-.νεανιδύομ αι εἰς ἐδ πολίτας, Π{οογατ. 
τὲν ἔργα ὠραήει 5 καὶ καυχᾶται," μεγαλοφ ρρνεῖ ὅδη αν δρεία., 

ἀριιά ΑὙἸ ποράπειπι. ἐνεανιδύστετο «υρρχϑιλέσδϑει, ἃ εἶρα- 
Ἱ βαρζαΐων » ἐπι  Ἡἰ Πἴτοτ ἃς τοπηοτὰὸ ἁιιις οἴ ὉοΠ [οὐ {Π- 
τραγΌ τι Ῥτουο το] πτάγο 8 ἴῃ ἸΝτιηγα. )επιοίς. 
τος δ᾽ ὀκείνν λέγειν»χαὶ τι κὴ νεαγιδυστι μᾶψε τοιούτονγως ἀδὲν, ὃ, 

εἰπεῖν φασιν, ὅτι , ὅζα, Πιρδοητο διιτοπὶ 110 ἀΐσοτο ατᾳ; 
δὲ αἰταιιῖ λαξταθιιηἀὲ Ἰμπιοπ  Πΐαιῖς ἔοτοςΐα ροΠΠσθη- 
δα [6 ἐχέϊαγαπι. Ηος επὶπὶ Πρηϊῆςατ Νεανιδυεόϑεει, 

ἃ τοπιοτὸ ὃζ σοηβάσητον αἰ ιι διάετε. Ιάεπὶ χθ 
πεισι τοῖς ἑαυ το νεθωιόυομῆμοις ἐπέϑηκεν., ας ἀϊιο ξαοὶ- 
Ἰοῆς αἰιδαςϊ δύίαιις «ἀἀ!41τ. ΑἸ1δῚ Αἰ τατος ἐδ᾽ ἔνεανι 
ον ἐδέννηςο αυιϊσαιατι οἰ πο αἱ Πγθμιὸ σι ο(ῆτ ἂτ- 
τὶ νῸ ΡΙυταγοιις νπς5. εἰ αὐτὶ τὰ αὐἰδοίζεϑει , μακροὶ 

οἶσας τοῖς ἐν τῇ βελῇ γευνιδυϑεῖσε 5 νάΙογο ἰμρθας οὰ ΠῈΣ 
ἃς ἱπσοπιὸ ἴπ δοπατι ἀΐχεγας ὃς Πγοπιὸ, Ιἀἐπὶ ἐπ 
ταὶ 3 γεδμιδυο μῆρ Ὁ» εἰπεῖν, ἰὰ εἴτ] οὐδ διιη τις, Οτεσσ- 
ἀκουὼν οἷς ὅτοι νεδυιδύονται γ 1ὰ οἰ ροτα]ητοτ ἀριητ. 
ὕομαι ἃς μειρακιδύομαι ὈἸχὶς Ἔτι Χ ΠΌΡΟΝ ὕεα- 

᾿ς ΡΟ] πχ νεάξειν κα νεόοι δι εὥϑτη 7 ῬτῸ ἀπ Πτιτοῖ ἂτ- 
“ποι ἜχτΓΟ ΠΊΠΠῚ οὐδ τη κομποίζειν κεναῖς 9 κὺ τολμᾷν. γέου 

ιν. χὶ καὺχἃὅϑει!. καὶ μιγαιλοφρονεῖν ἐπ ὀὐδρείᾳ . Ηεἰγ- 
ϑ ὕομα!» ἵπ ρίπιια οτίαπη Πρη Πςατίοης γἀρι  Πε- 

ἀφ! οἰςοπς,αιάαχ, 1 ἤτοπιιο εἴς (ρίγῖτε ὃς ἀοτίνγα- 
ἡδυειις. Γι πιο ἄμα π. ΡΥ 9 σοτοπᾷσδν τίσιν διιι σιὴ γεωνίαε, 

δός ωλίκ οὐ εἰπεῖν τι χλ τούτων δέοι, ἐν τούτοις λάμιτροξ 

ναὐὶρ νεανίας, ᾽ν ἀςοΥ. ΚΟΈΠΟΡΗ.. 7. Ῥα νεανίας »όγοις Εἰὶ- 
ΠΟΠεΣ τα πηογαγί οβοἐ τ] ΘΠ} 165 ὃς ΔογΟβυτολιμηρρις. 

ἀτος, τὸ, ἰα ἐξα πτἰαοἰττοπειῖτας : ποτά πε {Ἐγφηιμα πὶ ξλοῖ- 
ἀχ ἐλοϊηιι5ὁ αὐδιρασιμιὸς, κόμπεισ μοι κὸ κανὲν τόλμνμα. ΄ 
ὶ Ἐπτοτατί 59 Ποοη Σ ἀογατιδοαιιδ ἐδ αἴᾶς {τὶς αἴ- 
ιςὶ (ΟἹ οτ. τοῖα ἔοτοχοξοστιβογεσοης.νεανικὸς χολοφω ἢ 

οὔ εις, ῬΊατο ἴπ Ἐρ [το]. νεκνικὸς πόρφς» ΑὙ Ιτοτοῖς 5 
Απὶπια! ἰπριῖς πιοάτιιβ. ν᾿ ἰάτι5. νρανικὸς φόβίθ-. 

5 ΠΊς τις, ἘΠῚ  ανεανεκη, Ορρντη οἱτια Ρ ΠΕΠΠῚ τῸ ΠῚ ΓΓΙΠΙΠ1 
Απἰπιδὶ.νἐανικ διαφοροὶ, ροτιασπα ἀπο. νεα- 
οἰπισοηϑ σι ἰταποἱάοηη [ἐρτίτνο Ἐτ ]ς. νεανικὴ κί 

115 Π]Οτι5.ν ἐὄνικη φορφὶ, {πιὰ σΏ1Ι5 ἸΠῚΡΟΤΙΙ5 5 ὙΒοεορηγ. 
Ῥτίπιο ἀς σαι Ρἐαπτατνεανιμη φύσις Γἰατοη δοτς δί ε- 

ἘΠ] 6 πῖππι. Ασ τ 1η υσιογνωμικοῖς ἀς Τιςο πο. τῆξος γέανι- 

γ νὴ αν!αὐωὶ ἀἰχῖτοϑζ πολιτ. 4. δημοκριτί αν γϑ ανίκὼ ταὶ τίμω, ὃζ 

δνοἱππις Π1} 69. [ἀτιιπλορετα ἀπ5οἴ ποο ΠΕ] τιπὶ δί τεπιοσγα 
Τιυοίαη.Ἷπ συμποσίω, Μεανικώτερᾳ ἡμας ὦ φίλων ἀξιοῖς ἐπφέ. 

ὅτι τρὸς εδὺ πολλοιὲ, [τοπὶ τὸ νεανικὸν, [ΓΘ ΠῚ 9 γος {γα - 
χρέας, ςτὸ γεςςῃϑ5 ἃς τοποτγασίειι γο αὶ ὃς να] Πα - 

ΑἸ πορμδη. πη Ρ]ττ. δοίης χῳταφαγεῖν κὶ κρέας νεανατόν, δ τὶ 

εὐ υἶρον χορ τείσαι γε ἀνίαν. γεανικὸν γόσημει 5 αἸΤΙ ΠῚ νἱ- 
τ οτε].νεδοικὸν φρόνημει» Το ΠΊΟ ΠἈΘΠ Δ Ὠ σηιι5 ἜΓΟΠΙΙῚ5 
οῇις. ᾿ 

᾿ς Πἰ Πτοτ,γοηυὸ, νδ᾽ "Δ :1 4 φαοά δεῖ πὶ φυοαιις ᾿πηῖ- 
εἰ. εταπι.το Τοῖς δ ΟΡ ἢ σιιο Ὠἰτὶ ἀπ ἐπ] 1] τοῦ 
οἷς, γγονάως. ΑὙΠΈΟΡΙ. ἰκώτυπῆε με γεανκώς, Ὰ 

πορς Δἀοἱ εἰς οπτί οτονεανικώτερα οἰγεϑεὶ γ ῬΟ πα Ταςιςπτίοτα 

ἴοτα, ΡΙασ.υ. ἄς Β ερ. 
οὐ ρας [42 ̓ πς Πςτὶ 
Ἐυτιρ. Ἶ ὲ 

ατος τὸν Πρ ΟΥ οἴ 8.1 ΠΟο τ ΠΘητ1α. Ὁ ΐ 
μαι ἱαποης ςο5»44ο] εἴσο. Χ οη.νεανισκ δώ, δυϊά. 

σκίθυ, κα, ὁ, Δἀο᾽ εἴσεπτιιτς 5 ΡῈ ΡΉΠ οἱ Ὠ 50) ἡππίθν Ηείγεἢ. 

τνίσκίθ ἀριμὶ ῬοΙΠσεῖτι » ἀϊοῖτιγ ἴῃ απάτῖα ἀΠΉΟΤΕ ΠῚ ἢε"- 

τηδάς Ἰὰ οἢ, ἃ ν᾽ ςεπαχορτῖπιο ἅππῸ δὰ νἱςέπηναπι οἐϊαι 

ἴα» ΠΑτῖ σοι απις]Π5.ὦ γεγιγὁ τππ- 

ὍμωΥἹάς Μεανιδύω. Ἷ 

δυμμα, μι. ὠσομιαι,αν.ὠμα!.ἱ απο πε σουριυίείςο; Ῥοροπιδίοϊυτί. 

τ τως, ἡ ΠΟΙΙΟΠατῖο, Οατα 1.3.46 σαι! ρ΄ λη. Τ Ποορτ. [ς4 [ς- 
ο΄ 96ηάῃπι ριιτο γέασις, ὶ 

᾿ξ ακος, δι ας Π]5»ατιο καμικώτερον 0) ἀἸςῖτ ΡοΙΪ!- 

᾿διοι δὲ, ὁ κὶ ἡ, τόσος ἴοι! ποῖπι5 Ῥοοταγίῃ ἘΡΊΡ.: 
ἐιπολίτης, γος Νίας, 

ἢ 

ΔΕ 26ι 
Μεαοβ γος, δοπΟΙμΙ το απ, ἰαπιςη 15, υιιςηὶ Πα} Π15, μικρός. 124... 

παῖδες γεαιρρὶς ἢ]}} ρΑτιιῖ. νεαροὶ κὶ πρήϑυμοι » γξογθατὶ ὅς αἰαογοσ,. 
ἸΝλζϑηζρη.νεαρών αοιδ ων ἴῃ Ἐρ ρτγαπαπηᾶζ, ὃς νεαρὸς ,αἰγ αχ,ἴηςῦ. 
{α]τιι5ναριμὶ δ 4 Δ6. στ αϊδών γεαρώτερρι, ριιετὶς το] ἀἸογο5. Ατὶ- 
ἴτοτο! αἰ. Ετ ας, 18} τοξουτο αἰτοῖτις σιιὶς Πτ νέθ- σίμν ἡλικίαν, ἔτι 
νεαρὸς τὸ ἦθος. ΠΟΟγΑτ. ΡΑΠΑτ, δν᾽ ἐμὲ ἐσ ήνεσειν, ὡς δεειλιυγυῆλον τὰ 
γεαρώτερρν ἢ προσεδόκησαν ππι]ς 11] τηλρῖς τοθογραταις ἱπηβοηῖο, 
Τιςίαη. ζούξιδι, ἀδὲν αὖ τις εἶποι ἡ ἔγιγοίας γεερώτερφν, ν᾿ Οἱ ἠουτα- 
τοι Πρηιῆσατ. 

Νεαρώτορρι. ΠΟ ΓΙ ΓΟ ὨτΊΟΓΟΒ, 
Νέας, Παι!6550 ἡ. ξ νέας σ᾽ μφιελίοτας στῇ σοὶ ,1.νῇας, 
Νέασις»ΟἸΙατὶ ΟγΓο ΟΠ ατ ουὐτοπηι ΠΟΥ] 115, ἁροτιν τάς τρατή, 
Νέαται, Πα τα ΠΏ ΓΟΡΓΟ νον έαται, Πτϑ Πιπτιντὰς Ἐτν τ. 
Νεάτηγϑς νήτη,ης ὐνοποτάα ἀςιτὶ (οηϊον τὰς Νήτν.ς 
Νεατὴ, ΠΟΙΆ [150 ΨαΓΓ, ἀΘῸΓ 4 ὑπτου τ ἰττι τατος αιιοταπηῖς τοίς- 

τίταγ : ἃ πουαηάο ποιιαὶις ἀϊοῖταγ. ἸΝΟΙΙΔΠς (ἰπαιτ Ῥαυΐις 
Τυγ ςοη[αἰτοῖῃ (4.30. τίτι} } ἐς νοΥΡ.Πρπΐῆς. Ὁ οἹα τοῦτα Ρῖο- 
{οἰ{{,ττα Δαπο ςεΠλτοηιατη Οτατοὶ νεατέυ νοσαπτ. Ραπάοῦα: 
Οταςα νοςδηζ γέασιν: 4 Πὶ ἴτα μα δεητ,νεωτὴ γῆ ὅρὶν ηὶ φορϑαμνδεῖς 

᾿ σοιχῆἢ ὅ3) ἐνιαυτὸν αῤγήστισοι ἰωὺ οὐ γραηκοὶ νέασιν κρᾶσιν, 
Νέατος υγδ. ΠΟΛ [ΠΠπγ1155 14 οἰξον [τἰπηιι5. ΡΟ γε πηιισνέατος 3 κὶ γῆ, νεω- 

τὶ ἐρφαρία μῆῤηγτεττά τεσοηϑ ἄγᾶῖγο ργοίς Πα 9 ὃ δά Τδποητοην 
ἘΧΟια Δ νεὸ ενέωμα. ᾿ ἀτὶπὲ ἀϊοίτιγ Ποιιαἰ 59 ν οἱ ποιά], γογμα- 
ἔζιπα» ἃς Δ] ]άπάο ίεροβ. Χεπορῆοῃ, κὴ γὸ νεατὸς, κἡ πόρος) 
κα φυτεία χὰ γομι . Βιιά αι αηποτατ. ἴῃ (ΟΠΊΠηητατ, 4 τε Π1- 
ΡΣ ἀγᾶπαϊ Πρηϊῆσατ, ὀξυτονεῖ το [Ὁ] οτα: “ΈΠ1 ἀιιτο πὶ (σρεῦος 
δέ τογγᾶπι ΔυϑΓΆΓη. βαρυτυγεῖ ὅδτι : αιοἀ τα πηοη σοπ πίστιν ἠπ- 
τογάπιπι ἐπ Ἔχ οτηρ γί ριιϑοντ Πτ νησὶ ἐκ τἥσ᾽ δεῆολογου μλΐων. 

Νεάως ἱάειη Ἂς νεόω, γεποῖιο ποίιοςος οἴς, ΠουΑ 14 ἐδοϊο: ποιοῖ]! ο 
Οζα ἐχροηῖτ Αξγ. Αςου τιν ἐν τι νεᾷν ὶ κατεργασία χατ᾽ αἱ μι- 
φοτέρας ταὶ ὥρας, δζο. αἴιγᾶ ΠΟΊΑ] Ἰπππὶ ντγοαιις τοπιροτο [Ὠζοῖ- 
Ρίεπάα 9» ΤΒςορ γαίξιιβ Πδτο τεγτῖο ἐς σαιπῆς ρίδητατ. Εἴ νς- 
τὸ γεαῖσαι κ᾽ γεώσαι γα ΟΎ11πὶ ποιᾶς ΟἹ σοΓΟ ΠΝ Ἔγυα ει! ἀπ ποῖ- 
τια]ς ἔπσογε,το νειοποιεῖν, ΘΟ ρΟτἀι15..αἷθὶ ϑεολογ, τὴ ἐγεῶσοι μήν ἑαυ - 
τοῖς ϑεῖα γεώμο τα, ὥς-ε μι απείρειν ἐπ᾿ αἰκαύϑα)ς. κι τὸ πιρέσωπον αἰ γῆ ὁ 
ὥιραλίστεμϑυ, Αὐἰπορηδηὑὺ ναοῦ βέχηδν ἐν ὥρα «ἄὺ ἀχροιξ, Τῆεο- 

ῬΑγαίειι5. ἐν ὃ τοῖς ἐμιδρόχαις ἐάν υὑτσονεαΐσῃ., φαίνεδε! φασι πρίβολον, 
νἱάς ἹΜειοποιεία, 

᾿Μύφρκχός ΗΕ οἱ εἴῤῥενες γεοηοὶ ΤΠ ἐλεκτρυόγων. 
Νεβρεέων αὐλεῖν 9 1τν ἘΡΤῚΡ τη τηάτ, τ δἸάτιιπη απ; εχ Εἰ δὲς δίπηῖς- 

Ἰογταπι ἤππτ. 
Νεβρΐας, σε η115 Ρ ἔς 5..Α Γἢ[. 6. ΑΠπ|. ὁ γαλεὸς γεβρίας, πλα το 15 6 

Ὀγ Δ». τὶς αι ὃς σδηϊςα|4 ἀϊείτιιγ. 
Νεβείδες αὐνης ὈΓΙ 4Ε 5206 1165 σε γα Πα: 4 Ό]65 ΒΔΘΟΙη15 σοῖς ἔοτ- 

τισιν μας νεβῤράσει φέρειν, ἀϊοῖτιν εἰσρφητοῖ, σαὶ εἰπηιάϊοτ εἴ, ατις 
νἱποίςητι5. 

ΝεξρεδόπεπλίΘ- βάκχθ-; ἴῃ ἘρΤρ. Βάσσος Εἰ ππυΐογαπε ροῖϊς πὰ 
τιβτηδ πὶ Ὀαοςἤδητας ρο ΠΠθιι5 Αἰ ππα [οσιμαι ντευαμζα τ, 

Νεζράζω, Ρ6}}ς σεγιιπα οἷπσο. 
Νεβεὶς., ἰδιθ- 5 σοτιιῖπα ρο 1155 ἐλάφι δέρμα, γτσαρτῶ αἰγρ, νἱἀεν»- 

βρίδες, 
Νεβρὸς» οὐ ον ε νἱ, Εἰ ππῸ 5; τὸ ἔγγονον ἐλαίφων: αϑϑα τὸ νεως βοραὶ ἐν- 

δέχεσθαι... πηδητιῖπι δά πηιττογειν πες Απδοτινεῦρθν γοσᾶτνέθθη " 
λέα γιλακτίκον»ἱ «ΠΡ ΟΓ ἰαξϊλητο πη, 

Νεβερφονθ- σετὸς, ΕἸ πηι] ατὴα δα ι11 γοσάτιιν ἃ ΡΓΠΙπῖο. Ατπζοτοῖ.9. 
Απἰπηα!. 

Νεβρφχαρὴς δστυλλῶν.91Π Ἐρίρ. 

Νεύρώδης βάκχιΘ-»δ14. Πἰς ἀϊξξιι5: ατιὸ 4 Ὀασομαητες Ρο ΠΠΡιις Μἰπ’- 
ΠΕ] ΟστΠὶ ν ΓΈ ΉΓΕΙΓ. 

Νέας") ΗΌ5,Οτἶπς ἔοητος [ζαϊασηιηῖ ΟΧ ΓΥοΔῸ σηοητς 5 ὅς 
ντθς Ατοδάϊφοῖς ΡοΪορομποῆ, ύγάθο. 

Μεδουσία, 5 ΜΊποτιιᾶ σορμοπηοηγὰ Ἰψοάθης ἤπιυο, δὲ ἴοσο [4- 
σοηΐα. 

Μέες, Π4τ|6 5.1}, πεντήκοντα νέες κέον, 
Νεέω,παῖο. 

Μέγα ΓΟ γέγ, Το ηϊ οὐ, οα5. πορδυϑϑ: οὐ πεενέκ τ, 
Νευγάττον, ν᾽ 4α γηγέτεον ἀπ βΓὰ. ᾿ 
Νοηγϑοὺς ΕΘ. ὁ κὶ ΠΌΡΟΥ σδηϊταβονεως τεχ ϑεὴς γπείθο, 
Νρήκης, ε(Θ-,οἱ κα ἡ, ὃς 5 ; 

ΝΜεηκονὴὶς» ΠΌΡΟΥ ἀΟΥτιῖ5. ΘΟΡΠΟΟΪ. ἴῃ Αἴδος, σιδηροβρώτι 95} αὐ νεητ 
κογὴς σφαγειὲ, επῇς σοτο ἔςττὶ δάσος το θη 5 ἀΠΠ118. 

Νενκόρφς, αὐ ἀἸται5.1η Ἐρίρτ. Ῥτὸ νεωκόρρο:πᾶπι κορῷ πηι πάο ὃὲ ομγ 9 
Πρπηϊῆςατ, ᾿ 

ΜΝεηλαίη Η οἰ οἢνεόης πάσοι, 12: δύ νεολάα. ὃ 
Μεηλαΐ της ΘΠ ογΠατΟΥ ΠΑιι]555 ἰϑίώων ἢ λαυγῶν τὸ πλοίογ. 
Νενλατος. νπουίτοτ ἔδέδις. νεοτευχής. Ετ νεήλοαται ΠΙΡοτ (δεῖ: δέ 

ἐοηΐρεγίς ξατίπα: [πραιιά!επάϊπι ἐπὶ τοὶ ἄχφεται, Ἰτο ρ]5- 
εεητα ἃ: εἰσι ξοητῖα ἐχ πλεῖς ὃς ἔλτιμα [ἕο πιοῃςη, σοα- 
τὰ ΑἸ (ςμ π, μὰ ϑών λαμ β ὁῥων τού τῶν φρεπῆοις »" νεύλατα. ΤΊ ΟΙΙΠ τα 
εὐὶπιὶ αλιαῇ τε νεως ἀλ ἡλεσυῆία, ά οἵδ ἰλτα τεςοῃ5 τη] ττὰ 5 πις 
ἐπ το α τγῖταιῖθιι5 ἐπ πιο }}ς (υδθαξεῖς5 ὃς νιι29 ρδ[{15 ἃς νἱ- 
τίάος εἴσοτος δἀἀοδαης σογηγη [σε δάπταιιε : ἃς ίλοτα ορότγδη- 

τἴδης ἀιθυιδαςθαπτιν τ γοραδοταγ φητην μσς φΟΙακ ο δ᾽ 



26» ΝΕ 

ποπρα ἐς ἐμέροσία αὐ Αἰτῖ5 μακαρία, δα] 4. 
Μειλιφες οἰκέαινάοπτις πιιροτ {Πα Αὐχῖπ Ῥτοδὶ. ὴ 
πώνλιςυδος, δοπαροῦ ἀἀιιεηϊοπ5ονεωσὶ ἐλϑώνονεωσὶ ἐληλυϑιώς : πῆρα τὸ 

νέον ἐλδ)9 εἰν, ΕτΥ πο]. Ηςίγ οι,  εγο νεήλυδὸς ΕΧΡΟΩ. νεωςτὶ χαι- 
ποιχουδῥηφονεως: ἐ τετελέυτηκιζας, Οἷ115 4115 ΠΡΟΣ δάμαρ τιπὶ 5 ἴσιι 
τοσεη5 ἄςς οἴπε, 

Νεϊωϊαε,Τοπἰςένρτο γεανίας. 4 ἀο1 6 πςη5.Ἰππςηὶς Ον ΠΣ, ὀὐδρες κοι - 
μήσαντο νεἰιυία)γ 1ὰ ο[τ,νεώτερφι. Γ)λ1οἾτιν ἃς νεϊιυΐης ἀρι!ά ΓΔεττμαι 
αὐιις ατατοηι Ργέπασοτγαβ ροττρερατ αἀ 60. ἀππιπὶ ντ ἢ ἦ 
Ῥίο νεϊωίσκίθ ἀϊςοῦατατ δά 40. νίηχις : ἢς νεδωίσκον νοσδηξ τὸ 
μειράκιον 9) ὃς νεϊωυΐϊω.. δ αὐσηρῳ κογόμϑρον, ΤΙοῖταΣ οίατη γεζωις 
ῬΓΟ νεαγές. ἕν 

Νείωϊσκίθονρτο νεδυΐσκίθυ. ἔπι 

νέα ἱρηα ξατϊσδητίς ἡ 
ηἷς ΠΠπγτση, 

Νέα ταάϊςο5. 
Νφαΐρν, ἡ η κώτον κοιλία ΟΠ πο, ρᾶτα οχύγοπηα ναπτγίβον σπτογ ηξο- 

τὶοτινειεήρῃ δι ἐν γασρὶ ἱ εἰ κοιτωτάτῃ,ν ο] γεώτυ Ε] ΟπΊογ.1].ε.1- 
τοτριλέγει ὃ τὸ ἔΐχατον μέρρς “ γιςρύς. 

Νεαρβς οὐ δ. ὃς ᾿ ν᾿ ῇ 
Νεΐατος» ΡῈΓ (γποορεπ ΡΓῸ γειὸ τατος, Υ [1 ΠΎ115. ΡΟ ἘΓΟ τα 15.10 Ηππι5» 

ὕστατος. Οἀγῆ. ὁ, ἔκειτο Ὁ νείατος ᾿ϑιμων:τοΙγ νείατον ἐς κενεώνα 5 1Π 

ο΄ Αἰτπμτι ᾿πηατῆς 
Νφκείω, δς 

Νεικέσκω, ὃς 
Νεικέω, μιέσω,αν, κ)γΟΟἸτο ΠΟ ΟΡ ΠΟ )λοιδορω, ΑἸ τετοοΥ, ςα[Ε 60» 

τοριεμοηάο, κρικολογα ὄηεπλήπω. Αςουίατιι., Ηε[οά. γνῆα γειη- 
κείν ρατοητοηι ΟὈῖπγβοῖ, ΠΟπιογ. 1144. φοῳ μὴ αὖ τε νειπείησι 
σωτηροἷά εἴτι κοικολογῇ »ογειδίζῃ, ὃς 114,8, τῶ γὸ ν εἰκείεσι κε. 05 11ι- 
ετοραθας, Τάοτη ᾿δ᾽άοπη, Αἰγαμέμνονα γείκεε μύϑῳ 9. Αβατποίηπο- 
πεῖ ἱπογοραθατ, Εσ 1].δ΄. «δὺ ἢ ἰδὼν νείκεοσεν αὔαξ, 

Νεικέσσιθ., Ηςἰν οἰ. πολέ μεθ.» Πἰχηῖοιι5,4 4 ιοτ ἃ γέιι5. 
Νεῖκεσ πὴρρσοημτίατοτ. ΗΠ ΠΟ. μή δ᾽ ἐϑνλων γείκες ἔραν ποαιις θοπο- 

ταιπι ΟΡ πγράτογθιη πη δα Ἰοιμ191.Οεγ οξξατουοπ,. 
Μοΐκη,ης ἡ» ἃζ 

Νεῖκος, (δ. τὸ τ ΧΑ ἱΠΓσ ΠῚ ΘΟ Ποοττατ 2 ΡΠΡ Δα] ἁγάου: κϑοοὶ τὸ 
τοϊς νέοις ἐοικέναγ: τοῖς γεαρϑῆς γδ αῤμόζει. Ετγην, ἐὐδὲν ἐγλύετο ἐς νεῖκος 
φέρων ἴωσι, Το π 45 πο Εἰ ἰςαΐτιιι, Ηγοάου. νέϊκος ἐφ᾽ πῆαι, 
σοητοητῖο ἐχατῆτ. ΗΠ π1.1}.φ, 9 ἡς ἀϑανάώτοισιν ἔρες κα) νεῖκος ἐφῆ- 
“Πα, ῖ. φιλιδνεικι ει. ὶ 

Μειλαΐη μισύῦστε τι ἸΝΊ] ΟτῖςΑ. ἰπ ἘΡΊρΥ. 
“Νεῖλθ", «, δ. ΝΠ]5. Δέργρεὶ Ἠυιῖια. ϑογαῖτι5 ἀϊέξιισι Ἔχε νηατ 

ἀπῇ νέον λυ, 14 οἵδ, πουαπι τγαμεητοπὶ [πτιπι, 410 ΟὈ]Ἶπγοτ, 
Ἰιος οἴ, Ππιο ορρίεατ Αἰ ρυρτιπ,. καὶ δ νέϊλΘ-: γέ, γὸ κατ᾽ ἔτος 
γίνεται. Ἐτγ ει. 

Νειλώᾳ ταρίχῃ 9 ΝΊ]ΠἸΔς (Δ Π!Ἀταςητα, Γἰοΐαη. 
Νειλαΐδες πυραμίδες,Ἰη ΕΡΙρ. 
Νείμω, το νέμω, 14 ο0.ἀο.ἀρια ΝΝΊο.ἱπ ΑἸΟΧΊΡΕ. 
Μῶν, αὐτὶ τῇ νη ϑειν»άϊοιμας Ατεῖοῖ. 1 Ποῖ 65Ρ0]]. 
Νν,πατάτα, ργορτὶὸ ἀς ποπηγηλθιιϑ.ν εἰ ὅτῳ ΕΠΡΡοοτοτὸν ἡ χεύϑει, 
Ναιόϑεν, αἰ ἔπι . ΕΙοπτογιις Πα. κονειόϑεν ἐν κρα δέης στονάχιζε, γειόϑεν 

δαπέδοιο. 9 1ά εἰξ. ἐκ ἡ γῆς,» τὶ ῥίζης .» ΑΡΟΙΊοη. κάτωθεν, Νεῖ ὅϑεν» 
Ἰηΐγα ιπσοχφτω, Ατατιι5.ἐγίυδι σῆ μοι νειόϑεν ὀμ δ᾽ ρομέδης, 

Ν τϑε ἴῃ ἱπιο, οἱ πξεγη αἰ τὸ ἃς ργοξιηἀἐ. ΠςΠοάμις Ἰη ΤΒεο- 
ϑόοη, δεύκεν δ᾽ αρία νειόϑι ϑυμον γειοοι γαίης, Πρ τοῦγᾶ ἔξει τοΥΓΔ ΠῚ. 
Ἄρο! οι. ναόϑε πέτρης απι, ΑὙΑτιι5. γειο δι δ᾽ αἰ γον βίθι » πέτα 
ἀπτοπ ΟΔΡΓΙσΟΥΠΕΠΊ. 

Νέον τ ρογονεως πιο άο. ΘΟ ΒοΪ, Δ ΡΟΪ.1.1. ττοῖπὶ ποιιαπιραριά ΠΡ 
Ῥος νεζον, Δ] οΠ᾿ν ἕον, 
Νειοποιέω, μα. ἡσω αν. ηὐζοέ,ν ἀγα όξιιπὶ ἔποϊο γᾶς ἰάοπι αιιοά νεαΐω Ν ἐπὶ, 
ΔθίοΙ.Χ οη 1 ΟΕς. ἐκτειδ'αὐ 3 ἐλϑῶν εἰς ὠγοὴν. ἐμ τε μοι φυτεύον- 
τες τυγχίωσι ἰιὔ τε νειοποιοιὦ τες ἰώ τε απείροντες οἷα) τε καρπὸν Ὡρϑ-- 
σκομίζοντες. γἱὰς Νεάω. ᾿ 

Νειὸς οὐ, ἡ πο μα ρα σοῦ 41] αἰ τεγπὶβ ἀπ Π15 ΠΟῚ ςοἰττα τ. ΕἸ ἐπ οάϊι5, 
νειὸς ἀλεξιαῤηγᾶζο. ὙΠΣΟΡγαίτας Πρτο αιιαττο Ἂς σαιι5 ρίδη- 
ταῦ. σαρῖτε ποηο {στ  οἱτ 9 τοὶ χέδρρποι μιὴ καρπιζεόϑει! τίω) γίω). δμαἱ 
νειὸν ποιεῖν ἱ, Γεσπιπλΐηα ν πὶ τοῦτα; ΠΟΘ σΟΠ πππχογο δία, μὴ ποιεῖν 
τειὸν καρπὸν, Ποῖα [ἀδιις ἔπερταπι οἵδε ρτὸ ἤπια οἀλοϊτατε:ῇς Οα- 
ζαοχ ὙΠεορμγαίς το οξζδιιο μϊζοτ. Ρίδηταγ, ἀρὰ Ηςίν- 
οΒλτιπη νεῖτθ- ἡ γεωσὴὶ μετα βεξληυδυη γῆ ἱ εἴς, 7 ρρτριωυῆύη,ασεν πο- 
Ἡ ἀτιι5. ἱςεγου. 

Νεοιότατος ἷἢ ἢ 115) Χο τατος. ἔσχατος, 
Ναοτομειὶ, ΠποιΙΑ 1οἰ 44.1η ΕΡΙΡ- 
Ναόφατον, ΕἸς Γγ οἢ}. ΟΠ νεόκρατον. 
Ναρ)οῦν ΘΟ ΠῚ ΟΠ 5. ΟΧΕΓΟΠΊΠ 5) Ο.115. Ὡς γοιρὴ, ν ΟΏτΟΓ ἀπλγ15:ς4 ἃς ἢ- 

θεῖ Ηςείνο , νεῖραι ρτὸ κατώταται Ἰ Πτηα;, 
Νείογομαμβν οηΐο,θο. ποράορκαι, Σστο πὶ νέομαι : ]ιιὰ ἔογπτα ἀἰοίτιγ ὦϑε- 

λχύσομω. φοινίοσομαι. ΟΠ οάϊτις . 575 νηῶν νείοσονται οἵτοῦ ἔοίγ πὶ 
Πα θ 15. [ ΘἼτΠγ ὃς ΡῸΓ ν πίστι σι ΑΡΟ]]Οηΐὰ5 Ῥτίῃ10 5, γείσετο 
πέτρην δ νεέσσετο ας (οτὶ δίτιιγιν εἰστο, ἰά οἴξ,ναάς, [46πι. νεί- 
στα! οἶτον Εις 591η ΕρΊρ.ν εἴσϑε, το, Επιτὶ ρ.Οα.6᾽, βέλομαι ἤδη γ εἴ δναι 

ἐφ᾽ ἡμέτερα, ϑὅζοιτ αἶγα ἢ ποτα, νη ραυν ΠῚ. 
Νυύται τοί ιτ, Οὐ, ξρώς νεῦται ὁ ὀδυονευῤνδίς ἰὸς οἰπ, ἔρχεται, ἐλδίσεται, 

εν Ἰάς Νείωίας. 
τα: Τοπϊςὰὲ νήΐα ς ἃ νειεὶ) ἄτασο- 

ὰ 

ἧς Τίάγτηιις» εὐ 
Νείφωρνίφωγηΐϊπρο,βρέχω,ρατσο. ᾿ζοπη. οἰρρτρόζει ασόρρ 

λακεγείφων. ς 
Νείωϑε, εχ ἄζηο. 

Νεκαρ δὸς »Νἷ, ΔΌΘΤΙΠῚ5 σἀι[21}Ὑ11Π1..ἐν γε χφίδων εἰξιωίεγν, 
τα! τ οχ πλοσγειι8. ὅς οἱ “ἦδ ζώων ταίξεις και ταχοηιστικώς, 
Ππιας ἢ. ἢ 

Νεκραγωγεῖν, ΠΠΟΤτΙΙΟ5 ἀϊισογο δς ἀς Μεογουτῖο ἀϊοίτας. 
γι, Τιὰοϊδη. σὲ δείσει πἰυὺ πλέτων- ἀῤχίων ζυμιοιιῦς μὴ γε 
τὰ χρθνα πολλοί, ν1ἐς ψυχαγωγίω, Ηΐης γεκρφπομιπος ΔΌ εἰ 
Οαγῖτι5 ἀἸ ΟἽ ΓΠΓ, ΠΝ 

Νεκρακὸς, πη ὈΓὶ5. τοὸ νεκρακοὲν ΓΕ 8 ΠΟΤ ΟΓΙΠΠΊ. 
Νεκερζσρρο, ΠΙΟΥτιιο5 ἀοιογδηβ. ατονρ. 
Νεκροδέγμων,ογίθ-, ὁ 1 π βετηιις» ἃ τηάπο5 τποστποσιὶ 

ἀριιά ΑΕ ον ἸυΝεκρρδύκος οἴ ειπ. 
Νεκερϑτέπ]ος, κ)δξαποτάτοτον οἴρι]]1ο. ν 
γπεκρφκόσμιθ.. 4 ἀπ Ιπέξος ογπαῖγαις ἐς ιπέϊτοτγιτῇ 
Νέκρφκοράνξποι, ΟΟΥΙ ἡτ]ουιπι ἀςξα πε, δὶς ἴπ ΕΠ οτὶ 

ταν ναί Πέ.]1α. . μα Οοτῖπεθο εἰιεγί Β οεπᾶπη 
«ιιοά εχ γος {αριι]ς τα οἂπι ἘχοεγρΠΠεης ρτο 
11 ζἀΡ.60. ἘΝ ΡΗ ὑ πὰ. 

Ἰγηκ ρφικαντθιον » Ὁ. τὸ .Υ ΔΙΙΟῚ Π} πὶ ΕἸΙΟΟΔΓΙ5 ΠΊΟΤΤΙΙΠ55)ΓῸ 

Ἰπξογοσιιπι ν πθτγας εοσατο: 46 ξατιιτῖς τεδάπης 
τεφάμπτ ΗςΙν ομιντίτιιγ εὸ ὃς Οἱςετ. Ταΐοι Δ 
τοῖα γεκύία 5» ᾿πάς εὰ αι: πιοι15 ΔΙΠΊ1Ο115 ΑΡΡ μ γεκρι 
οἰεθατοῖηάς 1η νἱοϊπὶα ποίεγα Ασιιογ. [δος ον πᾶς ἂγ 
ταητιιγ οδίξιιγα νεδτγα ἀροττο οἴττο, αἰτὶ Αοβοτοητ 
διίης ᾿πγα  Ί 65 ΣΠ ΟΥΤΙΠΟΣΠΙῊ δέ ΝΝεκρϑ μαντείαις νὰ 
1πὸ ἐϊ 14επὶ Ηςεΐνςἢ. : 

Νεκρραήθνας. ὁ, ΠΛΟΥτΊΟ5 ρτοοῖο γοπάοης,ἤς ἃ ΤΥ σΟρἢΓ, 
ΘἈΠ]Πο 5941 Ἡρφέζογεπη πιοστιμπὶ τπάρπο ἀτιτῖ ρῸ 
1ἰΔηἷς νοηἠϊἀοτγῖτ ἃ αὐὔγημι, ἘΝ 

Νεκρρπυμιπος. ΠΧ τη Δ Π 1 ΠῚ»ἜΡΊτἢ. Μοτγοιτ]]» 411 δηϊπηα 
ἕογοϑ ἀτιςεπάϊς ργα οἴ, τὴ, ᾿ 

Νεκεβοοοῦ, δον 6] νεκρὸν, τὸ τη ΟΥτι 5» ΟΔάΔτοΥ : τὸ νε σι 
αὶ ψυχή, Τεξιπέξις ἀϊοίτατ Ρ᾿Ίπῖο. Οἴιαπὶταη ἄς 
ἀεξιηδιις οἴπ5 θείη ςατοἃ οἴ σαάδιιογ. (Ἰςοτ, [6 
ἀῃρυταπι Γορε]τιγαπη. [ἢ ας ᾿ 
ΟἸ Πἰλιτη Ὁγ Δ ΠΒΓΟΥΤΕΤ 9 Ος Ππς ἰδτὸ 
ζωὴ ,νἱάε ἴῃ ΟΠ] Δ 4. γαίτη. 1 Οτοίας Εδνιο 
ἢ βρωτος ἀυτιῖ διέ κεινεν δ νεκρ)ς 6 ἴτ5 σάλον ἢ ΟΥ̓ 
ξετὶς ἴῃ ἀείδττο ρογπιαηῇς. οἵ νεκρϑὲ » σροζοτιιην, 
ἀςπιη δ]. σα Ὅτι σα άδιοτγα. οἱ αἴ νεκερὶ, ΑγΙο 
115, πολλοιὲ νεκρριὲ ἐποίησαν, πα» πᾶτη [ἔγασεπη Θά Ἰα 

Νεκρφσχολώ, Πηοττιιο5 ἀςάιϊισουίει πα π4ο Ρ] τοπᾶ. 
Νεκεησ τόλίϑ.,κ, δ. ΕἸ Ατοῦ ἔα ποσσὶ ΡοΙϊππέζοτ. ΠΡ τῖπι 

πῆςη. 
Νεκρφσυλία ας, ἡ, ἤρο[Ἰάτῖο πιοττιιοτιπη,νεκ οὐσυλίθ.. ΠΟ 

[ρο]ΐατοσ. φᾷ 
ἩΜεκροφοόρρσ αν, ὁ, ΠΑΡ 159 (ογασγιν πη. [ΠΕ] πατῖμ5. ΡΟ ἱ Ππέξι 

Απμηοτοταφειὶ ΡΟ] οὶ. ; τῷ 
Νεκρῥώ, αιαῇ πιοτγτιῆςο (4ιι νοςς Π1}1]} ἔγθαης πεῖ τι 

ἀϊίροπο. 44 τπόγζοιη ὃς ἱπτογίτιπι : νης ὃς ριῸ σἂ 
᾿πγεγῖπιο {Πιπηϊτιιτ αἰταιάπάο. τη ΘΡΗΟΙ]. αὰ ΕΙοΡ 
νΠἀοοῖπηο, δι χϑ ἀφ᾿ ἑνὸς ἐγγυνη θησαν, καὶ πειούτοι νεγέχρά 
εἰαατιιπη, ὃς Θπηογγιμιτη γενεκρωμίσον Ἰητογρτοτογ οί π 
ΧΙ ΠΊιΗτι 5 14π| ἀτοττὶ ἀφ άϊξειμπι ἀταις ἀοἰπἰ παταπιν ς 
Ῥαμ]ι5 δ Βὶ οπηδη. σαρῖτο ἡτιάγτο,κὶ μὴ ἀοϑνενίσας 
χενόυσεν τὸ ἑαυτῷ σώμῳ ἤδη γενεχριομῆσον, ΡΟ] τα νεκρρ ἢ 

τὶ ΠΟΙ ρεγπιίπε ἀΐσογο, Ηΐης νέκρωσις) τηοττα ἰτατῖϑ 
δὰ πιογῖοῖι ἄτας ἱπτοιήτι ργοχίσπηα ἀϊΠροπεῖο 5. 
το ἰατὶτῖ5 ΤΉ σἷς 5» ἄτης ΠΟππι Πα ΠῚ σδά65, 
νπάς Αροίξοίες Πάο τπὶ ργαοὶρεὸ πιιποίοτιπι, 
οοπάϊτίοποπὶ Πρηϊῆσαης σιοτιάϊε σαράϊ δέ τοῦ οἶδα 
ἤταπι : ἴτα αἷς [ποιιπ 45 δα ΟΟτίπτῃ, σαρίτε φιᾶττον 
γείκρωσιν πῷ χρις’ο ἰησού ἐν τῷ σἰματι αἰδεφέροντες, νἱ] ἴηι 
τοπι ὃς τηογταίοη σοπάϊτίοηεπι ποθὴ ἱπορτὸ ἀϊχοτῖς ἢ 
ἈΠ ππονεϊΠοατίοποπι ρίασοατ ἀΐσετθ, Τά επὶ ἱπ ΟΡ 
ππδη. σαρίτο 4ιᾶττο ἀἰχὶξ 9 κὸ τίμ) νέκρωσιν "ἢ μήτρας σείῥῥαρ; 
τα ντογι ΠῚ οἤσστιν. πᾶ [Ἐπῖο ργορεπιοάμιπι Ο Ιν 
Ἰοτο παταγα!!ῆτ 86, τα! α ἀτιμπὶ γντ ἀϊχὶς ροετὰ δά 
ἰηΒα 1} ς. νέκρωσις γίνεται, Οα ΘΠ [οἱ ος ἀϊσετς νὉ 1] 
ἵπῆτιις οχτίπριήταγ ἀταιο διδηείςις, γε ἀοοίάϊτ ἴα 
ἅτῆτ!ς ἰρῃαςοῖο. Ἐτ ργοιογθίμπι οἱ ἀριιά δυϊάαπη 

ρων, νέχρωσιν 'εἶξεις πυρφᾳγμείτωγ»ἱᾷ οἵδ, ΠΊοττΙΙΟ5 ἱΠτΊΙ0Π 55 
{σοτ ἸηἀυΠπτῖα 9 αἰπλίτιιπη οὰ αι ἤμπιις δα γοπῇ ἀτζαπιοῦν, 
Ηος οπΐπιὶ σα ρατογ τοὶ ἔλοίοπάα; αἰποία [εἀ}{τ45 μια ἀδ ΐ 
ἐγ19 ΔΙΠ1] ργο ἔτ. ΑἸ το τάέηοη νἱ ἤιπι Ἑταίπιο,ιὶ μοῦ δὰ ι 
Ὁ ΠΑτΊΟ πο Πὶ ια: τ ἴῃ [Ὁ πιηῖ8 ἀοτογῇτ, 

Νεχρώφεης, εἰ. ὁ κ᾽ ἡ ΠΟΥ τὶ ἔστιν πές νεκρώσδες ὅηφέρειν» ἔοἸ ΘΙ σᾶ 

τπογο Ἀπ ρτας ἔξ ἔογγο, Τογοπτ, 
Νέχρωσες, 2... ἡ, ν:4ς Νεκρέω, Η Ἐς 
Νεέκταρ, αρθο τὸ Ὡς ξϊατρρότις ἀςοτιη» τὸ “ἥδ των πόμαυέκτα ἃ 

4 Ϊ Υ Υ 
» 



ΝΕΥΕ 
πλεχροπίτατγ. νἱάς ἴπ νοὸς Μελιτίτης, ὃζ Λυίνοπδις 
πάοον οἱ νέκταρ ἀφοτιιπὶ οἱ θι15 οἰμιβ ρφσία νδγῸ βότιι5, 

τ ΠΙλα. οἱ ὠνοχόει γλυκὺ νέκταρ ὐπὸ κρητη δος ἀφυύσσων τ ἃ 

τοῖσι! ιῖπε ρυϊιατίοποπι Πρη] σας, δὲ κτείνω, ἰητογῆοϊο, 
ἐρυθρὸν Ἰάοιτι Ετατ τοπὶ ν᾽ ηἱ ποπηρη ἴπ ᾿γάϊς Οἰγπηρο 

γυἷς ΡογΟ ἰΧεὶς 9 ὃς βοτίθιις οὐοτατὶς σοπολιχηματ, γιάς ἴῃ 
Βα ΙΝ εδατγὶς ἤοϑ. 

" ὅς . - " 
εἴνϑιινϊάς Νάπενϑες, 

2.) ΕτΥ ΠῚ. ὅς ᾿ ᾿ 
δἰ ποξεατειις εἰ ἰπι159 ἡ πΊπλοττα ἑἰς. ΠΟ πλ.11.γυ χέρα ὃ νε- 

ϑεηιις Ἰηα[ςέτὶ 5 ἀς σοποτο οἵδ Βοιηθ οιπὶ ὅς οῶγιιπὶ 
ῃ ἀτηχιΡΠ οἷα οχ Ατϊτοτςὶ στο νπάςοϊπιουοαρίὶτα 22. 
ἡδγοίθιις Ιοιοης. Ετ 411 ᾿οτιιπὶ οτῆρο ἃ σγαπεϊθγα 
αἴ . ρειηῖπα ργοτοπάςπϑ [] σοπογῖς σογηπα. ΗΠ οτος 
ἀοϊπις αιϊοά νοσάτιτ ροπιθΥ 5:0 Χ σὰ πεογἀα[ιι5 το Χ 
τηςηΐες ΒοπΊρΥχ. Νεκυδάώλα!θ. » σοτγρτὸ [Ὀτίρταπι 

ὍΝ. ὃς ῬΠαιιοτ, 
δ) πηοττιιογι πὴ ὃς νπιδγαάσιιπι ἀιιέξοτ ἴειι ρογείζοτ. 

πεῖς Ερ᾿ τμοτοπ, ἱπ Ἐρὶρ.Ϊ.3.νεκυος ὀλθυ, 
τγαξζατιι5 ἀς τπδηϊοιι5. Οτὴ οἰ αν ὃς νεκύα, Πης , δγποῖ, 
δὲ ρτὸ ομοσατίοης πιοττιιογι πη) ξιταγᾷ οχ 1ρῇ5 

οἰ οἰταητος κοί οἴπυις ΗΠ ογοά, 
γατὶ οἰ π τι πη» το τ οἰοσατὶς πποττιῖς. 

ἰννο γ τὸ, ΠτΟγΓ Ογαατι γα σα τη» ογούοτ,], ςινεκυΐσρον κὶ 
ἴον. ΗΠ ἰνς ἢ. 
Ἰιοτα ΠΊοστιιο 5 {ι{τἰταπ5. ΝΟ Πυνοκυοσθθ. χριςτὸς οἵ] 

ἀϊοῖτιισ, 
αι σποττιιος τγδη[πιϊτεῖς. Οματοητὶς ἐρίτμοτοη ἃ- 

ἢ. [τε πῇ νεκ ροδύκος κλεντὴρο οτετγαπι δὰ ογπαπάϊιπι ἀς- 
δι ΘἨεγοηάτιπη, ἱη ἘΡΊῚ ρτινεκυος ὁ Θ- πορϑιμειὲ, ροττὶ- 
ποτα πι, 114. 

ποτε. ἀς πές, σα αιιοτγινεκρόε, ἐκ πῇ νὲ ςερητιχοῦῖ, 
γεωύαις. Ῥτο οαάαιοῦο, ΑΡΟΪ].2, αἰβαντιάδοο τέκω κτα- 

σὸς 3 νέκις,ταιπὶ σαἀαιιοτοῖπ ΕΡΙΡ τῆν φωρὸς ἢ νέκμων 
Δ ον. ογοίοσ. 
απο 1. 

ἡ Υἱἰτάππιις ὃς τοσοητὶ [Π πγτιϑυνεὠτετος, οροσφατώτοιτος» 
αι: ΥΝ 

᾿ Ἀτρίαινε! χώεα ὁ γλιδὸς ἃ ΠΟΙ τπ ΤΠοΟρ ἀϊοῖταν 
ἵμεαι, σειλδεγδ'ρρι τὸ ποις 
ἀεραίςοτοκατατρώγω,γέμω,Ἰολη εμέ ϑονσα ρασς 

ἱ εἴ εχ Νεπιαα : νπάε νεμειαῖίθ. χέων . Ηςἤοάιις ἴπ 

οἴῃ Ἐρίρ ἄς νεῖῆς Ἡδτγοι 5.1. 0110 φιοά οτος 
ἰδατ Νεπιεσο ἰεοπὶ ἀετγδέϊιπι. 
ἐμεσω κὺ νεμεσίζομω)γτο μέμφομαι» ὁ ἐγχαλω ΠΟ ΠΑ ο΄ ιΟτ, 
ἱπάϊρη ἕστο ρυω[οττῖπι ἐπηρτο θοτιπὶ Πιεςοῖιιτ;, 
16 τορτομοπάο ᾿ἱηἀρηὸ ξαξϊα » ντ ἀριι4 Ἡουηεγιιπι 
Οἶκος ἐμὸς διόλωλε, γεμεενἤ ϑετε κ, αὐτοὶ » 1 εἴ 5 μεμιατὸν 
γο5 ἐπείποτι πὶ ἐξοτυτη Πιδοατ ᾿πάἸρπατῖο. Ῥτὸ Πις- 

ΞΟ Οὐ 7. ὁ νεμεοσώμοι 3. ἡ ϑγω δὐ δὶ ξεινοδύκῳ » ὅσ τοπι Αο- 
ἐγ. ξ, ἐς τε μϑίλισα νεμεοσᾶτει καϊοὶ ἔργάν τά εἴ 9 οὐϊτ» 

{ ἰώ ᾿ς 
Ὡνασηκο ἴοι! κι ητογάνπι νεμεοτάω, [πσσεηίςο, 

ττο.᾿τὸ ἀσοιίν,, ταπ ἀφο. {1160 5 ΤΟΌΟΓΘΟΓ. Νιοῦττ, 
τμεσιῖν, τὸ ἐμποδιὸι Ἰς χει τοῖς ρα το μίμοις ΔΙ γνώμίω ἘΝ 
δεν)» Ηἐ Πα. τῷ δὲ ϑεώγεμεσεῖσι κ αὐέρες» 14 εἴ 5 μέμφον- 

ἸΠτιΙΓ. νεμεσήσεαι μοι. 14 εἰομέμψη. ΠΟ γι 89,η. γε - 
οι ἡ εἰκόνι... Ἀὸ τ Η] ον σοπηρατατίοπεπι Πισοςηίδα - 
15.Ετ οὰπὶ Αςοιίατίιο. ΗΠ τις ϑεος τοι κὸ τοὶ νεμεσ- 
ἀϊτ, ἀτιᾷπω. Νεμεσῷν, ξουπυδοματὶ ὅς ἱπαρ ἠὲ ἔεττς, 

ἱ, ἀο]οτε ἐς ἱπιρτοδοτιπι Πισοοῖϊι : αὶ δες ἔξει νἱ- 
ἢ Ατιποτεῖοὰπι ππαϊτῦ ἀτπος δ ἐπ! άϊα. Ομ οοὶ 
τείσιτα ἰοτίρθης οἰτεπάῖτ, σδικάοτ οηΐπὶ ἦς σοπλ- 

ΠΗ τοὶ] ἱσπογηϊ ἴα ρα Πάπις τορι! πη ΟΡ Ἰηάἴρηῖ- 
ἀξόαις ἰά ἔς ἔπε οι]ρα ροῆς ἔασοτο ἀφοΐατατ. Εν ἀε 
ἜἼη ορ Το]. δὰ Μ.Οαίταπι, [ςά μ]απὲ, Ἰπφυϊτοραιάςο, 
ἢ γεμεσεῖν ἰητογείε τῷ φϑονεν. ΑΥὐἱτοτεῖος (εουπάο ἈΠε- 

τίκειτωι 3 τῷ ἐλεεῖν μάλιστα μήν ὃ καλοῦσι νεμεσεν, 16 6πη.5“1 
ποῖς αἰαξίως πρβττουσι κακαῖς,, σιωνεἰχθεόϑοι κἡ ἐλεεῖν 5. τοῖς 

ονεμεσάν, εἶ δικον γὸ τὸ αἰδεὰ τίυ) ἀξίαν γιγγόμϑυον. δὲ γὴ τοῖς Θεοῖς 
δ συμ πὸ νεμεσᾶν. διά ςπι, ὅθι τὸ νεμέσ ἂν λυπεϊϑτι δ ὴ τι φα,- 

 ήϑῳ αὐαξίως δυτοραγεῖν,δζς. ΠΗ νέμεσις οἰ απο αὶ αἰς τις νο- 
᾿ ἀτυτιάς ἐνῶ Ἰηξτγα. Τῇ ἢ 
Ν σεία, τὶ, ἐς Ἐπ αιιο ἄαπι ἀκ: τα: ἀἸοἶτατ Νεπιεῇς. αιιο νὴ- 

ἢ ἃ διηξεῖς ἰ1 Ποθαπτ, (σα τὰς πΌτο ἴσχτο 9 «ρίτο 41. Δρυα 
᾿ ᾿ιΠάλπη. Νεμεσία, ἐορ τὸ τις νεμέσεως κα Ξϑ' εἰὸ τοῖς κατοιχομίωοις. ἐπε- 

ῬΑ πένομὶζ υὔνα. ἡ ὅηα τοῖς νεκροῖς γινομῆύη «πανήγυθες. ἐπεὶ, τὰ- 
Ἰπ Μμακε θὲ ἥδ νεκρών τέτακται. Ποπιςα! ες ἔογίας [τὴπε ἀϊςὶ 
᾿οὐπηταριά (οἸιπιε], ὃς Ος!}, 

Ν-Ε “δ ξ 
ΝΕεμέσήμων μιύϑος,Ἱ ἃ οὔ Ἰπογερατίο,ἑπογάαχ οτατῖο ἃς σχροῖο  ᾶς, 

ΝΝομη. δι νεμεσημων φωνήν ν οχ οδιγραάτγχ, ὃς νεμωσήμων ϑυμὸς, 
Δι στα 5 ἀηἰ ΠΊι 15. ὃ. αλιτροσεωη γεμαση μῶν, ρ σσατιιΠΊ ἱπηριιταιι- 
ἄἰιιπὶ δὲ νἱηάἰσαπαατηναρι ς πάσηι. ᾿ 

Νεμεσητεκὸς 411 ἕαςοΙ]ὸ ἀπά τρ πατιγολ μη διυιπάτις Τα. ὃς ἱπ4|- 
δι δτιΠΊπλιι5 ΟΟἰ]τιπις ]:.14 οἴδ, νεμεσητικώτωτος, ΓῊ Πίδττ τα πιοπ 
ἃ φϑονερᾳῖ» τοῖτς Αγἠήξοτοὶς Τορίςοσ. 2. δά ὁ υνὲὸ φϑενεοὺς δ) 
ταῖς “ἦν ἐἰγαϑων δυῳρᾳγίως λυπεῖται : νεμεσητικὸς ἃ. ὅπ ἢ ηἿσ κακων 
δυκωρᾳγίως, 

Νεμεσητονο γος ̓ σΠἀἴσηαιν πο γεμεσηταὶ πτιϑεῖν, ΠΠΠἸἸ ηἷς ΓΑ Ρεγρε- 
τὶ μομψψίμοι ρον, ἴήφϑονον, ΕἸ οἰ οἢ,, 
Νεμεσητὸς οὐ δ ρτο πος πἀςηάτ5 » ἐπα άϊοἤις» ἱπά!ρηδείοης ρτο - 

[ξαιιοηάιι5.» μέμψεως ἀξέθς οὐ! ραηάτι».  οσιογις Π|Δ 5 γρίς 
εἶμες νεμεοσητον δὲ καν εἴη, ὀὶ νεμεση τὺν, ΟΠ ὑπάϊρηιτι ρυται ἀπε. 
ἴῃ Ἐρίρτ, ; 

Νεμεσίζομε μέμφομαι» ἩΟΠΊΟΓ. ΠΠ4 4,6, Πισοεπίδο, πα σποτ,κὶ φϑος. 
γούμαι. Ηοἴγ οἰ, 

Νεμεσίζω, μ. ίσως αν οι τὺ νομεσείω, , 

Νέμεσις εως, ὁ ἸΝ Επιο 5946: ὃς ἐδραστεία χ᾽ ἑαμνεσία, ἴὰ εἴ, Λάτα- 
{πα ὃς ναηγηι4 ἤπς Εὶ Βαιηηιο Οὐ άϊο. Αἰ πιίαπης Μᾶγ- 
φοἸΠτηιις ἴῃ 14. Ηας δζ εἰ πποάὶ ᾿ππι πγογα δ᾽ 114 νἰττῖχ ἔαςοὶ- 
ΠΟΓΙΙΠῚ ἱπηρλοτιμπι » θοπογίιπιαιις Ῥγεηγϊατγῖχ αἰ ]υαηάο ὁ - 
Ρογάταγ Α ἀγα πἰδράταις ντίπαπῃ ἐς πιροτ: συδν νοσαθιο ἐἱ- 
Ρ ἰοὶ οτίατι Νθπλς πη ἀρ ρο Ππππι5, δές, ΤΟ άς πα Ἡμΐς αητίιι- 
τὰς Δ ἀἸαϊτ ΡοηΠα5 9 οοἰ οτίτατῖς ἰγτηδοίοπ : ἀσάϊς σα θογηάᾶςι- 
Ἰὰιπὶ ὅς τοταπὶ Πρη ἤςδης "]Π]11ππ Ρεγ οπιηΐα αἰ ςιγγεητοπι ἢπ- 
διιῖα πιοάογαγι, πέσε ἰἶρτο 22. {δ ἐπτοϊ ογαι!σηι, Βιιπια-- 
Ἀοχιι [ρεξϊατγῖχ Αἀγαίτιδ,αιγοπι γιὸ ἃ ἀϊοίτιτ, ἡ ὉΠ] οπσιηο - 
Ὠ6Π5 γε σΑίτιρατῖι5 νΠΠΟΓΕΙ 5 ὅἃζς. δης ᾿ρίτιν ἸΝοπιεῆηι ἀθᾶπι 
εἴϊς νοϊπμουιης ἱπίο! οητία; ἀταια ἀττορδητίῖς νἹπα σοι πᾶ πὶ 
Οτασατϊη ᾿Νεπιεππι γοσᾶς Ρ]Π115 9 [Ἰςεῖ ΤΡΠῚΤ,πεῖπιιπ ποπηςπ 
ποὴ οἵδε τείπετοτ στο τϑ.ςαρίτε ςοιπάο)οῦ 1άχιις 111 ὃς ἔτς- 
ΠΕΠῚ ὃς πουίηαπι αἰ σπᾶῦδητς 9 Δα ἱπίο!επτίαπι γοξγσπδηάδπι, 
ὃζ δὰ ςοπ[δτιδηάδγη πος Πίαπα:αιοᾷ Ἔἐχρουΐτ Ἐριργαπηπηᾶ,, 
Ἠὶ νέμεσις ῳερλέγει πῷ πυχεὶ τῷ τε χαλιναῖ. Μήτ εἰἴμεσρόν τι ποιεῖν, 
μήτ᾽ ἀχάλινα λέγειν, [τεῖη. Η' νέγκεσις «τῇ χω κατέχω, πνῷ. ἕνεκα: 
λύζξεις τ εἶσιν ὀποιγ γένω 9 μηδὲν χξαδο τὸ μέτρον, δ. ητ 4 ἃ ἀμτγῖθι!- 
τίομε θοποτιιτη» πη] οτίιπηατις ἀϊξεαπη εἴς νεϊίμς. Αὐπζοτεὶ. 
ἐς πηιηο » οἶμαι 3. τί) νέμασιν ἕκ Ὅνο τι χέγεάγαι πλίω ἃ ϑεὸν Σπὸ ὦ 

ἑκώσῳ διδοε αὐστως Ἰὰ εἴς, πεπτεῆπι ηια[ ροτοίξατοπι ἀεί παιτ, 
εἰὰι5 φιιοα νηἤμτι εἰς συ ζιιε ἀΥ{Ἐγ}}εττῖ σε πη. Εἰηρίτατ ῦ Ης- 
Πποάο τη ΤΒςορΟη. κ' νέμεσις νυκτὸς ϑυγάπηρ, Ὑίκτε 5. 9 ̓ Π41Π1Γ0 κὴ 
γέμεσιν πσῆ μα ϑινυτοῖσι βροντοῖσι, ΝΜ υξ ὁλοή, Απτίπηασἢις Ροεῖδ: Εἷ- 

σι δὲ τις νέξκεσις, μεγέλη ϑεὸς. ν᾽ ταί δὲ πα τοι ΤΙ ρὸς μοκαῥων ἔλαχον. βω - 
μὸν δὲ οἱ εἴσευτο, τορῶτος Αἰ δρης Ὁ. , ποταμοῖο πἰδοριὶ ῥοον αἱσήποιν ΕἾνϑτα 

τετί μηταΐ τε κὶ ἃ δδή "οἴα καλεῖται. Ηδς Αὐἀταίεία τιμωρὸς υτϑργ - 
κῶν κα εἰχαλίνων λόγων) νῖ εἴτ Δρια δυ]άἀδηης ποι ἂὸ Αὐταῖο ἀΐ- 
εἰ νας Ραμ Απἰδς, δμαὶ ἀπὸ πὶ μυδὲν αὐτίω) Σστοδεσ) ορίσκειν γ, 411 οὐ 
Ἀ}}1| ᾿ρίλτα εθιρίατ, ἔςι δ καὶ αὖϑα πὸ ϑείς δέ κυ αὐέκφϑυκτόν τι κὶ αἰ -- 

γαπύδιραςον, ἰὰ εἴτ οἘ ἐπίτη Ἰπϊηαν [το ᾿πειῖτα 1115 ἃς Πης οἴ- 
ξιρῖο, Ροπίτιιν τα πιοη αἰ φιιαπάο ἀδρύσεια, δἠνϑετικαῖς 9» νὰ ἀπὸ 
Ριια διγαοπομὶ εἰσ᾽ράφεια νέμεσις, 404 ἃς σΟΠΙΠΊΙΩ] τγίτιιοτη 
ΡΓόποθῖο Πθεγγπηα ᾿ηἀἰ σηδτίοης “τουηας πα ητῖ μη δά ποτ ίτις 
Ῥοτοπείοσγὶβ ᾿π ο]οητίδηι : αἰιῦ ἸστδητΊιεη [ἢ 1115 πημταῦδο ἕο τ 
τιιηα: σοπηρτοϑατίοης ζτεγα σατο ἱπ νοος Ασ)ράςεια, Η]πς 
Νέμεσις ργο αἴοίξιι [ἀπιΐτιιγ 411 ορροπίσιιν οὐ δπηπλοάο τοὶ 
{εὐἰσοτά 5». πιο ἸαπΊαις οἵδ πτοτ 1π||] ἀϊαπι ἃς ΠΑ] ΠΟ ητίᾶ, 
14 οἴπ, φϑύνον κὶ ὅγηχαιρεκοικέαν : αι» ἀπο νἰτίοία αὐτὶ πητ ἀπὸ ἡ 
γομέσεως ΠΥ εὺ πὶ ἀἸογιιητοῖη αι νἱτίοῆτας ἐχοῖρίτιν Αὐπτο- 
το 5 διτμοτίτατο 41 νέμεσᾷν ετίατη Ὀςο τῖθιυῖτ. Εο διζβοτς 
2.ἈΠετοσις νέμεσις. δαὶ λυπη ὅ)ῃ τῷ φαινομῆν ὦ ὀῤαξίως δυπυρᾳγεῖ», τὰ 
εἴν, ἀοΐον ἐς ξα ̓ ϊεΐτατε οἾπ5 411] ἐ4 ἱπάϊρηιϊις οΠε ντάφατην, 
τἴπιιπι ποπγο ΠΕ] Ππ|π| εἷξ ργατογαμασι ᾿πά Τρ πδιο,ο ΟΥ8ε 
εκ: νοοῖὶβ Πσπίβοατιιπ τάπιεῃ ποη [τὶς ἐχρίοτ, ΗΟ γϑυῖ5 αιι- 
ἄεπὶ εἰπι τὰ Οὐς Ἰη Μοηδηι 56 χ. Ροπιροί] [ἰδ οττιιπι, ἢ θοττὲ- 
πιὰ ἱπάϊρπατίοοη αι τονέμεσιν Ἰητο οχῖτ. Αταις ἴῃ ΑΠΙοα 5 
Γοῖ ἱπάϊρπίγατε ογιτηρὴς ἐπα σπῶτιο κα ἡ νεῤμεσις : νῦ ΟΠ 4115 
μά! σηαίιιπάτι5 πιϊπίτα ηΐσιιο Πὲς Παοίδηὶ }ῃ Μετεσγιςῖῖς αἴα- 
Ἰοῦσὶς τογηϊιοῖ π 1πίΟ [σητο τ 5 Εἶσι τις ὅτός αὶ ἀ δραΐς-εἰα  Κὸ πτὲ τοι - 
αὗται ὁρῶ, εἴς ἀδα ηπς (4πὶ  ἀταίεϊ ἀταιις 11 ἀπτιιοταγιν ο] Βος 
ΤῬῖορεηίηϊ, ἡ νέμεσις αἰδοὶ ποδας βαίνει : αἰιο 1π{ξαπ5 ν]τίο 465 
πιιπτίατατγ πο θυτὶς ἃς τοπιεγίτατῖ5, ΠΙοίτωγ ἃν κὶ α δδες εἴα κριτ 

πόπιν ἐφες-ὥστι,ν [τἴο Ἰη απ ἃ τογρο. Γπςοϊδη. ἐς οβιτγοξϊάτοτο, 

4υϊ πη οα Ἰπολεϊτ ᾿ρής τα: [πῃ 4115 συ] ράμογαῦ : κὺ ἕῳ κει υὶ ἀἰσραῖ- 
ξεια τότε κατύτιν ἐφε ς ὥστ σοι ὄυδοκιμοιῦπι ἐφ᾽ εἷς κατηγόρεις τἥσ αὐα- 
λων, κα ταγελῷν, εἰς δι) ϑεὸς εἰδ'α τίω; μέρλιεσ αἵ σοι ἐς τὰ ὅμοια μεταζο- 
χίω, Οὐδ ἰος 5 αὐὐράς εἰα κ, γέ μεσις.1ὦ εἰδ,ν" σίκη» νι ἃς αϊοῖ- 

τιν ρτὸ υἱτίοης ἀϊπῖπα.α δεαςείας ϑεσμὸς νο] νόμος ἥνομοι, Ολτ 
Ιϑη. ἐς νίπι ραττ. 1010 6. Μνημκον εἶσαι τὸ δεῖξαι ἃ ἀδραστείας εἷς 

ἐἰδεὶς ὀκφδυξεῖ ταὶ ϑεσιιόν. αυιδιι5 ν [τἱοηῖς ἀϊιΐηα: ἀϊ15 τρί ἀππι αῦ- 
4υς ἱποιπταθι!ς οἵα ἐπέήϊοατατ. Ιἀεπὶ , ἐκ ἐνούσας. οἷμωι, ἃ δ - 
δραστείας ϑεσμόν. ὁ ν τς Πι}5. ὀυοπ)ίῳ [οτὶ θεης.ὁ γδ Ὡρρεὺ χῶὼν καὶ κερ τ 
δόναρονόμοις ἐδιρασ τείας αἰ δέσεται γ. μὴ ἐχὶ μικᾳὴν τι μέρΘ- Αποδεέστα 



δι τῷ χα ρ!σεευήψῳ τὸ πολ» ἀπλἰσιον ᾽ὰ εἴτ, ἀτΐ Πάτι ν οτε ῖτγ υἷ- 
τἰοποπι » μἢ [ποτὶ ἀἀ πιο ητατι ρατεϊςυαπι 1πη ἔππι5 ἀσέιηξεῖ 
ἱπιρεηάοτῖει, ! Ἢ 
ΑἸηπαπάο εὐἴλπὶ [οἱθης δυῖμοτος Αἀταῆπίδει ργαέατι νοὶ 
αὖτις ἱπάϊ σπατίοη πηι ἀοργεσδηάο 5 ἢ 414 ᾿πίΌ]6π5 ας ἱπιιῖ- 
ἀϊοίιπι εἰϊο νοὶ ἀϊξλαπι ναὶ ἔαέξιιπι ἀτϑίτγαηταγ. δὶς σμοσιιβ 
δρυά ἙἘπιτιρίάεπη ἈΠοῖ Ἰδιιάες ᾿πῆλειιις ἀεοδηταηβ 5 το! ρίο- 
[ὰ ρταίατίοης νεἰταγο ξέν σοι ςρατεύειν γίώ ἐπ᾿ αῤγείαν ϑέλω, ἡ πά- 
σαν ἐλϑὼν ἑλλείσ), ἐκαΐξ σα] δορὶ - σευ) δ᾽ ἀδιρας εἰᾳ χέγω,αρροπε- 
4ο. Οὐοά τάεπι ναΐοι χιιοά ἀριιά ΡΙατοῦετη , ὥστε σιμὴ ϑτῴ εἰ- 
γπεῖν» μηϑὲν δεινὸν ποίσειν δὲ αὐ τὸ ὁμολογεῖν σοφιστιὶς ἐμ), ν Ὁ] σευὶ ἀδρα- 
στείᾳ γκὴ συμὴ σεῳῇ ρτςἔληάο ἀϊξξα ἔμπης ργορ τἰαπάϊ πιιπιϊηῖβ., δὲ 
νἱταπάς οδηΠοιὶς στατίαιντ {τ φιιοά Αἀταξία: «γε Πεὶ Βο- 
πᾷ νοηΐα οἱρ Π(άτις ργορ  εἰῖ5 ἂς θεπα πηὶὶ ἔλυσε θε15 ἀϊέζιμτῃ 
νοἱο.ἰςίαη. οτίαπι πα ΡΙε4ο]ο δάϊοῇ ἃς ἀςοτὶ ἀϊξε! οβεη- 
Ποπεπαττόπιοιες Α ἀγα ργα τίθης 9 ἐ μλρ γδ υὑπὸ τὶ πεγίας ἐ- 
λαιωόμῆνθ- ποιεῖς, ἀδιφρίς εἰ φίλην 5 ὅν αὖ τινι ὀγειδι σοι, συγγως" οὶ ὙΟΥ 
εἶ τις κιμῷ πιεζόμαμίθ., δίς. Ῥ]Άτο τη ς. πολίτ, Τροσκεω ἢ ἀδιρῴσφαν 
ὦ τλαύκων,χεῖραν ἃ μέλνω λέγειν, ἐλπίζω γδ οιιῦ ἔλα ῆον ἐμαῤτημα ἀ- 
κουσίως τινὸς φογέα γμυέϑει ὃ ἀπατεῶνα χοιλών τε κὶ ὠγιδοὼν κὶ διχᾳίων 
ὴ νομίμων. 
ΝΗοπαιπηλδτὴ πῃ ἐο απο  4]Ἰοααὶ ΠΡ οτίτις. ὅς Πιηρ] οἶτον ἀϊ- 
ἔχαπι, γ εἰ οὐϊιιπηνν οἱ ἐπ Ἰάἴδιτι ποδ᾽5 ἔλέξιγιιπη ὁ οτ, εις τα- 
ταοιιοπάα; στατῖδ ἃ ΡρΟμΙΠΊ1185 πείη ὅ) νὴ ἡ ἀδράεια,( οἴτ, ἀπείη 
ἢ) φϑόνϑε :γτ 1ιλτϊ πὸ. Αὐῆτ ἀϊέξο ἱπιιάϊ4, Τάοτη [ςΐαη. ὧν αἰ - 
πάντων(ἀπείη 5. χἡ καὶ ἀδ'δρές-εἰα )ενὶ συλιογμομῷ δσποφρίξαι αὖ΄ μοι δοκώ 

τὼ στόματα. 51ς νετὸ Ἔχτος Ἐυτὶρτάος ᾿η ἈΒείο,, ὠδράςεια μὴ) 
ἃ διὸς πος, εἰργοὶς σ τορίρίτων φϑύνον. μια ἀἰχ Π7εῖ φϑύνῶ- ἀπέῶνω, 
ἢ νέμεσις. (σ᾿ ΥοΧ νέμεσις οτλτι ἸῺ ταὶ αἰϊσιιῖι15. τη δ! σηϊτατα 
νΠπγρατιτ ἤρα! βοαπάλ ὃς οἰ!ραπάλ, Ἡοπιοτι5 ΠΙ44.γ. ὁ νέμεσις 
πρώας χἡ ὀυκνημίδας ἀχο)οι Τοιῇ σ᾽ ἀμφὶ γιιυαγκὶ πολεωὴ χρϑνον)λγεω 
πάχεινοἱὰ εἴτ, μέμψις: Γεργεποηίοης νδοαῖ ἀτάϊια ἱπάϊρπατίοπο: 
ποη οἵτ ἱπάϊ σπίτι ν ογτίς ΟΠ Πτ.Π|4η.110. 8, ρ. 4.1. ὦ νεμεσητὸν 
ἔξι. δὶς Νέμεσις ο[ς ἰρ(ἃ ξαθι]ο α ἀκα 9 νἱτίο δέ νἱπάϊεϊα 9 1ηάϊ- 
δαατῖοἡηθ! 414. δὲ τεργομοπῇοινξ ὃς Π|44:ζ. νὈ] αἵ Ρατισο Οὐ. 
τοι ἐγὼ πρώων τόσσον χ ὑλῳγέεὲ νεμέοσεῖ ΗἽμζω ἐν ϑαλάίμῳ, 4 οἷ, μέμ 
ψειγμαμφομᾷν ἐς τὶ κὶ ἐγκαιλων, μοι τα αιοά ὙΤτοϊδηὶς αιϊσαιῖ 
ασοοηίςτοιη)αιὰπι αἴ 4, 8ζς. [η΄ ἘΡῚΡ γα πιηηδτ. ὑτέων νέμεσις ἰά 
εἴ, δαποτᾶ ἱπιιάϊα,ντ ἀριιά Οἰμάϊιπι, ἱπι! ἀτοία νοτυαϑτας 
Ἐπὶ πὶ νέμεσις ὀῤτὶ πῇ φϑϑνίθ-.. γε Υἱοὶ ἤπεη φϑόν(δ’ αὐτὶ τῷ νέμεσις ἃ- 
Ῥιυάτοοτας, ἴῃ Ῥαπερυτινῖάε φϑόν-, 586 5014. Νέμεσις, ν᾽ σ]ίκ.», 
Αὐητορῇἤδη. ἰὼ νέμεσις, βαρύβ ρφιμοί τε βρονταί, Ἐτ Ροβο; νέμεσις, 
μέμψις, ὕβρες,φϑόνΘ. αὐ χνον δ ολαζόνων τιμωρὸς νέμεσις, Ἐτ ἐκ ἔ 
Ἄλαϑε τίμ) ὥπασιν ἔναντι» μϑίω τυῖς υτόρυφόμοις νέμεσιν 2,8.) ἐν ταῖς ἰδέαις 
ζώαγκᾳ ὅδνη ππαγδευ δῦ) συμφοραῖς. νΕ] αἀἰοὶ ροτοῖϊ, σσαρζώ δ᾽ καὶ νέ- 

μέσις.ἣ τὼ γῆς ἐποπῆδϑύει νο] ἡ σ᾿ ἀδικ᾽ ἐποτῆ δέει, 51ς ἃ. ΑΞ ΠἸΔλ115 
δος Ἰοψιιοηάι Θδπιις γ γραιίτον εμέσεως ἐφόρρυ τρόποις χἱαὴ ὁ πῆας 
ἡ ὑϑρυφαύοις κολαζέσης ἐναργὴ μαρτύρια, Αὐἀηοταῖ δζ δι ἀ, ράτοε- 
τυϊαπη, Νέμεσις δὲ γε πα ποδὸς βώνει:τατῃ ἀϊξξαπι εἴς γυΐτ πτα- 
ἴσον μέτεισι τειχέως ἡ δίκῃ «δὺ ἡ μαρτηκόπας, 

Νεμέω, μι, ἥσω, απ’ ποι, τὸ νέμω, 
Νέμησις, ραττιτῖο. 4Π{πτὶυιτέοιντ ἐσίας νέμησις1, διαίρεσις, ἀΠ 1 ΠΟ ύνα- 

χλήρωσις ΡΟ] οἱ, ὁ δασμός, πο Νιεμηταὶ, ὁ δεανεκιόμδυοι, μέρας) κἡ 

μια ρατοιὴν κ μιοιοφᾺ ὁ χα ρατιϊ σι! οἢ 65 ΝΟῃ ον ρατγτὶδτ!. 
Νέμος, ε0., τὸ, ποηλει5 χρίρίον γομίωὶ ἔχον. 1114..λ..ἐν νέμει σκιερῷ, ΟΡ. 

νέος ἐπτίκτιον, ἢ Ἐ ΠΊ115 [ἰτοτα  εγ]. οἷλ σίΘ- τὸ αϑρλεον το πὶ οι] τ 
Οδιιτας τὸ πῷ ὀφϑειλμοῦ κοῖλον» τὸ γυναικεῖον οἠδοῖον.. πατιιγαϊο ἤπια 
πατιτάια Ος ΓΟ :κὺ ναΐπος παῖς Η ον οἢ. 

Νέμομω» ραϊςοτ»ἀεραίσου. αι ΠΟΥ 5 Ὑγ Ρθοι5 ἀοραίοίτιιγ ὃς ν]- 
οἷς ἰπγροηϑ.νέμε) αι τόποις, ἴῃ ἰοςὶς ραν ἰάτιιτ, 6114. νεωδυῆνον τὸ 
πὸ εἰοὶ ἐχατα,γαἰϊαης Ἔχτγοπτα ἱρηῖδ. νειμόμῆνα ἕλκη, ν Ισογᾷ ρι]- 
{Ὑ]8 ὃζ ραίςοητῖα, Τ ποορ ταις ΜΠ τοτι ρίαηταγιἑἴθτο 9: Ὀἱοίςο- 
τὶ, τοὶ γειισιναι ἴθ ἑχκων ἐφιςὠν, Πίτοπο νίςετα εγροητῖα. Ιτϑπὶ 
ἔταοτ,ϑς νἱξετος νῖ νέμεται ὃ) καὶ ἕλη καὶ λήμναφ, δες λὰ οἴονταΐτορα- 
{οϊτυτο καρποῦται, ΑὙἸΠΠτοτοῖ ες ἐς ᾿ἰτοτγία 9. νόμομαὶ φεόσω,ροττὸ 
δυδίϊοτνεμόυθυνα ταῦτα, ἢ» νἱτιοῃ ἀϊ σοπΠιοτιιἀ 65, 1 Ἀπογά 14, 
1τεπιϊασοϊο, αἰ τογτς πθοφοσσι ρον Ργαῖτο ἰη»ο Θοφοχογοςο. 
νἔμο κοι τίω» γίωῦ, τοττατη δα ἀστηπὶ οοἷο, Τ Βιογ 41 ἀνέ μονται Ἴαὲ 
δύο μοίρας, ἀϊιὰς ραττοὶ σο ππητν ᾿ἀ6Π1. νέμε ταὶ ταὐασωγσοπῇῆιοτιι - 
ἄϊηοπι (οτιιατ ἰάεπι Τ᾽ μιιογἀτά, νέμεται πῦτο ὅδη «ὅὺ ἑλλίωας, ρτα:- 
{ξάταν ἰὰ Οτασοϑ914 εἴ, Πτ, Πογοάος. 
Ῥοπίτιιγ ὃς ἴῃ Ραπάςεξξιρτο ρο πιά ογο:ηιιοά ὃς κατανέμε ὅτι ἀϊ 
οἴτιιτ κὴ καρπόν πο νοὶ ρΟΙ Το ΠΟ καῤαωσις, Ἡοπιεῖ, 1124. 
β,ο18᾽ ὑρίνω ἐνέμοντο, αἱ Ηγτίαπι μα ϊτασαητ.ἱ, κοτῴ κοιω; εἶχον, 
Οοα Οἰςεῖο ᾿παϊτατὶ ν οἱςη 5, Περαί(οἰ(π4ι!τ)ν οτογοπὶ ΡΟ οΓ 
Ποηςπὶ Ασαοπηία αὖ μος ἀσιτο μοπιῖπο ποι Πποιηι5.νε μαι 
ταύτει ὑπὸ βαρβείροις , ας ἃ θατ τὶς Ρο ΠΠἀθητιγ, Ἡγοάοι. ἢ- 
δυϊῆσαι δὲ ἀἰ εἰ τι, αἀπηϊη πγδφραττίου : ντ γέ μεῶϑτε πίυδ πει- 
πρὸς ἐσίαν ραττῖγὶ Πα γοα τατὸ πῃ Λα, ϑπολλόδωρίθ- οἱ νέμεται 
Ὡρὺς ἃ ἀδελφὴν τίωὶ πατρώαν ἐσίδω 9 Ῥαττὶ ΠΟ Τα πὶ οἰμπὶ ἔγαττο 
ῬατεΙτιτ ῖ. μερίζεται ἡ κατα μεράζεται, ἔργα γέμοντογορετα ἀϊτίθιις- 
Ῥδητ,σο εἰ σαητ. νερινϑιίτω δύο μέρηγάιια: ἤφητ᾿ ράγτς σατο νόμων, 

τοὶ ἴδια οἷξ ἴσον γέριογταρ» Γ65 ργιμπᾶτας πο θα ταν ἀἰτγλμφατοθ, 

Μέμω, μινεμω, π.γενέ μηχα, μερίζω, δεοικω, καρπούϊκο!,νομιώ, 

᾿Νενΐηλ ΘΟ: σδεΟι159{{π|ΡῚ}41|99[10}141159π|ττι5, ΔΙ Ππτας ᾿ ἷ 

ὙΠΒιιογ ἀϊ 4 Τηιις ΤΓιαλίσατιρτο νέμω, Ἰὰ εἴτ, ττι διιο; αι 
σίω" βαβυλώνα οἱ ἔδωκε ἄτελ ἑα. ΒΑ ΙΟποτη Ἱπηαλιπαπα, 
ἀϊτ ἴῃ ρεει]αγοπι ροττίοπεπι, Ποτοάος. Νέμομαι 
τὲ Ἰηιισπίτατ . ντ Π144 β,οἱ δ᾽ αὐ Ἰσὸν ὡσείπε πυρὰ χβὼν. 
τογϊὰ εἴπ Ἰρηὶ Δ [ιπιοτοτσιιν γοϊδαζὀσκοτο, γέ μοται τ χα 
[οι Ἔχμι τ. ΡὨΣ]οτγατ. νέ μομαι Στὸ τῷ ἀξμστος» ἃ 
νέμονται ἃ ἄϑων πόλιες» αριι4 Ατἤοη ντθ ες ἱποο! ππτ 
Δρι 4 ΑἸμοη, Ἡεγοάοτ,νέμεει τίυὶ γομίω καὶ τὸ κί 
Ρτο5 ὙΠιογ 14. νγεμόμῆναι, οαλιᾶ» δὲ ρεσογα ἐχροηίτι 
τοάοτιγεμηϑέντεςο(οττῖτὶ ἀριϊὰ Μιγρ οττε ἀμ} Π,κ) ῃ 
αι ϑμα κὶ ἐκείνων νεμηϑέντων εἰς ἃ ς"ἶσιν, 

σκω, ΗΠ εἴγς ἢ. ἀχεγιδιιο, αἰ! 40 ἐγ θειο,γε άοινε 
ψε μοίρας, ὃὲ 1112. γ,νεἴμαν αῤίς-οις.ἰὰ οἴ, διέδωκὸυ, 
τεῖος Ετ ἢ] σοσιιτη 5. ὀνάσως πραττίμῆνα καὶ ππωξν 
[4 ςεῖτο φιοάαπιίποίο ἔπγὰ ἃ τπάϊος τοάάϊτα, ἢ 
τοάίδη, μηδὲν ῥα ϑυμίᾳ μκδι᾿ αἰαπααύλῃ νέμων, ἈἸΒΗ11Ὸ 
ἀςΠάϊᾳ τε! πημεηϑ8:14 οἴ, ἀπονέμων, Ἡοτη τοι οἰκέ 
ἴειι ἀοπιιι ἀςάοτγιητιν ἐμειν σὕρεσιν, ΟΡ μοοΪ, ἰά οἴ 
ἄατε. τοῖς φίλοις τπιμαὲ γέ μειν»ϊὰ εἴς, τόδουδαι. ἴῃ ποι 
μιαθεγαςαπιῖςοβ οο]οτενάοπι ϑορ μος], γέμειν το αὐτα 
μῆνα δώδεχᾳ μέρη, ΕΜ ΕΣ εχ ἀστῷ παίζιιητιτ ἱπ ρα 
το Ρίδτο ἐς Γαρίθ. δοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος, ΕἸ ὶ πῇ 
Ράττοβ, Επιγ ρ᾽ ἡ νείμάντες πυρὶ ὶρ οἱ τγα ἀοπτοσ. ΗἸοΣ 
{εχτο. ἘΠ᾿ οείδση εεῖθιο, ἰά εἰ, ἔπι τά ϊο ἤι5 αἰ ῖς 
ποῖϑῃι Βαθεο. ὃς πιαρηπὲ ἔλοῖο, Αὐ!ζοτο!. Ῥγοθ ει 
ὅτι ἐν οἷς οἴεται ἕκαστος κρατιτ’δύειν, ταιῦτει πρρωρεῖπαγδ 
ποτ ἐπείξετω νέμων τὸ πλεῖστον ἡ μέρας ἀυτο, σὲ νέμμῳ 5 
δύ τὶ τῇ, ἐν τιμιῖ “ἵω ϑεών μερέζω σε δεαποτιν, ἢστας ἰοςο 
ἀςηγ, νέμω τὸ ἴσογ» φαμταῖοπι ςο] 9 ΤΒιογ αἱ] α. πὸ ἔσα γέμ 
τί ἀἀερτιϑηράγοιι δά θρτι τατιπγ,  ἀεπη, νέμω τὸ Χ 
ἄϑτο Ρῖτὸ ρδίσιοιντ ὅρη νέμειν, [πὶ πο ΠΤ θῈ15 δτορ 
πορβοπ, τί οἷ ἔφη ἐπεὶ ὥρη εἰγαϑτὶ ἔχετε, εἰ Ὀελοῖ᾽ 
ὧδ Αρρϑυίοις, εἰ υἱμῖν μέλλοιεν οἱ νέμοντες τοὶ δίχρα δ 
τἰατῃ νὸμαῖς χελόϑει γα Ὁ οοάοαι ἀἰοἸτιιγ.νέμκω γεκρὸν, ἄς 
τευ Ἡοτγοάοτ. ἑφίαν αἰκένητον νέμει, ΑὙ1ΠΠ14, Ἐτ νέμω, 
ποίη, Αἰργὺς βακολ εἴ ᾧ νέμει ἢ δώμαλιν, 
ἘΠῚ ετἰδηη τὸ διοικω, λα τηϊπι τος σεγοονπάς Ἡοτγοάϊα 
κλητον βαλίω) νέμοντας ρτο δἜπᾶτι ἀἰχῖς, ἘΠῚ θείη Σ 
ἀοστοτα!τὶρο) Ετν πο] ΟΡ. κράτη νόμκωνγγαροηϑ {Ὁ ἀἸΣ 
ῬἕιοΟ!. νέμειν χερνιθας. [Διά στόττιπη ράττοι ρεπὶ ἕασοτ 
ΔΠΊΡΈΓΟ ἃς αἴ σπο»ίάοιη δοροοΐ. τέων δγ᾿ οὐ ἐκείνῳ π 
νέμει», 1πι οἰιπὶ Βάπς οἰ! ρᾶπι σοπξοττ. ἴτοπὶ παρ 60) 8 
στὰ κράτη ϑ' ἀνόντίθ- τὺ δόμοις νέμιυοιμα σοιὲ͵ 1 ἶγα ἔχοιμιγντ ἢ μι 

(ΟΠ1.1τοΠιονέμω σοὶ χείριν,θεπε ἀε τε πείθοτ δριὰ ἰὼ 
μειν δ ὁματονγίχοντο Ρ] έτος, Ρ]ατο νόμ. 9. ,νείμω εἰς ἀκ 

δίς. ἸἀςΠὶ νόμο ξι νέμω ὠϑὸς μέρ. »᾽ἀοπη ΡΪλτ, νόμομα, 
πἷωνὶάς Πρρς της. ἊΝ 

Νενησ μῆυ!- ,δνασοιι πλι ἀτ115.} }ςΠ115. 

ἯΙ 

μηζῦπα, 
ΤῊ 

Τοιι59ὃς μιφέλα μὴ γενένλ.. Ηςίγ ΟΠ, τυφλὸς, δπύπληκτας, 
Νενναΐζω, Π]4] εἀϊ σον κακφλογω, Ἡ εἴν οἷ. χιιοά ἃς δενναΐζω, 
ΝεέννιΘ ροετι οὐ νάιι15 ππατογηι!5 7 Οα τὰς ἰἰἴτο οὐξδιιο, Ὁ 

ΕπήπΑτ τις 1η 1154. ϑεῖον ἠγοεω ἢ πῷ πατρος οἱ δελφὸν ἴηι 
τατ. ῬΟΙΠ ΙΧ, ὁ ὃ μητρὸς ἀδελφὸς, ϑεῖίθ.. η μη ἄδελφ 
ἡ νέννΘ-, Τάσπὶ ταιπ θη Ραι]ὸ αητὸ ἀΐχεγας μήτραν 
ἀϊξξιτη ἃ μυτρὸς πατέρ, ὃς ροοτοὲ νέννον, Ἡ εἰν ον 
φῦς. Νενὸς νεγὸ ὄυηίϑης. ᾿ 

Νενομισμθυ αι τοὶ» 1 Ππτιῖτα. ΟΝ 
Νέζας, Ἡ εἰγ (ἢ. τεὶ ςρώμα παι, τα ρ ] 4 Πγαιτιοητα, ᾿ 
Νεραλ δὴ, ς ΠΌΡΟΥ διιέξιιδ, ᾿ 
Νεοαρδιῃ[ς, (θυ δ ΠΙΙΡΟΥ ἐστί ρατιιινεως) πεποτισ μέ) 5.16, 
Νεοίβεβξιλτος.. ὁ. δ. ΓΟ ΟΘΠ5 ςοαρα]ατιιβγαιτ τη] ξϊι8.. 
Νεέβλας 95. 4] Παρογ Ργοιςηῖς. 
Νευβορίϑ.,ν5, δ, τος οη5 Δἀεἤις απτ εἴτις γεωςὶ βείρω υγοῖθος 
Νευξύρ ΓΕσοΠ5 Ραῆιις. 

Νεοζρὼς ὠτὸς, ὁ ο ὁ ραίξιις. αι ποι ἴτα ἀμάτιπι οἰδιππ 
Ηΐρροο. ἥ 

Νεδγεικος γε ο᾽ κὐ δ) 1} ΓΟ Π5 ΚΥΧΟΓΟΠῚ ἀπ ΧῚ τ» ΠΟῚΠῚ5 ΤΠ 
τοητιγεογιίύης, τ ποιὰ πιιρτα ἤπια σΟμἱΠ Χϑϑοποο, 
νεογέμων, ΕΓῚΡ. 

Νεογγονὶς, ἐδ. ὁ, βρέφίθ-, το πο Ππ|5» Γοσ 5 ΠΑτΙΙ5.» ΡΓΟ  εδ πὶ 
1115. γεογγοούς αν ωσδεα, ΡΊατο τη Τἤςφτεῖς ἃς ΡΟ] για Ἷ 
γνὼ γετγὸ ἀϊχὶς Πογοάοτ. δυτέρπῃ. ρτο αιιο οτίατη ἀἸοἰ ται 
νὴς, αρτίγογίθ., αὐτέτοκι Θ-, κα αὗτι ἀπὸ γονῆς ἀα ριιετο ἱποάὸ “ΠῚ 
ςἄϊτοιντάς Νεογιλές, Ξ ᾿ 

Νεογιλὲς, «6. τὸ, ὃζ " 

Νεογελός ουδ, ὁ, 1 Π ΕΔ Π59 116 Π159 ΓΟ ΘΠ8)ΠΊΡΟΥ παᾶῖα5,10οἸΑ Πιβικε 
νευγιλὸξ ὁ σὰ βίπ χρϑγίδ-, Ὶ ᾿ 

Νεοηιλὲς, ὃζ 5 

ΝΟ) αὐ ον, ΠΑ τη 5 νατρατα Ὁ Τίτο, οἰ οἷς ταπτεη ΡΟΝ χες 
εἰΐχις ρτοθατῖνεόγονον ΠἰσοτοΙοπίςιιπι γ οσαα τ ἀρ Ηφ- 
ἀοιι Οἱ, μ, σκύννακ Ὁ. νεογιλῆς, Ἐτ τα 5144 ἰορίτιγ βαξμαπι ἯἝ : ᾿ 

υ. 

᾿ 

τς 
ἢ 



Ὅπὲν ἴῃ λρᾶῦ νεογινὸν:ὃς Πσηἰ ἤφατς νεογγώητον, ΓΠτοΓρΡτ, 
"απ οἷν εογνήςς, γάλακτι πρεφομῆσης. 
υὶ τοσοηϑ νἰἤιπὶ τοοι!ρογαιῖτ. ; 
κ᾿ π ΠΌΡΟΥ Βοηΐτι!5. το γεογνδν ΡαΓΙΠ 1155 Γπιςίλη. 

ἰἀς Νεογίλές, - 

γε. )6 γν ἐγηοτιις Ὡλαγί ται σον εόγαμος; ΡΟ ]]. 
ὑταφονοσας Υἶγοσ ἔοττοσ ας τοδιηζος Ρϊμάφατ, χιια ἢ ἴπιο- 
αιθτα παδφητος, 
οεθοηαρογίη οἰϊητατοιθι ἂς  ρτα5.5 οΧ σαρτίαὶς ΠἸ- 
ἰσπαταιο Πδουτίπαις ἀριιά Γιασοάςπιοηΐοθοντ 15 41} οχ 
τς τπαπαπηὶ τ ἐγάπῖς θο] Ατἤ θη. 

οἰσεωςὶ ἐκθαρϑεὶςοἱη Οἐἶγ [᾿νε όϑ ἀρτα δέρματα, Ρ. 1165 τοσοη- 
τὐξαν, Αὐἰ τίη Ῥγοῦϊ. . 

τον σΟσ απ δος γοσςη 5, ΤἼ ΟΡ] τ. 9.ἀς ρἰδητ, 
δι ΠΡΟ σεΐ οσγατα; πι!ρεῖα", ΕἸιγῖρ. 

Ἰ ΟΠ 5. ΠΡ οΓ «οὐ τιις. ν 9) σἹητος κόρ]. νεοδοέ ας Θο, 

5 ὀχοοτίατιις. Ατ δέρμα νεόδ᾽αρτον, Οὐν {{ δ), δ, χ,Ρς 115 
ἰοτγα τα δὶς ἃς Ατιϊοῖη ΡΓΟΘ]. 
κὰν δοαη ρον ἀοςογρτιις. ᾿ 

ὃ, σεληφὸς» 11 [ας τ]ὸ Τππο 5 νἀ στιιγϑαθιπ τ δηπο- 
[ε τροφερη ς. 
Ρ τ ιξτιις. προσφατως εἰργασυῖν Ὁ.. 

ΡΟ] οηἶτις ἰδ γὸ ιιάττο γόσθης πιρτα: Ειιτὶρι 4.1 ΗΤΡ 
ὡς γεσζυγα ΤΙ οἶλον χαλινὸν αῤτίως δεδεγυῦνον, ΡιΙΠ]τππὶ πὶ 
Πἴτιιηπη πιο Ὁ αὐ γρούδεά φςτον, 
τοσοῦ ΟΡ ]ἀτιι5ο γος ΠΙΙΡ τα, ΕΠ ΓΙΡ. 
ΟΥ τηοττιδονέωςὶ τεθνεώς, 5116. 

Τὸ ε ὈΟΣ α , δ καὶ ἡφαιιροῦ νἱγοίοςπϑ.ν ογηι5. ΠΟ ΠΟ, σεφανες γεοϑὺ- 
τς: ευϑτελεξ αὐ χειύα,ριιέοτα γεσοπς οοοττο, Ἐπ ρι4. 

ὡνν ἴτιι]ο γοσφητοῦ σοηΐτο, ἴῃ Ερὶρ. νεοϑηλέες ἀσῴϑε- 
65 Δἀο]οἰσοητ ! α. Ἰοην Γἀς πτὰ οὐ 15. 
ὁ κὶ ἡ, γοσς πα Ε 115.» εὐ ϑυγέϊ χαλκώ Γοσθης ἀσιτο ο]1 
δ.νευδυγέσον ας Θ5 ΟΧαριτις ο]ἀΠ 59 [ητς }]} 6 ἴτιιν ξοτὸ 

.ἷ.γ. 
ὁ καὶ ἐὑφτεσεης Ἔχρτοῖτις, αρι Ηστας 14. 

δῇς. ΠΠτογ ἔς ἐλ ι5.Ὀ]ατο ἀς Το, 
Εὐφολιροτ σοαριίλτιις οαίει!ς. 

τοσεις αἰ] ξξι15..4}}1 ΡΟ ΟΓΠΡ τ, 
ΡΕτ ἱπηπγο δτιις . 
ἀτι4ο τι το.} 115 ΠΙΘἢ 5ο νεότης, 
Νεοχάτοικος, ΠΟΊΙ15 ουπουνεαπολέτης κὴ τέας, ν οἷ 41} ηπ|- 
ςαρῖς μβαδογοντ γε ΐρ ὁ πρμθαη μ) [μα σον] ιιχ. 

τος, τ. ΠΟΙ σο  οπιῖς, γεωςτὶ εἰκήσας ἡ κατῳχεσυνο θυ. Π- 
εὐχοιταίςατος πῦλις ΠΡΟ ξμηάατα. 

(Θ.,τοσεης {{Π|π||5. 
κα ἦγ ππροτ σοπα δι τπιςγτοσςης νἤιιςιαρο Δ ΑὐἰιΡτο- 

ΟΡ 1η.12.ζγυὺς [τ.5.ἀρυὰ Τ ςορ ιν ετὸ ἐς σαι{].6.ς4.26. 
[ΠῚ γεοκαωτος, 

σραιίππις τοςεητὶ ἀοΐοτςε ἔλπιοῖις, ἸοΠο 4.1 ΤΠρο- 

εν». ΑἸΤας ΝΜ εοο 5 Ατμεπί πῇς, Ἐιογιιης αατοπὶ ἄπο 
Ξαΐτοτ ράτεῦ ὙΤΒοπιϊτος 1: αἴτον ρατογ Ερὶςετ. 
οαυδνΓΟσΟ 5 ΠΟΠΙΟΧΤΙΙ5 » ΡΓΟΡτΙὸ τοσθης Π6Π40 ἠϊπιξγι15.) 
αἰτία τοττιῖς ἴπτοῦ ἡςπηάππι. Τοοοτ. ἰπ Ἡ οτος. 

ς γεόκιμητον, τος. Π5. Ὁ 
ςὶ κατεσκένα συλ Θ- τεσ απ 5 

{5 ΠῈΠΡΕΤ ΠΊΟΓΓΙΠΠ115) ἘΠΤῚΡ. 
αρόοπον, ἀϊχὶτ ΕἸιρο 15 9 14 οἴ, αἰτιοτιπι ἔειι πιαίξγατη το- 
αίμτα ὃς ἐχεαιπατίοπο ξιζξαπι, Αὐτό ρῖν. ̓ Π Υ οἰ 5. νεό- 
Δίω ΡΟ ΠΧ. 11] νεόκοπον Ἔχ ΟὨΐτ τέλυ νεωστὶ κεκομ μϑοΐω. 
ψεύχοατον. ΠΡΟ τεπυρογατιτη, τὸ νεως κεκραμῆρον, ΡΟΙ], 
δ, ΠΌΡΟΥ ἔχέξιιϑοντόπ τις 9. οἰκέα ρον ςοηά τα ἀοσηιι5) 
εὐκτις Ὁ. πόλις, ΑΡΡίδπ τη 16 τ. ᾿ 

ὈΠΙΕΠΓΕΝ ἡ. Π11ΠΊ0 τὸ νεανίσκων πλῆϑος ῬΟΤ ΠΟ. γεο- 
ν. ἘπιτῚ Ρ. 9. ΄λις νεολαία οοετι!5 ν ἰΓρ παιπὶ 5 Τ᾿ Βοοοτ, ἴῃ 

τ Με ηςΪ Δ]. , 
ἰες πιιρεν ἀεἰςξλυ5. 

Ἡινενγνον, 

Ἐπὶ Πισάμςο: ΡΟ ν δ. ΑἸβοηαιις ἴθτο οὐζαιο Στρατό- 
τηϑεὶς 3) υττῦ τιν Θ-. τίνα “7 πλείων ἀσφαλέςατεί ἔξι. τὰ μα- 

ὕχα: ταὶ νενεολκη θα αἰ πενχἱ ἦτ παιιΔ ἢ Γιά τιέξα, τεὸ "οίξω 
λκυσμῖψα. νἱἀε Νεολκέω, 
εἰς τγαξεῖο ἔδιν Πιρἀπιξτιο. ΤΠεορητ. 

ἡδιιαΐς. ἰοςιις ἴῃ Ζιοπὶ Παῖτος ἔπ δ ἀπισινησιιτ. 
τεσεης ἰοτι!5. ΗΠ ΟΠγ.ἴπ ΠΥ ΠΊΠ15. 
ὁ. ἴτεῖ ἔδεϊο:γοίοσι ἀξ, ἐδὲ νέ εὗτι 52) σῷ ἑτερῳ, 1τξ ηά- 
γεύμῆυ 9. πητλη5. ΕἸ ρος. ὃς νέϊώτει. τὸ νη χεύθτε. 
οὐνηοιια [παν ρτῖπτα ἀϊος [πη νι] τη 5. Νάτα Οὐς- 

πΐδς ποη ἀξαϊεηάϊς5. ἤσοτ Β οπιδηϊ οἵα ἃ [πη ἰπτεῖο ἀτι- 
τιτ. αὐὰ πᾶτας νεομἰωυΐας,Ῥοτ ΠΠρι[15 εαἰοηάας, Ἡετοίοσ, 
ἐλέη ῬΤῸ νεομἑυία: 110 Ρἰςπαιπίμιτη τα πηθῃ ν᾽ άστιτ ἴπ- 

Πς Οἷς,ῆς ἀριι4 Ατατιιπν ἱπτογριοταηβοῖψες ρίοπο {ς]- 

ξΑθυισατιισ.νε ἔκμητος νεκρὸς 

Ν- .Ἑ 26ς 
ἰὰς Πιρογάγοῦ Ταπγΐης ἰυηα . δὲ τες ἀδεθμέων φύρεται νεόμίωι σε- 
λίωῃ. 

Νέ Ἐν ΠΗ ΡΟ ατι, τος ΟΣ ργοχίαιὸ, νεαςὶ, ργ πὴ πι, πιο ὸ, τίς Ρυῖ- 
1 ΠῚ» ΡΑ 1] Δητό, δῖ σ ΠἸ σας σηὐ τ γε μη σινέον ἡΐματος, ἷ, ὑπὸ ὁ 
φρωΐανι 0]. ΑΡ0].1.5.νέον ἑλίς δυουδόν. (Ὁ]ο τοσοης οσοϊςηζον 
ἸιΡοΥ ιιαπὶ [0] οςοἰείτ [πατεῖ τ. το πὶ τονέον»ποιαὶς, αζα,οχΑ- 
τὴ 1.1.6. Δηΐτη. 

Νεόνυμφθ- γέω δ ποῦ ροη .Ν 42, 
Νεοπαγιὶς, ἐδ.» ὁ ἡ ἡγτοςοης ςοπηραξξι5» ποὺ βιδγίσδτις. Τὶ οῖταν 

ΟΥἼΔ:η νεοπηδήςοντ 1.5.ἘΡ᾽ρ.νεοαννγέθ. ἐνδοϑα ῥώμης. 
Νεοπειϑὴς, τοροΠ5 Ράγοτο σοερΊ τοῖο ΠῚ γοςοὴς ροτἤια [ις. Ἰ ὅπ, 
Νιεοπενϑλεγγοσοης [πρ Θη 591 π ἐπππιςητιτε ἰαθογος Ρεγίογεης. 
Νεοατηγης »ἐ(Θ ον άς γεοποιγης, 

Νεοίσηκτος,ν, ὁ κ᾿ πγηιιροι Αγ ςατη5,σοιη ρα ξτις, ΠΟ πγογ. ἐδὲ τυρὸς 
γεόπτηκτος, ΠΟΠΙΟ σαίοι!5 Γοσςης, 

Νεοπλεκὴςγε(9..0 κὶ υἱ τοσοης5 σΟΏΤΟΧΤΙΙΣ. 
Νεόπλετος,κ, δ, τοροητὸ, ἀϊτατιι5 9 4ι1 ραττί ΠῚ ΟΠ Ὸ πὶ ἀρ πὶ τα- 

Ροητὲ φάορτιις οἰ, ηιιο νογο ΠοπλοΠΠιειιες. ἱπιργορος φιοί- 
ἄλπὶ οἴτιος ποτδιιῖτ ἐπ ογατίοης αὐρὶ “δ φρὸς Αλύξανδιρον σύωϑ.»- 
κῶν : ἸΠ ΠΕ} ΟΠ ΠῚ, ὅτθι 3) οἱ νεόπλυτοι μόνοι Κα τοιφ φρονεῖν ὑκοὺς ὑμὴδ 
δυαγκοίζεσιν, ἃ ἀαπηηατὶϑ αὐτο πὶ πηοτϊτόσιις οχασίτατῖς οτιπε 
ποτὶ Ὀι5ενεόπλετον ἀρ ο τ] αι! σαι Ἰα(οἰ 5 ἄτας ἰτρτο- 
διιπὶ οἵδ. το Ἐπηοηΐο οτίαπι ῬΙυτάτοιὶ ροτοίς ςοπἢγπιατγὶ 
ἴῃ [Ὀρείπιο 5γ πιροῇ] ἢς [ςτὶρ τ, κὶ αδοὶ οἴνων δια φοραῖ χὰ μύρων ἐ- 
ρώπτάν κα διαπιιϑ' αὐφόδει. φορτικὸν κομιδ ἢ χὰ γεύπλετον, Γ)λἶτῖα: ἢ 0- 
τα. νοτεγος πη. ἴῃ ἡπογιῦι15 ξουπταπεῖς τααρηὶ τοξεγίς Α- 
τὴ ἴοτο]ς5 41τ, φιιδ ἑῃίο] οπτίονοβ Πητ 4111 ΠιΠροΥ ἀϊτατί ἴτας, 
ιιάπη 41] ἀϊυΐτος ἀπτίχιιο σθηῇι ἃς το τόξο ῬδιΓΙ ΠΟ ΠΙΟ. [τὰᾳ; 
Αἰτ ας Κῆοτ.:. δια φέρει 3. τοῖς νεωςὶ κεκτυμῆμεις, κ) τοῖς πάλαι τεὶ ἡ - 
ϑυιτῳ ὥπανται μάλλον ἡ φαυλότερα ταὶ κακοὶ ἐχέν ὺ γεοπλέτοις ὡσ πῆρ 
γδ ἀπταδευσία πλύτου ὅδ τὸ γεοπλέτον ἐξ), 

Νεόπλιωτος, εν) καὶ ἡ πιιροτ ἰοτιισ. 
Μεέσλυτος, ὁ κὶ ἡ, τοςοης ]ττιι9. ΗΠ ἐτοάοσ: 
Νεοπολέτης, Ἐ25 ΠΠΡΟΥ ΟἸΠγατο ἀοπατιβ, Ίατοιν ἄς Δυμοπο τής, 
Νεοτρρεσσὶς,ε(Θ- ὁ κ ἐν [αΠΊρ τι [591 πη ςΠ1}} ἄδοοτε ἱπίρπἰς.ΡΙατο 

ἄς Τορ. 
εὐπριςι 8 ηπΠρογ (πέτις, Ο.5.. 

Νεσπήρω, ἢ] 1]. απτ Εἰ τα. 
Νεοργὴῆς, τοσοηξ ἔλέι5. ' 
Νέῤῥαντος ες, ἐν ΠΠρ τ αὐρογῆιβ. δορἢ ἴπ Αἰαςς, σε γεοῤῥλύπῳ ξίφει, 
Νεοῤῥυτος, τ, ἐγ 64] τεςθῃ5 ΘΡἤΕΧῚΣ δι114. νεοῤῥύτοις Αβοττ ρτο νεωστὶ 

ρέ "σι, ἢ 

ΝΝέορτος, ΤΠ 6 Πῖ 59 ΠΟΥ ΤΣ ΡΓΟΡτΙὸ τοσοῆς ΟΧΟΙΓΔτ1|5. τί στ᾿ ὅδε νέορτον, 
414 ποι, ΟΡΉ. 

Νέον, ὁ ΠΟΙΙΠ159 1 52 Γ ΘΟ 5 εαἴτι15. ΡΑγοΟΧυ το ΠΊ:οτίατ δά - 
Ἰοξεεὸ, αὐρφὶ τὸ νέ τῶι. Ετν πι. Ργορτιὸ τείροπάει [επί ονϑίροιτ- 
Ῥετῖς εἰ5 ιια (δητίιης αγατετπη: καινὸς νετὸ Ορροηΐτι νοταία- 
τῖ,νέα τροφῆς ριιο 15 νἸέξιι5. ΟΡ .νεΘ. ἢ ὑἡλεκέαν, πο ἢ 15. οῖπῸ 
Πςη. ὁ αγαν νέθο, γα] ἀς ἀἀο]είσοης, Χ  ηνεΘ- κομιδῆ, Δἠπιοάῇ 
Ῥάτγιμς, λοι ἔζ.νείοι τας ψυχαὶ, Γι ποις Ιάσις πιοπιοῦίανέαν 
ὄντων “ἢ παίδων. ἴῃ τοπογα τατος, Π]ατο. ὃν “ἢ νέων, ἃ Ῥαοτί τα, Αἱ 
1ησιιητο σταῖς) δἀο] εἰςοπτία. ἐκ νέων παίϑων., ἃ ΤΟ ΠΟΙ ΔΠῺΪ 59 
Ρίατο γόμ.ϑ' νέθ- κὶ πϑλαὸς ΟΡ ροηιπτιτοζ ςη, γέ 8. ργο Πμΐτος 
νῖ γ͵παίδ-. Ἐπ ΓΙ ρ. 4] πα πάο ῬΓΟ «ἑπειλος, τρυφερὶςοα ρὦ σα πάετης 
τὸ νέον πόδ, Οατη 65 ρΠογὶ. ΡΊτο νόμ, β. φησι Ὁ τὸ γέεον εἵπαν, ὡς ἔα: 
εἰπεῖν, τοῖς τε σώτιοισι κὶ ἧ᾽ φαγάὶς ἡσυ χίδυ εἔγειν αὶ δ)υ"ππῶτη, Ἐπ Οἴζοτ. 
εχ βοός Ιοςο ἐς Εἰπίδ.ς. Ψ᾽άςπτιις Ἰρίτητ γε σοπ απ εἴσογς πδ 
τηΐαητος 4] 4ςἘπὶ ροῆτητ: οὐ νογὸ ῬΡαυΐιι ργοσοίογίησ, τ- 
Ποπῖδις να] Ἰαρογίοῆς ἀς! εξεαητιτ, δίς.  οσπιεε. Ο ἐ.ζ φοίνικος 
νέον ἔργίθ- αὐερχσωῆνον ἐνόησα, Ἰὰᾷ εἴς, τοπόγαπι ρα Πα π|ι. ΟἸσετιάς 
Τρ. «. 

Νεδι οὐ, ἡ, οὐταῖς, σα πη ρτι5. ΟΥτ}], Οχγτιντάς νέατος. Χ ΟΠΟΡ.ἐκοιώ τῷ 
ποόρω νεὸν δεὶ ὑπ εξεργάζεδϑει ἃ αὐτὸς ἀγα ϑὲν τῷ σπορὼ τίωὶ νε ὃν ποξϑερ - 

γάζεῶει. «ἄὺ νεοεὶ οἴονταί τινες βελτίοις τίου ποί χνίω ποιεῖν, ποιια! τα 
τη οτα ἤοτὶ ρα πᾶ οχ  ΠἸπιάπτο ΤΠ ΟΡ τ.]. 5.6 σαπ ρίδη, 1- 
ἄεπι ἀς σαί]. 4.ς,9.ἐρέβινϑος μόν. κὶ ποιέί γεσυγηοθαῖὶς ποπ ἔ5- 

εἶτ δ᾽ 4, νειὸς ἵπ ἐοίοπι Πσπιῆςατιι. 
Νεὺς,νηδς νεώς, ἴ, ΠΔ Ὁ} 5. 5 Θ ΠἾτΊμ15.0 ἃ. ὁ, εἰπτ᾿ ἐκρεόφιν νεὸς δύ 6, 
Νεόσμηκτος. κγδ. ΠΠΡΟΓ τΟΓ[Ι5.νεοιοέθεαρτος νεο ϑέηκ τος: 
Νεοσοικος, οἶ δοπδιιαϊς, ν Βὲ ἥτις Π41165. 
Νεοοτία, ας, ἡ, 1115. 

Νεοοσ αν] νεοτ εἰσ. : Ἰὰς ΓΕ: 
Νδοασὸς, οὐδ δ, ΡΊΠ]ΠῈς ἀτιῖιιπι, ἔσετιις αιυῖς, αϑϑοὶ τὸ γεωςτὶ ἔοσεόϑαι ὁ ὅδὲ 
ΠΝ ΕΣ ΩΝ κινεῖ τα. Ατῇςη.Π1}0..9. ἡ γεορσών ὀργίϑιαν οι 

ἵπποις τινες καιλιούῦσι, " ΡΟ ἢ ἀτ|ΠῚ γοτὸ πίαποιςο,.ρΊ ΡΙοη 65.11.2. ἔγϑτέ 
δ᾽ ἔσαν ςρεϑυῖο γεσοσοὶ νήπια τέκνα, Ρ4 ΠΕ τὶς ΡῈ] Π οπέοτιις.:. ἀς 
Τϊμΐπατ. Πτ ΠῚ νϑθοσος» ΚΟ ΠΙΡΓΟ ΔΡΙςΙ113. 
Μεοατοτροφά ον, "5 το. 414 Γ} τη. ΟΟ]}Π|6Ϊ.}.8,σος, “ν΄ 
Νευσαϑὴς δῆμος, Γεσςης ΤΠ τ τ τς ΡΟΡῸΪ 591 ἄστη ἃς γεονρτας ατοὺς 
Νεοςἀλυξοπιροῦ ἰΔο τγ πιατεΣ ογεοδεύκρυτος, 
Νεόςροφίθο, κ δ Πα ΡοΥ τοττιι5.1 ἀσό 4}. Πα.1}5. 
Νεὀσύλλεκτος, κ)δς Π ΡΟΣ ΠΟΙ ἔτι. 
Νεοσύστατοι », ἀϊοιιπταῦ ἃ ΙΟΙΡΙΟ 59 481 τεῦοως ῥγοίοΠη ἐγδδὲ 

4 οἵη: ζ2. Ζ 



ἀςδ᾽ ΝΕ 
{εὔασι Ῥ αν [πσοτιιηγ,νεοσύς ατα, ἀ ἸσΙΏτΠΓ ΠΌΡΟΥ οὄοτεῖα αιι8ὲ 
πορεν σοα! πογαπτ. τ δριιά Ολ]επ τ᾽ τόποις 11. ς.ἀς ᾿ς Ποπῖθιι5. 
συγκφίνωντες ὑπὸ “ κεχορνισμῆβων τὸ γεοσύςατα, ἀϊςετηςητες τεςᾶ- 

τος ἃ νοτογατῖς,᾿. τὸ νέως συ φ' αὐτοὶ καὶ κατειλεγμῖμα. 
Νυεοσφα γι ς» ἐοφγ κὐ ἐλ ΠΙΈΡ ΕΥ ΠΡ] τιιδ. ΘΟΡΗ νεοσφαγή που τόνδε τρρ- 

σλϑϑ σον φθόνον ΠΡ εΓ οἀϊταπι σα ἀ6Π1. 

Νερσφαηθεοοῦ ὁ, ὃζ 

κεύσφακτος ἐγγος 6ῃ5 ΟΟΟΊἔτι5. γεύστρακτον αἴ μα, (ΛΠ Ρ 5 ιαῇ τος ς5 
οοςῖι φηϊπιαὶ 155 42. 

Νϑοτελὴ ςοεοςγδ καὶ ἦν ΠΡ οΥ ἀρ Ο υιτιδονεως ὶ τετελειωμυῆσος, 
Νεδ τάυκτος. ὃζ 

νεοτευχὴεγέος δ κα Προ ξα σε σατιιδ,νεοχῳ τασκδύαςος.1] εἰ, δίφροι κα 
χοὶ τορωτοποι εὶς γεοτευ χέες, 

Νεστης οἰ ΠΟ ητιι 5,0} Γσομτἰ ἀϑρυδε5.νεύτητε φυγώνον τα 5. ἔπι - 
ταϊοηι  οηΡαα,8, ὡς καὶ τοὐμὸν γῆρας ἐδεαυώποτε ἡἁδομίω “ἰ ἐμῆς 
γεότητος ἰδϑνεν ἔφερον γιγνο νον, Ἐχ αιο ΄οςο Οἷςοτ. ἀς δοποξι Ογ 
τὰ διιτοπι ἀριά Χοποριοπτῖοπη ἐο [Ὀτηοης 4 Π6 1 ΠΊΟΥΙΘΠ5 
Βαθεῖτ, αυτῖπι αἀπηοάτιπι ἴσποχ οἷος, περατίς νπαιᾶπι ἴση - 
πῆς (ἀπεΐειτοπι ἤταπι ἐπι ςο Π!Ἰογοπι ξλέζατη αιιὰπι δάο]ς- 
{ςοπτῖα ξα ςτ, 

Μεοτήσιος ὥρχ, τι016 Π111 5. ῬΌ] ΓΙ τ ἀοΡΒΟοΥΪ. 
'νεότμητος μγδ, ΠΠΡΟΙ Οδοἴπιϑοίπιις [ςξλιδογεσθη5 ΓΓΙΓΙΙ5,νεστ μητοι χρη 

σῖδὲς, ΓΛιςα ἢ. “ 
Μιοτόκος, 115 ΓΟσΘἢ5 ῬΘροΓὶς ΕἸΓΙΡ. 
Νεοτρεφὴς εἰος9 ὁ κἡ ἡγγασ 8 ΠΕΓΓΙτΙ59η ΕΡΙρ, 
Νεοτραβὴς, γΘΟ ἢ 5 ΓΓΙΓΙ 5. ΡΠ ΟΟΥ] συρρῖονεοτρκ(ες ἄχϑος ἐχυσι, 

. Μεοτροφω ἴ ἡπιδηταζο δ᾽ οἰ τγαιῇατιο εἰ ἂρ δηὶπια!ῖδιι5. 
Νεότρωτα, τος ΓΕσΘη5 νυ] πογαζα. 
Νεότρωτος, 5, δ. ΠΠΡΟΓ ΕΠ] ΠΟΓΑΓῚ5) ΤΥ ΠῚ. 
Νεοήεία,ας οὐ ΡῸΠ] το, ἜΧΟΙ ο ΡεΠ]οτιιπι, ἐκλέπισες. Γιιοῖαπ. ὅγὴ γδ 

«ἡ τούτου γεοήίεα. κὶ ταὶ ἀκκυονίδας ἡμέρας ὁ κόσμος γεικἱ,αιιο το πι- 

Ῥοτς πἰἀιι!ατιιτ ὃς οὐμ5 ᾿πσυΐσατ ἤι15.νεοπεία ηἸά115 γκαλιώ, ΑὙἸτ 
ἴχου. μι Π..110.6.ςαρ.1.τίκτουσι ὃ τεὶ μβρ ὁμα ἐν νεοτἤ ας ταὶ ἢ μὴ π7.- 
τιχαὶ, ὄχ ἐγ γεοπῇ εἰα)ς οἵτε εὗρ δικες κὶ οἱ ὄρτυγες ὃν ἐν τῇ γῇ ἐπολυγαζο- 
υδμα ὕχίωχ(ίς ολϊην ᾿ς ρεη ἢ.) πο ἴῃ πἰάἴς οἷα ΡΠ Ὠϊ» [τὰ ἴῃ 

τοῦτα τηάτουῖα σοηροῖτα δὰ νπιρυδρι!ιπι σοποϊηπαηάιηπ ἢ τις 
λὰ νεηδτγαιῃ ἐαοϊςηἀδπι.Ν τὴ νἰλύγη δι11.Δ5.»ἡ σκιώ, Οἰοά Οαζα 
Ῥατιὶπι ἀττοητὸ σοπίγ ἀογδης γα πη τι ΠἸτροοπάφηίο ἔγιτιος ρτὸ - 
Ἰοην πχιιπέπιητ. Ὀ σία οὐ πὰ γεοεσ οὶ, ἐσμιὸς σμίιθος . ἀριτη οχᾶ- 
τηςη»ίοθοΓ 65: {14 Π1 ἔσετιιγαιτι οὐ πὶ ξοτιηατα ο[Ἐ νοςατὶ ἀγα τ 
ῬΙΪΠν πα ρμα5. ΝΟ ς οτίδτη 1ιατί πὸ 95 ἀραπη ἔστι ΡΟΥΠιιπλ 115 
ἄἀϊςετο ρα! }ο5)ντ ἀϊχῖτ Κα πατγιιπι ρα Π05 Ἡογατ.].5.δογιη. ΑὉ- 
{φητὶς γδιλῶν ρα} }Π15 νἵτα] ροάς ρτοῆς. ἸΝΑπι τέων νεοοσ δι, ρι1}}1 - 
εἴσιη ἀϊχίς οὔατα ἐς ἀρίδιις 1.9, σα. τ Ο]τπ|ς]. Οὐ πὶ ρτῖ πιο 
γεῖς ἴπ εο ναίς πατὰ εἰὲ μι ΠΠἸςῖο5. ποῦ τοχ οἰ ρίταγ. οἰο ΡΠ. 1 
Μφοϊναΐ. Μέλιοσαι αἰδὶ “ἶ κηρογονίας ἀπο μυωλονᾷ α ἐδδ τροσιοντας . χα 
καϑαί τῷρ σιδήρῳ τῷ κέντρω πλήσσεσι «δὸ τωέϑσιόντας τῇ νεοσσιᾧ ὧν ΤΟ νὴ 
ἐπαμυονται ἕως ϑανέτου, 

Νεύἥευσιςγεως ἡ γ4. ηἰ ἀΙΠοατίο ηἰά 5. 
Νεοήδίω, μι ύσω, πῆ ουχα, αἱ ἀϊ πο , αἰ ἀτ]ον 7 ἕαοῖο σπιπαθι]α : Οαζα, 
[πες :Ν εις, ασ(ο]. 
Νεοήϊία, ας, ἡ] 115. ἡ γεοήεία, 
ΝΕ τιον, «., τὸς ράτιμι5 Ρ.} 115. ΑὙΠΠ. 1.9. Αηἶτι, ΡΠΠ15 ἀυῖαστ, Αὐῇ- 
τορι, Τ Ποορ τοίη ΟΠμαγαέζοτῖθιι5 πιοτιιπὶ σὰ. ἀς αἰςητα- 
τιοηο)κ, φιλήσας 3. εἰπεῖν χρηςοὐ ποιτρὸς γεότῆια )γν Οἱ ἐς Ριιογῖς ]ο- 
αιπτεῖῦ, 

ἩΜΕΟΊΠ] ο γί δὸ 7511 πα 1110 σὉ}} 30 ριις 11. νεο Π δὲς ἀλεκτορίδων τὸ χίωυων 
Αἰ τιιας σα ΠἸπατιιτι ὃς ἀπ οστιπη ππποπσι 5) ΑὙἸἘ,6.ἀς Απίπι. 
ΡΠ αῖτα;, Ο α2α. 
Νεδον, τὸ. ν ἰττο ΠΠτις7 οὐ] [δὰὶ Ππιτοιι πὶ οἰ το 18 ΠρΙ ἤρα τη 5 οχὲ 

Ρ᾽α παρ ος οχ Μοηδηά ὃς ΠΥ Πρρ.αριιά διυιϊάαπητη δσποη ΠΟΟ, 
ν]άοθθας αι ἄστη ἱπ [Ὁ πιηΐβ οὐα ἐχ ἤιο Ἰςέϊο Γ πἰροηία οε:έ- 
4116 εο γἱο ναξεηὶ σοη Πιϊοατοἰτσες ᾽5 ἐο Ιοσο ἐοφογεοϊημθη- 
τασαττι οηἰ πὶ τἠο λυγιιπι 411 απ 45 αἱ ς ἀοΠ]Ο] πὶ πιο Ποῖ, 
1ῃ 4110 Διῖγιπὶ ὃς ἀτροητιιπι στὰς 7 ταπτήμπηηιις ἀγροητὶ 41114- 
ἀᾶ νατὶ αττι Ποῖ, το [ρομα τ 15. νεοτῆοῦ ἀδὲν μοι δίδως ΠἸΒῚ] τη] - 
1. ἀως οχ νίτο ὁ διιτιῖπι ἐο ποπεὶπε Πσηϊ απ. τἰἤσπὶ ἀϊταὶ 
παιξῖπι, γεόηῆιον γίμγρας ΓΊΡΆΙ]5 ἀἴσοη5 9 ὠών δ᾽ ἐν αὐτῷ διέπεεχε 
γεόττια, ᾿ 

Νεοῆὸς, Ατεϊσὸ ΡΓῸ νεροῦ ς. ΡῈ ΠΠ115 ΔἸΠΠ11Π1, ἔστι 5. ΑΥἸ ΟΡ. ἴπ ΑἸ. 
αξεως νεός ατει, ὦ γεοῆ!ε δέσποτα, Τητογρ. πος ποπηίης ἀϊςοὶ αἀπο- 
τας σα!]ουιιτι αὐΐτιπι σθηῖις ντ Μοάϊςοιιπι. νοὶ δ νεϑηος ἔογπιο- 
ἔπ ρυιογοαά το πὶ αἢΠπ{1τ (οπλίςιις. 

Νεοοτροφέα, κα ἡσω,αο ρα 105. ΑΥ ΠΠΟΡΉ. μετειφορκικώς ἀϊχὶς ἴῃ ππι- 
Β1Ριι5. μνησεκ φῆσαι αὶ ἱχρκίδυ εξ ὃς ἐγεο ἢ οτροφήθης το ἐτράφης τις 

το φἀπισαιῖτ, πιστά ροτα Πιπηρία αἱ δα 0115. 
Νευργὸς οὐ κὶ  ΠΙΡΟΓ ξχξειῖς νεώς: εἰργασιῦν δι, 

Νεβρεῖν, [δοιιπο νοητὶ Ηασιι νει "τὺ τῇ νεῖν, νὰ ἐρεῖν, ἵν Γοοι πᾶ ντὶ 
παι ρατίοιο ὃς νοηπτο οροη. ρα Πἀοττιωρὸς θηον ὅ52 πὰ ἀντ 
ἀνειδὺσ' αντοι ἐφη, τὺ γὰὸ ἐνεύξδρι ϑυίῆον δμαὶ νεὼ ζ. Εταίπι. πγα ὃ τγᾶῃ 

{αΠπτ Τ πος οἰ οτῖλς γάάςβαπι ᾿οτίμιη, Ῥιυτζαιῖς ἐπὶ πη ὑπὸ πὸ 

ὠρεῖν, ἴὩ τηΐηροτς, Βοτ]. 
Ναχταύρο τος φὴς γι] πογατες; 

ΝΕ 
Μεόφατος,", δ, ΠΡΕΓ ΠΊΟτΙΠ5. ΟΝ 
Νεύφϑίτος» ὁ κἡ ἦνπαροῖ ἀς πη έξιι5.ς ἰατη Ῥεϊηγὴπι υἱδιατα υὶ 
Νεῦφυτον»ε» τὸ ΠΟΙΙΟ 114 Ρ]Δητα. ΝΕ οφυὴ ς» κὶ ὙΝ, 
ΜΝεοίρυτος, 4 Π πιρετ ἱπῇτιιοτὰ νέον, ΠΡ οτ, δζφυύω, ΡΙΔητοταςοΐπι 

ῬΙῸ 90 41 πυρογ 24 βάση δςςοίῃτι νεόφυτον εἰς αὶ ὅδησκοα τ 
τοοῖρις Αροίζο]ις,1..4 ΤΊπι.ς.3. ΡΟ] ΠΧ αἱ οέξαπι φοςοη ἢ 
αἰτ,αμα τα πιοην ἤις ἤτ ΑτἸ ΠΟρΡἢ.Ρτο οὸ ἀϊοίτατ γεργγοὴς 
γὴς αὐτίγον Ὁ’ κὶ αῤτιφυής, ἰ Ἵν 

Νεοχ άρακτος. μυὁ κὶ ἡγΠΡῈΓ (τυ ]ρτιιβ, Προ Σ ἀγαρτοῖδι», 800] 
χώκείγε γεοχαΐρακται.1 νεωςὶ κεχαραγυῆόα, 5 

Νεοχ μεν» ΠΟΠΔΓΟΣ ὨΓΕΓΡΟΪαΓς, ᾿ 
Νεοχμίζα, 65 ΠΟ 45 πΊΟ το Γ. Ἢ 

Νευχ αἰη ΠΟ ΔτΙ Ο ΓΟ πππη Οὐ] Ουκένησες πρόσφατος, ΕΟ οἢ,ς 
Νεοχμὸς. οὐ, ὁ ΓΘοο Π521 τ σοτ ἱη ας ἔς [{|591ΠπΟΧροττιιδ.νε 
εὐέδοξον, Ατ ΠΟ ΡΙΝ.νεοχ μὸν ποιοί. 4} 1414 ἑπποιιο. εἶ 
γεοχριὸν ἐσχδυοίσἦδαγα ἃ τε τη ποι πη Ῥαγάμλιιτ, ἘΠῚ Ίρν δὲ 
ἀπππὰ οἴ. τοι ὁ νεο χοὸς (1 ΠἸΔητίττπη; οἰ τα οἴη ΠΟΙ 
τοάος. ΓΑ 

Νεοχμόω,ϊπποιιονἀοἤσπο,τος ΠΟΙΙας τπΟ]Ἰογ. καινοποιώ, 
νεωτερίζω, καινεργώ, Αςς ΑἸ ἀς ππιπάο,ϑεὸς κατονο 
πάϑεσιν εἷαρ αὐτὸς γεοχιμοῖ,1. ἢ 115 οι ιθιι5 ἀοποσηΐμαζ 
τῇ [ῥρεοΐπιςη ςάοτς [Ό]οτ, νεοχ μᾶν ὃς νεοχμώσαιποιια ΠΟ 
τοάοτ. νι 

Νεοχμωςς ΓΟ σοητοτποι  ΡὨγγηῖς τη ἘρΡΙΠ.. ᾿ 
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Νεόχμωσις «(0 ἡ ἐπιάἀϊιπι τογιιπὶ ποιὰ πἀατιιπη»γοὶ ποιᾶς 
το. Αὐἡπνἀς πλιπάο 9 τούτου κὴ οἵ αὐδασοξοι νεοχ μώσεις 
πονοἱ.Ἔχ πος ταΐγδοι]α τουπὶ οχὶ ππητ. 

Νεδω, μι, ὥσω, τς χα) ΠΟΊΟ:ΥΤ γεοωῦ δὲ Πώ ποιΑ]ο ἔλσογο 
ἐχαιηνποιατγε τογγαπ, ΑΥ ΠΟ ννεφ. ὑωλνεοιιῦ βέληϑε ἐν 
γρδριξγποιι4}1α ἔλςετς. ἐνεώσαμῆν ἑαυτοῖς θεῖα νεώματα, ΝΣ 
ποδὶς ποιια 1 ποῖα εὐ πιμ5.ν 4ε Νεαΐίω. δ 

Νύ ποις, ὁδὸς. ΕΠ. 1π Οἀ απποταῖ γέποσαι, ΠἸηριια αιιαάατηςΣ 
1.100] 1π|,τέκνον Πσηϊ σατο. ᾿ 

Νέποσες͵ οἱ, ρα άϊθιι5 σατομτος,ράτιιος ροάος μαθοπτζας 
᾿ς γέποσες.1,αἹ δεοὶ πῇ νη χεῦδει! δὲ πορείαν ποιε μη α!γνὴ ἄποσες, τ 

1.1 Ἐρὶρ ος ἐα σ)᾿ ουιδ' γεπόδων, 8ες.. ἰχθύων. Γ αίςατ. ΡτῸ πὶ 
πᾶσαν ἐπ ὄυρωπίω καίστερε τὴ γεέποσι, ΗΠ οἰν οἷν. νεέποδες͵ νηξίπο 

Νέπος, ΠΟΠΊΘη πΠΟΠτῖ Ποοὶ ὃς ΠΟΠ {γΓΙΘ 1» ΕτΥ ΠῚ. " 
Νέϑε, 8 Μέρϑεν, Πρτοτ, πἔγὰν ργο ἔνερϑεν. ῬΗΟΟΥ ]. χθὼν νερϑ 

γέρϑε χτ' χθονὸς. ΑΡΟ].νέρϑεν ἱκόρμαζοῖο, ἀςοτίμιπι 5 ἰά46Πὶ 
τοι πάα παιιτη. Επτῖρ. 

Νερ ϑέρι(θ- κγ 1 ΕΟΓΠῚ5.)ερ ϑέρα Θ. κευθμῶν»ἱη ἘρΊσιρτο 
ξεγουΠι. 

Νέρ τειτονον [τἰπτα. ἔχα τα, ; 
Νέρτερφα.ψΠβογ Οὐ τὶς χώτα θοὸν Θο ρΓΟ Πα Π 1156. ἐνέ 

αῇ ἕρᾳ ἄγινηάς δζ ῥτὸ ἱπξογῖς ροπίτιγινέρτερρι ϑεοὶ, ΕΠΠῚ 
ὑ'δωρ,ἱηξοτπα δηλ. ΝΟ πη, ᾿ 

Νέρτοςγαιιῖδ Πουήθη ἀρα ΑτἰΠ ΐπ ΑαἹδ. 
Νέαθ',υ, ὁ Ν οἴΠι5. Οσηταιτὶ ποπιςη. ᾿. 
Νεςόρειον, «τὸ, ὃς Μες-ορὲς, ἡ ΡΟΘΠΠ σαπιι59 τη. ].τι, νέθοξ 

εκονν ἄς 4ιο Ἡου.1].λ. Σ 

Νεδμα,ατος, τὸ  Πτι5.α Π πη 59. οἷα πταβ, νϑύμοιτι χρῶμαι ) ΤΙ 
Δηηιο,ἰφανως γδύω, -". 
Νεύααι, εονν Δ ο,γοάδουρτο νέομαι, ΑΡΟ].11.4. Ε΄ 
Νάραὶ αξ, η᾽, τὸ γερο, ἢ 4ο5.Α]οχ. ΑΡΒτ.},: ΡΥ ΡΒ]. ὅ)ὴ κιϑιας 

χυτίρᾳ νϑυραὰὍμον φϑύγγον ἀποτελεῖ, ΤΟΥΤῚ ΠΟΤῚΠῚ5 4110 ἄτι 

τοπάϊτιτ.1].4. Αἶψα σ᾽ δὲ νδυρὴ κατεκόσμει πικϑὲν οἱ 
ρἰωὴ μϑ) μα ζώ πέλασεν δι. ἀἸχογας χἡ νδῦρᾳ βόεια. 

Νευρήφιν, ΓΟ γευρῇγποτιιο, ἐκ γευραζ αῷ τοξν, ἩοΠΊοΓ. 

Νευρακὸς» ΠΟ ΠΕ 5Ὑ ἰτγιπι. αι πογογαπι ἀοίοτε ἀταῖ 
πογθὸ ἰαθοτγαῖ. ΝΝ 

Νευρίνη χορδὴ, ΠαΙο 4. 

Νευρέδν» ἢ 4] σα, οοτάτ]9᾽π Ἐρὶσ, ἢ 
Νόριθ- "ορίτατν ἀραιὰ Ατιίτοι.. 6. πἰπη, ρτο γέξραίθο, γε 

Ῥ͵Ὸ νέβξιοι γαλεοὶ ποθ τὰ] ἂρ αἰπαιο ἀϊξεὶ πη ΠΡ 
αἰσιιπτι ΑΠ]ᾶἂς σα πἰοι!α,], τὰ σκύλια, ᾿ 

Νφυρὲς. ἴσος. ἱ. τὲ νεεῖοφν, ' , 
Νευρῖτις, ἀς (οτΊ δέτε ἔπτον ροπηπηᾶβ ἀρὰ ΟΥ̓ΡΠΘΙΠΙ,. 
Νευρόβατος 65. ΠΟΓΙ5 [δ πιοιιθ ἢ 59 πη δὴ ΡῈ} 1115. ΡΟΤΔΕΓ, 

ὕδατα 1]. Εἰγπιῖςο. 
Νευρόκαυλα, ἐς ΠΟΓυ σα 11 Ποτθ4, τ πογιιοο 5 μαδοζ 
Νευρόκαυλθ- ὁ κὶ κἰ,4. ποτα σ4 118. 
ΝΝευ ρρκοσεῖν πογιο5 ργαςίάετς, Πετπτο Ρ.νευροκοπούσι μου 

1 Ὁ ΠΟΙ. ΔΙ. 

Νευρολάλ, χορδὴ, Π.465.4. ποτα] οι, 1η Ερὶρ: 
Νευρομῆσραν ἐς Αλααενξ, ἃς {ύα, Ἂν 
Νεόρον, κ τὸ ΠΟΥΉ 15. Ν εδοχ, παῖε ΡΟ] ΠΧ, δδὲ σευ δεόμίθ᾽ δῶν 

τε κα τεινο μήν ι-, ἐφ᾽ ὧν κ᾽ νέ υραὶ κίπλίωται. αὐτί σα! οὐῖμτι ὧν 
τίιπγαιις Ηεχίοπος ἃς οΧρ ἰσατίοπος πιοφογαηζιν πδια Ὁ Υἱ 
ιυῖδιις πογιοἤτας ὃς ΓΟ Θ Γον εὗρ ἔην, ἰοζύειν ἀἸσΠΒτΌΓΙΘΙΝ 
ΟΡΡΟΠΙΙΏΓΙΙΓ οἱ ἐκνενευρεσμῆ οι, ΠΟ Γ 6 5γαἤευρρι κὶ ἀάνεγεις τ 
πατοι, Ἐτ ΠΕΙΊΠΙ5 ἱπ ἀγα; βμη15.1Π1444..4. Εἵλκα δ᾽ ὁμοῦ γλυφῦὲ 
τὰ λαζῶν καὶ νεύίξᾳ βόεια, Νευρίωὺ μῆδ μαζῷ πίλασεν. Υὶ γ0} 
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᾿ἀρλϊάεπι Πραιβολητ,ἤγρω τίω χορδιίω τῷ τόξε, Ἰδϊάφαν Ων δ᾽ 
ἵν νεῦρον τεκὶ ὄγκοις ἐκτὸς ἐ ὄντας. ν δὶ γείϑον [ρτττα; γνοραῖ,το ἐν ᾧ 

Ὑται. σίδηρον τῷ βέλοις τϑὸς ὃ χα λαιμον, Πτογρτ. Ῥοηΐς φιοηιις 
“ον γοσαταν ἀριιὰ Αὐἰορἤδη. αὐ. ὃς τὰ Τυπς 4]. οὔ ποτ- 

ἀρροιίας. Οαρίτατ ὃς πιοταρ μους ρτὸ γοουους νεύδα 
τολέμον τὼ χρήμοιτα ἀϊχὶς εμλοίξοηςς. γε ΟἸσοῦο Πογιιο5 
ριον οξερα 14.160 Ρ᾿ οἰ ρας ἸΝό οἱ. ς ἃ ΡΘοιμλΐαϑ νεῦρα 
᾿πράγματων γοσδι. ΡΙτατοδιις ἰῃ ΟἸοοπηοηο.. Ὡρώτος τοὶ χοῆ- 
πανεύρᾳ ἦν ρα γμώτων τρνσειπών. ΓΟ ἢ Πταιτίμιις ἰ 1.1ςχ Ο͵ιἐς 
πιντητοῖν ροσπῖα τοῦτ οπλς ρατγϊ πιο ΠΟΥ ν οτογὸ 5 ρὸ- 

τ. Ν οοτας ἰπ Μδαιιοῖς Οομημαπο, χαὶ χοημοίτων ὄθηῤῥων- 
"δα σδάσεσιν ἃ νεύει “ἈΠ παραγ σίτων ἀρίστως ἦν πτίλα! τὶς καϊωνομο- 

Ἐπίξατμῖτς Πα 4. 2. τὸ νεῦρα τυραν ϑότων εἰπεῖν το χρήματα, ὠΐχε 
μ γν ἐνὶ καὶ ἔυστοχ τατον 5 ὃς ἴῃ 4. ὅτε δέ τις ἀκολεϑων παλαμ 
ἡσειονεύοα «ορᾳγμϑέτων ἐρεῖ τοὶ χρή μείτοιν ΔΕ ὀμν ενδυρασυδ Θ-, ἃὉ 

ὑρμαπ.ῖα Αὐΐδιρομῖς αιιο ας νεύῦῖρον ν οσατιυρροοτας. 
ὧρον ἔναγμον νοσατ αὶ φλέζα τε[ξς Εἰ, 
ν. [κ.ἶσον, ττ. θα [110 Ο1111} ΠΟΙ 5). Χ οη. 
οὐ γόγαογα 5 σοαἤατιι5. ἀρο ΡΟ]],οιιπὶ ΠπηΡ οὶ ροντ δί 

φικοςαΡΗ τρΠὮμ1η νόυρρο εΐται- 
δ. ὁ χοὶ ἡ γα σοῊ [τς Πογιι155 Πιτοτ, τι ζοι. 
᾿ποτθ τγαόζιιϑον πάρ νδυρραπαδιὶς ἐτρακτες, [ἀξ ῖττα ποῦς 

ηἴο ἐπι! Πὰ,ἀριϊ δορὶι. 
δ το δ, ἀογιτς τγα ότι. αι Πογιιοσιιπι τγὰ δξι! ΠΟ Ἰ ΠΟ ΓΕ. 
ποιαπηντ ἀριιὰ Ηοτατίαπι δαῦγγα 7 1ἶθτο 2. Τιι τ αὶ 
ογῖτας αἰττ5 [δγιιῖς πιϊίεν ἄταιῖς [ιισογίσοντ που α5 ἀ]16- 
εἰς Πρ πιιπι 5» ιιο ἴοςο τοίροχις δὰ οὰ αι: νδυρόσπαστα 
πὰ Οταςῖς ἀρρε!]δπταγ:ίιηι δυτεῖη Νόνρϑασαστα, [γᾶ - 

[5:5 611: ποτιιῖς αι! δε !ΓΔαπὶ ὃς Πα Ἰομ  ς οσοιτῖς πχοιιθ᾽ 
πάρας ἢ νιπεγοηι, Αι οτεὶ, ἀς πιιηάο: ἤοῦδης οτιᾶ 

ἴὰ Πὰς ἰοϊοι!αοντ ϑιιοτοπῖις ἰο αιἽτιι» μγάταμ! ςα τατῖο- 
Πα: σοαέξο ἔρ εἴτι ριο ΠΙοαῖθιις ἀηπατητι νοσος εἄοθατ, 

ἰγοςας Ὑ ἰτγυυϊπιδεΐτοιη οηαἴθατα αὖ οο ἀἰξζα, ηιὶς πιὸ - 
εἰώπιαιιε επιεπτίεσαηταν. Ὀγὶ πὶ} ῬΟΠΟΓΙΝ αττιῆςς 5 

οἱ ἀϊςοσαητιτ. Αι μοη ἴθτο ταν Αἰ ωνώοι ὃ Ποϑ'εἰνῳ τῳΐ 
ἦσῳ τίυ) σκίιωϊωὴ ἔδωκαν 5 ἀφ᾽ ὃς ἐγεϑουσίων οἱ «ἑοὶ δυρεπί συ. 

1γ οτίατι Νιϑῦ οϑαπιίς-α! 9 δι π|ςἐπηοάϊ ρτα τ ριατογοϑ ὅς 
οτος. Ασἰἕοτ ἐς πιπάο. ὁμοίως ὃ καὶ οἱ νδυρραπ εἰ τ μίαν 
δῃησσασεὶυδυοι ποιοῦσι καὶ αὐχένα κινεῖ ἔδει και χ εἴθε πὸ ξων. 

., καὶ ὀφϑαλμόν:ἐΐςι ὃ ὅτε παύτα τὼ μέρη μετά τινί» ὀυρυϑιμίας, 
ἔνε 1111 ρα τ σἴατοτος ἔλοίτιητ ) νϑυρραπάςιας οἱ Ἰά ἀρρε!- 

᾿ιοα ἰυπασιιησι ας ἀηϊπηατας εἴϊε Βάϊου!ς ἀιιξεϊταμ!ς α- 
πηταγ: 4Π1 Ζαῖιπι Εαπ σα πὰ ἰρῇ ας πογαθπι φάδαχο- 

ἰ σεγαΐςοπι ὃς πιάπιμα 44 Π ἀπίτπαητῖβ Π πη] οι » 
παῖς ἱτί θαι ἃς οσιΠτην [ασίιατ, ἑπτογάιιπι δτίατι ο- 
τὐγὰ οΤἀάις ιια 44 ΠῚ οἰλ νοπαίζατς 5» ἀταιια 4.411 - 

τποτις. Ετ ἢςς ἰη!πγιπιςησα ας βάτοι 1ς5 πιι]τἱ ἔο γπα!- 
ἩπΊοτῖς οξἤοἰπης ΠῚ Π|4 πτοιιοῖο ἃς σις Ἐϊσα]ΑτΊ, νόυ ρόσσα- 

Ἰχίπηιι5 ἀρ οἰ [ατιναριιά ΧοΠΟΡμ ἢ σγιηροῆο, δγτα- 
ἴ σοίίοιι ατγίαπι δί εἰς τοὶ ξίφη κυβυηςὡώσόμ Ραο απ ἀά- 
ἃ ϑοογαῖα ἱπτογγΟ σΆΓΙ15) 571 τινι μάγα φοφνοίηγ,τοἰροπάοτ, 

σιν. ἧτοι γδ τοὶ ἐμοὶ νό" οῤαπαστα ϑεω μῆμοι τρέφυσί μει()τ0 
πὰς α Εἰχὶς τὸ ϑαυματουρηρυυΐζνα. Ἡογοάοτ, π 2. αὐτὶ ἢ 

νη σφί ὅδι -ἰἘδυρηυάρα ὅσον τε «τηχυώαι ἀγάλματα, γδυρέσπα" 
βεφορένσι χΤ᾽ κώμας αἹ γαμώκεςηνείδον τὸ ἡ δοῖον κὶ πολλῷ τεῳ 

ν ἐὸν τὸ: ὅμε σώματος » φοτιμπι ριι εη4α βάϊοι]α τποιο- 
τ ὃς ἀιισεδαητιτ» ντ πεγαΐ πὰς ῥτιαρὶ ἐρεοίθηι ργωΐοτ- 
οἶδ. ἐν τῷ αἷδὲ συρίης ϑεοῦ, φανλοιξ φησιν, ἕλληνες τῷ διογυσῳ 
ἐδ ἄπ ἣν Ἢ ποιὸν δὲ τι φέρφυτιν 5 δ δρας μικροις ἐκ ξύλα 

νις μεγάλαι αἰδοῖα ἔχοντας 5 Καὶ ἕεται ἢ τάσδε νόϊ ρόαπα- 

οὐσσας"Ὁ- εἴς ἃς ἔτιιτιοῖ5 Ποπιοῃ. ΡΠ πῖας πρτο 2.4.ςα 
Ῥάτοη 411) Ογποίραίζοη 411) ἸΝειιγοίραίξομ νοοδηε: 

δαθεῖ νεϊιρσίο μοηλ]ηὶς Πρλ]ο.ἴσττ δὲν μΔπὶ πΊρταιῃ ἴῃ 
ἴπο ποσίπισι μαΐοῖ : νπάς πειτοίραίτος ἀἰοίτιγ μΐπς 
εῶϑτο τ ΠΟΓΕἾ5 ἂς Π ἀ οι Π159Ὀγὰ ἢ] ἂς ΠΊΟΙΙΟΤΙ Αὖ Νόυορ 

5. ΔηΪΠηαΣ υἱστηρετικνὶ οΠἾπ|5. ἐγεμονικιί. ὅδε τὸ δὁρμυτικὸν 
ΑἰἸεχαηά.Ν ᾧ ρραπαστέομα»μοτιὶς Πάϊου εἴας τγὰ- 
ἴοτ. Ατβοπαῖ ἴρτο ποπουάοςοομβ Ποπιοῦο αἱ 

Ρίδηγιτ ἐν γρεῶ τῇ 8η,}4 ὁ δγητηδειότατος ὀρχεῖται Χ7) Ὡρό - 
ὙΝ χεὴ τὰ ζωώα βλέποντα εἰς ἃ ἐρχευδυον, νδυρφασας εἶται Πα ]- 

ζεδτὶς τγα μιιητατ ἴοι ἐπαρ Ισαπτατ»!οαθίτιιτ γοτὸ 16] αὐεὶ 
φτεγαῖν πειγίδων. 

οΘ. ὁ καὶ ἡ νπογαὶς οχτοη 5. δυρρτεν εἴς παγίδες γ ἰΔ4ιοο5 
ζοπῖςφητος ἃς Ἰητοητοϑ91η ἘΡ᾿ζ, 

ὃς ΟΠ ἰα Ος μαίσον ΠοΓιΙΟ59 ΠΕ ΓΙ Οτ}5. ὙΊΓΓΙ, 
δς γδυρφχον δρώδη σιυ δέσμιον, ΑΠπατο πλϊ οὶ Δρρο δητ σατ- 

πὶ ἤπιμ] δέ ποτιχοίμπι ἢ σαταθηγατα, αἰς Πρ γο 2. ἀς 

ΠῚ ᾿ Ὑργείθ., ὁ καὶ κα πστιιο Πισφπογιιο σοη ἴΔΠ5. 
ὴ ὡσιργῃὰς δπονδύρωσεις. ποτιιοίτας Ρ]Ίη, 

ὴϊ ̓ρη θυ ὐ πτι!5οηἸ ἐτατίο Ρ]Ια. ποι πατῖο,οη [ι5. τῇ φὡοὸὺς ϑεὸν 

 Κσευ ἰῃ οἰ Ἰπρτίοης φὰ Τοιπῳ αζάν ΔΙοχ, ΑΡ ΓΤ το δ] εσεὸς 

} 

ΝΕ "ἐν 
γι καὶ τἰωΣ νεύσιν ἔχεν ἀἰχὶς Ρτὸ ἕπ τογγα τὶ ἤιο Ῥοηπάείς ἃς πιιζα 
ξογγὶ, νεῦσις. Ἡ οἴγ οἰ πλεύσις. 

Νά αζω, μι οἴσω, αχα,πιτο, αι Ατ ον Πλιτιι Δάτποποο, Οὐ ΟΣ, νδυς αἰ. 
ζων κεφαλῇ, ν]ὰς Νόα, 

Νδνστικὸς οἱ δ, ηατα  15γηατᾶης. [του ΠΟΥ ΠΙΙῈ5 5) ΡΓΌΏΙΙ5 5 ἀφουἤιπι 
νογθοηδι ΡΙΝΙΟ ἐς πγιιηάο, τὸ «στρ σι ἕλκον γίωῦ ὑπο αῷ αὖρὶ αὐ- 
τίις γδυστικο θρὶϑ εῖν ὀῤαγκοίζετω, ᾿πηὶς τογγαηι ἴῃ Αἰ τι! (οσστι 
ταρ  σι55ὴ τούτο ἀσρταιλητῖς ἀςογῆιπι γογσοῖς ςορσίτατοίνι- 
τι οἰ, δ᾿ ἘΑΔΝΙ 

Νά τρ,πατατοτ, κολυμθητης, Ηςο (γοἦ.. 
Νόσψω, μ. θ)σωγασ. κα; ΠΟΥ ῬΤΌΠΙΙ5 Πιπη, κλίνομαι. ΟΠ Ἰποτφοτα 46- 

Προ [ο]ο, ὅς οοιμ]ς ἈϊιτΟ»σείομαι, πλῖς. ΕἸ Οπιοτιὶς ΠΠ|αυγ, δάνον ὃ 
λόφθ, χαϑυιεῦδϑεν ἔγευεν.Νόνειν ργορτι ον ἐς ΟἹ ΠῚ αἰποῖς, οἴ ρα] 
Ῥεθταγιιπι σοητγαξιίοιον ο] το π ΠΟ ας Ροτίιι αἰ τι ἃ ἀπηὰς- 
το :ὁΧ αι πιέϊατς {πὸ αἰξξατὶ ΡΠ πο σοηςαιίτιιγ τᾶτα; ᾿ΐπς 
πἰξζατίο αιια: τῇ νόύσει σοπης χα. οπηϊςὶ τοίξς ΡΟΠ τος; τὸ νϑύοινν 
ἀἴσιιης ὀφρυάξειν,ντ ΗΟ οΓις οφούσι γϑυς ἐζειν, ΤΉςοςτ. ΤΠλὶγ- 
ΠΙ5,εἰσ)᾿ ὅνγως γόυ σας»! Αἰἱὸ τς νουτογὶς Οιιπὶ Ἰγατῖι. Πδγο τουτεῖο 
Ἐρ Βταπημλατ. αἸγκαλῳ ὃ νένδυκεν, δέ οἰιπὶ Τη Πη τι. "στο ρτίπιο ἐπ 
δ14, ναὶ σαιβίνῳ χαϊνοτέρίμυ στῦξαι ποιλλας ἔνευσε προκοΐα), δηλ τ, 4 

εἢ [δτμοιῖτ, ΑἸοχαπάον ΑΡΠγοάινδϑειν πρὸς τοῖς ἑήμασι ἀἰχὶς 
᾿ἰδτο ρεῖπο Ῥγοθ οπι. ἔς κα νογθα τγαηϑβογγς γογοὶς εἰ 1α- 
τοητιιπὶ ἔδιι δά νοτθα. Γ οπὶ νδύειν ὅηπ τὸ κοίτω ἀἸχῖτ, ἀοογῆιπι ἰη-- 
οἰΐπατο, τἄετι 1Ὀ1άοπη, τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν νόει ωρὴς τὸ δέρμα σειω ἢ 
φύσει; οα]οτ παγίπιι5 δαὶ σιιτοπιὶ οαπαλταγ. [ἀςπινωρὺς τίωὶ γι 
νδύειγαὰ τοτγᾶ ΠῚ γ Ογρῖτ, νόύω ὅθη χθονὸς: τογγάτη ταίρι οἦο, ἔοι ἀ6- 
οτἤμιπι, ΑΡοΪ]οηῖτι5 Γοιη 40. αὐ ἢ χώτω γόύσοντες σγῃ χϑονός, γε- 

νδυχασι κοένω; ἀφ ΟΥ 1 Ρτοςσιπηιης. ΑὐἸΐξοτο! ἴῃ Ῥγοδ  οπιαῖ 
δις Ηεποι. ἄς ἔγαιρίδιις οὐπὶ θεῆς στεοιογιιης αἀἰχίτος ἔχυες ΜῈ 
Ἐσιν ἔεχξε. ῬοΙγ 5 ̓ἴθτο ργι πιο. τύχη παῦτα νόϑειν ἰωἐγκαζε 
πεὸς ἕνα καὶ ὃ αὐτὸν σκοπον) ᾿Πο]ἴπατο ὃς τοπάογο, Αγατιϑονδύοντι 3 
πάμπαν ἔοικεν ἰκρίων εἰς ἑλίκης ἐρίώ, Οἱςοτ. ΟὈτατιπι ἴῃ ςαπάα 
πηᾶϊοτὶ5 ἤρετε ἀϊσδ5. Νδνω, ἴτοπὶ Ργοπηῖττο. ΑΡΟΠ]οηΐμς Γδοι- 
ἀο,νεύσε δ᾽ ἐγιαὐτι δωσέμϑμαι, ΡΟ] ΠἸοῖτιις εἰς [ς 111] ἀατιιγιιπι. δίς. 
γδύειν εἰς» ροττίποῖς δά. Αὐϊοτοὶ ἐς τηιιηεο, τοὶ «ϑοὶ ταὶ μοίρας, εἰς 
τῶτο νόει, ις εἰς Ρατοὶς τγααιητιγρίιις [ροξέλητ, ὧν τὸ αὐ εἰς ὁρ-: 
γαλνείε, τὸ δ᾽ εἰς ἔλεον , ΠΡγΟ ΄υάττο Ἐριργάχηπιατ. ἐκεῖσε νβζοε 
κἡ ἐστραριμῆμο ὅδι. δες. εὸ [ρεξξατ, ὃς σοπιιογῆις οἵϊ, Αἰοχαπά, 
Αρβιγοά, 

Νεφέλη,"σ οὐ τὸ γέφθ' νεφέλαι πα 6521415 Αροῆοίη ἐρ. νεφέλαι ὀδυ- 
διρρι » πο αἰέμων πϑοφφερόμῆνα)γηιιε5 Δ] σάτοητο5. {πᾶς 41Ὲ- 
ἔεττ ἃς τγαυ Πιογίας ἀρὶτ νεητιις. Ὀὐχῖς Ρατγιι5 (δοιιηάα Ἔρ [0], 
οαρῖτο ἰδοιιπάο νεφέλαι υτοῦ λαίλαπος ἐλαυνό μῆνα ὃς ποτηςπ ΓΟ: 
πισεάϊᾳ Αὐορμδη. ΕΠ ὅι νεφέλν,τετὶς δόπιιδ το πὰς αιοά Δ- 
αἰδιι5 οὈτεπα τιν σαρίπη 415. λεπηόμετον νεφέλίω, ἴῃ Ἐρίστ. Ἐξ 

πιοῖς τγορί οἰ; ϑορ]ν ἴῃ Τ τάσιν, νἸάς Σωωεφής, τ 
Νεφεληγερέτης. Ἀγ δ. 6 5 φοΠστοραηδ:4Ὁ εἰγείρω σΟΠΊΡ ΟΠ ΕΠ» 8Ζ 

νεφέλην 6] πιι 658 Ἔχ οἰ τδῃ5:4 εγείρω, ἘΠΕ ἀιτοιτὶ ΤΟιμ5 Ἐρ τ Ποτον 
οὐΐι5 ορατενεφεληγερέ πε (ρε ργὸ ἸΝ ΟΠ ματμγεφεληγιρέτης γ- 
{ἀτράτιῖγ ἃ ροοτίδεντ νεφεληγερέτα ζειὸν πιδλιπὶ σοαέξοτ, Η ΟΣ. 
Ἐγααιιθη5. 

Μεφελυδὸν» ΠῈ} 015 ἐπ το ἀπ. ΝΟ π. 
Μεφέλιον,α, τὸς πα οςια, Οἷς. Νεφέλεον οτίσιτι νἱεί πὶ οἱἙ οσαΐσ- 

ταηι ψαοά πα θοοῦ πὶ νοσαητ. ΕἸΠῈ διιτοπι Αὐτὸ τεσραβέβ, 2. 
δ.1Ὴ.3. σαρὶτα 25.ν} οτ15 [1 ὨἰΡτῸ 5 φοίοτς αιιὰπι ἢτ ὠχ) ες, 1ὰ εἴν 
Τα]! σα] τις. 5 πηϊ ες οΥἸ απ κἵςιἀ ρτο πμμάτιι5. Ῥάιι 5 δὲ σῖπο- 
τὰ Ἰιῦτο 3.4 Πιιρίη 65 δί οἱςσαττῖσεϑ ἴτὰ ἀπ] πριυῖτν ντ [45 ἴῃ {ὰ- 
Ρεγῆεϊς σςομπίξοτς ἀϊρατοᾶς ποη (Οἱ πη ἐλαρ, ο ὅς νεφέλια, ἀρ’ 
ΡΟ ]αγῖ. 1185 γεγὸ λευκώμᾳ τα αἰ ἐξα5.α [τἰτις ΡΙορτοῖας εἰσαιγῖα 

(ας εἴς, τ ποτα}! τα: ἰπ νηραθιι9 ἀρραγθηζ ἴτα οὐἰαπὶ ποὸ- 
πιϊηδητιγ, ῬΟ ΠΧ, κα το μὴ δ ηφωην ομῆνα τοῖς ὁ γυξιγ γερέλια, Ν6- 

φέλιον οὐίατη ἀἰςίτι τὸ κ᾽. μέσον 4 ἐρωνἱς-ἀὐϑυογοπιιθος 4. 1. 14 
4ιιοά ἴῃ νγιηα τπεάο πυδεοιξα ἔρεοὶς φοηπίϊις 5 ἐς φιὸ Α- 
Ἰοχ. ΑργιΡγοῦ 20.1.2. 

Νεφελογγυῆ ς» ἐ8..ὁ κὶ ἐπι  σοπαον ἰγοΐ, 
Νεφελοειδεὶς, ἐ(θ-, ὁ κἡ ἐφ πα Ὁ} 5» ΠΕΡ ις οδίσιιττιϑ. ; 
Μεφελοκοκκυγίαγίς ἀ0165 Πα πὶ γτθοπι γοσαητριιᾷ Αὐπτορα, Οἷρὴν 

αὐοῦ πας νεφέλας Ω κόκκυγα. 

νέφϑ', δ. τὸν αι  πιςπυιθος,οοδέξιι δογοὰ νὲ ργπιδη δὴ ράττῖς- 
οὐ], ὃς φάθ. : εἴ ςαΐπι σοη Εἰ ρατῖοσ δΔογῖς Ρᾶγ5. ἢ αὖρα τὸ γείτ- 
φεῖιν, τὸ βρέχίν. Ατἠϊοτοῖος ἐς πππάο . γίνοντω ἀπὸ τὶ ὑγας 
αἰαϑυμιάσεως ὁμίχλωι τὴ διρόσοι χὰ πώγων ἰδέαι 5 νέρη τε κἡ ἐμ ὁρρ 1ὰ 

εἰ 9 ηπθεὲς δι Ἰηῖῦτοο. Τάἄσπὶ ἰρ᾽άοπι » νέφίθ- σγ᾽ ἔστε πέχθ- ἐφ- 
μώδες σιωεσπράμμῆθον 9 γόνιμον ὕδατος 9 1ὰ οἰἘ. πιιρο5 οἱ οεταίϊα- 

πιρητιιηι Ἔχ Βαϊ ατίο μι πὶ σοπιιΟ  Ητι1ΠῈ 7 νὴ πὶ, μα σθ 5 ἀφο; οἵ- 

σηεηά8:. Ατὶ πο ρ Δη. νεφελ δῖσποσ εἰσοέ μαι γε φίθ. ὄμβριον, οχςιι- 
τιοητος ΠΡ ετα ἐπ συ ογαπι ἔοι Ρ]ἴαπι. Αὐατιι5) κυμαίνοντε 
νέφει πεπτεσμῆμον , οίξιιγα. σαἱερίπς τεέλιπι» (ἴσοι. Νεφθ» 
ὀφρύων ἀϊσιιης Οὐςοῖ αἰ οσοτιοὼ » γὲ Τνατί μὴ αυΐοπιὶ ἔγοιτὶς νεῖ 
Πιρετοὶ 1} 5 Ῥτο πἰπιῖθ. ἴδιιοτο ἃς τὶ ναἶτα, Ευτριάο5 ἐπ 
Ηἱρροΐγεο σοτοηῆᾶτο ἀς Ῥῃιωάτα δηΐπιο να] ἀξ ρογταγθατους 
φυγνὸν δ᾽ ὀφρύων νέφος αὔξεται Οἴζετο π΄ ῬΗΌπεπι: ΝΝεαις 
τασπα ἔμὶ εἰσί άτι5 νοὶ 41 ἴῃ τηδρηὶς ταγοἡπίθες ας Πιέρ 

Ἴοπι. 1. Π 
---- --τὖν 



72. Σ] ΝΌΧΕ 
Βεἰριιδῖις.παιιοπὶ σαθεγπαῆςπι, (Δ θάπισας ἴπ βοτεῖ οο11ο- 
εαἴεπι . ἔγοητὶς ταῖς πα εοι}}4Π|» ταπι οοἾΠ θᾶ: τι σοητδιη!- 
πατυπι [ρ᾽γίτιιπι ῬεττϊπιοίσοτγοπΊ, Ηγατῖις ἴῃ ἐρ το]. Δ4 1,οἱ- 
Τα. εις Ππρογοῖ ο ππθαπι, ΟἸδιιάϊις ἀξ γαρτὰ Ῥτγοίογρ. 
[:8το ργίπιο. δι 1πὶς σάρας στο ἸΠΠ πα απιρες Αἰρογαῖ : δί 
ἀἴτα: τίρος ἀποϊ επλόπεῖα ἔογπησ), Ετ χα] ἴτα ἀβίοξει!5 εἰξ νο- 
ἐλητῖ σιωεφῇ. Ἑαπτιρίάος ἴῃ Γπα 5. αλλ γδ Κρέοντα χδύσω 

πόν δὲ δεδρρ συωεφῇ γ ἰά ο[ξ, σκυϑρωπόν 9 [άπ ξξ15 Πρ οτο 11 5,ν εἰ 
[ιδάτιξτο γεῖτιι 5» δεποοᾷ ὃς Ργορεστίο. γιάς Σωωσφρυ οι» 
δι Σιωεφής. Ιτοῖῃ τοῖς νεπάτοῦπι. ἘΕπτιρὶά, Ῥτο πλήν ϑη:. 

τὴ Ραμ Πις, Ἐς ἩοπΊατις ΠΠ|44ος ρ.» «ἰΠ ήφις.. ΨΊΓρΊ ΠΗ 5 
1ιδτο ἐξρείπηο 9 πἰπιθιπι ρεάίτιπι ὃς ποτὶ ον ρπότιι ἀ1- 
χίτ, Ἐτ τη ἐριο]. Δά ΗεΡ. σαρῖτο ἀιιοάεοίπλο ν τοσοῦτον εἶχον - 
τις αδεκκεῖ μῆμον ἡ μὲν νέφος μαρτύρων 5 4ι1πὶ τάητα ΠΟ 5 οἰγοιμλίτος 
παδο5 τείνῃ. 

Νεφόω, ὡς αὐ ες σορονπηδίδιις σολεξῖ5 οδίσατο. Νεφύωνος παι ῖ- 
Βὰ5 οράπέξιι5, ΟΠεγ (οἵ. 

Μέφεϑδιος δημὸς»ρίπρῃοάο εἶτοα τοπο5)ὁ ὅδὲ τοῖς γεφ ρρῖς, 
Μεφριτικὸ γον, ὁ, αι} τόπαπι νἰτῖο ἰαἰσούλτ. 
ἸΜεφρίτις 9 'δὸς 5 ἢ, 9 ὨΘΡὮΓΙτΙ5) ἀοίοτ γεπιιπι. διεὲ νόσον νεφράτιν πτι- 

εαμήρειν αἰδιυατος ΚΣ δὰ ρΡετπδηθπάπιτα ᾿πι] 1415... ὁ τοηΐθιις 
1αθογαπβ» ΤΒυογάϊά4, ἘΕτἀριά ΡΟ] ]ςοπ; εἰθὲ ὀσφυθ- (ςτῖ. 
Ο᾽ 3. τρώτος απόνο)υλος ὐκαλ εἴτο νεφρέτης 5 ὥσπέρ ὁ τελευταῖος, ἀσφαλ- 
σύτης τ Ἰαπηθοτιπι ργῖπια γεγτεῦγα. Οἱ νεφρίτης γ ἡ «δεὶ εξ νε- 
φεοριὲ νόσος. 

Μεφρρειδιὴς, τος ὁ κα το πιπη ἤρεςὶοπι γοξογεηβ. 
Μεφελε οὐ, δ. τοπ)ντ σατὰ γογτίς εχ Αὐ τοτε!, ἃ νείφειν,ιο ἃ πῃ - 

δετς ὅς ρίπιετε Πρῃϊ σας, ὅς νγεφρρὶ 50.14,,οἱ λογισμοί, 
Μεφώδης ἕος, ὁ κα ἐφ ΒΓ οἵις. 
Νέω, μι ἡσω 5. α΄. μθι ) Ὧ60.» Πάζου δάο 5 ἰὴ 4ὰ ροϊτγοπια Πρ αΐῇ- 

εατίοπε Ροτίτι5 ἀἰοίτιτ νέομαι. τ νέων μονδύσω, ΓΟ νδύωχηιιο ἀρ 
ἩεΠοάιιπη, τῇ γεέρ τοι νεῖ γήματ᾽ ἀερσεπότητος αραὶ χγης.Υ [Ϊ νεῖν αὐτὶ πὰ 
γή εἰν, ῖ, πότος Ρτὸ κολυμίξν καὶ νη χεῶιγπατςο Αὐτίδη. ὃ γεΐν δαημινε-. 
4 τατοι. Ὁ οἴταΓ ὃς νεῖ ει. . 

Μεαΐβρωτος, ὃς νεόβρωτος. ὁ) ΠΡ ΟΥ ΠΟ τηρτιῖ5. 
Νεωκορεω, μ.ή σωγας, ἡκαγα ἀπ} 1 {πτῸ ἔειι τγαέζο γος [χογαβ. 
Νεωκόρίθ: 5. οὐ ᾧ γ Δ:  τ1}1|5 9 411 το 5. ἔμοτας τγαξζατ ἀταιις οἰΠτοάϊτ, 

οτπάζαιις » ἃ νεὼς » ΓΟΠΊΡ ΠῚ 9 ὃς κορώ ,ριτσο ἤει νεΓΓΟ 5 τὸ 
Ἀφλωπίξω ) Οοπιπιείτατ, Αὐἰ Πορμαπ. πὶ Νεφόλ, Αξξογιπι οᾶ- 
Ρίτς ἀεοίηοησηο 5 ἔφεσίων πόλιν γεωκόρον οὐ σἂν πὶ μαγαίλης ϑταξ, 
14 εἴ, αάϊτιιαπι νγθ πὶ τγαηη]ατὸ, Ιτεῖπὶ παιτά ριγοαηάα: ΠΑιι}5 
σαγάτη μα εη55ΐη ἘρΊρ. 

Νεωλκέω 9 μι σώ, αν. ἡχϑ: ) ἈΔιιοπὶ ἴγ4 [0 5 πλιιεπὶ Πιράπσοις 64- 
28 ᾿ἰδτο φιΐητο Εἰ ογρ δῆσαν ευτγια Ὁ], νἱάς Νεολκέω δίς 
Νεολκίαᾳ, 

Νεωλκία » ἄς. ἢ, ατιταῶϊο πᾶυΐβ γοητο ἀεβοίεπτε. Πιδάιϊιϑϊο 
Οαίατὶ ἀς θεῖο ΘΔΠΠςο στο αιΐητο 9 [ἴσος ἁἰῖτοῦ τπα]έσμς 
Ἔχρομληῖ α[1]}. Ηΐης Νεωλκὲς, οὐ, δ. 4ἰ πατιιὸπι {πα τιοῖτ ἴπ 
ῬΟΪυϊπατγίτπι 5 νὰ Ἰοαΐταγ ΡΙΔατιις τη (4 ΠΠ1πα : οἰτις 1 πτα- 
ταρητα ριυπππηὶ ( Πς εηἱπὶ νοοῖ ΤΠάοτιις ᾿ἴδτο ἀςοίππιοηοπο, 
τας ἶπᾶ5 5 Πυῖδι15 παῖς ἐπ ΡΟγτιπὶ ἀεάἀπσ!ΠτιΓ 5. τ ἢιὃ- 
ἀπισιητιτ) δ Πρ άιιξγατι) ἔμιμο5 9 ἐσατα!α ὃς Ῥμαϊδηρόδοντ γο- 
εἂτ (αίαν : ΡΟ! ύχαιιο᾽ ᾿παυῖτ 5) Νέωλκοι 3 σκδύη 5 φείλαγγες) φὰ- 
λάγγα  ὁχκοὶ, ἐρρί, (] δλκοὶ ὃζ 110] χαμουλκοὶ, 1Π1 ΡαΪ αἰ η1: 

δι ἡ μὴ οὐκέτι πλευιῖστι γωῦς γ) γεωλκημϑύη 5 διαψυχουῆθη γ ὁμειλ- 
πυσ μδύη ετίατη ἀϊοίτιγ: Ης ςἰ4τ}) ἃ Ματτῖα!ςα ἀρρο!!δητιγ 4 
Πδῖιο5 ἴῃ Ρούταιτι ἀττγα μη 5 ἃς  ρόστιι τη ἀτιάπα ΒΡ] ΠΟς 
Τὰρροπεπτςσ, τἀπὶ αιις αἷν τεγγα ἴῃ πτᾶγα ΠΊΟ ΠΠΠΓᾺΓ. 

Νέωμσ, ατος, τὸ» Ποῖα οιν Ἂς Νέατος, ὃζ Νεΐω, 

Νεω μῆδηγν οὐτα ἐξ πινποιιαϊς δι πο. 1Δ15 ἀσοτ. ΗςΠοά 5, 3έρεθ. ὃ 
νεωρήη ὦ σ᾽ ἀπατήσει, 

Μεών. ΠΑΏΪΠῚ.. [4 οἵ, γηαν:ὰ ΝΟ πιΐπατάι ναῦς, οἱ ὑπὸ “0 νεων,ς[ΑΓ- 
Πατι)»εἰαῇης!. 

ΝΜεών»ὠν(Θ-. ὁ. ποιαῖς, Ιτοπὶ {ϊτες ἱπ {10 {ἴλπτ Π41165. Ιοπὶςὰ τεῆς 
ΑἼἸιο ᾿ἱοηνί. 

Νεώνητος, 9 6) ΠΈΡΙ ἘΠΊ. ΠΟΥ Γι15.9 4111 ΠΙΙΡ ΕΓ ΕἸ Ρτα ΠῚ πηᾶ- 
Εἰρ ιιπη τὰ νέον; ΠιΙροΥ, δζ ὠνέομα!»επγο. ΑὙ ΠΟ Ρ ἤδη χιῖτ, δοῦν. 
γεώνητος, Ῥ᾿ τ, πδοὶ ἀοργησίας, 

Νεωποιω τάς Νεώς, 
Ῥεωποιὸς οὐ ὁ, ΑΡ ΛΓ πᾶ 1165 σοπίζει!οη5. 
ΝΜεδ πὸ, {116 Ὡ 15» 11 {πΠπ. 1} οἵ ας. οί οἢ, 
Νεωρεῖν, ΓΟΤΉ ΡΠυΠΊ οὐ οἀϊ τ γαι Παὶ]65. 
Νεωρὴς έος, ὁ χα) ἡ, ποις ἢ 115) Οὐ ώ νεωρῇ βόςρυχον τετμημῆβῥον;νεωςὶ ἤρτη- 

μᾶϑ6..Ξορῃ.ἴη Εἰδέε, 
Νεώρμον 9 ε, τὸ, παιιαῖὸ 7 14 ο(ξ, νὉ] ουποάίπταγ πᾶι6 55 ΒΑΥἤις5 

ἀς τὸ πάτα]. νυ]ρὸ ἀὐεηαί, δ πῆι, ὀνοηθίῳ .. κἡ νι ὁλο΄- 
ληρος ἐσιυδο στολίθ: ἐν νεωρίῳ μικρῴ, Μτίτας Ατἰορ μάπε8 ἴῃ 
Ἀσβατγη. ἐμωρήσειεν αὖ τὸ νεύρτον.. ΙΏΤΟΓΡ. νεώριον 9 ὁ τόφιθ- 
ὁ οξιέχων τὰ πλοῖα, μ᾽ ίχα αὐ ἑχκυϑδιώσε, 514. ὁναύσταϑι μ᾽. νεών, 

Νεωρυχὴς ἐὸς, ὁ καὶ τες ῆτοτ Ἐο [Π|59}Ν|ςαπά. 
ὺ . σ' . διὰ Νεῶς ὦ, δ τοΤΠ ΡΠ πη, ογαο στ. [αιςἸΔηιι5. ἴῃ Οὐδοαῖ, ὑἀπόνιανδ- 
καὶ σουνεὼς ᾿ἰϑεῖν πανταχοῦ δε. Αγ ορἤδη. ἵπ ΡΙαι. εἰξηξα τί 

ἄδον ἡ “ Χὴς ᾷ νὴ ὩΣ Η ῃ ᾿ 
οὐκ δυο Ζηοοίκοντ᾽ ἐπ τῷ γέώς Ιάσπὶ 1δίἀσιι πλΟΧ 5 ἡφόνισεν αὐ- 

ΝΕ 
τὸν εἷς ἃ νεῶν » ἐπι τοτηρ πὶ ἴα σοπάϊἀϊε. Αττίοιντη δμῖς 
ῬίῸ ναός. Οἰπηΐα ςπΐτι ποιτηῖπα 1ῃ α(θ.. Ππρμας 
ἀεῇπεπτία 59 Πἰηρια Ατεῖςα ἵπ τως. Ρὲσ ὦ ἀοῇπιης 
λαθ. ομβνέκεως. ναὸς. νεώς, Σὺ τῷ γεοὺς οτΔῃὶ Ης γοθαπὶ 
ποιῆ σα!» ΤΕ ΠΛ Ρ μΠὶ ςἀϊβολγε,νεῶν οἰκοδοιῦσαι Πιις αἰριβαλέᾳ, 
γεῖσαιοόβας ἢ σα) ποιή σειὅϑτῃ ν οἱ ἐργώστι ει! ῬΟΙς. 

Ἕως, δὴ γγυικῆς, πῶ πλοίου. 1ῖὰΔ εἴξ , παιιῖδ. γεῶς ἔπε-, 
Επτρίά. ' 

Νέωσες ες κὶ, τοραππατῖο Ο2Ζ ἐς ϑεηοές. Ἰοπιιεπς. 
οὐΐτη, ᾿ 

Νεώσοιποιγο ἱῬΟΙΤΙΟΙΙ5 ἤιπτ αα πᾶτε δἀϊβςατα;, αὰ Πιδάυ 
παιϊιπη δίς ταξγα παι, ξατίοπο5.ηδιια 114. ΠςγοάουΑρ 
Ῥοογάτεμη. ῳερχαρρξυτόνως [πΘΊτΙΓ. γεάσοικει, 5] 
αὐραὶ τι ϑειλάσσῃ οἰκοδεμούμῆνα.. εἰς ϑποδοχζωὶ γεῶν ὅτε 
τευοιν, ἣΝ" 

Νεως! 5 ΠΙΡΕΓΡΑΠ]ὁ δητὸ 9 φορσφάτως . αῤτίως. οἱ νεωστὶ. 
ΡΕΓ ἔπογιητ,, Εἰιτιρ 4. τοῖς νεωστὶ πρεφομῆμοις,, τε 
ῬΙατο γόγ.ζ, ᾽ 

Νέωτα, λά ἀἴτο εἰς, εἰς νέωτα, ἴῃ ῬΓΟΧΊ ΠΊΠΓῚ ΔΠΠΠΠῚ ἤρπ 
τασιπι, Διιζοτο!ο9 ΟΕ σοποπι. ἐς νέωτα »ποδώσειν, 
ςοηίεαιεητὶ ἀπηο. εἰς νέωται πέμψειν, ἐη βιταταπη ἀπ᾿ 
ἴαταπι εἢς. ΤΗςορ ιγαίτιις μ ἔοτ. ρΙαηταν. Πδ το {Ὲρ 
Ρίτε ἀιιοάεςίπιο, τὸ μήν αὐτοετὲς,, τὸ ὃ εἰς νέωτα, ος ὦ 
Ῥίο Δῃπο . {ΠΠπ|4 νεγὸ 1π ργοχίπιιι, Ἐτ Πἶδτὸ τεγεῖος 
ἀοοϊπιοίοχτο » εἰς νέωτα χοίχοις, ΠΟ ἢΓΥ 5 ἔαταγα [ἐαιιςητ 
δὲ ἀς και, 1Π|0.τεττῖο 5 ΠΡ. γἱροππιορτγίπιο αὔχεται, 
εἰς γέω τα καρπόν, πὸ μβι αὐτοετὲς, τὸ 5) εἰς νέωτα φύεται, Ῥ 

ΠΟ ΡΓΪΠΊΟ 7 ρᾷτῖπι ἰεοιπάο πα[οϊτιιτγ᾽ ἰάςπὶ ΠΡ τὸ ἐξ 
{τοτ.ρ δηταγ. ταὶ 3. νωῦ,, ταί σ᾽, εἰς νέωτα, Α]1ὰ πος Δηπο. αἿ] 
Πεγο.άθπὶ Τςορ τ. 1.9, 1πιρ͵ δῆτ, Τητογάμπι ΡοΥ ̓ 
παρετ. ἣν 

Μεώτωτοςν [τὐ ΠῚ 5) ΠΑΤῚΙ ΤΑῚ ΠΊΠΊ115. 
Νεωτορίξω . μ.ΐσω 5 π- ἐκώ5 τοῦ ι15 ΠΟιιΐ5 {πμἶςο; ΠΟΙ Ὶ 

τ4 ἔλοϊό 5 ἀεῆρηο, ὃς ποιι45 γο5 ἔαςῖο. καινοτομω, χαινερ, 
θιμπι φϑξπιπη, μου δὲν νεωτερίζω.. Ὠ1Π1] ποι τοπξοὸ 
ῬΠΤΟ]. νεωτεράζειν εἰδὲν, Π}}] τοητατα ποιῖ, Τ Αγ άϊά 
σα! τίω) πολιτείδω 7 Ἰάεγ. νεωτερίζω ἔργῳ. τεῖρᾳ ποι 
υϊἀ τοπτο. Γιιοίαπιις,, νεωτερέσας τοὶ οἷδὲ ἐδὴ ὀὐϑρώ 
Ριοῖα (ἐρείπια, σὲ ὃ, νεωτερίζειν μηδὲν «τω τἾ αἰρὶ ἐκ 

811 τεπῖαγς ποιιὶ 9 ὅς. ΗΑ σαν παῖς Πθ το φιΐητο; 
φανεωτερζδνη πρᾷξις, Αὐἰ τοῖος ιΐίπτο Ετ ἰσοτιιπη 5 ὁ 
τέβαλεν καὶ τώξις πῶστι πὶ πολιτείας εἰς δγωναστείδμ “Δ ὅθαγι 
γεωτερέζειν, ΑἸ1ΡῚ χαινοποιεῖν ἀἰχὶτ, ἃς ὄθατίϑεθϑει» γὲ 4υΐη 
τίς, Τ μον 414. νύκτες ὃ μετοασωριναι καἰ ψυχραὶ 12 μέπι 
γείαν ἐγεωτέρεζον, ὁ ἢ ζαῤξαρίθ.. ἐδὲ γ)η Ἂ' γοωτερίζασαν πὸ ἃ 
“ὐχίω ἔσχεν ἀνενεγκεῖν ἢ αἡτίαν, 

Νεωτερακὸς 5. 1π|16 Π1}15.5 παΐτις.» γατίοπο σάτεης "6 
(τα]τῖς ἁἰξεξειδι15 ρῖις ἀπσατιιγ. Ρδιΐας ἴδ 
ποτῇ. σαρῖτα (ξοιπ0 . ταὶ ὃ) νεωτερικαὶ ὅξεϑυ! 
ΠἾΠ 65 ἀυιτοπὶ στ ρ᾽ ἀἴτατεϑ ἔισο. 

Νεωτερασμὸς οὐ, ὁ, νεωτερρποιΐα γοποιιατῖο τεϊγάςσπα 
ΠΟΙΠΔΓΙΤῚ γοτιιΠ1»[ἘαἸτῖο, 5111. ὐταρσία, Ῥ] τις πὶ Οἵ δ, 
ἠξίου αϑριυδύειν τίνα κίνησιν καὶ τ' μη κα φορ αὐ τἶξει ὠρὸς ἃ νέῶ 
γἱάς χκαινεργία. ἢ 

Νεωτεριεστεὶς 5 οἱ 7 41 τεδιτις ποιιδηἀϊ5 πμάεε 5 πολὺ 
δειοῆις. ; 

Νεώτερρν» τὸ, ΠΟΙ τα5) 1 ΓΟ ἐπεὶ τίτοπὶ 1018 τι υϊδτῖνος 
Νεωτερρποιΐα εις, "γα ΤῸ 5 ποι π λ5 ἀΠἰ ΠῚ 15.0.1 Βπογ ἀ. ὦ 
Νεωτερρποιος 5 οἷ, ὁ. ΠΟΙΙΔΓΙΙΠῚ ΓΟΓΙΠῚ ἀυδιοίν »Ἁ 

ἴπ ἰξοιιηάο ΡοἰἸτὶςδη, εἰσ δα φητι 5 (δ ἀϊτίο ας αὖ 
ϑέτης, ἢ 

Νεωτερϑποιωῖ) τὸ χανοποιωῖ κὶ γεωτεράφω., τοδιις ποιιῖο τα 
ΠΟΙ, ΟΠΊπΊΟΙΙςΟ; ντ οὶπὶ Ηρρος. 1π ΑΡΒοτλίπι, Υ 
τερφ ποιεῖν τοὶ κεκριυῖνα, ἷ 

Νεώτερρε, ΠΙΟΥΓΟΟ ΠτΙΟΤ, ΠΊΪΠΟΥΙ Πάτα. Χ δη.νεώτερρι πρὶ 
ἱπηίοτες ἀπηϊς τγῖ σίητα, ΡΙατ, 6ρ.7. μυσὲν ποιεῖν νεώτερον 
ἈΠ ἔλοεγεινεώτερον μηδὲν ποιεῖ αἰεὶ Ἐ ὅζς ΤΉ πον ἃ, μα: 
ξν εἰς αὐτὸν, Δ ςπηι νεωτέρων κυρᾳγμ(θέσων σιωωμοσία ἀξ τον 
415 σοηἰαγατίουἱ ἐπὶ Ὑ πον ἃ. νεώτερα βελδύες αϑϑὶ σέ 
τοδιις Πίος, Ηογοάο, νεώτερα τρίοσήν φρήζματα,τος 
1Ἰτι ἰάοπι ἴῃ ΟΠ]. νεώτερα φρρνεῖν Ρτο εοάξ. Ῥμαίαγ. 
νεώτερθ. σοτοπΊρτιιπι ροτίτι5 Πσηϊῆςατ, ιὰπι φτάτοῖ 
Νεωτέρως, ΠΟΙ ΕΓ, ΠΟΙ νεωτέρως λέγειν, ποι ἀυιδάατη κατ 

ςεγο ΡΪατο νόμ.2, 
Νεωρόλαξ, ακος, 6 ἀἸτα1π|5,1.4}}} στὰ τς τμετατ ἃς ἴσγαᾶς, 
Νεώχερμιθι ΓοΓΓ ΠΌΡΟΓ ἀγᾶϊᾶ, 
Νεωχμώω, μ,ώσω,αν, ὡκαγηοῖια ξαςΐο. ὃς γεωχμός, ᾽ς γε, 
ΝῊΝ ργίματίθα οἱξ ραττίςι]4.9 ὃς ΑΙἸαιάπάο ἐπτοηῆμδ. 

Αἄμοτθ, Ἰμτγηά :ν νη δία, αὐτί τη της ϊι5 Βάϊις.), αμσά ἃ 
πιδητῖς εξ δὲ ἀπηιις πεῖς. Χεπόρβοη ἰη Ραράϊα, ἢ αὶ δίδως 
πείπτε πειύτας νὰ δέα φαναι ἐγώ σοι ὦ πεῖ ἃ ἐςυάγίω., ετάπη» ἐπι 
Αἤγαρες,ὃ ρυετ ἐρὸ τδὶ ἀοποιοθος Τμεθαπ. πότερῃν ἦν κἢ 
εἰασορδύογτοι» νὴ “ἴα, κ) ὥφε, Ἐς αμςπιλάπηοάητα ἴῃ μεν Ὁ ̓ 

ΟἿ 

ΟΠ 

{τ 

Ξ- 



ἜΝ ΟΗ 
μὰ δα ἴτα ἴῃ ἰηταιατι οηΐδιις νὴ δία, ΑἸ χιιαπο ἀςοῦ- 
Δα μΥρορ μου σοἶτα ντ τοίροπποιϊ σοπρτγιατ, ςηιο 

ἐ σεν. νὴ δὲ δ᾽ δαμμόν γε, ὃς ααϊάοπι οὔ 1πὶ ἔογτι ματι ΠΊ. 
εἴσιις. ΣΧ ἜπορΒοη ἴῃ τε ρομποις, ὐκ οἵϑια, ὅτι,δες. ἀείη- 
τες νὴ δία, ἐφυ,ςοττὸ, ᾿παυτοὐὰ εἰποποιι φυϊάςηι. ν]α- 

᾿ οἱορίδ» μὴ εἰξιοῦτε μὲ τοιαῦτα δεῖν φορὲς ὑμας τρῴδειν, μαί- 
ασούτωτονὴ δα μδύ τοι κὶ οἷστβ εἰας φϑύγοντει υὑτϑ μελίτου, δ( {1} 

ΝΕ ἀππὶ ετίδην εἰς ἰτιαν ἃ Μ οἰ το 5 ργατίοττίπι νεγὸ ἥιμ πὴ 
᾿ρἰετατὶς ἃ ΜΟΙ το ἀσοιιίοτ.»ν" δία πεδοο ἴῃ {πιρογατί ον Αὐτηζο- 

δία καὶ σύ γε ὑγίωνε,ται σιθααςε να] οὐἱάςιη ΑἸ] χιιαηάο 1- 
ἴα: 41 ἰητεγγοβατιοηὶς νίαν μα δοῖ ἀοίξι αἷς. ἴσας ογεάο, 
γε. ΓΟ Πἰσοτ, Τατίας. Ὀοῖτιο ἢ ̓ ς, Ὡρὸς Λεπῆίν, ΗἾ 3. τῦτό σις ἐ- 

ϑεων ἐρριϊοῆυ ὁ τι νη δία ἢ σθ τινες “δ δύρυμῆρων πίω) ἐτέ- 
ἀξίοις Οὐ ἢ αιῖς πος τοροῖ » 414 ταπάςαι μοῦ ἀδο5 

αἱ ος τερομ ἐς γιὲ χιιοἀ ποηπιΠ1 ογεάο 9 αὶ ἐπι- 
Ἰτάτοιτι οἰ αἱτατὶς Βεποῆςῖο ςοηίξειὶ βιογαῦτ, ἱπά πὶ ἐ- 
Ῥοποῆοϊο οἰ Ρίτιτ ὃς αἰίτοτ, Γἀοιν δμ᾿ ὅμως ἐρεῖ, κ νὴ 
ὡς 7.5) ΥοΥππταπιοη ἀϊέξιιτγιι5 ὃ υϊάοπι πιογῖτὸ ο[τ: νοὶ] 

τἰτὸ ντίχις. δογιπς οτίατη σοηξε ΠΟ ιια: τατῆοη [Ἐς πὶ 
αΐαπι ἔχέτι. Τάςιι αἰεὶ τῆν ἐν χεῤῥονησω ὑκοιυῦ ἐμ μὴν οι 
εἰαπλεύτα ἐκεῖ ἢ μηδειιαξ ἁπσαρχόσης ἑτοίμου βυνϑεί σε, 

πολωλέναι κωλύσει, νὴ δέα, κα κοδιωετϑγοεῖσι γδ αἴϑρωποι 9 κἡ 
αἰοίυπε τἰυγε δα ὅμως αὐτὸ δεῖ σῶς ἔῃ, συμφέρει γδ τῇ πὸ- 

Ὑπὸ νἶπη Ζιια πάδπὶ Ἰητογγοσατίοηῖς ΟὈτίπετ.) ἰτὰ ηἱ- 
[ξ εἱξ αι ρεγίτυτὶ πητ ἡ Ρῇ. δαπὸ χιϊάσπι μ1}}}],4 1} Ρ 

ἐς Ἰηαηπιητ.9 Πιπιτηάαιις ἀοπηοητία ργαράϊτὶ ἤπητ: 
απ ἀπ 1}}}, δ. ταπιο Β οἰρα]1ς. ᾿πτεγοί 5 ἱποο]α- 
ἰεγαανὶ, ν οἱ πο» πὶ ρογίτησι ππτ ποπηΐηες Πιπιτηα 
ρτ αἰ τΡῆος εἰ πως γδ ἐς Νὴ δέα οεἴδπι συτπ ἀμαὶ τυ π- 
υποφορεκὸνο αἴξ, ντοατ,ατ οπίτι Γιατί πὸ, Οἷιο 4 [λαπις ρε- 

τθαπι ας Βογοι]ὸ ἀἸςῖτ, Γ᾿) ςπτοίζοπε5. Νὴ δὲ ὁμ, ὅσσως 
ὅτα τὰ γράμματα ἔσηκε 5 Αἴ οηΐπι ἐρία ἰἴτογα οδίσιιγο 

ἐπὶ ἴοσο τοπιογέσιις ροῦτα: ἔϊητ, Οἱ μγρορίιοτα τε- 
Ἰεὶῖς νετθ 5. δὴ, ὅλης ἔσος ἱεραξ τὶ ἀκρρπόλεως ταυτησί,πα- 

ϑίωδῃ ἕφξιικεν,ἱπγὸ νοτγὸ οἵ τοτὰ ἂγχ 1ρία ποτὰ πτι ρτο- 
ΜΙ πογιαπι σο ἢ] οςατα ἤιητ, ΑἸ δά άϊτ γδ ραττίσιια, τι: 

τγο ΒΆτΙ Ομ θιΙΣ ςοπιιειίτοντ αὐθὲ «ἴλτρ. Νὴ δὲ οἱ γέοι γὃ 
κεῖνον ἔ σοντ αἱ ἃ ἀγώνα βελτίοιι Ατ ἐπ] πὴ ἐπε 5. ΠΟΙ ΓΙ 

τὰ Πυά τοῖον {Πάπας αλἰ πιὰ τπιογἤοποπι,  ἀ ἔγαρ ὅ πλο- 
ὭΟΠΙΟτοσ τού ροπτιγ, Ροπίταν δὲ Πα ς θη, Τίαι5.9 Τἴρως 
δία παΐρεργ»ν κ' φαῦλον δζς. Λε ξοτταῖίο αἰ 81} Δα γὲπὶ ρετ- 
τ ὃ( αὔρεγπαπάμισι ογατ. κὶ νὴ δία αταιιο αἀοὺ, Γαοίδη. εἶθ᾽ 
ΜΝ γὴ δὲ ὃ ποι τὴν φωγαὶ ϑμδκότοις ἀφίποι. γὴ ἡ ὑμεῖς γε ΝῸ5 

εἰαίτιετο, ἰάοτη.νὴ ἃ ἄὔγνωστον ἐν οἰϑύωαιςοἱάοπν Γαιςίαπ. νὴ 
ΧΈΠΟΡΗ.ΡοΓ Πιποποπη:νοτῦα ἤιητ δοογατίδ. νὴ τῶ θεὼ, 

δΠη 6 1105: |π|Ππιγαηάτιπ} βοευτιϊπατιιτι ργο ρα πη : ς Ἐπὶ ΠΊ 
αἷς Ρἢγν αἸς ἢ. νὴ «δ ϑεοις, Ἰτχὸ ρεγ ἄθος, Ρίατο ερί- 
αἰ πη. σοὶ, ἐΐφνν ̓ γὼ ἔτε τι σμικρὸν ἐτε μέγα ὠμολόγηστι,νὴ «δ 

δὲ ἐγαὶ σύγε ταῦτα μὴ ποιεῖν: ΒΗ τπλο τὶς ὃς σοπἤτηδητῖς 
ἴδια. 
παιιοπΊ, ΗΟ πΊοτΓ. ὃς γϑας δὲ νέας ἴῃ Ρ] γα 1. 1Π|π4.« ϑοα δηὴ 
. ταξ ναῦς. 
.δ Πιμτι5 Οτοτοηϊεηῇς:ἃ παι δης Ἰησοπῆς ἤς ἀϊέξι5. 
οὐ νὰ ἡ ΡῸ] ΟΠ ατο που 5» πιροσ ἔα έχιις: τ νεήγατος, Ἰνεω 
ὑασυῖυ θ. καὶ γενησ μᾷμψ8.: ἃ νεῖδο γέγνομαι. 1}. β,ἔνδγωε, χι- 

κδν,νυγάτον, 
Ἰεΐτοτ. 
δ ἡ, ϑυνήδυμος, ἀιιςῖ5. Πὰα115.59)6}ιὶ πὰς ἀςάπςίτιιτ. 
ὈΠΊΪΠς νησὶ ἀοτίπϑητ αιοά γεπέγοιη Ποηϊῆςατ : α1185 
ἴα ἴπ ποῦ! ρτοξιπαδ εἰξ 5 ργοὸ αἷτο δὲ ρυοξιπάο οὰ 
411} ἃ νηὴ͵ ρτιιατ, ραττιου  αγδί σλύω (δ εο.. ιιοπι (σῖτα 
5 ἀπ νης ν᾽χ Ἔπίογροτγο ἃς ἐχρεγρι (οὶ ροίῇς : νοΐ ἃ 
οἰΠ14 Ἰπτουάσπτο Πρπιποδιίοπεπηντ Πτ αι ρΡοπέξι5 ἤὰ- 
᾿ΠΊϊποίη ὅς ἰπτγαιιογῖτ, Η τ π ότι 1{126].ς, δία δ᾽ ὧκ εἶχε 

γΘ-. ὃς νήδυμος ὅταν. δὴ βκεφαίροισιν ἐπιπτε. νήχρετος. 
ϑόναίτῳ ἀχις-ὰ ἐοικὼς, Ἰάς πὶ ΗΟ πηογινήγφετον δῦ δεῖν, Ἰ 6 ΠῚ: 
ν Πιδαιιάϊ:ντ τ αὐήχρετον, βα 9 ευ), ἡ δὲ υἱ δονίω) βραδ)υιὺς τᾷ 

πάϊιπι, ταπεί γε αὖ εὸ ἐχοϊγατὶ 4118 ποη ἔ:ο"]ὲ αμςατ, 
ρφειὶ ΕΡ᾿σ.ν ἡδυμον ὕδωρ, αι [ιδτιῖς, ΝΟ υπ. 

ΟΠ ΟΙΕ Πα, τοὺ ὀντόϑνα, ΑΡΟΙ].2. ΑΥσ.νηδυον ἄς ας 9. ὑπὸ ζώ- 
Ὅρε χαλκές, 

[τα] σοατιις διιοτοι. αὐυπύδετος, 
"0... νδητοτςντοτγιις. ΗεΠο ἀ.νυδυθ. οἷ ἱερῆς μητρὸς, Ἔχ ἴλοτο 
[Ο πηαττῖς.νηδιὲ ἀκύμων; ΕἸτΓῚΡ᾽ 4. νηδιω Διιταῖι ἁπιητ Ετνπτο- 
ἢ ξιξξαπι ϑἐπὸ τῷ ννοῖν τῷ σαρδύειν 5 αιιδά ἴῃ μαης οἵδ ςοηρε- 
{τί Ποιις ναῦν, ἵπ αιαπὶ πιοτος5. Ναπὶ ργορτὶὲ πος ποπιοῃ 
κάτω κοιλίας. ΕἸῚΤΡ. αἰεὶ ἀέρων, υἱδάτων τὸ τύπων, αἵ τε κοιλίαι ὑπ 

γεύταται πασέων κοιλιων αἱ χοίπω : ὁ γὸ δΓ τε νηδευ) «γα ξπεαίνεσθτα ἐν 

᾿ οΙαυτῃ χώρη. φύσει χ᾿ ὥρης καταστάσει. τάοτη, εὗδε τέχνης) Δεῖ γε, 
ποι τὰ ἡ μυδὲ φρὺς τε ὅσσον φϑηερρὲ τ᾽ γοσὴ (οὐ τῶν δστορε εἰν, Εἰς 2 

πεῖ. αὶ ωρός τε τεὶ ὀστέα τέτεα πῆ αὶ ἡ γηδιω ἔν ἢ τὸ σώώμας ὁ μίαν, 

πλείοις, δυο εἦῥ γὸ αἱ ἃὶ σῖτον δεχόμβυαί τε κα ἀφιεῖσαι. ᾿δργεη ἢ του- 

τῶν πλείοις, αξ ἴστυσιν, οἷσι τουτέων ἐμέλησεν, ταις ατίϑιτι φάθι, ὅ- 

Ἢ ΝΗ 769 
σὰ ὃ δ μιλέων ἔχ᾽ σαῤκαι «ἕο φερέα ὑκὺ μιωῦ καλέςσι, κϑύτα νυδυν 
ἔχ. Ἐχ φαίθιις ἃς [ςαιοπεῖθιις ἀρρατοῖ [ατίνις Ρατέγο τω ση- 
εἰασήαν τ ταδὶ ὁ γαςρὸς,, ἃς ἢρηϊῆςατα σαδυΐτατοπι Ομ πετι 
ἅταιις ζομοςρταου] πὶ αι Βιιπιοσ Αἰ οπεἶ8 ραττῖθιις ἰἀοηοιις 
σοΟΠτγΔἈἰτιτοαῖ {110 Πιδῖτ ον ἀταις ςοζηπηράτ, Ντ νησὶ ΠῚ - 
ῬΙ σῖτον τὸ κοῖλον καὶ κενὸν ἀϊςὶ ρος, ΕΠ υϊπτοάι σαηΐταιος Ἰάοον 
Ηἰρροοινοςατ,ϑαλώμας “ἦα ἀσυμφυΐτων καὶ κοίλων μερέωγ Τὶ! - 
[α]τὶ Ογα οὶ αἰαιοιπι ἢϊιπλ  ηῖδ ἰπτογργοταηζαγ νη δι καὶ κεϊχίω». ἢ- 
ΒΌΛΗ σας οὐ πὶ Ν δι ντογιση,ντ ὃς 1 ιατὶ πὸ αἰαιις ΡΓῸ νζετο [ὰ- 
τλΐταγ. Πα ὦ, ἐννέα κ᾿ δέχκᾳ υἦν υκοι ἰῆ οὐκ γηδυ θ. ἧσαν. 

ΝΝμέω, με 'σω, τ, "χα ΟΠ ΘτορΟ, σωρδία, Πϊοἴτιιτ οτλαπινίδ. ΑΘ ΚΑ ο- 
ουίατῖι. αν Π. ὁ, πῦρ δ᾽ ννῖσαι, το ριπὶ Πτιιογο, ἕυλα σαρέεῖσει, γε - 
καν αὖ πῶ ποιῦσαιγ ἰῃτῖτ Π 1 ἀν π1.1}144.},Νῆα ἄλες χαλκουν αὶ χου- 
σοι υνστέζϑνω, ΠἸτοΓΡτ  πλυρωσοώτῳ, σωρβυσεέτω, ν]ς Νέγω, ἕ 

Νήϑω, μιΐσω;, πο υκοι  ΠΘΟΣΪΝ δαῖτ, Α οι, Π οΐτιιτ ὃς νέα, Αττίσιιτι ψογὸ 
γήϑειν ῥτῸ γεῖν. 

Νηήϊα, το τ σητος, ἔμπης 5 δας, 
ΝΣ ϑῸ ΙΝ οἰτἢ Πρ Δ ργρτίδολοῖά εξ. Μίποτιια, Ρίδτο ἴῃ ΤΊ πι. 
Νή ζον, νυ, τὸ ΝΟ ΠΟ ἢ 5 Αὐε ει (ντ 4}1}} [ταςα : γηάς νηϊασες 

ΠΥΠΊΡἢ ἃ ἀϊσιιητιγ. πιιαπηϊατη 411) ἀϊξξας γο πῆς 4} ταὶ 
διατριβ ἐἰσος «ἑοὶ τὰ νάματα : [εἀ α΄ εοάεηι αποηῖς οὐξ ϑεητῖς 
ποπΊθῃ Νηζεις, 4] οχ ᾿Νεῖο εἴϊ, τοι Ἰἰρηιιπη δά παιίιτη σο ἢ - 
{γι ξξίοποπ ἀσσοπηπιοάιιπι, ἘΠ οπΊοτ. 1ξ|44..., νηῖον ἐκ τείμνῃ- 
σιν. 14 εἴξ, ξύλον πρὸς νηων χορυτει σις δυϊω βυτήδιδιον, Αριὰ Ἀρο]ουϊ 

Α:ροπαιεῖς. οὰ Ρᾶγ5 τις: γδαῖσ παμποτιῇς ΨΊΓγΡΊ]} 1. παμα Π14. 11 - 
8:πα νορατιαῖ νήξον Ἰψιςαιλαογ ρτὸ γοπῖο νἤιγραιιτ, ἐπ ΤΒογίας. 
Νυΐα 9 ὡς σαΐρ χογταὶ υὑτοὺ στεριὰ ϑηρὶ κιέσῃ » Ἰὰ εἴτ΄, κώπτα!. Ἰπαιῖς 
ϑοΠο]αῇ, 

ΝΥ ζθ-, ας, ΠαπΑ Π]ς. 14 οἰ, ρτιι5 παι ι15ναυασηγιίσεμος. ἨεπΠοάιιςονό- 
ἴα τε ξύλα, δζς. δί νηΐα τέχνν,ἀτ5 ὨΔ11.} 15. δορΠος. ἴῃ Αἰαςο. ἰὼ γῆδος 
ναϊας αξώγον τέχνας, Γγοτὶ ςὸρρτο ννΐας, 14 οἴποναυτικῆς, ννΐν ἰφλαίςτοιο, 
ΑΡροΙ.Κ Ποά.ν»ΐε ὀλχαδωο, γλάε ἐλ καῖον,ν ́ ζα δούρρα, Ἱ νευυπτηγήσεμς ξυ - 
λας ἄστη. 

Ντῆς, ἐδὸς ὁ. ΤΠ [οἴ τι52ὉἸ Γ 16{|5 1 Ε τι» τὰ ρτἠπατίτια ραττίςυϊα νηὶ, ὃς 
εἶδω, εἴσω, ἸοΙΥ Πιις Ροετα, ΝΜ ήΐδες ἀσταχύων καὶ ἐπευϑέες εἰ μήτοιος, 

«ἢ ἃζ σοπηράγατίι5 στα ι5 νυϊδέστερρι αρτ Η εἰν οἰ. 
Νηὶς, ἰδος ἡ Ἀγ Αἰθ: αϑϑα τὸ γάω, τὸ ῥέα: 
ΝΗ ἐστος. 1 Π 1115» ΧΤΓΘΠΊΠ5. ΠΑ 14 15χατώτειτος Δ οίατος, 
Νηξσης» Δ 11 [15.νηΐτῃ σρατῳ ὅπιπλέῖν,ο[ ΑἹ δάοτῖτὶ, οἰαπατίο Ἔχεῖ- 

οἰτιι, ΤΊοΥ ἀϊά. νηϊτώυ ὃ ςρατὸν Ηἧς νοςατ, που 4110] τὸ νώυτηκὸν, 
μος οἴ, ο] αἰἴοπι, ἢ ἀἰςα55 παι! οτἢ ἜΧΟγς ἸτΠ ΠῚ, 

Νηϊτικὸς νόμος, τη 5 ΠΛ ΓΑΤΙΠη. 
Ναϊτὸς, ἡδι14 15. 
Νηκερδ' ἐὺς ἐ(Θ-. ὁ αὶ ἱ ἸΠῸ1}1591 προ τη πη {1155 πο0 ἢ ἔογθηϑ [πσγατη.Ο- 
ἀνῇ. ξ, ὕπος νηκερδὲς ἔειπες, εἴξ, εἰσυμφορον, οἰκερδὲς ὀὐωφελές., ἀ- 
Ριυιά νετεγος γηκερδεεὶ βελὴν ργΟ ἐσύώετον ἐϊέξι πὶ ΕΠΠς (οτιδὶς 

Νηήχερρς γε) δ κα ἡφσογη δι}8 σάτ  Π5. (Ειῆδε- 
Ναάκες Θ- πη 0415γαϑηκες: Θ. ἀθεράπευτος, νης νέκεστον ἀαῶ»ν».4- 

Ριά ΗςεἤΠοάιιπι; τ οἷϊς αὐιεέτως ἐβλάβι, αἴ τα ντ Γογιιαγὶ ποι 
Ροίῃε, 

Νηκουστέω, μι, ἴσων, πουκζαγ Οὐδ ἀἸογ ποι Δ Ἰ ο» πο ρ σον; ΝΈστ, ας 
(οἴαξι πὶ. 

Νὴκ τὴς» οὐ, πατατοτοῖῃ Ἐρίρ. 
Νηκτικὸς, Πάτατη]15. 
Νυκτὸς, οὐ, δ. ΠατΑτι 15» πΑΐδης. ὃ Παττὶχ, 4ΖΑ. 
Νυκτρίσες ἐλαγα).ΟἰτιιαΣ ἴτα ἀϊξλα: ὑπὸ τῷ νείχεθϑου » πο ὦ ἱππατοπτο- 

Ἰεο, οἰἡμα: σοπάϊταπος αιὶα: ἃς κολυμβάδες ἀϊσιιπτιιγ α Ατμοης 
ἃς ὉΙοΙ ον. ΟἹ γπιρδά ες ΡΠ. ες Φέπιαιιε εἷλμοίδες ν οσδητιιν. 
Ῥο] μεῖς θεν πλοπάοίἃ Παθοῖ νυκτείδες καὶ εἰλμαδες, 

Νηλεγὴς, Π1 το θρίκύητος, φροντιςοὶς, ϑρζων τὴς, ἢτῊ Ρ [ 4 Ρ1]15. 
Μυλεὶς εἴθ. 1 Αςοι, νηλέα, ΤΟ σον. ξειμ15.1πηγητ Ὀτισοτφ ἰτη ρΙασα- 

1115. Δ... ϑωεὶ χε ἃ υἱὸ καιϑείτῇ εἰν ὅς κε ϑιαἤισι Νηλέα ϑυρμὸν ἔ- 

χοντας, Ἰςέτ, Τ ὲοι].3.Οἷ1ο πλαρίς ἰδ 2’ ιι11Π| τι ΠῚ} 15 σπδῃ- 
ἄλτε (εριυιῖτος Εσηλ δπΐπιο. Π τοῖσιν Θἢ ΠῚ νηληὶς κὶ νηλειής:γ απ 
ἄε νυλειώς,14 εξ, σκληρως οὐ ἀο] τὸν τὰ νὴ ἃς ἕλει, Ἡοπιεγας5 Τ- 
Ἰλάος γ; τείμε νηλέϊ χαλκῷ, ἰηςἴάῖτ ἐπιση τὶ ἔοττος [4 εἰ αὐνλέξς 
σκληρώ νηλέξ δεσμῷ, αὐτο ποίο, ΗΠ οτη.Ϊ. σφοσρῴ, νηλέα μιυϑον, ἴῃ Ἐ- 
Ῥὶδ γηλέα ἄϑεϑλα, ΟΡἢ.1, τοὶ μῆπυχ ένα ἐλέες, 

Νυηλείαγήον ποάο ἀτθοτ, ΤΠΟΟΡΠτγ. κόρα εθς. 
Νηλεύποινίθ-, κ. ὁ καὶ ἡ στιά ο 1 Πρ] Ιοῖο Ραπίεης: 
Ναλδις8., κοντα 15, ἐόρατος. 
Νηλνὶ ςοίσδος γή (Δογ Ποϊυτη φιοα ἤεθας Πῖδπα: ἀρᾷ ΜΗ ςΠο9. 
Νονλ δ ο»] ἀς6 ΠῚΊ 4110 ἃ νηλεὴὶ οἱ ΠΊ πη ἢ ΓΟ σοτ 55 Ε] εἰν ]". ὃς 5814, 
Νήλιπος 4105] πφάτιι594 1 παῖς ΡΟ Ίδιι5 ἔπος τ} ΕσΟΡ ΙΓ, ὃς αοξ 

νπἰςαπὶ τ πΠΙσᾶπι ᾿πάτι115 εἴτ, Ετν τη. 

Νυλέποις, ὁ, ̓ς πη: ἃς Νυηλίπεζίθ., ες ατυποδετος, 
Νηλιτὸς ἔθ, δ γα ἡ, μεςξατοτγολίαν εἷμσρτωλός,ντ πὶ ἀπὸ πῷ νὴ» αποά 

δθατατικὸν οἴτοντ αριμ ΝΝ ̓ςιννίχυτυς ὄρανηξ, γάτοῖις Πχαγίαῃς ἃς [Ἐς 
Ρτοβιπάςφης,κὴ δτὸ τῷ ἀλεταίνειν τὸ ἰμαρααὐειν,ἀς Πα Ιετς » {π| 
ἀλιτεῖν, Ῥοτοῖξ εταπι οὔ]ο νὴ φερντικὸὲν μορέον 9 οτγίταιια Νηλνηὴς 
οαἱρα ναςᾶς, αἰαϊκαξπητος. ΠΟπΊ. Οὐ α΄ ὃς τοὶ ἵτε σ᾿ ἀτιμάζεσι ἡ ὦ 
γηλιτεῖς εἰσὶν. ἱ. ὅσαι δ μαρταύεσαι, καὶ ἕστο, ΒΟΥΙΒΙΤΩΓ οτἰδπὶ Νυλήτοξν 
ΤΕ οἰ!ςὲ,1, αὐώτιΘ-.Ἰπ! 5: 
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κυλίτις ἰδὸ. Πυ . τοῦ ζτὸ ἤθη Ῥοσοαητο ῬΟπ τεἶτγ, 
κυλιφὴφο ἐδ.) ὃς αἰηλιφὴς»Πδτ115 ρος ποη Ραγιιπέϊα, 
γήλωπος.᾽9ν οἷζςε ςάγοπ5.ὶ λώπος,ἱ, απ ἔξιις. 
νῆ “οσγατος,τὸ, απ, σήμον, ὕφασμαγνταριν! Ἐογστιιπι ΟὐνγΠ. 1. 

μιῇ μοὶ μα τιμώλια γήμοῦ᾽ δλη]αι ὐπὸ τῷ νήϑω,ν Π46 σηρικοὶ νη μοταρία- 
τὶοὶ ραμαὶ ἔδει το  » ΟΠ Γγ [ΟΠ ΠΟ πλιδττοπη νῆμα, ἀηϊις [ατΈ ΧΡ ΡΟ 
γναμᾷ. 

νυματάδης ἀρτιῖς ἀπο] ᾿πῆτδτ ἰδης αὐ ἰἴη]. ϑδι 
Νημερτὴς ἐ(Θ-γδ γὰὸ ἡγν ΟΓΊ 15). ΕΓ α ΠΟ γγ Ὁ} }15γὠλυϑῆς, ἀψδυσ)ὺς, Ροετῖς- 

οἰπι ἃ νὴ ὃς αἱ ψαρταίω, ΗΟ πποτιις 1Π|44.6΄,νημερτὲς εν δύ μοι ὑπό- 
χΑο)14 εἴζ,ἰλη ϑὲσον ογιμτιν οἱ νογὸ. νημερτὲς ρτο ἀληϑώς, Αροΐ.1 
δι νημερτέῳς 66). ἡ ,νημερτέως ἃ μῦθον ἐγισσἥσω, 

Νηνεμία, ἢ τγα Πα 1} {1458 νοητογαπη(ηαπι στ γιλίων ἂς πιατὶοἶτα ἄς 
δοτς Ῥγορτῖς αἰ οἶταν γηνεμέα)ν οητὶ ἢ οπτίπ πα, σα πὶ γα ῃ 6 1}}- 

τἼππὶ, ἀϊοπὶ “ποις τορι ἄτιπὶ ΠΙςατέπιαιις καὶ ν οπτὶς εἰτσατ Οο- 
Ἰαπι. Αὐτὶοἱ νηνεμίας ΓΟ ]ατὸ ντιιηταν ΤῸ γηνεμίας ὄΐσης. 

Μάνεμος, 89 κἡ ἐγνσῆτο σάτα ΠροΣγΔ 1115. 11144.9», ἔλπετο νυνεμθ’ 

ἀϑ ὶροἱἀ ςἰξ, χωρὲς αὐέμιου. νήνεμος οτίατι ἀϊοίτιγ σους ἃ νοῆτο {{- 
Τεπϑοτγαη αι} 5, Τ Πεορμγαῆιις αἰτοῦσι στο ρυῖπιο 5 οαρῖτς 
ἀεοϊπιοτεττῖο. 

Δνομου μῆσον, [ἘΓΘΠῚΙ ΠῚ) ἃ Π 61 1{|π|, 
Ννέω, μ.ἤσω, αν. Ἰκαγοοηστορσο, ἐξ, Αςοα, ; 
ἸΝυνίατον μὲλίΘ- νοσαιῖς ΗἸρΡοπαχ δ Φρύγιον νόμον. 
Νυνυρέζω, [πἸσοοο] οατοΣ ΗΠ οἴ οἰ, 
Νηξίποδες, οἱ νέποσες, 
Νῦξις, ἐν, ἡ, Πατατῖο, ΠΟΙ νέξει τερπὸ μὴν Ὁ, : 
Νμομόρξφιγορ τι}. ΡΟ Ρ Εν 1: πιατι]ἷῃ ἘΡΊρ. 
ἩΠΠο πολ Θ’, Σἀ τα115. Γἀσογἀο 5) ΡΟ οἰ οι 1. ᾿ 
Νποπυρεῖν»παιιῖσ τοίη Ερίρ. 
Μυὸς οὐ ἡ τοπα Ρ ΓΙ πγ)α 465, ἀοΠ τιν, μος ΠΙπλ,να ες 
ΝΜ οσοίθ΄ υ ὁ κὶ εἰ, ὃς ννοσῦῳ Ὁ. παιιῖς (για το ηδυιίαπη τςάτοτ, ὃς τὰ - 

ταττῖχ)ντ αἤτείμες,»ἱ,Πἰα τα, ὃς ὑπολλων,αριά Αροὶ, 
Νηούχϑ:, οἰπο5 ηδιις φύλαξ πλείς, Ἡ οἴ οἢ. 
Μυπεκτῆς, Ἰπιροχιι5,αχτένες Ὁ, 
Νυπεέλεῖ, ΠΟ ΕΠ1τ, ἀδιυμϊατεῖγαριια ΗΠ ΡΡοΟΥ. δρι : 
Ν πεν ϑὲσ, ἐξ.. τὸ, οτίσα,οτιι5 Πισοιι5 νῖπο ᾿πη τ {τις τγ! ΠἸτίατη ἀϊ- 

{φυτῖτον τ Οα  θμιις τγαάῖς : ἂς πιδί οσιιπι οππιηλῖπι Οὗ] ΟΠ ΘΙ 
ἱπάιιοίτι πος οὔ. τὸ λήϑίω ποιοιιῦ,νε ΤΗΞοΡγαίε. ἱπημτι Οὐ 4 
ξλπάοπι οτιπ δ [ΟἽ νο]ιησ οἱς, Ὀτοίτιιν ατιτοπ ἃ νη ρτίιδτ, 
δὲ πένϑος» ΠΑ Π αἴλυπον, κ᾽ απεν ϑές, ἩοΙποτιις ΟὐγΠ. 4.ἀς Εοἰς 
ῃδοαὐπίκα γὸ εἰς οἶνον βείλε φαῤμοικον ἐγϑεν ἔπινον Νυπεν ϑές τ᾿ ἀΐχολον 
τε χακιν ὅψηληϑον απ αὐτωνϑζς, Ὀ]᾿ΏἾ15 ΠἰΌγο 21. σαρῖτο ζινάς Ης- 
ἰειῖο ἰοατιοπς 5) ΔΙ τη οἱ νἶγος τγῖ δι} τοαταγ. Αττιμιητ, 
τηφαΐτ δ λυ: ατίτατις οβοέτηπι οἱάοπι ροῖς ἴῃ νῖπο 5 οὔμπιαις 
ἥιιοπι Βαϊσιιοτῖς ΝΈροητπος {Ππ4 ργα ἀϊσαξιιπη ΔΒ Ἠοπλοτο 
πιὸ ἐο τὐχπείεια οηγαῖς αἰθοίθατιγ. Εχ 155 γηπεν ϑὲς ΠΉΠ|} - 
πιά οἴδο χυ πὶ ν οἱ πιατ, υιὰτα πε δηΐππι μοι άπι αιᾶπὶ δ 
Νεκταῤίον ἀρ ρ. 1ατὶ οἰτοηάϊς Ὠϊοίσον 465 » οὐ νεκταρίτης οἰ. 
νἱητιπὶ εἰδ αιιο εχ πο ]ςηῖο ράτγατιιγ. Δ 11] νηπεν ϑὲς 114 Ης]ε- 
τᾶς Ἰπο!η ἀ4πη παγγατίοποπι πηαί πη το Πσογον 4118 πησστο- 
τεπ ἀϊίσιι Πῖτ, 

Νηπενϑέως 5 Πης ἰχξξιι. νηπενϑέως ὀμέτλη., οἶττα Ππϑλιναι (Π μας, 
ῬΙυταιο. Ρ̓ 

Ν πεν θη φΠΟ ἢ τα] Ἐἰς, Πς τι! πεῖ, πηασηι5. ὃς πὰρ πορετγὸ Ἐγ1{π|5» 
δζ τεςεπ5 τγ Ἐἰγῖα αθέοξξις,νυπενϑυὺς ὑστόλλων, πὶ ἘρῚρ.1 πέλται ῥυτὰ 

Ἐππ5 ἃς Ὠ:[4τῖ5.νηπενϑὲς φαῤμαικον, Ἵ ΒΘΟΡΒ.1.9. ἈΠῈ. ΡΊΔητ,νηπεν θὲς 
λοετοὺν, Ηοπη. 

ἽΝηπεζας ΡΤῸ Ῥηπλας. 1π ἔχης 45. νεσπείας ἐχέειν, Οὐν ΠΗ͂, «(, ΠτοΠἸάτιπὶ 
εἴϊε, Ῥγὸ νηπιότητας καὶ ἰφρρσιωίας., μαπεόπητας ἐἰχάν ἡ ὗν αὐτὴ 
ἔχετε. ᾿ 

Νηπιαΐ ζω, ρι!οτιτη ἃ σΟ; βαΓΙμ1]115 ΠΣ ΡΊΙο ΠιΠ1, μωραίνω οἠνηπιάξο- 
μώῬαν κι α. Δά Οοτλητ μι σαρῖτο 14. τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, Πτ18 ππὰ- 
Μεία ριτοτὶ. 

ΜΝ πίαρίθο, μα, δ ρα ἢ 15.1πῆχης. ν 
Ἀηπία χίθ 1. γηπεθ-, ρατιισοἱπέλης. 1Π1λά.0, «παισὶν ἐοικότες οἰγορρία ὅ)ν»ε 

γηππσίχοις, ῬΙΙΟΟΥ ]υνηπιαΐχόις ἁπαλοῖς μὴ μαῤψη χεῖοχ βιώως 9 ἰηίλη- 

εἴθιις τοης ἰδ πὸ σογγῖρί45 πταπιμτι νἸο  οητοτ. ἐκ γηπιαχα ἐκ (ρέ 
φείθ' ἐκ παρδὸ οἴη ἘΡῚρ. 

Ναστάχω, [τὸ ἀρουνυπηάξω, ὃζ 
Νηπιαχόνω καὶ νυπτδύομω, Η είν οἢ.. 
Νυπιά χων, τατο ῬΑΤΙΠΙ5.Α ΡΟ] Β μοά, ΝΣ Τὰ 
Νυ πε ης ἱἱ 1 ἐλητῖα. Π114.1, Οἴνε ὑστιβλυΐζων ἐν γηππέῃ εἰλεγεινῃ» ἔπτοτρ. 

ἐν τῇ χαλέωῇ ποιδοπρρφία. 
ἘΝυσππε(Θ. (το ] τά τις. ᾿ ὲ ἣν 

Ἡψήππον, αν αν αι δῦογ» το. ἰπ ἴλης. παν ρτϊηγὴ πη πατὶ ΠΙΠγμ5)τὸ γηππον 
ΠΟΠΊϊΠΑΓΙΓ. 
Νήπιθ., ΑἹ ο Ή πππι, ἴῃ νη 5. ἔπι σοο ΠΠπ|5 δὲ Ἰη Πγαλ 57» Ὁ ΠΑ 4.λ, ζίη 

«δὲ τε νηπίη αὐ) τἶθ, 5.9.1 Ν πηθ. αδηο αὐ ατάτοιη γοίογταγ, ρᾶγ- 
ἀπ} 11 δὲ ᾿πβαπτεπη Πεηϊῆσατ, 4] χά λνις ἔατὶ ποτ. ὰ νὴ ρτὶ 
τάτῖτια ραττίςαΐα, ὃς ἔπος. γπής ΗΟ πλοῦ, νήπτα τύκνα γα ο[Ἐ; τοὶ ἐν 

βρεφικῇ ἡλικίᾳ ὃν τεῦς μικρὰ τεὶ αὖ τι ἀστὸ γρνὴς. (6 ρμ1}115 ΡαΙ[ογαπὶ 1]. 
2. ςρεϑοῖογεοοτοὶ, γήστα τέκνα, ΟὐαηΔο νοτὸ δὰ δηϊπγ} πὶ, Πρ] - 
οἱ {Πα τιῖπι ἀτατις φτατὶβ νἱτῖο ἱπηρτιιάςητο τη εἰ Φῥρνα, ἀὐόητον, 

Ν Η 
ἀτενβέλέυτον, Ατ ἤξοτε].  Βεζοτ. το νυ πιθι ὃς ποτέ 
καταλίποι τὰ οἴϊοῖπορ5 ςοΏ ΠΙ11: 400 {᾿ρπι σάτα οτίατη 
χοτῖβ. ΑὐΠΤΟΡΉΔη. μυδὲν εἴπῃς νηπτον, ὨἸ 81] ἀἸχοτῖς {πατι 
ἤϊθ.υ, Πεττπορθη νήπια εἰδὼς, ΑρΟΙΟΙ.Β Ποὰ, νήπιθ. φέβοιν. 
δα βεγομάιιπι Ν ήπιίθ- 14 εἰς, ρα τιπα] 5 οεῖδεη 46 ΠοΡΡ, τῇ 
νύ ΤᾺ ΟΡ ΒΓΑ ΠΡ. οἔζαιιο Εἰ (τον. Ρ]Δυτατ.νήπτα ἔτ δὴ 
στ πΉΡοςΉ118 δζ τοποτα. τὸ νη πον, Ἰῃξαη 5, πέλυτὶα, ΝΎ ΑΖ 
αὐ ̓ ποιηδί]1ς. Υ 

Νυππότης ητος ὁ. 1 [Δ ΏτῖΔ. ' 
Νήποινα ὃς γηποινεὶνν 6] γηποινὶγ Αἀτιο τ. ἱπηριπὸ ἢ βηϊῇ 

πολλαὶ “ἶ πόλεων μόνοις «δ (οι χοις νομίζουσι νηποινὶ διτο 

λογότι δ)ώ ταύταγὅτι χυμναντήρας αὐτούς γομίζεισι “ τ γωρα 

φρὸς ἐδὺ αὐδρας ἕξ). νη ποινον Ῥγο εοάςῃν Ηομι.Οἁ. ξ, ο χι 
τον νη ποιγον ἔδοντες, ρα Ρο 1], οτίαι νηποιν ἢ [οτῖρται 
τεϑινάναι. 

Νή ποινίθ',εγ δ 1 ΡΊΙΠ5.νήποινοι δλοιοϑνε, Οὐ 
ὀῤέκτιτοι. 

Νηπῆης, ΡΟΙΎ Ὁ. ΓΟ τήιι5,, ποσοῖς Ποπιο Οἷς, 
Νηατικὸς, ΓΟ Ἰοτα το ΠῚ ἔλοϊ θη. ν 
Νηπυϑὲς Εἰ ἢ. ἀπευσον, πα τι. 
Νησυτία,ἱπέλητία. 4. Ρ 01.1.4. ᾿ 
Νυπυτιί(θ-. 6) δ. ΠΟ ]1ἀμι5: αὐρ αὶ τὸ νὴ καὶ σπνυ τὸς, συγκοινῆ, νοἱ 

αὐτὶ τῷ νη πιίθο, ΑΥἸ ΟΡ Βδῃ.νεφ. γητύτιζ. γίρ ἐς᾿ ἔτι, 1, πι 
τιιςγάφρων, Πυ!ΐς ΟρΡροαίτιν ἀριὰ οιπάοιη ὁ τρίβων, ὦ 

Νηρεΐδες αἱ» ρο ει οὐ γηραΐδες ἸΝετοῖάο5 Πγταρ Πα». ἘΠῚ’ αν 
Επτὶρ.νἴάς Απητηοη, ἱ 

Νυρεις,ε(Θ. ὁ ἸΦοΓοιι 5, (6115 ΠΑ ΓΙ ΠΕ15: αϑοσὶ τὲ νη καὶ ῥεῖ τγοῖο 
ϑεὸς, Π]Ππ5 Ροητῖ» να [οτῖδις ΗςΠοά. ἴῃ ὙΠεοροπ, νηρέο 
δέᾳ καὶ ἰληϑέα γείνατο πόντος» δές. Εἶτ18 ΥΧΟΥ δωρὶὲς ἀἰοίται 
γατέρες, Ὑ]άς Νυρεΐδες.. ἴῃ Απηπηοη. ΝΝεγεὶ Ἀγιηη 
Οτρπεαπη, 

ΝῊΡ: τ ἢ δὸς, αὐ τὶ πῇ γυρηΐς Ἐτγίπ, ΒΡ 
Νηρεϑμος υ, ὁ ἱΠΠΠΊ Θγ αἰ} [199 1ΠΠπΠΊοΣαις, ἱ ΠΠΥται.νὴ πὶ 

ςο περδηᾶὶ νῆσι μαθετ. ; 
Ν ρον, ἔγεισοχ 41] ὃς ῥοδοδείφνη κα ῥοδέδενδορν ἀϊοῖτατ ὈΐοΙ 
το απαγτο οαρίτο 82. ΠΥ εσίμπι ΡΙΣη.ἰιρτο 24.ςΑ}. 
ἐάρ:20: 

Νυελοκοιαἰππι ἰαχιπα. 
Νύφισπος, {6 4110 πο σοπτοπάϊτητ, ὀῤέξις Ὁ. κα ὀῤαντίῥ 
Νηξάτη γοοὶ ὃς ΠΟΙ το 5 Ὡς Δ» ΒΘ μ115 πᾶτοτ 15) 414 ἢ 

Ζὰ γεγῖτ, γτ ἢ πᾶτοχυ ἰοῖ5 9 δριιά Αι ζοτεί θαι Πδτ 
Ῥαγτῖθ. νυ]ρὸ γάρ ἀὲ γεν ὁ νήρετος, Ἐ͵ῚΙς ΣΟ ΠῚ Πὲς ἃς 
πἰλς Πργο ποηποχςαρίτο 33.4ς σου ἢ ΐς Ἰοφιεης 2 Ναι 
Αΐ5 Ππετῖτα; » Ῥγαθεπτόίαμις σοποαιατη ΠΡῚ ραττοπι, 
ΔυΓαΣ ΟΡ ΟΠ ΘΉΓΟΣΡΟΓ {ΠΠΊ1Π4 ΘΠ ΠΟτΙπν γῸ  1Ποδπι 

ἸΝήρατοςγ..5 6, ΠΊΔ ΟὮ15. ΠῚ] 1159 10 ΠΤ ΟΓΑ 1 15. ΟΠ ἀπο) 
θιτος ὕλη, τ πο π(ἃ ὃς γοπάοία ἔν [τ ἄαεειρος. μαχέλ, 
δεὶς φιλενεικήσειε διὰ τὸ πλῆδος. Εἰ ετίδαχ πηοησὶς ἢ 
οα ΣΝ ετίτιις, Ἐτϑιιράτας υἱοῖς. ΗΒ, ΟΝ 

Νηρὸς Ρτὸ νμαρὸς ἀἰςϊ ΡΒγνηϊομ ϊπάϊοατ. απ) ἀπῃοταζ Π 
ἀἰοςμά μη νηρὸν ὕδωρ, [ς 4 Ὡρέσφατον, δι, ὃς Ἐτγπιοὶ 
τα! Π ἐν χθονὸς γηρφῖς μὺ χοῖς ῬΙῸ κοίλοις, καϑύγρρις (4118) ἢ 
δῖ νηρὸς ἐχθός, χιιοά ἀριι εἴπ άςιηι δι: 44 πὶ Ἰερίτωτ ἔθ 
ατιοαῦ πατάτοτ. ΕΟ γ Οἢ.Ἰηρὲν ΟΧΡΟἰμπλλ!]  ονἤιρτα ναρϑν ἢ 
ἡ! άετη ῥτὸ υγρθν. ἡ 

Ν σαι Ρτο γηῦσαι οἰ Π. 0 το, [γι χ Πς,ασσεΉης, ἣ 
Νηστείη λίϑος»ἱαρ15 (τ ἴΠ5»ν εἰ [τπαταράτι5, Η εἰ ςἢ, 
ΝΝησιαιβ χης. Κρ Γα ἔφ έξι15 1Π [1], δὲ γησίαρχ Θ΄. Ὀϊοη. 
Ῥησίας εἰ δοτ ἧς 1 []4. οχΊσιια 1λΠ14 Ηετδοὶ, 
Νησιδειον, κα» τὸν δίς ᾿ Ν᾽ 

Νησὶ ο»ἷδος ἡ ἱη [1] 4 Ρατιαιρτῆοτς ντίτιτ Αὐθεπ, Ὁ οἶτατ, 
σίον,ντ ἴῃ Αξῖς σ4ρ.2 7, νησίον εἴξ τι υὑπυδραμόγτες, σατ[ι ἀν 
ΤΑ Αγ πὶ αι ηαδετὶ ἴῃ [] τ. ἥ 

Νῦσις ἱρ(ἃ ποηα! δέβέο, ὅς ΕΠῚ ἀιιξξῖο ν σώρδυσες κὶ κλώσις, 
σὺς οἰἴαπὶ πηογθιις. ΕἸῚΡΡ οἶδέ τόσων, ἐκ ἰιὺ πολλαὶ ἡμέρας 
χηναϑογΓοα γἱάστιτ (στ! δοηάιισι νῆςις. ΡΟ] οι γῆσες 
ἔργον. Ἅ. 

ἸΝησιω τέων, ὐτὶ νησιωἶσ. Τοηἱ οἐ, Πογοάος. χατ᾽ αῤχαὲ νηστ 
τα ἐπλέτεον, Ρογ Ἰηϊτία ἰπ πα πογατη πιαχί πιὸ ἰοσΡ, 

Νηστωτικοὶς. Π [Ὁ ]Δη115.γηστω τικὸς δόμος. ΕῸΓΙΡ. 
Νηστώτις ἱδὸςοἸπ[ἰα η Δ, , 
Νηΐσομαι ἐπ ΡΙςθοσ, ἂΝ 
Νῆσίθο, ες, ἡ ΤΠ], αϑοοὶ τὸ νωῶ,κολυμβωώ, ἃς ἴῃ Ἑατατο νήέσω, ἘΕΥΔΙ 
αἰμςρεφη ΝΠ ἔδιις, νῆσος εἰναλίη, {61}, δ ν.) 
Νλασα χης γᾷ Ὠᾶϑογτ ΟάΖα νοστίτ Ἰὼ Ατἰἰξοναρι φυσι ᾿ορῖται 
τας τας οτίατη ΔΕ], ἄς δαοιρῖο.Ἐτ ργορτίμπι ποσηδῆ 
τὰ 1ἢ [Πα »νησεέρκον. Ἣν 

Νηοσαρκον, υὐποκορες κῶς, πατίσιϊα. ε ΤΩ 
Νηστεία γας ἡ] οὐπ αἸτιπι; 1 ἴτας ΟἸσοτ, πε ἀϊ νηστείας δξει ΤΕΙ 

ΒΓαιιθο! ςητίᾶπι οἱοτ,Α γἰξοτο]. 1π ῬΡγοθ θπλνβορπιις. Ου 
7.1ῆτογ θα αια: ροἢΠΠπιὸ ΟἹ ετς (Ὁ]οητο οἰ πία (αι μα γῖοτ Ι 
Τυδαοτεπι,άϊε ἵςρτίιηο ἂν Ὁπτηῖ ορετς βογίαπεῖιητι » ἘΠΕ 
ταν Μαγτίδ!ς 1.4. φαδῇ αυας Ἰεϊαποης σαῖςτς πάτιοπος, στα 

ΦΠΙΠῚ 

ὙΠ].1. ὠτιμώρντοι,α 

ῃ 

δ": ἢ 



αἴσητι Ομ ἰοϊιιη α, ἰααιιίτ, ϑα Ρ αι ιατιοτῦ, 
οἱ ρογ ος ἰοοηῖς πιο Πἐρῖς Πδ. 6. ἸΝαπὶ ντ παῖς 
πιᾶ; ἰςοηῖς υἶγιις στάιο. Ν]14ς Οξω, νηστείαν ἔσκειν 

χογσο Οὐ [ΟἹ δὲ ἵερωσ, Οφητίτιπι οτίατν ἤιροτ- 
" ὙΠ ιπὶ ἀροῦατ. αῤιςοφ. γεφείλ. πολλαΐκες δ[ ἐμδῦ ἀγόντων 

αν, ἑυδϊκ᾽ αὖ πον ϑώνβυ καὶ Τὸν μεμνον᾽. ἡ δ στιρπηδόνα, αὐέν- 
γλάτε. ν 

ἴσα, ποίυκα,ἰοϊ απο γοἰδιιπι οπ σιμο.Ν οἵῖτ, ΑΒ (Ο]. ὃς «- 
᾿ Αςοιιι νης δῦ σαι κακότητος, ἀϊέξιιπα ἘΠῚ Θἀοοἰς ἀριιά 
πὶ «ὐδὲ ἀοργισίας. δ 

χριὰ ΡΙτοη ἴῃ ΡΟ ἐτςΟ)ατο δηάϊ τοχεγίηδ. 
ἀϊες Ἰοἰπιη 1). δι ἀα νήςεμος Πιπ ρ ἰοίτοτ, 

᾿πιι5»ἀ ποις ,9.. καίω 3-. αἴσιτος, νηςϑσων. νῆ σις βοοίε»ἱ.16- 
στον ἃ ΡΙτατοο {ΠΠι|ὼ Ἐπιρξάος! 15. νῆφες ἡ δακρύοις 

α βεύτειον, το νῆςις οτἱᾶ ἀϊοίτιγ αὔηςτς, Εἰήτατ. Π14 4. 
ἀεαπι χιιαιτάαιη ἀρια δίςι]ος ἢος πομηΐης οΧχτᾶγο. 
οἴταισ, ἱπτο πὶ Ρ. Ιοτο ἀπηοχαπῃ 5 ἰοίπιπιιπὶ ἀϊ-- 

τι) Ζιοηἰ πὶ πλΐπιις ἐπα ρ  ἰοἴτιιττι πιιπιιάγ αιιοά ἀσοίρὶτ» 
[εὰ χὰ ἰηξογίογα ργοτίηιις γαπίτηξτεῖς : Γιατὶ πὶ ἈΠ]. πὶ 
σαητ, Οα74 ἴῃ Ατγὶΐζος. γογεῖς ἱπτοπἰηιιπὶ Το πΠι}11}. 
Ὁ ΠΟπΊ ηο Ρ Γςἰ5 αι: 44 Π| οΧχ ΘΟταπῚ σόποῖς αὶ κα- 

οἰ [Δπτιγ Αιβοπ. 
τὸ ΡΆΤΙΙΩ 1ηῇια. 

τὸ αἰοῖτιις ἱπιὰ σμοτάα ἀσατ! ΠΊπιὶ ΓΟ πὶ, αι: τα ἀἰοὶ- 
τὴ χορδ'ὰὶ τρὸς τίυὐ ἀντι δια τολ  ωὺ τῆς ἰδράτης γἡ μέσης, Ἐτ 

πόζα» ΡὨΓΒΠΟΏΡΊΙ5 ἤτις [Ὁ ΠΐτιΙ5 ν ΠῚ15 ΟΧ 18. 40] ἴπτογ 
ππογάτιτ ἃ Ψίτγααϊο [Πδ.ς.ςαρ.4. Εἰ νογὸ Νεῖς ἰγ- 
ταιποῖς ποίξτὶς 19. ἰ4 (ο(Ν εἴτε ἀϊοζοιισπιθηοη. Ε. 
Βγρογθο σοι, ἰα.ηνέγ δ ἰάς ψαατη: τ 5610 ].50- 
ιἴαςς, 

ἔγε ΠῚ 115», ΠῚ Ϊτιι55 ἀσσι πημἶατιις. Ηςίν οἰ, (εἀ4 ἰπ ρος 
πἰοατίοης ροξίις νυτὸς ἀϊοῖτιγ,» Νητὸς ὁ φο]Ὸ 

ὃς, 6111} Δηατατ! 4118: ὃζ ρίαποα δὲ ΠἸοτρηα ὅζης- 
ατο Αὐϊτος.9. Δηΐπιαὶ, 
ὕς Πα 1115... νηυσὶ. παι θιι5. 144, αἰ, εἴκοσι ἐρᾶν σιωὴ γυυσὶ 
ῃΓὸ σι ταῖς νευσί. μέλαιγα γηεβ οἱ Ρῖος Οὐ τα » Ὀἰάγ αι. ῆς 

 ἴπ οτατ. Ν οἴτογῖς. ]4ς Νῆες ἀριια Αππιπιοπ μη. ννες οἶξα- 
εἷς ρεγιοιοῖ, Ἠογοθος. ι 

ἡ, νοςῖϑ ἔειι (ρἰ γίτιιβ ἐχρετβ. Ἠεποδας 'π ΤΉροβο., 
ὃς τετελεσ μῆϑον εἰς ἐγιαυτον:ὰ ΠΟΙΊΪΠΟ ἀυτωη. 

οἰπὶ νήφων] [ΟΡ τίιηι οἢϊε ἕαςοῖο: αιοὐ τάπης νῇ- 
ἢ οἵα τγδάϊτε Επίϊαε. ἰςά Αο εο ἀεγίμανὶ νηφαντὸς 146 πῇ 
Θ΄ δριιὰ Ατμοπ, 
χφαλεθυ,ου, ὃ, (ΟΡ τῖι155 σώφρων 5 Ῥτιάςης 9 ν᾽ Ὶ [1Π5. 

ταρ. αὐ ΤΊειιπι ν εἰ πη. ρεσβύτας νηφαλίοις ἐδ) 9 14 οἴϊο(Ο - 

πο νηράλείθ. ϑυσία, κὶ υἱ δδγ σογόει Ῥοτγργυϊοίλογα ητῖς 
ταῦ αδίαιις νἱπο:ίῃ πος (ποτὶ ςῖο (οἰτιπτι Αια πλ}- 
λίκρατον αἀ Εἰ Ρείσατιιτ» Οὐ 1ἀαιις ἔοινον ἀἸσοραταγοντ 

᾿1π ἅτ νἱπιιπη ᾿ἐραθαπε. ἤεθδης νυφάλια ἀρ Ατβε- 
ἐπιοίγ πα, ΑἸ το γᾶ:5501 Ταπα ΝΥ Πρ ΐ5. ποτὶ 

ΡΙατατ. ἄς (ἀπῖτατὶς Ῥταρορτῖσ. Καὶ γδ ἀδτῇ διονύσω πολ- 
'λία ϑύομῆν. 1 611) ἶθὲ ἀοργησίας »ἀμεϑύςοις κὶ ἀοίγε διαγα- 

νηφάλια τὺ μελίαπονδε; ϑύοντα, Ἡΐης Νηφαλόσειν ΡΟΪ᾿ ον 
ϑύειν, ὁ τῷ δρὶν,Ἰπιαιιῖτ, τὸ χοῦ τ ϑυυσίαις οἰοίνοις. Αριιά δι, 

λα, στα ποθὴ Υἱτίρίηςα δας Βςμΐποα » πατῃ μας οἰνο- 
ἸὨτετ ίοἀ ᾿παῖτο ὐπὸ ταῦ ϑύμων,γπάς ϑυσίαν ἀϊέϊᾶ γο- 

ψυφαλισμιὸς. "1 ροσυχύ. 
Διὰ (Δοτἤσατειντάς Νηφάλια, 

ἐ ὈΘΥΙιΙς.νηφαίλιον 0 δεῖ τὸν ἱερέα κὶ διορκτικὸν, ΟΠ Γγίο. 
φαλίως νἱής Νιίφω. 
ΝΠ οτωσχομηδαμοῖα, 

ὁ. ΓΟὈτίαπι ἔαοϊεπς. 
ψω, το γφα,ρρρνέω,οΔἴτιι5 ἀςσο,τποάο εις δζ (Οὐ τῖτι5 ἴπ|. 

' ἴτιτ τὸ ΥΊΡ 110, ὃς ἀπ σεης Πιπι,οχρογρι σον. Ἰήςατιδῦ- 
δέν Ορροπίς 'Ναζδηζιμεϑύειν. ῬΟΪ ΠΧ, Νήφειν» νηφαλίως 

φαντιχὸν δ.).Ο111 σοπττγατ.κρώπαλᾷν, 
Ἰαςτρτο ἀδίξοπηϊο ἱπ Ἐρίρταπι. ᾿ 
ὕξοναι,πουγμαρπατο,νέω,κολυμζω, ΠςΡοη. ΔὈ [οἱ νήχω Ρτὸ 

χῖς ΗςΠοα.νῆχον ἐπ᾿ ἄκρον ὕδωρ, παραητ ἴῃ [υπιπιὰ ἃ- 

Πεπαρις [10,3 τῆς 3 νης τὸ κολυμῦα δος ἰφ᾽ ὧν καὶ τὸ νήχεδὶ 
μξᾷν εἴρηται. 

εἱσολ ὃς γγθος ἴαχτα παῖς. δριά ΤΤατατοῖι. ἴπ Κ᾽ - 

τἰσπίξίος Ὁ. 1 ἀπ (ἀριεητία οἰοτίοτες διιστίητ οἴγοα 8- 

ἮΝ. “ἃ 271 
ΠΟΠῚ ὅλωι μδὲ πόλφς αὐτῆ εἰσὶ καὶ γηχοτοίλαντοι κ᾽ δήμων δποικισμοὶ μυ- 
Εἰαγόροι γὈὶ αι απὶ σοηίδε νηχοτείλαντοι ΑΙ 1, 4} Πρηϊῆςατς 
4014 ΠῚ Ἰερθγοσιγνησο τούλ αντοι» ᾿ Ε ἶ κἀτηρδλαω τλτλα υκαν μκθομι, Αμόλον ᾿ αι ἐν εἰλὶ κόλπος Νάχυτος 7 Πη115 ἀ  Ήμμιις. 
«Πητογρ, γι 

Νηαψερ,μ(θυ εν Ο δυϊοταϑ,νηφαλισμός, 
Νηώγ νηέω 5 ΠΟΠΕΤΟΡΟ 5 ΘΟΠΠΤΟ 5 Ἔχίτιο, ΑΥΠ ΕΟ ΡΠ Δ, νεφ.εἰμ- 

φορεῖς ἀρὰ τις » ἀΙΏΆΡΒΟΓΑ: σοηρτορατας, Ια οἢν κίξσμμοι σεσωρδυ- 
ὁ... Διο ΓΓ στα τη γενηυσΟ., Χ ἕ δ "ἐγ στῶ 

οἰκίως αβίτων ΠΡ ΡΟΝ μ δ ϑς αν  ἠτά το γῳ0.... ἀνλεν 
ἰλτοναρθογοτο, ψαῤήνην ο΄ 

ἸΝηωνγ Πα. 1ΠῚ. ΕΟ ΠΊΘΙΙς. 
ΝΙΑϑξιη 65, χοινία, δι], 
Νίξα, Πἰτι πη, ἕο πο πη, αριι Η οἰ οΠ. απ χιιαι ἃ ποτηΐης γὴψ, 
Νιξά δες, ΠΑρτος ἴῃ λιιρὶ5 ΠΙΟΠΓ ΗΠ, 
Νίξας, δ ποπποη νἱςΐ ῃ ΤΟΙ Α] οηϊσα, γ]άς ἴῃ ΟὨἸΙ 124. ταί. ΜΙ- 

Βα ςοςογϊλητο. ᾿ ἶ 
Νιξατισμιὸς, θ 6ΠῚ]5 (αἰτατίοιῖς θατθαγίς, 
Νίγλαρθ-, ὁ» ἀριὰ ΑτἸορηδη, ἐχροηΐτιγ τρῆμα νὴ μέλίθ: μουσικὸν 

αὐδακελόυς κόν, νίγλώροι, ο 5015 τητητοὶ πτοάιιατηἸπ!5, νἱ4ς Οοτα- 
Ἂ ΄ Ἂν , ΄ ὙΝΩ ο: Ἂ ἐπαυὴ ταν Αοβάγῃ, Νίγλαροι διμ14, τεὶ τερέτίσμια τα καὶ αὐεί- 

ἸΝίσῈς, ρι!ἀ σφ 4, τοὶ αἰδοῖα) ρι]οΓοτιπῇ το 1 Ὁ} }1 ὀρ χείδια παιδίῳ ν:Ξ]οἰα- 
ἰδ νοχ. " 

Νίξω, α, ζω, πικα, Ἰαἴνοςτοτρο; Αὐδῖῖα, Αςοινπάς δ πονέζω, ΔΡ]1ο.ς- 
Ἰμο [αι ον Ριιγρο. ἀπονίπηω, ἀποπλευΐα, 11 4.κ, ΑἸνν ὕἴδαιτι νίζοντες αἴ - 
πο βεότον αἱμφυτόεν τοι, νΊ πῆ οντες οῥύτπηοντες. πλιώδοντες, κλύζοντες Πιις 
Ἀποσμὴχοντες.. 

Νίκαϑρον, ργατίξατ γήκατρον ν] ἔζοτία: Ργατη πιπονέκεσρον, Η οἴγο, 
Νικάτορες,οἱγνϊξζο τα 5,γεχουτῆ ρεςρτα [ἘητΠ ΓΠΠιὶ ἴπ δεῖς. 
Νυχρίευ, μοἤσωγπ. "αν Ἰποογέογο ραἰ πιᾶγ[ροτίοτ ἀἰσςάο 5 ρ τὶ πιας 

ἔοτο, ὅς νΊησῸ ἰμιΠἸοϊο:οιμτι σθυῖτ, ἃς Αςςα επιο {}.ψκὺ ἐνίκησε 
“ὦ κληΐρρυ «δ ἀμιφισβητοιιῶτας αὖ τῇ παΐντας, ὃς. γὶςλς 1υἀϊςῖο ματο- 
ἀἴτατοιιι 40 οπιπίθιι5 αὶ οτπὶ ἱρίᾳ ἀιαθίσοτγα 1η{Εἰ τοτιπτ, νικώ 
ὀλύμππα, Ἱ Πιογά. δὶς νίποοτε ΤΠ Ηπηΐα ἀἸςῖς Ὑ ἰσγιππῖ 5, 8, ἔροιη- 
Ποηςπι. ΟἸςοτ.νικώναυμαχέαν, ΤΠ ἐπι Ἐ]}. σοί, τοι δ᾽ ἐγέκα, αὐ πὶ πῶ ἐν 
παντὶ οἰ γωνίσματι, ΕΤΟΠΊ, ἔδδνμμα χα ατυϑοῖ δεοφων ὁ φίλωνθ- εγίκα ὧκχ- 
μαγποδωκ εἴν, δύσιοον, οἴκοντα. πείλίκ . ἴῃ ΠῚ ΠῚ115 ἃς Ῥυγε εὶς Π1ο- 
Ῥῇοη ἢΠΠς ΡΗ]Οηἢς νἱποοθας (αἰτυ ρεάμπι ςο!ογίτατο 5 ἀϊςο 
Ἰαοι 2 ξξα, ἢ. πέντοιϑελίδ. ἐῶ ογασ αυϊπιοτγεῖο. ἐνήκων ἀμφότερα, 
1. τίυ) πεζομαχίαν νὰ ναυμαχίαν. ΤΆιις. νικᾷν ἐὺ ἀγώνας. ΘΛΟΡΉ ἐν - 
χῆσο, δ γ}ὴ δ δύτερρς κὶ τέταρτος ἐγθυόμίω, Τ᾿ ιιον ἀἰ ἀ,14 εἴτ, ἐνίκησε πεί- 
τε τρῶται εχ διδύτερα τείτε τέταρτα αἷτ Τητου οἰ ογα, ΑἸ] πα πάο 
ςοπίϊτατιγ εἴπῃ ἐπιοθιι5 Ασοι πάτο κ᾽ ἩΡΕΉ ΒΗ πω ὦ 
χερκύρᾳ γάμ μι χίαν νικήστιγτι ἐδὺ λακεδαιμιονίοις, αὐ ρας ζώΐχοε πυγμίω 
ὀνήκα νικοφων ὀλύμππα 5 ιλιπι ΝΟ Ρ μοι νἱποετοῦ ρα Π]ατὰ ἴῃ 
Οἰγιιρί!ς φοτεδι  ηἰθι15,1η ἘΡΊρτ, ΡΙατο ἴῃ Αροΐορ. σπὶ Π4-- 
τῖτιο, ἵπισῳ, ὃ ξαυωρίδε, κα ζϑγει γενίκυκαν ὀλυμπιάσι, γἱςὶς ἐαποναιιξ 
δὲρίβοαις σιιφ γι σὶς Τῃ [Π16415 ΟἸγπιρῖςοΐ5. νικᾷν νίκης ν] ἐξο ἸαΠῚ, 
ΤΒείπογο. ΡΙατο, ταῦτει αὖτε ἐνίκησε λεγόμδυα, καὶ μάλα αἰ τόπῳ τε; κα 
αχρᾷ νίκῃ τοῖς τῆς νίκης αἰτίοις, Ἰῃ ἔχ πεῖ ὃς ρυιάο πα, νἱ ἐζοιῖα εἶτις 
Διτ ΒΟΥ θ 15. νρκύήστες μα χη «δύ δζς. ΤΊ νον ἡ. Αὐἰπορνεριραίπιο 
ἀοάϊτ σοι σιχι Θοηίτ. τί ὁ ὅτ᾽ ἐρεῖς, κῶ τῦτο νικηϑεῖς ἐμοῦ, το ἰω 
εἰς σῦτο γικηϑὴς τ ἐμοῦ Οἰμτι Οεηΐτ. Ὁ] ο:ν τονμκωγλω σου 5ΟΡἢΟΟ. 
ὙΙΠΟΟΓ αὔς το. Τἀοτη ἴα Αἴδᾶςε; φίλων γὸ οἱ τοιοίδε νικωώνται φίλοι). 4ἃ.- 

Τηϊοἰδ σφ ητ,ἐγικώμέω κεκρα μού, οἰλπιοτο νἱποςθαγ 9 Επγιρί 4. 
κρατεὶς τοί φ φίλων νικώ μή (Θ.,ν]πςοῖ5 αι! ἀεπὶ ἁπηἰςἰ5 σράοη5550- 
ΡΒΟοΪ. μὴ νικω υὑσὸ πῶ κακοῦ, 1, πο νἱποατῖς ἃ πιαΐοΡαι]0; σαρ.12. 
δ ΚουΊ.Εξ σμπὶ Πλατίπο. νικφϑϑεω τῇ ἡδονῆ, ΑἸΙεχαπι ΑρΡθγοά,ςς- 
ἄετε νοἱπργᾶσῖ δὲ Πιςοιιπιθεῖς. νρκηϑένσες μοΐχαις » ρτῶ 15 ν᾽ 81, 
ὙΒαογά. 

Νίκεςρον, ρτϑτα ἵιπι νἹ ἔξ αν, νικητήριον, ΠΤ είν ς, 
Νίκη 5 ης.9 “54, νἱξζογῖα. Π|1ὰ φυγὸς καὶ σπείνιαντος 9. γε (οτος Ης- 

Προά. ἴῃ ΤΒεοροη. αἰρα τὸ μὲ εἴκειν (4 οἵξ, ἃ ἤθη ςεάοπάο. νίπὴ 
πἸυωὴ, ΑὐἸΤΟΡΉ. 

Νίκη αϑίωα, ἔλτιια ἐταῦ ΑἸ Πεηῖς ἰη ποπόγεπι ΡΑἢσ 415 οτοξτδ, ἀοχ - 
τγᾶ τηᾶπιῖ τη ἢ 5 τα ππ|ὶ Ριιπἰ απ; Πηϊγα νει τον ὅς τα - 
ῬΕΓτΠῚ ΟἸοητδη8. 

Νίκημα, τὸ, ἡ νίκη, Οεθε5,ὡς καλὸν τὸ νέκηφ, 

Νικητήρεογ ας» τὸνν ̓ ξξοΥ αν ρΥ στ πη υἱέξου! δ ξετιπι ρτο νἱξεοτία, 
ὄγινίκια αξις-εἴα, ῬΟ Ια οἰ :νίκαςρον, Η εἰν οἢ. ὦ 8λα νικητήρια, ργώπη δ. 
νικητήρια ὠρφειπεῖν. 1 ἴσοτα Ρ γα πα νἸέζοτγίαυ, ρπ ΟΡ. νικητιίρκα 

φέρει, νἸξξοτα: ρτεπῖα ἔοττ᾽ ΡΙατο νόμιζ. ἱοη, ἐπεϑιυΐίμει ξώσοιν τε 
σ'»λαζᾷν καὶ εἰς τὰ νικητήρια αἰαγαγεῖν » Οαίατ ΟἸςοραιγασι νέμαστι 
σάρεγο σαρίςθατς ὃς ἰη τε} Ρ [λετπη ἀτισεγα. 

Νικητὴς οὐ ὀ,νἸξξοτι ας οο σαρατ ἀριά ΡΟ] Π]ες.11}0.3.. ὃς νεχουπὴρ [)0- 
τὶ οὐ ργὸ ἐοάςπη:ᾶὉ Ἡκιν οἢ.ΔυτὸπῚ νικυτῆρες ΟΧΡΟΠ οἱ οἰκμαιότα- 
τοὶ ἐγ τάὶς τοίξ ἐσιν. 

Νικητικὸς οὐδ, ὁ, ὃς Νικηφόρος» δ γἡ ἡ νν Ἰὀτοτίο ιν Ἰἕτοτσ, γιπηφόρος ἐσ 
ρετηονίγτιτα Ἔχος 1 Π 59 ΡΙατο νόμ.ε΄, 

Νικίας, ΡΥ ΟΡ παν ἰτῖ ποιποη; ΕτγΠΊ. 

Νικομηδὲὴς δ σα ομτ15 πατιῖς ἀρα ἃ ΒΑγ ἐν, 
Τοῦ, 



Σ27Σ Ν Ο 

Ν  κοςθθυ τὸν ἐζτου τα νἴκν. Ματιῃ, οαρ τ. ἕως αὐ ἐκξάλλῃ εἰς γἱκὸς τίν) 
κρίσινγν (ηΗ ἀτιπὶ εβογας τπἀϊοίτπι λα νἹξτοτίαπη.. 

Νίκων « Φινίθν 5 ὁ. τπασ ϊηα τη αχίμα, ΤΟ Ἔρἢ.. ΠΡ γῸ νυ τῳ νίκων; τοῦ τεί- 
χοὶς ἐνδιδέντος : αὐτοὶ γδ τούτο ἰου!ϑαῖοι πίω" μεγίςείεν ὁκαίλεσειν ξωμαίων 
ἐλέπολιν . δυτὸ τοι ποίντα γικάν, ἘΠῚ οὐδ ποπΊοι γἰγὶ ΡτοργιὩ1) 
Ἐτυπιοὶ. 

Νίμμα, τὸν] Ἵ πα ηι15 αἰ ατα (09 οἴ σοι. Ὁ 
Ννἰρίμπι, ποὺ πάθε αἰἴοϑβ σαῆις ος Ργοποτπςη, ὅς ΡΟΠΙΓΙΓ ΡτῸ 
τρδίοι!. ἐσ πλΐι. δὲ πειῖττο : ὃζ Ργὸ αἱ πὸ ἀρ δορῆος!, ὅς ρτὸ 
ἀὐ δ, ρτια ΕπτΙρ. 

Ννητὸ 9 Ηείνς Πευτιιςονεσοτγο, 
Νίνον» ἀο τλ νοσατί αἷν τὸν κοι ἀλλίω ἴώαον, 
Νίοσα), ΘΟ. Ποροπια (οἱ, 
Νιη)ηρ, ροςγδν ΡΟ [1150 ΟΠ Πα τι πα»ΡΟΙ υρτιιτι. ν 46 Νίπῆρον, 
ΜΝ πῆρον 7 τοὶ. Ρ6 [115 ἀ ΒΓ Ἰο πα 5 πηαη θιι5 Δις ρεάτθιις 5 ΡΕ Πα τι πὶ 

Ἐεῆο , ὃ ρο!]]θτιτι Γ΄ πο. ῬΟΙΠ ΙΧ . τὸ τα" ποδιν νίπῆεον : νί- 
πος αἰχῖς ΑἘ ΟΡ Πμ5 : ὑτόνιπῆρον, Ατἰ Πορἤαιεβ. νο] ροτίπ α- 
4 Ἰρίᾳ 41 ἰΔιιαητιιν ροάς5 9 τὸ σλιωτήρμον κὶ ποσὸν πῆρρν. γἱὰς 
σποδὸν! Π7ὴρ. 

Νίσω, μ ίψω, πι ιφα, ᾿διιοαΠ Ππποναδ]ο. Αὐεῖι. Ασςι, Νίπ]ομαι. Γ)6- 
Ῥοηςπϑ ρτο οοάςπι. ΗΠ ΟΠΊ.961. ο΄, 

Νίψαῶτῃᾳ » νεγὸ ἐϊοῖταγ δῆτα οἰθυ πη 5 δπονίψαδει, ΡΟΙΈ οἰ .1ΠῈ 5 
Ῥο]Πιχ. 

Νίρμος, ὃς ΝίρνΘοροάϊοι5, 
ΝΕ ρρο ΠΑ ΘΏΙΙ5, 
Νέασομκα) ον ἜΓΓΙΟΝ Θτοτοῖ πος, ποράύομαι, ΑΡΟ]... ΑΥσο. σρέμε δ᾽ 

ὐλψεα νιοσομήμτιο, ν Ἰὰς ἴῃ γείσσομαι. 
Με τοίρμον γα] νυ ριον, ΑἸ Ρ. ἴπ Ρ]τιτο, - εἰ λυπου μήμψζω γ᾽ ὦ ϑνοιτό με, 

Νι οίθεον αὐ ἡ βίπον ὑπτεκορίζετο, ἱ. ἢ πὶς εὐ τὰ (ςηΠΗΠος αἰταγίοπ 
δὲ δϑατίοη ρ "δ Πατῖτον αθληάο (ι Ὁ] 3 ἀ!είσατιγ. σα πτ οαϊτν Νιτ- 
τώριον καὶ β Ἤτον αἰ πυϊπατῖις ἕο γπς κ' υὑποκορις-ι "οὶ πρὸς γιω άγζϑίς, 

να Πὶ νετάδαον ΗΠ γε ιν, Π] ΟΠ οι] 4τ4; ΡΈ ΘΙ 1, τὸ κορρίσιον, 
δηλ τηλαοίλιι5 ΤΠ ΑΓ νέτεερϑν κὐ βαΐτον, πο πεῖπο5 μα Π1ς οχασιτατος 
ἴῃ Οοπησεάϊα ργορῖοῦ ΠΟ ΠΠπτίοιμ : ὅς ριμτ1 145 Ὀγομέξχας ἐγ- 
Ἰϊογοι!ας βατύλες ΡΟ ]Δτ]. 

Νέπρον,ν, τὸ, ΠΙΓΓΙ ΠῚ, πῆρα τὸ γίζειν, Ετγ πὶ. 
Νιτρώπης, ες. ὁ χὰ ἐν, αἾττο [55 πέττει αι [ἀρ ίοι4. 
Νίφα, τὴ τῷ νιφάφα, ΕΘΠΟ ἡ, ἀλόυο μῆν τι γίφα χϑυκὴν οἷ. ὨΠ το πτοίειι ἐπι- 

Ῥτοῖι αἰ ΓΘ ἢ}, 
Νίφαρ᾽ γε )δφολυ ἀ άπ Ἰ [τἀγ αἰ φονιφυ δὲ χχασ μήν 9, 
Νιφας, αἱ δὸς, ἡ ὃς Νιφετος οὐ, δ. αἰ τς ν Εἰ οσπιςης ἀοΗπιχιις. πιο 

Ἀ λα] 1 ηἶχ σοη βογτῖπι ἀθίσθηάοηΝ. χιόιται νιφ (δες, ἴῃ Ερίσταπι, 
1 οἹτ, πόῤῥοιαι χίονίθι Ἡλι 165 μη 65.) βελων ταὶ νιφάας, ΠΥ 
(ο [π΄ πεῖθὲ ἱερώσ,νεφεί ες. Η᾿οσοον ΠΠΠ|ν σ τισι πἰτί τιν. Οὐ ν {1 δ᾽, ἐ γι: 
φε ὃς, σ᾿ ἀὔρ᾽ χφμκὼν πολις ὅζα. χιὼν, Πἰ Χοίδιι ἐπι 6 ἢ τι15.ΑΥὐἸου. 
ἐςιπηηάο) σφούρα κα χιῶν τὸ ἀϑρόα κατα φερφυΐμη γιφοτὸς ὠνομαςα)5 

1.ηἴχ ἔπιροτιι ὃζ σοπξετειπι ἀςοϊἀοη5,νιφετὸς ἀρρα Ιάτιιγ, Ἡ ΟΠ, 
ΤΠΠα4.γ.κ ἔπεα νιφάσεοσιν ἐοικὸ τα χάμεξέμσι, νιφετῳῇ πᾶν τα κράτα ἡ γῆ, 

νδίαις [1 οα τεγγα πίη σίτ, τ 
Νφας, ἀἸΟἾτῸΓ οτῖα ΠῚ τὸ μεκρότοιτον, 110 ἃ ὃς ψαχοὶς νοσάτιγ ἃ (οπηΐ- 

δ ὧν εἰρίκω, ἔνδον δ), αὐγυρακ μηδὲ ψακαὶς ἰω πέμυ πάμπαν. Νιφας.6- 

τίιπι σαιττα ηᾶ νίφαδὲς δια ἤχι «αγόνες. γοιὸ διιτῷ νιφα΄- 
δὲς ἤτατ ποπ (οἴ πὶ σ-αγόνεες ψεχο τὲς δα ὡς ἕλκη τραύματα 

Νιφοόλῆτες αἴ οὔτηταρον οἱ οσίρου αι ἐρίτῆοτ, τηαχιπιογῇ πιοη- 
τί απ. νεφούλήτες ἀλσεις, αἱρος ηἴπς ρετίτα ,ἵη Ἐρῖστ. 

Νιφοξυλίθ. οἱ ὁ ἡ ΠΤ] δ τς Ροτίτιι5» Εὰιγιρ.νιφοξόλ ον πεύνον, τς οϑτιι- 
ται. Ρ] ατατῖη δοῖτοῦ. Αὐἰορἢ ἐπ Αἰ. Νιφοζόλα πεδία πολυ- 
ἀπορία, αὐτὶ τοι γιφοζόλον ὁ9γ. [οτ᾽ ΠΣ ητ1πη ται θη Ροτίις γἱάθταγ 
γιφοξολίῶν αἴθ τὸ βαἰλιεῶνοι ὅσο νιφετῶ, 

Νιφόεις» ὅεντος, ὁ. 1014} 15»Ππ10 [574 τ15,σαπἀ τις τ γε, νεφόεασα ἑλένη 
ΡῬτῸ αἰπιοαφαριά Τοπ ει Οοπιίςιπι. Π οο α,ἐν ὀλύμπῳ νιφόεντι»! 
ΟἸγπιρο ππιοίο 1. χιον ὠδει, 

ΜΠ Φόκτυ πος. Π11115 σά Πι τε Ὁ ἢ ι15. 
Νίρφομαι,πίτα οὈτιιοτινφο μβυ 95, ἶπ6 σοπ (ρος. Χοπορἤοη. ἡ τῇ 

ὑςεραίᾳ οἵδε γιφὸ μῆνοι ὠπῆλϑον. Ν Ίγσον οητοβ ρογροῆιι5 ὃς ἱπιθτος. 
νπάς κφῳτανιφό μῆνα ὄρη» πποητος Πιιοῆοντ 1115 ἀἰχίτ, κατανφο- 
εὗρ οις δρεσιν, οἰγιιτὶς πλτ6 πτοητί 15. ἵ 

Νιφυς βὴ «»ἐϊδ-. ὁ κι ἡναῖαο σα σατιιϑ᾽πίιο ἤις, ΒΟ ρ τος]. νιφοςσιζεῖς χέ- 
μώνες. [ἘΠ ραταν αὐ δι15 ἢν οῖπι 5. ἢ 

Νίφω, μιίψω, αν, φας οἴη σου Ν ἐατι, [0]. χιονίζω, 
ΝῸ Α"]νσοπίδθιις πηγὴ ἔοης τοῖς, είν. 
Νραρέως,Ἰ4οπὶ ἀἤδττ ΡΓῸ γενοχόντως [ἈΡΊΘΠΓΟΓ, 
Νοερθο ὔ δ. Ἰητο ΠΠΙσοηβν ΓΑ ΓΙ ΟΠ15 σα ραχ.νοεραὶ δι μεῖς, δζ γοεραὶ φύ'- 

σεῖςγ ἀρὰ Ατοορᾶν. ἃ ἸΝαταη2. παταγα ἰητο ΠΠςἐξιαίε5 ἐϊςιιη- 
συγ 1185 ν Τάς] σοῦ ἴππτ ᾿μτς Π σοητία: αοἰπγδέξζα,νε ἴμης Απρο- 
11, Αγ ξξα ἁυτοπὶ ὃς (οραγατα ἀἸσιιητιγ. πα ποι ἤχητ πιατο- 
τας ἱπηαλῖ τα, ἔου παν (ΟἸ]ΠἸσοτ ἃ ἡπάτογία [οἰιη ξῆς, δε σιιγαν πνὰ- 
τἰγοπγατίσανντ ἄοσος Τ ποπα 46 Απίιη.3. Αὐ του. τοὶ οἷξ ἐφαιρέ- 
σεως γοσαϊ ὃς χωριά, 

Νέων οἱ νόνμι, μι. σώ, πη ας ΟΡ Ί το σητῖο, ἀπ Πα ΠΟ γζῸ 5 τῇ δια- 
νοίῳ ϑειίκαι, ἰητο ΠΟ σοΩ Πἀογο αηΐμηο ἀρίτο, ἴῃ δηΐπιο πα θον 

βέλομ αν ἐνϑυούγκο ᾧ ρρνώ, χογίζομιι, σοη10, ἰηρὶςῖο, ποίσο οἱ - 
πηλοί ΠΟΥ ἀορτομδάο, σοωξημε, ὁρω γἱ ΔΘ ογ πιο το τι νοέω σοι κρίκον; | 

τσὶ πλεῖ ς ξοπ ιϊτιιυι σαρῖο. χωρήσει πεὶ νοέων ὀλγίλυ; 
ἀοτ.[πςοφάσης σὰ αιιοτι πη στατῖα ν θα []. ΕΠοτη 
συ» οἰτυποιυμήτοίθηπτιΧ Θπορίι, λέγει σοι καὶ μύτη 
ὅς. ΑὙπτορ. νοεῖ ὃ τί; 4 νετὸ ἰητοη τὸ ι:4 Πρὶν 
Ρίο. ῬΒΟοΥΐ. ἐὶ γὸ διηὴ νοέυσ᾽ οἱ μησέποτ᾽ ἐ Φλὰ μαϑντε 
ῬΊσαΙ5 ἂς Εἰμπίριις. Οὐ γὰ ἔγωγε διαύωμα νϑῆ σα! τεὶγε 
μδρ τας δεαὶ “ἶ᾽ χυλῶν ἡδοναὶ, γοτιιετς Οἴςογο Τ ίς:3.Ν 
Βιαθεο αι μλτε Π σᾶτη δομιι πὶ {ΠΠπ|4. 4 εγα μθης ς 
τες 4τα: ἄροτα βογοϊριμππεατ. ΡΙατο ἴῃ Τίπηςο, Το 
γῶν χφίνλιςτον αἱ Ἀτ᾽ πτόγτει τέλον μοί λις αν Οιοἱ ςὨΠῚ 
ἴῃ τογα πῇ Βάτιγα ΤΠ ΟΠ Πἰρὶ Ροτο 5 ἃς αιοἀ εχ Πα 
(οἱατι ΠΠππιιπὶ εἰζοιςογο. ᾿ πὲ 

ΝΙόγμφγτος, τὸ ἰη το ΠΠςὅγ 15, σΟ ρ τατος: σοπΠ {πιπ|; [τη ἢις Ἶ 
[ξηἤιπι: ντ ΟἸςετγ. ἀιιοι ἐΧχρείπιογο ἀΐςοπαο ἔδη ἃ βοὴ, 
διανόημα, ἐνδύμημα, δεωήοια, γνώμη, νΟΙ Πητας. τὰ πρῶτα γ 
Ῥτγίπια: ἀοτίομοσ, Τ᾽ ΠΟ, δ σα σας οτίαπι [τητοπεῖαι 
οατοὰς ΤΠ οτλτ, αἰδιόδῳ τε χἡὸ κυχλῳ αἴριλα μῦαξειν τὶ αἰ 

«πάγινοναφ, 414 Πι7 Βι.4.1π| Ῥαπάοέξ, ὃς Οὐῖπε}}.116.8, 
Νονμῷ τοῦ οὔτ διτι ἀἰΟΙ "ΠΥ ᾿π]  ατί Ο Ὁ 5 ΤΟ ΙΙΟ ΔΓΘῚΙ Ι 
Ἰατὰ ΠΊ. τοὶ ὄφενούμο ται αἶα ὅρα μοίτωγ. ΑΥΠτορ ἴῃ γείρ. Τὸ 
τας Καιγόν τι λέγήην χρζϑρίσκην, Στέργετε μάλλον χκα ϑερχα 
γοη κα τοι σώξζεϑν αὐ ἦσθ, Ἐτ νοημάα Πηλρ] ἰςίτον ἱπιοπε 
ρημσι: κὶ πεὶ νοΐ: ται»ςοΡἰτατΑ. υν 

Νλυ μων, ογίΘ-χὸ κα ἡγῖητο Πρ οη5) (ὁ ἐξι5» (ἀρίοη5., πιοητὶ 
σιιυετθς, ργι! ςπ5) ἐγ 1].6, ἔτι νοήΐμονες ἐδὲ δίκαι. Ὁ 

ΝΝο σις "(9 ν, η΄ ἴῃ τς Πρ οητίαο το ἢ οέξιι5. λιτὰ νοχ γί ἄοτιτ Ρ 
ἅπας; τάπης ἔγε αι οητ ΠΠππα ἀριιά Ῥ]άτοη. ντ ἴῃ ΤΊ ΠΙ 
δὰ νούσει μΤλ λόγου αἰξιλητῆον 5» (ἼςοΓΟ, ΠΟ τι αἰτογιι ἢ 
ὃς Ἰῃτο!ΠἸροηεῖα σου ργε πο πάϊτιιτ. 

Νοιτικὸς, οὐδ, ὁ Γαι οΠα Γ15.γοητικὴ ψυχὴ, ἡ ἀητο Ποϑπα] ς 
τος. ζιάς δ6η, ΑὨΙΠῚ. τὸ γοητικὸν,ν 5 1πτο Πρ πα, Νὴ 

Νοητὸς οὐδ, 6. ἸΠτΟ Πρ 0115, Βυι4. 5 Ἰωτε Πρ οπτίατη σαάοπι 
τοὺ γοηταῦ γ ΟἿΆ. 1 ΠῚΟ ΠΟΓΠΊΠΤΕΓ ὃς τατίοης πιο Πρ ΊΗ, 
ΤΩτΕΓρΓ. τοὶ λόγῳ ϑεωρητεὶ 5 Ργοςΐο. Ταὶ γον τοὶ ζώα.. 

ΠΊα"Ο 24 }ἸτηΔη το 5 41] ΔΉ σου ὨΠτιΓ ὡς τατίοης ἱ 

τιιγοΟΙσοτο. ἢ 
Νηϑεία ας ν᾽ (ρασῖτας, ἐνέχετοι νοϑεία δγοὶ πίω) μητέρα, ΠΑΙ͂Σ 

δλτίπηα ριορπάτηϑ οἱϊ, ΠἸατατ ί Τ ΒοΙα ἢ. ᾿ 
Νο θείας τεὐγτοὶ δεδδιδῆνοι τοῖς νόγοις ΘΠ] γος {τς ἀΔητατ ΠΠς 

τί 5. ἃ ράτοητς 9 Βιιά, 1 Απηοῦ, οοποοάςθαξαν Θηΐτῃ νὶ 
ἀτασίμπηαϑ ν [ας Πσογοῦ πηαίουίθιις ἂς ραγοησὶν, 
ΠΟΙ ΡβουΓο Πδτροοτας. ἀριιὰ ΡΟΠΠισοια εἰξ νοϑεῖα χο 
τὶ ΠΟ Ρ ἢ. τεὶ τοῖς νόϑοις διδδυῆσα, 

ΝΜ ϑεύομιαι μα. δύσομ, αν, μια] γ ἀςροπογο, απ αἀιτοσίημ5, ἢ 
Πιι5 ἃ. δ" 

Νοϑεύω, μ. θύσω, δυο: αἰ ναἰ Το που δοΐρῖο, αἀαΐτοτο, ΠΟΤῚ 
αἰ] τοι τοῦῖπας ἴασαι, Αἰτίαι, Αςςαΐ, πγύιι 

Νουϑογγύνητος 5 ὁ καὶ καὶ) ΠΟτ᾿τις ιϊσιηαιις 5 ἤπς ἰσοτῖο;, ἐν 
Ὠδζι15. : ὑηι 

Νοϑοχανλ ὁστωύη, αἰ τοτῖ πα ἔοτπηα, ἴῃ Ἐρίστ. Ἷ 
Νυϑοοῖ τοι) οχα ρογατ, πο ποῦναϑετεῖ, αγρίαίνει,φοζοι, ἢ 

Νόϑος, οὐ, ὁν ΠΟΥ 15. ἤριιγ 15. ἀοροπεῖ; ΠΕΡ τίπια5. Τιατὶ 
πλθη ποη Παίροτ, ἐπα} Ἑαίν. 11 3.γοϑος εἶδ 9 ἡ, ὁ μὴ ὀϊον 
ναμκὸς γγυνϑεὶς. δ). ἐκ, παιλλακί δος. Ποιπ τ. ΠΠπ44.β. Η 
τι γνήσιίθο, Τοχ οτὰς ΑἸ ΠοΠῖ5. γνησίας αἷρὴ σης ϑυγατεὶ 
εἰοὗ, αὐ κληρφνομεῖν τὸν νόϑον τοῦ πατρ ἴα  Ἰ4ς ΟΟ πη πιοπε, 
ἴῃ εἰ ρίϑονοθυς ὃ Ὡρὲς μήτρθς»οχ ΠΟ {πὰ “ΠαΓΓ 
ἴῃ ὙΠπεπιοοὶ. Ιάςπι ἱπ Ροτῖς]. δοκεῖ αὶ αἰρικλῆς ὀκη 
νόϑον τεκγωσαι 5 γἱἀοταγ ΡογΙς 65 οχ Α ἴραπα ποιβαπι 
γόϑος λογισμὸς, [ριγία ΤΑτῖο νοὶ φαϊίτογιπα., Ρατοὶ 
ΤΠ ἘΠ ΐιις, Πλατωνικὸν αὖ εἴη πἰοὶ τῆς ὕλης ὅτι νόϑῷ 
47. νόσος γδ ἀκοιζως ἐνέργεια κὰ τοῦ γον κ᾿ τῆς αἱ ϑιήσεα 
ἐπερείσιν εἰ δις. γόϑοι τῆς ἀρχὰς, ΑΥΠΕ4, νάϑίήω σοέρχφι ἐφῃ 
ΡΒιΓΑπι. 1 οἵ, ΑἸ παᾶπὶ σαγτποπὶ οἴξγοῖν» ον [ς}Πσος δὶ 
{ΠΕ ΓὰΓ ΠΉΙ15. “ 

Νόϑως, 4. Δ ε]τευϊπὸ δ, ψϑδωώς, 
Νοὺ, πρητί, Ῥαυι]ς σα Ρ.7.8 4 Κοην, 
Νεΐδιον 5 (ςῃτςητίο]α,, πο γουΐδυον, ῬΠγν εἰσι. Αὐὴῖο . 

ααϊτὶθ. ΗὟ γδ μεϑὺυ νι ποίντα ταυτὶ κατειπάσω, Βουλδν 
ἍὙ μι δίων τῷ νοϊδίων ἢτ᾿ ἃ ΡΊ γα} νοῖ, (ὐοπηπιςητ, ΟΧΡΟ 
μφτων, Υ 

Νομαίδγϑ.. ἴῃ Ραηάοξ, Ογῷς. ὃς νομοίδια δώση, (για Ραίουιῶ, 
γολιφσδεῖον, μΝ 

Νομαδες, ρ ςμαγ Ἴδα τοῖ ροοιαγίαΣ ἀοἀἰτίτηου ἱρ[ος ἀΓΠῚ 
πραΐβῇςας δὶς δυηνιΐςος 9 [δά ποροτίατοτος ὃς δος δ 
Βιι θυ] ςοτιιπὶ γοάιπηιητ, ἃς ἀστουἧτιτα νἹξξίταπς : γε 0 
ψ γι, Ηΐης οεῖαπι Νομοέδες, ρΟΡ ϑογτία ροης νᾶβ 
διΗΠς ταπτάη δὶς ἀξξα, ΕἸ η ἰδ το ς. σαρ.3. χιᾶ οἰ αιμῖτις ἢ 
ξϊα ραθυα ραἤππι (ςαιίτιιτ,5ο]1π, Ἐτνομαῖες,, Ρδίεςι 
865.) οσκ ὁ υᾶναι ἀγίλα!. ΤΡΗ͂ Υετὸ ποριδάςς οἰϊᾶπι μα 
«ἰἰςιητηγ κὶ αμαξοζιοιν ηάς Νομαδύτης, δ ἰδιώτης βί(Θ.) δε 
ἄἰοτ, πεῖ οἷν γεῤῥώοι γομαίδες χαλκύρεας αἰχμος, χ ἡτ4 γοσο[μ 
Πυιχίς ἸΝιιαιϊάατιιπι γοσα αι πὶ αιοα ὅς Αγαῦοβ σοπιρὶ ἢ 



ὑμπιὶ ἀατιιπι, Νομφέδνο ἡμέρα, Η οί οἰηῖο, 

ὶ ΓΝ ῥιθ: ϑπποσαιις ντα, [ἀειη, γο- 
α πεοοῖϊςς Βαρεης ραβιι]ανίοντ αρςο. ᾿ 

ἀςαὶ οἵμπὶ νομαδυκὸς. 
ἃ ραίειιϊς τοάοιητος οτάτης, διὸ δῆ νομδὴν Χ’ ς-οἶχον ἐρ- 

σοσ. ΓΙ ΓΙ 5)ΓΠ ΟΥ̓ 59 1 Πήξίτιισα, ΟὙΤῚ ΠΠπ|5.ν ὁμαμον ρτο Ρατο- 
Ἔγργοτατατ [οΘ τ πη τα:Ρε παρ βσχιμτι ατοπὶ Ραίσιμαϊς, 
μα φρο ἱπ ἘΡΊρτισαρο α: ραίξεπτῖς. 

σετιις νἰγοσιιπι, ρα του τ1115. 
Δ βιαατμοτ εἰ σκδ Ὁ. τραγικὸν, 
τορος ρτΙ ΠοΟρβοΡγου ποία; ρτείος απτ ρτς ἔς ξγ115» 

τι Αὐτος.. ΟΕ σΟἢ, ὀνώσης συίρρς αἰγύπηου σουτρῳπόύων, 
λλόγτων 27 νομαρχων ἀυτώ αἰϑϑισυῆυ δε καλέσεις ωὐζῶν᾽ εἰς ταὶ 

ρέμα ἅπαντας» αιμπ [π(Πἴςς μγαἐςέϊος Πη ρα ]ατιιπὶ 
Ὑγρτὶ ρατείππὶ ἃ [ες ἀςβεξλιιγο58» δίς, 
γομα! ρτῶ: ςἔλιιγα;. ; , 

ἴα ραίοιι5 ἀςρεης ἱπτογἀγπιθητα, δόμαλις γομοὶς, ΠΡ. 
ἢ ορον Οἱ ἘΧΡΟΠΙΓΙΙΓ νάγι] 115 ραίσιι415.Ετ [1|,.25. Ὁ] οί, 

χορμοίδος ἰγοιιῖ5 ἀγπηοηταγί)» ΚΠ ]}.1π| ραίσιειί» δί 4τ- 
ητἰ5, Ματοε!. νο (ρόδες αἴειςεραὶ, στρα! ς5 σοἸππΊθα:. 

Ὁ 5 ἀἰοὶς Ἐς 5 νομί δας δίας Ππ|Ὸ ὀἷς, 
ῃ σοξι ἐγκοίλια. Ποτοάοτ,ἴη ΟΙΟ : νομέας ἐτέης παιιό- 
βεγρογαπι το αἰ ἀτ, ραίζοτος ὃς ρεοιατίδξ, νἱάς ἴῃ 
οἰχια πατὶ σοττιιρτὸ [ορίτιγ ἀριά Η είν ἢ. ἐγκύλια, 
Ὁ, 2 τγδάϊτ ΑὙἰ ΟΡ  ἀντερκωνίσοι γ οὐαί; ταὶ οἶδ᾽ νεών 

. οί οι. εχροηῖτ οτίατη ξύλα αἰειφερῆ. 
ραΐτοτ,ποιμίω, βοσι ὃς. Ιορτπι σοπαΐτοτ » τε δαιτου ἔειι 

τοῦ, συ πο μόνον ὁ ϑεοῖς ἀγα ϑϑων εἴ» νοιειξ, [ἀς τι: Εὔχομαι τὸν 
γομέα τῇ (έν, γγυύϑει καὶ τὰ γεμὴ ϑέντος τρρε-εὑτίω, ἴῃ ῬΔηά. 

οἤεΠοτεπι Πρηἰ ἤσατινομειὶ ἱππύφορζίθ'. στοράτιιις 8ὲ ατ- 
ἴΠ5 ἐς 10» ΑΡ ]οῖι5. ᾿ 
νδΡΑ θυ] 5. ΡΠ: πάτειη ραίτοτα]!ς, ᾿ 

2 ὡγα,δυχα ραίςοφραθιιϊοτ,ἀςραίσοτ. Αςου.110.1. Ἐρὶ- 
ϑαν»οιος ραίςογς. σοφίης κέντρα γομιέύων 5 (χρὶ Θητίας 

5 Δί ςη5. 
σα ιοτιιάοτίτεπι δναΐρεσις 41 τι δυιτῖο. μερασμὸς νέ ψμησες, 

ἀπιπι, ργαάα. ἐξάγειν πρὸς νοριοὐ »σορίας οἀ σοῖς ρὰ- 
ἢ ἀταπς αα Ργαάψμν ἀϑθηάδπην Χεπορν. 6. Ῥα 4 ἀππο- 

ὑτο τι τ ΠΟΩΡΊ ΤΊ Τη Ηετοάϊαπο. ροΙεῆπο ἴπ Ῥαπα. καῤπωσες, νοριῃ 
ὯΝ "» κατ᾽ ἐλαμοις εαιίτιιτη ἀπ  δτιτῖο ἴῃ ν]Δ πη ο5, ΡΙ τατ. 

Ἰοπῖτσ. [το πὶ Νουὴ, ρα τὶ ον δόραίοιμαπι ΟΠ] τες [Δ᾽ νἱ βοσκὴ» 
{ππῖ ι [ὰπ|,γο5 ρεοιατίαν ρα τιι5)ΟἸ σατίπιπι. Η οπιογ.βατεαχ. 

ν γὺ ἔδωκε νομίω βατεάχοισι χρογίων,ἰὰ εἴ, ἀπ ἐ σαττη Ρα- 
ΡΑδυ τι. νομί) ποιοιιῦ παι , Ραίσιιητιγ. Ιτοτῃ γομιαὶ. 

[εέζυγα: ῬτουποϊατιπηΓοσ πῃ σα] α» ῬΙῖπς ΙτεπὶΝομαὶ, τὰ 
μα Τὰ ἑλκώῶν, ν]σετγα Γεγροπτίααιας ἀεραΐοιητς » Ηοτππο]. 
αἴζοπάο σγριιητ, Μάγος]. ητεγρυ. Τὶ σου! . δυσεντερε 

ΧΡ γομίω ἐΐγκλυσμα. 4110], αεὸς νο κοὲς τας ἐν αἰ δοίοις 9 1. δὰ 
πὶ ποπιας,Ρ]1π.|18.27. ἸΝοΙιά5 ΠΠτιτ, οπηηίάσιις αι: 

ἀτοαυς ἀϊ βῆς1]ς πὶ οἰσαττίσοπι μαθης. Ὀ1οῖτον οεϊα πὶ Νο- 
ξοπάϊο αια! ραθι!ατῖο. ΡΟΙν δὲμς ἰπ τ, Τῆς πῷ πνδύματος 
τ τίωὶ γορίω πῇ ασυρὸς ἐνερ} συωέξαννε γίνεῶχ γἡ ὠρακτι-- 

ὑ πῷ πυρὸς. 
ἀα, εἰν οἰ. . 

λα Ππιιὸ, εχ Πίπτοτ, Βος εἰξ» οἴατα ορίπίοπο ὃς αἰ πηᾶ- 
ἀϊτιις Πιπι σα φοτον! ἀθοσ 5 δυκων απουδαίξομαι, δυδυκι- 

ἰὼ Ῥοί]θο. Ρ[ατ π Θοτγρία. ἀδα οἱ δοκοίῖσί σοι ὡς κόλακες, 

πόλεσι φαῦλοι γομιζεῶτο οἱ ἀγαϑοὶ ῥήτορες ; ὙΤΥΠΠῚ 1ΘΊΓΕΓ ΥἹ- 
εἰδὶ ντ αἰΤοπτάτογες ρορι!]ῖ, πηα]} χα πιατὶ θΟη ογά 
ἐν δι19ὴ νομίζεόϑει ἐδὲν ἥ ον, Ἔς ποτ  ἴατο ποη ἱπξουῖος- 

ἀἸα. νομιϑϑιὲν νόμῳ 9 Ιεσο Πατιτιιηη. ἰορς (λυςϊτιιπ,[ 6- 
ππ|. ΑἸϊχαάπέο νομίξεται , ν οἷ νεγόμιστα!» ῬΤῸ [ο- 
ςρὶ πηι εἴτ.» πιοτὶς εἴτ . ἴπ πιοτε ῬοΠεμδη οἵ, 
χὴν 9 ἐΐϑισω, Χεπορμοη, παρ᾽ ὑμῖν νομίζεται Κοιλὸν 

Βετιγ Βοπείξιιπι. Αἰοχαπά, Αρμγοά. τοῦτο νομίζεται 

αν λαςον, ἤος νἱάεταγ τἰ ἀϊσα πὶ. Γαιοϊδη ἐς Ππξξιι, εΐξε. 
ἴον τὸ νόμισμα γομίξετώ, ρεγροπάφητζες αιαῖς παγαῖς 

Ἐρ τίγηιιπι. ΔΤ τορμιδη,νεφ. γυμνοιὶ εἰ σιέγαι γομέξεται 5 πιι- 
τοῦν τηοτῖς εἴτ. Τυϊἀοπη » σωφρϑσευΐη νεγόμις:ο » τπο εἴτα 

Ἰξξα μα εἰθατιιγ,ςο  εσατιιτ, ἴπ νυ τα μα δεδαταγ. τάςπι ἰη ΡΙὰ- 
πὸν πλοῦτον, εἰς νομίζεται.» ντ Πετὶ ΔΠΠο]οῖ 5, γομίξοται δῇ), 
"ὉΔρ.16. Αἕζοῖ. Αροἵτο].γενόμις αι ταῦτα οἱ ερίθιις ςοπι- 
οἵ, τοιύτα μὴρ σφι νενόμις“α). μαες Δ 1{Π|5 1π πιοτο5 ἤπητ 
Ὑπάε νὐμιζα μῆνον (Οἱ ἐππε, ἀεοοπς, [ΟΡ ἐσ πιιιπη»Γί τι] 
ἴπ' 1ις τεςορτιπη αρργοαταπι,Ιςρο ἰλποίτιπι. Ἐπ τομε- 
ἴτε γένομισ μλύοι,ιια: Οἷς. ᾿πἴὰ Ἔχ οαυΐάταπι γοῦᾶζ : ντ τα 

υῆνα ποιεῖν, Ἰυἴτα πτοττιιῖς ἔλσοτο ὃς ρατοητατς,14 εξ, ταὶ Ἢ 
μοὶς ὀφειλὸ μῆνα: ὃς “Ἷ γομιζομήῥων τυχεῖν; ποτατῖ. σαὶ γομιζό. 
: ἤσαι, βα (τ ΐη,ρτο εοάςτι. Ἀϊοίτιγ ὅς ἀς δἰ τς τοριι5.Α - 

, ΟΡ. ἴῃ ῬΙατΟ. ταὶ νομοιζόμῆνα συὶ τούτων χα μξ αὐει«»ἱττα, Βοτιπι 
᾿ ἸΟΙρίδ, νοὶ ἀς οτοοτίδιις ἀρίτιιτ) ἰὰ εἰξ 5 τοὶ δίχαιά γ μας τῖττις 
υ ὲ 

΄ 

ν 

Ροίεαε , ἰά οἵδ, ἀοραπεςπι ὃς [ορ τί πιαπι ἂς τἰτιαοτη ροττίο- 
Πόπη. ταὶ γομιζο μῆνα ἀποκληρώσαι » 1 οἰδν ἰῃ {τὰ ἐπηρ]ετς : ἃς τοὶ νο- 
μιξόμηρα δποτελεῖν, Χοπορβοη,ἰα οἔξ, ταὶ δύκαμα, γε ραι]ὸ ρὸῇ τ- 
ιΐταγ, ταὶ νομιζο να ες «ὧν ϑεοιὰ» ἀἰαϊπὶ οἰ τιι5. τοὺ νομυζόρῆνα 
ποιεῖν «φὴς (δ ϑεοις, Αὐἰ τοις], ἰη ΡΟ ΠῚ εἰσοτ. ἰϊα 4115 ἕλςοτς. ξέ- 
γα νομιξό ἄνα ,14 εἰζννε Γὐα δα ᾿ιούρ τα! 4, Ὀὐσμητιγ αὐτο πὶ 
ὃς ξένια ὠνδὰ χόμανα γΕ] γεγνο μῆνα, Βυι 4. ἴα Ἐρίῆο!. τ οτ, ἐν οἷς οὔτε 
αὐδαύυξον, ὅτε εἴπιςτον, ἐτε᾽ οἴξω τῇδ γομιξομήμων δὲν ἔρι, ἐη υΐθιις μο- 
4116 ποιμτι Αἰ αι 5. σας ἱῃοΥ ΠΟ ]]ς, ἤδαις φιοά ἀρ οτ- 
τοαῖ αὉ Βοιπϊπι πὶ ορίπίοης οἵξ, ΡΊατο τ. ἀς Ἀτρ. χ᾽ τοὶ γομιζο-- 
μῆνα λέγειν, γτ ἁΠο]οῖ ἀϊσοτορτο πλογο, τοῖς νομιζομῆῥοις αἰ γνίζω- 
σιγὰς πλοτο γίτέμιιε Ἔχ ρ ας ΡΙτατς, ἴῃ ὙΒείδο. τοῖς γεριξομήψοις 
αὐτέων χρισόμεϑει. 4; εἰς ᾿νἷν (ξῃτίπι15) ἀΐσοπης, Ηογοάοτας. 
πεὶ γεγομίισ μῆαι. 14 εἴν, πὸ νόμιμα. τὸ δίχῳα., τέσορτα, ταὶ γένομι- 
συῆρα ϑύειν τοῖς θεοῖς [ορ τί πγὰ ας ἔλεγα ροτίο!μογς, ΡΙαταις ἢ, 
1η ἸΝυπ,Α. 

Νομιξό μῆνὉ..κ. Πα έτιις 411 εἴϊ εχ ἰερῖβθιι5, νἤταζιις, νομεξύνϑοιθ. νό- 
μος Χ ΟΠΟρ ἢ ΪοΧ αϊια ἴῃ γι μαεζαγ. νομιζό μῆνοι ϑεοὶ αι) ρᾶττγῖ)» 
δ ἰερε τοσερεῖ, νομεξόμμον, τὸ χτ' «δ᾽ νόμοις ὀφειλόμδνον, φυοά αἵ- 
[ΟἹ εῦνρτο ἰορίτίπιο ὃς Ποἶτο» Ραιυιίαπ, Αὐτῖοξ. νομιζο μῆμας λύσεις 
νοσατ ἀξοῦτες δι Ἰορ τι πηᾶ5 ὀχ ρ]άτίοη 5: το γομιζό μῆνα: τἶτιια- 
Τα πο νομιζόυδνα φύρεάϑου, Τα τὰ ἕασοτο ἔειι ἰηβογίασ ἔογις, θοπτοῦ; 
Ει ταὶ γομιζέμδνα, Ιεσς (Δῃςῖτα, ΡΙατο ἴῃ Μίποο. 

Νομίζω; με. ἰσαν, τὶ νομιαΐ, πι,εκα» ῬΕιτΟ, υσολαμῥαήω, [Σητῖο5»ΟΧ [Εἰ πο, ν- 
ξαξω, Χ  ΠΟΡΙΝ. διατελῶ ταῦτα νυμίζων., ας εἴτε τα ἀτιςο. νομέζω 
πεὺν τας εἰσὲναι, Γ) πη οΥἘ γομίέζωσι ε δὲν ὑσὲ, τὰ εἴς, Πιος ΡΓῸ Β1 8110 
Ρυταπτ, Πεγοάος, [τὸπὶ ςοη[ιείςο, ερ τίτηα ἔλοῖο, Ἱερξ ἱπι- 
Ῥοπο,ἄάϊςο, γτιιπι αἰ ἰφα θαι ἸηΠπταουίερς ἰαποῖο, πηοτῖρε5 ἰπ- 
{τίσι ο, ΡΙάτο ἐπ Μίπος. Πολλη' γὰ ὀυρυχωρία τῆς Σσοδείξεως, ὡς ὅτε 
ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς ἀεὶ κ7' πεὶ αὖ ταὶ γομίζομῆν,, ὅτε ἐνοίΐλοις οἱ αὔϑρωπόιν 
ΤιΆτιις οἱξ εηῖτι σατηρι!5 ἀσπιοη γι οἰ 5» το ποις πος οα- 
ἄεπη ἔειηρεγ ἀς "1{Πεπὶ πορίίαις ςομῇδητει, παι οοτοτὰ 
πηοττα]ο5 οδο πὴ ἴητογ ἴς ἸηΠπτιτιητ ὃς (χποίπητ, Ἡθγοάοτως, 
γιωώκας ὃ γομέζοντες πολλαὶ ἐχέν ἔκας"Θ.»14 εἴτ νόμον ἔχοντες, Τ᾽ ι- 

ογά. ὄγεψφι ζεδὸ γνώμας τρρτίϑ ει αὖϑις. ὦ 8. ζωυεήοις νομίσεις 14 εἴξ,νό- 
μον ϑέμϑυ Θ-. οὔτε τούτοις χρῇ ται, εϑ' οἷς η' ἴδον Ἐ λας γομίζειϊ .1-: 
ΟἸΔΠῚΙ5 ΔΙΙΓΕΠῚ αἴ χὶτ εὐ τη." νόμοις γομίζω ἐξ ἐμοιὶ, νὈὶ οχροηὶ 
Ροτοῖξ γἤιγρο.ῖτοπι μαν ϑεένωνὩτο Προ. ἱπίεγργεσογ, οἱ σεὲ ϑεῖε 
μη νομίζοντες, 41} ἐς ἀϊῆς ποη γε ξξὸ (φητίπητ, ΒΙτατςοὶ. ἐπ Ῥογὶσ 
οἰοινομίζοντες τ᾽ ὠυτὸ Ἰάοπὶ (ςπτίοπτος, Ἡοτοόοῦ. νομίξεσιν αὐχίω), 
Ὑιιογα, ᾿πιροῦί πὶ σοὨ ΕἸ τα πτ. ΗἨογοι ἴδῃ. ὡς νυμίζεσι ῥωμαῖοι, 
ντ ΚΟΠΊΔ 15 Π108 εἰζ, ΑΥΠ ΟΡ ἤλη,νεφ. νομίσαι δὲ σε ταῦτα χρὴ μυ- 

φὐρια,ϊά εἴ ἴη νἤππι γεοίρεγς, νομίζοντες πἰοῦ φῳνίω), ̓ υϑυάτη ν- 
{ἀγραηζοβ. ΧΟΠΟΡΉ, νομέξει ϑεύς, [τς ΠῈ οἰμτὶ [η Πηἶτ, [6 φϑδκέρ-- 
γρις κἡ ματαΐες ἐγόαιξεν ἕξ). [46 πὶ. νόμιζε κακοδ' αμμογίας δὲδεώσιαλ Ὁ. 

δρ τῖδὶ ρογίπαάς ἐς πιοτία εἴτε ργασερτογοίη, νομίζεται ἰζςεῖ; 
[(οἸττιιπι οἵτον ο! Ιορί τἰπηιιπι, 5 νας νομίζειν, το πι ἕωδιοχ εἴν κα, δεοι-- 
κεῖν, αἰοι υλ, χοηφόρφις: οἵτ᾽ ἔσωϑε δωμα τῶν πλυτογαϑὴ μυχὸν γομίξετε; 
λύετε σύμφρρνες ϑεοὶ, 

Νομεικ ἡ ν᾽ ἂγβ Ἰερ τη» γι ργαἀοπεῖα ἱη Ἐρίρτ, 
ΗΝ ΙΕ ΕΊΤΕ ὍΘΕ τρεογρδε ᾿ 
Νομικος, ὃ, δ. ς σ! Προτῖτιδ.νομικώτατος ἀῆρ, ΡΊατ. ἴῃ Μέποε ς 10{Π| ὃς 
δαὶ πιαχὶπηὸ οὐδ δγιιδὴς ἴτα (ςοππάπιπι Ιορο5 σοπηροῇτιις ντ 
ΠΕΠΊΟ πιᾶρβ. [6 πὶ [δ ρίτιπιιις, [6 ρ4 15. νομέκη) σ-εἴσις.} 66 4}1ς [12- 
τιι50 Ἡεγτηόσοη. νοῤικὸν δέκ αιον 5. 1115 Ἰερ ται η. νεμικδν ζηπημῳν 

Ιάεπι. - 
Νδαιμος, 50 καὶ Ψγσοη [Ποτιι5 5 ἤστῖ [Ὁ [ἐεπ|59 6 ρτ Εἰ ΠῚΠ|5) Ἔχ ῥαττία ἰε- 

δῖδιι; σοηἤιδτιις, 1015. ἔννομος . 11 (τοι πάϊλιπι ᾿ς σοι ἔα οῖτο 
αἱ Πηπὰ ἐλοῖτ, ἘΠ τας συ] τοτινόμεμος ὀκηλησία, ἀριιὰ ΑΒ εη]ὃ- 
ἧς Ἰερττίπια σοποῖο ἀἸσεθατιγ ὃς χα ὃς Ππατα,ια τετ ἰπ τηϑ - 
{ς παθοδατιῖγ, (ὐοητγὰ συγκλήτος ἐκκλησία, ἰά εἴς, ςοπιιοςαῖα ὃς 
τηάτιέϊ. 414: τεροητὸ ποιὰ αἰϊηια ἐς σαι ἤςθατ. Ἐτ δημοϑοι- 
γία νόμεμος Ρ.Ϊ πὶ Ἰορ τίνι ὃς σε! εὐγς, Ασιζοσ, ἀε ππτπάο. 

πόλις νόμώμος ΟἸΠϊτ45 ΤΙαρτιπῈ Οὔ οτιιδης.{Ὁοτ.44 ἸΝΊςΟ]νομήμ υἷ- 
λριίηγιῃ ἘΡΊΘΤΟν ἄμμον ἃς δίχα ον, ἐ ἐς πὶ οἵδε δοςγι ϊςεδαι. Χοπο. 
τὸν ἐμα ϑέςερον ὑπ σοφωτέρου νθμειόν ὅδ] δειβέδοκε.ν ὅμεμον ἐαντικὸν, 
{οἰεητῖα διιριιγαηά!, Θα28. νπάς νομίμου μαντκοῦδ δῆς ἡ μὴ» ἸΠΓ15 
Δ σιιγᾶηαἱ (οἰ ςητία, τὸ γόμιμον,]. το ἔγίδα φον δίκαιον, Τητεὐρτ. Π6- 
πο ἘΠ ΟΠ 5:15 [γί ρτιιπι, Βιι4.1η) Ῥαπάος, νόμιμα ἀγξαφα, ΠΙΟΥδσα 
Το ἐπιο [δ. τεὶ νδμηκα, ̓ ιτά5 [δ ρ ο521|{π|τ|2 οτος» πίτίτατα, νομίμων 
εἰξηγη πα), ἱπτεςσοπἤι τἷ, ΟαΖα 4ε δεποέξιιτο, ταὶ τὐραννικοὶ νόμιμα 
Δριυιά ΡΙατοπεπι:τγγαπηῖοδ [6 565. το νόμιμα ποιεῖν, {ξτς ἴηι {{Ἴτιι- 
τἰϑοοχοαη ἰορ τ πη. ΧΕΈΠΟΡΗ.. τοὶ ωρὸς «δὺ πολεμέες νόμιμα 5 {γᾷ 
δάιιεγίαις Ποίζος ἐσπεη 4, [4ςπῸΠ18.1Ὄ Ρά. ἴδ νομήμων εἰργεῶτατ - 
ςετὶ ἃ ἰοςῖβ Ρδ] ςῖς ὅς ἔλοτ 5. Ρίατο ἀς 1 ρῇδ. δέκ νομιμωτέρῳ, 
τἀ τοίτιπι αἰταιιαητο φαΐ ι5, Τ᾽ μιν ἃ, 

Νομήμως.] ορ τἰτη ἐνπηοτἐ τὸ ἴαγο ΤΠπον ἅ, 
Μόμεθονν, ὀρτυπ5. ρα τού Π15,8ς ΑΡΟΙΠ πα ορίτβετοπ, γ1άς ἈρΟΙ. 

5.80], ΠΡτο 2.8ς 4. φιατο ΑΡοΙ ΠΟ ἴσα ἀϊξιι5»8ς. Τ Βοδοτιίη Ηε- 
τδοὶ νόμεον ἐμπνέκσι μέλΘ- ΝΑ ΖΑη πη ΟΥατ, ρα ποσλ] πὶ σἄταχα 
1π ρίγαητ, ΑἸ ἤθη. ἱη 14. τὰ νοσατὶ τγαάῖτ φιοάάαπη σεπι5 οὐδ. 
συ, ἐχροηὶξ μέλ: τοὶ ὧν τῇ γομῇῆ εἰ δὸ μῆδον, νομέα κορευΐα,ςἴδλ ρᾶ- 
{τοταϊί8, 
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᾿ δωσις ) ἜΧ ΠΙτηλεῖο, νόμισις εἰς τὸ Θεῖον. 14 ἐξ,» ταΆ νενοιμισ μῆλα 5 τὰ 

εἰϑεσ μῆψα «ἰοὲ (ὦν ϑεοις, ὄυσεξεια ) Δριιά Πίοπεπι ἀς [4 αἷς. τος 
Ἰιριο, ἷ ἵ ἣ 

Νόωσμα, ατος, τὸν ΠΌΠῚΐ ΠΥ] 421} ΠῚ ΠῚἢ15.). χρή μά κέρμω . ταοποῖα, ἢ - 
μαᾶτα ρεσιπία Ρέατο ζ ἧς ἈΘρ. ἀγοροὶ Ὁ ἡμῖν καὶ νόμισμα, τῆς ἀγλα- 

γῆς ἕνεκα γοήσεται. ΑἸ᾽φααπάο σου [ποτιάἀτπεπι Πραιβοατ. Ατὶ- 
{ΟΡ Β. νεφ.τορώτον γὰ ϑτοὶ ἡ μῖν νουισμ’ ἐκ ἔςιι. ν ΟἹ Ττεγρτ. νόμισμα 
δύο συμώνει, τὸ τε νόμημον ἐ9.,Θ-. τὸ τὸ κόμμα τοῦ τεπυπωυΐψου χαλ- 

κοδυ χρυσοΐ, γόμισμα βασιλέως, ἴτο 2. ΕΓάτν δὶ Γιλεϊ πὸ, ἀϊέξιτα 
τερ δ. ; Ἷ ἶ 

Ντομισμνυτο αὐ λῊς 2 ΕΠ} [ΠῚ Δ ΤΙ ΠῚ ΑΓ πιοιοταΣ γοπεἰἴτοτ, ἀριά ΡΟ]]. 
ἃς νοι μσμιατοπωλικὴαρι ΡΙάτοη. 

Νομις-δ)ων {πὸ ὃ ᾿ορ ται δά πλ]ΠΠΠἘγΟ. νομες ὅνο μῆψων . νομίμως δεοι- 
κουυΐνων, 

Νομογραφίθ γα, δ, σὶς [οτίρεοτ ΟἸσογοηί τος οτίατηι ροοτα αι] ἢγιπὶ 
πος σαπὶτοπηοά αἰ τοτ Ρίατο ἴῃ ΡΒαράτο, ὁ ὑκοι αὖ τὸν μὴ ἔχον - 
πα τιμιώτερᾳ ὧν σι ἐϑεκαν καὶ ἔγραψεν,ανω κὶ κοί τω ςρέφων ον χεόνῳ τὸς 

ἄλληλα κογλοιὧν τε χὺ ἐφαιρων ἐν δήκῃ ποιητίμὶ ἡ λόγων συγίοαφέα ἢ νομο- 

γρἄφον τροσερεῖφ: 
Νυμοδεσδοίκτας »αγό γί οσοπὶ ἄσοςη5. 
Νουμοδιδωσκαλίθ-κΝἱορῚ5 ἀοἕζοτ, 
Νομοϑεσία, ας ἡ γ᾽ οοῖς ἰατίο Οἱςότ. ἰςρῖ5 ργθιηυΐ σατο ἀτηις τοσα- 

εἰονίαπξεῖο; ἴπ5 ξογοπάδγιιπι [οσ ΠῚ 5 γομοϑύτησις, ΡΊΑτοηὶ; 9έ- 
σιν ὄμου. Υ 

Νομοθετέω, μ. ἥσω αν να. ἰλιοῖος οτάτπο. 'ερς (ἀποῖο, ἔεγο 'εροπι, 
Ἰερς σαιιςουΐορο τα εονΑ ἔξῖι, Ασομ νόμον νομοϑετωώ, ἰασοιῃ ρο- 
ΠΟ 9 ντ ξενοκτονεῖν εξ ξέγοις . ΠΟΙ] ΟΙἸΠ ἢ, νομοϑετώ νόμοις 9 οτατη 
ΑΕ Ομτη. ἀἰοίτατ ὃς νόμοις τίϑημε » Ρτο δοάξεπι. νομοϑετεῖ τὸ αὐτε- 
ξέσιον, Ἰορς τεέγεμπας ΠΠογαπη ν οἱ αηζατοιη 5 Ναζᾶπ2. ἴῃ Οταῖ, 
νόμος γομοϑετεῖ 9 ἰδχ ᾿ταο ρΡΙς, τομοϑετεῖ κουτ᾿ αὐ εἶθ᾽, ἐο5 ἰοσὶ ἤι- 
ἀἰςῖτ, Αὐιτου. 1.10.3. ΡΟ] τὶς. ΠἊῸΟογ. οἰαπὶ δῖ, νομοϑετεῖν ταῖς μοναρ- 
χίσοοἴοερος ᾿προποῖς ΓΟΡ 85) ΒογΓο Πα  ἱπηροΓΙ) γάτίοποιη Ρτα- 
(οτιθετς. 
Νομοϑέτημφ ατος »τθ 1 ΠΙἘΊΓΠΙτΙΙ τ. εχ ίαη ξεῖο [το ̓ 59 Πατιτ ἄςοτο- 

τυτηἱοσατι σοἰτίτιτῖ ον. εἀϊ ἔξιιπη, Τ᾿ μθορ ἈΠ]. Γπ Τα τ τ. 
Νοιοϑέτης, μι. ὁ) [Ὁ σἸ Πατοτ,!ορὶς ίατοτ ὃς ἔστιρτο ; [ἀπέϊζογ Τὰ- 

εἰτο,γᾶς Ιερῖς σομείτιτον (υΐητινου ϑέται {ΠῚ Δ ΕἸ Τρ οἴαπτ χα 
1εχ αἰϊψια ξεγεθατιτο νος Ὠο πιο ίτῃ. χτ' πίοκρ. νομοϑέται πεν τὰ 

. κόσιοι, Απάος,ν Οἱ πιΐτα αἷδὲ νοιλο ϑεσίας. 
Μομοϑέτησεις νόμων ΤῸ νομοθεσία ντίτιιτ Ὀ]ατ, ἄς Τιεσ, 
Νομόϑεπκος 7 [οστιπι ξογοπάαγιιπι ρογίτιις, Ατιίτος, Εἰς. το. ἐν “Ἶ 

εἰρη μήρων νοιμοϑετικὸς γχυόυῆν Ὁ. “νομμοϑετικὴ, ΔἸ Ἰρ τὰ ἰερες σσάςη- 
ἀϊ, ἕαςυἶτας [ορ μι ἔτ ο ἀΑ Γαι}, νομοϑετικόν ὄξι, Δα ᾿ς ρῖς σοπάϊ- 
τογεπὶ Προ ξξατ, 

Νυμοϑεσᾷμαι. 'ς πο πὶ ἀοςῖ ρου ΡΊατο ἀς Τ,ορῖδ. ὁ νομοϑετούων Θ.. ]ερὶ 
Ὑα ἱ οἔγι15» 161. νελομο ϑέτη]ι ἕτω σφι;αριι ςο58 ἴσα [εριθιι5 σΟ ΠῚ 
Αγαγ πη ο[ινενοιο ϑέτησαι δια ϑήκη. [λυ Ἰ ται πη εἰξ τε ἘδιγνοηιΠῚ, 
Ῥαυ].ςαρ.8,αἀ Ἐ οπιδη ἶτα ντ γομοτεϑείεδτι» ἤς οτίαπι ἰοσε ἰδ ηοι- 
ται δι! σαπτιπὶ οἴο, 

Νοριοΐστωρ, ἰορὶς Ρογ τιιϑονομομοιϑουῖς, 5.114, 
Νομομαϑ'ὴ ςοίτο ΟΠ γγ ΓΟ το πη. [δ ρῖι5 Ῥαμΐτι ἀρ Ρο ]ατγαιΐα Ιορ πὶ 

ἀτάιςογας Γι ΟΔμλ]οΪο, τ 
Νομοποιος νου οϑέτης. 

Νόσος οι, δ Ποχ οἰ αΠπ᾿τατιιηγ, Αἰ Ἰρ Πα. τς Ποπλῖπτπὶ πιουῖδι15 γα 
ξορτα ςου Πιετιιάο, (μη ξξῖο, ϑεσμός τὸ α γέμειν, τοι νηἰσΐιις 
{ἀπ τεϊ δυιατι]ιαῇ διανοιῆνντ ἐχ ΡΙΔτιαρ ματος ὰ Μίποεινόμου 
εἰσφεριὶ Ἰ οὶς ργοηλι σατο. γάμου δγανοια ὃς νομιοϑέτου, [ΠΓΟΥΡΥ. 
Τοπλ τς. νοίμος πολεμικὸς. Π1}Π|ταΓὶ5 αἰ (ΟΠ ΡΠ πα. νόμος συμζελόν. 
τικὸς, Ὀατο ἀὸ Πρ. νόμος αἰ] 4 ὃς σποτιρίοχν, Αὐἰζοτ,α Ἀλς- 
τοτ. δορί νοοῖ. ρτὸ ππογῖθιι5, αὐτὸν ἐν νόμοις πτοτρὸς πωλοδαμνεῖν 14 
εἰ ὕϑεσι, Ρτοὸ σοπἤιοτιιἀϊηο: ὙΠ Π Ρ}..ἴπ ΡΙ το, φόρα νωῦννόμος 
γάρ ὅδι, τοὺ καιτοιχ υὕσμιατοι ταυτὶ κοι τάχέω σου. νόμος δβὶ φιλεῖν. ΠΟ 

Πιοτιιάο εἰς οἴου απ ϊν» Χ ποροη. τὶ νόμον 9 ὁ Πηοτο. ΟΧχ ἰορ 6. 
να Ιοχ ἰαθεῖ. Νόμος ἔ2ι.. Ιὸχ ργορτία ὃς ἰσγίρυα : νόμος κοινὸς» 
Ἰὸχ φοιῃυπαπίϑφποη [ογρτα:ιια σοπἤιςειιάο οἰὮ ματιιγα]} ἡπτς 
δοιτίθτι ὃς σοι πλπὶ ςουίοηἤι σοπηρτοῦατα Ατἰίζοιο!. πιο. 
τοιρτίπιο. Νόμος δ), δδὶν ὁ αἱ ἴδιῖθ.,ὁ ὃ κοινός, Λέγω 3 ἴδιον μῆρ, καϑ' 
δὲ γεγρα μυΐῥον πολιτευίονται : κοινὸν ἢ), ὅστι ἀγραφα πῆρσ' πᾶσιν ὁ μολο- 

 γεϊῶτι δοκεῖ, Τάς τα Ἐτἢὶς.3. ἦσ᾽ νόμων “ἦ᾽ χ᾿ἢ ταὶ γράμματα . να “ἴδ χτ᾿ 
τὰ ἔϑυ» Ιορὶς ποὴ [οτῖρτα; [οἀ σοπληηιη 15 ὃς πατιγα } 15 παρ ο5 ο- 
Ἰοσῆμιη ἀρι δορμος. Αὐτίσοη. 

Οὐ γάρ τι μοι ζφ)ς ἰωῦ ὁ κηρύξας τείδε, 
Οὐδὴ καὶ ξιωτικο: “δ᾽ χαίτω ϑεών δίκη, 
ΟἿ τοις δ) ἐν αὐϑρώποισιν ὥραστιν γοόμοις. 
Οὐδὲ ὥέν εἰν τοσοοῖτον ὠ μείων τοί στὰ 
Κυηρύγμαϑ', ὡς τ᾽ ἄγραφα κἀσφαλὴ ϑεών, 

Νόμικα διεωαὅχοι ϑινητὸν ὀν 3. τῶ δραμεῖν, 

Οὐ γέρ τι νυιῦ γε καχβὲς, δ ἀείποτε 
Ζῇ ταιόῖτα, καδεὶς οἶσεν οἱἷξ ὅτου φανη. Ια οοάοηι 1. (0- 

οι ἀϊσονγονόροι λόγρυσιν ἃς ἴῃ Β Ποτοτ. Π1[5.1.»οὗ μοι αγορδύασι, Ιορ 8 
Ρταοῖρίμητ, δὶς νογὸ ἀςβηίταν ἂρ ᾿ρίο, Νόμος, λύγος ὄρὶν ἐρεσμέ- 
ν. κα ϑ' ἑμολογέ εν κοινίι πόχεῶς 9 μ υύων «τως δεῖ τρῴήειν ἕχαςα, 

Νόμον εἰπεῖν, Ιοσοπὶ Ἰλποῖγοιδς ἀρὰ Ἡοτγασ, Ἐρ 1.2, δὰ πὶ], 

ἙΪοτιιπι ἀἰα εἰθι εἰ ἰοχ.ΡΙατο τπ 
υμες πεν αὐτῶς.ΟἿςετο ται» το πιοη[ιαιῖτα 
ταῖς ἃς πεςοίϊατ!λς Νόμου ἀπειγοράύοντος μηδένα.) 
Ἰοχ οἴΐοτομς αιῖς, ΟἸςέγο, Ετοκολόνοντος ποῦ νόμου, αι ̓ 
{οτ.ἐν χέρων νόμῳ, οη[ογτῖς πιαηϊρι5,. Πογοάοτνϊάς 
γραφοι,ϊὰ εἴ, τοῦ ἔϑιν, Τ ιν ἀϊ4.ν ἕμοι καϑες τες, ἰατα ἢν 
κείμῆμοι ρτο φοάσιπ ἐκ οἶα νόμων, Ια στιτη Ρτα τ ρτῖβ, Ὁ 
170 νέμων ἡ δεινότης, σον οἶτας, Τ τιον 1.7) ἐδ ἑαυτῆα 
Ἰερίθας ὅς ᾿π|ππτιιτι 59 [ἀπ π|νόμος πολλαὶ αὐθεέχων, ἀϊ 
τυτία ΤΠιυγεσοηί, 1. τοῖςς Ερίτο Ροιπρ. ἰοχ ππαϊτίς ἃ 
Ἰεριδιιδ:ὰ ἴτυν τὰ οἷ᾽ σοπογο οχ γαγηῖδ το ι5 οσαϊ » 
δόξαν ἴῃ Πρός. Ὁ Η 

Νόμος οτίαπι σαπτιίοπαυντ Γατϊηὶ ἀϊσιιης πιο άιιπι; πιοὺ 
ἀιιῖος »Ἱερέίηιιε πιογειγίςας ΡΊ τη. νης τερπάνορι νόμος 
δρξτίδο, Ατίοπ, Π}0. 14. ν 1 γοσθηΐος σα πε] ἐπάγιιπα ἂρ 
65 αἰτ, ἡ δοντο ἢ ἀϑύμῃσι κὐ χαρώνϑου νόμαι «παρ᾿ οἶνον, ΑΙ 

ῬτοῦΪ.δορπι.19. (1.2.8. αιαετῖς ἐμγ νόμοι ρ] ογααὶ 
πα ἀρρο ςητιιγιαίταιις ΒΟ πλλπο5 ρε αι ιιὰπι Πτοταδ 
865 ὁδηῖᾶγε ςοπἤιριἴς,ης ἐὰς οὐ] οι τγαάοσς 
πιογοπὶ δάπις δριιὰ ΑρατΠγτίος οὐδ εγιιατὶ, Απεὶσαὶ 
Εἰ Πάτοτες ἤπας 'ορ ες γογπθιι σοι] οχὶ ἤιης ρσορτον 
τοπὶ πιοπιοτῖα: 0 σοηζατ ἐχ 50] οηἷ5 ΕἸ οσὶς ἀρι 
δι οι ποΒεη.1π Οτατ. δὲ αἴϑατρεσβ, ΟἹ γπηρ 5 τῇ 
γα: ἀϊ(ο᾽ρι!ας εἰ θῖ4 165 Πιρυδτέίαιις πιοάος 9 ἐᾷ εἰ 
χἡ ϑρίωντικοις νύ ιοις,σΟΥΏ ΡΟ τ 5 ντ ΠΠ]ΠΔ τοῖς Οοπηπὶς 
Πορμδη ἴῃ 1{Ππ4 τη. Ἐφ τι. Ξωωναυλίαν κλαύσωμῆν 
μον. Μυ μό, μυ μὸ, μὺ μό, μὺ μι, μὺ μὲ, μὺ μό, Ἰάοπι 
νοΐμοις ἀξοτιιπὶ ἢγίηπο5 ἜΧΡΟΏ τογόμοι ἢ καλοιῦπαι ; 
ϑεοις ὄμνοι, ΑἸ ΑὙΠΠ ΟΡ μαῃ. νόμος Τδις. Πιαι15 τη μρρὺ 
τ ]ς πὰ, μέλη. Τ σοῦ οτίαπὶ νόμον [1] Πατιαης ἴῃ σαγα ἼΩΝ 
σα  δηα σοτῖος τηοάι!ος πλοτιςάίαιις Ιερεβ αιὶ κί 

᾿ γοοσῖβ Ηοχίοηο59[πτεητιοποϑ τοι ΠΠοπέίαιιο, ΗΠ5 1 
4114 Πε νόμων ποίησις ἃριιά ΑὐἸ ποτ, ἴῃ Ροοτ, ν δὶ δὶ 
καὶ αἷεὶ «δ δὲϑυροίμζοις 9 κὁ ἐὺ νόμοις, ὡς αἷρ σας, χὰ κυ 

δε: κὶ φιλόξεν Θ- μιαήσαιτο αἴ΄ γἱ ἐς Ορϑεθο νόμο. Ἐτὰ 
δι 4.εχ Ατπζοτοὶ. νόμοι καλου ται οἱ μουσικοὶ τρόποι: 

ἀδομῖν. ᾿ 
Νομος αριιά Τοΐδρἢ. τογγα τγαέτιι5. ΕΠ 8, μερισμὸς ςοττά 

αἰπρπατά ρουτϊονρ σα, ργοιίης!α, φοηβοτΓῖθιι5, (0 
τα θιιτιμ πη. γομός7 Πα ι]Ατῖο 9 [ε 465. 1145 αἰ ἸΠιν ἰηςο 
Βιι4. αβΐοτοπϑ8 εχ Ηογο ἀ. "ὁ αἴϑρώποι νομὸν ἐν ϑειλαῆη ἐΐ 
τὸν ρότερου αἴϑρωποι, 

Νομος, 91 ΔΘ: αιιοιῖ νομὴ» ρα [οι Π1. βοσκή, Ἡ Ομ ον. Πα 6 
μῷ υιγίωσιν οἰ οἴξ ἐν τὰ βοσιοῦτὰ νοῦ νεμομα)ονομόν ὁ 
τὴ τόρ μα ΑἸπθιργο ραίξιιπι μαθογο ἩοΠποά, ἐἰλεέι 
πέων νομὸς, νΟΥΒοτιιπι σορία πλῆθος, ὃς ἀριι4 ΗΟ ΠΊΟΙ 
ἐπέων ὃ πολιὰ νομὸς ἔνϑει εχὶ πίηγαῖ τατηθη Βιιάα Ρ 
ἀςοῖρι Ρτὸ αἰ ειθατῖο 5 ἔοι ροτίιις τετγιαιτῖο 5 
Οπποῖον κ' εἴπῃϑια ἔπος τοῖέν κ᾿ ἐπεικούσως, ἰάοπι ἴῃ 

οἴτατο Ἔχ ρος νον 5 ταπτιπὶ ραίςότγις, Αὐι ποτ ἄς 
τὸ σφέτερα ἠϑη καὶ νουοιὰ διεξερπύσει,1. 1} Ραίσιια, [τοὶ 
ξεξειτα Ιάςπι 2. ΟΕ ςοη. διαπλεοντος ἀυτώ τὸν γομὲν ὅδ 

δειλθ- δίς, ἀπππη παι ΡῈγ ἐαπὶ ν Ποτοτιις ργα οι 
Ρἴο ἀεο ςοἰϊτιγ σγοςοά 15, ὅς, νης νομοίρ χης, νοι 
σι-ΑΡΟΙΠ]οη.Κ Ποά. : 

Νομοφύκες οἱ ΠΡ Πἔγατι5. ΑἸ εΠ15) οἱ ἕνδεκα 5 ἀε χιΐρ 
[πισετη 110.8, | 

Νομοφύλακες, οἷ Ιοσαπι ρτα ἢ 4ες ὃς οποίος, αι οτα πὶ ΟΥ 
ἔλέζα οδίδυιαθδλητ, ὅς αἀ Ἰερος τοοςαίλητ, Οἴςεγο 3,0 
ψιάς Ηδτροοτατ. οἱ ἕνδεχοα ἀρ ρο! ]ἀταγ ἃ Γ᾿ πη ΟΠ ΠΝ πρὸ 
οἰ τατιις αἰ τι5 οἵ ἃ Ὑ Βοίππουβοτῖς.νίάς 5014. Εγδηξ 
τὸ ἀποφεοίπι Ατβοη ἰδ. Ζιια ες ξογὼ ΤΎΠΙΠυΓὶ Β ΟΠῚ 
Απποτ. ΡΪας, Ἐρ ξ.8. νυΐτ ἴῃ Ἀ ἐρ  ] σα οἴϊο ετῖ βίαι 
Πὶς νογο 55πολέμν Ὁ κα εἰρίωδης αβχοντάς, γομοφυλαοις πε 
οιϑωδν πρκαΐκον τα καὶ πέντε, ; 

Νομοφυλακία, ας," εἰ οριτη πιογίιπηιιο ταρί πλοη ὅς ταῖο 
Γεγιιατῖο, Ασ έτος. 1. 6. ΡΟ] τι σαρ.8, Ἴ 

ΝΝομοφυλ εἰκιον, το τις  ὰ Ἰο στη)» γῖ5 στοά τ. Ιτοπὶ Ἰοοα5 
ἀξοὶπη νομοφύλακες τἀ ϊςααητ. πιο  1π|5 {ογΊ ΒΥ ΤᾺ 
Υτ δριιὰ δι} ἀινομορυλακείου ϑύρα, Ροτῖα ργωτοτία, αὶ 
ςορδυτιγ δα Πιρρ Πἰοίτπι,, δὲ ἢ ς οἱ κοιτοίδγκοι πίον! δὲ 8 
γρνται. 

Νομώδες ἕλκος» 'σι5 ἀοραίσοπο. ν]ςιις ιοά καὶ ἀεραίσοῃ 
ἀε5 νοσδητ, ΑἸεχαῃά. Αρατοάνομώδεη ἕλκη, ἀοραίσοηι 
Οαΐςῃ. «ὦ ΟἸαιιο. , 

Νομωδὸς,96) Πς στιπὶ ἰυτοΓΡΓΟσ. στγαδ, 
Νηο(λα(η ς εἰ Θο ΟΕ 15 τη Π5 ἰαἴα εἴ 
ἸΝόΘ. κα δς ΡοΥ σομσγαξε οΠο ΠῚ νοις σκοπὸς, ΠΊΦΠ5.» {ΠΟ ἢ 

[μ5, σορίτατί οφ σοι ΠῚ ἰμππι» ἃ ΠΙΠ.1 5. Ρτιἀοητία, διαΐο ὧϑ 
κρίσις, λϑγισμος, στα γύῳ ποιῶ. ςοη [τὸ ἔλοϊο, νόῳ λαξῶν, 60, 
ΓΑῸΚ 5 ΓΟρ τΔΠ5 5 40] ἦπ τηοητοτα Δα πη τ. νπάδ γόον 



Ἀτὲ σάρτιιο.ς 
: οὐμῆνα αι: Πητ 7 δι ρίεἰις. ὙιέτοΥ (ς 

1... ἕ 

τ ὐσά Ἵν μὰ 8( νυσηξὸς., να]οτιἀἰπατῖις» Οαζα: 
Ατϊίατο 3.4. Ραττίθ. να! ετι ἀϊηὶ οσ πΟΧ 5 5 Τάς 

εΝόωπξ. ; ΝΣ 
πιουοίις.ἱπ αἰεὶ σον αἰ στιν! ατῖτις, Ἐς Νοσερώς 00] 
Ἰσως αἰὐῥάςως,μαλακώς. 
μονκααερτοτο, πλοτθῸ φοττί βίοτον το Ιαϊροτο, κακοῖς 
ἴο γιατ ρ 4 νοσθυϊῃ «ὐτοποιϑητικον, Οαζα. ν᾽ Ἂς ὀῤῥω- 

ὩΠιοινεσω ἐξ νεφροιὶ, γοηΐθιι5 Ια δογον Αὐ τοις ].3.4ς 
η. Ηος νεγδιιπι αριιᾷ Οτάσοϑ ἔπερῖι5 4 ΔΠἾ ΤΠ ΠῚ 
νοσεῖν, τ ἀςἤρογονας ἰπίλπο Πιιάϊο θαρτατε» Ρίατο 

ΤΙ ατατοῖ αἰϑὰ ἀοργησίας (πολέμων ἢ) λοισδορφιώτος οἰ τὸν αὐ- 
δου χὶ αἷθιὲ σφραγίδια πολυτελὴ νοσοιυῦτος, ΓΟ πΟἰζιρΓΟ 
(τονάϊῆς ἰαθότγαῦο. Ττεῖπὶ οτγάγο . μεν ΟΠ 1 τα 

ἀξιον ὃ ἀἰκοιύΐσ οι τὶ ἐν τοιῦϑτο λθ΄ γουσιν οἱ τοὸ ριανιχαίων νοσ'ῶν- 
ἘΡτο Βα τοί. ἔ : Σ 

στοτατῖο; ἸΔηΡΊΙΟΓ εἰϑνέγεια, ΤτΟ ΠῚ οἸΙΓατῖο πβτοτὶ 
ἰοξβοῖα ργω ἔδησαν Ια ΐπ Τγς,ατινοσήλεια νετὸ, 

ὁ ϑεραπευτικοί, Οἔ οἰ ὃς τοπηοάϊα αι στο Δ ἢ]- 

ἢ )σομεή αν, ἔυμιαι»α᾽ στοτουνοσω ὧι ἐποχθώς. Γερο η.ΑΒ- 
8. καώσαρ τινὰς ἡμέξας ἐγοσηλόδετο, τσ τοταίρατ, 
Ὁ5 στο. Πρηϊῆσας οτῖαπι πῆγπιο, γαἰ οι ἀϊ Πα 

ἘΠῚ ΠΊΟΥΡ 5. ΡΙατ. Ἐρ ῖ. εἰς τὸ ΤᾺ ὠρργόνων γόσημα 

ΠΟΥθαΙπι πιά ϊοτγιι ἐποίάογα Γα δγοϊ σοτγιπὶ Ρ]αςὶ 
οἴησις στρ ὁ δρα δοκοιιῦτος αἱρετξ, ΟἸςοτ. Ταίσι!4η.4.4- 

οἴατῖΟ 9 Ορίπαῖῖο νι Πεπηθηβ ἐς τὸ πο ὀχροϊοηάα, 
ἰἸάς ὀχροῖεπάα Πτοἰηματθης δζ ρεπίξιις ἰπ τα. 1δ]- 
(κα δεξὶ νόσημοι μῦν αϑνένειας οὐ στ ΟτατΊ Ο ΠΟΥ Θτ15 σι ΠῚ 
ο)(ίςετο. 
᾿ νυ τὸ ῬΑΓΠ15 πιοτθ 5: ΑΛ ΠΤοτεΪ. ᾿π τοῦ ὑποκορεςικοὶ Π11- 

ἐπεὶ 
ἐμβ 
Πρ τίει 

δ πιο 1 ἀτ159ν ΑΓ οὐ αἰ Πα σ τ5. να] οτ ἄτη οἴη ΧῚ 5» 
ῬΙμταγοἢ ἄς Ψιγτατγὶ δ. πνα Ἰ γι, Ταύ τέων δέ φασι τῷ 

γμαπικίω εἰς ϑεοιὰ πέριψαι τὐδὲ ὑγείας. Τυϊς ἴτιιν οὐ πῈ Νο- 
τον τγοσηματώσες σώτ(α, ΠΟΓΡῚΙ5 ςστοτατίοηϊ ΟΡ ποχίῇ 

γ0 ΠΠπΠ.]. ὅπήνοσον. Τὸ νοσηματικόν. Νοσηιατώσες ςτίατη (οἱ 

φοίάοης το 40 ατρτοτατίουο πηᾶπατ, Ατιίξοτ, 7. τ εὶς, Καὶ 
οὐ εἴξεων., δια τε γύσοις γίνονται τὴ “ανίαν «ψίοις, αἱ ἢ νοσυμώ- 
ϑοις, δ᾽ ἡ τρεχών πίλτεις ἢ ογύχων σρώσεις. Τά τη]. - 

χὶ εἰκολασια κὶ χαλεπότης, αἱ μϑ ϑυριώδεις, αἱ Ὁ νοσημῳ- 
οὐ οδιία πὶ πασοπτ ὃς οὐ σίηοηι ἃ πιουίρο. 
ἔχιν. ΑὙἸΠοτ.110.7. τὶς. 

ἡς.γοσηρί χωρία! οςα ̓μ(α δ τα, Χ οπορ. 
σἹόζατο ἔδοῖο : οἰ 115 σΟΠΓΓαγΓΙΠΠῚ ὑγιάζω. ἀϊοῖΐτιιτ 8ζ νο- 

αἴ σπιις, αἴτιον γοστέζον . «απ! πιουθῖ ψιοα ὃς νοσώσες, 

ἼΝ 

ὧι 

ἰκίω, ΡΙατο αιυΐηταπι πιςἀϊοῖπα: ἤροςίςπι ξαοίςδατνηιις 
Ἰπιοτθότιι ἀϊσγοτίοης Πισοιγγιῖ ἀρ δ.» Γᾶ οττὶ 1 

τὸ ἰοςιις πὶ 410 αἰργοῖδηζοϑ σιιγάπτιῖτ 5 γαἰετιαϊπα- 
{π|ς 11. ! Ἰ 
ἽΓΠΊΟΚ5 οΓΟ πὶ να σε αἰ παν ι15 ΠΟ Ἰσι5. ; ; ἀν αν 
σωΐμα, γ πο, τὸ νοσοκομού μῆνον ἔτι σώμα πρὸς «δ πόνοις 
οἱ ῃπς τ τηλιιπη. οὐνς 

μἱα, ἀπο γί να οτινίο, νοὶ ροτίτϑ σιγατῖο ἀδποτίος γαῖςτι- 

. ΝΝοίοςοπι! ργα εέξιις δέ σατάτοτ να οτπἀϊπατίτις 
(τ, 

τποτδοῆιςς νἱτίο 55 πτογθῖάιι5. τη οσθιπὶ αἤζο- 
ὑποιος αἰτία, Αἰςχαπά. ΑΡ Γοά.1. πιοτθὶ οι. ὃς 

ὅς. Ἰτ10 ἤις Πιπτποτ. 
τὶ ΠΟΙ ΠῚΪ του ποτ Ὸ5 σοηγα ἢ νοσο ποιεῖν, ΠΊΟΤ- 

᾿ς Ομ ες Τ μεθ ὀκθαλλειν ποντει τοὶ νοσοπομοιυῦπει. οΠ1- 
ἘΠῚ.Ξ. ΠΛ ΑΝ 
διις,αοτοταζῖο, [ΔΘ ΠΟΥ Υ ΓΠΈΠπη. αὶ ληϑές ὅδι τὸ, νόσον 

χαιοὸν ἰδϑιέγειαν: ποίϑος δὲ ὅξι διϊιυεκὲς σώμωτος ἐμπόδιον, 
λεϑρία ὄδιν καὶ ἐχαΐσω ρῴγματι λυμώνομϑῥη κ “ἥδ νόμων. νό- 

ὕλη, ὃς νόσος ἱεροὶ ,ςοτηϊτ 4115 πλουθι15 » Οαζα [10..9.64Ρ.12. 
Ἰχητατον!4ε Τερός. ΑἸ’ απο ΡῬτο Ρεΐϊε» ΤΒιογ ἃ. νόσῳ 

ἀρ, ἡ 9 ἀἸοίτιιγ » Ζυτιστ 4115 πιο θιῖπι σιγά πο ςοτρο- 
πσῖτ, ΡΙατο 5.46 ΒρυδΙς Ιοπρα αρτοτατῖο. Τἄοιπ 11- 
ὃ τοὺ σώματος γοσοτροφία. ὠπείργρυστου εὐ τὸν “ἶα᾽ ππολετικὼν κρι- 

ἀἰτίοποπι πποιςο. ον οἰ. σασνάξω, ᾿ ᾧ 
2 ῬΌΠΠς ρΑ ΠἸ πάσαις. Ὀϊο ον! 4. Π0....Γαρ.53. Οἱ ὃ ζω- 
θοσακος( Ἰσρτητ αι ἀλπι τῆς εἰλεκτορίδὸ ) μείλικισ. δίδοται ὅτα- 

ΝΘ 27ς 
χραίσεως χάριν φιυλοτί των δζς, 

Νυοασόϑω, Ρ.Ὸ νεοασόϑω, γγωγω,, ηἰ ἀμ ]οτ, γεγορσ δὶ μῆνα ὀρνίϑιων γγῴεα ἐν τῷ 
γηρδ σ ΘΠ οΥὰ ἀμ μη (μα; σοΗ το Πα ἢ ας ἴῃ τοΩΣ ΡΙο»ΗΠειούοι, ἱ, 
τνὶάς Φωλεὸς,ἴη ΑἸηπηοπὶο. 

Νόασιον τὸς 111 1015. αἰ ιΠγ. φρεϑίον ὀδρεν ἑμυτιβ οἰκίαν, καὶ πρυγων νοοσιαὶ 
ἑαυτὰ αὶ δύσει ταὶ νόονια ἑαυτῆς) [2]. Τγαιια. τ γ,ρα!ῖον 1ταποηΐς {81 
ἀοιμι ιν» ὃς τιιγτιις ἡλάτιμη ν δὶ Ρομᾶζ ρα }1Ὸ5 ἰϊιο 5, 

ΝΝοσσὶς οἵη ΕΡΊρτιριις 14. αὐτιοδημὶς ἀρΡΡο Πάτα 7 χιαῇ ΡὮΠ1 ἃ ρα} 
ἀυλατὴ ἀμ ἐϊα Προ βοατίοηο. 

Νσσοτροφεῖς, [ ἘΡΊΡΤ.ΡΌ]Π]1ο5 15. 
Νοςέω, μ.ΐσω,που κα το ΘΟ ςΟςτοπ 0; γέσμαι, παρέρχομαι, ἀφίκομα), 

᾿δωυςῃ ἐφ, αὐακομι ζομα).ἸΝ οιιτγ. ΑΒ ΓΟ]. νος ἢ σαι, ἐπανελϑεῖν, νοστη σᾶς, 
υὑποτρέψας, εσανελϑων, ΗΟα.. Οἀγ1].0, δόμος ἀμφεκάλυψε κεῖσε μιε 
γος ἐστενται. 1 }}}ς Ρτο ἐς ἐϊειπι. ἄς πὶ αἱ, οἴχασε τοφήσειν (ΟΠ 11ΠῈ 
ΤΟΙ τοτΉΓΡΓΟ Ἔγγατο ὃς οἰγοι!α ἔογγε, Ρ]ατο Ἐρι.7..υαν γῆς νο- 
ΞΎ σαι πορείαν εὔτιμλόν τε κ᾿ α ϑιλίαν ποίντως παντωχῆν 610 τοῦτα Ραϊία 
ταγρῖτοι τηλίςι ὅαιις οὐπηΐπο οἰγοιιῃ οττὶ, 

Νόςιμος, κ, ὁ κα ἡ γ᾽ Ξα!οπογοάιχοίιδϊο.ς ἀν {1.6 νοςιμός ὅδι σὸς πάϊς; 
ΤΟΙΙΟΥ ΤΊΤΟΣ ταμπῖ5 Β 1115, ἃς νόςτιμον ἡ μαρ, Οὐ Π ἰ,άϊος γραϊτιι 5.» τῖς 
αἰακομιδῆς κα μέρᾳ ἡ οἴκαδε ἐπεινούος:[ς γόςιμος δυπλοΐη. 1.3. Ἐρίρτι. 
αἴ δόμος νόςιμος Επτὶρι 4. Ἰςῖτατ. ἴῃ 4ιι4Π| 4115 το ας, τα ο ἢ ἰστι 
ἱπαιῖς τη ΑἸσοΠιίάς, θμ᾽ δυτυχοίης νάφιιμον δ᾽ ἔλθοις δόμον, ιν τἰ παι 
ἀοπλιπὶ τοάεδς. 

ΝΝόςσιμμον, τὸ, ἀι]οοάο: ργορτὶὲ ρα {ιᾶπη Δηΐπιο παρ 5 αι ΠῚ ραΐατο 
[ξητίπηι5. Τταηῆλστα οἱξ νοχ αὐ Πές 41] οχ ἰοπρᾷ παιιϊρατίοπ 
ΤῊΝ] Ἰεᾶν 6 δοχ ΠΟ ἴῃ Ῥατγίαπι τοιογ ἢ ,οτπηΐα ἐδ] δτατα ας ἀιι]- 
οἵα ἸῃπιοηἸιητινός:Θ. ςηΐπὴ γράϊτιπι Πρηϊῆςατ, Πονγόσιμον βρώμο, 
ἀυ!οἰατϊοτιιπι ροηλ5 αιιοάάαπι αρυ  Ειήξατῃ. Ἰοερίτιτ » νόσικα 
σπέρμα τοις [τατιῖα, Γοπλλα:πς Οζα [10.4.4ς σαι ρἴδητ. ὙΠ ΟΡ. 
(ΔΡ.14. δοκεῖ ἢ μεγώλα συμζαἰλλεόνοι κα νὶ σκεΐλσις πυρὸς τὸ νος μώτε-- 
ον ποιεῖν τὸ σπέρμα» (λττίτίο πιι!τμ πη αὐ [οπλΐηῖς Πιαιπτατ σοη-- 
ἔευτςο νἱἀοταγεῆς Θ42α "1 ἀοπι. ἀΐοίτιτ οεῖδτη νόμον ἸΏ ΔἰἸαιᾶ 
το σιοά νοἱετὶ εἶτι5 πε} 14 ἃς Ππσοῖῖς ΟἿ ἴξιν πχο ἰοῦ Ῥαῖδ, ὅς 
νο] αὶ ἔπος : συ Ρ ογιπηια Ορρομιητεν ἴφγάες ὃς ὀχογοσηθη- 
τα. τιοϊλη ἐς Πυέξιι, ταὶ ὔρὸ γὃ ὅγη εἶν᾽ καϑειγισ δι κὸ αὐτοὶ ὅρᾷτε., εἷς 
τὸ μῆρ νυς ἱμώτατον “0 παρ εσνιδϊ, ἀσμήψων ὁ κριπνὸς πὐορκαζών. αἴω εἰς 
τὸν ἐρανὸν οἴχεται» τὸ ἢ χα τοιλευπόμῆμον κόνις ἀχρεῖον, 

Νός μος, οτίλπι Ἔχροη, αὖ ΕοΙγ εἰλνύδαμος. 
Νός Θ. δ γοα τιιδον 14, εἰς οἶκον ὑατοσροφ λας Θἴτιις. ἄφιξις, αἰακομὶ- 
δι νὶ οἴκαδε ἐπάνοδος, νόςον ἐκ Σποίσεται , ἘπτΙρὶά. (Ὰ]ηλ15 ἀοτημτι 
ΔῈ. οἱ Ὁ πο άττιιγιι5.1τ 6 ΠῚ νος (Θ-. Πιδτι τας. αἰ ςἰο»ἱ οι ηἀἰταϑ,»- 
δυύτος: διοὶ πὸ ἡ διυὺ αῷ ὁμυρικοίδ νος, Ἰδεγ 5011}. ἡ αὐίσοσις τῆς γεύσεως; 
ὁ γλυχασμος δ}: τ} ἐδεσμα πων : νπάς νόςιμον τὸ ἡδύς ἘϊΈατῇ. οἱ δέ, 
εἶθ᾽ δὄμευρον 1 βρώμο. φασὶ ν ὀςεμον κα; νότον ὃ πίω ἡδύτητα δεὰ τὸ ἡδυ αἴ 
ομηρακοιῖ νὸς (ὁ οὐ ΗοΠΊΟΓΙΙ5 νόστον, [ἃ 6[Ἐς τεάίτιιπι 1η Ρᾶ- 
ττῖδπιὶ πιοάὸ γλυκερὴν νοοαῖ, πο μολοιδέα, ΕΓ 4ιο μος νός 
ἤιις Ἑὐγος"Θ- Τ)ειις ἀεάνς νοΐ εἰ πηι] οἰ γγιμτη αιοά τποϊςπ- 
ἀἴη15 ἀρροπταπι ξαγῖπα: πιοηίπγαπῃ αὔρίοςτς γὰς νεἶπιτ οἱ ρταῖ- 
οἵϊε οτοάεθαειιν ἰάςπι ἃς Ἡείνομλιις5 τοατιιγ ἀρ 4μπςπὶ ἱτὰ 
μιαθοτιν δῦνος Ὁ- ὠγαλ μάτιον ἐυτελὲς ἐν τοῖς μύλωσιν ὃ δοκεῖ ἐφυρῶν 
“ἢ δχίμέϊρον Μ᾽ ἀλϑύρων δὴ λέγεται γίς Ὁ, 

ἸΝόσφι, ν ΟἹ νόσφιν, Αἀ ποτ᾿. (ξογίϊιπι; ἤπς, ἐπλῖπιις ἃ σατογῖς, χωρὶς, 
αἴδυ,λώϑρα δα, ἐκτὸς μοκραὶ, ἄτερ Ππτουρ. Ης ΠΟ, Οςπ. νόσφιν δὲ- 
σποΐνας γα Οἴαιις μέγα, Ὁ ἐγ ξ,νόσφι δήμου, ἀς ἀοπνο,οχτγα ἀοπηί. 
ἸΝοπη. νόσφι βεθίήκει, ΗΠ Οπ..Οὐγ ἢ. ἰφοτίμππι ἐσσι, 4 εἴ, γερο τ, 
αἰΓρατγυῖτ, [ςοο τε νόσφιν ἐὼν, Η ΘΠ. 1. ὠτυ ὡν, αἰ [ς 5, ποιρών, Οὐν (ς 
ξρξιότε «ὐδικήδετο γόσφιν ἐόντος. Α ΡΟ ].1. νόσφι 5. “ινδειρίδα)ς»δες,,4- 
ἢκ ςοχωεὰὲς τό Ων, 

Νοσφίδιθ.; ἔτι 1152] ποη αὶ. ΝΜ Δτι]αῖ, ΕἸ. (1 π015» κλοσημοῖος, 
λαϑρωδο, 

ἸΝοσφίζομμκαι» μα. ἰσομα),ποισμαμτασεο, απο ίοτ, ργ 1 οσ ἰπτογηογτο, ἤ 
τοῦ» [πβπγου, γαρὶου Ργῖπιο. ἐδιοποιζμαι, υἱφαιφρεῆμει, κλ ἐπῆο»στερωώ, 
ΡῬΓΟ αἰφίημιγφεπηττο, ΑΡ ΟΠ] οη. Β ΠΟα.νοσφίζομα! σε. 5ΟΡ οο!. Ἰά 
εἵζ, δ τειόν σε ἀκ οἰγμεῖον νένομεχα 9 γ᾽ οὗπως σε δστυκρυύ πη] μαι καὶ ὀμπρέ- 

πομίαι χὉ οὐ συγῇίνομαί σοι, δίς. [ΠτοΓΡΓ, νοστφίξομαι τὸ τῆς τι μῆσο 
ἴά εἴξ, Ιςροπο ἐς ριεοῖο. Εγδίπι. ἑαρίτο 5. Λέϊογ, Α ροῖο!, ἅτ 
Ἐχροηϊτ, Δἀποτῖαὴς Πρρϊῆοατε (δροπογο ὅς ας  ]Πς το» ν Πρ Ατῖ5 
Τητογρτ. ἔγαυάατς ἐς ργεςϊο αοα πος Ἐγαίπι. 1 Πρ]! σοτονοσφιστί- 
υϑυ. χευσώματα,λιιγοα ναί ξατάτι5. 8 }.4.11.2. Μδρο αθ νοσφι- 
στιμβμη αἰ ἱε πᾶ Π59 ρα 14 5. Π]ΠΟην.Οὐν ΠῸΕτ ΠΩ. β, ᾧ δῦ δὺς ἀν φαῖ- 
μᾷυ καὶ νοσφεζοίμεεϑτε μεξγλόν, 1. χωρεξοίμεϑει, Αἴγ4 116 ΠΑ ΓΟ ΠΊΒΓν αἷϊε- 
πἴογες οἤθιηι155 πηαρὶβ τορι Ἰάγομηι5. Νοσφίζεῶϑτει 5 ρα Πιιὲ, 
ΡΟ Ἰηγογῆςὶ ἀταιε ὁ ππεάϊο το ἢ] ἶσα ργῖτιατὶ. Δὲ (ΟΠ [νη Χορ 
φορ. μέμνησο χλετρών οἷς ἐνοσφίιης ποέτερ γ ἀπιοιηοπζο ΒΑΪΠΟΙ ράτεῖν 
40 Ρεγ ΠῚ, οἷς ἀἰπέϑτινες, : 

Μοσφίξζω, μ.ἴδω,π εκφ, ΠἸςΠ γι οττουίεροπο,κίερατο,ἀείγαιάο. αἷς 
πάζω,ςερέω, χωρίζω, Ποππετ. ὅς Ὠϊοηγ [ἄς δῖτι! ογίρ ἰδ. Αἴνλο σ᾽ υἷ-- 
πείφοισι διαὶ χθόνα νοσφίζεσι, Ἀ]1] σοπτί πο ητῖθιι5 τοῦγατῃ ἀπ: 4 τ, 
εἴ ἴτςηι Αἰ ι4 ἀςσογρογο ἂς ξιγτῖσι ἀοῦγα μου» πιστὴ τοταιπι, 
τοτὶ ΠΟΙ. ΠΠΠ5 το]! οτος. Αξξῖα, Α ες, ὅς Οςηΐς, ΑΡΟ]].4. ενόσφιστιν 
μ᾿ οακλῆθ., αὖ Ηογοι!ς ἤνε {δραγάγιιηζ, γοστρίσεις με εἰ κσαιδειν 
Επύτιρὶ 4. τος ἘΜΜΕ 

Νοσφισμὸς οὐ τ, ἐταυ φάτο; Γεράτάτιο; θότγίλτλο Ομ ητξ, δὲ ἀιῖοῖ- 
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Ποιαυαίπαιις (υδτταθῖο. 
Νοσώδης»ε(Θ.. Ὁ κα ἡγπιοτίγος ΑΓ δηβἑ πα (ΑΓ Υ1ς. ται βονοσηματικός, 

γοσώδες ὕληγαεστοῖδηἀὶ πλατογῖδ,ίδαζα. 
Νοτεέραίθ. οτῖλτη Ἰπιιςηῖτις ἀραιὰ ΒΑΠΙ. δι δι Δι νοχ εἰς Τατίπαπο- 

τατῖτ5.οὁ “μαμματειδτῃ Οἵα ΕΠ]ΠῚ ταὶ γάμυατα, ὃ αἰπσογραφϑ5 ξ. 

Ἡτοτερὸς»οδ,. 6.11 ΠΊ 1115. διύγρίϑοςνοτερὸς χέμῶν» ὙΒαογά: τὰ. ἡ. ἱπηδοτ: ῇςε 

411. ΠΠτογρτ. Οταοιισ,νοτερθς. δι γρ(Θ- κὰ ἱετον ἔχων, ἔςε γδ ὦ ἔτε- 
Σ μη τοιῦτος» ἀνλ εἰ χρυώδης, ἡ καασνώδης, 

Μοτέω ὠ, πιο πη δοτίδι μυιπηιάτις πγα! ἀν ἔπι, 

Νυοτνδὴν,ἰατηφέξας Οζα ἱπτεγρτετε. 
Νοτία ας, ἡ, Βα πλ τά ἰτα 5 Ρ τα ἵπαθοτ, Ἡοσμογιισ. νοτέῃσι, δ όσοις. ἡ ὑἷ- 

ασιτας 

Νοτιάω, μιιπιοξξιις ει μι πιά τις ἔιπι, Ασ τος. Ῥσοθ] πη. ξηρανόμε- 
γΘ- γδ ὅλως κενοῦ ται νυτιων σ) ἐκφύεται., 

Νοτίζομα, πιο έξοτοιπιθοςν ε] Πιιπγείςο, πη ἀεῆο. νοτι ϑνείη, Ππι- 
ταεξζετιατ. νενοτσ μήν Θ-. Πα πιο  έτιις,νενοτισ μή νγαριι ΑὙἸοτιταγ 
τὰ διιπχοξαξεδ.αιια: ἃς μυιπτοξξα ἀἸ οἴτητ. 

Νοτίζω, Αὐπῖγα!ε ἕαοϊο»πηφάςξαοϊο, ιιπιςέϊο. νης κατενοπέζω, Ἐτὶ- 
τιριά,νοτίζω ποιτγα ἴτοῦ εὐἰᾶ πὶ ςαρίταγ ὑτο Βιιπιθο {τι ιοτο 

πιδάςο ἁβεττ επίπι, Βιιᾷ. εχ ΡΙ τ. νοτίζεσαι ῥανίδες ΡγοΓΟτΔΠτο5 
νεὶ ργα; δια πη! 4, 

ότινο τ» οὐ, ὁ. ὃς 

νότιϑ-. ΑὐΠγιπι Ῥτα ἔς ἔεγοηβ. ΑἸ Εγα 15. νπάς ὅλιθ γότιθ-, Ατῖ- 
ἴοι. ἀς πτιιπάουἱ. [0] Αἰμἔτγιηιι5. πε δά Αἰγα [ρεέϊαησ.. [1] 
ϑείλασσ α)ΠΊΔΓα ἈΠ ΠΕ ΤΕΙ οῚ κλίμα, τὸ τορὸς 
νοτον κεί νῆσον, ΑἸ γ4 115 ρίαρα δί τγαέξιις, πο δι1σποηἶι155.Α ΟΠ ΕΓ Γ Ὠ 5 
τοπηρο!ϊατίδιις τοπταθάτιγ ργαιςάϊπε» ἀς Οτβοης ᾿οπιεη5. 
{τ δια πλὶ ἐδ. ΡΠ αὐ οήας, ΠΊΔΤΓΙΠΙΙ5.ν ὁτιθ. ἱδρεὺς, πα πυϊάπ5 Πιάοτ: 
αὐ αὐ άλείθ- ἱδρωὶς Ορροπίτιτ. Νοτιωτερος,αρι Ατατιπι» ἤλπηξ 
ὦ Αὐῇτὶ πο πατίοτοίςογο. 

Νοτὶς, δὸς, ἡ πλ: ΠῚ} ΔἸτάς,γάρου «αἱ ἀϊεττ ἃ (δούς, Θα!επ, 16.1.44 
Οἴδιιο. 

Νοτιϑϑο ς,βοαχείς. ΑΡοΙ πο. μυιπγεΐξατις,511111ς ἜΠ 
Νοτιώδης»εΘ-. Πιιπγδόξιι5.ν 61 {115,4}. 1ςχ. ἈΡΆ το. 
Νοτόϑεν. 4) ΑἸΠΠ το δ τῷ νότου. 
Νότος. ΙΝ οτιῖς ει Αἰμξογ. Τπτογάμ πὶ σεπογα τοῦ ὉΔΡΊΓΗΓ ΡΓΟ ΟΠ- 

Πίνοητο πιογιἤϊο πα]. Οαὶ ἰπτεῦ μας ἃζ Επγιτι ππς Μ ]ταγ- 
ΠῚ [ρῖι ἀτράτοῖτιτ Εὐ ρόνοτος: 4111 ἀὐτοπη ῆλτ αἰ τγὶ πίθου!5 ἰΏΓΟΓ 
λίζα, ἰάητογ ΑἘγίσιμτι ὃς ΑἸ γα πη: ππς 411] λιξόνοτον 7 αιαί! Α- 
Εισαυττππι νοσδητ: [1] λιζοφοίνικα, ΓΙ ΒΟρΠσσηϊςοη τ τοίετς 
Ασιζος. 15. τιὰς τπιιηά. Ψψιάς Οο].Ππ|0.1.8ς τὰ ἀϊαιοπς Εὔρρος ἢι- 
ῬΓά. κὶ πἴξιορμηστέ μοι τὸ τϑὸς νότον τῆς πόλεως» αὰ ραττεῖι Αὐτα- 
[επὶ, Τ μι ογ Ι. 

Μεζυσιεκὸν τπσητα Ρσαιιπι,νὅ πεπλυρω μῆϑον, ΑὙ ΠΟΤ ἢ Γητογρ ἃ νοτ- 
ὕο βυω. βόσω γὸ τὸ πληριύσ:. 

Νυξυσικώς, ρυιάθητοτ, γανεχαῖς σιιμετώς, Ατὶτορ. ἴα ν εἰρίοοἱὼ χελώ- 
γώ ὡς δ) κατηρέ ψαῦ» κἡ νχξζυςικαΐς, 

Μεϑεσίαγας ἡ αἀπποπ το ἔλεγχΘ.. ἰαἰτατίο, παϑϑευσις» Πογγοί!10. 
ςοιηπιοηϊτιο ὃς οἰ πγρατίοι τηάς ἀϊέϊα, αιὸα ἴῃ Δηΐμηαπ 411- 

συπς Ροπας δί ἴπρογᾶς 414 ξαέξιιπι Τροττοαῦ. Ὀὶςείτατ οὐ πὶ 
ναϑε τία ἃ ΡΊλτοηε 5 πῃ ἃς γεϑετισμλὸς ἃ ΜΙΟΠάΑΠάΓΟ . (ἃ πος ὡς 
φαῦλον τοίρεϊε ΠΟ Π.:..4 εἴ, ἄγη σλυξις, σωφρφνισμὸς, δετίμησις 6 - 

πανόρϑώσις. 

Νεϑετέω, κοΐσω,α. κα α ἀπ] ΟΠ ΘΟ. παιδό)ω, ἴῃ [τἰτι10.9 σα Εἰ σο5 ν οτδῖς 
ἵπογερο, προτρέπω.. ΑΘ ΓΠῖη. Α ξξια. Πλτ. ὃς Ασση Γδορ ιος. τοι- 
αὔτ᾽ αἴολζον αὐ δρ᾿ ἐνε ϑέτει, τα 0115 ν ἵτιιαι τα] τιιπὶ πηοηςῦθατ. νου - 
ϑετεῖν πληγαῖς, νογβοεῖθιι9 σεάστς  ἴατο ἵπ Γι ρ.Αςς. δ᾽π15 ἰπη- 
δἴταγ ρίας ἀρ Γαιοίδῃ. τοιγαρρεώ ἥκω ταῦτα ἐπ ββο πε τς 
ϑετῆ σαι.» τὸ σωφρονίσαι, ἐκπλῆξαι, ἔδετι μα σα]. 

ιυϑέτημα, τοι, το, Δ πιοπῖτίο, ἱπογορυτιο. ΙΕ ἰβατῖο. 
Νεϑε τησις. (Ὁ. ἡ ΓΕ ἰάθπλ. νι ϑέτησις δεὶ ΟΞ  ΞΞΝΣ καλεῖται 2 καὶ τὸ 

ἘΠ πον έϑϑρν ΟΙ-ἐπι. ΑἸοχ. Ππθγοτισαρ.ιο, ὡἧς ἐῃ τὸ ὄθηπλὴ 
χτικὸν εἰ δὸς νῷ αὐδαποιτικὸν. Αὐἰτηομίτῖο [δἰι159 ὅς νοἶτις ἔα ΠΉ1Π1ατὶς 
αιαάλιη τατῖο σομΠ}}) 5. 10 νοΐ πηεπηογιαπι ἜΧΟΙ τα Πλῖ15.. ν τ] 
Ῥεττατθατίοοπι σοτγιρίπηιις. δῖτς.56. ΟΡ πγρατῖο εἰ σαι - 
δϑτῖο, αι ἢτ γογθῖς ραι]ο ἀτιγίοτ ιᾶ χἀπιοηίοιου δα ται ἢ 
σοταπγο } 1 σαγοης. ΑἀΒοττατῖο ΟΕ ογάτιο απ δά ἀροηάιϊιπι γα- 
Βεπιοητῆις 44 Π σα σατίδιι5 ὙΠ δἐεις ἐπειεοτίπεν 

Νεϑε πὴ δ, δ, δι ᾿ππϑηϊτογ,οογγέξοτοσωφρρνιςῆς, ΠΟ Ὑ οἷι. 
Ἡαϑετία. ἱπ Νόϑεσα, 

Μεϑετικὸς, ἃ, δ, Λα ΠΙΟΠΙΓΟΥΙ5. ναϑετικοὶ λ670ι. ΘΧΠοτγίδτοηςβ.9 ΡΪλῖο 

ἄε Τρ. 
ΜΊϑετισμο ςἷη Νάϑεσία, 

Μεϑετιάμϑν Θ-. ΓΤ ργε θη [155,8 {πη  τιι8. 
Νεμίωία ας, ὩΘΟτη ΟΠ Δ» ΠΟΙ ΠΠΠ ΠῚ: α! οη ἀρ ρτίπιεις ἄϊος πιεη- 

ῇς. ἐκεῆλϑεν γεμίωΐα τοῦ πρώτου Μίκωὸς ἰδ καλένδας ἐανουαρίας κοι- 

λούσι,λάτιοπῖτ ποῖα ἔληπᾷ Ρ γί πὶ πηςη 5. 415 σα ΘΠ 445 [Δηι1- 
τίας γοσδητ 5 Ρ] πταγο ἢ. π (αθα. νουμίμνία ἴλοτα Ἔτατ ΑρΟ ΠΤ!» 
᾿Ατιξορμδη, ΤπτοΓΡ νουμίιυΐα χε, ἡ σελίωδι. σα πα ἰᾳπαᾶγαδ, ἰά εἢ, 
ἅπτου ΠῚ ΠῚ: ῃς ψάΑ1|4 ἴδγο ὙΠΕ ΡΗ ογουμίμνίαι ῥωιυρ κι τορθς τας 
ἐλλίων τρὶς υ δὲν ἔχουσιν οἱ μολογουΐυδμον, 1, ΒΕ οὐηαποτγίιτ σα  ςα: ἡ] 
1ὰ τὰ σιὰπὶ γος ροπιιοαι μη τΡΙ αταγο ιν, αὶ οπλ]ο. γἱάς Εἶν» 
δι Νεομίω ἴα, 

τῶν 

Νεμίιωιοιαῦτοι, ῬΑΏ 65 41} τοιτροτς ποι ἰπππαᾶ 
(λουϊῆςτῖς οἰϊεγοσαθτιτ, ας. ἐη Τιοχῖρ.. Ἧ 

νι δρμμίϑο Πυιπιτι5» 1 ατίπα αι! ἀς πὶ νΟΧ . ηι1 τάπης ΕΝ 
οἰλατ πηι ΑΥ ̓τοτ. ὃς ΡΟΠ] ΙΧ 411 ας γαΐοτγε ττῖρ ις ὃ 

Νομυεχῆς»" Θ' ὁ ὁ καὶ ἐφργιάἀθη5) πο πτῖς σοι ροβ»οογάαζας, 
εἴ νετὸ νῦν ἔχεννσοτάατιι τη ΕἾΘ ΠΕΗΣ ἣ 

Ῥουωεχ όντως ΡυΠ Θπτοι)σοη Πἀογατὸ, Ὁ οΓ. ΡΤ 60 
γεχώς, 

ἸΥσιω,εχαἷφο Ρτιάεπτετοςοτάατὸ, πεφορντισωῦν τς, ῬοΪγθ. " 
κοι πολιτεύεὔϑτι! πορθὶς «δὺ τότε χα εφιξ. [ἀοΠηρνοιιεχώς 
καςοςοοηίνγ ἀεγατὰ δὲ αἰτιιτέ. 

Νϑρ» δ) πλοη ἴδηι, Γαι! πιο ΠΠςξγιϊο ἑητς ΠΠῚὉ ἐπεί 
ἤατῖδ: ἀπῖπια; ραγσ» αι: νπηιογίᾳ οπτία σΟητο ΠῚ 
γΘ- ψυχῆς ἐνέργεια.νοιξ.14 ἐπ ῖητο Π ςἔχιιο.ν εγίατ 
Ῥία (οἰεητίαγιιηι» Αὐξοτς] Πρ τὸ 6. Ἐτμ σοι, ὃ 
σκορδω, ὃς εἰν “7 γοερών αὐτίληψιεγνὲ Ὁ ἀμίσων ωρρτεῖσ 
ϑὲγ κὶ ὁριῶνὲν ἀληϑῶς, νοις χέγεται. Ααριι ἴμπ.] 1η [τῦτι 

ἀπαστατατο  Ἰδιθ ες εἰξ τεγιιπὴ 1η ξ νογὸ χε εητῖι 
δεητία νογὸ, οἰ ῬτΙποΙρΙοσιιπα,ντ Ποῖ ]ς5.᾽ 46 
ῬΟΤΟΑΓΙΙΠῚ ΠΑτΊΓΑΓΙΙΠΊ. ταις μεῖς ᾿ητοΠ !ςἔτιπι ᾿πῆ 
τις ἦπτοΠΠρεπεῖα, Απίζοτεὶ. 6. ἘτΒϊςσοτιιπι. Τρ 
ψυχή ἱπαμτο ταὶ κύρκαι πρῴξεως κὴ ἰληϑείας. ἢ ὥδνησες, νοι 

1η γα νου ὦ δεαιύοιαν Ῥτὸ ἰητο!!ςέξα ἀἰςις. Ρτοςίτϑ 
γνώτεις νου, αἱ ἄδησιν. διαύοιαν [τι] ΟΠ 5, πη ΠΟ στ οἷ 
αττιῖθα τ πι  11|ΠῚ Ἰοσιματι. δΒαδοπτοτη. Ατιίζοτεῖ. 
Νοε κ᾿ ὅγες-ἡμίω ἀεὶ ἀληϑεύειν, 14 εἴ ὙΠῸ αΠΙΔΙῊ δ οτ 
τατε ὃς ἔ{Π1 ἀἰοῖτ: σοητγα ὉΡΙὨΪΟΠΟΠῚ ἃς Πάεπι,ἰά, 
πίςιν»[4}}1 ὃς ἀεςὶρ!. Ν οι κὶ φρόνησις. 1 ΤΊπιαο, Ἤδη 

Τιρϑητία, Οἷς: σώμα, ψυχὴ, νοι, ΟΤΡῚΙ5) ΔὨΪτη Δ ΤΠ ἢ 
ΠΊ1Π152 ΝΑ ΖαηΖοη. ἴῃ Οτδτ.τίς ὁ γοιδτι ἀπ’ [ςητοητία: 

αιοά ταπιη το ΑΤΗ ΟΡ Δη. νοῶ Ὁ οἵδα, ποιΐ Δηὶ 
Τυτητατοπ. νου ἔχω τὸν αὐτὸν, [1 πὶ ἘΠ ΜΠ ΔηΪπη, 
ἐΐχων;υ}} 4 ἀπ ῖπιὶ Παἰσεη5οαα ἃ σοηΠΙ1}} διφηιῆςας 
ἔχένορτιιἀθητοπη οἰο, σοπ[]τυιην οἰϊοιποητῖς [7 1}: 
σοτάκατμ πηι οἴϊς, δὲ σοΥ Παθεγο Απἰοπίο. ΡοΙ γα ἡ 
πολμών δεῖ «ὺ ΠΕΣ Ξ' ἁαῷ ὅς δξὶ κυριώτειτα «ορὸς π΄ 

αἰϑαζόλοις πράξεις. Ὑηιίς νουώ ἔχων 9 (Ο]π|τὰ σοτηρο 
γομεχῆς, ἢ Παιιτ Τματϊπὸ ΔΗΪΠῚΪ πᾶν Πἰτιἀΐ πο ΠῚ Ῥ͵ΓῸ ΠῚ 

τατος ἀϊοιππηι}5. νοῦ κεκτημῆ Ὁ. 14 τῇ, γϑευ) ἤζεο 
ἐπε ητῖς ςοπηρο5548] (ἀρίτιἐν νῴ έν ρβάγΑτον ἴῃ Δηΐτ 
ῬΙαι. 1ι.ἀς Ἀερὰῦ ὦν γῳ ἔχάς εἰππεναι αἰῖτο οορῖταβ. 146 
ἔτι ἢ μακροτερᾳ αἰδὰ αὐτῆ ἐγ γῷ μοι γέγνω εἰπεῖν. ἸΠῚΣ ποῖ 

γευΐτ ἀΐσεγα. εἰς νοι β ἀλλ Ὥρ τὸ ἔργρν» ΟΡιις πιο 
ἀϊοτῳΡΙυτάτοι Ἰη Τ οί, κτ' νοιυῦ, ρτὸ απέπηι Γεητοπεὶ 
ἀογαπιιι5, 7, γνώμίιυ,, κτ' γϑειῦ ὄξι,οχ ΔΏ1ΠῚ] [τ πτθῆζ 
ὅξέ μοι, ορτου μ1]ι ΡτΟθατατ» ΡΊατο ἀς Τιερῖδ. Οἱ 
ΡΠ ἀρρατοῦ ἀιιὰπι πλϊπὶὶς γοξξὸ πος ΟΙατοηῖς ἦτ 
Τ᾽ γοιι ταῦ ξιυυις αὖτι πτᾶστι αὶ τῆς ψυχῆς ξύςασις ἐ ἐγεγγὼ 

τγδη τ] ογῖτ 9 Δ ΠΛ ΠῚ Ἰσιτασ ααπιπ| 11}ς Ῥιοοτο 
Ῥξιις δι ἴα πιθαξε ὃς ἀϊιηπίξατο ΒΘμμ οτ. Εἰς νυ 
τεριταγς. Επγὶρ 4.1 ἈΠΕίρ, εἰς φροντίσας γουῶ συ 
λόμίω. Εἷς: Τιιΐς, 3: ξατζιταϑ ΤΠ ΘΟ ΜΠ. φΟΠΊΠΊΘητΑΡαΣ ἢ 
πὸ τὰ ὃ δ κὶ τῷ πὰ γοιξ Ἅεπα] δῖνοις. ἡ απὸ τῆς φ, λον φρθνιμ 

γνουῦ οὐ χα, τὰ ἀγαΐοις, αὶ ὁ αὐόητο ςγν ὁ μηδέλως ἐ χῶν νόσι εὲ 

φεόνοις αἱ Ἴχφτον, αἷφ᾽ ἕ τρονάςερος συγχριτικὸν, Ἢ μᾶνλο ". 

ΓΙ μωρφνοητικίότερος, 

Ν στελέ. Ὑπιου  σεμηάισ2να τι γατίτιϑ, ΝΟπη, 
Νεσειχθῆς ἐ(Θ-, ὁ ὁ ἡ ἡγταογθο διιϑυατας, βογ ΟΡρία : 
Νσος ΟΠ σδν ΡΥ [) ̓ἀσο,πποτθιι: νῖ νυσοκόμ Ὁ. ῬΓΟ γοσοίε 

«. νᾶσον αὐὰὼ φρατὸν ὥρσεινᾶσος ϑεῦ, τποτθιις ἃ κοι ΟἹ 
Ω. ϑυονόσος Ἀοιμικῇ. 

Ν σοφο ρος. ΠΟΥ βετ οἵη ἘρΊρτ. 

Νύχαλ ος ΠΟ ΓΘ. ΣΙ [52 Πγθ 1115 ῥα ϑυμθ', χαιῦϑυ, Ηεῆς 
1η τα, ἡ 

Ν "χελὲς, ἐθ..τὸ »ἰδοιιη(α:, τὸ χωρίον, ταὶ δεύτεον, Ηίρρος 
1... ἐν τῳ ὀνιζολίῳ ἐκ “πῇς χαλξαίης, Τ τὸ διυΐαπαι δια φῆι 

(ὐϑλειν τὸ νοχελές, ξοτταῖϊς ππο  π15 ροὶ ὦ πιοσανς 
ΝΎ ἃς νων, εἴ, δὴ, ἀϊῖο ὃς δάϊοίξίο ᾿γ Ἰαρ τα, ςοηὶ 

Ῥἰοταα,εηοΠ εῖσα. Ὀφγ ἐ ἰδ νυ σ᾽ ἔτι τόσσον οδύροὶ 
δ. μι νύ τι κτῆμα φέρηται » τις {πα γος ἀιιβογατατ, Ηςῇ 
πολλὸν ̓αῤείων. Ηοιπετ. Π|24.γ. και νὰ κἐν εἴρυσσεν, ὅς. ὁ δι 
ΡΓΟ ὁσγε. 

Νυγεὶς ἐντος, ριΠ ἔξι15. ρΡογοιΠι5, 
Νυΐ μα, τος. τὸς ριιπέξιιπι ἤτις Ριυιη λας, 14 εἰιραπέξείοα 

ΠΙ115.Ετ νύγμα τα ρτιη ἕξις σχροπῖς δογίθοι. [(Ἄτσιις, 
τἰαπη Νυγμὸς, οὐ ὃ ΒΡ] Ιη. 

Νυγμαπώδιοης Γεγ 1 η 5. 4 ΖΑ: ΡΈΠΘοΙ]5. 

Νυγμη ποτα ρα ἔξει. ἃς Πιητυϊας, τὸ κέντρον. 
Νυγμὸ ς,φε, δι ριιη ἐξιιγα, [ΕἸ πυα τς. 
Νυϑον, Ηοἰν οἢ.. ἄφωνον πγιτιιπατας Νυϑύδες οἰ άοπὶ σκοτε 

Ὀτγοῆιπι. ἑ 
Νυκταήετος, Ποἰγο ἢ. ὃ ὄρνις ἱερὸς ἥρας, ὃ καὶ ἐρωσδείθο, 
Νυκταλὸς. (οπιποίοπτιις ποέζεπι ἀπιπ5. Ὡς Βίοροηῃς 



τυκτάλωψ, Νυκταλῶπία, ας, κ 5 [Γοἴτῖο ]ρίδπο, 
ἀἀο ΡοΡ᾿ ΠΟ Αὐτοὶ τουν λἀς Νὺκ τύχω ψνωπος, 1 11- 

ἢῆς πὰς Ταίοϊοἤις ὃς πυζοϊτοίις Εείτο. αἰ θαι ἴῃ ΟἹοί- 
Θεοῦ ἰδονυκτάλωπας ΟΧΡΟΩΙζ «ὅν τῆς νυκτὸς ἀλαοις, ἰὰ εἴ, 

τίςητος. Ετ [15.2.Μμ τ Ποὐϊ, νυκταλώπε αβ ςἔξιτη τὰ 
τῆς νυκτὸς ἀποφαίνει μὴ Θλέποντας. ἘπῚπ ὨΙΓΠαϊτι Ομ, 

τὶς » Νυκτώλωψ δὶ παῖϑος κα διαΐϑεσις ὀφότελ δι᾽ δύχα. 
- συμζαίνει ὃ τοῖς οὕτω διακειμῆύοις ἡμέρας με ὁρῶν,νυ- 

πεινᾷ οἱ. ΝΥ ἐϊαϊορ5 αβίοξεις ἀτημς νἱτάμηι οἱτ ο- 
Ἴης σαι πιαῃὶ ἐς: αὶ ἴτα αθοξϊὶ Πιη 5 }15 σοπτὶῃ 

ὅι συϊίοπι σογπττο Ὠτεγάπι νογὸ ποη ἴτεηγ. Ὑ]ρίδηιι5 
ττῖο οὐἰϊέξο:ςπὶ νὈὶ ἰιοπγοίῃ ιιτ, πο αιι6 πχατιτὰπο 

υἱάοτι ποις νοἤρογτῖπο : αιιοα ΘοΠιι5 πΊοΓ 1 ΟΥδτοῖ 
γοςαητ. Γυἰοϊτϊοη οι (αια νόος οἴαπι ντίτιγ ΡῸ- 

το  πι5) ἐαπὶ οἷς αι απὶ ρυτδης απππὶ μοπῖο ἰππλ]- 
- ἃ ἰδῖτο αἰ μι Ἐν τάοτ. Ραυλιις Αἰ σίηετα Νυκταλωπες, 

αἴ ἀεὶ νἱάτης Ἰπτογάϊ:οσοἰάφητο δυτοπι (ο] ας σοτηῦτ 
Ἐπὶ αἰδ}. Μύωπες νογὸ αἱ 12πὶ ἱπάς δῷ 1η1110 ΟΥα 

ΠῚ λιίπτοτα σοπτιοτὶ ποαοιητ: 10 σοηι5γαϊτ, οσΠγᾶ 
ΝΝΟΙἶτς » Γαὐ!οο δά ᾿πσεγπαιι ποη ν]άφης : ὃς 
τς υἱάςητες νοσαητιγ ἃ Οταοῖς. Εο τις. 5 [αὐτο 

Ὑάγαπα υἱάσης ργόρτοι νἰτίτπι συ ΟΓΙΙΠῚ 5 4416 
δγὶ υἱάθης υᾶτη που άἴο. Ἐτ᾿ νάγιο 1 ρ]ἑματιῖπι 

(ροτὶ ποῦ νϊάςητ αιιος ἀρροί δος Γαι ςλοίο5. ΑἸ Πτις 
ἡ οἰτιοίος εἰς ἀἰχὶτ 9 4] Ρ]τι5 νἱ ἴσης νοῆρει! υὰτῃ 

δος πες τορποίοιης ἈΠ αιιοά νίηιις αἰ οοιΐος Δάπιο- 
λυ θιις Νυκτείλωπα κἰ μύωπα(ἀς ιιο ἀρ τοα) πο τίῸς ΔῈ 

σοπξιηάετε. Οοηῆας Πὶς ἐσίτιιν Νυκτάλωπες ἀἴοὶ 
ἱάοπι νἱἀςητ,οςοϊάςφητε νογὸ [οἷς οὐδ συγ: της 
ἶταις Ὠ1 81] σεγπιιητι Ομῖτις σάλι ΐα σαρίτῖς ἀς 1 }1τὰ5. ὃς 
πυϑύματος ὁπ]ικοῦ οτα[Πτιιο.,, ὅς ᾿τοῦη Πππλοτ πὶ Οο- 

ς ταπϊσάτιπι, Οοπτιγὰ ΗἸρροσγατες ΝΥ ἑϊα!οραβ νο- 
ἔτι γι ἀδητδῖς σπῖτι Ῥγατ έν. 1.5.Οἱ 3 τῆς νυκτὸς ὁ- 
ἰνυκτάλω τοῖς χαλέομῆυ, εὗτο; α'λίσκονται εἶτοθ το γοσί να - 

γὸ γεανίσικοι, χὺ ἐπτεχλοΐοασονται υἱπτὸ τῷ αὐτομαίτου , ὅζο. [014 
ἐχ εἰλίσκονπι ὑπὸ τοῦ νοσήματος τούτου, οὐδὲ πιαρ ϑένοι 

τὰ φαίνονπογ. Οἷσι ὃ) ῥῥύμα τα δαιχρΐων πολυχρογία δι νυκτεῖ- 

ται»δζς. δοᾷ ἀΠΠοΙ αἴτας Ηἰς ποάτι5 Αςτὶ} δυτποτγίτατο: 
116..5.τετραζίξλ. 5οτπΊ,3. σαν. 46. “ἶο νυκταλώτσων ἀ10 

τῖτις φυτά οτι ἵστα ντ Γοτι Πππιι15. ΑΙ του τα γογὸ ἐς 4ι1ο 
ρροογαζος. ΑἸζ θη] Π1 ἰς. φαϊθυιίθαπη ετῖαπὶ σοπτῖησα- 

σέξι! αι! ἀοιῖ πλο τὰς ν τἀ οᾶτ, Ἰητοτά τι αὐττοπι ἀστουη15. 
ποξὲς [πππ4 [πος τ» ΜΙ 1] ̓ ρίος σεύπογα. ψεγὰπι μος 
ται οἵϊο. 10 ρτίτις. ἐγοαιεπτι ἤτπιιπι. Μεγ παῖς 
πεῖς ἴτο πὶ σοπτρίοχιις εἴς Οαϊσπιις ἐν τῇ εἰσεεγωγῇ ἰὸς 

Ἐκ πέλωτπεςς ἢ λέγουσιν ὅταν ἡ μέρας μβ βλέπωσιν ἰμαυρό- 
5 ἑλίου χαμωρῥτερον:τυκτος ἢ ἔτι μοῦ λον οἱ ὑπσεναντίως. 

᾿ ολίγα, ἐπ έξας ὃ ἡ νυκτὸς ἐδύκως, Αἀάτταις ΤΙ] 4ςηγμύ-- 
υσῖ «δ τοὶ υδὺ σι ἐγίις βλέποντες. πεὶ 3 πόῤῥωθεν μιὶ ὁρων- 

οσπιοτῦο ἴητο εχ Πς Οογης!. Οο ΙΓ Πχιιοῖ ἴτα [οτῖ - 
πὶ [10.6.Ῥγα τοῦ μας ᾿πηθες!} τας οσι ] οτιιπ) οἰξ, εχ σα 
πτογά τι] (τί 5. πο ἐγ: Δ1}}}} σοτγηᾶτοαιιο ἴῃ ἐσε πη ἀηὶ 

τἴδιι5 πιοηῇθ. ποι ςαΖέτι τες ρατεῖπι αἰχὶς ἐς ΗἸρ- 
δητοητία. Ὠἰχεγάς ἃς ὈΙοίς, ἰῦτο 2. 65Ρ.47.. τῷ ἢ πα 

ἐππγος ὁπήω μέῥου, ὁ ἐποῤῥ ων ἰχὼρ ἐγχειόμδυ Θ-, νυκ πῴλωψιν αῥ- 
εἰς ΡΊΤη, [10.8. Οἀρτίπιμην ἰοςαγγο[τἰτιῖῖς ν εἰρουτίηαπη 
4105 πγξξα! ρας νοςαητ: 4105 Αἰ 16] [πὶ ((ἱοῦιϊς νοςσδὲ 

ΟΡ 1τ. ὃς 1.5.9.νπάς ἀριιά Ραιτ. τὰ ΜΉ, ποι ἱστία] σα] ὲ 
ες Μ ριιπὶ οἰ τὸ [Ο]το ντέγετατο, ταπη ναἶ! τγῖτῖςο, ῬΑ]. 
η δος. σια [πποϊοἤι5.}4}.ν ογθογορασάςρο] τι 4! 4 οππ 

θη ἰυοίοίις. Τῖοΐτιιγ ὃς Νυκταλώπηξ, ἢ νοτὰ ἰςξ!1ο ἃ- 
Ἰτο τ. τἰθὶ ζώων γβυέσεως [10.ς.ν Ὁ] οἱ ὃ νυκταλώπεκες. δζ ραι1- 

γ᾽ αὐνυκταλώπηξ, ὑγρέτητος πλεονασμος. διὸ τοῖς γεωτέρφις 

νἱάς Οαϊς ἴῃ 4.Χ7) τόποις οἴτοι ἢπεπ. Ἐξ ἴῃ ἀϊέλιο- 

ἀτγπτοχοϊτατίο, Ἐπ τι ρΙ4.1π ΒΕ Βοίο Ρ]τταγο,π νὶ- 
᾿ς Διοιμήδοις κἡ ὀδυασέως ὠκ τῆς γυκτεγερσίας αναπομιῶνέγ- 

ἘΠ δ 115. 5τγαῦ. [10.8.5 οχτ. Ροπιρ. συαί ποέξι Πιγρίμπι. 
ἤατες].εἴτας Αςοϊαπιΐῃ ΙΝ ν ἐζερτε Πα. Νυκτήγρετον ἰιοτ- 

ὈπΊοη Ρ]Ἰη. [1.21 σα ρ.12. Νυκτεγερτέω » ποέξξιι οΧοῖτοτ ὃς 
οἱ ἐχουδῖα5 ποέξιιγηας ἀρο.Ρ] πταγοὶ πα Οαί. ὁ τειχο- 

"ἃ γυκτεγερτουῦ τες εἰξείκαμνον τ γήρως 7 14 οἰἙ (Ἰπαιτ 
δξξιι εχοιδ᾽α5 οὔαιιητες σι εχ οι ᾽ς ἀσοητοβ, ὅζνυ- 
ἀς ποέϊε ἤιγρο δά οδοιιπάιϊιπι αἰ Ἰηιιο περοσῖιπι. 

Ὑ.νυκτυλεοτοιεῦ τές τε γὴ διημερόύοντες ἐν ταῖς δίκαις, 
ἰωγ πο ἔξι ἴλοτα Ῥετᾶρο, Ηείνομ. 
ἐγ ο ΝΥ ἔξ ε 1115.1. Βα ΟΒι5»4ιιοπίαπι ἴλογα εἰιι5 ποξϊε οο- 
ΠΙΕΓ, 

Θ΄ ργωξεξζας νἹρ!! απ. 
ποέξιιγπα δέϊτο δριιά Ρίατοη. 

τὶς 0] ποΐέξιι Αἰ 1 αι 4 ἀρ ττοΡΙατο ἐς Το οὶ. 
τικὸς, ἃ, ὁ, ποέξιΓΠΠ15.ΡΟγηΟ ἔζδη5, 

Ν ἢ 277 
Νυκτερ δύω, με, φύσω, τ δυκαι, ρου ποίξουΝ 

ἴξιι ποξϊος ἀτπιςοῖς ἃς ἀροτο Χοη 
ΔΙταυ 4 ἀρογονυκτος τι τρᾷξαι πα ἢ 
Ατεϊοέ, ᾽ 

ἰδυκτερινὸς, οὐ, δ, πο ἔτιΓπι15. ΟΡ συτιῖς ποδζας ἰηΠπατοποξὶς Ἔχ ουἤι5. 
ἀριιά Ρ] αταγο ἢ οἶν(θ. γυκτερανας, ν Ἰππ πῇ δγαίπιις.ας Ῥτοϊηάς ποὰ 
ῬοΙΠαο  ἀιιηγονυκτερανὰ φαντοίσχμα τοι, [ ΑΓ: ποέξζιγιηα: 5 ὅς νῖ(. - 
πγαρὶηατιοηέίαι!ς Ροῦ πο ἐξοπη; τογγάσι]α ποέξιιγηα, [οπλμ 685» 
τοῖϊο Νοηῖο Μδτγςς!!ο. φυλακὴ νυκτερανὴ »οὐτοάϊα ποέξιιτηαν» 
ῬοΠ χα χοιθῖα. 

Νυκτερὲς, ἐδὸς.ἡ,ποξξια, ΟΠ Ἰτίαπο;» ν οἤροτγτ]ο, γε ΟαΖα νοσεῖς ἴα 
Αὐπᾶοτο]. αιιὸ ἃ ποέϊι νοῖος ἀϊξξα,ρατιιιπι φαΐ πα] ςἰξ ἃς πτῖι- 
τῖθιις Ππλ1]ς, ΠΟ ταπῇ νόος ὃς σαθτι τοίοπαπε.ιᾶτη Πγίάοτος: 
φιὸς οὐπὶ νἱἀςαταγ νοἹ  τατς Πποἰ ἔαρι οἰ, ὃς Θοΐοπι γἱάς ὁ 
ποῃ Ρατἰτιγοῖπαιις Ἡτετο, ἴῃ ςαρ.2. Εἰ. δετ)ς οἴνις διτ ρτο ῖ- 
ἴτας Πιάα: 155 4ρ.11. Γουῖτ, νος μας νοἰμπογὶς ποέτι πο ἐπ- 
τογά τι. οἰπ5 σαυίατη νἹὲς ἀρὰ ΑἸοχ. ΑΡμσοά Ἰη ΡΤ], Π18.1. 
1τοπὶ Ρ [οῖς σθητι59ουὶ ἱπάς ΠΟπΊδ 5 αι ἰητογάλω αι ΐοτοιη 4- 
βατιῃοέξιι σταίη [τη άὶ νοητγὶβ ἰτιἀῖον να ἄοςοῖ αἰλιδυτικών 
βιΟρρίδη. φασι οὐ σαι! 10 ἡμερρκοίτου ιιοαιις ΔΟΠΊΘΩ ἱπιιδ- 
πἰτοδὶς δτία πὶ «ἱϊςοίρατιιτ χαιρεφωών ὁ τῦφθς σωκράτοις 7 Τητογρι,Α- 
τἰΠορῃ. 

Νυκτερβξιὰ τοὶ ατια᾽ πο ξξς γασάπτιγοντ γείρογτ 10. Αὐϊτοιιάς Α- 
πΐπ1.}10.1. 

Νύτερρο οὐ, δ) ποέζιιγπι!5. νυκτερὸς μἠωύη; ἐπ (ΒΥ ]. ᾿π Ῥγοπιοτ ἀρᾷ 
Ατατζιῖπη οἴδονύκτερον εἰεἰσουστοι, 0 ἔνι σαποπϑν δὲ Αάποτθ. 

Νυκτηγρρέω»μμ, ἴσωγασ, γκαγμῸ ἐξα! 414} πη πτῖο; ργορτὲ ἐς οιῖο- 
ἄϊθιις ἀϊοϊτιιγιφυύλακες νυκπηγορούσι,!η ΒΕ Πείο Εατὶρ αΐ 5, 

Νυκτηρεφ ἐστ ΠΟ ΓΙ5 ΟΡ ΘΓ ΠῚ ΓΟ ΠΟ το [τ πὶ, Πρ ιθγς. αἰκύλ, Αἴγε- 
μέμγουδνει δ᾽ εἰκοῦσαι τι μου μερέμνα νυκπηρεφές, 

Νυκτίζι(δ. 9 4] φαιὲ ποξξιι ἃς ἱπτογάπι αϑῖτ 5 ὁ ἐν νυκτὶ εἷς ἐν ἡ μέρα 
διάγων ΗΠ εἰν οἰ. 

Νυκτόδόμος. 0 ἔξει σγγοηςονάτοῦ ἠἡοέϊετηιις. 
Νυχτίδαι ( ἰραιῖς Ηςίγο 1115.) γ,0- τί εἶθ᾽ τας λοιμι χοὸς νὸ σοις ἐκ διω- 

ἈοΥΤΩν, 

Νυκτικόρν ξ,κος οἷ ΠΟΤΊΠῚ5 ΠΟ ἐπ γη15. 4274 τη Αττίζοτ, νοττὶσ οἷςσιι- 
τιδπ. Πα11π|5 δυιῖ5 αἴτι5 ΡτῸ ΒΙ Ρέτιις γαῖ ΠΤ. ἀ5515.σαρ.11. Γι οιίτ. 

Νυχτιλαϑραιοφοἴγος. 4111 ποέξιι οἰ ἀπ νοτγατ. Ατἤθη, 
Νυχτλαμπῆς, ἐθ', δ κ ὐνηο ἕξα ἐπςεπ5. Ἐρίτμβοτση [πὲ δρια Π ο - 
γί ΗΔ τοαῦπ. 

Νυκτιλόχοι, [ατγοπ65 ποάξιιγ 191} Π4]Ἰάτοτοβοξατος, αριιά Αὐτό ρῃ, 
γυκτιλό χ 9.5π0 ἔτι ιαρι 5» νυκτὶ αἴϑιπλιαντίς, 

Νυκτίλωψ, Ποῦ 418: δί νυκτηρετον, ΡΙΔη.110.21.ςαρ.12. ΝΥ ἔξεστε- 
τΠῚ ἰητογ Ριιοα τηϊγάτιι5 οἱς Γλ π] Οοτῖτις 9» σο] οτὶς ἴϑῃε: ξο- 

1ης [ρίπαπος ἃ τογγὰ [δ ἀττο ]οπτὸπι ργαοιριαπι ἴῃ Οεάτοπα 
παγγᾶζ οτιι ροίς αὐ! ποξξίμτη νογπιμ τα ἰςῖτιι5» Ποςατίπιια 
δά [πᾶ ἐγ σίητα ἀΐοιι5. ἴτα Ιῃσοτγο ποέξιδθιις: ασος Ραττβο- 
τα τοσο8 ντὶ μας Βοῦρα δά νοτὰ Πιίοιρίεπάα: ςαπάςηι νοσατὰ 
χίωόμυχον αϊιοη πη Δίογο 5. ἃ ρεῖ πιο οἶπ5 σοηίροέξι ἐχρδιιο- 
(ολττ 5 ὐ αἰλὶς νυκτίλωπα αιιοηίαπι ὃ Ιοπσίπαιο ποξεδιι5 ἔμ] - 
βελῖ. 

Νυχτίμοντις,νατο5 ΠΟ ἔτι γΠι15. Ε]ς γ οἰ. 
Νυχτι μη, ἡ ποέξια. 

Νυκτίνοιμος 1115 4114 ποέξιι ραίοίτιιν ὃς γαρσαζιτοντ ν]ἷα: 
Νυύχτιθο,ποξξηγημς, ̓η Εριρτ. ᾿ 
Νυκτίπλαγκτος» ΠΟ ἔτι] ἐγγαπ 5.1 Πα] 1 6τα. ΑΞ ἢν]. Α σΔπ1. 
Νυκτιπλιανν ςγείθκδ χἱ ἡ) πο ξἘἸπαριι5. ΟΡΡ. 
Νυκτιπόλ Θ΄, ΠΟ ξ ΕΠ ιΙα σι ) να [πιπὰ ποξεμιαρα ἀϊοίτιιγ ἃ Ροεεῖβ 5 δὲ 

σΌΓΓΙΙ ΠΟ ἐτίτα σι15. 
Νυχτιφανῆς, Ποία ἀρ ρατοηβοπο δα [όςη5» ΝΟπηιι5. δὲ Γη8 πὸ - 
 ἅδμος ἀϊσίτηγ δο Ἡογατῖο. 
Νυκτόφαντος, 411] ποέξιι αρρατεῖ 1 ποξξι σοπίρἰ εἴτις Ἐπτρ 14. [αὶ 

Ηςεὶεπα. Γ 
Νυκτίφοιτει ὀνείρᾳ τοι, "Ὁ ζιτπα ΓΟ πιη 14, ΑΞ (Πἢγ}]. 
Νυκτογραφῶν, [ οἰὈτατα. 
Νυκτογφραφία, πσιιδτατίο, ὃζ οριις οἰ ποθ τατιῖπι, ῬΙαΐατς, ἴῃ ρτάςο- 

Ρτὶς Ρο τὶς. ἀς ἀϊξξο Πουπ ΟΠ Βμοπὶς. ἴῃ ἔπτοπι ἡγγ]άσπτε ἱρίπις 
Τυςαβτατίοποβ, χλόνάζονται ὃ ἀυτε ταὶ νυκτογγα φίας οἶδα ὅτι,Πη 11» 
σὲ λυσσωώ χύχνον καίων. 

Νυκτοφδὶς, ἐθ., ὁ καὶ ἧ, ποξξεῖς ἤρεοῖεπι Βαβεπϑ.νυκτοειδὲς Ἐτοτιαριά 
ΗΙρρος,Ἔχροι. μέλόμ, 

Νυκτοϑἤραιοοἱ 4111 πὸ ἕξι! ν ΘΠ ΔΠΓΕΙΓ.ν ΕΠΆΤΟΥΟ5 ποέξξιγπὶ. Χεπορῇ, 

Αροσημ,}18.4- 
Νυκτομαχ ν»ἠε ποξὲς ΡῈ ΙσΠαΓΕ. γυκτορίο χὴσε ὧν καλέ, ηοξξι 24- 

ποτίις σαἶ!ος Ραμα τ] τατ πη πα] 110. 
Νυκτομαχία πο ἔξιγηα Ραρ μα, ΤΊ ς. ὃς ΡΒΠοΙτ Ια Ἡσγοῖς, 
Νυκτοπορεῖν, ΡΟΓ ποέζεπι ἴτὸσ [αςοτοχομορ,,.Ραά, 

Νυκτοπορία. ας. ἧς, 0 ἐπι ΓΗ ΠῚ ἵτοτ. 
Νυκτὸς, Δ ποτ 1 Ἰτοτοηο ἕξι. 
Νυκτοφυλακέω, μή σωνπουκαγῃοξϊα Δετιιο Ν ουετια ΓοἹ, 

Νυκτοφυλακήσ εις, ΧΟ 1α:, 
Νύκταρ, Αἀπογθ.ποέξο,ποξξι»{ς ποέξε,νυκτθς ἐν νυκτὶ, ἐὐΐ ορρο-. 

αἴτια εἶθ᾽ ἡμέραν, Δητογάϊα, ὁ νύκτωρ; πο ξξατπιι5οΐη ἘΡίρτν 
Ἴοηι.:. ΛΑ 

“ΑΒ Ὁ νυκτερά εἰν, ἐϊο ΠῚ 
Ἰ]υςῖ νυκτερδῦσωοΐζι 
ἐγυκτερδύειν, τῷ οἰγρυπγεῖν» 



ἊΝ ἀν ΔΈ ΖΡ, ΡΟΝ ,78 ΚΟ ΝΥ ,ἭἬὙΣ 
ττυκχα στε νύξας ον εἶν. ὶ παῖς 1 τ. ὅτι μιχθὲν τὸ γλδῦκος πῷ ὕδατι, ττε Ὡρώτο 
τα ύρφα,ρτο νύμφην ρΟΙτοτ τῇ στο]. Ηλι 11114;γ.. δεόδρ᾽ ἴδε νύμφα υὖδον δεῤ αὖρ ὀγομα δυίεῦα; ταὶ πηγὰς γυμιφας»κὶ πιδο ἑωώαρ, 

ΠΣ Ὰ 1ιλτῖπὶς τη οἶττ5 Νυΐμφα»ἱγ πιρ Πα». Νυμφηρίητοῦ ξε 
Νυμφαγωγεῖν,αἠ ἀπςοτα (ροΐϊαιι [ροπίο . πυιρτῖας σοπο!]Παγο. ἀἰι- ἀρυᾷ Ατμοπαιπι. Νύμφη, αἴξ καὶ ἀμάλϑεια, [γάπι5. 

(ρίφεμη εἰϊς απρτίατιιπιν μι ρτῖας σοπρ]ατίματο ὃς σοάρπηοητας ἢ γιά τινα γεωχόρῆ τὺ σωματικώτερᾳ : ἃ ΡΥ Ποῖα ΠΥΠΊΡΗΣ 
τς ΡΙατατ. ἴῃ δοϊοπεγάμοις νυμιφαγωγων παρ᾿ ἡλικίαν, ρτᾶτοῦ ατας 4πο νοςαθιΐο Πρπιἤσαπτων γῖγος ἱπῆτα: ΤΟΥτ, 
τοῦ Πα ρτίᾶ5 σΟπο Δ 5: σοππιϊο ἵππ 5 ΘΠ 5 ἀΠΠ1ΠῚ ΟἸΠῊ ἱππιο- ὅς παῖιιγα ᾿πάϊτα ταῖς ὃς βαεητῖ5. ΡΕΓ 4185 ἔπιένι 

ποΡΒαίαυὶς Ὑδύκρῳ, φίλτατα γδ ποὸ χωρία τοῖς γυμφδιγωγηϑεῖσιν» ἐ γϑτὼ τῦμτι ἐἄππτιγ ὃς ργοπηιητιτ [σατιγιρίπος ποιὸ 
αὐτοὶ πρῶτα δεσμα ὑπύϑωνται α’αρϑενίας. 1 Προπῆς. δἀπηοάιιπι ὃς ἔγτινέξιις πιιρτατιη ἤτο νοτο οάϊτατ: 

Νυμφαγωγὸςγ "γδ ἀπχ [ΡΟ [255 4111 ὃ ἀοπηο Ράτογηα ΠΟΊΑ ΠῚ ΠιΙρτα τα 80 ὃς Ρυδθε5 ἐταπιρῖς ὃς οΓΗοτείςίτ. νπάς ἴῃ πυπὶ 
αὐάαςῖς 44 ἔροπῆἤιηπι πλοχ πιιρτίας σο! ργατατιι : ὁ μετερχο- ΠΊΟΓΟ σε Ὁ ΠΕ αἱ νηΐσες αὐ αἷμα δρυοί δες, κἡὁ ὀρεσιά 
μῆνες, να μνώ μϑρ πιγινύμφίω, πος οπῖπὰ Πσοθας τῷ πρότερον γος δὲς. Νύμφη οτίδπι οἰδ τη 1η βουίοσὶ ἰαθ1ο σοποαᾶ 
γιμηκότι μετελ ϑέῖϊν πίω) νυ μφίω . ἢ νογο της Ρτιπνὶπι ἐγώμει Ομ πὶ Τϊηριια δαπιϊοτιιπι Γι [τα πς ΤΔτιΙη ΓΙ} 4.611: γί 
ἀταΐςο αιιοάαπι ἴρίς ἤροπῇις ἱροπίλμι μετήοχοτο 5 4111 ΔΠΊ1ΓῚ15 ἔπ ρυάςπάο ξοσπιϊ μαγιπι. δὶ ραἰῆςας φιοηὰς ςαἱ! 
αἤοανυμφθ- ὃς ποέρρχΘ- ἀϊσοβατιτ ἀϊπεγῆις ἃ νυμφαγωγὸς ντ ὅς Ῥαι]αϊττα ἴα ἀρογίεητοπη, δὲ ξογπηλςα τη αἰατᾶπι, 
Ἡείζομ, ἀπποταιτ χριλεῖται γὸ ὁ παρόχίθ- “Ἷ φίλων τις ὁ ὅ5) τεῦ χν- ἴῃ ἀριιπὶ βλτιῖ5. νἱάς Νυύμφω, ΝΥ ΠΙΡΒατιπὶ ἀγταη 
μάτι ἅμα τῇ νύμφῃ καὶ πιβ νυμφίῳ ὀχ ἐμβυΘ- δῇ αὐοάνυμφθ΄. Αρρεϊ- Οτρίαιν άς Πιρτὰ ἴῃ κόρη, 
ἰλτισ ὃς πος ποιηΐης ἡ Ὡιρομνύςρια,ἴχος οἴ. Πγατγ ΠΟ ἢ1) οοτγα- 1 Νυμφυγβοέη»") νεωςτὶ νεγυμφδὺμϑύη γῈςΟη5 Πρῖα, Ὁ 
Βεμάϊ ἀπιῖσα ἑπτογρτοϑ ὃς ΠΟ ΠΡ ὨτΙ ΠαΓΓΙΧ 5 ἀυροχ 9 Ργοηιθα, 1 Μυΐμφιαι, ταὶ ΓρΟὨΙΔ114. 
Βιι4. 1 1 4Ἐπ|. 1 Νυμφιᾷνγνίάς Νυμφοόληπῆθη, 
Νύμφαι αὐ Ὠν το Ρματτίς ὅς ἀϊοιιπτιγ ἀρ 65, γα γοηοογοίρα γα! ιαη- 1 Νυμφίδες, ΑΙ σολπηξητα ἤιητ πἸ Ὁ ΠἸο τῖΔοδί ἤροπία] 

ἀο ἱποῖρίπης ξογπιλγί  Αὐτος. ς. Ααἰπιαὶ. ΡΟ] χ 5 αὐδὲ κυπήαῤων [ Μυμφίδιθ. ϑεύλαμος, Προ ]14 τ]να ἀπηιι51η Ἐρίρτ. 
Ἰοηιιεπϑ ὃς ἀριπὶ οο 1115... Οἱ 9) ἐν αὐτοῖς σκώληκες 9 καὶ κιαθώνες 1 κιυμφικὸς ὔ, 6, Προπί Δ ἰδ »νυμφιχαὶ ξιούσαι Προιία! ες παι 
νύμφαι," πειδοίγαῶρ φυώσιν, ΡΙΤηἰτ5 ἀς ἀρῖριις Το πο π5 [10.11. ς. 16. Τρ ΙΡ. τὸ νυμφιχοὶν τος Προπία 165, Ἰάς πὶ ΡΙατο. Ἐλϑα 
Οατεγα ταῦθα οὐπι ἔογηηαπι σαρεγε σσεΡ τον τη ΡΠιας γ ΟσδΠτατ: νυμφικοὶς Περι 1. 7.ἀρυια ΡΟΠ]ςγυμφικοὶ λασρὰς, 
ντ ἢιοὶ, Πγεποϑράταις σερἤεηος. ἐδ ἐκ πῆς ὠγορρὲς δστὸ κρίωης χα μΟλιόμϑνα. ἣ 

Ἰτυμφαίαναξὶ, δ, ΠΥ Παρ μα». ποι θα 1 ρα  αάτδιις ὃς Πα σπαπεῖδιι 4- 1 Νυμφιξώς ἔφολισμῆδο, Πρ ῖα 1 ν εἶξε ἐπάατιι5, ΝαΖδῃ, 
αι1ῖ9.. δοκεῖ Ὁ ὠνο ρου ται γυμφοιία, δγεῖ “τὸ ἔγυ ὅρον φιλεῖν τόπον. 10 ἔς. [1], αἢ βαπ]ίσματος. Σ : 
3.Ε{| γεγὸ ἀπιοτιμπι σοποτιιη, Πα ὃς [το ἃ ἤοτιιαι ἀϊογοπ- 1 Νυμφίθο,εγ, γἤροη 5» Ράτοχγτ. Ογτὶ]. ἂν Ἡοπιοῦσ νυμφί οὐ 
τα, δεά [πο τό αὔϑος βλέφαρα ἀἸςϊτιιτ. Τ ἈεορΗτγαίς. μηπΡ]1π. ἀϊοῖτιγ 4.1 ἀητο ἀππτιπὶ ν᾽ ΠΙπὶ δα ΡΠαγὸς νχοτοπι ἀπχ {ποὺ 
φιςαρ.ι53.4ς ἀϊ ετοητῖῖς γαάὶςιιπὶ Ιοηιιοπς., γλυκεῖα μδ), τε νυμ- ) Νυμφύκλεωυτος γἡ αἰσουλ. αγαμεμ, ἐραννιὰ ἡυμφύκλαυτος, ἘΠ  οΠαπι ἡκέν 

φαΐα Καλαμϑάν, φύετω 3. ἐν τὰς λίμναις. "ὴ ἐν τοῖς ἐλώσεσιιν ΟσΔητ ) 1η- Ῥατὶάϊ ἤς ἀρρει]ασ Πιηοίζατη δὲ [πποιῦταπι ξμτίαπι, καρο 
ας, Βα οτὶ μαϑωνάϊν, Τα 1.51 πιρ|1ς. Οαἰςηὶ ΕΑΙὸ (Ὀγῖρτ, νυμ τ᾿ Μυμφοκομεῖν, ἘΠΓΙΡ ἰενυ μφίω κοσμεῖν» Ττογρ ας εἰπίάοπι, ὝΠΙΣ 
φέά. Οἐβοϊηάτυτη οἰξ πορηρθάννν αἱ αι ὁ γοίθ» ὁ 115 ἀ᾿᾽ ἐάη, Νυμφοκόμος,»γδ κ᾽ ἐφ ργομα θα» πιιρτατη Δἀογηδη5. ΦΌΡΟΝ μια 

Νυμφαγονοδτταθο 414 {τ ἴτα ἐχροιῖτ ΠΠ}.ζ. ἐν 5 τὸ χώρῳ Τἶ ὕσόλλω- ροηΐξ ἡ γυμφδύτρια, Ἢ ἡμπιι 
γιατἶδ καλά ταὶ τι νυμφάϊο!, πέτρω δ) δβὶ πῦρ αὐαδιδὸοῦστ 5 ὑπ αὐτὴ ὃ Μυμφόληπ] Ὁ... ὁ. ἔν πη ΡΒατιις γα πατ] σις δῇ ἈΥΠΊΡ ΠατιΠη Ι ἀλη! 
κρίαζαι ῥέουσι χλιαροῦ ἀσφάλτου, Νυμφῶον. ἔλπιπι ἀπτ ἀο] αὐτιιπι ξοττερτις. Ἐς τας, Πρ ὁ πιοπτουΐα: ργοάίτιιπη οἱ, ααΠδι 8. τοῖν 
ἸΝΥχιρδατιῖπι, δι: 4. ν [ρεοῖςπι φιαηάδηι ὃ ἔοητϊς»ἷά εἴδ, ΘΕ σ᾽ ο ΠῚ πγταρ ας νὰ τ 

Μυμφας, εἶδος ἡ] 11α: ΠγτηρΡατιπι οἴ ΑΓ, ; ξαγοθϊ ποη ἔρο ς ἤποπι; 4ιο5 Οταοὶ νυμφολή ποις νι 
Νυμφεῖα, τοὺ, πιιρτῖδο: ΘοΡ ἢ. ἴῃ Τταςὶι. γυμφείῶν δκγὸν Ἀλγιςον εχον 5 14 Τάτῖηὶ Γγπιρβατίςος ἀρρο λητ. νπάς Νυμφοληψία, ἀε ἐπεὶ 

εἴξινυμφόυ μοί των φόξον, ᾿παιτ ὉΠ]. [46 πὶ δορός]. τ Απεῖρο. Ῥβαγίο ΡΙΙηϊοτοι ἰγ πιρ μασὶ εἰς νυμφιφῖν αιοά ἀς δαὶ ἽΝ 
ϑιηοὶ κτεν εἴς γυμφεῖα τῷ στευτῷ τέκνα ἀἰχὶϊς ΡΓῸ γύμφίω. [ροπίλπι ΠΠ}]} τίϊτος, ἅμ Πτοτγ, 10... σαρῖτο ῳ4. Ὑ81 ταπηθὴ ποηπλ 1 λυ; 

ται τ νυμ εἴον, τὸ τ Πα Ἰά ταις Προπῇ ὃς Γροπία, ΕἸ ἴΔτ]ι. τίσ ιητ, Ἧ ἐπίαι 
Νυμφϑυϑεῖσοι, 118: ΠΡ Πτινυμφ ϑυϑεῖσει καρ αὐδρὶ,νἰτΟ Ὠθρτᾶ, ΕμτῚρ. 1 Νυμφοπυνθο ργομιθᾶ. Ν᾿ ἐν 

ἀεροηίατα, διιςέοη, Νυμφος-δλ.. ὁ, γυμφαγαὴνς, αα ἢ ἀπίροχ : [Ι4οπὶ ργορτῖὲ αὶ ἘΠ 
Νύμφαι, σοπηη ΠΠπ|»γάτιος ΟΡ οὔς γυμφίθ:»,δς γυμφόϊ τῆς ἃς πάροχίθε,ρτοςις ὃς ἱρομἤις ἀρ ἰδὲ 
᾿Νυύμφδυσες. 4. ἀφ ροπίατιος Ηος νοσάριι]ο οτίατη πιιρτίατιπι ᾿ηπτιιέξοι, ἐχογηδῖ 
Νυμφόυτης. 1 Νυμφδύω. ᾿ ἘΧογπαῖιῖχ ἢ σηϊἤσατιιν. Ποατ γυμφαγογὸς ποις ἃ 
Νυμφδήομαι το. προ! ΠΟΙ] οαπιοτινυρφό,ϑεῖσω αὐ δρὶγν το ἡτῖρτα, Βεῆετο ἀϊςοὶ [Ο]οτ; ργο αὐΐρίος ὃζ ργοπαθα 5 αἰ: 

1τοῖσι παρ τι π1 8] ἀλτιγοᾶσοῖρῖο 1π νυ χότγοσι Ατοτῃ. ἈΑροααί.:. πορομνηςβίς, 
τίω) ὀκκλησίαν πῷ οἰκείω αἵματι εἰγυμῳϑύσατο [ροηίατ Δοςερίτ. Νυμφοςολώ, ΠΙρτΑ ΠῚ ἀεάιεο, ρολίαπι οτπο. , 

ἐ 5 Ἕ : εἶ . - 
Νυμφόϑτρια ας ἡ ργομι δα »απῇροχ πιιρείατι πη, ργοσιγᾶπς αι» δα 1 Νυμφῶν, ὠνίθ-. δ. τα] πηι1596.Γροπί}15.51}1 4. νυ μι φεῖίθ. οἶκο 

ΠΡ τΙΑ5 ροττίπθηζ. 5. Ποῆιις αὐτὶ τῆς νύμφης νΓΠγράιῖτ, ἴτὰ [ογὶ- ᾿ Μιυφηιηο»ἐν τοῦ στιρήντι καιρῷ, ὅ)ὴ τοῦ παρόντος »ατι, αὐτίω ΠΟ 
Ῥεὴ5 Εὐοπηῳ. . Οὐ γὸ οἴμω νομίζεται γυμφδυτρίαις βαδίζειν ἐπ᾿ ὀκφο- πιοτίδ)ῃιρεγ,Τ ΒιιοΥ 4. τὸ 3 νοῦ εἰδέναι» υλητιπα δὰ ΡΥ 
εαν. Ἐτ ραιιϊὸ ρὸΠ, ἵνα μὴ τῷ νυμφίῳ σύμξολθ- ἐπώσι(θ- γϑόνται.ν1- δττῖποι σορῃϊτῖ ΟΣ οπΊ, ΘΑ] οη.116...4ψ.} ΟἸ τις, τὸ νεῦ ἐχϑ 
ἀς Νυμφόύω, ἴῃ ργαίςησία αδὶ,παρὶτ..4.Α δι Δροῦς, Νιῶ, Ρτο ρσίπ 

Μυμφόθω,μκ. δυσωνποδυκα ἀο ρομΟ,, νχογοπὶ ἀσοῖ ΡΟ » ὃς ροπίδπι ῬΙμταγο. ἵπ Ἑδδο.νεώ μὴν ἔφη εὖ 'γεμόνας αὐτιὰ τι. Ῥτο 
' νἶγο ςο]]οςο. 1.40 πιιρτιιπι.  οττ, ΑσσαΓ, νυμφόσει πεπείρρις νὴ 

ὁργώστις πτιρϑένες, ἀςῇροηίαε πηατιιγας ὃς νἱγογῇ ἀρρόζεητος γἱγ- 
δ᾽ πο ϑ ̓ ατατ ἴῃ ἸΝτμπηα»οὐχιλλ εἴ γυμφθυάστοι «πα » ΑΓ ἢ1}}15 ἀαης 
παρτιπὶ ΑΓ ̓ Ιατη. ἘπιγῚΡ αὐόνη ται ἐνυ μιφδοσοις 1. ΠῈ ρτῖα5 ἸΏ] 5. ὃς 

Σ Ἰποοπηηο ας ἔσο ΠῚ ἱπαι ρ᾽ςσατὸ ν ΧοΓοΠῚ ΔοσΘρῚ 1. Θτὰ Ἐπὶ- 
τὶρ κύκνῳ ζειὶ διροιωθεὶς λυΐδαν ἐνυίμιφόυσεινύμφόνε,) ΥΧΟΤΕΠῚ ἀςςΡ6» 
ςοἸεῦτα απιρτῖα5, Επιγῖρ. τ᾿ Νυμφυτιὶς ΑἸ οίταν ἴπ Πρ τις δα ρεχ 
δ αἰδανύμφιίθ. πόροι Θ-, νυμφος όχι νυμφαγωγός, δὶς ὃς Ῥτοπιθα 
ἀϊοίτιγ τὸ νυμφος-ὀλίθ.. γυμφαγωγρς 9 1. ἡ διοικουυδη πὸ αἷοὲ τὸν γάμον 
γιωη οΥὶ νυμφδύπρια δειλὰ μϑύτρια, ρρμνέςρια τις τρομνηςρία τὴ τρρο - 
μνηςρὶς ΧΟΠΟΡΠΟμτ, Ἐξ δι. νυμφόύτρια οτίλτη γεόγαμος» γε Δριϊά 
ϑγμοί, κα τ συμπεπομῆύη τῇ γύμφῃ ὑπὸ “ἈΠ γονέων, 

Ῥαυμφεών, ην ΤΡ Πατι ΠῚ (ἈΟΓΕΠΊ απ τοπρ τιπι. 
υμφυ,ηςοοἿ Προ τα. ἡ σὰ εἰδ γόμετιη, ΤΠ ΟΡ ΠΗ]. ἐς πτιρτ. ὈΤοῖταγ ἀιι- 

ται οἷον εἰ γε ῥκφη τουτός: γεον φαινο μδόη. αὐτῇ γὸ πρότερον ϑαιλαμέυο - 

εδϑυ»νωῦ φογνέταιντ ᾿πμῖς Εὐήτατ, ΑὐΠΠορ πη ΡΤατο, ὁπόταν νύμι- 
φίω ἐγείγνοδιον, αιι!πι Προηίπι δας ριο Ππιῖπ ὑχογοπὶ ἀϊχε- 
τὶτὶς. ἀρὶ4 Ἡοστοτ. τη Ο ἀν. παισγῖχ' πιαι Αἰ ππληαπι νοσας 
γύμφίιυ, Ττοπη γυύΐμιφη, ΠΌΤ 5. νὶ νυ μφὴ ἀντ γευὴ Φινέες 5 ΠΕΠΓῚ5 Εἶτ 
ΥΧοτ Ρ νπδοσ.ςαρ.4. ΠῚ τ Β ορτπ)ν ἢς σα ρ.12. ΕθΔηρΡο}}) [α- 
ςα» πενϑέρᾳὶ ὅ7) νυϊμφίιω, [Οοτιις αἀ πον 15 ΠΛ ΠῚ. Ρ ΓΟ Παγιι Θεα πὶ 
Ἰερίταν ςαροτι Οςπς νύμφα Ριις 15. ΡΟ] } πη. Ποά. Νύμφη ε - 
τίαπι ἀϊοἰταῦ σα Π ΘΟ ας ἴῃ ἀγαῦγὶ γ ΟΠΊΟΓς 7. τὰ ράγῖο οἰππὶ τ6- 
τῆοης φοτηπλτείσιι τ, ΡΟ οΪτς ἐπ 2.5 ἔργων ΗΠ ΠΟΙ; Ελυ μοί ὅθι, 
τὸ εμλ᾽ ϑὲν εἰς τὸ τίου) ἐωγιν κατέχον ξύλον χ᾽ τὸ ἀἴχρον. ὃ καλῶστ νυ μι- 

ω) ο' Ἀ γ ΝΥ ῥά 

φίω δ χΤ᾽ ϑώτερον μέρος το αἴω συγίεγθφωται τϑὸς τοῖν, γυΐω, Ατὰς- 

ἀεπι: ὡς πάλαι μϑ) ἑώρᾳ χαλεπὸν αὐτοῖς » νυυῦ ἢ ἀδευΐατον 
ὟΝ ὑπαρχόντων ἰτειλίας, Μιωδππς Πρηϊεατίοης τὸ 
Τοπιοίτῃ. ντ ὃς Δριια ΟἸςεγοη:ππης νεγὸ 14 οἵδον 
τατγιιτι δά άίάτε ΤΟσγαῖος Τιμοϑέῳ, Νεῶ δὲ σοι μὴ 
λδύσομῆν γαὴ μιὴ πωλύῃ με τὸ γῆρας. Καὶ νι οὐ] πη ΠιιΠ1ν, 
ααΐη Ροτίπϑοπιις οτίαπι ΡΠ ἴατα ν ογὸαταα, ΑὙ ΠΟΙ 
Πολλῴ ὃ πλείω δεδῥδδτοι νὴ ὑευῦ αὐτῇ 40 οἰκείων ϑεωρὴ μα τι 
απὸ τοδγωῦ, 1ὰ εἴτ, ροῖπας, ἄς ςατοτο. αἰεὶ ροτεῖξ » δὲ" 
πλαλο ΟΠ αη γᾶστο τουδὲ,γ τ ΑΡα εἴο, εχ τιπο Ροπὲ γοίοτι 
7. ἈρΡοίζο 5 2.44 (οτίητῇ. ζὰρ.5. ὡς: ἡμεῖς ὅσο ποῦ 
δὰι μῆυ χτν στίριοι,ν ΒῚ ῬοίΆΠας» πλΐπιις Πσπίἤσφητοτ αἱ 
νυύγιη τα οητῖ. ΡΙατο ἀς Γορυτά νυῦ ρτα ΓΘ πτία, ΤῊΝ 
πρΉΠ ΠΟ ΡΥ Πττα; πιας ἀςπιῆςιης ἰάπΠ1. τεὶ τότε γεῦ 
ἐγαργεέςιατα φα νεῶν, ΡΙΑτ. νι 3 γάἀκολύϑησιν ἀοποταῖ, ΑΓ 
ῬΑ] δητΡΙΆτο 4ε Το σίον οἱ δὴ αὐρᾳπληρωματικὸν δἰ 
οἱ νεω Φηὴ, 1. αὔτ, τορθ μικροῦ, Νιῶ αὖ» ππας. ΑΡοΪ. Ἀποάον 
δὰ της Πηατίμα ἀἸξεῖο. ϑορίιος. ΕἸ οζ,, πρὸς νεωῦ ϑεών ἀκοὺσ 
Πορμδη. ἴηι ΡΙμτο . σπϑῦ δὲ ναῦς ΒΟΡἢΟΟΙ. σίγα νει 5 ' 
ἄϊιπὶ καϑ' ὁμαλισμὸν γ αἷτ [πτοΓρτονέλον μ) γιώῶ ΠΩΛΩ͂Ν 
ΝΙο. μμλς. 

ἸΜεωυδύη ργῷ γε μῆρν, ΑὙἸΠΟΡ]Ν. ΠἸΚ ΡΝ 
Νιώνιον, ΗΟ γοἢ.. ὅ3ὲ τοῖς παιδίοις τοῖς χαταζαυχφλου μῆροις ἘογΠταῦ 

σλητίΓοηα 1Π|4 αι ἀππὶ ριογος ἴῃ οηῖ5 ἀσίταηζ οεῦτο 
ὨΠῚΣ γοωνὶ, ΚΣ 

Νὺξ, νυκτὸς ἡ γποχ,γτ νυκτὸς ἀκιαξέσης, πο ξξς ἐπτοπιροίϊα. γύκτοι 
δὴ πσρρὺ πρὶ σὴς ται ἶτα ἴατῃ πούδες Ρτγοοίας ἴῃ ΤΊπηιπι ἢ" 

το 

ὙΠ᾿ 

ἱ ; 
“ 
᾿ 



κο γὲρ ὅδι φωτὸς σἐρησες»»ἡ ὍΜ0 νύξ τὰ οπη, ν᾽ γὸ πῆς γῆς ὧν μέ- 
να ἡ τῷ ἡλίν χορεία «δὲ αὐὐτίω), κα καὶ τῆς ἀπλιανοιζ ἰακύκλησις, 

ὶ γι, ἡμέρας ἡποτελῦσι.Ν υκτὶ ἐοικὸς ( Ἰηαιιῖτ ΗΠ ἴνο.) 
ιτικὸς καϑεώςῷ νυὐξ υυχτὶ θοῇ τῇ ταχείαγνἹ γὸ ἠἀέρα πολύμο- 
δι τεὶ ἔΐργα μακρὰ ἐμάν φαίνεται ς καὶ ἢ νυξ δεκὶ τίου αὐώπαυσιν 

χὰ, γυχτὸς ὠμολγῳῦ μεσονυκτίῳ παρ᾽ ἰω ὥραν ἐἰδεὶς μολίσκει. νυξ 

ἢ αἰϊχυδπάο πιογτοπῖ Πραϊποατ, ἴσαι πηοττὶς τεμεῦταϑ ομ- 
χελαινν νυξ ἐκείλυψε. ὴ 

δ δι παιτι!5ροη ἃ, νυύμφη » ΠΟπτοι. "1 ἃ. γ. νυὸν αὐόρδων αἰχμη- 
εἰσπαπι νοσαῖ αιοηΐατα Οτγαοὶ ΡΓῸ τὰ Οαι ΡΓῸ ἔγατγὶς 

τπἰβ νΧοΥδ γοσι ρογδηα ριινπαῦδητ, 
ΡΟ] Το, "ἡ 

οἰοπιν ὑήω, ξύω, ἊΝ 
᾿Αθέοττ Ρτὸ νύγμανρτο ρυπέ!οπο ἷςρτο (οἰττῖοπε σοη- 

πϊτατὶς ἴῃ σαγποοϊποιάσητο ΑἸΐχιιο ἀςιτο ὃς τοηπὶ ἔλέϊα. 
πἰϊπχια δ τὰσι βοτιιΣι,Ο] αι! ά 5. Ν οππ.Π10.9. Ὀ᾿ ον Παςοτ, 
τεῦ τ γλώσῃ συρκκοοσίδι χωλὸς ἀκούει, 

νος Ρτορυιὲ πιοτα, κοιμιπῆ ρ»τέρμα, βαϑ μές. (ΑἸ πα εἴς γοτὸ καὶ 
βωλξις, γοραρι πὶ 7) σατοοτος νης σμγίοτος πιοιςη- 

“σα, ΠιΙΟηἰα πὶ Θαῖ σα  σατῖθτ5 νγρθησιγ, κέντει τὸν «σώ- 
αἱ γυσσόμον οἱ Νύσσα, ποτα ὰ νδύω πο πο εὸ αι αι 
᾿ἀτεὶσογιητ, [ΠΟΠ ποητιῦ ὃς θςξξληταγ, ἴτοπὶ οὐθῖτα [οἰ] 
ἄς ἀρ ἸΝοπαιιπι; ρανοῦ μεστότη γύσσ αν Ρ ΤῸ {ἰθα πιουῖ- 

γος βαλζίς, 
ἑοσοι; ΕἸ οἰ οἶι, ὅς νυύσσαι ὐκ χειρὸς πτοτείξαι» γε τ τα 

δ, ὁ... ἀογπιίτατίο. 
αξω,π, α χαγἀοτιτος πἰ ἔζου ντ ἰο]ςης ἀογπιίτιγίςπτεβ. 
τοὶ ἀδάποιιης ἐπὸ τῷ νᾷνςτα ζειν, φιΐα σαριιτ τιῖτα πιὸ- 
δασγα πη ἀ(Οἰττιιτν. Μάτιῃ. σαρ. 15. ἐνύςσαξὸν πάσα, 
τὸ νυςαζεὶν Ηρ ροοτγαϊοϑ γλοιάζειν ἀἰοῖτ : ὃς γλοιωδώς 

Πἰτοῦ ἐχροηῖς Οδίθηι ἵπ ΟἹ οἵη νυςτατικώς, αι Π σοπ 
ὃζ ἀοττηϊταητοτγοίοπιηϊοι]οσὸ ΡΙαιτο, αιοι τταηῇα- 
πτοτῦ πορ ̓ σεητέγαιιο» ἀἸο τατον ες Νυσαλωπηᾷν, 

«πῆς γδ ἀΟΓΠΉΪτΑτΟτ σαρῖτε πασάητα ἀογπηϊταῃ5 9 ν 6] ἀοτπλΐ- 
ε μοϊςης. Αγι ἰπ ν εύρ. 

ὉΠΌΤΕ ΘΘΓΙΙΠῚ 411} πιιτάπτο σαρῖτα ἀοτγπιίταησ : νο] πλο- 
ΓΌΙτ ΠΟ τα πῇ Οὐ} ΓΟ πιπὸ σοπηϊιθητ, Θαΐθπ, ἴῃ Γιοχὶς, 

δ. να δ Οταποί ητις, ἀουγπιί τατον, Ρίαιιτο :ὑσνηλός, 
ονοίεπεχ ἀοτγπηϊτατοτ] σοτηΐτπι ΓΟ πη πο ςπτιη1.Ε - 

Ϊο . 

ὧν ἀογπιηίτατεγυς ἐξειν. 
ὑξω,πουχαςριιη σον ε ]ο, Ί πη} Ρεγουεῖουπλιηω, πςὶ- 
πετοἱποϊτονίαςϊο, Ἀδε1.ΑςοιΠ|Δ4.λΝ ύξε δέ μιν αὶ χεῖ- 

εὐγκωνίθ. ἔνερϑεν, ΑὙἸΠΕΟΡ απινεφ. κὺ γνωμιδήω γνώμίω γυ- 
ατί απο τατίοποπι ἰαποὶϊπαπϑ ὅς γος] ςῃς5. 

τρνύκτωρ, 

ἘΠ ϑναννατεράίσις, ρετποξξαεῖο, Ηοῖ 
τ γτοτοτῦς [Πα τατον 1 Ὶ Πα, ΕἰιτΙρ14.1η δι ρΡΙοῖδ. πού γυ- 

γχάθες; 
τποξϊονποέξεπὶ ἀρονοσουτο,κρυπ]ώ, νυκτερόϑω, 

γν τὸν {ππ{τι15 ἀ165.) 4165 γ᾽ δ᾽ τι αιιάτιιοῦ ποτάγιητι) ΠΟ (Ἐς 
ε ἔρατιιπῃ. 
ποξξιγηι5: ΡΕγπΟΧονυκτερανὸς. ΠςΠοή. 

σὺς. ὁ ποίξε νογαπσ: ΠΊΠΓΙ5 ορίτπετοη ἀριά ΝΝΙσαπά, 
Χοτοποῦγα, νυ ξοσικύτος, 

Ρ “ΟΡα τῷ ἔξρτο γωϊ, πα παίιαπι ΠΟΠ Πα} }15 γῳ (σγΙ δ τιιτ, 
ἱππιῖο. πο. πατοςπθουγῖάς Νέω, 

Ω 

ἘΓΠ Πα οὸ, ὃς Νωγαλδύματα. τοὶ, ορρέραγα ξεγοιιν δ 
ἐς ἀρι ὦ Ατἤδη.110.2.ν14ς Νωγαλίσματα, 

ἡ νωγελϑύω, 5 ι14, ΟΡ ρΙΡατγὲ ν]ξεῖτο. Ατβοη.]}.2., 
τά, τοὶ (οἰτα το ητα.ἰδιιτα ἔεγοι!α, τα πὐδεκόμιμα τοῦ 5 ΠΛ ΠῚ1- 

ας. ῬΟ ΠΧ. Αριά Ατμοπαῖιτα Πρτο 2. Ναγελδύματα 
ταὶ ἡ δία Θρώμα ται. νἱὶ τεὺ κομψὰ ταῦτα νωγελδίμα τα, 

᾿ετίαπι Νώγαλα, ἃζ νωξαλ δματει; Ε1ε γα, τοὶ μὴ εἰς χορτα- Ὶ 
πρυφεριὶ αδιια τα. ἐσεηάιτιπα αῤτύματα, ὶ 

ῥαγ οντος ὁ. ΓΕΠΟΧ )οἀφΏτα 1155 ὀδῦντας μὴ ἔχων» αἰιάττιι ὃς [οτ- α 
ἌΤΘΠ 5. 
᾿ἰἀοπητὰ νῶν ΕἸ νὴ ρτἠπιατίτα ραγτῖ σι]. 8( 6 δοις, ΡΠ οΥθογα- 

ὑσαζ αἰόσοντα, αι: εἰῈ Ατἰ τοις ἢ αῥαίοις ὀδόντας ἔχων » ἷ, ΤΑΤῚ5 
δι νωδὸς νετγὸ, 11 ἀσητος ἀπηϊῇτ. 
γᾶς ἡ οἰ πο] εητὶ Δ, ἀο᾽ οτίς ᾿ς ματος 

δ ἀο]οτῖς οχρογβρανώδιω θη, 
οἷ, ὅζ 

ϑείηρης ἡ [ςρ πἰτίος, ᾿ ἢ 

οϑὲς, ἐΘι, ὁ χὴ ηἰ ,νωϑρὸ «οζάτά 5. πε δ 65. ΠΡΕ ΤΕ ΠΕ Τ οαι 

᾿ ἰχυφὸς καὶ ταὶ γόνατα γωϑεὶς. σοηιια Βα εη5 ἰσητα, ἰά οἴ γέτετηο- 
Π γοὸ ρυΠιατάιια δι ϑεῖν 5 ατιος εἰϊξ σιγγοτς. νωϑὴς ὁ δὸς» Ρτο- 
Τῖχιιπη ἰτοτιγωϑὲς δωρ ἴῃ Ἐρὶρτ- ες: 

 ἰἰβιτος, Ἰάοπι,αριιὶ Ηςίγο μι νωϑιτὸν,τοροιίταν ὀχ ροδκιπι τὸν μὴ- 
κάτι σκιμτῶγ διυυμοά μῆνογ, 

Ν.Ωῶ 270 
Νώϑου σϑὲ, δ, ΞΟΤΏ ΟῚ νοςΑθι] πη» ιιο Πα Πολτιγ ταγάμι5 ἰανο- 

ὩοΓΟΠῚ ὃς ἰΔησιιίαιι5. 
Νωϑρεία, Ρ᾽Βτίτια, ( σηἰτῖ 5, τα άἴτα5) νωϑρότης, αἰμζλύτης, βρχϑύτης, 

ὄκνῶ», 

Νωϑρ δύω» [πὶ ἀο ες δὲ ἱσηαυιῖς, ΕἸ ρον ἀς5,.ὴ 
Νωϑριάω,μ, ἀσωςπιικοι)τοτροο ίδρ ἢ (απ|. 
Νώϑρηξ, να Ἰοηρ4. ον οἢγ ὁδὸς μακραὶ η᾽ νωϑρα. 
Νωϑροκοΐρ δεΘ- )ΕΧΟΟΥ 59τΑ 115 ἸΡ οηΐο, 
ἸΝωδρὸν» τὸ, [ΔΠΘΊΙΟΓ, 
ΝΝωϑρὸς »οὦ) ὁ ἴς 5 ηἰ 5» ἰ πο 1} 195 ταγαιις. ΡΤ βοτρίιις δά λροηάιιηι, ἤπια 

δὰ ἱτοτ εὔλογος, 
Νωϑρότης, γτος, Το σῃϊτίς 5 5 νωϑρεία, γοτογηιις, νἱάς Μίᾶτςς!ΠΠ. Πστο 

4: Τ᾿] οίςοτία. 1η ἀϊξζίοης ληϑαργος, γίάς ὃς ξιπάςπι ΠΡγτὸ Ῥ"ϊ- 
πιο: Ὠἰοίςοσ, 

Ν᾽, ροετὶς ἐς, πος ἀτιθνν εἰ πο5 ἀτι05, ὃς γωὴν, 14 οὔ, ποΐηιπι ἄπο- 
ταιπην οἱ πο ἱ5 ἀποθιι5. 1η ΤΟ] μτα ογάτίοης νὴ, ὃς νῷν, νῶϊν τα - 
[τ ἁριά ΡΙατ, ἰῃ Ἐρἢν τορογίταγ, ὡμολυγήϑη γωὶν « ἰαϊοΣ πῸ5 
ἐοπιιθηϊζ, 

Νωΐτερος, αγ.ΠΟΙΤΕΓ. 

Νώχοιρ»ἱ πα! 4] Δ, σΟ σ τατῖο ἐπι ργο θα ἔς ρπιτῖος:ὰ ρίαν, νὼ, ὃς σαὶ- 
ρωγίαἰτο, Ετγαι. ᾿ 

Νωΐχαρ, ρος. ΘΧΔ τη ἶ55 εἰψυχοποιὸς, γεχρφποιὸς γ» ΟΧ ΡΥΪΙΔΤίΟης κῆρρε, 
μος οἵδ, ψυχῇ “.Επ|τατ. 1126. οἴττα ἀο] οτῖϑ ἔδηιπι οπεσδηβοτὸ 
χρείς ἰλγομοίτων ἀγα! ρφευῦ ΧΡΟΙΪτ ἸΝΊσα Πα. Πητογρυ. [46 ΠῚ ὅς ςὰ- 
τοη, δζ ργδιιεπη [Ὁ Ρογοῖη ᾿ῃτογργοζατιι ΓΔ του γουῖ χαΐρωσιν, Ε - 
τγπιοίορ;. { δητιτιὸ ροσῖτις ἀσοιρὶς τὸ δυσκίνητον κἡ ἐσ) ὁπω- 
σῶν ἐῤῥωμῆθον, γώχαρ »ϑιμάας, ὃ διυσηκίγητος, Τητογρταβ ΝΝΊ σα Πάτ» 
τοτροῖ. 

Νωλεμμιὲ οοδζ Νωλεμέω ςγ»ὺ γωλεμώς, ἰηο Ππεητοτ, ξογτίτογο σωνε χες, 
αἰδιαλ εἰπῆως ἀπαιυύςτὦςγσιωεχρς:ὰ γῷ ρτἰπιατίια ρατγτλου!)8ς λείπω, 
4ιαῇ νωλεπέως, ΙτΟΠἢ ΡΓῸ βιαίως; ν]ΟΙ ητογ. 

Νωλο μὴ ς» 6.9. ὁ νὴ ἱ,ἱπάἀοΠποη 5) οττῖτογ οοπἤίξοπο. 
Νώκα, ο αἰ τατιο  ξητοητία,ἐνθυμημαν ΡΓῸ γόμμφ. 
Νώματο, ΡΘσογά» ποῖα: βΕΟΟΓΙΙΠῚ; ταὶ γνωρέσματοι, ὺ ϑρέμιμοτά. 
Νωμάω; μη σωνπιηχϑιν ᾿ ΓΟ, ΠΊΟΙΙΘΟ κάνω, 114..70 σκῆ πῆρον ἐνώμα, Ττοπτὶ 

ἀτι4ο. διαμερίζω, δια δίδωμι, Τάεπι Π|44, ὦ. γώμυστιν δ) ὥρᾳ πᾶσιν. 
το πῇ ΡτῸ ἐρειυμω ὃς σκοατώ, σοπίγ ἀογο.Ιτοῖτι ργὸ γογίοτν ἰδτο τ; 
Ἐρίρτικόραξ ἐνὶ αὐ ϑέρι νωμὴϑ, 

ἸΝώμησις εἶθ.“ σΟὨγ ἀστατ! ο) ΠΟ τι) κένησις: 
Νών, ργὸ νωϊΐνον Ἰὰς νωΐ, 

Νωνυμέα, Οὔ οτιγῖτας ΠΟΠΊ ἢ 59οἰσεέφεια, 
Νωνυμος ὁ κα κα, ὃς γώνυ μνίθ.)Ο δ ςατιι5ο »Π ΟΡ 11155εἰοοξιΘ-, αἰώνυμος. Ηο 
πτογι Οὐ γ Π.λ,δττως τὸ φύλον ὄληται νώγυμον, Ἰὰ οἶς, δ ύσφωεων, ᾧ ἐκ 
αὔτις δῆφυημον εἴποι, ἀἸοἴτιιγ ὃς νώνυμν.. ΑΡΟΙ]ΟΙ.2. πολέες 3. πόρον 
γώγυμοι ἐῶν, 

Νώρεμν(Θ- ΠΊΑΡΏΙΙ59ΓΆΜΪτι15» ΡΟΙΕΓΟΠΊ5912τιι5) ἀερτο {85 ἱπιδεοὶΐ -- 
115. είγομ. 

Νωρέω,Εβςαςίτογ ἀρο. 
Μωροψ οπος ὁ κὶ ἡ) [ρ[ ΘΠ 41 1155.) «ἔρησιν τοῦ ὁρᾷν ἤς ἀϊξειι » ΗΟ πα: 

1144. νώροπα χαλκον»ν οσαιῖτ, 14 ο[τ, λαρκαρόν, ἤρ!ςπάοτ επΐπε 
ἔοτγὶ ὃς ἀγππογισην [1 (ΟΪςε οδίσιιγαγει νεῖ νωρρψ, δῇ ἐμουρων 
τὧν ὦπας, τουτές:ι «δ ὀφϑολμοις. ϑοτι δέτατ οὐδ πη νώρωψον 4. ΡΙΏτατ. 
3.5 ρο . Ηςγ ἢ. δια 4πὶ ἐχ ροπείοπεπη αἰξοσι νόργπα χαλκθν, 
ὀξυφωνον, ἔνοχον, ΑἸ τοΓἃ ταπηδη πισαὶς γεσορτῖᾳ οἴ, 

Νωώσαι εἰς γοιώ χαξν, 

ἸΝώστετο; Ρ Ὁ γον σοίτο, το Ποχὶξ, ΑΡΟΙ]οη.11}..4.Ἐτ νωστέμϑυθ. γριά 
Ολ Π πιὰ ςἢ.1.νονΐστες, 

Νώσις, εθν, ὁ, πιο πάἸοιϑοναραδιπήμς, εἰν οἷς 
Νωσήχολ ΠΕΡ Τρ 659} Θητι15.οἰ ριελὴ ῥα ϑύμος. 401 ὃ, γω χελήξ, 
Μωταιγογὸς»ἀοτίο γνεπεηβφάο Πιιαγὶι5. 
Νωπεέρηρ» 1 ἀοτίο Αἰ αι! το Πτοχαὶ ἀοτίο φηιιϑ (δῖε, ὁ ὅγὲ νότου 

αἴρων χἡ βαςαίξων. 

Μωτεῖς τη} 11 ἀιτ ἀππὶ οἰ τ8 14τ]])υνωτοφόρρι, 
Νωπώθ.. αὐ ἀοτἤιμπι ῬΕΓΓΙπδηδονσ γώτι αἹ Ὁ. ἀυέλὸς, ἀοτῇ πιο νη}; 

ΑἸεχ. Αρμγοα ποτίαία εἴχανθει,γάοτῇ ἔρῖπα Ατηξοτ, 
Νωτέζω, μι ΐσω,ποικαντοτρ ποτ οτ Ο Έ ΟΓτΟ ἔευ ΤΠ; τοῖεοςςάο; ο- 

ῬεΓῖο ἔοι τορο» ΕΠγΙ ρὲ 4.1η ῬΒα τη ΠΟ ρτο σκεπτίξειν.Ἰ οατ. ΑΒΓ]. 
ῬοΟΙΠΙΙΟὶ τὸ χ᾽ γώτον πἰ Σπολιπεῖν,νωτέσαι ἀϊ αἴτιαι. ι 14. γωτίσαι» τὸ ἐς- 

πελάσαι. Η εἴν ο}}. διώκειν, τρέπειν. ὶ 

Νώτι. μυελὸς, ἱινδντιώ Θ΄: 4οτΠ πιοά 14 ἀρὰ Αἰοχ, Αρβγοάθγο 

Ζ.Ῥτοδ ει. 
Νωτόγρατῆθι, ν»6 καὶ ἠν οὐυῖι5 ἀογίμπι ποτῖς αἰ μῖθι ἐπί οτρτῦ σϑ, 

Ατθεη. ελλτὶ 
Μώτον,"» τὸ ἀογἤΠη»τογρα; [Παρ]. αὶ νῶτον φοξεῖ » ἃ ζεγβῸ τεγεεὲν 
ὙΒιιον ἀν πάο γώτει δδιιύ αἹ 9 ἤσατ 1 τί πὶ τογρα ἄδτευρτο ἔπ ροτα: 
πα νῶτα σἡμερέφω, 40 τεγρ 49 πἰοϊαπινώται πελοπ ναι ἴα ΟΠ Ἐλ ἀοτίιπι 
Ῥεϊορίς, ΑΡο]]. ἈΠΟ νώτει βοὺςοτοῦρα Βοιι5» ΕΟ πη. ἀν ξ, γώς- 
ποισὴν δ᾽ ὀδυαξ εἴα δεϊωμελάεοσι, γέροιρεινωτιαίοις μέρεσι) ἀς τεγρὸ [ϊ5., 
ΨΊΓΡΙ Πα» Ρογροτυῇ τοῦρο Βοιιῖς. Ἡώτον, ΡΓῸ {πρεγβοῖε Ἰηδτὶβ. 

ἀπ Ἐρὶρτ.γώτει ϑειλαδυης. ΟἿ]. ἵν τῆς ὅγιφ ανεια, 5 δ αιοσ. Νωτν 

ετίατη τυιτλα]τ5 ἀριιά ΡΠ τάτο ἢ, ᾿ 
Ἡωτοπληξ, ὅγ» ο)νογ δ εγουπια ΕἸ ρ α μας γίας, Ατορῃ. 
Μώτος »ου ὃ» ΠΕΜΠΊΟΓΙ18. ΑΓΠΊ115, ὁ νῶτος ἀυπί σιρυετρίζι. φεγμῖςες οὗ 

ἼΤοπι,2, ΔᾺ 1) 

“φΦ νυ 



-ὯὉ 

2890 ΩΝ Δι 
ξαᾶα ἤιπτ:ςαρ.4.1ΠἸῦτο τι ᾿οραπι. δὴ τοῦ γώτου ἔφερον» Ἀππιετῖς 
ροτταῦητ οἱ νωῦτοι οἷο τροχῶν 9 πιοά!ο0}1 τοταγιτηγο 4.7. 10 τῸ 3. 

Ἀεριιπι. ὶ 
5 ᾿ “᾿ 

Νωτοφόεϑο» μμπηοΣἢ5 ροττδη 5. τὸ γωτοφόρον» {Π| ΠῚ ΘΏΤΊΠΙ τΟΓΘῸ ἔογοΠ8. 
ἀοίζιιατῖα ᾿απιοητα ἀἰχῖς ν αγγοςνωτεῖς, ν 

Ῥμωφαιον, ΟὈ ΤΟλιΓΠ Π]. : ᾿ 

Νωχελέφερφον προ! Ἰδτονϊάς γω ϑέςτερφς.'Π ΑΠΥπΊό ἢ, 

Νωχελὴς Εἴθ, δ κ ὐγόμοιλιοεγβοα
δις ἀχους Θοταν ἀπι59 τα ΟῚ] π|5οῖρ πα 

(, τὸ σοιχεῖογ» αὐδοὶ τὸ ξἔεῶτι ἐν τῷ γοάφε- 

ὥει δ ὠγλων πλέον. κα ἄλλως ν» ὅτι ὡσεὶ 
ξύσμα δδὶν δπὸ σιδηρφυ.. ὁ τούτου ᾿χίΘ’5 
ῬΒαδιιου. οἵλως 3 ὁ χυματισμὸς ροτ ἕξ 
εἰ Ἰοπιιπὶ ὅς Αττίσουιιπι : ταπτξ ἴα 
Σ »τοϊοἰοῦπι5 τα Βῖς ΣηΓοτὶ σθπὶ- 
τποάὲ ποσιεῦς οἴττα γεροτιτ ἢ 611, 
1.1π σοπηροῆτί5 Ξιω ἃς Σιώ, 

2. ἢ Ξάνω, μι. ανώ,πιαγνα. πείκω ἤιις πέκω»ρ6- 
ξτο;αγπηϊπουνήϑιω2 5.114. σωῤόϑω, δεαλ ὕω, μαςίζω, ρετοιτο» ΡΠ Ὸ» 
ςαάο,τοπήθο, ἰάςεγο, ἀἸ ςογρο, ἀϊ] 4ο9τεχουπεο. Αξεῖι.Ασειι. 
ἔρια ξαήνειν ὡς ὀυ εργὰ εἴη ταῖς γευμαιξὶ, Τ τι οἴατ. ξαίνων μῦν γευναμκων,Ἰη- 
τοῦ πα. ] γος Ῥθη Ια ἀϊι! ἀεης. ΑὙ!ος. ς.ΡΟΠ τίς ςαρ.1ο. ἐς 5ατ- 
ἀδηαραίο. ῥα ἔύοις ἔξαρνον τεὶ σώματα, ΟΥΡΟΓΑ ν]ΓΡῚ8 σεοἰ ἀογιητ, 
ῬΙμταγέβ.η ΡῈ Β]Ίςοἱα, ξαννειν, ἱηαῖτ Τητογρτος ΑὙἸ ΟΡ μαπ. τὸ 
αὐπῖειν "ὸ ξαγνεῦϑαι τὸ ποίχ{ν, 14 οἴ, νἱΓρὶσ ἀπ Ηαρτὶς ἘΧΑΓΆ]ΠΆΓ], 
Τρεπηοίξἶιεῃ, σοπεγα ΑἸ (ΟΠ ΐυ. πϑοῳτρεσβ, Εὐπούσης τὶ κὶ Φακρυστί- 
σῆς ἐκείνης. αὐξιῤῥηὶ ξας τὰν χιτώνα ὁ οἰκέπης» ξαίνει ΧΤ' τού γώτου πολλαξ, 
ΘΥΔ]τῖϑ νου ουῖθιι5 ἀοτίιπι ἁ εἶτ, ξαίνειν εἰς πόρ,σπεπι Δ Πεςα- 
το ῖσθποπῃ ἀϊμεγθογατς, γῆ ἴῃ Ῥγοιιοτ.ξαίνομαι μο᾿ σίξι, νἸτοὶς 
σα ἀοτοἴσιιτ!οῖς νριι]} 0. ] 4 Ζαη. ἴῃ Οὐδτιν πᾶς ξανν ὁ μήν Θ-, ο4:{1|5, 
Ρετοιμήιι5. 

Ξαγάν ἀϊςσο ατιτο π βοῖο πηδηιις [Δ Π{γῖν τὸ καμεῖν ἐπὸ τῇ ς ἐρανργίας 
πὸς χα οχογ ΡΟ] ΠΟΙ Ἰσαπά,1η Τ᾽ μοιῖας, καὶ δ᾽ ὁπό ταν ξαγαΐα νδυρων 
χεχάλασ μῆμα, δεσμιαι, ΤΏτΟΓΡ. ϑερμάγνει χἡ διαλύει, δι}, ξανᾷνν πον εἴν 
ὧδ καρποις τας γυυῶνας «δ “Ἷ0 χάρων διαὶ σιυεχὴ ΤἾ ἐρίων ἐργασίαν, 

ἀριι οπάςπι ξανήσει, κοπιάσει, Εν οἢ. Πηαρ! οἶτον ππά τι [αΓ- 

ΖΖ2 Ζ δ φς 

[εἤετε, κοπτῶν τίων χεῖρα, ορ ιοςΐ γ᾽ δυὶ ξανῆσωι ἡ ὠονγυμνάσαι χὐς 
δαοϊηαῖς Ηςέῖον ἐθσογτατιγι!5. 

Ξαϑησις. ᾿Δ] Πολ τη, ἃς Ια τι ο ιιαπι δἔϊοσσ ὶ ἐριουργίει : οἵϊ δριιὰ 
ΡΟ] ςειῃ. 

Ξωϑαρίθ:. Βοιιὶ ΠΠ}1}6 φηϊτηαΐ . 4ιοά ταχτα Αὐἰδηγίςιπὶ πηᾶτς 
παίοίτιτ. 

Ξνϑία), οἷν ἔστι! (οτπι σοτιπη : ἃ Ηλιιῖς αιδιι5 ξετὸ ἤιπτ ρτά τὶ» 
ΡΠ ΠΠ1594ἱ δὲ πσυῤῥιαὶ, ἘιΠ Δ: ἢ}. 14 4.γ. 

Ξωνϑίας, οἱ (οἷς ἀρ Ατμοη.}1}ν.ν΄, 
Ξανϑήζομαι. Παιιοίςο.» καὶ πὸ ξανϑίξω,, γὲ 7) ξανθιζεόϑοη τί κἀμίω, 

Ρο]κ. 
Ξπϑίζω, μιΐσω, π᾿ κοῖς γα ἔπ ἔαςῖο, βαιιτη τε άο, συῤῥὸν ποιώ, Α- 

τ τορἢ ἴα Αομάτη, Οἰπ]ῶτε ταυτὶ καὶ καλώς ξανϑέζετε,ά εἴτιπυῤ- 
ῥα τὸ ὁπῆησει ποιεῖτε. ξανϑέζουστο 5ρὶξ. βατιις Παρ. [τις 5 σαρῖτς 13. 
Τ δαῖτ, 

Ξαιϑεκαὶ ταὶ, ἔς πτιπὶ ἀριια Μασοάοπεβ Χαητῖσο αιοπίς ἀρίταγὶ ίο- 
[ἡτατανρτο [τγατίοης ἐ Χεγοῖτι!5., 

Ξανϑικὸς οὐ, ὁ) ΔΡΥ 115 Δριι4 Μαςσςάομπες πποιῇς 5 41 ΗΕ τα β ΝΝῚ 
ἴλη, ὃς Αἰ σγρτίις ῬΒάγπυεὶ. 

Ξαΐδτον, ἐγτο, ̓ α ΡΡΔοβονθα ἀς αι Ὀϊοίοοτ. ΠΡ..4.ςάρ.128, 
Ξ αὐδισμοι «τος τὸ, ἴῃ ἘρΊ στ, δ ξεῖο το ἀθηὶ ΗλιιιπΊ, 
Ξανϑύγιωςς ὁ κι ἡ, πα θ 5 τογγαΠῚ ἔα απ, 
Ξανϑύϑριξ, θυ. μα επς οτίπεπιὶ ἤσιπιπι. 
Ξανδοκαίρίωνθ-. Παιισοπη5: ΟΡ ΓΗ οτοα Βαςςὶ- 

ΞανϑδοκόμηςἸ ἀο πη, ξανϑόκοιμος ρτο ςοάειη. 
Ξανϑὺς, ζ, ὁ, Παυις. τ 15. πτειῖς. ΗΟ πιοτ. Πα ά, β, ξανοὺς, μβρέλαιθ.,1, 

κρίλος ἡ πυῤῥοκόμης, ξανϑ ἡ δημήτηρ. τα Οογο55 ΗΟΠῚ.ξανϑη, κόμη» 
χαλὺ πυῤῥοὶ Γάσπι, ξανϑκὴὶ χολ ὶ, Β1Π1ς δια.» Αὐττοτ. 1.2. ςαρ.3.48 
Ῥττῖθιις Απΐμη, ΡΊατο ἴῃ ΤΊ πιάτο λαμρόν τε ἐρυϑρῷ λδυκῷ τε μι- 

ἡ γνυ μῆνον, ξανϑὸν γέγονε, ξανδοὶ βόες. Οἱ δοιιςς Εεβῖο. 

Ξαύϑος, Ὁ ΠΝ Ττοία δά οἵμες γε αι βαιάϑοντ (οτι δὶς Α- 
τ τοῦ ΠΝ ον. 3. Αἴτο ποπιῖης δολιπαπάογ, 

Ξουϑοστὼ Ἠπιδίο τ, τα είτε, 
Ξαὐων, ρεξξεἢ, κτένιον, ΕΤοίγοἢ. Αρι ῬΟΠΠΙσ ΠῚ, ξαήιον, ὅδτξίαυον, 

αιιοά Οὀπια 4 ὅθηκόπεινον γοσαζ. ἐλεον ἀἰ Χίτηι5. ἂρ ἀῃτὶ 115 
ἀρρο αν. ΑΤ11 ξένιον ἐχροηῖτ κτένεον, [τ ξαύνον Ἰορ οπάἀμιπηντ ἃ- 
Ριι4 Ηοίγοξ. , 

Ξωντὴς σαττηληατοῦ ἃς ξαντεκὸς νηός ξαντικὴ τέχνη 5. 4τ5 ραέξεηά! ἀ1- 
(ουϊηγξηληάέηις ἰ᾿παπ.Β ΟΠπχ, ΡΙατοῆτ η ΡΟΠτῖςο ) ξόυτικηὶ ἡ 

τ 

ΣΝ “Ὁ. ΔΝ 
υἱυιϑτὰ νὼ ρτίπιάτῖια ραττι συ] ὃς Χέλλω,, ἱ, ̓ παχέως πρέ) 
Μεασῦϑι γω χελέες κ) αὐωνυμοιοαπρυϊάα, 

Νωχελίζω,ταγἀο9τογρΠογίοτ. βεαδιυΐω, 
Νωχελία ας »ἡ γε ϑνένεια. τα τἀττΑ 591 Ὁ 6 ΟΉ Π|τᾶ5.Πς ἀρυά 

νογὸ νωχέλεια,1 ἀ ϑνένεια, βραδύτης οῤγία, 
Νωώχυα, ΟΡ Ῥρτοθίιτι, ὄνειδος. Η εἰν εἰ. - Ι 
Νωψ πος» [υ{οἰο τις » ἐπα δΟῚ ΠΠπ1πὶ μαΐροπ5 ν ἈΠ. ἐἰῶδο ἯΙ 

Ηείγοϊ. 

᾿ 
ἸΑΝ τ 

ποδξαδνοντος τέχνη ) ἀττὶ ΠΟΙ ΠῚ ΕἾ115 4111 [1Π45 σατιη ηᾶ 
διῖτ, 4ια: ρατϑ οἵδ τῆς ταλαστουργίας ηἾ᾽ σιυμες- των κα σ΄ 
γῶν διαλυτι κῃ, κι διακριτικη, ξάσμιοι αιιοἀ σΑΓΠῚΪΠΑΓΙΙΠῚ ς 
ϑορδοοὶ. ᾿ 

ΞΈΙΝΑ πΑ' 
Ευτ!Ρ] 4. ὃ 

Ξεινίζω, ξεῖν᾽ 5. ξεινοδοκέω 5 ὃς Πηλ114 Τοηῖςα ἤππε ρτὸ ξεν 
ἔϊο». 

Ξεινβοσα Ηοἰγοϊι, ππητ ξενώνες. ΟΝ 
Ξεναγθς»ὃς Ἐεναγωγὸς,οὐδ,, ὁ ὙἿ᾽ ξένων ν᾽γρύ μῦν. ῬοΙΠ μοὶ 

ὁ ΠΥ ξύνων ἡγουμῆμιθ:. ἀιιέϊοτ ποίρίτιιπ), Ετ τα ἀἰοῖτι 
τγᾶπεὶβ γα τι 115 ἱπιρογαῦ πηεγοθάς σοπά (ἰδ 5 πὶ 
ξεναγοὶ » Ῥοτορ τ ποτῖιπὶ ργίποῖρο5 ὃς ἀϊιοο5. οἱ Τ᾽ μιῶν 
χόντες, ν]άς ξένίθ', Χεοηασοσὶ ἤιπτ 41 ρεγοστίπος σο 
δά ἸΙσσα νγθιμση [τη ΔΑ) αι 65 ἤπης Ν ἐποτῖ5, 146 Β 
ποτατ.ΐη ἘρΗ. Ν᾿; ΠῚ Ξ 

Ξεναγρδμωμοίρο5 αδἀισοτ,ίειι ἀπσοτ. Ἢ ἥ 
Ξεναγω εχοῖρίο ποίρίτος, ργομεηία πιαπὶὶ ἄμποο. ξεν 

μοίρίτοτη Πιίοῖρο. Γπςϊδη. ἘΠ᾿ εμῖπι ξεναγεῖν, Ηοἴγο. 
χεδδοι»ἱὸ ξενοδὸχ εἰν "ἢ πῆς ὁδοδ ἡ γεμονδύειν.1 ποίη. ξεναγή 
ὁ. εἴσ᾽ ὅτι αἴδινος- ὧν, 1. οἰ τοιμΠλἀπισος, ρΓῸ 4110 «δειηγεῖ 
Ροετγάιιςετονἀιέτατε νοὶ οἰτουπάμςετς. ΓἸαπτουνἰάς 
ΉΠης ξεναγός, 

Ξεναλίζω, οηρτοσο. Ὠ ]Πτεπὶ ροτερσγί μη ΠΟ 50. 
Ξεναλόγ» 5611] ΡΕΓΟΡΤΙ ΠΕΠῚ ἜΧΈΓΟΙΤΙΙΠῚ ΠΟ σ τοξενες συν 
Ξεναπάτυ,η: οἱ, εσορτῖο πούρατ59 Επγῖριά, ἃ Ρίδτοης Ἐρ᾿ 

σατία ἀϊοῖταΓ. ἣ 
Ξενδίω, ροτο σΎ 115 ὃζ ἔσ ΠαΓῚ5 [πη 
Ξενὴ ὁδὸς. χομα γἱλ : τς ἀϊοίτατ να συσάδπι ἴπ Ογεῖα: 

τλϊα τ᾿ τατο ἱη ΤΥ οιιγρο. 
Ξενυλασία ας ἡνοΧΡυΪ ΠΟ Βοίρίτιιπι, ἐχρα πο ρογερτὶ 

οχαξμϊο.ο]εθδης διιτξ [ᾷ ἔλοοτς 1 αςεάα: αχοῦ] ἀπ 
ογ ξενηλασίας ποιεῖν, ρετορτιπο5 ΟΧΡΕ Ποτγα 5 να ΓΟ 
πἰδίητογάϊοοετο, Εοξσγγαν ταπιθη ἃς δά σφ τουατιΠῈ ΓΟΙ 

ἐπϊοπεπι,ν ξενηλασία τε χγών πἑδεοσῶν, ΟΧΡΙΠΪΠῸ ἁτιϊ Π 
ΤΙΠΠῚ ξενηλάσταν τεχνῶν ἐποιέιτο, ατῖο5 οχ ντος εἰοςῖς. ΡΒ] 
ἴῃ Τγοιιγρο. ὃς ξενηλασίαν στα] δευ μφέτων ἐποιοειῶτο 9 ἀἰ [οὶ 
ΡΕΙορδηξ. ποι δ πιϊττοίραησ 5) ἀρ ἃ οἰ! 6Π|, ξενηλασι 
τῶν ἐποιήστιτο γ ΟΠΊΠΪΑ οἰ (Οἱ 7) Οπληΐα ΟΧΟρ τ. πν 
ἱπ Αρορίβμορπι, Γασοη, αἰεὶ ξενηλασίας , Ἰερς ῬΙατοῆι 
ῦτο 12. ἣ 

Ξενηλατεῖν 5 ΑΡΊσοΓς Θχτογηοϑ ὃς ΟἰἴσοΓγα ἡ ντ αἰ ἴεῃο5 ἁϑὶρ 
τατ.ΐῃ 8, δ. πηροῖ, τίν γὸ ἀνδόνα τάς αὐτῶςς τραγῳδίας ἔ το 
ὄχ ὠπείργουσιν, αὶ ὃ ξενηλα πᾶσιν. ἀς δΥ ΠΡ ο]ο Ρυ μα ροτῖσο 
μος εγαῦ ταὶ χελιδόνας οἰκίᾳ μυὴ δέχεϑευ, ΑὙἸΠΤΟΡΙ,, τί δ' 
γάν; ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι ξενηλατοιώ αι. Υ 

Ξϊνία ας» ἡ, οὐ τα τᾶς. μούρ τη) σομΠποτιιάο, φιλία, ἐλ ΠῊΪ 
πλοῖα Ἐχτογπουίπτη. ξενίας ὑποδέχεώτῳ . Βούρίεἴο οχοῖ 

(ὩρἈ. ξενίας ὁπολαύειν αὔρά τινος Ποίρίτῖο ἴοι μούρίτα!! σα 
ΔὉ Δ]14πὸ ἐχεῖρί. ΒΑΠ].οἱ ξενίας δεωκόμῆνοι ἔειι φϑύγον ον 
ορτἰ πτατῖ5,1.υΐ ΟὉ 14 τοὶ ροἐξι δτί ἤπητ, αιιὸὰ (Ὲ Ρ 
βοίουϊητοϊαγάσιιο οἰ} }Π1α ν Πιτραγάητ, αυτη εἴοπξ 
Βιι4.1π Απποῖ.π Ἐρηπ, ΡΟΙ] οἱ ταύτη χΤ' οἦο' πειρεγί 
ξινίας γραφὴ νκἡὐ δορ»ξενίας, αὖ φϑείρωσι «δὴ δικοίξογτας, ξεν 
ὧδ. ᾿ 

Ξενίξω, μι ἰσω,ποικαςἰνοίριεἴο Παρ οἱου᾽αετὸ ἀοοὶρῖο  εςιώ, ΥἹ 
γιδϑιέγτες, [Αττὸ Ἔχοςρτῖ, ΧΘπορ . 6, Ραα. οἰξέγισεν καὶ (φὴς 
γαϑοῖς ὁ γρῶρύας ξενίξω σε ποτιῖ ρΟτι τε σχοῖρῖο ὙΡμηοῦ εἰ 

τοῖς. δοάπος αἰ᾿πιια πο τγαποίοσίαγντ ξενίζει τοῖς δὴν 
ἢ ρετοστίηα ξεγοι]α ποδὶς ἀρροηίτ» 1, ξένα τιναὶ τρὸς ἡ 
γεται,ξενίζειν τῷ λόγῳ, ρα ρτῖπα ἀϊσεη αι ξογπηᾶ ντὶ ἐν 
νίζειν τῷ κόγῳ, Βυά. ἴα ἘΡΠ Ο] ρτϊουῖθ. Πτοπὶ Ξενίζειν, ΠΉΝ 
γε] πλιιπογαγὶ :ἃς ξενίζε βου, τοὶ ξέγια δέχ εὗϑτοι ἡ λαιμξαϑειν, ΤῊ 
αὐ ΝΙσοιποᾷ,άς [εἰς οτατίο πῖθιι5, Μη οὐδ δὰ νὴ ὑμεῖς τὰ ᾿ 

ΙΪ ξενίζειν δηαιχάρριώτος ὁ λέαν κεχαρίσμῆσοις ξενίοις . ΧΘΗ 8 ν05΄ δ᾿ 

Ρετς Πιηρ!ὶς ὃς νΠτατῖϑ. ΚΟΠΟΡ , τότε μᾷν δεὴ ξεγιϑθνέντες οἱ σρα 

ΤῊ Σ, δοίρίειιπι ἔοιι ρογορτίποιιπι « 
Ἷ 

Ἕ ᾿ ΤΊ ῷ 0 

ἡ ! 

ἀμ 

ΠΝ 



ἊΣ 
»- 

ΞΕ 
ήϑηστι  διρτὰ ἄϊχογας, Κύ εἶν καὶ πῇ ςρατιὰ πάσῃ ξένια 

, Ξοίξω ρεγεβτίῖπα γος αἰ πιογίβιις το, τοὶ ποιιὶ- 
Ἐμροβαοϊονρογορστιμάσιιο Ἰππξίτιιο 5 14 οὔ . τεὶ ξένα φρονω; 
ἣν , ἰὸς οἰ, τὸ ξένῃ χρωμαι φων τ, ξενικοῖς δγηπηδεύμασι : 1.11-- δρντ, τ, 3,6: ᾿ αν νιν ῃ . 15 ἴῃ Ρεγίοπα Ῥυτμαβογα:» μ᾽ ἑάρων οι τὐκῶν τὸ σευ ϑυ μὲ 
ἡ τοῖς πολλοῖς γομίζοιμε 5. ἈΝισία, ἐζυπ τη δη ὧδ αὐϑρωποις ἐς τὸ 

χοῦσῳ δ᾽ αἱ ξενίζοιααι, καινοτερος ὠμίων αὐτοῖς ἔσεοϑεω, ἰὰ ς[Ἐ, το 
ποῖα ἃς Ροτορτίηα Ἰμαυάιτήσιις Τα ππτιιο το. δῖς ἴῃ Ἄ. 
ρ.17.. ξενίξζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τας εἰκοας νἱμδὴῥ, πογλόὶις χαὶ 

ἴσαις συμφορά εγ τΠ}}τ|5 ἃζ ΠΟ 5 αὐτου Πτατῖθιις, σαρ.9.110. 
ομαδ.ΒΑΠΙ τας Μεϊοτῖο, ἡ δεῖν ὅτι ξενίσοι τίυὐ οἰκοψωὴ πῆῖς τελφό- 

σοὺ τὸ νιωῦ δητφυὲν ἐγκληκα [οὶ σα πι το πὶ τἰδι ἐπα αἰτὰ πὶ Ει- 
᾿ΕΝ 4ιιοα Βυιιιπηοαὶ σε πιϊπατῖο ἐπ ΠΡ οτοθῚ ἕς 
κογοῖ ῬΙΌρτοτ τοῖ ποιιίτατεπη. Ξενίζειν ΠῚ ΟΡΡΟΙΙΓΟΓ 
ἰξεινἀοτόγγοτο γαῖ ποιῆτατς ἀτάτις ᾿πο [ςητία. ΑἸ εχαπα. Α- 
ἃ, ἡ σιωΐϑεια μὴ ξενίζει τίυλ ψυχίω τι τῆς φύσεως, ἰὰ εἴ, ροτ 
ἰιοτιιάϊ ποι απΐ πα ἀρι πατιιγαπι ρογορτγίηα ποη μάθετζατγ. 

τὸ αἰΐοπατγο ὅς ροετιτθαᾶτο, (οπίδητίπις σαί "δ. 
ταγα σαΡ.46.ξενίξει γὸ γἡ ταραπει γ᾽ 63) ταὶ χείρω μεταζο- 

υἦνοις. Ετ ραίπιιὸ 11.9. ςαρ.ς. δεῖ πάντι ἴσον δῇ τὸ φυ- 
υτευϑυσομῆθγ, γῇ οὐ ποιοίτητε μόνον χἡ σι ἡ ματι, δα χ) ἀφ ρων. 
᾿Ἶνα αν ξενίζοται τὸ μέλλον ἐν ἄυτοῇ κφτατί ϑεόθτη φυτὸν» Π6 

ἰτάτοπι αδα!Ἰοποτατράταας [Ὁ] τ πὶ ἀποτίδτιιν. δὶς ξενίζειν 
ππιῖς ἐξήγησεν. ἘΠῚ Διιτεπι Ξενίζομαι, Πα ΠΤιὸ, ἤιτη ἃ- 
ποιιίτατο τασθοτ. ΑΡαγοά τ, ξενιζόμεϑε ὁμοίως ἐρεῖν, 

ται θα πιιγον τ ΠῚ] ΠῚ15 σΟΓΠΟΓΟ ΕΧ 4110 να σα Ήις, 
τῇ ἀμέτρῳ μεταζολῇ ξενίζεται ἡ φύσις. δΌ ἱπηπχοάϊςα 

οαρμογγοῦ πατιγα. Ρογγὸ Οὐδεὶς ξενίζεϑει ἀἰςσιιητατ, 
αι] ποιμιπῇ δι δ τυ άτιαι ν ἰδοτατ, ΡΟΪνΌ. ξενιζό- 

ΑΓ ὀργάνων κατασκ δυάς ἀττο τ] ἃς Προ ξι ἐξ. Ετ αΠΠ1], 
ἰὥϑη διαὶ το οὐρα δοξον.ν Ὁ] Ξενίζεῦϑει, ὁ [Ὁ Πιιρογο. τῷ ροτ- 

Π ἱπαιια τάπης Δάπιῖγαγι. μὴ ξεν ζεῦϑνε,, ἢ6 ΤΠ] ΓΟΠ] ἢ] 
χίππι. τ. Ροτγὶ σαρ.4. τς σοι πη Ομ! Δ τη ρεγίπας ντ τὸ 
ἰο τα. νπάς τὸ ξενιξο μένον; ροτες τ} ΠΠ0. ἱπίοἴθης.. 

παρ. 4.ὦ ζενίζονται. Λὴ σιωτρεχύνταν ὐμδὰ! εἰς τέυϊ αὐτέου) τῆς ἐἰ- 
εὐάχυσιν»ἱῃ 4110 Δ[ἸφΠ Δ ΠΕ » ἐς 6 πὸ Πιπξ ἀηῖπιο ἃ νο- 

τ ξενίζομαι αἰ πιογ [τ ὃς ποίριτοτ, ΡΠ. ἃς ϑεπεςδ. ξενί- 
σίμωνι,ἀἰτιοτ ται ἀρ ἃ δ᾽πιοπόπι,ςαυ.το. Ας, Αροῖ, 
ΠΟ ΡΊτῖπ,. Ἐτ 501. ἐμεπύριον ὁ που οἱ ξένοι ἐμεποῤδύονπω,ντ 

τὺ οἱ εἰς’ οἵ: ΘΓ ΠΑτΙΙ55 ΟΠ ΡΥ ΤΠ 6116 ἀ ς ΠάταΠῚ. [τό πη 
ΓΠΟΤΙΙΠῚ τη] Ἰτιιτη Ἔχ εγοῖτι! 5. οι οἐτἢ, ἃς ΑἸ ΣΟ ρἤαην ΒΕ 

τά ταν, αὐϑιοφορακὸν ςράτευ μα, [τΕ ΠῚ ξενικὸν, ρα  Γσιιπη: 

ΠΥ ΕΠΘΠὶ ΔΡι Ατπτοτο! τα ἄς πιἰγ δ: Πσιι5 παττατίο- 

ΧΙΟΓΠῚΙ5ΟΡΟΓΟΡΤΙ 1155 ΓΕΠΊΟΤΕΙ5. ΠΊΟΓΟΟΠΑΤΙΓΙ5. ξενικος 
τα ρου στη .1.σοπταπιρ]α τί, δὰ ΓεΡ.γειποζα. Αεξοῦ. 

"ΠΟΙ ρμογᾶ ἀρρε τ ἴῃ Ῥο τὶ οἷς ξενικίω;, αμὸ ηυαῇ 
ς Βοίριτες ἴῃ τοραῇρ. ἀταιῖς διἰοὸ ἴῃ πηι πάο νογ- 
τι5»ξενικῇ τῇ φωνῇ γο] ξενιζέσῃ, ΓΘ ποῖ. κεν ῶζο  σαγθα- 
εὐικαὶ λόγοι» γρτθα Ἰηθῆτατα 9 ἀλλότριοι κὶ μιὶ ὠροσήκον- 

ΠΟΠΟς πορτὶ ὃς ρογοστγιπὶ. ΑὐΠτορ τη Ασμάγη, ΤΙαύσεις 
εὐὐκοῖς χέγοῖς μὴ λίαν ἰξαπουτά τη ξενικιὶ βού εια, οησί παι 
1Π| . Ιἀοπὶ Ασττος. θ᾽ ἀεπι. ζενικύ συμ(ελίω συμζαλόζειν, 

ΠΠΙΤαπὶ γε μού ρἰτα! τὰς ροίτι!ατ είτε 5 Ρίατο. ξενιχοὶ ἀμαρτή- 
τά πῃ ΡΕγα στη 05 σοι 7 Ρεσοατα, [Δ6ΠῈ Ρ]ατο ἀς ΓςρΊΡ. 

καὶ ὁμιλήματα,ῖη Ῥετευ τίη 08 οἤοῖα. 
Ἐπί Ππ|. ἄοπα Ποίρ᾽τἰθιι5 ἠτγὶ (ΟΠἴτα, νηάς ξενίων αυ- 

οἴρίτίο Πιηΐερτιις, Ασοὶρίτατ ὃς ΡΓῸ 4ιιοσιηαιις πλι- 

6Π115 ἰςπτίουι οἱ [5 ΠΡ..6.ςἀΡ.7.1.οπτῖςα]α:ά; νυϊοὸ 
Ὦτ. αΙΙΔΠΊΙἾ5 ταί οσ ἐὰ ἔρεοῖος εἴτ 5 ιιλτη ξένιον Οταςοὶ 
᾿οὐπι Πτ οα ἰοπτῖςιι!α τι δίσιπάα ὃς ἱπα πα] Ποτ, 
ὙΒΟΙΡ τα] 15. Ζεν (θ. ζειὶ Τρίτον πούριτα 5. Του Θριτηε- 
Οὐν τ ξ, διὸς δ᾽ ὠπίζετο μεῖιῶιν ξεινίν, ὅσ πε ρίοίλιςία γεμεσ- 

ἔργα. Ἰγρ.Τρίτοτ, πούριτιθιις ποπὶ τε ἄάτο ἰπγὰ [ο- 
Ἰ4ς Ηο πη. ξενίη πεώπεζα πιο μούριτα!!ς, 

ἘΓΑτΙ 5. ΦΟΠάτζιις ΠῚ ΠΠογῖθι155 ΧΟΠΟΡΗ. 
λοφόνησις, [ΠΟ ἴρ τ1) αχοορτῖο. 
οὔ τς (αἰςτορεῖο, πο ρίτα!ς ΠΡ το τα 5. πο ύριτα!!- 
Ηἱ ξεγισίς Τ᾿ ΆιοΥ 4. δε Πὶ σπῖτας τη σδιιιῖο. Ττοπὶ πο- 

οἰ θ᾽ ρα ι}}1 πιιιτατίο.ξενισμος τ ὑδάτων; Πλιτατίο ἀαιιατίῖ, 
.11..2.οαρ.18ς. ἐδ ΚΝ 
ἸΒ Σπτὶὰ ῬΔΕΓΙαοΡογορτίπατῖο, ἀποδημίᾳ, ΟΠΐοη. 1η ἘρΙ, 
ζεῦϑοι, παιρεκοίλεις, ἱαγὸν γὸ ἐ) ωρὸς ἰυ:τινοιιῦ ἡποδημὶαν πέντε 
ὄνον, ἔχτου 5.}} ἐμέ ξενιτείδρ αὔχεῶχ. Ῥγο πούρέτιο»ςἅρ.18.11- 

ϑαρίεητία:, ἔ 

ὴ 

"τεύϑ μαι ὃς Ξενιτέύω, μι. δΙσω,ποδυκοι, αχῖτα ρατγῖαπι ΠΊΔΠ6Ὸ. Ῥετ- 
ὅτε ἀἸπετίοσ πιοτο Βοίρίτιιπι,»ξενόω, ῬΉΙ]ο ἀς πιιιηάο, τρόπον 

᾿πνρὸ ξεγιτεύειν, “οἀαπυπιοάο Ρεγερτὸ σϊε πποτς μοίρίτιιπη»α1- 
4 Ι οττίσιις νἱάοτγῖ, [το ΠῚ μμεϑϑνοφορὼ, ΠῚ ΡΟ 411 πιοτθουϊν εἰς. ΑΒ- 
[ΟΠ Ποοτῖη ἘρΠΠῈ ϑειυμώζω δ᾽ ὅσοι “ἴΠ ταὶ διιυοίμάς ἐχόντων» τεὶ μῷ 

ΤῊ ξενιτευομῆρων «ρα τόπεσα, μι ϑνοιιῦ ται» πλοτος πατιοταστι. "ἀξ τεὸς 
τ᾿ ῬΙΟ Ρέγερτὲ ἄσετο δῖαις [Π 4Π16πὸ (ΟἿ. μοίριτοτι οντ 

ἸΡΝῸΣ Ὁ 2δ 1 
ἄἰἶχῖς ΡΙΪη Ερν ὦ αὐδδος μέγα 4. το καὶ φιλέλλίωθ., ἀπαλλα,- 
ζαι ὺ ξενιτενουδύυς Τ᾽ κακὼν ὧν αὐτοί τε ἔ χασι κὶ τοῖς ἄλλοις παρέχα- 
συ. ΓαιςΐαμιιΣ ἴῃ Ἐποοιηΐο ρατιϊα:, τῦτο γριῶ αὐτοῖς μέγιςον ἐνδεῖν γο - 
μέξεσι, τὸ μὴ πίω! παρ δὰ οἰκαῖν,ϑόγα ξενετεύειν, - 

Ξ ο δ μενον, αν τον ο] ξενοσδ χεῖογ, πιο ΓΟ τ τι, ποίρίτἰππλ,χοποίο- 
οἰ τιπὶ, ἐοςιι5 νδὶ Βοίρίτος τοοϊρίμασιν Ρέγκα δὲ μέγ χα (οτιθὲ 
Ροτρῖίς, 

Ξενοσδοκέωνν ΕἾ ξεἐγοδοχέω, με, "σα; πτιηθα ΓΟ ΓΙ ΡῚΟ Πιοίρί τος, ξεν, ΑΘ μέ ; 
[τοὶ τοίτοτ. 

Ξενοδύκος, μού ρίτιῖς δί Βούρ᾽τα] 5, οὐρίτος μοίριτῖο Πιίοὶρίοης, το- 
{ἰδραρυι δἰιῃμοῃϊάςηὴ ὃς Ρίηβ, ἘτΥ πὶ, ξενοδέκος οἶκος) Βιιά, ἴῃ Ε- 
ΡΙΠΟν άς ρετ εἰν . 

Ξενοδοχεῖν, ξενίξειν, Ἐμγῖρ, 

Ξενοδ χία, ΠΟ  ρ τιιτ Τω[ςερτῖο. Χ οη ἴῃ ΟἘΣς. ἕσνις Φ᾽ εἰς ἑορταὶ ἡ ξε-- 
νοδὸχίας χρώμεϑει 5 4.1 5115 Δυιτοί Δ ἀἴ65 ἔς[τος ὃς αὐ μιοίρίταπι 
Δάιιδητιιηι ντἰπημτο ΟἸ δαριά ΟοἸμπ}..1}ν.12.ςἀρ.3. 

Ξενοδοχίθ΄ κε, δρςαιιρο. ὁ ὑτυσεχό μήν Θ-, Ποίρο5. 
ΞΕ νοείς εντος δὰ ριια Επι]ρ.1η ἐμ διροη, Ταιιτὶά, ἃὶ αι θα [ἄαπὶ ἐχρ. 

Βοίρ τεθιι5 ὃ Ρεγοργιηῖς ἔγο ΙΘησ:ν Βὲ ἀἰοίτιιν ξενόεντι ϑβονω, 
Ξενοκοπεῖν, σα]. πληγεὶς λαζειν, δι. ΐ 
Ξενοκτονία ας. νος {10 Πού τιῖπι. 
ΞΞενοκ τόν (ῶ-.57 ὃ, ΟςοἾ ον Βοίρ τι! πη; Πογοάοτ, ξενοφέν δ... 
Ξενοκτονώ, ΠΟ ρῖτος πηαέζο. 
Ξενοκυςαποῖση, ὩΣ νΟΠοΦ ΟΓΓΟΥΙ. 
Ξενολασία, ΠΟ ἤρίτιμσι Ἔχ ρα ΠΟ ξενηλασία, 
Ξνολογίω, μι. ὕσώγπτ."χφ) ΟΠ] 50 Ὄχτογποϑ ΠΊΙΠἾτοσ, ΑΡΡΙΔ. πὶ Απηῖ, 

Μαγαίν(ῶ- τῷ ξενολογοιώτος ἐν Κελτοῖς, 

ΞΞενολογίαι ἀφ ΓΠ1 ΠΠΠ1Π| πιο τος παυϊ ογιέη σο ἢ] οἐλΐο. Ατιίοτ,:. ΟἿς, 
ἀποςπλλειν ὅδὲ ξενολογίδυ, 44 1 ]1τος σορεπάος ἐπίέτογρ, 

Ξενολόγιον, ε, τὸ, ΧΟΠΪσ! ΠῚ. ἢ 

Ξενολύγ εν δ, ςοπάιέζοτ Αἰιτ ςοἸ ᾿δἕξου Ἐχτογπόγαπη πα Π Ἐπ τη. 
Ξενομανεῖν, ΓΟ 115 Ἔχουιοῖς (μὰ ρτα πη π{1Π0 ϑαάπάοτα. Ρ]υτᾶτς, αἷθὲ φισ 

λοπλετ, γυναικὸς ὀφείλων παρελεῖν τίω) πορφύραν Κὺ τὸν κόσμον - ἵγα 

παύσηται πρυφώστι γὰ ξενομανῶστε «νὰ ἀοἤποτοῦ τεθας Ἔχτογῆϊς ἃς 
ῬΕΓΟστΙΠι5 πιο γο  1}5 Πιργὰ πποάιιτὴ ἀς Ἰςἐξατ, ξενοριανῶστε γωυὴ, 
αὶ ξέγοις τωρφσετωιραζομήϑη. ἱ ᾿ 

Ξενοικανία, ας ἡ ΓΕΓΙΓΠῚ ΟΧΟΥ ΠΩΓΙΠῚ ΔΠΊΟΥ ᾿πΙ. Π|15) ἜΧτογ ποι δά- 
Πα τι ο.Βιιά ἀς Αἴ. 

ΞΞενοποι ϑέῳ, μι ΐσω, πα ,ηκαὶ ) ἈκΟ ΔΓ 114 τα 4 13 ΠΊ Ρογορτίπα ὃς ποια 
ομτιτθοῦ. Ρ]Ώτατ. συμ δυστιναα ετεῖν ΟΡ] ας τη ΠΡ 6110 ἀς ε- 
ΧΊΠΟ ἴτοπι σιιπι ἐδημονεῖν ἐπ ΑἸϊο οἰπ!ἀς πὶ [10 6111} ἰοςο. 

ΞέγΘ' κε, δ. ποίρος Ζαὶ γεςῖρὶς : ὃς το ρίζα ἀπ τίοτ ΕἸςετγοηὶς ὃ 
λξουδεχθ εἰς. 4} 16 Π}159ΠΟΤ111594 ΟΠ γα 115.Ἰτι 15. κύρίως ὁ ξέξΘ- ὁ φίλος 
ὃν αὖ ποιιίσῃ τις ἐν τῇ πατρίδι Σαπὸ ξένης νλϑόντα, ΑὙΠΈΟΡΗΔηΟΡτΟ ἐο 
αὶ Πιίοιριτ. ξένο- ἀλεξαίδοε, ΠΟίρε5 Αἰςχαπάτὶ,ἱ οχτογῆις ἀπ1- 
οἰ189 Πα π ΟἴἘΗ. ξένας αὐαζιξα ζειν,Ἔχτοτηο5 ρτο ἔογγο ἴῃ ἡ Ἰ οἴ Πη; 
ΚΕ ςΒΐη. ξένα τοῖς νέοις ποτα δὲ ποιέϊν πεὶ φαῦλα» ΟΡογτεῖ οπηηΐᾷ 
τιγρὶα ργοςι] γοπιοιιογς, Αστοτ, 7. ΡοΓττῖς, ξένον ποιεῖ ὅτι ἀἰχῖς 
Χοήορποη Ελλάωικ, ΠΡ..4.ντ ῬΙμτμ5 ἕλοοτς ος ]λγίτιπι, Ξένοι ς 3 
τῖατα ἀἸσιιητιγ Πλ1] ἴτας οχτογηὶ σοηά ἐξ ϊτιΐαιιο. ξένοις ἐκάλοιω 
«δ μιϑοφόρφις, Ῥ] πτΑτο ἢ, αὐδὶ αοργησίας, πόϑεν ἀποδώσεις τοῖς ξέγοις 
δ αἰδρογιν δὶ Ἐγαίπηιις ππια]ὸ ΒΟ ριτ 1. Ὑπάς ξεναγρὶ οἱ οἷ μμϑιοφ 6: 
βωναξχοντες, Πτογρ. Τ ππογ Ηογοάος, τ οἷε ξένοις ἃ Τιἀσου ας 
ΡΟοιΠΠάγῖτογ δαγθαγος ᾿πτο Πρ. 

Ξενόςασις., ἀϊποτγίο τίσι γος ριοη 415 μούρττίδιις ἃς ἐχιγάποῖδ, ζέ- 
νῶν, ν τ ἀριι Θορῆος ἐν ἰνώχῳ, πεινδόκος ξενόςτεσις, 

Ξινοπροφεΐν οτος μοίρίτο5, δαάτιοηα5 αἰογο; ὀχτογηὶς Π]ρεη 14 41- 
ΤοΠηογοσάς σοπάποοτγο ΠΉ111Γ6 5» πη ΟἿζ. ξενοτροφοιώτες χρη μεῖσι. 
1ῃ ΠΊΟΓΟΘΠΑΣ 15 πη} 1τῖθι15 αἰ απ 415 Πιπιρτιιπη ἕαοἰςητος, 1 ΠιΙΟΥ. 
Εἴης Ξενοτρφφία, Εν ρέγιςς, 

Ξενοτρήφίθο,ε, δ γοὐρίτιιι πατγίτοῦ, 
Ξενξ δα Ῥεγοθ τὲ ἀσογο 9 βογεσγπατῖ. 5 βη σας ετίαπη Βοίρ το 

σοηΙΠη5].Ποίριτίο {|π1ρ]. ἢ [ριτατ! ,ἀπιογίδτιργο ὅππξεν: ϑιοῖ, 
πὸν ξένον ὄντει εἰς αἰγλίω πόλιν ἐλϑεῖν, ρεγορτίπαγ: ΠΟ σγατο5 ΙΔ[ὉΠῚ5 
1Π|0ετ! 59 Εἰγω 3 ἕνεκα μϑθὴ ἀσονῷθ- ξενίας ἡδέως αὖ ἀφικόιμίω ὡς ὑμᾶς; 
μὰ γδ ἐμποδίζει μιε πολλναῖ, μιρόλιςτα υἱὲ μιὴ δευα ὅϑειι πλιανά ὅγε, τὺ τὸ 
μὴ πρέσειν ὄγηξεν ολὼ; τοῖς τηκικούτοις 1 ροτερτὸ ἄροτο. Ρτὸ Βο- 
[ριτατὶ ὃς ποίριτῖο {ι οἸρ1 Ὁ Χ πο ρ ι. 7: ἀγαξασ. Ἐνταῦϑιι 5 ξεν ταὶ 
Ξενοφών παρ᾿ Εἡλεἶσε σῇ γργίύλα μητρί. [Δ πη» ξενοιωῦ ταὶ τῷ Ξεγοφώνγτι, 
Βοίρ τι} προς Ππειιάϊπο ἡπππσιπτιτ, 

Ξενοφονέϊν,ἱπτογῆςογε Βοίρ τος. ΕπτρΡ. "Ὁ ς ἅ 
Ξενοφόν(θ. οὐ, ᾧ, ξενοκτόνίΘ΄. Πούρίτεπι ει μούρίτεβ Ἰητεγῆ οί ποΡΟ - 

[πχ. Ὀ]ατοξζενοφόνων αὐόδῥών εμισουμῦτες τόλμας. ἢ ἘΝ ΤΟΥΣ ᾿ 
Ξενοφωνία καὶ ξοόφωνθ ἰφλρορλος, Ροτοβτηιταϑ. (Συ π1}]. κεῖται πἰϑορ 

Τπολυδεικ, ᾿ 

Ξινόω,ούρίτῖο ἀροίρῖο, ξενίζω. ν᾽άς ξενξϑτς ἢ 
Ξενυλλ ον, ἘΠ ατατ. Βοίριτίοἴτμτι Πρ. ἀἰιετίοτι οἱ πις. ι 
Ξενων ων, ὁ. ΠΟ ρ τί απ, κο ταύχυμα οκρίτοιγὠγιον κτουγωγηὴ» ΡΙφτο,ίο- 

εἴς Πού ρἐτιιπη»σσεπαοι! πη. Ιτοπὰ ΠΟΙ ΠΟ πλἸππη9Ἷη απο γαΐο- 
τιιάῖπατ}} σαταηταγιραγοχγτ, νεγὸ Ῥγορτάιπι οἱϊ νἸγ ΟὙτα], οςς 
Ξένως ἰού ριταῖττον Γι, ξενικώς, ἃς ρετορτίμέ, ΡΊΑτο ἱπ Ἀροΐορ.5ο- 

οτατ. ξέγως ἔχω τὸς ἐνθεῖδε χέξεως , Ῥοτορτίπιιϑ δὲ Ποίρες μπὶ ἔπ 
δας ἀϊσεπά) τατίοης, Βὸς ἔῃ ἴοο ἀΐσομάὶ {ὑπ Δ ΟἹ 9, 

οὐδ οπγραδι. : ΔΑ ᾿Μ 
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πέρξνς,τὰ δ ἐβξνιλα Ασοαῦ τὸν δερξίω, Χ οτχος τοχ Ρογίαγιιην. δῖ σαῖ- 
Ἠσατ οτιαπὶ Ἰάσπι ανο ἃ ἀρ (θ.. 1, ΒΟ Π]τον. Ἡεγοά.]. 6. 

Ξεολε»α δ [πο ουισορτο ξηοός, Ζερὸν, τὸ ξηρὸν, τῆς γῆς χέρσον, Ἐρίστοπο- 
πὶ ξερὸν κα πείρφιο. ΤΟ τ., Οὐγ {πρθς τὸ ξηρὸν τῆς ἡ ς λέγ᾽ ἢ τὸ πετρώ- 

τς δὲς ἀκτῆφιν τς Ξηρόν. 
πεέσις, σΠ  ρτιιγαγσα [ϑταιτα,γαίτιγα Οοἰπιπη)ς ] ]}ς. 
Ξέσμα,ατος τὸ τὰ ΠΕ ΓΠΠΊ5 ἴσο 59.{π| ϑεποητιιπη: ξόανον, ΗΓ ον 
Ξεσμὸς ὃ, ὁ, σι απτι5 ᾿πΠπγαππεπτὶ σιιο γά ἀϊτιγογαάτ4. (οἴ τη, 
Ξέςοης,[ςχτατ τη ηἤιγα [1 11415 ἀταμο ἀτὶ {15 σοπηπηιη 8) ἀϊια8 

Βεπιίηαςβ σαρίοαϑ ρα Β Οπλαηο5 ει γποῖας πηθηἤιταΐεβ νἱ 
σίατῆ, Ατείσιιβ νοτο ξέσης Ἀ Οἴπμαηο. ΠΛΪΠΟΥ ογᾶτ σαρίθηϑ 415 
ςοτγἸα5,ἥπιις [Πρ γατ ὃς (πὸ ὶ δαὶ πος εἰξ νπςῖα5 ἀοοςπὶ ὃ ο- 
το: εἴ ἀπτεπὶ ξέςσης νοσαθ πὶ ὁ Τιατίηο (οχταγι) ποιηΐπα 
ἀοερτγαιιάτιιπι τοῖτο σα ]θπο ἃς ΡΒ] Οχοπο ἀριὰ Ετυπῖοϊο. ποτα 
εἷτις σοπιροπάαγῖα ξῖτ ξ᾿ ξε πίω αῤγυρριυ», σγατῆιιπα ἁτοοητοῦ, 
Ἡετγπιοίδιις.Γεχταγιιιπι ἀγροητοιιπη, τ. 1.11.2. τοί. 

Ξεςος 8) ΡΟ] τιι52Γα Π|159 [5155 6 Χο υ[τπ15.Οχ ΡΟ τις. αἰ καλισ μῖσος, 
καλώς ὕξεσμ 9. ΗΠ πὶ Οὐγ 1.6, ξεσίω ἐπ αὐυσε τρα πεζαν,ξετος, [1- 
ϑῴξιις στοαῖς ἃ ΕΠ {4 Ἅπ| Ἔχ ΡΘηΐτιιγ, βαπῆισμοιὶ ξεςων γἡ ποτὴ- 
βίων, ΔὈΪυτΙοἢ 65 ὙΓΟΘΟΤΙΙ ΠῚ ἧς ΡΟσιογ, δρόμοι ξες οὐ, ]οςα 4ι- 
Βιι5 ἥπιητ ἐχοτς ἔτια, ρα! εἰτγα Πολυδ', 

Ξεςεργία ας, ἡ γατ5 ΡΟΙ ΘΠ 41 [ἀρ] 4657}  ΠτπγὰΣ αὐ 59 1π. 
Ξέςρογγα,το, τ αίαγα, Οοἰ της]. 
Ξέω, μι, ἡσωγπ. ἐκ ρο Το 2 γι ςο, αἀουριι προ, ρογοιτῖος (ο!ρο. ρτὸ 

ἀρτατὸ [Ρ μα ὅς ἀοϊατο: οπν. Οὐν (πέστε δ᾽ ὅγις αὐήδως, κἰ ὅ2: 
φαϑμίω ἴϑιωε ἴῃ ἘΡΊΚτΟΡτο σοπίξγιιογε » αθτοίαςογς. ογόματα 
εἰκριξως σιωεξεσιῆδα, ποιαΐπα οχαξεὸ Ἔχροῖ τα, Αἰ οα. ξομαι, τὰ- 
ἄἀοτταῖ εἰξεσρῆσον ἔγκλημα» ἀἸοίτιτ ἰητου τα [15 ὃς ᾿πἀιέζα ἀρι 
Ηείγοειι. ; ᾿ 

ΞῊΝ Οὐ Σ ἴγιησιι5. Π]ρε5.90 κορωμὸς, ΘΠ}. 1 πο ὄγμξίκωον, 
Ξυρᾷ κ᾽ γαττἀ α, δα ἴαπτιος εἴτ, Πςοα τοτγα:ποιι ὑγθαν το πιατίοντ 

πολι ἰω ἐφ᾽ ὑγρίω,ῃς Ἡςθταϊςοτηοτς τοῦτα ἀϊοίτηγ αὐ αν τὶ πο- 
ταῦ Εταίπι. σαρ.13.Επαπρ, Μτι , Ὁ] αἴτιαι ἐτίαπι ξηρὸν Πα ξεν 
Ῥοετίς. ἘτῬίάτο ἴῃ. ΡΟ] ττῖςο τουτγείεγο δηϊπηαὶ δὸ ἱπστοῆμι ὅς 
Ῥαίει νοςαῖ ξηροξατικὸν, ξη ρονὸ μικὸν τὺ ξη ροτρφφικόν, 

Ξ ράγνομια),μν. ἀνᾷ μα] γα ἀμα τ ςΟγῇοοςςο»ἱπάπγοῦ 9 Ποροη, Αδίο- 
Τατοχθὲς εἰἴξηρανου ϑείνλεσου τῇ αἱ μορῥοία. ἸΝαΖαηΖ.1η Οτατς. ποτὶ ἤς- 
φᾶτα 65,Ήπχιι [ζατοης [Δπριπ15. 

Ξηραίνω, μι. ανωπ.αΎ οι. Πςσογψυγω, Αὐτῖπι. Ασοι, γημίς αὐαξηρωνω, τα - 
Πεσοιαρια ΝαΖαηζ. » 

Ξηραλοιφέωχμ. ἤσω, αὶ ἈΚ Ά)ν ΠΡῸ 1η ἤσσο.ν 6] νησο ἁὐίχιο θαΐπεο,1. 
Ρα]ποὶ νι : νο] [0 ἀϊο ὅς δά (Οἱ οιπ νπρουντ ἤοθας ἴῃ ραἰς γα, 
αὐϑυ λεπροῦ ἀλείφω, λό πλο [Ὁ 7} τι μρίρ χα. Α ἔχ. Α σου 5 ο]Οἢ νόμον 
2. Ἰεροιη [οτῖρπε διαγορδυοντει 9 δούλον ἡ ξηραλοιφεῖν: 4 {ἐγ ]1ς 

νηέξαγα ἤσοα το ΠἸτιϊτ Ρ] αταγοΐ, Ἰπ οἰις ν τα, ξηρρτρις εὥϑξ 91 Ἐπὶ 
514, Ἶ 

Ξυηρᾳλοιφίαγν αξεῖο οἶτγα ἰχπατίοπειη ἔχέζα. 
Ξηεχμπέλινίθ. ὃ, ςο]οτ οἱὲ νἸτίθιις ἀγεξαξεις Ππ}} Π ΠΠπῖτς5. ψιγραπς 

Πδπο νοσςπὶ 1 ατίπἸ :Οογτιι πὶ ΘηἶπῚ σοπι15 Υἱτῖς ἀάπτο ἴάτη Δ11- 
τα πγη0 ΡαιαρΙπὶς τιισος γε πτ στ ςητατῖς » ΤῊγ εἴς σο] οὐδ. 
ος Αἰτῖ5 : πΠΠῖν ετὸ Ξηραιμπέλινον χριδμφ, Ρ ῬΌΠ]ΠῈ5 ἃζ αἴοτ σοΐοῦν 

4ιὸπι ρα ΠΠἸρίποτα αἰ χὶς ΓΠΤη. δὲ ἀτγόγοπι ΟςΠ 15. ΑΨτ Ατγαθατι- 
οἱ 1.Αττα τιιπϊ αν οἱ ρα} 8 τοραον πὰς ρι}|τὶ ὃς ἀτγατῖ, χιτώ. 
νες χὶ χλαμύδες ξησα μπελίναι ἀἰσιιπτιτ, 5ιι14. Ατραύατικεῖς, ΕἾ, πῶς 
ἑορτῶς τ τοῖς δγιντκίοις. κὶ ποιρόντων τορίσβεων ἐνεδιοντο χίτωνας κἰ χλα 

ἡ μύδας ποικίλας πο χρυσοῦ κὶ πορφύρᾳς."ἡ θνως πως πολυτελεῖ (Ηας 
δηΐπ ἴσα ἀπ᾿ πριοηάα [πη τ)Ὲν 3. ταῖς κοινῆς σεμιόοις ξηρα μπελί- 
γας τὸ χρύῳ : αἕ ἐκαίχλομυ ὠτραζατικχεὶς » ἃ φαΙ ΟΥ̓́Θ ΔΓΓΟ 5» γε] τγαῦςα 
414 Πηπι}} ντο θα ἢ ταγ. 

Ξ ρανϑισμο 5.1. οσἵτιιν ἴῃ αι {44π| σοά ςῖθῈς,[1|5.2. Ὁ ]ο σις το 4. 
νδ1 τις ]]}. Ππσὰ οτιιρτίο 1) νογὸ ἰοριιας οἰξανϑεσμηςν 

Ξλρᾳνσις. καὶ ξηρασία, ᾿ 

Ξυραντέον, [τ σαν α ΠῚ. ; 
Ξηραντικὸς ἢ σοα ἢ5.ν πὶ Βαίσοης Ποσαῃ ἄϊ, ἄς Πσσαηο ᾿ἄοπειις. ἤο- 

εἰ ἤςιι5 Μαςγοῦ. Π}0.ν]τντ ἔμπλαςροι ξησαντικαὶ ἀριά Α σίμοτ, 
᾿Ξηρβάϑειρτο Ποσαάτιιπὶ εἴτε ἰερίτιιν σαρ.13.}1}0....(ἀς σαιπς ΡΊλητατν. 

ὙΠΒΟΟρΒτ, εἰς ἃς ἱπίοἱ τὶ, ἴα [ΟΤ]ς τογγοτὶ, 
Ξηρασίοι ἡ. ΠοοῖτΑ5.ατ!Ἰταϑοαῦχμός. ΑὙἸτος ΡΓΟΒ]. τρὸς ὃ εν κόποις 

ἀσύμφορον ὅδιν καὶ ξηρασία. Γλϊ οἴτιιν οτία πη ξήρανσις» γτ ὑγρασία ἃς υἷ- 
γρ σις, ϑέρμανσις ὃὲ ϑεραότης ὑγίεια ὃζ ὑγίανσις, 

Ξυεάφιον, ἰάε πὶ ας ξήφμον φαῤμακον. Αοτ. 
Ξνεία ἴπις ξηροὶ, τεὰ, πιο σαπχοητα ἤσςα ὃς τί ἄα ἀϊσιμαγισγ γεΐας 

ῬαΠι ς 1, αν [σογίσδι5 ἃς οὐτὶ ἐπ ρογ σιητιτ, ἀα ρα τηατα,]. 
δια ποίσμα τοῦ, Κα τοῦ ποις. αἱ. κὺ κατα πάσμα τας) λ.}115 βρίποτα ότο γ.: 

(40.13.70 ξηρέων φαρμοίκων, οἷ δὶ ἡ κατα τάσματα καλεὶϊ τοὶ . τοὺ μὴν 
ἕλκεσιν αὐμιδ ἢ εἰ; τοὶ 3 τῳ δέρματι τοροσφέρεται. ἡ τἶα᾽ μὴρ ἕλκεοιν αῤμιό] 
τόντων, ταὶ μὰ) εἰσὶ σαιρκωτι οἱ ηἾ᾽ κοίλων : πὸ ἢ). κοτοιτ-αλ τι κφὲ εἶσ ὑφ - 

σορ κου ων: τὸ ἢ χῳ τουλωτι κοί: τοὶ ἢ) Ἰζρέυς" υζοί τε κἡ σὴ] ικο: τοὶ Ὁ ἴοαι- 

μας ᾶζς.Ἐπξηήρια,ντ 11) (ογι Βυιατ . Α ξιιασιις νοσαῖ οπτηϊα της - 
ἀϊραπιεητα τί ἄα ὅζ ἤςςα. 41: ποάϊς ξισίοητος πιράι οἰηᾷ Ριι]}- 

τοι δ5 πομΐηδηῖ. Ας ξηροὶ φαῤιφκοι, κεφαλικαὶ Αξτιο 5 οπιηῖδιις 
ἀιιίάςηι τοτίτις σογρο τί 5, πα χίσιὸ ταιπιθὴ σαρίτῖς ν σεγίθι15 σὰγ 
Ὡς τορὶοη 5 σοπιοπίαητ » ργω!ογίίηι νὐὶ οἵα πιιάατα βχογίπτ 
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ἴῃ αἰιατ115 Ρᾶττα. αδδὲ ξηρῶν φαρκούκων Ἰορε ἱρἤιεη Α, 

2.5εγπ1.3. Π4ρ.98,Ετ 11. ὃς 56γ Π|.2. σα ρ.54.}}Π4. Ξηρόμηΐς 
ἀοἰοτιδῖτ α18}} [τ εἴπ, ὰπη ἀϊαραπα κ᾿ ξηρόν. Τα]ς 
7) τόποις, Μη παυομῆνε ὃ ὅγε τούτοις. τὸ διὰ πῇ χαξτου φαῤέμι 

ὄξει δεύσοις, ὅθίχςι6. ὑγροὶ ΑἸ ΠῚ πο τητιιγ ορροῆτοσιπη, Εἴ 
τα ξηρῶν νι ἀς Ἀγ στεμπηρ αἰτγα,}. ὑγρέμπλαςραῖ. ςΟτΉΡο, 
ΦΠπ.0 34.02.15. 

Ξπραγδ-. Βανι ῖτι5. ΡΕγοΠΠ15. 
Ξηρφ(ατικὸς ὥς ὁ, 11} ἴῃ ἤοςο διπθιιίατ, 
Ξηρφξιωτικὸς» ΤΟΎΤΟ [ἘΓΙ5. ξηρραροφικὸς, ΡΊατο. Εἰ ̓ 

Ξοηρόκαςπο ςκί!ς οι ΠΥ ἔγιιέξ πη ρατίθηϑ. ὦ 
Ξνεφκέφαλι.γ64 11} σαρῖτο εἰν Ποςϊοτγί, ΑἸεχ, ΛρΡμτοά, 
Ξνϑρκόλλ αν 410} σι τη σ᾽ ττο ἃς ἔεττιιπαϊ πατιιτα, ΕΤ οἴη 
Ξ εομογνόριαγατΊάα σο Ϊγτ1α τα τη οτα } ἰσὶς ρταυ(ο εῖπ 

4ποτῖθι!5. (πος 55 (Ὁ παι! 10 1155 ἔγιι 1115. ἀτοιηδι 
ςὰ τηδτογῖ 4, μππιοτα δἰ [4110 σαπιμγὶ ςο] Ποέγ ὃς ς 
Δεῖ, 110.6. 

Ξυρόμυρφν,ν προ πθ πὶ Ποσιπη. ν᾽ . Αςς 6.6. 
Ξηρφνομικὸς. 411} πςοο ραίοὶ (ο]ετ, ὈΪατο. 
Ξιηρφποιώ, ςςο. ν 

Ξηρφασυρία ας,"}5 θα Ποιιπι ΠοσιπῚ ἴῃ 4110 4115 τα Ε1ΠῚ 
οεἶαπι ἀαιια ΑΒ] αΐτιιτ (οΠ 0]. ΝΊς. . 

Ξηρφρασυράτειν τοὺ αὐτόπυ ρὸν αὐτον ν οςαὶ ΑΠΊοΓΙα5 δριιά ΑἹ 
νἱάθ Αὐτόπυρος. ἔ 

Ξηρϑςγϑγ δ, τς Γ 115. ΠΠσΔΠ 521 14 115. πιὰ  σΙ15.,ΠΣγ115. ΠεισαΪ 
ξυρὺς ἱδρὼς 5 Δτϊάτι5 ΠιΠΟΤ 9 απ ποι ΑΓ πο ργοίιοη 
χοτγοϊτατίοης δι ἰαθοτε ΝΑ Ζαη. 1 Οταζ. αἶθὲ πῇ βα! 
μόύεται δὲ αὐύδρων τόσσων κὶ ξηρῶν θείας δηιῤῥοῆς. Ξυρὸς 

ἔζατα ἀϊεῖταν ἴαχτιπι ςοπιραξζα Ππο ςαἸές δας [πῸ 
σοτῖα,ϑι1 4, μέτρα ξηροὶ, πη πῆι ΓογαΠὶ Ποσατιμ,,Γ 

Ξηρόσερκος, Πσσάτη σάτησπι μαθοης. Ατἤ θη, 
Ξ ρφτηγανον: ἃ Θγταςιι [ἢ 15 ἀἰοΊτιιγ τὸ τήγανον: τήγανον Δ. 

χοπτές,τείτς Ατἤεη. ἥ 
Ξηρϑτης πος. η΄ ,ατἸ {Ἰτα5.Ποοῖτας. τ" 
Ξυηξοτριζία, ἡ ἴτςςα ΕΓ σατο, ΟαΖα ἴῃ Ῥγο], Ατιου. 
Ξηροφαγεῖνγατί 4 ἐριιϊατῖ,ἤςςα ἴδει Ποσαητία οάἄεγρ, ἰδ 

δὲς ντἱ»σοπγοίοτγςο ἡτα: νίττι παοης Ποοαπάϊ, 
Ξιρρφϑωλιυία, ας νὐνατ᾽ἀα ΠρΡίταο Ὁ, ΕἸ ΓΟ:αιιμπι ἴῃ ος 

8.15 δὔρεγίγατος ἃς ρυιιτι οί πο55δζ νοὶ ν ςογα 
Θοι]Οτιιηὶ ης τειιπηατςο. ἃ Ποοίτατο ἀϊέϊα, δῖς γοκαὶ 
θόοηΐο σοητιγρατῖο ἥτις ρογιιγθατίο οσι!οτιιπ,. ΕἰῈ 
ταγράτιις Οσι1π|5 {1 σα] ρατοδί σοη αΠιις νἱάοτ, ὅ0ι 
᾿Ἰγτῖιπιπι ΡίὈγίςιιπι κα σα ρίηοπι δία δἰργιτϊποπ 
Ποσάηταιις ΡοΓταγθατί Ομ πῚ Ππο ταπιοσο 5 4ι4πὶ ἕξη 
Δρρε ]αης. Ὰ ᾿ Ἢ 

Ξηρόφϑειλμος. τι Ποςοςι 5 ἃ ΡΙΔττο ἀἰςοίτασ τη Ρίοα 
ΓΜ ΒΡ ΑἹ, αὐ Πγα} ἃ Ριιπ!σα ρτατσ γα 14. Η εἰν οι, 

ἰριςγη  εῖδος φυτῷ αὐωματικοι, κα]. ξεῖρις, εἰν ςἢ. Πιο, 
ΡἈγ.110.9.ς4ρ.9.Β}Π. Ρ|Δητονίάς ξυρας. 

Ξίφω;. Ἡ εἴς. τεὶ ἐν ταῖς ῥυκοίναις δον πανα,ἤιις σιδυίρια,ς 
Ξιφήρης-ε(Θ., Ὁ χὰ ἡγε ΠΕ τυ Ια πιτη ξοιεῆς, ὁ πρόκωπον ἔ 
ΔΉ] το ποης ΡΙ σ᾽ ΟΠ 6 ΠΊγ) ἃς Πτιῃσοπαϊ ἐχρεδαπϑοι 
Πραυιιις τὰ ξίφίθ. ὃς αἴρω. ΗΠ ογοάίΔη. 8.4. ἐπῆλϑέ μαι 
ὄντα, ξιφνήροις ἔχων τιγαὲ ἐς ἥξτο παρεσκϑυασμῆοις. Α1151. 
φέρεις σιμὴ πτεν τὶ πιὶ πλή ϑεῖ, 

Ξιφηφόρφε, ὁγσοπηοτα)γν Ἂς ἴῃ Τωγωνίας, 
Ξιφηφόρος, [τ ρατοτ, οαΠ βογ Οὐ 4. ὃς Πσατῖις. ογοάίαη 

τες ἑαυτοῖς ζιφηφόροις, ἩΠης Ξιφυφορώ, ἐη(επὶ ἔοτγου [Εἰ 

110. γυ πάντες γὸ διαὶ πίω) ἔσταν ς᾿ἀσιν τε ἡ ταραχίων, οἱ (δ) φ 
κρύζδγω οἰξιφηφ ὑρφιυ»γἀμιιυτήρια, δ'ῆῦϑεν φέροντες ἑμυῆο, 

Ὀαητο κὶ ξίφη υποκόλπτα, ἃξ Ξιφηφορία Δρι4 514. 
Ξιφίας, δ, ρ᾽ (5 ππατῖπιι5, ΘαΖα δ᾽ χάϊιην Ἰητογργοταταγε 

Ἰξοταπι ἀρρο αὐ: πιο πηϊηῖς ἐπ15 ὃς ΔΕ απ. Ἐπ Ατοπ, 
ςοπηοτα: ΒΘη115 ἴῃ τη ΠοτΟη πὶ (ΑΠἰ ρἰατὶ ἀριιά ΡΠῚπ, 
εος ἃ ΤΠοοπο ἠϊοϊταγ. 

Ξιφίδεον κε τὸν ὁ [Δ ΔἸ 5. Ριιρ ον επἤοιτς Ῥίαιιτο. - 
Ξιφίζω, ρτοτθητα πηδηὶὶς αἰ τῖτο, ἱπίτατ ο [441] πιαπιιαὶ ΡΓ 

ΟΧΡΠ σου χήοφτονώ, σι 4, ἐν Ν᾽ 
Ξ φίον,α, τὸ, Δ άἸο]ις Ποτίρα ἄς χα ὈὨτοίς, Π1δ. 4.ἃ βρὰ 
Ξίφισμα ὃς Ξιφισμος, οὐ, τ, (ιἰτατῖο αι άπὶ οὐμπὶ τα ΠΡ 

[|Ότὸ 14. Ὶ 
Ξιφις-ὴρ. ἢ οφς 46 ΠῚ Οἰ1Π| ἕξ φίσ ες. ΡΙατ ἴῃ Ἀπ. ὀχροαίεαν 

Βίθα, ξιφισὴς νογὸ δ αίτειι5. οἰπραϊαπι οχ ψιο επῇς ΠΠρΕά! 
Ξιφιςιὶ υθερι σπα σἰλάϊατοιία » μαχηορμοχία, ἀϊπησατῖο 
δα ατα ἢτ οαἤθοιις. - ὶ 

Ξιφο δρέπανον, καὶ αν. ᾿ ἢν: 
Ξιφοειδὲς, τὸς Ῥοξξουί 5.410 αἰο Ὠοπλίης χόνερίθν ἀἰαν ἰ 

στοηᾶτα σαττθαρο ἃ ΝΜ οαΠοἰς γοάαττιιτ: τὸ τοῦ ς ἡ ϑοις αἴρον δἢ 
Ῥο!Πμεὶ. “ἢ 

ν᾿ 
λιν 
ως. 

11 ἢ 

ἣν 

Η 

Ξιφοειδὴς»Εηῇς ἰῃ Ἔξ ο᾽οτὶ οχίοπ, Τ᾿ 
Ξιφοϑύκη ης δναρῖπα ας. ζέφι σι, γ" 
Ξιφοκτονἑωφοςςῖάο οἰλάϊο, ξίφει αναιρώ, ἥ, 
Ξιφόκτογθο,ε, ὁ, ηΓς πφολτιις το ξιφοκτόν θ᾽, ἐπ ίς ποσα πο ΡΒ ἢ 

᾿ ἴπ κ 

5 ὉΠ 



ςς βω 

ΡΟ 
δ χίρας ξιφοκτόνοις ἀἰχίτ, 1, τας διαὶ ξίφοις φόνον εἰργασμῆμας, 
ΠΡ ἰμαγῖαϑ, ᾿ ἡ 

χροη ἢ 5, μεγάλη μείχαιοα, ΤΉ ΘΟΡΟΠΊΡ. πῆρα Πολυδεύκει, 
δη 5,» ] αάϊτις αὐῖπιι5 ἰάτιις, ὃς αα Ἰέξιις ριιηἴειαι ἴη- 
γαρὶς Ἰάοποιισ. μαΐχαιον: γεΙῸ ἂκ κοπὶ ς,ἰατίον οηῇς σά 

σαπὶ σα Πτῃ ἑαςϊοπάδπη ΘΡροττιμι5., Χοπορμοη ἤςτο ο- 
᾿ Ἢ. ξίφιθ. ὕποκόλπτον, ρα, ογοάιδη πτίεσι πληγαῖς κατακωρ- 
αν ξίφεσιν οἷς ἐπεφέροντο υὑποκολπέοις, ΡΊττα το 1559 γχέθίσιον κὶ ξί- 

σσαῦ ΡιΡἸΟΠοΙη, 10 Οαίκα (αίλτοιι ρους {τ. Ὡρέστομον 
σπ δ πη σγο Πάτα δέ ἀοιΓιι5 τ} Οὔ τι [5.1 εΠΠ γαοροστο 

νΟ ΡΡΟΠΙΓΙΙΓ, 1τεπὶ ξίφίθ-, οἹ αἀίο ις, Βῖιις ιυιαράαην [ΟἸΠ α 
ἵ ῃς . Αὐἰοτοΐος αύαττο ἐς Ἐλωὼ Απιπια]. ἃς 2. θσῖο 

4ιια: δὲ φείσγανον, 1. εἴτ, ΘΏΠ5 ἀἸοῖτιι Ὑ Ποοργαίτ, 0.2. 
Π Ἐπὶ 
αἵ ἀϊΠπγϊξτῖο ο᾽. 41) ὃς ἐηἢς ουαρίπατῖο. ῬΙ ΙΓ γΟΒιις 
σαρήλϑυν μέχριξιφελκίας ὁ κατεροιγνττῖα; οἰ χάος [πε] η- 

Ρογιητ. Οισοτο ππάατοϑ οἢ [5 5 ν6] γασίηα γδοιιο5 [Ὁ - 
ΓᾺ 
ἐνὶ σἰαάτιπι οχετγῖς, ὃς ἀΠΠπτι πρῖτ, 

χ ΘΠ Π ΠΏ, ᾿ 
οὐ τὸ ξἀταα Πρ παπὰς ργορτῖὲ χιια Πογοῖδιις οτὶ οἱ- 

ἰΔγαιι απ Δ ἀ πιο ατιπὶ 4118 ἀ155εἴδωλον, αι: τορ θιις ἀ- 
δ ἀπ μεμα Ὀτοιΐα, “ιιᾶς ρογγαθα ἤτιγ ἴῃ ἰςξξιςὶ5, 
αἰτις Ὑ ἼγΘῚ}}} Ἰητογρ το 5, οτίᾶπι ἢς (ογλῖτ, σης 

ἀγα Γιἀτὶ πὸ ἀο]τσγιιτ ἃ ΠΠστο, 14 οἱζ, γαίο Πρ πὸ ὰ- 
ιοὰ Οτα οὶ ξόανον ἀἸοϊταγιν ἄς Απηπτοη. 

ν δ ὁ αἱ Παλθ] στα (Πρ τ] τὰ (τα! ρίτ. 

πἰειιπιοαξιιπι αὐ (σα  ραπάϊτιπι ἕξι γαἀοπάτιπι (ς4] ὑτᾶ 
᾽ γεῖι. 
Ης ξυσωὸς.ταῇατας ὃς ὁλκός, 

τ δ, Παιιὶς, πιο ἢ 15,το ποτ, ματι ἄπι5, τγα τ Πιιοίἰπις 5 ἔοτπιο- 
ΘΟ  Ετοα σαι 15. ν ΑΓΠΠ59λεη)οςοκασυρθς αῤγυρφεὶς, ξανϑὺς., 

ὃς ὀξεὲ, τα χιὲ, ὄυειδ' ὶς. διαυγίς. ξυϑειὶ αλκυόνες, ἴῃ Ἐρίρτ. 

εἰ, ατα! ἰδ ἱ Ὁ ΠῚ. Ζν διὸ μαινομῆσν,ν Ἰὰς 5114. ξεϑεὸ χαλει ταν 
ψιαὶ Πςατὸ ἰοαιιοπτοπι»ἐη ἘΡ᾿ σταπηπιατιν Ἰὰς Εἰς γ οἰ. οχ οο 
ἡ σοί πηερφςγοιιῖ Ηαιιας Πὰπτ ἰα Ατας. 
νι τ ΟΥΓΙ ΠΟΙΉΓΠ. 
ἱπὸῦ ΞΟ νι ξυηλν,γαάιια 1ηΠγιπιοπτιιπη 4110 αἰ Ἰχι 4 ταάττιτ, ἴτῷ οἷ α- 
τὰ, οἱία φυΐάαπη ἃ πομπα 115 δρέπανον ἀρρς ]ατιὶς τοῖς Ηςίγςἢ, 
Πὰς υ 

ἡηϊι, 

αἰῃ 

Μὲ ὉΠπΘηΪτ. ποτ 
οὐ ΓΟ ΓἾ115 1π ἀστί οἰ αι ΟΠ 6. ΑΥΠΠΌΡΙ ἴη ΡΙατ. 

ἬΝ Θ΄. ὁ κα ἡ, ποπςοτϑ. 30. ὃ 
Δ ΞΟΠΊΠῚΠΙτ Ομ 6551 Χ {1 4γ 1}. ΕΤΥ Ω., 
ἀμ ᾿ τας χεἴραις, τη Δηῖι5 σοπρ! οὐ οτς  ἶπτ|]. Ατ ΟΡ μαη. πη 

Ζϑεος δὲ ἀυϑις τὼ χεῖρ ὡδὶ ξυγκρέσας. ᾿ 
οἷα ἀριι ΗΠΡΡος ὦν ἐπαγγελίαις οἱ πάτο φητῖα, 
Πὰς Συΐζυγει,ἐν τῇ τεικτικῇ {την ογάϊμος σοηίτσ 5. Πππς ἴπρ4- 

οοτη ἴσο ἀταις ἔοτὶς ἀἰ Προπυητιιτ. Πολυδευκ, τὸ 5 ὅθα 
τὶ ξάϑ ει, ξύζυγν. 
ἀε Ξυΐνη. ἔ 

κανικκ ἀριια ΡΟ] Ππισο πὶ αἴοία, ἴεςιιτ155 πέλεκις 40 ντοραπ- 
[ΓΔΟΌΠο5:} ὁροηε νογὸ ξυύλη.Χ ΠΟ Ρ ΠΟ .ἐν τῇ Αναβάσειγεῖ 

χραϊη,κ) 5 πὲ τίω) ζώνίιυ με χαϊρκυν ὅσον ξυηλίω Λακωνικίων, Ατ- 

ἔτι κγῆστις Ω1141} ἃς ἀοϊαθταιι ἀϊχουῖς: 5114. Θεία πη ἕυ 
ταῦ, ὃς Ἡ οἴνο}. ξα] οι]ατα, τις [αἰ σάτιιπη σἸδα μι π|νκὺ ξι- 

πὶ μικρὸν, ι1ο 4 ὃς δρέσσανον 41}. 
Εἰ σατ5. εἰς "ὦ 
"]αϊος, ιαίῖ αἷος5 ΠΙσΉ ΠῚ ἀϊεῖτιιτ , 4ιοα δι ἀγάλλοχον 

Ὑ4ο Πιρτὰ. 
ἰ λήιον τὸ» τιΓοιι  15. Ρατιλαπι Πρηιιπι, ἀο πε Εγ οῖτιπι, 
[ας : στο πηῖιπι Ἡεγπιοΐδιιβ [1 γῸ ρτίππο Πιοίσογι 5: 
πίττιιπησητο ἀσὶς αἰ ρυγραπάος ἀοφητοβ. Ιῃ Οτεῖα ροτ- 

λάρον μό χαίραγδιατριβῆς χαριν,ποίει δ μηρὸν, 1 Πιιπγ. 

Ἧι 
γηπὶ 
νῶι 

Ἰὰν 

ταλ δεν δρΘ- τόπος ἀριιὰ ἩΕίνεἰι. 
ἴβιματῖο, Πα ΠΟΥ πὴ ςοΠ]εξξ του πγατογῖα, Πρ πα. νάς 4- 

γῆϊπη ἐς τὸ παμαἱ!, διά. κἱ δ ξύλων τ ναυαυγησίμων 

“μι εὐσυμιαὶ τ εὐμαι, ἰἴσπα ̓ ποῖ ἀο γε] ςΟ 160. Πἰσποτ, Ὁ ε- 
ΒΟ]. Αρρίδη. τα Ἀπμῖ. 
σπατοτ θα, Π. 

οὐ δ ξυλοίο ρος. ΠἸσΠιτη ἐγοάθηϑ νΟΓΠΊ15. 
πᾶ ἔογτο ἃς σοπις ποῦς, αἰ αἱ γς ΟΠ] οῚ ὅς Τ)οτ οἵτἢ. 
τ Ποππιιηαιδιτ Πα Ποῦ Ὁπετᾶ ΡΟΥταγο.. 

δ δ Τρ πατῖπι5 δαί 115,11 ἔοττ ΠΠο λαυφρυγανοφόρφςν ΓΟ ΠΧ 

δἰ ἀἸςϊ νυσὸ ρτὸ ξυλήξιον ἀπποταῦ ΕτΥ ΠῚ. 
υὐφιον,υ, τὸ ἰΤιι]α. ταθιι!α»ταῦς 14. τὸ πλατεῖον, τεΐετα σαπτεηῇς 

τὸ σύμβολον. “ 
,ἶσομαι τ. ἰσμα)» 1 σηα Ἰης ονν οἱ σουρτοβονίίρηον (δ-- 

», 

. ἥα ἡ ἢ ὦ » ὃ, ̓ 

λυ] ροπ, ΡΟ]. 
Ἐυλικὸςς Πρ ποις πιατοτία ὁ ἰΐσπο βατίσατι. 
Ξυλίνη γεφυρῳς ΠΠ ] 1 οἰτις ΡΟ ἢ 5. . 
Ξύλινθ'» νυ, δ) 18} ς1}5.ξυ λένον πὸ σοῖς φαΐ ἃ Πρπο βτ,αρυᾷ τὶιεο- 

Ρβιγαίξιιπι., κὐ τὰ αἰκρόδρυα αἷς! ΡΟΙ ιιητς ξύλινοι καρποί, ΑἸ]. ἴῃ 
3.αἸτοοἷτι ὃ πταύτων τ καλυωήνων ξυλίνων καρασῶν 7 ὡφελιμωώτιρκ ὅδε 
τοῖς αἰϑρώποις τὼ σὖχα, 

Ξυλισρὸς οὐ ὁ Πρ ΠἸάτιο, 
Ξυλίτης,ὈΤ[σις αυτάαιμ, 
Ξυλλαμβαίω, Ποία τοῦ ἀγγῖρῖο, σουτὶρι ογΑςοιΐατίι, αι χῚ ΠΟΥ, ο- 

ΡοΙη ἕστο» ἴλάτῖμ, Ποοτατιαα Πλοχηοηΐς, ὁἐρω αὶ τω) τυχίω ἡμῖν 
ξυλλαμβανεσαν γ Κ᾽ Ὁ παρύντα καιρὸν σιιμοιγωγιζόμμογ, νἱάς Συλ- 
λαμβανω. Ξυλλεκ τὸν ΟΠ [ςἔλιμη. 

Ξυλληξζδίω το συγλληβδιω. Πτπι], Ατεϊςὸ, ὼ 
Ξύλλν μφοσΟΓΡτΟλοπιΟ9  ογοο. Καλὰ ύκσῃξ υνλνψεν εἰ ποιοιυῦτο,ςὅ- 

Ῥγοβεπήογιης. ἡ 
ἘΞυλοβείλστιμον,α, τὸ , ΧΥΤΟΡ ΑΓ ΓΔ πλτιπη, 1, ατθογ θα! (ἀπιιιηι βἴδποης; 

{τοι} } Βα  Ἀτιὶ. Ἠεγπιο. νἸάς Βάλστιμον, π 
Ξυλοδωνΐη» τ Π1} 54] Οὐ δ." ογηαυ] Ο»οοσπι ρα ξΈ10 πάτιτιιπι ον οι, 
Ἐυλοειδὲς τὸ, ξηλωσες, 

Ξυλοϑύκη, [ΟςιΙ5 ΝΟ] Π σα ΓΟΡΟΠΙΙΠΓΙΓ, 
Ξυλοκενγαμωμυον, ΧΥ ΤΟΙ ΠΏ Δ ΠῚ ΟἸλ}1Π1ἱ. [1 Πι1Πὴ οἰ πη ΠΊο πὶ 5 Ὀϊο- 

ἴσον. ".1. 

Ξυλύκοκκᾳ νὰ ξυλοκέρατα γοραῖ ΝΝΊςοΙ Μυγορῆιϑ 9 Ἰητεγπα ΠΙΙ μα - 
τα πῈ »τάπα ἃ Πρ ποίο ςοττῖςς 1114 [Ὡπχῖπα νοἰτίθητο, ἰά οἱξ, πὸὶ 
κερρτια Τ]οίςοτιά. ις ΝΙοδηάγι 1ΏτΕΓΡΓΕς ἐδιωτικώς κόκκια γο- 

σατὶ Δἀπηοταιτιντάο κεράτιον, ὃς κερατωνία, ᾿ 
Ἐυχόκολλα, Ο τ  Πυσηυν [ας κόλλα, 
Ξυλοκοπεῖν» ξιΠ{Ἐ] 0115 σαρίοτο, ἀριιὰ ΡΟΪγ δ τιπ1,4 110 αὐτῆοτο ο- 

ΤΌ ΔΠῚΙ5 ΠῚ Γ 65 ἐπα τῖο πχπ ξζα θατιιγ 4] οἰ το 1 ἀοίογαογαῖ, 
Ηὸος ἂζ τυμασϑμίζειν ἐϊεῖϊτατ. 

Ξυλοκοπία, ας κη)» Ειτπιατίιιπη Οἰςογοπὶ ἃς 111. 
Ξυλοκόπος 96. 1 ΠΑΤΟΤΩρΡΙτατΟ τ. ἐπατετ)αγῖτ5 Γίδτις, ΑὐΠτοτοῖος ἕν 

λοκόποις 1165 γΟσαᾶζ 6118 Πρ πα τΟΙΓο ἐς ππὶ ἀτατις ἐς ἔγίπσιιης 
τα πα ζι]ο5 ὃς στεπηΐα: Οαζα τατηςῇ Πρ η ροῖας τγδηβξοτε πο- 
πιὸ» αιοά ραταάτοτε5 τγαηῆατὸ ἰατὶ ποάπις ἀϊςετς [οι Ποτ. ἈΠῈ, 
Λαὶπλ. δ ἡνσᾶριτς τοττῖο, αἱεὲ κολοιού, ἐς: 3. κα ξυλοκόπος σφόδρῳ τὴ 
γεΐμεται ὅπη “Ἶ᾽ ξύλων ταὶ πολλ αἱ. 10] 45 Π1Ί., πδεὶ εἰκανϑυλλίδος. ἔστι ὃ ὦ 
πῶτο ξυλοκόπον. Ξυλοκόπος οταπὶ ἔθ ΓΙ ΠΡ ΠαΥ] ΤΠ ΠΓμ πα ητι ΠῚ» 
ἀοαδθναοαίςια: ὃς ΡΟΠΠ ΙΧ τεκ τονεκοὶ ἐργιλοῖα οἿς αἷτ, σκέπαιρνον, πό- 
λεκις,ξυχοκόπος Δριιή Χ οη. 

Ξυλοκύμβη, ἡ [ς οπηπιατα ἀἸοίτιιτ στ [ἴον 9 ἴῃ {πὰ πες τοπίάοι ἔοτ - 
ΤᾺ 5 πος τοἤροπάετ σοτροτῖς πιαρηϊτ 0. Επ||.}}.έ, 

Ξυλομόμειν »ἀρι 4 Ὑ ἩςοΟΡΒταίτιπι (γ οί σογο: ἄς νἱτῖδιις ὃς ατρο 
τῖρι15 ΑἸ οἰ τΙΓ 5 44 Π 40 ΡτΟρΡτοΓ τε σι ξο Τοτίιπιις ςορ] 
Ἰυχατγίαπτ, ; 

Ξυλορ(ᾳχειοκ ἐλεφαντίκωπος, ΕΠ [ς 1 σΠΕ115 ἘΡΊΓΙΘΟ σάρι]ο,Πολυσῖ, 
Ξυλομιγὲς στο Ρογπ μη ὅτγαθο [.12. 
Ξύλον, ἐγ τὸ, σΟΠΠρΊμπὶ 5 ἐς αι ἴάπ| ἀἰ ΧΙ π188 ἴῃ ἀϊ θοῆς Βάμβαξ, 

ὅζ Εἰ ρεοξυχογ, ΡΟ] ]χ ἴπ 7. σαρίτε ἀποάοςϊπιο, αἰεὶ βυατινων 9 Η΄ δὴ 
Ὁ Χ παρ Αἰγυπῆίοις ἐπὸ ξύλε τι ἔρμον γίϊνεται εἰξ αὶ τίυ) ἐδϑυὴ τα χινοῦ οὔ 
τις μάδλον φαίη προσεοικέναι! ) πλίω πἢ πείχοις. Εὔτι γὸ πειχύτερος τῷ 
σδένδξῳ καρπὸς ὄπιφυεται γκαρύῳ μοίλις-α πρρσεοικιὲς, τραπλῳ τίου) διάφυ - 

σιν ἧς διαστήσας. ἐπεειδ δὰ ὄνανϑὴ τὸ ὡσπὲρ καῤυον ἐγδὲϑεν υἰξαιρεῖ ται» τὸ 

ὡσιῶρ ἔριον, ἀφ 3 κρόκη γίγνεται. δ ἢ στιήμονα, υφις-ἀσιν ἀυτοῷ χινοιμῖ, 
Οιμθιις ρΟΠΠρ1) πατιιγᾶπι ἀπ|}ρ ἐπεὶ ΠΙ πιὸ Ροτίξοιτιις εἴτι μαπι, 

» Ὀτοίςογια, ὃς ΘΑ] ομτ5 Πρ ἢ ροητίοτγος μὰς Ἰῃ ράττς {εῖςιο- 
το Χγίοη νοτὸ ἤΠιις ροἤηριιπι,14 εἴς. Βατρατὶβ ἀταῖῖς Ασταὲ- 
θχι5 ερεομ ὃ. δονοναχ ἤπς ὑαηνβα[μιγἔγατοχ εἴτ αι ἀποτιτ πιᾶ- 
ΠιιπῚ ἀὐτ τε λπὶ ἤρατο λά ἰπίταπι ργοςοτγίτατοπῃ ΔάοΓ εἴοῖτ ὄναγ- 
ϑης καὶ δύκορπος τυῖτα βοτιιπι ἔγιιδτ ας ἔοττ Π τατε Ρογ τοτηπὶ 
ΔΠΠΙΙ ΠῚ. Π1Π ἀοτὶς ἰπης  οπηεητὶα ᾿ητοτος Ποτῖττίιπτ {ΠΠ| νἸτίρ νέα 
ξοΠ 14. Π1ΠΠ ιιο πιίποτα 59 βοτοβ [πτοῖ ᾿π πιόάϊο γπγραταίσοι- 
τα 5 ἔτιιξξιιπη ἔογτ Ἔχῖρα ΡΟΠῚΪ πιασηϊτιιάϊης 5 Βατθ}}15. αι - 
1ο5 πιιοὶβ σογυ]] 9 ἴῃ απο (ἐπηῖ 4 αι; ἤρίγας ὃ σαργᾶ ἤεγοοτα 
ἀπηϊγαητιτ ΠΠη]ΠΠἸτιιάτης : μας ἰΔητιρίπο πιο Π{Ππππὰ ἱππο πππ- 
τα, τᾶς ποτα τοτπἰτό ας 1105 ν ἔπις ρταῖϊατ ἴῃ γἶτα. δαίτοιν 
χυΐο Πη,1]15 εξ οὰ ρίδητα οχ {τα 14] ν οἴτο5 ἐαο τ, ιαπὶ ἀο- 
{οτῖθ τε ὙΠΕορμγαίς, ἈΠ τοτῖα ᾿θτο πιάιτο »οαρὶτς ς.δ( οΧ Ὁ 

ΡῬΙη.11}.12.ςαρ.6. 
Ξύλον, τὸ, Πρ ππιστι, σα στ ]π5.ππατογίανβι{π|5.181ΠΠ|π|ν|7ρ 68 {πτςῖ- 

Τ1ι5.ςοπηρΡοά685..εἰξ αξίν ξύλα κἀν «παγξαϑαι» Ατἰτορμδη. Εγαίμ, 
1π ρτοπεγο ας Ρυϊεΐτο Τῖρπο. ξύλα τέμνειν ΠρΡα (σατο. ΤῊι:- 
εγάἀϊά Ὡρώτον ξύλον. }4 οἰδ, προεδρία. βαιϑ' ρον. ὅι ξυλιν καϑεύ δ ει οἱ οἱ - 

χεκτευεὸν, ΑὙ ΠΟ ΡΒ δη, ἡφακλῆῦς δέρμα κὶ ξύλον ἔχων». || δί ο]4 - 
ταπὶ μα πο. ΡΙατατο τις ἴῃ ΤΥ στ. συςρέφεσι κειριυῦτες ξύλῳ, 
τπίρ Π]λητ τιιάς ᾿ἰρηςα ταὶ σεητε 9] οσου ες ᾿τδγὸ τοττῖο;οα 
Ρίτο ποπο., τάϊοι!.. Βατίρατη 5, ΤΓῸ πὴ ξύλον, γἹΠ οὐ ειπὶ 410 
Ῥεάες ἐπα ἢ ΔΈ ρδητετ νοὶ φΟΠ]τιπλ.0 0 }}τογλλοιὸς ποδοςραίβυνβς- 

μιις τουπς πτὶ ἃζ αιαπίοπίς. τ ορΠδη. γεφ. εἶτα φιμώσητε τοι΄-᾿ 
του τῷ ξύλῳ ἃ αὐχένα, Ἰυγλ115 σΟῚΠ πὶ οΟ Π τΓΩΧ οΥἰτ15 ΠΠρηο 9 1 
εἴ 9 Ἰρηςα ρεάιςα. ἐν ξύλῳ ἔϑωσαν. [ΟἹ] οἷς Τἰσῃ εἰς ΜΠ Ιρατυηῖν» 

Ἡετοάοτιις. Τάς Ατητορ]ιαη ἴῃ Εσυς, δῇ σε δΐσω τῷ ξυλῳ. 1» 
Τοπ.2. ΞΔ Α 111) 



δι... τ ἘΠ ΙΝ Ὁ ΞΕ. 
τεγρτ. εἶδος ὃ δεσμωπηρλβ τὸ ξύλον, κὼ ποδὸκμοίκίω λέγουσι χὴ ποδὸςρ - 
βίω, ἃ οἴτοοῖρριιπι 9 νεἰ σαταίζαπανντ 411) ἐχ ρομιῖης, Ετ Τ)οιηο- 
Πμωλ. τί πρώπεζόν νοααιῖς ξύλον τοῖα ΡΟ ςς. ἘΠῚ ετίδιι 
ξύλον τηςηίαγα; ποιῇ 5 τοῖϊς Ηφθτο  νὲ γείογι Ηογπιοΐατιϑ ἴῃ 

ῬΙ1η.1.8. 
Ξυλόποις, ξυῖτ 16 Ηερεἤτατιι αρτιᾷ Ἡοτγοάοτ. ὁ ἔχων ξυλινον πό- 

δει: Καλνιοσῃ. 

Ξυλοτόμος» κοὐ ἰῖρτα [οσΔη 59 [οι [ςοαη {15 115 15 ἀρτιι85; 146πη ἂς ξυ- 
λοκόπος. 

Ξυλυργέω, Δ ΌΤΙ] ο ἢ αὐτοπι ἐχεγοθο. 
Ξυλυργία ατογίατο Τοίδο.ἱη Ἐςίτιπι δ! εταγῖα. 
Ξυλεργικ οὶ τε, Πἰσηατία Ορογα. 
Ἐυλεργὸ εγξυλοτόμοςοὐλησργὸς» [ΑΒ οΓ ΠΡ ΏΔΤΙΙΙΘ του Ια Π15. ΡΊλιτο, 
Ξυλούδοι ἰἸσηιιμι Ποτν ἴῃ ΠσητΙπὶ πλυταγΊ τγδηΠτς [ἢ ΠῚ Ρ111)» ἃ - 

Ρυιά Ηετγοάοειπι ὃς ΤΗςορΡγαίτηση μΠΠποτ. Ρ Ιαητατ δ τὸ ρτ- 
πιουοαρίτο αιᾶγτο, ξύλον μῆρ γίν αι υἷξ ἴν(θ- κυ ὑγ δεῖ, κα ἔγιει σαρκός. 
ξυλούται γδ' σιολυριυυό μῆνα, 10 146 πὶ ἐκ ξυλοίδοι ἰἰχὶς ἩΤοτοῖη.2. 
ψξυλωυῖυα ἐν κέύδω ρα 5 σοαπδοι] σεάτο σοπτίσπατανν οὶ ςο- 
ἀτίπὶς τἰρηῖς τεξξα, 4 ῖθι15 σοάτί πα τπατογιατιτα ππροῆτα ογαῖ 
διιτ σοάτίηα σοπιὶρπατίο ὃς τγαρο5. Οἴσογο ἀϊχίς αι ε5 πια]ὲ 
ταδτοιίατας τας κακαῖς Ὀξυλωμῆαρ, ει! 4ιιάτι!πη ξύλωσις γοταταῖς 
Ἰχϑεξαέζατα εἴ, 

Ξυχοφαγος. ἀρ Ἡ]ογοηγπι. σοητγὰ ΤΟΙ ΠΙΔΠΙΙΠῚ 5 ξυλοφαΐγος οἷ 

ψεγηλῖ σι 5 ΡΠτγ σία: ὃς ΡῬΟητὶ ἴῃ ἐε}1ς11524 10 ι157γ0 0Ὲ [5515] 
1ο «ἀρῖτε . παίξοηϑ ἱπ σατὶς Πσπογαπι : Ρ]Ϊπ. σοίΤαπι νοσατ: 
τπατοῦῖαπῇ οτίαστι γοαϊτ εἰποα ᾿ρήι ΡΙ᾿πϊο 5 4ιι4π| τογπιΐξεμη γο- 

φαις ψίτγιαι. νἱ4ε ϑρίπες : δέ Ρ]Ί.].17.ς.24. 
Ξυχοφϑέρος.". ὃ. ξυλοφγος:ἃ σοΓΓΙΠ ρα Πα 15 Πρ ης ἢς ἀϊέξι5., Οαζα 

ἦπ ΑὙμξοτ. ρα ρογάτιπι ἑπτογργοταγὶ ρος αἱρ. 
ἘΞυλοφορία,ροττατῖο Πρ Ὴ ΠΥ Πας. 
Ἐυλοφόρι(δ.. κ, ὁ ἀϊος ἔείτιι5 ΤΠ ἀπ οτιιπη, ξυλοφόρεθ. ἑορτὴ, Το Ἷ ΡΠ. αὐεὰ 

ἀρχαολογ. 
Ῥυλοφόρος, ΠΘΉΪοτ. 1} ρουταῖ Τἰρπα)σα ο "ΠρηΙΗσατ δετίατη ξιτια 

Τί}. Ἶ 
Ξυλύφρᾳκτος.ε, ὁ Πρ ηἷς σοπηρδξεις. 
Ξυχοχοῤτια οἰγαντας Πρποα [10 τῖ) σοάτος5 Εἰπῖατ. ᾿ 
Ἐύχοχιθο,», ὁ Ποοιις αὐ θοτγίδιις σοπἤτιι. ὑλώδης, ΕΟ γΡῇ5 ἀυτοπν 

εἴτνρτο ξύλοχθ- ὕλν.Ποπλ.Ο ἃ. ἐν ξυλόχῳ, δὲς, 1, σεω δένδρῳ τόττῳ, 
ποίτῃ ϑηρών ἴῃ [{Ἐγογδδυμ, νι 

Ξυλόωχτῃ ΠΙρΏμπὶ ν ογτο, ἴδει τπιτο.ςαρίτα 2.110 τὸ 2: Ῥαταῖ!ρ. οἷ- 
κον ξύχωσε ξύλοις κεόδρίνοις. γ 1 Τιατιηὲ 9 ἀοηλιπι τοχῖς ται} 15 

αὐϊερηϊβ. ᾿ 
Ξυλωδης ,ε(θ. κὁ καὶ ν᾿ ἱρηοῆιΣ ΡΙΊη, 
Ξύλωσις, Ὁ. »ἡ ΠΟ μτΙσΠατῖο » Οα]Ίμ5 Πθτο τ3,οαρῖτε 48. ξύλωσις ΡΟ 
οἰκιών, Πρ πᾶ ἀἀϊ Ποϊοτγιιπι » Πρηοα Πτιιέλιιγα. ροοη]Πατὶς ἀϊέτιο, 
ὝΔαοΥ ἀ14.Ν Ἰσγιπιῖο πηατογια ὃς τπατογίατουν εἱρὸ ἰᾳ οραηροα- 
τον ἰεντοὶ ἐρέψιμο ξύλαιντάς Εἴρεψις, 

Ξυμζαϊνω,ἱῃ ξυμβίαξαι. 

Ξυμβόλει, Οποὶ ἀἰτοἰπιια δ ττοητο Πρ τ νοεῖ, 
Ξυμβασείω.αΠοξτο δοπιιεητίοπο. 
Ξυύμξασις. (Θ-. ̓ν ραξειπινπάς ξύμβασιν ποιησοί νοι, ρας! ἢ σατὶ ΤΙ μι- 

ογὰ, ξύμβασιν περύϑυ μη ϑηγαΟπῚρο ΠτΙ ΟἢΙ5 οὐριάτι5 ογατ, 
Ξυμζατπυρεκὸς λύγος, ὃς ξυμξατικὸς,, ραξἸ]οηἱ5 ὃ σοπιιοπτϊοηῖς [ογ- 
ὑπο. Ἂς ξυίμβασις, ν 

Ξυμβιωαρεῖς σοπιιεπῖτς ἀτή τγαηρογα σπτη 4] 1 συμφωνγὴ σα!» 
Ῥδοῖίοι.Αὐ ΠπορΠαη. τη Ἀ αη15, Ανώμήνον ὦ δαιμιόνὶ ἐδὺ ξυμιβωὼ πὶ σοι; 
1. ξυμφωγήσω, ὙΤΜιιογ ἃ. [Π|0.5.ξεω ἐζησὸρ τοῖς Λακεδαιμονίοις, Ὑιες 
Συμζωήνω, ; 

Ξυμέλητο, οποτοῖϊις οἴ. Δ. κ, ξύμελίωτο. ᾿ 
Ἐυμδολθ»,Οτλςη αι ρ᾽ οἰτιιτι, ὄρνις, οἰωγισμός. 
Ξυμββακδυτικὸς οὐ ὁ, σοη Πιϊταπ άτις, 
ΞΟ ΡΓατίτιι5,α μιά Η!ρρος.κυεσμὸς Οαἰεη. 

ξυμ ρτοξουιιπειγιντ ξευύοικος, σιωδομκος ὅζς, ᾿ 
Ξωυεΐγεια νεἷ ξαυἐγκ εἰαροσιις σλυπι5οοο παι 415, κοῖλθ., 

ΤΙΔΠι155 Ο᾽ἡ 3. ἑωντεμσυῆν.- αὐτὸν ἐν ξωωναγγεία τινὶ. βάμει χ' στῶσιτα 9» μουν ᾿ Ὕγε!α τιν βόνει χτ ὦ 

Ξιυΐαδρθο»νχοτ ἡ συμξιοὐσει,γιωυνὴ γαμετὴν χοτ πὶ 
Ξυυύαιμιος σι λαιμο ς,οΟ ταί Πρ αἸΠοιΙΣγἔγατοτ) ΟΡ, [ 

μὸν δποκαλοιυῦτες ἔγατγειη ἔαγίο ἢ] γοςαπῖοο. 
Ξωμα τιαγτοὶ, Δ λιμπαιιτῖα σαιΔτ τη. 
Ξιωαγτιθ-, κα, ὁ, ςοΠίοίιι5. ᾽ 
Ξιωαλίζεὗει γοοπρτερατῖ, ὃς ἤσπὰ] ςἄετε, τυ πεν άς ᾿ 

᾿ ἢ 
θὰ: ' Ξωωαμφότερον,γἱάς Συϑαιμφότερφι, 

Ξιωάορρο:ν ΧΟΤ2ΠΊΙρ τᾶ, ἔγατογ, [Ὁ ΓΟ] Ίτι15. ἍΝ] 
Ξιω αραῦγα! ΟΠ τ ΡΟΥΘ, ΠΟΠΊΡΟΠοῖς, ᾿ ἢ 
Ξιωασ χαλέω, ςογητηϊ[οτείςο5 ιαῇ σοϊπάϊ ποτ. τίς ὁ ξάυν 

ΚΕ Ιοἰη. - 
Ξιωαυλία ̓ν ἡ ηἀο ὈΪΠῚ Εἰ δ᾽ οῖηε5 ἰάθη φαπιιηῖ 9 νοὶ γἱ 

δι τιρὶα Ἰἄσπα ἱπίοηδηξ 9 σοποοηῖις ἃς σοηροπῖίο ΟἹ 
Αὐπορβδη, ἐπ Ἐσιῖτ. ξεωαυλίαν κλαύσωμβ ὀλύμιπου 
τογρτιξοιυαυλία χαλεῖ παι, ὅ τὰν δύο αὐληταὶ τὸ αὐτὸ λέ. 
ναυλία λέγετω ὅταν κιϑιαῤα καὶ αὐλὸς ξυμφωνῇ, [ἀςπὶ 
χὶτ ξωαυλον βοαΐ. Ἷ 

Ξιωυίωρ, 695 δ κἡ ἡγξοΠἸ ΠΧ. ΠΟ] Δόξα ποα. ξευαορος, 
Ξιωκείκοσι, Πτη}}] νἰσίπτι,Οα. ξ, τε ξεωεείκοσι φω δ ἐ΄ ς᾽ 

τον». ὁμοτῖ εἴκοσι, 

Ξιωνέηκα,λητς Π εχΊτοσι ἐβαλε. Ατοϊσιτη εἰἘ ρτὸ σερέηκε, 
ἡδὼω. 1114. .ἔρεδι ξυιωίηκε μοὶ χεῦϑαι, σοτηπηὶ ἢτ ὅς σοὶ 
τάμηοη 5 σιωυέμιξε, δύ 1144. β, ξεωμέηκε ϑεαξ ὄπα» γοςεπῖ 
το! ]οχῖτ, Ἷ 

Ξωρέϑεντο, ρα τὶ ἔμ ογλητ. , 
Ξιω εἴναγγουιηι τι] το εἴϊε γεσεγει πιοδο[τὰ ἀϊςοσαητ, 

σοποιπιδετς:οπηαἀτποάϊτιτη υἱοΐλτγο νἰγρι ποίη Ρι 
γάαττο 1.5.ἀς Πρ. Γατίη. ' 

Ξιώενημῆώοι, οἱ, ςοασοτγιιατι. 
Ξιωεργὸς, οὐ, ὁ κα ἡγαάίατοτ ὃς ἀπ π!ἴεγ. συμαρῴκτωρ,σι 
ΑὐΠξορ ἢ ἴπ Ἐφιτι. λα βούῦῖσοι τίν) ἐν στρατιιὡς τε κὶ μοί 
ραν ξαιμεργθν νίκίως : 

Ξιωεπιλαμβαγεάδει ΟΡ ἰτιατι. Τ ον 414, 110.3. αἵτε 
τολμυρς ξεωμεπελαίζοντο. ᾿ 

Ξιυωμΐες» Ἰητο  ΠΠρο»αιιἀϊ. 1144... νει σ᾽ ἐμέθεν ξωες ὥχαν 
εἴκεσον, 1, πῶτο τϑὶ πριῤ ἐμοδ λεγνμῆν ὧν σοι γῴησον 2 πος εχ 

πιο! ρς. ἶ ΠΝ 
Ξιώεσις,(Θ.. ἡ, οὨΗ τς Π5 Αιϊοτιμη;ρυ Ηοπι. Οά, 

δῖγαθο συμ(»λίω ἀἰ χἥτ. ἡ 
Ξιωεσληκὼς, ὁ, ΟὨ ΠΑ Π5,ςοπηραξξιι5. ΗἸΡΡ.οχογαπιθητα απ 

Ραδιοτανποη [14υ144, ξειυεςηκότα ΙΧ τ," 
Ξιωΐετο, πιο ΠΠςχὶτ ΠοπιΟά. ᾿ 
Ξιωετὸς ἴπτο Προ Ξ,ΡΓΟ σιωετύς ὃς ξειυετώς, ἸητΟ ρα 
Ξιωετρ ἐτίω,, Πππ}}} οιιγγε δητ,ίπ Ἐρὶρ.ρτίπια δος 
Ξιω ἐχεταιοὲν ἀγών! τοὶ ποροἰγμκοτανν γίδηταγ ἔῃ αἰ (οτ πηῖης 
Ξιυ Δ) ΟΟΠΊΓΑΙΙΠἰ ΓΟ γ μοι  ρ ΓΙ ΟΥῚ ΟΠ ΡΆγΑΡΟ].2. ; 
Ξιωήβι(.. “οὐ ξτοτοσοα τ απο 5.συμποότης.σιωήχιξ, 
Ξιυιωήγορος,Δάτιοσατιι5.ρατγοηις»ἀοςπίοτοογατοτγοῥήτωρ, 

ἐπ Ν εἰρί5. ν᾿ ὅτὸν ξιωνηγορος ταῦτα σου κᾳταγτλῆ. 
Ξωωνῖθο, ν,  ξευος σΟΠηπηιπ15.1],ο, ἐσέ τι στω ἔδιμῆυ ξουνήϊα κα 

λεὶ κοινοὶ χρήματα δηλονότι, Ν 
Ξωωυΐχα ἴηι! ]οχὶ ἴση, ΘΟ Ρ ἢ. ἴπ Αἴδος. ἢ 
Ξιωηκοίθ-, Οὐ [ΟΡ 1115. 1141] φοδιἰτοτΡΙλτο. 
Ξιωυῆλϑον εἰς χόγοις, ΟΠεποτιιηῖ Δ ςο]]οαιίιπι, ΤΉΠΟΥ 
Ξιωύλυσις. (0. δ ςΟἰτΙ Οὐ σΟΠστοῆιι5. ὴ 
Ξιωωΐων, ον Θ., ὃ κα ἡ, αὐτὶ σῷ ξεωὸς ἀϊχὶτ Νοπ. εοάιρτο ι 

κὠν ζιωήονας ἐργων,ραττῖςῖρε5 ὁροτιπη. ᾿ 
Ξυυϑακος, ὁ, οαάοτη ἴῃ ςἀε σοηΠάεής,συγχαϑεόνθ.. ν 

ν 
" 

ἭἭ 

Ξυμμελὲ «γε Θ» τὸ, ςΟπίΟπιιτη. Ξιωϑήματα,σημεῖα,ν ο[Ἐρα. 
Ξυμπας, σύμπας. Ξιωΐεσαν,ς οπιιεπογδης, ΤΕιογ ἄ. 
Ξυμπέπηω, συμβώνω. Ξωυ μα, κι σε δρ. ἧ χος ὃς ξιω ἐνχοιγῖπτο Π1σο» σιωΐημι. 
Ξυμποδίσας, σιυυδύσας ἐὺ πόδας, ΑΥἸΠΟΡΗ. 
Ξυμποτικὸς. (ΟΠ Ἶ114 115» Ρτι15 ΠΟ ὨΔ1111115 ὃς ςοπηροτατίοπἶθι!5. οὔ- 

Βῖθο νεὶ σοπιροτάᾶτοῦ Βομοίε5. ΑΥΠτορ μη Ν οἰρα5) αρρσμὸρ- 
ϑανε ξυμποτικὸς ἐξ) κι ξωυυασιαττικός, 

Ξυμωροϑυμέω σοι,Πειιάσο τ], 
Ἐυμφέρομα; αΠεητίοτ. 
Ξύμφημι, αἰεΙρυ] ον, αοπτίοτινάς Σύμφηρμι. ᾿ 
Ξυμφοριὶ αἴ η΄ «41 αττιϊτα 57 οι Πτιι55 ἐπ Ομ ΔΠῚ τς πὶ τπαίαπὶ Ρατγ- 
᾿τοπη.η Σοὶ αύχης αὐάγκυ. ΤΉϊΙογ 41 465 ΠΡτὸ φιαττο οἰ ανομίας τε 
δὴ τοῖς μὴ ὁ ώγκῃ κακοῖς ὀγο μα δϑοϊα γιὸ ἐκ ηὴ τοῖς πὸ μ᾽ ξυμφορών 

πὶ τολικήστσιν, 
Ξύμρορον,ε, τὸ σοπά τς! δ᾽! ,ντ ΡΊαιιτ ΟΡ οοἹ ΟΕ ἀρ. (οἱοη.ϑυ- 

μὲς ἐν κακοῖς κ᾿ ξύμφορον, μαι σοιπηηοάα οἰ τος ᾿γασιμάϊα 1η 
ΠΊΔ] 5. ᾿ 

Ξυμφυγάδες,ν πὰ οχιιΐς5. ᾿ . ὸ 
ΞἘνμφυτον,παταγῶ σοὶ πξειτ,Οἱς. 
ΧιωῬτο σιμὴ Ατεῖοὶ ἀϊσιητον πάς ἱπηιμηογα; ἀϊξεοσς5,4μα; [ἰπ-" 
ΒΑ ςοπαπγιμ1 οὐππὶ σιμὶ σοπιροπιιατατγαριιά Αταςηϊοπίας Ροτ 

Ξιωλον, ἠἴκεον, ἐπείθοντο, ἱητο Προ αητ, ας πτὶερδηζατιὶ 
τι ΕΠ Οτ.1].«,, ᾿ , ΑΝ 

Ξιυμ δ, ππλα! ἢ5.ῬΊάτο 1.τ Ἂς Τ ἐσ δ᾽ τοῖς δὲ τε τοῖς γεανίαις 
1ισαπὶ Πῖ5 ᾿πποπίθιις σοπῆἤιοίςο. Νὴ 

Ξυωυίςαμα, ςβοἰο. ΟἸςοτ. ἴτοῖι οοπρτάϊοτοςοπίςιο πιλπιϊῃ 
«ὐλ. ἐπῆε δ) ϑνζαις, νχθρὸς γδ αὐὴρ τιῷ δ) ὁ δρὶ ξυςἤσετα, ὦ 

Ξιυνίςημ ἴηι Συνίςημι, ; " 

Ἐυνίςωρ, δ, ςοπίολιι5.συμαράκτωρ, , 
Ξυνίω,αιιάϊο. ΗΟπηετ. ἐξ 

Ξἰωυιὼν, ὄντος: ς ΟΠ Π 6 Π59 πηι} ν ἐπάοπϑ. π γπαπὶ οπὶ 4} 
ἰφη8.Ὀ]αῖο 1.1«ἧς Ἀτρ. ἢ 

Ξυνίωσι ργο συνίωσι, ἈΡΟΪ.2. ὁπύτε ξυνίωσι φαλαγγεργαιαηάο ὃ 
ΤᾺΣ ἀοὶδ5. ὶ ὋΝ ̓ 

Ξυνέφελ(θ. Ἐν ΠῈΒ111|5. ἮΝ 
Ξυγοδέῦα, ἃς ξιιωοδὸς νλ4ς 1ῃ Σ, ἐν ἢ 
Ἐυνοικίαι, αἱ ἀοιπι5 σοπτῖρσια. Αὐἰπορμΐπ Ἐφμυιτιξυνοινία δὴν ᾿ 
πίς δυϊκῶς. ΤτοΓΡ ξυγουκίαι ἀϊσιιατωτ μὶ μικραὶ οἰκέαι κἡ ὅσο τὰ ἡ 
οἱξ γυοῦ φαν ἐπῆας φαρῖ, ᾿ 

" ἔ 

ἐ 



μας 
ΩΡ 
»ι δὴ 

Ὅ 04 15. οἰ ΓΔοπὶ ατατίς ΤΠοορ. 
ογίθ. ὁ κα ἡγεοπίαησαΐποιις ἀρυά ΔΕ ΙΌΒΥ]. 
πιπιι!ηἰ οἱ Πα {Οτοτιιδ. ξεωον δορυγαἀιιττὶχ Παῖχα δι [Ὁ 
. αἰ, ᾿ ' 

τοῦ, ὃ. ἵπ σοπιπιογοὶὶς ἄτης Υἶτα φοηΠιοτιάϊης ἃ- 
1η115, κοινωγικός, ΑΥἸΠΟ ΡΒ Δη, ἴῃ Ν οἴρλϑ» Ὡροσμαύϑανε 
οἶδ κὶ ξιωεσιαστικὸς )Σ ντ γα] ὁ φολη 4710) (δ᾽ τον ημη - 

᾿ ᾿ ΓΕ] 

ρον ἀρ 4 Υ]Ἱατιι πιο σις ἀΠρ 15. ξωωοχίω χοὸς Α- 

γη. ΑΛΘοπάιτιν Οσαις ἐγοτιιπι, ἀρ οπίας πιατὶς» Πὰς ο5 
τάϊατιιτ, ὲ ᾿ 

: ἀσωγσοηί πῃ ΡΟ, ΟΠ οἱ ΟΥΠΟΠΠ ΘΟ Σγο 40. ΝΟηπι5, 
ἐλ τα χύμητις ἔπος ξιωύΐωσε φιλίπισῳ 14 οἵϊ. τε 1 ὃς τα- 
ἵ 146π|ν τόδε σταύτες ἐνὶ ξιωώσοιτε μύϑῳ, μος νπα ἃζ οδά δ 

Ἰχ 5. Ἐτ ξωωοΐμαι. τά οπιὶ ΝΟ Ιλ, μίαν ἰμφοτέρρις 

γκυ, Κ οὶ, ἶε κα γῆοε τῆι μέν ξεωμώστωτε τιρϊὺ, ἜΟ 6 πὶ 

ον πὶ ὃς ἘΠ απ αἐποῖτε. πη, εἰδὲ με πις᾿ οτεύτης φιλίης 
ἐφ ΡτΟ ἐαὺ γα ποῖτέ μεν πὶς φπιατὶς. ν 

ας σα τι ὅς σοητθητι ὨΘοτιιηι 5 ΑΓΒ Υ Πι5 ἐν ἑατεὶ 5 
σιωτέχεια, μὴ τροδς κσυργώματα ἱΠτοΓΡΓ. τὸ κοινὸν ἔϑιροι- 

ταφορικεῖς, ρτορτὶὼ γοτὸ κ᾽ “ἦὐ «ραπιωοἦο εἴϑρρισις. 
ἃ οἴ, τὸ τώγμα,γτ ἀριιά Ἡοπιογ. ἐλϑεῖν ἐς φυλάκων 

ΠΕΡ 

᾿ἰοεΐοτας, ἔοττι πα, ἤζατιι5ο οη το. 
ἢν σοι μγατὶ » 41 (λογάπιοητο πηιτιιᾶπι ἤάεπὶ οδ- 

οῖρα νοῆι. ᾿ 
διοδοκὶ σεωωωρὲς,Ποη ὁπ εἶσ ὀρέων ντ αιὠάἀπι ριταπτ)ςῦ- 

εἰξ: θη σὲ αὐροὶ τὸ ἀ εἰρω τὸ σοωείρω:ν Ε] αὐροὶ τὸ αῤίω τὸ αῤιμό- 
Ἰῆσας δὲσας, ταῖσι ἐπι! οἴτγος σαὰπη πνα αγεβ: δηλοῖ γὸ τὸ 
αἷμα, δη) ὃν δ οἷν μιόνον ἵν ποῖν σεωυες ὁς. Γ Πς]ΔΠιΙβονενίκηκε 
υμπία»α) τελείῳ αὐ ματι καὶ ξιωωωράδι «σωλικής νἱὰς Σωνω- 

ς ξιωνωρακευΐομα;»γ50. Ο᾽σα5. ΟΥοΡ ξιωωρίδα ρατ ἀπηϊςοτῦ 
μος οἴπυζεί)ος φιλικόν, δυ ποῆιι5) ξυωφρίδα τῷ ἀδελφών, 
Δι ἀπη]ςοτιιπὶ ἀϊχὶς, 
ΠΊΠΊΠ15. 

τι ᾿ ᾿ ᾿ « , ΄ .» 
"δι μεθύσω, αν, ὄυκοιγ δέ Ξυρέώ, μον σω, αν. χα ΡΤΟΡΤΊς τᾶς 
ὡςτοπάςο: ὃς ξύρησιςοἱα οὔτ,γαΠιτα, ΟοἸ απιοὶ ἣν διὰ ξυ- 
ποιαοι!ανντ τοπίιγα ἥτις κουρρὶ διὰ διπλῆς μα χαίθας 

᾿ων»ἱὰ εἴτ, ογ ΠοΙθιι5. τα ὃς μαχαιοίδες καὶ κουρίδες ἀϊσιιῃ 

ΠΘη οἱ ἐν χε κεκαρμῆμοι ἀϊσιιπτι. 14 οἵδ) το πῇ δά σιιτο πὰ 
Ὁ ταί κα -ἰξυρηυῆσοι Γαιςίαπο. ϑορ νος] 1 Αἴαςς Μαῇὶ 
. ξυρεῖ γὸ ἐν χεῷ ὡς ο(Ἰερίτιιγ ὃς ὥτον μη χαιρειν πιναῖ , Δ] 

τ, γἱἀς χοώς, ξύειν τίωδ κυρωτίω; 9 νἱάς τη νοτθῸ ψύχω, 
1ἀφ6 ΚΕ ὀραθΠς, ξυρεῖν ὄγεγχερεῖν λέοντα κὶ συκοφαντεῖν ϑιρα- 

γ»1.Ἰοο ποῖα ἀρρτοάϊ τλάοτο, ξυρ ει γα 1. Ὀ Δι} σαντο - 
Οὐοσίητ. ἘΚ ΑΝ 

οὐ ὦ ἐγριιοοίςοπο,ἄρειις 4] γα φατιιγοενοιών, ΚΥΠ1118 10 
αὐϊαταλιιπι Π|π4.ν,ξυρύκης κεερὶ) τοι ίατα ποπαοι]α 

ἰάοπι ἥιιοα ξυῤύήκος, Ὧν: ΨΨΝΛΌΝ 
ται ξύρυσις ὠφέλιμος ὅ7η) ὀφθαλμία »ἱά ς[ἴ91π Πιρρίτα πα 
Ἴοτο δά σιτοπὶ ἐπιιατ, ΑΙεχαπά, Αρμγοά.}}}.2.ῬΓΟΒ], 

1 δά οσυτοπι τοηνις οἴτ,γαῖις 5 εἰξ ὃς ρου ΓὍ πα τγαρῖζα 

ποιιᾶσιι]α. ' ᾿ 
ἰς μεγθα.. ἀς αιια Τλῖοίςοτι 4, ΠἰὈτο αυαγέο 9 ζαρΊτε 22, ΘΗΝ 

τη ξηρὸς ἀριι ΑΣ οἸ ποτάπι 9 ντ δί Ἰερεπά, δριιὰ Οα- 
Ππιρ!ς. Πραττι απ ἐστι ἀαπι νοσδὴι μοι Ῥᾶγ1). γιάε 

ἀιΠπΙποϊὲ ἃς ἱπατεϊςυϊατὸ Ἰοψι: δέ σα μη Πατί» καυ- 
τ  Ηείγςἢ. ὃ 

πὰ Ατιτορ ὃς ΡΟ]]. 

ἼΥΟΪ πὶς τα ουρσορυϊὸ πουιασι[4. ΡΙΠτασς, ἄς βοττῖς, 
Τὰ ἢ Σ ᾿ 

Ῥυὰ ῬοΙ πο οπι,,ς ξυρὸς δ, εὗρ ὶ τὸ ξύειν δον," οἴτοασιι- 
[αἀςπάίπι ὃς [τ] ροπάτιπι Ἰἀοηοι5 5 ὃς ἀἰταίπαζηις ξυ- 

ἸθΘιιας 2.1144.το. Παιτηπιιπι ἀϊονίπιοη Πρηιβσαηο αἰχῖτ, 
δὲ πόμτεοιν δ) ξυροῦ ἵτ᾿ατα ἀκμῆς. Οἰιοά ϑορβοοὶςς ἴῃ 
0ΠῸ. φρόνει βεξὼς αὖ νεώ δδὴ ξυρρό πτυχὰς, ΤἈξΟΟτΐτιιβ ἴπ 

5)αἰθρώφγων σωτῆρας 72) ξυρρό ἡ δὴ ἐόντων, νἱάς Ἐταίπι.. 1Π 

Πογθ. Τὴ ἀςΐε ποτ ΔΟΙ] Δ: ΡτΟ 4110 ἃς ξυρέϊν ἐν χροὶ ἀϊοϊτιιγγοιῖπι 
ἰσᾶτιιγ ὅτι ὅηπκίνγωώον κἡ ἐν ξυρῷ Ἰςάτω τὸ πυρῴγμα 5 4104 ἐν 

τὸ χινσγιωλε γίγεάϑει ἀἸχὶτ 5 ποῆιι5.1.4 οἰϊτορτοχίπηιι εἶξε Ρε 
Ὁ.ΑὐΠτορ αη. ἴω ΤῊς ποι. χε σον τι ἡμὴν ἔυ ον αὐτὸς λεύμ- 

τεύϑεν ἐκ. πὶ ξυρρδύχης ξυ ρὸς εἰς εἰκόνίω, ρατοΣπλ14) ὥϑὸς ἐδὺ ὧν 

πυγχαΐοντας: Πγ}}} 15 οἴ ῦνΘ- εἰς ἴχυρα δ 0 ἃ. 
[5 ςοτγαίμ5.᾽ῃ ταπιοπτα τοάδέτιι8. ; 

ΞΙλΘΟ ΧΥΠΠ 5. Θορ τοι ἰῃ Μίτηῖβ:ῃς ἀρρο ίλητ [ςποπι ἀγι ἀππὶ 
Ο ἐΡταΡρΊποίϊιαη: αϑοὶ τὸ ξύειν; Ετα τη ἢ φτοπέγς ΠΗ ᾿ 

»- 

Ξ Υ 28 ̓  
, » 

Ξυσμαατος, τὸ, ὃς Ξυσμὸὶς, οὐδ, ὁ ΓΑ ΠΙτ ας γα θητιιπι, [ΣΟ 55 τί ρπιςα- 
τιῖπγ, ξύσμα ἢ τίλια ἴδ᾽ ὀδονίων., ἀεταία Πητοοτιτη ἰληιιρὸ Ρ]η, 
ξυσμοίτρνγίιι Ἐρίρταπγπιατ, λα οἵδ, γα ιγαγιιπι, ὃς {Ππ|γάγιι πη 8118 
Ππιης ἄτι (οτῖρτα Ποτγγιμιησιγιξύσμᾳ οΥαι Αὐαἰξοῖο! ἴῃ αν, ἐς 
Απίπγουν οσᾶς ἀτόμοις ΓΟ Ποοτίτὶ ν, δ] ἐν τῳ ἀ ἐρε τὶ καλιέωδνα ξύ- 
σματαγδίς, 8( ἴῃ ῬτΟΡ] ταῦ, ξύσματα οτῖαπιὶ ἀϊοιΠΏΓΙΣ ἰἴτεῖς 
δ( οβαγαξξογος ») γράμματα, ἀπο πῷ ἕυειν κὶ τὸ γεάφειν Πρτϊῇςαη". 

Ξυσματώσε, τὺ, ΠῚ ρα π ΟΠ τι Π..Γἀτηςητιπη; Ὀϊ ἴσο, τά. δ γο 4.ν0ὶ 
Μαζγοο! δ ἀοσοῖ ἰητο! Προηα {πὶ σαγφητα [δι γατηθηγα, ἱ, εχὶ- 
8 ὐιρὶς ὃς σΑΓΏΛ.11}} ἐγ [π}]1, τα: νἱ πηξάἀἸςαπγεητὶ οΧ ἤραγ 
τίο ςοηξοενὶ ἀοτγαίᾳ ἀρ ἰητο τ ηἰς ΡΟΙΠαητατ αι ϊα ἰπ Πσποτά 
ταίαγα ξογυδιγοητς γάπιοητα ἀογδάθηγατ. 

Ξυσμὸς,κνυσμός, 
Ξύσσιτος νυ. ὁ, σου “το τ, Ουτι δ οτ Πα ἰδοσιωλτρρφίθ., δι δυῳγτητες, Δι- 

τ ορ ἢ ἴῃ Ρ] το, Παύσωνα καίλει ἃ ξύσσιτον, 
Ξυσταεῖες ἄμπελοι, γἶτο 5 σοηΓοττα ἀςηΐα,ν εἰ ποη ογάϊης Ρἰδπτα- 

τα. εἰν οἢ. : 
Ξυστασδὸν μοί χη ,Πεατατὶα ρίιρ πα 5 Ριιρηᾶ αἶα» ἢς ςο!!ατο ροάς [οιὶ 

ζΟΠΊΠΊΪ 115. 
Ξυς αὐ, ΑἸ αἰττῖτα; ΑἸ ορ᾿.. 
Ξύσασις, ἘπΤΙρΡΙ 4.1 ἩγΡΡοΟΙΊτΟ  σείτερ εὐ. μὲ ξύς:κοίς τε ὙἿ φρὸ- 

γῶν δὲ εινη ἰητοτΡ οὐ δεαγοια αἰ ΠῚ] αἰζεέξιις. 5 ὕςτασιν πᾶ αν, οτῖοηι 
οσλποπῃ, ΟΒαἰ οἰ άϊο ἱπτογρ. 

Ξυύςηρςἐρρςγὸ ξυοὐςινἱάς διι144π| ἴῃ ἀξ ίοης ἑριιογίνης, ΑἸτΠοτ ΠΡ. 
4 Οαίοπο Δα γῚ δΙτιιγοτῖτιι! ο.  ατροῦ ραττος ΔυΓιπλ Ὀγοιιτοσ 
ἰτὰ ΠΟΙ ΒΔΕ 5 Ὁ 185 ρα πα ιιητιτοϊ τ» αντερυγώματα » αιαί 
Ρίππα ἀρρεί]πτιτ : τα νογὸ γορέλιϊπειιτ, ὃς συμτι Ἔχτγοῖηο 
τη ται ἰπτοΓ ΙΘΠτιΓρκυρτοεισ). 1ᾳ οἰτυρι οί ρᾶγτεϑ. ἰητγα 
41|45 ν Ἔ] αὶ ἀπ! ἴατιι 5 οὐα ἘΧεγαῖιο τὴ ξυςσῆρα. ἀΐχοτο 9 ἃς 
1ΠΓΕΓΙΠ5 64111|Π1Ὶ κογχίογ ἧι τε ϊο ξογατηςη τογοβοπύρὲς ἀκεςικὸς 
εἴ, τι ππεατι5 νοοὶς. ͵ 

Ξυςὴργγὺ Ξυςή ριον, [σα ΐ ροτ ὃζ [ἘΔ Ι ρτιμτι» ἴσα! ροΠΠἰς Οἱ (Ὁ. ὃς [τα] - 
ΡΕΓ οχοϊ(οτίτις ΡΠ τ ντ (σα!ρτὸ τηθάιοῖμα!] ἄφητες ἐχοίος εχ - 
εἰηάοτγο ἰδεῖ δου θομΐι5 Τα ΓΡῚ5. ἄξβιπετ. κ᾽ παὶ ὠϑρσκει μος 
τοῖς ὁ δοῦσι λεπίδας τη κυα δίσκῳ “ὶ σμίλης ἢ ξυςηρίῳ, ἡ τῷδ ῥιναρίῳ διὰ - 
καϑαίρω μῆμ. 

Ξυςικὸς χυμὸς [πσοιι5 αἰξγίη ρα π5 ὃὲ φιά ἐς ἤτίπρεη5 5 ἢς ἀϊδϊτις 
ἃ Ῥταχαροτιαν 414}15 εἰξ σγάοπίοτγηπι : γε ΑἸβοπαῖιπι [ἰ- 
Ὅγο τεττῖο. 

Ξυςικοὶ, οἱ, αΐ χγ του]. ΠΑ [ἘΠ] ν οἱ Γρίςι]ο Ππἀτίητ 5 411 ἴπ χγῆο ε- 
Χότγσοσπτειγ. 5].}. νος. 

Ξυςὶς, ἰδος. ὃς Ατεϊςοὸ ξύς ες ξύς δὸς ἡ πορφυρὶς. χιτοὸν ποδιρης γεώα)- 
και γκρφκὼτόν : Αἰ Τὶς ν οἴΕἰ5 [1115 ἀιιυ ΡἀΆΓΠΠΙΠῚ ἴῃ σοΥταπλϊη 6. 
ἱτέπησιις ἀτἢ]οταιιιπι ἃ ξυ ὠγαιὸ 4 ρυ!Ππογοσι γαάατι Ο!ἀαπὶ ἀΐ 
σἰπτ εἴϊε τα αγαπη τη] 1ογιιπι: 41] τᾶ σΊΠΕΠῚ 1Π4 11 ΠΊΟΠΙΙΙΠΊ. ἐᾷ 
γοῖξε εημῖτες ντεθαπτιν ΑὐΠτορἤ απ. νεφ. ὅταν συ μέγας ὡν,αϑμ᾽ 
ἐλαύνῃς ὡρὸς πόλινοξυςι δ᾽ ἔχων, τταδοᾶπι μα θης. Ἐὰ οτίαπιτγᾶ- 
οἱ γορ  β ντορδητατγοντ ποῖαῖ ἰΏτογΡ. οἰζ οτία ΠῚ δρόμος, οἰΓΠΙ5, 

Ξυςὶς ἴοι 40 ἃ ξυςρα,ς-ελγὶς Πιιε σ-λεγγὲς ν ΠΙρῚ! ἐἰοἰτὶ προ ηά1ς 
σοτρογΊθι15 ρταοὶριὸ 1ηι θα] πεῖς ἀϊσάτιιπη ᾿π Ἐγπιπποητπη. ΡοΪ. 
σλεγίσες κὶ ξυςίδες ρτο ξοάοιη. πια]ο τάππιοη ξυςρίδες Ιοροττιν τε 
Ξυφρίς. 

Ξυςοβόλθ΄ ὁ, Πα[τὰ ἸΔοιι]4τι5. ξυφοξολ. θείκχίθ-.Ιη Ερὶρ. 
Ξυςὸν, οὐ τὸς Πα Ἐα,εὔχόντιον, ἴδοι} πη. νἰάς Σκέσταρνον, 
Ξυφὲς οὔ, ὁ χγπππὶ,ΟἸσεγοπὶ, ὅς ΨΊτγιαῖο. 1. ΡΟ. Δυτ]ογονροιτί- 

Οἱ15 »ἵη 4 ΑΥΠ] δῖα: Ρογ αἴθογπα το ροτα ἱπ το 5 Ππλ115 εχ - 
ἐετοξητιτγοῖ. τ σας δα. ΟΕρδοη. ἐν ξυς αἱ οδαπειτεῖν, ὃς ξυς ὃς δ] δ’ - 
(μος; θΟ]]εοὴ, δ) ξυσων ἠργυρωμήῥων, ΑὙτδη. Ροπἰτίιγ ὃς αἀϊςξειπὲ 
Ῥτο γῇ] 55 [σνΡΟ ἔτιι5) οὐ πατιιϑ,τεγίας. ΕΓ οτίαπι τιιπῖσα ἀπε 
1Ἰεθυῖβοὃς τγασίοιμπι νο π  πηοπτιι ΠῚ» Ετγιηι. ξυς ὃς ὁ εἴξεσ μῆῦ., 

Ξυςοφάρος,«, ὁ Πρ] ου]άτοτονάς Οπλῖτα ἴῃ Ἀρρεμάϊος ἐς νοςαῦη]ῖς 
ΠΛ} Π 1 ταγῖ θ115. 

Ξύςρα ας. {τὶ 6}],ὠτεγχύτης: ὃς ἀο ἘγΊ προηΐ ᾿ἰπΠπγίιπιοπτιπη» (11- 
1.}5 ΥΠι5 ἴῃ δα ἢ εἰς οΧ τς, Ῥτο τα γισιδητο Ζιὺ ΑἸ ἃ διιγῖ- 
Βιι5 ἱπβιπάττιγ ( πος οἰξνρτο {πγὶρ!]] ἀριά δου! θομΐττη 1άτ- 
δαπι, ὅς ΡῬΙΪΩΤμπη)αριια Θά επιιπὶ στο τογτῖο ζ τόποις. ῬΓΟ 

δα! πεατογιιπι ἱπιἔγιτηςητο 1. ὀὐ πὶ ςελγισὸς ἢ ςλεγγίδος,αριιὰ ΑΤ 
το πη] ἀοτιιπη 1.1. ρ.66. ἰδίως ὃ) αἱ ξύςραι τὶ βλαὺςς εἰσὶ σημαντικαὶ, 
δεεὶ τὸ Σσοξυ εἰν ἃ ἱδρῶτα, καὶ μὴ τορος: ϑέναι πὶ σώματι, Ἐπ ραυ]ὸ ἁπτὸν 
φελγίσες χἡ ξύσραι καὶ κῴτει (φό γειά ϑεράποντας σημαίνυσι. “λεγγὶς ΟἸΊζ 

ἀϊείτιτ ξυςὶς,ἃ ΡΟΠΠπΙσο:!οσο ροτίιις ξυςρίςιντ ἀρτα 1ρήμπι 1,3... 
ν] σοττῖρο φλεγγέον δ] ὀκαλεῖτο ὃ αὶ πλείγὶς ν ξύςρα ἡ απαθίριγῖ- 

ἄς ξωςρα. , 
Ξυςρὶς, ἡ »ς.ελγὶς ΠΟΙ Ο.1η ἀϊξδεοης Στελγές. ΔἸ οἴτα!Γ ὃς λεγο, 
Ξυςρολήηκυϑυς ᾽ς ΠῚ . 

Ξυ ςρογολίςρί(Θ-.ΡΊαπα ἔογγεαδά θογγοπάιϊπι ὃς σοπὶρίφηδηάιΠ1, 
Ξύω, μιύσω,πουκα, τα ο»οταο.ρ61] 0. ἀοἱο,λτεογοςίζα! ρο,ἀοροέζο; 

Ιχοοτο.ξύοιν οτίαταη [οτιυςτςο, τὸ γοάφειν, Ἠοπιοτο, είτε δι4, νη- 
ἀς ξύσματα τὰ γχρείμματα. Αξλλι. Αςοι ξυόων- εἰς ἔλαιενοἷπ οἷεο, 

ταίιι5,Θ4Ζα 1.7.8 1001. Πεορμγαξε ξυειν ε ἀποξυτιν ἰτγίησοτα δέ 
ἀε(ττηροτοιντάς ξέω, ὃς πελεκέω, ἀπ μος 

Ξώςραγαριά Ἡείγου ψυκτρὶς ψυκσρία, [εᾷ (ογϊ δοπάιιπι ξυύςρα ψφηκὶς 

ικτεία,ι, ΠΓΙρῚ] αὐα ὃς φύζτρα ἀἰςιτύτ, γᾶς ξύςπά, 



“" 

Ον νΜ δατέϊαν, Ἰὰ εἢ,αἰρίγατίο- 
πόπὶ ἰοἴαπι μαθιιεγῖς 9. ἀστιςι 5 
Ρτξροίτιιι εξ ποπλϊμάτῖι! σα- 
[πς 9 ϑέποτγίδ πιαίςι αὶ πιιπιοτῖ 

Πηρσυίατῖς. 5. αὶ αἰϊαιάπο ῥτοὸ 
6) Ροἰξροίτιπο ὃς ροπίτιγ. [τα ὃ ρτὸ 

ἐε΄ ἕῶς, ὃ δ ργὸ σῦτον, ΗΟ ποτ. δα... 
ὃ δὲ οἱ πταρελΐξατο λάϑρῃ 9 ἱρ(ς ἐπὶ πὶ 

σὰς , 2) εἴαπι σὰπη οα ἀογπιίαίς, Ὡς Υἱ τ ὁ 
ἘΝ ἤξκαςς ς ι κἰ δτίου!! Οα2α Πἰδτο χιαγτο Οταπί- 

τθδι, λης Διιτοπὶ ν1πὶ μαεῖ ἥπατι Γιατί πὶ ντοιπαις γοάάαης 
Δλάϊεξτο ρτοποπῆίης 1Π| 5 ντ ἐς σοτῖο φιοάδηι ὅς ἱπΠρηΐ ηοπ 
ἂς αιιοιιῖς ἀοςὶ ρ᾽ιτη5 ἐγ ἢ πτ αιμιπι Αὐπζοτε]. ἴῃ ροηοτς ἐς 
φιοίϊδοῖ αρὶς Βοπο .» ἀγεϑον γοςατ. (ατογιὶπιὶ “πιιπὶ νυ πίςιιπι 
1ΠΠπ|4 Ἂς Πιπηπλπι δοπιιπὶ ἐπτο ΠἸσὶ γαἷτ. δά ἀϊτ ἀττισ τπι τὶ 
εἰγαϑόν, ττοῖτὶ καλὸν ἀρροῖ!αητ ΡΒ] οἱ Ρ ἢ, ιϊοά αιιοιιῖ5 πο 
δεριολτιιπι : [εἀ τὸ χαλὸν . οχτπηλιητὶ 1ΠΠπ4 ἂς ν ετὲ ρας γίιπι 
πὰς Βοηςίτιιπι φιιοά ἃ νίττιιτς ργοβοι εἴταν. [τὸ πὶ σῶν ἀρρεὶ- 
ἴλης αιιοά ιιοσιιπαις πχοο τοτιιπι οἰξιν ογλπι αδίο]ετίιπι 11- 

᾿ μά νηϊποτίμπι 5 φιοί νοτὰ σοτηρ! οἐίτιις οπιηΐα » πο ἤΠπι- 
Τἰοῖτεν πεν, ἴς 4 τὸ πνῦ ἀρρε [της τ άςπι ἴῃ ἀϊπ πη 15 {Ππτετὶ 5.4 
ΔΩ γούδηζ ἀπΊϊσο5 εἰ» πΠοπ φρροπίτιγ ἀγτίςα 5 : [ς 4 τδη- 

τιιτη ϑεοί ἐστενῆος εἴτ, ἀ1) ε[Ἐ15.Ατ φιιοτῖε5 ΠΡπὶ ἤσᾶτιτ νοτιις 1{- 
Τε ὃς (ΟἸτις Π οι15 5» ΓἘπιρογ δά ἀίτιγ ἀγτί σα ι1596 τος, Ἐτ 4ιΙοτῖε5 
{6 ναϊε ΟΠ τις Ἰητο οὶ 5 ΕΠΊπτα Ποπιιηῖς ἀρ ρο [αττίο νττῖ- 
ἅτις ποπλῖπα πο Ῥταροῆτο ἀγτίσιιϊο 5 ὁ ὑὸς τῷ ϑεοῦ, Δς ρ]δπὲ 
ταῦταπι Πμαίσοῦ τποπηοητὶ πος ἰοσο ρτατογια Π|5 αὐίτ δά ἀϊτις 
αὐτίσα σῖντ ΟΠ γγοἰζοπηιις δὲ Ογτι! 5 μος ροτὶ Πα πὶ ἀτριι 
τησητο τοϊϊοσιαπτ Βαγεππι αιιοτιηγ άπ. 41] περαθαης ΟΠ ΓΗ ἢ 
{Πι4 εἴϊε ν εγθυπι 9 φορά δ ᾿αϊτῖο ἤιογαῖ ἴῃ Ῥάτζο : [4 11Π|4 
αἴτιά ΕΠ αιιοϑάτη Ν οτθιῖπι Ἰητογίιις5 Ρατινν πὰς πατιπὶ πε 
αἰτόγιπι ν αγσιιπι ιιοά οἴος ΟἸνε τιι5. Οὐ ἀττί σι 5 ΠΟ ἔς πι- 
Ῥεῖ ἀι[οτιπιῖπῖς σαπία. ροηϊτιιγ,ςα εἰςρδηγία ον ἀρὰ Αὐὶο- 
τοῖςπὶ ἈΠοτοτιο.; Αντιφών ὁ ποιητής δὶς ὃς ἤλης ραγτάςι ἀπ ν]- 
τὶ ποπαϊπὶ αι ἃ}1) Δἀάοτε σοῃΠιοτ 9 Ποὴ ταπηεη [ςρὰγάπαϊ 
στατῖα, ντ Ἰάςπι ἴῃ ρυΐοτο ηϑικών μεγάλων 9 ἐσ)᾽ ὁ Σωκρώτης. [ἀςτη 
1η τ.14 Επάοπιαη, Σωκρώτως υδδ τρεσβύτης : δὲ Πἰῦτο (ςρεϊπὶο, 
ὥσιρ Συχράτης ὃ γέρωγ, Οὐ αἀττίςιιι5 1π΄ ργοροἤτιίοης ἀριά 
ὉΙαϊοξξ, ταν ἤρπὶ νπἰ πεν ἰς εἰς 5 Ῥγοοΐτ5. Οὐ οτἰαπ ἴῃ - 
ζεγάϊιηι οἰ ὀχ] οπτῖσοντ Μδτιῃ. οαρίτς τ9 οὐδεὶς ἀγαϑοὶς εἰ μὴ εἷς 
ὃ ϑεὸς . ΔΕΠΠῸς εἰς θοῆς ΠῚΠ ν 1155 ποπῖρο Ποι5. ἀλείξανόρθ. ὁ 
«φρδίκου πατὴρ, ΤΉμοΥν ἀϊ4. αὐρδίκας ἀλεξόυ ρε:ν ὈΪ ὁ εἰς Πα δίπτε!]- 
Τιριταγ ἡ μεῖς δ᾽ ὁ δάμος,ῇρατα οἴτ,14 οἴ αἴ μα χαινοωρεπὲς, Ηοτ- 
πιοροῃ. ὃ δὲ τις, ὅζς.α ἢ 1615. ]Ατο ἀς Τιορίρον δὲ ἀττίσι!ις δά ἀ - 
ταν ἱπάςπίτο. ὁ αὐτὸς οἱ άδπγ, Τλατῖμ. ἐὺ αὐτδὺ ἀ ϑωοΐοις φίλοις καὶ 
ἐχθρριὲ νομάζω ἃ εἴς 5 φο5 Διιῖσος ἰηϊτϊσόζαιις. ἄτιςο » 4105 Α - 
τιδηϊθηίος, Τ᾽ πον ἀ1, ὁ αὐτὸς οἰ πΓΔοτ σοπογὶς.9 ἤς Οαζα : αἷ!- 
απαπάο (αἱ σεποτῖς. Αστιη]5 ὁ στπτὶ Ν᾽ οσατὶμ, ΑὙὐ ΠΟ ΡΠ δη. οἱ 
ϑιοζκας, τε δεδρρ, δὲς. ὁ παῖς φέρε. Ἰὰ εἴπ, συὶ ὦ ποιῦ, ὃς ᾧ ξανϑίας, Δ, 
ΑἸΙφιαπάο οἰππὶ υμδὸ ὃ 3 ἀπ Ποηῖδιις ρΡοπήτιτ : οἱ μϑρ ὅζς. οἱ 3. 
δεοι εὶς 4υ!ἀςπη»ϑζς. {Π| νεγὸ δίς. πς ἀριιά Αὐητοτοίςπι ἴῃ 
Ῥτγοδίειπατς. (ς τ, ιια ἢϊ.4.ο.ὁ μὴ το βογε ν τί πηι πὶ 5 ὃς ΔΙ δὲ ἔ- 
Ῥίμσ:νὶ ὁ μᾶρ το ἔουτογ δά ργορίησιτι5,6 2 δά τεπιοτῖι5. Αρι4 
ῬΙμτάτοιι τι ταπηθη ν ἄθτιν αἰϊέον δοοϊρ᾽ σηάπτα ἴῃ δϑοΐοπα. 
λύκον ἢ τῷ κομίσαντι πέντε δ[)φῳ χμὰξ ἔσ)κεγλυκίδει ὃ μίαν: πὸ μῆρ ζοοὺς 

2. τὸ ὃ τρο βάτου τιμίωὴ . τὶ [ρυμαι ἀττα !Ππτ΄, φαυΐπαις ἀτγαςὶι- 
τπλλϑ5 ἔπ{Π| ἀςοίροτς 5 41} Πα ραπιρν πῆι: μος ρεσιιάϊς {ΠΠπ4 Βο- 
εἱς οὔτε ρτοσίπιτα. [π᾿ ἸΙάστη τάπιθη ϑοΐοπο » τὸν γδ αὐτὸν ἐκ ἐξ 
σιτεῖ ϑτι! πολ αὐ χες. ἐδιὺ ὃ ἃ κοιταῖ ὑχῃ αὐ βέληται.. κολεἰξζει: τὸ μῷρ ὑγού- 
ὑᾷν. πλεονεξίαν, το δ᾽ υτόροψέαν “ἦν κοινῶν, ποτα ἐΠπὶ οι πάο πη ροτ- 
ταἰτοῖς οἰθατὶ (δ ρῖμς : Π 15 ἀυτοῖα οὶ ἴοττο οδιιεπῖατ, τεσ Γ- 
{ετ,ρ!εξεϊταγ:αινὸ  Ππ|4 ρίτις απο ἀρ οἴοπεῖς, πος γεπηριδ], 
ςοηζοσπηοητῖβ ριιτοῦ, Ττοπὶἰῃ ϑοίοης πιαηϊ ςτὸ ὁ δῦ δά τε- 
ποτῖμ5.8ς ὁ 2 δά ργοχίπιις. Π]άοτα ὃς ἱπ ΡῈ] ]ς ΟἿ]: νἱέα. 10 1- 
ἄσπι ταπιςη ὁ ἀπιεγίο, ὁ αν δίς. ὁ 3.,8ςς. Ηοπγοτις ΠΠ44. βιν Ὁ] 
διυῖλ,14 εἴ. - ὁ 3.14 εἐἢολίς,νε δάποτας ἱπτογρτ. οἱ υδο οἱ ὃ..Ο4- 
Ζα ἰἰδτο ψιαῖτο ἐς ρτοϊ ερί. Οἱ ετίατν ἀγτίσιιις αι πὰ Ρτα- 
Ῥοπίτιιγ ΑΔ ογΌ 115 1π αιτοιιῖς σαίτι ὃζ πιιπλοτο ΡΓῸ ποιπης δὴ 
ΡἰΈΠεῖο ἀσοὶρίτιγοντ ὁ πάλαι ἷὰ εἴ, παλαιὸς, ρτίίοιις. τῷ πύλαι ρτὶ- 
[οιιῆς ὁ πέκας, ργορ᾽η τις» ας λύυ ΠΏ 15. ἴω, [ἀρ οτπιῖς, 0 4- 
͵2α 1...Οταπηπι. 

φ' ἀοη(ο (ριτγῖτιι ὃς στα! ἀοσθητι, ΓΟ τί τΠ|ΠῚ. 4110 4, 4118 τ 5. 
τοῖη. ὃ δὲ δεινοτεύτόν ὅδιν εἱ πεέντων οἱ ζειὶ γδ. ὅζς. ΑὙἸΤΟΡΙΔη, ἃ νοὶ] 
σπἰωὶ ἑαυ δ ὑστολεί πὸν ἐες. Τ λιιον ἠϊἀ, ῥαδίως πίω) ἑαυ“ Σσολείποντες. 

διςἰάοπι πιὸχ ἀἰχίτονεαόμῆνοι τοὶ αὐτῆ ἕκαστοι, 14 εἴς. σοΐδητος 
ἀστὸς Πα] {ππο5. εν ἑαυτῷ παῖδα ἡγεμόνας ἐγκατας ἦσας ἐκ υξγε- 
σῤυγ δραττία ἔα ἄση οχὶς τις. Ἰάσπλ πΊΟΧ, τεῆς ὀμόρφις ὧν 

ὀφετέροις ἐχοστοις. Τάεαη, ωρὸς τοροσύίκοις ἐὺ αὐδῶ ἐγάσ' 

ετίαπι [ορ τιιγ τὺ αὐτῆδ, ἴτειη ὃ, ιιὸδ ςΟΠΙ ἐπ οςρτ ᾿ 
ὡς, ὅτι, δγότι, Ὑ Πιογ ἀϊά, πάς καϑ' ὃιποπεποάὸ καϑ' δ 
οτίατπ ἴσοι πάτα αιιο Δ, ὃς σἰλῖτι5 σατιλ,ν οἱ Ὁ αποα ἢ 
ἐφ᾽ ὃ ρτὸ ἐφ᾽ ᾧ, ὃς ὅ}) τῷ πο ὃ ρτο παῤ ὅσον, ηιοηίαπη, 
ιοά αιιοςίγοα. δἰ ρῃϊῆρατ οτίαππι σοπιγὰ αιὰπι; 
αιιὰπι αἰχῖτ, Ὀ]οίτιιτ ὃς ργατογαιὰπη αι άτνε σπείρει 
γωθν ΥΤ᾽ φύσιν δστοκυ ΐσμει ὃ ὁ αὐτὸς παῤ ὃ πέφυκεγϊὰ εν: ἢ 

κα, ἘΠῚ οπίτη ργατογαιιὰπῃ αι 5 Π1Π αι δά, Π]Π 4μαῖς ̓  
ζαπη ςῸ αποά ; Ἰςεῖ ἀϊπεγία Πρπι βςοτ. τὰ ποῖα ἔργα, Χεη 
4118: ΟΡΟΓα. ἐν τοῖς ΡΤῸ ἐν τούτοις. Τ Πιογ 414, Οἱ Αἰ αΠμαπάνῃ 
τεγγοράτιοης ροπίτιγ. γε 1126, ποῖον ἃ μεῖον ἔειπες ( 
ἐβς: ΠΟ οτατ. πῦτον γίνεται ἃ τρόπον, Αττχίςε τς αἀ ἀ τ πὶ 
1ιδι15:τοῖς τρίσι δακτύλοις. Χ ΟΠΟΡΉΟΗ. τεὶ δέχοι ἔτη, Τ' 
πικὸν πλεογαξειν ποῖς αὔϑιρρις» ΑΤἸΠΠΟΡΉΔη, ἴπτογρσ, Πδπ 
41 Οὐν. ξ, ὁφορξὸν, δ οἱ βιότοιο μείλιστα κήδετο, ϑζς!, 
λησεν μιοΐϑον δ διὰ τετελεσ μῆμιΘ- ὅξί, Ρτο αὐτὸς, ἱρίς, Οάν, 
λιυῶυι. Χ ςη.1.4.Ρα 4. κ ὃ δποκρίνα ὅτι! λέγεται ἱ αὐτόν. Ε 
1ά νο] ἱρήίιπῃ. Ηοπι.}1144,,8,αὐταὺ ὃ αὖτε πέλων σιωκ᾽, 
τὸ σκ πῆ ρον. 

Οἷδε, τε τώδε, δζς, ̓ἰς, ἀςπιοπγατιὸ,ῆς ὅγε, ὃς ἀες πα 
Ὑ6 Ποὴ πηιιτατῖϑ 9 4οπιδἀπιο ι1ΠῚ Δριιὰ Τ,ατίπος τη 
αιυτατῃ δ ρῚ τι ἐπι τιιτπ, δίς, γἱάς το] αι ἴῃ Οἱ ΠῚ 
1Ἰτοτγαγῖο. ; 

ΟΣ δὴ χέγετω οί ας] (οΙ ες. 
Ο᾽ δηποτοιιῦ, ΑἸἸςιιδὶ. 
Οὐ δι φασι, τοα αἴπιητ, 
Οἱ μὴ σύξειε τοῖς ϑεοῖς, ιιοᾷ 41) αιιοττδητ, τοι ομηϊπάτὶ ἢ 
ΟἽ, Πιις ἐς ρτο εἴα νὲ πιο Ιοοο ἀἸσετατ:πιδτῖα νοι πε 

Ὀπ5γοτὰ νοἰἘἰς αιιοἐ ἀπτίαι! 4] 1414 ἀς ρο Πα ο 
φεγθηῖ σχτγοπλῖβ νο ἘΠ 115. ΠΠρογίοσ πιο νοἴτί5 ΟΥ 
τατι5 ἡ οἷτισ οὐὶ Ποῖιμπ σα ΠΟ] Παπὶ ἰη Γ τίτητ ὠὰ ἤιις δα ὦ 
τοπὶ κ ἐκ τἦν' ὁΐων,Ἰά εἴπ Ρεοιιάτιπι, ἀρ ἀτῆογα, γῆοπο ἤπιος 
ῬΟΙΠΠ σοα οἰπὶ ἤπα ἰλπα ὃς ν1}11ς ν καὶ τῷ τρρβάτου δορὰ," 
ἐρίῳ, ῬΟΙ ΙΧ. ᾿ 

Οὐα, τοὶ, (οὐ. ἔιτις,ν οἱ ἕαιν!άς ΟὟ. 
Οἱ, ἷῷσικὲν ϑρίμόημα, ἀἠαὐλ.ι,αϑδσαις. δε τὰτ' ἔπος. 

Οὐ αἰνες, αἱ ἱ ΠΠα1α ἔνεόραι. γ4|}} ΠΟ. δι 

Οὐ αξις,γερίπ ποι! Ογοῖα αἶτα, ΕΤΥ ΠῚ. 
Οὐ κοι οἱ. [ὉΠ]. μόνοι, 

Οἱ αὖ. τάςπὶ αιιοά το τί αππνπος εἴ, ὅ,τι, Οοἁ εεἰδπὶ 
ἀἰςι [Οἱος.ΡΙατο τη Θογρίαυ δίκαιον εἰῤία δῈ1 δῇ) κα ὅθμς 
χαίων ἃ μέχχον τα ὁρϑ' ὡς ῥητορικὸν ἐσεόϑει!.α αἱ γοργίαν ἔφη, 
αἰδευυύίω ὁμολογῆσαι. δὴ 

Οὐ ἀρ, αρίθ., ΥΧΟτ. δῇ ὁμόαρ, αὔδα τὸ ὁμοῦ αὐνρέναι γάμῳ, Ἐτγπι, 
Ο᾽ αρίζω,μ. σον, αν κα, ΓΟ] ΟτΥργορυϊὲ οιχπὶ παι ἐογῖ δι15 τη! 

τοῦ σαάγγῖο. 1. ζ, ὅθι ἢ ὁ ραζε γειυαικὶν οἰην Υ ΧΟΓΟ ΨΕΙ 

Βατ. αὗὔρῳ τὸ διιοῦ αῤορέναι τῳ γάμῳ νὴ στιωηρμόδϑει!. ΝΕΙ 
ἸΝοπιιιϑ.εἰτυζομήοις ὃ μοιϑ ταῖς ἰνσοῦς ὀάριξε. Ῥτὸ 
ῬΌΠῸΚ5 Αἰ Ποχιοδατιγ. 144. χ. τοὶ ὀαρεζέυδναι τε «ἀρϑὲ 
τε Παρ ϑένίΘ. υὐϑεός τ᾿ θαρίζετον διμήλοισι, " 

Οἰαρισμὸς οὐ, δ᾽ κὶ οαρασ ὃ ςγνἷ9 διωλογ»ς. διαλογισμὸς, ΠΟΥ 

σοπμπογίατι 9 Ο]] Ομ πιπ|.πιιράτοτῖα παγγατῖο : 
τε λόγοις, χρυφίοις π᾿ ϑαρεσ μοι], μιλίας μῆ γιωωκών, ὦ 

Οὐ ἀαριςςς,Ξ, ὁ, ΓΑ τ ΠΑ Γι 57)ἀΠ{Πτρυι5,Ο ΟΠ] οιμιτοτ, ὅμιλι 
φητοσιωυκσιας ἃς ἐν χόγρις,ὁαραςὴς διὸς ἀϊξξιι5 εἴς Μίπι 
ντ γοέεγι ΡΓμτῖπ ΤῊς(ςο,1.Τουιῖς ἀἸ ΓΟ ρα 5 ἃς περ 
Τιάριις ἐδ 14. Ἰπτογργογασιιγ. ; 

Ο᾽ αρις τὸ ὑ-, ἡ, ὁμιλία ςοτ Πιοτι 40, ΟΠ ΠΟ υ ΠῚ, Πμυαικα 
ςομἐαθιατῖο. "Π].ρ,κ"ὶ γδ πολέμε ὀαρας τέ, αντὶ τῷ ἡ δὲ ἁμιλι 
ἴο σοπιπιεγοίμπη ταῖς οἶς Ης νος, ἐαρεςιὲ, εἴ πόα [οἷα 
(εἀ ετἴαπν αὐδαλογις ικιὴ δεήγησις ὃς ἀδολεσχία, ἶ 

Ο᾽ αρίων ων.» Οὐ σμ ἀριά Ρ᾽μάλτιρτο ὠρίων. 
Οἴαρθ-. «ἡ, κεπιΐμα. 144... αὐδραῖσι μιαρνείυδυ 8. θαῤων ἕνε 

ραίων,Ἰά εἰζ, γεω αγκών, δ αρίθ- ἵτεῖπι (ἀπ πιοδμιλία, ΟΠ δα ατί, 
τὸ τὴ Μίπος. ὃς στο ιαττο Ἐρὶρταπιπηατ. τερπόμάνον υχίς 
ϑέων ὁάΐοοις , ΞΟἸ ΠΟ αι ἶ5. Ττοπὶ Ρτο ἀϊῶις ὃς (ογίρτίς. 14π| 
ίςατν. αὐαγνοιὲ ἑγλαὶ μόνΘ. δου ἐμόγηας χάμματα γ΄ 
αὐ σογίων δώροις, 

Οἱ αὖ, νἱἀς ἀητοα (αν Οὗ, ᾿ 
ΟἽ ΔΗΝ, Αἀιιοτθάππι, ΕτΥ πιο ον ὄθηῤῥημαί ὅᾷν μεσότητος ἀπὸ Ἧ" 

μαινῖ ς ἀδίω Ὁ ὅςηχα: μούσῃ γδ ἦλϑον ἐς ὀ βδίω νοὶ ἐλϑεῖν ἡ 

δίω οἵ νεηίτς ἴπ ςοηίρεξειαι, ἔδει ν πὶ ἱγοννίάεγο,. ἢ 
Οἰ βελαῖϊα ῥαφὴ κ' ῥαζδοειδιὴς ἀξ 5 (Ὅτατα τεγεῖδ σαρὶ ᾿ 

νογιϊσοπὶ ἱπίϊταγ νογὰ ἀπτ ἴαρίττα 9 ρογτγείβα, ἱπτογᾶ 
[α πανία νἔαιις παίϊατν ροῖ πιράίαπι ἔγοπέοιι ἀοίςοηά 
δἰττα!ς ἃ φυιϊδυίάλπι ἀϊςίτως. 

[κστ ν 

ἬΝ 



ΠΟΣῚ Β 

οἷο ὁδοἱ] ἐπι δατιιγοαιποότας Εἰ γατ ἢ. 1Π|.4.ν, Ατῆς- 
οττῖο, ὀξελίας αὗτος, ὅτι ὁ βολου σεσιρῴσκεται. " ὅτι ἐν ο.- 

 ὀπήάται:ν πάς ὀβελιαφόρρι Πα ΠΠ|05 Ράπος5 βογοθδηῦ ἴῃ 
πιρῖς Πυιπιογὶς ἱποροῆτος. ΡΟ Πεχ [ἴδτο (Ὀχτουοαρί- 
0.0 ζελίαι 2 αδτοι,οις εἰς δισγυσον ἐ φέρον οἱ καλέοζοοι ὁ. 

δι μεδίανκ ἐνος ἢ δυοῖν, πριν τῇ μέγενος, δὲ ὀβελίσκων 
ἤϑοιο, ἀφ᾽ ὧν κὶ τοιωύομαγαβτοι ἐβελίαι : ἰΐης νι] σα τῖ5 νῸΧ 

ὦ απ ικφν Ὁ ΠἸΤΟΓΟ 7 γ τιδιις σοπῆσο; (γαη ἢρο , ἃς 
Ἰο ἃς ἀαπηπο. Οἴσοτο ἐρ![το}. στο ποθ ΝΠ βου 

Π5πῖο ἴῃτοῦ ΝΝἸοίαπι το ἤΈτιιπι ὃς ΨΊ Δ ἢ ΠῚ λυ! Ἰσοτη εἰς- 
ταἰτοτίνε ὁρίπουΣ «ποῦ νογΠοι 15 ἀχροπῆιτη ΝΝ - 
Ατἰ!άγολιις πος οἰβελίζει, Ἐχριηρογε Γιατὶ ἀϊσιιητ, 
ἰπτογο το Ποτοναιτ το ΠΦάππηι ὃς ἀοἰ Θηάτιπὶ ἀείρηα- 
1] αρρόπογα ποζαδ Δα πηα ει νογἤιπη Οἱς, 

οὐ. 1 ἐγ τ πιφητι πῇ ἐλ στ Πα ὃχ νοι ἃς [σογπα σοπι- 
την Οὐ π15 πγόπηῖ παῖς Ατ τότε! ἐς ραττὶδ. Απϊαλα. 4.146 πὶ 

ο Ρο τὶς, σαρῖτο 15. ας Ἰῃ ρατιις οἰτπτατίδιις ρτο - 
γι ρατιοίτατοιτι ποροῖῆς οἰξ ἔϊσογο ἢ οβελισκολυ- 
τἶ πες 9 4ιια ἢ ντ πα ἔγασιις πατ νος [ππυΐμα- 

ς ἱπιροῆτα, Ετ Ἑαθογ. 4ιιαΠ ᾿γομηϊα σαη οἰ τὶς 
ιάς Εταπτι. ᾿π Ρτόιογρ. ΟΠ ἴσια σ᾽ αάτιι5,ν ἤις εἰς 
ὈΠΊΡΙΙς ΟΟ σι 9 ὃς ΡΟΪΠχ σκεοῖθ- ςρατιωτικὸν οἤε 

γοςαὈ.]πππ ἡλΐπιις Ρίαςοτ 9 «τοῖς οτίαιπι υτυσμόχβη 
Ὁ [πσογπα οὗ! σο ργαῆχα ροποῦ Αὐιοτεὶ!. 4ια] 5 

αἰυςσοῖς {οἱθπὶ νἱάτουθιις ποΐξλιιγηῖϊδ. πιο πιϊηΐς 
γοὺῦ ΑἸ παι : Πηλ]έπιησιις νετ οἶς ξυλόλυχν ύχω, 

“Ὁ 
παἰπατίτια ἔοτηνα ἂρ ὁβελὸς, Ομ ΟΠ σις» νοσιισα Π1π|; 
αἶϊιπι [ἰρτο 35.ςαρίτο ἴεχτο. Ο πη αυτεπι τ ἐχ- 

πιάτετία εχ Πιρογίουὶ σατῖπο ἀοβϊοης ἴῃ ἱπξουϊογῷ, 
Ἰδἰατά νογιιοι 15 ἔσγγοῖς » ἀταις ἴῃ Τρ (ἃ βαπηπηα σοη- 
τισι ίο,ντ πὶ πιοάϊοὶ ροπήοτγὶς. Ν1ς ΒΑγ ἤϊιΠ1 ὃς ἴῃ 
ταίτη, ΟΡ τσο ἀϊ σαῖς. καίμψας οβελίσκον 5 ΑΥΙ τορι, 
. Οβθελίσκί» ῃ εηίς, φιιο νυ] ὸ νοσδης ἰατπϊπατη 

οἷα ̓ άηγ6. οι ἰᾳ [εκῆϊο.. ῬΟΙγ τα ἰη ἘΡίτοπιο. κέντημα, 
τὸ δ ὁβελίσιοον ἐἰχά ἐχυρὸν καὶ “ιόνεμον. ΑΡιιὰ Χοπορ ποητῷ, 
ον βαπόρῳ τὶς οβελίσκῳ διαμηαδρὲς ἃ μηρὸν τὰ ἐγζυτοτου,τ 

ὉΠ, σουβλᾳ, δ1«. 
ΠΠΘΠΠΟ: μέτρησις, ΟΕ] ἀρ ροἤτῖο, ποτάτῖο αἰ: ἔτ ἀρρὸ 

χδογαρι4 Ἡουποτιιπη(]ιιοά οχ Εὐήβατη. σοηίζας πιὰ- 
Ἴρτο εοάοιη ἀοοϊρὶ ν᾽ ἀοιτιιν, ὃς οὔτε ΤΠ πηοητιιπι σοὺ 
ἀπ, 410 ἴῃ ἤιπιπιο ἤτ ὁχαοιπϊ πατῇ ὃς (ασἴττα πτὸ- 
βέλΘ. ἀϊοιτιιγοίπξοτγο ρα εαπι ναΐςατ, διιητ αι] Πιδιι- 
το ητιὶγ7 ἃΠ1Ὶ νοῦν τ αρη!α ΗΠ οπλογιππι Οὐν, ξ, μία 
ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἐΐπειρε, ος Οἴτην οταιθιι5 τγαλοςὶς ὃς ΔΕ: 

ὀγγοηάτπι. τ ἀριι Αὐτορμαποη ἴῃ ΑσΒάγη. ὀβελιὶς. 
᾿βεπύρρις κὶ ἐβελίσκοις,ἰὰ εἴ νότια. ΡΒοσοίοα τγαά τ σζε- 

5 ΠΌΠΟΙ ΡΑτΙΙΠῚ 5 αι νοῖιι5 Ατμοπέθη ππὶ πιιπιπιις 
ἱπια ΡῚΠΕΠῚ Ρταέογγοτ, ἥδ πὶ ὕβολ ὃς 5 σδηιι5 ΠιιΠ1] ἤπια - 

Ἱππιϊπέπι! ἤοιιτ 45 Τατιηῖς. ἘΠῚ ἐτίδπι ὀβελὸς. νΊγσιία γεξξα 
Ἢ [ΠΙταγ γογιΠσ πὶ πολης ἀϊέϊίοπεπι γοιιπήσγο: ὃς ροπιις 

ΠΡῚΙγὰ νοτιῖ. ἴτοσὶ σοἰτιτπα ἰαρὶἀςα. ΗἩετγοάσειις ἴρτο 
ϑυχεοξελοιὶ δυὸ λιϑένοις, Ος].1.6,0.... Αὐπτοπ. ΑἸ τΊη- 
δ ὀζολός, 

πρυφαλίσες, ΑΤ Π.1.5. Απἰπιν οἱ Ὅαξα οὔδοϊα: ξογπηαρίπος 

ΟΡ ΟΪατ]5, Εἰ Ἰατἢ ὐὐατὥβολον φησὶ τὸ ιἐοκαί μλμον ὅπ ὁβο- 
᾿ ἴῃ γίγας ἴχτάητες ΟΡ σπογατιηι εξ. 
τνατς ἔσεπογατοῦλα. Ασα. Ρ0]1τ.1.1, ᾿ 
ΘΟ] 115. 56 115 ΠΊΪΩΙΙτὶ ὨΙΠΠΊΠῚΪ: ὨΔ ΠῚ (εχ οδοΐος ἀτα- 
ἀτ πεῖ ἢν (Οἰζοσηι!5 5 λεπ]ὰ δύο, 14 εἴτ, ἀϊτιο πλΐπιιτα 

ς αἴϊες ὀβολὸς δυο ἐχροηΐτ, ἴῃ Βοπη 14. ΝΟπ ἢ ὁ ΠῚ 
αἰ, ὁβοχὸ δυο μισϑὸς δικαςικὸς 9, ΑΥ̓ΠΈΟΡΒΔη. 411- 

ἌΓΕΙΣ πτριώζξιλον. οβολοὶ δύο, Ομ οὶ ἀπο Ραττδς ἄτα 
ΔΓ]. Βαγθατ, ἰἰὍτο σι οἰσοτιά,ς4.167. ἀδ Ρέροης. 

ἢ ὐκ δὴ Σποδοίζω ἐδὲ ὁξολὸν αὐ ἐδενὶ νὈἱ 4114 πιῖπαιτιιπν 
τού ϊβολιὸς νὰ τιλίης» Πα 11 ΠῈ 9 1π ἘΡ᾿ σγαπηπιατ. ὃς Αὐἰτο- 
Ἰν τ ετιῖτ πρπιῇσατο παπιπημπι (τὶς τηαρπιιπι, πολλοὶ 

ε Ἰάεπι ΑτἸ ορ μη τάς τη ΟΒΙΠ54. Ἐτα τη, ΟΡοΪο ἀ1- 
ὅτ. ΟΒοΙ ς χιιάτιοτ ποπ ἐπγαπι. ὙΊ4ς οτίάπι ἴῃ ἠϊξϊῖο- 

} ᾽ Ν 
͵ εἴατη 5.114» ξοσπιι5.ν Πιγα, τόκος ν πεῖς ὀξολος ατεῖν, [οΣΠΕΓᾶ - 

ΗτοΣ ανεέζειν: ὃς ὀζυλος της. ἔρπΠοτάτου. ὁ διανειφυίς. 
κι ὐὐΠι Πα πι] τία τατον Αὐ τοτο 5 (το ρτῖπιο, σαρῖ- 
Ἰπτουΐη ΡΟ] Ἰτῖς. ΡτΟ οα ἀτῖς {πα πιιπιπλι γι) αμἘ Ἐιλτὶ 

ΠΡ ρᾶταπτ. - 
᾿ ράκαλα [ἀπτ 41: ἀϊεαητ εἴϊε λεόντων κὶ λύκων σευ μνία, 

ἢ δὲ ΠΠροτιῖπι σατιΐος τοῖςς Επίτατῇ. Γά οι 4181 (τι δὶς 
τη δί Ππλὶ Πἰππτι απί πιά πτί απὸ σατιΐος θέρια ν ὅς ὁξρί- 

αἷς γογιι αὔΤατιι50ὁ ὅθι ὀβελοῖς ἐπ)ωώμῆν., γε] γτᾶ- 
ΟῚ : 

τοῖς ἦν ϑυρῶν ἐκγόνοις ΡΟ ]] μαθοι ἐμόρίκια; 
Ὁ δειμόγι,(θ. ὁ να χες, πη πηαηὶς, Ρτορτγιὲ να! 404 ἀττιις μαθοηϑ, 
Οὐ ορίτβθγοη ἀρὰ Ορρίχημηι. ᾿ 

Ο᾽ βρεμοιργὸς ἕ, οἱ καὶ ἡ γΒταυὶα Ορογαη5. μεγάλοις ἔργρις ὅτι ϑέμβυ ..1η- 
οτογρ. Ηοιπιροῖςη5, Ηςἤοί, ; Οἱ βριμόϑυμος,πιαρῃαπὶ πιιι5,ἱφο πὶ ἴῃ ΤΉοορ, 

ο ἐρεμοποίτηρ, Ἰάοιτι ΟἰΠῚ ὀβριμόποιτριΘ.. ἩςγοΒ. 
ΟἸ βριμοπεάτρη,ν εἰ ὀμβρεμοπώτρηγηατα Ραάτγα ρα ια!ο ἃς Ῥγωροτᾶ- 

τε : ριτβοζοη Μίμποιια: Τἴλ41.γ..Ο᾽ βρκιιόπτιτρας, τοῦτες ραῖον ᾿ Ηείγελι. Ε 
Ο βειμόπαπρθ. 5 γε] ὀμδριμόποιπρ Ὁ... πατιις Ῥατῖς γαϊάο ἃς Ρτςρο- 
οτξητον 

Ο ριμος 6, δ ΟΤΟΠ 5, βϑιριός. ἘΠ ΘΠ ΠῚ βρα ᾿πτθηίιια ραττίοιι: ἔοτ- 
τἴ5) ῬΟΠΟΓΟ 5. ΠΊΔΠαΧ: [πρὸ ΘΙ ΠῚ ἴῃ πηαΐατη Ραττοηι ροπίτισ 
Ῥτο νἱοίςξητο ἴξιι ἐῸ ουῖι5 νἱο]οπτὶ Πιπτ ἃς Πιγοητος ἱπηρδτι5, 
Ἐτγπιο]οΆ. ὄβρυμον ὑσηωρ, ἩΟΠΊογ. ΠΠ146.7, πολυΐχρρονον ἡ ἰαυρόν.νο 
ὄβριμος ρτο ὄμέρεμος, ΑἸ ]ατο μ» υϊάδιη ουἷπῈ ὄμέρεμος αἱν ὅω- 
πα ϑηοηε ον Ἠοἴοάιι;, σκληρὸν δ᾽ ἐφρόντησε κὶ ὄβριμον, ἰᾷ εἴς, 
ὈΓΓΙΓΟΙ, 

Οἱ ἐρισαυχίιωυ, ςοτὶιῖςεπὶ δταύδηςβ, 
Ο βρυζον,»η τὸ, Ο Υγ Ζιιπ, δὶς εἰπῇ ὅς Γιατιηὰ ἀϊςίταν 5 δ οἵ 20- 

τιιτι ιος ἴῃ ςούϊίοης πο ΦΠΣΠᾺΜἾΤΕΙ ΓΆΡ ΕΙΓΙΠΠῚ ΡΈΓΙΙΤτ ὔπεφϑον 
Δευσίον : ἀιτ 4 α τα [τι ρ ἰςῖτοῦ ὀχοοίξαση, Ριγρατὶ Πταγιπι ἰζ 
(τ τὰ γάτίοης ὃς δυξγοηο ρα] ατιπὶ ΑΥΘΘΏτΙΙΠῚ αἰσίτιιγ. 11 ξξιμη(τοῖτο Ητεγοηγπι.)ιιαΠ ορ ὶτΥ ἔππι: ἤδτη ἐς Ορβίγίη- 

᾿Παῖα [αι ατὶ Ππιιιπη αἰιγιιπι δάπις ἢ ςθαζαγ. 
Ὁ γάξωρ, οἰ μογαίςωρ. 
Ὁ γόυεγθ-.οἐϊο ἀϊοτγιιπι, ὀγδοαθ.- παῖς ΡΙατ, 
ο γαδοαξ, ἰδὸς, δ, ΠΙΙ ΠῚ ΟτΙΙΣ οξξοπαγῖισ,ορἀοδ5. ΡΙπτάτοθις ἰη ΤῊς- 

ἰξο όγσδοας ὅξι κύξ-- ἀτσυρτίς ὡρώτος, ἤϊτιης πιϊπτογιιπι οο  θργδη- 
ἅττ σαη ππτ ϑίπιοη Παρτοτίοιι. Ν αΖ.π Οτατιάς μος οτίαπι ΓΑῚ 
εἴδη. ἀο ΡυτΠᾶρ ον ἸΙσαιθης, 

Οὐ γόίατος,κ5ὁ,οξξαιιις. ΗΟ ΠΟ (4. ὀρδοαΐτη τ᾽ ψατη τε)ᾶζε. 
Ο γον θο, κε, ὁ ἰάοπη, ὄγδοίδ. μων, Ὁ ΣΟ δου ΡΓμτ, πη Νιιπια. 
Οὐ γόδὴ ἐκ ὀγδόαγαὶς Ὑτύδη. ἡμέρα ἀϊος οξΐαιια ἴλοτα Μεγσιτγῖο, Ατί- 

Ἰξορ ετοτοτγρτοδγόοον ἔτος, ὁ ἴδιας ἀπηιις, ὙΒμογα, ᾿ 
Ὁ γοδηκοντοιέτης ,ΕγΟ ἘΣ ΟΡΌΠΑΓΙΙΙ5. 
Ὁ γόδηκοντοιτο εἴς γο το ρΊπῖα τγοδ. 
Οὐ δοηκοντείτης»Ἰ 46 ΠῈ “ιιο ἐγσοηκοντα της. 
Ὁ γόοηκοστος, οἐτοροἤπηι5, ΤΉΙΙΟΥ 4.6 γο]. 
Ὁ γδ'ώκοντει,Οἔἴ ΟΡ ἸΠτάν ΡΓΟ ὁγοδηΐκοντει, 144. 
Ὁ γχίμν Ἰςιι5 Βασουῖς, νης Οποαα ΜιΙπϑτγιᾷ ἀϊεῖττγ ἃ τοι ρί σι 
πο ἴδ] Οδάπιις ςοπαϊάϊτ πα Βοπογοπὴ οἰτιϑονε (στα δῖς Γγοο-. 
Ρδτοπιϊητοτρ. , 

ΟἾἼγκαιον, «, τὸ, ὄγκειον, ὶ ὄγκων θήκηγναϑ ἱπ 4110 4ιιο πιοῖς σομἶδηξ 
ΑἸ Ζιά τορΟΠΠ ὮΓΗΓ, ᾿ 

Οἰγκάϑθμα)μ.. ἐἰσομμι, αν. ,κα! ΓΔ Θρωμώ, ΣΕ ροπ, α δ οί, Οποαι,(εΐ- 
[πι5ϑυ τατ γεῖγοβ. 

Οὐγκυϑιμὸς ς, ὁ, 4υτ ἀἸ τις κραυγὴ ὄνε, Ορώμυσες. : 
Οὐ γκηρε»ταιπη 1 ι15. απο ἤις νο] ἔα το πις Ματεῖα]1. ὃς (οπιρατγαῖ. 
ὀγκηρότερος Πα Οτγα ἀρ Ράγατιι ὃς σοπηΐτατιι 1ηΠτιιέξιις. ΧΈη,ἴΏ 
3.ἑλλίω «ἡ βασιλείας ὀγκηρότερον δεεΐγων. 

Οἰγκης ἡ, 1 ταις, τα Ἰτοτοῖη Ἐριρτ. ὁ ὀγίθυς 
Ο γκη,ης "γα Π σις ἔοι ν ποις Η εἰν οἢ, 
Ὁ γκίαμἀσο τι, 1 Πγ}}}1» Η εἰν ἢ, 
ΟἼκενον, φάἀτιποιιη. ᾽ ᾿ 
ΟἼὝκιτοι, γ ποῖ πὶ. ΡΟ ΠΧ. αἰ ἐἰκίδος ὄγκινοι μᾶῦ, οἱ «οοϑς τῳ καλάμῳ, Α'- 

Π|δὶ,βέλες δγ αἰκέδες, δ) κοι καὶ «“ώγωνες καλϑἕνται, 
ΟἼὝ μον Ρμάγογγαν οὶ δἰ τι νας 'π 410 αι! τεροηΐτιιγ. Ετγπιοΐο- 

Εἷς. ἔροττα!α τεροπθηάο ἔεγγος ντ ἀρι4 όσα ν [5 [εοατίδ. 
ἀεΠιτηαταφαι αἰ ἴοι αἰτοτὶ τοὶ, ΡΟ ΠΧ ἰτοσιδοιρ»θυκίω καὶ βελενο - 

 ϑυκίω οἷς δΔηποτας Ἐθπ|Ὲ.1].ῆ, ᾿ ' 
Οὐ γκολογέω, εν οἰππὶ ἔα [τι ἀἸσο.ταπηϊάο ἔογπιοπο ἰβέϊο. ; 
ΟἼγκος εγδά σοΓ ΕΠ 159 τηα 1, οὰ εἴα τποΐ 65 {τα πη [ππήπιπὶ σοητζά- 

ἔζϊαπι ἐπουσγῖς., δ οιηάτιπη Γπισγοῦίτη. τάπσογα ἐπ 1πὶ δί ταπ- 

εἰ- ΠἾΠ ΘοΓΡ 59 Π}14 ροτοῖς γος. ΕΠ ἴτειη ξαίξιις, ὑϑρηφανία ες 
παρσις, φυσημφντατηΟΓ. ϑγκος τ πομφόλυγοςοτιπηοτ δι}. Ὀ1ςίτατ 

πόσις ἈτηΡΠ το, ἀςοι5;ΟΥ Πα ΠΊ ΘΠ Π ΠῚ αἰ ξίωρ, τἴξοχ καὶ, ἀ]ρηϊ- 
ταϑοργαιϊέδϑ ογατιοη δ. [τεπὶ ἀσι εἰ Ρ᾽Πηιηα Ἔχτγοπηα 5 σ᾽ 59 
αἰκὲς, [ρου πὶ ὃς ἀπρα]ι5. 1Π|144 6], ποῦν εἴγϑ ἀξέες ὄγκοι, Ιᾷ «ἢ» 
γωνίαι κἰ υξοχ αἱ εἶ ἀκίδων «τῷ βέλεςον οὶ ἴδιι ν ποιηὶ : νἱάς ὀγκίνοι, 

Ἀτίίοτε!. ἀς πηιηΔο, σταηἀἰηἰς σογραίοι πιδίογα νοσᾶτ δγ- 
ἄοις μείξας οἵοπιαῖα οι} 5 στιιπῖος δταυἀ! ἰ5. διύαμες κὶ ὀγκῶς» 00 
τορτία ορέ(αιίς πἰ π|1α".. ὈΙατατο μι ἐπ Ἀ ΟἸ1]. δ φημοώδένες ἐἴ- 
κος, ΟΠ Γγ ΓΟὐτο πηι 5. οὐδὲ  ἱέρωσ, 14 « β ΠΑΡ  Γπαῖτας. ὄγκον μέγαν 5. 

ρας ἐντίκτειν» ΠΡ Πὰς ράτοτς ἀπ᾽ πὶ! οἰτί ας ΡΊατο ἵπ ΓΕ σ1Ρ. ὄγκον 
ἀἴρειν . ΤΌ Πετα ἀηϊπηοβοίοίς εβογγς,ϑορμοςί ἴπ Αἴδος, μή δι᾿ δἴκον 
ἀξῃς μησδέγά, 

Οἰ γκούμβυ Θ-.Ἔχτι πιο. ᾿ Υ Ν 
Οὐ γκοιϊϑϑειι»ητιπιοίςοτο,γρείςετς, ὀγκούτα, οἷ 9πὴ σαρῖς ἀπλρί. 

ὀγκου᾿μεϑτε, ἐπαιρόμεθα, ΕΠ 1 14, ἀγκωμίρθ. ὅγὴ γύειγοὉ βοπιις ἐ- 
ἴατιι5. Χ ἐπ, ΥΡΕ “ἰνς αν ἐν α τς, 

Ο᾽ γιόω, μι ὦσι, αν. νοι, ἀτ Ρ ΠΗ ο; τἀπιςβάοϊο εἰς ὅ{. ὥρω, ἀ τεσ 4ο 7 
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χδ8 Ο.ΐκ 
εβοτου  γκοῖ πιο αοῖτοπιεπ[ιταπιαιρσεῖ, ν᾽ ἄοτττ οτίαπι ἀιοὶ 
ἐγκίω:ν μᾶς διογκεῖ, ἀπ τοηά τ, Ἡοσιορ. 

οἰ γεύνλεῦδοι, ἰαταπηοίσονο, σεγίσοιη ἱπτοηἀοτεοϊαέζατο, (ἀρ οτθὶτ 
τε, αυχενεῖν χἡ ὄτκοις αὐριβθνθῦνι, σθμνυνεῶς, ΑΛ ΠΈΟΡ μαι. ἴῃ Ῥαςο. 
ἀσύκεινε δὴ πᾶς Ἰὴ κώταγε τοῖς κάλοις, Ἐτ ροίζος ποη τγα δ περι 
αἰτου ὀγκύκχεδνε, Ἐτ,οἴ, ὀγκύλλεόύθνε,ρτο οἵα επϑρεί δοῶνς μδρ τῷ οχκοινίῳ 
πτ-ροαποιέεῆροι ἕλκειν, ἐχϑλκέτο ὄγνεῖ Σ ὅϊκον πδειβόμεῶνε καὶ ϑμαζογδύε- 
ὧνε καὶ υὑσξρυφανδυεῦΣες 

οἰγκύχ.»ξαίτιιο [59 1Δξζατοτν δγκυλλόμῆν (Ὁ. οἱ υτόρύφανθο, . 
Ὁ γκωδέςσερος. ὁ, οἰατίοΥ σογροτο. 
Ὁ γκώδαςγε θυ ἡ τισι  ἀτι5. [ἀτιιδ»ἤπιιο 5,90 Ῥ οἴ, ογκώσες ο(ἥ μαστιι- 

πλῖάα ἃς οἷατα ρετγίομα, 
Οἴγκωσις, εἴ, ἡ τ ΠΊΟΤ. 
Ὁ γκωτὸς» γδ. τις ἔα ξιις5. 6 διτάτιῖς. δ γκονσξ τάφε ἴῃ Ἐρὶσ,. 
Οἰγμεύω,οτάν πειποτο. ἄς ΟὈτητη.δορ ἰη ΡὨΙ]ο ϊ, 
ΟἾγμος. Ηοτοιΐες. ΐ 
οἰχαθημνοτάο (αἰςοτιιπι ὃς πιοοτιιπι {αμιτὶ ἔεσοτοσι (πσαηῖ: 

Ῥτορτῖὸ ἀϊείταν τβέξιις ἀταττὶ ἀπιέξιις δί [ι]ςιι59 ὃς 1π αι ῃσιη- 
φα ἀἰροίεῖο ρ[δηγαγι πη» Ευζατῃ.1π Π14 4. σοαρια ἸΝΊσαπάτιιπι 
Πηιρίἰοιτογ ρτο νἱᾷ σαρίτιτ. δγμίθ- ὀδόντων. Ἐριρτάμπηπηας. Α- 
ταῖιι5. Η ἐλιθ. μέγα, ὄγμον ἐλαύνων, ἰοη σᾶπὶ ΟΥ̓ θΙτακῃ Ροτοιγγῶ5. 
β!ς γοσδυὶτ ἃ τῷ γλίς κύκλον 9 ΑἸϊο ιποἱ παμῖτ, Οοιηπιοητ, οἔξ. 
τάξις “ἦν ϑεριζόναων, ὅπου «μλύτω "ὁ τόπος αὐγὴς μεταξὺ δ)υύο φυτάων. 

ΟἸ γχηστὸς, ὃ, ὁ, ΟΠΟΗς Κι155Π οσπ115 ἴλστα πα Νερταποινηάς Ηοίῃογ. 
ὀγχηστόν 8. ἱερὸν ποσιδήϊον ἀγλαοὶν ἄλσος, ε[Ἐ ὃς ντ 5 Βοξοτία:. 

ΟὝΧΡ»» ΡΥΤι1Π1 αἴρσὶ τὸ ἀγχέν ἶχος οἰκο αὐοσα πο. πα ἀςοτοίτατο 
μα γε ποπγθητογ αἰϊγιησηπτ ργτγα [Ὑ]ιεἰπτία, ὄγχναι οἰχροίθες ἡ 
ἄπια τι ἘρΊ στατηπιας, Θγασοτιπ, Ὀ οἰταγ ὃς ὄχννναρια ΤῊςο- 
Ῥλταίτιπι μι τοτῖα ἰἰδτο [δοιιπάοοσαρίτο ἔερειππου ραίπαι τὰ- 
σαφα [ογ δ ταγ οἵιτι γοαριά Ἡοτποταπι ἰη Οὐν {ΠΝ 8ς ὦ, ὃς ἀςοὶ 
Ῥίτατ αἰϊ]ια πο ργο ρυτο Βοτγιςηῇ ει [ατῖπο. 

Θ᾽ δα,ῖα Οὐδέω, 
Ὁ  μαΐονον ἰατίοτιτι. τὸ εἰς ὀκδομί αν ἐφόδιον, ΑἸἸ]πα πο γεπαῖο, σεῴ- 

σιμον»κ) ὥγιον Οὐ ν ἢ, ὁ, ἐπείγετε δ], γον οἱ δίων, Ἰὰ εἴδ, στεδείζετε αὐδὲ 
ἃ δηροχσυὸν τ φορτίων, ςα] ογίτοτ υἱατίσιαι σοοπιρᾶτατο, ψ1άς 
Ο΄ δέω. Ὁ 

Ὁ 'δειβ(.οἰπί που 415. π1α 1115. 
Ὁ δακτπεζα, τὸ δώκνω, ΑΓ ΡΟ Ϊ.1.4. 
Ο΄δανὸς, Ἢ ὁδυηός, ᾿ 

Ὁ εξ, ποτά τοις. τὶ τοῖς ὁ δούσι. Ἐτνεηοΐοσ. ἐδεὶξ ἐν χείλεσι φιώτες, 
ἐνδωκόντες τεὶ χείλη.) ΕἸ οπιοτ. Οὐν [ἶ. ς΄. Α ΓΠΠ τ ρ Ια. τη ῬΙΠτο, ἰδαξ 

ἐχαξόμιωφιποτάϊοη5 στρα, Α ΠΡ], οδεὺξ ἐΐχην, ὃς σαυτοδώξ, ἴῃ Ν ε- 
{ριϑυν άς ααρίξ: α!ἀἀπὶ ἀογίιιδητ ὁ δοὺξ ἃ δεύκνω 5 σαῖτις ἔαταΓ. οἰ 
διέίξω, νυάς δηὴξ αἀπιοτθίτπι ὃς (γίτοῖς δὰξ ὃς ρ]ςοπαίπιο οδωξ, 
ἢς ἃ λέγω λήξω, ἤτληξ δέ χαξ σα] ςῖθιι5 ἃ 410 λακτίζειν οαἰοἰττατς 

Οἷδίξα δι» Εὐῖσαν!, [οα]ρὶ. : 
οἰ δαξέω, ο]εο οχ πιουῆι χιιοπὶ ἄφησα 8 ξεσογιητ.  σπόρΠοη ἴῃ 

δγπιρο τὸν τε ὦμον πλεῖον ἡ πέντε καὶ δέρας ἄσειξον ἀοἰ εθαπι μμιπλε- 
ται τα Ζιιαττ ἐπα ὕς πᾶ πλοπηογά Π]οτ, ὃς τη ρα Πππ αρυά Ὀ]ο- 
{ποτϊἄοτη ᾿ἰἴτο ἀςοϊ πχοαι! το »εαβμόζον πτρϑς νεφρφις ὁδαξευῆμες καὶ 

ἠλκωυῖσες. 
Οἱ δώξεϑει,. ταὶ ἐντὸς δοκεῖ 9 Ἰητο τ! Πα Ρτεγσἑποπὶ ἰςητῖγα ν᾽ ἀθηεΠΓ, 

Ὁ ιοίς.1].6.ς.3. 
οἰ δαξισμὸς, οὐ᾽ ὁρτποτάαχ ρτ ατγῖτης. ΗΠ ΡΡοστατοβ αἷτ ουπὶ δά ϊτῖο- 

πε δ λων ὁδαξισμοιέ,ν οἰ τπτάτασιιο ργορτὶὸ οἵδε ἱπυροζιση ὃς 
Ῥταγίτια πη ἔς ΠἸπαπεῖιπη δά εγρτίοποιη ἐφητίιηγ. Ετ Θά] πιις 
ἴρτο τοῦτο ΑρΠπουὶ τη, 25. τα ἀςἢπίτ, Ὁ δαξισιμος, κνισιμός τίς δι 
μλ βοα χείας τινος ὀϑίας, ντάς Ὠ]οίσοτ!α. [ἰγο (βοιιπάο, σαριτα 
83. Νιάς ἴῃ ἀϊξλίοπε Οἱ δυντίασις, ἘΠῚ οτίαπα διιἀα: ὀδόντων 
7... σμός, 

οδωξιςικὸς. πιοτάαχ νοΐ ἀςττιι5. ἐδοξιςικὸς χυμὸς . ῬΟΙΠΧ ἃς ΡΙὰ 
τὸ : Αἰ τὴς ἐπ βοίξιις ἀσπεῖθιι5 5 ντ Οαπιογατίο 9 αιιοά πο ΡιΌΡο. 

ΟἿ δῈ καὶ τόδε γογ σοπηρ οΠτϊοποτη ἀἸ Οἶτιιτ αὐτὶ τὰ δῶσ κὶ σᾶτο. ΠοΠΊ ΟἹ. 
«δεὶ αἴδατρ. τῶτο ἢ δεῖ σκοπεῖν, ἐχ ὡς ὅδε φωκέας ἀπώλεσε χαϑ' ἑαυ 
σὸν ἰὰ τα, ῖς. ΡΙατό ἀς 1,Ἔρὶρ ὅδὲ νῶς.1{τ491 4 οἴ γτιια πιοης. ΟἿΣ, 
αὐτὶ αἰ ἐγὼ, ΟΡ] νο οἱ. δὲ ἐγὼ αὐτὸς ἐγὼ, 50} 4.ὁδὲ οχττα σοπηροῇ:- 
τἰοη θη αὐτὶ πῇ. δα ὃ)ν οἱ ντ ΑὐἸοτοῖ, αὐτὶ πα ὅδε 5.14 εἴ, ς ἀι- 

τοπι. ϑυβοῇιις, τρίτον μὴ) ἔτος τῶτο δον ο͵ξέκει μιν τέων ἀμννς αν, ὁ δὲ 

ἀκέξζα δισεν ᾿ρίς νεγὸ, Τιοίτιγ ὃς Οὐδέτις ὀξύτονον ρτῸ ὁδὲ 5 Βος 
οὔ αἴτεον νοὶ αἰϊασνντ ὁ μῆῦ τιουργο ν ππιβῖν Οἱ πὶς «παρέλκει. Κι οηο- 
Ῥίιου ἵπ σγπηροί, αὶ δ υἷν τις ἀυτῳ εἶπε. Οἷδὲ τις αιιτοιπι β αρυΐτονον, 
δρτὶ τῷ ὅξάς χέγετω, αἰ ἐπιις, Οὐδεὶς “] ἐμαπειρικών ,ἐμφ αἰνεῖτε φησι 
σῇ δὲ τινι τόδε τι. 1ἀςΠ1. γνωρίζεισιν οι οἱ ὄγοι κὶ αὔϑρωπον κὶ κρέμμη 
χον κ ὃ δὲ τινα ἃ φὔϑρωπον κ; τίμὶ δὲ τινα πίω) κείμηλον, ὕτω ἢ, κα ὁδὸν κα 
μόνον ὡπλως ὡς ὁδὸν, διαὶ τὸ τίωὴ δέ τινα Γνωράζεσι ῇς ὃς νἱᾶ ἀρποίοίιτ 

ποι [ο] τη Παρ! 1οἴτον ντγἴαπι5 [εἀ οτίαπι ντ ἤδης ὃς σοττα ΠῚ 
αηαηλπι νίαν. Ατιξοτο]ο5 ἔσχτο Μειαρηγί. εἴτ τύδετι ταῖς 
ἐσίως ὑπιαῤχᾷ μόνον ἱὰ οἴ, τὸ πὶ ἰω ἔῃ. Τάςπιὶ ἴῃ 2.1ὰ μὰν γὸ πάϑυν 
πὸ ο κινηήτεις "ὸ αἡ δια ϑέσ εις αὶ δενος δοκοιῖσιν ἐσίαν σημαίνειν, λέγονται γὸ 

πάντα καϑ' ὑποχειμῆζα τινὸς, κὶ ἐθὲν τόδετι.ν ΕΪ τύσετι ἀρρ οἰ ας χιιοά 
Ροι [Ὁ οἱϊ αἰϊχιί ἶχος οἴ) σιν, νἱάς Οἱ δεῖνα, 

Οἱ δεα, ἴῃ Οσδέω, 

Οἱ δία, ργο οξεο ἴτοτο 

ὲ ΟΣ Α ὟΝΣ 
Οἱ δεῖνα κἡ ὁ δεῖνα ΡτΟ Ἰιῖς ὃς 11, τ δ. 1 νῆας ἀϊχὶς ἃ 

νὸ τόνδε, ἔπη ὃς {ΠΠπ|πη. Ὁ οποΠΠοπ. αϑοὶ πϑρᾳτρεσβ, 
δὲ ἐπειδιϑὺ ταῦτ᾽ εἰς ἐδὺ αἰχμαλώτοις κ ξίοιωυν αὐτὸν αἴα 
κατειπεῖν τούτων εἶχε κοιλώς ὅτε εἰπεῖν ὅτι διη) ἔχυσιν ὁ ὁ 
γεῖν τὸ αγάκωμα δες. 44 εξ, Ροίταιιαπι διτοπι ορὸ [παι 
ῬΊΜΠΙρΡΡΟ. νῖ φᾷ τα: παρ χεηϊογιτη ποιλΐης ἸΡΙῈ ἴῃ 
σἰεθατιιτ, ἴῃ τοί πιθηἀϊς σαρτίτι5 σοι Πιπιογος. ἧδς, 
ὶς φιυήρρίατῃ μοποίξὸ ἀϊσετα ροτογαῖφηος νεγὸ ΠΠπ4 Ἢ 
τείροπογονας Πῖο δὲ 116 ἴατὴ παεητοᾶζς, Ἐς πρὸς Δεῖ 
γι μεμφό μῆν Θ. κὶ ἃ δεῖνα αναίξιον δὴ φάσκων. Πις ἤιςοι πίοι, 
111πιπὸ ἐπάλρηιιπι εἴς ἀϊέλίταπς. Ἐτ ἴῃ ρτίπιο σοὶ 
ὗσοχ ε ὅγοι υἷώτοι, κ᾿ ἃ δεῖνα αὐτι αἰ στιᾶνει! κὶ δ “δεῖν οἱ ἔξι. 
δεῖνα, ΡΠ οἵἔγατ, ἀε στρα (Δ. τὸ δεῖνα γγοο μη. κὶ τὸ δὲ 
1π μδης {ΠΠάπταιιο ταγῆις ἤνοςίοπη τγαῃϑβογσπατα 
να 3 ὄίσως ἴδω, τίσι χωήρει "ἥδ ἐδεσμαΐτων. 

Ο᾽ δελὸ κοὐ, ὁ, 1115») οτὶοὲ ἀριια ἸΝἸοδη 4, 
Οἱ δέομαι, δι Ο' δεύω, μ. δύσω τσ, δυκᾳοἴτοτ ἔλεϊο, ΘΟ, ΝΟ 

Μιιίξιις,Ο φϑτόλμος σ᾽ ὁδὸς ὄξιν εἰ π᾿ ἐφϑωλμοῖο βολαὶ 
δύνει » νὰ 1 φρένας αἰδιρὸς ὁδιόλει. γαῖαν ὁ δόύειν, τατ 

τᾶτι ἀϊχίτ ΝΟμπ, ὁδευτέον ταὶ ὁδοιὶ, δζς 2, ἰη Οται 
Οὐ δετι -5 νἱάἊε Οἷδε, Ἵ 
Οἱ δδυτης, ἐδίπης, ἐς. 

οἷ δέω, 8: ὁδάω, ὕσωνν Ἰατῖςο ἰηδτιιο, ἐφοδνείξω,γεηππᾷ [ 
λώ, 5ῖς ὃς Ἡ ον οἰ. δεῖν ροτ πωλεῖν εχροπἶτ, Ἐπτρ Δ η 
Ῥε,ῶς ὁδυϑείης μακρόῤγντ η Ἰοπρίη 15 τορίοπ 5 δὶ Ν 
Πἶγο5, Εἰ εηῖπὶ ὁδηϑεὶς,ν ΘΠ μπλτι5.. τραᾳϑείς, Ἐξ ἀραὶ 

οἰέπστη ὁδηϑείης ΕΧΡΟΠΊΓΕΓ ληφϑείης γρσϑείης: 8 Οδῆσι 
 ποδοῶει ὠνη σσιόῦτῃ ὃν πὰς ὃζ νο πα] ἴα, τὰ εἰ, ταὶ ὧν 
νε] ὅδεα, ὃς ὁδαῖα, } Ἰςοτ ὃς ὁδεῦῖον τ νἱ]δτίςιι 1914 ο[ξ, ἐφ 
δημά λυ, γυ δὴ κα κορῴστμον : (8: ὁπιηΐα ἤρίγίτιι ἀσπίο 
Ὁ Οἱ δὺς, ιια: νοΧ οτιατη να ὶ σΠΠῚ Πρηιβςατ,άσπι, 
Εἴτε τὶς ϑέλει Βοραὴ ὁδ ἡ σα] ναυτίλοις κεχεηυΐσοις 9 ἔφα τ 

πχοᾶτι! ἀτ4; ν]ατίσο παιιτᾶς ἱπάϊσθτο 5 Τα πγιογθνοῖ 
νεπιπάαγςο. Ετ ΠΟ Χ.Ο δῆσον ἡμῖν σῖτον, ᾧ απανίζομῇ Ομ 
τὩςὨτ σορίαπι ΠῚ ἤογὶ ροτῖτ σης ἰαδογαγθης πο 
δὲις ἀσοῖῃς. Ετ τισι. μὴ τοὶ σ᾽ οἰξοφ αν γ᾽ ἐγὼ Ξένοισι γε 
Οιο πορας (ς ξαοιητατες Ογο]ορὶς 115 Βοίρίτίδις 
(ε ἄτηϊις νοπάτήϊῆς. Ξ 

Οὐ δὴ ο[ξἸάςπι αιιοά τοΐ δεϊπσπη ἰος οἴ, δ τὶ, το οἵ 
ὃ αὖ αἰοϊτιιν, ὃς δ πϑυ, Οτοροτ. Μηδὲ ατυρρό (ον ὃ ΦῊ φασι Οἱ 
ϑισαραιοά ἀεὶ (οἷος. ἃς ὃ δ κ᾿ φησιν ὁ ψαλμὸς, ντ η σις ΒΩ 

ἰάφηι Νὰ. 8ς ὃ δη,ν Βΐσιις ρτοὸ ηιιοά. δ δή φασιγηϊοί 
Οἱ δηγέω, μι. ήσω γα "καγάςαςο.14 εἰ ἀιχ ἤιπὶ ἰτἰ πο τβον 
το το Ν επτγ. Ασοι ΡΠΟΟΥ]. τυφλὸν ἐδ ύγει , ΠΩ ΟΙΠΙ Ὁ 
ὁδηγήσῃ μὲ, ΗΪ ἀτιχ νᾶ: βιοτίτ , σὰρ. 8. ΑΘ, ΑΡοί, ς 
γῆσὸω ἃ ἰσεανλ.ἸΝαζαπζοη πὶ Οτατ. Αροςαΐ. ρίξε ἔξ 
ὁδηγήσει αἰὐεξὺ ὅν} ζώτας «πυγὲς ὑδώτων.. ἐςάτπισοῖ Ἰρίο 

κ΄ Νῖποϑ5 Δαιιδτιπ,. [σα σαρίτο Ιςχίο, Μήτι θωθατω πὶ 
ὁδηγεῖν, αι 14 Ροτοίς σατοις σατο νταπὶ οο π πποπηΐ 
τοΓΡτος ταπιοη ΡΓα ΙΓ ὁ νΟΓΕΙ͂Σ 9 ΠἰΠΊΪ5 ἰατό:παπι ΠῸα 66] 
ἀταιις ἀητοαπηθιΐο πε ἀρίτηγ ΠπῚρ]Ἰοἴτοτ [δ ἀς ρογάι 
41 «ερηγου μῆμίθ- ἤιις «εφηγητής, ΕἸξάτις ροτγάιιξξατο ΒΔ 
γεῖν τὸ Ὡρρηγειῶθνε, ᾿ 

Οδηγία ας, ἐς ἀεάφιξξιο, ἔα ΟΣ 11 ταϑυρταϊαυιϊτῖο.. οςοαπου 
ἀιιέτι5. : 

Οἰδϑηγὸς δ, δ Δα χ,ῖ ἀυχ να : Ργορτιὰ ἐς ἤς ἀϊοίτας αι 
νἰδιη:Π8Π| ςρατηγὸς αἸΠπὰ εἴς, ἢ 

Ο δὴ. ἀρ ΑὙἰ ΟΡ. Πτς, δξις, ὃς τοδὲ, τὔτο,ος. οἴξ επίπι, 
4ιοα ὅδε, δι ἡδὲ , ἐρε πη! ππιιπὶ Ῥτὸ ὅ,9ε,κὴ τοδὲ αὐτὶ πῷ τπῦϑ 
ψιοᾷ ἐμφατικώτερον ἀἸοἶτιιγ. ΑὐἸΐζοτ. τ. εἶ μτ' πὰ φυσι 
ἐἶχίν υὑτσοληψιν ὅτι τιβ χριλλίᾳ χοίμνοντι πίω δὲ δὲ γόσον 9 τοδὶ 

πολλῆς ἐπείρίας ὅδ, 

Οδεχ. το ογρῖπα. 
ΟΥ̓ γε, Δὶς» Δα ορ᾿, 
Οὐ δεν, ξλυιι5,απ ρίςατιις δά ἴτοῦ. Ἡςίνοἢ, οἱ 8. Μς 

τβότοι : σιιὸ ἴῃ ν]]5 {τατιιοτγοτιιτ δά [ςπηῖξας πηοηί 
ἃς εἰνό γι. ργορτοτγοα εἰζ σορποπηίπατιι ἀρ ὙΠΟ 
ἀγ].:6. Ἵ 

Οὐ δὕτηςγθγδ»ν]ατοτοίοσιπάα ἸΙοπ ρα ΐη ἘΡΙῚΡ ἐδδιπόρρς. 
Ο᾽ διαὶ ἡ, οὐοτο δποφοροί: ἰςρὲ τὸ ὀζω, ἐδ μι ἀἰςϊτιι Τοηἰςς, δξ 

τὶς, πικρὲν ὁδιμίω), ΠΟΥ. ἀ. ὃς οχοώτατος ὀδμή, 
Ο διεις, ἐντὸς. ΟἸ Τά τι5,0᾽ ζώδης ἸΝΊοΔ.1η ΑἸοχ μοὶ ἢ ὀδιμει 

αὐριλείζετω Ἰόδως. νι 

οδιμίω δ. πολύοσμιθο, βζοσμιθ-, οἀοτίοτ.  . 
οἰδμωδυς,οἀοτάτις, ΤΠΘΟΡΉν. τε 3 ἔγχυλα τ ὁδιμώδῆ κα παχ! 

δέχεται, Εἰ. Υ: 
Οδοιδυκέω,ν ἴα5 ΟὈεγιιο, οὐ Πάσοιρτο ὁδοσκοπεῖν, ; 
Οδοιδύκος.», οἰ ττο.1.ν ἰατατη οὈ ΟΠ Ποτ οάσ: ἀο6115) γεδῖς Ε 

Ῥοιηριαριιά Ατῃοηςνάς σ᾽ δῦς, ΜΆΡῚ 
Οἱ δοιποιέω, μιήσω;αν."κανν ἴατη ἕδοῖο ἔδιι πη Ναας. ατῖαν 
Οἰδοιπορέω, μι ἦσω, αν, κα) ὁδεύω, ἶτοῦ μαϊσεο ῖτοτ σοἢοϊουἰπορά 

σεζοὸς ὁδοιπορέω ροαἴθιις ἐο αζᾷ ἀε δεποέξιτο, δὲ 
γέκρωσιν, τοπαά τ δὰ ἱητετεπηρτίοποπι ΘΑ πὶῖς Πρτσ 
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Ὁ ΦΟΑ 
ἄκρων ὁδοιπορεῖν, Γἀ πιπιὶς ̓ ηπίξοτὸ ρεάίθιις δὰ ἀϊ- 

τοῦ να σΟτπΡοπά πιπηυρτο ἐτίπογο Χοπορἤοι ἴῃ 
ὉΠΟΠΊΙΓΟ. 

ἡν, δ, τὸ Ποδα:ροτίὶςει οἷ. δον ἀ] στοά ἴτογ ἀς[οτίδοη5, 
ἴωπι δῖος, 
ἡε»δ»ἰτἰ πογαγίιιϑοντ ὁδοιπορεκὺὶ τ ϑυὴς»ν οἴτῖ5 “εἰ πογατ Βα 

: ρικὸς κραξξατος. Βιι4.ἡη ορ τ  Ροίζον, 
ἡριογ αν τὸ) ΠΟ Ὠ Πα τπὶ αιιοά ἀατιιγ ΡΓὸ ᾿τίπογς σοη [ςῶο. τὸ 
ἘΠ ρρνε ἀμοιβν Οἀγ ΤΠ. ὁ, μωϑεν δέ πὲν ὥμμιν ὁδοεπόρκον 

ϑεήμιυ δαῖτ᾽ ἀγαϑίω κρειὼν τε καὶ δινε δ υπότοιὸ, 

“θονϊατοτγγόδέτης. 
γον ἰᾶ: ἀπχ. ΕΝ " 
" οὐ οἰ αὐξτιπιοησιπὶ 4110 46 η5 ΟΧ ἰΠλτιιτ, οἰ ποταιέον 

1 ἀϊοϊ ροτοίξ , 411 νοςο ντίτιν ΡΠ πτιιο)ν εἰ ἔοτέοχ, [ἰδοὺ 
Ῥοτῖιι5 Οταπηπιατίςιι5 ἀιχοτῖτ. (ΟΠ ΠΣ ΠΠδτὸ ἱδριΐπιο; 

2, Τ απ ἢ ἤογὶ ροτοῖς παι» πλϊηιι5,ἔοτῆςςε ἀξ ἐχ- 
άιι5 εἴτ. Ιοῖταγ οτίδτη ὁ δοντογωγὸν, ἃς Γλτὶ πὸ ἀςητιοῦ, 

υτοί ἰαπιις πιεάϊςις Ομγοπίδη Πἰδτὸ (ςοιιπάο , ςαρὶτς 
ὈΡΆΠως ἀοπίφας δὲ Ἡ στο Ἰ4ε5 Τ᾽ ΑΓΟΠτΐΠιι5. ΠΊΟΓῚ 
ἀοιτγαξζίοης ἀξητῖς πισπιογαγιης: ΙΝ πὶ Ἐτγα[πἔγατιις 

“πὶ ἸΠ6411τ οδονταγωγὸν ιιδά πος ἀθητίάἀμοιιπι ἀϊσοτα 
ἀρὰ Ὀ οἰ ρ πιπὶ ἴῃ ΑΡΟ]ΠἸπἰς τοπυρ!ο οἰξεπτατῖο - 

᾿ Ῥγοροίτιιαι: 0 ἀεπιοπίϊγατιιτςορογζογο ἐὺς ἄθα- 
ττί 1 Πὴτ ἔλο [ΟΝ πιο Πττατα ἰαχατὶ, νο] χα θ 5 [6- 
Π ἧς ξεγγαπιοπεὶ σοπάπηςη δα {πιπητπι,Α Ρι4 ΡΟ] - 

οἱ ΤἿ ἰατρών ἐργαλεῖα, ὀδοντοξέςτις κ᾽ οδὸντείγρᾳ, (Οὐ Ρι15 

γοοίδθιις ποη δέοι το ταπτοη Πρηϊἤράτιιτ: εἱς εη]πὶ 
'ς ἀπὸ τὸ ξέειν, 14 οἴ, γλάοτς ὃς [σαϊ ρεγας ἐπ ΓΕ ΠΊ ητιῖπη 

ἀδηϊίδιις ἐγαἀο πάϊς ἰδοποιιπι, να ἴσα! ρὲ ἐχοίοσῖι5 νοὶ 
5: δῦ Δα εοἴάεπι [ςα!ρεπάος ριγραπάόίαιιο Δοςοπι- 

Ἴπ| : Θιο 5 οτὶδπὶ οἵδ ὀδοντογλυφὶὴς 9 κ᾽ ὁδὸντόγλυφα, 4118: 
ἀεητι τα! ρίὰ : φιιαὶ ἤιιητ εχ πλοῖα !]ο., ντροτο διγο,αγ- 
ὙΥ̓Ε] ογγοιαιτ οχ οἰ Πρι ἀατὶς ἀγιιπά πὶ ι15 “118: καλαμέ- 
ὨΓΌΓΥΟ] ἐκ ἥδ᾽ ξυλαρίων αὦ χίνεγ 14 εἰξ . οχ ᾿ςπτὶ ς Πρ πὶ 

ἘΠ 15 Πὰτοι! Ε{{ν 5 τα: οὐ ριἀατίαι Πριτάπταγ (νπάς αε- 
δες) ἀϊξεϊ ἀταιιε 4115 1 σοηιι5. ὈΙοίσουϊς5 ἀς Γιοητσο, 
ξυλαρια χλωρὰ αὐτὶ χαλαμίδων πῆρα τριβουῆνα τοῖς ὁδούσε σμ χά 
ἃ εἴ, μας δμτοπὺ ὁ ἰἴσηο νάγιαι ᾿ξητὶ (οἱ πὰ ἀσπεςα [ρα 
ηἷς οἰἱρίάιιπι ἰοσο, ἀδητος ριιγαδηζ : ἀτγγΙ τ Πἰ πη τι πη 
ὑςπἀο ἀτηϊις [ρα ρεηάο τ, γε ἱπῃαγοπεῖα ἀθητρι5 
τατ ἀτηῖις ἀοιγαμαπτιιγ. τοι Πιςητῖ οὶ ντπὶ Ματ- 

οεῖα ἰἰυτο ἴδχτο Εἰς ἱπάϊοδι, Ἑοάἀίταις τομῆς οτὰ ἰαχὰ 
Ἐτὶπ Αρορμιογοτὶ5.  θητιίςα! ρίππι. 1 οπτιίσυσι πις- 

ἢ {| εἰρὶ ἐγοήάςα οι ρ15 Ὀ εξιοτγῖτ, ἄδητες ρεπηα ἰεἰιᾶτα 
τΠδτο ςρτὶ πιο Βιἴεπος τεὶρ!Ἰςος5,8ς ἀςητιίς [ρα [ἐ- 
οπρὲ ἀϊπεγίιπι νογὸ ἂρ πος ἀφητι βγϊ οἴλπι σιιοί ὀεὸν- 
γοσατῖιιγ. Ο᾽ δοντοτείμεατει Δ ΓΕ πὰ ἤτις ἀςητὶ ἔγιοϊα, ἤιηξ 

πισηῖα ΠΟ 1 γα ποτα 5 ἜΧτογροηάὶς ΡΟ ϊομάτ[ι8 
5 ἀργᾶοντ ΡΠ τα} ταις 14 σοηιις 410 118 ἀφητίθιις 
πος » (ἐλ τ 5. Ρυτιἀ (τς ργδοῖριιὸ σα πάοτοαιῖτας. ὁ - 
ΠοποΣ ΠἸΑτιγοδζ σοττῖρίτιγ νἱτῖμπι. ὐϊηταιις τεὸς τεὶ ὃ- 
δώντα κὶ μυδιώνταιγ ἀϊιιοτ(ὁἴαχις οτἱς αθοξξυς. ἐς αυΐδιις 
σῖτ σαίοπ.ιῖθτο φαΐητο χ᾽ τόποις. Τάς πὶ Ματτίδ!!ς ἰρ τὸ 
1 πεἰ γιοίθπι 1τ2 ἐπ ἰοπιπιᾶτο ροίτιπι : ΟἿ] ἃ πΊθοι πὶ 
τὴς ΡῈ611α ἔππιαῖ. Ἐπιρτος ποι (ο]οο ροΪ το ἠεητεβ. 

ἀεητι ἔτιοῖα εστύπιαιις πιατογίαμτι ὃς νἤτπι ἢ]ς ἢς 
ΠῚ] Π. 1 αυῖτον τ Ρου Ἐ], πλιιπ ἀ1τἴδ5 ἀδητ 1» ΠΙτοίαβ ο- 
ἀδΊοῖς ἔγαρ θιι5 τοπιιοπι, σα πα ἸΠςττη» ΠΟ ΟῚ Πο πα ρα 1- 
ὉΠ ΔΠατογο ΠῚ τι! πη} 44: ΡΊΠσΊ τι}. ΠΟ ΠΙΙΟΓΓΊΓΟΓΟ ΠῚ 

Ἴς το  Ἰατιῖα, πο 4.14 ν᾽ άοατιιν τοτγα [ας (ογαϊπτη, τοι - 
᾿ ἰδεῖ ἰς Ἐ πη ερυ νύν» μέσα σμῆγμα ὀδόντων Θ8- 

αἴιγ οἴτατο ἰοςο. 
Ξ ΄ 

δδονπεΐγοι. 

ἀοίοτε ἀθηγίπι δε οἱ 4] 6η.1.4.χ τόσας, 
ἡ ἀοοῦ ἀεπτ τ, Οδίοη. 

ϑοδντας οδοντάγρα, 
᾿ς ὁδογτοφυεῖν. 
οἰθο ἡ ἀεητίτῖο; ὁδὸν τίασις ἤις ντ Ῥ Δι}, ΑΛ οἵ ποτ αἴτ ὀδὸν 

πτῖτῖο ἐξ ρσοσιπιρεπεῖθεις αι ἀςφητίδιι5.. (εὰ ὀδειξι - 
ἱπηροτιις εἰ ὃς ρτιγίτιις ἔς ΠΙπαητίιιπι δά στ ρτίομ πῃ ἀξ- 

πο Ματςοϊ.1.2. ΠΟ. ς.2 0 -- 
τον δ, ἔσεπιιπη ἐγατίσοῆιπι τεϊδιρα 15 Η45}}15) σεπίςσι]Α- 
τὸ ἀττὶοτίστιπτι πο, ο 115 ρον βοπο Ἰοησίοτί. Βοτ- 
ἴης ἰχάς ἀϊέξδιπι αιοά ἀςςο ξτ 1η νίηο δαίζογο σαγρα- 

ἢ ἀοίοτες ἀοητίμετ πιι! σφας. 
τὸς», οἴη τοττῖα Ρυτ ϊοὶ σογταίη!πῖς ραττο(!η {πα οὔ ἀτα- 

σῃαῦαῖ ΑΡΟΙΪΟ ) ἀϊσοθατιγ τπηοάτις 1|}ς τὶ φαπεπάο 
Σἰξηταης ἀτγαςοπὶ (ἀρίττα Ῥογου ἀςπτίιιπηι ςοΠΠΠ πόποι. 
γλυφὶς καἰ ὁδοντογλυφον,ν ἄς ὀδοντείγθα. 

ὁ χω ἀοπτίθιις ρα  πητθβ:ΑΡΤΟΥΙΠῚ ερίτμετ, 
Ἰτοτρίμιατει, τοὶ ,ἀσπτι ἐγιςῖα,ν ἑάς ὁ δὸν τείγρα, 
δ πφύρς, ἀςητιξετ»ίη ἘΡῚΡ. 

Θ᾿ Ἁ 289 
Οὐ δοντοφυεῖν, ἀοητῖϊο, ἀφητοβ ἐπ τος ΑΥΠ. 7. Δα τα]. Οαΐθη, Π6. 

4.17 τόποις, τὐεὶ 3 ΤΥ ὀδογτοφυέντων βρεφων, [δ], ἐδὲ χρίσυς τὰ ἅλα 
βρέφες, τα χέως ὀδοντουφνεῖ, ΕΑΝ 

Οὐ δοντοφυ γέ, 4οπτος ργοάιςοης. 
Οὐ δοντυρυΐα ας, ἡ ἀΟ]Ὸτ αιιοΣ ἰπξλητεος Ροτοίρίπης ἀεπείςητος. γἱ- 
τ ἀς ὁδονσίασις. 

Οὐ δουγγωυῆνον, ἀφυτάτιι ΡΟ ] ντ ἔεγγα, ὃζ ὀδόντα μῆμα ζυία. 
Οὐ δοῆω τὸς, «ρίων, [Ὁ τα. 1185 Πςαἰστάτι ΟΠ αἰρουϊτατέτηαιις πιαϊοτοπὶ 
᾿Φχοῖτατ, φυλτη μα χαίρωτος [ατἱρατιομϊ ἀρτίοτ, Θά! ςη, 

Οὐ δὸποιεῖν,ν] τ τλιῖγς ἄτας ρατοίασοτο ΟἹςογοηϊ ἤτογῆοτς ἱτοῦ 
ἄτας δάϊταπη ρατοίαοογουδί αι νογθιιπὶ νίαπι ἔλςογο Ομϊητὶ- 
1ἰαη δὲ Εαοίδη. ΤῊ ΟΡ Ἀγαίτ.}1 ΠΠογ "δ τὸ 3.ςαρῖτο 6. ὥς τε ᾧὺ ἐς 
ρεοτύκσες μὴ διυύα ὅτι δηϊέναι, αἰ οὶ δυποιησσι μύες, ΝΠ ἔλα νῖα Ρεῦ- 
τγδπῇγς ποη ΡΟΙ͂Ις. Αρρίδηιις ἐπ Δ πῖΐν. τοὶ εἴλπια δίρη ὠδοποιημῆῥα 
φορήτερον ὑπὸ ὀργῖξα, Αἰ ρίτατι ράτοξαἐγ1ς ἐσηοτῖθις. ΑὐΠτοτοῖ, τὰ 
Ρυπιο 0. μεταφυσικών στιΠῈ τγαίθγοι ΡΤ ΓΟ ρυγῆςος πα! απ 
αἰ ἴα πὶ σαι! Ἀγ 2 8] τα» ἴῃ πιατοιῖδ τα οὐΐει ν τα ΠΝ πὰ Ρο- 
Το τς ἱρίᾳ ἀοσεητς ὅς ἰατίογοπι νἴατη ἰπι οἰ ραηα’ νεὐἰτατίς 
ΠΡῚ ξαείθησε » {δε τς 4 (ιάϊα πὶ τγξέϊατ᾽ σα ορ ς . ἱπαιῖτν 
φροϊόντων ὃ ἕτως αὐτὸ τὸ τιρᾷγμα ὡ υποίησεν αιιοῖς κ' σωωίωάγκα-", 
σε ζητεῖν»νἰάτη ἐρ[ἢ5 πιιιπΐτ ὃς ργα ττυχὶς ααττιμπι 9 ἴῃ ν ἰαπὶ τὸ- 
ἀδρὶς οἰξεηία που μοο. αγοσουῖι5, σφηκίαι το δρα μου ται γ ὁδο-- 
ποι σαι τιβὲ σραλληκδ ὀγοφύες ὀϑείργουσαι, τα νἴατη Ρτγφοιαϊ65» 
δέ τγαηἤτιιπὶ ἀροτγίοπτος. Πογοάϊδη. ἢ ἢ τόπον χί αρέβῥες ὀμοίξας, ὡς 
δὺ ποίησε, ΤΠ ται ετῖαπι Αςοιτίιο Ἰλαπιαίσοηις ἐς μι ο 
οταηῖς ἰΙο θη » Ὡερσευχεῖαι κὶ αἷν αὶ δυποιών τίω) ωρὸς θεὸν αὐίβασιν, 
ὁδοποιεῖν,τίατη εἰς γραΐρογο αὰ ἀστοη ἄτης Μ οι οι: ὁδὸν 
ςηΐπι τα δοςὶρὶ οἰϊεηάοπης ἢ ἰοςο. Αὐτίτοςςο!, Ε πειϊοτγίςοσά 
1θτο Ρτὶπιο. ἣν μῇρ ἕν πον ὧν, οἱ μὴν εἰκῇ ταῦτα δρωσιν οἱ ἢ) δια συ-- 
νήϑειαν ἀποδείξεως πεὶ δ), ἀμφοτέρως ἐνδέχεται. δῆλον ὅτι εἴη δὴ αὐ τὰ 

γἢ ὑδοποιεῖγ. Οὐ ΡΟΥΙΙΙΣ 5 αἴθ αἰϑρώπα ἴπ ρι οτος Ποπίβσατι ἔσαν - 
{ἀγρααῖτ, κὶ διαὶ ὑψηλοτέρας δι ώμεως ὁδοποιεῖ τοῖς αὐθρώποις Ὁ αὐοὶ 
πἰ αἰατασεως πίςιν,νἴλτη δὰ Πάοπι τοἤιτγοέϊ! οηῖς πιιηῖτ, νεῖ ἃ- 
ἀϊτιιπι δα ἱρίμαιν ρατοξαςῖτ. επιοΠοπ, ρὸς Καλλικλέα, το ὕδωρ 
ταὶ τε χορία ἐλυμϑγατογκὴ μίλλον ὠὡδὸποίει, Δ 41 σοτγιπηροῦας ἔπ 
ἄἀπηπι,δς γοφάςθας πιαρὶς ρογιιίμ πη, Χ Ἔπορἤοι αὐαξάσεως 4.ποι-᾿ 
ἐν ταὶ ὁδὲς ἀἰχῖτ,Ἱ ἀρογῖγε νῖ25. ΗἸρ ροῦν, αδὲ φύσι. «παιδίε. τὸ 
ἄνείαι ὁδὸν ποιέεται, ἡ χωρεῖ ᾿οἴξω, ΓρΊτΊτης ἢ δὲ νἴαιπι ἔοῖτ᾽, ται 
ΟγαΤρῖτ, δδοποιξμω ρτορ το! τ ργοπιοιιςο, γοῆςῖο. ὅτερο- 
τὶ τ15γ} κακίας ἐγκοαυτοιῆνης δυσιαϑεία Δ] πονηρων,η αἰετῆς ὁδοποικ - 
ψβρης ὀυποιϑεία “ἦν βελτιόνων, ν᾿] δ δοποιεῖ ὅπη ΟΡ ροί(ϊτ τῷ ἐϊκόπτε- 
ὅτι το α οἴ τπτογρο τὶ » ᾿πγογγιπηρὶ 4 ΠΟπλῖπι5. δα οχί τι Πῇ 
Ῥεγιοηϊατ, ὅς σατίμπι ἱπτογοῖά!, 

Οὐ δοποίησις. εως9 ̓ ν ἸΔΤΊΠΤι ΠῚΠΙΠΙΓ10 ΟἹ ΟΓΟῺ]. [Ἐγάτηγα ν]Α ΠῚ 5116 - 
τοηῖο ἴῃ νῖτα ΟἸδιιάϊ}νπάς μεταφορικῶς ἀἰχῖς Αὐἰζοτοϊ ες ΕΗ- 
τοτῖς.3. τὸ μὔὸ ἕν πορροίμιον, ὅδιν αὐ χὴὶ κόγρυ: δὅαξρ ἐν ποιήσει, ανρόχογος, τὴ 
ἐν αὐλήσει, φρφεμύλιογ, τ αὐτο γδ ἀῤχαὶ ται εἰσὶ. κὶ δή ὁ δυποίωσις τιᾷ 

ὅγηόντι (ἱς.ετίαπι [10.2.4 Οτάτοτς ἐς ργοοσπηῖο αἰ χίτραιτ αὐ] -- 
τιιηι δά σατιίαη δύ τλ πὶ τἰοποπὶ ρτὲ ποὶρίτπα μαθεγο. ὁδοποίησις 
νοτγὸ οτίαπη δοοορωσία ἀϊ οἴ τηῖΓ.]. 1 ΠῚ15 ν ἴα 5 Πτογποπάϊ. 

Οὐ δοποιητικὸς. 5 γδ.ν Ἰᾶττὶ πιιιπἰδης τατίοπο δὰ ξἰερῖς οἐΠοϊεπάτιτ: 
νπάς Ατοτεϊ. πὶ Πθγοὸ ἀς ἰνίοτιθ. νοςατ ᾿οϑεν ὁ δυποιντικίω μῖλ 
λόγου, Πα ὈΙ ται ΔΠἾΠΠῚ γαῖ Π6 νἱᾷ ΠῚ ΠΗ ΠῚ οὩ το ΠῚ. 

Οὐ δοποιὸς. ζ, ὁ, ἕλος ἢ 5. νἸα1. 411} ἴῃ ν14Π| ἐπιιπὶς Οχουοἰτα : νη 48 
φροοδοποιος νἸάτοτ. ΕΠ ὃ ποπηξη σηΑρὶ πγάτιις ἀριά Ατῇἢσπλεπ- 
(Ἐς. ὁδυ ποιοὶ, ἰὰ [τ γἱάτιιπι ἔγάτογοϑβ ἴδῃ οἰιγάτοτο 5. ΟΓΔΠΌ) 
ΤΕ (οί. 

οἷ δὸς, 5, ἡννταῖτοτ, εχ ρεἀἑτιοίρατιιπι. Ετα τι. πὶ ΟΠ1]. ὁδὸς σκληραὶ 
ἁτάτια ὃς [Δ] ετοίλ νῖα, δύσβατος κἰ πετρώδης, δὲ αταπὶ Ὑ Βυογά, 
δπύκροτον νοσδζ. δὲ ποίρεργρν»ΕΧ {τ ΠΟΥ ΟὔὈἾτΟΥ 7 (ἴςετο δά Αε- 
τὶς ΟΝ Ατὰ ἐδ πτέρεργον νο]0 το [οἴτς}6 εἰζοντ ἱπτου πὶ ἃ ργορο- 
ἢτο ἀϊρτεάίατνπο!πι τὸ μος Ἰρπογατο απο (ςσιίξιιγ. οἵα ὁδοῖς 
ΤΒαςγά. 44 γί Ατ πο ρ μαπ. τ σελίωης ὁδ' ἐς Τά οπ|. δὰ ἴδυ ὁσὲν.τα 
τίοποπι σοητεητίοίαπι ὃς Ρυρμάςεῖη. τῇ ἐδ πορδίομα)» νἱᾶ ἴτοῦ 

βαςῖο, Τ μιν ἀ1 4. ἰά οἴτοροῦ νιάτα, ὁδῳ βαδιὲ ζει κα ἐν ἔργῳ γίνεται», 
σατίπιπι ἤμλιπη ασὶτ ὃς ἘΧ τσ τ᾽ πτάτοθιις 1π Γγουτρο. πίω) ὁδὰν 
ποιζμαι νἴατη ἕαςο, Ἀφ ΠΟΡΒ.2 το, εἰ τέων τεὸς  μιὲ δὲν πρεΐποιο. 
Π νίαπι {ἃ δά πιὸ νθηίτητ ᾿πστοῆις ἢς. τίω) ἐδὲν τέμνειν. νἸατα 
ἤόγπετγε » ἃς βὰ αιιξεγτγε ας: Πιητ δα άπ ἱπηρ οὐ πιοητον Τα 
εὐ αϊ4. ὁδὸς δ ϑείας ὄτεμε»να5 τεέϊας ξεοῖγ, παι! 1 το Φε Π1, τας ὀρθί-- 
γαὶ ὁδὸς ἄγειν ςρατείαν . τηοητο 5 ἔτ ποτ διις5 ἀπσογο ΟΧ ΟΥΟ ΕΠ 
Χεπορῃ.φεὸς ὁϑ δ ἐνυαάῤχά, ργοταρτιις μα δετατ, αρὸ δι ἔφα» ἴῃ 
Ρτοπηρτιι οαἰτο σι τοσ. 10.., ἄς σεπογᾶτ, Ἀπ Π14}.}16.4.συμβαΐ- 

γει πρὸ ὁδῷ πρὸς πίω ὀχείαν, αἀ ῥτος!Ταὐτάτεπι σοῖτι!ς σοηξοττ. ἢ. 
4. οἵ δὶ ἐπεὶ ὧν ὥχοντο, ἰδὲ πρὶ ἐδ ξ ἐγγάοντο, τος εἤοτιιητινῖ ας πεύ, 
ὦν ὁδῷ ὄδι,ῖῃ οροτγουνῖτα ας ἢάς. καϑ' ὁδὸν, τς ξεὸ ἀτα; οτάτης, ὁ- 
δοὶ πολέμου πολλαὶ, Τ ΒΟΥ ἀ.1« οἴξ πορισμοί, Ατἰ πο ρἢΔ. πη ΝΝΈθιιὶ, 
ἀϊχὶτ ὁδῷ ὠτραπον, ὁ δὸςγνια ρα 1 ον) πιοίτἢ οη τεὸς χαλλικλέε, 
τὸ καταῤῥίον ὕδωρ τῇ μὴ εἷς πίω) ὁδὸν, τῇ.) εἰς τεὶ χωρία συμξώνει φέ- 
ρεϑευ αι ἀεθιιοπς ραάττατι ἴῃ νἴδεη ΡῈ] 1σα πη Ραγτίπι ἴῃ ἔπη - 
ἀος ἀοξουτὶ (οἱ οτ. θάςπι, ἢ οἱὸ αὐ ὄυοδ' ἃ φέρεται κοΐτω κτ᾿ τίω ὁδὸνρ 
αι ἀςσυτγτὶς γεξεὰ πῃ ν τα πὶ ΡΒ σα πὶ ἀεοτίμπι ξεγγαγχαϑ᾽ ὅ- 

δὸν, τε τὲ ἀταιις οτάϊηςΡΙΑτο απάττο ἐξ ἈορυθΙΙς, ὡν᾿ ἔφυγκκϑὺ 
Τοπι. 2, ΒΒ 
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ἐϑὸν τε χέγοις ἡ ποιέΐν χεκὶ ὅτως. ὁδᾷ βαδίζειν εἴϊ γεξεὰ ργορστοάϊ!, 
τατῖοπὸ τεΐζα οοπιπιοητατὶ. δζ ποη ἀρεγγατο ἀϊριταπάο. ΒΑΠ]. 
«Ξοὶ νης εἰας Κατάρα ὁδιῳ βαδίξων δ) τὰ κῴτω, (ἈτγΓοἰτοταη τιδὰ 
Οοτῖπτμ ἄς ἀαύποης [οατι6η5 ἘπδπρΕΠ}} δατῃοτίτατεμη αὗτο- 
φϑητευ Στὸ ὁ τοῦτον χοίκεῖνο οἱ σὰ γι, ὁδῷ βαδίζων, ἀττιῆςι! ἔγαάε ν- 
τοις δῶ τροϊένω, εἰ νιᾶ Ρτοστοάϊ 7 ῬΙοπιοηοῦο ἀτσῈς Ρτοῆςε- 

τε. ει πιά ν ὁδῷ πρρΐεσαν αὐξοντες φιλοτιμίαν, ἂν ὁδῷ ἐδ), ἀςοϊηέτα 

εἰϊο, δὲ ντ νυ] τὸ ἀϊοίαλ115 ἐβθνε ον: οἰγοτηέε, το Αἰ Πι14 οςςερίς, 
ΤΆ πον ἃ.}.5. εἴ τι αἰὰ μῶλον ἐνδοῖεν οἱ Αι ων εἶοι, ὁρώντες ὅδ σφας ἐν 
ἐδιδόντας. 

Οἷσὰς, φτίατν ρτο ᾿πΠ4115 ὃς Τα ςΠΠς Ν ερειῖο ὃς ϑογιῖο.. {αι 
Πιδίεἤα,ιἃ οἱ. αὶ ὁδὸς κὶ ἐνέδρα πὰς λόχθ. ΓγεπιοΠεπος χτ Αρε- 
στοκρείτ. ἐν ἐδ ὦ καθελὼν, 1ὰ εἴτ. ᾿πΠα115 Δάογτι5 ἐ πηεάϊο (ἴτὰ- 
1ἰτ. Α΄ γογὸ ἴτᾷ ἤιπιΐ οροστογε Παῖς [ποι]! οητὰ {πα ΠῚ 1] ο1α πη 
τε[εἱπιοηΐα σοατριεητ, Αριά Ηοπιογιιπὶ ΑΟΉΠΠες ἐχργοῦτας 
᾿Αραπιοπιποηὶ ἡιιὸὰ αἰ ποη ἢν οι ἀο] οξεῖς. τα] τρις αά 
ἱππάϊαπάτπι μοίπιδιι5 ργο οἰ οἱ οαν εχ οσοιῖτο ὅς ἀς 1 Π4}}ς 
Αἰϊαι!4 ἀροπάμππι ογάτταῖς Π144.}Π τὸ ρτίπιο, κὶ ὁδὸν ἐλϑέμῆμοι κ᾽ 
αὐδράσιν ἶφι μοὶχεὐϑαγιϊοτοτρτοβ, εἰς ὁδὸν «ὐοα γῆν ε ει ὅξιν εἰς ἐγε' - 

ραν κοιτελϑεῖν, Τάς πι ἢ ΗΟΠΊοτι5 ροὐξοα ἐχτα]ττ. τε λόχον σ᾽ 
ἐέγαι σιωὺ ἐρ'ςἥεοσιν ᾿ἰ χαιῶν τέτληκας ϑυμῷ,ϊα οἴζιλοχά το» τη ἴηΠ- 
ἀϊῖς [ὐθῇ ἀδτο,ν ο] ἴπ {δ Ἐἢ]ς ἀο!τοίςοτγε. Ητης ἐνεδρδυτὴς καθ᾽ 
ἐδὸν,ἰὰ οἴ ἸπΠάϊάτον νἱας Οἱ σογοηΐ 5 ἃς Πιδίεοτ δογιιῖο Μαιι- 
το. Οἱ δοιδόκος Ατοπαο ὃς Ποἀόάοςιι5 Ἑοῖο Ροτηρ. ἔνοσὸς λῃς ἧς 
Ἡοἰν οἰ ἐνεσρδιυτὴς [το πὴ κλὼψ, πτανβργος ἐν τεῦς ὁδοῖς ὃς ὁ δοιδοκέω. 
Τα νἱδ νἰατου!ς Ἐχο ρον ας ἰηΠάςο. Εἰ, ὁ δοιδοκεῖν εχ ροη. ὁύὲ- 
σκοπεῖν, ταὶ ὁδοιὶ δηππηρεῖννντ Η οἰγ (ἢ. δέ 51114.1πτογρτγεγάτιιγοὺ ὁ- 
δόρης Πιις ὁδώρρο,ν εἶ γε α!ῴαπι (ογίθδιιης ὁδερὸς ἀϊοἴτιτοντ νει 
ϑιὸ φαειθην (6 εἰγεην ἐς. αι] ὃς ϑιαίατον. ἃ Οἰσεγοης γος, 
Δ 4115 νἸάταπι οδίοοτ. Επιτιρ᾽ ἀς59ἐααυσ᾽ ἐδ ρφιὲ λυμεώγαςς 1ά 
εἴ ρεξιξοετος νίάτιπι [δ εἰἴογος πη τυ] τραταις ἱτίπετγα ἰηξο- 
(χὰ Ἰατγοοϊ 5 ΠΠροτγδιῖς. 

Οἱ δδεγρτο εὸ ηιιοά οἵδ ἐφόδιον κα ὁϑαῖον,ἰὰ εἴτ. ν Ἰατὶςτιπι, Ζιο  4ι- 
χΊ ταπι γἱα ἃ ΨΊγρι!ο ἀἰχήσιιις ἀρ ρα! ]ατὶ πὶ ἀϊέτίοης ἐφοδιον, 
ἩΠΟπτοτ.ἕ] εἰ, εἰ δὲ τοι ἀντ ϑυμὸ ς ἐπέοσυ ται»ὡς ε γ ἐεῶτω, ἔρχεο, πτίρ τοι 

ὁδὸς νῆες δέ τοι ἔγχι ϑαλασσυς Ἐ σάσ᾽ ἸΠτοΓΡ. σοίρες ἰ σοι τὰ Ὡρὸς πίω) 
ὁδὲν ἡτοιμασμῖα, 

Οἷσὺς δυτὶ τὰ μέϑοσδος,νἱὰ ἀἴ 4116 Γάτ]Ο 9 ογάο Ἰρίφαδταιθ ργορτοῖῆᾳας 

41 (οἰδητῖα πν 1] τατιιτοαγβ8πατη ΟἸσογουνῖ Ονδ οἷ) ν]Δπ| ἀρ- 
ῬΕΙ]ατ.ΡΙατο τη ΡΠ άτο, ἐκοιυῦ μέλλοντα τέχγίω ῥυτορακἑιὸ μετιξγα), 
αριύτεν μὴ δεῖ ταῦτα ἐδ ᾧ διγρηϑϑτι ἱἀ εἴπ, γατίοης ἃς νία ἀἰιάογα. 
Αὐοτοῖ ες ἐπ τ. ἀς ραττῖρ. Απίπιαὶ, ὁδὸν κὶ μέϑοσον ργο ΘΟ ἀς πὴ 
ἀϊχίττάοια Αὐπζοτεῖ. Τορίσοτ: Πδτο 2. ὁσι ὦ γὸ μῶλλον 9 καὶ ὧν ἐπ 
χώήοσιν ἡ σκέψιςιν πάς ὁδοποιεῖν»ἴῃ νἴδτι τοάῖσογο ταις τποῖμο- 
ἄϊιπι: νἱάε ἐπεγὰ. 

Οἱ δὲς ὀβπὶ αὦ αἴρεσις, [εξγα.ν τα: τάτῖο ὃς Τα Π τατιπι, ἀοεγγῖπα: ρτο- 
ξοίποιῃ δεῖς Δροίοίουιμ .» χατηχυμῆῦθ- τίου ὁδὸν. Ἐτ σαρίτο 
19. κφπολογρῦπις ἢ ὁ δὺν ἐνώππον τῷ πλήϑοις, ΠΟ ̓  ἀ6π . ἐγγύετο ὃ χΤ᾽ ἃ 
χαιοὸν ἐκεῖνον τώρα χί- ἐκ ἐλίγος «ὑοὶ ὁ ἐδ γὈὶ νογαὰ ὃς [Ὁ] να θῸ 
χαϊηἰ το! ρ!όσις 1ητς ΠΠ]σ τιιτ. 1 ΟὨγΙ Πίδηὶ ρτο ο πο ., ὁ χριςία- 
νισιμός, δὲς, κα οἰκονομία ἀγη 1 1ΠἘγάτῖο, Α Ροἵτο] αὐεξι χνίαστοι αἱ ὃ- 
εἰοὶ ἀντί, ν 

. Οὐδ ππηφηνν ΕἸ δυΐ τιΠ1. αὐτὶ τῷ ἐδός, ἐ ις τηαίςιι!, Εἰηπατἢ ἴῃ 
ΓΠΟΠΊΟΓ. 

Οἷ δοςρωσία, ας ἡ ΠΥ 1Π115 {που ποι 4 νἸαοῖη Ῥαη. ΟΥδ’ς. σδοποίοσες, 
Οἷδέρης, εἴθ. ὁ, νἸατατη ἀηΠάϊατοτ, ἰαττο. ὁδρεις, (δὺ ἐν δ ὁδοῖς χκκερ- 

ρυῦτας, γὶάς ὁδὸς. 

οἱ δέρος, Ἰάογηνν αῖνι ρτς ραγᾶς. Τπῖογρτος ΡΙηἀατί νὰ] ἔῃ ἔγειςη- 
τίοτς νίι οἰϊο φαὰπα Πιρετγίτις,ντἀς ὁδύ;, Ης ν ο. ντγιπιις εχ - 
Ῥοηΐτ ἐδ καταῤχοντα τυρφούοιπόρονο[εἀ δἰ ἀϊτ ἐπα κακξργον. 

Ὁ δὲς, ὄντος, ὁ ἀς πε: δῇ ἐδεὲς Δ ἔδω Ποιιτ ἃ λέγω λόγος. Τὴ ν οσατιι. 
ὦ ὁδὶς (οἸύτη,νε ἄοςςῖ ΟαΖα, ἵνα μὴ σεωεμπέσῃ τὴ ὁδῷ, Ἐν ΑἸ ο]1- 
οὲ ἐδύγιας Ῥοτ ἐς ρυο ὀδόντας ἀϊςιιητ ὀδόντας συγκροτεῖν, ἄφητος σοΪ] 
Ἰιάσγοιν Ἂδ συγκροτεῖν, ὀδόντες γόμφιοι, Ο474 ἴῃ Αὐἠΐζοτι νοττῖς ἀδ 
τὸς πιαχ ατο5. ὁδὸς νΟΟΔτιΓ οτίδπὶ Ὁ ΠΙΡΡΟοογατο (δςιπάτις 
{ρίπα: ἐροηάν 55 Πιοπι «συρανοειδῆ 4 Θ 4116 ἀρρε δος Μοαϊοὶ: 
γε! αὐτῆοτο ΡΟ σα Ρτιπηαιτι ν ογτο γδτη αι: ὅλης ροφειὸ οΥ] Δ 0} 
ἀϊεῖτατ, ὀδόντες ἀἰσιιητιιν ἃ ΝΊςα πάτο σος ! σάτα ΡΙ{Π]Π ιπην ε; 
αιῖθιι5 σοπηπιϊηαΐταν ἴῃ Ρ11 φιρρ ΑΠ,. ς 

οἷ ξ μα, ἄμςοτ νἰατηνρταῖταγ τη] 1 ν 14 Πλ18ὲ οὐερἀττιγ 110 πιο-- 
ἀο αν Ἡετγοάοτο νυ πγραταγ γον ασοιι ὁδώσῳ Ἔχριγαϑ' ὅ- 
«δὸν πορδύετα!. 

Οἰδοφύλακες. οἰ ο 65 νἼάΓΕΠΠῚ. 
Οἱ δύω, μ. σω,ἀιιςουρταῖεο, ΑΞ (ς Ἀγ]. 
Οὐδ ύζομαι»μυὐσομωι,ἰταίςοτ,Γαοςεπίςο. Ἡεἤοά. πατὴρ ὠδυΐόσατο ϑυ- 

μῷ βριαῤεῳ, ρᾷτοῦ Βγίατοο Πισοεηίαϊς [ἢ δηλπιο. 
Ο᾽ δεωρεΐορκαι» δὲ 

Οδωυάίω,οΐοτς οτιςϊοτ, οπετιοτ,ἰγαίσοτ, οἱ ςο, ΙΝ αττγ, ὀδιωά 
νἱάοτιγ σαρὶ δϑθειιὸ ἀριιά 04].4ἀ ΟἸαις. ὁδιειωών α).» ἀο] φητ, οτιι- 
εἴδατα. ὀδιωή θυ, ἀο 1. ὦ ὠσί ἡ ϑίω πα: ΠΉΠ1 ἀο]οτοπι 1π- 

᾿ς αΠοτιητ, Αγ ἔο ρα, 
Ὁ διωΐη,»ς κὶ ἀοϊοτ,λύπηγπόνος αἰλγηδ' ὡν ΡΟ ἀΟ]οΥ ἀςατισ)ογαςία- 

τῇς, καὶ δτοϊ οἷς ὁδιυύη ἀς ἢ ϊτυτ,λυτη ὅϑήπονίο. ὃς (ἱςοτοηὶ Ταΐς, 

᾿ Οἰδιωρολύων»οντος, ΘΟ Πα ηοῖϑ ει! τοπιογα Ρ [οἷς αι δι άδη 

οὐχ 
4. Βιτυπηηά 5 ἀρτίτιάο ἰαδοτίοία. ΑἸ ας αύΐαν χά 8, 
Τογταιγοὐδεμΐη δά σΟΓΡτΙ5. ὁδοὶ χ7᾽ γες τ εα,τογπιΐηα, Ὁ 
12. Πτοτ, ρδηταν. Τ Πςορ γα [τ], ὀδευύημα, Ἰάςτη, Ὁ 

Οὐ διωυηρὲ γτοὶ, ἀ ΟἹ] οΥῖς Ἔἔβοϊ ςμτιλολυπηροῖ, ' 
Ὁ διωηρὸς, , ὁ ,ἀο] οτῖς [ἐπ ἤιπι ἀβετγοπς, ὅγέπον Θ., χ, 
{π|5)γἀσοτορται 15, Ασογθιι5,4 ΟἿ η5. ΝΑ Ζαπζοη, γλυκέ 
λίαν ὁδεμνγρρὶ ἄτι! ςο5 οἴαιι,οτῇ ρεγαιὰπι ἀοίοητος : 
εἰς τὸ ἀγιον παίσα, ὁδιωυηρὸς βίθ-, νἰτα αοοτῦα Ατο 
το}.5. Βότογ ὅστε τε γὸ “Ἶδ' λυπηρων, γκἡ ὀδειυηρῶν φϑωρτε 
τλεεῖνα. εὸ 

Οδιωηρώς,ορτὸ,ἀοίςητοτ Οἰς πο] οὔ ὸ,ο ΡΒ, 
Ο᾽διωηφατος,ν, ὅρα. ΠΠςη 5 ἀο] οτοπη, τ ϊτὶ σατο τις ΡΠ πὶπο 

πσαιΐων ὁδιιυύφατα φούμοχᾳ παοσων . 1. τοὶ ταὶ ὁ δυμδα 

τῶ γκἡ φϑείρροντα καὶ ἀφανίζοντα : αϑορὶ τὸ φάσαι, πὸ φονεύς 
φϑεῖραι. 

τιΓ  νἹ 4114 στα} 415 ἔπ ράγτιι ΟΡ τα] τὶ ραταζιιτ, 
Οἱ διαύομαι δὲ ὁδιυμΐωγ! ἀς πὶ 4110 ἃ ὁ διεωυείομαι 5) ὀδίωνίω; εἰ 

αἰΠοῖο. 
Οἰδϑυρεο, Προ. 
Οδυρμα,ατος τὸ, [απ] ΘΕ ητιιπΊ, Επτὶ ρΙ ἃ, ϑορμος πὶ 

χρυτ᾽ ἐδύρρφτα. : 
Οδυρμὸς, ὁ Πέτιι5, κλαυθμὸς. λυποηταῖῖο, θοτιι5) 6 
Οὐ δὺ βομεηριμ δια μμουρμαιγιασοο: τη σπτοτοάοϊςο, 
Ροῃ.Αςςι ὃς Θεπίτιιο ΗΔ οαὐπαί στο οἔϊαι 
χὺς ὑδυροντος τ] ἐοσταπαπι ἀςβοδαητ. δ υρεῶτῳ τί 
ἐδ φρυῦρη γόστον, το Ἰτιιτη ἀθρ] γᾶ ῃ5,Οιιπη ἰδέτιθηζ. 
ξϊαπ5; οσπογ. Οάν Π.ν,ἀς Ροπεῖορς. ὀδύρομαι ἀδακτοι 
Πηρίγο. Οὐν  ξ,αήακτος ὀδὺ ὁ μῆρ Θ- καὶ ἀχϑίων ἥμων; 
ΔἸ εηάτιπ|. ἐδ ύρφμαι ᾿ἰδέῷεη, Τ᾽ άεπι 5 ἐδὲ νυ ἦδ ἔπι. 
ἐφ ,μαι ἐχνυμδυὸς πἷρ ὀφϑειλιμοῖσιν ἰδεῖν. 14 εἴ) ὥστε ἰδεῖν. ἃ 
γὺ νι ἄοάτη, ὑπ 

Οδυρτικὸς. ΠΟΤᾺ} 115. Αὐ Πότ, ἄς θη δι15.ο δ υρτίκοί εἰσι χὶ 
λοι ἐδὲ φιλογέλοιοι,ἐγαντίον γδ τὸ ὀδυρτικὸν τῷ φιλογέλωτι, Ὁ 

Ο᾽ δυρτικωτέρως, θςὈ1}11159}πξξιοῆιι5. ἢ 
Οὐ δυύσαντο, ὠργἰόϑοησὁν,ἐχολώϑησαν, ἩοΙΠοτ,ΑΌ ὁδ ὐομο, οα 

Πιςςςπίδο:ν εἸ αν ὁδυζομαι»].ὀργίζομων ΕΟ πισητογ ἢ 
ἤχει, ἀεγίτπιατ αὖ ὁδύοσω 5 1π σα τοτῖβ τοπηροτίδις αἱὶ 
Πταῖο. 

Ο᾽ δυοσεἰ μῦν Θ-. Προ π591γατιβ,οὐ1ο Πασθης, ὀδύσσα, 
Ηιλ.11..9.. ὡς μὴ πάντες ἐλονται,6 δυοσα μήῥοιο πεοῖο, νος 

Οἷδωδα Ργατογίτιστι ρογέςξξ, Ατεῖς, αὐ ὄζω,Ο] ει]. 
ο᾽δώδει, ἔϊανεογ ὐῤε δέ δοτο, ὦζεν, ἸοΙη. Οὐ γ. Αἰ πιπάςθαται 

ἄς θοηο ὅς Πισιιπάο οάοτε, Ποπ ἄς ἤει οτῖ5. 
Ο᾽ δωσεέναι. Πρ γατο το οτος. τ αὐϑέων τὸ ὁδιωδένω» ΘΔ ΖΑ; 

τοάο]εγονίρίτατο οἀογοπη ϑ υσωδία ὁ δ δέναι τὸ στόμφι 9 Ὁ 
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τοῦ οἱεγο ]οίς.].6.ς.32. Ν 
Ο δϑωδη. οἀοτούσμη. Ἂ 
Οἷδωδῶς, ὅτος, ὄζων, ΟἿ Π55)0] Δοΐεης, ΙΣ ἮΝ 
Οἱ διὼν, 46 591 Π]1Π 11}. 4 πῶ 

ἧι Ο᾽Ε ΑἸ είν. μηλωτήν ΡΟ ]}15 οὐ πα. τα: ὃς ὅσ ἃς δ. "ἢ 
Ἂ μι ΟἿῈΕ Σ:ΡΕΙ]ος οὐ πα :Ἰ ΠέοΓ 115 οἵαν, 

ΟἘχα,,οτίατι αβογτ Ηοίγ οΠιρτο μηλωταὶ, βῶται» 
Οὐ ΖΑ ΤΟΙ 65 οπαστοτιπι551114." ; 
Οἷζωνα, ας, ἡ ΟΖ: Πα 5 Ππιογθιι5 οἱξ ἴῃ πατῖδιι5 εχ Δοτ 

Δ πλου5 θτιχιι ξοστίἀτιπι ν]οῖ15 ἐξῇ οἰςπϑ 5 αιοά γῇ 
τοοὶρίτ ψιδηάο εχ δοτὶ (οἢ πὶ μιπιοτα ροπθγαταῦ 
οἰ πιοηΐδεη αιια’ τάτποπ ἔσετοτοτι σο ! θεῖ, γ [ἘπαΡ 
ἘΧΠ σοτγατ, Ψ14ς ΘΑ] οη.11.17) τόποις 3.ΔΡ.3. Αςτ 
2.5 ΓΠῚ,2.6α, 90. ϑογ ΟΠ ῖι5 Γιατ ριΙ5 ὄξαιγων» στᾶτις 
τίμιτι ἱπτογργεζασιγ ΡΟ οἱ, ὄζαγα, ἕλκωσις ἐν τῷ βώ 
ρῶν, μέχρι “ἴα καλευῆδων ἰδυμοειδών ὀς ων, πσυρώδὲς κὶ δ' 
ἰφιεϊσοι, δ αὐ ὅνησιν ἐμποδίζασει, Γοτης]. (οἰ ας [δ τ 
ἔζαιιο, [ἢ αἰισοιπ οα ν]σεγα οἴγοα ΠᾶτῈ5 Ππηῦ ΡΓῸΓ 
ὃζ οἄοτοσι ἔασάππη Βαθοπξ 9 ηιιοά σεπιις Οταοῖ 
Ἰλητ, [οϊτὶ ιΐάοπη ἐς θοῦ νῖχ εἰ πιαὶο ροϊς ἤισοιι 
τἰ πη ἱπτο Ποχῖς Οὐ Δ 1π|5 οὐπιοδηογοῖ ἄς Ροητο ἢ ᾿ 
Ῥτ. Εἴτανε οσουϊτα νἱτίατα ραςγςάϊπο πατϑ:νὲ ταῖτ 
Τὶς σουτιρτὰ (πτίρταπι παῖς, ὄζαινα;, οτίαιτι ἀἸσΠΕᾺΓ 
[ὩΡΡ]ς πείϑι, Ὀ]οἵσοι!4ο5 Πἰδτο χιᾶτῖο ) φαρῖτο 230 
ὁ ζαιικών. ΠΝ" 

ΟἾζωνα ετίατη οἱδ ρον ρογαπι ρ᾽ Γοἴτστ ἤροοῖοϑ » ἐσμυλία 6 
ξϊλ. ΒΟ Ἰταπαπὶ ἤιο ἴμγο νοττῖτ θ4Ζα ἀρὰ Ατίξοσιν! 
λις, 4 }Π1ὰ Ροἱγ ρὲ ἰρεεῖοϑ. Πολυδεύκ. ὀσμυλία, ἐχϑύων τὶ 30. 
“πολλων ὀζα ναι πολε μβύη πολ ύποδὸς «δὲ ὅξιν εἶδος, ἔχον με αξυ 

"ἡ δ᾽ σλεκτόυων αὐλὸν δυσώδες πονεύμο ἐφιένται, 14 6πι, 
, Ῥ ἰπῖτς ΠΡτὸ 9. σαρίτε 30. οὶ γ ροτιπι ρεποτῖ5 οσωπᾶ 
ΒΓΑ. ςαρ τὶς οάοτο» ον ποῦ πιαχἰ πιὸ πλιιγϑῃ 5 οαπὶ ὦ 

᾿ ἐγαπεῖδιις. ᾿ ΤῊΝ 
Οὐ ζνν, ἔκετοσ ογἱ 5. Ἂ11].3.ς τ. Ν 
Οὐ ζοϑύήκη ης ἡ, οἴ ετισα, οἱ 4 οἴοαοα, Ουτι].} ὀξοϑικίω τ κ 

τβεσαπι ν οπτι 15 ργα στάρι] ὃζ ᾿Πσ ̓ ς ΟἸΤἀἀπὶ δέ 
φ ζόμηνθ. ρχο ὀζώδηε,ποδοῦις Ηοτγάτιγίάς ἐξθ', 



τι ἴῃ ἀτδοσίδιιβοῃ φαΐδιις ὃς ποφαιϊοηῖς ἐγτῖς5, 
τι. μα: ταὶ κένησα αἰ ΧΊΠλι15 ἀρ ΟΙ]ατῖ: ν πὰς πολύο- 

᾿ἀϊσιιπταγοαδτ ομΐπη δίοζα κὶ τρίοζα κἡ πεντοίοζα, ἔπι ἃς 
ἃς αἴοξα,κὶ ὀζώδη ἤϊις ὀζα μας νης ἃς αὐοζότερα, ἡ ὀζωδᾷ- 

σαηταγ ἀριιὰ ΤἩφορ ταὶ. ἈΠ τον. Πδ το τ. φαρίῖτο 13. νδὶ 
ἃς ατδοτος ἃς ἐποάς5 914 ο[δ, ἐζωδε κ αἴοξα δένδρα νοςᾶτ 
τατὸ, 14 οἵδ, ἐζω σός ερα κὸ αὐοξότερα, Ν 1112 οπἰπὶ οἴ ἀγρὸν 
ποάϊο:ἴοἀ 411 πολυεζοτέρᾳ ἡ ὀλιγοζοτέρα, 1 οἰἘ, πταρ 5 ταὶ 

νος ποάοίλ.1π οαϊαυηῖς τὸ γόνυ, εἰς, φησι τπι.. πο! κὸ τὸ 
τατίοποπὶ οδεάπετ,κ, οἰς ὁ ὀζίϑ' πάις 11} ὲν τοῖς θυμοῖς οὐ τω κὸ 

ὃς ἐν ἀμπέλῳ, Ν οὐοτιι νετὸ 4{1} πτὴτ Τα οἱ, ἢς οηΐτη ἀἱ- 
ἩΓΙηξοττ 65 ἡ ὥβλαστοι, ἐζοι τυφλοί: Α]1) νοτὸ βασσυπαϊ,, 14 
γημμοι ἡ θοπὶ 1 1. εἰσὶ ἢ ΤΠ ὄζων ἐν μὴν τυφλοὶ, οἱ ὃ γόνεμοι,λέγω ὃ 
ἀφ᾽ ὧν μυδεὶς βλαστός τοι Ὁ. κ᾿ φύσει κὐ «τηρώσει γίνονπταιγδζε. 
τοττιοοσαρίτο ίσχτο ἐς συ {!5ν τὸ 9 τραχυ καὶ ὀζό μένον, λ- 

συφλοῖς ο᾽ζοις ὡσαἷρ πεττηρωυῆύον:ν Οἱ οζομάνΘ- ργο οζώδης» τᾷ 
ποθοἤις,ιο 4 ποάατιιπὶ ταπηςη γειτῖς Οζα. ὄζθ.- ετῖα πα 

ἐμῶν, ταπλιι5. ΤΠΕΟΡ Ὠγαίς, δ ποτ. ΡΙ απτατ. Πδτο ρεῖπιο 
ἴςε νὰ αὐδὲ ςελέχες Ἰοχιιςπ5,6ἰκῥέμονας Ὁ ἐδὺ ἀπὸ τούτου κχι- 
φἔμος χαλῦσινδζες δίς, Αὐ τος. Εἰσὶ γὸ αὐ χὴ τις ὁ ἐζίδ- πῇ 

ννάμα ὃ κ᾽ μέσον» ιιο Ιοςο ἱπαιῖς Βιιάδριι5. οζον αὐτὶ τῷ στε- 
ἰοςἰρίτ, Γε ογγας νὶτ ΔΗ σι Πππηπλιι5 ἀςογγιπηίαιις ἐπ6] 
πόχει ἡ ἀκρέμονες πιπτ ἀγθοτ 5 ΠΊΔΊΟΓ65 ΓΑ ΠΊ] 5415 Ὀταᾶ- 

τ ΡΡΊ]. κλαῖδοε γογὸ πιϊπογοβοντ Δητοα ἀΟριιέπηι15. 
ΠΙλά, «, ποτε φύλλα κὶ ὄζες φυΐσει, ΑΡτ4 οἰμάοπη 5 ὄζῷ- 

ιι5,ΜΑττὶ 5.14 εἴς. Πὲτρς ὃς ργορθηῖο5. Ἀπογονθ. αξεθ-, 
εμμκός, ὅζ,Θ- ρτο οἴαια οτίακῃ [ορῖταν ἴῃ 1. Γπσιη40, 

. 

εἱ ος ἔστεῖ, ἴῃ ἘρΡῚΡ. 
ἡμόζυγες. 
οήοῆις: ὃς ἀκρειονάδης» ἃ εἰδ) δγας ἴατιι5. ῬΊ Ια, θτο 16. 

3 ν᾿ 
ΠΟ ΞΌΠΟΝ 

ὄσθω Ὠοτὶςὸ, μι ὅσω, εἷ ὀζήσω, ΑὙἸ ΟΡ μ απ. Ὁ ὀξώ οἰγοιιη- 
μέσ αἴδακ. ὥδα, ὃς Αττὶςὲ ὁδωδω, οὐοτέ γοά4ο. οάοτς ῥτο- 
πᾶσι το πη ἃς ἴπ πλα πὴ ρᾶγιεπὶ δος ρίτινντ δριά 
οἷοι σεπίτία, νο] Αςςαίατ, ΑΥ το Δη. ὄζων τρυγὸρ, ἔα - 

ἐς. Τάς το γεφικρονίων ἐζων,ητἰ Ζαϊτατοιπι Ο]ςη5. ΤΠ 166|) 
ἰκὸς ὄζων. ὃς ἴῃ 11}. ὄξεγζαμμ. ταυτὸν ὄζει, Ἰάοιπι οἷοτ, Αὐπο- 

ΡΙμιτο, ὀζην τε ὖ χρρας ἔφασκεν ἡδὺ μου, [ατιοτ εἴτ οάο- 
Ῥοτῆς πποὶ αἰςίρατ. τοὶ μὴ) χλώωρᾳ ποῤῥωξεν ὄζειν ΤΉΟΡΒτ. 

.13.ἀς ςατί Ρ]Δητ, αἷοὶ τἤκ ἴων, Ἰά οἰτιγτοῖας φα! θαι νὴγῖ- 
οηρὲ τοάοϊςπτ, ά εἴτι πδυῦτογ οἷοπε ὃς ἔταρτγαης. ὄζων 
μαχάλών, ΑὙἸΤΟΡ Δη. βύρσης κοίκεστον ὄζων ςΟΥ1) τοτογ- 
ἄοτοπὶ γοἀάοης,ἰάοπι. ὄζω μυρκ αἱ κεφαλῆς,σαριτ πιεῖ 

τ Ὑπριιοητιιπη ἄστη Ατ ΟΡ μαπ. ὄζεσει γεῶδες, τοῖτᾶπι ο- 
Ἰοίς,1.4.ς4.:7τ πο ΑὐἸορΡἢ. Νς εἰσε ὄζειν : ατοτθηὶ 

άδαπὶ ἀΠΠΊ2:,4111 ΠΟΙ ΥἾΓ10 4] 16 110 Οτὶς ΡΓΟΙΙΟΠΪτ 9 4 ἴῃ 
ἡἴδιις ξετὸ οἰδ, φαΐ ηἰ 81] συ ατιιητγταοὶ Πρ πἰῆςατο νοἱδ- 

ας ὀξειν,ια Ἰοϊ τ αἤππι οἹογογάἰσεῦαπτ, Ηος τείαταν 
οἰ ἴῃ αιιαίξ, ιλάλπι ) 41. ΡΟ ΠΠΠπηῦλττὶ διειῖτι5 τεὶ σᾶαι- 
ΧΡ Ἰσατ, σαι [Ὁ] Ἰσοῖ σται15. Διί πηα ΘΟτιιπι Πτ 5 τι} ΠΙΠ}] 

ἰς ςοπιεάοτίητ, ίς ἰεϊππὶ Ππτροῖμτ [τατίπι ἤιταρτο τοί! - 
ὁ πηοϊ εἴτις οὐοτ 1}}ς φοτιῖσαταγ 41 Ἐηῖπ1, Διὶ τί ταὶ 
μηδὲν ἐδηδυκόπων. δὶ γης-ἕυσαἴπων ὃξᾳ μρίλλον 7 ὃ καλεῖται 
εἰγτραγέντων 3 ἐκ ἔτι, Ππιης ἀυτοιη Ἰηρτατιη οτὶς οὐο- 
Ἰβολυιῖς σοὶ! (οπιῖςιι5 5 ουῖτι5 Παῖς γεσθα ἰοβιιηταΓ 

ἐνν ΟΠ μπν,οἀτα(ντ Δρρατεῖ) ΔῸ εου 611 ν ΧοΓ5 ράγιηι ἀο- 
Ἰοίμπι σοπηίταῖεπη δἰαπάιτϊάίαιις ἀσοιατοτ:Οτις τη - 

ἱ ἀοπυιπε δάτιςηϊ, αἴ], Ἔχτοπιρ]ο Ππδυτπι ἀἀτ»ιοῖτηα 
Ἰάς Νης εἰα. Φονε ὄζειν, ΤἈΞΟΡΗταϊτ ἐς ἈΠΠῸΡΊΔης. 1.3. 
η, ἐς Επσηγιηο ἀγρογε ζει Ὁ) δεινὸν 5 ὦ σαν φογε, ΘΔ 2α, 
ξοῆπς νοας Ἵγιόσγοιν ἰηξοτοης: ΡΙΪηΐπς νεγὸ [1.13.6. 
'Ῥείζοπὶ ἀςπιιπτίδης, ὕτογαιιο ποὴ γοξεὲ (ληὸ, ἀϊςοη- 
ἰνΟτδυΐτοῦ οἷοι οα ἢ οαάαιιοτῖβ τη 0 7 ν6] σγδιιοπι 
Δοϊετ, ιαΐεπι ἰρίγαητ εχ οσοίποης ὃς σας οαάλ- 

ας τα 14.1.4] εἰς, ἔχέ 2 τίυὐ ὁσμίω διεινίω) κὶ φονώδιυγτ ὑ- 

ΘΟΡμγαίξιι5 ἰοαιΐτηγ ΠΡ. Β το. 6.ςαρ.4.(ς Ατγαξὶν }ὶ- 
ἐδ ποιεῖ ἃ χυλὸν, διὸ κ᾿ φόνον ἔγιοι κοιλῆσι τίω) ἀκάμϑαν ταν- 

Ι ὃ τί ὁσμἑωὸ δ εἰν ιὺ, κ φονώδ, ῬῚ1π.}}.2 σαρίῖτο 16. (λη- 
1 (ςοιιπιὶ ξαυπά τ, Τα ἀς σαι ρῃοπος νοςατιτ ἃ 4μ1- 
πΊ : Οάοτο οείδειν σγδι5. Δ 2 νογὸ, ργδιὶς οάοτο στῖιο- 

Ἴις τορτα[ἐπτᾶπ. δε4 ῥγοξεξιὸ ποῦτοῦ Γεπὶ ἐχργοίπε. 
Φόνε ὄζειν, ἃς φονώδης οσμιὴ 9 ἱρίε ἴπτο! Προς ΠΤ αΙσΔημπὶ 

εἰς ΠΠ᾿θ το 7. εἶτοα Ηπεπηον οἱ 4ε ἸωΠυιπιατὶς ᾿αάατιο τῖθιι5. ὃς 
Ῥοτιτιιτὰς ἀοίτιγ, Τι» ἱπαιμῖτ, οἰ ἄαπτ ρασηα5 ἱπμιππιατο 

το βεητοβ, (τι βισὶς πδης οἰαάςπι ὃ αι οἴ οητος ἀοίεγί5 
ποινὰς, Αταιις. -ξιπεῖῆα δα βραδιὰ Ὁ }}17 ΒΙΤοπ|} νοπογς 

δέτησις στιιεητα (α ἀϊς οἀοτατὶ - ὃ αυΐσαιια πάτα [- 
Ἔγὰ ΠΟ ληιπι πιοτίιπισιιο οδάδιιοτε [ξηΐτ: φυῖθιις ἀ- 
φητες σσράεπι, ἰῷ φόνς ὄζοντας ἀϊχῖτ: δῷ ἴῃ το! Ἰυὶς φονώ- 
ὁ γοΐας πατῖδιις αἀπτοιῖτιφονον Πῖς οἰιπὶ ἀϊςο γε] ςαἀξ, 
60 ἀς “ποτε, ντ Ροπίτοτν ἀρεὰ ὙΊΓΡῚ]. τορι ἀάσας τοςξ- 

ΘΟ 49) 
τοπὶ σας Ἰοςιιμ. 

Οὐ ζωδης:γαιγνο 5,ηο(ο ἤις, ὀζόμβνΘ.,ν πὰς ὀξωσύςερᾳ δέ γύρα χῃποάο- 
Ποτοβαγυογοϑνἱάς Οὔζθ., 

ΟἼἬ  "εγ»)(Οτθιις αὐ ρογιαρι Τ ΒοΟρὮν, αδει φυ τὴ αἰτιών [1|0,3.ςΡ. 
χιὄης, καρπὸς [ΟὙ Ὁ] ἔγιιέξι!ς. Τὴ] οἴτιιγ οταπι Οἶν.1 Δ ΠῚ αὐοί φυ τ 11, 
3.ς15.ὁμάκανϑον Ὁ δξὶ κα καὶ οἵ». ΠΟ] Δοτὰ νογὸ, τ 3, ἔων δύο γγύη ποιΐ-, 
σι, τὸ μὴν δὴ καρποφόρον ϑηλυ,τὺ ἢ αἴἴῥῥεν ἄκαρπον. ἑ εἰω δμὰ διαφέρασι ᾿ 

τοῖς καρποῖς τεῷ ταὶ υἦῥ σ᾿ Θργγύλον ταὶ δ Ὡρομήκη, ταὶ αὶ ὠρειδεή φέρειν, 
δίς. Εχ αιῖο Ιοςο αἰχές ΡΊτη 1100, 1ς,σνζας οτίοῖ5 δά] οχ ἀ1Ὲ- 
ξογθητῖθαν ΑἸ] οηἶπὶ ςογι πὶ γοτιιηἀἶτας τη} 124 Π1ς τς δ᾽ παῖῖο 
ΡΥΤΙ» "15 οὐἴατα ἤροοῖεϑ οςιι πλα[οτιιτ αἰ Ια υΐδιι5, Οπάγτιιπι 
δθαι!5 του πληα! ἀρ ΟΠ Δητ, δῖ... ΑΒ οοοπι ὅταςο διτβοτς δα 
ετίαιπη ἀϊοῖτιτ ἐρία αὐσοτ, ὃς ζα, μι τοτ.1.3.ς1ρ.7. τ ϑιιπὶ γογὸ 
1.(οτθυπιρξον ν οσαιῖτ ἐς δα ρ Δη,}.7.ς ττιντᾶς Ὀϊοίς. ΤΥ 
θὰ πο Πατγαια: ΗΙρΡροοζαζος ὃς οἴέαπῃ Οαἰοηιις ἴῃ Πηιρ  ς. 
ὀα, Οὐ δι ἰπποτοίςις ΡΟ] τοῖς ογΓου αὶ δα κ᾿ μέσσιλα ἰάτπι οἴ 
ἴξ Ἵτεάιάϊε. 

ΟἷΘ Ε Ν, ιιαγο, ΠΟ οἱ σα, ὃς πος ἸηΠηϊτὸ, πα πὶ Ἰητογγο στὸ πό- 
εν ἀἰοίπιι5. Αὐφρίτιτ ἃς ργὸ νπάς,]. οἷξ ξ, εχ ]ιο ἰοςο,νεὶ ἃ 
αι ἰοςο. τ τοτ, αὐ χκ κὶ αὐὸ χἐΐγεται ὅϑεν αὖ τις τῷ τρῴγματος κενν- 
ϑεΐν τρώτον,  οσηοτ. "], β, εἰξ ἐνε το, ὅϑεν καὶ κιόνων μύΘο νηἀς Βοπας 

τη ατιπι. δὶς Τογοητ,η ἘπηπομογΑ ἀάεδοι, ἃ ργαἀοπίθιις 
νπάς οδπὶ οπιοτγαζ, ἔς διά {ΠΠ Αογερταπι ὁ διμπῖο. ὅϑεν αἴδιον μι- 
δδιοφορ αὐ ὑπ αῤχέν»ν Πάς ΡοΓροτιαπι Πιρρεζογοῖ ἰπροπάϊι, ὅϑεν. 
εὗα εξ ἔϑεντο,ν ΕῚ οἶλπὶ ἐχρο Ππογαητ, Τ μπογ ἀ. 

Οἷϑεν δὴ ἰτάαις, Ἔχ 4110. ὅϑεν διὴ καῖ ἐκ κακοῦ πορίζειν δεῖ, οροῖζες 
οΛπάςοιηαιις δτίαπη ΟΧ πηα]ο Δοαιΐγογον. 15.110, ΔρΊςητίαν, 

Οϑὲν δήποτε, οχ “118 ρᾶγῖο. 

Οἰϑενοιώ,ν πάσφοιπαις, Ἡονπηορ (ς δτατίδιις)ὅϑεν εὔρυτα), εὔτε απὸ τῷ 
φασιάξειν «δὺ ἀγωνιζουήύοις εἴτε ὁϑεγουυῦ οὐ τέρρες τἶξε τάξιν παρίημι, ἢ, 
4} αἰϊοιιηάς αἰϊπηάς, : 

Οὐ ϑενκύρ,ν πές, 
Θ᾽ ϑεύω, ἰγω, φεοντίζω, το. 

Οἷϑυ,υς ἡ οιιγαι 
Οἴϑτωον υὑςερανὸ ̓. 
ΟἴϑονΟΙ, ἔνϑει, ὅπου, ἱηβηἰτὸ, ἔστιν πόϑε ᾿ητογγοραξιθι Οάγ ξ, ὅσι ἐ΄- 

θνεα ἔρχατο χοίρων, ςαρίτιιτ ὃς ΡγῸ ιιδο δέάοπῚ . δελέχιον 4 ἐέγαη 
δϑι μοι φίλογ, ὃς ὧϑι ὧὖρ Ῥτὸ εὐ επ}.} δ᾽ Δ οτη. ὅϑι αὖ σύες δῇ δὸν, 

Οἴϑλες μοῦθα {ἀπρτνφυῖθιις ἴῃ Δαυάγιπι ᾿πιιοητίοης γἡ ἐν τῇ ὑδὴρῳ- 
φαντικῇ {16 υἱδρρμας δ, τικῃ Δ] Ὀ]] ρος Δατιδέν {ες σους τ, 
Ηϊς Ιοςῖ5 φιῖθιις Βα: ρτοιιοπηπητ: Ομ δητίη. γεωπονικὼν [1.5..ςὰ. 
απιοά υἱδ᾽ ρρσκοπικὸν ᾿πιςτΙ ΟἽ τιιγ 3. 

Οἴϑιματε, Αθοϊες ἀϊοιωῖ Ρτο ὄμματοι ος1}}} Ηείγς. 
Οὐἰϑνεῖθ.,κ, δ, ξένιΘ΄, Ἔχτογηιι5.4 ΠΠςΠ15,αΠΠ πὶ ρα ηα: 8 νοϑεῖος καθ᾽ 
ὐεύόϑεσιν:δμογιυδς. θν σραίθ., ϑηοε ϑυιὶς, γν εἰ ΡΟτΙα15.» ΠΟ φεπτη] 15 
κα ἀχτ' γγύες Ὡροσήκων, ΡΊΑτο ἴῃ ἐρ {Ἐ, πολιτείας ἐν ἐκείςαις πόλεσιν 
ἐχ δή π᾿ [ὦ κατοις ἐστι τι πις αὐ ἑταίρων ὁμδρων., ἦτο ὔλλων δηποϑεν 
ὀθκείων, ἔτ᾽ ἀδελφῶν]. ΔἸ Ἰο Ποτιιπι. ὀϑνείησι γωναιξὶ, ΑΡΟΪ ἈΠοά. 

Οϑυμαι»αιιγουΦρρν τίζω, ὅγτςρέ φομαι ὅ):ς' ρρφίω) ποιοογκω ΤΠ ΓθΟΓ 5 Π10- 
τιθοτ. ΗΠ Οτη.1]. αἱ, σέϑεν οἢ ἐγὼ ἐκ ἀλεγίζω, ἐσ) ὄϑομιαι κοτέογτος.1.Π6- 
ας ἰαροτο. 

Ὁ ϑόνη ες ἡ, νΟ] τ πὶ παι τἰ ουτι»ἱσείον, τὸ αὖ μῆν ον, ποῦ λεπτὸν ὕφασμα, Γιὰ 
εἴδη. ὁ ὀδεμος ἐμπίτηων τῇ οϑόνῃ, Ἰτοτη ΠΣ ητοιτη» ΙΑ ρ 0 ῬΑ ΠΏιΙ5» 
νεἰασηεη οἵπης ὃς ἀπῖςι]απι (αὐτὶ! 6, ἔπιε ἰΔοισαι ἕπου τ, ππδ 
Πποιιπι: πα η αι ΡΟ] τχ [οτῖθας πιαρὶϑ ἐκ ἰάπα αμὰπὶ οχ [1- 
πὸ Β Ποιν πὰς ὀϑύνμα Πἴπτοα ἀϊσιπτιγοντ ἀριά Τοϑη. Ἐπιδησ το, 
κἡ ὕδησαν αὐτὸ ο ϑονίοις μῖλ “Δ᾽ ἀρω ούτων 1 (ντ ΜΑττῇ, (οτὶ 1 τ) σινδόνε 
καθαρᾷ, Ποεη.1].γ.αῤγξονε σε κριλυψα μβθη ὁ ϑύνῃσι, ἰτΊ 415 τα λα ΠῚ - 
τεϊβούφασμασι λιγοῖς Ἱ αςίαπιρτο ατηϊέζιι»αραῖον μειράκιον ὃ καϑτ - 

ρὸμ ἐϑόγζω ἐνδεδυκὸς » Ῥα!ομοτ Δάο] εἴσοης ᾿ηςο ἀπηλέξι πἰτῖάὁ 
ἀπάτιτῃς. 

Οὐ ϑένιον, κ)τὸς Ραππα οἰτπη γΑγγοη! Ραηπίςι]ς “ποτὶ αα Οδ]Ἰσ.π 
ἀανυ!πετγα, ὅψη δέσμον εχ ροπὶς ΡΟ] ΙΧ Ττοπα Ππτοθο] 40 πε - 
ἀϊσατηθητιπι οχοὶρίτατοαριά Αἰ σίη Γτο βαίςϊα Δ]. δά ΟἸδιι- 
σοηςΡτο ἰτητοοΐο 1014. Ο᾽ ϑυνιον, αοϊπία. Τ Θορ τ ἄς 1. 1.7.6. 
3, ὅτω γὸ τὸ “ἢ τρῴσε νὴ τὸ τῷ σελίωδν τι ϑέασιν, Ἀποδησόμτες εἰς ἀϑύνιον, 

ΡΙ1η.1.19.ς.7.ἅτα σοττὰ ρογιαπι ὅς Αἰ ΠΠππὶ ΓἜτιιης ἀπ ἰοϊ115 οοἱ 
Τίράτιιπι. ΠΠτεγρ. Αγ ΟΡ. ἴῃ Αςβαγη, χα ροιΐζ ὀϑονμα, τοὶ λεγόμήνα ΄ 

παῤ ἰατρρίς λυχνώμφτα, 

Οἰ ϑύννα,γο] ὄϑοννα,ντ ἀριιά ΑΔ οἰποταπι, Ὀ οἰ ςοσιάϊ Πιςοιις οἱ μετ 
Βα εἶμι5 ποπιίηΐς ἀριιά Τγορ! οάγτας ἱπ εο Αγαθ]α: τγδέξι αι 
νογοῖς δά Αὐργρευπι, Οτιοππα ἔοΠ]4 μαρεῖ ογιαλ»Πγ]τῖς ροτ- 
τα ἃ ἐοτγαπιϊπὶ δυιο(πολύΐερατει οἴδ ἰὴ Οταςο, ἰά εἴτ, Πγ τἰ ογα:πᾷ 
ἐπαἰτέξοτες ἔρεςιις ἀϊχίς ΡΙΤη, πα τ ότι διιχτιπι Οἱ. ὃς 
τα τἰ ἔογαπι εἰρίδπη 5επος4) νο ατὶ ἃ τἰπεὶς ογοία, (4 1144 ἃς 
Ῥαμςα:βοτεπι ξεττ σγοσεὶιπις ἰΔτ] ἔοἰταπι, ὈΥΧῚς οταπη ῬΙΪηλας 
ἰἰθτοὸ ζγισαριῖς ἀιποάεοϊ πον Οτβοης ἴῃ 5 γτία παίοιτετο τ 115 
δτιιςα. Ρετγξογατὶς σγεργὸ ἔο 1)5.ἤοτςο σγοοϊ(ποη ογροὶ [ςἀ οτο- 
ςεο : ἀϊοῖς επίι Πἱοίσοτί 4. αὔϑος κρήκινον) ιιατὸ 4! ἀπὶ ἀπ6- 
ταοποῖη γοσδίογιπτ, Οὐ ἀοίοτιρτίο οππιπῖθιι5 πιιπγεγῖς τσ 
{ροπάςε Βεγρα [πάϊς » ιιάπη ν}Ρ ὁ νοσάπηιι5 αὐ ζοις εἰ Ιπάες, 
Βαπς ποπημ}}} ξΔ [ὁ φάορταδης Ρςτ}}1) Βοτῖς ποσηΐπο 5 Πειτι ἃ- 
ἄστη ἀείοτεθις Ρ]1η.1.2τς,8. 

Τοπ,.2. 
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Ο᾽ ϑονοποιὸς» ἀγό, ἰΐητοο Ῥίδιζο ὃς δογαῖθο στο αυΐητο Τἱοἰξοτῖά, 

(ἅΡ.- 3.5:: δἰ Ὁ» Ν 4 ΕΝ, ᾿ Ἶ ὁ ει» 
οὐ 8. ὅνεκα, ἀἸςίτην ἃ ϑορ μος] πη Αἴδος, ἐκ αὐοαλλήχε . Ῥτὸ αιϊοηϊᾶ, 

ἐποικτείρω δένιν ὅθ᾽ ἐνεκ᾽ ἀπῃ συγχατέζθκται κακή ρτορτεῦεα σθοά 
στα] ἱπδοιππιοάο φομΠΙ ἔξατιις εἢ, 

οἰ ϑενεκογα μια ηάοα εἰ φεπι»ῃ Ἐρὶρ. 

Οϑρέο,α 50,» ἤγω. 
οἴϑειξ, ὄτριχθ: 5 αιιαῇ ὁροιδϑρεξ, οἴ] πὶ σαΡ 11} οχι ἄςης,, νἱ- 

ἂς Οἴτριχές. 
ΟἾϑοφον Ῥτὸ ὀμόϑιροον σοῃίο πεῖς Π5. ὁμόφωνον, πάη ϑ'ρρεῖν, ΓΟ 11] εξ. 
Ὁ ϑρυδεις»α ἤρου, (ΝΠ ἤπς,ἀοη [ἰ5ῳ ρτϑε τα ρτιι5)α Ὁ ὄϑριςγηιιοά οἴ τς 

τεπῆριις τὸ ὄρί,,πἸοη 5, εἰν, ἀπτποτα; 
Οἴϑω,κινω, τὸ ὅγης ροφίω" ποιΐμιαι, 5ι114. 
Οἷϑώς, ταχέως, Ππατὶ πη οἰτὸ. 
ον Αἀαογθ. Ποῖ, ΕΠ νογὸ ϑυα ραν ϑήϊων, ὁ δυρρμϑύων, κὰν ᾧοβκυῆνων ὅ5:- 

φϑεγμα.ϑορἢοο].1π Αἰδος,ο) εγὼ, φίλοι,1. ἢ ε1 ΠΥ! νυ] ἀπ} οἱ, οἱ ἐγὼ 
μεν ανὸ πὶς ΠῚ ΠΈγάτα; πε ρ 1 4.1,φε, οἱ ἐμὲ δειχίω) ὁ πὶς τπαϊ οτᾶ, 
ἴῃ Ἐρὶξ. 

Οἱ ἤριτῖτα ἀοηίο, Εἰ. : 
Οἱ ἀμφὶ, ἃς οἱ «ὐοὶ,ειιτι Ασαίαεῖπ. Πσῃὶ ἤσλητ τοπὶ Πησιίαταπη δέ ν- 

πάπα. νῖ οἱ ἀμφὶ ὃ πσλάτωνα, ῬΪατο. οἱ εἷδὲ τὸν δημοσ ϑένη ) Πεῖπο- 

Πεη 65. 
Οἱ ἀμφὶ ὧὲ λόγοις, Πτεγατί ΒΔ, οπλπην 

- Οἱ ϑπὸ ξένης, Ρογορ ηϊ, 
ΟἹ ἐξ ει εἰ τὴν 
Οἱ ἐγορτο Ρ᾽παα Ραγθητἐβν 
Οἱ ἐν αἵ ματι,αοη Δη συ πεῖ, ᾿ 
Οἱ ἐν παυρετεῖ εν γἸ οὐτάητοσ, ῬτΘιοὶ πουροτϊωντεςοντ νυἱρὸ [6 ἐμ βε- 

αγο. Ατιος ἈΒετοσ δῇ οἵτ᾽ ἐν τοῖς πυρετοῖς ἐχόμῆνοι ἢ δέψαις 5 )ὴ 
! αν" ΔῸΣ , ὅν ! “ν ͵ ᾿ 

μϑμνημθμοι ὡς ἐ πῖον κα ἐλπίζογτες πιεῖ ὅτι γ χα οϑυτ, Οἱ ἐν γοσγμοισιν ἑ - 

χόυβροιγαερτοτῖ, ΡΙΔτυ ἱπ ῬΆΊςθο. ͵ 
Οἱ ἐν Τέλει, ΓΟ ΟΟΓΟϑΡΓΙΠΟΙΡΟ5. 3 
Οἱ ἐν ὥρᾳ υΐ ἴῃ νίροτς ατατὶς ἤιης ςοπαίτατι. 
Οἱ τἰἴξω,εχτογηὶ γοσδητιγ [οσίρτογορποη ΟΠ ΓΙ Δηΐ. 
Οἱ ἐπ᾽ ἀξιώσεως, τα ρ ΤΠ γλτι596 111 ὃί οἱ ἐπ᾽ υξασίας ἀρ ρο!  απειτν 
Οἱ μέφρις, ραττὶ πλ» ον ἐγ Ί τί πα, 

Οἱ 79) οἰωνοῖς ἱερέων» [ρΊς 65.41.65. 
Οἱ χ᾽ συζυγίαν μερεσμοὶ, ραττϊτο 65 σΟΙμραξζαῦ, 
Οἱ κριϑ' ἡμᾶς, ΤᾺ} Πα 65. ΟὨτΕΙΠΡΟΥΔΠΟΙ. Ἂ ἰ 

Οἱ αὔρα ἐυτν, ςοσπατὶ. Μ]ατοὶ ς.3.οἱ παῤ ἀυτώ ὐξύλθον κρατῆσαι αὐτὲν γῖ- 
ΡΣ Ῥτορι αι γοπογιῖπτ γε το βομάοσγοῃζ εἰμα, 

ΟἹ αϑεὶ αὐ τὸν, νη ϊοὶ 6115. 
Οἱ «ἴδὰ εν λόγοις τεχνικὸς Β Ποῖοτς ΓΕ 

Οἱ πέρεξζ,οἸγοιια!αητοβ. 
ΟἹ ὠρὸς αατος, οἱ ὃν αἵωστι, σοὨ Δ ΠρΊ ποῖ, ΘοΡ ΒΟ Ο].1π Αἰας; οὐχύ- 

γοῖμι ἐξ τρὸς ἀγμώτος, Οἱ τρθς ὁμ δρών οὐ κεῖοι , ἀρηατὶ ὃς ΒοητΙΪ 65]. 
οἱ ἐμ ΤῊ] ἀῤῥένων οἰκεῖοι, λεῖπο ἢ. οἱ πρὸς γεωωωκων οἰκεἴοίγοο ρπατὶ ἱ- 
«ἐπ. Ομ] ἃς οἱ τρὸς μητρύο,ντ Α}17.οἱ πρὸς πτιτρύς, 

Οἱ ὑπὸ χεῖρα, ΠΡ {1τ|, τοῖς ὑωὺ χᾶρα» 415. 
Οἱ ΠΡ Πλατίτιο Πησιατῖ αὐ ὃφοῦ ΣΧ οΠΟΡ νομίσας δποξορφία) οἱ τὸν 

χρίτωνθ. οἶκον, φίλα πἴδεεῖπεν εὐτὸν » τᾶτιις ἀοιπιιπι Οτιγοηῖς Πδὶ 
οἵα ρον βαρύ, ἑαυτῷ, ΠΟ τ ΡΠ. Γάςπι Π1|0.1.Ρα4, υτῆρεφοβεῖτο μή 
οἱ πτίπ'πος ὄστο ϑόῥοι, εἰ πλοθατ τς ΠΡῚ ἀιπ15 πτογογοιηγ Γίατο Θρ τ. 
γ7..ὅνι οἱό μῆμός οἱ καλώς ἔχειν ποη ρυταῃ5 ΠὈῚ εἵϊε Ποπείτιπι. 1- 

τοι οἱ ρτὸ εἰὐτῳ, Ἡοπιοτ. Π|Δα. εἰ, ὦ οἱ πόρε φοῖβ- Ἀπύχλων, διπηῖ- 
κ΄ τὰν εηἰπὶ νγοσιις πιοίο, αὐῤτοπειϑ'υῖς ἡ αὐν γε βοτσ. τοιαῦτα γάρ οἱ 

σιιωεγνωκένα! κακοὶ ΠΟΙ Ρη εοηίολιπι εἴς. Απἀοοὶά. ἔφη γὸ ἐρ αὐ- 

διροίποσδὸν οἱ αἷτ οαῖηι πρὶ ἐἢα πιφησὶρί πη. Οτοβουῖι5, ΕἼ Τειδη 
οἱ φονίαι πλῆϑυς πολὺς Ῥοἴταιιαπι αὐιτοπὶ πη σοη5 οἰ για οἱ τᾺ}}}- 
αὐτο, ῬΑ, ἐφαϊνετο δὲ οἷ, νἀ αταγ αιίτοια οἷ. 

Οἱ, ἐρίγίσα ἀφηίο ὃς ἀσσθητι σταιι!, 111. η 
ΟἹ οἰτοιηΗἔοχ ὄρτο ὅπου. , νἱ.1πΠηϊτὸ ΡΟ Πταπλοντ ἴῃ Ῥίπν, οἵ 

ἐκ ἰῷ φόςιθ.,Ετ ργὸ χιιονοιιι Θεπιτίο:νε οἷ εἶθ᾽ κωκων με ἤγαγες, 

οἵ γῆ'ς5 4110 σοητ τη οἵ Φής [ἀςπι.Βιι4.1π ἐρη τ. 44 ΓοΠρΟ]ἰτιπ1; 
οἶα γὸ οἱ κινδιυυύᾳ καϑέςηκοι,ίςϊο 4110 Ῥογίσα [πα τοάλέζιιο, ἴῃ 

«το α Ρογί σι! τπ|, οἵ ἀσελγείας φρρελήλυϑέ, ΓΟ ΠιΟΙϊ οἱ καταιήσυσι; 
δ ἡιαπὶ Ραττς ΠῚ ἀρρε!]οπτ, αιὸ ΔΡΡ ἰσαθιιητ, ΤΊ ον ἃ οἷ βλέ- 

πειν»ατιὃ το ΡΊσοτο, ΡΙατο ἀς ἴιἐρ. ἡ ἀμ ἢ 
Οὐαταη 1 Π0. ὥςον τ 6] τ) 11 ΠΠ το γον ΓΡΟΥΟ, ΠΙΠΊ ΓΙ. οἷα πάντας 

αὐ ϑυαγεύδου,ντ οσλη 65 Ρογο ρα Πτ, ΗΠ ογπιορ πολλιὶ ἔμ ἐν Χο γρις, οἷα, 
καῤτα δεσυδι Ὁ’ τι} τἰ5 ἀρεῦατ νογ ίϑορτο ντ πάρ πορόγς ἐχρο- 

ἀϊερατ, Πογοάοευ. 

Οἰαδὸν, Αδπιοτθ. ΓΟ] πη. αὐ οἶδ. (Ο]ι5..6 μόνο ντ ὑκ σῷ μόν, ἔτιμο- 
ναὸν ἸΝΊΙςαηάον ἴῃ ΤΒοιῖας. Χρριζω δ᾽ ὁμοφατὸν τε χϑὶ καὶ μίωεν οἷα 
σδὸν ἔχει πτῦτο. ς ᾿ 
Οὗαμν!οῖ. ΑΡΟ].2. Ασ βο. πόρϑοντο γδ ἡ μὴ ἀλω αἱ, καὶ δι, οἷα, νθῖ ἵπτοῖς 
Ρτοσ. οἷαι 3,αἱ κωγμαι, δὶ το ἐν αὐτοῖς τοὶ πυρόβατα καὶ τεὶ διγώ βοτεὶ γε'- 
μεάνο Οἷα, δὲφ ϑέρω μυλωταὶ δι 4.. ἀρτα Ἐπητατ. αὐῖτοπι (οΥἸδὶ- 
ταις ὀΐω ας της οὐἴτ ἃ ποιπίη, ἐν οὐ Π|5γα]ςοτύγαας ὀΐαγαο 

Ἰατὼντ κιιυξηγ)ιεογτεη αἐκ τέη Ρτο οἵα δορκὶ. 

ΟἸανκόρ, “1 [ΟΠ], 
Οἵα δι, ταπαιαπη, ΠΟ, ιιαῇ, οἵα διὶ ξέν Θυονεροτα ἐχτογηι!5. Γιιοϊλη. 
Φ χκερ θαογπαςι Οἷς, Τ αεοάοτίη Τδουη 44 ἘσοΙοΠαίτ, δἰ οτ, 

Ἁ 

στέφϑρίθ. γὸ αὐτὸς ἰώ τῆς αὐτιοχέων ὀκκλησίας κατέχων 
Οἰακίζω, μέσων, αν. ικαις Ὁ ΡΟΓΠΑΟΌ τὶ παιιῖ5 τορο. ὄνϑιμία 

οἰγρειιπὶ σι ρεγπο. Ν δτγα  ο]. οπηογ, οἵα εὐ 
χει εὥτη τελαμωσι σιυτίγοισι οἱαμίζοντες, Οἰακίζειθευσ 
Ἐχρο εν ἔστι, ἄς ἁτῖοτς ἰοσιιςη5. ΕΠ επΐπι δρυή 
ἰητορτα ἀοίοτιρτῖο. Οὐακίζω, Ἰπ τίτιιο, ἔοτπιο, ἐπὶ 
δογάϊτ!ρο. Αἀαπιδητ.ἴη ΡΒ Ποσ ποπι μοι 3. ἀκλιγεῖ 
χοντες οἰοικίζυσιν ἑαυεῖν' κ᾿ τείγεσι, ὡς τέχναις κὶ πόνοις 
χκεκλασιῖῆσες ὄντας, ν κ' 

Οἰακιςτης» θα πατοτ,οἐακος ρόφ(Θ- κυξεργητης. 
Οἰώκισμαν σι δου πάτο. οι ρεγπας] απ, ἀρτ ἰκριζεὶς ο 

ςἐϑμίω βία, ἣ 

Οἰακος:οῤφίθ-γδ. 4111 βου πάσα ]ι1πὶ ν ογτἸΓυρ ογπατοτ: 
βερνύτης, ΑἹ (Τ᾿ ].τίς ἂν αἰδύγκυς ὅδιν οἰακος ρόφίθ.5 αἰ] 
τατο αμοάτεΟ᾽ακοςρφφώ, σα! εγπουκυβερνώ, 5.114, 

Ὁ Ἰααξ, αιοπηδάπιοάϊπι, ΤΠονά. 
Ο᾽αξ,κίθο σα εγμ δου πη, τευ οΙατη5 παιἶ598ς ἀπηὰ 

11 πριιπὶ σοητίηΘη5. τὸ ἀΐκρον πῇ ασηδειλίκ "ἡ τοὶ σα ὃ 
λίον καλεῖται ἱπαμῖτ ΡΟ], νηάς ἢν κερφίαξ, ἰά εἴπ, οχττι 
πἰδοδζ σογπιδ.Ὗ ἰγγιμῖιι5 ΠΡτὸ τοιςαρῖτε 8, Οἱο 
οὐἸ ΠῚ ΠΑι1ῖ5 ΟΠΟΓΑΓΙ8Σ ΠΑ ΧΊπηςδ ΡὩ ΙΕ γπάτου ἀπίλτη 
ΟἸΠ}1 τεπεῃβ)ηιοά οἷαξ ἃ Οταοὶς ἀρρε!]ατιιτ,δὲς, ἘΠΕῚ 
Βα πάσα} Πππηπτᾶ Ρατ5.1. ΔΓ: π|ς 418 Ρᾶτο φϑεὶρ. ' 
ψαϑζωμα, χτγο πα π]ερύγιον, αΙο«ἷ το 1] Ε1Ππ| απ αὺ 
τα) ΤΉ ΟΠ 5 Μαρηξετ ἐς ἀϊξέϊοη, Ατεὶςῖθ.Ὁ ν᾿. 

Οἴαρρι,δυιϊἀα: γιωεκες.ν ΧΟΥΙο5 4118: 8. ὅαρ,. Ὁ 
Οἵατε,ταπιάτηνε Οὐ, ξ, οἷα τε ᾧ οἶκλι αὐὰξ δὔϑυμος ἔϑωνα 

ἴῃ ΤΒεορ. οἷά τε μεσσίων ἱερηὶ δόσις αἰδρώποισι, Ρῖο δάςὸ, οἷά 
μότης ντ ΖΕ} οἴου ρσίπιατιιϑ, ἜΝ 

Οἰαίπειον κρέας, ΟἿ} 1 στο. 
Οἰαω, [ὍΠς ἴδιι [ὉΠ τανιις Πιτη αὐ εἴθ. ΗςΙν ΟΝ, 
Οἰάσης σΟΏΓΙΠΘςντ οὐνωείτ ες Αἱ) οἰγωών, οἰ μτηὴς» ΝΟΥ, ΠΟΙΊΔΙ 

τι. ΠΔην οἐαταὺ ΕΗ Ὑ Ἐἢ. ΟΧΡΟη κομήτίω»,αἷο ντ ὃς οἵας 
τί αΠῚ κόμας αὔρίγατιιγ τάση θη γτγιη αι ἴπ οἷτις σοάϊι 
τὰ ρτο κόμω [ογιδεμάτιπι [τ κωῖμαι 9 ὃζ ῬτῸ κομϑγης τἀ ς 
πὴς 5 Ῥάραπι!5. Βαγη οἶμαι [θὰ οἷαι ἀριιὰ Ἀροϊϊοη, Ῥ Ὃ 

εἱ νἤπγρατὶ ἔργα ἀϊέλιιηι εἴ, 
Οἰγνύω, μιοἴξω, αν, ἐωγας δὲ Ἂ 
Οἴγω,ροοτϊοὲ ρτὸ οἰοίγως, αροτίο. ΑΘ Αος, Ηςῇ,τοτρράδε 
θυ ἄρ τὶ ἀΟΠ ΤΠ}. οἴξαστο ρτο ὀμοίξασω, ΗΠ. ὈΊΟΩγΡΟὶ 
᾿οἰγϑυῶνΘ. αὖρα πέττοιται ἐγίύτι πόντος» οπα{{{π|5 ρΟΠτΙΙδ. 

Οἶἶδει, ας. ΠΟΙ γα πἱπιαφιογτῖ, ὅδεζτα μαι : μΔπὶ οτἢ νοχ Ρ 
ΨΕΓΡῚ εἴδω,14 οὔτ, οο.ταπηθη ρτο ρτα ο Πεὶ ετίδτη ντὶ 
δ χρώζεις, ΑΥΠΠΟΡΉΔη ἰς ἐκ οὗ) εἰΐτις Ὅν Θ.»[Παι115 ΑἸτπ 
οἶδα ἐμαυτὸν ἥττονα ὄντα» ΧΈΠΟΡ ΙΝ. οἶδω μανϑ ὀύοντας ὑμϑ 
κακεργίας, Τά ς πὶ Πἰδτο τα, Ο ἀν. ὁ, ὅμως δὲ τοι ὅππα, 
Βοποιιο] τς, ΕἼ] δοης να]τ, οἶσω ΧΤ᾽ φρένα νὴ χτ' Θυμὸν, ἴδ 
τπογ 146 πη. οἷσο εἶξα πουτεύμϑυΘ-, ΑΥἸΠ ΟΡ ιΔη ἴςῖο ΠῚ 
δὰ ἀκέων ὅτι. Πεπ ΟΠ Βεη. ἀκριξωώς οἵδα, Ἰάοτη. 6) οἶδα, μα 
τιιπι. ὁ οἿσ)᾽ ὅτι »] ευπιη ήτο “Ἶδ᾽ παρελκόγτων οἴ, Βυ4, Ο᾽ 
Ῥίατο ἴῃ ΑΡοΪορ. αὐτὴ τέτου ἕλωμαί τι ὧν 8 οἷση᾽ ὅτι Κι 

ῬΓΟ μος οαρίαπι φουππη Αἰ αιι14 4118: πια 4 οἵδε φοττι 
οἴδα, 11} ρτο σοττὸ (δἸοΠ1 1} Πα θεὸ σοπιροτγτιπη 
πολλ εὲ εἰκκίογτες. ὶ δὲν ἱσμῖν.ο 76) ὅπως ἴςῖο ηιια ραγτο ἐκ ἢ 
δίς. ΤΠ ιιογ. οἶδει κὐοὶ ταῦτα, ΡΊατο ἴῃ Το. οἶδας. ΠΟΙ» 
δὰ, οτίατη Πρπὶβοατίομςπὶ Παθεῖ ἈΝ πκΚΕΝ 
ΠΙΠΠῚ »τῶτο γδ κὶ «σαν καὶ τιφέρφμβόες ὕπνῳ βαϑεῖ κἡ καρ 
γείρε, μος ἰποχοϊτα 11 ΙΟπηπο ορρτοῖϊος (οἱ ες ὀχοῖν 
ΟἸοραπϑ Βυῖι15 νογθὶ ἰοιιοπά] πιο άτις εἰ χ᾽ ὅσον γὲ μ᾽ 
οἤνποη ἐαι!άοπη πο (ςίαπι, Οἰσεγοπὶ. ΑὙἹῈ 
11. Δα, ὑκ εἶῤ χυτοδωφεις: Στρυὲχ ὅσον γί μ᾽ εἰδέναι: Ρτο 
ὅσῳ ἐν ἐμαυτῷ εἰμὶ καὶ οἵδεώ τι αςοἰρίτητ ἃς ὑτο ροτοῖς 
δ χρονῷ», 

Οἰδαίνω, ὃς οἰ δ' αἴω,, μι. γε τας ο ὀγκω, ἱγαίοου 9 3 ὑμούμαι; 
{ιρογθϊουςοποῖτο, ξογας ἐλοϊουκυμαίνω, οχτη οτο άτε 
πων ἔτι Δ πραγμάτων, τοθιις φάμα τις πεῖρα, πῶ 
Ἠροτοδος. Πα. ἰ ϑν α μοι οἰδαίνε ται κραδίη χόλῳ, τὴ ὶ 6Ο 
ἀγαιντάς Οἱς, Τιιςα]. 3. δαίνεσοι ϑεέλαοσα, Ατατα3γϊπβαταῦ 
ταὶς. Σ νι ἢ 

Οἴδοικες, 5.11 44: ἤΠιητ οἱ χεγόμδνοι φήλεκες, ὃς παντὶ τὸ μὴ πέ 
εἴδυαι. τῇ 

Οἰδαλέίξθοτιιγ 1115, τυ {τ|ι5. ΒιιΠλ 115, ὑγοόςς 
Οὗδὲ ρτο ὅτοι, 1. Οὐ, ξ,οἷσε τι ἴστεσι, Ὶ Ἶ 
Οὐ δία με, 'σω, πον κοι τὸ οἰδαίνω, ὦ δὲε χρόα » ταπηϊάτιτη φοΥΡΘ 1 

δας. Ηοσ.Οἀ. Ω 
οἴδημα, ατος τὸς τα! ΠΟΤ εἰ ἰαχῖοτ ὅς πιο ]15)Δο! οτέψιις γάσάη! 

τίη οὐἰαπι σε οιηα νοσαητοδγκωμα, δι], ἑπταρμα φύσημα ἣ! 
15 ἀϊςὶς Ηρ δοτάτοπη οτηη 68 τιπιογςβ αὶ οοητγᾶ ΠῚ 
Πιιητ, νοσατο οἰδήματα, Ὠ]οίς.1.3,ς,93.4ς ΜεΙαητβίο ίνπμ! 
αἴρει 9 κὶ φακον, χὴ χέαγραις, γὴ οἰδήματα πειλαιαὶ νὴ σκληρέ αςγᾶζι Ι ᾿ ἱ 
Ἰοπεῖσίπος, ̓ς ας. τιιπτογοβ)ν οτογοσοᾶςς, οἰδήματα ΕΧ Ῥίο Ἵ 
οἰἄς ὁτάςο γοσαῖ ΓΠΙηΐτις οοΙ εξ Ομ 5. οὔϑυμα,ΐταπι αἰ 
μα) ἔδτιοσ, 



ΕΑ ὁ Ὁ . 
ὃς» Οα]οπιαά ΟἸδιις οὔν οἴδυμα; 
ἱπῆατιον δεῖ, φλεγμονὴ, φυΐσυμο,. 

Φ. μίξις» πος Πὶ ςοποιιοίτιις. ἸΝαπὶ ΟΕ ἀΐριις οὐμπὶ πηαῖτγο 
οευἶτον ἰ ς ϑορ μος! τη Οοάτρ. Ατβοπαροτγα μι Αροϊορία 
τ Ομ τ ἰδ ηὶς συκαραντικως οὐδ᾽ οἕξα ἔα 1 ἰνατς οΥἰπηϊηαν 
τα ϑυέςεια δεῖωνα, Οἱδυποδείες μίξεις, 

ΟΈαϊροάος»᾽άοπὶ 4 ὃς οἰδετοις 41 ἔξιι5 οἵδ, ὃς οἴδιπος,1. 
ς, Ὀιοῖτατ αὐτοπὶ ΟΕ ἀἴριις ὅστο δ᾽ οἰδεῖν, ον ποδας,ἱ, ἃ τιι- 

ἀμπι; Εὐτ ριυτίοτς ἃς δοποςα,ὶ ἢς [τ δῖτ, Εογατα 
Ποτας νοερὰ, Τιιπιοῦο πδέλες ποπιθῇ ἃ νἱτῖο ροά, 
εἰς Ασοιατίεῖιτα ΟΕ γ ΠΟἀὉ]τ15 ν τσ οὐδεποεω ἢ οἱ 

ποπηαἀπιοάτιηι ὃς οϑώποιω ἃς ὠμυΐποιω ἃς αὐτίπτει Δ π- 
αἰσαπηιις πόδα, ΠΟ. ποιῶ. 7) οἰ δίποιυ, ΟΕ ρι ἀτατ ΕΗο- 

Ὁ ΟΕΟΙριι5)ῖη Ἐρίρ. 
ποά ᾿πτιμη τοῖα βατατη. αἴθ. 

πιο ξας ο. οι δίσκον αν εὐμα,τυτης ἔς ἰ Ὡς Γρ τί ταις γογτῖς 
ΟΡ]. ΑἸοχ Αρατ. 
πὸ ἔπαρμαςαὐξημα, τασπθοτ ἡ νυ Ἂα ̓ητιιπιοίςθη59 {{π|8 
ϑυμανροῦ ἵγποοροπ, ΗςΠο ἀ. πόντος ἀπείριτος ,οἴδιματι 

τ βαγιθης,τυίθεον οἵδιμα λεπούστο ργο ῬοΙρο»ΡτΟ τιιπηο- 
ἴοης Ροίιϊε ὥγεροτοΐη σαγπλῖμο. 
ΗἸρρος. ὀῤτι αϑ οἰδιμαγτ ὩΠΊΟΓ, 

δ ῦ. ΤΠΘΟρ τ. 1.α. ΜΠ. ΡΊ Δι, ς,2,οὗδνα πὰ ὀιφώματο, πινεὶ 

τι Ογαβοτιογα τα» ὃς ὕδνα ἀϊσαητατ. 
ὍΡεῖ ἀἰα]γ Πα οχ  ΕΠτπηα5.11.., δαιμονίη α εἰ μὰ ἐΐεα ΓαΓρὶ 
[ρἱ εἰοία ὃς εἰσί οί, σἑεκεργάζη. 
τῇ νοίτοπι Ππασοη5» ΡΟ]. ἰνο. 1 ἃς ὀιοχίτωνἰ πῆγα. 
ζατα. 
ΣΟΥ Π τις» γάς ὀνείη δι ἐκέν»οὐΐπα Ρς 1119. 

δ καὶ ἡγατατο ρατφατατια 15. ̓ἐσοετνὶς ὁ αήλεξ Ὁ οἵ... νὩῈ5 
νοὶ εχ ὁμού,ντ ὀϑριξ, ὁμόϑειξ. νἱάς τατίοπειτι ἀσσ θα 5 
: ππιμἀοάτπσιαπτ πόα μα} ποῖ αὉ ἔτος, (εὰ αὖ ἔτης. οι. 

- Ὁ ΘΔ . ἥν ΠΡΡ 

τέαφ δίς. 10 ΒΘΠΟΙς ἔσε πη! ΐπ, 1ά οἴ, Ισοετεῖς»γὐ μηλίκας, 

ἊΣ μ: 

ι 
ε 

τππηπο 5, πλ] (τ ἠϑέπον Θ. εὐ 5.λιΘυ»ταλεύτσωρϑς, χαλετ 
1Π|5.ΡΘηα τίηνα Ἰοπρα ἨςΠποά. ἐιζυρά ἐγ! κώμῃ. ΕΟ ΠΊΕΓ. 

οἴζυ φρο πολέμοιο. οἱ ζυρκὶ νύκτες. ΠΟπις.Ο ἃ. ΤΊιοο- 
δὸς εἴν ἱπιρτοῦι5. 
τεταλεσσωρημῆυ Θ᾽ )καταπεπονημῆν Ὁ. ΕἸοπιΟ ἃ, 

ἡ ΠΠ1Α Νοῶ ενντ [οτῖρῖς ΗἨεποάοῖπ Τ᾽ ρορ αι πιπαγπλᾶ 
Ποῖα, κοικοποίϑεια ταλαιπωρία, κόχϑος ΟἿὐγ ζ,οἸζιὼ διω 

ἘΠΟ 4, “ταύσονται καμείτου κὶ ὀϊζυ Ὁ, 

ατιυκαγὶπ τι 8 [πη] μοχθεῖ ασγα παχω Νοῦς. Ὁ 
πη.1].γ.. αἷϑὲ κεῖνον οἰζυε  κρεκοπτα δ᾽ εἰ ταιλαι αώρεις 

- 

5 Ἀτιλοαστινηάς δὲ ὀεῆϑεν, 
"5, ΤΉ ΘΟΡΗ.1.3.8 1. Ρ]απ.ς τ [ο ἈΠ δ, 8. ξα ἀϊοίτατ. 

ΟΕ πιάτο, ρατατο Ὁ ὀήϑύυ ΣΧ οη ας δ διεηπείμμθυ ἃ ποιξ- 
εἶσαι!» αἱ ἤρατο ηηι15 τα ο ΠῚ ΠΟ 5 (ἀγιιαταγιαι οἰ ετὰ νοΥ 

“γπάς ὀιηϑεὶς» Ραττίο ρ.τάτιι5ατ Ὀἰτγασιῖ8.ο οἱ ϑητὰ, ρυιτα 1 
ἴατο ἴπ Αροϊορ. δοοτγατὶ 5»ὀινθητε δεῖν «τεὸς ἐκείνας «ως 

πυλογ} στόλοι. 
δεγπαοα ατηρτο ὀμήξ [δι ὀμίκιον τοῖτς Ἐπ ν τῖτιιτ ατὶ- 
ὁπ|.1].τ. 46 συισοι πατοτῖθιι ἀϊσοης ἔχον ὀιήϊα νην, 

ἐν ΠΠΙ]] αι! ἀπ ἔοτγοῖ» ιαΐ {π|ΡῚ1ΠῚ ΟἸΓΓΙΙ5 Γυπτπρητν ας 

ἴ1ος ἔγασ πα πηι} 05 γα σητγία ἱπιπλἰττι!Πτατ. Αριιᾷ Ηομλ.}}. 
᾿αῤηρδςγαι!ο ἀ 4:45 ἱπορτὸ το αϊάϊτοῦςος σοιαϊςοῖ- 

ΠΠῚ. ΤῸ Ο ΠῚ Θαθεγηδοι 4) Εἰ|.}}.ὦ, 
ζω; κυβερνώ,τερ ογάϊ τσ γέ δάλρτο. ςςιΗετγοάο. 

Ὁραητὶα,τύφθ-, ΡἸτιτ. ἰπ Ῥίατοπὶςοὶβ αιια"Ἐϊοπῆριις 
Τορμηαγιιπὶ πιᾶρπιιπὶ Εἴς ῥτοιιοπειπι, 10. 

τελάντες ἀαῤγύρκον, οι ματος ἐπλυηρῶντο κα δυξοσοφίας ,κ) χό- 
γυϊσὸ οἴημανυ» εμἱ Δεν Τηάς 414 Γππτοητῖα ἐχ Γιδοττ. 

᾿ς ἀσχοιὲ τὸ πνεδασ δεΐς υσι ἐξ 3 ὀῤοήτοις το ὀΐημα 5 γῖτε5 
[ας Ἂς ἀϊτοπάϊτ νεπτις,, τατος νεγὸ ᾿παῃῖβ ΟΡΙ ΗΟ 

γγορδηξίας ἰά οἰ, ἔσαρμα. 
ν δ ὀστηρυῆυ Θ-. Πρ ΓΡῈ}5 ὃζ τη οἱ π9,5 14. 

Ῥἰ πο ορίηατῖο Οἷς. δόκησις »ΕΧΊ ΕἸ πλατῖο »ἂριμῇ ΡΙατ, 
"μδ. τοτη ἐΐασαρσις 82 Δηϊμλ οἰατῖο ἀριιά Ὀιοπγ ὃς Πα] 
παίσας οχἑ εἰ πιατῖο {τυδτημαι. 

Πἰ ἐπ άτιπι οἰ νομιστέον, ΑὙ Πδ.ἴη ΡΟ τ. 
τὴ ΟΡΊπάτοῦ ΟἸσογοηϊ. 

οἰ] Πε5,οἷαι, Πιρτὰ. ; 
Ἀττὶςὲ, ἔοικα, οο ἢν Ππι}}15 Πιπηγνάεοτ. 20 εἴκω, οἵκε,ν τε - 

ἀπέ καὶ γνώμν πῇ γε ϑν,εἴϊνς (ςπτοητία οαπὶ αἴτογα 4 ἃ 
.Ηεγοάοτσ. οἴκασι ποιῆσαι, οἸΠΠς νϊἀεπτατο ἱἀς πὶ, 

οτθ.24 ἀοπιιτη, ἐ τ᾽ εἴκυ εἰς δ οἷκοον εἰς πεὶ οἰκεῖα, ΡτΟ- 

ῬτῸ {ιο Ποτος οἴκαες ἀ οιιπτ, ὅς οἴκονδε ροότας, γἱάς Οά- 
4.8ς Απιπιοη οἴ χαιδς χαμξαίο; Ἐεση οἵδ, τὰ οἴκαδε πὸ ϑώ, τε 8 

ΟἽ 
: ἀοπιοίτἰοας ἀείγ ἀοτο  Χ οηορ, 

Οὐκάδες ἤςιι5 ποη τη πάταγος γοραπτ Γασοις : φίληκες γοτὸ 
ἀϊσιιπσαγ Ατυϊοὸ ΡΟ] ΠΧ. 

Οἴκαδεςοἰάοιη ιιοά Οἴκαϑε εἰς οἶκον, ΓγοΥ οὐγαρυα ΑὐἸΠπορμαηςην 
ἴῃ Αςβάγη. 

οἴκᾳϑεν,ἀοπιο, δ ἀοπιο,Βιιά, 1 ςρ {τ ροίζοι, 
Οἰκανὸς ὁρκειακὸς ὀικεῖίθυ, 
Οἰκρύρμογ, ρᾶτα ἀρ 15 ΡοΙὲ συ παροϊ αμην οἱ ἰάσιτι φιιο  Οἰκίσκη. 
Οἰκειακὸς ὀυκα θ., ἀοπλο [Ἐς δοντ Μδιι ἢ, το, 
Οὐ κεϊλαιομο οἰλοἱ γἐκβληϑέζαι» 5:1, νἱΔοτιιγ τατπςπ Ποπί σατο 

Ροτίιις ἀοπιο εἰϊσοτς ὄρεα εἰξεῖλαι, 
Οὐμκεῖον, το ΠΟ ΠΙΙ ΟΠ  Οἢ5 5 4.104 σι] 4116 ΡΓΟΡ τίμα ὅς Ῥτδοῖ ρυιαπα 

οἰζ . ἀεσοπιηχοάατιμ δά πᾶσι γα νογεὶς Οἴος, Ασφάοιμ. 1.2. 
Αἰ δὶ, ιια: Γςουἀνιιη πατιιγαπι Γπεταιῖθιις ορ ρος ταὶ ὁμότρια, 
Τάθπὴ τοθοσίεὅϑοιι τὰ ὀνκεῖα τΥ ἀιδίους. τοποῦς οὰ ἀιιας [φοιηά πη 
πατιγαηι ππτ τάς Οἰκείως ὃς Οκεῖῶ., 

Ο᾽ ἐκειοκορᾳγεῖν. Ῥτἰτιαταπι το πὶ ἀϑογογποη ΡΕΡΓσατν : ΟΡΡΟΠέταΣ 
τῇ πολυ τρφᾳγμονεῖν, θικειοκορᾳγεῖννα ρι14 ῬΊατο ποι, «ἰἸοἴτιιτ 41 ἤτα 
ταητιῖ πὶ σγατι ϑγηοίιν ἕν ἐχέ πολυ οἰκειοιρᾳγεῖν, 

Οὐκεῖίθ., κ, ὁ, ἀοπιοίτιοις. Πογοάοσῦ. Ιτθηὶ ἔπι] ατὶ πο ο  Πλτγιι5. 
πεςοΠΠτάϊης ᾿ιηξξιις, Τ ΒΟΥ ἀ. θικεῖίϑ. δεσπότης ς[ οπςἢ5 ὃς [- 
ΟἾΠ15 ΡΙατι ἀσπιΐμμς. Ἡογο  ἰτοπι ργορί παμιις ροπογὶς ργορέπ 
αμῖτατο σοπλιμέξιι9, πιο οί, ητογάμπη ροιίτιι κα ἀἰβέγσιια 
ΟχτογηαπΊ. Πογοάοτ, πτογάϊητι τῷ σμοτρίω ορροπίταγ Ὑ μιογά. 
ῬΙΘταγ μι Ορροιΐτιν ὃς τῷ κοινώνντ ἀριὰ ΠῸς μι Ατεοραρ δὲ τῷ 
πολιτικῷ ἀριιὰ Τβιιογἠ.1. 2. τοπι οἰκεῖ. Ρτι15. ΔΟσΟΥΉ ΠΟ ἐἶατις 
ὀϊκεϊοι(παυῖς Ης γο ἢ.) κατ᾿ ὅπιγαμίόρ δηήλοις ωργσνίκοντες. ἢ ἴδιαι 

Ὁ χ' 
Οἰκειόπερον φιλίας, οὐ ἀπηϊοῖτία ἀϊσηΐιι5 οἵ. 
Ο “κειότης ἡτος ἢ, (Οη Οτείιμτι ὃς ἔλα γῖταβ.ησσοίΠειάο » ἀοπηα- 

ΠΙοὶϊς ν ἤις ὃς οοη ποτ 4ο (Οἷς, ἀΠιϊοἸ εἰ ξατῆρχεν ἀυτο ὡρὸς βρξ-' 
τον ὀικειότης 5 Εἱ οἴπη Βγιτο περείπτιάο ογατ. ]γατοίιι ᾿η Ρὰ- 
ΒΊΙςοΙ, Ατλίοτεὶ. ᾧ. ἈΒετ. ἴδω ἢ φιλίας, ἑπαιρία  ὀικειότης » συγ - 
μεα, 

Οὐκειῆμαι,ὃζ Οὐκκειδώ, μιώσω,αν, ὡκδι5 ἀοπτοίξίοιιπη ἃς (α πΊ] Πατοῖτι 
βαοῖο,ςο ΕἸ] ο Οτοροτῖις ἐς τπάρηοῖς ἰΑρίἀς,αῤῥητῳ φύσεως (ΐᾳ 
ἃ σίδηρον ἑ Ἀκέστι, κ) τὸ ς εὐῥό τατον ἐν ὕχαις ὀικειε μήῥη, [4 6π|ν οἰκέει μαὶ 

πὸ κατορϑώσατα,,ἰ διοποιβμαι ταὶ ἢ] νοπάἸ σοντηςα οὔς σοητοηάο. 
ῬΙφεο,άκέων “0 αἴοὶ φιλοσοφίαν Ἀ ὄγων ὀικει πότ χὴ ἐμοὶ συγ γινεάγωἱ, 
απ Πατέπι γε 4}. ὀικειώστετο Ὡρὸς αὐτὸν «δῦ πολίτας πῦτο 9 ἢος εἰ 
ςοποῖΠΤαυΐτ οἰτο 5. Ρ] ατΐπ Οὐ οης, οἰκει μῆν (δ, χρὴ ς ατ αὐτάς ΡΤῸ - 
πῖις ἴῃ οὐπηος αὐ ἀπιϊοί τα. οἰ ποτ ά.1.1.1π Ῥγα ἔλτ, οἰκειά μέσοι 
5; ὡρώτως ἀκεῶς,οαρτὶ Ῥτῖπιο διά τειν ὃς ἐς! ]ηϊτὶ, τητος, ].7.ΡῸ 
11τς.17.ν1ἀς ὀμκείω ς ὀικειᾶν φρὸς τὸ καλόν, ΠΟ Πεἴσετς νἐττατίγαιις 
ἀρϊ παι δά γἰγτατοπι ἀρ άσατο δέ ὀικείωσις πρὸς τὸ καιλᾶν, . 

Οὐ Ἰκείωμαγατιο ἡ ἀςςοὐπΠηο ἀπ} εἴπ, ὀρκείωσες, ϑττ Αἰ Ο»τοιῖτον ἐ χήν 

ἐμκίωμα τρὰς πἰω) ἀἴμκπελον, ὃς. ἤς πάτηγα δοοομπιῃιοάαπι οἴ 6 
ἃζ ντί]οτη, 
ΟἸκείως»ρτορτὶὲ, ἀποὺ, φιλικως, σου! πη δτὸ, ἔπ! ΠἸατίτοτ, πγουϊγὸρ 

ἀρτὸ, σοπιιοπίοητοτ, οἰκείως ϑποδὲχεὐθα 5απειιο [ςητία ρτο [δα]. 
Ῥοποιοϊὲ οχείροτς. Ποπι οί μθη, ὀικοίως ἔχέν, ἔαολι]τατῖτον εἴς 
αἰοίμιιπι. ὀικείως ἔχεν πεὸς ἄσταντας» ΟἹ τις ἰς ἔα πη ΠπΔγεη ρτς - 
Βοτο ἃς οδυιίι πη. ομκείως εἶχον οἱ λακο αμμόγιοι πυρὸς αὐτὸν 7 οτᾶῖ οἵ 
εο 1ἀσοάα πιοηῖῖ5 πεοςίπτιιἀο ὃς απϊοϊτία - Ρ] τατος τῃ Ρα- 
τίς [ς.Ταπσίτιιν ἔοτὸ ὀικείως Πλάτίτιο. ΠΟ οτατος ἴῃ ἐριτ0]. ομκείως 
χυἷν ἔχφν αι! πο5 απ ΠἸατῖτοτ ντἰπηπτ ἴσοι, ν εἰ» 11 οτρὰ ΠῸ8 
Ῥτορεηίο οἱ δπίπιο ἀταὶς δεποιιοϊο. Αὐτζοτῖς], ἐς πλππάο» 
δρώντων «ταὐτων δικώως ταῖς σφετέραις κριτασκ δυώς 5 οὐπηϑθιις σοπ- 
πιοηίοπτοι ἤπα: σοη τ τιτίοι! ἀροητῖθι!5, νης ὀπειότερον ἔχένο 
Χοπορῖι. φιλικώτερόν τε κα οἰκειότερον Φλοις οἰξετε, το ν 5 σα 
ἱππέας δια ἰτὶς. ϑτοϊςοσίιπι οἰ ἀορηηα 5 τί; Ὡρώτίωυ ὁρμίω πὸ 
ζωὸν ἴχειν δὴ τοὶ τηρεῖν ἑαυ τὸ, δικειείσης αὐτῷ αἱ φύσεως. ΠΙχίται 
ΟΙγυ ΠΡΡιι5 αἷδὲ τελών, «ηρώτον οἰκεῖον ἐρ) «σαντὶ ζώω τίωὶ οὖτε σύςα- 

σιν καὶ τίυ) τολίπης σι εἶδησιν. τε γὸ ὁποτριῶσαι εἰκὸς ἰῷ αὐτὸ τὸ ζααν, 
ὅτε ποιῆσαι αἴ ωὐτὸ., μήτε ἐν οἰκειώσαι. δπολεόπεται τοίνει λείγειν 
συσπησειιάῥίων αὐτὸ ὀικείως «εἰς ἑαυτό, ἕτω γὸ τα βλείωτοντα ὑω - 
ϑεῖται » καὶ τὰ ὀικεῖα τρρσίετω. Ἐχ 4ιήθιι5 Οἰςεγο ἐς ΕἸΉΙθιι5 
ἅμιαττο 5 ΝΝοίπςτῖρίοϑΚ 5» 4͵τ» ςοπιπηεηάατος εἰϊς πος 5 Ῥτὶ- 
πιάπιηιις εχ πᾶτιιγα πδῆς Βαῦετς δρρειυϊτ σης.» νὲ σοηίοι- 
μΟΠῚΙ5 ποίπιςτρίος. Εν ἴθτο τεττῖο 5» δἰ πιιίάταις. πάει 
{τ αηίππαὶ 9 ἱρίμιι ΠΟΙ σοποίὶ [ἰαγὶ ὃς ςοτηπηοηάατι 44 ἔς ςοπ- 
(τηαηάμππι, ὃς αα ἤπιπὶ ζατιτη . ὃς δὰ σα ἡἰα: σοῃίουπδητία 
ἤμὴς οἶπι5 ἔξατα59 ἀΠρεπάα τ αἰϊοπαγὶ διιτοπὶ αὖ ἐπτΟΓΙΓΙῚ 5. 11- 

1ἰἴχας τοδιι5. αιιας Ἰητογίτιση Ὑἱἀφαμταν δἤεγγο. ᾿δι ἀέπιαιο, 
Ῥεχαυσα οἷδε οἴοίαππι ντ ἔς σοπίογμες πὶ πάτιιγα ἴτατιι.. 4ς- 
ἴποορβ τ δα τεποαῖ αια" ἰςοιιπάϊιπι πατιγᾶπι Ππτ. ρεϊ!άτ- 
ας ςοηῃτεγατία. Ομκίως , ΡΓΟ ὁμοίως 714 εἴϊ 5 Πυπη] το τοῖς 

δι144., ῬΟΪν 185 5 δικείως ὃ παύτα σιωυέβαινε γένεῶδοο τὰ 57] καρ χν- 

δονίοις. ͵ 

ΟἸἰκείωσις, ἕ τ ΠἸατἐτακ:ὀικείωσις καὶ εἰξ αρε ἢ, ὀικαίοσιν “Ἶσδδε ποιξν- 
σώ ῃςς ΠΟΪ γοηἀϊσλητ᾽  Βιιογ. 

ΟἸἰκεο δύ, Οὐ Ὀ15 τοτγασ τα μαδίταῖαϑ. 

ΟἾἰκεςικρ ς» Ξ)θικεῖθ., 
Ἴοση. 2. 
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ἊἜ οἰκείαν πτύντες. 
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294 ( Πη] 
Οἰκέναι ΤΟ ζοικένα ἀϊοῖτατ τεῖῖε ΡΟΠ πος. 
Οἰκετεία ας ἡ βΑτα Πὰν ἀο πα! 1} 1 Π1. 
Οὐκετεύομαι, ργορτιὲ ἀοπιοπέσιις Πιπαϑίειι ἔα πα τι5 5 ἔξει! βαπα τς 

ἀοπιεβίςις ἴμπι, απια! οτ, Η εἰν οἢι. οἐκετευεται αχροπ. σεων ἐκεῖ, 
ἔλτλαἶ! αατοῖ ἀοπιοίξιοὶ σωωοικούσιν, ὃς ἸΡῇ. 

Οἰκέτης, 5. Ιοταπαιιο σαρίτατ ρτὸ ἔλπνα]ο ἤφα ἔσγιιο ἀουποίεῖςο 
{εἀ4 ἀϊευταῦ οἰκογζωὶς ὃς οἰκότρι, » φιοά μας ἄτι ἀς γνεγμα ἀ1- 
εὐητατ,οἰκέτης ἀιιτοπὶ ἀθ πουίτῖο οτίδπι ἰογιιο  ά οἴτνλς τοσῶς 
ἐπιρτο αι 41: ποη ἴτα ρτίάςπι δ. 110 σαρτιϑ οὔ. Ης νοι, οἱ οἷ 
οἰκότραν, στὸ γονέων δούλ(θ-, ὃ 3 οἱ κέτης καὶ παύτως δαὶ ὁ ὁ αἰχμάλω- 

τος Κὴ ὁ ἐν οἴκῳ ὧν. Αια Ατἰιαπαλιπι [16.΄.Π βοτιιης δούλθ. ὁ οἱ- 
κέτης ἸΝαττ δούλίθ- ςτδπι ἀἐοῖτιιν, ὁ ἀπελά ϑερος, 14 οἴζ, [ΠΡ τειι5. 
Τἰκέτης νογὸ βόη οὐδ πη πιτα 5 κὶ μοὶ ὃ κτήσεως ἀφεί μῆνίδ., Οὐ 
γ5 οἰκέτης, ἱπαμῖτ, δοῦλός ὅθι κτήσει κοι τωτετειυρ(Θυ της! ΡΟ δέ πο- 
χα Πιράϊτιις οὐ τ δε [αιιο,υτεργόςιν τς Αππιηοπ.. ϑεροποντες. 
δούλοι, ἃς εἰκότριψ, , ποταηάιπι τάπισπ ντ ΡΠ Γι πιὴτη οἰκέτης ες 
διοποίξίις νοςαδυΐιπα ὃς Γογτδῖῖο παῖς ἰτι5 το 41 ἔπι 5 4ο- 
το οἴ οιὶς, χυιὰπη ἔδγιιις ἰο πε Ἐἰςιι5, Ῥοοται οὶ «δὸ ᾿ὄνοις οἰκείοις 
γοςάθδηι οἰκέτας, πολυδόύκ, Η ΠΟ αδβῖσερ αὐ οἰκότιν,ἴ, ΓΟ] τ Δ πῃ 
ἀοπιε[ίςδιη ἀϊχογευίάοπι Ἡείν ἢ. οἰκέται οἱ κτ' δ οἶκον πόύτες :1- 
τἰἀέτηφιις 5.14. οὐκέται νὶ μώνον οἱ ϑεραποντος» θη γὺ πιύτες οἱ χΥλ δ 
εἰκίδυ οἴταπη5 εχ ΑὙἸΠΠΟΡ ΡΟΝ δ. οἱ δ᾽ οἰκέται ῥέγκεσι , οπγης5 ἀο- 
ταο[ιοίγζοτα ἔα πη}. εἰγς. μαδες ὃὲ ἐουπαϊπίπιιπὴ οἰκέτις Ὁ 4 
ἜΧΡ. κατοικίδγίθν, γε Πιρτα κατοικί δι. ὅρνις 94 Π|πὰ ἀοπιείτιςα ἴςιι 
φοδμοττα 5. ; 

Ὀἰκετία, στ." ἔτη 114..ἘΡ᾿ ἔγετ, Π1Π ροτῖτις οἰκετέία, : : 
Οἰκετικὸς ἀοπις εἰς ὶ15»ν οὐ Παγοοπτα ΟΣ Πα 159 ΓἜγ6}}{|5.οὐκετιχοὶ ὀνό- 

ματα, ποπιΐπᾶ [οτι 1114 (πιο Γαγιοτιπη»ΡῸ]]. ΡΊ]ατο.ριιά ΡΙ ατατ- 
οδιιπὶ τὸ εἰκετικὸν [ἀγαϊτίππα ἔσιι πη} του πὶ ἀο πη οΠἘἸ στ πὰ ἱρῇ 
ἔλτα]]. 

Ὀἰκειὲ, ἐΘ-, ὁ οἰκέτης ,δοσλ Θ.., οἱ χτλ τίου οἰκείδυ οἰκεῖ. ἤοπης. Οἀ.β,.᾽- 
ποιὸ μόλις ἃ κήσδετφ οἰκη αν. Η ἰγ ἢ. ὐπόχεεως οἰκέτης. 

Οἰκίω, μή σωγποῦκαγ ὃς εἰκείω, ροοτ οὐ, Πα θῖτο, ἴποο ο. πιατ ΠΟ πο πη 
μαθοονηιαη ἤξο. Αἔξῖι..Α ςςυ τί, οἰκεῖν ἐν πολίπτωις χερό τοῖς, μά- 
Βίταγε οἰιπὶ ργο οἷς οἰ ΒΡ τις 7) Ρίατο ἴῃ ΑΡΟΙΪσρ. οἱ χωρὰς οἰκδιῶ- 
τὲς, Πειπ ἘΠ οπιρογορστίηϊ, ᾿π4α Π πὶ. ἐν πόλεσι κακώς οἰκέσαις, 
Ῥίατο ἀς τι ῖσυΡΊο διοικεῖν, Χ ΟΠορμοι 1η ΟΕςοποπι. δ οἴκεῖν 
δἴκον, θ6ης ΓΟ ΠῚ ἔλυ]ἰαγοπι δι ῃγἱ πιἶταγα 5 θεης ἀοιηη σα- 
Βεγπάτο, ΡΙ ατάτο με ἰη ΑΡΟΡΆτΒερ ΠῚ. οἰκεῖται πύλες αξιςαγορτῖ- 
πιὸ οἰυῖτας ἀορῖτ, Ὑ μπονγ ἀ14. οὐκεϊόϑαι ν ὁ μοι οἱορίδιις τοσὶ 5 [)ο- 
πτοίζπεη. ν ὀρϑιώς οἰκου ῃ πόλις, ΡΙατο Πἰθτγο ζ, ἀς Ἀδρυῦ], θοης 
π{τἸειῖτα στ αἶτας. ἣ 

Οἰκηϊεόμῆοίθ- κείρτοι, γαῖ ἀς ἐγοσιοηταηθ, γα ςηζοπι τε άξης;Η:- 
τοάοει!β. 
Οἰκήθ.,ἀοηχοίξί οι15. ἰδ τιις»οἰκη τοι, ἀο ΠῚς ΠῚ]. τὰ οἰκνΐα 9 το5 4ο- 

ἐὐεῆίῖςα;. Εεποάιις » οἰκητα ϑέϑεοι αοτης σα ἔζοοτο,ϊά εἴ ,4ο- 
τι] γοσοη ἤογε. 
Οἰκημ ατος τὸν ο ΠΊΙ Οἱ ΠΠππ|»οα 27,40 Πη115»6 41 ου]4.τοξλι τ, ἀἴξταν 

ἃς εατοοῦ δ Ατβεηΐοηπθιις εχ ἸηΠπἰτατίοης δο] οη 5,14 οἢ,δε- 
σχκὼ τήφκον εἰ ρκτή, ΡΤ ατάγοθιις ᾽πὶ ϑοϊοπς, ϑοϊεπἀτιπι»ἰ παῖς ΡΟ]}. 
ὅτι νὶ μόνον τὸ δεσμωτήριον δἴκημα αριιὰ Αττίςος ἀϊ ἔτεσι μὴ 3 τὸ πορ 
γέϊ ον, μὲ κ᾿ τὸ οἰκήσιμον. Ἰ  ατὴ ὃς 5ι1144 τοῖξς ΑἸ Π] η, οἴκημα ἀϊΐχῖς 
τὸ πορνεῖον» ἱ οἴ. [ρα παγυχαμωτυπεῖον, τὸ δ᾽ ἀρχόντων οἴκημα. ἴπ465 
τηαρηγατυιπι; Ποτη ΟΠ] ,ση ἐν οὐκκοσι ὄρνιθας πρέφει 5 1η σοττῖ- 
διὲς ΑἰτΠ}ος Βαθοῖ διιο5. Ηουοάοτ, οἴκηρο καὶ οἰκία διαφέρει ὡς μέρρ: 
πρὸς ὅλον πλάτων ἐν ϑεα᾽γεῖ, καὶ αἱ ἐν τῇ αὐτῇ μόνον οἰκίᾳ εἰ τω μὴ ἐν τῷ 
ἀυτῳ ἢ οἰκηήμρτι, 

Οἰκηρίού πον, κα. τὸ σι δ᾽ σα] πη. 
Οἰκηυβυη ῇτα. ᾿ 
Οἰκήστωον, τὸ, πα ἰτατῖο, τὸ οἴκεμα, ΡΙατ, ἴῃ Ῥσοῖαρ. [Η σὰν ἐν οἰκυσήμι 

τοὶ ᾧ τον Ἵ υἱὲ ταμιείῳ ἐχρώντο: ὃς ἀς ΤιεΡ δημοσίοις ὀυκυσίμρις ὅποδὲ 

χεῶι. Τ νιον ἀ,1.5,οἰκήσιμον» ἐῶ πῷ τεῖ χα 2 ΟΠ] χ ἀριιά Αττῖςος 
αἷττάςσπι εἴς αιιοά ςάγοοτγιν]άς Οἴκημαι 

Οἰκυησιμος, Πα ἰτα 1 15. 
Οἴκησις, ἀοπλιισοἶκ Θ΄, 4ΟΠ]ΟἢΠΠπ|π|.ῬΊατο τα ἄς Το ρ. γῖ μῆὺ οἰῶ ἑςία 

σε οἰκήσεως ἱεραὶ, τοῦτα ᾿σίταγγντ ἔοοι!5 ἀοπη!οαΠἸοΥιπι,αογα,ΟἹ- 
φοτ,2 ἐς Πορ.ΡΊατο ΡΠ .Ζ. ἐκ ἔτι μετεπέμ ψ{α τὸ μὲ εἰς δὲ οἴκησιν πεί- 
λιν, ἱὴ α'ἄος ἤια5 ποη ἴδῃ Πις ᾿πιὲταιῖτ σοὶ ξι Πα σοη5,6Ὸ : 
σηατῖο, Ἐτ οὐκ σεις ΡΟ Πᾶτο5, 

Οἰκήτήρκον,, τὸ, ἀοσα] οἰ ΠΠππναδἰτατῖο ἔς ἄς 5,.4ο Πγιιδιοἰκητήρκον εἶν᾽ 
δέω ἔμεων, [εἀςς νἱτίπι. ΑἸοχαπάον Αρμτοά, Ῥαι]ι5 Γδοιη Δα 
λα Οοτιοτῇ σαρῖτε υϊητο 5 κὸ γδ ἐν το ὕσῳ ς“ἐγαίζο μων, τὸ οἰκητήρἑον 
Τ[μὴ πὸ οἱ ἐρόμον ἐπενδ ύ σα ὥτη δβηποϑοιῶτες, Ππαυϊάοστη ἰῃ μος ἴη- 
δοιηι[ςτηπι5»αβοόζαητος δα οι} ποίξτα: σα οτος ἀο πη! ΟΠ λτιπὶ 
Γὰρευίπάμετς, ὃς δά ἘΡμοΙ, σαρῖτα (ἐσ πάο. Ροἤιίε κατοικήτή- 
δἰον, Σστολίποιν 45 ἴδιον οἰκητήθιον, τ. 1π ορ το, ππππὶ ἀοιηλο: πὶ 
ΤΟΙ Πσποῖς. 

Οἰκυ πῆς ὁ, οἰκύτωρ, ΠΑ ϊτατοτ, σά τ  οΥ σο] Ομ 9 ΠΟ] οΠι15. 
ΟἸυτικὸς, ἀοπ οἩ πὶ ΠΡῚ ραγδηβ ΟαΖα, τοὶ οἰκητιχοὶ, ζια ἀοηιὶς!ϊ- 

[πὰ ΠὈ1 ξαοϊιητ. 
Οἰκητόρκα, γαία ἀοπγοίεοα δζ ντεηΠ] 12. Ηςίνοἢ. 

οὐ Οὐκητος ὨΔΡῖτα 1115. : 
Φικηπωρ,ορρς, δ Βα οἰτατοτγέποο 4) Ο] ΟὨ115;5ΟΡῆ. 

ΟἿὟΊΙ 
Οἰκἕα ας γὐ,ἀομλτ5.ἀοπλι5 ρτ ματα ο ΠΠπππῈ,ς ἴα, ν] 

Ῥοπατοβς ΟΠ 5) 56 Π115, [ΔΕΉ 1114 7 ΠΟ ρ εἰ τιπη θυ] 4. ΣΧ οπο. οὐκ 
σρέφει; λυ Δ πὶ ρα (ςἰτοἀοπλμτη πμτγῖτ, ἐκπεσῶὼν τὶ οἰκίας. ἢ 
ΡΠ ι5, θεῖναι υβρ οἰκίαν, διτθοτς ΡΟΠ]ος, τὸ δϑωῦαι εἰ 
ϑέῶτη 3.τὸ χκαξεῖν εἰς ἀποϑύήκίω [τοπὶ αἰ ἀπ5,ἀοπηὶοῖ! 
οἰκίαι κὴ τοὶ ἱερκὶ,ἀτάες τάπν ρτϊπατα: φιὰὴπι [λοτα: ὃς ἀἰτα 
εγά. ἔπλαήῆεν οἰνίας. ΑὙἸΤΟΡΕ. ὍΝ 

Οἰκιακὸς γοὐδ, ὁ. 41 1 ἄοπηο εἰϊ,οἰκεῖθ., ἀοπηοΠῖςι5, 
Οἰκίδιον» ἢ «ἀοαιη οι} .οἱ κίσκίθ. ον ἀϊςι4 ΡΊΊη.ν οἱ σιάϊςα 

οἰκίσκη. ΑΥΠΤΟΡ Ιλ, ρας τὸ ϑυΐριον πῇτο κ᾽ πἰκέδιον, ἱ τὸ ᾿ 
οὐ σκὴ, 

Οἰκέδη(θ', ἀοπις [στὰ υῬ τ πτιῖ5. : 
Οἰμκίζω, μ.ΐσω, π΄ κα, ἀοτητιτη α 1 ῆςο οὐκοδομοιῖμα;, ἘΓοτοἄστι 

ΠηΡ]]ςῖτεν ρτὸ ςοηίειο κἡ κτίζω τεκταίνομκι. Ἐτ μα θῖτο, ἢ 
το ἔαοϊο. απ διτῆοσ ςο] ομἰα:, ςο]οπίδιη ἀεάμιςο . ἦν 
τείέτιο. ἤκισα ἤτιιπι ει εάεπι μαθοτ. Ατυ Αςςαΐ 
ἀϊπιὶ ἀραῖς ἃ σιωνοικίζειν, οἰκίζω εἰς γα δώμοτα, ἴῃ Αἰ ἴα5. 

ἔγεσιςητο οἰμ1δ115. ΕπγρΙ4. Ποπηο μη, οἰκίσαι 
ςομάετς 5 Ατζογοῖςβ ἰεοιπάο Ο σοΠοπι φκεσμθη πὶ 
ξενοφωντος,ἁ ΧοΠορΠοητς σοπαάϊτα Βαδίτατάσιια οἰπῆτα 
ϑοίοης. δύ... 

Οἰκεντοὶ -οὐ ὃ αρυϊά Ἡσίγ οι, ὠνητὴς δούλα Θ.»Επιρ είτε ἔοι ἸΠ51 
τ 5 ΓΈγαμ15 διις απ] 5 ἀοπις [Ἐςι5. ; Ἶ 

Οἰκικὸς, ἀοπλςοἸοιοῖπο σαποην τ οης Αητίος ἢ... 
Οἰκέον, ετὸ ἀοπγι5.Ογ Π. ξ, καὶ οἰκί᾽ ἔνειμαν»ιςξϊα ἀφάετι 

οἴκησιν, οἶκον Ἰπαμῖτ ΤΙάν πη. οἰκέ᾽ ἔϑεντο, Ὁ οἴκησιν ἐποιήσα 
144. Α.. 

Οὐωώνέντες» 41 Γεἀς5 ςοἰοσατιπτ. ' 
Οἰκέσμηγατοα δ ἀ1Ες1] ἔπταγὶ, Ἐτ ἀριιά Ποπιοἤβεποπι 

Τν πιρίοάοτ, 4ιαί ἀοιπιιποι! ας], μικρὸν οἰκί 
ΓγΠα5. ἐδ 

Οἰκίσκ(θ- υγ δ σΟ ἢ Πα] Δϑ σα Ὀ᾽ συ] π|.ἀοπταποι! 4, οπιοίξ 
Πρμιρτορτῖὲ δυΐθη σαιιοα, ὀνάλεν 3 οἱ εἰ κοὶ πὸ υ͵φ᾽ δ 
γον ὀρνιϑον ροφεῖον οἰκίσκον, ἱπαμῖς Ηάτγρος. ἀριιά ΑὐΠτορ 
ρἕντος πολυσὶ οἰκί σκ(Θ- ὀρνίθια ὃς οἰλμί σε Θ- αὑρδικικός ἡ, 
χεὸτ, κύρπης ' . 

ἡμβ υαπα ΤΑ ΡΑ ΧΑτεν ΥΡΣ Στ οἰαἶτδτῖδ. 
Οἰκις σοῖς ὁ σα Ποατοτοᾶς αὶ μα ίτατςο ξαςοῖτ. ἀςάπεῃ 

ἀοάιισςη ἀκ: σοἰ οηΐα' Διτῃοσ 9 ςοηάϊτοτ οἰμτατὶς δι 1 
ῬΙάτο χ.ἀς Κὶ ερ.ὐκ ἐσ μῆρ ποιηταὶ ἐν τῷ ποιρόντι, δὴν οἰκεςὶ 
κις αἱ πόλεων, (ΟςΓ. ἥ } 

Ὀἰκιςικῶς, ἀπ τ. ΡΟ] ΠΧ ποῦς φογὶπὶ αι} γγθοπι αἀάϊ 
σοϊοπίδπι ἀεάιιοϊιηξ, 

Οἰκιω, οπάδηλι. Γιςίδη. ἢ ν᾽ 
Οἰκογζωνὴςονο] Οἰκογβωὴς, Θ., ὁ καὶ αὶ, ἀο ἢν ποήξτα πᾶτιῖ8,ο᾽ 

χΘ᾿ ὁ μὴ ἀγρρὰσ τὸς, οἰκογωεῖςγν ΕΥΠ 45. ἘΓΠαςΙ}1. οἰκο 
εἶδες οοτταΐος ρα }] 155 Α στ τι1η Ρτὶποὶρ. 1.6, Απὶ 
συγγήνῆ οτίαπι οχρ.ΗςίγςΒ. 

Οἶκο δέσποινα "ς9 »ΓΠατΓ ΟΠ: ΠΑ τΟΓ Δ ΠῚ1{125. 
Οἰκοδεσποτεῖν, ἔχ Π1}}14πὶ τε οτογβουη ρταεῖϊο, ῬΑὰ 

0 νας ππἰτεγοβ οἰκοσεσποτεῖν»ἱ, ἔλι}1 1 τῇ δάση {ΓΑ Γ' 
το ΠῚ εὐθεῖ εἶν δ᾽ αὐδ'ρὸς, 1104 [181 ποῃ Ῥεγπητεῖτ, 

Οἰκο δεσπότης» γ0) ρατοΓ Δ Π11}145 ἔσει ξα ΠΆ}]11α ἀο πη Πι15 2 4] 
ΒΟΓΆΠασος σορίτατοῦ ἀοτλ  Πιι5)]πεηι ρι Πά οί ἃ 
σλητ,οἰκέας δεσπότης ΡΟΓΙμ5 ἀἸ οἰ τη Ετγ Ὡς ἢ. 

Ὀἰκοδεσποτικὸς, ὃς οἰκοδὲφσ ποτικὸγοΓοὶ ξατηὶ ΠΠατὶ σοπῸ ΘΟ 
Αττίςιιπι » Βοπηϊηὶ ἔγιρὶ ςοπριιςῃϑ, οὐκοδεσ'ποτικϑΡ 
11ὰς οἐἢοίδ. Εν; 

Οὐκο δοιμε, μα, ἤφο, πιυζο δ Ἰ ἢ ον, Χττ γε ΗΟ ο ἰξδυτὴς 
ποδὸμεῖ,λιιοο ρ5 ςαἸΔ πο 5 Δἀοτγηδτς ΑΖ. εἰς 3' καϊγία) 
κα δὸμέομαι αιιτ6Π|.]οσο ἔδιι πηπᾶπάο φἀϊ Ποληάππ|, 
οὐ κέαν οἶκοδὺ ηστεμϑύω, ϑες. το 4 τάπιοη σοπξαη άπ 
Ατ ςΒΐη. ὁπ πὰ τϑεὶ φἴοστρῖτα [ςτὶρῆτ.» νεωσοίκας κοι 
ΡῬΙατο 5.(ἐς Ἀφρ. σῖτόν τε ποιοιωῦτες χ οἶνον κα ἱρ(ῥότια ἡ αν 
κὴ οἰκο ϑομησεάμηδι οἰκίας, 1 ἀοπιος Ἔχτειιθῆσοϑ, οἰκοδομῆσ 
κίαν δίς, ΟΠ τγ (ΟΠ, αδοὶ ἑερωσἐγῶκοϑομημῆμοι λίϑοι, Τ μοὶ 
σοαρπιοηζατα, ἷ,σεωθἐδευύοι, τὸ ὥρας α ὠκοδομυυῆνα πὰ σό Μ ι 
τος σώτρο 5 Ορυϊπηὸ σοηάϊτα, ΑὙἸΠ.1η Ρτοδὶ.. Ἱ 

Οἰκοσδὸ μὴ ἧς, ἡ, ἃς Οἰκοδύμη μα, τος» τὸ, πα οἰ αίπι, γα δεατα, 
μῆς τὰ αἰ] πο, ρατίοτοσ, ταγτος ὃς οἰ αι μετα, ΡΙατΟ 
ΡῬτὸ Πιδιξγιιξεοπίδιις ὃς πιο ϊτϊοηΐθιι5, οὐκούϊομμ ΠΟΙ Ὶ 
[ξ το ύληις οὐκοδόμονια, ΠΗ τ γος. Ραι].2. 4 Οὐχο. Οὐδ 
ὅτι ἐσιὴ κὶ ὅγε Ὁ. ὑμδ οἰκία πῷ σκίωςς καταλυϑῇ, οἰκοδομίε 
χουν, οἰκέαν αἰχέρρποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς ἐρανοῖς» οἴ ΠῚ115 ΠΝ 

τοῦ! } διε π5 τογγοηα ἀοπηι5 ποτα ἀπο ατα πιογῖξ, {ἘΠῚ 
ΕΧ Ῥοο ποι Πα ογ ΘΠ οί πὶ πο ππαᾶπιὶ ἐαδτυπιγίοα 
πιμτἰη σα 5. Ετ δή ΕρΒοῖϊο.2. οἰκοδομὴ συυναρμολογοῦᾳ 
ξξητα σΟμ ΘΠ θητοῦ ἅς ΠΟΠΡΤΈΘΏΓΟΓ ςοδρπιοπζλτᾶν ἣὰ 

Οἰκοϑδδμησις ΟΧτγιξ Το γα ϊῆςατῖο, Τ μον 4, ὯΝ 
Οἰκοσδὸμητικηὶ τέχνη Ρ]Δτοὴὶ [10.1.46 Κοριιδ1.1.ἀτοιτοξζατα : κῇ 

τοξτζοπὶςα. ΡΝΕΈ ΗΝ 
Οὐκοδομήα, ας. ἡ, γι δτιιτα α᾽ 1 Π ςατῖο ΡΟ ιχ. 514, Ρίατοῖη ΓΗ 

ἀἸχὶς σά! τειχων εἶκο δομίας, ἀς τααηϊτὶ οὨται πγαᾶατγα. 

Ἦ 
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Θ..1 
ς δχυπιοηάατ πὶ αι ἀτιΠῚ 7) το εἱτεξιγα, δ οἶκο- 
οτία αάϊθις Ἰἀοηςα, ΟαΖα, 
Αἰτούγιις, πνιέξον. ΟἸσοτ, οἰκούδμος, ΑἸ ΠΟΡΠαη, 

τ. 11,5. σα ρα. ΤΠ τη ἕο Πα τουοτίς ἤροοίθπη τοὺς 
ἱ οἱ κοδομικίωλ χείδιςτον οἰἷο αἷτν ᾿.αἡ «41 Ηςϊοτιιπν ν ἢ: 

το ἰτεΐξλιιγα;. Ετ οἰκοσεμικωώς, ΡΟ] ΠΧ. 
αἰζχοτοι!σπλογιτι αὐ τΠπσάτοτ. ΟΠγ Πο}ις5 παης 
οἰτγἀ σοι ύμπηαιιο Ροτίιι5» οἴκων ἐργάτέω κα τέκτονα αἴς- 

[ΟῚ 

᾿Αὐποτδ. ἐς Ισσο, ἀοπιο ἄς ἄοπιο ἴῃ ἀοσιῆ. Θορ ἢ οἴκοϑεν 
αοῖς ξυμμοχον, ἀοπιο αἀάτςετο ΑΘ ες (Ὁ οἰτιῖτι, ὑπὸ τῷ 
οἴκου, 

Ἧς αςγθ.ἰοςὶ ὃς ἀς Ιοςο,ἀοπιὶ ὃς ἃ ἀοπλο; ἐν οἴκῳ; εἱἷξ οἴκου, 
δε ΠΟΟΉΝΝΣ 
ἐὰ ἀνν: ᾿ηἷς ἀοπιο ἘἸ οἰ!50 ἐκου ρὸς κύων, ΠΟΙ ΟΕ. ογίαη αι εχ 
δας ΠΡΟ ΠῚ ({.τ ἦτ ΘῸ5 411 ἀσοοάτιητ, 
πὰ Πἰ νὸν τοῦ οἴκῳ, τε οἴκοι» γος ἀοπιηοῖίςα;, ΡΙατο ζ. ἄς ἈΘρΙΡ]. 

ῶ α οἴκοι ἑκυτοῖς ποιεῖν ἱκαναὶ) το πα ξατα] ΠἸατο πα 4118: [τὶς τ; 
ἸπμηΝ τὸ ἀοσοῖ, 
ἀμμιὴ Ἤονς. 

πἴλπιις αἰ Δ] Ποαη 4] ἀπιοτϑΒιά. ̓η ἘρῚΠ. 
δ.14 Ἰοςιιπγ,ἀομγι}π1,εἰς τὸν οἶκον, ΕΠ ΟΠΊΟΓ. 
ΒΌΪα τγα δ σι! ΡυῸ οἰκονόμος, ἀριἃ ΓΟ]αοξ σοτ- 

»δέμων, 
7 π’. ας ΓΙ ΓὍ πὶ μαθοο τοὶ οποία" γοσου ἱπ|π|- 
ὡκτγαζζο, Αξείπ. Α σοι αν. ὁ νόμος πεῖν τες οἰκονομεῖ ταὶ 

ολιτείαν, ΑτἸίζοτοἰς πλιιπ0. 14] εἴτ. [εχ τορὶσ οσληΐα δὰ 
Ἰοὰ πὰ ρειτίηρητΆ. τὸ μὴ ἐκ «ἦν ἐκδικήσεων ὄγομο: οἰκονο-: 
(ον . ΝαΖζαι. ἴῃ Οτατ, ν ἰτἰ οπιιπὶ πο πηξη ΠΊΟΓΙΙΠὶ ΡΓΟ- 
{πα ΠἸσατ, οἰ κονοριήσων τίω) αδεὶ τούτων ὅγησκεψιν,ο 515 ΟΓ 
τα0.3,}1.2. Νλας αἰ». Ὀϊοΐτιν νογὸ ἴῃ Πσανπσατῖο- 

ἼΠς-  Οἰκονομεῖν κἡ οἰκονομεϊάϑαι!. Εις ἰαπ. ἸῺ Τοῖς ΤΊαρ. «ε 
ἐμὴν ὑντες ϑεοὶ. κὺ τα ἐν κῦσμῳ «ἰἰαήοα τὸ πλὺ ϑος ὃντθ οἰ κονοιμού με- 

ἐμή! μού μῆσον ΑἸ τοῦ: σα σας τοξγ σοὨ Ιτισιιπη ὅς ἀι- 
ὀμϑὶ πΊ. Οὐκον ὀμκεῖ ὅτ ν ογθιιπι πιοάἀισοτγιῖι. αἰ επιι5»ανοο- 

ἡ τῆς πεφϑείσης κ᾿ οἰκονομηϑείσης πορφῆς εἰς πτίντει τῷ σώ- 

θια,, ἀἸ γι θυ! αἰ τπισητι δὲ δια οἴτι. οἱ κονομεϊ τε μεγίςτοις 
πα ΧΊ πτῖς γοῦτις ἱπηρ Π οατὶ ΜΙ οπαηά. Οἰκονομεῖν, νοτ- 

το ΟσΊση πὶ ΓΟ πιο ἐγ  ἡἐἘγιιο ον ίτιοτο: Παπιαίςοπ. 
 τίωλ γιδιν οἱ κονομοιυῦτος σωτηρίαν. 

ἀξ ὗΡσΟ ΠΟ Πα, κὶ ΤἢΟ ἐν οἴκῳ “Πιοίκησις» τοὶ (ΔῊ {τὶς ππγα 
11} {Ἐγατῖο, ἀοπιοιτῖςα ἀπ ρομίατίο, τοὶ ἐοαπιοτῖσα Ρτο- 

Ργιιάςητία ἀοπηςίίοα, (σεν. Οἱ πτὶ 14.}100.3.0 0.37. 
ὉΠοπΠιΐα 5 Οταιοὸ ἀρρο!ατα ἃ οι!Γὰ τουιΠῈ ἀΟὩΥς ΠἸ σάτα, 
ἴῃ Ἀροΐορ. αμελήΐσοις χενμωτισμοτῖ καὶ οἰκονομίας τοἱ ξατη]]1ὰ 

Ἰρτης ἐπ ροπίατογ:οι ΟΡΡΟΏΙΤΙΓ ὁ τῆς οἰκονομίας κατορ- 
ῬΟ 115 δ ἔτι οἱ ρατογ δ} 1145. Οὐκονομία τγαηΠατὸ ρτο 

5 λαϊπίη ΗΠ τατίοης ὃς ἀϊροη τος 5 ντ οἰκονομία 4 χρὴ 
"ΟΠ γ [ΟΠ .. Ετ ἀριιὰ Αροίξο] πὶ ; οἰκονομία τού πληρώματος 

οἷά εἴπ, διάταξις οὐ δεανοιί, οτάο ἀτίῖς ἀπ τγιθατῖο, αὉ- 
πἰς ὃς σοη Ρ]ο πη τὶ τοπιροτιπι ΕΠῚ οηῖπι ὸ Οἰκονομία, 

οἰ θεν) ἀπὼν διαμερισμοὶς, κὶ διανέμησις 7 γὰ Οἰκονοίμίοι πὶ χείρε- 

“ Ῥρβτατία: ἀἸἘγι διιτῖο ἀταμς ἀϊΠρεπίατϊο. Ῥατὶτ5 ἃ4 ἘρΠείνος 
1 εἶγε ἀκούσατε πἰυὶ οἰκονομίαν τῆς χάθατος τοῦ ϑεοῦ τῆς δυϑεί-- 

υὑμῶς. ΨΊττιιῖ5 [ἴρτο τ. σαρ. 5... Ατο ϊτθέζιγα αὐιτοιῃ 
Γχ οταϊηατίοης. 4116 Οτα σὲ τάξις ἀἸοἸτετ δ ἐΧ ἀϊίρο 
ἤδης Διτοτυ Ογατοι διείϑεσιν ν ὉςΔΏΓΟΠΓΥ τ γἶ4γ ὃς δ. ΠῚ 

ὃς ἀφοοτγο, ἡ ἸΠγι δυιτιομο, αι ς Οταςὸ οἰκογοριία ἀἸ οἴτιιτ, 
Ρι4 Ὁ. ΤΠτΙ Πα ηπιπὴ [1}.3.ςαρ.37.ΗἩοτπηαρογας ἱπ 1 ς1, 
ἘΠΊ, οὐ ἀἸπ6π1. αια"ητις Εἰ στ] Οηΐς5 Πιητ, (ἈΡΊ σοῖς - 
5 “πᾶπὶ πος ἰοςο ΡοΓαθι ΟΠ οΠῚ ΡΟ ταΠ|» ΠΟΠΊΪΩς 
τογα δξβγπιατ. [ἄς πὶ αἷτ ἴδ το τισαρ.14.10) ἀΠυὶ χα ]5 ἀ1- 
Ὦ ἀσρτε πο πϊ σσςοποπιίαπη αιιὰπι ἴῃ Ρἰογ αι πο- 

Ὁ ετίαπι ἰοςο ἢ αἰτν Ῥτγδιοϊριιὸ νεγὸ 1Π|4 Ἰπῆατ α- 
[5 ἴῃ σε σοΠοΟΠηΪα νἔγτιι5. 4185 ἐπ ἄσσοτο ΓΟΓΕΠῚ 5 4ιυϊά 
αἴης σοημςεποτγί τ, 4 τη (ἘπΠδ 15 ἰαυιδαη ἃ, αιϊα 

ἴσην δὲ σορία ργο ρα }15:ν δ᾽ πποάϊις. ΕἸ νογὸ Οτατοσὶ- 
Ῥοετίς5 [χα οἰκονομία ἰπι ςΟ]οσατίοῃο. ἀπ ροπείομε, δ ε- 

αγὰ νογθοτιμη τογύπηαιιο ργαοίριέ, Οἴςοτο ἱπ Ε- 
Ατεϊσιιιη. 115 ἐρίτιν γτοίρσάεβο.δὶς Ομ πὶ Ρὸ (5. Ν ες 
ἐν 1ῃ 64 Π| ἰη{Ἐἰτιια ιν. [ςἃ οτάϊηεπι σοη [τι τα μ1π|, [- 

4. δε οἰκονομία, Π ρογτιιτατίος οἰ, τἰδὶ αἴπρπατο 5 τα 
ἴδαι!ον χεδιαζοντα, νοὶ οχοιιίατ ορ το απ ἀν τις τεῦ. 
“ἀης ἀἸΠροΠτὸ ἀταιῖς ἀπ τ] δυὸ (στίρταιπι 9 (ςα σοηξαΐὰ 
Ῥεττιτθατό,πτεγρ. ϑορ. ΟἘἀΙρ. οἱ. ἸΔυ!άφη5 σεοοπο- 

ἢ ῬΤΟΙ αἱ ροοτᾶ ἰπ ἄσσοτο ΡεγίΟΠατΙΙΠῚ ἄτα! ΓΟΓΠΠῚ οτ- 
᾿ς λώς Ἰπασῖτ. ταὶ τῆς οἰκονομίας ἐϊχά . ἵνα μὴ μόν Ὁ. ὁ Οἰδέποις 

: αἴχοτας ΠῚ τ Απτισοπου» Οἴομω ὃ δεῖν ἐἰδὲν, πέλας γὸ 

τὸν δὲ νεῖν ὁρωῖ. Ἰά:πι ἤιρετ πος νετ[» Καὶ ποὺςιν δ. πρά! τῶν 
ὙΠ χίέρας ξένοι! σαῖς, ΑΓ τῇ οἰκονομία ὥςε μὴ διατριβαὶ γ9: 
ἦ το χύλέσων ἐςα!. Τοπατις (ωρεῦ μις5 'αᾳ Απήτια ὙΤοτοητ]» 

ἸάλαΣ Αὐο 1 1ςταϊτοθας ἤτον ἐπιιοπεὶοῖς Ῥοετίςαῦγντ αὐ οἰκο- 
ἰξετία αἰέφιὰ λάάασης, Ναπι οἰκονομία εἴς ντ ἀγοογίάτυσ 

Ἰ ΟΝ Ν 

οὐ 
{ἰμὐ!} 

μλὸ 

ΟΙ ἐνὶ 
ΟδΙξουγῖχ, ουϊα πΔ σοπμποηϊάτιτ Πὰ ΠῚ Ρ ΑΙ αι, Ἑλοοτίαγδίς, Οὐΐδιις 
Ἰοςοῖς Οἰκονομέία,ηἱ αὔοσισκ δυνὶ κὶ ὄβημίλεια, ἀρραγατιιν, Πρ οητία αὶ 
τρόνοιαι, ἱς ρ του ἰςητία ροςτας αἰςὶ ροτοῖξ, Οἰκονομία ΡΙῸ Βερο- 
το : ΓΙ ταγο ἢ, ἴα ΤΠ σαΓΡῸ 5, αὐαγκαίας οἰκονομίας ποιοιωῖτο διαὶ γ᾽ 
συγγῆνων » ρῬοΓ σορπᾶτος Γο5 Ὠφοο  τίᾶς τγαηΠροραητ. Οἶκο-- 
νομίας οτίαπη νοσαθι!ο γτιιηταγ ΤΉςοΙορί 9 νδὶ Ἰοιμηταν ἐς 
Ἴεῖ ργιάςητία ἀταιιο ργοι! ςητία, ΟΒεγ οίῖρπηι δά (ο]οῆ, 
ξοιπάο. τὸ γδτοιᾶτον οὐδὲ ὠπείπίιυ δεῖ κριλεῖν, Εἰπεὶ γἡ τὸν πατέρα 
ἡ πτίτησεν ὁ Ἰακωϊβ, δ ὧκ ἀπώτη, δ οἰκανομία ῦ τὰ οἴ 9 ἐά πςθας 
αἰτιΐηα; ῥγοι φοητια: ἀπ ροπίατίοης. Μη μλγπογίιπι Ἐπδη- 
861), ΟΜ Πὶ [οτιιατοτὶβ ποίει ἐνανϑρώπησις 5 Θτι5 γάτα ἃς ΤΗςΟ- 
πγρῖα τοτα οἰκονομία γΘοᾶτωτ, Πα πγαίςςη, ἴῃ 3 σοῃτγα πόρδητοβ 
ΒΡ σοτριις ἑητογ 7, εἰ γδ ἀφϑειρτον,ἐχ ὁμούσιον ἡμῖν, ἀλλα καὶ 
δοκησει «ὦ ἐκ ἀληθείᾳ, γέγονεν ἃ γεγρνέγαι φησίν ἀγα γγέλιον, τίων στεῖνορ» 
τῶ δέψαν,κν ἥλοις, τον ϑτίγατον, εἰ 2 δυκύήσει γέγονε, φενα κισμὸς κὶ σκη- 
»η}. τὸ τῆς οἰκονομίας μυςύρκογ ΟΠ Υγ(Οἰτο. 44 ( οτίητη, ς, Ερηποὶ, 
ΡΓΙΟΥΙϑον δὲ ἀτοιτιγ ΟἹ ΠῚ το ρηῖιπὶ δου ίαιις ΡΓΟραραγι οροῦ- 
τογοιου ας οπγηΐα ροάτδιι5 Γι σογίτ, Μ᾽ ἀοαηλι5»ἰ παῖς, 
40 δα αὐξὶ γυμνῆς τῆς ϑεύσῆτος ," μὔὶ τῆς οἰκενομίας ἀποφαίνεται, ἴ.ΔΠ 
μας ἀς ηὐϊάα ἀοἴτατο » γε} ἀς (με Βιιπναμα ἀιυ!πάσιιο ςοῃ- 
ἀϊτίοπο Ππηι], ργοπιιποίοπτατι  ογογ Πλιῖς δα Ραπιπιαομίμζα 
δὲ Οὐοάπιηι 5 (6 ΑΡΟΠΠΙηαγὶ Ϊο μι 16 Π5 9 15 ἀϊμυϊἀϊαταπι ΠΥ ΜΕ 
ξητγοάιιχῖς οἰκονομίαν, ἱ ἐνανϑρώσσησιν 5 εχ δὸ {0 Πἰςοῖ φιὸά ἀϊι- 
ὩλπῚ ρει !Όπατῃ Ολεἰ το Βοιπαΐπι Πα ἈρΘαμΐτοΓ ὃς ἱπιρὶὸ, ὃς 
νΠΔΠ1 ταητιὶῃι πατιιγαπη ἀττγι δι τ, 

Οἰκὀγομικὴ, (ςἸ πα σαΐτις οἵς (δι ςλα τηδεογῖα γος απ] γὶς ΒΕ: 
πολιτικῆς το 5 ΡῈ ] σα: ὃ μας ΡΜ] Ο ΟΡ ΐα ραῖς εἴτ χιῖ δά τοϑ 
απ τᾶν 5 ἀοπιο[ιςάίαιις ροττίηςτινε γ᾽ πολιτικὴ, 4ιιδε Δα το πὶτ 
ῬΕΒΙ] σαν ἤρεξζατ, 

Οὐκον ὀμικὴ οὐχ) » δύ οἰκονεμικὸν ἀρ ρα! ατιγ 4Ρ Ατιίζου. Ροτοίξας 1114; 
414 νἱτ χοἰ θογ 5 ὅς οπληΐ λυ Πα ργας ἔστ τας τοὶ ἕὰ- 
ΤῊΝ Πα γος 

Οὐ κονομμικὸν, Οἱ ρτο τοὶ. ἀοπιοίείςα; νυ Πἴταῖς ἄς, 
Οὐκονοιμικὸς 5 «(ἦν δ. ΒΕ ΒΕγπάη Δα: ΕἸ ΠΊ]Π1α» ρογίτι5, ΧΟΠΟρΡΒοητί5 

οἰκονομικὸς 9 ᾿ἰεῖ ἐς τις πα τὸ ἔα} ἰατί . Οἴσογο ἀς δοπεΐξατ, 
τοι οἱ κονομικὸς » Δα τοῖῃ ΡοΓΓΙποὴ5. ξαΠῚ ]ατοπι. οἰκονομικὸν δέ-. 
χῴμον . Βιιά. ἴῃ Ραπάοέϊ, ξωὰ φίλεργαι κὶ οἰκογομικαὶ. Δῃηϊτηα ]α χιο- 
ται ᾿πἀι{Ἐγ]α ἀ οτος ἘἸσιιπι ν ἥηπὶ ργαςας » Ναζαηζοπ,ίη Ο- ᾿ 
Ταῖ ον δῦ, 

Οὐκονομικωώς, Δάτο δ, ΠΡ ΠΪ Πσατί ποτ τουϊποη5 πῆς οἰκονομίας, Π)Δ- 
πιαίσεη {6 ΟΒΓ ΤΟ; εἰ κὺ οὐκον ομικώς ἑξωτὸν σιωέςενιε πολλάκις. [8 
Ἰρίτιην Γπρίτις Πἰρατιχίτ, ργοι φησι ΠΙτηὸ [ς γοίογιιδης δα ργας- 
{πἰτυιξιηπα Πρ ΤΟΥ} το πιριιϑ5.ῖ. ρρνουτικων, ᾿ 

Οἰκονοιμικώτερφςγα το. ἔχη! ΠἸάγς πὶ ἀρτίου, Κοπορῇ. ἢ 
Οἰκονόμος γ᾽» οἶκος. ὃς νέμω, ΔἸ Προ : ἀΠρεπίμτον τοὶ ἔλπΠά- 

ΤΊ ΠΠςι5.. Οὐκονομίος τῆς πόλεως, σᾶ ρ.ν];, ΡΠ, Δα Εἰ οπιαη,τ- 
ΤΑτῖιι5 Οἰπϊτατίϑοντ το ξτὸ στρα τα τ Β.ΗΪϊἐγοιγπγ (ο νεγὸ ατς 
σατῖτι5 41 ΡῈ] 1σᾶπὶ ν οἱ ρετπάτάσῃ δίζογιας ρεςιπίαπη,ν ἰάς ἱπ 
(οὐ. τἴτι] .ς Πι!σορτοσίδιις ργαροῆτ. ὃς δι δ τι. 5ςαιιοΐα 
διὸ 40. Ὀὶροῆοτ,άς Βιεἰ σοπηπλ 1, ΤῊ αἱ 5,5 εῖςἤιις ἀτοατῆι!5 

. Ῥτόραητε ἀοπΊϊπο ποιηΐηα ἔςοῖτ ) αὐ) χυια τοτεπη ἀτατ ] 9 αἱ} 
Ρτγοσαγατογοπη νοὶ οιγάτογεπὶ ντδὶς5 ὀχροίποιιηῖ. ὁ τῆς σῆς 
ψυχῆς οἰκόνομος, ΝΑ Ζαπ.αηξηηαΣ τι; ἀϊρεμίβτοτ. οὐκον ὀμμοι τῷ μὺ- 
ςηρία,Ἰἀοπὶ ΝαΖΔηΣ, 

Οἰκοπαρὸν.Ε, τὸ. ἔρημον χα τίπωμα οἴκου, ΙΟΟτι5 εἶτα ἀοτηιιπη ν οἰκές- 
δέον οἰ κίσκης, ΔἸ ΠΟ] τη 5 ἀτοα φα! οὶ} Κατα τῖνν Εἰ (ΟἸυπὶ ἀουηιις 
αἰγυτα; Εὐίτατῃ. Π1λα. δ᾽, το ἃ ὃς ἐρ εἰπτον, συμ πιο αὶ ἔοτὸ ἀριά 
(δε. γι άδειιπη ν Οσατιπ| φύεται πἰδὲ τοὶ οἰκόπεσαι κἡ ἐρείπια γ Ὠϊοΐς. 
Πθτο 3. σᾶρ.119.. παίσιητιγ ργορτοῦ αἱ Ποία ὃς τυιάογατα [οςα; 
Ἀπι6}]} 1 τι ἀογῖθιις δζ σα! ἢοῖ!5 σο Παρ 15, Βατοατιιστολγοα ἀγοαϑ 
ἀοπτουιπι ὃ ἰητογ γι 4ογα. γος! ]. Χ οπορ ἢ πύρφες»»ῳ πολλὰ οἱ 
οἰκιών ἐρημοὶ ὅξιν ἐντὸς τῆν πεῖ χων τὴ οἰκόπεδει. Αἱ (τἰη. σοηττα Τ - 

ΠΊΔΓΟ]Ι. τῆς οἰκέίκις παὐΐτης ἔφηχε τοὺ οἰκόπεδει , το ἐσ οἴ ἀγοα ἀο - 
τι15 1ΠΠπ|5 ΟΠ] ρίξε. ᾿ 

Οἰκοποιὸς , ΡτΟρΥὸ ἀοπηι5 ἕλΟτιοατον ἔσει στ άϊἤσατοτ δῖ οὐκοποιὸς 
᾿αρφφη ΟΡ ος],ἀοπηὶ ράγατιις οἰρι5. 

Οἰκοπορεῖοι, τεὶ, να Δ ἀοπιο τ! ςα, τοῦ χτὶ οἰκέων σκ δύ υν δ 14. ᾿ 
Οἶκίθο, δ, ἀοπυι85 ἔπ 114. ἔοι τατο5. σδ πῆι. τῷ οἴκου λέλειμυβυη 

ἄοπιι το δ. ἐπ᾽ οἴκου ὠπεκφμέ ὥδνηστιν 7 ἀουηιιηῖ [ὰ Γεσερογαητῖ, 
ΤΟΥ ἃ. οἱ ἐν οἴκῳ οἰκέται, ἀοΠΊο πἰοὶ ἔα πηι}. Χ Ἔπορ "δ .το.Ρς-- 
ἀϊα. αἱ κατ᾽ οἵκον,ἀοτη οἰτίςα, ΤαιοΥ 4. κατ᾽ οἶκον, ἀετη εἴπ ςατίτη» 
στ ϑοτοθῖι5 Ἰοφιυίτιγιροτ Πηρι]4ς5 ἀοαιοΚ. ἀἸεῖτην δτίδηι κατ᾽ 
οἴκοις, ἐχω κατ᾿ οἴκοις, ἀΟ ΠῚ] της σοπτίποο, οἴκίθ γεώς» ΑτἸ ΟΡ. 
Τατογβτ δτῖο παιιῖς. ΤᾺ 

Οἰκοσιτίαγας "ἡ, ἀοτηὶ ἤπα ντξττατον ἀοπιϊσοξηίιτι ΜΑττία!! {18, 5. 
γψ 1.51 τι ἀοπηϊςα:πῖο ἰΔροτᾶς Τ᾽ ογδηίυροτος ἐἤιγίγε τη ες. 
Ἐτ].1᾽. τε πούνδ!! αἴξοςὶς ἀοπηϊςςεηῖο ο[ἸοητοΠῚ, 

Οἰκόσιτος 56.411 Αἰἑτιιγ ἀοπη]» αὶ [πο νἱέξι ἀρῖτ» 481 εχ [ιο νἱτ 

υἱτι ΟρΡοπίσιιν τῷ αὐρσίτῳ, Οἰκόσιτος ι111. ὁ ἑαυτὸν τρέφων μιῶνα-, 
σός, Τλοἴτατ οτῖα πη 411] οἴτγα ν]]απὶ ἐπετοοάς πὶ ομμτατὶ ορογάπι 
ρταίϊας, Αὐβεπ.σ οἰκόσιτος γυμφίθ.,αιΐ ΒΟηΪς ΡΆτοτηΪ5 Πηϊοητα-. 
το ἔς ροτοῖζ πες ἄοτε ἱπάϊρες Νἴφη, δὲ [πς, εὐκόσητος. 4ιῖ ἄοπι! 
ῥαττὶϑ δάΐνις ἰϊτητ : 1τε πὶ οἰκόσιτοι ἐφ ϑηταὶ ἀἰσιπτατ ἀϊίειραϊ! 

Τοπι.»». ΒΒ 
«... 
111) 



296 Ο, 1 
«αΐ φιϊδοτὴ τλαριιῖ αὰς5 ἀλίσεπάϊ σαα ἃ ἐγεαιοπῖλης 5 (οὰ 
πο Ὁ ἐο δἰτιηταγον Ἔτι πὶ ἀοπηὶ ραττὶς [10 ΜΘ πδη αὶ, ἐκ οἰ κοσέτες 
ἐκροαταὶ καμξανεις τ Πι Ρ ΙΑ οἰκόσιτθι 9 41185 ἀοΠ1} σε  Θ γδητιιτ, 
ἀητοῦ [απειί τες ἀππιαχαῖ γειηοτα σατογα ἕογοηῇ πα ἰτἰτιιἀϊ- 
τς. Ατλθῃ, 

οὐκοσκεπεκδγν ἰοῖταν αι οὐ ἀαπι νατις! παι οη 5 56 η115 411Πὶ εχ 1ἰς 
ας ἴῃ φάθι σοὨτΙ ΠΡΊ ΗΓ ΠΡ γα ΠΊΠΤ να νεγδὶ ρτατία, αι] 
ἀραϊβοου [᾿ Κα }15 ἀὐῖτ ἰοτροης ἴῃ τοξϊο φοη ριοἐαητατς[ πιο] δας 
οἴοιπι εδιιπι τ ἃς ᾿ναΐπι το ΐ αἰτὰ ν τάς σιι1.1) οἱωνιςξτικὸν, 

Οἰκοτραφηςον ΟΥ̓ Πα ΦΟΣΩΙ ΠΕΓΓτι!5γοἐ κογϑωνς. 
Οἰκοτρίζης, δὲ Οἰκότρυν ὥστο τοι τέτραμμαι, Ἐπ Δι ἢ ἄς οὸ 411 παῖιις 

«(Ὁ ἴδει ραγοητθε591Ρ [ς οεῖαττι ἔσγιμι15. ὁ ἀπὸ γονέων δούλίθονν ΕΓ 
πᾶν]. ἴδυτιις ἐ Ομ] Πατιι5.ὃ οἰκογῆυις9 λπλα ι15,) ἀρ}. Ἐταίτη. Ἰη 
ΟΠ, Τιασοςπιοηϊογ νογηδο νος οἰδ ἴδγιιος ἀοτηὶ πάτο 8. 
μώϑωνας ἀρ, ΙΔητ Δι 605 411 ἐπ σοπιιογιμῖι ΠΙϊο 5 ἐπιπἰτιιιιηῖ 
4ι1ο5 Ατμειϊθῃίςς οἰκότρεζας. ῬΟ]]. τὸ 3. σταιδέον, τὸ ἐκ ὙἿΑ) οἰκοτρίξων, 
οἰκοτρίξαιον γοςαΐσᾶι. ἐν παισὶν οἰκοτρίζων, ἱῃ ἢ 115 ΠΟ] τη 2 Ὀ]}- 
τατοὶ.η ϑο] οης. 

Οἰκοτρύζλιον, τὸ ἐκ. δούλν δούχον, οτιπς πάτιῖς ὃ ίδγιιο, 
Οἰκε μῆϑη,"ς.5)γΟ τοῖς τοΓΓΑΓΙΙΠ1 ΟΥ 5 μα θίτατιι5. τογγα πα ρατα 1115. 

Ἰοςα οἰὐἶτα, Ατ τους. Ἂς πλιιπάο »τέων οἶκε μα, τά εἴ οΥθ απ τοῖς 
το ἱπείδιη οἵϊς τηατὶ Ατἰδητῖςο οἰτοιιπειία τι ἀσπποπῆτατι. Α- 
Ρι4 ΤΒεορ ιναίξ, ἵπ ἘγΑΡ πὶ, αὶ ἀϑρύον φαιν. ζώων οἰκε μη ορρο- 
ΠΙΓῸΓ τα ἐρήμῳ, 

Οἰκυμίνικῇ, ΑάποΎΡιΡΟΓ νπἰπογίηπι οτθ ει. 
Οἰκο μῆρικὲ »οἤογα 159. ὨΙ ΠΕΓ (4 15. οἰκαμϑοικ καὶ συυοδὸς, Ἔχ ὨΔΌΪτΑ 1] 

οτῆς δομπιοσατιην σΟ ΠΟΙ Πἴππ|. 
Οἰκερέωνμοίσω,α,υκαγάοπαὶ πις σοητιήςο, το. Αἰ Γροη (Ὁ τοβ ἀοπηο- 

βίος. ἕζσομον γὸ ὀκεῖνον οἰκιίρφειυ μίμδα πολιορκοιυῦτες,, ΓΕ ρτἰ Πλλ1Πὶ 
Θπίπι {{ΠΠππὶ πιεηίοα ἴῃ οὐ ἀϊοης ἀρείσδητ 9 ΡΙ τατος ἰπ (Α- 
τὨΪ]Π1ο.οὐκαραν ἐν ἀσε[ἀςπὶ ἴῃ Ῥοτιοῖς. πτογήμ 1 πα λπι ρατ- 
τοπῖ ἀςοοὶρίτιγ Ῥτὸ ἀοτηΐ ἀοἤάοτε ἃς ἰατίτατς. [πιο απ ἴῃ ΝΝῚΡ. τὸ 
λοιπὸν οἰκερεῖν εἰλομίω 9. τὴ βίον τινοὶ σῷ τον γιυναικώδη ᾽ὁὰ ὠτολμον τοῖς 

λοιποῖς δυκοιεῶ τοῦ προ τι ὃ) υϑυΘ., 
Οἰκύρημα, πεῖ ρὶ 4. 1π Οὐο[ο»οἰκερνήμοιτοι φϑείρειν, 14 εἴς, τεὸς οἰκερού. 
στις γυυ και 5 ΤᾺ Παγος ἀοηγ5 οἰτοάς5. οἰκερημα ἃ Βορίοοῖς 
δοςὶρίτιιν οτίδην ργὸ ἀοπηι5 οτοά τα ἔσιι φυκακ κκ, παρεσία. νι ἀ 
δ. ΠΟ ΤΑ Π σχροπῖγιγ ἴῃ ΡΒ] οέτετς ὦ φέγίθ. υἱπνουΐ δια δοχον, τὸ π᾿ 
ἐλπίδων Ἀἴπιςον οἰκέρημα “ἥι ὃ Ὑ7δ ξένων, 

Οἰκαρζία, ας, ἡ ἀοπλις στο 14, 8110. ϑηλείαις οἰκαρζα νὰ ἐγσὸν μονη ἐ. 
φαρυόζασι, 

Οἰκέρμον» τὸς ΡΓΩΠΆ πὶ 4110 ἀξ βοἶταιν 15 41" ἀοπηι πὶ οὐ άἴτ ἃς 
τοῦ ξαιη  ΠἸατοπι αἰϊο ἀδίςητε δἀπιὶπηἔγας. ϑορμος!. τη Ττα- 
ΟἰΤη115. ᾿ 

Οἰκέρεα γιὸς ἀἸσΙητατ οτἴ4Π1 τος Ἰοσιατας ὃζ [πε] στα’, αιᾶς ρΠοΓῖς 
τπλάῖγος ἐόμπατα [οἱ ςητ:σγορι παῖ ἀϊσιιης Γιατὶ η}: ΗΠ οἶν. «αΐγνια: 
Δριιᾷ δορίιος]. Ργαπηϊα “118; ΡΓῸ τοὶ ἔα ΠΣ] Ἰάτὶς. οἰΠτοά α [0]- 
ἘΠΠΉΓΕΙΓ, οἱ αἴθα τῇς οἰκκρίας μιῶδαὶ , Εὐτάτἢς, 1114, ε΄, πἸογοας αι: 
ῬτΟΠΊῖ5 δ σου ἀϊ5 ἄτι. 

Οἰκερακὴ ὑδυπάϑεια,ἀοπηοίτῖςα νοΐ ρτας, Βιιά, ἴῃ ἘρΙΠ, 
Οἰκυρακὸγ, το. ἀΟ ΠΊ115 τς π4α᾽ (ςἀτι{1τ45.[χιςίδη. 
Οἰκκεῤς οὐ ὁπ Πι|ατίτι5 ΡῸ πιροηῖο Ππτοςοι αν] σὺ εογιοίενςο, ὃς 

οἰκοφύχαξ, αι] το πὶ σγαῖ ἀο μη ο ἘἸ απ 5 μι] ἈΓΠα εις εξ ἀοπ11» 
αιαῇ ἀϊςας ἀοπηὶ οὐπ05» ἀμα]ος ΡΑιυΐτις ππιατγοηὰς γΐτ εἰς, 
σΡ.2.14 Τάτιτη. Αἀρσοε, ρα τοηςπη, οὐκερθονοἰκογόμοος. ππα]- 
«δοτρύφθ. οἰκερθν γραΐ στον, Δηϊοια οἰΠξο5 ἐθηλι5, ρογίοπα ἰςεηὶ- 
Τα. γιάς Ρο σοι, [τοπὰ ἀοιηε ἸσιΙ5. οἰ ειιτοοΙ σα 1τἴ15. ΡΗΠςΪ. 
ἴπ ΔΡΟΡ ἢν ΡΙατάγοῖι, Ῥοπίτιν 8ς Ῥτὸ ἱρπαιιο, Ζα] ἀοπΐ ροῖ- 
Ῥετιιὸ ἀοἴἀοτο σαιιάοδῦ, δεαρτοῖ ϑτο δύαταν οἶκε ρβν,"ἡ ἀργὸν» Ὁ τα- 
ἔϊο ἀξ οτἱοξὸ νἀ θυ ΓΙυτάτγο ἰὴ Ρολ το, 

Οἰκοφ γορεῖν γ Αἰ Πιπγογς 5 Ρεγάογο γοπὰ ἔα Πλ  ΠΠάτοπν, ῬΊατο ΓΔ ΟΡ. ΤΙ, 
Ἑ αὐ σέ τις τινὶ νόσος η, γῆρας ἔκφρονα εὐπεργαίΐζηται καὶ κανϑιΐνῃ «δὺ 
ἤἌμευς πλίω ἡ σιωδιατωμῆψων 9 οἰκοφϑορῇ 2 ὡς ὧν “ἴδ᾽ αὐτοῦ κυ- 

εἰ- δίς. 
Οἰκορϑορὴ ϑησοιν»Γο πὶ ἀοπλο  Ἰσαπὶ ΑὈΠιπιρίγιης, ἤογοάος. 
Οἰκοφϑορημῆν Θ5, ἀοπλο σάγοη8. 
Οἰκοφϑορξα, σα  ἀτιϊταφ,γοὶ ἀοπλοίτι σα: Ἰδέξιιγα, ἐσ ε[ζ45 δζοιογῆο [ὰ- 

ΒΜ] σα». ΡΙατο, οἰ κοφϑορέαν νὺ πενίαν φοζἐ μῆνοι, οαϊ ΟΡρΟΠίτατ οἰκω- 
φέλεια {τι οὐκωφελία,ἱ. [γι σα τα. 

Οὐκοφϑήρρς θυ, ὃ, ἀΟΠΠ15 ΘΙ ΙΟ ΓΟ το Ρογαῖς 65 ἀπο ΤΊ; ΤΟ σις ἃς 
περοϑβς 41 θοπα αἰ! αρίάατ, Οἰκοφϑθρρις ΟἸἸ 41 Πσσοἢος γοςα- 
Ῥαης, Ηείγεϊι. 

Οἰκοφυκακέω. μι. σωνπιηκά ἀοπλιτι στο ἀϊο Ν ομτια δέ, 

Οἰκοφύλαξ, ὁ καὶ ἡγςατος ἀοπηι5»1η ΕρΊρτ. 
Οἰκχείρηα, τὸ, τη [οτὶσοτ Ἰα»σοπιιηϊδτγατίο. 
Οἰκτειρκᾳ, ἔλείθο τη [ογατο. ΟἹς. 

Οἰκτείρρμαι, [χιτι πα! [γὰρ 1Π1ς ,ἔππι πη Γοτ, ΘΠ ΟΡΆ. 
Οἰκτείρω, μ.εριϑ, σε, ρα} [ΈγΘΟ Γοέ λεών, ἐλεαρω, [ρ60. οὶ 1 ἢ πίτ, 
δορβοςΐ ἴη Αἰδος,οἰκτείρω δὲ νιν χήραν παρ᾿ ἐχθοϑῖςγπαιδώ τ᾽ ὀρφα- 
νὸν λιπεῖν.» 14 οἴ. νογθοτ δαπι νἹάπατν ἀσγο!πηιογο. Τάςπὶ 1α 
ὙΠΔταο ϊπ. οὔκτοιρόν τέ με πολλοῖσιν οἱκ τεόν, οἰκτείρω σε τῆς νόσου, 
Βιιά.1π ἘρΠΠροίζοτ. ὃ. σαζα Πἶδτο ιᾶγτο . Χοπορίοι ᾿ἰργο 
τα ἀ, ττῦ μὴ σαϑοις ὡκτείρεν ἀμ ον ,) Οἶμ15 σα απ ται ίσγατι5.οἰκτεί- 

ὍΣ 
Ῥω σε ὅ)Π τῇ πενίᾳ »τάοτῃ, Ἵ τῇ 

Οἰκτίξο μαι ταὶ ΓἀγεοτγΑςςιί. Ὑμαογ ἃ. οἰκτίζεται ἐδ ζω, 
(ςγατατ, Επτιρβ 4... Ἶ 

Οἰκτίζῳ., οἰκτείρω, τα ετεον, Ασοιίατ, ἃς Θεπῖτ, Αὐἰο 
(ὃ μῇ ασουδὴς διαγράψαντας ἡμῶν ἐνὸς τύπου φύσιν οἱ; 

μικροψυχίας, νὈλ ἕνεκα Πιθαιἀτοηάιτιπι. ογάτογοβ δι 
ἀϊσιιηταν {ππιπὶ ὅς 1Ρῇ γειιπλ πλ (ογδγΩΓ ἃς ρίως] 
Ἰφοτγ π15 νοὶ οὐἰκτρρλογίᾳ Δά εἰὰπὶ σοπιπιεγδηάιι 
πἀεητ, Ατμςα.110... ἣν 

Οἰκτικοὶ ῥη ματοι,(ΟκῊ πα  Γγάτῖια νει θα,Οατα, ᾿ 
Οἰκιπρμὸς, δγ δ» ΓᾺ1 ΓΘ τατί οἷς. ΘΟ ΠῚ ΠΗ Γογατῖο, ΠῊ Γογῖςο 

Ῥίτ5 τάπηθη οἵδ οἰκτιρμὸς, τὰ πη ἔλείθα, ΡΆΛΠι5 2... 4 
δ πατὴρ τἦν οἰκτιρ δι, κα, θεὸς πάσης αὐδῳκλήσεως. 

Οἰκτίρμιων» ονίθ.. ὁ) 11 {τ γῖς ΟΥ 5.70.3, Ἐρὶρ ἐδ ὧν οἰκτίρμονι. : 
Ὀεηΐρῃο ὅς ρἷο. [σα σᾶ ρ. 6. γίνεοδνε οὐω οἱκπίρμογες, Πεῖς 
τηϊ[οτισογάςβ. δ: 

Θἰκτισμος, ὁ) πη} {Ὀγατίοιν "ἄς οἴκτος,1η Απιπηοη. 
Οἴκτιςα, ΑὐἀπιογΡ. ΠΗ ογγιτηὸ, ᾿ 
Οἶἴκτις Θ..,κ, δ, πη τ τ τῇ Π[ὉγΑ01}15.4.Ρ0]].2, εἰκτίςτοις ἐλέ 

ρ6ται. Γαιςῖδη. οἴκτιςον ϑέαμαι πεῖσι σκύϑαις » Γρεξίαομϊυ 
οπληΐθιι5 πηαχΊττκ ΠΣ [Ἐγα 1} ὃὲ ἀερ!ογαπάϊιπι. Ὁ 

Οἰκτίσως τ ΓΟ γα 01} στιιοίάτιι» ῬμαΙΑγ πη ἘΡ ΠΕ. πα εγαδ! 
τηϊογδητοῦ ΟοΠΠπ|5,οἰκαρώς, 

Οἶκτες οὐ, ὁ τα ΓΕγΊ σοτγ 34, ΠΟ ΠῚ Ὀγατί »ο  οπηθητῖα, 
τατὶ ο»ο τ] τις. οἶκτον ἐ χήνα ριιά δορ ιος.,. ἔλεον, τα" 
μια ογοοῖ, τα ογογὶ. ῬΓῸ οἰ] ατίοπο, 1άςτη ϑορβοεὶ, 
συγκάκροι μδλίω οἵ, τῷ α,ἐτλιασμῴ, 

Οὐ κτότερφς: 1] ΓΟ γα ὈΥ]Ποτ. Πογοάοτσ, 
Οἰκτρολογία ας, ἡ, οταῖίο αὐ τη ΠοΥἰσογάϊατη σΟΠΊΠΠΟἸΙΕδι 
(ἐγ 1} 15 ογατιο ἐλβεινολο γί, ἷ 

Οἰκαρος, οὗ, ὁ, πλ] [Ἔγα θ11155 τ ϊἜγαηάμες, ἐλφεινὸς , ΠῚ ΓΕτῖΘΟΙ 
Β.Ὲ5.ΡΊΆτο ἀε Τ ερὶθ. 

Οὐκτρότειτος, ΠῚ} (ἘΓΓΙ ΠΊΙ15. ᾽ 
Οἰκτερχοεῖν, τα Ἐγδ 111 ν ειθα βιπάεγοννε ταὶ ἀσρυςοδὺ 
Οἰκτρ χϑοιώτες 5 οἱ, ΡΙογδηζας : α Δ τηϊ (οτῖας ἔμ πάθῃ 

χέοντες, ΑΥΠΤΟρΠδη. Σ ριξὶ, ἵκετ ϑιουσι δ᾽ ὑποκύπῆοντες τίαν. 
κτροχοοεώτες, ᾿ 

Οἰκτεως ἐλεειγώς» 1 {Ὁγα Ὁ} τος ςγδητεγ,ις, Ος]], 
Οἰκώς, Ππ|}{15.)ατ. Ποτοάοτ οἰκως μαλιτα τὸ εἶδος, Θοτροτ, 

τιι {ιιὰ πη ΠΠΊ1}]ΠΠπλιι5.ΡΎῸ ἐοικώς, ἡ 
Οἰκωρέλεια 5 ας καὶ ἀοπιοίτίσα γι Ππ45 ὃς ῥτίμπᾶτα », ἔγιιραι 
ΟΡΡΟΐτΓ οἰκοφϑυξία, ἃς οἰκωφελίυ, Οὐν [{᾿ ξ. οὐδ] 
τε πξέφει εἰγλααὶ τέκνα » 14 εἰν 5 οἰκουρία . οἰκονομία, ταὶ 
οαγα. Ὀιοίτιισ ὠφέλεια (9, ὠφελία. [ξ οἰκωφελία κι κοιν 

τὺ παρρξυτόνως γοΟΪιητ ἀἰςῖ) γτ ὃζ ςοπιροῆτα αἰ τὸ 
«υΐχη. 

Οἰκωφελὴς.ἐθ»56 καὶ ἐν οτηε ΠΊςι5. 

Οἰκωφελώς, ὈΙΟΠζ ΟΠ ἀοπιοίξίςα γι] ταῖς. 
Οἶαα τὸς τὸ, Ἰπιροτι5:γἤσορα οἰ Ρτο οἴμημα. οἐμᾶν ετὶ 

ἤρατ ᾿πηροτιτῃ ἕλοετγο, οἴματαγὸρμήματα, ΤπτογΡ. Ηοπιοτίὶ. 
Τυ Π1144.φ, αὐετθ οἴμα ταὶ, ὁρμα:Ὁ Οἰμοέω. 

Οἶμαι [ψποορα»αὉ οἴομαι μι. οὐ ἡσοιμαιγασ, ἄμιμκαιν ριτο, η ΚΠ 
τγου ίριςοτυιξσολαμ(αὐω,νομέζω, εἶ ὠμά, Π ΡιτατοπΊ) 
Τπτογάϊητι ᾿γοπῖςμπὶ εἴτ, Γλεπη δ᾿ οἴμαι «δελούσιν οὗτοί 
40 Π1 ργα Πδπτίοτγος ἰς φιὰπι τρίς πιὸ ργαθιι. [τὶ 
ρέλκει, 8. Ροπίτιτ ρΓΟ νει 16. Π] ΠΆΪΓΙ1Π15 ΠΟ ΟΙἘΕ κὴ πα 
ζηλωτώ ὄδεν οἶμαι κὶ λαμωξᾳ,τίυν μεγίςίω αὐ αὐτὸν δικαίων 
δοιυ αἱ οπτο5 ροσπα5 οἷα τηογίτιιπη τ ίτγοτν [άοὶ 
ἀο 9 Δρι Οἱςογοι. οὐ οίμπη οἱ καὶ αῤγὸν 5» ντ ὃς οἴει αἴδι 
Ῥίατο ἐς Ἀερ. 6.ανόνητοι 3 πογών,ἐκ οἴει αὐαγνᾳ ϑυΐσεται, 
τὸν τε μισεῖν κα" τίυ) ποιαυ πίω ρᾷξιν; πόπΠΕ σο σοῦ γ8 
ἄςεπι.δῖς ἃς ΠΡτο 7. Οἶμαι 5» ῬΓοΟρτίμπὶ Προ ΠτατοσιΠῚ 
φοτίαπι νογθιιπὴ εἰς, αιιοά νἤιγραγς (οἱθας φαΐ αἱ 
Ῥτο φογτο δίϊδγογο : οἱ ἀριὰ Τιατῖπος τοίροπάος ἃ 
ΤΙΒγ παν ]τις δριιᾷ Αὐπ τορι. πσλάτῳ » Οἶμαι γὸ οἵμαι,ξυ "5 Ὦ 
ρήσετω, Ατῖΐοτοῖ. Κ Βοτοσ. 1.2. ποτα ἀεί ου θη 5 
Καὶ οἵονται, ἴστεσι 5) ἀδὲέν, κὶ εἰμιφισβητοιιῦ τες. ρος ἐϑέασιν ἀἐ 
τεύχα. κἢ, ποίντει λέγουσιν οὐ τωγποιγίως ὃ ἀδὲν, ΟΟηττὰ ἂς {8 

181] πείσιητ, ὃς οπηπῖα μαοητ ἐχρίογατα ἀταιις ὑγοῖ 
ςοΓο Ργὸ Βοητεῖο , Οἱ ργίππιεηη ἡ] 1 γ ογθιιπὶ σοηίγα 
ἤππτιιπι ποήξγα: σοπΠιοτιἀἸηῖς » Ασθίτγοτ, 4110 πο5 ἐτῆς 
ΤΙ ΠΊΠΙΓΟ ΟῚ ΠῚ οᾷ ἀἸοίπτ5 ΠΠτατΊ 1185 ΠΟΠΊροΓτΑ Βαθεπηι 

1ρ6 νἹἱάϊπηιις,οχ τοῖο το[πιοπὶο ἴιϊο {απ }τ, ταις οπὶ 
(οἰτο ἀϊχῖτ. ν᾽ 

Οὐρ(φύω,μμἷσω, το, ἡ Κα ΟΠ ΟἶτΟ. ἱπτροξιαπι ἕλςῖο, ὑρμώ, ΗῸ ΠῚ 
Οἤμησεν ὃ ἀλεὶς ὥς" αἸετος υἱ ψιπετείηςοἰγταΐτιγπάς Οἶμαι 

Οἶμη,ης δ" νοαητ  } ἐπα ΝΥ ὠδήςν ηἀ6 τρφοΐμμον, τὸ τυρὶ τῆς δῇς 
Οαν1].9.Μούσ' αὐ ἀοιδὸν αὐδκαν ἀει δέ μϑυαι κλέα αὐορων . οἴμης 

πότ᾽ ἄρα κλέθ- ὠρανὸν δυριυλ ἵκανε. οἵμη Ἡείνο [ἢ οτίαπι λό} 
ςορία ὃς φωνὴ. μλι ΟἿ, 

Ο ἵμε,νἸανϊτοτ, ὁδὸς, ἦμος, δὶ 
Οἴμοι, εὶ, μοὶ παῖ]. ὃς ἰητοτάμση ροηϊτιγ ἤης ςαῇι :ἰητοται 

Νοιηναυς Ὅς, ορΒοοὶ, οἴμοι γόλωτος » Βφὰ τἰίαπι ΑΥΟΡ 
᾿ ἵ ". 
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αἴα; Ἰάσπινεφ. οἴμοι κακοδαίμων τῆς κεφαλῆς κὶ 
παίδεσσι, Τά ςτι, οἶμκον τεύλας ἰχοὶ τ] ὶ πῖΓς - 

ἥκοι. τί.) οἴσψοι ϑινὴ τά τοι πεπύν ϑει μήν. ᾿κςὶ πη ϊ- 
χ Επτὶρί4. ΒΕ ογορῆ. ΑἸχια ηάο ἰῳ- 

αἰ δ) λύπης, [δἀ οτἴαπι δὴ ὄδυφροσιωΐης Ρρο- 

18 ἴηι ΝΟ θυ οὐ μ᾽ ὡς δομαι πο πα πὶ αι τη 
ἴας ἧς ἐμνη νας, ἀἸἰςίτιιν οτίατ Ποπηιιη αι τη ὦ- 

γηϊροτα;, : 
τἰτα, ὁδὸς. νὴ οἵμη. οτδῖτα δί νίτρα, αὖϑα τὸ οἰμῶν δ᾽ 

8), Ετν πιο]. Ἡςπο 4 ρόποῦο Μαίς]. ν 5 οἵδ Ἰη- 
ὰ ὄρϑείθ. οἦμος ἐπ᾿ αὐτίω), Οφηοτο Ἐσσπϊηἶπο ΑἹ- 
1... Ἐρτρυοἐρανίη δ) οἵμος ἔτ᾽ ἔς" αἴζατος:ἢς ΝΝ6- 
ψαζαηοπ. ρυῖον {γ}1αὐα δασεώνεται ντ ργαοὶρίς 

ϑ Οατα [ἰδ0.3.«Οτασηπηατ, ὅς Ταἴζατ. γηάς Αττεν- 

τδῖ5 εἰν ρε,,Ηείγ οι. 
ΤΙ τιΙ 5.2. ὙΠ] ατι15.5 στα » σεναγμὸς » ὀλυφυριμὸς, 

υχα. Ρίοτο, Τπρεο; ἵπσο πη, φεναζω, βοώ, κακύω, 
τὸ οἴμοι ἔχξξιτα νογθιιηγ. ΠΟ πτοι. 1 6.γ, ὠτρεί- 
εἴ, ἐςεέναξε, ΘορΒοοϊ. οἰπὶ Αςςιατ, ἴσως τοὶ κεὶ 
οεωυ, ϑεεγόγ τ᾽ αὐ οὐμώξειαν » πχοττίπιπι Ειοτῖπτ [ὰ- 

Ἐ εὐίαπι ρασηᾶς ΠΟ ίσιι ρο  ο.πιμ] ἐτοτο ΡΠ ἰςῖο 
Ῥαππίτες ξιδεῖ. ΡΙμτατ. πη Οριιίς, αὐθὲ αἰοργησίας, λε- 

[καΐξα) τρρσυίκει «δὺ ἕλλίωυας, Οτάδοος ρασπᾶς [ποῖος σοι- 
᾿ΑΥΠ ΟΡ Ν. οὐμωξῃ, 1ᾳ οἴξ, ποι πηρυϊῃὸ ἔετες, Ηο- 

τα ΠΟ] ΡῸΠοτιιπι ἰατοῦ ἴαθςο ρίοτγατε σατῃςάγαβ, 
Ἧ τοῖς καλου μὗῥοις ἔδλλησιν οἰμώξειν. φιοὰ πιαϊὲ Ρτε- 

αἴτὶ πῇ τιμιωρεϊ νοι. Χο πΟρἤοπ ἰμ 2.Ελλίωυ, ἀξ πτοστε 
ἷς Ιοητοης 5 Λέγεται ἢ) χὶ ἐν ἑδ κα καὶ τῶτο ἀυτέ, ὡς εἶπεν ὁ 

Εμτι ἐμὲ σιωκυ σειν, ἐπήρετο, αὐ ὃ σιωπώς ἐκ ἄρᾳ ἔ- 

ἐμάζειν μακρὰ, ντάς Κλαίω, 
Ὶ 

Πα Π ΠῚ γε, Ατἰ τορι, 
{ Ηείγοἢ οχροη. τὸ οὐμώξαι. : ' 

τ οἰμώξεται, ΑἸ ἸΠΟΡ ΕΒ. ἰά οἴξυτιρωρη θύω σφείλ, πο 

οπὶ.1π σοπ, Μαίο!. Αὐἰορ, 
ἰ ἴον ἐτὶ5 ἔΟ]14. οἴγα ει, Ηοίν οἢ,, 

Ἄργὰ ἤοτθὰ » ἡι1α ἃς οἰνοϑύεας » Τ᾽ οἴσου! 4, Πρ το 4. 
δ᾽ ταπηση ἴῃ αι δι ιτὶ σοαϊοί δε Ἰορίτατ ὁγάγραινὶ- 

Ἰλοῖον ἀϊχῖτ Οτατίμιι5.. πατι] σἹ τη. 40}0 ὙἸΠῈΠΊ σοιπροτ- 

Ταλογιιςα: ἐγιιξξιις ιν ἤοτετ, 895 νἱτίς, ὈΙ οἴσοτ, 
5. δζ Π||5.1ἰ παρ. 7.οὐναΐ θεὰν τίω ἐς ςαφυλῆς,ἰαὈτιιίςα νῇ- 
οοἰναΐϑεη κα τρώτη ἔκφυσις τῇ ς «φυλῇ ς» ΑὐἸΠορ , δ, εἶτις 

ὅ8η καλεῖται ὁ τῆς ἀγρίας ἀμπέλου καρπὸς» ὁπότε αὐϑεῖ. χ 

ΠΔΏΓΗΟ νοσάτιγ νἰτὶ5 (ὙΠ πο] γῖ5. ἔγιέξιιβ αιπιπὶ ἤοτοτ, 
τα. ΕΠ το ς.οάρ.6.1,ερε ὅς οαρ.2.}1.5.8ς ἀριια Οομίϊαη. 
{π0.ζ, ν Ὁ]. οὐναύϑης ξηρανδτίτης. ΑΡτἃ ΘΑ] 6.10.8. κτ' τό- 
γαΐϑη, τὸ 70 αἰγριων αριπέλων ὀκ(λείς μα συ τοῖς αἴΐϑεσιν, οἷξ 

: ἢ ςαφυλὴ γίνεται. οἰναύϑυς βοςρυ χιαφγαςοίσι}} ᾿αδταίος 
5. ΟΟ]τιπ16 114 μαΐσοτ Π.17.ςὰρ.: Ο.Ογῖ ρα: ΡΑπηρ᾽ πᾶςοα᾽ 

ἱίρς ραπηρ.14 οὔ οἐναύϑης τῆς ἐκ σαφυλῆ ς » 1185 ὃς οτιίριι- 
τιν ἐπ ν ἀριοπτ, Ματοίατο ἀριι ΝΠ ΘΟ] Μγτορ Πςοτ - 

δητινάς Ατιΐζοτς, ἰδ.5.. Πΐπτισαρ.18, {τς Οζα. ἐν αἱ)- 
αὐϑαις γα υπὶ για ἤοτοῖ , [ἀ ἐπὶ [1}.3.ς4ρ.19.ἀς σα, 
ὈΡΒγ, [τοπὶ σσηδητὴς α1|5 ἢς ἀϊέϊα»αςῇ γΙ ἤογοπὶ 
Ζὰ οχ Ατ τοι. Πῦτο 9. ΑΠὶπι,σαρ. 49. Εἰν ετ]απὶ εἰ. 

115 μετα. ὈΙοίσοσ. 1}.3.ςαρ. 135.8ς ΤΠΘΟΡΒτ. ΠΡ. 6. 
Ἴδησ. 

ἘΠΔ ΠΣ ΠῚ νπι1ΠΊ, ΠΟ « ἢτ εχ ἰαρτιίςα. νἱάς 
“2.2 5.οἐναγϑένη κηρωτίλ σα γᾶ σξῃΔητΗ 65; ΠογΠΊΟ]. 
ΕΙΠΕ: ΠῚ» ΕΚ πςῸ ἘΠ]. [ἀρ τις: ἤοτῖθιις ςοπέεδιιπι ο- 
φετὰ, Ματςς!.11δ.1.Ὁ]οίςοτὶ ὦ, ᾶρ.149. οἐναύϑινον 

ΠΓ αἰ ππ πὶ Οἱ οιπι μαθεῖν ὶπι το οσαπάϊ 5 Οαἰοη. δα 
ἰγαῦδανον μυΐρφνς, σφ μΔηΓ ἰΠαΙΠὶ ν Πρ ΘΠτιιπιν ἤτ οχ ἰὰ- 
ς Πἱοίςζοτιά. Πἰδτο τ. ο4Ρ.57. νἱ4ς οτίαμα Ηειπιο], 

οὗ ο5 νἱτῖ5 ἔξαι νὰ βογπηΐπδης, 
δ ΡΑΤΠΡΙ ποι. ρατηρί παςοι5, ΑἸΒοΠ, 
ν 5 ῬΑΠΊΌΙηΟ5 ἀεῖγαμοτς υἱτ1δ 15 9 Ἱιϊοά ἤετὶ (οἿος ππατιι- 

115 γε5. ΑΤΠπορι. εἰρίωῃ,, Οὐ γδ δή τ᾽ Ὠξὶ πάντας οἰναρέ- 

Ὑμερον, ἰα οἰν, τὸ Στοφυνλέζειν, ρα πιρίπατα. δι1ητ φΩ ΠῚ οἴναρα 
ἸΣ ΕΟ 12. τοὶ φύνια τῆ; ἀμπέλου. γἱὰς Αἰποφυλλίζω,ιοά εἰ φυλ- 

.ο 

τον 1 ΠΠπιτη, ἀϊ πυϊ πυιτάττισι ἂν οἶνο-, ΤἈΞοΡμγιΐη Ομαγα- 
ἷξε μερψιμοιρίας. ἐφϑυνησοίς μοι πῷ ζωμοῦ χἡ πᾷ οἰταρία γτῖταν 
ἐξξι!]5. 
Ἰηγος,κληματί ς«οἰναρίδες. ῬαπνΡ πὶ νἽΓ1|Π|ν 

᾿ ἐγ το ρα ρίπι5. Χο πορῃ. ΟΈςοη. ἐἴμπελίθ αἧξισοτειννυουστε 
ἴδμι γάρα ὅταν ἔχ τι δένδρον πλησίον δεδιώσν εἰ ἷς'αγα! αὐτίω, ἄμιπελθ- ἶ 

, ΓῺ 
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δα τηρεῖ τὸν καρ χοὺγ αὐό οἰναῤε,, νἱεῖς Πης ἔο  ἰἷς ἐταξξαπι [όγιατ. 
ΤΆΘΟΡΒ.ΠΡ.ς.οαρ.3. ἐς σα Ρίφητ, οἴγαρον φυννον» οΠτιπὶ γἱτῖς, 

᾿Ἰάοιὴ 116,9.ςαρ.14.. ΕΠ} ]Δης. ὼ 
Οἰναρίθ., ὀγγποάο "Πς δαζα ργὸ αγδογο:ἀςπὶ ΤΒοοράιγ, 5,1, μ1Π, 

Ρἰλητισαροις, νἱάς Κόμαρ 8-, - 
᾿ διὸ, - 5 . 

Οἱνας, αἰδὸ νη, γ πα Ὸ Δ 1520 ΟΠ πα (ὙΠ οἴτὶς.. καὶ ἐἰγρία πὐδιςερ αὶ, οἰ. 
γιας ἐτίαπι ΡΟ] Ποἱ,νἱἀς ΑἸ ἢ Πρτο 9. τσοὶ νλτίβιις ςοηῇτζις 
Ιοςι5. 

Οἰναχθιὶς» ΘΟ ὈΥ 119. μέϑυσος, μεϑύων. 
Οὐγάω, (ὉΠ τ τις {ππππ|,οἐ ί ζω, μονήρη εἰ μί, 
Οἱ ἐλαιον, νγτὸ  γ Π  Γη οἷςο πη Χτιιπη. 
Οὐνφϑομαι»ΡΌτο νἱπ μη» Εγοτιαρια ΗΙρΡροονατ, 
Θὺνη 5 305 δ» ὙἹτ15 ἀριἃ ἀπτίαιιος : ἀριϊὰ ᾿Πΐ οτος εἴμπελθ- ἀἰςϊτιιτ, 
δὲ Ἰαξζῃς το ΠΤ γάτιιπι, Οἶνας οτίλῃι νοοᾶτ (ὅν κυΐζοις, Ξιϊ4. Ης- 
Ποάδις, τέ φϑεώ μἤν(- οἴνας αἴδατω μνε μῆν, 14 εἴ, ἵτος ἀτηριζα, [4ς, 
οἱ δὴ, ἐτρυγῶν οἴνας,}}} γῖτος νιηάεπιίααης, Ατηπιοη, ἀ πἰησαὶς 
Αὖὸ οἰναύϑη, ᾿ 

Οὐγηὺς»νηᾷ οἱδ ἐχ ἄδοοπι γι διιδιις ΑὐποπίοηΠαπι, δα] 4. 
σ'νηξιὰ, τοὶ, ρᾳιγ ρίηῖνν ἰτῖς ἔγοπάε5. 
Οἰνηρβφ»οδ, δ ν Ἰπατῖιι5)ν }η0 ἢπ5,ΟΑζα. εἰνηριὶ υγεότης,γἱπὶ Πιιπιοτ.οἷ- 

γηριὰ μέτρα ναὶ πιεηῇιγαν. ΟἸνηρθς ϑεριέπων, Απαοτοοη. Ετ οἰνγη- 
, Ἔρυυν 5 ν Ἰπάτ πὶ ἀρι4 ΡΟ]Π τις, 

Ομήρυσις. ἡ» Ῥοοιιιπὶ ἀιτ νὰ ὙἹΠΑΓ ΠΠῚ 7 νης γπιηπὶ ἢαττἾ Γ» 
ςοτιι ρα παῖπα, κ τῷ οἶνα κοτύλη ἢ αῤύοναα!, Ατ ΠΡ Τητογρ.ἰη 1] - 

᾿ Ἰιά ἴῃ Αςθατη. φέρε πίω σινίίρυσιν 1 οἶνον ἐγχέῳ λαξών, 

Οιμίζειν» νίπιπη γοφο]ογο,αριια Π οί σου, μοναζείν, καὶ οἶνον ἀγεχ- 
᾿ ξεινγδι! α, 

Θιίζομαι, 5 μι. ἰσομαι 5 στ. ἐσμια! γ ν Ἰπιιπὶ Θπ1Ὸ 5 Ποροπ. αοίο αι. Ηο- 
Πλο. ΠΠ144.9.1η θπο.0 ἦνον 3. μελίφρονα οἰνίξζοντο. Ετ 1114. ἡ, εἶτος 
Πποιην αἰγέυθυ μέϑευ χίλια μέτρρ, Ἐν ΘῈν αρ ομνίζοντο 9 14 ς[Ἐ ο οἶνον ὡ- 
γοίτος 

Οἴνινίθ- ε,δονἴποιις,οΧ νἷπο ἔλιις, ΑἸ οη.11Ρ.7. 
ΟἰνίσκΘ.,.. ὁ ἃς οὐνάφεον νἹΠΠπ|πὶ. 46 πη, 
Οἰνις-"ξΐαι, εἰς, αὶ ) Τά Χ ΡΟσμΪμπὶ νἱ πο γὸρΙ οτιαπι, αιιοά [Ῥαθαης 

ΗεΥςα]] σσετιΐσης ργβθεῦδης ἱππιοῖϊος ριμετί σαπὶ εἴθης οχ - 
ςεἤιτί εχ Ἐρμοθῖς ὃς ρθη 1 {45 ςοπιὰς Ροῇτατῖ. Ατῆθη, ἴῃ τ. 
Οἱ μέρλον τες δποχκείρειν τὸν σκ ὀλλιιυ,φησὲ πάμφιλ». εἰσφέρεσι τῷ Η - 
Θακλεῖ μέγα ποτήίριϑν πλὴρ ὥστιντες οἴνου,δ χαλῦσιν οἰνισηρζαν, γὴ ἀπεί-- 
στιντες. τοῖς συυυελϑούσι «δ δόα σι πιεῖν, ΕἸ γ ΟΠ λ115 γογὸ ἢς τγαδια τ, 
Αϑίωγσιν οἱ μέλλοντες ἐφηζό)ειν, ὠρὶν Στοκείοχ το τὸν μιαλλὸν (πα χιο 

οδίογιια δποκείρειν τὸν σκόλλυυ. κὶ δποκεία δε! τὸν μαλλὸν Ἰάοτη ἢ - 
ΘΠΙβοατο γεγο ΡΓΟ ῥγαροίἀογς ροηάι! πη ἀτῆϊιο ργο πη ]Πἀπὶ 
φοιπατη ἱ ἢ οἴπξυ τέων κα ϑειμϑυζω κομίωω εἰσέφερον ἡφακλεῖ μέτρον οἴνε, 
γἡ ἀπείσοιντες 9 τοῖς σιωελϑούσιν ς πεδύδδιιω πίνειν, 5) ὃ αὐονδ'ὴ ἐκαλεῖτο 

οἰγισηρία. ἢς οηϊπι [στι ρτιπι:αριιά ΡΟ] τσοπν νογὸ (σεί δίτιν Οἷ.- 
νίςρια, Ἔχ Ροηϊτάγαις οἵγε δόσις ἐν ποῖς φριάτορσε.ν [δὲ ταϊτιο ἢ ἰερο εἰ- 

γις ἡρέατς ἐπῖτι ὅς [161 [4Ἐπὶ ἐγλάϊαἰτ,ὐ 5. υἱῦρ οἶκ' εἰς ὧν φρφίτο.-- 
εᾶς εἰσαγα μῆψων σταἰδὼν οἴνε δ: δοσις,ὀινιςηρζα ἐκαλεῖτο, γατίαττ ἰσὶ- 
τι ἀπ τ ἢ. Ατῆςς. ὀνεσηρία, Βα ες ρτὸ ρόςιιο «τοί ἴπ εἰ ππο αὶ ΠΣ 
δαείοης 4 ἀμ Έθατιν. Η- γ οὗν ετὸ ὀινἐσήβεα, τοῖς ἴῃ ρΙ στα ρτο 
[λοτιβοῖο δος ρίξε. 

Οἰνοξαρείω, το ΘΠτι 15 ΠΊ1. 
Οἰνοζαρις ἐ(Θ., ὁ Ὁ ἡ αδτῖ 5.140. αὐ, οἰνοξαροὶς κειὸς ὀριμαπ᾽ ἔχων, ὁ γὶ- 

ὯῸ δῥτδιιϊϑομέθυσε,οἴνω βεζαρη μήδε, γε νἴπο ϑτδιάτιις,  ΊΓρΊ], 
Οἰνοξρως, ὦτος, ὁ χὺ ἷ, ΝΜ οΔἢ 4, ΑἸΟχῚ ρ μαγπιας, Αἰλλυτε δ᾽ ὀνοξρωτα βο- 

οἰ ἂν κυρτίδι ϑλίψας, ἢ οἵδ, ἐν οἴνῳ τρωγ» «ἦρίκυ βορὰν, ἢος εἴ ςα- 
φυλίωλ ἰπαιαῖε (ο]}10]. ὶ 

Οἰνόγαλα, ΡΟΤ] ΟΠ Ἶ5 ΡΘΏΙΙ5 ΕΧ ν1Π0 ὅς ἰαέλο ταὶ [π]ς5, Ηΐρρος, 
Οὐ νόγαρρον, βάτιιπι ψιποίπηφμος οἿϊ σατιιπη νπο Πλίχτηπν Α οἵ, [ἐ- 

το 3. 
Οἰϑογευςἐω,ωνν Ἰπι1π σι ξο ΑἸ Ποη, 
Οἰνόεες εντος γι, γ ]ΠῸ {|5. ὀινόεσσα, ΟΧ 4110 ΡΟΓ Οοητγα ποῖ οἰν 3 τα, 

ἄς ιια νἱάς ἤϊο Ιοςο. 
Οἰ νου ϑέω, ων ἰπιιτη.Ρογοοΐο. 
Οἰ νου ϑητὴὶ ς δ) 611} γἰΠαατὶ ΠΟ] Αἴ» 1. ΡΟΣ ΠΟΙ ατπ τγδη ἢ πΠ 465 ραγ- 

δα, Αὐμ πη. 118.13. , 
Ο᾽νοϑυήδασγα, ὃ, ἐς πού ογα ὃς ΟΠ 5» Ρίδητα ἀς αι τὰ ΤᾺ ΟΡ τ. 

ἈΠῚΠ.11.9. “4.21. κὶ ὃ τοῦ ὀμοϑήρα ῥίξα δοϑεῖστε ἐγ οἴνῳ 5 πρᾳότερον 
ποιεῖ τὴ ἱλαρώτερον τὸ ἤϑος.ἐἰχή 5 ὁ ὀινοϑηή ρα ς» τὸ υἦρ' φύλλον οἵμοιον ὠμυ-- 
γϑώλη, πλατύτερον ὃ)γτὸ ἢ αἴϑος ἐρυϑρὸν, περ ῥόδον αὐτὸς ἢ μέγας, οἷς 
ϑτέμνίθ.. ῥίζα 3). ἐρυϑραὶ κὶ μεγάλη, ὄρει ὃ αὐδμϑείσης ( ἰερεηάμπι γεγὸ 

ὄζει 2 αὐανϑεῖσει) ὥασερ οἴνε. Εχ ααῖθιις ΡΠ ΠΤῚ15 τα 110,26. Πα Ρ.11ν 
Ἐτ ασποῖμογα ἤπιε οπιιγῖς ἈΠ ατίτατοπι αογεηϑ ἰῃ νἷπον ἀπηγρ- 
ἀαϊαςοο ἐο]Ἰο»ἤοτις τοίβεςο, ττἸ σοί, ο᾽οη ρα ταάϊος 5 δς απ 
Περςοτα εἴτ,νίηαι οἱςητς, ἤδης οτἴατπι ἀοἴσγι δίς Ὀἱοίσοτια, [ξ- 
θτο 4.(4ρ.118.ν οσάταημ!ς ον εὖγραν κὶ ὀιγοϑζραν καὶ ὄγαριν, [ς ἴῃ πος 

ἀινξεητῖς ἃ ΤΗςορἢγαίτο, αι ἃ ἀἰσατ ῥίζαν λ δυκζευ κ᾽ μιμραὺ ἔχειν, 
Οαϊοη. δἰ πυρ ς, Π0..1τὰ ν οσατ, Οἴγα)ρον," ἐνοϑηρκ ὴ ὀγοϑουριςγτύ- 
ποὺ καὶ ῥίζα ξηραινομῆϑη ὀινώδες τὶ δξεινδζο. 

Οἰνοκάχλη νῖπο σαιιάςηβον ποία. ΡΟ ]]}.11.6.Γρ.3. 
ΟἹνόλυ πη. κ»ν πο (ρα τα 91.ΘΌ τ 8. 
ΟἸνοιιανη ς»ἐΘ., ὁ κὸ καὶ ἸηΆ πο νἱ πὶ ἀἰπιοῦς Παρ τ15. 

Οὐ» ὀμελιγίτο ςτὸ τη {ππ|νμελήκρατον, 1 ίς, ΠΡ. ς.64Ρ,17 «δζ18,{π{π|πὸ 



20 ὃ ΘΝ 
1:.Ὁἀπλιτιταιν άε Μελιτσις, 

Ονομάτωρ,»δρρφ δνν αἱ πιάτοῦ ἀρᾷ Ατδςῃ. 
Οἷνον,οἴναρον. : 
Οἰνοπέδη,"ςοἱἀοπι ο ἃ ὀινόπεδον, 
Οι»ὁπεϑὸον, τὸν πὶ ἔστη τα [Οἱ τιπ,οἐνόφυτον πέσον, ἀμπελόφυτον χωρίον, ἃ- 

δε νιτῖδας σοηβτιδ,ὠλωΐ ς οἐνοσεύοιο, ΠΟ... Οὐγ {{.ἰμπελοφύτον 
ὙΠ: ιν ο φόρα. ὨΤΌΓΡΓ. 

Οἱ νοπέπειντοι οἷ βδ τευες, ἴηι ἀ1 0.15 ν ΤΠ Ὲ ΠῚ τπάτ ΓΕ τ, 
Οἰνοπέποιντος, γ ἸΠῸ [1596] στον ΤΠ] σοί γα. 
Οἰνοπίπειςον ἱλο  θΏτα!59 ΓΕ ηΠσητιις τὰ πηπέζεινναρονο, ΑὙΠτΟΡ, ταὶ 

ὀινοπίτας, ταὶ τροδότιτεις. ταὶ λάλοις, ΟἿ0 ἰοςο 4ιϊάᾷαπι σοάϊςος 
ὀινοπότιδας ᾿ιΑθεητ, ῬΓῸ διγοπίπεες, διιϊ445 αιιοηις ἐχρουῖς πο 
Ἰοςο ὀινοπίπεις, τας «δ οἴνοις αἴδεσκυπούσοις. τα γε (ποι πάτιπὶ Θά 
ἐχροήῇτ. ὀινοπήπης 7 Πτ ργορσιὸ ἰ5 φιι οἰγοιπιοῖγοα ναρὶς ΘΟΕ] 15 
ἡπυοῆιρατ αιοά Ροτείζνε γιυικοπστης παρϑενοπίσσης ὃς πτα δὸπί - 

σὴς ἂἷο οπιπόυω,ςϊγοιιπίρ᾽οἴονν εἰ οὐίογιιο, ὄπα τηρώ, 
ΟἹ νοπλιαϑητος,ν ἴπῸ Ἔγγα 5 Εὺιτὶ ρ1 4. 
Οἰνοσληϑὴς τῇ σοςοἱπία!α νὶπὶ ἔοττι 15. Οὐγ ἢ. 6, 
Ὁ νοπλῆξ,γνς»δγίντ ἁλισλὴξ ἀριά ΟΔΙ Π της, αἰοσπληξ,αρι 5ορ ἢ.) 

14 εἴξ,νῖπο Ρογουζιισεντ πλθῆτα ΡΘΓΟΙ [Π52ν 6] πλετιι,ν ε] δητο- 
τε ἀϊοίτιγ ἃ (ίςογοης ὃς Ηογατῖο. ὀινοπλῆγα οχρτοίπι ΝΜ ΟΠ Ὶ 

2. Εἴερ.ἥιπῖπι ἀϊχῖτ » Ν οι 4 πιάτα ππιτο ΡΘγοιιιπι ταπα- 
Ροτὰ Βάφομο Εχοΐτος. ϑϊς επὶπὶ εχ πλᾶπιὶ [Ὀτίρτὶ σοάϊςἰς Πὰς 
τοβίταῖς γἱγ ἀοξείς, αὶ οδοστς!]ις » νδὶ ἴπ πη ργοῖο ρογξιιτι 

δ ΤΠ ορίπαγ. 
Οἰνοποιέω, νἱΠπτπ σοη ἢςΐο; 8ζ ὀινοποιΐα νἱπὶ σοηίς 10, 
Ὁ νοποιὸς. Υ]Π ἴτΟΓ. 
Ο)οποσία ας» ἡ» ροτατίο νἱηΐ, οινοποσία μὰ χρεέματος, τ ΟΠΊρΟΓΑΓῚ ΔΉ 118 
ὙΠ Ρότῖο, - 

Ο᾽ ,νυπογείζω, μα σωνπιακανν Ἰητπὶ δίθο, ργαθεο δι θεπάιιπι, σοπμῖ- 
ποτ, ΝΙ οαιτ. Α ο]. Ηοπιθγρτο διροποτώ, 

Οἱ νοποτεῖν»ν ἴΠ11ΠῈ ΡΟταΓΟ. 
Ο φοπύτης γεν δ) νη] ΡΟτΤΟΥ) Ο᾽ σ4Οιλ}115 δί πη. ]Π1οΓ Οἰνοπότις 2 ῬΟΙΠΠΙΧ, 

Δηδογεοῃ. 
Οἰὐνέπας σσεῃάτιπι πιᾶο ἴον ΜΑτεῖα Πγ πιο ]ρογάγοτ ϑάγγοηὶ : ξϑῦ 

ϑυϊπχαϊς ΡΟ] μΧ, λυΐχνοις γ ϑρυαλλίψοις παρεί χε. χαὶ τίωι εἷξ ἴσου πό- 
σιν ἐφεώρα. νὈὶ οἰνόπηησις τηοηἀοβὸ Ιορ᾽τιγ. Οἰνόπῆας,, ετίλ πη νο- 

σαάρης ὀφϑαλμοιλνΑτςη, Π.., ὃς ὀννοφυλαχας » ΟΟπι, ΑὙΠΈΟΡΙΝ. 
Ἐλρίωη. 

Ὁ ποπαλείνονομάοτε νἱπιπ1. Ατι τοτ, εἷδὲ ϑτευμασίων εἰκοσμ. Καὶ ἐν Τά- 
ϑαντι δὲ φασιν ὀϊνοπώλίμ τινα τίν) μὴ γυΐκ ται μιοήνεῶτῳ 5 τίω ἢ ἡμέραν 
ὀινοπωλεῖν. 

Οἰνοπώλης,ςλιρο,νἸάς Ονοπωλεῖν, 
Οἰνοπώλιον, [Οοιλ590 Οἱ ν͵πλμπὶ γοπαΐς εἰτοσαθροπα. 
οἶνθυ,ε,δνίαθι. ΤΙ λιιπη πὸ τῆς ονήσεως, 14 οἵξ. ἐπΊο ΠΠοητο» 

ἴπχτα 1114 Ηοἠλετὶ. ἐν σε αἴχς πίνει. ᾿πππαυι θη [Θητῖο55 ἢ δ1- 
βετῖς. ΨοΙ διὰ τὸ ὁεήσεως τὸν νοιιῦ ἐκπιπλαν 9 ηιιοΐ οΧ᾿ ΠΕ] Π]ατίοης 
ἂς Ορ᾿ηέοπαπὶ γδπίζατο τπσητξ ΟΡΡΙΘατιν οἱ τὸ τὸς οἴνης) 4 1181 
ψοτογος νἴτοπι ἀρρΕΠ]ἀρδητ, οἶνον ὠγορρέζω, οἶνον ὧνξμω»ν ἸηΠ πιοτ- 
σου. (Οαρίταγ οτίατη οἶν(θ. κρίδινίθ. ρ το βοτιι ἐχ ᾿ογάθο ςοηξε- 
ἐτο. Ηεγοάοσυ. μοϑυσκεῶτα οἴνῳ, ἶπο ἔπε ταί. Α ροί το 5 ἡ Ε- 
ΡΒείιςαρ.ς.Καὶ μὴ μεϑῦύσικϑνε οἴνῳ ἐν ᾧ δξὶν ἰσωτία 5 ξιρῖτα νίηο- 
Ἰεπεϊαπης᾽η 11 οἵδ Πιχυτγῖα ἀτάις πςαυἶτῖα, Αὐβοπδι5 {ἰ.10. 
Οἶνιθ. ἐκ ἔχί πτηδεύλιοννν ᾿ππ1πὶ οἰ διμι πὶ ΠΟ ἢ Πα θοῦ, 110 ΠῚ ΠῚ ΓΙΠΠῚ 
ταρηϑ ἀἰγίραταγιγατοποηι εηΐπὶ Οὗ τιῖς εὐτίοτας Ν ΟΧχ δία πιοῦν 
νἱπύνπαις πἰ 81} πιοάογαθη!ς [μα οητολιχτα Οὐ]. Καὶ οἵν(θε αὔ- 
γῶν γέροντα νὰ ἐκ ἐϑέλοντα χορδ'ειν. Ἐς ΟὐγΠὶ ξ, Ὁ ἦνιθ- γδ αὐώγει Η 
λεὸς, ὅρτ᾽ ἐφέυκε πολυ φρογώ αἷρ μοῖλ᾽ ἀεΐσωι Καὶ ϑ᾽ πτλὸν γελείσαι, 
αἱ τ᾿ ΟΡ χΉ σοιόδαι! αὐκεν, Καὶ τι ἐΐπος ὠρρέννκεν δ᾽ αὖ τ᾽ εἴῤῥητον ἀμείνον, 
Ἐς Ηοτατζίιις (αν. .Οἀς Ζζ2. νἱηὶ Δι ρμογὰπι ΠΟ μι ςη5 5» ΤῊ 
Ἰεης τογπιξιιπι ἰησοηΐο αἄπιοιιο5 ρίοτιε ἀσγοτιι [ἀρίςη- 
τί απὶ οατα5γδὲ ἀγοδ ιηι Ἰοσοίο σοη[Π] 1π1ΠῈ τοῖορὶς γα 5 ὅζο. 
Ἐσ αἰ το], 4 ποι ἀοῆρηας ἐδιϊοταβ, ϑζς. ας γογὸ ρι]ςἢγα (α- 
πὲ γῖηὶ ςοπησποπάατιο [Ππιπιὸ χιὰπι ταγρο {Ππ|4 αὐάϊτο, αιοά 
1άοπι αἷς Ροοῖα ΟὐγΠ, φ. Οἷνός σε πρώδι μελιηδιὴς 5 ὅς τε χ) ϑηοις 
Βλαΐηῆει ὃς αὖ μιν χανδὸν ἕλῃς αήσ[, ἀἸσιμα πανῇ, ὅζο. πγοπηόοτατι ἐϊ- 
βαὶ πα: Οὐΐδιις μοο ν οτιις ἀϊξζιμπι σοπ βγπιατιιγνοἶνιΘ- κα φρρ- 
γέον ταῦ Ἰὲς ἀφροσιωΐω «γαξάγλει γ {πίληϊτς ἔλοῖς ἴᾳπος ιοαιις 
ςορὶᾳ Βαςοθῖ. Ας γεγθιιπὶ μογοὶς μος νεγμπὶ εἰϊ. ντ αἷς Τὸ- 
τϑητῖις » δίας Οοτοῖς ὃς ΒΑςοΠο ἔτίσες εηιι5 : ὅς ντ Εγὶρ 4, 
Οἴνου ἢ) μὴ πειρόντος ὅκ ἔςτιν κυαρις 9 14 εξ, ἴη ἘρΊ ργάπηπι, Νεκβὸν 
οἰφρρδύέτη διογύσν δὲ χα. κἡ Δή μητρν, ΟἹ 14σιε Αὐιτορμαπες νἹπᾶ 
1λς ψεποτῖς μος νεγίι ἀϊχίς, Η δι τε πίνειν οἷνίΘ-, ἀφρφδέτης γάλα, 
οἷν. ἀοὐδα χυτος, 14 τ Πιρεγίιι5 ἀϊέτιιπι, ΟἷνΘ- χριϑενοὸς ἡ Ζγ.- 
τἢιιτη, ητκονο Ζύϑος, 

Οἱινόαπονδοι ϑυσίαι,[χογΔ. ᾿π ιῖδιι5 νἰαπαι [ἰθάτιιγ. Η]ς ορροηῦσατ 
γηφάλιαφντ ἀϊξγιπη Πιρτά.. 

Ον τα. υς ἡ ̓ασῦτα νῖπο [ρα ξζα 8ζ πις}]} 5 ραπὶς ν᾽πο ἰηείῃ ἐξι15.) 
Αὐτορβ ἴῃ Ρ] τονὲ “πτεγρτςβ) ὅτῳ τίω ἐν οἴνῳ πεφυρῳ μβίων μα΄ 
ζομτινὲς 3 ἐῖν ζῆων, εἶδος πλακοιώτος μετ᾽ οἴνα καὺ μέλιτος γινάμβουον. ἘΠ 

οτίατη Ποῖα ις ἀατη, 4018 σιτατδ,ςοταΐ ᾿πς γι δητα Γρᾶζοι16 5» 
Ατποη, "δ. τον οχ Ατγιτος. 

Οἰνοφερὴ »Υἱπο [5)πτίωρινίθο, 

Οὐ 
Οἰνυφλυγίω,μ. ἡ σω πο τΙοΓ. ὀνοφλυγίῖ; σΟτηεΤἌτίου 

χαΓῖδε δὲ ΠΟΙ Π0115»0ΑΡ. 21. Π)ομιζον. δ νοφλυγησο 
ερτιδυῖτ, ε γιούς, 42. ΑἸ ἊΣ 

Οἰνυφλυγία, ας, ἡ νἸΔΟΙ οητὶα, Οἴσοτο τερεΐδίαι: ΒΙΣ ; 
Ὑ τΕΠ]1) λαιμαργίας κὐ ὀϊγοφλυγίας ρο[αῖτ. 

Οἰνοφλυξ,υγος ,ὁφο τ ιι5ον τη ἶις. Ηἶος νεῖταγ Χεποὶ 
δραὴν πρός τι ἔχέν; Ετγ τ. ἢ 

Οἰνγοφόρον 5 ου 5 τὸ » Ἰάς πη χιοά ὀινόχημα » “ΠΟΡἢὴ 
Δρι. ν ΐ 

Οἰνοφόρφε. 9 ὃ κἡ ἡ ν ΠΥ δτ, 
Ο᾽ ,νεφυλαξιγιάε Οὐ νέπήης. 

Οἰινόφυτον, τὸν Ἰ ΠΟΤΕ ΠῚ. ἔς 
Οἰνοχοόνον, μι. θύσω, π', δυο! . ῬτΟ ὀινοχούῳ, 1144. β, ἑλοί 

Ετ Πἶρτο ὑΐ, διὴ οινοχοόϑειν » Του ροςι]α παϊ μεν 
{ςα]αηα ρτἰπια οἱ ἃ εἰ κιρνάν. Ονο χϑεία,αριχ διι4 
ςετηα:. ΗΝ 

Οὐ νοχοέω;, μι, σον,π υκρῖ, ΥἸΠ1ΠῚ ΕΠ Ο;Ροτιση τα ΐ πη 
Ἰια4.γ.Αςςυ αι χίτον ἐκταρ εφνοχόει Οὐ γ Π1.3.Ο ἦγον 
αμοά πλιιπι5 εἰς ρος] Ατοτιμτι ὃ ξογιπὶ φιΐ ἢι 
πον μὴ κὸ ἀἴκρατον ἐλδυϑερέων τοῖς πολίταις οἰγοχοών., 
τηοάογαταπι οἰ 115 ράγδηϑ ΠΠθογτάτοπι » Ρ] ατατοὶ 
ΑΒΡ(οΙ τὸ, Ο ἀν ., ὠνοχόει δ᾽ εἱος μβμελαου,ὶ, ἐν εχ 
ΠΟΙ 1185. ὀινοχοξεάγτα αἰ σΠ ΠΕΙῚΓ 5 ἷ. Υ ἸΠΙΙΠῚ ἀροίρετι 
Οτεροτγιάς σδηγπιεάε Ἰοαιιεη5.9 1) ὡς δεκτὰ συμποσιο 
τοῖς Διὸς οινοχούμῆνοι παιδεκοῖς, 

ΟἿγοχδη ης γῦγγ 5 ἜΧ 410 νΊΠΠΠῚ ἕπῃ ΡΟςι]Α ᾿η ιπάπ 
τείχυσις » ἩΟΠΟά 5. μηδέποτ᾽ δινοχ ὀίων τιϑε μῆν 'κρητῇ 
εἴτ. κυύαϑον ἡ ἔκπωμα, ὀινοχόας κὶ φυάλας 7, τ} ας ὅ 
ΤΕυογ Ἰὰ. ᾿ 

Οἰνοχοθ., οὐ, ὃν ΡΟΟΙΠΑτοτ ) ὄθακέρνης » Ρίποετπα : αὐ ὁ 
ξαπήο. 

Οἰγοχρύτες κα ἐρυϑραὶ » στα ϊςα: 8. στα : ἔς ΟΑχα [ἰδ τι 
Ἀπ ρίδητ. ΤᾺ ςΟΡΗΓ. ᾿ 

Ὁ ἔνοψ, οπος. δ, Πῖρογ, ν ̓ πὶ σοίοτςο, οἴνοψ βοιξ, δος πἶρι 
οἴνοπι βάκχω, ἴῃ Ερίσταπηπι. ΗςΠοα. δ) οἴνοπι πόντῳ » ἐᾷ 
ἴτυτο, ὅς Ἡοπτοτγ. Π 1. οἰ, ὄρφων δ3) οἴνοποι πόντον, Ἰὰ εἰξ,μὶ 
εἴτι ὃς Οἰνωπός. ἣ 

Οἰνοω, μι ὠσωνπ. κα) ΕὈΥΊΟ μεϑ ύσκων ἴηο ἱΠΊΡ ΘΟ. ἴπ νἴπι 
νηάς ὀνωϑὲν ὕδωρ, 114 ἱπ νἽπιιτ νεγίᾳ » ΝΌπη, Αν 
Οὐνωϑθεὶς» ΕδτΙ 5» ρι!4 Αἀαπιαητ ἴῃ ΡᾺγ ἤορῃ, 

Οἰνώφεχ,ε(Θ.γ ὃ κἡ δον ἴρο ἤισον πασο, ΑἸοχάη, ΑΡῃγοά, αὐ 
τ τρόφιμον ἱ ἃ εἰἘνΡ Ατ5 111α νἴπᾶςϑα ὅς αἰ ἱπισπτο άο 
ποίϊις Πιςοιι5. ἘΝῚ 

Οἱνῶν, ὠνθ-, δεςΕ1 14 νέπατῖλ ΟΟ] πιο Π]α:.ν οἱ ἀροτίοοα, ν αὶ 
ϑ κι, ΡΠ 1η, ῬΟΙ]]ες ὃς ιιος Χ ἜποΡρ οι Ὑοσδιῖξ ἀνὰ 
πυϑεῶνας ἀἸἰχὶτ. . 

Οἰνωπὸς» (8. Α ἀϊεξι. ὁ οἴνοψ, βΆΠαα5.ν ΟἹ ἀτοτι το ἔαΐπο ἃ; 
ΡἈγΙΒΗοτγ. 116.3.σαρ δον 1 το οστὴβ ππατογίοιη ἀςῖγ 
ςς ὀνωπον᾿ ο[{ς δἴτο το πἰρτιςαηζοσαρ .17. νδ] νἱοῖ 
Ριιγᾶπὶ σοπἤίτιῖτ ἴῃ σομβηῖο Αἰδὶ ἃς αἰστὶ 7 φιαίὶ 
τ]οἷ5. ΄ 

Οἰνωπὸς δρεΐκων, Επιγ ρ 4.1. πΙρτιςαη. 
Οἰνγωπὸς βότρις,ἱστίολῃϑ τάσοτηιι5. ὀϊγωπὸν βάκ χου βότρ' 

νΘ5}16..3.Ἐρτρτ. 
ΟἾνωσες,οης ροτιῖτι οἴϊο, ἔσιι ἀρροτιιπι εἴϊε , ἱποίρεγοὶ 

ΡΙμς. ἋΣ 
Οἴνωτρος, ῬΑ τι5)ρς ἀαπηςητιπι νἰτῖ5. 
Οἵο, {|7) ργορυ!) ἐρτὸ οὖ, Οἷο οὐδεκᾳ 5 οἰἶιι8 στατία 

ΚΒοά. ; [- 
Οἰόξι(θ., (ΟΠ ἐτατ πτδομιονό ζι., δι ἀκα: ΟΠ αὐθαίρετος, μιονότρν 

μδδθ- τῷ λογισμῷ, ἐκτὸς φρενῶν, Ἱ 
ΟἸοξότης, ΟΡ οΥτδη5 [δου Πιπι:Ργορτὶς ἀς ρεοιάίδιι5 

ἃς [ςοτγίαπι αν αἰ 15 ρα ςοπτῖθιι5: οἶθ. δὲ βειξ, γεῖ ροτίμι 
σκω, 5οΡΠΒοοΪ ἴῃ Αἰδςο, γε δ᾽ αὖ φρενὸς ἐϊοζότας φίλοις μέγα πος 
δὕρηται ἰυτῆς φρενὸς ἀποπλιϑείς λρτὸ μετοιφορρὲς “ 
σκημοίτων κὶ μόνων βεσκομῆῥων. : 

Οἰύγαμος ἷῃ Ἐρίβυααὶ (οἷΑ5 μβαῦες πιιρτίδϑ. ἱ. αὶ (οἰαπὶὶ 
ΧΟΓΟΠῚ Δἴ Υ 1Γ11Π|. ΝΣ 

Οἰόζων-,γηΐςα νεἴξε ᾿πάτιτιις, μονόςτολ Θ΄, μονοξωνίθ., γεῖ [Ὁ], "-: 

γΘΟς ΘΌΡος, αὐόν᾽ ἕν᾽ οινοζων ον ἀἸΧΊτ.Υ ΠΕΠῚ ἁδίχις ςοπηΐτατι ἱ 

ταϊηςῃ μογόζωνον ἐχροπιιητοΐς πος ἰοςο ἰασγοηςῖ, 
Οἱ όϑεν, ΠΠρῸ]ατῖτοτ, ΓΟ Πἰτατὶ ἐοίεο γιπα, ΑΡΟ]].2..Α τσ, ἄσσεται δ 

οἶθ..ῖ, μοναχόϑεν, Αὐατι5, ὁ εὖ ὀκείνη Οἰόϑεν, ἐδ πεῖ ᾿ 
το οἷ ἐνὸς μέρφις, Οοπλπι. νῖ4ε Οὗθι, ἵ 

Οὐ όϑι, [δου Παπι» Πηριι]ατίτοτνρ0].2, ἀφάοσφ δὴ οἰόϑι ληταὶ, ἷ 

φάτηεται ίο] σοπτϊηρίτοδα ΓΟ πὶ ᾿ρία. ' 
Οἴομαι ὃς κράσει οἴω οἴει οἴεται, μα, οἴ σομαιναν, ὥμιμαι. εἰόρις" αν οὐδ᾽» 

ὧκ ἴῃ Ππιρογἔοξς, ὠσμίω, ἀρᾷ ΑὐἸΠορΒ.νεφ.ρατο, υἱ ἀδοτν, 
λαμζαύω, γομέξω, ὠρρσ δοκώ, ορ᾿ ποτοσςηεουίμι σοη[Οἶ15.Ὁ ᾿ 
βλαηῆην τις ΡΊατο ἵπ Αροϊορ.εχ αιιο Οἱςογο,πὶῇ φαδά πὶ τὶ 
ζετο ἔε ογοάίάοτιπτ, Ταςα].1. Ῥτο ἐλπίξω, ΓΟ πιοίἘἢ, οαπὶ - 
τιιγο ἔδοιηάα ργοάιξξα, ΟάγΠ. ξ πεζὸν ὀΐομαι ἐνϑθοίση, ἱκέδθαν» σ΄ 
το, ΑΡο Ια, ἰςοια 4, μφοντοσεμίας φιν ῆιθ, οἱ σαί μῆν Θ- α΄: , 

ἱτγαῖ α 



Ραταραπτιιτ 5 ΟΧ [Εἰπιαδαητιν . Χεπορμοη. 
τὸ Πιΐ ὁ. ἃς [ἰρεξξιηι μαρεο 9 ὑσονοω; 
»τὠ ἐπομίω ὅδη νηὸς ὀϊομῆνός αὖ αὐαγκυ, νἱὰς 

ς ΗΙεγσοηἶπ οαρ.53.Εἰαῖα, 
γον. ΕἸ οΠ οὐ πη ΤἸοομοη.γάςέρες οἷον, Οἷον, το οἵως, 
Ἐφείτ, ὄψομαι σ᾽ ἐγὼ Ἐκ τῆς τϑρε ρίας ἔσχατον ϑεώ.- 

τοδῇ αἰῴξας ἄφαρ οἴχεται. τ, 5: 
τοῖδηαιιαπ)» αν [ἄς ἰςοτ, εχ ΘΠΊΡΠ σαδὰ- 
εἰ. Αὐἀιιοτβναισοπὶ εἰς ὀχ ρ] σα μ αὶ ἃς ἀς- 

χορ ὶ διατία ἀίςο,ΡΙαῖο ἀε τιον. νθὶ ρἷς- 
(γω ὃ τὸν τοιού, δ΄. Ὀ] ἐιτατς. ἴῃ ἸΝ πηα, τί 

ὅντι βασίλειον οἴκημα το σ᾽ ἀπ ηαΣ ἀἸ οἴτατοος 
οἰ Πτπιτη. αϑοα χοῦ κα δ εἰκός οὐ δὸμήυοι τῇ βουλὴ δι- 

πὶ ντ παιατη οἰ, [πὶ ἴῃ στατα πη οἸΠπὶ ΓἜπατιι τὸ- 
οἰ, ἴῃ (σα πα}}}. ΡΙατο ἴῃ Αροϊορ. μηδεμία αὐ ϑυσίς 
. [δ ταπαιιαπι [Ὀπιπι15.. γε] Όσηηο ΠΗ ἰσοντ 
[ζοτυκοιϑ᾽ ὕπνον δ! που γ δία. νοἶτις ροῖ Γ ΠῚ Π11Π1 

κῴ; «“αδίοις, ες πγὲ ἀδοοιῃ {πα ἴ2. 1 ιογ αἰ. 
ΟΠρ Θ2Ρ]ατο ἴῃ ΤΊΠΙ, δῇ εἰ ϑλεώτειτον» 'π ποάιιηι 

ΤΙ ΠΊπιὶ » ΑὐἸ ορ᾿. ἤς Βιιά, Ρτὸ αιΐίρρο.Οὐἀγῇ. 
ϑυμὸς ἐνὶ ς-ἡϑεασιν εἰἴπις"Θ-. οἷόν σ᾽ ἐσγ᾽ δόσεις πῷρ ἐ- 
τὰ ποὴ δά άιιχί»ταπιοτῆ ἐπγάτιις. Η ΠΟ ἀ. 1: {ττ- 

1.8] 2 ὴ κα τόγσε β ορτόν. δίς. ν Οἱ Τπτογρ. ὥασερ ΟΧροη τ, ἱν 
σάιτη. Τητογάμι Αἀιιου. εἴς δα πιῖγαηα!, δή ἄκουσε, 
ἱ διυάτυῖτον ο] δ΄ αὐτὴ σῷ αὐοάσοξον, 1,Δἀς ὁ τοη ργατοῦ 
πὶ ἀπά τἶτ. ἸΤΟπΠιΙ]ι.πη ΠΟΙ ΠΟ γατὶ Ομ ἰδοντ 
δος]. δ] ὑξρέϑηω, αιιο ]ἀἰδτῖο θέε ἤλτα, γὶ- 

δ1|ε εἰξ, δειυατόν. οἷον τε καλύψω» Ῥοεεῖ Πεγὶ νεὲ ὀχείη- 
ΤΙ ιιογ 4. οἷόν τε δὐρίσκειν,[ἴσοῦ ἐπποπΐτο, Γαοίδη, οἷον τε 

ς οἱϊ ἀἄϊοοτς, ἢ ΠἸςοῖ ἀΐςετο, οἷον ὅδε, Πσοτ. πλησιάζοντας 
οἷς «ἄν ϑεοις οἷον τ᾿ αὐ οἷς ποιητάς ὅξι ποιῆ σὰ!» 115 Ροοτί5 

Βοπιϊπίδιις σοπρτοίϊις ἔπρετς [ποῖ ΠςΟστγατ. ἴῃ 
τε ἕσαι ἐχοῖϊς εγῖτ, Ἐτ οἷον τε ςιπὶ πορατίοποντ ἐχ 
Ἰτοτιποη [ἰσοτοτ, πο σάτα πὴ Εἰ. ΠἊΟοτγαν. τῆς δόξης εχ, 

Ἐν δηεγεγκόντας «τή τοιόϑει! 9 »ἰοτία πὶ πο ΡΟ Πητ ηἸ ἢ 
Ἰφητος ΠῚ σοπηράγαγα. ἐχ οἷόν τε ὅξι ἡμῖν δυαωτρίξειν, 
δα τ Δα Ἀ Ομ. Παρ. 9. ἐχ δή ὃ ὅτι ὀνυπέπωκεν αὶ λόγος 
τ ποη Ροτείξ γε Ἔχοίφετῖτ, ἈΠ)» ποη αιοά διιτεπὶ 

οὐ εἰν, νοΤασῖ.ν ΒΕ] οεῶ παρέλκει, Τ Βομλ τας ἴῃ 7. 
ταὶ 5 ἀ διυΐαται» δῇ οεωῦ κἡ τὸ τελϑυταῖ ον “ἦν εἰρυμήνων. Οὐχ, δ, 

γὐχ. Ὁ ΟΠ αι ἵπ Οἵ΄Θ-. 
οὐ απιπιοίο. 41 {19 πα 114 Π1.} Ὁ) Υ ΕΓ, ΟΕ] στον εἰ, 

59 ᾿ οὔθ έτιν τ 1, θη σοις ,δοκήσειςς 
ταάδῖηο ραίσθηϑ. 
Βαθεης νΠπῈΠὶ οαΐσΘ.1Π1. 

Ἐγ [ΟἹ ἰτιἀίας πὶ Βα δίτατο 9 ἴῃ Ἐρίρταπι, ραΐατί δέ να- 

ἀοίεγτιι» (ΟΠ ταγῖιι55 ινὸ ἃ ἴῃ Βα: οά! Ἰοςὶς νοτ- 
οἰξατίο ροοιιάϊι πη: ρα [ζι15 ἀρτισ:8 Ὁ δὶς ἃς πολέω.Ο- 

αἰεῖὴ κατέπεφνεν ἐν θιοπύλοισιν ὄρεασι. [πτοΓΡ.ἐρη αοις ἐν οἷς 
ἄδι  ὅδιν αναςρέφεϑχον οἱ ἐν οἷς δίες» 1. φρόξατα «ἰαςρέ- 
σι, ἘτῚ Π1Δε].ρ.δς ν» χείρῳ ὧν ὀιοπύλῳ. 
Θεπίτίιο, ἃ ἈΝ οπιϊπατίμο οἷς, γ]4ς δὲς. ΠΣ 
αΣ 9 μόνθ-. Ηοπιοτ, Οἀν.κ. Τῷ κὐ τεϑυείωτι γοον πόρε 

᾿Οἵῳ πεπνυ ὅϑοι, τοὶ 3 σκιαὶ ἀἵατουσι 5 1ά οἵ, [οἷῖ ἴδρετε. 

Ἐχ μος ἰοςο εἰχὶτ τάς Ὀιαΐπατ. ᾿ς Τγτεῖα οὐ απ - 
Ἡοππετι5 αἰτ,δοίμπι ἴαροτς, ςὥτοτος ὙΠῚσγάσ τ ΠῚ 

: Ασάτιιδ 9 5 μᾷρ ἐκείνῃ Οἴοξεν 9 ἐδ οἰ Θ’ κεφαλὴ ὅδι- 

5 Ητπς ποῦ γηᾶ πιοάὸ σάριις ογπδηϑ [τς] γο]ιι- 

ἀιδητιις, ιν τ 115. νἁτίτ5 δαῖι5 ἀξ Ἰοπῖβ υἤις 
τ υμδο᾿ ρῤδδεεν ὀδόγτας πᾶσι ζώοις. οἵέες τέμνειν ἔΐ)» εἴς 

σατο ΡΟΠΊπτ. ΡΙατο ἴῃ ΑΡΟΪ.τυγχώΐω ὡν τοι ζτος ον υ- 
πῇ πόλει δεδόέδευ» 1 οἰτἴτατὶ ἃ ΠΤ εο ἤιπι ἄατιις.14ςπ|ν 

ἡ ἀδικεῖν. τα] ες 4111 ᾿π τα τι ἕογτς πο ἴητ. Ἰάςτὴ »Ὁ οἷαι 
αἱ τ βαρύταταιςντ τι: ἀσοτ 1 (Π πα’. 5  ποί. οἷα δ τεὶ 
τ ἤππτ τος πηατ τἰτῆ δ’ 41 Γου πλῖ πὶσ ΡΙ 6 παν. αἴθ. αὐγαλεώ- 

ΠΟΙ Πἴπηιι5,. Α τ τορι. οἴ(Θ. χρατιςιθ. ἐγγόετο, πη νἴγιιπα δο- 
τ, ΑΛ ΠΟ Ρ . 9.Ετῃϊς. ςαρ.3. βίθ' οἷθ.: «ἁδρόταιτος. Υἶτά 

(οἰ Πςατι ΠΠ πα. 1 τἸοΐδη. δ] δοὶ ϑαυμαξομῆν ἐξ, ΕΟ ποτ. 1. 
εἴς ἀτ  τγάπηιιτ. 4.4. Ροτοητεπ, οἵ. ἔμειρος 5 τ [15 ντ 

τι5. οἵας ἀμοιζῆς οἱ ἰάσονίΘ- κυρφῖ» Επιτὴρ 14. τά] οπὶτγεπηης- 
ἔσττ δ ἸαἹΌης, οἷός εἰμι πίω) ποίησιν» 411} 15 πὶ ἴῃ ΡΟςΠ, 

ῬΒδη. οἷός πόὶ δὲ αυίειιπαις ἢτ, μα ΠΠ!ςυπαις ἢτ. οἵας δ,- 
τὖ ποιότητος οἱ ἀέτοχον, Οιι11||ςτ]π 6116 4114 [Ἰτατὶς ΟΧΡΕΓ8» Ὀὶοῖ, 

.. 5.02.2. δὴ] εἶπες. 14 εἴς. ποῖον πες. δῇ μεῖϑον ἅπες) ντ γογθὶς ὁ- 
ἩΠΡΉσπιςγ Οὐ 14 εἴδοῖτα Τσσυτας φ5. 1 Ροτίῃ8 δαση- 

»" ΠῚ 

ἣ 
ἥ 
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τατίτιέ, ἐν οἵῳ τρύπῳ,ιοΠἸα πηοάτιπι, Οἶθε ἰῃ οαΠι Δητοςςάοη- 
τί. 1 ποϊδῃ, εἶ τιν ἐντετύχηχας «αἱκῳ οἵῳ μήτε λυπεῖῷι, δέ ς,ἢ δτοῖ- 
οἱ ςομΠιοτιιά ἐπα ν Πὰς ἐς 5 υιΐ ἤσάιις πιο  οὔία α Ποίαταν » ὅζο. 
Οὐαὶ ΤηΠηϊτ, Βιι,Ἰη ΕρΠιρτίοτ, τοιῶτος οἵ θ. εἰδέναι τα] ῖς νὰ πο- 
τῖτοντ ποίζατ, ἐκ οἶ(Θ-. ποιᾶν»ὅςς, ποη ταῖς γτ οἰ αας, Αὐπτοταθ, 
3,Ῥο]1 οαρ.6.οἷιΘ. ἐν ποιεῖν τα ]ὶς να δοποῆςϊα σομπέοτατι νος Θα- 
ΖΔ πὶ [1}. 4.Θγάτη. αὐόρος ἐδαμως οἵντο { 4) δὲ οι» τὰ πραγ] Πὰ 
γαμϑ: Παοὶ, ταῦτα μὴν οἵα ἀπις-ἐἰϑοι μας Πατ τα!α γε Πὲς οατοᾶς, 
εὐ δῇ γεωτέρῳ μετοαιχάρεσα), γομίστιτε τὸ τὡράγμαν οχὶ Ππηατο τῷ οδῆλ 
οὔο,θαπὶ ποι ἀςροατ Δἀο] οἰσεης τοηταγο, Τ᾿ μιοΥ 4, εἶα ὅδ τε 
τοιότον γγύθ., δὴ αὐόῖν εἴῤῥενίδ- γχυνῶν., ἢ ταῖς ξόπιι5 οἰϊ, αιιοά ἤπς 
πιᾶτο ΡῬγουοηςΓοῖ, ΑὐΔἴοτ, 1}0.3,.4ς Θοποτατ, οὖ θ. ἐΐχαν σρίχας,αά 

, Β᾿Βασηάιιπι Ράϊιιη) ἰάοηαι!55 Τά οι Π1|5.3,4ς Απὶπη ον. κατέχαν, 
4. ρο τ ςο  θοτο, εἶθ. κρατεῖν, εἰ κρῳτεῖοϑε αρτιις γ ἥὔογον ποι 
νἱηοἷ, Ιάοιὴ Αὐ τοτιΐῃ ΓΟ ] οπη.οἶΘ. ὀρ χ εἰ ὅτι. επλο ιν, ὅς Χοα 
ΟΡ. τοιδτος, ὥς, οἶζθο με γινωσικεὐϑει 14 οἰξοντ Πα ςΟΡποΟίσαταΓ» 
ΑΕ (ολίη. ΟὗΘ’ ργὸ ας. Ρ]ατ, πῃ Αρο! ον. φημὲ γδ εἴ με Σετοχτενεῖς- 
πε) τιμωρίαν υὑἱμῖν ἡξειν δυϑεις μ(δλ τὸν ἐμὸν ϑεένωτον πολυ χαλεκσωτέρριν 
3) οἱὸρ ἐμὲ ἀπεκτείνατε, ἀϊςο Πρ] ἰοΐττα ν ο δὲς νοπειιγα πὶ πλμϊτὸ 
Βτδιῖι5 πὰ 4110 πὶς αοσοττῖ5. πολ. π ΑΠδοματ ἢ, εἴσῃ ὥ- 
κατα οἵα μὴμ «ὐρὶ ϑεων, οἶα ὃ αϑοὶ γονέων κὶ αὐδὶ γέμων δοκεῖ ἐ μῆν. δ] δι΄- 
ποτε φαῤμακον,αι!οαἰς!] 116 γοποπι ΠῚ», Ὀἰοίςσοτί 4, 1Ρ.6.πὯρ.1. 
φποάϊμδθες νοπδηλτη. ὧν οἵῳ ἔςε ὁρῶτε, ἴῃ 4114 {Ππτὶς σοπαϊτοης 
γ᾽ ἀοτῖ5, Χορ σῃ [16.3. Ραα, δ πεποίηκας; 4ιϊα ἔροιει "Τάς δ], 
εἰ ποίησειν οἱ ἱρέες οἷόν τι, [Δσοτάοτος τα]ς αι ἔοξοτδητ. Ηογούοσ. 
δῇ ἔρεξαν, τε εἴξ αιιοι ἐςςογιης, Ηοπιογῖπ δε ]Ὸ Ἀλδηατἐχαῖα 
γέλωτος ἐξια πρῴ ομν 2 Ἐπιτέρ! 4. ἔλοίπιιις ποι πα: Πηὸ τι[μ ἀϊ-- 
8.8 4.«ποΐδη «ἰδ ϑυστών ΔΙ Ἰτοτ, δειναὶ ποι ὅσου κα αι «τλιαζεσειν, οἵας 
εορτής Σσπολειφϑίσεται. Εἰι]Δητῷ ἔς τα }1 ἔοτο πο ἱπτουξμζητγαπη. 
ΑΟοΙρίτιτ οεἸ8π| αὐτὴ τοῦ εἴτοιμος » ΡΥΟΏΙΙ5.» ῬΑΓΑΤΙΙς » ΡΓΟΠΊΡΓΙΙ5» 
Πγοπαμ5. ΑὙ Πτορ δη,νεφ. οἶζθ' ἐμοὶ τρέφεται ποῖς οἹ ἐν δώμασι πῶς. 
34 εἴπ, ργοπιρτιι5 Ἐγοηιιι5. ΧΟΠπορἤοη ϑτομν. 3. αὶ γὸ κῷ οἵϊθ. χσὸ 
παντὸς καρδιαίγειν.  Οπτοτι ἀν ΠῚ ξ, ὁ δ᾽ ἐπείτει νόον χι έϑε τόνδ᾽ ἐνὶ ϑιυ- 
μῳ,ἴΘ. ὀκεῖν(θ: ἔίω βελφυέυν ἠδὲ μερί χείϑει» 14 εἰς . τ πὴ Ῥατγατις 
ογατιν ΕἸ 4118}15 ογατ δα. δίς, ΑἸ χιαηάο Ῥτο κωλύον, Ποιηοίϊ, 
ὑδὲν γδ δῥ ἀκού εἰν ἀυτύ τοῦ γόμου, αἰ 1] οαἷπὶ νοῖας ΠΟ ΠΊΪΠ115 Δ11- 
ἄἀϊαταγ εχ 1ρί. ἐδὲν δῇ ὅμως τὸ μέλλον δυοιημμόνως προσ δοκἀγοἱὰ οἴ, 
ἈΪΠ1] ταπγοι γαίας 419 ΠλϊΏ 115. [πτιτι πὶ σΟὨΓΈΔΏΤΟΓ ἐχρεέϊζε- 
τ }}5)Βι4.1η ἘΡΠΠ. χιια απ Δ4 Μαϊπηιμπι.14 οἰ, ἐδὲν κωλύον. δἷς 
Δριιᾷ Ογεροτσ.ἐδὲν Ὁ δῇ τ ἡ δυσμά τι ποροϑνεγωι . ὨἸὨ1] γεταὶ 4ο- 
τλϊηι}8 Δ 4ΔΠ|1}5. ΑὙΠΟρΡΙ. ἴηι ΑἸ. ὁ ἐδὲν οἷον ἐς’ ἀκούσαι “ἴω 
ἐπών. ῬΪατο Θοτρ. θοὸν δῇ τὸ, αὐτὸν ἐρωπάν, ὦ σωώκρατες, Ῥοτεῖ ε- 

τίατι Πρηϊ σατο βέλτιον , στ ἴῃ Πιρουϊοσὶ ΟΧΟΠΎρΡΙΟ Ῥεπιοῆῃ. 
ΔΙῚ] πηρ! τας ιιὰπη νογρα Ιερ 5 διιάϊτο. Ἱταπα Ρτοὸ ὅὕμοιΘ. Χ ξῃς 
εἶχ ὁρᾷς ὅτι ἥδιον ὅξν χεριξομῆνον οἵῳ σοι αὐδρὶ, 1. τὰ ἢ νῖτο 41|4}15 65. 
1άοπὶ 5 ἡμεῖς 2 ἔγνων τοῖς οἵοις τε ἡ μὴν κα ὑμῶν χαλεπί πολιτείαν δ) 
δημοκχραπίαν, τοι διιυατος, ἱςρο ΠΠ0115. τλαχὶ πιὸ ἀρᾷ Ροεῖας. 
Αὐλΐτοτ, 3.Ρο]λτοθν ἐχ οἶθ. ποιεῖν ἀγαϑοιὲ, ΓΟ τι] παϊπἰ πιὸ Ροίξε 
Βοπος5 τεάάοτο, Ογοροτίει5, ϑνρα σοι ἐκ ἰυῦ δῇ μόνον μοῤτυρκου θα χὴ 
ψάδομώρτυρας δύρεῖν, 14 εξ, δυυνα τόν, νἱάς Οἷον [πρτὰ. Ὑεμπτιις 
ετἴδπη Ργο ἡλίκος, Θ4ΖΑ ἰπ Οἱ σετ. οἶθ. μὴὸ γὸ λόγος ἀυτε, ΡΙατο [ἰῦς 
τάς Β ὁρ.1π1ητογγορατίοῃο, δή ἐμζαλων λόγον, ἐν γῳ ἐχάς ἀπιέναι); 
4110 [Ἔγπγοης ἱπϊςἕξο αθῖγς ραγαϑὴ δέ ΠΡΤΟ 2. τὸ ποῖον λέγές ; δὲ 
ὀξυώτε δεῖ αὐτοῖν ἑχοίτερον ἐ. ΟἿΘ- οτίαπι ρτο τπᾶρπο. ΠΟ Ποά ἴμ 
ἔοιιτο στο], ΠῚ ἀττίοι]ο , Ν᾽ οἵη πρρλυποῦσοι δόμοις δίς. καὶ ὁποίοι 
καὶ αὶ μεγάλη, 

οΟἵθ. αὖ, ὃς Οἱέςτε, ΔΘ πη» Ροτςησ» ΡΟ ΠΠ6 1115, Ττεπ Ῥτος 155 ραγᾶ- 
{|18» ΡΓΟΠΊΡτΙΙ5. οἷός τ᾿ εἰμι, ΠΎ] 1 ἀάτιιγ ἕλοι τα5. ροίϊιη 5 δεώα - 
μα, Τ πον 4. ἐχ οἷος τέ ὅδιν ἔχων « ὅζς, Ποπτο ἤδη, οἵῳ τε ἐόντε 
λογίζεδδοι »Ροτεητ οσλςεῖο; Πογοάοτ, οἷαί σέ ὅδν υπετέως ὑμῖν ταῦ - 
τα χωρέειν, (τπιπτ Πα:ς γος δ ργατδπάιιπὶ ἔλο ] 1, [46 ΠῚ, ἕο οἷα, 
τέ ὅξι τύτῳ συμζαλλειν ἴϑνγον . οπὶ πος ποη [ἰδεῖ αἰλεπι σοσηρα- 
ταγο5 [{6π}. τουΐτῳ ἐκ οἷα τέ ὅξι ἐρίσαι ἴϑνον, οἰ ἢοσ ἤοπιο ςοῃ - 
τεπάετγα ΡΟ Πητ [6 Π1. ἐκ οἷα τέ ὅξι πλέειν» ποι ἰἴσοῖ παι ράτουάξ 
Ἡετγοδοτ. ἐ γδὸ οἷα χε ἰω, Πετῖ ποπ ροζογας, ΑἸέτοσ ἐχ οἷος τε εἰμὴ; 
Προϊῆσδτ πο! Θυγοπιιοοϊπυΐτις ἔχοϊο. ΡΟΙν θἷτς ἐς Ἑαρῖο Μᾶχ. 
εἰιπέξατοτς; εἰς ὁλορ ερῆ 3) κρίσιν εἷξ ὁμολ ἐγου συγκα ταιξάνειν ἐδθιμώς 
οἷός τ᾿ ἐῶ, ἀετγοξξαθατς χά άιιοὶ ποη ροτεταῖ τ, ὃζς. ΑΠαιαηάο 
οὐπὶ ΑςοιΓΡΊΑτο, σμικροὶ δ), οἵθ- τ᾿ ἰωῦ, ράτιιπν ροτογαῃ. ὐχ οἷαί 
τε αϑακαυ φίσαι, ΠΩ ΕΓΙ στο ΟΡ μοοΪ. εἷσε τε γένορκαι 9 ΡΟΙη πη. 
Οὐ 1πάϊςατῖπο, Π;ςΟοτγατον δὶ τε ραττίου]α οχρί οι οἶξ, ντ τα 
ὡφειοἷός τ᾽ ἐγυόμίω, ροτι!, Ηγοάοτ. ὡς οἷόν το, Ῥγὸ ν γ}} 1 ρᾶττου 
Ῥοπιοίἢ. κα ϑ' ὅσον οἷον τε μετρίως γὸ δυλαξως χρις᾿ ἐον τῶς ὁναὶς κ'- 

γώσεσι, Οαἰ.1.τ.4 8 ΟἸις.υιὰτη πιο οΕε Πππηὸ δὲ σαιιτὶ ΠἸπνὸ βοτῖ 
Ῥοτοῖ ντοπάτιπι εξ, ὅζς.Ο ἴός τις ΡτῸ ποῖός τις, 11415.ν δ τὶς ποι- 

ρέλκει, Οα] θη ἷπ τ. Οἴδιις, χ7᾽ τίωλ Ὡρώπτίω ἡμέραν διαγγως ον ὁδός. 
τις ὅδιν ὁ πυρετὸς, 

Οἰδορδς Οἵλοτγῖθιις Ατεϊςὸιγπάς οἴηϑεν ὁ τγῖρι ΠΠανντ θη ὦδε, ΕΠ 
{ι41ἢ.11Π124.. Ἀν 

Οὐν,ραταςοτεάς, 
Οἰοφαγοο,οιιε5 ἀοιιοτάπε,ᾶις οσοϊ θῇς, 
Οἴοχίπων;ωνθ- δ, ν ηἶσα ν οἷϊς ᾿πά τις. δύχα ἧμα τίν») μονοχίτων "᾽ ὡς»- 

(ατοχίτων: Ἡείγο . οπιῖοι. Οὐ, ξ οὐρα μ ὅπαθε δαῤμονοιο γί. 



300 ΟῚ 
πωνὰ ἔμυδυολὰ εἴν, (οἵδοι τπῖσαπι ἱπάπταιτ. 

Οἱδω, μα. ὠσε να, ων; ΕΟ] ον (Ο τ πὶ ἕΑςῖο. μονόω, τα! ἔπι ἕδεϊο. τε- 
1: αηποκέραμα, Α τα. Αςοα 1114. Ὑρώαν δ), οώϑην καὶ ἀ χα! ὧν Φυ - 
χοσπῖς ἡνη 4 εἴτ, ἐμονώϑη ἤγρωυ τῆς ΤἿ ϑεων συμαφχίας, χωρὶς ϑεών 

ἐγῴετι. 
οἵδ, οἵτινες ΗΟ πὶ. 1144. 
οἵώρ,αιιο, ΑἸ ΟΡ ἢ. μ ᾿ Ἢ 
οἰπορῶν, ται ίσετς νἰπα πη ἱπβιιπἄοτς, κιρνᾷ νγοἰνοχοεῖν, Η εἴ οι. 
οἱ πῆωτον,α, τὸ, ἜΧΟΥ οπαθητιμσι Οὐδ) ν οἱ ροτίμς οἰπῆωτος, τ πορξάτων 
κοτρος ΡΟ] οὶ. 

οἷς, ΑΠν Παἰιιπα τῆς δθ.., οὐ5.. ΑΡιιὰ ΡῬοεῖας ὃς Αττῖςοϑ Ρετ ἴγ- 
πατείπη» οἷς οἷος ἀφο! πατιῖτ» ντ ἀρυιά Τ βοοοτίτι φοινικέῳ οἰὸς ἀα- 
τῳ, Ἐτ ριιά Ἡουπογιπὶ Οὐγ ῇ. ὁ μουν ϑέντεε πάρ οἴεσι.1π Ασοα- 
ἔτ. οἵν Χ οΠΟΡΆ. τί οἷν πρὸς τὸν δεαπότζ εἰπεῖν γ), ΟἸΕ ΠῚ ἀοτλῖπο 
ἀιχηῖς, Ηςἢοά. κνὶ μᾷρ δὲς πείκειν»Οοἴε5 τοπογουίη Ασοι ΡΠμγα ἢ: 
ποτε αὐτο Αττίςο, τες ἐϊίς ὃς ας οἷς, σοΠττα ιηταγο ντ ἀοςοῖ 
(4:4 110.2. Οταπηπι. ἀΐγριοι δ΄ ες» ΟἿΠΕ 5 Δργοῖο5. Χοπορῃ.οἷς ϑύε- 
σηνοῖιο5 ἱτηπιοίδητ. οἷς μονοσυλλαίξως ριτας ὙΠΟπιας Μαρ. δά 
ξοσπιϊαϊπιιπὶ σθηι5 ἀμητάχαξ ροιτίηοτς, ᾿ς Οἰπο ρεῦοτε νἱ- 
ἄς ΑλἸίδιι. μι} ὃς πγατί Πα Οἱ πιοπτίοπειη ἕλος. Ορρίδη. "δ. 
χιἄδ νομάτους ἤδιιας ἀεί τὲς, δὲς ἴῃ ϑόηοτο πηδίσι πο ΡΓῸ 
ατιοτςν Αὐ οτ, ἢδ..4.6ρ.3.ἀς ροπογαᾶτ. ΑπἸπηαὶ, 

οἵς,ρτο ἐφ᾽ οἵς,ον φιιᾶνρτο φαῖδιι5. ΑΡΒτβοηϊι5,ὠτυχ σιν αἴϑρω- 
ποι πλέοντες. τὴ ταὶ γαῦς διαφϑείρφυσιν ἐπιόντος χειμκων(Θ-. εἰ μίω ενϑέν - 
δὲ τὸ πλεῖν χαταλύασι οἷς ἐν μέρει πεπόνϑεισε » πΠεῸ ταπΊ ἢ ἴῃ νΩΪΠΕτ- 
ἤιπι ἡδυιϊ ρατίοη!δ νΙαπι ἀζηδης Οὐ σδίτις οί πὶ ἀἀιιογίος, 
ΟἿ» Ρτο Βαέξεηι!ϑ. νὰ δὲ᾽ ὧν ργο φιιάτθηιις. Τάθπι ἐς Ιερε πια:- 
ὉΒοτιιπι 5 Οὐτε δι παντὶ τὸ γραφὲν αὐ τιάσομαι οἷς μῷ) γδ αὐαιρεῖ μιοι- 
χδν,ἑαανω τὸ τι ϑε μῆνον, δὲ ὧν Ὁ δικρις ὧν ὑκι αὐείμεινε ψηφόν, οἸτιώμαι δὲ 
εἵρεσιν,εο οἰ πη ἠοπλίπο ἰδιιάο [ἐρεπὶ ροίταπι,ιιὸ ρασπα ςα- 
Ῥῖτα! (χη χῖς ἀπ τοῦ πλ, Θὰ Διιτο ΠΊ ἰδ Ρ ἐπὶ ἐπ ργοθοΠῚ 5 ὅς. 
ἡιοά δὲ ρμοῦ μιαξξεπιι9 ὃς αιιατοπιις ἀϊχογίβ. 

Οἷἶστε, τὸ, Γοτῖ Πα σι} ΠΑ ΜΠ 9 ἔπος παιτῖοῖ, ΡΓῸ 4110 Το ηἰοὼ ὅσοι 
ἀἰϊχῖς ΠΥσοργ. υτδηποτας Πᾶς. 

Οἰσαϑειοῖη Ερερτ ΟΡ παγ οσηίογα, 
Οὐπετο, πεν ησεν, ΠΠοτ.Οὐγ 
οἷσε,φέρενα βίον, ΑὙΠοΡ᾿, 
Οἴτει, ογετοκομίσῃ ἘΠ οτποῦ, 
οἷ ϑνα αὐτὶ αὮ οἴδηϑνα, ὅτὸ τὰ εἴδυμι, οἷς, 0 Π] ὅ)έσασαι οἶδας, 
ΟἹ ϑιεις, ὑπονούστος, εἰς σοπο:ὰ ν οὐ οἴΐζομαι. 
Οὐ ϑυήσομαι»ξετατ,Ατιοτίῖα Ργοθὶ, 
Οὐσία ας ἡ, [ΠΧ (γ σΟ πιο τι5. 
Οἱσμα,οἰατίο:ῆς νογτιγ ἃ 6424. 
οΟἰσόταρπος ὁ, ΕΛΠτατΙ, Ἰπτογργογαγιγ ἀγνόκοκχ ., (Δ]1ςῖς5 ἐγιιέζιις ἃ Ὁ 

οἶσις, 1185 8ζ λύγος ὃς ἀγνίΘ- ἀἰοἴτατ. 
Οἴσομα), ἔοτα πα, Τ᾿ ιν 4, ἔοτατ. Χπορ.η ΟΕ οοη. 
Οἷον, ἔοτοργαθο. Ρ]τα[αν. ἴῃ Ἐρ τ, ἂς ιιῖπὶ εἰ ποπιςηοίρηϊῇοαι 

αοινίον ν1άς οἶτα. 
Οἷτος,υ, ὁ ρίαητα ἐς σεποῖο νἰ Ππιπ. Προ οἰ έ[αιιε [4}1ςἰς5 οἷα] ἐπ 11- 

σάπάο ςοπιρατᾶῖ Οποοτοη , [. (α[Πᾶπι μογραπὶ ΤΠ ορἢγ. ἀς 
ΒΠΠ.ρΡίδπτ, "1. 6. ςαρ.2. Οὐ άαπὶ πο ἀϊπἰπρυιιητ αὐ «'γνὸς 51. 
νίτοχ ἤτιο λυΐγος. : 
Οἰσοφοΐγος εγδγ σα ποτ ο }155ο τῆς γαςρὺς ςόμώχος ΘΔ’ ΟΠ Οσλαμμὸς» 
“4. ΑὐἸ ποινάς Απΐπι ἐντὸς ὃ τοῦ αὐ χένΘ-, ὅτε οἰσοφαΐγος χοιλάμε 
νός ὅδιν ἐΐχων τίυ! ἐασωνυμίαν δπὸ πῷ μήκοις κ᾽ πὶ φενότητος, ὅζο. [46 Π} 

ἄς ραττι.Απὶπι. ὁ 3 οὐσοφάγος δδὶ δι᾿ ὃ καὶ τροφὴ πορόύεται εἰς πίων 
κοιλίαν ὧδ᾽ ὅσει ωὴ ἔχᾳ αὐχένα» ἐδ) οἱσοφέγν ἔχουσι δθιδήλως, (42 
γοτεῖς ρα !)πὶ νδίαιις,[ςοῖ αἰϊιος Ιοςῖς5 Αὐἰβοτ.ὰ ρα] νἱάςα: 
το ἀ{ππστιοτο)ν τάς Σ τύμαχίθν. 

Οἰπσώτηγες»νἡ οτάος [απατιιτὴ ὃς γα α]αταπη, ΟΣ γ ριι8,οἴσυποςγ - 
σαα οὐ 5) Ετγιη. ΝΊ1ς Ο ἴση, 

Οὐ πση»ης. ἦν ἴχπα Γοτάϊ4α Οὐϊάϊο » νεἱ ἰδμὰ [πος 4α, Ῥ]Ίη. ἰυτὸ ριον 
δυπαρὸν καὶ ἄπλυτον κὶ ὠςρόϑιςον Π116 ὑπ ἐσρεϑεσμῆψον, [λπα στὴ ἢ]5 
{οτάλιιι5»ΠΠοτα πος σαγατα. δι 4. εχ Ἡετγοάος. οἴη, ῥυ παρών ωρο- 

ζάτωνέξια. Ἠἱρροογατος οτίαττι μᾶπο γοσοπι νἤιγραιιῖς ἐς (οτ- 
ἀϊδιις σαργατιιπη απ ροαἰς]5 ὙἹ]Π5 Δἀματοίσιιητ:ς οπῖπὶ Οα- 
ἴδηις ἱπ ΟἹ οἵς, Οἴαση αἰγος» ὁ αἶροι τάς ϑριξὶ τῆς εἰγῪς ἐγῃνόμϑυ Ὁ. 
ἐν τῇ ἔδρᾳ ῥύπος. Ἐς οοάοχ ΕΤεἴγ οἰ} μά εῖ, οἦαπα!, πέῤῥατον, καί- 
φρρς(ἰοροπα, τρρξά τῶν κότορρσ) ῥύπος. Γ Δη 5 γεγὸ {ἀςοἰάς.1.οζασω, 
ετίανη ἔρμα οἰσυπηρρὲ ἀἸϊοιιπτιιν ἃ Ὠϊοίς ὃς Οαἴεπο : ὃς Ηίρροςτ. 
ἔξια πινόεντα,κ) ἔρια πινοδη οἰ ἀοπὶ ἀρ Ρο [Διτ 7 4! ποτίαπι οἰσυ- 
σίφας, Ταπιοῖῇ ἴῃ οἴτατο Οαἰοπὶ ςοάϊος ἴτα Γἐγίρταπι ἤτ, οἶσυ- 
σίδας, ὠρρξάτου ῥυ πον, ἤγριω ἔφκον ῥυπαρόν » αι 1Ἰητα ΓΡγοζατ ποθ ἢ, 
εχ ράτῖο ποη ρτοθο : ΙΝαπι αἰδιά (οτά 65,1. ῥύπος κὸ οἴσυπος ( ἐς 
απο πηοχ) ἃς αἰτεα Ιδηα [οςϊάα. Ῥοττγὸ ἰἀπατιιπὶ ἰογάθς 9 ἱ. τ᾽ 
ἐρίων ἑυπαρίπορτορτία νϑος ἀἰοίτιτ, Οὐαπάϑη,» Οὐσύππ»» Ὁ ἴσυ- 
πος. 5114. οἰαπα ὁ ῥύπος “) ἐρίων, ΕΠῚ ἃς εοάοιη δισῆστα οὐμπὶ 
ΘΧοτγοπιοητιπι, 1. δἤ᾽ ρρδώτων διαχώρνκαιγ Αριά Ὀϊοποπι ἴθ, μος’, 
ἐν Δημηγοϑίᾳ Καλίκύε, νὈΪ ἐχργοῦγας Οἰςογοηὶ φιὸά ΕΠ] οηἷς ἢ- 
Τῖτις (ιοτίτοιο ἐρίς Πιοςῖ415 ἰαπας ἃ (Ὀτάΐθιις ριιγρατίς δίςιι- 
ταιιογῖς γοτγι πιθητάσις σο Πρ ογίτ, ἰπτογ σαγογα ἱΠ 411 5 γυ- 
μινὸς ἐν γυμτοῖς αὐξηϑεὶς, ὁ οἱασό ταις ([ἐρὸ σογγθέτιι15 οἱ σα ύϑτες) νοὶ 

“εἰ ανώτεις:Ππάτὰ ΕΓ τ ΡΟηϊτ,οὐασώτας αὐτὶ τῷ ῥυΐπον “δ᾽ τιρρζα των) ὁ 

ΘΟ. 
ὑσπελέϑοι( ἤς επὶπὶ Πισοετάδπι γοςαι) ασατίλαι 
συποε,ῖπαῖτ Ὠϊοίς. [ἴδτο 2. σαρ.84. τὸ ἐκ “ἦν οἱ 
πος, ὶ. Γασοϊάατιμπι ἰαπατιιπι οἵξ ρἱπριετιάο ΟἹ 
ἴγριιπι ΡΙΪηϊοιν πάς οἰσυπηρθο»ὶ.Γοτάάτις5 τὸ ῥυπο 

ετηπι ἀριιά Οταοοτιπι [εἰ ποτίπιηιιε σοάῖοας 
ἤοης μᾶς γόος σοτηπηιτατὶ ὅτις Πιδίπίταΐ ἄς 
ἱρῃουδητία οἴσυπος, ὃς ὕσσωπος, ον Ρ11Π1: ἃς Ηγορ, 
ΡΪΐ σαι ἀριιά Οδίςμ. περ ἰς. Π|5 τ. τα, κὐθὲ ἐρζων 
ἀοίὰ (οτίρτιιτη ρτο οἰσυσηρών, ΓΒΊἀοιλ, διαὶ τον ὑἱ 
τὸν ὕσσωπον ξΑ [ὃς ρτο οἴσυπον, Αριιὰ Ὑ ΓΑΙ Παπαπι. 
ἄαστα ἔρια ὑσσωπηρα. Ἀ ατίτις ἀριιά ΟΑἱς.15.Μοτῃο. 
δσωπον ῬτῸ οἴσυπον ντ ὃς ἰἰθτο τ4.Οοἀ ἃς ΡΙ]ἰπίμς ςοπῆὶ 

ὕτο 29.ς4ρ.2. νὉ 15 Ομΐη Ἰρῇς (Ὅτάος ρεκιιάιιπὶ Πιβότς 
πιΐπαπὶ ὃς αἰδγιη δ μθεγθητοβ [Δηϊ5 (οείγριτη γος 
τπλοτγος Ρτορὲ νίιι5 μαθές. Τῃ Ατεϊςὶς ουθιις δεηὶ 
Οἰσύπη ἰάεπι ἀϊοϊτιιτ,1. 5114, ὁ ῥυΐπος “Ὁ ἐρίων: ημο. 
διαχώρημα “ἿΝ πρρξάτων νοςᾶτιιτ, ἢτ διιτοπὶ εχ Ο 
τλδοιι πη. 0 οἴσυπον φαῤμακον, κα οἰσύπου κηρωτηὶ 5 καὶ οἱ 
ποειδκς»"»ὺ οἴσυπος υ͵γεος 9 ἀἸΟΙΤΕΙΓ ἃ ἔΟτπγα πιϑά σαν 
ςετατὶ Π4α]4] πτοάτιπῃ ραγατιγοαιοῖη ἄοςος ΑΣ 
Ὀὲ δὲ σοττιιρτὸ υὕοσωπος {ςτί ρτιπι,ἤςιιτ ὃς ἀριιὰ Οο! ἤιπι 
ἐ4ρ.19.1π ἙΠΠΕΑρΒαγπηδοο, ἱορὶ ττροοηΐξατ οχ σοί (Ἷ 
(λοςο) ὃς μγῆορο ἀερταιιατὲ ργο οεἴγρο. ; 

Οὐ ασιον, το.» 6115 ΤᾺ ΟΠ1Π15. τὰ 
Ὁ ασωτη 5 ὙπΡ14. ΟἱιἿ59 [ογάες ἴληαε δ γηρια; , Ετγπιοῖο 

Οἴαπη. ᾿ π΄ 

ΟἹανά μάν 6.» [ὐρίςατιις. Ο ἐγ 6,0 Ἴοσα μῆν Ὁ. κοιτοιδηΐσῃ, δι 
Οἴἵατατο ἘΧἐ{τἰπγαιιῖτ, ἕ ᾿ 

Οὐφέον, ογεπάτιπ εἰξ, 
Οἰς 95. οτεηάμ5, Εὐτρ! 4, 
Οἷς δυμαγτὸ, [ἀρ ̓ττα ἃς (Δρίττας ᾿ξξιι5,τύξ ἄμα, 
Οἷς" ϑυπῆρ, [Δ ττατ τσ ΡΘοτῖς, 
ΟἿαδιω,μο θύσω, π᾿ δυκαγία ρῖττα Ρετουτοξϑύω,Ἰδοιϊοτ, Αι 

Ἀπιοά. [0.1 Αὐσοῃ. ὀξςϑύων τισυὸν μέγαν. 
Οἱς ὃς, δ, (ἀρ ττα,ἸΑσα]υπι»βέλ Θ᾽ ἱός, 18. ἀν, ἔκλαγξαν δὴ, 

ὀϊφὃς σσυρφορος ἰ σα] βοτιιπη πα] ΠΠ| ες Τ Πιιον ἃ. Ιτοπὶ ὁ 

{γάιις ἀς 4ιιο Ῥτγοοἶι5.Α γατιιϑοδυποίωτος οἷτός, γηὰς ὁ 
κὰ γα ρίττας σοητίπεης νεὶ Γλρίτταϑβ ἴῃ [6 Βαεησ.. 

Οἰςὸς, το Θγα Ὁ} 115. δυκόμιςος, ἔοτοπάτ15».ὈΟ  εγα ἢ ἀπ15)φορ 
ἀϊά καῦωᾳ ἀδευῇ οἱςόν, Τἀοτη ὅμως 3. ὑπο μεγέϑοις το 
ἔτι κινδιωΐε, οἱς "αἱ αὐτοῖς ἐφαίνετο, Ἃ 

Οἰςράα,ΑΠ|ο ἀρὶτογοϊάοπι χιο οἰφρέω. δὲ οὶ σὺ οἱςρῶν, ῥτορῖς 
Πὶ 4Π|1 {εἰσι ιπι. Αὐ τος. 1.8. Αμΐπι,σαρ.15.. Ὁ 

Οἰκρέω, μ.ήσωγπ.ηκα οἱ αἰ πὶ ο»σΟΠποϊτοτ, αἰ πλ] τ, ἐρ 
Ἐπτῖρ.ἰπ Τρ μὲ. πὶ ΑἸ]Πς, μβνέλαθθ. οἱ καϑ᾽ ἑλλά 
γΘυ» γεης. Ατήζοι. ἈΠ Απὲπι.110.8, Οἱ 9. ϑίωδοι ὸ 
σι αἷοὶ κιωυὸς ὅγητολ ἰὼ ἔχυσι γὸ ἀἰμφότερρι πίμνικαύτα αῇ 
για, δῇ σκωλήκιον, τὸ καλύ μῆνον οἷφρον, δ μοιον μὲ σκορπίῳ γμ 
κον ἀρᾳίχνης. Τῦτο ὃ ποιεῖ αὐεξὺ ξαλλεῦι, ἐκ ἔλαπῆον σὰ δὲ 
πλοίοις πολλαίκις ἐμπίπ]εσι: Εχ αιῖδιις ἀϊχις ΡΠ τπίμς Πθ,9.0 

ἄς ΤἬγπποτιιπὶ σάρτιιγὰ ᾿οαϊιοπ5, Απλμια] οὐδ ρατ 
ΡῬίοηὶϑβ ςῆρὶςο »ἀταπεὶ πιαρπἰτιάϊηε : μος ἴς δίς Τὴ 
41] ρ]δάϊιις ν οσατιτοοτε τὸ ἐς! ἰπὶ πιαρηἰτἀϊηεπι 
τί» ρίππα δέβρῖτ ας! ςο.τἄτϑηιϊις Ἰηξείζατ ἀοΐοτο, 
τιες [πρεπιιπιογὸ εχ]! αης. Εν Ατβοη, 0. ὠνο ρόδα 
πὸ τῷ ϑύειν τε χἡ ὁρμᾶν. ὁῤμητικοὸς γδ ὁ ἰχθιὶ, διαὶ πὸ ὄιχήν κατά 
οἵςρον δὶ τῆς κεφαλή οοδζο,ν Οἱ ὃς Ατ ζοτε ας νοτίθα οἶταῖ 
110..,οπ{4 ξ ΟΡ ΕΓῚ8 σαρ.15.1παχιῖτ» πολλοὶ αἱλίσκονται ὁ 
Οἰορὺμαι»ἱάεπι αιιοά οἰσρέω, ἸΝΟΠπιΙ5 Ροοῖα » εἰςϑε 
ἐγραᾷ Ῥοῖπη αἰγο ρογοϊτὰ ἁταῖς {εἰ πηι] τὶ. 

Οἰςρηλασία, ι ΓΟτ 2 ΟΣ ΠἘΓ] οο ποίτατί ΕἸ πη] το. ΟΧοὶ 
κἀντισμοὶς κὶ πτιρρξυσμὸς. ΤΟΙ ΘΡμιις πη ΜΑςμΑΌ. πίω 
φρηλαισίαν ὄθηκρατεῖ ὁ λογισμὸς, νΟἸμρτατὶς ἱποίτα ΠηΘ 
τίο. Ὀιοίταν ἐτίδιτ Ο ἴξρημᾳ ἢ Ὁ ἔφρησις. ΑΑΣ 11 Δ πι15» 
γαικών οἰςῥήσεις τε γἡ μοινίας πορ ἐδὲν ἐτίϑετο,1. ϑηλυμανί 

Οἰςρηλατέομα μι." συμαι»[εϊπλμ] ον. {εἰ πτιι}}ς αρίτοτ, μανίαις τισὶν 
λατεῖται ὁ χα κοδαὐμωνοἰατοῖο τρίς ᾿ΠΕς ΠΧ ἀταιις ἰητοπηροτὶ " 

(ληϊ1{κι ἀρίτιτ.Βιιά.1π Ἐρ ; 
Οἰςρηλατούμῆν 85. ξατι οι π ἀπι5»κ καινοὶ μᾶν Ὁ-. Ι 
Οἰςρηλατωῶ,η ληϊο. ᾿ 

Οἱρημανατος τὸ, ὃς ΟἿφρησις, εξδ-, ἐγριιηξξαπη, εἰ πια  ατίο, ξίπι! 
νις Οὐξχηλασία, 

Οἰςροζολέω,μ σι, [πἰ πλι] 9 [πη ἘΡίστ. ΕΗ: 
Οὐροδύνητος γεγὃ κ ἡ, αι Δ αἰέγο τξξιι5,[η ογτ ἔς ἀρῖξ) αυϊίτο 
Αρίτατιις ἡμαΠ γοτατιιτ, ΑΣ (ςμγ]. 
Οἵςρον, τὸ. ν τάς Οἷς» 6. 
Οἰςροπλὴξ, ἤγοςνν οἱ οἰςροπλῦγος» εἰ ηἰλπαβ)οείἶγο σοποί ταῦθ). 
᾿Αρἰτατῇ5,οἰςρ»δένητος. ΑΤῚ ΠΟΡΆ, μ᾿. 

οἵρρθο, να. ὁν Πϊπα ιι5» ἀπ], αἴτει. ᾿η[εξξὶ ἔδηις ο[Ὲ Βοπ πο 
Πεερῖτι 9 τἀθαπιιπὶ νοσδης, ΡΙ η. ἃς άττ, γπάς Ροετῷ ἃ Ὥ ̓ 

ςοΥτγορτὶ Βαγογοσείενο οοαοῖτὶ ἀἰσιητινν Ἐγαίπα. Ομ Π144,} οἷ, 
Μύωψ, ἃς ΑἸππποηἵπ νοςς Μανία. ΝΊΓΡ Πὰς ἴῃ Θοοτα. Σὲ 
Νίςμα, ΡΠ] η. [ἰδ ιατιςαρ.16. ἸΝαίςαπτατ Αἰ χαληάο ἐπ οΧΊΓΝΝ 
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ἸοΓο 5» τετᾶς ἤισαπτ. ὉΈΠιας νοσάειτ 
ἀν χ. Οὐογ᾽ ἐφίξοντο χτ᾽ μέγαρον βόες ὡς ἀγελῶαι, 
τ» ἐφορμηϑεὶς ἐδόνησεν Οἵρῃ ἐν εἰαρινῇ ὁ τε τ᾿ ὅμα- 

γτω Ὡτογργοτί μύωψ νοσατιιγ. σι 3. Ἰη 41. ζωὸν 
δ φίυλ, ὅτῶρ αὖ εἰσέλϑ εἰς τοὶ ὦτα “ὙΠ βοων οἶξοιςρεῖν 

ὙΠ Π λα οἢι5. Βύατον δντε μιύωποι βοιῖν κρλήτσιν οἰμιόρζοί, 
καῖ; οἷς. ἀϊοίτιι: ἐρεθεσμὸς 9 ἔκκαυσῃο, “τυύρωσις ἐμα- 
4 Π40}}1ς οἷςρίϑε ν οὐ πὶ σα ες Γαΐ ρίπηα τ νηὶ ἃς 
αν ἀρι Ατἰίξοτ, Θαζὰ νουτὶς ἈΠ τιπῈ. οἶμον διαιμονι- 

ὑειν, ΟΝ ν ΟΕ. ἰδὲ τῆς ἱερωσιιύης, νάς Οὐςρϑω, 

ἀρέγχθο νεῖ βεύχθι. 
ὃ κὶ ἡ, τα δ᾽ ἀιι59 {Ὀ]Πγ]χπς, Γ]ατο ἴῃ ΤΊ Πγατο, δ ζυδον εἰ- 

, δε’ ὅδεϑυμίας οἱσριθδ εἰς ὄγηχερεῖ κρατεῖν, οὐςρώδεις 
1 Πίσ]ο ἀρ τατὶ ἐοσπητιτγσαζα. 

αἰϊχ, ἐτέα.ν πᾶς νι]ρὸ οἤον.ν τάς Οἷσος, 
ἐπει5. [ὉΠ σπιι. 114 11}.4. Τ ον 4. 

᾿αα] νἰπεΐπα σοπτοχ ἵξ ΡΟ] τοὶ ογατος: 
ἰσπινα ρα ΕπροΪ.Ρο]. 

ἐΠάινς. Γςοῖάιις: ἀς ἰ'πὰ ἰοτάϊάα ἀϊοίτιιγ, σπάς ἔρμον 
Πορλινίάς Οἴαση. ᾿ 
Οἰσυπὶς, ἰϑος. ὃς Οἴσυπος, ςΟΙΠςξξα ρἰηριοάο ἴπ 

(Δ. οἴσυπος λέγεται το ἐκ “7 οἰσυπηρων ἐρίων λίπος .(εῇ- 

τ Πιςοἰεἰατιιην ἰαπατιιπὶ ριπρυϊταάοιῃς Ἀπιο}.Βατθα- 
δὶ Ια πατιιπ, ὃς. Ρ] τη. διιάον ρεσιάππι [πηἰς λά- 

16.29.64 ρ.2.εἰσύπαη Ἰοσίτιν [το 3. ΘΟγαπηπι. 42. δζοὶ- 
τἀ Ηςίν εχ αεἴγρο ρβαγπιαοῖ σοπυροπίτιτγ σιοά 
Ἰοὶ οἴσυπον φαῤμακον, νΟ] οἰσύπου κηρω τω), νε] οἴσυπον 

νεΐ οὔσυπον ἶγρον νοσαητ, (οιπροποπαάϊ πιοάτϊιπι ἀο- 

ἴδτο 7. [τἀ ἴπ μος Ῥδυ]]Οσο ὕοσωπος ρτὸ οἴσυπος 
Ἰσσίτιιτοαμῖ ογγοσ ἔγοσιι δεὶ ΠΠ πιο τύιτι Τ ἀτίποϑ, τὰ πη 
οἄτοος Πηα ΟΠ Α 11} » Πα ΤῊ ΠῚ ν ΟΟἹΠΠῚ ν Π4ΠῚ ργῸ Αἰτογᾶ 

ἐπάο. Ροτγὸ ᾿4οπὶ αιιοιὶ οἴτυπος, ΠσΌΪ σας πένθ... 9Ρ 1ἀ- 
αὶ ἐριαγγοοαῖ ΗἸρροσταζ, ἔρμα πενϑεντο χμφίρεα πινα δ, 

ἂι 

Ὅτγάος [.04τ|1π|Ί, ΗΠ ῬΟΟτΓ. 
ψι145 ἔσγεης σοπογοίας ὃζ [Παπ6ς, ΕΤΥ ΠῚ, οἰ χός, 

ἧς Ραΐπτος οἴτγοιιαι [τ ̓ ιαίσεπ5 ν 1145) ΕτΥ ΠῚ. 
χομί σα ἰξω. 
Εις. Ρο εἴπη ἃ πιοπῖς ΟΕ ἃ, 
τὰ πτοῆς Τ ΒΟ Πλ]1α. 

Ἰεγηϊοῖες, πηοῦς, βοἵεῖς, Γαέξιις, ϑρίκῦ Θο, τη Δ] οστ πη ΓΟ τ5. 
υψφορρὲ μοῖθα ἱόρρς ϑώνετος, 

τοίγτιις : ἢς ἀἰςίτιιτ Α ΡΟ Ϊο ἃ δον τὶς» Ηεγοάοτιις 

ὀχδύειν, τὶς ἀἰοίτατ οτία πὶ οἰφᾷν ρτο εοάεπιντ ἃ- 
Π1|.15.ὄντως γὸ αξιςτα χωλὸς οἱφεῖς 4104 ἃς 1ῃ ῬΓΟΙΙΟΓ.- 
τι βία χαλὸς οἰφεῖ, ὃς ἀρια Τ ΒΕΟοΥ. φιλοίφα Π σπ]Ε- 
μιρυστας αἰ, ὃὲ ἀρὰ ΑἸεχαηάτιποβ ποπιίπατιγ κόροιφος 
εἰφώμῆυ Ὁ. ἰπάς οὐφύλυς, [Εἰ] οἱφόλης ἵπ Παίς, β η, ὅς 

ῃ.οἰφόλις, ἡ καταφερής. μ(φό χλΘ-, ποι χυτιοἶστε γιιυῆ ντ ΟΧΡΟ. 
Ἴρτοηα ἴῃ νοηογοπὶ [1 1 ΔἸ πο (ἃ » ν Ἰγιιηι ἀρροῖοηδ, 

Ἅπηι12.δυὐλν, εἰν ἢ. 
ἐγισηϊουγαἠοοργοάεοι Ν εὐττ. δ 0]. οὔ χνεσκον, ἐπορδυον- 

γυΡρτοάι σης. Ηοτη. . 
γαῦϊνο το σε ουᾶρῸ νἰτατη ἄτισο ν Ἰξα πη ΘΟ ᾶρο, γοΓ- 
οἰ ἴπ Αἰασουτηλαπὸς οἰ χνεί δυσμῆνων θύραν ἔχων 5 1. πο- 

,γαῆς «ρέφεται,ν ἰυτ,α στον οτίατιτ. ἔκδημός ὄξιν» ρετερτὲνῖ- 
ρίξει. θυραῖον οἱ χγεῖν, ργοά τς ξογαβοΐοσὶς ἀρόγο, γ πὰς δεοι- 
ποτ. ΐη ἤγπιηο Ράπο5. 

Ιου τ» ΕΓ ρ 1. 

ἥσομμω;, αν. ᾧ χυμω αἴ οο 41 {τ οἤ ον. το βοσοτ. οονςοη- 
Ὀ[απη. [ΠῚ Ρετερτὸ, οὐδ γένομαι πο δύ ομαι ΟΡ ςο. [γος 
ϑράκζω ἴῃ Τ᾽ Ὠταςίαπι ργο οέξιις εἴς, ἐπι ίτι. ὥχοτο 555 

τλῶν, δ4 Αὐπιοπίιτι παητίας ἢπτ. ΧΈπορῃ. [100.3. 
ἧς τὸν ϑεὸν, αἰ ̓δαπῃ Πειιπι, τ ΠτΟΡ απ. ΠΟπλοτ. 

"18 ἐς ϑνδαυ, Τα πτιῖδ. Τάτ Ἰδ1 οι αὐ φρατον ὄχοτο 

α ϑτοῖο ΡΓΟ ἐπ᾿ εἰ. ἐπήρχετο, τιοθδητ. Ἐτ Οἀνῇ. ὁ, εἰς χαχκε3α)- 

χλλας ἀϑίωνη ὦ χετο ποοὲς τὸν ἐρμογγύϊω . [6 σοητα τ αἀ Ηοτ- 
ποπι. Αἀάϊτιι εἰ ραττῖοῖρίτιπι ἱπτογάϊιπι. ῬοπιοΠΠοη. 

Ὁ Ὡρεσβάνων, [ς΄ σατι15 τ τι ῬΙάτο ἱπ Αροΐορ,. ὠχόμίωυ εἰπὼν οἴ- 
πιῇ το ]. ἀχετ᾽ εἴγων, Ποπο πο. αἰσἀπιοοΡατοΐχομαι 
ἴμ). Αρτὶρῖο εἀπὶ ἃς ἀϊσοάο. ἙπτΙΡ] 4. οἴχου λαζὼν σὺ- 

δγέρσα αἰ ἢ }{Ὸ|. φχόμίω φέρων, ἔετοαπι, Ἰατι ἸΙατισγιια, [16 πὶ 
ΘΓ. ΤΠ ἰ4(1. ὡς μ᾽ ὄρελ᾽ εἴχεύϑοι θύελλα προφέρφυστο, ν τ. ΠῈ ΠΕ 

᾿ἐπιροίξας ργοςι] αὐιξογοης ΔΟΪΠοτ. οἴχομω φϑύγων στε Ῥτογῖ- 
ῬΙΟ Πισα πῆς ργοτίρο. οἴχεται τραπεῖς» ςοπιιεγίις εἴς, σορῃο- 

«ταὶ ὠπιούσει, 1 (ςεἶττ, ΘαΖα ἀς δοπείϊ, οἴχοντο ἀπιόντες, Ὁ - 
οἴχοντο ἐπαιλαασὸ μῆυϑι 9 ἀ:]ρί αθίστιητ. οἴχεται προδοιὲ, 

πτΟ Πεπτο ἢ ςη.  χετ᾽ εἰξανας αὐ, Πιγτοχίς ὃς ΔὈλιτ, ΡΙατατς, 
ἢ ΡΌΡ]!ς οἱ. οἰχοωῖνΘ-. πορδυϑεὶς, ΤΠμοΥ ἀἸ 4. δι σπϊῆςατ ἴτοπὶ οἴ- 

Χμ Ῥετεο. Πηπὶ ργωτογίτιις. ΗΠ ογο ἰαπιι5.οἴχετα σοὶ ὁ δῆμος ῥω- 
᾿Ιμαϊαν, αξλιιπὶ οἱξ ἀε ροραῖο Κοπιαπο, Ετ Ἀτοίχεται πλοστι5 οἰ 

ΘῚ 301 
ὑπὸ γδ ὀλόμόνθ. οἴχομαι Ῥογοο, ΕΠ ΓΙ ρΙ 4,οὔχεται γδ ὁ αἴϑρωπος » αὐτὶ 
τοῦ ἐφϑαίρχει χἡ τέϑγηκαν, Οἴχομα!» Α Ὀἰτο ΠΟΤῚ ἀρτίαμ] ἀϊσοῦδης 
πιοττᾷ, Ἐσῆπις, νότογος τὰ δυσφνμίαν γίταϊ σοι ἢ πιοτῖὶς πιοη- 
τίοπονντ ἀς πτογτιιο ἀϊσογοητ, να ΧΙΤ » ὅζ 1 νοζογι 115 Πα 
ΠΊΟΓ δ ιι5. ῬΓαΣ Ογτῖπι ἴῃ ἹΠΊςνανὶς οχτᾶτ ΝΝΑΥΡΟΠΟΥ ΑΨ τ. 
ἘΤΑΥ 5 ἘΒΣΙΧ: Ἐς νινγτ ΟΜ ιτῖνε ΡΒῚ: 

Μν5:ΠῈᾺΑΘΙΘ ΑἸ αατ ἀἰςεραητ. Ργο ρογῖϊτ. Τ γε, Π ἀς αἱῖ- 
4110 Ἰαπηρτιάοπὶ ἀο πέξο ταν τταπὶ ντιο «εὶς τοχιῖγατ,», Γᾶ 
ΠΊΔΠΙΙ ΟΟΟΕΓΓΙΣ ἄϊσοτου ΑΒῚΙΤ ἸΑ͂Μ9) ΕΤΥ ΒΕΥΕΒΤΙΊΙ 

Ὁ ΈΒΕΤ. ἤς ργῸ ςοάςπὶ ἀϊξοθαητ ενιτ ἴο. 5οα᾽. 1 Ἐοθία.. ὃς 
οἴχεται ΡΙο φπδηοίσίτ γ(πγραιιῖτ Οἰζοτο Ατεῖσο (γι δς οὐχέμε- 
νΘ- βί' νἱτὰ ῥγατογῖτα. Βιι 4. Ἰη Ἐρ1Π πόνων “70 οἱ χο μήλων υὶ Τῇ) εἰς 

᾿σπιύΐϑε ΓΔ οηὶ 1θ 14 οπη9 [ἃ σο τι! ΠῚ ργωτουτο γι ΠῚ ὃζ [τη ΓΟΓ ΠῚ. 
Οὐ χομᾶν 6.56, ππηοτται15. Ὁ ].ξ, ὁδυουῦί. πόϑος αὔνυται οἰχομίϑοιο, 411- 

ἡπαη4ο αδίοηβ,ασαν. δ᾽ ἀςπὶ » αἴχνεωται Φω οἰχομήμοιο αἴακτος, 
Ρίατο χ..ἀς ΚΦρ.δεαλέ γεόθοι ὡς τορὸ οἰχουῆύα ἀφ ὁο Ἰοσιι ται πὶ 
αι ἤθη δάοῆτει. 

Οἴχωκρι, ΡοτΙ). δορβοοῖος ἴῃ Αἴδος 9 οἴχωκ᾽ , ὥλολα, δειαπεαθ ϑυμαι 
Φίλοι, 

Οἰχώκεε, ἀθητ, Ἡετοάοσ. οἰχώκεε ἐς ὥγυπῆον, [α ρτουῖρυ τη Αἱ ου- 
ΡΓΠΠῚ » ὃ μῖ δ κήρυξ οἰχώκεε ἀγζελεων σπαῦ τει δαροίω, . ΠΑ ιισοατος 

4! άςηη ἐπ|τ μας Πλατῖο αὐμη τί άτιιγιι59 Τά πη, δἰ χαίκες φέρων, αὐ- 
{τ1πτ|1ἀς πὶ, ιξατρ ὑχίον οἰχώκεε φέρων; ΟὔΤΙΓΙΠῚ ΑὈτρεῖς οἰάεπα 
Ἡετοδοτ. οἰχωκῦαι, 135 ΔΒ] ογιιητ, 
Οἰχώρος. Ἡςον ΟΠ οἰκουρὸς (ο ΠΊι15 οἰτο5. 
Ο ἴω, ραιτο, εχ εἰπτουίιρ] ἐοτ οἶμαι, ὑπολαμξαίω χὑπονοως Ετγ. ροξεῖ- 

εὐππ ἐ{π Αι. Ασςαίατ. Οὐ γ 6, δν αἱ ταί γ᾽ ἐκ ὀΐω, Πα ς ποη ατιὶ- 
ἔγοτ ξιτιιγα, τ ἰΙοηβα [ξοιπά4.1144,6, παλιμπλαγχθέντας ο ἴω 
Ὑπονοςη σειν, ὃς ὈτοΠ1.1 01 46 Π|ντῇ σ᾽ οἵω χατανδῦσοω! ἘΟΠοά.ἴη ἴται- 
τὸ Ηεις. μά μιν ὀΐω φϑύξεθϑαι κά εἴιπὶ ορίποτ Πιρίτυτοσ εἴς, 
Τῖε πῇ ὡροσ δέχομαι. 

ἴω, μόγῶ, ἱη {πα }ν 
Οἰων,, χυρρξ ἄπων 5 ΟἹ 111, Οἀγῇ. ξ, τόσω πώεα οἱαῖν, τίοσα συών συζέ- 

σιανὅζς. 

Οἰωνίζομαι, μ.ἴσομα)., π΄ Ἰσμων δυιρ στ, ΑΙ ΡΊΙΓΟΤ, ΔΙῸ ΡΌγῖππιν οἷ οἱ 
πιοη ἀςοίρῖο ὃς Ἰπτογργετοσ, Πδροη, Ασομ, οὐωνιστέμβυός τι σύμ- 
πῆωυα, 401 ἴῃ τυ τὰ αὐΐσιγιιπη ᾿πο  ἴς 5 Αττίος, Π1|0.5.ΡοΠ τῖσο - 
ΤΙ11Π 50 4Ρ.4. 
Οἰωνικη ἢ ς»ἡ αι στα τ ἀ{{ὉἸρΡ 1 πάν αἰιριιγα 15 (οἰ ἐπεῖα, 
Οἰώνισμαι τος, τὸ ὃς Οἰωνισμὸς κοῦ, δ, ΔΙ] ΣΤ 111Π|5 ΔἸ] πατῖο, οἘξ ὸν οἰώ- 

νισμαγξαυτιιπι οὐπςη. Οἰώνισμα τῆς ὑγιείας, Δι] σ. τ πὶ (ὩΠπτῖσ5, 
Τίοη μ1Π|.{10. λζ, Τότε ὃ οἱ ῥωμα]οι πολέμων δι αἴπαυσιν τὸν πῇ ἔϑοις 

χεόνον ἔσχον. ὥςτε χὴ τὸ ὁἰὠνισμια τὸ τῆς ὑγιείας ὠνομασ μῆλον διαὶ ποίνα 

ποὶλ ὥ ποιῆσαι; ὙΔοῖτιις [10.12.54 [5 Δ στ Γἰτ πὶ παι ἃς γὶ- 
Θἴπτὶ ἀπηῖς ΟΠΊ ||. τοροτὶ ἃς ἀοῖπές σοπτεϊπιατὶ ρἰδοί τι πη. 
Οἴςετγο ἀς Ὀϊαΐπας. τ, ΟἸδιά, Ατιρὰις Ομ ΓΗ} πὰποϊαιῖτ,  4- 
ἀιιδίτατο (ἰτιτῖς διιρτγίου δ6ΠΠπτπ ἀοτης Ἰςειπιν ἐγ ἃς τασ- 
δυ]οπτιιπι ἔογο, Θεπιις δυιτοση ἀπ] Πατίοηἷς ογὰῖ πὰ ΡΟΡ 
Ἰατεῖι ἃ ἀϊῖς ἐχ ροίςεβαπτ,ίι πιοάὸ Δι165 Δ 4 ἸχΠΠοπτ, ποη Ἂ- 
πὶπι ἔλ5 δητοα : ἰάσιις ἤερας τεῦς σοι ΡΟ τὶς σππὶ αἰτα ρᾶςς 
ἔγασγεησαγἄοσι γα οι αατῆοσ ἰδ] 4Θπὶ. αὖτο 9) δ μωντείας τις 
πρόπος δεὶ, πίςιν τινὰ ἔχων 5 εἰ ὅξιτρέπει σφίσιν οἱ ϑεὸς ὑγιείαν τῷ δήμῳ 
αἰτῆ σαγώς ἐχ ὅσιον, ἀεὲ αἴτησιν αὐτῆς πρὶν συγχωρηϑίωϊ αἱ γγυ δου. νὰ 
ἐτελεῖτο κατ᾿ ἔτος κὶ ἡμέρα, ον Ὁ μηδὲν ςρετόπεσδον μήτε ὅ3: πύλαμον ΕΞ “4 

ειήτ᾽ αὐτεπειρε τοί τῆς τὸ τις» εεὐτε ἐμοί χετο. Οἰώνισμα ἐγόδιον, Δι [1 οἰ τι 
ἀϊυϊπατιόσιιο οοσιιπι 411 ἐπ τ ποτα Οὔ Ὁ τ ΔΏΓΗΓ, 

Οἰωνις ὕθκον, κυ τὸ αι σΊΓΙι1Π1) ἀπ πάτιο, Χοπορἧ, ἢ ΑΡοΪορ. σοτ. 
ὃς Ιοςτις δυισιιγαηαϊ. ν14ς Δυισιιγα οι ππὶ ἀρ Εςίξιιπ, ΗΠ! σίητι5 
1η [{0.ἀς ςαΠ τὰς πιοῖ.ἰπ σαίτγι5 Καὶ πη. ἀρ η οι! ατὴ ας ἔςτὶ- 
δἰτηιοί Τοῖτι απιριταῖς νοσατ,]. οἵωνιςτηΐρκον, 

Οἰωνις ς οὐδ, δ τι ΙΓ οἱωνοσκόπος ὁ δὲ ὀρνίϑεων (μοῖνπϑ ὀμῆρΘ., 
Οἰωνις-ικὶ, ἧς» ἡ οἰωνοσκοπικὴς 

Οἰωνιςικὲς, δ. οἱ ωνοσιςοπηκὸς 41] ῈΓΑ]1ς (σα ΖΑ. οἵων ςτικὸν ἀξίωμα, Διὶρι" 
τᾶτιις ΟἸςογοηϊ. 

Οἰωνοζρωτος ατιῖδιις αἰ τρί πάτ15,α ἴδ τ15 ἀοιιοτατιιβ»ὀρνεόζρωτος, 
Οἰανοϑέτως» 9 δ, ΔΙ ΡΊΙΓον το 59; 10 [π]5, ἀγα ίροχ, απ] ρτὸ νὲ αἰῖτες γὰ- 

ἄστ,νε] νοΐαγα, γε] ρα τοῖν ο] ραττγῖγα » οξωνοις τίϑεται » 1. ΔΙ τΙΆ 
σλρέατι ορμος!. , 

Οἰωνοκτόνίθ. γάμων Ἦν 6Π15 ἐγ σ 41 ΠΠπηὰ τ: ἔγίβοτς πἷπιῖο πορλξ 
διιο5. ΑΣ συν]. Α σαπι. χέμωνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἱωνοκτόγον, 

Οἰωνοικαντικὴ, ἡ οἰ ωνοσκ ὀπῖκὴ, 

Οἰωνομαντία, 5114. 

Οἰωνϑ (οέντις, ,οἰωνεσκόπος, 
Οἰωανοπολέω, (ἃς ἥπὸ Δι στηο τ, ωνοπόλεον γι] οἱ ΠΟΥ Δ σΊΓΟΥ. : 

Οἰνωπόλι-,Ροοτῖς, αὐ ροχ ον τα 5, Ρ Γ. ΠΙ4α.ά, οἰωγυπόγων ὄχ᾽ εἴ φι: 
ςος,ἱ ὀρνεοσκόπων, μάντεων. 

Οἱανές, οὐ ὁ, αυπ!ς»Οπιοη, δι ρ! οἰπιπιγαπ σατίπιν πᾶς 1Π|4.ι5 εἷς οὗ- 
ὡνὸς αξις (Ὁ. ἀμευδεύδοι «ἰοὶ πεύτρυς»δις Οἱσοτγιάς δεπε εξ. Αυράγαις 
εὐπι οἴοτ,ἀϊςοτς δυτις οἵδ, ορτῖπι15 δα [ριςτ15 τα σογὶ αι ΡΓΟ 
Ἀεραθ λ!ατο ἤογθης ΡΙατο Ἐρ τοί. . γεῦ 9. δὲν δυφημωνμῆν χαύ-- 
δὶν οἰωνοῦ, πιιπς Διιτοπὶ θοπ4 Οὐ ΠΈΠΊγ ἔς [Ἰςῖ5 ἀπ 161) σταγῖδε 
οἰωνων εἰδώς, ἩοσπΕτΓΙΙ5. Οαγῇ. τ. ὀρνεοσκοπίας ἔμπειρος 5 ἡοἴωνε- 
«ἐς ὧν καίντις ὧν τῇ ἐπ᾿ οἰωνοϊργαι συγ, σαΖα ἂς ϑεπεέζ, τῆς οὐωγων 

Ἴοπ,:"». ςς 



ΟΕ 30 Σ ; 
μαντείας γασπλλ οἷς ΕτεΠοάέ Ταζοτρτος. 510 στα δυις 8ζ αἷς: Ῥτὸ 
ἀπρανῖο ἁριυὰ Γιατίπος. Ῥσορτις δατο τι οἱωνοὶ γόπες, ᾿υναἶτιιτ 65.) 

Ὁ κόρακας ἱνςοταϊ ἀϊσαπτατ,δζ φαγηἰιοτγας Διο 5:4 Ὁ οἵ 9.,(ΟἹιις, ὅς 
ὠδν,ιιὸκ (ΟἹἱ πῆς σοποιδῖτιι εχ Δοτς σοπεῖρίδητ. Π18, αἱ αὐεδὺ 
Ὁ). ἑχώριω τεῦχε κυι εοσινγοϊωγοῖσί τὰ πᾶποῖ, τοῖς στιρκοφαγο:ς δ ρνισι,οω- 
γοῖς γἡ ϑηρίοις ἐῤῥίφημῆμ,.αὐλδιις ἃς ἔοτῖα ἜΧΟΙ ΕΙ Πιπλμ 5 ΡΤ ατιΐπι 
Ἀοσλο. Επιροάοοΐο5 ραν Ποιι5.. 9 ρές τ΄ οἰωνοί τε αὶ ὑδατοϑρεια- 
μονες ἐχθιξχἱ ἔονῶν δ ν Οἱ ποτος δέ Ρ ἴσος δυιπιοτῖς αἰ ατθ]. οἰωγεὶς) 
1.41 5 ϑΌΡΒος].ἀδ οἰ ςοΠ 15. 

Οἰἱωνοσκοπεῖον, αἰ [Ρ1ς 1} Τοςιι59τε [α18. 
Οὐωνοσκοπέομαι 5. ἥσομαι 5 ΔΙΙΡΊΓΟΥ» αι ρίςότ. Τεροποησ », Δοσα- 

[χέῖπο. 
Οἰωνοσκοπί αι ας.) 11 σ. ΓΙ ΠῚ γᾷ ροἴπετι, 
Οὐ ωνοσκοπικὰ ἢ γῶτ5 ΔΙ Ρ ΓΔ σιγά, 
Οἰωνοσκοπεκὸς οἱἦ, ὁ, 41 σΊ!Γα [15. 
Οἰωνοσκόπος »ναγδ» αι σ τ σαΖὰ ἐς δοποξῖ, " ἷ 
οἵως, υΑ]Πτετ. ΘΟΡΒΟΟΪ. ὦ δύσμορ᾽ εἴας οἵδ. ὧν» εἵως ἔχίοσιιο ῥῬδέϊο 

τα μβαθοσθρτο ὁΐως ετίδπα ἀϊοίτιν δἤ,Ἰπτογρτ. ΑὐἸ Πορ ι. 
Οἰωτὸς χιτῶν, εἰν ον τιιπῖσα ἃ ρα  ιιι5 οὐϊαπι. 
ΟΚΕΛΛΔΩ, μιλῶ σιελκᾷ » ΔΡΡΙΠ σον) ἐμξάλλω, Αἰ Π 4, ρος ]ο πά- 

τ ΠῚ ἄρ ΡΟ ]1ο δα {ἰτιι8,,ρφσεγῃάζω ,τρρσορμίζω.ο[Ἐ ἰτάπιις ἤρπιῖ- 
καῖίομπε τγαπβείιαοντ κέλλω,ῃειττα, Τ μιον 4.10..4.τὸν ἐθη τῇ κυ- 
(τρτη ἴω αὐ αγχοίστις ἐκεῖλαι ἃ ναυῶ, Ἰμἐλλιθυΐσαι ἀρ ρεΙ] οτος τα ἀρ- 
φίϊοατς ὃς ἀριιά Ἡδτγοάοτιιπι ὠκόλλον τας νῆας ἀοο!ΡἾτιιγ οτῖαετι 
τητγαηπιὰ εἰ βραχέα χωρία οἰστειρία ἀκειλὸν Ὑ Μιῖς. Δ Ὀτοιιΐα, 
αμια:ίογδης ἰοσοτιιπὶ ἀσποτατίοπο. Ηΐης οἰξοκέλλω; γτ εἰς τοσῶτον 
τὸ υξάκειλε παρφινίας, ὁ ἀεηπεηξία ἀςιςῃῖς ἴσα ῥγοιις ἕξιι5 οἴ) - 
Ῥυά Ηετγοάίμη, Ετ φρρσοκέλλω ἰάςπι φιοά ὀκέλλως 

οἶκοι, οΥσὲ ρτοὸ ὁαίωίκαι,ιια πο. 
Οκμαςδ. είς. τοὶ αἶεὶ τὸν βραχίονα ψέλλια, 

Ὀκκον, άοπι Η εἰ ὀφθαλμόν, σα} 11Π|. 
Οἰκκύλαι 5 ̓άεπι τὸ ὀκλείσαι χὴ ὅγ) τὴ π]εργιὦν κριϑέζεϑοι Εἰς Χὶς Β΄ ΠΙΡιι5 

Πάετς. 
Οἰκλαδία. ας. ἡ, θἴκλασις. 
Ὁκλαδιξν, τὸ ὀκλάζειν, : 

Οἰκλαδίας,ε, ὁ, ἔγαξξιι5,ο Δτ 4115. ἔγαξξιι5 ἃς σο ΠΑΡ ας συγτα5)Ὁ δίφρος 
ὁ συγκεκλασυᾶν -, ΑὙἸ ΟΡ μη. Ἐαυλτίδιι5. ἔχε γι τουτονὶ Τὸν ὃ- 

κλαδγαν, γεὶ ὀκλαδίας δίφρος ροτίτι5 » (6112 αι σοπΊρ ]σατΙ ὃς 
ἘΧΡΙΠσατὶ (Ο]οτ, Ῥαυίαηἰας Αττὶςὶ5 ) δίφρος ὀκλασίας ὅᾷι δαιδόλου 

Ἴ 
“πποίηφε, 

ἜΡΟΝ 15. 
Οἰλάξω, μιασω, κα ἀχᾳ, Ηςξτο σόπαα δά τογγᾶπὶ (οί ἱηρεπίςμ]α- 

τὸ ἀχογιης Γατίηὶ, ὈΙο πιο ππςταρ ἢ.) ἀςῆςιο, ἔπηραν ἤιπι,[Α- 
βθαίςο:ργοοῖθο, χωλδίω; εἰς τὸ νυ κοίμπῆομμαι» δείξω, ὁποκφίμνω, 
χα γίάζωῳ, ΑΒ [Ο].ντ το 7.ἘΡ᾿σταηγ, ὥκλασεν ὄγκος. ὁκλάζοντα πόδα 
ἐκχίγδος, παῦσον ροάοπα ἔς πτοιιξητοπη; 14 εἴτ, ροάςπι βεέϊεητοπι 
εμποςάϊτ ἔδει σταάιταγνῖτοση 1η Ἐρίρτ. ὀκλάζειν ιιϊάαπι ἐχρο- 
χιαῖ ἱπσίγαατο [Ὁ ὃς ΘΟ] ματα, νὲ ἀρᾷ ϑοριος]. πη ΟΈΔ ΡΟ 
Οοἴοποο, λεχειὸς γ ἐπ᾽ ὄχρε λάου βραχὺ σ᾽ ἀκλάσοως : ΟὈ]]ατιπὶ 
ἀπθοῖ {ΠΠπ|πὶ τοπάοτε πὶ ἤιπιπτο ἰαχουϊοιῖτεῦ ἴε τεσαγιαητοπι, 
Ατατιιβυτὸ δ᾽ αὖ τ᾿ ἐν γουγασι χείμνον Οκλιάζοντε ζοικαν,ἱπρ ηΙΟα}2τὶ 
ΠγΛΜΠΠ ς εἴλι μήπον τὸν λογισμὸν ὀκλάσῃς, ΠΕ ὶ σορίτατιοης ἰΔθ4- 
τὶ Ναζαη ίπ ΟΥαῖ. 10... ἘρΊρτιαυχένα ϑὴρ ὑπὸ χερσὶ δαιμο αὶ μῆνος 
κρατεραῆς ὥκλασεν εἰς ὁπήσω, ὠκλακὼς δὴ τὰ γέγατα » Ηοχα Βα ῃ5 
φοπα,ςάρ. 8.11.2. ΘραΠ1, Ἄν ᾿ : 

Φιαλαξ, σεηϊ οι ατίπι ΡΠ η.Ηοχὸ σοπιι, 69) τοὶ γόνατα 5 ὅηπννεχφιμευῆνως. 
Ιητεῦργος Ἡόππετ. ἤιρογ πος γερο μετοκλάζειν ; 410 ἴτα νῇις 
Ῥοοτα Πα 4.ν. Αἰλλαὶ μετοκλάζει; κὴ ἐπ᾿ ἀμφοτέροις πόδας Ἱζεις: ὀκλαὶξ 
ἡκίρ ὅοι, ἱπααῖτο τὸ δὴ γόνυ : γᾶς μετοκὰ εἴζειν τὸ ἐγκλίνειν ταὶ γῦγα τε, 
Ατάτιις, Ταύρου ὃ ὁ κελέων δοσὴ πέδαφαίνεται ὀκλοὼξ, Αταιις βΈπι Εε. 

χο Ἰλιτι5 ΠΟΘ ὨΔΕΓΠΓ ἰηροη5)ῖ. ὅπικαμυλύως. Πς(γ οἢν ο] Βοτίις 
ὄεκεκαμ μβμως ἀρ Ἰσατο ρορ το, αὐχῖς ΝΊΓρΡΙ], ἄξη.12, 

Οκλασις, (-.7,,4. σα :] οι] ατΊ ο»Ηοχῖο ἴῃ σόπι..Ὁ 
Οἰκλασμο τος» τ ροηι5 (]τατί ομ]5 Ῥοτίος»,ηΠοἀ ἰῃ Τἰοίπιορβο- 

Τἰ5 Οχεγοογὶ σοπίποιίτουΐγα, 
Οἰκλαστισει, ἱαοο ποι] Δ 5, ]οπλοά. ᾿ 
Οἰκλαςὴ σοηι! ἤεχοςντ γᾶπαΣ αΠΠ1π (αἰταησ, διά, ὶ 
Οἰκνείω, ὃς ὀκνέω, μ.ΐσω, τ, »κανριρστοίοο, [τη τατάτις, ῥα ϑυμώ, διειλιω, 

1η μιῆς Πρηϊβρατιιπι Ὑ Δοιτι15 γείτατγ νεγθο ΡΙρεγοηΠτα (1π- 
«αῖτ ) χποττα!ριι πάταγα ργορτιὲ [αι αια: ρίσετ ἱποβοᾶτγε: 
ἀς πα τῖδιις Τοηιιςη5 ἀτιοο5 ΓΟ ἀἸ τί οη 5 4ιαςγοητῖθιις: Ἰβοτοη- 
ἄο οχιγαμοφπορ!ρουἐυλαζως ἐχω δέδοικα, φούεμαι, Οὐτη Τῃ Βη]- 
τιουντ ὀκνω χέγεινγοταῖττο ἀϊσογουριάοτ ἀΐςετα, 1σΐλῃ, ἐιὴ δ ὁ- 
κνήσῃς εἰπεῖν, πο ρΊρτόγὶϑ νο] ρτδιιογῖϑ ἀΐσοτγο. ὀκνω γὸ εἰπεῖν γ γο- 
τοοΥ οηΐτη ἀϊσογοναἀλέξεν [οααῖ παὶμὶ το σίο οἱξ. ἸΝΑζδηΣ. ἴῃ 
Οὔατ. ὀαγωώ ὀνομάσαι, ΠΟ] ἀϊςεγο,ίης ΡΊροῖ» Ποπη ἘΠ, ἐκνω αῤξαι» 
Χοπορμνπὶς ΡΊ μοῦ ποῖ ρος, ἀπ το ἱποίρβεγο. ὀκγω γράφειν, να- 
τοοτίςτγι δογο. υιτοτιῖη Β μετ. ὀκνέῖς ἐδεῖν εἴ πιο 5 ης ν᾿ ἀθλ5.. 50- 
ῬΠιοςΪ. ὀκνω δγελ θεῖν» ῬΓΔΊΙΟΥ νΘΠΊΓΟ, ΡΊ ΘΤΙΤΟΥ Ῥεττγαηῆτο: Πς οχ- 
Ροηΐτ Ἐγαίμιϑ ἢν ἀπποϊατίοης 4 44πὶ ἰπ ςαρ.9.Αξ,Αροῇον 
ὥἴάνησε χαρίστεόϑει, τοῖς πολλοῖς, ἱπιριρτὰὲ [ς αὐ ἀοπηεγοπίοϑ ἐπε]τὶ- 
τα ηῖ5 απῖητος σοητα ς, ΡΙ ατατιλῃ Ρογῖο]ο.ὐκνωώ κατηγορθῖν, ἀτι- 
Οἷτο ἀφίοτες σι διἀρουίἀοτη ὑπ δκυησε χρετηγέρος νέα, ΑΙ ς, 

. Οκνηρλα, ἡ Ὑρί συλ, 

Οἰκνητέον εἰ πςπἤπιπη)άτπ δ ἰτα πάτο ἀς Περὶρ. 
Οἰνία ας Νν ΡΊρ τ τα τά οὐο πο Ἰσοητία. ἰν 
Υ 3 : : : 
Οκνθ.,ε, 6, Οὐσπας 1Π|ς ἕλθυϊοῆις Οὐ]4. ὃς ΡΟ, τῇ 

ὀκνω ἐφ 9 κ΄), Ποτη οἱ, ὀκνω αὐοὶ σὸν ΕΙΡὶ τἰ πιςο, Χοη 
ἘΝ ] 

5 ΠῚ ᾿ 
χνηρὸ ςγϑ οὐ ὀχνδο ΡΙ σεγ) ΠΠξλτοτ, δζτιτη  Δὸ δὶς ἘΠΟ 
ἀρϑτοάϊοπϑ5, σγδι]5,ὕηφοξίθν, ὀκνυρότερον ὠροσήει, ΧΕ 
Ῥχάϊα,τεπηιίπι5 φάρας ὃς το ριοἤας, ὀκνηρωῶς δια 
ὁ χγηρώςορὴρ τὸ (αρηΐτοτ. ΟΝ 

τη Χο ΡτορτΙὲ 40] οτγαιατίπη 4] 140} 4 ξαοϊτιΟΡρο 
ἃς ἴτα ροηπδουίτιγ ἀριιᾷ ΟὙγ]] πη. 

Οκνὸς»ὔ, ὁπ ξἰλτονἱρ παι, Γερ ηἰτἰ εβοῥαϑυμία, τὰν 
τίο; φό(ιϑ.»τἰσπιοτνοχυτ. ΟὙτ1}], [ςἀ ρεπαςυίταγ εὔὶα 
βηὶϊβεατίοης ἀρια ΡΠ φοτ ὃς Αἰτοβ. κυ: ἀς πὶ 
φύξ- μελλούσης ἐνεργείας, Ὀ στίτῖΔ, ποτα ςοηΐδαις 
Οἷςογο. Το! Ὑ μμογ ἃ. ν ἀμαϑία υἱὲ ϑρείσος,λο 
ρει. ϑοΡΒοοΪ. ἴῃ Αἴδος ,ὐκ αὐ οἰξέςίω ὄκνῳ, 1. φόζῳ, ποῦ 
τοῦ ποτα ᾽ ἀπ], μέγαν ὄκνον ἐΐγω, ἱ. δειλίαν, Οἰκνὸς, 
ἃ Ατοτῖα ἔδιι {πε Π]Δτῖ5. Ασττοτ. 16.9.Α ᾿ΐπι,ςαρ, 

Ὁ χγώδις,ε(8..οἱ χὰ ΠΡ ΡΙ Βοτοίερῃϊ5. ' 
Ὁ κόϑενγν πὰς ]οηἰςὰ ρτο ὁπόϑεν, ᾿ 
Ὁ κοῖζθ., ὁποῖίθ-, 11 }15,Πομτι ὅκως ρτῸ ὁπσωρ»]οπίςέ. 
Ὁκόσοι, ]Ἰιοτ, ὁ ποῖσε, 

Οἰκόσος,οπἰςὲ ρτὸ ὁπύσος, ιιάΠτι15. 
Ὁ κότε, ΠἰἸοτῖο5 σιπὶ Ορτάτίμο, 
Οκουν ὈΪ ΡοΙϊαϊιαπι. ᾿ 
Οὐρίας, ΕτΥ πΊ.ἐΧ ροῃ, πέτρας εχ σοηι. δι᾽ ὀκρίας ἱωὠομοέανα 

ἃ πομη]η, ὀκρίοι, ἰςἃ (ογα εν πὶ ροῦῖα5 νγάοτιιν ὄκρίας ἃ ἢ 
ὄκρις τά ἐπὶ Πρηιβοδητς φιοί εἴκρις [ἀπυπημπὶ οαζιμηδη 
ἐχροηυσραχευήεάθο χα ροτατ)γΟὐγ ἢ σ, εἰ 

Οἰκρια ζω, ρογου τραχυυύομα), 
Οἰκρίζαντες, ἐμέαται. 

Οἰκρίζας, ἄντος. δ) ΡῈ Ρ τυπη: αἴϑα τὸ αἴκρον γὸ βαήνήν, Ἐτγ.Ρ 
Ῥοίο αὐτὴ αὖ χογείς, ἰδων δ σίω) αὐδρίαν νὰ μεγαλοφροσιω 

τὸς δὴ τὸν ὀκρίζόμτα μι ΤὙδ υὑποκρι δ, Οκρίζας οτίαπα ἱπῆ 
οἢ ριογιπὶ. ὁ χαλύζας, ΡΟΠ Ια χ, ἐφ᾽ Ξ ὃ αἱ πίνακος ἐρεί 
"γάφοντ ,ξύλχεν δεξὶ τρισκελὲ ς»"ὸ καὶ εἶπαι ὀκρίζας τευκὶ Καὶ 

Ὄκριος, ἰαρὶς αὐροτοίιχιπι αὔρογαπι, Ἡοίγ οἰ. νης ὀχρι 
ὀχρυῦεν» δέ ὀκρνύωντο Ῥοτ υ, ἀογίματα ἔπητ αὐϑα τὸ . 
ῃδίπηο τοι κατ᾽ ἀρχίμ ο Ἰάςο . ΕἰτΠπὸ ἀϊ ὀχρυ δεῖς ΟΧΡΟΠὶ 
πιοίοριις ἃς 411] ῥιγεδανὸς φρικώδη φρικτὸς, Τρ 118» 
δριιὰ Ηοπιον. 1{|464.ζ. τπ οτάτίοης Ηοἰοπα; δά Ηςξ 
ἐμεῖο κεωωὸς κοκομυχούν ὀχρυοέσσης γ᾽ ΠοΙςης ὀχρυδεοσα ἀρᾷ ἡδῳ 
εἷυ)5. σαι πλλἶτοε ρα σπαῃτίτπι δηΐ πηας τα κρυερψ τ 
Βισσγιητ. 

Οἰκρὶς »αὐροτῖταϑ. σπηϊποητία ΟΡ] οη ρα, εἶξοχ καὶ τϑφρμήκης, ἘΣ 
μα Γογῖρτὶ σοάϊςε5 μαεηῦ ραγοχγτοσπως ὄχρι.. 

Οκτάξλωμος»οζο διιςςς ἰτιιπη»οἐΐο ττιπάαγιΠΊ. 
διειασνήστις τετρέσρυφον ὀκτίςλωμον, ὅζο. 

Οἰχταίδιον, βάγια σα] τίς ἴῃ δι] γι 15. ΠΤ εἴν ο. Ὁ 
Οκπέεορθ.,κ, οὐ ξοπατιπι [εἀ ππι: νης Οὗ ἶδςάγο 660 

διγαΣ ποπθη ἀςάϊτ δαπιιπὶ 7 ντ οἄζορομο δηραίοσι 
τιι8 οὐξοῃδγῖιι8. 

Οκπεετυράς ίδος. 4.0 ξξΘΠΉΠΠΤῚ. 
Οἰκταέτης, 1 οὐΐο φημ ποτὰπη οἵδ ὃς 
Οκταέτις, τὰ οὗζο ἅππος. 
Οἰκτα ἡμεῤρς "9 Ὁ χὶ ἡγοξγαιι ἀϊοῖ,ντ αἰθετορυὴ ἐκ τειήμερος 5 
ας ἔτ οδξδιιο ἀἰςο, Αι}. 1η ἘρΡ᾿ Δα ΡΆΠΠΡΡ. 

Οἰκτείκις. οὗν165. 
Οἰχτακιχιλίη αἰασὶςγοέξο πλ1}}1ὰ Γττατογιτι, Ἡογοάοῖ; 
Οἰκπεικια ἰλιοιγοξξο τ] 11, οἐξῖς 5 π.1}}ς, Χαπορἢ, 
Οὐ κτείκνημος γε δι Πα ἢ 5 οὗδο γαἀϊοβιτοτα ἐριτβοζοπος 
Οὐ κτακόσιοιγο πη σοητὶ, Τ μιιογά, ᾿ 
Οὐ χτειμίιυ ὦ .. ὃ, οὐξιτο τίς » οέζαιο πηςεηίς 6 ἀ1πι15.. 

βρέφν,Ἰπέλπτος χα] οέζαιιο πιρηΐς ἐπ πισεπι ἔπη φα εὶ 
Αρῆγοά. ᾿ " 

Οὐχπέμίω δ, οὗζο πιδηίος μάτι) ο ΕἸ πιοίεγίσ. 
Οὐ χτείσυχις, οἐζο οἰδἰτοτιιαι. ἢ 
Οὐ κπτιπλώσιίθ., ΟΕ ἘΡ τι. ὀκ τοιπλαὗσιον, πολλ ᾧ πλείογεὶ , ΟΥΙΡ 

Γ1.ΟἸς, Αὐτὰ τορ Β.Πατογρ. Ὀιοίτιτν ὃς ὀκτωπλάσιθυ, ὦ 
Οὐ κτείποδες. οἷ, ἀρτια ϑογτα5 ἀϊ πὶ ἤτητ, αι ἀϊιο5 θοιι68 5), ὅζ᾽ 

σαγγιπι ΡΟ [Ἰφδγθητ. οἱ πολλοὶ κὺ δημοτικοὶ, ἐκ τέποδες:πῦτο δὲ 
βοων δεσπο πίων δὴ) κὶ αἱ μεέξης μιαξ, ΤιςΐΔη. 

Οἰκταπόδης,κ, ὁ οὐξηρε 4115» οαησεΥ θαι τι} 15.ΝΊοαηἄ, 6 
Οὐ χτοώποις, οὐδὸς, ὁ, Οὐ ΐρο5,νῸ οὐ ῖρο5 σαποοῖ ἀϊοίτατ 40 Ουἱάϊι : 

Ῥοΐγριις ἐτῖαπι οἰξ οὐζίρος τ νηάς ὃς ὀκτεέποις αὐτὶ πὰ πολὺ 
πλΐτιιτ ἀΡ ἘΙΟ τη. Τητογρτ, Πν.(, ΟἽ γ ἢ πουλώποδος ἱηαιτ, ὧν 
πορῖὸς, εἶδος 3. ἰχϑύ- ὁ ὀκτείποις, 

Οὐκπέρυμος [δι] ὀκτοίῤῥυμος 5. ου; ὁ καὶ 5 οὗλιιρί8,) οὗἶο τοπιοηον 
θεης, 

Οἰχτείςυχ δ. Βαγδης οὗζο σοἰππλπας. ἫΝ 
Οὐκπέρης ἡ, οὐ εϊ τε πιῖς παιιῖ5,αριιᾷ ΡΟΙν δίατη:ν ἄς Εξαλίθη, ἐκ κὸ 

900. Βαγί, ἀς το μαι]! γοέξο ογάϊπῶπα πϑμςβ. 

ἍΠ 
Βη 

ἡμῊ δὶ 

ὶ 
Π 



ΝΥ ν ΤᾺ 
νι ὀκτὼ αδιϑιμὸς οὗξο παν 15 ὨΠΠΊΟΓΕ5, 
«δ Οἐζοθοετ. ἰδοῖς ὀκτωζρίως9 [4115 Ὁ ἘοδΥ]5ν ΡΙ ΑΓ, 

οι ὃς οὐτονἀιιοάον  σ᾽ητ), 
'χιςγοξτοάοοίτη οὐ ἰτοτιιπι, Ὀ]οογ,ὀκτωχαμδοχοπύ- 

᾿ατοςγοξτοάοοίΠΊι15. : 
ἐπλενθατι}5 ἀΠΠῸ 5 οέτοάεοϊπι. Γοπιοίἶη, σι ἐζο γοίρ μοι 
κύτῃ γῆμαι. 

υγτὸ," κτοίσηχυ, ΄ 
υὐσείθ. οι! εις ὁ κ τουπὰ ἀσιίθυ, ΓΊατο ἴῃ Τἰπιῶρο ὀκτωπλάσίαν 

αὐτὰς οὐτιρίαπη ρυ τα. Οἱ ςοτο, 
ὑνοξξιρε5»ὀκτείποις, 
"αυγὶονεχαρτϊο, ιδςο: Ρ᾿η4. 

τιπι, αι ῖς 5. (Ἐφ ηταςι πη. " 
Προ ιλασος ς ὧν χαϑειρά βάσο- 

τί ποουμαθοο. 
σχλεῖ ἱὰ ὁλαϑεῖ ὁμοίως, 

αιιο ἐλα), 14 εἴξ 5 κριϑαὶ, Ποτάσιιπι διι1 4. ὁλαὶ ὁ ὑλα αἱ 
μεμιγμῆνω κριδϑ αὶ κὶ τοῖς ϑύμασιν ἐδιξαλν ὁμῆναι ἀριιά Ης- 

ἐγι δῖτασ ὅλα. κράϑα)» ἀπαρχαὶ» ἀϊξξας νει οὐλας ταὶ κριϑιας 
ππατ!ν.ιιοιαπι ἀητς πιο Ϊάγιαπα ν πιπη ὅλαι 5 ἵ. ἰπτορταΣ 

᾿πτοπουτοι .. “ 
ὅλαιμος αἴδοὶ ταὶ ὁλαὶ ἀϊοἴτιιτ οἱ ασερμολογος ὁ ταὶ ὁλας βάλχ- 
Ἰποϊορ. ητογρτ. οί ςἢ.. ὅλαιμεις αἰοτιιπτ Ρτὸ οἱ «ας ὁλαὲ 
ὁλα τοὶ ἃς ὁλατοὶ ΡΓΟ σπερμολ γρι, 
να δ τοτας ΕΧ Διιγο. Ατμοπουι5» τράπεζα τε ὁλαῤγυρίθ- δωδε- 
ς, ᾿ 

νηδὺν, τῦ σα ΠῚ Π ιιτη ἰπ 4110 πτοία; (ἈΠ [ὩΣ γεροποβραητας αιια- 
χων. ; 

οἰάεπι σγτάσιιποτεπι Ππυιᾶ»α] ΡΙςοηδίπιο σῇ 6 ἔγο- 
ΓΥΓΠΏΓΗΓ. 

. μι. ἰσομά! σε ἐσγλα!» σεατιι 5 Πΐπι. ὈςΡοη, 
σον, μαι, ὀχξιάζω, εατιιηι ργααῖςο 5 μακαρίζω, δυδωμιονα 
ϑορθοοΐς5. μηδέν᾽ ὀλξιζειν «ρὶν αὖ τέρμα τῷ βίε περάσοι μυ- 

νῦν ποιϑῶν, το Ποπὶ ἤσατιτ ἽΠΠ 8 ΘΟ] οη 5 ἀρ Οὐ, 
Ῥεατιις Απὶς οὐϊτιιπι πόπιο Πιρτοπιάηις βιπογα 

γὐτωρ᾽ορος.. 4111 ΠῚ ΠῚ ΠῚ] ΠῚ ϑοπιπι ὃΚ Βοατίτατοπι σοηξίτις 
ὁπετῖς σιγὰ ἄτας ἱπάτι! οητία, ΑἸ μη... ὐ, διδείσκαλε Μυμ- 
9) (ιογάςωρ σοι πόϑεν. ΑΠΊΡἢΪ5 ἐν γευναικοιοινίᾳ,, Εὐρύζατε κνισο- 

ἀκ ἐῶν ὅπως ὑκ ὀλζιογίςωρ εἶ σύν θι γε ΕΡΊομτ ἀς στορο ΒΟΥ 
χαῖ. κριλιοδαίμων, 

κῶν οννΐθ.-. ὃ. οττιιπατιις,δυδ' μων. 1114. γ. 
ὑχιώνοτη ἘΡΙρτ. ἔο Ποἰτάτοτπι δά ξοι θη 5. 
ξε ῖχ. ὁ τελείαν πίωὶ δυδαμιονίαν ἔχων : ιῇ ὁλόξι 6... μα- 

ἀϊαε5,[οοιιρ[ 65. τυχ ἧς. Ηοτα τ. ΠΠογοίοτιιϑ Π τ. τεῦ 
δὺς ἐπείρεδϑει με ἐστῦλϑε, εἴτινα ὴὶ δὴ πείνπων εἶδες ὁλξιώ τειτον. [- 
πὸ τοῦ Σόλων. ὡς οἱ εἴη σεω) ϑερῖ εἰρη μῆψον τὸ » μηδένα εἴ) τ᾽ 

λξιον, πιοτταϊ πὶ ποιαῖποπι δεάτινῃ εἴς. Ετατζ 'ῃ δαγ. 
ΤΙ ορίταρ!ῖο, κεῖν ἔχω δαν ἔφαγον χκἡ ἐφυξρισει, "ἡ σιω ἔρω- 
γ᾽ ἐπείϑον. ταὶ ἢ πολλὰ κὶ ϑχζια πάντα λέλειπῆαι! 5 Ηκας μάρεο 

ἰνχυαράτιο οχατιγατα ΠΡ 140 Ἡπιῆτ:ας 14 ἰάσεπτ πλιΐτα 
ἀγα το έϊὰ . Οἴσετο Τιίομ].ς. γἱάς Οἰλξι- ὃς Τλού σι. 
ἤρης ,.. 

Η ἔα οἰ ποις. Ῥιοηγἤιι Ροςτα, Κεῖϑον δι᾿ ὀλξίστων αὐαξων 
“τὰ αγα, 

εἰραγὴ ἴῃ ἘρΊρτ. ἀἰ τίατιητι ἀαετῖχ : εβῖς ξγῖχ Ῥοατας Υἶτας 
ἰὰ ἀϊοῖταιν ἃ Οἰσεγοπο. 
ὙΡΓοΘ.5 ἀϊυτῖΔ5.ὁλζιοδοτης, Ἶ : 

δατί τι 09ς ΘΠ Πι5.οΡ 65.δυδ αἰμονία, πλετος δυπορία. κυρίως 
τ» ὅϑεν αὐολίίῶ», ἱ. αὐδητος, ἀτοπς, ΑὉ Ηοπιοτο ὄλξίϑ᾽ ἃς 

ππριιπτίιτ. Οἀγῇ! ξ, ϑεὸς ὡς τίττο δήμῳ ὀλίῳ τε πλύτῳ 

5 

, τ ; ορο Δ 115 ὅζ ορεϑ5 ἔθγοπβ, ΕγῚρ., ' ᾿ 
Ἢ ,ὃυ 5 ὁ χαὶ κα,» ρΕΥΠΊοΪΟ 18. σὙᾶι15 5 σοητάριοίις  οδῆ;,.»- Ἵ 

Βιποίτιις . λοιμός, ΡΙατο Ἐρ᾿τοΐ. 7. ὀλέϑριθ' πάντως καὶ πεῖρα 
ἔδγιιπῚ οἰῈ 14 ἀσστοα! τῆς ολεϑρίου ταύτης ὅὄζπϑυ μίας . ΟΒιγ- 
ΤΠῚ15.οἷπὲ ἱερωσιωΐης, ΘοΡΒοΟΪ ο59ὀλέϑριόν εἠκίξει, 14 εἴἘ 5 μέχει 

Φ... 

δ ἴτᾶρος, οα 4ς5.1αδλιιτα,οἶλά ες βαϑι,ρτὸ ρε[πΐογο,ο- 
"δ. Ρογάϊτοτ. Εἰς, Οτατ.ῖπ γαίῃ, Ἐτ ἢ ἐρὸ τὸ Ῥἐγάϊτοτειπ, 

ΘΧατοτεπὶ Κ οἰρ. ἕοτο. 
ὈΡΟΓΠΙοΪΟ 15. ἘΣΎ ΤΠ, ΡτΟ ὁλοὸς, 

Ῥογῖδ).. Ηοπγ.11144.. 
᾿ » ῬΕΓ(Ο » Ῥεγεο; ὀλέκοντο ὃ λαοὶ, 1 εἴτ, ρογάσΔητ, εἰπώλλοντο; 

Ῥοτιοτιϊητορεγάορα τ. ἱ ; 
Ὑ ΟΠ τιι5 9 ππις ἐρίμιπι ο5. σα δ ̓ς 5 σἱ σὈού. ΑτΠτορΒαπ. 

Εν Ἐκ “ἦν ὀλεκραύων ὠκίδες οἰξαιρφυ νῆμον: ΤτογΡΥ. ὀλέχρανον τις 

ΟΝ ΤΟΥ ἀγκωώνγα, καὶ τὸ δηῃ χοιμπῆ τῆς χειθὺς ὀξύ, πρὶ τιι5 Ρογ ὦ πὶ ῥτῖ- ᾿ ὃ 

Ὁ τὰ 303 
τα [»]Πθα,νῖ ἱπίτά. 

Ολέκω ρογο, φόνῳ, φανίξω, ἀο(ττιιοιν ἄς ὄλεσκον ρτὸ αὐήροιω,Ο - 
ἶ αν Π|ξ, δεινῶς μεολέκης, σα ρ. το ΤΟ: ρταιίτον τὴς αἰΠοτιιοίαν, 

Οὐλερθν, σευ! ἀπ πηϑτιιτ  ατιιπγ. πα οἰ ς 59 ηἰρτιπη» Γορίατιιηι αῖτα- 
τηρηζο :ϑἷς Οα]οπιαρη ΗΊρΡΡοογ. 

Ολέῶει 5 Ρου Πς 7 ρος, ὀχέϑτο κεντάμρρις., Ἰητοτξοΐζαπι ἔα ἃ 
Οὐφαταιγδ, 

Ολεσίωωρ,ορρς. γοτηϊηὶ αἰξογδπς ΡΟγηἰ οἴ μη. ὙΠοορηῖς ἐπιχτα ογὰ- 
σαν πὶ ὃς ΗςΠοί. ἐλεσάώορας ὅρκοις ἀϊχίτ, ρογίιτῖα πουαίμίθιις 
οΧΙτια τα. 

Οἰλεσίξωλ Θ. ὁ καὶ ἡ, 4.6] δὶ ρογάα. 
Ολεσίϑηρρς, ἔδτῖ ρογηί οι ΠῚ ἀβογθης 5 ἔετᾶς ρεγάξης ὃς ῬΟΥΪΠΊΘἢ 85 

Εατιρ!ά. 
Οἰλεσίκρανὸν. ἐλέκρανον, 

Ὀλέτειρα ας ν᾽). Ρετ  ἰττῚ ΧΡογηΙτἰ (ἃ, 
Ολετήργοσοἱ [τ᾿ φονει, ρεγάϊτον Οἱσογοηὶ φϑορεις, 
Ολετο, ροΓιάτηρτο ὠλετο, ΠΟ πιογ. 
Ολύω; μι σω, ρογ 4 ἀο]ςο»απηϊττο. Δ. 4, τώχα αὐ ποτε ϑυμὸν ὀλέατῃ» 

Ἰυὐπολέσῃγολέσεις δτολέσεις, ὀλέσαι γός ον.) τοαιτ Ρεγάεις ὃς χιϑτ- 

τοῦς. Α ΡΟ ἈΠοά. 

Οἰλὴ»ἢ εν» Βοτάσιπι (Ἀ]ς πλϊ χτιῖπη, ὀλαὶ αἱ εἶϑ᾽ οἰλεῦν μεμιγ μῆψαι κριϑαΐ, 
ΑἝἸΠΟΡΠ.Τητοτρτ. ς 

Οἰλυτῆρες φογεῖαριια Ηςείγο, ταπιιαπι ἃ ποπιΐπ. Πιρ], ὀλυτιὶρ 4ιαῇ 
αὖ ὀλϑω, ουἾ115 ξαταγιμι ες ροίΠιὀλήσω, 

Ολιξαξω » ΗςίγοἈ. ἰΔδι 5 ]αρίατο χυὶ αβέεττ ἱτίἀοιτι ὀλεζρθν ρσο [τς 
ὈΓΙςΙΠΊ. Ὶ 

Ολέγαν αι αΠπππη πο μη  Β1},τατό. 
Ολιγωμίας [λπρι" 15 ᾿ΠΟΡ Ια, 
Οὐλίγαιμος» οὐ" Ράτιιπὶ εἴζ (ἀπριι πἰ5» χη 5, 
Ολιγάκες, ΡατοἸοδογατ ὁ ορατοέ, 
Ολιγν σρωπος, ράτισΟ5 Βαθοπ5 Ποπλΐπο5 σοητΓατ. πολυαίϑρωπος, 
Ολιγανϑρωπία, ἀςγ κα) ΠΟ απ πὶ ΡοπαΓὶαν ᾿πἐγοημποητία Πουμ ΠΥ: 

ΟἸἰξοτυραιοῖτας γατιτάίσηιις μοπηΠι1π|» Χ οπορἤοη. ὀλιγανϑρωπία 
γὃ ἐν σι οἴ ς-εἰ γέγονεν! γεῦς τατὶ ἔαπτ ποππϊπος. Οοηζγαγ, πϑλυαν- 
ϑρωτππαι, 

Θλιγανδδεῖνν Ποπηΐητπι ραεηιγία ἰαρότατο, ὉΡΡΟΠΙτΙΓ τῷ ὄναν δ) εἴν, 
Βιιά4. (ὐοπηπι. ὀλέγεν δ) ὥστε βεληὶ ΓΕ ΠαταΙ ν ἰγ15 ἱπηστιϊ πιιτιις 9 ἱ. ἴε- 
ΠΑτῚ15 ΡΑΓΤΙΠῚ ῬΑ σΟτι ΠΡ] τατος. ΡῈ] Ίοο] 4. 

Ολιγαριτία ας, ΝΡ Δη 11 Πὶ ρ ταῦ ραΥ ΞἸΠΠΊΣ ΘΙ] Ο}π|5 ἀρ ράγάτιις Οἱ - 
ςοΥΡΙατ, ᾿ῃ ΑἸοχρυδη 1) πηρἀλοοτίτας ἴθι ράτοῖταβ, 

Ολιγάρκειαι ας, ἦνν Ο] ὀλιγαρκέα 9 ἀΠΙΠΊΕ5 Ραιιοῖς σοπτοητιι5, Ογοσοτ, 
ΡΓΟ ἐοάεπι ἀϊοίτιιτ ὃς τὸ ὀλιγαρκὲς [δ ίἴδητ. 

Οἰλιγαρκὴ ς»έθ-, δ) ἔτ 4155 ΕΓΠΡῚ 5» ΡΑΓΟΙΙ5 5 Ρ4ΠςἾ5 σΟΠΓΟΠΓΙ5 5 αὉ 
Ἐξιλὸ 

Ολιγαρ χεῖν, ραιισογιιπι ΡΟτο πεῖ τη το ΠΟΥ, ὀλιγαρ οι τεσ» Ῥαοὶ ΡΓς- 
Ροτοητῖοϑ. : 

Ολιγαρχίομωι 5. ἄσρο ΠΙδ ἴλατιι ρατσοτιιι 5 πιπὶ (Ὁ ἤατιι ραιιςο- 
ΤΙΠΠῚ. οἰ λιγαρ εἶ ὅλαι » ἵπι ρ ΕΓ ΡΔΙΙΘΟΓΙΠῚ τορὶ ὃς ράγοτα, ὁ λιγέρ - 
χῶτωι πόλις ἃ ροτοητῖθιι5 ντθ5 γε ρίταγ. θ᾽ λιγαρ χου μῆνοι 5 μι {π|5 
ἱπηροτῖο ραμπσοτιπὶ ἀσριιητοα ἀοπιΐπατι ραιιςοτηπι ἐσ ρεη- 
τος. ΤΗπονά. ᾿ 

Ολιγαρχίαι ας." ΟἰΤρατς 18. ΡΔιιςοτῖιπὶ το [ΠΊοη. οἰλιγαρχία πουτές" 
αξιςτοκρατία. ΠΠτοτρ. Τ ΒΟΥ 4. ΟῚ] 1τα5..Α1 (τ]ἴη. ὃς Ποπιοίζμεης 
Ολιγαρχία Ῥ]ατοπὶ 8. ῬΟΠ τον Στὸ πη (τῶν. ἐν ἢ οἱ μὴὴ πλέσιοι α-- 
χέσι, πένησι ἢ ὠ μέτες:ιν σῤχῆς. 

Ολιγαρχικὸς» ρα. σΟΥπὶ ροτοητῖα; ἀφάϊτιβ, Βυάσις ἰα Ῥαπάς ἐξ, 
ΡῬάτισογιμαι ροτεητία πη ρογτ πο Π5. ΟΠ Π θη, ΚΤ δημώκρατ, ἐλά- 
γαυχικοὶ, Ῥαιιοὶ ροτοητοϑ » δά ῥισοτιιπὶ ροτοίϊζατεπι ἀθο!]ηΔη- 
τοβοορτι πηαῖοϑ. δ᾽ λιγαρχικῆ σιωωμώσίαγ σΟὨ ΠγατΙΟ {τδτι5 Ῥδιοθ- 
τα. Τ᾽ Ἀμογ ἃ. ὀλιγαρχεκὸνς ηοὐ οἵδ ρτορτίτιη δἴτπι5 μη ροτ! οὐ 
Ῥαιιοὶ ρος, 

Οὐλλιγαρχενὸς οὐ ὁ,ἀ ΟἹ ΤΡατο τᾶ» πατεγα πὶ Γροξξλη. 
Ολιγαυλαξ . κι. κ, εχίσιια τορίο 5 4ιαῇ ρᾶμςος [ιΐσος μᾶ- 

Ὀεη5. 
Ολιγαχόϑεν, ραιὶςῖς [ο δ. 
Ολιγαχ 3, Ρδιιοῖς ἴῃ Ιοδςς, ΤΠςορ᾿. Β1{8.11|0.2.ςἀρ.3- 
Ολιγηπελέω, οἷ σω» ατονχο; » ἀὦ Ρατιιπη τοάδέξιι5 [ΠΠΔ»ΔΠ]Π1Ὸ 4εῇ- 

οἷο. αἰδνκαίνω, ὀλιην ψυχω, ᾿Νεατ, Ὁ]. Οὐγ 1 τ, Ηΐ σε πύμος νέμει 
ὀλιγηπελέου σοί πῷρ ὃ ματὴςοἱ. ολίγον ἰχύεσει, αἰ ὗδεν σαι. νΌϊ ἀξ νοταα 
Ἰοψαίτι νἰγίθιι5 εβοετα, [Δ οΠὶ ὀλιη δρανεῖν. 

Ολιγηπελίη,ο᾽χνϑυμία, ΗΠ οπλ.Οἀγ, Δηΐπαὶ ἀοίςέξας. 
Ολιγηρ»σέαγτομιιε αὐιπΠπη)ῖ πη ἘΡΊρτ. ᾿ 
Ολίγινδοι,αριά Ηοίγομ. πο ἀ ἐχροηῖς ολίγον, ἀϊοῖ τα νὗ μένον ὅτε ΟΣ 

ἃς σιωωωγυμεῖ, ; 
Θλίγιοι . εἰάοπι εἰ εἶδος ἀκρίδων, γε [118 Ρ᾽αδδςς ῥεζίον ὅμοιον 

βοχξῷ, ; 
Οὐλίγις Θ.. αὐϊπί πιιβ»ΡΖτιοῖ ΠΠ πλμ5.Ρατοὶ ΓΠΠγ115. Ῥίατο ἱπ Ἐρίο!,7, 

ὅλη πολιτείαν εἶσι " γόμαν χαιπτιδνκ δι. ἰοὺ “ἴα δικαιοτάτων ὅτι δὲ ἐλιγιςιῶν 

ϑείνα τῶν κὶ φυγων γινομϑμίων, λὰ τεπηριι δ]. ἀσοςάττ ὃς Ιορτπι ἰατῖο- 
ποτὰ ἀι{Ἐ| ΠῚ πιάτα π, πὸ ΡῸΓ ραυϊσοτιιτη Ἔχ Ὶ Δα ὅς πδοος.168 1δὶ- 
ἀεπὶ 9 ταὐτὸν διὴ κα δίωγοι ἔσφηλε δ} ολὶ γίσων ̓ ς οτίαπα ἱοποπὶ 

ΑΙ αιιαπταπι ΕΘ Ες ΠΠττ, 1άε πα ἡ ἱς ἈΘΡΟΘΙ. ἐλεγίσοις σιωυέξν ἀκᾶσαι, 
Ἡεῆτο. δεισείνν τ’ ὀχ γίσυ, απιρτιῖς Ραμα ΠΠπλιι5: Ὁ ςυτας ἐμφισβν- 

Ἴοπι., ξδο ἢ 
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πίσεις ὡς ὀκιγιφας πονήσουσι, ἐχίγιτ᾽ον διοί τημόν) ἸΏΤΕΤΙΙΔῚ Πλ1Π| αιὰτα 
παϊαί πα τη, Ασπτοτα] ἱη ΡΥΟΌΪ, ὀλίγιστα ἐδίδαξεν, Ολῖοπ. 

Θιλιϊςως,ρατοὰ ἴειι ρατοῖ [πὲς ; 

Ολιγυὲς τα ξλιι8. Δ ξξι15, 
Ομ γαμαος, 1 (ἀπ ρυπς εἰϊ ραιςο, ΑΙεχαπά. Αρμτοά. 
Ολιῤδιθ.. Ὀγοα ντῖοη5 τοπιροσο,σγοι1 ἀιταΌ1115. 
Ολιηργνώμων,ηο Προ Π5»ὀλίγωρρα. 

Θλιγογ γόνατος κάλαμος, ΤΠΘΟΡ Δ. ἀς ΒΠῈ. Ρίδης. ΠΡ. 4. 68 }Ρ.12,. τὰ ἀϊ- 

ἴτυν ἀτιιλὰο ραιοϊοτίδιις σοη σι }15. δὲ ἸΟ πο οτῖθι18 ἱΏτΕγμΟ - 

ἀιῖς.ΡΠη.110.16.ςαρ.36. 
ὕλιργόνθ- ἡ κα ἐγρατιιπι ξοξοιιηάτις, τοὶ ὀλιγογόναγ τι: Ῥαταῖτι5 σ6 

ποίδῃζ. Ν 

Ολιγδεὴς, εἴ. ὁ ραιςῖ8 οσεης. 
Ολιγρδεία, ἃς ὀλιη δέϊα, ΡΔΙΙσΑΤΊΠΠ ΓΟΓΙΙΠῚ ᾿πά!ροητῖδοδα, 
Ολιγοδίατος.ου, ὁ, πιο άϊοο σοητοητιις νἹξξιι. 
Ὁλιγρ δρανέω. μι." σωγττ. "615 ἴλισιιςο» ὀλιγηπελέω, ὀλίγα ἰκύω, ἀϊςεϊτιιτ 

Ῥτοριὶὲ ἀς δηϊπηδπι ἀροητθιι55 δέ νἾχ 1Δττὶ (ριτάτιμηι τγα πςητῖ- 

Βιι5. Ἡοπιον. τὸν δ᾽ ὀλεγ δρανέων πυροσέφας πατρόκλεις ἱππόιων : ὃς 

τάοπι αἰἰδὶ ἄς Ἡςέζοτε ἐχρίγαηϊς. 
Οὐλιγ» δρανία,]απρτιοτοῖη ἘΡΊΡτ. 
Ολιην δρανὶς ἐἰΘ.. ὁ χὰ νἱγδῖ Οἷλνγ» δρανὸς, οὐ ἐν ρατιπΊ Ροῖοη5. 
Ολιγρελωουῦ ἀϊσιιητιι οἱ φα» αι Οἱ ες ΡΑΤΟΙΙ5 ῬΓΟΙΙΘΏΓΙΙΣ οχτζις, 

πος ἰατϑα οἰ ταῖτας. ΤΠοορ μγαίξ. ἐς σαι.}1.6. (40. ατὧν 9 καὶ σὰρξ 

πολλὴ ὁ ὃ πυρίμὴ μικρρ'ς»ὀλρελαιοῖ, ρατοὰ ΟἸειιπα ἔα πάπητ. 

Ολιηρετιὶς »ἐ(Θ-.ὁ γὰ δ ῬΑ ΠΟΟΥΠ ΠῚ ΔΠΠΟΓΉΠΛντ οἶγίΘ- ὁλιγρε πὴς». οἰ πο- 
ἢ λυετιὶς ΠΟΏΓΓΑΓ. 

Ολιγροτία εξ», ραιοῖτας πη ότι πι, ΤΠ) 10 Ων ήτο πίω ὀλιγρετίαν τίυ ἕ- 
ἘΠΕΡΉΙ 

ἀμ τὰ οκυήστυς, 

Οἰλι ϑερμοςρλτγιιπη σα] οτῖς πΒαῦοης. 
Ολιγρ κάλαμος» ραῖιςος μα οπ5 σα ἀπτο5. 
Ολιγόχαρπος, 4. ΡΑΤΙΟὶ ἔστοράτιμπι πὶ ἔεγεῃϑ ἔγιιέξιπι. 
Ὁλιγρμοιϑιὴς, ἐξ. ὁ γῦὺ ἡγίη 40 ἔξιι5. 
Ολιγϑιιῶνθ:, ἃ, ρατιιπὶ [προ π1) ΒαΡοη 9. ῬΙατο Ἐρ.7. μιῶροφόρν 

ὧν τρεσβυτέρφις ἐπεχείρισεν ὀλιγμιϑϑοτόρφις ποιεῖν»ν ΟτογΔ 15 πλ}}1- 
τἴδιις Πἰροπάϊα παϊηιιογς τοητα τ, 

Ολιγόμυϑθη δας! οι ψοοντ ρΡαιιΟ "ΠΟ ΠΕ Πὶ ῬΙΔιτο 1.6 λιν μυϑία, 

ολίγον, ρατιιπ)4 Π 4] πτυππιγπΟ ΠΠ1Π1}7 ΠΑ Ϊ Π 1 ΠΊΠΠη. φδύγοντες,, ὀλίγον 

σι εασοίστιντο ἐὺ πολεμίοις εἰς πόλιν, Πρ άπ ςοπιουΠορατῇ 40 - 
ξυὶτ αιΐα 1ηἰδαιφητοπι μοίτεπι νπὰ τη ντθειῃ [ιΐοϊρετοητ, 
ῬΙμτατο ει ΡαὈΠ] σοί. ὀλίφρν λυπηϑεὶς, δά Ὀτεῖια τοπΊριι5 Δ ΓΗ! - 
ξχιι5,Ρετγιις σαρ. τ. ἘΡΊΤΟΙς ρυῖπιςΡαΓ Πρ ογ ἰβιέζιις. "θ᾽ ἀθ πὶ 
ἐαρ.“.ὐλίγον συμφύε ταινρτορὲ εοοδατοείοεϊε. ὀλίγον ὅσον, ῬαυΠΠ δά- 
ταρππι αἰ υιαητα πν Γαιοῖη. ὀλίγον ἥἥονορτο ὀλίγῳ, ραιυ]ὸ 

ταΐπις. Οὐγη., ὀλίγον δὲ τι μ ἥσσον (τίμοι. ολίγον τρῦ ἦα μηδικών. 

Ῥαι]ὸ δητὸτες Μοάϊς4:. ΤΉΟΥ 4. ὀλίγον ὃμωροῦϑαν, Ῥαυ]ὸ δητὸ, 

ῬΙατο Ἐριῖ. 7. αὖ εἴπομϑυ ὀλίγον ἔμτερὅϑνεν. ὀλίγον ὕφξερον 7) ραηἱὸ 

τόδ, Αὐορπλη. 
Ὀλιγϑπος»α! δὸς γοτ! Ραιιοὶ ἔμπης ΠΠΠ])»Ῥίατο 4ε Τα σί δ τὶ ; 
Ὁλιηρπελε Ἀγ, ΠῈλῈ ὡς, 

Ολιηρπελία τη αϊαπτῖο, πο ΟΣ {Π1τ25. 
Ολιηγόπεν Θρατγιπι βἀοησ,ἔειι οὐ] βάτιιπι βά4δάδιτι, ΑΔταὸ ὃς ΡαΓ. 

Παὸ τ ἴα ἰποτῖς ταπιρὴ Πτετῖ5 ἐγοιιοηεῖτι5. Α δ πὸ δος  ρίταγ υντ 
Μακε. καρ. 6. ἐχιγόπις 9. αὐ τηρ,υιοόϊοα Πάςὶ πηατου. Ν 4 Ζαη2. 

Ολιηρποτέω, ρατι!πὶ ρότιις ἀογ οτος ρατιιτη δ ο.ΡΊατα. πη ΑΡΟρἢ. 
Ἑρωτώμβν Ὁ. 3) διὰ τίνα αἰτίαν ὁλιη» ποτῶσιν εἰ Σπαρτιάται»ἱ Φηγ, ἵνα μὴ 
ἄλλοι υὑπῆρ ἡ μδλὲ βουλδύων ταῦ. 

Ολιγρποτας, βΔΤ ΠῚ δἰ δες» Αὐ ους!. τοὶ ὀλεγόποτοι τοῖς διψητικοῖς ΟΡ - 
Ῥοηΐζ, 

Ολιγόηϊερα, τ διις ρατοῖοτ ρθηπὰ οἴ. 
Ολιγόπυρφονράτιπι μα θοης τεῖτἰςῖ, Τ Βοορ.11}0..4.ς.τ5.ἀς σαι ρίΔη. 

Ολίγ εὐ» δ οραιτ οι) Ὠ ρα τι) Δ ξξιι5,1η Ἐτοαιιῦσοντ ὀλίγος τίν) διαίοιαν 

ῬΆΠΙΙΟ ὃς τεπαὶ ἰησοηίο, Ναζδη ὀλίγος ΡΓῸ μικρῷς, νῖ ἢτ ποσο- 

πης αντὶ ππηλικότητος, ΕΟ πΊοΥ. 1144. ὀλίγος κὶ ἐτιδανὸς, {τάτιιγα ὁ- 
χα 5. Ἐπίτατ. 1144. ὀλίγο εγλίϑος, ΑΡοΙ οη.  Ποά. 14 οἵδ, βάσις, 
μικρός. ὀχίγῃ φωνὴ, [αρπα! {ἃ ν οχ,Οἀγ . ξοφϑεγξάωυΘ- δ᾽ ὀλίγῃ ὁ 
πὴ, δες. οχίγου χρόνου, Ὀτοιι}. ὀλίγῳ πλείω ες) παρ υἱοι}} 1. ΗΠ εγοίο. 
ὀλίγῳ πλείοις, ΤΊΙοΥ ἃ. ὀλίγῳ ἐς χιλίοις; ΟἸΓΟΙτοΥ τ} ΠΟ. Το πν. λέγω 

φοοότερονραι]ὸ αὐτέ,λίγῳ ὕφερον, ρα] ὸ Ῥό[. ολίγον χρόνον, Ῥα1}}}- 
ἔρον, Τ Βιιον 4..δε' ολίγον, Γαι χρθνουγα Ὀταιια τοΠΊρι155 Ὀτο- 
ὉΠ πιοπιοηῖο, τα χέως» διατοχέως κ᾽ αἴόυ τοῦ τερσδυκῆσαι» Ροτ εχὶ- 
διύστη τγαξξιιπΊ,οΧ Ῥγορίπαιιο ,εἰξαίφνης » τεροητὸ, ραυ]ὸ ροΠ, 
μετ᾽ ολίγον. δ᾽ ο᾽λίγου ἴα Ρ]ς χόγρυ,δτουίτοτ, [46πη. εἰς οχίγα, [ᾳρ- 

Ῥί, κριοῦ, οχ Ὀτοι ἤρατο 5 οΧ ἰοιιϊ πιο ΓΟ 5 ὲ ργορίπαιιο, 
ἐγίύϑεν., Ῥτορὲ » ἐξαίφνης. ἐν ὀλίγω, ἴῃ ἀτέϊο, ἴῃ ἀηρητο, ΡάὉ]Ὸ 
ταοηῖοητο,, Πατίπι. ἐν ὀλίγῳ πείϑεις με χοιστιαγὸν γγυεῶτα : γ᾽ 6 
ἄη ἀϊδίοις πείϑω, ἐπ᾿ ὀλίγον, ἰουτοτ. τη δα]οοτῖτοῦ, πιοαϊςὲ : εἰ 

δ ΟΡΡοηῖττν τὸ δτηπολυ. ἐπ᾿ οἾ λίγον κατεχουδοηἷ, αὐαγχαζουδύη οἰλιαρ- 
χα λα ἐπ οκίγον πειϑυυῆρη, γὴ ἀκέρω μῆῥη,ἐς ολίγον , )ὰ φχΊριαπι 

τγαξξατη.ἱη ἀτάξιιπι. ἐς οχίγον αφίκοτο νἱκηϑιεδαι, ράγατα δίας 
4υΐη νἱποοτοταγ, Τ᾿ ΒΉΙΟΥ 4. κατ᾽ οἰ χΊγ» να Ὁ] τὶ πη] θυ τογνπιο ἀ - 
ας ρατεϊσι]ατί πιοίσππτη, Ατ τοτι ἄς πλππ40 5 κατ᾽ ολίγον σφίγζει 
σίω) οἰνιουϑυίω » ρῬαιι]ατῖπι αἢυϊαρὶς ογὸ ἐπὶ τογγάγιπι. κρτ᾽ οἰλίγου 
μα χάτα, ἷι οχίσιιο ἐϊπιϊςατιιτ κφεϑ' ολίγον κανδιρ δέ φινγς τα Ῥὰμ- 

Ὰ ΟΝ 
εἷς ρευλοϊττατὶ , ὙΒυογ ἀϊά ες, κατ᾽ ολίγον αἰϑρώποι» 
ΝΙαζαμζοη τ᾿ τὸ ολίγον» Ἔχίριιο πιοπΊςητο, κατ᾽ οἱ 
Ὀγατῖπι, ραττὶσι]τῖπλ. πταρ᾽ ολίγον ἐστόϑειι). ΡΑΥΙΙΠῚ 
τιιγ τῷ αὔρᾳπολυ, κδεὶ οχίγου ποιέιὅϑεη. σοητεπΊρταΐ 
οἰχίγρν τοῦ “ομίου υὑῶρκ ύψα). ῬαΠ Πὔρεν σαρατ εγίσεγον 
ἃ ἔρεσιι. φεὸς οἰχίγον ϑειλείστης γ., ΠοπεΓὰ πηᾶτα ΔΙ Παιδὶ 
αὐδυ οἰλίγων ὅδιϑειασμλθιηοι ἤπς πλι τὶς οδτο τίσ 
ογάϊά. ἢς 4114. ὃς (ληὲ .ντ ρατεῖ οχ [Ἐπίι, δε ο 
Ῥαιιοῖς [σῇ 7 ρτίπια Ῥειτὶ τ. λέγεται λεψης αἰϑύν 
σι) ολίγοις ἐπωνεϑῆναι γ, ἔοτειτ Εῖργα; Ῥτοςσοπῇι! 
Ἰφινάατιις ΕΠΠς. ΡΙατάγομιις ἴῃ ΘΑ] Πα, ΡΈΣΙ ΘΙ ΡΠιΝ ,ἱ 
(05 Ἐχροηῖτῦ οἱ ο᾽λίγρι » ῬΡοτοηῆζοβ» Ορτιπλᾶτος . Ὑ ΠΩ : 
εἴν. ολιγαρχουῦτες : ἤς Ιητογρτ. Οτάοιι, 4114 γος 
Ῥταροτεητοβ. Αριιά οὐπάοπα ΠΠΌ τὸ τουτῖο ξαυαφίςας 
γοις οὗ δῆμος ςτιττι ρδιιοὶ5914 εἴδ, ορτὶπηατῖθιις. ἐς οἰλίγι 
λει κριτέσηστιν » Δ Ραισοταπὶ ἰξάτιι τῇ γοάθρογιης 

᾿ ΟΔΠΉ. 146 Π|. 
Ολιγρσιτεῖν,αχίσιο ραίξτιι οἴϊο σοπτοπτιιπη. ΠΝ ηἷν 
Ολιγροσιτία,η' ο 1} ραγοϊταϑοτοηπτα5γ8ζ σοηείποητία ἰπ νζξει ἐρρρδι 
Οὐλιγόσιτος»,»Ὁ71}} πιοάϊοο οἶθο ντίτιιγ. ἘΝ γμδ 
Οὐλεγῥαπερμμος, ῬΑΤΙΙΠῚ [Ὁ πλ1Π15 ΘΛ ἔτ θη 5, ΠΝ 
Ολιγόσιχιθορδιςο5 γογῇι5 ἔσει ογάϊπαβ σοητίπεης. γἱλα 
Ολι φὸςγ γον ΡΠ] ΠΠΠῚ1155 ΡΕΓΡΔΙΙΟΙΙΒ 9 ν ΠῚ15 ἃ ΡΔ1Οῖ55] οὐδ 

μοῦ 

πευσε,  ΆΓΓΟ (ἸΠΠ| Ῥαιοἰ ΠΠτη]5 οαιιο εξ άπ εξ!» ΠῚ 
ἴῃ Ἐδθῖο. γᾷ 

Ολεγότας, τος»), ΡΑΠΟἰ τας, ἸΠΟΡ ΙΑ. ᾿ ἐν 
Ολιγρτοκία ρα 0115 ΡΑΤΤΙΙ5. " Ων 

Ολιη τύκος, ατὸ ὃς Ραιιςος ἔστι! ράτ 16η5. ἄμε 
Ολιγντοκών. ὃ, ρατοΙ πιὸ ροπογαηϑ.: ; 
Ολεγότειχ Θ’. 4111 Ραις 5 τορίτατ Ρ1115.ΑὙ τοῦ, ί 
Ολιγότρ φίθ', 4} ράσο εἶδ σοητοητι5 εἵϊ. " 
Ολίγου, ξετὲ, Ροπὸ, ργοροπηοάτιτη. Οὐγῇ!ξ, ὀλίγου σε κι 

σαντο, οἰ ίγυ ἄχον,ρατιμτι αδέαϊς φαΐῃ σεροτγίητ.» ΤῊΣ ογὰ 
ο᾽λίγου, κὶ ἐἰχίηου δεῖν, ρτο ἐεγὸ, ρτορδ)ρατιπι αροῖϊο: Ρ 
αἴτ Οἴσοτο Δ4. Ὁ. ἔγατ ΟΡ μ5 ΠΙ81] οἵϊ βπξζαπε σὰ 
ἀοτγετας. Ετίη ψ στ, πες ισαιαπι ργορἕμ5 εἰ ἔδέξαπιι 
να ν 1115 σΟΠΊΗΙΓΟΤΏΓ, ο᾽λίγου δέω εἰ πεῖν, Λα [ἘΠ] πο5,ο λίγο 
γεῖν, Γῆς ΠΊΟ [ἢ πτίντας ο᾽λίγϑυ δεῖν ἡ χόυ ϑέρωσαν λατίνοιςγ ΟΠῚ 
ΤιΑτίηος ἴπ ΠΠ ογτάτοπι ν οπάϊςατιητ, Ι πτᾶτο ἴῃ Ἀοη 
5οΙοηο, πεσεῖν ο᾽ λίγρυ δεήσεις» 4111 ράτιι ἀρ ξιτ ἃ σαά πᾷ! 
ἴπ Κοπα]. οἰ} 

Ολιγϑὺ δον] Ῥαεῖςᾳ απ Πι[ῃςῖτ, ΤΉΘΟΡΙ. 1 {.}1.6.6ρ.; 
γροὺ διρότατος ὁ ἔρπυ»λθ-. [Ὀγρυ ΠΠπὶ οπτηλιιπὶ πη πηὸ 

 Ἰεδατιγισιι ΟΡ ΡΟΠΙΓΙΓ φιλυδρότατος, ͵ 
Ολιγνφιλία,ἡναπιϊ σοτιιπι ἱπῸ ΒΊΑ» ΥΕ] ραιιοῖτα 5.) Απιρ ἢν 

πολυφιλία. ᾿ 

Ολιγόφορος οἷν Θ»ν᾽πιιπ 4104 π πληἶτα 4115 εγοηά 
Δαπιειιπη νοσδητιαρια Οοπησηοης, ΑΛ ΠΌΡΕ. οἰλιγόφυρρς 
φόρος. 

Ολεγφρων, δ, ΡῸΠΠ  ηΪ Πη15.μικεφψυχίθο, τὸ ο᾽λιγφρονῇης 
Βιιηάτιτ, ἐρίτίιοτ, οεϊοτατῖς αριιά ΡΙατατ. ᾿ 

Ολεγόφυλλ Θ.. βαις 5 αττ ταὶς ἔ0 1115 σοπίξη5. 
Ολλιγοχοεω, ὦ, ἜΧΊΡΊΙΤΟ οἰ1π0 ἔσεπους τοβιπάοιν ἄς 
Ολεγόχοί. ὃς ολιγόχοις., τηΐππ15 ἔοττα 1, οἰλιγόχοις πυρὶ 

Ρατοὸ βοττῖ!ο, Τ βεορ ιγαίτ Πδτο 4.ςαρῖτε 9. ἀς σαὶ 
ἀςπι3.4ς ΡΙΔητῖς. σῆτοι ο᾽ λιγόγρνοι Ὁ) κὐ ὁλ.γθγρτοι κὸ κούροι, 
πυ οὶ κριϑεών ὁ ψιγγοέςτερρι νὰ ολιγρ χουςερριγηχίπιις ξογτιὶ 
πύλυχόοιῖς, ᾿ 

Ολιγοχορδύᾳ, ραιιοΐτας ἢ ΠΠπι: (Ὁ σοπτγαγυπολυχορδία ἀρ 
Ολιγοχύσερϑο αρὺς πἶωδ γονϊω) ταϊπι5 σορίο 15. σθηϊξιι 
Θλιγρχοϑν (θ...5. ὁ, 111 ο[ Ὁ οχτρα τοπιροτῖς, ηάς οἶλη 

γοσαιοτιης Μά ἴοΙ ὃς ΡΒΥ Ποὶ ̓ πίληϊαπι νἀτΠῚ 
ἐγϑθουστεισμιῳῖ ΠΏ 16 1.411: [Θὰ] 4ς σαι! ἜΧΟΓτα 9 {λείπι. 
{οϊτιομ φυϊάετη οσποχὶ)» ΡΒαπατῖςὶ ἃ Παγεσοπ αι τς ἄρ 
ται. Ετ οἰ λεγο χ ϑονιώτατος ἀρ ΤῊ ΟΡ ἀς Οἀοτίθ, ὁ 
Ὸ ἐργή τα ἔιγοῦ δτουὶς εἴ, ἯΙ 
ο ψυχά ληἰπιο εἵϊς ΡΕΠΙ]Ο. ὐλιγ ψύχησα, ἐμικροψύχησα,,ς 
Ολεγόψυχίθ' ἡτπρατὶς Π59ΡῸΠΙ]Δ1Πγ15. τῆς τ' 
Φλιγω, κι ὦσω,π κα ΔἸ πλλΟ»Ὀγοιῖο Οὐπμ6}}.Α δῖα, Αι οἱ ᾿ 
Ολιγωρέω, μα. σώ, π᾿ κῶς ρα ρθη 40, Πα το» ΠΕΡ ΡΟ. αμελώ,α ἢ 

πίξζω, ῥαϑιυμέω,[ςοιιτιις ἀροτςιι ορροπίτιγ φυλάηομαι: ΟΟΠτὴΡ 
πο; αἰρα  ἸοΠΟΓ ὐπὸ τοῦ ὠρεῖνοσατάτο,ν εἰ 4 ολέγωω τί ὧς 
χιυττῶρῳ επῖπη οσἰιγα ἀϊεϊτιτ. Αὐπτα. Οςπίτ, Ἔπορῃ, “ἥδ 

γωρεῖν,αΤηΪςο5 Πα θογο περ! εξ, ελιγωρφόμιι τό σου» Βιια.ἰγ- 
ΡΠ. ροΠογίοσγ. “ἿΣ ᾿ 

᾿ 

᾿ 

“ὰ 
Γ μὐν 
ἀν» 

ΚΙ “Ἐν 
Ὥνϊ 

ἢ 

Ολιγωρητέξθο, ν, ὁ σΟΏΓΟΠΊΠΟΠΑΙΙ5. δος 

Ολιγωρία ας ἡ Π ΟΡ] ϑιοπυ Δ, σΟΠτοπΊρτως5, ΟὨτΟΙΊρΡτΙΟ ὅζάοι Γ 
τα Οἱςοτ. Τυατιαπι,αδα!ςπατὶο, σοητατας [149 αι, : 
Τοπιο Π. “Ἷ ἰαπρων ολιγωρία., πιεαήςοτιπη οὐρα. ὁλιγωθ 
ϑείων ἡ πδριφρόνησις » ΤΟΓΌΣ ἀΠ αἱ ΠαΓαΠῚ σοητοτηρτιῖ8 δὲ ἀο, 

ἔξιι5. ΕΓ τατος ᾿η (αι ]Πο.ἐν ὀλιγωρίᾳ ποιούμκαι ΟΟΤΙΓΟΠΊΠΟΙΣ" ν 
τἰ ἕοτο!Ἀ Βοτοτι, Π|0.:. ἡὶ ὀλιγωρία ὅδίν ἐνεργία δέξης σδεὶ τὸ μυ! Ὁ 



ΚΞ ῇ Ψ 

Δ 
γε Οἰμΐεις τγος ἤροοῖοϑ χρτα φϑόνησις » ἐπηρεασμοὶ νὰ ὅ- τὰς 

᾿ Θρ Τρ οπο,ἰποιτίοῆις γἀκελ ὶς μικρόψυ χη πιοτὸ {ι5. 
τ τρέποντος, ΠΟὨτοπΊρτοῦ πο ποίζατ]5 ΠἸΑ ΧΙ ΠΊΙ15. 

᾿ ἸροπτοτνθΆ] 1 ἀι στ πιϊῃο» ΟΟΩτοΠΊρε ΠῚ, λει. ὀλεγώς- 
«ἐγα, Γςουτοπιηο. ὀλγώρως ἔχαν τατων, [ΟΠ] ΟΙ ἘΠ. ὀλιγώρως βου- 
υεϑαι μὰ εἴν νἐμελώς οΤάςπι. ὀλεγάρως εἶχον. ΠΟ Ιροητοβ ογᾶηζ, 
ΠῚ Ὁ. Ἢ 

ὁπ δ 3 δλιζϑ- ουΐις πουτγιπιδλιξον, ΤᾺςΓς-. 
ἄοαι οἰϊς φιιοα ὀλίγον ταῖς Εἰιζατλι, ν πὰς ὀλίζόα, χῃΐμο- 
ἀο. ᾿ 
ὕσα εἴ οἱ. ἐν 

δ. δὲ κὶ δοράτιιις, ὈΙοαγ Γ, ἀς 5ῖτι ογθὶς, ἐ μὴ) γδ ολίζογ. 
μῆοποι πιϊπί πλιῖπὶ πα ξξα εἰ Πομοτοπι. 
νη γ 18. 
οτατίπι ἀταιῖς νηἱπογία ΟἸςογοηὶ, οἰ ὅλα, ἀϊοϊτύγαιιε ἐ- 
οἰναάιεγδ δ! ἴτο εν οὶ, 

ἡ. τρὶς οἵδ ὀλίγν, Ης ν οἢ. 
το ὀλίγος » Ττοπιϊποτιπὶ ἀϊα  εξζο ἀ1ς] ἀπποταζ 5 ΕτΥΠι. 

ἰς Ῥίατοι! σοπιῖσο νοσοῖα ἤδης οἵϊοε θατθαγαπι. 
᾿(δοῖον δὲρ μαίτινον, ρινάθπάτιπὶ σογίασοι!πὶν ἱππα σ᾽ ματα ν- 

ἃ. ἰπυῖσ ἘΡ Πατῖυ5 » πτοπτα ἃ συτἰ σιιϊαγ δ αιια ΝΠ] ο Πα: ὃς 
τε5 «τυ δαάος Π 1 ἀἸπὶς ρτατγίτιπι οχοϊταθαητ. Αὐορ. 
εἴοπ. ἐκ ὥσον {δ᾽ ο'λισβον ὀκταδάκτυλον ὃς αὐ ἡμῖν σκυτίν αὶ 

α,ἴλ!ο ποποτα [τα] τι. 
ἐσω,π᾿η κοι» ὃζ 
σωνποηκοὶ, ὃς 
βουςαἀο,ἰαθαίςο,ἀςἤ!το. Α οΥΠἘ.2. ὠλιῶνον, [ἀρ ΠΙΠῚ;, 
Ἐρίρτ Ν ουτ, 0]. Μυίαιι5, αἰ π᾿ ὀφϑιιλμοῖο βολαῶν Εἶλκος 
οὐ ὅλη φρένας αὐδρὸς ὁδ΄ὅγει. 4  τιτο αθτῖςο ἰαρίι ἴποῖ- 

ϑιαινέσης γλώπηηςοἰαθοητα ΠΠΠσ Δ) Ρ]μτατς. ἴη ΡΙ δ] ἸσοἰΑ.ο- 
μυτρο φοτηατγο δα ϊτι5.1π ΕΡΊρτοὐλιῶνη σαὶ ὀλέϑρῳ, Ἰη ΡΟΓ. 
ἰποϊάφετο, αριιά ἸΝοππιιπη. 
φύσις, Πυὐγιοα πατηγανη ἘΡΊΡΓ. 
τοργ το. [Δ Ρ [155] Πᾶ. 
᾿ Παδεἰςιοἱ ποοπίξαης. δυθλιῶνθ. δὺ χερωῶς μεταγινώσκων, 
ιὐλιϑινρρὶ γχωώτῆα, [28 1}1ς διἀοττῖτα Πἰπριια ἴτέ ὁλιόδηρος τό- 

λοις [δ Ἰξιϊσοΐῃ 4110 4115 ας] [4] Ροτο  ΓΙΔτ. ὃς ἀρ 
Ἡτῖρ, Δητἢο]. Ἐρίστ. 116.3. ὀλιώνηρθὶ εἰς πόδας ἘΧΡΟΠΊτι ἃ 14- 

τοο 65 γοάίφητος ρεάς5. 
ς Ἰά46 πὶ αιιοά ὀλίϑιημα. ᾿ 
μεῖν αριϊὰ ταις ἴπ Τιοχιρ μδης ἴοπατ, ἢ. 4. οχοίάεγς πςητς, 
ἷς οὐτηροτοπι μὴ εἴα. γε ΠΝ ; 

δ ἰυδ τίσις ἰαρ τις. π]ώσις, [υρτἰ οἰταδ: αὔρα τὸ ὅλως ϑέειν » κυ 
τποίαπ τῆς ψάμμε τὸν δλιῶνον ἐφαμρέσης. 
᾿ Ἰαρῇις, σφα» ἐς, ΑὐἸ ἢ ορμυνμὸς ὀλμεδνῶν,ἰη ἘΡΊΕΥ. 

υγηαυ σι Οπογαάγια. Υ 
τα, ἑλκῶ, χαλιναγωγω, Η εἰν οΒ. , 

ΡΟ οἷς. ογατοτ. ΓΟ ΠΧ ὁλχαῖον ἐν ᾧ τοὶ ὀμπώματα ἐγαπονίπῆου- 

ἔγη»νιπῆνρ, Η εἰν οἢ. Βαγ Ε, (οτος δλχεῖῆον ὃς λυτήριον εἴτε τᾷ 
ἢ γι! σὸ γάμοι ΔρΡο Ιδητ»ἱνᾶς ἴῃ 4ιιο ῬΟοι]Ὰ Ἰαιναπταιν. 

οὐ) 4 αἰ τγδ Ἀΐσιις ΙΝ Ἰςᾶπά. δί ὄλκαιη αἰ τραπος οἷονεί ὄπημήκης 

ἡ, διά, ἐροί. ἸΝ σα ΐι ὙΒετίας ἄς ΡΙοαφῖδιιΣ ἰοαιιςη5, 

ταύρα Οἷλχαίίω ψρασωι. Τάοτη»νὁ ἐλχαιία ὅληι σειρίω. ἴητοτ- 

, 3. ὀλκιὴ τὸ χὔ' τίω ἐραν σώμα; : 5ς4 ὀλχαίίων ὃ πίω) κραὶν ἀϊ- 

δχ τὸ ἐλκεῶτει υἱπτὸ τῷ ὅλε σώματος. Τἀοπι,κυφίως 3) υ τῷ κέεγτος 

ὀλχαίι καὶ εἶται, ὅτι δὲ αὐτὴ ς ἑαυτὸν ἐποτρυώει μεῤχεῦει. 
Ἰάξαι 

ἀϊχίτ!δὶ., γωλειοῖσι 3 ἰδὼν ὁλκηρέα ὃ ὅρα . νὈῚ ὀλκηρὴς εἰ 

5οἰοπραπι τγα πο ῃ5 οαιάδια; νοὶ τγαξξι αὔαιε πιοὶς ἴε- 

ῃ5. 
δὸς, ἡ» ηΔ1115 ΟΠοΓΑΓΙα. Παιῖς οπιιῆϊα πλεγοῖρι15.ΠΆ111 111, 

φυγζυλη, ἡ ἐμπορμκὲ ναῦς. ΤΊοἴτιιν ὃς φὸρτὶ 5 ὙΒιογ ἃ. δλκαὶς «- 

ἡ, τι» ογάπη (Οἱ το! άςπι 110.3. ΔΌ ἕλκω, θά τγαῖι ἐς- 

᾿αιιὸὰ σταιιῖ5 ὅς ρΡοπάοτοί ἤτ. ᾿Ν πὶ μος σας π- 

ὦ τ ντ ἕλκει τρία τώλαντα 9 ἀρρεπάει τγῖριις τα] τίς. 
οτίδπι Ππιρ οἶτον ρτὸ ιιασιπ 4116 ΔΕ 5 Βαγξ σει- 

ππις τοτίπεης νοοδου πιοροίβοοϑς 6 4}}1 μτημειν εξτο- 
υὐϊάφιις παι ρα Οαίν 11.ἀς Βε].Ο 4]. 

ἱ τοῖα ατεγαμιιητ. εἰν οἰ. 
ἴΟ πιο τα ΟΠΕΓΑΓΙ Δ ΠῚ. ἶ ΔΝ 

γατηγαξτιο, τγαέλιι5.ἵς σι οἾτ45. ἐπαγωγῆς ίατο ἵπ Ὑἰπιβο δὲ 

ἀετιυπάο, Σ᾽ τεὸς τὸ ὃν διανοίας δλκίω) ἀμήχανον ὅξιν ἰδεῖν»τη δ 

τς Ἰξαιιαςίτατοπι εγρα 14 αιοὰ εἴ 5 νἱάεγε ποῦ ἄαταγ» ὅζο. καὶ 

Ἀχη τῆς νοτί Τὸς, αττγ 10 ΒΙΠΠΊΟΤΙ 5. ὙΠΒεορ γαῖ. ΠΡ. ς.οἀρ.5.4ς 

᾿ς ολεῆς. τίς καὶ φύσεως ἑλκὴ κἡ τοῦς ὀνυλα ὐσις ; ἀτι25 1114 μάτιιγα ν}5 

ο΄ δι πηι τοτιητι ςορπατῖοῦ ἸΝαζαηΖ.Ἶη Οτας. τροπὴ πιςη τγᾶ» 

πάιισ:ντ ὁλκη᾿ τῷ δακτυλχίν. [σία ἰπ Πεπιοπαέξς. ἕ δλκίω δὲ- 

“τα. Ροηἀογίς ἀπόγιτη τα επτοττί» Ἰάειη. ὁλκὴ ὀζολῶν ἐρφυΐη- 

ο΄ ας οδοίοτιμτι ροπάιις. Ὀἱοίςοτ, ".4. οαρ.248. μγὰ ὁλκή αἱγ- 

ἢ ἀγτιηα ΜΕ βἰπεηῖς Ῥοπάοτῖ:ΡΆΙΠς ΡΠ ΑΡορΡΒ.ΓΆςοπ.ΡΊ- 
᾿ς ἕλτοῃ. ΝΊςαπα. ἴῃ Τμοτίας 5, δελου δὲ οἱ αἴσιον ὁλνϊαω), τ. ἴσον βαῤθ, 

αὶ καϑμὸν,τὸ ἰσύξαϑμον; ραν ὃ( φαθαὶς Ροπάις, δλκὴ ργὸ ἀτὰ- 

ΦΥ͂ Ὶ 30ς 
«Ἀπιὰ : Γαϊπηοη 9 Ἡοϊςέαιις κα ἀγαοίνηνα Ποπ το ξ4 ποπιίης 
ἀπ ξοττον ὁλκὴ, ἀςπατῖι5 αν ΕἸ ογπηοἶδο Ἔχ ροηίτιτν ΠῚ... Ὠἱοίς. 
ταρ.63.ὰ πιο]. ὃς Ματος! ἀγας μηγα. Ττε τὶ σομιογ ΠΟ, γοιιοΪ το. 
ὙΠιγρατίο. ΡΙατο ἰπ Ογατν]ο, γλίφορα ἰωῆ καὶ ὁλκὴ τὸς ὃμοιότηκος.ἐλ-- 
κῆὶ Ηςίν οι. οὐδ οείαπη ῥυτὴὴρ ὃς ἸΝΊοαπ ἀν! (ὉΠο Τα τα: τὸ χτ πίω οὐ. 
οανσώμαγρτο αιιο ἐρωώΐω ἃ ΙΝ] σαηάτο «ἰςὶ ἀπηοταὶ, 

Οοἷλκυὶ αὐτὶ «ὦ ὁλχαία.ἱ σαι, ἐραί,ν τάς Οἴἰλχαία. 
Οὐλιοη ον, Πρ Πιιπὶ ἴπ 1π ἢ πη παιιῖβ ρᾶττο ργορὸ σαυῖπαπη 4114 πγα]νῖ- 

τιισ ντ ΑΡΟΠ]οη ΠΟ]. Ἔχροπ. Αγροη."}.4.ἀς ἀαπιοης αιοά 
τατῖΠῸ ἰοαιοη5 ὡς ὅγ᾽ ὅγτχομῆυΘ. γχλαφυρῆς ὁλκήϊον Αἰργοιξ ἢ γ᾽ 
ἐἴλασδε, ΠΠ}}} 6 4] 4 ἰοσίτιγ ἀριμ οἰηιίς ιν [1.1 σιξαρῇ 4 πορεέξατο 
χέρι Νηΐα ὁλκέοιο κ ἴαχεν ἐσσυμίοισιν ξοτταῖϊε διιτε πη ΡΓΟ ὑλκείοιο 

ντ ᾿ῃἐς ὁλκήϊον τοί ο]τῖοης Τρ ηῖςα ἔλέξιτη Πτ νε ντ δε (πο ἰδὲ 
Ἰητο! Πρ ὶς μέρος τῆς νεὼς δ σίύρεται κατεῖ τὸ ὕδωρ, “ 

Οἷλκα, τον θογπαςι 4, ατυδάλια, ΡΟ] ιιχ. 
Ολκεμος ροπάοτοἤι5. Ὀ]οίς. Π1}.2.ςαρ.104.4ριιά Οαΐςη. 1δ.χο, Ὁ 

τόποις, ὁλκεμώτερον κατοίπλασμα.γ ΓΠτΟΓΡΓΕΒ τγαξξ Ὁ} {150 παίει 
ἔς τις. - 

Οἴλκέον,", τὸς γας δ ΓΘ ΠῚ ΡΟ 1500 λ καῖ ον» μέγας κρατῆρ»λντὴρ, Ηοί οἰ, 
᾿αιυ ἀογιιι ἃς Ποσοτιιπη ν 859 ΡΟ] Ποῖ, 

Οἰλκὸς οἷ ὁ τγαέξι!59 συρμὸς, ὄγτσυρμα 5 νοἰἸρίιτι σογροτὶς τγαεϊπα 
[εἴς ἀροπτῖς ὃ νοΐ ας τορτάπτὶβ) ἐλιγμός, ἀταθο ντ ἀριι [ιατίηο5 
ἄτάαςο ῃἴ55Παι155Ελπγηναιίιπηαις τγαέξιις ἀἸοἴτιτ, τς ὃς ὁλκὸς ἃ-- 
Ριιά Οτασος. δι 14. ὁλκὸς βγορυὸ τὸ “θ᾽ δρακόντων σιΐρμο. ἸΝΊςΔη- 
ἄοτ ἴῃ ΤΒογίάςῖ5 ἐς αὐριάς ἸΙοαιιοησ ἐν 3 κελδύϑῳ Νωχελὲ οἷ ὁχ- 
κοῖο φέρει βαρ. Οἰιοα 4115 νεγθὶς τὰ ἀϊχοτγατοέρπει Ατραπὸν δλ- 
και ὁολιχῷ μυρύγματι γαςρὲς 9 Ὑὶ οἷλκὸς χἡὺ μήρυγμα Πρηϊῇοδητ εἰ- 
λιγμὸν κὶ διασπασιλόν, 4 οτὴ 1 ᾽. Οἷλκῷ ὃ τροχόωστειν χων εἱχίξατο 
γα. Πἰης οὐλκὸς,ἐγχώρᾳξις, αὔχαξ  ἱπυρτοῖπιπι νοἰπι ρίιπι, 
{ὰ]ςοιι5. Χ Ἔπόρἤοη ἐς σοτιιο τεπάϊουΐιπη τγα ἤθητε 9 Εἶσαι 3 οἷχ- 
κὸς τοῦδ ξ ύλου ἐκ ἀδιλθ’. ο᾽λκὸς πλοίων 5 γο[πἸρίττν παιιΐτιπι υιπη 
Πι]ςαης πλᾶτο. Ηςίν ἢ. ναυς αϑμὸν κὶ ἕλξιν οτίΔ πὶ ἐχροηῖτ, Ἐξ 
πες ἀϊουιγγεητὶς. Ρογ φῖμεγα τγδέξιις Πα! οὐίαιις Παπιτηδτιιπι 
4ι6πὴ ἀιιοἰτοολκὸς γοσατιιγ αὐ ΑΡΟ]]οηΐο πη Αὐροπ,(ϑὶς ὁλκοιὰ 
ἤθγεων ἀϊχὶς Ἡεγοάοτιις.)14 οἴθν τοῦα ςεἰρρς δια δρομήν. ρει εἰη- 
ἄἀςπὶ οἱχκὸς, βιιέταιηι ἔπαρσις, φυΐσησες καὶ μετεωρισμός. Οὐλκὸς. ῥυ-- 
μὸς γοἱ δὸς υἵς πλῖτανν ἸΔ τη φάτις ἃς ΔΙ ιειι59α πα: ἀπ ξξιις, ῥδύματος ἐἰ-- 
γωγο ΝΑ ζαηζεη πη Οταζ, ἐν ολκῷ πυταμοῦ, Οὗλκος αντὶ τοι μ-- 
κος κα αἰδᾷτασις οτταέϊα ᾿οπριτάο ταις ργοάιέλ Πυς οχτεηῖα. 
ΝΙομάοτ η ΑἸοχὶ ρμαγπιας 55 ἐμφὶ ἢ ἑλκὸς τέτρηχε γλώεσης γέσια 
τὸς ὑπυχάξφετω ἰᾶσμός, Οὐλκὸς, ἐρρὲ » αιιήα. ΤαςίΔη. τοῦ ὄφεθ- τὸ 
σύφερ ἀμελήσαντες τοῦ ολκοῦ, Οὐλκὸς, ΠΟτιϊΠγὲ μος: ΟΡ Πος.ἷπ Ε- 
Ἰςξεγα τρμντοῖς ο'λκοῖς ἐγκύρσαι. ὩτεΓρΡΓυλώρρφις υτοῖς ἐμοῖσι. Οὐ λκὸδ᾽ 
ΔΥΔΠΘΙΙ5 ἤπιο ἀταηοα ἰη!ςέξι πη: ] οἴσοτ. "1. 2, οαρ. 68. ΑἸ χνη τὸ 
ξωώον,ὃ οἰλκον ἔγιοι κὶ λύκειον χαλῶσι, Οἰλκὸς ἃς οἷλκὴ, ροπάϊτι5, βαῤῷο. 
Ολκοὶ Πμις χαμελκοὶ ΡΟΠΠςὶ ᾿πίξτιπηςητα αῖθιι5 (ἰἀπσιητιις 
ἩΔΙΙΟδ:ν Οσάητηῦ 40 ἹΠάοτο ρα 11: μα] απρας,οχκοις τγαηΐτι- 
{τ ν 4} ποη δεπέναριιά Τ πον. (υμἶιι5 Ογα σις Τπτογρτ. οἷλ- 
κοὶ, ἸΛ 4 τ, δἰ ργανα εἰσιν οἷς αἱ νῆες ἕλκονται, Η εἴν οἢ., Ολκοὶ, λύκοι (1π-- 
το ἴσα ἀγα πΕΟ ΓΙ ΠῚ σΘπι15 [Πρ] Ποση πο, ντ ἃς ἀριϊά Ρ] 1.) κὐ οὗ 
Ὁ ὄφεων συρυοὶ, κὶ αἱ μηχαναὶ δὲ ὧν αἱ γῆ ες γεωκουιῦ ται: νεωλκοεῦ 
τω, Ὑιάς Νεωλκία, οἷλκὸς 5 ΟΙΔ ΠῚ ΡΓΟ τῆοτγαος δοςίριγαιγ, Θοσ- 
Τα 5. ἴτε πὶ οχ ΙΝΙσαημάτο ἁβευτιγ ργο σογροῖς. ὁλκὰς δάϊς- 
ξετὸνατεγαξεοτυ 5, Βιι 4, οχ Ρ]ατ. 10.γ7.ἀς Β οροδ. μάϑοημο ψυχῆς 
ολκὸν ὑπὸ «ὦ γινομῆνκ δ) τοὶ ὃν ρα] ροίϊ ἐλκτικὸν ἀἸοῖτ, ὃς ἐἰγωγόν, 
Ολκὸς αὔϑρωπος. 1} } Χ.ο᾽ ἑλκυςικὸς καὶ "παγωγὸς δι, 

Οὔλυμαι κακὸν οἴτονριαα τπογῖς ρεγθο. οπ1.1144.γυσὺ δὲ κεν κακὸν 
οἶτον δ΄λναι. 

Ολλυμι, μευύσο,πιυκαγὃς Οὐλύω,ϑς Οἷνια,ρεγθο; ρεγάο,ρονδίω. 
Οἷλμειος ἐ4οΠ| 410 εἷλμος» τηοσταάγιιπη δ.14. ὃς Γο πο] ἀριιά Ατῖς- 

Πορμαποτ,, 
ΟἹ μέσκοι 5 οἱ » Ποποδιτατο8 ἀοπείτΠῈΊ πιο  ἀΥ τη 5 γο μησὶ πηοτῖλ- 

τΊοΪα. 
Ολιωποιοὶ Οὐ ταγ ΟΓῚΙπὶ ἀττὶ ἢ . 57 ΑὙἸτοτ.3.Ρ οἱ τισαρ.1. 
ὅλωος, ουκ, 114 οἸΠἸΠατῖδ.᾽ἀ ε{-, πτογταγίθπη, ἴγδ». 9 υεία: αϑρα τὸ ἦν - 

λεῖν κ᾿ μειοιιῦ ποὺ Ὧν ἀυτεί τῇ οσόυῖνα, Ης ΠΟ άτι5. οἵλιμον μὴ) τραπύδίω 
τέμνειν. [το πὶ Ρᾶγ5 ΠιΠπιά πὶ σΟΓΡΟΓΙ5 για: δὲ τπογὰχ νορατιιτοὰ 

ςο]]ο 44 ριιάδηἀα,κορμὸς σώματος. ῬΟ]]τχ 5 δτό γε μία αὐχέν, 
τὸ μϑ) συμπειν ἕως ἰχίων 5 ϑώραξ καὶ ἕχμος, Τηϊπιοηΐτοτ ρτο τεῖροάς. 
ΑΡΟΙΠΠ τη 5»ἄτις ργὸ ναῖο. μιῆς ἔνολμος σορποτηξειπι ΑΡΟΙ πΐϑα 
Τητογργες ΑὐΠορῃδηὶς ἴτὰ {ογἸ δ᾽τ, καὶ πυϑία ὅ3: πρίποδος κα ϑυμῆμη 
χρυσμῳσδεῖ: κοιλ οῖ ταὶ ἢ τὸ μέρος ἐν ᾧ κεέϑηται. οἰλμοςοντάς ἴῃ ΟΠ]Π4ά. 
Ἐτα (νηὶ, λμος ἄτολμος :8.. ΗΠ ΟΙ πτις γὶς πηι δὶ σα 1]ς, Ολαος, (α- 
αἱτας ζοΧΟη οἷς 5 κχὶ τὸ κοῖλον τὸ ὑπο ταῖς ὑασογλιτίσιν ἐχατέρωϑθνν, 

Οἴλμοςν ΟἹ οι. Ὀ]1π.ογ Ππάτιις»ο᾽ κύλινορίθ.. ΗΘ γ οἢ. ΑἸτιπιοη. 
ἀἰπιπραῖτ δῦ ὅρμος, Αρηά Ατβεη. εἰξ ρος σοηιις ᾿ηΐζαγ σου- 
πὶὶ ξογπιατιιπινποτήρμον ( ̓π4 11 ) κερατίς τεόπου εἰργασμίνον, ὑψ Ὁ» 
ὡς πωγωνιὦϊον. 11 5.11. 

Οἰλογραφεϊν,ἰητορτα5 ἀἸ τίοπος ἐστίθεγα. Ῥ] ατάγοῖ, τε 3 αρώτα τ] οἰ- 
γομρέταν ἐχ οἷ χογραφέ σιν, διγαὶ δὲ ἑνὸς γράμματος γος τὸν Τῖτον, ΤΟ Μαῤ-: 
κονΜι 

Οὐἰλοεργὸς, Πα Ι οἤςιι5, κοὶκ ζρ70.. 
οὐλεϑυύθοι τά οτείρεεἰαναπιρυθοτο,λ οὐδ μα αρΕΙπι τ τ’ 

11) 

΄ 
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αἷτ μας ράγαι ἃ ἡροηρίῖς ἀϊβοντο. 
Οἰλυϑρϑυσις74.ΟΧΙΕΓΠΊΙΠΛΑΤΙΟ. 
Θ᾽ λοϑρϑυτὸὴς»6,ὁ ΟΧτογ πη πατοῦ Οἱ ςογοηΐ. 
Ο᾽κοϑρϑύω,κ. θύσω γα δ κα» οΧτουΠλἸ Ποροτπῖου Ροτάο 7 Αἕξία, Δο- 

ασὐίατια. 
οἰλοιῖσιν Ἡ εἰν οΠναβέετε ρτὸ ὀλεϑιϑίαις ὃζ αἰ πωλείας, 
Οὐλοισο; εἰάςηι Ηςοίγο.ὁ ὑπολλιὲ, 
ΟἰλοίτροχΘ: οὐ δοτοτιιηάτι5 οππηΐ ἐχ Ῥαττονς ρ)Γύλ θυ, δῇ ὄχ. πρ9- 
χεειδηὴς. ΕτΥ ΠΟΙ Ἰτοκη σταῖς λχιιπι ψ411α: Δριιὰ Ηοτγοάοτς. 
Τῖδτο ς. ὁλοιτρόχοις ὠπίεσδμ, 14 οἵϊ 5 ἴαχα πιο]ατίᾳ ἀθυο πο σδηῖ, 
Ἡετοάοτας ἰἰ. 8.146 πὶ ὁλοιτ ρόχοις μεγίλες ΧΤ᾽ σῷ λόφε κυλίον- 
σες επῸροἐκυλίγδοιυ οἱ βαῤβαροιλίϑοις ὁχοιτρόχας ὡμαξια οις, γἱάς 

Οἰλοοίτροχθ-. ᾿ 

Οἰλυκαρποῦ ὦντοῖαπι ἄς ο, ΕξοΪ. 45. 
Οἰλοκαῤαωμα ϑυσίας, 2.3.5 ΡΊ εἢ. δα Γοπι πο οσαιητι μοίεῖα: ἢς ε- 

αἰπὺ ΤΑτιπὸ τάττειν, ὃς παρ. 41. Ἐσο] ἐΠλΠτις, θυσίαι ὠπε ὁλοκαρ- 
«ποϑ σονται, (Δοτι Βοἴα εἶτις σου Πιπηπαθιιητατ. 
Οἰλοκαῤασωσις» ΠΟ] Οσαι!τιπι.ςαρ.41:.Ε (α15:. 
Οἰλύκαυςον»ν ἸξΕΙπγΔ,)Π14 Π ὅλον καὺς τον, τΟταιτη ΠΟΙ ΠἘΠΠΠῚ : Πα πὶ 

οἰϊπι ἴῃ (δου ἢς 15 ἀφογιπι οχτὰ ἀγὸς ΠΙροτ πιροῆτα θαπηπιῖ5 
φἀοϊορδηζ, 

Οἰλυκαυτόω, μ ὥσω αν, οκο γίπις ἐλοκαυτέω, ἔτ, ἡσωγτοτιπι σοσδ.1ΓΟ. 
οτοπτο, 

Ὀλοκαύτωι(αγατος τὸς ὃζ 
Οἰλοκαύτωσις.. (0. ἦν ΓλοτῚ Π οἰ τπὶ ἴπ 4110 τοτὰ νἱξεϊ πγα ΟΓΟ ΠΑ ΓΠΓ) 

Ῥεγαξῖιο (Ἀςτί 41ιο τοῖα οι τία σοπιβιγίτιγ ὃ σοὶ ρίταγ οτίᾶ Πὶ 
τὸ ὀλοκαύτωμᾳ, 

οὐ λοκόλαξ, ρῥεηἶτι5 Δάιιατοτ,αζαις ἱπιρογᾶς ΠΟ] οἰπιπία αἤοητατῖ, 
Οἰλοκλυρία, ας» ἱ πτορτίτας Πα ο Ἰτατ!5)8ς 1πτορτιτά5, ΓΕ] ἀς Ὀ1Π|τὰς 

ΟΡΡΟΙΪἰτιτοίαηϊταςγοαρίτο τ. Εἰδια,θς ἰητερστίτατο ςογροτὶβ Α- 
ἑτοσιπὶ σαρ.3. 

Οἰλοκληρείθ.. 6,» δζ 

Οἰλύκληρρεον γδητεροτοἱ ἃ οἵξ, οπηπῖθιι5 Πι]5 ραττῖθιι5 σοπἤϊαη5,1π- 
(οἰ πιΠη15)αὐτοτελὴςυἵη Ερὶρ. ἀσο ρέταν ἀατοπι ὃς ἰῃ ὈΟΠαΠῚ δ Ἰη 
πιαϊαπι ραττογ. εἰς ὁλόκληρον ὶπι (ΟΠ ἄτι, 

Οἱ λύμνημωοι σκελίδες»ν άς ἄρτια ΡΟ], Ἡ εἰν ον. ὁλόκνημοι ἀϊοιιπτατοῖπ- 
τορτί πος οἰαιμάϊ ν ΟἹ πλμγ 1] τὶ, ὁλομελεῖς. 

Οὐ λύκυρρν, ΟἹ ΟΟγτιιπη ν Οσατιτ ἴῃ Ῥοητο Βεγθ Δ 5 4118: ὃς χαμωπίτις 
ἀϊείτιιτ, Π]οίς.1.3.ς.57. ὴ 

το  λοκωνίτης οἰ οτθα πα" ἀαπ,( ΠοΠτα οἵτιϑοντ Ἔχ ροηῖς (ά]οη 1» 
βοταν τις ἀγρία λαχϑμώδης να εἰ Ηἱρροοτατ, δὲ γαωναωκείων 11. 

Ῥυΐπιο. 
Οἰλολυγὴ, ἃς 

Οὐλολυγμὸς δ, ὁ. οἰ 4ττῖ5 τας Ὀγῖσον οἰ ογατῖο. "]. ζ, αἱ δ᾽ ὀλολυγῖ 
πᾶσω ἰϑύνῃ χεῖρας αὐέσχον:ὁλολυγὴ ἡ “ἾΜ᾽ γυωαμεών ὄυχρ, Ετιζατ.1014. 

(ἀρ ΡΠ ςῖᾷ παι] ορτία ἀϊχῖς 5410, 
Οὐ λολυγόνες 5 ΈΠῚ15 ΘΙ] ΑτΕ15 5 4110 ΠῚ ἘΠΊ ΓΓΙΙΗϊ ΠΊΑΓΕ5 ΓΑ ΠαΣ 5 ΑἸΠῚΠῚ 

ἐυπλῖπαϑ 4 ςοἴτῃπι νοσδηξ 5 4661 οτίαπα Οἱ οἱ Υ Θ᾽ηο5. ΓΑΙ πὶ 
γοσδηῖ,] ὁλολυζοντες. τάς ΡΙ]Ιη.}.1τ.ς.37. 

Ὁ λολυγων ον (Θ»γαιιῖς5 [ΟΠ Ἰτατῖας Ῥ ηι15 ἀριι Αγάτιπη: ]Ππη Οἴςογο 
Δοτοάεΐαηι νοσδιΐτ, 

Οὐ λολύζωῳ, μι ὑξω, τ υχα,οιπι οἰαπποῦς Β[ γον Ρ] αι 4 οἴ] 9 ο] τη - 
του ΜΖ κραυγῆς δὕχομα;Ν ουτ. Ὀ(Ὸ].[ ἐρ τ [Ὁ Πσ οὶ σαρ.ν]τικλαύ- 
σατε ὀλολυΐζογτες, Ηοτο ν]εἰλητο5. ὀλόλυξεν 9 ὑλοφυρτικὸν ἐφϑέγξατο. 
Οὐ ρτο ἰσσιτις οἴ Ν οπη. 

Οἰλομελὴς ἐζδ.. ὁ γὴ ἡ, οππάθιι5. [5 ραττίθιι5 σοηταη5. ὁλομελή ἐρώ- 
ματαςἔετοι ἱπτορτγογιπη δηϊπγαὶ τπλ,Ατῆςη. ὲ 

Οὐ λον, Πίρτιιπη ἔστι ἀτγαπυθητιιπι Γερὶα» Ρτ[οῖϑ. 
Οὐλονϑος οττι Γρ σῖτα τοι] ὁ καρπὸς ἡ ἀγρίας συκῆς ) ΕπὲτΑτ. 144. ψ. 

οἴλίω. 
Οἵλονϑος. 65 Ὁ κα ἡγίοατεπ5 ἤπιοιν πᾶς ὅλονϑθον γναῖϑον 5 Ο5. ΠΊΔΙ Θ᾿ ςἸ1ΠῚ 

φοὐειϊτἰατο 5 ὃς (ρυγοιπι ἀϊχὶτ φυ!4απλ»αιαῇ ὅλίω ὄνϑου 5. ἤτοι 
γέμουσαν πιχρίας, 

Οὐλκοςοία!ςι5 Ηοίν ἢ. 
Οὐλοοίπ ρφχίθυ.., ὁ τοτιπάτι5 ᾿μττατ τοτας ρογπίοίοίις πη ογγοπάο, 

(λχὶ ἐριτμοτοπ, 14 8.ν αὐθιφερυὶς)ς ο9){ὑλ.Θ-, κὶ ὀλότρρχίΘ- δι. γ]- 
ἐς Οἱλοίτροχίδ-, 

Οὐ λεὺς οὐ δ ρογηἸςῖο τς, λέ ϑιριθυγκακός : γηάς ξλ(Θ. ὃς ὁλοοῦ αὔεμοι, 
Ἡοιπ.Ο (4. ξ, ὃς ὀλοώτατος, ὁδ᾽ μὴ ἀν , δ), τεῖρε γὸ ὠνώς φωχάων ἐ- 

. λιοτρρφέων ὁλοίότατος ὁδ' υἷε ο[ζ)οά τ Γοτογγίπλι5, ὃ ἀριά Α- 
ῬΟΙ]οη. Κ μο(. ὀλοὸν πτόρ,ἱσηἰς οάΑχ. Η ΟΠΊ, ἑλοο πολέμοιο, ἃ ο[Ἐ, 
ΕΠ ὀχϊτιοπ. ΗςΠοα νὺξ ὀλού, ὀλοὸν γῆρας, σταλῖΒ ἰξηςέϊας. Α- 
ΡΟΙΒΒοά. 

Οὐ λούφρων,ον(δ-, ὁ, ρογηϊοῖοία (οῖοηϑ » ρΡογπίοῖο [5 9 Ἔχίτο ας» ὀλέ- 
ϑοιῶ, κακωτικὸς, ΗΟ πλ.1] .«Ε. 

Οἰλοπόρφυρος. ΟΤῊ15 ΡΕΓΡΊΙΓΕΙΙ5. 
Οἰλόπ)ερρε,.τοτὶ ρεππῖβ. Ατἰειΐη ΒΠῆοτ, Απὶπηαὶ. τὰ δλόπϑερα ἀ1- 

σαητιγναια αἰᾶς σοητίηιιας μα ξητοῖ, ἤθη ΡΠ μμτι]5 ςσοηϊϊαητος, 

ντ απαΐζα ἃς ἀρ 65. 
Οἰλόπ)ω,.χοοτίο, εις ΠΠο.λεπίζω, τίλλω, κολά πω, Ἡ εἰν ἢ. 
Ο'λόσυρρς. ΑΒ η.|10.9.. ἡ ἦ «συρών, φησὶν γἐ ψήσεως δψηνουδείσης.οἱ υδὸ 

παλα) οἱ αὐ ανον οἱ ἢ γυῦ ἀλόσσυρον Ὡεφσαγορόϑεσι, οἰ ἰσίτιιγ ὁλόπυρος 

τατίςιτα ἰητορτιιπ δι φιιοά ἀπτοστιμαι οοὐταπὶ οἱῖς 

οὐ λόβῥιζ» ὀὐασκί πθεται, τα] οἴτιις ἀυε Πτατ,ν οἱ τοβο έτη 

ΟΝ 

ῬἈγ. μ1{π.1.3.ς.18. ὀλόῤῥιζοι ἐκ γῆς ὀχλοιυῦ τα), οὐπηΐηο 
τατος ας. Ῥγοιοιδ. ὰνἱ 

ΟἷλΘ'»δ»δ,τοτιισςοιη ξξιι59[ητοσο "ΓΟ ] 1 ἀτι5. ὅλοι ὁλόχου 
ἀεπι, ὅλοις μετελλοις πλεσιώτερφς, Ποτ4 110 (Ο] 140 ὅς ρει 
ὕσαρχ: ὄνων δεδὲ ἔπλδυσας, ὲχ ὅλων σρατηγςοἱά οἵ 
ποπλίης ὅλ Θ- [Ὁ]ι.5 ἀἸοίτιιτ, Ἰπαηπτ Ποπατιϑεντ δῷ ε 
Ὃς, (εχ. ὅλη ἀδικία ἀἸοϊτιγ ἃ ΡΙατοης [10.1. ἀς Βορι 
᾿πτυμειτῖα, ἰὰ οἴκ, τελεία, το ὅλον, ν αἰ τ οΥ ΠΙπανΥ αἰ πογῆτα 
τῖδ ἔοι τοῦτα, Πι πη πιδ. ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν, γε Ἰη γππιοτῇ 
ΡΙΑτοάς Γιορ. ὅλον αἰ δικεῖ, ΟἿο 1ηΐαιι15 εἴ, 48 10τῷ ὃ 
πα «αντὶ ἡ ὅλῳ, ργοΥ Πα 5 δὲ ἴῃ ν αἱ ον ΠΙ, Ρ]Δτ. ἀς Τρ 
{τ οΧρ! σάτιιγ ἀριι] Ατλο,ἀπτο (Ὑ]]Ο οὶ ἤπιοϑ.νὁ τὲ αι 
ΣΧ ποΡ]}Ν. τὸ δ), ὅλον, 4 6 Π1. τοὶ ὅλα, ΡΙ τίη Ροτὶ οἷς ἀς Α 
ΠΡ ΠΥ γ ὅλοις «ρώτος αὶ αὐχίω.. ἐσ) ὀὐάγκίω 
αὐχίων, διγαὶ νοι ἐπέςτησε χριϑοιρὸν, ὅζς. ΓΕΓΕΠῚ ΡΠ ποῖρ 
τιιη ἂς ποςοἤϊητατε [ςά ἴπ πηθητε ραγὰ ᾿οςαιίτ, ὅζς.] 
λα νοὐδῖ ΤΟΓΙΙΠῚ Πιπιτη Δ Πη.9η ἘΔΡ1ο.Σ αἰδὶ αἴθ ὅλων, 
ζον,ἀς Πιπηπηα τογιπι Α΄ βαπὶ 1αέλιγιι5» Πο πιο ἤθη 
γαάταικἴπτο στα ΓΘ 59 πη γεγπη 61. ὅλων 4 αὶ 
σιςν  ΠΙΙΟΓΙΌΓΙΙΠῚ ΠῚ ΓΟΤΙΠΤ ΘΕ 91 46 πιιδὲ ὅλων, 
τί πι4ς πυπηάο ἡ δ) ὅλων πειϑητῆ,1.ΟΠπῖπο Ῥδτδ] 

Οὐδ οὐ δ, Ατγαπιςητιιπη [ρίας ϑύλ Θυ, τὸ μέλορ τὶ σηπίας, ὁ 
ῬοςΟνΟΙ σαρρξντόνως [οτἰ Οἰτατ, ται οἵ ΟΧγτοηΟγτὶ 
Ἡείγοεϊι. ὄλ(θ. τὸ μέλαν ἡ σηπίας, ΤΩΝ 

Οὐλοσηρακὸ ς»γδιντ ὁλοσηρμκὴ ἐδ ςνν οἴπϊς τοῖα ΟΧ [(ετῖςο:Ρ. 
ἀἰοίτιιν ὃς ὁλοσηρακοὶ τοὺ ὁχοσταλοχοίλαιμος ἡ ἰηάο δες 
{τουηπηα ἴτα ἀϊέλιις, 
Οἰλοσπα δεῖς, Ης γ ςἢν, ὅλαι καιτοι σπωμῆναι κὶ κα τατεῖν ὑμῆνα!. Ὁ 
Οὐλός εν, ἀπτὶ ΠΊπΊι5. ' 
Οἰλόςεον Ποϊοίϊςοη ποτραάς φιᾷ Ὠϊοίς, ἱ. 4.ς.15. ἃ ςοπὶ 

ἐϊαραιαγη τοπογὰ ὃς ρεσηιο [15 Πτ Ἂς οἱ ρτογῆιϑ ἃ 
Τοηδοντ Ποτατ δ᾽ 4, άτοεὶ. Γδρίτιιγ απο ἰη Οςοο 
ἄεπιὶ ὀλέςιονναριὰ Ὀ] ιν οτὸ πο] οἴξοοη. Μ᾿ 

Οὐλος ἡμων,ον(θ-,ο᾽ κὶ ἡγντ ὅλος ἡμογος πολύ σαι οἷ. οἡ πανία! Ροΐ! ζ 
ῬΒοοῖς. 

Οἰλόσφυρος ἡ Οἱ λοσφιΐρατος ἀρι!ὰ Ης γοἢ. (ΟΠ ἀτι5,ποπ 
[εἀ ἀνιέλιι5 τλ8ΠΠ|ςο, σερεὸς γνες!Θ- χα ἐδα μοῦ δεείγιαεγίθ ον! 
ὅζ ἰτια αιια ἀπ]. Ρ] ΓΠῖτις Π1}0.33.ςαρ.4.. ΑἸτοα ἴξαι 
οὐπ τ πὶ Π1}}8 ἐπα πίτατε)δὸ ἀπτε]ιαπη αχ ας αἰϊᾳ 

ἀο Ποτοτ,ηιατῃ νοσαης ΒΟ οἰ ρ]γγάτοη, ἴῃ τοι ρ[ο 
Ῥοῆτα ἀϊοίτιγ. Πϊοΐτιιτ οτίατη Ο'λοσφυρήλατος. ΟἹ ΈΡΗ. 
ολογ. ΚράουΘ- ἐν τῷ ἱερῷ λα μέαγει δοκὸν ἐλοσφυρ ἤλατον χρ 
{οἸνάααι εχ ἁιγοιν ας Σφυρήλατος, 

Ο'λοχερές-αταγ πο. Βιι4.ἅπ ερ᾿τιρτίοτ, 
Οἰλοχὲρὴς εἴ. ὁ κὶ γ ΠΟ ΡΤ, Ρ] ΕΠΙΙ52ΓΟΥ 5) ΟΟῺ [ΠῚ ΠΠΑΤΙ5 

κίνσ) ει Θ’2 ΡΟ] 0.1 3.ἀς ἤηπηπτα θ6 111 ἀἰπιϊσατίοινπά 
ΦΈραι μοῖραι ΓΒ] Ο],14 οἴ, ΠῚ Ρ]Ίοτο5 ρᾶτγτες. ὃς ταὶ 
φυτοὶ ἃ εἴτ ργαεἴριιο Πγρο5. οἰ απαίλαϑον ολοχερέφερον, 
[ρα]ατῆιιπι οτίο ἃ ἃς ραυ]ὸ με οεῖιι5 σοπειιιπι, ΒΑ τ βαγι 

. βτὸ ται πι»Ματοο]. Ρ᾽ σπῖτι τα Πιπη, ΒΟ ΠΠΠπς 9 Ὀϊοίςοῦ 
2.08Ρ.9.4.ὁλοχερέςσερα κεκομοῦσα, σοπτηί, τς πο δά ἤν 

ἄτη, Ηογπιο] πτορτὸ τι, Ματος Ππ5:ἐχαξεῖπι5 ταία 
Τ]οΐς.ς.9 4. εἰς ὁλοσ ερέςιαται μέρη ϑλάσας, δίς. ρατεϊσι τὶ 
8εη55 ἈὰςΠ 1η πλλπιιοῖ Ππ|ὰ5 μαστὸς σοηο ἐς Π5.Ν14 
Π]οίς.ς.84. Ν 

Οἰλοχερως. Ρ]α πὸ, α ἜΧτΓοΠΊαπη, ὁλοτελώς 5114. τελείως Ης 
1η Ἐρ Προ, ὑλοχερώς σευϑλάσας, Ροηϊτιῖς σοπτι πάσῃ 
Ρ᾽ Θμ απ ςα] ὲ σοη ἔΓἸΠΡ Π59 16 1.1.ς. Ὀ]οίςοτὶ 415 σαρὶ 
λοσερώς κεκομυΐθον, ΟὨτα[πτπι» ΓΕ ποη δά ἴσοθοπΊ.Β 
τερτο τα αι Μάγος! Ππις :Ῥ] ληὰὸ σοπτιιῆιπι, ἈπιοΪ. Ὁ 
2.(4Ρ.94- ν᾿ 

Οὐλόχις Θ. ΠπΊρΙ εχ γε] [ΟΠ 415. Ρ]ατοπὶ ἴῃ ΡοΙἸτῖςο. 
Οἷλοχοι, οἱ εἀιςι} 1 τοπαςέ(αις ροσιοτιπι ὁ αῖδες ροπάς 

σιμά. ροΠΊΠη45 καὶ οἰξανϑέσεις τ] Δ] ΟΥΤΙΠῚ ΡΠ σοτι πὶ ὁλόν « 
οαϊττ:ῖη Τ᾽ Πογίαςὶς, Σίδης δ᾽ ὑγινόεντας ἐασημίύογτας ὁλόσας ἢ 
γίοις, ΤᾺ 

Οὐ λόχ οἰνίδυγυγ ἐΠΑΤῚ [τι5. σοΠι15 ἰπποὶ ἀρὰ Τ ςορ τ], 4.Οα 
Ρἰδητις 4ι3ο Τ1οίς. "1,4. ςα: 2 ν 8] σεπετγα Ἐσεπη μι οαμητία, 
Ποιιτ ὃς χοῖνίδ.. ἸΡ14.ν Παγράτιιγ ργοιιογδί αἰ ἴσον ἀς ἄμτο ὅ γτ' 
Ταοΐ [ογπιοπα 5 4110 γοἷπτ ος. αἰ Ἰσαΐ Ρογος ΠΠππι5 : απο, 

- ΤοχΊςορταρ ἶννε Ἐγαίτη, οσι δὲς ἴῃ ΟΠ]. ὁλούχινον Β48 
δλόσοινονον τάς σοῖνίδυ, ; 

Οἰλοτελὴ »ΕΘ-, οἱ κα ἡ τοτιι5,ἸΠτορογ.ΡοΓ ςέδιι5. Ῥαυΐας ἃ. ΔάτΤποί, 
σαρ.ν εἰ Π1. ΓΡΩ ᾿ 

Οἰ λότυς, τος, το ΥἶταΝ, 
Ολότροχιθ.,κ,6.]ρὶς τοτιιηἀι15.6 111 ὠλοίτρφ χθ. Πιρτᾶ, 
Οἰλερέδας, Η οἰ ἢ. ἀἸοῖτ οἢτὲ εἶσος κόγχης. 
Οὐ λάφεινν Ο ]Ποτο, ΣΙ απ οχείγραγς,Αττὶοὸ, ΡΥ τὰ 

Ολοφλυκτις οἱδὸς, ἐν Ρα Ἐι] Δ. τι ογσυ πη, Οα! 6 ππ5 ὀλοφλυκτίδας Ὁ 
Ρυ4 ΗἸρροοτιατι οχροηὶς ρεῖ φλυχταίνας, [1] σῖτα οτῖαπι Οἰλορυ ἕξ 
δῶν, γι, ΤἬοοτῖτ, Εάγ]. 9. Μηκέτι ὅη γλώοτας ἄκρας ὀλοφυγόδι, 
ὀύσῃς, δὶς Ρυμειαπι οπαίσοητεπι ἰη Ππσια Πρηϊβοαιῖτ» ἦν, Ἢ 
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ΤΙ οὔτε τρ : 

δεϑυεέη ἐμπόδιον ἃ ὁ γλώήης αἱ ὁλοφυγόδνες, ΕΠ αὔτ ἰπ- 
γδῶν, καὶ φλυκτώφης φύσκαφ ριξε] οἵα νοΠου]αιν οςάητα; 

τίδαιν οἱ ἀς αἰϊοτγιπι ἰςπτοητία, ὀλοφυγδόνες εἰσὴ φυ.. 
ΕἸ πῆς ὅ5) ἡ ἑινὸς γινόυβνα. τὰ δογοια πατῖδ. 
γόδς, οὐ, χά ϊς ἐξ, τα νοι! ἢ ϑ2ριυ πι]οἢις Ν ἰσαπα. τη 

οἶδ ῥνγνυυήύων ὀλοφυ γδοὶ διήφυσε ποοσὶ χίμετλα, 
ἦν» ὀνίθ., κα ρα πι]α 10 Ητῖο ουτῖ 5») φλυκτάδης φλύσκα: [πὶ 

ργοζδητιιγ τα δ ποι τη ἴῃ πᾶ οπατιιπν. 
δ Πα ξειιδ»ἰιξξιιο [59 ριϊδυ δ» οικτρρενϑρίωωδης, 1],ε 
φυδευὸν ξΐεισε. ΄ 

ἰεοἐ δ. ὁ καὶ ἐὑγφοοπ βαπιι5. εχ οὐ τας σοη Ει[ι 5, ΘαΖα. Ολοφυῇ ἃ- 
τἰϊτοτιτοταμάα,ογἸ οι τα οβρεφερῆ κ᾽ ς-φργύλα 5 Μίς ας! 

Ἐν Ὁ ε.- " 
ἡτοσοΥγὐλοκληρϑς, 

χακεῖς οαἰυλίτατὶς τα ἀϊο αβοῶις. ΤΊ ιις. 
ἡ. Δπνέξαιδ, οἰ τατιια τ ργορτὶ ὁ αι τι15 οἴιπὶ στ λέππὶ 

ἢς, σαι δων ὁλοφυρμοὶ, δ Υ ποῖ αριά Ατἢς.ολοφυρμὸς,ἷ. Πα- 
τοῖς ϑόυαΐτοις καὶ λύπαις δ 14. 

[μαι Προ. ἐς ῆςο, Ζι τοῦ, ἀπγοητοτγφάορίοτγο, 6- 
οἠλεω ϑρίω α᾽, λυποιῖμα). ΡΟ. θίο] Ρμαϊαγ. Αςοι, 
τῖιιο ἨοπΊοῖ. 

τα» Ρ] ογαιο τ! ογατίο, Τ᾽ μονα, 
δ). [ΔπἸδητάτγουὶι5. 

Ππαρὶ ΡογΠοιιπη. 
{πατῖα» ἀττοβ. ρο τ ἔογα ρογηϊοῖ 5. πο εἴτα σοηἤιϊτα- 

ἀπόκρυφα," δδλια, Π Οπ.Ο ἀ.4.«ϑδιΐτει εέ τοι ἐρέω ὅὃλο- 
δόντος. ΙΝ Ἰς ἰῃ ΤΊ νοτγ. ἑεῖα κέ τοί μορφας τε σίνῃ πα ὁλοφιάϊα 

γρι φῶτας αὐαι φφυυῦ ται κὶ αὐδρας ὀλλύοντει. διειγεὶ. Αρο]]οη. 

Ὑν ΟΓΠατι 5. ρογαϊοῖοἤΙ5. 
τοτίςοϊοι. 4124 ].ς.ς.6.ἀς σοη. ΑΠἱπ,. 
ΟἴοτΟ ἀπι πο. λοψύχως μετανοῇ σαι, ΟΥτΙ]], Ἷ 

"οδ μὴ τοτογγέπιις οὐ ον. ΗΠ οπι. Οὐ ν]άς ἴῃ Θ᾽ λοῦς, 
Θογτίνι5. 14 οἴδ, ν5 οἱ αν υιπολύκυϑος» ἀπΊΡ 1114 9 ἐπ Ἐ- 

ΔΠηΠ, ὃς Ἐάν]... Τ᾽ Ἀξοοτγίτί. Ρτο νδίς 410 ν πιπι 1 Πἢ- 
Ατπεησις στο νυ πέςςϊπγο, ὁποίοις δὴ ποτε ολπεις ἐκοίλοιο 
πρὸς δ Ὦ οἵγε ἔγχυσιν. ΤΠ. ἀφύσγοντες ὄλασαις οἶνον υτόρφία- 
ὕξετε. 
ἢἴα5 ἀϊπι! ἐοητος [τ] 12π| ὃς Ο εἰ τί σαι, ΕτΥ 1. 

ἴάςπι, ΕΠ ργορτγίμπι ρ᾽σάτοτῖς ἀρὰ Τ μθοσγίτιπη 
Ὁ λόπης, ὁ οἰλιειὰ ὁ εδὺ λεπιδωςδὺ ἰχθύς εἰγρϑύων. δατὸ τῷ λέὲ- 

ἢ υὑαὺρ ϑέσει αῷ ἐς ἐλπὶς, νἡ τιροαυἣ πῇ βραχέθ- « εἰς βραχὺ 
Οοτπτῃ. 
αὐ ΟἹ ΠΊρ α σογτα πη! 4. 6115: 41 πτῸ 4 ΟΖ 116 ἀΠΠῸ σα - 
τι 'ῃ Ποποτοπη ΙΟιι5 : [τὰ ταπιοη ντ Ππ ρας ΟἹ Κ πὶ- 
4ιαζογπος ΔΠΠ05 ΓΓΙτΔΠΊι15 το τῖι15 Εἰ οδῖο 9 50- 

44. ὀλυμπια ποιεῖν, Γςπιο πο π.Πνἀο5 ΟΙΚ περίσος ρτο- 
ε (ειι ἔλσοτς ὀλύμπια αἰελέμᾷυ Θ- τεὐρίππέσῳ περσέβαλε, Ο- 
ΔΠῚ Ῥαϊπηαπα 4υδάτγιΠσ. σοτταπηΐης γεροτταίτ, ὀλύμ- 

λα, ΟΙγπηρῖα πιᾶσ πα, τοίαη, ὀλυμπια τοὶ ἐν πελοπογϑήσῳ, 
σοῖρίταγ ἔπ ρο δάπιογυτα τοῦ ρτὸ ἴῃ ΟἹΥ ΠΊρ 15. 
ΕἸϊάε ἰοέιι55. ΕτΥ πη. ἐν ἔαδθν 

παρεῖναι» ΟἹΚ πιρίαπι κἀς, ΤΉις.ἐ ὀλυμιπίαζε,,ὀλυμι 
ἀ6ΠΊ. 

δ ΟἸγππρίδοιις.5 τ αι μᾶπο νος Ὲ ΠῚ ΠΟῚ ταοςῖρίᾶτ, 
διιγμοτῖθιις ν Πτραταυ:ίς 4 ὀλυμππακὸς τετρασυλλίξως 
τ, ὀλυμππακὲς ἀγὼν, ΑΥἸΠΤΟΡΗ.ΟἿῪ πιρίσιμι σοτταπΊθῃ, 
ἵξμος, ΟἹ ν Πρ 45 ν Θητιι5 9 41 δί αῤγέσης7 14 εἰσ; Οτιι8. 
ἀπ 1.46 ταιιπέο, Αὐιζοσς! Πῖς νοητιις ἰη Οτςςοῖα ἤατ 
Ὁ ΤῊΘορ ἰδ. ς.ς.16.4ς σαι ΡΙΔη. ᾿ ) 
δὸς, ἡ] γ ΠΡ 45.111 416 ΠΏΣ ΠῚ 7 [ΠἘΓῚ1ΠΊ. ὀλυμπιάφα 
ΟἸγπηρίαἤςπη οδτϊποτουά οἴ. ΟἹγ πιρίαςαπη ντέϊου ἃ 
υμπιοί δα, αὐελόυθμθ.-, τι} ΟἿ γ ΠΊριάςάπη ν]ἔξου τη τὲ - 

«ἴτοπι ΟἸγπιρὶα5.914 οἴτοσα [οΠτς ἄδα » ΘορΒοο!. 
πιάδων ϑεών, 14 εἰ, γ᾽ ἐρανίων, ῥείας ὀλυμπιώδος, Β Ποα ο- 
᾿4ος, ἴῃ Ἐρὶρ μρύσωι ὀλυμπιαδες, 1οϊά, 
τ, ΠΕ οἱ ΟΙγηιρί οἴη ΟἹγ περ 5. Ρίατο ἐπ Αροΐορ. 

γχαν ὀλυμπιάσιν, 4110 νἱοΐτ τη [15 οἰ γηιρίς!5.οἿ ὀλυμ 
γμούτων, ὙΠ μὸν ἀ.Ρεοιιηϊ5» Οἱ γπηρ ας δ}. ἐν ὀλυμπία χρη- 
τ ἀϊοῖτιτ ἀριά εἰϊπάοτη. ' 
"ΟἸγταρέςιι5,[η Ἐρίρ. ΩΝ 

ἵκης ες δ νἸξτοτ ἰη ΟἿγ πιρ 8,41 ΟΥγπηρία νἱοῖτ» γα] 
Βιιογ 4.14 «ἢ, ΟΙγπιρία νἱέτοτ, Βυιά.1η Ῥαηά. ἃς Οἱς. 
Ἴλοςο. ΠΣ ξ 

ἔὐμπιθο,υ, ὁ ςα οἰπὶς, αἀπιϊγαπάι5. Ἡοπιοτ. ΠΑ. ά, ὀλύμπια δώ- 
(τ᾿ ἔχογτες, ΑἸ ΤΠ πΔ Πάο ὀλύμπι-.14 εἴ, ζειξ. ὁ ἃ ὄλυμιπον οἰκῶν; 

ἰάεπι ἨοιπετιΟὰν . ὀλύμπποι ϑνοι.Ϊ.οἱ τιταγεςοἱάοπὶ Εἰοίμςτ.ἐ- 
πιθ- αἰξικλῆς, ΑΥἸΠΈΟΡ. ϑτοὶ ὀλυμπιοι,Ἰάἀ οι. 

. 34 οί τιπη. ᾿ 
Ἐγδν ΟἸΣεΠρι»ιοπ5 Τ ΒΟ Πα Τα: 5 ὅς ΡΓΟ φῶ ο ῬΟΠΙ ΓΕ, 

᾿ ἔα ὁλα μα ὴς. 1 εἰϊ,τοτιις [Ἰσϑη5ο Πα 0} Απῆοις!. ἀς ππιπη- 
ὶ ( Ηοπιοτ,ἰπτογρτι Οἰλύμπου νέμος , πεῃϊδοάτεηθη τ ρΡα]- 

β 

ἢ 

Ἴ 

Ρυϊπιοπτίπιπι Αἰ ἰατϊά. ΓΠτογρ. Εἶϑε καὶ σὺ [λῶττα 

Ο ΔΛ 
ςπγαῖς νκἡ δηησύμοιον, ΡΟ]1 νἀ. Νόμος ρτο πιοάμι]ο; 

Ολιιυ ϑεύξοιν, (α με Πσατογαχα ἀρια ΤΙ Ορ γαίε, Πἶτο {ξοιιη4ο, 
ΜΠΠποτ. ΡΙΔητατισαρῖτο ποπο» τγα μη ουτατιοτίαπη αι δάαπη Πηλὶ- 
Πιτιάϊης 46 ῬΑ] τηαπὶ ἀγθογοπι, ΤᾺΘΟρ ιγαίτι5 ἀς ςαιῆς Ρίδητ, 
1ῖδ το 2. σαρίτο 13,αἷρὲ τῷ ἐρινώζειν [ο΄ ις 5, τὸ σὴ δὲ “μ᾽ φοινίκων 
συμ(νονγι ταυτὸν (δ, ἐἶχί δὲ τινα ὁμοιότητα τουύπῳ, δεὸ κριλϑύῦσιν ὀλιω- 
ϑέ ζειν αὐςᾶῦγἱα εἰτρσαρτι στ]. δὲς οαπι ἀϊσεπάϊπι πο σαρτῆ- 
ζαγς. ῬΑ Πλἀ ι5 ἴῃ πη σα ρ τ Ποληεία [την ἀγροσο ἢςὶ; 1α οἢ, 
Πιροπάοηάϊ στο ϊ οχ ςαρτιῆςου ἄζοινἠάς Οἰλεώϑος, 

Ολιωϑος,ε,δ, Ηςιι5 (γ]υιο[π]5οαγθοτ ἡ αἰγρία συκῇ, Γιατί πὶς σαρτιῇ- 
οἰι5) γος! (Ὁ μς ερινεὸς κὴ ἔρανίΘ- πιο ἐρινόςιν πές ἐραναζειν»ἐρινεαῖ- 
ζειν»κὶ ἐξιονεῖν "ἡ εἰξερινάζειν ἀριιὰ δορβοςίοτη . [4 οἴ, σαρτιῆςατὰ 
(δος εἴ, τοῦτος ἐχ σαρτίῆςο «δοευρτος οι] πεῖς ἀὐροτίδιις 
Πιις ἢεὶς Τα ρεπάογο,νε Πσατίουιιη. οἰ ΠἸσιιπὶ ορόγα πιάτιγο- 
σαι ἤσιι5.Πατη ὀῤερίναςτα σύκα γ Αἰ» εὶς αι» ΤαρτὶΠςατί ομθην 
ΘΧρογταΣ πηατιιγίγατς δοηϊτατέαιςε ἰοηρὸ ἢ Ρογδητατ ) ἃς ἐξανα- 
σμὸς Τ᾿ ΠΘΟΡ Γι αρτι βάτο ΡΙΪπο. Αὐαιις ἴῃ Ραΐ πιὶς ὀλεωυϑεέζην 
ετιαπα ἀἰςίτιτγ, το σαρτὶ Βοβτίους ἤρεοῖες εἴα, Τ Βεορῃγαῖιις 
ποτ. ἰἶδτο (ξειμλἀοφεαρέτο ν] πη, Εἰ οὶ αιιτο πὶ (γ]ιιο τς ρο- 
ΠἽΠΠΊ Θεά Παρ ΪΗςιι5 ν οσάτιιν, ὈΓ Ἰηἶτι5 Πθτο 1φισαρίτο τϑὰν δὰ 

ΤΑΡΓΙΠρατοηἷβ οπηποπη γατίοηοπὶ οχρ ἰσατ, Οὐδ οις γοςᾶ- 
τι τοἰπ μετ, (ἡ Ἰας γῖππὶ σόπογς ἤσιι5 πιιη τιαπι πιατιγοίςθς, 
{τἀ φιιοά ἰρίἃ ποπ βαθεῖ αἰτῖς τε  διιοἢ5, 4! οηΐασ εἰς πατιγα- 
1ὶς σαιιίδταιτι τγδηπτιισοαταιιο ὁ ρυτγοίςςητίδιις Ἰἀοητὶ4οπὶ ρε- 
πεγάᾶτιγ ἃ ι14. Ετρο οὐ] σας ρατῖς : ὶ ξγαιιή ἀεὶ αἰ ἐπηοητο ἰπ 
πΊᾶτγου ΡΕΓῚ οἷμι5 ταῦ 5 Δα σορπατατη νοἰδης, πιοτἤιάιις ἤςο- 
τιῖπη σγεδγοῖισο εἰξοαυ ἀϊοτς ρα τ ἀρογίεητος ογὰ θαγικη,ᾳζε 
τις ττὰ Ρεπεῦγαηζο5. ἰητι!15 (Ο] τα ργῖπιο ἔδοιμ ἱπάτισιιης 66 - 
τοαϊέ(αιιο αἰιγᾶς ᾿σαπιίσιιπτ ξοτῖθιι5 ἀρειτίβοδζο, εχ ὙΒεορῆτ, 
{θτο [ςιπ 09 ΠΠποτ.Ρ] λπταγισαρίτο ἀϊπιοάεοίπηο. (αρυῆςιι5. 
ετίπι Οτα:οῖ5 ἔξωον 9 αι δί ἐροίθ- ἤιις ε ρινδς, κα ἐρενεὸς ρτὸ ἐ- 
Ρίο ἔγιιδιι. οἴλιωθος γογὸ  ργοργίὸ οἱ σύΐκον ἄωρον κἰ ἐκ ἔτι πε- 
παμιμῆμον ἤιτις πέπειρον, ἤστ!5 ἱπιπηάτιιγα. τ] ηῖ5 Ηἰς γο] ἢςς ϑτοῦ 
ἔα ἀϊοίταν: οἰεγτύγαιιο ργορτὶὸ ἀς ἔσο ἀοπιοιίςα γοχ γιγδα: 
τὰπὶ Οτςοα αιιὰπὶ 1 ἀτί πα ΠΠΊρ Π οἴτον ΠΟ α1 οἰ δά ϊοϑϊοης, 
ντ τοίη σαρτίἢοῖ, ἡ εἰγρίας συκῆς λίθοι, 1 Ἀροοδ]. σαρῖτο 4. 
καὶ οἱ ἀςέρες πὸ ἐρανοι ἔπεσον εἰς πίω" γί ὡς συκῇ βόνει «δ ὀλιωΐϑοις 
αὐτῆς ὑπὸ μεγάλε αὐείμου σειομῆῥο. Ἴ απιεη Ρἰεγαηαις σοηξβιηάᾶς 
Δυτῆοσος ἀΙββογοητίαπι 5 ἱη 1 οτεητέγαιις αν ἱρῇς νἤιγραπτας 
εθιυεοὶ κὶ ὄλιυϑοι αιιὶ δζ ἐρίνακες ἀϊσιιητιγι Ο πἸπῖπιπὶ το ἰ πηοηΐα 
Ῥτγοάμοαπη, ΘΑ  Θη, δ παρ τς, "0.ν., τοὶ 9. τ ἐρενεων συύΐκαι διριμείας ζεὶ 
κ᾿ διαφορητικῆς διιυάίμεως, ἅτως αἱ ἥδ ἡμέρων οἱ ὄλεωϑοι. γι ἐρφανεών 

σύκον, 4 εξ ςαρτὶ Πσιι8, ὃς ὄλωυϑθος στ οἶϊιις. (οηϊαηείηις (α- 
[τ γεωπογικών, ΠΡ τὸ ἀςοίπηο. γἱ ργάοοςος σι ατεὶςῖο ς(ἢ - 
ςετα ἀοςεῖ, εἰδὲ ϑέλεις πορϑ τῷ και οφεῖ εδυίειν συΐχφι, κότρον πδξις"ερων 
γἡ πεαῖδε αἱ. ας ἐλαίω, Κθήχριε «δὺ ἐλυωΐϑοις,Ἰ4 εἴπ. σις ἱπυπηατιγᾶς 
ὃζ Ῥτο τ} 5.0 ᾿χίταιε ΡΑΠ] αι ἴῃ Μαγτῖο 9 51 πγατιγαῖη Ης 
νἱϑ [Ἔγοτίπαπη ξαςοτο ἰποὶρίοπτος σγοῦος ἀδοιτο,οὺπι 115 
Βα: πιαριάτι 49. τονε ἤσιις οἰτὸ τπάτυγοτοίισοο σαρα Ἰοηρίο- 
τί οἰμπὶ οἷο ὅς ρίρετο πηῖχτο γηρο ΡοπΊΔ. ΠΑ πΠά0 ϑτοῖι ἰπ- 
εἰρίπης Πργαθεγε, Οἱ πις !|α ᾿ἰθτο ἀς αγθογίθιι5. Ατ ἢ γοίος 
ἤσιιπι 4ιαπιιῖ5 ΠΟη πάτιιγα (αγᾶπη ἕδσοτο ον Θγο 1} υΐμηιι- 
τῇ οὐπιπτοἔτιιέξιμηι ἀεοιτῖτο τογιιπη αἰ τεγιιπι εἄοῖ ἔγινεν » ἃς 
ἔπ ᾿γοπῖοα ἔεγαπι ἀϊ οτος τηαευτίτατοπι: το ἡ οεϊδεη ἀπτεα ἰ- 
τὰ δχτα γα Πθτο αιΐητο, Ατ ἢ νοἱε5 Ποιην, δ πιιῖς ποῦ πα- 
τιιγᾶ (εγαπι ἔλσοτς, τὰπὶ στο δι] 05 ρεϊογέμινε ἐγιιέταπι ἀςοιὲ 
εἰτουίτοτιιτη αἰ τογιιτη θά οταιιοπη ἴῃ Πγ Θπλοπι ΔἸ ίοτετ. Γάθιη αὶ 
τβοτ γεωπον, οἴτᾶτο [1.0 Ρ. αὐοὲ εἰάρων συκων,14 οἴϊ,ἀς δτγοίῃς, ἱτᾷ 
᾿παιιῖτ, εἶν᾽ συΐκων οἱ ὄχευϑοι ἐκ Ἀποπίπηεσιν δίς, Ουΐθιι5 ἄοςεῖ Ποὶ 
ψτὶ ργο]οστοποάης πα ἀεξοϊάλητ οχ ἀγροσο: 4ιιοά ὃ. Ολτο ἐς 
Ἀς ταϊ.9.4.ςρ. ΠΙοίσοτ! 4. ΠΠ το ργί πιο σαρῖτο χ86.οἱ 5. δλεωϑος 
ὑπο δὲ τινων ντ ἃ ΤἈΞΟΡ γδίτο μη ποτ.θ στο Τξοιιπάο,σαρ. ἀπο - 
ἀςοϊπιο)έξοεοὶ καλέμϑνοι, ΤΡ] ἀςεπ ἐῤϑοὶ ὄλωυυϑοι, οοέξα στο, κἢ 
ὠμοὶ οτιια: στΟΥ Ρ]ἱπῖο [ἰ0γο 23. σἀρῖτο (δρτίπηοςν δὶ ὃς στο τι 

. Β ΡΣ . 5 ᾿ - - " Μ" 

σἀρτι Ποἰ(41πἰπέξϊ οη]ς σαι} 4 εἰ σα ρυτ οἱ κὐ ὄλωδοι συκῆς 
ἐγίας, ΑΒΘ Π 615 διεικσνοσοφις ας ΠἰγῸ 3. τὸ δένδρον καὶ αἰγρία συκῇ οἷξ 
ἧς τῶ ἔρενα, ἐρινὸς χ7) τὸ ἄῤῥεν λέγεται, ὃς αὉ Ηοπιετο ΟὐνΠιμ. ἐρα- 
γεος, Βορῃοοϊε5. πέσων 67 ἔραν(δ- ὠχεεῖΘ- ὧν ἐς βρώσιν, Ἄμοις εἴξερε-: 

γάζεις λόγῳ, γ δὶ ἀτροτί5 ποπηὶπε ἔγιιέδετι ποστῖ δα : πέπον ἔ- 
φάνον ἀΐοοτο ἀοθιιεγατ, Ασπτογίας ἀρὰ ἃ Αὐμεπαιιπη 5 αἱτ ἐρινακαξ 
καλεῖ τα ἐξ ὀλευύϑοις, ὙΠΟΟΡΠταίτι8 διιτοπι το (σοαπάο ἐς 
ολυῆς σαρίτο Φιιοἀοοϊπτο, στοίΐος οὶ νεγιααιιο ρα ποτγῖβ ἐραιὲς 
νοσαζ νὼ ἐρινεάώ:ν Ὀ] οἱ ψίωῶες οἱ ἐκ “ν᾽ ἐρανων “Ἷ᾽ ὄηπχρεμαννυυῆνων γὶ- 
νόμοι, ο]Π1ςς5 ἤςατὶ] εχ ἀρροηῇς σαρτί οἷς ἐπα :ἰτοπι, ὀμπέτον 
σαὶ κἡ Ὡροσιπῆανταὶ “ἦν πὲ ἃ συκῆς ἐριγῶν . ςμοἰΔητ ὃς ἰηΠάςησ ἢςὶ 
στο [5.101 46πὶ 5 ὄυλόγως ὃ γὁ γίνονται γ κὶ εἰσ διύονπται ποίλιν οἱ ψμῶες 
εἰς τοὶ ἐρινεώ:γ 1. (ἰ]1ς ε8 ἀτιτο ΠῚ δέ σίρηΐ εχ σαρτίῆςιιθιι5 5 δζ 
ταγήις δαί (δ Ίγουγατῖο ὁ τγαπτε τ Θαζα πο θεπο : ἀϊ- 
εἰ ἐηἷπιὶ οροστιῖς οχ στγοίῃϑ : σουηπηθπὶ (οἱ ἴσοι νοςς Ἄλον 
ἐρινεοί, τι ΠρηΙ Π σαιιῖς ἤςαγῖοβ συ 1ς 68. πᾶτοϑ εχ σαρτιῃοῖς ναὶ 
σρτιβεὶ στο ῇϊ5. ταγῇις ἢςὶ στοῖϊος (δῖτγο. Τάριη 5 τελεινργεῖν 
ἐὺ ἐρινεοιὸ, σαρτὶῆςο5 ἀγθοτας ητο Ποχίτ.. Οἴλευϑθες νοτὸ ἀριά 
ἐρίμπι ὙΒεορμγαίξιιπι πτι]τὴ πὶ ἀπ ἴοττ ἃ στοῖῖο νὸ ἀπὸ αὖ ἐρι- 

Τοαι. 2, ςς μὴ 

50. 



ΓΑ, 

»Ὡ Ναὶ ατοῦϊας οἱ ποπλῖης σοητίποτιτθοῖ νετὸ ΟἸγητθιιο: 
ττοπὶ ἤτα ἀἰοτυητ : στοῖδις εἴπ ργοιιςηῖς ἕο! Ἰοταπι ράττα 
φἀποτίά, α οἵδ, ἡ μτωρρῦδεν “ἤν φύλλων : ΟἸγπτθιις νετὸ δυο 
ὄπιϑοον αὮ ϑράμ, κ, ὁ παῤ αὐτὸ τὸ ϑείον μόνον 7 ϑηρὲ κὶ χαιτωτέρω πολύ. 

ΤΗςορταίτιις ἀς σδυπς ρίαπταγ το αυϊητονοαρῖτε (ερτίεπο. 
Οἱδὺ᾽ ἐλεωϑοι,σιυυεργύσως ἤδη ὁ χώρας, πεπείνονται μέχρε τιν», Οἱ - 

Ὀιι5 σΟἸ ΤΙ σῖτα ΟἸγπτμο5 πηατιγαπάϊ ἀϊ ξῇου]τατς σιπὶ σαρτια- 
εἰ ρτοῇις σοπίοητίγς. δα ταγ) Εἶτι σ᾽ ὅτοίγε κτὶ φυΐσιν πως εἰσιν. 
αἰεῖ γδ γίνονται πίω) αὐτέων χα τε τοιγμόμῥω ὥραν. ὡσαῖ καὶ ὃ “0 διαφόρων 
(ἰερ.διφόρων. δε ἀς Ὀϊξετὶς Ποῖ σον!άς ΡΙ ΤΠ ἸπῚς.ς4Ρ.18.)συκών χες 
“μῦν. καρπός Τ᾽ 4ς πὶ αἰτοκ; δπιώνεν “ἴα φύλλων ποίντοι τειῖτα γίνε- 

σαἹ» καὶ ἐχ ὧς αἷρ τὸ σ ὑκον ἔμιτερῶεν, Ἡ ης Ο᾽λιωϑυφόρρς συκῇ ἀϊοὶ- 
ταῖς ἥςιις οἰγπῖπος ἔογοπϑ. θ] ἀθιη,Οὕλως 2 πολὺ ἰδὲς τι τὸ τ σὺ - 
χων ὅξιν αἱ μὴ γδ ὀλιωνδοφόρρι μόνον, σύκοι ἢ ὁ φέρφυσιν, δῇ αἱ «δ λϑυκοιξ 
ϑλευΐϑοις φέρφυσαι ἐδὺ ἐδωσίμοις, ἕτεραι 2 φέρουσι τὴ σύΐκᾳ τ᾽ ολυδοις 
μέλανας. ἀβξρώτοις, ἢ κὶ ἐδωδέήμοις, φέρουσω ὃ ἃ ὄλεϑθον ὅπιῶνεν πῇ 
Ξρίν, 8ες.Ετ ραιιῖο ροίϊ οἷν πτθος ἴτὰ αἰ πἰπρτῖτ ἃ στο ίῃς,νὶ γδ ἴ- 
((α ππαἴπας.αὐλιὶ «δῦ υἷϑ' τρί τερον φέρουσι, ςδὺ ὃ μικρώ Ὡρὰὴ “ἦδ ἐρινών. 

Οζα ραΐππι σαρτὶῆςο5 ἐδὺ ὁλευΐϑοις πη] ὲ ἐχροηῖτ. ᾿Υδπὶ δὲ 14 
Τιατίπιτο μαδοῖ ρτορτιύπιαιις νοι] ιπ15:4 οἴ: όοστιι5. ]1- 
ἨΐΠ5 ΠἰὈτο 16. οαρίτο 25. ἴῃ Ποεὶς ταῖγα 1} 65 ( ρτορτεῦ πατιγᾶῃη 
ςτείσεμάϊ, παπὶ οπὶ ἤσιι5 ΠΙΡΕΥ ἔ0 1129.) ἐ ποίνω καὶ ἔμτοροοϑνεν “ἈΠ 
φυὐλων, Ολαυϑοε γος ὁ, 14 οἴ αθοστιις { ἔο 115 κἡ ὑωοχάτω ἢ ὃ- 
γπόλεν 770 ϑρίων ) (την ὃζ ἀθουτιις 4111 ΠιΙΠΠ τ141πὶ τάτητείοιιης, 
Ζάοπι ΡΙΙΩΐτι5 ὀκωυϑον Βτοί ποιηΐπε (οἷετ εὐ ἀρροίίαγς πιὶ- 
τῖις ἀητὸ, [ἰὍτο τ 6. σαρίτο :6.ν 1 οὐπὶ ἀϊχηςς βου ἢι- 
Ῥτὰ ἔο ππιπὶ ροπιιπὶ ξογγογοὺπι 4115: ἀγθοτγος Πρ ἔο]ο αἰτ:ῖη- 
ἄρῃς ργοάϊτοτ ἰῃ ιιοάαπι σθποῦς ΟἸΠΙοῖα, Ονρτ.. Ης Πα 415.6- 
«ο5 Πα ἔο! Το» ργοίΐος νογὸ ροίῖ ἔο τππὶ παίςο! νὈἱ στοῖϊος πος 
Ἰοοσ ποπ ἐρανοιὶ, [εὰ «δὺ ὀλεϑοις αθοττήίαιο ἀρρο ] Δι τ!ορεη- 
ἀύπιηας Ρτο ΠΡ ΕΟ ϊο, ἤιρτα νεἰ πιρογ ξοϊπιπὶ : παπὶ ἤσι δέ 
σαρτ οὶ {πη ΉΠτοτ ΑΔ δάπιει 5 ἕο ἰς παίςὔτιτ, [ά εἴς, ἤμιωροῦδεν 
“ΓΜ φυγλων,ηιοά ςοηζας οχ ἐο ο4}».8ς (Ἐππιοητὶ Ἰτέππαιιε εχ Α- 
τἰοπ. οὶ ἴτα (ογιδῖτ ΠΡ τὸ τογτῖο ὲν Ὁ συ δευτέρῳ τἰ φυσικῆς ἱστορίας 
δ᾽ φιλόσοφος φησιν» Ἐς! κὸ ϑως γ 9., συκῆς ἂν τε αἴ Ε'λλαδε, κὶ αὐδὲ Κι- 
λικίαν, κ) Κυωρφν, δλιυιυϑοφόρφν : ὃ τὸ μῇρ σύκων ἔ μιωιβρῶδεν φέρει τῷ φυτῷ 

([ςρ.οὐλλα) ἃ ὄχιωϑον -ἰξ δ πιῶτεν, ὅζς, Η δος ξιἤιι5 ἀπ τπἸ οπὶς 
φαιιία:αυῖα Πα ἃ ποπιῖπογιιὸκ [οἱ απ» τις οδίεγιατα ἤιητ, 
δι (αἴτει ποηάιπὶ πηοιηοτγῖδ ργοάϊτα, Ηης 

Οἱ λιωϑοφορεῖν, ΟΙγ πτπ 5 ἔσγγο υἷα οἰτρασοστιις 5 ντ Γπργὰ ἀϊ χΊΠ.115. 
γε] ἔσγτο ργο 5 ἤιε σοῖο 5. ΤΠ Θορμ.ΜΗΪ.1.3,4.8,αὐδὲ βρύς 
Ιοαιιοπ5, τῦτο 3 συκῆ κὶ ταὶ ἔρινα τοὶ Ὡρραποπί πτοντά 5 τὴ εἴ τινες ἄρα 
“ΟἿ συκῶν ὁχιυυϑοφ ορφόσιν, ν δὶ οἰίετγιια τοὶ ἐρανα τοὶ ὠρραποπί α τοντο 
Πρηϊβοδίς (δὲ ὀλυυύϑοις 1 Δ θΟΥτιΙς, στα; ργοςί ἀϊιο554ιιο5 δὲ 
σδάτποος Ροἤ!ς ἀϊσογουν οἱ σαάτιιο5 οπὶ ΡΙΤαἱο.διιης [Οοιαπὶ ἧτὰ 
ἐαε4ὲ τγαη τη} ὃς σοτγτιιρῖτ νὴγ δἰ τος ἀο ει 1 4 2α,ἢςιι5.1π- 
αἰἴτο στ οῖος ργδοίϊιο5 ὃζ σαρτΠςοϑ9ἢ ἀιια ἰητο ἤςος σαρτὶ- 
ῇσατε σοηἤ ιοιογεινιήάς τρόπῆωτος, 

Οἰλιωϑοφ ὀροι,γτάς Οὔλωσϑος. 
Οἴλιωθο ΓΑΙ ὨτΟΙΓΠ.ΡαΓ σα  ἩτιΙΠΊ, ἀπό τριμμα ϑτοχοίϑαρμα, 
Οὐλυρᾳ»ας, ἡ κ ραϑιὰ εἶ δὸς κραϑιώδοις καρποῦ, ΙΘρ: πη ΟΠ ΠΙρΤΙΙΠῚ ΘΓΠῸ 

τηΐη1155 αιιοά Ποαϊέαιιε ἀριϊὰ πλαγί τπλος [οἷα τηαίογῖς πο- 
τχξη (δγιιατ. ϑ Προ ἴπεεγρτ. Τςοάοτ. ποππι}!, ἃ ΠΠΙρῖπο ἔς- 
Ῥαγαηῖ τντ ποταῦ Μαγος ] ἱπτογρυ. ὈΊ οἰ σου. Πρτο Τςουπάο. 
1114 πιιῆς διϊοπαπηνπιης ἔτ ἱπτογρυεγαταγ Π]Πογοἀοτιιβοαῤτο- 
φαγέεσι ἢ ἐκ “ἥν ολυρ ἔων ποιοτιῦτες αὐτοῖς Γάετη Ἰ1δι (τὶ δάτ ῬΔηΕ6ΠῚ 

οΟἶγτα σομῇς! ἀρ Ρ οΠ]ατίιις ζε αν: σὺ ολυρέων ὁ τε .Ἰάοτη Ηε- 
τοάοτις [ἰδτο ἔεςιι πάο Ὠϊοίςοτι . Πἶδτο [δοιπάο, σαρῖτς ἀς- 
εἰπιοτοτγεῖο. κὶ ἡ ὄλυρᾳ 3 ἐκ πῇ ἀυτέ γύοις φὶ σ᾽ ζειαξ,. ἀτροφωτέρᾳ ἢ 
ν᾽ ποσὸν ἐκείνης τ ταις μας ἰπ Ραη Ης 5 νΠγρατιιτ, ὃς κρίμνον γὸ 
σάτα οἶτι5 ἔλτῖ πα σγαίπον. ΡΓ᾿ηΐτις ΠΡ ΓΟ 18. σαρῖτς ἀδοῖπιο, ἃ- 
τίησᾶπὶ Ἔχροπίγι σα Θπι5 ζεαὶ ἀριιά ΗΠ ΡΡΟΟγΑτΟρ ον ὀλύρας εχ 
Ῥ᾿ σας, Ἠοπιογιις οείαπ ραθιυτπι ἔλοϊς ἐπιιοτιιπι: 1144. ἵωποι 
ἢ) κρῖ χδυκὸν ἐρεαντό μῆροι για οχύρας:ἰητογρ. δος σώβματος αὐρᾳπλη- 

σίε κρεϑϑ.νάς Ζεά, 
Οὐλώδης»τατ Ο᾽ 4159 ἱ σοΓοϑολερὶ εομόλας, ΗΊρΡΡος. 
Οὐ χώϊθ.«ροτηϊοίοίις. ΗΠ ο 4.“ γδ ὁλαϊόν ἔξι γύθ.. 
Οὐλωλα, ρογ!):Ατείςιιπι σας ττιπι ρο ἐς ἔλιιπι αν ὄλω, ΒΟΡἈ, μ δ ὀλώ. 

λαμῆν; ἰἀςπι»οἴχων, ὅχωλο, διαπεπόρϑμια!. Τάα πὶ φρὸς τθσ) ὄλωλε 
ϑιϑυασίμῳ πεσήματι, Ὁ πος ποσάτιις εἰς ᾿οτμΑ}} σαῆι. 

Θ᾽ λωλεχα ρεγ 4: Ῥγωτοσγῖτ, Α τ] ςτπὶ 4Ὁ ὀλεὶῳ, 

Οἰλωλεὶς, ρογάϊτι!5. 5 ΡΗ. 
Οἰ λως»οὐπηΐηο, τσαντελώς, ΟΠ Πἰδιι5 πο 415. ᾽η Γαπηπγα, ἴα πιο) ν πὸ 
γεγο, ἐνὶ χόγῳ,ν πῸ ποπηϊ πο, ἀοηῖηιις. ΡΙατο ἀς ἰεσῖδ. ὅλως δ) εἰς 
σεῖνοἱη ν αἰ ποτ ίμτη αὐτο πι»οπτηΐπο Διιτεπη. ΧοΠοροη ὅλως μὴν 
πὸ ὑπτάπιον δῇ) τινὶ ἡ «πὸῤυ φὩερσίεμαι, ῬτοΥ[ηΠι τα πηοπ, δου ὅλως» 
ἀφηῖιιον τις δι). «δδὶ ϑυσνών, ὅλως ΡΟ ν πὸ ποπιῖπο, δά (πιπηᾶ: 
ΑὐἸοζοῖος ἰδοιιπίο Κὶ πΠετουῖς. διὲ χοίμνοντες πεν όμῆνοι . ἐραύντες. 
«δ ψων τας ὅλως δθαϑυμοιώτες, καὶ αἰ κατορϑοιωῶτες ὀργίλοι εἰσὶ κὶ ὄυπα- 
δφρμητοι. ὅχως ἱπααῖτ ϑῖγαθο., {παπηατίτη οἰπὶ ρταοϊἀοπάλ οἱ 
Ἰοῆρα ογατίο χἰ ὅλως ὠπεφιον οἶμαι τοιῖς πολιτείαις καὶ τυρδυγὶς ϑηγως τὰ 
κἄν γἵμορον χώραν ὅ χωσι Π)επΊο ἘΠ, 

Φ᾽Μ ΑΔ ΕΎ Ὠ,)ςοηρτορο,αϑερίξω, Ης γ οΒ, 

ΟΜ 
οἷ μαδεω,μοίσω, ἸάτηΟ» τα ππα  τιιοτ, ἔγοπτο. Οάν 

δησὸμ. ἈΡΟΙΙΟΠΙι9 . οἱ σ᾽ ὁ μ(ϑ' ὶ 
αὐεφώγησαν, ὅμασὸς ἢ αι τὸ ὁμοῦ δειν, ἑμόαυδὰ, 
Τητογργεβ. 

᾿Οἷμαδὸν,ΓΠλπηατ! ΠῚ, Ἶ 
Οἷμαδος. 656... ὈΓΕΙ5 σΟΠΊΙΘΉτΙΙσ, σσξτιις. πλῆϑ.9.)ςο 

9 ἐϑισις,ὄχλίθ- τώρα χίθ΄ τι, οχ εγοΐτιιβ, ϑύρυβιΘ', τὺ 
τιϑο ΓΕ ΡΊ τα 520 Χ οΧ τη [τ594 πα ἢ ὅμαυδὸς:ν εἰ αὖ ὁ 
Ῥίατο χ.ἄς Ἀεριι βίβλων ὁμοιδὸν παρέχονται, ἰἰ τοτ τπὰ 
Ῥγοξοτγιιητοῖ, σλῦ 9.9’, 

Ομαιμοςγεγὸ κ᾽ ἡγδζ 
οἱ μοίμων, ον. οἱ κ᾿ ἡ, δελφος, ἔγατοτοίογουφοϊ 4 6πὶ 

(ληρυπειιϑοσυγγϑολς,οοηίληριϊηΐτατο ὃς ΔΗ πῖται 
νοχ Ροοτῖςα, ΟΠ ΠΧ. 

Οἱ μαμμοσιωηχξτατοταῖτας (ΟΣ ι1πτ}} ΠΟ  Δπσιπίταϑ,ἱπ Ἑ 
Οἰμειχυία ας κα συμμαχίαςς οπβα: ἀοτγατί ονίοοίετας, πα 

χΊ ταπὶ ἴῃ σοη ΒΤ ξει!»οοποογάϊα ΒΟ Π]πά]. ΤἈιογάὶ 
σιωτίϑεμαι δὲς ἃ ὡῷ σαν, Ὀς "ΠῚ [Οοἴδτατοπι αἀπογῇ 
τα » Πογοάοτ. Ὀ 1 οἴτιτ ὃς ὁμαίχ μιν. οἴ 

Οἱ μαιχιμοι,οἱ,οομβαἀογάτὶ, ΟΠ ΠῚ} Πἰτοπε8,σ ύμμαχϑις, ν 
Οἷμαλην ἀπιογ.Ππλι], ὁ μού, ὦ 
Οἱ μαλο»ἱάοπι 404 ὁμαλ ὃς» 6: 6114 1590 τ) 6» 14 0115. 

Τῖρτο τοῦτο 9 μη Πτοτ.ρ᾽δηταγ. σαρίτο ηιαττο . τὰ ὁ 
πιοητῖιπι Ρ᾿αΠΙτῖ ες : πιοητίππι Ιοσα ρΔηᾶ ὅς {πιν 
το 3.ςαρῖτε 28. ἀς σαιηΠς5 Ρ]δηταγ. εἰς ὀμφλὲς πεσό 
μτιπὶ ἰρίἃ. Α τι 1π ΡΓΟΒ] δ μαλοῖς νεφρρὶ)γξης5 αι : 
1.3.4ε ραττ. Απῖπ|. 

Ο᾽ μαλίξω, μι ίσω, πἰκα 5» Ἐχρίαηο ; ἀσαγαΐςςο 5 σα 
414 ξαοῖο 5. γε] ἤο δί Ῥγοοςάο» δ λα 1 Πτεῖ ἀτηρὶ 
ἀϊριογος δ ΠΟ» ογτίο ΠΡ 115 ἀ: 1115 ἀΐρογο, ἰἀτῖσο; 
καταψώ, ἴεγιιο αι ΠἸτα τοι» ἤππι ὅς 4 0115,.8: 4υμ1Π| 
τιῖπὴ ὃς σαι πὶ πα πλοτιπη [αοο : το ἃ δάφαιο 
τιιγ, ἐστίζῳ, Αττίτζοτο ! 5 ἐκαλίζειν κα ἰ στέζειν ταὶ κτήσεις 4Ἷ 
ῬΒοη, ὁμαλιεῖ ταὶ δ᾽ ἀλοητὸς [ρας 404 ΠΠτογ ταπέεη 
ταγι τοι ὃς ὁκαλεώειν ἀἸοἴτατ. Ποοτατιά ΡΠ. ὦ 
λεῖς των 4 συμφορών, ξ 

Οἱμαλισμὸς,οε, ὁ αι. 1 }1τᾶ5 : ὅς “ΠΟΙ ἸΔτίο ἀοσςητα5. ις 
τοι τα (ν Π4θα πος ἀςρτήπιίτατ 9 [τὰ αι Π τεῦ Ρ 
ταν ΑὙἡ Ἰορ ἢ Ἰητογρυπιρογ μος ἴῃ ΡΊττο, ασδυδὲ -ν 
αιιῖτοντ ὁμαλισωὸν αὐαγνωςἐον:αἀαΐταις ἐγκλίνεται γ 

Οἱμαλὸς οὐ ὁ, Ρ]ΔΠι15918π 115): 4114 159 047. ΡΠ 14 0115) 
οἸϊα ς.η᾽ υἱ δρεία ὁμαλὴ » ἔστ σατο φαιια 1}15.7 ΡΊΙατο ἱ Ἴ 

ὁμαλή δίαγτα : ἀατια ἴτας ΟἾ11115: σα ΟΡ οπίταγ πὸ 
τῆδη 15. 

Οἷμολότης»Υτος»)» 0] Δ Π1ς 165,25 414 {|τας,αἀ4Δ' Πυδτίο. μα 
σεων »κ εἰσιών ΑὙ ἸΠΈοτο].ν οσατ 2.ῬΟΠ τι ]ιιοά Οἱςοτ,θο 
σιιατίοποπι, [10.2. ΟΠ οίοτ Δ] οπιι5," ὁμαλότης πῷ 
ἤις φαιια 1115. 

Οἱ μαλιΐα, μουυ ων πιυγχ οι) Χ [πο . ΡΟ ο αι δὰ σαὶ 
τεάϊσονα δ Αςοι ΑὙὐ. 6. Μοτάρ εν ἢ, εἰ γδ υγια ὧν 
ϑ.υ2αιγϊ. Δα ςαια!τατοπὶ γοάϊρ, 

Οἰμαλιυΐων, αι οί ο. ἡ 
οἱμαλώς, αι ὈΠΠτοτοἴδἀατὸ ἐρεμαίας, ὁ μαλοῖς λέγουσι Ὑπὸ 

σαπιΡΙ τη δοίοης. Ν᾽ 
Οἱ μαρες, ἤπιι}}. Η εἰν οἢ. ὁ μοι, συμφώγωε. Ε΄. 

Οὔμωρξον, αἰδίζεγρς 7. ἀπύμαξον, ἰάεπιὶ Ηςίγ ἐμ ροτίας ται 
ἀϊοιϊτιγ. ! 

Οἱ μαρτέω, μ. ἤσω αν κακία ιιοτ. 1{144.ν91ὦ δ᾽ αἢ ἐμαρτή πίω 
ἔμπτ μοῦ ἵν ποορεῃ ΡΓῸ ὁμαρτησοέτίκυ,ν πὰς ἐφομαρτέα, 
σιωυαϑρφίζω,τιπὶ φοἱτ 5» ἘΠ ΟγΪΝ σατ, Πατιλπη βίδα 
μορτήσας διὸς ὄμέρω, ἫΝ 

Οἷμαρτῇ τι}, ΟΠ Πφἔλιπτϑν παμὶ Ρ ΟΥ̓ Αἰ υ1πη, δ ιοεῖ κὶ χτ᾿ 
τεπηροτγς, 144. ε΄, κἡ “ μὴ ἐμεραῦ δούρρατει μακραὶ 
Ἐιυαι ἢ ἀπποταῖ Αὐιτδυςμιπι οχυτοηως {ΠΡ ΠΗ͂ 
Ιεπέςπὶ οἴϊε ὑποκεχομμῆμον εχ ὁμαρτήδίω : Πρηϊβοδηι 
μοῦ, ν πὰοἤεμι! ἔοι ν πα ἰδγὶς. 

Οὐ μϑὲ ε»ά δὸς, ν ἰπογἤταϑ, 
Οἱ κααπις,εδὸς,ΠΟπαΠΆ  ἰτο ἷη Ἐρίρ. 
Οἱ μαι, ἐ,ο᾽ σΟποϊ ΠΠι5»ΟΟΠΟΠ4Π5. (ΟΠ οἴτΑη5, ἐμόϑρες γ 9 

γί. ΘΟΡ ἢ στονόεσσά τε γῆρις ὅμαυλθ., Ἢ ᾿ 
Οἰμβρέω, μιήσω, το κα, Ρ το αὐροὶ τὸ ἐμοῦ εἴν,πλεονασμῴᾷ πῇ βι, Ν 

Ασοιι ἃς ̓αγογάσπηι α (ΟΠ τὸ, οὗτος ἐμβρήσει, ραηῖς Ρ᾿ πεῖν 
Οταζ.εἰς τὸ ἔγιον πεέχα, ᾿ 

Οἰ μβρημα,ατος τὸ, ἰτ ΟΣ. : 
οἰ μβρίεωὲς»Ρ]αιῖας. ΗςΠοά, χείματος ὡρίω δεικνύει ὀμβρίωοδ: 

τίατα ὀμβρνρφδ]ερίτιτ, ᾿ 

Οἰμβοία,ὁμβρημοαν ΤἼΘΟΡΗτ.1. 4.ς.6.ἀς οΔυΓ ΡΙαπτούτ᾽ ὀμβρίαι 
ὥεα»ἔγοσιοητία ᾿πη γίιι πὶ ΡΓΟ ΟΠ ΊΓς, 

Οὐ μβρίαι, ἃς 
Οὐ μβοίκεα, τοὶ σατο Π βογαγιμαι, ΡΟ ΠΧ. τὰ αὶ αν αὐτῶν ἦα 

ἐμ βρίκια νοςδηῖ ΡΟοτα»κὶ ομύρίας. Εὐήζατα, μαθοῖ οἱ 
οἴβρμα, ᾿ 

ομβείζω, οἰ μβρέο,πλθτο τὶ σο ίπιρτο πιαάοβαςῖο ἔοι μαπιρξε ξ 
ῇ 

π ὰΝ 



για φοίοϊουυ ἴῃ Ἐρὶξ: ᾿ 
ὁ. 4. σ ται ἔσιιδ, 4υ] το πιασηᾶς ρεγαρῖς. 

᾿}} Ἰρεῖν Ῥᾶτγεπὶ ροτϑητεπ).. Ὁ 
; ΒΥ δυι 55 πη ροτιιο Πι5. Ἐ οἴο (. δεινόν τε "ὁ ὄψβριμωον, ἰᾷ 
κα φοξερβνἸκυ εόν. ΕΟ πιοτ.11144.γυ ὁ μξρειμον ἔγχθ-, το- 

ἀπ πὶ δὲ σταῖς. 

ο]οἰτὶς Δα. 
2] υυΐαπὶ ιπάςπ. ὃ 
πΥδοτυ μέγας ὑετὸς βφοχύ: σὕρα τὸ ὁμοῦ ῥεῖν, ΑὐἸ τότε] ἀς 
θεὸς ὃ γίνεται καιτ᾽ ἐκππεσμὸν γέ φοιογόδ' μελαι πεπα χυσμέ- 
δέ ἔχει τοσείσδεὅστες κὶ αὶ τῷ νέφες ϑλίψις, ὑπία μὴν γὸ ὅ- 

ακαὶ - διαασείρει:στφροδ'ερὰ 3οἰδιρρτέρας, κα πῦτο καλού- 
ῥετὸνν ἔμιβρου μείζω καὶ σιωυεχή συςρέμμοτα δὴ) γὴς φερφιῆνα » 14 
αἰδοῖ ἣτ ἐχρσοπίοις διδ15 τὰ πορογὲ φἀδομίατα,» τοῦ 

ὌΓρΡΗΓΙ 45 4 ΤΙ ΡΙοΧ οἰ πιδὶς σοπιρτγοῖτο : ρος 
[11 [ἰ ξιοτῖτ, πιούϊος Π νας ἀϊρογρατι πη νομοπιςης. 
Βόσημε ἀρρο!!λπητῖς ὑετὸν, ἵν Ρ τυ πΊ, ἐπι τὶς σοη- 
ἰά 2 5 αὐτὰ πιαἰ σι] 1ρ τ 9 τὰπη νεγὸ ἴδ] τοποτα 

Η͂ 
Ν 

ὁ κὶ ἀρ! 115. 1 πιρ τι οτ ὸμβρρφόρρε νεφέλαι, Αὐτὸ 
«δμβρε γέμησα δ μιβρίας πληρωθεῖσα). 

το ἀπτιι5. 
ἰμδεπὶ σοητῖς ὃς πατί ομἱ59 514. 
Ὑο ἢ. δδνϑυμμούσι αι! ἃ ροτῖτις ἱμείρρνται. 
ἀβεττ ρσο ὀμύγει ἐπιγατ:α [1 ροῪ ξπταγ. γ:ξεῖας χροὸς 

ἰδ τς ὁμόσε; αἰεγεητες ἐπι ἀςπὶ ὁμη Ρτὸ ᾿πιταδ]5 ἐχ Οτο- 
ἀἰ εἴτι ετία πὶ ἰπ ΡΥΪπλὰ Ρετίο μα ὁμοίων, 
χαϊιιπόδαπι το ξογγιγ, δὲ αὐ τουποτιπὶ : δ ἀριϊα 1.4τ|- 
Ῥίμις ν Ππγρδητιτ μἰς ὃς ΠΠ|ς τος ταπιοπὶ τιῖπὴ Τιατπὲ 
ἃ πος ἃ Οἰξοτοης πος ἀρ τ ζοτεῖς ουίογιδτιγ ροῦ- 

ΤΡ 

, ῬΓῸ γΠιιβοντ ὁ δέ τις ῥτὸ ἷτογ :ν Ὁ τὶς πτιρέλκει ΟΥΠΑτΙΙ8 
πορΒοη ΐῃ δυταροηκὶ δ μῆρ τις ἀυτῷ εἶπε, ποτὶ οἱυῦ Δ᾽ ρη- 

του διφώσκαλον, 
δ δίτα τς. στ υ θογηδ 5, Ρίατο [10.6. Ἐρὶργάμηση. εἰμὶ 

ιν ὁ μὲσ τιίθο, ὀνιόοικος 5016, 
το δ, ὄμδυνί-2η 1}: σού πὶ ἰςέζο ντίτιτ. 
οπ ΟΡ ἔδετε δ ἐμειω τιν αἴαντος γὶ  σύζυγν. 

παι] σοπ[οττί τι, Αἀ που. ΕῚΥ ἦι. 
μυγυρὰὴς ἐἰθ- οἱ καὶ ἡ, Πτλμ] σοπστερατι5,11.»,, ὁμηγερέες 
᾿ὁμου σιωηϑρφίσμῆροι τὸ στυνγ μοι, 

οὐ σατο οτας.ςο πο Ππιπι; Ετν πιοί ον. ἄϑροισμα; 
σιιυΐλδυσις, ὄχλθ', σιωαγωγί Οὐ μηγυρίσε ὅτι. οςοηρτορα- 

δ! πάει Γοσιμπ ςοσοτο σιυαϑιρρῖσαι, ὁμοῦ σιιωαγαγεῖν. ΠΙος 
Οὐγ π.αρὺν κεῖνον ὁμυγυρίστοῦτω Αἰ χαιθεὲ εἰς ἀγρίως Δρυά 

ἘΠ πὶ τερετῖο ἃς Οἷμυγύρειν ΕΧροἤτιιπι ἔτλς πὶ σιυάξαι. 
Ὁηστορατο. ' : ᾿ ἰῇ 
ἡϑυξ,ααὶ ΠπῚ δ τ15 ρτϑάἶτι οἵδ πιουῖθιι5, Δ ΡΟΪ. 2.6 μή.- 

ἡ υΔ τ σσετιι 5 στα] 5 σαι [1τ45) Π]Ποπ|.1].γγόμο- 
πειγίω ἴῃ οτατίοης Ηεἰεπα!»ἱν ταὶ ἐπεροίςες μὲ δ αύλικας, 

65 ΠΊοᾶς. 
δ᾽ αὐ ἐγσοδειι15 (ΟἸΓΕΓ. 55 4126 1815 ψιγρι! ὗλιξ, ὑλικιώτης, 
γε ουσοαταποιις οῦγατς ράτος 4114 1550᾽ ἡ αὐτῆς ἡλικίας, 
ἵλέκας ἅμ. 

το πη νεπὶ οπςοσοσηο5, ΝΟππ, 
ΟὈΠατπι(ντ ἀϊοίτατ ΟΠ άϊο ἄατς ἃ Τεῖτο ) [54 ἃς 
τε αιιοα ἄλτιιγ ἴα Ο᾿ Πα τιστι, ϑτολιπόντες ἐς ὁμηρείόμ ἃ 
υὖνον μισϑὺν, ποτοςάοπι Οὐ πάθη, ΤΒογά. 
δ ἀ1α:. ὃς ὁμήρει- λό Θ- οἱ τῷ Οἱ μήρρυ. ὁμηρείων ἐπέων εἷ- 

Ἰσογιπα νεγίπαπη σι. ἃ 
τὸ ἐγέχυ ρρν, ἐστροἰλίσμαι, μη 69). 16 Π115)Ο [Ἐς μεγάλοις 
δεδεμϑύες, τα ρ πα ΟὈΠάέθιι5 ἀςυϊηέϊοϑ. ῬΙυταγοῆ. 

αν. δυκαρφίαπι οδίες. Ν εἰς. 
πατη σδιιοπίονοσςιγγο, ΟὈ ἶτι5 Πο:δε ἰπσια Αςἰςο- 

νεται τ, σοπηΐτοτ,ντ ΤΒοοροπιριις δάποτατ. Οὐγῆιαοώ- 
σε δὲ μοὶ παῤ ἑταίρων ἀγγελθ- ὠκιὶ, 1ά εἴξιν πα δάξαϊτ, ὁμούσυ- 
λὲς σωωέσυχον, Ἡοἴγο ΠΝ. ἐμνρεῖν ὁμοῦ ἡρμόδδϑτο τὸ συμφωνεῖν - 

εἰν Ποάϊιπι ᾿π Τ Βεοροπίᾶ οἶγοα ρυϊ ποῖ ρ πὶ φωνῇ ὀμυρεύσαι 
γοσε σοπςοτήδητος τῇ φωνῇ συμφωνούσωι ἐχροῃίταν ὃς ὁμοῦ εἴς 

1 θυσαὶ,ἴτο πὶ ὁμοῦ φωγῇ λέγουσαι. 

᾿βηρίδης,ν, οἰ. Ἡοπηςτὶ ἱπηίτατοτ, ὃς εἶτι5 ἄορ πιὰ [ςαιιοης. 5Υπο- 
[ μι ἴῃ ορὶ ἢ, διωτηίω . τούτοις αὐτοφυεῖς ὁμηείδαις δγσ' μισει κ ε ϑέμίω 

σ τ ΝΡ ΤΙ 

τὸ ῥαψωδ Ἡοπιετῖςῖς γεγῆθιις οεἰεῦτο νοΐ ἀςίςτιθο;κα- 
ὦ Οτορο. 

ὃς οἷ ἩΟΠΊετΊοΙΙς, 

ἐν} 12. (ὀκαλουῶτο οἱ ῥα ψῳφοὶ κὶ ὁμυξιτ'αἱ. 

αι α 15. ΡΠ αι σιν πὰς δ μόριον γέφθ', ΑὙἸ ΟΡ. ὀμ-᾿ 

τοὐ᾽ ῥαφ δὸς, ἃς αι Ἡοπιοτὶ νοτίας Γιδῖπάς ἐπ οτος Βαθετ. 

ΟΜ 
Οἰμυρῥκεντρα, ΠΠοπιοτὶ σσπγοπορρίη Ε Ρὶρ. 
Οὐμνερκέντρ νας, οἱ, ΕΟπιΘτοσφητγοι 5, ΌΠΕ5 σατρλὶηῖβ εχ Πουις- 

τ σοτιι πῇ γογ μι πὶ ἔγαρ πιρητὶς. Ὁ 
Οὐμηρρμζϑές ἐξ,γοςγο᾽, ἩἨοπιεγοπηαίεῖχ ,ἱ. Η οπιοτὶ βλρο!!απιισοῦπο- 
οαπρητιιπι οἰδ ΖΟΙ ΠῚ οι αιι. ; 

ο ἀηρφνγεγτο, Οδ ἔς 5, ρσηιι 5 δέ θυμα ἐνέχυρον, εἰσφαίλισμ α. ῬοΪν τα 
ἴῃ 3. ἔλαβε αἰδα τούτων ὅμηξα «δὺ υἱεῖς εἶ ὕβαφανεσ τείνῃ ὧν δ οδρών, 
(οαντιοηγαγῖις ΑὙ ΠΟ ρ μα πὶς ἔπρον Πὶς νον δὶς (ποῖ ἴῃ Α- 
σΒατ, εἰμ ὁ μμήρϑις οἱ χποσῳφὰ ἕω λαβαν:παηϊτ, Οἵμηρα ὀκόλοιωυ, ταὶ 
δ) σίωϑήχαις δε δδυῆνα ἐνέ χυξα, ὃς ἘπΈατΠλτς ἐς νοος ὄμηρρς 1ο- 
αιιεηϑ,οἱ κὸ ραισὲὴ τεὶ δὴη εἰ ρίκυ ῃ ὅρυρᾳ ὅτω χέγεῶτῃ πἴραὶ τὸ ὁμοῦ κὶ τὸ 
αβώ τὸ αὐωόξω͵ εἰς ὁμόνοιαν γδ αὐ μότπογαι σι οἷ δωνΐρων οἱ διες-ῶτες 
ὁνήλων κὶ φωσια ζοντες, 

Οἴμηρρς» 8) 85. ῬΊοΐτιιτ ἀπτο ΠῚ ὄμηρος αἰαὶ πἢ ὁμοῦ εἴρειν, ΤΆΠον - 
ἀϊ4. ὁμηρεῖν, ᾿παμς ὙΒΟΟρΟπιρ. Πματροςίαῖς γοξογοητς ἀἰςὶ ἃ 
Οταεῖς ἀκολαϑεῖν, μος εἰν ς αιι1, ἱπάέᾳιιο ἐαέζιεη,ντ ἐδὺ ἐπ᾿ αἰκο-. 
λεϑίᾳ “Ἶ ὁ μολογρυυάμων διδὸρμῆμοις ὁ μώρφις νοράτοητιαπὸά (σεῖς 
ΟὗΠάες ἀατὶ (δ ογθητατ. ὁ αίρρις ἐγχάρέζοντες ἰά εἐἤιάδητος οδ- 
Πάοσ.Ρ]υτάγο. ἰη ΒΕ οαπιι]. Ἰτεπ ὅμηρος αὐ οιιςῖν πάς ἃς Ηοιπο- 
ταῖς ΠΕ πια ἀπτοάτιπι ἐς [ς ἐρίο {οτιίτ. αυφλὸς αὐὲρ,οἱ κεῖ ὃ χίῳ 
ἐγ «ται πειλοέοτῃ. ὃμυρίθ- μαιονίδας γρίφοις ἰχθυβόλων {ϑιανε, ἴῃ Ἐρίρτ. 

Οἰμηρτήρες»Π ες] α: ΠΟΠιΐτ ἐπ, ὁ μαρτῆρες οἰπόλεϑοι, σιυυήγρρρις Βείνομ. 
[οτίλῃ Ρτὸ ὁμερτητῆρες οἱ αήροι ἰ΄ο πὶ ἘΧροπ. ἀκολεϑεῖ, εγβυῶτοι. 

Οἰμιλασὸν, (πππ}}}}.γ πγατἔ ΠῚ 5 σα του δτῖηι» ἀδγὸ ΡγϊπιοιΑγροη. Α- 
ῬΟΙΠ]οπ. πᾶσαι ἐμιλαδὸν ἡγερέϑοντο 5 ἱ, χτ' ἀϑ'ροίσμα τα καὶ τάγματα: 

Οἰμιλεω, μιύήσω. αι ηκα,νογίου, ἄρ ΟἸΠΊ5 σοι πο Ο ΠΟΙ ΟΟΠΙ ΠΟ, συ Γ- 

γίνομαι, δεατείζω, σεωύειμιγς ΟΠ ρ το ἰοτ, (Ἐγπιοποπὶ σοηξογο,ςοη- 
Γαςστιάϊποπι μαοο οιπὶ Αἰ τη 5 αὐαςρέφορμμαι ἔειι σιωυαγαςρέφο - 
μαι. μιὰ εἴν τορο νὶ δονίκ, αὰ ν οἰ τ ρτάτοπ σοπία διατὶ, ΡΙατο ἴῃ ο- 
Ρ᾽ ΠΟΙ 15. πρὸς χαΐειν ὁμωλούσιν, {Οοτας, δὰ δτατίατη σοηξαθι[.π- 
τιιγ. Τάτ, ἕτως ὁμίλει “Ἷῦ πόλεων τρὸς ταὶ ἡ ῆοις, 1ά εξ, ἴς σαπὶ 
ἐπξογιοτίθες οἰπἰτατίδιις σοπηπιογοίνετι ἀρῖτα, ὁμιλωφρός σειτο- 
οἰΠὶ 50,1 δυο ἀϊᾳ4. ὁτωλεῖν πρὸς αὐὐεδ᾽ 9 ςπν οἷς νοὶ . Ατὶ- 
{τοτεῖ ες Πἰἶδτο (ξοιιπίο ΡΟΝ εῖς, ΠΟ ογᾶτ. ὁμιλ εἶν 9. κὴ τοῖς πράγμασι 
υὴ τοῖς ὀμϑρώποις διωμαῦϑτι ἰὰ οἴϊ, ὃς ἴῃ τε θτις δοτορηκί!5 ὃς οἴμτὶ πο - 
τλ ηΐθιις νοτίαγι ρος. ὀνεήρασιν ῥὀμελω αἰςὶτ ΟΠ γγίοίξοηι. 4 οὔ, 
το 5 ΓΒ] οἰξ διιπι ΓΟ πη η ἰδ, ἐκ τὸς ὄμιλ εἶν, ΡΓΟ [ἘΠΊ Οτ ΠῚ ἄρετο α- 
ῬΕά Βορβοοίεπι. ὁμιλεῖν ἴτοπι Γγηποηοση δά ῬΟΡΏΠΙΠΙ ἕδςοτο. 
δἷς δπ.1. (ΟΠΟΊΑ ΠογτὈ οῖτιιγ δὲ ἀς τὸ νοποτοα, εἰς γάμοι, ἔρ- 
χόμαι 5 ἀριιά ϑορθος οπ), ποις σοησγοάϊοτ, ὃς σοη Πιφειιάϊ ποσὶ 
Βαθθο δριιὰ [ατῖηοβ. Γποϊδη. ἐγὼ ἢ ὠϊμζω παῖς γμυαιξὶ μόναις χα- 
λεπίω σε ἐξ). πόσαι α᾽ ὁμιλίσωσιν ἐμοὶ τα: ςοπίϊιοιιο πε πιεοιῖπι, 
δευτέροις ἑμιλῆσοι γάμοις, [δοι!πἀδς πιιρτῖας ςοπιιο του δοιπ- 
ἀὸ πυδεγε, Βτγίοίξοπι, ΑἸϊφιαπάο ρτο ργορίπαιο,δοσοήο; 
συμβόνω μέίχομω.Οὐν [ἴδ᾽ μνης-ἢ βσεν ὁμιλύσειεν ὀδιυσσοις, διρπὶῆ- 
οατ᾿ Ἐτίαπὶ ἀριια Ηδγπιοσεπ, ωροσέχέν ἃ νουωῦ, ὁμιλῆσαι ὀλέϑρῳ ἃ- 
ῬΑ Νοππιιπὶ 5 ρτὸ ἱποιάογς ἰῃ ΠΊοττοπὶ ὃς πτουῖ, Ἰτοπ σοῃ- 
τίηρο, ἔειι ταηρο. ΑΙ οχαπάοῦ Αρῃγοάτ , ἐχ ὁμιλε τῷ σώκατι αὐ-- 
τῆς, ὡμίλησ ιν αῇ φρυγίῃ,αττὶ σοτιητ Γ᾿ ρίατα, Π ογοάοτ, ϑεὸς υγαὶ 
μέσ γοῦι ὁμιλήσας σαρκὶ, Γ)εἰι5 411} πιθητδ » νοίας ποχὰ ἰητογιιο- 
ηἶδτε φαγηΐ ἔξ αἱ Π ρας, Ν 2.1 Οτατι ς (τ το. ὃ πουτρίδει τοῖς 
“ὅλῃσι ὁμιλούσαν, δίς. ΑΥ 1.1. ροσφερομμμίω. 

Οὐ μιλυδὸν; ΠΔτΕΓΙΙΔ τ ΠῚ τ Πγατὶ ΠΥ στ ρ ατῖπ., ΗΠ Ποά, δ κ᾽ ὁμιλη δὲν 
ςίχες σεν, 

Οἱ αλημα,οξποϊταη ΡΙατο ἐς 16... ϑεραάσπευμα. 

Θ᾽ μιλυητὴ δεῖ, οἰ, ἀΠ ς ρα τι5,σοαταθεγπαίις, Χ τα: 
Οὐ μιλητικὸς δ). (Ος 14 8115... ΒΓ 51} 15, σΟ Πυῖβ ἴπ σοηρτοίθι, κοιγτωγὸς, 

κοινωγικὸς γε σοπΠΙοτι!ἀἴπ εΠῚ ἔλοἸ [15 ας ἄρτι. ΡΒ: οἴζγατιις τα 
νἶτα Αρο]]οῃ. νόμον τῶτον οἱ ἡμηλητικοὶ ἡἰ γρυωῦτο κα ἐτίμων αὐτὸν εἰς ἐν 
διὸς ἡ κόγτα, ᾿ 

309 

«Οὐ μελία ας, ἡφοΟ ΤΟ 4 {1π|»δεηγησις, σΟταπιογοίῃπι , σοηἐαδυΐατιος 
σοπίμπατιιφο οἰπὶ αἰ πιο 5 δς σοπιοτγίαεϊο ΡΠ 1π. σαῦτιι55 οοπαῖ- 
τατιιΞοσοητδέξι!5. ἐλϑεῖν εἰς ὀμιλίδω τινὸς 9 ν Ἔπῖγς 1 ΠΟ] σαί πτ 
οἰΠπ| αἰτ]ιιο ΟΒγγ [οἰτοτη αἱ ἀπὸ τσ φίλων ὁμιλίαι γαταϊσουπα ἔστ - 
τποηθ5 ἀϊσιητην ΑΙοχαπά, ΑρΡμγοά τ, ΤΠ οΐτιιγ ὃς ἀς τε ύεπο- 
τε. σις ἀΡΕὰ ΠῸ5 σοπίμοτιι4ο, οἴτιις ν ΕΠ ΓΟ 15 5 στωύσια. ἡ 

φῳρὸς ὃ ἀϊέῥενας ὁμιλία 5 οἰαπὶ πιατίθιις σοποι ἰτιι5 7 Αὐ το - 
τείας πη ῬοΙ τος ἀἰοίτιιγ ἃς νἰ Τ᾽ αὐῥένων ὁμιλία 575. δὲ καὶ πρὸς 
ἐδ ἀἴξῥενας σιωεσία, ᾿θ᾽άςπι . Γκιςίδη. εἴδουσιν αἴ αἰ ωρὸς ἃ αὐ- 

δίρᾳ διμλίας πίω ὅραν πίω ἔυιον ποῖϊδα γγονῆσαι ἃ ἥφαιστον. [το πὶ 
ςοπηπιογοῖτπη Ππρτα: » ἀοξἸτῖπα, ΧΟΠΟΡ ΒΟ 9 λαμβόμειν πὶ αι 
λίας μισϑὸν ) τιεγοεάςοπὶ ἀοέϊτίπα ἀσοίροτα. ἐμελία φαρμα κα 8Ρ - 
ῬΙἸσατῖο πιράϊσασηςητὶ, 6 4].α4 Οἰδιις. πολετείαι κὸ ὀμελία, ΡιὈ] σα 
Ῥγιπατάσιο γῆτα, Τ Βιιον 4, ς Μ411. ἐρίτας 

Οἷμιλ θ΄, κ ον ΟΡ Ὶ5.σσετι!59 πη] εἰσι  ο9τιγ πιά τ γα 9 αϑϑα τὸ δμιος 
εἰλ εἴ ὅτι. ἀν 6, ἐϑέλεις κατα διευῦαι ὅμιλον γἱά εἴς, ἀἰϑιρρισμα καὶ πλῆ-- 
ϑος, ϑόρυβον, ἧσο πἰ αὐορκολεϑούσης ἐν δ χλῳ ὁμιλίας. ὃ πολιὰ δι,λ!Θ. ἥδ 
πὸ τ σιοαξ φιλοσόφων, 1,5 το Ἰσοτιπη ΡἈΪ]Οἷ ΟΡ Βογιμτι παρ τίτιιάο᾽, 
παῖς ΡΟ ἀς πιιιηάο. ᾿ 

Οὐ υιχειν,πιεϊοτος]οτίαπι το ἀάοτο, ντϊηδῖτι ἔάσοτος ᾽πε], ἐρεῖὴς 
Ἡξεἤποά.2. ἔργων, μὴ δ᾽ αὖτ᾽ ἠελίοιο τετρα μυᾶν!θ- ὀρθὸς ὁμιχεῖν. Οἱ κἷ - 
χῆσις κἡ ὄυιχιία. ἡ ἔρησις, ταὶ ἔτι15,] οὐτι αὶ 9 οοπι πο ἔξιι5 ΤΣπογοτῖο' 
δτο φιάττου τ σοπημη ἔτι 4418" ἀλ σίτατη πο αἰτοῦ ὑ ΠΌΤ 5 



“τ ΟΜ 
πυϊυτασι ἀϊοῖς ΑἸθοττας Πἴθτο [ςρτῖπιο ἐς ΑἸιπιαῖτν, Ῥίδα 
τὰς νεῖπάπι γοοδυῖς ἔα]! οπίσαπι ἐπ ΑΙ Ππατία ΜΙ γ᾽ πααῖτοαῖῇ 
ξα]ΠΠοπὶςᾷ δίθετε (οἱ ττιι5: σα σηήατα ἔμ] ομος δυϊίοτε ΡΠ Ιπῖος 
Πρτο υἱροπηιοσέξζαιιο 5) ντΈΠΓΓ 1Π|2,.ατιο5 1Ἰάςο ροάλρτα τοῖα 
τατὶ περαητ:ιιαπι 14: πὶ ΡῬίτη. ἱπξογηιβ οὐ φαπάοπι ςαιίλπι ἔμ} 
Ἰοπίασι νοοδυῖς. Ηείν ςἢ αὐρίγατ. 

οὐ μίχλη ἡ αευα σκότος, Ατἰ οτος ἐς πιιηδο, ἔσι ὃ ὁμίχλη εἰτ- 
μιώϑης αἰαϑυμίασίς τις ἀΐγον- ὑδῶτος. ἰέρος μδὲ ποιχυτέρα,ν ἔφοις ὃ εἰ. 
ρμοτερᾳ ἱά εἰὉ0Ν φθι] οἵξ οχρίγατῖο αι άδεῃ τοίοιἀα ααιὶς πο- 
«υλαιαπι βοπἰτ Χο γτᾶοτο σγαίποτν τᾷ παῖδε γατιογοᾶζς. παῖς 
Θρροηϊτατ αἰϑρία ἰά εἴς, (Ογοπίτας. Αριά Ὑ μεορμγαίξιπι στὸ 
ἀε δαΐι ἱπαοηΐουἕῇ 9. κατνον μῆδ, μετ βολίο τἰξ ὕϑατος εἰς ἐέρᾳ: 
ὁμίχλίω ἢ). τίω) οἷξ ἀέρος εἰς ὕδωρ. Ἡοσποτις ΠΙΔ 4, α΄, Τοιηϊςὲ ἀ1- 
χιτονίτ᾽ ἐδίχλη ρτὸ η.9. ὁμίχλ»»ἱά οἵ, οἱ ποχιὲ σκότος κ᾽ ὑγρθς οἰὴρη 

(δι οἱ παχιὲ κὶ υἱγρότατος εἰνρ, ΤΑ Π τὸ ἀἰχτ ΑὐΠτορηδη. ἴῃ Ε- 
αυϊεῖ.6 ἢ δῆμος τοὶ πὸ πολέμε κὶ σὶ ὁ μέ χρινς εἶ απ ανεργεῖς μὴ καϑο- 

ρῷ σου, ροριίις θεἾ} 9 ργρρ τις [πὶ μας Ραγτιγθατί ἤξατιις τοῖ- 
ΡΙ]. οαἱ έρίἀθ ἀφ αιιτῖαϑ τᾶς ΠΟ ἢ ΡΟτοΙξ ἱπτιιου! δὶς οπὶπὶ σα- 
Τιρίπειη νΠιγραις ες. ἐμέχλη γεγὸ ρτοργὶὲ ροπίτιτ ὅ)ὲ ἢ τε- 
ϑολαμῆνε ἀέρφε "ἡ μὴ διωυγοῖς μήδε χαμιωρού, 

Θ᾽ μιχκώδης,4Θ-)ο᾽ αἰ ἡ οαΠΠΡΊΠΘ [5 πο] οι. 
Θ᾽ μιχεψ, ατος, τὸν τι Πα: τοίρου ΠΟ. ὀμέχμιατει, ἐρνήμευτοι. ΡΠ ΔΊΙΟΥ, 
Οὐ μαα ατος» τὸ, ΟΟΙΙΪ 115: αὖ ὁπῆω. ἐν πολέμῳ 1 ὀμμφίτων ϑείτερον ἐκ κο- 

σεὶτοῖτι ργα ῖο αἴτεγο οὐθᾶτιις οοι]ο 9 ΡΠ Πτάγοθιι5 1η ΡΕΒ]1ςΟ]. 
Ἱτεπι οϑ,ἐγοη59α ραξξις5.Γραοξιδοιΐιπι. ΘΟ ΡΠ ΟΟΙ, κἡ ποῖον ὄμ μοι 
σατρὶ δηλώσω, ὅζο. αιια]ς ροξξασυ πὶ ργαθεθο ραττῖ. 1άεπ|ν 
ἃ δυῶνέατον ὄμμα;,1 ἃ οἴξ, ϑέα μα, ὄμμα αἱ ϑέρρς 9 Ατ' Πορἢδη.1 ἃ οἴ, 
ὃ ἥχιθυ, νιάς ἰητογρι. ἴῃ ΝΝοδε. Αὐἰζοτε!, 3. ἀς σεπογατῖ,σαρ.2. 
ὄμμα ἴα Ἰεριιπιϊαῖθιι5 ἀϊχίτοντ ὄμμα, ἢ σεωΐ πα] τὸ δύϑευρον Τ᾽ κνώ- 
μῶν. τί ηῖς 1] ΠΠ1. 

Ο᾽μμάώτει., πους» ἀϊχῖς 411 44π|, πο Ἰ τη ἐκ 
Ο᾽ μματίδιον, ε, τόγοςς  {π|5, ὃς ὀμμάτιονοἱ ἘΠΊ. 
Οἰμματώσι γος ατιηι γεάάοτγο ὃζ νἱρί! οι, 
Οὐμυυ, τα ἀςίογα, ΕΠ ΓΙ Ρ ΡΓΟ ὄμνυϑε, 

Οἰ μνυμι,μιόσω. αν αν κν ὃζ 

Ο᾽μυύω,ἀο Ηἀ4ςπιὶ,ἰπτοο᾽Παταηάμαι ργωίξο, ἀοἰ ογου τοί ισαπο 
δέβεπιοι ται Αςοι τίν. ὀμνύειν ἃ πειτιρικὸν ὅρκον 9 γε μσά πο 
ἴς αἰξγῖπροις ρατγῖο πιογα Ρ] πτάγοθις ἐπ Ρογὶ οἷο 9 κοινὸν ὦμγυεν 
ὅρκον ὶ βολὴ (ξὺ συλωνίθ- νόμοις ἐμπεδ᾿ώσεινγ ΠΟ ΠῚ ΠΊΠΠΪ {ΓΕ ῚΠ γα] - 
ἀο ἴδηδειις ἔς αἰτείηχῖς ἰερος δο] οηΐς γαταθ Βα τι ΓΙ ΠῚ 7 146 Πὶ 
1π ϑοϊοης. ὄμνυμι ὅρκοις, Ῥ]ᾶτο ἀε Γ. ἐστ}. ὅὴ τῷ ὀνόματι ὀμτεῖ ὀμῇ 
Ἰωγαίοῖ5 ῬῸΓ ΠΟπΊοη Θ 59 αρ. εχτο Ποιιτογομοῖη. ὥμοσαν κοὶ 
«ὦ ἐἸτελλ κ τα γαταπς ργο ΨΊ6Π ΠΟ. Ρ] πτάτο 5 1ῃ Οτβοπο.ὀμνυν 
εἰς ἃ αἰ πέλλ ιονοῖῃ Ν το Πτππ ἐπγατο, ἰά οἴ πὶ οἷτις γογθα,Ἰα οἴ, (ς 
Ψ τε! ΠΟ ἱατεϊπιγαηάο δα γι προγουϊάθαι ἐδἱφοπι. ὀμνυὼ χτ΄ σῷ 
μείζονθ-. το ΡΟ πηαϊογοπι 9 ΡαιΪι5 σαρίτο ίεχτο αὐ Ηορτ, 
νηάς τ᾿ παίδων ὀμνύναι 5 ἴῃ σαρῖτα ΠΠθαγόγιση ἔπγᾶτε : 14 αιοά 
ἤεῖρατ ταέϊο εἴτις σαρλτονίῃ θιιεπὶ ἐπταθαπτ : ἴτὰ {ε ίδετατς οα- 
Ῥιιτ οἶτι5 4115 1πξοτ 55 ἀσποιογόαιο Πραϊβσδητοβ, ἢ ρεϊθγαγδι, 
Ῥοποἤἤεη, π᾿ Κονωνίδ,, Αξιοπεστοτερφς πὸ 7) παίδων ομνύοντος. κὶ 
πῷ πυρϑοιὄμνυμι «πρός σει Οάν . ξ, ὠΐμοσε 3. πρὸς ἐμ αὐτὸν δστοσπένδ᾽ων 
ἐγὶ οἴκῳ, νῆα καιτειρδῶτῃ. Ἡ Οπτετις {{1π4..«.ὁμφύγαι ἀἰχὶς η Ἐπτα- 
το δὴ μέγαν ὅρκον ὁ μού ῬτΟ ὀμόσω, ῖς ΑὙἸΤΟΡ Δ η. νεφ. ὁμοία! 
σοι κατα 8} εἰν εδὺ ϑεοις, ἀφο 5 τ γα τὴς τἰδὲ (ΟΠ ατιγιιπὶ, Γἄοιτι 
Τὶ ἄεπι εἴταν Πάτίπιο, τῳ γδ ὄμνυτ᾽, καὶ σιδαρέοισι ς, 4110 {γαῖ 5. Δ 
ξοεγοῖδθ πιι πη 15 νἸ4ο] στ, 14 οἵδ, ρογ ἔογγοος πιμππιοβ, ὄμνυ μέ 
σοι «ὅδ ϑεοιξ, {πΓῸ ΤΠ] ΡοΓ ἀθ05. Χοπορβοη ᾿ἶδτο χιΐητο Ρα- 
ἄϊα. Ὀϊοῖτιν οτίασῃ ὄμνυμι νη ἃ δία, το ῬΟΓΤΟΙΙΟΠΊ, Ι͂ἀεπὶ Α- 

τἰτορ απ. νεφ. ὥμοσας νὴ ἃ δία, ὁμνιύτες, ἸυγΔΠτα5. Ομνυμι, αὐτὶ πῷ 
δχομαι: ΑὙἸ ΟΡ Παπες ἴῃ Αἰΐδθιι5 5 Οὔμνυμ᾽ δὴ τούτοις παῖσι νικῖ! 
τοῖς κριταῖς. ΤὩτοΓΡτ. χαθκέντως Ὁ) ὄυχουῆυ(Θ-. υὑαβοὶ πὶ γίκης, ὄμνυμί φησι 
τὸ νικῶν, ΠΟ Θπΐπι ἀεἰοτατοίεε σ]ουατιγοτοίξατιγον οὶ ουτεῖτα- 
τιιγοἱ δέχεται. 

Ο᾽ μοωγχμία γίο οἰ οτας δ ΙΧ Ὶ Πτιπὶ ἰπ Ρι σι ηΔ, ομομα χία. 
Ο᾽ μοα ραϑιμοςγεῖα ἀς πὶ ΠΙΙΠΊοτΪ. 
Οἱ μοαϊλαξ, αι «οὐ οηι ἤιΐσο σοπΊρτο θη ἀτ1Γ 5. Υἱοἴη15.» δέ ΡΟΓ 

(γποορεὴ ἑμώλαξ, κος.Α Ρ0].2. 
Οὐ μοβίοτος. «οἱ κα ἐγαι ΠΑ} ντέχα γείτιιγν 
Οὐ μοβχλας ἧς, Πτ11}} σοτιη 1 Πᾶ115. 

Οἰ μοζάρος, ὁμοφείγος, 
Οἷμοβώμιθ..ο᾽. οὐ ά επὶ τς» εἰ! οπὶ οὐ τι: ἀς 4115 εἰἕογταγ σοπι- 

ταιποπη Πα ητίθι15 ΔΓαΙΉ. 
Οὐ μογώκακτας ,14 ςΠ0 ΟΠ] Δφαμιεοσ. Ασπ.} τὰς. ΡΟ] τναῖς ν οσατὶ ἂρ 

Αἰ αῖθιι5 χα κω μίμυ ἱς ῬΑ ΘΙ ΠῚ ἱποο]ιητ. 
Ο᾽ μογάλακτος.5. δ, ΓΟ] ἐξα Ποι5.6 δολφός, 
Οἰωέγαμόρρι οἷ » ΒΕΠΟΥῚ ἴητοῖ ἔσοιιος οἵ» 41} ἀπᾶς ἰογογαβ ἄτιχο- 
Οἱ υογέςδιθ..», οἱ κα ἡ, ἃς «(ταητ, 
Οὐ μογέςτωρ,ορρς ὁ, τΟΥ 1151. ΘΔ ἄς ΠΊΔΕΓΟ ΠαΓΠ1591}.φ, 
οἱμογίύεια, ἡ, σοαπατῖο, 
δ᾽ υυγϑοὶς, ἐδ... οἱ κ ν᾽ ,σοπί ἀπιστίης» οἱ αΓ ΘῈ ροποτγί5φ οι ΘΟ ΪΓι}5. 
συγγλυυς, ΟΔΙ οη. ὠμογλοῦ νοοαῖ ἔς γειπι,» 1185 αἰῖο ποιλϊης ἀ1οἱ- 
τα σιωεχ ίς, τεὶ ὁ μογγυῦ» σοπσοηογα θα Πδγο Γεειηἀογσαρίτο 
 ιάς σαι ρα, ΤΠοορμγιροιοτο ἰοοίατα, ὦ μογϑοῦ μόρια», ρΆττος 

αν 
πὸ ὁρᾷν γίνε τω τὸ ὁρᾷν, 

“τστασαα αν ....5...ὅ.Φ...ὅ..“.---τοτοοοὦὁσ τ ππάοἔοὰ πὸ τ πτπεόσ τς τρπ-οςὦοὦοὌὄὈὄ ἔἧὑἴ Ὀ {ἰρορρφὌοῤοΠ ππΠπρπΦΠ πτορορ!ΦΨἔἘΕΔσοσσσσΠ ππρ'ττΠτὸοτοΠ'Π τ πτ'έΈρ ππΠ’ τ πτ'ΠΠΠ πῦον ὦ 

ὃ 
φογροτῖς Ππλη]ατος ὃς Πρ Ιοϊοτος, Θαΐοπις 

Ο᾽μογγυώς, εἰ! ἐπὶ σεπετγῖ5. ᾿ ἢ δ 
Ο᾽μόγλωοτίϑ-,655᾽ καὶ αὶ σαδά τη Πἰπσιια ντοης. ἡ ἐϑον 

ὁμογλαπίων ὄντων, ὅτε ὀμλήλοις, ΧοΠισωδι ὦ, 
Οὐ μογλωϊτέω, πὶ οἰ στη ΠῚ πρια:. Βιια.1π ερὶ ἢ, 
Οἰμόγνι(θ-.ο᾽ καὶ ἡ ἔτατον ὃς [Ὀτοτο ἀδελφὸς, ὃς ἀδελφὴ, 

οχ δμογϑι θη 1 το χαΐπτο Ἐριργαπηπηατ. φοίβα 
μόγνιθ. ἵστατο κέρη αὐτεμις,ἰᾷ οἴ, ΓΟτγοτ τε πα Ῥτο 
ϑεοιὲ ὁμογνίες ἀϊςῖτ ῬτῸ ρεπαείθιις ἔργο ἀς ἔερ 
Τυρίτου σοητ τῖπ|5) 40 ο᾽ τὰ πῷ γῆες ἐφορων δίχαι 
Ἰηιοσαῦδητ σοη 1] 6891. σορΠατὶ. Ἧ 

Ο᾽μογνωμονεἰω, μοΐσωποῦκα, ΟΠ ἐπι ονοαάεπι (δηζῖο 
ἔλοῖο 5 ἔπτη σοπίςπταπειι,σοςάο,, λἀάιιοοῦ ἴῃ ὃ 
τοητίαπι. Ἐτ σοπ Ἐγιιῖτιτ οἰιπὶ Πλατῖο. Χ Ἔπ ΡΝ 
παὶ «το, αὐτὶ τῷ συγκῴτοιτί ϑεμαί σοι πξοὶ τούτου, Ἐξ δμε 
τῷ, οἴς ΠΡῚ σοπίξατοοντ νὶγ σοπίϊαῃς 5 ὃς ΡΒΙΠΟΙΌΡΗΙ 
{ταπο:ςἱ ΟρΡΡοπΐτας τοῦ ἑαυτῳ διαφἐρεόϑει. ΑὐἸοτοῖ. 9 
τρὴν ἑχαίςῳ ηἱ ἀρετὴ χαὶ οἱ σσυδαῖίθ. ξὴ ἔοικε, Καὶ γὸ δας 
αὐτῷ τὰς Αὐτιγνωμονεῖν δί Διχογνωμονεῖν, 

ΟἿ μογνώμων, σοπίςητἰ ἢ 5» μόφωνΘ.. Παιῖμ. εἰ αΓἄοππ ἴδηι 
[ρἰγαπϑοσυγκοιτατι ϑέμῃυ Ὁ». ΑΞ ΓΟ η. δ μον ώμονας ποιεῖν 

ἄςηι [ςπτεπγίαπη δά άπσοτς. Βιν 
Οἱ μόγοναγτα πα: {ππτ εἰσ [ἀ πὶ σοπογ5. Ν 
Οἰμόγονίθ-. 5 ΕΓΠΙΔηϊ59Ἐγατοτγιίς Ἐς η ἀριϊὰ ΡΙΔτΟΠοΠῚ 

ΘοηΓ]ο πη Ροτῖι5 Πρμϊῆσατ. 1 
ΟἹμόγρα μαδςγολπάοιη [τογᾶπὶ Γογεῖτι5, εἴα άοπε ΠἸτοτα,ς 
Οἰόδιλφθθ-, του, δι δελφιὲ ντοτιιπι [οπατιν πάς ὅς εἰς 
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Οἰμοδ)νμκεῖν » ῬοΡιη]άτοπὶ οἴς 9 ἴς γππα ἀς φατε οἰθάτπη 
Πιάεγς. 

Οἷαύδωμος,εγο, ῬΟΡιιΪ ΑΓ 5. ΨΚ ΘΠ Ι 15, . 
Οἷμοδίωτος Ὁ, ΠΟ τ ΒΟ Γη4 15.οἡ πο πὶ ν᾽ δες, ὁμοτραπε 

εἰίζον Οἰςει. ὀμοδίατος εἴποισι, ἀἰςίτιιτ [πἸοΐδη,15 41 
ΠῚ ΟΠ [115 Ὑἡπ πάϊ τατίοε νεῖται. ΝΠ 

ΟἿ μοσοξ εἶν, εἰ τάς πι οὔτε ορίπῖθηῖβ. ΤΠΘορμγαῖτς ἰὴ 
δὲ γδ εὐξὰ τούτων οἱ μοδοξέσι, : 

ΟἿ μοδοξία, ας," ἰσοτιμίχ,ολά τη ΟΡ πίον Ιατο, ἃς Ατιε 
ς.δ.ςοορὶπατὶ ογΑτοτίη. ἃς Ἐφ. ᾿ 

ΟμόδοξΘ-, α,ο᾽ χαὶ ἡ οἰ ἀοπὶ ορ πὶ οἶς. μεαξ χρὴ ἢ αὐτῆς 
μΘ΄.αὶ ρατὶ ΟἹ" οἱοτῖα ρτς ἀϊτι8οῖΝ 2.1 ΟΥαῖς 

Οἷμοδορπιίθ. Ππλμ] σας πα 5. σομ  ἐξοτ ΙΝ οπη. 
ΟἿ μὐδουλίδ-. κι, οἷ. σοπίςγαισ: οἰ ικὸν, καὶ σελ δουλίΘ..ΡΉΔΈΟΤ, 

Οἷμοδ' ρρμκω, ΟΠοαΓΓΟ, Ομ ρΡοτο. Ρ] Πτάγο 5. .αὐοὶ μιεσικῆς 
μεῖν δεὶ τίω τε αἵ ὥνησιν καὶ τα) διόῤοιαν ἐν τ κρίσει ἢ τῆς μιν 

Οἰμοεϑγνς,ε΄Θ-,ο᾽ χαὴ ἡ σοητ1}15914 ς ἢ οἰ άοπι βοπονῖ "} 
δημότης, οἴτ Γἀ6 πὶ πατλοηὶς Ραττίσορϑ8. δούλοι οἱμοεϑγεῖσ, 
ΠΑΤΊΟΏ5 [δτι]. 

ΟἰμοειδιὴςγἐΘ'.5 χαὶ ἐς απ! 4 εἴτι ἤροοἱ οἱ »γ Πἰ ξογΠΊ15. 
Οὐ μοερκηὶ »τος96᾽ αὶ Π ΓΔ οτπὶ Ῥατιοτῖθιι5 ὃς Γπρτῖς ἀοτίηι 

εἰξ ϑοϊοη, ἔξ ἀπιγιιτα νἰάσταγ ΡΟ Ποῖον [ας οἵς ετῖα 
Ρῖο ὡμότοιχος. Ν 

Οὐμόζνλος, σοῃΘΟΓς 5 Ργορυῖὲ 41] νηἶτι5 εἰ ΓΔ οπιά; Ζο 1 
1ἀέπησιις πα πλιΐατιιγ ἃς αβέοέξατ, ὁμοζίλῳ μῆνοινα, ςοπητηι 
{ππΠι,ςοποοτάϊ δηϊπιο.Νομη. ᾿ 

Οἷμο ζυγέω, ΠΠ11}] οἴτπῇ 8110 ἀπισιμσι ἄτιςο. Ι 
Οἰμζυγὴς. ὃς ᾽ 

Οἰμοζυγος, κα, ἐς ΠΟ ΠΙΠΙΧΟΟΟΥΠΡαΓ,ΡΑΓΙ ἴπι650 ηἰτές,συζυγε 
ἴπϑὸ φἰΠιιοτιις, ὁ μυοδέμινιος, δ 

Οἰμοζυγία νει αιιο συζυγία,ςοηϊσατίσγνε ἀρὰ Οἴοιν 
σοηΠιρᾶτιο. ν ΔῈ 

ἡμόζυξ, ΑἸτοῦ σαι ἱπ ἰπΠρσο. ΠΠ1}15 ἃς εἰϊ4ς ποτα 
ἄτο ρτο σοποιιδῖπο Πιπιρῆτ. ἀϊοίτιιν ὃς συζυξ, ὁμό 
ῥϑερ τ ρΠοτα: σοπιιπέτα ΙΝ ΟΠη, 

Οἰμοη ϑης οἱ, ὁμότρφπος,. Ολ!Δοπὰ 1η σοηὶ], 41 ον πΓ4ς 
Οἱμοϑεέλαιμος οι οπὶ μα πιιπι μα 6η5. 
Οἷμόϑεν, ΠΠ1}} εχ ργορίμαιο. ατίμ. ΘΟ ρμοοΪ οἷς ὀμόϑενι 
Ρτορίηια, ὅζο, ἃ ὁμόθεν πεφυκότα 9 ἔγατγοι οοάοπι 
ΒῃδτιΠΊ, Επιτρ. ὙΝΙ 

Οὐ μόϑεος, Ππη}}} Ποιι5οτίαπι Ὀςι59) 1 2,1 Οτδτ, νδὲ τάπι 
41. εὸ δ᾽ αι 15. 

Οἰμόϑιρφος αὐδὴν ΟΧ σΟΠΟΥ5 ὃζ σοπη ΠΊη}5. ΝΟΠΠ. 
Οὐ μοθυμαιδὸν, 4.ν Πα Ὠἰ πο Γ.ν ὨΔΏ1ΠῚΪ ΠΟ ίο Πα ὁμοφρῥ 

χως, σοτηππιηὶ οατηΐππι σοπίςπῆι,οχ Πα} 1 Ἰοςο έν αΒ ἀμπν 
που, Ἰητογρυ. ΟΠ οα ἴπτοτρτ. Αξξοτιπι σαρῖτο ἐφομπάου να 
σΟὨςρΟΓάΙτοτ, ἑὠπυς ἰ 

Οἰμόϑυμος,κ, οἷν ΔΗ τι 5.ο᾽ μώψυχος, ὁ μόφρων, ὁμόλογος. τ΄ 
Οἱ μοϑυμία,ν Πα ΠΥ ΠΎ1[45.91.18. { Ϊ 

αι ἢ 

Οἱμοιαίζει, σο πιο ̓ἶτ. πιμ}}1ς5 οἷ, ΡΠ 
οἱ μοίϊος, οπχηΐδιις ἀφ μὸ πιο] οἴτιις ὃς στδιιῖ5. 1Η 44. σφιν χαὶ 

γεῖκος ὁμοίϊον ἔμβαλε μέοσ)ϊα οἴζ, ἐμόν, 10 αἱ ΠλΊ ΓΤ Αἰται 

ὁμόσε ἔρχεται μώχ»,α 1} ἜΧΡΟΏ. πᾶσι χαλέπον 5 γψτγσις ρα: Ρ» 

πϊοϊοίιπι, Ετ γῆρας ὁμοίϊον,} 5.60 ἀ οι» ὁμόιωρ πφὸσι χαλθ πον. ΒΕ πὶ 
ψοίϊος πόλφμος» 1144... Εν ὁμιοίϊος 8' αἴατος» Οἀ.γ, ἰδ ὁμοίας δ: α΄ὶ 

τας 



ΓΟΜ 
πν ἐρχόμηνθ- Ῥοηΐτιιγ δέ ΡτῸ δίμοιθ. , ΗςΠοά. ἐδὲ στυτιὺ 
ἴδ, 

ἤΠπιὶ ἱκογἰποἰρ οπϑοΐπτογρ ΗΟ πα. 
ἃς Ομοιοξίοτος; Ππ}]}ς ἴῃ ν έξιι, οἱ Γἀεπι νἱ ἔλιις, 

μασ' αὔειν) 6 ΟΥ ΠΛ δ ΓάτΊ ΟΠ ΘΟΠιιςηΐΓο, 
αὐγοοπίτιγα, 

' ματιις οἰ ἀςπὶ ρεπογίβ. 
καρ ᾿διϑυ» τατίοης σοπιιοπῖγο. 

χαρπος "ν᾽ κὶ ἦγ ΠΠ1}} 5 ἐγιέξιις μα ςη5. 
Ἰιογάοὶ ροτοπς ἡρεςϊ οι μοτάςο Ππη}}15. 

ἀνοιαπι τοτὰ οἵδ νηἰτις ΠΟ] ογὶς ογατί πὶ! α γατίοτατο ἔα- 
ἢ ἰουΔης »ΟΟΗτΓὰ ποικιλογία, 

ἐνραττίμπι Ππι} ΠἸτι!40.1{π]η ἐν τῷ πρὸς ἕλλίωας,αἰαξα- 
47 τ αὐτῶν τας ὁ μοιομερείας δ) ἔφυ] Πυπ]]ατ 5 Ραττίςι- 

πὶ ργϊποίρία οἵϊς ἀϊςοιατ, 
μερὶς, ἐΘ.,οἱ καὶ ναὶ Ππ 114 γ155. Οἰ11115 Ρατ8 εαπάθ γατίοποπι ἄτας 
ποπιό οἴ τοῖο Οδεϊ ποῦν ράσο δ. πλἩ ἰδ ιις σοπίζαπϑοντ λίϑος» 

δ, σαῤξ, Οὐ μοιομερῆ, ράττος Ππιρ]ϊος5, ἃς ἰητετ ἔς ἢ-΄ 
ςπηοάϊοὶ Πυμή]ατο5 γοσδης : τα] ς εἴς σατο οἷ σάττ!]α- 
γοη αττογ ἃ. τπεηδγαπα, Πἰρα πη ομτιπ1»05. 85 Ραγ 

ἢ ἀἰσιιπτιιν ὀιογγον, στοιχέωθη, αἰδϑυντοὶ στοιχεῖα δὲ στέρεα 
τος μόρια πεφυπότοι » γα ΘΙ Θητ5 δατθοτ εἰ Πἰδγο Ργῖπιο. 

ἴθιι5 παταγα διι5. νοσαυῖτ οτῖαππι αρωτόγονα Ρίατουντ 
οἷς Θαίςη. ἴῃ Οοπιπιθηταγ. αἷοὲ φύσεως αἰϑρώπου, Οἷς 

τος εχ Πἰς σοπιροῇτοα ἤπητ ἀϊ Πιπα αγέίαιις ν οσαπτιιτ 
ἀϊσιιητιγ ἃ Οτα: οἷς αὐομοιομερῆ ,ἐ τερογγυὴ μέρη») ἐργανι- 

ΘΟΕ 15) ΠΊΔ 115 ἃς ρος. 
τυ πάοπι, ὅμοιον ἡ μῖν ἔσται, ΡετΙπς ποδὶ οεγῖτ, Ηοτγϑ- 

εἰ ἰμοια ῬΓΟ ὁμοίως. ὅμοια τοῖς πολλοῖς , Γπιοϊλη. ΡοτΙπάς νῖ 
φιιεπηδάπιοάιιπι νυ! 5115) Τ αιιογ ἀϊ 4. χενμούτων διεωαμει 

ποῖς πλεστωτατοις, ἀἸ ΠἸτοϑοντ αι] ἀλτ1 ΠΠΠη], 
Ῥεγίηάς ἁταιιο. 
ἩΗοπισοπ( παῖς Ἀπβη,)ῆρεγα Πτοαιπιπι Ἔχ Ραστῖθι}5 
πη  ΠἸτυι ὁ ςοΠΠἸοίτατ, ΝΊΓοἢ] δὶς οι! ο 5911 11|ς πιδητι55 
τεθατ. Εἰς οτιαπι ἴῃ δέξαι. [ἀεπΊ,ποη αἰΐτοῦ αιαπὶ ἢ 

ἤς τιιας μοίτθτ15 οπληῖβ Οάγῖμαρο 7 ατιτ ἀητίηα ΤΎτΟΚ. 
ἴητ,].9.ς.3. 
αν ςΟ πῇ Π11115 αβοέξιι5, ἢ ριτα οἵξ ν εἰ νίττιις ογατοτία ἃ 

ἄτης αἰξεξλιαπι ἀιιέϊαιντ, -αὶτ ὃς τἰθ1 τα! ς ΑΠοΒΙς5 
γι δογοῦ.]..4.ς.6. 

ἡπαϑεῖν,ςοπάο] εις» συμσοίχειν » ΠΠΉ τοῦ δέῆςϊ. Αὐτοτεῖος 
τῆΐσοτ. διοὰ τὸ πολλὲς τὮ" ἐν ταῖς υξεσίαης ὁμοιοποιϑεῖν τῷ 

πίλῳ, ὶ ε Ἷ 
δὶς, ἐθ΄, Πρ τον αϑεέμει 9. 71 ΠΠΔοπὶ οἰιπὶ Αἰ ἤιιο τοπο- 
11 9 14 6πὶ αἰοξτίθιις οὐποχίιις.1η Αἕτοτιτη Αροῖτο- 
(αρῖτε 14. αὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαϑεῖς ἐσυΐ ὑμῖν αἴϑρωπὸι 5 ὃς ΔῸ5 
Ἰς5 ἤπσηις οδάςστι νοδίσιιπι τποττα τατῖς σοη το πα 
ἘΠ π ςαρ.ν]Ἰτἴπι, ἐρ πο]. 1οοδὶ. Ατοτε].8. Ετιῖςο- 

ποιῶτοι 3 ὁ μοήϑεις καὶ ὁμοιοπαϑεῖς, Ρίατο, ὁμοιοποιϑὲς δὶ ὁ - Ἂ 
«αὖ χρό μῆρον. ἡ μοιοπτιϑῆ τοῖς καρποῖς» τᾷ Ππ11}1 ἐτιιξλιι 

 λέβοιιπτιν . ΤΠεορμγαίτιις Πἰρτο ρεϊπιογοαρίτο ίοχ - 
αὐ ρίλητ. 

παῖ, [πὶ εἰ αἄ ται ρεγίοπα:. 
δϑ εν ΟἿ Ατι] Ρ ΓΟ ΧΊ Πη115. τοὶ ἑμοιότηερανν Οἱ τὶ ἴθ 115 ΠΠΎ1]114. 

. ποπισσορτοτοη . Πγλλ Ποῦ σδάςης. ἤρατα οἷν αιλη- 
ἱ οαίας ΠταΠἶτοῦ ἀπ πιιοτια ἕο, ἃς π]ώσις. Ηος 1 

5 γε 5 (ἡ παιητ Ἀπ} Πρ δ)οιμά οι διαΐδεῖ σαιπη,ατις 
ποι Πηππαπι (γα ραπι,ν τη γερὰ ἁδπογῇς σαὶ ρτς το 
ΔΙ απ» ποπ ροτοῖς ἀφοῦ δυιχιπτπι, νἱάς ΟἸτη11}}. 110. 

οτττςο ἤπι}}1ς, ΤἈΘοΡγαίξος [16..4. σαρίτο 6.4ς ςατι- 

{πππ1}150 ρατ, πη} }Ἰτιϊά ἴπο πὶ ρα: (ς ξεγοηςτείροη ἀξ, 
ἴσος. Γγατῖτι. ὅμοιθ. τούτῳ, Βαῖτις Ππ,1}15.5 Ποιποπξη. 
πλήστα τούτοις. Π ΠΊΝ}14 Δἢι ΡΓΟΧΊπτα [υῖ59 [4 οπ|, ὅμοια 

ΠιλΠΠδιις οἔςΙ15, ΤΉ ον ἀτ4. Ατεὶςὶ ὁμοῖος ἀϊσιιπτ ΡῈ 
οἰτοιπθοχαιντ. 4 Ηοπτοτώς οἰεὶ ἃ ἑμοῖον ὔγει ϑεὸς ὡς 
τ ὁμοίας μετέχων πολιτείας» ΤΆιιογ ἀ1. 6 )) ἔσῃ καὶ ὁμοίᾳ 5. δὲ 

οἷς ἴσοις κα ὁμοίοις ΣΉ 1141 σοπάἸτί ΟΠ 5454 1115 ςομάϊτοη1δι15. 
οἰζω ὑκ ἐπέσοσαν, ποη τεἀάϊφοτιητ νίσεπι. ΤἸο Πλι15. Δ1- 

πὶ, ὄμοιθ. τίω φλψιν, γ οἱ δμοιθ- τῇ ὁ ψει, ὄμοιθν ἐῶ ἔχοντι, ἰαοτς 
θατΙτΟ ΟΡ ΟοΪ.οιιπὶ Ασοιιίατιι. ὦ παϊ,γήνοιο ποιτ ες ἔντυχέ- 
ττα δ᾽ δ, ὅμοιθ. ςατογα δυιτοπὶ Ππη1}15.1.4 ἴδ, κΤ' πὸ ἴδ, 

ἤςπι, ἐμῥερὴς ἡ μοὶ, ὀργίω 8᾽ ὁμοῖθ-. ΑἸἸ Πα η40 ὅμοιος ἀοςἐΡίτιιν 
ῖ ἢ τῷ αὐμόδι(θ.  κὴ συμφέοων. ϑοΡΠος]. «πτὸρϑ᾽ ὁμοῖα «νας Δϑὶρ οἱὴ- 

ἪΝ πογεῖ, 1ὰ εἴς. ΠΡῚ σοπιιοπίοπτία ἔαοῖτοἱά εἴς, τπίοτιης {υἰ5 οῦ- 
Ἰηοαΐς, ὁμεῖος εἰς φυΐσιν, τποτῖθιι5 Ππς πάτιιγα ἤπ1}}15.Ἐ]Ποπιοτι Βα 

ΤΑΘΠ, ἃ εἰς φυσιν «δὲν ἐμοῖον, ὕμοιος εἰμι τοὺς «δὺ αἰὐδεξὺ᾽ κιν διιυ ες »ἷῃ 
ἰετι Ῥεῖ σα] 5 ἀπ] σουίτο. ὙΜιον ἀ14, οἴμοιον ὃς αὐόμκοιογ 

ἴαηξ 40] Ἰτατὶς, ἴσον ὃς ὀὔισον ἔιπτ φιαητῖτατί5, τι ζοτο] ἴῃ ρτς- 
᾿ζατπΘητΙ8 : γτγααῖις τα πιο ἤπητ δά Αἰ ται. ᾿ς πὶ 1θιάςπη. ὧν 

«ἢ ὑμοίς, εχ Ἰοςὶ φανα!ϊτατε ἡ ΠΠΉ}}] πιοάοιτεάάεηάο νἱςες. ὃς 
ἰδ μὲ ἴσον ἀἰογτιιτ: Τ πον 4.1.3. ἐν τῷ οκοίῳ; ΠπᾺ11 ταϊλοπς εχ α- 

᾿ 

ΟΜ Ἐ 
4110, ΤΊ τον 4. ἐν σεῦ ὡμοίω χαϑεςύκει, Ῥογίηάςο οτατ, ἰάοτη, ποτ ἐ- 
μοίων, Ππλ1]1 τατὶ οηογἱ ἀθηῚ ΤΒμυογα, , 

Οὑμοιόσυριος»υγ να ΓΔ πὶ ἤρη! Πςατϊοηΐς, 
Ομοιόσγ δος γοΟοπὶ σαϊτιι ντοης ἃς μαίτα. Σ 
Οὐμοιόστομοςγα5 γ ἐγοτο {{Π||1 575 ΠΠιῖ]ς Βα ης ὡμοιόστομος δφα, 

λαγγίαγαιιιπι σΟἰλο 5 Ρτασςἀςηϊςπὶ (δαιςῃς5 Πηλ1|1 ἔογπια [ς- 
αυΐτας ΑἸ] λη. 

Οἰμειοσειύτακτος ,{{Π|}}15 ἃς οἰπἀοπὶ σοηΠι Γοη 5, 
Ομοιοαζημεογωῖς οι} δ πὶ μια τιιπὶ ἔδγιιο. ὁμοιοσ,νμογῦ μήν πὶ μέρη σώ- 

στο πο γι σογρουῖβ Ραττος Ππππὶ Γοσιισηῖ ροίτιαν, Οαχα, 
[9 ἱμοιοα μων, ογοςφΟ ]1{{ἰς ΠῚ Βριγα ιαῇ ἙΟὨ ΟτΙη15 9 [ότι [1}}-- 

Ις ὙΠ] μ Πλο αἱ] ὃς Πιὶ ΠΠῚ}}15 Οἰσοτ, οἱ μοιοροἤμονες φροταάσεις [0 - 
Ροἤελοπος οἰ ἀςαι ξογπλα:,Ἰά εἰϊγατηθα: περατίπα,ν εἰ αιπθα: 
δ ππριλμηες Ρτοροῦτίομος γηἰξογηιες, δμοιοογήμονα γα δῇ γαῖ - 

, βογπχία, ΑὐΠ 1π ΡΓΟΌ]. 
Οἱ μονοτα Πεἕϑει. ΠπλΠΠἸτοτ ογάιπατί θοάοση νοὶ τ 1} 1} ογάϊης ἢταϊ, 
Ὁ μοιοτεύω,ςΟΟΓἀἰΣ ον σοττιο. Ππμ το ογάϊηο, 
ο μοιοτειχ ἃς »οαἀοαπὶ Ργαάιταις γεϊοςίτατε:νηάς ὁμοιντα χ ας Ατἰ ἐς 

ἷ πιιπάο,].α: ιιὸ ςεἰετγίτογοιπι Γλατῖμ. 
Ομοιοτέλὀυτον, τὸ, γοππαροτο ουιτο» ΠελλΠτοτ Πηΐθηϑ., Οὐ  πτί δη, 

110... τςαρίτε (εοιιηἀο.ἤριτα μα απι)ημπδηάο πλιίτα; ἀϊἐϊίο- 
πα ἀπ! ογίὌγιμηι σά ἔτι πη Πιλμ] το : ἣτ οι ἴῃ αι ιιαιις ἀ}- 
ξεϊοπῖριι: πΠοτησσορτοτοη νογὸ ἱπ σαῇθιις ταπτὰ πὶ {πλ}}} 8.152 

, Κοπιδην αυ αιν 46 ρίμτα ἴπ ΡῈ]. Β απ] 1ο. 
Οἱ μοιότης, ἡτος ἢν [Πα ΠΠἸ τυ, ὦμον ὅτητει ἔχονται ποδὲς ̓ ὀμηλοι) ἀ ἸΟἸΠΓΕΓ 

Βηίτίσια, Αὐἡζοτοὶ ες ἄς πιιπίο, τ᾽ τίυλ πρὸς ταύτει ἑμοιο τῆτα ἃ δὲ 
φερσειγοράθεῖσαι Ὁ ΘΔΓΙΠῚ του ΠῚ {Ππ|}{{π||ἀ πὸ Δρρο!]ατατ ῖμο- 
εὐτὴς φιλίαν παρέ χεταρὶ ῬΊατο ἴῃ ΓΗ του τη} ]τιιαο ἀπ] οἰτίατι 
φοηοΙΠἴΑτ. Ετ ἰη ΤΊ πλατο, εἰπείργα στο εἰς ὁμοιότητα ἄκῆρ ἀπεικοίζοτο, 
᾿πιρτοῖα ΑΒ 1115 χιιας ἐπηϊταίνατιιν Ἐξἤπχογαις ΟἸς, 

Ομοιοτροπία, ας, ἡ, ΠγᾺ1}ττ Ὁ ποτ}. 
Οἱ μοιότρρπος.«. κὶ ἡ φαλοτίθιις Πυλ 1159 σοΏΠΠο ας Βοπδιοϊοητία 
Ῥατ.Ρ 1] (δ ππιιλάο ,κ) ὅσον τούτοις ὁμοιότργπτι, ἃς φιςοιηηις 4- 
τὰ Πιης οἰαπ|οα!, ὃς [τα 14 βθμιις, ὀμριότρρπεο πὶ ὅγημελοίας ἴνμαν 
411 τα ΠπΊ]ς πὶ ογαπὶ ἀοίγάοτδητ, Ατἠξοτοϊὸς αῦτο ίεχτο,. 
ῬοΙττίςιςαρῖτο οἔζδιιο; ὁμοιότξρπος δια τῶ ὅδε 1 {Δ πὶ πιοτὶ δ. γἱ- 
τογο ΤΠ ογά, 

Ομοιοτρόκσως. (Ππλ}Π|το τ ΟΠ ΠΠΆΠ] πιοάο-: 

Ομοιξζμκαι, α τι] οτοίϊι τη Πππ1{15.Ὑ ππιο γα. ΓλΑτῖμ. ὃς Αςςιίλτι. πλε- 
ἀΐδιος ἐς, ὅμοι δαϑει τὸ υὐξισο δου ἀααιιατί, ΠΠ ΠΉ} αὶ Ματτις. 6: 
ειὴ ὅν ὁμοιωϑῆτε αἰδιοῖς, "1 ἀ.,, - «-υγίῃ 2 Κ᾿ ᾿ὀνΘ. ἶσον ἐμοὶ φά ὅγα!; 
καὶ ὁμοιωϑε  μᾶμαι αὐτίω» (ς ΟΠ ξοΓΓο, τ ὩΣ Ε μάγᾶΓς » υξισωθίκ αι 
5 ΕΑ ΕΥ̓͂ ΟΝ ΡΑΥΑΜΦΗΜΕΥ, 

Οἷ μοιοφόρος. 4. ΠΠῚ} Πἰτοτ, 
Οἱ μοιόω,μ,ὥσω,πιο κα α  ΠΏλ1}0,Π πηι] οπὶ γεάδο, ρεςίοιη γεΐογο, Α- 

ἐπα. Αςοιίτιτι, το ἀθαζγα τον Πλ1}15 Πται. απτ δίτυ στ: 
εἴἴγριον πύγανον ὁμοιοῖ τι ἡμέρῳ » (γ]υ:ς τὶς τῦτα ἰατίιιδ Πι1Π1ς εἴς; 

- ΒΙοίζογιάος Πδγο τογιϊοφοαρῖτε ςΖ. Ρ᾽δτ.ῖη ΤΊ. κόσμον θεὸς ὁ- 
μοιώτω βεληϑεὶς, (τπὶ Ποτι5 Ππλι]ς πὶ πλι πάτα οἴῆςογς τοὶ τ 
Ἰετ,ςοτ. 

Οἰμοίωμᾳ ατος, τὸ, ΠῚ} 1τ14 0.6 ΕΠ ο ο5.πιϊτατῖο, οχρτοῖῆα ἤριτα ὃς 
εἰξεέϊα 9 ἔρεςίες . ἡπιθ ας μτιμτι; ἔμφασας, εἰκὼν, μέ μημο, εἰπεικόνε: 
σμὰ, ΑτἸτοτοῖος ΚΠ εῖοσ.. Καὶ βετογίςατη αἷς οἷο μόριόν τὶ τ δια- 
λεκτικῆς κἡ ὁμοίωμα, Πγηι ἀο τιιπι ὃς οἔΗ σίοτα, Ετ Ετὶἰσοτίιπα 
ἀςφοίπιο οἐφ᾽ ὅσον δικοίωριαί τι τῆς τοιαυτης ἐνεῤγίας ὕπταῤχει» ἱπηᾶσο 
αιςἄδεη. 

οἷ μοιωμοτικον ὄγομα, Πγ ΠἸτι41 πατίτιτα ποτ Θ ἢ 9 1. πη Πἰταάίηξ ἢ- 
Θυῇσλης5, Θ.Ζα Ϊ.4. 

οἷ μοΐως. ἐτί ἀς πη. ρογααιὸ, ΠΟ: ρογΙ πάε,γατίοπε Ππ1}}15 ἱπάϊβογεη- 
τοῖν 44 εἰπτὶ πιὸ ἀτιπι»Ππ11}1 ποάο, ἤπα αἰ τ τηϊης 5 παι || ἀς- 
Ἰείβιι. ὁμοίως τοῖς μοίλιςταγντ 411} Πα ΣΙ πγὰὸ, ΟἼΠΟΓΟ 9 τ ΔΠΊ]ς 115 

Κείριΐ. χιὰσῃ χιὶ πιαχίμηὰ. Ποπηο τη οη. εἷδὲ τ ἰδίας χαϑυδοῦ, 
θα κὶ ϑύγοιω ἐμὲ δύρισετε τῷ πλή 9: εἰ τῷ ὑμετέρῳ τοῖς μα'λιῶ» ὁμοίως, 
ἵνα μησὲν ὅξφϑονον γοέψω ὁ μοίως ἔχεσιν αὐ ταὶ ὥσπὴρ τοῖς τετραίποστν 

πος ἴδοι φιὰπι ἴῃ φιαάτιιροάιι σοποῖς Πδὴς παροητ, Αἰ το - 

τοῖος ΠΡτο αιιαττο ΑἸ: ΠΊΔ].ἐχ ὁμοίως 3. κ᾽ σεωμαγλαξας κὴ διαλυός- 
νῷν Θ. ἐγκαλέσεί,ἰὰ οἴ, ἢ ποη ντ ςοπιπιιταιῖτ, {ΠΟ Ππτῖο Πτ, πη - 
οὐλοἱτ ἡ Ἰάοτα ἰδγο οὔζδιιο Ετμϊςογμη)» σαρέτς 13. Πς ΑὙΡΥ - 

τορ 15. 
Οὐ μοίωσες, ε(Θ» ἡ Ἰάςτ Φιοά ὁμοίωμα, ἤριιτα οἴτ, σι ρογ ΠυπλΠἸτυά- 

ΠοΠῚ το 5 ργαίζδητιιγ : συ ἤρεοὶς5 (αητ αὐράδειγμα ὃς ράγαθο- 
1ς, ὐβπολξοδιις ς.3.41οἷτ ἐὺ αἰθρώποις ἐδὺ κα ϑ' ὁμοίωσιν ϑτᾷ γεγρο- 
γότας, τι] αά ΠελΙΠἰτι Δί ποῖπ οἱ σοπα τὶ ἤμπητ. 

Οἱ μολωτής, αΠΠ πλι] τους πιάτο το μημητῆςῖν [Δοτασ ἀπιγπι ΡΟ] υςΙ, 
οἱμάκαανοι, οἱ γΟσαφυτιιγ αν Ἐρὶπιςηϊἀς ἔοξεγεητο Αὐηζοτ, ΓΟΠτ, 

τισομτιογπα  ε59αιὸά 4 εππάεπι ξυσηπὶ ἀσσδητ: αἰτο ταπτξ 
Ἰοςο πιδίιτης 411) δμοχφσθις Ιερεγε, δ ἐχ ἐοάεπη Ργϑ οὶ ῷ- 

τι] νλιΐδητεϑ. 
οἱ μοκλάω;νε! ἐμοάλέω, μούσων, απ. ἠκοὶν ποίπῖπε ςοπιρο πο ἵποτος 

Ῥουξοττείτογ ὃς αὐ παςίτου εἰαπιο. πο ἀπιῖτο Ῥίαιιτο, ἱπογερίτο 

Οχίατι ϑπετιμητικώς βου, ἐξ ειλώ μεϑ ὑϊβρεὼς, πα] ποτοσλα] Υος ΟΣ) 
Βεπιο ἔτη! ἀρ οο Νεατ. Πατῖιὶ. ἢ οἶδ Ὁ 

οἰ μουλῆ, ἢ ογί,γοκἸ ςγατίο;Ἰμέμδη18 οἰ τ) οτταέαοη Γηηϑ᾽ 5 ἐπ 



12 ΟΜ ὶ 
«ολλ»οοτηξλἑπατίο. Ποπιετις 1344. ζ,» οατερθς 5 θ΄ χελρόμ. αὐ- 
δοὺς ὁμοκλῆ, οἴη [ρίτῖτιι τοπμ] (ογι οῖτον ἀρ Ἡεποάιιη ἱπ 
(ζῃτο Ηετσαις 9 τοῖσδ, υὖδ ὁμοκλῆ ςῥίμφ᾽ ἔΐφερον δυὸν αὗμα, Υ146 
Ῥτοπογθίπι ταπάα: ροζθητιπι οβοπία. 

αἰ μοκλί ΕΠ ἰν οἰνσορ ΠΟ 19. 
δ μοκλὴ τὴ ροῦ δθο δ αὐ πάτο τς ΠΠ7ῸΤ ἔπῚ ΡΟ τΙ ΠΕ 5)ππειλητηρ, 
Οἱ μόκλητος »Βγθγ]] ΟΠ, αἰϊο ποπλοη μαθοῖ σοπιηπλπα»ὁ μιῴ κλήσει 

κουοάυλυ Ὁ. κ2) ἑτέρου, 51ς Τιατιηνντ διιστοηϊμ 5) ΘΟ σ ΠΟΙ Π65 εἰ- 
εἴητοςο5 401 Πεθ τοῦ σορ ποτα παπτιηγ: Ἐς ἀρὰ ΡΊδιιτ.111α 
πῖοα σοσΠοπληῖ5 ξπῖτ. Π εἰν ἘΠ. Οτασςαπι ρομΐτ ν οςςΩΠ]. 

δ᾽ μοκλιέεςπηλ} ἀσσιπηεπτοϑ. ΙΝ Ομ. ι 
Οἱ αὐκεκτρϑεκκ, δ» ΘΕ Ἐ] σοπγε5. σύγκοιτος, ὃς ΡΤΟ σοησιδῖπο. 
Οἷμόκεκτρϑι οὶ ΠΠαΓτι15. ὃς νχουφηηΐ ςοάςαι [δέξο ντιιηταΓ. 
οἱ μολοβρθε,τιιτ  5οἐπιριιάςπ5. ἀϊαϊ πε [οτι σοπάτιπι ὁ μολοίρρς. 
Οἷ μολογέομαι» μ.ἠσομὼ,α’. ὅμα] 9» ΠΟηἤτοοΙ 9 ΠΟ, ΟΠΪΟ 7 [τ σοττι15. 

ΣΧοπορβοη, ὁμολογοῦμαι ἰγαϑον ὃ 7 παι ἀπδ1ὲ σοποςάο θοηᾶ 
εἰἴϊο, ΟΪατ, ἴα. ἐρη{{ αἰ μολογηϑὺ νωΐν» σλεῦσαι υἱ οἴκαδε ἐμέ, δίς, λα- 
τοῦ πὸ5 φομποπίτοντ ἀοπλισι αι] ἄς πη} γοιη σατο τη. ὁ ριολογεϊάϑοι,» 
συμβονεῦνωι,ςοπξοττς ἃς σοπηπιοάιμῃ οἷς, ΑὐΠτοτο]. ἢ ἈΠο- 
τοῦ. ἴτε] τοσορτιιπι οΤε σοπισιηΐ σοῃίοπῆι. ὁμολογεῖται τειῦ- 
τανδαῖς ἤτπτ γεσερταν ΧΟ ΠΟΡΆ, ἐμολογρόται χρόνοιγτοπηροτα σοη- 
ἤλληι. Ἐτ ὁμολογεῖται »οοη φηταπειιπὶ οἰϊοσοηιιοπτοορΙπίοης ο- 
ταρΐππι ἰαεῖς σομἤξατ, ὁμολογεῖται μϑρ ὅτι ϑυγαταρ ἰὼ ἀξιόχα, ῬΙα- 
τὰτολας ἴῃ Ῥογίοϊς . σοηίοηι οπγηῖιπι ράτοῦ ΠΙ απ ἔς Α 
χιοοβὶ, οπίπο5 ξατοηταγοᾶζο, ὁμολογέεται ὑπ᾿ εἰ δίων, τ Άτὶιτ 
Ατμεπίςηίοβ. ὁμολογεῖται αὐθο π αὐτῶν» πιο ῦ Οὔ 65 ΠΟὨΠΘΏΪζ. 

δ μολογέω, μοὶσ ον τσ, ηζριγ ΟΠ τοοΥ, ἰροπάςο . ἰά οεογοράπει ρτο- 
ταῖττο ἃς απ μογ Ποναεπτιοτοσυγχωρώ, ξτοπτία: ἀσςοάουιΐστι- 
ανέομαι, ΟΠ σοοτφαϊουσίω τί ϑεμασυμιβιύνω, Ομπὶ Γλάτάιο ὃς Ας - 
οιίατιι, ὁμολογω ἐμοὶ, τα αὶ πηοσαπι σοπιιοηῖς. ΑὐἸΠξορἤιαη. ἱπ 
Ρίατο, ὁμολογῶ σοι, αἰ εητίοτ τἰ δ᾽ υοοποςράο 8ζ ρογπλῖττο, ἁἰξιρι- 
ἰοτοσοηίςπτεϊο. αὶ σιμτίϑεμα). δ ποίπι5,κ) πολιᾷ δέω πειῖς πῷ πλυϑοις 

υὑπολύψεσι ὁμολογῇ σαι, ὁμολογεῖν χείραγοστατίατη Πα λοΥ οὐ στα 5 ἃ 
βογο ΝΖ θη ΓΟ ςοπῇτοτί. ὀμολογεῖν ὀνόμειτι ἀμπεῖ, ΠΟΙ τοτὶ 
ποιηϊηὶ οἰπ5.οαρῖτο 12. αἀ ΗΠοῦτγαος. Αάποταῖ Εγαίποις ἴῃ σᾶ- 
Ῥαὰτϊ ρυίπνιιπι Εμδπαο 1) Γοἀμηΐ5 9 Ργοπμοιὸ ΕπαησΟ ΠΠ{{ὰ5 ντὶ 
σοπῆτοοτ {Ππιπ, ὅς ἐοπ ἤτοου ὅπ 1Π10 : ἀς αια τὸ ρίατίσιις νοῦ - 
δὶς ἀϊήρατας Να114. ὠμολόγησθυ οὐϑέμναοις, αὐ ΑτΒεμεπίος ἀοά1- 
Εἰοποπὶ ἔθσογιιητ. Ομολογω" αὐτὶ αἴ ὑπιονῶμαι. ΡΟ] Πσςοτ, γοςῖ- 
Ρ᾽ ο:ρτορτιέψις ἤρομάεο Νηι ἰνος νεγίιιπε ν [αγράτη τη πλπ- 
τιια Πιριάτίοης : Πρπιβοάταιιο ἐπ ἔταηι {ἸΡι]ατίοηεηὴ τοίρδ- 
{0 ἴπο γάτατν μαίρογο: νῸ 4 ΠΠῚ ΨΏ1Ι5 ἀι1αὐ ἶτ᾽ Προ Πα Θβρα το το- 
Τροπάετ, ρου άςφο:Ροίζεγίου {Ἐς ἀἸοήτιιγ ὁμολογεῖν» 14 εἢ, ῇςη- 
εἰγὶ ὅς σοπέοίποης ἤια [εἴς αἀ 14 ρταΠπαπάϊιπη οὈΠ ραῖς. νης 
ξαέλιιπι ντ βοπογα τοῦ ΡτῸ ὑσιονεξόθτα ΠΠπλάτιγ. 1 ἀη11155 Εἰ γὼ 
υἱοῦ οἷ ὡνολύγηκφ πρὸς ἐκεῖνον ὡς αὐ θυτὸς δὴ πο σου τυΐχοι, ὁμολογώ 

σοι τειοῖτοι, Κ ΠΌΡΕ. σοὶ ὄτε τε σμικρϑν, ὅτε μέγα ὠμολόγηστε, ΠἰΠ]] τὶ 
δι ρτγοιιῇ πϑαιῖς ΡΑτγιπιπ»θητις τσ ΏΠ.ΡΊατο οΡΙ το] 7. 
ὡμολώγησε φόγον ἴηι ἘΡ᾿ στα πιπηαῖ. ὁμολογεῖν μισϑθν, ΡΟ οἱ πγογοο- 
ἄστυ. ΡΙατο [Ἐσηά4ο ἀς Β ἐριδ]1ς. ὁμολογεῖν ϑρασυ ούχῳ 5 ὅτι τὸ 
δίκαιον, θη ότοκον αἰγαϑὸν. ας ητιὶ Τ ταν πιαο]ο Τάς πὰ Ρα Πμὸ ἀ1- 
εἷς τοῖς Βοριθ. ὡμολόγηται γὸ οἱ ἀκριβὴς» ἰατρὸς. σωμφόπων δ) αρ- 
χων, ϑζς γι  ἀἸοιιϑοντ σοποοΉἤπὶ εἴτ σογροσινη οἰξ ἀοπλῖπιι5.1- 
ἄσπι ερ Πν.7. οἰπι Ἑπταγο 1 ΠΏ 1011. ξεῖν ὠμμολόγηστι ὅλη τούτοις 
τοῖς λόγοις, ἰνῖς πος σοπά!τλοηῖθ115 νοητησι πὶ οἵα Προροπάϊ. ἐ- 
“μολογώ σοι καταλύσειν 9 1ὰ εἰἘ 9 τεςῖΡῖο πὶς Γ10] ΠΟ ΠῚ ρΟΠτΓΙΙ11). 
ὙΠ πιον 41}. ὡμολ όγησε πίω εἰρίω ἕω εἴξειν, Γ) π ΟΠ ὠμμρλογήίκει γὸ 
οὐτοῖς αὐδδοὶ χα ὐεόγοι ΓΟ ΘΠ Ταῦ Ὁ ΠΊαΠ ἸΠΓΟΓ ΘΟ85 Ὑ1 ΥἹΓ ΡΓῸ γἱγῸ 
στο ἀογ όταν ΡΠ αταγο.ἦπ Ἑλθὶο. ὁμολογεῖ ὦ ὄυ χῆς ὅγηλα ϑέάχει ρτο- 
ἥτοτατ [ς νοτὶ οδ]"ϊομεπν σορ ἶς 9 τάσπι τὰ ΟΔΏΆ}10. ὁμολογω 
κεκτῇ οὗτε!. οι ἢ Οὐ η. ὁμολογ εἶ οἰκοδομῆθ, ἕλτεου πὶς σα  ἔςατο, 1- 
ἄεπι. Οἱ μολογώ ὁὺ τὶ τῷ συμφονῶ. σοὨτΙΘΠΙΟ 9 ςοηΐςητῖο. Ραιίλη. 
4η 1ἀσοη ἐχ ὁμολογρεῶτες ταὶ ἐς αὐτὸν αῤγοίοι ,οΥ ΑὙ ΟΊ Ε15 ἀς 115 
{ας δὲ δἰμῃ Ῥειτίποηῦ ποη σοπίςητίοητος τ ποη Ἰάοπι [επεῖξ- 
τας σι Αὐσ ὁ μολογριίμϑε. ἸΠτοΥ ΠῸ5 σΟΠΙΙΘη τ ΡΊΑτο ἴῃ [μεσ 
εὐ ΟΡ ομῖταΣ διαφερόμεϑεῖ. ὁμολογωῖ τούς σεν τροι πὶ ρας (τουδὶ 
Ῥτοσπττο. ΡΪατ. σταρή λα χθὲ εοἰς «ὅει ἡ οακλοίδου διογύσιθ- ὡμολόγει 

πυρὸς κ᾿ μὲ κὶ σένα Βα} ΠῚ ἰδ 4ιιαΣ τον Πιι5 ̓νοτὶ ἐς Ἡογαο! άς (ς 
ἐλδλτιπι ποθ ὶς εἰἙ ΡΟ ΠἸοἴτιις, ὦ μῦλ οἦσ᾽ βαρ βαῤων ἐμολογών, Κα Γ- 
αΒ1π.1. σιωτιϑό μν ὦ», 

Φ᾽ μολογηϑεὶς ργοσμ Πις. ὁμολογηϑεὶς λογο5) ΟΥο 1π{Ἐἰτιτιις5, ΡΙατο ἐς 
Τερίθιις. 

Οἱ μολογημα, ὈΪατ.ο ς αιιοά ἑητοῦ ἀϊΠἜογοητος ςοπιιοηῖτ. 
Ομολογητεον, [ατοπάτιι οἰζ. ὁμολογητέον ἐμοὶ τη 6 ΠΊΘΟΙΙΠῚ σδι!οΠἶγα 

οροττοῖ. 
Ο᾽ μολογία ας ἡ σΟΠξς ΠΟ. ρα ἔπιιπι,αΠςη Πι5.ςοπιιϊοπίοητία Οἰςετ.3. 

ἀς Εἴη]. σοπάιτ ον οογτίτιο. σύμβασες, ἐκούστον ϑέλυμα, ρτΟ οΓ- 
Πο, σι θήκη. Πρ υ]ατ]οὐσοητγαξλα (οοϊετας, τ ὁμολογίας σοι κοι- 
γωνώς ἴητοῦ ΠῸ5 σοπι ΘΙ, ΡΙατο ἐς Γι Θρ . ὁμολογίᾳ αὐαγκοίζω ς- 
ὅἄετο σορο,γεςῖρῖο ἴῃ ἀεξάϊτιοηοπι, Τμιογ ἀ14, ομολογία περοω- 
γεν, Πήσια [δ ἐατον Κα ἀςάοτο, ΓΔ οη. ὁμολογίᾳ αὐ ς Ἢ σοι! Ρα- 
ἐχὶς ἴῃ σοηάϊτίοποιη σοσογου ο πὶ Τ ιιςν ἀϊα. ὁμολογίῃ χρῦ τι!» 
ταηΠρονο Ἡςγοάρτ, ὁμολογίῃ χρισοιεϑει, ἰὰ οἶς, ἀφαϊἸτίοηοπι [2- 

"Ὁ Μ 
Εἰουυς, ὁμοχογίῃ ἐχρήσάυτο ωρὸς αὐτὸν, ΟἸΠῚ εὸ ἦι 

Ἶ Ἂν“ ἕ 
ὁμολογίαν ποιῦ μια! γξορά 5 ἵπεο 914 εἴς, συύίμβασιν, 

φρὸς ἐκείνας οὐππι 1{Π15 ρα οϊίσοτ, Τ μον 414. χαϑ 
φροσφε ρει) ]ατίοποπὶ οἕξοττ νοτὰ (οἰ ποη 59 [δὰ 
χογίϊων κφλιωϑ Θ., 54 ἀφά!τίοποπι οχ μοτιδης, 
Ῥτο σοπίςξητίομς σοπμοπίοητῖα ἃς σοη ΓΘ ἢ Πιρκὴ αὐτὶ 
Ῥαυιις 5.44 Οοτίητ)νςαρίτε ΠοπΟ 5, δυξαάξοντες δ 
ταγῇ ἡ ὁμολογίας ὑμδι εἰς τὸ δναγγῴκιον, δίς. το Ραῶ 
ποντ ριά Ὑ ΒΟΥ ἃ. ὁμολογίᾳ δππεικεῖ,ς πα σΟΠΑ 

Οἰμόλογος 656 τὸ Τγοοηίςηταηεις ςομίξητς ςης5. Οἱ 
κρίσιν ἔχεσι,γ ΠᾶτῚ σΟΠ[ς ΠτΙ ΘητΘ ΠῚ τοι ροτί πῃ ἢ 
Ῥογτίοπαίεπη νοσαῦ ντΐσος ΜΠ οἀϊςοτιιπι (εξ ἃς 
πςἀεπὶ ν οὐ δὶ5 ντθηβ)σο  [δητίεη 5.4 ΠΠ  Πτἰ δ 5. 
[ςιτοητία ἔοι ορ᾽ πίουθ. Χ οπΟ δου ΠΊρ. δυκούμϑν δ᾽ αὐ με 
λογρε γγυς οϑτέ! αὐδὰ ὧν λέγω, ᾿ 

Οἱμολογούμν(Θ"»γατίοπὶ σοαἰοπταπεισ»δ ἀθης, ΧΡ 
τιο. ΤΠ οοτατοβ ζήτει γόμικς σφίσιν αὐτοῖς ἑμολογου μῆς 
{φρτίςπτοϑ. τὸ οἰμολογου μῆμον, σοΥτιιτη» ἱπά Ἰτατιπι 
Ἰοριτπλαπι, Ημιῖς ὉΡΡΟΔΊΤΙΙΓ αἷμ φισβητούνάνον, ἐμο 
ὅροις ἔργρις» 1.1 εἴπῳςοπίςητῖς 5,1 ΓΟογατοβο ἐμολογο 
τῷ πράγμα, οἴ ςοη Γοπταπειτι ὅν ογὶ Ππηϊς, ὁμοχοηροῦ 
ρρειρημῆδοιε, οἷς 4155 ἀϊέξα ητ σοη ΘΠ τα ΠΟΙΙΠΊ. ὁ 
αὐὐπεῦ, ἴςσιστι ςομ ςπτίςπ5.[οιπη σδιιδ πὴ 5. ΠΟ ᾿ 
[ερῚ. τοὺ ὁ μολογουμϑυα υἦφ᾽ ὐα αὐτων,σογτά, πιστεί, «δὺ 
ὁμογδηουμῖψες λόγοις Σσποδοιυ ὦ ΡΊΑῖο τὴ ΤΊπιαο ἀϊ τ 

Ὡς απ ΠΡὶ σοηίϊατος ἔξοιπι Τρία σοπίςητῖτ, γε 
τανΐττ, τοὺ ὁμκολογούμῆνα φράγμα τας ΕἸ ΕΓ ΠΊΟΡ ἀπτογρτν 
Ῥατίοπε ἡθη ἱπάϊροητ. ΑυΙ.1η ΒἈ ΒοῖΠοσ. 

οἱβολογουυβύως,οχ ΠΟ ΠΕ Ουἰητοῖπ σοπβοῆο Ρ] π, 
πε σοπτιουιογ Πα» απὸ, ρον ρου, ργοξεξὸ. ἐμ 
συφίας ἐραςἐςγίαρὶοπτία: ἀρ ρτϊπγὸ Ππἀ1ο ἢις» ΡΠ] τα 
Ἰοης: οἵππ Πλατίπιο. ὁμολόγου μήζως τοῖς εἰρηυῆϑοιςοἱὰ αἴξ» ὦ 
Γρομάβηου γατίοης νοτθὶς σοΠΒΡΙΘηῖο Χ ὁπορῆι γ 
γυυΐδως σὐτοῖς, 110 αἴης αἰτο ἸπἸοἱο, ἀϊππογίο ἔπι 
ας Τερι, ᾿ 

Οἷμολόγως, σοποογάττον, Οἐσοτοηῖ, ὃς ἱρ ἢ ρτο αὐμοξόγτας 
γως ΟΠ ΘΙ ΘΏΓΟΓΟΥ 6] σΟΠ ΡΥ ΠΘΠτΟΥν τ οὐ μολόγως ζῃ 
δτθΘητΟΥ γῸ] σΟὨΠΘΠΙΟΠΓΕΙ ΠατηΓαΣ νἡποτο, Οἴσογου 
τίτις 14 ἐχρτοῆητ οὐτη ἀἸχῖτον πτετο ὑδτιγα ἢ ἐοπισα 
Ῥοττοτ. ὁμολύγως ἐγαπή σιὼ αὐεδὺ ἱτιαῃ ο τὰ ἀπ]Πισ πὶ οο 
τίη. [4.914 οἰ το ροτίριςι ὃ ὃς ἀροτγιὸον οἱ αθίαιις ν"} 
τίοπο 5 ἱπαυΐτ ᾿δυάφην ΗΙογο τ Πλι15,. ὁμολόγως ἤχανν 
ΠΕΙΙ5. . 

Οἷμόλοχοι; 1] οἰ πες σοποτεῖς [πητρτάειιι αι ὃς 
ἀς νοςαὐη1}{ταῦ. 

Οὐ μολωΐϊσες, ροττα Το θατιμτι, αὖ Ηοπιοϊοἱάς ΗΠ 
(χη τ94}1}} ἃ [οχίιοητς νοςο. 

Οὐ μολωϊθ-, 2 [οτ115 σοσαοπτοησιη ἀρ 4 ἘΠοραπος 
οοτάϊαιιο 410. 

Οὐ μομιας-ιγίας μ᾽ δ. ΟΠ ΘΓ 1:59 11 νου θοτῖδιις Πιρίει 
Ἀλη ὅς ἡμῖν ἔξιν ἑμομοις ιγίας, .ςΟ πιο γθεσο, ᾿ 

Οἱ μομήτρίθν, κο ὸ, ὃς ᾿ 

Ο μομήτωρ»ορρς ΘΔ 40 ΠῚ Πηατγο Πατι5 ἃ τηᾶττς σΟΥΠΊΔΠΙΙ 
ὁμομήτ᾽ (Θ- τατον εχ πρατγο ΓΙατο ἐς Το σηΐν. ὁμμομητρ 
ἀριιὶ ΑὐἸΠορ δποηι νεφ, σογπιαηα ίογοσν. ΡΒΠ]ο, 
γῷ Ὁ. σύλων ὁμοπειπρίες ἐφίει ἀγεδδει 9 ταὶ ὁμὸμηπρίες 
τἰπᾶβ ἀπσοτο ν οταῖτ » σοῃσοΠς σεύμηᾶπας ςοάςη 

Ομὸνοἴη εοάοπ,, τ] ς»ν ἃ. ο 
Οὐ μόνεκρίδυ, ρατὶς σοπα τί ΟΠ 15 οιΠπ| ΠΟΤ 115. ἢ 
Οἱμονήδυθ-,ντοτίπιις ἔγατοι, αἰδελφὸς γνήσιθ: 4, 
Οὐ μοιοεῖ ον, τὸναρτἀ ὈΙοΠοπὶ ΟΟποοτ ἴα: του Ρ] τπι,ος 
Οὐ μονοέω, μ". σω, αν, κοι, ΟΠ [δ πτΙΟ:σΟΠΓΟΓ5 Πιπι,ροῦςοι 

συμζαίνω, οιιτ, Πλατῖιι. ᾿ 
Θ  μονοητικὸς, ὥ, ὁ ισο Ποοτβ.ςοη δητάηοιις, ΑΤὶ ξ ἧπι ΡΟἱ δν 
Οἱ μόνοια ας, ὁ ςΟπσογά 4, Ομ οι ἔι5. ὁμόνοιων ἐμβόμειν πολ 

1 σογο σοποογάϊαπι πηι τἰ5,α οττο. ὁμόνοια οτίαπι Ὁ 
«οα.ο] ἢπ ὙΤ γηϊδάς ἐμή] το πῃ ρ τὶ ΟΧΟΓΙΧΟΓΙΠΓΑῚ 
ντ (οτῖδῖς ΔΡο0].}.:, Ἶ 

Οὐμόνες, ο(Θ..ὁ, σοῃςΟΥβ,ΟΟμ δηταποιι5:Ρ ὁμὸς ὃζ νῆτος 
Ο᾽ μογῶσαι,ραςαϊα.ςοησοτάς5. ἜΗΝ 
Ομούσείθν,ν, 4, σου ΠΡ φησί 1 5,6ἰΓἄσει οοπεὶ α:αδ ὀμθει 

ἄς πος πγεΐτα ἀρι ἸΝ4Ζ. 1 Οτας, 
Οἷμοσα δὺς, ἐἴ(θ., ὁ κα ἦν ΠΠγῈ} Ρατίθῃς. ᾿. Ἢ 
Οἱ μογαϑ σοηίςητίο, ἢ φητο, οὈτοιπρογο, ΡΙτατοῖῃ ΟΑΙθι 

τιας μὴ σωφρονάσης μηδὲ ὁ μοπαιϑούσης. ἄγα δ 
Οὐ μύκαιδας ὃ: ὁ μογόνες (οι! ὁμογνίασ, ῬΟΪ ΠΧ ἀϊξτος δι Πς [ογ δ]: 

διφύμας,ντροτο ριιοτος ν πὸ φοάέπηηιις ραττιι οἀϊτος, δὲς Η. 
{ετὶ δὲν ὁμόπαιθω κρίσιν Κασαὐόρας ἀἰςοϊον οἱ ἐμ «πα δευ ϑένταιςν, ἫΣ 
ἐξ τεκγωϑέντα, Ζιο πίστη ἤπης δίδυμοι. ,Ε 

Οὗμοπο πρίας, κ, ὃς Ομυπείτριθ..., ὃ κὴ ἡ ,δζ Οὐ μοπώταρ, ορϑφγγ {5 
Ρᾶττο ροπίτιιϑοποι ντογῖ 115: ἀτῖμὶ Βογπηδηιισι γοοάπῖ. Ρ ̓  
ταπιοη Οτοῇας ποτ οσταρ ἢ. ἀδελφὸς ὁμοποίτραίθ. κὶ ὁμο ματι. 
ντοτίηι ἐτατογτάοην ἴα Ρουβαλδούμο πτοτρέα ἀυτο! ἀδελφή, 

᾿ 

Σ ' 
Ὁ. 

ὯΣ- 



δ 
ΒΟΧΙ δ, ΓΟπποχιιϑ. "6.5. Ἐρίρτ. εἶχε 3 δοιαὶ χ εἶρας 

Πίσατιι5,οο τ Πἰσατιι5.  οηη, ἀϊοίτιιγ ὃς ὁμόπλοκθ., 
γ Π δ : ( 

ετᾶς παιίραπά. Ὁ 
᾿οἴοοῖτ παι! ρατί οὨ]591π ἘΡῚΡ. Οτςς, 

εἴ εἰ οἰυίδεπι ντϑὶς. ἀϊοίτιιν ἃς ὁμόκστολες, 
ἤπια! νοἱαπϑ. ἃς Μοῖαρμον, Ππι 19. γε βόςρυχες ὁυό- 
4 Επτρὶ 4 ἴῃ Εἰς τα, ὁμόστερρι γῆες ν ια: ΠΈ4οπὶ α] 5 
3 ταῦτα ΑΞ ον]. πἴῆσαις αἱ δὲ ἐμότστερφι κυδρῶπισὲς 

οἰ αίδοπι ςαῇι», : 
ϊ ἴ (χα ὠκολεϑεῖν, δ δοιπορεῖι "9 ΗΕεΐνοἢ, 

᾿ποπίεσμαγτχδοιιῖα. 5 γ πο ἀς ΒΙ]Π]ΠΟπῖςα Ιοιιεπ:. 
ἰγαῖ ῬαΣΠ 1 5. ΠΠΟΤΓΙΙΟΓΙΙΕΊ, δε ποσων οἢ᾽ αὖ ὁδγεωυων 
κηλίδας αῤχαΐας κἡ Ὡιρρστετηκόται ὀμόργματα, 
αγϑύτονψη χω ἐν μ(φῥεσωγδυτο μοί , ἀὈίτογσο.Α Εἰ, 

ἸΡΟ]]οπῖτς [ςοιιμο Αὐβοπαιιεῖς, δείκρυ δ) ομορξα- 
οῃτος [ἃς ΠΓΥ ΠΊατη Ροπὶ στα πὶ ΡτῸ ἱπιρτίτμο δί ἴπ- 

- 

᾿ 

τ φ)ΟΟΠτΟΓΠΊΪΠιις Πιπνγεε τω ἈΝ οαιτ. Γγατ. ἐπησὶ- 
χωρίον ἐκείνῳ 111 Πη τί πηιπ ρτα ἰπιπ» ΡΙ ατάτο. ἴῃ 

4ιιΐ οχ εοάςστι γἴπιο ἀτιοἷτ 4114 Π|. ιιαῇ τἰμιαΠς ἴῃ 

εἷς ὁ ἔγιιπιοητο ἀπ Πεῦτο ἔλέλις. 
ἡ ποηἤηϊ5.1 0110 Π| ραττῖσο 5. Πη τί πιι591π Βαἰδι ἢ- 
ἐρεοδμοτέρμων: αὐ ὁμοῦ ἃς ὅρος. σοη, ἔστη. Ὀ πιοῖζιν - 
ἴταγ στη ὅση. Χεη. 

Οπιιθεγπα 5. το έξὶ οἰ !ἀθ τ σο πα ἰτάτον ἑμόσκίω ., 
να αὴ ὁιμορόφιίθ- γγύηται τῇ αὐ ϑέγτῃ, 
5 εοδέπηηιις οτο: ἀϊέξιις»σοποοῖς Ηοίν οἢ. 
1Π}111Π1. 

σοπίϊγεροτονν πᾶ Πτορίτιπι δὶς ΓΟ αἰτιιπι εἄεγς 5» ἴσο ΠῚ 
αἰουιητιιγ ὀμοῤῥοϑεῖν σοπἤιγροτο γοιτῖς ΨΊΓΘΙ!. Ππια] 
τὸ ἅμα καὶ συμφένως ἐρέσσειν. ὃς το σοη!δητῖγε,, τὸ συμ- 

ὃ φρονεῖν, οτία πὶ ΡΓῸ ΔΙΙΧΊ Πἴ4] κα σευυεργεῖν, ΑΥἸ ΟΡ, 
ὑμοῤῥοθ ως, σιὼ ϑέλω, ὅζο. 

Πυιχιιςοσοη στοροτίο ὐΐϑιρρίσμα. 
αἰ τιπέξα πιο ητα μαροπϑο)ν εἶ Ππτμΐ Ηπιθης. 

δοίδεπι μαθοης ῥυσμοιὲ ΗἸρροοτζαξ. 
τ ΡΓΟΧ  πλῖταϑον Ἰοἰ πῖτας, ἔπ οῖτας, ΠΡ ρΟοτ ἧς ΠΙΡοΓ 
παρ ὁμορυσμίζω μὲ ἔχ τοῖς ὄνοις ἄπασιν, 
ΠῊ1Π15 δ μοιθ.. ὁ αὐτός. 14 4.9.}} ὁ γευυαῖχ᾽ ἡ κέν τοὶ ὁμμὸν λε΄ - 
ἰβαίνο;. ΕἸ. ΠΟ ἀϊι5,.. μον χέχον εἰσανέξαινε, ἱ. κοινὸν»! οὐτ 

πὶ σοηίσομάοθατ, Το ἐκ ἔϑ'᾽ ὁμα φρονέοντα, ἐχ ὁμο 
ποη ἰάοπι [εητίςητοβ. 

Πην] ρτορὲ,σοπετὰνθοάςι 'οςο. εἰς δ αὐτὸν τόπον 7 
ἐς σφοσρως ϑρασέως. δ τι οτΑΡ Ποτὶ ὃ ὁμόσε ταῖς λόγχαις ἰέτ 

ἐναντίας εἰς τὸ αὐτὸ ἔρχεύϑεο νὴ μὴ τρε φεόϑτι, μυδὲ φϑύγειν. 
ἐχθογῖς ἰέναι αἀιιοτῆις ποίἘε5 ἴτο Τπιον ἀϊα, ὁμόσε πεῖς 
γα)» ἴῃ Βοίϊες τεπάογον επορῖι, ἰἴδτὸ ἰδοιπάο Γαά, 

γομα γος ΓΓουτεπἀουσοπτγὰςάοπι ἰδ. (δοιπάο Ραά. 
δε ἂρ οτο 1, πιά σοΠίογρυς, σταῖϊατὶ ἴη αἰἸηιιξιδμό- 

» ει ΟΠ. οχ αἀιιεγίο, ὁμόσε φήμῃ βαδίζοντες, ΕἸ ιτατ- 
μόΐεο . ἔδιτια: οδτιαπι οἰιητοσ: πο ̓Ὀ᾽άοτη Γάριι5.Βι- 

ἴπ ἐρ᾿ το]. ργίου!, δόσε χωρέσω υἱμῖν » ρεάοιτ σοπέογαπι 
ἽΠπη. ὁμόσε χωρεῖν ταῖς αῤνήσεσι κὶ ταῖς ὁμολογίας »ἱὰ οἴτ,ρεάέ 

δ οιπὶ πορατίοπῖθι15 ὃς σοηές Ποπῖρθιι5 5 οδιιΐαιτι ἴτον 
πάεγοινϊάς χωρέω, 

ἐκϑ 

ἐ γα! τάιις. 
ἡτοηδας ἀριιά ΑὙἸ ποτ ἶτα οο5 νοσᾶτ 40] Πιπτΐ ν᾽ ξ}1- 
ΟΧ νηᾶ ἁύσὰ ρᾷπαγία, ς 

ὙΠ] ν εἰσου. Ἡεγοάοσ. 
πα! ξοτ, Ππιμ! οἀπιςατιισ: 81 ν πὰ νοίοίτατ,, 

υἱ εοάειι σΈπογο ἀγπι οι ΠΊ γε για ρια ΤἈιογ ἃ. 
ὕύϑαις ὁμόσκδυοι, 

ΡΥ ΟΟΠτα θογ ἢ π|οσυσκίιυία, Χο. 
δηΓΙ δ γπ αἰ τς (πὶ ἴῃ ΤΣ Πἰτῖα. 

δὸς. α. ὁ αττὶοιις. (Ο(41159 Εἰ αΓἀ ο τη ἔδοσὶ ὃς ἐαἀεγὶς5;εοπξα:- 
4115. 1 04 π1ϊ Ππι}πὶ σοπίοτϑ. 

α δ Ππλα] (Ἐπὶ ῖ πατιις ὃς ΠΔτιΙ5. 
“εγρι οἱ εοάετπι σοπτιθδογηῖο αττ τεέζο ντεητος. 

Ριχϑα μιήσω,πουκοις ἤτα] ργοςοάο. Ν εατ. ΑΒ(Ο], 
ἐπιχϑ,νυὰ ΕΟ. Ν ΟΠ. ὠμαύτησεν ὁ μος χέων. ς 
χάρι ὀμόστοιχα,υια: ἵτπ εοά πὶ νογῇι ᾿οσαπτιιτ, τὰ σύστοιχα. 
τ χ Θ΄, ςΟπΊες. ΡΙ το μανία γδ ὁμόςοιχθ- μὸ καὶ ὀργή, ἈΝ 

Ἢ ὙΠπχαΐ τα ΠΤ }ς. ΠΟ πλο5. ΡΟ] οπΐτις (ποιπάο; ἑμόστολον 
ΠΟ αμὴ ᾧὶ πεῶση γος ςουηϊτατὶ ἔδιι ἀθάπισογο ΙΝ ΟΠ. ὀμςολίθ- ἐσμὸς 
᾿ αἴρων, πρη νηὰ ἵτογ ἔλοϊοπϑ. δὲ ὁμόσολον οἶμον ὁδεύειν γπὰ ἴτοτ 

ηξοττε. ὀμόσολοι, Ἠεΐγοἢ. συμωράτόντες ) ὧν τῇ αὐτῇ ὁδι κριγω- 

τες, 
“ΕΟ ΟΠ ΟΙ9 ἴπ ἀπιοτο  Νοπῦ: 
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Οἱ μόσφυενε» αι] [πΐ5 σφυρρῖς σγλάίοης, νιῖα οὐαὶ Ιίσαο ἴτοτ ξιοὶτιςο 
Πλο5ΈΧΡ, δ ἔγατου. 

Ομοτειγεῖς οἱ ἐν τῷ ἀυτῴ τάγματι εν ὁμοταλ ὧν, ξοτιιπὶ 4 ἔπαξ εἰς 
ἄςπιὶ ογάϊη 5) ΟΠτν [Ὁ αἰρὶ ἱερωσ, 

Οἷμοταγως οοάςπὶ ὁγάϊης, 
Οἰμοτοιχως, ρατ 1 σα! ογίτατο, 
Οὐμοτεὰ εἴς οἱ, αι ἰάοπ) τγὰ ΡΌΓΗ ΠῚ Ροπάιιητ, 
Θιμοτέρμωνονίθ- ὁ κὺ ἡ, ΠΟ ὨΓΟΓΠῚ 115, ὅμορος, πὰ ἡσιδχωρρς, ΝΟ ΠΩ, ὅμο- 

τέρμονες αὔόξες ἐρημου,γἰοϊηὶ ἀοίεττοιοο οὐμπὶ ΡΙατο γτίτεν ἀς 
ΤΠορίθιι5. Ὁ ᾿. 

Οἰμότεχνθ- ,ὁ καὶ "οἴ α!ἀοπιὶ ατεὶς ορίξοχοντ Ρ᾽ἑζοτὶ ρἰξξοτ. ὁμότεχνοι, 
4ιὶ ἤπητ οἰ ἀ πὶ ἀττί οἱ] ἔδιι ορ οἰ} :Πσις Ριδοτὶ ρϊέϊου εἰξ 
ὁμότεχγΘ-. Αξξ.ς.18, δγαὶ τὸ ὁμότεχνον ἐξ), 

Οἰμοτεχνώ, οἰ τς πὶ ἀντὶς ργοίς ον (χη, ΗΙρροογαι.ὔτε ὃ οἱ πάσον- 
τες οἰξομολογίειν ἐϑέλεσιν ἔτε οἱ ὁμωοτεχνεὶοντες (καραυρεῖν » πος [λῃατὰ 
ΡΤ ΤΙ 14 Βιτοτὶ γοἰμπητραςς 411] πιςαάϊςὶ, 

Ομοτικα ὄηῤῥήκιατα, Λἀιϊιοτθὶα {γα παῖ. ι 
ΟἸμοτιμία, Ποποτῖς 2:41 1τα590Ἐ4 118 }15 πα! οἰ δ. ρᾶτ ἀἸρηΐτασ. ἐμο- 
τιμία αὶ ἀξίας, ρβᾷτ σταάι5 ἀἸρηίτατ! 5, αζιῖπ Οταῖ, 

Οἰμοτιριος,ε, ὃ κὶ ἡ γααιὸ ΠΟποτατις»εἰ αἴ. πὶ φΟΠα το 5» ΟΠΊρΑΓ) 
614 }15. ὁμιότιμος ὡν τ ςρατηγ μας) ρ 6Γ1} ΓὈςὶιις, Ρ] τατον. ὁμότι-- 
ἐμὸν διυΐαμιν ἔχασινγοχ ἀταιιο Ροτοητίδιτι μαοης. οἱ ἑμότιυοι., 4ιιῇ 
40 Βοποσίς σευ !ταῖς ποπγοιίπιὶ νοσάπτιιτ. ἢς ΡΒΙΙΕΙΡΆ. 4- 
Ρι Χ οη, ἢς ἀϊςσιπειν ἃ ΡΙατατοίιο ἴα ἸΝ τα ΓἜπαΐοσος » Τὶ 
ΠΑΡῚΙ5 Ράτγος Ἐχροπίξ. ὁὀμότέμο πίω εἰσέξειονν»ἰπηρίοτᾶτο δαμαίία; 
ΝΝαζΖιΐη Οἴδτ. - ; 

Οἱ μοτίμως»εοοπι πιοάο; α μα] τογοϊάθσα δ᾽ 45 πὶ, 
Οἰμότεσϑος»ο.41}} «αάρπη ν {π|5 δ[ἢ οἰιτη Αἴτογο πατγῖςς, Ὀὲπατομὶ 
Οἰμότονχίθ-ΟΟἸηΠλιμεπὶ μα οη5 ρᾶτίοῖοπη. ᾿ 
Οὐ μοτογίθ- 5 2:14} 1τξγ τεπῇι5. 411ἃ γοςς εἴδη νεῖται Ψψέτγιμι, δ τὶ 

γ το τοξξιγα: Πρ. 1.οὐὴ ᾿παιῖτ τ Μιιῆςοπ αυτοῖὶ ἴσας οροῦ- 
τεῦ, ντὶ σΔῃ ΟΠ αΠῚ ΓΔΕΪΟΠ ΟΠ» ὃς Ματἢςπιατίςατη ποταῖη ἢα-- 
θεατ: ργώτεγοα ΒΑ] Πτάτιιπη σαταριτατιιπι, [τογρίοηιιπι τοπτ- 
Ῥογάτιγαβ ΡοΠτι γεξξὲ ἔαςογε. Τῇ σαρ τ! }5. ἐπήστη ἀοχτγα Ἂς ἢ- 
Ἀἰῆτα 5 ἔπη ἔογαπιίηα Πποπιοτοποχιῖπι» Ρὲγ πᾶ; τοπ πη τὰν 
οὐρατὶς τ ΠιςιΠ 5 δὲ νεΐείθιι5 ὁ ποῦιο τουτὶ ἔμιπος » 4υΐ ΠΟΤῚ 
Ῥταο] μἀπητιτ πος ργα ἰσαητιγ ὨἰΠ ΓΟ μΐτιις δά ἀτει ἢοῖϑ ἀπγος 
ςεγῖοϑ δί δ’ 4 65 ἐξογίησι τα ἢ πο Ποπποτοπᾶ ἐπε ϊητ, δά 
οἴζρποη ϑαια]τοτ τοηΐαοντ τηδαῖθιις τα ἐλ] ἔιιηε5. ϑεχιιαίοπη πὶ 
ψτΓΟ ΠΕ [Οπίτης5 πο Βαοδητ γείροπἤμεν, Οοά οχ φ40.18.11: 
το, ἀἸαἸ οἰπλιις, 41 σαρ.οῖπ5 ]υ1ςἀπατοηα ἀἰοἰτ,ί ςαρίτι] αἱ-᾿ 
τίοτα ἔαξϊα βιογίης χιᾶμι ἰατίτηἀο, ἤςις ςατατομα, Π παΐπιι5 αἷ- 
τα. 5]. ΑἸ. Πα πιι5 Πἶδτο τοττῖο, Ασιγογιιπι σαρ.τ ἐχοϊαιηδτῖο- 
Ποπὶ γἘἢ ὁπ Θη τε ΠῚ ἄγαμος σοάοπὶ πιοάο ρογίειιογαητεπα ἡ Πὰ 
Οτϑοὶ μονοτογόν ν οσδητ.ἷ. δικοτόνον. 

Οἰμότονοι οὗ, ἔς δτες ἴῃ σοάςπι νίσοτς ρογίεποιᾶπτοβ; {τα ὃζ απμα-, 
τ ικοὶ (ΘΑ [οπ.].τ,ἀς ἔς δ υΊδιι5. ᾿ 

ΟἿ μότονογ, 6. τὸ, ΓΟ Πι15 2: 114 01}159 μα δδης τγδέξιπι ηιοπάλπι ἰδητῶς 
Ρτγοηπητιατ!οη 5, ς ἅσιιτο δὲ σταιὶ σοιπροίτα, 

Οἰμοτογως, ΘΟ ἐΠῚ οἰ] νἐρόγοῦν ΟΕ] το θ το. ΕἾΝ 
Ομοσεάπεζ.χ ὁ πιςπίςε σοπ[Οτϑοοομϊ ον. πη Οτοῖ: Ρουῆςϊς5,ὁ ζα 

σιλειὲ ποιεῖ ουὐ τὸν, οἷς τὸ πυεῤδδεν ὁμοτράπεζον. 

Οὐ μότριχί Θ΄ οἱ επὶ ΡΙΠῚ, οἰ τί! επ σο] ουῖς. 
ΟἾμότῳ οπος δ᾽ κ᾽ ἷ,ςΟΠίοπταποιις, ΓΘ τπ Ρταάζτεις πιοτῖθιι5. ΡΙα- 

τουδμότροποι ἤϑεα. Δα [Στ } 85 πη οτο5. 
Οἰμότροφίθ', Ππη} δατισᾶτιις : ἀϊοτιῖγ ἐτιαΠΊ ἐμοτροφῆς η ἘρΡΙ στάπης 
Πα(οατ. [Ὁ 41}15.σοπιέξοτ. ΑΛ ΟΡ Ορν. ὃς γδ φίλον ζω, ὁμότρὸ- 
φα 5 ἡμῖν ἐνέμετο πεδία πειῤ ὑμῖν, ΏτοΥΡ. δῇ τω αὐ τίωΣ κα μὴν καταιο- 
μἱω) νεμόμϑμει. 

Οὗ μοῦ {Ππ|1}]. σεῦ, γ πὰ συτη, Πνα] οἰμπτορατίξετ. λάτι Οἠγ "6. τῇ ὁ- 
μιο ἐπρεφομίω, οιτη (ἃ «ἐν τεῦ ἀυτῳῷ τόσω. Αἰϊαιιαηάο χ᾽ ἃ αὐτὸν χορός 
γον) κὴ και αἰν, Χ7) τὸ αὐτὸν γε 1144, εἰ δὴ διιού πόλεμός τε δα μι κ᾽ χοι- 
μὸς εἰ χαρές, ΑἸϊ]πάπάο ἐγίέ, ργορὰ, ΑὙἸΠΟΡΆ. ἴπ Εσι τ. αὐ ἐκ 
εἧς ὁμιοι ὡροσκειυδύων. Οἱ ἱπτογρ. τὸ ομουὶ λέγρυσιν οἱ εἰττικοὶ ὀῤαὶ «ᾧ 

ἐγ, μοι γἱγν εκ σομτοπῖτο, Χ Θὰ, ΟἿμοῦ ρτο βογὲγξογ πιὸ ἀρυᾷ 
Ῥιοην Αἱ ]ς.1.ς. ἱ ; : 

Ομξμω, ἴαγαῖνο, ὀμίϑσω, ΕΤΟπ,.1].εἰ, δ, ΑὙἸ ΠΌΡΕ. ὙΒὶ ταπιςη αἱρίγα- 
τιιγ ὃς Ραμ] ὸ ρὸΙς ὀμεῖ, τα 15. 

οἷ μεπός ατος, Ἰά4οπιὶ αι 4 ὁμείσιίθυ, : νι 
οἱ μῦρα, Ἠοίγ Ομ σεμίδαλις ἐφϑη, μέλι ἔχυσοι οὶ σὴ σοΐμίω 7 Ῥτο 4110 ὃ 

εὐμορᾷ- Ι 

οἱ μερέω, [ΠπΠῚ σΟΠτογπη η1}155 ΠΟ, 
Ομέρκϑ-, ὃς 
Οἵ μερρε»ὁ καὶ ἡ, Ππ εἰ πιιι5)ςοπτοτζαϊπιις:ς μος οπιπία πιητ οωπα 

ΡΓΟ ὅμορῷ-. δμιορε'ῶ, 
οἷμάσι..ε, ὁ, οἰ επὶ εἰεπτῖα, τὸ ὁμέσιον» ν Πῖτᾶς 

ἀυτύ πῷ ὡαυκείμβῥε ὕσταρ χον, 
Οἱ μεσιό πὰς, ἡτοςγ")γ4.ξ 0 Πιδαπεῖα τας. δῆτα: γηϊτας, Ἰ αχαῆ- 

χεμΐπ Οζατά οἴζ,ταυ τύτης ΧΡ τὸ ιπυσκεί μῆρθν, κα τὸ αἰ πϑρρίλλ ΑΆΤΟΣ 
χ᾽ πίω) ἐσιαν, ὃ 

Οἰμέτι, βογπιὸ, Ππλι]}7οἰτοτοΓ. 

Οἷέφουγίθο, ςοπίοπιιϑ. 
οἰ μόφλοια τὶ αι θιι5 εἴς ἐαά ἐπὶ σοτιΣοῖς μάταγᾶ, ὥλι 

ΟΠ 2, 

{ιϑῆλητια, τὸ υ8 



514 ΘΟ 
Οὐ μόφοιτος ΠΟΥ Ος. ΟΠΠΙΣ. Οἷορόφ. 
Οἰμοφρα δὶς, σου ητῖθη5. ΙΝ ΟΏΏ115. 
Οὐμοφρρέδ μων, ον θυ ΟΟΠΟΟΥΘον Δ ἢ ΠῚ ΞΟ Ρίατο ἐπ ΘΡ , 
Οἰμοφρνέω, (μ᾿ σω τε. Κοιγὃ μονοέω οἰ 6 (ππὶ (απτοπτῖα;, ΠΟ, σΟΥ5 μι 

(δι εἰ βεϊοτ»οοαδητιο,οοηίρῖγο, Ν εατ. αύάι ας ΡΕτ σαρῖτο 3. 
δ μεφρονεῖν.1.τὸ αὐτὸ φεγνεῖν Ραιι]. Δ Κὶ ὁΠ1.1ς. 

Οὐ μοφρονέων πόλεμος. ]}ππὶ ιι ἃ σοποοτγάζεογ σογῖτατ, 
Οἱ μοφῥϑσεμίηγη δ) ΓΟΠΟΟΓ  ἀ ΑΙΠΟΥ Ιεστει πιιβοφιλία γνηστωτέρα, ὁμᾶ- 

νοια ὁ μογγωμμοσιηγὸμολο για,συμφανία ὀμοφωνίκιγαγακράσις. 

Οὐμόφρων,ονίΘ-»δ κὶ ἐφοῖα [Ὡς πὶ δη πλὶν ὃς (εητεη τι, ΟΠ ΟΟΙΒ. 
Οἰμοφυὶς, 6... ὁ) παι] πατιῖ55 4111 ΠΠΊΡ οἱ σογροτο ργομηοθηΐς Πηλαΐ 

οἰαίψεπι παταγαοαριά Τςορ γαίξιμτι ἈΠτοτία 9 Πστο τοττῖο, 
σαρῖτς το. ταροΙγ.δμοῤυὴς τῇ ὁξύᾳ, τῇ τε φυτείο, νὴ τῷ φλοιῳ,. 14 εἴν 

{π1}}15. 
Οἰμοφυΐαγπδτουται ςοπηπλιἾτ45. ΝΑ Ζαπζεπις 'ὰ. Οταῖ. ἀς Ραῖγο δέ 

ΕΠ|Πο. 
οἷμόφυλθ",Ὁ χὰ τοῖα οπὶ σοποτῖς [ει τ 11155) σΟμ ΓΙ θ}15 5 41} ο- 

ἰαἄςπι οἰ ογάϊπῖ5» ἐπα! ροηα, εἰ! οτα (εχιι8. ΑὐπΠπτοτεῖες ἀς 
σατο, τὸ ἴῤῥεν σευ ύγαγο αὶ φύσὶς πρὸς τὸ ϑηλυνγκὴ ἐκ ἐ χοίτερον φρὸς 
πὸ δυόφυλον, ὀμόφυλοι ὄρνεϑες» οἴ {6 π| σοποΓῖΚ 1165 ΧΈΠΟΡΠΟη. 
ὄμέφυλθ' ζειὰ,  μτΙ ἰτῖτι5 Παρ ̓ τοτςοοητγι 1115 Πιρίτοτ ΡΙατο ἱπ 
Τιερίθιι5. 

Οὐμοφανε ων." στα νκθ,ΟΟποοτάο ἴῃ γεγθις. Ν οατ αἰ ο]. Ὑ Βιογ ά. 
ἀτιτοπὶ ᾿ἰστὸ αυαττουἤμητ μεοσίμιοι ὁμόφωνοι τοῖς λοικεδ'αμμονίοις, ἷ, 
41 ντογοηζατ Πκθ 1 νοοἰς δέ [ετπιοπῖς πο. 

Οἱ μοφωνία »σοποοπτη5»συμφωνία: 8, οΔητιι5 ΠηΊρΡΙοχ τα; νηϊπιο- 
ἀϊ,οι! νατίοτας σᾶπτιι5 Ορροπίτιγοντάς Συμφονία, 

Οἰμόφωνίθ..»"56 κα ν᾿) σΟΠΟΟΓ52ΟἸ αΓ{ Ἐπὶ ΠΠΠριια, ΠΠπριια οἰ Π ΓΔ 6πὶ ςὅ- 
τπογοῖο Ὑτοῃβ)ΟΠΙΌΠΙΙ5. ἐπ ὁαύφωνα σφίσι, Πἰηριια ἰπτοτ [ς 410- 
πα, εγοάοτ,οιὶ ορρομπίτιιγ αὐτίφωνθ., 

Οὐ μοχοίνιξ, 11 οαάςπι σματηΐςε τἱξείτατιντ ὁ μοχοίνικες ἀϊςιιπταγ πγ1- 
{τον εἰ [τι αι} εαπάοτη ραττιοίραητ οματηΐςεπ,, ὃς ἐεοάοπὶ 
ἀοπιοπίο νἱξείταητ, ἴειι 4 ἀοπηοπίμπι 5 4ιιοα Δοσοροτγιιητ ΕΟ 
ἔδγιης ὃζ σΟΠΊΠΊι1Π65 ΟΧ 60 {ππιρτιις ἔλοίιιητ ὁ μόσιτοι Ὀ]11τ. 

Οἱυόχρρια, οἱ οτίς Πιμὶ ΠἰτιΔο.Χ ἐπ, 
Οἷμοχρονέω, Ἰά 6 πὶ τεπηρι!5 μαοοι 
Οἰμόχοφνθ,ςΟαταῃ εις. 114 15. 
ΟἷωόχορίΘ-»γο κα ἰγοΟΠΠΟ]ΟΥ. 
Οἰμόχεοιε, ἀφ ην φιοι ὁμόχ ορθ». ᾿ 
Οὐ αὐψυφΦ-, ὁ, ἀἀπιιπιογάτιις ἐπ ἀϊσεπάα (ςπτοπεί 9 ίσιι σοπίοπάϊ [ο- 

εὐτη οδείπ οι οσἰαπη Αἰ 115. Ε] ογοάοτι εἰ ίδειι [ςπτςητία;, ᾿σοψη- 
φθ. νέγὸ,ρατιαριά Τ μον. 

Ομψυχθο εκ, ὁ κα ἐν Πα Π1 ΠῚ 8 ΟΟΠΘΟΓΒ5. 
Οἱ μοψύχως, .ν ΠαΠΙ ΠλΪ ΤΟΥ νΠῸ δηϊπιο, ὐσοϑυμαμὸν, 
Οἰμόω,μ, ὅσω, αὐ.οκφ ἱατΟ»ἱταπάο σοσιρτοθο, ὄμνυμι, ἰμτο πταπάο 

πὶς οὐπείπσο Ν οπτ. σου Ποοτατ. ὁγεχᾳ χεημότων μηδένα Θεὸν 

δμόσῃς, ΡΟ οιΙΠίαΣ ἐδ παι Πππὶ ἄθαπι ἐπγαιιογ 8, ὠμοσ' ὸρν φρὸς «δὺ 

ἐκείνας τάδε ῃς ἀριι4 1105 ᾿ιγαη4ο φοπιργοθαγιιητ, Τ πιιον ἀἰά, 
ὀμόσω ὅρκοις ὁηύλοις, ἴητοῦ ἴα ςομἰτγαγουϊ ἀς 1. ὀμόσαι αὐτοῖς ὅρκας» 
ταγοῖπτάπίο ιδπι 1}Π1Φ ΠΔοπι ἀφ ἔς 5 ᾿πΠιιγαπάμιπη οἷβ ρτα- 
βάτο ϊάςαι Τ᾿ μοΥ 4] ἃ. μόσαι κατ᾿ ἐδὲνδοΡοΥ Δα ΠΠ πὶ ἐπιγαγεοα- 
Ρίτο ἵσχτο δά Ηδργαοβιας δαόω, οἴἘ ναϊογἵπ νπππὶ Ἰἀέπιᾳ; οοἱ- 
τὸ ἔλεϊο:νπάς ἐμϑῶτα φιλότητι αν ΠΟ πιο. ἀϊσιιητιγ 41 σοοῦτ, 
{14.4.5 Εἰς ἀυνίω δβἐστωιμὶ ἑγμμω δ ίωαι φιλότητι 7 ν 1 ΕΧΡΟΠΙΓΙΓ ἔγων 
5: εἰς ὁ υμθνοιθμ ἐλϑεῖν»οἰκφωθίωζαι. Ὶ 

Οἰμαα, ον ΟΝ. ϑύματα πυρῳ κὶ μέλιτι δεδευνάνατας ὄμπια εἰ48 ἤιητ 
πταντούει τοὶ πρωγοίλ (αι. 

Θ᾽ μαν»,εἴᾷοπι οἱ τροφὴ δυδιαιμιονία. . οἰϊοιι5 7 σοατίταδοίοιι Ῥεατα γογῇ 
φορῖα ἤητ αιΐ ὄμπνας εἴς νοἸϊητ ἔτ οι. 5 ΠΊΕ Π]ς ἱπιθιιτας 5 {5 
[Ἀςτιςατὶ (ΟἹ ταϑῖν πάς ἀρυᾷ (Δ! [πα οίλιι τη εἴϊοὼν 3 ϑεοῖς φλο- 
οὶ χαιέ υἷν δίμπνας : 411] Ππι ΡΠ ̓οἶτον σεγθα ο5 {τπέτιις ἀοπλϊπαῖο 8. 
δίμανας τταάιηῖ 9 ντ ποτιιπι ν ἢι5 τ ποδὰς σαι τῷ ἀμπνεῖν» ἃς 
υἱμποη 4!) πιο τῷ ὃς Ργο ἔγιιπηοητο πᾶς νοσο πὶ γατραιε ΠΥ 
σορμγομ.Ν ἰσδ 4. πολυωπέας ὄμπνας ἔλιιος ἀρρο τ ἴῃ ΑἸ εχὶρἢ, 

ἄς δριθιυιϑ:μφὶ κα ἔργων Μγηστίυβυαι. Δηοῖ πολυωπέας ὥπασαν ἀΐμωνας.. 

τα ντ ὄμπνας γοσάτο ροίπελιις ὅς ἔτ ρ 5 σοτοαίε5 δ αἰϊὰ ἡτια 
ποδὶς τῷ ὠμαναῖν σαι Πιπτιῖπάς ὀμμώγειον ὃς ὄμανιον» ΘΟ ΠΟ ὁμα 
πονηρὸν, ἀἸοῖτιν τὸ αὐατγεῖν καὶ εἶν δεδούν γαιιο πο ἷ5 τούρί γα] ὃς 
νἱπξαϊ ἐπα εἰς. ΑἸ πιῦ καρποφόρον, τ ἐμπνία Δημήτηρ [πιὰ σοΓΟΣ 
ἃς ὄμπνειθ- χειμὼν Αρεῖ ἴεσοις ὃς (ὐογθα 5 ἔτιρίδιι5 Ρίοπι5. 
Ἡοῖ ὄμανηον λφμῆνα ἀἰοὶ (οτιδῖς ἃ Ὁ πυρίνων ἐκὺ Δυμητρίων καρπονγντ 
δι 4. σα μιο ὀμπνεον χειμάθα ἃ σἴτον καὶ «δὺ Δυμητριακοις καρποιὰ,(α- 

ταῖς ξυιιἐτιβν 110 Π]Δ ΠῚ Δημήτηρ νοσατιγ ὀμπνία, δὶς οἴμανιον ὑ΄- 

δωρ,αριιά δι, δ ἐμανηρὸν ὕδωρ ἀριιά Ἡοίγοἶν. φιιοά ἐχροηὶς 
πρόφιμον αἰ πυιιπ1. 1445 ἃς ἐμπνικὸν ὕϑωρ ἀϊςὶ (οτῖδ᾽τ το τρόφιμον: 

ὃ ΟΡ ΒοοΪ. ὄμιανιον νέφας νοσαυῖς αοά βιηάας τὸ ὄμανιον ὕδωρ: 

εχ Νἥοπυο ἀθγγιγ ἃς ὄμανεθ, σπόρος ῬτῸ ἔδπιθη σογοαί οι Ρτα- 

τοτοα ἀριια Εν οἶνος ρίτην σου Πτιιπὶ ὁμανειὀχέρ ἐΧρΟί.πλε 

στό γάρ» πλούσιο ἰᾶτρα πταπιι ἀαῃ5) αι πάπι5επος ΠΟΙ ὀμτν εἶ δαντὶ 
τὸ πολλῇ ἰαγσα,  ογα}], 

φἰμφα,αυτῆοῖς ἩΠο Ομ. Γἀσοαΐθιις οἴσω, οἀοτιατ ὀμφεὰ ἀοτγὶ οὶ 
ἡ ρῖο ὀμφὴ. (ἀς οἴμφαξ, 

φἰμφακς, ἀϊσιιαταγ οπιηΐαιη ρ᾽ ἄτατιιπι ἀοςιδὶ λάβμας ἐτιιξξιιγ! - 

ΟΥΝἝΜ ἢ 
Οἰμφάκν,οχ δοοῖὶς γτιῖ8 πο Προ, πιο. ἀσουθ δ᾽ για [ὰ 

οπιρ μασι π ἀϊσαπτ, Μάγος}! τοῖς, 11,3.ς,9.ν δὲ ταῦ 
Βιιΐάαηι ςοάϊεϊδθιις ἱορίτιιν ὄμφαξ, ἢ 
Οἰμφακέας εκ) δ Γιά 15» σογ 115,0 μφακίας νεκροιὲ ὄγεις, 

ἀοξιπέϊζος ἀρ 1591 οἰδη ὁ μφακίας ϑιυμὸς, ἀΟΘΥ ΘῈΣ ἢ ᾿ 
πἰππιιβ,ογιιά6}15. ΑὙΠΈΟΡἢδη. ΑΟΒάγη Δεινων γ ἕως μὰς 
φυκέναι ἃ ϑυμὸν αὐ δδων. ὗς: ε βόλγειν τὴ βοεῖν, δες. ἈΝ 

Οἰμφακέζομαι . νυα5 ἀςοτθα5 ὃς δάδιις ἱπιπτατιγας ἰερι 6 ̓ 
που. σικελὸς ἐμφοακίζεται ἀριϊὰ 5114. τὰ ΙΣ 

Οὐ μφαίκαγον, ΡΟ] ΠΧ ἵπτογ σα] ςθγος νοἴτος ροἤητὰ φοἷοι ' 
τίαπι ΑΙοχαπά. ἀο] εέζαθατιιγ. πὸ, 

Οὐ μφάκιον, ΟΠ. Ρ Ια Οτ1Π1,[τισςιι5 εξ ἀσοτθα; ντιαΣ πος 
{πρὶ 5, ΠΟ ουἹα. 1.5. οαρ.7.Γιοίαῃιν (ἀγραιιὶ 
μογ,αςοτθτιη, 

Οἰμφαίκον ἔλαιον 5 οἷειιπι αιοί οχ οἷ εἰς πη ατιιγὶα 
ἱπηπηαζιγὶς Οἱ 15 χρυ αι, τῇ 

Οἰμφακὶς» 414 ἢτ Ἐχρ] σας αι] Αἱ ρίηοτα [ἰδ τὸ τοττ 
ἀγ(επτονία:ο᾽ μφακέσος κεκανυῆμης ἐς ὃ τὸ κοῖλον, ΟἿ ἢ ὁ 
δρυὸς βάλαν, ὦ εὗρ οἱ βυρσεῖς χρώνται,α οἰ, τηρμδο: 
Αἰιτο πὶ σϑιπιπὴ {ΠΠπ|ὰ.6χ αιιο ο΄δης ιιόγηθα ἐπα ίοϊτη 
τΊδτὶ) ντιτητατ. ὈΠ πῖιι5 σα γσειι οἸδηάϊτπι γοςατ, τοῦ 
παρα οὶ σαριιαπγ:ῖς 4 ἀριιὰ Ραυΐτπι ρτο ὀμφακέδος, οο 
Θῖτιν ὀμφακέτιδος 5. 4118 το ἱπροίατ ἀο Εἰ ΠΊπιο Ὁ 
ΧΙ πηδυῖτ επΐ πὶ ρα πὶ Πρη ἸΠςατὶ ἡμὰς ὀμφακίτις ἀἰ 
Τά αιιο εἰς Το φοτὶ αὶ "τὸ ργίπιο 9 σαρῖτε 123. [εά, 
τοῖς ποὺ νᾶσαζ αιιοα Δρι οἰπ4 Ἐπὶ ῬΑ πη αἰ ΐς. 
κίδα Ἰητογρτοτοϑ γιιᾶπὶ ἀοεγσαπῃ γο ἀϊ ἀογι τνρτο βἰδηὰ 
Ἰγεΐθιι5... ἃ), 

Οὐ μφανέτης οἶνίθ., οτα β ΙΔοῖτο5 νἱπιιπη αι ἀοοτίθιιπι : ἣτ 
{οἷς νιιὰ ραι]ὸ αδπτὸ πιατιγίτατοπι ἀςσογρτα » ὈΙοίσοτίι 
(ΑΡ.14. ᾿ 

Οὐ μφακίτις κυκὲς, σ4}14 Οπιρβμαοιτῖςινάς 1η ἀϊξείοπε Κηκές 
Οὐ μφακόμελι, ΟΠΊΡ μα σοτηο !, σΈπιι5 σοπ ἐς] οπὶς ὃχ πιο δ 

ἀοουθῖς, Ὀϊοίς,].ς. 6.33. ὴ 
Οὐ μφακοῤῥεῖγες» οἱ ἀσοῖθ 5 ΔοῖπΠῸ5 ὃς ἱπὶ πάταγος μα θοπι 

διδπηπιατ, 
Οὐ μφακώδης, ΟΠιρ σοῖς, ἀσςΓθι15,10.23.} 0} |πτ ΤῊ ΘΟ 

εἴ για ἀσοῦθα: ςοΐοτο. ᾿ ᾿ 
Οὐ μφαλητομία «νη 1Π1ςὶ (οἔττο: 1 οἵτιτ ὃς ὀμφαλοτομία, Ὁ 
ΟἸμφαλητύμθι ΟΡ ετγχοῦμφαλοτόμθο, δ. 
Οἰμφαλιον, ἐγ τὸ, ΟἸγ ρα ν ΠῚ] ἤσιιδον προ τη ἘΡΊσΓΑΠΊ ΠῚ, 

Ἰϊσο Ατατιιβοξειυὸς δ᾽ ὅχελμπεται ἀς"ἐρ»τῇ μ ἐπ᾽ ἐμφ, 
Οὐ μφαλιςηρ, 69:56) ΠΑ ῇροῖ Ἔχοι Ὀτιμ5»4ιιο ΟδΠϊοτγίχ ἱπξ 

[ςξοατ νι 1 ΠΟ’ ΡΟ ΠΧ. Ἶι 
Οἰ μφαλόεις εντος οἷν τα 1 Ἰσατιισ. τος άτι5.ντ ἐαπίσδες ὀμφαλ 

ὀμφαλοιὶ ἔχεσαι, αἴθεφερεῖ ς. ΗΟΠΊοΓ ἀρ ΙΝ σαΠάγ, αβκτος; ' 
ἴὰ, ἐμφαλόεοσα ν Οσατιγον οἱ αι ἀπ νεη 1] ἶςο ΡΟΙ  Β ᾿ 
ςομ[ἘἸτιτανν οἰ αιιὸ ἃ ξσεςιιηαΑ {τ ἄταιις αἰτγῖχτα ἐμῷ 
οπηέξξα απἰπιδητῖα αι: νει ΕΠ οιιπὶ Βα θοητ, ΡΟ νἱ 
πιὰπι διιροβταγιδιης αι] ὀμφαλοίοσὰυ ΟΥςτς ΟΧΡΟ 
τα ἴοοο αιιοάαπι ὀμφαλὸς ἀρ ρα] ατο, ; 

Οἰμφαλόκαρπον νοςαηῖ αι] πὶ ΒοΥραπΊ ηϊια: ὅς εἰσι 
4ιαῇ νει ΠἸσάτιιπὶ Γοτηθη , ΠΙ οἱ σονῖἄος [ἰδ το τοττίο 
1ο 4. ὶ 

Οὐ μφαλὸς οὐ ὅν πα Β1 ΠἸοιι5.ὐθϑτμησις Ἡοπιεγ. οὗ τὸ ἐμα 
αὐαφνγεῖν: δὶ ἀυτεῖ γδ τὸ ἔμβρυον ανακονεῖ κ᾽ πρέφεται:ς 

εἰρῖτ ῥσο ρρυὶβ ὃζ πιεατῖριις ἱπράστιι ὃς σοπογατίο, 
ἌΡρρεῖ]ασ ἴτά οτίαπι ἵπλιπι ςὶ, ἸΝΑτη ἴῃ ΡΟΙη 85 ΡΥ 
ἀπο ριΠἰς ἡ αιο ἴῃ Πιπηπιο ν τη 111ςὶ πιοάο ἀοίςοπι 
χὸν Οταοὸ νοσδιιουιηζ 5 4116 ΠῚ δὲ πυϑιμῖψα, πος εἰἶ,} 
ἄςπν Αὐἰοσο! ἴῃ 1. ἄς πυπάο.παρεμίϑμει ἃ καὶ 
λοῖς λεγομίύοις τοῖς ἐν τειῖς ψαλίσι λίϑοις οἱ μέσοι κείμῇ 

κάτερον μέρος ἔνδοσιν ἐν αὐμονίᾳ ποιῶσι καἰ ἂν τείξει τὸπ' χή μα 

λίδος κἰ ἀκίνητον» εἴἙ. πλιι πάτα οἴμτι 1{Π|5 ἰαριἀἰδαδι 
εἶτ. 4ιΐ ἴῃ Οροτῖδιι5 βογηϊ δεῖς » ἕο ῆςἰ5 ᾿η πιο άμπὶ 
ςοηξοτπιατις, ἰπγιιέξαγα [οἴδ ητογίοοδητςν ΠΊ οὶ γὸ 
ὅς. ἘΠῚ ἴτεπὶ ἐμφαλὸς ἤτις ὀμφάλιον . Οτοτα Ιοσιι5. Ὑπὸ σᾶ 
Τἰπλας ἢ. πέσε δαίμον᾽ αἰ π᾿ ὀμφαλός, ΑΒ ἐο Ιοςο ὀμφαλίτης ΠῚ 

ποῖποι οἵδ. Ττο πὶ ΤΒΟΙΠΆ]14: σίους αι ϊάδει Ιοοι5 σμὶ 
εἴ Οὐ μφαλὸς ἴῃ [ουτἰϑον πιο, ὀμφαλιον ἀἰασίδορ:γπάς ἀσσί 
φαλόύεοσαι Ποίπογο. είπλιν οαάοπι νος ἴπ τὸ ΠΉ]ΠΓΑΥΙ ἢ 
Ῥβαϊδηρὶς ραττος κέρατα»ἱά οΠιςογηιιαννοςδηταγγίεα ἤῃ ' 
ΠΟΓΠῚΙ εἰροὶ ἔτῃς Ρ65 ἀϊοϊταγ: ἀοχτγαπι νογὸ σάριιτ, αι δ᾿ 
Ἰοπρίτιιάο [εςαταιγ » οτἷϑβ ὃς τῷ ὀμφαλοῦ πογηΐπα ἴητο 
Οαπας Πρτο οὔζαιιο 5 σαρίτε 42. ὀμφαλὸς γῆς κἂὰ οἴ» 
σον πῆς εἰκου μῆῥης 5. ἘπτΙρ 4, 14 οἵξ . ὈεΙΡ ΙΝ, ὀμφαλὸς ϑαὶ 
Ηοπῖοτις Οἀνη, τά οἰἙ, τὸ μιστείτατον, γἱάς ἸΠτΟΓΡΓΕ 
ὀμφαλὸς χευσοιἷς, , ΔΌΓΟΙΙ5 Ὑ ΠΊΒΙ ΠΟ 5 ΡΓῸ ΟΥΠΑΓΙΙ πΡη μι 
Οἴδηι5. ΪΙνΝαᾷπι ὀμφαλοὶ ἀϊσιιπτατγ οτηαπιοητα ὅς εἷἶλυὶ οἱ 

ἄλτα [ἰδγὶς αὶ [Ὁ] 1τῖν τς ἢ αὐ ἐν τῷ ξυγῳ πρώγλαι 5 {16 
τηγῖπα ἐς αιΐδιις το! ραητιγ παρεπα: ἡ νῦ ἐχροπίς ἘύΙδΝ 
Τ1ῶά, ὦ. : 

Οὐ μφαλοτομία » η΄, νΠΊ 01 ὶ Ἔχοῖπο, ίςα ἔςξεῖο ων "π 
Ἰς; [04 

Ι 
] 
] 

δ : 

δὰ 



τοι Ὀἰοἰτάγαιις ὀμφαλυητομί
α, Ῥογ ΑΝ 

ἌΡ Ίατο. Ἶ Ν 
δ κὴ νγπνθ ΠΠοατίτοντ ἴτὰ ἀίςαπι » αα νη Β]]Ίσιπιὶ 

τι. δρεφαλώδης πυρύσφυσες τη 51} 1οὶ ἀπ πΟχιιςτν τη 1 ΠἸσατὶς 
Θάζαινίά4ς Αὐἰίξοιο!. «δα γῆνεσ.3:ν Οἱ ὀμφαλαῖδες αἰτοῖῃ τὰ 

το οἱ πιοισισγαθαῦγαμα, {ΠΠπ|4 ἀσιιηλοη μαῖοῖ : ὃς πο Χ ἢῸ 
ταῦ φ-όλον ὀμφαλώδη, λωτὸς, ὦ. δον ΠΟ Πτσατι!5. Ἶ 

πόσα ἀσοῖθα ἃς Ἰπιπγατατα, σαφυλὴ δραμεῖα γὼ β΄ πέ- 
ὑπὸ ἢ ὠμοιὲ φαγεῖν. σταἷν τὸ οὐὐςηγρν, τὸ οξιεύον, ῃος ς 0 αιιῖς - 

ἅ οἵϊ, γε] ἀςοίοίττηος ἀς νεῖν ταητίῖ, (οι οτἸαπὶ ΟἹ] - 
εἰ ὑαςοῖς ἀἸοϊτυτ»οπνα!ύίαιις ογιυιεῖς Ελπξιῖθιις. μη ς 

ἷ ον Πιο ἃς ὡμοτριξες αἀἰοιταν μφαξ, ἵν νια ἀσου θα. 
ἀν πο ϊγιρογατν οὶ ςτλαπὶ δαίτγιησῖτ.» ᾿ητῖς Οαϊςη, δά 
πυνς Ἶ 

ἴα κλυδῶν, αττια, ΓΟ τσ Δ παν οχο λα τὸ ὃν φαίνεσι, να 
τἀτοῦ ἀοο! ατβη5. φῶ" Φημη ὁμιλία, μαντεία, χρυσὸς, γα 
Ὀπγηϊοτσίισν ν᾽ Π0.1},8, ϑείνν δὲ μιν ἐνφέχυπ᾽ ὀμφν, 4 οἴ, 
ΝΟηπιΙ5, ὑποκαῤδὲον ὀμφίω ἀἰχὶτ ργὸ πηθηῖς ὃς οο- 

τνοςα 15. ἀπ πι15.. ἔτ! ἀἸοπ5. ΟΠ η. 
τος, Κατ ΦἸοιις. ΤΎΥΡ Βιοάοτιις Αἰ σγρτιάς οχοϊάϊο Το 
ὡς Εἑλένοιο μετήλυ δὸς ὁ μφητή οἴθυς 

σοῖς Βομοτατίογοπι ὃς ἀπ πτογοπὶ γοάοτς, 
το ὁμοιωϑίκν αι, οΟ Παῖς Πἰγο απ πληΐατο. 
ον ]οϊ πίςΡτο Ῥ᾽αυ σοη Ππο5,σΟη [Οτγτοβυγείτονες9 Δ 
᾿ὭΔΠῚ ὦχαξ Ῥοουῖοιμι οἰ ρτο αὐλαξ, ΑΡΟΪ. 2.Ατριβύ- 

ἀτρδῇ "ΝΕ 
τοισιν οἰκῶ λοιλ 591. λυ 9, 

αὐνρτατοτγίτιιπι ΑὐτὶςιπΊ, ῬΙΔτο ἴῃ ΑΡοΪοσ.: ἑμώμοκε 
ἐδὸ νόμοις, Ἰπιγαιηῖτ ἴς (ποι άτπὶ ἰορ ες. ἀπ 4] στα ΓΙΠῚ. 
δου τισ. 4] ἐιταῖτ, Ατ ἰο  π. 

Ὁσπορλ ηΐ5 [πιο Ἰάς πὶ ποσιθῃ Π11}} εἴς, ΑἸ οη ταὶ 
εἶπεν ὁμμωνυμεῖν ἢ αἰδις- εραΐς. ν 
εὐ οοΒποιηϊπατο οἱ ὦ εἴ, εἰ ίοισι ποπιϊηῖς ἀρρο]]4- 
πο σατο» ιλατι ποπλϊης ὙΠῸ ἀϊπογία τὲς ὙοσΔΏΓΠΓ, 

1.}}15.. 

λητος ΠΟ ΠΟΤ Πἰ 8914 εἰς. εἰ ΓΤ οι ποτα] ηἱ5 εχὶ- 
ἴπ σοπιο πίῃ 55» α ΖΌΠΙΟς "5, οδηάοα ἀρρεϊ]ατίοηξ 

γὙπάς ποπηοηγΠΊῊ πὶ Γιατί πὸ ἀτοῖ ΠΊ115 Ποτηση πλαΐτα 
ῃς. [το πὶ ὁ μώ; υμος,Ἰὰ εἴς, ύμφυλθ-, ροητ 1115) σθητ}}}- 
το Ἀοίρουες πλ}ϊ ππιπς ται ὙοΥΓο8 5) 4110 ΠῚ 66 
Ῥεπὸ σεητι ἐπι. οὐγιισίιπτι ριτος. Ρίατο ἰη ΤΊηι. 

: δ αὐᾷν ἀδυνάτοις ὁμωνύσεις ξ0) προσήκει. ἴῃ 411 0115 

ἜΔΉΓΙΓ » ν τ ἀδοτιιπι ᾿ππιη Οὐτα Ππππὶ ατ4 ΠῚ σοητὶ]ο 5 
"Δητ, ΟἸ εν. Σαλαμῖνα κατακησεν ὁμώνυμον τ πρότερον ἀντ 
ἢς258 [τη ἴπ οστ σο ΠΤ ἀἸτ2616}1ς ἀη ΓΙ 118: (μα Ῥαττῖα 
πα τας, Π Οὐοτγατῖπ Ἐπασοιδ. θὲς δ ὁμώνυμον πα Θεοῦ βα- 
Ξἰὶ σϑητι! οι δοςς ον  μτατοΐ ἴπ Του ἴος!. συμ 

ὃ ὑμωγύμοις. Βιιάαοτιο ἴα ἜΡῚ ΠΟ]. του υταὶ ἐμάνυμα; οῦ- 
ΠΟπΊο πα δ ητία, οκώνυμῳ απο Πητιάοςςς Αὐἠΐζοτοὶ, οα- 
πῖο Ργα Ἰςαη1.1« εἴτ, α συ οσα, ἰ ἐς πν ποι [οττῖτα. ὁ 

σύχης»αἴια» ὁοίίεπι ποιλῖπο ἔουτη ΓΟ. ὨΙΠΊΟΙΡστΙ 9 
ῬΠ ρα ΑὐἰΠ: 1.1. Ἐταῖς, τα. 6.» 1 ΔΒ οτ, 1. υηθιι5 το- 

τῖιπα αα απὶ Τάοστ πολ Οδτ αἰγὸς 8 ςησῖπο- 
ατίοπο σοπίςητι. 
ΟΜ ΠΟ σα ΠΟΙ] Ωἷς σΟΡΠ ΠΠἸΟ πο ΘΖ 1.τνἀς ῥαττὶ- 

πα], Ασ τς αυιϊποςὸ, ι 
σευ. Βιι πη ἐρτ τ. ροῦςτ. 
δἰ οπΊοΠιςιις» (ιν εοάςαι τεξξο σοτηπιογαηβοοὄτι- 
ἐγὺς τὸ αὐτῇ ς κοιγον οἷν, 
οὐ το 1167 1 Ε1}οτπιΐπιι5. ἡ 46 ὅμως δ) ουὖ 5. ὃς. ὅμως 

) οὐδ. νεῖ ὥμως υἷὸ ρτο εοάοιη ξεγὸ δοοὶριὔτιιτ. 
τταπιθ,ας σογτὸ ὅμως κὐ᾽ 9 ταπιοτῆ, ὅμως μίω ςατο- 
᾿ ἕμως,αται, ὅασα ἰἴδτο ἡιᾶττο. Πομι . εἰθὲ 
ἵμως κα ουιῦ ἐτι κχὶ τόδε οἰκούστωτε. ῬἾατο ἴπ Τίἰπιατο. τι 

δὲν ἢ 7ον και τανγοῦ σαι διωύατον, Ατταθλθη {{ΠΠπ|4 Ρεγίριςι ὃς 
ἴ Ῥοτοῖ Ιο. 

Πα] ΠἸτοτ, αἰ ιιὸ, ροτί ῃς ας, ἴσως, ὁμοίως» Πάτῖο. Οἅ. 
μαι κεῖγί(θ- ὁμῶς εἱΐδαο ατύλῃσι γίγνεται. Ῥτο Πιηι},) Ο- 

πεπὶ δ᾽ ἑμώς πλείειν. Ῥτο παιὸ,Πης σαίι:}] αὐ, ὠὔμφω ὁμῶς 

τ᾿ τιν ΡΌΤῊΝ ἢ ᾿ 
᾿ Ὁ οί {ππτ οἱ συμρμετέχοντες “ἥν αὐτῆ ἀπονδ' ὦν 64 - 

τὶ Πἰατι οπϊμτι Ῥαττιοίρα5: (εξ ὁμοβώμιοι κὶ δμόναοι 9 4υϊ 

τοπΊρ]ο ἐδἀέπηηιις ἀτὰ Βοπουγδοτιτο  σσιταν ἀρι δ ΤΠ - 
ἢ ἴδτο 4μᾶττο «η οτατίοπε Βασοιῖοὶ κήρυκος α Αὐποη!δ- 
"τε αἰ ϑεοῦ κὶ ἑαυ Βοιωςδὺ ὄητκαλεμῆθες ἐὺ ὁμω χέσπας δοί 

Απόνλω:ν ΕἹ [ςτο ας ἰτί ἀθτι ἐχρ. (δ συμμετέ χοντὰς “ἶα᾽ 
γαλήν να ΠἿ᾽ αὐ δ ἱερών,ντ Πρ αἰ ΕΑ ρο ΠἴπῈ Το! ρ ἰοῦ, δί οἄ- 
᾿ἀζοβ ηος5 ὁοάσπι τοπιρὶθ {|ἀέπιαιιο ἰλοτῖ5 ποπογδησ 

τυ) οΠ 5» οχΙτῦς, [ὦ σιοά εἴ ,πιληξς, ἐχτᾶς 9 ςοηπίζες, τας. 
μὴ ὄν, Ἔχ ροτς οπηρὶς οΤεπτῖδ, ΑἸ τοτο] ἴα ἙΠεμο ις 5 δ, 

τόμος", δ, οἰ τοττίχοαιις γπδ. ΠἸουπὶ τπίααεῖδιις Ρτςοιά τ, 

ΒΥ, 
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εἰ τὸ μὴ ὄν ὅδε δοξαστὸν, ὅτε εὐ ὃν ὅδιν, οῃς εἴ ορὶρανιῖς, ΕΓ ΕΠ 
ἴοτ.2, Οἵτι ὅβι τὸ μιὴ ὃν, δγ: ἐς: γδ πὸ μὴ μη ὃν. ΧΈπορ ἢ, λό κοτέρα 
τῷ ὄντος » αἸδίοτ αιιὰπι τοιογα Πτ νοὶ οὔτε. ἀποίτης δ οο- 
(ἐπὶ τ᾽ φύσεως λδυκοτέρα, αυιὰπ ΡΓῸ πάτα ἤια σα 4] οτοτὸ ὃν, 

14 αιιοά τε5 εἴ, Τοτ, ἤστο ΡΤ πγιπὶ τὸ αι δίτγαγὶ αι τος οἵαν 
νο ἐπι αυο αι Πεΐτι5 Γα ἔλειπι εἴπ σαΐρα πὸ ξιέζιιπι οἵδ πιοα, 
Πρηϊῆσας ετλστι τὸ ὃν. Ἰητογάιιπι τὸ αὐτοῦ ᾿ρίαιν γηϊιιου Πτάτοι» 
Χο η.].1 το ανηίμον, ὃν μόνον τὸ ὃν ἕ), ΔΙϊαυδάο ἀςςῖρίτιν ὄν ΔΒ- 
{οΙυτὸ ἴῃ τοξεο,θαζα Πρτο Ζιᾶττο Ρτὸ ὄντος. φιιτι ἰἰσοατ. ἢ- 
οὐ υἱξόγ, οἴδηλον ον. λα Πτ ἱπσογγιιαιν ὅς Ἰσποτίητ ἀρ δῖς- 
βουλιηι Νά Ζαη 2. ὡςσ τὸ ἐν δ}ὴ σοὶ ὃν ὅπι ὁ βύλῃ φἰολ ἐμῶν ἀὐ γεν" 

δῇ νογὸ ἴῃ το ἠδ ἢτ Πτιιπηναὶις π εἰ δὲ ̓ς οατ, ὅςς. ὡσῳῷ ἰμῳ- 
γον ον τῇ ϑεῳ, ]πΠ᾽ πιοίτιι5 πτ Ποο, ὅτο. ΝΖ. ἴῃ ΟΥατ, ἀἰδιωίατον 
ὃν ὄμω πῃ σημίωνω 5 αιοὶ π ροῆτοτ αἰτι4 Πσητπι ἀατὶ . Τ|ιι- 
Ἐγά 14. ὄντε ᾿πτογάτιπῈ ο(Ἐ Πλατίμ] σα [159 ᾿πτογάππι (απε ἄπς 41- 
ξτιοποϑ ὄντι ργοσῳ ὄντι ν Παγρατιιν ἤσρο ἃ ῬΙάτοπὸ Ρτὸ οὐττὲ, τος 
τογα, τοὶ ὄντα. ν 46 Ἰῃ τὰ. ΤῈΣ 

ΟἿ», απο ἔτι, δ ἑαυτῷ, αὐτὸν δ ροοτςὸὶ ὅν «τῷ» 6 π|, πο ὔαιϊο. 
ὁγ τιγοιιῦ ΡΓῸ ὃν τινὰ οευῦ, Γλο πη Ο [ἘΠ]. στ ῤ ὁντιγοιῦς, Ῥ]Πτατοπιις πὶ 
(λῖθα . ἰω αὐγυρίκ μὴν ἐσ χείτως καὶ παῤ ὃν τινοιωῦ ἡ ον οταῖ ὶῃ Ρτἰπιὶβ 
ΑΥΘΟΠΤΙ ΟἸΠρ ἀτ15.ὁντινέν χοϑνον 5 “Πα ΠτΙΠΊΠθος τοΠΊρογὶϑ, 

Ὁ πε όπονγαιοιηοάο. 
Οὐναγφα, ἡνοηαστα ΠπειθδνἸἄς Οὐνοϑεύράν. 
Ογεΐγρριν χεώμα απ Πλ15 ΠΟ] οτ.ν 6] αι 15 οἱ ΟΠΑΡΤΟΓΕΠΥ . οοἷοῦ 

οἰ οὐ παι5. ΡΟ] ΙΧ »κέλιον ἐῶοῦτος χραῆμαι, πὸ γωῦ ὀνώγαμον χαλι μῆυου, 
νἱάς ΚύλΘ,, ς 

Οὐ ναγρύβοτοι, τοὶ, ρα σφ τη ἀ 5 ἀΠπῖς ἀρτα. 
Οὐγαιγθς οὐδ ὁ. ΑΠὨΔΓΔ115.. ΡΊΔτιας πὶ δἤπατὶα Ποτιςὸ ἀϊχὶς »δυϊ 

ποπῖθῃ Ογαοὸ οἱ" οπᾶσος βιθι1 ργο ὀνηγός. - 
Ο᾽ γαγρίθ. οὐ ὁ, οπασοτγ»Ἱα οΠῈ, ἀἤππιις (νυ Πα οί 15, ο τις ῬΆΠς [4ΠΠπὸ 

αἰϊείτιτ. ψΊάς ΑἸ Παπ. ὃς ΟρΡρΡίδη, 3. ἐς νοπατ. [τοπὶ πδοῆϊπα ἢ 
ΟΠ σα ἀἰτιιξ 15 ππιγὶ5 ΟΡΡΕσ ματὶ Ομ αίις Ὑτσιιτι δοοοππιος- 
41, αὐσοιξ,δα]4. ; ἔ 

ΟἿων εν» ῬΟΥΠΠ 5910 0{11|5. 

Οὐνοῦ» ποίηση ἀχλιτονντ ἄσοοῖ Οάζα, ἱπίοππιπ πη: πιο ἀτιζεπι πα 
Τουγη15 ἀρράτοτῖ, ἀἸοῖτιιΓ διύσσνιον, ΠΟ πηοιὶϊς 1118, πὴ γδ σ᾿ δνάρ 
διὸς ὅξι,1α οἴ, ὄνειρος κὶ ὶ δὶ ὀνείρρυ Σποχοίλυψις, εἶδον ὀναροΑτιο- 

ΡῬθιΔη κατ᾿ ὄναργ ΡῈΓ [ΟΠ ΠΤ 1. 1π Γσπηηῖδ5., Μάττη. ςαρίτο Ρηῖ- 
γο ὄναρ ἐλδυσερέας 5 γτηθτα ΠΡ ογγατίς, ΡΊτιτΐη ΤΠ ἐδ᾽ ὄναρ οἶσε 
φοβυ,ης εἰπτοτὶς 4 ἀοπὶ ν ΠΥ γαΠΊ ποιῖτ.ῃ Ἐρὶξ. 

ΟἿναρ, Αὐτοῦ τπ ΓΟπληὶς, ρΡογ “αἰ στα πὶ, κα 9. υἵονες. ΡΙατο χ.ἀς ΒΞ 
ῬΕΠ]. τυσε λέγεται κρϑεύσοντι μεσημβρίας τίν μητέρα “ἾΝ ϑεων ὀγὰρ 
4 υεῖσαν εἰ πεῖν, οἱ ἀιιτειι ἔογται ἀοττ τὶ ἀρ ΟΓΙΤὶ ΠΠαΥΓΟ ΠῚ ΡΟ 
αιΐοτοπι νἹλπι ἀϊχηἶο, ΡΙΠτάτοθιις ἐπ Το πη τοεϊ. καὶ ϑεὸς ὄγαῦ 
φονοῖστι σευμέπειξε θεραπείαν, (6 ῬῸΥ αιυοζει ἴς οἤτγεης οιιγα-᾿ 
τίοηοπι οὐ ηδιτ, ἄς πὶ 1η ῬουΊΟΪς, ἐδὲ ὄνορ οἰκύ κοα,ης Τοπηηϊᾷ- 
ἀο 4υάειη ἀμ ἀ11. Γςίαη,ν14ς Ἐταῆτι. ἴῃ Δάδρ. 

Οὐ γάρεον» τῦ νᾶ Ε 1159] οαη. Ἐπδησ.ς.12. 
Οὐνασεῖ πὰ 4 0 1τ. Γοτ ὦ ρτὸ ὀνήσει Ὁ ὀνίνημε, 
Οὐ ναζτο» ἔλα, ἐπαπολαῦσαι »ἰφελυϑίεδ αι ντ ὄναιο σὺ ταύτης πολυμαϑίαρὰ 

πιδξϊε εἴτο {{π{ οὐ ἀϊτίοης, ἤς ἀρ ΟοΠΠπππὶ ἰἰθτο 14. ςαρὶΐα 
6. ὃς Βιιάσιις ἴῃ ἘρΠ οἱ ς ρυίουῖθιις 9 ὅτως ὄγαρ τὴδ φιλοπονὴ μαῖ- 
σῶν, ΑὙἸ ΟΡ ἶπ ΡΙπτο, ὄναιο μὴρ γ᾽ εἶΐ τις ἐμπλευειέ σε, 18] 41 ὁ 
ἄεπι ργοίϊε ἢ αιῖς τς οΠουῖτ, ὄναιο τούφε, ἱῃ ἘρΡί στα πτῃ],1 τύχοις. 
ΑΠαυαπάο πῦἀρργουδεῖ5 οἵδ, ε ἀδοπηϊπᾶτίϑονε ατίηϊ5 ἔτιιε-- 
τονδὶ πάθος. ἱ 

Οὐνατικὸς οὐδ οἷς ΡΓΟ δνητικὸς.ν [ΠΤ ῚΠ πον οἱ ν Πιγάτη5 ΡΊδυτ, 
Ονάω,ἸυΣοΥτσπτα ἐπα τάτιιΠη5Ὲ Χ 4110 ονένηκι., Πα τεπιροτα πηι 

τιιάτιιγοδς (πᾶπ οτίαπη Παϊσοῦ οὐ σΊ Ποπα, μ, ὀνήσω. ὁ]. ξ, αϑὸς δ᾽ ωὐ- 
τοὶ ὀνυσύκὅθα οἵ ν τἸ Π᾿τατοῖπι σα μι σΠηῖι5. 

Οὐνεία αὐτοὶ ρεΠ15.υἱ τῷ ὄνε δορᾷ δα, 
Οὐ εια, εἰν ΟΒ. ΧΡ. εἰ φήλιμας ν ΟἿ κτήματος οἷ βρώριατοι:ν ΓΕ ΠΠῚ ὄγειο; 

φιοᾶ εἷϊε ἀϊεῖτ ἀφέλεμο ετῖτ ἃ Ποπηΐπ. δ δτίθο, ν τὴς Ρτὸ αι ἔα- 
ὅϊα τείο ιτίοπς Τομῖςα ἀϊοῖτιν ἐννέθι., ττιᾷςπὶ ρτὸ νι] 5 ὡς 
φέλιμος. 

Οὐνειαρ,άτος τὸν γε  Π1τας. ΟῚ ἢ ππηδηγιιπι»οἰφ ἐλεια, ΗΦΗ͂ ο΄, οἰ διιϑίςῖ- 
θὸ οπίῃν τοβοιὕταν σογρουῖσ νἼγο 5) αι ΧῚ Π11π|5) ἀΟΠΕΠῚ, Οἀγῇ: 
ξ, ἐπ ἐνείοιται χ εἴρας ἴαλλον, ἃ Ἔριν ας, ΡΤ νυ] τατος, ΟΟΥ.9,αΓλαΐῃ 
χὐ ὄγειαρ διειπνῆσανπας ἔμϑυ. 51}. ἀπποτας πὸ τἄτιιπιῆγοάο βρώμα- 
χὰ αἷν ΗΙοπλδτο αἰεὶ ὀνείάτα, [δ ἃ πάύτα εἰς ὄγησιν ὄπα τὴ δειαγ γτ 1ὰ 
μὸς ἴοσο Π|44.ω, εἰ" τις δε ἴδοιτο ϑοΐω) διε νύκτα μέλαιναντοσσαὶ δ᾽ ὁπ 
γείατ᾽ ἄγοντα ν] οἱ ΕπΠῈ Ἔχ ρα δύρα τα ΗΠ] ΑἸιτο ΠῚ ὀνείατα Ἔχρ. χρύμας 

πειγηαῖτι 1ρία ὀγίψησε, 
Οὐνειδεία, ἤτις. ὀνείδία, ας ἰνργοδτι τι, ἀφά θαι, 
Οὐγείδφδ., δ χα ας σον ταιπιο 1 [5 ,ν τα ρογα 1 Π|5. Ργο το ἤΙ5. ΠΟ στ 

11.εὕ, ὅταν μ᾽ ἐρέϑῃσιν ὀγεισεῖοις ἐπέεδσινοϊ, ἔρεδιςσικοῖς χόγοις,βνειδυστι: 

κοῖς οὐ βοιςιικοῖς. ἧς 

Οἱ νειδίζω, μι. ἰστοςα ικα ἀτηρτοροτο ΕΪδητον οη τίον Οὐ 1561]. νῈΣ 
εοπιἠτιαπάο Ἐχρτοῦτο,ϊπούορο ὑβρέζω, Ρίατο ἵη ΑΡοΪορ.οαπα 
Ῥλατίο,οἱ βωυλό μοι ὑμῖν ὀνειδιζειννν ος5 Ῥγοῦτο αἰῆσογο. δἰ. 
ὀναιδίζετε ὠὐτοῖς ὥσαὸρ ἐγὼ ὑμῖν, Τυϊάοπι σαπὶ Αςοιίατίῃ, ὀνειδήτς 
ων ἕνεκοι ἕκαστον, ἤτισ ΠΟ 5 ἱΠογοραπ59 Νἴαττὶν ςαρῖτο νπάςοίπιον 

β ,᾿ ΕἾ ἀν ᾿Ξ δ δ . “νι ὀνειδίζειν ταὶ πόλεις, ρτοδτατο οἰατατίθιις, ὀνειδίξω φόνον, ΤΠ) τ 
Ἴοιη: 2. θυ, ΠΣ 

μὴ 

ἀῶ ν ἢ 

τῈ 
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ταοᾶδεη, Ἡοπιοι αἰϊλὰ. ἀν ἔπεσιν μὴν ὁνεἰ δισον 5 1ὰ αἴξ. υἵβρισον, 

ξας εοπιυβτία νοτθἱ591ἃ εἰ, τς ΔΠ1Δ ἃ το οἰκκίω μὴ μοι πἥρώτος ον εἰ- 

δισας ὃ, Δϑραοῖσι, ᾿ρπαῖαιη τα ἢ] Ἔχ ρυοσταῇί, “Χοπορ ἢ ἀυτώ ο᾽-᾿ 
γειδίζει ὡς υὑσὺ κρίτωνΘ- ὠφελέμϑυ Ὁ. κολακβ)οι αὐτὸ »»οἶντ ργοθταπι 

οὈιοἰτραμὸ ἃ ὅζςν δὲ οτῖαπη κολακεύει ᾿ς ρἑταν ΡῸΓ εἰ, ὠγείδεζε τοῖς 

αϑίωαοιςοἷη Ατμοηἱοπίοβ. ἱπιιοέξιις οἰ οΡΙυτάγομα5 ἴῃ δοίοῃς. 
τίοοτατ. δά Πεπιοπίοσιμπι. μηδενὶ συμφορ αὐ ἐνειδίσῃς ΠΟΓΆ 1 οᾶ- 
Ἰαπαίτοτοπι Ἐχρτοῦ το. ΗΠ οΠΟοα, μι πενίΐω θυμοφϑύρον αὐδρὴ τέτλαϑ᾽ 
ὀνειδιζεὶν. ἈΝ ᾿ 

Οὐ νει δέν, μι: ἡ, ΓΟ δγιαπη ὄν δος ΝΜ ς π᾿ ΑἸΟχῚ Ρμάγα, αῤγαλέζω μεστέτοι- 
σιν ὀγειδίμω ἐπέλασσε, [ΤΟΥ αἰεί, ΐ Ὧν 

Οὐ γεί διζθο, κ᾿ οἱ χ᾽ 7.) 14οτπι 4104 ὀνείδιειίθν, ὀγειδύοις Ῥογ οἰ Πρ π τὸ ἐσ 
σέσιν, 

Οὐ γείδισμα τὸς Ο τα πιο Π14» ΡΤ Οθτιτη, 
Θ᾽ νειδὲ σμὸς»ο(ὐ, οἷ, ΟΧΡΥΟγάτιουἱ χα ηϊ4. 
Οὐγειδεςυς ὄνεργετημαπων)γ 4. ΧΡτΟ τάτον θοης ΠΟΙ ΟτΠΊ. 
Οὐγειδες-ικὸς οὐ. οἷ σΟΠτιιπιο Π1ο 15. νει δες καὶ δύνοιοαι, ΠΟΥ ΠΟ. 
Ονείδες (0. ν᾿ Ρτο τοί ΟἸσοτ. ΤᾺ ΠΠΝΩ 
Ὁ γειδὸς, ε(Θ.. τὸ οΧ ΡῬτορατιουμέμψες ὕβρις αδοξία ὦ χΘ- ῬΓΟΡΤΙΠῚ 

ἀεάςοιις. ΟὝγεισος χέει ἱπ ἐχργοδτατίοης ΡΠη.Ηογοάοτ, Καλ- 
χιπηγὲχε δ γειδὸς νὰ εἰτιμίϊω, ρτοὈτοῖιπι οτᾶς ὃς ἱπξαπιο. ἶ 

Ὁ ειδοςοἱπς ἐδ ,οτάτῖο ργοῦγοία, ὅς ̓ῃ ἴῃ Αἰ τοῖς Υἱτιρογατῖο - 

ποπὶ οὐἶτα. Αὐτοτεῖος ρτῖπιο  ποτοσῖς.ι ἐν τίνων τῶ ἐγκώμια 
“άνετωι κὶ τὰ ὀνείδυ, ταῦτ᾽ δεὶ,οχ 4αῖθιις ἰΔιιάατίοπες ὃς ᾿τππιεέζπις 
ςοιβοϊππτιτ. ἘΠ᾿ οὐαπι ἰδιις ὃς σ] τα ἡ» ἀρμα ἘπτΙρΡ  ἴπ ΡΙιαυ- 
μἰΠ. σφιγγδς αὐαφύρεις ὀνειύος ἐχροη.τὸ κλεῖ ἡ σφιγγὸς αἰαμιμνη- 
σκεις ἰαιιάςιτι δὲ Ε] οτίαπὶ εχ ἱρμίηρς ΓὈ]ατα μάτια τοξοις δὲ 
εουλιποπιογαβ:ο ες εαϊπὰ ἰπτοῖῦ πιεάϊας ἀϊξειομς 5, Ετγ τα. ἐν 

Ὁ γει(Θ  ν τ ΠΠ 5. ΡΓῸ ηιο Ιοηϊς,ὀνή Ὁ. Ν1ς ἄτοπι φπηΐηϊς ΘΔ] οη οὐνεία 

{υὐ.δοροὶν ΡςΠ}Π15 ἀπ πἰπα. ὶ 
Οὐνείρα ται, [οτπλυϊαγὀνυύανιαγαριά ΡΙάτοποπὶ ἄς Πα ρίθιι59το5 ἰπᾶηος 

δζ ΒΊ 8111. ὃς ἐνειρώτων ἀρ Ἡοτο ἀ!αμιιπι » ὃς ὀνείρασιν ἀρὰ Α΄-" 
ῬΟΙ]Ποηΐιμτι (δοιηάο Αγρομπαυτ, ΟΒτγ (οἴτοπι. ποίοις περσδοκς ο- 
γείρασιν ὁμιλῇ σα! μιὰ τειχήσας σαυτὸν πορφσευχις 5. ΟἸΠῚ αι ίδιι5 
φῃ(Οτπ 115 Ριτας τοὶ εἰ δ᾽ ξογοβϑέσ ὧν ὀνείρασι, 5ΟΡΒΟς].γοροτὰ- 

τιιγ ὃς σοῖς. Παρ]. ἀρὰ ΡΙατοποσῃ ὀνείρατος ΓλΑτΊλ ὀνείρασι ν τ 

ο τἴταγ Ατβςη.1.3. ΣΥΝ 
Ὁὐγεήρει(Θ-,κρδνντ ν εἰρειαι ατύλα! [Οταηὶ Ροτῖα; 7 Υ 6] ἰηίοσμπῃϊοσααι 

Ῥοττα:)00 ἀ.σΊ. ; ; 
ΦῚ εἰρργόν(θ-»ν, δ ἶπ [Ὁ πιηὶς σοπίτατας ρτοθαιίμπι Ῥ]η, 
ΟὙειρφχρίτης Ὁ». ὃς ; ἱ ; ᾿ 

Οὐ νειξρκρατινκὰς ὁ ἰλτοΓρτα5 ΓΟγα Π]οτι πιο πο έζοΥ 5. ὀνειρομάντες ο- 

νειρφπόλίθ-, ν τ 

Οὐ νειροκφατικοὶ, ἴτας δἰ Ὀτι σοπίςτιρτι ἀς ἄττα [οπιηΐα ἐπτογρτγετδάὶ, 
ΟἸνειρρλεοία, ας η΄ ,ἃ 514 οχρ ύβρμς. ᾿ Ἢ 

Οὐ οολογία, ἀς, ἡ, [Οταπίοτιιπι Ἔπαττατίονν οἱ ἀἰϊΐρατατῖο ἐς [οπιη 15. 

(εππῖοΓρ. 
ΟἸγειρρμμαύτις»νἹάς ὀγειρφχφίτης.. ᾿ ΝΗ ἜΥΝΝ 

Οὐ γειξην,κ» τὸ, Γοπιαλιιπιιν τάς ὕπαρ π΄ Απημποηΐο, Ο᾽ 9 ὠϑεὶς δ), ὅυνη 
- 

8εν ὠκήρμον η᾽ ὑπ᾽ ὄνειρον» ΑΡΟΪ.2 «ΑὙΡ. 
Οὐ νειρόπλυηκτος, [Ὁ πληΐο τοῦ 5951. ΤΥ ἢ ᾿ 
Οὐνειρπολεῖν,τὸ ὀνύωνια ὁρᾷνο[ουπαΐατο : αἰϊοὰ ὃς νΙΡἩ]Δητῖθιι5. τὶς 

Βιιΐτιν αἰτίοτς οἰιγα 4}14014 ἀριταητηριις ΠΙΠηΟ : νπάς δ Ρτὸ 
ἱπιᾶρίπατὶ ἃς τπβαἰταγὶ [πλϊτυτ κὺ αὐτὶ τῷ φορντίξειν. ΑΥΙΠΟΡμΔη. 
Νεφέλαις ὀγειρφπολά ̓ ἕωποις,οαιιο5 Τοπιμἰατοὰ οἰζ» κέν τοῖς ὀνεί τ 

εθ!ς ἵπποις οἰριγοεῖ,ἰχος εἰξ,ἴτα ἐπτοητις ον τοὶ ἐμοῖς Ππ|410. 
τ ἃς ἴῃ (Ὀπιηὶς ἐαιὶ ἀηΐπιο Οδιιογίςητιι ὃς οσσαγγάῃῖ, Ιάεπι 
ἴπ οημίτίθιις, ΟὙειρρπολ εἴ γὸ χα κοιϑεύδων ἱππεκίμ), [Ὁ πηπῖατ.» Δηϊ- 
ππόσιις ἁοίτατ νεὶ ετίαπι ἀογπλὶθη5 ἐαλις τγοπὶ της ἀϊτλτι ποίη 
πουτίς:ιν τω οὐρς ἔϑηκε τῷ ρα γμοτιγὴ ἔτω πδεὶ ἴα ποις ἐσπιέδακεν. 
πε αὐ καϑεύδων τεὶ ὀγείρατει αὗοὶ ἵπασων ὁρᾷ] καϑεύδων οτίοίμπι 
ποη εἴ ίς αὐξητικως ΡοἤτιΠλ)γ ΟἹ] διακρεπκώς ἸΝ ἀπ ὃς νΙ 1 |4α- 
τἰτππὶ ΓΟ πιηΐα ἀϊολτ Ὁ] ητ]δη. ὃς ΡΙδυτα5. ΝΡ] Δ π5 (οπγηΐατ, 

Τ1θΑπιις)ἐγὼ ὃ ὀνειρρπολώ τοὶ “Ἶν᾽ φοινίκων εἰγαιϑεὼ, 1 οἰδφαντάζομωι 
κὶ ὀθαπλάω, Οἷοά νεγΡυπι μεταβατικὼς κ' ἀμεταβάτως Ροηὶ- 
τατρτο ἐς ἐν φάυτεισίᾳ μα πίω ἐλπιδυκοπεϊῶγ ΐρς εἴπ ὶ δ ἔυμγα- 
τί, Ο γειοφπολεῖν»οτίατη εἰν {Ππ|4π γε2ἰ 4] ῃςατί ὃς οἰτοιηίογίθοτς; 
νδηΐϑ ἱπιδοίπίρις [πάσγο ἂς ἀξζιρογο, τ αὐρφκράεῶθοι» αὐδᾳλογί- 

ζιζτη καὶ αὐδᾳπλανᾶν. τάεπι ΟΟπιῖοιι5,1 τπεύσιν, Α᾽ σὺ γιγνώσκων ἃ 

δ᾽ ἰξαπατάς καὶ ὀνειρρπολεῖςς «ἰδὶ σεαυτῷ. Οὐ γειβρπολεῖν οὔ]ἀπη ΠΟ η11- 
ζετο ἃζ ἀϊιΐπατε ΡΟΓ (οππιπὶπιοοπηηῖα ᾿ἤτεγργοτατι; δὴ ὀνείρων 

μαντευ εῶπι. 
ΟἸειερπόλ(ῶ-, ὁ, ςοηἰεέξοτοἱά εἴπ. (Οππιοσιιτη Ἰητογργαβηθνειρρχρί- 

σης ΜΠ 4. οἱ μ αὐτῖν ἐρείουάν ἡ ἑερζα καὶ γἡὸ ὀγειρρπόλον Ἰ ἃ ς[ἴγ δ) ογείρων 

μιαντευδυῖνον, Ε{Ὶ οτίαππι αι ἱρίε (οππιηλατ, ἂς. ριξάϊοαν ἰαάς,Π- 
σις Αραπιεπιποη 1] δύεββ, ὀνειρρκρίτης » ὁ αδοὶ ἐγειρρέπτιων κρέσιν ἀγα" 

φρεφύμῆμνθ., ἶ 
ΟἼνειρρεγαγὸ [Οσιητι8. Θταιτι Γοση ηἰ ΠῈ » ἀατμοτο Μαροιορίο. γί, 

ξ  ϑεῖός μοι ξιυανμον ἤλϑεν ὄγει φρο. ὃς 1184 β,βαίσκ᾽ ἴϑι ὅλο ὀνειρερτο 

(δηππο. 
Ὀὐνειρρσκόπος,ν δ γααὶ (οπτιηΐα σου άοτας δέ ἱπτοσρτφτάταγ, ΡΟ ]μχ 

ἰτῦτο 7. 
Φ᾽ αιρόρρων, ΓΟ πτηϊοσαπι ρειάςης; Ἐμσὶ ρ ά. 

Οὐ νειρωγμὸ κοὐ. 5. {Ὁ πυλΐ τ πῦ ταῦτ ι ̓οητα τι» ΡΟτΙ ἔπτη πη ΘΠ ΠΊ ἐῃ 

Ονείρωξις 6. ἡ ΓΟ τλπἸαπι, ηἱ ἐϊο ὀνειράτων δεῖξις, 

ΟἿΌΝ 

τοῦ ᾿ππδρ τ πατίοῃο, 1 δ᾽ ἀ 15 Ἰπηαρ ἱπατίο ἐπ ἰοπηπο ΡΙΤῃ, 
“[«οτἱά ἰτῦτο τεγτιο οαρῖτε ἀς ΝΠ Ρ μα, πίνεται ὃ καὶ ίζα κα 

" ὀνειρωγιμοιὶ Κι τε}. σοηττα νοποτῖς ἸμΓΟπτηΐα. τη 
οὐνὴο ἢ 

Οὐνειρώτηω, μ. ὠξω, πασχα, [οσιιηΐο. ΡῬΙατο ἰρτὸ ἀυΐητο πολετ,ὸ ᾿ 
πεῖν, οι αὶ τόδε Ὀεὶν,ε αὐ π᾿ ἐν ὕτονω τὶς, ἐδύ τε ἐγρηγορὼς τὸ δμοιο 
ὅμοιον ἐμ, αὐτὸ ἡγῆται ἐξ) ᾧ ἔοικεν» ἱὰ εἴπ. ΓΟ πηπίατο, ὀνείρρπολ, 
ὀνειρώπειν ΠΡ] Ἰοῖτετ (οπηπίατε Προ! ἤαῦ: Πις ἀ]οἱ ταῖηι 
νοςοῖῃ σοητγαχογιηῖ δά δὰ Ἰη[Ὁ πιπΐα αι ςοηϊιιπέξας. ' 
Βοτὶ5 ὃς ΠΡ] ἀτηὶς ἡππα πες Βαθφητον οςάηγαιις ὀνειρωγιίοι, 
ΙάΙ πὶ ἴῃ (Όπγπὸ Ἱπτασίπατίοπος. Τπτογρ. Ασ τόρηαι ΟῚ 
{ιπρυῖς Δ0 ὀνεερρπολωντ ὀνειρώτηειν ἢτ᾿ σἜπΊταγαιιι ρογῚ 
επηϊττογε κά ιοά δοοίάοτο ἰο [εν 115 11] αυπουῖθιις 
οὐπολέϊν γεν ὸ ἢτ νἱίιπι ἴπ ΓΟ πιηἷς ν]ἀούεγάτάιις ἴοι 
τσιιπὶ δυο]. 514. ὀνειρωῆω, ἐνυπσγτάζομαι. 

ΟὐφιΘ- σα α, ὄνΘ’, οτίατη αἰ ξϊλ. μηχανή ἔξι αὐθιαγωγῆσ ἢ 
ὄνδυοι λέγοντι. ὁμως. ὀνδυύς ὅξι ψυχαιὴ ἐπ ἄκρων ΤὟΠ ἀπε 
υϑῥηγαφ᾽ Ἧς αὐριβόνοντες βρέχας δ σι ροιὲ ῥᾳδίαἰς ἐμ απ 
σπων, ἔστι γδ αὶ μινχιανη 65 τοσούτον βιαγοτοίτη . ὥστε κὶ 
ρίαν υὑεὴρ δύο αὐδρων ὁσπόνως δ᾽ γικαῦϑεοι 5 δίς, γἱάς Ἱπίογρε 
οΥ 414. 
Οὐδύω. Γι οο αὐἰδιαΐγω, οἰ ΤΟΙ ΠΊΔ σο» πλοῖο ἃ Πηϊ ΠΟ Δ Πη 

ΗἸρροογατ. ὄχεπᾶο τπρα!ςῖς θυ λττ τ Ἐγαπηρη 
ὙΟΟΔΏΓΙΙΓ ὄνϑε κ ὀνίσκοι, νά 6 Οἴϑρτο (ις} 4. Ὁ αιιογάϊι 
αὐαδὸυμῆ,οι (ὧν «᾿αὐροιὶ,λὰ εἴς, ὄγους [αουμ]ἴνς ἐχρῶντο, 
ΕἼ γον, 

Ο᾽ γηγήσι(Θ-. ἐγυλώτης, - 
Οἰνηϊ Θ.1 5) δ ν τ 15) ὠφέλιμος. ΝΊ Δ πάογ ΠΑ] εχ  ρμάγσηαι 

πλεῖον γὸ οναϊονγε γὸ ὀΐυγρφν. ΑΡΟΙ]οπὶας [εσαπάο αὶ 
ὀνά στον πον έ εὐϑτη 1 ητοτ ρτυ ὠφελιμώτερον. Ηας Ηετγδοὶὶ 
Ρυ4 ίοσεη.  Δεγετιπη ἄξιον Ε᾽ ρυσίοις ὶ βηδὸν ποθι εἴ! π 
αὐόβοις τίων πόλιν κα τα λιπεῖν, οἵ τινες Εὗρμιόδητορον ἐωυι οὶ 
βαλον κέγντες ἡμέων μηδὲ εἷς ογηϊς Ὁ. ἔσω. ες δέ τις τοῖς 
ὁ μετ᾿ θην, ο[ϊ, ΐριστον κ᾽ ὠφελιμότατον, Εχ 4ιῖθι5 
ἴςι].ς. ΕΠ ἀρὰ Ηογαςοί γτῖιπὶ ρ νν Ποιμπι ἐς Ρεϊποῖρο] 
τισι Ἡοιπιοδοτγονν πο [ο5 αἷς Ἐρμεῆοϑ εἷς κποῖτο 
ἀο5., φιιδά ηιμιπῚ οἰ Πἴτατο ρχρ ! ογεητ Ηεγπιοάοτῇ τὰ 
τὶ ἤτον. Νεπιο 4ε ποῦ 15 γπιις οχος ]ατν [4 ἢ αιιῖ9 οχτὶ 
11 ἴῃ ἰυςο δζ ἀριια «[1ο5 τ. 

ΟἸνηλατεῖν,αριι ΑὙἸΠΌΡΒ, ντ βοηλατεῖν,απο5 ἀσοτο, 
Οὐηλεγης»εγδ,α ρα Ο γα ΠΠαΤῖι5. ΡΙ]ατοαἰὰ αοργησίας ὁ βελὲ 

ἃ ονηλάτίω, : 
οὔνω, μιΐσω αν ποι, λιν τ Πτατέ ἀβέετγο, ὑπολαύω,ὠφ 

σαγγέγιμετε ὃς ὀγήσεωι {4 0 οΓ15. ΡΟτΙοΓ5 Ροτὶἢ αιυᾶ! 

ψΑ115. ονήσεαι μεν τἴθ 1 ἐγὸ γτὴ]]ς,ὠρεληϑθ ή συ, 4ἴς, 
ὁνἰσεῦϑις οἰκούοντες. ἔΓιὶ ἔξ σαρὶοτῖς » ἢ Δι ἀϊ οΥΊτι5 
ὠφελεῖ ὅτι γχστολειβ εῖν, Ὁ γη9 αι, τὸ ὠφελυϑίωαι. Χ ςπ0. ἢ 
τα χωρία ωροσβάλλειν; κὶ πίυν, ςρατι αὴ ὀνη ἑκα! τι. νἱά 
γησαι)γ ῬΑ ΠΤ μιΙπῚ ὄνημαι, ὃς ὄναμω ει ὀνίνα μαι: Ππ|4 
Ροτίι5 Πρηλῆσας νἱταρογο,ργοθτῖβ ἱησεῖοςντ ᾶππὸ 
1ῃ Βιιης Ἰοσιμη 1114 4,0. δὲ μὔὸ ἐδὲ βίη ὑαβρήνορος ἱανποό 
βὲς δπόννδϑ᾽ ὅτε μ᾽ ἄγατο κὶ ὑπέμεινεν 9 ΑἸ ΘΠ πὶ αξέσκει, 
διε Τ Ὁ μὴρ γράφήν ἐπ᾿ ὠφελσίας ὠνητο γὴ ὀνή μϑυιθ-» ὧς ἐν Οὐδὲ 
ὃ τῷ α δὴ μέμψεως: ὃς ρ4ι]ὸ μος χιὰπι ἀἰχ ες Ηοπις 
τοϑ ὦνατο ὃζ οἰτώνατο ν ἤΠτρᾶγε ρτὸ ὠφελήϑη, ΠΙ  ππσὶ 
“ἢ ὥγατο κὴ πῷ ὠνητο, τὸ ὄγημι ἄῤῥητον 571 τε ὠφελείας ὃν. 71 τὰ 

Οὐνύσῃ, τ ]ΠἸτάτετη ρους! ρς 5. ΡΙΑτο ἴῃ ορἡϊε, 
Οὐνησιδιώρα ἢ, ΘΠ ΘΗ σά: τοῦτος ΟΡ ΙΓΠ το, 
Οὐήσιμος ,ε,δνν τ} 15γώφέλιμος, ΞΟΡΗΟΟΪ, ἐχθρῶν ζδωρᾳ 

σιμα. 

ΟὟσις ε(Θν δ 114 ΠῚ ΟΠ. Γοιπ οἀ τ» ]ςηἰπηοπ, ἀφέλειαν 
ὄνησις; αι] ἃ ̓ητοτοῦ ΐ 

Οὐνησιφόρφε»ν 1 15. Γορα!τ ΡΟ εχ. αἀἀιοῖς 514. 
Οὐ γησιφύρως Δ {πα πάἀτπιν Αἀιιοσθ. 
Οὐ νησυ ῖθα,(11} ΠΟΙΡὶ5 Διἀοτιητ, ΕπτΙρ. 
Οὐνητὸς, γέξι!Ρ ΘΓ 4 6}}15, 1 οἰγς ἢ. ὀνηταὶ ἐμεμιπ τοὶ » ἵτεῖπι Υἵ 

ΤΊΙ52 110 ἔτι] ατιθ 5, Ἧ 
Οὐήτωρ. οἷ γησῖν φέρων, ΗΠ εἴν ἢ. δὴν 

Οὐϑυηλόίω, μ, θύσω, πο δυκα, τετσοτε ἱπαυϊπο,άεταγρο δ ααπι! 
οὐδε. ἡμέ Σ 

Οὔϑος, «ον κα ἐν ἤππι!ς5 ργορτὶὲ δοιμτη, βόλιτος, Του, ἐν δ᾽ ὄνϑου [ς 
πλῆτο στόμα 5ι}14.6 ὄγϑ'Θ-, τὸ βύλζινον, "ἡ ἴδ᾽ βοων κόαρίθ.. Το δε 
ὄνϑον βοωνγ ἀἰχῖτινἰάς Οὐνίς. ι Ὶ 

Οὐνϑυλδύω, Ἔχ αυῆτο ἀρρατο,ίξιι οοπάϊο Ατβθα. ἵπ ἿἿ 
Οὐϑυλ δύσεις, ὀχ ]υ!Πτλοτος οἰ δοτίτι ἀρρατγατις,8ς Ἰοποοίη 

ΔΙΙΟτι τ, ΡΟ] ιχ. ὶ 
Οὐ γναῖα. ὃς ἣ ἦ 

Οὐνήδες γε! ὀνιδύα, ἤπιῃις αὶ ΡΟ] ἡ ὄνϑι Θ᾽. ΤῈ. ὐλαΐσπα 
Οὐὴὶς ἀρ ΗΙρΡρος. ᾿ 

Ονήας (κατὰ οι [εἰς ἰρεοϊο5» ΑἸΒοπ.].ζ, 
Ὁ νέδνογ αὐ  Πις5..6 νώρκον, δι114, 
Οὐρρος, οὐ ὁ Αῇ μδτἰυ 9918 οἰϊγαπαϊπυρ: 



ΟἿΌΝ ᾿ Β 
οἰσθο, Αδῖι. Αςς ΓΉ ΠΟ ἃ. τοῖς αϑοσι γένεται ἠδ᾽ ὀνίνησν, Γαοα 

με ὁ κωκυτὸς υὑμδιδ ονίνησις αι Λλ δὶ ργοάς ἢ Θά] ςπιις δά 
θη Ἀκτς ἃ 5 ϑερμεὶ μεγώλως ογίνηστ, ᾿υπΠά Πτον πες ὀνίναμαι ρα" 
χιὰς Κοροοἱ δ᾽ ονίναντο κολα ζόυροι, ὀγίναντα εἰτιπὰ τι - 

εἴη Ρτοῦὶ. : 
μον τὴ ΠἸ5,ὠφέλιμθ, 

εν ϊάς Ομῴα. 
κου, αἰ ΠΠι50 δι ἴογτα ἕαυυ 1115, ὁ τεχτονικὸς πρίων, οἰν οἢ, σπτο- 

᾿ εἶθ ΟἾνΘ., ΟὐγεσκιΘ. (Ὀσυ δον τ Ἔχ ρὸ [εἰτνν ἰστυαῖτις ἴπ [ὰ- 
Ῥτίςα ατί οτῖς τα σῖπα: ΠὍτο ἀςοϊπτο,αριῖς 19.ηκια; ἅ δά νογ- 
Βαμα οχ εἰάεπι δυτ!ιουιιι5ταρι Ατμοηαῖμη τάςαι ὀνίσκες τος 

ως νοεῖς αχϊοιΐος ἐχ τότιο βαέϊος. 
ἐς, Οπὶτὶς ΡΠ πο. ὃς ὀνπτις ΠΟ σοὶ ἀἴ σϑηιις οἰτ οΥρα- 
αδὶς 1ρίς ὈΙοίσουιά. Προ τοττῖους, 33. Ν]ςαπά.ἰπ ΑἸο- 

χίρματ. ὀνέτιδος αὖον ο ρείης. ΤΠτοΓρτ. ἤς ἀϊξξανι εἰϊς νεὶτ χυΐα πτ 
τποτιιπὶ ρα δι απι. 

᾿ἀππο5 αἀιπνϊττογο. γοργὸ ἀς δίπη]5 ἀἸοῖτεισ σαπὶ Θατιᾶς 
ἀππτάτγαις ἐποιας, ΡΟ] ΙΧ. ἔ 

τὐναλα ἴοτ ἴηι ἀἀα]τοῦῖο ἀςρτεμεηία. ἀρ ἃ Οιιπιᾶπος ἰπ 
᾿ἀεάιιοεβατιιν, ὃς ίαχο ἱπιροίτα οπιπῖθιις ργοροπεθα- 
ἀέσιις αἴπο ἱπηροῆτα ρεῖ οἰαΐτατοπι νεβερατιιγιοα. ἰη  α- 
τατ!, ονυβάτιν ἀρρο!]αραητ Ὁ οο τεπηροτς ἰαρίάοπι τᾶ- 
ἱπυρυγιπι ὃς ἀδτο τα 1]οὰι νἴταθαπτ Ἐγαΐτι. (μ}1Δ. νἱ- 
ατοῖπ Ηεἰεπὶςἰς,αριά ΗςείγςςΡτο ἐνοβάτιδες»ἱ,βΑποίς τπιι- 

γορζούτιδες. [οτὶ ρτιιπὶ Οὐ γοξόφιδες, 
οἰάς τὴ η ὀνοβάτις. 
οἴρεεῖος ὈΓ1τ|.ἰϊη στιὰ ΠΠΠ1ς5 Θοτ. 
οἰδος ἡ, ΟΠ Ο τυ ο 15 σοπιις ΡΙδητα Ὀ]οἴσοτ!ἀες 11. τοῦ - 
ρ.170. 

οβοτδα αι: αἰ Τὰς αὐώγυρρε.νἸ4ς Πιργὰ ΝῚς. ἴῃ ὙΒοτ. αὶ ἐκ- 
ὀγυρρν. Εἰιις πτετρ. ἜΧΡ. ἐνόγυρος, χαμωιπίπις κ᾽ σιδιηρέτις 
δνία ἀγρία -[ςἀ ἰνας ἱπορτὸ, ι 

οι, ἄγνως ον εἰν ἢ, 
γταυορι,οἱ ἀα τι οπ πὶ σοπὰ5 τοπο το [ἸΠῚ,κ χοϑυλον 9 ἀρτά 

ΑΔ] 1. 

υχέν ταῦ εοςγ᾽; ΟΠ ΟΟΟΏταΙ τς ἀαϊ πιά] ν]άς ΑΞ ΠΔπιΡοτγὸ οποςᾶ- 
δατὶ ποπιοη εχ απηῖς ἃς σεπτδιγὶς σοπηροήτητῃ νυ] ἀετιτ. Π]ς - 

ο Πρηϊῆςατε νἸἀοτιτ 605» 4] Ἔχ ράττς "αι μιμπα- 
Ῥἱπητ, ὃς ται ἤιπι ν οἰ ρξατίδιι5 ὃς σαπο ταγρί τἀ Ἰηῖς 
ἀπτιγ δά νττὶλ. 
γοςᾶς Ποτος αΠπαγοσΡοΪ. ὀνηλάίτας, αςρβαβυλώπας, 5114, 
ριι4 ΤἈΘργαίς. δ πουῖα: Πδτ σιοαρέτς τοιταγάαεϊα 

Ἔγτατ ἃ ΘαΖα : [δ πο ν τ ὐνο χείλη ἰΙσσοπάτιπι εἤςοταιις 
ποΠιιΐαπι Πση  Η ςατ. Τ] οἴζουί ὦ. το μάτι, σαρῖτε 24. 
ἕτεοα, ἰωὼ ὅγιοι ὠλκιξιαίδιον, ὀνοχειλὲς ἐκαίχεσόμ, ἀρὰ Α - 

ὑνδ χέλίθ. Γπτοτρυ ΟΝ Ἰοαπάτὶ ἤιρογ πος νοτίι ἰω ὙΠοτῖα- 
ὅτ᾽ ἀγχέσης ϑριδεικινίδω λαΐζεο χαλ πίων: 8. ριδουεὸς 11.611} 

ἐλεῖ τι. δὲ αἱ τὸ τοὶ φύλλα τοῖς ϑρίδαξιν ὅμοια ἔχένγκὺ ὀνόχηλον λέ- 

ΕΠ δέ 2|π||4 ἀπολεῖ: σεπὰς αιιοὰ χοίλυκα καὶ Οἰνόκλειαν γο- 
γῖ δ᾽. [ἰοπὶ Ὠϊοίο. 

ἀἰϊοίτιις αὐ ἁ αῖδιι5 μογρα μα: δέ ἴγχασα, Ὠϊοίς.1. 

υλοκόπος, 11 ΑΠ πατίαπὶ πιοίαπι γα] ὄγον ἱπυρο τ δέ ἃ- 
οἰἴτοτ.. ᾿ 
ἀ οπτριία ἀἰςϊτιιγ οι ἀπ πο 5 Ρεάες ςἔπηχεγε αι άᾶ, 

τοῦ ΟΟΠηπ.. ΑΥἱ [τη Ε ἀη. ὀνοσκελίς, 
τὸ, Ποπιθη. ἐαπτδοάοοιι5.6οξα., [2115.92 Ὑ ΕΥ̓ ΡτΙΠῚ) ντ ΟΡΡο- 
εἰ, ἰά εἴ φρῴγματι, ΑΞ (μια. νἱάς οἶτι5 ἀεδβοηϊτίοηςηι α- 
τῆξζοτυ. ἀφ πτοῦρτοῖ. Ρτὸ τποπιοιία ὃς ἔαπιδ ντὶ υἱάςταῦ 
τ. Πἰοτο τογιϊου ὑφ᾽ ὁ μήρου πολλοὶ κὸ “ἦν μὴ πο όμυ σπεδοίων 

γμῷ ἤἴχθησαν, (εὐ ρ ̓τοΓ πᾶ πὶ ἢ ΟΠΊΪΗΪ5 πιεπιογίδηι ςοπίεοιτι 
Ἱ Ἱπιςγά ά. Τ1ῖῦτο ς. βελόυβμθ- κωταιλιπεῖν, ὡς ἐδὲν σφύλας δὲ 

διεγγύςτο, οἰ!ρὶ ἐπα ἔαπτατη πιοπηογι ἀτη σις το πχαογα. δὶς 
ἼΡΓΟ ἔπι: Ψ γε Ί!. Αἱ ης1 4.8. Ρτο ποπηΐης τάητο Ἐχίριις 

ϑευοπουηίης ν ΟσαΓ 9 ͵ατο ἀς Τερ ὄνομα τὸ ἐνὸω- 
ας! 7 σομτγατῖο ποπηΐης ἀρΡα  ΄ἀτιτ 5 τ ιιογ 414, 

πὸ φέροντι φιλοκλείων, ΑὙἸΠΠΟΡ μαι. ὀνόματι, ΠΟΠΆΪ ΠΑ Π] 
ΠΗ οπυκοιτ᾽ ὀγομα.άοτι Δ (ΟΠ ΐη ὀνόματει ᾧὶ ῥήματα, Ηοτ- 

ῃ. ὀνόματα χαλὰ ἰά οἰπνλοξεις ὀγαρεπεῖς ) ποιαϊηιπι ἀπ 1 - 
οἵα νετθᾶ. ὀνοίμῳ τε ἐτίϑεντο τοῖς πα)σὶ τῇ δεχαίτῃ, ΑὙἸΐζο- 

πϑοὶ ἐγάμοίτων κινδιυΐος ὠρρσλαξων. Ῥοτίσϊα νοῦ Πις!- 
150 1 ΒιιογἀἸ 4. 14 εἴλννογθο τεπιιδ.ὀνορζσίτων ὀχλίθ'»δζο. πο - 

ἱπᾶπ τἰιγθα.ςαρίτε ρτίπιο Αξξζοτιιηι Αροιζο]οσιιπι , ν᾽ Ε- 
πιοτὸ ποσηίπιιπὶ ἀἰχίτ» αιιὸ  ποπηῖπατῖπι Ποπυΐπο5 σοα 

ϊ ἀςδεδητ, ιιοτίος ΘΧΟΙΓΙΓΕΓ ΠΙΙΠΊΘΓΙΙ5. ἐπ Ἶ᾽ ὀνομῴτων 40 ὙὮ - 
Ὁ Θ΄ δυμοϑνέγης, 14 εἰς, ἐκ εἶθ᾽ χόγων. αὐτοῖς ὀνόμασι γεγομμυῆρ 9 
ἰοχ ἱρῇς ποπιϊπίδιις (ογῖ ρτα. ΡΤ αταάτοι. ῃ 50] ον ο.1ὦ εξ, 

οὐ ἀϊσιιητ, 4 νογθιιπι, ὁτό μασι κλέ πῆεινν εὐ Οἷς ἀσοίροτο. ὃνό- 
μασιν ἢ λέγεις, νεῖ τοπιις θομς Ἰοαιιου 59 Επιγὶ ρ], Οὔνοματτῖα 

ΒΟΠΊΪηἃ ᾿ς οτηαηὶς Οταςὶ ταὶ διπιητοποπ πάτον : ποτ ρτὶ- 
ΤᾺᾺΙΠῚ. κοινὸν κἡ τυρφσυνγρρακὸν 5 ΑἸ τΟΥ ΠῚ συγ λμωμτῦν 9 αὶ ποιτρωγυμικὸν, 
τοττ τη; τρίτον κὴ ἐπώνυμον ν οσαητ. Ὀίοπνπιις Ηαἰγςατπα. [10. 
τότ ο, μα ϑὼν ἐπι ἑωμαίων ἑκάστῳ κοινὸν τὸ ὄνομα καὶ τα] νὰ (ὔὸ τὸ κοιγὸν 
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ἕτερον, δ δ συγγγυικὸν αὐτοῖς ὅδε, κὶ ποιτρωνυμικόν, Ἐτ αὐτὸς μὴὶ καλεῖτο, 
κοινὸν ὀνομαγκὶ τῳροσηγορακὸν»νέβι(Ο- τὸ ὃ συγγοικὸν, ἃ ται δι Ας, ᾧ ὦν 
ἐπαγυμονοκόρσδος, Ῥ] ταν 5. ἴῃ (οτίο!ηο 5 ἐκ τούτου πρίτον ἔ - 
5("ν ὄνομα το κορκολανῖ, Κ ὈΣἤις ἴῃ Μαγίο 9 γεΐς μαρίς πρίτον ἐς ἔ- 
χομῖ εἰπεῖν ὄνομα. 

Οὐομα κύριον, οπιςη οἰἙ ΡΓΟΡΓΙΙΠῚ 9 4110 ῬαΠΠπι οπιηςς ἵπ ο τὲ 
ΔΡΡοΙ] π᾿ ντιμητι οι ἐχ αἰτουα ραττο τοίροηάςι τγδηβατί, 
ἰά οὔ, μεταφορικόν: Οἰκεῖον γογὸ ἤπιπὶ ἀϊοίτιτ ἃς αἰϊςιὶ τοὶ πια- 
χἰπγὸ ἀσσοτηπιοάατιμπινοα αἰ Ἰσηλιπι, 1 οἴ, ϑμδτρμον ορροηὶ- 
τατοντ τοίτῖς Αγ τοτοῖες ᾿ἶδτο ρτῖπιο ἀς ἀττὲ ροοζατιιπη Τά οπα 
“0 ὃ ὁνο οί των τοστεύτ᾽ ἐχόντων εἴδηγτὸ 5) κύριον, νὴ τὸ οἱ μεῖον, ὃς, ΟἹ - 
ςεῖὸ 3.(ς Οτάτοτο, 14 Πτ,αιιοά οἵη πο5 τγαηη] τὶς. ὃς αἰ Ἰοηῖς 
πιαρὶς ἀς]οξγδητιιτ γ ἐγ 5591 ΠῚ ργο ΡΥ 5 ας ἢιἴ5. Ἰ πὶ ἢ τος 
{πιπὶ ποπιθη γᾶς ργορτῖτ πὶ γοσα δι ππὶ ποη Παΐσοτ, ὅζς, ὃς Ρτο 
Οςοϊ μηδ, Πα τ, ὶ οπα ἁἰ Τα ταπη ἤϊο ςοῖτο ἂς Ῥτορτῖο νοσᾶθι- 
Ιο ποπγίπαγο. Τάεπι ψοτθα ᾿πιιῆτατα νοσατ τὰς Οταοΐ γλώπας 
κ᾿ Ὑλω καὶ ὀνόματα, Τάἀξιησιις ΑΥ̓ΠΈοτοΙ 65 ὀνόμα τα ἀίοἷτ ηϊία: ἃ- 
10] ονόματα γὼ ῥήματαρντ ὄνομα ΠΟΠΊΘη Πτ ἀτάτις ἀρρο ]4τ|σ 5 ὃς 
ΠοητΓᾶ γΓοιτ»κὴ τὸ κορᾷγμα αἰ {Ἐ]Πστιατηγ 9 ς ἀςοίρῖς ΒΕ Βετοτγῖσο- 
ταπα ΠΠτῸ τογτῖο. αἷξὲ ὀνομοτων» νἱάς ΡΙάτοπεπὶ ἱπ Οτγαιγίο. οἷ- 
γόματεοι. ΟΓἸΔ ΠῚ ΡΤΟ ΤΡΗΠ95 ΒΟΠΊΪΩθι15 ὃς ρογίουἶβ. δο]θηῦ ΘἢΪπῈ 
ΒΟΠΊΪΠ65 ΠΟΙ  ΠατΙ ΠῚ ΠΕ ΠΟ ΓἾν ΟἸΠΠῚ ΘΟΓΙΠΠῚ ΠΕΊΟΓΙΣ Ἔχααῖγι- 
τατ. ΠΑτ τη] σαρῖτα νοσδητ, Αξξ, Α ροίξ,οΔ. τ. ὦ τε ὄχλίθ. ὀνορ(οί των 
δ) τὸ αὐτὸ, ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν, 

ΟἼνομα εἰπεῖν, Ποῖπὶ ἐπ ἀϊσογε ΗἩσγατ ποιηΐης νοςατς. ΕΠ ΠΤ ἢ Ϊ151- 
11|λά.3,αἷτ ὄνομα εἰπεῖν ρο ποτ οσ θιι5 ̓ 46 πὶ Πρμϊῆςατο, ιιοά Ηο 
ΠΊΟΓΟ ὀγομα μὺυϑ' στε θαι. ΠΟΠΊΘ ἢ ΟἶταΓῈ ἀταιις πιοπηογατο. Ρίατο 
ὅπ ΕΠτηγάθπιο, ἑτωσὶ γάρ πως κα πε τοῖς ὀνόμασε. ΠΠ1Π|5 ομῖ πα νοῦ 
Βα {ιεγιιης οἰ ηίπηο 1764 οἴτις ἔτ ογατῖο νὰ ἀϊσοτοῖ. ΟὝομών 
ντ λόγΘ" ΟΠ ΓΑ ΓΟΠῚ καὶ τὸ ἐργὴν ἀππιπριτατ. Ἐπτὶρὶ 4. τη Οτε- 
{τε  Ονομα γδ ἔργον δ᾽ ἐκ ἔχαεσιν οἱ φίλοι, ΠΟΠΥΪ πε τθητι5 ἀπηϊς!.ΟἿο- 
μια οὈτοητι5 δέ ΡγατοΧτι5.Ππῇ 414 ἢτ ῥοῦ σαπατηςντ Γἀπ.10 
4ιταγ. ΗΠ] σατπα δ. ΠΡ το ρτῖπιο, ἔωρα ηε ὃ ἐἰμούλιθ- αὔτο μετ᾽ ὁ- 
γυμούτων καιλών»ωὡς τι μίω) πε λύει κ᾽ κόσμον πϑειτιϑεὶς. ἀσεθατιγ Βοσ 
Ὁ Απημ]ο Ρα ςἢ τὶς Ποπαϊηΐθι5.ν τ 54} {Ἐ]π|5 Ἔχτα] τ. Οὕομα 
πεποιη μέσον, γ 16 Ποιδω, 

Οὐομοζομαι!» ΠΟΠΊΪ ΠΟΙ. 
Ο᾽ γομαξό μῆνον, ΠΟΙ ϊ ΠαΓΙΙΠΊ. 
νομίζω, μ. ἔσω, π᾿ κα» ΟΠΆΪ ΠΟ. ΠΟΡΉΪη6 ΔΡΡ ΕἾ ο, ἃς ποπΊεῃ ἀρρεῖ- 

Ἰο.Οἴςεγο ἴῃ Ρ]ατ. ΤΊ πιαο:ἐρμίω δύω, φράζω, Ε] Οα οτος πίξου 
Αι. Αςςι τι. ὄνορ(φόζειν ἔγομα πῷ ἰυσοι λημποςατε ποπῖδη ἴς 
ἤι,ς 9. δι, Αροῖονίάς Οὐ νομαᾳΐνω, 

Οὐομαϑετέω,ποπηϊπα ἤπσο. 
ΟἸνομᾳ ϑέτης»γ]άς Ὁ γομαςική, 

Οὔ ομαιονόωςνἱτ!ρογο σοι. 
Θ᾽ γομφένω, μα, ἀυώ, πιαγκαν ΠΟ πυΪ ΠατὶπΊ τεφεηίδο,νοσο. ΗοΠοά, ἐν όνη- 

»9 ἢ τίω! δὲ γιωάκᾳ «πανδώρίω. ἘΤΟΤΊοτις 1{1π4.10, υἱμῖν δ) ἂν «“αἵ- 

τεοσὶ αἰρίκλυται δ ὀγομύνω, ΠΟ ΓΑ] Πα τίτη γεσςπίείσο οτ᾿ ὄνόρια κοὶ- 
ταλοίξω, ν]4ς Ξἰξονομαίνω, Τὴ οἴτατ ὃζ Ῥγο εὸ Ονομαίξω, Πειπ ἢ. 
αἴδι ἐφ. δο»τεὶ κἰ ἀἰῥῥητει ὀνομοίζων, ἀϊσοη ὃς τασεη 44 οἴογεης : ἀ- 
ἸΙοιη αὔἴῤῥητα ὀνομοίζειν, ον ἃ γετδὶς ρταγοχτατὶβ ποὴ ἀρίῖπεν 
τς. δαρι ΠΙπιὸ οἵδ ἀριεὶ Ἡ οσηγιτη, ἐπος τ᾿ ἔφατ᾽ ἐκ τ᾿ ὁγομεζεν, 
ΥΟΙ ΤητοΓΡ.τόν τε λογον εἶπε γὸ τεὶ μέρη ἀυτώ διεξἴλϑο, 

ΟἸνομακλήδιω, ΠΟ ΠΙΪ Πατὶπη, εἰς ὀνόματὸς, Πότ. Ο Δ. 
ΟἸνομαᾳκλήπωρ,ορρς. ὁ. ΠΟΠΊΕΠΟίΔτΟΥον οἱ Ποπηθποι τοῦτα Πς οτῖα πὶ 

411 ΡΙΤοἶο ν οσάτοτ, δ ποπιϊπατὶπι νοσοῖ σοπείμα5 δά ἀϊ- 
{ςπηθοπάπιμη 5 “ιιο πὶ ἀρρο ας Ατβεη. Πἶδτο [δοιιπο 9 ταξίαρ- 
χον σ᾽ δείπνων, 

Οὐ νομακλυτος, ΠΟΤΉΪΠΟ ἵποῖγτι5. ΓΟ ἐδ τῖς. 
Οὐ γοκασια; ΠΟ ΠῚ ΠατΊ ΟΥαΡ ΡΟ] Ιατῖο, ΠΟ ΠΕ γατίσ, 
Ονόμασμα 9 αρι4 Ρ]ΔτοποπΊ ἰπ Ογᾶῖυ]ο 5 Δρρε δεῖ; ποπιθης 4- 

τιιγα, 
ΟἸνομαστήρια. τὰ, ξε(ειτὴν ΔὉ ᾿πἢίταξο πουηΐῃθ5 γε] 410 ποπιθη 4 - 

Πισαὶ 1πΠπἸτατατηῆς ΝΝ4Ζ.1π Οτᾶτιρτο [ΟἹ] επηΐτατο {165 ἀσῖτατ 

ΟΡ ΠοπιϊπιΠΊ ἱπυροπιίοη,ντ γεμήλια ΡτΌρτοῦ παρτί59δς γί 
ὅϑλίια Οὐ πατιπτατοπη: 

Οὐνομας-ἰκὴ »ἢ ς» ἡ, Γοϊοπτία οἰ γεξεὸ πηροπεηά!ὶ ποπηίπα:νπάς Ονο- 
μαςικὸς ἃς Οὐοματουργὸς » ποτα Πππὶ Πέξοτ, 4111 ΓΕ 5 ΠΠῸ σεττο ἃς 
Ρτορτγῖο νεῖθο ποπιίπατ,} ἃς Οὐ νομία ϑέτης «ἸΟἸΓῈΓ. στππ15 οΕ- 
βείτιπΠη τοὶ ὀνόϊμςι τες ποιεῖν κὶ τί ϑεῖϑαι 5 εἰ μέλλει κΦριίθ» ἐξ) ὀνομζοίτων 
ϑέτης. Τα 41 η15. Οπη μα 0115 ΠηΪτὶς ἀρῖς ΓΊατο ἢπ Οτατν]ο, νθὰ 
αἷτ παντὸς ἐἢ) ὄνομα ϑέδϑου. ϑμοὶ ὀνοματονργοό, ἱ. Ποη οἱἷς ουϊυις 

τοθιις ποπηῖπα ἱπάοτονίδεί πουλϊπιῃ αὐτὶ Π οἷς. 
ΟἸνομαςὶ, εξ ὃν ὄματος» ποτα ΠατΙ 9 Ποιηἰ πο, Πιογ ἀ, ὄνομα σὴ κ ἐγων, 

ποπηϊπατίῃ γοξογοπ σιν οσλῃ5 ΠΟΙ ΪΠ 6. ὀνομά ς-ὶ τροστεγορ δὺ εἰν, 

Χεπορλ στο ηυΐπτο Ραά. ὀνομαςὶ δ εὐὸν εἰκατερον τροσειαον, 
ποπηίης ντγιΠ 6: ΠΠπτμτι ἀρ ρο [4π5,ῬΊατ.)π ΓΕ] ονομασὶ κακχέσ- 
σα! ἀριιὰ Αγαῖπσπατο ποπηῖπο νογοἴςογο. 

Οὐνομαςικὸς, ἃ, δ ΠΟΤῚ ΠΑΤΙΠΠ15. ὀνομαςκὶ χοίξις. Ἠοτπιοσ. 
Οὐομαστὸςο(}, οἷ οἸατιι5. 14 εἴτ . ποπηπατιι5. 1 τῖ5.ΠΟΡ 15) ςεἶε- 

Ὀτὶς. ῬΙΑτ ἄς ΒΡ Θ]1ς. ἐπ᾽ αὐ αὐτὸς σερίφιθ- ὧν ὀνομαστὸς ἐγἤώετο. 
ἩεΠοά. ἴπ ΤΠ ςορ. τρεῖς παῖδες μεγάλοι κὶ ὄμβριμοι 9 ὅκ ὀνομας"οὶς 

ποιὰ 9 πεϊπ απ 114 ο[ἢς σγεινοὶ ὃς ἀϊγι, Ἐτ ὀνομοιστότατος. ποξεΐ- 
Τοπι,:. ὈΡ 1) 
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πατιέπτας ΓΙΙα. Τίσοτατ, 10 ΠΡ ΗΟ], τοῖς Μιτυλς, Αἰκρὴν γὸ τίω) 
μᾶὸ πόλιν ὑμὴν αν π' αὐτῶν ὁ μολογεϊάνοι, μου σικὼ τού τίυυ ὅῃ. αὶ ὧδ ὁ- 
φομαστοτοίτοις ἐν ταύτῃ τυγχόμειν παῤ υἱμῖν γεγονότας, οοἰ ΟΡ οττΊ ΠΟ 5. 
Οἰνόμαστον νοςᾶτ Ρίατο ἴῃ Οτατυ]ο»αιοΐ πουπίης ροτοῖϊς οβετ- 
τί ,ιοᾷ ποπῖοῃ μάθετε ροτεῖς. 

Οὐομάτιδες, γα ἴοτος ἑαιοίς, Ἡ οἴγομιν ἄς Οὐνοβάτις, 
Φνοματογραφίαγ που ης [τυ γα ΠΟΙ ΪΠππη [Ὁ γ ρτιγα. 
Ονοματοϑηρρε, ὅν νοΥθοτιμη σᾶρτατοτ ὃς αβεξίάτοτοντ απςορς [ν]- 

Ἰδθατια ἃ Οἰσογοης ἀϊοίτατγ. Ατῆοησιις ἴδγο ἀεςϊπηιοαιατ- 
τος ἐκ ἐδλίειν σε ὠροσέταξα καλὲ ὀγοματυϑιήει» δμοὶ μὴ ἐδδίειν, γοΥθᾶ 
ἤιης Πεμποοτῖτὶ δὰ ΚΠρίδατισι αι νἴπη ν οΓ ὈΪ ἀπεὰδ ίειν ΠΟ 1Π- 
τοι Ποχεγατ, ν οσαπογάταιις τίω κοατίυ) (ἀπιϊπαϊέπταιιε ΡἰΔςᾶ- 
ταπΊ» απ νοτιογας οοπιεάετο Ἰάςπὶ Γ᾿ ΘΠ] ΟΟΥτιι5 1τᾷ Ῥτοίε- 
το ῃ8» τἰινὶ κοπτίω), ἧς συμιβελόϑω σοι ἀπεϑδίειν» 1ά οἵ . χιιάπὶ τὶ 
(ἀπιαῦτθοτ ντ τοίριιδβ. τ ταγίιιβ πρτὸ ἀςοϊπιϑαμίητο 5 ν δὲ 
τὰ ἀοργαιιατὸ (ορταπι , Εἰπὲ οὐ ἡμῖν τὶ αἴοὲ ζυτίσεως ἀξίων ὃν- 
σῶν χὐ μὴ ὀνοματοϑήρᾳαϊφιλότως. 4 απὶ [1 το τοῦτο (οἰ τὰ σοπιροῦ- 
τίοης ἀἰχῖτ, Εἰ οὖ κα γώ τι εἵκαρτον ὦ καιλλίς᾽ν ὁγομῴώτων κὸ ῥηηρίϑι - 
τῶν ϑηρόυτὰ, υυὴ χαλϑστανεγ ῬΓΟ ΘΟ 6 ΠῚ Θηφφλοίξις ἀἸσῖτιγ ἂῦ Ηςο- 
{γοὴϊο : ὃς Οὐοματολόγος ἃΌ Ατμεηαο ἱρίο [10 ὃ. «ὐελενεχθεισιών 
δὲ ποτε κὶ δορκοίδαν, κὶ ἐλεατικὸς Τταλα μήδης ἐγοματολόγος ἔφη.» δίς. 
Οὐιοά διισιιρίμπι ν ογδοστιιπὶ ἄζαιιο το πα ἰςι]λ5.Πς ομΐπὶ Ματ- 
τους ΤΉΠ ΠΣ Ἔχτα τ ἡ» ἐχργοῦγας ϑοογατὶ ἐΠ}ς, ἀριιά ΡΊστοποπὶ 
ἴῃ Οοτρ. Εἰπέ μοι ἱπαθτοῦ Σώκρατε τος αἰκιωΐῃ πηλικαύτος ὧν . ὀνό- 
ματα ϑυηρόϊων , καὶ ἐδώ τις ὀνόματι εἰ μαρταῃ γ πῶτο ἕρμαιον ποιέων. 
Ὅτς πὶ ϑοογαῖςβ, πιπὶ γεγοσμπάδτιὶς πιαχίτηὲ οὐπὶ ἐἃ ἢκ α- 
ταϊε » γογθούμῃ διιςιρία [ςέξατί τεηἀἠοι!ααιις. ροποτα. νῖ 
ἴπροπϑ Οὔ ]άτιιπὶ Πποτύπλαις ΧΙ Π πιο 5 ἢ 45 ἐοτγτὸ ἴῃ νεγθο 
Ρεροαιογιτὸ Ταῖς ετίατη {πιάέιτα Ἔχργοθτας ἀρὰ Ατβοπαιιπι 
1ῖδτο τογτῖο.. Ογπαΐςιις Ὑ]ρίδπο αι κειτούκειτος ἀϊξξιις εἴ, 
4πιοπὶ ἀϊοὶτ εἴκανθας ἀγείροιν, ἰα οἰδ, ὑρτποία Ἰεσογοργτουτα [5 
βοτίθιις, μος εἴξ,ν ἐτθοταπι ἱπαπίτατεπι γος ἱρίς. ῥγαέειτς, 
Θ ΕΠ ας Πδτο (ποππ4ο,οαρίτε 9.ΝΊπηὶς πιϊηπιτὲ ας ργορὲ [0Ὁ- 
ΕΠριἀὲ ἡ ΡΙμτάισμιις ἴα Ἐρίσατο ἀοςυληδο χύΐξει τυρεῖ, Ἐδλ5 ο- 
πάπι στιτᾶβ νοσιπὶ νογθογίῃιηις οἰ ρδητίας : ποῖ τοἄο πο 
(ςχατητ Ἐρέςσατιις [εἀ οτίατι Ἰηεέζατιιτ. 

Οὐ νοματολόγος ὁ, ὀνομακλήσωρ, νἸάς Ονοματοϑήρας. 
Οὐοματυποιεῖνγοιατο νοείρα ὃς ἕχσοτο Οἰςετιποπηῖπα ἥπσοτς νοὶ 

ποιᾶτς Οὐ, Οταοο ντίταγ Ατὐἡτοτοῖςς Γπσιιη4ο ἘτἢςΟΥΠ). 
Δ ΝΙοουπδοι ς Ὑιγρὶ!, Δὲ πολάλίσιις πιοο ποπλοπ ἀς ποιηὶ- 
πεῆηρο. 
Θγοματοποιΐα ἡ πατὶ οφποτηϊηῖς Πξεῖο τἴτα ντ ργοπιητίατιο- 

πεᾶζνοςς ἴμα τοπὶ ἀπάτη Πραϊῆσαι ἱπιϊτετατγ,ντ τ πηἶτι5 Φ ΓΙ 5. 

νι Ταταζδητατα Ἐπηπις.Ατ ταδα τογγ 11 (οπῖτιι ταγάταπτατα αἱ 
χὶς Ρεὶ ἔς, 

Οὐνοματουργὸς»ῃ, δ»ποτηΐπιτη ἀτεῖβεχον κὶς Ονομαςίικης 
Οὐ ὅπη, ΗΠ εἰ οἰ, εἰ μπέλν μεν αήνης εἶδος. 
Ὁ νὐπορδον, [ιοτα,ι4πὶ ἢ σοπιφάοτίητ ἀπηϊγογερίτας γοδάογς 41- 
σατο Οπορογάοη ΡΒ] η.110.27. σαρίτε 12. νόμορδὸον ςοτγιρτὲ 
αριιᾷ Ηείγοἢ. 

Οὐνδαυξῷ.. ἡ. διῖχτις αππϊηδοθιχτις απ πληι5 ἃ Ο424 σχροπίτασΟ - 
ΠΟΡΥΧοσ ΡΠ η.1.20.6α.16. 

ΟΘ΄, κα αὶ ναι ἃς φππα: αὐθδιὰ τέων οἷξ ξυτεῖ γινουβύ ἰιω ὄνησιν γ Ἐτγ- 
ταί οσινηάς ὀνειδυ,αΠπίτνις. ἐν» αἴγων μυςύρια, ΔΥΠ ΤοΡμλπιν1- 

ἃς ἀριιὰ Εταίπιιπι , Αἤπιις ροττδῃς τηγττετῖα, ἐπ᾿ ὄνε καταπε- 
σὼν,αἱν Αἤπο ἀεϊαρίι5, Ατπορμδηὄνε ὧτει γ ἀΠπὶ αἰιΓ65. Σά ει. 
ὄν. ἰνδυκὸς,αἤπιῖς Τπάτοιι5, Ασα ζοτοῖ 65 ἴθ το τογτῖο » ἐς ραττῖ- 
διις Απἰπιαὶ. ὄγιδ- αγρι- , αἴτηιι5 ἀρ το τῖ5» Ηογοάοτμ 5 Πἶρτο 7. 
οἱ ὅγοι οἱ ἄγριοι ΧΈπορη. 14 εἴξ, οπαρτὶ γίν] οτος αππῖ, Οὐ- 
νι πέταλον αριὰ ΝΝΊςαπάτιιπι ἰπτογρτες {1 ὀνόφυλλογ, ΟἾὟΘ-, 
τα(δέτιπι εχίριιπι » πλι τας 7 ΘΟ] οΥἱς ἔα ςἱ ὃς {δ οἰ ποτές]. 
ςυτίς ὁ κ11ο σοπιρα 1, ιιοά σοηταέξιι [είς σοι] σα η5,ΓῸ - 
τιιπάατατ, γτ ΡΊ Πα] ἀρραγθατ:!οςῖς δυιιλ ἀἰδον Πρ ποπίάας ρο- 
πφγδίιτ : ἃς ἴῃ πιοάϊομα πιαχίτπιας σου πιοάίτατος Βαθεῖς ν]- 
φὸ νοσατητ εἰοξεβοντε. ὃς ΟΥα:ςὶ5 οτἸαπη ὀνίσιείθν κε(αρὶς πολυ ποιο, 
γοΐ σομἐππέξπι ὀνίθ. πολυΐ ποις," κριτοικί δι κύαμος 9 Γιατ πίδνς 
τὸ ται τὶροἀα,οιιτί ον. Οοτσα 110 5 4ιιαπὶ ν οσοῃ αἄδις τοτίπθηῖ 
τα] ἃ αειῖρτις νοσλητιιτ Πα αηϊΠγα 14 βογεεῖίε εἶ, ντ Ἰῃ {πιράιι- 
ποη ἢ ΘΟ] ρογεοῖοις, Ποτιῖπὶ τοῖτο5 οἴταθο, Ατλτοτο 8 ἰδτο 
αιΐητο Ηἰίζον. ὄνες πολύποδες ἀἠχῖτ» 11 ΡΥ ἴς μι πὶ ρα σι] 5. Πὶ5 
Πιλῖϊες εἰΐς αἰΤογι τ σαί ὁπας Πἰδτο τοττῖου ν᾽ χτ᾿ τόποις, ὀνίσκιΘ-. 

Ἰηαι] τ, κουτοιρί δι. ζωόν ὅθι πολύπτεω, ἐν τοῖς υ δδνερῖς ὠγγείοις»χἡ ἐν 
ταῖς κοτορίας γζωνώυδρον : χ7᾽ Ὁ ταὶ “{ δακτύλων ἐπδρείσεις σφαιεούμε- 

γον Γ4ο πὶ αδτο νπάδοῖσπιο ΠπΊρ]Π ῖς. Ρ ματπηας. ἰῃ σα. αἷθὲ διράκον - 
τις. τοῖς χριλν μῆροις ὀγίσκοις σι Ὁ ζώα σφωιρουιᾶνα χτ' τω) εἰς ἑαυτὸν 
σιωΐοδον, ἁτῆρ ὀνομοίζεσι τιγὲς Τα παῤ ἐμἷν κυώμοις,εἰπειδιηῃὴ αὐοαπλι. 

στο; τοῖς ἐδωδίωοις κνάμοις εἰσὶν, ὅταν ἑαυςδὴ σφαιρωώσωσι φαιοὶ χτὶ τίωὶ 
χοραν ὄντες, ϑες, ϑοτΟὨΐις [νὰ ριι5. ΒΟΙπιο [α: πα] τότιιην ρο 
4155 σοπάπρ!!σαης [δ ἴα οτίσεπι ΡΊ αι α: γοταπ αι Πα Ππμ1], 
κατοραδίες ὄνκς, ας πολόποδας ΟΓαςὶ νοςαητ. Αἰσχαθάογ Ὑτα]- 
Πάπας Πἰδτὸ (δειιπάο φυσικως 3. τὸ σμἱ τὸ πῶτο ποιούδσι οἱ ὄγοι, οὗ πει- 

φὲ ταὶ υἱ δίας δἰρισκόμλωοι. Αριι Δ] οἰξοτιά. Πδτο [ςοιμηἀο φάριις 
λη(ςτιθίτυτ αἷσι κουβαρίδων:ιητοτρτος Βα ο τς τλάψορ οι ζ, ππαϊὸ 

ΟἿΌΝ 
τγαηίτοϊτοντ πῖοχ οἴζοηάςπηι : Τοΐαιις Οὔνοι οἱ ὑπὸ ταὶ 
ζώὰ εἰσι πολ ύποδει, σφ! ὑμῆμοι χ7' ταὶ ἐπαφαΐ Τ{ χίρων, ϑζς 
Αὐτο]δηις πιράϊοιι5 ΟμὨγοπέόη [10.1. οαρ. 4. Ρότος 
αυίτομος οἰοααἸ πια τ η}1α’ δυιτη οξε]5 ὃ Δαιιοῇς ἴος 
[πππτιιτ ἃ Οτατοῖς ἀρ ο ατα ὀνίσκοι, ΤΟ Ρ γαῖ νὴ 
τατ.ἶ10..4.σΔΡ.4.τεὶ ὃ ἦν ζώων. δῇ ὄφεων, σουριὖν κὶ “ἈΠ τοιέ 

ὅτι ἄποτα : ἐν 2) λίβυας λέγειν, ὅτι ἃ ἔνον ἐδίει ποιυύχειτος 
γίνεται ππολύποιυ τιγκ) μέλναν συσαιει ρῥυῆνον εἰς ''αυτὸ, ὃς 
τεγρτετὶς σάζα ἰμσης Θγγατι! 1411) ὄνον 41 ΠῚ Ὁ 
νετηγξ οὔϊε στοά! ἀϊτ, 144; ὀνικώς ρ] 15 (ἀτίδοντ ἀϊχοτῖται 
ἐρο φιῇ εἱ ξαοεὸ Ἰρηοίςο,  υτίας Ἰάσαι Ὑ Πςο γα 
οἰθίοπι Πρτι ἀς αιογοιι πιατίηα ΟΠ Ι 5 5 χὶ κότῳ 3 
τῷ καυλώ αὐἰρεπεφυκότων τινών ὅλων, ἐν τούτοις οἱ ὀγίννοι:(ΟΔ Σᾶς», 

ἄλπι τοῖα οὐσία ἱπστοάλιπτιν πὴ]! ροάαρ:ν Ὁ] πόη νὴ 
τε Ιοσο Ρτο συαπσειρόμῆνον,ἱον εν οΥτιτοίξ ς τη οτθο8 σΟΥ 
(φιιοά ἴῃ μας θοίοὶα 1 Πιπι) [ορ εη Δ συσφαιοόρμῇ 
βἰοθαης. Ετ (εευιπάοίοςο ὑτὸ ὅλων Ἰεροης ἐέλων, χα 

ἐπὶ ΟΧρο[τηι15.Ε οἐτὸ νογὸ Ἰάςπν ΘαΖα Πιβρισατις 
γίννοι [δ πἰτεμάτπὶ οἷοι ν εἰ ογίσκοι, ἔς τασπ οι πλ}}] 
Ῥογὰπη ᾿πτεγρτοταταγινίαγος!], Ἐτπρειγῖςιις, Οὐτίοηι 
ὈοΠΊοΙ : ἔπε πιυ!τίροάςς οτῖς ἀμτα ὃς [Ὁ] 14454κ1α: 
ΡΙΤεδοζ ἔς ἴῃ οὐδ οπὶ Ὁ1]0]1α» γοτι μά! [{π|ττα:. πολύποσας 
ῬεΙΔητ, μάτι Δ 101. Μαϊτιροάος (τίοης5 411} 1η ἴζει 
(ππτητοηαίσιις οοηταξε! ἴῃ σ᾽ οθυος οοτπρ σαητατ.] 
Βείίο ας «πυ]τίροάες αι: ἐπ Ιοςι8 Βυιη 415 ὃ (οτά! 
ταις » πάις σοηταΐτα ρη[ι}πὸ ἀς ἔς ξασίπιητ, Τάοπη, 
᾿ιυιλάς ἃς ἰοτάϊ ἀϊ5 τὰ ἰαριάιθιις ἐπαισηϊαηταν ΒΟ ο 
τίρεάος χα σοηταξζα: σοπττγα αητι ὅς τοταπά δῆτα 
δταρ ὶ ὄνον κὶ ἴνλον ἱπ(εξγα ἀϊπιοτία σσξιῆάϊιης, είν, 
γόος ἴελίθ. ,κἡ ζιδον, ἱπ τ, πολύποιιυ, διῶ κα μεῖς χε μήν 
»ἡ ἃ θη ταῖς υἱ δδίαις γινθυῆνον ὄγον πολύτιδει καὶ ξ'υςρε φο μῆρ! 
λούσιν, Οὐ 6 1 (Ὁ 4 τιιγ δι: 425, οι ταπιθη εχ αἰ10 με] 
ετίαπι,ντ πτοχ ἀϊσευηιβου τιιτα ν Ἔγπτῖβ. Ιλ 0 το 30. 
Υἶτὶ π.. Πὲς ν ἐγ 15 πη τὶς ἐγγαπάϊ σα ποηοιν ἀττι ἐτο 
ἀαοἰπαιττναῦ ΑΓ 115 ςεητὶ οάα. δὺς πγυ]τίροάα ἀϊέξα, πὶ 
ἃ νογεῖθι}5 τοῦτα: ΡΊ Οὐ 5 πη τὶς ροάτριι5 ἀγοιιατῖπὶ 
ταξτύ φιε(ἰορεσάτιτ ἐτίψιαι τγαξεύ ας) σοπτγαθεης ἔς, 
Οταεὶ γοσδητφαῖὶτι εἰοπ, Ἐπ ῥαυ]ὸ ρὸ ἢ. Π|Δπὶαπιτεπι 
ἀτοιατατοίερα Οταςὶ νοσδητ, 411) (σο] οροπάτα πη, γαΐποὶ 
πιεϊοίαπιδιιο, Οτα γοτδα πηῖΐτὰ ἐροης φηϊπιϑάιιογῇο Ὶ 
[ερα.8ς (τοἱορεμάτατνη ἀϊιςτία εἴϊς αηϊπια! τα ἤιο ἰοσα Ι 
Βίπηιις Ια τὶ νεγὸ οηἰίσου ἤμπο τ]οπ(αιιοά ποπιρη ἃ 
τὶς ἀυιγίτίδ)ν ἐγπιείῃ ρΉ]οἴπιπι πο οἷδε ἀγοιιατῖπι τορι 
τοῖ πατι τα αἰ ξπίαις (τίς Πἰαιοτ: ἄτας δἰ τά εἰς ΜΗ 
τις Οεητὶρεάα,αἰτάηις Μι]τιρεά4.14 οἴ. ὄν: Πὰς ὀνής 
Ἰερεάα ςαΐπι ἤμπς (εητίρεάα νογπιὶς τοῦτ ΡΊ ΓΟ Πιβ)ππῖ 
ἀϊθιι5 ἀτοιιατῖ πὶ γερο 5 )ε{ Δηϊεπιδὶ εχ ὀγιισάγιμ ρθη 
ςοττοάςῃϑ ἅταϊις ΟἹ ογβ απ ΩΠΊ οτιο5 ηγοὶ γοσδης εἰ 
εἢ Βέγῆιτα ἀϊέξα ἃ (οί  μπιε114.8ι ἵπλΘ. Οτασογαπι,ς 
δε { ἴκλ., ὁ ἐν ταῖς εἰμπέλοις σκώληξ. πολύποεω δὲ τι ζῶο 
Κυέψι) ταις αν Εἰ γίιτίανντ 50 11πὶ γόσεπι ν ΠΡΟ ΠΊ,Οῦ! 
ἀϊξι ἤπητ ρι]οἱ νογανοβ, π ρτὶ τογγογιτηι Ππισ τὶ 
πῖις φιιο τηατὶς Πτονίδιις οἴ ξοαίτιτ δά ριἔσίτιπι εἴτα 
(αταπὶ πὰς ΜΗΠορεάαπι ν} 115 τορταρίξητασ. Νιυπιοηΐι 
νὴ ἢ σύγε μτήσωρο δελείατος ὁ ῆι πὶ εἰἰκρας Δύεις αἰγιαλοῖο 
μὰ ἴνλοι Κέκλίωται μέλανες γαμιφαγοιἔντερα γαίης. Κυτῇ 
εἰς, ἰγπιτατι σοηβιμμάτιπε Δ] ]υαπο οαπὶ (σοΙοΡο 
σκολούγεν δδίθο κ σκολόπενδρα ἀἸοἴτιιΓ. φὰς ἄπο ἤιης ἀπ 
ῃγα τα [ρεοϊ εὐντγιιηαις τασηση ν ὑποπαταπιο τ 9 8ὃζ ἢ 
Ηδο ἀιεγοητία,, αιὸα νεγίηαις ἰςο]ορεμάγα ἀξο 
τγδξειι δς ἤσχιι σε! εγγι πιὸ ργορτεῦ ρεάυτῃ παπιογο 
νπάς ργορτὶὲ ςεπιῖρεάα νο] πλ]ερεή νοσατιιγοῦζ 
δτ πο ρι]οία: ἴτας ἔσο οροπάτγαβ ἔστ Προ ἀρ 
ὩΪ5 Ἰητεγργοῖςιη, οι πὶ ἷτ ἰλες μυριόποδεις,ν τάς ὃς Ἡᾶ86. 
ἀπ{ττιϊξξας ἐνλόπεζας ἀἰχὶς ᾿ρίς Ροοτανὰ ΠπλΙ τι πο 
ἀλιπὶ ντγί ἴσας ἰςο] οροη ἀγα Ν Ἰσαπάετ ἔμλον, κὶ σεορλθῆθηδρα 
{ξοτευῖς ἵπ Τμοιῖας 5, Οὐδεώγε μείω κα ἔκλΘ. ἃ μήδεται γ ἡδὶ, ὁ 
σφηξ, Τπεμφρηδιωνγ ὀλίγη τε γκ ἀμφικαρῆς σκολόπενδιοα (δὲς. ' 
γοςς Σκολόπενδιρα ) Υὴ ΤΠτΟΓΡΓΕΘ. ἔλθ. εἶδος σκώληκες, 
λειῆνα μνρεόποδος, Οὐατε ςοπίζας αιάτη ἱπήϊπἰπέϊδ 
ῬιΓΟπη τι 5 110 ἴοςο αΐτεπι. μῖς νοσίριις νίας ΠῈ Ρ 
Οὐοα Θα2α:, ἈΠΕ Π1ο 5. πιιϊτίίαιια Α11}|5 ἐπα! οτίπ ἡπαα 
ποπηπᾶ γ[μγΡαητίθιις ἔγαά! ἐς. Ἐ οξϊὰ ταύτμεη αἸΧΙς " 
ἄεπι ΡΙΙηΐτ5. τοπὶ ἤιο Ῥτορτιόσις γοσάθιΐο ΔΡΡο απο 7-ὶ 
το τγσοῆπιο 5) οαρίτο ΐοχτο. Μιυτίρεάα οὔλλπη 5 ἅΠ6 "» ᾿ 
ἀιιαῖτι Ομ ίςοπ ἀρρο ἰαυΐτοτς.. 864 τατίις σοπβα[ὲ ἵτα, ἢ ἢ 
δῖ. ΠΡτο 30. ςαρίτς οξίαιιο. ΜΙΠερεάαπι οπἰίσοπ δἰ δεεινς 
ἸΣκολόπενδρᾳ, Νὰ Ϊ 

ΟὟΘ- « Ῥτὸ σόπογο ιοάατη ᾿οσεζε συ οτίαπὶ ποπιςη ἐἰσίρα!» 
Ὁϊοίς.1.2.ς.57.ν 3. χεχομῆθα εἰκρὶς οἰσίρκκος 7) ὅν θυ, πϊερος δε το 
γελόκωλθο, ὅζο. 

Οὔ ρτο αχς ὅς ονίσκΘ ρτο αχὶςι]ο,ἱᾷ οἴτορτο Πιςυ] απᾶ ὅτ 
νϑυθ. ἀϊοίτωτ, Αὐἰοτο!, Μηχανικών , Ουφῖῖι ἀφοϊ τα μαγεαι ̓  
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ΘΝ 
ὅτωι αἰοὲ τὸν αὐτὸν ζυγὸν οἱ μείζοις “ἶν' ἐλατ ἐνὼν κὄλλο- 
ὶ ὄγοι λυπήότερρι ὗν τῆς αὐτῆς ἐχυθ. “ἶ᾽ σαχυτέρων; νὈ] 

η ογσαται ΠΊΔΟ ἢ ΠαΠῚ 5 ὃς τοτίες ὅγον (οι πη, 
ἴῃ ΟἹοῦις Ηἱρροοτγατὶς, Οὐοι 5. χὶ ὀνίσκοι, οἱ οἰξονες οἱ αὐτοὶ 

τὶ ςυὐπείν κὶ λίγυ καὶ κανναξεως. ΠΠης Ονδύεῶτο γκ κατονδύε- 
εἰ οὔθιταϊοξεις αχῖθιις νοτίλη 4 Πιςε πὶ «Πα σοητςι- 

ς ἡ γρίω δὲ ὄγων δϑηςροφήῇς τείνειν γ ντ ἰᾷεπι ὀχ ροηΐτ ΘΑ θη: 
ἴτο Οοπιπιοητατ.3. δὲ 4.τὐδὲ αῤϑρων, ὃς (οοπγιηςητατ. ἃ. 

ἈΘορτο. τος: ΑΥποηοιις Πἰδτο ζ, ἀς (ἀπίεητία Ατιο- 
᾿Απἰπηδὶ, δ τοτ. ὄνιθ- κ ὀνίσκιΘ' ἔχει σὅμα αὐεῤῥωγὸς ὁμοίως 
εοἦς» γὴ αὶ συυμειγελαςτικός, νὰ μιόν(Θ- δ ἐχθύων τίοὐ χα ρδῆαν ἐν τς 

ἐν ἰδ ὼ τῷ ἐγκεφιίλῳ λίϑοις ἐμφερεῖς μύλαις, ΡΙἸηϊιις Δία! πὶ 
:'ς αι τα αἷς ἰδτὸ 3:2. σὰρ.1ο0,, [τοὶ οχ ἔς "]ο ρίίος [ὰ- 
ἐ το τ πα ζηημας ἴῃ σαρῖτε 7] Πρσαητα ἴα Πἰη- 
Ἰσπὶ ΠΡ το 9.ςαρῖτο 17. ΑἰΌΠοτιιπι ἄϊιο βοποτᾶ ς4}14- 

ἰπογο5, ὃς δάσο ΐ» 411] πο ὨΙΠ ἴῃ αἶτο σαρλμητιτ »ἱἀςό- 
τὶ ρυϊοσίθιις. Πουίο ὀνίσκον ,χελλαῤίω κα βεἶκχον ἀρρε!]- 
τ δεισγοσοφ.3. Π] Πέτται!ςο ὄνγίθ, ὀγίσγοκ,ντ Ἰάς πὶ τγαά τ: 

"ΠΊ γοςδηῖ γώσδον, γαλερίδας 4ιοῖι ἀϊςιιητ ὀνίσκον ὃ μεί- 

ΡΙ ΠΑ ΠΠῚΙ15. ποικιλογάςορας ὄγες ῬΓΌΤΕΪΙ 5 405 ντ]σὸ 
ἴωχ, καλλαρίαν ςτίάτη ἴα ἢ] ν οσδιῖς Αὐομςγα- 

Ὁταγ ἀσπλιι5 τὸν ονίσκον χὶ βαίκχον κὴ χελαρίίω, Ψίάς ΑΣ - 

ΠΟΉΓΕΠῚ 4110 Πποηξς ΠΊΠ]ΠΙοτο5 ὃς ἀοιο πὸ ρεπία, ι- 
ἡνητρὴν. Πολυδεύκης ἐφ᾽ ὁ 3 νη ϑυυσιν καὶ γωσιν( οἱ εἰ κοὶ γὸ τὸ 

ὧν ἐγουσιν) δθήνντρον καλεῖται κὶ ὀγίθ-. Τά οπὴ οἰὶπν ἀἰοῖς ἄτρα- 
τρέφειν, Γα Πιπὰ τογαϊιογς ΡΠ Ἰπο . τὸν ὄνον Πυπἰ ἢ ςατ,ἤοη 

κἰτίυ» 5 ἵ. σΟἾ 1 πΊ, πα τ ὅς ἀριι 1ρ ἤππὶ 4116] ἴτα ἰς- 
μἰω κγὴ ὄνον ἐφ᾽ ὃ νωσι, ἡ δλίνητρον, ἄπρακτον, 

5 Κξηι15. ἔσως ὃ διὰ τὸ διάπλασμα ἔχειν ὄνοι μορφίω, 
ἰς (οπηπιοητοΐη Ν εἰρ 5νἴιρετγ Ηἰς νοτδῖς, Κ᾽ αϑ οἷς 

υὐ χχῆς συὶ, πιεῖν τὸν͵ ὄνον τόνδε ἐσκεκόμισμαι οἴνε μεςον, νας 

Ἐθατιτ ἴπ σι ἀἀπὶ [41] βΈπογο ΟἿ ποπιοπ Οὐρὰ- 
ἐνίξτιις ἤϊογαῖ, ὃς ἐπηρετγατα ἕασεγε σοσεβδτιγ : κα ὁ λυ- 
φόνγόντων δγ(Θ- ζῶ καίϑηται »᾿παιῖς ΡΟ] μχ ἀς Πιάο ἰο- 

Ἷ ποπιςη Οςφρακίνδει, 
5ΠΕΠΊΘΓΙΙΝ ἴῃ το Του 5511} δέ μοναὶ ἀϊοίτιιτ, ΡΟ χα 

πη ἰάτη κυς(9..1.οτδιυ5.ν146 Αἀαρ τπι; Κςχ ας ἀἤπιι5. ἔα- 

Ἴ "ἢ ογξϑη, 
το Ὅ᾽ ὁ αἰώτερος τοῦ μυλε λίϑος»ΠΊο]α ΠΙρογΙου οἱ σοτ 11) “ποτ οὐ: ΠῚ 
ΜῈ ἴηι ΡΟ ΙΧ ὄν. ὁ ἐλέϑαν, καὶ αὶ τοάπεζα μύλη, δὶς ντγαι- 
ἐν γαῖ [στίρτιιγὰ Γλοιτογ.2 4.ν 1 ἐκ ἐνεχυφοσεις μύλον, ἐδὲ ὅ:- 
ἽΣ 10 γεζαῦ ρίβπογατὶ πηοταπη ἃς σατη Π πη: Πς οπϊηι Αι. 
ἢν: ΟηΓ πη 1.18.8.3.}).4ς ᾿πέπτιέξ, ὅζιηίξιν οσαῖ πιεταπη ἱη- 

τῖεπι πιο α:: ὃς σατΊ ΠΠπππὶ Γαροτίογεσι. ΟΡ ἰά ποῃ 
ἢ] Ρίαςετ χιιοι Βαρτίίτα Ἑρπαῖιας ἵξα (στ δ1τ, ΡΙΠυΙηὶ 
ἴοτ ὃν(δ- ἀϊςίτιιτ» 14 εἴτα πηατῖα,, ἱπξογιοσ νεγὸ σατι]- 
ΡΒ. 1π ργίπιο Ογτὶ αὐαξάσ, οἱ ὃ ἐνοικοεῶτες ὄνως ἀλέτεις 

πιο ἀπ δππατίδπὶ ἀϊεἰς σατο Ἀ οἱ γυτῖσα σαρτο: νὈὶ 
ἀπ Ἀτ1 [15 πιο πη  αἴτι Α ρα Ματτῆααπι Εὐδησο [1] σἂ. 

γικὸς Ἰάετη εξ αιιοα ὄγίΘ-, ΤατοΓΡ.ΠΊΟΪ πὶ αἰ την αὶ 
ἢζ. 

Ω , - ΑΥΔῚ 
ἀπια ᾿πιχτα φοί τνΐι, 1 Ργδείορο σο]  οσατα» ποι ἰσηρὲ ἃ 
γῇ αἷς Ῥγοοίτις : αἵς Π} νοσδητι ἃ Τιἀτίηἶ5. Ρ]1η.110.18, 

τ ϑῖιπτ ἴπ ἤρπο (ὐδποτὶ ἀτια: [τς 1|π ρατιια:, ΕΠ} ἀρ ο}]ὰ- 
ἴητεγ 1145 Πρατίιιπι οντίπςητα πυθεοι!.9 αιιαπι 

Δρρε!]δητοδζς. ν ᾿ ἢ 
ς, τὸ 7. αὐεῖραὶ αἱ δῖον. ΡΗδιιοτ.ίς 111ς (Αἰ ριι]4 4ιιξ άπ 
ΠΠ το πἴάζιιπα Ῥοττοπτοί πιοπιδτί: αιι14 ἀἤητι5 ΔηΙΠηΑὶ 

Ὀτοίπιις, ντ ΠΠς ροσγάγιιπι ῬΎΙΔΡΙΙ5. 
ἀπουστι , (Ομ πΊοητ, ΑὙἸ ορ ἤδη. ἵπ σοποίοη. νἱάς 
ἀἰοίτις ΔΡ ἀπ ηἰμῖς οτιγίσι15 ἄιι5 εἴ ἁξΗ πριιηταγ. 
ΠΟ Π65 [ἀητ,ϊηδαιιοία δὲ ατίαα σογροσῖδιι ἀγοίςξ- 
ἄτησοϑ. ὃζ ἀΠηϊμὲδ σττιγῖθιις. ΗΙ [είς πιατδϑ ρ]ετὶ- 
ςπτ, ἱπτογάιιπι 4411 ἰςοπεπη ὃς σαπςπὶ ἱπάιιοτα 
1. ἢ1}0.1.. 8.27. 

»ὉΠοΙπη4 ; σόπτι5 Βοτ 8: 4115" ὅς ὀσμας ὃί φλονῖτις ὃς ἐ- 
ἴτατ, ὈΙοὐξοτγιά. θγὸ 3.ςαριτοι 4 7.ἀριὰ ΑΞ ρίηςτο ἴοτῖ- 
γομα, ἡ νομαὶ ς»καὶ φλονῖτις  Οποῆπα Ρ]π ἢ το Ζ.7.ςαρῖτε τι. 
τ ἤης ςαιΐς » ἥοτο ὃς (ππηίης : ἐρεοϊέζαιις εἰϊ [ΩΠΠ}}|5 
Ν ; 

δον 115, τοἰϊοϊςπάτι5, μεμη]ός, Π|Δ4. το. δώδα υἱὴν ἐκ ἔα᾽ ὀνο- 
δῖς Αἰ χιλῆὶ αἴακτι, ἃ οἴ, ἴμεμπῖα,ἀοπα πυϊαϊ πιὸ αίρεγπδη. 

τάπάα ργορτοτ ἱπάϊ σῃϊτατοπὶ 5 ἐκ ὀκφάυλεσμοῦ εἴξια 5 

τάξον μα, ἴδω, πιαχοι, μέμφομαι » ἵπιρτόροτο ΡΙδιτο; αβῆςϊο ἰηῖτι- 
ἸἈ, ὑξρίζω, ἐφυξζρίξω . πανέργως δυτελίξω 9 Ἰητεγρτος Ης- ΟΣ 

ἃ, τὸρρῶ, θγοςτθς, ΑΙ οΥΑ) ψτκτὸσυμεμτῆος) 5114 μεμή μοίρης πτωχὸς; 
ΐ "τογείδις.Θ-. Ης(γςἢ.. 

᾿ φυξ ρος ὀαΠηλτῖυς, 
] 

ΟΝ 319 
Οὐοχέλεὶ κογθα, ρος οἷος ἀπο ιιε, ιν οείαπι γοςαης ἀλκὶ ζμίδνον, 

Τϊοίςοτ. ἶδ.4.ς4ρ.2ς. 
Οὐνο χέλ(ϑ-»ἱαθτγιμνι απ πὶ ποπΊοι μοῖρα, 
Οὐόχηλ Θ΄. τ τις Τςὶ ἘΠ τυ ὃς ᾿λοπλΐπι5 ποίξοχνίπαηάο τἰτισ 

ἃ το! βίοις ηοίξγα οί ῖθιις αἰ ςοἰθατιιγγαιιοπη το! οἰτίοτς οὐ] 
Ρἰξξυγα ϑεπαῖς ἀςβογιηαγς 7 ἀο γοἱαγ ἴῃ Ρεγραία ργατογοι "τὶ - 
διὶς αὐ της ἀπ ἱ εἷς αι γίθιις οἰζοητατο, Ῥεάς ἁἰτςγο ἀμ Ρ11-- 

᾿ Ἰατυμπη ας τοβᾶτα ἐρςοἰο)οιιηι θτὸ ἴῃ πηαηΐδθιι5, 
Οἷνο αὐ, ὥσω,π ωκρι, πα αἴ ΠΟ 2 τι! ρο οἰ ΠγΠονγοαγριιο,τορτοῃ- 

40 5. μέμφομαι. 1Π144..4.. ΕὙϑεέ κεν ὑκύτι ἔργον αὐοὶρ ὀγοδ' α᾽το ματελϑιὼν» 
φὨΠ]ρεῖ ὃζ οατρατοἐκφεωλίσειε, μτέμψαιτο, Ἐς ἴῃ το. Οὐ τις τοί τὸν μό- 
ϑγ ὀγόσσεται 0 Π10 αἰ ξγΔ τιια τορι Ἰαθ τ ὃς φατροιτῖ δὶ αῇάρα- 

᾿ Ἰαδιιπτιιγ δ ΄ῃ ταᾶπι τγαμἤδιιπε [ππφοητία πη Οὐ Π65. 
Οὐταυ, τοὺ ὀνες ὦτα, [Π Τὰ ητῖλ, τος 4185 ἤπης νο] ἤμητ, ηι: Πιρογἤιητ, 

νοΓΑ ἰύσαῤχοντοι τοὶ ἐν πδεχασίᾳ κτήματα, ἔοττι Πα: 5 ἢ ἐσία, χόίματαν 
βαρυτάτου. ΧοΠΟΡΒ. τὰ ὄντα σώξειγ,τοπι (ααπ τιιογὶ ὃς δο πα εἴν - 
λὸ “ἦν ὄντων ἐδὲ ἐγ, Ἀμ11α τες αἰϊα.» ὈΪατ. τάς Ε ερ. ὦν τοῖς ὅσι μηδὲν 
αἱ πεῖρρν, 1ῃ ΤΟΓΗΠῚ Πάτιιγα Π1Π}] εἰς [Ππέτιιπι, Ἰπαιῖτ Αὐ ἴοτς]ν 
᾿εἰληϑύς ὀντανν ΟΥα ΡΙατο ἄς Το. τοὶ μὴ ὄντων οἱ ἐκ ὄντειγεα αις ημ] 
ἴὰ ἤπητ,τος αι Ὠ1118: Πιητιντ μὴ ὄγτες αι Π}}1 Πιπε:ῖς Οἱςο- 
ΤΟΥ ΡΓῸ αἰ πο ἤπητ, ὧς ὄντες, τεϑνηκότες, τοὶ ἀεὶ ὄγτα, ῬΙατοπὶ 1π 
Τιπιαδγτρς (ξπιρίτεσης. ΟἸςξεγοηνάταις δ᾽ ὄντων, 1, Φοτα πὶ ας 
Ταπτ,αια ζητία νοςάης ΡΜ]]ΟΙὈΡΒΪ) ἀτιο ἔππε σοπογα, τὸ μὲ ὃ- 
εατὸν, τὸ 3. ἀεισὲς ἱ, 4110} το σαάϊτ {1 (πῆϊπι οοι!οτιιπ; ἂτΞ 

᾿ἅπι Αἰπα Πιπιηιοταπι ἃ σοη οι Ρ]ατο ἐπ ῬΠαάοπο. 
Οντας [πὸνν ἐγ Ρ] απὸ, οπιηϊπουντμς:πηεγέτο οἵίαπι νογτίτιγ ἃ. 
Βιιάδο; ΑἸ ΟΡᾺ, ἐκ τῆς καρδύας μι ὀντως φιλεῖς». γοτέ, ὄντως ὄγε 

᾿ τες ΟΥ  ͵ατο ἐς Τιερ]Ρ. 4 
Οὐυμᾳ,ατος; τὸ, ὨΟΙΏΘΠΣΡΙΟ δγομοι ὁ ἑῃ ὐγτπτατο;τηαοτς ΑἸ οἰΐσοιγας: 

ἄς ἱερώνυμος, ὃς εἰαἰπηοάϊ. ἢ ᾿ 
Ονυμώνω»τὸ ὀνομώνω, 

Οὐνυξ, χίΘ δον ησι 5: αὐϑαὶ τὸ γυσσὼ,ν ύξω, δε᾽ δίγυχίθ' εἰκριξοιιῦ, αὰ γηρτιξ 
εχίρογου ΡΠ] τάτο]}.Ν ὠκριζὸς χὸ δε ὄγυχίθ- λεγο μβῥη συζήκησες, Ἔ ὃ- 
νύχων καϑιερωϑήτω τεῷ πγδ'μριτι 7 ἃ τοπογὶα γηριιςι!}15 σδ ξογο σις 
δρ για! ΝΑΖαηζεη. ἰπ Οτατ, Εν ὄνυχι ὁ ἀσυλὸς ἡ πο ἔρ2»ν» Ορτι5 1Ώ 
νηραστας ΤΠ πο ]Ποσς ορετῖϑ ρᾶττο 485 ἴῃ ἐχρο!τίομο αδίο- 
Ἰυτιοπέσιιε γεγίδτιιγ. Ὡς σα γπριιοπι οἰαθόγαις [ἀτυρτιμῃ ἃ 
Βέτοτίριις, Ηογασίμς, Ρ ἔς ξξιιπι ἄςοὶος ποα σαβΊρδυτ αὐ νη- 
8116 πὶ. ῬΓατάτοΒ, καὶ γὸ αἱ τέχναι Ὡρώτον ὠτύπωτα νὰ εἰ" χορφα πλαιῆε- 
σιν γ εἶτοι ὕσερον ἕχαςτα τοῖς εἰ δὲσι διαρϑρέσιν, ὃ Ἰτολύκλειτος ἰὶ πσλαξηξ 
ἔπε, χαλεπώτατον ἢ) τὸ ἔργον, ταν ἐν ὄγυ χι ὁ πυλὸς ώνιτω. ὄνυξ 
νΏριΙ15 οτίαπι 1ῃ τοία αἰ ἰτιιτο ρατς σαπα 011) Ποτὶς, Ὠϊοίρς 
Ἰῖθτο 1. ο4ρ.130 «δ, α31ν ηάς ὠνυχισμῖμα ῥόδο, “Ἐρίπετα δ Πϊο- 
[τοιἱ4, φιδητιπι γΏΘ11155914 εἴς, τὸ λδυκὸν» ΟΧΕΙΤΙΡτιι5 εξ, ὄνυχες 
σκορρδών, [ξ στη σπτιιπὶ ἀἢ]ΠἸΟΓιιτ1.Γἀοπηων τἀ Αἴγλιϑεςι ὄνυχες ὄνου; 
νηριιος ἀπ! ἱάοπι ὈΙ  σοτῖθ. Προ 2.64 Ρ.43:θνύχος σιδηρρῖ,ντι- 
9165 ξεγτεὶ; Γἄςπιὶ ΠΡ τ.2.ς4Ρ.18, 14 οἴ, ξεγγαπηθητα 418 μυιπια- 
πὶ νηριἷ5 ἤρτγα σοηποχὰ Πηταςῖς, ὄνυχας σιδηρριξ ἔχοντες γγῷ - 
81:85 Βαδοητος ἔογγεοσοργο ἐπίἘγιιπηθηγὶ5. 1 Βεορηγαίτ, ἶδτο 4. 
ἈΠΤοτ.Ρ δητατα ρ. 2. ὄνυξι ξυλίνοισι τοὶ ὅπλα «ρεζλοιιῦτες 5 πιδς ῃῖ- 
παῖηθητὶς Πἰπ οἷς αὐπηαπιοητα σοητογαιιθητος, ΗΠ ογοίοτι, 

Οὐυξ ,ριὰ ΗἸρροοτγας. ἀς Πιρετγίαετατ, νποίηιις εἰξ αι ἱπιρᾶ- 
ἔϊο ἔκκτιπη πιογτιιασα εὐπιοιιηι, πίεςρονν ἐς Εμξρνοϑλαξης. 
Οὐυξ, ἰΔρὶς,ἀς ιιο ἴπ ἀϊξξίοης ἀλάξαςρθοιν άς ἐς οηγοῖις ρεπὶ 
τι. ΡΙῚΏ ΠΡ το 27. παρ. 6. ἴῃ 6ο οἱξ ςαπάον ὑπρεῖς δαιπιδηι Π- 
ταλ τα άϊης, Ουξ, ἄρυά Ατβοη. Πδτὸ 11. ρησαπι ροςα τι; 
νῃάς δ ὀνυ χένοι σκύφοι . τα] ὁ φυ!άδτη : Περαπὶ ἐπῖπι εχ Ομ - 
οἰε ἰά εἰ, α!αραῇτῖτο Ιαρίάς . Ῥοτοτία ροςα]α τείξε ὕΠη, τρτο 
36.ςἀρίτε 7. νπάς Οηγχ Πιηρ οἶτον ρτὸ ρος! ἀρ Ργορεῖ- 
τίθση»ν Ὁ]. Ετ ἐγοοῖπο παγὲς ΠΊΠγΓΉ οΙς νησαῖ ΟΠΥΧν ἰά εἴ, ρο- 
ΟΠ] πὶ τππγγ πα τῃ,ΡΊ τη. Πὰς ἃ ατύγγμα ἰαριάς, Οηγχότ!ς Ρτο, 
αἰαθαίτγο δριιά Πογασ. Ν Αγαὶ ράτιιις οαγ χοἱ ἃ οἰϊοὐνυςίθκον ΓΟΪ 
1αςῖ τοΐτιιν διιτοπ) ὄνυξ κα ονύχινΘ- 3. ονυχίτης, ἰαρ᾽5.5 146’. 
Οὐυξ, ἱπαυάτ ὈΙοἴσογάος [δτ.2.ςαρ.το. ὅδ πωῖμα κογ χυλίε, ὅμοιον 
τῷ τῆ: πορφύξας δἱρισκο μῆνον ἐν τ ἐνδίᾳ, ἐν πῶς γαρδὲφόρρις λίμναις. 
διρ κὶ ἀρωματίξει γεμομῆμων “0 κογχυλίων τὸν ναῤόδον,ν ἢ σ᾽ "5 {ΠῚῸ ο- 

ῬΥΧ ΟΟΩΟἈΥ 1) τορι πη οπτιιπῈ ο[Ἐνεὶ Ππη1} 6 410 ριΓριιγα ἱπεεσῖς 
το τ αοά ἐπ Ιηἀῖα: πατάξεις [χσιδιι5 ἐπι πίταγ, πδιιοπν Ἰάεο 
{ρίγαῃβ οἀογέῃ 5 ιὸδά ἐοης ιν 112 ἐπὶ πατάϊ ρασαϊο ν εἴσδα-. 
τοτι ΡΙ τηΐπ5 πόσης Πργο 32.ςάρ.10. ΤΠ] ΘΕ ΠΟ 5 ᾿πα τ 5 δρυΐ 
αιοίααπη οἰ ξγαοὶ πι» ιιο 4] 1411 οπγοἶοη νοσδητ. (οτγπαῦῖο 
δυτβοτς 5 41 44Π| νπριιεπὶ ἀγοπιδτιοιιήι γοςάγιητ. ΟΥ̓ οἰ παὲ 
Βίλττας ΒγΖδητὶας ἀϊσιης,, νπάς δίλττςιις οοΐοτ ἃ νορίίςο ἀϊ- 
ἔξαις ῥγο Ραγρατγοο: πη ὃζ Θηγοβάηιις εξ, πιο ἔθη ἤι ον ο πα 
Ῥτιπα ἀϊχῖς (ο πιο Πα 5 ὃς οαγομίπὰ ργτὰ ΡΠ η.[10. ὃς σαρ.1φ- 
Β δύλα ὀνγυξονι4ς Βδένα, Οὐυξρτο γῆςο ἀπο όογα, ὈΙατάτ. ΠΡ τς 
ἀε νἱγγατιθ, Π)] 1 τ Πη. ἱ 

Οὐυρίξομαι, Πρ εο,ὁδύρομω:ξοττὸ ταγυρίζομω Ιερεπάυ τῆι. ᾿ 

Οὐυς: ἴρμα λεπῆ αἱ εχ Ροίάῖρρο σοπηῖοο ἁβέεγτ ΡΟ]]. ΤΠ .1ο. ο4Ρ.31,ζ0. 
{[εἐγτῦοης ἀξ ᾿ἱπίπγυπιςπτῖς τοηίοτῖβ. [εἀ ἐοτιαϊίε [τι ϑέπάτιπι 
ὀγυχίςήρια 9 ὃς Ἰητο! Πἰσθηἀϊ οαΪτγ! δὰ τοοϊποηςτι γηριαζατα 
ΑΡρτὶ. ΠΕΡ 

Θυυχίζω; Ῥγαοιάο γῆρας, ᾿τοίπ ταῖς ὙῶρΊΕ 5 ΑἸ Ιηὶ πιο σβ 95 
τόμι τ. Ὦ) "πῇ 



᾿ 
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Οὐυ χινον ξύρρν » οαγοἰϊπιπὶ ν πριιοητιπὶ 9 Ὠοίσοτι 4ος5 Π|ΡτΟ 1. 

ΟΞ 
γο 

τία οοπίαϊἑπτις, Δοοιρίταν ὃς Ῥτο τοπὶ Ἔχ ὲ ὃς δά ψΠσιιεπι 
οχροπάοτςὀνυχίζειν δί τοἰξονυχίζειν, Ῥ ΤΟ αἰκριξολ ογεϊῶς, Ρἢτγ αἰ οἢ. 
ἐνυχίζειν ῥόδα, το 5 να σιο5 ἀδζγαίιονς. 19 [ς, ΤΠ... σις 4. νεαρὰ ονυ- 
χίζων πρόσβαλε ῥοϑα  τεσοηῖος τοίας ἀοτγδέξις νασιθιι5 δάϊῖος. 
γἱάς Ματος! θ᾽ άεπη. ΝΏρσιες Δατεπι ἴῃ τοί! Ὠιοίσογ. ὅς ΡΙη. 
νοσδηζ 1π15 ἔο Ἰυτιιπι ἤοτιβ εἰς ράττες σοΐογς σδη 1 4054111- 
διι5 ἴῃ φαρίτε πιο Βατοης ὃς ροπάςητ, Ιάσο ἴῃ πιραϊοίηα ἀΔη1- 
παταβο αι μ1}}14 5015 σοέξατα σοἰογατα: οὐοταταράμο ἱπ|τ}}1 
Βιιηοτῖς δδιιπάδηςι ν ἄς Ἐ᾽ξονυ χίζειν. 

ςαρ.66. ννὶ Μαῖςο]]. οπγομίμιιηι δ οαγοὶις 5 ᾽ τοίϊαςεο Ρε- 
ῃογς ΡἰΓορ σίας Δάορ5 Ρτο οἷςο τα ν ἴα ξαῖτ, αἰτοά ῬΠΓ Τα 1π- 
ἄϊσατ Πδτο 2}.σΔρ.6. ροεηϊς νει: πισάςτι τοίζατιις.ν τε ετίαιῃ 
Οπγοβίηα ργγὰ δριιὰ ΡΤ. ὃς ργιιπαδραι (οίμπι, τἀ οἴ, ριγ- 
Ῥαγεα γᾶς Ο]αττοα αὐ οογοῆς Πὰς δίαττα σσοΒγ}}) ρεπογοίτα:- 
τε Ονυξ, 

Ονυζιον, οὐ, τὸν ΠΡ] ΠΟ 15. ον υχίον ἰτοπηνοπΥ οἰ  πιι5 ἰαρῖς.) σαρ. 29. 
Ἐχοάϊ. 

Οὐυχίτης, νἱάς ΟἾγυξ, 
Οὐυχῖτις κοιδιμεία , ΟΠ ΟΜ ΪτΙ 5 Ολάπηϊ4 » οχῖτα ρεηὰὸ σαττιΐα » ἱπτι}5 

σαν οΒῖς πηάοι} 15 Ππλ1}15. νἱάς Ὀϊοίςσοτϊα, ᾿ἶἰρτο ς. ΡΠ πη. 110 τ.34. 
ἐσαρ.ἴο, ἢ 

Ονυχοειδὴς»ἵροο! απ ὑπριίιπι γοβεγεης, 
Οὐώδης, ε(Θ., ὁ κα ἡ αΠηπίπιις. Αὐπτοτοῖ. ἴπ ΡΒ Ποση. Οἱ τοὺ ὦτει μικραὶ 

ἔχοντες, πιϑηκωδ' εἰς" οἱ ὃ μεγάλοι ὀνώδεις, ἀὰ ΠΑτιγαηι Δ Ππὶ πᾶ ρτο- 
οἰϊπ65. 

ΟἼγωνις, ἡ, Ομο 5) 6 πι5 Πιγαεις! 5. ΤΠ ΘΘΡΑ. 15. 6.ςΑρ.τ. ἰδ, ΡΙαα. 
᾿ςτθα δοιιίςατα οἴξ, ρ᾽ποί.ποπιθη μαθεης αὖ νει! τατα 4ιαπῃ 
δάξοτε ἀπηὶς οι, ῃςς οτίαπι ἀϊοῖτιῖγ αϑωνὶς,τείτς Ὀτοίς,110.3. παρ. 
ιν ᾽ς Ἐχινύποις. ὃς 

Οὕνωσις . ἀριιὰ ΝΙσΔηἀτιπῇ ἴπ Τ᾽ Βετίλς, ὕαγωπός τε νὐ καὶ πολύγωνΘ- ὃ- 
γωσις, 

ΟΞΔΔΙΟΤΗςοΙ εἶδος συκων:ἔοτῆταπ ἢς ἀεποπιιπαζοτιπι ἂρ ἃ- 
σοτς α110 ργὰ ἀΐτα ἤλητ, 

Οξαλὴς ἱδος ἡνρομιι5 [ἀραι ι: ἀἸοίτιιτ αὐαξυρὶς, Π]οἴσοτ. [1..2.6.143. 
"ἡ οξυχεΐπολις, ΠτοτΡτ ΙΝ ἰσαπάτὶ ἴῃ ὙΒοτῖδ. Ὀ οιῖτιγ ἃς ὀξαλὶς ν]- 

. τσ, - ω ΕΣ [ 

αὐ Ζιοα ἀριτοοξένης οἷν. Η ον ΟΝ. ἐξα πρυξ, ἕαχ ἀςείσς 5, 
γαρρα. 

Οξάλμη, ἡγαοῖ 4 σπιτία 9 Ἀπιοῖ, ἀσοτισα (ΑἸ ἴιπὶ, Ἡ οσπτοὶ. οχαἶ πιο. 
ΜΜαῖςς!]. 1 τ. τ Ἰοσοτῖά, σαρ.145.4. ΡΙτμῖο [αἰ ιιπὰ ἀσετιιπι, ὃς 
αιάπάοαιο οχαίμπις, νἰ4ς Πτοίςοτ!{. ἰἶδτο ς.᾿αρ.»3. ὅς Ατβοη, 
116... Αγ ΟΡ μαην οἴρ159Κ ἀΐαειτ᾽ αὐελὼν μ᾽ ἀστοφυσήστις Εἰς ὀξάλ.- 
μῶν ἔμξαλε ϑερμίω!. ἱ 

ΟΞα, δὲ ὀξέα, ργο ὀξέως ασπτέ, ΗςΠοί, ὀξέα νὴ λιγίως ἰα χεσκεν. [ἀξ, 
ὀξεῖα χροίαἰσαν, {γ᾿ ἀμί τπὶ αἰ πηΐτιιπι γε α!ἀογῦτ, ἐξεξα φωνη, νΟΧ 
δοιιζα, [ἰσ(παπτιιιὸ οτίαιπι ὃς ἀ ΙΟ]ατὲ ἀἰοίτιιν ὀξεῖα ρτο καὶ λόγ- 
χϑννηάς δὲ ὀξείας δραμεῖν ρτοιουθίμ πη ὅδὲ “Ἷ᾽ διαικινδιιυδυον- 
«ων, 514, 

ΟΞείδιον, ἀσοτιτη :ἀΠλ παι τ ππππὶ αἱ ὸξ 8.) δια, 
Οξει, ὁ ἀσοτειιβοίσιι ασοτοῇι5. 
Οξεῖς οἱ γρτοροτῖ. 
Οξέλαιον 7 Κ, τὸ » φοπάϊτιγα: σοπιι5 ἄσοῖο 8ζ οἷς ο {πηι το ρεγάν 

᾿ τῆς, στ. 

Οξερίας, τυρὸς ἀχεέθ,. ΗςΙγοἢ, 
Ὁ’ ως τερεατὸο  οὐἹτουσοι ξο ἘΠ Π1. ταχέως, εἰς Ίρίο , Δειιπαϊη 6 

1ρίο, σσεδάως ΟΠτγ[οἰζοπι. εἰς φυγίω ὀξέως ἔτοοψε1. οἰτό, ὀξέως τ 
λέγειν, Τ μιογἰ. 3. , 

ΟΞ ρὸς»». ὁ) ασοτιτη το Πρίοπϑον εἶ ἀσοτατὶις. , 
Οξίξω 5 τὰ ἀσοτιαι ἀσροπετγο 5 ἀροίςο, Αοτῖα5 ἰἰδτο αυϊητονοαρίτ. 

14.ξίζεσα κ“αφυλλνασοῦθα νιια, ἐξίξων οἶν,Θ.. νἱηλίτη αιιο ἀοιμῖτ, 
νἱἀς Οξίζω, 

Οξίνα, ἡ. Ἄστατος ἀσητατα {ῚΠ|ς ἔογγοῖς » ΓΙΐη, ἐπ ταπισησι πη σι - 
Πομτη οἰπτι5 ν [5 ἴῃ οσσαπο 9 14 εἤφοοςα ἀριιὰ (ο]ατη ον δὶ 
41] σγάτος ἰσριηξ 5 04 ἱγγορῆτ εχ ππατρίπο ἱπτογργοτῖς. Ης- 
{γεἶι. οξίνα, ἐργελεῖον τι γεωργικὸν σιδηρφ(ῷ γόμιφοις ἔχον ἑλκόμῆνον ὑ-« 
πὸ βοών. 

Οἶξίνος,κ δ να Ραον ἵπτιπὶ ἀοϊἀτπιπ),ὀξαλὶ)ς, ΗΟ γ οἢ ΟΠ τ [Ὁ ἢ. οἷνε μὴ 
αῤετῆς βλαίη τὸ αὐδῳτρατσίωϑαι κ᾽ εἰς ὁξίνίωυ μετειπεσεῖν,, ἴῃ νὰ ρράπι 
πλατατγὶ. ῬΙ τη ἀη 14.604 Ρ.2ο. Ν᾽ γα αιιο αι δι 4πὶ τη ἰσοἱσοἶτο- 
τίμα ἤροπτο ξογιιογοιια σα Δπλίτατο αιαπὶ ἀοξογθιμτ, ἀερετὶς 
ἴὰροτοναρραάιμς ἀσοιρὶς ποπιῦ, ργοῦτο Πιηγ οτίατη Ποπηϊπιιπὴ 
οἰαπὶ ἀςσοποιδιθγὶς δηΐπγας. ἸΝ άπ ὀξίνης δὲ ναρρα ποῦῖο ἀϊοϊ- 
ται τοἱά εἰτιποῦι!ο ν Πα ιο: ὃς Δοτὶς ἃς Ὀ1Π 1 οἶς, Π στοάἑπηας 1π- 
τογρ. Αὐἰ που] πη 1Ππ|4, Εἰκαχ 5479) αὐτοῖσι ϑυμὸν ὀξίνίων πεπωκότες, 
Καταπλάποντες ἐν ὀξίνῃ, Τ᾿ Βοορ τ. Ε{|..9. σὰρ.12. Οξίνα ἀϊοῖτατ 
οἴατος ἀφητατα [{γ [15 ἔουτο 5, οςοα, ΠΤ οἰ ἢ. 

Οξὶς, ἰὸς ἱ,νὰς ἀσοτατίμα, στα δ] τη» πο ἡ ὃς ἐξυξαφον 9 δ κύμ- 
(ον. ἘΠΕ ὃς οἸΤα: σοημσοντ ν᾿ Δοταγοασιιπγπατιπι. Ογτ}}}. Οχγτο. 
ΑΥΠΟΡΆ. Τητογρι οξίδως πχοάὸ ὀξυζάφιως. πιοάὸ κεραίμια μικρι, 
νοἱ ἶσος λό ποίδος ᾿τογρυδταταγ ἴα ἸΝ ΟΡ], ὃς ᾿ρίς ροοτα ἴα Ῥ]ι- 
το ἰηαεῖτ, ἐξὶς 5 πῶστε ὁ λοπαίδογ, ΕΠῸ ὃ. τποηἤιτας σι ηι 9» δέ 
ἀσοταθι ΠΟ ΟτΥ Δ. ᾿ 

Φ΄; Θ.,εθ.. τον αν ἀσο[ς φ5γασοτιπι, χα! ὁ ΠΠπσιᾶσα ἔξ οοῦ ὃ Ῥαα- 

- ᾿ δ ᾿ 

Οἴξυ, τὸ, πλιισγον ΡᾶΓβ αιαΣ οχὶς [Π ἀσΈτιλτ, ΠΑ ΠῚ Π. ἢ 

᾿σοπτιάγιιπη μαοῖ γλυκύ, Οὐτπι Δυτοῖ ἐς γοςς 

Οξυ, Αἀιιουσμαπη,αςττὸνν 6] ἀοιτὶπη, ἃς οἰτό. Ηοπι. 111 

Οξύα γιάς ὀξύη, ἣΝ 
Οξυακοινϑοι,σιζτα Γρ᾽ πΔνατθοτ (γ ποτὶ ργτο Ἔν. 

Οξυακανϑοςν τές Οξυ ἴκφνϑτε, ῥι- 
ἢ ἤ 

Οξύξαφον, κε, τὸ ἀσοτατίμ πι,σοτα δα πὶ : ἄς αια 41 ξπῖο 

Οξυξαφθησοῦν α» ιιάγτα ρατ9 οἴ σομτη ἢ 5 5.4. ἀταρμπιας, ἢ 

Οξυζολ εἰς, Γι σἴττα ἀσιτα σα ρ!άς, ΑΗ: 
τ ᾿ 5 - - . ν ᾿ 

Οξυξζελη οἰ εὐάτοῦ ἰδο[ἀπ875τς φοἰοτῖτοτ ἰασ]ο Ροτοιμῖα. ε 

Οξυξλεψία, Ἡοίγ οἰ ἴάςπι φιοά Οξυωπία. ᾿Ι 
Ο:υξοης,» γαςπτὸ ν οοΙΓογαη5, Αἀδιηδητιῖη Ρηγποσ. 
οξυζολω, Πατῖτι ᾿ασι]οτοῖπ ἰασυ!απάο ςεῖοτ {ἀπ|.δΐδα γοιὸ : . 

Ν ἢ 

ς ΟΕ: 
φαᾶτ Ογτοηαο ἀϊσαπτ ν οαρτατοπι, ὃς 411] ἀι]ςςάϊποην 
ςοτεπης Οτις. ΑἸεχαη. ΑΡμγο, Ῥγο δ] ομτατ,το 6}: 
δῖτ ἀςεῖο νἱγος ἰποῖϊς σοπιγατίλς» ἱπηϊοηβ,, ὅξίθο ἢ δὲ 
ψυχί, ἀσοταπι σαὶ οξαςῖς ὃς τοξεί ρσοτγαῖ : ςαϊ8 τοῖ; 
τοιάεπι. ΟἾΘ- « ψυτὸν, ἀσοτιιπι ςοΐλιιπι, ψιαῖς ἀς 
ποτο ἀρίαιις νἱπονοχ σγρίο ἀτηϊις ἀητια Ὠιατίηα ἃ 
Πιαπτίπιις (Ὧν ἐν τοῖς γοωπονικοῖς : ἢτ ὃζ οχ ξαῦνο, 
ΘΛ Ἰς,ργορτείοα αἷς ϑι1415 ξ Θ- ἐψυτὸν, τὸ Χπὸ φοι 
δου ἰἴδτοὸ 2. αναξάσεως, Ἐνίω» ἢ σῖτος πολιξ κὶ ον. ς 

ἐψητὸν Στὸ ὧν δ, αὖται ὃ αἱ βάλανοι τῇδ᾽ φοινίκων» 

ἕγισιν ὅδιν ἰδεῖν» τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο, Οσῖα Ιοσι 

Ατβοπασιις [δ το 4. δειπνοσορ, 1 ἔπτογρτος γὲπ 
τγδηϑξογ5, Αὐοτγας πημ]τιις οἰδιισον Ἰπύπιαιις ραἰ πα ατι 
οηϊοτγάπηπις εχ 1115 σοξξυτη: δίς, διδιῖτοῦ οτίαπῃ Βαΐ 
ταῖς ΑἸ οἴατιι5 Ζατιπὶ ἴτα [στ] ̓ς ἵπ τγος ροίτογίογος 
Αριὰ Ρμαξῃῖςς5, ἔπ μῖς 1165 εἰπρ θάτιιγ ργθοϊοῇ 
τ) αι ο τι πῇ εἰ πέτα τ 51 445 Δρρο [αιιῖτ ΟΧιιτη, 
πὸ φοινίκων, ας Οχν δαρ] τα, Ἰπ ἵν, αι, Οὐ: τὸϑ νο 
{ππτ. Οξθ- δδεμυ,ασοτιιπι ἀογο:ἢτ οὶ πὶ ἃς ὀξίθ. γλυκι 
κὺ Πιις γλυκίζον, ἀσοτια ἀα!ςς:ςοππροπεϊοποπι αὶ 
εἰπιις Ορείατ γεωπονικιν Π16.... Οὔ ξει διείμῆνΘ., ΑἸ ςα. 
ταῖς. Ἐοπιαμπο αἤροι 18 ἀσεῖο 9. ὁ μόνον Α΄ κοὶ Δ 
καλέ σιν» ἴηι} Τά 6π1. 

τηξη,νἴροΥ δ, οῖος, οἰ τίιγαιις ργοργιὲ ἀς φηίς ναὶ 
ἴπι5 σοηττγαγ πὴ ο ὠμέλυ. Ν᾿ ογύτη νθὶ ἐς ἴαροτς ὦ 

1115 ζοητγαγι ΠῚ οἵς βαρύ τὸ ὀξιυὶ σὴ μδϑὺ φωνῆς ἔχέ ἐναν Ἴ; 
Ὁ. δόμου τὸ βραδιὺ ὅπ ὃ ὀφϑαλμδ κα ξίφοις τὸ ἀμξλυὶ ἢ 
γλυκύ, δι ρῃ!Ποάταγ πΘππιῃ]ματη μὰς γοςς οξὺ, 
τὶ πιοτα τγαπῇτ,ὃς Γὗδῖτο εξ ποασίαιις ἴδηαι ἴδῃ 
{ο1]Πτςοῖ τγαπΠατίοης ἃ σά τῖς απτ πηιογοης δὶς Ρ 
φοιταπὶ ἀἰχίτιμος οἴϊτοἸητειΠἤπτιο σοὶμ ἴχο πὶ ςο 
πῖμπι ΡΟ Πειγα ]Π τη. τα τατίοης οτίαπι ΗἸΡΡΟΟΓ, 
νοσαμΐτοιος εἴτ, ρτα οι ρίτδητον σοἰ ογτῖ πιόηιις οἴαθε 
ετἰδπὶ ἀσοῖιτη ἱρήτπι ἀϊχτ ὁξυ, αι ἀσοτο ἤιο αἷς 
τἰύζαιις ἴθ Φαρα ταητίιηπι [δπἤππι ροποῖγοῖ. 

ν 
ἯΣΣ σεςἱ ὀξίως τὸ ταχέως, οξυ ἀκούω,αςυτὸ Δι 102 ]ατο ἐς] 

ἀδων, ΑὐἸΠΟΡἢ.ὐξυ βλέπαν,αοιιτὰ σεγποῖο. 

Ὁ 4115 «σύρινα, αν 41115 συϑέανθϑυ, ἐς χα ντάς [αὶ 
οἰσοτῖ. Πρτο τς. σαρ.123.(5ιητ ὃ 41] κι όσβατον ἀρ 
κανϑον, γτ Τάεπὶ γοίογς [ἰδτοὸ ςοάεπὶ (8Ρ. 124. Ἐξ 
Τὶοίςοτἱα. ὀνπορες ὧν {ΠΡ τὸ 2.(ὰρ.89.ὁξυακανϑου καρ 
ἐριωδὼν ϑγημελώς δστοχοιϑοιρ ϑέντων. τραχίυλει ἢ. πίω) αὐ 
ἃς ἃ ΤΒοορΠγαῖς. ὃς δὲ ρίποτα ὀξυάχανϑος, ΝΟα εἰξνν 
τὶς οἐβοϊπανιπι:ε Π| ἤρίηα 1π (πρίδιις,, ιατῇ γἱ 
ἐἤβῥπε 5 ΑἸϊα ἃ [ρῖπα αἱ δα. Τιατίπογιιπι , χιιας ἴκανθτ 

Τῖδτο 4. 1οἵου 15, 8ς Ρ᾿Δπῖτι5 [10.21.64 Ρ.34. ὀξυ 
ὀξύξαφον τατλτὴ πηΐηιις εἰς ιιὰτη πούδλιον, ΑὐΠορ 
ΡΓο5. Ρτγορτὶ ἴτα ἀϊξξαπι ἔτ ναίσα!ιπν ἱπξιπαὶ 
ιιοά Ἰητίπσότρησ οἴδιιη Πιπηοητοβοράγάταπ. νπὰ 
ἀϊεϊτατοτοίςε Νιςαμάτι ϑο ποῖ, Πεἰπάς πιοπίατα 
ἀτθιπὶ σαροτοῖ, Δὲ ρίποτιν τάς κυύμζον, ἐξυζάφου πλὴϑ 
πιοηίιγα, Ὀ]οἱσοτιά.115.2.ςἀΡ.189: πς ᾿πτογρτοῖαι 
(Ρ.64.ῬΟ ΠΧ αἷς ναί θ᾽ ἡδυσμάτων, Ἰά εἴ, οηά 
ἀτῆτις [οἰτα πιδτοτι! πη, νοσατὶ ἐμξαφια, κελαρμανὶ δι 
ὁλια, ἡ ὀξύζαφα, ἐν οἵς καὶ βρώματα, ἢς ὃς οἰἶπι νος 
{πατα σοττασουτηι Πιρε ςξ ΕΠ. 14 οἴξ. τὸ ὑποδεχο 
(ς4 Ἰερεπά. λαταγὸὲς ςοττα θο5) Αίταις 4110]. γὸ μόνον 
παξικών εἴρηται ἐξ ὑζαφα ,᾿δνο κὦὸ σὴ ν᾽ εἰς πἰωὶ καὶ δωδιμον χι ] 
ξυφαῦον οτῖαπι χὺ κοτύλίω καὶ κοτυληδόνα γοσδηῖ Ργοίεξ ἴου οι 

πατοπΊϊοῖ ΠΏ115 ργοξιπάϊοτος οὔ: ἐαρΊτα, ἐκρμῖεη : 
(εσπιδηταιν ἀυιτοπη οἰ α{Ππ|ὸ 4] σαπιτατος ἀταιιο ἀροῖαδ.18. 
χοπάϊοϊς οἵδε πιαχὶπιὸ, ὃς ἴῃ οο αὶ ογταράπι τοῖς ἢ 
ἄς εἱ ὅζ ποΐπεη. ᾿ : 

ΟἿ 

ἀτδιταϊο, Βα, ἀς Αἴ, ς. αν} 

λὲς οὗτοι ὁ ταχέως βάνιων,κὶ ὁ τάχοίως βαλλόμῆν Θ-, Ετγπὶν 
᾿ ν 

λώ οἱ τὸ ταχέως ἀκούω, ΡτῸ 4ὸ γὸροποηάιπῃ οἱ ὀξυλοξι 
4μο 4 ἅς αἱρίναροτίοιις ογάο ἀοςοτ, ρο τ οἵξ ΘΠ] πὶ μος οξ 
Ῥο[ϊ οξυϑυμία,αοτε ὀξύχ, ἀογίπαταγ νοτο ἐξυλοξώ οχ οξιὲ 
ξὸς ντ Επηΐατιι. τταάῆτοηαπι ἄς γος λοξοὶ [δαἴοηϑ ἀφ᾽ ὧν δὲ νῦ' 
ζια κόσμ!Θ- ἐνώτι(Θ. ἀπηρτηυίθ. τῆ 7) τοὶ ὦτα κοξων, καὶ ὀξυλοξῷ δ: 

ἐγ 



ἕως ἀκούω ᾿ 
δ, Οοἴαπις 2 οχυρααπὶαρρε τ, υαί [Δς οἰ ἀιἰπη 

τς σοπιροίτίοηςπι ἀοςοῖ [ἴσο 2.ςαρ.8. Οταοδιη 
ταατ. ὈΙΔη,ἶτα (ογίδοης Πἴρτο χβ8ιςαρ.9. ἐς Βυτγ- 

ο ἰλἔξς [ο4ιιςη5. Εἶτ ἃς οχ σαρτίπο»ίς ἤγοπὶς οὰ- 
ἄἴδατο οΧρτοῖτο ταμῃτὶὶπη ογορτο ταέξατιι ἴῃ ἰοη- 

ΝΑ ΔῊΝ (ριγίταπι ἀςοϊριςπείδιις (δ ἐρίο 
Ργῶ Πράτο, Αἀάϊτιγ Ραμ! πὶ δα: ντ δοςίζατ, Οιοά 

εἰπιὸ σοι ξξειιπι»ἱπ [ππιπιοὸ βιιτατ: ἃ ἐχοτηρτιιτι δά άιτο 
41. ἀρρο!!δοτ, τ ραυ]ὸ ροΙα Οχγραία ἢτ ὃς αἰ ο πιὸ 

; χξξς λϑαῖτο ἱπ γοσοπο: αι 4 ἀτππὶ λοείοϊς, νει Πτπ ἢ 
πιο ἢ ὁ. δι ρους ετίαπι ΜεΙςαπι τῆτον ἰδέξαπτια ππογαγὶ 

ἴα νοσὸ Μέλκα.Ὀς Οχγραϊαινῖάς Αοτίλπι τέρας, ΠΠΌ, 
τρ.98. Δριιὰ αιοπὴ οτίδιη σά ΟῚ. Οἱ υγελάκτιν δ. συ- 
Ἐπ: εχ ἰλέξς δοῖο νοὶ] εχ οχυ ρα] υςατοτὶς Φυηηῖθιι5 
ενϊάς Θαἰ θη. "δ τ.3,. ΑΠαοητοτιιπλ»οαρ, πὐρὶ ὁ ξυγάώλακ.- 
το τὶ αἰεὶ τυρρῶ, 

τὸν [πη θητιι ΠῚ; ἀσοτΙΙΠΊ ΟἸΠΠ| σΆΓΟ 9 1. [Ια πηςη Ρὶ- 
6η.}18.9.. Οἷρω 5 κὶ μετ᾽ δ ξοις αἰαμεμιγυβῥον γάρον.Οἶσα "ὃ - 

γτκων ἰδέα, καϑ' αὐτὸ σκϑυάξονται ὀξύγαρρν, νἱάς ΟἾύ.- 

ΠΝ 
ΤΕΥ 

ΠΥ 

Ὥΐνς 
δ γς 

πεν 
Ἰπ 

ἰτηι; 

ιν 

ΐ ὃ 
ὶ ἃ 

Ὁ αχ οἰ λ»δ ἀξ ρ5,σευὶ ὀξυγίῳ, εἴπη ἀχιηρία, οΠπὶ δά - 
.110.5.ςἀρ.τοτοῖς Κὰς!]. ὅς Μάγος]. Βαγθατταπηδη οἰ 
ροηἶτ, [άπ φαοαῃς [10.3. σαΡ. 108.. “πὶ ἔεος ἀςοτὶ 
τάτῈΓ. 
ὁ καὶ νἀ Ἰοῖτιτ ἴ4 ιιο ἴῃ ἔγα ἰαστα ἑη πηαχ ]] ἱπξετῖο- 
ῬΟΙΠιχ. τὸ οἷο δὴ υἱπτὶ τοῖς χείλεσιν ὁκ τῆς χόΐτω σιαγῦγίϑ- 
ὕύγνις τε »ἡ γῆρις ὀνὸ (οἴζεται. 
απ ετυ ἕξι ἀςοο ξιηι ρτς Δι! οἱπτα, Ηρ ροοτατ. σι- 

Ἰάϊ ῃἷς πίος ἐγατ, Ἑδιυλιηι Ἔχ ρει πιοητοβ,πῖςὶ 1ρ1πὶ ἴπ 
δοτοιη ἀαιιᾶ [γτηρῖ4α ΡΙ οηιπὶ ᾿πηεαίτειης ἀεῖπάς ἀς- 
οπες ἀδαπάὲ [πῃ ἰατίσοπι ἔλα ἀθρο πε ἴῃ αι 

ΙΓ. ἱεροπιιητ, ν Πιίαις γείεγιδης » 410. ἀφίῃ ἀς αΠΊιι5 
εἰς ἴοσο Πτῖπι Ἔχείπσαπτ, 
ἰάς ἴῃ ΟΜ] Δα. Ἐταίπι!. 
αν Ἑ] οοἴτοτ [ογί θεης. 
το σοηἤϊδης Δησι]ο, 

ἐθ΄. τὸ 9 ἀςῖος Οοι ΠΟΥ ΠῚ 57 Δουτατι ὃς ῥογίρίοαχ. 

Ὀέθο δ ἠ,ασιτὸ νἱἀοης,Ρεγίριςαχ,ὐξυωπίας: Οο.15 οἷατι- 
τοπίογεη55:οἷοπὶ Οχοϊίαηβ. ὀξυδερκῆ κολλύρια 9 σΟΙΪγτὶα 

ἢ ΘΟ] 15 σου ἔογθητῖδ Γϊοίςοτ. Πδγοὸ 2.σαρ. 196. ὁξυ- 

ἀριιὰ Ἡογοάοτ.  ὐξυωπέςατος. Ατ᾿ζοτςο!}, ει νἰΠι5 οἴ 
ὙῈ ἔοσταγ ξΠΠΠς 1 γποςιι 1} Πευἰεγρέπίαιις Ερ᾿ἀδμτίτι5 

γοἴε5 οςυ]οσιση,ο ἀτῖτας ντἤι!ς ΡΓη. 
᾿ιατιηδοιπι 410 Δαιαῖτιι ν 1115. 
ἦσω, απιηκᾷ, ἀοιιτὸ Υἱάςο, ΝΕ δίο  δοιτιιπὶ σοῦ 

Ὶ 

οἰάεηι ἂς ὀξν δέρκεια, ; 
Ἰσιζος ἀρ 1 Π1ο5 Βα Ροπ59Ν οπη. 
ῬΓῸ ὀξύα,ο[ξ διτοπὶ ὀξυα,άς, ὃ, ατσοτ ἀρι4 Τ ΠΘΟΡ τ. 
ἰδ το 3.ς4Ρ.3. ἀθῖςτὶ πο σππ]τιιπι ἀπ ΠΉ1}15 5 οα]. 
ὑξακᾳανϑίζον Ὁ ἄκρα κα εἰς ὀξὺ συωωυγυῦῆνον » νπάς ὃς ἀς- 
εἴ. ΘΔ2α νοττῖτ (οἸ!οἰπιατηθο ποσιίης ἀὉ εοάξ γοά- 
μὴ ἀγρία ἴπάε ὀξύ ϊνίΘ. ὃὲ ὀξυοεις εχ οα ἄγθοτς σοηΐξε- 

Ὁ ἂς βέλν»ϑξυόεντα, κατά τινάς ἢς ὃ( ΗεΙγ ἢ. οξυόεντι, οΧ- 

υΐνω, ὀξύα ὃ εἰ δὸς δένονε, τεῖθυτ πος ςρ᾿τμότου Ηο- 
λει.2.}124.9.Βλή μὴν Ὁ. αὶ ἐῳ καὶ ἐγχεϊ ὀξυόεντι, 

Οἴτιγ 4111 να]οτ Αυμ ἶτὶις ἀσιιπηῖ πε 5 4111 ἔα. 1165 ΔΠγος 
πὶ Ὁ πε]. ν εἰ τογετεϑ σιμτι Οἴςοτ, σα Ιοςατίοηι ορ- 
ἐ5 μεδοτος, ὃς ΟὈτιιας : ντ ὀξυνκοΐα ἀρὰ Ρ] τάτο . δς 
Δατίτιπι ταγάἴτα5 Ρ᾿Ὶ ΠΟ» ΟΡ ΡΟ ΠΏΠΓΙΙΓ. 
δὴ ἡ, φιὶ [Όηο οἵδ ἀσιῖτο ἴσα ἀὔριτο. ΑἸςχαηάςγ 

δουτιι5. ὀξυϑήκτοις φασγάνοις. ΕΠ ῚΡ. ΤῊΣ 
ἐγ ἰγαίοϊ, εχοδηάείςογς, κὶ ταχέως ϑυμούδωι Ὀ Εἶταν 

μεϊάνοι. Ατ ΟΡ. ; 
ις δ Χο πάοίςεπεῖα, ἰγαςιιη 4: χαοά νἱτίιπι ορροηίΐ- 
οϑυμίᾳ, ἶ 

ϑύμια, ταὶ ὃς Ῥτο ςοάεζῃ ὀξυϑυμία,ας, τ. ΡίΔςι45 ἀταιις ἐχρία- 
ΟΠδς ΙΔ εἶδπη 15 [υεγατί5 ἀα1διι5 εἴογολητ ἴῃ τ Π14.» Ὑτ 

Ὑ τρΊ ἢ) ΡΒατγπηδοευττγῖα ἴτα ἔθ τ, ετ οἰ ΠΟΓα5 Απλδτυ 
ππόηιις Ηπιοητὶ Ττάπίααε ξαριιτ ἴλος»ης τείροχ ογὶ5.Ηγ- 

ἴῃ Οτατισοησγα Πεπηδάςπη, αἰεὶ ὃ πολλῷ αἢ διχαιθτερον ὃν 
υμίοις καὶ ςεἰλη ς᾿αϑείη,ἢ ἐν τοῖς κἡμετέρρις ἱερφῖς γΟ115 τητἰτὸ 

ἀπ ἐπ ἐχαμ ΠΠ5.). αιιὰπι ἵπ πο ίπτῖ5 το πη 15 {τς Πατυδειιτ. 
᾿ 60 φῃΐπη ροίιϊε “ἦν καϑαρμώτων κα ὅπολυμρτων βριυιτατό, 
ἢ ῬΟΙΠεχ «ἰδὲ ἐδιεμωνοῦ ἰοφμεηβ,συρφετὸςἸ ΠαμΊτ. δὲ Τμ ἐν σῶς τειό- 

᾿᾿ ϑδὲς καϑερρμάτων ὀκόλητότερος. κοαυριων ὀκλητότερος : ὃς ἰυχτα Ης- 

Ξ- ΤΟ τα πη, ἐξυϑυμιών ἀτιμώτερος. Τἀέπηηιις αἷς ἰτθ]οξυϑυμία, ἰὼ 
Τ΄ς θἰφάῦλοι ῥήτορες φασὶ καϑείρμα τει» Καὶ τὰ ἐν τριόδοις 7 ᾿παιῖς Ηςσαζ, 

ἔν τὸ χαϑείε σα ἔφεῤὸν τινεςοἱ ὀξυϑύμια καλεῖται. Ὀλάγαι, ἐχρο- 
Ι 

»- 
μη 
»-“ Ο 321 

Ὡἶξ χριϑεύρμάτε κ' ὑπολύμκατα αι: ροττίοἰοραηταγ ἰπ Πταϊίοπα 
Ρογαξγα : ταῦτα γκέρ φησιν ἀδοφέρεσϑορ εἰς ταὶ τριόδοις ὄταν σας οἰκίας 
χαϑαίρωσιν, ΑΙ} Ποη {Ὁ] λτν αἰακαϑείρματα οΧροπιητ, μα οτίαπη 
χριϑειρτηθκα, γα ἡποτρύπιμαι ξι'λα, γε Ηςγς ἢ: Ωιμάκπὶ οτίδιτι μὰς 
γοος ὁγισο5 ἐπτο ΠΠρυης δι! ρῃα ὁ αιΐδιις ποππα!Πὶ {γαπριι]- 
ΤφΠτΙΙΓ. Νλτι Ατλίϊαγςθιι5 ἀρὰ διυμάατη 5 ὀξυϑυμια λέγιϑϑτε φησι 
τοὶ ξύλα αφ᾽ ὧν αποίγχονται τινες, ὑπὸ πῇ ὀξέως τῷ ϑυμῷ χρη. ταῦ- 

τα 5). ἐκκδηῆοντες τἰξορέζεσι χὰ χαίεσι, 

Οξυϑυμίας να, δ, ΡΟ Ποῖ, 8ς 
Οξύϑυμιος, ὁ οξύχονθ- κὶ εἰκρό χολίθργαςερς δηϊηι Ίγρ τας Ἰαρα- 
τις ἢ 55 6 σογορτοῇις Ἡοτγατίο τες Ἱπίογρτγ. νϑὲ αἱτν σογοθτγο- 
(5 ρτο τ νης Ετ,ὸ το Βοίδης οςτοθεὶ βείπςοιτι. ἰάοπι Ροετᾷ 
οἰμπὶ ἐς ἴς αἰτ, Πγα [οὶ ἔα! Ποπη; τάπης τ ΡΙασαθ}]:ς οἤξιη,ῆρπι- 
βίαι [ς εἴτε ϑυμικὸν καὶ ἐξυϑυμον : πάπα Πὲ ̓ γΔ δὶ ςοΠΠΠριιητ ὃς ρὸ- 
πυηῖ τοπηεγο:τιοὐ ἐρίς ἐς ριιογβ ἀἰχίττάς φαΐθιις ἵτὰ Αὐ ΐξοσ, 
Ἀλιοτοσ. 2. Καὶ ϑυμικοὶ ὁ ἐξύϑυμοι, ἰ, ἰγασιιλα!, ὅς αξτίοἑτο, Π46πὶ 
αἷς σοτουγοίος Ππθεγόίαιις ἴῃ Ἰοαιιεπάο πο πιρτιιοηάᾷος » [4 
τλῖτο5 αἰ ΠΙπγιΠατονέζμις ΠΟ ἢ 5, Καὶ εἶν ἐδικοιήνων, ἱπαιῖτ, κὸ ἐ- 
χθρῶν ἢ αὐἰτιπάλων,ἐχ αἱοξυύϑυμιοι νὴ παῤῥησταξικοὶ δ᾿ οἱ τρᾷ οἱ ὃ εἴγω- 
ες ἡ παγῶργροι φοξερφί, ' ἱ 
Οξυν Θ᾿, δὲ ἐξυδεῖς,εχ οχ γα σοηξοέξιισ, τάς ἴπ Οξυν, Πιρτα. 
ΟΞυκοίρδι(θ., τη Δ Ὁ Πα Ἶπη1}5, Αι ορΒα. οἱξ διίασι οξ ὑϑυιιος, αἰχύλ. ζ΄, 
οὔθ ϑὴ (αις, ἐμοιρρίσαιντο δ᾽ ὀξυχαίρδιοι κτέμοτα ἱγατὶ. ᾿ 

Οξυκάρίωθ., Βιαθοι5 ἀσυτιι (Ὁ Ρυς Πἰοαγίἀς δῖτι οτος. ὕνεχο 
, ταυρρφανές τε κ ὀξυχφίρίωον ὁδόσει, ΕἸ το Τρίτος ἱποςάϊι, 

Οξύκεσρίδ- 9 Δριιτα σοάγιις » ατοτ » διὸ τοττῖο . Ηἰίοσ, ρίαπταγ. 
ἐν ΤΕΡοΡ γα, : 
Οξυκέραλίθι,υ,ὁ σα ρῖτδ ξαΠ]ρίατο; ὠροκέφαλ 8», Ῥιμάατὶ ἰηῖογρυ. Ιῃ 

ασυσπὼν τ, ϊ 

Οξυκίνητος, χιὶ φοἸεσῖτεν πιοιιογιγ, ὀξυκίνητος γίγνοται» ἘΧασογθδτιτ; 
Τιιςίδη. 

Οξυκοΐα,φριια ΡΙΉτΟ Ρτο ὀξυηκοΐα, ὃς ὀξύκείθορτο ὀξυύκο. (πὰ πιςη- 
ἀοίὲ ξοιταῆς, ᾽ 

Οἰξύκρατον , οὐ. τὸ, ροΐςα, Ὀϊοίξοτίάςς, Ῥοτῖο οχ Δςετὶ δὲ Δ΄: 
ΒΊΛΤαγα. ; 

Οξυλάξεια,, ας, κ, [ξμάταπὶ ςοἰ οὐ τοῦ Αἰϊαα!α σαρεῆϊεπάϊ ὃς ροτε- 
ἀϊεηά!, Εἰ λέῃ. ᾿ 

Οξυλαξεῖν, Πτίπι ὅς ες! τίτετ σαροίϊετε πεσοείπι. 
Οξυλαξὴς, εἴΘ-, γοϊοοίτον ςαρίεης ) σοπτίηιὸ ἀρρτεάίςης, οξυλε- 

Εἰς ἀετὸς » ΑΥἸ ότοῖςς ἤθρτο 9. Απίπιαί, σλρῖτο 34. ἀ μια αἰ!ἀὸ 
ΓΆΡ] ΕΠ5, ἢ 
ΟξυλεςΘ- αι εἶτο ργειςηάῖτ, ςοῖοτ ἴῃ αἰΐαιιο περοτῖο ςἀροῆςη - 

. 40 δὲ ἐχοσιοπάο, Εἰήξατι. 
Οξυλαλθ΄ αςιτὸ ἰοηαεης, ΑΥΠορῃ. ἘΣ ἣν 
Οξυλοίσαιϑον; ΟΧΥ Δ ρατ ιπι; βεπτις ο[Ἐ Ιαρ τὶ ἔπι ταπιὶςῖς,, Οἱοίδ; 

11.1.6 4ρ.143. ἣ 
Οξυλίπαρρν, τὸ, ςοπάϊπιξταπ) Ἰητεϊτύιπηαιια ρίπσιις ατηιιο αοί ἀτιπης 

Δεβςπ, Π10.η. Εἰπόντος ὃ νὼ αἴννε δες α γεγονέναι, ἡ τὸν μετ᾿ ἐξυλιπάρφυ 
ἀλεχτρυόγα,ν οἱ ἃ: ὁ φιλεπιτιμητης, ΟρτΟΒοπίόγαιις ρειιγίοπο γ]- 
ΡῬίδπιις 9 ἢος Θά! τ ταις αἰ1α αιιατάλετι πούτρκα, ἑαυτῷ νόικειζο 

βρώματα δῇ) λέγει, Τίπιοο!ος (οτηῖοιι5 » μιλεοιὸ κὶ βατίδεις ὅσω τὰ 
: Δ γγοὼν ἐν ἐξυλιπάρῳ τρίμικατι σκδυάξεται. 

Οξυλιαὴς αὔτος , ἀριϊα Αοτλιμπι ραπΐ9 οἱ πα ίςέταν ἀσοξισι : Βπης 
, ἀατ ξεδυιοἰτδητίδιις. 

Οξυλοζω, νἱς Πιρτα ἴῃ ἐξυξολώ͵ βωντις Ἷ 
Οξύμαλα, τοὶ, ρεϊ πα κοκκυμηλα,, Ηείγ Ομ. ἢς νοσάπε ὅράτες τοῖϊς Α- 

. τβεηαο 11.3. Ἐι μω 
Οξύμελι,ιτος τὸ, ΟΧῪ πιο) οἱ ΟΧΥ ΠΊΟΙ] : ουϊτς ςοπιροήτίοποπι ἀα- 

ςετ Ὠϊοίςογά Πἶδτο ς.ῬΙΊη. [6.1.4.ςαρ.17. Αςετιιαι πιεὶὶς ἕοπι- 
Ῥεγαδδιιγιαάεο ἢ} 81} ἰπτθητάταπι τε ἐσασγιιητ. ΟΧΥ πιοὶ μος 
νοσάτγιιητ, πτογργεῖεβ Ὠϊοίςογ. δοοταιη αλλ} {πὶ νοσαηζ 5 νε 
Διὰ πα] Ρ]ἰη.14 εἰξ, ὑδοϑμελι,πγμ] Πιη ν ετὸ οἰνόμελις να, με- 

 λίκρατον, ; ἘΣ ἢ 
Οξυμέριμνον, τὸ ο Ουγιπα»αοιτᾷ σοπτοπηρίατίοης ἱπιότιιπι, ἀς- 

τὲ ἐχοορίτατιπι, Αὐτό ρ]ι. : 
Οξυμυρσίνη » τηγττιις (γ [ας τῖ5, δαςσςῖς τή σε ητησεις, ὃς Ὀτεμῖτατε ἃ 

τῦγττο ἔδτιιια ἀΠΠἘΔ}.5, 10 σοτ. 1.4.6.237..Γπζιτη ν οσας Ρ]ἰης 
. γ]άς κεντρομυῤῥίνης : 

Οξύμωρρν, (ςπτοητία οἰξ εχ ρογίςυίο ρετῖξα μος οἵ [τα ἀσυτὲ 85 
αβοξϊατὸ επὔτίατα,γε ἕατια ν άςδτιις: νερά ΨΙγρῚ πα Ν πὶ 
φΑρΡτὶ ροῖμοτγο ῥαριξ (Ιςεγο. φετασοητοίατιϑ ἀϊσιητ, Π οσάτιις Τὸ 
ἘρΠῆο].δεγοπίια πο5 Ἔχογοες ἱποιτῖδ,  γρΣϊ. -[εαυπτύγημς [ὲ- 

, ἀ4πεητοπη. ᾿ ΟῚ ἡ αν τ “ἰὰ 
Οξυμωροςἑατιιὸ ἀοιττι! 59 ΠΕ ]τι5.Β4.1π ἘΡΗΟρυλουῖθινηάς ἐξυμαί- 

βώφ ΓΟ ἡΐΠ115 σε] ογιτεῦ, 
Οξωυη,νιάε Οξύη, 

Οξιώομαρδος : , : , οξωω, μι ἀν. υγδαρᾶςιιο, παροξιωύῳ, ἐκογίω [α Πρἑοοἰγτῆτο, οοά-. 

ςοἴςο,Αὐξια, Αςσι  ἐξωει πεαιλαιωϑεὶς»ν ὁταίξατε ςοαςείοις, Θ4Ζα 
ἀς δεπεέζυτε. Ὀἱοίτας ἐξεωώ, εἰς, 514. ὀξευεται σε ίςῖτ, Οαξε τς 
1.14 Οἰαιισοη. Οξεω εἰνραςιάτηπι ἔασοτα. Οαἰθη. "10.ς. δι πυρὶ ας. 3 
ὧκ σηπεδὸν Ὁ" οξιυυάσης δ χα τίυ) γγψεσιν, Αι οτῖι5 56 ΠῚ.9.ς.21. φυλατῆο-: 
εἥμων ἡμδιῦ τὸ γάλοὶ ἐᾷ ὧν ὁ « ὁμα χΘ’ ἀποξιωειν αὐτὸ πέρυκο, ΘΑ] ς.3. 



“φῇ 

32. Θτα κτὰ } 

Αἰπηδητοτιαρίτιάς ΟΧγρΆ18, καὶ υῇὸ γδ ἔνδεια τῆς ϑερμασίας ὀξυ-. 
ἀπ 

γεῖν συ τὸ πέφυκεν, ΐ ϊ Ἶ 

Οξυδεις»εντοςοἱάοατ αασά ὀξις:α Σπὸ ὀξείας εἰΐδοις δένδρα κα τεσκδυασμὲ- 

γί. ομι. 1144, Ἔα, τ 

Οξυπαϑώτοτπασμο αἰ ξθι λίαν κὐευποιϑιως, διά, ἑωμῶρι ὀξυπαιϑώς εἴ- 
χον δ)ὲ τοῖς» ὅζο, ε Ἶ " 

Οἱ ὑπενθ.γα ὁ αι  ἴσιι50 Ρεγοῖτα!5 ἀοπτα ἔα Π16 5 ἔα τη15 ἱπρτῖσῃ 5. 
ΟἹςοιαα Ατας,Π8.20.56πὴ 1π οατίοἤταις. ὀξύπνθ-.1.1π ἀςίγάοτίο 
ποτα ἱπιρατίοης. τ Ογατίπι ἀρὰ Ατμς.110..2. τέρπομαι γυμνὰς 
ἐρῶν Τὺς ὁζυπ εἰνν ουνὴ κυρ δἰ καιρῶν ἀεὶ τι αὐτ᾽ εἰφίναι σηϑύϑοντας . 11-- 
βεησεῦ πιιίος σοηίρί σον απο] ῖςο5 {{π05 5 ΡΥΠα ματι ΤΟ ΠῚ ΡῚΙ5 
εἴ, φαΐ (ςἰτο σπηέϊα νοΐπητ. 

Φξωυτά, κὲς,ατηατιιπι νοΒοιποητοτον 6Ϊ ἀοὶ ἀτιπ| σιμὴ ἀπιατοτο,γόξυσε- 
χρον. Η ΟΠοΥ. 

Οξύπορα, τὰ ἀϊσεσπητατ, ψαὸᾷ ἀσοῖο σομάϊτα δὰ ἱπείπέξιι5 ἴοτιια- 
τοηταγ. τοῖς οξυπόρφις κα πεπ]ικοῖ ς διυτίμεσι » ΟΧΥΡΟΥΙς5 δέ σοηςο- 
αιραγίθιις πτοα!ςαπιθητις.Ὠτοίσου, 10.3.ςαρισϑινπάς ἀρὶ Οο 
1πιπιςοῖ.}. 12. σαρ.17..1τὰ ἱπίογι δἰτα τ ογοζαμπι ΟΧΥ Ρουβην οἱ ντ 
11) οχγ φάτιιπι αι! οπιδ ἀπο άπ σοιηροῃα5. Αριά Μαγοεῖϊιπι 
Ἐπαρίτιεΐξ οχυρουίπσν δὰ ἔλοΠΠοπὴ ἀρ οΙπἴοπεπι, 5τατ, 4. 511. 
ποι (αἱ οχύροτγίιπιν εϑοα [είν ΊΗς ΡΙΊη. 20. Π1|0.7.σἀρ. διιης 
ἃς Οξύποοα Μοάϊεῖς ρτορτία, χιαῇ ἃ ςοἸετίτατε ἀϊξξα ροποῖγαπ- 
ἀϊττάδαιν ΓΙΔα.115.2.4.ςἀρ.8. Πιπῖροτιις παῖ [σοτιῖν ΔητΙ ἀοτίβΟΧγ - 
Ῥοτί5.) 6 μὶς νἱ4ς Αὐοτίππι τετραξ, 1.1 ὅς γπι.3. σά. 90. νὐὶ ὁ - 
ἐοτ οχυροτία ριιγρδησία ἢ ατίας ΡΊτη. 11}. 20.ςαρΟν τ, ἀε ἔκσηϊ- 

ἐφαἱὶ ρόποτῖδιις [ΟΠ Θη5 5 ΤΡ [ππὶ σοπάἀπηοητῖ ρτορὸ οπιμῖθι5 
ταίο τα: οχυροτῖς δεῖαπι ἀρτὶ Πειὸς 

Θὐὐπορνς. αὶ οἰτὸ ττδηῆε, ᾽ 
" “Ψ ᾿Οὔὐ πρωρος,αουτατη μαθοης ῬΤΟΥαΠῚ »ὐξυκέρατου. - 
Οξυτυκνοι, οἱ ἀἸσιιπτασ τοη 4} ΓΡ1ΠῚ νἹτῖπια ἰοςα Ρο Πτάσαε 5 (- 

ἢ Ῥο 1.11.9. ' ἷ Ἐπ ΤΕ μη ἦς : 
Οξυρε)μία, 5.) τυϊξξι15 ἀοὶάτις 9 ἡ ὁξ εἴα ἑ ρδιγγηὴ, 411] ἐΧ στ {ἴτατα δι, 

ἀιίμαπι οἴ δι ἴα το πιδοῖιο σοασιιῖς ὃς σΟπιριτγιιῖτ ΕγΙ σ᾽ 40: πᾶπὶ 
α| ἴῃ σα άο οἴδιις ςστιιπηράτατ ὃς ΤΟΥΓΟΓ ΠΟ φοἰάιμηι τιῖ- 
ἔλιιαι Ἔξ εἴτ, Ἰά εἴς, ὀξυρεγμίαν, [πα ἐρδυγίω) κνιοσώδο, εἸξξιιπι πἰάο- 
τοῦ ἀΐσιιπς ΜοραἸοϊ. Ηἰρροον. Αρμουῖἤπνο ργῖπιο [δ τὸ 6.ΕὟ 
τῇ σι χξογίῃσι λειεντεράησιν ὁ ζυρεγμμίη ὄγεγνο μόν. αἱ γε μϑϑ" πυρότερον; 
σημεῖον ἀγαθόν. ΜΊ4ς 151 Οοπι. α!οη, ΡΟ] τχ. τί) μῆρτοι πο πλή - 
ὅϑις τῤφῷῆς δυοχέβειανοθν, “ὦ αὶ αὐδατρίψω τοὶ σιτία αἴπεψίαν μὰ οἱ πολ- 

χοϊίητον {1105 Η εἰν οι. )συὶ ).ὐξυρεγμίαν αὔ' χέγοις, Ξϊ ας ἄς αι - 
ἄττα χιῖος πλπτα ἀςαπ)ου!ατίομε ντεθατισ (ἃ οτιιάαπι εἢ 6 ἢ- 
πιμ!ααϑοθος ἜΧΘηΊΡ μη αἰξοττ,ὐ ὃ αὐθεποίτοις ἐποιεῖτο συχνοιὲ ὀξυ- 

μἐγυΐαν ὠροσαοιν δον: ἀίται!ς ὀξυγεγμία ὃ λέγεται ὅταν ἡ τορφη ἐπο- 
ξίσῃ, Ἐταυΐ ταϑπιοπηπι Πρ τίτιιπι οἰ ἤπιοάΐ οπαίττιιηῦ ἄγη πς 
αοϊδαμν επξίδηϊ. Οξυρεγμιώδεις ἀϊσι!πτισι ΘΑ] οη. αἿ χΤὶ πόποις [1, 
8. σαρῖτ, 4υτόῖς Ὁ ὀξυρεγμμιώδεσιν 5 κορείου εἧς κα χιλιοίρκον δ ὕδυ τορϑ ἐ- 
χέρρυ “ἿΔ σιτίων πεώγειν. ΠΡ ροστοτος ΑΡΒου πο 33. 1.6.0 ὀξυ- 
ρεγαιώδεες ὁ στώτυ σι πλϑυρατικοὶ γίνονται, ἸοΙςοτίἀος5 οτῖασι Ρτὸ 
πουιΐπο ραττι οἰ ρίππι ν Πιγρατ τον Οἱ ταις ἐσ το 4.ἰς Βετοηί- 
(Δ..7 μέλιτος ἐφϑοῦ διυτοίως τὴ οξυρεγμιοῖσι δίδοται » 1. ἀατην δοϊάιιπὶ 
ταξεααεῖ δι15. 

Οξυοίας πυρθε. σδητι5 σα [Εἰ α110 φιοαἶ γτεθαητητ, ἴτὰ ἀἰξαπι αὐ 4- 
ἐόντος ΡΟ Πκ, Ὁ γδ ἐξυρίας τυ ρὸς»εἴρηται μὴὲ τῇ κωμῳδεα, , στινελικὸν ὃ 
πὸ ἔδεσμα, 

Οξυρόδινον. οΧΥ ΤΟΙ ποη 5 ὅζο. Θά] οη115 αἴ Οἷδυ ν θ᾽ ρατο ἰεσοη- 
πὶ ὀξυῤῥόδενον σαπιΐπατο, ῥῥ. αόπι!5 οἴδ οἱεὶ τοίλςεϊ ἀςοῖο ἀϊ- 

ἈΠΕ 
ἸΖυβῥιγχίθ’ «οὐ. ὃν, ΟΧΥτΓ πο.» ΡΙ [οἷς Δέσγρτο ξιπι]Παγῖς: 
ἢς ἀϊξξις αὐ ἀσιτο τοῖττο . Δ Πα σ5. ρα ϑέγαθ. Πθτο 17. κε- 
τρειὲ ποτοίμμο,, 1ά ο[ξ» πλισ1] Ηπιϊατ} 15 ἀρᾷ Ατθοα ΠΡ το ἡ΄, ὃς 
αὐιση Ππυρ οἱ ρ. 

Οξύῤῥινες οο͵νπαίο ἀςατο, ΕΠ ΡΡΟοΥ ἴῃ 2εὔτηδυμ, 
Οξυῤῥοπος , οὐς, ὁ, τοροητὸ ὃς [ουΠτοῦ ΓΘΡΟΠΡΡτΟΡΟ Πιβ.ρα]ο πιο- 

πτοῆῖο παμτα 1 Π|5χὴ Οξυῤῥεαυ ὶς, οἴ οἷ. ὀξυῤῥοπος κίνησις, τιῖς σε 

αὐώνεν τοῖον ποτα πη. Αἰοχαπά. Αρ μγοι ΠΌτο 2. ΡΥ  Ι πη. 
ἐξύῤῥοποι τῆς τύχος μεταβολαὶ ν ιὰσι σοἰοτγγίηταΣ ἔοττιιπας ηλ1ι- 

ταῖίοπδ5. 
οξιὲ ἐθ., ὁ, ἀσατιις οἰ ἀτιςγά σου 5, ῬΓΟΠΊΡΕΙ5 αι] δὲ ΡΕγπΙΧ ἀϊεῖ- 

ταῖτ ἀπῖτι5. Τιουίαν σοΓΡΟΤΙΙΠῚ ΠΟ ΠΉ Π65 5 ὅζ πιμ τὰ ΟΧοτοῖτα - 

τίοπο βογα 1 η1. οξιξ,αοτῖϑον οἰναπιοπβδῖς ΡΊηἀαγοχιῶν ὀξεῖα, 
Ἡογατι Οεἰύνχις ΕΠ πιίηα σοπίείτοτγῖπτ αοιτο. Ἐπ [1015 ἜΧρε- 

ἀΐιπτ ρογασιτα ΟΠ Ππῖτα ἀϊσιιητ. ὀξὺ αὔηα, ΓΙ Οπι. 144. ὁξις ἐς ὁρ-- 

γίω), {πιοΐδλη, αὐ ᾿γα πὶ ργοο!ἰαῖ5. ὀξις ὅ)ὴ ποίν τῶ 7 Δ οπηηΐα, νομο- 
της, Γίατο ἐς ΓΘ ὀξις φϑὸς αἹ ὥνησιν, ἴδηι ἀοου Ππτατοὶη Οά- 
τ] Πο»οξεῖς ὅπετελέσω,αα ρογΠοϊε πάγη νο]οσο5, Τ πον 14. κατ᾽ 
τὰ ὀξέα, ναποτοματο τατδιης, Θαζα. Οἷα πάϑη 9 γἱτῖα ργαςὶρὶ- 
εἴα τεαμ τε {τ ϑου σου ῖις Γάγριι8. Θυμμὸς ὀξιὶ, στὶς ἰγα: Δα ο- 
το ἢ ποτουιοουάπι φιν οὶ ἀδ [ςηῖδιις Το αυίτη Καὶ οἱ θυμοὶ ὀξεῖς 
υἱέ εἰσ, αὶ ϑπενεῖς ὃ, ἴτας [ςλλπι στο, 1 οολ {14 ταπλοῃ ἰλπριυα:- 
ἀπὸ Οἴψις οδυ πύτη, ν Πις ἀσουτίπλας:ΡΙατο ἴῃ ΡΠ άτου ὀψις γ5 ἡ- 
οἷν τ ζυπεώτη, “δ διὰ ποῦ σώμστος ἔρχεται αἱ ὡνέσεων: ΟἼςοτο »«ἀς ΕἸ- 

πἰσης, Οοα οτιπι ἐπαιῖς ΡΙατο)οίς ἐπ μοδὶς (Θη [ι5 ἀσου ἅ11|5, 
Κίοην Αὐἰοτοῖος ᾿δίάςπι οὐαὶ ρυοτούιηι ἀςίγάοτια ἀοτλα οὔτε 

Ν ( 

-ΟἸξύτονίο,μ, ὁ ΚΓ ΔΉΠιις, δξυτύνων γρῶν, 50, 

δ ᾿ ὮΝ Ἢ 

ἃζ νόποπιοητῖα, Δ πξιγηα ΠΟΙ ᾿το Πλ ἶξα αἱ; 
μούσι, τὰ χὺ ὃ παιύον ται. αἱ γὸ ὅθπϑιυμίαι ΦὮῦ τοι 
αἱ βουκήσεις.νἡ τ μεγίκα)» ὥσπερ “ καμνόντων δὶ 
φατατ, Οξυτερος»ἀρΙ ΙΓ φύλλα εἰς ὀξύτερρν σι 

Ἀήτοτ. Π10.3.ςἀρ.17. 011. πλαρ 5 ἀοιπηΐηατατ, 
παῖὰ ὈΪΊη. πῆς, ἡ ἢ 

Οξύςομος, ΟΥἱϑ ἀΟΌ ΣΙ, ν τ ΠῚῚ15 ἀΓΑ ΠΟΙ] 5, ζύς ἐμὲ 
δοιιτὶς το τ ι5ϑἀἴχῖς ΑΥΣ ΠΟΡΉΝ, ὄρνισι, ὀξυαδὸ 

Οξυσοινίθ', ας. δ. ἀπ ο5 ΠΛΑΥΊ Πι15.Ρ] 1. τὰς Σχοῖν 
Οξυτενὴς ,ασμπνίπατιι ἴπ Ἐρίρυ.. ᾿ 
Οξύτης. "τος, ἡ να σΠ ΠΊΕΏ » ΟἹ 65. ΟΥ̓ ἀΟΓΙ ΠΟ α τῶν 

τῖταϑον Ε] οοἰτας, Ο]αγῖτας γδριμυΐχης, πικρία γος γεΐα: ν 
σἰω βασιλέως ὀξυτητα, ΤῸ τοῖς ἀσοτθίτατο αὐ 
Ῥτὸ ςο]ογίτατο ἀπ ςοη αὶ . 1. ταχύτης τῆς διανοίας, 
ὄυμοιδίας ντ ἀγχίνοια νὺ μνϑμο.Ο ζυύτης Ρτορτὶ ὁ, καἰ 
Γιροτῖς Βαπηοτί αι σορὶα οἰ ραίΐτοντ [στ οὴς ΑἹς 
Ῥγοδίοια, σοι Πθτο «. ὙΠ οορ γαίτις ἀς Οὐἀοεῖρ. 

. ὯΙ ἀροΥς : δες 
Οξυτύκιονον οἱ , τὰ 
Οξυτόκον, κα, τὸ ραττιιπι αοσοίοταπφ]ο Ρτξιιπὶ ἄραι 

115.5.ςἀρ. 197. ὃς 11}.3.ςρ.37. ἭΝ 
τ 

ῬΒΟΟΙαΝ ἐξ 
μαῦςῖ ασσοητιιπι ἴῃ ν]τίπηα (γ 1 ρα. 

Οὔυτορος ὕχ(8.,οἴατιας αςιιτὼ Πχα5οΙΝ μη. 
Οξύφρων, ον(Θ.. ὁ τὸ ἡναςατα ἃς (ΟἸοτεῖ πιθῆτα ργαάς 

Ὅτι ἡ τ ᾿ Ὑ 

Οξυφυνλθ.,οιιτὶ5 0115 σομίϊαῦ5.. ΑΝ 
Οξυφωνία, ἀςιιπιοη ν Οοἰδ9 1πσιια ν οἰ 1 }Π1τάϑον. 

τἰαπι!ς. ᾿ ἣὰ 
Οξυφωνθ- ςαϊνοχ οἵξ ἀσιτα,αοιτίτοηιις, σα ζᾶ. 
Οξυφων ὑτερνογ δ) 6} γοχ ἀφητῖοτ, ΝΟ 
οξύχέρ; 69ς. ὅγ οἱ πιάπιιβ ἀσιτα : πο Πσηιπὶ εἴ ῥγου 

δὲ ςο] εὐ τατῖς τῇ το αἱταια ρογροῖγαπάᾷ : νης ργο 
ΤΑΙ ΤΕΙΓ 7 ἀταιι6 60 41} δα πήαπιπὶ δὲ Ἔχ ροαϊτὸ ας 
Αἰποπαῖις στο 7. ἐχ ΝΙςσοπιδςο.. δεισπγων ὃ 5 δὲ 
γέται οξύχέρ. χ'αξ πορπομπὸς ὀξυ χέρα σιωὶ κύπηῳ Αἰ 

δἴποαιιο ταραχ ὀξυίχερ οτίδττι αἰ σἤτιιτ, Αταις ὀξυχ 
τιν ουτα ραοῖτας. Πδιτά σις ἀσρτοίποταια γοςοῚ 
δὲ Μοηδηά: ἀρὰ ῬΟΓ ἐς... Ἷ ΤᾺ 

οἰξυχίοία, ας, σα! οτιἑας. σοη ΠΟΙ μαι ἴπ αἰ αι τα. ΠΡῚ 
Οξυχολία,αροπεῖπα ταν 1} 15 βογιιοτ, ΣΝ 
Ὀξύχολθοε, ἰγασιιηπι5.» σεἰον δά ἸΓΑΠῚ 5». ὈΥΟΙΙ5 ᾿γᾶν 

ϑυμος. Ὶ 

Οξυωπεῖν͵ ὀξέως βλέπειν, δοιιτὸ σογπόγο. ΒΑΓ], ἰπ Ης 
ῥέτσαν ταυαΐω φύσιν ὀξυωποιυτων, 

Οξυωπέςατος»", 4 οἷατ! ΠΠ πιὸ νΊἀοτ,ο[τὶ [ΠΠπιὲ ἐς 
ὡπέτατος, 4114 ἀσιιτὶ ΠΠῊγ] ν ἀ[ι152οΐαῃ, ΠσᾶΓΟὶ 
[ἴοτ, νἱά4ς ὁ ξυωπς. ΦοΝ 

Οξυώσυς, ἐ..ὁ κα ον ο οξυωπη ς» νἱίαπι ἀσιοπ5, νΗ 
ταπβυαιιῦ δοιιτὸ σεγηοηφ»ἀοατ ν1[ι5. ὀξυδερκὴς δῦο 
Αρδιγοά. ϊθτο τε ] στ. οἱ ὑδροποτοιιῦτες ὀξνωπ 
διδιιητναςιτίις γἱάσης, Ατῆςη, 1.3. Εἰ δ Αὐυγιαι 
ἐγῶὶ, ὀξυωπέςτερος αἱ ἐγιγγεῖ αἴδαᾳ πολὺ πὖ ὁμωνύμους 
ποῖ ΠΥ ποοαπι γίποογοῦ Ορ οσιιπῈ οἰατίτατο ἀταὶ 
ὀξυωπέτατος, ΑὐἸίτοτον Πι5 ἀσευρί πη! σξυδερκέςατοπ,, 

Οξυωπία,ντάοπαϊ ἀσπιθῃοοι οτιμαν ἀοιπΊοη. ΑΤΙ 
Ξς 5.4. Οὐο [τ, 3. ὁμοίως αμφοτέρφις" τὰ ὄμιυοιτα πρὸ 
πῆονσω . γυγϊ ας οςιοτιμτι αοῖος ν᾿ Πίαις οἰατῖτα 
τιιτ. Οξυωπίας, ὁ ὁξυω πη ΟΠ ΠΧ: ΟΡΡΟΏΐταΣ ἐμ Ἂ 

Οἰξυωπὸς, 11] ἀουταπι Βασοῦ ν! Πα: οξυωπής. ἐΐ 
Οἰξώρης . ἀροτοίις ναοίάιις. ΑἸεχαπά. ΑΡἈγοά , εἰ φὰ 

“ἶϑ ὀξαδων. ὀρέγονται. {ἰ ριτυῖτα οί α ἢτ 5» ἴὰρογοξ 
Ῥεϊιητ, ν 

ὄννρτο ϑςροοτίοί. 144. δ᾽ 
αιιαπὶ ΡογΙ ῖτ. 

Οὗ Π Αινοςοπυ, φωνζὼ, ΗΠ ουτ.ἃ ποπηϊηδξοψ, 
Οἴταιρτον οὶ, ἰὼ Ερίρταιη. ὅπα δοκῇ) φιοπιοιΐο γἱάο 
ΤἈπον ἡ. 

οτασέω, ας ομϊτοτοίς του Ηςν οἷ, 
Οἰτασὲς. οὐ ὁ, αἰοξτατοι, σοη γ8» Δ ΠΠτο τ. [ΟΓΙ5 

δῶν ἔρνιμος βασιλεῖς. τοχ δΙρΡατοτιιπι ορο 4ςΠ τισι 
Ἀοπλΐο. ᾿ 

Οτάζω, κι. ἰσω, τ ἀγαςρταθεο,ἀο παρέχω, δίδωμι, Οὐ 
δι΄ ὁπάσσαι, ἰὰ εἴν, χαρἐστιϑϑει δου αι. Ἐτ κω τεπείγω,ματοι 
(ἐπιιοῦ : νὰ χαλέπον δὲ τε γῆρας ὁπείζεις 114,3. ὀπεέζειν, 
νοτίθασς οσι ἴσα ν4οτιιν.11144..δμ, οτε δὴ ὀκίχανε 

ὅμιλον ὁποίζων. 1τὰ ταῦπιοπ ΤΠτογρτ. ἡ γὸ λέξις αὕτη πλεὶ 
πότε (δὴ αξρευποιεῖν ἡ δυδόναι,ν τρτρωσὶ μᾶρ γὺ Εἶκτορε καδὸς ὁπὸ 
1ἰσαανάο τὸ κατοφέρείϑεν ᾿ὙΤ. χερίρέβῥοις Χρὶτ᾽ ὄρεσφι νο 
Διὸς ὀἠμέρῳ, 11] ἘΚΡΟΙ, κατεπεφγύμῆν (Θ- Κοιτύταν ἐλάυγὸ 
τεἴρας ἐπι δεῖδιις Του αἰ σι15.Α Πα η 40 τὸ δηπλέγεαθοι νῈν ἢ 
περον εἶν ὁποίοτατο Κυδαλίμοιο, ΑἸἸαιαη 40 γετὸ τὸ διώκειν». ξ 
(οαυίνντ μος [θοο. 51. 8. Π8. 3.9 Ὡς Εἰκτωρ ὠποιζε χαρὰ 

Αἰχαγοιζ, Οπτώζεδδοι ἵο οἴτιπι αἰ πιοτο οἰ Ἴρετο σοπιῖτοπη, το 

« χλέδ. ποτ᾽ ἐλᾶται 9 ΟΠ 



ΦΕΥ 
Τιϑαι»σιωωεργὸν δθηλέξαδγαι.11144.8, Μη ὃ σύγ᾽ αἷ- 
δ μδρ αρείω Καλλεί πεινγσυὶ ὃ χεἰφνν᾿ ὁπαίσσεαι αἰδοῖ 

ζουέναι. εἰν οἰν, Ἔχ ροπὶτ ἐπό μῆνα), ϑεραπευνσ αὶ ὁποιϑνεύς 
ἢ Πείγ οι, εἴα αἰτ,ὸν οἿν" ὀσέσω σεϑεὶς κὶ οἰξαγκωνιὗναις, 
ἐς ΠΕΣ ροττυαπι ὃς Ρογβοτάτιπι ΡΟΠυχ., Οἴπαίαν 3 οἱ 

υὴ κερα μία ὀκαέλοιω, ἢ πίω) ὀπίω εἶχεν. Αρα Ἡεἰγο.ὁπεῖα, 
Σ : 

αἰτιπὶ ο[]1α».ἔοταπιθη. ἃς αι ἔα ππις ὁ ἕιγηο αἷς 
οΧ τρία Ἐἰρίσπι. ΡΠ υταγο νη ΡοτΊος 9 τὸ δγ᾿ ὁπεῖον δη τᾶ 

νοκλῆς ἐκορυύφωσε : νΟἱ Γᾶρι15 Δάϊτο [αΠὶρίππὶ ἰπηρο- 

ΠΟΟἶ 65. 
[α[Ἐτ 5» οἰ ατιι5. ροτοπς δ ἰπιοάιιπι . Πιπηπιιις 1}|ς, ἀτεῖςιι- 
“ἢ ἰτιις Αἀμπογθῖο» εἰοραητογ ἐξ οῖσντ ργο ποπιίης 
τατ, ς 

με ττὶ δυιῖτ, 
ἡ ᾿οοάεπὶ ρᾶῖτα πατιι ]ιιαί! ἑμότατρ δ, 

τοὶ ποτα Ποέγατον, ὁ ϑεραπεύων,ἰκόλεϑος, ΠΟ], Ἐπὶ- 
κοῦ δὸμῆμ δι. ὁ πτίων, σοτηος5 ὅζ ἀΓΠΊἶσοΓ, 

οἰ ὑπέδεκες» του πυῖτο 5 ρα ππαγιιπη, δ Ὰ φοινίκων βαΐα ἤπιος βαϊς. 
«»νο αἾυ" ὁπεδεκων πῇ φοίνικος γαξ χαλῶσι βεὴς,τορετες [το - 
πτοχιης Ἔχ ρα Πγά Γι ΠῚ γα ΠῚ 15. 

ὡς ὀπόρτει Οὐ γ . ἕ, ἔπος προέηκεν δ᾽ ϑτ᾽ ἄῤῥητον αὔμεινον, Ἐτ 
1 ροααί, Ιοοα. ἡδὲ σίδηρος διπὴρ κρατερϑτοιτός ὄδι. 
νοεῖ κ᾽ ἐσαϑεν; ΡΙατο.146πὶ ἴῃ Επιτην 4. δῷ οἰ καὶ συ- 
οὐ συϊάοπι ὃς ποδὶς ἀςοἰάϊτ, νδὲ ου παρέλκει, Οτο- 
᾿ ἐκείγῳ σιωρέξη,1.ὃ δὴ, 

ιηἰριοἰο,ν!άςο. αἷρεσιεοπώ, βλέπω, Ἡςγ εἶν. ἂτ Οπόϊεδϑοι» 
ΜΕ  ουγι, ἐχροηΐγ αληδονίζεάϑοι αβέοτοης {Π1π|4 4 - 
γῇίατα ὀπευόμῆν(Θ. καϑηται ὃς. ἐψ Ἰάοπι οχ (5110 

Χροπὶ οτέαπι Ἀληδιών, 
ἀγα τα, Ἡογοάοτ, δά ξοτταῖϊο ρτὸ ὀποίονες, 
οετἰςὰ, ν 5» ιό, Αςοὶρίτιγ ὃς ρτοὸ ὅπως. Οὐν ξ, 

σε κραδίη ϑυμός τε κελδίει » 41 ὸ ἦγε ἰαθοτ, ΡΙλτο 2. 
ποῖχ᾽ αὐ κουτί δοιυᾶν ὅση ποτὲ τῶς πολέσιν ἐμφύΐζονται» νὈϊ 

ας ἰππαίξαπτιιτ. [το τη ρ τὸ σιιοπιοάο, [διά οπὶ 5 διὰ πὸ 
τὴ τ᾿ ἀλυηϑὲς ἔΐϊχῴ, Τάσυι ἴῃ ΑροΪορ. ὑμῖν ὅγετρεέπω κα τῷ 
ὲ ἐμοῖῦ ὅπ μέλλῃ ομοί τε ἄρετα 0) κ᾽ " μάνγρτοιι σπιῖ μι ἃ 
ἀιξξωγιπι εἴιτάςπι ἱπ ΕρΗ. ὅπη βέλει δέξα χω ταύτῃ 
4ιᾶπι Ῥαττοπυν 5 δος ροΓοΐῃ οαπὶ ἀςοῖρα, γἱὰς ὅπη 
τ κὶ 17) τίνα τρόπον οἰ ζοττιιΓ, 

χξιιπα το, 8ς 4ιοιποἀοσιιμηατςν το ααφα ἀπιοάιιπι. Ρία- 
Ἀσριυδ. ΑἸ ὅπη αὐ ὁ λόγος ὥσπερ «νεῦμα φέρῃ 5, ταύτῃ ἰ- 
ψιδοιιηαιις, Οἷιοα οτίαπι φιοπηοάοςιιπαιιο ΠρηὶΕ- 

ἂρ γΥ Οπν οὐὖ. [τεῦ ασοιπαης. ΡΙατο ἔπ Αροϊορίδ, 
» λέγοντος ἐμοῦ ἰκρυείσοντωι οἱ νέοιγιοςτιη ας πε ςοη- 

ἣν 

πὶ ΡΙατο 2. ἄς Ἀοριιδ. δοκεῖ αὐ τὸς σοι ἑκὼν ἑαυ τὸν χείρω 
,φαοημο ρα ξϊο ἔς ἐδτογίογοπι ςξῆςογς. 

υτὲ το ἐγ χωροίν πε ἐνδέχοιτο; ῬΤῸ ΓΕ πᾶτᾶγ 4 ΔΘ Π 616 

Ἰοιιῖς πιοάο, φιοπιοάοοσιιπαιο» ὅπη ποτὲ γίγονεγ 10 - 
σιιπαις ἔπέξιιπ εἰς. ΡΊατο Ἐρι.7. 

τταϊτό. ΡΊατο πα Τί πιαο, κεν ἄῷτῃ ζωον, ὠτακτως μίωὶ ὅπη 

παπόγπαιν ᾿χ: τα πηοπ, τού πημα. δηάπρησις 1 44π| 4] ἐξῇ 
ιοά μοῦ Ν τγδυίοας ντ{πς5. ἀσυτιτ αυταπὶ πῆς αὐρὶ- 

ἃς ὙεἰροιτΠο."᾽ νυκτεράς δι, Ο᾽ πὶ φιΐά {τ ἴῃ ἂτ- 
λνἀϊξξαπι ἴῃ Μετόπυ. Οπεὲὶ ἑκατίκον εἰξῖ5 ἔοτατηθη. Α- 

πιἶπ ΡΙ το, διε τοῦ τραζωνίε, Οὐ ποὺς γδ εἰ χεν ἐκ ὀλίγας. Τὴ - 
ὠγλαςιν πάε ὥπες ΟΟ1}1» αὐοΐγματοι γάρ ὄξει. Τά πὶ η Νε- 

ὀπὴ ἰωῖτιν᾽ αὐ ἔνδοϑεν οἴ. τ᾽ ἧς δεορυξαι. 014. πάντα πέφρα- 
ὁπῆς ἐδ) εἰ σέρφῳ διαδιυαι, ὀπὴ ὥτων 7 Δ1}{111ΠῚ ἔοτα- 

οὐ Ο΄πυδέω, μοί σω,πονκο δα τυ ΤΏΙ το δ πομμαι»- 
ἀυπιριὶ κὴ τοῖσιν ὀπηδεῖ, ο 5 οὐἸΔ πὶ ἴὰ5 Ποποϑ αἵῇο- 
αὐεμώλια γάρ μοι ὁ πυδεϊ τόξα Δ [τητ, ἀἸςταγ δί ὁπ᾿- 

δοάοπὶ ἀριιὰ ΝΟΠΠ.οἸΙΠὶ Ῥατίο. Η οἴποά, μετ᾽ αὐδράσι 
“δεῖς νγο5 (Ἐαιϊτιτ. 

οἰπὶ ὁπασὸς. Ηοἰν ἢ. 
Αἴας [4,[Ἐιιεης, απο} 9 (Ἔγιμι5,1Φοπη εἰιπὶ ὁπασὸς, 
Ι΄ ὐἴιμις. ΤῊΝ Ἶ 
πὰπάο,υαπάοηι! 4οΠπ1; Π111Π|. ἷ Ο᾽ πίωωίκᾳ δὲ ὅπου 
πο αι ςπι ροπιιητιγοντ Γατὶ πὲ ααπάο. Ῥεπιοῖϊ.χῦὺ 

;) Αἰλλι οἱ μίωι' ἐπίκυΐκρι κὶ πεποινκὼς ὦ χοιτηγοραῖ » ἢ ὕξρει πεποιν- 

ἡνεται. ἐξ νόμοις ἤδη δεῖ σκοπεῖν. " 
τὸς Γαδ] α, ἑάίφιον, γειὰ καντητήρκον, ΓλιοἴΔη. σεέλίον. ΕἸ ον ς, 
ὀαήτιον γοτὸ δπὸ τῆς ὀπῆς» οἰ υξοτατηίης 04 ρετγέο- 

[ἀπο εξῆςὶς Πιδιιΐα: χυλδύειν αἰιτοπι οἰ Γατοϊγουσοι Πιεγο)ν τῖ- 
ἜοΠάο ταὶ χηλας ποιεῖν» 14 εἰξ7 ἀτοι [ας ὃς οἰ[ο}]ὰς ἕάσοτο. 
χηλας, ὁ ῥπῆως, κἡ πλέκτηςγίαττοτοτοχτόταις νἱπἤλιπι. δογὶ 

τ ὃς ὀτοίτειον χἡ ὀπσηδείδιον. ῬΟΠ ΙΧ. Ὁ π ίτειαι νὴ θασητείδεια, οἷ χὺ 
ὑματα γοςαθαως Ῥοοτα:μολισα ἕτως, ἢ τας χιοίγες πλεκόν- 

ΟΝ 3}2 
τῶν, ΓΙΡΡΙς ἐργαλεῖα, ἱᾷ οὔ, ἰπἤταπιοητα, Αριᾷ ἩοΐνοΒισοστιι- 
Ρτὸ [οϑίταγ ἐπύτια ρτὸ ὀπήτπια: 5ῖς οηἑπη Παΐσοῖ εἶτα σοί οΧ 5 χη- 
λδυριτει γδ ἐλέγοντο δῇ ἡπύτια οἷς πλέκουσιν κἡὶ ῥάπῆασι, Τὶ κίταιις 
Ἡροτγοάοτσιιϑ κραΐη χολδυπεὶ 1. τα ῥαπῆ]ὰ ἡ χηλαξ ἔχοντα ποιας, Ηείν. 

φαΠπάο5 ξοτοῖ ρ συ ίατας τά πιοη ἱπογριοβ νογεῖτ, Επρο]!ς ἀϊχῖς 
σκύτινα χηλόῦ σιςοτὶα Πυιι]α σοι Ππιιητ ἃς (ἀτοίπιητ, Ισοο ματος 
ἐν χρησὴ τοξεγοητε ΡΟ ]Πιος. ὀπηίτιον ρο[υΐτ : ν δ] ἐρίς Οποπηαῆι- 
οἱ αὐτῆον μαοῖ χνλϑύματα κἰ ὁπέας, γτ ἤτ ὀπειὶ ᾿4 τ ΠῚ αμοά ὁπή- 
πον: ιιαΣ γ ογ ]οσ (γίρτιιγα, ΑΡαα δια, ὁασήτιον 5) τὸ σουέλίον τὸ ταὶ 
ὁπὰς ἐμποιοιωῦ, 

Οἰπυτιοιώ,γτοιιπ] ον πάθοιιηαιις, ΡΙατο πη Αροϊορία., ταῦτα γὃ ὦ 
ανόες ἰϑίωαγοι Η ὁ χρὴ “ποιοὲν ὑμός ὧν εἶὺκοιωῦ τας δαυντιοιυῦ ὧν. γος 

ας αςοτε πο ἄςοεῖ αὶ Αἰ δυιες αὐτοῦ ταιῖς οἵα ν Πηλεῖ: 
. ἢς Εἰοίηις, 

Ο΄πίας, οαἴειι5 ἐκ εοἷτ ἴδει! σοσριίατιτ ἰαξὶς σι] ηθο, ο᾽ τῷ ἐπ τῆς 
συκῆς ασυκγά μέν Θ΄ ΝΊα4ς Οπὸς ΓΟ σοαριι!ο» ΑἸ ΠἘΟΡ]ν. αὐτο τ ΡοΥ 
Ἰοσιπ ὁπέαν ἀογέλατ ἢ πηγὰς ὁπίαν γγο ἐςϑτι νπγραιῖτ Ρτὸ Ρεγ 
βοτγαιης Ρογγορογο,ΐη Ὑ ε([Ρ]5. ποίντει πέφρακα) καὶ ἐκ ἐςιν ὀπῆς ὑδὺ; 
εἰ σέρφῳ δια δυυῦαι. Αὐλ᾿ ᾽δγο τι δεῖ ζητεῖν υὶ κοῖς ὁπίαν δ) νι ἔΐςι γγυέῶχ. 

ΟἸἾεδὲ ὃς. ΠγΑ [159 Γογγι 0115. ΠΟΥ] 1115, φοζερθο, πονηρός. Ἄρο]]ο.2.Αν- 
δοπαιτ, λοιξίω ςτυγὸς ὥμοσεν . εἶτε ϑεοῖσι ῥιγίςτυ παὐτεοσιν ὀπιδγοταίπη 
τε τέτυκται 5 1ά εἴξ. τιμία ἡ ὅπηςροφῆς ἀξία: αϑοκ πίω) ὀπίϑα τυ ὅθα.- 

φροφίω, 
Οἰπίζομαι. μμ.ἰδομαι, αν Ισμαι, ὕηπξρέφο,μαι, φυλάηϊομαι, εἰδοῦμα), νἜγθοτν 

Ῥιυάεῆο ΘεἸ.οιγο»οδίογιο. Οάγ Π. ξ, δεὸς δ᾽’ ὠπίξετο μίωδον . δίς. 
νδὲ στην Αςοισομλιπρίταγι πὶ Οοηΐτι απ το ΠῚ 116.2,Αὐροπς 
ΑΡΟ]]. ἐσ), ὅσσον ὠπίζετο κὶ διὸς ἀυτῳ 1 811 Τοοτ σαγαρατ δι γος 
ταθατιιτ, Οπέξομαι αὐτὴ τῷ εἰμείζομαι: χη ἀατιι5 ἐπ ΡΥ Ἡ 15. ὁπιξζομήϑη 
χαῤιςρθεῃεἤςίι πη γα ρεὴ ἤιπι ἤιε πηυτιιπη, πα ῇ σοηίεξἰδης;» 
φιόάαιιο ρταοςάφητοπι ργατίαπη Γαδ ραμίτιτ. 

Οπίζω, μι. ἰδ, κα καγιά οτη. Α ἐγ}. Ασομίατιν πάε ἐποπίζω. ὀπίξω ἴτὸ πὰ 
Ἰφιόγεπα Ἔχῖ πιο ἱηο Ὁ δα δ αὰτ γδάΐος, ὀπίζεται ϑριδοικίνη 5. [4-- 
ἔτιιςα Παμιάτιίγιπς ΘαΖα [10.7.1 ποτ. ρίλης, ΤἩθορἢ.σαρ.6.[ε4 
ποιός ν᾽ άς Οπός. 

Οἴπιϑεν, Ὁ οτἱ οὲ ῥτὸ ὄπιῶνεν, γεῖτο. 14 4.6, ς ἢ δ] ὀἴπιϑεν, ἔπιϑεν κομέων- 
τες Ἡοπιότ. τα. βν 14 εἴπ; τεὶ ὀπίσω μέρη τῆς κεφαλῆς κομώντες αὐ- 
δίας χαῤιν, 

ὁὅπικος, ὁ, (ογἀ 14:15. Εὐιάζο χις 1τ8 118 σεπεεπὶ αιιϑηάλτη νοςατὶ τγᾶ- 
αἰτ»ὰ Πηρύατιμτι σο Ππἴοης ἀϊέϊαπι, 

Οπιμαντεῖον. ὁ) νοος ἄδτιιπὶ τε ροηίσπι. 
Ο πιον,ορἑτιπΊ,οΠἙ ἔπος ᾿λέξοιι5 41 Ραρδι!οτῖς ἴσαρο ἑηςϊο ἐπιᾶ- 

πατινῖάς Μεκῶν, 
ΟἸ΄πίονες,ἀρια ΡΒ] ατάτ. [μπτ5 41} ππιητίοταπι ὃς Πρεει]άτοσιπι βιπ- 

ΘυμηταΓ ΠΊΠΠ 18, : 
Θ᾽ πηπευτήρ, ρφε»ἱρεέϊατοτ.2. (γ11λα ἰοπ ρα. ΙΝ πη, 
Οπιπεύωῳ,π.. ϑύσω, πιϑυκα, ὃς 
Οπιπῆ δύω, ὔρὶς1 050 Ἐγιιο αὐθεέργως βλέκεω. 1114 4. δ), ὁπι πῇ δι εἰς πολέ5» 

ἐμοῖο γεφύΐρα οἱ ἐὔθητυρεῖς καὐδισκοπεῖς: νης ποι ρϑεγοπίπης,, 411 γίγρὶ- 
11 πὰ ΡῈ Δ] οἰτῖαΣ ᾿η Πα Ἰατατ, 

Οὗπις, εδὸς. ἡνοτγα, σοηίγ ἀδγατίου ὅμηςροφη, ἐντροπῆ, ΝΟΧ. πεν ἐδεμίζω 
ἔχων ὨἾ}}}} ρεηῇ μαΐσοη 5. 1τε 1. ὄπηϑεν ἐπορμίϑη τίσις ἀἠτιῖ παν το. 
αὶ εἰς τὸ μέλλον ΤᾺ ϑτων ὅγιςροφιή, 114... ατ7 ϑεών ὄπιν ὑπ ἀλέγοντες, Ἐξ 
Οανῆ ἕξ, Οὐκ ὄπιδει φρρνέοντες ἐγὶ φρεσὶν, ἐσ) ἐλευτυύ, ἩςΠοάιτι5.. 3 
ϑεών δ΄ πιν εἰδότες, δες. ΓΙ Οπ. Οὐν ΠῚ ἕ, ἀκ ὄΐπιδε, φερνέοντες, δὲς, ὄπιν ἐἰ-- 

ποδοιιῦω τινὶ, ν [το ποτα αἰ Ἰσαι γοροηάογο,}, ηἸπηδάτπιοττοτς ἴῃ ἃ- 
᾿’φαοπ. ΗςΠοά.1 ὙΠεορ Ὡρὶν γ᾽ ἀπό τῳ διώωσι κακίω) ὄπιν) ὅς τις 
εἰ μοΐρτη. ὅπις Ἰτετη ᾿γα9 ΕΤΥ ΠῚ. 

ΟπισοιμξἝὼ, [το τετγορστα 9 κὶ εἰς τοὐπίσω αὐαχώρησις ντ ΕΠ ΠΈΔτΕ,οΧ 
4ιιοάαηι Ιεχίοο οχροηΐς οχ ὀπίσω δὲ αὐαξαήνειν ἀογίτιατα γοχ. 

Οἴπιώονγοτγὸς ροπὸ,οχ ἀάιιογ(υτεῦγου Πιπ1»} ὁ τ. ΡΟ ξοτίις » κατό- 
παν, μετατοιτα ἐν τῇ μεταιταιύται χεόνω ἵῃ ῬΟΙτοτίΙ πῃ. Οὐγ. , αὐταὶ ὅ- 
σῶον μαίρτυ ξρι εἰμιφοτέρφισι ϑεοὶἱ. εἰς τὸ μέλλον, Αια πο. τογρου 
ἃ σαπάα ἃ Ρῃρρ1Γ46πὶ Οὐ. ὁ, ἄρον ὁ πιῶδιον πέμψει, δες, εἰς του πηῶδεν, 
ἃ τετρο.ροηὸ, Ατιορ. Οτπὶ Θεηῖτ. ΡΙατο ἐς Κσρι. {δ τ. ι. κα 
μου ὄπιδϑεν ὁ «σ«ὡς λαξὀυβμ- αὖ ἱματίκ,4 εἴν Ῥόπο της » ὅς ἃ πηεο 
τογρῸ ρφόθεν τε κ᾿ ὁ πιῶνεγ,δητὸ ὡς ροἢ,Οαΐςηιι5. τὸ ὄπιῶνεν δ) σῷ 
μέλνοντος. τὸ τορῤῶνεν ὃς ἐμταφφῶνεν ὅλη τὰ «ταρωχηυδύου,ν ἰάς ΙΠΤΟΓΡΓ. 

ἩοΠφαϊ. ὁ ὄπτιεν, ρΟΥἘογΙΟΓ. οἱ ὄπεῶνεν, 1. οἱ λέλει μι μῆύοι » ρο γα. 
ϑοροςΐ. νὴ «ὧν ὄπιϑνν εἰς τὸ ὠρῤῶνεν ἀξομᾷν . 1Ἰά εἴτ, (δ υκηϑέντας, 
νἱέϊος. τεὶ ὀπτδϑνεν, υιᾶ; ἃ τογρὸ ἤχητ » Χοπορ,, ταὶ ἐϊμωροῶεν ἅμα 
τὰ ὀπεῶϑνεν ἰδεῖν, ἀς τοπυροῖς οτίαπι ἀἰοίτατ Ργο ροΐϊπας . Ροίϊεα 
Ροί. τ . ῃ 

Οπιϑιέναρ γ ΡΟΪΕγΙΟΥ ραᾶτς ΠΙΔΠῚΙ5 δέ Διιογίλ οι ορροηΐτιγ Θέναρ, 
οπίϑοιθο,κ ο Ροἰζογιου τιον 5. ΡΟ ΕἸ σΠ5:ν πᾶς ὁπί ὥνον τοίλμαι 5 ΕΧ - 

ττεπηα αοϊος: ἃς ἐπί να, ργσοτογταγοδι!ἀλναριά Αγ του. Πιβταρὶ- 
65 νοις ΘαζΖα. 

Οπιϑίως ἐχόμῳ Θ' τῆς πύλης, ΡΟΙ ροταπι Ῥοἢειιδ»όαρ. 4. [ἰδτο τ, 
Κοριπι, 

οὐἰπιϑδιοξάμων, ον, Γετγοστάάις ντ σδηςεγοίη ἘΡΊρ τα πη, 
Οπιϑρδ)ραφίθ. κ,αάις ἐς ὐπὸ τὰ ὄ πτῶνεν ἡ γράφω, τετρο [οτίρτῃ5: (τ 

ΤΙ ιοοάοτιις Ηγπιορο τες δά ].ποτίοποπλ. ).ἀς νογ, ἤρη, ἀἐ-- 
χὶτ λύσιν ὀπτοϑνόγφαφον, ἀροΟΠΑΠῚ [ὈτΊ ρτάπη ἃ τοῦσο ἙΒἰγορταρ 
ὃς Οπιϑιόγραφον 9 ορ᾿ ΕΠ ορταρίνοπι, Ῥαιἱὸ αἰτίας τερετεμάα 

: 



3:4 ΟΝ 
φητιυύτασοντ πος αποὰ Ῥον [ε ΟΡ συγ Πὶ 9 Ἰὰιοὶς Αἰ ταυὶᾷ δοοὶ- 

τας. Οἷττα ἰοεθαπτ νότοτες εχ ντγάσις Ῥάττε οματτατιιτη 
ὐιοτία ἄς ἀπεγίδφποι νετὸ αἰτοτα τδητὰ πὶ») ντ πορηι}}} ἔα [ὁ 
φῬτοδίάετο. Οοηίζας ἢος αυϊάςπι νοὶ ῬΙτη1) τε πιοπῖο ἴτα ἔοτὶ- 
Βοητῖς Εἰτοτῖα; [10.13.46 σα ποῦ θῈ5 σπαττατιμπι» ἸΝΊΤαλῖα 410 - 
Ῥε Δυρυῆς τεπεῖτας το γα άϊς πο {ἐπ οῖεθατ σαἰαπιὶς. Αὐ 
Βος τεαηίπιίτεοης [ἴταγας {πα γαΣ πιοτιπι αβογευας άιογῇ5, δς 
αἰϊὰς ἱπάοοοτο νἱἤι ροττγαπΠιοῖάα, Α΄ ἔο11) ράσο ]4 ν πα ἴῃ τὰ- 
τἰοοίϊπατοτιπι σοάίοιθιι5 γατίοποπι σοπτῖποῦαῖ ἐχροπῇ, δἰτογα 
τα δάϊιογίο (δ ιιοιτί5οασσορτί:ν εν πο ξογὰ ἱηταΐτη γατίοηοβ δά- 
ποτίατιας ντγοδίσις ἔρεξζαληάο γαεϊ οοϊαίτηπι ἕο 1 ἰπηιῖπὶ ἔο- 
τοῖν οἱ οσὐϊαϊς»ποάτιπι ρεγῖτο γατί οπαγῖο, Αἀ χιοά αἢ]Ππτ (4: πὶ 
ΨΤΙΙπίτς [10.2.ςἀρ. 7.6 ἔοττιιμα ΟΠ ΙἜπ 5, Ε]τς, Ἰπα τ) Οπληῖᾷ 
ἘΧΡΕηΙ 9 [ππ|ς οπτηία ἔογιιητιιγ ἀσορρτα : δὲ ἴῃ τοῖα τατίοης 
πιοστα τ1πὶ5 (οἰ ντγάπλας ραρίπαπι ἕαςῖτ. Ἀπιτῆις βο]Ἰοτίμπι 
Ππριϊογιτη τατὶ ομαΓ]]} Ρᾶσῖπα νηᾶ σἴαττα ποῖα ἀϊσοθαταγ, αἱ - 

τοτὰ γογὸ ἀς] ετιτῖα: ας ἴτὰ ν οσάθατιιτ 9 414 ἰροηρία ἄς] ετ}}1 
(οΙεθδατ ἱπάϊτιςετς ἄτας ΟδΠτογατα ητς ργαίοτρίεγαης ροίϊ- 
πηι του της ἴῃ σοάϊ απ» ὃς ποιηϊπιπι ᾿{τ45 τάδ] 4ς ςῦ- 
ἐεοΠεητο Ργα οτίθεγο δτοπι οὐτη ἀϊςο, ωεογράφειν ἱπτο Προ 914 
εἴτ απτὸ (οτίθεγο: ντ ἀριά Οἱ σοεγοπεπὶ δά Ηστγεῃ. Οἱ: 4Ε πε- 
ςεἴπτιάϊης Ργαίουρτα ἤιητ914 εἴδ, αητὸ (οτῖρτα.  η4ς δ ρτῶ- 
{ουῖρτιον γί! θη] δἕϊο. Οἱςσογο ἀε Οτγάτοτο. δὶ ἐς τα} 15 
ἃς ρτ ορεϊοπίδιις ςοητγουογῆα ἢ. τ ρτο Ὁ οἷο, ϑιάγι "ὰ 
Ῥτωίςουῖριίοηιιπι δὲ Πτιιγάτιπα δάιιοτίατια ργοίογτς, ϑέσς 14 εἴ, 
ποη Ρογίουρτα αἴας ἀϊρ οἴϊα ἴῃ ομαγτα ποιια, εξ τὐτπατιϊα τ]ὸ 
ςοηροῖνα ταητὶπὶ ἴῃ ἀο] οτίτ!α δί ρτδίοτίρτα ἴῃ Πτιιγὰ γι 5: Πς ο- 
αἷπα Πταγατῖος (Ππρρὶς Ηθτοβ ) νοσαυῖτ Αὐοηῖης Ῥάι]Ὸ ἰτὰ 
{ττῖθεης ἀς Οεπίοης πιιρτέ4 15 Ηος ἀϊε γπὸ ἧς δά αἶτα [πςιι- 
Βτατίοης ρτορογάτιμαι ποιὸ ἰπτογ {τι γᾶγὶ 5 πη Θο5 οἰἰπὶ τερο- 
Υἢ ΠΟ πηςτάπτα ταί! σαπάοτίς τὰ] ὃ ἀπιοτὶς Πάπιςῖα εἴτντ (ειτοτὶ- 
τατὶ τας πος τἰἀεπάα [αὐτγαμογοπι: Οὐ: Οἴσογο δἀιοτίασια 
αἰχίτοαιία ἀαπιογίσητιτ ορροπιιητίγαιις οἰαγτας ποῖα » ἃ τοῦ- 
80 ομἶτι5 4115 [ετῖρτα [πτοία ο[π,ὐκ τῷ ὀπιῶδεν 9 ἀϊσιχπτιιγ ὁπεῶνό-- 
γχαφα, ὃς ΟΡ Πξορταρ να Γιατί η]5. Οἴσεγο ργο Ἀοίςῖο Οοπιοσάο, 
ΝΝ πίττα οἰτὸ αἷτ πὶς πη άαρατο ἀς ται }15 5 πο η μαθετς ἔξ μος 
ποποπ Δοςορτὶ, πη σοάςεηη Δοςορτί δὲ ΧΡ οπῇ τοίατιι ςοηῇ- 
τοτιιτ᾽ίε ἰη Δἀποτία 115 ρατόγο σοπτοηάϊτ. Νίαχις εόπο τὸ {{Π1- 
βἱ5»δζ πιαρηϊῃοὲ ογοιπέριοἴδοντ ΡΟσ Πα ΠῚ ΠῸΠ Εχ τιιῖ5 ταῦιι- 
15 [εἀ δάιιοτίατ!!5 ροτας ὃ διττὴ σοα σοι τε[τς ἰοςο τεςίτατο 
Διγοσαητία; εἰ[Ἐ: ΠατιιπΊ Ρτδείο ἱρτϊοπιιπα ὃς Πτιιγάτιιπι δάπιεν- 
(τα ργοξογγςποη ἀπιρητῖα εἰτὲ Ετ τιιγίι5, Οὐ ἃ εἴς αιοά πε- 
δἰ ροητοῦ [σγιδαπηις αἀπετίαγιαϑ 4014 εἴς αυὸά ἀΠΠΠροητοτ οὅ- 
Πείαπιιϑ ται ΐαοραια ἀς σαι! 
ἤτητ πτογηα;, Εἴας ἀοἰσηταν {τὶ πη:11α Γἀγιδηταν ἰληέϊό, Ηςς 
Ραταὶ τξροτίς πιο ΠΟΥ ΑΠῚ 9 1114 Ρεγρότιια αὐτὶ πγατίου]ς ἢ 4 ςπὶ 
ἃς το! σίομεπι ἀπιρίεδξιητιγ, Ησο ἔμπης σοπ εξ: 11α ἴῃ οτ- 
ἀϊπειὴ ςοηξοξξα, Αἀεοτίατια ᾿ρίταν ἀπ πρινηταν σοητγα σο- 

ἴσασι ὃὲ ᾿αἴτας ταδιι[ 25: ντ ρτα ουῖρτίο σοπτγα ρογίοτὶριϊοη. 
Ἰὰ ςἢ εχαξεαπι α (οἱ πτάπιαμς (ουρεϊοπθσῃ κα εἰς τὸ κοίλλ(Θ. γρα-- 
φίμλ Ἰὰ ἀοιτα {ὉΠ ]Πτοῖ σπαττάγηοη Δατοῖη ἴῃ {Πτιιγαν 5 απὶ γ]ρὸ 
ὑγομἐ!ατιςγάταῖις ἢπ ἄς οτἰτ!9᾽4 οἴ, ἐν τῷ ὀπιφογοάφῳ, ΨΊΡΙΔηιις 
τανιςοπί πη]. 4.0.ἀἄς Βοπ.ροΙ ἴδοιιη. ταῦ. ΟἸναττα ἀρρε ]δτῖο, 
Ἰπαυΐτοῦς δά ποιᾶπι σἰάτταπι τοίουταγ ὅκα ἀοἰ ετἰ τα πλ:Ρ τοίη - 
ἄς ὃς Π ἴπ ορ᾿ορτάρἤο 415 τοίϊατιις ἤτ, ᾿ἴης ρει ροτοῖξ θο- 
ποτιιη ροεἴπο. Αἰϊτοῦ νετὸ Πιπλίτιν ἐπι γραφίθ' δά! εξτιὲ, 
ΠοΟΙῚΡς Ῥτὸ [στίρτιις ἴῃ ταῦσο ( Πιδαιάϊ {{πιιγα τὶ] ἀταιιο ἀάπιου - 
[ἀτϊοσασα ) 1 οὐ, ἐπ᾿ οαττα ποῖα τοί στίρτιις ἤπιος Ρογίογρτιι5, 
αποά νυϊσὸ εορὶέ (σ᾽ πὶ ἀπ πεῖς ([64 Πᾶς οἰΔυ Ὁ} ἐχροάϊοπάτις 
ποάτι5 Τ᾿ γοπτὶ} ἴῃ ῬΠογπιῖοης Ὁ] τοίογιδογα ἀγρϑητιιπῃ 9 14 
εἴ τεπυιπογατῦο : {4 Γογίρτιιγα πη! τοῦ Πιις σγοάίτον αιοά 
ἀσοσρτιιηι τα γατοξογορας ἐχ ρθη πη," εἀ ἀεῃ 4:1 4επὶ γεγὸ 
Ῥογίογιθοτς ἀυροητιπὶ σγεάίτοτὶ 9 οα ἀςίγογοπὶ ἴῃ ογοἀτοτίς 
ςοὐϊεϊς ἀσσερτὶ ραρὶπα [δ ἀ ΠΟ] 0} ρὲ [γίρεαγαπι τοῖτατι) 

᾿ ῬΙϊπις Οσεοῖ Ππ. Μάτοο ἤιο . ἀς ΡΙ᾽ηῖο. διπιηοιίο ο΄ ς5, 
Ηλς 1πτοπτίοης τοῦ τὰ νοϊυμηΐηα ρετγερῖτ» οἰ ςέξογιπι σοη]- 
τπεηταγίος τ60 τη ἢϊ γε υτ ορ πο ταρΠο5 αυϊάεπη, πλΐπιι- 
τἰ πιὸ ρεγίουῖρτος : τι τατος πη] 1 ΡΠ Ἰσατιγ ἈΪς ΠΙΙΠΊΘΓΊΙ5. 
Ταπτο πα 15 ϑατυγα 1. δογῖρτα5 ὃς ὨΥ τοῦρο πεσάιϊιπι Ππίτις Οτα- 
ἴζο5. νδὶ (πτήίρειις ἃ τοῦρο, ντ 411) [Ιορτιητ 514 ο[π 5 ὀπιιόγραφίθυ, 
Οοηβεϊεθαηταγ,ντ πῆς ΓΟἴδης πιογσατοτε5. [ρου ΠῚ ἃς [Ὲρ4- 
γατῖτα οὐἱατη ἀϊατῖα πὰς ἀϊαγηα Πα 6 ΠΑ 1.14 οἴ, ἐφημερίδες, να}-- 
σὸ ἱομγπαηί ἃ ἀποτία τ᾽ ἃ ο[τ, »πορνογίφηίσοαταιις ο Ἰς 65,14 οἵ 
Ῥάρίους ἀο γαϊΐου. τίαλίνξες ὃ- νοτὸ ὑπὸ τὸ πάλιν ξέω.. 14 ο{Ὁ. ἴτε- 
τατῃ γαφο,οίναττα ποι ογατ ἀοἰ εὐτἰτἰδοίξ ππεσηθγδηα ν οἱ τὰρε]- 
18 ταῇ!ϊς. αὐταϊῖς αθαςιις σα]ςιατοτιπηντ Μαγτὶα]]ς ν εγθιιπι ν- 
ἤιτρεπι. Οατα! 5 κα ΝΑγιπὶ ἘρΊ σταπηπη. 19. Ῥυτο οἱΐς ὁρὸ 1] 
ΜΠ ἀτς ἀφςοιηναις ΡΊμιτα ρογίουιρτα (πες ἤς ντῦ 1. ρα Ππχε- 
Χο) Β οἴατα τ οματτα γορίοπου [δ τ. ΝΟ ν π] 1} οἱ ὅζς,ΟἹ- 
οοτο αὐ Ττοθας, Ἐρ᾿Π.ἰ5.7. ΝΝαπὶ αιιοά ᾿π ρα ηχείϊο, [απο 
αι [οπὶ ραν Ππτοπίαπιτίς 4 πλῖγον {αν ἴῃ ἢΠ14 σματ τι] Πτονῖς 
τοί ἰδ τγο πὶ εἰα στὶς, αὶ πὶ [πο [τί δότε, ὅζο, ΝΡ ὃς ραἱ άπ - 

Ρίςῆο ἰεσίταν δε ψάω αὐτί τού ξέω τχσπιῖηὶ αΐάοπι τὴς ἰέσεγον 

Οὐπα πας ἤιητ ποι μξγιδ: [ς - 

ΟὟ 
“γέω νοτὸ ποη ἵτεπι. ει 

Οἰπιϑδιόδετος»»νὰ τετβὸ τειήπέξιις» ΡΙΠτα το, ἵη Ορις 
σιωνάρμσεν ἀμφιδασείας Κόρστις κἰ φόυφ λίώδρον 
μᾶσιν, Ἶ 

Οπιϑιόδομος,ου,ο,[οοιι5 ΑτΗοηὶς ἵπάτος ρος τε πρὶ 
, ΥΡῚ τάγῖλπι ρα] σιιπιὶ ἐγατ. εἰ ετίαπι ΟΧΎΓΟΠῚ 
γᾶ Ῥάτ5 Οἰπιαιις ἀοτηιι5. ΡΟ πίοιιπην ἀοπτ5 Ρο 
Ῥοίτισα ψατγοηὶ, ὃς Ψ]ρίδμο Τατῖΐς. νπάς δ ροῇ 
ῬΙδιιτασ:οι τρόδομος Ορροηΐτιτ. ΑὐἸ ΟΡ ἢ. ΤΉ ΡΊΙ 
δόμον ἀεὶ φυλχείων τῆς θεοί, ἄς: ΜΙποτιια τεπιρ ἢ 
ταπι ἰοτιλη591. ροπεῖταὶς ὃς (Δ οτγαυ τ ΠΊ» δ Γατ μὴ 
Ηοτοάοειιπι ἰῃ ΟἹ Πρ ς ἐγθ]αθητί ρᾷποργτῖ 
ὀπιάρόδομιοννν τ ρα Δ τη ΒΗ οτί απ ἤπαπι γεςϊταγοῖ. 

Οἰπιϑυόκαρπος, ἔστ η5 ἔγιιέδιιπι οχ δάἀμογίο ἔο ο, ἤμς 
ὙΠεορΡ ΠΡ. ς.σαρ.2. 81 Ρ]Δπε. ἢ" 

Οπιξϑιοκόλδυϑος , Ροά (δ αιι155 Ροπὸ (ςηχεης ὙΙΓρῚ!, αἤῖ 
σςγΝοηη. ἵ 

Οπι ὡνόκεντρ Θ΄, ὁπρώνόκεντρα, απ ἴπ ΡΟ ΟΓΙΟΥΊ ράτες. 
ἰεο ἀγιπιδπειγαιι ἴῃ σατιά [ρου τ μαθητοῦ 

Οπιϑνοκομαιγοἱ γ 411] ΓΙ 65 Δ τοζριιπι ἤσχος μαθεητ,α 
δυζοεῖς γὺ ἰκροκόμω ϑιρρίκες, Πογοάοτ. ΟΣ 

Οπιϑιόκομοι μέρρπες»χοπλΐηο5 ΡΟ ζετο ράττο ςοπηατο 
Οἰπεῶ οκρηπῇ δὲς 5 αἦ) σ΄ΘΠ115 σα! σρατηςητοτίμη πηι οδτίππ 

ρτο 7. δύ 
Οπιϑοκύφωσις . καὶ ἡ (ρίπα» ἤεχι!8 τετγογίμπη σεάφεητίδῃς 

ἤιε νοσεῖς! Πἰς συμ ζαη5. νοσᾶτιγ ὃζ κύρτωσις, ΟΑΙοῖ 
ἀςδιτῖς. 

Οπιϑϑνονόμωος, ργαροίζογὰ ραίςεης,ἤιιο τεςεῖι» τετοστά 
Ἐμελος οὐξεν πϑνν ὁμοι βοιζ, τεῖγο ραίσοητος ὅσοι 
«οἴω ραίςρητςβ9[πτογρ. Μεῖᾳ εχ Ἡογοάοσ, Ρ 1η.}} 
τιες δηϊτη ἰἴτπιτη [Ὁ ΠῚ ὃς γεῖτο ἀπη δι! Δητας ραίσαπτατ, 
τγοστδάίμητογ ἴῃ ραίςεπάο. ὝΕΣ 

Οπιϑνόπορ»ς»Γοτγοστάάιι5 αἰ ιιαπ4ο ρο 4 [Πα 115; ΕΟΠι 
4μ] ἃ τογρὸ [δηιήτιγ,α ες]. Ἃ 

Οἰπιώνοποις ὁ αὐγυρίφ τινα ρεά[Ἐ411491.ςοπτς5. ΕὈσΙ ρος 
Οπιῶόποις δίκην 1}. Ἰοίτιτῃ ἀντ ροσπα 45 οὐέπηοπ {ΔἸ ΠῚ 

{οαυΐτατ. 
Οππιϑυόρμητος)ΓΟΙΓΟ σ δ ϑ)γοςς ππ| σράφης ἀτάτις ᾿τηϊἔδη 

γι Ρίλατιης ἀϊχίτς, ς 
Οπειϑνοσφενοδόνηςς γ. ΟΥ̓ ΠΑΠῚΘ ΠΚΙΠΠῚ 

τισι τα» ΠΧ, 
Οπιδϑότατον, Η εἴν. τελδυτανον, ἔχατον, ΡΟ ΠΓΟΠΊΙΠΙ.. Ὁ 
Οπιδϑοτίκα, ἀἰςοίτιγ [ρίαν Ηςίγο}ν. ἀπποταῖ νοχ ἃ σσπῖ 

νὰ Εὐῇ.τγδάϊτ. : Ἢ 
Οπιῶροτον κὸς, οὐδ᾽ ΦΥ ΓΙ] σ τ Χ ἴῃ ΠπΊ οτος ἱπούγηαζα δ 

τὸ [,Ατῖπο ντίτιγ Ρ]]Π. οπιϑϑιοτονικοὶ 5 Τρ οΠτΕα8 1Π 
Μδῖςε].11|5γ.3. Ὀιοίςουι ἀ. σαρ.18, ῥίζα ὀπιδϑνοτονικοῖς β 
γητΔαἰχ δά τεσπεάϊα ορίπποτοηὶ ὈλδΙτιιγοίλ αςὶ 
ἦε Τετανὸς, 

ΟἸπιϑϑιοτογικιῶς απώμι Ὁ.» 1 ΠΗ Χ] ΒΊΠ| τον οδπα}Πι5,) Ητοτ 
Τϊοίσοσ. 1.1. σἀρ. 7:ιςαΐ σοταῖχ ἴῃ (τά Ρ}}45 ἀεἰεξε 
τγογίμιπι σοητγαΐγδ τις]. 

Οπιϑδιότον ον, ὁ, αβῆς ξτ10 5 Ζαλιτι σογαἶχ ἦτα ἀϊγί ρα» γΕῚ 
Ῥοίητ, Ια εἴ, αι σαριις δά [ςαριιῖλ5 φοητγαϊάτατ,] 
δτο 2ϑιςαρ.15, ἀοίογοπι ἱπβεχιδι!ςπι, ορ ἐβοτομο 
δίς. ἐναντίον κύρτωμφι, ΗΤοΙγ Ἑἢ ΟΡ ροηίταγ ἐπιργοίεποῦ 
ιότονῷ. αὐΐατος» (4.32. ΘΠ ΟΓΟ ΠΟΙ, ὁ πιϑϑυοτονίθ. δεὲσ ι 

᾿ Πιπ| 4110 4118 ῬοΙδ τογριπὶ ςοη τ πρίτιγ Ν οηπ.ς 
Οπιϑϑνερυτικὸς, ΠΕ 1Π ΔῈΙΟΤ Πτη πιο τ, ἴξιι αὶ τοτγοτία 

ταἰτεῖτ, ὀππνερητε οὶ τοὺ ἴῃ ἀἸΊΟΥ ΤΠ τα πρ οπτία, ΘΑΖι 
Ποτοῖη μὰ, αἰπταὶ. ὙἽ 

Οπιϑϑιοφαίλακρίθ- » ιιὶ οςςἰ ρῖτε οἱξ σαϊιο, ερίτμοζοπ, 
Ῥοεῖας. Ἷ 

Οπιϑϑιοφαύης. ΕἸ εἴ εἰς τοὐπίσω τροσέχων, 
Οπιϑϑοφανώς τοῖγον ΠΙΠΊ,»ἴη ὑρόκυμευ 
Οπιϑιοφυλακέω., μι ἥσω.. πτνηκοι »τοῖγὸ εὐποάϊο, απ ' 

Πτεπιὶ ἀρ πηϊηἰς 5» Αξεῖα. Αςοιίατ, Ηος ὃς οὐραγεῖν αἱ 
ἢ Ροϊ πος. , ᾿ 

ΟἸπϑιοφυλακία 5 ας» ἡ) ΡΟΙπεΓῖοτ οἰπτο Δ. ἐν τῇ ὀπηϑνοῷ 
ΡΙποίρία, ψαττ. Τ γεη, 

Οπιϑιοφύλαξ, ακθο, ὁ ἀραγὸς, οὐτος ἀπέξότγαιις ποαῖ 
ὀπιδροφύλακες, ΙΝ ἴῃ ρτα 5 τογρα τατᾶητιιγ 

ὥπισμα, ατος, τὸ, ςοαξλιις Πιοοιι5 7 ρτορτὲ Πιοςὰις ἰΔέζει 
αὐ γαάῖος ἱποῖίι οχσορτιις, πιο Πα οτ, Μάτςα}} 15: 
ξΡ.:γινϊάς Οτός, 

Οπισμὸς . ἰχξτοεῖ [ιςςῖ «ΟΠ ]ς!1ο αι οχ ἱποιία ξαμε θἰεθίον 

φιοάάαπι «ἀρ ἰτ5 πὰ! 

᾿ 

Η 5 - ᾿ 

ἀετγαξξῖο [Ἰαιιοτῖϑ. Ἂ εἰν ΤΥ ἐς 
Ο΄πίασω, ροοτ, [ἄεπὶ χιιοᾷ ὀπίσω, νἱἀς ἱπέτά, ᾿ 

ΥΜ ἜΡΕΡΕΡ 1 τεσ 2 
Οπίσατος,κ. ᾧ, ὀπὶ ϑθοι(δο, ΡΟ Ἐγοπιι159ν [τὶ πηι )τεχδυταιό τατος, 1: 

αὐποκτείνων τὸν ὁπ ς“ἀτον, 

Οἰπίς: ρος» Οἰτο Ἰογ ἰδ θῃ5 ἃ τογρ ΟΝ ΟΠΉΙ15.. : 
Οπίσω, τοτγὸ ἃ τογσ γιατί. ν σου ογία, ΡΟ ΈΠα ον ρόβ, ροιεα. 

“ Ὡνἤῷἑζ αν 2 ἌΡ 
τάρτας, εἰς τὸ μένον. 1Π Ῥοξογυπι 2 Ῥοβπιοκὸ ; ἐν ῥφέρῳ γ0}} 

ΕῚ 



Ῥ Π 
τὸν ἩΣ ταῦ τα χρόνον αὐαςοιφειν ὀπίστο »τοάϊτσ, το- 

πὰ στε τανᾷ εἰξετράπησαν, ἐς β οχογιης ἰσοπτὶ [ἀταμα πην 
δὰ Τί πιοτἢ, ἘΡΙ ΠΕ. τ, οἱ ο᾽ πέτα σοιρτὸς» Γςτςητος σατ- 

“Ἐ ὅϊω ἐ . πον ᾿ 

Ρο Ἐςαρ.Σ, ΡΤ... οπίσω αὐτί". ΡοΙτ ας σαρ.9, 
ροἴτοα, ΟὐγΠ ξ, πολλαὶ σ᾽ ὁπέσσω λ ἀ Γχώνον, τορόσω τε 
δπεῖν, Υἰτγὸ οἶτγό 1: ρῬότγγορογο, Ατξο ἐς ππιη]. 
ὦ 2 5ιὶ τελ ἐϑονται, ἵν ΡΟ ν. Πιμα. αἰ, ἐσὲ τι οἦ)Ὲ νοῦ στῃ 
πίσωγἱὰ οἰτ, φητὸ ὃς ΡΟ (Ὁ. 1. ἐκ οἶσε ταὶ αὐδᾳλεληϑυτα 
ξΤυκὶ 

ςνδοἰάο τ οὔτι ὀπῆορ ἤλις ὀπαπ δι τῆρ » πος εἴνιίον. νεῖ Ρο- 
Ῥουνὶ Ὅταϑ αἰ ἃ αὐ! α!τογῖα ργασ τας νὰ ἀϊίζετς οἰ εχ 

πλον, 
νἀ πυϊητας πὸ, 

[4 ουσηλπι Ὀγτόγιπι. ᾿ς δοῖῖς ἩΓΕΠῸ ἃ. υ ζαὐλ- 
δι τς. ἀδ ρογεῖς, Αγ Πσρἢ ἀς σατο, Χοηορ. ἀς νη- 

ἀη ἴῃ Οτατ. 
Γαντῇ ὁπλήσει δυς-αλὲς. [οττον ἀγπγατιι5 : ὃς ἐπηττιι- 

ἀτατιις, αὐδασιδυασια, 

πετᾶ. ν Οἱ ΡΕΘΟΥΙΠῚ ἔΠΊΤΕΓ ΠΗ ΠΊΟΤΙ5 9 ἀρτιά Γοσγοη- 
ἢ αὐ να ρα ατιιπὶ ν οἴζι ας Δατμ τ, ΗΘ οἢ. 
πα, ΑΓ ΠΊΟΥρατΟ  ἐτοιμαίζω, αϑδῳ σε δι ἰ ζω, ΑΘ η, Αςς, 
ἀν Ρετγῖ σαρ. 4. τύω αὐτίω) ἔννοιαν ὁπλίστι ὅν, οαάφῃι σοοὶ- 

ΠΟ ΠΝ]. 
ἃ 

διατυλατιιγα. 
ἀπις.. βῆμα, ἔμῃἷς. ἡδυξίςιι5 γ ἀρράτατιις. δ. ΠΠςι15. 

Θχογοτιοαγηγα ἔεγο. 
τατιάτιις5, 

γαῦς, 7 Ὀατι}ς 4115 ἀὐΠΊατο 5 ἔογε ΠΊ]Πἴτο5. 
6 ΠῚ πα! ἴτατε πὶ ΟΧΘΙΟΘΟ 5 ἀγ πλάταις πο άο. ὁπλιτεύεσι, 
ον ἤπητ ἀτππατῖν Τ πεν ἃ. Ἰτοιῃ ὁσλιτεύω, ρταἢΠπὶ ἀγ- 

ὁπλιτικοῦ αὔχω,ἄδαι. 
πελταςη οἴ Π1}Ὸ 5 ἀΥΠΊαΤΙΙς ν 6] ἰοιιἷς ἀΓΠΊατΕΤ 25.741} ρα- 

τ, ἀΓΠΊΪ σόγοντ οἰκ ἀραὶ δθεζοη. ΠΌΠ ῬΓῸ οῸ αι αἶτα- 
στε, [δά πὶ ἐρίς ἀγπτᾶτεις οἵξ. σαταρ τάξεις ἀρ Ε- 
ταρι Ομτν (οι ἀεργεςατ ἐν τοξόταις γἡ ὁπλίτως τὸ ἱπ- 
πίδα τῆς σωτηρίας εἰ χον. βαριὶ ὁπλίτης, σγΔυ1}5 τι ατιιγας 

(ἢ; πη Πεςς ΡΙατατ. ἴῃ ΡΤ Ττοηὶ ὁπλίτης. Ζα ἴῃ Π411] αἱ] 
[δάοτ, αι ἴῃ οἰαΠΠς ἀγπιστιῖς τ} Πτατ. Τὰς, ἃς ΟΒΓγ- 
ΑΤἸΠῈ.1....Ῥο].ς 13. οϑρρομῖτ σα]. ϑεάϊτος ογα- 

ταγα;, νἱάς ὁπλῖται ἴῃ ἀρροπάϊος 4ς νοςα!». πη! Π τον οὶ 
ἩΠΊτ τι ὃς ἀτπιατόσγισι ἀἸ ουθητσς ἘΧροπιπζατ, 

ἡ ἰξαταας ἔοσπυΐηατιθαν ἀτιτιτταῦ, 
ὉΟ σις. ὁπλιτικὸς ϑώραξ, ΕἾατο ἴπ Ἐρ!. ὁπλιτινὴ τέχνη. 

τ, ατς δύ ΠΊ15 ντεπάϊ. τἄοπι ἰἴθτο Ζ ἐς Ἀ ἐριιδ}1, ῥτὸ 
1} }6ς στη αὐππάτητγα ἀπίπγιέτίις Ρασπας. ὁπλιτικῆς ἢ 

κϑέχυς τ Υ7) τὸν πόλεμον ἱκανὸς ἐΐςται ἀγωνιστής, τὸ ὁπλιτι- 

τῶι ἀσπηςηςροάτατις. τὸ ὁπλετικὸν ἐλλίμώων 7) ΟγαΟἱ ἂτ- 
πλιτικξ βέλτις- ον ΟΡ τί Ρᾶτς ΟΡ ἅτΈ1Π}. ᾿ 
εἴν ΘΟ τιιττι οἰξ, 4] ατπιατὶ σαν σοτταπητ. Ραπίμη 5. 

μεῖν ἀσιούΐσοις; τις ἰτατίοῃς ἀγπλ τίη νἤι55 ἴῃ αι ἀτ- 
ΤΓατ, ἃς ἀρι!ά Ῥοΐϊις. Οσλισυδρῥμος. ; 

οὔγδ» Πα ὁπλιτοποίλας ἀρυᾷ δείς Βν]. αὶ ἀγπηατιις [ὰ- 

παῖος εἰποείεης . μοπιίπες δά ςαρίςη4α ἀγπγὰ ἴττ- 
ἰδ: 

ἡ τ ΠΊΑΠΊ ΘτΑΓ ΠΡ Π ΠΧ, 
Ὅμκα!. 

ἽΠΗτῊ {τ 4101ΠῈ ΓΙ ΟΕ ΠΊ. 
πὸ αὐιπόγασι {ππάϊο τοποοτοιος οἴ πὶ πιο. Ατἢε. 
ἡ ποτα κἡ δ ϑθωὼν αὐαγ φίων ὁπλοιιανέντες αὖ διετέλοιιυ. 

᾿αἰδόϑεν αἰτίαν ἔχον ὁπλοικαν ἔν τε ἡ ἱππομάνεῖν πέρᾳ πῇ 

τις ρῬαρσαο, ΡΙμτοΐη απΆ111ο. ἐπλομοχ εῖν, ΑΥΤΗ 
ὁπλομαχεῖν ἀϊσαηταγ αι] {εὖ ἀΓΠΊ15 ἜΧΟγσσπτιτΓ) νῸ 

ἣν, 411 ἀτπηστὶ σαγι ἀςσετγταίσαητ. Γ]υταγο. πη (ατο 
ν ἀνοντίζειν. ὦ δ) ὁπλομαχεῖν 7) «σ᾽ ἱππόνειν διδάσκων τὸν 

αὶ πυξ παίειν. 
πε ἡ ἀϊπιϊςατίο (ι αὐπλὶς. [δα ὃς σεπιις Ἔχεγοϊτα πιθητί. 
δ Ὁ ΟἸἰλτοῦ ἀγηηατι 155 41}1 ἀΓΠΤῚ5 τα  Πτατίδιις ὃς ἔσιι- 

πσπατ,ντ ἀρι ΝΙαττία! ἐπι, ΟΡ! οπιαςθτις μιῆς 65)ζο- 
ΕΠ πιῖςας οἰ ἐπιιΟὐι {Ὁ ἀτπιῖς ἡ ἐν τῇ ὁπλομαχία,αττπο- 

ἰτα τί οηΐς σοπογεςχεγσειιγ. ΓΟ. 1η 2. ὧστε αἴδῳπλέ- 
τὸ πῶν χϑκᾳ τῆς ςρατοπεδείας. τῆς «Μ᾽ ἀγαϑών ὁπλορ(φχων 

ας, ἐἰδὲν γδ ὠπέλιπε “δ Ὡρὸς ὅζίϑεσιν ἀκα κὸ φυλακίμ, ἢ 
τὸν ἀτι] άτιιγα ὃς αι] σΉ1114 ἀτπχογ ἰοςο, αἰμεώτηξμον. ὅπλον 
ναπάϑεειαν μέγα, αὐ τοί Ἐοπάτιπι αἀτιοτἤιπι αβέεέξιιπι πιὰ- 
᾿ΠΟΠΊΙΘηἾ τ, ΠΖΙΠῸ ΑΙΕχ Αριν. Πῖσαν ΡΤΟΘΙ. ὅπλα, ταὶ, ἀτπηᾶ. 

Πϑαλα καταϑεὶς εἰς τὸ μέσον» Ῥοποης ἴδιαι ἐσροπεηϑ ἀγηγα ἴῃ της τ 

ἡ Χεπορ. ἐφ᾽ δσλοις ἤσαν, Γι ἀΥττπὶς ογαητο τ πυιοΥ ἐφ᾽ ὁώλοις πὖδε- 

᾿ Ῥυῖ ἀτιπα ρογπιαποτο,ἷ. παρ᾿ ἑαίλοις» 1ἦῃ Ισοο [ΌΠτο Ὑδὶ 

δ’ Ὑἰ 355 
ἀτυγατῖ Ἔχοιδαδητ, Γάο πη. ὄπλον ρτὸ ἔπος παπτῖςο » Αρο] ον, 
ἈΠοά. ΚΉσοπι Οὐν ἢ. 5 ὅλῳ ἐὐςρεφεῖ σερεω; χατέδηταν, ἢ αοἰνίω. 
Ἰάςπι Οὐν Π1.0, πον τα δ᾽ ἐν αὐτῇ σ'αλ᾽ ἐτίϑι,1, τοὶ σικδύη ἡ νηὺς, Πα 115 
ἅγπιαὶ ντ ἀριιή ΨΊΓσ, τ Π}}5 Προ  Ἰατα παιιῖς : Ετ, ΟΠ σοῖς ἀτπτα 
Δαδοῦ, ἰυ τοὺ τῆς νεώς σκόνη, ναἸ ἀ (σις ἱποισηθοτο γεπη15, Τ δος, 
Κυφότερ᾽ ὦ πωῖδὲς ποιεῖν ζιασλα αλδυςικὸς ὅρος, Ε]ο Οὐ γ [δ δωλα 
χηλκνΐα νοςσαῖ ἔα γι Πα Τρ γα πηθητατοχ Πιρὰ νοὶ σαησίς, ἡπιὸ 
απ πΠ||ς ΟΡ Ης 1) ἰηΠγα πιοητα, ὅπλα ἀἰοὶ τοίεὶς οὔ Ἐπίξατἢ. Πα, 
δὴ. αὐτὶ τῷ ἐργαλεῖα. Πς ἀὐπλα Οοτοα ὰ ἀἰχῖτς ΜοΓΡΊ]. ὃς αἰιδὶ Ὀϊς- 
ἄτιπι ὃς τα: πτητ ἀτιτίς στο τις ἀτηγα. Οἵσσλον οτ τη τὸ αἰδοῖον 
Ἡείνοιμας αἀαιάϊε Ῥογτιις, Οἵ σλαναστηςη, Τ᾿ μτις,],1, ὄστα με τορο - 
ἕεντες πολυ ἐκ τ᾽ ὅλων, Ἰ.ποη ἀϊσοάξητος ἰοηρί τς Δ] ἀσ ΠΙΪπο. 
«ΔΙὮΓΔ 5 ξενεφ, λακεδαιμ. πολίτ, φυλακές γο μων ὑποίνσε ΓΕ ΧΕΥΕΕΞ 
γαξ, τας μβμ τορὸς τοὶ ὅτολα εἴσω βλεπέσας. ἃς Κύρε πα8..1.7. ὡς ἄσε εξδ 
μδὸ τὥστες φυλίοτοντας πίον) οἴκραν ὥσπερ ἐδ 6, τεὶ ὃ ἢ χαλδαίων ὅπλα 
ἔρνιχα κ λαξόντες ηἶσ᾽ φρερεῖν πεὶ δ'ασλα ἐρυμα, ϑυκυδ' 11|0.6. ἔλεγε ὃ 
αἰ ϑίμναίας ἢ αὐλίζεῶι εὗπο Ὦ ὅτσλων ἐν τῇ πόλει. λυσιας χ7' εἰγοραΐτου ἐν- 
δείξείδο, πρόφασιν μ ὅτι ἐκ ἢ λϑεν εἰς τοὶ ὁαελεὶ αὐαπαυσόμϑυθε, Οἵ τλαν 
οἱ ὁπυλίται. κὐεὶ «ἐφ «-εφανωϑτω Ναὐσικλέαν τὸν δὴ Τ᾽ ὅπλων, ἐπ ἃ 
ϑιωσοι ὁ πλιῦῆθ' διουλίων ὄντων ἐν τύμέζρῳ, ὅς. ΟἿσλα το ὁποιαοιιῦ 
ἐργάσίας ὄργανα, εἴτοιω ἐργαλ εἴπ, Ἰδυαν ἢ τὰ πὸ πολέμν ὀυςαϑ. Ὠϊορη- 
ἄμπιπι δὲ αι; Πητ ἀαιγὶς ἀστοίειθιις ἀτπτα τ Θεοτσ, δε τ. Αξη, σας 
τρα Πἡσιὶς ἀγα ΘΧΡΟ αἰ Πτ,αγπγα Παι115. τοὶ τ νεὼς σκδθη, ϑεῦχρ, Κου- 
φότερ᾽ ὦ πτώδεις ποιειδδν᾽ 'αλα, «νλδυσικὸς ἔρος, εχ ρεάῖτο ὃ πππςπος 

᾿ ἅτπηαιν οητα5 Γξσπ τς πος νοςᾶτ. 
Οὐ πλοποιΐα, ΔΓ ΟΓΙΙΠῚ ςομΡΟΠτῖο, ὃς ἀυτῖ εχ ἀταιοτι Οὐ πλοποιὸς 

Ρο]Π οὶ, 
Οιαλοσκοπία, ας, ΔΓ ΠΊΟΤΓΙΙΠῚ ᾿η Ρ 10. ΡΠ ]]ο. 
σαλόσμιθ᾽ ξειῤ, Πιρῖτεγ Πορίοὐπαηίιις, Αττίοτα. Π|0.3, 4ς ραῦτ, ΑΠἰπΊ, 

ζΡ.1ο. 
Ὀϊλότερος,ου. ὁ ΤΠπῖοτ, ΡΟ οτίοσ, νέϊθυ, γεώτερίθ., μετα γγοές ερί.. τα- 

ΠΕητῖου , ἩΟΠΊΟΙΙ5 ΠΠ|14. τος Ο᾽ σλότερρς ϑϑυεῖφι, ὠτεὶρ πεπγυμῆύα 
βάζεις «κτίμασιν ὁπλοτέρρις. δζς. [γα έξιιτα γϑσθητίοσὶ ὃς ποῖα. 1- 
τε πὶ με χιμοενρυσπαχ,αή ΡΠΡΠΑΠῚ ἀρτιῖς, ἕσσλα φέρειν διωνάμῆνος, 
Εἰιτατ]}. 18 4.6. Ἐτ ΘΗ ΡΟ ατ, αχύτετος 5.99). δ᾽ νέςορΘ- ὁπλοτπέτα 
ϑυγχέτηρ,Ἱ νεωτεί τή, ἶ 

Οπλοφορρς. ὁπλίτης. 

Οἷα λοφορω, οἴησο [ἰΔτι155 δ. 1 ποτ πὶ (το Π1τῖς Προ, ἃς σοπυίτοτ, 
ΡΙθτατγς ἢ. τοστεύταις μυρλάσι πεζιὐν τε κὶ χιλιάσιν ἱππέων ὁπλοφόρρυ - 
μᾶροι βασιλεῖς . αὐτὶ τοῦ δόρυ φ'εορ ύμνοι, ἐπσλοφορεῖν ) ἀΥΤα δεῖατς, 
Χεπορῆ. 

Οἰποξ ἄλστειιον ) ὉΡΟ ΑΓ [ὩΠ1}π| 9 14 εἴπ Ποῦ δα! πὶ, Ὀ] οἴου, 
Πργο τισρ.18.}18το 4.ς5Ρ.6. ΒΠξοτ. Ρίφητατ, Ὑ Ὠεορηγαῖξ, γἱάς 
Βιΐλστεινον. ἠ 

Οὐ πούεεπος, οὐδ, ὁ, οι τ|4551πάἀ ἢ πἴτι πα πὶ Τητεγγορ.. ποδαπός, 
Οἴπυδειπος αὖ, ὃς 

Οὐ τοδαποσοιιῦ οι! α(οῃπιιε. ῬΙάτο ἴῃ ΡΗαάτγο 5 ὦ Ξώκρατες ῥαϑίοις σᾷ 
Αὐἰγυπῆίοις τε κὸ ὁποϑειποιὶ αὖ ἐϑέλῃς λόγοις ποίοίης, 

Οὐ ποϑέν,ν πές, Χο ΠΟΡ δὲ ὁππόϑεν, Οὐν 1], 
Οὐ τόϑεν δέποϑενον πάοοιιή ις,αιο το πιοίο. 
Οἷ τοι,ητὸς ν δ]. Βῖς, Γιυςσίαπ,ἀς 1ανέξιι. ὅποι αὖ ἐκεῖνδ- υἰξαΐχη τορὺς τὸ 

μέλθ- ἐπα ἐξζοντερ.ν Ὀ]ουΠ 4116 1116 ἀπ Πρ σοτιτ. ᾿θ]ο πὶ. ἴσοι κας 
χώρννκεν ὧς εἰδὼς» αὐ (ε σοητιοΥῖτ. ΑἸ Ορἤαπινεφ ἴϑ᾽ ὅσοι χρύ- 
σειςοναὰς αχὸ γο]1ς. Θορ!ιοεῖςς. ὥμι κα γὼ κεῖσ᾽ ὅποισῶρ αὐ ὥνέιω, 
ςο φιὸ Ροήπηι. ῥήψατε τὸν νεκρὸν, ὅποι βέλεῶνε, ργοΠοῖτο σαάαμοῦ 
αιὸ γα|τἴ5. ΡΙταγὸ, πὶ ΡΌΌΤ1ς. ὅποι αὖ ἐλαύνοι απο σιηαις Ργο- 
ΠοΙοἴταγ . Ηοτγοάοτιδ. δου φρφσωτώτω, αιὶη} ἰΟπ ΟΊ Πρ, Ετι- 
τριάς, 

Οὗ ποῖχοντ, ]ια Ἰτοτ, ὡς, σστρ ἴῃ ἘΡΊ στ, : 
Οποιδήποτε, 4} 1τοτοιπαιις. ΡΙας, ἘΡΗΠ. 7. ἔπειτε ὁποιδιύποτ᾽ ἐδιιυά- 

ψίω, διονυσιον ἀφεῖνα! με 5 ιιαοιη 415 Ροτα τατέοῃς ὈΙοηγῆονέ 
πιὸ ἀϊπηΐττογοϊ ρογίπαῇ, 
Οὕποῖοντι αἰ το 45} 444 πὴ. 
Οἰποῖθο, κ, δ πα Πς ἱπβηϊτὸ, εἴ οίπιο δ], αν αι 115, ὁποῖον, 1]. ὁποῖα 

φιλεῖ γ αι ΑΙ οἴδμε, ὀποῖ ἶῆα, 401411. οὐ [πηοέϊ. καὶ ὁποῖα ἢ, 
4πα!!ποιηαιιε Ππτν) Χοπορῇ. ἴῃ Οεροπο. ὁποίός τις, δί οἷος τις, ὃς 
ὁποῖ ἄτα τοϊατιιέ. Ὀ] το ῃ Ῥμα ἀοης. Ενδοοώπα 5. ὥασερ εἰκὸς εἰς 
ταὶ τοιαὔ τα ἔϑη, ὁ ποῖ᾽ ἢ αὖ, δίς. ὁπποῖθ- Ἰητογγορατμέ. ὁδιξ ἐπι. 
ποίης σ᾽ δ) νηος ἀφίκεο; ]ιια παι ν οέζι5 ἐϑξῆς οἴ! π|, Δ ΟΡ ΙΝ. 

οὐ ποιοσδ'ὴ, 4 1 !σππαιιο, Βυι4.1π ΡΠ ΡγΙ γι, ὁποίῳ δήποτε καλῷ 
ἐντυχόντες πα σσιηαιις ποποίτιπι οξεπάσφητζος, 

Οὐ ποιοσοιεῦ, 14} {δτι πα}. ὀποιανοιῶ, αι! ἄσι!η 1:6. 44 [δπιζ!η 4116. ὃ- 
πριανοιυῦ πόλιν, 15 ΠσΌΏ ΠΟ ντθ οι, αα ΠΠΠΡοτ, ΖυΔΠ 5. ὁποια- 
σοι ἀμαθθΝ ἐμδναναν Δἰτογῖας. ἣ ἐ 

Οἷποῖές τις, φασί ρ τα ἱπτογγοσατι πὸ το ποῖός τις) ΕΠ} πε τοΙατι - 
απ. Γλεση Οὐ». ἐὺ νόμοις, ὁποῖοί τινες εἰσὶ σκοπεῖν. Τάς τη» Οὐ γὸ ὑστις 

ὁ πάχων (ὄἔετο δεῖν σκοπεῖν, να τὸ πυρί για ὁποῖον τι τοὶ μινύυῆνον. 
ΟἿ ποιοξ:ἐσοιυ, 41 1 {Σιιπ τις. ᾿ ἰΔᾺ 
Οποκάρτασον,κ, τὸ, οροςατραἤιπι: Ῥ]οἴσοτίάος ροῦεϊτ 1ῃ σοη [αι [ο- 

τβα τνπὶ [16.6.1 ρταείατ. ὃς σαρ.13.4. 6 1τ «δεὶ ὁπ ῶ καρπάσου,ἀθ (τ 
ΡαΠ ΠΙπιοῦς. ΡΙπὶμ5 116.18.σἀρ.το.Οροςάγρατθιπι γοσδξ. ὃς Ιῖ, 
ὃς ζΔ}.. 5. Οατρματὶ Πισοιιπὶ ΘΑ] ηιις ἰδττιάς ̓ ΔητίΔοτὶς ἄεεο 

ἦτα ργοδτάϊτ, Οὗτο χ᾽ τί ὠρίφίω σμύρναν ὀποκώρπεισον δύράσκετωϑ 

Τοπῖ,:. Ἑ 



2:6 ΘΟ ἢ 
διαφέρον σμύρνης. Ἐς φαυϊὸ φόβοτὸ ἢ ὀποιφέρποσον ὁῤερετικάν ὅξιν γὺ 
πολλοιὲ κριταὶ τινα τύ χίω ἐν τοῖς ἡμετέρας ζωῆς χρόνοις ϑ'ποϑτιγόν τας οἷ. 

“- ͵ . ͵ η ᾿ 
δα, δειοὶ πα) ἄγνοιαν τῇ ς ὃποκοΐρπτισον ἐχούσης σμύρνης ΜΙ ραίπιη τὰ- 
τπη ςοττιιρτὸ ᾿ερίτιν ὁποκαίλπασον, Ἐχ 4ιι15 αιιαπιιῖ5 τ᾿ πὸ - 
τοταγ φαά {τ καίρποισος 5 τἀ πο ἀρρᾶγοϊ οποχοέρποισον τ᾿ ΤΠ δ5 

{ρεεῖςπι οπιεητίτὶ δν ἐποπατα εἴς, τα Θαΐεπὶ ςοά!είΐδιις οτίδτα 
Ἰεσίτην ὁποχοίλπασον : Ἐτ Ῥτὸ καρ σείσου Δριιὰ ᾿Διιβιτῃ ΚΑ ἱποῖ, ἱΣ, 
ς.(ΔΡ. 43.[Α] [ὁ καρπησίας ΠΝ Ατη χαραησία Αἰ χοραήσιον ΔΙ᾿ οἰξ. 
᾿Αὐγματῖι πομέέξζας ΔρΡΕΙΙΑτὶ τγδάϊτ 5 8Κς ἸΝΊ οἶδι5 Μγτερῆις: 
ςι ἃ (οπιδεθα ἤπςο Οαδοδα: Μαιτγϊταποτγῦ νοὶ καραήσιον Οτα- 
εοτῇ ἀβοτιμπτε ὰ σα θεδὶς οξηοϊπατγιιπι. Καρπύσιον σηἸπὶ Θά! ομΠῸ 
μοῖθᾳ οἱξ ρἅα ἀρρεῖ!το σεπογε Ππλ}Π15.ν Α] οητίοτ ταπιοπ, ᾶτα; 
οἀοτατιπῃ χα ϊᾷάαπι ἤρίγαμς. ΝΊἀς ἐρήιπι ΘΔ] η 110.1.ἀς Αη- 
τἰφοτῖςγᾶς 1.7.5 πιρίτς. Ετὶη αἰ ξ. Καῤπεισος δί Καρπησιον, 

4᾽ ποκινείμωμον, ιος 5 οἰ πα πηοπη  ἔσιι ἤσςιι5 εχ ἀτθοτο αι: οἰπά- 
τποπιι: πὶ ἔογτ πο ἃ τη ηδη59[Ὁτὶ Βίτιιγ ὅς ὁποκενγάμκώμμον, 

οἰ ποποίναξ, (ποςιι» ρα πλοῖὶς ΠΙογας οἱ γι: Ιφομιυνπια ἐχοριζατγ οδιι- 
Ἰορνοῖ γαάῖος ἱποι»ημτιπὶ τοσφη5 Θρα ρογῖς σα} 15. οί οογ 
11.3.6 Ρ.55.ποίνακες ἡρακλειον, οἷ ἅ καὶ ὑπο παναξ συλιέγεται. 

Οἰσὸςγοῦ, Τα Ῥ] αητὶς τὰ ἀπ πἰπριςηάα [πε χυμὸςυχυλὸς νυ ὀπὸρ, χυ- 
μὲς ρτοριϊὸ ᾷρον εἰϊ αὶ ριμζατα Ρογοὶρίτιιτ. χυλος νετὸν εἰ 
ἤιςοιις αυΐ ἐχ τοτὰ {ἰγρε νο] εἶτ ρᾶγτε ςοποϊίᾳ, Δι ται. τοῦ- 
τα τὶ ναὶ πιαπῖθιις ὃς φαοπιοάοσιηαιε τη ἀοπι ΟΧρυἸ πλϊταγ: 
νυραρδιιογὶς ἤιοςιι5 αιοά Μεσοπίιπι ἀἸολτιιγ ἐκτρεζέ μῆμον διεὶ 
πιιςπρρειάς πο Ρ]Ίη.50.οΔρ.18. ὃς Ὀϊοίςοτ, 4:σαρ.6ς. Οπὸς διι- 
τοῖι οἱὲ Ἰλέζοιις Πιςοιι5»8ς φαα!συηαις Πφιιοῦ ποὴ ἤροητεν νῖ 
Ἰαομιεγυηδοἱά εἴτ. τὸ δείκρυον, ΟΠ ΠΔΗ 5964 σαϊτγατίοης, ἰζατιῆςα- 
τὶ οπουτογοδγατέοπο)ν εἰ αἰϊο φιιουιῖβ να] πες ἙΕβιοη5) ντ ΟΡῸ 
Ραηκχ,ἰςαπιηχοηϊά»ίαρΑρεηιιπι, 54] Δ Π11ΠῚ; 14 εἴ, μετώπιον, Ο- 
Τα ΓἈτηιιπλ» ει ρΒογ δ πη ορ απ ἱα οἰ ὀπὸς μήκωνθ᾽ "ὁ ὅππον: 

ὅκ Ἰαἴοτ,ἱᾷ οἰ όπος κυρίων αγκὸς ν᾽ μον δεριὸς 4] ἢ ιιΟΓ οτί τη ρῸΓ οχ- 
εἰ Πομτίαπι ὀπὸς ἀϊοίταν ΑὉ Ηἱρροοτγατε αὐτὶ τῷ οπὸς τὰ σιλφίου, ντ 
ὃς ἐπ: καρπὸν ἀἰχὶτ ΠΙΡᾺ) (Επιρη,]ερο Σίλφιον. Πα πάο ταπηξ 
δυτβοτος γοςῖδιι5 αραταηταγοντ οὐ πὶ ἀϊ χὶς ΡΙῚπ.110.20, σαρ.18. 

π΄ ἀε ορίο]οαμεῃ5 »Ε πῖρτο ράρδμεγε ἔρον μ᾽ βιῃίσισ ἴσαρο 1η- 
εἰ(ο. ν᾽ Ὀίαροτγαβ Πιδάοτ,οιιπι τωγροίεις, Ετ ρα! ὸ ρὸ τ, ϑισοιις 
8. Ηἷς » ὅς Βογθα: οὐ τιςοἰΔη4 οΧοΙρίτατ τὰς ἢ ΟΧΊΘ.15 
εἴξινηριις ροΠΠ οἰς,ντ [αξξιιοιο(Ποροπάιιπι ἴῃ Θοηςο 15) ἄζς, ν δὶ 
ἴλρογομι ὃς [πσςιῖτ τὸν ὁπόν ἀρροἰ τ, αι πὶ δείκρυον Π] οἴ σοτΙ- 
ἄες ετίδηι πίρὰ ὀπεσμυῦ ραραιιονῖς ἦτα (ογθεης. Οἰπίζοντος 3 δεῖ μὰ 
τὸ ταὶ δοόσοις αὐϊκ μαδδνῦ αι αἰολγράφειν μαχαιρίῳ τὸν ἀςερίσκον, Ἐτ 
ραυὸ ρόϊ, νὰ ὕστοψ ὧν τὸ δάκρυον ἐπῆρχόμῆνον δακτύλῳ εἰς μύακαςς 
Ῥτοριϊὸ νεγὸ ἴτα ἰοσιιτιιβ ετᾶς οὐλτ ἀἴσογοῖ ορ μι ἑηςσοηῖο 
«πε Ἰρσηδτὶι15Καλοῖται δέ φησι. τὸ τοιῦτον μηκ ὠνειον αἱ δρανε'ς εἐρον τοι 

ὁποῦ. ἃς Τάοηι Πιοίσον 68 νὰ αἰχὶς αἴϑί ἐρίνε [1..3. ἐπα ἡ μεςς 
Σρτπο ΡΙΓΩΐτς ἐς Ἐτίπεο {δ τ. 23.ς4ρ.7.πιάηᾶτ ἰφέξς πιι το, Ατ- 
τς φιιοά ΤΤβεοορ γα ἐς μι τοτ. 1.4. π4ρ.:. βειπὶ Αἰ ρΥρτίδηι 
πολύοπον ἀἸχοτατ Ρ ηΐας Π1}.15.6ἀρ. 7. πλατο [λέϊε αϑάδητοπι 
τγααίτα Ἐπ ΠΡ. Πϊ ποτα, σαρ.19.ἀἰχῖτ τάεπα ΡΒ] οἰρ ιιΣ 5 ἔχ 
ἢ καὶ ἡὶ ΔῊ δένδρων αὐτῇ ὑγρότης, ὥσπερ ἐλέη, δια φορα εἰ δὴ. Η υἱ γὸ 
ὑὲὶν οπώδες, ὥσπερ υἱ τῆς συκῆς μήκων !Θ-: Ἐτ Ρ]Δη.}0.15.ςαρ.28.Μ4- 
πα εἰ ὃκ ἴῃ οοΐοτε ἤισοὶ ἀἰξδγοητία. Ταζξοιι8 ἐπ σαρίτε ἢς 5. 
ἔχω: Διιτοπὶ σοποτοῖιις Ῥτορτίὸ οἵ σπισμα. ΠὨϊοίοοτί ες ἀς 
Αἰοε,ἷ ἥς κα τὸ οἰπιηκα, Οπίξειν(ουἶτι5 ΟΧ οι τΠὶ 1Δππ οἶται}}) 
ἦτα ἐχροίεῖς ΡΙΓαΙα5 οὐῖπιὶ αἷς οτίαπι ἀς ΑἸος σαρ.Π 8.2.6. σαι] 
δῆτε τηδτιγίτατεπι (Ἔπηϊηῖς ἱποί ἀιιητ πςςὶ ρτατία: ο[δ οἰ πίξεσι, 
ἴῃ [εἀδγρίτίο ἐγχαραήειν πίω ῥίξιιν καὶ τὸν κριυλόν : πη ΕπΡΠΟτ ῖο 
νεγὸ κόντοις νεἰ οἰκοντίοις διαιρεῖν τὸν χαυλὴν ἀϊχοτΓὶς Γεοιτιις Πτο- 
{τοτὶά. οὐΐ ΕΠρΒοτΟΙ] δένόρον ο᾽ πιῶ μες'ὃν δριμυτώτε, Ἐτ Ατηπιο- 
πῖδοιιπι οσαἴπς ἔγατοχ τοις σπὶ ταήϊος ἀγασυλλὶς ἀϊοἰτιιΓοκὺ τῶτο 
ὁπός ἔοι νιῴϑηκος. ΠΙης Οἰπισμὸς, ὅ,οἡ Πα οΥ5 ἀετγαξτατιογιαῇ 
οἰπίζειν πὶ Ἰϊαιᾶτε ἀϊοατίιγηϊις οἰπισιμς.]]Ἰατιατῖο: ντ οὐτη αἷὐ [48 
ἴῃ τογτῖο σἀρ.οτῖαπὶ αἷδὲ Αλοὺς, ες ἐν Αντανόρῳ ἐκ δῦ χοις"Θ- εἰς ο᾽πα- 
σιμὸν, τ ας} ]ς ποὺ να! άς ἐχτγαῃοηάο ἤισοο Ἰἀοποᾷ : ἀϊσοπάμπὶ 
νογὸ Ἰϊχιιον, ΔἸ πε οηἱ5 στατία. Οπὸς οτίαπη ρτο σοᾶρι]ο, 
αὶ πιτύα, κ τείμισος. Ηο. 1114. «, Ωἷς σγ ὅτ᾽ ὁπὸς γώλα χδυκὲν ἐπειγό- 
εὔνθ. σιωμέπηξεν Ὑἱγρὸν ἐόγον οἱ ΤτοΓργ. τὸ γαλακτώδε; ἔτος ἰλαγμα 
στῆς συκῆ ττο ἀς κὸ τα τ. 110.2.ςάροῖς ΑἸ} ργὸ σοάρα]ο δά- 
ἄνιητ ἀς Ηςὶ ταπτο [Δς»8ζ Δοετι τη γα ρεγριητ ἤτο πη 4}115 αἰ Ἰαιιος 
τοθιιβ,ιιοά Οταοἱ 411) οἰπὸν, 11] δάκρυον. ΑΘ μᾶς γοςς Οἰπίαν,ςα- 
ζειιπὶ ἀρρο !αυῖς Ογοῖορο ἀριιὰ Επγιρι ἀςπηναογεπι, δα αιιο πὶ 
ξορεπάμιπι ἤιοςιις Π σι χοιι5» Ζιιοῖτι οασώδη οἵδε ἀϊχίπνις, 4 - 
Θίτιις οἰοτ: Καὶ συφλεοϊ παῖς, οἰ σίας δὲ χὶ βοὸς γάλα. ΑὙΠΙΟΠΩΡΙ5 ἐν 
δειπνοσοφιςία.Εὐρεπί λης ἐν Κύκλωπι ο πίαν καλεῖ τυρὸν ἃ δριμιω ὃ 
«πηγγύ μῆνον τῷ τῆς συκῆς οπῳῷ, ΑὙἸΤΟΡ νἰἢ Ν οἰ ᾽ς αὐτὴ τῆς οἰ σῆς ὃζ 
ΡΓῸ βοταπιΐμο ἤπάης νοςεπὶν [ιτρατ,ο᾽ παν δ᾿ ὑκ ἐςι γοέϑει τνὈὶ 
Ἰπτογρτο", ἴδ τύω ο᾽ πἰμὸ τὸ ὄγοιια. Καὶ τυρὸν ἢ) λέγρυσι τὸν ο᾽ πίαν τὸν 
σῷ οπῷ τῆς συκῆς πιυκνέυδοον, ΑΡιιἃ οπάίοπι Ατβοη, "0.3. Μήτρας 
τινὸς αδεεφερρυΐρης ἐν ὄξει ἡ ο᾽πῷ : ὁπὸν ΠΟὴ σΟΔΡΪ ΠῚ 5 Δι ντ]η- 
τογρτοβ γογτῖς Ππισσαπὶ ἐχρομος [οὰ ΓΑ τρις πη, ἀς σιμλ1115 γὰ- 
ἀΐες Ιοφιςης Ὀϊοίςσογι ἀο5 αἷτ [1|5.3. αδὲ σιλφίν, Δ᾽ ς-οὐές τε δξὲ μι 
«νυ μϑύη κα εἰς βἄμωατα νὴ ἄλας δὶς ὃς Γιαίονοια ἱπτο!!ρὸ ἀριι Α 
τὸ ΠΟ ρΒυν οἱ αἰς 1 ΡΠ το σκορόδων κέφαλας τρεῖς πἰκοίων. Εἴ πειτ᾽ ἔς 

ΟΠ 
φλα, Ἐν τὰ θυείᾳ συμ οὐδαμινύων ὀπὸν. ἘΠῚ επϊεη Ια ; 
κα διὰ νὴ ἑλκωτικῆς διωάμεως ( 1ᾷ ον, ν]ςοτάτοτίαπι, 

᾿αποητιμτι ἤπιε ἐχυϊσοταγγίοςπι νἵτι Βαδοτιντ ΡΙΙ 
ἑλκτικῆς ἀριιὰ Θαἰςῃ. ςοτγτγιρτὸ Ἰορέτιιτ [10,0], Θ᾽ πο 
ντ σοηἤϊατ: ὃς ἀρ! ὨΙοίςοτι 4. αρ. «ἰδὲ σύν ΕΠ ς 
ἑλκωτικὸς, )κὺ) ὁπὸς ὀξυδερκίας ποιητικὸς, Γ οἱσοτίά, ἀς [Αῇν 
Οοπηῖςιις ἰπ Οοποίοῃ, σκόρρ σ᾽ ὁμοῦ πρίψαντ' οἰ τῷ, ὃς ἢ 
σῷ αἰραλείφειν τὸ βλέφαρα τῆς ἑασέρας.Νηάς βλέπειν οἱ 
δοτὶυποηΐΑπη 1,4 (οΥ 5.6 [Ὁ τοτγιιὸ ὃς τγιιοιΠ]Θτογ ἱπτι 
βλέπειν καίρδαμα νὴ σίνηπ καὶ νώπυ, 1. δριμὺ κἡὐ ὀργίλον, 
ρων. ει τὸ κακὸν βλέσσων ὁπονον Ὀἱ ὃζ πτοΓρ. δ ριμεῖδυ" 

564 ης 4115 ΠΡῚ Γοππηῖετ ἀς 4110 ΠἸηιοτς ἃς ἤιος, 
ὧ κ ὀπὸς δριμὺ τατος, α[ογάτη Οα οὶ νογθα, [{{5.ν,, Θγτη 
υδὸ κυρίων αὖθ’ ἐ πάντων ὄξὶ ϑερμιότειτος, Ετ εἰ σὴ ἢ πούμπονν 
ἥίζης γὸ ἧς τινϑ- οὐμῦο "ἢ καυλῶ τμηϑέντος » ῥέων ἐμ πῆς τὸ 
γλιχελνοὁπος ὅδιν, Εἰδικώτερον Ὁ. δῇ Χριθ᾽ χρρβροχίων τινα τὸν κυι 

τῶς οὐγομ(φ ζεσιν, κὴ τὸν μη δεκὸγ γὼ τὸν συρκοικὸν, ἰὰ εἴ, Γαδ, 

τέχηφις Πρ 1). Ὀς Ἰαίετε Ψίεγα. 10.8.6 4.3, (οΙ απς 
Ατθοτῖρ.ςαΡ.23.ν οσᾶι ἰαίον Ογγεηαϊςιπι(ν πάς ἃ ( 
{ευρίτιογας Ογγοπα) να] νὰ 11) Ιοραητ ας Ογτοηαῖς 
πλτη ἃς ἃ 501 1πὸ φάρ. 4.5 γτρο ὅς ἰας ϑυτρίοιιπι νοσαῖ 
{τις υἹαχίπηις γἤις ἔπ|τ ἰη σοπἀϊπιοητίοθάς ῬΆΙΩ. 
δριιὰ Αρίτιιμπλγδζοατηςϑ ἰλίοτο ἱπξς ἕξα: ἀρὰ Αριὶ 
το. Αἰεὶ διιγεῖ, ' 

Οἰπόσει, ρτο ἅ, 
Οὐ ποστέκις. αιιΟΥ 65. 
Οἰποστικισοιιῦ, αιιοτίςς ἰθολτ, 
οἱ τοσαπλασιξθ..τοταΡΙ οΧ,ν τ ποσαπλαίσιξο, Πιστυρΐεκ, 
Οὐ ποσαπλαστεσοιιῦ ρει ΑὙ Έοτ.  ιΙΔητιιπιιῖς τχα τίρὶ 
οὗποσα χῆ, Πλ}} 1 Π]ςτοτ. , 
Οἰπύσυ πλείςηγητιητα ΠΑΧῚ ΠΊΔ. οἱ πόση ὅς, ΠαΔὨτιΙπὴ ναΐςῖ, 
Οἰπότη αὐ, χιοτ! θετ,αιοτοιηαις, 
οὗ πόσον βοωχιὶ, τη Ὀτειιῖς. 
Οὐ τοσογοιυῦ ν Οἱ σι Π 4116» ΠΟ 4 1165 3 τυ ΠΟΙ Πα ΙΙΟ, 

οἵτύσος,»,δ,ητοτ» ΠΟ 5. Πα ηξιι5, ὃς “πε οΠηϊτὰ, δὲ Οἶπ' 
ὁππύσίω εἶπον ὠπετόρνϑιυσε,ϊαΓ] απ φιιαηταπι ἀϊχὶ σο 
Ἰοπιατιίη Ἡδγοὶςὶϑ «ἐκ εἴξασιας οἰ πύσης ἐξφάλεντο ἐωρα, 
υἹΟ δ. ὁ ποστισό καὶ ἡ μέρας ἐποσιτεῖν, Βιιά.1η ἘΡΠΈ ρος, πι 
ἀϊες ἃ εἶδο «ριιιεγε)α!ηιοσ ἀϊς8. Οὐ κ᾿ ὁ 
αλης, ΟΔ7ἃ ἦς δες ἐγ. τεσούτον βεώσεως χἡ πόσεως πειρέκτ 

χιὼν αἰαλαμῥανειν ὦ μὴ συμπεέζειν ) ταητιπὶ οἰ δὲ ὃς 

τηοηέμπὶ εἰξγντ τς ἢ ητιτ ΥἸγοβροπ ΟΡ ΡΥ ΠΊΔηΓΏΓ, 
Οὐποσοσοιιω, ιιοτι!Π θεῖ, ιιοτύιςιμηαις. ὁποσιοιῦ αιαηταίῃ 

σογοιοῦ χρόνον, 411 ΔΠΓΠΠ1118 τἔροτί5. τὸ ὁποσονοιι, 4ιλπῖ 
᾿ 4υιαπτι στη ας. ὁποσονοιοῦ, βαῤθ-, ιᾶτα! δος ρτὰ 

Οπυσυσό “ποτε. ὃζ ; 

Οὐ ποσοστισοιῦ, Δ πτις πη ημς. Ποπιοίϊ, Οποσῳ δήποτε αὐ) 
φεὶς τὸν ἀγώνα. ΤΙ {125 5 Αλν᾿ ἐγαπώμϑυ 5. εὖ ὁποσουτινοσο 

᾿ πειρ᾿ αὐδῶ ἀπέλϑωμν,Π αιιδητίςιῃ 11 Ἐπιθητοβ. ' 
Οτός Θ΄, ὁ, φιιοτιι5, [πἀςΠηῖτ, παπι πός Θ᾽ ΠΠτοττγορ, ὁπό 

τὸν αῤιϑμιῤνγηιοταιος πιπογο Πητ») Αγ μζοτς. 16, 
γἱάς πύς: Ὁ, 

Οποςοσδιίποτε, ἃς ᾿ 
ο πος-οσοιυῦ 611 ΟτΕ} ΠΡ οτ,αιιοτιιςιιπ 116. ὁ πος οσουυῦ εἴν, 

4ιις ἔπιε τις. οι πῃ ργο ςογοπα, Οὐ Ὡρώτος, οὐ δεύ 
τος, ϑσ) ὁποςοσοιώ. ᾿ 

Οἰπύταιν, ΟΠ ΔΠ1; πα πάρ, Ια πάἀοοιπαιιο. Οἰ όταν πο 
δὰν 9 ᾿ ῃ σἴταγ οτίαστι Ορτατῖιο οὐχτῃ ἀς ρτατεγῖτο 
Τιιςΐληιις, Τί γδ αὐ κὶ πείϑοι τις, ὁπόταν οἱ ϑεοὶ βιείξζο, 

ἷ ἀβοτγοϑ»οὶπὶ ἀϊυϊηῖτιις σορογάγε ἱ 
Οἰ πότε, ιιΠ»4 απο, οὐζοα αιάπι., εἰς ἑποῖτε ὅσια!» 1. αποτοίορς 

ΑἸ (ΩΒίπι πὶ Ορτας, ΤΊνογ ἡ. ὁπότε ἔλϑον,αιοτία5 δά του ΡῚ 
1η ΤΊ πι. ὁπότε διὴ σώμασι ἐμφυτόυϑεῖεν, υτεπ ΔΈΓΟΠῚ Ὁ 
1πίειΠοτἹς. 142, [ἢ ΑροΪορ. ὁπότε ἐντυ χϑιμι Παλαμὴ 
Ῥαϊδηγεάθιη σοπιιοπίγοπη. ᾿ 

Οἰτότε γριυῦ, ν οἱ ἐγροοίτααιις 4ιιητ. 
Οὐ ποτεοιῦ, ιΠπἀοςιιηηιιο. 
Οπότερα, ρΓΟ ὁποτέοα, νττοαις πιοάο. ΑὙΠ τορμᾶπινεφ,α 

ξὰ τίυ γνώμίω ἔχοι, ταὶ ἐμπίδεις χΤ' τὸ ς ὁ μ᾽ ἀϑεινῆ κατ 

νἱάςε Οἰπότερρο. Ἂ ἷ 
Οἰπότερρν, ντγιι πη» 1πβηἰτότῃσ πὶ Ἱπτογγορατι πὸ πότερον ἀἰοπλμδ. 

ὁπότερον, ΓΟ ν.γιιΠλιῖς. ᾿ 
Οπύτερος, κ,ντοτοντογοιιπ πον το δος, Αἰτογατοτ αι σαι δ ετν 

Ρἰπγῖθιις οτίαπη ινὰπι ἀιιοδιι5. ΝΑ ΖΔ ηΖ.Ἵπ Οται. Ἠεποί, ἣ 
ἕχφυ ἑπποτέρίω σε ξεὶ φρεσὶ ϑυμὸς αὐώγει, ὅπ ὁπὸ τέρρν ἔτυχε, πὸ Ἕ 
τα ὰ μος οσσϊάἀοτὶτ.οὐδὲν ὁπότερον ἔτυχεν δἰ 81} οἱ φιιοά ας ᾿ 

Πεῖὶ ας ποῦ ἤστὶ ροίητ, ΑἸδὲὶ Ατι ἤοτοὶο5, πὸ ὁπότερ ἔτυχε κ' 
συμξεζηκὸς. ἴ, ιϊοά αὐ ντγιιη ρος ἀσοςαϊτ ἐχ φαιιο νοὶ νεγῦ 
ἀςοἰἠοτίτ,! χιιοά ααεὸ οὔς ἃς ποη εἴς Ροτοῖι. νδῇ ὁπότερα 
αὖ ὁπότερον [ταἵτιιτ. ἀφύψημα ὁποτέρφυ » ἀφοοξλιμπὶ Ὑττλμἃ 

πιο]. ΑἸτογατγίιις, Μίατοο]. ὁποτέρων ποτε εἴα ας ἢ) Ῥίατο ἀς 
᾿γτγασ ἴπ Ραττοπὴ ἀφο! ἐπαγοῖ,γτγο πιοάο. 

Οπηρρσδηποτε, ὃς 

φο νψαλρο;... " 

ταππα 

ον 
ΠΝ 



ΘΟ ὦ 
εἰσοντου οτ,αἸτογατετ, Τ αν. εἰ οὐμννον σιν οἷ. 

15 ΠΙοπτογία ΧΟ ἀοαῖτ, οἱ ποτερρυφιωώ μι, 
ὙΎ τοι γάτα ἐς δοινοξξ. οἰποτερρυι» [το στ ιν. οποτε- 
ΓΟ ἔοι! αἰτόγαισγο πη 40. οἰ ποτερφνοιυῦ » γττιπαις τ: Ζιαῇ 

τπποαμαιῖς, οἱ ποτερρνουιῦ εἶμ᾽ μερών 9 ντεαιιῖς ραντίη. ἐφ᾽ 
οἷα νεγάπ δ οτ ράττοηι συγ ἰατοηάοστο, 
ὃ ποία μέφοις. ΄ 

οὐοοτηπιιτέ, ΡΙατ ἴῃ ἘριΠ. δεῖ υξελέγξη σεεφως οἷ- 
τα αἴοντιο ἴς πτοιίο μαθιιογιτ. οἰπυτέρως ἔςται, ἐν « - 

ἀρϑύεται » ἰπισου τ. ὙὉΥΪ τπαρῖς ἐπ ρότι οι ]ο. ξατατὶ» 
{πω}. Ετ ΑΠ Τααννίο ἐπτογγοβ ατιι.11ντ. Πὐτο τις Ἀσρι- 

εοὖ σοὶ αὐήσκει;γ το πο 60 τὶ ρ]ασοιΣ] σὺ ὧν ποτέρως 
ὯἿ 

: 

ουτιό οἷα νηαπὶ ραγτοπη,ἀι!τατίτιό, 
παπάοςυ οι, ινό. ΑὐΤΠἔοτς], ἃς πιιιη4ο.πεύντα κινεῖ ́ - 

οΟπληἷα σιχὸ να] τοπγοιιοτ. ολως αἴπεςον σῶτο; οἴπα γα μεσ΄- 
ὄμιτῷ χρήστε τι! δ κασι, ὅζς. Οπτηῖηο ἐκ ᾿πογοά 1116. ΟΠ 
Ἡ ἰαξξαμεῖα ντὶ Ρατοπτιιγοᾶζο. ΡΙατατο!ν, ἴῃ Ἀοπλμ]Ό. οἷ- 

ἴτα Ἰατονγοσατίοης. Αὐ ΠἸΟΡ. ΟΡ. δ, ἡ λαχεδ'αίμων πα᾿ 
φ ιν; αὐὐπηΐ, τ τη οἵταν αἰϊ]ιαηἀον απ 40. οἰπὶ 1Π61- 
οἴῃ ΟἸβοπο, ὅ πα μυοὗπα 3. Γ46πὶ τη (ΟΠ. Π]ο. αὐϑρω - 
ἂν ἐκφερουδυϊω. ὅπε μὲν εἰς δσιδαγχονίαν, ὅπτα ἢ εἰς ὀλιίω- 

ἐπαμιαηαπὶ ἔτι δ ΟῚ Πττάτοπι ἡ: οβοττ (ο]οτ χιδᾶάο- 
τ ιτ οι οπι, αι απάοσαιις αὦ σοητοπηρτιι πὶ. οὗτε οἰ. 

ζἐπορῖι, Οἴπω ἃς ὁπίωΐκα ρτὸ φισηΔοηιμίάςπι ροπιια- 
απὸ αυαπάο, Αταις τῷ ὅπε οτίαπι {δἰ ππρίτιιν ὅπε, 
ὁ δγα στ» ἃς πλτἐ τὸ ΤΏ 115 Παπίας. Π(Ὀοτας, αἷδὲ αὐ- 

γὸ ἀκηκοὼς μιν δὲν πώποτε φλαῦρον; εἰς ἀγωώνοεί με τυλικούτον 
οὗπε σῷ δν᾽ αὖ οἱ καλως πετογϑῦ τες ἐπειρων τ᾽ αὐ δέκίω παρ᾽ 

ἀλοῖν, Οα ἐνρργο Δι 2. ῬΈΕΙ] σα ρ.2. : 
ἘΠ ΠΟ. ΠΟ οι" 1416 πΔηἀοσιπαιο Χ Ἔπορῖι, βαδέξογ- 

μά! οἰ πὲφηι ΠΟ Πα ν 6] 1π}. ὅπε αὐ τυΐχῃ πῇ σώ- 
ταΐ δεῖ σογροτὶς μάγια. Ασιίζοτ, ἶσα κανγηαπη τ αιδ- 
Ἰηγοτ αν ἢ, Ὀ]ετατ. αἰεὶ ἀσδολεοίες, Ἷ 
σαι ἀςπι,ἴντροτο οἀπη. ποίη ὅπεγε εἰ γα τὸ πτῶν πῦτο 
Θ- κατεκόμετα εἰς αἰἴυλ γί δζα 

ἥποτε, δὲ Οἱ πε αἱοᾶς Οπ 5 ποτέγν δίσιπ ας, εἰς ὁπέ- 

παΠδν τοις. ΤΉ ΟΡ μτ. μἰ τοτ. Π1. τισαρ.ττ, πεῖν δύ- 
“" Ἄ, .᾿ “ ἩΙΜΙ 

Ῥογοδητ ἃς (σ]πτιτ, ὈΊΧχοτατ σαρ.9. ἐφ᾽ ὅσον οἱ 

ἰσαιησιις σοητ μην ας ὅπυ ποτὲ γῆς εἴως, νὈἱσιη- 
τγάγιπη οἰας, 
τς οἰτιῖτα5 ἴῃ Τιοοτῖς. ἀςοϊ μπατατ ἀριιά Γιατίπος. ξουπλα 

ἰας Οριιητῖ5,ἃ ἈΝ ο παΐηλτ, ὑπόεις. ὀπθεντος , ἃς ἱγπατοῆ 
τος. Ἡΐης ὁπουύτιϑο,αἴχο ποιηϊης Θεία ΠΟ ΟΟᾺ 15 

τ νοσατατ ατογρ. ΑὙἸ τορι. Αιίθιις, 
Ἷ οἰαίεγριο! ἰφητοηνριά Τιοίςοτι 4. δυποριςτων [15.2. 

δῃὶις ὁπ καρπὸν εχρουὶς {Πρ ἀ1} ἰοπχεη απο διφυλ- 
ἰτιἀϊης πι)ν οσατὶ γα ἴτ, 
πᾶ. ΓΟ ὅπη ὃ ὅπως» ὈΟΟοτ. ν]ιὲς δπη. ἜΝ 

τἸμαιιονντ πόσε, ΑΔαετθ. Ἰοσὰοι Οὐἀγ[ ξ, οὐ γδ ἐσ 
7ὲ ἀνακτει κι;γησοίκαι ὅπποσ ἐπέλϑω 9 ΠΟ Π 411 6 - 

ἼΘἢ οὕ] τη ὁππουο ἰο οἱ ροτεζ, 
᾿οἰσριὸ ὅὄμυστα. 

δ ὗμος ἀρ] Αὐατιῖ. 
ὅγε σιαη]ο, ὁ αἰωΐχα ἀοπος, ἀϊπ 1. 11Πι, ὁ πο κεν, 

πξι. Γιαἴρατ. ὁππότ ἀλεξαύύρη βλέμμα βάλῃς ἐπ ἐμοί, 

ςισιαπάο ποη,ρτο ἢ ποῦ. ΑΡῸΠ.ἈΠοά. 
ὅς ἀυπῆα,ποη νἱ(ἃ. ἘΠπο 114 (Ποῖ ο]. Τῇ οχροῆτα 
110.8.ἐχθεωῦ ὠμὸν ὁπ] ὸν 3) σι οαῖτα νος Οπηη 65 Π11- 
πθῆσο τοροτίγοης 40 ραξζο ογιάτιπι εἴς, τἀέπιφαςς 
ἴετ: ἥς Ῥγόθατο ἱπργοίίι5 ἔτ, ὁ ὅθεν ἀκούσαι. πὔτο ὄδιν. 

γοῆσαι, πῇ τὸ ὅδι γοντον. ὡσαύτως οἰῶ καὶ ἔ ὅδιν ἰδεῖν τῷ το 

τ᾿ ἐποιδ) τὸν ἐχϑιωῦ ἰωῦ ἰδεῖν, ὁπῆον αὐ τὸν ἢ. ἘΠῚ αὐτῷ ἀν 
νοσΔίιο ὁπ]ον, ιιοι! ὃς οἰ} 15 {ἰσ!οξξιιπ 5 δὲ αἵ. 
4ἴ. 

ΑἰΤλτιις,αἴζιις, ὀπ7ος, ΗΟ π1.1}1.4, 
᾿ἴοςιις ν δὶ σαγπε5 αδηγαγοι 1119 αιαῇ ἀϊ δὲ τοῖτο- 

Ζιαηαπι ἀϊσεραητ νεζογοβ τοῖτο ἸΝΟηΪΟ, τὸ μαγειρεῖον, 
ἰ6Π|. Ετν ΠῚ. 
δἔξιις, ὕποθλεψις, δα. 

θη 4ιιο ( ὁπ7 νη ἴον, Αττὶοὸ, Ετγ ἀρὰ ΑὐἸπορ ἴῃ Ἐσιήτ, 
8 1|5. Θλ2Ζα εχ Ατιίξος σοῦ  ςπι. 

θη ρ οἴο, ν160 9 ἐμφανίζω., Αξεῖτι. Ασςιίατίιο ᾿πππσ τητ, 
ΠῚ ὁ 7 αὔομια), ςΟη Ρ᾽οἰοτ οαρ.1.Α . ΑροΙ,, ὃς σαρ. 8.11.3, 

Θ΄ νογίαης ἴῃ σοιίροξειινἽΠι591ι. Αἐνς ΑροΙταισαρ.1. ΑἸ) 
ἀρράγοῃδ. 
ἡ νἸΠο,αὐροέζας, ςοη ρεέξιι5, ϑεωρέα, φαντασία, ϑέαμια» 

6]. Ταῖσα: ΠᾺΡ. τ. τὺ ἐπέγνω στον ὅτι ὁπῆασίαν ἑώφακεν)ν ἹΠ ΟΠ. ΠῚ 
ἸἀΗΤοτ: ῬΑ τις 2. δἃ (οτίητιι. σαρ.12. ἐλϑύσομαι γὸ εἰς ὀἥῆασιας νὰ 

᾿ ἰποχαλύψεις κυρίῳ, 

Φ' Ἢ 327 
ΟἸλαΐω, μι. ΐσω, π᾿, ΤΟ, σοσιιο, τοττοο, 4 ]θο. Α δ᾽ ατιπιν Αςςιΐ, 
Ἠοπι, Οὐ ἢ. ξ, ὀπήσιως δὴ, ἄοα πεῖντα, Αὐπζορῃ. ὠπῆαν γιςέρᾳ τοῖς 

συγγλυεσιτοτγς ρα πὶ σοπίη συ! ποῖς νοηττοπι, Χοπορὶν. ΟΕςο- 
πο λ]ο 5 » τω γί ςρέφειν ὡς ἡ ὠδηὶ αὐτῆς ἐπῆψτο, ντ ογιιάαΐςο- 
ἄυατιιν ἃ ϑοῖς, Πα. δὲ γϑὴ ὁ πῆ ωΐτο ὑπὸ αἴ ἑλία.. Οἴσοτο νετεῖς τοῦς 

τὰπῃ ἃ [ο]ς ρεισοαμκιὶ, 
Οπἤεον, νἀ ςηάνη εἴ, 
Οἰπόΐω, μ. ϑύσως τ ὄυκα, νἀ ο. Α ἔξῖα, 
Οἰπῆηϑ εἰοςοέζιις. τοίνιι5. 
Οπῆηκὸς δ νῖτη παΐσοης τογγοπά!. ᾿ 
ΟἾῆηνν (Θ΄ αξτος,ςοέξιις ραπις. Θά] εη. 4 ΟἸλες, 
ΟΤηρ ρος, Προςιιατοτ, ἤρεξϊατοτ, ν] ἴον Τεῖτ. κατόπζης, καταίσκος 

πος. Ἡ εἰν εἶν. ὑρα τὶ ,ἐφύτῆυς. Οὐγ ΠΣ, πῆρα Ὁ “Τ᾽ σκοπιαὶ ὥτριως 
γέεῶτυ "ΡΟ οτ σι γη εἰχ, κρτοίσκοπος νετὸ Οὐταγουττη, ΠΟ ΠΣ τΤῆο- 

πιᾶς ΝΜ] Δρ ΠΠἘοτΧ ἐπορὶ, τάπηθη ἦτα Ἰοαμιιΐ ιιἔιις εἰς. πεμψαύτων 
ὀπίηρας ὧν ὡρῴηομῆν,κ; φρας-ῆρας ὧν ἐρωτωμᾷ, 

Οἰπήρεα, τοὺ ποιητὰ ρας Πηϊάν οι: ἴῃ ἤροξξδοι πη ἱτηροηάμ- 
ΤΕ Γητοῦ υὐαδοὺ τῷ ἰδεῖν δώρᾳν εἶ εἵνεκα. πῆς «οερσόψεως διίρᾳ ἃ αἰιοσιίπ- 
411 ἀατα ντ οἰζεηάετγος [ς Π δότοιν ν τας ΟΔΠ πιαςμις ἐς [14 - 
πὰ Τα, Ηἰ φαίς-α χαλέοντος, ὅπως ὀπ)η ρκα «δέ, ΡΟ Ὲχ [1|0.21πτοτ- 
Ῥτοτάτιγ ππιηστα Προπίῃς ἃ ἰροηίο ἐουατανν ὶ ἴῃ ςὀπίρεξζιπι 

οΡτοάϊοτις Ρτἰπιὰπι, ιια τα ὅς αἰαχαᾳλυτπῆρκα, 
Οπὔῆσω, ἀςοοηΐεῖο. ἣ 
Οὔ πῆησις, (Θ-,ν..6.αΠΤατιῖγα, αΠατο,ἀεσοξεῖο, ΑὙΠἜοτο!. κἰδὲ ἀκουςών, 

Πολὺ 3. κχὴ ἡ ὁ πῆησι: καὶ εἶδ κα οοίτων συμιξάγλεται καὶ πρὸς δυφωγίαν, 
ΟἸητέον,τοτγομάιιτ οἴϊ. 
Οικοὶ, ὃς ἷ 
Οὔ, καὶ πρᾳγματεῖαι, ἀοξξεγῖηα ηιιατάατη δὲ ὀχ αι πτῖο. σαιΐατυτη ὅς 

Γαι ΟῚ ν 118. 
ΟἸ]ικὸς. ὁ) ν 1 Π 0115 ΡΠ Ὶπ.6. ρογ ρεξείιις, Προς] τὶ υιι55 ρογήρίςαχ: 

γηὰς κυ ὁπβικὴ διευύαιως, ΓΟὐρΊ οἴ οΠα ν15. Ἐτ ὁη7ικοὶ γεωμετρία, Ρατ- 
[ροξξίεα Θςοπιοῦγία, 1. αμια; αἰ οσι]ος5 Ραγείπος : παπὶ απο δά 
ΑἸΙΓΟ 5» Ἰοἴ τα χρινονικη,» Ος}]. 10.1.6. ς4Ρ.18. τὸ ὁπ], κὲν πνεῦμα. Α- 

Ἰοχαηάον Αρβγοάιίαιις. ἐριτγίτιις νἱ ργσάϊτη5. νἱἀοηά!, γοὶν- 
Πιὶ νῖβις. ἀοςοιηπιόάατις (ρΙτῖτις. ΟαΖα. ὀπθιχφὶ,, τοὶ, ΠοτιΗΣ 
Γυδιμιη"υδητος νἐπιι1π) Πρ Ίγίγ τ ος 15. ἐν τοῖς ὀπικοῖς, ἴῃ ο- 
Ῥεϊοῖς 5. 14 οἰτ. πη αἰρείιπι γατιοηῖθιιβ., Αὐλζοτεῖος ἴῃ Ρτο- 

, δΙοπγαεῖθι5. 
Οπηιλέτις, ποπιξ τοπιρ 1 Μίποτγιιας ἀριιά ϑραγεαποβ: ἐὺ γὸ ὀφϑαλμὲς 

οἱ λίκωγες. καλᾶσιν ὁπ]ίλας» ασοης5 σι] 05 ἀϊσιιατ ορτῖΐος: νης 
ἀἠϊέτα ο[ἢ οπδιλέτις ἀϑίω ὦ, ορτί οτῖς Ν᾿ Ἰ ποτ ϑοσι ἔλα πι Ενςιτ- 
δι15 ἐχυτιχίτιαὸά ᾿ιἴσιι5 τοδαϊτιις οἵοτ αθ' Αἰοχαηάγνο δά ]ο- 
{ποητο. ῬΙατατοῖ. ἴα Γγσαγσο η ΑΡΟρΠ.τάςοη, ας οΠ ὀφϑαλ-- 
μὲς Ῥαιία πα. Οπ]οιαλοὶ ΘςΕ 1 : ΟΠ ομιλίασις, ςϑεοἰτα5.ὀφϑοιλμία; 
Ἠείγς. 

ΟἼῆομαι, μκ. ψομαι, πιῶμ μα, νἸᾷεο, ὃς νἱάθοτ . Περοη. Αςοιίλει ρα 
τότ πο ά μεπι ὥπου, ὃς Αττὶςὸ ὄπωσα ν] 1: Ροξξδι, ατιτιπι πγοά, 
ὄσσομαι ν᾽ ΔΕ θ 05 1πηη τιν ὃς Ρτότοτ, Ρ] 15 φυιὰπη ρογξοξεμπι ὦ- 
φειν αἱ ᾿παἤτατο ὀπ]ω ἀρτιά σά. 

οτῇῆνδι, ἢ, ὁ ΑΕ] 15. α Πατεῖ. ἱπαηἴλτιι5. σο Ἐ115.60 ἔλιιθ,το τις, ὁπῆὸς τυρὸς 
ἐλιον, (ΟἿ 6 οὐ ἔζιιο, Χ ΘΠΟΡΗ. ἐπῆὴ πλίνϑος,ςοίξις ἰΔῖοτ» ΑὙ Ἰὰς 5, 
δὶς ἃ Ηεγοάοτ [τεπὶ ὁπῦο ον Π 0115. Ὀ] 1, 

Οπῆω, μα, ὀγω, τι ὥφα, Ιἀοπν 4 ο( ὀπηομων ἀφο: φυδηαιίληι ἢτ ἱπιιῇ- 
τάτιι τη. 

Οἰπιίομωι. ὀπιέϊαι ὑπὸ «ἢ ὀῤδ'ρὴς,ΥἸτιιπι δά νοηογθαι δά πα τ τ ΡΙυτατ, 
1ῃ Θ0]οηο. ὀπιζονται,ν οπογοῖη ρατιπιπτιτν Ασϊίξος, το 7.Ετ}1- 
ΠοτιΙΠι»οαρῖτο ς.Τπτοτάτιπι Αςοιίατ. πα σίτατ. 144... Τὸν ῥ᾽ εἶξ 
αἰσυμηδεν ὀπιομθώη τέκε μή τοργῖ.ππρτιμτι ἰοσατα,γεγαμημβθη;μεμνη- 
ς ὅϊ, μϑύη. ᾿ 

Οπιύω, μ ύσω, που κφ,δμικέω,γεμέω, εοεο» αὐ τὸ ὀπίζειν εξ. ὁ ὅδιν ὅ4- 
τρέφει τεχνοποιίας. Αξεῖα, σοι ΓΟ ἀν 4 β,«ξ δηπεικὲς ἀπιιέμ δδὶν 

ἑκάςσω, ἩοΠοά. τη Τ Ποορ. δωκεν ὀπώειν ϑυγατέρα. ἐὦ, ἀςάϊε Βίίατα 
γὙχοτεπ), ἵει ντ υχόγοῦι ἀπζοτοτ, ἀςιη, τῷ γδ ὀτείῤεις πεῆδει) ΟἾτ|5 
ἐπίτη ΠΠαπὶν χοότγοπὶ καθ ο5. 

Οπώδης, εἴ. ὁ κα ἡ Γασσοῆι5,, ἤιοςο ἰδέξοο γοίδγτινο. ὁπώδης καὶ ὑχρὸ- 
σης, ἰαξγοιιδ Πποοιις» ΤΉ ΟΡ μγαίειι5 Πρ τ. 6.6 αΡ.7. 4ς σαι  Ρ]αητὶ 
νἱάς Οπός. ἘΌΝ 

Οπωπα, νἰάϊ, εοπίροχῖ. Εἰ διιζθαν μές, αὖδακ. Ατεῖος αὖ ὄπῆω, ὑγῸ 
ὦπα, Ἀρο]ίοη.:. αὐτὸς ὅπωπα » 14 εἴϊ 5 ἐϑεμσεμέω. Ης τπογ. 1184. 

β, λαὸν ὄπωπα, ἰᾷ εἴτ, ἑώρεκο, Οὐγ,.4.ἀπου ὅπωπας Οφδειλμοῖ- 
σι τεοῖσι, 

Οἴταπε, ρτοίριοϊτον τ 41τ, 
Οπώπεε, ἃς 
Οπώπο, ν 4εγαῖ. Τ βεοοτῖτ, ὀφϑειλμοῖσιν ὁπώπα. ᾿ : 
Οπωπὶ ῥη γα ρα ξεν 15 »ἐντορπύ ρόσον ἐς κόρη ΡΠΡΙ1]1α, ϑεωρίας 

ϑέα, ὄψις. γε τισροςιις. Οὐ, «. κατάλεξον ὅπως ὑπη τε ρος 
πῆςνδὶ Τά πλι15. ἀπωπῆς ϑεᾶς αἰδα (ὺ ἁπας.} φωνὰς «δα τίω) ΝΞ 

πα (ςἀ Ῥτῖον ἐχροῆτιο το του. ἌΡ} "τ. Σιν Ατϑοῃ. δρύψε 3 οἱ 

βλέφαρον, γυμνὴ δὲ ἐπελείπετ᾽ ὀπωπη,Ἱ οἱ σῷ ὀφϑα μοῦ χώξᾳ ᾽ πάις 

Τητογρτοσ.Ες ἢ1.5. Ἐρίρτιφαέων γὸ ἐρνμοίδες ἡ σαν ἐπωπάι, ἡνφοςυ ἃ 
ςπ-ςὶ οτδηζ. 
Οἰσωπυτὴρ, ἤ6ος» Πρεου] του ΓΟτ Πουποτ.,. ἪΡ ᾿ 
Θἰπώρα ας, ἡ ροπιαρίνος εἰροπιθοΒ πο ΠἸοσίς ςοστῖοῖς ἔγιιξειιο, Τῷ 

ἜΟΠιΙ,2. ΕΒ ἢ 

ἼἜΞ 



32ὃ ΟΠ 

ἀῶ οχτουῖαϑ ἄπγαπι ὃς Πσποίαπι αἰϊαυ! ἃ Παοηῖ» ρτορτὶὰ ὡ- 
χρόδουα ἀρ εϊ]ᾶταγ. ὀπώρας ΔρφοἸ)άτίοῃς ΡΟπιᾶ ἸΏΤΟΓ αἰἴζατεπι 

ὃς ααταπιηιπι Ργουθηϊθητῖα οπληῖα Ἰητοὶ σαηταν ἡ ντ ποῖὰς 

Μαγςε.115.3.Ἱοίοονϊά, Ῥίατο ἀς 1ιεστθιι5, τιέξτα5 Δατα πη]. 

τάεμι 4ς ναυὶς ὃς Βυῖϊα ἤπο ἀ] ὀκνώρᾳ καὶ ἐκ εῤδρυα, ρΟὐτλ ὃ πιιςα8. 

Αὐδοτσεῖος ΠΠ0.οξξαιιο ΑὨἰπια τπ|οσαρῖτο 28, ἐν τῇ τῆ ς ὀπώρας 
πεσείνσει»ἴπ Δα Γι πη 41 {γιιξτινηπι γαατυτίτατε , Το ρ γαῖ. ῖ τ 
διυἘχτονοαρῖτς ἴεχτο ἀς οαιπῖς Ῥἰδηταγιπ, ΟΠ Δ τίηι5 γέω- 
πογικῶν ᾿ρτό το. Οὐ ρα λέγεται κ χλοώδη τὸν καρπὸν ἐχουστι, δῇ δω- 
οακιγαὶ μῆλα ἐπ'πί δεοι, δαειοι σεν κὴ ὅστε αὴ ἔχε ξωϑὲν τι ξυλωσες, δὶς 

νετὸ [φραγαῖ δπὸ τσ ἀἰκεούρύων 4118 ΥΟΟΔΏΤΙΓ 5 ὕστε εἴξωϑεν κέλυ- 

φΘ- ἔχένντ Ριιπι σιπλ. ΡΠ οϊΑ σαί τα ποδ:»δὲ αι: οἰ 4116 Πρποίο 
εοττῖες γοίξιπηταγι σα! ἐμαῖς ΑἸ πιθητ. Πα. Σύκᾳ κἡ σαφυλὼ τῆς 
ὀπώρας ὥασερ κεφάλαιον εἰσὶ τὴ ας ἔφουσι μέ γον εἱποίγιτων “1 ὠρτέων 
παῦτα. Σκευασία δὲ ὀπσωρών. “οιίς 10 εχ ἔτι δ ι1554 116) δζ ὁπω- 
εικὰ ἀϊοϊτιιτινάς Οαἰθη. 1.8. σαρῖτ.3. κῦ τόποις, ΒΡ] τη. Π|ῦτο 24. 
φάρ.14. γΠιΠὶ οὐ! ΔΠΊ ΠῚ αὐ δόντι πιοαϊοϊηα ἀεεταγ ποδιῖς 

πιράϊςαπιςηταπ»μο οροτίσομι νοσδητ, πεσαήνειν τίμα) ὀπώραν» 
ξγαέταπι σοσιοτγο,]ιος ἀς 15 ἀἸχὶς ΧοΠΟρΒ Ἶτεπὶ ὀπώρα ,Αιι- 
τυιπτηι5. αἴδα τὸ ὁψ κἡ ὥρα ιιαί σοπίρεξξιις τεπιροτῖς, Ετγπῖο- 
Ἰσσίοῦ.ἐν αὐχῇ ἐπωρᾳεοἰποιιῆτε αὐτηπιηο Οᾶζα, ὁπώεας τέμνεται» 

διζαπιμο [εφατιτ Τ᾽ Ἀορτ. 1. 9.σαρον τ. ΜΠ. ΡΙΔητατ. πὸ νέας 
ἐπώρας,1. 8 {τατογΘαζα εχ ΑὐΙοαγ]1ο ἀριιά Ατιίτοσ. 11Ρ.9. Αηϊπι. 

εαρῖτε 49. ὑπ πίω ὁπάφξαν,ρτο οοάοπι,  ᾽ ἄθιη. αἰθὲ πίω) ὀπώραν, 

ποίητο δαυζαπηπο, [ἄοπὶ Ατιζοτοὶ δ το 9. μη}. ν᾽ 4ς Ωἰρωθ. 
καρπὸς. 

Οἰπώρη,"ε»γαπιτππιπιι5, Αὐἰ τος. Πσ το ἀς πηπάο 9 οἶτε καρπὸν ὁπώρης 
ἡδιωνϑως ὃ δυϑοισαύραςον φέ ρϑυσαὶ ὄχγαι κὶ ῥοιαὶ κ᾽ μηλέαι ἀγχαύ- 
καρποι,ὶ. 4116: αὐιτιι πη τοπηροτο ἔγιιέξιιπη [πιο πη ἐιηάιιητοίςα 
«οπάϊει ἀἸ ΒΕ οἰ εἰπι, ὃίς, ὁπώρης ὥσης»τοτηροτε ἐγιέξαιτα, ΑὙἡΠ, 
Ἰιγθ 9. Αμἰπη. το πὴ ὁπώρ» ρ ΟΠιΔ, ΘΏΙ15 Ῥοσλοταη» ροτσορτῖο 
ξιιευπιπιίοοιιπ44 ταοπία, Ν Ομη. τὸ μετόσσωρον. Οὐγ 1. ξ,ἐλόυσε- 
ὧχτι η᾽ ἐς ϑέρος καὶ ἐς ὁπωώρίω, 

Οἰσωράζομαι; δὲ 
(ἰαωρίζω, ἔτιχξλιιδ ἀςσοῦρο, ςΟΠ Προ, οπΊουΡ ας. ἴῃ Ῥετὶςϊ. α΄ χωρίων 

ὧὲ φεαγμοιὲ ἐφαιρώνγὅπως ὁπωρίζωσιν οἱ βουλ ὁ μῆνοι, ἀστοτιιπα το ]- 
1εη5 ἴερος οντ δά σΟΠ ΠΠροπάο5 ἔτιιέλιις νοἰςπείδιι ράτογοῖ δάϊ- 
τιις. ἘΠῚ οὔἴαπὶ Ῥοπηὶδ ν εἰ 9 δὲ νι ρο πλοτιιπὶ παιιίοαπ σοη- 
τύσμογε ὁ ἢ δράκων ὅτων ἐπωρέζει 5 Ἅτιππ ΡΟΤ Υ μι ΡΟ ΟΓ ΠΤ 
παπίρα ἱπβοίατατγναζα οχ Αὐπζοτσ στο 9. ΑὨϊπη. ξατα γῇ ὀσσω- 
οιῷ νπαάς ΡΒΙ οὔ. Ηογοϊοὶς ὀσωρκές ἐγιέξα 5 σο ἢ Πἴροτ, 

Οπωρμκὴ νιάε Οπώρα. 
Οπῳφρινὸςς τα πη πα  ἴ5. ΕΟ ἃ. ὀατωρινὸς ὀμΟρρς.δατωρανὸς ἀςνρ, Ηο. 

Ππλά Ἰνοτίοπϑ ἰητοῦ τἰϊατεπι ὃς διιτιπηπι τη, ὀπνραν ε κευος καύ- 

ματα, ἴῃ Ἐρίρτ. αὐτῖτ: σδηῖ5 αίξζιι5. Ματεῖαϊ. 110... 81 ἀατετ Ατι-- 

{ιπ ΠῚΠῈ5 τ ποπηρῃ οἷπσωρινὸς οἴοπι. 

Οἱ σωρισμὲς αυτιιπη πα τπιπὶ ἐγαέζιιπι σο!]εξεῖο. 
Οαωρέίων,Ἔζ 
Οἰσωρρφορεῖν,ἔεττο Ροπηαγπιο Ῥτοάμσοτα. 
Οὐ ὐσωροφυλκιον τὸν τρια] 0 1111| δὰ ροιῃοτιπη οἰ ο{12Π|. Ροπιᾶ- 

τίπια δεϊαπν ἃ ΡΙ Λαο ἀϊοίτιν ἱπ μος Πραὶ βοατι»δ1, καλυζο τὸ 
φυλοίατοντος πίμ) οπώραν, οἴ  οἢ. 

Ο΄πωροφύλαξ, ροπιατί οὐαὶ οὐ 5, σαΖα, 
Οἰπσωρώνης οἷ, 4] ρΟπια γ ΘΠ οαγίτησο διά, 
ὁ ππω-ςοἱητεγάιϊιπι διαπορηροιπκιῦς καὶ αὐϑουποτούκτως ΡΟΠἾΤΕΓ Ῥτο αο- 

᾿ποάοιμος οἴτορτο «ὡς, ὡς γώσσεροπο»ντορ του, ἵνα, ισπηλάπηο- 

ἄπτα.Ἐὸλ ςοπγαΐταν σιππ Ἰπάϊοατ. νὲ ὅπως ἐϑύλεις ἔρξον. ἔλα ντ 

σὴς» Ποπποι. Π1.4. ὃς Οὐν ΠῚ ὅ, ἔλθοι ὅπως μιν ἔγωγ᾽ ἐϑέλω, λέξον ὅ΄- 
πως διανοῦ γἠἷς αιιοτηἀπηοάιτιτη σερηίοο. Χοπορβοη ὅπως ἔχαςτον 
ὄχ καὶ ὡρὸς ἰωὺ κεῖται δεαΐοιαν σειφίωΐζει . 4ιιο ρᾳἕϊζο Ππραΐα ἔς Βα- 
Βεπυσιάπιαιο μαεης [δητοητίαπλ, Χ ρΟ τ. ΡΙατατῖς. ἴα δοῖο- 
Ὡς, τέων αὐχίω ϑεσως ἔχεν» ῥάδεον γνωῶναι γ Ὁ ἰπΐτῖο 4ιοποίο τος 
{ς πιαδιιογίτρποι ἔδοῖϊς εἰς μοῖϊς »Τ46πὶη Ῥογίοῖ ς. οἶῶνα ὅκως 

ἰῷ ϑειῤῥαλέθ. ες αυὰπι δταπιγδζο. Γιοΐϊαη ὅσσως ἐγήύετο . ν ΟῚ ἴξιν, 

ῬοΙΠιαπὶ πᾶτιιδ οὔ Αὐητορὶ ὅσεως ἐφμήνενντ νἱάἀογόγι5.16π|.ὑκ 

ἔῶν ὅπσως καὶ χρὴ οπιπίηο πεζοῖς εἴς, Εὺττρ ἃ. ὃς Ατἰ Το ρμαη. δὶς 

ϑορποςῖος. Οὐπὶ Ἐύταγο [πη ἰςατ, Ρ᾿πτατο.ῃ ἸΝΈΙΠΊα 5 ἕν μὴ φυ- 

χάήῆοντες μόνον, ὅππως οἰξηίκον τοῦ κ᾽ πρμικοσίων ἡ μερών ὁ ἐψίαυτος ἔςω 1 

εἴχννπιιπι φϊοπὶ ΟΡ ἰουδητο5 {ο! σης γε ἀϊος τγεσθητοϑ δῖ [- 
χαρίητα ἀππιις ςοπτίπεγοῦ. ὐὑτῷ μεκή σειν ἐφηγ ὅσως, ὄυϑιὶ ἐκ πο- 
ϑων ἐς αἱ τὸ γγωνηϑὲν » ΠΡῚ οἰιτα ἔοτς ἀἰχίτ ντ ςοητίπιὸ αιοά πᾶ- 
{οἰτυιτ, ἃ πηράτο το [ατυτο ἄς πὶ ἴῃ Γγοιγρο. ὅπως ἔσω» Ρτὸ ὅωως 
Ἄ“ἤθητω ΟΠ. Πα, ὅσως κρύψεις δες φορίζε, ΟΡ ΠΟΟΪ ὅσω ἐμυ- 
νεῖται (ἀν πολεμίοις, σκοπεῖ, αι πιο ᾷο Βοίτε5 ν οἰ σάτα» σοπἤάος- 
ταῦ, ΡΙ ατάτολν. ἴα Οατα 10. δέδοικα ὅπως γϑοήσομωαον αγόοῦ να βλαι 
Ατἰορ αη, ἐκ ἔθϑν ὅπως ονγήσομαι, [ἀοπη»ἱά εἴπ, ἐδενὶ τρόπῳ, ηλ}- 
[ο πποάο ἐκ ἔην ἕασως οὐἦσει, γα πιο ίξ, ΡΙατ. 2. ἀς Ἀορ. ὅτε αὖ ὅπας 
ων βονθήσω,ἔχω,πφαις Ροΐ τι πο Πισσαγγοτο. ἐχ, ἐῶν ὅπως ἀ- 
ρέτασι, ὅς, Βιιά.1π Ερ᾿Πυρτίοτούο ἔςιν ὅπως ἐάσεσι, οσλο τ Οὐ 
ΟρτασίιοςΡίατο ἴῃ Ἀροϊον. ὅπως ὃ συ' τινα πείθοις αὐγὼς “ῷ ἀυτῴῷ αὐ - 

διοΆ: ὅδε κὶ διαγωόνια νὴ ϑεῖα ἡ γεϊῶχ, ν᾽ αὖ τῷ ἀυτώῷ οὔτε ϑαίυονας, μήτε θεὲς 

μήτε ἥρωας; ὅπτως Σποδοϊαίω,ντ ν ἐν Θγοτῃ» Ατ τορι ῃ, ὅσσως γβύοντο 
νῦξ γθὶ ποχ δἠογαι, ογοάοτας ἑστὼς ἔκεσογγς Ἰασςτοβ)ϑορίοῦ, ἱ 

σοὺ 
Οὐαὶ διιδιηλιοςντ ὅσως ἐἰκούσῃς ἥκεις, νοηἶ5. γε ἃ! 
μπορβοῃ.Γατο 5. ἀς Ἀσρ.ὗτε γὃ ὀσως βουϑώ,, ἔχω 
ἡποτηοάο {πσοιγγανη. οἱ πένητες ἐν ἔχυσιν οἴπως τοῖς π 
ψιρλνϑν ὡσι,ψαχαπζ σα οτατ, ἤόπι, ΟὐγΠ, ξ, ὑφρ᾿ ὁ 
νος ὑσῃ»αιιοτηοίο ἔτ γοιιοτ γιι5.διασωσεσι τὰς νήσοις, 
“1 μυδεὶς “Ἶδ' πολεμίων, Ἰ Ὁ]ὰς ργας πάτο δὐίοτιαης πος 

οἰιιρτατ, ΡΙυτατάη ὙΠομλτος."πτογάϊητι οατη [πῆϊ 
δίταν. ϑορμοο] ἴῃ Αἴδος 5. γδ γγύοιτ᾽ αὐ ταῦϑ' ὅππως ἀχ 
Πετῖ ποι ροτοίς 4υῖι Παῖς ἴτὰ Το Βαϊ σοαητ Ροπίτητ 
Ρετίτα ἱπτογγοσατίοῃς. ΑὙΠΠΤΟΡ ἢ νεφ.ςρ. κοῖς μὲ χρὴ 
«τως: Ὠτογάιαι ρ τα ρΊ σης ε(Ἐν ἡ αὐραγίελματικον 
τἰαπτίβοαιτ Ἔχ Βογταητιβεπουζ σις 1 ατί αν ἃς ν᾽άς 
«σῶς ρτο “πι, αι Δ σιτῃ Τπάϊσατίιο. Χ ἐπορ. ἴσμεν εἴπας. Τ᾿ 
ῥτο ἔσω οἶτι, ΓπτογρτιΡ το τη αιιαπη,γ οἰ ατιντ διμωὶς ὅφαι, 

, ἈΒοά λέων οἴπωργντ ἴεο; Εἰιτὶρ. ἡ] 
ὅπως μδ ρτορτϊὸ ντ ης ἤο ΤιΑτίη15 ν πιτρ, Οἱσιοξῇς, Π]ν. 

τὸ ἐβουθητνης ΟΕ Ράγογξηζ, 112} ξαζαγο [πισταὶ 
τὸ τὰς ἈΘΡΟΒΙ. εἰπὲ τί φὸς δ ) τὸ δίκαιον "ἡ οἴσσως μοι 
δέον ὅξί, 8ὲς, ἀἰς 4ι} Πτ πυιτιιτη 5 ὃς νἸάς ς πιλ ιὶ ἀϊοας 
σοπσ:ν δ] ὅρα {θαι Ἰεη τη 9 γε] σκόσει; ν εἶ 414 ἤπι 
Ῥηπι τοῖς ομἶπι ἐλλείψεις αἥ εκ Γἀε πὶ 1 14 ετη» εἰ ρρείποις ὁ 
«πος μοι ὦ αἴϑρωπε μὴ ἐρέις,ζζς. ΧΕ ΠΟΡῊΉ. εἰ οι σὴ στα! δᾷ 
ζόντα δύο “ἴδ᾽ νέων, τὸν μϑὺ οἵπως ἱκανὸς ἔςται αῤ' χίν»τὸν σ᾿ οἵσι 
πιποιῆ σεται αὐχῆφγπις αὐ ἑκάτερον πια!δϑοις: ΑὙἸΤΟΡΠ,νεφ, ὡς 
αϑώμανϑ ὀπως με ϑύσετε,ης τὴς ταπαυϑπη Ατμαπηάτοιπ, 
Ἰετῖς. τϑ ἄξει στην δι ἐπ 0564 οἰδ ΟΥΓΑΤΕΠῚ 5 6 : 
κιὴ διδεύξῃς μηδένα γν τάς ἢς Ποπῃ ἑος ἀοςοα5. [0148 [π 

ΤιἀἸοατίιιο. ἴσως δ), ἐκείνῳ τῷ λόγῳ μαξδη σεται» Υἱάς ΔΏτΟ 
Ιος (δγπιοπος αἰ ίοατ. ἥ 

δ᾽ σωςώρ,ιο τποάο, ΟΡ ΒοοΪ. 
οἷ πωςεταπα 4}, ΕἸγΙρΙά. 
ὅπως αὐ, ἃς Οἷσως ἔτυχε, ὃς Οἵπως δὴ, ὃς ΟἾσως διίποτε,, 

δηποτοιιῦ ὃς πως ποτὲ ὃς Οὐ αωσοιυῦ ὃς Οὐ ψως οιιῦγα 

σα ιν του πα 6, οοιη ας ποι οντουπογὸ ἤη 6 πὶ 
“συθει "οὐ σητιοευῦ 9 αυχόντως 5 ΖΠΟΘΙΙΟ πηοίίο 5 4ΙΟΙΠ 

φιο!σος υποο,αιαρῆσας οχ σαιία, Ατεῖσα αὐτῷ ἔπη 
Βιυιά.Ο 6. ἃς Βἷς ἴῃ ἴτα. ἴσως ἐν συμπίήῆοι τῴλότῳ, ΑΥἰΕ 
τῃοίάοτῖτ ᾿π Τγπιοης πη, οἵσως αὐ ἔλϑωσι χαιρφίγδζς. γὲ αι 
ποιῖηῖ το ΠΊΡΟΓᾶνν Ὁ] γτοι Πα 16 ν ἐπογίης του ρότα. ρ οὶ 
ἀρ ἐχροηὶς Εταί,ς.3. Αξξ, ροῦν. ἂὲ ἀοξε{Πηλι5 Βοζᾶ, 
ἐΧοπιρ 5 αἰ ατῖς εχ Πογοάοτο δὲ ϑορμοςὶς. υἱσωςὶ 
φἀπογθίμπι τοπηροΥ 5. ἀταις 60 ἴῃ ἰοσο δοοῖρὶ 
Ῥοίτιαπὶ γοηογίητ τέρογα γε [Ἰροτγατίοηΐς, ἢς 
ΟἸΤο οἵσως μὴ εἴη ἐν τῇ γῇ καρπὸς ἀδιρὸς πἰυυικαῦ τα εἰσέ 
σιξωΐ ὅπως αἣ γγόοιο σκοπεῖν, δες. 1 1 απίτι5 ἴῃ ἘΡΊΠ. οἷαι 
δίς. Βιι4.ἴη Ερ᾿ΠΟρτίοτονύμφης ὅθατεχνωμδύης οἵχως αἱ ἐν 
πορδδοιντο, ροηΐα πιο] 'ςηῖς, 41 ὁ τοπηρο[Ἐἰιὸ σομμιοπῖ 
ἴῃ Πγσιτρ οὕπως αἷ ταὶ πᾶ λύγε μέρη τὸν λόγον ὁποτελείῃ, λέκτει 
σοη τ 4 ΟΠα τη παρὸ ογατίοηῖα ρᾶυτος ογατι Ομ ΡῈ 

Οατα 1ϊ.4.«Οταιηοἵστως αὐ εἰδῆγντ (οἰλτ Ἀτ᾽ το ρ, Τάς πὶ ἣτ 
ἰκήκοας μυρκώκις ἃ γώ βώλομαι εδεὶ “Ἶκ᾽ τόκων οἰπως αὖ δα 

νυ ποπλϊπὶ ἔτι 5 ἔχοϊαπν ἐς ν αγί στο φιιοπχοάο. 
οἴσως αὐ αὐτίω) ἀφανίσειας εἰπέ μοι, οἷασως αὐ διμΐωνταιγα ΤῸ 

4116, πιο ῖξ. ἴσως δευίποτε κατα φερόμῆνοι.ν ΤΟΙ ΠΕ Υ, 
ἀοτπιιίοητε5.ς.25.}.2. τούς, οἴστως ομῶ ΟΠ π 
1|δ.τοῦσπομν, σκοασων οἵπσως οἐ κόσμιΘ- ἔφυ δσσως ομὦ γἱ 

αξοὶ ἱερωσιωδης οἷσσως γὸ ουιῦς ργῸ οἷ σωσοιώ 5 Τ[οοταῖ, κε 
ποιιτ 4ι14Π|. ἐσ)᾿ οἱ πως του, ΠΌ}10 τῆ ο ἀο 5 πὸ τάηταΐε 
ΡΙατο χιάς Ἀςρ.ἐδ᾽ οἷπσως τοι παρήσομβυ, αι} [ὁ πποά 
τς οπορὶν. ἐγώ τοι σὲ μὴ δίχεηον νομίζω, σοφοὺ ὃ. ἐδ' οἱ 

(ἀρίοητοπε ἀιιτοπ πα} 10 τη οάο. ' 
ΟἹ Α ΘΕ Σονὴἤι5. Ναζδηζιη Οτας. 
Οραϑηςοπίρἐοἰστιιτ. 
ὅραμα, τος, τὸν αἰρείλες. Κ ΘΠΟΡΗ, οἴραμα δὲ ο φϑωλμῆϑ, οὶ 

δὲ ὠτἥα, (ροέγασυ πη» τὸ ϑέαμα, 
Θἴεαμνθ. ποη5, τασπα!ις. ΝΊς. Ορὲς. πποηταπα είν 

πιοη5,ἀπηοτας ταπιεὴ ιοἊαπη οἰράδα, ἸητΟΓΡΓΕῖα, 
αἷϊος τίου γεαλακτώδη ἀουΔητο5 » «ϑραὶ τὸν ο᾽ ρὸν Πυ 

οἰράδες (μπὶ ὑλώδεις πόποι Ιοςα [γ] οί. ᾿ 
Οἵριομω»ρτο οἱρῴω, Οὐγ Π 6,οἰ φθτιλμοῖσιν οἱ ρώντο, ρτὸ ἐϑείνσο 

οἱράνοπαϑητικὸν αὐτὶ ἐνεργητικ 8, ΠΟΥ. Π1αι, οἱρρῶτο, ραν λα 

δανάςπι ἰδ] ἀοπγ,οἱ ρεῖμαι Ῥτὸ δοκώ, Αγ τοΡἢ. οἱραῖμαι αὐ; 
νϊάφον ἱποίροιθ, Χοπορ, οἴφϑισειν ἐλϑύντες γεηϊς ν) 
ὙΠιον 4. ἤν 

Οἴκους δὲ σιωοχηὶ Ῥαττου ΡΒαϊδηρὶςἠῃ ααυαίϊα ἀἰμ δ, 1ιατίηὶ: 
σαῃῖ ὁ5 ἃς ν γδι] σι! Π}. 

Οἷοασις, (Ὅν, ας ν πο» Προέξει5. ὄψις, 
Οἷατης, οε, οἷ Πρ οἐξζάτοτ. Ε 
Οἷδατικὸς οἷον ̓ πῈ σογιχοιγάὶ μασεη5.τό ἱρατικὸν, ἴῃ ΗΊρ ίᾶτ, αι υσ 

φἕον τὸν οφϑτελιωὸν σσόγίῳ τὸ οἱρατιτὸν κριτέχον ταὶ διεὸὼ πὸ καυτν 
ΡῈΡΉΠα: Ιοσιιπν, ςάσηι ν τις. ΡΠ Τπίτις ν 0 1}ς γορατ, ἡ δε 

οἷεετος, οὐ, αιοά (ἰρ σογποηάι ἰςπίτι σαάῖτ, Οἴςοτο αίρε 
1π ΠΡ ἄς Ὑηϊαεν ιν αἰροέϊατα ςαἀοῃβ»αμοα σαγηὶ ΥΟΙν 

ἯΝ 
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[υδιςέξιις, Χ ΠΟρ Ν. ὁρῶν ταὶ ὁδατεί. [6 ἐδ ἐππιπ- 
ν δρατὸς, δὶς Οο 5 σοι [ΡΊσαιΙ5, τεὶ ὁρατοὶ, τος ΠΟ Π- 

οδιιΐα;, ΡΊατο ἐπ ΤΊπιαο; ζωὸν ἐν ὁρατὸν , αῃὶηγα ] ν πὶ 
» Οἴςετγο, Πυϊάειπι; πῶν ὅσον ἐῶ ὁπατὸν, σι ϊσαυἃ οτας 

τας αὶ [επίμιη Ἵαάογοξ » Οἷσοτο οὶ αἰόρατον ; αιιοά 
γποΠΊ Οαρ τ Οσι οτιμπη, 
πιέώρακα, ὃς ̓ῃ Ῥτωτοῦῖτο ἐπιρογές δ, ἑώρακεν, ν]άοο, 

τερσϑδοκω, ἔρογο. ΓΟ σατο ἴῃ [τοτῖς Πτογὶ 5 δ τε ρίςϊο, 
ποο.Δέϊδι. Αςοιίαε, ὁρω σε ἡ δεῶτι., Πεπχο πη. οἱρω σὲ 
τἰἰτοτοῖ. ἐρω τὸ παίειν ἰητοπάο δά ἔθει ςπάππὶ. Χο πὸ - 

ι ὑῳ ὁμοίως πρεφομᾶύοις, [ἀςπὶ 1.2. Ραάϊα, νἱάοθαης 
τἶτοτ ἂἰ ̓ν Οὐμαι ΠΤ Πηϊτίτιο., Χεπορβοπ. [δ τ, 2. ἀπομν. οἷ ρῶν 

πολλυις “Ἷ φίλων ο᾽ λέγων ὄντων τὸ πλῆθος καταλέγειν ἐγχέρη - 
οἱξ ἐν τοῖς φίλοις ἐθεάσαντο, πολιν τούτοις ὀυα τί ϑεῶτη. Τιηρὶ- 

ἄπιπι Ρατεὶςὶρῖο νοῦ αἰ τουῖαις.1 46 πὶ ̓δ άπ, οἷράν ἐ- 
πολλοιὲ ταντὸς μέλλον ὅθημελου μῆύοις κὶ φίλων κτήσεως (ε τ1}}- 

ἀϊσοθας ουϊε{τἰς τοὶ ἢ τπ5 πηαρὶς σΠΓά πὶ σοΓοῖς» 
ἰςος σοπιραγαηά!, οἱρω συμζαίνων, ΑὙἸτοτς].1η ΡΟ τὶς. 

(αρτούνων,ν ᾿ς πλδ οτγάγον Επτὶριάςς. το οἵπὶ ΡαΓ- 
γνογδὶ ἱπηροτίοπα 5. ΧΟΠΟΡΠΟΙ . οἱ κα σοὶ τούτων δεῇ - 

Ὀαιῖς μῖ5 ΟΡιι5 ἔοτο νὶάςο. “τοι φθίσις Ρατεὶοἰ ρίο. 
ὡς ὁμήλας ἑώρων» παπτα ὁ ἔγιοθαπτιγ αἰροξξιι. ὃς οἰπὶ 

ἰτίοπο. ὅρα εἰς γίκῦ, Χ ΟΠΟΡΗ. ὁρω Ὡοὺς ὅμοις, οσιΐοϑ αὐ ἃ- 
πιιοττο, [ἀς πη. πρὸς πλοιώ ὁρώς ργοροτο παιιρατγορίρεέξο 

᾿ Ἧ σ ἀπά τιπ1» ΕἰιτῚρ. δρᾷ ποδὸς πελοποννησον, Τ᾿ ΠΟΥ {164 (ρεᾶζασ 

ὀρ μϑρη ὅδ, ὁρᾷτε ὅπως δίς, Τά επι ὁρᾷν ὅπως μὴ ὠεραξωμε- 

οὐδιἱητογάϊιπι Πρπίῆςατ Ἔχ οἰ 07 οχαιηΐηο. Πεπιοῖ, 
οπᾶ τος ἐδ νυῦ ῥήτορας ἧρρ με, 

Οἱ Πουμαλώηω, ὀργέζειν πηλὸν ΡΟ] τς. φυρεῖν, Ταταπα Πιδ᾽- 
τιπάοστε. Αὐορ ἢ πηλὸν ϑποδις ὄργασον κἱ. φύρασον γὰ ἐξρι- 
ΠτοΓΡ. Ετίδττι πέσσωσον, ΠΔ 1] οἰ ργη»ἱ ΠΕ, Ο Ποὺ ΡΊχ,ἡ πίσ- 
γάζειν ρτῸ τοι ρεγαγοπϊίσεγο, ἴγγισατα : Οφίθηιις ἀρυά 
ς, ὀργέσοι ὅτι! ΕΧ βου Ρατ αὐαμίξω. συγκεοσαι. ἸΝτοΔηἧοΓ 
Ἴρβάγ. ὀργίζαν λἰπεὶ ῥοδέῳ, ΤΠτΕΓρΓ. μινύων 9 καὶ χατειζρέχων, 
οτἴαπι ἰάςπι φιιοά ὀργᾷν 9 ςοποιρίίςζετε 9 ἐοἰγάοτϊο [1- 
ἐχοίϊτατί ργορτγιὸ ἀσαιιο ἰΔ οἰ α]γο αχταργ φν, τ ρ ότι ξογτὶ 
Ἰά.Ετ μετειξατικώς, ρτο ἱποίτατο ὃς οἴεγα, ὁρμῶν καὶ πωρρβ- 

γταρυα Αττ τος Ῥγο θ᾽ επι. δε σηλ,2. Οἷς δ, νδὶ ἀρὶς αἰδὲ αυ- 
οἰά οἴ λάε δυιἀατοτῖὶς ἤπιε Γι ἀσοηῖοῖς ὃς σα] ἀΑτϊοοἱ.ςα1- 
ΠῚς,τὸ ὃ ἀλίγον μιφξλλον τίωὐ σαῤκφι αὐιεν, αὐτίω! τε αῤαιοῖ, ὦ ταὶ ΠΝ ᾿ς ἘΠΕ κων ὯΝ ἶ ὙΠΟ 

ϑεῤτορ ὁργέζει πρὸς τίν) διάκρισιν γὺ οἰξαγωγίω, γεὶας ᾿γγίτας 

᾿ Οἱ ἰςῖτας : νοῦς δαῖὶ ποη ὕςης Βιιάδει15. ΡυςΠ1Ο [Π1τ ὃς 

ἥ ἢ ῬΡοίτογας οαὶπιὶ ΡΆΙΟΙΌΡΒιι5 τέγη «δὺ ἱσρώτας,1. Πιάο- 
Ομ θεῖ, δια ς-λλει, 

᾿ανώ, λςῖο ἐγαίοι ταγθο. ὁργένειας ,ἴ, τοι ροΐξειας κὴ οἷς ὀργίων ὠκ- 
ὀργίιω κινήσειας, ἱπ αἷς [ΠτεγΡ. δορος. Ἧ 

ΠΟΙτΙΣ ΟΡ εἰν αι! ἃ Ορογιιπι ργβείας πτερόν. 
δ, 4. 1ΠΠἘγπσπ οη τα δ. ν τς ὀργενεοὶ μέρη ἤπιος μόθεα 7 ἴη.- 
πα] ς ραττοβυραττος οἱ ἤοϊατ 5 ̓τγαπηοητὶς ἀδραταῖς. 

1 Π.1.Δς Ρᾶτγτ. Αμΐπη, 
᾿νοῦ, αι τὸ ΟΥ ΘΔ ΠιΙΠῚ9 1 ἘγῚΙ ΠῚ ΘΠ ΠῚ, ἔοΥγαπγςητιιπη, το σε όῦίθυ, 

Ἱ[Ἐγιιπιοητο πλιῇςο. ΕπιτῚ Ρ. ΝΜ υΠσοτιπι ἐπ πγι! το ΠῚ 
Ππὶ σοπο ἃ, ἐμπνδὺς εὶ ὄργανα, ἤιε ὅλα πνεύμθνα. ῬΟΠ]ςΙ» 4118: 

βλητιιγ: ὅς ἐντα τὰ 1.ιιαὲ Ἰητεη Ποὴς ΡεγΠοπιητιγ γ1- 
ον άς Εντατός, Οἴργάνον ρτο τοτοιίαγὶ Ὠ]οίς.}1.4.ςΔρ. 
“οι ῆς Τα! εξ ίσαια νοςατ, αιιὸ 4 τοτῖτις ΡΒ] οἱ ΟΡ μα 
ΠΘΠτπὶ ὃς γείατὶ πιάπὶις πτ. Αἰεχ, ΑΡαγ.116.2. Ῥγοθ]ς. 

φρονοιῦτος [ξ46π| ἀπἰπι] νοσαῖ σογοτιτη : ὄργανον αἷ- 
κῶν ἀϊοῖτιτ Ψ]γ ες ἀριια Αἴας. 1. σκόῦ Θ᾽ δὲ ὃ ἐγεργεΐτω 
αὐτὶ πῷ πανῶργος χὴ αἰείεργ» «γῦργαναν ἀς ραττίθιις σοτρο- 
Ἱπιοητα 1 ι115..Θαἰ οη. 44 Οἰαιις δργόνα χοῦν γοσαῖ γάς- 

ἵπ ΤΊ πη. ὀΐργανα τῷ ἰατρ ὥ, ΧΈΠΟΡΒ, ᾿πιαπιτιγ ὃς ΡΓῸ ἐρίο 
ν[γρατιιπι ἀριια ΡΟοῖΔ5. ντ ρα δορμοοίοπι ξεϑὺ μέ- 
ρόπλας ον ὁ ργαγον, 
ας. τ, ̓ π{πγιπηοητοσιτα ξαδυϊςατίοἴτεσε πηδο ίηδιϊο 
{ππιπιθησα ΡΠ ΠΟ... 

δ, ὁ ΟΥΡΑ ΠαΓΙι5 Εἰγπιῖςο. 
τεῦγᾷ ΔΙΊ ]ιιὰ οἰ]τᾶ» ἔστ τ! Πς ὃς τοῦτα ποι τα, ξογτγᾷ [2- 

εἰ ἀσο,νε [σις ὃς (αἴτια ἀἸοῖτιτ, Ετγ πη. αὕετος Πτς ἀὐεί- 
ΠΟΡΗ ἴῃ Ογπίροτ, ἡποτέμνεοϑτι δὲ ἱερρὲν ὀργάδει 5 [λοτιιτη 

ἢ σφ οἰ ἀΠΠἔς, ΓΙας, ἤπ Ρεγῖς] Ττοπι [οςιι5 τη Οητδηιι5 δί {Ὑ]- 
ὙΠΟΠΊΙΙ5. ΟΠ 5) ΡγῸ ἀστο ἀτ401}15 1η Ἐρίρτα. τ ΠῚ ΡτῸ νἱ- 

ἃ ἀτδυίτο, ἰδ] ἀςπι. ᾿ 
ΠΟΤ ΠῚ οτς; ΟΠ ΠΊρεΥάτο, ΗΠ ΡΡΟΟΥ, 
ἴσω,π᾿αχα; ἀρ ροτονπιοα ἤροητε οἰςοτς σοπο ΡΙ [605 πιο- 

τατρθο, ἔτι αὐ Π᾽άἸποπὶ ργοροηῇις, ἔθιϑυμητικώς εἴ χα, 
του σοἴτιο. ἱποίτου ἃς 1: 4ης ταγρθο » ἱποεηάοσ [101- 
Οργάν ομἱπὶ αιιοὰ ἃς δργυάζειν τὸ οργυζειν ἀἸοἰτηννρτο- 

ἢ ἰ πη Ἰδιις ἀϊέλιιπι, εἴς ἰαΓοὐ αἶγα. ἐπιροῖα ἔογγὶ ὃς (011- 
δὰ γεπογοπη. ὀργᾷ τρὸς ὁιλίαν 9 {πἸ πη 0} Δ ΓῊ Δ ν ΘΠΟΓΟ ΠῚ» 

118.3.Ατἴτη. ὁργώ «ρὸς τίω) ὀχείαν» ᾽ἀτης τποίτατιττατ- 
φοἸειιιτ. ἐργᾷ ὁ χόυεῶχ, μετ ΠΡ] ἀϊμοπα ταγροῖ ἂς Ρταγῖς δ 
ἢ ΘλΖα εχ Ατιϊτοτ ὀρ γωστι πρὸς συγληψινγαιιας {ΕἸ πλμ τι 
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ἃ σοποορειιπη. ο» γε τίκτειν, δα ρατοπάτπὶ τιγροῖ ὃς ἱποςη]- 
τιιγ. Τ δ 5 στιν οτίαπὶ ἀα αἰ τὰ αὐτὶ τοῦ ασαργᾷν,οο ποι ἴσος ὃς 
Β[᾿1|ςπογορντ σιιπν ἀἰςῖς νἹγρ. 2. Οοογρινογο τα πιθηῦ ἕογγα ἃς με- 
πἰτα Πα Γοχη πα ΡΟ σιιητ, τέωῦ ὀργώσαιν γί Προ ἤοατ, ΤΠ όΡΕτ.Π, 
3.4ε (αι Ρ] δῆτ. Α εἰ γδ δεῖ φυτόύειν εἰς ὀργωστὶν δ γίῶ, Λτιζίοτ. 9." 
ἈΠΕν0Δ.8. ὁργώσι βότρις: Ψὶγρ. Θοοῦρτγσοητῖ πη ρα πλΐτο δέπις 
ςούοπι Πρηὶ ἤσατιι ἀἸχῖς. ΗἸρροςγι Αρ που 5.1. πέπονα φαρμα- 
καύειν κὺρ καγέ εἰν αὴ ὠμοὶ, μηδ], ἐν αὐ χ ν΄ σιν, ἰωῶ μὴ ὀργᾷ αἱ. ΩἸΠ τὐπισα τς 
τιιγοοάπται!α ὃς ἡμαῇ Ἰα (οἰ ΐαητ ρυπτὶ ρίης Ἔχ δ παὶ: ΕΠ οπῖπὶ 
τιδηῇατίο, ντ παι ἶτ Θά! οπ, δυτὸ “ὅἈ" ἐργωντων ζώων ἃ ἐσυχάξειν οὐ 
διωδανται γιργαλιζὸ μῆνα πτωῖς κὶ κενείνθυα χἡ διανις ὦ μῆνα πορὸς πὰ πείθάς, 

ΤΠ ατατ.3.δυπιροίας, ὀργῷ σὸς τίμα! αὔϑησιν, ἱ, ὁρμᾷ. Ἐτ ἀϊξ Ηε- 
τοάοτὶ ἐς ΤΟΥ ἡ. ὅτι ἐργώστέν ἐἴχᾳ τίυλ ψυχίω πρὸς τὰ μαϑήματα, 
1το πὶ ὀργω, ἤοτεο; νῖρθο, ἱτο Πὶ ἀπλσοτο δ᾽ σο;οοηςοῖτο. ὀργων 

᾿ τὸ εἰδὸς νἱρεη5 ἤροοῖο, 
Οργεινες. οἱ, χα {ΠΟ (λοτῖς ᾿πίτῖατὶ ἤιητ, ϑύται ἀσογάοτος : δμδ- 

φρρέτορες κὶ ὁμογάλακτοι 9 οἱ ϑύογτες ἐν τακτάϊς ἡ μέραις Ξε υσίας τιναὶ χῦλ 
δύμοις, ΡΟ] ιχ. 

Οἰγῆ δε," ἱταϊταςσπη τα. Ν Ἂς Μίωες, Ατἰ τος, ὀργή ὅδιν ὄρεξις μῦ χύ - 
πὺς τιμωρίας φαγγομβύης. διαὶ φαιγομϑύϊκω ὁλεγωρέαν “Ἶο' εἰς αὐ το τινὰ μιὴ 
προσηκόντως. ᾿τασιηἀ1α ν] ΟΠ! σοπα! ΠΡ ο. Οἷς. ὀργηὴ πεππλάμω μῆθη, 
ἧγῷ ᾿πποτογατα. ἢ ασαρ᾿ ἐμὴ ὀργηον οἰεγα ἱπάϊ σπατῖο, τ νεῆτα ἴσας- 
τ τα 5. ετπο ἢ}. ὁργὴ ἐμοὶ πω ὑ μῆδ, πα! Εἰ ἱγαίοὶ πε πὶ, Τάς πι, ὀργῆς 
συγχόμειν, Γἀς πη. ὀργὴ φέρωκγϊ πάρη ἔετο, ὙΠιον ο γῇ ἀἰσέσελλον» 
ἱπάϊ σπατίοπο πλλίεγιιης, 6 Π|. ὀργῆς ἐμ φερόμθυοί, τα ἱποῖτατί» Ιἀῷ 
110.6οάοπι. ὀργῇ ἐχόμϑ δ ἵγα Ροτοῖτι!5, Π γοιίίος. 1.1.» ὀργίω ἕ- 
χὼ δ) σὲ ΕἸ δὶ ἱγαίσοτ, Πλοσηοἵϊ. ὀρ ζω πειρας- αὐαι » Ἰτοτηας  τπο-- 
ἸοΓοΣ ἄς ΠΊ. ὀργίωὴ ποιεξ χοἰ Πα! πατί ὀργίω' σοὶ ποιῖμαι, ἔπι τε ἵπάξ- 
διπατίοηξ ργᾶ: τῆς ἔογον  Βιιον 4. ὁρ γίων ποιησοίμϑυ(θ., τα Ῥεγοϊεξιι5ο 
Ῥογηιοτιι ᾿ηεἰἰσ πατίοπε, Πεγοάος. ΤΉ μοΥ. [1δ.ζ- ὀργίαῦ μβρ φανε- 
Θαὶν ὧι ἐποιοιιῦτο τοῖς Α ϑίωαίοις, ΠΟ ρα! πὶ γα ρα πτιτ, ΓΔ Θπη, δρ- 
γῆς ὀκφερῥνάμοι τα ροΤΟΙτΙ ο᾽ ργὴν τά, μοσ πᾶς ςοπίξίτιο,» Ποῖπο. 
δε οἰργῆς ἔχω, [σσοηίοο. Ασςι, δε οργης ἔχω σὲ, τῖδιὶ Πιςοοπίοος 
Δοςιι. δ᾽ οἰργῆς ἦχεν αὐτὸν,ατᾶς εἰ ἴῃ βςπ ας, ΡΙατ, ΤΠοιηξον 1- 
4 Εὐοργήτως ἐν εἰργὺ ἔχω, 1ἀς Εἴχω, ὃν ο᾽ργῇ ποιούμιαί σε, Π)οπη οἵ, 
οργὴ Δρη! Ροοτας Πρπιῆσας δηΐτπιὶ πγοτηπη ὃς ᾿τπρογαζῃ ἴῃ Ἑ- 
Ἰεέξγα. ϑορος]. ἦδον ο᾽ ργὸν αὔαυθον, ο᾽ ργὴν οἶφαιρεῖν, Ὀ] υτατ. ἰδὲ αορ- 
γισίας, ἔχσοτε νῖ 4ι11ς ἰτασιπάϊαπι οπιίττατ, ἢς Τεγθπ. Ροηΐτηγ δ 
Ῥῖο ἀρρετάτιι σοφιιη], αὐδῷ τὸ ορέγω τὸ ὄβξιϑυμω, Ετγ πα δορἤος. 

ἴῃ Αἴδος Ρσὸ πη τ δι15. ἐκέτε σεωτιρόφοις οἰ ργαῖς ἐμπεύδς, 1. οἱρμεῦες 
τρόποις ἡ ϑεσι. 1146 π|. ἐμφερὴς ἐμοὶ ο ργίμω 8᾽ οἱμοῖζδ-, ἃς δυοργητοτέ-- 
εαγαὐτὶ πὮ δυτρρπ' τέρμ. οἰ ργὲς ὅηπφέρειν αὐτὶ πῷ χαρίξζε ὧι οἱ ποιλαγοὶ, ἴπ.- 
4υῖτ (ομο Τὰς. 1.8. 1π.Π πα Ὑ Πιιο. ὅηηφ ἔρον τα οὐργὰὶς τιαταφέρ - 
νει δια ἴδια κέρδη, ΚριαῆνίΘ- τίων μουσικίω), δηπφέρειν' ἰκορέςοις ο᾽» κὲς 
βρρτοῖς σώφροσιν, 

Οὕ»γα, τὰ, ΟΣρίδ ἴλογα ΒΑςς ]. πιγήζετί, δυς δια, σοΓ ΠῚ ΟΪ8᾽ : δ 
[λετίς Αἀοη 5. ὄργεω μουσων, Αἰ ΠΠΟΡ. ὄργμα πόθων, οτοία ἀτηοτῇ; 
λι]λοτλ οἵη Ἐρῖρτ. 

Ο»γαάξζομα.ς“οπίεογου,ελτὸ τη τον ἃς σε εδγοσ, Ππξ νς πμισῇ Α- 
δεταιι πι} το ἀϊαϊπαπὶ ἔα ςῖο 5 ὃς ςοηίεστγατα ὃς τη τατα ἔαοῖο, 
ῬΙΑτο 4.15. Ηοὶγο. ὠργιάδοην εχρ.ἐμυήθης ἤτοι ἐχόρδυστας ϑείως, 

Οργείξω, μι ἰσω,π, ἀκα, οὐρα το] εὗτο ἴαογα σογοπιοη]αία; ΠΠπἴτιο: 
ντ οργιάζω ὃ χελετίων), σοΓΕ ΠΟΙ ἴ45 ρεγάσοΡΙατ, ἴῃ Ῥ]Ιαρα. ο᾽ ργοίζου 
ἢ ϑεὸν, (που! ΠΟ 15 ΡΙαοο Π εἴ. ρμάζω δ “ψυχίω, χὰ ἴλοτα απίταδιτι 
Ῥταρατο {π|ςἰ ριοπ 4454 [Δστουτιπὶ οἰ τιιπι Ἔχ ΡΟ δί Ἰἀοηδαπε 

᾿τεάάο. ΡΟ]... Ατρ. ἔνϑ᾽ ἐνέποὺσε διὸς γυοσή ἴον ἴα οἰργιώσαι, ὅζα. 
Ορηιασμοὶ. οἱ, ΠΟΤ ΟΣ ΟΠ 5. 
Θρμαςὴς. ἃ, ὁ σοἸεδταῖος οὐσίογαπι ξοτο τι. ἶ ΐ 
Οργαςικὸς, ργορτὶὲ ἐο5 ἀεςεης 4ἷ οτρία σοΐεσγαπε Ατι ἴον. Ροΐ τε 

8. ὠμφω γὃ ορμαςικο τὸ παϑυητιχοὶ, Τά αἰϊσιαπτο αττς 9 ἐκ ἐὔΐςιν 

οἱ αὐλὸς ἐδικὸν νη μᾷϑλον ο᾽ργιαςτκον, οἰ ργμαις κοὶ αέληις κὶ οἰ ργιαςικίαὶ 

αὐμονίαν γοςᾷτ ΑὙἸῈ, αιια ἐνθουσιασμὸν εκΟάλλει τῇ ψυχῇ» κὶ ἡ πταὰ- 

ρίςτησι δὲ ποιητικίε διυϊαμιν, ὃς αἴτεξξι!5 οἶδτ ἴῃ αηἰτηο, ΒΕΔ, Οπε. 
Οἰγίζομαι»μι. ἔσομαι, ἰσμιϑ)οἰτα σΟτοῖγα πὶ ἜΧΕ ΛΟ ΘΟ ἐμχροψυχέων ΓΤ Υ» 

Ῥερο. ας. τί μοι ὀργίζῃ; 14 πα! ὶ Ππσσοη ος» Χ οη.]. 5. Γατα.οἾρϑε- 
ὡῆς ὃ μὴρραςε πιοάο [Ἰσοατ τιαςτια Ραος ἀϊοαρ; ΕΈΤΡ. οἰ ργιζο-- 
μῆνΘ: υἱεὴρ “ν᾽ γεγγωνυήμων, ρτοΡτοτ οα 4185 ἔιξξα ἢ ςητ, ἴγατιι5) "- 
[δοτ.ΐπ πα. Αἱ Ἐρμοίιςαρ. 4.ὀργίξεῶνες ὸ μὴ αἱ καρτώνετε, 

Οργίζω,ἰττῖτο,ο ργίσεες. 4] αὐ ττ8π| Ργο ΠΟ απ τ, ΑὙἸ ΤΟ ρα, Τὸ γϑύθν 
ἰω) τις ΟΝ, τὸ ΤᾺ γερόντων, ἐῶν ὅμοιον σῷνκιν., 

ΟἰργίλΘ΄,κ, οἱ ἱγασιιπάτι5.1 δ! ρηδθιιηάι5:2. τ αὶ, οῬμιλότηςοντος δ 
ἱτδοιιπά 4. ο᾽ρηλὼς ἔχω, σφηληοι 6 ΘΟ ΠΟΙ, αἷδὲ ςεφ χἕον, 

Οργλώτερος, Ἰτατὶ οτοΑ τ Πἴοι.2. Ἐτῖς. σα Ρ.7. 
Θρηις:ἐον, τα ςΕἀΔιιπη. ο᾽ργιςἔον πῶσι, οπληρ5 ᾿γα [οὶ οροττεῖ; Ποσηοῖξς 
Οὐ γος, ΡΤ ΟΟ [1115 δά ἱγᾶτηἰγαςιπάτ15,1 γι τα 5115. 
Οργι ας, ἧς ν [πα αποπίῃγα Γξηΐιπι Ρεάΐν, ΕἸ ογοάοτ. δὲ φηάτεγησ- 

σαστα σα δἰτούιτα ραι95 4114 Τπτεύρτοτο αὶ Θαζα πιιης ραἤιι5, 
ἡππὴς 4πάτιιοῦ Οἵ ὈΊτοτατη πιοηἤινα: Ὠἰοίξοτι ἀος [{,.4.δέχφι ὁρ- 

γιαὲ ἔχων ὕψι9..14 εἰξ,άσοεπι νἶπᾶ5 αἶτι5) ντ ἐχροηῖς Ἀπο ]λιι5: 
ῬΟΙΠχ ἐπ ροπὶξ ἔρατίπιπι αἰιαηταπι ργοῖεηίἃ ποπιίηΐς νττίπ- 
{πιὸ Βγαο ἶα.9 Ὁ αἴτοτο ἤππιπιο ππεάϊο ἀζβῖτο ἘΠῚ ΑἸ τα α ΠῚ ττα- 
τεξξα ροτ ρεέξιι Ιοπρίτιάϊης Ῥάτοητ ΧἜπόρῆοπ Τηθτ. ῦστοριν. 
χεῖρες μὴρ γδ εἰ δέοι αὐταὶ τὰ πλέον οἱ ρίμαξ διέχοντα ἅμα ποιὴ σα ὅν αῇ 

Ἴορι,2. ΕΒ ὦ) 
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δώμσωντο, πόδες ὃ α δὲ αὖ σγὴ τὼ ὀργὴ διέχοντα ἔλϑοιου εἴ μοι, γίνεται ἐκ 
τῆς ϑαλάοσης ἐν πολῶς ὀργυῶςγ ΑὙἸ[Ἐοτ.}}}. 4. Αηἰπὴα]. ζᾶΡ.5. ΥὉΪ 
Οατὰ παίοϊτιτλπ αἶτο σιιγρῖτε. κατ᾽ ὀργυαὶ τὸ βάϑος ὀκ τίκτουσι, 
τεῖπην ρα πηι αἰτίτιάτης ρατγίπης, τ4ς Π|. 6. ΤῊ ἐς μ1.1.ς.ο. 
φ.ἰσατιῖτ εις πίω) ἐγδεκήρη Ὁ δυμυτρὶς ξύλε μῆκος πρεισκα δεχοιόργυον; 

Ἐξ Ρ] ταῖς Πἰ5.16.ςἀρ..40.1}14 πὰ ἀτογοπι Πιςοϊ (απ αἀ γπάεοϊ- 
ταιοη ΤΠ πτουγ!) ἐμ 7 σοητιπι ττιρίητα ροάτιπι ἰοηρίτιά!- 
πἰφτναῖου ρίζαν 1ρ(ο φιιεμοτς ὀργὰ ροάος ἀδοεπι, 

Οργυ Θεὸ πα ρηϊτιἀϊης ν Πῖὰ5 ν᾽ παν οἱ ἔγίιιπι οι δίτοτγιμπ, ἐρ- 
γυάα κέρᾳν σοτημά ΡῬατα!,4ς σοτγηῖρις Βοιιῖ5.1 Ἐρίστ. 

Θργύζω,οχττπι ΟΣ Ἡ οσιῖ5 ΑΡΟΪ, σᾶρ. υἷε. ὅτοιν ὀργύσῃ φῳρὸς συλλη- 
ψιν ἡ γύψ, [64 181 τοροῃθπάϊιπι. ἐργήσῃ γΕ] ὀργάσῃ ἀπ 11:1Πὶ ΘΠ πὶ 
εἴ ντγο πιοίίο ξπτυγιπι ἔογπιοῖ νεγσιι ΠῚ ὀργάω σοττὸ ὀργᾶν αρὸς 
σύγλνψιν ἴῃ ὀργάω ἢάβ ἢ πλι15. [115 τεροποηάϊλιπη νἠάσιιγ ὁρ- 
γῶώτῃ. 
Ὀργυόω, μ.ὥσώ, πα, νον ̓ γ45 Ἔχτε πο. Ν Ἔα. 
ΟἼ δαρον, τὸς ρτο βόποτο φιιοάδηη οἱ τὶς ἀρ ΝΝ Ίσαν ἴῃ Ὑ Βοτίας, 

κίκα κούτ᾽ ὀρδειλὸν τι πὐδιξρυες ἐν ἢ χαριήλίω, 

Ορέγδίω,ξιυτεταυδήως,ροττς ει 5 τηοτηθ τίς [ςΠο]. ΗΠ πὶ. 
οἱ ρεγμα,ατος, τὸν ΡοτΓο ἐλ10 5 ἜχίςηΠο νοΪ ροσῖτ5 ροτγςζιγα 9 ἢ ἷτα 

ἐϊςὶ ΡδΠος. Εἰτῖρ.ῬΒσσπ! [5 παρηΐδων τ᾿ ὄρεγμα, «ιοά Ἐπῆατιῃ. 

Ἐχροηῖτ Ὡρρσώπου ἐκτῶσις ἡ πλατύτης. 1τοπὶ βῆμα γι Ηείγς. εχ- 
Ῥοη.1ἃ εἴ ῬΑΙι5. Ογαάπσ. μος εἰξ ἰητοτ τίη 4110 Ρἐάος5 ρα 
διρογγοξεὶ ἰηγογ εἰιπάτηπι ἃ [ ̓ ππίςοιι ἀϊζαπτ. 41 Πρηϊῇσατιι 
ἰογιητ εχ Ατίοσ, ἀς ταιιπάο διαὶ ὀρέγματος τὸ μέγεθος ΡΓΟΡΤΟΙ 
Ἰαχίοτοπι σγαήτις σ᾿ οπηογατίοποπὶ ἀς σάπηοῖο. Τάςπι Ηείγ ἢ. 
εχροηῖς οὐἰαπὶ λμα,δ᾽ρ μηρία, (Α[τι15. [ΠΡ οτι!8. 

Ορεγμῆς. ὁ ξλθα ἐγοίανὁ διακεκομυβθ Θ. κύαμος: αὐ ὀρέχθω, Ετιήτατ. 114, 
ψΨ, ὀρέχθεον οηἰπὶ ἴδ᾽ οχροπ. αυϊάλιη ἐχεοπάραηῃτίιγ ἐἰξετείνοντο. 
411] δεεκόποντο αα114 ροΙτοτίοτι Πσηίῇσατς. εγῖς πος ὀρεγμὸς ΓΟ τ]- 
Οίτι ἃς ἐρεγμός, 
Θρέγνυμι,εχτεηάο, Αια. Αοςι ΗΟ πλ. "1. ὦ, χεἴσας ἐρεγνις, 
ον μάμίβι διρο οὐδ μα » ἁοξξο, φοποιιριςονἤμπι δα! ἕξις ἔστι 

ἀεαϊειις,εχ ρεξο,αρρεῖο ,ἤηϑυμώ, ὃς δά [ςπίπτη τεξεστιιγ Περο. 
ΑΡο].25.Ατροτοῖο 2 ϑυμὸς ὁ ρέξατο γηϑοσιυύγσιν γ 1. ὄρεξιν ἔλαζε, κἡ δῇ 
ῳρόϑυμος ἐ γγώετο, αι πγι15 Εἰς τποίτατιι5 ρ τα ἰαττίδ. Ττοπὶ ΡΓΟ κο- 
μίζομω,λαμξανω, ρρτομοηο.146πὶ 1Ρ14ςΠ|; δ᾽ ἔρατος ὠρέξαντο πε- 
χωράν,ἷ, ἐλαζοντο, ὀρεξζα ὅλοι γτὸ ἐκ χάρὲ ς πτιτείξαι. ν πες ὀρεκταὶ μελίαις 

ἰοπσα: Βα τι Ἰητογάτιπα ἰαςι τὶ ἀκοντίζειν, ρΊΙσΠΑΓΘ 9 νἱθταγο. 
Ἡοτη. 14 4.1, ἔγχε ὀρεξα ὥνω, Πα ἔλεη σοπτογαιιθατ, τῷ σύρατι εἰ- 
μιωαότῳ (δὺ πολεαίοις, δ᾽ ὅδε πολεμείτω, ὀκτειναΐπω, ςρωσάτω, πληξά- 

τω, ἱιςοπτοηάας ματα δέ ροτας, Ετ Πα 4. ζ, οἷς εἰκτωὼν, ὅ ἀσωδὸς ὁρέ- 
ξατοφώδιμιος ἕκτωρ 9 ῬΥῸ εἰξέτεινε ταὲ χεῖρας ἡ ἐλαζετο 9 '. ἀρροτῖ!ς 
ἔχατη ΑΓ πὶ διεχτοηῇ8 πη η]θι15 ἀσοίρετα ν οἱ πῖτ, ΑροΪ.2. οι πη 
Τατ. ὃς Θοηῖτ, ἐρέξατο ὃ ὧψ᾽ ὁλοοῖο «πηλειὶ αἰγανέῃ φύγα δ᾽ εἰς ἐλ Ὁ. 
δρμηϑέντος κα τρία, 1. τοΊ απ ἱπτοτῆτ ἴπ ἀρτιιπὶ ἔρα [ς τε οἰρίςη- 
τοπι ἴῃ Ραἰ μά ανον 1 ται εη γανέζω [στ] δίτατ. 

Ορέγω, μιἔξω,πιεχας ρουτίρο, ργαϊοο» παρέχω, 4 Πι] ΡΟΓΟΙΙτΙΟ. κινώ, 
οι ορέγνυμι, ὀκτείνω. ἐσ). ὁ,.ατύρνον ὀρέξαι. ράπεπη ρογγίσογς. [πι- 
εἰαπῖη απο. ὄρεγε ἢ δεξιαὐ, αχυςης ἀεχτογατη, ταὶ χέρας ὀρέγων 
ὀκέσε,πλαυιι5 11Πὺ το ἀφ ας, Ρ] τατΐη (4 π1}10. 

Ο»δε,ηριςϊε,ροξξαττοπίςέ, : 
Ο᾽ρειθ. χώρα, πιοηταηλ ΓΟΘΟ 5 ΠΊΟΠΓΟΠΙΣ 56 δὲ ὀρειάδες μοῦσα. 

110.ς.Ἐρτρτι Οτοαάς5 τηλια91.1. πιοητο ἀρεητεβ. ρει δε πετρίω, 

Ἰριάςπι. 
Οεζαυλ δ ηιουτος ᾿πΠαδίταη5. ἱπνπτοητίθιις (τὰ δ 1}[4Π5. 
Ο᾽ρειξατέω, μισω ασυκαγταοηῖος (σαπάο. Ν εασγ. ίο]. 
Ορειξάτης. «ὁ, πχοητος [σα πάεη5, ΡΠ ταγ.λη Ὑ 1τ159αὐ ρα δανον ὀρήζα. 

τεῖν αὐβαλαξὼν ἐχώρει πολυπόγως, 
Ορειζρεμέπης ὁ πγεῆτο του Δ Π5, " 
Ορείγανον.νἸἀς Οἰρίγενον ἱπ γά. 
Οὐρεισδόμος, ὁ χὰ , πηοὨτὶ Πα 5115) τι ρ 14. 

; ν ῳ 5 . “3. “ ᾿᾽ 

Ορεικὸν ζ60γος.πλθ] οσιπα ἱπαριιηι. 5 πο Ἐρ ΠῚ, δ)ὴὲ το ζό7γος ἀϑαξι(α- 
στὰ μῆμη τὸ ὁρεικόγ, 

Οἰρειηοιλίδες, εἷς, τα πιοητληλοροσπα τποπτάηα, γἱάς ἴῃ ἀ 1 δος 
Αἴγρκα μῆλα, 

Ορεινόμος εξ, ςαρτα ἐπ πη Ομ Εἰ 8118 ραίσςη5. 
Οἱρεινὸς, ὥ, ὁ, πὴ Οὐ ρει. πιοηταηις» ἵν [6 τ 59 Ο[ πιο 5, ἰῃ πτοητίθιις 

ΕΓΔ Π5.ΟΡΡΟΠΙτΙΓ οἱ οἱ ἅμερφε.ὀρφνὴ ὁδὸς οἶτε τ πιο ΠΣΑΠΙΙΠΊ»Χς η, 
ἐν τῇ ὀρήνῖ ἵπ ἰος 5 πιοπταηὶ5»Οαζὰ [1.5.4 ΠἴΠ1. το πη ὀρφνὸς, 1115 
Ῥτοργίιπι Δτιος. 1.8. Απίτη.ςαρ.3.πηοητίςοἰΔ, ΟΔΖᾶ. 

Οὐειοκόμος αι πα! ογιιτη σιιγαπι μα δ οτ, ἔπι] 1ο Ππιο πα }1 ὃς Ματτ, 
ῬΡΓΟ ὀρεώκόμος, Ἢ ἱ ᾿ 

Οὐρήοιόμον ταῦ ορν»τΔΠΓΙΠΠῚῚ ΠΙΟΏΤΙ Πα ΘΟ ΠῚ ἴῃ Ραϊςεπάο πη ΕρΊρτ. ὁρ4- 
ονόμκων ϑηρωών, Γ᾽ ἀφ]. 

οὐρείν διὸς, ἀριὰ Γὴς πιο. Τουιἷ5 του τη  Π4}155 ΤΟ 15 τογ πη ῖ:ν δ] [στ] δὲ - 
τιισ ἰπ ποηΠ}Πς οοαϊολθιις, ὅφίκ διός, 

Οράθ-, κ, δ τορίο πιοπῖαπᾶ. Ε 
Ὁρειοχαρηὶς, 1 τη οητίδι5 σαάςτ,Ἰη ἘρῚρ. 
Ὁ ειπέλαργος εἰετος, 1111 Ποτηΐῃς πιοηπταηδοοϊςοηΐα, ΛΔυειίζος, [10. 

. 9. ΑΠΙΠῚ. 4.33. ᾿ 
Ολειπῆελ ζα, ἱ σ. τη Οητα ππμ5, σοηι15 ν᾽ πιῖ, ΤΉ ΘΟΡΒ, [10.3.81 Ρ]|αητ, 
Θρατης, κ»δ ᾧ Ορείτωρ, τα ΟὨταὨἰιϑφα στα [εἶθν 

ΟΡ» 
ΟΘρειτυπίη ἩΊΡΡοοτγ. εἴτ Ιλδου 1116 χιοπι ἰα τποητῖδυ 
Ορέτύποι, 1.πλοητεβ ΡΠ Δητο5, αι ἃ πχοπεῖδιις ἴῃ γεθοι 

ἱπαςμιιητοντ ἴλχα,! σι Αρια ΝΊςαπα,1η ΤΒονίας, βαχοὶ 
λέγρι νὴ ὀρειτύπος 1. ὑλοτόμος, ν ΟἹ ΠΟη Ρετ εἰοἴεά οἱ [οτὶ 
ΤΆ ξοΡ τ. ἀς Οὐλιιῇς {10.5.(ρ.1ς οἱ ορϑ'ὀτυποι, τέγομς 
[ὁ (ςτιρτααι,ργο ὀρριτύποι,ἱ, ρυιτάτοτγο5,»γ6} 4.1 Πῆσπα 
“δέ ἐφάτιητ [π πη πτίθιι5: τύπος Θἢ]ΠῚῈ οτῖα πὶ ΓΓΠΠΟΙΤΗ, 
ΑἸΙδὶ οτιάπι ἴῃ ΤΙ Βογιαςῖς ἡψί σα ἀ11 (στ ρτιιπη,θρρ 
θα. το ρριτύπος αριιά Ηοίγουνἴάε Οὐρεοτύπος, 

Ορείχαλκον, οὐ τὸς ΟΥ Πα οι. Γου] θττατ ὃς Ῥοτέ:ηδτῃς 
ἀρια Ἡοτατίμπη ἱπ ἀττς ροοτῖοα. Ἡεἤοά, Ῥτγοάτις 
1π οἶγρεο Ηοτγοι]} κνημῖ δος ορειχ ἄλκοιο φειειγου, ὃζς, ν᾽ 
ὀρείχαλκος τὸ Ἀδυκὸν χείλκωμαι : ἐν δίρεσι γὰ ϑὴρίσκεται. ἄγλοι ὁ 
δρείχαιλκον ξἢ) ὅλην τιναὶ μετα)λικίω χαλκῶ πιιμιοτέραν, 14 ̓ 

Ορεκτέω, μκ. ἡσω αὐ, ηκ οι ΠΟ ὨΟΠΡΊ ΠΟ. 

Ορεκτνὶ μελίαϑ]Δποοα.ἰοη σα [4 {{4.11144..8,, ὀρεκ τῇσιν μελίῃσι. ἢ 
χέροῖν δόρασιν. οἷς ὁρεγδίω ἐχρῶντο σευυις-αἱ μῆμοι κὶ ὀμτεένο 

ὃ δαρσαλέοι: ὁρέξαδϑοι γδ τὸ ἐκ χά ρῆς ποῦ τείξαι, ΤΕ 
Ορέκτυς»ε9 δ, ΟΠ ΠῚΙ5 ΡαΡπαηπ»άγχέμοχιθ.Εὐὺτατ. Βασοῖ., 
Οἱεκτικὸς οὐ οἷ δρεκτικὸς οἶνίΘ..γἵπιιπὶ ἀρ ροτςητὶδπὶ οἴρο 

της. Ὠἱοίςοτί. ΠΡ τ. ς. σαρ.3. ὀρεκτικ καὶ αὐτία ν οσατιγ ἃ Ος 

Βοττι. ἐλ ρα Πα σαι. τὸ ἐρεκτικὸν, ΔΠΪ ΠγοΣ Υἱς ἌΡΡεῖει Ι 
τι τος. 1.1, ἙτΗϊς,σαρ.1. Ν 

Ορεκ τὸς οὐδ οἰ οχτοη [159] ΟΠρτι85 41:1 ἐπ ἰοΠριπι Ῥοττίρίτιὶ 
τοπάϊτιιγ ντ ὁρεκ τη μελίη. Π1Δ(, βιΐτοτη εχ ρετθάιι5,ατηδ ἐς, 

᾿ τον ὀρεκτὸν ἔχων» ΕΧ ΓοΠηΐ γοτἱ σοσηρΟ 59 ΙΝ άζαη, ἰῃ Οτδῖ, 
Ορεκτι,οχιθηάεῃβ, “ἂ 
Ορεξισ, ΚΘ ἡ, εἰδὶ ἀρρεξεπεῖα ργορτὶὲ ἀϊοίξασ Οτοχί 5) ιοῖ 
Τυιιο ΠΑ 115 ν πιγραῦορτο νοποπιεπεὶ οἄοπάϊ διιϊάϊτατον 
ξλέξατιις ογοχίπι. (ἱς, πη Τ σα}. 1140. ᾿παιῖς, οβται 
Ῥετεητίδ.ἴτοπι αβοίδτιο, ἄς Γγ ἀεγάμ πὶ, ρα Ἰτα5, ὅθῃ 
Ὀἴτιι5 ρατεῖς δηϊ λα ᾿γγατὶ πα 159 Ασῖος. 1.7.Ρ τις, 
41.511 ΡΠ 1οἰπ5 1πτογρ. Εριέξετὶ. Αὐπτοτ. Μογαί. πιὰν 
ἔςι ἦν" οι καιϑ᾽ δ᾽ πραῆομῆν, ὄρεξις, ὀρέξεως ὃ ἴξιν εἶδε πρία. 
μίαγϑυμὸς, βέλησις, ΔΡΡΟτίτιΙ5. οἰξγουτις ἱπη ρα Πι γοπὶ ὃς 

᾿ΔΡΡΟΙΕΙ Οηἷς νοΓΟ σϑηογα {ΓΙ ΟΡ ἀἰταϑοῖτανν Οἱ ππτι 
Οἱεοκόιμοςκ5. δ. 1] τ ΟΠτίμ πν στα πα μάθοτ, ἂτ πη] οσαπι. 

ἃς ἐρεωκόμος, ντ ἱπποκόμος, ἰΟάοτΙ5. 

Οἱέοντο, ὥρμων, ΠΟπΊοτ. 1146. βιΡτο ὥρφρντο, ἤπιε ἕφρντο, δϑ 
Ποπίῆσατ σοηςῖτο. 411) 40 ορέω. ἀογίπατο πηδίμης 166 
ςληῖς ΟΙΠΠ| ὄρω, 

Ορεοπολώ, ἴῃ πιοπτίθιι5 γαροτ. Γπιοΐαη. 
Ορεοσέλινον τὸν ΟΥΕΟίς ΠἸΠτ1Π1. 4 ρὶτιτα πποηταριπη» Ὠ]οίς, 

76.τηοηταρῖπηγαζα [10.7.6 4Ρ.6. Ἀ}{Ὸ Ρ]Δητ, 
Οἰρεοτύπος,ν Ἰὰς οἰ ρειτύποι, [ργΑ» γα Εἴςιις ἃ Οζα Ἔχροπὶ 

δἰ ποτιρίαπι, Τ᾿ ἈΘΟρΡἤγισαρ.12. ἔφη ὃ) σούτυρρς νὴ κομίσαι 
τύποις αὐδυϑεῖς ἄμφω, δίς. Ἰπαμῖς δαῖν τι5 ἀιηθᾶς ἤης Κ 
σος ΠΌϊΪ τευ {{π.νὴ οὕτως ετυκνίω ἐξῇ πίω) ἐϊκφυσιν, ὥστε 
ποις μὴ διωύα ὅλοι δειέναι μὴ οἱ δοποιηστε μίμοις. ἃ. Τητοτ πη, 
πείτετς ταῦιϊ {]γρίτηπι Ἐχόστι 5 ντ ΠΗ ἐξα νἱδ ἱπτεὶ 
πιοητζδηΐ ριιζάτοτοβ ρεστγάπῆγε ποαιιοᾶπῖ. ΤΉ ΟΡΗΓ 

ΟΒΙδιρίλητισαρ. 6, ΨΊΑς ὀρειτύπος. ἥ 
Ορεσαύλοιο μελοίϑρε, ἀοτπη15 ᾿π το πτῖθιις πτα ΝοαΠ.. 
Οἱεσβαίτης,»γο᾽ ἴσης ΡῈ σἸοητοβ. πιο Ὠτ πᾶ σις ΟἹ σατο. 
Οἱεσίνομιςγν 99. πτοητσοίαοντ Οὐάϊο πιοητίςοἱ ας (γ]υαπὶ, Ε 

᾿ σίνομα τ: ΑΙ τ ηττγ ὃς Ραίσιιπτοτ ἱπ πηοητιδιιθ ἶνο ἀπ, 
Ορέστοικος, ἴπ τη οητίθιις Βα ίταης. : 
Οὐρεσίτροφ(Θ.,5,ο᾽ Πατγῖτα5 ἴπ πιοητίθιι5) ἄς 'Ισοης Ηοπι 

δὲ νηι5 ὁ σδηΐθιι Αέϊσοπίς ἀρᾷ Ομ άϊιει. ἷ 
Οεσκδϑω, νετίου ἱπ πιοητίθιι5, : τὴν 
Οἱέσκι(. βάκχ..ἴη Ἐρὶ στιχιὸά γῖτος ΟΡαπιθγεηῖ σοί 

πτοπτιπὴ σαι της. τὰν 
Οἱρεσκῖζθ., κ οἷ, ἢ ΟητΑΠι159 [14 δ᾽ τά Π σα ΠΟ ηκῖ5 ΠΟΙ ΠΏ ,ΡΙ 

κοι. κείω γὸ τὸ κοιμώμα ἩΟτη.11144,.., 9 ρσὶν ὀρεσκι 
ὄρεσι διατωυῆσοις. 

Ορέοσαιλθ. ἠχὼ, ἴπ Ἐρίρτ.χιιο Βα τάς ἴπ πιοπεῖθι8, 6 
Ορεφϑίνομος, ἐγ 6 κὶ ἐ)πιοηταηι!5,1η πιοητο μαίσο 5; οοαι 

σινδμου. Υ 

Ορέςσερρενκ δ, αιοητίςοἶ Δ, ἐρεινδεγπιρητίροπα, Εὐτί ΝΊςαη ΑἹ 
τίας, βέμζικος ὀρεςέρρυ. ν᾽ Ιπτοτρτ, ὀρέφερρν γεωῦ ἅπε τὸν ἀβῥεν! 
Εἰ, πη σι! } 11, ἀ- 

Οϑέςης,κ)δ, Οτοίτες. ἀϊοίτων εςίδπη ὁρέςης 5 4} 1Π πιοπτῖδις γο 
ταν 14. Τπτογργεζοιῃ Ἡοπιοιῖ. .. Ι 

Ορες ταξ, αἰοἶος, ἡ, ΠΟΠτΑ Δ ΠΥΠῚΡ Πάν ΟὨτΙ πὶ ΘΟ Ϊ ΙΧ, ἐπ ΟρΗδΎ 
φίαν ἔχεστι, ὁρεαὶ ν᾽ ἐν ὄρεσε δεωτρίζασοι, ΠΟ πι. 1144, ν᾿ ᾿ ͵ 

Ορέσιον, ἀἸςίτιις ἀρ αἰϊαιίδιις Βογθαγηϊι δί γεκτάριον, Ὀ οσοτ. κΝ 
᾿ δ: “4.58. ᾿ Ὶ 

Ορεσφιν, Αάτιογθ. ᾽πὶ πη τ Ὲ15. Ἵ 
Οὐειὶ, Ὁ] 15 ν 6] πλμ[»ν κὶ ἡὶ ἡ μέυγξθο: αϑοιὶ τὸ ὅρος) ηιιὸά ἐπ Πιδτη» 

οροτὶ πιαρὶς ἰάοποιιπι δηϊπηαΐ Πτ αυὰ πὶ οατοιδ, Ἐτνπιιάς, ἱ 
ΙχΡιις ἀϊκὶς Αὐἰοτ.0.2.Β Βετοσ. Καὶ ὁ Σηκωνίδης, ὅτε μὴν ἐό 
μιῶνον ὀχίγον ἀυτῳῇ ὃ νικήσας τοῖς ὁρδὴ σιν ὠν ἤϑελε ποιῶν. ὡς δψοι ρα) 

εἰς υμαόνους ποιεῖν) Ὑ0] γοτὸ γἱόξοσ 1Π|ς πιογοφάστα ΔΡΝΤΩΝ 
Ὁ 



ΠΡ ὺς 
ἴτ ροοῖα πιο  ἰοιι5υ χαίρετ᾽ ἐἰελλ οπόδων 9 ύγατρες ἴα πων. 
ἐπ τ δηϊοσ. Απιπλιαὶ. καὶ ὁ ϑήλιρϑ ορειὲ ἤδη ἐπλὴ- 
ΠῚ »γιράσκει ὃ βοχϑύτερον ὁ ϑῆλις ὀρειὶ πῷ αἰῤῥενίΘθ' 5 ῥτὸ 

υγαν,δυχα οι ξο το, 
σι ρ ςο, ὄθεϑυμώ, ἱηοϊτοτ, ςοπησπουςοτ, ἐφογμῳ, ΑΡΟΙ- 

ἀο Αγροηαιτὶς, καί οἱ ὀρείχϑει ϑ'υμὸς ἐελοδομήμῳ ς-ηϑέων 
« χεδεζοσα! ΟΠ ΡΊοατ, Ιτοπὶ [α[ρί γος γοίοπο σοι  ἰπιπλιι- 

᾿ ὈΡ λη, νεῷ, πως οἴεῶιέ μὲ τυ) καρδίαν ορεχθᾶν, ἰά εἴ, 
οἰοτὶ » στένειν 5 ὁπιοτον[ιἤρίγατο, ΕεΠῖδτο [δοπάο Ατ- 

παπτίς, Α Οἱ ΠΟ. σ᾽ ἔχ ἐκφλύξαι πύοσον γον, δοσοῦ ὀρεχθεῖ, 1 οἔξ, 
ας Ησατοτιις Π|444.ψ, πολ οἱ μὴ βόες ἀργοὶ ἐρέχθεον ἀμφὶ σιδή- 

ψνοι»ν δ᾽ ἀπποταῖ Επξατὶν. ὀρέχϑτον οἴΠς μίμημα τραχέος 
γινομίων ἐν τῷ σφάξεδϑτι βοιωῖ, (Τ᾿ Ἀεοοτίτ. νογὸ ἱπαιῖς 146 πὶ 
{τ ) 4 πιατὶ χιιοαιις ἰά νογιπι νΠιγραιῖς, γε Ἡοπις: 
ἐήχθει μέγε κῦμα. 5:4 ὃς ὅδ ποι ταΐγου καρδίας ροπέτιιγοντ κραδίη 
ἔνδον ὀρέχθει : γΟτοΓ65 ΔΙΙΤΟ ΠΊ Ρ γα πη Πατι οἱ οο ἴῃ ἰοσο οχρο- 

ἰα!οού μῆνοι ὠρέγοντον τος εξ, εἰξετείνοντο Ἔχτοπάουδητιιτ ὃς 
Δπτ Οπηηΐα {πᾶ πηοπιῦγα νοἱ οτῖδ πὶ υγεκόστοντο 9 ἃ 4118 

μμὸς ἀοτγιπατιιτοσπΙ ἤσδης ὁ διακεκομμῆρ 8. κύαμθο, 
οοἰποϊτοο άπ οἰιπὶ ὅρων πάς ὁρέομα)»ἱ ὁρμω, 1]... αὐὰ- 
ΒΡ 

οὐ Πλ 10. 7} Πατάτο ἢ αὐδὲ ἀοργισίας, ϑοΥ]Οἰταγ ὃς ὀρεο- 

“ν-. 
ΘΠσ»ν ἐ Θῃ 591 ΠΙΠ16 5. 
οἶγοα ΠΊΠΪΟ5 νου οτοπλ]ο5 σιγο, 5.114, 
οὐρα] οσειπι ν ἐπα ττοτϑ 14. 

τὸς διιτο],Γἰςίαῃ. 
βλέπεις. Οὐν ᾿ξ, τοὶ κἡ αὐτὸς ἐν ὀφϑειλμοῖσιν ὅρηα!, ΕἸ οἶτ- 

Ρεπ ἐκ δ ὁρῷται»Αϊοέϊο τγᾶς πιιιτατὸ δ ἴπ ἡ 411} [τὶ 
δρημάρτο ὁρώ, 
Ἐρ᾿ργαπΊηι. 

ρα οποά. ἢ 
ὈΧΤΟΓΩΙΙ5 » ΒΠΟίρε5 » ξέν.» ἀριιά Γγσορβγοη, ἀϊα!ςέϊο 

οηϊταίς πιι Ποσονπατιγαῖς ῬΠ πυτὸ φορ μέσον, ΑὙ 
ἴπ Ραςο βύσσον γοςαῖ. 

ποέγοης αι ἰλέξοπς ροτος [1554 6] 1ςτι5 Ῥότοιια γατ- 
ἔκιον συ μοίζιον, ΓΟ] 4 Π118, στιῦ ὑτυγάσιριον γοσαᾶῖ Α- 
αἴκλε, 9 ύεσι ἢ ὀρϑεχγοράσκοις ἐὺ γαλαϑίωοις, 14 εἴζοχοις- 
ἐχ Ηείγοἢ. ἀϊξῃϊ; ὅτι ϑὸς ἃ ὄρϑρον πιωρῴσκονται , Α- 

(5 ἘΧ ῥτίαροῖς ἀαπηοηίδιι5.παδεης ὃς 1ρίς ατγοέγιιπι 
ΤΩΝ Ἡείγο ρει Ατμοπαιιπὶ θτο ἀφοΐπιο οἔοεὶ- 

φι 
οἰτάτιαι εἴς ἀὉ ὄρω. 
τοι ΠῚ ΡΟ ὀρϑουώ,. 
βουοΧοῖῖο.᾿ 
Ππιρτο ὀρϑιώς,ν οἱ 1πτεΠΠοἵτι ὁδῷ, 

τᾶς ΡΔΠ1Δ 415 ἀτσιτη ΘΠτΙΙΠῚ θοΙΠοασι ςοπτίπθης; 
ςΟρΠοπιρητιΠπΊ,ἃ ἰοςο Ατοδάιϊα:. ᾿ 
»ετίσουἵη Ἐρί σταπιπιαᾶτ. ἴτοπι νόος (υδ᾽ατα δζ ἀα- 

σα 9 ἰτοτ γατίοἰπατὶ απο γατο πα πτίαπι νοχ ἱπιρο- 
Ῥίεπιπαιε σοποίτατα ογαῖ Ἡςίγο. 

ᾶτς ἰπξογιογ πιδὶὶ παιιτῖοῖν γε σατο οἤιιπι [ΠΡ τε Π18) 

δὶ δγαῃάϊτας ὙΕΓΒΟΓΙΙΠῚ ἀΓα ΠΟ τγδέλιιβ. ἢ αὐάτεισις ὑσὶ Ξ 
βοῆς κόμπος, Αὐἰδε ΑΠΠαΓ. ἤκουσας ὀρϑιασμαίτων, Αἰ ̓υι41τ 
Ὧν] γόμον. Ἷ 

ι] ογς ξἘϊ πιᾶσπο εἰιπὶ ἰαροτα τοπηϊραητοά οἴ (1 εἰ 
ἴῃ ἀπισοπἴς τοιηῖβ ντ ἕοσγτῖμι5 605 ἡτη ρο ΙΔητ, Ἠείνο. 
ἐνγοίχιι5.α τιι5»αςο 11115..Δὐ αὐτὴς 115 γαττο ξξι15. Γὰ - 
ἢτ, Π εἰις ργορζογοα πουηϊ πο τὶ! άτιπὶ Ἐραγαιιῖτο 
« ςαὐ]οίεῖα ὃς προγηα πος ργοιοσατγι, ἸΝοπη. ὅρ- 

τρείη,, Πιπὶ ἀγάπα γία. Ο᾽ ρϑία Ῥμαΐαπχ ἀϊσεθατατ,ηιια 
ΠΟΓΠΙΙ 5 ῬτΟ πα ίτατοιη πα η5 Ἰατιτάϊης πιά- 
ἐφρρι,τεξζα ἔοιιεα. ΤῊςΟΡΗ.1.3.ς.7.4ς οδυ Ρ᾽λπ. 

5 τϑέτα ἤιησ. 
ἰὸς, οἱ σάτταοπ οττ ἰππλ» οι Ατίοη σάπεβαῦ: 411ΠῚ ὰ 

πἶπο οχοὶραγειιγ. ἀε αιιο Ἡετγοάοτιις [10 ΓΟ ΡγΙπΊΟ 5 δὲ 
Ὡς ἰἴρτο τό. ςαρῖτε 19. δὶς ξοττὸ ἀϊξλιιπι  φιιὸά Βιυιῖι5 σατ- 

Πιιτηογὶ ἰπτεηῇ ἔεγεθαητατ ὅς ἰοποτῖ. δ᾽ φαΐάςει ἤρϑιθ. 
Πτογργοταζιιγ ΠοππιΠΠιαπη)δζ οἰα[ΠοιΙ5 σαητιι82 Ὁ - 
δ συϑικὸν ΔρΡΕΙ]ατον τς νόμος, 
ς καρπὸς οἵα ἀἰεἴτιις (τα ] ]ςὶς ἔγιιέεις ἃ Τποορ γαῖ μι- 

ὍΠΌΤΟ τογειο σαρῖτο νἰτἴπ.14 εἶιατγοξεῖς Γρ1π|5 πλμγ σάτα 
Ῥοῆττ ορροηὶ γποἰπατὶς μβαπιατίίαιιε ἤρ μλῖ5 ἀγπιάτιις σι Δ 
υλαΐκνϑιθυ, 

»τοξτὰ Ἰησεάο. πη ἘΡΊρτ. 
ἰδ τα ὃς ἰητοητα γοςς νοοϊογδηϑ. 

πολ Θ᾿ 0} γεξλα ρσοι!οίτιιτ Ηείγοϊ. : ᾿ ι 
Ἵ Ὀγρη, γε) ἐρ ΓΗ οτοπ Ηἰγιπἀϊ ἰδῇ ὀρϑ' ὀρ δταδ ὄρϑρΘ.. ἀ1|π|- 
αδαπὶ ὃς 7,8. ,γιιὸά πιατυιτίπο πιαχἱ πιὸ τοπηροῖς οαρᾶτ) δ 

Ο Ρ 331 

{ξοπηάιιαι Ῥοοτάγιιπι ξιβιιας ΠΙϊυ αν Ἰτγη ἀορίογος, Ἠοποί. ὃ 
9. Μμέτ᾽ ὀρϑογίη «να αὐδιονὶς ὥρϑο χελιδὼν, δίς, νὈὶ ἃ ποηημ]1ς ογ δ1Ξ 
τιιγ ὁρ9 697». ᾿ 

Οἰ »ϑογραφέω, μι ἤσωχτ, »καιγγοοϊὸ (ογῖδο, Αι. 
Ο ῥϑογραφία,ας, ἡγγοξγα [Ὀτίρτιιγα, γοξγὸ (οι δεηαί (οἰ οπεία, Ουϊη- 

τὴ ἰαπιις Πἰδτὸ ρεϊμππο,οαρίτο ρτίπιο, Οὐτβοργαρμῖα ἐῃ Αὐοπὶ- 
τοξξιγανγε Ὑ σγμα,Ρίᾷοοῖ ζ «οἱ. ογςίχα ἐγοπεὶς ἱπηᾶρο»ῇο - 
αἰςέᾳιις ρἰξϊα τατοηΐθιι οροτὶς βιτιτὶ Πραταινα!ρὸ μα 
γηοάεἰε ἀἰυ»» δα [τέρεν εἰς, ῆς 

Ὁ ῥϑογωνμθ-»ε δ ογδέξζας Πρ 115. Ἐπ 4, 
ο ῥϑοδειὴς»ο᾽ ,ο ἡ, γεγὲ σα» [μ15. ΚΣ ΟΠΥ],Α σα πλπ ἐσὲ ἃ ὀρϑυδοι αἴθ φ3:- 
μων αὐάγει, 

Ο᾽ »ϑοδυξας-ικων το ξξ ορ᾽πίοποφποη ἀθογγαηῖθ, Ατησιοη. Ατιῆο- 
το] ΤΏτογρυ αρώτον μϑρ ὀρϑοσεξας-ικωῶς εἰ δέναι πῷτο χρὴ εἶτα ὑἵστερρν 
δποδεικτικώς, 

Οὐ ρϑυσυξέω, μ. ἡ σα, αν, υκρι,τοξεὲ ορίποτ ὃς [ξητῖο. δας, αδ(οὶ 
Ὁ ῥϑοδεξία ας» τοξγα ορίηϊο. ὑ 
Οὐϑυσεξδ-. Ὑὐγοττῃοάοχιι5,1. το ξϊα» ορὶηίοηΐς. 
Οὐ ρϑοδρομεῖν»τ δξξὸ σιγγογονγοίξις Πποὶς σΠγγογο. ΧΈπορἢ οη ἐς ε- 

4110 Ἰοπιιεηϑ85κὴ τότε ορϑὺδ' ρρικεῖν καὶ τὸ ὕσοκοίμπῆειν ἀμα (αλετώῃ αὖ, 
ῬΌΠχ, αὶ γὺ ἐω᾿ δυϑεῖόμ 5) μῆκθ. λασιςγκοσωδὲστέρα, καλεῖται 3 

Ἷ οαὗτη, ἐρϑοδ ρομεῖν: Γι} 15 ΠΟΙ ΓΑΙ ΠΤ Ἀποκο μι] ειννἀς βοέϊοτο. 
Ο ϑυ σγωρρν» νυ τὸν Ρ4 [Πγ115 πο ΠΠΙ ΓΑ) Δ Ώτιτι σοπηρ  οέλτιγ ἐχτοπ- 

[χτηδηιιϑ ἃ ἰπηξξιτα αὐ {Ἰπιπλὰπὶ ἀϊρίτιπι, ΡΟ εχ 1.2.40 δἰ τῳ 
᾿ΟΧρ.ἔρητπατηα τοίϊς Ηεοίν ἢ. 

Ὁ ρϑοέπεια,επηεηάαταᾳ ἰοοιτί ον ϑς οαπι [ιδυίτατε γοσιῖπι ὀχ ρίαπα- 
τιον Ουΐητ.]... 

ΟἸϑοεσώ, το ἐϊὰ ὃς ρτορτὸ Ἰοσιιοτ,ἐρϑολεγώ, ᾿ 
Οὐ δύ ϑειξ, αὶ ἐγεξξος μαθοσ ογίη ες. 
Ὁ ρϑοϑύρη»Ἰδημ4 ογδέγα, ὃς ἰῃ αἰτιμτι ταπάεης, ΕΚ ΠῚ, 
Οὐ ϑύκαυλΘ-, 4 γεέζο {οἰι τἰρ᾽άο οδι]ς οἴ, 
Ὁ ϑύκερως, νγ΄, ΠΟΓΠΙθΙ5 ογρξεϊ5»δς ἐγ ροης ρι[05: 48 5ορῆ, διτοπὰ 
Ῥο ΠΧ δ ρϑοκερὼν φρίκζω ἱ τοτρχούατιιτ ὀρϑύτραχα: Ποτγόγα ερϊπὰ 
οὐ βιιηταγ ογίη65. 

Οὐ »ϑύκραι ρὲ γυ οἷ, Πα ης γε ξ 1 σαριιῦγο] ογοξξας δητομηδς: Ἐρι- 
τματιιπη πδιιὶς ἀρῃ 4 Ηοπι.1η Π144.ἃ χρῴφα,γ οἱ κερρῖα τι δτάρῃο 
τὰ ἃ Βοθι5. Ε γ ΠΊ. 

Οὐ ϑυκωλον»υ, τὸ πηοάτςἰς οἹΓ Π] οπλ στιιπι ἧτα ἀεργδιιτιέμ. νὲ Ηςδ 
ποαιιρατ,]ιιοά ἴῃ ἀἰρῖτῖς ἔρος ἀσοίαἱτ, Αἰ ςπιις (οεππιοηταγ.3: 
εἰς τὸ πὗδα αρῶρων, 

Οἰρϑύλαλθ᾽ (ὩΒΊατα ὃς ἰπτοητα γοςς σατγίθης. 
Οὐ ρϑυλογώ, τεξξὲ ἃς ργορτίὲ ἸΙοφιοσ. ΡΙατάγο ι!5 5 ἐν ὀρϑολογεῖ καϑ᾽ 

εἱμαριόμίω. . 
Οἰρϑόομαι. μ. ὥσωμαι»ποώμα! ἜΤΙ βοτ. 

Οἰρϑύπλ ηξ ἴαπος, Ἔα 8115 τοέξιι5 ἃς οαἰ οἰ διις Ροτδῆς, ϑιιΐη. 
Οὐ ρϑύνοιαι εις υἷος ΠΊΟΤΡῚ ρ ἘΠῚ 9 4111 Πὶ (1115 ἤρίτάτο ποὴ ροῆῆ; 

π1Π γεέϊα σογιῖςε ἐρίγέτιιβ τγα ματαγ. 
Οἰρϑυσγοϊκὸς, οὐ. οἰ ΠΟ η πΠΠ γοέϊα σους [ρίταης, 
Ο᾽ ἐϑοποσέω; με, ὕσω αν. ὑκαγτοξξο ρεάς ἱπσοάο; ποι οἰ διιάςο, Αι αἄ 

Ολ].ς.2. τι ὧκ ὀρϑοπούούσι πρὸς δ᾽ ἀλή ϑείαν, 
Ο᾽ ὑϑύπολις, ΓΙ σοπ5 ὃς ΓΕγιδτρ οἰ πτάτοπη. 
Οὐ ρϑοωρᾳγεῖν,τοξϊὲ ἀροτο, Ατεεϊηιαριιά Αὐηξος. 1: οἵ ττ.ς, 8.1 τεξὶ 

Βαθογε, δυιωραήν. 
Ο᾽ ρϑοπρίων,αριιά ΗΠ ρροοιππο δ οἰ τι5. χοινυμὶς νετὸ Οαΐςπ, 
Οὐ ,ϑυπῆερρν, ̓ πιαρηἷς Πτις Αἰτὶς ᾿υ πη ογῖ 898 Ρ᾽ πη 5. 
Ὀ᾽ ῥϑοαυυγεῴν, [τγίῖροτε οἰππδδ νὰ 49 {τας πιδῖοσς σοσαραγεαῖ; ἢΠ6- 

(γεδλιι5. 
Οὐ ϑοσυύγιον, 1 4ςἸ αἰιο ἡ ὀῤῥοατύγεον, βάτο ἴα ρτα οἰ αΠ65 εἰλέα» ἡμᾶς ὃς 

ὄῤῥίΘ. ἀϊςίτιιγ Ηείγς. 
Ο ρϑὴ οὐδ, οἷ, το λι5 αγγοξξιι5 ὀγοξζαο,νε (ΟΕ ἡ τπιετ.» ἤπδτε- 

ξξι5,Δης.Ἔχῆλη5. πα ποηϑοροτγγοξξωβ,ἱπτορογ, ΠΟΟΙ 1159 - 
Ἰερβηϑβοὐὑψηλός. ὀρϑὸς ἴσαται 9 ἴῃ Ῥοάος ογιρίτιγιὀρϑὺς οἰς ὁδὸν, τε- 
ἔϊιι5 ρογ νἰπ,δορΠΟΟΙ. τὸ σμικραξ μ(φέστιγος ὀρϑοὶς εἰς ὁδὺν πο- 
βϑύεται 14 οἵ, κατ᾽ δυϑεῖαν, ἀ αὐδφκλίνων, τίι ὅρ 8 ἐω) ὅηηζητεῖ 5» Δηρο 

τοξξατη ᾿ηατγίτ. Ατγηξοτεῖες Πρτο ργίπιο Ετ ϊοοσιιπι, σαρῖτθ 
{ερτίπιο, ὀρθοὶ Ἔγεξε!, Πιρε πῇ δηϊπιῖς. Ηςς οἷν ἐπίτα ἤραγα ροῦ- 

ΘὈΠΌτιιπι. ΡΟΪγ Βίιις ἴῃ 3.6ρϑιὴ κὶ «ἰείφοῖιθ- (εὖ καὶ πόλ ες»! ροπία ε- 
τἂϊ οἰτιἶτας ρογῖςιΠ1 ππετιι» 14 οἴδ, μετέωρος : ἢς Δριια Γι. Ὁ γτὸς 
Π|δτο τογτϊουογοξία ἐχροξίατίοης οἰμπῖσαβ. Ἐς Πἶῦτο (ξοπάο; 
Οτπππὶ ρἱοὃς τπ ἔοτο ογοξξα Ἴχρεέξατίοης ἔζατοτ. Ιάοπι. ὀρϑνὲ 
ταῖς διανοίαις κ᾿ πϑρέφοζοι ασ αὐτες ἥσόμ 3 1ά εἴ, ἐπεπλιχγ μϑϑοι. τὸ ΠΌΩΝ 

ἴῃ αἴτιιπι δγοέζιμτ 8ζ [αγἤππι ἡρεέζδης. τὸ ἱς «μῆνον κἡ αἴω βλέπον. 
κὴ μι συγκεκυφὸς., ἡ σκολιόν, ὄυϑυ' γοτὸ ἀϊοίτιιν τεέλαπι τὰηὶ ἀε οῸ 
4ιιοά ἑῃ αἰτιιπι γοξεὸ γογρῖτ» φιιὰ πη ἄς ςὁ 4ιιοά ἴῃ Ἰοηριιπα 
Ροττεΐξιηι οἰϊτεμάϊτιτ, ἱτϑ μὴ ἑλικοφδὲς μηδὲ ἔχον τιναὶ σκολιόπηταις, 
αἴ τε ἱσ ταίμδρον ἢ ,δῦὔτε κείυῖνον, Απυςο!,Μοίςσορ.Οἱ14 ἀϊβέεγατ ὀρ - 
θη αὐ ὀυθεῖαντας ἴῃ ὀὄυϑεῖα, Ετ ΑΠγπιοπ ἀππϊη στ τορϑὺν αἰ δυϑυ.τὸ 
αἴμα ὀρϑὺνοῆ σιγὰ γεέξα. ὀρθὸν ἠάληϑεια ἀεὶ » απο ν οτῇ επίεπι- 
Ῥεῖ γοξξιιπι, όρμοςϊ, ΑὨτίβοη. Ο᾽ ρϑειὶ ἀκοαὶ. ἐξα ἀταιις ξαςοῖ- 
Ϊες διιγοβ νοὶ ρόϑυμοιντ ὁδὲ ἤκουσε αῷ ϑεοι ὀρϑειῖς αἰκδώς γαττα- 

δὶς αὐιτίδιις ΨΊΓΡΙ!. κατ᾽ ὀρϑὸν πλεῖν, τε ξζιιπὶ τοποτς ουγίαπη, εἰς 
ὀρϑον ὅστοδοευῦ ανο ἃς ἐπ᾽ ὀρθὴν ὅσοκᾳ τείςτασις : γ]ὰς Αναςφηφὴνγ ἴῃ. ΔΡ - 
Ῥξμάις, ἀς νοσαρα! πα τ δίσοῖβοας αἰϊαυαπάο νοτγιπ: γδάς 

᾿ς ἤδίπα: ἘΕ 1) 

ἩΥ ΟΗ 



ηιοὰ Ρίατο ἀϊχὶς ἐνοότερόν ἔξι κέγειν. ΟἸσοτιγοτάς ἀγα γετῖις 
ὃς τνεῖτις. Ἐτριά δορβοςεπι . ἔοικας ὀρϑεὲ μαρτυρεῖν ἄγαν» 
εἴς, ἀληϑῆ. ὀρϑῷ λόγῳ,τε νογα, ὀρϑὸν αὔτο, ῃσος ταυτὶ οὐ ῖς ἔζατιι5.Ρ1ἃ 
το ἀς 1 ἐστ. 

Οἰ ρϑοσταδίος ε, οἷν ὃζ ὀρϑοστοίϑιηθ- χιτοὸν » ἰαχα βποηίαις τιιπῖςα Ο- 
αἱ. σ᾽ καὶ ζωννύ μὴν Θε,τπῖοα τοοϊηξῖα ᾿ρῆ Οὐἱά, χα εἰχ τιιπῖοα 
τοῦ ΡΙΠαῖο. Οτασανοος ντῖταν ΑὙΠπορμαη, ὃς ΡΟ] χ. (Ο11ι- 
ταπὶ τπίσαπι ἀϊχάς ΤΊ. 15.514, ὀρϑος οἰ διοι)οἱ σατοὶ χιδες, τ 
συρτοὶγοἱ συρόωδμοι, 

οἰ ϑος ἀδίω,[ταπο ἴη ἐγ οξξιπι. 
Οὐ ρϑύσασις οἱ γα ξξιι5 [Ἐατιβ,σθτροτῖς παδίτιις, χιο [Ὀγγς ξεὶ Παπλιι5 

ποτα ΡΟ τουΊΟΥ 0115 σοητγαξ 15. 
Οὐ ϑυς ἀτης»υ. δ, αὶ γθέχας Πτατὀρϑυς ται γοσαθεἝτπὶ αὐομἰτεέζο- 

αἴςαπι ἀς οο Μύγτγιιι. ὀρϑοσ τώτης» Εἰς ετίδιτι ραηῖς ἴδοτὶ ἰρεοῖς5. 
ῬοϊΠεος τεῖτε,ἔει ἤρεοὶςς ρίδοεητα πέμματοςγνν Ἡείγ οι, τγδα τ 
αριιὰ αιιεπι (ογθ τις ὀρϑυστώτη, 

Οὐ ρϑύτερφν,) τὸ} 6 [1|5. 
Οὐ ἐϑύτης,ητος »"γατπαῇ τς ετἀογτοξζα τορι ν οἷ γάτῖο 5 εἰ εσαητία. 

ὀρθότης λογισμλθ 412. ὃς ΒΑΠ]. τη ἐΡ ΗΕ ὀρϑύτως βίε, 
Οὐ ρϑοτίτϑιθ,νο, νῖγο ας πιαπηπιᾶς μαδοῖ γοξξδϑοποη ρεπάμ 45.» 

μασ(ᾷὸ ὀρϑίως ἔχασα Οαἴεπο. Ιἄοπὶ ὀρϑομοζιθε νοὶ ορϑομας κόρ. 
νας οὐτμοπιδίτίοα ροπια ἃ πιαπιπηατιιπι ἐξῇ οἷς, ἀριά Ρ]1η.1}, 
15.08.14. 

οἰ ϑουμέω, μιήσωςποκαςτεξτὲ (ςσουτεξξὲ ἐγαέξο, Αι] 6.2.6 1.2. 
. χὰ ΤΊ πιοτῖῇ. ὁρϑοτομοιώ ται ἃ λόγον τ' ἀληθείας, ΑἸΤΔἰξ διὰ τἰτιπι 
(λοι εἰ οτιν ἱερε Μοεϊδηξε λα ργαξατ. Ὁ1Α] εξεις 5: ὀρϑοτομεῖ 
ἐδοιὸ ἀἰτῖρῖς ν14556 αν Ῥγοιεσθ. δα  οσι, 

Οὐ ρϑύτομος, μ᾽ κὶ ἐγἴη τοξξιιπι Γςέξηι5 ὀρϑοτόμιθ., [ἢ τε ξξιη [Ἐ Δ Π5, 
Ο᾽ »ϑοτονεῖν,γοέξιπι ἀσςοητιπι ν εἰ το ρμπὶ ἤάτς. 
Ο᾽ ἐϑύτονθ', χιιὶ γοέξιμπα τοητιπὶ ἔςι! ἀσόφητιτι Βα οῦ: 
Οὐ ρϑυτρεχες»οἷ Πα οητος ογοξξος οὐἶπεϑβ 9 ντ ἀριά ὙἸγρῚ πὶ ἀὐγό- 

ἑϊαάιιε πούγογο σοπηᾶ, αἴας αϑῖς ἔ. 10 Ο᾽ ρτοτρι χία ἀϊοίταν. 
Οὐ ,ϑεμῖη πόλις ΕἸυ1τ45 ἐογειιηατα ὃ τεξξὲ οοπἤίτιτα, ΤΊ ον 4, 
Ο 8. ἐμῆμον, τόν ρτο ρου τα589].υπραγίο Δ είῃ. 
Οἰρϑουιϑει,γοξτὰ Πιοοεάςτο: Ηογοάοε. 9 οἶμαι πὰ ἐἴσταν ΡΙΕτιη τς 

ἤππι νοτὶ ςοπιροϑβ.ἀὐτὸς ὀρϑϑούται πλιεῖς" αν 0 ΘΥΈ Π6ς ξοΠςίτοῦ οἱ 
(πσοςάῖτ, Τ μτιον ἡ. ἰὼ μὴ ον ϑωθᾷ, ἢ ποη γοξϊὲ σςάοτγεῖ, 

Οἰ »ϑύφρων, τα  Ὡ ΔὨΪΠῚΠ55411 ἐγοξξζο Δηἱ πιο εἴ, 
Οὐ ϑόφυ ἡ γα, εξλα Πιρετίοτα ἀρρετεητία, 
Οὐ ρϑορυὴς, ἐ{Θ-,ο᾽ καὶ ἡ,τοίζο τγαξτα ογείσςη 8 αἴας Δ Πιγσθης. Τῆοο 

Ῥἤτγαῇεις ΠΠποσία: ΠΌτο τοττϊουςαρίτο νυ πάςοῖπιο. ἡ υδν γὸ καὶ με- 
φὰς ἀκ ὀρϑοφυὴ οὐδὲ λεῖα ἐδὲ μακροί, Οὐ ορρομίτην ἐπεςραμμῖθθ- 
τὴ σωωεφραμμῖῤθ.. τά επι δ᾽ ἀεπι σογτιιπι ὀρϑοφυέστειτον οἢΐο αἵτ, 

οἰ ρϑεφυΐα, ἡ, ιαῇ τοξλίτιάο 1π σγοίςοπάον ΤΠ ΟΡ τ. Ἰυ ἴον. Πδτο 
8 0ΔΡ.11. 

Οὐ εθοφυῆται»γ εἶξε αἤιγρατ, 
Ορϑύω, μι σώ, π.ωκα, ἰτισο, ΓΙ ΡΟ άτεο [09 Γαἱξεητο; ἴῃ {ατιιπὶ ἃς 

ἀϊραίτατεπι ογῖἐο.  ξετα, Α οσιαλτῖτι. ὀρϑώσεις σεαυτὸν 2τ1 0] ργο- 
{ριοῖεσ. δόρβος!. ἴῃ Απτίροη. ἢ σὸν εἰξόρθε βίον, τιιατη νἸταπῚ 6- 
τῖρε ὃς ἤττηα, [Ι͂ἄοπι ἱη Οοάϊρο (οΙοηεο 5 γέροντει δ) ὀρϑοιωῦ 
φλαῦ ρον ὃς γέ Ὁ. πέτῃ. 

Θ᾽ »ϑϑαγθάσκοι, ρογοι! (αι γιπιὶ . [4 εν φαΐ δάϊνις (ἢ πιλιηπ115 
Βαθθητιιγ: ὑπὸ σῷ δ ρϑρέ,ν᾽ αἰ γοορξζεϑει το πιατατίηῖς μοτῖβ νος 
παΐος οἰτοιιπ εγοθαητιιγ. δ τὶ ΒΊτηΓ ὃζ ὀρϑτιγθρ, 

Ορϑρϑψομων εἰ Οἱ ρϑρδνω, ὃς Ο᾽ ρϑρίζω μ.ΐπω, αν, κφγηλαῃς ἤιγρο, ἀ 
ἰπςι!ο ἁ] αι! ά ΔρονΥ]ΡΊ]ο.ἸΝ  εατ (Ὁ .ν τ θιπὶ ἐγεσιιςης [οτὶ- 
ῥτοσίθιις οςοςΠα εἰ οἰς. ὄρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῳ ἱερῷ εἰκούειν ἀυτέ, 
1ιις. τι. 14 οἵα ἈΠ] αοι]ο νεητίταατ δά ουπιν ντ ἴῃ το πΊρίο διι- 
ἀϊτες οὐιτη, ὀρϑρίζοσι τῷ «ρωΐ, τπαηὲ Ππγσαπτ ς.τ. Ἀερ Γπςίαη, Οαἱ 
Το, ὡς ἐΓχές ορϑρδυο μῆνΘ- γὁ τοδφανυΐειν τοὺ πτολλ οἱ ἔργων, 

Οὐ ῥθεινὸς, ὃς ΟἾ ϑοιθ',.κ50᾽, πάτα  Ππιισοιπαταγιπο {πγροπβοάητοῖὶ- 
ἐαπιι5. ν πᾶς ὅροι. νόμος σαττηο ἀπτο πσάπιιπι, ΑὙ ΠΟ ρμδη, 
εἰωρὰ γυκ δ᾽ δε ἃ ὀΐρϑεθιον νόμον. ἈἸΠ αιιῖ5 Ισσοῖς πια τ. ὄρϑιον νό-- 

μονάς τι ραιὸ δητε, ὀρϑριναὰ δώρα,ἱη Ἐρτρτδηγία, ἄοπα πιαὰ- 
ταγίηα, ὄρϑιρκον δεῖν, ΑὙ ΠΤΟΡ Δ μ.4ς ρα ΠἸηλαθο πιάτα πιιη1 οἄ- 
τι δάογο. ὄρϑιοιον ἑτέραν ὁδὸν ἐπορδύοντο, ἰιιοΥ (Ὁ 1τἴπετο τατατὶ- 
ΠΙ Ρογγεχοσιητ, ΤΊ μι ογ ἀ1 4" ὄρϑιρκαι γυόμβμαι 5)ὴ πὸ μνημεῖον 9 4115 
ἀΠΠσιι]ο ρεγιιεπογιης δὰ πηοπιιπιφητι 1 5 [πισαΣ σαρῖτε νἱρο- 
Ππιοαιατῖο. 

Θ᾽ »ϑιοκοκόκκυξ 1 πηάτιτίπιῖς Ο πισαστῖς ΠῚΡ Ἀ}].ἀριά Επηῖ. 
Ο᾽ ,ϑειοφοίτης,».»ο᾽ πιατιιτίητ5 ας σοάςη595᾽ αϑοφγήωόμῆρ Ὁ. ὄρϑρε,51114,., 
οἰ »ϑεφβόαξ, κε, 4αϊ πιατιτῖπο τὸ Πιροτς νοοὶἔογατῃῦ » φητο ἰΠσοΠὶ 

γοοίξογαπς ορίτ. ΡΠ πᾶςοὶ αὶ οἵδ [οἷς ΡΓα μι ητῖα9 4165. 
οἰ »ϑ:οογθλ χελιδών, γι μάο πιατιιτῖπο αι ττα 9. Ποά, 
Οἰ θρολαίνΘ», το πσᾶπο τοπροχε 5 ἔοτι ΠΡ ἀ ]πισι] πὶ σαγγῖθη5 

ἴῃ Ἐρΐξ. 
Ο 8 6φιρανίθ. τύμβι:{Ἐρι ]ομτὶ δυμτι πε ΘΠ ΟΠ ς ΘΟ Ρ μος]. 1π Απ- 

τίσΟ. Ο. 
Οὐ ρϑιρον,"» τὸ ὃς Οἵ» ϑρΘ.,:9οἷ, ΦἸ ΠΟ. τη οτ ρα σα τιπὶ πιάτα ηι 1. 

ὅτι εἰς ἔργα μά ς ὀρθοῖ, Ἐτγ πιοίορ. ὃ ὄρϑ'ρον σ'ἕνοιν., ᾿προιη σε γς 
Ῥεῖ {ΠΠπςι]πι. ΑὙ Πρ ΠΔη. τὸ μὴ ὅμθ εθν 5 Πιδ πηασιτίπιιτα 4ι- 
ἄσπι, εἷμα 3), τῴ δ΄ ρϑρω, {5 ὁχογγιιπη Δι ΓΟ το εὐδὲ ὀρ ϑιρρν)ςἶ τοῦ 411- 
τοτάτῃ, ΤΊ ιογ 4, ὄρϑιρον, Δαπιοι ἀπε σεῖς ἃ Ὡρωΐ, 

ἀρ ἢ 
Οὐ ϑως ὠληϑθ ὡς αἱ πλανώς ταυτὸ, ππεγιτὸ, (οἰ τὸ Βοηο, ὅβη 

Αὐπτορμδη. αὶ γὸ δῦ ποτε οἰξείΐρον ὀρθαῖς τοὶ μετέωρα ἀρ 
ϑὡς ἔχ τὰ τοιαῦτα μέμφεδϑει τ εἰξὲ τα τα τορτομοπάππα 
{ἐστι ἀς ΒΕραθ]1ς. ὀρϑώς ἡμῖν ὅδὶ ςτα ΟΠ Ποηςς 
εἰ ἀρρυοθδησιϑ γεὶ δι ιθητιι πη, ποτ ὸ,ντ ρὰγ ἐγαῦ:ό 
Ρίατο ἴὴ ῬΒΊ]εθο 9 εἰ πολλάκις ἡμας αὐεῦν ὀῤαυιμνη, 
δρώντεςυντ ἀςὈοπλμ5ντ ἀςθοῖ Ποτίςγτ ραν οἱν, δ ἢ 
οι τες. ἐκ ὀρθώςοἱπτατία, Τ Βιογ 4, ἪΣ 

Οὐ ρθωσία ας "112 η 496 Οττποο τποπτε Λτοαάϊα, ἢ 
τὺ βέες τῇδ αἰδρώκσαν, Ἐτγτλο]ορ, ὀρθωσία αὔτεμις,, Ης 
το ἀυιαάττο,ν δὲ Ὑγα]]Δ,οτθέϊα [λ᾽απα. ὁ ρϑὡσίαι ἴτοια αἱ 
τιουδρθῦ τὴς. 

Οὐ θώσιίθ-. Πιρίτοτ ἀϊξξι5.14 οἴ, ἤάτον ΔΒ Ἔτίροπάς 1 
Ὀδης ὃς ᾿πο παρ ᾶτ ν οἱ ετίαπι αιιοά ῥτο ἴρετος [πος 

Οὔ ϑωσις»4.τεξμϊτιιάο. Πετππορ. Ἢ 
Οδια, τὰ ἀἸοιιπταν ἤπος {π ΠΠτιῖπὶ ἀριά Αἴγοίοσο 

Ῥάττεβ ΠσΠΟτΙΠῚ 4118: {ΕἸ σπρα ἀϊυϊ ἀμ τατος 
Ο᾽ ριαχεφοῖῃ πιοητῖθτις οἰ 5» ὀρεέκοιτον, ΕἸ ἰγ ἢ, 
ΟἿ εβρεμέτης»ρεγ τητος Γοίο πΔηβορτΟ ὀρειξρέμέως, 
Ο᾽ ριγανίζω, ον σαπηπι τοπρὶο.. 
Ὁ φιγανέτις οἰ. οτραπῖτες νἱπππιοἱ οἰδνοχ οτίραπο 
Ο᾽ρίγανον, ἐγ τό γ 6} Ο᾽ ρέγανίθ-,ο᾽ χα ἡγοτί σηιιπ,. ὁ οέγανοὶ 

χις ἈυΠπορμ απ. Ιη ̓ δΔηῖ55 ΡτῸ τογιιῖ5 Οομ  ἷς ἐπτιο ΓΙ, 
κυ τοιοῦτον γὰ τὸ φυτὸν, αἴτ [πτογρτ. ὈΪζιιτι διιζοση, 
ϑαηθηι ) Ζιιὸ 4 τηοπτίθιις σαι ἀδατιπατῃ γεν. ἤρηὶ 
ἄλιιπι . γο] φαδά γἱζμπι {Ππ|ῖγος ὃ ἀσιιαξ : πῆρ τὸ ὁ 
τὸλαμαριύει ΝΟ] ἃ ῥιγώ βτ ῥιγανόν, ὃς τεάδμπάδητς ὁ 
αὐτίφρασιν , πάτιιγά ΟΠ πὶ σα άτιπὶ εἰἶ, Ετγπποΐοσ. ἱ 
Γοτιδῖτιισ ᾿π ἀητορεηαΐτιν 4ς ΟΠ. 4.Εγαῆπ. Οτὶρ 
τὶ» ὃς 541 {λπλεητιιπι ριιττο ἀπταῦ οτίσδηιπι, Ὀ] ον 
τουτὶ ονσαρίτο ς 6. ἐπα ϊοατ αι ίἀαπι ἀγρίαν οτἴσαῃ 
πσαΐακες , ατοίδατη γογὸ κονίλίω,ἱά εἴ, σαπίϊαεη, 
Ἰοοῖς οὐτη οτίραπο σομίΖαηι σοη απ ες, " 

Οὐ ριγνείομαι (εἰν ἀςτο, οποιιρσο. τᾶ ῬῦρηΟ 94} ἐμὰ 
ἩεπΠοά. ἐλώτῃς αὐτόοτεδὸν αρργνώντο, ἵ σοτταθαηζ, 

Ο φιδιρρμία, οἰγι5 ΡοΥ ἡποηταβοῖπ Ἐρίρταπγνπάς Οὐ είδὴ 
δ 14.Ρὲγ πηοηζος ἀςςιτγεη5. ἣ 

Οἰφέζομα) ΗπΙογἀεἤπιος μος εἴ, εβπέτίομοπι τεῖ 40. ὃζ 
οἰηίοτίσο. ἘΠῚ ετέϑιτι ἤπεπι ἔζάτιο 9 ρυϑίοτθο [π 
σοηβά ἀοτογπηῖπο 5 τογπηῖπο : φιιοά ὃς ραἤπιιὲ ἀϊς 
Οατι15 86 ]ς ἐξ, βεητ, ὁ ὃ φύσεως πλούτος κὶ ὥρισται κὸν ὄυπι 
Οἱ 9 ἦν κενων δυξων. εἰς ἀΐπειρον ἐιιπίπῆει. Οἴσετο ἀς Εἰ 
εἰ, ἰδία πατιῖγα ἀϊυϊτῖλς ]υθι5 σοπτοητᾷ εἰδ 5 ὃς 
τογηνματας παρες, ἰηδηΐτπι δυτοτῖ ΟΡ ἀϊτάτιιπι δι 
Ὑ}1π|8 πες ἢπἴ5 ἱππιουῖν! ροτοῖξ, ΡΙατο, ἀῤ συ ἢ ἡ 
εἴζετα ἀγαδον, Το πὶ {πατιιο απ] αγο. Ὀἰ πάγοι. οἷρκσ 
ζυμίαν ϑλύατον. ΤάςπΊ, ἐδὲ ϑόύατον ὡράέστιτο. Ἐπ τεἴ10 
ςεςηίςξο. Ρίατο πῃ Θοτγρ. τὸ κριλῶς γε νυ ὡρίζῃ ὦ σώκρ 
"ἢ ἀγα ϑῷ ὁρεζόυυ. τὸ καλόν, δὶς Ατλΐζοτο!, Ἐτβῖςι 
αἱ ὁρίζονται ταὶ αὐεταὶ ἀπαϑείας.1 τὶ πὶς ἀςῇηϊο ἰάοπι 

Ῥτο Ματς, Ηἰϊς τι πποάϊιπι νῖτα τα». ποη ἴ εις τὸ 
φσαῖτατο δηΐπη] ἀϑΗ πὶ ςο»Πἄοιπι ρτο δοχτ. ΟἿ] ἱπιρογ 
οὐδὶς τουγαγι! ΠῈ του πη ηῖ5 ἀε ΗΠ τ. δὶς ὁράζεεϑτο ὁ 
τι το. ΕΠ ἜΝ  οπ. ὁράζε ὅτωι ετίατη εἰς δποφ αἰνεῶε, 
Βπῖτο, Πατιιοτς, ἀπαγγέλλειν, ἸηἀἸσάτενμος εἴτ, πα ςδι 
Ἰοαιι. ὅϑεν ὁρεστικοὶ γοῦθΑ ἀϊξξα, Ῥτὸ ἀϊ Πίπραο:ΡΙ 
ἀς ἈΘρΡΈΡΙ1ς. σιὼ ἐσή κὴ ἀγνοίᾳ ὁφεζουῆρον τὸ οἰκεῖον καὶ τὸ 
δηϊτίοπο ἃς ογατίοης 4 ςογηεὴς ἀοπιοίείςιπι αὖ 
ρισυῆϑη ἡμέρα, ἀϊος Ρτα τ τεζιις, Ππάταζιϑ. "ἢ 

Οὐ ζουῆν ον, τὸ ἰά ιιοά ἀφ πίτίτ. ᾿ 
Οἰφίξζω, μ, ίσως πιικα, πγῚΠτεγ Ποιιέ ὁρίζομα, ρῬτο ἀοἢηῖτ : 

τειν ΡΓῸ τογπυΐηαγε ὃζ οἰγο πίοι θοτς : ΟΧΈΓΟΠΊΙΙ 
πῖς πιά σηϊτι 4! ποπὶ ὁρίζειν ἀϊοίταγ, μος οἰδ, τὸ αὔδα, 
τί τοῖς] Ῥγοίεπιας. κἡ γοάφεις κυκλον τῷ ὁφίζογτι, 1 οἱ 
δύ οἰτοιη ογίρτοτο ἀπιέδιι, Ψπάς οἴτοιτς Ππίτοτ, 
εἰζων ἀιοϊτιιτοηιιῖα Ἀοστ Πρ 1851} του πιῖπιις εἴξ, ἐς 4 
ἴῃ Γρμαγα, ἐθίζων σ᾽ ἔς κύκλ- ὁ διορίζων ἡ μινγτό 9 τεῚ 
ἀφανὲς μέρρς πῷ κόσμε δζο. ἘΠῚ οτίαπι σοπῆπίμπι ἔσο» ὃ 
{πεγΐηο 5 ἀϊτγίπιο, ἀϊσεγπο. Ασὐηζοτεϊ. ἀς Ῥαγτῖθ, 3. 
ἑκατερρις οἱ κειυόδοντες , ἀς ἀσητίδιις Ῥυϊ πιο γίθι5 ὅς, ποία, ι 
Ἰοψιιοης. ἐρέζων τί; ὠσέίω τῇ χιζύμ,. ἀἰτογπιτηδης ΑΠΑΠῚ 
Ετῖςα : Ηεγοίος. ἐρίζειν πίω χάραν, Πειο οη. πιοταγὶ 
Ῥτδείστίρτιις ο[Ὲ ὃς σοντιις (ὁρεζό μῆνοι τῷ κόλατῳ, υὶ {πε πε 
Ὧδ5 Πηι15. ὁρέξω ἀπὸ γῆ -» ΕΓ ΡΙ ἃ. ὐφοράζω, αἰσάϊισο. ᾿ ἐπ 
τοῦ 5 φἰτἰπιοςςεπίςο: τ τοτεῖ. ΡΟ  ττὶς. 6. ὀλιγαρχίᾳ 9 
πλέσῳ, κ, παιδεία, ἑρίζεται, 14 εἴτ, σφο οτατ, αὐ πλατατΒιαυ, 
δίάοην, Οἱ φεϑνεὶς ἰὸς 5εού ἀοῖτιιν: Ο τ τας ἃ Ῥυ]ο ἴῃ ορὶ ἢ α 
Ἀοπιδη, ςαρῖτο ρτίπιο,ἱά εἴ, ἀςἤπέτιις σογεύίααο. Αἰ) ἃ α- 
τάτιις Πὰς ἐπι άἀήσατιις, Σποδειχθεὶς κὶ ἀποφανϑείς, τὰ ἢ 

Οἱ οίξων οντος οἷ οἰ το] Ὲς ἰῃ ἔρ ρογα αι Ππίτοσ νοΐ βπθης ἀϊεῖν, 
δοηςοα πατηταὶ, Οὐα ΠΊομ "το αἰήπτο » σαρῖτς 17.. - 
Πποαπὴ μα: ἰατοῦ ἀροττα ὃς οσοιτα εἴτ, Οταοὶ ὁδέζοντα 
σλοξ » ποτὶ βπίτοτοπι ἀἰχ γος 11) Ππίφητεπι, δὶς νετὸι 



ΟΡ 
ηἷα Βασι Ῥεῖ) τογπηίηιις εἴτ, ἐρξζοντες κυΐκλοι,, πη] οῆτας 

ΠῚ 6 οὐρε8. 

οἴεροσ,τεῖο,σαργάνη δρκ αης 
δριιὰ 5γποίτιπν [ὰ ορ ΠἘ0].Ππστιπι λυ ατς, ς ἐπ ἢ 

Ἰλτίτι Ποπιο ἢ αϑραὶ τὸ ὀρριξ,αιιο ν οσάθι]ο κίονι. Πρηιῃ- 

τιογι δίταγ ταπυθη ὃς πο 15 ορεικὸν. 
ἢ πιοητῖθις Βαϊδίταης πιοητίςοία ΡΪπά. 

τῇ Βαϊ τίμιο, ὀρεστεκὸς ἔπ ρε ρια ΑτὶΠ, νος ὁρικὴ στα. 
βαϊτλυιια. ὃς ὁρεκοὶ, τοὶ ἐς Π τὶ οΠὶ ατεγίδιιτα. 

γεν, εἴτ ἀαττοΐειιαν σοπἤίξενς ἴῃ ἀϊρῖτος ΝΊΓΡΊ]. ἐπ᾿ ἀκρων ὁ- 
ἡ ζειν, Ππισυὶς ν Πρ ίριις ἰηΠίζογο ἀταιῖς ἸΏ Θ τοὶ, ἐπ αἴ. 

«σύλων βαίνειν, ιιοιὶ ἀϊςὶς δοριοο 659 6π᾿ ὔκρων ὁδοιπορεῖν. 
ᾧ ἀκρρβαζειν, κὐ εἰκροβεήνειν νπο νεγῦο γοσάταγ. Ηςίν οι. 

πὸ ὀῤατείνεδδκι,κ) ἐπ᾿ ἄκρων ονυΐχων Ἱςταῷὥτα. ΑἸ] ταπιεῃ 
ἐπὶ Ρουΐτ ὡρκυίηειν χ᾽ αὐτὶ σῇ υὐτὴρκ ύφοτον ται ἐδεῖν τί. 
Ῥοπιὰ ἀσγοίεῖα ὃς (γ]υο γα χιιαΣ πιατιιγείσιιητ ἢ- 
ο ἤσιις : ἴτα ἀἰξλα ἃ πιοητῖδιις αυδις ργοιιοηϊπητ, ἰά 

“μῆλα σειυακμαζοντα τοῖς σύκεις, ΤΠδοστίτιις ἘΔΥ]. ς. ἐσὲ 
λοὶς ὀρεμαλίδες(Ἰπτο] Προ συμβληταὶ) αὶ μλρ ὅἴχοντι Λεῆον 

οἷν λέπυρον αἱ ἢ μελέχεα!. δ ογῚ δ᾽ τῈΓ Οὐ τ ΡῸΥ ὦ. 
τῷ, Ῥαηἷς ὁ (οπηῖπο αιοάαπι [ς Δ πη] τπδϑαἰτυάίπ σοη- 
τς ντ 411}. οχ ογἰ ζα αριιά ΑἸτηΐορος. ΡΟΙΕιχ - [επηεῃ 
γάζαν ὁράνδιον γοσατ. Ζι 4λπι ὥρυζαν . Ηοίνοἢ. Αριά 
πὶ ἰἰδτο τοτιῖο οχ ϑορμοοῖς 5 ὀρνίσδου αἴτος σοττιιρτὸ 

Τγοἶι. αὐασεν δρείδες, ν ἴτας αγ θυ 1118». 
οἷ π᾿ γχα)ςοποϊτο ςοεμπποιθο, ταγθο, Ας. Αςέι Οὐ, 

(φἷλα ϑυμὸν ὄρινας. ἱ ἐκίγησας, ἐτεέρχξας, 

δ τογπηΐ τις. ἢ πῖ5. ΠΟ πη τπλ ἰϊοτγοιμπι. ἐκιβονϑεῖ κα αὐτὸς 
δὰ ἤῃιο5.Κἐπορἢ ἰἶθτο τ. Ραά. τείχισμα φραγμὸς, 

Π4 ̓ς Παρίτοτ. ἢ ὅθεον θεὸν, ϑζς, τογπιῖπα ἀςισι, Ρ] τς. Ῥ 

ἐκάϊπες πηοπεᾶπα114ς ὃ πἴτιο σΈπογατο ἔουι δι: δεγα- 
απίλπι ν άετιν (γι δεπάιιπι Θρίπες, 
Θ΄. πιοητὶμα σιι5. ΝΠ. 
τὸν ρ ταυτί ρτιιπὶαταιις σοη Ἐἰτιιτιιπα. 10 Γς Ρ Βι15.,μ7᾽ τοι- 
; Ὅς τ] ἀεἰΠθοτατίοης δι ρτοροῆσο. Οδισμα,τογπηῖ- 

ϑεσία “᾽ γῆ ς. Οἱ ρέσμα ταιςτ ΓΓ65 9 414 1Π [ΠΑ] Γ1 115 τΟΓΠΊ]- 
Σ ΠἸλτυπιπτιιγ. Ἐπτρ π Ηδοιδα, ἕως μὴ οἰῶ γῆς ὄρ’ ἐκέ 5’ 

το, ἸΠΙΟΓΡΙ. οἱ πύργοι. «οἴἙεορεσ μιὸς γδ τ ἐν τῇ πόλει γῆς οἱ 

οὐ ρταΗχιις τογπιϊ πιι5)4ςἤπῖτα [δά 5 [ςρατατῖο 5 ἀϊ- 
᾿ἀοβηϊεῖο. ὃς οἰτοιπςτγίρεῖο τοὶ: ρος ἰη 8. τ ϊσο. ὠκρι- 
ἐν τούτοις ἐκ ὄΐςιν ἑρεσμιὸς, σοττα βπῖτῖο ἃς σοττιις πηὸ- 
αὶ ἐχαξξὰ ποι ροτοῖτ. αν ὁρέζω, ρΡ το ἀϊςεγηο :ἀτςετ 

γπ| ἀς ἤπιτῖο νπιῖπιὶ σοπιι5» 8ζς να πὶ ξου ΠΊΔ πη αὖ 4115 9 ὃς 
4ιιὰπη τύπος» οἵτοξουιπαναιῖιτ ἰἀσογεωφ 14 οἴ ἀς- 
1πι5 Πἶστο ρτϊπιοροαρῖτο 25. ὑθίσμὸς ἢτ (1πακτ 1]. 

Ζιλαπὶ ἐς πέσης αἰ Ἰαιιαετι τοι ποτα: σαι: Δα ντι]1- 
ὁαιις ταπηοη σοητγά ΠΟΠΊΠΊΙΠΕΠΊ ΟΡἱ ΠΟ πον ηάς ὃς 
Ὁ πιοάουγορ , ὃς 44 ρτςογῖρτο σαρίτιτ, 
Ὑβηϊτοτ; τς γι ρζογοπίξίτιτον ἐπτὶς ὃς ἀτθῖτεγ οὅ- 

πη. Ποιποὐἔμοπ. οἱ κρατοιώτες ὧρις οἹ τοῖς ἡ ἡοσι γίγνονται. 
{1π| ΠΊο ποτα 5 {11 ΠἸπιῖτος σοπ Π πάις ἀοτογπη δ 9 
Ὁ Πηΐτοτος ἀὐχῖτ, ἀἸσιιητιτ Ἔτῖδατι ὄρας ΡΟ ]]. 

ον οἱ, 4 ΘΠ ηἰτἰτιιῖ5. 1 πιά Ἰ σα Ἐ 5. ΓΟ Πα πτίδτίμις ἀἸοἰτιιγ ἃ 
λἴο, ὁριστικὸς χόγςγἀςΗηἰτίο, .γατίο ΠηϊτΥΙχ. Αὐπτοτ, ἐρεςι- 

σις, ἕατοη Δ] πιοάτις ἃ (ὐΐητ. Ἶ 
ἐλ Θ.1η πιοη τα ΠΕΙΥΪΙΙ5.95 ἐν ὄρει τετραμ ρθη. ΔΛΡΌΪΘη.2: 

5." 
᾽ν} 

Πα ΓΙ ΤΠ Οητοδς 
ετουοιΡῖ 0. Η οἴ οἢ. 
ἐρεννιὶ, ξατα5 Ἐτὶπηγς. 
εἴϊε ἀϊοῦι ἐφ᾽ ὧν τὰ σύκα ψύχεσι, 
πατεῖς, ΑΞ (ΟΠ 015 ὧν ἐτ τοὶ ὅ9: 9 ήξαις ποτὶ  τύλιν σ᾽ 
τις. ΠτοΥΡΥ. πὶ ϑηρδυτικὸν δίκαυον, ὃ κ σαργαΐη καλε- 

ἴα σαι! 4.1πτογρτ. Τ ἢςοοτῖτὶ ἘαγΥ].4. τίω μιωΐδραν εχ- 
“Ν᾽ ὠροβάπων ὁρκαλίω 5ιιῖϊ4: ὁρκαύηγσατοοτ, εἰρκτή. ᾿) ἐρ- 

:σιὰ [Ἐρ ες. φραῖμμός ΡΓΟ ἑκαίη. 
κγοὶ ἔα κα] ἔγα σι)! 4, μι ̓ατοπγαπάο ΕἸ Πτο χλδυαστὴς 

γᾶτοδ. 
κα ὁρκώσω, ςλτιοτο ἂρ αἰ ἴσιο ἱπγοὶ πγαπάο. ΠοπιοἘμςη. τῆ 

ἐφθύς, Καὶ ἐκ αὐ ὠὡρκίζομν αὐτὸν, ἰὰ οἴτοντ 1Ρ(ς 4110]. ὅλ αὖ ὅρκοις 
παρ ἀυτύ ἐλάβομῴ, που ἰρίμπι {πυἡππιγαπά! τοὶ ρίοπε οὈβείη- 
ΧΙΠΕΙ5.ΠΟΡΊ (Ὁ τα σαι πγι15,10Ππγάπάατα οχίρενς ἀϊοῖς Ομΐπ- 
| τΠίαπιις. δά τιπιιταπάτιπι δάΐροτς (αίατν δάιροτς ππγειγδη- 

Ι ἄο, ὃς Δοτάπιεπῖο, Ταςῖτ. 1. 4] ὃς αάτρογα πππγαπάιιπΊ. 
Οοπίπγαϊτιιγ οείστη. ςιπὶ Θεπιῖηο δοσιυίατιτιο . νἵ ὁρκέζω σε ἃ 

ἡ ϑτὸν ΕπΔηροΙ, Μ]ατοὶ ολρῖτς υΐητο, ἱἰᾷ οἴλυ οἰξορκέζω σε κτ' αὖ ϑεοό, 

Σὰν οὐδ. 333 
Ματῖβ. σαρῖτο 26. οχῖρο νεὸς ἤτπιος ἱῃγοϊιγαπάο Ποῖ τὰιπὶ 
τοῖεῖς τίμα Τα ἰςὶς ἰητογροῖϊτα διιτοτίτατο» τὸ Δάϊρο ἴῃ νοῦθα 
ῬεῖΡτο χια δάϊαγο τς ροῖ Πρ ιιηὶ «Ἰοιιητ: το Πρπηίβοατι δά- 
ἴαγατο ἀσοςρ ΠΟ 1 ἐπηίτιπι φυΐάαπι νοἰϊητ, ῬΑι]μς 1. Δ4 ὙΒοΐ- 
[8].ςαρίτο Υἰτάπ. ὁρκέζω ἱμάς ἃ κύρμον,ἴπ Πλοπλϊηὶ νεσρᾶ γος ἃ- 
150 5 ἀταμε ἱπ οἷτις ἀιτ]νου ἴταῖο ν οὐ ῖς ρυσοϊρίο. τ Αἑξοσιπι 
ΑΡοΙΤΟ]οτιιπὶ σαρίτο το. ὀρκέξομᾷν ὑ χοῦς ἃ ἰησον, ὃν ο᾽ παύχθ- κην 
ρυσσεί, δὶς ΟΥΡΒΕΙΙ5.5 ἐρανὸν δρκέζω σεγσο τοῖϊς ὅς ςοπίοιο το 

ὸ [ἀογάπηοητο αἰξγίηρο. ἘΠης 

Οὐ κεσμμιὸς, οὐ οἷ τὶ Πυγαη 4] αἀαέξῖο, 1ἴο. Ὀχοτγας Ῥοΐγθπις, τ 
2 φερχέριστεμῆν δέκα «δὺ δπιφάυεστάτοις ) ὁρκίσας δμίω ἐπανήξειν 
φρὸς αὐτὸν ἔπεμψε χούτοις » γοττς αὐιτὸπι Γ(ίςσετο Οἐῆς. 1. [ΘΙ 
ἄξοεῖη Ἀ οπιαπη αἰξγϊξξος παλῇε ᾿πτοϊαταηάο ἔς τοάίτατος οἵ-- 
ἵν δέος 

ΟὍκιοι ϑεοὶ, 41} 4] ἰπτοϊ πγαπάο ἐπτογίτμτ, να} εχ Τ μον 41 4.41} 
411 1πιγα ΠτΕ ΤΡ ΟΓ Π1105 {{Ππγδηάτπι σΟΠσορτιιι ας τοποὶρὶ 
{ο]θπης, ΑΣ ἰς ἢ]. Ε ποκιόσας «δ ὁρκέες ϑεές, : 

Οὕρκεον, ε,τὸν ἔσο ἀπι59 11 Ππγα πη ἀτηπὶ, δ κος, ὅρκμα δοειῶ αἱ ἀριιά Αρο]οη. 
{ξοιιμ4ο Αὐαοπαιιτ.ιγατο, ὅρκια ταμεῖν, οράτις5 (Δηςῖτο. Το πίιπα 
εἴτ. ἔτεσιιθης ἀριὰ Ἡογοάοτιπι ὃς ΗΟ ππογιιπη : ὅρκοις ποιῆσαι δ 
διαὶ ἦν ἐντόμων ἠΐγριω ϑυσιών, ἘτΠΈΑ:}}. 1114 4.γ, ὅρκιον ὅγπηὴ τούτοισι ἔ΄- 
τειμίον, ΟἹ} ἰ}15 ΡεγοιΠ οτητ ἔσσάι5. ὅρκια ταμινοντες,ἔράοτα ἔε- 
τίξητοβ, ΠΘγοάοσ. ὅρκια πισ πὶ τώμνογτες, ἩΟΠΊΟΓ. ὅρκια ποιοιιῦ τὰ 
«τες ἐκ εἰγοις, σε ογα σιιπὶ 1115 ἱποιιης, Ἠογοάος, ΡΟ  γδίως ἴω Ε- 
Ρ᾽τοπτο,κ ταῖς ὁμαις «ϑὸς α; ἔχεσι πεὶ ὅρκια, φι! θα οιιπι ξατάτι5 
ἰηΐετιητ. ΠΡ] ἄο . πρὸς οἱξ ἡ μὲν εἰσὶν ὅρκοι αἱ φιλία!» «ιὶ ποεῖ 
ἤχων σοηξε ἀοτατὶ ἀταιιε ἀπιὶς]. Γητογάτιπη ταὶ ὅρκια λέγεται τοὶ ωρὲς 
εδὺ ὅρκοις, τα» Ρογτίποητ δή ἔσεέπι5 ξεγίοπάμπ.. ντ 11144.γ. ϑεών 
φύρρν ὅρκια πιστοί ῆυο μῆμων “δ ὁρκίων ὁμωολογιών . Ἀττιατὶς τατοῖα- 
ταηο ἐσεάοτίθιις » ΓΙατατολιις τη Τυςιγρο, ΡΒ οἴτας, ὕσιώρ 
διὸς ὅρχίον, 

Οἱ ρκεσμὸς. ἡ Πυταηάιτη ν46 Οἱρκέζω, ͵ 
Ορκομοτεῖν, γάτα 1ῃ ἔστ ἀοτγίθιις (απο οπ ἴδ να ροτ ὦ, 
Οκος. 5.01 Ππ πη Φατη. ογαιθητηιγη. Ογᾶπηατὶςὶ ἀδάπσιης ἀπὸ 

Ἑ εἴμειν «δὸ αἰὖοα βαῤνοντας, ςΟΘτοοτατ φηϊπῇ "18; ἰμττα 14 απο 
Δυταιῖτ : αὐϑοὶ τϑ ὅρος: δρέζονται γερ τι ὁμολογητιξώς οἱ ὀμνύοντες. [)1-- 
οὗ πλι15 Διιτοιηι ὅρκοις δεοόναι κ᾿ λοὶμβ αὐειν, ἤοιιτ πίστιν δὲϑὄναι κὶ χωμ5 
βαίειν. ΧοΠΟΡΗ π τ. Ελλίωικ, Καὶ ὅρκοις ἔλαβον κχἡ ἔδοσαν ὠρὸς φαρ- 
γείβασον, ιξαυτελεῖν ἃ φόρον, «δὺ γᾶζο. Πει] ΟΠ ΕΠ τασηθἢ, ὅρκον δὲ- 
δῦναι ποι ἔςπιο! ἐἰχῖτ ρτὸ ᾿Ππγαπάϊιπι ἀεξεγγο, ἰὸς εἰς , ωρφε- 
Κρ εἴ ὅτι εἰς ὄρκισιμιόν. Νοιμίζειν λελυκέναι ὁ ὅρκον, Πεγάτατα ἔς οὔϊἘ 
Ἰατοῖιγαπάο ἱπτεγργογαγῖνν ο] Ἰῃγοίπταηέο [δ (Οἱ υτιπι οἵδε ρὲ 
τάτε,ντοχ ΡΟΪν ΡΟ τγδη τ} τ Οἱσοτ.ο ῇς. 1. ὅρκον δότω μοι, τι - 
Μὲ πατεῖ, Εἰμρ. ὅρκοις ἐποδίδωμι,οα 4118 ᾿γατὶ ρογίο 15 Μδτῖ, 
5. σιμὴ ϑεωών ὅρκῳ λέγω, ῬΗ ΤΥ ΠΙΟΠ. ὃς ΧΟΠΟΡΠΟΡοῦ ἀεοσ ἰπγο. ὃρ- 
κοῖς σοι ὃ μῳ, ΛΠ γε ϊαγαηο εἰδὶ άοπη ἀο, Τ Πιιον εἰ. ὅρκον ἃ ὑπ 
τ πόλεως ὀμομωκότες δεκοίς “ἡ, ΓΕ  ΟἰΈΠΟΠ. ὅρκοις χουτειλα βὼν ταὶ τέλη; 
14 εἴζ, ὀμῶσαι πϑιήσας 5 1πιτοϊπγαπκίο δὐτγίπσθης τδρ  ἔγατιις. 
ΤΠπιον 414. ὅρκοι ἐγίγνοντο, Γ)οσπ Οὐ ἘΠ δ ὅρκοις ὅηη) τούτοισι ἐπήλασὰδυ, 
ἴῃ Θᾶπη το πὴ Πππιγαπάτῖτι ἱπτογροιογιητ. Ηςγοάοτ. ὅρκοι ἢ 
συμμαχία. Τ᾽ ἈμΟΥ 414. ὅρκοι μοιρών»»ἱὰ εἴ. 9 τρί ἔιτά,ἴπ ἘρΊ βταπι, 

Ὁ χορ Π]τις ἔριδος, ΘΠ οά. εἰς ὃς Ασγία. ΒΙτΕγ πἰα: Ειιαϊις, αι ρετ- 
ἀπτατην οὐ εἰςῖθιι5 ἐπι πτιιπὶ γα ροτο σγβάςθατιγ: 

ΟἹ κέω,μιώσῳγπιωκανν Οςο δά [ΠΗ γα πάττ 7 ΤΠ γα πάτιττι οχίρος 
{δὰ Ταγοιαγαηπάο δ αἰίαιιο σας. Αὐξαι, Αςοιατι. ὥρκωσων 
«δὲ ςρατιώτας «δὺ μεγίςοις ὅρκοις, δίς, δὰ πη ΧΊΠΙΠῚ ᾿πΠιιγα πη ἄττα 
φάσεροτγιης ΠΊΜΠἸτος, Τ μποΥ 4. ἐβέλετο διαὶ σφαγίων ὁρκωῖσαι τίου (ε- 
λἀρ,Πλτυῖς οα 5 ΒοΙτς5 ᾿πτοϊαταηάο [επατῦ δαπετίπροτγς; ΡΙιΙ- 
τατοθιιβ 1η ΡΠ] Ίςο]8. ὁρκώσαντες πίστεσι μεγάλαις 9 ΟἸ1Π| ΠΊΔΡΠΟ 
1αγειιγαπάο ἤάοπι πτεγροποπτοβυ τ Βογ 414, γ 1 Τπτεγρτ, εἰς 
ὅρκοις ἐμβαλχλοντες, 

Οὑκεωώ ες οἱ» ]ΐςε5 χιΐάατα ἀρι4 Ασ Ποτέ! οπι. 424 Ὄτασαιτι γο- 
ςοτη το ̓ πααῆτ, ΑΞ Πα ηι15 οτίαττι πη ΠΊΪΠὶς 7) αριά αιςπὶ ἰφρίτας 
ὄρκιω Ὁ.. οἷ. πἰΠ ΑΔ Π]οτγ. ὃς ἀριι ΑτΠθηαλιτη, ἈΠ 15 θτο 32. 

᾿ς (ἅ. ν]τ, Οτο  μττι Ρο Ἀππιϊάνιπι σεποτ!5 ππαχί πηι εἰϊς τγαάϊτ, ἥ 
Ο ρκουύιον, ρος πῆς λέσβε ὄρσ)ιυοὸν καλώμῆνον , ΟτΟΥ πἰΐιτη τηθη5 [εἴς 
1. οἰ ποῖηςη Ογάγπο,, ΤΠοορβγδίϊις Π το τογτῖο Βἤϊοτγῖα 

ΟΡίδητιςΑρ.1ο. 
ΟἽ κωιμοσία, τε, (ΟτΙ Η οἷα ἴῃ 4115 ξετὶ ερδητιιν ξαξάσσα. 

οἱρκωμοσίαι, "᾽ν ὃς 
ΟῬκωμόστον, ιὐΠπι!ξάπιάτιπι. Τὶ ἐρ᾿ 0]. 4 Ηεθρτ. ςαρίτο (πρτίπιο, χω 

οἷς ἑρκομωσίας, ῬΊατο ἴῃ ΡΗαάτο, Οὔτε ἴσως τὰ ἡ τιρρτέρας αὐχυς 
δρκωμόσιαί τε τὸ ὑποσχέσεις ἐμέπεδώσει ἔχει, ἘτΊΟσιι5 ἰπχτα ΤΠο- 
{εἰ ἀοῖαθγιιπι ἴῃ Ατεῖςα 9 ἃ Παγοϊαγαπάο ἀϊξξι5 5 φιιϑ 1δ᾽4Θπὶ 
[ασάϊις ἰᾶαπι πὲ ἃ ὙΒείδο οἰιπὶ Ἀπηδζοηῖδιι5» Ρ᾽ατάγοθι8 
ἴπ ΤΒείξο. ; 

οἹκωμφενεοἱπτεϊιταπάο αἰϊγι ἔξει. ι 
οἹκωμοτώ, [χηξχὲ ̓ ατο»ίμγο ἴῃ [λποϊξἀϊ5 βσσ ἀεὶ διις,αρια Γπιοῖλη. 
ΟἿρκωτὴ ς οὐ, οἷ. φιλὶ Δἀῖσιτ ᾿ατοϊγάπάο 5 4111 ρταῖςη 5 ταΠπιγαπάππι 

ςοης Ρῖτ» αἰτύσησιιε 'π πα νετθα ἰπιγάπάο (λοταπιθητο ὅς τοῖ!- 
βίοπο αὔξει πρῖτ, ο΄ ὁρκίξων, ΧοΠπορμοπ ἰἴρτο 4αῖπτο ἀς οπιῖί- 
Πο, ὑξέπεμψεν (τὺ ἑρκαταὶ καὶ ἐκέλφυσεν ταὶ μέγιστα τέλη ἐν ἐχάφῃη πόλει 
ὁρκῶσαι; ἀρὰ Ἡείγοβορκώτλς Βα (ὁ: 



ΟΡ 
τ λεῖος ΤΠ ΓΔΤΙΙ5. 
σὴ πιοίητη σάτοπα σοηπεΐζο. { ' 

οἱ χήρω, ὑφαήν εις σάγατη ἴδ τῖεπι ὃς σατῆοηαᾶς ποξε9 ΟΒτγ-᾿ 
1. 

σἰριια ϑς, οὐ, οἷ, τ χΘ',οτάο, δὲσ μὴ σης ᾿πῆταΓ τοῖο α, σαι ςηαικρα- 
βανὼ ΚΠ ἑν ναϑὸς, Γογο5 ράπιιπι, ΑΥΠοΡμαη. ἴῃ ΡΊπτΟ, ὁρμαϑοὶ με- 
χων Ἰάειι ΑὙΠΠοΡ απ. οστάϊηςς σαγπηΐ πα πη : [ποα τπατσατίταντϊ 
φρειοῖς ταγιςοηξά οὔ ἑρμαϑὸς μαξγαρυτῆσι, κα τὺ μαργαράτας ὁρ- 

μοϑιεζειν, να]σὸ ἀϊέϊηντις ἐμβίον ἀν ς μουί ες. ὁρμανὸς κακῶν 5 τπαϊο- 
τῦπι οἀτῆςπα ἃς [οτίο,ντ σαι ποπατος ἰαοτος ἐἰχῖς Ομ 4,5}14, 
Πυυιπζαι Ἰτοῖν [τη πὶ. ΠΠἔγιιπν ἀριια Ἡ ον τ}, 

Ο» ἀϑω,τεπάο,ξο, ἘΠτΙΡ. 
ΟἹ αἰεω, μιν, Οποϊτο ῖα Δηἴτῆο γο ΓΟ, ροπάο. ΠΟ ρ το, ΓΕ ΟἾ 10. 

βοΠιονοιρίοναιιςο, ὀνθυμούμω λογίζομαι, διανοῦ μαι; βελθλομιαι τθ9- 
ϑυυμού μα) οἐν νῷ ὁ χω, ἐγείρωχἱ ποιτο τα ρ 6110. Αἰτίαι, Α σοιίαττα. ὑρ- 
μαίνω πλόον, διανοοεῆῖμαι «ει λοι ἩΟπτετις Οὐν ́ ΤΔ ἐπὶ 1144. 
πολλαὶ φρεσὶν ὀρμαίνοντα, [1 εἴτ, «γα λογεζουῆον, μκεραμ"ὖνται, 1 ΔΠιη1Ὸ 

ἀρίταητοιη, Τάς 1δ᾽ἀςπ|) πόλεμον ϑ'δασιυὶ οἱρμφίνον τας, ΠΛ ΟἸΙΘῊ- 
τες ὅζ τη οἰ ἰξητῖοϑ. 

Οἱ αὐνη "ες ρκαΐη,κρε κού ϑρα. 
ΟἹ μάομω μούσομαι, τ υμα! τὸ ὀρμωώ, ῬαΓ ΟΣ ΠΟΙ ΓΟ ΡῚ Οὐ ρ τας {ΠΠΊ, αν 

Βτοάϊοτ» ΟΥΤΕΠῚ. τγαῖνο. ΠΊΔΠ0.5, {πη Ἔτι} {ὩΠ10.. δρρκωῖμαι χαρίζε- 
ὥευ [αν Ῥγορθηίιις δὰ σγατῖαπι 5 ΡγΟΡΈγΟ σγατὶ Ποατῖ 7 Κομο- 
Ῥῇοπ,όλν ὥρμημοι 65} τὸ φιλῶν αϑεδὺ αὐτιφιλ εἴ σι υὗπτ αὐτήσ:τοτιις 
εἰαθογδιὶ ντ ἐὺς ατπδης αὖ ἢ πίστι γεάαηπάγεγ Ρ᾽άτο ἀδ Κδριι- 
ὉΠῚς, 9. αὐ ὄυδεκιμεῖν δεῖ ὁ λον ὠραπῶ Οτοροτῖιϑδ ὑωρ ὡρμέϑη λέϊην 
ὁ χόγοςγ) αιτοά ἀἰςογο τη ΠΙταϊπγι5 τῇ Πὰς οτατ ομδιώνμηϑ. λέ γεῶτ 
δὁλογος, οτατίο 1π|{᾿ττιτα εἰξ, ὦ μανυΐν 9: πὸ τειμὸς, ἸςἾ τα τις Π.1111115. 
ταὶ τα 59 1ᾶτὸ ἀε Τιορτ ὀρ μυϑεῖστε βλάςη", οτη,οη οἶτα- 

τιπη» ΓΔ τὴ 1146 π|.Π}ογατ. ἑρμνυῖνθ.- διελθεῖν » 411 ἀἴσετο σοι- 
Πιτι ον. ὡρ μη μῆδε το ὠγεινγαιπατη οἴΤοτ ς Πιγι5. Χ ΘΠ ΟΠ}. δεῖ Στὸ 
Φεοῖν ὁρειῷ ὅδε! αἱ εἰ αυρ᾽ςατὶ. απ ἐδενὸς ορμώμϑ.,9: αἰαγκαήα δὸς πί- 

φιν, ΠΠ10 Πιδπῖχες πεοοίϊατιο δα ἤἥι επι ἀγριιπιςητο 7} ἰυτατς. 
1η ἸΝπτπ. ὀρμωῦμαι ςρατεύειν, ἕο ΓΟΥ ἀὨ1ΠῚ] {πιάτο δὲ ἔπη ρετι! δὰ δε] 
Τυῖὰ 1 ξογουάαπι, ΤΉϊον 414. [τοπιρργοάσνεο, ἕξι! το ἱποῖρῖο, 
Ρτοριράϊοτν ἃς ἴπθο - ΡΊατο Πδτὸ ρεΐπιο ἐς ἈδραΒ]1ς." οὐχῶτε 
μοι ποσὸς ἄςυ ὧρμπώτη ὡς ἀπιόντες. δ᾽ ΤΠ] Ησατ ἐτίϑτ ΤΠ11 1 ΠΊΟ - 
τις οττύμπ σις αἰ σιπάς σαρίοντοι ας ρογοίεηία Παποίαηι. 
Τ Τατατγο τι 46 Ρογρόππα, 411 ϑογτοτῖο ἤιςος τ. Οὐ 3. ἐπεχ εἰρησε 
σοὺ τοὶ ποι εἰν ἐϊιείγω, ἀτὸ εἶσ ὧδ᾽ μὰ ὁρμώμδν Ὁ» δυμεήμεων κἡ αὖρο, 

σκϑυῶν, Ἐοάσπι 4] Ἐπὶ ἀρρατγαφεγάταιις 11 [ἀπ σΟρ 1155 σαάδηι 
οχπν 110 ἕμξοῦς ἀρστοῖϊιι5, ὃς ἐχ ον ι5.}1{ἀέπγαιιε, βιηἀἀπιεη- 
τῖρ ΠΥ Χ 9 ἐγοτύαιιο. ἐπειδιη εἰς ἥβίω ὡρμῶτο,ιμτπι ΡτΊηΣ ὑτι ΡῚ- 
Βοίξοτετινε Οἰσόγο νογεῖτ, ἐρμα ὅϑοι εἰς τὸ ὠγωνίζϑ ει, «ὅεὶ αϑετῆς, 
Χεπορδσα στο (πσαπάο Πα ϊα 5 ἱποίϊταγι Δ4 νἰττητῖς σοῖτα- 
τποη ἰρείσαντο ἐπὶ ἰγκυρών, ΑὙἸΠΕἰ ἀς 5, ὁρμήσει το αξεὶ ἃ ϑύμξριν, 
Τυδοτῖς ἔλαοῖσιις ἀρρι 5 εἴς 5 ΕΠ πτατοίπι5 Ἰα Ἀοπλμ]ο. μυ- 
δα νόϑεν ἐρμηθίσω»οἢ αἰἸοιπἀς ὀχ τοτουΝαΖασζοπες ἰῃ Οἴαγ, 
ὡρμημῆμοι ἐς ὁδὸν»ῖτον ἱαρτοάτεηταδ. ὀρ μμη μβύων σμυάγειν τίω διώα- 
μας ΤΟ ογαπτῖθιι5 σοηστοσατο ΦΟρ 5) ΠΠτάτοΒι19 ἐπ Ὑ Ποτηὶ- 
{τοοί δ. ὑρμα μῆυ Φ» αἰ π᾿ ἐλασσόνων, ἃ ΤΠ ἸΠπουῖθιις ἔασι τατῖ δι} Ρτο- 
ἐεάεηϑ. ἐν δα τοσων Ὁ ὁρμωνδυοι, Ὑ Πιιογ 414. ποη οἰ τδῆτο ἀρ - 
Ῥάτατιι ργοσγοάίςητος, κ εἴϑεν ρμωρμῖνον, αιιο πᾶς ἢἤπΐτ. ὁρμ»- 
Θεὶς, εἰξελϑ ον ΗΠ ουπότις Οὐγ τ ὁρμνϑεὶς ἔπλεε.  Ἰϊατίοης (Ο] τ, 
δρμηϑέντεσ, ἜΛΑ Ὁ] οητο5. 4 πιοιμδπι τ. ΕΙογοάοτ, 

Οἱρμοίω. μοήΐσω, πιυχαγῖη ἀρϊταιπι ἱπάτιςο, [Ἰάτιιουντ ὡρμυκότες ὅ7} τὸ 
σκοπεῖν τὰ “ἴδ λων πορῴγμα τοι, 11} ἀπ ΤΠ 1 πῈ ἀρ Ρι] ογιπτ » Χεπο- 
ῬΒοα. ἃς δὴ ὁ ἕγας Θ- ὥρμυκε,χιιο 4ηϊίσιις ἰπ πίστις ὃς σαρο- 
ΠΡ Ιατ. ἐρμώ σὴ: ταῦτα, τἀν τὰ ἜΡΙ Οἱ. δαΐμλιπι αὐ ας ἰητῶ- 
ἀο.14 [πο ἀπίτητπι ἀρ ΡΠ Ϊςο. ὥρμημα τορϑες λα! ὃ πόλεως ἷῃ ΔὨϊ- 
πιο Βαϊςο οἰπἶτατὶ ργοῆε, Χ ςηορ ΙΝ. ὁρμᾷ παϊεινοἰποιρῖς οςάο- 
το ΡΙατάγο ας ἴῃ ϑο σης, ὥρμησεν αν τὸν ἀρελ εἴν 9 ᾿πηρατιμη. ςοΣ- 
Ρἰεἰητογβειοπαί ἤιε] δῖς ὁρμῶν δὲ τἰξορμιάν ἀτοίτιιγ οαππις ἃ Χο πο 
Ῥβοητς. αιπμσι δὰ οὐγίιαι οἴσειν: ὃς ἀς δΔηϊπηατις ξογὸ ἀϊςῖ- 
τ ἘΕΘΠΙ ἐγ ρου ργοάδβονοιπι τἡἘηϊτίπο, πα ρρρμως αὐϑφκι- 
γώ, πη ροῖο,  αγτ. ἡ ρ δτιπη ἀὸ Οα (λεῖον οουπηρθῦιπι ἔαοῖο; 

γε οἰ ΠρΡΌΪΠΟτ ᾿ποχωρώ, ὁρρκάν εἰς Σστοστείσ εἰς. ἴῃ ἁδίοεῆιις οχὶ- 
τὸ ὅζ ειαάοτο, Οαἴθηιῖις ἴδτο ρτῖπιο αἀ ΟἸαισθη. δεεὶ μέσον ὁρμή - 
σαστι μα χομῆῥων ἔφυγε, ῬεΥ ταοάϊος ρυρηδητοσ ΟΠ ρ τ ΕΓ τάτο ιν 
ἴα ΡΟ ΙΓ Ιςο] Δ. εἰς φυγίω ὁρμώ, ἔπ σαπι σα ρο το. Χοπορ}., ρμησαν 
ἐς φυγϊωὼ ἴῃ ἔμ σα πὶ [ς Ῥγουῖρηογμτ, ὁρμῶν 7 πῦτο,οο το στοαΙ, 
ῬΙατο ὀρ τ 10 ].2. ὀρῶν ὅηὲ τῶτον “ λογον,1{Ὁοτ. Ἰπ Ῥαπορυγτγίςο. ᾧρ- 
μνσαν ἐπ αὐξδὺιτουάιίπτ ἴῃ ἐος, Τ Ἀιιογ αἰ 4. ὅν) τύραννον ὡρμυσόυ 
ποῖ: ἵπποις, οαι1}5 ΟἸτατὶς ΤῺ τν ΓΑ ΠΠΙ ΠῚ σοπΟΙΓγογητ, Ρ] ατάτο. 
Ὁ53}} σφέας ἐρ"εἠσωσι, το ὁ μμώσιν, γι ΟΕ ἴα [ἃ πητινὸ ἰγγαιηῦ.. Εὸ- 
Ποᾷ δρν ἂν θη τίω) κεφαλία). Οαἰςηι5 ΠΡγὸ ργίπηο δά Οἰδισοι, 
ὥρμην ὸρ δ) τίω) αϑδῳ ταξιν, ΔῈ (ΠΤ. ὁρμ αἱ Ὡρὸς τὸ βέλτιστον ν' φύσις. 
πατατγὰ [ρείζαττ αιιοα ορείπγημν Π-. ΤΠΘορΠγαίπιις Πὐτο ρεῖ- 
Ὠιουςαρίτο το, ας σαιιῆς ρίαητατ, οἱρυῦσαι ὡρὸς σύγκλυτον μὴ δοκεῖν 
ἀλη θεμιτὸν ἐξ) ΠΟ ῬΓ τα ο εις τ Τα πγα, αὐ [φπϑτιιπὶ σϑτα Πς 
πὸ νιον ΠῚ ἔὰς εἴδο, ὅζο. ὥρμησε ρὸς τίωδ ἐμπορέδο, αἱ πχοτσα- 
τιτατα [ε σοϊίμ τες, ΡΙ τατος ᾿π ϑοίοης, οομώῶνορὸς πόλεμον, 
ῬΟΠ αὶ πιοιιοῦο, ὈςΠ]ΟΙΒΟΩ, ὥρμδηδιὰν ποϑὸς πόλι εριαν»ἷο ΠΠ]ΠΔ {ι- 

ἤν Νὴ 

(το ρου παρ Ρ᾽ ατάτοδιις ᾿π ϑοϊοης, ὁρόω (ρο 
Ρ᾽ 15. Ηετγοάοτ. ἑρμω πύδα 5 Ῥοάςσηι ἱποῖτο . τὰ οἱ 
Απορβδη. ΐ πον 

οἹμειεὶ Η ον οἰ ῤμαὶ, Ἰπροτισ. ον 
Οἱ ρμϑμδεις εντος» [νου σειι5:ν Εἰ ὁρμητικὸς σορὸς ὕ'. 

ξη ΟΝ Ίοαλάοε ἴῃ Τ βοτγιαοῖς, ὁ ριάνοεντε λύκαψον 
Τα σοητις οἷον εἰ βεζηκὸ τα κα, χἶῷ γῆς ἐῤῥιυῆν ον, ἴαιζον 

ΟἿ ῆν 6.5) Ραττῖοῖ ρἱτιπλ)ἐγειρό μήν θυ Ἰποῖτιις ταν δρω, 
ΟἿρᾶν Θ-. 690 Οοττιι 4914 οἰγ,αραγαριις (γ Ππε εις 

εἰσπσαραγ γὶς οἱ ἀκόνϑας ἡ εκ δίας, αἱ αὐ σπαραγος 

λυ οὖν ἀν ἡνμι  τρι ον νειὸ αἰρατάριια, 
ΡΠ οτος νοσατατ(αιιο αοπγίηο τά πηδη Ῥτορεὲ νι 
ςαΣ ογπγα ἱ εἰχνσαι}}5) ὃς ὀρυθυδ- ἥμερος ἃ ΡΟΊ τς, 

᾿ εἰν κὶ βλας νειν: εοάεπη τασποη δας οτο Οπιης 
ταῖπε αἴας ἀςβοτιις δρμῆνον ἀρ ροΙ]Δτιιτοἷ 4 οἵς, 
ὀκκεκαηληζός:ν {δ Χο . 1 κὸ βωρον γχοέϑει ἀἰοῖτα 
σας Ἐτ εῆμα ἤδλαχαίωον ααὔϑεα,, ΡΥ εἰεῖν, ΡΒ 
τα αοηήπη ἴῃ ΟΠ οχ ρ ́σατα, ΕΠῈ “ιν 
Ρτορτγίατη Τ ποα!α, 

Οἱ μέομω το ἢ οἰίσοτ. Ἡογοάοτιις, δρμέομαι ςρατειῖε 
αἰτ! οποπη, ὗρμέατο, ρτο ἐς εϊ] ἤτητ, ὡρμέατο ἐς ἐδὰν, ὙἸΔΠῚ ἢ] 
(μητ. ὡρμέατο πλώειν » Δηϊπηατι οΥδητ αι παι ραηιὶ υπ 
ὡρμέοντο ες πόντον ἰητγα τπᾶτο Ῥγοςο Το τιμητι ὡρ μεόμ 
βὰς οποία ἔματ ΤΟ ηἶσα ΡΓῸ ἐρμοίομαι δύ αὖ οο ἀοαι 

Οὗομαυ πὴφορ! ζατοῦ, ἀλιεις, ΕΗ οἰγ οἰ. 
οἱ ρμέω, τατὶορ οι μαυςο, το ἴπ ατιοποςῖο αὐ Δης 

τσπο σου δὴ ὅρίμῳ  λιμῆρι εἰ εὶς 1ηι ΡΟ τι τ [6 γος 
ΡΟττιι ἐν οἴρμῳ διαΐγω πίω) γαιυῦ, κα ἡσυχαζω, ροττιη Ἔ 

ογ ἀϊα, οἱ ὥρμοιω ἐν τῇ μαλϑη, Ποιπο [Ἐ, κὸ τὸ πλοῖον ὥρμει 
οἶτιιν οὐίατη δρμώ τίν! ναῦν, ρτο ὁρμίζ,αρια Ραμα, ὡρρ 
[Ὠτϊοιξ δαϊσει σᾶς, Εἰοτο , οὕ μεον φρὸς γῆν, ὦ ἐΟΥγαπς 
διιεγενατς ἀρρυ γῆ, [46. ἐρκεῖν δὴ δινολν,ἀπαθιι5 πὲ 
ἴὰ ρουτι, γα. τὴ Δήαρίον Αποίογα ἀογηι:ῆς 

ΟΝ, ς. ἡ ΔΙαοτΙ τα 5) 1 ΠΡ Οτα5 ̓ ν εἰχο Πιἰσῖτιις ἀουίσιις 
δίἀο,νὶς απ απι δαιπνανν μα αἱ ἀρ θη άμτη ἀρ. } 
αὴψυχὸς κανησις ἡ 11} Ὁ 1] εἰς πγιιμἰο. ἰὰ οἴ; ρα 
ΒΊοτιις ἃς ἐπι ρα ας, Οἴσοτο ξεγὸ ἀρροτιτοηδηι 1ῃ 
ὃἃζ ἀρροτγίτιιτ αἰ τοέξξιιπι»α ξξίοποηι, Τάστι ἱπααι 
ἸΝοϊποιῖρίος ςοπηπγεηάατος οἰΐς πο ἰσορεϊ μά πε 
τὰ πατς Παΐοτς ἀρρετοπεῖποντ σοη  γιοπηις πο 
γτ διεοῖεὶ ἀἸςσιιηξ, πίω) πρώ τήων ὁρμίω) τὸ ζῶον ἴσχειν σὲ α 
οἰκειώσης αὐτὸ τ φύσεως ὠπ᾿ αῤχῆς. Τρίς τα τη ΔΡΡοΣΙα 

τιον ἱα οἱδ, ὁρ οὶ πλέον ἀζεσεε,ϑτοῖςὶ5. ΘμρΡΙοχ οἴει 
ῃατιγαΣ νἰδτν παγῖῃ ΔΡΡΟτῖτιι ρΟΙΠτ. τα; οἱδ ἑραν 
διογαϊηοπι παισγἃς {ΠΠπὴ ̓Ὸ γαρίτοαίτογα 1π τατίοης, αὶ 
εχρίαπας ψυϊά ξαοϊοηκξ πη» ρἸεπιύπισις ἤτ, Ὁ 
ΟἰΠοείογαπ 9. ἀρρετιτοπόίαιε α1145. 1ΠΠ] ὡρ μοῦ :- 
ματος αρυι τη ἀοἰγ ἀογίιιπι 5». Ναζαηζεπιις ἴῃ ΟἹ 
ὁρμωλ αὐτὴ μεγάλπ τιμήρίαπος δέχεται ὁ ϑεὸς, ἸΔῈ πὶ ΝΑ; 

θ᾽ οι 9 Δπηὶ ἀοίγ ἀογίιτη Ῥγὸ πηάσπο Ργοζῖο ἃ 
μὴ φρὸς καὶ δονίων, ὁρμίω ἔχε τιιτσοτ,αα. ἐρμιὶ τ 
τατῖο 11 π|5,Α τ ζοτοῖος ΠΡτὸ ἴοχεο Απῖμπαὶ, ὀρ 
σοηδτιις ὃ: ἀρρετίτιιβ , Εριἔξοτιν δὶ ἀϊοίτατ εἰς 1] 
τοἤατευ ωρῶται τὶ νεύτητος ὁριχαλνρτίπτα ἐποητιιτῖς {πῃ 
αἷνιις ἴῃ Τ᾽ περμ πος]. ρμίω ἔσχον δοτονη ξοιῶτε Ὡρὸς 
στοῖπ ἴππτ παῖαπάο πιᾶρηο5 Ἠιιέτιις [προγατο δα 
ο].. αἴ ϑ τῇ ρμὰ ἐπῆρται ἑλλαὶ πεῖστε,, αα Πιιης ΠΊΟΕΙΙ 
εἰςέϊα οἴ. ἐμ ποτιδὺγυῆνιδ- ὀρμίω), εχ ρεξξδης νι 
ὃς πτουςαγ ἤοσηογ. ἔγχε ὁρνδ χαίταν 1αδξα5 9 
σαρίτο τοντῖο, ὅπου αὖ καὶ ὁραιὴ πὰ ὀνϑιωώοντος βέληται 
τοξξοτῖς ἀρροτίταϑ νο] 140 νο] ποτίτ. ᾿ 

Οἵρμημα. τὸς, τὸ, ̓πΟἾ τα ΠῚ ΘΠ ΓΕ] ΠῚΡΘΓΗ189 ΠΟΠαΑΓΙΙϑ5)6 
Χχείρηνια, μορζμνημοις συγ ΔὨΧ οτα 5, Ποστοτ. 1]. τι 

ὁριιήμοοται οἱ ἀγϑυμιήεᾳτα ἀογ ἀγα ἃς οἰ !Γᾶ 5, μεθμ 

Οὐ ρμητήθιον, ξιἰ65 Ὁ. ἢ 1 αγχ, ἃς ν οἷς ργοριβπδοαΐ 
Ρτϊοτεσορταοιία νοὶ ἀσθοῦ Οἱςου ΡΕΙξΙρρ το, δῖοι 
ΠΟ ΓΑΙ ΠτΠῚ 5 ὃς {Γοἰτα δα πον τ νοςαῖ ΨαΥΤ 
«δὲ κλωγμμοιὲ κὶ ῥοίζοις κὶ τοὶ ὅμοια οἷς οἱ ἵπποι οἰξορμὴ 
ϑυτιήρμα, Καὶ τῇ κκωγμῴ ρῥ ̓πατῖτ. ὁ ἵτπος 4 γείρε 
σμῷ πρᾳύνετα. Ἐτ, ἰ δέ τις εις: δὺ πιλαμβαΐηται πῇ 
μιϑν» το ἑομηπυρίων τι δίς. Οὐ μυτήριον αὐτὴ αϑ'εἰ φορ μὴ Α 
Ρέτιια. [αἰ τε γασρτοῆίο: Ὑ μυπιι πῃ, ἀς ΑἸίπα; 
τρὲς τοὶ λοιποὶ ἐρικητήθιον, ΟἿ μητιριον αὐτὴ πὸ τόπου ὅϑε! 
λείμον οἴξαρτύοντες. οἰξίη σιιμαχεσο μίμοις, ῬΟΙν 115. τὼ 3 
πονόννιοι τὸ κατορχοὶ ἢ πολέμου χαζοντες, ὁρμητιρον ἐπε 
Ρ δι πατῖγα ἰοοὶ {δ πυιιηλτιιτη 9 γε πηᾶσπαπι αι 
δ εἰξιπν ἀοτ ἐπευτατοπι, Οὐ ρτι πιο εΙ]. (α]], 
ΤΌ) ΤΟΓΕ ΙΝ.» {παν ἀι} σ Ή ππιν ἴα ογαητ» Παπηπηα αγᾶς. 
ὁρρίήο βασιίταν : ἐφάτιο, πατιγα ἰοοἱ ἢς τηπιαοδάτατ Ὁ 
ϑαστη αὐ ἀπεοηδιμην ὈΟΠῚπὶ ἄαγοῦ ξασυίτατοπι » ἀς ΟΡ 
Μοί(οπτίοης ᾿οαμίταν, ΑΥχ δα Ἔχοπγποπος ἔχοίοπααβ, 
λεὼ οὐδ, ςςα 4.3. Ἐαὰ ατχ τς Αἰἀτιιθα!ς δά οχὶ 
εἰτούμηι οἴτοα ἐπ τποάϊτοιταποος ροριξος ξιςἰοηι]αδ. 



ἱπείτατ, δ 4υΐ ἱπείτατατ. δὁρμητικὸς ωρὸς τὸ ἔργον, ΟΧ- 
ρεπίά(αιις Δα περσοτίιιπι. ἐρμιητικὸς ταρὸς ταὶ εἱφ φρδίσνα, 

σιιωδιασιιθν» ρτοροηἤι5 δά ΠΡ] ἀϊπξ . φιὶ Π Ια ἴῃς ἰη- 
ρρεῖξης [δ᾽ ἀϊηϊ5. 

πχαῖφ»ἰππιροτιι [δ ἰτὸ ἑποϊτατὸ, 
| ἴηοα Ρἢρατοτῖα [οιῖ5 οι πὶς σΟητοχτα , ΡΓῸ ςοάοπ 
τὶ σαυίὰ ἀϊοίτιιτ οἱ ρμειαὶ αριι4 ΤΒΘΟΟτ. 
μαι ἀιςοτοῖη στοά τ ἤαοο ΡοτγτιπηοΠατίοη πὶ μι σςο. ὁ - 
γμαὶ ἐς λευβραγἱηστοάϊοτ Ροστιμη, Τ ΒαιοΥ ἃ. οἰρμείστετο, {τ401}- 

ναΐτις ἵπ Ροττιοἷπ Ἐρὶρ. 
εἴσω; καγἀι1σ Παμς πὶ ἴῃ ΡΟτταπι» ἰπ Πατίοπο ἰοσο, 

ῬΡΟΠΟΩΝ οὐττ. Δοσαίατίαι. ὁρμίζω σὲ εἰς λιμῆνα ΟΠ γ[ο- 
πίω ἱερωσ. ἐκ καὶ (ϑέπτων δ μισον εἰς χιμῆψας, 1π Ἐρίρταπη- 

ἐς ποταιμὸν, Πιυιΐο ας. ΤΊνον ἀϊ4. ὁραΐζω πλεῖον 
τος, ΓΟΙΓΑ ΠΟ αι] ςΠὶ οχτγα τα] ᾿ξλιπΊοάοπι, ὁρμέζειν 

ων, {τλτο δὰ ἀποθοτας Οαίατγὶ. 
Ἰσατοτ, πη Ερ᾿ σγιιπηατ. χιοπίδιι πίω ὁρμαὶ, ἴῃ ἃ 

εἶς δὰ σαρίςηάος ρ᾽ἔςε5. 
πιιπι, θη μεγρα ἀς αι Ὀ]οίσοτγι ες [ἴδ τὸ τοτ- 
145. Μᾶτςς]}. απποτας ἰδίάθιτ οαρίτε 21. ΤΊ ΘΟ. 

τὶ ἔγιισιι πὶ σοπογὶ ἀππαπιογάτα μουπηῖπδ, ὃς Ρ]Τπίιιπὶ 
110.» σαρίτο ἀφοῖπιο ὅς (δρτῖπτο. [ἄοπὶ Πδτο 22. σα- 

[πι. ἀμ ΟΥΙΩῚ σΘη γα πὶ ΠΟγση Πίμτη ἔςοῖτ: αἰτοτιιπὶ ἢ1- 
ἴπς 5 αἰτεγιιπὶ σαπαΐάο. σοπτγὰ υὰπη Ὠϊοίσονϊά. αὶ 
τρῖά οἴ, αίσιιπι ὃς πίρτγοίςοπβ, 
τἶο5 ἴῃ Ρόττιι αταις Πατίοης. ΑἹ ΠίΔη, αἰασ’ωυουδων, κὶ 

ὧν πίων τελόυ ταίαν δρμισιν » τὸ ϑεῖον ὑκ εἰ μελεῖ “Ἶ καλων τε χὶ 

Ὶ Η 
ΤΠ] 

αἰ στιϊ παιτί απ Ρατιπιπι πηοηἶ] 6) αὐρετραχιλιίθ. κάσ- 
»Ἡοτδς. 

πποηὶΐς εἶτα οΟ ΠῚ, οἱ πῆρισραχλιθ. κόσμ-, Οὐγ 6, 
ν ἔχων, αἰ τὸ ἕρμα τὸ ἀσφελεσμιοι 9" τὸ εἴρω τὸ συμ- 

Ὑπιοίορονίάς Τμιςίλη.. αὐδὲ ὀρχήσεως, ἴτο πὶ ΟΥγΠ ὴηι δι 
ὅλμος, ΟΥ̓ 110... Οἵρωον σγ᾽ Εὐρυ μοί χῶ πολυδαίδα- 
κε Χρύσεον, ἡ λέκτρρισιν ἐτρ μῆμον ἠέλιον ὡς,ντάς Τϑιμε θυ, 
τι5,ἔζατίο παιιΐμπι: ΑΥΑτιι5.. - οἷα κἡὐ αὐταί Νήες 9 ὁ τὰν 

Ατοςρέψωσι κορώνίευ., Οἵρμον ἐσερχόμῆνοι Οἴος. δ᾽ σττ ΑἸΠῚΠῚ 
τατος σοη γί ΠσΌτΟ ΡΟΓΓΙΙ5» ΟὈΠογτιιας παισὶ Πηγᾶ- 

πὶ ροπέογε ἡδιιτα. Αἀμογία πη τις τγαιης ορτατα δά [1τ 

Οτεῖρία σα! σεοτιπι. ὁρμοὶ ἑμμόμτες τῆ ὑποδημάτων, 
ὀρνέοις» ΑΤἸ ΠΟΡΙ. 

ΡΓΙΔΡῚ Ἔρίτβετοη 40 Οτηεὶς ΡεΪοροππηε οἰμπίτατο. 
εἰ: φρο τὸ ὀρφύειν, ὀρνέων, 1111. ἰς ἴδῃ. 
Διιῖςι 4: Ατὶ πορ ἢ. 
ιντὸ  ἱΟΟΕ5 ν Οἱ να πιά μ ΠΙῈΓ 4165. 
ΠΡΌΓΑΓΙ. 

ἀγο᾽ Δ] ΟἸΙΓυὀργιϑοσκοπος. ᾿ 
π ἀιιο πὶ πιο ἷπ Αἰ ἔτοπι τγδῃϑίογπιο. 

κὴὶ ἧς, δ ατα σαρ  σΠἀ διε αιορίμπιο 
Ορνιϑοσσώλω. 

ἐνὸς γὸ σκοτεινός, 
5υθεἰ οἰ. ὀρνιϑεὺ της) ΠΓ ΟΡ 5. 

:5 ζοτταΐος. 
τὸ αιιὶςι!4.Ος! 110. Ατιζοτο!. "5,4 ἀππί απάλγηαι ἀιι- 

αν φἵ ὀρνιϑιαρίων. 
δ ΔΙῚ ΣΊ15ν) οἰωνομόυτεία, 5.14. 
τ αὐγσαιτ 1 Πγ7α τι ρ οἰ πη, ἡ ὀιωνομκαντεία ντ ξιΠ4. Χρο- 
ΟΓΈΣῚ ρ τα’ ἀἸξ1ο Ἐχ Δυιίιπι γοἷδτιι ἀὐιτ ΚΑΓΓΙΓΙ, 
γᾶ} σατο. 

᾿αρ,ᾳἀερ5 ρα! Πηάσοιι5) Ὀ]οἵς,2.ςαρ.89.. 
πιοά ὀρνίϑ., Ασατιις, Οὐνιϑέης κεφαλῆς, 

δ μι ὙΠοορ γαίας [16. (ποιιπ ον ςαρίτε 15. ἀς οατι- 

ὉΓ μαντεύομαι δὲ ὄρνιϑ'9-. 
δ όργιθοϑ ἡ δας Δ ΘΡ 5. ΡΟ] χ. ᾿ 

ΟΡιΙ5 ἐς γοϊποτίνιι5. νἱάς ἐπ νίτα ᾿ὨίοπγΠ) ἀς ὅτι οτ- 

ὙΥΤ ὀρνιϑίας χερῶν, ἢν 6 ΠῚ5 4118 ΡΓᾶ: ἔτάροτε 1165 παοᾶῖ, 
χύμων, ΑΓΗΠΟρ μη. Ἰπτεγρτεβ. Εν ἃς νοπτιις οἰαίαεπι πο- 
Πΐους!, ἀε πιμηάο οἱ 1 ὀρνιϑίαι καλά μϑυοι, ἐαρινοί τινες ὄγ- 
γ βορέαι εἰσὴ τιῇ γγύει , τὰ οἰξ . ἐρνιϑήαι ιιαΠΠ Διι]ατὶ) νθητὶ 

᾿᾿ἰάαπὶ ἀϊξεὶ ἤιητ οχ Αι] οπΐο ροπογορνογηο τοπιροτς ἱπιᾶ 
ὁ τὶ ἰξεητζες, 

οἱ Πςυι]α, ΡΌΠΠς σΑΠ Ππαςοιι5. 60 ἵ ; 
Ὁ ρηθο, αμα γοΪαοτίπιιδ5. τῷ ὀρνιϑίς φϑέγματος 9 ΑὙἸΠΠΟΡἤΔη. κρέα 
ἣν ὥς ταγάοσιιπι ςατπες γο  ςτίπ45, Τάσπα ἐπ ΝΝ τ 

15. - 

θυ γομμειὰ, Αυ}1 4115» αὉΠππὶ ραίτοτ ας ἐρνιϑύβοσκ. 
,᾿ ΠΠΑΤΊῚ1ΠῚ. ὀργεϑονομεῖον, 
Ὁ ζελον, κυ τὸν σα. ἰςιι}} ποπίοη ἤοτος βογοητῖ5. 5 11 αιιπι ἴς 

ἰράπης [᾿Ξ ςὶ γεπιητιγινπός γάλα ἀςποτηϊηλτὰ ἀἰςἐτιγ1οἵς. 

αοοξάςις, ϊἱοἴσοτγιάος [ἰδτὸ ἤδοιιπάο . σαρῖτο 71. ὧρ. 

ΕἸΠΕ 345 
[ο ππρίῃ 4ο, ἡγ Δι τη Θοπογατίο ἔξει ογὶρο 9 ἵτα γοσδτιτ δος 

401 1. 

Οὐ ενεϑογονίθ. οχ δ116 ῃᾶτιις Επτὶ Ρ. 
Ο᾽ ρνιϑοϑηρρ» ας» ἡγαι!ο ρ μπι, Θά ζα ἄς 56η. 
Οὐ ρνιϑοϑηήρας, αν, οἷα ΠΟ ΡΞ. ΡΟ ΠΧ, ὀρνιϑευτής. 
Ὁ ρνεϑυϑιηρδυτικὴ» γᾶ. ΡΠ|) ἀριά ΓΊΔτοη, 
Ο νιϑοϑηρώγα μοι! ρο τ ΡΟ εχ. 
Ο μνιδυχαί τη Θ. »εγ οἰ γα ἐς αΙ [ἀΓι ΠῚ 1η{ἴτοτ, ΡΟ] ΠΧ. 
ΦΡΌΤΑΘ αὐρὺν ΔΒΓ ΡΟγίτα!5: κῆρ πὸ κοεῖν, τὸ σιμυμέγαι, Ετγτα: 
“ἐγ ϑομὸμ ἡ, γ6 αἱ Δ1165 ας παάϊ ἰπίληο τοποταν {πιάϊο. 

Ο ἐνιϑυμανώ, Δ11111 ΠῚ ΤΟΠΘΟΥ Διποτο  ΑΥΠΤΟΡΗ, 

Οἱ ρνεϑυνομεῖον, κα, τὸ, ὀρνι 9. ὡν»α τ πὰ. 5114, 

Ο ρνεδν πα ς δὺς, Ρ 1} 1115 ἀὰιτ ρΊ ρῖο διιὶς. 
Ὁ ρνεϑοπεδι νης η. [Δ 4116 115 ΔΕΙσι ρΑΓίιι5. αὶ φυΐριι9 τεπάϊτιτ,ῖα Ἐρι- 

᾿Βτάτα το πη ἰςιι}4,]ςογοηὶ. 

Ὁ ρνιϑυσκέπο (᾽ οἱ ναιροχον Ἂς ὀργιϑευτὴς ἴῃ ΑΠΊΠΊ. 

Ὁ ρνιϑοτρρφία; Δι πὶ ΠΓΓΙ τ ογγατῖο σογτα 5 . Οοἱ απ1.1. 8.ς.2,3.4- 
ΟΠ ΠῚ σοττα τππη9ν 6] σοΠογτα ἐπὶ, 

Θ ρνιϑοφαΐγος,αἸ165 ρετοπ 5,4 1105 ςοπηοέρης. 
Ὁ ρνιϑοφυής παῖς» ε πὶ αιιο ( ὀρνιϑόπαις. 
Ο ρνιϑώδεις κοιλίαιγτηοεο ιιΐμι γοητγιςε, 
ο ῥυνϑωδεστερρς κα οἷ, ΠλᾶρῚς {ρεοίοιη διιῖς μας πβ.ὀρνιθωδεστέρας εἷ- 

στερας εἰ χά τοὶ σελαί χη» Παοῖ βοηιις σαστὶ Δ ρἱ ποίσῃ δὰ ἤρεοὶς ναὶ 
,᾿αβ,α 1 Διις5)άζα εχ Ατϊδῆοσ. 

Ὁ ρνεϑϑῶν αἷγίθ-, οἰ αι τί πση σοττα πῇ {παρυιμ πη» οἴ Ποῖπα ςοσιᾶ 
ς {πππὶ, (ΟΠ μπΊ,1.8.ς.3.8ς 6ε].1.ν:.ς.20. 

Ο ρνιϑοσσώλαι νὐ ὀρνεῶται ἀρτχ ῬΟΙ] ΙΓ οΠ1; κὸ πινακασσ κα), ἰά οἵδ, ὀρνν" 
“οχαώηλο,, 

Ορηξ,χίϑ-, Ποτίςὰ ὃς 
ΟἴἼνικ ιϑος οἱ κὶ ἡγαιλ5» 4 1 πα, ]ος. ἷπ ̓Ασευίατία,πηρ. ὄρνιν, κα ὄρνιϑα;, 

ὅς ΡΙαΓΑΪὲ ὄρνεις » αὐ ὀρνεϑοις αῤσενικαῖς καὶ ϑυλυκώς Δριιά νεΐεγοβ: - 
Ριιὰ Ατἰιοηδῖμτ "1. 9.5 ὄρνεϑας νἡ ὀρνῖϑτα αἰς Μυ τις δ 41 11πὰ8 
{ο] πὸ ςοπ που: ἀρ ρε ]Αγὶ , ρα]]ο5 γογὸ ἀλεκτορίδες καὶ ἐλὸ- 
κπρυόγας {ς ἀριιὰ Μλττῇ. ςἀρίτο 23,δρνες ἀἰοϊταν ἐς ρα} {1π4. Ο- 
ἀγ). ὁ, εἰπόντι ἐπέππειτο δεξιὸς ὄρνις, ἀοχτοτ Αἰ 65. ἈΡοΪ!οπῖας {ε- 
σιη40, τούσδ᾽ ὄρνιϑεις ἐδόντες, Ἐτ 'π σεποῖς Ἐσσπηϊ πίη. ἰδ ἱά, πλαΐς- 
δας ὄρνιϑας ςυμφαλίδεας, ϑ(ς, ὄρνις Ροϊϊεγίοσοση ργοάμςοιτο γε 64- 
Ζαὰ νοττῖτ ἴδτο (δεαπάο ΒιΑτΠΠῚ, ὄρνις ρτο δος ρίττε, ΗςΠοά. δι- 
γις δεὸς ΡΓῸ 441111491Π Ἐρηρταπηπηᾶτ. ὄρνις οἰκταίη,ἀς Αἴογοης,Α- 
ΡΟΙΙΟΐι5 ἈΠΟ ἃ. ὄρνις κατοικήσει. ψ1]1Ατῖς Ρ4}Ππά ἀἰοίτιιν δἷν 
ΑἸεχδηα, Αρμγοά τ τά εἰπραιιῖς σοττδ!!ς. ϑειλαή ἕα ὄρνις, αςΐλπ. 
πιδγῖηᾶ δι ἴ5.ὀρνιϑες ὑμερριγαι65 σοτταΐ ες, ὀρνέϑων ϑρέμματα, αἰτὰ- 
1ες δι 165. ῬΊατο ἀς Γι ρῚθ. ρα! Πς οπῖπη ἀτδίτγοτ, ἐκ ὄρνισε δ 
μδρτευόμϑωοι» Δ αιιῖδιις Διιρτ 1 σΑρῖδητοβ.. ΡΙατατς. πη Ο4- 
ΤᾺ1]]. εἰς «δῦ ὄρνις εἰσιὼν » Γ)ε ΠΟΥ ΠΟ ἢ. ἀ( Διῖτπι Ραρπαϑ ἰρεξᾶ- 
ἀλς λαιηἤις. Ὡς Δδαΐδθιις ἰῃ ϑεηογς πλιΐτα ἀμ Πεγῖς Ατηίτοσεῖς 
ἄς ρ]Π1ηα νἹάς ΑἸ] Δη. ὀρνίθων γώλα,νά4ε Γώλα, ΕΠ ὅς ὄρνις πο- 
τῆςῃ [γάοτγὶς ἀρὰ Ῥγος]ιπὶ ἐς ϑρβατα.. Ατᾶτζιις, κεφαλὴ γέ μῆν 
εἴκρη αἡτιαἷϑ ων ὄρνεϑ.Θ- ἑλίασεται. 1014, ὀρνιϑέη κεφαλιὰὶ, Οἴςεγο αἷος 
Αι15.ν Ρηι15 ἀϊοίτατ ἃ ρεγιπμαηῖσο Βαῆο. Οὔρνις ΡγῸ διιριιγῖο, 
ΟΠΆΪΩς δέ ΟΥΔΟΙ]ο: ΑΥΠξορἢαπ. δέχε ἃ αὔδρα καὶ ἃ ὄρνιν πῷ ϑεοῦ, ἐὰ 
εἴπ. τὸ μαῤτόυμαι, ἃ οἰωνόν. δέρνεϑι αἰσίξος ἔς ̓ς Διις»᾽4 εἴπ, μαντείᾳ, 50- 
Ῥ ΟΕΙ. ὄβνιϑει τόν δὲ ἄσιον ποιϑεἴϑα. ἘπιτΙ ρ 4. Διιστγία ἐξα δοηὶ ςὅ- 
Πα]ίπλισ. ΑΞ (ΠΥ ]. ὄρνιϑει σ᾽ αὶ ποιοὶ σὲ τὶ ἐμῆς ἐσοσδ, 51ς Δυιῖς ἀριιά 
Τλτίποϑ Ρτὸ διιρὶςοῖο, ντ ἀριι4 Οἰσεγοποαι δά ποτα δι οι 6 - 
το. Πτε πὶ Πα βογτηϊτὸ οἰιοπίς ὄρνις ΑΙ] πάο ἀϊοίτιιγ. αὐ τ 
αὐ.3.9}} θέβα;ς, ρτο ξοττιιπα νΠπγρδυῖς φεῦ δ ξωμαλλάρσοντος ὄρνιϑος 
βερτοὶς δίκαιον αἴδρα τοῖσι δυοσεζες ἔφρις. 

ΟἸνὸς,οδίρσιτιις. 
ΟἾνυμαι, δρμιεῖμίαι, δεεγείρομια! [τσ ο»ςΟηοἰτοτ, οτηπιοιιθοτ,εο;τεῶ- 

ἀονργογρεγο, Ηοσπισγας ΠΠ|4.405 γ; ὥρνυτο δ) αὐτίη ὀὐαξ, 4 ἘΠ 
αὐέφ᾽η 5 δεηγέρϑον. Πτε πὸ ἄγγιιο. Εἰς ΠΟ ἀμ, ὀρνυμήψοιο αἴακτος, τορς ἴῃ- 
ἴατρεητο. 

Οὔρνυμι ὃ 

Οἰννύω,Ἰπεῖτο, ρνοπηοιέδινπάς ἀπόρνυμι, Πιτροτο ἕαοΐο, οΧοῖτο, δε- 
γείρω, Αξ, Ασσυλπηρ. ὄρνυτ, ποιρόρ μον ΠΟ πιετ, 1]. 1 ον στδάτιηι» 
Βοτταγὸ νῖ πηδτίγος. 

Οριξάγχν» ἡγοτοθΔηςῃς Βεγρ 4.411: ογοδιμπὶ» 4 οἵτ,ογιατη {γδα- 
υἱατ δέ ἐπερατ εἰς φια Ὀἱοίςογι ες Πἰθτοὸ {εσιιπάο,ςαρίτε 175. 
ὙΒοΟρΡΠ ἄς σας ρίαητ. θτο αιΐητο 5 οαρίτς 22. νἱάς Αφοντεία 
βοταύη. 

Θ᾽ ερβασὲς,ορίτμοτοι ἔογατιηντ σ ΓΙ ΓΙΙΠῚ 9 411 πιδητος Ρεγοῖ- 
ταητ. το πὸ ΠΥ ΠΊΡ Πα; τποπταπᾶν 4185 ἃς ὁρειόδες, 

Ο᾽ ῤβαγχίθ'" οἱ, ἸΝΙςαπάοτ η Τ᾽ Βογίαςῖ5, νϑαλείς τ' ἐρρβεγχοι, φημαῖ- 
γεσι, Π]Ες ἱΠτοΓΡ. κ᾿ «δ σκυτένες εἰσκς, γττας φοτίλοςοΚ. 

Οἱ ρζιαα κα ταπότια, ΡΥ αἶα; οτοιὶ παρ ηἰτιιά της. Ὀ]οἰσογι ἐς5 [10..4: 
σαρῖτα 245. 

Ο᾽ ερβίας, Ατομίρεπαβ δριά σα οπύσῃ ᾿ἴρτο ποπος σαρῖτε Ῥτπιος 
ΤᾺ τόποις ἐρεβίνϑοις,γτ ὃς ΘΑ] πη, Προ ὅ. δ᾽ περὶ ἰς, ἀρ ρε!Ἰδαῖτ, 4 
οἴϊ, εἰσεγαεβ. 

Οὐ εῤβοιον,», Ἔτη Δοἔλτίπα οττ. 3 
Οἱ ο»6ΘὉ-,.,ο᾽ οτοδιι5»εγαιμτι:άς 4ο Ὁ οἴςοτί 4 11ῦτο [δουπάο,ς: 

132,85 Ατἰΐεος.11,3. Αρήσα, μοτθὰ οἴ αι 18ς αυροτοτ γε ἐγτίσ᾽ 
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οὐργκοι αἱ αἴκροι» οἡ εἸξοχὸ αἶα ὅρων. ςαςιιπνῖπα. Ἰοην . Ῥοοῖὰ ἂς ἤτιὶ 
οτοὶς.Ερκαυΐε δουνοῖο αὐομϑρώσκοντες ἀρόγκαις, Ἑπίχαιπις εχυΐι- 

εατοῦ εἰ! επὶ 9 ἰδιαζεσα χτίξις ξεῖν, ὁ ποῖαι πο) αἱ τοῖς ποιητοῖῖς ὅ71.- 

πηδεύονται, διαὶ τοὶ χομτάπρφπον, ιν αἱ ἢσαξ ν ογὸ τίω) σὰ ὄρρις ὠξογκω- 
σιν καὶ «ῥάτασιν. Ἡληδ ταπῖςη ΔἸ ἸΌ πεῖ ποπ ἱπποιαις δὲ Βα- 

χίτοντρατας ἱρς ἱπτουργοσιῇς οπῆτη πιμτὸ ἀητς νῇι5 εγας ΝῚ- 

εαπάοῦ ἴῃ ΑἸ οχΊ ΡΒαγπηαοῖς, ἐν δ)᾽ ὠκοναίοις Θυλείζω εἰκόνιτον ἐγε- 

βλάςυσεν ὁρϑγκοιςοἱὰ εἴπ, ἐϑῖς μετεώρφις τόποις ὐπὸ τῷ «δὺ ὀρεινοιὰ τό- 
ποις ὄγκοις ἔχιν, ἢ τοῖς τόποις υξοχαὶ ἔχησιν » ἸΆΤΟΥΡΥ. Αριά Ηοεν- 

εἰῖαπν ἢς ἰουδὶ ἀδίροτ,ο ρόγκοιζν Εἱ ὀρώνκη) δ ὀρων τὰ ὀγκωδη τς 
οτίαπι νοσδαζ ὀρϑγχθέενν Οἱ ὀρῶν λόφοις, 

Οἱ ρόγυ.5. τγ πο ορ. ἀογιπατιιπη αἷς οχ πιράϊο ρατεῖς!ρ.ἀρεγὼ «γία- 
ἔλα τρραῇ καὶ συςοχῇ («ἃ αι Πτ πο Ἐχρομξογίλη ὀργη δ μαῇ 
ὀρῤγι:»ν ἀϊξξαπι εἴς ἱπάτοατο γα}0. ἶ 

Οὐ δόδωμν(θ.)5,ο᾽ ὙΔΠΙ18 Πιτοι]1155 «ἤραφυας, δυτὸ πῶ ὀρφύειν χτ) τίω; εὐ - 
ξησιν, ΕἸ οπλ οι. ὀρρδαμνὴςρτο εοάςην, ΤἈςΟοτῖτ, 1ἀγ].7.ὑ οὐδαμνθ. 

Ηςν οἢ. οἴ οὐέαπι ποταμὸς, 
Οἱ ορδεμνιάδες, αγτηρ μα; Οτολάο5. ὐπὸ τ᾽ δεμνίων αι! ἴῃ ταοητῖδιι5 

(οἰ ποεῖ ἤγαύα ἔοι σα 1114 μα μα εᾶτραριιπι αιιο 4; ἐρίτποτοη, 
Ο ο9 δι εἰπόν: πη [1ΠῈ οῤῥαδία, : 
“Οὐ ρρϑεσία, ας," ΓΟΥΠΊΪ 15. Δ Πρηατῖο του ΠῚ ΠΟΥΙ ΤΥ οἷ ὁρφϑεσία,, τοὺ 

χὠρίξεντει πίω; γίώ, Πυπῖτο5.σοη αἰ» οί οἷν. Αξζοτιμη σαρῖτε 
17. ταὶ ἐ ρρϑεσίας “ἷ κατοικίας αὐτῇ 5 ροΠτῖς Παΐδιις δα σἹτατι οὨ]ς 
ΘΟΓΙΙΠΊ. Ἐὐτν τῷ ι ἐν τθα, ΣΉ ΜΉΙΝΙ 

Οἱ ρϑέτοης,Παίτοτι νἴἄς Οἱριςη ς- Ἵ 
Οορθωΐω,ςοποῖτο, τ σουταρρ]αν»σιωαἴγων ἐροτίζω, το οο,ςοηβάςα- 

τίατη ᾿ηἰϊοἰο, τρρσρέπω, παρφρμώ,οχοῖο ἴσα οχοῖτο, Ε]ΙΟηλ.1].κγὲ 

δι ἐρφθεωε, λα, Αςςαΐ, 
Ορρίσης »". ο΄, ὁροϑέτης. 
Οἱ ρξριτύποο,νϊάς Ὁ ρειτύπος,αριιά ἸΝΙοΔμἄ. εξ ετίλπι ἐφφίτυπῦῆος, ὀροι- 

αὐ πῆοιο βατήφα,ν Οἱ [ΟΠ ο]Ἰα[τ. ἐΧΡΟῺ. βατῆφι. ποιμὴν ἐκ ωὺ ῥα ξ δον» ἴτα 
ντ νἱάεατιν ἰητεὶ ἰσοτο Ῥογ ἀρφίτυ πον ποιρμῆμαι. 

Οὔρρμω, Οὐ ν ξ κπὶ δι᾿ αὐέρες ἐϑλοὶ ὅρον ται ἐποικολεϑοίίσι. 
Ορνα, τὸν ΠἸρητιπι 4110 σα  σάταπη ν τᾶ Πὶ ῬΓΟΙΙ) ἀπτο  ἐρ ππ πὶ 1π Ρτς- 

1ο 4ιιο οἴ ξιιτα ὀχ ρ γι Πα τιιγ δα ἃ. ἀραα ῬΟΠΪ. οἰ! ςπὶ Πρ ηῖης, 
οἵ δ ἐροντοηα! ὑρίσιτα, 

Οἱ ξόντη:»υ,65᾽ ,Οτοηῖος Ηπα ἴθ 9. ρΡον πιδάϊατι Απεῖος ἴλπι ΗΠ οη5. 
Οὐ μιόντεον, “τὸ, ἰγοι δα ηια ᾿έξοτ!ςῖ5 τη δαίποο Ἰατ!ἀππὶ οοἰοτεπη 

ἀετγαλῖτ,α1.1.9.χ7" τόποις ΟΥἱράμιπι Ἔα άομ ΡΟ ον [αου]ταῖς, 
Ὁϊοίζοτυ. 

Οὐ ερντο ἱπαρ εἰ [εσαπτατ, 
Οἱ ε»πεόϊον, τὸ, σο Πσα 5. Γαπιαΐας ἀρπά δεγα. 
Οὐ ρϑονν οἱ Ζογο,εθυ, τὸ πιο η 5.4} ]]πάπάο ρτο απ ρῖο ὃς Πιπιπλῖταῖς 

ἡποητὶς ῬΟμΐτατ ΟΑΠ ἸΠλαο]5,Ζεύ σὲ μῇρ ἐϑαίνισιν ἐν ἔρεσι φασι γε- 
»νέϑωμντ ἃς Τ Ποοοτί τισοώρεα μακροὶ Λυκαία, δ ρφικοἱ ΠΛ ΟὨτῚ5 Ράτιο5 
ἤχας τέρματα, ϊᾷ ον. ἱπτα ραγ5 ὃς γδαϊχ : ἀκρώρεια 5 14 οί σαςιι- 
χπεηρζατώρεια, 14 ἡ οος ἀςίςςηἀρητία ἴα. ΠΟ τῖμπι ἰάτοτα ἴη- 
ἀϊσαηταν τ παῖς Μάγος! ]5 ΠΠτο τογτῖο Ὀϊοίςονἄ. σαρῖτο 157. 
νὶ Ἂς σε}. 1 ἀϊϑῖοπο Αἰχρώρεια,, Ορ9ς55 πλάτια 7 ἀμίς, ΑΥὙἸΤο- 
Ῥίνα, Αοδατγ. Κάχεζεν ὀκτὼ αἰνῶας δὴ χρυσῶν ὁρων, ἴῃ ἀιιτοὶς [Δ[Δ 15. 

Οἱ δρε»εγδ᾽ τΟΥΓα Π115.πιότα {πιο 5γάσβ ατα [ηρα, Αριᾷ Θεπιοῖς- 
Πόποπι; οὕ δϑις τιθέναι ὃς χφτειτι ϑέναι » αίπσπατο ΠΠΠΊ1τ685 9 ἤπες ὅἃζ 
ςοηβηῖα ἀοτογπιίηατε Ππίτοτῖς πο άο. Οἵ δος οἰ ΡῬΙἴτε]α οτο- 
δλλ, ἡ ἐνεσηκῦα ςυλυ δ ερς ὙΠ] γα ρου ρας ππιρτίατιι πη) ΡΊατο ἐς 
Τιορῖθις. Ιτεῖὶ δος. Πη15.14 οἰ  Πηϊτῖο 9 ᾿ ̓παιῖς Οὐ] ΩτΙΠἸ η, 
ΟἿρος δὲ ὅδι χόγος οἱ τὸ τί ἰῷ 20 σημαίνων. ΑὙἸἴτοτοῖε5 Πρ τὸ ργίπιο 
τορίσοτιμτσι. ὅρος βία!Θ-, νἱοίοητα ἀςβηϊτιο, Πετίοσοη. Ιτοῖὶ 
σκοπὸς κἡ τέλ Ὁ. “ἴ᾽ Ὡρῴξεων,κἡ ωόϑεσις, ΑτἸίζοτο! ΡΟ] τίς, γιδτε 
«ρὸς ἃ ὑπυικείυδυον αὐτοῖς ὅρον. ὅρος σιυύτοικος. σΟτα ΡΟΠά 11. Πι- 
Πίμ. ΝΜ ατον το ρεστοτέλης 5) ἐν τινὸς ἀλοξανόρυν ἃ (ακεδδνα λόγῳ, 
σιευΐτομόν πὶνα αἰ ἑαυτὰ φιλοσοφίας ἐντι ϑέμϑυδ- ρον, τίυ) α πλώτω- 

γ. αναιρεῖ δύξὰυ.Ἰὰ εἴτ, Πα: Ρ ἈΠΟ ΟΡ ἴα: σοπηροηάϊιπα ἔλοἰ τη59 
ιᾶπι ρ οὐ ορ ΐαττι δά σοπηρεπάϊιπη σοπίονοπϑ»δς δτοι ττα- 
ἔζα ςοπιρ! ςἐτοι5,δές. ρος ὁ αἰδορισμὸς,, Ἡοτ πιο θη ἀςοὶρίτητ 
ετίαπι ρτοὸ τιοδ δὲ γορ ],δς αιϊαῇ ρταίςτῖρτο, 0 αξγίοπος 
το] Ρεγδπγα τ, α  οπ. οι πο άϊο 1». ὃς τ4.οἷν ἰτοῖῃ ἔογπια δὲ το- 
δ|4 χιαλπι Ατιϊοτ. 4. ο "τὶς, τῷ σ᾽ 47 μεμέχθαι δημοκρατίαν. καὶ 
ὀλιγαρχίδμ δρ(Θ., ὗταν ὦν δέχηται λέγειν πίων αὐ πίω) πολιτείαν, δημοκξει - 
σπίαν κι ὀλιγαρχίαν, ἘΠῸ οτίαπν ἱπάοχ τοὶ οσποχίς ὃς ορρίσμοτγα- 
ταγάς ιο νἱ ἐς Οἱρέζεῶς καὶ Ττρφορίζεανει!. ὅρον ξ) σωφροσιμης πεῖσιν 
ὀύθρώποις.Ἰ ἃ οἴξ, το συ] πὶ, Ασ ἘΠ Δ ες. ὄρρις τἥσ' ἀνίων σι ϑεόϑες, ρτοτῖα 
τεθιις νοηα {115 προ ποΓΦΡΪΑτο 1,651}. το πὶ γα ΕἸ σαι ΠῚ ἴα - 
Πυππιθητιῖπι. τοι πιμήου!τπι ἀρρς ΠΠΔητ.Ἰτοιη ΡγῸ οχίγοπιο 
δυιθίςητο ροηίτιτ, ὃ Ῥτο σαΐο, οἴ οαΐπι τὸ ἐΐχατον, γἶττα αιιοά, 

μῷ κα ἀλρπῷ πρὸς ὃ ὅρον φερρυῆύς τόπου. Οδος ὃς ἀκρον Ρ]ατοηὶ ἴῃ 
ΤΙπιαουΡτο σχιγο πιο, ἸςοΓ. 

᾿δδονρτο ὀῤῥοφ» Γοττιπὶ Ια ἐπϊς»,οΟχγτοῃ. ἤπο αἰρίγατίοπο, ὈΙοΐταν 6- 
τίαπι ἐς γουττ ἃΠατιπὶ αμιοία (δ Δατίανντ ἀς (ἀπ σιυίπου Ρὲ- 
ες ἀταις Πιμ Πθιι5. Τ᾿ ΠΘΘρμγαίτας Πργο το ἐς ἈΠ τοτ.ρίσπτατ, ς 
Ῥίσξι ὑδαρες ἐρν «ιιαηλῃ] εἴϊο αἰτ, αὶ πλείω ἔχεν δ ὁεόν, Ηης 
οὐῥόσποσα : ὑ κίο Ἱπέτα δὲ ἴῃ ἀἰξείοης Γ χωρ, αἰια; ὑ οχ αὐτὶ τῷ ὑῤῥος ] 

ἡ δ᾽ ρρσελ γον, ὁ. τὸ, ΠῚΘΏ ΓΑ Ὶ ΠῚ ΟΖ ὀρεοσέλινον, 

Ῥγορτοῆτις ποη οἰ πιοτα), Αὐπζοτεῖες Γδσιι40. αἷδὲ γγυέσ. σεῖο 

ΟΡ 

᾿ἀιζιταῦ. ἊΣ 
Ὁ ροσοίγίαι οἱ οτοίαη στα» Ἶτα ν ΘΟ ΔΉτΙΙΓ ᾿ἰπρια Ρ 

τορος θεπε που! Ἡεγοάοτ.}.8. ΜΞ» 

Ο᾽ ερασίζης» τ: τΙ ΕΓ 1 1 }| 415. Εγὶ σῚΠὰ πποηταη4, 
ἴτοτ. σσίξῃ πιασηϊτιά τις ἀ᾽΄ 114 }15.01Π αι παῦρα: 
τα ταπιγᾶς απο « 1π ἐπ οητδιι5 νου !ατηῦ. 

Οὔ εμα,φἰπτροτιισ. (ΑἸ ττῖδ. ὄρμυμα, σι θημα, ΕἸ ον ἢ, 
Ο᾽ρέω, μλέσω, στ άκοι, αγτὶ δ ὀρ ύῳ, βοιοτικῷ πλεδνάσμῳ τ 

ἀταρότατη ἔαοῖο, ργὸ ΠΙ1ο. ΕΟ πιο. ΠΙδ, Φ, ὡρὸς 7 
σεν,Ἰ δ ὐρμησεν, ἀμ Ἀ3Ὲν ΕἸς ΠΟ ἃ. ἐπ᾽ διλοῖσιν δρεασὸρ, ἵν 
τἰιὸ ἵστη πσγαητ. “ 

Οἰ ερφαω,τὸ ὀροφόω,τεσο, Κα Υ11ς ἢ. ΑΘ Δοου, 

Οὐ ρφρὴ, ὅς, ὐ ἃς ᾿ ᾿ 
Οἵ ρρ8,...,. το ξξαπ), σ ἐγ, ΟΠΙΙ χιπι τε ἐξ], οι! πτοη, ἢ 

ξξογηπις σοητίρ πατῖο, ΑὙ ΠΕ ΘΡΉδη. Σπὸ τὶ οἰ ρεφῆς Υῦ ἐπ 
κατε χέσε τοπι ἐροφίθ- » ΤΠ δαπατίςα τεξεϊς ἢ 
Ἀπιπιοη ἀπ Ἰπστς ὀσεφηὶ ἡ τέγος, 

Ορρφηφόρφν, κα ν)Ἰ γα] το απ σε θη 5, στρα κόδερρμον, 
Ο᾽ ξρφίας ἐς 1η το ξεῖς νογίαπϑοντ ρα ΑΥἸΠΟΡΉ. ἐ ρσφίας 

{ἐγρεηϑ5 απ πππτο5 γοπαταγ ἴῃ το ξξῖς, οἱ ἐν δὶ οἰκέας μὲ 
ἙἘπ|τ.Ο Δ. 4, Ἤ , 

Οὐ δέφομαιτορὁτ.Το δ ρ τς, κενοδίνοις φαπγώνασι ὠρόφο 
δεκοῖς τες αγύῖοις οἰκία, ) ἀΟΙΠῚ15 σα τις πὶ μαθες 114 

Ῥιριι. ᾿ ἊΝ 
Οὐ δρφόω, μι ώσω, αι κα, ΟΠ ΠΤ, ςοα ΠΟ τορο τα 
Οἱ οήφωμα, “τὸς, τὸ, ΚΟ ΤΥ; τέγος, ἕ- 
Οἱ δέφωσι:. 1 τί Π1: ΝΜ 
Ο ϑόχθϑ ἴτε ο ὀρογαθς» πιο τὶς ππ στπα ὃς ἔα ΠῚ ρ ̓πὶ. Ὁ 
Οὐ δέων το ὁρών»ν τάδ. ᾿ 
οὕ παξ, Ἰασυ τι τα {Π|6 ργορυὶὸ ἐχ ταπιο τογεῖῖ τα 

"αἰ οἸτειτ τὸ ἰκόντιον ὅξήλογ χον, δεῖ βέλ Θ- τίυ λόγχίω 
αἱ τὸ τὸ τιτριΐσκον σιδηρείον, ὅ ὡς οἱ κρίκ(Θ- ἐμβοξλη 
σιωέχᾷ. δι τὸ ὅπτῇ λόγχῃ κεῖδννν. ὃ ἔξι πιῇ ξύλῳ, οὗ 

τὸ σιδυρειον αὖ σε κὸν τίκ ρὸς ὃ κρίπον ἐν δυσι δακ- λοις ἡ 

τῷ ῥιπῆ σι, Γοτπιθητατ. Ἐπτῖρ. ἢ {14,1 ἩΠΡΡΟΙτΟ 

ἔξαμαι κυσὶ ϑῶυ ξα! ὦ αὖϑ χε τὰν ξανϑ' αὴ ῥίψαι ϑέοσο 
τεγρτ. τι πτα ὁ ν οστῖτ ν πα] π}. ΟἿ ποις, νΘηταΒ 

Οἵρπας, ΗΟ οἸι, “ ἀκρίδος γόνυ, : 
ΟἿ πεηξ,ἡκος οἷ. κλοδος ΓΑΥΆΙῚ5 5 ΓΕ (ΠΓΟ τς ἐχ γαάῖς 

τις το ΓΟ ΟΝ ς. τη Ἐ ποτ μσοάϑου δ), δυη χυτος δρπηξ, ΓΑιϊ 
κἂσ ετίατη αἰ τος 4 4116 τα ΠΊΟ5 411 {ππτ 1 Π [πηι ΠΛ 2 
τπεή]α. Δ] Ππαςτι5)δ6ή οἱ τωπονιωνίθ- ἐσείσευτο δεέϑγινᾷ 
δ) ὅλον τὸ μέλαθρον : νης ΨΊΓΡΙ]. -τγοπιογο ΟΠΊΠΙΑΥ 
το πη! πάις ᾿δατίηϊις ἀοῖ. Οὗ πηξ, [είπαιι} 5. βάκχαι 
1.2 οὶ λαξων ὅρπηκῳ 61] νῶτον ἵκηαι. 

Οἷῥα ΡΙῸ ὅρα. ΔΡΟ}1.2. ἱρὴν ἐῤῥ᾽ ἐκείμοντο, τοι ΡΠ πὶ 4Ὸ 
{Ἐγιιχογιιηῖν ( 

Οἱ ῥῥοδιᾷν,ἴη σοχοπάίοςς ὅς παῖος σαάότο γο] (ἢ άοτς, 
ὀῤῥιδεωῦ, τὺ 

ἘῈ 

μι ., 

ἽΝ 

ΠΠ 

Π τὰ ὃ 

την 

ὯΝ 
ἡ 0], 

γε 

ΤῊ 

ΟἾῥον,ἰά4οπὶ αιιοί δῥῥίθυ, ΩΝ 
Οἱ ῥῥόπποσα, ἡ, οἱ οἷς Τογιπα ἤιις Π]παπιοη Το! 1ς} 1855 δ᾽ 

ἤμις ὀῤῥός, ΑἹ σίποτα οῤῥοπτασαν οτίαιη ν οσᾶτ “ποσέλαι 
το. ΕἸ γεγὸ σππτασέλοιον ὨΙοίσοτγί αι ὃς Ρ] π1ο. 14 εἴ! 
οἰ πιιηι 5 Γοτοὐτηα 1114 1 ρος ΠΠαιϊάᾳ ηιιοά πιο 
4τιοά ἀτιπὶ οα σοσυίταν ἰαηᾷ ρτςτοιία ἐχοῖρίτατ 
ξλξζα, Θαἴεηις Πἰστο Ργίπιο χτλ τόποις πίδσανϑος νι 
πιοσέλαμον 9 οἵς οἱοὔ ρΡ᾽σφτιιπιιῃς ἐπΐτῃ ἴῃ ΑΠα νοὶ 
ὅς Πταιί ἀκ: Ρἱ ἰδ πηητιγαση ἃ εἴτ ρὶςὶς βοτεπη, Ἐξ 
Τ ἀγστῖς αἰτ σαρῖτο 40. Ρ᾽οὶς θοτοπη αιοα Ρ᾿ ΠΟ] σα 
Μαιοεῖϊις Ἐπιρειγίοιι5)Ηῆ05 Ρ]ς155 Πα Π1τ 9 ΠΈΕΙῊ 
Ἰασοι: ἤΠογοιη αὐτοῖη ἀρ ρεῖ!ο 411 ἰ᾿πὰὶ {ι οἰ ρίτιι 
εἶτι5 ναροτὶ ἀτπι οα ἀεσοσυίτιγ, ΤΠ οίτιγ ετίαια 
Ροβτίομε πίσσης οῤῥός,ντ ἀριι Ααείτιση 6. Πἰργο 
69. λεόμας κὶ πίσσης οββιᾷ μίξας ὅξηχριε, Οαΐεη, ᾿δ:άεη 
του πίσσης ὑγραξ ὀῤῥον Ῥοίιϊτράς τεῆπα: ἤοτο ΡΙΊα, {δι 
8. 1.16.6.11. ὃ -- Ἂ 

Οὐ ῥῥοπυύγιον,ν εἶ ἐροστύγεον, νερὸ οὐ ον ον) κόκκυγα Ὅς 
νϑοατοΡΟ]]. κὶ ὄῤῥιον (τα ] ΘΠ115 9 14 εἴξ 9 σῷ ἱερρε ὀστες 
(οπιπιοηῖατ. ΑΤἸ ΠΟ Ρ μαπῖς δ ὑξακεί μῆνον τοῖς σφαιρ 

ΟΥγΠ ΡΥ Β πη σαι ροπηῖ5 σοπάϊτα, ργορ ὸνοι 
πιὰ ρᾶτο ἔρίπαν ν δ᾽ Προπόν" ἀοΠπιιην:ὀρϑοαυυύγιοννν, 
γπΑ] δεῖς ΓΟ ΠΗ ΠῚ ΡαγβυιαΣ [δ Πρ ογιιοπῖςῃϑ5 5 ἢ’ 
Τίοτο ρατῖο ἡπτο στ. ἴῃ ἀΠΊΡτ15 ΠΊα ἢ] ΕΟ ΠΟΥ αιὴπι 
Νου Βαδοῖ ἤδη ρατο Γιάτιπατη ἀρρο ἢ ]ατιοηςπὶ : ΕἸΠ 
σταηληιατο ἤιο σποπιὶπὶτ Ν]αυτίΑ 15 5 ἀϊσεας.. Ετῃ8 
οὐγπορν σίμνη πιαογα;. ΑὙΠΠποτο ες ἔῦγο [ἐσυηάο. 
δαΐδις ἰοθεη59 ρθυ οὔδνῖ πΖυ το ὗν ὄ χαστ ὀῤῥοπτυγιον 
Ολτα Ἔχ] οατγοαια ταἰ],411}15 ἀατα ιφάγαροάίρι 

Τποτος σάγθητ, Ατὶ ἤόρμηδα. ἴῃ ΝΜ αθῖδ. ἐς ΘΕ] 
γνώμίω ἔγ4 ταὶ ἐμτπέλας χ᾽) τὸ στό μ᾽ ἀἴδειν ἢ γ᾽ τ᾿ ἀν 
ΟΥγπΟρΥ ρί ππιυχτλ τοὶ οῤῥοαύγεον ἐκτέμνονταὶ οἱ ὄρνιθες σα! 
{ται αγ ραττῷ πολ Πῖπια πα ἀτγΑ τ 1,9, Απῖπιν 



ΘΡῸΡ 
οραπέείς, ποτίίαιις ογγμοργίτιπι αἰ ἰηϑιιπι μα- 

(εἰς μελ αὐκροον ΑὙἸΠΟ το σαῤγος. 
ῃ οἰξ ἀρυὰ Ηἰρροοσγατοπὶ ηϊιοα ὀῤῥοπυΐγεον, ΟΧΤΓΟΠΊΠΩῚ 

οτὶ τὸ ἱεροῦ ος- ἐκ τὸ αὐρας, ΟΑ]οΒῸ Ἰητοιργοτς. ΡΟ] οὶ ἴῃ - 
εἰϊ τοιτιιην ἃς ροά οις. Γπτέυ τ. ΑὙΠΠΟρ ἤδη, μέρος αἱ 
ἐἰπ)οϊα 5 ρὰγο αι δὲ ταεύρος αἰ ᾿ρ(ο ἀἸοἰταγ. ας ὶα 

να δῥῥον ανατεϑεὶς τῷ ὄνῳ, ΕἸΚ ὃς πγετιις,φόξιϑ-, ὃς Ἡΐης 
λὲ τὸ φοζεύω. : 

οἷ, ἐόγιπι [Δ ξῖ5, ϑυρόγελα Ηείν ον, ἴδιι ἰχὼρ ὑϑψαιτώδως, Α- 
ἴος ᾿ἰδτο τογεῖο Α ηἰπγαΐ. γάλακτος ὀῤῥος , ΘΑΙοπις τὸ 

ἀο αὐ ΘΙ χυιςοιι. ἐχὼρ οἱ μὴ αἵματος οὐῥος,οτιιοτ Ζυΐ (χη σαὶ- 
Πάλιν ἃς ἀςἢιϊιχιις οἰτν Εἰς πῈ15 ἢ 1 ἤηαο Ρ]ατοπὶδ, νὶ- 

Ῥτο ἔστο. κεν 
{εγείσογε, Αὐἠζοτε] ἃ Ὀϊοίςοτγιάο διορέξεθϑει ἀϊοίτατοργο 

γον 6] δες ρρεδίϑεο, ἱ. ωἰφίς α ὅδ ΝΑ ΠῚ οῤῥὸς καὶ ἢ γάλακτος ἢ τινος 

σὰς Κὸ οφύλισμιας Ε εἰν ἢ, 

{εγοῆις. τὸ οῤῥω δὲς, πσςις (ογοίις, ΤἼςορ τ ἱ ς.ἀ6. σις 
Ἐρεῖδες χέλα [ας Γογοὐππι, Ἰάοπιαρι ΗἸρρος. ὀῤῥωδέων, ἀὰ 
ἴεηο, ἐκ ἄχρι δῤῥκ ἐκτεινουΐύων, 

γὐ εἰ πιοΥοτγοριήατίο, ρα οτ)πιοτι5 πογγογρὲν ὀῤῥωδύᾳ ἔἶ- 
τεῦ Τυογά. : 
Ὥς, ΓΓερΙ4ο 5 Ποτγοῦε Ρογίζ τ Προ 9 ΠΊΘΓΙΙΟ 5 γΟΓΟΟΥ, 
η. 1πάε Πιπιρτιη 9» αι παηάο χιδάτγιρ φάθι τοτ- 
ἱποιιτίπτιις ἔειι πηοτι πὶ» οΟτγά οτος [Ο]ςῆτ οαπὶ ράττο πη 

ἴητοῦ ἔεαιογα τοάπσεπάο : ἀοτγιιδης οηΐαὶ Ογαπηπηαζ. 
ὁ αὶ δῥῥονὶ δροιιώ ὀῤῥ,Θ- δβὲ τὸ ἱερθν ὀστοιιῦ, συμβώνει 3 σῶς ἄὺ 
γμο ἰδρώτα γίνεδδαι Χ7) τὸ ἱερὸν ὀστοιώ τ᾽ άςπι Ἡ εἴν οἰ. ὀῤῥω- 

σι. Οἴιπὶ Αςοιίατιι. ΑΗ ορ μη ἴῃ Ρίατο,. ἐκεῖνον ῤ- 
, δῤῥωδεὶν ἃ ὃ αἴατον, Πογγείσεγε τηοσγτοπι. Ρ᾽ πταγοῆιις 

ἰγσο. ἰτοπὶ ἴῃ ΟἌΠΊ]Π10. ὠῤῥώσδοεω ἃ πόλεμον, Ὀς Ϊο 40. 
ἀητ, δ. ! Πτ|π| γε ξογση! ἀασαητ, Ἐτ οὐιπὶ αἰ : οῤῥωδω «ῥοὲ 

τῷ σώματι 5 1160 Ἰρῆτις σογροτὶ τἰ πε, Τ ππςγά. 
σοιὰ νεῦθο ὄρω; Εμτιγιισ ὁρωῖ ὃς Πογςοὲ ἔρσω, οί Α͂Το 

ἸΠ5ξογτοῦ ἴῃ τοΠΊρι15 ΡΥϑς 59 8ς ἀος  ἐπατηγ νίαιις δά ἴῃ 
τιῖπι (ὉΠ πγον πᾶς ὄρσομαι, ὠνσόαίω ὄρσε, νπάς ὅρσε ὃ ὄρσεο 

ηἰσὲ 'π πηρογατίιο, ΕΠ] ΟπΊοτ. 144, γι ὄρσεο λαομεϑοντιαδη,1, αὐ - 
»δεγείρς, 

ἐπὶ 1]. ΑΔἰιιὸ, σοπτεπάς, ἔεγας το. 
χ»ΠΠ] ἀ4πὶ Ῥοοτα ΒΑςσΠιΙπὶ ἀρρο  αυτ αιιαῇ ἀϊςα5 σοῃ 
δὰ 1 1 γι 11. 

πος. ἘΓορΘη5.Οοπ5 το! ἰττιια να ρα ΡΊ πη. 
ῥτγορτιὲ οὄςίταης «59 [οι σοποίτατο ἱπιρςτι νοἰδηβοχ. 

ὃς αἰτὸ νο απ. αἰ το ας ΡΠ πη, 
ε βοὶ οἰλπιοτ.ιιο σομτοπάσητος 4 ον απ ἱποϊ τ ητιτ, 

ης νὸ ὅδηικριαν ἐ δι(Θ',ἐρ χέσεως εἶ ος. ΑἸίςη.14. 
γ᾽ πἰ πη α! συ πὶ ηιοάάαπι Ατἠ τους! ιο  σαζα [οτῖ- 
τργετατὶ ῬοΙΤε πιογάς!!δπι. 

ας ν ἰαπιια 4 δά Ἰοσιιπι [προτίοτεσι δίσεπάϊειτ 5 ἴα - 
τλοναϊυα: αὐρα τὸ ὄρσομαι. Ἐτγτηοίορ.ν εἰ εἰλ ὀρσοϑύρν Ηο- 

ΡοϊΠιοὶς απτῃογίτατο ἐμφίϑυρδ., ἢ πλαγα ϑύρᾳ, Οὐγί, 
πὶ ᾿»σοϑευύρν δὲ τις ἔσκον ἐὐ δ᾽ μήτῳ ἐνὶ τοίχω [πτογρ ϑύθα υὑψηλο- 
χα ͵ “ἢ με ὁ οφεῖσ αἹ καὶ αἰατορεῖν, 

ἡ} δολοπεῖται Ηοἰν εἰ, οχ Αοἰαβέεγτ ργο διαπολεμεϊταιγτειρρέοσεταρ δε] 
ἐς  εατυγοτιγσατηγ. 
ΠΤ ΟΧΡισοηταγρο ἀρᾷ τη Ἀγ πιπο 1Ὲ Μετς. . 

ποκα, ἃ αι δι ἰαπὶ ἀἸο τιν (τεῖτε Αρο ]οἀοτγο)δὲο ἧς τὸ υδαρ 
Πίϊα]α ει ἔογαπιςη νπάς ἀητα (Π1τ, 
15 Τ᾿ γουῖπι5. ΕΗ εἰνο ἢ. 
Πα Δ ας σαπα]ὶς ἰπ αἰτιιπι εἀιιδεεισονπάς ἀαιια αἰτεῖ π 
τ. Εἰ .Ο ἀ.χ. 
αἱ Ποτι οὰ,οχοϊταο, 4 ὄρωιν πάς Πα ἀ.σ), φύλοπιν ὠνίωΣ 

Ἰοηϊςὲ ἴπ δυιδ πη δείιο, Ρτο δυεγείρω μῆν. ΑΡΟΪ.2. πελώριον 
ὑπον, (Ουΐτιιπι Ἔχ εἴτατο. ῬΒΟΟΥ  Ἰά.χόλον ὄρσῃς»ἰπάϊρπα- 
ΠΟΙΙςᾶ5 5. Ηςγοἢ, ργαίθητι5. Ζ ΟΕ μεῖς τΕΠΊΡΟΓΙ5 
[ε γς ὀρσουϑδύη ρτο διογειρφ μήν» ὃς Ρτδείξηϑ ὄρσω ΡτῸ τολ- 
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ερτο ξείτιιπι. ἐρ τούζωσι, οτἰατί Πχητ. ὁρταίξων, ἔετΙΔη5. 1ο- 
ὀρταζω, 

Γι δπιοιιοτο ἴῃ αἰταπΊνας ν οἱ πτὶ ν οἱαταγίγο, ντ διιΐσιι 8: 
ΠΠΠΠη γοΐαγε Ἰηςὶ ρίςητοβ. [πτοτρτγ. ΑΥΠΠτορμΔη.1π Ἐσυῖτῖθ. 

εν πὸ αἰαῤῥητῇ εἴν τὰ νήπτα “ἥδ᾽ πποδέων, δὴ ορφύειν ποιεῖν εἰς ὑ- 
9..νεἰ ἀϊοίτιιν δὴ) τ αὐχομήϑων αἰατῆερύοσεϑοι ὀρνίϑαν, Γερε Α- 

"“ταλίζειν.ν]άς Πτερυγίζειν. 
ταλὶς, 5} ΠῚ Π 4. ὄρνις. ὁρταλὶς βοσκας,ςοττ 115 σα  [1π. ΝΜ] σα 4. τοῖα 
3 βεσκαὶ Οὐρταλὲς αὐχμυτοῖσι αν δυνηλεῖστι νεωοσοῖς, 
τάλιχθ.,ν, ΗΘ γοἢ.ΡΊΠ]Πιις Ἱπιρ πηῖ5. ὁ μήπω πετουῆνθ- νεοοσὶς 5 ὁ 

5 ἀλεκτρύαν, ΝΠ οΔπέοτ 'π ΑΙ ΟΧΙ ρμάτγπιδο, πθλλ άκε δ᾽ ὀρταλίχων 
“παιλίω) ὠδίνα χαγώσας, ΟΠ 1 Πα ΤΕΠΟΤΊΙΠῚ ῬΑΤΓΙΠῚ νδειιαῃ 5.914 οἴζ, 
Οὐλαπη. "δ: ἀοττι, Η αὶ σιὶ βοσκάδης χιίωὸς νέον ὀρταλιχῆα. ΑΛἸἸΟρΡΠά- 

πες γΕΪταΓ ἴῃ ΑςΠατη ὀρταλίχων; «ἀλεκτρυόνων, ἸητοτΡ. Βαξοτίςὸ. 
ἤν ΡΓΟ ἐορ τῆ, ἔοίχιιπι, (Οἱ εππέτας Οε] ἀϊος (οἱ επηϊ5γ)ξς ἢ! ςο- 
Ἰαγ(οἱςηηΐα; Ἡοτοάοτι, 

ΡῬΟπ. 9 εἰ ὅϑαι, δστορεέν, ΟἾΔ ΠῚ οἱ δεδοικότες ἰ δούσι ἃ ὀῤῥον, " 

ΦΣ ΦΕΙ 
Οὗτϑι σνρυῖῖς βωμὸς τοῖς Ἠείνς, 
Οὐ» τυγία ας ἡ ΟΥτν Β᾽α ἰη αἰαγνπα ΟΥο]Αἥτπη 7) χυαροῆοα Ὠ εἶν 

ἀϊξτα ει, - 
Ορτυγοκοπέω, μι σωγπιηκά, τΠἀτ|ὶ οχοῖοςο σασἀοηάαγιπι ςοτιγηῖ- 

οὐπι.Ν εὐτινἰάς Ρο]].},9, 
Οὐ τυγρκόποςγαγ0᾽. [45 ἰῃ αι ΡΟΓΟ το αγιγ εοτιγηῖχ,ϑι 4. ΡοΪν 

᾿πτΠταταιτ νοσςη οἰῆς αἷτ. 
Οὐ τυγρριανία γας ν᾽ ἱ ΠΙΔΛΠ 115 ἁπλοῦ σοταγηλοιιπη. ΑἸ ἤςη, 1110 χαλ εἶ ὅϑσι 

5 5 μῷ γιωωκομδμ έν ὃ ὁρτυγομόυίαν, 

Οὐρτυγομήτρᾳ ας ἡ γοτῖγ σοπΊοτγα, 1 οὐδιεηατγῖχ ςοταγπίςιπι Οζα 
ΠιηρΠἸ οἶτον πηατγίσ ον ἰῃτογργοζατασ 1.8. Αμΐπ). ΑΥ̓ΠΈ,ς, 12, λυτοῖ 
ἐρτυγρ μήτρας ΑαἸΠῖη Αὐἰδ. 

Οὑτυγπωλης,αριι ΡΟ] πςο πὶ. 
Οὐ ρτυγοτρύφιον, σα πςΟΪ αν τ. Ρτοδὶ. 
ΟἾτυξ, ὄρτυγος, οἰ )ΟΟΤΙΓΠΙΧ. ΧΟΠΟΡΉ. οἵ τε ὄρτυγις κα οἱ ὐρ δεκες ὠωρὲς 

τίωΣ ἃ ϑ»λεἰας φωνίμὺ φερῤωνοι. ὄγυλα ϑέδγαι τῷ ὄρτογος, ὃν ἐτύγχανεν 
ἔχων ἐν τῷ ἱματίῳ, σοτιιτηΐςοπ ηιαπη μα εθας Πα ΡαΠΠἸο ἱπςοπ. 
Ποτατὸ ἀϊπλ ΠΠ{ε, ΡΙ τατοῖ. ἴῃ ΑἸςΙδ. ὄρτυχα χιδτγει ἴῃ Ἐρὶρ: 
ὄρτυξ, σοτιιγηῖχ ετίαπη ρτὸ ποῦρα φιάλην! άς 1η ἀϊξλίοης ς-ε- 
λεφοεῖρφς, 

Οὐ ρυ αν πίω χορδίω, ἀχ ἱτῈρὶς Πατ πάρι Ατμοη.1,9. Ἡςίγ οι ἕπτο- 
Πίηαπι ςοέγιη. Φ 

Ο᾽υγὴ ἡ» ρτορτίὸ ἕο ΠΟ, οχρο. ὃς ν]υ]ατιι5. 
Οἱ ρυγανωφεγιχέζουν οπλο γ΄ ἐρδύγμα!. Ηεἰγ «ἢ, 
Ο᾽ρυγῇ, ἔο ιι5 ξιοτγας. 
ΟἾ υγμα,ατος, τὸ, ἔο {0.49 π|δατιισ,ἰαοιιπα. Ἐξ ργορτίεπι Ατῆς- 

πῖς. ἐγραίτιιιπι ἀϊσάτι πὶ ρα πἰςπαϊς Τσητίδιις ὃς ἐλοϊποτγοῇϑ, 
Ἡτρος. ὀρυγμα τοι, ὑπύγαια, οι ηἰς 1}, 

Οὐ ρυγμαδὸς, οὐ, ο΄, ϑύρυβθ. τώρα χίθ-, κτύπος. ΓΟ ὀρυμαγοὲς. 
Οὐ ρυγωὸς ,οὐἶ οἰ, ἔτ επη τιι5» Πρ οτα 5)τα πη α]τι5: ργορτιὲ ἴῃ σβοητίθιι 

ἄχη ᾿ΐρηα (οἸ πάἀ ητιιτ, 
Ο υγξ,νϊάς ΟἾυξ. 
Ορυες,οτν 65, 1 πιά} 14 Α τὶς. ςγοάοσ,"].4. 
Ουζα κε», ΟΥΥ ΖΔ ΡΈητς ἔτι σι πον υἱρὸ γΡν) ἀε 4ο ὈΙοίσοτιεβ 

1ῆστο (Ἐσιηἀο,ςαρῖτε 130. Ὀ1οἴτιιτ τῆ πὶ τὸ ὄρυζον: οἰξάτις ἀρὰ 
ΤΠεορ γαίπιπι Ἀἰΐζοτ,]..4.6.5. ὄρηζον, οἰξ ᾧ τὸ ἕψημα, Ηοτγατἀϊχὶς 
Ῥεἀπαγῖτπι ον Ζας 

Οὐυκτίον, οὐ ϊδηάιϊιπι εἰ, 
Οὐ ρυκτὴρ, ἥροε,ο᾿ ΟΠ, ΡΏ1}ο ἀς πιμηάο. 

Οὗ Ῥυκτος, οὐ, υἱ,βοΙΤς. ἕο ΠΠ15,,σκαστὸς, ἀερτο ας, Δινξλιι5. τύφρος ἐρω- 
«τὴ, ἕο Δ ἀτιέτα, ΕΠ] οπιοτ, 

ΟἽ υξ,γος,ο᾽, ἔο 118. οήϊαταπι ΡΠ. ὄρυγος, τε ἀῖπο5 δά ξοάϊοηάτμσι 
ςοπιραγάτας, Ν ἰγγιιῖτς Πρ το ἀεςίπιο. ὄρυξ λιϑυξοϊ κὸν ἐρχελεῖον, ᾷ 
εἴτιῖηρεηζες υἵρεηηοβ. Ἡδγοάοτοτοπη ὄρυξ. Δπίπτα! σάρτα ἢ- 
τη} 5. νηΐσοτης ὅς ὈΙ(π]οιη. Αὐλίζοτο! ο5 Γεσιπάο Απιππιδ 
Οα2α Οταοᾶπι νοσεπι γο  πηττ. Μεμπογίιηξ 6ἰ115. ΑΞ ΠἸΔη. ὃς 
Ορρίδη. 2.46 νεηατ, Πι|ςη4]. Ἐτ Θετυι5 οτγχ. ϑεπὰ οἵ ἕξεις 
παίςεπτὶς πη εὐετηό ἴπτετ πηιπάα ἀπ] πη ἴα ἐπ ιῖτ ΗἸοΥΟΩγ Πὶς 
ἴῃ Παρ. 51. Ε( 155. εἶτις τ πιοπτῖο σἀρῖτο 14- Πειτο ΓΟ ΠΟΠῚ,ἔλαρον 
κἡ δορχοίδα κὶ βέξαλον κὶ τριγίλαφον 5 πὶ πυγαργΥ ἡ ὄρυγε καὶ χφμηλον 
πείρδειλιν. 

Οὐ ρυγμασὸς, οἱ, οἷ, Ἐγερίτιι5. ἔγασοτν ργορτὶὲ ἰπ πιοπεῖθιι5᾽ αι 11- 
8.84 (οἰπάϊιητιτγ,ἀἸςίτατ ὃς ροπογα τος ἀς αιομὶς Πγερίτα, ον 

1]... πολλιὲ δὴ; ὀρυμαγδὸς ὀρώρή. 
Οἴρυμος ἤιιε ὄρυμξδ- Ηε(νο ἢ (ωμός, 
Οὐ ρεωϑεῖ,οἸάεπι Ἠείν οἢ. εἴ γρυλλίζει στιπηΐτ, 
Ο᾽ ρύομω ἔγεηάο. [αττο. ; 
οὐ ρύατο, μιύξω,πιυκα,βοάίο,Ἔχαιογοῦτιιο, ἄτςο βο{{4π|.6ιι6}10 

εβοάϊο. ραν πιαρὶς εἶδε (τίθετε ὀρύτγω ΟαΖα ἀοςετ Ἰ΄Ρτο τεῖ- 
το Οταιησηατ. ΑΘ. Αςοιήτιι, ὀρύοσω τάφρρν,άτιςο ἐοΙ4π|. ὁ- 
ρύἥω τὸ φυτὸν, ἀεπγιῖτο ρίαπταπι δὲ ἀεροῦο . Χοπορβοη ἐπ 
ΟἘςοΠοπ.γείας ορύξας ἀϊχτι δορ μος] 1π Αἴδος. Ρτὸ χρ ἡ χείας 
τεῖγα ΘὈτιςης. 

Ο᾽ ρύχατο, ας θαητιιτογηα τα σφηττιγ, 
Ουχὴ, [οἴτο. 
Οὐ φόυϑύω, ὀρφαιίζω ον μαπατη εἄτιοο ν εἶ οἴῖτο ὅζ τιεοτ; ἘΒγ ρὲ ἄν 

πη Αἰςεῆε. 
Οὐ ρφανία αε,η᾽ ΟΥ̓ Ιτ45,{πετ 1 Π1τα5. ΑΞ (τ μἱηἴεοιπάα Ὀτοι, ἐπ Ἐρίρτ. 

ΒΑ[1.1π ἐρΠξΌρτο ρυϊυατίοης πηδτγίβρτο ἀςβιπέϊοτιπι ἀοίγ - 
ἄετῖο ἃς ἰχέξαι γα. Ῥ]ατο ἄς Τμοσ. 

Οὐ ρφανίζομω μ.ἰσομα) αν ισμιω, ΟΥ ῬΑτ15 {ἀπ|.Ὁ φίλων ὀγφανιϑνεῖσοι,4-: 
τοῖς ογρατα, Θογρ α5 ᾿θο ΠΤ Π118. 

Οὐ ρφϑυίξω,μ ἴσω, πα, κα, ΟΌΓῸ ΡῈΡΙΠο5.Α τι. Αςσιατιι. 1τεπὶ οτδὸ 

ὅπ Οεηΐτιντ ζωῆς ὠρφαύισας, γἶτα ΟΥΡΑἰἘἸυἱη ἘΡῚρ.πνδύματος ἀρ 
φούισε, Γρ τίτιι Ργηιδιιῖξ. δι μ 

Ο᾽»φονικὸς ΟΥ̓ΡΒΔΠμ592.Ὀγοαΐ αϑυά ἸΝΝοπῃὀρφανικὸς οὕκος, ἀοπηις 1 

4ιᾳ ἔπτης ΗΠ) οτρηδηϊ, Αὐορ".1.2. ΟΕ σοη ορφανκοὶ παῖδες ἴῃ, 
Ἐρὶρ. ὀρρδυικών ὅθημελ εἴ ὅγε σιγάτα [αοῖρετς ΡὨΡΙΙ]οσιπι, Αἰ, 
1.2. Ῥο τις. 6. ᾿ 

Ο᾽ »φονικαὶ συμξόλαια,ραξεα ας 44 ριΡ1Π10ς5 Ροτγείπεηξ 9 ΡΙδτο ἀς 
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1 ρῖριι5. 
Ο᾽;φενιςεὴς, οὐ, οἷ, ςατάτο τ ἀυζ τατοῦ ρα ΡΙ Ποτιπι ὅθέτερπος, ΘΟ ΡΕ, σὺ 

διοίσετει μόν(Θ» ὕπ᾽ ὀρφανςων μὴ φίλων, υ 
Τοῦων 3. ΕΝ . 



Ο᾽ ,φϑυὸς,οὐνο' ΟΥ̓ ἈΔΠΙΙ5ΣΡῈΡΙΠ] 5» ΟΥ̓ 15 Ῥάτοπεθιι5οᾶς ἀο(είτατιι5 
Δ ΧΊ Πο ἰ Τουιπ, σορος οἰκτείρω δὲ γι χήραν παῤ ἐχϑρφῖς ποῖσα 
σ᾽ ὀρφανὸν λυπεῖν, ἩοΠο τι, ἀὠλιτειίνεται ὁρφϑμεὶ τέκνα . ἰσταϊτ οτ- 
Ῥβδπο5 Ῥιοτγος, ὀρφάμδς τέκνων. ΠΡ οτῖς οὐθις. ΡΠ Πτάγοῃ. ἴῃ Οριι- 
ἴφα! 1 η Ἑαπιίπισοποτε, ὀρφανὴ πόλις» ΤΡ παπᾶ γερο ἰάσπη 'ῃ κὸ 
τῦι]ο. ὀρφαναὶ ἦν «οοφγμοίτων κέ σεις » τοϊατίοπος ταθιι5 Πιΐς οτ- 
μαῖδς. Ναυη Οτατ, ὀρφανὸς βίο ΡΊΑτο ἀς [,ερ.ορφανὸς δόμιο»2Επ- 
τὰρ ὀρφανοὶ παῖδες οὐ ματι μιιοτὶ, Ἶ 

Οὐ »φανοτροφεϊονγεγτὸ Το ο115 αἴοπάϊς ΟΥΡΒδηΐς σοπ[ίτυτιι : τὸ τᾶ ὅρ- 
φὸνθ- καἰ τρέφω αριι μι{8.1..Ππ4.16.8ς 1. 5ηοίπηιι5)18. οά. ἐς 

ς λοτοί, ἐς] εἴς, 
Οἰρφανότροφθ᾽, ἐ,ο᾽ οἰ] ΟΥΡμΔπο5 ραγοπερυζάιις οτθατος αἰ οπάϊ 

οὐιτα ὃς ρτοςιιγατῖο σοπητηῖα εἴ, Ἡΐης ΟΥΡ μα ποτγορμιὶ ἂρ- 
ῬοΙΙδπτιιγ ΡῈ ΡΙΠοτιιπὶ 4ιδῇ τιισογοσῳ δάο]ο(σεητίιμτι γεγῸ 
ἀιαί οὐτατογοβ)αριια ΠΠ1Ρ0.1..}0.Ο,ἀς Ἐρίΐς, δὲ ΟΙοτ. 

Οὐ ἐφανοτρόφίθ:... οἷς ΡΕΡΙ ΠΟ τιιπῚ ΠΠτ ΓΙ ΤΟΙ, 
Οἰ ρφεῖοι υἵμνοι» Ὦγ πη Οτρηεῖ»Ρίατο ἐς ἴορ. 
ΟἹ ρεωτελεφα) ληϊτια πα! Δα τΠοτες πιιποιιρατὶ Πιητοαυΐάις ἔε Ἰοἶτα- 

τοῖη ςεγτι Πιπιᾶπι ΡΟ Πςορᾶτιιγ ρος οδίταπι Τπςορτιίη ΟΠΒα- 
ταξξ, ΠΑΡ. αἷρὲ δ'εἰσιδ'αμμιογίας κὰ «ροϑς ὀρφεοτελες ας χτὰ μίωα ποφνϑυεῶχ. 

ΟἸ φικὸς, οὐ ἴσιισιν πο τὸ ὀρφικαὶ ΟΥΡ ἶσα σατίηϊπαὀρφικοὶ βίοι λε- 
ἤνοι οτρΐςα; νἱτα οι ογρ σα νῖτα. 

ΟἼ φνη,"ογ7ν οα]ρογο σι τας» ποχῳΡ οοτίςιιπι. Ατ το ρΒμαη.ΐῃ Ἀ2- 
τἰς. ὦ γυκτὸς χελαινοφαὴς ὄρφνακἱ τοηεθ τα πο Ἰ5ησκοτία. ἀἸοἴτηΓ δὲ 
ὀρφγαΐ,. Ἐὰτὶρ λα ΘιΡΡ] οΐθιι5, ἑππεύασι δὲ οἾρφναίας, πο ξξιι»διι ροτ 
ποέξεπ,. Δ Ρ0]].2.Ατρ.ὀρφναήα πέλεται. 

Οὐ φναῦ Θ- οὐ, ο᾽ ὃς Οὐ φνινίθ. οὐ οἷ, ὃς Οὔφνιθ',ν,ο᾽ δέ 
Οὐ φνὸς, ὃς Ορφνώδης, (Θ-)ΠΊΡοτ) δ συΓιι5»σκοτεινγὸς ἔασιμις σοἱ οΥ 

Ηοπποτο.νυκ τοὶ δὶ ὀρφναήϊωυ. Ἰὰ οθξ, νυκτεὶ κατουλάδαι, ἈΡΟΙ]Οηἶον ἂς 
Ῥατοχυτοποη ὀρφνίον»ς ὀρφνὶς. ΗΠ ἰγ ΟΠ ῖο εἰ μέλαν ἱμάτιον, ρα 14 
ει ατία ν οἰ! 5. αιια; ὃς ὄρφνιον ἔειι ὄρφνιον ἱμούτεον, 

Οὐ ῥφοξγτης ὀρφανις-ἣ ς,δπίτροπος ὀρφανών, Η οἰ (ἢ, 
Οὐ φὸὺς,ο' ΟΥ̓ τις ΡΙ᾿π. Οαζα: ςόγηιια Ρ [159 Ατἰὰ.}.5..Α ΠΙπΊ.ς. το. ὃς 

1.8.ς.2.ἀἸοίτιι ὃς ὄρφως, Αττι οὐ ἰπτογρτος ΑΥΠΟΡ ΒΚ ΑΥΒ ΘΒ. "1.5. 
υἱάε υΒελόγη. 

Οἰρχάμη γῆ δασεῖα δένδροις ἀχ ἡμέρρις» ΟΠ ΠΧ, ατογετ, αι πιπὶ, 
Ορχαμος,κ»ο᾽ ἀαχ ΡΟΡαΠ 1, γεμκὼν, ργίποςρϑ. ϑξοχ Θ- ὅδ τῇ ὀἀυγλοείᾳ. 

Οὐ ξ, συβώτης ὄρ χαμὸς ὀβδρών,ρτο αὐχὸς ρτῖποςρ5 ιδῇ ἀἔχαμος. 
Οὐ ρχαὶνίερτιιε, ἴορ 555 Θη15 οἱ αν γοτς Εἰσ, γ Ο  οτομῖτος ΨΊΓΘΙ].δοτ. 

Ψάατγγοηι. 
Οἴχατος, κγο᾽» σίχιθ.γκήπος, ἰοςτι5 Αγ δογῖθιι5 δπτνἸτι 115 ΠΟΙ ΠΓι15» 

νἱηετιιη1.8ς οτάο, ὄρχί(θ. δὲ ἧς ἐρχόμεϑει, ΕτΥ πιο οὐ ὅηστοιχϑ' φυ- 
παία, αἰροὶ τὸ ἐρχεδθευ οἱ τ ἴητογργ. Τ πεοςτίτ. Οαγη. ἡ. Εἴκτ- 
σϑεν δ᾽ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι ϑυρρων Τέτρα'γη 9.» 1τογρτοΥ ὅ2ὴ 
ςἰχον, κὶ ὧν τείξει τ ἀμπέλων φυτεία γῆ κῆπος, ᾿οττὶ ΠΡ 115 1η νοτ- 
{ὰππ ἃς ιϊπειιποοπὶ ἀϊροίϊα ἀτθο γα [ρεοϊοίο Ἰητοτογάϊηϊο, 

μετορχίῳ, Ἷ 
Οἴχεα, Δοςυ τς τοίπἰ συ] οτιιπιρογοτιπι ΟοΠ ΓΟ αριιά ΗἹρΡροοτγἀβ 

φιοά ὄχεα. 
Οἰρχείδιον Ππιο ὀρχίδυον,το (Ἐ] ου} 15 ἀπ. Ὁ ὄρχις. 
ΟἽ χις.νὴ ὀρχεί δια, εἴτα 5, τε ποι]. 4] σαπτιιγ οτίαπι δίδυμοιγντ πηο- 

ταῦ Μαιςς .1.3,τοίο.ο. τ82.ν14ς6 Οἴχης. 
Ορχέομοι, οὐ σομαιγπομαιττὶραάο ἴλϊτο, σο Ἰσι] το οπηδά πιο 

ἴῃ ὁπογοῖς. ἀἸοἴταγ οτίᾷ αστο  ὄρχωνοἱά οἴτον ἱποάτυψτι οὐ ἀτ 1115 
ἴπ ψαΐδιις ἴητογ ν᾿ πάἀοιηΐάπε ρεϊτηϊτῖα 5 ΒΑσςο οβόγοητες ομο- 
τολϑ ἀροῦδητον εἶ πϑρᾳ τὸ ὁρε γειναῤ χέρας. Περου. ΑΒ (ΟΠ ατ. Ατὶ- 
Ποραποίπ ΡΙ το, ὀρχ εἶ ὅδε κἡ σκιρτῶτε χ᾽ χορϑύετε, ὀρχεῖ ὅπη ἂν ῥυθμῷ, 
δὰ πιιπτοτιῖτι (Ἰτατο Κοθορἢ. ΔΕ ΙΗ]. οἰ ρχεῖται ὃ καρδία φόβῳ, 
{αἰτας σοῦ πιετιι οἷά εἰζραιοιετιιν ἃς Ραϊρίτατ, ΡΙδιτ, τ οοσ Μὶ- 
Πγιοπίαπι ἔλοϊτ. 

Οὐ ρχηδὸν, Ηοτοάοτ, ἠζηδὸν, 
Οὐ χνϑιμὸς, οὐ οἱ, (αἰ τατὶ Ο, τ ρυι ἀμ τη, ΗοΠοάτις 9 παίζοντες αὶ ορχη- 
ϑμώ καὶ ἀοιδ ῴ, 

Οἴρχημοι, τὸς τὸ, 46 ΠῚ. ὉἿΝ 
ΟἼχησις, εως»η,(αἰτατῖο » σμοτεα, ΟΠ τυ οἰοπΊιις 5 πορνικὴ ς οἰ ρχήστως 

μισϑύς. 
Φ Ἐχηστης, οὐδ, ο᾽, (ΔἸτατοτ,πειντομίμος.Γιοΐαπ. [αἰ τάη ἀϊ πλδρ τοτοραιι- 

ἄεη5 ἀς ράττὰ υἱξζοτίᾳ. [τὸπὶ ίδτοῦ ῥ᾽ δηταυ πὴ οτάδηςξ ςοηῇ- 
ταγι! 1. ΕτΥ ΠῚ. 

Ο᾽ χηςικὸς οὐ, οἷ, (Ἰτατοτῖι5. γπάς οἰῤχησικη ατο (αἰταπά, ΡΙατο ἐς 
Τιορίθιις. Αριά Ατβοπαιπι δ το ρτίτμο ροοταά γε ΟΥατίηι15 ὃς 
ῬΒγυηΙς ι5.ο᾽Ρ χυςσικοὶ 41} 5 φιιδά οτίαπι οχτγα ἰσοπαᾶπι Α]ϊος 
(λίτατο ἀοςοῖεηι. 

ΟἿ χῆσοδιδείσκαλίθ- οἷ, ρτασορτοΥ ἀτισοπάα; οἰοτοα ΣΧ οπ ἴῃ 5 ΥΓΠΡ. 
4γϑτι δ αγάδθησαν ἃ ορ χηςοδιδεύσκαλον, 

Οἰ χύήορα ας, καὶ οὐςΒοίετα . Ιοςιὶς ἐπ ἴσεμα ἰπ 4ιιο (τοπίοὶ ἀντι ἔζες 
ἤπας αξλίοπος οχβίροβαητ τ ργορτὶὲ οἱῖ οβοτῖ, σις ἴσεμα Β]- 
{ποπιιι»τεῖδε Ρο Παςε. ες ετίαπι Ιοοις ἴῃ Ὑ Πεάτγο,ν ὈΪ [επα- 
ἔοτες Ββαδοθαης [μα [δ 6 ΠΠ14.ΣΠιης Πυθπα]!ρτο ἰρίο ἰεπαταν - 
τἴτιιυ ΡΙατο ἐπ Αροἱ.δοοτ.ῷ αῥαξαγόῤν βιβλία εἴξειν ἐνίοτε δεαχ- 
μῆς ἐκ “ ορχύήςρας τρίαῶτι. 

σ᾽ »χύήςρια, ας ἡ, ὃς 
Ὁ χηρρὶ»γίδος»ἰαἰταττῖχ, [αἰταηαῖ πρὶ τα, ΡΊλτο ἀς Κορ, διληιῖτο- 

᾿- 

ΟΡ 
φϑδη,νεφ, μήδ᾽ εἰς οἰρ χηςρίδος εἰσιέγει, 

ΟἾ χυςις»ὐ-,,ατα (ΑἸταηάη, [αἶτιις, [αἰτατῖο. 
Οὐ »χίδεον, ὁ τὸν τς (1 ΟΕ 115: ἀϊταϊ πατλιια μη αΌ ὄρ; ΠΟΥ 

τἸΟ50 40.142. 

ΟἼ χιλθ' ο᾽ ογο Ἀ11π5 δυιῖ5. τα: πο ἔξ ἐπί πηῖςα οἴ 
Ότο 9. σαρῖτε τ.ἄθ Απιπια]. ὃς Αγ πορ μαη πὶ Απΐθ, 
χιλίθογαιιῖς αἰια; ὃς σειλπιγκτής, 5 ΠΟ 14π. ΑὐΠἜορ μα 
Ῥατγιαῖτ ἀμ 6πὶ ὅς Πἰδὶ ἀϊποίμεν ἀϊ απ αὐϑρα «δὺ ρ 

Οὐ χιπαιδίζειν καποσ'χρλ δ) εὖϑτο αϑδὶὶ τοῖς «στα δέοις, 510 τασηρῃ [τί 
δριὰ Ατὶ ορμδηεπὶ μι Αὐΐθιι5» 46 τεσ] οτπι οοητ 
τίομε, ἐ ροσηγίγου ἄν ὁ ρ χίπεέδησας (ΟὨλποητατ,ἣν ὅν. 
τατέχες οἰσχειΐς,ἀς ριετο ἰοηιυήτιιγ. 

Οὐ ρχιπέδηγν ᾿ΠΟΌ] 1 το τλπτὰ ἴῃ ἘΡΊρταπιπηατ Πρ το 
ἀμτη σ᾽ ἐκ δέχετ᾽ ο᾽; χιπέδι,τα  ε το πηπῦ ν Ἰ ΠῚ τᾷ 
δῖ ὀρχίπεδα. ἐχροη τατος Πὰς το [τΊςι}}},.οἱ ὄρχάς, ΑΤῚ; 
ἕλξει ϑιύρχζ αὐτὸν καβον “7 ὀρχιπέδων,τε(τΙς [15 ἀΥτῖρ 
δαϊρ. μήτ᾽ ὀρχίπεσι ἕλκειν, μήτ᾿ ὁρυ ἥ εἰν. δ 

ΟἿ χιρ»ο᾽ το ῖχ!59 14 οἴ, τε συ 5. Α τ ζοτοὶ.α. ἀς Απϊπηᾷ 
1θ:ἀειη, ΑὙ ΟΡ Πα.νεφ. κα) «δὺ ὄριχές εἰξέλκουσι, ὃς τοίτς: 
Ἰάοπι ἴῃ ΡΙΠτο, ὅσ᾽ ὄρχεων κρεμώ,εχ τειεί ςα}1ς Πιροπά: 
φυσιωυδμοιγτο [68 ἰηἢατ] πη ἀϊξοπε Πνδυρατοκήλη: 
γωγοἱ οἴτοτς ΠἸσα]ος σδ] ]! οταπη 5» Οα] οηι!5 ἄοςεῖ 
εἰταητῖθιι5. ΑΥ πο π δεῖς [1[0..΄. κα ὄρχάς ἡ εϑοιον οἱ κα : οἰγι 
{7} ἔρχέςτο τς 5» Ροηιις Βειθα, ΤῊςορ τ. 1.9. (κ᾿ 
Ρίδη, νἱάς Οὐρχις, ἢ ἘΠῚ 

ΟἾχίτ» Ῥ᾽ 015. ]1η.1.32,6,: Πα τ ΠΤ αλμπὶ εἴς ΡΠ οἴμπι φοπίπλ, τιν 
οτοβις νοσοτιγογοτιπάιι5 εἰς ὃς πης [αιιαπηϊ5»τοτίηο 
ςοηίτατονο!σὸ ἐεβαγέ. 

ΟἿ χις,»εθ',ο᾽ ὃς ὄρ χης Ὑ ΒοορΒγαίζο,ογθα τοῖξος ποτηὶ 
[οϑ5 τη ταάϊςε οἰϊεηάςη5. το ρεπεγα ]οίς,κεωὸς δρ 
σεραπιαξ, τι τὰ αἰ ϊα σοποτγα ἀςργο ςηἀμητα ἱπῖοῦ 
Ἰαίσγοπι γεξοττ οάοτε. γερο ἀϊέξιιπι δεπιοηίη. 

Οὐχωὴ, [ἐρτιι απ! ποτιμη, φραγρὸς,καλαμων, Ηοἴγς 
χασὶ ΧρΡΟοη. φώρυγγες σπλυγγιεγ!ρερι!5. 

ΟἾχθΘ'.«γ6᾽άοπη 40 «ἃ ὄρχατος: μος εἰ, φυῖ ςἰχθ', 
φυτεία 5 Ρίαπτα; οτάϊης ροῆτα; ρἰαηπτάγαπι οτάο. ] 
Βοιτης τοῆς Ηείγεμίο ὅς φιοά Οἰἴςετο ἐς ἰδποέε 
πλεῖ ἤππτ ογάϊηος δ ζα νογῖζ πιεῖ ἔχης ὄρχοι, ϑο μοί 
οτῖτ, αϑραὶ τὸ ορύσσεδδοι, ἀετιπάταπη ναΐτ ιδῇ ὄρυ 
ες ἀϊοῖς βόϑ ρον εἰς ὃν ἐντίϑεται τὸ φυτὸν τῆς μιοαείαν» 
αιλαττ ἱπηροη ταν ρίαητα ντ ΡαΠ]  οτ. 

ΟἸ χοτομεῖν» οἵδ «δ ὄρχές ὀκτέμνειν, ἃ εἰζ τε οι] ο5 Ἔχοῖς 
τονευῖτατε ψΑγγοηϊοἱά εἴτον ἐγ Πτατοπὶ διιέεττο, Αἷε 
ῬἈγοά ἢ Ργο ]εῖιι, ὠρχοτομύθησαν καὶ αὶ ϑλφίῶοησ ανγίιη 
δυτ οο1Π1Π. , ι 

ΟἸ Ῥχοτομία, το! Ἐλππ πιρυτατίο 14 οἢ,ἀφεοίατίο Αρα 
το ΘΙ ο].ν οὶ σαίζγατιιγα Ρ]Ἰηϊο. ; 

Οἵα, μ.ὀρώ, ἃς Τλοτ οὲ δρσω, ασιὥρκ, ὃς Αττὶςὰ δρωρα; ἀοοιῃ 
Ἰειιο, πιοῖιεο αττο]ο, ἱπιιθμο, ἱπέογο, σοποῖτο, δ)ε 
ἐφ᾽ ἵμερον δίς. Ἡοπηεγιις Οὐν Π. ρα ἤτιιτι δρρμαι εχεὶ 
ὃς ἱπιρογξς ἐν, ὄρσεο ργο ὄρεο (σ ἐπιοττὶ σαι ἱπίογτῸ}} 
ὄροντο 9 ἀἸοίτηγ οτίαπι ὀρέοντθ. 114. βιργαταπιςά, δρα 
ῬοΠτίς {ποτὶ 5 ἐἴρρρα αξεἰιιὸ ὃς ρα Πτιὸ ν]ὰγράτατ, σᾶ εἶν 
ὄρωρεν οἰπἴπ|5 σαια Ὁς ἢ υιπὶ Ἔχοίτάτιιπη ο[Ἐ:δρ μῆν(Θ» ΡΤ 
νἱάς ἤιρτὰ [8 {οτὶς. ᾿ 

Ο᾽ρώγκη.» ΠΙΟΙΓΙ5 ΟΠ ΠΕΏτΙ » ὄγκθ. η΄ λόφίθ- ὃν ὄρει, 
ΟὙενον!άεγεητ, 
ΟῬαΐω, νά φ4π). 
Οἱρώμῆνθο, ει {Ὀ τοϊτατ οςι1} 1890 61}}15 ράτοπϑ. 
Ο ωρα,ςοποίτατιϑ Πα πη,Πηοτις ΠΠΠπ|»ν επί, Γαΐ, Ατται 

αὖ ὄξω, ΑΡΟ]]οηἶτ5 Τοσιιηάο Ατροπαιτῖς. ἐπ᾿ ἥμο 
ρει κωϊτερον τες ἀϊεὶ Γμσσοάςρας ρτϑιΐογ. Ἡ ποτε ἢ 
πόλεμος ἀλίας-(Θ- ὄρωρε, ΓΟ δυήργεται!. 1] 46 π|ν πολι 
ὀρώρει, 14 εἴπ, διεγνΐγερτο 9 οχοϊταατυτοΝ είρετο: Βίης ἢ 
ρεται Οαν τ. ἐπεί μοι ἐρώρεται ἐνδῦϑι ϑυμὸς Κη δεσινγί!ς 
αἷς κὶ ἐμιοὶ δύ χα ϑυυὲς ὁρώρεται ἔνϑα υὸ ἔνϑαι. ᾿Ω 

Οὐ ρωρεχαντος ρογτο τὶ ἤιπτ,εχτθηῇ:Ὁ ὀρέγω,ϊιο ἀλη ῬΓΩτΙΡ 
εἰτώρεκτο, ἃς Το οὲ ὠρέχατο, δ τατίις Αττϊςὸ ὁρωρέχατο, 

Ο᾽ρώρῃ»Π]ΟΙΘατατ, κινῆται! Ομ. Ὗ 
Οὐ ραρυγμᾶνθ.-. ξοις. , 

Θρώρυ χα, οἀϊ,Α τι. ρεγές ἐξ, δ ὀρύασω, 
ΟἿΣ, δ, αι, ἤππις, δδδ κὐ αὐτὸς ἰπφροοτίςισι,Ο 4. ὁ ὅς οἱ χρήμν 

δὲ ργοάειοίτιις (πχιθητε νοςα! ςτὸ τις ὃς, ὅσας, ΠΠηϊτ 
Φυλοῖ, Ἰηἀῖςατ αιῖς οἶος, Τ ιις. ὧν ἀφεθήσεϊαι λέϑος δ καὶ καὶ 
Ἴωρῃδ το! παϊιοτιτ ἰαρὶς οὶ π ἀἰτιατατος, 21. Επδη. 
2.ἀς Κορ. ἐνδεήξομαΐ σοι, ὃν τρόπον βέλομαι σοΐ ἀκούειν, ἃ. τίνα, πρὶ 
αιιεπηαάηηοάιενι ν Ὁ  νῃ ἐχ τς διιάϊγο. Γἄςετι 6. 7.πα ὀκείνα, 
λήσεις ππειρζ δι δποτελ ον. οἡ ἢ ἦσαν; αἰ κηκόατε ποίρ ἐμοῦ σαφίῶς»}: 

9). σαν. πδεὶ ἐκείνων, τἾω, οἱξ, δες. ΡΊΑτο ἀς Γ,ερ ἄς 1115) 08.0.6 
ταϊατι πιὸ ροπίτιιγ [ οαία δητοσςἀςητίβ.9 π.}}14. γετθὶ τάτιο 
μαθῖτα. Τοογατ δά ἸΝΊοοοΐ. φιλονείκοι μὴ εὗδί εἰποίντων, ὀνοὶ αἶξι., 
αὐ χρατήσαντι σοι μέλλῃ σειυοίσειν,ςοττα ἐς το θ115 ἤθη αἰαὶ ῬΌΜΙΟΝ" 
[ξὰ ἀς δὶς φὰς τὴδὶ νλξεοτι ἥττης ρχοξαζαγαρ, ἱ. οὐρὶ ὀκεῖνῶν 
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ΓΘ ΩΣ 
1 Θεηΐτῖα, ες ρτο ΝΝοπιϊπατίιο: Οἷς ρτο τίς, 1115» 
το μϑῳ ὀῤνάν τῷ πρὸς κλέα, δὲ ἰὼ αἰτίαν ὦ ἐ 

ἡ πλάτων!θ- αὐαρ εῖν ἐ ϑέλων δόξας. ὡς αληϑεύοντι πυρο- 
ἐμδΜ3. τίωὶ ἐναντίαν ὁπορηνα μῆν(Θ- δοξαν ἀκ αλυϑεύειν ὅ΄- 

απο τοι διότι: Γτὸ ἐκεῖν. : ΧΈΠΟΡΙ ἔ- 
δρλιδον ἑμῖν, ἔφη. δίς. Ῥίατο Π το ργίπιο ἀς Κοριι- 

πἰρευῆν οὐμῆν οὐδ᾽ ὃς οἱ γκαύκων,ατ ἐχ ρεξξ δ᾽ πλι57 τείροι- 
ἰλυισον οἱ δς ργοηοηιει οἵδ ργὶ πιϊτἡπ πὴ τουτῖας ΡοΓΙῸ - 

Πῖδτο γουτίο. Οἷς ργορῖι5.Ἰη ρτγίπια ρετίομα. Ἡούμευ, 
᾿ σφετερίθ..ΑΡο 1. ποά. ἢ ματίῃ, ἃ Ἐς σφετέρᾳ κὴ τῇ ἐἰ- 
'ἴτητι, ὃν πόσιν, [111 ΤΠ] ΓΙ Γι ἱ ἀοπὶ, Α Πφιάπάο γο- 

Αγ τορμαη ἱπτογρτ. Οἷς, αττισ τς ΡΟΙἘρ Πείθει ᾿πτοτ- 
οοαίταγ ἰῃ ἀἰπγὶ δατιοις, μος πγοιο:ὸ μὴ) ἑκατὸν, ὃ ὃ ξε΄ - 
ὃ ὃ πριάκοντα,ϊὰ εἰτ,4 14 σεηταηα. ΓΤ ἀιιτοση (χα σΘΠα» 

ἢ τγίσοηλ. ἃς Ν]ατ,Σι.ν.35. ὅν μὴν ἐδηραν ἐσ᾿ εἰπέκτάναν.. 
ὅςις αἰ, ες Πι οἵ. (ὃν ἐλιϑοβώλησαν, 

αιἷ5. 
᾿ οὐ ὅς. 

. 
ϑς ΡΓῸ 60 ὃς πύς ῬΊΙατο. 
αὐ ας, Ἡεγοάοτς. 

ι π » ματοπαϑοντιΡτο ὅσοναρυἀ Ατεῖςος 41] Ρ᾽ γα δ 115 
ὭΓΡΓΟ Πηρα]ατιριι. Ογορότίιις, Εἶτ᾽ ἐνέπαιζον ὅστε βε- 
ἩΠῸΪοτιιητ ατδίτγατι ἤτο. Τδοῖτιι» ἴργο ργίπιο . τ 

αὐἰδύζαιε ᾿πετῖς δυτ ν οἰθητίθιις ογᾶτ. Ἐτῃ νῖτα Α- 
αἰθιις 6] Πυπῦ ν οἱ οπτῖραις εγατ. ΟαΖα ὅσου νἸάοτιΣ 
τὸ ὁ ταν, Βιιάξειις (ΟΠ ΠΊΘΠΓΑΓ. ὅστε ἐδευύατο μ(φλισ τοι, 
το οὐ Ἶ 015 [6 ργα παι η τ 4ιιὰ πὶ ΡΟτιμς πηαχι πιὸ, 

ρητέον, ψιᾶτοητι5 Γρε σι] Πα 111. ὅσειγε χτ᾽ γί, αατοηι5 δὰ 
Ἱρειτπεῖ, Τ πο γαῖα, πὶ [η Πη εἶα. ΑΛ το ρίνδηινεφ. ὅσ᾽ 

οδικᾶσαι 5 1ά ο[Ἐ 9 νττμ]Ε] ᾿ρῇ ρο ΠΠπι ἔπιγὰ ὃς ςατἃς 
δ. ὄστεγε κα μὲ ὁρῶν, τιοίατ. ὄστογ ὡσγ᾿ ἰδεῖν. ὅσοι γε σύ ρον μὲ 
4ιΙατΘ 115 5. 1 1 [6 (εῖτε ραν ἐἤνιἀοπλ.ἴτοπη ἀριὰ 
{11δγὸ τοττιο,ςαρῖτε 18,46 σαιηῆς ΡΙ αηταγ. τῆ ἧς ἃ 

γὲ διαιρεῖν. ὅστε τοῖς ἤθεσι πονέμᾶνοι κὶ τεεῖς χοίραις ἃ ἀφορα- 
1πὶ ΓΕΠῚ Ρτογ[ις βο ποτα πῇ ἀστοσίπι]ιο. τατίοης οο- 

ΔΙ ςογπετς. ΤΊ ον ἃ. Πυτο 4. φυλάπειν ὃ τύω νῆσον ἐϑυ- 
ἣν ἤσσον ὅσα μοὶ Ξπεζαίνοντας. ΑἸ Βα πΙΘηἴς5 νογὸ ἐπί] αππὶ 
ΟΠ ἴῃ εατη ταπΊοη ἀείςεπάεητγοβ. στο μήπω ξυγγεγο- 

γεταί μοι; ἃζς. πα δ] νἸἀετιιγο ]άτοπιις ΠΊΪΕ1 νἸάογὶ ροτεῖϊ, 
11ΠῚ {π|π| εἰτις ν τς σοη πετιάϊης. Ρίατο ἴπ Ἔρ᾿ο]. 
αὖ τίωλ διευαιν τ ρμείας μοὶ φαίνεται» ὅστε μήπω ξυγγεγρνο- 

γη δὲ ἐμπειρίας εἰχυφέναι. 

Γατὶ ὸ, ὐυτὶ τῷ ποχλοὶ, ΑὙἸ ΤΟΡΒΔη. Ἰητευρτιῖπ Ασβάτη. δὶ 
δέδηγμαι τυ) ἐμαν τῷ καρδίαν, μυρία ὁ σαν ρεγτλι τα, [πἸοΐΔη. 

Χ ΟΊ 6116, 
ΠΡῚΠ15 Ποτῖδ. 
Πηρα] 15 ποξΈΡιι5. 

ας ΠΟΤ 65. ποστίκες, 
τη άο.1Πταπτιηγοντ 

πθ΄, ΠΗ τΈΡ] 115. 
τον, ΕΠ εἴ ἢ. 

πὰ ΑὙ ΠΟ Ρ ἢ. πη 4ςΠμϊτὲ ᾿π ΡΙ ας. ὦ ποντοποσειδὸν κὶ ϑεοὶ ρὲ - 
τῷ τροσώστῳ “δ ῥυτίδων ὅσας ἔχέ οἱ. ὁ αιχά τη ται] τιι- 
δες. ὅσας πε τάξη, (τρ.πλυγὰςγ το ν αγθετὰ ἱπΗ͂Ἰ ΧοΥτ» 

Πρ. 
ὃ διωατὸν,ϊιὰπι τηαχί πὸ Πετὶ Ροτιίτ, ΡΙατο ἴῃ Τ μι. 

"δ᾽ οι παιις»ιιοτιοἰσιιη ας, ΑὐἸιά, 
πΟτΙ 65 αιιοσιιη 4116 πο ογαιϊοττη 415) ΦΠΟΓΟΙΠ4; π|ο- 
Οὐ Ρ [Ιοἰτετ!πἀοΠηϊτὲ, 

ἜΡτο ὄζω. 
οἴαηηἑ5. λέξιιτη εχ ὄστο ἔτη, 
τὸ νΊ ΓΙ 115. 

τἰά!ο. (Ἔτη ρογ. Αὐτό ρ Βδη ἴῃ ῬΙ το κὺ μείω) «τοὺ τὸ Γ᾽ ὁσῃ- 
πὶ θεαὶ ὅλ τίυ) 8 ύραν ἐξώθιζε. ΤΊ τγ ποπππηαιιιι αἰ [- 
ὅσαι ἡμέγαι. ὅσαι ἡμέραι ππεοσδὲχ ἐμῆνοι, ρτορΘάϊο πη Ἔχρο- 
ΓΠιιογ 414. σαὶ ἡ μέραι ἐπηρτημῆύον δ᾽ ανατὸν δεδεώς, τηοττξ 
οτὶς ἱπιρεπάσητοπι τ πιο π 5), ΘΖ ἀς δεης ἐξ, 
Ῥατεητα δ εχ εαιΐα:. 

πξεῖτας, ρ᾽οτας.ἰττἶτα, θέμις, 5.14 εἴπ, πα πῆ η πιοῦιοπ 
τεπογεπείιιπι ΡΓο ἐο πιο εξ ξ45. Αὐτό ρα. ἴῃ ΡΠμτο; 

ομμίσας πολλίωυ ὁσίαν τῷ πρῴγματος, Ἰὰ εἴτ στον ἢ) πὔτο πρῴτ- 

ε ὑσίη ϑύειν ὅδν, αι θι15 ἔα5 οἰξ ἱπηπλο]ατα. πλίω ὅσον αὐτὴς 
γειν» Π1Π ηιιάτεηιις (ἀπέξιιπι εἰξ ἐς 1114 ἀΐσοτε . ἤεγο- 

Ἰοπιεγ Οὐν Πα, ἐσὶ οἷσίν κακοὶ ῥαἰπῆειν᾿ δηϑλοισιν, ΕΔ 5 ντ α]- 
τοῦς ρεγπίοϊεπι σοπΐπγες δέ τη Δ ΟΠἸΠοτιιγ) ν εἰ πες ας 

τοῦ {8 ἀο]ο5 Πτιιεγε. οἷσία ετῖδπι ἴῃ Ππριϊατὶ αὐτὶ τῷ ταὶ ὅ- 
[τὰ ἀταιιε ἐχεαιιῖδ, ἡ “Ἶν τεϑυνηκό των κηδεία χα τιμή. ΟΒτγίο- 

Ἐρμεϊοαρίτο αιάττο, ὅσιον» ἱ Πα ]τολέγεται τὸ χαϑωρὲν, 
ον Πιραιιάτ τῳ ϑεῳ) δὲ ἃ πᾶτο κὶ τω ὁσίαν “ἧΠ ἐπελϑυνων 

Ψ.Οὐὰ πιοττιιῖς [τὰ Ἔχε υϊάτιιαι ἀςθοητιγ ὃς ραγοητα- 
: οἵαις τα 46. Δ.1 1υἶπι5.. νε ἰαα ξαπεῦτῖα ρ᾽δοαπάόί- 

[δ Π6ς ἀοςογετν Ἂς Οἷσιότης. ΟἿ σία » ἐχρίατίο Πιις ρίατίο. 
ὃς χὶ ἀφοσίωσις »ἰὰ οἴ, εΧΡίατῖο 4ια: ἢτ δρίπηιστι σχοϊαςη- 

(ὦ ἄγω. 339 
ἀϊτο! ρίφης στγατῖα. ἘΠης {Π1ὰ ρμγαῆς οἴςσλης ὁσίας χέριν» ἤὰς 
δ σίας ἐγεχκᾳ, ἀὰ οἴπ. Γτὶ ηἷς ἀἰς 15 σαι 5 ὁ ἀφοσιώστως ἕνεκα, Μο- 
ἀεἰξίπις Πιγι [σοι Γ,.2. Γ). πὶ ροτιῖας, χα αὶ μόνον τ αὴ μὴ αἰτήσῃ, 
ϑιμαὶ καὶ ὃν αὖ αἰτήσῃ σίας χαῖριν αἰτήσῃ, ἱ ἃ ο[Ἐγ ἃς Ὡοπ [Ὁ] πὶ Ἢ ποα 
Ρετιετ τρία ἃς πὶ ητιεῖτι ροτίοτῖτ» αἴοας σαι ροτίεγῖτ, Ἄάγγο 
Ἰῖδτο ίεχτο 5 Ὁς ἰΐπστια 1 ατίηα. Ηος πυης Αἰ ἰτοτ ἢτ, ἀτητις ὁ - 
ΠἸπι»ιιοά Αἰρεν Ομ ]} δά εξ 5 ταῖσι αὐππὶ Ἔχ Θγοῖτι5 ἱπΊρο - 
τάτιιγ : ἂς Ριαὶς αυϊά εἰπὶ ἀΐσεγο ὁρουτοατ : Ὁοηία! Απρινὰ 
ἱπιρονανς [Ὁ] 6τ. ντὶη ΤἸςίμπν νοσεῖ. ηο} Ασσδηίο δις ὕτα- 
ςοηΐ. 14 ἰμοσερτιπι ογοάο 5. Ζιιτη ποὴ ἀάοί᾽ες Αοσςη Πα » ὃς 
ΝΠ] Ἰητογογατ οἱ ἐπ ρογάτετ, ὃς ἀἸςῖς σαι ἤοθδης {15 44π|: 
πες ἴτοτι ἔα ἐγδνηςαι15 ἴτε πὶ ἀἸέζα, Ετ ἀριιὰ ΡΠ ΪΙπιτιπὰ νοἱ σοτ - 
τιιρτὸ ὨΙτὶς ρτὸ ἀἰςεὶς [ορίτιιγ.» ἱτὰ σογγὶροηάμπη ΠΡ τὸ 28. οα- 
Ρ᾽τε [ξοιιη 405 Ετ ἔτπτ σομεἐἶτα διισιιγία αι ᾿οαιοπτὶ ςορίται- 
τίνε ἰά δοοϊ ἀοτῖσ: ἴητοῦ ΟΧΘσγατι ππλα ἢ ΡΟητΙ ἢ οὶ φοοϊ ἀατ, ἀἸςὶ5 
σαι ἐριιίδητι : ἴῃ πποπίᾳ ντίεε ἰά τεροπὶ δά! ογίσις δά [4- 
ΓΟΠῚ Ρίατῖο οἴτ, Ασποθῖις ΠιΓρυτατίοηιιπι δάτιεγ 5 σοητος 
{πτο χιᾶστο 5 Τπτογγορατο νοὸς [ΠΡ οτ, παι, ᾿ρΙὀ ας ἀπτς ο- 
ΤΠ]  Οοἴηάπο5 ἀοΠΠΪΠῸ5 ΓΟΓΙΠῚ ἃς ΡΎΙ ΠΟΙ ΡΟ 8. γτγίιπηπο οχῖ- 
{Ὀἰπγοτῖς Ῥ οτατὸπι, σοποογάϊαπη, α πτο πη. ΠΟ ΠΟ ΠῚ» νἀγτ το ΠΊ, 
ξα Ποϊτατεπη,οξτογάσας μια πο] ποπηῖπα, Ζαΐδιις ατδ8 νἱάς- 
τλιις ἃ νΟδῚς οἰπη πάρη ῇοῖ5 χα! ἤσαταβ ἀε] 115. νἱττὶ Πα - 
θεγςε ἀϊῖπαπι, σα! ἔχις ἵπ τοριοηΐθιις ἀορογοὺ 4π ἰζανντ λο- 
Ἰετ. ἀϊεὶς σαι. εχ οὸ φιὸά οργαπης ὃς νοἰππι5. θόοπα {4 
ΠΟ Ι5 σοητίρογον ΠΠρογογατη, γοτα γί τἰ5 1 σοη Πηπγὴ ν Ὁ] ταπηξ 
ΡΓο ἀϊοϊ5»ππεηάοίὲ (στ ρτιιπι,ἀἰςῖ. Τιοΐτιιτ ὃς ἀϊεῖς ογρὸ» νὲ 
Εἰδτῖῖιις δοήρατοῦ ᾿ρτο ργῖπιο ΟΥφιητηατίσαγιπι 1η[ἘΠτιιτῖο - 
παιπὶ Ροἤιϊε : το ἃς ὁσίας ἕνεχοι ἀἰχὶς Εἰς νεγθῖς Πίοη αἰ Πο- 
τὶς Π|δ τὸ 37. Καὶ ἔτι τὸ κ' ναῦ ὁσίας ἕνεχοι ποιοιιώ παν »ϊά εἴτνἢος ε- 
τἰαπηπτπι ξα ξξίτδητ ἀἸςἰβ ἐγρόςμος εἴπ, Ἔχ οἢ θη] δηϊπητπη γος 
Ἰϊρίομε σάτα, Ἐχροπίτ γεγὸ 'πιόγοπι 4 μα πα] οχοτγοῖ- 
τις [ἢ 1ΔΏ] οι} ο 41Πὶ σοπλῖτῖα Παρ εγεπειγ. ἀς αιο Ος Πππς πὶ 
ἀεοϊπιοσιίητο, σαρίτε 27. Βιιάδο νἱἤιπι εἰς ὁσίας ἕνεκα ποιεῖν 

πὶ Πρηίῆςατο ἕγεκα τῷ ἀμέμπῆε κὶ ὀρεπιλήπῆα, μος οΠ,δέξοηιιβ ντ 
τεργοβοπἤοης σαγοαζ αι] ξεςοτίτοιοί αι] ἔλειπε ρογπιηθο 
τὸ ἀροτε ὃς ἀςξιιπέτοτιἐ ἀΐϊσαπτιιτ. Ηδπο ἐχροήτιοποπὶντ 
ῬΙαπὸ δάπηϊττγαπη,ϑς πηεα: πο πο δοσιείσατπη ρου τ5,4ις Ρτο- 
τι} }1 τοἱπιοηΐα ταὶ πἰ πχὸ ρατήπητιγ, ΕἸ νογὸ ἀϊςῖς σαι ταη- 
ἀπιαπὶ ἀϊςατί οηἷς σατιία: ἤς εαπὶ ἃ ἀϊοο ἀἴς45 : μος ἐξῇ, Οταςὲ 
ἀϊείῖτιιν οὖσον ἀφοστώστιδϑου. 110 ἡ τἰιΠῈ ἘΧΡΟΠΙΠτ ῬΤῸ ἰοεῖτοτ ἃς 
ἀοξιπέτοτι!ὲ δέ ντοιηαιις ἀσογοιτγαέξιιηι ν οἱπητ ἂ Βίβοαας νς 
το] ρίοης ἐς ἔπ σαπην ντ ουΐαιις ἔα οἰ ΠηιΙ52 πὰ ΠΠ.] τα, ο- 
Τἴπι τῃ εὰ ρτὸ νοῦς Βα ογοητητοᾶς 44 ]Π]1ἀοαπαις ἔογὲ ρύο ο- 
ῬτΙΠῚ15 ἀἰ σα ΠτΙΓ. 

Οἷσιον, νοΧ εἴς Δυα έσιια αἰϊσιαπάο Πρηϊβσδης τὸ βέβηλον κα Ὁ: 
στι τρφστίπατεῦϑει! τῷ τυχόντι, ῬτΟ Δ ητιτη, ΡῸ δ] Πσττι : σα ἀ ἢ 
ἔχη 4118: ἱπ μοπιϊπιιπὶ σοπλπιεγοῖο ἤιητο νης {Ππ|4 Απεὶρμδ- 
τἰ 5 οί μια υαδρ ἱερῶν χἹ ὁσίων, Πρ Ροτίας 'γα Ῥτὸ [ϑογῖ5 δὲ ῥτο- 
ξληϊϑον εἰ(ντ Πιτεπιῦρτο ἁτῖς ὃς ἔοςῖ5, Ετ επί ππεπεβ, μέτεστα 
τούτῳ κὴ ὁ σίων νὰ ἱερών, ,ς οπτηΐα ἔτ οἰπήτατῖς Παρ ες ΡΊατο ρσῖ- 
πη ἀς ἈΞ ρα] ἰςα» τυραννὶς τϑηότρια ξυλλήβδίω ἀφαιρεῖται καὶ ἱερρὰ 
καὶ ὅσια κὶ ἴδια, κἰ δημόστα, τΥ ταὶς οπτηΐα ἤ πηι] «γι ρῖτ,ίδογα ὃ 
Ρτοξαπᾶ 9 ργήπατα ὃς ριιδ] σα, Οὗσιον, (χπέξιτη, [α5.:1άοπη πη Α- 
ΡοΟΙορὶα, ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ ἐξ)»υέτε δίκαια υιήτε ὅσια, πόσας ἴλη - 

ἔλα. ὅσια ποιῶ, Τ μιον 41 ἀλη έἐξὲ ἔα. ΟΠ τγ οἰξοιηιι5, ὅσιον, ἴῃ - 
αυἶτ, λέγεται, τὸ κασεερὸν, τὴ τὸ ὀφειλόμηνον: ΠΟΤΊΡΕ τοῦ ϑερῖ, αὶ ϑέμες δ᾽ 
ὅστογ, ΟΡ ΟΟ]. ὃς Επτγρ 4. οὗσιον ἡ δύχαμον φιιοσιις Οτεςοὶ ἢς ἀϊ- 
οὐητοντ [ἀτΊη15 {τις ἃς ἔχ5, ῬΙΠταγοῆι5 ἴηι ΘΕ ο ΓΟ 5. αὔτο 2 κἢ 
τωρὸς «δὺ ϑεοιὲ ὅσιον, τρὲς αἰϑρώποις δίκαιον, ΧἜΠΟΡΉΟῺ . τῦτο δὲτ 
χαύε χὶ πὰ ὁσία καἰ ἢ Ὅνων «ἥδ᾽ διχαίων. ὅσιόν ὅδε, τε ]] ρΊο ΠΙτη εἴ. Π τ. 
ας εἴτ. ῬΊατο [εειιπάο ἀε Β ἐριθ τα . δέδοικα, γδ οι ἐσ) ὅσιόν 
ἢ αὔρα λοο μῆρον δικαιοσυυΐῃ κακηγν ρφυυδοῃ ἀποιγορϑλεῖν, ὙΟΓΕΟΥ Πς ΠῸ 
πα ρτππὶ ας πεξις. ΤΡΊ46πη . ἐσ ὅδὲ πῦτο ὅσιον, Τάεπιὶ ερ το] 
{ἐρτῖπτα, πατέρα ὃ) καὶ μυτέρᾳ ἔχ ὅσιον ἡγνεῖμαι φδοσβιεἰζεώδειϑές.1χ6-- 

ξὰ5 ρᾶτο ρατγοηείδιι νῖπι δά μι ογο, ῬΒοςν Πάος, ὐκ ὅσιον κρύπὐην 
ἃ ἀτόϑϑαλον αἴδρα ἄτιτον,ς ἔλ5. Οἷ στον αὐτὶ σῷ ἐφειμῆψον κὶ σύγκε- 
χαρνυΐθον, ΠΟΉΠΟΙΤιιπ ἀται!ε ΡΟγΠΊΠΊΙ Πα, ντ Γλδιπια [6 115, ἐχ ὅ- 
σιόν ὅξι, τοὶ μεγίλα σοφὸν γγυέ δε, τὰ μικροὶ μὴ διειμα υὔσον. 

Οἷσιον χωρίον,Ἰά εἴ, Ποοιις ρΓο Ειηιι5,τὸ βέϊβηλον κὶ μυὶ ἱερόν. ΞἸς δ( (η- 
ἔζαπι αἰ ἰφιιαπάο ἤιπηιιῖτ Γιατί ηὶ. Μδογοθιις, ϑαπέξῃπι οἴ 1πΠ- 
τογάαπη 4ιιο πος [λστιτὶ πος το]! ρἱοίιπι εἴτ, ντ ΤΓορατῖιις 18 - 
Ρτὸ το! σ! οπ τείετε. Αι Ἰορμδη ΓΥΠ τ. ὦ πότε] εἰλείϑιμα ξ5- 
(ἐς πὰ τυκοῦ ἕως αὖ εἰς ὅσιον απέλϑη χωρζον,Ἰὰ εἴϊ, εἰς τύπον εἰς δνοξε- 

στιν εἰσιένω. Οὐ σια τα, 14 εἴξ.» ὁσία ντ ἀριιὰ ΡΙατοπςοπι ἐς Τερι- 
Ῥιις. ταὶ αὐεὶ «οὐ ϑνήσκογτας δἷσια 5 1υι{τὰ 4116: πιοττιι5 [ΟΠ] ΠτὰΓ» 
ΡΙατιῖη ΝΝ τ πλΔ. 

Οἱ σιθ-.».ο᾽ κα καὶ χηξτας, δναγιλς,οποίξιι5,1Οἴτιῖς, ΡΓ ΝΡ γι, γνὸς» 
εαἰλιις»τοιιεγθης Ὀ οὶ, καδειρὸς οἱ ΠΠΟςΘΠ65 ΠῚΠ10 ἰσοίοτε σοητα- 
τοϊηατιι5) ὃζ Ζι1 Οὐ οαάοπη ρόγρεῦγαταμη ἱπιρτας ΤΠ ΔῈ Ὲ5 βμαθε- 
τόπο ςεπίεδαταγ: Πα οἷσιίδ-, Ὁ “ζομαι, τὸ σέβομωι. ΡΙατο {-- 

εὐπάο ἀς ἈεραΡ] ςα, ἄφϑυνα ἐἴχεσι χέγείν εἰγα ϑτὸ τοῖς ὁσίοις αἱ φα- 
σι ϑεοιὰ διδὸν αι»ϊά εἰξ,ν ττῖ5 χη ξεῖς. δσιίθ- τρόπος, ΠΩ οΠἘϊ πιότα82 
δριιᾷ ὀππάςπί; Ἐρ᾿ το] οδῖλια, ὁσία ψῦφ' ἃ ΠοπιοΒοη ἀϊολ- 

Τοχη. 2. ἘΕ ἃ) 



340 ΟἿ 
ταῦ Ῥτοῦθα ὃς (λαῶχα (οἰειτὶλ. ὃς τελετὴ σία, ρτο ἅἄϊς ἔεᾷο, ἃ 
οππο. 8 κέρδη ὅσια, πε [τὶ αιικλιις,1.4.Ἐρτοτ, 

Οὐ σιότης» τη; »" γὐσίηγορθς ἃ ϑεον καϑυσίωσις ῷ ϑτοῦ ϑεροστυμα ἀιττ δ» - 

ρέστον, ΟΣ οαἶτι!5 ἐΡΠ σγάτι!5 δέ ἀοσερτιισ, αι» (λπέξιτας εἰς Π 
τὸ ἰαπέϊιπιοη!α ΟἸςεγοπὶ 9 ἱπ μος ἀἰβεγοης Σπὸ ὁ δυσιξείας,, 1ά 
εἴ, ριστατε,ιιδά ςς ἃ Του ποπιϊπέίηιις τεξογατυγγίαπειι- 
πιουϊανετὸ δὰ πιμηϊπὶς οἰ γιιδητίδιι ταπτὰμη. μᾶς νοςς ἴᾳ- 
Ῥε ντίτιιγ ῬΙατο ἴῃ ταΐορο αὶ οἵζ αἷξε ὅσια, 1ὰ εἴζ, ἀς εὸ αποά. 
ταααι ας τ, ΑΡΟ ΠΟ] μ15 1 Ἔρ Χο]. Ἐρπείολρ.ιαττο, 
»κἡ ἐνδύσω οι ὃ χεμνὸν αὔϑρωπον ἃ χ᾽ ϑεὸν κτιδϑιέν τοὶ ἐν διχαιοσυμΐῃ καρ ὃ- 

σιότητι “ ἀληϑείας» 411} 0 ΠΟΠῚΪΠΟ ογοατιι5 6“ ντ ἰυΠπιττα: νεταᾶ; 
(λα εἰ πιοηΐα; οαἶτοτ εχ ζογοῖ,ιιο οπλιῖ5 1] 145 ὅς (αροτ- 
Πίείο ἐχοῖρίτιν ὃς Ἔχοϊἀϊτητοντἀς Ο᾽σία, 

Οἱ σιόω, μιώσω,οΧΡὶΟ Ἰυτα Ρογ(Ο] πο γκαϑεείρω, ἘπτΙρΙ ἃ. 1 Οτεῖτο ἐς 
Βοταϊοἰ ἀῖς Ἰο το πβ, Εἰς ὁμ κοιτων μὴ ὄψιν ἐκ εἴων αἴραν γ. ἐσ εἰς ἐ- 
σείντημα, ὅστις ἀ μ᾽ ἔχων κυρεῖ, φυγαῖσι σ᾽ ὠσίοειυ, ἘΧῚΠ Πδ(Ἰπαιτ)ο- 
1|πὶ ποπιίοϊφας ἐχρίαθδατ : ντ ἴῃ Παρ, ἀιτ ξαξγα. ἱῃ τγαέγατι 46 

᾿ φατηἰ5οἷη ΡΑπάςξι15. ΓΒΙΠοἴζγατιις ἐπ Ἠετγοὶςοῖς » ὁσιόω σὲ τῇ γῇ, 
ἀμ τῖδὶ ρογίο!ιιο ἀρϑοῖϊα τεγγάγζογγα τὸ ΡιῸ τερο. ὁστούν οΓἸ ΤΏ 
εἴ ὅσιον ποιώ, χιαῇ (ἀπέ ! Π ἐο,ςοηίξοτο. 

Οἷσιοις, (Θ.,ο΄, ΟΠεῖ5 ἀειι5. Δὲ ργ ρει 15,Οταςῖ5 Διόνυσος, ῬΔΠΟἾ15 ἀϊ- 
εἴτασ, ΗΠ γοάο τ.}. ον άς Ατμοπασ πὶ Αροΐορ. 

ο᾽σίως,[Δπἐϊὸ, ΡΙατο ἀς ΒΕ Ἔρ. δικαίως κ᾽ ὁσίως ἃ βίον διάγειν, ὁσίως δ ὕειν) 
καλνιερεῖν, τατον ΑΞ Ισἤτη, 

Οὐ στωτὴρ ο΄. 4ιιΐ ΠοΙ ρ 5 ΒΟ Πῖλπὶ ἱπηηλο  ατ, ᾿ 
Οἱ σειάπηω, Η οἰγ οἶι, αὐασκ πῆ, τε ο ἀ1ο 5 [ς ξοτίδη [ογ απ άϊιπι. ο΄- 

σκαῦῆλω, 

Ομαὶ, ἐδὸς.0 Πτ!45»εγ θα 41ια; ὅς οποηΐπ5»ἃς φλονῖτες ἀἰς τιτ, Ὀ1ο- 
(ςοτ.1.3.ς8.147. 

Ο᾽ ταῦ, ἢ ἡ οάοτ, οἱ ἐκ ἔχι:59 [χα ΠἸτιν5) Αττ οὐ: [οἀ ὁ δ μὴ Το πιιπὶ εἴς. ὁ- 
σμίωὶ ἔχ, ΟἿ ες σταυίτοτ. ΤᾺΝ Ορμταίτ. Προ ἐς (ἐπι .ὁσαὴ στῤ- 
ῥού τις ἔξ κἰ ὀῥάνδυσις τῷ ἀέρθ’, Οἷσ μὴ δ τὸ ἐγχύμου ξνερ φύσις ἐν 
διαφόυεῖ οἱ υαμῖς ΑὙἸτοῖο] Ἂς [τη ἴι: αι; ἤμλτῖο οὐ οτὶς ΡΟΜΙτΟαΙ 
εἰἰάπὶ ἃ ΤΒοορμταῖῖο ἐς ςαὐηῇς 6. «αν. 1.1. σογτιιρτα, τα ΠΊΕ} 
1Ιρδταγίοτγισῃ νἸτο, ΑΡΟοτο].ς, ιαᾶττο δὰ Ἑρμοιοβ,εἰς ὀσμύω ὄν- 
δίας Οσιιὶ ἡδεῖα, οὐοτ Πιαιῖς. ΤῊςορ ἄς Οεἰοτῖδ. Ο σμίμὸ τέφ- 
σφέρειν, οὐοτοια ἔρίτατο ἀτ]ις οἰσἰϊσογε, Τ Βςορ γα ται αὲ ὁ- 
σμαὶ δέξα ὥτ, οἄοτας ἱπιϊίοςς ἀτῆτς αἰ ρονο, 114. 

Οὐ σμήρης»ε:8-,ἀϊο τιιιιπ, 4 εἴπ, σμιώδηςγοἀοτατιις. ἸΝ σαι. ἡπ Α-τ 
1εχὶρ]νατηλ, σι μήρεα γληχώ,ἰπτοτρ. δ μέω δ χέσαν δυάδα, ἀἸοῖτῸΓ δὲ 
δσμηρᾷς. 

ΟἿ σμηστάμδυοι ἵλ Ἐρὶξ,. “αἱ Οἱ ἔςοτιιατ, σα: Γο οταητ. Οεμῃϊτισμῶ. 
τῶ Ἡςγοἢ.ὁσφεαίνεται. 

Οἰτυὸς, οὐ, οἱ τἀ οι αιοά ὁσιμή, 
Οσμυλία, ας μἱ, ὄσμυλίθ-. κὶ ὀσμύλη Ατπδη σις {| . ζι ρττ15 οΖα ΠΑ) α) 

ἴαχτα σαριις ΒΙπα]αν μασοῖ τοτγιπὶ οἀόγοπι ςχπα]δητοιη, ἰς- 

ὃς Οἴζωνα. ἶ 
Ο μευ ἡ» ξολξιτίνοι ϑειλάσσιαι!. οἴ οἢν 
Οσμώθης, εθ-,ο᾽ κὸ ἡ,οἀογατιι5.1 ΒςΟΡΒτ ἢ ἀς ἔρηΠι, ταὶ γ5 ὀσμω- 

δέςιατα ἴθ φυ κα κα ἐδ ὄνων ὅβὶ χϑονιώ ταῖτοι. 

Οἷον, "191 {Ὁ οτ. 
Οἷοι μιιῶες «πη σὉ}15 πιεηῇθιι5, 
ΟἿσοι δὶ, οὐ τσ οτ, ὅσοι γὲ δὶ Ποπιοίξ, 
Οἷσοι ἃ ἀριϑιιδνγτοτ  ςιτ. Ν 
Ο σον, ητητη, 40 744. ΙΓ 118. ψτν 4} τ τα γ. Ζι1α πὶ 

ται τιιτη, ὅσον εἰ κοσι λα ν᾽ ᾽ ητἰ» ΤΊΙΟΥ ἀ. ὅσον διχίχιοι,αἀ ἀνιο Π}}} 
111.1.ποΐαπ, ὅσον ὡρν»ἤρατιο [νο τᾷ" ἴὰ ἘΡΊρτασηπλατ. οσον πηχύθον, 
εὐἰδιεἰ ᾿πΠ αν,  ἐγοάον. ὅσον δὴ αν ὕχαυ, οπρ᾽τεάτης σα δῖτα ], ὃ- 
σὸν αὐ σοίγίιιυ ἀπεῖχον, ὁπ Πεοϊγοῖτεν ραταίληρατη {Ππαθλητ. 
ὅσον αἰὔοι δείγματος χοίφάν,ν Οἰττὶ Οχ ΘΠ Ρ]} στατῖα , Αὐποτς! 5 ἸῺ 
ἈΠετοιίοῖδϑ)ν Οἱ ὅσον νασατ. ΕἸῈ αὐτο πλι] τ ρ]] εἰς ν ας ὅσον : ντ 
σαὶ ὅσον, ςτις «ρα υἱκοθν» οττπὸςράτιιπὶ αὐ εἴϊ συ ῖη. ᾿τοτη αια 
τοηιι5,4ι ὁ ἃ, ὃς κα ϑ᾽ ὁ σον» δίς ἐφ᾽ ὅσον τις ἐφ᾽ ὅσα Διτιςὸ ἀϊσιτατ. 
ὅσον ἴκε ἐκ’ ἐμὲ ατιατοπιι5 Δα ππε Ροττίπορας. ὅσον ἐπ᾽ ἐκείνῳ, 
υιαηταπι ἱπ οο Εϊτ ὁπ οἴ Π τι. ὅσον τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἩογπποΒ η. 
εἰς ὅσον, Ζιια τι πη» αιϊαητο ΡΟΥΘ» συ δα ντ εἰς ὅσου ἧχφι διωράμεως, 
αιᾶ πηιαχί πὸ ἔλοετε ΡοΙϊιπη.ἐς ὅσον, αιιατοηιις Ζιο (9 ς ὅσου [7 
λομαι,ν ἴχας ἄππι νο]ο, 14 οραμαπάλι, ΤΊΝΙςγ 11. ες ὅσον εἰ ὅδη 
στιΐμη αὐτέχοιγ λα τΘ Π115 ΡΟΓΙΤΙΑ [ἀρρετεγοτ δοπι. ἐξ ὅσε χαόνου» 
αὐ οἱ ὃ χρόναικαϑ' ὅσον » ταυτὶ ἤροτ ἀπιπι, του 16. ἀμ χόνο ὅσον, 
γαϊάς ἀἸ ΕΠ οἰ]ς., ρογαιιασι 41 ο1]ς,Αὐἰ οτεῖ. Ετ ϑαυμαστὸν οἷ 
σον γταϊγῇ αυλητ, ΡΓΟ πιαχίπη δῦ λίαν ϑιάυμα στον ὁ σὺν διαφέρει) 
ἀϊβετι ποίγιτι ἰη πιοάιπι  ἄετη, ῬΊατο, Ἔρ ἘΟ]α (ορεῖπια, ὡς 
ϑιωμαστον ὅσον διονυσιθ- ὅμδεδώκως οἴη ὠρὸς φιλοσοφίδυ, υὑπδρφυὲς 
ἔσον, αιιὰτ Ρ υτ πηι πὶ 9 4ιι ἅτ πα ΧΊ ΠλαΠπ. Αττορμδῃοϑ ἴῃ 
ῬΙατο, ὄχλθ- υεϑρφυὶς ἔσθ. τυτα Ρογαιιὰπι ἱπυπιθηία 5 4 οἵδ, 
ἥιιαητα πιαχίπιατῇς ν πιγρᾶτ Οἵσοτο οαπὶ ἤριιγαπι Ἰοηιιοηα]). 
ϑιαυμάσιον ἡλίκον, Σλἰ τα} πα ΠπτΠΊ»ρ ΓΟ πηαχτργὸ, φιιο ὃς ἀστς 
εἷς τγαχίσταμϑ: Γάτητις Πρ το ρυίπλο » Μίγαπι φααπταπι 1ΠΠ1 γῖγο 
Βια-ς πιιητίαητὶ 5 Πιογῖς, ὅσον ἐπέρατον τὰν ἰΟηοΙΙΠΊν Ατὶ- 
{τορμαμη, ὅσον δωυατὸν. Τ ιογἀϊ4. (οαιιοπτα ἐχοιη ρα δάϊεςῖς 
Ῥοζτιις οὐπι εχ Οτατοῖβ τιῖπὶ 1 χτίηἷς δατβογίθες φυς εἷσραι- 
τία πη παΐας ἰοοιιτι οι ς τα χιανὸ οἰξσηάμας, Οὐ σον,γῖσι μαῦςς 

“νὰ... 
“Ὁ ἢ Ἕ ᾿ 

τοτεηαάςηάϊ ἱητογάιστι)ντ ἡλίκον σὰ πα ορΊτῇ 
μϑέσιον ὅσον ἀμήχανον ὅσον, ἐμύϑυητον ὅσον ΑὙἸτοτο 
ἢ). αὶ ὡρὸς ἡ δονίω αἰμιύϑητον ὅσὸν δια φέρει νομί ζᾳ, ἴδιον 

το νἱχ ἀϊςι ροτεῖϊ, ΄ιιαπτιπι τεΐογας δὰ νο]αρτα 
ταῖς Αἰ Τα! ἀ ἔαιπὶ εἴς, ἃς ρτορυίμπα ΡΙατο ἴῃ Δ, 
μιαστίω) ὅσίω αἰδὶ σὲ τξοϑυμίαν ἔιχί, ὃς ̓άοπι 9. ἀπολια,, 
σοῦτον ἡσδονῃ ὁ νικᾷ αγεδος τε, δίχα 8. ἃ χρικόν πεν 
γῳ δὰ ὅσῳ νικήσει ὄυχηιιοσιυλῃ τὲ βίε, κὶ κδμει. ἡ ἀρετῇ ταὶ 
ἄο ΑὐἸΠορμᾷμ65 1 γαπὶς ἀἰχὶς ἐρώνιον ὅσον, ὄυ θεὲ ̓ 
βόύιον ὅσον ἰταιηδπο σπᾶητιπα, ΑαΠτορ Βαπ πη Γ]Ὲ 
αὐτὸν ὄχλ- υὑϑεφυὴς ὅσίθ..Ἰάςαι γα] οτ οἷον ϑάωμας οἱ 
μνάσιον ἡ ὃ. πλάτ. Ποτδ.ςατηλ Πἶδτο ρεῖ πιονοάε 27.) 
ςογηῖς Μράτι5 ἀοῖπαςος Πππυηδῃο “ΙΔ ὨΓΙῚ ΑἹ [Ότο 
ἀῖιαττο ἀς βμπῖθιις» [εἰ ἀϊβεττε ἰητοῦ ποηςίτιπη 
τα ἑτιπὶ αιιΔὨΓΠιγηοἴοϊο αὐ ἐπηπιδη τιπ. δεῖ η Οταῦ 
δοηει ογατοῃὶς αὐρεγροητατ ὅς (α] 65. 4.1 ἴῃ ἀΐςον 
αιδηταμη ναΐοητ,ϑαυ μάσιον ὅσον. Οσον»οιπὴ ΤΠ ἢη] 
Ῥίναῃ,νγεφ, δα ἐκ αὐ δασδώσεις, στρ ὐχ σον γέ μ᾽ εἰδέναι, 
μίζω,ιου εαιυ!άοιη ηϊιοκ [οιαπι, ] ταν ο λιι5 ἢ γαῖ 
γότων τοῖς βασιλειίσι ὠροστιϑειήνων, ἴσον τρὸς δημοκχρατίδμ, 

{δηατοτίθιι αἰ φατε τερίθιις ον Ποπιοςγατί 
τοταγ ὗσον φωϊνεάδοι δίς, Αἰ ος» 5 ὅσον χόντσε μόνο 
γικῥω οἰπελϑεῖν, φάτοηι}8 ΡΟΓα στα Πατομ5 ἐμῇ τρη 
ονάϊά. ὅσον ἐμζεβω σοι ὅδε τὸ νίκημα πὰ φυγὴ “ἧσ πολεμὶ 
αὐὐεδὸ, Ια τα τοι ι5 1ῃ Τγουγρο ίνοίτο5 ροτί ιεθα 
οπιηΐπο ὑἱέξοτία δοσιμοι ἔιιρ4 οἴτος σοπῆτπηατα. 
τον ὅσον ποίχυτα αὐεγνωκέναι, τ α[ρδγ Ργοσοίπτ ἀππὶ 
τεῦ) Ἱ Βυιον 4. ὅσσον ὅητψαῦσαι, 4 πάτεηιις ἀτιϊη ρΔΗζ 9 ἢ! 
πτᾶς. ΑΡοΪ οι [σοιιηἀο Αγσοηδυτζίς. οπὶ {πάϊς 
ἄεπι ᾿δτε!ςῶλι, θά μιν καὶ κατέπεφνεν ὅσον δ᾽ ὅπὲ 
νηδυΐον οὔ ψαυς (Ὁ. υὑπτὸ ζώνίκυ ϑύρε χαλκός, ΟἹ ἸητοΓρ οϑ δσ 
μάτι, μέχρις. ὅσον, δὺτὶ πῷ ὀλίηον. δ᾽ αὐτῆς π' ὄτπφαι εἰας γλϑ ἐν 

ψα᾿ αὐτὸν ἃ χ7) τἰμὴ ξωνίω πόπον. ἧς ε “Ἷδ ἐντοζϑίων μη { ὕσι 

τῷ δέρματι μόνον, ὅσον δ᾽ σιγ, Πς σοπυέπατιν ἀρὰ Γααα 
ἄεεῖπιο 4 Ηεθτγαος, ἔτι γδ μικ εἰν δ σον ὁ'σον οἱ ἐρ χόμῆ 
εἴπ. δάϊιις φυΐπι ρευριΠΠ πὶ τοπιροτὶς αι ν θητατι 
ἴσον, γίάο δηῃποτατίοπος Εταίπι, ὀλίγο ἑσον αἰϊαιι 
1 σίαητι5 ὀλίγον οἷσον πῷ πυλοῦ 9 14 εἰξ 5 [υτἱ ραυλα 
4ιιὰ Π1 τ α  πλι πῃ. ἐσ) σον ἃς ἐδ᾽ δΐοτον γ), Ὡς πχΐπὶ 
ἀξιη, ΑΡΟΠ]ολῖις (δε πάο Ατροηδμεὶς ἐδ᾽ ὁ σον βαὶ 
Ἰμηὶ αι! ἀςπΊ,1η ἘΡΊΡταῺ] ἴοι δ΄ σοννηράιιπ|» Βιιάδιις ἢ 
Ροϊειυίοσιθιι. ἣ 

Οσον αὐτίκαγητιὰστι ρτἐ πηι, πλο Χο πϊαπηγϑς ἐς ἘμπταΓ 
Βιι4, ἴῃ ἐρηιροῖἾ, αὐτίκα δή, ἀἸοἴτιιν ὃς Ργο εοάοπη 
ὅσον ἐδέσως τς Π|. ς 

Οἷον καϑ' ἔνα αἴδρα, Ζαλπτιιπι ἴα ὑπὸ ποπλίης δμῖτ, ὁ σον 
αιδηταπι ἴῃ τὴς εἰ )αιιοδά βςτὶ ροῆττ ἃ μος. τ 

Οἷον μιὰ» αἱ αιοά που» δορμοο] ἰη Ὑγτγάπηο, δσον μὴ ἃ 
Τιςγ άϊά. ΄. 

Οἱ σξν,»» ατηπιὸ, οἰγοῖτοτ, μετ᾽ ὀλίγον, ἵπτεγρτ. Τ δα ογἀϊά, 
αὐτοῖς τας ἐν. πελοπογνη σι ναῦς δ΄ σον καὶ παρεῖγαι»Ἱ ΒΟΥ 414. 
ἐκ ὀ'σον Πσηϊῆσατ πο τὸ βοχδέως,[εᾷ ταχὺ λριιά ὙΜυοΥα 
Ῥϊοΐταν νεγὸ ἴσον ἐ αριά Ποοτγατεπὶ ρτὸ βεγιηὸ δ σα 
εἰ, 14 οἴξ, (ΟἹ πὶ ποιν ε] ταητὶηι πο. Ὑ ογοπτἑ τ 5950 11 
τπόοητος ΔΓ] ΡΟ ΠΙσθη5, 1υἴπ|π|59 Ἐς οπα Ποίϊο5 ταπῦ 
δεσοιΠοτίητ, ὀχοτοῖτῃ5 σοηίοτῖ θὲ αἀιιογῆις ποίξος 
τιτοἱα εἴτ, κεδὸν» απο ὃς ὅσον ρογ ἴς Πρηϊβοατ. 
δὲ πω. ὅσον καὶ παρόντι πολέμῳ 5 Ὀς]]ο ταητὰπι πῸπ ἢ 
ΤΊΝιςγ 14. ἑἶσον εὶ παρεληλυϑει, τδητὰπι πο ἀοοοϊς: 
δ σον ὧς ἀφέςηνα » ταμτιὶπη πο ἀοξοσογαζ 9 Ἰάσπη. δι 
ταπτὶην ποὶ παυΐρατο 9 ἰάοπι ΤΊνιοΥ 414. νὈ] πὶ 
᾿πηϊῆτ. ὀῤτὶ πὸ σχεδὸν ὡς τὸ μογονα χί, ὅσον ἐὶ σιωιὸν 

ΔΟῊ σΟμΠ ΟΠ ΓΓΘητας 14 οἴϊ. ργοροπηοάιητι» 146π' 
πολέμου τὸ λοιπὸν ὑγεϑυμήϑησαν.. δνὴ 5 δζο. ΑὙἸΠΕα 
νερὸν σύμβοκον ἔξι κὶ στήλης ἄμεινον τῷ «ορρέ χεῖν δυϑ᾽ 
οὐχ ὅσον λανϑαλειν 5 [ἀφ πΊ. οὐχ δ΄ σον ἐκ ἡμέωΐαντο 
(μόνον ἀκ 9 ποὴ [ο]ὰπι ποη Ῥτορο! ]ορδης» ὙΒΕΟΥ 
ΤΠ ΤΟ ΥΓΡΓ. ἣ 

Οσον ἐδέπω, τὸ ὅσον αὐτίκα, Ῥτοροτηοάτητι » πιοχ, {ΠῚ 
Ιὸ ρόϊε. ὅσον 3 ἐδέπω σερεῖναι. ὙΠιΙον 414, ταητα 

ἄνπι φάος, 1 εἴπ, ἰαπλίαπι αἀοιῖς, Ἐτ ρτο εοάοπι 
ἐδέτω, κὶ δ σον αὐτίκα ἀς ἔατατο. Γςίδηιις ὨιαΙ οσο 
μιάδῳ, αἷςε ὦ “πάντων ὠχρὸς εἰ εἰ, κ᾿ ὁ σον ἀδέπωτε ὃν 

1. ἰΔΠΊ ΤΏ ΟΓΙΤΕΓΟ. ἡ ἣ 

Ο᾽ σον ἐκ ἤδη. ἸΔΠλ]αΠΊ . ΧΈΠΌΡΒοη ἔδχτο Εν ὑυικών,) Και γ᾿ 
γετο ὃ τι Τ᾿ φικρρίτης ὁ σὸν ἐμ ἠδ πῳρείηγι οἵ, ὁ σὸν ἐδέσω» δ, ὶ 

«ὐιίκᾳ, Δ τα. ὭΝΩΙ ἱ 
Οσον οὐὔπω. [ετταὰν, αοἰτοίτοτ 9» ταπτὰτι ΠΟ. ξοϊὰπι ποπ Π 

εἴξ, σχὲδον. ο΄ σον. θ΄ σον οὐ, μόνον οὐ : ντ ἀἸλιπι οἱε ἴῃ ὁ φονε 
σὸν ἔπῳ παίρεισι , ταπτιὶπι ποη αἀίηπτ» ΤΗιογά 4. ὅσον ἔπωϊ 
(μον ἂν φιλοφρρσιωύεις ἀιτῷ ϑεαστέμβυίΘ- ς Ρ᾿ ατατοίνιις ἴῃ Ἀοπιι ᾿ 
14 εἴξ᾿, φυπὶ γἱαπος Ἀσπλαπα ἰδπὶ βοτὰ βταταϊατίοης 5. 
ςΧοΙρὶ. ὰ ἀδ Ὁ Ῥ: ὃ 



Δ 
δὴν «' 

ΡΝ 

ἥλὰ ΠΝ, τὴ 

᾿ ᾿ 

ΟΣ 
(μὴ αν δ Γ ὦ 4: 5 ͵ ᾿ 
ἄτη τππαχί πιὸ, ηιαπτίτα ρ τγί Πλι1ΠῚ 5 οἷς ὅ]΄ σε για - 
ὁπ, ΕἾ γὼ γὸ δώσω οἷσον τις κὶ ὁν- πλεῖστον δήποτε ἔ- 

πὶ γ τ πλτιπη αιῖ5 ν ααιιαπὶ ἀοά ἴτ. ( ο [π|55. οἶθιις 
᾿ ἔγο πο πτίοτγ 9 δέ αιιαιγγιις5. Ρ]Θμ Πἤπλι5 Ροτοῖξ σοη- 
φογο ἰῃ ΟΡ ΠΟ] ςγΟτγάτιπα ἐσέ τιιν μα 1Εὶ ξες ογῖ 59 [1 Πυὶς 

πὐατίου πόα τα τι τα ϊ διιον 15. χη τιλ οὐ μἱμτγὶ- 
αιιὰπι οὐ αγαχ πὸ ν ο] ψι μη ἢςιεῖ ροτοίξ πιαχί πιὸ, 

ἐνθ φυὰαι ἔογτ πιὸ, Α ΡΟ ] ομλιις στὸ Γβοιιίο, ὃς 1- 
ἐὐ Τ ἰνευους 

πἰχιΘ-, ἃς πα ταχίϑ-»αιιτη οο]οΥτ τὸν ]ιιάτη οὐτὶ Πττηὸ, απ 
ΠἰὶΠ.. ὅσον τῦχ ιςτας 

ΠΝ Ἰατ ὗσον τε χα τὸν στα δέος, οἰτ οἶτον σοητιμτι {4 414. οτο- 
Ἷ ον τέ δυπηχεα ξύλα, ππα πηασαϊτιιάϊης ΟΊ σα 1τα] , ἰάθη. ᾿ 
Δ ἵ ἂὰὴ 

τ Ἰσίτιγ αιαττάτο πῃ) Π0Ὼ ἐχαξίληι ΕἸ ΟὨ1. τὰ μὲ οσόν τ᾽ 
ἐγ ὃν απέκοψα πίοι ςαςς 

ἽΝ} ὑν 
πΠ ἡμως, ΖΔ σαριοίδ, 
ἐμ δ᾽ οόνογ, 111} 0. οἷσον χρόνον ὅξὶ, αιιΔ τά ει οΈ. ν 

τοϑ' αιιατι5. 4 οιληιο, ὃς ΡΓῸ τηλεζαότος, ἡ ἡ οἴ ταπτι!5.Επ|- 
μῇ Ηἰρροίγτο. ὅσος ἃζ τοσούτος ξασίπης υξωύστασιν ΠΡ 1141} 

ἀἀϊτιοη οι), ΗΠ ογπιοροη. Οἱ σοι το ]ατιυὸ ργο ιια με ὃς 
᾿ὅσει, κὶ ἴσοι, τοτλ θη. ρον ρτο ν1}1 5 ΑΡΟΙ] πῖλος [ςσιιη - 
(α! ὅσον 9 εἴληκα αὐρὰ χρρὲς . κὶ δὲ κομή σαι, ἃ οἴ, δυτελεὶς αὐ 
ατον αι ἔλημα. [πτογγοραιουὶ οτίαπι α ἢ] δοτιιν. Ολτγ - 
. 

ἡτα ̓  

μι 

ἢ ἡπ ΐ ς σοφίας αὐαπίμπλησιν αὐτὸς αυδητα (ἀρ᾽δητία οος γῸ 
Πα ὴ ψ 4 Ὰ 5 Β νι 
Ἂν μαστὸς ὁσος.οἷα εἴτ, Δάἀιη! απ αι15.1 ποία. ϑαυμᾳστίω ὦ- 

ἕω) διαφορὰν διε μεως γδζς. ὀλίγοι ὅσοι, ἀπο τ ῬΑ ιςΪν, 
δι ρου ατλι. ὃς τοσούτῳγοιμαι (οι ραγαάτιιο 5 οπηο- 
διιρουίατιιο νττι πο ἱ ἀοπι. μαίλισα ὅσῳ « αι! πηᾶ- 

ὅσῳ, ἀτιπλ, τα ἰι.ἐν ὅσῳ δ)᾿ ἐὰ πώλιν ἔλϑωσι, ἄγη. γε - 
Ἀαογ ἀϊ4,ὸν ὅσῳ αἰφίκοντοννίαιις ἀτιπὶ αὐ πισπογιιητοἰἀοῖπ. 
ῥξεγαιαηάπι ἱπιρεγαιῖτ » ἀϊμγν 4110 το ροτα. παρεδηλε 
στον ὅουν ὠροσέχοντας μὴ μικρὸν φρονεῖν, ἴα εἴν, ταρτῖαι 11 - 

αἷτ, φιια πηγὴ τη ἢ αττ μά Πτηῖ . ἤπιος αϊπτος πὴ πιὸ - 
Ἰσστίτογ ἀρ ς  Πογοατν ῬΙ ατάτοιι5 ἐη ΒΟλ.]. μυρία ὅστε » Ροτ- 
τά. {τουτὶ ὅστε ἀντὶ τινεὶ ᾿πτιοπἴτατ. Ετ σοι αὐ τὶ τῇ οἷ, τὺ ὁπύσοι, 

-ἀϊοῖτιτ. οι οὐ γσῃ ἐ5, πείντο μὴ ὅσει ὅδι τ ὁν εἰδὴ φϑυ 
ἀἄλισα ἢ τῶτο. ΟΥ̓ ΌΓΙΙΙ5 5 τί δ, αὐ εἶ τοι τὶς αὐξὰὶ οἶδ ϑμων, 

οας με τευποιοιεῦ τω 5. 5.4 414 ἐς 115 ἀἴσας αὶ (οἷον 
ι νοηαἀἰ σαι ἄς »τᾶσαν ἐνπείψψαν ἐμκλησίαν ὃ σίμυ, α«πελα- 

οἰ τινὰν Οἱ !Ια ΓΘ Π115 Οσοι ρα γιατ 81 4. τα πῖε ατ- 
τΟΏΘΙΠ 11. ΤΊ Πγ.τ αὖ ὅσον ζω ὁκατον, αἰπῳλαξζωὼν, ΟἿσ, αῖς- 

ἐγᾶς αι ἀ τω σογποηάϊ (δῆτ σα ογοτοἱα ΠῚ] αἰϊπιρλρῆτ. 
εϑέλκοντες πρὸς ἑαυεῦν, ὅσον ὁρ δύ δοξον . ἐος 411 γε ξζα το ]!- 

γα ἰτὶ ογαητ. ΑΓ], Οἷσον φιλόσοφον κ᾽ φιλόϑεον, Ὀ]Διιτη5.Ὸ 
Ἰλητηπι οἷς ᾿οπυϊηο τι ορτιατοιιν ορτϊπιο»ῖη το πηρο- 
ἰς,Πηἰς «ταῖτες ὁ σοι, ρτο νη 1} {Ὁ 7 ΡΓῸ πείντες οἵ τις 

[ΟΡ "ἀη. πτώντο μὴ οἷσοι, Γ)οπλο τ ἤοπ. Οὐ: αι 2 σι! 116 
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μ΄ ἂ' ̓ 

ΠΝ" 

ἘΠῚ ΕΓΙ ΡῚΠ1α αιπῖ5., Ατ ζοτο]ς5 ΠΡ το οέζαιιο ΑἸ π14]. 

ἐπ ὑΠ1. ᾿ , ᾿ ; ᾿ Ἂ 
τε τὸ ΓΕΡῸ ΠΊΕ: ἃ σπείρως ρτ0 σπόρον . πιεῖατῃς Π ΠἸτογάγιι ΠῚ. 

ἡϊσιιπτιιν νετὸ ὀασρια κὴ χ ἐὅδοπα Ἵ Πεορἢταίτο, 14 εἶτ] εριι- 
γηΐα (Ἐπηῖμα ἴτυν σε γθα ἴα εχ αι θιι. ποι σοηΠοταγ 
τἰαθα Τα, ϑες, (αίσπιις ΑΠΠπτοπτογιμπι ἰἰδτο ργῖπιο, 

αλούσιν ὠκείνα τ᾽ δημητοίων σπϑρμοίτων εἶξ ὧν αὗτος καὶ γίνέϊα)» 
(σσϑιδ 7 ἐρεβίνουις, φαικοιὰ, ϑερωοις, δες. Ηΐης Ο᾽ σσρκωδὴης. κὶ 

δης,αρτά Ατμεηαηιτη [ἰδτο 3, τὶ εἰ ἃ Ἰορ τ Ἰπἰ5 σα 
Ο᾽ ασρεωνία ας,» 1 Π115 σΟΠΙραγαἀοτιηὶ ἰορα το], 

ἰγᾶ. Ατοδά, !. ν]τῖπι.8.2..4ς πλιπ. ὃς Ποπ, ΕἸ πιροτὶαυ 
, ὃς Οἰρτγατιιγα ἀριὶ ΑἸοχαπάμπος ρατγι πα) τι Πι15 

ΚῈτ 
ὉσδηταΓ ἃ ἶδι15 ἤοΟ ΠΊΙ’η115 ΠΟΙ ἐτεῖ τ. 

μιογθ4. ογοβαποῆς. Οοηδητίηιις.ο᾽ ὁσαρολέων, ον τι- 
χίω καλοισιν, 3ζς, γεωπονικεῖν 1. γ.ἰγοῖς ἴτα ἀϊξξα αιια [ς- 
φοϊριὸ ογιιμι ςποςαζ. : ᾿ 
ΠΔυν ΟΧ φωνὴ ,ϑεία φημ κὶ κληδων, θείη ἤμφιὰ μαντεία. Τ- 

"ἢ σφίσιν ὄοσα δὲδ ἡει, ἸΠτοΓ 65 ἔα πηα ἀσοοπάορατατ Ης 
Πβεο σοη. ἐννύχιαι ς εἴχρον αὐδιχαλλέα ὄοσαν ἱείσαιγιο ξχατ- 

Ε τξ νοσοπη Γαϊτγεητο59Ε ΧΡΟΒΊΓΕΙΓ οὐ) πὶ οτπδ. 
Ῥιορτγὶὰ νοχ 4 αἰ χα ρτααρίαι » νατίοἰπίιπι ἔλπια 

4.ΕἰῸ ἴτοπι ΟἿ ἃ τηοης Τ᾽ ς Πα τα. 
κι γα τοις 5οἴη ΕΡῚρ. 

ν ὅσον “Δ ΠτιΙΠ]»ιιατεηιι5. ΡΟ] .Β Ποά, 
ὙΠΠΔΠΓΙ5. 
Ὁ]. ἀπ 11 αἰιτοαὶ πιιαϊοτο ἀϊςίτισ ρτὸ ὅσεε. ἃ ΝΝπιῖπαῖ. 

Ἱπτ, τὸ δοσίΘ.. ΑἸ115 πα συ Ἰπιιπι οἷο πταρῖ5 ργοῦθατιιν, ὃς ἀς- 
ὰ γεγθο δοσω. 1124. ἀ, ὅατε δὲ οἱ πτυρὰ λαμπετόωντι ἐΐκτίω, 

ὄμματα, ὀφϑειλιιοὶ, Τ᾽ ἀοιτι, Φεινὼ δὲ οἱ ὅρσε φαίανθεν, Τππς ἢ] - 

Ἢ ὁσσοῖς ἰῃ τεττῖα ἀφο] πατίοης ἀρὰ ΟΥΡΒοιπι ϑνυτοῖς ϑνηταὶ 

Ο μύρα εἰσὶν ὁν ὄΐοσοις. Ριιρ 1115: πτοττα! 65 Πιητ ἴῃ Οοι 15 πιογτα 1θι15. 
ποα 5 ἴῃ ἔςιιτο Ηογοιι!. ἐμ πτιλὶν ὄδσσοισι τυρὶ χαμπομήδοισι δὲ- 1} 

οὩριώς, 

ΟΥ̓ 
Οἱ σσεία.νατὶ οἰ πατῖο, . 

ἘΡ ΑἹ τον ᾿ 
Ο᾽ ἀσδύομαι»ν τὶς ποτα ργοτιν ἄς ρογ ἀρ! εχ ἢ, 
Οἰ “νητηροα το τ. Π]Ποὐπ, ὅλέκερ(θ., αὐου τὴ, ἢ 
Ο᾽ατίχιϑ' ααητο 5) 4 ητιις ΤΉςος. 
Οὐ σσομαι»α(ρί οἰ ον» ὁρω, ὑωοβλέκτω, οἰ τοιη Ρ εἴο Δ θίασε οι} 1 τ ἄττι 
Πρ. αΓΟΥρταρ σου ῆς ΔΡ ὅσσα ἔαπηα . νοχ ἀπ πανοσπης.1]. 
αν χαίλκαντοι τηρώτις-« χοὶκ᾿ οοσ ὁ μῆνιν φρρσέειπε, ΕἸ. Ποάιις, κακοὶ δ᾿ 

ὄσσεῖο ϑυμῴ απίπιο πιαΐα νιάοσατ, ἄς ΠῚ Ημλοτι 5, ὀίσσοντο δ᾽ ὅ΄- 
υλεϑιερν, πιοττοπὶ ΡγᾶΣ Οσιἰς μιαδοῦαητ, ᾿. τοὺ ὀρϑειλ δ εἶχον, 

Ὁ ἀτον»ροςτἰςνρτῸ σον σι} Πιρου]ατίιο, Ἡοτη.11. α΄, ὅφῤ 8) εἰδῶ, 

Θ΄σσον ἐ γὼ μή σῶσιν οἱ τιμοτοίτη ϑεές εἰμὶ, ἵ, φιιαητιιη ΠῚ αἰοϊς ἔα 
ἀσα ἴσον ἢ τιμος ὑπαῤχω, 

Οὐ συπηρὸν, Ε]ς [ν οἷν ῥὺυπειρὸν. 
Οἴσσω, ΑλοΠοὸςρτὸ ὄπηω,ν Ἰάςο, οἰ τοι ρι οἷο. 
Οἱ στεέγρα,κις, ἡ 5 ἐπ[ττιπγόητιιτη οἰ ιιγρ σιν δὶ ἐγαξξιιγας οὐαπῖ] 

αιιοά αὐ ἐχεγαμβοηάϊς οὐ διι 5 ποπιὸη παΐρετ. Θαΐςπῃς ΤΡοτάς 
τάροιτ, δῖοι, [5.. σ᾿ Αλλ εἰ ἡ δυο αὶ ὁστάγρας αὐχτείνοντε; αὶ αἰαΐλα- 
σαντες ἔγνεα Ὁ ἱκυρώς σιωτετρυ μῆψων ἐτῶν. 6] [ας 1.7.ς.τ5. ν ΟΠ}, 
14 οἴ, τι λα βίδε, ν Ϊ αὐ] ἴῃ οἷο ἐγαέγιιαι εἰ, οἷτι5 το ας Ῥτος: 
τεαἶτ. ἢ, ἔγαρπιθητα. 

Οὐ -αϑεὶς, ΗΠ εἰν οἷκ ὐξαγκωνῶ εἰς. 
Οἰ-ακὸς, σα ποτὶ [ροοῖς5:4 145 ἀφωτός, Αττὶοὲ ἴτα ἀἸοἰτατ, Ατίοηντ ὅ- 

ςαφὶς ΡΓῸ ἐςαφίς. 
Οὐ σώρμον.«. το. ΟΠ ΠΟ 11ΠῚ. ; 
Οὐ ταφὴ ἰάοιι οἱς αιοα ἀσ τα φὴς, ὃς σαφὴς, Ετγτα, Ατεὶςὸ, ΑἸ οη.11.3. 

να ρα. 
Οἷςε ρτὸ ὅςες,αρ τα ΗἩοιη.ροτί ρὲ, 
Οὐ ς-ἐϊνθ.,ν,ο᾽, δίς ιν. ΟΥειι5. 

Οὐ ςεεοκόπος, } αἱ Πτικίο ἀ οἵα νίαιις ρεποιγδη 5, ιαῇ οἵα εἰπάφης, 
Οαϊςην ςογοίαπι ἸαΠπειά ποτὶ εχ ρομὶς ἀρ ΗΙρρο. 

Οὐ Ξτολογία [ἐγ πιοοίειι αἰ ριισατῖο ἀς οὔδει 9 Εἴς θοῦ Θαϊθηΐ ἀς 
οὔτις νοσατιγ. 

Ο᾽ σέον,κ, τὸ. 05 Οἴ!5. 
Οὐ στεόφιν, Ροοτίςιι5 Ροπῖτιν οἷ ἄλτιρτο ὀςων,ν οἱ ὁ στοῖς, Οἀν ἢ. ξ, ῥινὸν 
ἐπ ὀστεῦφιν ἐρύσαι!» ΡῈ Π]Ποπὶ ἂἷ οὔϊθιια τγάθοτο ὃς ΟἿ νη οτὶ, 
πιάατα, ᾿ 

οἴσπινθ.,κ,ο᾽, οἤξειι5. 
Οἷστις, υΠ σι Π 116. {111326 11}  οτ9 1155. 1 [πᾶτπι. 510 πὰς ὅστις, ὃς 

ὁστισοωῦ. ὈφοΟΙ πάτα Διιτὲ πὶ ὅστις, ὃ πινίΘ-, ὦ τινι, ὅζς. ῬΙατατοὶι. 
ἴπ Τγουτρ. τι ἢ ἐρώτη μοί τι φερύβαλε,πεφροντισ μῆψης σεό μῆνον ἄστο-. 
κρίσεως, δ]. ὅστις ἄρις:Θ- ἐν τοῖς αὐ δρεῖσι, γυ1ς λα: ΟΠ άπ ἀμ41- 
ΡῬίαπι ργοροποθατ, ἀριτατα γοροηποης ἱπάϊρ ΕΠτο ΠῚ. ντοιὲς 
{τ ορτίτπιι ἰπτοὺ νἱγοβ9]4 εἰ, αιίηαιθ. Ἡδῦθεῖ εηΐπη ὅστις ἰα- 
τοτγότιπν ΠρηϊΠοατίοπεῖη Ἰητογγορατι οηΐβ,ντ ἀριά ΠΟ οτάτει), 

ϑαυμαζειν υ κοῖς οἶμαι ἰὼ τινα ποτε γνιόμίιυ ἔχω, ῬΊατο ρτίπιο ἀς 
Κεριθιῖς, αὶ αἰδὲ ὄγιτυχόντος οἱ χδγος, ἰγλὰ «δεὶ σῷ ὃν τινα πὸ ὅπον χορ 
ζῶν, 14 οἴ, [τ αιοπιοίο νἰιογα οροστοιτ. Οἷστις ὀπὶ πῇ ων τις, 
ΝΝΙ σα άογ 1 Ὑ Βοτῖα οἰ 5,ν) κ᾽ ἀστὸ σπλησδοῖο φαείνεται, ὅστις ἐπαιΐρῃ 
ἢ αιιῖς ατεγοξξοτ. ὅστις δρὶ, αι (στὶς εἴς, ΑὙ ΠΟ ρ παπὶ νεφ, ὅστις» ἴ - 
{τ ΤΠ Ποπιας Μίαν. ἐόραστον ὅθι, τὸ ἢ ὅτίς ποτε, ἐμφιβόλα λόγου. δὲ 
ὅςίς ποτε ἰὴ οἱ αὔρα δ εισος,, ἔγοιυν εἴτε νοητὸς εἴ τε αἰοϑεντός, ὅστις ποτά 
ὄρι,νυὐδοιημο ἰς Πτ᾿ ’εγοήος. ἐαὺ ὁστισοεω, [1 41}155 ῬΊατο ἐδ 

Τιεσιθ. πεῖς ὁστεσοιιῦ ναι [αι1{{ 1656 1111554 11 οτ. Θασα Πτσ 
4.ὅτι, πο. 4ιι14. ὅ,τι, γοτὸ στὰ αἰ ππέξίοης «ἰ[Ογι πα  ηῖ5 81ἃ- 
τα [οὐ] οίτατ»ῖ αι ἀ,4ιοάπαιῃ, 

Οὕςες πἷρ,υΐοιιπαις, ΑὙ Πἴορ ἢ, 
Οὐ λιηᾷογ9 ἡ", οἰ τ Ὴ}1α, ἔστι Πα πηπια οἰ ἤρανντ ὀσλίγγες μολερρῖο πὸ- 

οϑοοἱά εἴ λαμσυδὸνες κὶ μαρμαρυγαὶ ΑΡΟ]]ομο Ἀ Βοάϊο. Ιτοπὶ 
εἴτις [ΟΠ] Ἰρίπιπι της ΓΕ ΡΙδτιπη βόςρυξ, ἄτα; ΟἸ ΠΟΙ ΠΠΙ15581- 
ΒΕΓ ύ ας σα ρ᾿ ΠΟσιπὶ 5 νσ ἀριιά ΟΠ πηαομιιπ. ἸΝΊσαπάον ἴῃ 
ΑἸοΧΊρ άγπηδοῃ. Οἷς δὲν τοῖ ἑυπόεις υἱὲ εἶτ᾿ ὀς:λίγγιοσιν ἀραῖς τεύ - 
ϑιδὸς ἐμφέροται ἱπτ Γρ το 5 Ἐχροιὶς ὀςλιγζας, τὺ βοςρύχοις ὃ ὄξι τας 
κὄμας δ τευ ϑίδων νὴ συπιών, Τῇ τη} εἴ5 Ρ]ΔΠτΑΓΙΙ ΠῚ Βοτῖθιι5 ρτς - 
{οττὶπι τάσόπιο ἤιπι ἔγιιέξιμαι ἕεγα πε πη οἰγγογαιπ οἰποίπηοτ 
τίιπιιις ἤροςῖος αιιαάλπι ἀεργεβοηάιειιγονε πη τἰοῖπὶ Βοτο,νῖ- 
τἰϑο Ύ νὴ φιοά Παπηιπλας ἢ} νοσδητ: {Πύάαιις βοτρυώδες βρυώδις 
βόςρυξ καὶ ὄςλιγξ νοσατιν. Τ᾿ ΒοΟρ γαίπις μἰουῖα Πθτὸ τατον; 
εἀρίτο ν]τῖπιο δε ῥο  Ποαιιοπε»ἷά οἴ, ἐς τιν φοτίατίογιπι, ἤας 

ορίοπι γι, αὔϑι. λδυκὸγ θοτρυώδες, τοῦ χήμετι Ὁ ὁλδα ερὲς ὁσλιῖ- 

γας χων, σαρκὶ ο᾽ βότρις, Οὐθιι5 ἰοςιις ἀἸ ΓΟ Π 5 δύ σοτταρτιι5 
οχρ σάτα δζ το Ἰτητη τ ἵ Ατα 1δὰ σοττιιρτὲ "σῖτον ὄςυγγας» 
δὲ Ο412α ἑπτορταιτι οἷαι ἤι!απὶ τγδαΠ] τ. Αρυά Ηςείγεἰξιμα νο- 
τὸ ἴτα (ογῖρτιπι, Οὐ ς ἐπλαιξ πλιόκφμυος ἕλιξ 5. βόςρυ χιΘ-. κὶ τὸ ἐν τοῖς 
ζύπρυσι γινὸ μῆμον, 

Οςοθύκη."ς»ἡνο Πππτη τῆς. 
Οἰστοκόπος.υ,᾽ Ἰάςτη ἃς ὁςεοκόπος. 

Οὐ στολογεῖν δι! 4. υξε πέζειν, οἰξερειω εἶν, ΓΘ 
Οἰστομαχία,ας ἃ, Αἰήοπῖϊις ῬΔι}ο ἀε (εηγοης ἰοαιιει8; δἰ πα ὶς 

νῖ ἀϊσας Ππἀιοτο,αιοά Οταοὶ ὀστοραιχίαν νοσαθόγς. ΟΥΠΠςμ]Α βᾳ 
[ἀπτ,αὰ Πιπιτπατι φιατιιοτάςοι πη ἢριιγὰβ Βέουπειγῖςας μαθέι: 
Πιητ ομΐπι αι ατογαον οἸ ττϊ ιιοῦγα ὀχτοητ!5 ΠΠπΕ 85 80} τεξτις 
Δαρα  1ς γο} ΟὈ] 1 015:1 (οἴκεϊς τρῇ νεῖ] ἀ(ορίσαγα γοςδητνοτῖΒο 
ξοηῖα μος ὃς ἴσα!οθα, Ἡλγιτα γευτιςιαγαπι ν Αγ] σοᾶρ- 

Τοχλοῖς ἘΕ ἰὴ 

341: 



Ὁ χποπτῖς Πυπθΐδυτοτ (ρεοῖο5 Π21}}ε [ογηπάτιιπ, ἘΠΕ Πδητιῖς δε- ἡ 
Τπάνᾶττ αροτ ρει ἴα,αμίογ ν οἷδη5. ὃς τλἱγΠΊ1}10 1ῃ ἀτπιῖβ (δ - 
ἀΔοησονεθλτου ὃς ἰατγδῃς οἀΠΙ 5) 41 π ὅς ταιγτ 59 δς σα ητΠατιι5 9 ὃς 
αἰἷα παϊα πιο άϊ ἐππιιπιογα 1 πὶ Πρ αγατγιιπι 5 4185 4Π1τ|5 4110 
{οἰςητάιις νατίοραητ, δεἀ ρεγίτογιπι σοποϊπηατίο πηϊγασυ]ιπη 
εἰλοϊπυρετίτοτιιπι ἐπ πέξαγα τὶ ἀϊοιπιπι, Ηος οΠΠΠ]λτῖϑ νο] οὔτ- 
δας ᾿πᾷοτς Τιατίηὶ ἀϊ χογιιας, διιθτοηῖι5 ἴῃ ΑἸραο σαρίτε ο- 
ἑτοροπαιοτοττίο. ΑὨϊαιὶ Ἰαχαπάὶ ςαιιίᾳ.πηοάὸ ρ᾽Γςαθαταγ Πα- 
πιουπιοάὸ τα ἴσαις οἔΠ||ατὶβ 9 (ν Ὁ] τάπιοπ σογγιρτὸ οος [τὶς 
γε] οἱο  Π|ατῖς ) πιιςι δύαιις ᾿υνἀεατ οἰλπὶ ριμε τς πα πυτἰ85 4110 5 
ξιοἰ!ὰ ὃς σάττιυΠῖταῖς δια οῖ]ος νπάΐχιις σοπαμίγοθας, ὅς, 

Θ᾽ σοιυῦ, οὐ τὸ ο5 οἵ1ς. ταὶ ὁς ὦ, οἴ7:8ς Πριγατὸ οἱ λογισμοὶ, δι} 4, 
ΟἹ ρακειὲ, ββ μι5.᾽η Ἐρίρτ. ᾿ ἩΝΩΝ ΤΠ 
Ὁ -οκκίζωςτοίορο το τις] 15 ̓η νγπδπὶ σοη! ἐπ ῖ5 ἀλπιπο. νἱάς υἷξ.- 

ςοχκίζω ὃς ὁς“ρακισμός, 
Οὐ στρακένδοι 7 ΘΌΠΗ15 [4] 9 4116 ΤΠ Ὲ}τἰ5. γοτοῖς ἀρὰ ΡΟΠΠπςοπὶ 

ἀείοτίρτιιπι ν᾽ άε 5 ὅς αριι4 Ἐγδίπηιμ ργοιιοτθῖο, Τ οταὶς τγᾶ[- 
ταμτατίο. ὴ 

Οὐ τρώκιν Ὁ-,.,ο᾽ τοαςειι5. 8 ξ 1115, Ροίζοἑ τς 2. λά σου πτμΐος οα- 
Ρἶτε χιαττο, ἔχουν ὃ ἃ ϑησαυ ρὸν πὗτον ὧν ὀς-φακίνοις σκϑύεσιν, Παἶγε- 
ππιις νεγὸ σης τῃοίδατιπι ἴῃ τοίἴ89ν οἱ ἴῃ ναῇ 5 τοαςοῖς ἃς Η:- 
Τιηῖς. Ετ ταὶ ὀςτορίκινα εἰγγεῖα, ΑἸσχ, Αρμγά ναία ΒΕ.114, 

ο᾽ τα νμον, ΠΕ Ἰς. ΟΔΖα. ' 
οἷς εχκὲς, ΓΟ 1 5» Πτιο οι ρίποιι5 Ατῆεη. 
Οἷς: οα κισμός οὐ οἱ το! ορατίο τοι ροτατγία ἔῃ σοτταπι ἰΟΟΙΠΠῚ 5 4115 

Ῥοπαᾷ ποη αἀιπιῖτ » αὶ ἢπτ φαϊηάεςοππαῖςον ἀπτ ἀσσοιηα!ς αν 
ὄσρακον ἀϊέξιπι 5 πεῖς τοίτι].. ΡῈΓ 4ιαπὶ (υβταρῖα ξετεραητῖ, 
ἀμοτῖοϑ αὐτάς 5 ὃς ρογηϊοιο οἰμ15. Ροτεητίαπι ἐογπηῖ 4 ὕαητ: 
εὐΐιις ἱπέογεπάϊ τἰτιμῃ νἹάθαρυά ΑἸοχαπ.αρ ΑἸεχ. σοηϊα!. 11- 
Ῥτοτεγτῖο,ς, 10. ὃς Βιιάαιιπι 'η Απποτ, Ατιοτο]. τεγτῖο ΡΟ τ. 
ςιποπο,  οπηξης, Αγ Πτορ ν.λπ Ἐσιμπτ1. Αια φέρει ὃ φυγῆς ὀσρα- 
κισμός : ὅτι ΤΠ μϑρ φυγῆς «λόντων αἱ ὁσίαι δημεύίοντα).. Ὑών ὃ ὁστοακι- 
σμῳ δστοςαὐτῶν ὑκ οὐφαιροῖ ταὶ τεὶ χειίμοιτει οἱ δῆμος. Καὶ τοῖς οὖν χοό- 
γ- ἐνδείκνυται γἡ τόπϑς οἱ ἢ φδίγοντες ἐϑέτερον τούτων ἔχεσιν, Οἱ και- 
κονύς ἀτοι ὃ τῷ δήμῳ δοκοιῦτες υξως ρα κέζοντο κὶ κατεδικαίζοντοιν πὲ δ 
ὀςρακίζεῶει γογθιπὶ ἀς εἰς] 59 Ἔχτουγθι159 εχ! ύμκμιο,. δέ ὁ - 
«ακισυλιΘ-, ἐχτουτ5. 1 ΘΧῚ τ πι τῇ 1πις, 1 Βηιογ ἀ14. 1 (οχτου 
μοχβηρθν αὐϑρωπον ὀς:ρακισυῆύον, ὃς [ἴδτο (δοιιη ο, ἔτυχε γδ ὀσροκε- 
συᾶ-. κα ἔχων δίωγταν ἐγ ἀαξγειγχιιο 4! ἀοπὶ οχοπηρίο σομῆντηα- 
ταῦ φιόά ἴχπὶ ἀϊέζαπη εἰς, ἀληγπατοϑ ἀγρτταπη Ἔχ ατιπι 10} {- 
ἔς. Ετ ὀσρακισμὸς ῥτο Πιβτγαρίο μετ τοίτιιϊας. νἱάς οἰξοςιρκκισμός, 

σ᾽ ςρχκῖτις καδμεῖα ἀξ αι τεΐϊλοοα ἢτ ἔαοῖς, ὨΙοίσου ἀ.}100. ς. 
ςΔΡ.76. 

Οὐ ς-εχκέτης, 26.115 οπγαοῖτος, ὥμοιος ὅξδιν ἐς -ρέκω πλακώδες κὶ ὅχι- 
ς Θ΄. ᾧ χρώντιι ὀῤπὶ κιοσήψεως ὠρὸς τριχιὦν ἀἢσιν αἱ γεωμῶκαε»ϑεσιαριά 
Τϊοίσουν οι Πῦτο αμΐητο 9 σαρῖτε αιητον Θα[ Θη.9. δ Ίρ]ῖς. 
ΡΙΐη. [ἰδτο 36.ςαρίτε το. ΟΠτγαοίτα τ} 1τἀτη πὶ τεῖζα; μΑ- 
ῬεπτοΝ ἤι5 ΘοτᾺ ΠῚ ργο ριμηγῖος δά ἰςιραηάιιι σἰτοπτν ὅζο, 1- 
ἄεπι [ἐδ γο 37. οαρίτε ἀφοίπιο. ΟΒογαπηιάος ἐδ άπ οἴεῖ αιδ μη 
οἰεγαοεῖτοπι νοσαητ 5. ηἱἢ αιὸά μιᾶς σοτγιεῶ: ἰπτογάϊιπη θῈ}1: 
οἴηρίητ, δ᾽ άομη, οἰτγαοῖαϑ τις οἰτγαοίτος εἰ τοίζασοα ἀιιγίον» 
αἴτεγα δσματῶ {ΠΠῚ|1}15,π|Π| αιιὸ 4 ΔοΠατος ρο] τιιγα ρἱπριιοίοϊτ: 
ἀυγίουι τάητα ἱπο[Ἐ νίϑοντ ΑἸ σοπηπιαῦ Γρα! ράητιιγ ἔγασπηοη- 
τίς οἷτις.ΟἸγαοῖτι οἰῖγεα ποπηεπ ὃς Ππαὶ τι πς πὶ ἐςάετς. Ππ- 
τἰσπίτατ ἴῃ Οεγπηδηΐᾷ Οἰξιςο γι τ ΠἘ15 ΠΠ11115) οοἷοΥἱβ τιθεὶς: 
υἱάς Θεοτρ. Αστίςο 11. 

Οὐ οακόδερμος,τοῖϊτα Οροττιις. ἐςρακόδερμα γοςας ΑτἸοτοῖος αιια ἢ- 
Πσέο τερπιίης ορογιπητιγοντ οἰἕγοα : ἢς ἐπίπὶ το τά] Π] η. 
ἰρτο οὐϊαιο,σαρίτς σι, ὃς το νπάςοϊπιο, σαρῖτο 37. δέ 4110]: 
ααΐθιι9 τε αςεα οροτίππεηζα τος οτίδπι ἀϊχῖς αὐτὶ τὸ ὀσρακο- 
δέρμων Ἡ οτατῖιις γιϑαῖγτὰ 4.554 πο οὔλης πιάτο σοηοτγοίς εἰζ 
ξουτηῖς τεῖλα:. Ἐτ ἀριιά Ατμοπαπι Πθτο 93. ὁςιρακοδέρων ὀμπὶ πῦ 
ἐς εακοδέρ μων. Ἐτ ὄστρακον τείζαπι οὐ Πραϊῆσατ κὶ τὸ κόλυφθ: ὡς, 
νπάς ὁς-ρακόδερμᾳ ὥα τα αιιᾶ Ριταπιΐης σοτιησπιαν τείϊαοςο,. 
Ολϊα ἃζ ΡοΪ τίη. 

Φἰ σεακεν,κ)το το τα τοίλιι]α, ΠΠ1|ς τορι υπιεπτιυτι»ρυταιξ, οττοχ, 
κέραμος. ΕἾν πῇ ξυρά πυρίά δέ ἔοπιοητο ἤσςο ΗΙρροογαῖος εδεὶ 
για κείας φυσίθ. Δάθῖθες ὄσπρανο; ϑερμαὶ αἹ διάπσυξα 5 τε- 
{45 σαίοπτες ἃς ᾿Ἰσηΐταϑ. Οἴσρακον κριλΐνον 7 π᾿ Καλάϊς, ΑἸεχαηά, 
ΑρβγοάιΓΠθτο (ςοιπάο Ργο ί οππι. ἐρέγονται ὀςράκων 7 ἀρρετιητ 
ἵλτογος : ἢς Οδτζα νοσεῖς. ὀςιροκου μετωπεσόγτος 7 τοίτιι]α τγαῦ ἔτι! - 
τάτα, Γαιοΐαπιις ἃς γα ἤππιις ἴῃ Αἀαρ ϊοῖν δὶ μας οἰμῖπτ αι το- 
ἔεγαπι οχ δῖ 44. ὁ τράκε οἰειςροφὶ, ρα γοστη 'π ἐῸ5 4] {0 πιλα- 
παι αἰ Ται4 οἐΠοϊιητ, κ ὅ3) ΥἿ ταχέως τὶ ποιοιυτων χεγομῆθη. Ἐληα - 
ΡΒ ιι5,ὥσια ὁ ς:ροίκε μετειπεσόντος ,ὅ2) τὸ βέλτιον ἐχώρησε ἑωκαίοις, 1ὰ 
εἴς, δτευΐ πιοπηεητο ἃς 4παῇ τοῖϊα: σοπιεγῆοης 65 α οπηταπα 
10 τη ο τινὲ Ῥγοςο΄ογιιητ, εὐθὰ σῇ ὀστράκου ὠρὸς ἃ ϑουκυδίδίω χατα- 
τ-αὲ εἰς αγιύνα κὶ διαγινδιωυ θύσας. ἐκ εἴνον οἰξέβαλε, Ρ᾽ ατάτολιις ἴῃ Ρε- 
τίς!ς, σιιπν ἐς ἀδοοηηδὶ! Ἔκ Ί]Π1ο σαπὶ Τ᾽ μιιογ ἀ14ς ἱῃ σογτδέμ 
δὲ Ροτι σιἑαπὶ Ὑ θη 7 τ. 1 ΠΠ πὶ εἰ οοὶτ, ὄττρακον ὅηπφέρειν ἐνὶ “ἦν πὸ- 
λιῆδ δὲς, οἰξταςιιπι νπὶ οχ οἰμίδιι5 ἱ ἡξεγγε)ραγαγο εχ ἢ πὴ οἷ» 

᾿ ἴβεπι ἴῃ Αἰοϊ ᾳάε. 
Φ τ ρύχον αὐτὶ τῇ κέλνρΘ- ἰά οἰξ, ραιταπιςπ τοξάσας οἰ ἴα Ἐρίρτιαψτ 

ΟἿ 
γυμνὸν ὀστράκων; ΡῈ] ]} πὶ τοσοης Ἔχοϊαἤιπι τοῖ 
ἀς Οἱ ςρακόδεριος. ὲ 

Οὐ «ραπόγωτος οζο!ταςει!πὶ τογσιπι πάροπ5. 
Ο ςρακοφορία ας, ἀἴες οἴ γαοϊ πη! ἔλοϊοπάϊ. 
Οἰτρακόω,ἱπ πιοάππη τοῖϊα πάτο, 
Οὐ σρακούμω τη τείας απὶ πατιγᾶῖ αὔεο ΠΥ͂ΟΝ 

τιαριά Πγσορἤγοπον ογὸ ὠςρακωμῆμν Ἔχ ΡΟ ΙΕ ται 
Ο᾽ ςρακώδης, εδ-.ο᾽ χὴ γ 7 Π|1ςοὐιβοτοίτα ςοι!5,4 8] ἱπηϊτατας 
Οὐ φρειαγτεὶ, Οἰἔγοα οἱ ἐν ὁς εἰοις, ΟΠ Οἷς ̓ πα τι, Ολα, 
Οὐ φρειογρα φυὴς Ε...ο᾽ α; δ ρ᾽έξης οἴἶτο, ι 
Οὐ ςρειώδης το ῖζα Πυπιῖοτι τοέξιις. 
Οὐ φῬεον,» κε τὸ, οἴἔγοιμπι 7 σοπολΥ ΠΠππλ,ππαγοχ. Οαζαίη, 

Οταοαπὶ νοςοηὶ γο ἰπαῖτν Ἰὰς ΚΕ Πάπα ὅς ΟὨΙΠα 
Οἤτοὶ ἴῃ ππόγοσγα, ΘΔ] ομτι5 Πηπρ]ῖς Πθ τὸ τινεχ Αὐϊίτο 
τβοσίτατς 41 Ἰπριιῖτ ὄφρειον ρογ εἰ ἀἠ ροτῃμοπριιπη, ὅς ὅσῃ 
ἀϊοίταιε ργῖτς ΡῸΓ εἰ σοῃι5 εἰϊς δὰ οπηπία τεαςσξαιρο 
γογὸ ροτέ ἤρϑοῖοιη ν πα οἵς 9 οὐ ἀριν πος τοῖρο 
ςια. Αὐβοπασιο στο τουτί να  ἴτοῦ ραυ ὁ (φητῖτο νὴ 
γεῖογεβ ρογε ρτοξεγτγς [Ὁ] τος ἀξ γπιατ, ΟἹ ἀπ ΡΙαζοι 
τ [μα πιαρὶϑ ὃς ΠΡ Θητῖις Οαἰεμιπὶ ργοθάπιμσνἸάς 
γισλρῖτο 16. Οἴτρον ργορτὶὲ εξ ςοπολν πὶ πὰς δ] 
1ὰ εἴτ, ρασριυγαεις ἦτεπὶ οἰ τιη ριγραιγα [ληἰς5:! 
4ππιπὶ βΐςρεα ΕΧΡΟ [τ κογχύλια, Πρ ποὶτολάκω 
ΠΙΙΕΠ 5 ὨἸΠΊΪΓΙΠῚ ὄςρεον ἰἀσο πος γοσαῖδ σΟΒΟΒΥ ]ΠΙΟτιὶ 
ντ ΑὙΉΤοτ. πορφυρῶν ὀῤϑος Ρ]]ηἴπς ρα ΡΌγαγιπι ἤοτοπι 
Ῥαγραγοᾶ (λη]ε πὶ αι: ἃ ρατραιγῖς ἐχοϊρίτιγινάς 
ς.13.δ τ4.Ὀς οἰττεῖς δέ σοποβατγίιπιὶ σε μογῖθιι5 πιὰ] 

Οὔςρεθ- ρ"οὶς ὃς σοίογ. ( 
Ο᾽ ςρεώδης, ε(θ.,οἱ κα ἡ, οἴ τοις, ΟΠ ΟΠ τι. 
Οσριμον. αἴτια μαλίτατιο, 
Ο-ρίτης οἱ γποίηοη ἰΔρ]ἀϊ5 ἀριᾷ ΟΥρἤειπι. 
οΟἴφριονε] ὀςρύα,ατθοτ ἐς πιὰ ἴτα Ρἢ Τμῖ1}5 ΕΠ δ ΓΟ 13.Ο Ὁ] 

(ὨΙΠῚ ἀτσοτο ΠῚ Οὔ ΓΥ ἢ. 5» 41|4Π| ὃς Οἰςγγαῇ γοσδηῖ 
εἰτοαίαχα Δατιοία, Ππλ] πὶ ἔγαχῖπο οττιςε,δς γα 
τί Ραι ὁ ταπλοὴ ἰοηρίοτίθιις στα ποτὶ δύ αιιε,ας τὶ 
[ατἰ5541πῶ5 Ρογ τότ ἀπσαγτγιιητ, (Ἔπλῖπε μογάςο Ππππὶ 
τε ὃς πηάτεῖῖα ἀπιγα ἀταιις Πγπιδιαια ἴηι ἀοσηιπη {αι 
ἰες ράττιις βετὶ ργοάιμ πχοττέίαις τηϊίεγας, Ὁ 
ῬΙΤΏΤιι5 Πιπιρῆτ εχ ἘΠ εοργα. Πσγο τοττῖο ἐεἷ 
«ἀρίτς ἀφολπηοον δ᾽ Ιοςιις σΟτγίρτι5 ἢς σοτγγ σοη δι 
κα οἱ ὄφρις μονοοιδ ὃς ἰκὺ καλοιδοῖ τινες οςρύαν, ὁμοφυὲς τῇ θξυα, 
τείᾳ κὸ τῷ φλοιώ φύλλα 3 ἐχή ἀπιοει δῆ τοῖς χήμφσι,πλίω Ὡρὶ 
πολλῷ, αὶ εἰς ὀξὺ σιωηγυβύα κὶ μείξω, πολύϊνα ἢ καὶ ὑπὸ ὁ 
ερειδώς “ἴδ ϑγων ὃ Ὁ εἰν κὸ μεγάλίω κοριτοιπεινασών, κὶ 
ἔτι Ὁ ἐῤῥυτιδωιῆνα χϑ' τας ἶνας κὶ χαραγωὸν ἔχοντα κυ κλῳ 
ξύλον σκληρθν αὐ εἴχροον, δ΄ κλϑύκον, χαρπὸν ἢ μικρὸν γ τρόμο 
κριϑη ξανθόν, ῥίζας ἢ ἔχέ μετεώρφις, ἔγυ δι ρον ὃ δόγδ᾽ ρὸν ὅδι τὴ 
δες, λέγετω 3.."ἐς ὧι δλητήδειον οὐἰς οἰκείας εἰσφέρειν, Δυῶδω 
σι κὶ δὲυστονεἶν αὐ κα, [ςἃ νἱά στα Ἰοο Ης ΡΙ ἐπῖμ5 μελίᾳ 
ὀξύᾳ, ες οἴτεγ. νἱάς οτίαπι Τ μοομ γαῖ, Πθτο τα 
Ποτῖα σαρῖτο χιάγτο. ᾿5ογΙ δίτιγ ὃς ὀνπυὶς αριιὰ ἱρίαπι 
Ππρτο ρτιππο,ςαρίτς 13.ΕΠ᾿ διιγεῖπ ἐᾷ άγθοσ ιιαπι 

Οὐ ςωδέστερρς...,4. ΟἹ ΖτΙοτ. (εαης βτίν 
Οὐ φωδης, εθ-. οὗ κὶ ἡ, οἴἴοι!5,οἽ7ς φθιιηάδης, ΟΠ] Θητιις, Οαζᾶςς 
Οὐ σφράδιον,αριιά Επήξατο Ρ ΓΟ ὀσφρθυτήρκον, “π᾿ 
Οὐ σφραίνομαι,ὁσιμοίμω, οὐ οτοτοίεπτίο οάοτγαση, οἱ ἔλοΐο, 

ΠΟΡη. τένων ὀσφραινο μῆν Θ.»ϑές. ΑἸΟΧ. ΑΡΗτγι απὸ ἀϊχὶν 
ῬγοΟθ τι. ὀστφραιν δῖναι διιυύανσωι ῥωννύειν,οάοτο πο 
ἤιητ πη. ὀσφρί ἄτι ἀριι4 Αττῖςος νἤτατῖις συιᾶπι 
τη ταὶ ἃ ὀσφρᾳίομαι, ὀσφρᾳ τωι χευσίε ἀρτχά [Λτολᾶη. 
41 ΟἹ [εοἰτροάογαιι!5. ᾿ 

Οσφρόυϑίωε,, οΠςετς, ᾿ 
Οὐ σφραντικὸν, τὸ, ἔχ συ τα 5 Οἀοτγδηα ]. αἰεϑυντήρκόν ὅδιν, ἡ χὔ' 

- σῇ ἐγκεφάλε μαστοειδῆς δστόφυσις. ἢ δστόϑεσες, 

Οὐ σφρδρτικὸς, οὐ οἱ, νΑΙ οης οἰ ἔα ἔτι ἴασαχ, ὙΒεορμγαῆ 
δοηΠι, ἔνια εἶμ᾽ ζώων ὁ σφραντικώτερᾳ “ἦ αἰσρώπαν ἔϊ), [6 
ὀσφρϑυτικὴς ΟἹ ἔχξετῖχ ΡΙΊη. Γι οἱ ἐαέζοτῖα, τὸ ὀσφραντιχϑὶ 
οὐἀοτατηοητας πιο ντ ἀἰχὶς Μαογοθ. ἀγάπη πατη 
σεὶ ὀσφρητοεί, τοῖς ὀσφραντικφοῖς αὐακ τὰ ὅδε! γ Οἱ χα ξξο τίς 
τοογοδτο, 4]. ΟἾαιις. 
Οὐσφρόυτὸς οὐ, οἱ. Οὐ οΥΑ 1159] Ἐχέθιι εχ οἰτδῃϑ 5 τὸ ἐσῷμο 

ἐτογία, τεὸ ὀσῴραντι καὶ ΡΊιιτ. Π1. οὐδὲ ἀοργησίας, 
Οἰ σφρασία, οἰ οτ,οαριν ἰτίπιο Ο (δα. ᾿ 

Οἰσφρήσεται. ΑΥΠΕΟΡΙ. ἴδητῖεῖ, ἡ, ἃ! 
Οὐ σφρησις. θυ, ἡ οὐἀοτατίο πιὸ οἀοτγατιις, οἰ βαξξις. Ἐν ὀσφρήσεις δ᾽ 

Πατίθιι5 ἀος ΡΤ απτιγ οι ἀκκαὶ ργο δαγίδιι. ..}} 
Οὐ σφρυτὰ, οὐ οτος, Θαἰ δηικά Οἰαιις, ἐσφραντικα,, ! " 
Οὐ σφρητικὸς οἱ ἐς πὶ αοά ὀσφρϑυτικός, ν πᾶς καὶ ὀσφρντικὴ διυυϑαι μέ Ἐ 

οἸ ιέτεῖχ νἱδοῆεις οἰ ἔλοίεπαϊ ροτοητῖα αμὰ ἴμητ οάπεϑ Ργβθ. ὩΣ 
ΑἸΈΧΟΑΡΒΓΡΓΟΘΙ. 60.1.2. μα ΣΝ 

Οὐ σφρώμίμθ.,ρτο ὀσφραινό μϑν θϑ-, ὀσμιἠιὺ αὐαπέμπτων, ὅ)) ὀνεφώτος ἈΦ). 
αὶ δὴ μέσα, αὐτὶ τῷ ἀσφρρη στ μν Ὁ: ΙΝ ες (οἱ πα ὄσφρω,ν ἐγ πὶ οἵ 
ὀσφᾳρρίω, ὀσφρῷ, ςἶτ5 ᾿ς Βδἰτατη το Π ὠσῳρθμέω ὃς (Μὴ! 

ΦῪ 

τὰ 

ἼΩΝ 

᾿ ἜΠΙΣ 

ἵ;" 



δ 

γ᾽ [ρῖς. Κῦτε βδελυχθεὶς » ἐσφρῥιυΘ. ἐξ ἐπῆυστι, 
τις οἴομαι ἑατογέγηαιις [ςπΠ ΠΟ πὰ ἐχριιΐ, τῆς δυσω 

γι, 

ἀ . 

πὰ Ρι15911ς, 424 ἴῃ Ατιος, Πα Ρος νευτὶτ, ἤοιξ ἃς 
οηἶπὶ Ργορτὲ ἴῃ ποιηΐης ροίξογῖουῦ πιο τὰ τοη ρᾶτς 

δηιις οἱϊς ἴῃ ἀοἴςτρτίοης Βυπιαπὲ ἀοτῆ, αι 1ο- 
ιν Βοπηΐηςς : Βαῆς ράττοπῃ οἰ έξιιηι ἃς οἰ ρι]ιπὶ 
ςομτοηάϊτ Βαρτῖίτα Ἐρθατῖτις, Ἡ εἰν οι, ὀσφις, ὁ αϑοσὶ 
Θ' τύπος: 1] κενεώνας νοσαητ κι λαγόνας "ἡ ψόαι ἀϊςῇ- 

ἴῃ δὰ ρβάττε πγιιίσιι"]. ἐσφεωῦ καὶ διάζωμα σοιϊιηχὶς Ατιῇ, 
δὲ ἐπ σέποῖο ἘσσΠλΪΠἴηΟ 5 Ατιίζοι. δ... εἴτα. ἐκ τῆς 

ἀς ἰμπιδῖϑ. Ῥαυ ας τα. 7.44 ΗεὐτιΟἰγοιΕςἐξίταν ὀσφιξ 
Οζα ἰ1.4.Οτάγη. 
Αὐἰτογ. δ ἔος, Απἰπια]. 1.5. Ετ οὔχν, ἡ, ΗἸρροοτ.- 
Οχεὺς οὐ ὁ Ππς Οἴχεον, δύ τὸ, εἴτ, ογοταπι ἤας ἴοου 

ἴππὶ σΟΠσορταςι πη» ὄρχεον οτ πὶ Η]ΡΡΟογατ. ΡΟ ΠΧ 
ἢ. δ ὄρχεων ἀγίεῖον κὶ δ διδύμων, ὀχ εὸς καλεῖται: τὸ χα- 

ἱκόπεσον. τὸν 3 ἀεὶ χαλαρῳῷ τέτῳ κεχρημδίων . λακοχέαν γο- 
"εηϊε πέος Οοτης] ΟοἸ ἢις [16.7.6 ἀρ.18. ἀς τείεςυ]ο-- 
ἰοψιιοης 5 δίπιις οἵδ » φαΐ ἰΔπὶ σοπίρίοἴτιγ ἃ ποδὶς 

ἵν» Ισγογιπι ποτὶ νοσδητ, ἅς. Αριι διι14, ὀχεθ., ὁ 
Νἴα τόπος. [ς ἃς (τι δτατ αριια Ηςί ΘΠ οα ετίαπὶ ὄχεα, 

βαλλαὐτια, μαρσύππια, [τεπὶ Οἷχη,"ς ἡ, Πιις ἔχεθ-, ὅ- 
γϑυγ ὅ) ΓΑΊΤ115 ὃς ρα ΐπτοσ ἔγιέξι οηιιίξιι5, ἸΝἸ σα πεογ 

ΑΓ ΠΊΔς 5.7 πὐελέης ὅτε πολὰ ὃν οἰεὲ καλλείπέϊαι δίχαις Κόμ- 
ΓΑτπ 15. [14 εἴξ, κλαίδοις. Εγορτὶὲ ὑὼ νέ να ΙΏτΟΓΡΙ65) 
ἵγμοι χὶ κλείδος τῆς αἰ μπέλε, ρα! πιος ταπιύ4; νἰτὶς. Οα]ς- 
οἵδε Ηἱρροοτ. ὀχ θ.. ἡ πηι, κἰ μόος 9.» τεὶ κλήζκαται κ᾽ οἡ 
οὐ ἃς ΗἸρροοτ,αἰμφίδεον νοςατ κὶ λέγνα, Ηεἰίγ εἰνίεν, ὅ- 

βοτρύων γίμοντα ἐχροπίτ, ὃς ἐχα ρτὸ εοά. δι}. ὅφ» 
ἐ εἰξηρ τη μῆοις ἔχον : ὀρερχ υἰδα Θτίατῃ ν οσδηῖ τί δ χίω, 

ἐφόρρι, ρυΙΟτὶ 4111 ρα  πιῖτος ἔεγοθαητ Ατἢηΐς. Πητεγρυ, 
ἱ Οὐχ οφόροι ὃ λέγονται ΑΙϑύιησι «αἸδὲς ἀμφιϑαλεῖς ἑμιλ ώ- 
υλας . οἵ λακζαήοντες κλήματα αἰ μιπέλε ἐκ «ὦ ἱεροῦ πῇ Διονύ- 

ν εἰς τὸ τῆς σκιῤῥαίδος Αἰ ϑίωναξ ἱερόν, 1πάς Οαοφορία ἡ, ἔς- 
ἢ εἰἴολϑ γα λα! τα 9ἷδ ἴσων ἀος γαπλθφης [αροτίτἰτί 5. Α - 
15 τοῖς σκεέῤῥοις φησὶν Α' ϑι κύαζε ἀγώνα δηητελειαϑτε αἶα᾽ ἐφρή-. 

ρϑιιου 7 τρεχέν δ) αὐεξὴ ἔχοντες εἰμπέλου κλαίδὸν χα τάκαρπον τὸν 
ογδοχον. ὅςς Υ1ἀς Ατμ θη. 10.11.1 ἀῶ, πενταπλόα, σι ̓ σῖτασ 

ὗς ὧχ ὅ΄. 
πὶ ἀριιά ΗΙΡΡοοτγ. οστιιϊδεγατῖο δηξγαδειοίᾳ ὃς βοχιοία 
τς οὐ οἱο ἡ αὐοὲ τὸ τόμα τῆς μήτρας ἐλικοειδῆς ἐπτυάςα- 

Τα 1.5. Οὐιλητὸ οτασ ἴπ ἀϊο5 σγαῖοτ, ἄτι αἤρενϊοσ 
το 5 δέ τηαχΊ πιὸ αι πιᾶρ πᾷ ρατῖς ΠΊ]Ιτιιπὶ ςοπές- 
ἴδιι5 5 τες δά ραιοίτατεπι ἀςξεηίοτιπι ρεγιιπέτγατ, 
τίοτος {το γαπιιηοτίιις δά Οαίαγοι πηέτγεθδητιιγ. 

Ῥείππηις οπιῃίθτι ροοτα 
Οἵ! ΟΡ ΕἸ ΠΊΠ5 ΟΠη πὴ πὶ ράῖγοηιις, Οατα], 
᾿ἀο»Πυπι. γ ετοτος αἰ τιιπξεετι ἤδης νοζετη οζογο- 

ΟΠ γι ταγ Διιτο σι σπὶ Τπάϊσατῖπο ὃζ οασὰ ΟΡτάτιιο 
πἢ δ δ᾽πέξ!ο 6αΖα [1.4. δ΄ταν λέγη» ἀϊςοτ,θε- 

τν ΡΓΟ “ΟΠ Ϊ4ΠΊ, Ατ Πτοτο] ἄς τητπάος κα μάλιςα ταν τὸ 
ις ο ἢ 70 ὄντων» λέγω ὃ) τὸ πουρώδες,1.ρτδ:[οττῖπι αι ἔσηῖτα 
ΠΊΠΙΙΠπι πάτα ΓΑγιτη {τ σο] ογγἐπιᾶ.οιιπὶ ορταζ, ο τοῖν πτα- 
ἐκτεον ΚΟΏΦΡΗ, 
»ἀατι» αι Δ, α} Πᾶς. αἰ 4. πάο» “8 η640 σαιηπατιιτ,. 
0 τεπῃρογεροίϊαι!ὰπ|. ὁπότε, ἐπειδὴ, αι 40 αι 4ἐπὶ ὅς 

« ΠΟΠΠΙΠΔΠΔΠῚ εἰ πὶ [ΟἾ εἰπὶ το ΠΊριι5 Πρπῖποατ,ποη- 
ἢ ΤΕ ΠΊΡΙΙ5 δί σαι π|. ΑτἸ ΟΡ Δηΐ5 Ἰητεγρταβ. ὅτε ἀυν 
ἐγατ, ΑΞ (Ὁ ΐπ 5. ἰωῦ ὅτε καὶ ἐχέρρῦτο., ὅζο. φιιληάοαι!ς ὃς 
Ρίαξατς, ἰπ Ρετῖς]ς, ὅτε δυὴ ἐλά ὅτι αὐτὸν, αἰἰαπάο ἱρίε 
Ἰπιον 4. Οτε μὴ Ρτὸ εἰ μή κὴ ὅτι μἷς αἰΠ: Ηοπιοτ. 124. 
ἀπένδεσκε ϑεών, ὅτε αἡ διαὶ πατρί. ἐγ 7. π,οὐ γάρ πὼς αὐ 
τα δὲ μηχανόφῳτο τὲ ἀυτύ γε νότ, ὅτε μιὴ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελθών, 

υϑρδι τυΐχοιεν χορφὶ πεντα χρόνον ἐπεχωρία ζογ. ΕἾ ττᾶτ. 
505 ΠΙΠῚ Π1111ΠῸ τ τας νασατοητ. ΠΒΟΤῚ [ἘπΊρεγ ἅσ6- 
ῬτῸ ὁ ταν,οτπὶ δι δι απέξιιο, Οὐν ,ξ, ὅτε ὅθηκρατέωσιν 

τε ἀϊχοτιιηῖ νοζογος ῬΓῸ ποτέ, νπάς δριιὰ ϑορβος. τη 
χα δόκει μὲ ἐῶν ὦ τε διοσοιὲ ἀπεείδας αὐτόχειρ κτείνειν ἔχων, 

μον 5 Ρτοὕμοτε 3 ὥνον : γοὶ ὅτε ἀτια πιης ἀϊέξίομοϑ Ῥτο τὸ 
τ ΡΓΟ ὅςις » αὶ, Οἀγ τ. ξ, ἐπείκ μᾶν Θ- ἔγχει ὄλεσκον αὐσδρών 
ξῶν δ᾽ σε μοι εξειε πύδιοσι, Ἐτ ὅτε ρτο ὅτι,γτ ὅςε ρτὸ ὅςις» ἃ- 

Ῥοετῖδς. 
, ΜΗ ὙῈ ὁτὲ μὴ), ὁτὲ ἢ. ὃς. πμης αυ!άσηι. πιης νεγό. Ατί- 
᾿ πὸ, ὁτὲ σ᾽ ἐκεῖνο ) ΔἸἸαίΔηἀο Βος 54] ] αι ἀο 

“τε δ αιαηἀοηιάςπι. 
4ιΔπ6ο. δὲ ὅτε τε ργο εοάδπι. Ηουποτ. 

ΤΠ ππυΡγο ὅτου συλ οτ!η ας. ὅτευ ϑυρθέογςαῖπις ἕεγα, Ἡογοά" 
 Καρ ὀτευ,ὰ 6110.οτευ 5 ἑγεκαφατ|α σαυ, [46 πη. 
ΠΑ ΟἸΙσΙΠα 6) οι ρ᾽ τι, ΗΠ ογοάοτ ὅτεῳ τρόπῳ; αΔοῦις τατῖο- 
ἰπρισιν οἰ τένις ἀρια αιιος.ν ὁτέῃσι;ϊη ἀμ θα, 
ἱ 

ΒΕ 343 
Οἵ τι, υ 4,4 τα] 4, τή, φιιο Φοιιπηιις, Οὐτηπησηταγ ΑΥΠξορ νη ν - 

{Ρὶ9υ«δειτῆδυ εἰ ἐν τῷ δ, τι Α΄ ἤἥ᾽κως τὸ ὁ. ΡΊαϊο ἴῃ ἌροΪορ ἐρωπάτις ὁ, τι 
ποιωΐν καὶ ὅτι δεδείσκων αὶ σωκρρίτης «δὺ γέοις δια φϑείρει, τητοττγοραῦ ἃ- 
Ἰῖφαις μια ἔχοίςης δὲ φιῖα ἀοσοπς ϑοογατος αἀο!οἰξοητεῖ σοῖς 
τα πηρ τ, ὅνοι ἤτυχενγ ἀαἸἀις ΑὙ ΠΈΟτ, διτι τρρος οἶτο νλῶ τῷ κοντιῖ, 
αιιοά [ετὶ σοητο φαϊναγοίσςθατ , Ἠογοάοσ. δ,τι τὰ [δοιμάα Ἰῃ. 

δ τογγορατιοπο, ΑὙΠἘΟΡ ΒΟ ἰς σις. 
Οἷσι ἄξιον 7 ΟΕ] ορ ας [Οσμτίο ἐλλειπ)ικως ἀϊξεα,, ΙΔ οἵ, αιοά πγε- 

πιοτγατα νοἱ τοίαγα αισοιιτη Πτ:Γααιυἀἴτιιγ Θη πὶ εἰπεῖν. Ασηζος. 
ἈΒοίοτοά εἴ, ἀφ᾽ ὧν μηδὲν πθρβὶ τίω χοῦ σιν γίγνεται, “΄,τι κα ἄξιον, 
" ἰεπα νοτγὸ ογατίοης Τάθηι [10.:. Ῥο] τὶς, κα μήτε ς- ἀσιν, δ τι κα οἰ. 
ξιον εἰπεῖν γεγγυνῶχ, πος {ξαϊτίοποπη 10] ἐαέϊαπι αἰ: ἀΐσοα τοϊα- 

,, τὰ {τι 
ὅπ αὐ αιμοάςιμηηιις. ὅ,τι αὐ ὠράξης, υϊς αι! ἀρ, 
ΟἾϑ .]λ» ΟΠ Π15) Ρτορτογοα πιὸ, ιιατηοῦνοστ, ὁπ καὶ 8), 

414 ἀογπλῖτ, ΗΟ πποΓῚ Ττογρ, ροοτῖα αἷς» φιθά; ργὸ εὸ νἔμιιμα- 
Οἶτι ὅτε διυΐαιτε, ὅζς. ῥά διον κατοιμᾳ ϑεῖν. 1 [Οςγατες, Εν σα [πα ϊςαξί- 
110 πλοχ οἷ αὶ δήκαιον ὄφιν, οἶδα, Χορ οη, ἅπέ πε ὁ σώκρατης, ὅτι 
ϑεουμεαςτον τὶ σὸκΕ ἐδ συ τὶ ὅτι σειυεφωνν 8. ἐμῖν; 4 σορ ρει κατὰ 
εἴπ ἃ νολίϑϑειιγ σοηίρι γα τςὺ ςὰρ.5.Αξζοτ. ΑΡΟΙΌΟΙ. οἷτι συμφέρει 
ἀϑυλον,ϊπςοττιπὶ Δῃ σοηξεγας. Ματτλ,σαρ. 8. πο τειπός ὅδιν ξξα, ότι 
Ὑὸ οἱ ἀνεμιοι; κῷ κ' ϑείλαοσαι ὑπτακούεσιν ἀυτέᾳ; αι δ ὃς νΘΏτΙν ὅς πηατο 
ἵρῆ Ῥάτεητ: νῸ] ροτῖιι5 ράγεδης. Ὀ οέτις ὃς ΡΕ’ 4ια νΠτατιισι 
εηΐπι 4 ργο 4μῖα, ὃς καὶ τοητγατῖο, σποῇς ἀπ Ἔν ριτ Ατηΐξο- 
ἔείες απὸ τῷ διόπ {π0.2.Απαϊγτιςαρ.. Τὰ ζιπίμθμα ὅδιν ἦσαι τὸν ἐ- 

θεϑιμμθν δ᾽ σας ὅδες- ἐμεϑα. ζυτὸ μὴν ὃ τέβαρα. τὸ οτι, τὸ διότι, εἰ ἔςτι,τί 
ὄξι, τ Οἰμπ| ΠἸΙΔΣΥΠΠη115 πύτερον ἐκλείπει οἱ κἿ (Θ- καὶ κε, τὸ ὅτι ξυτῷ μίω, 
δπ ἰπτογάιπὶ ῬΟΠΙΤΙΓ στρέργως γτ ἴῃ 87 οἱ], ὅτι, Ρ]στο ἱπ Αρο- 
Ἰορία 9. ἀντὶ τούτου ἑλωλμαί τι ὧν 85 οἵδ᾽ τι κακων ογτων », 418; ςογτὸ 

τηδία εἰς (οἰ. Ποητ ἢ. Οὐδὲ γὃ εἶχε καλῶς εἰπεῖν, οἶα δὼ ἔχου- 
σιν οἱ δεῖγα κὴ οἱ δεῖνα, ας ητια φαΐπι Ποποίξιιν ογας ἄισοῖς, ἂτγο- 
τὸ 1Π|ς ὃς 1Π|Ὸ πηπογα ἴαπὶ ὰ νοδὶς Βαθεητ. [ἢ τγαποϊοι μά 
ΠΟΠΠΙΠ ΙΔ Πὶ ΟΠϊττοπήᾳ εἰξ:παπὶ οχ ἰἀϊοτηδῖς Ογαεὶ ἴεγπτο- 
τἷς ἀρροπίτη «ἢ φιιοτίος αξΗγπιδηἀϊ σαι , οι ἐν βεαχυτώτω, 
ἴῃ Ὀγειὶ ἤηπιο τεπιροῦς, ΤΓμιογ α. οἷν ἐπ᾿ ἐλάχιςον, ΡΓῸ πιϊηὶ- 
πλουΙάςπι. Ῥοπῖταγ αμόαιις οἴεραητοτ οιῖπὶ δαρου!ατίιο, ἤςιιξ 
αιὰπι ἀριια [κἀτῖπος : νῖ τι ποῤῥωτοίτω » αιχὰπι ἰοΩρῚ ΠΙπιέ. ἐπ 
μϑλιτα πὶ πγαχ ἡ πγέ. τι μοίλεδ’ ἐληλύϑως λέγειν ἐχρίω, Λτῖο- 
Ρμεΐη ΡΙατοναατο γα τὶ ἀἴσοτο ορότζοῖ ΡΙας ἘρῃΠῈ.7.ο τ μας 
λίτα πολλοιξ) ὅς. αιὰ ἢν Ρ]τΓἰ πο 5 5 9 Ἢ σλέῖςν,, 4ιιὰπι ρίμτι- 
τλιι57 1 μυιογ αἰ 4. οἶτι πλεῖ τον διωύΐασαι, αιιὰτη τηαχ πιὸ Ροτῖος. Α- 
τὴ ορ λη. ὡς οἷτι πλεῖον ) 4ιὰπι Ρ γητιὶπη ἀπ, οἷτι τοίχιθ. » ὃς 
οἴτι τείχις᾿αγαιι τα σο! ΘΓ  πιξ»αιλπῃ οἰτι ΠΤ πο, αι οὴ ΡυΪπηπηνὡς 
τάχ. ΡΙΑτ. ἘρΙ το]. 7. γίελον ἐλϑεῖν ὅτι τεύχιΘ’. πιιπτίμιη γοηλτγό 

: αιυιὰπι οἵτι Πηπηὲ, 
ΟἿ μα αἴ γετγό, 
ΟἿ γδ αὐ» πῇ επίπι; Ατἰ Π|4, 
Οἷα δήποτε,αιίοαιιο πτοίίο. οἶτι δήποτε διβ,Θ-,α"ἰςτηαιΐε 4{{π|5 Πὲ, 

εἰ ͵ Ὁ ᾿ Ἵ ᾿ ἢ 
Οἷι δήτργο 4 τοι) Ατο {1}.1,.ἃς ΒΘΡ ],οπ δήτι μάλιξαὶ 

οὐ {{πιι4 τα πάετηῦ 
οἷτι ἐπειδὴ, ιιΐη, ἢ 
Οπὴ, δὲ οἱ τιητὶ, 1114) 4ιιδ ἡ. ΑΤ ΟΡ Δι. )δ μιοὶ δ᾽ οἵ ὃν’ οἷ τιὴ πλείσες 

αὐταὶ βόσκασι συφιςας, οἱ τιητί; ναὶ «τὸς “ἴδ᾽ ϑεών, δίς. 1εἰοτη. 

ΟἿτι μὴ, Ὠ1Π. οἷτε μὴ, οχτγα ιιἀ τὴ, ρ γα το Γ ΠΑ Πη, ὄχοορῖο μος ΡΠ 
ἄς πγιιπήο ; ἐκτὸς τῷ κόσμε ἐδὲν ὅξιν οι μὶ ποΐχα ποῦ κενὸν 5 ΟΧΙΓᾶ 

πλυάμα πἰ 81] εἰξ πὲ ξογτὰ νἀσιιπι. Οπ μὐ ρτο ποη [Ὁ] την 
πΕάμΠ|, μὴ οἴ π: ΟτΈσοτ. δον εἰ μλρ ἀληϑ » οὐ μεύϑοις ον β(φι ζεόϑοι!» 
ἘΝ) οἵπι μὴ εἰος οκα δείκνυ ει. Τά Θαπι. Οἷτι μή υὑαῇρ τἶν διχαίων μδνοῦ, δ 

τῷ ἐκ ἀμαρτωλων σφαγιάξετω,. νϊ τα ΠΊ ἢ ἴῃ Ρτορτῖα (ρηλιςα- 
τίομε ἤμπι! ἀἰχὶς Βιιφαριιθορτο αι πα: ἀ φυϊα Πὺὶ νεἰττ ρ]4- 
πὲπρη αἰΐεσιοσ. 

Ο΄ποιώς φαοάειιπαιο» αοάιις 5 φιο δες, φιιαπτι τ πιςι! πη 1167 
φιιδηξί τα δ νεξ. οἱ τιοιώ εὔχλο, αι}  ἀτιῖς 4114. Χ ΘΠ. μιν" οὑποιυῦ φρφ- 
γουυῦ τάς» ῃ1} ΠΠ||5 [π[ι5 ἀτήϊις πχεπεὶς ποιηίπςβ, σ᾽ οἱ τιοιών: 81} 
Ρτοτγίις, Αγ ἕορα, ΡΊπτ, διαφέρᾳν ἐρη᾽ οἰ πιοιιῦ . ας τα στ ]έιιτὶ ααϊσ 
ἀςπὶ ἀϊξοττς, 

ὅπ,αιόά. 4 
ὅτιτι δὶ υλει ΟΡ τοπι. Αγ Πτορ Βαη,ἴπ Ρ το; χρ.ἤαυ δ ειεν εἰ βέλοιτθ, 

ταῦτ᾽ αἵϊ.-πλ. οἰ τιτὶ δὴ αι τοὺ 
ΟἽτιτοι, φοπἰάπη,»ΡΊΑτο τ. ἀς Κερυδ]. 
Οἱ πιτοίνιιυ, ιιὸ ἃ νετὸ, αι ἃ Διιτεπη 5 ἴτας αιιό((. Τητογάτπὶ αϑοό- 

«πλυρωματικὸν εἴτ, Ρίατο ἴῃ ΡΠαράτο 9 μυδειμιώς οἱ τιτοήίνει εἴπῃς 5111 
νετὸ οἂὺς ἀϊςα5.τ νογὸ τς ἀϊχογῖς. , 

οὗτις ροετϊςὲ ρτὸ ὅςτις, αυΐσαηαις, Οἀν. ὁ. οἴσω γὸ τὸ χευσὸν͵ οτι; 
υὑποχεύο (- ἔλθη. ὃς ἡ, οἵπις κ᾿ ὅγπόρκον ομόδεῃ, δ τιγα ρτὸ ΕΥΗΣ να» ΑΡ011.2. “ἦι τίνα τρύμνης ὅθπξησομῆν Τπτοτρτος ΒορΒοοΪ. (γι δὶς 
τὸ ἐπινα κοινὸν δ!) χ᾽ γωὉ. αὖδᾷ αἰρλδῦσι, Ἡ ποτ. Πα. ζ, ἢ μϑὸ οτέ- 
οἱσιν κῦδος ψπόρτερρν ἐγ[ναλίξῃ,1 οἷς τίσιν:ντ ροίτοα ἠδ᾽ ὁ τινας: 8 οτεῷ 

Ρτο ᾧ τωΐ. ὃ ᾿ 
Οτὶς, δὸς,αριὰ ΗἸρροςτιδς Χοπορ. 1 Αναξάδ, ελξπη δυ 5 χα Ατῖ- 

ἴζοτοῖὶ ὠτὶς ἀϊοίτατ, 

Οτλδόω, μεϑύσω πο δυκα, ὃδζ ; 
Ὀιτλέω,μυΐσω,αν κα ἰλθοτο, ἔμπα ἤ1{οτ» Γαβίηεο. [18.7.Ἐρίσταση: 

Τοτη;, ἜΕ Βὴ 



ΘΕ 
ἐγδινὸν οἰ τλήσοντες αὶ εἰ πόνον »ἱἁ ο(τ, πο υἱνοιωῦτες 9 κακοποιϑήσοντες, 
(ισϊτατὶ 8ζ τοϊογάτιινῖ. ΑΡΟ]].2. χαπνῶ καματον [βεριωὴ οἰ τλϑύουσιν 
ΡΓῸ υὑπουήμουσε,αδεὲ τι καπνῷ ταλαιπωρφόσι, Οἰπτλημφ,οτλθ., Ης- 
(γεῖιι5. 
Οτλήμων, τα [το ασοτῖο ἤι5. 
Οτληστις, παιϑιῶν» Ατάταδ. 
Οἴτλυ,κ οἱ ]αοτνςα πλῖτας, κακοποί 9 εἰα μόχθθ-, 
οἰπόέω, ϑορυξέω τα ππ αἰτιοτιν τάς ρον ἀτρ!εχ ἡ. 
τοζθ..,οἰ, γε ρίτιιϑ, ποέτογος, Κ χίθ- οἱ μαόὸς, Ἡ οΠο (οὐ τοῦ. δ᾽ ὥπλη- 

τος ὀρώρει. νἴᾷε ΡΟΥ ἀτπιρίεχ ἡ. 
Οἵτοισι, ΡΓΟ οἷς τισι, ἘΤΟΠΊΟΓΙΙ5 5. εἰ μῆν οτοισι κιδὸς ἐξπῶρ ταιτον ἐγίνα - 

χίζει, 
Οἷτοοιώ,αιιοάσιπα116, Ἢ 
Οτοτυΐζειν, [τσ οτος, οἰαπιαγο, Αγ τοΡἢ.1π ΑἸ]δ. ϑρίμ εἶν, 
οἴπυ,ρτο ὦ Ατεϊςὸ οὐΐτι5 δεύτω,οιϊ.Ἰη Οεπίτίιιο Ρ]ΠτΑ 1. ὅταν» ιιο- 

ταϊη. ἢν διιτοπὶ εχ αττίςι 115 ργαρο το ὃς Πρ πιπέξηο, Οζα 
1ιδτο 2. Ογάπηπη ὅτου χαίραν, οἰιῖ115 »τατῖα.ν τέγίθο ἕγεκεν, αἰ φ᾽ ὅτου » ἃ 
40, ἕτου τρῤπου,1ἃ οἴζ, ὅπως, ΓΟ ΟΠ, ἕως ὅτου ἔς ἐν δῳ,ἀτιτῃ 
ἐς ἴῃ νἱα, Ματτῃ. σαρ.5.ἔως ὅτου σκαίψω . ἄοπος ἔοάεγου [κις: 3. 
μέχρι ὅτου πληϑ' ὅσης τῆς ἀγορῆς. ν(αας ἀτπιπὶ το ξεγγαπι εἰδ ἔογιιπιν 
Ἡετοάος. 

ὅτου δηποτε ἕνεκφ οι [οιιπ 4:16 σγατὶδ. 
Οἰτουοιωῦ, ἀςοὶρίτιιτ ρτῸ ὑτενοσους ΡΙατο τις Κι οριθ], ἄρα οὐ τοῦτο 

αὖ ϑείος κὶ ἵππε οἱ τουοιωῦ ἔργον, ὃ αἷ ἢ μόνῳ ἐκείγῳ ποιῇ τὶ ἡ ἄριςα γ]. 
ἴτας σα αἰσιι τις. 

Οτου χάριν, τίν Θ- ἐγεκαν, Πρ ΓΟΡ ΘΥ ΟΙ11115 ταὶ στατίδ. 
ΘΟ τρα, ἡ ρα! πάςοα σδιι α,ἀλέκτορος ἀοα, ΕἸ ον οἷν. 
Οτραλέως 5 Προτοῦ» ΘΟ ΟΊ ΓΟΙ 9 ἀσουδιαίως 5 τειχέως , δραςικως ἐν- 

εργως. ἢ 
Οτρνρθς οἴ 115». 1ΠΠ στη. πρὶ ροτγοτα χις, διρας ἡρεθ.,ὀξιὰ απαδ' ζος: 

αϑοϑ τὸ ὀτριυΐω, ΠΟ Πλ. "1444. οϑριρὼ ϑερρέποντε, ΑὙἸΠΟΡ ἢ π ΑἸ], 
Μεσοίων ϑεταίποντες Οτρηδρὶ κτ' τὸν ὅμηρον. Αἰτοῦ νογὸ Πιθ μα ριῖ, 
Οὐ ἐτὸς ὀτενρὸν κὶ τὸ λγσδείριον ἔχές. παιξει, ἸΠ]τ1τ ΤΠτΟΓΡΤΕ5 5 αὔρα 
τὸ ὀτρηρόι, τι τετρημῆμον ἰῷ ἀυτεῖ κἡὐ τὸ ἱμιϑέτιον, 

Οἴτοιχεονῃ}1165 Ρ11155 ΡΓῸ δμοιότριχες 5 δι ὁμότρεχεςν ἩΟΙΠΕΓΙΙῚ 
1144. β. 

Οτρυγηφάγ«»(ογοα τμπα ἔγαριπι σοπλοίξοτ. Εν οἰ. ὃς Ετν αι. 
οτρω πργδ ος ὁ γοαάιιςςατοτ γα Ο) σαλπιγκ τὴ, ἰμ{οτς ἱποϊτατοῦ» 

καλδυςης, 

Οτριωτιξ, υ., ἐν οχοττατίο, Ια Δτῖο. αὐοα κέλδυσις, τοροτροπώ, 
Οτρωω,Ποττοτοίηθεο,εχοῖτο, ἐπείγω, οἰεο, παρρρ μα, ππρογο  ὅζαρ- 
Ῥᾷγονργαρατο, Ετυ ΠῚ, ὀτρίυΐῳ φέρειν, ἘΠῚ ρῚ4.0 9 ξ,, τρια νέεῶτ, 
ἀπ το. 1 ςτῃ ὁδ', δ. γῆα μὲ ἐς πόλιν ο τρί αἱ κἡ π᾿ αὐταῖς ἐ ταγοφις (11 - 
τηίσγς ἴῃ νγϑοπινίδο το. πΠηΐτορτο Τπροτγασ. Ατίος. ἀς πιῦ- 
ἄο, ὑπὸ υμας ῥοπῆς ὀτρυωουΐῆψων ἁπώντων γίνεται τεὶ οἰκεῖα ατππὶ Ὁ 
νηὰ νἱ ᾿πιριυ!τγιος οἰοδητιγ οπιηϊαν δῶ, Οτρυχν, κριοί μον χόρτος. 
Καπιηλ,  ρι}14. ΕἸ εν οΒ, Ηΐης Οτρυχυφάγος ἴτα οαπα Ἰοροη,4- 
Ῥυά δι 4. ἃς Ης γι, 

ἤν, ἡ δοσα. 

ΟἿε, χιδηάονΡοοῖ. ἐδ, ξ, δ 7: μιν ὅτι μῖὴ σρώεοσ! δείμαοσόυ. 
ΟΠεία οττοτ. ὁ ἢ ἴω. (Ὁ πη ηΔ. Ἰμαηἰ αν τὶ οἸ μἴμτη : ρτῸ τε] ρίοπς 

[ἀπιρῆτ ΗΠ] σανπαίϊ, [10.9. 
ΟἽἼεο, οὐτυσιιπηιις, ὅτου, 
οἤδ᾽ομα ἴῃ ΤΟ σ᾽ ΟΠ: ν ΟΥΤΟ γᾶ (ρογποσ,αιοιγοτ. ἐ76,ο υϑύη, γατῖ- 

εἰπαζῖα, οἐωνιζο μῆα, ῬΟΙγ Οἷα Πἰθτο 1. ὁ 3. ἱέρων ὀτῆδυ στιά ἐς τι αἰεὶ 
Τ᾽ ὅλων Ὡρᾳγμάτων, ρταίασἴεητς ΑΙ αι} δηΐπιο ἐς τοτῖιις δε ]- 
Τὶ σισητα. ἣτ ἀὉ δ ηα, 1ὰ εἰζ 5 ὅοσα. δι14, τὸ μέλλον ἐμφρόνως ο8.- 

ΟΠ αιιο, ροπιίηατο “ἤ,σαιὶ (ἃ πιοιτί, ἘΠάϊιο Ῥγοργίαπι Ποτίςη- 
Ἴ1ΠῚ σι ΘΠ] ΠαΓὶ5 ο5. Π ππον τ. ΠΙΟπλετ. ὁ δ ξ, 9 1, μαΐλις᾽ ἐϑέλης δοίη 
ζειξ,ᾷζο. 

ΟἽ Πικεν, φιοἀςιπαιις. 
οἤιξέω , φιοά ὃς ρεῖ Ππιρίοχ τ. (οτἰ δύταγ 9 τα πη Ϊ τιιο τ 9 ϑορυξώ, 
ἤτερο, ὅς ρετ(οῃο, ἠχώ, ΑΒ (Ἀγ ].1ι Ῥγοσπιοτ, υὑτοὶ ὃ κηρόπλας 8. 
οΠιζεῖ, 

ΟΘ΄, τοῦθ. ϑορμος, τε γλυκίω αὐλὼν ὁΠοζον εις ἀμ] σοὴ εἰ- 
Βίατιιπι ΓΟ μιιπ, 1. χον»δμοίδον,ν ἰ4ς ΡῈγ ΠΠΊΡΙΟΧ τ, 
Οἥομω, ὁ ϑυομα, κληδονίζομαι. 

ΟΠοτοῖ, οὶ, φεῦ, ον ἤσιι. ΓςσΔπ, 
Οὔτῳς το ᾧ Α τεἰςὸ, νῖήε ὅτι, ᾿ ᾿ 
οὗτῳ μιὰ ἐχθουῆζῳ εἴη, Π᾿ 4ι115 ΠΟῺ ῬΓΑΙΔΤΟΤΙΣ » ἢ εἰ νοΪοπτὶ δί ποη 

ἱπαῖτο οἴετοντ Ἰοαιῖτιις Ὑ δοΐτιιθ, ΡΙατο ἢπ ῬΠα ἄπο. 
ΟἿ τῳοιωῦ, ὃς ὅτῳ δήποτε, οἰ} 1 οτος υ σι! 4116. ΡΓῸ ὠτινιοιυῦ, ῬΙατο 1. 

ἐς Κοριυῦ, ᾧ αὐ ἐγγβύνται» εἴτε ποίλει τινὶ, εἴτε γχύει, εἴτε ςρατοπέδω, 
τε νγιω ὁτῳοιώ, ὃςς.ἰά εἴ, Πις 411} συ] ρίαπι. ἐν ὁπῳοιιώ, Πιᾶη τς 
ἄῃ το, ὅτῳ διύποτε σευνῴπισε τυ ἑτέραν 9 Λα [Ο] τη. Αἰτοταπὶ σοππιι- 
Βῖο σοπϊπηχίς σαῖς Ποπαϊ πἰ»ιαῇ ἀϊςατ 7 ΠΟ οἰδ πλ]ΐ οἰῖγος 
οι]. ὅζς. 

οὕτῳ ποτὲ, ΠΟ ΠΑ πὶ Ῥαέζο. 
Οὕταν ρτὸ ὧν. νἱάς Οἵτου. ὅτων εἴη. ΑὙἸΠ 14. ᾿ 

ΟΥ̓ ουϊιι5»,αΠ συῖτις. Πα]. 8( οἶτις.. ΠΙ ΠῚ ΕΓ ΘὨΪΠῚΊ αὐτοποιϑοῖς χὰ μν.. ὃ 
σαιδὸς ἴα] ΗΠ} ἔϑεν, 4 οἰνέαυτῶ, Α ΡΟ] οη.ἰδτο τ. Τὸ ὅ ἕνεκα, ἰά 

Ε 
εἴπ, Πη15. τὸ τέλθυ, ΑὐἸοτ, 4. Μεταρλγτ, ἀρχὴ γὸ τὸ οὗ ἔγεχα, τῷ τέ- 

χοις δ᾽ ἔγεκφι καὶ γύεσις, τέχ Ὁ. δ᾽ καὶ ἐνέργεια, ἴὰ οἵ, 
σίτων ὃς ὃ ργο νδὶ ἰηβηιτὸ ροπταπλιείοις ἐςς 

. ἢ ὅπου, ΑἸ Πτορ δηνεφ. ὦ σέξας ἀῤῥητῶν ἱερών,ν 
τίιπι (φογοτιι. τι τος. ΟΕ ΟΠΟΠ,. δευτέρᾳ 
᾿, ΔὮ “κα οι 7 δ [ΕῊ τΝ  “. γ ἐδίων γινομῆῥη, 5 υἱῥ χευσιον γα ἢ αῤγύρκον, ὦ χα). 

στὰ γνεῶτη 4 οἴ, ὕπου, ν Οἱ : ΤητοΓρ. τάσλει ΒΟΓΠΑΓ 
τιι5. 101 Ἔχ ροηϊτ»Κ γῆς εἴηγν Οἱ τοτγάνιτη οει, ΤΊ 
εἰσέδυχαιιο ἰδ οἱ οιιαηιμτ, Εμε1ρ. ἢ κρκών, 10 τη, 
Τοχαῖϊ. “ὦ 

Οὐννεῖ ἰ ὀξυτονωτ πη οἶδα ΠιΠ]ς ὃς τεροτϊ τἰοπονποη, 
ὄψιῤῥημαι αῤνητικὸν 47) σἔρησιν, ἠΐτοι οὐχί: Μὴ νετὸ εἴ ἀν 

δζ ῥτῸ καὶ οτίδπι ρομἰ τι πο “τοπι σοητγα, ἱΠ Ζιῖτ 
γἱγ  Π|Ὸ ἀοξιἤτπαιις οττατ, ἐχοπαρὶα ςομτγαι 1) Νὶ 
καὶ δικαίας δπολογίαςγ δὲ ((Βῖη. ἅ οἵνποη οἱ . Ηοπηοτ 
Οαζα ἴδτο 4.Οταιηπ. φασι, ΠΕΡ ΔΠϊ » ΠΟη ἀἀπὶ 
υἱὸ ταῦ τα τοῖς ἔργοις 3) ὁ ποιεῖ, οἰξνποη (ογι δῖς 4 
πιο τ ρη οἱ δία ταὶ μὴ τίκτεινγηοη ροτοίξ ποι ῬΑ 
ἐν περάπαϊ Αἀιοῦθ. σάγοῖ ἀσορητιι, Π}Η οὐπὶ ΡΟ 
(᾿πτοητίατον οἱ ρον ἀϑαφροφίευ μο Πρ ομίτιιγ » νταρὶ 
Αἰιοοταρζήσει γδ ὐ νεοσφαγή πού τόν δὲ φερσλχϑισωῳ φαγῦ 

βάσει γάρ. οταπα πα» λατ Βιι αι» ὸ ἀ αὶ ἴῃ οἷα 
τιισο ὃς ἴῃ γερεττίοης. ΑἸ χιαηάο ροιίτιιγ στὰ ἡ 
ῃεγνῖ ποι ἀρι [μάτι ο5,4]1ηπἀπάο Ἰπτογγορατίο 
εὐ (δι ατς Πρ ίταν ἀξ υπλατῖο. ε δε ἔνδειαν χρημώ 
“εγημηται; δὲ (οἰ μη.4.4. ποῃ. ἃ αὐοα έμεις: πο Ρετγπῇ 

εἶ οὐιπη αἰ τὶς ποροτ!ατὶ σα θιι5,} [ᾶτο ἴω. Αροϊορ. υἰγὸ 
πῶὼν σωϑ ἥσετα)»ὅτεὺ μῖν ὄσε ὥλῳ ἐδει) πλήϑει γνησίω: 

πέιπο οαΐπὶ ἀϊε (] 5 εἴὲ ροτοῖι, ἢ δι νοϑί ας 
Ῥίαια ροριΐο ἱορ εἰ πιὲ δἀιιογίογιγ, οὐ βτύφασες αὐριηη, 
᾿ἴδτο τοττῖο, πόλιν ὅλίω διαφθεῖραι μεῖλλον ἡ καὶ ἐδ αἰτίο 
το νασατ. Οὐ δὲ ἀκ ἠη σοπίπγπέξίοις ἱπιρ[ποἶτα (8 
τις ογπατας σαυ[: [ε4 σοπιιογγεγο ογατ Ομ ΠῚ Ο 
ἀεταπάίπηαις αἰτοητὸ ἴῃ φιοὰ Πιρὶςἔχιιπι εἄδαζ 
αιιοά οτατι οπὶς ἈΠμΠῚ 5 ἰσοιαιις προς ίϊαεϊα (τητςηξ 
ἀϊςαῦιτ, 

οὐ γδιίοη επϊπι,πηοάας ἰοαιιοπάϊ αιλ πὶ ̓Π Πα Πη115 ΠΟ 5 
Ις σοητγδάϊοετε. γδ ἴῃ Ἰητουγο σατ Ομ» Πδῃηοῦδη ἢ 
Ρ νου γδ πεΐνυ σοι κατοίδηλον δ᾽ τὶ αὐδα εἴλλα ζώα,» ὥςαῷ ϑὲ 
βιοτεύασι;͵ατο 6 «ἐς ἃ ερ.Οὐ γδ ταῦτ᾽ ἔφη μέγοα, ν᾿ ἐν 

δι ποῦ πα πηαχῖπια ἔπητ 9 αῃ οἰξ ροτίτις αἰ μι φάϊῃ 
ΑΙϊχααηάο Ἰηἀἴρ παητὶς, ]ιια Πν 401 πηαί τη Ταῖς » 
φο(ερώτερος ἰῷ: Τητογάτιτη φοπλί Πάτα ᾿π ΟγατίοΠς» ἀμ 
σαλλήλως Ῥοπίτατ, Ρίατο ἴῃ ΡΠαά, δὲ γδ αὖ ἡγεμόνων γνϑινν 
ποὺ πὲς δεαι μ(φέρτοι. δὶς αιιοαιις Οἰς,ἀς Οτατ.. ΝΟ 4 Ω 
τα ἀίςονντ ἂτα αἰ Ἰηι [πλάτος πῦ ροίβτ: ποις ἦκμῃ. 
4 Ῥοπα [πητοπιοϊίογα ἤστὶ ρος ἀοξετίπα. ἼΩ 

οὐ γὸ ϑηὰ,ε πιο, πείνυ γδ νὴ γδ, οὐ γαρ, Αριςοφ,ινεφέλ, 
ἕλκει ωρὸς αὐτί) ἱκ μ(οἱ οι τῆς φρφντίδος.. ν ΟΥα πὶ ΘΠΪ 
πΑΠῚ δἰ Ἰοηιι, κίων δμαὶ, ὁ μῆρτοι ὁναὶ, αὶ γάρτοι δηὼν αι 
ἐο πλεονείζει. ΑΥΠΤΟΡ Βα πο5. γεφ. οὐ γδ ὁν καὶ γί βίᾳ 
σἰω πίω) ἱκμοίδει τῆς φροντίδος το} 1115 ομΐ πη νἱ ἀτεγα ες. 
ἴη Κδηϊς 2 Μὰὴ σκώπῆφ “᾿ ὥ δέλφ., οὐ γδ ὍΝ ἔχω κακώς ἱ 

γὼ δ. ἣ Υ 

Οὐ γδ ἀρ, πλΐπιις ποη Πα ποη,εἰ ὃ μι, ἢ γδ αὐ ἢ 
ἀοτ.ὦ πῶ καμζύστω, σὲ γδ ϑεοὶ «πορώσι : ὁ γ)5 αἵ κοτε ἐς 

ἀπέ κευς αν ΔἸ Π ἴτα οἴοτο πιιπ απ δα τδηταπὶ ΐα 
ΠΙ[Ὁ5.οὐ γὸ αὖ εἰποινι,πς ἀϊοαιη, ' ἵ 

Οὐ γδὸ αὔ που ἴῃ ποραηίο ἵτὰ ἀἸ σάτα γε ὶ γδ δὴ ἐς ὠγαϑὲ 
γτΠΟΘ 66 οΠΥ πὶ ντῖΖις,ΡΙΑτο ἴα δγιηροί, ἄρεςΘ- δ 
γινώσκεσιν κ γὸ δ που τοῖς γε εἰδέσι, , 

Οὐ γδ δὴ, Ἰπτοττοσάπάο ὃς ἱποτοραηάο ροπίτιτ, ντ ΠῚ; 
αῦτον αἦὲ εξ ἀλδυστως νέον αὐτή; Οὐ γὰ δήπου,πες οπΐ πὶ 
ϑιΡαάϊ:. ε 

Οὐ γδ αἴποτε 5 παΠῚΊ ΔΙ ΠΟ] πε π΄ ιιαπη. ΡΊατο. ς. πολισίκ, καὶ 
αὐὐὴῖϑ φιλοπόλιδες,, οὐ γὸ αὐ ποτα ἐτόλμων τίω) σρρφόν τε κα μι 
ρεῖν. νὈὶ ὃς βραχυλογία 9 ΡΓΟ καὶ γὸ εἰ ὅεν φιλοπόλιδε 
τε. δίς. "ἢ 

Οὐ χίρ τοὶ ὁνεὶ,ν ἐγ ΠΊ οπ᾿ πυιογο τὶ υἴστοι μοὶ ὁ γδ δηάνν, 
Δ] Το μι. ΡΙατο ἵπ Εσύτηγ 4, Οὐ γέρτοι διαὶ πῶτόν γε τὸν 
διὰ κὶ πολλείκις εἰκηκοῶὼ ς εἰεὶ ϑειυμώξω, το ίην ἢθς γογθι 

50 ἔτρο ἐς τυ τίίσιις διά ϊδηγ. [ἐπῖρογ δαάπιϊγαγῖ ἴῸ 
νο] ὀυτὶ τῷ καὶ γὸ ρΡοπιτιτ. Οὐ γὲ ὅπως, θη οπίπιὶ ἤος 
τις ἐπὶ) ταηταπιπιοάο, Ποπιοίξ. ᾿ 

Οὐ γὸ ὅπως αὐγοτοηἶπι ποη πιοάὸ ποη : στγασο γείροπι 
ἃς ἔατῖθο [δ οτίαπι, Τλοπτο Πί θη. "7 Μειδίου , Οὐ γδ δ᾽ 
σώδειο. ἡ ξριζεῦϑοι! τιν. ἐν τωΐπως νἱμέραις ἀεῶνε χοίκῦαι, δὴ 
αὶ ψέφῳ τ ἑλόντων γιγνοιδνα 7) “ἧσ᾽ ἑαλωκόπων κὶ κεκτηιᾶυο 
“ἢ “ὦ ἑορτὴ ἀπεδωώκατε ἐρ914 εἴ, Ετεηξτα ΡεΓ Βοίςς ἶ 

Ἶτι5 σοτριι5 σοητα πο 4 ἀΕῆςὶ ορούτοῖς ἤθη πιοάο ἢ 
τὶς » [οἀ οτίαπι, δίς, 5ῖς Οἴςεγο ΠοΪδθς ]]α:, Οοπτρ, 
Ρἱ . φιιοά Βα (ςῖο αἢ ποπιῖηὶ ντ Πιπχπτα Γιογίτας ἀπί πος 
ππογποηῖβ οη πιοάὸ π Ἰηϊι! ἀἸ οἵδ, [ςἀ οτίαπη ρορα εὶς εἰδν 
Βαάχι ταπηοι οὐ γὰ ὅπως ἐΧροηΐτ 9 ποη ςηϊπὶ πος πιράο 

Ὡςς 



τοίροπάοηο.0. ὁ 
ρητικὸν ρτὸ ἰράγε,πιιπ 1.1. ὃς ππιπ] 4πᾶπὶ Οἰςο- 
ΡΙατατς ἴα Οἱσογοης, Οὐ δηΐπου κὶ Βατίνι(Θ- διει- 

ἐμοὶ βάλεται » [άςπιὶ ἀς ΡΠοςοίοης οὐπὶ ἰαιπάατατιιγ ὰ 
᾿αφεὶς «ρὸς εδὺ φίλοιεγεῖπεν» ἐδύπου κακόν αι χέγων ἐμαυ- 
δα πη Πα Ϊ πάπὶ πιδί πὶ 4ιιο 41πὶ γογθιτη ἱπηρτιι- 
ΝΝ ; 
εἰς οἱξ, παι αἰ πτὸ οπτηίαπα Οἷς, πιϊηϊ πιὸ φιΐάοτη, Α- 

Οὐδεμίω απεςἐρηκοῖς Ὑ ἐδέναι; χρ, αὶ δῆτ᾽ ἔγωγε » δαιτὶ 

τιμαὶ δ᾽ ἐγὼ υἱὲ οῦ, Ν ββ ν να τῳ 
ηδο νἤπγρατυτ,αδιιπάταιις ἐ : μοὶ ἐπὶ πὶ Ρογ ἔς πορατ, 

Ἰαὰ.ἱ, Οὐ μεὶ γδ Αἰπόλλωναγποη Ροῖ ΑΡΟ]] δὶς εἰ μοὶ τὸν δῦα. 
το πΊ» ΧΟ ΠΟρ]". 
αἰαῦγαος (λαὸ, πεαιῖς νογόςποαιιο ταπτοποπος γογὸ, 

τω γεὶ τε μέ, ἀμίω δαὶ «ὐέ Η0.1Π|24.6.,. Οὐ᾽ μιφὶν οἷ- 
χοκοῤῥαφίως ἀλεγεινῆς Ὡρώτη ἐποεύργαι» νοτιιπι μαι [οἰο. 

ἰβτπιαητῖς οἰ. δὶς ἐπ οὖσα αἰ οἴτιιγ, 
ἀπι ΠορΔητδ ντ οὐ δῇ τας τ Πἰ πιὰ ν ογό. ΧοπορΡἢ. Αἶνος 
.τὸ αὐ τὸν, ἢ τὺ “0 πόνων πλέον ὅχίν μαςδύεις 5 μεὶ δ᾽ ἔφη ουἱ 
πιὸ νοτὸ ἱπαυῖτ [ἄς πὶ σοπάμρ] 1 σατς πορδτίοποπὶ 
(ἃ "1. ς Ρα ἀϊα, κὶ μοὶ τὸν δὲ ἔφη, μήν δή, 

περεξυτύνας ῬΤΟΪατιΠ1914 οἴζνποπνν εἰ ποι οηἰπ οἵ 
6 ἱπιρ Ἰοϊταπη αἰ ἴΔπτὶ σοηϊιπξξϊοποπὶ Βαθος οὐπᾶτιι5 

σγάτίαοντ ἔκον, ΓΘ πιο ΠΤ. οὐ μήνοιιω ἰω εἰ πεῖν ἐτέρῳ ται 
Ἰΐ αἱ) ἀϊσεαϊ Ιοςι5 ἐγατ ἄς πὶ ργο Οοτοπα . ὄνεργεσιας 

(δμάνοιω εἰἴποι τὶς αὐήλίχρε)ταξ, ὅζο.ἱ. ταῖος φαΐ οπι 
ποπιο ἐϊοδάο αἰΐοι ρο τε, Γιποίαπτις»Οὐ Θρασυ- 

»(Φ.. ὅ:τός δξόν; ἐ μήνονω ἄλλο, ρ το ςξτὸ τρίς εἰξ, ἤοῃ 
υήνοιω, το πη ἰπγὸ νοτὸ, (4 οἰἘ. ἢ πα 1181. 1 το- 

ΠΠΔι5 εἰς τίου τ᾿ οὐλί αν, ἰξεπλ γι, ἐ ὑὔνοιυ, ὃν, ἔῤῥέτω 
Τάοπι Πιπιρήτ το αὶ ἴος πιοάο,λαμραϊς ὄνεργεσίαις» 
ὕσαις ὑπϑρζολίω,, Οὐὔυήνοιωυ ρτο πο τα πιθη 5 νογιιπι- 

ποπ,κ" νῆστοι, ἐρίω : Ῥαταἢ1459Ε σ δραμὼν οι οἰκέτης ἔΐφα- 
Ππεαξιτέλει το πολυὶ ἦθ ἔργων, πυρὸς εἰαπεσόντος εἰς τὸ 

Ἰουυν πεῖν τα γὲ ἀφανιϑυῦ ἀφ οἡ τάτηςη οπιηία οδἤιμη- 
'τοίγε πείντει. 
μωῶς αὐ), ΠΟ πλ.1114 4. 

πὶ ρτο ἐμέ θα, γΟΥα τα ΠΊΘῺ » ΘΙ ΠΊΠΟΓΟΣ Υ ΘΓ ὁ- 
ο.Ρίατο ἴῃ Ρησάοπο, Καὶ γὸ αὐ ἐύξειεν ἔφη ὁ Σωκράτης ὅτω 

» μῷ τοι δι, ἴσως γ ἔχήν τιναὶ Ἀφγον»ν Ἔτιιπι τάτη θη ᾶ- 
Ἰά τατὶ οἱ. Α Δα ϊἴτιγ οὐ ΠῚ γε [ἃ τμητικωῶς, Τἀετη, Οὐ 
τα γε ἀλυϑὴ εἰ β ἐχεῶνε ἐϑέλω εἰπεῖν κατ᾽ ἐμαυτόν, δὶ νετὸ 
οϑμαὶ τς ργρο Πιοτί5)ῆε περατίτια ογατί οφογίταιις, 
ἱ ἐμύρτοι γε 5 ὃς δν, αὶ υὗὐτοι 14οπὶ απο ἀμήνοιωνγε 9 14 εἴ, 
πον οτιπταπηθη ποη. ΡΙατο το τὶς. Αἰλλ᾽ εὶ υὔύτοι ἰωῦ 

ἡτέον γε τῷ λόγῳ ἐπεξελϑεῖν σκοπου μῆρον, ἑὼς ωὐ, ὅζς. Ἐτ 
ἀϊεῖτιιτ οὐμ(ι, υὖτε μίω) ἡ οὐ δὲ μἰω,14 εἴτφποαις γε- 
οποπος νογὸ Οἰσεγοηϊ, ὃς πες (η6. δὶς τίη αἰ οἰ- 

δὲ κὐ ἐμά δον ἐδὲἸισοι ταπιθη. 
πα ι14π|, ὃς ΡΟμ ταν αἱ οτιπὶ ΠΤ} 4 Ί σατῖεο 5 γε] δυισιαπ- 
Ἰατὸ εἰιπὶ 51 δ πη ξξ. Π10.1. ἄς Ἐ οριδ. Αἰλνν κὶ μὴ οἷος τ᾽ ἧς; 

ποη Ροτ65.146πὶΠΡτὸ «υφύλαξ ἀγαϑὸς ὁ μὴ γβύνται μοι ε- 
ῬΉ. νεφ. οἱ μυὴ σκώψης»Πο ἰγγῖολ5, 1014» Καὶ μὴ ληρήσῃς» 
τὴν δὲ οἵδ ρσγολιομτίς. Οτιση 1πάϊσατίιιο; ΡΙατο ἴῃ Α- 
᾿ παύσομκαι φιλοσοφιν, Πποπὶ πο ἔχοῖαπι ΡΒ] οἰ ΟΡ λῃ 

ππτη δι δἐτιπέξ,1π ΕΡΙΠ. τῆς ἀληϑείας ὄντως οὐ μύποτε τύ-- 
ἘΠῚ ΠΕ ΠΑΙΔῚ 4 ΠΤ τι οττιγ. εὶ μὴ μνηδϑοώ, ΠΟ π πιο πηΐπο- 

ὅλω; ΠΟΙ ΓΙ ΠΕ4ΠῚ νοηΪΑτη 2 ΕἸΙΓΙρ.κ οὐ μὴ γνως, 8ζ Ποίας. 

οὐ μὴ κοιτασευθῖ,, ποη ρΡιιάεῆατ. τ. Ρετγῖ 2. ΠΑΡ. θἰ κυύτε 
ἀςγ, ἈΠΕ] τη α]}] σοτγπιϊπα δίς, Ἡεγοάοτ. ἐ μιὰ αὐδιόψορμαι» 
ἀππι πά σας. οὐ μὴ ϑπολέσει τὸν μιϑϑιὸν ἀιτώ 9 ᾽ά εἴτ, πο- 
ογάϊτατις οἵδ πιογοςάοτι ἤιατη, Ματοὶ 9.9 μή πυτε, 

ἢ; Οαζα οἷά εἴς. ἐδωμώς, οὐ μιῇ ποτέ τις ἐς πίω) γίιῦ ἔκ}. 
ἀπ Πρίσπι τογγᾶπὶ ἱπιιδάοτεῖ » ΤΟΥ ἃ. Π1}0.ς. συ ποῖ, 
τατίιιο. Οὐ γὸ μήποτε κριτιο ὑσειε πὰ πεφυκότος, ἐσ] καὶ μὴ 
νϑῆρᾳ τῷ ϑείου φωτός, νὉΙ Πορατὶο οὐ δὲ ποιρέλκει ΡΤῸ 

᾿ ατιπιηοάο. ᾿ 
ΕΓΔ 

ν.07» ᾿Ἕ 

{{] 
. 

ποῃ ἴτε, ποι εἰϊατη, Βαϊ ἀϊπιπι. χα παι αι ΐη» 

5ῃ.« μίω εἰκὸς, παι! τατηοη ν ἐνὶ ΠπΆ1]ς οἰξν ΡΙατατομῃ 
οἑ μἱὼ «ὡτόγε τιβ λυκούργῳ »εφἴχαιον ἰὥγποσιις τάπτεη μος 

οἴ ριπιπη ἱπ{εἰτιιεῖιπα ἔιιογαῦ Γγσυτγσο δίς, [{ςπὶ ἴῃ ΓΎσαΓρΡΟ. 
"τοῖς αὐΐσοις υὔπ αῤχά αὐάλογον» Ατἰττοτ. 1.5. Ο] τὶς, αρ. τ Ατο- 

ἸΠρατιθιις,ταπιοη ποι οΧ Εἰς ργοροστίο αθεγ νεγὸ 1η- 
ἰοὺ οὔτε δἀιιοτίατίιαπη ραττιςιαπι πιο τις αιὰττι περα- 
τοπὶ Αὐτοτ δ το 4.Ἐτμὶς.ςαρ.3.δδὲ χαῦνγθ- «ῳεὺς ἑδω τὸν 
ἔλλει καὶ μία) πὸν γε μεγαλόψυχον ἱ ΑὙΡΎΓΟΡΥ ] 1159}, Θηταῖς 

ἢ τοίροξξιι! αι] 4επι [αι] ἐχιροτγαΐσποη ταπιθῃ Ἰρίμιμη ππά- 
ΠΙΠΊμτη. Ασετῖπι15,α ἢ (εἰρίαπι ἐχοοάϊε, ποη τάπιξη δά πιᾶ- 

ΔπιπΊ.5οἀ 0.10. Ἐτἢΐς.ς4Ρ.2. πιαη] βεϊτὸ ρτὸ πο ταῖηξ. 
Ὶ ἐι αἰτησε, Πο ἢ ταπποπ οὐ τ ΡΙπτατοῖ ἰπ δοΐοης. ὁ μίω ἐπὴρ- 
γηοῃ τάπτοπ [Ὁ Ἔχτα τ. Τάεπι ἴῃ Ν πη. Ατιοτιάς τπιπάο. 
᾿μβ θείᾳ δυρυοὗμει «γέπογτα λέγ» οὐ μίω πἢ γὰ ἐσίᾳ κριτααὐλεῶτ, 

ἀδδιν 34) 
; 1ξατοπεῖα; αι άἀατηδηῖα Ἰασετο,ἀϊπα: αι ά ροτεητῖας σοηρτιι.- 
φητίβ» ΠΟ ἴτοπι παταγάς, ΡΊάτο ζ2.(ς Κρ. ν μι αὐτοῖς γὲ ποιυτέογ 
μύϑοις, Ποη τατηςῃ αὖ ἱρής ἔαδυ ἤιης ἤπρουάα, 

Οὐ μίω θιμ εἰ, ηἰπιιοτο ας γογογοατογίτη αι ποιίαπη,ατεαιτφηαῦ- 
4{1:8ς πῃ Ργπςῖρῖο οτγατ οηΐδοντ ἀρ! Τ ςορ ιν. δἰ ξοτ. "5.4. 
ΦΔΡ.9ιρτὸ γογιὶπι οἰ πιιογο, Οὐπὶ περατίοπίσ ἤρθοῖοπι ρτα ο- 
Γατο τάπης δ πιατιοῃΐς ν᾽ πὶ μιαθοτιπορατ νογὸ Πιδίατα ραγτῖ- 
οἰ] δηλ ατς Ργαροίταςντ ἴῃ μήτοι ἀἰχίπηιις. οι. οι ῇ, ον 
μίω ὁ. ἐλπίξω δγιοείξειν εἰστιγ ὥγιμον πίοὶ δύκίω ὥστων. Τί οίτιν 
ὃ οὐ μιὼ Φικῖγε. ἘαΠἸσατπα. ἔλατῆον μϑρ ἡ ἐν ἄλλοις λόγοις, οὐ μίωΣ 
ΩΝ ἔχων γέ, Οὐ μίω) ὁ ἔξω τόποις δ) οἤ ὅτι τοιούτοις, ῬοΪνΒῖμ, ἰά 
εἴϊ, νογὺλπι οἵδο, [οι {τ (πὸ: ιιοά Ρἰαπὸ σοποεάοητῖς πο ο, 
Οὐ μιω ἀγα δεΐαιτι τμητικως ΡΓΟξογτογ : ΡΙατο πη Ῥαγιοη. Οὐ 
μι αὐτὸς γ ἀλλὰ καὶ τοῦτεθρν αἰκηκοέγαι τοῦ χίω ων», ΡτῸ οὐμίω ϑη αὶ 
αὐτὸς γε, Ν' 

Οὐ μίω ϑηὰ ̓ ὸ»ςτοτὶ Πλ;ΠΟῊ (ΟΠ ἀπι, (δά οτἴδη,, αι ποτίαπην Οαχᾷ 
ἐς ϑοηςξξ, ὁ σαϑᾶγει διαφερόντως ταὶ «οὶ ταὶ πλδυρᾳὶ, καὶ μίω νὰ "ὁ 
παι λοιποὶ μέρη αὖ σώματος, δζ οὐ ΟΠΊηὸς σογροτὶς Ρᾶγτος οοιγᾶ- 
Ἀἰτρτμα νο] πιαχἰ πγὸ σοΐτας ξοροτς ἀζαιις Δἀάιιςοτο ροιεῖ,Α- 
τἰίξοτ. 1.2. Αἥηΐαι.ἤς Θαζα. 

οὐ “ἰὼ δαὶ κ(ολλλον,ν ογιὶ πὶ ἀπο [ἰπ|5», Ατοιεὶ. 
Οὐ μίω δ ϑ)σατο τὶ ΠῚ πον Ααξοῖ, "1.3. ἱπι. εἰ μϑω δ᾽ ἐδ ὧλο- 

ον ἔγια. πεοτερεῖ “0 δενδρικων εἰς Ὁ φϑοραν,ςατοτὰπα εἴα ποηπμ! 12 
ἀγθοσιιπὴ [οπαϊ παναις ρογῖγο σο! ογας ροΐπηι; ποὴ τοπιοτὲ ἀϊ- 
ΧΟΓΙ5. 1 ἈΘΟΡὮτ. Π15. 4:46 σαιῆς ΡΙλησ. 

Οὐμίὼ δοῦσα μώς 3, Ποἴγ ἢ, 

Οὐ μὴ ὃ, δες, Ποπ ἴτοπὶ οτίαπη,Βι4.18 ἘρῚΠῚ 
οὐ μίὼ καὶ ἔξ που; Ρογρἢγτῖιιο. 
Οὐ μίὼ ἐδὲ ὃς 
Οὗὔμίω οὔτε ποη ἔα ΠῚ ΘΠ, Ὑ ΘΓ στα οη ποῃ; ποις νοτὸ, 14 οἵ, ὁ 

μίω, ὦτε ἰδ, ἐδὲ μίω) ὃς καὶ μὴ τοι, δνᾳ ἀδὲ δι μδ τοι 5 γΕ] οὐμήνοιω 
γ:: Χεη. ἐμ ἐ6) ἐρασιχρημϑύτοις γὶ ἐδὺ σιωόντας ἐποίει. καὶ μίωὶ καδὲ 
ἰω δαψικὰὴ χώρᾳ τῇ πόλεις ατ ποις [ατιπὶ [Ὁ] ἃ ντθὶ ἔιεγατ ΡΊΙατ, 
ἴῃ ἸΝιπγα.ε μίω ἐσ) σας χόντων τώτων ἃ ποίντων κ' δὴ πόλις; πος τὰ- 
τηθη ἢ 1{πῶ λάϊπις οπιπί ας οἰττας. δε το Αστίτοσ. 1.3, ΡΟ τιςαρ.6: 
Ξὶ μίω δὲ αὖ χαιταιχ εἰν μοι δοκεῖγῃεαιις νογὸ νἸἀοτιγ νπηϊδίη γα - 
τοηταΓι5 ξμ1Π[ς., δὲς. εἰ μείω ἰδὲ ἐς αἴων ἤλχίω δυβουλίαν. τς ἴῃ ΑΙ14 
ααίάοιη [Ὁ] στα; ΤΉ μον 4. ἢς Ψα11α.. μίω ἐδὲ ϑεέτερον ἀδιυΐατον, 
οατεγὶὶπι αἰ τοι φιοαὶιο ἤοτὶ ροτοῖϊ, Τ Βεορ γαῖ, 118..4: ἀρ. 
6.ἀἄς σαι! Ρ]ητ. 

Οὐμίώ που, μαι! ἀτεη ταϊηοη, Ποσ πο η, ὶ μίω πῶ τούτο βέχεδοὶ 
λεγεῖν, , 

Οὐ μόνον 3), εἰλλ ὰ α,14 οἴ; ποη {ΟΠ πὶ, ἃ οτίαπι, Οτεροτῖι5, Καὶ τὸν 
ἥἴκοντει τὸν λόγον υὑπῦϑὲ χύμῆνοι. κι μιόνογ Ὁ. 5 ἀλλαὶ χἡ πρατοιιῦτες., κα ποῖὲ 
νοις τὐρρφανοντες.} ἀφ πη γὸ τὸν ον μόνον 3) εἰγοιὰ νὴ τὸν,δζς, Οἱ ςετο 
ἴῃ Ψέγγεπι ἐξ. 4, Ῥγιπυὶπι Μ. Μετο! Πμππὶ φπιῖοἱ ΠΠππι πα: οἰ μά 6 
Ἠοττοπῆιιπι Οοη Πι]6πλ:ποη [ο ἐπι, [δα οτίατηι Ὁ. Μοτο πὶ: 
ἴιπέαις (οἰ πὶ μιης, 

Οὐ μόνον ἐχγηοη (οἰιλπι ποτ. Γι οἱξ, κε μόνος ἐχ αὐ, Τά 6 πι. 
Οὐ πανυ,απανίως. τατὸ δριιά Ηἱρροογατιρπιῆςατγς ληποτῖαῖ, Οδΐς: 

110.2.ΑΡΒοτί[ 19, 
Οὐ φὩρφπολλξ,ποῇ πιαϊτὸ ρό[,, 
Ὀὑ τοίνωω 9 πεαιονογό. Πεπηοίζἤεη. Οὐ τοίνιω ἐᾷ τούτων εἰόνον δῆχ δὲ 

ἐῶν ὅτι χρνμ(ο τῶν ἐ παν ταὶ εἶπεν, πααις νεγὸ οχ ᾿ἷ5 ταητιπι σοη- 
711τ. Οὐ τοίνωυ ῥτο ἀλλαμίω οὐγάταιμ! ποπρᾶς πες. ]46πὶ Πεπιοῖ, 
Τὡς αὖ ἐγαντιώτερᾳ τρόγμαϑ᾽ ἑαυτοῖς τούτων γσοιτο ; ου᾽ τοίγίωυ αὐ- 
τεῖσεν 9 οὐδὲ διὴρε τὸ φομρ . αἵ ἰ5 πες ξοπιτδάίςοτε πος Ἀἰΐςοτς 
νας ει. 

Οὐ τα τυ χόγτιγηοῃ νἱ πο ρτδρατιο»εχίπιίο. 
Θυ᾽ χαλεπώς, ΠΑτ4 πᾶ σπο ποσοτίονποπ σταιατίσι. 
Οὐ ὧ᾽ γάϑεναθ τ μος αιμαείο, πο ἴτα ἱπιογργοτουῖβ. 
Οὔα αν, ἡ (Οτ ας ἀγροῦ, ΤἈΘορ "δ τ.3.Βητοτ.ρίαπε, ἀἰοἰείιγ δέ δ 

δί οἴη νἱάς ΟἿ. Οὗα, τὰ (οτθαιντάς σ. 
Οὐαὶννε.ἔοττὲ ΑΡ Ηοργαα νόος Η ὁ τ5ητπια Ἰάοπι Πρηΐβςαῖ, 
Οὐἷας, τος, τὸ, 4115... Ν ΟΠ ΠΙΙ5 οὖς ἴῃ ἘΡίρτ. 
Οὐάτι(θ..... ὃ, ΟΧΈΓΕΠΊΙΙ5 » τείρσοισιν εὖτ᾽ οὐατίϑις » {1} ἀιτιῖς. σα  Οἰ115) 

Οτρδειις. 
Οὐατύεις ἐντος, ἢ γαττίτις.ϑνεὲ ἑατύέντι,'η ἘΡΙΡΤ. 
Οὐξρώς:ς, ἔλιτιο59ν οἱ ροτίμ5 μἰεγάλιΘ’ λέμος Ῥτὸ βέξῥως:"ς. 
Οὐ γεν, μεὶ τίω γι, ΤΗεοοτῖτο. ἣ ᾿ 
Οὐγκία ας, ἡ» νης ῖα. [δ ἀ ξγειιθητίιις ἐγ (οεῖρταπι τορογίξιγ. ςοσ- 

τἰπεη5 ἀτιτεπὶ ἀγαςῃπιᾶς οέζο {στῖριιΐα νἱρίητὶ αυάταος σοπά- 
Ροπάϊασία τῆς ἀγῃία ποτα οἴ Το, 

οὐδῶθι, « δ, ΠιιπῈ}}15»τογγεπιιϑοζογγο τ 15. τ] Πᾶτῖ5. 9) ὅδ γει(., χϑό-- 
γιίθυ, κφ;τοιχθάν (δος γηάς θδιῆθθ- κρονίδος ἀρ ὈΊοΩν , αἴϑὲ οἰκουμώ- 
γς, ἤγριω οἱ πλέτων, ἃς πδαξ ἐδαία τοντοίττις ἔοης ἀρὰ ἸΝοππᾶς 
ὄτοττγα [σατιγίθης. ᾿ ; 

Οὐδακα, τὰ, (τίνι. 2: ἢ ΠΣ ἤταταϑ δριιά Ἐιήξάτα, νος Πρηιῆρατε τὰ 
κόωρια τ χυ ματα, ἀϊςίπιις αἶδοὲ τὸ ἐδὸν» ρυιτσδτηξητα,ὅζαιις ομετ- 
τ ηταΓ ΕΧ ΡαιιϊπηθητίςἜχθεγτγα Βοῖϊο. ἰάοπι ται Ταμμἶτα- 

τιῖς ἀρᾷ Ηοπιογ ἀν Π.,]ερῖς οὐδ᾽ ὧλα δοϊης»ά οἴξοης πιΐζαπι 
(115. ; ἰ ἑ 

Οὐδαμφβ,αὐιπημλτη»αεαυϑαμαπη, ἐδ μ ἐδεὶρῃ ἀριιᾷ δηϊς 



326 ΤῸΝ 
Οὐναμῆῇ ΠΟ Ιἀτεητϑοσα ἴχιιατι, πα} πιοάο.ἐδαιόϑε, δῖ λς ἐδαμν 

ὐνλυγαυίαιιατι αἰ 11. ατοι ἀς Ἀ ορ σδτο αὖὸ ἐδαμὴ συγχωρῶ, ἢος 
πΠἶ10 πτοάο ςοποοάο. τη ἀδε μὴ ἐδειμως νοτὸ αἰτετα περατίο το- 
ἀιιλάατ. πάτα Ἰάςπι Πσπάβοατ αιιοὰ ἐδειμῖ : ὃς Ορροπίτατ Βιῖς 
πάντη πάντως. Τἄςπὶ ΡΙατο ἴῃ Ἐρ 44 Πϊοπῖς ργορίηαιος. Ελ- 
ϑόντα δὲ με ὃ ταύτῃ λεγ} ερ Θ- αὖ βίθ- ἔυδαίμων» ἰταλίὼ τικών τὲ κ᾿ σι- 
φακουσίων τρῴπεζὖν πλήρης ἐϑδει μὴ ἐδαιμώς ἤρεσε, ἅς ΓΙς. Τιιοι].ς. 

πὸ σὰπι γε λ ἤοπι, νῖτα 114 Ὀξατα αιᾶ: ξογοθατιιτ, ΡΊ ΘΑ [τα- 
Ἰϊξατιιτα ϑυγαοιλπαγίπηθια. πιο η γι Πη 5. πι}}}0 πποάο ταὶ 
Ῥίδσιις. το ἀς πιιηάο »διωωάώμεις ἄλλας εἰϑνήσει ὑδειμῆ ἐδαμωῶς 
αϑριλα μῶανο μῖύας Αἰ ἰὰ5 ροτοίτατος πι}}}0 τουτί ραέζο (δι ροτ- 
ςερῖαϑ. 
Ουφαμίω ἐφερον, ΠἸΠ] ΓΟΥ ἸΏ 115. 
Οὐφλιμινὸς οὐ, δ, σΟὨτοΠΊρτι5» Πα} {Ππ|5 Ῥτοτὶ  θτιδειγὸς δυτελιὶ ς) οὐδενὸς 

χόγου ἀξι-, Ηςΐνοα ΟΒεγ οῖζο. ὁ ϑεὸς ἀὐτὶ μικρών γα ἐδαιινών βα- 
σιλείας χοξίζετω 5 '. Τοιι5 Ρτὸ οχῖρα 5 ΠΙ ΒΙ]Π14ις τοίριι5 ΓΟρ ΠΠΠῚ 
ἰαγρίτητ, 

Οὐδαμόϑεν, Ἔχ Π}1ὰ ρᾶτῖο» ποη δἰ ἰππάς 5 ΕΧ 110 Ἰοςο,ἃ πα]ῖο. 
ΣΧ οποροὐδωμιόϑεν δεινείζεοϑεο δθὶν αὐγυφιον»ἃ ποπαΐης πλιτια μα πι- 
τοῖο Ῥοοιηΐατη ἀαειΓ. οὐδαιμόϑε γῆς, ΠΕ Γαι] πη Θ᾽ ΠτΙμΠ. Οὐδα- 
μόδε, 514.146πὶ αιιοά οὐδαμῇ. 

Οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν καὶ ἐντεύϑεννμοη Αἰ ππάς αιὰ πὶ εχ δο. 
Οὐδειμοὶ λυ 11 οὐρς οὐδοιμδνϊ, ἃ π}}}15.οὐδαμὸς ιαῇ ἐσὶ᾿ ἐμὸς ̓Ὲ γΙ15 

, αυίάεπι. 
Οὐδαρμόσε, ὃς 

Οὐδαμον, πυιαιιαττ. γῆς οὐδειμού, ΑτῚ ΠΠ]Ὰ4. Οὐδαμοῦ, πΌ]Π τς ρτο- 
τἰ] ὃς ὀχ {ἰπιατίοηΐ5, 59 Ρ τος] ἴῃ Απτίσοπα 5 Καὶ μείζον᾽ οἷςτις αὐτί 
πῆς αὐτῷ ποίτρα ς φίλον νομίζει, τἴτον ἐδωμού λέγω. δὶς δίς [ιατὶ πὸ νΓ- 
«ιιαπι Πιπλίτιιν : Τ᾿ογοητίμ5,Οὐαἤ ἴΔπὶν ἰαιάπὶ εἶδ] Πητ νἱρία- 
τί τηϊηα. ; 

Οὐδαμῶς, τυ] ατοπι18.» ΠΟ ιδαιαπη, οὐδαμώς ἀλλ᾿ ἔτι κἡ πρότερον» 
ῬῖῸ οὐ μίω αὐλός ΡΊατο ἀε Γιεσῖθ., Οὐδωμώς μᾶδλον ἡ πὰ ]}Ὸ πτὸ- 
ἀο ἔΔοΠ1|5. Κοπορα, ᾿π ΟΕ ςοποιη. ὅτι οὐδειμιῶς αὖ μάννον ἡ μὴ 
ὐλο δχιπολαζοι, πο νον 

Οὗσας,ατος. τὸν [Ο τππ,τΟΥΓΑ, ῬΑ ΠῚ ΘΟ ΠΓΙΠΠ1.}}5} τὸ ἐδαφίθο, 
Οὐδὲ, πεαιιο. Τα μὰς σοπἰιμξξίοης ἔδρα ταοῖτα ιιδράαπι ν]5 οἰξ: 

νῖ οὐ δὺ φο(ῇ σὺ τὸν ϑεῦν., τιι πς Ποιπὶ 4114 61ΠῈ τἰΠΊ65 5» ΠΡ ΙτΟ 23. 
Ταςα: » Οὐδὲ αἰϊαιιαηάο παρέλκει 5 γἱ4ς ἜχεπΊρία [Οὐ δ᾽ ὁλέ- 
γὺυ δες 

Οὐδ᾽ αὔ,ας παι! άςηι. 
Οὐ η αἱ ἴτερτο ἐδεὶς α΄ ΑΥΠΠΟΡμ.ἴπ ΡΙατο, ἐδ᾽ αὐ εἷς ἔτι ϑύσειεν. 5]ς 

μηδ᾽ αὐ εἶ ς ὃς ἴὰ Αςοιίλε. 
Ο ὑδ᾽ δὲ ὁτιοιωῦ γίρηταιςν ο] γγοιτο,ιχο πιο} 4 ἀοοϊ ἀετῖτ, νο] ἀςοὶ- 

ἀϊῆοτιντ ᾿ιἀτιμὶ ποηνχυϊς αι! εἴϊ,ν ο Πτ,Ετ πὸ ας αι 14 εἴ, 
ψεὶ βιογίτν ἤις εἰς Βυπῖας σταςα: οἰ Δι]: ἴῃ νθμοπιοπτὶ πορᾶ- 
τίοποιοὶπι φαϊά βιέξιτα εἴτε νοὶ ἔστι ρος ἀϊ ἢτοπνιγιντνα!- 
εὸ, 30)1 4Η0} 446 (ὦ [ἱς 94. [μ{ξἸ πον. μον 4 αἰ 65 ἀπίθη8 : 4814 Π ἀιϊ- 
δατιιγ τα Π] πιὸ ΟΠ] Ππῖ9ν 6] πα]}0 πιο οσπ}1 γα, Οὐ βΌΙ5 
ἴπ Ῥυΐτηο χὰ, ἔελ, τοσούτον ἀόργητος ἐῶ, κἡ “ἥδ᾽ πα 9 ὧν ὑψηλότερρς κτλ 
ὲ πώποτε “ν᾽ βασιλέων ἀτρέτῆοις νὴ εἰκιν τοις 9 καὶ μυσγ᾿ αὖ εἴτι γήϑοιτο 
αἴ προσώπου τι αβοατοέψαντας., Ἐτ 411 π0}{{4ππ|»ι]σαι14 ἀςο  ἀ {- 
{ετ. πιιιτατὶ ναἶτιις ρη! Ποάτίοποπι ἀςἀη}επτιἄεπὶ πῃ 2. Ωἧς ἐδ᾽ 
αὐ ὁτιοιιῦ γγώηπει εὗδισώσοντος ἐκ τῆς ἀμπεῖ διμυας εἰας τίω) πόλιν  1ά εξ, 
8.110 ρδέϊο : αιιοά ἃς μοί τὰ το αϊ., Τ ἀπ ιπᾶπὶ ΠΟ 5 4116 - 
414 ας. Ροίπεν 5 ἂν εἴτις ροζοπτία οἰ ἴτατοιτι ἀςἔοπάεις, 
Τλεπιοῦ ςη, αἰρὲ πὐδατρ. ὃν χαιοθὸν τ᾽ αὐ τις ἐκὼν κα ϑυρῇ τοῖς ἐναντίοις 
κ᾿ τρρδ αἱ οὐδ᾽ εὖ ὁ τιοιυῦ ποινῖ πτέκιν, οἱ Θ- ἔσται σῶσαι 9. Ὁ μᾶπὶ ΟὈ]α- 
τᾶπν οσραΠοηοπι τοὶ θοης σογοηηα: ἢ αιιῖ5 Προητὸ νοἴτς ΠΟΙῚ]- 
Βιις ργοάϊτα και . οπα τὶς 9 Ποὴ » 4ι σα 114 τοητατγῖς ροϊοὰ, 
ηποὰς σοηίδτιατο, τα ὃς ἃ ἀοξεηίππιο Βιιάαο δηποτατῖα: 
{4 ἴτὰ ταῦηςη ντ δηϊτηδἀπογποης ἃς οαἶτιγα ἤθη Ράτα ἴῃ- 
ἀϊρεγθηῖ. 

Οὐδὲ αἐχίωδ, πο ια αι π1 5) νὲ Τάτ 15 πος τί 16 5 ἃς ΠΟΙΓΙ 1141» 
Τοτοητ μηδωμώς μηδόλως πιο μηδὲ ὅλως, ΙΝ ΔὨῚ αῤχίων ὄβεῤῥηματι- 
κως ροπῖταγ ΡγῸ ρἰχηὸς ργογίι5, ποίμιποιν, παντελώς. Ῥαιιίδηϊας πὶ 
Βατουϊοῖς 59 Οἱ μᾷρ οὐδῃ᾿ αὐχἰω αὐμρουυῦτο νεκροιὲ , ραπὲ πο ἰερο- 
Ῥαητ σαάλιιοτγα δά [δριτιιγασι. ΡΟ ἰτίαπιις τα πηοη. πη] ὃ τγδη- 
{πυΠπτρποα ἰπἰτῖο. Ἡογοάοτιιο. ἴῃ Ετατο 9 Εἴγε αὐχίωυ μὴ ὄλαζον,Π- 
αυϊάοιη οπιπῖπο ποη ἀσσοΡ Ἐξ ΡΓΟ οὐδ᾽ αῤχ κι, ἀἰοίτιιΣ ἀδόλως, 
ψιάς Ιοδπηὶς σὰρ.8. 

Οὐσὲ γδ νιιῦ τοι, πος οπΐπὶ ππης πιο 5 Χοπορβοη οεξαιο» 
Ραάϊᾳ. 

Οὐ 3 δὲ, πες γοτὸ » ἀριιά Βιιά, 1π ἘρΠῈ. ρυϊοτῖθ. 1ά εἴ . ἀοπεαιις 
Ετα ΠῚ. 

Οὐδὲ ἄς, ρτο οὐδ εἰς. οὐδ᾽ ἔςτιν οὐδεὶς, ϑσ. ΠΠΠ1πι5 οἢ) ΡΙΜτατο ἴῃ Εγ- 
ἐγ εὐτρο. Οὐδὲ ἕν, ἱ, οὐδὲν, 
Οὐδὲ ἐπι ποφαιι[τιαπὶ ἀπ. 1115. 
Οὐ 3 μὴ, Τάς αιιοά οὔτε μίωδ, οὐμῆν' τοι, πααιις νεγὸ 9 πὲς τα ΠΊΟΠ. 

πος γογὸ πος (απὸ, Οἴσοτο ρτὸ νπίσα πορατίοης. οἰμπὶ 50- 
τπηδείπο, ορ οἱ. Ἰπ Αἴδος 5 9 οὐδὲ νεῦ σὲ μὴ παρόντ᾽ ἴδὴ πέλας, 
{4 ποηις παῖς το ῥγα ίσητοπι νἱάςρίτ. ΡΙατο ἘρἢἾΟΪ. 7. οὔ- 
κοιω ἐμόνγε αἷδὶ εὐ γα ὅδι σύγίεχμιυοι δὲ μιὰ πότε γόητα! » πτῆσις γη- 

Ζιιατη ογῖτν 

ιν» 

ΟὟ 
Οὐδ᾽ ὅπως τι οὐμῦΔ.}}}0 ρα το, μ1}110 πιο, τον 
Οὐδ᾽ ὅσον, ἐκ ἐλάχισον, ΠΕΘ116 ἘΠ  ΠΙ Πλτιπι ἱά οἰ, ΠΙΗῚ 

Ἰοη. Πθτο 2.ου δ᾽ δοσονγῃς τα ΓΙ ΠΠππὶ συ! 6ΠῚ,. δεικτι 
ἴῃ Ἐρίσταῃι. ΩΝ 

Οὐδ᾽ ὁτιουυῦ ὑ γιὲ 55} 1}}1} (Δ η1.πΊ 81] το α η1 8}} Βου 
Οὐδ᾽ οὐ μὴ βῥυτα,νποαις ἤατ, Ματι ἢ. 4ιντ ἢτ αθο 

ἀπάτη (ΟἸεητ Εὐαποο τα; μα α!πποὶ γουθίβ. 
το, νήσας ἤστ, δὶς ἐδ' ὶ μὴ ρτὸ εδὲ μὴ ροίαϊτ 
ποτε κατιαύσειε πὰ πεφυκότος. ἐδ καὶ μη σβέσειε τὸν 
φωτός ν ΟῚ πορατῖο στιρελκει, : 

Ο ὑδ᾽ οὗτω κακώς, ἢ ἤς αι: ΠΊ τπα]ὰ » ργθιογθ αι 
Απποτ.ῖῃ Ἐρηπ. ᾿ 

Οὐδὲ πολλζ δεῖ, ματι τι ἀρ εἴτ, πε αιιαππι, Πλουπι 
τἰἷπὶ εἰ ἃς ἢ᾿ περσατίοηεπι Δ [τ] οΓι:, νῦρτο (υ 
γε ἡ Πηϑίω ἐγὼ τοῖς λογισμοῖς φιλίπεπου, πολλοῦ γ ὦ ὁ : 

λίγου δεῖ, 
Οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνοὶς, ἃ ΠᾺΠ10. 

Οὐδεὲν ῥτὸ «δὲν, ΑΥ ΠΤοΡ ἴπ Ῥίατο, ἐκ ἀλλ᾿ ἐσεέν, 
Οὐδ ει,[οἱοντεγιαονιάς Οὔσως, 
Οὐδεὶς: Π}}{|55Π0}ΠΠ1π|ς Ρ τ τη), Πεπιοῖ, ὡς ἐδεὶς γείθ. ἢ 

το η15» ὈΙΑτο ἵπ ΕΡ1Π ὡς ἐϑδεὶς αὐῆρ, ΑἸ ΠΠΌΡΗ, Ρτὸ ἢ 
δενὶ συ νᾷ ργο ἀφρόνως. ΕΠ νοτὸ ἐδεὶς»ἐδεμία, ἐσὲ 
μίαγμηδέν, τ πὶ Θεπίτίο ἐδεμιαξ, γε μηδεμιαξ, 

Οὐδεὶς κόγος τούτους γῖς πιὰ ορίπίοης ρτςάϊτιι5 οἵξ 
τὸ μασοτιτ, ἡ 

Οὐδεὶς «᾽ὠποτες 6 ΠΊΟ ν Π6114Π1, ᾿ 
Οὐδεὶς ὅτις» ΠᾺΠ]πι5. οὐδεὶς ἐτις οὐ στω τίϑετο, ΠΘΠΊΟ ΟΠ Δῃ 

εἰδα. Πἰοἴτιιγ ἐς ΡΓῸ 60 οὐ δεὶς ὁπιἰσοιυῦ, Γ)Θπιο ἔξ, αἷθὲ ὁ 
δίωρον ὁντινοιὼ ἀχ, ὑπέμειναν οἱ πυρφγονοι Ὀ ατιμη το 

ἰπππὶ ποη σειταπηθη ἕηδίοτο5 Ποίτγι Πσοροτγαπζ, 
Ὁ ὑδεὶς ὀςισουυῦ 2 ΠΣ, Γίατο. ἀἰοίτιιν ὃς οὐδ᾽ ὁφίσο 

στισοι, 

Ο ὑδευβυοι,ποη 41} 46 Π|, 
Οὐδεμ μι} 1 ἢῃ ραυτον θη. 
Οὐδεμίων (ς ἃ πος, πςαις νογόςπες τάσπεηνπος νογὸς 
Ου᾿ δεμία αἰτία ϊησεῖτα σαυία, Οαζα.ν Ἰὰς Ο ὑϑείς, 
Οὐδεμία μηχυνν μὴν πι}}}0 ραέϊο ἢςτὶ ροτοίξ αιΐῃ, πὶ 

αι η.Γπς Δ η.Τ κα ρρυϑδυίππω, Τὸν γὸ ἕτερον οφϑαλιμὸν οὐ 

γυ μὴ ὑκ ἀμἝλύτερρν δε δορκέναι, τῇς μερίδος ὄγτει τῆς χεί; 
Ῥαξῖο ἢοτὶ ροτοῖξ φαίη αἰτοῦ σου ες οὈτυεις ντάογ 

Οὐδὲν, ἐνὸς» το 611} {π|π|561}}}}. ΑΟοΙριταγ Ρτὸ οὐ ῆςιι 
Οτεροσμιβ» Διο κὶ πεῖστιν πἰω) κοέτω γνεῖσιν οὐδὲν υὐαδθ᾽ 

τάρῃοι Ρ]τ5 οἵα σεπίοτ χιὰπι ἔροσια, Αὐπῖοτς,3,Ε 
ὡϑϑ ἔργου ὀνπαθ- πειϑζω αι,οὐμπα ὨἸ 1} Δ γοπα ρεγτὶ 
Τίσι! 5. π|81]} τα Ἰητεόγρο ]1θ0. ἐδὲν υἱός εἰ μὴ 
νος ποςοθ τ] αιςα Παρ. το ἕν ὃ ἐδὲν ἴαμα} 14. 
δὲν τι οὐ στωυέ (14 εἴξ, πᾶν σιωέζης Τ᾿ ον 14, εἰδὲν 
καποποιϑιύσαντες. ΠᾺ 4 ἴῃ τὸ το παῖτοτ ἀἐῆϊῶ, ΤΒιογα 
ὦν παντὴ ράγματι μεγάλως κρικοποϑέστιντες. ἀδὲν εἰμι. ἢ 
Ργοιιοι δια το. Εγαίπη τη Ργοιιοτρ. ἐδὲν ὅδιν. ἐν τῷ 
Ρ ιαπί, 14 εἴπ, μὲν οἶδε τοῦ ῥυϑιμουν ἐδ᾿ ἔστιν δ τενηςος ν πα] 

ν" ᾿ 

εχ Οἷς, ἀε ϑεηςέξ, οὐδ᾽ ἔςειν ὅτε χωρὲς τόκου ἀποδίδωσι »ἵ 
Πης ἔποτε γοβαϊτ δὲν οτε,ε᾽, ὅς, αἾ Β}] ποη. ΤΙ ΠΟΥ 
ἔτι μὴν αν Π τὺ ΠΟ. εἰς οὐ δὲν γίνετω αἰ ὨΙΒ1Πππ| γε οἱ 
Αέζοι. Δροῇοὶ!. παρ᾿ οὐδὲν τίϑεμκα! 1 81}1 ας Ἰ ον μηδὲ 

ἀς ἴῃ νειθο σαρ᾽ οὐδὲν ὅλϑον “ἀποκτεῖναι » αιο (Ις 
Ρἷτι5 ἐλέξιιπη εἰς πἰ ΕΠ}. φιὰπι γε 1Π|π Θοοϊάογοζατ,, 
ἡ γοιώτο, το πἰ 110 ἀμιος θαητορός ὠδὲν,πης σΔυια,ως 
ϑὲς καὶ αἴτιον, ΟΡ]. ἐδὲν οοπλϊπαταπηι ν δὶ τασηθη ποράτυν 

Οὐδὲν αὐ ἔφαστιν,ἱ, ὧς αὐ ἡ, Πσρατιιητ. ἐδὲν αὐ σιιτὴ δι τπέξ, 
δὲ Οὐπὶ Ορτατ.άοπι. "ἡ 

Οὐ δὲν εἶπο τ εὐπου ἀϊσι!ητ Ατιῖοὶ ΡΤ ἐκ ἀπεικὸς, ΠΟ ἡ δ 
Αἰ Ἰδαϊμπι Ὁ μοπεῆις πιογιθιισ, ν άς Απο, Οὐδὲν ωρ' 
ὡς ἔτυχενενὶάς ἴῃ ΑΔΔρ115 Π1Π1] δά ΒΑςο[μΙΠ1,1. 
γυσον, 1.1] 4 τεπι. Οὐδὲν προτιμωώ σοῦ Ατεϊσὰ ἀἰοίτα 

φροντίζω σοΐ 111 π! Πιὰ τοι γατῖο ὅς σιγᾶν ἄς Πρρτη 
Ουδὲν διοίσει. αἾ 81] το ξοτε. ὼ 
Οὐδὲν ἔργον, 01} 15 ν Πι59 2 1}}} ΟΡ 5. 
Οὐδὲν ἕτερον ἀλν᾿ ἡ, ταμτὴ πὶ ΠΟΠ, ΡΕΟΡοπιοάιϊμτ, 
οὐδὲν ἐλαῆον, ὃς 

Οὐδὲν ὕ77ον, αἱ ΠΣ ΠΟ πα ΐπιι5». Χο πορ. δι}, αὐτὶ τὰ διμοιον νὰ 
Οὐδὲν μόξϑλον,ργο ποη γος} πεαιασιαπε ν ἤιγρᾶπσ Αττὶ 

1ι[0.2.υἡ τε ἐσβολαὶ εἰς πίω) ἐ ῆ!ικίω πελοποννησίων ἐδὲν μά 
ναΐοις αἰ σανίςταστιν, ῬΤῸ ἕο ὠποινίςασειν, οὐδὲν μ(φῦλλον μεταξά 
δὲ ποτε, ἡ, δέον 110 πιαρὶα πηι πτιιγοηιιὰ Πηγδζο, 
ῬοΪ τισαρ.17. Οὐδὲν μρῖλλον Ῥ᾿ιγαΐς ετίδπι δῖ ϑοθρτῖοι 
ντοθαπειιν ἐν τῇ ἐποχὰ ὃς ἴῃ αἰϊεητί πὶ γοτεητίομο, ΟἿ 
φαραῃτ 11} (ς πιασίϑ ἀπ μδης φιὰπη ἰὴ ἀ{|ἀπὶ ρᾶττι 
τοι δόχτεις ἘΠΊρειγί σις ἐν τοὺς πτυῤῥωνίοις, Οὐδὲν μάλλον, ἵπι 
γ9ν οὐ διαζεξζαούνβνοι αὖθι πὸ ποίντως ὑπ αῤχάν αὐτίω! ἀληϑή. 

εἰλλαὶ χ᾽ πὸ φαγνόμλνον αὐτοῖς οὐδὲν μάλλον αἴω καὶ κοίτω, 51,115 

ξοτπνη!α Ἰοαιιοπαά! χιαπι ἃς νΠιγραδαητ,Οὐδὲν ἐρέω, 1! 
οἰξαιν ἐξ νομιέζομβν οὐ χὶ τὸ ὡπλὼς λέγειν τι) ἀλλ καὶ τὸ 



“ Ὑ 
υγχαϑέσεως, Οὐπι ἐρίτιιν ἀἰοῖτ δος ρείοιις εἐδὲν ὁρί- 
ἀεῆηῖο . κος ἀϊοῖτ, ἐγω τω πέπονϑει νι ὡς μηδὲν 
1σῃν πἰμ) 3. πεη]ωκότων τι ϑέναι δογματικῶς. ἴτὰ πιιπς 

ἔπισγντ αἰ μ1} Βοσίατι ιαΣ ιι σγιητιγ ἄορ πιατῖς ΙοσῸ 
ρρεῦσι 3) χἡ οἱ σκεπῆικοὶ χὴ αὐτίω) τίωὴ οὐ δὲν μιζλλνον φωνίωώ, 

ἴρὰ τρόνοναι ἡ ἀκ ἐς ,,οὐτω νὴ τὸ οὐδὲν μᾷ νιον δρίν, κὶ ἐκ ἔς, 
καὶ φωνὴ τὸ μηδὲν ὁρίζειν , ἀλλα «υροϑετεῖν. καὶ ἢ παντὶ λό- 

χαὶ αὐτὴ σιωνάγει τίω ἐποχίμώ, ὙΤων μὴ! γδ πραγμάτων δια- 
ν) ἢ ὃ λόγων ἰσοδενοιιύτων» ἀγνωσίᾳ τῆς ἀλυηϑείας ἐποι- 

Ι νοτατ: πᾶ ΠῚ δι αὐτὶ τῷ καλύον ν Ππγρατὶ ἀὐχίπιις, Π)ο- 
Μειδίν, οὐδὲν γὸ δὴ εἰκούειν ἀυτω αῷ νόμου, Οτεροτ, Οὐδὲν 3 

τι τι φϑρϑνεῖναι τα α ὄγω αἱκρὸν ἀφηγημαν 1] ἱπηροπάϊε 

ς αἰ ἀληηι5. Αὐπορ. Αὐλλ᾿ ἐσὲν δ ἐς ἀκούειν Ἷ ἐκσων. 

αἰ 1}. πῸ ΠΠπιρν τάς Οὐδεὶς ὁ ἰσοιώ, 
ΠἾ 81} φυσι. 

ΚΘ Πα] ]ς εἰξ νι» 181} ργοά οί, ἐσδὲν ὅδί μοι ρᾷγμα Ὡρὲς 
ἴα ὨΪ81] δά πτὸ ρεγείηου, ψευθα ἤιης χιῖΐθιις ἤσηὶ- 

Οἷς ἰαπὶ ρᾳέϊο νοὶ σομτγαξειι τοηςογὶ, Οὐδὲν πλέον, 

ὙΠ] οἵδ ᾿ποουηπιοά! δί το] εἰ νάς πράγμα, 
ΘΠ ἢ ΠΊΔ ΘΟ Σ)ΠΙ 10 τηαρὶς αὐτὶ “᾿ ἐσαμώς χα Πικώς ΧΧ ε 
οδαμεῖν μὲ κελιόδεις ὦ Σὠκροιτες;ε μ(ρὲ δὲ ἐϑέν τι μάνοον κὶ χὴ 

ἐγώ μῆνον ἐκ παιδίων κριτοισιεδυεἰζειν, ΠΟ Π Πογοὶς πηαρ!5 αι. 
πὔτο εἰ δ εἰς, ἐσὲν τὶ μέλλον ὅθε αγμίω γράμματα, ΔΡιά Εἰιτῖ- 
οὐδ ΡΓΟ οὐδαμώς, 

᾿ωρἄγματος ὅγεϑιν μεῖς» ΧοποΟρ.τοπὶ μαι 4ια πη 
βλρίτας. ἴῳ 
υδαμινὸς ,δυσηγγυύς ΘΟΡΠΟοΪ, οὐδὲν ὧν, τοι μυδὲγ αὐτέςτης 

ἢ Π1Ά1] [155 ργο δο σι Π18}] εἴτ, ἱπτεγος  Π{Π]9 1. Ῥ τὸ 

τις. ὠστεγθρωπεία, ν 1Π|τα5,ὀυτέλεια, 
Ῥίατο Ἐρ᾿Πο].7.οὐδέγες τούτων μήποτε μαίϑωσι,δζο. [τ 

511 πο πυΐ πος,σΟΠτοΠΊρτὶ» 1] ϑίμυδένες ἀἸςιπτατ ἃ 80- 
βαρξαξοις εἶ οὐδένας » σατθατος πα Πἰπ|5 Ῥτοτὶ] 5» ρογάϊτοϑ. 

ΠΌΠΠ τς. ργο τ!) ὃς πιοτπιςηεῖταἷν ὡρείν᾽αιιγαγο. ἡ πάς ὀλι- 
οο]Ίρετς, οὐδενόσαρα . ας νΠ0 αι ει ποτα: πλο- 
ἀαταθαης : πο 4114, Οὐ δενόσωρᾳ, 1ὰ οἵδ, οὐδεμιαξ ὥρας κὶ 
Ἰαγδιπὸ “Ὁ ὡρῶν, ὥρᾳ γδ καὶ φροντίς:ς Τητεγρτος ΗΟπιοτὶ 
ἃ.5. τεύχεα μηχανόωντο Αὐλ τ᾽ ,οὐδενόσωρᾳ ταί δ), αὶ μέ- 

ἵξειγ ταιιτὶ φαογιπι 1} 11 να πα ταῦ] δὲ οτγὰ γ α- 
65. 
ὨΙ ΒῚ πὶ τε άϊρο, 
μ1} ἀϊι πη. 
δηδ Π1}1}. 

Ν, ) δέ, 
ἰσα, πομάτιπη» Α ΡΟ! ΟΠ. μοί. Οὐϑενύσως ἀρυἃ Η ον εἰ οὐ. 

τρῃοαιις {ΠΠπ|πν; ΗΟ γο.. 
ὉΠ τποάο; Ηοπι. 114. ἐδέπη ὄν, ἐν: ἔςτιν, 

πνα δεῖ, αριιά Πα πτο τ. εἷθὲ αἰδατριπρ αἰ σας τατὰπὶ αδοἢ, 
Πι1Δπηςντ πολ οὐ γὲ κ᾽ δεῖ. γέ ἄς Ο ὑδ᾽ ὀλίγου δεῖ, ' 

παιΔτη ὡς ἐδέποτενν τ ἀητοα ΠΙΙΠΑ ΙΑ ΠῚ; ΧΟ ΠΟΡΗ. ἐδέπο- 
γί πιςη τοιπρογὶ 5. αΖα [10,4.γᾶπηπη. ἐδέποτι, Π1Π- 

Οὐ Ης, [π Ειταγιιπτι, Γἀοττ,α ἐπ τπιαηάο ρος. 
ἵμερον 5 Ὡς Πδέζοθπιι5 ιι!ἀ6η1ν Βιιά. ἱπ Ἐρ!πο].ρτῖο- 

ΠΟΙ τΙ ]υι 4 Ί51 4ς πὶ 41 4 οὐδέποτε, Ηος τάπιοη 4 οτῦτ, 
ποτε 1 σἰτιγ γι δὲς ἐοσι ροτῖθι5: οὐδεπώποτε γετὸ (ο- 
Ὁ, ΤΒοτη.ΜΔδρ. ὅς Οζα. οὐδεπώποτε 5 ΠΙΠΠ τὴ ἀΠπ- 

πηοίϊζ, ξερίτι5. 
οὐϑέτερος, Ἰειτοτ. οὐ δέτερχ,πουτγῦ. Ρίατο Κ ἄς ΒΕ ε- 

γιμιὸς τε ἡ ἀγαϑες ὁ δίχα Θ-.ο ὃ δίχα Θ’ οὐδέτερα 9 1.1τ|- 
τῇ εἴξ. Τά πὶ Πἶδτο 2. οἷς ἡ ἀμφύτερα καὶ οὐ δέτερᾳ πις- ἐδν, 

5 γτγοια γῈ] ἀς πειῖγο ογεἀεπάμπι, Οὐδέτεροι 

διττὰ εχ ράττε, Θα  εη. [10.2.44 ΟἸαιις. 
πριῖτγο πιοάο. 

ἀπατιαιτι, ΗΟ τη. 1114.4.ο᾽.ἐϑϑυλὸν δ᾿ οὐ δέτι «σὼ, εἶ ποις ἔπος,ἱ. 
πρὶν ἴτετη ρτο ἐδέ, 101 4ο τ), οὐδέτιπω, ἴδ᾽ μῆν ξυων αν 

ὑπο ἀἰ οἰ τι τ ΡΒ. πίςἰι. 
ἀπαα ἃ, ἄραγεν πτιπὶ ξοτγτὸς πτιτῃ τἀπάξέῃ ἴῃ Ἰητογγοσα- 
Ὁ ΠΟρ ἢ. οὐδηπου ἡ στ) ἐἰ “τοιού των οἵ χρησιμώτερον νομίζε- 
τὰ καὶ ἀδελφόν, ῬΙατο ργο πουτίιιαπι, ἢ. τ.ἀ6 ἈΘραδ.οὐ- 
τοῦ μέγλει τῇ ποιμβυικῖ ἀττὶ ραίζοτα ! ΠῚ 81] ντίαιις αἰτπὰ 
ΚΑΙ ΘΡ ἢ ἴῃ Κ δηΐ5. Τίσι ἐςιν. ον δήπου μ᾽ ἀφελέὥτῃ δια- 

« αὐτός; ΠτΟΓΡ. αὐτὶ τοῦ ὄγτως δὲαγοῇ ηἹ γδ οὐ ἀἤγυσις) συγ 
οἰϊτεηάϊε. 

ΠΕααΔαμπι;τηϊπἰηχέ: περαπτῖς οἵϊ ἴη τοίροπίοπε; ἵεη. 
ἀρ. 

σιν 
Οὐδίξω:ν Ἂς φῳρρσουδίξα,]. ᾿υιτη] 4114 02 ΡΙατατο, 
Οὐ διτεινὸς, ΡΓῸ οὐτιδειν εἰς, 0} 115. ρει]. 
Οὐσῆ᾽ ὀλίγον δεῖ, ἢ ραγύτη αὐ οίς, 14 οἵδ, πολι γὲ δεῖ, λα τὰ τ ἀΒ- 

οἰδ]οπρὲ θοῇ, ιιοά δ ἀΡ οο ῥ᾽ αγίαυὰτη ἀδοίὲ ἀἰςῖς Οἴξογο, 
τα τιὺπὰ ἱπτογο τ, ἤθη Ραγιὶπα εἰ αἰ (ογἐπιίηϊο: ργο ςόσιις ἀϊοῖς 
ταῖν Ατεϊςὸ σοπηΐπατα πορατίοης οὐδὲ πολλού ΦΕῖ: γοάιπάας οηΐπι 
ἐδέ, Του ΟΙΤΆ, αὐδὲ «οἴοααρ, ΟαὐσΥ γι «ἄν χςόνοις σόν ἐς’ ἀϑίκημα νἰτυ- 
Θρέννου πτερελεόϑεο κὶ υἱμδ)ϑ, οὐδ᾽ ὀλίγου δεῖ,  οαιις νοτὸ Ρατ οἵ ἀε!}- 
ξξιιπι ντγιὶὶπι ρυληςῖρὶ ἢς ἀῃ νοὶ 5 γοταπὶ σογσπἀἀγιαὶ οτρία- 
τα οσςαΠο. ΄ 90 πηι τυλτ ἀρ ο[τ : ν οἱ ἐπ νεγοάιις πο ρατύτα 
πηι τιιπα οὐκ ἀπ πηδη ποίας ραγὰπι ἰπτοι μος δΩῚ Πα ἰητοτ- 
εἱξ ἀπο τιπνλ}5.1ἀοπὶ ἰῃ οοάοπι,Ου γδ ταΐτα αὐτ᾽ ὀκείγων γέγονεν» 
οὐ δὲ πολλουῦ δεῖ. ἸΝοσας οηΐπὶ Ποτιτὴ ἴοςο μας ποὐυϊς οδτῖρο- 
ττγα Ῥ ἐο τι ]τιὶπι ἀρ  . 4 ο ΤΙοκλοῦ γὲ δε: Π1δὲ ἢἥϊο ἰοσοῖρτο 
410 Ου δὲ πολλοιῖ δὲ] οτίαιτι ροηίΐταν ΓὩροχῆϊια πορατίοης, [ἄς π 
Τοππ ο(ἘΠ. ἰπ ολάςπὶ ΟΥατ. Οὐ γὸ εἰ φαύλοις χρήδοε ὑμεῖς εἰς τὰ 
κοιναὶ πολλαΐκις αὐϑρωΐποις, κ᾿ τὰ τορείγματεί ἔδι φαῦλα, ὧν καὶ πόλις ἐξιού. 
σαὶ αὐϑσὶ τοῖς ὀγγοις) οὐδὲ πολλοί δεῖ , ἸΝοαμς επὶπι φιιὸ γος ίπρε 
Πιοπηϊπιιπ αἰ ρογηα Ι Πτππὶ ορεγα ναὶ Γοἠςατῖς ἴῃ ἈΘΡ. 1ἀοὸ ὃς 
Δίρογπαθ: 14 τὰ πλιπογὰ ηταΣ αὉ Ὄχτοτὰς νεθὲ σοπ)πι τα Πμητ: 
Αὖ δ πηιἰτὶπι αθοίξ. 

Οὐσύλως, Βανι χιιατι4πι,οὐ δ᾽ αῤχίω, 
Οὐδ᾽ ὅσιον, πη ρ μγη φαγί" ΠΊοντ οὐ χ᾽ δ'στον, αὐόσιδγ, αριά ΓλοπιοἘΠὶ 

πῶς οὐ δειναὶ ποιέει μῶλον δ᾽ οὐδ᾽ ὅσια, 

Οὖδος, ε(θ.» τὸ, ΠΠπλος Ρυιἐπιοπτιιπι» ὉΠ. οὔδει, 1, ἐδείφει, ἢ γῆ. Α΄- 
ΡΟ]]Οη.2. οὔδει πέσε, οφοἱ ἀϊτ ἴῃ τΕΓΓάτη, 

Οὐδὸς, οὐ, οἰ, ἔσαιφιθ-, [Ὁ] τα, Ππιοη βαϑιμὸς βατὴρ,φλιαῖ, 11.4.3. ἔνϑα 
σιδήρειαῖ τε πύλαι κὶ χείλκείθο κ᾿ δὸς, ἡ, ἔσοδος, ΗΟ. Οὐγ 6, «ἴξαφρᾳ- 
φικώς ἀἰχὶτ,οὐδ' ἵκετο γήραίθ. οὐδὸν; ρτο εἰς τὸ γῆρας, [οι ᾿δ᾽ 46 πη» 
ὃν κατέλειπεν ἰὸν δ) γήρᾳ Θ᾽’ οὐδῷ, ἴῃ (δποδειτὶς Πτιΐης. Ρίατο ᾿ιἀδ 
ἈΦΡΙΡΙ. ἐνταῦϑει εἴ τῆς ἡλικίας, δὴ δηὴ γίεχ Θ- οὐδῷ φασὶν δῇ) οἱ πο- 
πιταῖ, ν] ϑοσγάτες οἵιπῚ Οςρβα]ο φἀπγοάτιπι ἴσης ςο]]οαυήτιιτ, 
Ῥμοον 465, μέλει γήραι’ οὐδ ὦ... γήραι. χει, οἵξ ἀριιά οἰμθῶ, 
αἷοὶ τὸν οὐδὸν γήρως οἶτοα [πο έξετῖο {{π|δη9Γτοΐδη, 14ς ἱπ Ρτο- 
ὉΠΟΥΡ. Γἰπιοη [ςπεέξα: ἀριιὰ Ἐταίπιιιπη, δ᾽ οὐδὸν υὑτβρξανειν, [αροτ- 
τοι Ραιυιπηοπτιίπ. ΡΙατατιῖη Βὶ οσλα!ουὐτῦρ οὐδὸν ἐζήσετο, ΟΠ: 
Οἀγῇ. 1. Ππιεη {ιρ ὀγαυές ὃς εἱς ἐρτοῆας. Οὐδὲς ἐς λαύρίω; 5ιι14. 
ΔΏΡΊΡΟΓΓΙΙ5, καὶ φ’ενηὶ δὸς, 

3.4.7 

Ο ὑδοτιοιυῦ 6 4114 4114 π|5}}1}}}} Ρτοσῆις, οὐδὲ τὸ σιιύολον, ἐξήρετον ἔχὲ 
οὐδοπιοιιῦ, Π18}]} οχος ἢ [65 μαίροτ, Ὀϊοίς, πρὸς ἕν οὐδοτιοιιῶ, δά πιι}- 
1μμπ1; Ὁ 611, 1το ΠῚ εἰ δοτιοιιῦ,Πς Ια 4 Π4πι.π 1 Π}ο πιο ο, δψιιογθῖα-- 
Ππτετ» 46 πι. δια φέρειν οὐγ᾽ ὁτιουυῦ ῃς τἀ Πα} ΠΠπππὶ φαϊἀοπὶ αἰ θῖοττ ΟΣ 
ΡΙατῖο. 

Οὐδραία, εν ἀγα, Αττίςας πιοῖτοτα: ἀϊπη! 4 πτὰ, Ἡςίζς. 
Οὐδυσσειὶ ΡτΟ ὀδυσσειξ, ) 1πι1]}. 11}. τισδρ.6. 
οὐδ᾽ ὡς, 5014. οὐδαμῶς δύ, ἶ 

Ο ϑαρ,αιτος» τὸν θΟΓν ΠῚ ΟΠ ἀτΊ Πα» ρΙπσποάο [Ὁ], πλτη πη. Οὐψ, 
1,οὔϑειτα γδ σφαραγείῶτο. νογα ἀπποπάοραπτας. Ἡθγοάοσιις. 1 
Μείροτχη. σαὶ φλέξας τὲ ἀίμιπλαόθει φυοσεομῆθας τιῖς ἵππε, νὰ τὸ οὗ-. 

ϑεὲρ χατίεὐϑεον Β.Γ ἀοπ τε: ς Μάγον Αὐπιεητα ς 4118: ὨΊΔΐτι - 
τηῖ5. Ὑηάε τγαηη]ατὸ οὔϑειρ εἰ ρρυρης.ν Πογταϑ τς πιγὶ99 ἀροτἔο- 
τδεῖταϊς ἱπΠρηῖ5.η, δὐκαρπος γῆ. ΠΟΙπετιι5 Πα 4ος ’, Εἰδέκεν αξγος 
κοί Αἰ χαϊκον οὔϑαῤ ὠρφύρης 5 ΤΏΤΟΓΡΓ. τὸ γρνιμώτατον κ᾿ χαϊλλις οὐ 
τὸς γῆς κοίρπιμον, 515 (αίατ Ψορίίσιι ἀριιά ψαγγομοπι ἐς Ἀς 
τιμῖ, Π{Ότο τοαρῖτς 7. σαπηρος Κ οίδα Τίαίτα ἀἰχὶς οἵϊε Πιπιθη; 
1ῃ 410 το ἰέϊα ρεγτίςᾳ ροίεεϊἀϊς ποη ἀρράγογοῖ ρτορῖεγ ἰἰογ- 
Ῥάπι. Οἰςότγο ἀς ϑεπϑέξες, Ιᾶἅτὰ Βοττιῖπὶ ΡΠ ἀρτίςοΐα [ιςοῖ- 
ἀϊαπι αἰτεγαπὶ ἀρρο χης. νθὶ ἱπερτὲ ἸΝοπίας ΠιςςοΠοπεπὶ 
πεςοίατίατπι οχροίμπτ, {πῆς ἰεἶνατ οπίτη ἃ Πιςοὶ ἀϊα σατηατίο- 
τιΐπι τγαηῇατιπη εἴς ἀϊσογεντ οὔϑειρ Οτς οἰ5:1 χαοά τείροχ τς 
{ε νἱάεταγ ὙΊτρΙ].Ζιπαπὶ ᾿παιῖτ, Τ᾿ ογγα ΔΓ] 4 Π12: ΡΟτ 5 ΔΓΠῚ 8» 
ται νθογα ρ εθ δ: ἥπτερ οτία πη ἀϊοίτατ οὐ ποιᾶς Δρο!  οπ,η- 
τεγρτοϑ. 

Οὐυϑετέτερφς: ΠΟΊΤΟΓ. : 

Οὐϑεὶς, ΚΞ ΟἹ σὲ ῥΡτο οὐδεὶς, Π}110|5. Ατζοτ.: ΟΕ οη ὀὐϑεὶς ὄθαμελϑ - 
σαὶ ὁμοίως τ᾽ ὁπ ροτρίων κὶ “κ᾽ οἰκείων . ποιτιο Ρεγίηάε αἰτόπα ντ [2 
οσαγατ, οὐϑεν)η1}}}1. Τάσπι ἴῃ ΡΟ] τὶς. ὀὐϑεὶς ποπὶ ἀἸοἶταγ δῦ Αττῖ- 
οἷ59[ςἀ οὐδεὶς, ΡΗΓγπὶς. 

Οὐϑὲν»Ἰ Π10 ΡΠ ΑΙ Ατῖς ἱη Ἐρ᾿ξ 8. ΟΔΖα. Αἰϊχιαηάο Ρτοιογδί τεσ 
ἀϊοίτιιτ, Εταἴη Αάαρ. ᾿ 

Οὐϑένεια, ας, ἡ γνη τας.» ἀώνένεια ἱτα Ῥ ΟΣ Πταςὶ δὲ ἀξ οξ τὸ, μηδαμέ- 
νὴ δυτελής. 

Ουϑίω,ποη ταπιθη,ποη οπτῃΐπο, ΠΟ ΙΔ 1141» ΑΡΟΙ!Ε μοά, δέ 
Ἡοπι. ΠΑ 4.κ,0 ὕϑίω Εἰκτορα ποῖντα γοήμοιτει μήτίετα Ζ2δὺς Ἐκτέλεσές 
1. ἐδεύμως, ἈΠ) ἐϑίω,ἀϊ Πα ξλϊπι. 

οὐγίόν,ν ἱπστιπη, ς ΑΞ αγρτι] “ιιαπάἀάπη Ρ]Δηταπῖ γοςᾶτ τοῖς Τβε- 
εἰ ι Τ ΠΕ ἪΡ ΚΣ ΩΝ ἐστε [15..4.ς4ρ.6.ἀς σαι, ΡίΔητ. οὐ ἐ- 
πον ἰοσίτιιγ ἴ 146: ΠῚ δέ οὐἶτον ρτὸ εοάςπι. ΡΙΪηλι5 βαρεῖ οτιιπα 
110.51ιςΔρ.ἴς. Περίπρις ΤΙ Βούϊετιις ἐπ ΑΠΊοτ. ΠαΡῚ πηαχῖπιὶ πλα- 
πἰτιἀϊπ 69 ἔο ἰϊ5 τηαϊος αρίαας [οπιίης, σοστιιρτα γοος νοςᾶξ 

Ἐοὰις 1πάϊ Ἡοτῖομ. Εἰι5 ἀτια; ἔρεοῖϊξς νπὰ γδάϊος αἴ} : αἰτογα 
ξοτοπεὶ οοϊογο: εἰσι δίς Ἰάςπι Τ᾿ Ἀεορ , Ἀτοτ,Πθτο 1.04.1: 
ἐὐϊας γοιθα ΕΠηΐσς πο {ατὶς Βάσατες ἐχροίαϊς; Ἡςενο ζῖδον 



348 στ 
οὐΐγίον καλού μῆνον τ᾽ ἐνίων οἱ τόν. 50 τάτθ δῇ (οὐ Ῥειπὶ αὐτὸν δι ἐΐ- 

τὸν πιεηάϑί. ι 
οὐίκος πόπλιθον ἰσὰς Ῥηδίτις αὶ οπλα ἔαπαιτη ἀϊσοῦδτιιγ 5 Ὑ] Ριι- 

ΒΠςοἷα: ἄοππις πγιιξξα οὐτ  ΡΙυτατάα ῬΠΌ]ς. 
Οὐϊιδίκτα, ἰ παντελνὴς ὠπελόυ ϑέρωσις. Γἀεγη ᾿Ὀτἀστη,ν ἸπάἸέζα, ᾿,πηάπ- 

αὐἰ ΓΠονὰ Μτπάϊοϊο πιαπιμηηἴο ἃ Ν αἰ οτῖο Ρα δ] Ίςοἱα. 
Οὐκ ῬΙῸ ὃ ὀμϑορ μος]. εἶκ τὴ - βαρξαῤου μητρὸς γεγώς. 

Οὐκ, ποπτίάοιη οἱ αιο κα. [δά κ δά αϊηλιι5 ἴῃ σοΏτοΧτα ογάτίοπὶς 
(ςαιισητο γος Δ 7411 ἢ αἰρίγατιγον Ἔγτῖς κ η χ. Ασςὶ Ρίτιγ δῖρτο 
ποπποραηποηὴ σας ἀς εὶ ἀϊέλιιπα εἴπ, Οὐκ «υσματικώς Ροῆτιη 
ντὐκοιν: [πιςσίδθιι5 » Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον ὡς ἐκ ἀμελήσουσι Τίμωνθ- αὐ- 
δρὸς αγιϑοῦ οἱ ϑτοῖ ; δ1ς ἀριια Ρ΄χυτιπὶ πο ργτο ποππο ΙΝ οηπΕ 
Ἔρο πίῃς ἔϊο Δητα δ᾽΄ἀος ποίτγδϑῦ αὖ πηῖΠ| ΕἸΠΕ [Ατογηα ἴῃ πιαπι} 
ΝΙου Ιοψιοτέποπ νἹρη] οὐ ϑίς. Οὐκ ρτο με ἴπ Ρτομιἱτίοης:ο- 
ετ. Δ ΝΙςοεΙ. νόμιζε τελέως δύ δ᾽ αμμογη σεὶν ὑπ τ αὐ εἰ πτίντων ὀῤθρώπων 
μὔιφύξων αὔχης ἀνν δίς. ὅκ αὐ δεκαΐσαις, ρτῸ μὴ διχφέσῃς» ΑὙἸΠΠΟΡΆ. 
ἐκ αὐ φϑείνοις, δος 1η Τπτογγο σαι! ΟΠ ΟΣ 4Θ τη, 

Οὐκ ἀφηλυνποη εἰξ ἀπθῖμαπι, 
Οὐχαμπα,φαυίο πιοάο. 
Οὐ δῤ δη ἐδφαμώς αὐ πα απ αιιαιτ, 
Οὐκ αὐ ποτε ἀμίω,ποη αι ίτγαθατο Χ Ἐπορ ἢ. ὧν αὐ μι δυκτικῇ, ἐδ ποτε 

μὔὖλ ὕπο πικτικᾷ σοφοκ, ἕπ αὖ τριαϊμίω ἐδεγος λόγου βρρτὸν. 
Οὐκ αὐ π,πιϊηϊ πιὸ ἀν δ δι, 
Οὐκ ἀξιω, πάϊρσηιπτι ςεηίςο. Πεπιοί. ἡ κῶς ὦ ςρατιῶται σεωεχαλεστι. 

ἐκ ἀξιων τοὺ μή δεινὰ ἐν ὀῤῥωδία, ἔ χάνιν ετθα ἤιπτ ἀπιοὶς ΠῚ Πἶτος5 σοι - 
Πτπιδητὶς. αἱ 4, ὡς ἀξιον νομίζω, ἐκ ὑπολαμθαω, 

Οὐκ ἀπεικὸς, χοη ΔΟΠιγάτιπι»ὗκ πο τρόπου, ἕν ἄτοπον. 
Οὐ ρας ΙΑτο [μερὶ δυν ὈΪ ταιπιοῃ ὑκ ρα ῖπ ΑἸάπηο, ἴῃ {ογρτὶς ααι- 

το ΠῚ ΠγΔ 11] ὑκ ὦ ρα Πρ ἤσατ ταπιεη Δη μι 1η ν᾿ τἰπ|οὸ Ιοςο.Βεί- 

(λτῖο φιιγοπα,ερὶς ᾿θ᾽ ἄοπα ὑκ ἄρχ,ἴΛοπης. 
«Οὐκ εἰς κακραῦ, ποι πγεϊτὸ ρόϊε. 
Οὐκέςιν ἐφ᾽ ὅτῳ, ἴα πιΠΠ0.Ποπιοί ἐκ ἔς. ἔφ᾽ ὅτῳ τ πεωραγυάνων υό- 

γῶν ἐγαὶ ἡ, δίκημια. Οὐδ ἔςιν οἵ τινες, 1}. ΡΙατο ἴῃ Μίπος οὐκ ἔς 
ςιν οἵ τινες ἀπέχονται συμποσίων, 

Οὐκ ἐῶν δπουγαι {δ 1. πτιῦριαιη. 
Οὐκ ἐῶν ὅπως, οὶ ὑκ σιν ὅπως ποσιαημαπΊ,Π 010 πιοάο; ἐκ ἐῶν ὃ- 

πῶς συγ αὐτὸς υγιαΐνεις» Ὁ }10 πιράο ἔλπιι 65, ἐκ ἐῶν ὅπως ἐκ εἶ, 
Βετῖ ποι ροτοῖς χυΐῃ [5..κ ἐῶν ὄπως ὧκ ἔχετε μου τοὶ χρή ᾳ ταν 
εἰξ χιιΐπ ἰναϊ οατῖς πηεας Ῥεσιμη145 9 σαι τὸ γος μιαθοτῖς ρεσιιην ΠῚ 
τηθατηὐκ ἐῶν ἕπως ὁ τήμερον χήψεται ορῴγμα,δες.π οἵδ αι μὸγ 
εἰρίατ, οπιηΐπο ρεγοϊρίοτ, ὑκ ἐῶν ὅπως ὑκ αὐ α μαϑέαν ὄφλφιαι, Βει4. 
ἴῃ ἘρΠπιρτίογιν οἱ ἄτα: περατίοπαϑ ἀξἤ γπιδησ. ὁ ον ὅπως ἰαλαν- 
τιώϑη αὖ μοι τὸ εἰωϑος σημεῖον, εἰ μή τι ἔ μενον ἐγὼ ἀγκϑον σσρῳξήν. Ὀ]α, 
ἴπ Αροϊορ. μαι ἀιιδιὲ πλῖ 1 οὐ ἘἸ τος 114 αἰϊιιοτι ἀρηιιπιν 
πἱΠ φαΐ δοιαὶ ἔμ Π ταν βαέξατιιΣ. 

Οὐκ ἔςιν ὅτις κωλύσει,ηοη εἰς αι ργο δ οατ, Του ἀ ἐκ ἔξιν οἵ τις 
γαφΠ}{Π 

Οὐκ ἔς᾽ ὅτε, πι!η ΖΙ1111, 
Οὐκ ἔτι ὅτι, η1}}}}. 
Οὐκἔτι,ποι ἱτοπινποι ἰαπινποι ἀπΊρ 115) Ποπ ἀπ) πο δάδις, 

πῖδι} ρεςτογεα θη ταπηθ 0 ἢ 4ιοαιο9 6 αι ι1αππι. ἐνε τι α καὶ 
δῥρέσεις χοῦ ΔΗΥΡΓ τις Ἰθιιθητο5 σαρ. 18. ΑΡΟΟΑΪ κὴ ἐκ ἔτι, ν ε! ν]τς- 
τῖτι5. ἐκέτε,οττα ἀΠογίπηοη τοπηρόγιπι Ροηϊτιγοαα Π1..4.ΟΥ, 
Μακε. ς.22.ἐδὲ ὀτόχιυι σέ τις εἰπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡ μέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
ὑκέτιιν δ᾽ πο ρ[ιις ναΐοτ φιὰμι ἔτι, 

Οὐκ ἔφησε ποιήσειν Ἔσαιῖς ἔς ἐαεξιινιπ" 
Οὐχ ἔχω ὅπως βουϑώ » πείεϊο 4ιῖο πιοάο [ιςοιγγᾶπι » ΡΙατο ε, ἐς 

Κεραρ 
Οὐκ ἡκισα που τὐϊηϊ πτὸνπου ἴπ ΡΟ ξτειηϊσ.ρτασοϊριιὸγπιαχὶ πχὸτῇ 

νοι Ἡογοδοτ. κὶ ἄγων κὸ ἐς ἥκιστα οἰὐχελώου, οὐ τῊ. ἃ ΠΟΥΙΙΠῚ 5 11 
νεγὸ Αςβεῖοὶ. 

Οὐκ βυκουῆίῳ μοι ταῦτα 5) ςοπάϊτῖο Παῖς ποη πλ1]}ν} ρίασοβατς, Χο- 
πορ νη. 4. Ελαίωνικών» Τί οἰω ἔφη 5 πιωϑοίνῃ εἰ κ ὠικείνῳ βελουῆνῳ 

ταῦτ᾽ δεῖ; Οὐ Ἰρίτιν (οἰ (οἰτατῖς αὶ παῖς 11 φομάϊτίο ρ]αςσοαι: 
σὶς Τακίτις ἰοςατας εἰξ, Πρ τινε δ  Παπὶ αι δύιαιιε ἰπυιἽτῖ5 ἀπὶς 
νοϊεητίδιις ογατ. Ἐτ ἰῃ νῖτα Αρτίςο]δ 5 Οὐΐδιις ὈΕΠΠαπὶ γοΐςη- 

εἴθδιις ἐγατάςπι Χοπορβοη τη Κ. ἰώ 3 «ὶ τῇ Ἀγησιλάῳ εἶχθομάμῳ 

ταῖτα, πε ποη ἱπαῖτο πος ἀοίεητο Αρεῆίλο ἤοθαης 4. πα)δὶ 
ὅτῳ ὑμαμ μὴ ἀχθουήψῳ εἴ υξιένη, ἢ 4α]5 νεἰκγίιπν ἦτε ἤθη σγάιαγο- 
τατοη ΡΒαάοπο, εἴ σοι ἐδομήῥω ὅδε. ΑἸτὶ ἢ. ἐαὶ ὑμῖν ἡδομῆμοις ὃ, δὶ 

ἴιος νοδῖς σγάτατη εξ, 11 α.ξ, ἐμοὶ δέ κεν ἀσυΐμω εἶα, 
Οὐκ οἵα, Ὑ παογά, ΠΒ.6.κὶ εἰ αὐ τι αὐ ἥδ ἐληϑές ὅδι, ὥσσερ ὑκ οἶμαι, ἱ, 

αιιὸς {ἰ π1}}}} Βοσιιπι ν ὀγιμπι ξαοτίτοργοις ορῸ Τυίρίςοτ: γ 4114 
ἃς τοι, πδιη εἰαπερ ἐκ οὗμα Παρ. «ἀληϑὲς ἐδ). 

Οὐκὲ ρτο οὐχὶ αι αααιδίη, Ποπιςτ. Π1Δ4, β, ἠὲ καὶ θὴρ ΤῸ αὶ ὸ εἰ - 
δαμώς. 

Οὐκοιῶ εἰτοιη Ηοχιιποῖσ  τιιτο 1 π,αιιπ Ἰσῖτατ» ἀταμἿ» ΠῚ 1Γ1}ΠΊ» 

ργοίϊπάς, ϑορβοοί θα ἴῃ Αἰασουθκουῦ γίλως η΄ δεςος εἰς ἐχθροις γελᾶν. 

Ῥίατο υιάς Ἀοριιδ].οαπι ραττίσι! πὶ Παρ οἷς ΠΥ Ρορ λοτγα;, δνρὲ 
Φὴ ϑεοιὰ οὐ λανϑεένειν δεωνατόν ; τοῦ εἰ αὔθ ἡ εἰσιν 5. ἡ μὲν αὶ μελητέον 

τοϑ λανϑεένειν. ὀκοιυῦ καλῶς, το τὸ αἰ ἀ6π1. [46πὶ ἐς Βερῖρα5. δὶ 

φαϊῆσατ ετἴίλαι ρτγοξεέξξὸ ὃς Θπἰ πλμοτο Χο πορ οη,Ὸ υἰκοι δῳ- 

τὸν ὦ αὔόρις Αἰ ϑύω οι, θα ρο Ἰητογγορατινὸ ἀοοἰρίτατ 5) ὅς Πρηϊῇ - 

εν 
οσἀτησταρς ν εἶ {(οἸ]σοῖ, ῬΙάτο 5 ὑκοιυῦ ἐγαϑὴς ὅ' 
λεκτέον εἰ σωφποπῖρο Ποιι5 Γειογᾶ ἰσομιις εἴτ,ῆοάι ῖ 
ἀιιπαποπης Ὀ οιι55ὅζς, ὑκούω χε σιμα γε ἄλφιτα, ἢ 
τις εἰ Χ επορῖι. ᾿ 

Ο ὔκοων, ρΕμΔΟυτι ΠῚ» ΠΟΙΟΥ͂ ΘΓ ΠῚ ΠΟ, τη ηἰ πιὸ νογὸν κ᾿ 
ΠΟΠῚ δίτιγ. ὅκοω ἀϑίμυα)ων γε δι, ἐδὲ “ἥδ᾽ ζλλων, Τ)ς 

ἴῃ τείρομποις ρτὸ ἐ: ΡΊατο 5. Αλλεὶ αν ἀῤχιτέκτω 
ἄκου ἔγωγ᾽ ἔφη. ὦ 

Οὗλαη»αἱ αρι Αττῖςοϑ στ! ποβοξαττης οἱ αοβογάραιγς 
διυιτ, ἐλα)ον εἰς ὠλοχύτων τὰς Οὐλη, Ἷ 
Οὐὔλακκος ὁ οἱ νος» ΓΕ Πγ Δ. 
Οὐκαμηφέρφο, ρογηϊοί πὶ που ηδ59ν ΕἾ ὄλαιμον » ἡ σοΠοΓῖ 

τοῖα ἀπισεηδοαριμ ΓΥσορἈΓ. ᾿ 
Οὐλαμὸς, οὐ, ὁ, ΟΠ οΥ5,8 6165 σιδάγασίητα ν ἸΓΟΤΙ τ, 

τὰ νὶς ἃζ τοῦτ ἐχογοῖτις. Εὐήζατῃ. ΠΑ Δ. πὸ τῆς σαρ 
στως. ἸΝΊσαμἀοΥ οτἴαπι ἐς ἀριιπὶ οχαπιίης αἰξείοης 
ἴῃ Τ᾽ ποτίας! 5, ΗὟτε μελίσσ α Ὁ. αϑριξασμετάι ἐλαμὸς ἕρπων, ῬῚ. 
φασὶ τὸν ἀλαυδν δι) ἱππέων πεντήκοντα πλῆ δος ὃ τετραγόγῳ ς Ζ 

ταγμῆρον. κι ἢ 
οὐλαὶ, ἡ, Αρυᾷ ἸΝ σαπάτιιπν ἵπ ΑἸεχ  ρ αν ηλας, Αλλὰὶ σὺ ποῦς 

χώτίω» δρυὸς ἀλώδα κόψας Ὠτοτρτο5 τί ὑγέαςικίω ἸΔπ᾿ 
χεν:Ερσο ροτία ποι (ἀΠπὐτεπη» [δά ἀκςᾳηΐαιη ΕΟ 
ἀς καϑελας ἀϊοίτιτ ορβοιις ἃς οδίςινις, ἐ 

Οὐλαφηφορέω, γεκοφφορέω:αὉ οὔλαφίθ.. 1 εἴδ, νεκρθς ) 1ΠῸΣ 
[γοἰλῖιι5. ᾽ 

οὔλενίχηιις Πο,υὕγέανε ντ ἴα 1Π10 νοτῆι, ὅλε τε ὸ μφέλα 
τοι ὄκζια 2δ1εν. ΠΟ. Οὐγ ῇ, 

Οὐλεῖν. να! οτονίαμιτα. οἶα. 
Οὐλι ἤἥ ς»"»οἰσαττιχοταθεγ,ν [σι159ν οπηῖσα 7 ῬΟὶ τα πες ὶ 
ΡΒγοα , νης ἐπουλωτικὸν φαῤμακον, αι οἰσαττῖςς 
Οαϊοπις ᾿ἴτο 2. αὰ Οἰαισοη. τὰς οὐλας εἰξαλείφομῆν,,, 
ἀςεῖςπλι5. Ναζαη. ἴῃ Οτατ. ἐλαὶ τ᾽ ὀφϑωλμῆσιν τάς Δα 
λη φυσικνὶ , πασιι{15. ἐλεῖν αὐ ΤΟ πα ιι5 «Ἰοίτιιν υἱγναίνειν 
ἀιλος Οταπηηι. γηπάε οτίατα ναΐ ποτα ίφματα ἐλαξ ν᾿ 

ἀώὰ Βαρες Αἰητηση. αἀάισοις Ἔχ μρ μι οχ Εἴο 

αἰτίτας οἰτεηάοτς ἐλίω ἐς ἐηΗπξγ]ς. ἃς [Δ ηΔτῖ5 ρτῖάσε 
θιι5 ἀϊοὶ:ὠτφλίω γετὸ, ἀ{ς τεσςητῖθας ἃς δάμας ἴδῃ 
τὸ ἐτα ὥτε- 

Οὐλὴ,ἤ οὐ νπλο α, πογάριιπι πηιίξιιπι οαπὶ (ας. Τατερ, 
πρεδγαὶ μα ἁκων μεμγ μῆμψαι αἕ ἐπέχεον ποῖς ἱερεργρυ μῆψοις 

ϑυύεῶειΗΐης ἐλοϑυτεῖν,κ ὀλοχυ τος ἀἰχὶς Γοοτα 1144, 
σας τροζαλοντο, 

Οὐλιαος, ἰάετη απο ἐλιθ: δριιὰ Ἡεί οἰ. 
Οὔλευν,κ. τὸ, σα ἀπ 5» ΕΧΊΓΙΠΠΗ. , 
οΟὔλιδο,κ, ὁ] ατ! οτρδς ΑΡΟΙο ΜΙοΠογᾶ Ππηριδιῇς ἀϊέ 

Ῥαληίςοιι5 ὃ, ἰηζεστοϑ ἔλοϊαπς. δίραϊῆσας οτία ΠῚ ρΟΙ 
ΡεΠιξεγιπ. ΗεΠο 4.1 ἴσατο Ηογοι 18. αὐ τὸς ἐναρφόρος εἰ 
ριφοχίτίο 5, δορμοο]. ἴῃ Αἰδοο,ελίῳ συμ ποίϑ ει», 
Οὐλοδέτης γε δι ΠΟτνπαδηϊριιίος ᾿ἰση5. ; 
Οὐλοξόρος, «, ὁ κα ἡγε χ ἴῃ Αἰ1α ὃς Ρείεϊοτα νογαης ἀρὰ 

4ιιοάαιῃ Ροετα. ᾿ 
Οὐλόδετον,κ, τος, διαὶ Ὦ} 15 ὁ ἤρι οἷς ἀοπις 5 σοπτοττιι8» 

πιφητὶ πραπῖροος σο  Ἰσαιν:ἀἸοήτιι δὲ ἐμαλλιον, Ἐπ 
Οὐλοϑεσία, [χοτ! Ποίτιπι ρ τ θξξπι» τελεία ϑυσία, 
Οὐλόϑυμος, χ ἐαλιθ-, διεινόϑευμος, ΠΥ} (ογ ΠΟ ΧΊμ5, Ηςίγο 
Οὐλέϑριξ, ιχ 3. ὁ ὃς Οὐλοχαίρζωθ.,ε,δγ ἃς Οὐλοκέφαλίθυ»δζ 

αὶ οτιίρίς οἷς σα ρ 1115, οι ρει. ἣ 
Οὐλοϑυτέν, πιο ας (Αἰ [15 οἴξεττε νο] σοπίρογρετς, Υἱάς Οὐ 
Οὐλοκοίρίω δ. οετἸίρις. Οὐν Π. το ὐλέϑριξ, ὃς ΑὙοΒ]Ποοδιο ἰδ 

Ροίτίοης τρίχελθο, ἊΝ 
Οὐλομεκίν,(, ἢς Ηἱρροογαῖ, νοςαῖ τέο ὁλόκληρον φυΐσιν τ 

φύσεως. 1 οὔΤροπηηλιι πη απ θγου απ Ῥεγ ἐς  οηςπΠὶ 
ἃς Δ(οἰατασπὶ σοὶ ματιγάτη. Οὑλομελὴς 5 Ἰάσηι αι 
Ἡδοῦ οἢ. δὲ Ἰάςπι οὐλομελίῃ δάἀιιοτο. ἐΧροη. καϑύλι 
αιιοι αἰ τος ἀςοίρεις, ἀἸοῖς ὅηὶ τῆς ἀϑιρῥαρν δ᾽ ὅλων φύσεως, 

ο ὐλέμθο,α, ὁ ρογηϊοῖο ι5οἀίσπιι 5 ἱπτογῖται» απ ῬΕΙΙ 
ἥτοι ὀλέϑριον μᾷύ Ὁ- ἔχων,ἐχέϑρι θυ, Οὐ 6, ἕνεκ᾽ ἐλομῆης ἶ 
καὶ κη δὲ ἔχουσιν αὐέρες. ΑΡΟΪ].Π10. ἀν Ατρ. ὑλομῆθης ὃ θεάς τρέ 
αἱῶις, αὐτὶ πὸ πῆς δεινῆς," χ᾽' συμξήνοντος, ὀλείϑρου ποιητικῆς Ὧι 
τἰδ. ἐλόμμον γῆς ἀἰοῖς Ἡςἤοά, ΝΝῚ 

Ὁ ὕλον,κ, τὸ ρἸ πρίμα οχτῖπια τ πᾶπη ἰητῖτηα ἔνουλον ἀἰςῖταγ ἃ πὶ 
τὶς ἃζ τοποιίτατο, ὅλον γδ ὡπαλόν. ὅλα, ταὶς οἴ Πρ Ί ἀρ »τηαχί 
ὅλων χὶ μυκτήρων, εχ ΘἸ Πρ 15 ὅς πατιθι5,Αὐιῆοτε! Πδ.3,Δς 
εἶδ. ΑἸΐπιςΔρ. 5. τοῖς οὔλοις τεφσέρχοται, οἰ πρ τὶς ΔάμΩΓοῖ 2." 
ἴῃ τοδί οση,ὸν τοῖς οὔλοις ὀδέντες γάςἢτο5 ἔῃ σἰ πρίμ15) ΑἸ 
ἴῃ Ργοϑ], 

Οὐλοὺς, Ρογηἰοϊο 5) Ποςοηϑοολοὺς  ΑΡΟΪ, 2. ΑΤΡ. 
Οὔλθο, οὐ, ρογηϊοϊοὔμ5. ΠΙαά, βηβ εἰσ ἴϑι ὧκε ὄνειρε» ἔλθ. ἀν ἰδ 
ὁλέϑριθ. Ηοπι ττοῖ πγτ οἴ ητορ στο π5) ρτοτίο [α5, τοὶ "τὴν 
ἔρις, Ηοπτοτ. 1154, το, αἴοὶ χλώνης Ιο της αἰτοϑλη δὶ ἐπεύον 
ϑελαχνν,οτί ἤρα οἐβοτγοίοεθατ ἈἰτΠιτῖοο» Τπτογργιτρυφερρθρεὶ εν, 
ἀείίκατα ἃς πιο 115. Ατβοπαιις 14. [ογί δῖτ 5 οὔλοις πη ΡΠ ( 
σοπιρΙ ατίριις σοπσεῖϊος, δίς ἔγιδλις ἱρίοϑ » Ἂς Ἀγπιπος ἰυιο: 

{}} 

δι 
ἴῃ 
. 



Ὺ 

ἀτοϑιν τς ΓΉλ,, ᾿ 
τιϑο!οηϊςέ, σας οηἶμπι τρρϑέσει Τοπορ,τεῖς 

(αν οὐἰΓρῚ ΠΠτπι πη» σα ρ ΠΠ τἴτιπη, οτῖπος οὐἱ Γρ  ΠΠ πη], 
7. 

ακότης ἴα Ὀγῖταϑ:ἴτοτι οΥἰ (ρίτιιίο, Θαζα Πἰδτος. 
Ἴο Θεποι Απΐπι. ὦ 
πα ογ ἴσο ἤμητ σαρῚΠο. Αἰοχ. ΑΡΠτιΐη ΡΓΟΒΙ. οἱ ἐλό. 
- ξνροκέφαλοι ϑῖ ον φαλαχροιιύπαι δίς, 

πρρο»οτ  [ρίοτε ρ᾽]ο, Αὐ του. "1.5. Α αἴπ. 
ἴσοπι οὐάπιςοτο, Ατξοτς, η ῬτΟΘΙ. 

το ἀϊοίταν σπαπηαῖοο ἤοεθα νὶίοιι πη Ρτοξιηάςης.ΝΙς. 
οἃς Τϊοίς (ΟΠ ΙΝ Ί σα 4, Ἔχ ροπυτὰ ὅλα βλα πῖον, κὶ ὅ- 

β 

αὶ οἱ ξοΠ1ο οτἰίρο; ἐλόφυλλ θ᾽ ῥαάφανθ., ἐτλίρα δταῦ. 

γὰϑ ἴῃ 4110 τοὶ κα ἱπ!Ἰοἰπιπτιιγ δά ἀσοτιιπι Ῥεῖ πλῖτ᾽ 45 

ηοἷα91.}Ἰογάθιιηι (ἃ ςοπίρογῆιπη δά (λοι Ποαπ 
δἰτ) ἃς χήω, ἩΟπποτ. Πα 4, «, ὑλοχύτεις αγέλοντο, 1.οὐ- 

φιϑαὶ εἶθ᾽ ἐλων μεμιγμϑύω α ἐπέχεον τοῖς ἱεοεργουυήψοις ζώ- 

ἐὐεῶτω. Α 11] τοὺ καν 1 σα π ἔγα ἱπτογργοταητατοίπ αιὶ- 
ροῆτα εἴϊοι. 
σαττῖ σε ἢ]. 

οὶ Ἰσῶρτο ὄλυμπος . 1Π144..«΄.. ἔλυμπὸν δὲ βεζηκει» 'ῃ σα - 

τεξτὲ ναΐοοινηάς ΑΡΟΙ]ο ἔλιδ', 
σατο Οογος αιιοά ξα(οἰςι!ος αιιὶ ἕλοι ἀσιιπτατ ται ]- 
τὰγ Ατἤ θη. 10.1.4. 
οπὶ (ογατ. Αριιά Πεπιο ἢ πο ΠῚ, θὴ, ἐπ ἔςσιν ὧν ἔςιν 

ὕρτετε. αὐδρες εἰϑίμνάιοι κε μοὶ ἐδὴ ἐν μα φαδϑ νι Ὡροκενδιωυδὺ.- 

ορπτι ρρξὺ τόνος 5 ΟἸἸΠῚ περατίοης παδοῖ ἐπ ἰοἸτα πη ἃ- 
ἰαπέξιοπειη, ἤοιι οὐὔκοιω, ὃς Προϊ σας ἀτχαΐ, ποαια- 

ἀδαμώς . πλΪ πὶ πιὸ, ἱπτὸ νεγὸ ποη, Αὐ τορηάηο5 η Ρ]ὰ- 
ἀμήν ἐῶν ὑγιὲς ὑμδμ ἐδενὸς, 4 οἰ, 181} σοττὸ νεγύτι 
γι εἴ. ἷά εἴς, ἤδαϊο νεἰγὺ ει (δ το ξὰ σετῖς, Γἰςίλη, 
Δ Θ΄ ῥτοίς τὸ ἱρίς οἵδ, ποη Αἰ τι5. Ποπιοίζαεη, ὀμδνοιω 

ὦ) ἀται ταῖσι Πα} {Π1 411} ἐϊσοπαἐ Ιοςιις νάσιιις ἐτγατ: 
11 σοττὲ τεῖπι ἀἰσοηεῖ ἰσοιπὶ πο π ργαιὶριοθας δῖο Ραιι- 

οὐδ μουν πτόν ται γὲ οἱ φανιδωα! , ΡΟ ἐμῖντοι δὲ ὠμίω) , γὶάς 

ὑπο ἰομσὸρν οἱ ἀτι. 
ΠΟ 115,1 αὐρατὶ5. ϑμὸς ἢ τρύφιίιος, ἃςς. Ἐτ Ρίατο ἴῃ Ε- 

ἡ Γη 68 γατίο σις σγαιο. 
τιιγοσογεὸ, αι ἀεπιρντί ας. ἰλπὸ, ταπάςπη, φιοοῖγοα. 
ἢ Οαἰδα, χαλεπώς μὲ καὶ αϑλις, ἔπεισε σ᾽ οἱ ἐδὺ ςρατιώ- 

ρᾳᾳ τὸν γάώλξαν εἰπεῖν, ΥἹΧ ὃς ἀΙ ΕΠ υΪτοτ, τη ἀειη ταπιᾷ 
᾿Ῥεγίιαπε » ντ Θά θαπι ἀϊσογεης ἱπιρογάτουο πη, ἡδέως 
πυϑοίμίωοστατος. σαρο νεγὸ ἀδιιπάατ, ἐχρίέσαιιε 
ἡΡγαείεγεῖπηι ριιὲ ροσταοῖντ ΟὐνΠ. ξ, ἐδέτις οὐυῦ μοι; 
ὃζ δὴ ἴῃ τοάφαϊτίοης δριιὰ Αὐηΐοτοὶ. {πρεπιιπιοσγο 

ΤΥ ΡῈ Τ ἀτίποϑ. δὶς, ὃς Ν' ὁγιιηταπιθη δά τοποσατῖο- 
ΘΓ ΠΙατίοποπὶ Γεπτῷτϊ αν, οὐππὶ ΓΟΐοδης ται δάπιοτ- 
ἘΥΠιγρατί. 

δρτετ, δτοτι. οὐ αιιὸ 5 ἕνεκο ὁ τε, αιιατε, ἐπειδὴ, ὃς αἰρί: 
ὑζας ἴϊ0.5, ΑΥἸ ΠΡ ἢ οὐνπὶ Θοπῖτ, γνώμης ὄνοχαι ρταάςη- 
(α. ΑἸ᾿αιια πο φιοπίαπι Πρηϊςατ,γτ Οὐγ ἢ. ἕνεκα μ᾽ 
ψι. Ὀ]ςῖταιν ὃς ὄἄνεκαεν, Ρτὸ ςοάεπΊ. 

ἀφ γῖῃ ἘΡΊΡτ. 
ῬΕΙ]ο,γεςεπίξο. 
Οδ1Π15.ἐεἰς τὶς. 

πη» σΈπτις ἔγιιξξιι5. 1 ΒΕ ΟΡ ἕτ. Π.3.δητοτ, ῥίαης, ς.3. 

ὈΡἤληας, τὸν πλῦτον ζιῷ «ορὐτέρρν ἰῶ ἱδδυμῖθ.. ἱδρυ- 

᾿οΡ᾿τΠοτοπ, πρῷὶ τὸ ἐπίζε ὅτι ταὶ τικτουΐστος αὐτίω, Ἐτγ- 

404 Ραγτιγὶοπτῖμ Πὶ γάτι ΟΠ ἘΠῚ ὃς σγᾶπὶ Παοατ, 
ἀ Ρπι15 411 σοπτοτγατατ ἃς ρεγάδτατ. ΑτΠΤορ . ῥτὸ δ 
“δος οἢ ὐὔξιθ. ὄγιπρίψεως ἡ ἀπωλείας, 

ὙΠ αἰιαεγ. Α ἀπο τιπὶ ̓π Ιοςο. 
ΠΙΙΠΉΙΙα ΠῚ, ἐδέποτε, 

ὑοῦ μΔ τα ἴτα ρτ! 46 πη. ποΐλη, 
Πάιπ:ἰς ρτρτογῖτο δζργαίςητί ἴσα ζα 1:8.4.. ὕπω διώασα), 

ΡῬοτος. ΑἸἸΙΟΡΉ. ΡῚ εἶπα χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο, π ἀΐα ος 
Ὑἱἀεδατ, Εὐτὶρ 4 Ἰτοπὶ ργο πιιηπιιαπη,ἐδειμοῖς;» ἩΟπΊοτ. 

γ» ὄσω, τλήσομ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁοϑτι ὡς πω «ρύτερον » τ 

᾿ᾶτη Δ]1ᾶς, Τμπογ 4. 
110 ππτοάο. 
οι Δ, δ πΊ Ὀτιμτι ν ἐγ ὶἷ ςτὸ ἀἹ δοῖον τὸ κέρκος, ἢς σαι τι- 
ςοπὶ ἀεπιοῖετοῖ ἀϊχς Ἡοτατ. Ἰὰ εἴτ, ας ἴτα}18. νηάς νώ- 

δὲ μυΐξουρις δὲ κόϑουρος [ας 5 ἀϊοϊτατν ΟΣ ἀρὰ σα απι ἱπ 

σῸΎ 349 
ςαι44 Οσουἤτιπη ποτα, )ς απΐβιις ὑπ πο ἀἰςλτιιγ, Γοα ὀῤῥοπυ- 
7ιον, νἱάς Θαζαπι ᾿ἰδγο 2. Αηϊπα! πηι. οαρίτς 2. Ὠϊοίτας ὃς ἀπ 
τὸ ΠΥ  τατὶ Ρᾶτ5 ΡΠ] ηρ 55, χυστη Τιατίηὶ Πη γατη σογηιι κο- 
ολητΥἱάο ἴῃ Ομφαλός, διβηϊῆρσας οτἰλπὶ Ροἠιςπιαπὶ Ἴχογοῖτις 
Ῥαττοιηρτοῖτο Ἐιηξατίν, χιια; δὲ ἐρργία, νεῖ σ ὅκα ΡΥΪηγα ἀοῖο5 μὸ- 
1111 ἱπυρτο!ποηὶ οβρίεξϊα Ἠοπιογο ἀἰοίτιιτ, αἰ τς σιοαιις μέτω- 
ΟΡ ἈΟΒὶ5 Πτοηϑ ἐπ ΘΝ ἃς ἐπ᾽ ἐρᾷς, νὈ] Μεταζολὴ ἴῃ ἈΑρρξά, 
ἠς νΟοα. παΣ ἰτατ. ὁ κατ᾽ ἐρρὶν, αι] οἱ ὰ τογρο, ΧοΠοΡΕ; Ιτοῖ εἰ- 
«οΡαρρί5. Μὸν Ὁ 

Οὐραν Ῥ] γα τοῦ ῬΓΟ ὀρρινπηας. ΑΡ6]].2. ἐξάνιοντο ὧρχ . δζς, ΤΙοηϊςὲ 
πλιτατο (ρίγίτα αἴρετο ἴῃ τοηι 6 ΠῚ. Ἰτοὴ τοὶ ἄρα αἰ σΠΏΓΕΣ ὁρμή- 
ματα, πη ρ {π|5. 4ιια ἢ ὁ οφυύ ματα αἷρ ὀρούω, 

Οὐραγέω, με. σωπτ.μλζφι, ἀ1Ἰ10Ὸ ΟΧΟΓΟΠΊΔΙΣ Ῥάγτςπὶ ΘΧογοῖτι 5. οἰ 0-- 
ἀϊο»ὑςερίζω, ἸΝ οὐττ. Αἰ Οἰτιτ, εὶς ορρομίτιν προάγειν, Ὡρῶτοπο- 
ρεΐν,αρυά ΡΟΙΎ. Ι 

Οὐρᾳγία, ας," ΟΧτΓΟΠΊα Ρ4Γ5 ΡΤ ς, 
Οὐρβγιίθ., ΟΧΊΓΟΠΊΙΙ5. 
Οὐραγὸς οὐ, ὁνοΧτΓεπιΐ ἀσηλϊηὶς Δι ἕξοτ, ιῖ Πηϊ τίμπι σογηιι ἀιιοίτ, 
ἐρᾳαγοὶ, Πα Πα Ἰατὰ) Διο 65. Χο ηνἴἊς πο μάιοα Ἐπις ἁτης, ἃς Λο- 
χαγωγὸορίη ἈΡΡοηά.ἀς νος, ΠΗ}]1τ. 1το πὶ ἐδκηλξροαιιάα, κεφάλια χε. 
πα κοῦφα ἐραγοιὲὴ ἔχοντα ὡς τρίχας, Ὀϊοίδσοτ. 1}.4.ςαρ.27ς. ἐς 6- 
Ρίτμγπιουΐ. ἤοτς τῆν πλέτν δῚ Ἀπιο], σαρίτι] τοπτιΐα ὃς [οιῖα. ἴα 
αυΐθιις ἤργα νὰ σαρι Παπιοητα: Ματος, νοτὸ οαιάας φαρ]Π]οτὰ 
πιοάο μαθοητία. 

Οδραι αἱ, ράττος Πιρογο ΠΤ οτιμτι {ιιδ: αἱ τοπιροτὰ ρχοξοπάμιπέατ:νε 
κεφαλαὶ ἦν" ὀφρύων, 6 πᾶτος ἀτεϊπριιητΡοΙ, 

Οὐράγον,α, τὸ, ἐρρ, 

Οὐρῶθ κα, ὁ. ροἰἜγοπηιις : αὖρ ἐϑρὶ οτμτῦ ἀσσδησι οἰγοΠΗ͂ΘΧΟ τῇ τρί-- 
τῶθ΄. ΑΥΠ ΟΡ Παῖς Ιητεγρτ. Δρο Ποπ. 2 Ασσοι. οἴκρα δἹ ἔκοψαν 
ἐραζα πῇεριὶ ταΐγε πελειάδὸς»1, τοὶ τῆς ὁρᾷς, ροηπας σατιάα», Ἐτ ἐραϊα 
μέρη “ἦα ἰχθύων,ἃ Ῥτοοΐο ρᾶγτος ριΓοἰτιπὶ Ἔχεγεπια ἀϊσιιπτιιγ:πᾶ- 
Ρε (γἀετῖσοντ ἀριιαήβτατιιπι ἰχθύες. Αἰ μφοτέρων δὲ σφεων ὑποτείν αὶ 
7υτε δεσμὰ Οὐραων, ΑἸ], Δεσμοὶ δ᾽ ἐρεῆοι; τοῖς ἐχθύες ἄκροι ἔχογται, 
νἱποία σαδιιάατιιπι. Οἷς, 

Οὐρρίκος » Πγς 412 ρᾶτ8 ΓΟ ΠῚ ΟἽ 115 ρτίττια ρᾶγϑ ἐγχέθέδιον, ἱ, ΓΔ Π11- 
ὈτΙμπλ:ν [τἰ πΊὰ ν εγὸ περὶ Ππ|Ὸ ταρσοὶ κώπων, 4118 {0} Πἴςοῖ γθηλις 
φιοάδτηπιοάο ἴπ ραίπιδηι ἀοίτηῖτ, Τα]. ΡΟ]. 

Οὐράύη,ης»"" πιάτα ]ανν μή. 10 αἰεὶ, Αμὴς, δι Ενερήϑρα, τ ώραναι ΠΟ οἱ φῦϊ 
ΕΧ γοῃῖθιι5 νγιπαπη Θπλἰττπτοξοταπιθπ Ρεηΐ5. 

Οὐρανία ας, ἡ ὟΝ ταπίλονπα οχ ΜΠ, ἀϊξ}Δ μα τοὶ αἴω δρρζστι,  επε- 
τοῖτι ἐρᾳνίδν ΟἸαὨϊιΐπὶ Ραμα σοί ποῦς Αἰγι!)» ἀεϊηάς ΡΑρΡἈΒ1]» 
ῬΠοξηῖσες, ΟἸτμε 1}. Ἐτ Ατμεπὶς ντδηΐα: Ψομοτί τοπηρ! ἢ ες 
[ατγτϑέξιπι [ογὶ δὶς Ῥαιίδηϊας. ΕΠ ἃς [πάϊ Β,Φη1155) 'π 410 ΡΙαπί 
ἴῃ αἰτιιηι ἴασετο Ὁ] εθαητιν πάς ὃς γεγθιιπὶ Οὐρανιάξειν, 

Οὐρανίαφι» το ἐρανία, : 
Οὐυδανίδης,α, διςα  Ἰσο 4, οἰ ο 500 οῖι5)Α Ρ01].:.Ατσοη: 
Οὐρανίξετο,εὸς τὸν ἐραγοὸν δεϊκνεῖτο,α ἁ σα] αππὶ ρετιιςηΐοθατ. 
Οὐρανιθο, β,δ κα ἡ σα οἰἘ15,τηαρηι5) ΟΧ οο 15. ζϑὺς ἐρανιθ' 9. ΤΡ ΙτΟΣ 

οαἰς [1591 οιις ορὶ μοτοη, Ατιτοτοίθτο ἐς πλιιπάο, ἐραῖθ- πα- 
νοπλία:ῃς Ομιγίρ ἐς ογάπάο. ἐρανίαν εἴταν φλέγειν ἀἸςὶτ ϑορἢος 
ἴῃ Αἴδος,14 εἰ, τίου" ὀκ τοῦ ἐρανούῦ πεμφϑεῖσειν, ἤγριωυ μετέωρον κὰ μέ - 
γίλίω, ςα οἰ οἴτεπι οἰλάεπι ἀοσειμίοτγο, ᾿εἰηρόπτοπη, ἐρρένιον γ᾽ ὁσον 
αὐεζόα αὐ τὶ πῇ πολυὶ αὶ μεγάλως ἐξα; ΑΥἸΤΟΡ᾿ πὶ Ἀδηϊδ. το νςῆς- 
ΠΊΘΠΗΤΟΥ δὲ σΥαμτοΓ. 

Οὐρᾳανίσκ(Θ.)κ5.0.,γὺ ἀρανὰς» ΗΠ ΡΡΟΟτ.Ραἰατιιπν. Οὐϊα όπατο διτδ- 
τε Ρτὶ αλὸ ος π|π|1ρήμπο ἀϊέξλιιπι εἰν τοπυρὶεῖπι αιὸ  ἐρἤππ ργί- 
πιὸ τιιεπαιιτ δέσοητε πη ̓δτλιτοϊἀςὸ ο οραπεὶ Ἰηλϊτατίοπε Οτς- 
ΠΟΓΙΙΠΊ} Αἰ τιῖπὶ οτίδη τα  ππ Γαιογοτῖι5 ἀρ ΡΟ τ} 5 οὐπὶ 
ἀϊχιτ 0.4. 5 αμίτεῦ ἀπείη σιμ 9 (σ: [μιανεῖ τ γ ονργτίάι ἐγ αἑίάηε Ε΄..- 

τοὶ ἰῤηφιιαῦ εἰσι [μι απ λα τοτηρἰα Μ Ί}01] ουνῖττι Ἀἰς ἁΠτἃ Πρ! - 
οἂς ιὰπι οὐ ἀϊχοτγάτ ἀητολ. 1πάδ ποι ἐκ ΡΥ ἐμ ἐηρντα ρῸν «απ 45 
οπῦπς ρα αὶ Τλ ἀϊεην (σ᾽ γάγα βιυβίοχα [ουδηρέπα ἰΐπξια, Οὐρανίσκος, 
1ιΔοιιπατ τα δ γηα ι}}} ΓΟ ΡῚ] 5 ἀπο υ τας αιΐάατα νοσδηῖ» 411] ὃς 
γπιδς [[4τ||.ἵ. σρειά δον, γῈ] σι οἰοὶ. ὃς ροείϊο,ν εἴταν. ῬΓπτατς πα ῬΠο- 
εἴοπς άςπι πη Αἰεχαπάτγο, κα ϑίστεντος ἀυτα τὸ τρωΐτον εὗτῦ τὸν χρυ - 
σθειῶ ἀρανίσγεον ἐν τῷ βεισέχικῳ 5: ρένῳ, ΑἸ Θα [1δ.ς.τῷ συμποσίς σεγίως 

αὕτη δ) ἐνεπετα ὅϑνν χτ) μέσον ἐρανίσκῳ κοκκινοξαφεῖ πἰδιλέύκῳ, ὈΊΟΊταΓ 
οτιαπι δ ᾿ρίο Ρἐπτι Οὐρανίσκιθ., Οὐραγίσκ!Θ- ετίαπὶ αριά Ργο- 
εἴτπι,  φ εἴτε γ άϊι5 ιια σογοπα δα γα 15 γοσατιιγ : ςο] ]οςατα 
εἰς τρίς δπτς ρτίογος δαρίτγαγι) ρα άοθ9ἴπτοτ ριίσεπι Αὐήπτγίπιιπα 
ἃς ΤΒυυΡα ἕη. ᾿ 

Οὐρᾳνίων, αὐ», ὁνοα Πς 14.114 4.ε{,ϑεοὶ ἐρανίωνες “1.οἱ ἐν ὠφανώ κατοικῶν- 
τὲς. ἀρανιώνων, τι τοὐνων» ΕΟ πλοτ.αΐ αὖ ϑ γάπου 1. σα σοηῖτ ἤιπτὸ 

Οἰὐρανοξαμων ῖη σα ἶο σταάιςη8. ρ 
Οὐρκνοξα μων, ον(θ., ὁ κα εν» {αἱ οβίτιαι (σαῖς ν οἱ ὅι] ρὲγ οα ἢ οτό- 

ἄϊατ. ν᾿ 
Οὐρανογνώμων, οἷ εἰλίαπι τουτὶ Ῥοτῖτιβ. : 
Οὐρανοδρομος, δ), [0 }1πιϊτατις αὐῖ ἀντι) {Ὁ ΒΓ τ] 5» Ρτόοσοτι5, ἐπ οἰ 

τοηάοηβοντ ἀς στιῖςο ἀϊχῖς Θγοροσῖιις ἐρανόδρομον ξύλον, 
Οὐρανόϑεν, 4 [ἰτι159 ὁ εανίδίων, 
Οὐραν ἐδ ίι οαἴο. Ἡοιπον 1114 4.γ, Ἀλαγζὴ γεράνων πέλει κὶ 

ἱ πορὸ σῷ ἐρανοῦ, ἢ, ἐν τῷ ἰέρα. ; 

Οὐ ρατοιμήκης» ε΄» καὶ ἡγγίαιο δὰ σαίαρο ΤῸ 1115, ρτῶ!οπριιβ, πα 
Ἔοσπια: δ 

ραν ἐϑί Ὡρῦ. 
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ΒΌΠ5.) ΑἸ πορμϑερυἐεχνομήκα ῥήξατε αὐτοὶ φωναὶ, ἴῃ ΟΟἸ Όπ σάτα 
νοςοϑίῃ γα πιρίτο, "οἱ ἀοπα,κλ ἐδ: ἐρανομηκες ἐν βροτοῖσιν ϑξεις, ὈἸα- 
ταυς ἢ. Π1. πῆρ εἰοργοσ, Α'θῳ δαιμόνι ἐραγο είκη. 

Οὐκοιοπετς ἐΘ'γόράο]ρ 5 ὁ σπ|ο.ἐρανοπεγεῖς διαξαονες, Ρ᾽ Πτατο εχ 
Ειπροάοοϊο. ᾿ 

οὐδανόςςα πὶ» Δ Π ὁρανὸς»ντ αἷς Γ). Απηδτοῆιις ἴῃ Ἡοχαδιποτγο: 
αἷο ὁράω,ιοα τ νἾ[ἰ ρογιι πη, ὅς πητ αἰ πτὸ ἀςη ἤιπι. νὰ οἱξ ἂ- 
ηιια δὲ τοττα, ΑὐΠτοτιὰς ταιπἀο. τοι κάσμεου τὸ δμ ώτευτον, ϑεού οἰκη- 
τήρμον, ἐφίν ος ὡνομοιςτα). 110 τη [10. ἀς πη ἀο ἂρ ὅσος ἀδάιπιοῖε. 
πα 16 55 τὸν ἢ) αἱ ϑέρκον ἐν κύκλῳ τύπον οἱ κοσμοπλείςης ὡχυρφότο, “0 
ἐντὸς ὅροντε χὺ φυλακτήρμον αὐτὸν τιϑεὶς αφ᾽ ᾧ χἡὐ ἐρανὸς ὠνομοίδϑτι δοχεῖ. 
Ἐτ Αὐϊϊζοτιάς πιπηάο»εἐρανὸν ἐτύμως κριλί μὴν Σστὺ πῇ ὅρον ἐ) “ἵν ἀ- 
γωςοδεἶτιπιὶ ἀρ οτ ρίπο νοοἱβ ἀἸοίτηι55 “τα 1 τοτατι! πῇ ΟΧ τί Π.1 ΠῚ 
{πργθπιοτιιπη οῸ τροιτπ ἐρανας ὅς κόσμίθ. Ρτο εοέςπν 9 Ρ]ατιῖῃ 
Τίπισο. Ρογία: γορία ταθογπαςι]α ἐρανες νοσάητ, ἐρανὸς σᾶ αὉ 
Ἡξεἤοάο ϑατιγηὶ ρατοῖ ἀϊοϊταγο '. (τ σοντ αι άδπι ν ογτίιητ. 
ἐρανοῦ Ὠγτηπιι5 οχτας ἀριι Οὐ μοιιπ., ν]ς Οὐραᾳνίσκι(θ.. 

Οὐραν ὄσε,ῖη σα 1Π|. 
Οὐρανοσκόπος, Ρ[οἰδ ι1 44 πὶ αριά Ατ]ιοπονίας Αἴγνίθ’, ἢς ἀίξξι5 οἵς 

δητεπι Ρ (15 ΠΠῸ χιοᾷ οοιἴο5 τη Πιρθγηὰ σογρογῖς ράττς σαί 
νογίις μαθεδτ. ν 

Ούρανοφ λὑτωρναἰ τα [Ππλὰ το ρ! πάθῃς. 
Οὐρχνοφοιτάν,ν αὐτὶ ἴῃ σα] ο9ἐν ἐρανῳ δεατρίζειν; ΕἸς γ ἢ. 
Οὐρανόφρων, ογ(Θ-, ὁ Ὁ τι 5) ΓΟ ΤΠ σὶο 5» Οὐ εἰ], 

Οὐρᾳανοφύτευτος. «δ, ὁ σα] Πατ15. 
Οὐρᾳνο;χοώμοτοι, τοὶ, σα» ἰο(Ἐ] σοίοτα τἰηέζα. 
Οὐρχαξ, τ νταχ γΑτι15 οΧ τοτγὶ σι! σΕΠΟΓΟΟΥ ΓΑΡ ΠῚ ΠΟ γοσδηῖ Α 
τπεηϊςη απ, τα ἀϊοίτιτ τέτραξ Αἰἴο ποιπίης Αὐηζου. 

Οὐεαχος,, ἀἰοίτιν 14 αιιοά οχ γοπὶς ἀπαθιι5 τοτ ἀέπηηιιο ἀττε- 
τιΐς ὃς Ὑπὸ πόγιο ἤππα] ἴῃ χορίῳ ἤπιος πλ} 1 δ θιι5 [οο5 χιδῃ- 
ἀλπιὶ αιιαῇ ςαιάλπν) σοπῆςϊτ: Ηος πγεατιι 1 ἃ Πρ γειπα ἔσετιις 
νεῖοα: ἔμπα] γορίοπο ραγ ν τ σα π ἰπββραιιτάτεηι ρεγτϊῃετ, 
ατιδ ἱπτογ [ξοιπίδιμπι ἃς τογτίμπι σοι ΠΙΡΙς ἰαιιο [πσγιιπη» [οὐ τπὶ 
ἴῃ αἰλητοϊάσα ταϊοδηὶ ἀεγί πάτα ἤπης (οἰ ογς πάτιγα ὀχοορὶ- 
ταῦτ ἄτάιις ξαδτοξεοῖς 7 νὲ ἔχτιις ντῖπαπι ἰοηρίμ5 ἃ σογροτῖο 
Πιπππποιίογες ἱρήϊτις » 8ζ ΠΕ μρογ γϑῆςδ: σογισεπι ντῖπα γοζάϊτα 
φὐπιοτάσις τρηθγα σαὶ Ἰρίδεη ἤπια ὀχυ σογατοῖ δοτίπιοηΐα. Α- 
Ῥιυιά ΗΙρροοτγ. «ὐδὲ καρδύης ἴτὰ [6 ΘἾτιιτ. Οὐδὲ τῆς καρδέυς νείμετω πίω) 
ἐχατιίω, αλλ᾽ ἐγκᾳ ταλείπει τὸν ἐροιχον ἡ --ερεόν ὅξιν . νἱ] ΡΓῸ ππι- 

ετοης σογάϊο Πα τισι Πἐροηά πη} Ωἱ ΓΔ ]οῪ ἐρίαχον, 
Οὐ εἰν δώμωνγἄςα πη ηταηλ) ἈΡΟΪἈ οὐ. 
Οὐρεέῳ «νϑύματι, ςοιμλ 40 Ηατι»1 τςίαη, 
Οὐΐρει φοιτοὶ ςγείδὸς ν᾽» πγοητίπα σα, 
Οὐ ἐσίϑικος »ΠἸΟΏΣΔΠ1591Π ΕΡΊσΙ. 
Οὐρεσίφοιτοςς 69 δ.ἴπ πιοητίθιϊς νεται. 
Οὐρεις, ἐ., ὁ, ἀγα ας απο στπτρτο ὀρειὸ ἸΠτογροῆτο υ, ἀπὸ τῷ ὄρφις 

Υἱ αὐρᾳ τὸ ἐρώδη γονίω ἐχὰν. ΠΟ ΠΊοΓ.1Π186.ἰ, ὑρῆας μὴν ὡρώτον ἐπῴχε- 
πὸ. Οὐρεξς,Ετι τοι ἐπ: φύλακες. 

Οὐρέω, μ ἡσω, πη κοι, τυ ο, ν τ παπῇ ἐαοϊουντίπαηι γοάο 5 ὁμίχω κ᾽ 
ὀχ  οαττ. Α σοι ἐρεόμαι σι γυῖα ΘΧΟΟΥΠ ΟΥΣΓΉΪΠΘΌΓ, 

Οὐρέτων,ν εητοταπι, Πογοίοι ἰδ.1. Τοπί οι Ἰρίταν οἱ Ργὸ ὄρων γὲ 
τουτέων ῬΤῸ τούτων, 

Οὐρὴ,οαπάα. Ποτοάοτ. 
Οὐρυϑῆρες. οἱ, ὃς Οὐρη ϑρα»α ἜΣ ἐρώνω δ᾽ δὲ ἐνουρήϑρα ἀρηά Ῥο]Ϊμς, ἴα 

ΗἰρΡΡἱατοτίυὶ αἰ ρήϑραν ὃ αὐατετα μήιαν ἔφ. ΔΕ ΠΟὶ αϑοῖον αἰχΊτ, καὶ ὡς ἐἰ- 
διτιων Ὡροχαλε τὸ αἰδοῖον. ἐρύϑρα. ΑτἹ τοτοῖ. Γογαιηςη 4110 [δια 
δζ ντῖπα ὀχοιης ΡΟ τιν ὃς ἐρίϑρα Ρτὸ σοτγιῖος. Οὐρηρὸν οἰγίεῖον, 

ταάτο]! αἰ μὶς, ἐρανη, ἐρητρὶς» ΟΟεππηοητ. ΑὙΠ ΠΠορ αι Ν εἰρι5. δε 4, 
μιαδος ἐρηΐνον ἀγζεῖον. : 

Οὐὔρησις, ὀμίχησις. Οὔρημαςντῖπα. δΐρησιν κιν εἰνν εἴ παχτι οἷετ, Ὀϊοίς, ἰ1,1, 
Οὐλρησυ δ. ντἰπαπι γε τιτιι5. Αὐ ἴοι. 
Οὐρυτηῆρ, ἢ ρϑ ον σΟΥ ΕἾ Χ να σα σα πα 115 ντῖ πα. αἰ ποτοίη ΡγΟῦ]. 
Οὐρηπαίω, αϊ ἐλ εγ] οσέρῆ σαι βόχομω, {{ΠΠἸο] ἀϊο νείμας Ιαοτο, Ασὶ- 

Πορμ. ε.Αἰαὶς μρ ἰω ἐρυτια σης αὐτοὶ Παρεὲ σοὶ κρὲ μήσετ᾽ ἐγίις δ) 
τοῦ πα ἡ ἀλυ, 1, ἐρῆσαι βελήσῃ,η «ραγίεοίας αὐρυπέσῃς νοσήματι, 

Οὐρητικος, ὁ»ςἴοπ5 ντὶ ηδἢγυἐρητικὸς πόρφεν ἢ τ}. ν εἰ πατῖα, Οἷον, ΠΡ. 
Φι Δ Ρ.35.ταὶ ἐρυτικοὶγαιιαΣ ν ̓ πὶ μασεηῦ ν τίμα οἰςη 15. ΘΔ] ςη. 16. 
,χ..λ4 Οἰδιιςοη.ἀἰσιητεν ἃς διερητικοί, ἐρητικὸν πέαδξι 5 ῬΊΡΟΥ ντὶ - 
ΠῚ οἴθη55 ΑὐἸΐζοτ, ἴῃ ΡγΟΡ]. Ττοῶι ἐρυτεκὸς 5 411] ν ΤΙ Πα ΠῚ Ρτο- 
Ἐαπάϊτ, μὰ Εοαιισητοῦ τ] ΠΡ τ, ἡ ρητικος λίαν» 4] ἤπρτὰ πιοάπιτι 
πλϊαρ τ Γ4οπ 110.3.4ς Ραττ. Απἰπι. 

Οὐ ντεὶς, ἰδὸς, νἰ, ἐρρένη οἰ μὲς» πιάτο! }2, ἐρηρὸν ἀγζεῖον, Ο πιπγ. ΑὙἸΠπορι. 
γείρ[5. 

Ορίανας ἡ αιιῖς ἐς πποτσοταπι ρόποῖς. Ατβθη. 1.9.» Ηἰ 2. λεγρυθον 
ἐρία, αὶ πολυ λείπεται νήπῆης. τῷ χρώματι 3. ῥυπαρρκέρᾳιιος ὄξὶ. το ὃ ῥυγ - 
χίϑ- μακρὸν τε ἡ φενὸν ἔχ. 
Οὐρία, ας, ἡ, ςςιιη τις νοπτιι5. οἷξ ρίας πὰ εἶν, ἱ.ἰρλούρομεῖν., (ξοιηχάο 

γοητο ἔουγῖς Αὐπζοτ. ὰ Μοοβαη, ὅταν οἷξ ἐρίας βάλωντωι δα όνα- 
μεῖν, αὴ ὠρία πῷ πνδίματος ὄντος. ΤτααΠατϊὸ ἀϊχῖς σγηοί. Σὺ 9 ἐαὴ 
ἐρίας πλέηςς ἢ ζῃς ἡδέως. αὶ πᾶν ταῦ δ δακὼν λυπεῖ, ΟΥόρογ. εἰς αἵγιον 

βώπηισμιας Σιὶ 3 ἕως αὐ -ἱξ ἀρίας πλεῖςγφο( ϑεητι τὸ ναυαγιονοί πὶ νοα- 
τὸ {δοιμιάο παι σαβοτῖπις ἡ γαρὶ μη »ἱ,ὐνο πγοῦς ὄυδυεινῖς, ΟἱςΪ- 
τὴν ἃς ΡΙ ΓΑ ΠτοΥ ἐξ ἐρέων, 

ἢ 

ι 

Ο 

Οὐρίαχθ,ου, ἡ, σαυρατὴρ» ξεττιιπη ἴῃ ΗΧΊΙΠῚ 
- ἥϊανρατς Παίς Γρίσυΐο Ορροῆια,σόραυίξ, 
Τυτογρτοβ Ηοσποτ! ἴῃ 1ΠΠπ|6| 1118... ν, ἐρία χο 
“εύτυπι Ῥταςα [ντάατιιεη; 4ιιοα ἴῃ ΟΧτγοιης 
Β᾽τατρ παῇ οἱ ᾧ ὀρρύει ἰαχα ἢ 4115 60 ΡΌΠΡΑΣΙ 
ρωτήρ. ὅς γρόσφϑ.. Επ|τα1]}}.}18ι}..9.. ν] Ἂς Σαυρωτήρ, 

Οὐρμεῖϊν»ίξοιιπο, νθητο ξοττί. ΑΞ ἢν]. τὸν αὐτὸν αἱ 
χϑγ ΔῸ ἐρίζω αισα Πσηϊῆς, [ξοιιηἰο νθητο παμῆς 
τογηϊηο ἸΟηϊ οὶ ΡΓὸ ὅράζω, σομτογ απ 5. [Ὁ πη ΤΙ 
εἰσίν ὄυρωώπη. της κριθυράζειν γογθημη αὖ ἐρίζι 
ἐριον.ν ᾿ς Ἐπουρέζειν, ᾿ 

Οὐυρατρεπῆθε, ἴῃ πιοη τσ 5 Πα ττίτς. ν 

Οὐὔρανον ὡὸν, Οὐ" Π1ΠῈ ν ΓΙ ΠΙΙΠῚ ΡΙη. Πρ τοιςαρ.6ο.οχ α 
ΒΗ1Π10, 6. σὰρ.2ιν δὶ ὠαὶ ἄρανα κὶ κειμοσουρα ἀἰσιιΠι 

τ ἀϊίσιις ὠαὶ ξευρίσειντα νοςατ, Θὰ οὐμα ἱττῖτα ὃξ νΓ 
ἀς Κωνοσουρᾳ. [ἀδπὶ Ατἰ οτ. οἷτς {Π|0τὶ ςαρ.4. ἄς, 
Οἷα Ιοφιιςι5. τὸ Ὁ. ξωολειπόυυον τ᾽ ὠὼν ἁ εἰ ὁ ρινό. ἴῶι 

το. σαΡ.5 ὃ. ἤθης ᾿οσιη εγαα τα} 1τ ὃς ἐγγιγι πὶ ΟἿΠ 
μιιπὶ γοοδῖ, ΤΠ οίταγ ὡς ἄρειον όν, ἢος νοτὸ ἀϊίοι 
τις ΑὐἸΠτοτο]οσ ἰητογ ἄρινα ἰα', ὃς ὑπσίωμεμια, «ιὸά 

γόσουρρι  φεἴϊατε ρΟΥΙμ5 ραγίμππτιγ» ζεφυρια νετὸ 
τοιηρογῷ νοΥ ΠΟ. δὲ χουήνων “ἶἾ᾽ ὀρνίϑων τοὶ πνϑίματα 
τὸ ἔρίγδηςς ςοποῖρίςατ θι}5. : 

Οὐφι" δδομεῖνγν φτο ξογοητς ἃς οδίξοιπάλητςς παι 
αυΐχανη.γ:ξ ἐρίας πλεῖν »Τ᾽ ὧρρν Φίρεῶχ, σιωεπουφίζοντ 
σαιγντ πῃ {ΠΠ0 ΦΧ οπΊρ ον Οὗ 9, ΧΆ τὸν αἰγιαλὸν αῆριποαι 
ἐφιοδδομούταν͵, εἶπεν ὡς μετ᾽ αὶ πολὺ καιταδύσεται, Α 11]. 

ἐοάσιῃ Ρομιιατ. ᾽ς φεκοδίρομος γαῦς, ἀἰἸοίτασ πᾶ 
ἄο νεῆτο ἄς αὐτὰ ργοίροτα ξογτειτ, 

Οὐὔρμον ὠδν,ν τάς Οὐἴρκνον. 

Οὐρμον οτος σαν οι Πσπιπι. ; 
Οὐριθ.,κ, ὁ κι [εσιι ες, ὅτηφορρς.᾽ ρούει γδ αὶ ὠρρπε 
εἴα ῥιπὴ;, ἡ τοῦ ὁὐέμευ φορὰ, Αἰ ΤΟ ρα ο5. οὐὔραίθ» αἵ 
θὰς τῆς νέως «σνέων, ἰωῶ γὸ δὴ ἐὺ αϑίωσίοις ὁ ὀδεμος οὐδ 

πῖπι ν οητεις ἴῃ ΑἸΠοη θη ας [ποιμάιις, Τ ον ἀϊάι 
μος γ αριιὰ ϑορ ιοςΐ. ἔς ΠΧ συτίϊι5 ὃς ργο ρετιπλαθ 
Τρ ιγαίτιὶς (λῇς ἰἴστο [ποι ονσαρίϊο 12, δὲὸ κα 
τας συχαὶς ἐρινοιὶ ὅηη τὴν ἀκρωγ ὅπως κατ᾿ αὐεμον κα 

ταὶ Οὐὔρεϑ- σλοῖς Πρηὶ οατ τὸν κατ᾽ αἴφρον, ὃς ες 
τοητοι. εἰς Δ πιι59 Οὐ ρα. πλοιξ καὶ λειοκυμων ϑαΐ 

οσὐγία ργοῦρεγο ξογτῖ, ὃς μαοῖς νοητὸς [σππάος5 
ΤΥ ΠΕ. ἐτι νει γδ οὔρια ϑεῖτε , (τπὶ ἀϊοῖς ψΊΓρΊ 5. 
ἔλοϊίςπι νεητο, ἄς ἤρίτατα (δοιιη 1: ὃς Αὐρίγαμε δαγι 
Απιτι5,αἰρίγατε σαποητι: ΠἸπιρτιπι, ᾿παἷτ 56 ΓΕ1115, 
παι σα μτ1 0115. 111 0115 ἀἸΟΊ τι ν ΘητΙ15 οἷξ οὐράων ρὶ 
{ι15 ἃ τοῦρῸ σΟΠΊΣΤΑΤΙΓ οΙητοϑοντ ροοτα ΑΠ 1]. οὐΐρ 
Φιϑόρβος. ἴῃ Αἴας, οἷ οὐξίων διραιμκύσειν͵ εἰς βυϑὸ 

ὀυτυχών. 

Οὐρισμα,τογβ  Πιι5»Η πος. ΤΟη]οὸ ργῸ ὅξισμα. : 
Οὐρρδόχη»"ς 5 ἐφάνη ιτνατο }], μὲς ἐρκομζικὸς, Ποίγς 
Οὐρρδὲχίϑ- κύςις, ΑἸοχ. ΑΡΒγοά,ν ἤρα »γ τίμια τοςερτι 

ΠΑΓΙΛΙ5 ΟΠ ΠΠσΪ 15. ' 
Οὔορνγουγτοςν τἴ 44} Οὐ π πο ρος. ΑὙἸ το . Π1.6.. ΔΩ]. ὅὴ 

τήκον ται τὰ Βο(οιιης ρὸν νγῖπαΣ ργοιειπι. Αὐ τοτο 
ποτᾶτ, ΑἩἶππ|.]. Τἶ' οὐὔρων,ν τ Πάτα πλ. ΑἸ ΟΧ. ΑΡγοά ΒΓ 
5. ἀς Πρῃϊδ νγί πον ἰσαπάεγ ἴῃ ὙΠιοτίαςῖδ,Ο ὅρα ξ 
ὠχεαὶ φώνεται. ΤτοΠ| οὔ ρον» ΠΊΡ τιι5 δρμημον ΕΠ τα ἢ,1]} 
Οἷσσα ὃ δίσκε οὖρᾳ κοιτ᾿ ὠμωδέοιο πέλονται 5 ΤΠΤΟΓΡΓ. ὁ 
σις ΟΥ ΡΟΠἾΓΠΓ ἴτο ΠῚ ΓΟΓΠΏ]Π115 ΡΓῸ οἷρος πτις ὅρρς., 

Οὐρρπόται, ντἰηδ᾽ ροτοι 5, τὰ νοσαῦ ἘΠΟΒἤιις ἀμ ΓῸ 5 
πηρά!ςο5 αι ἀς νυϊηὶδ ργατοῦ ΗἹρροογαγὶς. δίς αὶ 
ταν ππἀἸσαητ εχ ἀ{Πατπιπὶ ᾿η ρα ξΠΊΟὩς ταιγρ ΠῚ 
ΡῬδηζε". ᾿ 

Οὐδρρπυΐγιον, οὐγ ΠΟΡΥ ΘἐαΠΊ»Οαι 44 4115. νπς μέκρου, 
οὐματιιτ»ἱ σαιιἀα» ΡῚΠΠ1185 ρεγιι!α, ΑὙ "0.1.2. ηἱ, Ὑὶ 2 
Βάβοτο οὐρρν [εἀ οὐ ρρπιυύγιον,ἱ,οΔι! 4 πὶ ΠΟ τὰ Ἐπ, 
Φιαἀτρο 1 διι5.Γςἀ ὈΔιάδιπι ρα πηΐ5 σοης τα πλν δ 
οϑαυ ὑγιον,ςαθ4ἃ τρία ἀρ Αὐϊζοτιν τάς Οὐῥοπύγιον, 

Οὐρϑς ὁ. [ΟΠ ρον χιδιῖ παῖς ἴῃ πτατο ἀοάιοίτατ, Ησοὶ 
βιουρρις τ εξ, ἄϑαιρον.» 1. ταφρρειδ ἢ ἐρύχγματα δὲ ὧν 
κονταὶ εἰς τίν) ϑιύλασσαν ἡ τας αἰτλίας. 

Οὕρρο,ου, δι ρτο ορφσοτο γα πι}ς. Ετ ἐσοὺ δος αὐ ρίγεταγ »ὁ 
αἰριγατίοης πὴ Ῥογά τ. δι τοῦ οπλαῖα Πα ἃ νου 
Τποϊρ πον ὐ αι ητοα σι τοίτιης αὐρ γα οηςπι. ἐν 
πἰδθιι5. 4114 ἀρᾷ Ἡογούοτ, ἰτδτ,3.Πτεπὶ ΠγΟ 1159 πιῸ 
ταιτ δτῖ πὶ ργο νοῆτο αι οὐρα, Ἰ ονραρ ἐπι Τα 
ἀν]. 6. πέμψει δέ τοι οὔρον ἀπιΐδλεν, Ἰὰ οἤ, (ςσπἀππὶ νομτα 
μῦμον οὖρον. ΑΡΟ]]ομ. 2. ζεφυΐρου μέγας οὖρος. ζητογ ἃ οἴ, 

ΡἈντῖτν δ᾽ τάπγοὴ ζέφυρος ἰσρίταν ἰὼ. σοάσο πιαηῖὶ [οτίρι 
αὐ ἐς οὖρον κατας οἷσι,ατοδά Ρτοίρεγιιπι γΟΏΓΙΠΙ ἤΠητη 

ῃ6.].» (Οὐ ΠΠν ΠΟ οἰειισ ομΐτν παιι15 εἰς ξρρν κατας ἀζα ιον 
οδίξοῦαεξ οἢ παΐξλα:Ἐτ κατ᾽ ἔρον φέρεδδ, κὺ ἐρκοδ᾽ρρ μεν, 
το νἤις Ρἰμα!, Ἐρ.Οὗρρι κα δἷροι, Πῃς5.τοὶ ἐρρϑέσια, Ης 



Ὁ Ύ 
φοπίδπιατοτς; 114 4.3., Νέραρ σὴ οἶθι ἐΐμιμνο γερν- 
οἰ, φύλαξ, δ᾽ ρηἰῆσας οτίαπι Ιοσιιπὶ ἴῃ αιιοαι [ιὉ- 

γ4116ς, ΕτΥ π᾿. 
πὶ ὃς Ἰάοπι φιοά ὀῤῥὸς πο ἐρός. ἸΝΊσαΠάοΥ ἀς θῇ. 

16η5 ἴῃ ΤΉ ΟτΓ. βλοσυρὸν σ᾽ εἷξ ὦμα χέαϑει, Ἐκ 3 πελιδιγὸν 
᾿ῆσαι ἸΏτοΎρτ. Οὐρὸς ὃ ν᾽ πος ϑιμκὴ ἤγρεω τὸ υἱδσατώσὲες ποῦ 
ἐλακτοςν αὖ δ) 57) τοῦ ἕματος ν 6 Ὁ ἐός. 

εἰαπὶ ἀπιριιταγο,ντγεξρτο ιήστιντες τὸν ἵπ' πον, 5111... τοὶ 
“ 

οἴε ν᾽ ἀοειῖγ οἰιπὶ ἐράζω, οὐῖτι5 σοπιροἤτμπι κατουρόω, 
ἔγεητο [δειιηο ἐχραηάο,εχρίϊςο ντ ν ὅτις (ςοιηάιις ἰη- 
Ἢ ῬοΙγὉ.11Ρ. ἐζδομοίκον ται ἢ νῆες ἑάλωσαν αὐταν ὅροι το 3. λοιπὸν 

αὐ λυΐυον ἐὺ ἱςτοιὲ κ᾽ κατουρωώσοιν αὖϑις εἰπεχώρει; ἱ, ( πάις 

λὰ γεηταπι [δοιπάπ1πὶ σΟΠΙῚρΟποη5. 
σέγοντες γΟσάπτιγ 4 νΊαιο Δα ἐρανον πος οἷξ οὔης δά εχ- 
τπὶ ργοτοηάιιπταγντ σα!οη, ΟΠ. 4. Δ ποταιῖτ, 

ἰς,Πλοΐτιιτ ὃ ἕας ροοτὶςέ. εἰς οἱ λέγειν, ἴπ ΔυΓο πα ἀ - 
ταις ἱπ Αἀαρ 5.14 Πὲ αιιγῖ 5. Αστοσ, τι ς Απἰ πη. ὃς 

Οἱξ κυλλὸν ἀριιὰ Ηρ οογ. αἴξὲ αὐϑρων,αιιγὶς ργαιιαι ΟΡ οοΪ. 
Ξαἴ10 ἀττί ρὅτο αἴιτος ν Ϊ ργίτηΐηπὶ ἐαιαπη (δ ηῇτ, ὸρ ϑον οἱξ ὅτ- 
Β, Ὅἢ. ΓΕΘ ῚΙΠῚ ὃς ρΥΪΠοΊριιπι ὦτα ἀἸςοθαπτιιν ἀείατοτος ἴσα 
γαῖα μἱ δυειιταδαης χιοά ηιαιε Ιοιογοσιιγ ὃς κά το- 

ῬΠηςῖρος ἀςξογοθδητ. Χ οα, ΑὐΠΈοτοὶ.ναῆς αιοηιιο ὡτῶ 
τοἱ δη α 5. ἀραὶ ΕΊττ. ὃς Ατἤθπ. [τοπὶ οἱξ, οἹἶγοὶ σθμιι5 
ἐγὶς,τείς Εἰτδτν Ἂς αἰ τείρκον. 
᾿ἸΙοπίσθνΡτο οἵστο:αν οἴω, τὸ κομίζω, βιχπο5 ΔΊΣ Ο ν οὐοι-- 

εχ  τδη 5. 4155 εἴδ, 4118: γ το τι ἃς ἸΠ ΠΟΙ τ πηϊσοἱ.σωΐξο.-. 
εἰς ρίυπὶ Ἐπ: πλ  πῖπιι πὶ ρας θητὶς ἃ ν οτίρο εἰμμέ ἡ μὴ ὅστε, 
ἦστε πόλις. [ἘΔ Π5 οἰ εἶτα. 1.ποὴ οποτίᾳ, Πα πηο ἔν ὥστε αῤ-- 

Ἴραζιι5 ναγι 9 Ρίατο ἀς ΓΟ ρ δ. ὐκ ὥστο, ΒΟΡΒΟΟΪ 1, ΕΠ {α.ἡ 
δἰ ρίοηι ΠΌΠ πὶ Παγι σιρτο ᾿γείταση, Ποπι ἤ. 
. τί) μὴ ὥστιν αὐτιλαγχανεινοϊαἀϊοιιιτι το οττάγὶ, δικων ἐκ 

απππὶ ἀἸοιιητο νι ἘΊτ τι πὶ ΠσηΪ Πσδητ. 

οΠδητία . Οὐ πε] ἴα Ἰητογρτοῖο, νο] Εἰδαῖο ροτίῖιι. 
ἴπι5 ν οΥτῖτ πατιγαπὶ ὃς πηατογίατη,, ἰάχας Πποπ ἔοππο], 
σοττὰ πο μαθιῖς ΟΟἸ  ΠΥΠ ΠἸΙΔητι5. σαγ αἰ τὰ ποϑ γογ- 

ἡ παθοτς ητᾶπι οἰοητίαμι ἀΐςογος, Αὐ οτε!, τι 3 τὸ τί 
ὃ ὁ λόγος δξὶν ἑρασμιος. ὡσίει χεγεται ἐκείςτου, 145:Π|.. τῆς οὐσίας 

γδιυυοιγροΥῖ σι 4: 4 4 πὴ οἰεητία ἀοΠριιητατο ἰ1- 
Πα Ποτ Πογαὶ.σαρίτο Ζτν 1 Ἑασεγ ἐχροηὶ Φιοάδπι- 
πιο! οογ ταΐρ, οὐσίαι πρώτα τἡ δευτέρα 1165, Ατἰίζτοτ, ἴῃ 
σία τνδυματώδης, Γι Ἐαητία δα τπάτοτῖα Ηαταοία. Θα- 
«44 ΟἸαιϊσθη, ἐσία ὃς ὕπαρξις 14 ἀἸ βογαιτ,αρρατοῖ οχ 
ἀς πιιιηάο, ὁ ὠρότερον τίυὐ απεδίω) αὐή κεν ὁ μωύσης καὶ τπρα- 

λαξ ει} φαντεισίας. ἐχὶ τῆς οὐσίας. τοῦτο γδ ἀμήχανον 5 ὁνεὶ τῆς 
υς ἀυτε τὰ πῆς τρργοίας:ν οἱ ν οττίτιν ἃ Βι δ᾽ ονέσία,εἸΤοπτῖα: 
τὸ, ΠιΠαπτίαιντ πε ἐσία πατιῖγα: ὅ146 Ὑἵσαρξις. Ιτεπὶ 

τίπτος ΔῸ ςοάοπι ΡΗΠ]Οης ἀἰοίτυτ 1514. Π|. πηιιη 4} πγατο- 
ΟΠ ἶτα δί τιιάϊς, ᾿πάϊροίάσιις πιο ες5. [το πὶ οὐσία, ν 5 ὃζ 
Αγ τοῖο]. ἀε σπιπ 4, πνδῦ μα λέγεται ἡ τε ἐν φυτοῖς χ᾽ ζώοις χα ἢ 

ν διήκουσε ἔμψυχος τε κὶ γόνεμος ἐσία 9 1 εἰξ. νὶς ν]τα 5 
ἸΠΠΟ ΠῚ ΠΊΠ1|π| ΡΟγΓΙΠ  Π85ζοι] γατῖο “ιιδ:44π| ροττίποη5 

6ΠῚ ΓΟΓΙΙΠῚ ΠΑΓΙΓΑΠῚ 5 γα Ἰοαιἶτιγ Οίςεγο ἐς ῃάτιγα 
ὈΓΕΙΠῚ. τὐδὲ οὐ σίας γἡ ιξωύς-ἄστως, νἱάς ἸΝαζαπσοη.η Οτγατοηὶ- 

ἢ ΤΊ πια:ο 50 ὑσία μέρας κὺ ἀμέρις Θ-γπηατοτία ἀϊιϊάϊι4 ὃς ἰπα- 
2. ΟἸσεγ το ΠῚ οὐσία, θοηα πη] 1114. ραττϊ πποηττιη1, ρεςιι- 
Ῥ65. Υἵ ταὶ ὄντα ὃζ τεὶ ζααῤχον ται, πίω οὐ σί ἐν ὠροφυλχά τειν, 

ΡΉ, τίω) τοι νομίσματος οὐσίδυ σώξειγγαοηΓἜτιιατο το πὶ Ῥδοιι- 
Ατίϊοις].1π ΡοΙ τ. ἔγίυίθ- ἐσία,νἸάς ἔγίυ(Θ. ἀποφαίνειν τω 

ἄαγο σΟΠΊπιθητατίιπι ἴοι ᾿πἀΐσοπὶ Βοποτιπι. αιιοά ἰη- 
Ππιπ ἀρ ΡΟ ]Δητ,ἰά αιιοά ἤςθατ ἐν τς αἡτιδόσεσιν, Γ)οπτοί. 

σπου» μοσε πἰμὴ δσόφασιν δοιιῦ αἱ μοι πῆς οὐσίας, ἰά εἴν, τίυὶ 

ἽΝ πὶ ἀντι διδόναι τίυ) οὐσταν » οταῦ δὰ ξουταπατιιπι ροτ- 
Ῥτοιιοσατε, τῆς ἐσίας ᾧΦϑορρὲ ἀἸσεθάτιιγ ἔασι! τατιιπα 

τίω) ουσὲαν διδόναι» ῬτῸ ἔχου! τατι! 15 [τρ ΓΙ. οἱ ταὶ οὐ᾽- 
ὑτημῖθο!,1ἃ εἴξ, δὔπορφι. ΠλεπιοΠεποϑ. οἱ ταὶ ἐ σίας ὄχοντες. 
οὐσία σὺ χνη, ττιυἶτας ἐλοιτατος Αὐ Πἔορ. ΡΙατο. ἐστώσες, 

ἅΓς οἰΤεπι αἰ ς .Οατα οἰ οητῖα τατον: ΡΟ τίαπο. 
δ, ἔπι ἴῃ τοὶ πατιιγα. ΘΧΟΥΙοτοίαση δὐίτῆοτ δὲ ραγῶϑ,1Πιτεὶ 

Τὰ ῥῬτοάιϊςο, ὅς ρα, οὐ σιούμαι ργοοστεοτ, Πι ἢ ξεῖδπι ἂς- 
ΟΝ ζαη2. 
ἤς γα. ΠΡ Δ πτΙ αἰ ἱξετ νο] 4. ΟΠ πτια! τεῦς 

ἩΔΕΙ͂ Γι ἀριιὶ ΤΥ σΟΡ ΒΓ. Ἐτν πὶ. 
[Ὁ οὐτασε, γΪ Πογαιτῖτ. Ἡ οπλοτι5 1184. 6], ζ τα ἢ) δουρὶ πτωρ᾽ ἐμ- 

{ 

ζωνμιάσω,πιαχα, σοταίηιις γα] πεγο. ΑΣ Αςοι, ΗςΠοά, ρινοὺν 
δπηκρατέως, βετηατ ἔοτγτίτοτ ρεγοιιηε, ἔτ’ 
οΥΪ Πογάτς, τιτρώσκειν, 8ζ ὦτα μῆν Ὁ οὔτημ, ἩεἤΠοά. ἔν 9. οὐ- 

ὼ Ἐς ὀξεϊ χαλκῷ, 

᾿᾿ταιάμθ᾽,ου, ὁ, γα] Ποτάτιις, 
᾿ Ἰάουπίμνν 

ΑΡΟΠΙΟπ,ΣιΑτροη. ὑλήμα τ᾽ αὐ δρών ἐται- 

τάσκω δε, 

ὦ λυ 371. 

8 ὑπίο, [4 πὶ ̓ ὐθ ἐτώξω, ρογοιτίο ΑΕ, Αςοι, 
Ου πρηδαις, [ἰςίϑη, ἴῃ Αἰσγοπο, οὐὔτε τὰ μεμάλα διω δι Υ 

ἔτ᾽ οὗ τοὶ σμικραὶ, ὅζο. ΠΗ͂ΙΣ ταᾶρπα ἐγζμ Ὲ μμν τηυρὶ τὰς οὶ ἥ ἧ Η : ΄ις 
ΨΈΓΟ ΡάΓι4. ὅτε ταῦ γήρᾳ δγακωλυογται» 112 [οποέξιτο ἱπηραάϊιη- 

τι γάζα ἐς δοησέξισς, οὐὔτε μὴ πέσει, οατις ολάςτςαρ.7. Αρο- 
ΚΑΙ Ρ.Ἰοαη, οὔτν κα δύῃ γηοαιις ἱπιιοηΐοῖ, Ναζαηζ, Οὐἶτε οχῖρὶς 
ΔἰτοΓ ΠῚ ὅτε» δηριοῦν, αἴρει ςερ, δε γδ ἐῶ ὡρεσβείᾳ ὠρὸς ἐδίνα ἀπε- 
παλμῆμη τότε, Ὑἢν ἐγλίιύαγ, δίς. ἦϑ᾽ υἷτος υὑγιὸς αὐεὶ τούτων εἴρηκεν οὐ-- 
ἀρ ΠΙΉΠ τον ἀρὰ Γατίπος , ντὰς ΑἹ [ς Ρατά, μας νοῖρα 
ἐυθεπλερεθ θείοις πᾷ Βαβογς πατιγᾶνντ {ξτπ οὶ Ροηὶ 

»41114. ΝΕΏΕ οἱἘ σοηϊιπξξίο αἰ Πιπξξηιια, δίς πηροτ 
Ῥοίξυατ,νε τα Ι5 ἴῃ ξογατιγοδίο, ζατῆο τοὶ λοιποί, 

Οὔτε δη ης ιΐάοπη ΡΙᾶτο Ἐρ1Π:7. τε δὶ δημτηδεύειν διιματοὶ γίγνον- 
“Ταρῆς ρτοῆτοτὶ αιάςπι ροίπιητ. 

Οὐτε μείω, τὸ ἐδὲ μίω, καὶ υὐὐτοι;πςαὐο νογόρηος ξατηδη; πος γογὸ; ποῦ 
[λπέ. ᾿ Ῥ 

Οὐἴτερρς,ρτο ὁ ἕτερρο»Π]οτοάοτ; 
Οὐτετι, ἐδαμὼς, Ποτα Οὐ, 

Οὐτέτῳ,πθαιις ΕἸΠΟΤΕ 
Οὐτησις (6.95) ν ]πογδτίο Οἴσοτο ὃς Οσίατ, 
Οὐτητειρα, Ὁ] ΠΟΓατΥ  Χ, 01 ἔογῖτοντ ἴῃ Ἐρίρτο ἐτήτειρᾳ δέλας ἔχιδγά, 

1 πληκτική, 

Οὔτ» ΠΙΠ ποπ, ποαιυιαηιιάπη, ἐδ μώς ἡ κάτ’ ἐδὲν, 
ϑερῦ ἔπ]αϊγο, δεξιὸς ὄρνις, 

Οὐτπιγεν πε άιιπι,1.Ποη [Ὁ] ἰπι. : 
Οὐτιδανὸς οὐδ, ὁ. ν 115. π0}ΠΠ|π|5 Ρτοτῖ) Βοτηο, ἐδενὸς λόγου ἀξιῶν ἀϑνε- 
νὴς,ροοεῖς, Π|14 4, οὐτιδωνοῖσιν αὐοΐστεις, ἤοπτΟ ποπ 4ι {4 }Π|ς» ποσὰ 
Βαιιοὶ ΝΝα 5 Ῥετυγθατε ἰἀχονῆοπιο ποπ 4υϊι}1π, 

Οὐὔτιδες "αὶ σωρῖται. δι. αὐδιλλογίσμοί, ΟΒευρρὶ ςαρτιοίᾳ ιαἀδλτᾶ 
ΓΑΙΙΟΟΙΔΙΙΟΠΟ5. ἥ 

οὔτι μβρ δὶ πρυτίχιιαπι τάπτοπ. ΡΙάτο ἴα ΤΊπιαο. Οὐδ υδὸ δι χυθή- 
σεωδιέ γε, ἐδὲ τ δλξεὗϑνὲ ϑεινάτου μοίρας : Οἷς, Ν ευτί ιιατα τάπγεη ἀ {- 
[ΟΠ στ πὶ ποι νος νΠ|4 πτοτξϊς ἔλτα ρογί πιθησ. 

Οὐτιπου,Δη. ξοττὲ; πιιπη ξοτγτὸ, οἴρα, πιιπα ταπά οπι ΡΙατο πη ΤῊς- 
τεῖο » Οὐτιπους ὦ Θεόδωρε ς ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἐχροικίζομα. Ῥοηΐ ὁ 
τιιΓ ὃς Ρτὸ οὐδαρμώς . ΠΟῺ 5» ΠΟ] ΔΙΑ, [άθπη ΠΠΡγο αιϊητο, ἄς 
ΒοΕρμδΙΙς, ἃ δ ἐγὼ δρω, φοβερόν τε χαὶ σφαλερὸν »οὐ τίου γέλωτει ὁ - 

φλειν,ῆιος ἔλεἰοητὶ Ρεγισα πὶ ἱπιπιϊποῖρῃοη ἀϊσο πὸ στἰάιςα 8 
γί άεαγ, 

Οὐτιεσω, ῬτῸ ΠΙΙΠῚ ξοστένγεῖ δ βοττέ. ΡΙατο χ,, ἄς Κερ. ὅτιπω οἵα, ἕ- 
φυ ἱκαγωῖς εἰν ὅδε! κὐϊδὲ τοῦ λογου;4ηι Ριιτο {τὶς ἀϊμιτη ἐἤεοΡργο πό- 
ἀιιπ),ϑορ μος: ϑεινεῖν γδ αὐτὸν ἔτιπω ϑέλω, 

οΟὐπεοντάς Ωτίς, 

οὔτις, δι ποη αι152π11}|5.1112., ὅτις χεῖρας ἐποίσ, ἱ.ἐδείς, ἘΠῚ εἰ 
δοη.ωπι, ἀριιά ΗΠ οπιοτ, [τ6ΠῈ φοπιις ςαρτιοίας ςσοηο ΠΟ ηΐς» 
ἄς ιια ΟΒεγπρριιβ [ἰδ τιπὶ σοπηρο με, 

Οὐτινοσσυυ, οὐ] α[ςιιΠ 4116, 
Οὐτιστέσκω, τὸ ἐτέσκω, 

Οὐτοι,ποπ; παι ιιαπη ἐμέαδ, π στ 14) πιϊηϊ πἰὰ, ὅτε, ΧΟ ΠΟΡΕ. 
ὅτοι, ἔφυ υπϑρορω τὸ διαμιόνιον, ὅτοι μόντεις ,ὠροῆ τα 3, ΠΟη νατεβυίςξά 
Ῥγορβξια ΡΙατο ἴῃ Τίπησο. Τάςπι.. Οὗτοι καξως σοὶ κείσεται ὃ, τά 
αὖ κα μ(σὲ ς δυςργετήσης, ὈἸοῖταν ὃς Οἰὐτοιγεν τ τοΐτ ἐς Τα ]ο. ν᾽ 
τοι γε κα εὖ ὅ}} τοῦ ὄχρυ κύκλον φοραὶ » ποη τά ΠΊθη 5 ναὶ ποὴ 1άθο 
ταῦηθη. 

Οὐτοίνίωζηεαιια νετὸνατ πος, ΧΈΠΟΡΗ. ἐτοίνζω ῥβόνον ἴρκεσε τῳῇ ϑεῳ τῷ 
σώμειτος δητμέληϑίώ ὁ)» δζο. νά ε Ὑούνζιω, ι 

Οὗτος, τούτου, ὃς ἑτοσι Αττὶοὸ; Εἰς, Ετ εἴ Ργοποπῆθῃ ἀεπηοπίξτατι - 
υἷι πι» ἀθο! ]πατύγαιιο απο ἀγτῖςιι!ο οἴιπὶ οπηητθιι5 Ργο πο πη πὲ - 
διις ΡοΙ ξῶς γεὶ δὲ ἀττίςα 115 Ροπὶ (ο]ος, ΑΞ οἈῖπ,, εἰς τίωδε πίω 
ἡμέραν, ΑἸ πο ΡτοποπΊοη ΡΟ ροπίτιισ ποπιῖη]ν ἢς» χρύσο- 
μαὶ τῇ αὮ λόγου τείξει ταύτῃ, ξύν νόμος 5 ΑΙ ἔχης ἁτέϊοι] 7. Ρίατο πὰ 
Τρ. Πο ὃς ὅϑε νδρος, 01. δ δὲ τούτοις βιξλίοις, ΑτἸτοτ.η Β ποτ αὖ- 
τὸ πενία» Χοπορ ἴῃ ΟΕςοη,  εἔοστατ δἰ χυαπάο δὰ ἰςοιιπάαητ 
Ῥειίοπαπι,οχροπἰτύγαιος ρον 1{π6.δϑς ρτο ὦ δέ, Ποι5 τη 
ὁδτ. ΑὐἰἘορδη. ἴϑ᾽ δ αὐαίζόησον αὐτόν μοι μέγα, ἰά οἴ σα τιι,ἱπὸ 
οἰαπια εἰιπὶ τ Εἰ πηᾶρηα γοςς. Ιάοστ 'π ΙΝ ΒΕ}. ξθῖς κριϑευ δες; 
ἀογπιίοϑνεῖ ἤςιις τὰ ἀοτπη δορΡ Βοος]. πη Αἴδος, ξξδ, σὲ τὸν ταξὶ α)- 
χιαλωτίδας χέρας δεσμοῖς ἀπέυϑιευθοντα τρφσμολεῖν καλοῖ, 14 οἵϊ, Ρ 

σϑὶ, ὁ τι» νο] Βειις ται» Γἤσπὶ δ᾽ 4οπῃ, ὦ ξξδ' αν, δεύτερόν ἢ ὡρ’- 
σκώλω, ὃ τιι Αἴακχ. 1δ᾽ά6πη, ξές, σὲ φωνῶ, ποις τι τε ρρο ]ο. 1.- 
εἴληιιϑ, μέχρι δὲ τίνιΘ- ὦ ξεῦν ,» ὁδυρόμεϑει ; 14 οἴξ, ζιουαμε αιιά-. 

[ὁ θεπηιι5 ὃ δξε αὐτὶ τοῦ ἐγὼ, Αττὶς ὁ, ΑὐἸΠορἤδη. Τητογργαβ. νοι 
δδ, τρίς ἱπτο!Π ρου οϊδη δα κύτος» ΣΧ ΈΠΟΡ , ταύτίω αὐτίω) ἐ- 
πεώτζων, δζο. ᾿ 

Οὑτοσὶ αὐτὶ τοῦ δξᾷξ χτ' τυρροχηματισμιὸν γτ ὀκεινοσὶ, δέ ἐκεινηδὶ ἴῃ σοηϊτῖ- 
τὸ ἀριΐ Γλιοϊαπ. Αριιά ΑὙ ΟΡ Ὦ, ὑτοις αὐτοῦ, αι ρογ οπίπεπε 
ἀεο!ππατίοποπι ἢτ δ εἰκτικώς, 

οὕτω, ἢς, πος πιοάο, 4 Βιπης πιοάιιπι; οαῖοπιι5, ταπΊοἱτΑ,Δἀς ὃ» 
ν[πηιιεαάοὸ, ἃ ΟΘεηἰτγτούτω». Τπἀϊσατίαο ραιάετοθαξα Πρ τιιᾶτ- 
το. Ετ ἴτης σ (ογῖδὶ (οἱ ες ςοπίοπαητε [εαποητε; ἕτως νοτὸ σαπὶ 
σ᾿ οἰ (οαιιεητς. οὗτως ἔχει ἀΐσιητ Οτςοὶ ἀν κερηνι τι ἣρ 
Τιλτί εἱς ἶτα τος οἵ ἃς ὕτως ἔχει τοὶ ράγματα,, εά νὶΞ εἴτ ς παύιγα 
τεσάπα, οὐδεὶς ἐμὰ! δὲν ἔτι δ ύσκον, Θ- “ἰοὺ ῥύσιν  ἔςις ὧι ἀαβίχετοι κα 

Τὸρια: ῷῷ ἢ 

ΟὐἀγΠ) ὁ, οὖτι δ 



332 οὐ ν) 
1ὰ εἰ, χαΐῃ αθφατ, ὅς, Δὲ (οἴη. οὕτως οὐδαμοῖς ὄυτυ χιῖς, δίς. ὡςε, 
δίς. Ῥίατο ἀς 1,6 στ. τα ̓ς ΠἸοἴτοτον τ, δες. ὕσω χεωνίως, τα πιά ιι. ὅ- 

τως θγα)5» Β6πο ΡΓΘΟΔΏτΙ5 Ο[Ἐ 5 νὰ ἀρ Τἀτῖπος ππδέϊε νίττηζο. 
ἘΠῚ ετίαπα ὅτω {πταητῖςνᾶς Πάδηι λοϊ επτίσϑνε! φαἀπηίγαητίβιντ,ῖς, ΝΣ. σέρας ἐποίησε. τεὴν ποη (ὉΠἰπὶ Ὠοη ποη πιο 
τὰ πῆς ἀ1) ἀπιοησ. ἘΠ σδητεγ Δ Πιπεῖς ἤά5 ραττίςιας τοὶ γε δ, - 
τον 1 δητι5»οὕτω δὰ καΐλλοις ἔχων, ουτο 7) τὸν αὐτὸν τοήπον, ἀϊχὶτ 
ΡΙατο ῃ Αροίοσιρεγ Βριιγάπη τα: ἀϊοίτιιτ ἐκ τοῦ αὐβαλλήλου, 
Οὕτω τις οὕτως ἴῃ τοἀαϊτίοης ἤαι τι ἀἸπὶς ῬΟμΙταγ ρσοςο- 
ἄξητε ὥσπερον οἱ κα ϑεῤεῦο,ν οἷ αἰ Ἰ4ι14 οὐ πιο 1:1 Ππιαιις ποὺ- 

ΠΙΙΠΠ 1 ΠῚ ΟΠ ΤΙ πὶ Εἰεραητοῦ Γαδ ̓ ης ΟΠ σίτατοντ Δριιά Αὐἰο- 
τε]. αἷξὸ ἑρμίω. καὶ ὡαπὲρ οὐδὲ γράμιια τα ποῖσε τεὶ αὐτῷ. οὐδὲ φωναὶ 
αἱ αὐταί, τ Κὶ Πετογ.3. Καὶ κρφιϑείεὑῷ ἐκ εἴ μεῖζον διιυύανται γυῦ “ἦν ποι- 

ΜΠ οἱ υὑποκραταὶ 5 Καὶ τ᾽ «δ πολιτικοιέ ἀγώνας, διαὶ τίω) μοχθηρὸν τἶν 
πολιτειών, 

Οὕτω ἥου,14ςπὶ χιοά ὥτω, 5.4 πω ὃς ποὺ ἐγκλινέ μῆνα ΟΥ̓ΠατΙΙ5. διὰ 

τα ροπιιητιγοντ γα]ρὸ βς ἰῃ ποράηθο νο] ἱπϊοτγοσαπίο ρὺς- 
εἰριιὲ ἐχρί ἐτίπα ραττίςα!α. Τλεπιο τ", ὑσίω ήετο σ᾽ ουΐτω πον νὴ 
παρεδ'ῖχε τὸν ὁρωπὸν. 

Οὐτασὶ το τω, Ατεϊο ΑΔ ἀϊτο ἵν 
Οὐὑτωσίτως, Ργο ςοοπη»ς. 
Οὐἴτωτι ϑρασιξ,τατη αἰνάαχονίαιις δἀοὸ δυάλχ. 
Οὔ φημι» ἀϊσο ποῃϑῃορογποη δἀπγίττο, ΑὙ ΟΡ Αποδ.νεφ. οὐ φησι 

χρίυϑαι «ὅν νέοις ἀσκέϊν , ἐγὼ δὲ φημι. πορατ πο πα5 Οροτίοτο 6- 
Χείσεῖο, 

Οὐχ,ηοη,άς ατο ἴῃ Οὐκ, 
Οὐχ ἑκὼν»! ΔῈ} 115) ΠΟ ἢ 5. 
Οὐχ ἥκιςα1. μόλιςσα, Πγαχ πιὸ, Ποπ πηϊπί πὲ, ποη ἰὴ ρο τι ἐπτϊ5μεί- 

λισιαιγποίνυ ἐχ ὕη]ον,ν ΕἸ ρταοίριιὸ, ΠΟ πιθάϊοογίτογ.. ὃς ργῸ τιιπὶ 
γογόν Τ Βαςγ 4. οπὶ Οεηῖς. Πΐοη ἀρια ΓΙατοποῖη ἴῃ Ἐρηξ. ὺ 
“5 τὸς μοναρχίας ) ὄγοις ἐχ ἥκις᾽ αὐτὸν ἐλπίζω ξιω ἕξοι ρὰσ ειν, ἣθ αἶεὶ τ 
σίωὐ διατρεξιων ὄγτων 9 1. ΠΟΠ ΠΊΪΠτΙ5 ᾿ΠῚ ΘΏΓΕΓΙΙΠῚ αιιὰπι αι ἤτης 
το 3 π|} 14 ε574111 τοσιπὶ σοι Πιοίςιιητ ἐχ ὑἴκεσα ϑ,ουηαχ πη νο- 
τὸ, ὅς 1π ΡΥ ΠΗ 5. 

Οὐχ ὅπου» 1} αν π1596 ὁ τη ρΡ 5.1 Ππιογ 4, 
οὐχ ἅδ,ποη τη οάὸ ποηςποη πιοάὸ, ἐχ ὅτι, ἐχ ὁπωςνἐχ ὡς, ποάιιτην 

ὐχ ὁσον νὴ δ ει ὅτι ῬΗΔΙΑτὶς ἴῃ ἘΡΠῈ. Οὐχ δ΄ αὐϑρώπῳ τινὶ πη ϑϑνείην 
τίυ) τυραννίδος υἴξεσταν κατα ϑέῶτῃ 5 ὁ) ἐδὲ ϑεών πῇ δι αςδύοντι,. 1, 
γττυγάπηία!ς ἀυτμογίτατθ ἀθροπογοπὶ ποθὴ πιοάὸ Βοπιο απ Γ- 
Ρἰᾶ τα ] ποη ρτὸ δαπεγίτοίς 4 τς Πθοσιμηι Πππηπηι5 ἱρίς Πιρὶ- 
τοτῖν Οἱ τγταπηϊάξ ἀοροποτς τη 1Ε] ρογμδάςάτ π πηοάὸ ποηλο 
4}1ι||5.9 ΓΞ πς ΤΟ δοσιιπι γοχ ἐρής ΠΙΡΊτΟΥ : 815 ΘΠ]ΠῚ ἰΟσ τ 15 
εἰ Οἴςετο [ἀρ ιΠ]Ἰ πιὸ, 411} ποι (ΟΠ πὶ ποη 7 ἃζ πθη (ΟΠ ἐπὶ οχ- 
Ῥοπιιητ,ντ ἀρμ ἃ ΡΟΪν θίιμηι 9 Μένεστ μῆρ γδ φάλαγξ ἐν τοῖς ὄπετη- 
ειοτάτοις αὐτὰ τόποις ἐχ δῇ ὠφελεῖν διυύα τ᾽ αὐ ἐὺ φίλοις, δα ̓ ἀδὲ αὐ. 
“ἰὼ σώζειν. 

Οὐχ οἷόν τε, Πετὶ που ροτο τ, προ Πδ1|ς εἴς. 
Οὐχ οἵδς π᾿ εἴαι, που ΡοΙμπι. 
Οὐχ ὅπως» ποη [Ὁ] π1, ποη πιοάφὸ , ποῃ πιοάὸ ποπ 5 ποη [οἱ] ἐπὶ 

ποῃ. ἐχ ὅπως χαλαρὸν γῆρας ὅδ! γἡὴ αῤγὸν » ὁμὲ τὴ πολυεργον οἵά εἴ, 
{δποέζης ποὴ πποάὸ ἰλησπάλ ἄτης ἱποῖς ποη οἹἘ. γογὰμπι ὃ- 
τἀπὶ ορεγοίιν σα ἀξ δοποέξυτο εχ ὅπτως τί χαλεπὸν, δμ οὶ τὴ ἐ- 
δυὶ τὸ γῆρας δοὶ πος [ὉΠ πὶ πο τπο] εἴτα, [δ οτίαπι Ππισιιπή εἰ 
Τξπεξειι5.14ς πὶ 1 4. ὧν τὸ γήρας ἐκ ὅπως δὲ ἐγ οβμὲς, ὁμ4. κα ὅθηδισ.-. 
ναι εἰς ταῦτει πέφυκε » 4ῖδι15 Ποη πιοάὸ ποη οτδατὶν [οε ἐγ απὶ 
ιιροτὶ Γςποέζιις (Ο  οτϑ [46 πὶ ̓δ᾽ἀοιπ. Γιοΐαπιις, φημὶ γδ κ᾽ γιωα,- 
ξὶ καλαῖς. οὐχ ὅπως συλλαμζαγειν ἐς τὸ ὀυμιορ δῦ τερον, οἰγλιαὶ κἡ ἐνάντι-- 

οὐδῶτω τὸν κόσμὸν τὲν πολιωὴ, ΑξΆγπιο επέπι ρυι οἰ εἰς πνα Ποῖος 
ντ νοηιἘΊογος ἀρραγοαπῦ οὐἤτιιπὶ πα τι πο πιοάὸ πη 
Ῥτοάοῖϊς, (4 ετίατη Ομ οἶς. οὐχ ἥσως ργο, ποάμιπι, 4ιοᾷ ὅς 
ἐχ ὡς ἀτοϊτιγοδί ἐχ ὅσον. Τά οι ἴῃ Ῥγθ ποτ ἤθὸ, οὐδὲ μνημονδύσ εἰν 
εἰς τίν) υὑς εραύθυ ἔτι ὠμίω τὸν δία , οὐχ, ὅπως κὶ τηλικοῦτοι ἐκσ᾽ αὐτοῖς 
εἰγειναικτήσ εἰν 5 ΠΟ τς ΠΟ ΠΊΟΓΟΠῚ [οἰ ΙΕ ΠῚ ρο ττίφἰς αταγιμτ γο- 
Ῥατ» πϑάϊηπι τὰπη σταιίτογ ἤαὴς ἰατυγιιι. καί τοι ἐγὼ μὴ ἀποφρά- 
δὼ μὴ εἰδὼς ἡ ἠσιιυυόμίω αὐ μώγλον, οὐχ ὅτεως εἰπεν ἀῤγηϑείϊω αὐτάν - 
τὰ θείς γε ἀθηςρεπὶ παπο ἀϊξείοποπι ἀρορηγαάα ντ οτίαπη 
ΨΈΓΟΓΕΓ 5 Π ἸσΠΟΓΑΓΘΠῚ 9 Γ]οἴΔηιι5. οὐχ ὅσσως ζυμιοιιῶ., δμαὶ μὴ 
οἰ κοῦ ζήν χρὴ τὸν μὴ τὺ χύντοι γνώμης» οἸτη 4] ἰπ σοη Πι]Θη 4 ἰη- 
ξεγῖοσ ἔπΐε πγυΐτο ἀξάσοοις . πεάϊιπη Πρ] οἷο ργοίδαι! ἀς- 
θεπηι5 . Τ πο ἀ14.ἐχ ὄσσως οτίδηη οὐχ ἵνα Πρῃϊῆςατ. Ποπτοίς- 
Ἀοης5, Οὐχ ἴσως δυορκησῃ φεῤτοιαν ποιήσεται. Ἰορίτιιν ὃζ οὐχόσως. 
σου πη ξ 1 Π. 

Οὐχ ὁρᾷς» ραγοητποῆς 6{Ἐ σαρέλκαστυ κα εἰρωνική, Τ ατ ηἱ σγοίο ὃς ἔςῖ- 
Ἰῖςοῖ ἀϊοιιητ. ευη οἵα. ἀγα. ὃ (ἐχ ὀρᾷς) τύχῃ συμξεζιωκὼς., τῆς ὀ. 
μῆς ὡς φαύλης κατηγορεῖς) ρτορίάπι γογὸ τιῖζο. ογοάο, ξουζιιμᾶ πὴ 
δάορτιισοπηοατπη ξοτγτιηατῃ ντ σα απγέτο πῈ ἀσοι 15. 

Ουχ ὅσον, ἡφότιπι. ΑὙἸ 4. 1π Ραματῇ. μέγα κὶ φόνερὴν σύμβολόν ὅδι τοῦ 
Ὡρούχάν ὄυϑις εξ αὐγῆς, ἐχ ὅσον λδυϑείνειν, ΠΑ ΡΉΠη. ἱ. ἱῃἀἸοἰ πὶ 
Ἠυΐι5 οἰ τατῖ5 Ρτα λητία ᾿πάς ἰαπὶ αὖ ἰηΐτιο ) ἢ θάτη οὔ οΌ- 
ἔσιιτο ποπιῖης πο Π}Π7ς, οὐχ ὅσον ἐκ ἡμμευδόυτο, ποη (οἰ ι; πο π 
Ρτορα ἄγιιπτς Τ Ἴλιον 414. 8. Ατἰ του, Πρτο 8.ῬοΪἰτ, ἐχ ὅσον δὴ 
πλ ἐον διαὶ χὶ δαὶ τίν) γ δὸν ων 1 Ατοτὶπιιβγποη δὰ Ἔχος απ αιὶ- 
ἤδπη, (66 αὦ ἀοἸ εἰ ατίοπεπι. 

Οὐλ ὁσονιὶ ἐγ ον], βοα δίῳ ς, τα χ υὶ, δ}, 

Οὐχίως, αὐτὶ ποδοὺχ ὅπως. πράτιηι. ΑἰΙοπσοιις Πστο αι] [αεμῆι 

Οὐχηκεσαγνιάς Οὐχ ἥκιστα, 

Οὐχὶ» ΠΟΙ» ΠΟΠΙΔΘΙΩΠῚ, ᾿ 
ΟΦ ΕΓ ΔΊΤΟ Ν, Πιις ὀφίδιον, τὸ, ἀπ σ ΠΟΥ 1115» ρά ΤΊΣ (οΓΡ 

Οἰφειλείστον ας τὸ, ἀεἰοἴτι1π1) Εἰ ατῇν, Ὁ 
Οὐ ειλέτης υγ δ. ἀφ Ἰτοτ. χφεώςης, ΒΟ ΡΠοοΪ. ἐδὲν αῤκεῖν εἰμι 

Οφειλέτιο,ο ποχί αν ἀειμηέζα Βεπςοῆςϊο, ΕἰγΙ ρ 4, 
Οφειλὴ ἡ ον δὲ 

Οφείλημισατος τὸ, ἰς ὈΊΤΠΠΠῚ χοἕθ. ἀοδίεῖο, ΟἸςογ δες 

Οφείλομμαι» [πὰ ἀοτ ἕξις ὃς ΟΡ πο χ εις. οΦ εἰλεται χουτϑοον 

Οφείλω μι, ελώ, αἰ ρ.β.ὄφλησοι, ἀεἴσεο, ΠΙπὶ ἀο Ἰτοτολεεωσι ' 

Οἴρελον, Ιοηΐςὰ, Ῥγὸ ὥρειλον, γτὶ ΠΑ ΠῚ  εἴϑε ς αἴϑε, ἀἰ οἶα 

᾿ ΑὟΜ' ͵ 

Οὐχεδτπρποη [Ο] ὑπλν ποι πιοάὸ, ἡ ὅπ Χο πο εἱ 
στῶν Ὧν ἡσυχίᾳ, ἐῶ δα αὶ καὶ οἱ φίλοι ἀιτν 5 θη (Οἷας ἰρι 
[: ἃ ἁτηϊοὶ οτῖδπι εἶτις. Τ ΠΟ ἢγαἤπιι5,εἰχ ὅτι ὀῤέ 

ποη.Ατβοπ. ἐχ ὅτι ἡ μλθ᾽ τιν αἱ ὠρρσ βλέποντες . δὴ ἐδ 
ἐχ ὅπας, Ατἰϊτοτ, [το 7. ΡΟ τ. σρ. Ζι, ἐχ ὅτι τε 
τέογ αἰγὶ κ᾽ τούτων ὅηημελητέον, ΠΟ Ὴ ΠλΓὶσ πποάὸ ο 
Το Πιοτιῖπι οτίαι οατα Βαδοπάα, δίς. ἷς ὅς ΤΠΘΟ 
“.ΜΠΠτοτ. ΡΙΔητ. ἐκ ὅτι πεὶ ἐν τῇ δυρώπῃ. ΤΜιογ ἀϊά,ποη ἢ 
1π ΕπΓΟρδιν ΟΣ Γητογρ τ. Ογατοιις ἐχ ἐπ αὐτὶ τοῦ μὴ 
ποιή τεῖ εἰς μέγεϑος κ αὐετὴ Ἰούσει, δ να βελτίω υΥἴγτας 

ἄςπϑ ποη ἀοτεγίογειπ οξῆςϊετ, {ξ4 πιο! ογοσῃ, ΑΤὶ 
.) “ Ἔν! - Μαρβπου ον] οὐχ ότι λαξάν ταῦτα αἷρσὶ ἿΦ ὠρογόγων χξίων 

λαὶ κἡ τοῖς ἐπεί τοι χὐοομδοιυθ αι 5 ΠΣ ΠΟΙ ἀρΟΙΡοΓς τὰ τι 
σπδϊοτιδιι59[ςἀ ετίδη] ρο[ ογῖς ργοάοῆς, Ο4ζα ἐς δι 
βὰς οτίατη,ποη αιϑ ας οτιπ ΓπἀἸςατίο Ἰπηε γῇ: ; 
τούτοις ἐλαῆον τίνες ὑμέγκρτο ἣ Νοη φιοά μας ἴῃ Ῥαττε αἱ 
ΤΊΣ ΟἸ11}}18 ΠῚ. ᾿ 

Οὐχ ὅτι μὴγποη φαΐ, αοΐαηοὖχ ἐπι μὴ καλὸν ἐἢ οἴνκαι; 
ποἤιμα οἷς σεηίς4π|. 

Οὐχ ξέπ,ιοπης Πἰς. μι Ἢ ἣ 1 

γδ τὸ ἐλϑεῖν εἰς λόγοις τὸν τοῦ τιλώτωνίθ: Σωκριζηΐωυ μόλες 
χωρείγουχ, ὡς Καὶ τοιούτοις εἰπεῖν ἡ ἀκούσαι χόγοις . ΠΟΑΠΙΠῚ, 

Ρτῖὰ ΠΡαΙΠρατίοης» ντ οὐχ ὡς ἔδεε, ποι ντ ΟρΟΥ 
πηοίζῃςης5, 

[ςἷς πούπςη. ΡΠῚη.110.32.ςαρον τ, 

τιϑ ὨἾ }} δια ρ! της ργα αν ἀεῦςο, 

ὀφειλίις ἐκείνω ἀφῇ κοί σοι τοῖα ην ἀο δἰ τιτα {{Ππ|Η᾿| ΓΟ πη, 
1ὰ5 δή Ἀουπᾶη, ςαρ.13.Χποδὸτε οἱιῦ πᾶσι ταὶ ὀφειλαῤ, ται 
τὴ ΟΠ ηῖθι15 αιοι ἀοἰσετὶς, οφείλημ, ΡΓΟ ππογῖτο ν, 
ΟΡΡΟΠΪΤΙΓ τῇ χαῤιτι, ὃς τῇ δωρεᾷ,  οἴη.4. 

ποτ Εἰ ρ 4. ορφλό μην Θ- ταὶ εἰκόνας αιιὶ ἀερφητοτ ἢ 
Ἐρίργαπι. 

ΠΟ ΧΊ 5. ΓΕ 115 Π1Π1. ὀφείλω σοι χαίρω. Ποπιο 1.14 οἰ, 
ὁμολογεῖν, ΧΕ ΠΟΡΒ ΘΙ ἔπ ΑΡΟΪορ.ϑοσγαῖοβ. ἐμοὶ πο, ιὲ 
χάριτας ὁφείχειν, . τααἶτος σοηῆτοτὶ [α τη] ἀοθεῖςο 
οἰϊ5 ἃ πιε ἀεἰιπέζος εἴϊς, ὀφείλω τίνι ὄνεργοστθυ, ΤΒΜΟΥ 
ποβοίτιαν ἄεσθο. ὀφείλω σοι βλάζίω,, {ππὶ τιιαΣ ᾿η τ 
ΧΗΙ5 5 ΕπγΙρ᾽άς58,ὁφείλεις μοι κακὸν ἡ ἀςθ65 τη! ἐπα ΐτι 
τιι 65 ΓΗ] ΟΡ ηοΧίιις ντ Πλ ἢ ἀο5 ροσηᾶϑ : ἢς φρρεὶ 
Ευτίρτάςττ. τίω ζημίαν ὀφείλω 5 ἤιπι απ! ζατιις. ΡῚ 
(δι }}1ο. ἐφείλω δοευῦαι δύκίω, Πεππ ΟΠ πος. ὀφείλει γί 
τεῖ ἤογὶ. Ῥαυ] 5 σαρίτο [δρείπιο Ερ το]... 4 Οογίαιβῖο 
κάϑαιρε ὃ ἰωαι 9 ἀεἴσοῦ ΟΠ ΟΓΓ 5 ΟΡΟΥΓΟῖ ΘΙ] δι ιογεὶ » οἷν δ 0}, 
εἴς. ΠΘεηιοίζμοποβ. ὀφείλετε ἐκ τοῦ κόσμου ᾿ἰξελϑ' εἶν, γτίπ πε 
πηιιη4ο εχ Η]οτῖς : δὶς Ἐγαίπι, σαρίτο ιΐητο . Ρτὶ " 
Ῥαι]ὶ αἀ Οστίπτῃ. νοῦ ὄφελεν πονέεῶτα 5 Η οπιοτ. 164 ἀπ 
ἔπρεπε, ὅζο. ἢς Τπτογρτ, ἀοοτοτ ἴσα ἀοδοῦατ, νἱάο Ἱ δ! 
Τρ Σά. ΓΙατο ιατιοῦ ἐς Κ ρα ]ὶς, κ' ἐμὼ φοίσῃς. εἰ 
φη7Υ ὈΪ Ρτο εἴϑε ὄφελον ρὸ [τι ὐϑ' ὄφελον μεῖναι, Η ΟἿ] Ἵ 
ντίμαπι τδῃ ΠΠςητις Οταςιι5 ΓτΟΓΡΥ. τοὶ χρη μοιτα δηλονότι ΝΣ 
λότω τῷ δημοσίῳ τοσοῦτον ἔταρφν, ρετγίοί πᾶς στγαγίο, Ρίατο ἀοΪ 
διι5.Οἱ ὀφείλοντες τῷ δημοσίῳ ἀἸςοἰ σα ητιτ οἱ χα τεάδυκοι 4 Ὁ Ἧ 
ΣΙ πΙ Ο ογᾶτοα οἰ οὔτημοι, αιοδά 141} ςατιτη ἔες  Πδητ, ἐλ 
ἴῃ Ραπατῇ, ὧν οἱ μιν πυχόντες 7 ὠτιμότερρι γένονται πἿϑ ὁ 
δημοσίῳ γ δίς. Ηΐ5 ΦΙατῖ) ἀρ Ε Οπιᾶποβ ΠΠΊΝ] 65 οἱ 
φειλόντων χεέα » ΒΙΠτατΟΠι15 τὰ ΟΑμΆ 1}, ἀς δ τογιμ ». 
οδηοχίογιιπι. Οφειλόντως 9 ΠιοΙτὸ 5 δεόντως »΄ 
Ηείν ἢ. 

5014. {πη οἶτον ξογὸ σπερον Ορτατ,ποάο, αὐιτ τοῖροὶ 
Τῖτο. ὃ Ποηπιπη 2 Π| [ἢ ἢ ηϊτ. ῬΓΑΣΓογτἴστι 4111) ἶ 
ΡΟ ίτιις Τ Ποπιᾶς ΜΑρΠΈ, ὄφελον ᾿δεῖγ,ἀοραι νἱάογς,Η 
δὴ ὀφελον νεκ ἀν πᾶ ην ποη γἱ οἱ Το. Οὐγ Π ξ, ὡς ὄφελο 
γτηληι Ἰητογ ΠΟ. ὡς ὄφελον δῇ, ντίπαιῃι οἴτεην, Ηοη 
ἀν 1 νοὶ ΤΙ ἀγτηιι » ὥφειλον ΕΧΡΟΙΪτ, εἴϑ᾽ ὄφελες, ἃς ὡς ὃ 
αὐ 8’ ὄφολες » οἴηται Πρηϊ Ποατίοης ορτατίοηΐς οΓἰ Δ ΠῚ ΡεΙ 
οἰτη 44 ἱπἀἸσατίοηςην μαος, Ἡ οπ1.11144.α΄, αὐϑ ὄφελες 
σὶν ἐἰδεέκρυτος κὶ ἀπήμων ἢ ὁὐτιἱ 4 οἴ, ν τἰπαᾶπι ἰράογος δον 
λες πὰῤεῖναινίη ἘρΙ στ, ἰδ. γα. ὄφελες αἴγονὸς τ᾿ ἐμῆραι,οὔγο 
πολέ, ντίηατη πατίις ποη ἔμ} {65 ὅς ΕἸμΠὸς πως ρτοῖς, Τα 
εἰ ἀθιδοπι .» ὧς ὄφελεν ϑυίνατός μοι δεῖν» γτλῃααι τ μὶ πὶ 

Ρίαου! 



ὌὍ Φ 
ΡΒ. εἴϑ' ὀφελ᾽ καὶ υρομννςρι' ὑπολ ίϑει χρινοῖς,, γτῖ- 

{{Π|π| ργοπιθα. 
Ῥοτίομαγιιπι πος Πα ΠιΘγογι πὶ «Π ΠῚ πξλϊ ποῖ 
τι Υελ. Κατίει μῷ εἴς τι “5 ἀδύτων τοῖς πολλὰ οἷς κἡ 

γ  τίω εἰς ἀδου φέρεστιν » 411] ντἱ ηαπὶ οτίαπη δά 
πα ΠΠοτ Ιάο πὶ ὅς ΑἸ: δὲ ἴτα νΠιγραυΐε, 
ωἱ λἀϊιιονίοτγιιο. 
αὔξω,λαἀϊαιιο:ρτοιπιιν πὰς εἰξοφέλλω, αφαιροο. ὀ- 

ὅν, οπν. Οὐ Π. 1. αὐξησφεναιιχοτῖτναισογοῖ, Οὐγξ, 
ὁτον “αν αθατητ ὃζ αἰ ρΠΠραθαταν, Ργο Βοπο της. 
οη.2. δ τ᾿ αἤξωσιν αῤείονες αἴδρες ὀφένιᾳν,ἵ, ὀυεργετεῖν, Ρτο 
οὐ. δῆριν ὀφέλλει ρα σπαπι σοποίτατ, Τά οπὶ αν 9 ὑξριν 
γένοιο αι σο. [το πὶ ρτὸ ἀεροο. Ἡοιλ. 1118 4.αἷ, τι- 

δρελλεν ὀλύριπιίθ ἐγζναλίξαι, ργο ὠφειλε, ἀςθοθας σοη- 
ρέγλεται ἄς δοταγ, ἤ οπι. ἐγ 1.1. ὀφείλεται» χρέως εἴ ται. 

ὡς οαἰ τμπι Πἰ οΓ»διαζεΐγιω. 
ἸΡΥΠΟΗΣΙΙΠῚ φλέ τροΥ, σοίρωείοι, κοέλυμμα. 

ἢ ἴτας. Οπλο ππ τι 1» Ρ οτ τπλϑν ἴπς ἔγιιέξιις χρεία, ὦ 
οα ἱπάθο πα ]ονντ ἄοςες σαζα. Ρ]ατο ἐπ Αροΐορ. 

κὸ σμικεὸν ὄφελος ὅξι, νἸΓ ῬάΓΕ] οτίατη Ρτγοτ!]. “146 Π|, 
γ» μήτε ἐμαυτῳ ἔμελλον μηδὲν ὄφρελ!θ. δ). ποη οτίαπι πραὰς 

τς τα ΤΕ] ΤΡ] σι σφιιαπι ν τι Πτατῖς ἁΙ]Παττιγιι5. Αἰ - 
ει τί δύτ᾽ αὐ εἴης ὄφελθ. κὶ μῖν ἐνθείσῃ ὧὖν; σιν] νι} ὃς ντὴ]!- 

 Ππ5,οΠς χιιοαδϑουσὲν ἐΐφελθ- τῷ κτνήματος,αἰοϊ Δ Χ ὁπΠο. 
ων, κ ὅτι πὖῷ ὄφελίθ- ἰι τοῦ τοιέτου ςρατεύματος 5 410 (1 ογας 

ἴτιι5. ΟἴφελΘ- ετίαπι αἰ οἴτιιγ κα σίαπι ὃ σα] τη εη, 
ΤΠς ΟΡ. 

ταρϑ ἘΠΡαΣῶΣ ΠΙΟἢ 5.6 Ρ 114 ΤΥ σΟΡ τ, 
ἴα ογπουοο]ο. κοσμω, οΟΡἢ. 

ΠατιΙ5.ΧΚαλλμυτρον. ᾿ 

ὑνια ἀησιΐηα : ἢς ἃὶ 4 !δι {3 π| ἀρ Ρο Π|5τ| σαρρα- 
ΡῚ π.}10.13.ς4.23.Ργο το ἴῃ ἀρροπα, Ὀ]οίςοτ.ϊερὶ- 
ςάφυλ. [(εἰι φιλοςα φυλῷ.. 
ον ΟΡ ΔΙ Πα] πιϊα, σοπτιιγθατίο, ν οἱ ρειταγθατῖο οςι]ο- 
θοΠ. ΟΠ] Οτιιπὶ τ ΟγΡ 115 9 οσιἑατία ρτίτιιἀο 5011η0: 

ἰπιΐατν ΡΟ ΠΧ πορατ ργορτῖὸ αἰααιοα οσιίοτιιηι οἵϊς 
1η ἐο γεῖῦο Πρη ΗΠ ςατὶ τγαα τ σι τατοπι οσ ΠΟΥ τ 
15 ασττιάϊης. (ο] Πις ὃς 411) ἀρ ρα δος Πρριτιάϊηξ, 

μοταρ. ΦΟἴδις.15.5.Χ1οἰτ εΠ{ε ᾿πβαπιητατι μοι οἶμ5 
ηδ5 αι σογ πα ἱπΠογοῖ. Ατιϊτορὶν. ἴῃ ΡΊπξο ρτὸ ςα- 

τιλλ ἀξ εἰν σε τῇ ς ὀφϑειλμέας. 1 τῆς πηρώσεως: [ΠτΟΓΡΤ. ὑφϑοιὰ - 
Ρτὶὲ ἡ ΧΤ' «δὸ ἐρϑειλιυοιὲ ὑπὸ νοσήτχν τὸς τινί: γινομήνη βλαάξης 

γεγὸ Πισλέτιιγ αὐτὶ τῇς τυφλώσεως, 1185 ν1 [15 οἵδ ρεῖμα- 
λὴς τῆς ὁράσεως ς ἔρησις, 
Ἰπατιις ΟΡ ΒτΠ ΑἸ πηίατη μἱἴσοπι ν οσάτ οὶ ΡΠ πιοςιι- 
ἱ ὀφϑαλμίας., ὃς μελαύερρος ΟαΖᾶς, τποἰαπτγίιμη νοσᾶς 
,ϑισαρ.16. 
ἀσως ποκα ΟΟ.]Οὐιιἢ ἐπι Θοἰ ΠΠἸτατο πὶ ρατίοτ ΠΡΡὶ- 

{ξπεῖο, ἱρρᾶο, πὶ Πρ Ρι155 ντ ξτῦ ῥόύματος ὀφϑειλ μων, 
᾿ ΕἸ Νίωικ, δ. Εντυ χὼν αἰϑρώπῳ ὁφ ϑειλιμί τι ἀπιόντι ᾿ξ )α- 

 οἰφϑαλμιῶν χἡ ἐποφϑοιλμιάν τὸ ὀφϑειλμοζολεῖν ) ΟΟΙΠΠ05 
[6 ΟἸσοτοὨ]. ὀφϑτιλμοιὶ δηπζαλέίνεντ ν]σὸ,αἰϊαάογ,οοπῖς- 

σαἰογιιπι πη ]Π1Θγαπὶ δά ἀπιογοπι μος Πἰςοτς, σοποιρὶ- 
ΟἾΥδτι5 1π 2. μΠΠοτ, αδεὲ τὸ καλνθ. τῆς χώρας ὀφϑαλιαεῖς 
ΟἸΠ15 σαρτὶ ρα] Ἀγίτιιάῖπο γερὶοηΐβ ἡ ντ ἱπτοῦρτεϑ 4ι1- 
15 γεόξε τγαπ τ. Ἡ] πο ὅς αὐτὶ τοι φϑονέιν.14 εἴ. 1- 

{ππηΐτιγ, νἱάς Ἐποφϑτιλμω χὸ Ε ποφϑειλμιώ, Ε οἰροπάοι 
γ 81) σχεπιρίο “το α ἴπ ἰπτὸ 5 ΓΠΊροηθγο οσι]ο5 ργα- 
ΠΣ. Πα ΡΟτ. Ὀιοοί ες Ποῖ εἶτ, ἄς Ῥγαίοτρτ.30.ν εἰ 40. 

ρα 115. Ατὶ ΠοΡΗ. 
τὸ τες πηδητα 4110 ΟΟ1}}15 Δ Π 1 θοπτιιτ, Ὀ]οίζοτ. ", 

ἰχείσεις» ΟΟΙΪΟτιιΠ οἰ τοι Π τίοηςς. ὨΙοἴσοτι ἰδ το 
ἴσπε Διιτο ΠΊ Ποη πιαρὶς δά πιαἱὶ συ ρίαπη ἴῃ ΟσᾺ}} 

Γῇ ὃς ΓΟ πη {{π|Π| ργαρραγατα", 4ι1ὰ πὶ αἀ Ἔχ ΡΟ το πο πὶ 
6Πῃ οἶμ5 ραττῖδ. Το ξογὸ 4ιιοα ἃς καλλιξλέφαρα 5) Πς 

φλεγμοναὶ. ΟΟΙ] ΟΥτιπὶ ᾿ηαπιηηατίοηςς, Ὠὶοίσοτ. [ἰδ τ.1. 
νἱάς Τ᾽ άθιη Ματςε]. ὃς ςαρ.13. 
οξοδΟσυ]αγίτις πιοάϊοιις Οοτπ. ἢ ς αὶ ὅς ὀφϑοίλ μδν 
Ἡετγοάοι, ορμτ ἢ αἰ πιῖςιις. Ματτ. 

Ἰάς Θ᾽] λέτις, 
ὦ τὸ ὀφϑειλυίω, Οοιι] 05 σοηϊ οὶ, 
δε γϑδνοσι]ος ἀρρεῖθηβ. 
υλείαγας, ἡγ4. ΓΟ τις δὰ οστ]τπη. Βα 115 δά Ἐρ τοί. νἱτ. 

ἃ (ΟἿ ΟἹ. Οἱ οἴτιιγ χυτὴ 411}5 ἐπ οςα}}ς ρτα Παπε(ης οοἰπι 
ζοτο ἰοαίτιιτ) ὃς ἀ1] 15 Ἔης Γοτι 5 οἴ) Ἰρπάιμις νοτὸ Πιπι- 

εγϑο, ὁ, ΘΟ 15 δΐμμα, δ ψις κὺ τεκ αν 9 ΘοΡοοἷ. ὁ βασιλέθ- 
ΕΞ ὃς, ΑΥἸΠΟΡΗ ὐφϑειλωὸς [ει ὄμμα αἰϑέρος.14 εἰξ, ὁ ἥλιε. 148. 
᾿ὀρϑαλμδν. 14 ο[Ἐ οσιιοτιιπι υἱτῖα ἀθίογι οἷς Θά εη. ἴα ἀςβηϊτῖο- 
᾿ πἰδιισιγυςπι νἕάο, Σταρύλωμα γἱάς ἱπέγαιν!ς δζαϊϊας δῇς εϊῖο- 

ἱ 

ΐ 

ΟΦ 353 
πος ἴῃ ἀϊξείοπο Λάΐκωμα. ὀἐφϑι μι" ρρηϑώσεις ἡ Ῥγοοίάοητοβ ο- 
αὐ] ν τάς Ἀπμοτ, Μάγος 1, 1.3, )]ο δου, οα ρίτο 211. ἐρϑωλρμδ 
ἐν ιαταγν τας ἰὴ ἀἰξείοης τ ϑύματα, αἱ ἐν ὀφϑειλ μεῖς ἐλάσαι ]ρτιιῃι 
οἱοατγ ον» Γάς πὶ Πἶδτο τοςαρ.13,ὀφϑλ μδθ τεώραξι;, οσα! οτὰ Ροῖ- 
ταιγθατίο ἴδ το 4. ]ο σογι σα ρῖτο ττι. ἐφϑειλμοῖο βολνὶ ΜΙ Χο» 
οςομΠὶ ςοηϊοέξις. Οἰσοτ. ἐφϑολμὸν ἐκκόπῆειν, ΑὙἸἸΈΟΡ . σα] αὶ ε- 

πογθόγανο, Οὐ ητ}}, Πιιο ὀχου!ροτς Τ᾽ γοητ, οἰξελ εῖν οφϑειλ ρὸν, 
ΜαιιΝ. ᾿ϑιογιιοιο οσιἑ πὴ, Ὀ]η, ὀφϑαλμοιὲ υἱξορύξαι. Ῥαι!ς 4.44 
Οαϊατιοςιος εβοάοις ἀταιις ογιιοῖο, Οφϑείλίὸς βίε,γῖτα: [πχ ατο 
416 Ρτγω Πἀτιιην σατὰ ΠΠπλιιν. Ἐπὶ ρια Ἀπ γοπιαςῃς ἵτα με- 
τα φορέκως (ἰχ τ) Εἰς παῖς ὅο᾽ ἐε μοι λοιπὸς, ὀφϑειλμὸς βΐκ » ν α]σινῖι 
νἶτα: [Ο]απιθη ἀτηϊς πηοογατου, δὶς ἀρια ΓΙαυτιμν ἴῃ ΡΓοιά, 
νδὶ {ΠῚ Πμητ,ιΐθιις νος οοι]] οὔπὶς, αι τς γῖτα:., αηΐθις ἐς [1-- 
οἷς οἰ ἘἰδαιῖθιιΣ Γαι ἴα πιο ΠΠταϑτάφην ἴὼ Οατςι!. θόπο ναΐς,0- 
οὐ]ς πλλ Ετ 1η Αἰπλατ]α,, 9} ΠΟΙ 5 Οςς1]η5. Οὐ δελμὸς τιδηῇδ- 
τὸ οὐῖαηι ργὸ Ἄχοε! Ποητία : ΡΙ πάαγι!5» Σικελίας τ᾿ ἔσοιν ὀφθαλμός, 
ΠΟ ἂχ 1 ἀτίηϊ ἐπιϊταητατγ: Ἰ σον 48 Νλτιιγα Ὀοοσ. ΗΙ ἀπος οἱ 
αὐ]ος οὐ πχατίτπηα: οοάογιης. [ἀοπὶ αα Αττῖς, Ογ οςε]]ο9 
1τα 18 ν ΠΠ|1ὰ5 πχθᾶβ ποη νἱάςο. Ες ἃ (άτα!ο ἀϊοίταν Ροπίη ι- 
ἴα ἰηΠι!ατάπιηις ὄςο {τις δἰ πιο. Πρ ἐφϑαλ δ" τιϑέγαι, ρου ον 
γ6] ργοροπεῖο ἀητὸ οοιος Οἰσεγοηΐ, ΡΟΪγ δῖις ἴῃ τοττῖο μἰ- 
Ττουίατ, ωρὸ ὀφϑειλ δὶ ϑέντες τὸ μέγεϑος 0 εἰς ἐκοόίτερρν τὸ μέρος δ'σπο-- 
ζωσο μων ἐκ πῆ ς μού χυογ ρΡγοροῦτα «ητς οουΐος ἰΈ 11 οιοητιις ἐπ 
ντγάτηιια ράττοπὶ πηαρ ἰτι ἀἴης, Εἰς ὀφϑαλμοιὶ ἔχεόϑει κ᾽ εἰστέναι; 
γοπύγο ἴῃ σοπ ρα ελιπι 5 νο] ἰγς, Ηοπιοτ, ΠΠ184.ὡ,Πως ἐϑελεις ὅπ 
γῆας Αἰχαμν ελϑεέμᾷν οἶθ' ΑΥδρὸς ἐς ὀφϑειλ μιοιὲ, ὃς» δίς, Πυἱ ἀςπι,οὐσ]᾽ 
Αἰχιλῦθ' ὀφϑαλμοις ἄσειμμ, 1 ο(ἔ, εἰς εδὺ ὀφϑεελμοις εἰσέρχομαι: ν οηλ- 
το ἴῃ οσι[ο5 ὀτίαια ἀἰχὶς Οὐ άτι5 ἐς ἴοπιπο Ρτὸ οσιος 'π- 
πΔάογα. πλῖπιις ἀπιον Πιτη )οσοιγτ το πὶ Οςα] 5» αρι4 Οἱςοτ. ἃς 
οθότγαγο οου!] 5.4 ρυ ϑοποοαπι. Ἐξ ὀρϑειλ δ γγυέϑει, ἀθοΠῈ 
Ὁ οσι} 15. Ἡεγοάοτ. τερψεχόρη Καὶ συ μοι ἐγγώεο οἷ ἐφϑαλμδ,ιὸμ- 
μάτων ἄποιἱη Μοάςα Εἰγὶρ. Χ ἐποΡ. δες’ αὐ ὡς τάχιςα εἰς οφϑαλξ 

δὰ συδηβύοιτο. ἃ τιις Οσι]15 πεῖς αιιὰπη ργί πυὶπι 111 ργατι- 
ταιπῚ ἀοςϊ ἀογῖς. Ομ δι ἀπ οθιι5 ΡΟ ἘΓεπιῖς ᾿Ιο σι πα τη ἀϊσῳ 
ὀφϑειλωὸς ργτΟ σοηίρεέξιι ὃί ρῥχα ςητία ροπέξιιγι ἴσεγο δά Αττῖς 
ἦε 1 δ τ]5.Ν απαιαπὶ επΐ πη ΔὉ οςι!}15 πγοῖς αἰ ἤιογιης, ΕΤΡΓΟ 
5114. Αδῆννε δῷ οι 18 νοἰξγῖ5. Τἀθιη τγαματὲ 4.Αοα4. Ασξῖς 
νίγτιις δἰ οοι] 15 ἔοτὶ ὃς σιτΐα», Εἶναι ἐν ἐφϑαλμοῖς, εἴϊε Δητς ὁ - 
οὐ]05, ΨΊΓΡΙ]ν ογίατι ἀπτς οοιι]ος, Εἰτί ρ᾽άος πη ΜΘ θα, δίκη γὰ 
ὧκ ἔγες: ἐν ὀφϑειλμοῖσι βρφ 5.1 ἃ εἴς, Ποιπίητιτη ος απ} ἐπι αιῖ, ἘΠ- 
ἴῃ Οο}15 οτίαπι ἀϊοῖτ Οἴσετο ποι Ρτο οἵδε ἑη δοηίροίδι. (ςὰ 
ΡΓΟ σγᾶτιιπι ατῆῃς σπατιτι οἵδε, νῸ αυππὴ ἀἰχῖς δά Αττῖς, Πρ τς 
4. Ἐτπτογοᾷ τὶς οἵδε ἴπ Οσυ]ἰς οἰπἴπιπιὶ ἐς πὸ ορεϊ πὸ πτοτῖς 
τοτι τη: Ζια ΡΒ γα οτίδηι νείτιν [τὸ 6. ὃς 2. Τ τ] Ὀἰχίτνε- 
τὸ Οτδοοτιπι πλοτο ἴῃ Ν᾽ οὐγοπῃ Α Εν.3.τοπιρ! ἴῃ οςυ] 5. πο - 
τι ἀϊαπόσις αἰρεξιι ΡΒ. εἰ ροἤτιιπι, γαῖα ηἰια: αἀἀπχὶ ἢς [15 
ςετῖ οτἰ )ΠΊ ἐΠτογΡΓοτΑ ΓΙ 9 ΠΕ Ιταπὶ πτοῦῖα! ας ἤθη μαθεητΊη ο- 
οὨΠ 15,5 1ς δπὲτη ὃς ἘΣ ]οφιίτατ [18.16.6αρ.1ς. ργο ἱητοητιμῦ 
εἴς, Αλγηδόνὲς ὀφϑωλμὴδ ἴτὰ μεταφορικώς ἀἸοίτιιτ, Πεγοάοεσιιος 
τερψιχ. αὐτίαις Ἰζεῶτο αἰλγιδονας σφὶν ὀφρϑαλμδθ, 1115 τ] ΠΠετες αἷς 
181 ςογὰπι αἰπάοις» ξισοτέςαςε ντ οι] ἱρῆς ἀοίςαης, Τογεητ 
ῬΒοταηΝ μ᾽ ρτίπηιπὶ πο αάϊς ἔασετογαιο Ἔσο σαι οδιηναι- 
ΠΗγατα. Ετ ιιο τιῖο νἶγο οοιΠ}} ἀοἰεαητὸ Οἰφϑτέλμὸς ἄλνεται [α- 
11τ οσιιῖιι5,), ἀϊσάπτιι ν δ] 4114 Γροσάμλις μο5 ν] ἤιγος φιο Ρ[4- 
ςοαῖ ἃς ἀο!ςἕξές. Τ᾽ Θοοττις ἐπ Αὐλαγυ "46. Αἴλλόται ὀφϑειλιός 
μοὺ ὁ δεξιός, ρα γ᾽ ἰδησω Αὐτν. Οφϑελμὸς δεασότου τὸν ἵππῦν πιο - 
γεὶ» Ασ τος. "1. ΟΕ οηνἸάς Ἐταίπι, ἴῃ Αάδρ. ἔγοης οσοῖρίτῖο 
ῬτϊοτγιΟρϑελμὸς Ἰητεγάθτῃ ἀϊοίτιτ ρτί πα ξοητῖς (ςατιγί ρον - 
ζαηζεη. ἴῃ Οτγατ, Οφϑαλμὸς οτἴλπιντ ἵ ατὶπὰ στ ἀς σαπ- 
τα {ἰγρι πη αριά ΤΠοορ γαῖ. ἢ οτ. 1.1 σαρ.15.8.{{0.3.ς ἀρ: 
τι. ἄς Οοττο ἰοηιῖθηβ 5 Οὐ, οἷξ ὀφϑειλμιοῦ. ὃν ἐκ (ῷ πλαγίου, δέὲ 
Οἰλϑαλμιοὶ ἀϊσιιπτατγ αὐτί τγΊ γα στα τιπὶ ἔοσγα πη Πα. ΡΟ 4116 το πΐ 
ται οἰπιπτιισ, Ἐγαηῦ αιοαιις ὀρϑοιλιιοὶ 9 ργα οὶ σομπηροτατῖο- 
πυιπι. 4111 σοξδητίθιις ἰγ οἶος ἃς ἘΠ] γοππΐα Πισρογοθαητ, πισ- 
ἀϊρογάτοτγος ἃ αι διάατη ἀϊξξι. νἱ ς Οἰνοπῆαι. Οἰφϑαλμοὶ,ε- 
τίατα ἀϊσοδαητιγ Ἔχρίογαζοτος αὶ το ρῖθι15 τοξεγοραης αιιας 
Βετὶ νἹ ἀπ δητ,ντ ὠτείκους αἱ χὴ ὥτος ἀτξἘ] 485 αὐι{1 Π πε πτον πάς γῈΣ 
σὸ ̓ φέζατιμπι " ὦτα κὶ ὀφϑοιλμοὶ βασιλέων πολλοί, ὦ τεικους᾿αὐ ΡΤΊΠΊ115 
Ῥατῖιις τπιϊπον δά ἰθιιτ. ὈἸοην Γδγγασαίληι! αἀἀ 1 41τ τρρστεγω- 
γίϑας, γτ αατθοτ ΡΓ σατο ἢ, Χ πόροι 8. Ρα ἀϊςε 9 κοτερα ϑουῖν 5 
ὡς καὶ δ κάλουμίβοις βασιλέως ὀφϑειχαιοιὲ, να τὰ βασιλέως ὦτα ἐκ ἄχ- 

λῳ ὀκτησατο, ἡ τι διωρ εἴ δδτε τε κὶ τιμέν, ὅς. αια 151 ροτῖα [ορίτος 
1|δτο γογὸ ς.νὺ ὦτα ἀἸσιιητιτ δθ ἱρ [Ὁ ὠτεκους ομῶτες ἰοσοής Ὠϊς. 
Ῥ[αταγο ἢ. "15 6110 αἴρὰ πολυκοραχμοσιωΐης, ΓΛιοΐαη. αἷοὶ «ἥδ δ᾽) αμδιᾳ 
δωυόντῶν, Ατιίζοτε!.3. πολιτικώνον δὲ ὃς ᾿ς, ἐπεὶ νὸ νιώ ὀφϑαλμοιᾷ 
πϑλλοιὲ οἱ μόνα; χοι πϑιοῦσιν αὐ γἶδ καὶ ὦ τα καὶ χ ὥρας τὸ πόδας, δες. Ατῖ- 
ορ ν. ὑτὰ βαςοτὸ [ιάϊτ ἵπ Απαο νάτορ, Καὶ νῦ οὔγοντες ἥκομῆν ψά.-- 
δειρπείξαν Τὸν βασιλέως ὀφϑείλμόν. δὲ, ὀνοκο ᾧ εἰέ γε Κοραξ πο τείξας τὸν γὴ 

σὸν πῷ ὡρέσβεως. ῬΊ ατατοῖ. ἴῃ Ατταχογχο. αῤπεσυύξας ὁ βασιλέως οᾧ- 
Θειλμὸς 91. ΓΕΡῚΤΙ5 ΟΧΡΙΟΛΆτΟΥ 5 (ρεςι!ατοῦ ἀταιιο ᾿πταγπιιπΟῖα8ς 
ΡΟΙΠῸχ [16.2. ὀκαλοιιῦτο δὲ τινες ὦτα κὺ ὀφϑείλιμοὶ βασιχέώς οἱ τὰ λέ -᾿ 
γδμᾶῆνα διαγζίλιοντες ᾧ τὰ ὁρωμῆνα. Το ἀϊοῖ ροΐιιητς ορίοπεϑ 
ἃς το εματὶ]. ΡΙυτᾶτο τη Οαἰθα, Ἐν 3. τούτοις ἱτούραθ- κα Βαξο θα 

Τοχαῖ: 868 δ) 



 ᾧ 3.4 
δ υἱβ ἀπίων, ὁ ἢ τερσεγάρα 9, Οὕτω γὰ καλοιιῦ τα οἱ δὲ ἀγγέλων αὶ δὲ 
ἐπηηήρων ὑπηρεσίας τελοιώτες, Αἴ νοτὸ ὦτα ἤπις ὠτεικουξαὴ ἔτ γτ 
Οοτνοαι. ΟἸσογο δὰ Αττίοιιπι » Οπλπας οπῖπὶ Οὐ οὶ (υὖσᾶι- 
(οὐϊτατε νἱάφηταγ 4ιιοά ΙοοΓ. 

Οιϑαλμοφηνὶς ἕως, ὁ Οσ ας ράτοη5. “| {τ (τη απ σα άϊτ ος] στῇ 
ἰτα ντ ἀειποη!ϊτατίοπε ποὴ ἸηάἸ σεᾶτοϑτγαίο. ὀφϑτελροφ ανῇ πείν- 
τὰ ἰδιώτῃ, ὅπ. ἐνδεόυῆνα εἰσὶ τῆς μαθηματικῆς σημειώσεως." 

Οἰλϑαλμοφιν ὃς ἵη οσα!οσιιπι σου ροέζιι ἀιαιις οὔτιιτιι: ἀς το ἀϊςῖ- 
ΓΓΡ οροϑῆτα δῆτε οσι] 5. ΟἸεοπιεάες θγο 5. ὀφϑαλμοφανωῖς 

Νωἵν ποιρίςησι, ὀφϑαλμοφανώς ἰδεῖν, οςι 15 σεγποῦο» ΟΠ τυ οἰζοιῃ, 
αδρὶ ἱερωσ, 

Ορϑεολμάδης,οα}} σογοῃΣ [ρεεῖεπι, 

Οἰφϑεὶς, Ζυ] ἀρρατιμς, σοηίροέξιις. 
Οφϑεωσι, σεΓ ΠΕ ταῦ, Χὸ 

Οφϑϑονίίας Ππτ.}} ΠΧ οτῖτ, 
οφϑύδα,ντάοτγὶ,ςοηίρ᾽ εἰ ,σοπήρεϑαπι οἵδε, 
Οφϑησομα,ςοπίρ᾽οἰατ, ὀφϑ σεται, ἀρ ράτγοθ τ. 
ο᾽μαχεἰ»τὰ,σοπηπιεητατία ἀς ἰςγρεητίθιις Γογίρτα. 
Οφίασις, (Θ., ἡ, ςέξιις σαρὶτῖ5) το σαρ}Π1 ρει πὶ πὶ σχτοπιιατὶ ρο- 

ἔχω ἀφοίάτιητ οοττὶς ἐρατίὶς ἴῃ Γογροπτῖς Πηλ}ΠΠτιἀϊ παππ. 
Οφιδεύω,ναςο, οτίοτ, οππογίοτμιαδῖτο. 
Οἰφίδιον , οὐ, (ὈΓρθῺς ρᾶτιμ5.» ἔογροις ΡιΠ]Πτι5 » ἀπριίσα!5. ΟἹ- 

ςετοηΐ. 
Οφιῆτπιο,ποιιεη ἰαρί ἀϊς ἀρὰ Οὐρίομπ, 
Οὐφιογϑωεῖ ς»οἱ σεπης Ῥγορδτέάϊς ἀριια δτγαΐν. ἡι1α: ξγη"]ΠἸάτίτατε αια- 

ἄλπι οπὶ ἀπραΐθιις ἰοτ ἢ  ἔοτ5. Γοτροητιιπι σογΠθιις Ριαίςη- 
τεῦ ορεπὶ αθογεθατοψάττγο δριιά Ρει(οίαπιιπι, ντ παρθης Ῥατὶ] 
411 γοσαπτιτ ὀριο γῆ εἴς» 8ς ἴπ Α ἔγῖςα Ρ(γ}115 “ιιοτιπι Ορμορς 
ποσ, ΟΠ ΠΊ ατἰτγαπτάγ παρ ροπτιπὶ εἴτε ἴῃ τιγρο αἰ φιιοπιἤ δά- 
πιοιιοαπε νε ρα ρας σο  αδγάνοιιπὶ ραριιροτίτ. ἢ ἀε σθηοῖο Πτν 
νἱπογο ἢ ποη Πτ ΠγοτΙ. 

Θφιάφυκτος, ὃ, ἃ (ογρεητς πιοτῆις » αὐ ἀηρις ἰξλιι5.» ὁ ὑπὸ ὄφεως δὴ- 
χθείς, 

Οφιοειδιὶς ἀη σαὶ ΠΏ} 5) 4 πστιῖπιις. 
Ορφιόεις, ἐντο-)γδ τά οπὶ ἔστι. ὀφιοεασα ἃς σομτγα Ὲ, ὀφιΐσσανμοτθα: ΠΟ- 

πάθῃ, ΡΪατ. 
Οφιοκτένη 5 ορ ϊοέξεπᾷ 5 σεπιις ἰσοϊορεπετα 41 ξτα; αθ ἐποςάπά!ς 

ἀπραίθιι5. "ας νεπεποίὰ εἰϊ,άς 4114 Ὁ οίς.1.8.ς4Ρ.:.ν 14. Σκο- 
λόπεν ὅρα, 

Θριοκοὐχιθ-»5. ὁ, ασοττα, ὅς Ἰοςιτ ἔροοῖες ποη αἰατδισΑρ. 1101 οιητ, 
ἀϊοίτιγ ὀφεομοῖχ; 5. νἱάοταγ 14 ἀπίπια! εἴϊε αιαάτγιρε5 ὃς νοἰατί- 
Ἰοννῖάε ἑῃ ἀϊδίοης Αἰ ἥάκης. Αρια Ηςεἰγομειπι ὁφιωμείχ 9- ἀντὶ 
ἐχνϑλ μων δ αἰκρίδ ων γί Θ- μὴ ἔχον πῇ ετρὶ, 

Οφιοσκ ὀρρόον, τὺ, ΑΙ Πα πὶ ἀπ συίπιιτ ὅς (γ εἴτ τον Ὁϊοίρον. ἴῦτο 2. 
ΠαΡ.187. 

Οφιος ἀφυλον ἃ αι δα 0ἀτὰ ἀϊ εἴτις ἄμπολθ- χδικήνρεηις {ἰτρὶ5 Κν]- 
πιο ίτυ 5, ιαῇ απ συ ηα για, Ὀϊοίς. [10..4.ςἀΡ. 280. ἴπ ἰερίθιι5 νὶ- 
τίρίηςο ἔο]το ὅς δοϊηοίο ἐγαξλιι πδίοιτιγ : πὶ 210 115 Δ ΠΟ 165 
Ρ᾽σγιηις ἰατοητ. τε 

Ορφίερος, κ9 ὁ κα αὶ » [εγρθητῖς σαιάανῃ παῦςηδ: οἱ᾿ ἰος πομπηΐης 115 
4ιυαάαπι ἴῃ ΑΔ ορία, Ηείγοἢ, 

Θριῖχίθο, κα, {γάϊις οἱ σαϊείεο ἀρᾷ Ῥγοοίτπλ ἐς 5ρῃατα, ἀϊ δ πὶ 
αιοά [ἐγροητοπὶ τοποαῖ. ΟἸσογο σις τ, ϑοοτναπι- ἀπριῖτε - 
ποηβϑ,οπι οἶατο ροτ ροητ ὀφιῖχον ΠΟΠΊΙς Οὐαὶ. Ηἰς ρτοί. 
(ὰ ἀπρ τσὶ ρᾳἰπιατιστη σοπτῖποῖ ἀησιιοπι. ἈΠ θΐ ἔοτ ἀρ ΡΟ Πάτιγ 
ἃ ΟοΠιπγς 11 [5.1 πα ρ.2. ἀοοίπιο Κα! βηἐὰς 10}}1} απ ρα ἔα, 
αὶ ἃ Θιαεῖς φοίτα ἐφιῖχιΘ-,ππαπὸ σοοί ἀϊτ, Αν Αἰ Π|ς (οτροητί- 
ατγῖτις ἃς [ἀγρϑητγαύλις ἀἸοῖταγ, ντ ἃ Θαγπ, ΒΑΙΤῸ : ἃ Ποηπ1}}15 
ὀρ διμςιις ιαῇ [εροητοπι στα οης. Ἡτης ἀριι 4 Αὐάτιιπη οφινί 
χιαγρωβα φορεῖται απ ρ. ΓΘ ῃ δ ητῖς ΡΟ Ω47 (16. 

Οφιζσω ἀϊξχα ξαὶς Β ποάτις ᾿μα]α οἱ πατἰτιιάίπ πὶ πὰ ςθη τἤ τ} 
ἴπ δα (δγρϑηγίιμτι, ογας, ΠΠ0.ς ΡΟ τὶς. 

Οἴφις, θο, ἡ [εγροηϑἐα οἰπῆω,ν Ἰἀςο:ςογηῖτ Θηΐ ΠῚ ἀςιιτὸ, ἀογπιίταις 
Δροττῖς οοι 5. ἀηριὶς Γἀτιπὸ ἀἰοἰτιτνσαρ.19. [1}... Πιοίςοτ. ὃς 
Ἰοιάοιη Τητογρτ. ΕἰῈ ὅς πποτθιις σαρ᾽τῖ5. ἀϊέξιι ἃ (πη Π τι άϊας 
(ἐγροηεῖς. [τοπὶ ογπαπιθητη πὶ αι 44πὶ (αὶ. ἘΠ εὔἴψτη πο- 
πηϑη (γἀογί 5. αριιά Ργος .ἀς ϑρ ματα. ἰογροητο νἱάς Αὐτὸ - 
το ῖ (Πς φηῖπη ὄφιν ἀριι εὐτ νοττὶς σάζα δί Αἰδι, ὄφιν ϑαλά τιον 
(ἐγρϑητοπη πιαγ πα πη)ς ΚΑ Π ἴδῃ, 

Οἰφίτης ον) δ, ΟΡ ἴτας ΠΊΔΥΠΊΟΥ (Ὡγροησῖηῖς ποι] 15 ἃ ΠΠπλ}}ς, ὀφήτης 
λίϑοτ, Ορ αἶτος ἰαρ  »ουἶι15 αΘηι15 πλα] ἸΡΙοχ, Ὀτοίσοτ. "δ. 5. οα- 

οῬίκεισ4.ς ἀν 
Οἰφιώδης, εΦ. δ κὶ ἡἰ, (Στροηεϊπειϑ»ίοτρ οητίν Βμοῖοπι γοξογοης. Δῃριῖς 

Γρεςίοπι γε οηβ) Πρ ῸΪΠΕΙΙΣ, 
Θφλόνα, ἃς Α τῷ ΓΝ Ν ΣῊΝ 
οἰρλέω,μ ίσω,πιὠφληκα, ἄς 60.855 αΠδη σοηῆο. ὠφληκα ἀχώυ ων 

Ῥεπιυῖο ἀεθοῖ ριιάογο, ἐφλαν τὸν γέλωτα, τ ἀο 2] Ἰσα] πὶ εἴϊο, 
κὶ μὴ γέλωτ᾽ ὀφλήσεις, τος ἀστιἀορογί5. ΑὙ  ΠΤΟΡ νεφ. ΓΔ 6 πὴ ἰσ 46 1Π|. 
δύκίων μένων αφλήσν, ἔατιταις τοὶ ἐπά ἴσατα; ἰοδίτογ, ἐφρληκὼς ἃ δΥ. 
κίω δικαίως. [τὸ ἀν ατιισ. δίκίω αῤγίας ὠφλνκως, τὶ} σλιτς ον πο - 
Χ μι ϑ. ΡΤ ατατοῖα Γγοιιγρ.τας ὄν ϑίωας ὠφληκὼς, ἐκ (οἷν, κατεγνωσμέ- 
γ(ϑ.,ἀᾷηατιις. ἐφλήσ ἃ ἐπωζελίαν, Οὐογατον δὲ ν ἀοτιγ Πρη σατο 
σοπάοπιηαθάτγιτ, ὀφλεῖν φηρίανγαλ! ξλατῖ» ἀαπηηιι ρατὶν ἕαροτς 

Ο Φ 
ἷ ἰδέζυνατι, επιό[π. ὃς Ἐπτῖρ. ὠφλυκέναι τάλαντα, 
πατιιπι εἴα ταϊοητίβ. ὠφλήχασι το χούματα, [Δα πη,. 

Ο φλημανατος, τὸ, ὃζ ᾿ ἊΝ 
Θἴφλησις, (θ΄, ἄς τη!πη5655 ἃ ἸςΠα1πν ΡΓΟρΓΙὸ απο Ιὰ 

ταῦ : [εὰ χοέθ- ἀς ργίπατο ἀςθῖτο ἀϊςὶ [οἴος, δαὶ 
ὀφειλή, Ὲ Ν 

Οφλισκαἴω, μιῦσω κα ηχσινδζ Σ 

Οφλίσκω. δέ Ν᾿ 

ὄφλω,ἰάοπη πιο ἃ ὀφλέω, τὸ χρέως ὦ Ἐτ το ξοττιις ρίο 
νῃηάς ὀφλίσκανειν ἃς ὁ φλφῇ δίκίω ἀλτλ παν τη], 
ΟΑΠΆΎΠΠο. μετεις ας ὦφλε τέο! δίκίμν ἐρμίω τίμημα μυ, 
χιλίων ἀοσαρίων ἐχοσειν, ΑὈ ΓΕ 5 ἀάπηπατιις εξ «μΐπάς 
δἰπιιπι. Ρίατο ἴῃ ΑΡοΪορ. ἐγὼ υἦν' ἄπειμι ἀφ᾽ ὑ μη θϑαι 
φλῶν, τοι 9. ὁ αν ἀληϑτίας ὠφληκώτες μοχθηρίαν, αἰ (τρὰ 

1ἰς ἃ νοδὶς ἀλπηπατζιϑ : 1{Π|ὰ νετῖτατς ἴτα 4 πηπατὶ γῇ 
τατὶ Ππς οθποχῖ)νπάς ὠφληκότες ἃς οἱ ὀφλόντες, ἀπ 
κἡ δίκίω ξώκης ὠφληκῶς ταύ πίων, ἀκ αὐτὸς ὠφληκέγαι φησὶ 

τς ἴπ μᾶς σοπιγοιογῆα ἐς νἱ ἀαπηπατι5, πο [8 ἀΔΠῚ 
πὶς οἵϊε σοητομπεϊτ. Τάοιτι ὡρὸς Αεπῆ, πόλιν» αἱ ταῦτα ᾿ 

ἀφλήσειν μέκοεστιν, ἃζ ρτοΡ Ἐγεῖπη Ὠλ0} }8: ΠΟῊ σομτοΠΊης 
παπήλπι, 1ά εἴτ, Ἰσποπιῖηΐα ποτα ἀδπι ταις ἰηξαπι ' 
ὦφλε πίω δίαπὸμ, Αἱ ΑΙ Οἰττῖς ἀδ πηπατι!5 εἰξ, ἐδεῖτο τ ρί 
ἐκει δεῖν αἱ τὸν ἀδικωςς ἐπ᾿ αἰτίαις πονηροῖς ὄφλοντα. οτδαῖᾶ, 

[ς ἀοίεγογθης ἐλ [ὁ ἀαπιπατιιη,, ΡΤ ατατο ἴῃ ΔῊ] 
γώ τίωδ αἴοιαν, ΠΟ ππο ἔπ θη, [ἃ εἴτ, μωρός εἰμι, ὄφλω Ολάξίω, ἴηι 
ποχίμς ᾿πίμτ 86, ΕΓ ρ᾽ 4, ὄφλω τί βραϑύτητα, Βια, ἴπ Ἐρ ἐπὶ 
Ρυϊοτάςπι 1θ1ἀς ΠῚ, ἐκ αὐ ἀμᾳϑίαν ἔφλοιμι, ὀφλισκαΐω Ὁ ἱ ἀμ 
τ ἀεπάιϊπι ἐχμϊσεοςιπι εἰ σα ς,Γαἰςΐδη, ὄφλω σο, ' 
Ῥοπιοιϊ ἱάϊοῖο ἤχπι τ δὲ αἰεγιξειιο. ἐφλισκαίω τίω; ζη 
[4 ἢ Ἰλιηποτσ, ὀφλισκαΐω μέμψιν, πλοτα! οἷο τοιι5, Εἰ 
ἀςα, τούτοις μεγίςἰωω μωρίαν ὀφλισκάνειν, 14 οἵξ, Πο5 ἅλα 

εἴϊε ορποχῖοϑβ. Πεπη με χτ᾽ Τήμοκρ, ὑλίκίω ἂν ὠρλὴν 
γοιαν ἥτε εἰ, δζς, αιιαητα ἰη ληϊα αἰ Ποπηήπῖθιι5 ἀΔτη 
αυὰμπν ἀοπρετε νὸς Τ σάγεης ΒΟΠΊη 65. Γδουτὶ 
ταΟ 5 δίκίκυ ϑειναΐτου νὶ σαρὼν ὦφλεν γ αἴσῃ 5 σαρὶτὶς ἀαυ 
ΟἰιγυΓοἰζοιπιις. Τοσούτῳ πλείω τὸν γέλωτα ὀφλισκ ἀἴου 
Ταῆτο πιαΐοτο γἰζι ἃ ποδὶβ ἀϊηὶ εχ ΠἸππδηγατ Ρ 
᾽ς Ατῆςη. κινδιιυόετε πανδημεὶ πικροτοίτίωυ οἰ φλῆσ' 
ετιιάο σΠππεὶ οχ τ πηα τί, ὄφλοῦτες ΠιιοΠ1|6 ὃς κα τα δικοί, ὃ 
υῆμοις δὲ ἐγζεγραμυάροι εν ἰκροπόλει 5 (τὰς 4105 Γιατῖηὶ 
σδηῖ, 

Ορφνὴς, ἡ ΟΠ ΘΟ  ἀΓΑΓΤΊΠΠ. ὕννις αἴρφτρον, , 
Οφρα,ντιάοπες,ἀτιπι, ἕως, μέχρις ὅτε, οι] τόφρα τορι, 

ςατ. Οἀν ΤΠ ξ, ὃς μ᾽ ἀΐγε πειρπεπιϑ ὧν ἦσιν φρεσὶν, ὄφρ᾽ ἱκό 

ὅς. εἢ,“ἷϊοαἐ νηΐ Πλ115. ὄφρα λοχνίσομαι.] ἵνα, ΟΠῚ 
μὲν ἑκάερηον ἱλάστεαι, [ἄς πη ΠΠ|44.1. πως υἰξιχεώσῃς»δζς, 

σείο,ντ ἴςρο τ 5. ΑΡ 0]. Ἀ Βοα. ὄφρ᾽ ἀχιλδὺς μίωτε, λομέ, 
β,ἔφρα διωγ,ιοαά ρο ΠῚ. Ργεθασογας. ὄφρα ρτὸ ἵνα 
οἵιπὶ δι δλμπέξιιο. τογάτ πὶ σι πὶ Ορτάτῖιο ῬΟπΙτ 
ὄφρ᾽ ἐπεικούσῃ ὅππως γες ἤσηνντ αὐιάϊατ αιοπιοίρ ἤττ 

,φρα ἴδῃς, ὅπως ϑεασν, ΠΟΙ..11144, ᾽ 
Οφρ᾽ αὐ,ἀιτιπηγάοπες. 
Οφρακε ἕως αὐ, ἩοπιοΥ. 
ὄφρα ποτὸν ίαιις 4. ΑΡο].2.ὀφρ᾽ αὐτοῖο ποτὶ σομα ϑερμώ 
Οφρύα, ας, ὃς ὀφρύν» 146 πὴ το ὀφρις Πρ ΘγΟΙ Π11π| ΟἹ] 
Οἴφρυα, τοὶ Ιοςα εὐϊτιοταίτοπη Γαρε5,),αϊ κασταὶ Ηεἴγς. 
Οφρυάζω, Πα ροτο  Πἰς αὐτο, ἱτε πὶ ἀλαζονδύω.ἱ, στα θά (ὰρ 

πιεοῖντ ἀρηά διά, ὁὶ ἢ πέρ ηὶ τιναὶ ἕτερον ἐφρυαζον 
νεΐᾳ. τινι ἰμυϑίτω ἐχέμεν. ; 

Οφρυανααπασήδης αν ὃ. 40] ΠΙΡΟΓΟΙ Πα το Πἰτ ἔσιι εἰοιας ὁ 
ἐπαίρων ταὶ ὀφριξ, 14 εἰξ 5 Πιρετθιις ὃς Πιρετο! ΠΟΙ 
ἀριιᾷ Ατῆοη, {ἰδγὸ 4.1π ΡΒ οἰορμοϑ. Οφρυαναασασί 
τας πυξιγήσειοι. ᾿ 

Οφρύν ψάμμος 9 Γαρογολ πὶ (οἱ (δι! οίαπι, Ηςγοάο 
αιαγτο, Ε- 

Οὐφρύκνης Θν, Πρ ογο  ΠΠςΠφΡΡΤΟΓ ΟΠ 5. ρα βιιπάι5.ιιὸᾷ ὁπ 
τῖθιι5 ργιγίαης ἡ απηπιοάο {προγο Πα. Ἧ 

Οφρυδεις. ὀεντος. ὅ)γα [τ|15.χρημνώδηςγλοφώδης, Εἰ 1110 {115 εξ 
ΡετΡιις ἴῃ αἴτο Πτιις. ὀφρυόεασα ἀοιδηὶ, ἴῃ Ἐρίρτιας δ 
4ιϊα ὀφριξ οτίαπη Πιηῖ οἀϊτίοτα ἰοσ δέ τπ1}1ν γε 14εἰ 
{ἀρ γον Πα ᾽ 4θο ογασιἝ πη ἀρρο [Δι ὀφρυόεντα Κόρενϑο 
ἄοτιις ἰπ τερ ψιχόρῃ. "Πα 4. πὶ ἴλιθ. ὀφρυόεσσα, Ηΐπο δέ νοὶ 
φρυφνναττοί]ογε {ρὸν Παντὶ Κόρανϑος ὀφρυαῖ τε κὶ κοιλάὴ 
τορίο (ἰςε το ία εἰτος (ρου ο 15 ὃς τπλι]ῖς ἱπαυφια ]ς 

᾿ πάσιμος, ν ἀ6 δεγαθοη. ΠΙ. " 

Οφρυομαι,οτῖρο Παρογοὶ ΠΠα,τιπηξο, Οφρυώ, ΟΝ 
Οφριὲ υϑο Πρ οτο Πτπι. αϑρκ τὸ ὀπηω,, καὶ ἑϑω τὸ φυλείοτα, 

1114. α κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι γδῦσε κρονίων, ῥνίμοιτει ὀφριξ ἔχο 

φοις, ἰὰ οἴκου φυλαὶ κὶ ϑαϑρη φόρα, ΑΥΠΕΟΡΗ. ὃς “πτογρτεβτας δῇ 
γαΐγειν» ΑὙἸΠΟΡ απ νεφ. σοητγαμοτς Πρ γο γα. ὀφριῷ σιωΐ) 
Ροτο Πα οδτγανοδαητοίάετι ἰπ ΡΙατο, ταὶ ὀφρι αἰασσώ, 
σκυϑρωποαίζω. ταὶ ὀφριξ ανέαπαχα, (ἀροτοῖ!α ςοπιγαχῖῖ, Πέπιοί .. 

τας ὀφοιὶ συγκεχν ϑειπροτοὶ ας σοηξα(ᾳ οἴς,ΡΙατατιῖα ΡαδΙνΣ 

Ἷ ἐπ ! 
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Ἷ ἰχι, 
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ΝΣ 
αἰ Τοιίατε Παρ το Πττιπὶ Οὐ  πεὶ τα πον οἵ ἀττο!! οτος Γὰ 
πιο ουορφύς αἰατεινό μῆυ(Θ- κὶ βρενϑυο μῆν Θ-. Προτοὶ- 

ἰδης ὃς Ππροτθῖθησ. Ναὶ [εὶς (κά οπὶ μαΐοῖ Πιρογθῖα. 
ἰϊπ. Ηΐης ὀφρύς ὃς Ππρονο  ΠΠτιπι, ἰἀ εἴν 5 ἔα τις ας ργαιι- 
δα. Ερίἔξετ. [τοπὶ τι πηι} ιι5. 14 τ) ΟΠ 115. Ῥ] τατος 

1 Νατηα, ὀφρύς γεάδης αὐδα τείνεστι πόῤῥω 9 τοΥΓΟΉΙ1ΠῚ Προτο 1. 
οττὸ ἐχτοηἤιπι. δῖος ἐπὲπι Πιρουο τὰπὶ οἰ το ἢ τγα αλῖτὶς ἀι- 

ὀφρεΐς σῷ δἴροις, Πρ ΘΥΟΙ Ἰυῖτη πτοητὶς» σαρῖτο ιατῖο, 
Ταῖς". ΠΠ14 «Ὁ, ἐπτ᾿ ὀφρύσι κοιλλικολώνης. Εογοοτι5. Μελ- 

ἐν τῇ οφρύῃ κατοικημέθων,ἱ, ἐν τῇ ἐποίρσει κὶ υὐϑρυφωνεία, ῬΓΟ 
τοῖς τῖρα ἤτι}}}. Δ ΡῸ}]} τι Ασσοη ἐπ᾿ ὀφρύσιν αἰγιαλοῖο,ηι [ὰ- 
5 [Ἰτγοτὶς. 

“γερο ργαοὶ ρυιὸς ρτο  ζοχο αἰ! σέλα ρταροπτίοης 5 ἤςιις 
τῸ χαταιγίς. ὄχ ρας(Θ-.1],α΄ ΟΠ ὃ ΟΡτί παι 5» ε]τὸ ρτς ἴὰπ 
Ϊ οἰϊξόχως ἄρις 8... 

γ»ϑοτὸ ἀ ΠΏ 15 εἰν ρεἸγαπία τα τοποτιτ ἔσιτιιπι. Ὀ] αταγοῖ. 
φορεῖν δὶ οχινῆς μὴ διαὶ πο; τακος, πῆδοὶ τὸ ἔχω τὸ κρατω, 

οἱορ. δι] 4. δ΄ χανον. τὸ χρτημα τὶ ἰσπίνος, ἀἸοίτιιτ αἴϑοὶ τὸ 
Π ἔχ τνον πα, [ἱοἴτιιγ οτίδην Ο᾽ χανθο. φιαγο Πύρπαξ, δί 

οἢ]ς (8 Π1το, 
χα κασιν,αδμασι, 
᾿ ΟΟἴ ται 5. ΘΠ ΘΓοῖις ΠΟ 159 αμλίαντιυδυασιὸς, μίξις σεωκ- 

γθίας πῦον, πη οαταῖς 4110 σοίτιις ΡοΓΠοῖτι τ, Αὐπζοτε!. αὐρὲ 
ΑὨΙ ΠΊΑ  .ΠἸΌ ΤῸ ρυϊ πιο: αρῖτο 14. πρὲ τέ ὁ χ εἰαν νεγὸ 5. ὃζ 
ιὲ ὀχείας ἀϊχῖτ [ἰδτὶ εἴα 6 πὶ σαρῖτο 4ιιΐπτο,α εἰ» σοΐτιι5 

ἰδὲ τί) σιωδιυασμοδ ταν, Δἀ ταὶ ΠΠΟὨ 5.5 ν οἱ δάμη Πι|- 
Ρογς. 

απ τ}. ἡ χ εῖα τὸ τρρῶτα μετα βόμει ) ργίπτος δ πλ}{ἃ 
τατ, Ατἡπότοῖος Πρ το ρτῖππιο ἐς σεπεγατ. ἈΠ ἐπα]. τοὶ ὀ- 

0 8.) είων ἐκ εἰξώρουσι , εηι1ο5 ἀά τη! ΠΠἀτίος ἃ ἐξουηϊηῖς 
οἡ Πισπιοιιθητ . Ἰάοπι [δ το ἴσχτο Απί πα]. ςαρῖτο 18. ιἱαῦ τοῖς 

ἴστοις ΤΠ ὁ χ εἰων κεωΐας ἢ ἵτποις βιβώζεσι , «ἀπο5 4ττ ἐ4ιας ο- 
ἽΠτὰς σοηογὶς ἀμ γα δ ι15 Πρ ροηλητ, 14 εἰ, ἀπγϊττῦτ, 
οἰ ἰπ Τγς. ὴ 

τ τὸν ΠΠΙΓΓΉ Ὁ ΠΙ σα τπη αδσ, δίφρος, εἴμαξα, δ χη μα, ἴπατς, 
ΪΑτίιτι ᾿ππγοπτιιΠ. τὸ εἰς ὁ χ εἰαν αὐει μῆμον, δὶς (Ἰ πλΐταγ ἴῃ 
ϑαυμασίων ἀκεσ ζω τῶν ἀς (πΊς ς. 

Ἔν Πποτιν πάς ὁχεώϑοι δειὶ τὶ εἰγορξς ταῖς πομπαῖς,Ἔζς ἴῃ τγᾶΓ- 
ἢς αι ΡοΓ ἔοτιιπι ἤοτὶ (οΙοτ οατιο νεῖ, Βιυκίβιις ἰῃ ῬΔη 
οἴτιισ αιῖπὶ ρτοητιγ οαιἶτες ἃς ΡΕῪ ἔοττιπι ἐπιο νε- 

᾿ς [ματὶπὲ τγδη ας ἣι ἀτοῖταγ, ὀχεξόϑει δὴ οἶσ ἵσασων, ἐατις 
οἷν, π5ὴ τίν(Θ- ὀχε μῆψη γ, γὴ5. σἂ ἱπα τσ τοῦτα Ν4- 
τς ἴῃ Οταζ, ὀχα μῆμη ὅπῃ ἡ ὡμώξης . ΑΥἸ ΟΡ αη, ἴπ ΡΊΙατο. 
ΟἾχΘ-.Ες τγδηΠατὲ ἐχ ἢ ὅπ ἐπ’ ἐλπέϑι, ργο ἔῥρ εἴθ ῖν αἂτ- 
᾿χούμκαι δ) τ ἐλπίδος, ΕἸΑτ,ἀς Γιο σοι μον [Ρ6. 

ΠΟΙΓδΙθι159.1π νο τς} 15.].6᾿, ( ἃ. 5. 
ἡ ααιια: ἀςάιιέξιουν εἶ γποτιπ ἃ ἔουτε ἀς πο, ΟἸσοτ. 

Ἄτῖο ἃς ἀαιιοράπιέξι!5 :αίἰλαιατιο, Οαχαὰ : ἀοιτπαξῖο 9 Ἰἀε 

τοτΓῖο 5. σαρῖτο ποπο ἐς σαι ς ρίληταγ ὙΠοορ ταίξ. ὁ χε- 
τις ὅθι, τἴπ1}}}1 σα !ἀἀπὶ ἀςάιτιέξξιο οἿἘ. 1 πο ρ τ. 11.  σαρ.6. 
ας Ρίδιιτ. 
α. Πηρᾶῖι15. ΘΔ ΖΔ. Πα 65 ΠΑΙ͂ ἤπητ ὀχετεύμοτει ἀρυᾷ Ατι- 

αι σω, πο δυκα,ἄϊτισο τἰτιο 5,538 χίω, στιλδιῳ,τταπϑέογο, 4ο- 
ἀοτίιο. ἔδοῖο αἰἸεμεττον 4 Ὦ χετεύται. 
ἀμ. ήσω, πον κ αν ΡΟΥ ΤΊ ΤΠ 1π| ἱγ τὶ ο ογά οἅιησο ΓΙῸ 5 ψιγσ,ἄς- 
Δ ΠῚ, ΠΟΥΓΙΠΟΓ. 

ἰαγας ἡ ἸΓΓΙ σατο» 46 ΠῚ αιοά ὁ χέτεια,οοτεϊτιατῖο ΡΙ]Π. 
λεγο, οἰ ἰγγὶ σατοτοα. ἀοἀιιέϊοτ. υἱδρνγ6 7514. ΝΟ Πη. ϑοπεγα 

ῃ ἡ, ἔρχεται ώρη δυσεβίας ὀχετηγός. 
Ἡείν Ἐἢ. τὸ ὁ χη ματα οἱ ἢ. τὰ σωωυτεϑραυσιυῖνα, 
ΠΟ ΠΣ 41411]» ἀπιιατγιιηι ἀπξξιις ὃς οαμπαΐοςυτγῖτι- 

ψ11}14 ΠΠιι!ας ἀαιια: ἀϊπέξιι5 γοττῖς. ΤΠεορΒγ. ΒΗ. 1.3. 
δ ὀχϑτοιέ φασι ἃ “ἦδ ποὠώδιων, 
ον. τι} δ᾽ σαριιτ» ν δὲ 4αυ4 εθπιιηἀϊτετιαριά δι. χεταχρα- 
ἀοίὁ, ᾽ 

οἰοαςα, Πίτ, πα πα 15. σωλίω, αἰ γωγὸς, ῥύαξ, ΔΙ ΦΟ 15: 
τ 4. ἀογίτιαε Ὁ ὄχ. αιιοἀ ἐΧρ." τὸ υδατος ὁρμὴ, 

5 ὙΠΟ τ5. ΘΟ ΠΙταγα, ᾿ ἱ Ε 
᾿»ΟΟςουρατίοτ νοπογοπιράς ἔσεπιίμα ὃς ο᾽χό» ω ἀς τηᾶτα.ο- 

ὁυΐνη, αι Ῥατίταγ γεπογοπη. ΠἸπλ τιγ τα πα αξιας αιιὰπι Ρα- 
᾿Αὐ ποτ. ξὰὶ ζώων γγυέσ.[10..,οἱ 2. ὄφεις ὀχϑίονται αἰριπλεκό- 

ἡηήύλοις, νἱά4ς Οὐ χϑύω, 
δ ἰοτιιπι ρα θα. ΕΠ οπΊογιις Πα ἀ.γ ὀχειὶ τέτατο τευφαλείας 

ἾΦΙ Πἰχιια, Ἰά οἵδ, οἱ σμυέχων κα συσφίγζων πίω! αὐρικεφακαίαν ἱμοῖς. 

ς ΠῚ τορα ρα πὶ ν εξτὶς. ΡΟ ΤΠ |5 9 ὅπ βλες. Παά. υἱεῖ τη, ὠΐξε 
πὴ ὠπιῶσεν ὀχῆας. [τοι (Οτοτιιπι, 1ὰ εἰ ΕΠΠ1ς αια οἰτοιπ- 

τεῖϊες. 
χυτὴ τῆς ἡ, τα: ἰαῖτα εἴτ)ντ ὀχδυτὴ ἵππος, Θαιια 418 ΔἀιηΠπτᾶπὶ 

᾿ ' ΟΧΡοττὰ εἰϊ, πιατγὶχ ἐαιιατῆς ΜΑτος!}]. εχ Ῥα!!δάτο ὅς 411}5.0 10- 

᾿4ξ6γ].2.ς τοο. 
᾿ ἰχϑπὴς οὐ. Ειτατοτοσοττάτοτ. 

. 

ψτλ ψδο τι κι ν γον- -ονλ.α»-- 

8, 

ἣν δ᾽ 3: 

Οὐ χϑυτικὸς, οἱ, οἱ, ςοἴτιι] ἀφ άίτιις, ι]αχ. ΑἸ ττοῖς!, «δοὶ ζώων γγυέσ ΠΡ το 
τοῦτ]. σαριτ ὃ ρΓῚΠΊΟ. τεὶ ὃ τοιαῦτα “σ᾽ ὀρνέων ὀχ δυτικαὶ πίω) φύσιν 
δ8ὶ,110] ΔἸ ποΐα, τ 

Οὐ χόνω, μι δύσωγπ. δα ςοοο, ἱπς ον 10 9 [δὰ ργορτίὰ δγιτοτοπι ἃ- 
ΑΙ Πγα Πτέιπὶ οἹὮ : δεν ΠΟ ΠῚ Πιμπὶ ροτίις. αἰ φρρδισταζειν, Ἰηαιῖς 
Μοίσορ.Αὐξῖι. ἀςειίατ, ἐχδύει τίου θήλειαν... ςἰπῇ ας πλΐπα τοπὰ 
μαθος, Αὐτοτοῖος στὸ αυΐπτο Απίπγα], Τάς πὶ ἐαπιςὴ δ᾽ ἀπ 
ἐπηχῖς [ατημο οἱ κριοὶ ταῖς πρέσβυ τείταις ἐχϑύκσε, ατίοτος ἔα πῖ- 
πᾶ5 νατι ίοτος ἐποιιητ. Ὀἱοἴτιιγ οτίατι ρτο ὀχάύομαι αφεϊὸτραΓ- 
Πιιὲ ετίαπι [ππαΐτιιτ. ΑὐΠἴοτο! ος ἈΠΈοτῖα: ΠΡτὸ ς- ὁ χει ὃ κ' ὀ- 
χϑϑεται ηἱ αἴρες-ἐρανν ΘΠΈ ΓΘ ΠῚ ΟΧογοοῖ ἃς ρατίτιιγ σοἰπῖθα : παπὶ 
ντ τὐρες-εροὶ ἢς ςοἰ τ πηθα Ποιιθη οἰ ὅβίκοινον, 

Οἰχέω, ὦ γοῆο, ροττο, ΑὐΠορ μη, αὐτὸς βαϑίζω κἰ πονω, τῦτον σ᾽ ὀχώ, 
1το πὶ πλοῖα. ἔογο, Ππἰποο. Πιβογονντ Οὐγ. φ, ἰὼ αἰτίων ἐχέων 
ἀεσίφρονί ϑυμώ, δὶς Οὐν {᾿ , ἐδέ τι σε χροὶ, Νηπιαίας ὁχ ἕειν ἐχροηΐ- 
τι ἃς ποι ΓΓΑΠ το Ἔαιῖτο: ντ ἀριά ΧΟΠοροπίοηι μέτριον αἱ ὁ- 
χριώ ται, μέτριον ὃ πεζοπορφιυτα. ὀχέω, ΗΓ οἢ.. οἰδ οτίαπι ὀχ δυτικώς 
ἔχω [Ππ1τὸ ἔξι Ἰηίςξάογς οἰιρῖο. ὀχέομαι οὐμα), ροττον, ν ἐποτχ 
πορἢ.Ραά.7. εἰς τίων αὐ κοὐ μαξόυ, ἐν καὶ πῆρ αὐτὴ ὠχ εἴτο. 1112 4. ὦ, νηυσὶν 
ὀχήσονται γλαφυρῆσῃ: ὃζ ἀριιά ΧοΠορΡΒοητεπ, ὀχεϊ νει 55 τσ ἵπ- 
στῶν 6115 ἐπι 6 ἢ]. [ταπὶ Πηοταρ ἢ. πιο Ποτ τς τοὶ, ἰά εἴς, ς- 
πο Βοτ,αϊτο ]οτοντ ἀριιά Ρ]Ατοη ΠῚ ἃς Αὐἰ πορμαηοση, ἐπ’ ἐλπί- 
δὲ χ᾽ ἐπ᾿ ἐλπίδων ὁχεῖ τι ἤῥρε οι ΘΠ ἃς ἀττο Π]. τοὶ Πιίπεοτ, 
ἱπηϊτογ:αρι τοσοῦ πη» οχ ἕομαι ρΓῸ οαυΐτοτοντ 144,0 δ᾽ 
ἐλεγεινοὶ αἰδιρσι γε ϑνητοῖσι δειμιή μῆναι ἠδ᾽ ὀχεεὐϑτὼ!. 
Οἴχϑων, αὐ (οί πων, ΗΠ ΟΠ. 1]. 

Οὐχ Υςοὐνοῖθιι5. ἡ πεοφής ν ηάς ὄυω χία. δὲ ὄυωχίω, ΗΠ ο(, ΠΟ ταπιοπ 
Ατῇἤρη.].», ταὶ δ᾽ δνωχίας ὑκάλοιω ὧι ὑπὸ “ὶ ὀχ ς ἡ ἔξι προφὴ νὰ ὑπὸ 
σῷ δ τοῦτα ὅν ἔχήν. 

Οἶχϑες ζωστῆρος, οἱ σιιυέχοντες ἃ ζωσπῆρᾳ ἱμόῤτες. Ηφηποτ, 114. ἢς 
ἸΠΓΟΥΡΙΘ5. 

οΟὔχυμα, τας, τὸν ΕἈ ΟΠ 1Π|. πόρμον. εἰς ὄχημα κανϑεέρου (αὲ, γεξξιις εἰξ 
ἃ [ζαταθθο, ΑὐἸ ΠΟ ρΠη αὐμοτων ὀχήματα, ἴῃ Ἐρίρταπηπιατ, νε- 
ται ουγγιιιτη. ἐν ταῖς ὀχημαΐτων ἀμοιξῶς, δές,ἴπ ν Ομ συ] οτῖῖ πὶ 
γ οὶ ΠΤτυ 1 π1 0115, Ὀ]εταγο 5 ἀπ Ο 4104, ΕἸατο ἴῃ Τ πιαο. ἡ ἐμτ 
βιξείσας ὡς εἰς ὄχυμα. τίω) πὸ «“αντὸς φυσινράται!ς ἵτα αηαῇ ἴπ οαγτή 
να] πογπτατῖς ἐπ ρο τ, Οἴςσεγο. 

Οὔχνσις, (5, ἡγν οξ!]1ο΄. νοέτιγα » φόρησις. οαμτατ! ο»Ἔαΐτατι5 ἀριϊᾷ 
Ηείγο μι π,, ; 

οὐχϑέϑευ.Ἰάςπὶ Εν οΒ.Ἰπηιιῖτ εἴς τὸ ἑαωτὸν μετεωρίζειν ᾿4ά τε ρτῷ 
ἀοίοτς ἀογιμδης αὖ ϑδχθης 

Οὐ χϑέω, μι ἡσωγπουκαν σΥΔαῖτεν ογογ)άο ςο,Πι[ρίγο,ἰγαίςοτ᾽ ἰηρα 
πο ςενάζω, αἰ γανακ τώ; δ᾽ εινοπο ᾽ς, Ο ἀν ὁ, αὐ Ὁ μέγ᾽ ὀχθήσας Ὡρϑ- 
«σέφνυἱά ςἴἴ0 ἸπαἸρ πα τιηθι15. πη εταρ ἢ, ἀιέϊα Ὁ ὀχθη»αιοπίατη ἃ - 
ὨΪΠΊΕΣ Οἶτι5 41} Δ] Π τι τὸ οἩεπάττιτ τς ἐπα! ρπατιτ, Δ ἐχα 
πγρῖτ, ὅς Ἰπτα πιο ίς τ, ἀλ πη τάτηεπ ἂρ ἄχϑομαι ἀογίμπδητ, 

ΟἾἌθη»ης, 7 τί ρα τὸ χεῖλ Θ. πᾷ ποταμοῦ, ΙΟςιι5 ρΓΎΡτιις σῖρας : ἢάπὶ 
Ρίδιιις ποταμῶν ἀϊείτιιτ. ὄχθαις ἑωὸ ταῦ γέ τοῦ γαίοντεςγΒι] 4. ΡτΙπι 
Ῥγεῖ. δὶς πὶ πιᾶγὶς Πτῖοτο ἰοςι5 αἰτίου ἀκτῆς ρ᾽απΐοῦ ὠμα- 
λοίς ὄχθη τά πη ἢ ἃ ΡΟΟτΙ5 ΡΓΟ ἰΐττοτε ετίαπι Ροπὶ (ο]οτ. Αροἱ- 
Ἰοπῖτι5 ἰδοηάο Αγροηαιτῖς. ὑψόθι σἹ᾿ ὄχθης, δι. {ΠΡΕΤ [Πττιῖϑρ 
Ρο τίρα Ηϊιι1). Ηοπτογις 1ΠΠ144.γυπαῤ ὄχθας στέγγαρίοιο, Ἰα ς [Ἐν πει- 
οοὲ ταὶ χείλη. τῇ αἴραν ὄχθῃ προσέμιξε, αἰτεγαπὶ Πα πλΐ πῖς Ῥαγτέπε 

τγαπαιτ, ζο. ΡΙ Πτατοθις ἴῃ ΡΟ] οἷα ἀς Οοοῖτε Ηοτατῖο. 
Οἰ χθηρὸς χιύρρε»ἷη Ἐρτρ. [τι Ιοςτις. 
Οὔ χθησιςςταιτ Ὁ49 τ ΤΠ} 115. Η εἴν Β.41] ἘΧΡοπ,ΟβηΠοπεπη 7 δύ ἰη- 

ἀϊσπατίοποιι. 
Οὐ χθίζω, ὁ χϑέω, 

Οἴχϑοι, οἱ αρι πηοάϊςος γοσΔητΕΓ Ἔχει ρεγατίο ΠῈ5 9 ΨΟγΓΙΙΟ 5 τ 
τῆοτο5. ΙΝ Ατη ὄχϑοι Πιητ 18 Πιρτὰ Ηπ πηῖπιιπὶ αἰ τιοο5 Πιγσιιηξ 
τί ρα. δζ Ρετγάγιτη αἰρογίοτες οπηϊηφητία, μας Ματςε!!}, ΠΌ το 
2. Πιοίοοτγ. 

Οὔχϑοιβθο, κ, οἰ Π πηι ν εἰεῖς τα Ἰς δ τῖςυλώμα γεωαικεῖον, Ἡ εἴν οἢν 
οπίπι [οὐ 1 18 (ΟΠ τος ΟἹ τ ἔα π|αὐδρ πεῖν τιναὶ αἰδὶ (ὺ χιῆθας» 
41:5 ὀχϑοίβοις ΔΡΡΕΙΙᾶτ ἀριιὰ δι114.ὄχϑυβθ- 1ςγρτα:αρια Ετγτης 
ὃ χθωβ.. 

Οἴχθθ-, "οἱ Ἰ4οππι ιιο 4 ὄχθη, κρυμιν ἐς τα Ρε5.[α!οΡτο τις [θεῖς ἅς ρτς- 
ΤΙΡΡΓΙΝ 5 ΟΠ 115 5 ΓΕ ΠῚ11Π115 ΡΓΟΤΉ ΠΟ ἢ 55 σΟἾ ̓ ς ἡ Ιοοιι5 ἱπαῖιι5 δέ 
αὐροτ. κόπος ὑπέτρ ιν (Θ. ἔχ ϑος, Ετιγῖρ.[Αχ εἰ ταπημ 15. ὄχϑος αξειθνν 
ΔΤ ΟΡΑρ 5560 }115 ΜΑττ]5. Ἰάεπι. ᾿ 

οὐβωβθ'. Ατεϊςὸ, άεπν φιοε ὄχϑοιβ Θ΄. Ετν ΠΊ. 
οἰ χϑώθυς, θ᾽, οἱ κὶ εἷς τ ΠῚ ΘΠδον ΟΓΓΊΘΟ [015 ΟΓᾶ5 ΡοττΙ πη (ας Βαδεῆς, 

ὀχθάδης ἔκφυσις, ἰγραΪτατα γετγγισθῆιπι, ΚΌΠΟ Ππι5 : ποάοῇιπι 

Ρτοιηΐποης ὅς τιιπηο 8» ΕΓ πιο 4118 ΠΡτο Ῥγίπιο Ῥιοίςογι, 
ξαρῖτο 107. ν ᾿ 

Οἰ χλαγώγιον,ἸΠ Ραηάεξ. Οταοῖς.}.15.).ἀς ἐπίμτ. πογλῶν πνεῖν σιμ]- 

δὸς, τε πολλῶν φωναὶ αἰραὶ «δὺ ἀγαδοιὲ ἑ πόλεως τρόποις εἰς αὐτὸν σιιω- 

σρέχεσιν͵ εἰς φϑῦνον κὶ ἀτιμίαν τινος [τεσ τιϑ ἀπόντι 2 γίνεται οἰχλαῖώ- 
γον οἶτε τις ἐπέλθῃ τῷ οἴκῳ ἀμτιῖ ἢ τῷ ςρατίωνι,ἡ τῷ ἐργας-ηρίῳ, τε 

ἐχλαγώγιον ποιεῖ ἀ μόνον οὗ κράζων, ναὶ κὶ οἱ συγκοιλεστί μβυ(δι  ϑμοις ὃ 
σολαζὼν 52: σῃ κράξα!. Ι ᾿ 

Οὐ χλαγωγλεγαυῖ Ρἱ εδοπε ΓΟ] οἰτατ, ἀγυύρτως ἡ οἰτοιίατοτ ρίεθεπι 4!- 
᾿ιοῖοης ἀτ4ις οἰ ςἐϊδῃς.1 οἱ ρμισοιγια Αρριοποτη 1... ἕω αὖ- 

Ἴοπι.». ϑο 11}} Ε 



» ἵ 

390 Ο Χ 
φρώπου ὦ αἴϑα ἃ Οίον ὀχλαγωγοῦ γεγονότος, 

οἰ χλαγογώ, Ρ!εθειη ἄϊιοο ὅς ΔἸ οὶ» δυμαγωγω Ρ᾽ εἴδεται δἄτοςθο- 

15 (ΟΠ ΠἸοϊτο, ἔα πιο τιιτρα: ἀιισεπὶ πλα Ρταροοῖ ρογπιαίσεῖς 
δι τεαξζατε ρί ερεπν ἀϊοῖτ 1. 11|18}5 5 ὃς ἀρεῖς Ρίεθεπὶ Ῥ᾽οδίίαις 

δοΐπιοβ. δῖγαθο ἴῃ 14.ἀς Ῥγοτορεηῖς ταρα]α ἴῃ αι ρετάϊχ ε- 

ταῖ νἰξϊα, εἰξέσλυηῆον δι, ὅτι μφῆνον οἱ πῇρδικοτ ρόφοι, κομίζοντες «δὺ τι-᾿ 

ϑεισσοιὶ, τι έντες καπόρτικρυ, ἐφ ϑέγγοντο γὸ ὡρὲς τίυΣ γραφίω) οἱ «ἴ6σι- 

κες»ἡὐ ὠχλαγώγρωω, ὃς ΡΙαθ οι οἰγοι!άτοτῖβ πιοῦς φσοῦδῃτ ἅταιις 

Ῥογπη]σοθαητ. ΐ 
Οὐ χλεύδμα, [Οπ]ο 6 ΡΤ ὁ χλούμω 1 ε 
οἰχλειὲ,ἐθ',οἷνν ο [ες αιιο Αἰ ται] 4 κινεῖται Ππις ὠϑεῖτω, Η εἴν Β, μο- 

χλὸς ἰτεπὶ «ρόφιγξ(σατ ἀο) δεσμὸς ν᾽ ποι] 5 [ἰσαπηοπ : ποσποῃ 
αὑμα ὃς πομπὴ, δ 

οἰχλδίω,ἰάεπι οιπὶ ὀχεία, ΠΡ η] Ποᾶτε τποιιςοςκινωςγ μὰς ὁ ̓χλϑ)οῆϊαι 
Ἠεΐ ομιοχροπ κενοιῦται ἤςιιτ ὀχλεῴται Ππις ὀχλουιυῦ ται Δ χὰ έο- 
μα;»αιιο ἃ αιϊἀςπὶ ὀχλευυύῦται γ ΡοΓΙταΣ 1Πι4.φ,ἀς νἰπο- τὰ μὴ) τε 
φρορέοντος ὑατ ψηφίδες ἅπασαι ὀχλεειῶ ται γκενοιιῦ παίει κυλινδοιωῦ ταὶ 
να δι 4.8ς Ηείν οἰ οΧΡ- 

Οἰχλέω,μ ἱ σῶγπονκρι, ΠΊΟἹ ο[τ α πὶ οχθῖρεο, Οἱξεγινεῖ δἕῆοῖο πιοὶς- 
Πιας τατον εχ οί αἰατία δξῇςῖο, πορσοτίεῃ Βλεςο.Αδῖι.Δς- 
ευΐατιι τοι ἔγειοπτο, εὑ, ΤΊ ς. ὁδὸς καὶ πολυ ὀχλεῖται, να ῃ 

ἃ πιυϊτῖς ἐτοαιιοητατιγ. Η είν ἢ ὀχλεῖ Ἔχ ροη. κωλύει μετ ὄχλν.1- 
ἄεπι,ὥχλησεν χΧροπιποη [ο] πὶ ἀξξιὸ ἐκίνησεν ἐμόχλδυσαν ὦθη 
σαν, [ςἃ οτίαπη ποιγγα τογφέμόχθησεν,ἐγόσησεν, 

Οὐ χληρὲς»οδ) οἱ τατ ] οητιι5»ταραχώδης» 10 [6 [ππ159 1 ἔς πι]ς, ΘΥΔι15. 

ΟΒΙ τοροτιϑολυσηρθς» ΑΛ ΠΤΟΡ. τὸ οχληρθν,τηοϊεἤῖδινἰάς Οχλθ’, 

Οὔχλησις, δοταγ τί ονἱτγερῖτι15) πιο ] εἴτα. 
Ὁ χλίζω,μ.ἑσω,τ καοπχοιθονν ο] νοέξς 1πηΡ 610 8. ργοσγιιἀο. κινῶν 

μοχλδίω, Ἀξεῖα. Α σου ατῖτι. Ν σα πάτον ἴηι ΑἸΕΊ ρμαγπτας 5. διαὶ τὸ 
πόμα βυχὸν ὀχλίζοις,Τητετρ το οἷον εἰ ἀϑοιξον, ἐχλίξομαι» πΟΙΙ6ΟΥ» 
ζειι μεπακε: μαι ΕτπΠτατ ἢ. Ἡ εἰν οἢν οτὸ οχλιξουΐνων οχροῖς συ- 
γαγρυάθων,αιοα δ ὄχλθ' ρεττίποτ αι10 τιιτσδιη δί παι εἰσι τ - 
πεπὶ Πρπιβοατ,αριιά οηἀξ ᾿ορίτατ ετίδση ὀχλοισίάυ αι! ΟΧΡ. 
ἐκκλησίαν ἱκεσίδω, 

Οἰχλικὸς, οὐ οἰ τα τ δι] πτιι5)πλο οἴ .5.1τοπὶ ΡΟ ]ατί5. ὀχλικὴ χἡ ὅε- 
οαπευτικὴ τῇ πλιέϑοις διαί παιξις» ΡΌΡ]ΑΥΙ5 δὲ στᾶτα σα τσ 1] οἵ - 

ἀϊηατιο, ΡΠ] τ. ἢ Ν ΠΊΔ. 
Οὐ χλοισία, [Πρ] σατο, σοπρτοσατίο ἱκεσία ἐμ κλυσία, 
Οἰχλοκοπία, ας, ὁ ,δημιοκοπία ΟΡ τ τΑ5, δημαγωγίαν Ρ[ 15 (οἸΠἸοἶτα- 

τίο ἡ νι βλέϊιο ταγθυ!εηείσις οἴπιο5 Ζιιπὶ ΡΟ ρα πηι ἀεἰτητᾶς 
(οΠΠΞοἰτάπεημε δά σογιιπὶ ποιιάγατι {Ἐπ Ἢ. 

Οὐ χλοκοαυώ, διυμοκοπώ, δημαγωγέω; [εἰ 6Πὶ ἄς! 109 (τὶ Ῥορ Αγ 8. 
τοῦτις ποιΐς Ππιιάθο. ΡΙμταγςὶ.. ἐν τῷ εἰ ωρεσβυτέρῳ πολίτευτ, Η]ΠΊης 
Οἰχλοκόπος, διυριοκόπος, 4111 ὃς ἔοτὸ δημαγιογὸ 20 Ρ 1 τἽΣ ΡΟ Ϊα- 
τίτατα ρ᾽ ου15 στατίδπι Δτσι ρα Π8 δὃζ σαρταη8. ῬοΙγθι5 ἰπ τοῖ- 
τἰα μἰου. παυϑόμδυδυθ. φλαμίνιον οχλοκόπον μὴ κ, δυμαγωγν 0 
πέλειον, 

Οὐ χλοκεατεῖϑειι» ἀϊσιιπταγ αὶ ἱπιροῖα Ρίςθεῖο γορσιμτητ ») ποι 16- 
αἰτίπια ἀοπιοοτγαγία, 

Οὐ χλομανών οἷ τι ᾽5 τη Απίοῆς. 
Οὐ χλοποιέω, μ. ἡσωςπονκορ θὰ τ ΠΟηστοσον  ἔζοτγιμτι σαρῖτε 17. 

ἢ τρρσλαβόρϑροι “4 ἀγοραίων τινας δῦ δρας πονηρριξ "ἢ ὁ χλοποιη σαντες 
ἐβορυύζοιω πίω πόλιν » ἃς τιιγθα σοδέϊα ρογτιγθάτιητ οἰπτατεῃ,. 

Οὐ χλθ' ερο ταν στεῖρα χὴν ΠΑΓΟΓΙΑ 5 ΠΟΡΊ Δ. ΡΟΡΙ 1118» στα τἰτιάο. 
πλῆθος, ΠΟ  εἰίαντι τα τι15.Α πλεηο ἡ, 41 Πιπριτ ἃ πλῆϑος, ὄχλθ- 
1ησυίεπς Ρτορυὶὰ οἱζ ν'ὀχλυσις, η Μεάςα ὃς Οτεῖϊο,Δὶ ὄχλε ποι- 
ἔἴϑαι.αὐρονπαυ!α Πιάῖτο, ΤΊ η, τὺ ἐν χερσὶν δ ὄντας »ἐδὲ εἰδέ- 
γα] δοκών ϑναὶ κὶ δὶ ὄχλκ ποιάμϑυΘο, Ἐτ ΔΙ 1], ἐγὼ 3 τὰ υἷρ “ἴδ Ὅμων 
ὀνόματει ἐδὲν δέομαι καταλέγειν ἵνα αν δε ἔχλε γύωμωης ἐΑΠΙάΙ͂ 
ἰηρογαπη ὃς πιο] οἰπτίατη εχ ἈΠ εάπι. Ιοίςρ τι5 ἐς ΑπεΙαιτατι- 
Βιις.ο αἰδᾳλείσω ἐκ δινγεϊϑϑει μὴ δὶ ὄχλε γύηται τοῖς ἐγτυγχαύεσι, 

ἃς ἰςουίδιις ταράτιπι αβογατ, Οὐιο 4110] ἴτα Ἔχτα τ, οἰ λέγειν 
ὑκ αἰαγκσῖον ἡγη στέμίνυ ἵνα ὃ) μὴ τοῖς ἐντυγχόμεσιν ἀχληρὸς δυκώ, Ἐτ 
ταπηοη Ν᾽ οσῖις νἱτ ποη ΠλΐΏ115 ΘΓ ἴτιι5 απ ΔΙ Προης ἴτα 
{ετὶρῇτ ἱπ (οπηπηεητατ. ᾿Βετοτ, Ατ οτος πθτο τογτῖο, Βοηὶ 
υι Ποτοςοἰπαιΐτ, δ ὄχλν ΔΙ 1114 οἵδ ἀχοτιιηῖ 9 οπὶ εἴτ ροτ- 
τα σατα τη 14Π|, ὃς ἴῃ οΥο ψῈ] δῇ. σια1115 65 Ὸ ν6] γπιπὶ οχ οπιρ ἃ 
ἀοίγάετο. δ) δχλν ἔϊσαμρυπο]οἴταπι οὐῖτ7 1 ππιον ἃ. ὄχλον «σαρτίξεις, 
πιο  οπίαπι Ἔχ μι. 15, Εὐιτῖρ. - 

Οὐ χλοτερα'ὴς,ε1-. οἱ κὴ ἡ, τιιγ θαι ἀε] εξἴλη5. 
Οχλούμα» ᾿πο] εἰπίαπι σαρίονν οἱ παδοο, νοὶ [αἰοϊρῖο Οἱςογ. κπο- 

Ιεῆς ἔεγο. 
Οἰχλώδες,χληρλν, τα 4, ἀ] ΕΗ υτᾶ5. 
Οχλύδης « "9ο᾽ ἡ ἀν ταν ΒΓΕ μτυ 4 Ροἷγ δ. ταραχώδης, 
Οχι σνατος. τὸ, Ποιὰ πλοητιμτι πόρστημοι ἔΐχμα. 
οχυάξζω μι άσω,πιακανροττο, ἰποιμτισο»οΟητἰπΘΟ ἔοι! 5) κατέχω, 

βυς «ζω, ἔγεμο ΘΠ .Π110} 5 {τ ΟτΓΓι πὴ ἄτιςο 9 ἱπ ριιρμᾶ νίποο δ 
(εἰπ4ο, ΕτΥ ΠλΟΪ ὐωὸ τὸ ὄχννεισγεἴγω, Πισττρ ογἀοπλο,αριι Εἰιτὶ- 

Ῥ᾽ἀοπὶ : ὅς ἴῃ ἘΡίρταμπηπι, σίς ἐν δέσμασι ϑεὸν πὸρ εἴχμασε» ιιὶς 
ἀιιστοπι ἀοπτῖτ. 

Οἰ χρ»»νεγῆργ ταις στο τῖ5, δυτὺ πῇ γέν : πᾶτὴ ἀσογδίτατς ἤιὰ Ρεπὸ 
Πιβοςαπε Δρυά ὙΒεορΒταίζιιπι |ότοὸ ἰξουπάήο 9 μΠτοτ.ρίδησ. 

σαρῖτς (Ἐρτίηιο, αἴπεο ὃς ὄχγηγ ἤπλμ} ἱππρμητιτ ἃ Ολζὰ τατηοὴ 

Οἴχονοςν Εἰ Ροτῖτι5 ὀχανα α σσίδων 7 Δηλετα εἶγροο 

Οἰ χϑς.οὐσαραχ 41 σοπτίποτο ροτεῖξ 9 η4η} δ ἔχω ἃ 

οΥ͂ 
[οἹ πὶ ργτας οχροηΐτηγ, 1άς Ογχν». Ἐς Αὐπ 
ὙΒοορῆτ. 

τ τε, " 

Βαθομα. Πογοάοτιιβ Πρτο ργίσηο ἱπαιῖς μαίρεπ 
Εἰὐπς Οαγαπὶ ἱπιιεητιι την Ἰὰς ὃς ἀρια ας ἰάθη. 
Πάς. αιροπες οἰγρδοτιιπι ὃς ρα! Θάτιιπι ογἰ τας, 
πογθητο Πα 1 ἸΏτογρτο5. ΤΊ μογ 414, ν]άς Δρὰ 
γοῖῦο Καῤ. ᾿ 

δοχὸς ἃ δέχομαι. Οὐν .ε,ἐσ), αἢ ἔσαν λεμῆψες νηῶν ὀχοὶῚ 

πες ΘὨΪ πὶ οὐά τ ῬΟΓΓΙΙ55 4111 ΠΑΠ05 σά ΕΓΟ 9 ὃς σΟΏΓΙ 
[οὐτοφυλακτικοὶ Τα νεών καὶ σιωωέχρντες αὐπαὲςντ Ἐπήατῇ, 

ἄκη» ταπηεη ΡΟΙΪς ἂρ ὀχέομαι ἀϊολ ἐφ᾽ ὧν αἱ »ῆες 
παμοντώ. 

ὄχθον εἰ! σα τμππι»Ρ]αυητγι! πη, αὔρα, Γ᾿ Θά, δῖ σα, σι 
το νεβῖοι]] ὄχημα. δ΄ χΘ- αὐμαίτων, Ἐὺπτὶρὶ, ὄχος ἱππύτης, θη 
τιῖϑ σα γτα 159 1 ἀφ, ΟΟπηπιοηταγ, ΑὙἸΠΠΟρΠδη. ἴῃ ΡΗ. 
ποιυτικιῖς τὸ αὔριο. πὸ ἐκ ἡ ἱμαξης κατεσκόϊ,ασυῆθον ὼ ἃ 
κιγά μῆμον αὐ οχιϑυῆυον:κὶ οχοίκαι, το ὅπη αἵματος τοιέτου. 

γηών»λεμῆρες Ε] οπη.Ο ἀ.1.1ΠἸατίοπς5. [τοὶ ὄχι θη γγατί παρα 
ταν τι .15..) ὁρμὴ ὕδατος. 51}14. “γι. 

Οχῆς Ηοίν οι. ὀχέράνΘ'γφερέυῆνθ. ἡ εξξοτ, ἂὲ ὀχοιώει πῃ 
βώνγει. »ΞΖ«ἐ 

Οχυεήπατος ;ἼοςΔ πατιιγᾶ Πιμηἶτα ΡΟ στα τατὸ ν1ΑΠὶ ἔα 
Βιιά,οχ ΠΤ τ.ῖη Πεπιοῖτγ, - ΠῚ 

Οχυρῥς, οὐ, οἷς τατιΙ5οτ ΠΠἰτι5οξοττίς, ὀχυρὸν τεῖχίϑ.. τηὶ ἘΠῚ 
115 δί {ΡΠ Πλ 5 ΡΙΜΠΟ  ΡΒεισολσὸ ὀχυρρεῖνεχ τιιτο; ΤῊυ Ἷ 

ἰδὲ ἐχνέθονρτο εοάσπι ἀριὰ Χοη,, ἔρυμα. “ γι μὲ 
Οὐχυεότηςοητος ἡ ΓΗ το. ; ἀδῦυ 
Οχυρόω,μ. ὥσω,ποωχα, ΠΉΠΠ1Ο. ἀσφαλίζω, 1 τατο ΠΟΙ οοΟ εἶδ, 

Αςοιιτῖιι. ὀχυρρεαα! 5 ΡτῸ ςοάςπιριια ΧοΠορμοηῖ εὐ 
Ἰτετη,[Ἀποϊο;κυρώ, ὖν ἝΣ 
Οἰχύρωμα, τος, τὸ, ΓΑΙ ἘΙΠΠΠῚ. φορύριον, πατιηἶτῖο, πιηἰ Πιρῆὶ ν 
εἰτθ. Αι 5 ( οιιπά4 δὰ (ὐοτίοτῃ, σαρῖτε ἀςοϊπηο αὶ Ἢ 
σιν ἐχυρωμάτων, λα τ ΙΠἰτ Ομ οἰεγποποηι, οἶδα αήνίτ 
ηὲ αἰεὶ τὸ οχυρωμαᾳ ΔΓ ουϑι ἢ. 4.11) οἰ αι γαην [ογίθαη ἢ 
ϑηϊῆσατιι ΟἸΔις ἃς ΟἸτις.Βιιγρόίαῃας ἀϊςὶ ον οτιά ἐπι! 
τύπεδω ἡ φρφύρια Ἐοτο ἸΔη.Ϊ.6. ἡ ᾿ μ" 

Οχυριῶς, ἀσφαλως, ἘΒΤῚρ, ' Ἐπὶ 

Οχυρώτατος.[Ε1{{πΠλ115.1 Βιογ , ".- μιέμ 
Ο, ὀπὸν, ἡνν οχ φωνήν ἔπω. Οὐγ τ ξ, φϑεγξά μῆν Ὁ- δγ᾽ ὀλίγῃ ὁπὶ σις ταῖν 

τοςς {πρτη}}ῆΔ.Ετ118.μΐνα γωϊτέρίω οα' ἀκέσῃς. ἘτΊΡΙαΙ βριήα 
λίγημιω δπὸ στομοίτων ὄπ᾿ ἀκούσω, ἜΧΡΟΙΐ τα οὐδ πὶ κληδι ἐὲπ ; 
1το ίοπυἤο ᾿πά4ε ἀεγίπδητςε νεγθιιπι ὀπευεῶτο, ΕΠ το 
[5γαρεέξλιις.ἔΔοἸα5:ίης αἰοί, ἜΧΡοῖς Υ{π|5 [ςἀ ἴπ Π Ὡ 
ξατίοης ροτείποῖ δά ὀπτομαι. ΗΝ 

Οἰ ψονον, τὸν ξαοἰ δ) ]τι5 ὄψις, (Ὁ 8}},. - ἱππι 
Οψαομαι, μ.ήσομαι, αν μα! ΟΡΙΌ πο τγὶ. ἕλςῖο ορίοηἰῇ, ορίοη ἯΠ 

το. Περοηίο], ἊΝ ἊΣ 
Ο᾽ ψάριον, "γτὸ ἡιαΠ ΟΡ Οπλμτη. Αὐ!θ πα ς 11. ὁ ψαίρκον 9 ΔΆ μὴ ἼΠ 

σῶν ἡμεῖς χέγομῆν. 1 61. τὸ 3 ἐν ἀναγυρῳ Αθιστοφαῦοις εἰ μὴ πῇ ὶ 
ϑυμ' ὀψαρίοις ἑκώστοτε 9 αὐτὶ πῇ τροσο μασιν οἰκούομβω. 
Σκεύαζε παῖ τ᾽ ἐψόριον κα μᾶν. δ ὶν ἐψάρκα αριυᾷ ΤοΔΠη οΠὶ (ΑΡὶ 

Ἑπάποο]ργΟ ἀπο ι5 Ρ1 οἰ ς}}18,. 7 χέ πέντε ατοις κριϑένες Χἢ δ 
ψάεια., Βαδεῖ αυΐπαις ραπες πογάεασςοϑ ἃς ἄτιος Ρἱ [οῖδι 
14 εἴν, ἰχθύδια Ξι1 4. Απποτας ᾿διάοπν Ἐγαίτηιις αραὰ 
ἴῃ ΑΔΕ] ρ|ι15. Ρ1τε5 ορίομπιπι γορατλν τάς πὶ ἀπ 6} 
Ῥυταοῦ ποθ Π1 ὁψέροον ἀς ρος ἀἰςὶ κατ᾽ οξοχίων 
μοχθ.:. τοῖς ΕἰΠπατῇῖο δὅ5) μόνων τμὸ μού των ἔχβυρωῶν 
ΤΗςοῴοτ. Βοζα ριιζαν ὀψείρκα ἀϊέζος οἵα Π1ος Ρἰίοῖοι 
Τὸ ὁπῆαν,14 οἴ, αὉ αὔαηάο » {ιιοβ πἰπιίγιιπι πποσῖβ ογᾶς 

᾿ ἃς ξοτταήῃς οτίδιη αῇατος ἀπιεπάετε. 
Οψαρότης, «, οἱ (ογΟ ἀγα 5. ΠΠοΠοα, ἐν ἔργοις, 
ΟὙεφτυσίο ας» γατο σοηἀ]αΠάϊ ςἰθατῖα. 
Οαραύτης, ΟΠ 115) Ο 150 μ(ούγειρος, δε τοῦς. ᾿ 
ΟἸΨαραυτικὸν, Πρ ετ ἀὲ τὰ σα Ἰπατία, ὃς το ἐρΊἃ ὀψαρσυτικη, ΑΕΠΟΙ 

110.12.Πρώτοι 3). Λυδοὶ κὴ πδν Καρυκλίω οἰξειῖρον. αἰεὶ ἧς ἡ σκδυασι 

ταὶ ὀψαρτυτιχαὶ σειωϑέντες εἰρύήχαισι. 1 Ὁ] ἀς6Π|,οἾδει γρώψαντες, 
κα, Αττοπηίάοτις ὁ ψδυδοαριστοῳ ὕει. σῶωῆ ξεν ἐψαραυτι 
ἱπαιῖτς δι114, 

Οὐψὴ,ίοτο,ν οἴρευϊ  ΡΟΙς τοπΊριι5 τετηρεἤέιπιπι δὰ αἴτει 
πολυ βοχδέως, νὶχ τα πιά 6Π1, μῦ' συσμας ἡλίαγτατάς,α4 Υ]" 
δά εχιγοηλπι, Ετ σου Πτυίταγ οἰπὶ Οοπίτο:ντ ὀψὲ 
πτᾶτε νεγροητς, ἐντὶ πὶ ἡμίδας 9 πο Π!ΠΠαητο ἀἸς 5 [Ὁ [ΌταΝ 
ὀψὲ τ ἡμέρας ἐῶ, (τιιπὶ ἀἴοὶ γαῖ,  μπιογ 1.18 εἴ, ἐσαῖθα 
γαντος ἡ λίᾳ. ὀψὲ στιββάτων, νείρετε ( θατὶ. ὀψὲ βασιλέας ᾽ 

γῶν» ΡΟΓῈ γορὶς τη ρογα Ρ τατος ἵπ ΝΠ πηα, ὀψε ἥδ προ 
Ἰοησὲ ροξ Ττοϊάπὶ δ. ΠῚ ἐπί τέιτα, Ρ ΕΠ οἴῖγατ τἰ ὥρας 
ψὴ δά [τὴ ποτα [8 Πάτα γεμτιτη οτατ, Πεπιοδν ἤς Βαάέ 
ἀεϊηές [δαμιῖτιι τι" δὴ ὃ ἐσαῆρας ἔσης κὶ σκότοις 9 διφιἰπτογργαδ, 
πο Πρ ι5,ἐς ὀψέ, ἀἰς ἴασαι δαἀπιοίρογαητο,, Τμπογ 14, ἐαρ 
μοῖχη επελότα, [Ὁ γοἴρογιηι ριρθα ςοἰϊαιυίτ, άςπη, ν 8] ἴηῦ 

ΡῬτοδ. ἐς ἐφὲ, Ἴγριω ἐσαΐίμας, συμείασαι νι δὴ ὑσαῦρας μόνον τ ο" 

“Ἢ 

εὐνμε 

ι ἰὶ ὴ 

ἍΝ 
ἯΩ 

ἪΝ 



γείρεταπι ν[αιιουϊάοπι Τ μον ἀϊ4, ὄψε μᾷ τοι. ἴῃ 
ἰοηἰΞοταπάςπι νεγὸ 9 Ρ] πταγοι, τὗδὲ α οργησίας, Τ᾿ 

ἴπ ἔ πιατάς, Ατηπηοη, εἰ πίπρυῖτ ἀρ ἑσπέρῃ ἴὶ 

ἐοαρίο,νἴάοο, ἐ φετεκὸν ῥήμανντ μα ϑντιαῦ γα μυσείω) χε- 
εζοτιω αἰ τωλλαξείω,κλαυσείω, βρωσείω. 

γαόλες ποτὲς 
πνν οἤρογανν οἤρογτὶ πῇ τοπηριις, ἃς ὀψία (δ. ἡμέρᾳ ὥρα- 

τάδ. Ματτῆ.. σαρῖτς οέζαιο 9 ὀψίας ὃ γγυομῆόης» Φιλιπὶ διὶ- 
-[ρογαίοτ. ΠΤ τοΓρ τα 5 5 Ζιπιπν ἀιτο πὶ (ο τιπη ἀιοὶ εἰοτ 

'οὐο οτἴατν [εἴπ 
λίϑυς, ΟΡ Πάπιις ἰαρὶν. ἴα Ῥαηάςξξ. ΕἸ ογεητίη. Αὐτίδηιις, 
ὦ βάϑεικεχωσμῷθ- δὺρίσκετω οἱ ὀψιατὸς χίϑ., Ὡς οὐῆ- 
ιιτειν ἰαριἀς ἴορς Ρ]Ίη.1.36.ςΔ.26. 
ταταάιΠ πιὸ, αἀυηοάμπι ἐς, Γογ Ππαϊὲ Ρ]΄η, 
νταγάϊας ἰουῖι5. 
ΟΝ βοτϑης. 

πτΩ, Ῥἰσηζα αι: τατάὲ ὅς [τὸ ρεγπιίπαηζ. 
ἡβχὰ »ἴδτο δεγπίηο. ψμζλα είς Ρογπλ πο εἰξ (δγοτίηο. 

ΓΠΉ ΠΟ (δγοτίηι5 9 Γετὸ ρτοιοηίαπς  ΠΟΠΓΓΑΓΠΙΠῚ 
ἐὐνες ἰς ἀρια Τ ΒεορἈγαίδιιπι αἰςίτυν ὁψίζλας!6- Τά ςπη ΠΪ- 

Ὁ τογεϊ ουσαρῖτο ἴσχτο, μηλέα σ᾽ ὀψίβλας Θ- ; ὀψιβλαστό- 
δὸν, ἔς Ἐχ αιο ΡΙῚη,11.16.ς 4.24. Γἀτοτίηο σειηΐης 
τά! πιο {ΠΡ τ, 
Ἐρθο σου ποι [ογῖπι5 ργοξεγεπβ. 
τατάτις ΠατΊτιι5, ὅς ὀψιγα με δίκη ρα Γἀοοά,γε ἐγαμὲκ 
Ἱ]. 
οὐ κὶ ,τατἀὃ σοηϊειις. 

δ το) ΡΟ Ἐοτ 5. 
τὸ 6 ΠῚ. Α 
δ τατὸ Εοπῖτα5) μεταγϑυέστερος. Ατῃοποάοτίις ϑαπάο 

τ Μετίτ πη δοαιιοί απ ἀϊξειιπι ετίδαι ξιΠῸ ὀψίγονον,ντ τε- 
Ἴυ,ἴπ ΡιιὉ]. δ ψιγόνων; “ἦν ξοκόέως κα μ᾽ ταῦτα ἐσοιδων, τ υἷ- 
Ποησοιΐνων. ᾿ 

μοι οἱ κατά ας} }1, 

δ νείρεγιιπι ξιοϊονίοτὸ ἔβεϊο 5 μος εἴδιποπ τεπιροπιιὰ, 
οἴρογιμσι νεηϊο. Χ ΘΠΟΡἢ. 6. Εἰ λλζυικών, ὅγε τίυ) τευχίσ πίω» εἰς 

γαιαν, κα τὸρ μαΐλα ὁψίζων, ᾿ἰσοτ [Ὁ νεἴρεγασπι μος ἔαςοτετ. 
ὀψιζομῆνοι ἀφαι ερυυῦ τάς μδὲ κιωμύας πἶ: Δ ρεῖν τὸ λαγῶ 1} ΓΟ Γῖτις 
αὶ Ἔχοιπς αιχας Ἰητοπιρ {ἰὼ Ογερότγιιις. τί δ)" αὖ κὶ 
τἀϑνεῖσε ἐγύετο, κα τα μα ϑωυῆν 9 ἀἸ Γσαῖτγι15 414 οὐμτι νἰηἰ- 

οι15 ἀέλι!πὶ Πτ. 411 ΠΡ νοἴρεγιισι ν οπογϑητ. σαρῖτε 17.11- 
πὶ Ἀερ. τρρσήει ὀρθρίζων κὶ ὀψίξων » ργοσοάεβθαι ᾿παπὸ 

ῥετγὲ, 
[ἐγὸ ἐτιιξευιτη γεάάογς, ΤἈςορῆτ. 
ἡ ἴετα ξπιξ "ἢ σατο αζα ἀρὰ ὙΠεορἢτ. 
8.0 ἐς ἀτθοτο ΓἘγοζίηῖ ἔγιιέϊ 5 Ρ]ες. 
ὀδίτης,(οτιις νἱατοτοίογὸ ν επὶθης. ΙΝ οπη. 

,»ἴεγὸ εἰ ζετο: ορροπίτιιγ τοῦ παιδομαϑεῖν, [κιοἸλη. αδεὲ μι-- 
ογτ. Οψιμαϑ σας ἢ, κ πύῤῥω που “ὶ ἡλικέας σ΄α)ὐδ δυουῖν 6. 

ἡς ἐ(Θ-.ο᾽ κα ἡ γατιὶ ἰεγὸ ἀἰςζοτε σαερῖτ, ἀριά Ἡθγαγίασπ ἴῃ 
Ἐτὶ {τυ τουτί, 14 εἴπ, ἐψιμαϑεῖς» οἷἢ ΟΡ ρΟηίτατ πσαρδὸμα- 
ἐμοιϑεὴς τούτων, δζς Κ εη. 

πείαγνε 
γα ας ΠΡ πα γἴετα εγιιάἑτῖο, τα ἀ 1 Δι ςοπτῖα ἐχρομῖτιγ 

Θςε!].1.11.ς.7. 
εἴτ ὁ πιοτῖςης δέ ἰσητὲ, Νοππ. 

αὶ ἡ [ετοτῖπιι5. βοαδυχεόνιθ-, τινε νεττῖς Οἱ σεν ο- 
14 ΠΑ 4.  ὄψεμον ὀψμτέλεστον ὅπ κλεῖ: ὑκ δπολεῖ ται»ίοτα 

12 αἰτηι5.[ς 4 ἔατπα ἃς ἰαιιάς ρεγεπηι. ΤΒΘΟΡΒτ. Β11.1.1.ς. 
(αὶ συχα]»ἰοτοτῖπα: ἢςὶ, 
ὁ (λρίςης. νἱής π᾿ ΟἈΙΠ4 4. Εταίπη!, ὀψίνοίθ. μεταλοιαν 

ἐγ ας 

ἡδ 
ῇ ἢ 

ἐγ 

μιν, 

ς τὸ ὀψὲ ςι4, 
ἱπιιϑον οἴ ροττάπιις, ὄψιθ. ἀϊςοπάτπι ποὴ ὀψινὸς ΡΉΓῪ 

ἕξερρς ςοπιρατατ.Αἰτὶς. ΤἈΘΟΡ τι συ φρὶ 5 κριϑὼν ὀψιέ. 

ΝΣ 
οηρὰ ργογορβατιουϊατγάϊταβ. Μ 
τ συἶτις,ν᾽Πις ὅρασις, αὐρεξξι159ν15 ΟΡ οἰ οπά!. ὄμμα, 

{Π|5τὸ ϑέαμα καὶ καὶ ὁρατικ καὶ διωΐαμις ,κὶ τὸ πρόσωπον, οἷα 5. 
ῬΕΠς γϊτιιάο, ἰδέα, ἱπγαρΟ, φαύτεισμαι, θέα, ΠΟ] οτ χφϑιαί. ὐψις 
ὄντων 7 τη οὶ ἔτατιμ!πι σου τ ΡΊατο ἐη Γι ρῖρ. ὄψει λαξόν- 

ΟΕ] }ς σοπίρίςατί, Ποπιοίμεπ. πιοά ῬΟΪγ δῖα λαμ βάψεσαι 
ὴ ἐφϑειλμδ, ροπιεπτὸς οὐ οςιι]ος ἀϊχῖτ, ὄψις ἱσ τορέσε»ο]Ατα Ἀϊ- 
 ἴυχ, Ρ᾿ μι ἰπ Τ με Ρίδτ,η ΡΊτα: ὄψις γὸ ἡ μὰν υτείπη Ὁ διὰ Ἔ 

ος ἔῤχεταῖ αἰ νη σεων, ἢ φρόνησις ἐχ οἱ οᾷ ται. δεινοιξ γδ αὐ παρεῖ- 
γέρωτας. εἴ τῷ τοιοῦτον ἑαυτῆς ἔγναργις εἰδωλον παρείχέτο εἰς ὄψιν 

Ἐχ αιιο ἴοςο ἀϊχὶς Οἴςεγο ἔξοιιπάο ἀς Εΐη1Ρ. Οὐσι]οσιπὶ 
ἐς ΡΙΔτο)είξ ἴῃ ποῦὶς ἰσμι5 ἀσογγίπνβ : αῖδιις (αρίςη- 

ΠΣ ΤΟ  ρπτοϊκιυ: συὲπι 1114 ἀτάσητες ἁπιοτος Ἔχοίτατοτ [ι1. 
γΥἱάοτετιγ. Οἱιοά ὃς ρο[ιϊτ οἔ βεΐοτιιπι ρτῖπιο. Οοὐψεθ. ἕνε- 

χργῃ Πρεοῖοπα ἀἰςίτιτ [αεϊπὸιγϊάς Βιιά πη Ὀϊξξοης;Ιη ἔρεςϊξ, ᾿ 

Ὁ 327 
ἴῃ Οοπηπγοηζατγ. πὶ ορΡ ΠΟ]. ὐπὸ τ διψεως λεγδωυθ.,οχ ΔΥΡῸΠΊοΩτΟ 
ἀϊέλας 5 Ατηξοτς! 68 ̓ἶθγο Γπειυπάο Απἰπηαὶ. ἐν δ΄ μοι, ςοηΐρε- 
δξιι, ΑΔ (Οριις. τ; δ΄ ψιν σιμὸς,τοἴῖτο τεπιο, θαζα. Οὕψις αὐτὶ πὰ 
προσωπεῖον, ἰὰ εἴπ ρογίο πα, οἰμτις αΥτιΐοχ σκδιοποιὸς ἀϊοΐτιτ : 14 
ς, ὃ τινί. εἰκαίξων πίω) ὄψιν κἡ χυματίζων, ογδτ ἀιζομν ροΓίΟυαΣ 
(ςοπῖςα ἰσοηῖςαυ: ἔϑος γδ ἀῶ, αἷτ  πτοῦργος ΑὙἸΠ ΟΡ μΔη15 5 ὅμοια 
τοὶ ποροσωπεῖα ποιεῖν τοῖς κωμῳδιεμῆροις ἵνα φανεροὶ ἣεν. ΑὐἸΐξον. «δὶ 
ποιντιχή ς9ΕἾτι ἢ κυρεωτέρᾳ πὐξὲ πίω ἀπόργασίαν τῇδ ὄψεων καὶ πῇ σκόυο - 
“ποιοῦ τέχν᾽ ὅξι, τὶ “σ᾽ ποιυἴο, 

ΟἸψνο ίαιχτα ΡΟ Ἰἀοη ιτὶ ἐάεπν ηθο ἀ ὄψις, Ἐτγπι, 
Ο ψισμιὸς, οὐ.οἱ τατά τας. 

Ὁ ψίασοοα, ἔταπιοητα αι: (στὸ (ςγοη 4 ἤιης : αιλις ορροηίτας 
φρρΐασοραγαρια Ὑ ΠΘΟΡγ. 8. αὐθὲ φυὴν, 

Οὐ ψιαπορεῖν»(εγὸ (δγογο: ΟΠ γα ΠῚ τξρ σποροῖν, 
Οἰ ψίσσορος τὶ [ετὸ (οτίτιιγ. 
ΟἸψιτέλες"Θ. οἱ χὶ ἡ γτατάἐ ἔξ ξξιι5,ΓὈτοτῖπιι5. ὁ ψυὶ κὶ βρασύίως τελοϑδιησό- 

υϑνίθονιάς ἴῃ ἀϊέξίοης Οὔμεμος, 
Οὐ ψίτερφεγα, οἰ άστη, 5 
Οὐ ψίτομος ἀΐμπελθ-. γἱτῖς ιΩ (στὸ ριταξατ. Τ ἈΞ Πτοὺ το Ὁ ἰμπέ- 

Ἅων δυαιρετέογ τας τε πηρρωτφτύμοις κ᾿ τας ὀψιτόμοις. 

Οὐ ψιφανὴ »ἱετὸ ὃί ταηάοπιὶ ἀρράγεηβ. 
Οψιχα,Ππηρια ΒΥ Ζαπτῖοτιπι Ργο οψὲ τεῆς Ἡς ἢ, 
Οὐ ψοξαφον, εν τὸν ίσιΠπιτ ἰῃ το Ορίομϊα [ἰαμ 44 ἀρροπιϊπέιν δά 

ἱπτιηρεηάϊμηι ράπεπι. 
Οὐ ψοδαίδοιλ(Θ..κ50  ἀττῖβεχ ν εἰ Πτιιέξου ορίπιοσιπη,  οἰτατηοητο- 

τατη σομαίτοτ ἃς ἐπ! γιιέζοτγ ξογοι τίη. 
Ο᾽ ψοδεία ας, ἡ, ΟΡ ΓΟ} ἐροζας, 54 ἔνδεια ὙὮ) ὄψων, τ σαπη αἢδυ ὃ - 

ψε σοξῃδταγ, 
Ο᾽ ψολογία, ας 46 το οἰ πάτα ἴσγιηο. 
Οὐ ψολόγος αττὶς ΕἸ] πᾶτία: Ρορί πα! [απ [οείρτογιδς οἱ ̓ πάς ὀφολο- 

γα γιάς Ατῆρη. η 
ΟἾΨομανάςδο,ν τα πιο ὁρῶ, 
οψμθ. (ρεΐδατατι!. ἶ 
Οὐ ψομανὲς, ἐξθ.,οἷκὶὶ γα] ἰπ πο ορίοπί οΓ ὅζ ἴῃ ρτῖπηῖς ἀο]Π!ςατίο- 

ΤᾺΠῚ Ρ (οἰτιπὶ ἀτήοτα «πο τιιγ) 11} ο (Ὁ Π115 ἃς ργαοϊριιὰ ρἱ(ολ- 
θιι5 ἀεἰ᾿ςατῖς νίχιις δέ ̓ α!απῖααι ἀοἰςξξατιιγ. Ατμθησι [{Ὁ. τι. 
ἢ γδ οἱ φίλοψΘ. κ' κὶ ὀψοφάγος δῇ οψομανὴς ἔστιν κ' ὃ φίλοινιΘ. οἷνο- 
μαρὰς, 

ΟἾψον; ε) τὴ, Ορ(Ὀπῖμπι, Ὁ] τπὶ χιιο δά άἴτιιγ ρδη] » ρυαίδττὶπι 
ςοξξαπι, βρώμα, ἐδέσματα, Ἔρι}}59 δοπάϊπχεητιιπι., Οαζαᾳ ἰἰδτο 
4τπάττο ἐς ρατείθιις Απἰτηδί, Αὐ ζοσς] σαρῖτε νηάεοίτηο » ἕτως 
Φιναΐλοιιω τὸ ἰχθύδιον τορρσύψημα γτορφσφαμον : ΔὉ ὀψέ, πος εἢυίετὸ: 
γε] αχιιὸᾷ νεῖ ογὶ ταπτιὶπι 115 νος γθηταΓ 5 πο σηδηὲ : γεὶ 
αιιθά [δτὸ ταμιάοπὶ νοἰιρτατὶς ρτατὲα ἴῃ ν ἔπη ν Ἔπογίητ,  τ1Πὶ 
ΔΏτΙ αιἾτι5 ἔτι ρα! τον ὃς Ππηρ ἰοῖτοτ νοῦς, Χοπορβοη, δὲ 
τούτῳ ἕτως «παρεσκϑυασμῆν 8. κει, ἐστε τίυ» ὅεϑυμίαν τῷ σίτου δ ψον 
ἄυτῳ ἐξ). ντ ῬΑ Πῖς οσἰρΙἀϊτας. εἰ οἴοτ ρτοὸ ορίοῃϊο. Ποπηογις 1- 
ἸἸαά.λ, δὰ 5. κρόμυον πὸ τιᾷῇ ὄψον, ἱά ε[Ἐς ποτικὸν ὄψον, «ορεσφαΐγιον δῖ-- 
ες αῇρᾳσκέυαστικὸν, ἐν αὖ γδ τὸ μ᾽ αἤτου, ᾿παιῖς ΠὨΙάγπιι5 ἔϑια- 
μᾶρον, ὄψον καλεῖται. σαρῖτς Υἱτίπιο Επδηρς 1) Τοδμμἷς Ρτὸ ρ τς 
δοοὶριταγιαῦ ὁπ]ώ, αιο ἀ οἵ «{ο. Ρίατο (ςοιπίο ἀς Ἀ ρα] 1ς, 
4114 οὐδ ἐῸ Ποπηΐπο σοι ργοβεηαϊτ,ἐ πελαϑομίω ὅτι χὶ ὄψον “π᾿ 
ἕεσιν, λας τε δηλογότι κὦ ἐλαάς κὶ τυρὸν χὰ βολβοιὶ καὶ χάχόνα, 

Οὐ ψονομμεῖν ρτῸ ὀψωνεῖγ» 14 οἵδ, Ορίοηατι ον Πιγρααῖς Οὐλτα5 »τεθ 
Ρο]]ας. 

Οὐ ψονόμος. 5 γ0᾽ ΠηΔΡ ἐΠτγάττς 411} Ιαρ πὶ Δηποπας Ῥιϑες. 
Ὁ ψοποιέω, μ.σωζοΡ(Οπιμπὶ ρᾶτο. 
Οὐψοποιΐα, "ΟΡ ΓΟπίοτγῇ ἀρραγαηάὶ γατὶο αἴαιις αὐτὶ ἢ ςέτιπι. νἹάς ἴῃ 

Οὐ ψοπδιούμαι. Οψοποιΐα σικελεκη, [Αια ὃς σιρο 14 δ᾽ οι] οταπα, 
ΡΙατο ἰῃ Θογρία. 

Οἰ ψοποιϊκαὶ ὄργανα»! τα πηδητα ὁ πᾶτγα» Χο η, 
Ο᾽ ψοποιϊκη ατϑ σοι! ηατ!Δγᾶτ5 {Ἐγυ] ςΠ ΔΓΕ εριΐαταπι,Ατϊἤοτε- 

1ε5 στο ρτάπιο Ρο τίς. σαρίτο αιᾶττο 5 ὃς Πἴρτο [Ἐρτίπιο Ε- 
ταϊσοτ.ςαρ. Υπάςεϊπηο »ὲν 3) κὶ γ ὀψυποιϊκηὶ» δοκεῖ μὴ ἐξ) τέχν»» ΓΙ4- 
το η Θοτγρίδ. δον : 

Ο᾽ ψοποιὸς, οὐ ὁ, ορίοπίοτιι ἰηΠγιιἐξοτρο 4115 5 εἰιροάίατῖιΣ Τε- 
τοητ. Χ ἐπορῃοονὴ ἔνα μϑὺ ἡδέως φαγῃς γοψοποιοιὰ μηχανὼμῆμη 5. δῖξο 

ΡΙατο ἱεοαπμάο ἀξ ἈθραΠῖςᾶ» δεησει ὀψφοποιων τε κὶ μαγείρων, 
οριις οὐῖς σοπάϊτοτίθιις ἱππγιέζογι δύγαιις σοπα111» ἢς Γἱσ, 

Ο ψοποιοῦμαι, Θά] ττπ σοπ ἢ ςἸο»ορΡίΟὨ πὶ ργαρᾶγο. Χεπορθμοη, 
ἐν ξχυμνημ.3 ἄρ γβόοιτ᾽ αἱ ἔφη πολυτελεςἐρα ὀφοποιΐα καὶ μέλλον τὰ κ - 
Ψα λυμαννομϑδη,η) ἰὼ οψεκοιεῖται οἱ ἔμᾳ «οὐλὰ ἐδ᾽ίωγγδζς. 

Ο᾽ ψοπόν-.ς“οααιιθ9ῖη ἘΡΊρτ, ᾿ Ἢ 
οἰ ψοαώλιον, ἐ, τό, Ιοςἰις γδι οροπίᾳ γε πάιπτιι ΟΡ ΠΑ, εἀϊηὶρ 

ἔοτιιπι Ἐεῖϊο. 
Οὐ όπωλις  θ.,ἡ,ν ἐπάϊττῖχ ϑρίσηϊοτιιῖι, 
οἴ Θ.ν, ὁ, βαριτιο μι, μοχθηεθς» Η οἴγοἢ. ΥΝ 
Θ᾽ ψοφαγίω, μ ΐσω,π αν ΟΡ ΤΟ πίττι σοπηςάο, ρορποσ.Ν εατγαδίο- 

1ατ. ΑΥΠ Πορ απ «νεφοάδ᾽ ὀψοφαγεῖν ἐδὲ κιχλίζειν 2 ορίομιμτι ΔΡρδ- 

τετευίειι ορίοηϊο νεἰεὶ. 
Ο γυφαγία, ας, αἀαοἸτΑπ» οι Ροϊα.Ὁἢ) τ ᾽ 
Ο ψοφάγρργε,δ,ορίοπατοτν ΠΟ Πιονλεήμιαργρφ οὐ ψα ἐϑυίαν Ρορίπο,οαέ 

Ρεϑ ῬΙδιτο,εἀαχηρι!οῆιρ, ΣΧ τὰ νὸν ἀπρν3.ἃς πηι] ἔοσμο, Οὐ τὲ 
. 



ἐψοφαγίφατος ὧν, βχακώτατός ὅν. ἡ 

Φ᾽ μοφόρρογντ ἀριιὰ ΡΟΙΠιος ΠῚ κέφι ἐψοφορρι δ ασυξίδες 5 ἔροστυ!α 
4υΐθιις οὐ μία φαεπάτιπι ξευοραπξ » οἰϊπὶ δὰ αἰϊχιοπι ᾿ρδης 

ματι. 
οἰῶν ονθ. ὁ ἰροττυῖα Ρτο σοξπιοηάϊς βεπαπάίίαιο ορίο 115. ὃ 

φεηατῖα Ψάτγοηῖ ἔπος Ῥεηάγῖττη; ἘΝ 

οἰ ψωνέω,μιοΐσω,πονκαν ΟΡ ΟΒῖα ἐπιο,ρίομουΝ ουτ δ γηά ὑφοψώ- 
τω πα ορνωνώ, ΑτΠτορἢ.. : 

Φ᾽ ώνυς,εγ6, ΟΡ πατοτ. Νὰ ΧΑ ΥΝῚ 
Φ᾿ γωνία ας ν᾽ ατΑτΌα5 ἰῃ ΤΥ σατρο, εἰς ὁψωνίαν μικρόν σιγομίσματος 

φέρει, ρα ΠΊΠαπν αι! ἀἀαπι ἀἤζειτ ορίομΙ] ρτατῖα.. 
φιψωνιάζω, Ἰρεηάϊα ργαθεο, ἵτεπὶ πυττῖο. ΕΠ σαγπαΠΠΡτὸ ποποΣ 
ὧν δ ὁμοτρίων δδωνιαζομβύοις χεὴμούτων , οΧ 4Ἰ1φη15 αἰοπο5. Ρ6- 
ΟἸΠ115. γ 

Ὁ ψανιασμὸς οὐ; ὁ, εἰ δατίιαν. ἘΠ᾿ ἴτε πὶ Προ πάππιὶ ΤΆ ] τατος Ῥοὶν- 

Ῥῖο ἐπ ἥπ. ΠΠ τὶ ηιυιπτὶ 5 λύσαντες τοὶ συςημα ται κὶ πα ἐκ “Ἷ] ἀερ- 

τ ΟΣ 
ἢ τᾷ 

ἜΣ: “ἢ 

ᾧ, Ὁοτιςέ,ρτο αϑ,αἰιὰ φυὸνὈ], ΤᾺΘο- 
οτἶτ. σπᾷ μὲὲ ταὶ δάφναι. 

πιᾶα, αὐτὶ τῷ πᾶσαι 7 ἰξοιιηάπτα Ἡογοάϊδη. 
ὴ Ετγπιο]. : 
Τιγα,, αἱ τος] Δοπαγίδὲς, 
Παγαναίλια, τοὶ ἀϊς5 ἔς Πτις γαῖ ποηϊᾶπο- 

τιιπὶ ὃς ἀστο ἰμτ,41ιο Ῥεῖ ν τεσ νο- 
συ] ς ἔουτὶ γι πλίηο πὶ οτᾶτ 9 Γεὰ 
οἷς 1ιατίπιιπι νοσδθι πὶ Οταοὶς 11- 

ἴοτῖδ [ογΊ ΡτιΠΠ1. 
τιαγαν εὐ ὧν, αἰ. 1 ἀτὶ Πυπὶ 1τ] ἀσα γος θα μΙπ: ῬΑρδηϊ αὶ ἴῃ οοάεζῃ 

Ῥαρο μιαθίταιτ. δια. ταπιθῃ Ἔχροηίς ἐἰςρεΐτευτοι, Βιιης ἰσειπὶ 
Δἰΐογεης σώ εϑτον 9). γί αϊα τε κὶ ἡ «ρα τεία κὶ πειγανοὶ, 

Τιαγαὶ, Ἰάοεῖν εἴην ἀνγας. Ης [γ οἢ.ἶτὰ ν οσατὶ {ουηδῖς τογγατη αυδη- 
ἄτα δὉ ΔτΊςΟ] 15 4 γογο οἃ ἤτον μίς εχ εοάςπὶ ἴῃ πηγὰς, 

Τιαγγελιονγοππῃϊ ηὖ τὴ ἀϊ σα τ|π|9] ποῖ λη. 
τιαγγιυέτηςγε. ὁ, ῬάΤΟΓ ΟΠΊΠΠΠῚ) ΝΟ ΠΠ15. Ϊ 
ΤΙαΎ Μη. ΡΟ Πογα ΠτΟΓ, ΡΟΠΟΓΑ ΓΙ ΠΊΡΟΓ ΟΠΊΠΙΔ ῬΘΠΕΓΆ, 
πιαγίλά πα, ἔς ίξτιπι ἀρ Β ΒΟ ἴοΚ5 » ]ιαη ἀο νιποα: ριιτΑτιγ σς ΗΝ. 

Ῥτατὶ [ΟΠ τιιτα :ἔοτυδῖο γε]5 πογκλάδια, 
Τπαγίλωσσία, ας. ἡ, ΟἸΔΠΊΟΓΕ5. 
πιαγγώνιθ. οἷ, ὁτηπἰ Δ Ρ 1115. 14 οἵξ. αὖ οπιηΐ Ῥάττς ἀηριος μα- 

Βεη5. πῆ χῳ ρον 
Πιαγεὶς έντος,  ΧυΙ5» 1 ΠΠΙΊ ΧΕ 5) ΟΟΠΟΓΟΙΙ95 ΟΟΔΡ ΠΊΘΉΓΑΓΙΙΒ 1 ἃ πσϑγγυ μα, 

παγεὶς ὅρκος ρα ἔξιιτη 1 Πιιγαηάτηπι» ἐπί ται ἔσξάτις, ΕἸιτ1ρ. 
τιαγερόο»ἱ ἀειῃ 4110 ἃ πουγώδης ῬτΓΟΟΪ. ἴῃ ΗεΠοά, 
Τιαγιτὸς οὐ ὃ, οἷαςῖ 52) ΕἸ ΠγΓᾺ ρος» ΓσΟΡΠ 5οκεύφ αλλ Θηψύχθ’, χρ- 

κυνὸς, σκόπελθ-, 

Ἰπαγετώδης;εΘ-»ὁ καὶ Ὑ,σοποτοτας, ρο τις, [ἃς α]1ς. Ατιδῇι Ἂς τπτιπ- 
ἀο, ἀνὴρ ὑπυκέχυται ζοφώδεης ἀν ὁ παγεπώδης Ἂ φύσιν γ Δ. [πόρτας 

Ἰησοπῖο σα] ρῖπε ὃς σοί ρογιλ τις [οι Ξοποτζοτιιδ. 
πάγι,τετς, Ια ιιοιι5υποδεύγραγη 4 {494 {{Π5.. ἃ ποΐγῃ ἐὀνεχεάϑοη. ἰἴληιεο 

ἱγγοεῖγὶ, Ἡεγοάοτειι5. αἱ πούγα 9 τοπ ἀἸςιι}α: ἀμ δ 115 ἀι165 σαριη- 
τιιτ. Χοπόορδοη. πεύγας ἐργαίστεϑτο [τις 05 ἔα τε ςο ἔξ, Ηοτο- 
ἀοτ,α! Ἰὰς πείγη,[οςιι5 Αἰτιις. εἰν οἰ. Παΐδοτ ἐπὶ πὶ πώγίω,, παγίδα 
αὶ ὑψηλὸν τόπον. 

Τιαγἰωῦα;» ςοποτοταπι οὔζα, ποίγν, ἐνεσίγη εἰσ ῖλϑε, ΠΟ πιετ. παγϑ»σοπ- 
οτοίςατ, οποτειιοτῖτ, παιγήσομα!» ΗΠ ρατ,οοὨΠτιιατ, Η-ςγ οἷν, ἐΧχρ. 
παγίωωι φσερεωϑ αι. 

. Τια γίωυο «γοῦ ὁ, ὁ Ὁ αὶ δοιπορας κὴ δεωγριοτῖ κογιορτὸς, 
πιαγητὸς πόλιν, ϑατθα ςαμα, 414 1.7.ς.7.{{π|Ρ|4πι ΤΉ ΘΟΡΒτ, γδὶ 

Ἰορεπάιιπι πώγων, ᾿ ᾿ 
Τιαγιδεύω, Π]λαςο,Γαρίτε 25. ΜατΈμ,σιμπι Ασςαίατίι, ὃς ςαρ.27.1. 

1. ριιπ. 
τί ἀγιθ- κ δ (ΟΠ Διις»ἄτπιισ, ἔχεις. παύει. λόγος ) οςττᾶ τατῖθ ἱπῆχα, 

ΝγαΖιΐη Οται. γῇ σαγαγτεγγᾳ (9114. Η χα άοπη. 
Παγιότης τος. ἡ. ΓΟ] ἀἴτα 5. 
ἐπαγιόω, ἤτπιο, 4 81110 5» νηάς σαμαϑεὶς ΔΌ Ετγιποίορο ἐχρϑη. ἐ- 

δραι(ωϑεὶς. 
᾿ ταγὶεγίδρο ἡ, ἰλήτιοιι5 010 ἔογᾶση σἂ Ρ [ΠΊ115 δι ἀ116 ΠῚ, αὐϑοὶ τὸ α΄ ήΐσ-- 

σω τοι γε πασιϊαπι»ἷη Ερῖριρεάῖςα, ΑΛ ΠΈΟρΙ. 
Τταγίως, ΓΟΙκἀὸ, ἢγπιὸ ΡΠ ΠΟ.  ατι Πτπήτογῖθος ΡΞ ντίτατγδς ῬΙΑτο 

ἐπ ΤΒεστοτο, Αστιν Ἀδετῖ, 
Τιαγιώτερον. [ΟΠ Τά 115. 
ΤΙαγιώτερος, [ΟΠ Δτοτ» ΠΑ ἱ Ποτρτπιῖοτ. παγιώτερρι Ὡρὸς τὸ καλὸν» ἦπ 

θόπο ΠωΙΆ]τούο5 . ΝΖ. 
ΤΙαγχείνες Θ-, ἃς τιέγκακος, Οπηῃἶπο πλάας. ΡΙλτο ἐρἢἴ0]. 8, δὲυ- 

λεία καὶ ἐχφυϑερίας ϑρρβαάννωσοι μὴ ἐκατέρκ ) πτέγαροοον γ ἔμιμετρ Θ᾽ 3 

Οὐ ψώνιον εν τὸ ὁ ον απ ποηδ»ἰάςτῃ αιοἀ σιταρχία, [τὶ 

ΠΑ 
πόθων ἐψωνιασβὰϑ χατειγοκφας, 

Τυιοτυιπιγκέβ δος χαίρασμα. ν εἰ ντ αἷτ ΟΥΈΡΌΤΙΙ8. ΧΙ Ἔλοι 
βασιλικὸν σιτηρέστον κὰ αἱ εξ αῤχάσαι ὃκ γόμου τοῖς ἀξιώμασι. Ὡρ 
Ῥεπάταπη)αυτΠογαπιεηζίμτι, (Δ]ατίαπι οτίδπι Ταοῖτο, ἢ 
(οχτὸ σᾶρῖτε δά Ἀοσηαπος, ὀψώνια τὶ εἱμαρτίας ,ϑόψατος 
γπεητὰ {ἸρΡεηἀίδαιε ροςοατὶ, πηογς. Τἀεπιὶ ρτίπΊα δά 
φαρίτο ΠΟΠΟ,, τίς φρατεύεται ἰδίοις ὀφωνίοις πότέ;, αι 
γὨ Πταῦ ππεγέενο ἤιϊς δ ροπάτ]οὲ ΘΟ. ψώνια οὐΐαπη ποεῖ 
νοσαῖ δίαττι. [τ] ουἤ αῤκεϊῶνε τεῖς οἁψωνίοις ὑμλι. ςο; 
το [  ροη 115 νοἰἘΓ15»σαρῖτο τεγτῖο Γπἰςα. Ηος νεῖθο 
γῆις εἰ ρτὸ οἰ 15 ̓δπτι τὶ δι15, 41 Πα Δεῖ ῬΙδιτιις Πυο 
ταεῖ ἀταιῖς ἵτουιιπη υἢι5 εἰ ρτο ΠΙρεηίο ἤιις δυτε 
τὨ} ἰτατὶ. 

ΟΡ Ν, δ, Πότ πγ, ὁαῥῶν, 

αν τ. 

τ τ 

ΠΕΡ’ τὰ 

-.-- ὗτ ςτς---ἘΠΞΙ 

ὥστι «παναΐζειϑον. ἱ ἣ 

Παγκείκως»ἱπιρτοδΙΓπιὸ Οἱσοτ, ποαιμΠππιὲ ΡΊ τη, Εὰ 
ςγϊ 4. Π}, ᾿ 

Πάγχαλθ', κοὁ κα ἧς ρευ ΟΠ βῳΡογρα οἰ οτ. ἃ ΡΒΙΠΟης ἀςτηι 
"ταγκοίλα ὑπηρεσία ἀϊσίτην Βοπεῖι ΠΠ πη πλιιπογῖς ἔα ηξΕο, 
βορβαη ἴα ΡΙητο, καὶ τας γε χεῖρας παγ χολας ἔχην μ ἔφη, 
αἶγας ΓΆΔ ΠΙΙ. , ἶ 

Ταγχώλως, ΡοΓΡοπο»ΡΕΓρΪ οπγὸ παγκῴλως ἔχε, Γοπιοίς, παγ, 
λέγεις, σατο ἀς Ἀςρ. τ 

πα γκιςπία, πα σπόρμία, ΟΥΛΠἾ5 σΘΠΟΙῖ5 ἔγαέτας τὶς (ἐπιῖπᾶ. 
Πάγκαρανίθ..ε, 6, τα ἔξι15 ΟΠΊ15 πες Γῖ9 Πα η57) δορΒοο; Εἰ 

ἔπορε δ σὺ ϑυμωϑ᾽ κὶ στιαρούδστί μοι πεώγκαρποι, Ῥατ τις ἀριιᾷ Ε 
Ῥαῃοαγρία ἀϊσιϊητιιγ σοΓΟΠ δ’ ΟΧ γαυ]ο σόποσο ἤοχαπ 

Ταγκέλτιον, Βι14.1η ΒΑπα. Πλιμηι οχ πες δέ Κελτοὶ, 
ΠάγκλαυςΘ-.ε,6, ογηῃῖηο ἰΔπιοπταθ 115. 
Παγκληρία, ἘπτῚΡ ἴῃ ΘῸΡ ΡΠ ς.Ἴη ργοϊορσο,ΐοτα μων 

ἰας δίς.1.τοτίιις Βα γε άϊτατὶϑ. 
Πιάγκρινθι, δ» οσγηΐθα5 σοπιπλιιηΐ8) ΟΡ Βοοΐ. ̓η Εἰ ει 

ξεγηο. 
Παγκρατὴς, οπιηϊροτεης: ἀἸοἴτιγ ἄς Τεο, ἤοιις ὃί πδυτοκράη 

ετἴδπι ἐρίτῃστοπ [οπηπὶ ἀριιά ΘΟ, παγκραᾳ τῆς ὕωνθολ 
δήσας, δέςιχρόνθ. ποωγκρροτὴς ἰάΘτη. ᾿ 

ΠαγκραΊησία, ἀριιά ΡΠ οπωτι ἀς γῖτα Μοῇς [ἴδτο ῥτῖπι 
σῇ εἰρίωύῃ νὴ παγκροκτησίαν ἰερωσευύης ἀυτῳ ἔδωκεν, ἀἸλοτῚ ἢ 
Βοθυῖτα το ἀϊάϊτ, Ῥασέπιηαιιο σπλμ!ατ ρογροῖια 570 
[λοετάοτιϊ) ροεῆτοης. 

Παγκεκτιαΐζειν,ςοττατγο Ῥαηοσγαῖῖο ΡΒ] οἵδ. [ππς. Ἔχ ροηΐ 
οπλπδθι15 σοττα πη πί διις ν᾽ τον ἔπ ἀριά γπεῖς 

Τιαγκρκατιαστῆς, ΑἈΪοτα, Πέτατοτ. ΡΊατο ρτῖπιο ἀς ἈΘραδ 
λυδῶιμας ἡμὴ κρείων ὁ πουγκρατιαστὴς»ζοιερε Αὐἰαπὶ 
1..ς,26. ' 

Παγκρατια ς πὸ ς οὐδ, ο, λα ραηογαιϊαίξεπι Ρογτίπεηϑ, δέ παῦ 
κατ» Ρδηοτγατιἰςὰ, 

Τα γχροίτιον, α τὸ [1115 ΡὙ ΤΠ Πἰςιι9»6Χ 60 ἀϊέ!ις (τ (ρει δὶ! 
ἴῃ. Αημβοτατ,) ιιδά δάιιοςλτῖς οπγηέδιι5 ςοτροσὶβ Υἰγὶθ 
πιηϊύπηαιιε ποι σοητεητίοης τγαπῇροτγετατ, Α11) σα 
σῖὸν ἸΠΓΟΓΡΙΟΙΔΉΓΙΙΓ πένταθλον 9 ντ αοἀ 4] Πα ΠοΥτῖο ΤΟΙ 
πδροΡΙΙΡ ΠΑτιι» ομτίτι, (αται,, ἀἸ ἴσο ὃς ᾿χέϊα. Ργορεγ 
τιυϊ!επτάσιις Δα εχτγεπιας ἀλτ ξοσπιΐηα τηοτᾶς » Ετ ρατίταΓ 4) 
νυ] ποτα ραπογατῖο, ΡῬΊατο ἐς Τ,6ρ 1} παιγκορέτιον ἡσκυκαὶς ἃ Ῥ 
μων" πάλίω , φυιὶ ἴπ ΡῈΡῚΠ σεγξαπηῖπο δι [τ γ 4 
ἴς ἐχογοιῖς : πς Εἰςίπιι8. νης παγκρατιας αὶ, 4011 πηᾶπῖ 
ἀϊδύίαμςε 5 φιιαῇ οπγηΐ ορον οπηπίδύαιείντ ἀϊ εἴτα 
ςοπηϊχὶ σογταραηῖ, 4 οἴξ, ταῖς χερσὶ κὶ ποσὶ πυκτομα χ ἅντεςιντ ἵ 

δὲς διι14. “ιιαηιιῖς ραιὸ αἰ ἴτογ Ησπηο]. Ἐς πειγκοκπιάζεν ; 
115 4111} 1Π ε0 σογγαεηϊ πο ΟΧΟΓΟΘΏΓΙΓ. ᾿ 

Τπαγχρατιον, εν τὸ ρα πογατίαπι, ποτα οι ὈδΊΒοία ταάῖχ, γε ίο " 
Ια: : φιιάπι ὃς ρτὸ νεγὰ (ςυ ]] νίατρδηῦ ἐβοίπε Γερ αἤατίο « 
νὶάς ΠὨΙοίς.].:, ν ΙΝ 

Πάγχρεας, ρα πογοοη, ΠιαΠ τοτὰ σατο, απ άιοἴπιπι σοτριιδ εἰ Ἢ 
Ρίηρις εἶτοα ἐπτοίτι πὶ ρτῖπιὶ Ἔχόστιπι » φιὸά γαίὰ πιοπίδη Ἢ 
ΤΊ) ἀϊπατίςατα ἔξ  οἴτ,ας Γρατίτιτ ἡπῶγὰ ΠΙαποπα» γορτγίσαι 
ἃς ἰσσὼτ νδοιλιπι ἴῃ ἀοτίο ἐχρίοτ. γ]4ς Ατἡτοταὶ ργοτι 
Απηϊπηαὶ. 

Πιάγκχρυφϑ-, οπνηῖπο οσοιἶτιι5. [ 
Παγπληξία, ας κἱ,ν ὁτοτ᾽ ποτα γποτριι5, αίετι ρο Ῥεγος Πμπι’ 

Ρεσιάς5 : -οὖν Β ρίδια ὄγιδον κἹἰρίμς αἰ υἱημην μεγ[εἠδιγφ' βοῦτι Ἢ 

φΆπ0 ΒΗ σοὶ» υτ ἀϊχὶς ὙἹΓρῚ 115 τοτρο ὥεογρις, 4αΣ Ἢ ῇ 

ΤΙ 

οὶ 

ὧ 

ἱ 



ἣ {ΠῚ Α 
εἰριιὸ σοτίᾶρο ἀἰοίτιγ ἃ Οο] πιο Πα, Αρτ 

οἱ πίοι λυποιΐσε «ἡ Εὲ τας ἐδοιπορίας ἵπποις τε κὶ τοὶ 
υγίων εἰς αὐ ἔτυχε, παῖδες ἢ ἰατρῶν τὸ ποῖϑος ὀκα'λεσαν 

“" 

Ἧ οἱ ΠιροΡασπιβ»Ι σοι! Θυπἴ πο Π5 5 (σορη τς 5. ὄχθιϑος σλυτο 5) 
'π|. Εἰοπτογιις Οὐν"], ἐς αἰκτεὶ ὠροβλήτες ἔσαν; ασιλεί- 
τειᾶς ραα]ὸ ρὸν, ἔκτοοεν μὴμ γδ πείγοι ὀξέες. Ἰὰ εἴν, αἱ 

εις ἐξοχαὶ 5 κὶ ὀξεῖς πέτραι," εἰς ὑψίθ- αὐέχεσαι πέτραι  ἸΠα11τ 
γΠῚι15. ποῖος ἀρεῖ, -υν Ἰοτις ν᾽αττίεσιν ἰάς 1η αἰ ξείοης Αἰρειθο, 
ὃ. ποίγος» ἀτοορασ 5. ΑὙἸζοτο! Πδτο (ςομμνάο ΡΟ] τὶς, ςἀρ]- 
οἰ πιο ἐν αῤείοις ποίγοις, ἸάΔ οἵδ, ὄχϑοιςς ἴῃ (ΟΠ ἰδτΣ Μλαττί 5. 
οἿκ,. ποΐγος »ἱ. σοΠσΓου 26 [οἰ οογυζα σοίατα 5 σοία. σο}1- 
τ). Ατἰόοτοῖος εἰς πιιμλος γίνονται δτὺ ὦ ὑχρας αναϑυμιόσεως 

»οὐίταν σοὶ οπλης σόπιι5 ΟΧ Βιιηγ 4α Θχ αἰατίοης, 
Ἰατίοπιιπι σοθογα : ἃ νεῦθο σα ήγνυιω, πηγετὸς ΟΥΙΔΠῚ 

πάγος κρυόεις, σίας 55) 1 Ἐρ᾿σταπηπηας. νης ὅηπαγος, 
τῆσϊε σοπογοτιο. ποΐγος ἐχυρὸς 5 σα] οἰ άτιμτι, Οζα Πἰὐγο 
«αρὶτς νηπάοοίπιο. ΤἈςΟΡΒταίτι5 ἀς σαυτῆς Ρ᾽ αητατ,ΓΥ 

ο 5 ἰγαιεῖνίθο εἰ γνίσίων πάγους (Δ! ο πὶ ἀϊχίτ. φιλῇ [ταῖς 
γἱ ςοπογεπιθητιπ). πιδίοσς διιάαςία εἰχὶς Ησδεῖι8. 
ποῖος τὶς βαπιπια ἀδε έεα ̓Πιις(οἱτ. 
τὸ ΑὙἸΠ 1 ΡΓΟΘ]. ἐν σούγεσι,Ἰ.1π σε αι ὃς α᾽αοῖς. ΤΠ σοποτς 

ἰϊπο Αἰ 1δὶ ρτο ςοάςπι. ΝΣ 
Ραριτιισ σα ποι ὶ σοπιι5. ΑΛ ἠτοτο ες ΠΡγΟ πάτο Α- 

Ϊ, αἴῳ τὸ ἐρεῖν αὶ φυλα ἢ εόϑτω ἐν τοῖς πεύγοις» αιιὸ ὰ ̓π αἰτίο ἐδ. 
ἰπιιπὶ ἰοςὶς νοτίςστιτ, τ ρι 6 ρυαγιιρτὶς. ᾿ς πυϊποσιιητ ο- 
Ἰαη ὃς Αὐτίτοτο!, Οαχα Οταςαπι νοσειη το πα τορι 

ἴγουρος Ἔτίατῃ Ῥῃσεηὶχ νοράτιν αιοά ἴῃ αἴρετγα στο 
ἀϊαταγ ἴοι αἴρογαπὶ οἰιτεπὶ Παἴσεατ. 
πϑο ρον 1 ἘΠΕ :]1ς. 

οὐδ, ΓΟΙΙ5. πτέγχαλκος ἡϑύις ΕΟ ΓΙ 5 στοα, ἰΖ οἵζ, ἔογγοα, 
ἴε5. 
σοδ, ῬΟΥ ΡΟ ΠΊ σης 5 ν τ Πρ ΟτΠΙΣ ν 115. ΧΟ ΠΟΡΠΟη, 

ἡ κτῇ τὰ ἅτω πα Γχριξον, τα: ΡΥ Πτο [14 ἴτὰ ςοπιηιοάα. 
οὄλοχευσος. Ε]ΟΠ1.1].β,ϑ ύσανοι πο [χρύσεοι ἡ ερέϑοντο, ΠεΠο- 
ὑσεα αῆλα φυλάσσει. : δ 7. 

ν δ αὶ καὶ τοῦ αν ΕΧ ἀιιγο ΑὙῚ ΠΌΡ ἢν εφ. πτέγ χφυσον ἐπ χὸς οἶκον 
ν δέξις. ΕΓ ρ. τῳ δ το ὐ» » γῶν 
πἰπο,ς νἀ τις» ααντελωώς, Οὐγθδό, ποῖγχνν» λίνα τότ᾽ 

τίσ άιι5. σ᾽ αοίαἰ!ς, σε!ἀας. 
ν, 

ποταιιοῦ αὖ πο ἕ λησεν ἐραδωνδαῖ ἐνομοζομῆθς, δι], 
ἀτι5 ἀΥθογ 40 ἔγιιτοχ ΤἈςορΡγαίτ. ΠΌτο αυαττος αρῖ- 

Ἴ0 Αἰτοτ. ΡΙλητατγ. Ρ᾽ Τπῖτς Πἶδτο τοῦτο. σαρὶτο ἀεείπιο- 

δεῖ ρεάεβ » {4 αἱϊὰ εῆ. Ψ14ε Αἀποταξ. ποιἔγαπι ἴῃ 
Υ 

. Ω 

αἰβοῖοτ νεἰνεπιδητεγ)δί σοποίτοῦ υ ὃς ἴτὰ αιιαοάαπγ ντ 
4] ἀϊσιπτιν ποέϑον ΠΟΥ ΠΟ Εἰ ΟῚ 5. ἔκ 5 ἢ. ἔτ] ΔΈῃ- 
τίσἰ5 δι ἰσ 5. ποῖ κὴ μηδένα πρόωον ποιϑερίνε ἄδει, 

πεέχιι5. ὅς ̓ἀετι αἰοά 1τάϑημα, ΡΊατο πη  Ἰςθ 6. ὶ γδὸ 
πῷ πνίγριε, πϑο. ὅς ἴῃ ΤΤαΊ9:0, ν δὲ ΕἸσΙ ΠῈΣ ΡΓΟ σΟ ἢ 
Οηΐτ ἀς πημσα τ το π οἰ ς σα] ατλῖτα 5, πτείϑο ς, μοίκω -ὦ 
Ἰτεῖ πόᾷξις. ΘοΡΠος]. ἴῃ ΑἸἰδςο,ὺ τα ἐκεῖ μᾷρ, ἐκ ἔτ Ὑ 

ἐν πεῖϑ ας  ᾽ὰ ς{Ἐ. ταὶ πρῴξείς 9 αιια 1|Π|ς ἔα ἔξα Πητ ἃς 36- 

τοτὴ πτέϑος, αἢε τις. ΗΠ! ἴο ΟἸςετ. ραἤο δεπος, Μα- 
5 οἴεπἤο. νπάς ἐποίγειν τοὶ σαϑύματα, ἸηβΊοοτς ἀαπηπ8. 

[ἴο. παϑηατει πειρ, ὅζς. Ἰαττοοὶ ἴα. ΡΊατο ἀς Γαρῖρ. 
τα μαϑύματα ἀϊσηατ Οτγατοὶ ᾿ηςουηπιοία δσσερτᾷ 41- 

ε ἴππτ,ς (αν Πἰδτο τοττῖο ΒΕ ἰ ΠῚ οἰ τ} }1ς 7 (τὴς πλάσμα 
Οπηπηοία ἀςοορτᾶ, 4.8: Ρτὸ αἰίοιρδίηα ὃς ῥγαςο- 

ὅτ ΡΟ οπτνε το! !Ιηπο5 σαἤιις εἰ πλοῦςητ. (ταςίατιιβ ο- 
ΠΟΥ 115 οτιαπὶ σζογροτῖς πάϑημῳ ἀϊοι ροτεῖϊ, σαί επιις 
ΟΠ. [τ6 ΠΊ ΠΊΟΤΙΙ5 ΔηΪ ΠῚ] 5 γΥ ὠάδησες βιαίων πὰ ϑημοίτων; 
ἘΠουνοπτίοτς πτοτι! Ἔχοίγατιιβ. Οὐσεγ. ἸΠτεΎρΓ. πουϑι - 
ἧςοἱά εἴα, νούμο τα ρογσορτίομε5 ὃς ΠοιΙ ΟΠ 65 ΓΟΓΙΠῚ. 
ΠΪ,ερ, δὲ ποιϑενμουτει ἐν τῇ ψυχὴ 5 τπηθηβο ἴδῃ Πι5 5» νο] 

Πηΐ. ὃς δηλοιῶ ταὶ ποιή μετα τῇ φωνῇ ἃ τ λόγω, ΘΧΡΥΪΠΊΟ- 

πο (επί. ἀἸοιιπτιιγ αἰτεῖ παϑήματω αἴ ψυχῆς» ΠΟτΊΟ πος 
Ἔρτιι5 φηΐ πὶ 105 ἀτιπη ἴῃ ἴα τεςὶρὶς δἰ τη ι14 ρατὶ νἱάς- 

ἱγ Ποτο 65 ΠΠΌτο ρυΐηιο αὐθὶ ἑρμίωει, σαρίτε Ργίσηο. τεὶ πο. 
α ὙΠ αἱ μαρτιών, γοσάτ Ῥαιιΐτ5 κα Ε Θεμδη.ςρῖτε 7. Ρεςσατὶ 
5:ηοτύ (1165 1 να τις Εοσπῖτος 1ῃσ 641) τοτιιπι Βοσαϊη δ 
ππδης δίς ςἰτη ηἰιοάαπι γαρίπητ ἴῃ πηρητῷ τατ᾽ οπέμησια 
τὰ τυγαπηϊάς περείϊατιὸ μ1Π Π εἰ στατία (οἷα ἰητετεεῖς 

ἐπὶ οὐ 14 ἀϊχῖτ σαρῖτε 4αΐϊπτο τὰ Οαἰατας. οἱ ἢ τῷ χεε- 
σαῤχα ἐφαὐρωσὸν σιμὴ τοῖς ποιϑόμασι κὶ ἢ ὅξηϑυμίαι;5 14 εἢ,ς 

ΞΕΙ δια ὃς οαριἀϊτατίδιις : 485 Ῥεττιιγθατίοποβ. ἔπη ἀτα; 
τῖα Υἱ τηοτ]. ἀοπὶ πώϑημα ροίαϊς ργο οο αιοά εἱς ρεγροῆτο, 

ἱΗϊξξατῖο αἰ! ἐξόν ε ἀριιὰ (Ισογοηςοηι : Λογίζομω, γδ ὅτι 
τὰ παϑύματα πῇ νωῦ καμροιῖ, Ὡρὸς πίω μέλλια σαν δοξὸρ ζστοκοι- 

αὶ εἰς μιᾶς »1ὰ εἴτ. δἐπιξιίοπες ἅταιῖς πιοὶς ]αβυραί- 

43: 

πὰ 3:9 
ἤοπος δ νεγδιπη ἀἶχονῖς) Γιατὶ πιο οιπι δοἠοτα ὅς Μα- 
στοθῖίο, πώ φ ψοῖν 

Ταθυτικὸς οὐδ, δ, 1 πη αιϊοά παϑητὸς δ΄ τὸ παϑοτικὸν, ἰδ ΕἸ ἴον 

δἰΠεϊ Ροτεῖς, Αὐζοις!. παϑυτικὸς λόγος ἴσα παντί κῆ Ἀεσις οι 

Ἰη [της ποΐϑη. [ἃ οτοτατίο ἴῃ αιια βογιεπς σοποῖτατὶ αἢφεεἴϊς, 
ἔοιι χιια ροσταγθαητογ ὃς σοποίταηταν πηΐτηὶ. ποϑητε σῇ α»οἱό- 
τητες ἀἸσΠητιιγ 4 ια  τάτος πο απο α ρατίἄτατ αἰ 14, [πὴ χυοά 
Ῥαϊποποῖη ἐεπιδιι5 αβονδοτ,ν οἱ αιον [πἤις δ ηςίδατ, Ατἰτο- 
το]. σοιϑυτικὸν ὑπ μκαυν οὐ διιπι ρα πτι.αριι Οτγατηπιατές. πειβητικως 
λέγειν ντὶ οτατίοπε βεγτηγθαητε δηϊπΊος ἃς ἐοποιταητο, ΑΥ Ὸ - 
τεῖος. τοὶ ποιξρητικως, ρα Πιϊὸ, ρα πιὰ νοος ΕπΠ, 

Τπαθυτὸς οὐ ἐς Ρατὶ 115 Οἷς, ΑὙ τη Ργαάϊς. 
1παϑογνωμεκὸν σημεῖον, Πσ πα τ 410 ἃ ν πὰ οττη πιοῦθὸ πιά ἀ 1; πος 
Ὁ ὁο [ἐραγάγι ροτοῖζοντ ἴῃ ΡΙ ουτῖτίἀς ἀϊ βου τας απ γος ἔτιῖ5.8ς 
Ἐςθτί5γἂζς. Οαἱοπ. ἐς ΤΠ Ποτ. ΝΜ οὐδο. πτιϑυγνωμικὸν ἐσίταγ γοσατιιτ 
ιοά ρτορτὸ ἀβοεξι!οηΣ Γροοἰεἴῃ ἤρηϊῆοατ ςρΓγορτιὸ ἡ στα 
ἄς Πρηο αἸοἰ ταν οἰπιργορεῖὸ ἐς (γε ρτοπιατό, ὃς ἡπατόπις ἴαπ- 
ταμπι ΠΟΥ] Πατιγαπὶ ἱπάϊσατο ροτοίττιας ΘΟΥτοΐητεν αἱία. Ὁ 

Τηαϑολογικκὶ ἡ σον ΟοΔτιιτ οὰ πο Ἰοἰ Πα’ ρΆτ5 τ δυμπώματα δίκαὰ 
ἴας Ἰῃα 1 Γτ,  ιιᾶ: ὃς αἰτιόλογική, ᾿ 

Παϑοσιιΐα, σοθτπτοτῖο αἰϊοξθπιπι . ( Πεπτᾶ ἀτιον εἰ οἀϊέιπι . νεῖ 
ἱγᾶσιιῃ 4 Τάτ ν ΟἹ τι! Ὀτίσο 4 Ἰατπὶ ΘΟ ΠΥ ΠΊΟΙΙΕΠΊ}5» 110 οεΐδπι γα 
Βιοπγθητίο ας ἃς σταπΐοτος ὀχ οίταητιγ αβοέξιις, 

Τί ϑος, εθ.. τὸ, κίνησις κ᾿ δια ϑεσίς ὄφιν καὶ ψυχῆς ἢ σώματος Σπὸ ῥαδίως χὴ 
ταχυ καϑισταυθύαν, πθτι!5 ἃς αβξο ἐξπ5 ἤτις αἰεξεϊο αηϊπιΐ δὶς 
ςογροτί5 οχ ἔχοι} δγουίαιις σου ΠΙτοητίιις σέχες ἀαϊοίσοπεῖ- 
δυο: σιιογίμι αξξῖο ἢ ἀϊπταγπα ἤτ πιαπέηίηις αθοξεῖο» ποπ 
νεγὸ «ποτιθη5914πὶ 114 ΠΟ ἡπίϑος εἸΠοτιγ ὁπ ὁ διείϑεσις ἀἰγλοὰ 

ωξις » Τὰ εἴτ δα δέτεις, πα οιότης, 14 ο[π θα τᾶς» νοσαθέτιν ια 
ταῖες ἀϊοίπηιγ ἐἤτ γε πἰστὶ οἰγασαηάὶ γε] (τ 1τἰ, ἘΧΘΠΊρ ἢ σαι τ 
ἴὰ 9 Ἐὦχ στίτε 4 πἰτπὶ 5. ἀπτ ἀπηάτοσιπι {11 ες ἴση ἤις στάτιιδ, 
Ατιτ τη] ο(ἔτι15 τὸ πείϑιΘ. ὁ) ἀἸοἰταιγ: ὅτου {16 πηοτιι5 1Π|Ὸ οἴ: ἐπ 
τηαηῖα γογὸ 111 ἀηϊτηΐ ἀἸατγ πᾶ ρογτιγρατο πο πτίϑος. (π 4 
ποιότης, Αταιςο Παῖς Ὀτοιίτογ εχ Αὐ οτιε!, (δητξητία ἀϊέϊα ἤπητ, 
οὐ ἴῃ Οατοροτγηῖς παϑυτι καὶ ποιότητες» Πα ἰτα τς του 1 σοῆτις 
ςσοπίξτίτιπιας, Ππὰς αατοπι τὰ ἀἸ γα: 118 τὸ πτίϑος ἘΠ ίπητ (ντ 
ἴροτ αιυὶ [Ππριαι σξβοῖτ, σα οσ ναὶ ἔτ σα ινας τάξξιιττι) π1}}]} 
γογὸ ρατίπηγατ : [4 οἵξ, αξτίης ἤττ ποη ρα εξ: ἀτ σαϑητικοὺ 
ΨΟσΔΉτΙΣ “ι18: ἐκ τῷ ποίϑοις Πιηῖ οχ αθοέλίηιια παίσιταταγ, γτ 
ταθοτ ἴῃ ἔαςῖς 4] ἢτ οχ νετοσιϊ αι πάθος οἴτ. Ετντ ρα]- 
ἴογ οχτπετιι 5 σαἰτοτίσιις σοΐοτγος 4ηῖ Πιρῖτο αιοάαπι ἀΠΙΠῚΣ 
ποτα ὃς σοτηπτοτίοπε οὐ πηταν, Αταιε Παῖς ἵπ σοπεῦς ἀϊ ἔα 

Βαπιῖς ἐχρ σασο. ἄτας ΠΟῚ ΠΔεπι. Ταῖϑος ἐς ἀηϊ πιο, το ἱοὶ ἰ- 
τὰ ἀςἢηΐιης.» πάϑος δδὶν κὶ λογος κἡὐ αϑρα φύσιν ψυχῆς κίνησυς Ἰτοῖτι 
σάϑος δξ᾽ν ἑραὴ πλεοναξεστι. τί(αιις δόγοεῖ τοὶ ποώϑη χρίσεις ξῃ.ΟἸοετο 

Τίσι] χιαττο. Ῥεσγαγθατῖο ἢτ . Δ εγί ἃ τοξξα ταϊοπο ςοπ- 
ττὰ πατιιγατη να πῆτπὶ Σου πη οτῖο. ΡΑυ] ὁ ΡΟ ΤῈ . Ῥοττηγ ατίοποπε 
εἴϊε ἀρρετίγιπι γε ποπηθητίογοπι. 1514 ςπὶ) Οπηηος Ρογειγιρα- 
τίοπος Ππ]οῖο ἐοηΐοηξ ἤει ὃς ορίπίοπο. Τάξηη 9 τ Οταοξ 
παθη νοοᾶηξ 5 ποῦῖς. Ῥογιιγθατίοπος ἄρρο τὶ τηαρῖς Ρ]ασοε 
απὰιη πιοτθος. (τα, Τισι]δη. 3. 14 ὅπη αἰτ. Ν πὶ το  ιιᾶ5 
αιοαις Ρογεαγοαΐιοπος απί πη» ἔου πὶ ἀπο ς. 14] ποϑοῖγασι πε 
ἀϊαὶ ας ἐπῖπη ἔστὸ ἔπητ ει ἤπια], αι14: Οταοὶ ποθ ἀρρε! [τὸ 
ἔδθο ροτεγάπι πιοτθοϑ, ὃς 140 ν οὐ δτιπὶ οἵδες ὁ νογθο : [4 ἴη οὅ- 
(ποτιιάἀΐποπι ποι γαττι ποα σαάογοτ, πᾶ τη ογου!ἱθήοτο;σε- 
{το στα, μας οππιπία πίοσθος ὥγάοὶ ἄρρο!]ητς πτοτιι5 ἀΠ1τ' 
τη 7 ΓΑΙ πὶ ΠῸπ ΟὈτΕΠΊρογλητα5 ᾿ ΠῸ5 ἀΠΠ6 ΠῈ οοίδετη τη οτιις 
οποῖτατὶ ἀπ ῖ πη] τοξξὸ {ν τ σρΙ ΠΟΥ) ρον θατίοποβ ΑἸ ΧΟΓΙ ΠΊΠ5 5 
τηοτγθος ποπ (τὶς νπτατὸ. ΟΕΠοϊοτιπη νογὸ Πἶδτο (ςοιπ40; 
τηοτίις δηΐτηϊ τυ θατος᾽. 4105 ΟΥΑΟΙ ποϑη ποπυηδητ Οππτέ- 
Πλητς ΠΌτο [εχτο , φαρῖτε τουτῖο 9 αβοξεις ἀτπ45 ἐὐαέϊαπϑ ρε- 
Εἰς 5: ΑἸτογαπη, Π] το Οτα οἱ ποῖϑος ν Οὐδ η γα Ιαιτι ΠῸΚ τεξὲ νεγ- 
τοῦτος 9 Δς ργορτὲ αἴούξιπι ἀἸοίιπιτις. ΕτΊοπὶ (ἴσοτο ΠῊΉΤΝ 
Α1ΠΠυἃ ἀς βηῖτ αυιὰπι τὸ πεϑος 9 οἴει αἷς 48 Πππῖςητ, Πἰδγο ΡΥΙΠΊο. 
Αβεξιῖο οἰ δαϊπιὶ αὰτ σογροτὶς οὐ τέροτς αἰίσιια ἐς σάτα οῦ- 
ἐπιτατίος γε Πτ!εϊ2. σα ρ ̓41τ455 ΠΥοτ5 5 Πλο] ο[Ἐἴα, πιο τθι5.ἀα- 
ΒΗΠ1 5 5 ὅς 4114 αιια ἴΠ δοάσπι σόπεγο γορουαμπτιτ, Εἴ [πὲ 
γοῦθα ἤππτ μας 661) Π ΤΟ ργῖπιο 7 σἀρῖτον [τη 1105 [.ἀτι- 
πὶ ΡἈΠοΙΌΡΕΙ αβείλς;νε! αἤϊοξεοι 5, ΟΥέροὶ ἡόϑη ἄρ ρα] δῆτ: 
Ηΐης παθητυκὸς λύγος Οτατῖτο δά ᾿πδιξοπάος ἴῃ αἰοελας διϊάϊτο- 
τὸς σοςοπιπιοάατα : οτατῖο ἰὴ ἦπα βογίθῆτ αβδέϊεης τ Ατσιις ἀξ- 
ξειπη ςοπηπιοιιοτς, ποῖϑος ποιεῖν [τὰ ἀἸςῖτ Ατη ξοτεῖες. Ἐ Βοτοσ, 
τοῦτο, Καὶ ὅτόϑυ πεῖϑος “ποιῇ ς κε χἔγε ἐνθύμημα: "δ διε άσει τὸ “κί- 

δος ϑςς ΤΙάϑος ἐς σοτροτο, ει αβοέλιις ντ πιοτοτο:ἤοῖτ δὺ- 
σεντερικοὲ πείϑυ ' κωχικοὶγαριἃ ΟαΙοπαπι» ά οἴ ΟΠ πα ἤπς ςοἱ ἢ 
τητος οἱ ογα Ποτὶς αβοτις. Οἱ ἀθπτποτς πιοῖίς οπτηες αι 
παταγὶ τοῦ ( παδεπτε, σαάθη Ποπηπαθαης. Ῥαπάςεξα Ογαοῶ 1- 
τὰ ταπγοι ἀπε πρστιητ δτὸ πὸ νόσοὺ 5 γενόσον ἀϊσσηῖ προ 1 11τα-- 
τοῦ σοτγρουις τοΠΊροταγια πη σαϑὺς γετὸ σὐτἑπιιτιπὶ ὃς Ἰοηριπι 

ξοτΡοτῖς ἱπιροίιεπίη πη} 4 οἷ . διμωεκὲς σώματος ἐμιπόντιογ.. τὰ 
4 Ἰοπρὸ ἀτίσοδιητ ἃ ΡΒΠΟΙ ΟΡ ιιαπὶ ἀἰχὶ (δητεπτῖα, [τά- 
85 οὐἰδῆὶ ΑὐΠἴοτοῖος σοπιηνηῖ ν οσαδιΐο νοσαγα σοπἤποιῖτν 
ἀασοῦηάας ΔΠΠοΐ τοὶ κἀς ἀϊσάητοτ ἐχιγά τάππο ἔρίπιις οἵ 
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(εὐτίατι ἀεπηϊτοπέπιηας. πᾶς ὃς πεθη καϑ' αὐτὰ τῇ Ῥοῖτε- 
τἱοτί θυ διαὶ τὶ οἷς ἀϊσιιητιιτγοαια ἀς 4} }10 τ το ργτοῦ 1Π|πις 

ῃλτυγάτα αὐιιπιρτῖς ἐς ἢπίτ Ομ 115. ἀπο π ἴγδηταγ. ποις 
αἰδυά φαϊοφιιαπι 1 (ΥἹορι ταις ἀςπιοηεγατιυ!ς [οἰσητίατανα 
ςοποϊιιάϊτιιγ» 1 Π πώϑη, 1: ΡγΟΡτοτ [ς τεῦ υξπυοκειάνᾳ, ἰᾷ οἴ, [τγὰ - 
τὸ δς (ιδιεέζο 11} δά πηης τ ντ πιιπιογο ραν Αὐτ ῆρατ. 516 ἀϊ- 
χὶς ἈΠοτοτῖς. ρυϊ ΠΊο 5 Καὶ γεωμετρία «ἰδὲ τοὶ «υμξεζηκότα πώϑη τοῖς 
μεγίϑεσι. (Οὐἱα ροοπποῖτία Γαδ ἱσέξιπι μαῦσεῖ σεττιη ἂς ἀεπέ- 
τιιπη, τοὶ σεύϑον ργΌΡτοῦ ἔδυ ιια: τπασηϊταἀϊηἶθι15 Ἀδεγθηζ. ΓΠ 4110 
ἢρηϊβοατη ρα ποπες τοξξὸ ἀΐχοτις ὃς Γιατὶπὲ σαπὶ Μδσγοθίο, 
δι ϑοηςςὰ 4] ἴτα ἰοαίτιιγ Νατιγαὶ, Οὐ  .Πστο ἔδσιιῃ 405 οα- 
Ρἷτε 48. Ομ ἰπίριοἰσπάα ἤιητ τπ βι]ριιγε 5 Ρα ἤττη ὃς ναρὸ ἀϊ- 
οἰτητ, ἃς ἢς ραίποης5 οοτιιπὶ ἀεθοτς αἰ}, αιιεπια ἀπγοά αὐ 
Ατταΐο ρμι]οίορμο » φιὶ (ς Βαῖς ἀπ οὶ ρ ηαΣ ἀδάογας ἀπ]: 
ἤμπτ » νε Ἰα(ρἠςίάτες ν Ὁ] βλέξιιπι ἤτ 5 σιλη4ο. σιν ᾽π 4114 Το» 
μα], 4ιιαητιπ.. Τὴ 110 Πρμϊῆσατι ΡΙατ. ἀἰχὶτ τη ΘΑ ΓΉ1]. τὸ πε- 
οἱ τίω) χίμνι παϑος,ιιοά ρα! Πνἀϊ ἀσοιἀϊτ, Αὐἰοτο!ος ἀς τππη- 
ἀοχ ἀκ εἰργέστωτο ποίϑος πῶτο δ χαινεἶν εἰώϑτα μὴν σεισμὸν τὰ οἴϊ, τὸ συμ- 

βανον αρᾷγμαςεαφατιιϑεν Οἱ αἱ πλῖ5 αβξςἐξατὲ Τπτετρτεῖοβ) ΠατΉΓαΣ 
ξλεῖοιις. πιάϑυ, ἀεπίσιιε νυ οσδητσιιγ πηαΐα τι 4] 1415 {πίποι 
δι Ῥατίτιιγ, τὸ πουϑή ματα, τ ν Ὁ] ηογδοοαάες ὅς Βα σε πο αὶ ἰη- 
εοτηιηοἀλφοαῆι5 [κι ἀταιις ἀτγο σε 9 οαϊα πιο! τη τγασαρά τς 
τιδχατὶ σοπἤιοπογαητ, άπ Ατποτεῖες πάϑος πος ἱπάϊςατε 
«ἰΑτπιαυῖς Προ ἀς ἀττς ροοταγιπι» ἀϊςρης οἵἷς ἔλξξιιπι, χιιοα 
Ῥετάσπάϊ νῖτα πιαΐροᾶῦ 5 αττ ἀο] ογοιη σογροτῖ ΠΙΑρΉΙΙ ΠῚ 111 
ταῖν Γἀπτοϊ μι το ΘΟ 65 1Π ἀρΟγΓΓΟ ΑΠΟΥΓΙΠῚΪ σΟΓΡΟΤΙΝ στιοῖα 

τιν Ὁ ποτα ἐ λεΓδοπιοάίαιιο 4114. ἘΠ5 γογθα ἤμητ, πείϑος ὄξὶ 
φράξις φϑαρτικὴ αὶ ὁδιωυηρρὰ, δ τε ἐν πιᾷ φανερῷ ϑείγατοι, τὴ εἦ αἰειωδυ- 
γίαι κὶ πρώσεις, Ἡΐηςο τοὶ ποίθη ἐλεειναὶ 7 1άειη αἰχὶς Β Βοτοιίς. 2. 
ἀὰ εἴτ, οαῇας παῖ γα θ1}65. Πεπιοοπεβ ργὸ Οτοίρμοητε 5 δ 
ὅσην οἱ τὸ ϑγξαίων ὀδυρόμβυ Θ- νυωῦ πεν» τὸ διεξίων, ὡς οἰκτρά γα) ηὥς 

τᾶϊιο5 σαίις ὃς ἔοττιιηα5 Τ Βεσαποτγιιτι ἀορ]οτατ , ἃς «τ [ογὰ- 
δε Πτεγ σοπιπιοπηοτατ, Ηδεγοάοτιις, σεῖϑος πεπονϑύτες . 411 ςοἶα- 
ἄετι δοςορέϊο. Ρίατο ἰςοιιπάο ἀς Β Ἔρι ]1ς. τοὶ Ὁ δ) τῷ κρόνε ἔρ- 
“κε κὶ πείθη ὑπο πἶ ἦν Θ-, ὅζς, ϑατιιγπὶ ξλεϊποτα. ὃς πλαΐα 411 ἃ ἢ] 
Ῥδίϊιι5 εἴδον εἰ χιυΐθιις αἰςξεις εἴς. Βορβος ες ἴῃ Αἴλος, α’αν τὸ 
συυτυχον πᾶϑος δὺ ἴσως ὁ ϑαυμαστὸν εἰ ποίϑοι. [οἡ ΠΌΖΙΟ ΤΠ ΓΙΠ 

Πιοῇ ξοττὸ ἐδάςπι εαἰδιλίγας ὃς ἔουτυμα ρίιπι ὀχέγοραι, ας 
{ὰητ δά ατι8 γοξογγὶ ροῦπιητ σςτογι οὐππ!ᾷ σχοπ ρα αἰς οοτῆ- 
πιοάὲ ᾿ητεγρτοταηα, ντ ἰοςὶ ποσοίλτιιις ἴση 5 οχίσεγς νἱἀθ- 
Βίτιγιν τ οἀπιαρυ ῬΓατατο νι πι πη Ε οὐηπΐο Ἰςσοτὶς πεῖϑος δα! 
υόνεον,Ἰὰ οἴ, ἀταΐ πες ξπτου:ῇοις πα ϑος αὐϑρώπενον, ἢ ΠΊΔ 5 νἾταΣ 
ἘγαρΠτας ἀταμς ᾿πΗγηλῖταβ, ταις ἀριιά Α τ ξοτεῖ ἐμ ἀς πλιῃ 
ἄο, ϑεοὶς πολυ νυμιός ὅδτ κοι τογοις ζουδυίΘ- τοῖς πεώϑεσι πᾶτιν εἰν αὐτὸς 
γεοχ μεῖ 9 γΕὶ ργοργιογατοπὶ πάνος ἐχργοίπις τεξειύίηιϊις ἀἶχο- 
τὶς » ΖὰπῚ αβές ἔγιιτι 4.1 ἴῃ Τλοιι σαοτα ἢ} πτοάο ροίήτ, 
1τὰ ὃς ἀριιὰ Οἱσογομοπι [1141 λγγπτίθ (Ὁ. ἀκόλαστον ταξζὸ τύαη- 

{πα πτ Οζα, 
τύϑω, πη Αοτϊο 2.πιοάϊ σοπιιηξεί! ἃ νογρο πάχω, ΑΥἸΠ ΟΡ. 

τί πάθω τλήμων; ἡ] 4 ἔασιαπι 1ΏΕς ΠΧ} 414 πη! ἢὶ πεῖ ὃ 4110 πιὸ 
ψογΓαΠγ πτίθο μά. ρατία λι!Γ. 

τιαϑὼν 5 ᾿ς ἥτις » Γιρρ]οῖο ας ξλι15, 4" ἐππιγῖατη δόςορίτι ταϑὼν κα - 
κως ἸπἸαγία ἰαςοίπειις. : 

Πάσρτο σῇ, αιιο. ΕΠῚ οὐῖαπι ν Οσδτ 15 ἃ πεῖς, ΑτἸΤορ ΙΔη, τί δ] 
ὄξιν ὦ παῖ; 

Το, αὐ, αὙΘ-, ὁ, Ρασαη Ὁ η115 σδητί!οπας ἴπ ἰδ άςπι Α ΡΟ ΠἸηἰ5 ἃς ΠϊΑ- 
μαγαϊιοά σαποθατιγ ράττα νἱετοτγίαναιιτ ἴῃ Ὁς}]1 σοπστο τιν ατς 
ὅνι απιεγίσις τπφ] οτιπα,ν ο]ατὶ νὰ Ρο[εἰς (εἀατοτιγ:ὰ παύω παῇ 
παυόῤ, ἀϊςῖταν οτἴατη «ρα έων, καί μοι ϑτένατος παιὸρ λοι, Ἐπ ΓΊΡ 14, 
ΥΟΙ Πραϊῇολτ ἄκος, τὰ οἰϊοτοπιςάτιπι. δεν εκώς ἀτα αν 9: οἰξαῤχων, 
ΣΠΟΙΡΊοΠ5 νμέξογία: Ῥαπα, ΡΠ τατος ἴῃ Ἀοπλα] [οι ἴη Γγ- 
οἰιγσ ὐξῆρχεν ἐμξατηρέε πα! αὔθ-, Ἔχ οὐ Ἰορατην [οπήιτι ργοσθάςῃ 
τεῖι ρααηδ: ἐς ρεαης αι σἀπίτιιγ αητα σοηρτεῖϊιιπι δ. ΠΊςσιηι. 
παιόδες ὃς διθ ύραμβοι,ἰητετρτος ΑΡ τ ΠΗ πάνανες δυο σαν, ἐγα χι» 
ὅτε ὕρχονοὃς κ, ωρὸ τὶ μάχης ἐγίνετο: κὴ ἔτερίΘ., ὅτε ἐνίκων, δ νο παιαῖας, 
ἦ δον οἱ παλαιοὶ. τορὴ μρ ὃ πολύμου τῳ αῥει: αὖ. ὃ δ πόλεμον, τῷ δτύλλωνι, 
Ῥᾶλπο5 ἀϊπο5 σαηταῦδητς Οτας!γαητα δε 1Π χυΐάςσπηι πιαττί:ροίς 
ῬοΠ πὶ γογὸ ΑΡΟ  ΠἸΐ αται αἴας «δεῖν οπλοίτςπ. Οοπογα 18 
φτίαπι στα αὐ ἐς ἢν πλπο 4.1 σα  ᾶταγ ὃς α}1) σι] Π1δ ες ΞΟ, 4- 
εο νῖ 415 φιραις ἱηξοτὶς γι διιατατο ἐπόρθοη Ἡς]]ςη. 4. - 
μνυσὸρ ἃ αἷοὶ ἃ ποσηδῳ παιαγα ἡιΐπ Ἔτίατν ρ  1Γ4}} ΠΕΙΠΊΘΓΟ παι - 
γες φοπογα τον σδΌτΊ μα" ὃ ἤν τηηὶ ἀθογιιπὶ πόσποη δυφυ μία). 
ὃς κώμοιγντ Ἠοἰγο,εχροιῖς  ἀρυά δα ἀςπὶ πα αύαι [αητ οἱ «δ 
παγανας εἰ δοντὲς. 

ΖΤαμαὶ, 5 πποττίοιις. Διδίζοτε! ες ἘΜ ιοτοτῖς, τοττῖο, Εὔστι 3 παωῦθ. 
δύο εἴδη αὐτιυνεί μῆνα δΝνηήλοις ὧν το δ αὐχῇ αὐωδῆει, ὡτῶρ Κὸ χρώνται. 

ἐξ δ᾽ δὴν, Ὁ αὔχά υϑὸ ἢ μακροὶ, τελδυτῶτι ἢ τρεῖς βραχείω. ἕτερος σ᾽ 

Ὁ ἐγαγτίας, ὃ βραχεῖαι αἔχασι πεεῖς. ξξξ: Ὁ τελδυπίμ ποιεῖ. ΟἸσοτο ἀς 

Οτατ.τογεῖο Ργοῦσταγ αῦὺ Ατιΐζοτε!ε ππαχὶ πὲ ραταρ τη] ο[Ἐ ἀπ- 
ΡΙοχ 5 πατὴ αἱ ἃ Ιοπρα οτῆτιιτ) 4 απ τγος Ὀγειιες σου Ὁ 111}}- 
τιιγ, αὐτὰ Ὀγοιῖοιις ἀοίποορϑ τγῖιι5,εχτγεῖπα ργοάιιέξα ἄτι ς 
Ἰοησαιατῆϊις 1ΠῚ ΡΠ] οἴορμο οκάϊτι ρίάςοτ ἃ Πιροτίοτο Ρςλπον 
Ρφίϊεγιοτς Βπίτοιγιάς Ἱϑαμόν, 

ΤΙ τΊΑὶ 
Τα ανήζω,μ. ίσως, σοι, ρα ᾶμια σᾶπῸ Χοπορἢ ὡς ὃ ἀφηρέθησα 

πεζω κὶ ἐσπείσαντο κὶ ἐπα άγισαν. Βα ον .1.4.ἀς ῬΓΠΟΙΙ 

Ἰτεπι δυφεαίνομο ΙΝ ομτ, ΑὈίο]. - ων ΘΝ 
ΤΠ ανσμὸς γουῖ Ρ] Δ {50 ρα απ|5 πηοάι το ὠδη, 5) ἀπαι 
Ποῆγμα,ατος τὸ δίς, ΤΙσ γνίαι, ας ἡ, δὲ Τα! γνί»γ ἡ, ὃς 

Τωγν ονγεγτὸγ μά λς τυμττι» [115,41 τία τη, ὃς ργορτὶὲ ἀεΙ; 
τὰ Ῥιιογ  ΠἾποντ φιιαπάο ἰυσοης ἐπηα οἰ Ὀιι5. οὐ ϑυρμσ,, 
ἐγὼ ἐκείνίω ἔδωχᾳ ἀυτῴ παίγνιον ἐξ). Τιιδιιπι ἀπιουῖ 
ἀϊχῖτ Ἡοτγαςδυτ.1.2.0 4.12. ι 

Παγγνέμων; γί». δ, Ἰ Οςο ἤπι5, τοῖς πογγνίοις δας ἡ μων οἰ Ἰςοτ: ὁ 
παγνήμων δι πα! γνιη μῶν φυς 1άδγὰ Πραηϊῆς ας τ 

Παιγνιώδης,ε(θ- ὁ κὶ γἴοσο ΒΡ] ηλι5, 1 Ἰογιις, πταργνήμκων, 
γνιωδώς,οςο. 

Πωγιΐων,ασωδώριον ἄς 1] ς 18 ΡῸ ΟΠ 15. ΡΤ ατ πη Απτοης 
Παηδειγωγεῖον, τὸ, (ς ἢ. ο 14. [πἀπι5 Πἐτογαγιι. ΘΟ ποΠ ΠΟ 

τὸ π᾿ αἰδουγωγεῖον κορών, Ρ] ατάτο 115.) ἐκ πὸ πωδωγωγείς 
1τεῖι ἰσσιις 1 ἀο πιο! ον Οἱ ριιοεῖ (ουυΐαιις ΘΟ ΠΊΠην 
ἀιγιθίτοτίιτη,  4].}.4.ς.6.:.- 

Πα Ἰδουγογέτο, μι, ὅσω, πὶ και) ΓΕ ΠΙΟΥ ρι!ΕΓΟϑ 5 14 οἱἘ. ἔπτη ραὰ 
ΡΙάατο τειτῖο ἐς Ἀθριθ]}ς, ἴτοπὶ πιοάοτγοτ, τορο. {{| 
τιονἔογπιο,άοςεο, ΙΝ ζαπζου, Αςοιίατηι!., πταδαγωγήσα 
τὸ ἐγυάϊαπι ον ο. ΑἸεχαπάογ. ΛΡΗγοα. κὶ κράσεις οἶδ᾽ στοιχ εἰ 
δαγώγηται εἰ ὄυκρασία σώζεται, 1ά εἴς, ἢ ΟΟμ4 το ΠῚ ΡΟΙΙς 
ἔζατα εἰΐς αν: Ἰρίχπι τεσσ ἃς πηοάογάτα εἰοιη 
ἐοπιπιϊχτίοηοτη ποοοῖϊε εἴ, στεροτίις, τ αὐτα μέλη 
σάντες. Οπηηςς ἴση [ις ἔγεπαητες ὃζ πιοάογαητος, Βα 
ποι δανγιόγη μρ (Ὁ- εἰπ᾿ αἰ χῆς ἐἰκρφα ὅδοι [ιωνωκών,ἱὩ ΓΕ ευιτιλ5, τ 
τι! οτίδετι αα γεβ ἰῃδηϊπηᾶτας ὃ νοςς Ραίπιι ὈΪΑτ, σὺ 
θως «-ω)δογωγηϑέν ταγς ΟπαἸια τεξτὲ σι! εγπάτα ΡΓο [δ 4 εἰ 
δορί πιο ε)ὲ νεπηρῖο [ςαι].Γπέξαγιις:Ῥ]ατο το. ἀς 
αὐτοὶ αὖ ἐπα δαγτόγρειυ ὅση ἡ ἐσ αν,ἕως ἱκανῶς μετειλάθοιεν, 

Παδαγωγία ας ἡ ἀ1{ςἸΡ}1 4. ἀἰχοττατίο.ἱὨ Ἐἰτιιτῖουσταιδδα! 
τὸ ϑεῖον ἰη [Ἐγατῖο αἀ γοτη «πα πν. ὈΪατ, 1η Ναμπᾶ, 
ετίατῃ ατοίταγ ἐς Ρἰφατίσιντάς ΤΙαιδεία, ; 

Ταιδωγωγικὸς,οὐὐἶγέ, Δ ρα ἀαρόοριιπι ἔειι ρα ἀαρορίλην βογτίη 
Παιδαγωγικως » ΛάΘΟΥ λα 5). “πη ρου! οἱ γ ἐπογα Ῥαάδϑι 

Ὶ 

ΝάζδΣ. ; 
Τα! δειγενγὸς, 6, ὃ, εὐ το5 ἃς ρι!ετ πηοτιμῖ ξοτπιατοτ ῬΠ π.Ρ. ἽΝ 

ξ115) σοιδ'δνπὶς πλαβίτοτοντ γεγτῖτ Γλοπατιπώσα γωγὸν, οτίδι δυυὶ 
Οὐτατὶς γοξξους ἀϊχις ΗδἰἸσάτῃ. αι βλτη 

ΠῚ Ἡδοΐφεδν. αν το, αι ΟΠ [15 κει δρέκεον, ρα. Π 1}. ΝΠ γὐλπο 
Παιδαριάδυς,ε(θ-, ὁ καὶ ἣν ριιετ1}15, “πο Π1ἀτι5,.ἐσευύετος ὥφοπος, Γϊς,͵ το 

ἐπ θης 

τηνι 
1υιϑν ρου! ςῖς, Λα ΜῈ, τὴ Ῥο τ. 

Παμδεία ας, ας Ἰ Ρ] Τηα.οα ρας Ἰοϑογιάϊτῖου [ἀρ εητία 5 οι 
τατ!ο 15 Ἐἰτιιοη 41, τι ὃς Γιατ πὸ ἀϊ εἴταν μι πιδη τα5. 
᾿ιτογᾶβ Ἐχροτιιηῖ 5 ἔππτ νοὶ ππαχ πὸ Βαπηδαὶ. Αὐὴοῦ 
το ῥτίπιο ἐς ραγεῖθι5 ΑπἰπλΑ]. αἷς ἀϊιο5 οἵδε πιοάος (σα 
Ρ᾽δηάὶ ὃς ἀοοςμαϊ : ποθ ]ἑοτεπι εἰἴς ὄθεσ πμύω . 14 οἴἶν 
τί πη Αἰτουι πὶ ἵρ ΠΟ Ι ΠἸΟγεπὶ παιδείαν 9 14 ς (τ ΡεΥ τίαπι,, 
ποη [Ὁ] ἐπὶ αι δηϊπηὶ ταϊτίοποπι , Γεὰ σοτροτὶς ετίαπ, ἢ 
πωδεία . ἀρι! Οτεσοτγίαπι οππὶβ αἰ οἰρί πα ἀϊοἶτιγ 
181] δὰ Επαηρο σαι Γρεξέδησν Ἂς Ἐὔξωϑεν Ρίατο ἵ 
εἰ γδ οἵδα πωδείας ἥπως ἔχι ΑἹ δικαιοσιμης ) Οἴςοτο Τὶ 

4ιιιπι ᾿σηότοῖπ αιλτη πτ ἀοξξιις 9 4ιὰιτὶ νἱγ θόοηι5, ΡΠ 
σαηήο ἐς ΕΦρε τς. ἔς δέ που «παιδεία, νη οἱ ὅπὴ σώματι γ 
στική, καὶ δ᾽ δὴ ψυχῇ, μουσική, Τάοτα ερ ζο!α ίεχτα, τίω - 
ἀπεδὸς ἀδελφίω εἴτε (τὶ οἷτ, «ναιδείας οατεϑει 9 [τογάτι 

ἀϊα σλροίδετο. παιδεία χρώμϑνΘ... ἴῃ δτατς ρυιογ! σοηὶ 
ἤς Εἰεϊπιαριή ΡΙΑτοηςιη. Παιδεία οτίατη τγαηβατὸ δά 
τοίοιτη οἱ εἴ, ἀῤαγωγιὶ, οἀπσατίο; οι ἄτας ἐγαξιαῦ 
{Ἰπυυαηταγ ρίδητα ἀτατις ξογπιάπτιγ, ὙΒΟΟΡ γα 
Ρίδηταγ. ἰδγο τογτῖουςαρίτο πομο η ἢ) “ἠαγωγὴ πὴ ἰὼ 4 
πολλοὶ “ἶ φυτειών «τωδείαν., δῇ σ χημωτισμιός ἔξι κα μιόρ 
ὅδων, υὑψει τὲ κὶ ποισεινότητι, ὁ πλάτει, ἡ τοῖς ὄγμοῖς,νὶ Ρ]Αι 
ὐπιάϊτιο νογείτιγ ἃ Οαζα : Γιατὶ πὸ νογὸ ἐπ{ἰτυτίοπε τι αἱ 
διιοτοηίας ἐς οἰατί5 Οταπηπηατ. Ἐταρτος δέθο ςοΐς ; 
το ΠῚ ΠΊΔΠΜ οἶτι5 ἱπ(τἰτητατη ἔατὶς σομίζος Ο Ὁ Ο,Ε Χ Υ. 
αἰ 1. 1π μος Πσπιβσδτιι κὶ μεταρορακως «ταδεγαγίαν ἀἰχὶ 
«δεὶ ἀγωγῆς α΄, πταιδείαι (Ἰπαιιῖτ δεγεῦαιις ) αὐτὸ Τ᾽ παίϑανλ 
αι ΡιΟΤΙ σιρ᾽ ἀϊτατο γαρίαπτατ, ες Πτιῖπὶ εἰξ το πη θ "ΕΠ, 
Τπιγθατί οσπηοζι5, θαρτας ππαρ ἡ ἘττοίςΟ 29 ΠΟγιιπὶ «αάοτο ̓  
ςοἴγη ᾿το πὴ ν ΓΙ ΠΊ.. αὐ ν ογρουὴθι5 ἃς πέτα δοίπίαγαπι πὶ 
τὸ σοβίδοειιτ» 4ις τος οἰξεπαῖς ἃ Βοίειϊς οο τε ροτὸ μάτι, 
ἀϊβέετγτγο. ᾿- 

Παΐδειον κα ϑυμα,ρι τ Π15 4} {1 1πα. Ῥίατο ἴῃ ορ τ [5 ) Φαὶς Ϊ 

οἰκοδομὴ κοήτων ἡ ριιογ Παμτι ἀ!βοϊοταμι ἀσπη σαι δείαν τιμ 
πιμος ἰἀοπΊ» πο πῶ τας 41 ἀλίς ρ᾽ πα ρτα αἰτὶϑ ἀαητιγ ποπὶ (Ὁ) 
[-αιιεποτῆς Εἰοίη. ἴ δ Ν 

Παιδεραστεῖνεριογος δἀφπιατς μι οἴδῃ. ῥέα παιδεραστοίσα ἦν ζυλος ϊ 
σπούστι, ὅζς. ᾿ 

ΤΊ υἰδερασ τὴς, οὐδ, ὃ, ἀττιατοτ ΡιΠΈγοτιπη. φιλόπαις , ραάϊςο. ( δέ γτ 
Αἰιοπίμς ἴῃ Ἐρέστασηπαατ ) ρογιοτῶς γεπογῖϑ ροδεῖοο γα μι, 
τε οβοσ. 

ἣν 



ἬΠΟΓΟΚ. 
Ὠτιι5, 41:41) τπαγπτογαγίατη αὶ 

3... Ὀ1Ο σον ἄν κ᾿ ἄκανϑος αἱ] ς- 
στιά Πθτὸ τουτιο,σαρίτς 19.Ρ]Δπίμπὶ 
ἁτιτ εἴπ βυυποα ὠὐβηα. ΨΊάε Αἶκαν- 

Ἰαδιις Εἰ το 13. σλοὶ ἐπαιρών σορισιμοίτων τῇ; 
ΠΟ οἰ αἶδ ἸΟοηΝ. Δ όυμόχοως λέων τὶς ὅρη, πα, δὲ. 

τω Οἱ ἀοοοῖ πρὸς τίυ) δύ χοφί:ν ςο] οὐ [ας δοηῖτα- 
τα σομἔογγο, Παιδέρως ζεεὶ, Τρίτον ρα: ἠϊςον ρα 

.» Ἰάοιη φιιοιὶ στειδερα σπολς, ΄ 
δκαἀι οἰ ρ!ιμα ὃς ἰυνάϊοτας ἀξεῖο πο» γι Ἰπιθητιμτ»ςα- 

οὐ Ἰτῖο. 
ατἱονἀοςεπάϊ ταϊιης ν οἱ οἀιιοαμϊ,οἀιιςατίο,Πηα- 
ἰδευσις ἑλλίωιχὶ, ἀ1{ςἰ ρΊ πα Οταῖςα, Ρ] τάτοθι5. ἴῃ 
σαι δεύστος »ἷκὶ εἴτ, εχ 4ι0 ἃ ριχοτο ἔμεγας ἱπηδειτιι5. 

κει πρώδικος ὃ εἶτ᾽ ἀρετῆς ἡρακλέοις ποιίψευσιν, ρο1- 
του] ἰς ᾿αΠΠΙτατ ομοαι νάγτατο πιαρ τα. ΑΠηπιοη. 
πωδεία. 
. τὸν ἰοςιι5. ἔοιι ἀπο γ Ογίσσην ἀοξ γι πα 9 [υἀ{5 11. 

ἐν Ργασορτοτ ἀοέζοτ, ογπηαῖτου ππουιΠῚ Πιις ἀηΪπτὴν 
ἃποδρϑ Ποιμε ΠΟΘ ΠΟ ὙΠ} οἱ 411 10 {ππετν 
τ οἷ αι σα τῖρας δὲ ςοττΙΡὶτ Ἔγγδηγοβ. 
δ δυτικίωδ νργάζομαι, ἱποιιπιθο ἀ{Π|π1Ρ}}πὶ5 5 Βιμάατις 
Ῥτγϊοτγίριις τα δευτικὴ τέχνηγατϑ Πἰτογατοτν οἱ Ὀΐξυγη- 

ογ ἀἸτίο, : 
τα ϊτὸ, ἀοξιὲ, ἰογιιατα ἀοζει]ηα. ὃς διδασκαλικώς αριιά 

οἱ, ὁ, ἀοέξιι5. μυιπὶαπιις, οὐτιά ἴσαι. 
δήσω, πιϑυκα,οττιοινο»οοττ ρἱ οἱ αἰ τῖσαι, ἢος νεΐδιιαι 
ἰ γοἱατὶ σαιζιιπι ὃς ργιάφητοιι γοίάο, ςαῖσο . αυ δά 

ἃ, οδίατρατίοης ΠΟΒΠΏΠΙΠΖΙΑΙΙ Οριις Πτν ὅττι. Α οςαα- 
ρίτιιγ. ἴῃ ΑΡΟρα]. σαρ το τοῖο, ἐγὼ ὅσοις ε αὐ φίλα, ἐλεγ - 

νω.Ἐρο αιιοίσιιπαμε ἀπο ἄγριος δέ οα προ, αείμν- 
ἰΐαν αὐ ἐπαίδευσε ροτρόοτιιο ἀοςιιπίςηζο ἐὺς. ἀοοιῖτ, 
αἰδεύω σὲ ς-“Θατηγεῖν9 ῬΟΓΙτΙα πη ταὶ ΠῚ} ἰτα τὶς τὶ τγαο: 

ἸΟΡο ἰἶδτο ρτίεηο Ραάϊα αἤχέν πα δευ ειν ὃς εἰς τὸ αὐχέν 
Ι ἀρι εἰηήςαι ἰἶδτο [δοιιπάο, ἄπομν. 14 οἴ, ἐτἴτο δα 
πάτΠι. ὃς παιδεύω εἰς τέχνίυν ἴον ΧΟΏΟ ἢν. ἀστοτη τὶ: 
ἡξγιιο δα ἀττοπιτῆς Ομ τι τα η. πειμδεύω σὲ ἐν ϑηρίοις ἄο- 

τα διἰτιογίιι5 ἔεγας 5 ἴοι ἴῃς ἔοτῖσ ΓρΠ5. Χο πορ . παϊδεύομαι 
οἀπιςατίοης τηἰἘἰτιιοτ, ΡΙατο ἐς ΓῸρῚΡ, οἱ εἰς πίω βασι- 

τ ἡ νίιυ πα δευέμῆνοι, δες. Χ ΘΠΟΡΗ. δ υὐδν αἷθὲ βύρσας παιδεύειν, 
αδιιοτε ἀτῖα σοτῖα ἐοποὶηπΠΑπαὶ 9 ἰΦοπι ΧοΠΟρΡ ἢ. ἷη Α- 
ὁογαζ. πεῶσαι δεύόθτο, Ρογ τα πὶ Πα θετο ϊ ἀοτη πεαδευ- 
τας» χρογίςηγία ρια τις.» νὲ ἀἸ ονας Ὁ εἰδὼς. 14 

Ἰοπ5ο ελίτοςς]. 110. τογεῖο ΡΠ τὶς. ς.7. πεπαι δ δυο - Ὡρὸς 

οὐ παίδει 9.9 Ριιογ]}15.- 
μάας.ποιίγνμον, ἰιι15.1 οούνν ο,ἀ ϑυρκαοίιπο, (οἰ Αιῖτιπ|» 
: Πα 0 παρα, σπεδιὰ κα πω διαὶ 7) στΑιιἶταϑ ὃζ ἰοσιις, 
χορεν πω διαὶ, Πχοτὶ Πυιάτις, ΡΊατο ἀς Γορθ. υἷ' παιδιας, 
Τδ, ὃς ντθα πὸ. ταῦτοι γέλωτι κ) «τα δεωὴ ἐποιουιῦτο,]γας τὶ- 
Ἰοςοίᾳ μβαδιιογᾶτ, Ια εἰς. γι ἴι ας ἴοςο ργοίος τι ἢΠητν» 
τις ἴῃ (ΤΌ 110. Τςΐαη. σαἴδιττα γὴ πα, διαης τρεσεοικότα, 
ππόο ἐς ἈΕΡΟΘΙ ς. παιδιὰς ἡ δοταὶ ἸυιαἸοταβ. ν οἰ πρτα- 
λρι Ατἰτοτο!ςπι ἈΜιοτ. τ παιδιαὶ μοι χητιχσὶ » Ἰὰς. 1π 

παι ς μγιιπὶ ριισῃαΣ ΟΧΟΓΟΘΙΠΓ ντ 5. ἄξης 14. αὐλητιχα) 
τί Βιιςο!ςο Ὀῖς καὶ μὶ Γλαπιαῖα: ἐρωτικὴ «ταν διαὶ» γε 
ἰαδιις αριιά Ατπεπ. 1 το, 
ἰηξαητίλ,ρατοχγτοηιιπ, Ῥίατο ἄς 1 ςς. 
Ἰογιφηἔαπτος. " ἷ 
γεν ἀἀαπιατι5γαται15. ΓΟ ποι δ᾽ η1155 ρα ΠΟ. ΡΙατο ἴπ 

τα) διαὶ ἐρχ δ ἐνται τυραννίδος. ΤΙ ΟΠ γπαιδεκαὶ κὶ ἐεαστὴς 
ἢπαιδεκοἱ γχρομϑυ(Θ- 5. 4111 Εἴτ15 Ρ1}}}1|55 14 οἴτ,ςατα- 

᾿ποδέϊαις ἔπεγατ. Οιοι τάτιςῃ αἰ Ἰιιάπάο Βοπο- 
νοσΔδι τιπὶ εἰ 9 ᾿ς πα! ἤτιπα αι όιις Πρηϊβσδῃς, 145 
ἀο]Ἰεὶας νοςδης ὅς ἀπιογοβ. ΟἹσεγο, 411 ΠΜΠΐ ἴῃ ἀπιο- 
γῃΘἤιι5. γαὶ με ἐδὸ λόγοις, τοὺ μοί κὶ τεὰ στὶ «τα! δεχαν ΡῈ {π πὸ- 

ἢ ζπιιἀ 14. τιιας πιοάίις {ε]1ςῖα5, Οἱσοτο, Οὐ14 ἀπιογος 
Ἴα τα Βὶ οἴσιι5) [πιπα τη ράττοπὶ ἴτα νἹά στιν ἤππι- 
Ὁ Οα ΠΟ, Αἰπογος ἀσζοηι ὃς ἀεἰἸτία: ιαΣ νοσαπτατοπᾶ- 
τῆς ΟσοΡατιπι ἱπυροάείιη ιις τοπιιοτίμηξ, Ῥτο ἁπηα- 
ὁρβοη ἰἴρτο ἰοοιιπο Χτομν. σοοπου μῆνζθ. τίσι παιδικοῖς 

ἰὐλῶγ. μ(αἶλις᾿ αὖ δυφρανϑείης. Τάς πιὰ ΟἘΠΟΠΟΤΊ,ΡΓΟ τῷ νοπο- 
υἱὰ ς(ξ, τα ἐρώυδνα. νἱὰς Ξυτα, ὃς Ατιῖοτε!. ἰδτο ς. ΡοΪ τε, ςὰ- 

Ἴτηο παι δικαὶ ἀπ πλα Π]οτιδιισ)ν!άς Οοτηπι. ΑΠΌ ΡΠμαπ. 
Ρ15, , 

ῬιιοΓ 15. ποιδειριώδης ἱλαρος,αὦ ριιοτιτα Ρεγτπθης : ὑπάς 
κὸν ἱμάτιον, ργῶτοχτα, το Ρα ολο ὅς ατηδπιιςῆς ΑροΪΪο 
εἰιφυὸά οο δά οἱείσεητε ΔΛάπιοτις τε χ ἔγαογετι!Γ, ἀϊιπὶ 

γοἴο5 ραίζοτ τ, πα, δεκὸν ἔρω τα ἀἰςῖς ῬΙυτατο ιν ἐν τῳ ἐρωτικῳ 

ἢ νὰ 361 
«δεὶ "Ἶ) παιδερχτῶν, ποιδυκὸς σὐχὸς, Πα] ΡΟ, (ΟἸ]Π σεῦ ΡῈΓ αι 
γοχ οἀμοίειτγ» Αὐ τοτς! ΠὍγο ἰορτίτηο Απηἰτηαΐ. παι δυκηὴ ἡλικία, 
Ριιογίτία παι δεχαὺ ἐκ ολίαι, Π ἀϊοτας ἐχογοϊτατίοηςς » Λυιποτοῖος 
᾿ἴδτο ολαιιο Ρο τὶς ςαρύτε τοῦτο πα δυκὸν ἀἴϑλνμα, ςοΥταπις Π 
ΡΙΠΟΓΟΓΙΠῚ 4 ΕΪατο 1π ΓΕ. ταὶ σι δικαὶ γοσατ ΑΥὙἸΠΕς5 σοηςοῖ- 
τατὶοηθῖη ΜΙποτγιιᾷ δέ ἸΝΟΡτηὶ ἀς ντῦς ΑτΠςηϊοηἤιπι σιηδεο 
χαὶ τρῴγμα ταν Χ οποΡ  ἰη Ο Ομ Οπ..Γτοπὴ παιδυκόν( Ποατ ατὶ πὸ 
Ῥαοτ  )περτιμτ α δ γάλι 9 4ιιο( ριιογ ]οπὶ παηάαπι {ι}- 

αἰτία πη Ρτα ἔς ἔογι. Αὐπτοσςε]. ετμῖς τὸ σοηϊιηρὶς ἠλίϑιον καὶ παιδες 
κὸνοίς Ὀ]ι.. δνϑες κ᾽ «σαἰδεκόν, 

Παιδικώς,Ἰοςο ον ρα ογ  Πτοτοριι τ! τη οάο. 
Παιδινος ἐὼν, οδὺυσ φ.ὶ τοηοτα ἄταῖς, Ηὸς ἃ γεγθο παίζειν, φιοΐά ἀς 
Τὰ ριιου ἢ} ἀϊςῖτιτ, ἀσδαρσιιητ, 

Παι Πιόϑεν, αὐ ἰὴ ἔλητῆα ὸ ριιογο ἃ ρυΐπτα ριοτγίτῖλ, Ματςὶ ο.9. 
Τα, δέον νι τοὺ, ῬΈΟΓΙΐ 15.» 411) Ππγισο ΠῚ δάδιις παῖ. ἃ 4118 σΓΕ - 

ταιτ, ΠΠ ΠΟ 5. ΡῈ. 11, Π]10] 2. Μαγοὶ σαρῖτε φαΐητο ἡ νοὶ ὃὲ τὸ ϑὺ- 
γέτριον ἀἰοἰτωτ ἐκ παδύα, ἃ ριιογο ραγι ον οἱ ἃ ρα ΠΙ]ο ριιοτο, 
ντ ἰοσιιίτιι Ῥ] ιτιι5. ὀυϑιὲ πὰ το ἐκ παιδία ἐπαίδευες, ἃ το πος ΔΠπ- 
Ὠἶ5. ΧοΠορ οι Πἶργο ργίπιο ᾿ς ἀϊα;, παιδίῳ ἱπιποκενταύρω διδύμω,, 
ΒΈιιο 1} ΒΙρροσθητδετγὶ βάγια}. Γκιοἴαηι5, παιδίων νόσος. πιοτ- 
διι5 σου ἑτἰ 4 15. αι! ἴηι ρυμογ ΠῚ ταῖς ἔγοαιιςητογαςοίάατ, ἴπ- 
τογάτιπη τάλτιοη ἰὸς «ἰἰ ΠῚ ΠΤ τ ν ΠΙΓράτιΓ ργο σγᾶαὶ ριιεγο. 

ΤΙ αὐδεσν ἴρκογγα, τὸ, ης Π{Π1}}42 1.11. τὸ κοράσιον, ὅηι αἰ ἡλικίας. ὃ: [Δρῖς 
410 νταπταγ ἴῃ τοχτγίηῖς, Ηςίγο ἢ. 

ΤΙ ἢ δὲς ἴον γε το. [Οςι15 ἴῃ 410 Πιητ ριιε Π]8:. 
Τα, δύσιν)" ςγὐ» ΠΟ ΤΉ ΟΠ ΔΏΘΟΡ5 Ἔ{ἘνΓοθυταγ ΕηΪπῚ ν 6] αὐ αταῖοπη, ὃς 

δΔο]οἰςεπταΐαπι ας ριιο ΠΔτν Πρη! σας: να] δὰ ξογτιπαπι, ὃς 
(ετιιαιν Δης 1 Π|αππὶ ἀοί σας, Ραι].ἃ ἃ Ο4].ς. 4.ἔκβαλε Ὁ ποι δίσμζεω, 
᾿ΑΠΊΠΊΟΠ τις αἰ] Πρ τ ἃ παῖς, αἰ δεσνιαἰρκον; ὃς ϑερα παιγα; το ὑεα- 
ΥΩ Ργγαΐοῃ, ἢ 

Παιδυω δης, ὦ Ἰοςιπὶ ΡγΟΡρεπῇι5, 
ΤΠα; δ ἑσε-, ὃς 

Τα διυος οὐ ὁ, λάοἹ εἴσοης «ἡ τι δτάτοπι ριιοτίτία ἐχοείῃε. Ατεὶοῖς; 
δύτίπαις ἀἸοίτατ. ἁπτοῦ Ηςείυ οἰ. 41 εὐῖᾶπὶ δος ὶρὶ αἷς ρτο εὔφρων; 
γήπιίθ-, το πὶ ΡΠ ΟΓ1[15 φἀϊοἐξτὲ, αταισΊναὶ χεΐρας,14 εξ, νέας ἴη Ε- 
ΡΙΕ͵ΓΑΠΊΠ,, 

ΤΙ ιδογονία γας ν σοπογάτ!ο ΗΕ] ΤΟ ΠῚΠῚ 5. ΠΙ Ἰοτιιπὶ ργοσγθατίο, ΡΙατ, (6 
Τορίδα5. 

Τα δογύνθ., σοΠογάτοῦ ΟἸΠΟΓΟΠΙ 9 ὃς σοπίτα ἰς ΨΊγρΙ]. ἘθπτρΙ 4, δὲ 
ΡΠοονΠ. παι δογόνιον ἵδωρ , Δηι ρ οἱ 6ΠῚ ἰλτείθης »ἷὰ ςἢ, μο- 
Ὠἰταἑ 15. 

Τα δόϑεν, ἃ ΡΌΟτΙ5,4 Ὁ ἱπειιητο στατο, ΓΟ ὅπ. 
Παϊδοκομεῖν, ἢ Ερὶρ.σαγατὰ Π]Ἰογαιῃ ΠιςΊρ εἴς. 
Πα δοκόμος. ὃ, παδοτρύφί», 

ΤΠαιδεκτονίαι, ἱη ἔλ ατίτγι σα ἀς5.1π λητιοϊ ἄτην Τ ετῖ. 
ΤΙαι δοκ τονίθ- ὁ κ᾽ δ οἰπτοιςέζοτ ΠΡ αγοτιπη, ἵπ ΕΡΙσ. 
ΤΙα δολϑ᾽ πειρος μήδεα} 1. στα) δὸλ ἐτελαγάειη ἀρτα Ἡ εἴν, 
Παιδολέτωροορφο ὃς ΡΙΟΤΟΥ ΠῚ σογγρτοτ ὅς ἱητογξςέξοτ . βογηΐοίος 

δάοϊοίξεμτιιπι Ταγεττι πα δοφϑύρρς, Ἐπ  Ρ 14. ςαΐος δ] ςἀςα: ὃς 
ἈΠποίο, Ὀτοΐτιτ ἔσε Πρ η.παιδολετρία, 

ΤΙ, δολογία. ΡΠ Θτότιπι ἐοἸ εέξιιδ,ντ αὐσρολεγία ν τότ ΠῚ. 
Τπαιδομαθ.ὶς. εἴ... 41] ἃ ριιοτῖς ἀϊα!ςῖτ Δ] 14παπὶ ἀττεπ. ὁ ἐν παίσηον 

ὅδ τυ δευύων" τινε τέχνίω. ΡΊατο ΠΌ το [Ἐοιιπάο,πολετείσες μὴ αὐτὸ πῶτο 
ἐκ πω δὸς ὅγ τοσεύων δνὶ παρέργῳ χεωυᾷν 8... αιίθιις ὀψιμαϑιὶς ο- 

{πεπάϊτατ,(Ιἀ οἵδ . δγις ππάϊογεπη Ἠογατῖο ) εἰ ΟΡΡοπίτξιιτ 
πα δομᾳ δεῖς, ΟΣ ΠυΠ Πα πὰς Πὔτο Ῥγὶ πιουεαρῖτε ΣΟ. Μαρὶς [6145 
ἢ αιιοιῃ ἴαπη γοθιιξιπι ᾿πΠπίτιιοτο Πτοτῖς σα: Ρ δ ]5)Π Πηο (Δ11- 
[ἃ αἰεὶ πωδομαϑεῖς Ξο554111 1π [4 4! Δα ς αττα ορτιπλὲ ἔλοζᾶτ, 

Πυδὸμανεὶς, ὁ. 41 ΡιΙοΓοσιῖτη ἀπιοτς ἱπίλη! τ. 
ΤΙα! δονο μία, ΡιΘγοτιμπι αἰ οἰ ρ] 1η4. ΑὐΠἴοῖς 65 Πἰδτο ίεχτο Ρ οἱ τς, 

σαρίτς ὃ. 
Τω δονομός, ΡΠ ΘΓΟΓΙΙπη ν οἾττ ραίξοῦ ὃς τεξξοτ 7) ρα ἀοποπηις. Ατὶ- 

ἰζοτε! πθτὸ φαάγτο Ροϊ τις. σαρῖτο 15.ν 1 Λγοτπη5 ΡΠ ογοσαπε 
ΟἰγΓατοτ,ριεγο πὶ γεέξοτοἱα οἰξηργα εέξας ἀπ 1ρ [1π’ δύ ἐάἀπ- 
φατί Ομ ΡιΙΕΓΟΓΠ τ, 

Τίαι δοπίπηςγα ὁ, ρα ἀἸςο,ριιοτοτι αι ἀδοερτογ 5... ΑἸοχίς ἀρὰ Α- 
τμθη.Π|θ τὸ 13.-πωδοπέπαι ὄντες οὐ πᾶτο μόνον ἐζελωκότες ἃ ἀξχνγον ὑ- 

δι “ σοφίας Ζίωωνα ἃ φοίνιχα, ὃς ἐδέποτε γεουαμεὶ ἐχεήστετο, παιδικοῖς 
δι, ἀεἰ. Ἴ 

Τα! δοποιίομκι. ἃς 
Ταδοποιίω, ρετο 5 ρτοεγεο,ρῖςπο δὲ Πιίςιρίο 9 ΕΠΠ|ς ῬΥΟογοαπ 5 

οροτγαπὴ 4ο: 14 ραῖτατε ἀϊσεθαπτ.  πορΠοη, ε αὔθ᾽ γὲ αἰφρ»δεσίων 
ἕγεκοι παιδοποιεῖ τι! «ξὸ αἰϑρώποις ὑπολα βανεις» εἰ οἴ τΓ ὃς τεκνσποιώ 

ἃς τεκνοποιοκῆα,. Γτςΐαπ. αὶ γαμήσας, καὶ π' αἰδοποιησοίμῆν 8..14. εἰ, πα -- 
Τὶς πηερεὶς ποτίσραριια ΑἘ(ο]τιπ. 1 ορ τ. ἐγὼ 3. ἐκ ἐπαιδυποον- 
συάμίων ἔφην, ἅπαξ 2 διελέχβίω πα)δὲ ὑτῆρώρῳ » ΛΟῚ τοπὶ Βαθιι 9 πος 
ςοπομθι. 

ΤΙωδο ποιητὴς» ΡτΟςΓοαῖοΥ δί ρεπείατοῦ ΟἹ ςΕΓ, 
ΤΙυδοποιητικη αὶ παι δὸποιὴτικἰιῦ εργέζεῶχ, Ορογατι ἄατς ΠΡ οΓὶ5 βοός 

ἀϊς»Βιιά, πὶ ὀρ ζιρτῖοτ. 
ττοιδοπονΐα, γοογοαιίο {πςερτὶόαις ΠΠογογῖ, ἐαουῖτας σεπεγαη δ, 
Τα δοποιο «δ κὶ ἐν ΡΓΟςγοδη5 Πρ το ϑῳΡΙΠταγο 5 ἴῃ Ἀ οσπιο. Ρτο- 

οτεᾶτοτ ὃς ργοογοατγῖχ ΟἸςοτ, παϊδυποιὸν σαϑίμα ρ ΓΟ] ςιπη [8- 
Ζσπι. ἃ, ἘΠῚ." 

δῷ 



ΝΝ Π.Α 

τῆςπ 5 Αιβεμὰ σοτᾶς ἴῃ ΑΡοΐορ, 
τπαιϑοπόρρς γγεσιςγν πᾶ μοῦ ἀυαπὶ οἄδπιηταν ἔσετιι591ι ἘΡῚρ ἀγιιπεν 

αειρϊταὶς ἀἰχῖς ΨΊτρ. 
Τα δοαπορέω, μ.ΐσανγπνκρθυ τα δὸ ποιέων 
τπιαιδοτέκνωσις, ΘΠ ετογατη ργοογοατῖο ΟἹ σεγοηΐ. 
τιυδοτόκος. ΡΠ ΟΓΡΟΓΔΙΝΟΏ.ἸΠ λητατῖα  Ματτῖα!. 
Τία!δὸ τόκος “9 :ον ἴτὰ μι οτοϑ ῬάγΊ ἢ 5 δ Ῥγοάιιςεη551. γἶτὰ σοῦλι- 

σαὶις πιο σοπίιτιρία  152}1 0 γου πη "16 ῬΓΟΟΓΘατΥΙΧ. 
Πιαιδοτραξεἴον, εν, τὸ »[ ΟΟ115 ἰῃ 4110 Ρ Ποτὲ ἘΧΟΓΟΘΉΓΙΓ. 
τια!δοτραβ ἕω, Ἰπῖτιιο. ριιοτο ς,παιδευω, οτιιἀϊο ὅς ἐχβογτου. ΟΙΚ- 

[οἴζοπιτι8, αὐδὰ Ὡρρσόι χῆς»παιδοπριβοιῖστι τρὸς ἀρετίω, χά νἱγτατοπη 
ταί οης 5. ποῆτις ἐς [αἰάς ἐππογῖτα 9 τας ἐν ἡλικίᾳ «σα δοτριβεῖ, 
ῬΙΩτατςὶι, παιδὸπριζων νέον ἐν πορῴγμμασι καινοῖς [46 πὴ ἴῃ ΟἸσοΓΟΠ 6. 

. βαρυτέραν πεπαιδοτριζουκότι τυρὀυνίσδει αὐτο πτὶ ὅς ργουποιοητί»σε- 
πωδωγωγικότι, Οὐ ΡΟτΓο ἧς ὄντος πα!) τειζουυῦτος κὶ ὠρὸς Ἔ ἀγώνα ϑαῤ- 
ῥίωδοντος,ν δὶ αὐτὶ τῷ ἐπεγείρεινγε οὶ τ το) Δἀ]οτγτατὶ δἰ ἀεγο Δ] η. 

τα δοτείβυς, ἀλείπηης, ρτασςρίοτ ριιογογιπι ἴῃ ΟΧΟΓΟ τάτίο πε σούς 
ῬοΙΙβ» Δ ουγθα, παρ ίζοτ ρα] αἶγα. ΑἸοχαπάςγ Αρβιγοά (11- 
ὅτο ρτίσπο Ῥγοθῖς οἱ ἃ ϑλυταὶ μέλλοντες παλώειν ἐλαίῳ Ὡρρμαλάσ- 
σονται αἰδοὶ 0 παιδοτριβωών. νλἀς Τα; δοτραβική, τεπλ ἀοέϊοτο! τά 1- 

ταλρ[ς ἐγ δυδεύσκαλί 95} πιοΐδη. 
Ὑτα δὸ τρια, ας, 18 ΕΧΘγσο πα ϊ [ΘΠ ΓΙΠΓΟΠΊ, 
Στὰ δυτριζικὴ τα ἘΧΘΓΟΟΠΑΙ βιιεγο 5. 8ὲ Πηαχὶ πιὸ ΟΧογοϊτατ οπάθι15 

σοτροσίβοντ ἢτ ἤρθοῖες βυπιπαίτιςαβ : τγαηβέθγτιγ ταις δά 
1ιιάτπι Πτογαγλιπῃ. Ατ τοσςο!. 8. ΡΟ] Ἰτὶς, σαρίτο τοττῖο, δῷ δοτέον 
ἐδὸ παῖδας γυμναστικῇ τὴ παιδοτριξικ: τούτων γὸ νὶ μήθ πθιδύ τινα τίου) 
Ἱυξιν πῇ σώματος ,ἡ ἢ τὲ ἔργα. Αἀοϊοἴσοπτε5. συ πιηαίτις! ἐχογοὶ- 
τ1}» ὅς 106] Πτογαγι} ἴῃ ἀπο ρ]1πᾶπὶ γα θη αὶ ἤιητ : Βογιχη ἐ- 
τῖσαι αἰσογιιπι δα αιιαπάδηι σογροτγὶς Βαδιτιιἀ! οπεπιν αἰ θῖνα τοῦ 
δὰ δηϊπὶ! ΒαΡ τι δἐϊ οπέίαιις νἶτα; πεςοῖαγιαβ.. ΑΙ συ 
σα δὸτ βικὴ τέχνη αἡ οσκκησίς ὅδε, ἧς τὸ ἔργον καλοιέ τε κα ἰχυ φριὲ ποι- 
εἴν «δ αἰορώποις ταὶ σώμοιται : οἰά [τις ἀΥτῖ [εχ πα δὸτ ἴξες ἀἸοἴτιιΓ» 
Ῥίατο ἴῃ Οοτγρῖα, 

Παιδοτρι(ικώς, ρα] αἰ τγιο, ΑὐἸ ΠΌΡΕ. 
Πα δότρε!. βΘ., ὁ «πα δοτρίξης. 
Τα δοπροφ εἴν, ριιαΓοβ αἰεγο ἃς ἔεγιιοϑ ἀρυά [δεττοῖπ ὈΙοσθηα. 
Τιαιδοτροφία οἀτσατῖο ΡιΙοΓοτ 2) Ὀ]ατο ἐς Παρ συ τι15 Ρυογο γα ΠῚ» 

Χζεπ, ὴ ΟΕ-ς. 
ΤΙ δουργία, ας, ργοστοατῖο ΠΠ θογοτι πη Γίατο ἀς Τιερ. 
{πα δουῦῖσει, ας. “2 ρ τα ῬῃΔΠ5, Δ ΠΠἸτμ ἢ. 
Τα, δοφ ϑορΐα, ας. ἡ ΡΟ ΓΟ σαπὰ {τι ρτγατῖο 5» γε] ΡΠ γοτιπι οοςῖΠο ὃ 

σα άς5. 
Τα δὺφϑύ ορογ ρα ϊςο, οἴ πα ἀτι5) Ομ ρτοῦ ἐαπιθατατς (τος, ὃς οςοῖς 

ἔου Ῥιιογογιμπι. 
ΤΙα,δόφελίδ.. κ, οἱ ριιοΓου πὶ ἀπ] πο» ρσἀ!οΟ, 7 αϑοφίλης ΡΟ] οὶ, ὁ πὰ 

δερας ὶς, φιλοηται τ» παιδέρως, Ηϊης ὃς παδοφιλεῖ δι 7γ ἀἰχὶς ΓΪάατο 

(οηυεῖι5. 
Ττα δ φονΐοι. ΠΠοτουιτα οσολπο, ἢ] στιητι σα ἀες. πα δοφονία ἐρήδε, 

.ι Ναζιίῃ τας. 
Παιδοφονίῶ- Εὐτιρ]ά, 
Τιαύξω, μωξο, α, χα !ἀουἱοςοτ, δα πηΐ σαιιί ἀσὸ 9 1Ππ|4ο 5 ἐστ ςο, 

Ρὲγ [χάτιπὶ ἤπρο : οὐ ορροηίτιιτ σπεδάξω, ν ηᾶς διαποίξω, Ρ]Δ- 
το [ (Ογρ 4, στα διζει. καὶ παίζει; [εττόπε ἀἸοῖς Δῃ Ἰοσατητ: 510 ἃς 
Ῥτὸ ᾿ερ!ἀὲ ἰοςατὶ ἂς ξαςοτὸ ἀϊςοτο, τοῖς]. αιατγτο Ἐτμίςοτ. 
οἱ δ) ἐμμελως πειίζοντες ,ὀυτράπελοι Ὡρρσειγορδίογται, ΤΙαΐξω, ἔχοῖτ 1Π 
Ευταγο ὃς παύσω, ἰἀαιις Αττὶσὸτν πάς παῖσαι Πάετε, ΑὙ τόρ δη. 
ἀῃ ῬΙατο, βέλει διαὶ χρόνε Ὡρός με παῖσαι ν15 τη οιπῃ ταά 6 πὶ [π|- 
ἄοτεῖ νθὶ πιοχ Πιδάϊειτ Δοσι ἀτίιιι5 ασεδεαν, ἰά 6 Π ἀπ πη,ντ 
Πι παίζω «αἰδιὸμ, παίζειν παιδιαξς, ἴῃ ᾿υάϊς νοτίατὶ , Ρίατο ἀς [.6- 
βιθιις παίζω παλαιςίω, Ἐρ έξετιι5.Ρά] ἰἶγα [πο ἀρὸ ρα] ἤτι- 
ταπγ.ρρσκινϑ.ητι αὐδοὶ “Ἶ παιξόντων τίωὴ ἀλήϑειαν, ἸΝαζαῃΖέπιιδ. 

παΐζων καλαιμόφϑογγα, Τοῖς σα], πιο οἀϊτῖ5 ᾿ς π5» ΑὙἸ ορἤδη, 
σαίζεσι διὰ σκομμοίτοων εἰς «δὺ ἀπανεῖστας, [ςΟἸ]Πηδτῖς ἀτάμς ἰοοῖς 
ὁςειγγδηζας ἰδος  Πτ . ΡΙ αταγοίνς ἴα (Δ Ή}}}ο. παίζειν καϑ' ἐ- 
ἀν πῇ 7 ΠΡῚ {ΠΠπ|4ογοΪΝαζαηζοθη. ἴῃ Οτατίοη, παίζειν απαδῇ, (εγὶὸ 
Ἰοςατὶ, ΧΟΠΟΡΙ". ὁ στείζων, ἱοοι]ατον Οἱσογοπῖ. παιζομῆνΘ. νόμος, 
Τυάτθτῖο μά οῖτα [εχ, ὃς τῦτο δὲὺ τὸ παιζόμῆνος»ας ἰιχτὰ 1ά αιιοά ἰο- 
ἐο ἀϊοὶ [οἹεῖ. 

Τα δον, μύϑῳ, ΝΌπη,1. [Δ] τατὶ ὃς ργορίτῖο. 
Ἰπαμνονίη χεὶρ. πλαηιι5 πισάϊα»ἴη ΕΡΙρ. 
ἸΤυυλογὶς σοφίη, ἴῃ ἘρὶΡ, παιδονα βελχίω, δ᾽ ἀεπη. 
ΤΙαρνοσιωθηννς οἷ; τς ἀϊσὰτὶο, ἰατρ εἴα, 

ΤΠ αγηίσοικαι, ἔτ αι, Ρογοιτίαιη, ΑἸ πο Ρ απ, νεῷ, τοιαύταις σφενδόνας 
σαιησυμαι, 

Τταρήων, ὃς Πιαιδιδ, Ὧν πΊητι5 ἴπ Ποποιοπι ΑΡΟΪΠη15. Φδῆς εἶδ. νἱ- 
ἂτε Ταῶν, : 

᾿τυ ὕων » Ριοργίιιπι τποάιοὶ ἀεοτιπι,, Ηομηοτις Οὐἀνΐ, ὁ “7 θεῶν 
ἰατρας, 

Τταϊκσυς υ. ὁ. Οτοῖη ἘΡΙς. 
Τπαιλλ ὃς, ΕἸ γ οἷν, ἀῤῥίω γ πίθος 
ΤΤ ον, τα τ 1 τι, Πγηλιιπ. 
Τα παίλα,, Ιοσα ΡΓαΓΙΡΓα 5 τεὶ διυύίσβατα, Τητετρ. ΑΥ ΟΡ νεφ, 

Τπωπαλῴν οὐξεσκοπεῖν, ἐρόυνν,οϊτςιπ ρςφτογίςτμταγὶς 

Τήαπείλυ"ς, ἡ Υ ΟἿ πόλη, ὦ πταιπάλη μοὶ» τὸλ " 
Ἰεηιιση ἰαῦτο δοιπ 097) τόποιε,ςαρῖτο, 
β8ος ξατί πα, ΡΟ ον πὰς πολυπαίπσαλθ., αἴπατι 
φελ. λέγειν γγυήσῃ πρίμιμω γ" κρό τοῖλον. πταιιππολη) 
γαϊάς αἴζιιτο 9 δὲ νετίατο, ὃ χιαῇ ἀΐοας ἐσ 
αἰτατῖα ἔδει νεγἤιτία, κατύπη ἀϊοῖταγ δ ᾿πτογρυ 
μ7' πωιπάλης ἀλφίτου, ὃζς. Ὠϊοίςοτίάος δ τὸ τὸ 
εατη ροΐξητα νοὐτιιατ Ἰπτούργοτος ΡΠ οἰ πν ἔδα 
ταπιοη Μάγος Ππ15 ἀοοοῖ πεισοίλίω ἢ αἰ ἥςατο αἱ 
εἰϊ τομ  Ππγητιπι 9 ντ {τ α7" ποιϊπούλης ἀλφίτου 5 ἢ 
ξατῖπα ρο Πΐπς. παιπείλη οστιαπη ἀϊοίταν ἡ χιὼν, ἰὰ οἴ, 
τατῖπη σα ἀςη5. ͵ "ἢ 

Τιωπάλημαςἱ ἄστη 4110 4 «ναπείλη τὸ λεπτὸν ἀλδυρρν ἰηῖς ̓ 
Ῥθδην Αὐϊθρὰι5. ΕΠῚ δίοντ Τπαυτ 5.114, ὁ «σανούργος 
κακίᾳ, καὶ παμπόνηρος σιυὴ ἀγχινοίᾳ, [Ἐι1τι15 9 4111 Ὁ 
νου Γιτία, ὁ πολλοὶ ἐκτροπαρ κὶ διόδοις ἔχων. Ταὶς! 

Ῥειά τ πιὸ δύ Γρατοϊππτὸ ἱπιαιιίςη8 9 ὦ παιπαῖ 
ὅς. Ἐταίπι. ργουογθῖο Οεγοοριη σαι, εήποῦ 
εἰς ΑΞ (ΟἸποπι ποισοίλημανν Οἰτιτὶ ποτα ΠΟ ΠῚ ἀοτ 
ταϊίτατο ᾿πο 681) 4ιου άτς ππεἶτα πε ἀϊγαητοπι πηᾶ 
1115 ποσοτγεῖν ΠὉ1 ργοάοίος. Ππιπυρτα (οἰ Πἰςοῖ τγαβῇ 
ποίλη, αιτα νΟχ Ρτορυϊὸ Πρηϊῆςας [4 αιιοά ἴῃ Ω Ἴη 
δαιτα εἰξ, ΑΝ (Ὁ Β ἢ. θεὰ αὔοφαρ, Οἷα μρ οι ὦ τὸ καλὲ 
πείλυμα » ἐκ δεῖν τεότερφν, νευῦ ὃ εἰξωγηπίωὺ πῶτον λαβὼν τὶ 
κοηϑείας » μεμα ϑυκα, παπόλημα κογων, γογθοτῇ ΠΙδ τ Π 

ϑατιατάς Ῥοὶγοτατο Ατμοηϊοπῇ. οὶ ἢς ἀἸοἰτιτοἰά 
Ππιη5. Αὐτό ρ ἤδη. ἰητεγρτο5. Εἰ ετίαλῃ πωπολημα,) 
{τα γοτιπι ΠΟ  1ΠΊ. Ἐτν τη. 

τιπάλημος,α ρον, 15. νἸάς Πα ποιλόειρςν ' 
Πωπάνιω, “Οἰἱευι τ Θ»σείω, τ 
Παιποιλ θεῖς θέντος ὁ, Δ Γρ ΟΥ ΡΥΖΟΓΙΡ ΙΙ8 το αι. ΡΌ ἡ οτα ΓΘΠτΠΣ 
{ἀ5»(ιδ] ταῖς. Οὐγ δ), ἐν πορϑμῳ ἰϑοῦκός τε σοίμιοιό Τ' 
σηςοἱὰ οἴ τραχείας,  Πάδ ᾿π ας ΗἩοὐπ ετὶ ἸητοΓΡ ΓΝ 
αἴδρᾳ γοςαίπις ΡΟπη λοπλγι ἀ ἐπ ἀταιια ἰρετγατῇ πο 

Πηυρ!τςθ, δ τραχιω κα μιὶ ἁπλοι Ἡ ον οἰ «νὠταλ έδσι 
χίωὴ, ὃς αὔξοττ ΟΧ ΟΠ ΡΠΠπὶ ἔςη Ὁ σκοπηίμὴ ἐς «σωπαλόεν 
(ιδίλοῖς φιοίμαπι ἐχρόπεῖς τραχεῖ ανραμοίατη ὁ 

ΤΙωῖς. δὸς. οἱ κ' εἷς Υ Νι 

Παῖς, πάϊδιδ- ἀϊατοπι ραεγοῖᾷ εἴ 7 ἔαπιαίι5 οπιῆ 5» οι 
τἰαυαν » πε πῃ ἐτίποτς ἔαοίομο 5 ἤπιος 4115 1ῃ το δαβαῆαι 
τοῖϊε Ἐταῆπιο σαρῖτο ᾿4. Ευαηρα!. Ματιμ πὶ 5 σοτηρὶς 
ἴδειιος ὅς δης} 145 ὅς Πἰθογοβοοπηηςς ἀδηΐαις ἀοπης 
το Ρατγοιη ὃς πηατγο ΠΊ ἈΠ 1458, ΑὙἸ πο ρ ἤδη. νεφὶ 
χιονοασσςης ριοΓ [πςογπάπι. ἔτοπὶ ριιογ γεἶ ρα6 14 
ΠΠΔαΒΟΡῚΡΙΠ]Π 5. 1πέλη5. Ῥ ΑΙ] οἴζγατις τη Ἡετγοίςοῖς οἰξοπα 
δὰ ταϊπο ἐπὶ οἷἷϊο μειρανίε, ὃς ἢς δά αταῖοπὶ γοίοττ ς 
«:οὶ ϑυυσιών «ἰαπλάασι γγνειήπίω μὴρ ἃ δία, παῖδα δ) ἐς ἃ 
ναὶ οἰ ἰαθθηθπι ἔξι δ ἀο! είσεμτοπι, ΑἸ αυαπηάο 
Ροπειιο  οητί.ϑορμοοΙος. πεῖς κόρη Ποπιο Ποπὶ 
τίς πτάϊν ἀϊχῖς ἱπ Αςοιιατίι.η ἘΡὶρ τα πηπη, οἷα πάϊν μιᾶι 
ΒΙἴμπ πὶ ἀεουνυπη. ταῖσδε, ϑυγατέρο» ἩΟππετιι5 1114. παΐδοιν ἴῃ, 
Ἑυτρι 4. Παῖς ξβωρρς ἀρτιὰ ΑΙ ΠΣ τ πὶ ἴῃ ἘΡΠΟ υϑὰ 
ἰάτὴ στα θά , ἀταις Ἔχοϊεῖα ν]γρίπθν νῖ [Ὁ ΌΪΓΟΓ ι ἐπὶ 
δες γνήσιοι) Ποπιο ἢ ςη. ΠΡ ον ὃς ἀΠ| ὃς ἰορΊτίπ 
ἴειι αἀορτατίοης παῖδες, ἢ ρυρ τ 5) 4114. πτοῖδὲς 

πὶ 

ΠΝ 

ΠΝ 

πρμ 

ΠΗΝ 
Ἧ 
ΠΝ: 

ἼΝ 

ἽΠη 

{τουῖυπαῖσες Ἰασρων, 4 οἰ ποῖος. Γοίδη ῥητόρων παΐδερ, Ὁ "μ 
πατὶ, Βιιάαις ἴῃ Ραπάοξξ, παῖδες μευσικών. . 14 εἰξ. τηῦΠΕὶ, ὯΝ 
πιοροη. δὲς παῖδες οἱ γέροντες, ΑΤῚ ΠΟΡΉΔη. οἱ παντελῶς παῖδει τὶ 
ἔλυτος. Ἐτντ Οἴσοτγο ἀϊοῖζ ἃ ρίιοτο νεῖ ἃ ῥβιιεγί5, δζ ἃ Ρ16 δὲν 
ῬΙφυτύαμς ἃ ριοτο ράγάμο . ὃς ΡΏΠΙΙΟ γτ ἃ τοπεο Θο ἢν τ" 

ἯΙ 

ή ΝῚ 

ἐν 

ἃς ἃ ταπετὶς ΝΊΓΡῚ], Τ ογοατῖτι ἃ Ραταμ]ο, ΕἸ ἃ ράγαΐ 
αι}15 Οαίαγιῆς Οταςὶ, ἐκ σαίδων ὃς ἐκ νέων σαίδῶων, Β] 
οἷν. Χοπορίιοη ἐπειδ ἐκ πίθων εἰς φζιω ὧρ ε(δῇ τὸ, 
ελϑεῖν, Οχοξάοτςο εχ Ρυογ 5,14 πὶ ΧΟΠΟΡὮ τ, παϊδῶν 
εἴξρίη ςαρίτα Πθογολιμη ἴπγατο : φαοα ἤεραῖ δέξο, 
1π Ζιιοπι ἐπγασαητ, ἶτα ἔς λσγατο σάριτ εἰτις ἀ115 ἐπ 
ποτόσις Πρηϊἤσαπτος ἢ ρεϊεγαγοηζ, παισὶ ριιοτίς. Θέῶ π 
ἀἀορτατο, παῖδε, ποιεὶ ὅϑει. εἰ σσοιεῖν. ὈΙατάτο ιις 1ἡ ΑΕ ΠΊγΠΟ, 
δακὼς ἑτέρρις ϑέδϑει., ἀἀορταπάος ἀφάοζαῖ 4115.1Π144. 
σα) εῖσε ϑεοὶς ὅπηείκαλ᾽ Αχυλεδὶποιφύμίω δι σϊῃοᾶξ ετίατν 

ποιεἰ ὅϑου. Π τος Ργοσγοατο 9 ΡΪατ.2. ἀς Ἀςρίάοπι ἴῃ ὉΠ 
παῖδας ἐγ αὐτῇ ἐποιήσω, ν ν 

Παιστέρδυμι: ατος τὸν αιιο οἰτοιπαιάσχας [ΟΠ απὶ εἴπ) 
παίως Ἂν 
τ ᾿ ΚΕ κ᾿ ἐ ἐ " ἡ ν 

Τιαΐσμια, ἡ ἐϊτ᾽ ποδων βοίσις,ἴπιοτο τις, ἴητοτρ, ΠΟ ΠΔ.11.(ςς ᾿ 
Παισὸς ντίδῖ5 ΠΟΙ η, Ευγτη. ἢ 
Πωςικὸ οἰ οτίμς,ντ παςικὸς κα πεοσινὸς βόλ δ. καὶ κυβδυτικδς θτῸ ἢ 

Ἰχφέζῃ. μ- 
Ταιφαίσσω, ΠΕ γο, πυα οἱ ἔς τοὶ νΟ το, ἐς ἴπῸ 5. ἱπῆρο 

εἰο:οςυἶο5 αιοηιοιογῆμτι οὐοιπάμποοτὰ φω Εὲ φάδσι 
ξατο ρτὶποΐρίο ποιφαίοσω, ὃ παιφείοτω, μον ῬΊο Πα ΠΥ 
πῆω, πὶ ὕνω, παιπ]νω, τὴς οἰἴζεητο, ἔγϑου σεω, ἑρμκώ, ΓΙΟΙα,Π] 6 σι 
σταιφαΐφσνοτι δεέοσντο λαὸν ἱ, ἐν ϑινστωδ ἧς ὁ ομιώσε, 



ἌΠΟ ΣᾺ : 
ΡΠ, τύπτω, σα Δο5 ρου τε) ο.πλίω, σέ- 

πιὸ Ρα 473. τούτῳ μὲ ἐΐσταισεν ὁ δὲ εάσκα - 
ς ταἰϊσας 1 ΡΟΓΟΙ τ, πίον κα 
γτας ὑε » Ρ᾽οξξςης 605 σαρῖτο 41] ἢ οἴ 

Ἰτ ῬΤατατο ν ἰ Το ίεο, ΑὐΠόρηδλη,  ρογάοαι 
τί γὰς ρα, ΟἸσοποπν ροτοι ΠῚ ἴῃ νϑητγοπη,1- 

ἘΤΙ 
, " :] ᾿ ΕΣ 

πὰ πὶς 4 ῬΟΓΟΌΥΙτ, πταίειν οἷπ' εἰκίας» ἀριι οὐπάς, 
ἡ υπς νογθὶ πο ϑυτικὸν οἵ τὸ πλήττομω 

Ἷ ἴτοιτι αιιϊάιιῖ5 ἐχ ροάϊτὸ ἔὰςογο. ΓΔ ς ΠῚ ἄχωρ, ἐς πεὸ- 
δὲ Ἰπτογρυ. σσαίειν λέγρυσι τὸ αὐ δῦ ὦ τιρειῦ᾽ σειυτόμιως ποι" 

[ ὃ δἰτοιἀοπὶ ἴηι Γᾶςος αὐτὸ θεωρία δξὲν ζω ἡμεῖς ποτὲ 

σδατηιι5.Γτοῖτὶ σοπηοίο, ἐδδίω, Γἀς πὶ οὐχ ρυπ αήειν ἐφ᾽ 
ἰζων. ϑώνειν αἷλ αἵδ᾽ ἀχῶν ἥδ σῤτον, 

ἴσο οχυτουιτη, ΟγτΉ ΠΟ ρτο πιοάϊθ. Δ ΠΡ] Δη, 
λησποιῖ πη ὐν Ὁ. δ με οὐἷς τυχῶν, 8ζς, Δὲ (ζ]α μ᾽ πὴ ἐπ - 
1ΠῚ ἡφέξιι5. [τ ΠΊ ΟἸΔηλοτ ]ατο ρ τοἹα (σρεὶ- 

τὸ ὀυϑιὲ τοὺς τοὶ τείχη, παμώνώ τινα ὁα (οἡ σύρτες βαῤβάρον 

ἀπ ογοῖῃ 4" δηλ σατθαγιιπι ὃς θΟ Ποῖα αττο! - 
Πα όυς 
τΤΟΧΥτΟΏΤΠν, ΡΟΣ ΠΊΟΓΓΙ ΘΘΉ1)5. 068 σπάτιοῦ (ν]- 
ἀπ πτ.]. 9.6. 4. 1τοπῦ Ρτοργίθση Υἱτῖς Πτετη 9 Π1 4118. ΟΧ 

ἩἨεγοιϊδη. 
Δ ἤοι δα ατιαττι ὃ. γλυκυσίδύω νοςατ ΤΠ ΞΟΡἢ,!.9.ς, 

ὙἹάς Γϊοίς.1.3.ςα.1ς7.5ὶς οτίδεη ἀϊοίτιν ἔεττι πὶ Α- 
σΓΕΠῚ. 

πιοά «ταιονίζω, ῬαΡΛὨ 0.4 5» γπΊοπ ρόσα πα σᾶ20 ἴπ 
οομαδῖτα νἸέτοτια. Π1οΐταν εὐῖαπὶαπτα νἱ ἐξοτῖδηι ἐπ 

[υ ἀριϊν Τ μιιον ἀϊάοπν ἰαπτάο, σαταλίπς σοί ςρτο, οί 
ἴο Οροτιπὶ ὃς ἴῃ νἹξξου 5, τυ πὶ. νὸς συσσα!ω- 

αἰωγίζειν, ὕϊανον παι άγα δεῖν, ΑΥ ΠτοΡ ἐν ἰπτεγριντάς 

ἰσα δι} 1ς. χευσὸς ἔρωτος σ᾽ εἰ σταρώνι(Θ., [η ἘΡ᾿σ γα πλΠΎ. 
τηθάδειγ αχουὶ ἵει οἱς ααλοτῖς ΓΟ ΠῚ ΤΠ}. ἀταώ- 

τις πιο ἐρατεῖχο αἰ. 110.1.4.6ἀΡ.59.. «παωνίως χερσὶν» 
᾿ 

ἢ οἸάοιη 4Π0 4 στα νσιθφουλο ἀπ! «το Ρααηὶς» ὙΠα- 

Ἰηγιαῖς ἴῃ σγεῖα παίοϊ, χιλβανίω.Ἰᾷ ἴδ. σα! πα πιιπ|οὲκ 
“λευΐν κ.Ἰοχ Ρᾶςο ἀϊίϊο,ς Ο421.[.9. ς.7.}1{{0}}. νὈὶ 
τῷ πούκοις [σ΄] τι}. ΐ 
ἘρΓ.σοαρι πη. οτίςὸ ΡτῸ πυκτηὶ Αριιὰ ΤΈροοτ, Ε- 
φαλὶς» ἸΏτΕΓΡ. 

πο πηραξξι!570 Βίογατιις, οος τις. Ετιγ  ρΊ. Δί πεικτοὶ δω- 
στα οἰατι γα. 41 πεικτοιώ κα, δληπακτοι οἰ οἰαινίοτγο, 
ΤΕ ΟΡΡΊΙατο. Ετ πακτὸς,ἀςπῆις ςοπηραέϊις: οὐ ἔπι 
Ὅνντ νυ] σάτα ν ἜΥ ΌιΠ11 ποίει} Δ ῥαφμοῖοῦ γε] εωρας- 

εἴτα ξείοἰσα πὶ σοσογευὃς σολέζατο ἔπιστετῖο, στὸ - 
-οπιραίζο ἴω ρε ἀριι Πϊοίςοσί. σι ΟΡ ΟὨ ΕΙΣ ἀραιος. 

τρί Π σοτα 5 κλΐειν, οι ἄττα, εἰσφαλίζεύθει, ᾿πῆδιατο. 
ποτε ὃ σοπηραΐλιις γοἀάςτο, ΑΥΠοραη,ἰητεγρον]- 

Ραξο]ι15,4πιῖι5 ΤΥ ἀἴα. 
δ, αι 51} σεις ὁ ν ἰΕ]Ππδεις νἰγρυ!τί (τις σοητοχτῦ, 
ἐοτγῖο οὐτερειιτ. ν ο] δἰσαταῖπο {Π|Ὰ] Ὁ 5 ἢ ς ἃ ΠΔ τ 
, δίταθο; ὁ 3 παΐκτων δια σκυτολίδων πετουγὺς σκαφίον. 

15 Ππιτιϊατὶ τς ἐγάτο τας ἔαοιἰὶ Το ας δαπτητοντ οχ- 
ο, τγαπροττατὶ ροίϊοωτ Δι Πο]πτα . ἱτουιπγάτις νὴ 

τ οοπιραέϊα. Τάςιη 1.1. διέξηνβυ ὃ) εἰς δὶ νῆσον 5.) πακτῶ- 
Ἑάς Ἀ ε παιια]!. ὶ ; 

ἰςὸ, Οδτατο,ρείϊα]ο Δι οὐϊού οσῆγηιατς ἕοτος. ἃ - 
ἰπ1 γΠῆτγατα, σσακτωῖσαι ϑύρες, τᾷ εἰ, κλέσα κἰ ὅψισσα.- 

σπτγατίτι λύειν, 4 οἰ αϑοέγειν, Γἀ οατιοιμοχλοῖσι τοὺ Ὡρ»- 

τεῦ 1. ἀσφαλίζτι!. 
τηαίία Ποουυ ΠἾ δ ᾽στι πη σατίσατι πη. 4 Πὰς 1ῃ 

ταπὶ ἢ σιιταπὲοβ οντ αἴ 1Ππ πὸ ροτηπσπρᾶηξ» (]- 
ςΟΠΊρΡΙ ΠΡ ητο ΠΙογοηγτνισαρ.1. (ΟΊ ο ΩΣ 5 Υἱάο εὐηάξ 

Εχεοῖ. «αλάϑυ,») σύκωνέποννλΘ- ϑέσις ,κὶ μόζιον.1}- - 

νοΐ. παλάϑη σύκων, πταῖϊα Ποιιιιπλ, σα ρ.30. ΕἸατα:. πὰ τ 

τ ρτο οὔα, Οαζα ἰτρτὸ 4. υἸΠτοτ. ΡΙαητατ. Τ]ιεορ ται. 
οττίο. ν ὶ αἷτ εχ ρτιιμὶδ πτιο]εο ἀοπηρίο σους ποτὶ 

[4 εἴ, οὔας5. Ετ ψιοά Ρ]Τηϊι5 ἀϊχῖτν ραυραταμι εαλπι 

ἐἰδγυληταιις εἶτις οϑα55 ΤΠ οΟΡμγαίτιις9 παλάϑτος νοσα 

Ῥι ϊοίξοτγι4επι ἐς Βά4ςο]110 5 ἀδ'ρῥζωλον σταλα ϑουῖδες, 

Τίςας ὃς ἱπ οὔας οοπιοίαταπι πσάτουοΐοη. Αἰτὸ 

οὐ μαζων ἀϊχῖς Ὀϊοίςουιἀς59᾽η οἷοο ἀπιν σάαίῖπον ὈΠ- 

Ἄτῃ ὀχρο αι. Ἐτ ἴῃ [10 6110 ἀς Οἰλοτῖριις φατα 5 Οἰξατη 
ὀρργεβ: αιιὰπι τοζτὸ, ἀισοτιιγ αἱ, θ]ασοῦ ταροη ψιοά 
τ4 ὙΊγο τ]. ΜιςΠ1ς ὰροταξαπι δὲ τη οὐ! ρατις ἐγιισιθτιβ 
ἡπᾶπηι γοςοπὶ Ἐπηῖιις ἐτίαπι τοῖτε ὈΠ ἷο ρτο ριῖτε ν- 
πιο γετίτΕτίριιοτο Ῥᾶῦτο5 ριτορὶ5 ΡΙογάητῖριι5 Οἷς 

ς παίει ἑοπτόλω μὲ τὸ νῶτον, ΚΓῸ κΤ᾽ τὸ γωτον 

εφμὲ 

ΤᾺ 363 
Ἀ 

απ ΡΟ παλαΐϑυ πα {4 σαν σάτα, ἀἰοἴτιιγ οὔίσατι Τταλαϑὶς ἶσος» 
τὴ. δέγα! ο. ἐἰξοικειούοτω ὅν ὀυϑρώποις μετοισῦσει παλαξίδὼν, " 

Ππαλαϑώδης, 1 Παλαΐϑυ. 

πάλα α μια! μα πά 0201 {π|,. 4 οπάαπι,αητοα 7 ΡυΙάο πη, τοὺ πολλοί, 
ἔνι πολλοῦ χεῆνα, ἀεὶ δητοα, ΧΟ ΠΟΡΙΝ. πολαι πϑθειάζει ἡ ᾿λπιρ γί ἀπ 
ἐχροξγατ, Γαιςίδη, πάλαμοἴτοτι). ΤΠμον 14... Ρτὸ ἀπιάιπι. ἔοι 
Ἰαπηάιιάπιπι: ἃ τ το ρ μι. ἢ. Ῥ]ατο. στο γδ ποϑοισ᾽ ἐγ πόλωι, ὀἴγσον 
καϑημ οἰδανδύκοτα τουτύνι, νἀ Ἀριὶ Γπτογρτοτοπη πάλαι διτοβλέ- 
πουσι, Τα]οἴαη. ἰαπηαιιάμπι ἱηΠρΙ οἴ τητ, Πς Ποποἤ ςη, ὥσιω εἰ 
ποίλαι τα ἸΔηηη. πούλο! ΟἸ ΠῚ. Ῥτατουίτο οαζα ἢ τὸ αιαττο, ὁ ἠού- 
λα!» ροτίοτ, τὸ σάλα], αιοηάανη, Του ἀ14.γ7) τὸ πάλω.ἰΔπὶ ἴπ- 
ἐς ᾳ ΡΠ οῖς τοι ρουῖθες. πολαι ρόκταλαι» πρίπαλωγδς αἰϊὰ ςοῦϊ- 

ῬΟΙτα, ΑΛ ΟΡ ἢ ΝΟ ἀἰοῖτιιν ἀπύσαλαι, πος ἔκπαλαι, νῖ ᾿παηϊῖς 
Ῥλγγπ. Ατεῖςὶ ποίλ οι ἃς ποτὲ ίαρε εχ ἀθυμάαητῖα, ἃς Ππιρ Ιοἶτοῦ 

ἀπὴ μονὴ δ νος θυ μα ἀν ΤΡ Ὲ δα μ , : ,» Πρ τ, δὶ (ἢ τη, 
Τηλανγλυνὶς ΕΘ. δ κι δ ΓΟ  ΘΧ αηπῸ Π15.ν οται{Ἐι15. ΑὙἸ ΠΟ ΡΠυχοῖῤ ὦ τρε- 

σβύτα πιαλωγϑυής, ΓΟ Ο τα ὃς πσαλαιγγοὲς ἰῃ Ν᾽ Οσατ,αριια οἰπά ει, 
ΤΠ λα!) ογ Θ.,κ, δ, Ἰά ἐπὶ αιτο αὶ σταλά6γον θυ, 
Παλαμες, ὁ. δ ΠΟ ΠΊ6Π ἃ 'οοο, 
ΤΙαλαίϑετος εἰ] ΠΤ γιιατηῖς ὃ ΓΘ ΟΠ Ἶτ115 5. σ᾽ ἐκ πολλοῦ χρόνα ὕποτο- 

ϑείς, 

Παλωμέ τωργορρε γῇ ΔΠΓ ΟΠ ρατΕΠ 5, ΡΓΙ [σὰ τηλτοῖ, Επτὴρ. 
Ταλαϊ μων ονίθ-» ὁ. 4115 Τα ΓΙ 1528 {Ππ|1ωοπἸσου ρα») 41 ρτῖπι5 ΜΟῚ: 

σοττα ἃ Γατίητὶς Ρογτισηπις ἀϊέξιι5. 
ΤΙαλαιμμνεῖν, ΡΙΩ 4.1 Ῥγεθ 15. χουνει πορᾳπῆδι παλωμογεῖ κενεᾶ, σοητοη- 

αἰτεῖ ητοΓΡ. διαπλέει κὶ μ(φί χεται. 
ΤΙυλαιογόγων κεν ϑοσπίων, ἴι] Ἐρίρτ. 
Παλαιοϑέτης. πταλιοτοροίγμων; ὅξαις- Ἴρ,-. Α 

Ταλαιόομμαι μι. ὥσομω. πι ὠμα,ν οτοταίςο,ἐπείσο, ἥητι ν ετι τας» 1π: 
Ἐδτεγον, ΠΕΡ οη ΔΒ (0]. ὀργὴ πεπαλώω μβϑνγἶγα Ἰπποτοταῖα ΟΙςεΓ. 
ΕΧ δζοϊοὶς. 

ΤΙαλαϊύπλατος, δ, ̓Δ αν Ἰηίς ἃ ρυῖ[οἷς τεπηροτίδιι5 ἰοσιΡ]ς 5. ἀϊπι65. 
ΤΊπις. παλαιοπλετον γὸ ἰμ τὸ χωρίον, 

Τιαλαιὸς, οὙ] δ ν οτι15. Γδης ΧνΡ ΓΙ οι155. Δ τ ΙΓ ΉΠ5. ΡΥ ἐπ τ5γοῤχο Θρα 
τι βογδη οἱ ἀ1|5. στιϑρυὶςΉ ΟΡ ΠΟ ςΪ] : ρεῖπια ’Ιοησα ἴῃ ἘρΡΙβτατητηᾶτ. 
Ταλαιος αἴϑρωσος ἀρ αι τπι ́ιαττο σαι  ΕΡΒοί Βομιο ροο- 
ολτὶ Πιἴσιιο ἀβδς ξοιΒιι5 τηπιατὶς ἀδάϊτιι5,ου καϊνὸς Ορροπίταγ ὃς 
αεΐ ΟἈγιίτπν ἡπάαῖν σγάτια 1η{{απιγατιι5. οἰκία παλα νεται ἀ0- 
ΠΉΜ5 Ὀ] τατοἰ. ἴα Οα] Πα. ν᾽ ππαλωαὶ χώρας, αρυ4 δὸΡ ΒοοΙ ἐπὶ ρτὶ- 
{πῆμα στατίᾳ. ΧΟΠΟΡΠ ΟΠ, τ) πταλωων ὠρῴξεων μέμνίω ται γ ΔΏτὶ- 

Φιιο ται Γο5 σο[τα5 σοι Πουποταηζ. 50 Ρ]0ς].1η Αἴαςο, «ναλωιὸς 
ἀφ᾽ ὃ χρόν- ἰδαίᾳ μίμνω. ὁ «τακααξ τὸ νέας μεσίτης, ἸΝΑΖΑΏΖΘΠΙΙΝ 
1 Οτατ, νὶ Β1Π1ΡῈ15 νδτουιτι ἃς ποιοί πηράίατου, ξογταῖϊα 
1πτς Π σἴτιιν γοαφῦς,ν 6] δια ὃ ίκης, ποιλο ας νὴ αὐχαύας δ. 4. Βοτο- 
το8 τῷ σαλαῳ γῆ πη ργο ἀςδῖτο οχ ἔσσποτο κὸ δ) αῤῥυρία ἐκ δ - 
γείσμια τος ὀφειλουῆσε,}7ν {185 ἐν τῳ ωρὺς Αλκίβιον, Κι τοί ὠπεδώκει «τα- 

λαιαξ΄ σαλαῖα ἡμέρᾳ. σὲ πεοσεννέστω 5 (]πῖο το ΡοΙϊ Ιοπριπὶ τοαι- 
ΡΕ 5» Ευγίρί 4. σταλαιαὶ ναῦς, ν οτιι [55 Πδι105. τὸ πταλαιον, Δ ὨΤῚ Δ ΠΠ1111), 
τὸ παλοότερον κα ὅ): ἐμψύχων νὴ δ) ἀψύχων εἴαϑε λέ γεόϑειι: τὸ ὃ ἀρε- 
σβύτερον δ) μιόνων “ἦν ἀψύχων, Ἰπαχιῖτ Α ΠΥ πη ομλ15. παλαιαὶ σώματα» 
5ΟΡῊ. “παλαιοὶ χεχ ϑέντοι, ΠῚ ἐγ τ|5 ΟΧ ΡΠ σάτα, οι, σταλαιοοῖ ΟἹ Ττη. [απ 
Οἰτηγ.νΕ] (ιραυάττιιτ χρόνε, δ γ πο, ἑταῖροι ἐκ πταλω οὐ γεγονότες. 1)α1] 
[χη ἴα Οου πεῖ, οἰγοιατωντες ἐν παλαιο τούτου, ̓ . αὉ Οσῖηὶ γεταζατα 
Οἰςετ. Ὀ ςταν ἃς ὑπὸ παλωο ΤΣ μον. 

Τἀλαιόπης γτὸς ἡνν Οὐ α{25. 
Τταλαρέ μῆ,θ- νον οταίξατο σοι είς. ᾿ππιοτεγατιι8 ΟΙ σοῦ. οἶδ. πὰ- 

χαρέ δι Οα]ςη.15. Μοτῃ. νταιμα ν οτ5. ΡΙατο 5. ΠΊρο , τὸ ὠππὸν 
"ὴ ππαλσιέ μῆσον, αιιο 401: δέ νετογαίοϊτ: 4106 Δητίαηδτις Οἱσεῖν 
1. ἀρτόράτητ, 

Τ͵αλαισω 1 Οτ ΓΟ, ΔΓ 7110, ν 
τι λαισμνοι οτος. τὸ, πιο τα, αἴξιιτα τάτὶ ο ἄτας ἀντι οί ππι 40 ντεραη 

τιισ [πιϊάτοτος ντ δἀπιεγίαγί πη Παρ Ια πταγοπτονε! σὺ τ τοήν εἶ 
ἰηἰξίο. ας ρτὸ τοςππα, κὺ αὐτὶ τῷ σύφισμα κὴ χατεισεθύασ μα {ιπλ1- 

ταιγςα ΠΠὄτητι σοηΠ] τ πὶ ας ναἔγιπι. ΔΕ Ομ πος. ροπττα Οτοῆ- 

Ρδοηῖοπι, Μὴ ,Π᾿ ἀγνοεῖθ᾽ ἐπι ποίλωσμα πὸ τ᾽ ὅξ᾽ διχαςηρία. 9 1ὰ εἴπ, 
αἴξατα [αϑατίο ον. ΧοπορΠοη Αἰπομνημον, το [οι ο. τῦτο 
υἵύτοι ἤδη χέγεις δεινὸν πώλαισμφ. ΑΥ̓ΤΤΟΡΠαη, τη Β δὶς 5 Κ᾽ εἴτις 
ἥμέρτε σφαλείς τι φρεωυΐχε ἀτάλα σμο συ ΟΡ μοοῖος πη ΟΕ ἄῖρο ΤΥ - 
τᾶμηο, τὸ καλαῖς δ᾽ ἔχον πόλει, πώλασμα: μή ποτε λύσω 9εον αὐτῶ μα!» 
Ἐν ἀρὰ ϑυϊ4απι πάλασμοι» χγαταρσοιηᾶ 5. τὰ «εατήγημα. ΕἸ εἴν ον, 
χακοτεχγιεῖς 

Τίαλωσιμοσιωλη,"ς 5 ρα] αι εγα [4 π|5. ρα! πίενα., Πέτα, πάλ. 4.3. Οἱ 
2) παλ αἰσιμοσεμ)ὴς ἀλεγεινῆς ππειράσαγτο, 

τιαλυς τὴ ῆε, ἡ,τηδηἤισα παλαμη ρα! πηι : ἀπ ρίοχ οἵϊο Ὀγαάησιιν, πη - 
ΒΟΥ ἀἸΘἸΞΟΤΕΙΠῚ φυατιοτ, 411 ὃς Ογα οἰ πταλαιστιὶ ἀἸ οἾτιιΣ χὺ πα τ 
λαιςὶς [οουυϊηληο σοπογο,δαρρνγατᾶνι δὸχ μὴ 5. δύ δακ τυλούὸχ μὴ 
1ὰ εἴτ, οἤφτοητες αιατιοῦ ἀἰρ᾽τἰνγοξοτοησς 1110 Ῥοΐπιος Ο- 
ποιπαβιοὶ Πρτο ἐξοιπάο. τ πηαῖον ἀποάεοίπι ἀϊρ του.» ἃ 
Οταεὶς ασιϑεμὴ νοςατις, ΕΠ πίμ5 στο [Ἐρεῖπιο, σαρῖτε [εοιπ- 
ἄο. ἀοάταητοιη τγαησξοττοϊά οὐδ, σιιαητιπι οἵδ ἔρατι) τπτογ οχ- 
ῬΔυ σας Πιπηπηιπν ροΠ σα ΠῚ 5 ὃς ἜΧττοπλιαν πλ ἡ παππι ἀϊ οἰ τιΐ, 
ϑεᾷ δὲ [ἴδτὸ ὡζι.ςαρῖτο Γδρεῖπιο » 4ς τ ΡΟ 110 Ἰοαμςπσ.ραΙ πιῦιπε 

ΤΟΙ, 2, ᾿ς ΒΗ 



αἴτο σδυῖς αἷτ, φιοᾷ Τ]οἴσοτ! ἀς5 ἀϊοῖτικαυλὸν σσιϑειμιάον 5 14 
εἰιἀοάτγαπταί ἐπι: ὃς ἀς ΑΠταν Π1ἀς Πἰρτὸ συτισαρῖτο 29. Ὁ. Ηἰε- 
τοπυθλ15 σᾶρ ἘΖεςμῖς] Ἰς 40. [ΟὙἸ 1: σσιϑειμ κω ἀϊεὶ ρα! πλβίη,πα- 
χώστω νετὸ Ῥαϊπημπλ: πιὰ γοτὸ οτἴαπι ἀΐσπιπι αοά δάπιο- 
πρᾶτον 5» Οτασοβ αἰτοτιπι ρτὸ δίτεγο νἤπγραγς, Αατῖτι5 ομῖμα 
εὐπὶ σαρίτο 21. Γογτη Ομ δ ἢτις ΠΡ τι 12. ἀϊοῖς νρεταπι εἷϊο πιᾶ- 

ἀταιἀτηῖ5 οὐδ τι, οπ σι ἤπια πη ΔιιτοΠΊ παλασν πριϑγοπαλαιςίωὶ 

ἠκο αὐιϑαυῖς Ῥοίαϊτ,α ΠΟ αῖα πλΐητις (υϊρπῆςοτ. Ναὶ σδὶ- 
τὰς ναοῖς (εἰυτροάοπι, 14 εἤφραίαιος ἰοχ. Ἀπτήιπη Ὀϊοίςοτὶ- 
ἀες ἴἴδτο τοῦτῖο σαρῖτο 94. Ομαπισεάγγη. ϑειμνίσκεον σπιϑαμιῶον 
εἰςῖς, ΕἸ ογσνοΐδιις Βαυθάτιις νοεῖς ἔγατίσουη αυατιιον ἀϊ εἰτοτ 
αἰτιτιάϊπε : παι ἀπδ1ὲ ποη πιαὶ : Βαθυτ ἐπῖπι τατ οπεηὶ ςο- 
ται αι: ῬΓαγΙ πλιπὶ να γοπέμητ, ἈΟΠ Ια ἑπτογργετοβ Ρ]Ὶ1- 
πῖπιπη [δ αιπιπτιγ αὶ (ρίτπαπιοη ἀοάταητοπι τε δάϊάϊτ. [|0. ε- 
τἰπι 21. σαρίτε 17. ΟΥπιτΠορα πὶ 5 ὃς Πδτο 27. σαρίτο 13.{Π14- 
ζφὶ ἀἰοῖτ εἰϊε σαι] ς (εεπ!ρεά] 1 το πα δισπιϑειμιῶον Ὠϊοἰςοτιά. 
ἀϊχεται. τ ΠΡτο 25. ςαρῖτε οζαιιο» ταάϊσοπὶ οησας τὶ τοϊο- 
οἰία; ἀϊκῖς οϊς Ιομραπι ιιατιιοτ ἀἰρίτοτιτι ᾿σῃπρἰτιιάἀϊῃ 65 αιιᾶ 
Ῥιο(οοτίάος σπιϑτοιμμαίαν, ΑἸ οι πη ταπλι 05 σπιϑειμεαοις 1. εἰ τ 
ταν πιαίο μςΠΠοἱσορῖο [Ρτο 26. σαρῖτε οέϊαιιο. Ετ ἴῃ Ἐ]ατῖπε 
πδτο 27. οαρῖτε ποπο; νος [οπιῖρς 4411 αἰτιτιἀϊπο 5 ὃς (ἐξ πηῖ- 
Ῥοάλ! οθ,ντὶ σαρίτε ν]τῖισιο Βυῖιι5 »υτγάρος. Ργοάϊτιγ εἴς ποθ 
Φοιπὶ ροάςπι αἰτα, ιιοά ἀητα οἰ ἀϊχοτατς ἴτὰ Πιοίσοτγι ἀθϑ:ϑτ- 
μνίσικ(ον αὶ μέγας, ὅσον ἀσιϑειμῆς ἢ μείζων. Ογτιαπὴ τπο πη ἤιγάπα ἴητο}- 
1εχῖτ εἰ άοπα ΠΡ τὶ σαρῖτε χιᾶττο οπι αἷς ἀρογάτοη ἀποτιπι 
Ῥαἰπιογιιπὶ αἰ τἰτιἀϊ ποιογαῖ ΘηΪΠΊ Ὀϊοίτοτγι ἀϊ ϑεέμν, σπιϑειμώ - 
δηςγταασειν ἐς, νῖ πηίγιιπη ἤν Ἡ οὐ πτοίαιιπι ν ογι ες : αἀο] εἰοῖτ ἴῃ 
ἀοάταητεϑ ἄϊιοϑ: μαι η}}15 ἐπὶ πὶ μοῦθα ἀϊςὶ ποη ἀεθοῖ αια δά 
τοί αϊρεάοπι αἴϊαγρῖτ. ΡΙΓαΐπς δατοπι ογγοτῖς σδιιίαινι ἄττα} τ) 
φῇ ραϊπαιπὶ οὑπὶ ἀἰοῖτ ἔεγὸ ἀοάγαητοπι ᾿πτο Πρ ῖτ, ντί Π0.2 0, 
σαιάπ Οτοοίε!πο 16. ᾿τνσαρῖτο οέξαπο ἴῃ ΟΠγυοςοπις 1.24. 
σαρίῖτο τς. Ετίη ἢ 15 ΡΠ γίδιις [οοἶ5,ν14ς 1. ΟοΥπατγίπτη ἴῃ ΠΡ. 
ΟΑϊεπὶ γ7' τόποις, ὃς ῬΒΙΔπάτιιπι ἵπ᾿ Ν ἰτγααίασα. ΑἸμοηςη5 ἀε 

ταδοί εἷς Ὁ. ΠΠ1ς 15. τὸ 3 πεχ Ὁ. ἐπέντε πάλας αἐτν ἰσγιιαῖιις [1 .10. 
ςαρ.᾿ο.ογα[Πτιιάϊπς ῬΑ ποροάα!Π σοπιιογεῖτ ΡΠ Γγ σεις παλα- 
«ἢ αἷτ ἀϊσεηάιτιπι, 
τιαλωςὴς οὐ ὁ, Πιξτλτοτ,αἀποτίατιτις ἀπ πξξα αντοιγωνιςπΐςιν ηάς παῖς 

λας ὅσων ὃς παιλαις- σας. τἶ χίεὸς πούλαὶς ἥσωντει ὅπη μῆρεις. [ιξϊατατιιπι 
ἐχροξχαϑβ. ποία το ποὺλαις- ἥστεστε; Π]οπγ.Οἀ. 

Ταλαισιαῖ ὃ, αὶ οἹς πιασηϊτιάλης ρα Γπιϊ 9 41 οἵδ ατιιοΥ ἀιρὶ- 
ΤΟΥΙΙΠῚ 5 40] εἴς ἀοάγαητα! ἱ τη θὰ αγ, ἡ} τΠΔ 1] σοπιρτεβςη- 
ἀϊ ροτεῖι, Οδτᾳ [0το αιιαττονσαρίτο [ρεῖπο; ὙΠΕορ γαῖ. μ:- 
{ζοτ. Ρίδης. σολαις- τάν θ- καυλὸς ΟΔ 1115 Ρα ΠῚ] τπαρ αἰ τ ἀ1πο) 10 - 

(τοτ,,.4.ς.240. 
Πάλαι κὸν οι ὁ Ππτα Πιιάϊο ἢ ι59[{ϑξατοτ, παλα)ςικὸς ἀϊσοη πη πῦ 

σαλωςρακὸς ΡΗτγ ηἷς. 

Ταλειστίνν, ης νἷ, Ῥαϊο πε πα, ρᾶτς δῖα, Ὑιάς τὴ ἀϊξείοης αλλό- 
φυλθ, 

ΤΙάλαισ τὶς ἰδὸς ποιλαις.ἷ, Ῥ ΟΊ αχ ἴδ το (ξοιιπάο . οἴ 2. μέτεων δὶ μὴ 
κ δώκτυλχί(θεγδοχ αὐ δ ),συγκλειεϑνέντες οἱ τέοσαρες δώκτυλοι ἡ δακτυ- 

λοδόχμη » τὸ δ) αὐτὸ παλαιστὶς ϑηλυκώς, χἡ παλαιστης αρσεγικιῦσο 1.1 

το η [τς οτίαισι αἰ ρίτιις οἴπ, ΠΟ μπηε διιτοσι, σοπίπῃ ξτί ππλ] 
ςοἰιαγεητέίαιο χιυάτιιοῦ αι οῖτὶ ἀϊσιιητατ : {αἔςν]ἀοοθπις τ|- 
ἄδτα ἀρρο!ΠἀτιιγΤἄοπη ἃς ρα 4: [πἰ5 σαπεγο Βα πιϊηϊπο ὃς ρα ]α- 
{15 Μαίοιπο. Ἐδπὶ πιθη ιγααν Ν Ίτγαμ. ΠΌτο τογεὶο ρα  πγ 
νοσατ, αι; πτοπίπτα αἰ οἰἘ ἀιὰμη σσιϑείμηχϊ. ἀοὐἰταπ591. 411 1- 
ταιπὶ ἃ {ππηπιο ΡΟ ἴος δά Ἔχτίθηλιπι πη τητιπὶ ἀἸ ρ τιπὶ ρα- 
τοῦ οχγοηΐα ππιαπα πΊαπιιδν τἀ 6 Παάλαις". 
Τιαλαϊςτρα ας» ρα! α Πγα. ἔξ: ποίλυ ᾿υάτπ|5:οχ οὐ ΟἽ} σαπεις ἐπ α110 

σοτροτα νησοῦδης ργϊα!αιιαπὶ σο Πιέϊτατοπτατον ηάς νηξϊα μα 
[Ια ὔτα ἀϊξξα, υὸ πὸ κυρώμοτος. ΠΟ τον 65 {το ρυΐπηο. σαρῖτα 
35. ΓΟ Ιοσο σοπήϊτιτο δα [πιάος ὃς σογροτῖβ Ἔχ εγοϊτατ ΟΠ 61}, 
Ὅς μας ἠϊξείοπε Βιιά. ἴῃ πηποτοῖη Ῥαπά. “τε ΡΓΟΡΎ ΠῚ ππῖὶ 
Τποτῖς ἀριιὰ Γκιοίαπ πη ΑΠπηο. 

ΤΙαλαισιοεκὸς, πτελαις ἐκὸς 41} [πέλαγ 4] τ. ΑΤΊ ἄους] 1 Ῥγαάϊςπαλα- 
φρικὸς αιιῖς ΠτγΟ Π ΠΣ ΠΠΔΉ. ΠΡ τὸ Ρτἰπιουοαρῖτο 19. παλαιςρεκοὶν 
1Τπδατοτγοβ ρα αἰξεῖςιις ΟἸσογοπίς 1} ρα] γαίῃ ἄοςεῖ: δί πα- 
λαις-οικὸς» ρα! αΊτεσι!5914 οἰπορογτίηοπο δὰ ῬΑ] ἸγαΠΊ Ὁ ντ πελαι- 
«ρικὴ ἄσκησις κα χοτοϊτίτα ρα αἰ τγίοιιπι ΡΙαυτ σοιλας ρακιὶ ὅθῃσπ - 
μη, Δα ιλη Ρτς ἀἸςαπγ,ἂτ5 ρα τις Ουἴητ, Ἡΐης πάλαι ςθοιως, 
φαϊαπιςὲ Οἰςογ. 

Τίαλαισρίτης,(Οἰιΐητ.}.9.ς,9. ρα] αΠγῖτα. 
Τιαλαλτατος; Ὠ τὶ ΠΕ ΠΠπγι5 9 ν οτὰ 1 Ππιλ 5: Πρ τ ατῖαι, Αττῖς, ἃ πα- 

λαρδειγε ἀἰσιιητ φιλτατος ΡΓΟ φίλτατος, ἐδεαίτειτος ῬΓῸ ἰδιώτειτος. 
ΤΙον ἀϊ4, ἴῃ ῥτἰ πιο. Μίνως γὸ σαλαήτειτος ὧν ἀκοῖ ἴσμᾷν [ἀςπιὶ ἐκ 
σαλωγτείτουι. ποιλοήτοτοι, πὶ Πιητ ατατο ΡγοποΕ! ΠΠπηΔ5 Επτρ. 

Παλαΐτεροί, τι ΡΥ] οηγαητοα, 

Τϊαλαϊτερφς τ οτοίοιι φαγί φιίογιντ παλαίτερος πότμος γ ἃριιᾷ Νοη- 
ΔΤ, πτολαιτέρων; ΔΠΣΙ ΦΙΠΟΤΙΠῚ 5 Επτιρ᾿ 4. ὅς ἴῃ ἘρΙβ. 

Τιαλώτυρρςγε ἡ γαντίυα Ὑγτας ΗΠ ναῦς ΠΌΑ Τη Αἰεχαπέςγ Εχριρηᾶ- 

εἰτ. ὃς εχ ἱπῆι]α ςοητίπεητοπι το α] ἀϊγ. 
Παλώφατος, τ᾽ ὁ, ἐκ παιλαοεῖ χρόνε πεφάτισμῆμιθ.5 ἄϊπιι Ῥτοάϊξξεις 5. δὲ 

ἄτι πάτον» διά ξοιιον ἀπτί φαιι5. δρυὸς πτυλνα φοΐτου 1. ἘΡΊρτΑπι- Ϊ 

πλᾶτ. παλαφοιτα ϑέστατοι, 1( ο[δ 5 Δητί ιια οταοι 
εἰ ετἴαπη σταλαΐφατος.ν Γ ΠΟΙΠΘΠ ΡιΟρυιμπη, αὶ 
ταΐμα “ἥδ, ἀπίςτων,ἱ ἀποτο  . ΠΠπτη (οτιρῆς. Ὁ 

Τηαλαΐχϑων δὴ μος, 14 εἰξ, αὐτόχθων, Καὶ (ΟΠ. ᾿Δητί σας 
δοῃβ»Άτις δῃτίαμμις τογγᾶ ρο οἴου. κν 

Τ«λα)ωμλ.ἀσῶ γπ’ ἀρ αι ̓ιιέϊοτ, ρα! γα σοττο. ει 
εἰ ΟΆΖα ἰἰῦγο απαττο, πενίᾳ παλαίειν ἐσ ἶ τη, ΟὨγγ οι 

ςΟὨΗ͂Ι ξϊΑΓ1 5 οὐπὶ ραιροτταῖς ᾿μέϊατὶ ἐχιγοπῖα, π 
μαις »Κεπορθοη, ἴῃ ΟΕ ςοποηι. ἀαπηπῖ5. ΠΉΠ] 
μῆνα ἡ Λυιέϊας σομἸατιις 5 δίς ἰαοτος 4] ἰητοτ 
Οτεροτῖμ. ἵνα μὴ ταυτὸ πτιϑεωυΐυ τοῖς ἀ απειροτέρρις πἶῶ 

Ἃ ἰχυὼ ἐν τοῖς εἰκῇ πταλαιομόῥοις κενώσαντες. ἡ σις δὶ το 
εἰσικονπο..ν Οἱ τοὶ εἰκὴ πεαλαιό μῆνα ν οσαϊ ἰηαΠ 65 σΟΠΑΤΩς 
ὃς ᾿γΓῖτο 5 ΠῚ ΡΕτΠ5ντ ΟΠ ΠῚ Δ γοῖα ᾿ηΔηϊ Ὀγὼς ἤΐοτα 
πὸ οτογθογαηγ. 
τταλαιω θεὶς ἸΠΠΟ ΟΓΑΤΙΙΝ, 

Ταλαμωϑεήσονται, Ἰυοτογαίςςητ. 
πιάλῴωρ,ορφς.ο. ἔτ [ τις. 
παλακέξω,Ἰηϊατῖα ἔοι! σοηγιπτιοί τα δἰβοϊο Πα 4ο.. “ 
παλα κίνδο θε ΠΟ ι5»πολεμις ἡρεθ.. ὙῊΝ 
ΤΙαλα κισιμὸς, ἸΏ 111 1α ΟΟΏτατΟ[14.1}Π|Π 2 Ετγ πη. 
Πάλα μρίομαις μι. σομαι, αν, ημίοι, ὃς ΤᾺ 

πιαλαμοίω, αίτατιιπι αι} 4 ἀρ 9 δέ ρα πογΑ ἸτΟΓ ῬΡΓΟ ἔα 
“παλαμδν! γεωργίας ἐργέζομαι 5 αττιποϊοίὲ ἔαςϊο, εἰαθ. 

Εἰταῦῖς 5 πιο ἑτις οἴζ. Ρτο πιο] γί ἄτης της μή 
Ῥίιαπο5 9 Πρὸς τοιόῦπα κλέων κ᾽ παλα μοί ϑοω., Καὶ πταν 
ταινέδρω, Τὸ γδ 47 μετ᾿ ἐμοῦ, κ᾽ τὸ δέχαιον Ἐν μμσχον 

ταῦ ας ἤσγιατ “415 δάϊογίις τὴς : Νὰπὶ ἃ 
δὲ τοξιὲ ἐαέϊοτιιπι σοῃτοίεητία, Οὐοά εἶτας Ὁ 
τίοσιιπι. 

Παλέμν,ης ἡ, ρα Πγα ΠῚΔΠΕ15. ὃς ΠΊΔΠΤ15 ἐΡ(2,1ΠΠ|44,α΄, 
ρέεσι δικασπόλοι, Ἰὰ οἴξ, ἐν͵ ταῖς χερσὶ, Ρίπάατις ΟἹΥ 
ΧΙτοϑεού σι παλώμαᾳ , ορς ἀϊμῖηά, ἀἰαῖπα νίσϑαα, 
ΤΙ ιντοίω δ), αῤογταὶ κἡ βιύπε παλχείμεαι, ν τα; ἘΧοορίταταΣ 
4"ς ἱπιιοητζα ἀἀταϊπςυ ὃς ΠΟ Πα 14. μυχιναὶ κα ϑύρη! 
ἅτῖς ἀτηι πιο παιίοπς : ΑἸ Π ΟΡ απος ΝῸΓΡ 
παντυίας πλέκειν εἰς δ)7πεφϑυξιν «“«αλάμας ,). ἀοἷοβ ἔται 
ἜΓΕ 6: Χ 

Παλαμήδης, να, ὁ ρει ἀοςο ΠΠπδτιοηΐϑονε τγαά τς σα ἰὶ 
Ῥαϊαιιεάς5. ; Ὁ: 

Ταλείμηφιν, τὸ ὡαλαμῃτῇ χερὶ ἐκ τἶ χέρθς, ἩΟΙΊΟτΙ5 Π|46 
χ- ὁ εἱ “π“αλομηφιν αῤήρει͵, 1 εἴν τῇ χίοὲ ἀμτώ, ὃς τὴ Οοηΐ 

δὲ μοι ἦγχ 9: ἡ ἴχβη «παλαίμῃηφιν ἐπώσιον,ἱ ἐμ ἢ χάρθς.ὦ ; 

Ταλα μὲς οἱδὸς, ἡ. ἱπηατῖα ΡῚ [ς15,Ατιοτ, αζα. 
ΤΙαλαμναίομα!»σΟΓΆΡΟΠΟ ἔγανἰς5,ασαλαμάομαι, ᾿ 
Παλαμναϊδ-»υ, ὁ, ΠοιηΟ [ἀπουπατίτις ὃς Ποατῖιι5. ἐς ἀε (Ο, 

τι159. ῬΓΟΡΥ ὃ σας πᾶ πι15 σαράς σοηταπηίηατα εἴτι α 
τήρι- χὴ ἐναγὴς. οἴξαιγις- Φ., ἐπέρατος, ΟΧΘΟγΑὈΙΠ 5, ἴασοῦ ἃ 
το 1}15. σοη σο ἢ ογάτιις ἀτπα ἰΣ ΡΌΜΓΙΙ 5 ἀκάφωρ: 
ϑεντηςοντ ρα ΘορΠοοΐςπι πη ἘΪεῶ τα Ηὑτις ξεωδύδι 
μναίω. εἴθ᾽ ὧ τιατέρα ἃ ἀμὸν τρῤῶνεν ὑἰξαατ ώλεσας : 6 

εἰοτς Αραπιοιηποη δ. οἰκείας χερσὶ φόγον ἐργα σαὶ, 
δγποῖ, ἃ παλαμναῖον κχἱ χώρας, ἀἴχιτ, μος οἵξ, ρείξε 
τερ]οηΐϑ: ὃς «σαλαραν φοτοίτας αροιῤ, ἀταϑ ν]τἰ πη πο ΟΧΟ 
Βεσα θλες “παλα μγααὶ ὑκεσία!, Παρ] τατίορ 5. ον 
ΓΎΠ]ατα, ΕἸ οτίατν νίτοσ πομηϊο ἀατιμτι » 1οὐι15 ΘΡΙ 
ζεὗς σαλαμγώ 05, Τὰ ρῖτοτ [Δ πριῖπατῖιι5 ὙΟΓΓΙΓΕΓ 
τοῖοι ἀο τη ηάο, σαλαμνώθ- δαίμων, ΒΓ ἴα ΟΥμοῆδ 
νἱπάοχ [σε σγιπι σοηΐιι5, 7ἐ ἐὺ ἐναγεῖς διώκων διαὶ τα 
σματει 5 νο] αὖδᾷ ταὶ παλάμας. ἘτῬΙατ,τάεπα ἀθάιχ 
λαμιῖν μεσ μ(ούπων ϑνημης. ἐπῆρα ὅτη ταὶ παλαμνωοτώπτα 

-- δεινας κὶ φεικώδ εἰς ε αϑοβ ὅλοι χ. ἀἶτας ἱπιρτορατίγντ ποῖ 
Οοπ,Ώ}. ἴῃ ἐρ 1, δ." 

ΤΙαλαΐσσω,ν ΕἾ Ρογ τῆ, μ, ἀζω, τ, αχα ϊαμ]πουίιι δῖ 50, μολεῖν 
ἴὸ 7 τὰ γρο. ΡΟ πιο, ἔσσ ο,Α ἔδει, Αςοιίλτιπο. Ης 
70 νη πεπαλαγμῖθ:. τὰ οὔ. ἘΜῈ (ςπιίης σεηΐτα! 

Ἡοπποτιι5 ἐπ 1). ἐ, παλαίοσοτο δ᾽ «αἵματι ϑώριξ,ά εξ, 
το, ἐξ ἔχετο, [ΟγΊ δίκαν οτίαπι ἀπ] 1οἱ λλιταΐπιις το δε, Ηΐπ 
λοι] εἴπ, ν᾽ βεζρεγ μῆνη γι. Πρηί ἤσατ οὐίατη παλαίειν 
δι λαγχαύειγονταρρᾶτος οχ κλήρῳ πεπώλαχθε: ἀφ απιοἰταΓ, 
πάλος]λος οἰϊρκλὴρθ-, 

Παλας ας οὐ» Ἰάογη ατο( παλα; στὴ, ρα πηι :ἴπτογρ, Ηοτη. 
ἐς Ο ἀ.λπαλαφσειστέ 3) πῇ παχας ἢγο ὅθι τῷ ἀγκώνι τ χέθ)} 
1, ῖτο, 

Παλατινὸς αἰξίπατος, ρα 3τπα ἀεατα θυ διίονΒι4. 
Τιαλάτιον, ν ἧς Παλαΐτιον. ὃ Ν 

Ταλαάχη, ἴοτς, λάξες. " 
Παλαχῦϑεν, ἐν, παλαιοῦ γἡ ἐκ γίύκ. είν οἢ. ΐ 
Παλόγειν .. ϑυρδύειν . ΑὙἸ ΠΟΡΠ δα. ἰπτεγργοσ, αἰ τ οοπάσ 

Αττορρᾶηος ἴῃ Αὐΐδιι5. 5 Καὶ ἐπανεγκαζει παλόύειν 
ἐν δικτύῳ, οὐὐ, ἔα οἱ ὁ σαλϑυτρίας,, ἩΠΔολίαεις πιαπεγο 
ἀιρὶοχ ἣν : 



᾿συϊ τεπάϊε τοῖα ντ ἀτιος νο] ἔαγας 4} ἰοῖας ἀγάις ν- 
πὸ λίνα ἰφτὼῶν εἷς τὰ ϑήρια πτελδϑετα, ΠΧ. 

ας ἶΠ χ σοἰαπιῖδα Ἔχοοσιίατα αὖ αὐςιρί δες ἐπ τοὶ ρο- 
αἰέαης οαστογαβ σο  επηΐλας αἰ ΠἸοἷτ : ἀπὸ τῇ ποιλόγειν, 

ηιιοιιτι αἰ ΠἸσοτο, Ἐταπι. ργοιιοτίρ ἔς ςπς φο]πη- 
ἡ Οὐ; ἀριι Αὐλίτοτο] ἀσινεῖς αἱ ςξεγῖοςς σο]- 
αιιας ἴὰ τοτῖθι5 ΓΕγυαη τιν δ αἰ Ἰάτιι ΠῚ αὐ! σ! Ρ θιπι 

οαὶ ζῶσιν ὀκταὶ ἔτη οὐ τετυφλὼ μῆμαι τὺ Υ" παχουτρίας 
Ατῇδ.1.9. Αὐἴην.ς,7ινίαιης φοϊαπηὺς αὦ ἀπηιιπιὶ 
ςοῖ αια: οχοςοᾶτα ἁΙΠοξεγίσς5 αἰπισιγ, Τιαλόνω, 

᾿ 

ς ἰαι δῖα, [υυξξατῖο : Ἀπὸ τὸ πεΐλλεϑτω τὸ σώμα, Ῥίατο ἀε 1 ο- 
ἵ οζοῦ σ. πιπαίτίςο; αττὶς ἀπο εἰς σοπογα, Ἰτατίομο πὶ 

:ῆος ἑατίης ἀρ Πρ ροστάτοιι, αἰρὲ Πευαμκείης φύσεως, 
οὗῖας ὀξυτόνως (“τὶ οἵτιιν παλιὶ αυιτοτὸ Τητογρτ. Ηο- 

να. τ ν]άς Ιπαλεύω, τὶ πτέλης εἱλφίτουγοιμτι ΡΟ οηξα, Η οτ- 
ΡΟΠ πὸ Ροϊςητα πο }]}, τοίς.. [1..10ς.156.8ς ΠΡ, 2. 

πάλας ἀϊχὶς δεγαο ὀὐτὲ αῷ ψνγματα,, 14 εἴτ.ταπγθητα, 
αι οα απτιγ ἀυγὶ ἀπιαΖα [ς τας. ῬΊΤηας ΠΡτὸ 33.ςαρὶ- 

τὸ 5 ἐχρδίταν οτὰβ ραΪα χιδάληλνῃος εἴτ αιο ρίδρυπα 
Ρρεϊίδητ. 
σαητος : αὐτὴ τῷ πηλαγόνες, ΕΤΥ ΠῚ. 

ν» ῬΟΊ]Θα. ἀριὰ Αὐἠτορμαποην ΡῈ] πιεηταγ τι. ρατὶ- 
οημ( ὧκ. παπώλης. ἘΠΕ Ισ ἢν. ΟΧΡ. τὸ λεα τὸν λόυρον, 

ἔρειε, εἰ παλήσειε[ ρογ! ΠΤ οτ τα Η ον ο, ἢ αδίςς ΠῚΓ- 
χρ σας αριᾷ ΗἩςγοάοε, 
ξιπάα, σφενδόνη; Ἡ εἰν ςἢ}. ἢ πέτα πουλτὸν, 

ἐγοῖη ἘΡῚΡ. 
Ἐγπιϊηϑ 59] 4ετη οί παλίμβλας. Ὁ». 

ὁ, ὔςτατος, δυμετείβολίΘ-. Ἰμ[τ40}}15 »Ἱάςπι αιιοί παλέμ- 

᾿ 

ἰα ας ἡ Π5Π τεσαπογατῖο, (εοιπάτις οττιις {μι κτ ἀπ ἃ- 
Ὁ ἰαπαστο, Ρ᾿ἶο ἐς ππιπάο; ἀμήχόμον πολεγηγυεσίαν ἢ 

λαβεῖνοἰά εἰ ,άσπιιο πτιπέες υαίςὶ πῸὰ ροτε λατρον πα- 
ἀϊεῖτιτ τὸ βαάστισμα . ἸΝαΖαηΖοπις τη Οταῖ. Ῥαμ τς 

δ υἱεῖ τι, δα Τ Ίτιιπι. δια λεπροῦ πειλιγγρεσίας . ὦ ὐακαινώσεως 

ΠΡ ΤΣ ἰδυιαςτιιπὶ γε ρ Θπο γα! Οἢ15 δί ΓΟΠΟΙ ΓΙ ὉΠῚ 
οἰληξτὶ, 

παίσεης, ΝΟοῦη, 
ἰροὶ κα ἡ, Ἰη 41 ΓἜγτιι5 ἀῦαιις ἱπ χη 576τ βασι ηάτις ορΡο- 

εἰοηϊιδης ἀτηις ἀἸ οττιισοἱα ον . ὀυθύγλωον Θ΄, δυϑυῤῥνη᾽- 
γλωρυ Θ., ΡΙηάατγις ΠΠ Π1.ς-. 96}, ἔστι ἕτω βαξζαρ- ὅτε παλίΓ- 

- πολὶς Ἰϊ ἀαπι ἜΧροπιιητ α1185 οἱς ἀΡΒούγεητα [ΠἸπ στιν 
ἰπτπιοης, Γη Νεπιοὶβ νοτὸ, αὐτὶ σῷ ἐγαντιόφηλος πος οἰτ, ἀϊ- 

ὉΟητγατῖι5 Πιπηΐτιιτ, Οαπηεγατ, οτία πὶ οχ ΡΟΪ πος 1η- 
Ὡδ᾽ ὁ ομηϊηα "59 οτ}ϊ5. πα! ςἀἸςι15. 
πΠ 9. 5, τασαγαιις. 
Θ-»κ»δ 0} ἃ σαιροπς ἐπτῖς ἀεϊηάς γοπάϊτ, ὁ ἀτὸ τ ἐμι- 

ἄξων κἡ «πωλν.παλίμπωλθ-, μετοιράτης. ' 
ΤΟΙ 5. γε ἤοχιις. σκολιὸς αὐφηρὸς δυςροπες, 

αξον Ππια τας τῷ οἤσηπο. ΗΙρρος. αἷδὶ τόπων,» ἑαῦ σσαν- 
ταλιγκοτίας παρέ χέ. 
;) 85 δ. 411} Ππγεἤτατεπη οἰ!πὶ αἰ Ἰ 10 ρογί το αὶ αἰϊοιὶ εἴς 

15. ΑΓ ΠΓΟΡ. μη γϑη παλίγκοτός τις δὠτιβολξσιν ἡ μὰν,ητις. Βιιέ, 
Ῥὲγ ᾿γᾶπὶ πλιτο5 σοη ἢ  Ἰτππι ἐς ἀπ .415 ΠΡ 5. νἱάς 

ἀάίτατ ὃς ᾿γφοιη 118. 
ὡς τπα ὁ, ἰγαοιιπἀ ὁ ποιλιγκότως σιιυεφέρετο ) πιαἰ ὁ σοΠτΙη 
Ἡετοάος, 
“ἀπ λιππ5»οταΐτ5 ΠΟ ὨτΓα τ απ οἵ τ ἀἸιτπ1 57) 1 Ρτοΐα- 

 ατιγατὶ ποη Ῥοτοιονεγθυπι τοξτοηῖςτπι. 
γᾶς ριΓσατοτγίμτι. Πα Πα, (σιμά. Οἱ γ Οἱας 5 “ἴδ γδ πολε- " 
μάτως καϑοίε ἐς παλίγκυρτον αὐτοῦ καϑεικότων διωυάμλυ Ὁ. 

τὺ ἐχέρων τούτοις παρέλιπε, 
Ἔγγοτ. πλόμη. 
ἤμις παλίγξυς. Θ',ἄσπιιο ταῆιις δὲ ΡΌ ΠΊΪΟς δε αιιλτιῖς. 
ἰάςπι φιοά παλίαξις Ρο Ια ςουτιο» αι 4 μιραδᾶ- 

ἴσα γετγία ροίϊοα ἱπίδαιμιητιιν 605 ἃ 4110 118. Πρ αρδητιτ. 
λώοσίθ.. ς, δ τη 4] οἀἸςιι59οδτγοξξατοτ,δυ σφημος, κρικόφωνίθο, ν]- 

ΕΓ ἀμρ]οχ γί, 
μος) δ δ ΓΕΓΙ ΡΤΟςΙΙ5. ὶ 
»σφαιεέξειν» 114 Ἰυάεγς. εἰ εἶ. ἤ 

πὸ ΠΡ 1114 ἔείτα, ςεττασποπ ἴῃ μοποτοῆι ΡαΪος ἰοτ(ντ [115 
διοϑο Αἰεχ, σε η14].1.2.ς.2. 

γέω ὐσω ἱΠΡΈΠΪΠῸ γοια ἀταὰς ἱτογο,Οὐς ἰτεγατς ὃς ἀιι- 
το γεγθὰ ἀϊοίτοτεροῖο » τες  ]Πσὸ αιιοά ἴδ ἀϊξγιπι οἰ, 
ΤηΟ, πάλιν ὥσεςρ ἐνὶ κώλῳ πόύτα ἐπαλιλλόγησεν, ΕἸ οΓ Οὐ, ̓π (110. 

- οἱ ἐπτελιλλ ἀγητο τοῦτ! πηοπιογαθαῖ, 
το [ΟἹ αξιι5.ἰτιϊτιισοτοίο {τις οπη. 

ας, (εγτηοπῖς γερετῖτῖο, ἀτάιια ἀμ ρ]Π]ςατῖο : νὰ ἱτογᾶγο 
ἀρ! σατο νετρα ἀϊςῖς Οἱ σοτουϊά εἴτ, πολ ἐλλογεῖν, ΤΟ Ρ τ. Ϊῃ 
τον δ ϑν δα μὴ συ δεῖ ἥον»πις ϑύης τοισύτας φωνας καὶ πλοκοιβ, 

ἀν ὙΣ 36: 
κα παιλιλλογίας, ῬΑ ΠΟ ρα εἴς, παῖς πῆπ, συύταὶ νογθιπι χιιοά 
ἴῃ ρυῖσια ἰςητθητῖα οἵῈ νἸεἰ παι, ἴῃ [πη πφητο ρα πη τπηνῇτ, Γα- 
τἰπὸ ἀἰοῖταυν του τοῇηο νι, α ἀαῖτ [ς (Οοἴαπη εἰ! ἀϊαιις ἤιρεν- 
τσηΐν Αἰ οὶς, Α' ρἱς ἸΝαϊαάιιπι ῬΌΪΟ ον τέ." απὸ ἀϊοιτατ ἱτο- 
τατῖουν [46 Ρ] τα ἰς ν [ι ἰνεῖῖι5 Πσιτα ἀριια ΑΙ ]ατη, 

ΤᾺ λίλλογο ς 9596. Ἰτετιιτη ςΟἰ δ έξι!5, σαλιναγρετος ὃς παλίλογος, Εἴ 
πιετὰς ΕΠ, ὦ, ποιλίλλογα τοῦτ᾽ ἐπαγείρειν, ἰὰ οἴ, πολισύλλεκτα, τὸ - 
ςοἰ ςέγ. 

ΤΙαλημβ ἀκ χίίθ. γμ δ. ρα Π ἐπ Ράςς  λτι591.4 6 πὶ 4] ὃς φησί Βαςς μίας; Ρε- 
ἀϊς δόμα, Χ ῬΓΙ πιὰ ὃς [ςοιιηάα ἸΙοπρὶς 9. ὃζ νἱτί γα Ῥγοιὶ σοι- 
{λης 5» 1Ἰητεγρτες Ἡεγπιοβοηῖς. ὃς Οὐ] ατ Δ πὶις5. Πρτο πομπὸς, 
ςαρῖτς αιαιτο. 

Ταλιμξαλής» [ΠΡ 115. 
Ταλίμαιθ.. κ, δ το τ 5 αι ῇ εἷξ αἰαξιώσεωςν εἰ ἘΞ «ὐαξάστως. 

Παλέμδλας 9.95 ἐν το ἘΠ 81115.[Θρο5 ας τεσ ογΠλἸπατ, Ια οἰῖι5 ἔα 
οπάϊτα5 ἴῃ Δηπιιπὶ [οαιςηζοιι γοίϊατ. 

ΤΙαλιμβολία ας, ἡ, ἀοἾι15». 4 ςερτ!ουἰποομίξδης ἰρητθητῖα 9 μεταύοιοι, 
Ῥαηϊτρητῖα δύ μετείβολ(ϑ.- γνώμη:τοτγαξξατίο, Αρατ ἰΑ5, ἐλπὲς» ὁ 

᾿ δείθο, ἡ παιλιμξολίαγ ος Ρτ] ΠΟ Π11] πηξατίο. 
Παλίμζολ(ο, κα, ὁ πη 0115. υμετώβλητος. αἰ βεέ' ξαιος,ποιλίμιωρᾳτος, γοΥ- 

Πιτιι5. Ετγπιο]ορ. ὃς Οαίτις Πδτο 4υΐητο 5 οαρῖτο 41. ὃς Ἐταίπι. 
Ῥτοπογοϊο, Οογσοραπι ςαετις. παλίμβολ Θ’ κὶ παλίνοροφ Θ- γνώ- 
ψπυἸ Ὡτεγργ Αστορ ἤδη ν]άς Ταλίμορᾳτος. 5οτ ἴτας οὐδεν πα- 
λίμβελ Θ- αριϊά Αἀαπηδητ ἴῃ ΡΒγ Πορη. ὃς Παλιμβελία, 
Ταλιμαπουγησὸν, τογ Ρ᾽ ποτίμ ον ΟΠ. ΟΧρΟπ. τὸ εἰς τοὐπίσω ὁϑαπο" 

δίξειν. - 

Παλίμασαμδες. Ἰτοτ ΕΠ ΡιΙΟΓΙτεἰς (οπῖδιις ἀϊςίτατ. νἱάς Εγαῆπι. ρτο- 
τιεγθ.Βὴ5 ΡΟ Ὶ ἴπσης5. 

Παλιμπετὲς. τεῖτοτ Πιπηςτετγοσεδηεο . ἴπ σοπτγαγίατη, ξἷξ ἕσοςρο 
φὴς εἰς τουπίσω ἱἀεπτιἀειπ,οτεδγὸν Α ἀπευθ᾽ αἰ τοῦ: ἃ πεέλιν δὲ σε- 
σεῖν,ηοά οεἰδ σαάοτς. ΡΟ ΟΒῖλ5 ἰςομάο, αἰετὸν ἥπασι φέρβε πα 
λιμπετὲς αἴασοντε, ἰά ς{Ἔ ςΟ ΘηῚ ἔς Ρ᾽τι5 τιιοητοπη 9 ἰτοτιστι ἄτας 
ἱτογιιπι, ΑὙᾶτι!5. παλήμπετες δστονέονται ) ἐς στ ῖδι15 τοιιο απο 
ΔΟΠΙεπεῖθις. 

Τιαλιμπετὴ ς»Ε(Θ-, ἐπιΐϑνορμητος ἢ ἐναντιοπετηὶς) ΓΕΓΓΌΡΤΔ 1524} (Ὁ οιμτι 
ἴρίδ ριιρπατ, ] ΠῚ δἀμποτίαταν ππστατο σομΠ]ο, αἰ υαπάο 
ἐοάοπι τοὶ ἀ εΠ5. 

Παλίμπηγον, τὸν ἐτουλιποπτιμπι Ζιο ὦ Πρ] π σῖτος ἀεπυὸ. (οπϊοὶ 
νοςδηῖ παλίμαηγα ΔΌΣ, ΡΟΪ τος τῶ κατ ύριρτοι αὐ πολιὴν δορκα, ἂς 
παλιμπηγὸς»ΕἰῈ ἰτογα πὶ σοπιρβέϊιι5. “ 

Παλίμπιοσα ης ὐνρὴχ τεςοίζ. Ρ]1η,110.2.4.ςρ. γιν1άς Ὁ:οίςοτ, ἰδ. 
1.ς4ρ.98. ῃ 

Παλεμπλαγχθεὶς, ἰτοτιιπη 41 ἤρα [ατιι59 τότ πη οσεγγαηβ. ΠΙΔά, αἰ ρτο 
εἰς τοῦ πίσω πλανηϑεὶς , ὁπτδδόρμητος γῆν μῆμ Θ΄ : ἔς ἐπτεγρτος Ὀὶ- 
ἀντηιι5. 

ΤΙαλίρεποις οὐδὸς. ὃ. σε ἤν ἴδ Πς5,σΟπιιοτί5. γοΠ  ο 15 τοππθδῃ5 δζ το’. 
ΡΕάχηοντ Οἰἐτη ἀϊςεαυτ:το ΠΊΕ 4Π5 5 παιλίγαροπος »Ἰτοιλίνδιρρμος χὺ 
ὀπιάδόρμητος. τοτΓΟσταάι5 Ρ]ϊηἶο. Ετντ ἀρ Ηοπιογιμὴ Μαγ8 
ἀϊοίτειτ αἰλλοτυρόστελλ Ὁ. ας, ΟΝ τπτα δ: Πτάτεπι ἄτης ἱποοπῆϊᾷ- 
τίαπι . ἴτὰ ἀρια Τοἰερμιιπι ἀϊἸοίτιν ἔοττι!ηα παλίμποις αυΐχη : [1], 
αδεὲ οἱ χώσεως, Οὐδαμοιῖ τὸ νικῶν αϑὐαιμωτὶ αὐδιγίγνεται. κὶ γὸ παλίμποις 
τύχη πἰρείςιατο.. ἸΝΔηὶ παθοῖ ἔογτιηα τορτοῦπιπι. Μιΐτα ἀϊες 
ναγίαιις ἰασοσ ππιιτα 1115 τ Β Ἔστι τ ἴῃ πγ6 5, πα ]το5 α]- 
τεγηα του δ 5 {πῆπτ ἃς ἴπ [Ὁ]1ὸ σαγίτα ἔογταπα ἰοσαιῆτ, γε ἀϊ- 
χὶς ΨΊΓΡΊΙ. 

Παλίμιωρᾳτος,κ, ὁ, πολλ αἷκες πορα εὶς. παλίμξολίθ',ν Εἴ ΕΥΔΤΟΥ 5 4111 ἀϊιι- 
ταγηα ἂς τα. τ] ρ οὶ ὃς ἴπρο σοπηπιιτατα Γεγιίτιιτε αἰζιιτιις ὃς 
γαίογ οὐαπτι ρου Ππς δὲ ἱπσοπίϊδη5. πελίμ αρᾷτο κ᾿ πειλίμβολει 
ἄϊσιης Ογαςὶ αὐτα. ΡΟ ]]. τεὶ διϑύτερον πιωρασιό μῆνα, κα ὁμακσωλέμε- 
γα αὶ αὐαπικορᾷσκο μῆμαι. 

Ταλιμωροδδότης αρι4 Ὠ πάτο, ὃς ΡΟ]]. 
Παλίματαλίϑ- Ἰ ἘἸ το, ρτορο αν ἐσπῖς νὲ γεποηάατ, ποιλιγκαη- 

λϑ-. Πολυδεύκ, 
Παλίμφημμος, κ, δ. τη 5. δ υὑστρημος, Πηϊτς ἔμπης. 

Παλιμφυὴς,, ΤΟ Δίς 6 Π5 9 Γϑά τ }}1115. ἸΝΟΏΠΙΙ55 ποιλιμφυὲς ἐμπεδὸυ 
ὕδωρ. ἵ 

Παλέμιψωστος. ἰτΟΓῚΠὶ ταις ταπιιατη ἃ ψαω, 
Παλίμψηφσίθ. 16 εἴπη τἀ παπᾶ πὶ ψάω, 
Παλίμψυχθο... δ, Γο ἀ  υϊπ|5πολίμβιο. 
Τάΐλιν, τοσαπιςγοιόνοχ σοητγατίονεχ δἀπογίογειγογἤιπι, ὕσερρν, 
Ροῇβοο, εἰς τὸ ἐναντιον, ἔμ πειλιν ἐμ, δευτέρφυ; τ}ΓΠΙΠ15ἃ τοΓ σον οἱ [- 
ἢππι.τ]οπραῖπ ἘρΊσταπητηατ. Ἡοσποτ. Π 114. γνδσσα ποίλιν κλίνατε, 
1ὰ οἴ, εἰς τοὐπίσω, τοττογίπι βεξζεης οσυ]ο5. ὙΠ Ἐορμαπ, εἰ πτὲ- 
λιν ὀῤῥαβλέψειεν ἰξαρχῇς δες. πάλιν νὈΪ πο εἰξ τεροτϊτῖο, ἔξ σοπ- 
τγατ!} ἜΧΡ σατο, Ργο σοητγαδοίτις ὁ σοπίγατγιο {ππηϊτητοντ Ρτῖς- 
τη ΟΡ {τ Τοαηπη σα ρίτο ΓσαπάουΡτο νἱς ἤπια Ἰάοπι ᾿ἰ 1 4 οιη)εἰ- 
ναγηείσει δύχαιόν ὅξι, νὴ δία, ἃ 67 ποιϑόνϑ᾽ υὧπ ἐμιοῦ πώλιν μ᾽ αὐτιποιεῖν, 
δεϊεηθτῃι αοᾷ Ἰ ςοπιροίτίοπο διριιθθτεπὶ Πρπίῇςατ : οχ- 
ττὰ ςοιηρο[τίοηςηι γοτὸ ᾿πτογάτιπι σοητγατγίετατοπ μα ἀϊ- 
εατὸ ἀϊιοτίο. πολιν συ ποϑεν, ὅζςι σοτγα τὰ ν πάρ, δις ΝΑ ΖαηΖοη, 
ἐδὲ πάλιν ἐρέει, ἰ4 εἴπ, ἐδὲ τεὶ ἐναντία σοι ἐρεῖ, ΠΟσποΓ. Τητογάμπι πὸ 
Πρπὶῆςατ ἱτεγατίοηςπη [4 ογάϊποπηῖντ πείχιν ἐκούσατε, ΤῊ [Ὀτὰ 
δια ἢ] ς»οαρίτο φυΐπτο Ἑμπδηρο] Ματτἢ,παπι Δησςρ5 Εἰς εν’ ἢ. 

Τοπ,2, ἨΗ ἃ) 

"Ἂ 



366 π' Ἃ 

ρα Γιατὶ πο δοϊζεγιηι Υ ΓΟ ΠΟ Ὲ 1τ6 ΠΊ. ποῦλιν κὶ ὠρόσὠ ἀϊοῖς Ετι- 
τρί ἄιρτο ὁδω κι κάτω, Ετλίτα ἴῃ Δάαρῖϑ. [6 ΠπΠπηιπι εῇ 
ἁριά Τοτεητιπιγίαπι Ρτοτίμπν τὰς Ἰδιάεπη, παλιν αὖ. Βιιάαας 
ἴῃ Ἔρ το! ρτίοτν. πάλιν αὐϑες δζ ποίχιν αὔτις» αν. ἕ, τοὶ υϑὺ πάκιν 
αὗτις ἔβαγνον, δες ὧς σῷ φὐοσλλίλκογατ ΠῈ 9 πο ΑὙἸΠΠ ΟΡ ἢ δ ἐσόμῆνον 
τυφλὸν πόλιν αὖδις, απ το σοάςεῃ ἀἰοίτιγ αὖτις ὃς αὖϑις, 

Παλινάγγελίθη» ΠτΟΥΠΕ ΠΟΙ Π59ν Εἱ ὀπίσω ἐπόμελθὼν ἀγγελίθο, 
τπαλ ινίγρετος πγὅ, ΕΙΠΈατ ἢ. Ἔχ ΡΟ. ὃ ἐκ μεταμέλη αὐώπαλεν ἀγειρθυῆνθ- 

ἃς πάλιν ἀΐγρετον ἀἸοϊταγ' αιιοά τειιοσάτιγ ὃς τογγαδζατιγ ἴοι 
οί τοπσςαγί δὲ τοτγαξζατιὶ ροτοί, ᾿ 

ταλινώρετος ἐγ ΓᾺΠΥ ἤπγν ογοδτιι5.(ςο τ πῆι 4110 ἀϊολτα σΓΕΔΙΥ Πγὰ- 
ΘΔ γάτα) 1 Ροΐ ΔΌΤΟρατΙΙ ΠῚ Εἰ τσ! γΔτΠ ΠῚ. τασίιπι ετοᾶ- 

τιν πηασ τ Ἐγαέϊις. παλιναΐρε ται οἰκοδὸ ἀήματα γοξεττ Ἡάγροοτγ. ΡΊῃ 
ἄχτο ἀτοὶ πιἀϊβεῖα, τά» ἔμοσιιης ἀΐγατα, ἀοϊπάς Ἰη βδιγατᾶ 5 δ 
ῬΙατο ἴῃ ΤΊπη δ πο λιναίβέτει γδ «ταὐται γεγονότα κὴ διεφϑορ μῆμα, 

Παλιναυ ὶς»ἐΘ.. ὁ καὶ ῥφγφογείςοπϑ. ποιλιναυξηὶς τιμὴ ΙΝ ΟΠη.Γοστγοίσοῃς 
Βοποτ.παλιναυξέίθν ἐκ αἰριωπῆ οοἷη ἘΡῚρ.οΧ τὰρε τοπαίσεητς. Ὁ 
αὐξω,ηατι ἤμην αὶ ἴαχα ἀϊσαπτ οτοίςετγο. 

᾿παλιναυτόμολ!Θ-,α. ὁ. ΧΟΠΟΡμοητὶ ἀἰςοίτιιγ 15 41 {πππὶ δα Ποίϊο5 
τταη 5 σ Το να ἐ Γ! απ ἱτογαπι ἀςἤς εη5 αἀιοτία ρατεὶ [ς δά- 
τη στ. ᾿ 

ΤΙαλινδεχαε ῖν, 0 Ὠτγο  γΠἀπ| [4] οαῖαῃι γοίογτγο. 
παλινδηκία, Ἰτογιιπη [π] ἀς ἔςπάοπα! ροτοίϊας 9 ὃς τοί πτοστατῖο ἃ- 

δἰϊοηΐσιν ἧς τοἤίτιοτε δέϊίοπδϑ 115 φιιοσιιπη Ρετϊτίοπος ἀλπι- 
πατά: [πητο ὃς ρτο πίῃ 110 μαδίτα ἃ ἀπά τοίδιι5 » εἰς σαλινδυκέαν δὲ- 
δόναιον οἱ διαδικασίαν ὅστοχ α τεις-ὅσαι Πετοάϊαη.46 Θοτγάϊδηο; πῶ - 
λινδυκίδυ διδοιὲ τοῖς ἀδύκως κατακραϑεῖσι, 

Παλίνδυκος δ παίλεν αἴθε “Ἶσ αὐ ἶσ δικαζόυδ, 8-, 

ΤΙαλινδύνη τας ΓΕΊΙΟ [Πτ115γ8 [Πἀι1|159 ΓΟ 1 Ἐἢ 552 Γοσιγτοη 55) ἀρ Νομ, ὅς 
πωλινδένητος ϑπίλαοσαγτηατο τος ργοσιιι 1. ἘΡῚΡ. 
Παλινδεον αν ΟΥτοχ, Γεοίρτοοι5 Η ον ἢ. 
Πάλιν δόρκα τον ΟσΔΏΓΙΙΓ οὰ 4185 γ Οζα Ρι15 φαΐ σοῖς Πρ ΙΠΡΌΓΙΓΟ 
γετογαπηρητζα, Κι] ὑμοι ταν ̓ ς Ταλίμιπηγα, : 

Πιαλινδορία, Εεἴγο]ν. εχ ρ.σκύτος. 

Πχλιυδιρρμέω, με. ἡσω αν," Κι) ΓΘ ΙΓ ΓΘ ΘΟ. Γοοῖ 40 5 τεσίρτοςο νοΐ 
 χροίργοςογ Οἱσογι Νεαγγιιπι ΑΔ (Ὁ τ. σρελινδ' ρφμιουῦ τα νεῦρα, τὸ 

οἰιτγθητο5 ποτα» ΘΑ] θη Πρτο ίαγῖο 5 τύπων πεπονῶθτων γε 
εἴ ἰποτρέφοντε:. ἢ 

Παληδρομία, γϑοιγῇι5. 
Ταλίνδ'ρφιιος  γ δ. ΓΕΟΙΡΙῸ ΟἹ ΓΘΟΙ ΓΘ ἢ 5. παλίνδιρφμος απιϑιγηιαπι γα 

ΑἾΕῚ ν αι ΓΟ ΘΓ ἢ 5 ΓΘΟι ΓΟ, ὀσπάόρμητος, 

Π:χέ ζω Ὁ. τοάϊιλι 15. Ν πη. 
Τιαλινοδια ΣῈ τεοΙ ΡΓΟοΙΠ» ἐναντία ὁδὸς πολινωδία γετὸ, ἐναντία δὴ, 

δι] 45. 
Τταλίνοπῆθ. . αἰιοι τ ἃ 501, ὐπὸ τῷ ἡλίκ ἀπεοραμμῖθ: . ἀρ! Ηἰρ- 

Ροετγατεπη. 
Παλινόρυβυ!-.5,6, 
Παλίνορφς,ε,δ. ὃς 
Παλίνορσος, 5γδ᾽ ΓΘΊΠΟΓ Β.ΓΕΟΙΓΓΟΠΘ,ΓΘΟΙΡΓΟΟΙΙ5 εἰς τοὐπίσω ληκστϑ ς5 

εἰς τούπισω ὁρμήσας, ΓΟττΟ ἔα [Ἰ8»γειγοργϑ τις, ὀπτὸν ὀρμυτος ΓΟ ΠΧ. 
Αροἱ!.Β Βοά. Ρτο ρει ῃ!πο Ν οπη. ἂὐ ὄρω δρσω Ποτἰςὲ πη Ἑμτα- 
του ἱά εἰ. πιοιιοουςοηοῖτο, παλίνορφς ἱτε πὶ ΙοσῸ ἔτπο πχοτιις 9 [{|- 
Χατιιβο τι ορ. 

Ταλινος ἕω, ΓΕ ΙΘγγοῦ ἐπανέρχομαι. 
τιαλινόσεμος ἴτοταπι Γεάίτιτιις νοΐ γοογίαγιι5. ᾿ά ε οὐππὶ γόσμος, 

ΝΝοπη. Ι 
Τιαλίγος δ΄ ΓΟ ΠΟ ΓΟ 5. ΓΟΟΙ ΡΓΟΟΙΙ8, ποιλίνος 9. πορείαν τοοϊργοςα νῖαν 

Ἰάοπι. περλίνοςΘ. τοκετὸς, βάγια 5 ἰτογᾶτι! 8) Ν ΟΠ Π. παλινοόστοισι κυ- 
πέλλοις τοι ργοσαητίθιις ρος 5911 οπ|. 
τιαλινούρρς ου ,ος Αἰ Ἰηπτιι5, ΑλπθαΣ σα ον ματοτγρᾶς Ποσηοη ἂῦ το ἢ- 

ἔζηπι ἃ παλιν» ἱτογιπη δέ ὅρρο, ν τι πα τί ρίταν ῬΑΙΤὨλιτι59ἰ5 τὰ 1ι- 
- σεηβ : αὐ φιοά ξαςοτὸ Δ Ππ4οῃ5 Ματγτῖα 155 τἰάθς Ραμ! ηιπ 
ῖς νογοῖς 9 Μίηχηι Ῥαι της ἔς πιο] σαγγθητο σαγίηα ) Μοίογα 
γὶσ 1τογα Πα » 1.τα ΡΑΠΠιιΓῸΙ5 ΕΓ 18 9 14 οἵϊ, νοςσάθεγε δ]5 πιεῖ: 
πη αῃτοΠῚ ογὶβ ῬΑ ΤΏ ΠΙΓιι5.9 1ἃ εἴτ . οαάες ὁ παι ντ ῬΑ παισί. 
Ψετὴπι αι Μανία! ς ἢς ἀσσορτιγος Ρ]ογόίαηιις ποιιογαῖ» ἢς 
Ῥοϊεϊτ,ντ ππἶτος μος σαι} 1 ἔα! ἰοτοτ, 

πιαλίνσκι(θ.γ6, ὁ, ἔοτι παλίσκιος, ν ΠῚ δ᾽ ἔςγ οἰ σαττιϑοσυΐσιεθ. τοποῦτο- 
{τι5, σκοτεινὸς ὃς ζοφερβογοραοιι5.ἃ δος, ποι ἐΠΠΠἔγτιιθν παρ γο- 
ἢι5 : ἀριι4 ΤΠ οορ Ἀγαιξιμπ ἈΠ Πτογ. στὸ ρυῖπιο. σα ρῖτ6 13. ΟΡ- 
ῬΡοπίτιιν δυηλιθ. 1 ἀρτίςσιι5. πολιν ἴῃ οουροἤτίοης Βαθοῦ ἴητετ- 
ἄτι ἐρίταΠη,1.1ητουτίοποιι ὅς νομοπαοη πη, ΟΡ ΠΟΟΙ. χέμδων 
παλπσκίω. 

Ταλέι φροφίθ, περλίμζολί-, πηι 1 Π]ς, ἱποοη τας, ητογρ, ΑὙἸ ΠΌΡἢ. 
Ταλύντεται τοὺ, αι]: ὙἹο  [Ππὶ ἀοθεης Ραπίτὶ ὧν ἡ τίσις πεῖλιν γϑνησε- 

παι, αὐτί ποινὰ, ΕΟ. Οὐν {{ποιλήντιτει ἐργα ἱ δαὴρ ὧν εἷξ ἑτέρρυ τιμω- 
βία γίγνεται. 

Ἡαλιντοκίαι σς κ ἔσεποτὶς ἰαπὶ ρου] τὶ ἃ σγθάϊτογί τις τοροτίτίο; 
«υοσιπαάιπιοήιι Μορατοης 5, 48} τγγάηπο οἱφέξο ρ] οἰ !οἶτο 
φαιιοτημτοντ ἃ Γαπογατοτίθιις νίαγα 4145 ρογίο  Πελς Ῥσῖμ8 
ΤΟΡοτογθητατ 4 |,1}.ς. 5.9. 

Τἰαλίντονφ,ε, ὁ γοΗοχιιο τόξα παλίντονα, εἰς τοὐπίσω ἑχκόυδυνα κὐ πειγό - 

ἐβνα, ἢ ἴοωπ τατουρ.1}. 9, σοιλίν τονα χόξα τιταίνων, 

᾿ς Πόνακεον» [σουτί ΠΠπππὶ τι} ο 94 11]ς κα μειδρέκιον , αἀ οἱ εἴι 

{ Π ΦΎ Γ Ὰ 

ΓΙ ΠΑ ΣΝ 
ΤΙαλιγπριξεῖ, ΗΠ  γ Οἢ.ΕΧΡ κοικαντρεχεῖ, ἤν 
Τπαλιντροποία ὅτε!» Ἰάο πη αιιο  πεύλιν πρέπεοϑτι 5 ΓΕῖτΟ 

Εὐήζατ, ᾿ 
Παλίέντροπος μα, δ ΓΟ τΙΧ. ρΑΓΙ 5. [ΠΌΟΥ [Π5γᾶ περ 5 ὅπη 

(ατιι5. : ΥΝ 
Παλινῳ δεῖν» ἰ ἃ εἴτ, ἀπ ογιτ αΡ 115 χιῖς Ρτίτι5 ἀϊχοτὶς 4 

1 σοητγαγι πὶ γοΥτογς (δ πτθητ]α ΠῚ: ΓΕ ΔηταΓο πὶ 
τι! Γἀτι πὸ ἀὐχοτ5. ἤοτατ. τ, σάγηι, ΟἽ.16. -πιιπς 
Μιιταγὸ αιιαγο τα π{Ἐ|4 5 ἀπιπὶ τα} ἘΠα5 γεοδητζατῖϑ δὶ 
φγοθυιῖδΔρυά Θαϊεη. εἰς παλινῳϑδητέον, τῳ 
Παλινῳδία ας, ἰοτοτγαέγατίο,4ΠΠ ἀϊςλς γεσδητατῖο : ἃ ᾿ 

Ἐταίπινιη ΟΒ1]. Δ! σοηαϊ πιπτατὶο οδητι5 Πρ γοτι 
ΡῬΙατ.ῖπ Ἔρ᾿ [ὃς ἀριιά ΡΙμά. ΤῊΝ. 
Ταλίερρς γεγδς ῬΑ ΓΙῸ Γιι8γΠρῖ πο 5 ὃς ἀἤρεν ἔλατεχ ἴπ ΑΡ' 

οἄοτοπὶ ἔοτεη 5,10 νη σοσηπιοπάαητιτγοοι 
οο νἱηΐ νταητιν Ττορ]οάγτα. Τ ἈΘΟΡ τ. 16... ΒΠ ΠΡ 
1απ|ο].1.10.Τ ρα ταδὶ ἐριπάίαιις ἔογα, ρα! πτοη ἃ 
ἔτατῖος νἱ]άς αριιά Ὀϊ οἵο.1.1.ς.122. 

Παλιῤῥόθεον, κ) γος ΓΟ π5γεῆϊμοης Ἠπέξις. 5 {Πα πεῆὸ, τ 
“πίσω ἐφωρμηκὸς, Οὐ «ἐς πολιῤῥόϑηον δύ μὲν αὖτι τλῆ ξεν ἐπε 
λοι δὲ μιν ἔμέξαλε πόντῳ, ςἴτι19 τες] ργοσατίο Ρ]1π, ππᾶτς 
νε] τοΐαριπη: Οὐ] 4. Μοταπι. ςαιογάλιο γοξιιπαάϊεὶπ ααι 
ΨιγρΊ] ρόπτο ἰοπαῖ ν πάα τοξιίο, ΠΙοἴταν ὃ, παιλιῤῥο, 
τοῦ νἹάετιιν ἵτα ν ἤις εἵϊε Ασατιισ.παλι ῤῥοϑίη 3. καϑείπηεν 

Παλίβῥοια ας γκὴ,Γς Ητιχης, γος ργοσατῆο ἀ4τις, ΟΠ βτμμῖ 
Παλίῤῥυτος»ε γδ γοττα τι», γοῖγο ἴσα γουγογίιπι τγὰ ξτι}5. 

ἐλκόυΐυ., 

Παλέσκιθ.,5, δ τ οὔ, εχ αἰἴο ντιργαῖη τις π585 ΕΓΥΩῚ 
λισκίωφιῃ αἰνάϊτο οδίςατόσας ἰοςο, Ρ] ας. λη ἸΝΙιπια, Ἶ ἰ 
ποιφορᾷσα [Οσδ.ἂν ποιλισκίοις κὶ γίω ἑμμοις κὶ ἐφυ δίρρις., ἵπ' 
δι ἃ νεῆτο ΠΙατίδιις [ο οἰ5. Τ ΘΟΡΆ.1.α. ΠΡ] απ, τ2.. 

ΤΙαλιοσυτέω, ὦ, τοττ Οσταζιις ἔσγου ἔδει γοιγοργθάϊΐοσ. 
Παλίοσυτος, 6 γο᾽. ὀσπιϑϑνσρμμητος»  ΕΙΓΟ 

πων Ἰεης. 
Παλίφημος,παλίμφημος. ἊΝ 

Παλίωξις "(ἡ ὐξ ὅγιςροφῆς δίωξις, Ῥτορτὶ ὸ αυιατι 1} 481 
ἐο5 4] βιραγαητ ἀταῖς νἱσογδης γογίᾳ Ματγεῖς αἶσα 
ταιγοΐ ἐκ μεταβολῆς φυγὴ υῆὺ οἶδ διωκόντων . κα τα δ ρρ μὴ ἢ δ 
γῶν, Ἐὺ}.1}. ὡ, ΠοΠο ἐς ἔσατο Ἡδεγοι 15 5 ἐν 2 ὡρρίωξίς 
ξίς τε τέτυκτο, τ Πτη}}ς 1Ππ|4 ΝῚ τ Ὶ11), Δὲ ποῖα. ς, σαπι 
Ῥυθος ριρπῶ οἵεῖ Ππνα] ας γα ἢ ἀγπιῖ8. ᾿πάς δον 
συν 5,4] τόΓατις γοσιγῆις Αἀιοτῆς ἤρατ 15: Ετ πιπο τοῦ 
πιιδαπτιπιιης [ρου] νογτιης πο, δζς, Α σατίνΐαδου 
ποῖς διώκυσιν αὐτιμέφωποι,νὺ πτιίοντες οἰφειδις, αὐτώϑουιυ, κὸ τ 
ξιν τῶ “ φυγῆς μέτεχωρει, γἱάς Πρρίωξις, ᾿ 

τιαΐλλαι, σφεῖρκ ἀριιὰ Εἰ, 
Παλλάδιον, ἴτλτιια ῬΑ Δ 415, ἀς ]ιιο Ἡογοάίδη. παλλιύδιον, ἐπ 

ΠΟΠΊΘη δικαςηρίκ ΑἸ ΠΟ ΠῚ 59 Ρ] ατατο  ἶπ Τ᾽ οίδο, Ἐσ ῬΑ α 
8:88 ἤπιος ἱπταριῃος 418» ΠΟΠπιη ΠΑ Πὶ ὃ ος]ο 1Π το 
ἄτπιητ, Ετν Π10].1το πὶ {Πππι]ς γα ΜΙ ποτιια:, 18: ἴῃ ΡΤ 
ταΐιπὶ ΡΟ πο ΡΔητιγ, ΑὙ ΠἘ 1ητογρτ. 

Παλλακεία, ας. καὶ γ σοποιθίπατιις ΡΙδιτο ὃς δπετοη. Ῥ θῇ 
ταὶ μδρ ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκοι ἔχομᾷν 5 ταὶ ἢ παλλακαὶ τῆς 
παγλακείας, Ἶ 

Τιαλλακεύομαι, μ,60 σομμαις τ δυ μια). Γποττον, ΠΕΡ οη Δ ἢ, ταὶ 
υϑυας, »ς ΠΠἰος 5. ΡΠ τατι πη ὙΠΟ πα τῷ φα βίῳ αὐ ὀνακεῦε 
οἹἘ ἀν ἰςα οι ςπ),ἴη ΒΑΡ ο. Πτοιῃ ἴῃ σοποιίπατατη οί ρῖο 
εὐ Ἡογοήοσ. ᾿: 

πόνακὴ, ἥς ἡ, δ. ' 

Παλλακὲς δος, ρα ΠΔος ὃς ρα ]λςα 5 14 οἵ » σοπουδπᾶ : Υπὶ 
ἀατμους ΟςΠ], Π|ργο πιάτο 7 σαρῖτα τογιῖο 5 {4Π6 
4] ἴητογ ῬΑ Πα σάπη ἃς ΡοΠΠσεπὶ μος ἐρεκ ΗΟ ΤΣ 
ῬΑΠΠασα {τ ἀτιαΣ οἰιτ σο 6 σοι οπογῖς - ρε ΠΕ Χ Υ 
50 4 νχογοῖη μβαδοῖ. Αριιά Ποτὲς βιιθ!!απὶ ἢ 
ἘΕτνυπιοίορῖς, Οὐγῇ, ξ, ἐμὲ δὴ ὠνητιὴ τέκε μήτηρ ὧ' ὁμαὶ 
ςἴϊ. σοποιρ δα. Ατἰτορμαη, ὥξω σὲ « ϑηακζω,, ἴὰι 
κήσω μ7) σού, 

κἰ 

Θτλα 5) ποιλινόρμκητος ΓΕσΘς 

ΡΙατο (οηηῖςιι. 
Πϑνακὸς οὐ δ᾽, ἀπ 5» ἐρώμμδ.. ς 
Πόμαντιας, ΟΡ ΊτΒοτοὴ ῬΑ] ]Δα]ς5,1η Ἐρίρτ, ; 
ΤΠ ὁμυντίδαι 5. οἱ, ῬΑΠΠΔπτὶἠα:, 4ιια4αν ἔα Π}}}14 ἢς ἀ 14 ἴῃ 

οἵα 5 ΡΙπτατομις ἴῃ ὙΠείεο, αὶ ἰδίάεπι γεέογε ΡᾺ}] 
πο άξ,κος Ἰάοιη αιιοά Πιϑμακίύς, : , 
Πιὸμαὲ, ἀ δὸς, ΓΔ }1α 5. ΜΕ ΣπογιιαΣ ορ τποτοπ. τὸ τὸ πόρον τὸ 

γἱθγαλάα μαῖα, ατθ παπι ΒΟ. ἢ: ἄτα οἴ, οἱ δια ῬΑ Παπτῶ 
δλητετη Ἰητογοπηίτοντ Γοτ 1ς Ιοσηηε5 ΗΠ ςΠοάϊ ΟΟΠΙΠῚ 
ἔργοις ΑἸϊα να, ἔγνω «θα ο] αἰ ϑίων αἰ. λέγεται πϑιᾷ ἡ εἰϑ 
δετικώς ἥτοιγε ὅσο πῇ π᾿ ϑμοῖν γὼ κρᾳφαίγειν τὸ δόρυ σπολεμκὴ δ 

ν᾽ τι στίλλ αὐτοὶ ἕνα “Ἶα᾽ γιγάντων ἀπέκτεινεν; κἡὶ τὸ πὰ αἰαπαλϑικϑαι, 
πίω ἐν πα κεφαλὴ πα διος, η᾽ δικὶ τὸ π' μοι ῥίω ἢ καρδίαν πὰ δ 

ροσκο μίσει] τῶ δεῖ, Ἰηαιῖς 1δ 14, ποτ ρι τιϑνας εἰϑ' αὐα; Εὐτὶ 

αι ὡρσέπολιν, ΑΥἸ ΠΟ ΡΒ, ν 



μ'- 

. 
. Ποιπιοη σίραητί55 11} χρείου κὶ ἐυρυξίης , Ης- 
ἢ. Παλασσίων ΔρῚ 4 ΑὙἸ Πρ απ. ἴῃ Ραςς. 4 
ἀδων»ν οἱ παλάϑων, δὶς ἀϊσιηταν ἤςιις ςοαα 

ἴθιι5. ΝΌΠπη. παλλδυκὸν, πον χδυ κὸν, λίαν λδυκὸν, 
εἶδα. 14 εἰϊ, αὐήμερφνο Ὀιι[. ᾿πηπγῖτα. σελλδυκὸν Φέ- 
εἶς αἰ Βα ΠῚ σοτιιῖσο ΠῚ, 

εἴσεπς. 1άςπι 4ιιοά ποωλλαξ, 
ονία! ο»ἐγοπιουτρύμω ρα! ρίτοι ΓΟ [Ὀγεἰ γίνλαγα ὕειν; 

ἃ Ἡετγοάοι. Ηεΐνοἢ. σοττὲ παλλὀνῆνον Ἐχροηΐτ 
ς δέ Τιαλλω, ΠΡ ̓ 46 Π|; πείλλεν 8). γερίωλι. ἱππότα Νέςωρ, 

λῦρος κίωέης. [64 Πρ αιιάττιασσιΓ, κλύίρρις αιιοά ἀΠ δὶ 
ὃς σώλπο αιιο( εξ ἤης ἱπογο πη στο ΡΓῸ ἔποιλτο, Ετ- 

ποπὶς ὡρρσέκρεσε κὶ τυροσεπηαισε ἴεν 1 Ηο.ἱοςο 1144... 
μετόατ ϑϑνεν υατ΄ ἀσπίδος εὐὔτοδι πώλτο. 
ν δγουπιοιςονία! ΓΟνν ογτο, κραδγω, κινω, ιιατῖ ογσείω, 
ἐαίατιν πάς πολματίαι σεισμοὶ εἰ αὖ Ατπζοτ Ἂς παῇ- 

Πα νἱργατογθβ. ΝΊ4ς ἸΤάλλομαι. 
ϑαγίτπι ὁ σογροτὶς (τί διιβοντ π ἀοχτογ οστι- 

δπιοτνν τίη ἔσδτο ἤν, Πι]τατίο, ρα! ρίτατίο 9 Νὰ- 
τάς γδάϊο [Ὁ] 15 'π ἀ4ια τοῆςχο. ἰιης ἴῃ σοτάς νὰ 

οτος» Οὐ: οὐ παλμοὶ ἀϊ ξεῖν ρα! ρἰτίοπες σοτά 8 νο- 
Αἰ θηο ἀε ΡΠ}. αὐτῆοτς παλριὸς δτίαττη ἀἸοἶται 
τῆοτι!. η) πᾶσου τἾα᾽ αὐτηριών κίνησις, ΨΊ4ε Σφυχμος, 
ΟΧΤΙΡοΧ 5» ἀτιροχ, ηιϊ οχ Ἰηροξξίοης οχίο- 

τίοπο ἔμπτιγα ρταίαρὶτ, ΟἸσηιθας Οοηπῖτ ΑΡοῖ;.}1- 
Ὁ Παλ μδιῦ οὐα τόρησες, α χτὶ Πρ ἰοίτιπ. Ασα ριοῖπα. Ἐρὶ- 

ἴῃ ἔγαρτποητο 1ἰδτὶ 4 ἴα ογ  δῖτιιγ πτιναώρεον ΡΟ ἢ τ 
“μακείαν, οἰ ςρογομίαν, κλησδενεσμοιὲ, πολμδ αἰδαᾳτηρήσεις, 
"4ὶ ἀς σοπηπιοτίοης τ τγορ! ἀατίομς πηοπῖρτο- 

ΠΑΓΙΓ.» ΥὉ αιΠι πὶ σις [Π1τ : το παλμεκὸν οἰωγε- 

Ὅτζλπτ. ἐς 4110 αἰ πάτο πἰ5 σεηογα (ετὶρίετατ Ροΐϊάοη. 
ἥν 

οἴοτϑ, μλῦροςιρτιοτὶ δυο. Α ΡΟ] οη, τ Ατϑοη, κλυῖδας υῇὲ 
διτικοιρύσειντο, (Οτ τὶ (πη τι ποίλῳ λαχοῶν, [Ὀγεἰτι]5νἴοττα 

. Ηετοάοτ το απαιτο. νας πεσείλαχθε, ΓΟττί πλϊ πὶ, 
π Ρτὸ νἱγατίοης ὃζ σοποιιΠτοης. Εὐτγὶρί ἀες. βρέφός 
ρρστυ διστις πώλῳ 5 14 οἵ 72 πὶ νθταπάο (010 111- 

Ἰσο,Πππι1 σεμίδαλις, 514, 
ἰδου απ σι το τιτὰ Μ οἰ Ρεου 1 14γ65 ΡῚ ΠῚ πτ,τγασιι- 
πάλλειν, ἃ εἰτ,ὰ νἱδταη 4. ποιλ τὸν μοι ἔδωκας, τταρ απ 
{{π|. πτυλτοὺὶ δυο ἀτια5 τα σιι}45) ΧΟΠΟΡΒΟη ὑπ Ραρεϊδιας 
ὅεῖα, Πρ αἱ ςατον Ἰ γβτιιπι νοὶ [ἄς πὶ αιιοα νἰδτατὶ!}5) 

ΠΝ 
αἱ τη σε ΟΖ μιπηςέτο, αἴρενσο οντ Αρρίθη χιδῇ πλύ- 
εἰλοϊουλδυκαίνω, κου τοιπτείσσω, τ ΟΡ τὶ ὃ ἀς ατίηα : πᾶ πεί- 

ἡ ῬΟΠΊποπ ΠρπΙ ΠσΔ τ, Ετγπιο]. οπι. Οὐγ ΠῚ ξ, ὁ δ) 
"καὶ πώλωνε:ν Οἱ Πτοτγρτ. διέξρεχε Ἔχ ροηΐτ. 14 οἵδ, αἴροτ- 
πὶ 1014. Π|, κὴ ταὶ μὴν ἐν «συρὲ βαίνλε, παλευΐας ἀλφίτου ἀκ- 
ξεπο πιο αν ο] αὐατρίψας τὸ μόζοποιήσεις «γε Γϊάγ Πλι15. 

τὸ δηπτίσαι. 
(ακὶς, βαμξάκιον, γἱἀς Ξύλον, 

ΤῊ ΕΓΙΙΠῚ ἱπιρεγ 1), αὐτοκρτορία, ΠΊΟΠατΟ ἰΔυκραίτος ἐς 
"ον, Ατἰ τος. [1}5.3. ΡΟ] εὶς σαρίτε νηάοοίπιο. τορὶα ροτε- 
Πέπια " ̓ άεπιὶ ςαρ.12. 

᾿ς ΟΠ ΠῚ μπῇ το χοαυτοκρρίταρ» ΑΤΙΙτΟτ, ὃς πα μξασίλειαγοΠι- 
τερῖΔ, ΑΤΠΠΟΡῊ.νερ. ' 
παμφάγος. 
ἡ τοῦ ἰγρου, ποτα ἀστὶ σαρ.5.1οὉ. 

πἀπέξα ματι π5: όσα ἃς ἔροῖ Ἔρίτα. 
τὸ ΡΥ] εῇτο : ἃ ποΐομαι» βεπιίπατο μ5 σαπα δα ρμοηΐα: 

πάεοιηαις ἔο  ἴχ. ᾿ 
τ δ ἴπ' οπγηΐ σογτα ΠΤ σε Ώοτο ΟΧΘΤΟΙΓΑτΙΙΚ 5 411] 0 - 
ὁγᾶ Ριισπα: Ομ ἱτ. τ παμμρχιον, ΡαποτατίΗ πη. 
πηοά!πηπι. 
ἴαν μέγα, παμμέγεϑες δακαγχάσω, ἱπηπιο οὐ σας πηα- 

γεϑες φϑέγίεοθϑειἰπητααηλνοςς ἱπτοπᾶγα, ; 
(5 ΕΟ. δ κὶ ΤΥ ΡΕΓ Πα ΙΙσ,ργα στη 155 ΧΈΠΟΡΒ. 

9. ΓΠαΧΊΠΊΙ5. 
τος. ΟΠΏ ΠΐΠ1ΠΊ τοέζοτ, πη ροτοῆβ. ὃί παμμμεδέσυσει 1πι 

“Βοπογο, ΝΌπη. ΤΡ 
Ἠοίγο.εχροπ.ἐμμελέσι, γλυκερφῖς αἴ πτιμιμελεσιν υἶμνοις. 

ἰδοο να δ. γ πγη 5 οἰα111{|15 σα ΠῚ] 18. 
ὙΌ ΠΡ ον Ἐρ᾿ σταπιπιατιπη. 
ΡΤΟΙΪΊΧ 5. ΡΊατο ἀς Τιερ!Ό. : ἰ 
ἡ Ργοργϊὰ αι μοῦ οἵῆπος τη οπίεβ γὙ Οἱ αἰτυιγ, τ τατπΠι185. 
"Ὁ. κα δηϊωεκιὶς, ΘΟ Βοος] ἴῃ ΕἸ ςέῖτα. ; 
(656. Οπηηΐτπὶ ροτῖτιι5 ἀττί εχ πόντον τεχγίτυ. Εἰ. 

το ρϑογό ΟΠΠΠΙΡάτοης ὙΊΓΘΊ ΙΝ ΟΠπ. παμρμήτορα κόσμου ζω- 

ἔτ .ἃ 367 
Τιαμμέαρ ον, ἔα» 41 {{ππηιι, {ρεἰς ΠῚ ΠΤ πιο, τοτοσγί πλι15, ΡΟ ΠΧ. 
πιαμμιγὴς,ἐθο, διὸ (, ςομΠϊίληοα ἀἴαιις τσ χη α τη ιγα σοπ- 

Παῦϑοντ Οἱξ ἀριι4 ΟοΙΠτιπι. Αρρίαηιις ἱπ Απηΐδ. βοῦς 3 σαμμιγξ 
γἡ δρίωΐων κὶ ὃν χώνονοςς ςοηζαία, 

τούμαμικρίθονε ΟΡ ΠΙΠς. 
ΤΙα μετα δέ, οι} ΠῈ Ὁ Πγη θιι5 ΠΠγογῖσ, ΓΊ ΟῺ, πομίατα δὲ κὴ για κὶ χοιρῆϊ στιν» 

οὐαὶ ΟΠ, Π δι ΠΠοΥ5 ὃς πλ} 1 τὶ θιι5 αἀογαητ. 
Παμιπτέλαι Θ., ρογ δ ευδιι5. 
ΤΙ ἴμπαν, ΟΠη Πἰ ἢ Ὁ. Διὸ, σαντελωώς »παάνυ,ν [εἰ πὰ δτοι!,Α ΡΟ ΠΕ ποά, 
Οὐγ. ξ, πώμπαν ἀνα νεανοπιηίησ ἐπ οίατία. 

Πάμπαν λεπῆδς, άπγο αι το μ}}5. πούμεποιν μικρὸς ἀἀπτοά τι ῬατΊλ15 
Θαζα. ποίμπαν γε δ) προ ῦ πατεῖς αὐ πιο τπὶ Ριοῦν 

Παρμπήδη, ὃς 

Παμπηϊ δέω πεὶμεταν, ΟΠ Ὠἰ ΠΟ.» ποιντελωῖς, ξι 1 ἀἸτιι5:ροοτί οἰ! πν. Νίκης 
ἴῃ ΑἸεχίρμαγ. τὸ δὴ ῥὶ ὑδέαστ μηκύπας ποιμπὶ ἡδίω, Τητογρτ, ὀὐτὶ τοῦ 
πανταχοῦ κρϑολικώς, ΟΡ ΠΟ. οἷλλά γεν αὖθι Π7]υ χε φαξει καλύψω παμ- 
πηδίω κἱ παντελώς στο σῷ παῖ πὶ αὐ, ποίμιαναν, κὶ ἀστὸ τούτων παμπηδικὼ 
γίνεται, 

Παμπησία κὶ πᾶσευ κτίσις, γ ηἰποτίᾳ ροΠεῆϊο. ΑΥΠορ.ἱ Οοπείοπ, 
εἴρεῶνε δ πτιμπησίαν,ἷ.}} πᾶσαν καῇ σινγποιγκτὴσίαν, ΑἸ (᾿ς ᾿ν Τιὶς ἐν ἐπ]αὶ 
ὅλη ϑήζαις, Διοσὼ φρατηγ καὶ διέλαιχον σφυρηλάτῳ σκύϑῃ σιδιηίρω, Καηρίοέ-- 
τῶν παμπησίυ, τ. ὁλοκληρίδῳ, γὴ πᾶσαν αὐρικσίδυ ὅλα αἢ βία. Τλεΐτατ 
τὸ πὸ ποὺς παντὸς κὴ πῷ πώ, ὰ οἰτ,κτωώχαι. 

Παμπληϑεὶ, Αἀπογθίμηι εἴπ, ιιοι αἀἀἸτιμτι γεγθοὸ Πρηϊῆςας Ἰά ἀσὶ 
ΡΕΓ νη ἰοῦ πὶ πη τἰτιιαΐποῖη, πομπληϑεὶ αὐέχρα ξον ἀέροΐαξε; 
ὅζς. ΟΧοΙαμλαιῖς νπἰπογίᾳ τὰγθα ἀϊσοης » ὅς ορίτο 23. Εἰιαπρ, 
[κιςϑ. 

Ταμιπληϑεὶ, ΠΟ ἔε τ ΠῚ, ΡΟ τοῦαπι τη} τἰτυκ] Ποῖπι. Γ τις, αρ.23. 
Παμπληϑὲς, ] πὸ ς αὶ ΠΙμῚ ὁ, μὰ πα ῬΊυν Ἰπαὶ πη, Ῥεποἢβειδριιᾷ 

δι] ται δη πάμπληϑες, 
ΤΙαμιπλυιδηὶς. (ΞΘ. δ ἐννα! ἄς πλμ τις» ρου πυντιις, μιὰ πηρ ετίπηιις: 

παμπληϑυὴς χρόνίθ-, Ρ] αγ  πγινπν τα πΊριι5. Γ)ει πος, 
Παμσληϑεὲς ῥδὺ μα, ΝΑ ΖΔ η 2. πιμπληϑέσιν ὀγομασι, τα τη ΡΓεἰτῖθιι5. ἢο- 

φαϊηΐθιι5. [ἄς παι ̓π Ογαῖ. ' 
Παμπλέσι(θ;υ, δ,νΑ]ἀς οριι εητιις, Ρίατο ἄς Περι. 
Παμποίπιλίθο. νἀΓῚι159 πιο τὴ ροχ, παι ]τἰσοίοτ, πολύτροπος» γογῇϊ- 

τις, Οὐ ἢ. 6, ἐγ ϑ᾽ σειν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι; 14 εἰὲ , νἜτἤςοίοτοα; 
ἀεριϑι. 

Τιάμπολυ, τ τι πλ, Ρ [υιγ! παύιπι, ΡΊατο, ποίμπολυ διαφέρεις αὐον, ΡΓα- 
{πλς 1ρ 5914 6ππ.πέμιπολυ κυρεώτερρι κρεταὶ, 14 1ς 5 Ἰοπρὸ πιαϊοτγίϑ 
δυτβοσγίτατὶς, 

ΤΙ ΐμι πολις» ΠῊ 1159 ΟΠ] ΠἶΠῸ ΠῚ 115. γαΓί 18. σοήμαπόλις χρόνίθ, Ρετ- 
τῇ] τιῖπη τοπαριι5. Οαΐ θη. [ἰδτὸ ρτίπιο δά ΘΙ αιισοπεπι. Φεη σοὶ 
βοσκημείτων παμπόλλων, ὈΪατο (ξοιιπάο ἐδ Ἀδριθ]. ΟΡ πς οτὶς οὅ- 
Ρἰμγίθιι5 Ρεσογιθιι5, σοίμπολυ πλή 89... οἰ Δηι5, ποίβεπολν χρῆμα; 
Χοπορη, 

ΤΙαμπόνηρφς.δ ον ΡΟ άἾτι15. Οπηπίηο πησ} 05, ἔς ΠῚ ΠΠπηι5; Ρέγαεῦ- 
ΠΙΠπνας,Οἰς. ν ; 

Παρμποτε, [᾿ΠΊΡΟΓ. ᾿ 
Παμευρασία ἀἰ οἶτιιτ {115 40} ρογπηι τα γοπάιϊιησ κὶ κἑθὶ πάντα «σὦ- 

λοιύτων.. ῬΟΙΠ ΙΧ. ποῦ ποπ ἴτὰ γοσατιιτ αὶ πρᾷσις τ ὅβίσλαν 4113: 
ἔτ ρογ ργῷῴοποπι. 

ἰπάμιωρωτος, ΟΠΊΠ πη Ρ τί ΠΊιῖ5) ΗΟ. 18.1.6, ὃς ποία ρῶτον., ὃς ποίμι- 
πρῶτα, ἴῃ Ρτἰπΐδορτα ἐἰρυιὸς ρου στιν: Α ἀιιοτοἰμ πη. 

Τίαμύλια, τὰ [ΔοτΊ ἴα Οὐγ ταῖς ἐμ ΑΞ ογ ρτουιΐθιις Πυη ας ἢνιπὶ 
Ῥυϊαρί δἀβιθεραείτ, ' 

Τιαμφαΐγν ογυ δ, ΟΠ Π ΠΟΥ 8. Ρ]1η,ν οταχ Ερί τόσοι ρας, Ἰτεπὶπο- 
τῦρῃ σαηῖς ἀριὰ Οὐ 4. πα, οση πο, ὅς φαγοςονότάτοτ. Α]σπιαπὶ 
υοαιις Ρσοτα Πρὶ πος πϑπα ηΐϑ τυ] εΐτιϑιιηῖ ἃς Ραπιρ μα σοὶ σδϑ, 
411 ΟΠΊΠΙ τις Ψοίοιτητιτ γο δ 1556 Χ τὸ ποπγθη παοπῖοο, ἀιοτᾶ 
τηρητὶ οποΠῚ βιοῖς δοἰἴπιις, ἘπτΙρ 14] διιτοπὶ ἴα Μξάεα, ον πϑὰ 
πομφαγρν, ΟΠΊηἴα ἀθ ΠΟΥ ἢ 8, 

Παρμφανὶς, ἐίθο, ὁ καὶ ἡ, οπιηῖα {{Ππ| γλης, οὐπηΐθιις [ποθ η5. ΑὐΠοτ. ἄς 
τη 40. πορόσεται ἢ) δε] πορείας ὁ πα μφαὶς ἡλιΘ., 15 ἤιο Πι- 
ταϊπο οἰ!πέϊα 46 ΙΟἸΙΕ 15 σΟ  ΠυμἜγαη5., ἀπ Ρ11ς] ἰτίπογο στα- 
ἀϊτιγισαμφανς ἀκτὶς. ΕἰιτῚρ. ποαιμφαὶς αἰ ςὴρ» ΑΥ ΠΈΟΡΕ, 

Παμφώνω, ΟΠ] το σαμφανησι, ποὶν ται χ οὐ φαίνᾳ, ΗΟ π|.1114.{.1π τοι 

Ἰασοαᾶτ νο} γπάίαας. Ἡ οἴτο (. τρώτον ποι φανων ὅθητέλλεται; ρυ πη 
1ιισθηϑ ογί τι πη 1 Π0 ἔπ] σ Ὼ5. ὃ 

Παμφαλαΐω,αττοηίτιι5» ὅς τα ἥπατα πιιπηΐης ἃ ἤδτιις οπτπὶα οἰτοιι- 
{ριοῖο, ὄγεφέ ερμκα! Οςιι]ο5 ἰπ οὐπηπο5 Ῥαττὸς τούηιθο, ΑΡΟΙΪο. 2. 
Ατρ. πόλλ ὅῃηπαμφαλοίωντες ὁμού, ̓ντ ἐχ ροηῖὶτ [πτογρυ. πονιαὶ ὅ):-- 
δλέποντες χὰ μετ᾽ ὀκϑθὺυ σκοισμῶ, παριφαλῴν γδ τὸ μ) π]οιη σεὼς νὴ ἐνϑαῦ-- 

σίασμιϑ δηπξλέπειν, 4110 γοΥΡο γῇ ἤτω ΗΙΡροπαχ δὲ Απαάογθοης 
Ὀϊϑιιπι δυτὸ τοῦ οὐλχοίϑτο ὧδε κα κεῖσε ποὶ φαίη, 

Παμφαλύζω,τγαπιο ῥτα ἔν σοτο ΓΟ βαμέαλυύξῳ. 

Τα μφανόων τεῦ, πείγυ λα μιποντεί͵ ΕἸ ΟΠ] ΟΓοὗλέον ποομφανόων τα οἷ. πῶσε ᾧαὐνογα 
τας Ὀάγ τη, 

Τίαμ Φανῥωσα,οπγηΐπο [μ᾽ π ἄς η5. ΗΟ Π1.1Π144.β.παμρανθωσοι κυ ϊαρί, 
ἀπ Ερίρτιτοῖα ἀρ ρᾶγεηβ Μεπιιςφζοτα [ρ]ομάςης. 

Πιαμφεγίς ἡ Θ-, ὁ ἡ ἡ πο! ἀς9ἰπσα ! οη τὰ, 
πάμφι, του [ι5,σποὶν τούποῖστ, 
πάμφιλθο,ν, ὁ πα ἀϊσας ομληλσας ἀπιϊςιβ, 

ἜφΦο,, ἨῊ ὡ) 

ἥ 



368 Π τᾶν 
ττάμφλεκτού τον αὶ ὑγοπηηΐα σοπι ΒΕ ΓΟ ΠΣ. ΟΡ ποεῖ. 
πάμφορος, αγδς οὐτπὶ ετι Οὐ" 4. οπληλτπι ἔογαχ, ἔουτι 15) ξαξοιιπά 5. 
ΣΧ οπορμ παμφορώτάτον κτῆμρι ὁ κριλεῖται φίλ Ὁ.) δίς. ἐν ἁμάξῃ παρ- 
φόρῳ, τι Ἐρίστ, ς 

ττάμφυλον, 9:9. ρογπηῖχτα σεηβ, παμφύλων ϑηρών, ΟΠ π|5 σοης 
τς. Αυμτορὰ, 

ΤΙ οί μφυρτος, κοδϑυλα τ, ργορυ ὁ πλῖ χτι5 ἐχ οππῃῖῥιις, 
Πιάμφον-ἱη Ἐρίρτιο πηπὶς σεποτὰς νοῦσος γοάάςησ. 
παμφηφες, Αἀπιογθ,οπγηλιτα σαἰουὶ ἐς ας τμ]τοῖο. 
πάμψυχ 9.7) Αὐαρ[ίαταὶ οριτβοτόπ . ἔπος φιοά οππηΐδιις αρτιή 1η- 

ἔετοβ δηϊπιάῦιιδ ἐπ ρογοῖ. τις αιὸἀ νίταπν {παην τοταῦι 5. ἃζ 
{επῖρετ (οτιιοῦγθος οἰτ, πε πλο για] ῖς Πτιν τάς Τατογργιϑορίιος. ἴα 
Ἐς 8, 

Ποῦ, τὸ παντὸς τον ΟΠ πο)ζοτατη, 1 4} Ποτ αΙ Ἀ1Π ποποτοα τοῖα, οσι- 
πἰδιϑοριοςΐ. γγόοιτο μὴ τ᾿ αὐ πᾶν, ϑεοῦ τεχτὼ μῆδε. ἐδόποτε παῦ κοινὸν 
ἔφαγον, Ἀθη αιιάπι 641 4: Οαιια τι ΠΟΙ ΠλΠ1Π6 5 σαρῖτα ἀςεῖπιου 

Αἄοῦαπι Αροίεοί. παῖ εἶτι χρατεῖ, φαΐ σαι: Ἔχ οο τ. Αραγιο- 
Ὡ1115. τὸ στ τ τοῦ πολέμου τοτιτ Ὁ6}}1 πιοηχοπτιπ. Εεγοάος. [- 
τη ν πλιιοτ [15 ογατῖο. πιπα πιὰ γα τη 1 ἀ{115. τ αὖ διτοπὶ νο- 
«ἄς αιιοΐ ἡπΠοοιπαιις πτοάο τοιι πῇ οΠτ: ν ογὰὶπι αδίϑ! ατιῖπὶ 1- 

ΟἸμὰ νη ἐγ ἤν ο( νογὸ σοπηρ  οἐξξίταγ Ομ πῖ4.5 ποη Ππλρ|}- 
οἶτον ποῦ. ρα τὸ παν ἀρρε! δητ,ιιοα οτίαπι οπτης ἀϊ χὶς Ρ] τη. 11, 
τιφιίπιδ ρεῦ οπιη ας, πάτιγαῖ Γαδη4ς δἰἵτογ ἀσχιις αἰΐτοῦ πιιπ 
δὐ πη ρεπο: [4 οἰογαῦαπι ν αἰ γΠτατθπη, νηἰπιογίαχα πατιγαμ. 
ΤΙατο ἴῃ Τ πιᾶρο. λόγο, αϑοὶ τοῦ παντὸς λεγόμῆνοι 9 ογατὶο ἐδ νπὶ- 
τπιοτῆτατο πα ττὰ. τὸ πος ρτογῆιαι, ἴῃ τοτιιπ, ἴῃ {πηπγαοντ ΠΠΩ- 
σπατῖπη ἀΐσαπγ. Ατίζοτο! ἀς πιιιηάο.. ὡς ἢ τὸ παῖ εἰπεῖν, Τ᾽ ςοι- 
χείῳν, δες. 14 εἴν ἀταιο νὲ ἴῃ ναἱπετῆιπι ἀΐσαπη, ες. ἃς ντ ἴδπλςο] 
Οπιηΐα σουαΡ  οέξατ, τὸ πὰρ διαφέρει ἐν πϑυτὲ ἔργῳ τροϑυμία δυ. 
μίας» ΚοΠοόΡΒοη ἰἴῦτο ργῖσηο Ραάϊα., οπιαῖπο ρτα τας πο - 
τηηΐ ποροτίο αἰδογίταβ δηϊταὶ ἀθἰεξξξοὨὶ εἰς πα διαρέρων, ρτοτ- 
ἢις αἀποτίατιι5 . Τ μον ἀϊ 465. παντὲ κὶ ὅλῳ, ργογῇι5 ὃς ἴῃ γηἱ- 
πογίμπι, Ε οξοτγεαγ ἵτοπι ἀἀ τοιπριι5.. Γιιοίληιϊι5 ἀς Ν᾽ αἰσαπο ἰο- 
ἀιιεπϑ" ἐν πρυπνῳ: τὸ στῶν βιου το 9 ἴῃ ξϊιπλο Ρετροτιὸ ΥἸΠΘΏτΘ ΠῚ. 
ἡ ματα πρία είν τοι» ΑΡΟΙ] οπ.Β ΠΟ ἀ.παῖ δοτι, ἑτιοιω, αι άτι15.4τ0 ἃ- 
οἰπήϊιο,οεπε το. παῦ ὅτι ὁ μ07 σαι} Δἰτ. τὸ π αὖ ἔχον- 
τεςοοταμοασι (ἀοιτάτο πὶ οὈτέποητόσ, τῷ πταντος ἀξι9.. 14 εἴς, τὸ 
ππιατῖ5 ἀἴραϊις ἐσ} ΟΡ ροηΐτιιγ ὀλῆρυ ἀξιδ.. παντὸς μζοίῦλον γειά 
Τὺοῖαπιιτη “ΠΟΥ 5 πα σὶςοἷά εἴζοντ Π181] (αρτὰ, ΟΠλὨἰΓ ΠῚΔ- 
Χιηνὸ, σ᾿αντὶ τούτῳ, οπταϊπηοίο Γπιστοτι Ζοη"10 πιοίο, αὔἴωϑεν 
στο τοιῦ παν τὸς, σα τιι5. μέχ οι πεὶντὸς)4 1 ΠΙΠλ Τ11πὶ ν (116 ΒΓ μτατ- 
οἶιι5 ἰὰ ἸΝ α πτα ὐπὸ «ταντὸς,ΕΧ τοῖο. 8ζ διά στεν τὸς ροΓ τοτιλτη, Ετ 
47) πάντα τέλείθ-.. οχ Οπηγὶ ραττς δ ίο αν] Ππεη1150 Οἰσοτο τγαηΓ- 
ξεττ αρυὰ ΡΙατιΐη ΤΊπιδοο ἐν παντὶ, οπππὶ εχ ρᾶττο, ἐν παντὶ τῇς ἃ- 
ϑυμίας ἢσειν 9 Ῥτοτἢι5 ἐχαπιπηδτὶ ογδατ Ὑ λπιογ ἀϊά. ὅ παντί ρο- 
ἰἴτιις» Α ρθτιιοπ, εἰς παν μοχθηρίας, Γ) Ἔπγο (Ἐἰις ἢ, εἰς ποΐντα ἀΐκογτες, 
οπιπίηο ποΐςηζος, Ρίατο ἀς Γοσίθιις. π3η τὸ παν, ἴπ νηϊΠογίμπι. 
χτὶ παν, οπχηΐπο. αίοη. Πδτο τιλά Οἰδυσοηποπι. ὅτε γὸ τἶθ᾽ ἀῤτη- 
φιών κίνησις ἐν τιῷ 5. 17) παν ἰξομοιῶται πῇ {0 υγιανόντων, Αριά Ατὶ- 

{πος ἈΒοτουῖς. Εἰ φι ἢ σοί τα τεὶ τοιαῦ ται αὐξὰ τοῦ οἰ δεκον ἐξ) 7 ρτὸ χῦ' 
πάντα Ατοϊξέ, 

γ1α πανὸς οὐ» θλπ, ἄδι5 ραίτοτιίαιν [δ᾽ ἀϊποῦιο: ἱπσαδθιις Γατὶ πὸ ἀ1- 
εἴταγ, ΕἸ γ πτητι5 ἴπ οιπι ἀρη ΟΥρἢ., {οτίρτιις εἴτ, παὴ χορρποιος. 
Ξορμος. μέλιοσοσῦ Ὁ. παὺ,ΐῃ ΕρΊρτισιανὸς οργαὶ, ἘθπτῚρ᾿ 4. 1τοῆν ΡΔῃ 
γὴν ΡἈΙ οἰ ΟΡ μας, σατίατη ΕοΪν5 ρτίτλιις Ἰπάαοαμίτενπάς ὃς 
Ἰοσιις ἔα ιν ἀαταϑοιὸ 4 Εσἰο ἀθαηι δἀαπιατίῖς 9 νὰ [ογιδὶς Α- 
εχ. Αρ αν.) τι ΡΓ Ὁ], ἱ 

Πιγαζ; Θ-. σπγηϊιι5 πη 5 πιο 1115 οβοπιηιπατί ας. 
Παναγαϑος, ΟΡ τΙ ΠῚ115. ΡΊατο Ἐρί{ξ.8. παναγέϑοννο τίη) ΡΟ ΠΧ, 
Τταναγαίανἡνορ τ ἢ. ἱαπαρ. νἹάς ἴπ ΟΒΑ ἰδ. ταὶ; 
ΤΙαναγὴς 6.9. ὁ ιὸ ἡ )ΟΠΊΠἾΠΟ Ριγιι5 ὅς (ἀπέξιι5, “ 
πύνάγιθ..», ὁ. (Δ ἐξ 1Π|τηλι15. 
ΤΙ αν γε οἰ δὸς ἡ, {15 [χοτᾶ. 
ΤΙ αναγέσία πεινα γα ρα  Πσατῖο. Ρ]Ὶπ, 
ΤΙ αϑαγνίθυ,5. ὁ καὶ νἱ,οαίτιις οὐπιπίηο, οἰ ΠΠΠΊ115. 
ΤΙ να) ίθν, ρυα: ἔστΟΧο ΠΟΥ 4 ταύρφις δὲ, ὐ ψιτένοντάς 5. εἰτοὺρ σκυλ ἰ- 

κῶν στ ἀγμγρίοις, (4115 ᾿ΠΠἼ ΔΠ 65. ᾿ 
Τηαϑαγρον ἐγ τὸ»Γοτὶς ορΊτηοτοπ; ἀϊ ξλιιπι αιιδᾷ οπιηΐὰ σαρίας : ἃ πῶν 

ὃς ἀγραινιάς Σαγήνη. δὶς πάνϑηρφν,ὰ παν δὲ ϑ' ἦρα: ρτο εοάεμηχιλίνε 
παναίχρα οἱ. δεκτύε τοι ποίν τον εἰγεϑύοντος:ῖς Ἡο ΙηξοΓρτ ιάατι οχ- 

τ Ρόηιητρτο ποίνυ εἰ γείρφντος ἃ παντόϑεν οἐγοϑυῆμε φιοὰ ν ΒΔ αιια 

σοητγα πάτα δα σοτηργομποηάοηάιιμηι, 
ΤΙ ἀνεΐγρυπνίθν μερίμον η ἘρῚρτ. 
Τιαναεργῆς ἐ(θ., ὁ ὸ ἡ πο ἢ σαχοίποο ξξι15» ογινάι15» οἰδεέργας".5 ἀριᾷ 

ΝΙοδηά, ; 
Τιανώϑεσμιϑ.., οπχηΐπο ἐπὶ πξιι5.. Το γα (δίηλι8. Ορρίαηιις ἀϊ- 

ξευπι σκύμνον πανείϑεσμον οἰρειπλαγκτοιο χεαήνης, 
τη αναϑ'ζυϑαγα,τεὶ, ι ΠΠπιαττ 9 ΜΜΊ ποτα ἔς τα: ν πᾶς Ραπϑιποπαΐσιις 

1ιδ τ αὐ τίσογατο (οτῖρτις. πα Πποάϊ ἔς δὶς ρορίττ Μιϊμογας 
ξοτοδατιτοῶς Πρ ]ς Πυππγῖς Βοεὶ [Ὁ] ἐδαητιν τς ΑἸοχαμά, σ6- 
αἰαὶ ΠΡ ις,σαρ.8. ὃς ΠΡ.6.0ρ.19. ἃς (α].11}5.6.ς 0.4.9. Ἐταίπι, λα 
Ῥτους δι ΡΟ Ραπατῃοησα πόυαϑήναια,, [εἰῖησι σοπηπιαης Α- 

τῆς αϊοναος ΤΠοίσας τηΠπἰταίτ)νε γαΐν ΡΙατανοι, ἰὼ Τ]ιοίρο.Ιπα 

μος ἀΐς ἔεῖτο Πςερτϊοίτπις ἐρι!ααητιτ, 
Ῥίιαποβ.παγαϑίωλαια πορπαροξυτόνως, ΠΑΡ, 
Ἰχορίναη, Τητερτ. ογάης οπίπι ἀρ} 1ςἴα. Ατῆι 
4αοτιμαι 411 Πηροΐο Ζι 416 Δηπο . αἰ ἴα γα 
Ῥογαρθ Δητιγ 1185 δὲ πηᾶρηα νοςασαηζαν. 
κρὸν τῳ πρὸ Τ᾽ μεγάλων παναϑ ωαΐωνον Ἰὰς ἂρ 4 
τον Ομτὰ ἰαυυραάα τγαο. ἀς μὰς γοος ἢ Δῃ, 
τλυαϑίμύαια .. ξείτα Μίποτιις ἐγῖτ. ογᾶτ δυξοιη ΠῚ 
τᾶν Δ ΠΟΥΔ 4 ΟταΠ 5 Ἰτοτα σα ητιιγ,ππαίοτᾷ» [α{π 
Ἰνυτα πο Δὲ ξο τὶς ΡΟρ ας Μίποτια οἰγομηβογεδας 
φαγπλίης ρον ΤΊ οἴ ποηὶ [1 ἐπε ἰςς σπτιγν τῇ 
ἀΐσιιο δὰ σεγταπάιηπι σοηστοι !εσδηγηγιποαιια 
φαιβδιίσαια σεγγαγθηῖ 9 εἰΐροραητ, (ξἀ αυΐ Ῥτὶπι 
σου} 60 σοπρτοήτοθαητιι 44 Γρεξξδηάος πος [άς 
τλίττς Ὀδητιιτ ΠΊΠ] οτος ργάτοῦ ν πᾶ πὶ ΓΒοτθηΐςοα 
τε 5 Οὐγογῖβ 5 1ῃ ἢ Γἀςπι Πππϊς ρει ΡΟ σάμι 
οὐ: σοπίογεϊς τηδηϊδι15. ΠΠΠης πὶ οτοπι, πιπς 
υετῆς βεχίδιι5, Ργεγίσθοαι ἴῃ ΤΉρατγο [αἰ ταῦα 
σα [Πιστιἀἰηοπι εἰζ Παρ ςο! δ εῖτας ργϊπιὸ δθ Εὶ 
γἱςατίπι αἱ Ποέλιιπι Αὐμοηϊοπίδηι ροραλεπι ἐπ οἱ 
οαἴζειν ὦ ἀσπίδος. ὦ δύεκτος ἐποίοιυν ταὶ ρρπο, 
ϑίωωοις. ϑεκυδι, ' 

ΤΙανα ίωαὐκὸς λόγος. ῬαπατΠοπαῖοα Ογάτῖο ἡ οὰγ ἀἰῶ 
Τίοοτ, στ ανα θέων αὐκ πομπην Τ᾽ μον 4, ' ἂν 

ΤΙ «ναί ϑλ θυ πιροη 10 πη [ογϑορος] τη ΡΣ] ΟΕ, πανα; μὲ 
τα, Επτιριά, ᾽ ἥ τα 

ΤΙ ἀνα γλή εἰς Οὐ πἶπο πο 1152  ἄξι, ὯΝ τ 
ΤΙαναΐ γυλίθο,"γδ) 4 {15 στυγχακοίδργρς, ΕἸ οἴ οἱ. Γς 4 Πιῇ 
ΤΙαϑαϑος»γὁ ςἰατιιδ Προ ηατάι15» Ρτωβαϊροησιντ πὰ 

Ηείγεἢ. ᾿ ΩΣ 
ΤΠ ναϊολίθ.,κ, δ. ΡΟΥΊΓΩΤ 15 ποῦ κα ποίκελος, ΟΠ πίη ο γάτα 

εἶλε πηναζολον, ἱπο μιποίναλον, ἈΝ 
Ταναγπόλ9.,ου. ὅν ερὶτπεέγου Ῥάηο5» ἡπαῇ [Ὡπρογ σαι 

γε] ιιαῇ ργοτγίις σαργαγῖι5. ΠΝ 
ΤΙανα! χης 5 69.. ο᾽ καὶ 7» Ῥοττιτρῖς 5 ΟΠ ηἶπο πατρὶς 

ξογιηῖ5. ἡ 
ΤΠ αναμχ ἰςίω τέρψιννῃ Ἐρίρτ. ; λ 
ΤΙαναιτώλιονον ΠΠΙοτ ἤαπι Αἕτο Πα» σο πο ΠΠὰπ|.Β 4, ἴπ ᾿ 
ΤΙανακεια, ρα ηαᾶςοα ἰγοτδα » Ῥᾶπαχ 4118 ὃς πείνακες τὴ, πίναξ 

Ῥίο ποπιῖησοντ αἷς ΡΠ Οὐ  πῈ ΠΊΟΥ θΟΓΕΠῚ τα ΓΝ 
τοη 5, Πέτα ἃ στῶν, ὃς οἴκίΘ. [λισὰπ. Ἐν ραμᾶσθα ροσεῆβι εἰμαὶ 
1ὰ σφηταιιγοα. ΝΊνοἽ! τ5, Αὐιτοῇας ἤιςοο5. ὃζ οὗν ἼΩΝ 
παςόράπη. ᾿πιογοῦῖτς ἔ επὶ οτίδπν μος ποτηΐπο δά ὑπο 
(ἀφυῖτ, ἘΠΕ ὃς πανοΐκεια, ργορτίθπι ΠΠα; ΑΕ (ςα]αρί] ὶ 
Ἰὼ Ρίητο. 
Παγακες τὸ, ῬΔηΔσ θα. Ρ[λητα ἔεγι]λσοῖ σα πογῖ59 οἰ π5 

το. Ῥαηᾶσο5 5 παῖς ΡΠ τη ἰτι5 4. σαρῖτ, ΠΡ ΤῸ 25. 1ρ] 
πληῖαπι ππουθου πὶ γοπιςάϊὰ ργοιηίτεῖς, πάτακές ἐξ 
4110 σοαέξιις Πισςι5 ἤπιος ροτλις Πψιιοῦ ὁποποίναξ ὁ 
τι! ὃς “οακλεωτικόν, ΑἸ τουτισ σαίακας ἃ σπλῃ ποίον ς 

Ῥίαπι: Τοτείιμτι ἀϊοίτιιγ χέρώνιον ἃ Οἰτοποιν Ἂς Πίο 
3.ςαρ.55. Ετ ΓΪΐπ, οἴτατο ἰοςο αι αιιαττιπι οὶ : 
Τιλραπσιττι ου απη πούνακες ἀἰχέγε 9 τοῖς ΤΉΘΟΡΗ 
(αρ.7. δι τοτ. ὃς ὈΙο σοῦ 4. Πρ το 3.ςαρῖτε 58. Ὠἰοΐτα 
Οαΐδμθο ζ. δὲ Οἰαποοι. ΝΝΊσαπάογ ἴῃ Τ᾽ πογιδοὶς αἱ 
φλεγυ τον, ΓΏΓΟΓΡ. τὸ παγανικὸν ν οὐατ», ΑἸ] Ερεοπ, ΑΡ 
παϑακὴ φαῤῥφηα γ ἱ. τα ἀ Ἰσαπηξητα δά οπιηΐιπὶ πιοῖὶ 
την ἃς ἀτοήείλε. Ἢ 

ΤΙμνοίκυ ἵν ἘΡΤρτοπις ἀ  οἴηα. ἵν ὃς Η]14 ΑἹ (ου]αρ!]. 
ΤΠ αναΐκη τὠνραπαςο5 Ποτα, ΤΒΘΟΡΙ. Π1}5.9.σὰρ.12. 
ΤΙ κνακήρατος»(ἐγὸ γα ἠγΟΠΛΏΪΏΟ ἑπΟΟΥΙΙΣΡ ΤΙΣ. ΠΌ]Π}α οχ ῥδὶ 

ὨΟΧΊΙμ15. ᾿πηπτο γῖα 5 ΡΟοτί τη. Ν 
Πανακ ὶς 51 ὁ γὸ ἐς, Δ] ατατὶς. ϑτγαθτ Πδ.6. εἴ σ᾽ οἷ αὐ 

γακὲς πυρὸς ταὶ “ἶ( ϑερμοίτων νόσοις, ἀριι4 ΡΟ] σοπὶ 
γώκη φαῤπαία. : 

Πα ινανίτης οἷν δ, ραπαοῖτος νἱΠ11Π1 ἴνοχ ράπᾶςα Ποιθα Οἱ 
Ῥϊοίςοτ, ἰδ. ς,σαρ.6 4. ἐγ ύλνν. 

Πανακρὶς γα ρι ΟΑΠ Π πα ἢ. ΟΡ  Ποτιπι οἵδ ἀρὶς πα Οἱ 
Εαίτῖρία ροτιιο ἐτατ.ὐσὸ απ τ αὖ κα ἄκρον, ἣν 

Παήακτος, Εἰ ε(γς. οἵ κὶ ὀοίγανίϑ-, οτσαπιιη ματα : ἴτοπὶ ἢ 
ἄλληι Ατείοα νης ξογίαπ ΝΊσαμοΥ σσαναΐκτεον κογῇ 
μαι ὶτ τ Π|6 6 αἰ 1ὴ"ν οσᾶτασι γοΙτπτ ἡαῇ πόμάκειον ἃ 
τηρά!οατγῖσο. 1 ὶ 

Ππαναλάςσωρ, σοηΐτις τα τπι5.ν {γῖκ σους εητίλνα ἢ) ΟΧΡ 
ἤὰς αἴλαςα ρὲγρουγαιγ. ἌΔΔΙΩ 

ΤΙαναληϑ 1 ονέίθ., Οπη ΠΟ ὙΟΓΕΒ.ν πες γάα παναληϑιὴς 
Ἐρίὶσἕαηηπι. 

ΤΙαναλκὴ ς εἴθ, ὁ, ΟατηΙροζοπ5. ἔουτῖβ,γοδι ΠἘπ5., 
ΤΙανάμερφς κε ὃς ΡῸΓ τοτιιπὶ ἀϊςπι. ν 
Πανάμω μος, κα, ὃ, οπλη σι ρα ὃς τορτεβοηποπε γδόδῆϑ. 
Ταναϑυτον τὸν ρΟΉἾτα 5. ΡΟ θ1]ς. ᾿ 
ΤΙαΐαξ, ακος, ποὶν ὠκφα (ϑοΐοη, Π1..2,44 ΟἸαιις, παάνακας, Ὁ 
Ταγχοίδερος γα κα ν σΟἸς σογι πλι 5) ἀοσαητατι Πππλι1 5. 
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ἡ ἰπποσοπςοἱπποχίι5 ργογῆις, Η οἤο ἄι5, εὐναὶ 
οἷσι, ϑζς. αἰγα τὶς 55.) πτίν τοι, Ἢ : ; 
ὉἩΠα πϑοἤης Ια: Ποπο»ηοη Πλμ ]ατιδοΐπτοροτ, 

ὁ Ἰη ο Π Χο Πα (Θυγίπηιις, 
«» ἦς ιο Ρτοτίμς Ὠἰἢ}} σορηοίσὶ ροτοίξ ξαιπὰ » απ 

4111 ργογίιις αἰ 1] αινάτιιτ διῖς σοϑ ποιίτ,διι14, 
στιι9 ἈΓΒΘΏΓΟΙΙ5. Ὁ ᾿ ἐν αναι 

ἡ ΟρτίΠΊμ5 5 4ιἀπὶ ΟΡ ΙΠΊ15 5 ἩεοΠοάϊιιο. ἔξ μῷ πα- 
» 

σΠΠ15)ΡΟΓΘ59ν δίαιις ΠΗ οἴ ΘΠ 5.6 ρῖ τ}. 50 115, 
αἰάς σοποϊπηι5.πιαπ1 Πατεηοηϊα σθηαη5, 
ν» ὁ χα ἡροπγρΐηο ἀπθος 119, 
οατῖτας ΔΠ ΠΟΙ». 

ἰπτοσοτφοπιηῖπο {|| Πι5. 
ποτα ΠΠπηιι5. ἴπ ΕΡΊ σταηγπὀματρεκέως νοΥἹ ΠῚ πὶ νσοττῖ. 

δ καὶ ἡγνηάεοιπαιο ἔρ!οηἀοη5, πάνυ λαμωρός. 
Πα, χοριιοῦ ογθατιις σοπίοττῖο Πιοτγῦ α: 4114 }{π|π|» 
ν᾽ πάντων ἀἰπυλασμῆθ- πωῖςον εἰ ὁ ποίντῃ ἰφηλιξ, ΖΑ 
ἡἰιοα {{| ἰμτῖς ποΗ οἴϊρασσοάτς οτδ τατί5 πα ππι» Επ- 

ἴποι τα Β1}15. 1 ἘΡΊρτ. 7 
Ὀπιηος5 ΟΥφοὶ, ΟἀνΠ]. ξ. “σἀναχαμν αξιςἥ ες» ΠΤΟΠΊΟΓΙΙ5. 

ογζοτίις Οταοῖᾳ ξοιτὶ [πιο νἰτὶ; 14 οἴ 5 σαντων “Ἶ᾽ 

᾿Ῥαιισὶ τοπηροτίς, οἰτὸ ὃί δῆτε ἀϊ οι πιο τ  ΠΓι15. 1π- 
[5 τάγτῶν εἰοιρό τατον( [4111 Η οἵγο.)κ ὔμοιρονν οἱ πάν- 
πίω) ὥραν τὸν χα!εόνιν εἷ γε διιϊ 4 ωρὸ τῆς ὥρας. ΠΟ ΠιοΓ. 
ἔνα πώδα. τέκεν πτμαώθιον, ἸητΟΓΡΙ 685) πδυτελωώς ἄωρον 
οὐ νέον κομιδῇ δύσμορον. 
οἱ οέξιιτη» πα Π1πις οπτπίπο πιοπιεητί. ΔΕ  ΒίπιΡγο- 

ππιὺ ἀἰχρείον τῷ πανάωρον δέμας, αε] Θἔξιιπι.. - 

ἱεσεπα ἀιδ᾽α ἀταιιο αἰτεῖ 4115 οπιπλιπι οἱ δοτ ροης- 
ἅταιο πιιπὶ βςοπτία., ἰαατι ΠΠπλματτι 6Ὸ ΠΕ Ἶ 111» υ 

ἡ παιγτοία ὄνω χία, Τητετρτ. ΑὙ ΠΟ ΡΒαη ΐη Ραος. ΤΙ ξζιτη 
ἢ ριΙδ]1ςὲ σΟΙΙΔτα οι ίαιις Ῥοττίοπα » ςοἰεθγαγοζιιτ: 

ἃ Θπηπο5 ἔσπῆις νο]τρτατο αξἤοογοτ, δζ ἴῃ οά Π1Ὰ}] ἀς-" 
δια: διαὺς φαΐ πὶ οὐι { ς Δ» ποὺ δια σίη τελέη, ΟΠ. 15 πηι - 
τα, Ἠοτούος. : , 

οὐ δ, πιοτάαχ, 44 οπιηὶα πιογάςῃϑ » ῬΙατατοῖιι5 ἴῃ 

τν βιοταὶ,ΥἾτοῖτι 4185 τοτά ἴῃ ΙΔ Πγυ πιὶς ἀοδοτγοτατ, ἀϊχὶς 
ρα οὐπάσπι ἴῃ ΤΎΔΟ  Π115 ται θη γα (σγῖ ρτιΠ1) 1 αν- 
ὑρμσίτει, 

ὡρ»ὁρθς» ὁ καὶ 7, Οπιηΐα Δουηδης : ἃ ταῦ ὃὲ δε ραέξω. ἘρΙτΒ. 
Ι: ὁπιογιΟὐν [Π 9. πδυδεμοίτωρ ὑωνθ’. δὲ πϊλά ὦ, ̓ς ΒΗ]- 

εἴδη. 1 ΤΊ". 
Σ εἰν ἢ παι δικοὶ χιτώνες ἐν παῖς πομπαῖς τ πάνδομος [)ο- 

παϊδυμὸς ΘΟΡΠΟΟ].1η Αἰαος, 
Ξ1 6, Δυτποτς Ἐείξυιπ αιοάάδαν ἔμ Ατβοηὶς ΡΟ ΒΔο- 
ἃ ἀρὶτατὶ (ὉΠ Ήτιῖπι πιοπυϊ πὶ ΕἸ ον οἰνεν Ἰὰς Παὐδια, 
οὐ τα τ! στ πημς. 

᾿ ας ὁ) ρτογίας πιια οπηηΐθιις πιο άϊ5 στΔ1}}55 γοΠοπιθη5. 
ὅ εἰαπὶ ταυ τὶς αἰ δϊοπῖθιις ρει! οτεῖ πιὸ σοτη ΡΟ μΊτιΓ» 

ψκος, ΟΠ ΠΙΠΟ ΤΠ τ5υ στ μάρις,9-» Οπηηΐ 115 πιο 15 ορτὶ- 
πέλει (δι, ποίγσοφίθ-, πώγκο"λίθ', πάνδεινον, στα} Ππτ τ) )6- 

εἰνο πέπον ϑένα»Γ Ἰοίδη. 
ἡ αἱ. 11 δ τὶ ἔδιι ν οἱ εσπτιῖπα πα ὶ] ποη σστίποητῖα» εχ φυΐδιι5 
ἡ γε] 5» ν 6 Πὰς ἃ σογπιι ςορἕα: ἀορτοόπιοτο: ὕπάς Ραμ 
ἘΡΊ1ΠῚ. τα: Οπππο ἴπ5 σοι  εξειιπτιτ:ἃ σϑῦ ΟΠΊΠ6 5», ὃς 
ρῖο, Ραπάςεέλ οτἰδπιίῃ πηρο τὶ τοῖτο Ρότγοττο ὑγα- 
ΙΡΙΙἰ} ἐπαγγαπτς, πὸ τοῦ σάντει δέχεοϑτι!, αι!ὸ ἃ οπληΐα 
Δ Π οπτπς τογαπι ἄτης ἀοέϊτίπατιιπὶ σοητίπεατ σο- 
ἵρῆτ πος ποπιίης οριις ἔμμπι ΤΙ Πτ5 Ὑγτουντ Οο]!. 
3.ςᾶρ.9. ταηαιιάτι Ἵπηης τοταῃ ἀτάτς 40 ξἘγ] Πάτιιπα 
πξίποης. γ᾽ 4ς ̓ρίιπι Ος].11.δς σαρ.Υ τὸν τῷ «᾿ανδέκῳ, 
ΡΒ. ἐπ τη πῖτ. οἴ}. 

Θ.ν, δ, πιο] ο τις ἰπιροττιιητι5:ὰ Ραπάς!οτο ΠΟΡῚΠ 5 γοο- 
δ Βοπιῖπο σοητεητιοίο. 41 Ἀ1}}1] ποη ΡΟττθγζοσο Δ11- 
εἴη ἀε οτι δεπάϊς {πβταρίοτιμι ἀφοτετῖβ, πλαρς ργοῖρα- 
Ἴρτιιγα Ατ πο ρ ἢ ἴῃ 41 πόδυδελέτειθ.14 οἴἴ» απϑμούργος τὸ 

ϑύςροπος. κακός, Εὐτί ρίἀα πὶ πποτο πο πιογάος Απορῆ. 
ἡδιδύα γνώμας πρώγων «τϑρμδελετείοις, ΑἸ ἀςης δά ΕπτὶρΙἀϊς Τς 

ἢ 4111 αὖ εὸ Βπρίτιιτ πήραν ἔχωνονκα τρρόαν δ, 
δοπηπίδιι5 πηοάϊς ἀεχτοῦ. 

᾿έθι ὁ καὶ ἡ, οπιηῖα ἱπτιιοηϑ » σϑυτόπῆης 5 Οπιπττ 6 η5. Ν- 
(Ὁ, ανῤρδερκιὶς χρήνίθ ΓΟ ΠΊΡιΙς οὐππῖα γ᾽ θη 5 1Αἴςατ. ἴῃ 

πχὲς ) οπηηΐα ἀσοϊ ράθπς 9 Οπιπὶδιι5 Ράτοη5 5 ΟΠΊΠ ἢ σαΡάΧ. 
Ὁ ἴῃ Τίμησο, σάυδὲχὴς υἱληγπηατοτῖα οπιηϊα δατηίτεςη85) ἃ- 

ΣΤ .Ὁ 3609 
τβοπαβογᾶς ἰη Δροΐορία, 

Πανδλίθ.γ»ν δ ΓΑΔ ΠΙ Θἤις. 
Πιόυδ μαργτοτο ϊς, δυ᾽ ὅλης πῆς μέρας, ΑΡΟΙ]Ομ..2, Ατρ. ξεινη τα δ᾽ ᾧ). 

ἀσέτω δ᾽ υωυοὴ τ ἀν δ ἢ καρ ροΐαλλον, ἢ 

πουδυμεὶ, ροριηάτίπι ΑΡιι]. αἱ νηἰ πιοτὸ ροριιο; ραίππι, νερὸ, 
ῬᾺΡΠ]οιτιι5, κ᾽ γέφρντες νὰ νϑ'οι,[Πτοῦρτος ΤἈΠΟΥ ἀ,οιμπι Οπηη] τπα- 
Ἠὰ,ἀ]οἴτιιτ ὃς ἡξησῶν, Οαπ ιν] ἐγ οαιοητία αν ἐν δυμεὶ κρατηϑέγτες, ν ἢἷ- 
ὉΟΥΠ Παρ γα Ρ]μταγο, ἰη ἈΡΟορ ηε]χυταύτοις πσϑυδημεὶ ἐὺ ἐν τῇ πό- 
λει ΤΊ ον. Ομληςς ΡΓΟΓγἤι5 ἀκ ἴῃ νγθ6 ογᾶηζ, οἰμτι Ο ΠῚ αἴδιις 
“ορ ἐς ἀϊκιτ,  αίατ. σιχα οπχηΐδιις ςΟΡΙΪ5 Δ Χ  ]Πο Νοτιἰς γος 
Πιγρηζ, " 

Πὸυδημία αε ΟΡ ἤις γηλΠογῇις [ἢ νητιπὶ γοζαζζας, 
πορδήμιθθ. ὁ ἡ ἡ Ἰϊέχοτ, ζιμιώτης» στ ἔῸΧ ΡῈ] 1ςιι5. ν αἰπιογ 15» 

κοιγὸς» “παιδημος) γηῃάς Ἰῖδγο Ρυη0. ἘΡ᾿ ργαμγπη, πόυδημιν εἴ)» 

γΩλΠογ ἃ ΠῚς Ρ σατο, ὃς ἥμαρ πόρδημιον, ἀϊος Ρ ΡΠ σις ὃς ἔδ[τιι5, 
ἀριιά ΝΟμη. 

Τιλύδμιον, ΡριΙδ]1ςέ, 
Παΐφυμιος, ε δ κἡ ἐΡΡΕΡ οι κοινὸς, σΟ Ππηι!πῖςον αἰ πο 15, νι ρα τὶ) 

Ρἰεθοῖμ5. νης ὠγών παίδημος ἀριια Επιγῖ ρα, ὃς παίδημος μύλη» 
ἀρὰ ἈροΠ]οπιπιο ΡΒ] Ιςαιϑορμος, ἴῃ Αἴαςς, ὥρασσε οδρδώ- 
μοις ὅμ βοιξ ἀγολαίας, ΡΥ πτανδέμοις Γγογι οὐ, ἰά Εἰ, κοιναξ, ταὶ πόω- 

τὸς πυῦδ ἡμου. Τά οτη ἐδ ἀπ, γευ εόϑειν, μὴ φείδεδϑοι αὐ ϑρδύμου ςρατοῦ, 
1υ πὸ τὸς φοιτᾷ, παύΐδηρνοι νόσοι, ἀριι Αἱ οἱ ποτάμι ἀἸοιιπειιγ πιου δὶ 
411} 1π Ρ]τγο5 Πέλ1}]} στα σητιη, 5» οχ σαιία ΡΒ ςα Ρργοιιςηΐςη- 
τέβνρίτα οἵδ] ἀιτ ροτιις ργαυίτατς, Ὡρὸς αν ὀμδιήμου 5 ἴδῃ. νδὶ 
ἀεὶ ἀυτ ἄςα ποίη οἴ, δι, τίει σταύδημον εἰφρρδιχίω αἰ απ 
εἴς, νἱς ἀριχᾷ ομμίοπι, (οἰ ςβάτιν επῖπι 111 ἴῃ γοιογὶ ἕοτου 
τι Οὔηηἷς ΡΟρΐμς σοπυςηΐοθαζ, 

Παΐδια, τὼ, ψιας: ῬοΟΪΤαχ δι δοοίστα νοςσαῖ, ἔεα χιιαιαπι ἀριά Α - 
τιοηϊθη , μος Ὀϊοηγῆα, (οἸ θγαραπιιτ ατθπὶ ἵπ Βοπογοιῖ 

Το 15 9. νο] νὰ 1) τγαάπιπι, η ποποτεπι 1 ϑιπα: «ταΐδνα γδ σελίωην 
γε] ἴῃ ποπούρῆι Ραπάϊομὶϑ 9 οὐ τγῖθιις ὈΟρποιηῖηῖ5 ογᾶτ, γὰ- 
ἐς Ετγτι. 

ΤΙανδύκως.οἱτΠτὸ οατηΐ πο, ἘπιΓῚ ρΙ ἃ, 
Τόν διονὶς ῬΑ ΠΟ ἢ15 ἢ] Ἰα ῖπ ἘΡΊρτῬγσεβης 1 Ν᾽ οσλτίτιο τ δυ διονί, 

«σανδιογὶς ὥρτο χελιδών, ΕΠ] ΘΠ. ΡΠ ἀϊ οπὶς σοποίτατιιγ Εἰγιμιάο. 
ἴπ {απ Ραπήϊοιῖς το ρὶβ Ατμεπαγιι, 114 σοππογίᾳ ξαγτιγιάς 
αι Οἱι!4, Π0.6. Μοταπιουρῃ, ν 

Τί δυδιοωνὶσον μα Εχ ἀΘςεπὶ τείριθιις ΑἸβοπς γἱ4ς 5114.8ς ἀτοηπχεης 
οτστὶοιῖς Π πιο ὮΙ ΡΓΟ σοτοπᾷ. 

ΤΙδυ δοκεῖον, τὸ, ΠΟ ΓΡ τί τι. ν Τάς Πρινον χ εἴον, 
ΤΙ δρδονευσμαι, χορῖτῖο οχοὶ ρ᾽ο. ἨΔ] σατ.Π1δ.9. σλιω ὅσοι μέρη ποινδὸ- 

κεύετω). 
Τπϑυδοκειξ, ΠΔΠΡΟ» ὁ ταὶ παὐτεὶ πεωρἄσκαν, Ὀ]ττατ, αἷδὲ ἀοργησίας, κὶ α ἀὺ-- 

δοκδῦσιν ὕω ὀργῆς δυμπίηπουῆυ. 

1πόυ δύκευσες » ἀριι ῬΡίατοη, 4. (απ ροπδῖῖο ἂτϑ σα ροπῖᾶ Πιτι[ςοπίς 
σι ργοπιὶίσια πούρίτιιπι ὀχοορεῖο. 

ΤΙϑρ δοκεύτρια ας," κοι σσηλὶς, τε τα ογπαγ δ ΠΡ ΟΠαν 4118) Ρτο- 
ταϊ σὲ ποθεῖ κου ἱτίο ὀχ εἰρίῖτ. Ἐς Ἀπ ορ μι. Κάηιρτο ἱρίο 
ἀϊπονίοτίο ν Πιγρδυῖτ. 

Τί ὀυδοκεύω, αἱ ροηοτ»καπόλδύω, ηιιαζιπι ἔχοίο ἴῃ ταθεγηα πιογί- 

τοτῖ ἃ, ΡΙΠἰτατ πη Ὑ ποτα, ἐσ δυδοκεύω ἐς τὸν αὐσδρεωνγα ἐδὺ τορώτοις κὴ 
ὀνωχέω,1 4 ε[Ἐ « ἴῃ ἀοτηϊο τὰ ρτίπιος φιοίαιις ἴπ ςοπτιίαῖιπι 
ἀςςοὶρ᾽ ο:εγοάοι. 

τιϑυοδοκία, ἡ. τὸ ἀσδυδοκεῖον, Γερο ηταθεγπδϑἀϊπογέοτι απ. ΡΙατο ἀς 
Τερίδιι5, 

ΤΙαὐδοκος αὐλλγοαραοὶΠΠεη4 αι}.  οππ. 
Παὐδουλθ.1η ἘρΙσταπι. 
πιδυδούρα, ας, κὺ πόρδουρὰο (δὸς νἡ τὸ π' αἰδορον, 'ραπιήάπιτα ᾿π γα πιοη: 

{11 ΠΠΠΠΠς 11» φιιο νερὸ γεύες ἀϊςὶ οχὶ ΠΊ πιο: βαῖτ δηΐπι ττῖ - 
Ρ το ᾿πΠγιᾶτιπι οπογάα, ῬΟΠ ΠΧ Οποπτδίξὶ οἱ [10.4.9 τρί χορσον 
ἢ, ὁ Αοσύρκοι πόμδοῦραν ὠνόμαζον, Νοπιῖηῖς Αὐμοπασις Π0τ.4. 
διοιασγοσοῴ͵ τοι καλουνήδου «σὸρδόρου, ΓΒ 6πΠὶ ἴτα [ογῖρτιιπη; (δ σρω- 
γλοδυτεῖς φησὶ κριτοισικ δυο ζήν τίν) «τὸν δὲεύραν ἐκ ἡ ἐν τῇ ϑωυλάοσῃ φυο- 
μᾶϑης ϑάφνης. Ἡΐης πὸνοδουράξζειν,ἱ( εἴ, ραπάτιγατν ρι!ἀτονραα- 
ἀιιτίζατε ετίαπι ἀἰχὶς Γιἀπηρτί άπ πα Ηο]οσαθαϊο, ντ οἰσμαγὶ- 
[λτο, 1. κιϑωρίζειν, οητι5 Ειατιπίτατῖβ ιτμοσ (Αἱ πλ1ΠΠπ|5 ρτόθη5. Ἐπ 
γτ οἰτματι 491. κιϑτοριςὴς ἀϊοίτατ: ἢς ὁ μεταχέρ δ ὁ μῆνΘ. ἃ «σὸν δοό- 
ραν ψ σάτα παύδουρρς » Ἡ ον οἷν. κὐ πϑυδουριςσῆς)ντ ὃς ὙΑΥληι5 δὲ 
Οα τις ἀπποτάτγητ Πδυ δούρα, γ]4ς Πηχτίς, - 

ΤΙδυουθας καὶ ὁ, ὃς 
Παὐδουρφς. 11 60 ἰπίξγιπιοπτο γεϊτητγ) δ]. 110. ς:Γ 4.23. 
τιαὐδοξ, χο Ρ 65.ὁ ἐν πόμδοχ εἰῳ οἰκών, 
πιϑυδοχεῖον,α, τὸν ΕἾ ἐς ὀρ δοκεῖον, ΠΟ Γρ ἡ τπι, ἀϊπιον (οὐ τα πτι τα ιιΐαπι. 

Ἐρϊξξετι. ἀϊέξιπι αιιὸ 4 ιοῆϊίθες ἑαρίας. ͵ 
πιάυδυχειὲ, ἐΘ, ὁ. Πα δ] τί τις σαιιρουμοίρες ταογιέοτγι το 4ρ.10.Ε - 

τιᾶπρ. Γαιςα: πποταρ . οτίατη ἐσθυδοχεις ἀςοὶρίτατ. ΓἸΑτ. δ τ.9. ὡς 
Κορ. (4ε τγγαπινο)πείσης καικίας συ δυχεῖ τε ἢ πρρφεῖ, 

τιδυδοχὶς, ἡ» Οσατα εἴς Γαπα ἃ ΡΙατοπε » ἀιιδά τουῖτις »επογατ] οὨΪ 
Πιίςερτγῖχ εἥει. 

Τιαὐδοχίθ,Ἰάοπι, ἀἸ οἰ τιιτ ὃς παήδοηος, 
Πανδευσίη, οςςαἤις » ἴῃ Ἐρῖρτ. ἴοπαῖ βοτῖτι5 νρἰπιογ 4 15 (οὶ τοτα 8 
] οσραζηιβ φῖο νἱά, αἴταιτα Πάύιγε 4] (μο ρτοχῆις οὐφοτάῖτ ὅζο εξ 
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Π Ὁ 
αἱίταν πτθπτιηΐτ ὃς Ῥγοοὶ 5 ἀρὰ Ἠοποά, ἡ 

τιλυδώρα, ρὶιε Πα ποπιςη ἀραὶ Ης[ο 4. γε οαΐ οπτηοο 41) ἀφοτόιις 
Πιᾶς αἱ ἴχας οτος ςοπταὶ ΠΤοης. ὠγόμίωως ἢ τἰωὴ γιά τον πρυδώ- 

ρὑω ὅπ πτάῖτες ἐλυμπια δῶ μοτ ἐ χοντες Δῶρον εδ'ώρησων, Αρυά Ατῖ- 

{ορ. ρῖο τοῦτα ἀοοὶρίτα τ φιὸᾷ οπιπὶᾷ αι νίταπι πεσοί τὶς 

μοδῖς Πιρραάϊτετ. Αἴτ οἰ π 1Π Αἰδι5. φρώῶτον πανδιώρα 8. σαι, 

γ δὶ Τητοῦρύτῇ γα. ἐπεῖδικ σοῦ τα κτ' τὸ ζῆν δωρέϊτιη. νας ἀἰ οἴτοτ 
ει ρος καὶ ὀ)ησιδώρα, ς ΘΛ) ΠῚ παροξυτόνος; [ΟτῚ Οἰτιας ὃζ τ αὐδ᾽ώραν 
ρα ΗΟ ἢ, 

ΤΙιανδ᾽ ὡρη,οα ἀς τη τυ τη: 
ΤΙανεί κεν Θυ, τα πίη 0 ἢ π}}151. ΕΡΙΡτν ᾽ν 
ττανεῖα, τοὶ ἢ ρογοα Παγὰς ; 
ΤΙανεια, ΠΤ εἰν οἷ κοχορ τασρϑύη εἰς ἃ 10 γ᾽ Δ ὃς ἴπ πιάνοτ. 
Τυνείπας, οἰ πὶ ΕἸ εἴν. Εἰς «να λῆς ἰταριι “τη 5. 
ΤΙανελϑ᾽ ϑερφς, ὁ χὰ ἡ 1η Ἐρίστ. ρτον ας ΠΡ τ, ΠΡ ὀγυ Πγ}115. 
Τανέρλίωνες» αὐτὶ τοῦ παῦτες οἱ ἕλλίευες, Οτατοὶ οχ οὐ] οἰπήτατο Ροτ- 

αὐϊπτῖ, Εοπιον. 1144, β, ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαςτο πανέλλίωας, Μοῦ ο- 
πρός Οταοὶ γοσαθαπτιιγ πανέγλίεωες., [64 Ὑ ΒΕΙ͂ΛΠῚ ταητὰην 4111 

ΠΑςΒΗΠῚ ρατγοθαητ, δῖς ταπις ἀϊσππρις Οόπεῖ!ος ἃ ΝΟππ. ὅζο- 
Ποά: μος ποπιῖπο ὁτηπες ἰρτοτεϊο μα 65 ὙΠῈ ΕΠ ἐδ παν ελλύμαν, 

ὙΣ εὐλτων δέ 
1η ἘρὶρταπηΠ: 

- τι νελλ ωϊῶ», ο, ὁ οὐὴ δ τ πὶ Οταξοο τι πὶ ρα ο5,. 
Τωίεμος,ου, ὁ πτοηῇς ἀριι4 Θεία, τε τα Ατπεπί θη (ες βδῃ δραμιώ- 

να ἀρροϊ[δητ.Β ἐἰπππ5 ΠΗ Πιππι ἱπτογργοταάτασ, ῬΙατατ.η ΟΑυ}}}- 
1ο πόμψευμον αἷϊ ἀριι Βοξοῖῖος νοσαγῖ ππθηίειπ αι ἁρπά Ατβζη, 
μετοιγειτνιαν 1 15. ἑ 

τιδυϑξαλλον, οπιηῖπο αἰ τοπιπη. ΗΟ. ΟΧΡΟΠ.ὸν πᾶσιν οἰλλότρίον, 
τηλυεπέσγεοπϑ οοἷη ῬγοΪοσο οροτιαι ὈΙΟΩΥ 757] οπληΐα οςῈ}15 ἴιι- 

{ἔγατον τ Γλοι15. ᾿ 
Τίλμεπήτριμος, ἀοηἤίππιις, ΟΡ, 
Τιϑυέρημμος ΟΠ τῇ ΠῸ ἀΕἰογτιῖ5. 5 Υ ποῖ, ἐρ το]. 4. ἐν ἐχαπι τινι πόρε- 

ρήμῳ. 
πορυέςιϑι ἀϑίοίαζε μετορεζυ μήν - )οιπι τοῖα ἄοπηο ἀπο Ροπατὶ- 

διι5 ΑἸμ πᾶς πιϊσγαπϑ τη δοίοηο. 
Ττόρετή τυμος» ΟΠ Πἶπο ν Γι5. Ν Οηη, 
τιδυδυδαΐμαν, ἕο ΤΠ πγις, ναϊ ἐς ξο ΠΧ, πςίαη, 
πιϑυδίφημος, ὃς ὑεῆρόσφυμός, οχτπιΐα ὃς γα τλῃτὶ ἰχάς ργαδιςᾶάιι5. 

Αὐοορ. 

͵ 

τιλυδίφραν 9 ὁ πόρνυχίθ. » Ῥεῦποζ : ἢς εηὶπι ἀσοὶρὶς Οτγατζίητις το τε 
ῬΟΊΠος. παπὶ ὀνφρόνα νοσαῖιγ πΟΧ. 

Πϑϑεφϑος,οπτηΐηο σοξξιι5,[14ιιεξλέξξιις, ἩςΠοά, κυκλοτερ ἐς ἐ τευκτο 
καδυέφϑου χοιατιτέρριο, 

τιδυνγυξκαῤ χης αόγρΓας [ς5 σομτιῖτ11, γεΐ ροτίτι5 σουποητην. 
τι τννγυράζω; μι ἰώ» πο ιζν πἀτπ το ςτὸ ἔπ4ο5,δζ ἔς τος ἀϊες 2- 

ϑουϊαιίο, ἴῃ ἀουποηζτασίιο (τις Ἰφιιζατίιο σόπετε στατίο ΠΟ ΠῚ) 
Παῦεο ἴῃ σσστὰ σοπιϊεπτίις ρορ. ΠΝ ἀπὶ ΡΟ Π τς πὶ ανηυρῖσαι» 
τὸ πανυγυρίκοις λ ὁγοὶς Ἐἰξενεγκεῖν, παν δῆ κοῖς χόγρις εἰπεῖν. τἥλαμωρᾷ 

δ δ φω Τὴ ἡ μέρα «τυνεγυρίσαντες, ἃς Ν᾿ “ΖΑ 7 οπλὶς ἰη Ογδτίοη, ἔρ]6- 
ἀτάϊπην Ππιϊπαταιπι ἀεὶ ἔε σπιπιὶ ρεγασεηζεσ, Πανηγυριϑήτω 
πὸ δώρον, {5 πὶ ἰδ. 4οι,]διιδοταις ἀοημῆν» ἀσα [ἀρ φάταγ. ν]4 6 
Πδμηγυρακόν, 

Τίϑυνγυρακὸς. ο 014 εῖ τς» Ῥοριιίαγῖ55 ῬΙλα 115) ἐγκωμαςκὲς, 

δρμδεικτικὸς, λαμτυρὸς, φώδρϑς, [ρ! ἐπα! 4115, ἀπιδίτίο ἤις; ἀσπτοη- 
{ιγαυλαι5. ΕΠ ογπιορ θη, ναι μαάχραν κόσμῳ πεϑυνγυρακιῦ κοι τσὶ εί- 
στντες, ἱου σατν πάποπη οἰ οδ τὶ ογπᾶτη σοηυραταητος, Ῥ]αταγ, πὶ 

(αλλ ΠΠο. πόρχγυροιὰ ϑέα, Γρεξγδοιιιπι ςεἰεθτα, Τἄστη Ρ] πτατοΐη 
Κοπλι. πόυνγυρικὴ ἰδέα ἀἸοῖτηιγ αριιὰ Γλεπλοίξ, πανηγυρακοὶ πυρᾷ 
γματα,τες ρίαμ ΠΡ 1165. ἘΠ αττα 65. ] πτάτοῖ. Ἱτεῖπ ΡΓοπτίσιιιι5. 
γπάς ΡΓλτατ ϑγ αὶ. 4 Ποτριῖς σοπιροπειπι,ντ ΛΟ γἃ Πιηῦ, πτὸμ- 
μιγὲς καὶ πανηγυρικὸν ΔρῬε!]ατ, αι ὸ  ἐχ πλλτι5 δζ ἀϊποτῆς σοπῆλ- 
τιπι Πτ ὃς τι Χτι1. 

ΤΙ τηγυρικὸν γυ θυ, ΑὐἸΠτοτεῖος τγίδιις ἴα σοποτίδιι5 ταγαπι νογίατὶ 
τἈοτοσίς οἱ ςίττα ρυτα το ἐπγοηίἘγαεῖιιο ἐς Πεγατί πο ῖμ!- 
εἰαἰϊ. Πυεπιοηίπγατίαιπι οἱὉ ιιοά τε Βυιῖ ταῦ ἴη αἰ Ἰσμττ1ς σοῦτας 
Ῥοτγίομα ἰαινάοπη,αι νἰτιρογατίοηςπη, νὰ μαδοῦ Οἴςοτο ἄς Ἰη- 
ποητίοης ῥτίπιο. Ησος βεπιι9 ἐγχωμιας κὸν. τά εἴτ, ἰαιιδατίμιτπι 
Οὐ. Πα ηο ,κἡ ὕτηδεικτι»ὸν, 14 οἴ, ἀςπγο ΠΙἘΓΑτι απ τα ΟἸ σο ΓΟ 125) 
πανηγυφικὸν γ ΟσατιιΓ αι 4 1η π 115 (45 σνγύρεις) ὃζ ἴῃ 
σουσπροατίθιις {ΠΠ|50ν 51 ἸπΠηἶτα ποππιϊπτιπι πλατειά 0, Δ οσιιτι 
[ροέγαπάοτιιπι ρτατία σοη Βιιογου, μα] Π Οοπλοά! οτατίοπος Βα- 
Βοτοητιτι Οἴςσεγο ἰάοτι φιαπάόδαιμο οχογπαιίοηοπὶ ΡΟ [Διιῖτ: 
νε Οὐ ΩΤ ΠἸαητις ἀς πιο πίζγαει πὶ ΘΘητι5, ΟΠ ΟΙΟΠ416, 1. δημη- 
γορικὸν ΑΥἸ(τοτο ! : Ὅτιεπι Τ᾽ πανυγυρικῶν λόγων Δη συ! τατο 6 ΠῚ 
ϑεώρν γοςαίτο ἀϊχίπιϑ:πόμηγυρίζοντα ἵρ ἴππη ἴσα ἀϊχῖς ΕΠ Ἰσατ- 
πα!, οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον διχας: ἢ το, ὀ!οκλυιστοισ-ἢ οἱ πτανηγυρίζοντι ὅ- 
Χλὼ οἷ, οτατι μη ἄτι ἰῃ πη ἀϊηῖ5 ςατιδύϊηιις μαδοθαητις 
αὐ [οὐ] τάτοσ!. 

Τανηγυρες, πγα σαὶ Π οὐ Γρ εη Δ] ἀκ, ἀπ το ΓΕ, πόλις τωρς δίανττεν πὶ - 
γηγυρικωῖς χῳτεσγόνεισ μϑμα 9 ντὶος δὰ νἴταττι ἀοροράαπε παρ βοὲ 
{γον ΡΠ ατατιίη Οαπα! 10. μὴ κυανεγυρακώς,, δνοὶ ϑεϊκώς εορτοίζο- 
μν ἸΝαζαυζ. ἴῃ τας. Ἡϊης ἃς πανηγυφοικώτορον. Ῥοιπ ΡΟἤ Π15.Ρὸ - 
νύ ταις, ατλυνγυφεκώτερον δεδγε τοὶ χτᾺ τίω) αῤχ ο), Ῥοτῇ ΡΟΠίι5 ὃς ἵπ 
ΤΟΙ οητῖτς τοσηιηι Δἀρα ηΠΠἸγαῦατ, 

τηανήγυρας, (δ ἡ απ άϊ παν, Πι4 ΡΌΒ Τοῖς, ρα δ οι ς 
Ῥεῖτας ἃ ΟἹοοτι 1:5, ττπι. 4165 αι, ἔτοας ΜῈ 
ἀϊες ἔς πὶ Τπἀοτιπι,ντ ἤιε ΟἹγ πιρίςὶ ΤΠ ἀτς πὸ 
γα ᾿παιτ Τητογρτ. Ὑ μαΟ. απαἷος ς. πιιοσες ἃ! 
Ὀτατγὶ (οἴπτος (ςτδῖς Ἡογοάο.]. 6. Οἱς τπογοαταῦ 
Τιις. τι Ργτμασοτγαπι απτᾷ τείρ δας. 5, πη] εη 
ταῦη ΒοσϊΠΕ1ΠῚ., ἃΟ ΠΊΟΓΘΑΓΗΤῚ ΘΕ 5 41} ΠΑ 
Ἰυάοταπι ἀρράγατι τοτῆτς Οταῖςλα: σο! οδτίταῖς. 
πανήγυραν χὴν πἰμνικαιῦτοι τυ τρᾳγματείαν ὄρῃιζηπεῖν, ἿΝ: 
αἰεὶ τὸ («τῇ τὶ ίοτιιπη οἵδ πγοτςατῦ ργαρεςγσγθιη 
ἴεα ποσοτίδσί οι Π το η γος. Ηἰης, παρηγυρεκοὶ: 

δυτῖςα οτατίοπο5,, χα’ πὶ Βα πα πτοιϊ σοπιιθηζ 
τατοῖ σις ρ᾽ογύιηιις 46 γε  Πτατίθι5 Οταοῖξ : ἃ 
δ σῃῖ βοάν ετῖαπη ᾿οσιπη ἴῃ 41ςΠ| Παῖς οἰ δ τίς 
ἀς ἴῃ ΟΠ]. Ετγα ἤν. Ραης ον τί ἐπα οτιτη. ἂν 

ΤΙ ανηγυρισμὸς, οοἸ  τῖτας, δὲ ξοκοπία, οτοπτατίο. Ρ᾽μτ. 
Πανυγυρας ᾽ς, 8,6. ῬΑ ΠΕ σΥ ΓΙ 9 48 (Οἴξηηες {πάρος (οἱ 

οἰοπατοτνοο ἐργατοτν, Ν αζαη.π Οταῖ, ἢ 
ΤΙόμηγυρ τὴς γὃ. ὁπ Π] Πατοτ,Ἐεῖτο. 
ΤιανήλεΘ. ἡμέρα, ἴοτοπα 8ζ 1{Π π|{τί5 ἀἰς5, ΔΕ ΠΔπ, 
πλιῆμαριτοτο ἠ1ε: ΠΟ ΒΊοΓγ. ᾿ 
πανημέρεθν, ας δν (ρατῖο τοτῖτι9 ἀϊοὶ : ντ πτανήμερος ψ' μι 

παόνυχ ὃ: νεἶ παννυ χιζθυ,Ἰ ραγάϊτιις ἄς ρεῦποχ ΘΕ 6, ἰμῃν 
ςαδιυ τυ ἢς αα ρου Ὁ παπὶ γοἔδγειιγ, ὃ πανημέρμοι ἢ πΝ 
πξηῦ σπετι αἴἰτ10 τοτο5 αἴςε5,) αιίηπο «ἢ Τά ιὸ δά ἤιπ ἼΝ 
ςουλέτος, ΕΤογοίοτ, 18.1.0; πανημέριοι σιωυῆσειν ἀπ, ἢ 
ὁτοὶ ὃ αὐϑημέριοι σεῖον ζυγὸν, ῬῈτ τοτιμτι ΔἸ τη ϑίταὶ 1 
1, διοὶ πάσης ἡ μέϑας, γο] δὲ ὅλης ἡμέεκςνῆιω) σπανυμερῖί ἷ 

τοτίτη ἀἴοια, Αρο]] οπίας. Ν 
ΤΙ νη μερον. πανημέρίον, πανήμερον πλιίοντες 5 τΟΙΙ πὶ ἄϊεη 

Ἡδρτοάοε. νι. 
τιυνήμερος » Ῥοτά τις » Αροϊΐοη, ΒΠοά, ἃς Ατἰπορμαπ. 

μέριθο, {κι 
ΤΙ νὴ πόρος, κ) ὐεἷῃ ΟΡ 5 Ὀὐδειίς, ΤΟ πΙσὺ ᾿γῸ παν ὐποδος, 
Τα ίρης. εκ κὶ τ, στατῖο Πις οσαη διις Ρίαςοη:, Εἰσί 

νήρεα ΕΧΡΟΠ. στῶ σιν αὐ έσικον ται οἰ ἀς πη πόρῆρε; εἴ ποῖα 
σιν αῤέσκον, [ς 4 οὐ ΠΊ παμϑήχ νον, ποικίλον, ἶ 

Τί ενηρζαιφἱ ἀφ ππὶ αἴϊοιτ ρ τὸ α7 παήται ἰριμοσοῆοαις, 
τιϑυϑελ γῆς,“ Θυ, Οπτπο5 ἀογη τ σεηϑ ἀγατο ἀοΠ]ηἴοΠ5. ΟΠΊΝ 

τιῖς ὅς σα 41155.ανϑελγης φωνὴ, ΝΟΠη. νν 
Τὰν ϑέλκτειρᾳ ἡ μερὲς » Υἴτὶ5 ΟΠ ΠῚ ΠῚ ΠΑ Η͂ τεογοατγὶχ 

τηδτ! τις. ἘΟΥ̓ΗΝ 
ΤΙ αὐϑεὸν, εν τὸ, ΡαπτΠ οδ,τοπτρίππι Ἀοσς, ἴῃ αι τ (6 

τιΐπη τασσα Ἔχ σοπτίιπι {προτ[ἰτὶ οἴλτιι πὶ σο Πππ|10. 
σοΙεθασης :ψποά Βοηϊξλοῖι5 Β οπιᾶπις ἘΡΙςορΙα 
Οτεροτῖο, ἄοπο δοσίρίεης ἃ Ρμοςα Οίατε. ἰῃ τ τα 
πἰτιπν (λαέξοτιιτη σοπιιο τοι: 4] λιιπη ἃ ποῦ 8, ϑεός, ὦ 
Παὐϑυρ, ἢ φφτ. ΡΔΠ μι οτα ῥὑαηγβοτα Τιατῖπὶ ἀϊσυητ, Πα πῇ ΡΙ 

᾿Αςοιίατίπο αγαςο ἤτ ΝΝοσ ἸΠατῖτπι5 Γιατ π5: ἘΠ ογδτὶ 
πιοηΐριι5» Οὐ που απὶ σοπέμ [ἃ σοπιις ρα ητῆ γα σατηι 
ἄτην Βα τ ππ οἱ ποπιΐηα πππτᾶγο σθπῈ5. ΡΑτΠοΓ οη 
1ἰπιιηῖ οὔ  ραητβογα ἘσσΠἸΠΙ ΠΙμπη:ΠΠΊΠΠΙ το Πἰς Ἴγάζαῖ 
τεῖα, 6424 τη ΑὐἸίζοτοῖς χογεῖς Πα ριιπὶ σογιαγίιηι. πῆ 
ΔΕΤΙαπ. ὃς ΟΡ ρΊαπ. οὈἶτοσ ταπείιην. Ἂ 

ΤΙ θη ρφν, ΓΟ ΙΒ ΚΘ Π1155Ὲ Χ 60 ΠΟπΊΘη μαοππ, αι 4 ΟΠΊΠ 
οἰπιάατ, γι. 9 “θαυ οπάτιμτι Πρ ηὶ ἤσατ δζ ΔΠΙΟ ΠΡ 11 
γεθν Ρτὸ ςοάοπη,σάνϑηρον δάπεδον, ΑΥῚΠΟΡΗ.1. παντοο 
δεκτικόννν τ ποτατ Τητογρ. ]Ρίδηις ἀς Αξεο. ἐπτρτῖ 
Ἐπιρτουοπι, 5.ν [εἴ π, Ὑ ΟἾπὶ χασπι Πατατιιπι ἰδ έχιΠ 
πηι ἃ ρ [σατονοναιτ ἱπἀαρίπεπι ρ᾽αρς ροῆτῖς ἃ ν᾽ 
Ῥαπιβογαστι Δ ΔΠΓ ΠΡ 6. ΠΔπὶ οτῖδπι {1 πἰ 1] σαρτταῖ 
ΘΠΊΡτΟΓ ργρτίτ πὶ ΡγρίϊΑγο ποςοῖςς παρ οθ1τ. νδ] ρα 
σειν τἶμ) 8 ραν, ἴ. ΟΥΠΠΟΠῚ σά ρτιγαπὶ ἀρρε ἰΔπΐτ, στὰ 
οτίαιτι τ] ρατῖ5 ποίζγα Ππριια ἀϊοῖς βαπερεγε. 

ΤΙ ανϑοινεὶ, ἀπο Ρ τπ1. [Ὁ] ΘΠ Ἔρα]ο, ΡοΓ τοταπΊ σας 
πὸ ΟΠ 1117, : 

Τα ϑοινέω, ΟΡ] οτοίοίςππο σοημίθλιπι αρίτο. 
Τανδοΐν"."ς»δζ 

ΤΙανϑοιγέα, ας, ἡ ΟΡ Ὸ τ πη. ΓΟ] θη π 6 σοπα αἰ πη, πϑρδιωσία,ϑι 
Τό ϑροις, οπγηΐᾳ ΠπΠιγγαῃς ἴδει {αἰαγγα πο ἀϊυα!σηδ 

δύμῳ ἀριιᾷ εἰσ, αι] Ἔχρόοα, παῤῥησίαν εἴγοντι δήμογπι 
τι ὡς: ε μηδὲν αἰτοῦς- ἐλλ βάλε, ᾿ 

ΤΙανϑρυλλ μεν, ΕΗ οἰν. τὸ πιαντει ϑρυγλοιιῶ, “ 

Τάνϑυμαδὸν,τοτο ἀπίπτο, τα σῃ τῇ ψυχῇ κὶ τῷ ϑυμῳ Ηεῦ 
τιλύϑυται . γοποταηδα., ρογαμὰπι [λογαπία 9 οπλη 15 

[ξαποηάαιορμοοῖ, πόνϑυτα ϑέσμι᾽ εἰξίωυσενοἱὰ ς[ϊ,π' 
σέζαςα, ; 

Τιλύια αρια Δτῆεσ, Π|0.3.υ]ὁ πλησμονὶὶ, κα πόξια, τὰ πλίσματαν 
πϑυὸς αἴτος: ΝΜ] οΠΤἀροτασι Ἰπραα αἴης ραηῖς οὔρίποπι ἀρ 
τίπο5 νἹάδγις πε] Πρόγε, τ". Ἷ 

ΤΙ κὸν, 8, τὸ, συ συ ᾧ σαν προτο σοητίπρίττὰ Ῥφης ἀφσσαιι 
Ἰος τογγοτος Πιριτὸ αὐταὶς ἐπτηγϊέξοτο ογεεθδτατν Ροὶ 

ΜΑζο αμνοαρ.28, ὃς Εναία.ργοι γ᾽ οὩΡαμῖςι8 σαἤιϑι 
᾿ Ψ Ῥ ΐ 



ἥ Ἃ 
Ῥαηΐςιις τουτοῦ : Ἔχογοίτιπι Χ οΥχὶς ἰηματ, Ηστο- 

τις ἱγπηρματίσιιπι ἀρ ρο Πατς ν]άοταγ "το, νἱξξο- 
νους [γπρ Πατίςιις ραιιοῦ ἀἸ Πῖρατ, Ὀιοάοτγιις 

ἡἰκῳ ϑυρυύζῳ σιωεχομλων. ΤΟ ρ νος, φός.9. πανικὸς, Ετἃ- 
ἱκῳῷ δείματι χαταιχε ϑέντεςοϊ 11 ΠῈ Ραηῖςο τοῦς Ρογ- 
᾿ Πιπεῖς Πρ Παπτιιὸ δὰ Ατείσιιηι , ἀο ν' οητίἀἴο πανι- 

τ. Ετ αἰ 1» πανικὸν σοϊτὸ, (στρ ΠΙΤδς οπΐπι, τἀπὶ Οἰσοτ αά 
η, Ετῇ Ατείσιι5 ποίξογ αι σαοπάαπὶ τῆς σΟΠαΠΊοΠοτὶ 

ἧς ἵπτο  οχ το απὶ ἰοιπ ρον ρυζαῖνηος νἱάοτ φυΐδις ρτςἢ- 
ΜΠ οἱ ΟΡ μὲς ἴδρειις Ππὶ ἐιογοῖς. χιιο αὶ εἰπλϊάίις ἔρις οἴν 89- 
νεῖ τοροπτίηὶ τογγογοβυ ὃς Δηϊπλὶ σοι τογη το 65. ΠΊΘΓΙΙ5 

Ὠρβατγοὶ. ν᾽ ἀρ ΡΟ] τισαΡ.18, ΜῚΟο].Εὐξριπεδ' Μηδ ει, Καί τις γε- 
ὅλων δδξαστί κα ν᾽ τ ανὸς ὀργεὶς» καὶ τιν. ϑεωών μολεῖν ὀμωλό- 

αὐπηοίτιπι ργορ τἰτι5»ὃς ο[απτδης, Ττοπὶ γαΐάς ἈΠ] Δτῖς ἂ- 

Οπιπίῃο Ἀ1]4τὶς ὃς [ταῖς ΟΠ ας, πανίλαρον δ΄ ριμο τιταῖ- 

ΕἸ ΠῚ ΠλΠ5οἱπ Ἐρίρτ. 
.Π1; ἃ] νι, δἰ οι σοί οἶς » τιγὶ διιπάτμι. νἱ4ς Ης- 

ἱπιυτήμιμπι οἵς ὑπὸ τῷ πὰρυὸς, αὔος|. ῬΑη]5, ιιοπὶ Ψ τ- 
ἰδ ἀςαπινοσατ. Παρυίσκοι 5 ρᾳηϊοὶ ἃ Βιιά.ρτο ρεγίο- 
ἀτγί οἷ5 ἃ Ραης 4115. 
τὸν Ῥαπίοπιπι : ἔλητιπι ἃ ἀϊιοάοοῖπι Γομΐα οἰπτατῖθιις 

τιξτιμπι ὅς ἀοποηπιίπατιπι ντ Ηογοά τγαάϊε [10.1. 
᾿ σιωωέδιρεον . ΠοΠιΙΘητι5 ἀποάςοῖπι ορρίἀοτιιπι Τοπίδ;, 

ἰς Τοπΐα: σοποι πὶ) Ἡογοάοτιις. γνἱάς Βιιάφιπι πῃ 
5. 

γγν χον»ὃζ πἀυνύχιθν, ΡΟΓ τοῖαιη ΠΟ 6 ΠῚ, 
τηούξο, ρογιρ. }0. ΑΓ ΠΌΡΕ. νεφ. ἐσγ᾽ ἐ δι ἐν τοῖς «φρο μα- 

πε πόρνυ χίζεινγτοταπη πο ἔξοπι ρογποέζαγο. 

δα ΡΟΓΠΟΧ, ΡΥ τοῖλπὶ ποέξξοπὶ ἀσθης (ει νἱβί!αης γε] 
Ὀτηΐθη5. ΗΠ οπ1.1{1π4β,6 χρὴ τοδυνυ χιον δὐδειν βαληφόρον 

[46 π|, 6) δὸν πτόυνυ χιοι, ἀοτπαϊεσα ας ρον τοτᾶπη πο ξξοπη, δι᾽ 
υκτός, πτιντυχίον χαΐεται τὸ ἐλιυύχνιον, Οἱ [γομΠΙ Ππὶ τοῖα πο- 

ἰεῖ, 
ἰσὸς9 12 ΡΟΓΌ  Θ.Π τι πας ΓΤ λιν Ρογ ρ [ατῖο ΟἿ σοτ. ν 1! Πα πο- 
Ρεγηοέϊατ! ογίαοτττη ΠΟ Ἐπ Ππιι γα ν ρη]Πς ἰμάϊςιπ- 
τε .({ε Ἀ Θρ.παννυχίδαι ποιήσουσι; ροτι! 1 Π1Π ἀοοης, ΟΕτγ- 
ἱεβων, δεῖ Ἰη στι τ. κὺ νι φορων χἡ ποδρνυχίδων ὠπείργειν τίν κταρ- 

χιὺἐγοδ ποϑιγπα γΊρ Πα 7 Ραγα  ριατῖο ποέξζαγηα, (ςδτ. 
Πα πν, ὈΙ τη, 
᾿οοδ ὁ οχοιίίτοτ, 
ον δ βΟΓΠΟΧΟΡοΥ τοῖα ΠΟ ἐτο πη, αδονύχεθυ, ρὸν [ὉΠ] ἀατα 

τη, ΟἿ ΥΠ. ξ ὅς σ᾽ ἄρα ζεις ποννυχ(θ- 1. διαὶ ποέσης νυκτός, παῖγ- 
τάσις. ΙΝ 4Ζαη. 1} Οταῖ. Π1α.10. τί ποίννυχον υἷανον εἰωτεῖς; 50-- 

ἢ Αἰδεε, τοῖα μοι σ'ϑύνυχα καὶ φαέϑοντ᾽ ὀὐεςεγαζες, , ἴτα η0- 
ἀϊος βεποιας,1.κ7) πτστεν τίω) γύκτει κὶ ἡ μέδαν. 
ξγδγδ» ἴοΤΡοσ ΠΟ Γι 1159 οπηπίηο ἰατηςητα 1115, πηπῖπῸ 

ἴα ἘΡ᾿ρτο πεινόδυρτος αἀἰηδῶν, ΟΡ πος. Οπτηΐπο ἰπιξξιο- 
ἴπϊα, πανοδυρτος βοιὶ,νοχ ΡΓΟΥ Πα ἰαπιοητδθ 15, {ἰδ τὸ 3. 

ΓΝ 
τ ὅλῳ πιβοἴκω,ςτιπι τοῖα ἔα ΠΊ 1 4. ποινομιὶ, ἔς (ςτῖ ρτιῖπι. Α - 
16. 
ἴοτα ἀοπηιις, ΤΠιιοΥ 4. πανοίκεσία γϑυϑ μῆνοίτε κα οἰκήσαν- 

ἢ ΟΠΊΠὶ ἔλπΊ 1114 ἀσοηταϑ. ὅ 
«ἂς ἢ ΓΔΤΩ1] 1 νπἰτιοι α. ἐκ παντὸς τῷ ἑλλίωυικοῦ παγοικησία ἐ- 

ΟἸΙΠῚ ν ΣΠ ΘΓ ς ἐλ πΉ} [115 δέ ρα πατίθιις ἄορογα. πἰΠ πηά- 
1 νΠΠ ΠΟ Γῆς μα δἰτατὶ οπιριις ὅς Πα δ᾽τατοῦῖθις, ΤΉ τς. 
ποτ. οἵ τοῖα εἰοπτο.πι}1ο γοἰ τέζο. Γκιςᾶ5 ἴπ Α ἐξῖς ς.16. 
τεπις-δυκὺς πῷ θεώ, Ἐτ' πανοικὲ αὐαιρει ὅθε ἀϊσιιη τίσ αὶ ξια- 
ἘΓΘΙΙη. ν οἰ ατι αιπππὶ ΡΟ ἘΠ] Θητῖα ΠΌ]ΠΠ τιπὰ ἴῃ ξαπ}]Π1ὰ τε- 

ἢ ἕαςῖτ, 
ἀοτη. τὸν χριὴ ποινοικίῃ αὐτῇ γυναικὶ σευυέπεῶχ, Π6 πὶ ΟΡ ροτ- 

ΓΟΙΙΠῚ 8 ΠῚ} 14 ὃς νυ χοτο πὶς σοπη τ τ], ΗΠ ογοάοτ, πανοικέῃ μὲν 
Ἐν) 611Π} οἴΠΠὶ ΟΠ] γε ἔλπα}ΠἸαγὶ δάερτιι5 εἰξον ε] οὔ τοῖὰ 

[14 ς. ἢ 
κὸ ς οὐδ πανοικεσία : γτ παγοϊκὸς ἀπολύεται» οἴιπι τοῖα ἄοπηο ΔὉ- 

ἴι5 εἴς, 
ϑι γα] 4ε Βεδειις. θεαὶ ΠΠτηιι5υστμ μακάρις Ὁ-. 
ἌΡΟΓΠ ΠῚ 15. Θοτίς ΠῚ. πεινοιμόεῖον, Ἰη ἘΡΙΡτ. 

δι ας δ κα, Οπλπὶ εχ Ράγτο πη} } 19 ρου ΠΠ11118. ΤΩΝ 
Ἵν ΠΟ Πς Ἔρ τ οτοη, αι] αὖ Οπληὶ Πἰπϑιια σοἴαταγτ:ἃ πᾶν 

ἼΥΟΧῚν ΕἾ αι οπηπίιιπι νοσο5 διιάϊαζ. Α[1] αιιοά δά 1ο- 
ὉΠΊηἰ 5. δΐασα ὃς ομφη, ος εἴς νοχ ἀπιϊηΐτιις πα], δὲ βιτιι- 
Αἰται ἃ Ρταίαρίθπς γθξεγετιιτ. 1 )α.9. ἔγϑει πανοβφαιῳ ζιωὶ 

ον εἶχα οἱ, 1, ϑλοτα Ῥαπῦρίηςο [λαπαὶ ἀς πιοῖς [ἰτα δητ Γςτα 
Οὐ. ΜετασηρΑτα Ραποσῖρμαο νοι οἰξ ἴδογατα τοπᾶτὶ. 

Ἐς Ράποραο νἱτο οοάἰοιιπι (στ σατατ. 
οὐ Εἰγαπάο, χελιδὼν, Εὐτατ. 

τ  ἰπτορ τὰ ἀτδτι!γὰνν Ὠ ποτα 5 ἀ ΠΛ ΟΤΙΙΠῚ Αἰαδτοῆο 

δ 

ΠΑ 371 
Τπτογρτοῖς, Ἡ!ογοηγ. νοεῖς νπἰμιογὰ ἀσπια Ηἶος οηΐπι ποπιΐδς 
ἰπτο Πρ ἴξαν φιιϊσαυϊε αι ἀταναιάνιτη ἐπ ραιρηαπη ΠῚ] τοῖα Ρεῖ- 
τἰιγοτοῖ. σαῖντ δ, χία: παν οσλίων λα εν αἴας τοῦ ςραπηγοαῖ, τ(οοταῖ. εὖλ 
ἣν σανοπλιὼν δὴν ἐδὺ σουτρῴοις οἴκοις δ»τοπέμυπειν ὧν πάσας. ΑτἰΠά, 
ἀς ρμοῦῖς Αὐβοηϊςηπιιη, 

Παήοσλιθ- οπιπῖπο ΓΙΑΤ ΠΣ» ΕΠ ΓΙ ρ᾽ ἄντ γρργω πανόπλ(θο:ϊτ τοτιπι 
ΠΟΥΡΙΙ5 ἀΓΠΊ15 τορος. 

Παϑοπος»ΠΟπΊρη ἔοητὶς Ατεὶςὶ, Ατὰϊι, 
ΤΙων ὀπῆης, 74. Οσμ! ταῖς, αὶ οπγηΐα ος} 5 Πππσγατο ροτοίξ , πανόπων 

ἀς Ατρο αἰχίτ Εμτὶρίαος ἱπ ῬΒασπι (δ, αι ποτα, νὺ ΡΙιτιις ἰα- 
αιλτ, οι] οις δαῖτ, ᾿ 

Ταίοπῦθ., Ὁ, ὁ ἢ 7) 41 δῦ οπππΐθιις νἹἀοτατ,οπιμ πὶ οςι}ς οχ- 
Ῥοίπτιιδι 

Τανόπήρια, 11» ΟΠ μΐὰ νἸΔοτιδιιΐά. 
Τανορριεὶν Ο ΠῚ ἐπι ροτηοτοτί ν τ δ ιι5. Γοτὶ . ὃς σανορ μί, 
Ταΐορμιος, {ξατῖο, λιμκζωὺ ἀγχιξαϑὴ ς εἰς ὃν δεαὶ τοῦτο πῶσει νμῦς τὸ ἐν πεῖγ-- 

πὶ ὀῤέμω ὁρμίξετωι, πάνορμοι λιμῆδες, Ροτῖι5 ΟΠΊ ΠΣ θιις παι ΐντις ἐΧ -- 
οιρίςη 15 ἀρεὶ,ἰοσκ ἐπίω ἔχοντες ππαντὸς αὐέμου., ΠΗ ΟΠλοτ, ὁδιν : ἢσ 
θιάγψαμιις, 

Πανὸς, γο  ρανὸς, ὃ, ὁ. ἔχ. ἰλιηραθ, νἱάς Δυχνᾶχϑ. Δριιά Απιῦιο: 
ΠΙΠ1Π1. 

ΤΠανοσπρ αι, Ν᾽ οἷς σα! ΠΊ1ΠιιΠ| τ {{Ππ|γᾶ 5.501. η΄ ἐκ “Ὁ ὁασρίων μίξις. Ηεΐζ. 
σειύοφὸς συμμιγὴ ς,πληϑιὲ,ητιο» Πση ἢ ςατῖο τηρτδρΒοσῖοα ογῖτ, ἃ- 
Ριά νττιπηαις Ῥγοραγοχγτοπῶς [στίρτιτη εἶν, ι 4 σεηίξης 
παρφρξυωτέον, 

Πανουλει 7 οἰηξϊὰ ρεγάςης ; Ηρ οὮ, ϑξώλης : γε] Ῥοτῖις οἱ πείντωξ 
υἰϊξώλης. 

Πανύργευμα, τος τὸ ποινεργημι κἱ. οἐἰποέτημα κα σόφισμα, α[τιιτῖα, ἔχ έξιιπι 4-- 
Ἰζατιιπι ὃς σΠΠΠ4τπῦ, Οαρίτιιτ ετίαπι ἴῃ Βοηᾷ ραιτοῖη: Εςοὶο- 
Πα[εοὶ ΠΑΡ. ῥίζα συφίας τίνι ἀπχεγοιλ δ ΦΘῊ 9 χὶ ταὶ παγεβ γεύματα αὖ- 
τῆς τίς ἔγνω; 

Τανεργεύομαι, ὃς 
ΤΙκνϑργέω, μι. ἡσωγπ. κανκακεῤγώ, ΦΟ] οςὁ ἀσο, σα ΠἸ4 ἀρο, ἤιπὶ αἤει- 
τιῖ5. ΑΥ ΠΡ ἴῃ ΡΊττο; βλέμμ᾽ δρὶν ὅλίφηλόν τι πεσανεργηκότι, γὰ]- 
τι15 οἱξ 1111 Ππι}}15 αι} 4Π [αι] 4 [το] τὶς αὐ πηγῆς, 1614. ΦῈΪ σ᾽ ἐκεῖ 
«ρεξλύυδυον εἰπεῖν εὗ πεποινέργηκας. Γ) ΟΠ ΟΙΈΠ. Κολα ξεῖν τοιέ τε χοικότε- 
χνοιῶτας κγὴ σοφιζὸ μῆροις, κἡ πτινεργέϑρ ποιναργοιώῶπας. 

ΤΙανίργηκοιγτος ,τθ 41 π1τα 5, καικοτεχνία ἀπάτη ας σόφισμα, (ςεἰιι5;50-. 
ΡΒοοΪς5. 

Τίανυργία ας ἡ ΕγΔιιδον ἃ ἔγιοῖα Παρ 4011. 4} 14 {τ45.. δεινότης ὡς ἐπαιγε- 
τὴ ἱ.(οἹετῖία παϊηἰπχὲ ςδπηοπ 446 115, τἰίτοτοῖ. θαρ τ τι πι, πιὰ τς 
ΟἰἴαΡΊΙατο ἐς Γιορὶρ. ΑΥἸΠΟΡΗ. ργὸ ογίιτιϊης ἃς ἔσεϊεγο. πανεργίε 

. ἅριιά ΠΟ οτ αἤδ νἱάστιιτ (ΟἹ οττὶα [ΟΠ] οἶτα ὃς οπιπῖα τοπῖᾶποιρτο 
Ριϊὸ εἰς πανεργία, σα} ΠΠ ἀϊτ4ς, ΓΟ] οτεα ἀιιαρ απὶ δα χηα]ὲ ἀρ ΟΠ 
ἴοπρο νῆι . δὲ τγαέξαπάϊς γοθιῖς οπηπίθιις φιαπια: ποις ῖ- 
τί ηἷς φΑΠΠΠάπι5 ἀἰοίτιγ ἃ σα! !Θηάο 5 γε οὉ οὸ ιιὸα νῇι ατεῖς 
«ΑἸΠΠ ἀπχ οτίτοποη οἰξ νογίιτία ντ Ἐγαῖπο ρίασοῖιπος δπίπι οἱξ 
ποχυτροπία, τορι ὸ, ΕΠ ν εγὸ νογθιιπι πιφάτιπη:ςαρίτιτ ἐπὶ πηᾶς 
ἴῃ θοηαΙη ράττοπη: ΒΑΠΠ 0151 ργοιιουθία σαν βγίδν δε ἰὼ δῇ αἰτὶ 
ἐπαηνετίω) Θηΐτη πανεργίαν, ἀπά πὶ οἵϊο, 41 νοΐ ας ὅπλῳ τινὶ πε- 
φραγυῦρον ἐξ) δεῖ τὸ διυστώλωτον τὸν φρόνιμον τεῆς δηπξελῶςς οἶα ὕσεεναν.-. 
τίων. ΑΒΐοεττ ἐχέρία τῆν ἐ ραΐων χα τασοφισοιμβύων «ξὺ ἀμυπῆίοις:Ετ οὉ-- 
{πετνίςιιπη αὐθουποιεμήνων τοὶ εἴξῥενα “0 ἑξραίων, Καλὴ ετῖδ πὴ ἸΠ64 15» 
πεσεργία τῆς ῥεξέκκας, 

Παγξργς»γδ, πείγσθερ (θ΄, στόγυ φρόγιμος, ργΟρτὶὲ διπὶ Πρηϊῆςσας 41] ο-- 
φαηῖριις ἴῃ το θι}5 νογίασιιβ εἰτ:ὰ σᾶν ὃς ἔργον. ηἰϊαἢ ὁ πῶσιν ἔργρίς “ 
ὄηξείλιωνΥ ἐτιὶπι αι ᾿υιλατ 41 ο4 1114] εἴς ΓΟ] οητ,ατα ἐν 
ντ ἀσοϊρίαταγ Ατεῖς 5 [οτὶ ρτογί 5 Ργὸ σα! Π140 ἀεέγαπάμ!ςπτος 
νογ Προ Πῆος εἰς, ὃ ἐν χαμνοῖς νοήμασιν ἔυεπίξολίδ. Ἄγ ΕΠ 105πηα16ἢ- 
οἰιτΕἰ Ορροηίΐταν ὡπλοϊκὸς κ ἐλόυ ϑέρ Ὁ. κὶ δδκολίθι, ρεῖπηα θτοι]ν 
Αὐορ.ΟΘεη. ἔσεπι, Εἰιτῖρ.ὀχλινὴ κὶ ποινβ γος βωμολοχία,τατου!- 
τὰ ὃς τηδ! ἰτι οί [σιιγυ 1 Πτὰ 5, ΡΙ αταγιάη Ροτὶς!, [τῷ σαν ργοε, ΓΟ] οΓσ. 
ῬγΓμάφη5)ς.3. ΡγοπογΌ. σα] οπιοη. ὃς (4.12. 

Πανέργως»ναξτὸ, αἰττὸ, ἀο] οἱ ,νοτπιτὸ, ςαΠΠ|4έ, 
Πανέρι-. Ἡοίνς, πάντα ἔρε- οπηηΐμο Ἱδοιπάϊις. Ὁ 
Πανό μον, κα, τον Πτο ΟΕ} 05 ΟΠΊ Ἢ ΠῚ ὙΠΕΒΟΙ ΠΕΡΙ γ εἰ πη 11Π1. 
ΠΑΡ ΙΙΠΊ, ἵπιηά. ᾧ, πανόψιον ἐγχϑ' ρΙεπά!άα ὃς ξα] ροης Βαίδα: 
ΤΙανσειγέα ας ἡ. πεινοπλιίας ἃ ΡῬΑΓΑΓΙΙ5. ΔΥΓῚΟΥΕΠΠῚ 5 ΖΕΠ 4115 Οπηηῖθιις 

αὐ πλῖβ ̓ πΠταΐτατ. Ὠ1 ἐξα νΟΧ εἰ σοίκος(4 185 στέγος) ντ ρᾶτϑ τὸ το-- 
το ἀςοῖρ᾽αταγ:πτογρτ Α ΠΠΌΡἢ. ΔΟΒάγη. ΐ 

Τί αὐσέλίώ Θ',κ,. Ρ] απ: Παπίατη, 1. Πὰπα ΡΊοπα δζ 5011 Αἀπιετ αι, ΡΙ1ης 
110.9.04ρΡ.33.Ἔχροπίς πα Πὶ πὶ ὉΥΡοΠῚ οἰγοιιπηα ἐξα πη. πα: οῦ - 
Ῥ᾽ ἐπλοπτι ΠΏ, τίω αὔριον ποινσέλίευογ, ὅζο. κ7) τὸν αὐὔξιον πεΐγυ λαμωφαν 
ἡμέραν, ϑορ μος. ἤς ἵπ ὈΟύηπιεπτ, τηδηῃ [οτῖρτο, αἰεὶ τίου) πανσέ- 
λίωον,ιπππι [τπη4 ΡΊοηα οἴ, ΡΙατΑγο, πα ῬΘΓς, πεινσέλζωον ο, ἤ μου 
ἀϊοίτιγ φίιιπι ἰπηα οαηπὶπο ρ΄ επα Δρραγεῖ; 4110 τεπιροῖς ςᾶ- 
1148 ε[ ὃς Πεςὰ φιιοάστη πιοάο, ΔΙοχαπά, ΑΡμγοά. 10, ΓΟ]: 
παῇ,66. 

ΤΠανὥνεννὶς, ἐΘ-, ὁ κὶ ,οΟΠιπ]ροτοηβ. 
ΤΙ αὔσκοπος πεὶνοἵπ ἘΡΊΡΥ. ποίνσκ 70 ὄμμα δίκης 1014, ι 
ΤΠ αὐσμικρίθ-) ΟΣ ΠΙῸ ΡΑΤΊΠΙ5. Γ ΥΝ 
ΠαύσοφΘ-, οπτηϊξατῖα ἰαρϊοητία οὐ πηι] τις, Ίο ΩΤ ΠῚ πιι5) εἴ στ 

Ῥἰτμεϊὸπ ἀρᾷ ΡΆΊ]ο ἄς ταππάο; 



- 

γ Ξ. 

᾿ 

37: ΤΕ ΔΕ ΡκΣ 
τἱανσιτερ μία γπαγαριρτα γουπηἸ ξατία (εταΐπατα ταί σεῖο, τὶ τοτ 0.4. 1 

εαρ.3.ἀε σόποτ, Δηΐθηα]. [ἐπιοητὶς ἕο τς 5 Εἰοίπιις εχ ΤΊπισο 
ῬΊΔτοπιϑ.  πταγοῖ., αὐεὶ εἰ ὀργησίας 5 “Ἶα᾽ παϑν σονσπερωία τις Κὶ ϑυ- 
μὸς 5 ἴτα [οππιςη αι ἀ8ΠῈ οχ Οπη ΠΡ. ἀμί πη: ραυταγατὶ ΟΠ θι5 
φΟΠΊ  ΧτΙΤῚ. 

ΤΠανςπατι, ἃ ΤΙ ανορατις, γνδζ ΤΙανςρατιῆ οατ τοῖο Ἔχογοῖτα!» σπὶ οπι- 
αἰῤιις ΟΡ 115. 7΄ παντὸς ςρατεύματος. σεωὶ οἴχῳ τῳῇςρατοπέδῳ. Ὁ 

Ττανσὺ εἰ, ὃς ΤΙ «νσυδέίω. ὃς Υανσυδὲη. ὃς Ἰταατυδέη, ΟΥΠ ΠΟ: ΡΓΟΥ [155 

τρύπαν οὐποϊ πα τιτι ἀπο σι Π τοτο εχογοίτιι,πανορατὶ, Τ ιιογ ἀ. 
πενσυδεὶ διε ρστρται ΟΠ ἶ ΠΟ ΡΓο γί πιαιῖς Ἰπτογίῖτ. Ασάτῃ5» Σιων 
τῷ παισυδίῃ ὀβελίατεται. 411) ΕΧ ΡΟ. παση τῇ ἑρμῆ ἔς ΠἸηδητί Πππηέ, 

τιαισυρλ να ρα ΡΟΠΟς, ΓΟ ὨἸ τη εἴπ τῷ π'ανδ νμεεὶ ὃ( πταυσυδεὶ, [πα ἀὶ 
εἷς εἰἴϊς ὑσεμίμρον. 

Τῇ εἰσυρτος, ἐγένου ἴα τγὰ Πρ η55ὁ πάντα σύρων.Εχ ΘΟΡΒοΟΪ. Πἰ ΠῚ ΓΕΠΤῚ 
Εἰςᾶτα νδὶ [εἰνο].χιὶ οαιις πανσύρτῳ πολλών δ νων τ᾿ ὠχέων ἜΧρο, 
τιῦ ποίν ται συ ρρντι πεὶ κοικὰ κὶ τῷ μῖ) πάσης ὁρνῆς τἶμ' κακών ἐρμνυΐνῳ, 

Ὑταντοῦδ αστο, ἡ ἰορίτατ [16.6.ςαρ.4.8 1{π 0 |αητ ΤῊ ΟΡ τ. ἢ πυιπηογο 
ΕΟΓΙΠῚ 408: αδᾷ τίωυ) αἰκᾳνϑαν ἔχυσι φυλνοον ντ την ὀΐγωνς ὃς πρίζο. 

χΘ- ἃς ΠΙΆ] ΟαΖα Οὐ τ, ργο σι ἀιιἷο απο 4 {προέχει ἴκ- 
ἀϊςατοτῖ, να [ἀπὸ ᾿ιρεέζαπι εἴς. 

τιαὐταϑλθο, 48] τὰ φιιοιῖς ραπογα [μέξα: ροτίτιις οἵδ 7. ῬτῸ πέν- 
τειϑλῶ-, 
Ττονταίλας ποτ τὶ πλπι5 ΟΠ ΠΟ Πηϊίδτ. 
11 αν ταίλα,να ποινα ϑλία κ᾽ ἀςπη Επτὶρ] 4. 
ΤΙ αν τοέπασιν»Ε Χ τοτΟ.Υ [τς 4118 4116. πεύν τα» Ραί. οπιπῖπο δ 

. πιοάιιηςκφιϑεόποιξ, διολετργοῖ (Ὡς ετίατι Ἰὰ γεήροηοης. ΙΔ» Ε- 
οἰ (1.7. καὶ γὼ, ποινπεύποωσιν. ἐφύω, τη διιρογίατ. τινα τρόπον παντοίποι- 
σι χαλεῖσωταί τίω, ὅζο. οπηηίηο ἀ{Ὲ ΠΟ] 6 πι9Γοππ ἴῃ Γι ρ. 

Τί τυταρκης, ἐ(Θ.. ὁ κα ἡφοιηξξος ᾿ππ4ῃ5γοπηηίθιις ΠιξΠοῖς πη 5. 
Το τίρχας) οὐ ἱτΠπὶ Φουα  Πιι5. ΑὙ ΟΡ ̓ . 
Τιαντούσιι- .. 5. ὃ. πα ίαιιαηι γ ΠΡ το [15 5 ὁ ποέντοϑεν σκιαὶ ὡς ἤχων 2. ἃ- 

ΡΓΊςτΙ5, 
ΤΙ ντα δον ηπδαύδαις Οἱςετιςυΐ σοπτγᾶτ. πα (απ 4πὶ : ν δ αιετν δί- 

εἰς, παν ταὰ τρόπον, πεντει χἣ τύπων; Ὁ ἃ Ππιν 4110 τ! οτΘΥ ἤππιν) ν παϊ- 
ἀποστῇ ν εἰ δ φρέφω, πτί πῶς παν τύχα 7 ΠΟΘΙ ΟΥΠΟΥ [5.0 {{Ππ|. 

Εἰατο Ἐρ .7. χἱαῦ γῆ ἐ νος εἶν πῦρείαν ἄτιμον τε κ; ἀϑιλίτν παντὸς παν- 

τα χ οί! τεῖτὰ ρα ἤηπι τπγρίτογ οπληΐηο ἀτηιις πιιδτὼ οδοντα- 
τε» Οἱ τ ἤις αἰτσι οι, 

ταν τε χόϑενον πα ἰαιιον Οἱ υις ποίγτοϑεν, κύκλα θέν, 

Πανταχοῖ, δὲ 

Πανταχοστ» ΠΟΟἸΙΏ6 1:69} ΟΠΊΠΕ5 Ρᾶγτο5, ΠΟ ΠΙΠΟΊΊΟΙ {{|Π|. σαῖντει. 
χβι σμα Οθηῖτν ΑΙ εχ Αρ γοῖα ργαξατ, ἴδ. τὸ Ργ δ], ἑαυ τί ζυτο- 
καϑαίρει παντειχ ὅσο πὰ σώμστο- οἵα ν πήϊα 6 ρυτι σᾶς. πανταχόσε τ 
σώματος φέρετων ΘΑ] (η.}10.1.46] Ο]4η16. 

ΤΙονταιχϑνν ὈΤατΠΕον Ὁ 894 Π]οτι15. Ετ ςοΠ ἘΓΙ ταΤ οτιπν (δ ηἰτί! ον τ 
παν τοιχ ὃ γῆς» ΥὈἴαι16 σοητῖπι, ΟὨγγίο τ, σανταχβ τῆς εἶκε μῆμης. 
νδΊΖιιο ΓΟΓΓΑΓΙΙΠῚ. τῶν τοὶ χ ὦ ὧν) ν1}} Ρ4Γ15. 

Πντέλ ει ἰπτοροτὐλ ὀκληρρς πϑυτέχεια  , ίλοτα ΒΑΟΟἨΙ τι: τογτϊὸ 
ἥποαιια ἅπηο ἱτογασδητιτ 5 αιιϑ τς Εχ τ πιὰ σαηταΓ 4115 δὉ- 
ΓΟ] αὐίοναι ΡΊ ας, γερο 1.4. τοῖς μυὰ μῆύοις τριεϊηρμκίω π ὀυτέλφ αν, 

γι γρ. 4. ΔΕ λεἰά. τ ετογῖςα Βασοβὶ ογρίδ. 
ΤΙ ἀντελές, ποιντελώς, Πόρτελέως ΓΟ] τε, ρ του 155 Ραπὸ, οχ τοῖον 

πϑυτελιῖς, ὁχοτελαῖς τς 45 σ. 13.εἰς τὸ πὸ τελὲς ρτοτίι. 
Τιλυτελῆς. ἐδ. γὸ κὶ ἡγρονβρόχαις»ἴατορ ατΡΙατο ἴη Αχίος, μέγε γα παν- 

τελὲς ἐς αδετης ἐὴ) λόγον; ΑὙῚ|4. εἰς τὸ παντελεὶς δέ αται,α ἱ ᾿] Πιι πη ὙΚΤΩΝ ΐ ἘΡΤΑΣΝ τὸν 
Ῥοτοίξ, ταρ.7. Δα Ηςθισο5.εἰς τὸ σπαντελες μὴ διυυαυβυη αἰακυΐψαι, 
οἰππῖπο σαραῖ οτῖσογς πο Ροζριλ55 [ιἴσ35 13. τῶτο τὴς πόυτελοιξ 
χαϑοίοσευς, αταηζιη Οὔάζ. τὸ πὶ ρ᾽ Θπι5.ν ὩΠΠοτ 59 [δα ν αἰ ποῦ 
{1150 ΡΊ}α τα σου ἐζη ἢ. Λακεδιιμμονίων ἥ αν παντελῆ γμέϑομγξι οαί- 

41 πὰ νατιπὶ οπηπες Πασςα Πλοη]]. 
Πωντελώς, ΟΠ ηἸ ΠΟ. Απέ, 
Τι «υτεπίσκοπον ἀἰΟἧτιγ τὸ αἵγιον «σσνδῦαᾳ, ΙΝ αζαῦ, τη Οὐαῖ.β, 
ΤΠ τευχία ας, ἡγαΓλατιιΓα στ ὀυυπλία, 
Παντη,ρειαϊειισ)ν Β΄ Ζιι δον μά 1650 πγηὶ οχ Ραττς, ραἤπηι. ]ρίδη. ἰη 

Ραμα, οὔτε πούντοι οὐ τε ποίντῃ,οὐτε ποϑὶ πάντων. Α ΥἸξοτ ἄς πλιπάο» 
στί; πῃ πεπεραϊω μήψωνγοπηποτη ἴπ ράττοπὶ Πηϊτιντ.. Γι ἰδ Π115 πτόν.- 
τῇ «ἐειθλέπισι,ν πἀίαιις εἰτοὔ ρ᾽οστιητ. ποΐντη τὸ σώματος αὐ πασάν, 
1.αὐτισσᾷν εἰς τὸ ὅλον σώνα:. Οαΐεη, δα ΟἰΔιιςοῦ. τοῖο! !ετὸ ὅς το- 
τγαθοτς ἴῃ νηἰποτγίιπι φοΥριι5.αἾ πάντῃ εἰγριωτώτων Ὀ΄ατο ἐς ἴ,6- 
Β᾽ οὔρων παΐντῃ τοῖς κτ' φύσιν ἐοικότων, Θα]ςπ. "διὸ 1.Δἀ Οἰλιισοη. 
ποί»τῃ κύκλῳ, οἰ ΓΟ ΠοΙγοα)αμδιι5 ραντο αἰ ες ράττο. Ατιο - 
το. τείνῃ πάντως, ΠΠΟΠΙΙΟΙΘΓίι5 9 ν[φιοσιααιιο. σα ορροιὶ- 
ται οὐδαμῇ οὐδα μῦς ἡ ν οἱ μηδαῇ μηδαμῶς. ὈΙΑτο ἰη ΕρΙτο]. ταύ. 
σα φεξλυῦνα ὁρώντα ποίντῃ πεντως. σαν πηὗπτάν τως μέτιων 7 Βιιάϑι!5 ἴὰ 

ἘριΠο!. 
Τ αν τὴ καρ. ροῦ τοτηπὴ ἄξεηλ., 
ΤΙ αὐτεικον γέρας ΟΡ ΠΟς]. ΠΟ ΠΟΥ ΑΓ ΓΠ πλλππ πλΠΠ 5. 
ΤΙ αντέτῳ, ἃζ [οπὶοὺ πουτίτεῳ. ἑκαίςῳ, πὸω τίτινι, ΤΉ] ο εἰς ἐππιπο 9 ἔτι 

ποίγιω «π᾿ὐτίτῳ δῆλον, Πογοοῦ. ΡοΟΙνΒ. δῆλον ἢ ἐποίοιν πϑωτίτεῳ, 

(οτὶ δἴτιιγ οεῖα πη ἀ α Πππὶ ποτὲ τῷ ὃς παντὶ τεῴ, 
ΤΙ αντλη κωγ»νίθ., ὁ κα ἡ τ} ΓΟ Γί πιι155 ΕΓ ρα, 
Τιυντα λας, ἐΐζθο, δ κὶ ἦ, 4. οπτηϊ (οἰμις τ τ πόντο εὶς δμόυφιτος 5 ἀρτ 

Γι ρττίϊι), : 

Ταντο δου πὸς οὐ΄ ὁ, ἀἸ οἴτιιτ ὃς πϑυτοδαπὲς οπνηΐροπιις ψη 
τὴν! ἀς πιμ]τί ρ᾽ εχ συϊμαικτες,ν Πα Π ιι6 πηὶχ 
Ρίατο ἀε [εριθ.πὸντοδαπον γἱνετα αἰ πὰ ἍτΉ 116 ἃ 
65 ἔς ξογπιας γγδι ξογπιατ, Αὐτό ὶι πϑρι 
οὐπῃῖς Βοποτῖς, Γᾶ Δηϊπια τα οἴππο βόμμ5, ν' 
δι πϑρτιδαπαὰ τρφγματο,τος ΟΠγ 5 τη οὐ παν 
το ρΡἢ. παντοδαποῖς ἐν αὗραις, δεξωεκῶς παντὶ καρ 
τοηιροτο, ἘΠΕοργαϊζ ἐς δι οτ. ρ δητ, ὗτ, 4. 
πῷ τα τα Ὁ χόνε ὦ. 

ΤΙαντοδειπ ἧς, Ὠγυ (18 ΟΠ Ώ}8115.ν (δ Ομ] τα οάρ, οἱ 
οἵἰππϊπποάὸ Γπιοτεῖ. ΐ ΤΉΝ 

{{ἀντοδυ λα μος, Οὐ αἰ ρ Οτῶ5. παν τοδ'υύα μὸν πγόζμα,, ΜΙ πο 
[ρ τισι, πῖμι! ποη να οπ 59. ΝΑ ζαη, Οἴγατ,, 

Παντοεπεῖς,» 4111 Οὐ ητα οατηιητ, Αἀαπηδητ,η Ρμγῆο 
τι ϑτοϑεν, Αἀπεγθ.4ς Ιοσο: νπάίημο, νηἀφα μαι 9: 

Οἀγῆ ξ, δ κοιχεὲ πάντοϑεν ἔφης ἢ ὦ ᾿, 

Τιαντοϑα 5, Αἀποτγῦ. ν ἰφαοον ας αι 4116 γπτοντεεχξ, Α' 
κεῖται. 

ΤΙαντοῖζθ.» κ᾽ δ  ροτιιαυ 15) Οππ ΑἸ ἔα τ ιι5. ΠΣ: σαπαιι 
(ἀ5φανιτ ρίοχον αἰ ποτίι5, πλ. {τ λυ 5, παντοῖοι ἐη τ 
ἐώνων χύσωη τὸν πύρφνγοπλμῖπο ἐπἸτόγα ργοςατὶ ΤΟΩ 
τοτ(οἰπάεγε. Ηοπτοτ. Π144.γ.6εἰ δοὺς παντοίοις τε οὔλοιε ; 
1. πειντοδατιοιὶςσ Ἔεγα ΟπΊΏα ἔγαιιά ἐς, στὸν τοῖα σιτία, 
οἰδθατία. ᾿ 

Ταντοίως. ον Οὐ οσιιΠ αι» ΟΠΊΠΪ ΠΟ:Υ ΠΟΙ 8 φορῖν ̓ 

ΤΠ αντοχρατορία 5, νΠΙΠΟΤ ΠῚ ̓ ξ ρογ πὶ απο ( [Ὁ] 15 
παινταρχία δα! 4, Ἷ Ἷ 

Πτοκρτωρ,ορρς, ὁ ΕΠ Πἰ ΡΟτΘἢ8» ὙΠ 1115 ἃς Πα πλτηὶ Ὁ οὶ 
ΝΖ. Οτατ. β. ὃς Αὐθοραρ. 8ί ποιγτοκρατορακὸς 
ρικὴ ἐδρα να ῥίζα ἀριιά δα π ἐπὶ. 

ΤΙαντολα 69. .π»4Ε] αι σα"! Δβέογταν ἀςοῖρίτ, Βυιά 1π 
λάξοιφαἰ» Οὐ ηΐθι15 ρώτοηξς5 δέ ἀσοιρίσηζοβ, οἱ αὔδα 
τος λαμζανοντες τὺ σ)τοιῶτες. : 

Παντολέτωρ,ορος ὁ, ΟὨληΐα ρει 465. ἃς οχίτἰτπὶ ἀβογοη 
ςοττιιρτοτῖη ἘρΙρΓ. ; 

ΤΙαντολεγοχοόνείθ- ν ἴτας ὈτΕΙΠ ἤπια’, ταντελώς ὀχιγρχφονθοςς 
Τιαΐτολκθ-, «γδαι ας {{Ππιιι55οπλατα δι της Εἰτί ρΙά, 

ῬΒγΠορη. κακοδρηρι κὸ ποόντολιμοι, ; 
ἔδιον, τὸς ρατι πὶ θα! πεῖ! πὶ δῖαιις ἰαματῖο ΠΟΠΠΙ Παντὶ) ουτΥβα 

οὐληίθις [απληἐῖς ἐπ πίταξα : αι ΓὰροΠς δ ]οιὰ πὶ 
Τὰχ εὐ ραϊε. ἢ 

Ταντομιγὲς»ν ΠάΤ τς ΠῚ ΧΟ Ί πολὺ εἰ δές, 7. 
Πα τύμεμος, οὐ; ὃ 5 Ῥ4ηΤΟΠΙἑΠι159 Εἰ Π τ] οὨ 5 σοηι5 ἴτ ἀἸξει 

τϊτατίοῃϊς γαγιεέτατε 9 γτ τγαάιτ Τςίαπι!5 : ὃ ντ πὶ 
τοπηΐπηὶ οτἰαπι ἐς Ροοπγαῖα οἷμ5 ΡΟ ΠΟΓΙ5 ἀἸ ΟΠ ΠΕΣ 
τὸ παντύμιυος., αἰιαίϊ Ρετίο παπι Οπιπο ΠῚ ἱπηλταΐοῦ 
βπροῖοτ, [α]Πτ4η. {τὸ 27. ). ἐς οραἱῖδτ, 51 Πρ οττι ἃ 
τοπιίηγί ἐχογοθαζ 9 ὅζο. 1άς Βιά, ἐπ Ῥαπαςξξ, ὅς, λυ 
6. (ΔΡ.4. ᾿ 

πιαντόπῆὴς, οὐ, ὁ, Οαληϊα ἰπτυις ἢ 5» τιν δερκης ΟΠγηϊτιιοηδ, γα 
εις Πδ.5. Ατροηδατ, Ηας τρί ἐλέζοσιιπι σοηῖτοῦ 
τιιαι Οὐ αἰ τα ἢ 5.105 ορ᾽ τοῖο, ρα δορβο οἷ οα 
Οοἴοι φιὸμ Ω181] ἐρῆμπηι ἰάτορας οἰ ας δος ξξιμπι, 

Παντοπωλεῖον καὶ κα ἐμ τοατωλία . τ 5 ΤΠ ΟΤΟάτι15 Οπηηῖμτι ΓΕΙ 
ἀϊηαᾳ αρυά ΡΟ Ππσθιι. Ηϊης αὸν τοπώλαι οἱ α’ ὀὐτα σπωλὸ 

ΤΙ ὕτοσε,ν Π 1110 74 ιΠοιιοτ 5. ρα ΠῚ Π9 1. οπγηος Ράγτι 
ἀασίδει ποίντοσ᾽ ἐΐσίω ,ἱ. παντειχ ὅϑεν ἔσίωυ, κυκλοτερῆ αὶ 
κύκλε φανέντος αὐχη ἐχ δρέϑη. ἿΝ 

ΠΙαντύσεωυοι ϑεου αὐΐγγαι 7 Ἐπ ρος : (οτίος Γ εἰ γαγίαδδ νο 
ΠΟΙΓ8. 

Παύτοτα, [ςπγροΓοέ καφοτε, διαισόρτός. ΜΔττὶν, 26. ἐμὲ ὃ 
ποίντοτε ζων, [ΘΓ ρογ υἱαςη591 η ΕΡῚΠ Δα ΗςΌ. πούντοτε ἢ 
[ἐὰ ἑκάτοτε δὲ δια του τὸς ΡὮΓΥ Ὠἰοἶι15. ᾿ἥ 

ΠΙ Ωτοτελὲ οτὸνοχ Οροῖς [λέζο σογρ5 αἰ ̓ αιοά ρετί απ 
Ῥαυΐιις ταγοςοι[αξτ, εἶτ, ἀς ν ετῦ. Πσηϊῆσατ, σα ρ.4.Οπιαὶ 
τε αϑίοἰετιι ιν. 

Παντύτολμσ τορος ἀζαι. 1 τγά σαι ΟἸγΠΕΙ ρδτὶς 
τόλιος. ᾿ 

Παντοτρόφ γε) δ, δς Τί αὐτροφίθ., ὁ κὶ ἡ᾽,(Ἐπυροτ πιιζγίθης 
αἴτοτγιμν σατπλίης δῖ δγ 115, Γοτ  δέταιτ, Παντοτρέφον κτίς 
κυ πνϑῦμα εἰ πασι Κώτϑετο, 

Ταντοχεῖον, ᾿ς πὰ οἸ 1 πανοοχεῖον, ν 

ΤΙαντουργὸςον αἰοτοὰ ργοθα5,α4αχ. ΔοοΙ ρα ἃς ἴῃ δῸΣ 
ἃς αὐ Ποιπι γηϊπογῇ ορὶ ἔσςπι γοξογγαγοτοίςς Ἐπήατῇ, 
ϑορβοοῖ πη Αἰασς, Φωτὶ παντουργῷ φρένας χ᾽ {σαν 41. ἢ 
δὶ πών τα πρᾷ ἥοντι τὺ μηδὲν υἕατος εὐλομδύῳ πανόργω νὰ ἀνα! 
τοτί. ν , 

Ποΐτως, ἰάοπι αοά ὡσλιῖς, οπηἱποροσητπιιὸ, ρτοτῇ!5) ὁ 
τποιϊ5,Οαζα,αρι Τ᾽ πςορν. μ18.110.2.6Δρ.1.ἐλαία υβ)} 
φύεται, πλίω ὑπὸ κλώνθο-. ἀιιογθῖα πα ςοπ τ πιαηά!, υσα 
πείντως ἐρᾶτέ μοι,δίο. Θυπηἶπο ἀϊφετῖς πλῖ 81. ςίαπ, ταύτα 
ξε τῇ φύσᾳ, πάντως δποθνήσκην ἀπουτας, ν 6} 15 ΠΟ Γ 15, αὶ 

- » ὦ αι ἐδὲ σαρξγασ γτοιμχαῖς αρξς ἰπασυὶς εἴ αὐτο 



πιὰ 
ΣΝ ἀϊσαπτ παντῶς, ημήδιις Ρτο- 

τογ]αα: Αἰ ̓οα 111 ΠΟ ΠΥ Π ΠΠΐτοτ βΥδα] Δο- 
᾿ ΐ ἣ 

ὌΣ πὰ: Ρυίους δέοι ΑὐΠορ . ιιπὶ ϑιιρογίατίιο 
ἐραδ]. μὴ πάνυ ἀξιοκοινώνητος, ράΥΙ1ΠΊ ἀΐρῃας ἰοςϊε- 

ῃ Δροΐο  ὄπφτα μόλις πανυ 65 ζητοῦσιν αὐτῷ ἐπτραπόμίω» 
ὅτερον ἔνα τὸν αὐ τὸν ἐ{Ὲ] ἀρ χάν καὶ πτένυ, ὙἸΓΌ ΠῚ ΨΩ νἱτῸ 
ἀὰ ροτείπαβ»αη αὐι1τ|59 Αὐλίτοτ. [ε0.3. ΡΟ] τ, πάνυ 
Ἰταια πὶ Αεΐιιοι δ. 1 οἴξ,, πλα ΧἹ πιὸ, σούνυ μεινϑείγω, 

ταις ἵμτο Προ. πτώυ κακοῖς Τάς πχιν ογρα μας τοπαξ- 
πὶ σοττθ. τ ορ θα Ρίας, βλ. οἰ σοί; χς. ποώνυ, πεί- 

ῬΊυτο ἴῃ Αροΐοριπανυ σφέδρα ταύΐῖτα χέγω, νᾶ οππηὶ- 
« γοΒοιπιοητογ αν ς πα, ὁ πείνυ, 1} ΒΓ 5. ]ατι}5. ΡΟτΘη5 
Τιιςϊδη. ἴῃ ̓σαγομ ῃ. ἐγώ σοι «παρ᾽ ἀυτὼ ὀκείνα τοῦ πεί- 

τ τήμερον, 1ι οἴτοαΒ ἐρίο {ΠΠ0 ἤππππιο [οὶις. τὸ πάνυ, ρο- 
ΠῚ. τὸ πείνυ γέλοιον, ΑὙἸ ΠΟΡ. ΤΠ αὐυ τι δέ πείνυ τοι ἔγο- 

τπγὸ,πηᾶν ΠΟρογύ.π αύυ τι ποϑεῖ τω ὁ δονίων, (πππιορε- 
τας νοἱαρτατοι,αΖα ἀς ϑεηςξξ, Πύυ γε, δέ πάνυ ἦν 
᾿ Χοπορὶν. ΡΙατοηεπι ὃς σαῖοτοβ 5 σοποσάςητὶς ἤπητ 

Ἰγπηατ ΟΠ ΥΡΓΟτ 5 υἀς 1, πιαχὶ πιὸ, ἱπτὸν ἰλπὸ αι- 
ἵτα ργογῆις. Οὐ παΐνύ, δὲ καὶ πείνυ γεγῃοη ἀπο ἀ{1Π|» 

ὁὶ πάνυ γε ῥαϊδεὸν ὅξι, δζς. ΤᾺ 61; αὶ πεάνυ τοροσίεμα!,η 0 44- 
ἰϊ ετίπεο, ΑτἸξορῆννεφ δὲ δ ἐρ σπαϑυ φημὶ σἵκυω, ἰά εἴ, 

ἦν ρτασθάφητα ἀγτίςα!ο οι ρ ΠΑ Πηι ὅζος! οἰγίταῖο πα 
ατ, ὁ παὐυ οοἸ δ τὶς νοΐ ποῦ Π1ς ΠΟ» Βα. 

οςΠΠοπϑρορτορὶι5. φαΐ Οπηης5 Πιρογας ἃς ἐπ οπτηὶ- 

ἐν 

᾿ 

5 

ουδὲ ρα ητι ΠΠππ5»α [εἰ Γπτπιις. ἐχις ργορτὶὲ ε- 
. νης Ατιίζοτ. {ες πλη4ο τον ἐεαν ον ἀρ ρο ]4τ στι- 

οἢοἸοπρὲ (ἀπητηλπι. ὍΘ εατο ποη γεέξο Αρυ]οἶιι55 
ἘΠῚ νοΓυῖτ, 
φΒα τε χ ίτοιτι αἰα δέσμη (οι κειρέα “ἶ τὰς πρίχας αὐαλαμ- 

(δα οῖα οὐ με τοτιησηνς, : 
τρλνν [τέ πηιις, ΡΟ πτοπαιιςιν ηἦς Αάπιογ. πωνύςατον,, ρο- 

Ἢ. ϑορ μος] ὕλιον προσεννέπω πανύς τον, ἔς: 2 1{ι ποιητὰ] τοὶ 

αἱ τοῖς αϊρϑετικοὶς ἑτέρας ὄδ;τασ εἰς δή υἰςατον πόμυς τατον. ἀ- 

τανάθες ον, 
“ας, ἢν ἰῃτοτη οὶ ἡ ΡοΓηΐοΐο5 ντ ΠῚ ἢ} οπιηῖηο Πε το] ῖ- 
Ῥοπίτων ὃς αὐ δια! ταγο αἴτει. ογαά τὸ, ἰητογπο- 

νἱάς Πιρτὰ Ρετ ὁ ἴῃ 2. [ν}|1Ρ 4. ππανωλεϑρίᾳ ὁ καὶ τὸ λεγόμε- 
ας, ἀ4 ἤποιη 1.7. ξαμάττακονε ἀἸ οἰ τσ. 4114 δὰ Ἰητοῦ- 
πι πον ωλεϑρίᾳ δεεφ 9 εἰραν» ΑὙἹ 1. παιωλεϑρίῃ ἀπολο μῆμο!; 

ς Θοτῇ, 
ὐγον ἃζ 

γ Ὁ ὁ 7) Ῥεταϊοίοῆις» ΟρΡτοῖτας οὐπηἶπο. ϑορΠοοΐ. καὶ 
χάκις"α κὶ πανωλέϑροις ἕξι ἀρποὸσφαν,ἴς ΡΘΗ Ἶτα5. ΡΟγάϊτος 
πόλεωοςν Βιι4.1π ἘΡΠῈ «τανώλεϑρον γγύθ-, Ρὀγάττατῃ ρος. 
Ρ «πανωλεϑρον κακῶν, οχῖτίαϊς πα πὶ. νης πανωλε- 

ποτ. πανωλέϑρως οἰξαπολλυταρ ρτογ [5 σπιουίτα, 
ῬΡεγηϊ οἷος. 
Ῥογίρι σα ῖη Ερίρτ. 
Ὥ ἢτὶ σοπι5.1πάπιιι ἔ ΟἿ]. Ηεῖν εἶν, πεὶξ ἐπέθυκα ὄνυ- 

βαχοας, ΡΙλατις ἰα ΜίοηςοΒ. Οὐνς 1  οἱτ ρεπίςι 15. 
σεητιγ θαχεα. 
ἱπηιηῖτ 5.1. Β οππάπα νΟΧ ἢ, αὐτὶ τῇ δύπυρος αρ΄τος, 1 16 ΠῚ 
ΟΓΓ15.. δὶς σοέξιις Ραηἷς 4ιαΐας. οἰϊ ΒαςςοΠατιπὶ ἀρμά 

εἰ. ᾿ 
τμα!,π. πέποιμο) σα ἶγο ἀϊταττις ἤπ πὶ, 5016 ἀρι Ρ]ιι- 
το δΥ᾿ ἱμείρω μῖρ ἐ' χένοαδύκως ὃ πεπαόχω, Οὐκ ἐθέλω, παῦ 
ἦλϑε δΥκυ, 1 υκεκτή ὥχ, ΕἸ εἰς. Ρ οὔ πἀοτον ράταγο. 

αἰΠηϊς5, απηϊοιιβοΟρ πατιι5.9 οἷς δητγαμξοίας οἰκεῖ. ΨΊσΔη- 
ΤΠοῖίας. Φίλ᾽ Ερμηδίαναξ πολέων κυδιςτατε ποιών, [πτογρΓα5, ὁ 

εἶα πρηϊῆσατ, φίλον, καὶ τὸν συγγλωῦ, ἔτι 3. κ᾽ τὸν εἰξ ὅγηγαμ.- 
ον. Γἰχίταιις σαών Π)οτἰ οὐ αὐτὴ τῷ πηών. 
βαζω), ἸΑτ ἄς Γορ. κετλιαςικοὸν ὄηήῤῥημος 

ρας: Πρίτοτ ἀιεῖτιν ἃ σογτ 5, Πεγοάος. 18... 
ι Ξ 3 3 : ἢ 

νοχ ἀο]θητὶ5,[,ποίαπιν οἱ Ροτῖι παπαὶ πασαιεὶξ βαξαὶ, 

Αἰ τορι η ψοίρι5.ὦ “παπία, 

δ.ον, σι Ῥατογοι 5. ΑΛ Πτορ ἢ. εἰρ! 5.4 ἔϑασαὶ νυ ὦ «απ -- 
χαλάσας ολίγον τὸ μέτωπον.γοχ εἰϊ δ χπάϊεητί". 

νΟΧ αι ἢ]1} αἀ ρατγες ντιιητιιγ γομοτεητία σαι.) νΟΧ 
τῇ ρατγίθιι5 δ᾽απάϊεῃτίιιπι. Τπτογρτοβ ἩΠοσας. "144. ζ.1π 

ὡς ἃ ἤα, 

νγἱ ὐσω, πιαχα, ἸπΊΙΟςΟ ὐππιπὶ ντ ᾿π ἔχη 655 ῬΑΓΓΟΤη ΠΟΠῚ]- 
Ῥάρρα αἴςο ξιι νοοο,1 4 εἴτερατγοπι, ΑὐΠτορῖ. Ἡοπ1. 114, 

δὲ τι μιν παϊδὲς ποτὶ γουυ7:ισν «απο οείζεσι. [πτοΓρτιπάσασά φω- 

οκ ἡφιλῶσι, Ἰπαππτίζειν οτίατα ρτορτίμιη εἰϊς δηΓοτιιπὶ 
ΠΧ αἶδὲ ὀρνέων φωνών Ἰο΄ιιοη 5. ΨΊγρ. 1ο “τγορῖτ, ὃς στατῖ" 
τοῦιι5 ἀαίοτ 1{Ππ| αι }ιι15. Εα τ)απτ ποτὶ Ῥ ΠΟ. σαγπυῖ- 
Οἰὐιϊάτ) ορογα. [ατίμὶ οὔἴαπι ραρρατο ἀΐσιητ ἄς ρε- 

ἰπ. ρατγοιι ν οἱ πμτειτι απ (αιιοπι ἰητο [15 ῖς τη αϊοηϑ Πι- 

ΠᾺ 373 
τις Πα 5 σατγ γα 6. Ἰπην {1|5 Ρ αΣρι τοῦ ρος] ρα ρρα5) νοςαητῖ- 
15. Ρογ τις ϑατγ τα 3. Ετ ΠΠ}}}15 τορῇ ΡΕΟΓΙ5 Ράρράτο ΠΩ τ 1 ΠῚ 
Ῥοίοἰκὲ ἃς ἰγαζιι5 πηαπημηα ἰΔΠ|ατς Γοςα45, Ργὸ ςἰβιυπὶ Πιπιοι δ 
τά [ἀπὰρῆτ ΡΙδυτιις ἐπ ἘρΙ ΔΝ οι ΠΡ οττο οριὶς οἱὲ φιοά Ραρ- 
Ρετ.}. Δα ταγοργαθεθο οἰθιη, Γ] οἴτιιγ ὃς πα ππήζειν, αὐτὶ τῷ τα- 
τέρᾳ καλεῖν,ηϊιοἱ ὃς πατερέζειν ἀἰοῖς Αὐορἢ. 

Πασακξ, ὅς Πασααςσααξ ἡ νΟΧ οθ τιιπλι ἰτιιαητὶς αἰ], ἰπηϊζατίο 
στορίτιις νθητγι5 στο ρἢννεφ, 

Τιάκασας, ὃ, ῬΑ Ῥα» ράζοτ. δον] ἃς ΒΙΓΗΥΗἰ ΠΟΙΟῚ τπούενια᾽σν γοςᾶτ, 
Οἱ}.11.6.ςἀρ.43.1. Οφη τ, ποίατασα ἰη Ἐρίστ, 

Παιασμος, ρατεῖς ἃ ἰηξΐδητς ἀρρο]]ατίο,ϑι 4. 
Παππήξζω, μι. σώ αὶ μ τ. τὸ «ταφοαα ζω, 4.11.6. παρ. 43. 

Πασποι ραρρί:διητ νεγόννε (ουδὲς ρας ῬΡομηρείις, οτος σαῖς 
ἀποιιμη. ἢς ὃς Ασατις ἴῃ ῬΒα:ποπιρηὶδ. (πως 401 αἰϑήλέω νο- 
Ἄεητ, ἰ ἰηπρίηοην δι ραηϊσιίατῃ, Ὀτοίς.18.3.ς 175. Νηες ὀκ- 
παππούδγαι αἰσῖτο ἴῃ Ῥάρροϑ. Ἢ 

Πάσαθ',κ, δ αιιῖς πιο ρατέγπιις Πυς πάτο γη σὺν Πὰς τρόπαια αν, 
ππαάσα Θ- αὶ τρὸς μητρὸς. Δ11115 ΠΊΑΓΟΓΠΙΙ5.» ΑΞ [ὉΠ η]. στύππος ὁ ρὸς 
πατρός, αμπς ΡάτοΓηΙ15.πούππε πατηρ. ΡΓΟΔι 15) ]ατο ἴῃ Γερ. δύο 
πάπποι, πρεῖς καὶ πλείας 411 }}50 ΡΓΟΔΙ1115) ΓΥΙΤΑΙ115 ἴα 116 Ρ΄τΓο5 ΟΧ 

ΠΊΔΙΟΥ 115. Ατλίτοτ. 1}0.3.ῬοΠ τ. ΑὙΠΠΠορ] ἰη Αὐ δι φυσείτω πάπ'- 
ποις παρ᾽ ἡμῖν, τοῖσι πάπηιθν. θάγθα ἰηξογίουὶ ἰἀθιὸ δάπαίσοης: 
Ἡλιη [προγίοτ μυταξ ἀἸϊοίτιτ. Ετ ργο ράρρο,νίάς Παπποι. 

Πάππθ' οείαπι ρεγίομα τας Οοπηῖςα. ΡΟ ]Πτχ, Οἱ μϑὸ σάπαίθυ»μόν. 
0 ϑεραπόντων πολιός ὄδι, τὴ δηλοῖ εἰπελδύϑερον, Ετατ ὃς ϑατγτίςα ροὶ- 
ἴομα πώππθ', καὶ παπποσεέλίιω θ: αὶ ογαῖ οΗοτατῖοτ ἔροςὶο κα τίν 
ἰδέαν ϑυριωδέσερρεγντ Τάεπι αἷς. 

ΠΙαπποσχβιζατοι ) “τῶ Ράρ ΡΟ ἰαπυρίαῃς ἴσπηοα παδεπς οβάιιξε:πι 
ΤῊςορ τ. "0.7. ςΡ.3.}}π Ρ | Δ ητν 

Ταππώδη απέριατει, Δητσἰ ποίᾳ (εναϊηα, ΤΉ ςΟΡ . ΠΡ.6. ςαρ.4:8 10} 
“ ΡΪαητιάς σατγάιμ!ς. 
" Παπ πωνυμικὸν, τ ΡΑΤΓΟΠΥΤΆΙςΓΟΙ ,αἰλκείδιης, ὁ ἐρακλῆς παπ πωγυικυῖς 

αἸοῖτιτ, 
Ταππυθ.. 7 δ. Δ0 115. ΠΕ πΊοΥἘἢ. νἱάς ΤΎΔΡΟΖΙΠτΙΙΠῚ ἀπ τεστίατι 

ῬΒΠΙρΡ σαι Οἱ ςεγοηΐβ.παππώα, τε, Αιιῖτα, 
Τα πῆαήνω, μι, ανω οἴ τοι η Προ ξξο, οἰγοι αι ρ᾽ οἷο. αἰξκορω, δγα τα π]αΐνω, πε- 

ρασκοπώ, τῇ ὃ κακεῖσε «ἑειξλέπωνν οἴτῖσο δι πἴτο οςα  ἰ5.αΠροέζο, 
ἸΔοητίάςπι τοι ροέζοςο ίδγιιο οὐρόυνωῖ, αιιδτο. Α ξ11ι. πα π]ήνας ἐς 
αἰ παντοίς) ΟΠ ΠΕς ̓ ΠτΙ]6Π 5.91 τἰςίαη, Ατατι5»εἰς αὐτίω ἐτι πείμπαν ἐ- 
λίμπανε «πα π)αίνονπας, π᾿ απ] ώγω πρὸς τὸν Ἰϑυμὸννα ἃ ΠΕΒΠγυτι ἰρεδου 
ῬΙΠτάγςο , ἴῃ Ὑ Βοπη τος. παπῆαίνειν, δποζλ ἐπειν» τιταΐγειν ὄμιᾳ παὺ- 
πτϑι ΡτῸ δούς . Μυΐξιις. παπώνειν εἴθ᾽ ὁμιλιχοὶς ἀἰχῖς ΗςΠοά, 

- Τροέϊατο ἃζ ςοπιοτζογο οςιίος αἀ αἰ ιαἰονεἴτεηι παπήανεινοτίων 
γνωμίω παρ ἔπειν, 

Παίπυρϑς ἐγ κὶ ἦγ ραΡΥ 115, 8ς ραργτιπ, ΡΠῚΠ. Ρ ἀπεὰ τῇ ραϊ με τῖθιις 
ΔΕ ργρτί:οχ σὰ ράρυτιις σομῆςϊεἰρατιιγ. ΑἸεχ, ΑΡΗγοά. τη Ρτο- 
Ὀ] παι. ΠΡ ΤῸ 1. υἵγραινομᾶρη ἡ πα πυρρς πῇ διαςομώσει «ὅν μιξ ἐπεγεί-! 
βέΡάργγιβ πα πιεέξα πιαίσι!ος ἀἰάιιοῖς διεχοῖτατ. πάπυρος Ρτὶ- 

τη15 τοι διι5 ̓ῃ ἘΡΊσγαπι.)ς ράργτο ΡΊΤοτι5 [18 τ.13. σα ρ τ, τ, 
ὙΒοορ γαίτις μη οτ, Π|0..4.ςαρ.9.ν Ὁ] ὁπάπυρρς τπδίςι!]. σοποτγ. 
Ῥὶοίςουμα. Π|}.1ῳ παρ. 1|δ.ν δὲ [ἀ:Π}. πάπυρρεοἰηημίτ, ἐφ᾽ ἧς ὁ χάρ- 
τὴς χοιτασν δἰ, αξεται, δὲς. ῬΑΡΥΤΙΙ5 ἡ βυΐςλίθ. οὐῖαπι ἀϊοίτιτ, ἐς 414 
Ηοτοίίοτ, πῃ Εὐτοτρα. 

Τιαβνᾶροςορα ροετίςανρτο αἴδα. Οτιπ) Θεπὶτ, δι άείπιο, νὲ παῤ ἀιθιν 
Ηοπιοτ. 1461. β. δὲ παὺ δὲ οἱ. παρ᾿ ἀντῷ «δ, Τάεπι οἴμτι Α σοιίται, 
Ἰῃ ὁδιοπαῤ μβυέλαον ὥχετο, αἰ Ν]ςποΐδιιπα ᾿πίτιπ αἰ ποταμόν»! ἐς πὶ 15 
114,6. Ἵ ᾿ 

Ταρα ΡΓΟ παῤες δά ες, ἀπιης, ἩεΠοάτις οἰιπὶ Τλαι πον παξα σἹ᾽ ἔργα 
Εὐεοσι, 1 α{ππτ.στείρ᾽ ἔμοιγε κα ὁν οι ἡ παῤεισι γερ μοι, ΗΟ Π1.1 14 ἀ4,εΐ, 
Ἐτ επιτπῆπ. δορθβοοὶ, αάξειν παρα ρτὸ παῤεφινς ἱ. ἀάτηιν, Ποῖ, 
ῬγοπΊρτιπι εἰς. Ιτὸπὶ ρτο πάρεις, ΑὙ ΠΈΟΡΙΝ. 

Παρρὰ, Ῥγαροίτιο οἰιπὶ τγῖθι15 σαπδιι5 σου ζει τι τισι σδαῖτῖ9 
εηΐπη Ἰ4οπὶ αοα πρὸς, αθ.εχ: Πρηϊβοάται!ς οχήτιιπι καὶ ρεγίο- 
πᾶοντ βοήϑεια μοι αϑδσ, κυρίουγαιιχὶὶμαπι ποι ἂν ἃ Το πῖπο: πρὶ 
τοῦ νόμου κελδύεται»ἃ ἰσρα ᾿υιξλοτιιτ. 5ῖς οτί 4 ΠῚ παρ᾽ ἐμοιδ, ἃ τὴς: [αὶ 
εἴαῃ. ἔξ παρ᾿ ἐμοῦ ἑκκαίδεκα τοώλαντει ἐκτίστες, ΟἼΠΟΤΟ 5 564 οτῖδπι 
ἀϊςετς {ε ἃ πὶρ (οἰ πογεῖρτονάς της Ρεςιιηΐδ. τἰδῷ τι ὃ τραπεζίτε 
Σποτίσαι ἃ τγα ρε Ζῖτᾳ (ΟΠ οτος Βα. Ἰπ Απποτοΐη ἘΡΗΣ αἱ παρ᾽ ἐκεί-- 
νὰν δεήσεις » 1ΠΠΟΤΙΠῚ Ρτος 5. ΠΟογατοβ. οἱ παρ᾿ ἀμ, αὶ }Ππι|πὶ ατ-- 
τἰποητ, Ζΐ οχ Ἰρῆτι5 ἤππτ ἔα πη}114 ἔστι σορηδτίοης, Ματοῖ 3. σεὶ 
παρ᾽ ἀμτω, 4ι1α: Δ ΤΡ ἤππττὶ ἀττΙ ΠΘΗΤ 5 ΟΠ τυ ΓΟ ζοπλι5. αἷδὲ τή ς ἱερω- 
σιω, παρ᾽ αὐ τ τὸν α χονται γϑού δ] 9 ΕΧ σΟΓΩΠῚ σογρότο ρτϊποῖς- 
Ροῖι ογοατῖ 9 ΡΙμταγοθιις ἐπ Ντιπηα. κ΄ αὐθῳ πούταν δϊνοια. ]: ΟΥ̓ΕΙΓ. 
στατῖα, ΧΟΠΟΡΠ ΟΠ. οὐ οὐρα ϑεων τιμωρίαι. Προταῖες. σέϑεν παῤ, ρτο 
«ἴ53 σοῦ, ἀρὰ ΡΙτοη.2. ἄς ΚΘρΟΟΠ]ς, αϑϑα θεών κ᾽ παρ᾽ αἰϑρώπων 
τοὶ α δίκῳ α΄ ἀρεσκδυ ἰῶνται τὸν βίον, ὅζο. ἀριχὰ θοὸς ὃς. Βοτηῖποϑ γὶ- 
ταπη οἵα Ἰπταῖο Ἰο τἰταταπν. Πτοπινίι ρ γα. νῖ παῦλθ αἶα παύ- 
σὼν ϑεολόγων τυγχαϑει, (τ ἀατίιο Πσηϊῆςατ ρύορε ἴσα πχ- 
ταρτοίοττίιγαις δά Ιοςα ὃς ρογίοπας, ντ παρ᾽ ἐμοὶ διαπρίξει., ἀρτιά 
τὶς νεγίατισ. αὐρ τῷ κυρίῳ ἔλειθ:,ἀριια ΤΠ) οππιί τὶ τ !ογῖςοῦ- 

ἀϊα. Αὐιότεῖος ταπιοη δὰ Εἰιάοπλιπι οϑεσὶ τῷ θεῷ 41 χ] 5 Ρτὸ ἃ 
Τςο.Ξὶς αἰροὶ κυρά» 2, Ροτγὶ οαρ.2. παρ ἑαυπῳ ἐ χήν, Ἰηῖτα (6 παὺς- 
το, αϑροὶ τή σιωηϑεία τῆς γραφῦς ἸΝΑΤΔΏΖΟΠ. ἢ ΟΥ̓ΔΈ,ΡΓΟ πιρτς ὃς 

ΓΟ ΣΗΤΝ ἊΝ ἀϊ 

« 



᾿ 

374 ΠᾺ 
οὐίοτιατίοης δοτίρταταΣ ποι εἰν ήλοις ἐστι δήλων, ΕΟ πα. 112. 
παρὰ τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις ϑνήσικειν γ ἴῃι ὉΕ]]1ς ΟἸΌΔΠστις ἐπτετῖ- 
του ΡΙ τατος εῖη Οτμοη. (μα Ασοιίατίιο Ῥοπίταγ ΡτῸ δὰ. δῖ 
Βρηϊῆολι τποτατη δά γπὶ ἂς Ρογίο δ τ πτιρὲ σὲ ἡλϑον, Δ τα γε - 
πιιπαρὰ σὲ ἔρχομαι» Χεπορ οι, δά τε γνοπῖο. ΡΙατο ἀς Κ ρα]. 
παρὰ σεῖ μὴν, τὸ ᾿θάπιις. Γἀόπι ΠΝ 146: ΠΊ; δεύο ποιρ᾽ ἡ μϑῖς φοίτα 
μαι δὲ πος ἴδρίτις ἀσοςάς, παρρὲ (δ πθϑας ἐτί οι, ρεάες ρο- 
ποραητοῖά οἴ ίαχτα ροάο5)ςαρ.4.Α.δξ. Α ΡοΙτ, πα ουὲ «δ ἐχθεὸ αὐί΄- 
χυψε,αᾷ ρος τοίροχ τ, ΑΥ ΠΟ ρΡ ἢ πλυγίω πα ρὲ πλυγίωλ ΑἸ τα 5 
ψουθογθιι5.Γ4ειπιν Ττοπὶ οἶγοα, ΓΟ ΠΟΙ. πὰ ρὲ στὸν τεὶ τὸν χρόνον. 
εἶτολ ΟπιηῈ το ΠΊΡΙ15. Ετ Χ ΘΠΟΡΉ. πο θρὲ πίω) ἐκείνου αὐ χίω) ἴητο- 
τἰπι ἀμιπι 1} ργαεῖς. παρὰ τίω) μίμδιν, ἄτι ἔγατιις εἴϊος , ΓΒΔ]ο- 
ἢγατπ εγοϊς. ᾿ Παρα ἰπγογπλ ΠΟ πο πὶ Πρηϊῆσατ.. γε σαρᾷὶ 
μιῶς, Πηρο!ς αασαις πιθαῇθιις ἱπτεγρο Πτὶ5. δέ ἱπτογοα ατὶς. 
χαρρὰ μίαν, αἷαν πατρὶ μίαν, ἐπῆρ χα», ὃς παρ᾿ ἡμέραν ὃς πρεταϊκως ᾿48 
Πρηϊ Ποδητοτοττῖο αιοάιις ἐἰε»ἀἸοῖστι5 αἰτοτηΐσνντ πα οοκἡ δύω. τὰ 
εἴτι τεταρταϊκωώς, αιαττο αιοαις ἀϊς νο] Δηηο ἢ ἔτη ΟΧρΙΠ σφι. 
Αετῖτις ϑογῃ.9. σα ρ.6. παρα! τησύμεϑτε ὃ ταὶ μοχρας αἰσιτίας 5 κὶ ταξ 
πῆδαὶ αἱαν. ῬΑαΠ ας Πρ το 3. σαρ.10. κα τρέφειν ὡσαύτως τε ιᾶν καϑ΄ 
ἡμέραν, ὅτε ὃ β μίαν. Αεεῖτις ϑογπ. 8. σαρ. 67. Κὶ διδόναι μἰ εν ἰδ 
μίαν. Ἐτ 5ετι.12,6 4.37. γγνομῆθα ὃ τῷ ποιρφξυσμιοεἶ σφ» δρυτέρφυ υἱὲ 
αἴδα υἱαν τριταϊκώς, (οηπαητίπιις Οχ ίαν [{0.4.σἀρ.1..Α σφ. τ, 
πῆρα δύο ἡ τὴ σπείρεδϑοι!. ῬΟΙγ Ὀἷιι5 ν ογὸ αιπιπὶ αἷτ αἶδὰ τε περτίω ἐ- 
μέραν ) ποθὴ “ματιοῦ ἱπτογρ οὔτῖς ἀϊοθι5 ἰατο] Πρ ῖτ. [ξὰ φιιαττο 

ἸΝΩ͂Ν Η δὰ ἐξ τῆν Ἔτος 
΄αοαας αἷς. δίς. οὐαὶ μῆνα τρίτον κα ταμίω;α πῶς πλείκτα)ς Φφοιτὰ  Ἷ, 

νη ἱπτογροῆτο πιοηῖς ΡΠ μΓἰ πιῖς πιοηίξγιια πιο  ΘΠΓΠ τ ΑΥΠ το, 
1|ῦτο 7. Απΐπια]. [τε ργορὲ. γῇ αὐδαὶ τοίφρον ὀρυκτίμ) . τχτὰ 
ξοϊλτα. παρ᾽ αὐτὸν, ἐγζι ἀπε, Ἡοπτετ. Π1λ4. Ιτοπὶ σατιλτη οιῦ 
φυϊᾷ Πατ,ἀεπιομίξγαι, ντ οἷα τὸ 6) ξιωώ τὸ κλέθε., Ῥ]οτία εἰἕ,εο 
«ιυὸά θεῆς νἵπατατ. αὖρα τὸ μὴ γινώσκειν» 4 ΠΟὴ σΟΡ ΠΟ 5.» 
ΝΝαζαηζ.ΐη Οτατ. οϑοοὶ τὸ τορα, ϑνέϑτο, κεκώλυται» αιδ Ρῥγαίςηίς 
τί τ ρτο ἢ Οἴτης οἵδ, ΤΠ ὁπιο [Ἐ]ν, αϑροὶ τὸ νικᾷν, ἱ ΟἿ δια τίω; γίκίω. 

ῬΙατο ἰπ Αροΐορ. τοσούτον τῷ κινδιευύου κατεφβόνησε αὔθ τὸ αἱα ον τι 

ὑπυιμεῖναι ὥςτε, ϑίς, ἀπὸ ρογίου πη σοητοιη ρέτοπο ταγρο 4 ]Ρ- 
᾿ς βίδαι ἴα ἔς αἀιγίττογοτοντοδςς, ΤΉΘΟΡ τ. με τοτ. "δ τισαγ ας, πα- 

νὰ τὸν τό ον ὅδὶν ἐεἰφυλλα,[οςὶ σαιιατν 6] ργΌρτεῖ. [τοπὶ ρτατεγ)ντ 
αἷδὰ τὸν νόμον, ργατον ἰὸρ οπη: παρὰ τύμ γνώμί ρτςτοτ [δηγϑείαιτ. 
Ρίατοῦ ΟΡ πΙοπ θυ: ποιροὶ «ορέπον» ῬΓδΣτοῦ ἀδοοτιππ. ῬΙατο. πειρρὶ 
παϑτανργαῖοτ Πα ς,Εχύγα πῶς παρὰ μοῖραν, τὸ πτερρὶ τρρέπον, ὁ παρα 
νώμίω καμίνου διαγωνισεὶ μῆν,Θ’ 5 αἱ Ρτατεγ ἀτη}}}Π} (ςητεητιᾶ 
σὐττδιτο παρὰ τοσούτον οὐ πείσεις ναῦς καμίζαλουσι, παρ᾽ ὅστις διέφθει- 

ον» ΑἸ ΠῚ. οπλης 5 Παι165 ἀσοΡ πτυργούοι αι ΠΊ 4115 ἀς ἴτιι- 
Χότιιηῖ, αὐδὰ αἷαν: δ παρ᾽ ἕνα) νῃο νεῖ νπα ἀσηηρτα, ν᾽ ἀα ἰηξια. 
τοπὶ ν]τγα ἃς τγαῃ5.θοὴ. ὁ περ ἤλισδαι, αϑοοὶ τὸν ποτα μὸν φυγῇ ἐποιῶν- 
τὸ τυ αὖτ χώρησιν,ττῃ5 Βα  ττπὶ ἔμ στο Δητ, ῬΙατα το. 1 πὶ ΟΑτ ]- 
10. αὖρα τὸν αἰΐωνα ποταμὸν χύραν α᾽ πένειμεγα στα ἀ {τγί δυιτ τγαπς 
᾿Απίοιςπ,»[ἀςπὶ τη Ρι᾽ ςο 4. τοι ἃ νε] ἂρ, ντ αϑορὶ ἐδ συμ-- 
Ὀέλοις, ἃ σοη[ΠἸδιις. ΤᾺ ΟΡ Ἀγαίς τον. "1. 6. αὶ δύχεοια παρὰ «δὺ 
πότοις δι, ῬΊατο; δ) 71.γ0ὅμμαι πώντὸς (φῦλον δῇ) παραὶ τοῦτο σωτηρίαν, 
οχηίαιο δῷ κος ἱπηρτἐ πη (ἈΠπιτοπὶ εἰς. οἱ παρ᾽ δύαν εἶρον αῤκοίσες, 
Ατῦδάος Ἐμπιαηάτί σοῖο: ΡΠ πτατοὶ ἱη οσπαΐο. παρ τεὶ ςρυ- 
φνὰ ἃ οἶνΘ- φώνεται γλυκύτερος, αἷο ἀσοΓ 5 ν τη ἀπ} οἴ115 Γτητὶ- 
τιτο τ τοτιίη τοῦ]. παρ᾽ α γίέλοις ἡ λτῆωστις αὐτὸν βραχύ τι, Ἰῃ- 
ἔτα ἀπροῖοϑ ἀἰτα πα 1{| αὐταὶ ρα ΠῚ Παππ αι ἀ4απ|ν, αα ΕἸοθτα;.:. 
Τιαρρὲ , αντὶ τοῦ υἱῆρ.1 4 οἴ, Πιργὰςρτο ρἢ!]πατα, ντ ΧΈπορ ιν, ἴῃ 
ΟἾοοα. ἀϊχὶς, ῥᾳδίως γδ αἰνὶρ εἰς παρεὶ «ὧδ δέκοι διαφέρει τῷ ἐν ὥρᾳ, 

ἐργάζεώτυ 9 [ἀσἸ]ὰ επῖπη νηι5 μοπιο ἀσπῖ5 ργα ταν. νίσις Δἀοὸ 
τεσσ ἔςπΊριις Οροτῖς ἔαοηἀϊ. το ΠῸ ΡΓαῦ » ἔοι ργασιιτ. Ρ]]]Ὸ 
ἄς πιιπάο, τῆς παρ ὑπηκόοις αὔχοντος δια φορίῷ ἔνδειξις, ἀΟΠΊ ΙΗ] 
Ῥτγαίπδητία ρτα Γιά τὶς ἀςπιοη!εγατῖο. παρρὶ τοῦτον μηδὲν φαίνε- 
“ὦ «δὰ πιης 181] νἱάοτιιν.. Ἰά εἴς. ργα πος, δὲ ςοπηρατατίοπο 
ἩΜεΐα5. πὸ οοὶ μωύσίῶ ἠξίαται πλείονίθ- δόξης » πιαϊοτὶ »] οτία {ιιὰπη 
Μογίξς ἀΐρηιις Βαθίτιις οἴτ,ςαρ.3.44 Ηερτ. ὃς διχαιέται ποιρρὰ τὸν 
μεγάλαυχον φαρισῶον, ἸΝαζαητεη,ἰη Οτάς. πωρρὲ ταύτας κρεί ἶοσε 
ϑυσίαις καϑειρίζεται, ροτιοτγί τις αιιὰπι πῶ Πητον 1 πιῖ5 πηι 4 - 
τιιγ,σαρίτο 9.4 Ηεῦν. [τὸπὶ ρτο. ΡΒ] ἀς πηπάο; παραὶ 5) ταὶ 
ϑεγέϑη  δἀστοῤῥνγ μβύων ϑραυ μάτων οἵ τε ὄγκοι μείζοις αἵτε κατα φοραὶ 

γίγνονται βιαιότερωι » 14 εξ, Ρτο" ἕγὰρ πποητοτινη πιαρπἰτιιἀης, 
τὰ ἢ σοτριςια πταϊοταστιι πὶ ἰαρίτις νἱο  ςητίοτος ἤπητ, ΑΤΙ- 
1ζοτ ἄς πιο, πειροὲ τοὶ “δ διας-ημοίπων μήκη 9 14 οἴξ, Σητογιι4110- 
τα ἰοηρί της ἀϊεγεπτίαπι οξῆςίοητςα. νῈ] 5 Ργο εὸ χιδη- 
τὰ οἵα ἀπ ϊαητίατιτι ἸοπρίτιιἊο ἃς ἤρατίιπ). Πιαρκὶ τείπριις {- 
Βα οΔποοντ παρρὶ τίω εἰ ρίεϑϊου, ραςὶς τοπηρόοῦο Αρθτποη. ἵπ Ργο- 
ΒΥ ππη. Τὼ μὴ) γδ παιορὰ τίτ) εἰρίυύίωω υδνίων ἔν δοκιμεῖ,τεὶ ὃ πα δεὲ τὸν πό- 
λερίον ϑεευμοίζετα.. Οὐ» 4ΔΠὶ οηΪΠΊ Ραςὶς τοιηροτγς ναὶ ἤιητν 
αυπάαπι δ. 1) τοπιριις σοτηπηοπίατ, ΨΊάς Ἰη τὰ παραὶ τὸν και- 
ελν, δ. σα ερὶ πίω) χρείαν. Ιτοπὶ ἀριιά, Οπτγᾶ, Διο 5.» ΡΘμ 65» 
Ῥοτ» ἸπγοτΡτορτογοοῦ, ἴα, Πιργανϊητγανς ΧΎγαν Οἱ, σλυσίον, ἢ] - 

ἢ Ἔχ, ἴη, ἅςς, παραὶ ἐδ ἀγώνας, ἀπ σοπτγ οογἢΐ5. παραὶ 3 αἶπαν ἰώ 
τούξις αὐ ὅρες τετρακέσιοι.τὰ οἴ, ἴη ἰοη σι πὶ ἔγοητο ργοτοηία ογδητ 
γἱτγὶ φυαἀτίηο!ητὶ, Τ᾽ ἈυΟΥ ἀϊ4, περραὶ σμικραὶ κεχώρηκε » ἴῃ ἜΧΊρια 
τοοϊ ἀοειητ. Ηοτοιίου. πιαορὶ τὸ γράμμα σκοπεῖν, Ἔχ Πτογὶ5 σσηΠπάς- 

σάτα, εἴτις ἄλλ Θ. τρόπος δ3] παρὰ τούτοις, Παμῖ9 ΑἸλμ5 χηοίδι5 οχῖγα 

Πος ἤτ 7 ΤΗεορμγαί Πῦτο 6. ςαρίτε ρτῖπιο, ἄς 
παρρ γόμον χαράζομω 5 ϑτατ ΠῚ αἰ ϊουῖι5 Δητοξεγο 
μοις κατεσῶτας, σομτγα ἴατας ἰορο5. Αρυὰ ΡΙατοποτ 
Βεριδ]. λόγον πωρρὰ Ἀ6 γον αὐτικατατείνειν, Οτα ΣΙ ΟΠ 
Ῥοποῖς δὲ σοῃτρηάετγο. παραὶ σφαξ ἐαπλειν,αἀιιοτῆι 
ὙΠΟ ἃ. παιρρὲ γέ χοις Ὁ. αὐ ταῖς 7 αὐόδες αἱ γυωυ ἶνες ὁ 
Ρίατο ἀς ἱμερίδιι5, νὈϊ Εἰσϊηα5, [ς ἀριιά ἐρ[ἃ5 πὰ 
1τετος ΠῚ οσιιπη γὴγὰ νἸάσαητατ, ἰά εἴς, τατος τρίᾳς 
οὰ βασιλέα, ΤἸογ ἀϊ 4, παρὰ ταὶ ἀ ϑίωδας ἐκκλησιάξο 
φοποϊ Ομ ητιΙΓ, Α ΡΓΒοη. σειρρὲ τίυ! ὁδὸν» εν νάπη, 
118.» ἵνα μὴ ῥέγῴεν πὰ ον τύιυ ὁ δὸν πα ρᾳ ἅπαν τὸ ςρατευι 
ποῖ ἜΧεγοϊτιιι, 4 οἰ, διὰ τοῦ ςρατεύματο;, ΤΠαςγά 
συδὴ μίαν ροτ, ο ΠῚ οἰ ἘΠ η. ὃς Βιι4, παρα βασιν ἐχωῖ 
Ῥὲγ ΠηρΌ]ος σταάμ5, Αὐ ξοτς] πα Ῥτο δ  οππατ. [δ ξις 
«οὸς ϑεύλασσαν ὁρᾷ, αιιασιαις Ράστο λὰ πιὰ ρα 
ἀϊά, παρα δεῖπνον αὐκέ! 9 ἴητοῖ σοσπαηάαιη εἰ σ᾽α οδ 
εἶνιις Ἰη Οαἰδᾶ. παραὶ τας ἐφιαΐσεις αἰορλαμζανεται, [πὶ 
ἀιιπη αἰδιιπηῖτιγ 9 Πτοίςοτλ(. σαρίτε δ. [δ το τ. πάρι ἣ 
ἐφωώτεςνἴητοῦ ργοριρπαπάιιηι [ἔλπτς 5, Ρ]Πτάγο πὶ ΟἿΝ 
οὲ πίω) μοί χίω κρείτῆοις, ΑὙἸ ΠΕ]. 1η ριισπα ργαιταητίον 
τὸ ἐκ ὅλϑε, 1 οἴ δια πῦτο, ΔῈ (τ Πἴτι, παρὰ πίω ἐμπειρίαν 
οἱ ϑεελα 1.ο1. ἡλιταΣ Ῥγοριςν ΟΧρογ θυ τία ΠῚ [ρ6ΠῚ οΠᾶ 
ποις ΑὙ τοτ. ΠΠδτο 3. Ετϊςοτ. σαρῖτε 6, για παροὶ τ 
αὐτὰ ἐν χμώνι αἴθη τε ἡ φύλλα φέρει, Ὠἱο σου 4.11.1. 
Ὡς 5 416. [Ὧπὶ Ργορτία νὶ ἤγειις ἤοτεης ἃς ἔο!Ἰα Ρ 
Ῥτογιὄψησεδωκια αὐτὴ παρ᾿ αὐτίαὶ, Αὐἰ[|ὰ4,14 ς[, νῖ ὃ. 

ϑιείςοης ἱρία Πδίπγες σοπιραγατα, «παραὶ χεόνον ἔλλευψι 
Ριι5 ἀο(ςέξιο, Αὐἰίτοτ. 0.1. ςαρ.3. Μοτα], δά ἸΝ σοηὶ 
ἐν δεῖ στιν ποίχ εὐνγρεπυτία ἰασογαγς, Βα. ἴπ ἘρΠπ. παρ 
λαήης δ οἱ τα, ΠΟ ογ, ὁδ', παραὶ τὸ Ὡρρσ ἢ κον πυθρπτηλ, 
πιοάμπι σομι τις Ἰηςεἴδετο., Πειποίβεη, γίάς 6 
4υαττο, Ογαπηπιατ,ἀς μας ρταροπιίοηθ. (οπηροπε 
πυΐτο ντ 1Π αὖρα κοιν ϑέξω,πεί ρα, γωνίξω : ὃς πυράσημος δέτε 
ταομοῖδ᾽ 5 14 οἰἙ » δά α!τει πὰς οὁγάτοῦ, Αἰιτ ρτορτὶ 
Πρυϊῆςατοντ πειρακολούϑεῖν, ργορὰὲ (ἐαα],Πδίδαμι, αι 
ἔς. ΑἸ υαυάο ἴῃ ἐπιπέξῖ5 νοτίδα ΑἸ Γαπὶ αι άαπὶ 
ευθιη ἀπάίσατοντ ἴῃ σάρα χορα ἥω:παραφύω, το Γά τη ες 
ξοπιροῇτίοπεν ἀσαῖ, ΑὙ ΠΡ Ιητεγρ. Α᾽ οὰ Ρταροὶ 
ηδῃτ ὃζ ΑἸ ἸΏ ΠῚ ΘΓ 1 }6ς ἔογαλεὶς ἀϊσεμαϊ,ἀς ψιῇ 
ται ἀδιιηἀς (τί 5.144ι16 οτάϊης ΑΙ »μαδθετίςο, να 

Παρ ἀξίιὰν πεάδειν, Δ εἴπ ἸἀἸρη απ ρατὶ ξοτζιιπα ἑατὶ 
ΡΓῶτογ σοηάϊτιοηἐπΊ 5 ἀἰρ αἴταῦοπη ἃς πιοτίτιιπη, Βιιά, 
ΡῬΓοτῖθ. 

Τιαρεὶ τίμ) Χπουσίαν, β6τ αἰ [ξητίατα, ργορτογ ἀρ δητί4ΠΊ,6 
ΤῆΡη. 1η ἀ ριιπι. οπτοί. ᾿ 

ΤΙαρ᾽ ζοτον, ΠτΑτι τ Ο ον τΙ5γὲ οἰ σΊο. Α ΡΟ! οἡ. Π.2,8. 3.6 
Παρ᾿ αὖ πὸὶ τὰ δικήμαι ταν ργοτίμι15 αἀ πη] ΠΠς 4 ΠΠξΕῖ5.Γατιροτίεὶ ἃ 

άδιις βαρταητίδιι ἐς Π ξεῖς, οιπ οι ργο Οογοῆα, δεῖα 
υὅῥοις αὐτῶν παρ᾿ αὐτὰ τἀδικήματα φιήνεὐϑοι 6 05 4ιοσιῖς ἄστει 
Ῥοττεῦ γεσοητι αάδιις ἔδοι!5 ἀπ ΠΟ γιιπὶ τη οπποτία ρα 
ἔϊος εἴπ. ΤΠοοάοτοτῖ,ίη ς. ΗΜ τοτ. Ἐσο οἴ, παρ᾽ στὸ συν 
τύλμυμαχίῃ Τρ [Ὁ ἔποϊποτο. δὶς ἀἸοἴτιι ρτο σοηξο ἔπ 
σὰ ρα τί οι, πτάρει ταὶ, ὃζ παραυτύϑεν, : 

Παραὶ τὸ βέλτιστον μεταποι εἶ τί:αἱ γνώμίω, (ςητάπτίλπι ἴῃ ἄδζε 
τἰς, ΡΙατατγιίη Γγειγσ, ὙΝ 

Ταρ' ὅλον τὸν βίον» ρον τοῖαπι νἰταπη ἃ τοῖο τεπιροσς γἶτ 
Παρεὶ τὸ γήφας κοικοιωραγεῖς ΑΡΕΓΠΟΙ. τ Γογάπι ἀτςῖς ἤππι 
ΤΙαραὶ γρακμα,ἀςπΊρτα Πτοτα ἱπ Ἐρίρτι ἣ 
Παραὶ τὸ δεινὸν γϑυόυυ(Θ-, ἜΘ ρτιις ρογισι!ο, ΡΙπτατς ἴα ΤῊΝ 

ρα ταὶ δεινοὶ κα «δ πολέμοις, δες. 1 Ἰητογ ρεγίςϊα, ὃς, πὶ 
φεϑχάρφι, αι] ργοπιρτὰ ρογίσα!α Πιθειτηῖ. 

Παραὶ δυο. ιάττο ΖΠΌΆ 116 ἀϊειν Ἂς ΤΙωρα,, ᾿ 
παρὰὼ τὸ ἔθος, εχ πίοτο, πλίμ" παραὶ τὸ ἔδος ὁ γόμος ἰχχευὶ ἐδεμίαι 

φερς τὸ πε ϑεύϑεαν ἐπα μ1}}Πὰ πῇ Παβοῖ ἰοχ γε ρογ[πδά σάτα 
ςου [Πιοτιιάέπς, Αὐποτ. 1.2.ςαρ.6. ἶ Εν 

Παρὰ τίω) εἴσοσδον,, τὶ, [ςοιιϑοχτα, Ατὶ ΠΟ ΡΆ. 
Παρ᾿ ἑκάτερα, ΓΙ ἢ 6116. ΓΒΙο. ' 
Παρ᾿ ἐλείχις ον, ργοροπιοάμιπι, Ποπιο ΠΝ. παρ ἐλείχις"ον 

ἡ πῦλις» ἀ φελέδϑτη τῆς ϑτελάσσης τὸ κράτος ἀϑίωαἤοις . ῬΑΓιΙ 
411 ΘΑ! ΠΟΥ ΠῚ οἰ αἶταβ 5» ΑἸ με πιοηΠθιις ππατὶς ἐπι ρ Πι 
ῬογετΡΙ ταις. πα Ρογῖοϊο, 

Παρ ἔνα γν 0 τη ΪΠιι5.ν ΠῸ ἀοπῖρτο, ΡΙ ατάγο ις. παρ᾽ ἔνα τοσθῦτοῦ 
ΠΟ 1 1115 τοτι ἄδ πη. Ετ Ρτορτογνπαπ,ντ αριᾷ Αὐτ τὸ 
σεί πῆς εἰπεῖν͵ ὡς οὐδὲν αὖ παρ᾿ ἕνα αἰἴϑρωπον ἐγήψετο τούτων 
ἈΠΕ μα ἀπο οάὶ Ρτορτοῦ νημπὶ πουηΐηςπὶ ἤογὶ ροτα τος, 
ἢσατ οτίαιη δα ν πτιηὶ, Αἰ [ἰ 46 ς, τα χέως αὐ αὐεξὺ κἰδιςραφ 
ὅδε «ταρ᾽ ἔγα χγφϑίῦαι » ςοηξοίτι ᾿ρίος εοπαο μος λάνγτ 
σάρτι πη 1} ὦν, ὅζος ᾿ 

Παρ᾿ ἐν ΡΓΟΡτοῦ νημιπτνν πέτις σαπ , Πἐ πη ΟΥ̓, ἐν παρ᾽ ἔν ποιεῖν, ν 
Ππὶ ἔχσοτο, ῬΙατατς. ἴῃ ρει (ο] 15. Καὶ γδ ἐκ τῷ ἀυτ πολϑ δα 
τις πλαίγῆων ζωα συγχεῖν, κὶ πώλιν πλαίῆειν ἡ συγχεῖν, Ὁ πᾶτο ἐγ 
δ ποιεῖν εἰ διαλείπηως. 

Πσρ᾿ ὀγιαυ τον, ἷ, {πρι}}}5 Δη πάϑ ΑἸ του Ὠατί Ὁ αἰ τογηΐ5 ΔΠΠῖδ.ὉΌ 
Παρ᾿ 

μὲ 

Ὧι 

ΤΠ} Ὶ 

ἥν 

ὙΠ 

ἀ, 



Ὁ τα Ρ.153. : 
τς ἀἸοθιι5.α το γη τι ΠῚ, ασαρ᾽ νἱ μέρ αν αὐξειν» Αἰ τΟΓΠἾ5 

ταγο ΡΠ πγατοὶ ἷμ Ἑαϑῖο, «παρ᾿  μέραν σπεί τίν» . τοῖο 

Βιιά, τα Ἐρη, δορίνος! ἴῃ ΑἸαςο, πὶ γδ τ αρ᾿ ἤτω ηἰ- 
, ἔχῳ » ωροϑϑιεῖσα κανα ϑεῖστο τῷ γε και τϑτινεῖν, ᾿, ὅ}) ὄμφτι 

) ζίων Φηλον ὅτε. ἢ τῆς ζωῆς ρφοϑιῤκύμν ποιήσετε στα ἱ,ἀἰοῖ ρὺς- 
( νεῖ ντταιν αἀἰϊοἴοις. 

»τσπ ρου οςτο προ ἰὸς ἐη Ρτς δης. Γγσ πιο, δὶ κοι- 
πιροτισστι Οὐ ογπατίοηο. 1οΊ σογ. οινἴη Ρταξατιόμο. 

ς Αἰ ἐς ὀυτυ χία αϑοῷ τὸν χαὶ ον, ὀυτυχεσέρα, τοίοτ αὐτᾷ 
ἡάχιις 'π ἴοςο Εεἰϊοϊτον σοάατιν ὁ] .αὐ νογὸ Ιοσὰς ἱρία γα- 

οἰτατὶς σιιπηιί ται. Γἀἐπιναὗδα τὸν καιοριὶ ἑκάςοις, νη 
ο τοπιρότο. 
χίνδειωον πο ζει» τι ρογίσυι᾽ο ἸοσάτιιΓ, πῆρα «δ κινδεώοις υἱσὺ 

"γὰν ἐοσαχθέντες ἢ τρ615 ῬΟΓΙσΙ 5 ΡῈ οροτα οἀοξΡ] τ πὶ 
ἤοεῖς. 
ἱπορτέ. Εταίπιιις ΟΠ] Πα. αὐδαὶ μέλ Θ- οἶδει 1π σαποιίο 

5 σοητοπηιἶτ, ἀι Ποματ ἴῃ σαπομάο, ΡΠ σατο, ἰὴ ΤΠο- 

ν]οἰ ΠΠπλ»ΑἸτογηῖς. παρ μέρος αὔξειν ἀξιοῖ, Π5 ἀρὰ ραν 

προτὶ] ἀτίό σατο ΡΙατατ. ἴῃ Ἑαδῖο. 
ἃ πλΐπτις. θαι ες ̓ιαὐ Οογίπτῃ, σαρ.1τ τεασαροίκοντα πα- 

ἤλαζυν,ἀσοορὶ “ιιαἀγαροηᾶ5 Ρ] 4 6459} Πλϊη115. τοὶ σσα- 
ἜΓΠῚΝ ἀἰοσυ5:ἐλλει πῆ μκωῖς ΤΠτο ἢ ΠΡ ΤΕ ὑμκέραν, παραὶ μέαν 

πρετώνϑ- «συρετὸς5 ἰπ αι ΑἸοχι Αργοά. εν πὸ ἄἰς ρια- 
7 ΠΙΟΠΟΤΕΙΓ, 

ον, ραιι τ! 1π|.πταρρὶ μικρὸν διαφορὰς αἰ Π] εὔϑοι! 6 Χ ἸΡΊΠΙ ΠῚ {Ππ|6 
[οείπηεη αττϊσογο:ραγααπι αἰ βογεητίαπι. Ρίμιταῖς, δὲ 
ἘΠῚ δαὶ παρα μικρόν,(ουὶ ΟΡ οπίτιιγ αταραπολυ, ἰὰ εἴς, 

Ἢ )ραγραιίτιπι νοὶ Ρογρατιιπι ΟἸςοτ. ἤος ο[Ἐ πόνυ με- 
[ἀραὶ μικρϑνοξοττη δ, βοΓὸ, σταρ᾽ ὀλίγον. Ἰσιιοἴαῃ,. κὶ παραμικρὸν 
μειϑὲ πῖς ἔδοτε τοτιτι ἀετίηεἶθατ, πταρρὶ οἰκρὸν συμζεξη- 
πτοάτπὶ σου οἰτγσαζα [1.4 Οτατη, 
Ποδτοθγιν τάς Παρ, ᾿ 

΄παγο ἰῃ οτάϊπο αἰ ρ ιαθετῖςο. 
ει ἶτα ἐχταΐτς Πίοπγ (ΕἸ αἰ τσατη, ΠΡ, 6. αὐὴρ πτερ᾿ ὃν τινα 

τίδειθ. παύ τὴς τυχεῖν πῆ ς τιμῇ οςγί.ΥἿν σΟρτί 15 αἰ ατι5 41] 
5 ἤοποτοπὶ οὈτίποατ. 
τ ὀσδοιπορέιν, ΟὈ τοτ. 
ον. γ᾽ ἐς Παρελίγον, 

1άς τα ογάϊπο αἱ ρμαθεείςο. 
: ἴαρτα οὐηπῖας λα πιοί Ττοῖη 1π οπηπῖθι5. ΡΊστο ἴπ Ε- 

7. τοιξ τος ζῴων μὲ ἐν ἧς τισίν αὐ ἢ τηρῴξεσι, αὐαρρὰ ποΐντοι ἢ 
Ἰλοσυφίας ἐχό υίθ-. δες. ἴῃ ΟΠ Π1 115 ἀτιτοπι (ριθητία ἴτπ- 
Ἰζοῦτι!5 δὲ ἐς άϊτιι5. 
τ σὶ αὐ ροάες ὑγορὸ» παρὰ πόδα: ὁ νοἰτῖρῖο, Βιι4.1η ἘΡ. 
Ἰτοπὶ ργοχ πιὸ, ἐγζυτατοιδ νης η ἘΡῚῈ, θεὲ κ πταρρ πὸ- 

δίδως τίω; χαίρειν, ον ΓΠ πιὸ, σοπέείζτιηι. 
δον ο ἀπαραπυλὺ σου τι! εἰ πτοσουτγάγιαση δαδοῖ νίιπ,.Α - 

1060 ςηἴπη ἰάεπὶ αι!οι χ᾽ πολὺ Ππρμϊοατ ἀριιά Ῥαυίαηϊᾶ, 
ἐγ πάςπι ἃς ὈΓαταγο απ, ντ «τα φρὲ πολυὶ υἷρ “ἦα ϑνδαήων χάρό- 

εοὲ πολυ ὃ τ᾽ χακιδαι,κονίων εἷ μεινόγων φανέντων, ΟΥΘΘΌΓΙΙΙ5. 
λυ τῆς τάξεως ἐκα ἢ ουυλυηεγν αἸάς ̓ πηηλτατο ογάϊης, ΡΙα- 
ῬΟΪοσία, οὐ γὸ ὠμύω ἔγωγε ὥτω «παρ᾽ ὀλίηον ἐσεώϑοι, δηρὰ πα- 
ΠΟΠ ΘΠΪΠῚ Ριιτα Ραγαπγ. [δ τ] τπὶ αὐ Γοτο, 11 - 
ππδητίππι ἀτηϊις αἰ ΟἹ οητίττα σαϊςι}! αἀα αυατέτ, 

ἀππι ὁ σοπεγατῖο τὸ ἐπέλατον που Πςατοῖτα ντ παρε Εῖς 
ταριι επάετη Ογαροτίιη1. εἰ 5 πόῤῥω, παρρὶ πολὺ 

: Ἰοπρὲ ἃ τυοτιτῖς ταῖς ἀϊσεπάο αἰσξια1 Π111858ζς ΠῚ] 115 
το ίρε ποίεγα Πισσοῆπε ογάτῖο. 
αἰρεσιν, ΓΟ πιοτὸ ὃς ἱπτριιάφητοτ. 

(ανϑεὸν φύλλον ἔχον πον Τ ΘΟ ρΒγαία 1 π.|Ὁ.6.ς.3.Ρτῶτοῦ 
ἰπἰ πιὸ ὑρποίινη, σι! εἰς Βοσγοητίανε ἈΠαιαπ 5) Ττὶ 

Οηοπις.ὅτοςῦε. Ὁ. 
ἐμετείαν, Παργὰ πο τ1Π|. τπὰ 
“Ζιὰπὶ οὗ τοῦ. Ὠἰ πάτο να δποτῆις Ποπιο τ παρρὶ τί 

πόλεις τότε μὴ 67, τότε 3 φαύλως φρῴήειν; 
ἴπιχτα {Ππ|4. 

υἷι Παρατοσούϊτον. 
Βοος ροἤτειιπι οοροπος μος ῖη οο ἤτατ. Ῥίατ, 4.{6 1 ο- 

ἥγρύμω «σαντὸς μάλλον δ) παροὶ τῶτο σωτηρίαν «ἢ πύλει ἡ τὸς 
χίΠίπιο ἱπιρτϊηιῖς αὐ πος (Δ]πτοηὴ εἰς ὃς ροτπίςίοπι, 

Ἰξο 5. ὑπολαμζαγοντες ὡς κα παριὰ ταῦτ ὄξὶν, Οχ ἰ[πἸπταπτος πο 
ἴς τπαχίτιϊ πιοπτοητί. Ασ οτο!.». Ρυΐοσ. Απαίντ. πὸ ὃ μὲ 
τὸ συμξώνειν τὸ δῦ συς, ποη οχ πο ροπέοτο. Εἰ νοτὸ οὐ 

ὅτ᾽ Τν»ηδ ἴῃ Ηὶς Ροἤταπὶ εἴ τεσ ΠΟΘ ΠΓ11}1170 ΠΟῚ 

ΤΟΊ ΠΙασΠΟΡος Ρετεϊηξηῖ» Ὁ μας {Ππιι4 Τατοϊδαὶ 1ἢ 3: 
οπάογα του πη» ΠΟ πιο πηθητα ἤπλι5. Πα πιο τ ρτο εο- 
ἴεπο ἰογίοης ἵτα ἀἰχῖς, Παύυ γὸ πταρρὶ ττο( ἐχ ὁρώ ς)γέγονε 

ἰμύων πορθίγμια τοι» εἰ τατὶ τὸ δή μα  αἰγλιὰ μὴ τατὶ διεχέχϑίμ ἴω. 

Οἴδσοτο ἰπ Οτάτοτς ἵταὰ τοτα τοῖταηις [δ ρΡατ σᾶς Ποπησ 
ϑΠσρατ ἴῃ ἐ0 Ροίτας οἷΐο ξογτεῖπας Οταοῖας 

- “Ὁ ΟΣ 375 
Παρὰ φιυλον. 11) ΤΤραφαυλον, . ῥ 

Παρ φύσιν, σΟητΓᾶ ΠαϊιΓΔΠ)ν ἔργα (Ὄχιιπη. παροὶ φύσιν σεωνδιγό μῆνον 
μαίχεται χτ' φυσιν αὐτὸ αὐ τι εἰς τ᾿ οὐ αντιον Ὑποϑειν. Ἴ]ατο ἴῃ Τ ηςο. 
4ιοὰ Ῥγαᾶτογ πατιγᾶη σοαξτιτη οἵδ, (ποιιιάτ αὐ πατι γάτα γοαΐ- 

τἰτινγίόαιις τοιιοσας ἴῃ σΟΠτγαγ μη. 

Παρρὶ τίμα) χεείαν,ν Ἰὰς Χρεία. απ αρρὶ τας χρείας, συ οροῖς οἵα ῥτοιϊ, 
Ποηγοί, 

Παρ χρέϑορτο γα παῖ δχ τοπιρογε, παρα χεῦμα, ἸΝΙοαηφογίη Α- 
Ἰεχιρβαγιῃ, ἰδ τε κὶ ἐκπλείοσα χαλικροτέρη πόσις οἴγης Ὁ η» πελϑιη- 
σέφεςσαρᾷ χείδ., 

ΤΡ ὠραν»ἰητοπηρο[ἰτιό, 
Πιιφαζανω, μκ. ἤσω, αν. "κοι υτ ἃ Γοτοἀ! οΥερτδετογθο, ρτασοάο, τχιᾶ 60» 

τυδη ςο τγα ἢ ἔογο ἐπ τη ρον }010. Αὐἠζοτε. 5 ΟἘςοποΩΣ, πο-- 
ρΓ ὧι τρεῖς ἡ μέρας 5 ἴ. αἴας ττὸς ργαστουη τ, Τ μτιογ 41 4, ς. ατϑραζησεξϑεοι 
«ὅν ὅρκοις. 11} Ππ|γὰ πῃ 11 [πάις νἱοἰστιτος. παραζας «δ νόμοις, 
Πεπιοίτη. Αγ τορμάπιην οἰρι5. ςρόζόι σαφαζανε κύκλῳ, νοτῖον 
ἃ οἰτοιπηα δας ὑγοσςάς, σταραζας εἶν νόμο..5})ςηγ οὐδυ παραζαίνε-- 
παιγγλο ατιιν. ππαραξεζα ὅτωι. ΓΑ [ΠΠιιὲ οἰ γγίτιιπι Εχίζμιπι οἰἷο, νῖο]- 
τιπι εἤς, Τ ιΙογ 414. παρα εζασωθ Θοαριια Τ) ἐπηοιϊ, πτεραξαϑεὶς 
ὙἹοΐατιις. 

Παραζακ χθν κε, ἔγογο σογγορτα5, ἀο Δο Δ η5. 
Παραξαλέται ρος 56) 4] (οἠ4]1 ἀπηῖςόνς ᾿πηροηΐτ» ἔα ΠἸατἹ πι- 

Ροίζοσ, Εὐήίϊατὶ. Ἶ 
Ἰπαραζαδλομκαι, μα. οἵα ποι ποαρα τ (λημια),ΠΟΠῚ ΡάγοΥ παρα λυ ϑ μαι» οῦ- 

Ῥάγατὶ. Πλάτμιο, ΙτοπῈ δυάαςία ργα σὶρ δὶ ρου σα] πὶ αάςοςρο- 
τιο το τυσαραζόλως μάχομαι, κἡ κα τευτεϑαῤῥηκόπως ἐγαποκινδικωδύήω, 
ῥμιψοκεγδιειυώ, Ὑ ἢϊτον ἀϊά πολῖται ὀντες, ὁ πλεία «ὐαραζαλκόυῖνοι. φιΐ 

τη ον 5 ἀϊ ροπα1) αἰοαπὶ (δ᾽ Βδητ, ςρατηγοιὶ εν ἐκ πῷ ποραζανλε- 
πη χρυστευῆσοις τύχῃ λαμιτρεγ ἀτ1ς65 Δἀοιπι 15 ρου σα 15 οἷατο 5. 
ῬΙΘταγο ἢ ἰα Ρογίο 6. ΕἸ οσποτ. Πα 4.9. οτπα Α ςοιίαείιιο Εἰχῖτ,α]- 
εἰ ἐμ ψυχ ω παραξαννο μῆνιθ- πολεμίζειν, ἀν [ογἸπαϊηΐ ἐπεγορι ἀὰ 
ΠῚ ΟΡ στ Π5: 4 [181 παρ ϑεὶ μῆνίθ-, παραξαλλ ὁμεϑοι ἴδιον δ᾽ κίνδυνον “ἶκῦ 
σωμείτων, ργ πιάτο σΟΓΡΟΓΙΠ Ραγίσιο Ἔχ ρου ἑτι 9 Τ ΠΟΥ 414. 

᾿Αρμ ΑὙΠορ δη, δα. ργὸ δοσράογε ΡΟπΊταγ 5 χαρωμῆν ὅδη σὺ 
πλοῖον. χαῤ, ὦ δ᾽ «ταραζαλοῦ, ἀςςεάς,ν Εἰ (γτ Ἰπτογρτοβ ἱπαιτ)δ- 
μισον τῇ γῇ τίω) νανιῶ χοὸς οἴ τ αρΡο ἢ] ἤδιοπι. 1θ᾽άοπὶ 5 ὦ παῦε 
παῦε παραζαλοῦ τι κοπίῳ ἄς ης, ὃς γο προ ἀρρς ]ς. Ρτὸ ἀθρο- 
80 : Ηετοδοσιι5, ἡ μέων εἰμιφοτέρων ἐναρα αλλουδθίων πὶ τέκνα, ἄθρα- 
πεητο νττοῆις ἢ ογοβ Πιο5. νπάς ἃ ῥτὸ ἀοἤποτγςο, φείοδυ ὦ ταὐ 
3) ππαραξἄλου λοιδορών νμῶς. ὈΙΉτι γα ροΓΠτο 7. Ιτεπὶ Ροπο, 
ΔΡΡοηο.ΡΙαῖο χοὰς ΚΟΡΗ. αῤτοῖς 672 κούλα μον τιν ὦ αταραξαλλοόμε- 
γος ρογ σα ηπι πη 4" Θ πα τη σο!]Οσαητος. [το πὰ σταραξα λλόμαιν, 
εἰσφέρω,ασ σο ΓΟ: ΟΠ ΡΌττΟ. βογ ΟῚ τη ἀΠ Πσα] στο, ἐσὲν σσαραξο-- 
λέῃ συρίας πέρ. Δ1Π}} δα (ἀρ τ πτία τι ρογτίηθης ρτοΐοττς. Εἶο- 
τοάοτ, αταρεξείλλοντο λίϑοιςοἰαρίάος ἀσσοτοῦδηῖ, Τ νον 414, Ἐξ 
Δἰϊαιιαη4ο οτιπὶ ρΡΓΡΌΠτίομς ὡρός, ΧΟΠΟΡΗ. τρὸς ποῖον κτῆμα 
ΑἿΜ ἀγλων «πἰραξανλ συν. φίλ. ἀγαθοῖς ἐκ αὐ πολλ ὁ χρεί ἥων φανείη; 

εἴπη αι α[τὰ ΡΟ ἤϊοης ἀπιῖςιι ἢ σοη ἔογατιιτ, ὅζο, Αοςὶρῖ- 
τιιγ Εἴ ΠῚ στάρο δ οἱν το! Ρ ΤῸ ὑἰξαπευτῇ σαι» ἀδοῖροτο δύ οἰγοιιπιιο- 
εἶτε : ΤἈπονἀ14. Π}0. 1. εἷς εἐδὲν πώποτε αἰλτὸν οὐ ποῆς τοὺς βασιλέα 
διακογίαις ππαραξαάλόιτο ) 4"} ὁ ππατιαπι, Ἐγιμ γατι!5. ΠΠ ΠΠος ορῖ- 
πἰοηοΠὶ ἰρίπ5ιν πάο περκύληήδυω, Παραζαγλομα Οἱ ςἰο,οἴοη- 
τὸ : φιιαίι ὡρρξαλλομαι, Ῥ]λταν οἷν ἰὴ Γ)ΊΟυ!65. Αλλαὶ διάμων τὶς ὡς ἃ - 
οἰκε 9 ποῤῥωϑὲν. αὑχ ζω ἐλδιϑερῥας «ταραζαλλο μῆυ 9. Συρρκουσίοις, πα-- 

φαξεξλνυῦοθ- 9. οὐἸοέϊις,»αταρειμῆΘ-, Γλατίιο. Αὐτὸ Ῥ μα ποβ.πώ - 
ραξεύλημῆμοι ταὶς ἐλπίσι πλιεῖςον., 1ὰ οἴ, τρϑζλημα αὐταὶ κ) ἔρυμα ἐ- 

χοντες, ἃ εἴτ, Ρ]εἰτίπητιπὶ ἤροῖ Ρ Ἔγπηιττοητοϑ. 1 ΒΙΙΟΥ ἀϊά, σταραζε - 
(λνυῖσοι λίϑοι ἤσουν, Ιλ ρί 465 σοπιροστζατὶ Ἰασοΐαητ, ἱ. παροῤῥιαμῆμοι 
πρὸς οἰκοδομίαν, 1 ἐπι. 

Τιαραζαλλω, μιαλώ τ, παρα ( ἐξληκα, ΑΠΠ 1]: Ο ἢ ἕο ΓΟ, ΟΠ ράΓΟ συ 
κρίνω δ μοιώ :ντ κώνοσοι ἐλέφαντι περαζάγλειν. 14 εἰξ. σα]ις ἐπὶ οἷ ε- 

Ῥβδητι σοηξοττο, ΓΙ θα πτι5:ης Αὐἰῇοτε!, ἄς ποιιπάο » παραξάλ- 
λεῖν τὸν κῦσμον τοῖς ομιφαλοῖς λεγοαῦίοις χίϑοις» ὅζς. «ορὸς ἕκα τον σὐ τ᾽ 
παραξάνιω παὶ ρόξεις παὶ δναγόφου 5. οὐπὶ σοτο πὶ απο θοῖ Επα- 
δοτα; σεῖϊα σοῃξογο. σετατο, παρα ζάχλειν πεῖς οἴνοις, σΟΏ ἔοτγα 
οὐαπὶ 115. ΑὐἸζοτοϊεβ ἵπ Βὶ Βετουῖςῖς. [τὸπὶ αὐδηηοιςο,αρΡο- 

πο. δαὶ οο» Π11ΟΙ ΟΥ ΓΟ ἢ ἸΟ ΟΡΓΟ ΡΟΠΟ, «σαρατιϑνμω. τεὶ φορέϊαι στε- 
ρα Φαλλειν. μτατς ἢ. ὃς τῶς ἀμπέλοις παραξάλλειν κότορον, 1 οἴ, ἢ - 
ταῖμπη πη σετονντ ΡΠ πιάϊχιτ. Ὑταηίπηϊττο: ἀρ ρο  ]ο. ἀρ] Ο7 
τταὶ! οἱ ονδεακῦρω: κἡ διαάλλω, τ γαῦς παραζαδνειν εἰ. Ἰωνίαν, ΓΗ ΟΥ. 
ἀΡρε ]ετε παιιος,ος ἢ παρέζαλε νηυσὶ δέχα ἰθὺ σκια πον γγοἐϊὰ ἢν 50 
ἀτθιιπὶ ἀδοοτη παῖιο5 αάταῖ πε, Ἠεγοάος. Α ἔζοτιπι οαρ. 20... ἐς 
τέρᾳ παρεξλουδυ εἰς στένον, ΑΡΡΙΪ πν5., οδὶϊεῖο: γε παραξάχιειν 
ποῖς ϑρέμμασι, ΕἸ τταγ. ὃς παραξάλλειν τροφίω χὰ χα μήλων ΡΡΟΠΟΓς 
Ῥαδαϊι πη» τῆ επ, ἃς παραξζάλλειν πίων ἀμζροσίαν, ὈΙατο, δὶς οτέατι 

οδιῖςοτς ἔστι. ρτὸ εἀοηάιιπι οἱ ςογον αρτ!ή ματῖηο5. (οπι- 

τλΐττο, Ρογιῃῖτγο, ἱπἀΐρεο, ὃζ σοπάοηο αἰ υλεὶ 5 δύ ντοππΠῈ 
οθέετο: ντ πλαΠΠεῖ παραξαλλειν ἑαωτίυ αἱ δδὶ ἀγν εἴτι ἀἸοἶταγ αρυὰ 
δι 4απη, τα» αι ξιις στατῖα (εἴς ΒΟ ΠΥ ΠῚ ἱπάμ!ροῖ ρ ποζουποῖ- 
ρέ ζαλε αὐτοῖς πῶδας πίω ἐγ άδα, γχώοσοαν ἐκ δι δούσκ ὅλαι, ῬΌΏΕΓΟΒ εἶ5 
ςοιππηῖπτ [ἴησια Οτασα ἱπιριςηάοϑ. ποραζάγλοντες μέσίω τοῖς 
τοῦ πολέμου κιὶ δ ιώῦοις πόλιν, ΑΥ̓ΜΙάς 9. Ασςοάροἴποϊάο, δυαίξαιναν, 
ἀρρτορίμαιοιντ κλεωνυΐμου παιροιξ αν οὐτος εἰς ϑήζας, Ρ] ταῖς ἢ Ἶν 

Ὑοην,;. ΠῚ ἂν 
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τ Βοπιοίδεης. δί παραξάνλειν εἰς κα δοναὶ » 1ὰ οἵξ γ ἀρρίςατε [ε αἱ 
γοίρτατες, τ ζοτ. τ ϊσοτ. 7. ὃς ΡΟ τῖο. 7. ΕἸςέτοντογηιςο; 
νῖ παραζαλλειν «δὺ ὀφϑειλμοιξ 5 ΘΟ Ο5 ἸΠΓΟΓΉΊΟΓΕ 7 {1π|15. Οσμ 15 
τοτγιίαις αὐρίςοτςο, ΑἸ μοηασιιδ. ὃς ΑἸ ΠΟ ΡΟΝ δ. ὅτι βρενϑύει τ᾽ 
ἐν τῆς ὁ δοῖς κὶ τεῦ ὀφϑτιλ μῳ ποραζάλλει.»ΟοιΠ 05 Ἰητοτήϊθῖ, δὶς πα-- 
ραδάγλειν τίω) κε φαλία), ῬΊΑτο; φιιεπιαάπηοάιιηι 1) (Ὁ Τοητ ἔλσατγο 
«μι ἀιιγοπι Αἰτοτὶ δάπιοιοητ δά αιι[οιταπάτιπη, ἐμοῖς Ἀόγρις ποὸ- 
εαζαλλε σὸν οἱ 615 Υ ΘΓ 5 ἵπιο ]Π 18 ἀΠΠΓΕΠῚ τι ΠΊ7 0.5. ΓτΟΊΙοΓ. 

φαίουι, Ἐτ παρα ἀλλ εἰν τοὶ ἑτερον οἱς πλείγιον» 1ῃ. [Δτι1ς5 ΠΟ ΠΟΥ ΓΟΓΟν 
ΦΏΟΡΆ. ἀς Ιεροτο ξιρίοπτο » ὃς ἃ σδηΐθιις ορρτοο. Αὐἀάπη- 
διιῖο. ῬΙαταν. 1ῃ Οδτῖ. κὸὺ πολλοίκις καὶ κοίστῳ πειρἰξα εν ὁ κοίτων. ῬΊατο 
ἐς Κερ.8. ὧταιν παραζαάνιωσιν μήλοις οἱ τε αχοντες κὺ οἱ αχὸ μῆροι» 

ἀιιοτίοβ σοπργοἀἑμπταγ ἱπιιῖσοπι Ργί ποῖ ρο5 ἀς Πιδάϊτι, το ἴῃ 
ἴοςο παραξαλλεῖν Πσῃϊῆοατ εχ ἀαιιο ὃς (οοἰ ΑΙ τοῦ ἢ σγοάὶ νο] ε 
αιιτατογποη σοπλίτιιπι πρπιοτο ἰοσόσιιο. ΕἰῈ οτίαιη ποριζαλ. 
χειν»ἷῃ πιςά τη αἰογγδ, ΑἸεχαηά, Αρἢγοά. λύσεις ἰϑρόας τούτων 
παραξάλλασι,λά σοηιι5 4ι απο πιπι (οἰ ατίομῖθιις πιαπάατε ςῦ- 
τομάπιητιῇο γογοῖς Θ4Ζα. Παραξαλεῖν,ἰαχατουχαλάσαμντ πειραξα- 
λεῖν κὠσείω, ΑΥἸ ΟΡ ὡς σαλοις ἧς παραξζαλων εδὸ γομφίοις, 

πιαφάδασις, (0-, ἡ τγαηἤτιις » ὃς ΟἸσογοπὶ τγαηίστείΠο 5 ΡοΥ Γ]11Π10 
Ρταιιατι ςατὶογἀ τι οτ τ σἩ τ, ΔἸ στε], ογγογ, παραξασει χρῶμα!» 
Ρτγοάοο ἐπ πιάτα») τ το ρη. Ῥτὸ παρανομία, ἀο] τξπι τ θοὶβ 
νἱοϊατίο : Ῥαιΐμς δά Οαΐάτας 3.40 Τορς Ἰοαιιθης, τ᾽ παραξασέων 
χαΐριν ὡροσετέθγ) Ῥγόρτοῦ ἀο ἔλα [οχ ᾿πἀ τέ ἀταις δά άϊτα. Ἐτ 
ρα Ροοῖας παρα ξασίαι, ΕΞ ΠΟ .1η Τ᾿ πεοροη.ἤς Ῥαγοῖ5. αἷ τ᾽ αἷ- 
δόώντε ϑεών τε πειρωιζασίας τ᾿ ἐφέπουσι 5 4115 ρεσσατα Δηϊτ Δ] Υ- 
τις ποπηϊπύιμπηαις Πούϊμπηαι!ο, ΤΠΙαρρίξασις ἴῃ (οπησΞ 15. ἀἱ- 
φοθατιιτ. αυπππιὶ οἤοτα5 αὶ ρορυΐαπι σοπιιογίις αἰ ἰα 1 οχττα 
ἔλθιυι]α ἀτριυμηθητιμη ἰοηιιοβατιν, Οἷ4 ἀπτοπὶ μας ρΙοτιη- 
τς ἃ ροοτῖς Ἔχ ροποράτιιγ ν ογπθιις ἀπά ρα τἰοἰβ» ἰάςο ὃς «γώ. 
ἀσα]ςσοι 1112 ἀϊσεθδτιν, ΕΠῚ αττῷ αἴρᾳ θασις τελεία, τα Παθεῖ νοτ- 
ζατιπὶ ιιαίατι σα: [Ἰτα5. οἱ [τς ρα τες ΠΟπιοη ογαῦ κομροέτιον, 
γιάς Οοιηπιοης. Αἰ πο ρμδηϊς. 

Ἡπαραξάτης»"..6 76. τα! ογο] ογυἱορῖβ νἱο] του ποιερένοιμος 5 [Ὁ0}115 ἴῃ 
Οαττιι 5 ἀΟΠΊ] Δ115 ΟΠΙΓΓΙΙΝ 5 ΡΘΠ115 ΠῚ ἸΓΠΠῚ 5. πλι} 65 1Π ΠΗΓΓΙΙ ΡαΙ- 
δηαῃβοαι ρα. νἱ ς Ραγον, ΑἸςῖδον πὰς περαζατις ροη, Ἐσπι. Α- 
ΡοΙἈοά. 

Τιαραζατιχαὶ μελί δρταιγ γ οὐ ΠΟῚ}}} ρατα δαίοος ςοπλῖσα. Τηζογρ. Αττο. 
Ψείρ15. 

Τιαραζία, ας, ἡ, σΘη115 Ροτίοηΐς οχ ΠΊ1Π10 ὅς φοπγζα,, (α]. [ἰδτὸ 4. 
(ΔΡ.26. 

Τπαραζιαζομαι ὃς 
τιαραξιάζω,σο ρον» αἀρο Γας ἵπ Αἰξ.ςΔρ.16, πειρεζιαίστιτο ἡμάῖς 5 ΠῸ5 

σοορίττεπι ν10]0. 
παρκθλάπηῳ, ΟὈ!α:ἀο. ΟΠτγ , τί νὸ τὸ τἿ" αἰϑρώπων παρα(λάτῆει γγύ.: 

αυῖα Ποπηῖηηιπι ΡΟ ΠΟΥ Ποςοῖ ᾿ 
Τιαραλας αἱ, εἰ ἱ ἄστη ηιοι παραφύσεις νοἶ παραφυάδες 5 δὲ παραξλα- 

ςήματα . ὈΪ᾿ηἸοαάπατα ( 41} ὃς ἀσπᾶτα τηςπιῦγα γος ἴῃ Δη1- 
τα Ριι5)α Π}{πϊς φάμα ςοητία ἤπιος Δρρεπάϊοος ἄτης ἴῃ Ρἰλπ- 
εἰς γα} }1 4111 10 σι τι ηΐ ἀσηα ιηΓΠΓ διαςοτε[οιπτ,18- 
ἤϊηιις ργοΐοβ ποῖα ἀταιις αἰοίτιτῖα ἐ σαι! ἤροητο ΡΠ ]Δυτ: 
πιοά ἢ αὖ ταάϊος, ροτῖι5 Πο!οο5 1μ4τἰηὸ ἀτοιιητιιτ 9 485 ἸΡΠ 
ῬΙϊπῖο ἐματη ἰς οἵα ἔγατί σατίο, ΡΟ ΠΧ Οποπγαίειοι Π10.7. Οἱ μοίως 
9) τῆς ἀμπέλου, τὸ ἐπὸ γῆς ἕως πῆς ἐκφύσεως τ᾽ κλυμρώτων εἶν εἰένόρων, 
αἱ παροφυύ τή: αδ εἴποις αἱ παροϊλαςτ ἡμάτα 5} κ᾿ τὸν πλάτωνα, αὐα- 
ὅλας ήματο αὐτοικολίαι κορλοτεῦ ται. Ὑ περ γαίξεις ΠΠΌτο τσαρῖτο 4. 
ἄς μι οτ. Ραοτ. χουσι γὃ ὅσσερ ἵνας»ο ὅδι σωυεχὲς κὸν (σον νὴ ὅ71-- 
μηκες, ἀ αἰδοίθλητον ἢ. γἡ ἀθλαςον, ἔχον φλέξας, αὗται νὰ τεῦ μρ εἴγλα εἰ- 
σὴν ὅιμοιαι πἣ ἰνὶ,κὶ μείζοις 3. κ᾿ παιχυτερα. κἡ παραξλας-αἢ ἔχουσαι ναὸ ὑ- 

γοότητας. Οἷο Ιοςο Θαζα πο γοξτὸ τγδη μι 1τ α αὐραδλητον ἰῃ- 
{οςἰὈ11ε, ὃ παραξλας αὐ ται] 5 :ρτο {π|θι15 Πης Δάηατί 5, δια ά- 
πιᾶῖα ἀϊσοτς οροττείσατ, Γιορ οπάμπι νεγὸ ρτὸ ὠποιραξλητον, ὦπτο- 
δάολαςον, ἰά εἰς, παραζλας ἡ μοιτα ἀκ ἔχον : αιιοά ὃς ἀπαοκξλαςον ἐμ 
σῇ καυλοῦ ἀἰεϊτιιν. ΤΠ ΟΡ γαίτιις οἰ ἀο πὶ ορετὶς Πγο 7. σα ρίτ, 
4.ἀς Γαςοηῖςα ἰαϑλιιςα. αὐτὴ ἢ τὸ μὴ φύγλον ἔχέ σκολυμώσες . ὁρϑ 
Ὁ) καὶ ὀυάξης, καὶ ἀεθοαῦλας Ὁ. ἐκ αὖ καυλοῦ, Ατεπατιι5 ΠΌτΟ Ζ.οἶταῖ 
ψεῖθὰ ὙΠοορ γα τὶ. [δ ἴῃ εἶπα σοάϊος σοττιιρτὰ αιοαιις ἰορὶ- 
10} αἰποιράξλητον ΡΓῸ ἀπτιράξλαςον. [ΠΓΟΓΡ Γ655Π0}) τορα Πα] οΧχ 
ΤΩγτίο:τοξξὸ αι, γε πα! ὸ Θαζα ΚΕ ἐγπιοίαιιβ ἴῃ Οοτο ]α- 
τίονποι θυας ἢ ατα οἴξ, Ναῖα Βγασῃϊατα νἱτῖς (οἰ πὶ} } 1 Π}.6. 
δυιτ ν [πτῖτις αἱ ταάίσς δγδοβίατα ΡΠΙηΐο [1.16.ςἀρ.30.4{1π4]0η- 
ξὰὲ ἀϊιοτίμπι Πρηὶ Πσαυ: τας ΐα οπὶπι 'η μος Πρπἤςατι, Ια εἴπ, 
εἰκρέζωνες κὶ ὄξοιγνπς Ὀταςβίδτιις, 14 ο[δ, οὐκρειμογώδης κἡ ὁ ζώδως, 
Ηΐης ἱπτο! ]ΠἸρίταν αι} ππεραύλας" νειν ρο Δάἀῃαζα ἘΠΊΓΓΟΥΟ: 
ψηάς παραδλαςικοὶ φὺ τοὶ ἀϊσιαπτιιγ. Το ρ τ. αἰ του. 115... σαρ.8, 
τὸ κοπέντες τὸ “7 ῥιζωών παράθλαςαύεσι, Ὀ] ̓ πέι15 [10.13.0 8}... Β6τ- 
τιϊηδητος γαγήις αὖ γα {τος Πισοὶ ς. Γάοιη Τ᾽ ΟΡ ταίτ. Ἰη ριὶ- 
τηο ἀς ΗἰΠοτισάρ. “ς. ὅσω παρα (λας ὅπο ν᾽ ῥιζων, η!σΣοιιπ ας 
Ὁ ταάϊος μι Πα] .ητ, νταϊχῖς ΝΊγρ. ν οἱ [οο] εἴσιιης αδ τατος 
ὃς γυτιςαατιιτ  αχεα Οἰσογοη ὁ πη. [46 ΠῈ σαρ. 8. τῦτο Ὁ αὐτὸ προ- 

“τον, τινὰ κὶ τῷ παραύλας οὶ καὶ ἀπαραίζκαςα ἐῇ),1.ἰος νοτγὸ {{πππις πιὸ 
αἱ ο(Ἐ ἀταιις πατιιγα, ιια τοι ἀο πα} 18 [οδοϊείοιιητ. ας πὶ 
πἰτηὸ Ἐγατισδηταγ τα; Οαφα ἅτα τοάἀ!ἀογαῖ, ΑΌ Εἰς ργοχὶ μιᾷ 

1.2 

Π.Ὰ 
γε! {Ππ|4 σαοζατηπιοάο εἴ, 4115 ργοσγοᾶάα: (Ὁ 
εἰ ποῖος, ]Π τας σατοῖο. [ἄς πὶ Οτάοιις ἀπῖθοσ {τὶ 
Ἰαΐάοεπι "τὶ, Εἰσὶ Ὁ χ αἱ υἱὸ παιραθλαςιχαὶ εἰς τὸ αϑἴω, 
χΘο ῥύα:ο) 2 ἀπειρίξλαςοι,καϑτόως ἐλαΐτης: Ἰοαυήτιιτ, 
ἀϊεῖθιι5. ΕτῚΙΡ. 4. παρ. 2.αῖτ, ἐκ δῦ χαίτω παραῦλας 
Ροπο παραξλαςικόν,ζ)ιο« Ρ]Ιηΐτι5 [100.13.6.8. 0] ατίροτα 
αἰ διι5.τγαπίτι τ. 1 ἀθτα ΡΠ πἰπι5 οιτπὶ αἷς Π1|5.17.ςαρ.ῖ 
ῬαΠ Πα! δητοπι (Ὁ ο ἐπὶ ταὶ πωραξλαςἡμοιτοι Στὸ Ἷ ὁ 

(συ γεὶ αἕλδῖο παραθλαίςησις ἀρ ΡΟ ]ατιΓ 4 ΔΗ Ρὰὶ 
αἰαξχαπ ἡματα ΟἿ οπὶ γορ Πα !Οςπταπα ἀἰχῖς Ὁ 
4.ςρ.ν4.Ὀ]ςίταις (ατο Ἀ εἰ τιυιεῖςα: ς.51.ΔὉ ἀτθο 
ῬΆΠΕ αὶ παίςοπτιτοθοβ ̓ῃ τοῦγαστι ἀθργιπηῖτο : γ δῖα 
λίας ἡ παραδλαςας ἐν “Ἶ6 καίπω, ρ.]]ο5 ποπλϊπατοντ ὅς ἢ 
χοιιρίο,Ρ]λη.Π100.17.ς, τον Ἂς Παραφυαξ, δὲ ἸΠαράων 

ΤΙαραδλὰς ἴω, Παραδλάςημα, Παραξλαςησις,, 
Παραξχλας: κὸς»ρτὰ ἴῃ Παραΐλατα. 

Παραδλέπειν, ΟὈ] ἰιατο οὔτ]ο5 Οὐ! ο:ιιοί ἴςρς ἢς, 
πιο ΐδλης μοπιϊποϑοία νἱάσγε 4οα ν]άφητ, ΠΟ τ 
τγδη μογί ἰαταιοπτιν : οἱ ορρϑηίταν ὠτενίζειν ὶὰ οἵ 
τεποτς οοι]ο5 Οἱ, γε] οσιιος ἰητεηάοτς, ΡΙΙη ἡηῦ 
1 ι! ἃ αοτϊοτίδιις οοι! 5οντ ( ΪητΠ]Π ἴδηις ἰΟ 61 Ἶ 
Ἑκαλησιαζ, Ελϑυύστι τυρὸς τὸ τειχίον παιρα( ἐπουστι ϑατέρῳ 
γἷοις βλἐπουσαγντ ΘΟ] αιιο οςπΐο [πιάτο σοπηποῦ τς 
εἷς Ἡογατίτι,αὸ 4 ἴδ ἐπα] αὔρίσοτο [Ὁ] δπτ ἐν σα ᾿Ξ ΜΠ 
τοῖο οοιο ἐρεέϊατο ἑάοπι ἀἰχὶτ ἀς νἶγο θόπο πα ; 
υ140. Παραδλέπειν Ἰητο Πσὶτ ΨΊΓΡῚ 5 ἰῃ ΖΕ 6 Π5 5. 
ταιοητῖδιι5 ᾿ἰγο 15 : Οτη ἃς [15 Ὑ οτθηείπϑ 1π Ἐπ 
Τιανῖς αὔροέξο 5ἷς ρεῖ Ηιαθο Πιπὶ οἰ ποι! ὑπ, ἱ, ποιρας 
Αὐἰπορ εἴη Ν οἴρις 5 ἡλαχαγόπωλις παρα λέψασεί φ' 
πέ μοι γήπειον αὐτεῖς»πύτερρν 6) τυραννίδι, ατ!οἦ τα πη δ ἢ 
1οὸ ᾿ππργοθὲ νοὶ τουιὸ αὐριοἰοης( 1 ὐὑποξλέ ψασσνποι 
ὀλέψασω ργορτίἐνντ πιο ἰοςο ἀἰςοτυτ)τγα [τ Βιιάα 
1η τι Μετθοτοὶ ἀς (οπηετα . ὠτενίζουσι υϑὲ γδ εἰς αὐτὸν, 
γίνετο τὸ φέγίϑ-. ταραξλέπουσι σ᾽ ἠρέμει πἰν) διψιν, πλεῖον 
παογἤίχιις οοι]ις πη οάϊοὸ αἰρι οἰ ητί δι. ΡΠ σα τπῇ 
1άεπι ἴῃ Ργοδ  πτατὶ ὡςτε αὐ μόνον τὰς ποιραζλέψη, πὴ π 
ἤδη γένεται) {τ τα ητιὶπι αἷς γοτοῦτο ἀαις Οδ]Πηιι0 οσὶ 
χοτίτιντ ἴγαῦὶ αἴριςοοτς (οἷςητ, 4] οὐ 14 παραθλώπερ 
ἃ. διαί ςροφοι κὶ ὀφϑιιλμοιὲ διεξραμιμᾶμοι» ἡ πταρορώντες διιάα, ] 

{τγα] γἡ σαραξλέποντες. ράτιΠ ἀοιιτὸ σογπιιπτ,, ἰά60 τ 
κὶ αόνον παρρρῶν Π᾿σηἰοατ, [εἰ οτῖπὶ Βα Πσὶπατί, σαοι ΜΝ 
εἰδθιι5,0 ὑ Μένεππος οὗ τὸς ὅδιν ὁ κύων;οὐμήνοιι ἀἰνιθο, εἰ [ γι 

ραδχέπω Μενίῆποις ὅλοις, Ὠ]Π Ἔσο ΒΑ] Πιοίποτ, οπιπέία ἣ ἡἷι 
ὍΠΗ 015 ΔΟΓΤΡΊΟ. Ν᾽ ὼ " ἯΙ 

παρώθλεψις,μθν ἡς Πα οἰ πατὶο οραξισμς. ἫΝ 
παρκἝλεμαα, ἀδῖη. Ἷ μι 
Παραξλ δίων. Πππν] τὸ ὃ ἀ οἷ οκὸ, παραλογιςτκωῖς» ΡΟΓΡΟΓᾶν ἵν 

Ἡομλοτ. 1444.) κερτομέοις ἐπέεοσι παραίλη δίων εἰγορ 
νοτδα [χοϊ σπου Οἱ Τητογρτοβοπαραθλη δίων παραζουλάδίω 
κις ἢ παραξαλὼν τω) αὐ χίω τοῦ λόγου φρὶν ἕτερον ὅστε σιωπὴ 
Ῥεῖ σοπηραγδιιοποιῃ ἄς Ππλ} Ἰτιιἀ ἢ ἘΠῚ 5 οἷξ αὐτιζολὶ 
σεως. ΑΡΟΙΠΟη." Ατσροη, αὐ τοὶρ ὃ πίω γε παραξλη ζω αὶ 
εἴ, ν τοι ΠΠη} ὃς ἰδειιηάο Ἰοςοναἰ τγιπίςοιι. ὃς [10..2, δὲ 
λοίσε ποιρα (λη δίμω αἰγόρδυον, 1 εἴπνα]τοτ 5. ΝΟ Πημ5,. νω 
πέοοσι ποιραζλήφου ἐγορδύω,Ἰὰ οἴζιρογ ραγαο πιο ὐπὸ 
λομκα!, Ταραξλη δύω, 4141 ἀἰΠπαπτίΔ, αιιαί! αι ἀμ! ἀ απ 
ραϊληλως. ΑΥΔειι59δ ει πούντοι ποιραζλήδζω, ' 

τί αράέληροιγ Θιιογιιπὶ Ῥα δ α]τπι Ἡοπίοτο, ρτορυϊὸ αὶ 
ταιγ δηἰπηδἰ ἴδιις ςοπιοάοπάιιπη, παρα λήρατοι πουραὶ 
110... Οὐ Πογιηι. 
Ταρα(λητικὸς, Δἀ Το ἘΠ Γ115) ΟΠ] ράγα 1115. 
Παφαέλητος.5, 914: Π|Ί. -. 
Παραΐλυξω, [ξατιιτῖο, κ) πειρα ἄλλω, δστοπήνω,ντ ἁριιά δια! 

ἡ Πνϑεὴς οἴνα χἡ ποραθλυστες τὸ τῆριἤδν. διτα υἱπνς μέτο 
4110 πὲ πλ ππὶ οτας ὃς [Ὡρουβαιιπι 7 ν] τοί θο τος ἂῖ 
ΑἸος (τατυνῖρίηῖς ἱπίξατ. 

Παωραζλωπης, 5, ὁ κα αὶ, ὃζ 

Παραΐλωψ, πος, ὁ κὴ ἡ, πγαθδιι5,Ἔγα θα. Πτιὶς αἰ οἴ εΠ5. διάφρος 
ὀρϑειλμοιὶ, παρφρων, διετραριμῆθας ἔχων τποὶς ὄψεις. Ηοπι,1} ᾿ 

ραφλωπές τ᾽ ὀφθειλμὼ, ἐς 1,1τ|5 Ἰοηϊιδς, “σαραξλωπες ὀφϑτ 
Πτανὶ, Γοϊαη ἐς Τ᾿ κετῆτε,ν 46 Παραζλέπειν, ΗΝ 

ΤΤαραξοοίω,ω, χοςα ΠΊο. 
Παραζοήϑεια, Δ Ἰππη ἢ ΠῚ 5 Δ ΠῚ] 1 {ΠῚ 59 Δι ΧῚ Πππ πὶ 

Τιερὶ}.Ψ ο 

Παραζονϑέω, μ. ἡσῶ, π᾿ κοι γα ἀ 109 ρροτίας ἔετο, Τ ααογά. Δ 
Ασοιιίατ ἃς Πλατίιο. σιαραξουθωών τοῖς ὅ) λό φυν (μδῃάϊατι 

1155 4] τα {ΠῚ Θσοιραγδητ, ΡΠ ἱτατ. 
Παρα ξυλαίδίω, ὑπωτητικοῖς, παρῳ Ολυδίμω, ΤΏτοΓΡ, 

ἈΠοά. το τἰξ ἀποκρίσεως. 

Τα ρα ζολεῖν, Ἔχτῖτα να! ]Πυγὰ τοητοτίᾳ μασογο. 
Πιαραζολὴ, ἡ τὸ ἢ πα οα  ανλφν»].σΟ ἢ ἔογγο σοι ραν ΑΥΘ, 60, 
φΟ]]ατὶο. ΟΠ Πα πιι5 1.5. σα ρ. τας Αγ ο 4 μα πὶ [οἱ “ 
φάτ φΟΠατιομοπη, ᾿ σία το8 ας φοπιραγαητιιγ τορεζοτς ]:. 

Ν1.}} 
᾿ 

ἼπΩι 

ἽΝ ἢ 

ὑρϑ 
ἐπι 

" 

εἰ ὧν, ΩΝ 
ἀπά 



Ῥαγαϊσοἱα εἰν τουιι σοπογο 41 Π1- 
25 πιο ἵτιις ἐπ ρὶτ υπιι [ἀπο ἶι5 α- 

ἰτς σοτιῖῖος (Ὀςιιτίη» 4 Θιςοῖς παρα - 
δε δωοιωματικὴ δθὲ σαιφίωυείᾳ, εἶ υὐποκή μήρων. 

φῶζολη ὅθι, αἴϑα πλησίων τορϑγμάτων κὐδαϑεσις ἔ- 
τίοὺ δστὸ τὰ ροκειυβύου διηγήματος. Εἰς αἰιτξ σου - 

εἰς σαι. αὐνσπιςατί, ΕΠ σα οἰτατῖ 5» ἀτάιις οὐ ξ- 
ἱτατῖ 5914 οὐδ, αὐξιίσεως, ἐνεργείας» στεφίω εἰας . 11- 
ἐργέαν ἀϊχίτ, παφίωείαν ροποῖς «οδιιοῦῖς Εἰαία; 

τρηοτγα, ἸΝΑπὶ ἢτ σο! ἰατῖσ τοὶ τνι ἢ} τιιάτης πώ 
αϑέσνω ς᾽ φύσεας, αὶ πράξεως Α βοέξιτιπι αὰτ σα[αιιπὴ ςῦ- 

ἢ νταρια Ἡ οπιοτιιπι οἷς σὲ ὅταν ἀσπασίως. ὅζς. Μοιιει- 

ς αἰϊεξειιε( αἰ ΠΡ οἰπτί συ ται ν οοαηι, ἰά οἵ, δεαΐϑεσιν κὸ χα ἔσιν , οἰ] 
Ῥοπίτιιν Ὁξις»ἷ( εἴτ, αἰςέγιις πιαποης ΟἸσοΓοηΐ, αἰ ἢ {ἀιῖς Πα- 

ἡ οὐαὶ οἰιπιοαϊ σοΠ]ατῖο ἡ ντ, Ωἷς δ) ὁ ταν τις δροίκοντα ἰδὼν 
ἐσ, 'Νάτιτς ρτοριϊοτατία:ντο ΟἿ αὖ φύλλων γϑυεὺὶ 
Πα. ζ. Αι οπῖς οὐ πιοντ, Οἱ σἹ ὡς τ᾿ ἀμητῆ- 
ἕλοισι, Γίνον τῶν δίς, μι] ἄτη αὐραζολὴν ὀχρουτῦτ αηὶ- 

φιδήαπι σοπιραγατίοηοπὶ ν οἷ ἃ Πρ οὐ ρα Π), ΤΙαρα- 
ἢο, ΡΙατο ἔῃ Τί μη]. χορείας ἢ τύτων αὐ κὶ αὐδῳξολαὶ 
το, ΒὰΠΟηο5 ἀυιτο πὶ ἀθο ΠῚ» ὃς ἸητοΓ Ἰρίος ἐθο 5 

ἐς. ΕΠ ἃς Ματβοπιατὶοῖς ἴῃ ἑοηῖςα Γεξλίοης ἤπα πα- 
ρλύ, παραζολὴ ἴτοπὶ Αὐἰτβιποτῖςῖς ἀσχις Θοο- 
ἵτῖο ἔπι ἀΠυ 0 χὸ μερασμὸς » τατῖο ΠῚ μ τ ρ Ἰσατίοηὶ 

ὍΝ 
᾿ σοπΊραγατίμι5, αἰδρξολικοὶ ὄθηῤῥηατα, ΟαΖα [1- 

Υἱάς πιαρνκαταξολ , ἶ 
να γδ Δ ΠἸ ταὶ ργσορ5.Ὗ ἸΓΡῚ ΟΠ Δπι5» ποδιιτιῖ5) 411 ΠΟη 

ποῖ τηδάπιτι, αἰίαχ. ϑοσγάτος ΘΟΖΟΠΊΘΠΙΙ5 9 Κωωήγια δὲ ποτε ἐν 
μι πξω πῆς Κωνςαντινουπόλεως δβητελοιιώτος ἀπε ὃ δῆιως κα- 

ὥς ἣν ἕνα τ ὄυφυων αὐδαᾳ ζόλων μούχεῶτ. Οὐ: ἢς (ὐφποάοτιι5 

ἱτοτ. τγίρατσ, Π10.1τ. Τλιιπν Δ] 1410 τοπηρογο ἴῃ ἀρ τη σατο 
οΠἰταητὶποροίςος Γρεξξαγοτοσερίς οσἰαπιατο ρορι 5 ογι(οἰὶ 

Πα: ὅττι [εχ ράγάθο τις ριισαετ, ΡΙατάτο ἀε (αίατο, τῆν τολ μὴ- 
Σ αἰδαζολα κα μεγάλα πρό ήειν ἔφη δεῖν, διαὶ αὐ βιλϑίσαὅεω, 

νὴ λογισμῷ ποροιγμούτων οτόγῶν τὼ αὐρᾳζολων ὀρέγεται, μι} 

ὍΠ6 λά τε ἀτ1.5 ὃς ᾿ποεγτας γαρίτιγ. Ρ]ωταγ αι Το. 
ἐπὶ 1ῃ ΒΔΌΪΟ ,» ἈΤ' χῶερ πλήκτας αὐὴρ ὧν ἐν τῷ ὐδαζόλῳ κὶ ἐταμῷ, 

ἀἰὶ {Ἐγθολμις ἃς ΡΓΟΠΊρτΙς ἡπιροτι! ὃς ἀπ΄αςῖα, φαρμοίκῳ 
ῶ δ ἰχυρῷ, ὃ χρυσοίμϑυίθ., τίωὺ κα σταν ς- «σιν ἔλυσε, 142 1η Ρὰ- 

4: ηςρ τὶ ἄτας ἀπδῖο τποάϊοαπηεηζο. αἴρᾳξολθ' ϑρασύ- 
τοόγιια αὐ ἀας 9146 πὸ τη ΝΝ πα. ῬΊΤητι5 ἵπ ἘΡῚ ΠΟΙ 5.5 {τ 

ἰγα 1 Πα. ιῖς πιαχὶηις τη ρος ἐξατα τ αχὶ πιὸ ρεγὶςι! οἱ. 
Ὁ ΟΥαο πιαρὶς ἘΧροπιιης αἴϑαζολα, ὈΤοΐταγ ὃς ἐπ ΒΟ απ 

ἘΠ αἰϑφξολον ἐργρν»ϊ. αἰιάαχ ἔλοΐῃ 15. ΡΟΪγ υἱο. ἦν γδίαἸτῦνα.- 
λαν χἹ καλων ἔργων, Οἴσογο πος ργοϊβέζιι1. ἃς ρτοζθέϊα δ- 

1 ἀἸχίτιρτο ΟἸποητῖο » Οογατα οπτίηςῦ διιἀδοίδνατηις 
εἰς, αἰϑφῦολον πράγμα, ἀριϊὰ ΠςΟοτρτο ΒΕ ]1ο ροηΐτιιτ, 

[ἘΠΠἸςεῖ 41 {τ εἰ πιο ρίεπο : ηιιοά δέ τύλμομα αὐοφκέκινδυ- 
Ἀνθ οἷν. αὔδα ζολον καὶ δ):σφαλὲς, εὐ σι] οὐ ππν ἃς τ]ὸ τὰ 
ΤΠ. αὐραζολα κὸ δειγ αἰ ἱ, ροτΊ συ ἀταιιο αἰ οτἰ πλιηα. 14. ΠῚ, 
ἕτερον ἐγωνισμια «ΒΟΥ οἰ οἤτι5 σετταπηθη. Ηΐης Πιγιίςοη- 
γα οἰ απος νοςᾶτς πγεάϊσος ̓η ν᾽ στ ἀ1 παγ 159 1᾽.χοποάο- 
ὉΕῚ οϑρᾳζολοις, δ᾽ »ηἸΠρατ εὐ] ἃ κὶ γνη στον α 41 [ΓΟΓῚ ΠῚ ΠῚ, Π ΟῚ 
αἰῖπη. ΑΥὙἸΠΟρ.  οἴρ. πονηρὸς εἰ ποῤῥω τέχννε,κ" αὔδα ξολίθυ, 

δὴν ἀγωνίζεῶς ταῆς ὅπιϑυμίαις χορηγίαν δπιζυτῖα. ἀ νο- 
ἢ στατία [ὩΓσίτι5 οἰ!ρὶτ ἀσαιἴγοτου ς νουίπιτηις ρουῖσιι- 

ΞηΓΙ 116 ΟὈΠοἷς Ρ᾽ ατατ. πῃ σα! θα:πς ΡΉΙ]ς ρας. 
:.» τεπιογὸ ὃς Ρου σὲ 5. ῥεψοκινδευύως 5 ὃς αἰάλέξετ, 

Παραζύλως οἴἴα τη ργα τοῦ ΟΡ  πἰοπεπΊ.. Τα ροτγατό: 
15. ὥσσερ ἀγαϑὸς βροχξόυτης κα τύχ» μεταξιξασταστε πῆδῳ- 

8.6] τταπἤιοτίο αιηΐοπα Ῥεγβασιγοὶ ἃ ἰάτοτο. 
ὑμαι. Ῥογρογαπι σοπἤι! ο. Ραυΐμ5 αὐ ΕρΠοΙ, αἰδαξιλδίομαι 
ποη μάθε γατίοης ΠῚ νἶτα;. 

ταῖσι, ἃς οἰ ΑἸπ Δ Ώτ. 
ἐξαξάϊω, μὶ ἀσω, πο δυκα, Φοτοτπιῖπο, σγαυίτπι ἱπτογοῖρίο ἄς 1- 

Ὁ ῬΓΩΠΊΪΟ ἔγαιιίο. Αλτα. Αςςι, 
δ ῬΑ] οτηἰ πιιση ρΓορεπηοάτιπι. ΐ 

γί ες πιαραπλήρωμει. ᾿ὰ αιιος [115 ᾿πξογοίτιιγ ὃς Ἴησα]- 
πα ττῖτ, ντ τα ἐν τοῖς φορτίοις αἰδῳξύσματα 9 εα 4115 τηΔ- 

τοὶηῖς 1 ἔογο Π ΠτΠΙΓ. 
"Θ᾿ Ἰδέξας ρατιυχιϑοιαϊ Παρ ππαϊοσὶ ροπὶ (οἷος, Αριυά ΡοΙ- 

. τὴ κλίνη τί» ὠνομάζετο γευικὰ, γὴ ἑτέρο αὐοψυς Θ.,, ν τὸ οὐὐτιὴὶ 
αἱ ἐν τῷῇ δωμο τέ. τἐεὲρ τοῦ τἰυ) πῶδα μὴ α ϑυμήσω κντ ἀἰϊχὶτ 
465. Ὀἱοῖτατ Σσὸ τ ἐν τοῖς φερτίοις αὖρα ξυσματων, ἴ. αϑὸ - 
Φ πων Η εἰν ο ἶο πϑρδαθυςτον «κλινίδιον αὐοιλτιϑεμῆυον τοῦ ὄνῳ, 

ν, τὸ, αὐδάζυσμα, σεητον!οα ᾿πἰατέξιηι, αὐδῳσληήρωχα, 
Αρῆτοι. 3. Τορίὶς. αἰδηλότερον γὸ ὸ ἀφανές ἐρὴν τὸ ψ80 δὸς ἐγ 

ὑσγ ὴλ ἐν ἴνρθυ τῳ τεϑέν. 

ΗΝ 
ΝΣ 

ΠᾺ 377 
πᾷ εοῖτ 5εἰρῖο, φυιὰπι νεῖ; ἀρυϊᾷ 1 τιαροΐδυιθι,α, ὁ, ΑΒ ς δάϊειι5. πϑδακεχαλυμμίήθι, κ ἶϑρα γινόμνίθο,ργο- 

ῬτΙῈ γογὸ ἰῃ σοημίῖο αὐρᾳ ζυς Θ. (δάοτο » «οἱ ἐχ ὐδφζύςι αἰςῖ- 
ΤῸ 15 αι] 4115 σο πα τ ν οΠτς Ἰατγιιἀίτατ ἃ σο πε πατοτο ἀξ 
αι Πρ εγιιθηΐοη5 (ΟΡ πὶ ἐπτγιμάϊτ ντ οἱ κήρασντοι ὃς γολώτοποιοὶ 
Ἰητογα τι πη ται ἔα πΉ ΠΑ το .Ρ]μτ, δ γ πιρο ΓΙ 1.1. ΡΓΟΒ].:,ὁ Λαμ- 
«ρίας ἐκ αὐδῳξύςιε καϑημῆν-. δὶς οτία πη αἰεί τιν Το ζτι5 ΖΗ ἀατ) ἐν 
τῷ Φικοιςηρίῳ γ ΤητοΓΡτο ΑΥ̓ΠΤΟρΡ]πὶδ, Ὑπάς ἔοταπι ΑἸΠοηὶς 
ἴπ οδίζατγο ντῖς ἰοσο Πτιιηγ.ἴυ 4110 πα ἰτα: φυσάτις ᾿ἰτες ἃ- 
δοῦδησιτ. ραγαΌν [τι πὶ ἀἸσεθάταν ̓ς απὸ ΡοΪΠχ Πρτὸ Οπο- 
τς 7. ᾿ 

Τιαραζυω μι. ὕσωχτυ. υχσ'» Ἰπουςο, ἰῃβοτοῖο, ὃς αυΐάοπι ἰαχτᾶς (δαὶ 
Ρτατογ 4118. κακεῖνο που αὔδα ξυ σον, αταιις 1Ππ|4 Ἰηίετγα » ἐπι ςᾶ5 
Δάτίςς, δὲ ἡητοῦ σοιηοάοπάιϊι αϑοφζύεται τας ἐνθέσοις» ἥιι θτιο- 
(α5 Ἰπσι ] σας οὐα. τεπιαβακαλύπηω, οι] ο3νο]ο, αἰςοηάο, 

τιαραζώμιοι ἱρέεςοίασεγοτος 6 ἀριϊά Ἄἀγαπὶ ἤπητ νοΐ ἃ ἰατοῖς αὐ δῦ; 
Ταιοδη, 

Ταρᾳζανμιίθ- εἰκτιὶ ΠΠπτιῖ5 ἀρτια αιοά οἰ ἀγα, ΞορμοοΪ, 
Παραγάγης γον γρρησῃς, ΟΠ ΓΟ] Ο1]5. 

Παραγελία  αἰς ΥΡΓΔΟΘΡτΙ ΤΠ, ρτβοσρεῖο, Ασἠ τος. τ ϊς.2. ὅτε γδ ἕω 
πέχνίω ., ὅϑ᾽ ὑπο αὐβαγίελίαν ἐδὲμίαν ὑποπίηει . πεαιις {π ἀττο πη; 
ὩΘαΠΟ Ργαςσορτίοποιῃ ν]]. πὴ σα ἶτ, Αἐξοσιιπι σαρ.16. παραγίε - 
λίαν ποιαι πίω εἰληφὼς 4.101 τα τη Πά Αια ΠῚ δοςερηῆςε. Ῥαυ]ις 
τά Τίπιοτῃ, σαρ. 1. ταύπίι» τίω) πϑοᾳγζελίαν αἴοᾳ τίϑεμαί σοι. ἢος 
πιδηάατιπι σοπηητεπάο εἰδὶ. Παφαγίελία, ππητίατίο, γοϊατῖο, 
Ἰητογά ξλιιηγ»οἀἸξξιπι» απ το Βοποτίσυργοπίατι οὗν ιν μοΒυά, 
ἴῃ Ἐρτπ. ροΙτογίουῖθ, ροτῖτῖο πηδρ  ΠΈΓΆτα5 9 ἀιπη δἴτιι5 ὃὲ Ρτοςα5 
ΔΤΩ] ΟΓΙΙῚ ΡΓΟ γεὶς σα πὶ ἀϊσεητίθιι5.5 Πα πιοίτῃ. «ἰθὰ τῆς «τα -- 
ΘαΌρ, αι Δτ σΟη Πιοτιἀΐποπὶ ἴατί5 ἐχρτεῆητ Ατ τπϊπ.ςὄττα (τος 
Πρὶν. φιιπν ἐπα ῖτν πίω μὴρ σῆσῳ στ δυΐωυ ὁρξτε κὴ τυ) αἰοσίταξιν ὅση 

γλύηται καὶ ταὶ καπ᾿ ἀγορρὲν δενΐσεις εἷς κέ χρίκυπ ει τίνες. ὝΠΟΠΊΠτ5 
(πη ΒΟρΡ Ια, ἔϊπαινίθ- εὐτοκέλδυς: Θ΄ νὴ αἴᾶν αὐοαγίολίας ἡ ρτοιίατῖο- 
πο ἀἴαις διδίτίοης, Γ᾿ οἶταΓ ὃς δέησις ἃ Τ)επτοῖτἢ, ὃς αὐδκλη- 
σιςοαἀῃοττατῖο. ; 

Τιαφαγίέλλω, μι ελώ, πιαλκφ7 Δἀ πιοηπόοφποττοτ. Ρ[λυ, ΕρΙΠο].7.παρίγ- 
γέλεν ἐπιοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς οἰκείοις τῷ φίλοις  αϑοφσκ θυ οἱ ζεάχει πιμωρεϊάειι 

διογύσιον, πΊς ΠΟ μογτασατιιῦ ὃς ΠΠ60 55 Υἵ Δσοῖ ΠσΟΓΟΠΊΠΓ 864 [π- 
ταρη άπ ἀε Ττοην ἤο Πρ οἰ ηι»14 εἰς, πάρεχαλει. Ιτοῖπ 1π- 
αὐτοῖντ ἀβοφγίελλειν εἰς τοὶ δεῖπνα, ΤαΙοῖΔΠ. Ιτοπὶ σοπάϊσο. σοη- 
{ἰτιιο. ΡΊατο ἴῃ ΡΠ ας ἀτο, παρηγζείχ αμῆν οὐ ϑηιίχοις ἧκεν, ὡς ἀρωΐα! - 
τοῦτα εἰς τὸ εἰ νος. χὴ ἡ κομᾶν. Ιτέπι Δοςογίο ἀτηϊσος ρα ΤγΠΔπ], 
παρ γειλε σαμουὴλ «αντὴ τῳ χα τρὸς κυΐρκον εἰς μροσυφά , ΟΟΠπο- 
σδιαῖτ σα πΊι6]} Ροριίτπι δ Πλουηΐπιιπ πὶ Μαίρ ματ,οαρ το, ΠΡ. 
τ ἈΚ σιπι. Τηαρεγίόλλειν τίν) αῤχ γΣ λοπτοη {τη ργοῆτοιὶ ᾿π 
Ῥαεττίοπο παρ ΠἘγατισ:πάς ργο ργεπίαγε ὃς Πιρ σατο, ἅταιις 
Δπηθῖτγο. Αρρίδπιις “" ἐμφυλ. [10.. α΄, πολλων Ὁ ἀυτώ κα τειφ ρρνοιιπων 
ἐν τῷ βυλδυτηρίῳ πσαργ[ειλεν εἰς δυμαρχίαν, Τιαραγίελλω, [ἀΡΡΙΪςΟ» 
Ῥτεςοτ, Ποπγ τ. ἐς τοο.ἱ. δέομαι. ν πὰς αϑραγίελία, Ρτο Ρρτοςς ἃ- 
τὐϊσοτιη., Ἐχ 416 ἃς ρτὸ σαῃά! ἀδτιιπὶ οἽ16 5 Διηθῖτο πηαρὶ- 
Πγάτιιπὶ 5 δ δὲξι ζῶ ρουῖτασ. ΟἿ εὐΐσῃ σαπάϊάδεὶ ἐγαητοάδ- 
παποίααητ Διπιῖς 5. ὃς οο5 ἀοσογίοσδης ὅδε τῷ σιωαρ χαιρεσιείζᾳν; ἡ 
νῖ αὐοαγέλλειν τέων πε κτείδυ, αὔδα γέλλ, εἰν ἀγορανομίαν, ὈΠαταΥ. ΓΔ Ἐπὶ 
1η Ολτοπο, αὐρῳγ[ένλειν τίωυ αὐχίαν, ρατοῦς πα  [ἔγατιπη. ὑσσατείαν 
ἔδωκε, μετιέναι γἡ αὐδΑγιλλειν τοῖς βουχομῆδοις 5 Ῥετοπάϊ σοηΠιϊδτιις 
Ροτοίατεηι ἔςοϊτ ν οἰεητῖθιι5. [ἀπ 1 ΡῈ ]ςοἱα, Κτοπὶ᾿ πιλη- 
ἀο.1ηἀἸςΟνρυαοϊ ρίονμιθςο, ἀϊςο» ΠΊΡΕΓΟ, γΈέεγο ἡ ἀπηπητίο, 
συμζουλόω. «-ἐφόμοι δου παρηγίεῖλε πᾶσι, ΟΠπ ΠἰΡι15 πιαπδαθαῖνε 
σοτοπαγεηταγ, ΓΙ αταγοϊν ἴῃ Τυσαγρο, ῬΑμ]ι5 1.44 (οτίητ,ς.11. 
Ὑδτο ἢ αὐρα)ένιων ἐκ ἐπαινώ, ος γοἷδῖ5. τθέογεῃϑ γομπι αὶ ἀπίηιις,; 
πο ἰδιμο. ᾽ῃ 4110 Πρηϊῆσατ [ε 4118 σοτηπιοπιογος αὖ [115 ας- 

σορταΐη 1ρῆ5 πα]10 πλοάο ργοθατγςο. αϑρα)Γενλ εἰν σρα τιαν, Ἰηάϊςο- 
Τὸ Ἔχε οἰ τι. προ γζελλ εἰν τὸν πύλφριον, ἡ πολεμεῖν » Ῥοΐγν. πο ὅς 
καταγζελνειν ἴῃ ἀϊςεγε Ὁ. ΠΠ1π|ν (ΔῈ [ΠὨ πη. πσαριγζελλετο πλοιξ τοῖς κυ- 
ξερνη ταις ἰπιρογαδατιιτ δι σατο ση δ ογπάτοτγθι5, Ρ]Πτα ΓΟ ἢ ἷα 
ὙΠεπηοοΪο. αὐοα)ελλό μῆνα ποιεῖν. 1το ΠῚ αὐοαγέλλω, ἀοΠΈΠΓ105 
εἰστα γίέλλωγν ἐτοοἱ πτογάςο » ΧἜπορῆ. Αέζοτ. σὰρ. 5." σοραγίελίᾳ 
«παρηγζείλια μὲν υὶ αν, μη διδεΐσκειν ὅπ) τῴ ὀνόματι τούτῳ; ποπῆς οσὅςε- 
Ῥεῖ νου θὲς “πτογά χί πηι νοδὶς πο ἀοςογοτῖς ἴῃ ἰος πομαϊποῖ 
Ἐν Πεπηοῦ. ἐπειδὴ ὁ ςρατοηὸς παρίγειλεν αἰα γεέδει 14 εἴς, εἀϊέϊο 

Ρταοερίτις Ρτο ἱπῆρετγαγο παραγέλλειν νίπτρδιιῖτ, ΧΈποΡ}.}}. 
ς, τῇδ ἐλλίω οἱ ἢ παίντες αὐἰεξσησταεν παρα γ[έλλειν δ᾽, τιν αὐ' δέοι ὡς σφων ο΄ - 
δ᾽ γέ πῃ. Παραγίένιειν εἰς δίκίω . ἀἴοτη ἀΐσογο ἴῃ 11 οἰ ]5 Ρι1- 
ΒΠοἰ5.4οπιπεῖαγο ἡπιἀ οἴτιτη, [ἢ Ῥαπάςέις αιιοσιιο Οτατοἶϑ5 
ΤᾺ ἴον Ῥτασηβης ΡΟΙΣ ἀϊποστίι τη παραγέχλειν πῦ ἀνδρὶ ἀἸοἴτατ; 
ἀπ πιατῖτο ἀςημπεῖας [Ὁ ρτασπαητᾷ οἴ εχ εο: σοπτιγὰ πιά- 
τῖτιις αὐτιπαραγίβϑλειν ἀἸ ΟἸ ΤΙ 5 404 εἰς αι αΠ ΟΒηϊητίατο. νεῖ 
ΔΙ ΠῚ Γοπηΐττεῦς ΡγΡ ΠαΠτ 5 1. Ποη νο}16 ἀρηοίσζεγςε εχ (ς 
Ῥταρηδητᾶ οδο, παραγίενιω αὐτὶ πὰ ταύ ποία ,γτ παραγζέγλω εἰς αὐ- 
ὅδας, γτγ 1]. πὶ τορᾶση ΠΙπγου 4 Δ τάτο 1 γαγ1] ο πὶ Ροτιισαῖ, Ὀ οῖς- 
ταῖν ἃζ τελ εἰν, 
πιαράγελ μα ατος τὸ, ἀπο τιμτι Οἰσογ. ΒΟΥ τα ΠῚ ΠΤ ΠΊ. τρρτῥϑπ κα, 

φροχ ἅταρξις ἱπτοτἀϊξειπι,οἀϊέϊιπη,δἀπιοηϊεϊοοίϊοις «σαραγελίά 
ΤΠ επιοί. παράγίελμα ἔχω μ χωρήσεῶτη ρα εὐπάςεηι. Δρυΐ 1- 

[οοταϊοιη,, Ὡρὸς δήμ. ἀςοἰΡ τιιγ ΡτῸ ργῷςερτο δ Βοτιαπηοπῖθ᾽ 
Ἴοπις 2: ἀϊ 4ἢ 



578 εὐ τὰ 
εοπῇ!! δας νὴ τῷ μέθλοντορ([πατ]τ) χεόνε οὐδάγθελμα κοιταλιπεῖν, 

γιαραγίελ μα τικὸς ΠΟΥ τα τἰ 15.) ΠτΊ]. νὰ 
πιαραγίελμφτικώς» 4.8 ἀπο πἸτοτ ὃ, ἀΠοτγτασιμέ, Ἶ 
τιαράγίελσις εὡς» ἢ οἰπδηάατιπι, τασερταπι»πτογά! ξειιπν. νπάς ἐσ ἢ 

παρε έλσεως, Αἰλάμ 4 Βοτὶ 1π σαίετι5 ν οἱ πὶ εὶς εἰ, 4αι1πὶ εἰαί- 

ἢςο ποὴ εὐϊοίτιιγ.» [πα ρογ πηᾶηιι5. ἱπηροτῖαπὶ τγδάϊτατ ὃς ἃς 

οἰρίτατ. Χεπορᾷ, αἰαί, 4. σαἰωνικοαῦτα αὐας αὐτὲς δσὸ παρκγίελσεως 

πορόνο μῆμοι. 
ταρα ων ϑέν ται τοὺ σα ῃῖτα δί Πᾶτὰ ῬΥΩΤΟΥ αἰτ8. ὲ 
τιαραγεύω,ἰοιῖτον ἀθριίζατο ἔλοῖο 5 ψυτιπι αἰτχες Ῥτάθεο. πορέ- 

“μυε τῷ φοφνόματος, Ὀ] πτάσολη ΠΥ σΌΓΡ.. 
τιαραᾳγήραμαντα ἐς] Ἰγαπηοητιμῃ, ῬΙαυτο. 
Τιαραγηρρω, μα. ἰσώ γσεν κοι, ἀο] το ΒΟΥ ΤἘποξξατεπι [σηΐο οομβοῖοτο 

ο Νευττειλδίοὶ. 
ἀπαραγίνομα,, τις παρ γἤγνο μαι Δα [πττι, ἔλιιςΟ; ποίρσιμμι, τορφουγχαΐω»Α 

χιΠοτορατγοοίπίμπι [οὶ ρίο. Οὐαὶ Πατίαο. (τ᾿ η. ὀκκλησίᾳ 
παρκγίιετωνςοποίοηὶ ἰητογο Ἐ ΡΙατο ἀς ἈεριθΙ το. σωφοκλεῖ ποτε 

«αρεγμόμίω ἐρωτωυΐδῳ ὑπὸ τινὸς, ΒΟΡΒΟΟΙ: ᾿πτογγορατο ἃ φιοάᾷ 

αι. αἀβιΐ αιπι ἱπτογγοραγατιγιΒι4. ἀραιὰ Ρ]ατοη, παρα- 
γινεόνει δίκῃ ̓ ητετρτοτ, ΠΙῸῚ τ ἀτοῖο : ἀϊσιιηταιγ παραγινεῶτι ὃς φαΐ 

αἀΐαστι αἰΐσαὶ ἴα ᾿πάϊοῖο νι δά ππιοσατὶ, Τάεπι ΡΙατο [1.2 «παρεγε- 

γόμίων δεχφλοσυυδῃ Κϑικηγρ ρϑυ μβῤῃγαναρεγβώοντο νοσέοντι, ο τοιδητὶ δά- 

Βιδγιμς, Τ Βαςν 4. ΑΙεχαπά, Αρ μγοα.}Πδ.τΡΓΟΌ]. χολὴ παρᾳγίνε- 
ταὶ μαξζῷ, ἴῃ τιάταπιατῃ ἀεςιπιθῖτ. Παραγίνομαιγασςεάο, αἀπο- 

᾿ πο, Μδτιῃ. ςαρ.:. Μαγιεὐσὸ αὐατολων παρεγήδοντο εἰς ἱερρσύλυοι. 

παρα γίνεδϑοι! φίλῳ, ἀσοοάεγε δὰ ΔΠΊΊοι!ΠῈ » ΚΈΠΟΡΠ.. παρᾳγνομαι 
«ολς ὠγώνα, Αὲ (ςϊη. παραγίγονανασςο({π, παρα γϑωο μᾶνη σοφία, Ῥαττα 
{ρὶφητία, ΡΙαταγς,ΐα ΘΟ] σης. παρα ίνεόθοι 67) τὸν πολέμιον ργοὐϊ- 
τε ἴα Βοίζεπι οὐ Πρηϊῇσατ εὐΐαπι Πιρογιιοηΐον Χοπορμυπαρεγέ- 
γετο ἵππίας τῷ Σωκριέτει χέγοντι «ρός τινάς ΔΡ1 δ ΠΕ ΙΡΓΟ εἰς ῖο 
τα [0.46 τη Οπππὶϊς τότε ἡ ϑυμῦ αἱ ὡρὸ “δ ρᾳγματωῶν 55 τὸ παρα- 

τἥρομίμοις ὕπειςαυβύω; χε στεῦϑτει: πα ρα γίνεδγοι ρτατογοα ἀϊοιιητασ [ἃ- 
τὰ 41 ἐ τεῖγὰ σγαιηριιης ὃς ροεγπηηδηζ, ν᾿ Βιιά. εχ ὙΠμεορἢτ. 
ληποταιῖς. διὸ τα χύ τέ αἐξδαγίεται κ᾽ ταύ πίω τἰμὴ ὥραν φύεται), 
Παραγι: ὠσκομω »ἰδολρΊοΓ. 
Παρα γινώσκω: ΡΟ ροτᾶιτ ὅς Ἰαϊ φιὸ {ατιιο ὅς ἰυάΐςο. ΧορορΙ ΝΠ. 

τοὐπομν ἐδὲν ϑεευμα ςτὸν υἱπῖῦρ τούτων πϑδὰ ἀυτιῖ το αρκ γνῶναι «δ διχφιςαὲ, 

1. αϑρᾳ τὸ δίκαιον γνώναι. (πὶ Οεπίτίτιο οτίασα ἐπ πρ τι, ΡΒ] - 
Πεατιις, σαραγινώσηοντες τοῦ διχοήεγ. πῆρ; τίω γνῶσιν τῷ δικαου γνώ- 
σκοντες ίπιις πολιτευσυῆοοι πιὰ [ξατιιοῶτος. τε πὶ ρεγροτᾶ ρτῷ- 
Ιερο ὅς τεοῖτο. ΠΟ οτ.παραγινώσκοντος ὡς διωατὸν κάκες-α τοῖς ἑαυ - 
ΦὯ. Ποτὶ Βίτιιν ὃς παφξαναγινώσιοντες, ὃς 4111 ἀς πὶ ΠΟ 15. 

ΤΙχραγαριλίσει ὅϑει. ἀἸσιιατιιν δα 1 ἄτας σαϊοπ 6591. ἐγχαλιδιφ όρρι κὶ 
ἀγκαλιδαγ ὠγρὶ,]μαιπι ἴς Ἐχοποῦδητ 5 νΕ] ἢ! 014 ἐκ οἶδ᾽ ἐγκαλί 
δῶν, 1.]Ἰσηοταπι ν᾽ ηι}}5 Λιράτιοιιητ 5 ιιοιὶ ὃς ποιραφορ τί σοι ὅδοι 

ἀἰϊοὶ ἃ ΡῬοΙ πςς ἤϊο ἰοςο ἀϊσοταν. 
Παραγκοίλισμα, ΓΕς 41 πὶ ΔΙΊ Ρ ΘΟ ΧΑΠΊΙΓ Δρθά ϑορβιος ἴῃ Απτιίροη. 

γώρη κορικὴ ἀϊοίτιιγ ψυχρὸν σαραγκοίλισμα, 
Τιχραγκωνίζομανςοιθῖτο ορροῖτο ἁτοθοςἰπιρογταηὸ ΡΓΟΡΕ ΠΟ. [ι- 

εἶλῃι. ὠρφαρπάζων ὥσσερ ἰκτνίΟ- τὼ ὄψα, κὦ τὸν πλησίον «σαραγκωνιζό- 
υἴνθ-,ἀς Βε]]Ποης. Ψπάς δὲ ρτὸ τορι ίαγον {πο διωϑοδάγεω ὃς 
διακρεῖγα! ΡΟ ΠἸται τ: ΓΟ Θηϊ ΠῚ (οἴετηις οἰατα γελῖσογς, 
ΡιιΔοταοςῖρογο, Αἰοῖραγοη ἰπ ἘρΠξ, Τπιαραγκωνίσιεδοι ἐξὺ αντε- 
ϑαταὶ βελόμην(θ., χευσίον πέμπεις ἱ. Παπηπιοιιοῖς αἷρ ἀτηϊςα δὲ ΙοῊ- 
δὲ ἀπιο] τ, ᾿ 

Παρῴγμονργατογοο,τγαηίςο : ὃς ρΓῸ μεταπείϑομαι, αὔρα γρ με αἢ εἰποί- 
την Τ πιο 414, {εάπιςοτ, αἀπατωῖμαι.π ἀργὴ μίω πῷ φ' (ῳγτηατιις ρα Π1» 
ϑορῇιοςϊ, αϑραίγομαι ξαὺ δώρων ΡΙατο ἴῃ ΑἸοϊ Ἰαάς, παρα γόνυ. 
δάκτυχ θ-:ςουττγαΐξιις ἀϊοίτιις:ς ἀριιά Ρ]ατοηοπὶ Ἰερίτησιπαρα- 
θεῖ σαι τϑοὶ ϑλάκαςοἵς ἐπιιίσοπα ρογταγθαητος, ΤΠιογα. 

Τιαραγρραζειν, ΑΙ εχὶς ἀϊοῖτ χιιοά Ογατῖπι5 παροψωνεῖν, ὉΠ ςοξ- 
ΠΊΟΓΟ. ΠΑ ΠῚ αἰγοραστὴς ἀἸοἴτατ ὁ τα ὄψα ὠνείμαυ(Θ.) ὀψώνης» ορίοηα- 
τοτνΖΠ1 ορ αἱ οπλῖς Ατιῖςη. 1.4. 

Πιαρργϑρδυσις, Παρατί Ογαξνησις. 
Παράγεαμυα, τος. τὸ. (ΟΥΤΡτΓς ἀερτγαιιατιο ίσγ ρτιιγας ν ἸτΠ τη » 4110 

ἰϊτετα γ πα ργὸ αἴτογα Γπ τι σατο ντ ργο (8115. Ῥαΐτι5. δῖς ρτὸ 
1ϊτογῖς ρογρόγαι ροῇτὶ5. 8ζ πνξα 5 (ςτίρτιιγο ν ἰπγραιῖς Β ΗΙς 
τοπγαμις ἴῃ ἘΕριζοϊ. δά Γαιοϊ πἰππηνν πᾶς ἢ ρΡαταργαπγηᾶτα το- 
Ῥογουῖβ,ν Εἰ παϊηιις αἰ !πι4 ἀοογῖρτα (πητ,ιια: (οπΠπὶ ᾿ς σεητὶς 
Τπηροάϊδητν πο μη 1} ἀςθ ας ἐπηριταγο. Ηος αἰϊχιαηάο οδίι]- 
τὸ ἢτ ὃὲ ἤσατα: ποπτοη οὈτίπετ, ντ αὐαγραμματισμὸς ἀς 10 41- 

χίπιις. Εἰς νετὸ Παρκγραμματισμὸς ἤϊπις αὔραγίαμια, ὃ( παρηχη- 
μα κα παρογομαισία ἢ σιγὰ 446 πὶ γε] σοπἤηι 1» 14 εἴτ, ἀσηοηλῖ- 
πατῖο Ὁ τι απο ΠἰΌγο πομογοαρίτο τοττῖο : ἤπιος ἀππο μη - 
το ας οἰ Πστο πιαττο κα Ἡογοηη. αμην ἀἀ 14 ομη ν ΟΓ 1 πὶ 
8. ποιπέπ ασοοάϊταν σοιπταπτατίοης νοσιπη,ν οὶ δαάιτίοπεν- 
Ωἷμις Πτοταο, απ Πτογαγαχῃ τ ἀατ (γ}}4[525. δας (γ ΠΠασατιιπι : ἀὰτ 

αἱ γος ἀϊ[ππῖΐος Ππλλ Πα ν εγθὰ ἀςσοιηππο δητιγοϑζς. Οἴσοῖο 2. 
ἀς Οἴάτογς 9 Αἰτογιιη βϑηι5 ον ᾿Πα 1 χιοά μαθετ ρᾷγαπὶ 
ψοτθὶ πιπαιιτατίοποπη » 4 ἰπ Πτογα ρΡοίτιμτι Ογαροὶ νοσδηξ 
παροτομασίαν., ντ ΠΟΙ Ποτοπι ἐπ Π]ογοπὶ Οαλτο: ὃ 4ια [ὸ- 
ἀαμπγατ. Ἐλιίε πα Οἱςογοπὶς Οχοπιρί μη οἵα 2. ΡΒ] ρρῖςα, Ἐπ 
συγ ππαρ το οἷς ἐκ στατογς ἀτάτον ξαξξιῖ» οἰξ, Ιάφιλ Οἱςοῖῳ 

ἌΓ 
" 

1η Ἐρητοία αά ΝοΓπηηέτιπηι αἵς ΝΠ 
ας νετὸ ἤσυγα ἀξ: ἰοςίηις ἀσςοτησηοι 
Ατζοτεῖςς τειτῖο. ἘΒεγοιίσογ, Αἰλλ᾽ ὥσσε 
παρχπεποιημῆψα, ΟἿ διωυΐαται κὶ το αἷδ γράμμα 
τᾷ γὰ. Ἰϑιἀέπηαας [δι πρὶτ, τὰ 2 αἴϑοὶ γράμμα 
λέγειν» δὰ ἃ μετειςρέφει ὄνυμα.» γὲ ΤΠεοάοτ! νοχ ἢ] 
πεπὶ οἰτβατοσάϊιτι ΤΒγαςετη ὃζ ὁ ἴσγιια ηια ΤΉ: 
ταγοπατιπι : 5ρά 1)» σὲ,} ἃ εἰϊ, ΤΊ γαττα [Ἔγα τς αἰ τ 
εἰς ἃς ]]αοια, ρρσποιᾶται γδ λέγειν τὸ ϑραῆει σὲ, 1( οἰ 
Βατ ἀτίμις σουητποιοῖ τουϊά οἵ ταρατει κἰ ὀκπλήπειν 
να]τ ἰπποτς. οὦ οι ἀϊχίον Εἰ ϑρακίζει σὲ, Ἰὰ οἵ 
πατῷ.Επϊίτατ αϊμ5 ̓ ὼ ΗΟ Πιογιπὶ παραγραμματισμον εἤῆ 
τίαπι ροτιοτίδ Πτογᾶς ργ μα μοὶ πείπμτι; ντ ἢ αὐτὴ κόρ 
κος ἀϊσατ αὶ [ρ᾽α ποτ ΠῚ Πταγι5 ΑὐΠΠΠΟΡ ἤαη15 ἴῃ ἢ 
Ῥοῖ ἰς νογθ 5,οὺ γὰ ὁ χάζξης,α ξιοίσι δὲ τινες, Τα ]τρὡς 
κωμῳδεϊῶει λαΐχυτα. 111 445 Δι[6 ΠῚ παραγραμμᾳ τίζων, 
παρήχνμῳ λέγεται. δὶς ΤΊ πποὴ Ρ]ατοπο ΠῚ παραγραμ, 
5 ὡς αἰέπλασε πλάτων πεπλασμῆψα ὀνόματα, σχεπιρὶ 

εἴς αἷτ ἢ 4υῖς ἀϊεατ ποὺ σοί μϑυ(Θ- παυστγίας: ἃι σω μία μι 
Ῥῆφις εἴ παραγροιμείατισμ ὸς ,ὅπειν γρώμμᾳ, αὐτὶ γράμμα, 
ΡῬτο μυρσίνη, βυρσίνη, 4ιο γἤις οἷ ΑΠΠΟΡ απο ς ΠΟΙ 

{τπροης φαιῖπη αἷτ τητιΐσας αἱ ρὰ βυρσίνῃ»1ἀ εἴξ, ςο; 
Πιις [σατἰςαγοιλττι μυρσίνῃ. Πγ τὶ γάπο ἀϊςογα ἀεδθιὴ 
Οομηῖσιι5 μᾶς Ασιιγα νυλταις οσπι ΡΓῸ κεκροπιδ εν, εκ, - 
{άταῖτ. παράγραμμα οτατῃ οὔ αἰστίρειο., ὃς αιιοί ν]τ 
γε] [(ΟἸττιτη δ ἰτιιγνάταιιε αἰγίδα. οπιοίς π ΟΥ 
ἤι5 Βα Οτιμηη 5 Καὶ κτλ ποῖον νόμον τυρφσγράφοιτ᾽ αὖ πᾶτο πὸ 
μαγὴἄλιο αἰ “λίω ἃ πατὴρ κἡ ὁ δῆμος. “ 

Παραγαμαατίζω , γος ὃς Πτογάγιμπι Π πη [101 οχᾶρος ᾿ 
ςεἴϊο: νι Ππ4 Τ πηοηϊς ἀγα τη; ὡς αὐέπλασε σλοον 
γα ϑείυμαάτα εἰδῶς, παρεγραμροότισν, ΑὝ ΟΡ Δ ηῖς Ιητογρ 

ἐϊίοης Αἰμωΐα., [ςεἰριιΔη ρογαογτῖς δας πιισαμῖξ, 

εχ αρθο τ ; ὶ 
Παρᾳγραμματισμὸ ςον Ἱάς Τα ογον μοι, Ν 
Παρ α)ραπῆθ-, Ρετουσ τί Πιι5) Π] ομ! 57 Δ Πτογατιις, οι ρτΙτΙ δὴ 
Τιαραγραφλρ ἢ ςγ5γ) αἰστῖρτῖο » ἰηἰογιρτῖο, δαπποτατίο ἴῃ τπατι 

χκιί 

ἰργεύα! 
ἵν 

Παραγραφικὸς ἰγωῶν 5 οἵδ Π1πἰ5 σοπτοίατίο {προγ τγδηῆα 

Πιαραγράφομαι, ἐχοῖρῖο, ργαίοε!θο 9 [4 οἵ, ἐχεορτίοπε ρεῖ 

[οἰ πὶ 9 απποτατίοηῖς (Πρ τ ΠῚ ἴῃ ΠΛάγΡΊης αἴστῖρ, Ι 

στατοϑ 5 αἰξεί μῆμΘ. Στὸ τῆς παραγραφῆς αὐώγνωδθι τοὶ αὐρὰ 
τηάς ραγαρταρ ον οἱ ραγάρταρ μα; Πιτ οοπ Πιτοσαπὶ 
ποις 60 ΠΟηλπο τΓΟΡΙΙς ΡΟ ΘτΊ 5,11 ΡΥ αο άςητι 
δὰ αἷτα ἢτ τγαπῆτιισ : ντ ὡς οἱ μῆρ τεὶ πένοντο χΤ' ςρατόγ, δζ μὲ . 
οχγεαφῆς, αὐτὶ τοῦ μέχρι τινὸς ὠὡρεσιίου χρόνου ἡ παραγιγαμ 

ὅξι «ὐδιγεγραμιῆλου, Τιαραγραφαὶ, ἰᾷ εἴς, ργαογίρτίοπς5,. 
ἐχςορτίοπες ἀἰσιιητιτϑηια: ἀἐξίοπο5 [πιοιιθητ; Οδ. 
τίατη ἀϊέξα ργαίοτγιρτίοηςς, νηάς δριιά Πεπιο ἢ ςποπΙν, 
"ναφίω «ππαραγρκφεώδει αὐ αραγρα φίμ ἀγωνίξεδϑε ἀρᾷ Το, 

ραχραφίιὺ ποιειᾶνεο,. ΤΙ αρα γραφαὶ τοεὶ ὀκκλήματος «ταντελώς 

Ῥετοιηριογία ἐχοορτίοηςβ. ει ο ἘΠ η65 δι ποῦς 
Οἱ 3) νόμοι καὶ τούτων δεόϑοισι τας «παραγραφαὶ αὐτιλαγχαὶ 
εἰσὶν εἰσειγωγεῖς, Ατίορε5 εἰ 41] ρογρογὰπι ἴῃ ἀπά Ἰοίμπι νι 
εἴτ, ργω του οηα 15 Ἰη ἀπ] ρεητ,ιαγαπη τογατα πιά δα τῷ 
πεῖ ἄλτο ποη ροίΐιης. (ἱς,:.Β Βοτοιπος ἀϊεῖς οἀπι αἴτοι Ἢ 
ΡΓΐοπε5 ΡΟ τι] δητατ, ὃς αιιο απ πιοάο ἀρεηάὶ ροταὶ "ἢ 
δς. Τλάτιιγ ἐπί πη τρὸ ν]ς1Π1πὶ ροτεῖξας οχοερτιοηδ ἐπι 
ΤΙαραγραφὴ ςΟΙΠΡΟίτΙΟ,}}} οος γαογατῖο δἰ Πςοϊ επἀ] ορόσιμ 
μίαιρτο τγαπἤατίοης ἀταιις ργαρίογι ρτίοης ἤμιο ΟΧΟοΡ πς 
ἂς ετῖαπὶ ἴῃ ΤΠαραμαρτυρία. Ἷ 

ἡ 

ἡμῆι 
ἴηι 

ὉΠΠΠι 

Ρεὶ ἐχοερείοπο» 4ιᾶπὶ Οἴςεγο τγαη Παγίπατη σαί 

τίοποπι γοςαζ 2. Ἀ Ποτογίσογ. σαραγραφικὸς λόγος, Π 
παραγραφικὸν κεφαΐλαιον » Ἐ]οΥΠιορσοηο 5. 5, Ρυτ οΙρε 
Ρυτ. πταραγρα φικὸν., τος αείο : Ποιῖ Ὑταροζι τ. 
Ἡογίῆορθης, : Ἷ 

Γαπατθοιιςο. Γλοπιοίτε πες ἀάπιογις ΡαηταποταΠιν 
τουτονὶ παρεγρα ψαίμίω, ὡς κἐκουΐστωτε ἀρτίως 5. (μὴ εἰσαιγώγιμον ἣῇ 

χίως Ὀτα(οεἰρίντ αὐ {τις ΠῚΙΡΟΓ. Ῥαηταάπεῖο δέξίοηι πον 
τὶ μη ἀΐαιις Ροτοίτατεπὶ οἵ ἀςπεραπήλπι. διιπιίτατ ᾿ 
εοάςπὶ Πα ἤσατιι παραγοίφω,ντ πιοχ ἀϊςσοτιιγ. Παρα! 
(μετειφορικώς ΡΓῸ τοΥΠΉΪΠαΓΟ 5 ὃς ἥποπι ργα στρογ ΤῈ 
ΤΟΙ ρας, Κ ἢ πολλαίκες ἤλϑεν αὐτοχίρία παραγρρίψαιϑει τὸν βίο 
ΠΊΔΠΙΙ ν ἴτας πη θη τα συλ λογο,, ΠΡ 1 πποιτοπὶ σοηίοισο 
τπδηις αβογγε, Ομ ταΐταγ ἰτα οαπὶ Γλατίπο ἃς Αδοὶ 
Ποπτοίϊοης5. χτ' Μειδίου 5. Δυμοϑνέγει 8. τί) γραφίω πος 

παραγρκ ψαόγοῳ τ] Ποη τὰπι ργαίοτιθοτς ἃς ἐχοίρετο ἤδη 
οάτ ς αιιάτη ἀςοιίατὶοηςηι τγαηίογίθογς ὅς τγαηίξογίς τ γε }] 
το ει πὶ ργατογεα ἀσοιιίαγς » ὃζ ἸΏ ΘΩΠῚ; ριατετῖτο αἰ ἰο " 
σα ατίοῃ ἐπὶ οὐἰπηόπαις Ἰητοηάοτγς. Γ1δαηίϊις ἴῃ ἀγριπηε 1}. 
πῇ τρὸς Αἰσατούρκον Ε Ταῦ πί τε οιὦ καὶ πἰω δίκίευ ἔχων φροτείγε ,- 

χα) τ «ναραγροίφε τα ΤΌΥ ἀγώνα, Ι{επὶ» «παραγφαφοιῖν Θ. τίου) ἡὴ)ς 

410 Ιοςὸ σραγράφεϑει οἱα τγαηϑἔογγο Οἰϊπε αι. ἸΝαπιι 
σαι οΧ οῸ Ρεμήςι, ιὸᾷ ΠΟΙ ἰ5 ἀσογα νἱάοτοτ α6Π| ΟΡ 

τοῦ ἐἀμτ ΠΟ ΟΠ 60 4011 οὐ οροῖτεῦ; ἀμῖ ποπ' ἁρυὰ αι Ἐ 



ΠΙᾺ ᾿ 
4 ἴορς : αι οὐἰπηίπιο : 4ιια ροσπα οροττοῖ, 

τ σοηἐτυτῖο ἃ Οἱςογοπε: ΓγαηΠατῖο νογὸνα- 
5. δ 15 ργω του ρτιοηὶς ἀλοίτιιγ ἃ πε] αηο: 

᾿ δ τς ἀταϊιο τεαηἤατῖο ἰάθη ᾿υΠΠ!ςοα- 
αἱ ἰπ Ραηάςέτὶς οχοὶρίοη αἱ ὃς ρτα γι σο πα νογθο ἰη- 
τς ντιιπτιγινἰάς Χπολογρεῖμαι» ΡΓῸ ἀεριηποης ντοτρατ- 
οἰρίο Παραγρα φεῶτῃ οτίατη ῥτὸ ἰγγίτιιιη ξασογον ο]ύτ- 
τόγαγε 5 ἀϑετεῖν, ρογποτο ἀτσιις ΓΟ Ἰσογο :Ν πηι) ὅς μὲ 

᾿Ἐχρομπίιηγη; Γιοχ σορταρ ὶ οὐραγρωφεῶχ: οἶξεϑενεῖν, 
»Χπυβουηεϑτιι,υ αἴδα δέχεῶς:κ παραγοφφόϑαι ἃ μαῤτυρα 
ρὐεάϑτο τος τος γος ἀζαιις τοξιταγο, 
δ ρατα στα ν15.Πριγα οἱδ κ᾽ αἰδααηατισμὸς,ῖη (ο- 
εὐαιοί!, ----1ὦ ον. Ἰηοα γοξλα Ὀτοιμίαις ἴῃ σαρῖτος 
Ὀῖςο 5 ουἶπ5 ν ἤι5 οἰ ἐν τεεῖς ςιρρφαὶς κἡ αὐτις-ροφώς» ὁ τὸ 
"ὧν δ ἀποκρ  ἶι πἰθείδω,νγτ τγαά: ἀϊτ Ηρ μα πίοη : ἃ- 
αἰϑίγοαφθ.- ἧς τὸ χϑ μα, γεαμαή τίς ὅξι βραχεῖα, ὡσ- 

γμίω) ἐν πῳῷ ἄκρῳ ἔχεσει, ῬΊγα ἢ ἀοἰν ἀογας ἴερο Οοπι- 
το μα πίς ἰη ΡΊιτο, Ἡΐης Τγὶ Πσοη α]τοτιιπι ρα- 
ἃ οἴ, ἱητεγριπέξϊομος ἤπιος Ἰητογριιπέϊα ΟἸςογοηΐ» 

ἰςσιιηὴ σα ρἶτα ἴπ [ορσιοητα ἀϊιϊάιης, Ματτίαηιις Οοὐ- 
γπ5 Ραμ ςἐζατγιιηι ἰητογρτος ἐπ 1ΠΠπ|πὶ μον κηαα 
Ἰτοηα ΧὨ 1}11α 7 νογ Πιιπι»παυῖτοἱά ε{Ἐ.. ραγαστάρδο- 

εἰς 111} ρατάρταριι αι ΐσαι] Πα ν πὰ (δπτοητία οἶδιι- 
ος εἴτε ροτίοάιι5 Ππιο ἀπ ῖτιι5 νγΡογιπη»οοτταάας ἴξῃ 
σοΙΠρτο θη. 
ν βνψω, τ φα,α(οτὶ θογαρρί προ, ίαχτα [σγῖδο: Αγ  τορ ἢ. 
5, Καὶ ὴ δὲ ἀὐ ἴδ γί που γεγοαμμῆῥον. Τὸν «συρελείμιποις ἐν 

» χαλοῦν, ὧν «ταρέγγοσψε πλησίον, Κῆμιος καλός. Παραγρά- 

τὸ ἰπ τνᾶγσίπουτο ἐν βίξλω αϑοὶ τίω» σελίδα. γεάφω. Πα- 
αὐτὶ πῷ αἴόα γορφομα ἷὰ εἴτ, χοςρτίοης Πιπηπηοιιςο. ὃς 

δ. δγποίίας Εἰ ἴο. Μόν. Αἰ μορλυτος δϑυμος ἐῶ, ὡς αὐ- 
βαγοαιψων «δὺ δόμεις ας, (μ ρτὰ ἀϊ χοτατ, ἡ ϑαναῖτα κατείχεεως 

νεὶ τὶ οἰγοιηςτίθεγ Πρηϊῆςατ. Παραγεαφω αὐτὶ πῇ ἐγίερ- 
οἤτεοτ ὅς ἰηίογῖθο : Ποπιοθης5 «ἀπιογίας Βαξοτιιη1, 
3, πατρὸς να σαυτὸν αἰδαγορίφειν, ἢ ποιαδο μ᾽ ἐΐχαν ὁ ἐκεῖνο ἔ- 

Παοαγοάφειννργα!ςειοῖς ἃ. ργςτοχογο θά Ρ4118- 
εἰονρεῖ ργατοχτιτῃ 5 σαι ΓΔτη 9 ν εἶ [ρεςίς πη αἰ "αι ἃ- 
110. ῬοΪνθῖιις 7 Τὰ μὰ γὸ Ὡρὸς Διντίγονον κα φίλιτσ πον ὑμὴν 

φιλαΐϑρωαπω παρεγρώφηϊ ᾷ επρποροτίαπι νο ἔγιιπι Βι- 
πἰτάτὶς ἤρεοῖς ργωτοχίταγιν 6] παπιαηϊγατὶς οαιφητῖτο εἴτι! - 
αἰογι δίτιιγ. Παρχγράψω ετίαπι Ης οἰ μι ἐπ χιῖτ, δ ἡμεῖς 

διαγραψει κα) τὸ ἐκ πραπέζης λα ἐν τει. διεὶ γεχμμείτων τῷ τρατ 
πις ὠστιίϑαι!. Τιαρχγεοάφειν, εἴς οτῖαλ ρεγρογαιι ἔσσῖρε- 
ΣΟΥ ἢ Πς5, αἷδὲ κεφ, Ετ τ γεαφειν νόμον ἀϊοι!ἡτ᾽ ἰορ οὶ ὅς 

ΠΕΠῚ ἔογγο ὃζ Ργοπιιΐσατομος οἴ, εἰσφέρειν:ς αἴραίρά- 
τὸ πειρειστρέρειν » ῃος οἴτο] οὶ ἰαπὶ ἰατα ὃς τοσατα 4] 11πὶ 1ο- 

πὶ Οὔγορᾶγε ὃ ὁρροπετο. αἰϑαγεγοαμμῆμθ- 5 ὁ μὴ χτ' νόμον ποῖς 
δέταις τετοιγ μήν. δημιοποίητος πεῖς, οτῖ ρτῖτιιι5. 

μιν ἀ,ἀςπιι 4. Ἔχ Ρ  ΟΟ, ρον πιαπὶ ο το ργοϊοαμοτοίςάιι 
δυγυμνάμῆνον, τοιιεἰατιιτη. ΝΖ. π Οτατ. , 
θάιοουίξάιιςο, ἀςοῖρῖο:τγαηίςονρτάτογθο » ργατογογο- 

ον Νίαττῃ, ςαρίτε ΠοπΟ.. καὶ αἰδαγων 6] »σοὺς ὀκεξϑεν. Τὶ τγίις 
70. δυο τυφλοὶ καϑή μῆνοι αϑϑοὶ πίω) ὁδὸν. ἀκούσαντες ὅτι οἱ 

ἄγει, ἔχραξαν, αὐδαγει γὸ τὸ α΄ μοι. τὸ κόσμε, ῬΑ11}}15 ςαρὶτο 
ὁ Ἐρητο]α: ῥγιοτὶς αὐ Οϑγίησμῖος :1ὰ εἴντγαηῇε ἐπὶ πὶ 

1 Πρεοϊς τε πλιιπάὶ Βυιῖτις: τγαηῆατῖο εἰ ἃ (σοπὶς, Ογαςα 
αὐ γει, πσαρέρ χετωινἱάς αἤ μα.τούτοις εἰξέκρκε ὁ “ππαρηγὴ ὃ 

Ἴ05 Τατίπ5 τη] ος ἔοςῖς ἃς [ΠΡ εγαιῖτο ᾿η Β οαπειῖο ᾿}ι- 
᾿Ἰταπ σοητγα οτος. τγαῃ πηίττοτς, γα 5έογγου ργάτογ ἃ- 

ΒΉοτας. ρεγιιθγῖογε ἃς τγαῃ Πιογιπὶ ἀροτο εἴδᾳ φύσιν ἄγειν, 
πὐϑαγεῖν τίω) δὲ αὐοιὸμ τ" πονηρων αἰϑρωκ ὧν, Α πτίρἢ. Ἐχ απο 
Προ π πτη ταποῖε, αὐδαλογίζε ὥς, αἰ ἤοτοπάο ὃς ἀϊριτδα- 
τενίςάμπςετε, ἀπατῶν, ἴα εἰπ,ἀςςάμοτγε. Γι θάοἱα ρεγἤια- 
δὑτερεγου ὃς ρεγάποοτς πὸ 4 ν οἰ τ ροηίταγ: ντ αὐδαί- 

ντας, [τό εἰς ΚΕ Ἔριδ]1ς.2. ὧν Ὁ σρατιώτας τω) δωρε αὴ 
σις ἐν αὐχ ἢ μὴν ἐλπὶς «ταρῖ γῆν, ὡς εἰ καὶ μὴ τεσούτον, δι. ̓ ὅσον 
οδυτοδιώσογτος, ἢ τα το ας ̓η Οα]ΡΑ τ ν᾽ ΡΒΙ]ΟΙΡ ἢ.πιῖ-- 
εὶ ἰατρίτίοποτη ποπ ἀςοιρίευαητ γα ἱπίτϊο ἔρος 

θατ, ντ Ζιιαηις πο ταητιὶπι νας Πααπιὴπι Νεγο ἀο- 
ἷς εἴϊος γος ἀίταγιις : 14 οἴ, Πιρεμίος ὃς ρεπάδητες το- 
δετγαάιοερατ. Οιιοα ταπηεη ἴῃ θοπαπι Ράττοιη ἀςορὶ- 
αἰδάγειν δηὶ ταὶ ἀμείνονας ἐχπίδας, αὰ το! ]οτοῖη ἤρεπι ἐς- 
ῬΙατάτείηις. ὃς ἀριιά ῬΪατοποπι 2. ἄς ἈΘριὈ] σα νόμῳ 

αὐβοφύγετα; Κη) τί πὶ ἴσου τιμίω). Ἰερς ρεγ σὶσι διιουτίταν «ἃ 
ΠΔΆΤη : 4114} Ἰτατατη. [το τ ἀἀάιιςο 9 ἱπάποο ἔδι ᾿ητγοίάτςο, 
ἀσουντ αϑϑῴγειν εἰς τὸ μέσον . ῬΙατο ἐς Γι οσίθιι5 αιιάττο. δ 

ΞΝ εἰς δ δῆμον, ἵν, ἤσιις ργοάιιςετε τοίξος Γιατίηῖ5. αὐρφγω 
»Ἰπττοέιϊισο. αὐάγει χρόνον, 1ὰ εξ, ργοάτισῖς τοπηριις 5 σπη- 

Ἄτατ, ΡΙατ. πη Ἑαθῖο. τιαρώγειν ἔτατι πείρας αὐα! » Ῥγοάπςογο, 
Ἰβθλι ππράϊιπὶ Δ Διισογο ρα δ! ςέημς οἰξεηάογε» Βιιάατις ἴπ 
ἈΠΒΠΟΤΑΣ, 1π ΘΡΙΟ]. ὃς Χ οπορ ἢ. Ιτεπὶ πῃ οἵϊς ργοάαςοτς. Γιι- 
4 Ο14Π|15 1η (ὐΔιςαίο, «ἦν αὐϑρώποις εἰς βίον αὐραγειν» Ἀομαὶπες ἴῃ νἱ- 

.- 

δὶ 

[ππὶ ἰπτγσάμιςογοσίοιι ᾿π τοιῖπιὶ πατιγαπὶ δἀάῃροτο ὃς ἔοὐτπα- 

Ι 
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τᾷ, παρήγαγε ἐκ. μι ὄντος ἃ αἴϑρωον,ΠἸΟεἸλης πὶ εχ Ὠ18 110 ργοάμι- 
χάτΙάςην Γυοίαη, αὔδα γεν ρτο « σάγειν» ἰορίτιτ αριιὰ Χοηο- 
Ρβοητοπι, [το πὶ ἀςξαμοοις,ἀαγ μαγοῖν μος αὐδαγωῖα ογο οῖτος, ὃς 
τϑγόγως, αἴ γειν τὸ ὑδὼρ ὀρύγμασιν εἰς τῷ πεδίον 5 ἀαιιανηῖ ἔο ἤΠς 
ἀσγιιαις ἴῃ ΡΙαηϊοίςπι, Ρ᾽ατατο νς ἐν δι 10, αὐοαγαγὼν εἶχοκ 
τὸ τόκου αἰυ) αἸδρωπον; ν Οἱ αὐ ραγτιιει ν [αιις πμ Πἰοτοαι ἀφ μχιζ. 
Τετράς ΠῚ ἴῃ Τγοιτρο. 1τοι Οὐ πο αἰ χιιοπὶ ποηοτγῖθιι5, ὃς ἂιι- 

ἐο,ντ αἤρψγ εἰν εἰς αἰξίωμα ὅσια νον ἴα οἰ ργοπιοιιοῖο » ΟἸγ-- 
οἴζομπλις. ἘΚ οἴογτιν οὐίαπὶ Αἰ φιαπάο δή γοῆι κα  Πἰτασο πη, ὃς 

Πρηϊβοας Ροιγὸ ἀροθιογῇιις ργοπιοιογε ογάϊπος δῷ αἰτεἰτιιἀϊπο 
ἴῃ Ἰοηρἑτιἀϊῃοπι»τά εἰν, ὐπὸ ὉἿν στίχων δὴ τοὶ ξυχὲ, αιφοά τ δά 
Ῥοττίροη 44Π| ἔγοητοπι 5 δὲ οἰγοιπιιςηΐοπίος μοίϊος. Χοπο- 
ΡΙιοῃ, «-ἀρήγγειλε ἃ ἥξερον λόχον ὔογειν. Τἀς πὴ ,ν, τούτον παρῆγον 
οἱ δεχοσαρχοι εἰς μέτωπον, 

Πιαρκγωγιὴ ἢ ς.5, γα ἀιιέξιο, [οι λῖο Οἱςοτ ἀξάιενιο; τεδηίστοῖπο: 
νηξς τεὶ αϑδαγόμῆνα 5. ι18: ἀφο! τπαητιις ὃς ἀογι ματα. Οίπεῖς- 
᾿ϊαπιιβ Προ οξξαιιονςαρίτε ίσχτο. Παραγωγὴ,ςΟΩς Π ατίουροτ- 
ἔπαπο : Ρίατο [δοιιηο ἐς Βοραθ]ὶς. οἱ ἢ) πὶ τῆν ϑεών ὑω αἰϑρώ - 
πῶν αἰδαγωγῖς ἃ δμηρον μαρτύφρονται,ἴ4 οἰζ,ιιο 1) 4 μοπιϊπίθιις 
Ἀςξϊαητιιτ, ἤσεη οτιηι τοίτοπὶ οἰταητ, Παρὰ γωγιὶ αϑοαλογισμὸς; 
νηάς διαὐδαγωγς,ἀςοςρτίο, Ποπιομοη, ςφορτγαᾳ Αὐτϊοοτιατ, ἐδ 
δικαήαν ἐσ) ἰω τινοιιῦ δστολογίὰν οἴξει χεγ ων » αἰρᾳ γωγαὶς δὲ τινας τοιαῦ - 
σας ἐρεῖ, ΑἸΙΡΙ, Λόγος ταῦτα κἡ αἰδαγωγὴ πὰ τρῴγμοιτός ὅδι, Ρ] τ. 

ἐπ Βαῦ. ὃ αὐριπλυκαὲ δὲ οὐρα γωγὰς, πος ΔΊΑ Θ5γῃςς ςαρτίοῆες. 
1τοπὶ ΡεγιοτΠο εἴπ, αὐρᾳκένημα, ντ ἴῃ ΗΠ αν, γινώσκειν οι σὲ 
ϑέλω, ὁ τι ἐκ ἔςεν ἐκξολὴ, δα αὐδσιγωγὴ, 4 εἴπ 7 ποι οἶα σογιςε πὶ 
Ἰαχαταηι, Γςά ρεγιιογίασι. ἴτοὸπὶ ργοάιιδλίο ὅς τγαάιιέϊξιο οτάϊ- 
πὶ αὉ αἰτιτιάϊης οὶεὶυἱά εἴς, ἐπὸ πὸ βαΐϑοις ὃ ἀὐθῳ τάξεως εἰς ταὶ 
ζυγὰ κ" τὸ μέκος. ΟλΖα ἀοαἀιξξλοη απ τγαμίλι!ς οχ ΑΞ Παπο. νἱάς 
1η Αρρεμάϊοες ἐς ψοςαθμ!, πα ἴταγ, Ογαιῃ πιατὶςὶ αυοαιῖις ρᾶ- 
ταβόβοπιν Οσαηζ 4 Αἰ Ἰαυ 4 δάϊὶςίτιιν Ππὶ ἀϊξεοηὶς. Τιγ- 
Ῥβοη ῥγοίς μοιματὶ πλπτη ἀρ ΟΠ Ατοντ ἀϊείεγρτο ἀιςϊ, 

Τ]αραγώγιον, τὸν ΟἸ Γοι πο ἐ το πὶς ρογζογίιπη Οἱσογοηῖ» γο] Ροιτο- 
τίμιπ, ὅς ν οξτίραὶ : ργοτίιιπη αιιοά ροεπάϊτιν ροττίτογὶ ρτὸ τγᾶ[- 
ταϊἤτοης ἀγαιις τγδη[πςξἙ] Ομ ογἐλλιμάσδιον ΡΟ. ὠξιοιωῶτες καὶ- 
ταλύσειν αἰδῶ τὸ αβϑα γούγιον , τοσδηϊος ΠΡῚ ροστοιὶ) νεξιραΐ 
τοη τ}. ΗΙης 

Παραγωγιαάξειν , ροττοτίιπη οχίρογς, ΡΟΙΎΌῖιι5, ἐπέβόμοντο εἐδὺ σλέ- 
οντας οὐδαγωγιείζειν, γςἔξ] σα] ος μαΐογο παιίσδητος, Ετ Πρ Πςὶ- 
τοῦ ΡΓῸ τγδαίιεμοις ἀτῆμα τγαάιισοτε : ἔτοπὶ 7). ὠῤάγκοισαν αμεδὸ 
τος ἔα! τῷ οὐρα γωγιαζεινον ο1.1}}15 ἰπς ροττοτὶ) ἀἀεπηεγιπε. ἃς 4 - 
Ριυιά Ρο!ΠΠυςειὰ ἐχ ΡΑΠΙρρίάς, Οἷ τὸν οἰξῶς μβοφιγώγιον δ ἐκφέρῃς 

εἰσσφαάξωμαι. ! 
Ταρώγωγος, οὐ ὁ. ιαῇ ἀφαἀιιξεΠπ8,.ἀουἰπατλμτιδοντ ὀνόματα αϑοφ γώ - 
γαγπ μη ηᾶ ἀσγιπατίια. ΗΠ ης Παραγωγως ἀογιατιὸ, ΑἸ πο αςιις 
Αἰχα!ὸς ὃ αὐτὶ πῷ κυλίκας οϑοαγώγως κυλιχίδας εἴρηκε, 

Παραγωνίζειν, ἀἜἤπετς 1π ἀπο  επ|, [τ ̓ οπῖτογ νς} (ςπῆπι, ἸΝΑπὶ 
παρὰ, τα! πιιξ,ν τη αὐοακανϑίξειν, ΤΠ ΟΡ Βγαίξτιις Εητοτ θτο ρὲ 
πο, ςαρὶτο 16. Ἐ {18 λγατ, σοὶ ἢ εἰς οξυὶ ὠρραίκοντα 7. κὶ αὐοᾳγωνί-- 
ζονται: {πι4]ὲ φῃὶπι [ογί ρτιιτι αἶϑαγονυζοντο) καϑοί ὡς τὰ τῷ σμίλα- 
κος. Ομδιι5 ἀρράγες. σεγτύσηηιε εχ τοὶ σοσπίτίοπς 5 ἰεροη- 
ἄἀτιπὶ ἀριιά 1ρἤμππ ἰἶδτο τεττῖο 9 οαρίτα ν]τῖπλο φεῖαπι ἐξ {π|1- 
ἰλος αίρογα ἔτις μθάςγα ΟΠ] Ποῖα Ρ]Ὶη. ἐγζώνιον,ν Ὁ] τατη φῇ ἴτὰ σοτσ 
τιιρτὰ, τὸ ὃ φύλλον, κεηδεε. μακ ρλν γ αγώνιον γΣ αιιατῃ ἰοξτίοπεπι [Ὁ- 
ιιίτι ταππ θη θα ἀεοερτιι5 οτίατν σσάϊος ΡΠ] Π1} ἐπὶ απὸ [1ὲ 
16.ςαρίτε 35. ἔοΠ το Βόἀετασεο, ραγιονβοη δηρυοίο. ϑεὰ πορα- 
τὶ οηοῃ ἐδ ἤϊο τοπιογάτίτις ΖΕ Πρί απ Ἰπτεύρο τέλει ἴάπὶ τιὶπὰ 
ΡΙΠη1) τεπιρειἴλτε ἐγγοσ ἴῃ Οταάσιιπη Ἔχοπιρίαγ ἱγγορίονατ. [τ] 
γογὸ Ἰοαιλιτιι οἵἘ τά ἐπὶ ΡἈ]] οἰ ρ τς αὐτὶ ἀϊχίν Πἰ. Ππτοτ. 
ΡΓΠΊΟ 5 σαρῖτο 16. τεὶ 3 φύλλα τ οὐ Ὄνων δένδρων οἵμοία ἀτόῤτων 
αὐ τοὶ ἑαυτοῖς. “ ὃ λδυκῆς. γἡ πὸ κι ΤΠ οἷ κ᾽ πῷ καλὰ δός κρότωνίθ.. αὐοροοιοῖ 
κὶ ἑτερφογνί μονα, τοὺ μίῳ γδ νέα αλξι φερῆ, τοὶ Ὁ πτιλαιότερᾳ, γωνοειδῆς χἡ 

εἰς πῦτο καὶ μετείς:ασις «ασόμπων, τῷ 5) κα΄ηοὐ, ὀμαΐπτιλινον ἐκ μὴρ ὄντος. ἐγγω- 
νιωτεξα: αρέσβυτέρρυ ἢ.,τὐξιφεβέσερα, ἘΧ 4τιο Ιοςο ᾿άδπι ΡΙΤΏ1ις 
ἴτα ἀϊχιτ Πἶρτο 16. ςαρίτο 22. ὃς 22. Μαχίπιὲ ξο Ποτίιπι νπῖγας 
ἔμ πο οἰ σΈπεῖς Ρογπηδη το μγατογαιαση ΡΟΡΗΪΟ » ῃςάς - 
τῶυοτοτοηϊ, 4ιια τ ὅς τἰςϊπιιπη ἀϊχίμηιι5 νοσατὶ. Ἐς πιοχ, Ρο- 
ῬαΠ,ντ σγοσοηὶ βο ἴα ἴῃ ἐπιιβητα οἰγοϊ παία γοτιπάϊτατις Γαπτῇ 
Ψετιπτογα ἱπ λησιίος ἐχοιης. Ἑ σοητταγίο ἤοάογα ἀπ βα]ο- 
[ὰ τοτιιπἀδηταγον Βὲ εχίτε ἰπ ἀπρα!ο5»εἶϊ ἐγγώνμον ( οἰιὶ ἀγώνιον 
ὀΡΡοπὶτιτ)ερ, ἤπιος αϑοῳγωνίζειν, 

Παρμδοσρυ ων, ἀΗδο, ἰδ δωκρύω σοι, Γις Δ. 

πιαραδαῤϑεῖν ὃζ αὐοαδραϑεῖν,ἰιχτα ἀοΓπιϊγογοοποῦθοτγε . ἀριιά Ηο- 
1 ΓΙ. ΠῚ. Ξ 

Παράδηγμα,ατος, τὸ ΟΧΟΠΊΡ [{ππ| μνημεῖον κὶ αϑραί δειζρα, οι οπῷ 
προ δειγμα ποιήσετε,ντ τ [115 ἘΧΘΙΏΡΙΟ ἔδοῖτς, ἰάςεπι Ποπλ ἢ. 
γἱάς ἴῃ Ποιώ, οὐοαδειγμαι δείκνυμα, ρΓΟΡΟΠΟ ἜΧΟΠΊρ κῃ. ΡΊῸ εχ- 
ΘπΊΡ]ατὶ,ογιπα.ΡΙατο ἀο τις οἰ διι5914ςπὶ ἴπ Τιπιαο, ὡρὲς πότε- 
δον δ αἰϑοδειγμαπων ὁ τεκταιγουβνθ- αὐτὸν ἀφ ειργίσατο ς (ἸςεῖῸ; 

111 ἐξα τίσατοτ ταητὶ οροτὶβ. γΎΓ 1 Πτ Ἰπηϊζατιις ἘΧοτηρίατιπα- 
εἄδειγμα ὅζ επαγωγὴ, αοσοάο αἰ έογαητῖ, Αὐ τοτεὶο5 μὰ ἈΒε- 
τμοτ. ὃς ΠΡτὸ {ςοιιπάο, αὐναᾳ δείγματος ἐπιο ξαςὶς σοποτα, αὐραβο- 
αἰ καὶ λόγοις, Ἰὰ ἢ, ἐαθιλπηιν τὰς Φαραζολὰ ἀριιά Απηπιοιειλπ ς᾽ 

Τοὶν, 1. ἕ ἢ 



, 3280 ΓΤ ΤΑ 

Ῥιοϊτατ ἀαζοτα ρτορτὶὰ ἀς δαὶ πιατῖσ : αἴρᾳβολὴ γεγο ἃς Ἰπαηῖ- 
τατίβ. ΕΠ τοι αἰδα λαιγμανοπαγγατίο σχοπιρ!! Ποτταητίς να] 
ἀετογγρητῖς. τοίςς Βειΐα, Ηδῖι5 τ! ουπλετη τατίοπεπι αἀπο- 
ταιῖτ τα! ΒΕ ΝΥ απν αὐορλειγασ Δὰτ ροτίοπαϑ τδητύμτι Ἔχ μῖσος 
ἤπς ἰδυπιοπὸ 9 απ ἰοὐπιοηςπὶ πα ρογ[Οηΐϑ 9 ἅττ ΠηηΠ]} νεγᾶ τ 
40. Οὐιητή χη 1 το αι! ητουσαρίτο ν πάἀδοίητο, εὗδῳβολ αὶ 
ψοσαῖ Πυαν [τ ποτ ια; σο]]ατίο ΟἸςογοηῖ. ἃς αὐραδειίμα 
Πλιαπη ῥηορικίω ἐπαῖωγίων ἀϊχεγιπς Οἰςογόσις ἱπάιιξξίοης πὶ; 
ἘΧΟΠΊρ πὶ ΓΔ ΉΞἔοττ 5). 4114 νος ἃς αὐδαβολίωὐ σοταρ  ξ άτιιΓ. 
ΟοΠπις Πδτο ἴσχτο 5 οαρίτο τ4, ἀς ριπίοπάί σαι [Οατι6 5, 
αι οἱ Ῥγόρτοῦ ΘΧΟΠΊΡ᾿Ϊ ἐπ οτιπι» μας αβεγς οχ ῬΙατοηὶς 
Οοτρία, αῇοσϑειγμα ϑνηοῖς γίνε λοι ἵνα Ὅμοι οἱ ὁρῶντες ποίχζονται ροξε- 
μᾷμοι ζελπίες γίνωνται. αἴθ εἰἴμα αιοπιοάο οχροπφάμπι ἤτ ἀρὰ 
Οαϊΐςαοντ ἄς εηάςπι αὐ Οἰδιις. 

Τιχεαδ εἰιγματίζομε, μι. ἰσομανγπ ισμι ὃς 
τιαραδειγματίζω, τρα4ο Ἔχ ΘΠῚΡ τπ|,1π ΟΧΕΠΊΡ πὶ νετῖο. λα ξε ἐδ 

αῤχογριὲ πῷ λαοί κ᾽ αὐθαϑ εἰγμτισον αὐ εδὺ τῷ κυθίς 7 το  [ς στπέξο 5 
Ῥτποῖρεβ ρορε] τ, ὅς Παρ οιάε εο5 ἴῃ ρατίθι}}15: Πς επὶπη [ματὶ- 
πὸ,ςαρίτε 25. Ναπηογ, Πτεπὶ νΊτιροτο , “ΠΑ πιοςρα[ἀπι τγαάιι- 
σο:Ριι δ! τσα ̓ρποιηϊηΐα ἃς ᾿πίαπλϊαΣ χρΟπΟ 5 ἤοιις σα ἰοὺ ἀϊ- 
εἴτι οἰ γα [ἀράον ἀϊεϊτάταιιο ἰητογάτιπι οτίδπὶ ιππτη ἃ τπάϊος 
ποη ἱπῆϊρίταγ ρασπα ντ ἀριιά ΡΙ πταγομυτα, Αὐο  ] οοἸλι15 [στὶ- 
δίτατ εἀϊτῖβ ράτιιπὶ Ποπο Εἰς νους} 15 [είς αὐ αδειγματίσα, ΡΟ - 
Τγδίας Πτο (δοιιπάο ἐς Αὐἱτοπιάοιο Ὑ υτάπηο αιιοάαπη ἐἱϊ- 
ζογθηϑ. ἀἴσηιιπι {{Ππ|πῈ εἴτε αἷτ πὔδαυγ μῆσον εἰς πελοπύγνησον χὺ μὰ 
σιμωρίυς αϑοι δειγματιζο μῆυον ἕ τως ἐκλιπεῖν τὸ ζίν), [ῃ πια αὶ ρατ- 

τειι παῖ οο ν ογθιιπη,τοίξο Εγαίπ. πη τισαρις Ματι,᾿ Ἐρὶν 
{00]. αὐ Ηερτ, ἐχροηίταγ ργο οἴξοητι! παῦοο, ἸΝαΖαηΖοηι!85 
ἀη Οταῖ. «ὑεὶ τὰ βαπῆίσματος ᾿ Δείξῃς ὅτι τί οἱ μειρτίαν ἤντως μεμίση- 

καφοοἴδῳϑ εἰγματί σας αὐτίω; καἰ ϑιρία μἭϑύσας ὡς ἀξίαν υὑἵδρεως, οἴ ξ 425 

τε οάϊο ρεσσαάτιμαι Βδθιμ{16,}}Ππ|4 τὰ παιιάπι σοπτιιπιο]1α ἀϊσπῦ 
τιαδιςσεπάο, ὃς ἀδ οο τυ πηρ Πα πάο. 

παραδειγμοτικὸς, ΠΟτπιοροπ. ἀϊιέλιις5 Ὁ Ἔχ ἐπ ρ 15. αἴρω δειγματικὸς 
συνλογισμὲς, τατ] οἴ παῖ ἜΧΕΠΊΡ  ατῖ5, εχ 4110 ν Ὡ1ΠῈ γ 6} ν ὨΤιιοΥ 

(αἴε σοἱΠρεης τοὶ οἴτηγ ἃ Ὀ α]οξειοῖς. αὖϑῳ δειγμοιτικὸν ἐγϑυί. 
μοημαςϊητογρ. ΕΤΟΓη,. 

πιαραδειγμώτισιμὸ ς»ο ΧΟΡ Ρ ΗΠ οτγα ιέγιουἱρηοιηϊπίοία Ραμα. 
Ταοκχδειγματώδης,εως, ἜΧΟΙ ρ[ατῖϑ. 
τταραδεικνύω, μ, εἰξω, π᾿ εἶχα, πη] ξείτιιπι ξαοῖο, ἱπάἀϊςο.᾽η ἘΡΊρταηι 
τπατιδιις : ἸΝ οὐτγιπν ΑΒίοΠαταπν, Τα οαδεικγέλα 5 αὐτεζε τώζειν. 
δὠῤτιόδαᾳ θάγιειν, αρεικάζεινγ σοπτεπάοτε ΟἸσεγοηϊ. 4 εἴτ, αἰτοῦ 
οτιπι αἰτόγο σου βογτς ἀγάλια σι ραγαγ οτος η πὶ ἔλςογα 
οτίαπι ΟἸςογοηὶ, Αἰ οπλιδέποι πὶς σοητοηάο Ἐγοητοι!ἷᾷ εν 
ιὶ πσαρεξετείζω, 

Τιαραϑδειανεῖν, Ἰπσο πα πλο ἃ σε πάγον εἶ παϊ[δτὲ νίπιοτο πιοτο ρᾶι]- 
Ῥογιιηι, ὙΠΟΟΡἈγαίδιις ἰὴ σπαγαέξετ. σαρ. αἷθὰὶ Δογοποιΐας εἰσὶ δ᾽ 
οἱ καὶ πλεῖστοι λόγῳ κᾳ τακρώτος οὐ φφειῦ τες πσαρεό εἰσσγήϑυσαν., 

γιαράδεισίθ., γος ραταιἐἢις. ΑΡοςαΪγ Ρ. 2. [τοπὺ Ππουτιις ἀρ Χε- 
πορῆ. νἱγι ατίμτη: Ροπηαγίπιμ, ἃς Γδρτιιτι ξευαγιιπι 9 να τ], 
δ'δενδ ρος ἴοθεισΘ’ ΙΝ Ομ ἡ δεύω, δεύσω, 1 εἴς, Θρέχω, νἱάε ἴῃ 
τογρτου ἐπ α]. ἃς ψατίμιμμ. 1 ἀϊξιομς λεμων, Νίδγοο!Πις 

1ιθτὸ τούτο ]οίςοτι ἀϊ5 ἀπποίας Οταςὶς αὔδᾳ δείσοις ἀἰςὶ ντθα- 
ποϑ ὃς εἰεσαητίογες μοττος, Αἰ]. Ὸ 115 {0 γο ἰδοιιπ4 ον οαρίτε 
19. πατίαγηιαν πιμις ἀἰσιπτιις ἴερτα αιιαράαιτι ᾿οςᾶ, ἴηι 4115 
ἔογα νἱτια ρα σπητιιγ, Ετ ἱπενὰ, Ν ταατῖα αὐτοπὶ αιια ππιπο γα] - 
δι ἀϊςοῖτ. Πιηταιο5 «αὐραϑδείσοις Οταεοῖ δρρεϊίδας. ΡΟ ΠΧ πῃ 
Οταολτα νοςοῖη [εἀ θαγθάγαπι ῥεῖ πλιὶτη ἔμ} τε [τὶς εἴς, Χο- 
πορηοπ ἴῃ Ὁ ςΟμΠΟΙΠΊ. τὸ ἐν σαῤδεσι οὐδ δεισον ὄταδ᾽εἰκνιυλα! , ΟἿ. 
ςοηίςρτειιην ἀστιιπὶ ας Πρ οπτοτ σομίττιπι οζεπάἴς, Ὀς Ρ4- 
ταάείο τεγγο τ}. Ν 42. 

Τι ρα δέχομαι, μα. ἰξομαι αν. ἐμ, [α [οἰ ρ 14 ἀπηῖττο, πιο, γοσῖρίο, 
ἀρρτοθο αὐαιορδικαι ὅτι 9 δόμα! ἱΠσοερτο. ει ποη μείζω 3 
ὯΝ ὑπ᾽ ἐκείνων ὥρᾳ φύντων ἐδένί. μοι αϑοο Τέξαῦδε δεδιαυίωπαι. 
Ρίατο [δειμάο ἀς Κορ ύφασε ῥέψεις αν πατρρς ἡ τἴδα δεν τέον, εἰς 
“ἴυὴ πόλιν, Ψαϊςαπαπὶ ἃ ραῖτς ἀςἰςξξιιπη σα] 5 ἴῃ οἠατατοπὶ ἢ 
εἴϊε αἀπιιττοπάιεπι. ΟΒΓΥ Γοίζοπλιις 9 αϑοο"δέξαϑϑε τῇ ψυχῇ ταὶ 
ἀχοὰς ἡδοναὶ. τὰ αλίηλαπν αἀπηΐτεογο ἔοβι])ς νοἰπρτατοϑ. ἵνα κ' φαρ 

, μοικείᾳ αϑοϑ, Τεχθὰ νυ ντ πιοάϊςί πα τοοὶρίατιιτο Ναζαηζοη. ἴῃ Οτατῖ, 
βιῬΊατο ἰπ ἐρητο]. τοιοῦτοι οἱ οὐθρ Πεδεγμῆμοι εἰσὶν αὐ τίμ), τα]ος νἐτὶ 
Θαπὴ Ἔχοθρεόγπητ, [τῸ πὶ σοί Ρῖο ἃ πιαϊοτῖδιις» ἃς ἔλτλα τεξογῶ- 
το ἀςεϊρῖο. πἰρῳλαμβόύω. Ρίατο ἐς ἴμεν. 4. φήμίω τοίνίω αϑραδεδί- 
μεθα ἃ τότε μακαρίας ζωῆς. 

παραδυλόω, ἰηἀἸςον Πιδ ιἀϊ ςουΓερταίδπτο. ' 
Τιαρχδιαζϑ νύω,ν ἰτῖοἰἃ ὃς ρογρογαμῃ ἀϊπιιηρσο,ν πᾶς οὔρῳ διεζόγμέ- 
τ γον πυρόβλημα Ἀριιά 06].1.16.ς.8, 
Τιαρχδιαζδυκτικος συ δὲσμίθ. ἀϊςῖτιιγ ὁ μἰ τ δύ τὸ ἐν διχἐ μήν. 

4ιιοα δια ζδυκτικοιῦ ρτορτίτιπι οἵδ : σιαεπι οἵδε νυτ Ραττίσιι πὶ 
Ῥοτραντῖα πος νον αι τα. «, βέλομ ἐγὼ χαὸν σον ἔτ μῆμα!," Ἄτο- 
χέϑευν τ ἀσοῖρίατι Ρτὸ κὶ ἀχολε ὅθε. 

τίαραδιίζδυξις, ἡ, ρταιια ὃς νἱτοίῃ ἀπο οὔτγα σεωαφία σοί το 
Τίαραδυω τοι! οὐ ποΓίατὶ ἃς α11] σομυ]  γο γα οηα γίιογς αιιδάγα 

Ἡοτας. τὸ παῤ ἑτέρῳ τινὶ τϑῦ φεῦγε, 
Παρακδιας ἐλλω, ἸΠπσογίοραγο, 

Ταρχδεα κογεῖν»αἀτηΐ ηἰἴγατς, ΑὙἸΠΟΡἢ. 

Παραδιατριβωὶ οἷ, (τ οΤα: ὃς ἀϊ Πρυτατίοπος ἱπέγα 

«παραδίδωμι τος τα ῬΘ ον σοτηπηῖττο, ἀθο, πλᾶπι ἸΡ 

“ χϑ ἥστες νλον τοιούτον βίον τοῖς ἐκγόνοις αϑομ δώσουσι, 5 

ἀν Ἰὴ 

ἴω Π ἋΑ ν 

1ππ|5 Γαιρι5) Ρίατες διις ἀπ45 τὸς αι νἸάοπτι 
θεῖτο 9 ἀϊπιυιπρῖς 9 ὃς αιαητηπι ἀπ τοητ,ἀοςεῖ 
Ρτίαπι (Ρἰπασοπάσ:ντ 4 Ηγρεν!ἀ15..Ν 
τὸ ῥτὸ αἴξτιιτο ἰἀρίεπεεπι ἴητε ΠΠρίνρτο σοηῆς 
1{Π| γα! ἀιΠΠ ροπτεῖπ τοὶ απ] ται 5γδέςι ν]άς 
διαστολὴ τγΔΉ 5 οτταν Γιατί πὸ [οἰπηξξίο » Γοραγαι 
{ιηέτίο 5 41 ἤτη1114 ἀἰςογηιμλτιη ἃ ΟΠ τΙ ΠἸΔη 
9.ς1}Ρ.3. Ν᾿ 

ΘΧογοϊτατοηο5. μθίταιαι σιχολαὶ, αὐδοὶ οαῖπὶ Ηϊς νὶ 
ψτίειιτ οο Ῥδεΐης ρτίτημα αὐ ΤΊ πιοτῃ, ίεχτο. Γι ο 
πἴρατριξαὶ, ; 

ςοποοάουϊπάμθ60 » ῬΕΓΠΉΙΓΓΟ, ΡγΟάο,:Ἔχροηῶ , αὶ 
Πορἤδη. ἄοςοο, 1ῃ ἀγσιίπηεη. αὐοατρεσβ, Α τὶ 
εαδιδωμι τίο) ὅχ:στολίω) 7 τεά4ο ἐριξοΐαπι . Βιιά 
ἀϊςείτιιγ ὃς ποδί δωμι, δ) δἰ δωμι. οὐἴρῳ διδόασι τὸ αὐάλοσρν., 

Ῥτοροττίοπεπι 7 σαΖα ἀριά ὙΠοορμγαίιιπι Προ Ὁ 
Ῥίτο ἀιιοάεοῖπιο 5 ἀς σαλς ΡΙΔηξατ. εὐοσδεδιώκι 
σαρίτο τς. Εσαηρε]. Μίατεῖν, πῆρ Τεδωκὼς τί ψυχίῳ 
τος Ἰυσοι, χὨϊπηδῖτ ἘΧρΡΟποη5 Ῥγὸ ΠΟΙ ΐης 6,6 
τοι ΑΡΟ ΠΟ] οτιιπη αὔρα διδὸν Θ- ἡλίῳ, (Ὁ]1 ἐχρο 
ῬΒγαῇιις το (εσμἀο,οαρίτο πολ ἐς σαιης Ῥὶ 
[οίτοιτιιι5. νόσῳ «τ αρεδόϑης χαλεκσῆν ἴῃ ΡΥ ΠῚ ΠῚ 
ΠῚ. ὅταν ἰδ δώ ὁ καρπός ητ1π| ΡτΟάι ἔξι15 ἔμοτῖς ἔτι 
Ρἷτο φιαττο Επαπρο 1] Ματοῖ. αἴρῳ δοεώαι ἐς υἱ κοῖς, 
αὖδα ϑοιὶ,τγαοη5 : αϑοφισδεδουβνΘ. μόϑος » ῬΙατο ἴῃ ορὶ 
1ὰ τγαάῖτα . ΓΪατατομιι5 ἀε Ροπιρεῖο, Οἱ 3) ἐγχαλυψι 
δωκεν ἑαυτὸν» “αρῖτε Οὐιιο το ἴα 1115 τγαάῖς , Τνρν 
ςοπ1. Πεπτο [{Πλ6 Π65. τορὸς τιρισϑ'. ὡς δόλον αὐ δου ΟἿ 
τοιντάς Εἰ ξατεῖν. εἴς ετῖαπη ρογ ἢ σςο πο οισῖι , ἴσα 
Ῥοἤετγιοτεαάο. Ρίατο ἐς Ἀθραδ]ῖς, Πδτο (θοιμηᾷ 

οτος! ΡΗν 4. αὔρα, Τεδουᾶσον ἃ τηλτοτῖδιι5 τυ τΈ πη 
ἀεάοτς, ογοάοι. ΓΈγΡ ΠΟΙ. στ αρς δόσοιν σφίίας ἑαυ, 
Ῥτγοάευς: δα] ρτῖπια δά Οοτίητῃ. τ1. ὅτι ὁ κύρεδ- 
γυκτὶ. ἢ παρεδέοτο, ΝΠ τι σαρῖτα ἀοσςοίττο, 1 ἀδας δ 

χἡ αϑϑᾳ δοιὶ αὐ τὸν αὐ ἱρίπιπι ρτοἀϊάϊτ, Ἑάοτο : [πιςΐδην 
αὐταὶ τῷ βίῳ οὖρα, Ξέδωκας, [τεπὶ ἀἸχῖτ, τὸ μέρ (Ὁ. αὔτο 
ὀχ δέδωκας, ΟὈἰ τ οΩἹ τγδ ἀἘ]. 

Παρὰ διηγοείιωι, οὈἶτοῦ πατγονοχροηόσιο, ῬΙπτασοῖι 
Του σωωτόμως ἐν ὅμοις τόποις αὐοοιδιηγήστωτο, 16 ΠῚ, αἴθ 
᾿ ταὶ δ] τ νεότητος ἱμαρτίας ἀμτύ, Ἐτ' αὖδα δυνίγησις, αρτιάς 
θπταν στο πΟπῸὸ 5 σαρῖτε ἴδοι! 4ο. εἰ παγγατῖο ἃ 
τεγάτημς πη τγαηῆτα. γοτῦο νίμς οὉ ΑσἸτοτοῖος Κὶ 
αὔδα δεηγεϊάνει ἢ ὅσοι εἰς ὃ σίω αὐετίωυὸ φέρει, : 

Τ]αρα διήγησις εως, ἡ) ΠατγΆτο ιας τ οἰδῖτογ ἀτα; 1πτγᾶζοι 
τι].}}.9. 

Παρκϑιοικω, τ᾽ ὸ δἀπιϊηηῖγο. ϑγηαἤιι5,κ7. Αὐδιρρνίκυ ὃς ἐδὲ ε 
ἡμεῖς, μὲ αϑοῳ Πιοικεῖν ἀξιοῖς. ἀπ ΡΥ]: πηι. Τῆς εἰμα! υἣ 
φῶ ταύτῃ ῥυείσης 5 τοι ἐ χὲ πολιυὶ οἰκειοπορᾳγεῖν, εἰλλ αὶ μὴ 

κεῖν . πες τος πος ογάϊης δάἀιη!πἰ Ππγατίοιϊ οἱ 
{εετς, 

Παρασδοκεμω, εἰς δύξαν ὑπῆρβώνω. ἴ 
Παραϑοξαζω, μ. ἄσω, τοι ἀκα, Δ τ ΟΡ ΠΟ ΕΠῚ ςοποἰρὶ 

[το, ἱπέαπιος πο ποποζοςζαρίτς ἀεςίπιο Ἐςοϊςῇ, 
ξάτει κύρείθ- ταὶ πληγές σου,οαρῖτε 28, Π)ειτογοπον 
πο «προς ΠΡΟ Πλπις ΡΠ αϑ85 τια5, {τε πὶ ρτο ἢ 

κ΄ ταῖς ἔκοϊο,ςαρῖτο τοῦτο ἡ το (ςοπάο Μᾷς 
ρον ὄϊυλύγουν δ αὐοασδοξαζοντει ἃ ἑαυτῶ τόπον, 1) Δι 6 ΠῚ 

θοπε ιςεθαπτνιὶ Ισσυτι ἔππιπι 1Πιπγάγοῖ, 
Παραϑοξολογεῖν.Ἰο ρίπατα ἰοα 1 τερῳτολογεῖνον τ ἀς ΡΟ, 

τιοροη, Οἷσοι αἷδὲ αἰϑριόστων 7, τινων Ὅμων ζώων αϑοα δὲ 
4ιο (λάπηι5 εχ Ποπυῖπα ἴῃ ἀγασομηθηὴ Πλιτατιϑ ἢ 

Τπαραυδξολογία., ποτα 410 ᾿παπάῖτα ογατί οί ᾿οσυ σοι 
λογίδυ τοῖς ἐσοιάσοις ἔφυ μῆυν,πατὶ ᾿π ῃος ἔμπα γε ΡΟ 
Βἷ5 πυϊγαηάα ἰοιππτιγ 5 Αὐσπϊη,. ᾿ 

Τηαραϑοξολόγος2}} δά πηῖτα }} 14 δὲ ρατδάοχα ἀϊςσετο νἱ 
ΤΠ αραδοξοποιὸς, αι] Πιρτὰ Δ᾽ Τοτα πὶ ορίπίοποπν Αἰ 6] 

ἄδτιγ, Η!ςς ἀποῦιις ποπιὶ πῖδιις ἰα ται ἀης Θάϊα 
ΔΡΡοΙΔτιιπὶ ἃ {5 ἀπιι} 15 ὃς ἰδ ἀατοτῖ 15. 

παράδος Ὁ. ε, ὁ κὶ ἡ, ἀἀπγιτα 0 1}}5,ϑαυμαστὸς, Ρτατογ ορὶ Ὶ 
πλΐ ΠΛ} σΟὨ ἘΠ ΓΙτΕ 5. ΠΟΙΠ15. ἴῃ Ὁ ΓΘ ῃ 891 ΠΟΡΊ Πατιι5, οὐ 
τοροσδδκητος, ὀῤέλπιστος. σῦδα δοξον, ΠΡ ματι ΟΠ 
ποηοιοαρῖτε [ποι 40. αϑοα δόξα, αἀ τ γα Πα, απαράμς 1 
ττὰ ΟΡ ΠΙΟΠ ΠῚ ΟΠ Ιπιοἱης ΟἰςοΥ, νπάς πῆροίδι 
τιιπγ ἐς αιδιις ΠΟ Πὰς εἰ ρας ΟἸςογοπίς.Ραῖαάο 
Πηϊδηιις ΠΙηογαῦ ἴπτον [Πα πιᾶτα ογατί δ) ΠΠΠΠῚ, 
Ῥτῶτογ ὀχ ρροασίοπομι αἰιάίτουῖς ργοξογτιν, Παρρίδο, 
ποῖιο ὃ. αίιτάο ἀριιᾷ Ατις ἈΠ ύμι:, νΒ » τὸ λήγειν 
τῷ πτορχ δόξε, 

ἐ 
Ἐ 

ἱ 
ἿᾺ 



ΠῚ Ἃ 

"Ρἷο τύδάογεο πεεραδοσείοντες» ἐφιἐμῆνοι παραδώσειν. ςι- 
Τμιογά. 

οὐ ΠΟΙ τα ο9᾽ Π ἘΠ] τατι τ. γἰτϑορτασορτὶο, ἄγραφ. 
αὐτγαάϊτίο,ντ παρκβαήνειν τί) αβοφδοσιν τ πρεσβυτέρων, 
Ῥαιις δὰ Οοτῖμεν, σαρῖτε νπάἀθοίπιο ορη. 1. καϑως 
ἱμῖν, ταὶ πειρκ δύσεις κατέχετενν εἰ ν Οὐσῖς τγαα 4]. τυ - 

ΨΌϊ ποι ροσῖμς [πὰς ἀϊοῖτ φιιὰπι ΟἈτ ΠῚ Πτοπη 
ἀοάϊτίουτταξξατιιϑορτοάττῖο, αϑραίδοσιν τούτων ποι- 
ἰς ργοάεγε ὃς αἰ] γογο αῆράδοσον ποιεῖ ὅϑτη 7 ρταοὶ- 
ὃς ἀοςοτς ΡοΥΡ γ τῖτι5, 

᾿ Ὁ ξαο ἃς γος ἀπ πηάηιι ᾿ῃ πηαηιιπι τγα ἀτιτο δια - 
χαῦπιμος δόξα, ἕλτια ἀϊάϊτα Ν γρ.ΡΟΙγ δ υ 5, γνώραμος 
ἡ παρα δόσημιος τοῖς δηνγιγνομῖμοις ἡ “δ δυεργετησαύτων 

γεται οδξα.ν οἱ μα πιὸ ροπίτιιν. 
ττὰ ἰεἀ115.παραδοτέα αὐεδὺ τοῖς εὐ ϑίω αἦοις ὧς ἔς! Βαιιὰ 

Ζιος Ατἢδηϊοππρις ργοάδηλις, ΤΙ Βιιον ἀ. 
τἰουτοσερτδοα πιπηνν Ἰὰς ἴῃ εἰσβολὰ αριά δι 144 Π0, 

ΠΟΙΙΠῚ θο ΓΟ, στιρα κοι μη αι. 
τᾶ πίςιι το ο, Ππρογᾶτο ΟΕΥ ΠῚ 7 ῬγασαγΓογς, μὴ μοιχὸς 

δάιιῖτον ομγῖ Ργαιιοηϊατι παρα διρομωμῆν, ρτάτετῦ- 
πὶ Αςοιίατίτι. Ναζαπζοπις ἱπ Οτγατ. ΑἸ ορ μαι. 

ν ὁ ἃ μισϑον λέγων, τὸν ταὶ τρεύρεις ποιραδραμὼν ὁ ὥχε- 
δοκεμησας ΡΥ ΟιΓγοπς ΟΡ᾿πίοης ἀρ Δα; ρτς - 
αν, 11 ργαστο γι τ) 41 αογγαυῖζ 9 411} ἀθογγαιῖτ, 

ἴτ. 
πηἱ το. Οὐ. ὁ, οἷαί τε τοῖς ἀγιϑοῖσι παρα δρώωσι χέρνεςοἱά 
ακονούΐσι, 

[γα πίσιιγ 5. ἐν αταραδιρομὴ οιτῆπι. ΑὐΠΠοτοΐο5 [ερτῖπιο 
ἴη Πηςτῖη τγαηίσιγῆι ΡΙ 1 παραδιρρεκὴ οι 59 π Ραπά, 
πίω) π' δεχαιςτίας πσαραδιρομίω. ΧοΠΟΡΠΟη ἐς ἔογὶ5 ἰο- 

στήματοι καταλιπὼν ποὺς ταὶ διαδιρομαὶ, ὦ καλεῖ ταὶ 

Ἐς, πγραταγα ἀφαπιδιιατίοπος, χα ἀρρο δῆτ, αηι- 
ΟΠ 652 Β1.1π Ραμα, 

οὐ, οὐδ, δ. αι} Ροτοίς πἀροιτρέχεῶτη ΡΟΠ!, 
ων, τὸ σευ αῤχω, [Πππ10}] τεσ πο. πάρα δειμας δεῖν, [ποι 44 πὶ 
τοίϊζατεπι. Οὐ ἐρου ι8,οἰουΐνων σευ δεανεμεῖάϑτο, τίω) αὐχίω 

δαυας δύειν, 5 γ τς Π115., τοῦ ΤΙέρσῃ πέρᾳ διωνας ϑύσας τε αἰ ὄταδυ- 
; 7 Ζπὶ Ππλὰΐ γορηαεῖς ὃζ ΡΟ οἰιπη. δὶς οτίαπι ἀρρε]- 
ὍΘΘΓΟΒ 5 4114{| ἱπΊΡ 6 Γ}} ραττὶοῖρος. ΤΉις.2.Οὐ μόνον 3 
δ εἰ κ᾿ τοῖς παιραδμυας ϑυεσί τε κὶ ὅζο. 

ζ Παραδ'ύομαι, 8( ἸΙαρα δύω, Ἰποτοάϊοτ, οὕτερος [δεο. 
Ἅ11ο τητγοοιιπάο ὃς πτε ἰπΠπιιαη 40, πειρεισδύΐομαι, πα 
ποι ρειστίπηω, παρα δέδυκε, ττορῆτ (δ 4ο]ὲ,, Δὲ (τ μἶπες, 

δὸ χων ποιρεόύετο τὶ ἠγεμονίας, Δ ἀ ἵνηροΓ1} (πος πο οηὶ 
[ΠΓ. ΡΙ Ια το ι15 τι Οἱ 04. ποιρέδεω . οὈτορῇ, Ατῖτο- 
το. δ γοιιῦ παρανουία αὐτὴ ἑα δίως, ἔφη, ανϑόμει ποιραδυομέ- 
οἵτιἀς Ρ ΤΠ ρρο, ὅτε εἰς πελοπόννησον πειρεδύετο. 
»ς "51 ΠΠΠΠΙΔτ1Ο ἃς Πα ἱγγορτιου παρείσδυσες:Ο1}} ΟΡΡΟ 

ϑΦυσις κὶ διέκδιυσις. 
ἰωγετλαϊειτί οἱ ἢ τγαάογς ἴοι ἀοάοτγο εἰρῖο ΤΕμογά, 

πὴ 
ημ 
"ἢ 
τήν 

γ»σάλογα ἀριιά αἰ Ἰατιδιη ν εἰ ργορε. 4. χ,ἔοιχα δέ τοῖ στρα 

δὲ ΠΙαρνερέϑομαι, ἀττο ]΄οτ, Ππροπάοτιν πές 1]. πει- 
ἥν 

ας γῖτιο (Έοις ιιὰττι ἀςοδτ Ατίιξη, 
μι, ϊπη σο»Ποπίτπρο αἀπιϊ[ςςοναππεέϊο, Αςοιίατιι" 
παραξζϑυγνιὶ τεῖ ϑεῳ τὸ σεβίσμιον, 60 ἀτιγισιιθη5 σα τιιΠη» 

μ, ἀσω,πιωχα γα ππνυ]ατίοποπι ργοιοσοίντ ἰπ τἰπι5}- 
ῬΡοῖτο φπλι]ο ὃς τιπα 1} ἰπυϊάϊα ας ἀοίοτο ἱσγῖτου 

αγίζω, Ἰπιι!4επτῖα χιφάδμη ὃς ΣΟΙ οτγ Ρία οχειπιι]ο. 
ἡ με ἐπ᾿ ὁ ϑεῷ, ἐγ τ ταιοτιιητ τη ἴῃ 60 αὶ πὸ ο[Ἐ ἄθι15. 

ἱπογιιητ » Ποιτογοηοιη. σαρῖτο 32. μι παραζηλοι ἐν τοῖς 
μᾶῆδοις . πΟἷὶ αταιἰατὶ ᾿π τΊΔ ΠΡ ΠΑ ηΓΙ 115 ΡίαΪπι.37.διι- 
πὰ 4 Οοτίπτἢ ςαρίτο ἀεοίπηο, καὶ ποιρα ζηλοῦν ἃ κυξιον: 
ΠΟ ὡ:πι]ατίοηεπὶ ἐμοὶ πηι ν οἷ » Δὲ ἀοπιῖπο σι ] 

Ὁ ἀρ ΟΠ ΠΊ]5 ὃ ΠΠΠοἀ νοΤΙ15 ἰΠτΟΓΡΤΕΒ δ᾽ σλυ]Ατὶ ἀἱ- 
εἴτ ωρὸς ζῆλον η, ζηλοτυπίαν παρορμᾷ ν» ΠΟ ΠΊΟΩΟ 41 44π| 
ὉΪΠτΙ ἴλη] ΙΟςιιπὶ δος ρίιητ στο ρ τι πιο οαρῖτο {πᾶγ- 

Ὁ ΠΠαρ [τὶς δ πιι ατίοπο πὶ σοποίταητίθιις ἔπτοῖ ἀϊ(οἰριι- 
ϑιλησ ἐσίδιτι ΠΟ ΠΉ1}11 5 ᾿παυἶτ᾽ ἀστοῖς ριμαγοτητῃ ἰηρε- 
ἢ. ἱπ 1165 ||5 5 ιπιτη ροῆτῖς ἐμασο πη οὐ] σπαιιδ 

ΤΣ ΟἸΠ5 ἘΠ Π ΟῚ 1155: ΠῚ} Δ ητιιΓ: 1 ποιρερεϑίζεσι. κὴ πειρφξυυΐεσι; 
σι, 

“ἢ, νἹ δετατο,τοίεγατο. 
ξλζυς, Ατττοτοῖος ργο Πιρεγη τη σγᾶγῖο ὃς Πιρετιάοάποο ροπὶ 
γἹΔσ τι, ἱ.2.ΡΟΙτις, οντ 481 Πιρογαδάϊιπτοτ πα π]τἱ τἀ! πλννο]- 
“ΟΝ δέ ἀἀϊιιπέν]. οὶ αἀϊιιρατῃτ. 

᾿ 

' 
Ἰξανη, ΑΙ εις, ς..8.1.2. ἐραπι. γι 

΄ 

ΠΑ .᾿32δὶ 

ἀπ π᾿ τηοάτιπι» ργατογ Βοπηΐπιπὶ ορίπίοποπι» [ Παξαφωνμον, ν, τὸ ες αιιο ΡΓΑΣοἰπρ [Πη:Γ) οἰ ΠριῚ τὶ σα πὶ οηίς, ἱπ 
ΟΣ ὁ γίτα Τταϊαηὶ,}}) ἀϊοιιης δια! , 86 πιι5 οἵϊ ψιιοά δι] χοπαπλᾶς. 

οἰηρεθάτιν, ΑἸ} ριιρ οΠ οι ἐκ ροπιιηῖ » 410 ἀροϊηρ ΔΉ ΓΩΓ 
τεῖθιι πῇ 5» ἴτάσιις Ὀῖο (ογἰ δῖτ, Ὑταϊαηιιπι ἀἰχ ἢς . οι πῚ Ράταζο- 
Ὠλιλπὶ δι τ: οἰηρεγοῦ, ος ρτῸ χηο, ἢ γε ξξὸ ἱπιροταγὶς ᾿ πὴ 18- 
οἰ ἵπ πο. 

Παραζώννυμι; μ. ώσω,π.ὠχαγαςοϊπρον Δ τ, Αςοαῖς 
Ταραζωςρ)φφράτιιις δ] Δ 59 ριρῖο. 
Παραϑειλαανίδιον; πχαν ἴτ] πηι. Π}», ΤΊ πῖον ἅ, 
ΤΙαραϑειὰ εἷοσ! θ-, εν δ γπ τ τ Πλι5. Ματτισαρ. ΄ιαττοςκατώκεσεν εἰς Κα- 

«,ϑναοιιιὶ αἰυὶ σειραϑοιλασσίδῳ, παροϑειλια οσἹονγΟΥΑ ΠΙΑΓΙΓἰμηα, 
Παραϑοίλπως ΑἸ ἔαςῖο. παρα ϑερμαίνω,ἀςπλι!οςο,. 
Τπαραϑειῤῥυωΐω, μὶ μων εἶ, π᾿ υκφ,αἀποντοτοθοης ἔρογατς ἴπθοο, Ἔχοῖτο, 

θόπο εἴϊε απίπιο ἐυςο, παραϑοιρσωύω, Βιι4 ἦτ ερ {πὶ σειραϑαῤῥυ- 
γων ὄθηλαμβανεῶτω πὶ ἐκείνε μανίας, οχοϊταῃς γχ 1Π]1ι|ς ᾿πίλαϊα; ος- 
οὐγγατ, Β] τ, ἴη Ἑλθὶο. 

Ταραϑειῤῥιούω, μικυώς πιυκα)ὶ οπὶ 

Τιαραϑεαομαι αἰτεϊπίεςιις [ροΐξαπάο σοπέεγο, Ρ [στο ἴῃ ἐρὶο] 19, 
αὐτοὶ πταρα ϑεώμηυιθν» αὐορὶ τὰ τ δγών,εα ΠΟ ΠῚ ράγᾶπ5 οιιπὶ {1Π|ς 4185 
Ὁ αἰτὶ5 τγαδιιητιτ. 

Παραϑεῖναι » ΠοΠλΠ]οηάατε για η Ἃ0ΠῈ 5. γοἱατὶ ααιαστι ἀεροπειιῖ 
ΠΟΙΠΊΠΊΙ ΓἾΠΠ1115. 
Τιαορἔϑεμαγα ἀἰταιπιδητιι πη, αϑολϑεσις, ὄηηϑεμα. 
Παραϑεφέζω, ἀεπιοτο,τηριιτο. 
Παραϑερμαίνω, αἱ Ἀοϊο. οἷν - πωραϑερμοιίγων τίου) ψυχίω), 

Πῤράϑερμος, ΟΑ] 1 Δ 115» ΧὨ] Πγ5 ράσο ρ5 ἱπ ἀροημάο,. κα αἴδα τὸ 
πρρσῆ κὸν ἐργαζομϑυίϑ., 

Παράϑες ρβοηο, 

Ταροέϑεσις τως ἡ σύγκρισις ) ἸπΠΠσο πὶ σΟΙράγατὶο ὃς σοπηροῆτίο, 
ςοπτρητίόσιο ΟἸσοτοη; ἴά οἴ, ἡ σπαῤμηλα ϑέσις " παραϑεώρησις. 
Ῥοίγθῖιις ἴῃ τεγτῖο 5 Εἰκ περαϑέσεως γὸ ϑεωρου μίϑης τ 77 ἀγομῆψων 
κα ζώντων παλαγπωρέας. ΤΙαραΐϑεσις ρτο ἀσύϑεσις. 4 ἴῃ ΡΟ πε ἀ6- 
ΡοΠιῖο: πὸ τῇ παρατίϑεᾶοι τοσοηάογθ, [46πὶ ἴῃ οοάοπὶ, Αὐτός τὰ 
πολλ αἱ ΤἾα᾽ χρυ μούτων κατειργάστυτο δὰ κυ γἾ χορνγιών πουρα ϑέσεως. 14, 
γμυόμάνθ. ὃ κύριθ- ὶ τε φρρυραξ, καὶ ὁ πῇ σίτου πειρα ϑέσεως, Πιαραϑε- 
σις , ξογ σα απ: Ατθπ.ἴη τον χ ΡΟ Ϊγ ἱο. Κι ἐδ δγωκόγος κα εν αὶ 
παραϑέσεις φέρρνδας αὐτὸς εἰσ γῆυ. δ᾽ ΘἸῆσατ οτίατα ἀρροίτῖο- 
πειη)σεταξιν, χιιο ἃ ςοτηροίτίοηε ἀϊβετε. 

Παρὰ ϑέωγαςςιιγτο» Το ηιιοτοἱά εἴτ,ποι ἰοηρὸ το ππιοτ ὃς φοσηΐ- 
πὰ5 (ἐφιοτ: νης συμπαρά ϑέω , ΠοΠ]οἴϊῆοη. οαγπταπάο αῇς- 
ἑζοτιπαρα θέων, ἀςοιΓγοη 5,4 ]τά της, ΤΙαρα ϑέω, ργατοτοτγουσας 
ρατρέχω. Ῥίατο ἴῃ Τ βεςτετο ἐγαν ὦ Σώκρατες δ ἑταῖρον μου κφιτοι-ἡ 
ϑέουβυ. δι) τοι, ὦ φίλε, ἄδηλον εἰ κὶ παρα ϑέομᾷν τὸ ὀρϑύν; ἸΝῚπιῖς ἴπ- 

{α] ταπχιι5)ὁ ϑοσγατοβρατηῖσο ἐποο. ταις» ὁ ἁΓΆΪΓΘ,6115 (οἱτ,απ 
οὐρπι ρσδτοῦ νογίγατοιτι ἕο γα. 

Τιαραϑεωρέω, μι, ἤσωγπακα, ΟἸσἶτοῦ σον άἄογο » Φεἤρὶςῖο, Α ξοσιιτ 
σαρῖτε Έχτο, πσαρει ϑεωρρύντο ἐν τῇ διακονία, ἀο ρ᾽σεγεηταγ ἰῇ τηῖ- 
πῇζογῖο τοπι σοπτςηἀο, ομηρᾶτΟ 5 14 Οὔ οτιατίομθιη δἰἶτο- 
τὶ 5 Οχατη]η γαντεξ εἐτοέζω, ὀὐτιπαραξομω, παρεικαξζω, Αἐξιυ.Αςςι- 
ατῖιι. Γαιοΐδη. ον ἰωὴ μϑρ ὑμεῖς πολυδώμαντι, κ᾽ γχαύκῳ σαραϑεωρεῖ“ 
τὲ με: παιραϑεωρω σὲ μίλων!» Ἰάοτη Γαιοίαη, οι ΜΊΙοης τὸ σοηξε- 
τοπάο ἰρεέϊο,ἱά εἰζ,οπτοηάο τα ΜΊ]οηϊ,, γε Ιοαιίτιν Απίο- 
Πῖιις. Χεποόρποπ δἀπομνημον [τοὺ ὠρῆς ὥῦ νοις σποιραϑεωρών ἐμάω- 

τθν»ᾶζς ςοητΕΠΊρ 45 τς 1ῃ σοητδητί 006 ΟἸΠΠῚ Αἰ 11ς. 
Τώρα ϑ' ϑγωγα ΧΑ , πταρρξουύω, εἰ κονωδ, ποιρατεξηνγ μῆμ(Θ-, "κενημῆΘ., πα - 

εὐξωωθείς, 
Πραιϑκη, ης ἡ νρίσηι5 ἀθροΠτιπ,, ΠΟ ον]. φωρὼν κι δέξῃ κλοπί μίων 

αὐδρών πειραϑήκίω :αὐοῳθή κίω νὶ μὲν τοὶ ἔπεα, τάδε τί ϑεμκαι » ας γος 

γεγρα ἀεροῆτο τγϑο, γοάοτι το τὸ τοσοπάϊγαοαρ τεγτῖο,]. 
{ξουπάο Μαςδαῦ. πορεϑιύίκας 2) χηρων τὸ κὐ ὁρφανων» ἀεροῆτα εἴ- 
ἴς τὰ νἱξλιια τα ν᾽ ἀτιατηιτι ὃς ΟΥρ Βα πόυιπη. παρα ϑυίκη ΠῸῚ ἀἸοῖ- 
τιιγοίς παρακαταθήκη ΡΒτγ πέσ τάς Κατειτίϑημι, ΡΠ τατος ν. ρτὸ 
δἀβϊξαπιδτο νοΐ ἂρ ροπάϊος νῇις οἵδε ντάσειγ σιν ῃ [Π|0πἰδὲ πὸ 
ἐ'ροδότου κακοηϑείας ΠΟῚ ΡΓΟΘΕ δ ᾿πῖτῖο ἀἰχτ ὁ 5 παραϑηκίω λό- 
γρυ τὸ βλασφημεῖν κὶ ψέγειν ποιέμϑυ- ἔοικεν εἰς δ πραγικίυ ἐμιπίπῆειν 
κατείρῳν, 8. νη 17 ἐκλέγων τας συμφυύραῤ, 

Παρώϑυξις ἱποίτατίουΡγοποςατῖο. Πιεραϑύγω ἀττίηρο: 
Παράϑρανίθ-, ἔοτὶ, ποίρρίὸς οἱ. κὶ αἰδὶ «δὺ ϑρόνίτὰς ὁδὸς, 
Ταραϑραιύω,α γα προ δτατιο:λοτ (απι, ἃς νἱσιδὰς ἔγαϑ τς. 
ΤΠιαραϑρέξας, αι] ρτατεγουγτγίτ, ἴῃ ἘΡΊΡΤ. ὶ 
παρίϑεαγκίζω, οτῖςο, ΟΡ ίερίο. ΤΒεορ ταί. 4ς Βἰτογ. Ρ᾽ απγάγιιτι 

1ἰδτο τουτίο., σαρίτε ἀς 5πη||αςς πιο Βεάεγα ΟἸΠΠςΐα. ἴδιον 2 
βοτρύων, ὅτι ἐκ πλαγίων τε ἃ καυλὸν παιρα ϑριγκίζεσι, κὶ κατ᾽ εἴκρον ὁ 
μέγις:Ὁ- βύτρις αῇ καυλοῦ, ῃς φαϊ πὶ ἱοσοπά, Εἰτ Στὸ τῷ 8. ριγού, αιοὰ 
(εροπὶ ψο] [ερ᾿ πιεπσιι Πρηἰβσατ.]. δβίγίωμα. ΝΛΗ͂ΝΣ 

Τιαραϑρίζω, ὑτο πὰραϑερίζω. ΑΡΟ].2. ΑὙρπορείϑρισαν εἴκρεέ κόρυμβα, 

Διπριυτζατιιηῖ,α πέκόψαν, Ὁ ἐλ: ἢ; - 
παραὶ ΡΟοτίςι ΡΟ πϑροὶνν τ πτιραὶ ποσὶ κοί πεσε ϑυῤίος, Ε]ΟΠΊοΤΙς 1114. 

βοσαραὶ βοιξηΐδει χίμνίω ἱιιχτα Βα εἴα Ραϊιάοπη. ; 
Τιαραιζασία ας, τγαπίστοῇπο: ὃς ἀο 1 ξξιιπι. Ηεποάιις ἴῃ ΤΠοορο- 

Ὠἰα,ᾷς Ρατοῖς, Αἴτ᾽ αὐδρών τε ϑεών τε παρα! βασίας π᾿ ἐφ ἑασυσι» ΛΈΣ 
ἀοϊ τα αηϊπηδάϊιοττιης μοπυϊηπασις ἀείπγαυε: 

παραζατης νἱὰς Παάραζάέτυς: 



ΤΙαραΐστρκον 1 {1 σ᾽ τιλττι. 1 πα ΟΟΥΙ ΠῚ, 
; ΑΝ: ς ᾽ 

Τιαραίσι., ἀγα ἱπΕαα τι15,α τρεσς. χάλεπο ον δζ 
τταραίστον, α, τὸ, Πα ἔτι αἀιιον ἤαπι, ̓ π σοι ςη 891 π0 [οΠἼ|ΠῚ2 ἘΤΥ ΠῚ. 
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γταραϊβατος,νγ»ἐγαυς, Ορρίαπ, Οὐ πίρετ.α ταραΐβατον ἀπραπιτοῖο,β ρτο- 
φα] ἃ [ἀπῖῖτα τεηιοτηπσεχῦγα σα] οπὶ ἀἸρυοαπι, 

τι ρα)γιαλίτης» [τοτα 155 Ατῆςη, Χ τὸ μέγεθος ἶσος τοῖς ποιρωνγιαλίταις 
χες ρανίσκοις. 

τιαραίϑεμα τοὶ ΕἸ οἴ ΟἿ, τοὶ δτὸ οἷδ μικρῶν δοικτύλων αὐδῷὶ τὸ ϑένορ, 1, ὅδ 

δ καρπὸν. 
τιαρα ϑύοτω,αοἰτο ΠΟΘ Ος ΠῚ ΪσΟ. ΑΡΟ]]ο.2. παρα θϑύξας πτερυγεσσι,ϊ, 

πνοίμὴ ποιύκας πὴ “ἢ τῇ ερύγων βίᾳ. 
Παραήνεσις, ως. ἡγα ἀπο πἴτῖο ἤπιος δά πιοηἶτι!5.5 ὃς Δα πιοηίτετ ΟἹ- 
σετιἀποττατίον γος ρει πη» ΟΠ ΠΠ1π|.ξαυϑεήκη, συμἝαλη,,νεθε- 
σία, σωφρονισιμὸς πτιρακἐλδυσις 9 αϑοῴπλησις, σΟ]οττατὶο σοητγαάι- 
δλίοπειτι που γοο ρ᾽ οη5: 4] οηΐδπ ἢν 115 ἀς τοθτι5 (116 ἴῃ σοι - 
τεοιόγπαμι ποὺ σαάδιιητ.. [οὶ ἀριά οπῖποβ ἱπ σοηξοῖίο (ὑητ, 
ἥπαπι συμξελὴ μ᾽ στιιμαιις. ἀπίασιν ἔδοιμπι δ'ξοταῖ 9 ΠΙΠῚ τὰ 5 
πι [ἀφάοτιτ οπιαΐπο σοπάιτιςας απ ντ1}}5 πτ. ΨΊἀς Συμζελὶ, 
ἴῃ Απππτοπ, ΠἘἊὈοτατ. παρα εσιν γρα ψαντες μέλλουδι σοὶ συμ(ελδύειν 
ὧν χεὺὴ «δὺ νεωτέρφις ορέγεδθκι 1 οἵδ. Ἔχ ογτδτίοποσῃ δά νἱταᾶτη οα- 
Ῥειο πε 5πγ.ὀφελίμος κἱ παραίνεσις» ν 1115 Δἀπιοηίτο 9 Ναζαηζεη. 
πσαραΐγεσιν εἰσιιήσας, [χρἰοητα; ργασορτα ΘΟπΊρίοχι5. ΑΡΒτΗ. οὉ- 
Γευπαιιῖτ αυίφαπι παράνεσιν πγα 11:5 οἵδε αι] ἀπ δέ ν 1} 115. Πιᾶ 
πίδακλησιν 1 πῶςς οπὶπα εἰς απ δά νέγειτοπι Ἔχ Ποτταπιιτ, 
νετγὸ αιμῖπα {πα τατίοης α15 Πογῖ εἶπις σοτῆρος ροίητ., ἀοςο- 
ταιι5.1{Ὁοτατιαά Πλοπιοι.. δὲ αἷ κα μεῖς αὶ αὐδῷκλησιν δύ ρθντες 9 ϑμαὶ 
ἀσὰρ αγγέσιν γοιίν, ἀυτες »ἐμέγλουῆν σοι συμβελδύειν, ΤΤαρωνεσις α πἰεηα - 
τπογῆο, σα τ ρατίο: ΘΟ] 15 ὔτο Τοχτο, αρῖτε 14.Ριυιπη!οηήϊ ρος- 
(ατὶ 91 ο5 οἷς ἀοίροτγς σαι 5.ε χη Ἐἰπχάτιιπα οἰτα ν πα οἰἢ, τς νε- 
ϑεσίανν οἱ κόλαστευν οἷ «αρώνεσες ἀϊοἰτιι: οὐ τι ροσπα ἀμί δογιγ σα 
Πιρδη ἀἰ,αταιις οππθη δ η αὶ οτατίαιντ 1554 11} Εοτγταϊτὸ ἀο] 1 1τ, 
αττοητίοτ βατ,οογγοξιόγηιμο. 

ἡταρωνέτης, κγὁναἀπτοιῖτον ΟἿο. αἀ]οταζου [ι1π|. 
Τιαραινετικὸ ς »ο(ΐ, ἐγ οττατηπιις Οὐ πε 1}1, ργαρσερτ 115 δοηδοα ορὶ- 

ἴϊο].9ο, ρος εὐηικη ἡ παραινετικη ς“ἀσις . (ἴατὰς. εχ Βοτζαγι δ νντ 
ητογργοζατιιν Οὐ Ἰ]Π Δητ5. Πστο τογτῖο 9 σαρῖτο οἔξαιιο 59 αά- 
ΠΊΟΏΙΓΟΥ "5. αρα)νετικὸς Δ. 670». ΟΥ̓ΔΤΙ͂Ο ἀα ὈΟΠΟ5 πιογὸσ μοῦ- 

ταῖτι χοδῖαῖ. 
Ταρανἑω,αἰπιοποο,ά οτος πιοῦοα γοργὸ, ἄο σοπἤ[τ1π|, [πα- 

ἀεουπσαραμυϑοίμαι), συμπαρηνω, συμζελέσω, Δ δεῖ Ασοι λεῖα. ἴα 

οἴταγ ὃς Πατίπονντ σταραινώ σοι πηι τ δ᾽ 4 τ ΠΟΤ. στα ῤβῥιύει, τοῖς ἀ- 
ϑύμαοις» Ατμοπίςη [5 Δἀποτίαθαταγ, ΤΠμοΥ 414, ΡΙάτο οριΠ. 
{ἐρείπια ϑελοντε πείϑε τε κὴ τεΐγλα 7) δὴ «παραινεῖν, ν ΟἰΞΩΓΙ ράγΕΓΟ 
Δ]1ὰ αιιοηιις Ἰ᾿ τῇ Πιδάετο. ΑἸ] απο σἰμτι Ταπαϊτιιι. Αὐἰο- 
Ῥμαπ ῃ Ἰλ1η15.. παραινω σοι στωπῶν.. παραγνὼν τοῖς ῥωμαίοις ορεῖν»ἴ 

Ἐουπάπος δἀποτῖδης ργοι ἀοηάτιτη, ΡΓπτατο, ΡῈ]. παρανν- 
τες αὐτέχε ὅγτη “ εἰρίκ ες πΔάσπτος ραςὶ {πιἀοη άπ. ππαραγγεέμῆνα, 
φὐπτουϊτα τα: 4115 Πιαπτ, 

Παραμ ἤομη,Οδτοῦ ἀςοίατο ὅς ν εἴτις ρον απῖρπγα ταοϊτὰ ὃς οθίσιι 
τ ὀΐηπιιο ΒαΠ]. ὅς Ρ[ατ. 

ΤΙαρωνομῆη σωτηρία, ράττα [α{τ|ς.ΡοΥἔςέζα ἰαἰιι5. 
ΤΙαραίνυτα! ΕΤο ν ςἢ.ολίγῳ εἰ φωιρεί τα. 
ΤΙαρεηοχίζειν, γε ποῖατ ΕὐΠτατ}. ἴη, Ἡ οΏλοτ. ἀπατῶν, (εἀϊπσοτο 5 (αἿ- 

Ἰογειλσο Ὁ αἴολίθ'.1.ν Ἔτογάτοτυον ογ ἤρε]15 δὲ ναντπ5:Πιις 40 Απο- 
ἴππὶ σοητο ἀϊεέζιιτη. ᾿ 
Τιαρσωσμο τὸ ἐς Πτατίο ἴσιι ἀο  ἰτ πο πϊσὸ νο] ροςεϊςὲ ρτὸ πὰ 

εἄπασμια. 
Τιαραδρεσις,αἀοπηρτίο, αἴρσπασις παραφοίρεσις, ΓΪατΟ . κὴ κ΄ διὰ αῦτο 
Μωνεισι μοὶ, ἢ “ἢ ἐσίας παραρέσεις ,ἕοττιπατύπηαιο φἠοιπρεῖο Οὗ ς 5 
αἰϊοπιιηι, Αὐτόν]. ς. ΡΟ τὶς κἡ παραήρεσιν ποιοιῦ ταὶ “μα ὅπλων. ατ- 

τὴ ἀσιγαππηζ. 
ΤΙ ραϊρη μα ατος. τὸ ΓΕ Ἐ 5, γοσῖ πο, Βινάδς τη ἜΡῚ ΤΟ] 15 ροΙοτίοτι- 

6115. το πρὸς ταῖς ὥς  ἱκατίων, ΒΟ] Ποῖ. σαρα!ρη μοὶ τα ποιοιαῦτες 

ἐν Πα ἱματίων, τοίτος ἐχ σοίπίθιις [ασίξητεβ . Τ μον 14, τα Μα]- 

1. Οὐασιι γοτὸ ᾿πῖουργο8 » ὡς αὐ εἰ ἔλεγε,τελει μώνας τινας δποιχ (- 
ζοντεὶ τ ἱματίων, ὡσιαἷρ ζώνας ἐποίοιωω κα πλέκοντες οὐ) τ κὺ ποιοιυῦτες. 
ὡσαΐ οϑινία, 

πισραερόμαι»αἀἰτηο 9 ἐ φιηρέ αι ἔα ΓΟ, » ἱπτεγαθγιοςἔγαπάο, Ῥαίπια 
νοσςταηζὶτι ἠϊοῖτιγ.. ἃς ᾿πτογάἀιιη οἴη ν πο; ᾿πτογ τ 1 ΟἸΠ1Ὶ 
ἀποῦιις Ασομ Ἀτλιῖς σοη βτιυτατ, πτίραιρ εἶτα! προφίω) 9 αἰ ἸτπΘ ἢ - 
τασι αξετε,, ΡΙαταγοῖ τ ϑοΪ οπο, ταρωρεϊ ὅτι ἐδ χρόνοις, 14 οἵϊ, 
αϑηρεῖν,  πλο ΠΊνοη. πορηρηυΐοοι τοὺ ὅπτλ οἱ ἀοτῊ ΡΓΟ αἰφῃρημῆσοι,Α - 
τἰ Πιάςος ἐπ Ῥάπατῇ. κἡ παρεέλοντο Ξερξίω ταὶ ἐλπίδεις τὸ καϑ' αὐεδὺ, 
ἔρεπη εἰ ἤιαπι ἐχροέϊατοπέπισας ἀθ πλΐογιιητ, Τπτογά πὶ οὐ 
εἰπὶ Οοη ὃς σοι γχοη. βελόμβυ, (δ σιωκσιας αὐ ἀυτῷ παρελέ - 
ὥδου αἷν οο νοΐοην ἀἰοιρεΐος απογγοτο. 

Ἰπαρη 8 μομαροτοϊρίο,σογτῖον ἤο. ΧΈπορΒοη σππὶ Θφηϊτηιο.Ππα- 
ρα! ϑϑναίομα ἷτι ἴση πα βα ΠΠοτοπο ἥκηι (τὶ5 σοιηρος5 ὁχαξεὶ ἔςηἤι5: 

Η Σ πους ῬΙατο ἰ Τβεατοῖο,, Οἷσι τε παρακούειν ἢ ποιρορῶν ἡ Ὅμοτι πτέρα- 
(ϑνωνεῶτωῃ λέγετω,ς 

Ἂν ἢ ΚΟ τα ἀρ ΣΎ ΤΉ 
πειραίσια σή μον τοι, σημεῖα, ἀγαντία γτοιρεντὸς τῷ αἰσία ὁ ὄφιν αἵἴχασι χα- 

λεποὶ, ΓΙΟΠΊ.1]. 

τταρρίοσω, ῬΓΌΣΓΟΓ ΘΟ. πτώρμτρέ χα) 110 ΓΆΡ ΤΙΣ ΡΓΟΓΙΡΊ ΟΡ ΓΟΥΠΠΊΡΟ. 
δ, 9... μα πσαρήϊξεν κοίλας ὅὴὴ νῆας, Ἰᾷ εἴζ παρῆλθε, πτιρ ἐ σραμε, 

Ταραγτέομαι κοΐ σοι, πιημώ, ἀαργθσους απ γίοτ, 

Παρώτέω, μι. ἡσω.πορκρ Ἰάςια Αὐὗτι:. (πι 
Ταρα  τησις μ(Θ- ἡ γος τὶ ον ΧΡ ΠΟ. αὐρῴκλησις, ΟΧΟΌ ΓΑΙ 

Ταρα τητὴ οἱ τογο Του ἀδργοσατογ Οἴσογο , ΜΙΠε ΒΠαπα 

Παρητητὸς, ἔα οἸΠὸ ρ σα 1 {159 Θχοτα 1115. ὀυκσαρα μύϑητος, 

Νίοπη ὃς κε παραΐξειε Βεύρίω, 48ὶ Ρετ οἱ 
Ἰουῖις εσαπάο Αγροηαιτίς. ζεφυίρριο σδειΐαν 
παγεπέτοντο τειχίενες ἦσαν Ὁ πγοών ζεφυΐρρυ, ΔΆ τοι, 
ταραπτ ργοςε ας, ΟΝ δ 

ΡΠ1ο. ἅποςρε φομιαι»ἰϑεταῖ, ἐμξ ϑλον, δστοῤῥίπῆω ὅστο 
εἴδη. ἐς Οὐμιπιοο; Εἰς τασυύτον 5. κιανίας τορωὶχ ώρη 
τρίθαν ποροσηγερίαν πάρω τήσοι ὅτι) 9 ὁυ τὶ τὰ μαΐκου ἡ 
σας αὐτὸν, ντ ρατούπαπι ἀρρε ]ατιοηοπι ΔιιοΓα 
Πιροτοῦ, ΔΤ Ἐ1α, στα ραιτυσοίμιν . ἃ φϑυνον, ἐς 

146» πὰ εἴω “ἦθ᾽ αὐα γασίων πὰρ «ἡ τηστευάν δι τ αἶτα 
τᾶηϑ ἄτατο τοσιιπη5. Ῥ] τάγοίηις ἐς Αὐριίτο, ΟἿ 
ὡἧς τε πίω ἡμέραν ἐπείνίμυν πρεη τήστιεϑτι! τὸ δεϊπεγογ : 

πιο γῖτ » ργάπάςιο γεσπίατῖτ, ΡΠ οἴγατας τὰ ἯΙ 
πὔμω τῷ λόγου, ἃ [ογητοηο αἰ ίσο. προ τεῖται πότοις 
Ρυμίας αἴΤιιοτα σοπιιὶιῖα 9 ΓΙ ατάτοθιις. ἰπ ὙΠ επι 
ἀὈΠοΥτοῖ ἃ ΠΟ 1.115) δός ὐπὸ μιὰς παραιτεῖῶζον Ἢ 
οὐαγονΓπισδο ςαρῖτε 14.114. ἔχε με παρητημῆμον, 

Ἔχοιίλειμι μας. ΤΙαρυ τεϊδδοι γιά κα ν ΧΟΥ ΠῚ 
ΧοτΙ ππιποίτα) γοηλίσεογο, ἢ Ππτανο 5 ἐς Ομ ατου 
αἰἴωῦ γωνκα κακώς εἰκουσοισοιν ὅπ κλῳδίῳ, παρατηστί 

ραιτέμω μεττικοιλ ε δἶτο! 9 τοοιιο. πος νοΐὸ τοιοσατὶ 
πεξγιπαρητεῖτο κώμιλλίΘ- ὅδ χιλιαρχίαν καλευῆυίο-. 

ὙΤυιδιι αἰτίαι ροτοίζατοη) νοσατιιδ)  ηττ 9. "1 
πῊ}]. 1ο σοτι 65 ργίντο, σαρίτο ν τἰιγ]. πτάραι 
πιεδοίιάτπος οσυ]οσιιπν ἀπο ταν ν οἱ ἀἰίςετις 
γον 9 ἰαροτίεερο ἀΐσογο.. Ῥουρ γι. κελόνομῆδοις 
τεῖδιτι γ ΛΠ 5 φαηοτο πο] ΠΠΠς. ΡΙαταις να ἦι 
φεροντοι τὸ σκῶμμα οἰξίωδ παραιτεϊδνει. Ἰάτην ᾿᾽ 4 επην 
ὀργίω 7 ἴτᾶπι ρίαςατε πλτογ, ΡΒ] τταγολιις ἰα αὶ οὐ μ 
μνυσικφπδευῦτος Οργ ἰμὺ,1γα ΠῚ 1} 1 ΑΓ ΠῚ ΠῚ ΘΠΊΟΓΙΦ ἐ 
ἴπ ΤἈραλς. Γερς ΟοΠ ἴηι Πρτὸ ίεχεο 9 σαρῖτα τό 
ϑησέα, ΤΠνείειιπι ΠῚ το ίπῖτι! σοπτοπε τς 5 Ρ᾿ τα 
ίξο.. παραιτέομαι ἃ βασιλέα 5 ἃ τοσο νϑηϊαπὶ ἴῃ 
τούοξ. παραὶ νυν (Ὁ, ἐὺ σἔχοντος Σποδυμείπα, ἴα ο 

Παρ [Ὀγάτιιπὶ οιπι θΌ πα νοηϊα ρογορτὸ ργὸ Ποῖ 
του υὔρ(Ὁ. πίων) πόλιν» ν ΘὨ]Δ" ΟΥ̓ΔΠ 5 ΟἸ ΕΠ ΓΑΤΙ 7 ΒΡ] ταῦ 
οἷ ουπαραιτού μῆυνϑ- ανέψιον, [δ ογα μάτια ρατγιιο  οατ, 
ἄδπὶ ἴῃ Τ᾽ πείτο, Ταραιτῦμα),, νεηΐδον ροίσο . συγίνα 
σιἴο, Σπτολογνύμκω: ΑὙἸΠΈΙἀος, σταροτεϊδλτι μῆρ ἐκ οἶδε ὁ 
εὐ ποῦν ἀπκις, παρητθμωα σὲ πῇ πατρὸς 5 ἀριά ῬΔΕΓΕΠΙΣ 

ῬΒΙΠοΙ γάτα τη γος 5. Παραιτῶμαι αντὶ σὰ ἀπολὺ 
γῇ παραιτᾶμαι σὲ μέμψεως, τὸ ΠΕ Πρα ̓ Πσογο. ΤΙαρωτῶμε 
ΡΠΊςὶ αἰτᾶμκαι 5» Ροίςο, Ῥγεζοινοτγου αξιωώ, παραχφλώ, ΑἹ 
1η Τα τιν. ἐν σ᾽ αὐτῶν παρωτησώμεϑει, ν Λιμπ ΠΟῪ 60: 
ΝΘ Ἰπτογργο5 «ὐειττιὶ ἡ φεόϑεσις5 αιιοά ἢς Ατιὶςὸ, Γ) 
«παραγτήσομμαι δ], υἱμοῖ ς μηδὲν ἀχθεδδ ων ὦ μοι, οὐ αἴνο νο5, 
ςρηίςατί5. δὶς ςοπιροῇτο ἀερτέςου νῆϊις εἰς Οἱςοο 
Ρ ἰοὶ ργεςοῦ : να τοστῖο ἐς Οτάτοσο αἷς, Οὐπι Πδὶ 
ΠῚΟΠῚ [οττ απ. ἰοἀ Ἔχ. τ ὃς Βιραπι ἀορτοοᾶ 
σοαέξιπη. ντ (εἰς. νίτα ργϊμαγοῖ 9 νὉ] ρτο Ῥοίος 
ΟΠιρητῖο 9 Ασοτθάταν δά οτἴπιοη οαπι 114 ἀορτοοαι 
(65 : Παῖς τὶς ἀμ] ατϑιν 1 Βγο Ρο εἰ ατίοπο: πὸ 
τ οπς αταιιο ἁπηο] Ἰτῖοπθ. Κ οἰϊαιια ὀχεῦηρία [πὸ 
ΡΙῸ τόρᾶτο . ὀχροίξογο ἅτις ΟΧΌγᾶγο (ΠΩΣ 
ποϊτίσατο. Ρΐατο ἴῃ ΑΡΟΪορ στπη ἄπο διι5 Αςοι 
αὖ καταρχας ὑμός παρητηστίμἠω 5 μέμνηϑϑνν' μοι μὴ 
νο5 οταιιῖ. παρκιτῦμαι τοίδε σὲ. 111Ππ4 αἷς τὸ Ῥ 
ἄδος. παρωτανοί σὲ συγπωμίω . Μοπαηπάοι. συν 
πσαρατεετο ἀμυττῷ α εἶν “Ἶσ ῥη ϑέντων, γΘηϊσση ΠῚ Θοτ 
ἴεν ντ ἀατοῖς εασι οδίδογαθατς, Πογοάοτιβ. ἐὺ ὃε 
συγίν ὠμμονας σοι ἔῃ, ΧΟΠΟΡΙΟΙ . ἡ ἀν νεηίαμη ΘΧΡ 
Θοπίτιιο ἃζ Γι αἰ τίιιο. πα ρατούαί σου αὐ φεῖν ον ϑζο. 
'Ῥόῖο ἂρ τὸ ὅζ γοσο ἴς. παρῃτη σοῦτο τὸ μιὴ αὐή κεςτα παϑε 
ϑεῖσον τς πατρὸς 5, ἃ ράτγο ργοοίθιις5 ἱπηρεῦγαιιίς » Ὡς Οἵ 
Ἰρίς Πιδίτου Πρ] οἴ τ πὶ» ΡΙΙτάγο ις ἴῃ Β οππαο, 
παρωτησελυβυίθ. ἃ αἴακον πἢ στομέμ υὑπδοκυ αι. 14 51}. 
ἀοιμ ντ δὲ Πἰσοατ ὁ ἤροσι! σαρις ρτοξοιτς τοῖσι 
νε παρωτηϑεὶς ὃ διὰ γ7δ᾽ φίλων πὔτο ἀπέλυσε «ἱ σἰπίας ἰ 

νοηίφοἀοργοσατῖο, Ταραΐτησις, νΘη14.14 οἱἘ. δτατι 
ϑοπο σοπρς [ἴο, ῬΙατο Το 11. κὸ μανσδεμία πἰ μονῆς πε 
τούτῳ παῤ πῤχόντων γιγγέώνω ᾿ ὩΜΪ 4 πτοτας ν Θηΐα, Πα 
Ρτοσατίοον οπία: Ροτίτίο. Οσοροτ. οἴκτος μϑρ σευ ὸ λι 
παραὶ τησις.ν ὄχλῳ ἦν ἄσης ἡ κρίσεως χρήσιμα 5 δταϊςοτυη ὴ 

Παρ! σας ὃς ἀορτοσατῖο ἀρικ ροριίιτι πηιιίτινπι ναὶ 
ϑεωών τι μκἑκι) ἡ σε αραΐτησιν,αα ἀδογιπι οπογοῖη δ δα 
ἄμπν νομϊαι Ὀ] τ ἴῃ ἸΝ τ Π1γ8, ἐν 

Γὰπι αἰ ἀοργοςατοτοπι, [δ 4 ἀοοιιατοτοπι ποῖ, 

στῆς γς} ἀδίκως συγίνώμωγ, Ρίατ, τος Τνοσ τὸ 2. πὰ ρωτηκν 



μῆψας διώρα 5 τέ τινι συγχωρητέον, ΨΌϊ 605 
ἴον ,ἱτὺ τιν ὧν δώρων παραᾳτρέπεδοι. 

τα ἴῃ σαπία εἴτουν εἴ αι ἰη σαι οι λατηον 
ἢ. δζ ὁ αἰτίαν πειρέ χων γτὸ Ὁ ὙἿα᾽ αἰχιρών τὸ ϑεῖον σαρα]- 
γον, 

δἀπιοποη5»)ἀπηοηοπ40 ἀϊσοη5.Αρο].2. Ατρ.τοῖα 
χτέρυκέ, 
ττατ! οὐ ργα τσ ρτιπι. ΑΡΟ].2.ΑΓΡ οὐ μετέρῃσι παρα)- 

ϑείει»ἱ οὐὐαοϑϑοέμαις, ποι ραινέσεσι, ᾿ 
ἡ, ἀπολογία ποραλογισιμὸς πτίραμυ δία, πιοηίτῖο, 1].λ» 

παραϊφασίς ἔξιν ἑτέρφυ,νἱάς ΤΙαῤφασις, 
“εχιοηδος οι ποιοονν Ὀγοσίαϊτο. 

Θ..ν, δ Πιἤροηἤις, Ποτο. ἴα ῬΟΙν πη. ἐγχεθίθδνα οἷο δ δὲ-- 
παραιωρεθμῆνα ἐκ « ζώνης. 
ποι Πι ρεπαάϊτιν, 14 χιο ἀΠ 4ιιῖς οἷπ γι 5 εἴ τἴτεηι 

αιιοιι5 αὐ {γδη οὐ] απ, Τ μτιογ ἃ, 
βηυἐκ χωρῆσαι αὐ ϑ' ρὸν. 

α!» αἴ ἀςο, Τλατῖιι. ὙΠ ορ δη. ἵπ ΡΙατο ν τῷ πλύέτονι 
οϑοδ, ἸΘηαΧ, (παρεκᾳϑέζετο. 

,.» ἀἠπιοιιοοτ. αἴ οο, ΡΙατου ἑαὺ γ᾽ παρακα ϑυημῆψων 

μαΠηάοο. 
εἴσω, τ, κοὶ, ἰαχτα σο]]οςο,αἤϊάετς αςῖο, νπάς Συμ- 

ἴω, ϑγηοἤιις ποιρακαϑίσαι » κ' πα ρακαᾳϑηζῆσαι ἀἰχὶς ρτὸ 
οπίο ατοτίς πιοάο. Πεπιο πε. ρὴς Αἰ τωτουρ, γα Πα - 

ῬτῸ ἀγβίτγιιπι εχ σοι ργοσγηηἶο εἰΐρετς ») εἰς ὄηπτροπίω 
ἦν ἰ δὲ ἑχοίτερος παρεκαϑίσατο, δίς. ὴ ᾿ 

γεγίπαιις ἀοπηίττο αν γεγοαις ἴατοτο ἀςπηῖττο. Ατί- 
Ππουία; Αὐΐππα!. ΠΡγο πομο 5» σαρῖτς 37.468 ΝΑΙ} 

αϑηδευλίε ) Δ πλεκτανων παρα καϑίησι, 14 οἵδ, δύο πλεκταύ- 
γΓΟΧΡΟὐπἶς Αὐ ΘΟ ΠΔΡΙ5 5 ΟἸΓΓΙ ΠῚ ν ΓΙ Π 6116 ὙΏΠΠῚ 

τ: Βέίχας τρτοττῖς ρτὸ ριδουπάσιι!ο νείτιτ, ὃς ἴτα οχ - 
ἄτι5 ας πὶ Βιιίσιις ἀΠΠ]Ποἱτεῖς ποι ροτυῖτ, ΨΙας 

ἰπιχτα ςο]]οσονατηις ουοάεπιρΡομΟ . νῖ παρα- 
ας τιγα Ἷ οἱ κετῆθ φυλαί ἤ ειν,αριιά Ποπλ οὐ τῆς πο πὶ, δί ἃ- 
απ. ἃ ἀετὸν ἀυτῷ παρα κατας σας τὸ ἥπῶρ ὅση μέρα! κο- 

(ἃ οἴδ,εἰ ἀρροπομδ. παρακαϑέςησε φυλακίω), φαἀδιοεῖς 
ἰλπη 7 Πεπη οἴ οη. ΑἸϊχιαπάο ΡΟηΐτιιγ αὐτὴ τῷ τἱξ ἐγαν- 

ἡ σαιρακειυβύίως καϑίς "μι, αιιαἢ αἰτγιηίοςι5 ΘΟ Ποςο. ΠΟΤ. 
χας ἐποιοιδυνβυ “πολιτείας νυ ενα» τίας πουρα καϑις ὀύτες, 

εγδἸπτοιη ρο τίτιι15.6Χ τοτο ἐπηροστηπι15. ΟαΖα ἴδτὸ 
᾿γοαρῖτο τοττῖο 5 46 σαιηῆς ρ᾽ληταγ. Τ με ρΒτγαίς. Ττοπὶ 

1πἰιτιις, ΗοΠοάιις, ποιρα καίρια ῥέζων, 14 ςτὸ ἀ--. Ἔ 

ὡς ἸΠτο ΠῚ ΡΟ Ἐἰπιὸ ΠῸς. ἢ πλούτον παρα καίρως ἐγώπα. 
γπας ραίπιι. πάρα καίεται αιιοά ἐχροῃ. ἃ ἰάτεγε Ὑ τ} 
ἄει, 

αἱ ἐκ. σομια!πτ. ἡμια), παρα μυϑούμα, σοηίΟἰοτ: Ρα[πιὸ: 6 - 
πίο]ατί οπριη, ΓΟ] ατῖο ἔτιιου) χιιοί ὃς σοηίο]οσ ἀἰϊχὶς 

ΠΠ15 1π ἜΡΠἘ. Ιτο πὶ νοςΟΊ 9 πορακεκλῆδθαι εἰς συμμοχίαν, αὰ 
οἰοτατΕ ΠῚ ΓΟ ρατὶ ἄτας ΕΟ ΓΙ »5 ΠΟίΠι15. παρα κέκληται 
εὐόν, ἃ ἴσοττο Ὄχοσατιι εἰξ, σαΖα ἐς δεπεέλητα. παρα κε- 
ἰπιιοσάτιι5 ἤτον ηἧς σειρα κεκληκῆδοι μείρτυρες , ἔχης τοῖξες 

Ἰπ]να!εἴδιις οἱ τρρφυ χόντες ΟΡ ρΟπιιπτιιτ. 14 εἰϊν ἔοττυϊτὸ ο- 
τὶ γἀρικὶ 1{πτἰπ|. πουρεκλήϑοι ὁ κύρμθ- ὅηη «ἢ κακίᾳ 9 πη οττιις 
Ῥοτηΐπιις Παρ οῖ ἃ ξίοπο 9 ΠἴὍτο ρτῖπιο Ἀ οσιιπη, σαρῖτο 
Πάθος αιιοαιις Πσπἰ ἤσατίοηοπι ἃ ἐξ ἰπλτη,α ἀπιοποουίοτ- 
Πἰπΐτο. ργοιιοςο, τ ποραχοιλούμαί σε εἰς μ(φίχίωυ γα ΡιΠΡη τη 

Ἰοοο ἱ ἃ εἴς, παρακινώ, 1 αμΐτις » παρακαλι μνίθ. οἰ με 
καλὴ, Παρακαλούμαι» γΟΟσΟ ἴῃ ἴτι : [οἰ 5 πορκ - 

σε τῷ αἱ ματος εἰς αβειον πείγον. ΑἸ]οατιίποι ϑητικας {τη ρτῇ 
οὐκαι. κὺ τ θη» ἱκετουομα). 

Μιέσω κσ.εκα ποιραμυδοῦμαι ορτε ἐπόμα). δὲςγείρω , ΠΟΙ - 

ὍΤΤΟΙ 9 Οχοῖτο : νπάς αὐτιπαρμχαλεῖν , ΧΟΠΟΡΠΟΙ 
᾿1Π ἀἰιεγίτι Ποιτατγὶ. ΡΙατο ὀρ το α οέζαια, πυρακα- 
σταύτας ταὶ πράξεις πόμται . οὐπης5 δα Πᾶς γὸ5 ΟΠ οτῖατί. 
ἐσΠ 44 δά (οτίητῃ. σαρίτε [Ἐριΐπιο . ὁ παρακαλων «ὅν 
παρεχαίλεσεν ὑμᾶς ὁ ϑεὸς,) 411} σοπίο  ατιιγιιπὶ ΤΠ ηἰτ]- 
ΠΟΡἤοη, ὅνοις οὐδακαλωῶ σώςρῳ ὁυακηρύοσειν,Ἰ1ο5 σομοτ- 

ἢ Ργδιηΐα σοπ γιατί ΟΠ 5 ἀθηπ ποία πάτιτι. αἴ καλεῖ πίω) 
ἰὸν δέν εὖγοι «δ σαιβίνοις,, λὰ αἰ Πυιϊτάτεῖν οὶ ριεπάαπὴ ἀά- 
ἍτῸΣ ϑα δἰ πος, ΡΙ ατατοῆιις πη Β οπιι]ο. εἰδῴκαλω σὲ σκοπεῖν, 

ΠΟΠΊΓΕΙΓη τὸ γ οἰ πὶ νὰ Ἔχ πη 65. ὅζς, Επις.}}, Ποτῖοσ τὰ 
π ΡἰΑτὶ ματος}. Πθτὸ Ρτίπιο Ὠϊοίςοτι 4. ἴπ ρυςἔατ.τοπη 
Ὁ ΟΤΟ;Ροίςο; ἱκετεύω, δέομαι: Οτορου. τῶτο ἢ αϑρακολύμεϑτο 

ἀπ τα ἰαρ χριστοῦ, ΟΥ̓ΑΊ. ΡΓΘΟΔΠΊΠΓ. οϑὗϑα καλεἶ μὲ δίκαια, ἴὰ- 
ἕα, ἢς τορΑτ, Ρ] Πτάτ ἢ. ἢ ΑΡΟΡΒτΒερ πη. αὔρακαλ εἴν ὄυχίω,, ΓΕ]Δ- 
ο ἂς Τρ δ ρτεσατὶ, Ρτεςο85 δάϊετο. ΟΠτγ [Οἵτο πηιιϑοιδωῦ τὸ 
ΠΣ τιν ὁ βασιλία αὐἰδακοιλεῖν, ΡΥ πηᾶρῃο ἀπιέζοτε [πὶ- 
ῬοΙάτΟτΕ ΠῚ ἵπτογρο! στε : ἢς ξαρίτε ἀποάοοίπιο Ράι}} δὰ Κο- 
᾿πᾶπος ἴῃ τα ταὶ τγαηΠατίοπε,; αι τάπης ᾿θ1άοεη φῃποῖᾶς ἢ- 

πικχῖ 383 
ἔπεα Βοστοτυ γῆς αἀογίογ,ργο ἀδιοοο 8ς ἀοοίο,Αροῦο- 
115 ρείπηα δά Οογίητῃ ςαρ. οὐρα καλεῖν Πς ορροηΐτ τῷ βλασφη- 

μενιΒλασφημούμᾷ οι εἰὐοαικαλουμῆν , φοπιιῖτἰ 5 αῇοῶ} θοῆς ρτοσα- 
τμΓ, Παραχρλω Ἰπ!ΟσΟνγτ αϑηρικφιλωΐ δ 5εον » οὶ Οροπι ἰῃ ΡΟ - 
το, Χοθορ ιν, Εἰ λλέωεκ, το ἰςοιη 40, ὅταν 9. ἢ ὀνυώλιον οἰ μκαλέ- 
σωμῆνγν ὈΪ Ματτοηι ἱπιιοσαιεγίτηι!5. [τ 6 ΠῚ σοῃίμϊο, μετο σοπ- 
ΠΙλιηι 5 ἀτιοςο,ἱα εἰξραἀιιοςατιι ασσοτγίο, ἃς ἱπιρίογο. Δ ς- 
«βίῃ. σοπεγὰ (τς ῇρΗ. καὶ τί δεῖ σε Δημοϑιένίωυ αϑοφικριλεῖν; ὅταν ὃ 
τὐὸριαηδήσας τίωλ δικαίὸρ δυτολογίαν γνωϑοσι κα εἷς κακού)γον., οἴλην τί 
Ῥοδβιι!α 5 ουΠῈ ΡάτγΓΟ ΠυιμῚ 5 ὃς ἐπ ρ]οτ ας Πάσπι οἶτις ὃς ραττοοῖ- 
πΐμαι. Τά σαι τη ἀςέςηποης ξα Πα ἰοσατὶοηϊς,, αἰδακαλώ 5. Εὐ- 
ὄυλον σιωηγορον. «ῇδφιοιλεῖς μὲ εἰς δάκρυα, ἘπιτΙρ Ια, Δα [ας τυ πλᾶς 
τὰς ἐπι ρο 15: μαη ὅδὴ ρτα ροΠτίοις. "Ὁ ογατ. δὴ λόγον μόνον ,ιἷδν.-- 
καλούσι,ἱὰ οἰτ,.4 ἀϊσοπάηπι ὀχ χοσγαπτιιγ. αὐδοικοιλώ σὲ Τὴ ἔργον» 
Χοπορ μη ΟΕςοΠομἐπιιῖτο, αϑοουκαλώ υἱμεᾶς ὅ51 ὠροσουχίω ἡ 
ΡΓΟΟΔΠΔΕΠῚ νΟ5 Ῥγοιοςο 5 ΟΠ γγτοἰξοσηι5. αὐδῳχφλούσιν αὐτὸν 
δγὴ τί" αῤχίκϑ,εὐιπι δά ἱπιρογίμπι ἐπαίταμτ , Ρ] τατος νις ἰῃ ΘΔ] - 
θα. ὐδᾳκαλοιώτες ὅδὴ πίω βασιλείαν, οτταητος αα {μοὶ ριοπάτητι 
ἱπιρογιῦςἰ46 ᾿η Ναπηα, αὐρμκαλω ὅδὲ θυίραν,ἐπειῖτο αἀ νο πάπα; 
Χορόρμοι Πἶρτο ψιάττο Ραά, ΡΙατο ἐριτο]α ἐρεῖ πηα, ἐμὲ πα- 
ρεκοίλοιω δ ϑιὲ ὡς ὅηὴ πυρ»ση κοντα κορβγμαπει γ Ἰῃλταθαττ ῖς δά 
τοι ρα] ἰςαπὶ φρο Πεηάα τη 5 θα δά πὸ ρογεί ποηζοπη. κεῆϑρ - 
καλεῖν οτίδηι σχροπῖζ [ΟΠ] οἴτατο, κὸ (δ δούλοις φἰδακριλοιῶτες [ες 
αἰτῖα [Ο]]]οἰταητος, (πὶ ὕπως ὃς δι ἀππέξιι.Γ[ςπ|,ἰατροιὲ πα 
εχκαλῶ 9 ὅπως μιὶ δποϑείνῃ 5 ς πτουίδγιγ. πηράϊοοϑ ἀσςογίο, 1- 
τοπι ρτῸ ἅΠΠ0 ργεζατογ ἱπτουποηΐο, ντ ἀπ οσάτις ὃς ρατγοπιις, 
ΠΕ τ που, αἴδὲ αὐδφτρ, “ἡ σὼφρρσευΐης πὐδῴκλησιν οἰειμνήςτως αὐδακέ- 
Ἀλυχο) ῬΕΓΡΟτΠ ΗΠ ΡατγοοίῃΠπὶ ΠιςΘρὶ τεπηρογαμτία. νας 
πὐδάκλητος. ἘΠῚ οτίαπι ργοιιοςο : γπάς συμιαβοακολω,, ΡΙατο ἴα 
ερο], Ῥτο εἰφέλκω » τγαΐνο 1π πλα μση, Επτίρι 4. Ῥτὸ ἐκκαλώ, ε- 
Ὀοςο: ΑἸ οριαα  οἴρῖ5». - ὑξεσιν ὀλίγον ὕστερον Οἱ σιωσδικας αἱ 
αὐδωκαλοιι τες τουτονὶνν Θηἰτ τηοΧ Ροίζοα μιιης εἰϊοσατιιγὶ ςο]- 
Ἰερα τα ῖςε5. αὐἴδα καλεῖν εἰς συμμαχίαν , δνῃοῆιις ἃς ΑἹ (ΟΠ η. οἱ 
Ὁ ἡμέτεροι πρέσβεις ἀπεϑδίμοιω αἰ καλοιῶτες «δ ἕλλύωας ὅηὰ ἃ φί- 
λέφοπον, αιϑοφΚφιλεῖν εἰς συμ βελίμλ, ν ΕἸ αὐδῳκαλεῖν συμ(ύλοις, Δ δ ο-᾿ 
ΤΟ Π σΟΠΠΠΠΙΠῚ. πϑδυχρελοικιῦτες αὐος μα ἐϑϑοι οι οσδητο5 τοζοπι νο- 
τος πη]. Τ ον αἰ 4.ν ὲ οταπι οῇρα κοιλοιῦπας. Τιὰρακαλεῖν,ε- 
τίαπι Ρ] Πτάτολιι5 ἐπ Ρογιοἰς Ὁρροηῖς τὸ δποχοιλεῖν»ϊ, ἀσοιατο ὃς 
τοργοποπάοτγε, (ρτομοηίο. 

Παρακαλανείζοιν ) 6600 ἃ Ιάτοῦς οἰγἤταγο 9 ἔγα" ΠΟ εἶτ. γδμιι ρ- 
ΤΙαρα χρίλυμια τος γτὸνν Εἰ ΑΤΏ ΘΏΥ Ὁ] Δτη ΩΓ μι; ρτδτεχτι5, 4] ΠΠπλιι-- 

Ἰδτιο.ΡΊατ, ἴῃ ΡῸ]. 
Τιαρακφλύιωτομαι 7 Δάτιο]ο ΨΊΓΡ!].ν οἷο ἡ» ουτερο. δι ρηἑβοατιοποπι 

μαθές ργοχίπηαπι τῷ ἐγκρλυστομαι ἄς αιιο Πιρτὰ : 4ιοά ἤτ τη 

γεγεοι παν ο] ἴῃ πογγοπάο ἐρεέϊαςσι]ο. ΡΙμτασολιις ἴῃ Ρδ- 
Ῥεῖο ἐς Οαίατο Ιοαιοηϑ ἴῃ τγαηῆτι Ἀπ δἰ σοπὶς 9 Εἶτα ὡκ οἱ 
τρὸς βαῖϑος ἀφιέντες ὠχανὲς δστὸ κρημνοῦ τινὸς ἑαυςξν, μυσας τω λχογι- 

σμιώ, κ᾽ αὔδϑυκαιλυψα μῆν(Θ- «νεὸς τὸ δ ειγὸν 7 δγεξί βαξε καὶ ξ ρῴτόν, ἩΤας 
Γηρα φιὸς ἀαπιματὶς ἄφεπι Πογοῖ,ης Πρ] οἴπαν ἐχμοτ- 
τοίζογθης. Ἰάάιις σάριις οθάτισεγε ἃς οδιιοίμπεις ἀἸςίτιιγ. (Οἷς, 
Ῥτὸ Ἀαθιγο ρεγάπθ]ϊοπὶς γθο . Μοιῖς ἀξηΐαις ἢ ργοροηλειτς 
1 [ΠΡ οττάτα πτουΐατημγ, σαγπῖ ἕεχ νογὸ, ὃς ομάιιξειο σαρίτιδ2δς 
ΠοΟπΊΕα ἐρίμιπι οτιςὶβ αρ΄τ, δίς. 14 ς ἢ, ἡ κεφαλῆς αὐδακθίλυψις1- 
ἄςτῃ ἀε Οτάγοσς, δὶ ἀφηΐχις μέζον 116 ντάϊε. αιιτ μπιπγο - 

ἰδπά Τρμἱροπία τγι {15 (αἱ τα οἴου, ΠΟ ΠΟΥῪ γ {{πονππατογεΐ 
ΜεπεοΪ δι, ΡΟ Παρπάτιπι σάριις Α σατηδιηποηὶς οἴ νδές, ΡΓῸ 
εόσιε ἀιοῖς 2.ἀς ἸΝάτιγ. Πφοτιπι μπρογατότοβ νοατο σαρίτο 
Ῥτὸ τορι. (δ ἀσιιοις, [τὰ ὃς ττδηΠατὸ ἀἰχὶξ ᾿ς πὶ ΡΙμτατ- 
οἰνι5 ἀς Ποπιοῖγῖο 4 ἀριν δο] ουισιιπα ἴῃ οἰ το τα ἀςτίπεθα- 
{115 Οταῖτ|5 το ἀτπτα ον άϊισοτε σρίοθατ ρεγροταγί οπιθιις.εξὺῦ 
σῷ νήφειν αἰαλογισμοὶἢς “Ὦ παιρόντων ὁποδισράσκων, ὦ, αἴδᾳκοιλὺ αυτό - 
υϑυ. τῇ μέϑη τίοὐ διόϑοναν » ὅζς. ἰὰ εἴτ, πο Πιλπὶ τορατατγοῖ οαἱα- 
τϊτάτοπι 5» σοη Πιϊτὸ πηθητεπὶ εθγίοτατε οδαιιςξης ταις οὉ- 
πο] η8:γτ ὃς νἱτίτι οδιιοίμοτγο ἀϊχὶς Ἡογάζιιϑ. 

Τίἀρακωνϑδίζοντα φυλλὰ., ἔο Πα ἴῃ ἀπηθῖτι Πρ ποί νοὶ νέγιπαες ἀοὼ- 
Ἰεατδϑεά ἃς αϑϑοὶ πι μυίτοντ ἴῃ αῇδα γωνίζειν, Τ ΠΞΟΡΠ γα ἧς Βϊ- 
Ποτία ρίδητατγ. στο ρτῖπιο 9 σαρίτε 16. ἄς ξο]ϊοτιιπι ἀϊιεγῇ - 
ταῖς ἸΟ 1165 5 τοὶ ὃ κ) αἰδοκὸυ ϑήζοντα κα ἐπ ἐς ἄκρα, καὶ ἐκ ἧδ' πλά- 

γίων δῇ πὰ ἡ ωρίνε, τεὶ ὃ δρυοε(τοτἴτιιο φελλόδρυ Ὁ. ἀὲ 4.8 ἰἰδτὸ 2. 

ἐαρίτς 16.) καὶ σμίλακος ἡ  εἴϑου. πὸ παλέέρρυ. ν δ] τατη εῇ ςουγα- 

Ρτὸ Ἰορίεαγ αἴθα αν ϑέξοντοι » νογτίζαιις ΘαΖα ἤΠηιιατα ζοηςϊ πτ, 
ςεᾷ ςοπἤι!επάα {πῖτ γέγιιπι ἱρὰ παταγα : πα ἀοοι εν ἤπ1- 
1ςὶς δήρογα πες πεάεγα Εἰ ΤΠ οἰ δ. Π1ςὶ55 σατογατύπισις ᾿νατιι 
νογαπι ἤριγασι. ΑἸ1] 1 εοάςτι σαρ.τγοξγὲ ᾿δριγιν αῆϑρκανϑέ- 
ξφν.νϊἀς Αἰκόυϑίζειν, Ῥοτεῖϊ οτίαπι ᾿ς οὶ πειρακεντίζον τα. . ὦ ΡΥῖθ - 
τοπὶ Ἰεξϊϊοποπὶ πηγρὶς ΡΟΡΟ 5 νῖ τδαγ ὥγως ἀϊσατῃγ τ; 
γιἐπακᾳνϑιζοντει ἀϊχῖς αἰτὶ. Αἷτ ς Πὶτη κὶ αὔδα φυῖῖθ ᾿ἰοτγο τογτῖοΣ 
ςαρῖτς 16. Οἱ ὃ ὡρῖν Θ΄ φύγον μὴρ ἔχ ἐπακανϑίζον,Ἰ εἰ. ριποἤιπι 

ὃς ἀσαΐϊδατιπι. Ἐτ ἸΡΗ͂ 11}0.ζ, σαρῖτο τοττιο; καὶ καίσσπτέρας φύνλον ἐ'- 
κί 'παάκανϑίζογ να νογὰ εἰς ἰεέτίο ταπιοτῇ τὸς πὸ 2τὰ ἔς παβιεδῖν 
μἰΠ ἐοτγιὶ 14 ρεοι]ίατε Ογαοῖα. Ατ νοτὸ δουὸς πηεπάοίὲ [ετϊρτ 
ἴητεν αὔρα κανϑίζοντα τα τρί ςοηίζατ, ὅς ΡΙ πο τοῖτε, αριιά ααςὼν 
[0.1 ικαρίις ζάιῖς ἐζὸ ἱορίταγ ἕο Πα Ππποίλτοτο ἀριρῖτι τὸ- 



ϑοτί: που νοτὸ (ἱποία. τα νας ςοτηροίείοπο αἴροαὶ δ σαι ῆςατο 

Ῥοτοίε νεγίηιιε «40 νττοσις ἰατογοντ ἰῃ αὐδρκαϑενυε, 

γηαρακατα(ολκ ἢ σ, ἡ γπλυ]τατῖτια «ἀεροίτααιῖς ρου 9 δ ἴροπ- 

οπς ἔλέτα δριυι αξῖα ἀοροπίτιγ Ῥασπαὶ ποπηῖπς τεπιετγὸ [1π|- 

σαϑλρτὶϑ : ταὶ ἴα τοὶ ρυϊιατα σοητγοιονα ἀθοί πὰ Ῥᾶτα οτὰς ὅ- 
ἔξ πνατίοηΐσ» ἐπ τα ρα. υΐητα, τος: ΡΟ] πος : δῆς τὰ τρυτα- 
γεῖα ἀϊσιην [ατϊμέσιιε ὑρογτι!λ αι» ντ τα ἴῃ τγαπΠατίομς αττ 
{τς ΡΓουοςατίοης αὰ αἰτιά ἐπι Ἰοήτπι αὐ ἀρ ρο!!}ατοτα ταητιὶ πὶ 

Δερουίταν πριραφόλιον: κ᾽ πῆραν ολον αἱ Αὐ Πτοτοὶς ΓοιΙΟσΆΓΕΙΓ 5 1ά 
ἢ, τὸ παρακαταβ δε ὀμῆνον ὑ3ὴ δἿ ἐφέσεων Οἴσετο ἀϊςῖς ροηποης 
[ποοῖϊετς τ χυα οθας [οἱ οππὶ γογθοτιπὶ σοποερτίοπε» δὲ (α- 
τἰίματο,, οχ 4πὸ 1 ἀτίπιιπ ποπιοὴ [οττῖτα εἴτ: τας νετὸ πα- 
δακωτο βολὴ ἀϊοίτιιγ, ργόρτογ ρίσπογίβ ἱπτετος Ποποπι ΤΠ οπιο- 

ἤποη. αἀπονῆις Ῥαηταηοτοη, κὶ αἷ' ταῦτ πρεϑαλ Εἴ ται με πίω δύ - 

κίω πάλιν, ἐπ ειδ καὶ ϑεῦ ον ανοίλετο ταὶ πόρῳ Κοιταολσξορο [᾿ Βαςρτο- 

τποςατ ἀταιις ἰαςοεἴτιε πλς τυ οἷο ΓΕΓΙῚΙς 9 Ππγι}} ἀτας ἀοροῆτα 
Ῥίον ἴῃ ἡροιῆοηο Πιτα τ. Οττο ποηλῖπε ποη ταητὰτη ρα- 
σαμῖα, [δα οτίατν αςξ! πα {ΠΠπὰ σοιμ5 ἡροηΠποηίίαιις ᾿σἀτοίμπη 
ἀρρε [ατιιγινάς Τίαρακοιτα(αλ εἶν, ὃς Ττρυ τανοῖα. 

γχρακαταβύνειν Ομ] ἀε μογοάίτατο ςοπττοιοτγίᾳ σοητεπάμπης Ζα- 
ρακᾳ τιβϑηειν ἀἰ σΥΠΙτῸΓ. κ᾿ ἐμφισβητεῖν,τ το Ἡατροσγατ. οροτ- 
τοθατ αὐτοπι ᾿ρίοβ αἰπιπιδείομς. Π|πῖ5 ΡΟγΓΙ ΟΠ 6 ΠῚ σΕγτα ΠῚ ἀς- 
Ῥοπεγοαια τα ταδατιῖν το πιογαγίτις τίρατοτ: ἀτήϊις αέτίο ἢι- 
ἀϊοϊιπιάιις ᾿ρππι; τὰπι ἀορ οὔτα ρεουυῖα αγυἶτα: ΠουηῖΠ 0. πτὸ- 
ρακατα(ολιὴ ἀἰσεατιιγ αν ταὶ ὠρὺ τανεῖ «. Ταρα κα πιξόνον γετὸ [- 

τἰ ηὸ ἀϊςὶ ροτοιτ:ϊυτο (λοτάτπεπτο 5 νοὶ ἰροπίοης σοητοηάο- 
ταν Τὰ ἡροπῇοπο ταίηεη [τίς γᾶς ἱητογροῖτα {ὶρυ!ατίοις δί 
[τι ατο ἀς Ρεσιιηΐα πλιτατίτία σας : ἴῃ (λογαπησπτο νετὸ 
Ἰρίαπι νττίησυς ἀςροποτῖο πεςοῆςε ΕΠ ἀσοίαταης ψατγοπίβ 
μας νεῦρα ἰἴρτο ἐδοιιηάο ἐς Τάπρι Τιλτῖπα 7 ΟἿ ροῖεθας ὃς 
4} 1ηΒοϊαατατ 5 ἀε αἰτὶς τεδιις ντγίχιιε ιιϊηροητοβ ατις δά 
Ῥοπτοπι ἀεροποῦδητ: ἀς αἴτῖς τοθτις ἴτοπι. σόγγιιπη αἰτατα ἰα- 
ΒΓ τἰπαιῖπὴ πα πη ογιιτη αὔϊιιι πα, αἱ τινά τ οἶον Ἰσογατο νι πη ἴλοτα- 
Σδητα πὶ ἃ ϑάοτο αὐξεγοῦας : νἹ ἐξ δά αναγῆισι γεάῖρας. Η ης 
ἀριιά ΟἹσεγοποπι ἵπ Ἔρ᾿ τ. (λογὺπηϊοητο σοητοπάετο, δίς, Ἰά εἴς. 
ἂο ταᾶτοτς ἱπἴῖο [δογαύιθηζο σοπτεπάεγο , απο με. τοὺς 
ΜΙ ἀκαρτον, νὴ τῷ κήρυκος κυρυἥοντος εἴτις αἷμ φισβητεῖν κα αϑοσκατοβοίλ- 
“λεῖν βέλεπαι πῇ κλήρρυ τῷ εἶν ἰα ἡ χ᾽ γγύζθο, κὶ χτ᾽ δια 8. ἕκας, ἐκ ἐτύλμυσε 
παρρκρτειβαλ εἴν. [5115 τούτοις ἢ τὸ Θοασυμίφ χε λα χοὖσε ποιρεκφο- 
πέραλεν, εἰς ἃ αὐτὸν ὃντει,ἰὰ οἰχ, Ροποης ςετῖατε ἰςσέαι!ς ἐχρε- 
τὶτὶ τα τότ συπὶ ἰἰς αι] Ὑ Ἀγαίν της μὶ Π1) μους άιτατοιη σγοια- 
τὰς ταις ἀἀ᾽ογητ ΓΔ] απ δίς. 

Τιαρακαταϑ ὑκυ,"ςγ"}5 ἀερο Πτιιμη ἱροηΠο, ςοπλΠϊοναιιοά σα! ριᾶ 
εἴ φοπτιη Πιιπη.Ρ᾽ σητιϑ,ἐνέχυρον» βάτος, οἰ σοι πα ΠΤ, ἔρο- 
εἶες σοηζγαξειι5 » Ατἰζοτοῖος [το σαΐπιο Ἐτμϊσοτιςαρίτο (ε- 
εππάο. φύλασσε μοι καλία) οἴκῳ τὰ ταϑήκίω, ἃς ΝΑ Ζαη ΖΘ ητΙπ, ποι τ 
ϑακατεϑηκίω, λαβὼν τἰων ἐλένίω τηρεῖν, ἀρ τα (Ὲ ἀεροῆταπι Ηεϊε- 

πδπε αὐϊογθδαῖτ, ΑΒ (Ὁ μτηι μιοῖλλον τηρεῖ τας “κ κόγων ἡ πα “0 χρυ- 
μάτων παι χκα ταϑ'ύκας» Οογατ. Ραιι]α5 ἐπ Οφτί τ παρακατοι- 
ϑηκίω Μέστορι Τυϑίω ὦ κὶ ταῦ τίυ» ὑπτὸ ΗΠ ρακλέοις, ΠΠοἸατίαπι ἀς- 
«ἰΠ ΡΟ γ Ὁ. ἴῃ ς.Διϑείσης ἐν πατχιαταϑηκῃ τὶ Λαοδικης»ἱ ἀοροῆτο 

ἀλτα, ὃς ἴῃ Ηἀιιοίαιη ἀσσερτα. 
τταραχαταϑυώσκων ἴῃ Ἐρίρτ. ὲ 
Ταραχατείκειεωα πο να σσιπιθο. τ. αἴρα κατάκειμαί σοι ρτορς τα 
ἀϊουτα ΡΟ,  η, 

ΤΙ ρα κφνταινοίνω ΠΡ Θογαάιπθυιοο πο τπος Ἰππχταὰ ΠΟ ΠΠοςΟ 9 ἡπιοά 
ἃζ πτιρακλίνω ἀϊ οἴτιῖτ, Τἱαρακατοαλέγομαοο ποι πιο. 

Τιάραχᾳ ταλογὴ ἡ, Ἰπιπιατατίο ΟἸςοτ. αὖρῳ τα ταιλογὰ ἐν ταῖς ὡδαῖς 5 ἰά 

εἴ, ἐπυπυιτατῖο ἃς νάτγίοτδς π σαπταπάον ΑἸ ἤτιη ΡΓΟΘ]. 
Τιαρακαταση γνυμιγά ἢ σο,ΔβΗρο. 
Παρχχαταρτυύομα μου σομα που μα!) ὉΧ πεῖ ν αῖπῃ ἔδοῖο » σοῖς 

Ῥομο, 
τταδανα τείστασις ἄς ΡῸ ΠειιΠῚ, πῆρᾳ καὶ τοιβολυή, 
Τιαρα χα τού ἐσις»ν τάς Παρακφιτέχρ. 
ττυρα σι τα τί σεικαγ ἀ Ρ ΟΠ Ὸ εὐοάϊοπάμπι, 4 εἴ ςοπηπιεπάο. [)α- 

εἶτ. ὃς Αςοιίατιι. ἐαπέξιι πα ΡΙατο ἀς ἈΘρυθυρείπηο. ΑΡΟΠ!οη. ἡ 
{δειιπάο Αγσοηαιτῖς. πτιοακοέτϑετο νυ μφα)ς. Ν ὙΠ Ρ ἢ.15 σοπη πιο - 
ἀχυϊε:παραχοτα ϑέϑτῳ τῇ ἀϑίωᾳ, ντθοπι Μίποτιια ςοπιπιθηάα- 
το: ῬΙαταγς. ἴῃ Ὑ ΘΠ. ποίσρκαται ϑὲ μήν Θ-. 11] ἀεροίαιϊτι πα ρακα- 
παϑέρμῆνοι τὰ σώμα τοικἱ 4 εἴτ , Ἐχροπθητος ςοτροτᾷ δὲ ργοξογοῃ 
τος, ἀς ΑἸ ] οτῖς, δε (ομΐη. δίρηϊῆσαι ὃς ἀατο ΠΡ» ᾽Α πὶ Πάιμοϊα 
εοητγαξϊα: βάιιςίατίαπι ἀοφάεροπο ταπαιιᾶπη ἀριιά [απ οἶτξ, 
Ὀεδος Βιιάφαιις πα Αηποῖαῦ. αἴϑα τα ταϑεῶτο πταῖδας κα γεω ὦ τα 
εἰς τρφιζίῦας ΑὙἸΠῚ4 Ττοπι οτοίο, Χοπορβοα., ταὶ ἑαωτῷ σώμᾳ 
τπρΐαπῳ, ὃ δεσσότης αϑοα"ο; τα τίϑεται» 414] Πἀεὶ σοπη Ὠλἰττίτογο- 
ἀΐτηιις.5ῖς ΑἹ (οἸντη. κὴ Κτυσιφ. ΡτῸ ξοττιιηα ςουηπηίτζζοτο: ἐθέ- 
λασί τινες ΠΠ] ΠΤ, τοὺ σώμα τα πήρᾳ κοίτα ϑε υΐυοι διακινδικυ δ εἰν, 

Παρακφτατίϑημι, οπιπιεηἀο ἐς ροπουίεγιιαηάτιπι οο πη πλϊττο)ί αι - 

εἴδῃ. ὃς Βιιά 1 ἐρ τ. 
Ταραχουῖτε χορ μα δυιτοτ, αὐὔρακα πιχοῦται, ἰδιιτίτιγιν 6] αὐτὶ  χεώ- 

μα! ντου: ΑΛ τορ ἢ ἄς πιᾶπιι οἰ ρ ιΔητῖδ [ο αι 5,πϑρα κατα εν ῶζ΄ς 
ὅψη πλείονα τοῖς αὐτοῖς τοράος, 

Παρακατεκτικὸς,τοπαχρΙοηϊοὰ ΡτῸ τοι καταϑτκτικὲς, 

παρα χᾳτέχω,σοητὶ ΠοΟςοΟΙπιρτίπηο . ΠΟ δ 

᾿} 

πον ὶ ΠΝ 

πῇ αιὸά ἱπτεηάετε νἸάοτιιγ Πρῃῖβοα ΟἹ 
“ειξω τνηάε αἰρᾳκχατέχίν τίωυ χρή σιν ἦν χῶραι 
ξγαδειατα, Ἐπ αἶδφ τατέχαν πῇ μνήμη, τας ΠΊΟΥ, 
Ρἰςέει ἡ Ῥ4Π]. Ὀτϑάοτο. ἴῃ Ῥαπάς ἐξῖς, Οἱ μὴ π 
φίμω ὁ αἴδα"ατέξει φαλκέδιον,ποη τουτί οἷς ἀιιατε 
ἀϊαπι. Ηϊης Παρακοτάρεσις, ᾿ 

Παρακατηγθον μα τον ν᾽άς ἸΤαρασύμξαμο, τῇ 

Παραχφτοικίζωφἰιιχτα ΠΟΙ! οςο, Αςςιΐατ. αβϑανφτοικί 
ΡτΓορίμυδη) οἰτητάτοῖη σο]]ος οἱ Οοτᾶς. φρρυβ 
ζειν τὶ, αἰρᾳ κατοικίζων τοῖς συμμοΐχοις, (ΟςἸο5 φοΪΘὴ 
Πἀϊοναῦ ππποῦαηα 15 τετις ργο μα θ Δ Ρ] τ, ἴῃ, 

ΤΠάραχᾳ τορυ α ἰτχτα ξοάἴο, νι 
πιαρακῳ ἤ ως αἰ[ο.ἷτοπι ράτο. ΑὙ πο ορ᾿"π. ἴηι ΡΊαιτο, ἡμ 

στιβάσω παρεχα ἤνετο, ἱ ἡυ τοί πιζεφτοτιπι Ποὶ Ρᾶτ, θ8: 
τταρακαυλίζει, σαι} 65 μαΐσος Ἰάτογα 65. Ν 
Παράκειμαραςοιθο, αἀίαςςο; αἀθατγοον ἤμπι ΟΡΡΟΙΙ 

εὐκειτῷ ποίχϑ' κοιλίᾳ ,αἰτιο Ρἱταΐτα ςοἶτ, Πῶτα 
ἰἰδτο αυλητο » σαρίτο 18. τ τη Ερ᾽ σγαπηπατῖθι 
εὐδονδοςιθο. { ἌΩ 

Πιαρακείμδυαν ἔογ οι. Ττο πὶ αι ργορ᾽ πια ἤιηι, ὃ 
ξετοιἶῖς {ιαΣ ἀρ ΡΟμυ αι, ιια ἃς αἴρατι ϑέρθυα ας 
ραφερόμβρα:[λιοϊαμιις, Αραμ (θ- ὁ δια κον(Θ- τεί σοι 
γῳ αὐοῳτεθείκε. Ἢ 

Παρακεί μοι, τοπτριις ργατογίσιπι : δάίαςες οηΐ 
Ρταίοπείνν ες ἴῃ Αὐρες θ, ἢ 

ΤΙ ρακεκενδίμω δυνϑῦ 9.5 ἀτάμι18) ὑψυλὸς,οχ ΡοΓί σα Ροῖ 
ξακεκινδιευξυμβῥον,αἰτιι τ}. ] Πρ ἢ οπλιιι.}.. ἐμ τ οταππι 

Παρχκεκλιμῆμθ., (μ4 ἔροιτο ἱποϊτατα5 » ὙΠ. 1 ἈΒι 
χαμάτγμμι,, ' Ἷ Ὅν: 

παφακακομυῆύίθ-. ἄς! Ἐτιις9 1 πιι59μαγνουῆν 8.9 (παῖς 5 

ον 
ἐόπ μμμ 
αἰεὶ 

χὼςγαῆοα φρῶν. [{6ΠῈ πη ΡΓΟθ 15 5 ΡΎδιι159 [Α] {5 ΠῚ ᾿ ἯΙ 
δηλαι κ᾿ νέϑει αὶ πϑοφκεκομμῆύο. ν πὰς ὃς ἀς παπηῖῆι μὰ 

ἡπαι οὐο ἀἸείτιιτ. Εχ 40 δὰ αιια[ϊἷς το5 ἢμισαξαϑ τγᾶ 
ΠυιιΠἰτιιέϊης ἡπιρ οἴζαγαμη ἔλολιιατοδι(. νἱς ΠᾺ 

Παρᾳκεκραμῖμὃ- πεζὸς ,ἀϊ [ροῆτις Ῥαάϊτατιι, Πογοάος, 
ταρακελδίομω, μι. δύσομω αν ϑυμα, (πα ἀφο, εχ οϊτο. οΥτοτι 

[᾿ἀ5γωῆδφικελ ϑύομ αι σοὶ τῶτο, αὐοιακελϑυσοιιθη ταῖς ὍΜαις 5 Ὁ 
πιοτίατα οἰδ 9 Ῥ] αταγοθιις ἱπ΄ς ΡΌ ΠῚ, ττὰ ὃ. ΠΟ οΥδι 
τὰ δὰ ποίητο δοςίδπιο. ΡΙατο ἴῃ Αροϊορίδ. " 
μὔν Ὁ- καὶ «ταὐσυμωςν ο5 Δα οτταμάι ἤπεπι ποι ἔδοῖα 
Αοςσυίδτίαο ᾿δ᾽άεηιν ταύτα πειρεκελδοόμίω, αὐ μας ἢ 
Ῥίταγ οὐἴαπι ρα ήπιὸ, [άπ ἴῃ ορι ποία Γαρτίπηα 5 
γϑμῆνα κα αἴδφιοο ϑυόρνῆνα ὑφ᾽ ἡ μδιδ. ἰνα τς ἀϊςεθαπειγ ὃ Ι 
τιγ ἃ ποῖ». Αριά οἰηίςηι ἐρ! πο Γερτίπια 5 οι ἀΐ, 
Ασοαίατῖι ἡ δὴ γὴ νωῦ ὠμὸς λόγος πᾶσι αϑοᾳκελδύεααι,αᾷ ας ΠΟΙ͂ Ὁ ΟΝ 
οτατὶο οἰμέζος σο πουτατιΓ, τοιαῦτα σοε αὐοᾳνελδύομα 
ἀϊ νοὐδθῖς τα δηϊ πλοῦ Πιον ἃ, αὐ κελδύεται τοῖς σῸ 
19 τα Πἶτος ἴπος δάβιογζατιις εἴτ 1 461, αϑοακελδυο 
(εἰρίος παυτιιὸ δ βογδητεβ. αὐοαιοεκέλδυςτο, ρΓΩΟΘΡ' 
Παρακέλδυσις,εως ἡ Δἀ Ποτταιο, ἀπιοπἰτονοσίοἰατίο; 

ὡδακί σις, ἐν αἰδαινελϑύσεως ἑατο ἤρπο,Τ Βογά. ; 

Παρᾳκέλδυσ μιφι,ατος τὸν αἀπιοηῖτὶο» ἀπογτατί εχ λουτατι 
ἴῃ Ἐρ τὰ μὴ δὴ πουρακελ δι σμωτοι ἰώ ταιύτα μα; 4.146 
ἴαϊ ΟΠ 5 ΟΥΔηΐ, Ἵ 

Παρκκελδυσμος, οὐ ὁ Ἰάςπι ΤΠιον ἀιωρ»ϑυμίᾳ τὲ ποῖσῃ 
οαμκελϑυσμῳᾷς 

Παρᾳκελδυσιτὸς ἀυτῴ, αὖ ᾿ρ{ὁ ςοτγορατιις, ΤΠ ἢ 
κεκληυδυ 

Πιαοακελδυτικὸς; Δα Πογτατίτις, ριᾷ ΡΟΠ  ςομπὶ πα δαὶ 
πισ μαι εἰτ,ς 4 ΠῚ οιμπι. Πραιιπι τυραν γεὶ οἱαἤη 
στοῆτιαι, τὸ χτὸ δ ἡ κοίχης συμζυλίώ, 

Παρακελόσω, οττοτ:πειρακελϑύω σὲ, ποτίοτ το ἱ. ὄψη 
ἰητογρ, Τ ον. ὭΣ 

Τιαρακελητίζω,οοἴετς ἐπι αἰ Ἰοαὶ ὶ ἰατετς φημῖτο.. 
ΤΙαξακάνόω, ΟΧ μα αγΙ Οϑοτιᾶοιιο. ᾿ 
Παρακεντέω, ριιπ ρος νο] ἃ ἰατοτγο ρίιηρο. 
Παρακόντησις 1 ,ἃ τὴ οά1ςἰ5 ἴτὰ νΟσάτιΓ συ γα τ ΟὨἷ5 ΘΟ ΠῚ 

ἄξῖοις ἐξ ἀςιι τγαϊδέζο,γι ἐν τῇ ὑποχύσει , ἰὰ εἰς ἢ 
Διιτεμ δα [ατιῖς τῷ ὀφϑειλωοῦ βολβοῦ, Ἰἀεὸ ποὰ κέντησ 
τετ. [4 πτορακέντησις ν Οσάτιγι ΡΙ Τηλτ5 ἰδτο Σφισαριῖς 18. 
πάρα! Πς Ἰοαυοας, ΡῈ. Π4πὶ ἀϊ|αταῖ : ὃς ἰάςὸ ἰιος ' 
φυτὰ, Ζαΐδιις ρατασφητοῆς τ. ΙΡΙάςη) ἐς πιᾶπέτα, 
Ριιιέγιοιοβ ἰτὰ ἀϊχίτ» Βι τι δὲ σοπεγα (ογρεηζοϑ 
ξτίομπος Ρυηδ ἰομόίχαονης (δ ατϊδητιτΑΡ τιπέξίοιι 
Ραηέτίοηςς οἴος αὐ νογθιιπι, ἢ 4ι115 ἀἰ ΧΗ τ. 

ΤΙαεάκαν τητὸὶς, οὐδ δ ΕἸ πγ]ατοῦ αν α ίτατοῦ Θαθοσι 
ἁυτῖσα. Οαίομιιβ κτὶ τόποις [1}.7.ςἀρ.5. Ανώδιωυ- Αχι 
κεντὴτο {, ἱ ᾿ ἵν ̓  

Παρκκερϑαίγω ρεγρόγατα [ἰσγοτιν οὶ ἀπηρ 115 Ἰἴο δὲ Ἐἰσησι ἱ 
[ποτοτγοίπιογο ἄθριτο. ΝΖ πα ρακερδαίνειν τὶ βελομῆσῳ, 

Παρακερκίδες » ἔμπτ οὔϊις εἰ ΐα: ἐχος τις, να Οοἰ ἤις ἰοαυήται 
ΟΠ οι] ια; περόναι οτίαπι ἀἰοαπτιιτ»α εἰ, ρυ ατ δὲ 

ἐμ νὼ 
ἭΝ 
κὰ 

μὐυτ 

ἼῚ 



ἐριά ΡΟ]. ΑΒ τες ἰη ὑπατείᾳ, ἀΐχρις ὃ χα- 
ἢ ταις ΄ Γ. 

πηπαΐποῖ ΡοτΙο. ΠῚ. ΡΑΠΊ. παρχνινδιιυ δυό. 
εἰς! οὐὲ (α(οἰρίτιτγισιιοά ρογσι !οιπι οἰἘ ττὰ- 
»δυδυῆνον ῬΙατατο ν, χαλεσίω χὐ παρακεκεδιυδυουδοίν 

ἐνχευξίν, 

Ῥοι οι] πα,  ΓογἹ ΠΊς. πτέρακινδεωΐδυσιν ποιῶ ἐποιλ- 
τις δἀςὸ ντ οχὶπιαγοντ ΠΠρογου Τ τς. 

ὦ οι ρογί σ᾽ αἰτοπτοςτεπιοτὲ νο] διιάλοῖτ ΡοΓῚ- 
ἰτισ ἐδ τ τρητγατα οὐ τις οἰ!δητα5 δὲ Ἔχάζιι εἰδ οὐλνι 

αἷο ςοπίπηξξιις. ΡΙ τατος λας πη Ορίατε, ἕστας μὴ πᾶ ραχιν- 
ἦν ἐν τοῖς πολλοῖς. κα τα ψηφισοίμνοι . Τ᾽ ́ς ρογί σα πὶ Δα ϊγδτ 
Π ἀιυπηπαοητ.δῖς Οἴσούιρτο Οὐ η1}].οπληϊα οἰγοῦτ 
Ἰητίτι550 πγηΐα Ρ γί ἢ γᾶτιῖ5 εἴτ. Βυάδιι5 (ομηηρητ, 
οττίτοῦ ρου οΠτατή. Ρίατο Ἔρ το ]α Γορεῖπηα ἐς 5θοι, 

κινδιευί όυσε παϑεῖν τρρὶν αὐοσίων «μὐτοῖς γϑωεί ὅτι καινωνὸς,Ο- 
Ροτῖτι5 σου Ἐἰταῖς 5 αιἂπὶ [ςεἰεγιπν 1115 ΤΟσῖις 

μιήσωςπουκαι, ΡΘΥ Πα τΟ γα Π5 ἔσο. ΕΘ ΠῚ ἰΠΠΠΟΓΟ 7 Ρ6γ- 
ποιεσκινοιῦτες ϑεῖα λ ἐγια. ὈἱΟμγ Πιι5. Ττοῖῃ ἰαθοίαέϊο. 
15 Τ᾿ ἰελινεῶ 3 τὸ πειρᾷ τι τοὶ χρεστιαγώῶν μετατι ϑέγαι, κὶ 

Ττο τ} ῬΓΟ ΠΟ ΟΡΟγπΊοιιθΟ 5 ἱγγῖτο, [το πὶ ̓ηἀεςζοτγὰ 
ἴτοῦ πιοιιθοτγ. Ασ ΠΌΡἤαη 5 βατε, ἰδοὺ, σκόπει ἰαῦ με πα- 

τ᾽ ἴδῃς Θη τι δ᾽ 2πλὸ δηϊπηδάτοττε πῦ ἴητοῦ γογρογα π- 
δὲ πτοιιοτὴ νἱἠςθοτιν πάό ὃς ργὸ δαδιάϊον ροηϊτίιτ, 

ἴος εἴ, οδινάδιτι πλοῖο αἰτοιὶ αἀδ᾽απάϊεπάο, ἔς πὶ ἐκ - 
καϑεφακότος,α [1111 (ςιις π᾿ πλε ἀἀπτίττο, τ ἄς πο 

ς αποιοοςνς Τ᾽ ςορ ἢ γαίτιις ἀἰχ τ, τὸς ὃ τίν ψυ χίων ἃ 
χνῶν οἷν οῆρ πτυρακινεῖν κὶ "ἰξις“αὐα!.. ῬΙατο 9. Κ οἰριι ]. μύ 
αὐ τῇδ ἐκεῖ, ἢ 4114 ΡΟΓΡΟγα ΠῚ [Πτ115 σΠΠΟἸΙοατΈΓ.Π 
ἴῃ ἴα αὐπηΐτγατ . απ άε ε σοηπιίατ, Ν πές παρακεκ- 

ἢ βιτογο πὶ νογῇ ἃς Κυτέ διιπάϊ 95 οἰἶξις ἰνῆνοι, Ῥ]ατο ἴῃ 
'ς Βοπιῖπε αἔβατο πειπιίης ἃς ξαπατῖςο 5 νεϑετεῖται μὴ) 

εἶν ὡς παι οα κιγών., ἐνθουσιείζων ὃ, δζς ΣΧ ἐΠοΡ ἢ ἄπομν. 4. 
γδ διαὶ πὸ κοΐνι- ὑπὸ τ δὴ τοῖς ραΐοις ποιρακεκινηκάτων 

πίονται . ΜΔ ]τὶ ριιεγὶ Πππιρτιιπι ρατίιπτατ ἂὐ 115 4] πιτὶ- 
ἀο ἀτποτγα Ρογοῖτὶ ἔτη. Γτιοίαπιι8. νοςς Ρα τα νῆις οἴ, 

εν εἰς υἱπϑρΟολίω ποίγκαλον, υὑπὴρ ϑερμὸν ὃ χὶ πουθακεκενημῆσον, Ἐτ 
{τις ἔσχτο ἀε σδυς ρα [πιὸ νας οἵ, ἄενῖπο ηποά 

τὰ τιιγοἰ ὁ πχοτιι ν ἐπ] ατιιγονὺ ριρύλιῶ᾽ ὅταν ϑυελαήωθη ) 
: ἄφρε αὐοτολῆς περακινήσ ἡ. 

χντὸς ΡΟΓΊΟΥ ΠΟ ὑπο γωγη. 

ὌΡΓΟ υξεσηκότως, ποιρακινητικώς ἔχφγἀοΠρ᾽τ» ΡΙΠτάτο]νις 

υφον, ἤςθ1}ς ἐάτέπιο αιοά πα Π) δὰ αὐπαπαταπι ἔο- 
χπίαθαητ. 

,εἐἰσω ἱποῖἀο. 
ΙΒ ιγοτ ΙΝ αταπσεηὶις ἴῃ Οτατ, σιν εἰ καὶ δ᾽ πρὸς ἡϑογίωὶ 
ἰαντες. ἴῃ ΠΟΠ ΠῚ 15.ν Οἰ ΠΡ δ Ρ, γε τ τἰ5 πη ογο πὶ σογοη- 

τ] ταχεῃ νἱάς, 
ι ἡ χογαῖα, 

ϑ)δ Πιπα] (δυο 5» Γογιιε5 αἰ ου ρει 5. 
ὡς, ἡ οὈτείξατὶο, ἀξίωσις. {ΠΡ σατο» πηοηϊτὸ 9 ΓΟ σά - 
οπὴ αὐ ποττατίο. Ῥο γ θτις ἴῃ αυΐητο, πλείω καὶ ἀπὲ - 
κλῆσιν ἐποιοιιῦτο αἰοὶ ταῦτας ταὶ τάξεις. Τιαράκληοις,ςῦ- 

ομμευ γα, τὶς ἴῃ ΟΡ ΗΟ]. παεακέλδυσις, ΟὨτν [ΟἹῈ, 
Πςῖο ἐρ!τορ: πολλίυἱ μοι παρεῖχες τίω αἰοῤκλησιν. ῬΔΜΠῈ15.2. 

τῇ ἐαρίτο [ἐρτίπιον πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ΟἸσΟΓΟ 

ἸΡΙοτὶ ραιιάϊο. Πστατοβ98 αὔδα τλησιν δ ρόντες, δμοὶ παρα!- 
ψαντες, ὅζο ἰά εἴξ, ΠΌπ Βουτατιοποπὶ ὀχοορίϊδητδβ, ἐν 

σεις ἴῃ ΕἸ] ΟσᾶτιΙ 5 ᾽π ἐ0 4ιοἀ οἰιοσάτῃ5 εἴϊ . Τ τιον ἀ14. 
τ ΠΟΠητΙΠ ματη(ΠἸςοῖ τατίιι5} ργο γορατοης, ἀποσά- 

: ἀεργεσατίοης δάιιοςατὶ ὃζ σοττορατὶ γτ αὐ τις {π41- 
ὁποίοπίὶ.. Πεσιοίτμοπδι ρτο (ογο δ 9 οἱ μὴ ἐκ παιρα- 
χρϑεήυῆροι; 1 εἴς, σογγορατί. Τά 6 ΠῚ» ἐδεόμίω αὖ ὑμδδ 

ς ἀκούστεί μου νωωὶ ἃ ἀὐᾷὺ ἡμᾶς οἵμαι πᾶτο ποιήσειν κα 
ἡσεὼς ὁ ἐμῆς 9 Οταῦαπι νῦ νὸβ δὰ πῖο διιάΐθη- 

ἸΟΪος μάθετε ροίππι . αοά ἐριπι ἰὸς τοπιροτγα 
τος εχ πιο » νεὶ πι}}14 ἐπδα ἱπτεγροῖτά ἀερίε- 

“ΓΟραπάτιπι,ἱ πος πάη εἰ, 
Δα ΠΟ ΟΔΠ115. 1 Πι1Οσαπά 15. 

ἰὸς, Δα Ποττατένιτι5.οχ πογγατίιι5 ΟΟ 5111}. σο πο ἀτοτῖτ5 
[οἱ 401}15. ὁ: θη. 

ον, ὁασσοτήτιις ὃζ το ράτιις » Δ πο άτιι5. ράτγοι!5.5 ἔδιι- 
ἱπτογςο Ποτ σοη Οἰάτοτον πὰς οἰ αῆοφκλητος. 515 οτῖδτι ΒΡ τ - 

15 ἸΔπέξιις, ἐς παύτων ταὶ παρακλήσεις δεχό μῆν!9-, Τολπ. ἘπΔΠρε]. 
ρίτο 14. ὁ 3 αὔοῴκλυτος τὸ πνεύμᾳ τὸ οἵγιον ὑμὲς διδάξει παύτει, 

Ἀγ τις δείδτια ἱρλάς πη αὐρόίκλυτος ἀἰοίτατ, δ ϑμον αἤραίκλητον δώ- 

᾿- τῶρ ωφρρ,Ἰ4οηη)ςΟη (Ο] ἀτοτ ἰορτοσατοτγάἀιιοζατις . παιρρι- 

ΓΓΟΛᾺ 238ὃς ) 
Τιαρακλείω, ΧΟ Δο: 
Παρακλιδὸν,ἀος ᾿παπάο, εἀοη ἀο, μα Π ἀοἨοχίπι, παρακεκλιμήδως, 

ΑΡοΠ οηΐιις οι πο ,ἱσ' τὸνοραρ χα ἀστιντο αϑοᾳκλιδόν, Γτοτα ἀϊΠ- 
τυ! απτοῦιντ Οὐ. δι σμα πάρεξ εἴποιμι παρᾳκλισόν, 

ΤΠ ρακλίντορας 210 ἘΡῚρ.ἀοοἸἑπατος, 
Τιαρακλίγω, μ.γων πιγχαγαιιοῦτὸ γσο ρα τρέπω, ΠΙεἸττο πο πὸ. ἀς- 

Βοξτο.Αροὶ, (σουπάο Ατρομαιεῖ,κρά τα παρακλίνας, ἰα εἴ ἴηςο! - 
ΠΔΠ5 σαριῦ ἃς ἀπογοηβ. ΑὙἸ ΠΡ) »αη. ἴῃ Ῥάςς . ποῦ παρακλίνεις:, 
ἀπὸ ἐς ῆςξ}5: Αὐἰζοτο] 1π ἈΠιοτου, ρτὸ ἱποῖτο ἀςοὶρῖτ. Ιτοπὶ 
Ῥτο ἀϊιιοιτοτοπτιρακέκλιται ργῸ ὅθάκειταὶ ἀρτιά ὨΙοηγ πππι ἄς ἢ - 
ἔτι οτδ 15.914 οἵ 9 αἀίαςοτ, δέ ἀριι Α ΡΟΙ] οπίμτι εἰμὶ ΠΓλατίπα. ΠΠ|ς 
{πευπο Ατροπαιιτι Παρακλίνω, τ αἰακλένω ἀριια Ἡοιπογιιπι σά - 
ΔΡΟΓΙΟ. πειραιοίγω, ΑΥὙἸΠἸορΡμαπες ἱπ Γᾶος , κἡ μὴ ποίδι γ᾽ ἀπῇ αἱ 
Μοιχδυόμῆναι δρεῖσε γιωμυόγκες, Καὶ γδ ἐκεῖναι παρακλίνασιι αἱ αὐλείας 
σποοχκυτῇ ἐσι. 

ΤΙαρακλίπης ΠΟ το ημῖ ν πὰ ἀτ συ πηδῖτ, Χ ἐπ. 
Τπιαράκλυτος,Ἰ ΠΑ Πιϊ5οἔαμο [1500 ροήτιιπη τε κὶυτὸς; 
Ποαρακλύΐω, ποερακούω,λοπ Ῥάγεουη Ἐρὶρ.Θεηῖτ, 
ΤΙαρακ μ(οέξω, μ.αἰσω,πακαγίς οίςουνίροτς ἀςογοίσο, πηάτοοίςο ςἴά- 

ἴς, ΒιΙΔατι5 πη ἐρ [10 }15 ΡΟ ποτ ουτδιι5, 1 ἀογδ, αὐαητ πεῖν, ἔτ οτος 
ἐᾷ εἴφποη νίρογς. Γ46πιὶ πη ἀϊξξίοπο Ἰασογο, ἰῇ ορΡ ἢ, σίου) ἡλικίαν 
παρακοσωςεταᾶτο [ςπείξετς, Ἀἰαζαηζοπιις ἴῃ Οτατῖ, βογοιι α:- 
ταῖς φἀπηίτεοτο, ΟΒεγ ΤΟἸτοσιις Αρυά ΡΙατατγοβιιπι απ Οαίατα 
ΡΓῸ πο Ρβεγιεηΐγε δά νἱσογοπὶ νοΪ πιατιγίσατοῃγ σερακμοζον- 

πος κιγδ'υμΐα, ΠΟ] πάτο ἀδοςοπτόσις ρογίοι]ο»Ὀ]οἰσοτίἀος 11- 
το (Ὄχτουςαρῖτο φιιαττο,ποερακ μεζοντοι μύρτα τὰ πὶ τηατα1{Π- 
τηδὲ θασςα: ταγττῖ:Πς Μάγος]. Ππ0το χιΐητο Τϊοίςου!4, σαρίτς 
27.παρηκμακὼς, 1] ΠΟΠίΘΠτιτ, ἘΠΊ οΥ τιι55 Βιιᾷαρι5 ἐπ ἐρίβο].ρού 
Ποντίου, παρυκμοακὼς ᾧϑινδπτω ρος οἱ. ΓΑ ΕΡς ΔατιΠ Ὠ π5,᾽ ἀσπν1α 
Απμοτ πη ἐρη 1 ἀϊξιίοης ῬγαςεΡ5. 

Τιαροίκμασιεγηαῇ οἰοετατίο, ἡ παρακμή. ΤῊΞορΒγαίδας ἵπ τ. ἄς ἔαιῖ-- 
Π5»Οἷταν δ᾽ ἐλίπηγσ πῆμα διαὶ δ ἡλικίαν ἢ αϑορίκμοισιν,ὐξαδιωνατεῖ τὸ 
“χυνάν. ' 

ΤΙ αροϊκμοιστικὸν, 14 Π ΟἹ] {ΠΠΠπ|0 ΓΟ ΠΗ  Ππιπ|. νπάς παρακμαστικὸς κυρο- 
τὸς ἦς ἔς θυ} αι! Γεπίται ἰουΐοτ ἣν ὃς ἰλπριυάϊοτ. οἰ ἐπακμα- 
στικὸς ΟΡ ρΟΠίτιγιπαρακμώσ τικὴ ἡλιιίοι ποτα 5 ᾿άτγὶ γ ΕΓ σο ἢ 5 ἃς ἴη- 
εἰϊπατα Θα]επο. 

Παρακυιὴ ἡ εγδοΔΠριιοτ ἃς τετηΠτὸ νἱροτῖς. αριά Οα᾽οπιιπι τοπι]- 
ἤοπεπι ἔς τῖς Πρπίῆςατ. ὃς παρρξυσμδι πειρακμοαὶ, ἴχπε λοςοῖ- 
Ποπιιην γα πα! Π!ΠΟης59ν ε] ἀδο!πατιοποβοντ Μ Θαϊςὶ [οαιμιητατγ» 

᾿ παρακμιὴ ἡ δεινότητος» Βιιάσις ἴῃ ΟΡ ΟΠ 5 Ρο ποτ ογι δι, άςοτα- 
τηδπτιξη [αι] τατὶς. Παρωχμ τὶ ηλικίας, Ρ] τς 1 11) αὐδὲ οἰοργησίαςς 
ἱποϊέπατα στᾶς (ὐυϊητ.Ἰποταιιοίσοης ατὰ5 Οἱσ, 

πιαρακνυῴμιον, τὸ, ΤΠ ΟΓ ΙΓ ο 4ιοτ Δα πηο τ ἴῃ Ὀγάσἢ]ο ἅτιο οἶα: ιο- 
τα!ΠῚ αἰτογιπι αν οχτογίογο ρᾶγῖο ἤιρτὰ ροἤτιπι οἷ 5 φιοί ἢιϊ- 
ταπυγοςαῖ ΟοἸ ΠΙβ(ΠἸσοῖ ἃς ἡασβοκνημία [γα οτῖαπι ἀἸσατιι ) ποῦ-- 
ρακγήμιον γεγὸ ΡοΪΠ τ χ . ργοίεέτοτγέίαας ἔος!ϊε πλΐπι15.» ἀΠΠῚπ- 
ἑοπί(αι!ε σγασῖα Πρυ πα: ἃ Ὀτ εις, Πιργάσιιο. τοπαῖις δά 1- 
Ῥίος τὰϊος ἐπειιπιοίοῖε, ΑἸ σογιιτη ἃ ργίογα ρασῖς ροίτιιπι 5» οὐ 
τρία: ποπιξη οἴου αρρκνύμίον γοσσηῦ ΟΥΟΙ καὶ κερκίσα, τά ς[Ἐ0γὰ- 
ἀϊιιπι:χιιοά Ἰοπρὶις οὔ ὃς ἴῃ Πιροτίους ράστο Ρ ςητι59(Ο]ύπι- 
4ς οὐπὶ ἔοπιοτίς ᾿ηξογίοτο σαρῖτα σοπηπλϊτετιγοποας σαπὶ δ 
σχετο οἰἰδῖτας. Ηος Απαζοιηϊοὶ νοσδηΐ ἔοοἰΪς τπϑῖιϑ 7 νΠρὸ 
ἰάφγομε, 
Ππαρακνίζω, ΓΙ τονν Ἔ] Πἰςο, ΟΠ τυ («δε ἱερωσ. 
Πιαρακοίν, ἄς Πρ ετο, πεῖραν εἴν, πτερὰ Φ ῥργεῖν, Πα τη κθαν ὃς κοαῖν ἀἸοϊτατ 

πὸ νοεῖν 5114. ὃς Ἡείγ οἰ. 
Παρακοὶ ῇ ς, ἡ γσοπειπιαςϊαρἀπειϑία, 5 ποῆτις ὙΠΘΟΡΒτ. αἰκοὴ, κα ϑιό- 

γατος ἡ παρακοί, Τιαρακοη γἱάςπὶ σοά πειρᾷ κουσμφορταιια αὐ }- 

το ἀταμὸ 40 ξγὴπα δι 4115 ἃ πιαῖο ργξοερτοτῖς αἰ ἀϊςῖτ,οχῖ- 
ἰού πι φογοαῖπα 5 οὐ ΠῚ αἰ115 πα] διάϊεπο 5» τηαΐα ορίηϊοπο 
ἱπϑθιιειις οἱξ, ΡΙατο οριξο1α {τρτὶ πα, πὸνλ εὶ γὸ αὐτὸς κὶ τὰ μέγιστ οἱ 
εἰδένω «προσεποιεῖτο διαὶ τας ὑπὸ ΤἿΔ ϑηρὺν παρακοος, 

Τίαρακοίμἑησις ἐς. 0 ΧΟΙΙ1α’, 
Παρακοιμήτης 6, δ, ΧΟ ΊτΟΓς 
Παρακοιμμαι ἜΧΟΙ, 
Παρακοιτεῖν, σοι θατγο) φόοκοετεῖν, ἐχευύθατο, ΡΙαταγς ἢ. ἢ μϑὸ σράτη- 

γν αἱ ἢ πέτα σρίω ἰω ἡ ποιραικοιτῶσος σημαία, φυλάει. Ἐλ ἀϊοϊτιγ νοχ 

πειρακοιτεῖν τῷ ἀνδρί, 
τιαρακοιτία, ἀοοιϊ οἵτιιΞ. 
Τίαρακοΐτης 5), δ) ΟΟΠλ Χο ἱτ αν ὴρ,1.Πγατίτι!5. ΡΟ ἐς τΙΠΊ. 
Πίαραίκοιτις, (θυ, ΠΟΠ Χο Υ Χοτυγεω, γα μετ, Ροοτῖς, ΗΟ Ποά, ἔλεντο 

σιυὶ εὐδοΐῃ παράκοιτις στιν χοτο Ρυ σα σοδοιθαῖτ. 
Τιαράκοιτος ἡ ςΟποιι οἷ πα. 
Παρακολλαα, ἀρ  τίπο, Δ ρίπ.ς εἷδὲ «ῥά ξισμιαι 1,3. 
ΤΙαρακόλλημσ)ς ΟΠ ΓΙ Πατῖο. 
Τιαῥακονλνπικὸς. Ὁ τἰ πὰ Πά1 ν 1ΠῚ παῦεης ἀριάος ].ς.ς.19., ππρακολῃ" 

χητικὸν ἐμπλαςρον» σ᾽ ατίπαπάο ἀϊξτιιπ).. ὁ : 
Παρακολεϑέω, ὦ ἴαχτα [ἘΠ ΟΥ δ σἰπΡῸ ἰατας, Ποτασ. παρέπομαι, αἴ. 

[εξτοτ,σοσαῖτοτ ; ὅς ἃ Ρεγίομα δὰ τος τιδΣβοττατ. κα οἴδπιι5 ΠῚ 
ΑἸογοπο» " γὃ ἡλικία πόρτελῶς ἄπορος δύπου πόῤτῶν καὶ αἀμηχὸνθ. 

εἰξαρχὴς παρακολεϑεῖ τοῖς αὐσρώποις χῖλ φύσιν» ἰοπιΐ πῃ 5 μδιιγα τοῦ 

φοτπϊτάτιτ. Ρτῖπια αὰ ΤΊπλοτι, γιιαττο ,τῇ διδασκαλίᾳ παρηκολών 
Ὕοττ. 3» Κκ 



386 Π τΑ 

ϑυκαςδοξετῖπαπα νίσις ἔδοῦτιις 65. ν οατ ἃ ἀοξετίης ἴάτοτο πὸ 

Διίρείπ 1.1 ποῖα ῖπ Απδομαυο ὃ παρακολεῦυ σοι τούτοις δόξα αὖ 

«“ωὐτὸς ἀξία τοῖς γεγικηκόσε: νοις 2 ἡ πιρακολαϑεῖν αὐαςρεννδυπαξς᾽ 

ἡμοίάαπν οτίατν γοάσιητεβ ξαϊῆς ςοηίςοιτος, ὠπήει κοσμίως οἴπ 
καδε,παρακολαϑουδτος πῷ ὀρϑρώπου, Δϊ ΑΓ πιοάφε[τὰ ἀοπλιπι»α τ 

{ξέχαπες ποιά ΠΕ Π ατάτοῖιις ἴῃ Ρετὶοὶς, παρακολεϑοιῶτος χεμρρο, 

ἀιιππὴ ΤΕ ΠΊΡΕ15 νοσατ, ἘΡ  ἐξετι!5 5. ταὶ πειρακολυδοιι ταὶ τιῷ πρεοσώ- 

σπτῳρευἕοη δ᾽ ἀτιΓ θτα) Ἡογπιόρςη παρακολο νοι ταὶ σημάιαι ἐ καις 

σῶν “ἾΑ φαρικοίκων, ΠΠ ρα} 18 γομθη 15 ἀσοϊἄσητο8 ποῖα τοίσοτ.]. 

{εχτο,σαρίτε τῖάσει [θ᾽ 4επην ἀδευύατον γδ παύτα τὸ συμπ]ώματα 

ἐνὶ σα ρακολεϑ ἦσαι ἱτηροίΠΡ11ς φηΐπι ν πα πὶ αἰ αιιοά νεηθηιη 
οπιαῖα σοποοχηίγατῖννο 1Ρῇ φάος. Παρακολεϑεῖν γείδτιση δά ἃ- 
Αἰταιιπη9 1 οὔτ, συνιέναι ρεγοίρετε ἄτας ἰπτο ΠΠρόγον ντ Τιατίηῖς 
αἰΤοχιυ,οά ὃς ςοηίεαι ἀἰχὶς Οοτγηϊβοίπις ἴῃ ἈΠοτοτ. Αἰ - 
οἰιπεβ, μᾶς τε βυλοίμίω αὖ αἰκοιῖσαι, κ᾽ τυρφσέιχάν ὃ νοιεῦ γ κὶ πτερακο- 
χκϑεῖν υμα ὥς. Οαἱεη ἄς 54μτ. μὴ ῥείδιον ἐξ) πειρακολεϑεῖν [βιξλίοις 
σαλαρῖς, ὁδόν τῇδ υξηγουυνων αὐτὰ, ἰὰ οἴζοποη εχ ἔς 1 οἴϊε δπτὶ- 
πος ἰἴδτος ἤης ἀοέξοτς ἀγήτις τογρσοτο ἐπτοΠ Προητία οοη- 
1ε4ιῖ. ΙοΙΈρ ιι5 οὐ γδ (εὖ αὐτοῖς μζ' πάσης ἀκριβείας τοῖς ἡμετέροις 

γοδμμασι παρακολυϑεῖν, [κιςᾶϑ ἴῃ τα ἑατίοπο Εὐιδῃρο1)) Β΄ δυξε 
χα μοὶ παρηκολεϑηκότι αἴωϑεν πδῖσιν ἀκριξως 5 Μιμὶ 4ιοαιις γἱῆιι 

οἵδ, χα ἃ ργἰποίρο οσιη  αἡὔοσιτιια πιπι. Α117 ΙΗ] οὐ ηΐᾶ 
αἰτὰ τοροτιτα σοηίξοιτο, Ῥάυ] 5 {ςοιιπάὰ δά ΤΙΊπιοτλ, σαρῖτα 3. 
σὺ ὃ παρηκοκύϑηκας μου σῇ διδασκαλία, τιι γοτὸ ροτροέϊαπι μὰ- 
θε5 Φοξιτίπαπι πιραπὶ, Πεπιοῖβεπς ΕΠ Ἰορατ, αὶ οἱ τούτου 
πογηρϑύματα εἰδ ὰς ἐγὼ, κ᾽ πορηκολεϑυκὼς ἁπάσι κατηγορῶ γγτ 411] 
Οπιηΐτιπι ἀτθῖτον ἔπουῖπι ὃς Πρεξζατογ γυνε σοσηο5 ἰορατί 15: 
4] οππηΐα οδίογιιάτίοπε ποῖαγα τοποᾶπι, [6Π|ν ὅσα τυγχαύω 
δὺ' ἐμπειρίαν κὶ τᾷ παρηκολεϑ ηκέγαι τοῖς Ὡρφγμοίσιν εἰδώς. νάε ἐσα- 

ρακολέϑητος ΡΓΟ ὠμσιϑὴς ἃς σκαιὸς. ΗΊης ὃς παρακολοϑοιῦτα ἀϊοιιη- 

τιιγοα ἀϊτη ἐξα 9 ιιοτιιπι πάτα οἰ ντ ροῖτο 1110 ὃ, ἱρίᾷ εομίο- 
αίάτιτ. Ὑπάς ροτίτιμι 114 ττιὶβεοϊμαι τμοτουιοι μη» οτη εχ 
ςοπίεααςηείθιις νἱτῖα ἐπι οττίπηις. 5. ντ οὐπι τὸ ἐλίϑιον » ἰΠη αι 
Αὐἰ που. Ἀ ποτοτ. 1. χρηστὸν ν Οσδπιι15)κὴ ὃ αὐαίλγητον γαγρῴον, Καὶ ἕς- 
κάστον ὃ ἐκ “ἦν πσαρακολεϑεντων, ἀεὶ χ᾽ τὸ βέλτιςτον, 

πιαρακολέϑησιςγεως ἡ ίςαιιε]α., ΘΟ] 15 Πἰρτο Γεχτοοδρίτε ρτίπιο, 
Ρετ (Ἐχιιεῖδς χιαίαπι πεςο[λτῖαᾶς ξλξϊα ἐἰοῖτ » αιοί 1ρίς ἂρ- 
ῬΟΙΠΠατ κῦ πἀρακολάϑησιν, 

παρακομιδ' δ, ζ »π ρτατοτιις το, Δ ατιοητιιδ»ζγαη 1Ὴ1ΠΠ0 7 ρΡοττατῖο; 
νεξεονπιδιςέϊιο,αἀιςέξο. 

Ταρακομίζομκαγ ἀἀιςη1ο)γ πὶ τοςὶρἰονργατογιοίοτ, ἤισμο. Ασοιι- 
τ. ΑΣἸοΠϊπ.παρακομίζομαι βΐγρεω κεληϑότως αὐ οἴξω “ ὠρρκειμδύης ὃ- 
δυο ἄγω. παραμομίξονται τἰυὶ ἰταλίανγαΡ ΡΟ  Πατ. ΤΆποΥ ἀ14..4 οἵ, 
«παραπλέοντες κομίζονται. παρακομίζ εὗϑτι τὸ ὅπλα ἀΥ τα σα ΡοΓς, τεὶ 
ὅπλα κ᾽ καίσαρος ὁ καίσοιρε παρακομίζεδχει 5 ἀττη δὐποτγῆις σα ία- 

τεπη πο ρτὸ Οςίατο σαρεγο ] ατατο .ΐη Οἴμοης ἔς ῬΒΠ]ΟΙΡΒ. 
Πιαρακομίζω,αἰξοΓο, προ]! ον» Ροττο,ἰπιροιτογοχοὶρίο,γοάιιοο εἶτα 

ἀοςὶρὶς Ομτγ (ΟΠ, (σουλατι!ο 5. 
Τταρακόμοις γοςαρᾶτ (οιλίοϊ,τοἴςς ΡΟ]],(ὺ κομδδτας, 1 σοπιατοβν ε] 
ππαρακογάω,αςιιο, ΟΔ24 ἤρτο ηιίητο,ςαρίτο [ἐχτοςἱοτ, Ρ]απτατ. 
ΤἈΘορ τ  ςηΡα 4,6 παρακοναν ψυχίωὶ ἀἸοῖς Ῥτὸ Ἔχάςιιεγς δηΐ- 
τππὶ ὦ ξοτγιϊτιάϊποτα, Εἰ ἃς ὧν τῷ φιλ εἶν ἡ ασπείξεγαι παρασρί- 
(εν τὸ γγύειον κ᾽ ας παρειαὶ, Ἡ εἰν οἢ..δζ δι 4, 

1ταρυκοπὴ γἡ ς οἱ» πα Π Δοίο πο: παραφρφσευηγἀςηιοητίαν ἀοΠ γιυπη, 
αϊεῃ, παρακοπὴ λιηϑειργικὴ, ἡ φρενητικη,. ΑΛ το το. οὐδὲ ϑαυμασίων ἐ- 
πεσμάτ. ὡς κατέςη "ἢ «παρακικοῆς, (μοά ΠιΙιοίτζογι ες ἀϊοῖς ἐς 

Βγοίςγαπιο [ἰδτο αιαττο,οαρῖτο 69. σαρακοπίω ἐργάζεται 9 Ῥ] η, 
Τιτο 25. σαρῖτε ηιάττο αἰτοζηςηζοπι τεηγαττ: ἃς πηςηζοιμ σογΓί τ 
Ῥίτ: ὃς ἱπίλπίλπι σὶρ αῖτοδ γέλως σπαρακοπὴ τις κὺ ὠπότη, Ἀὐϊοτε!. 
τη ΡτγΟθ]. 

Παρακοωτικὸς ὃς ΤΙαρακοπτὸς οὐ ὁ) φρεγητικὸς, ἀ ΘΠ, 6 5.4 ΟΠ 1Γαπ5 πλ θη - 
τὶς ᾿πηρ 5:16 Π1 ΠΊΕ ΠτοΠῚ Ογγαγο ἔλεϊςη 5.1 [218 ΠῚ ΕἸ Β μος. σα- 
[ΘπιιογΛηϑειρηος ἀταρακοπετικὸς ὶ αταρακοαὴ ληϑειργικὴ "ἡ φρενητικη, 

ΤΙαρακόπηω, μι όψω,π.οφαγυστὸ τὸ κόπλω  1ὰ οἴ. ξετῖο .οἰ40ν ὃζ παρὰ 
4ιοά νἱτίοἱὲ ἀταιιε ρεγρογὰσῃ αιΠ4 ξιξξηπι οἴϊς ἴπ μας Πρηϊῇ 
ἐατίοης οἴτοπάϊτ, ΕΠ ἴταψις τῷ παραικόηειν ρτορτία Πρ, Ηςα- 
τἰονπυιπηπηο5 δά τοτῖπος οϑάοτο, κὶ τὸ παραχαορίηειν καὶ παράση- 
(σίνειν » νόμισμα κίζδηλον Ὁ πογηρὴ δ κόμματος ποιεῖν. Ἐς πηοποτατί] 
4] [1] πὶ πιμπηπητητι Ρ Θτσαταιηῖ «παροικόσστογτες ἀϊσιητηγ 9 Ἰά 
οἰξ, παραχαράκσαι της Γαράοϊας ἀτάιιο Γβα άτι15 ΒΙΙΠλι15 πὰ- 
ρακεκομυῆθον γόμισμα ν οσϑτιιτ οἷά εἴν, κίβδηλον κὶ «ναρακεχαραγμῆρον. 
Τιαη]ατὸ νγοτὸ παρακεκομμῆμ- αἰδρ» στ ργοιι5 ὃς ῬΓΆΙΠΙ5 5 41] 
παράσημος καὶ παράτυποςγϑς αἰ ΑὙἸΠΤΟΡΒΔηΟν οςατι ἴῃ ΡΙμτΟ αὐὴρ 
τῷ πενηρρ κόμματος, 14 οἴ φαύλως διακεκομμῆνε, ΓΛιολαΠιι59 μές δῆλα 
χἡ γέϑει κἡ παρα κικομμῖῥα) ταοηοτα δα] τογῖπα ὃς ΕΠ ροτοια, 
ΑΥἸΟΡν Ασβατη. Αλλ᾽ ὀῤδιρρίρια μοχθηροὶ γπαρακεκομμῆρα ἄτιμα κὶ 
στιράσημα καὶ παράξενα. ἐσὺκοφαύτει Μεγαρέων ταὶ χλϑυίσκιοι, Ταροι» 
κόπῆω, ἔγλιιάο : ὃ αιιοά ἀἰςῖτ Ὑ ογοητίις ἀαηη ἄατς . 1, αὔρῳ- 
κόπῇ εἰν χὴ ζημιοιυῦ, ΑΥἸ ΠΟ ρ Πα ης5 ἸΝ ΟΕ }15,υΐων αῤγυραμοιζοῦ πὰ ρὲ 
κόπίω δὲ χοινίκῳ, αὐτὶ πὰ ἐζημιωϑίω Τάετη ἴῃ Ἐφιῖς, ὦ πονηρε Οἷσον ἐ- 
ὑπτιρεκόπῆς χρόνον. ποιαΐτος χρεσιδημδό, Παρακόπ]ω, ἀς! το» παραρρρ- 

γω : ἡ ποιρακόπηω Ἃ διάνοιαν νο] τῇ δεανοίᾳ ἀϊοίτιιγ, νης πτορα κοῦ ἧς 
ὺ παρακοηῆ ός, Ατὰΐζοτο] τὐδὲ ϑαυμοισίων ἀκεσμις Αι ἔγετρ δὲ τινα, ὃν 

1 ΠΛ 
Αβύδᾳ παρα κόνψοντει τῇ διανοίᾳ 5 κα εἰς τὸ ϑέ, 
ἡμέρας, ϑεωρεῖ Ὑ ὡς υἶσσυκρενο μήϑων τινώνγ» κὶ ὅγησ 

πῆς παρα κοπῇ ς9Ἐ φησεν ἐκεῖνον ἀυττ ἃ χρόνον βεὶ ; 
Ρῆτ Ηογατζίι5 ερ᾿ [τ.2.} 10 το  .Εύὶτ μα ἴρῃο ̓ 
ἴς ογράεθας κηῖτος διιάϊτς Ττάσοσάοϑ ἴῃ γᾶσιιο 
Ρἰαιότηϊις ὙΒρΑττο : ὃς αι!α: Τε αιιίτιις πᾶγται 
ςοπιηλιταῖο ποηλξηο. ᾧ 

Παρὰ κορέωνΥ ΕΥ̓ΓΟΣΘΓΠΟ, ποιρᾳ καὶ ἐαΐω, ΡΠ ΤΥ ὨἰΟΠῚΙ5. 
ὑπ φνθρυς δοὴ .Ἰηάεροτὸ Οἴςετ, ἱπάδ 
Τοίςριι5. μεϑυ ϑνεὶς 2 εἰς ὑΐπνον καταφέρεται γν) γεγ 
οἸρρς ἔκειτο. ἢ ἀρ πνε ο1ς ᾿ 

Παροίκεσις, ἀςςερτίο,ἔγδιιβ. ΚῊΣ 
Παράκεσμοι ατος τὸ ργαῦα ἀέξει πᾶ 9 Ἔχίτιο Π! ΠΏ Δογοα 

τηα]ὸ διιάϊεπάο, πιὰ ορί πἴοπε ἱσηθατι5 εἴτ, ΡΙΑτο ἐρ 
λοι πάδρρκεσ (ϑό τῶν τιγῶν ἐμμεστοι ΚΠ 7) φιλοσοφίαν, α]1} 
ἀπ ΡΜ] ΟΡ ΐα διιάἀϊουδητοἱ ποιρακεσμοίτων ἵστορ 

Ρτὰ τγαάϊτιος παγγατῖο ἂρ [115 αάϊτιι ἀσσερτα, 
ΡῬτγαξατίοης. 
Παρακύω, μι, ἀσω γα. ἐχφγο οϊτατοτ 5 περ ΠΙσοπτέγαας 

θῖιις ἱπ Ερίτ, τότε 3. μζ' σοῤῥησίας αἷμα καὶ μετ᾽ ὠξιώσ 
«ρεσβυτίρρυ καἰ δεομῆμε μυὴ παρρκώσαντος 7 χαγομῆδαν ὁ 
1ἰετὸ ρταιἠτέγαις ἰοαιιοητς ἃς τορσαηῖο γε αττοητὰ 
[εἴς διυιουτῖς, ϑο ἰοσο ραγτὶοὶρίμτα γεγθὶ ἰσςσιπι οὶ 
Ἰδὲ ἀιχῖς, υίϑως κα σοιραλόγως πὰ Κλεομῆδοις παρέήκυ!, 
Ρυμάςφητον σοπτεπιρῇτ, ἰά ἘΠ), παρακκομῆνθ- ἠξίς μα δ 
ἀὐάϊτιι5 δὲ τερα τη ρα Πι5,5ὶς ργο ἤθπ ΟΡ οι ροΓ 
ἀϊςης πο ἰμμ. [μποΐάπιι5. Αλλαὶ δεῖ ὁμασιςολοποδν 
εακύάσαντας πἢ δ)ητέγματος ἷπ ΟΔιιοΔίο, πΟη Ραγθο,κάτε 
Ἀεγρμήνων, παρέργως.) λείϑρα ἀκιίω, Θεηὶτ. παρακέω 
τεῖεο 5 τα παιάπη Ποη Διιάϊεγί πη, Γαιςὶδῃ. Ἰάοπὶ ᾿ 
τοιαῦτα γὸ φὴς εἰ μὴ αν χΐυ παρόήκεστι ἢ παρα δείματος 
ἀνπτεῖ, ἀϊέϊο οἱ ἔχης αιμάϊςητε585 ᾿ἶδτο ρείσιο Εἰάγα, πο ' 
“Ἶ,, ἐο5 ποθὴ διιάϊογιτο ναι. 28, 1Παρακέωνγτ παρρμῶς ἰοἶτι Ἴμω 
ἐκ ὀρϑώς ἀκέω, ροτρογάση διιάϊο, Ρ]ατο ἴῃ Ῥτοῖαροι εὐ μίσὸ 
λα ὀρϑώς ἠΐκασας, ἐπ 2. γα ἐπὲ οἴει εἰπεῖν αὔτο σαρήκασας. ὙΠ: 

διά τ1π|. χάσμα πῃ Τ ποζτοτο; ὅσοι τὰ πτυρακίειν ν᾽ παὶ ἡ 
λότι ππιρα ναί εὗϑοι, λέγεται : (ὐα: ρεγ  εηταγ ΠῚ ψῆων 
αὐ γἱ[5γ4ις 411ὸ φιορίαπι ἰςη αι, Ετ ΡΟ Ἐοᾶ, πούρϑρι ἦσαν 
δχκίασι γ κ᾽ παραγουίΐσι πλεῖ τα : ΤΏ Ρ᾽αγίσῖ5 εο5 ΟΠ, ἼΠ 
Εγιζγατιγ. Ππαρακῥωγλαϑρα ἐποκρφώμω ἰά εἴξ. Γδδιηῖ ἼΩΝ 
γοςο8 αἰ 4οτιτι σχοὶρῖο 9 ὃς ρχοοιιΐ 44 παγγθπε ἀττὶ ο᾽ τ 
νι Οἴφετο ἀἰχὶξ χυιἄς Οὐᾶσ, Ἐς ΡΙδυζας οἰ σα Πυΐον 
ποπη αἰ ιογατη:αο ἔξηῆι αἰ ἕξιπη ἃ ροεῖα ἘςΪοι 
Ἰορὴ τοῦτα! τδὶ σαγπλῖηᾶ. ΑὙΠΤορμδπο5 1π Βιδιἶϑ. 
δεσποῦϊ Οἷταν λαλώσι; ὃς (ΤΥ Οδπιπὶ ἀροη5 οὐτη Ιοαι18 
πη η]} δὶς ἴῃ Ἐρ᾽ργαπηπηαῖ, ποερακύκοα γυυῦ ὅτι σίκτειι. 
ΕυιΠγἄεπιο, Οἱ Κτύήσιανπος ποι αὐ δ ταῦτα ποιρυκηκόει,, 
ταπάο ξοτιιηι [Ὀγπηοηο πὶ ΟχοΙρίοη5 σσρ Ποεγατ. 
ἀκέΐειν μβρ τῷ χύγον, πάρχὶ ἕει ἢ, Ατποτεῖος αθτο ἐερ 
ςαρίτε (πχτο.οῖτα δια εχ ρᾶττε ὃζ πο ρετβεξϊὸ τ 
ἄστει διά ϊγοΑσργγορ, Παρακίῳ,ητογάμιπι ρτὸ εἰκέω 
Ἡετοάοι, πορακύωῳ τῇ ἐκείγε τυ) τέχνίμυ, αὐιάϊο ἐς ἅΠΠ{ὺ 
Ῥίατο ερίλοἱα ἐρείπμα, ἐδὲν ϑαυμασ τὸν. νέον αἴϑρο 
τὰ ἀξίων κογου πραγ μοί των, ὄυμα ἢ, τοὺς ἔρωτα ἐχϑεῖν, 
βία. αἰνάϊοητειη ἀξ τεθιι5 τηᾶ σηῖς (Ὀγπιοης 5. ὙΠ 
παρχκήκοα αι]. 1 Ἐρὶξ- ᾿ 

Τιμραιχρατέω, ΓΟ ὨΓΙ ΠΟ »Γοτίπθο, ἤγπιοτ, ΑρΡρίδη,πΊθοτν 
ἔτι γοσοιιῦ τα ἃ φρατ»γ)ὴν σφων ποιραχρατεῖνγτηογατὶ ἂο ἀετὶ 
ΤΙαρακρερ(φέω, μ, ἐδ ωγπ' αἰκαοἔπ!ροηάο, ἰῖχτὰ δα καὶ ἰατούς, 
Παραικρίνωγεχ Δι το σοπιροηο ᾧς ςοπιρατο» πα 

χτα Ἰοοο,οχ δάπιογίο τηίξγιιο ἀολοπι. Αταιις ἴτὰ 
πράσις Βοτὶ ροίῃτ, ῬΠΟτΆγομι5 ᾿ι Αατοη, τοῖς 9 πᾶρ 
κριυΐύοις, χόγου κρείἥων η τείξις ἐφινετο Ἷδ ῥωμαίων.Ιἀοῖ 

δακακραμῆωγγοχ Δάπιετίο 1π|Ἐγιιξεῖς Ροἀ τι θιι9ο σπῖξο 
Ροταπη ἀπάϊςο Βιά. : ΠΤ 

ΤΙαροικ βόα σις γῇ ἀστειϑίμ)ς ΟὨτΙΠΔΟἰΆ. Ιούορμι5» πιρακρῥασι 
φ᾽ Ρεί, ᾿ ᾿ 

Παρακρρατιὴς κα, ὁ, ΟΥΤ1Π 0 οἵ αι αὐάϊτα Αἰ ἵτοτ ἀπεογρυοτδταγ αἵ 
αϊέτα {πητ,ὃς ἐξα [ὁ ἀεξεττ ἀταιις οχροηῖτ. ΣΝ 

Παρακροκίζειν τ ἡ χρόᾳ 5) ςοΐοταπι ογοοί ἐπηϊτατῖ Ὠιοίςο 
5.04}.137. 

Παρακροτέω, μοήσω, πὶ Κα Ποττοτ,  εοτζογ)φὶ ποεπάο, 
γω, πτιρφρμιώ, παι φφξιυλω, {κιςίδηιις, ὁ ὃ οὐϑακροτεῖ ἐς ὃ ϑ 
οἵα, ὡς μὴ τόχεον ἀποκυνιγείῃ δες. ΡΡ]αιιε τίει ρα δα ἢ Ϊ 
τιιπὶ ἅττ ΤΏ ΔΗ] ἔλέϊο ἐχ]ιοσταζιγιπο μα ρρτοιύ τες πα μῆς 5 ᾿ 
ἰ, παρκϑειρσεώύοντες τα ρφρμδύτες, ἤρΝΝ ες 

Τχαράκρρυσις ,» Ῥγορτίὰ πιαϊίρηα {πσομπο ἰπ αι Ροηάοπάϊε, ὡ Ἢ 
φἀπιοτίςηάῖς - ἀὰς ὙΟϑ οἱὲ ραϊοῆτα φιαῇ Πιρρίαπτατίο δΓ 
ΡΙΙΠῸ 5». νὰ ἴῃ Παρακρρύω ἀϊςετιγ 5, κ᾽ αἴθ πάλαισμα. ἘΠ 
Ῥτοὸ ἔγαιιάς ἂς (α]!αοῖα [πιέζει 9. τὴ αὐτὶ τῷ οἰξαποτη ΓΩ “ 
γαὸς χγτ τοῖτίς (οπιπιθηταγ, Αὐἱ Πορθδα, ἰὰ. Ἐφυήτίθι!5, δ᾽ 
[πίστι Πσγο [ποιά ΡοΪ εἰσογηπὶ Ατἰξοτς 5, ἐπ ΓΟ δ 
πηᾶτ, γογὼ βρη τοττία  Ομρεῖς ἀςοἐπγατοττία; ἐντὶ σα 
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υσις πῇ δμπολῆς ϑερμο, ςαἸ οτὶς αἰ Πιρογβςίοπι 
ταις Πιρρτοῆπο: Πς ἐπίπι Ροτῆτις αινὰπι ἀο- 

ἀζὰ νοτεῖς Παράκρυσις οτίαιτ πιοπτὶς σοποι [5 ατ 
νἀ Π τίσ, Θαΐςυ, Ἐτ 

ον κἀς τι απλγα ς ἐξῖο ἴῃ ἀο! ἐγῖιπι προ ἢ π5,Ο 

Νὰ 
ἰξαϊτιις, μώρϑε. 
5. ὑπὸ τῷ παραχράειν, ἦς 4116 σοπτὶ ποπτου οἱ εἴτ, ἀθ. 
Χο 4ια: νοχ σοπνῖοα οἱἕ τοίτο ΡΟΠ]. ὃ. ΗείγοΝι. 

“πὶ καὶ Εἰ σσαρακρέομαμ νοῦ θιπὶο Ἑ ραϊοῆτω ΕΠ ο- 
ύσει κὶ παρνπαλώσμα τι ὃ αὐτίπαλον σῷ ἡ λών.κ μὴ Κριτοιξ αἷλ- 
ἴπ τειν» ΠΟ ΠΟ. σα ΠΠἸἀόαιις Ππέγα: αὐτὶ πεῖο αάτιοῖ- 
ρρίφατατο » ποθὴ νογὸ ἐολῖσογο ΠῚ] ἐπηέππ τις ἀγγὸ- 
Ὄγπογρ, δὶς αἰτατιις ΝΊν 1{65 Πισουο Αἴαςὶς ρορ] - 
ποτε, ον ἰ4άιις αἷς ροοῖα Πα. ψ, Ως εὐσταν αὐάειρε. 

ἡϑεν Οϑυσειὶ, Κόψ᾿ ἐπιϑεν κώληπα τυχῶν 9 ὑπέλυσε 3 
Πτετγρτὸς κόπῆειν τὸ κεῖ εἰν Ἔχ ΡΟ Ὠῖτ. 1 οἵν ΠῚ Γιατὶ πὸ οἱὲ 
ΘΙ Πογς : ἰπ [ιέξα Πιρρίαηταγε 5» χιιοα ντυιιπιαιια πα- 

πιρΙ ἐξλίτιιγ. ΕἸῈ δηλ: πορραχρέεῶτω γ ντ Δἀποταγιοῖ 
ΡΝ» τ᾽ πάλε των τῆ καὶ καταβανγλόντων, δ ἐν ὥρᾳ κρεόν- 
ἢ χίοὶ, κὶ αὶ ῥιπατόντων, ΑἸ115 ρΙαςεῖ αὐ [5 Πιπυρτι πη» 61} 

[5 νεἰ ἀρρεπίϊς πιά! ρηα {πσςιατίοης ργαῖον [τ 
γε ρῬοη αι αἰ τι: οὈτίηογο σοπάπειγ. πᾶς ἀϊχο- 

γ᾽ άε5. Σταϑιιὸν μὴ κρέειν ἑτερόζυγον, μ᾽ ἴσον ἕλκειν. ΓΪΔ- 
τοῆς μος αὶ Ππιξξατοτίθιις τγα [τ] τ αὐ ὑκ αὖ σε, ἵΠαυτν 
παροιῖσα ξυμιφορεὶ. ποαια "απ [νας ΡΥ ίοι5 σα ἀπ} -- 

ἸρΡ᾽απταθῖς δὲ οἰιοττοτ, δὶς δὲ τγαη τὸ ργὸ ἄθρο! οτος 
δ᾽ίσοτα νἤις εἰς ῬΙ ατατολιις ἐς ΑἸ πην [10 τὰ Το της ἴῃ 
τῆοσηι. τῷ ὃ Περσέως αἰχιαλώτου γγοομῆϑε, κἰ παροικρεομῆύς 
. δ}! σοι εἴπεν,ἤος οἶζ, παρατουμῖε τὸ εἰς ϑρία μον ἄγε- 

πευχουν ες γε ἰἀειπι οἰτοπαῖτ ἱπ ένιν Πἴο : νοὶ οἵ εἰπιάε- 
ΠῚ νοτρο ναί ν ὉΠ ητ τον τ παρακρϑεόνοῃ (δ κοίρτυρας 
εἰξιτεῖθος ἀθρο!]ογα, γοξαγαγοιν οἱ γοξο]Ποτο σαραγροί- 
ελέγχεν» ΓΟΙ σοῖς ἄτας τοριάϊαγενντ διακρέεῶτῳ, ΟΥο- 
τ οίξω σοφίας πιαρακρέεϑϑοοι τίου ἀλιΐϑειδο ) ΡΓΟ Δ ηἰς Πτο- 

5 ἀοξεγιηα νογίγατομν οἰπάους ἀταις γοβιταγο. Ππαρὰ- 
ἐξαπατῶν , παραλογίζεϑτε 9 εἰτου πη! ηἶγο, ἔα ΠΠογο,ἀο- 
τὸ (1 σαγὶ : εἴτπὶ Πππ ΡΠ Το ν εἰ ἀπ} ς] ἀσειατ. Τα - 

ΤΙ ΟΡ απ. ἴῃ Ἐσιητι». Κρουσιδυμῆν, Ἰη ε τ ερίων τῇ βε- 
στα θ᾽ ἡ παραχρεο μῆμ.. ἘΠῚ ἐπῖτη παραχρπσοιν ον [δ 

ὁ κρήσο μων) μέτρον, ὃ λέγεται δ)ὴ τοῖς μέτροις παραλογιζομέ.- 
πρέστιάχοι δματο ἐψα). Ἐτ ΠῚ. παρέξεται αὐτὶ πῷ οἶξα- 

χετῆκται ὃ τούθομᾳ.. δστὸ τῷ εὖ ἱσωντας "πὶ ἢ μετρομῦ τας, 

μέπρα κὶ διασείειν, ἕνεκα τὰ πλεονεκτεῖν, δὶς ἔστι ἐπ41- 
Ἔγε ἀϊςῖτ Πεπηο ἢ εθ 65 τὺ δικός σὲ παρακρύτοϑτι. "46 ΠῚ. 
ν ὀρθαί οεύώτοι κὶ β.ἴε)ιυροὶ, τοληκοῦτον τράγμσ; παραχραῦμε- 

σας, ΓἀοΠγ. τηρεῖν ἐκέλδυσεν . ὅπσως κιὴ «παρακρέσωμαι μηδ᾽ 

ν, Παραχρέομ Ῥα({τὸ2ξα]Π ον, ἀςξοϊρίοτ. Γοίαπιις. 
ἐκρασμαΐ σε; ἸΝΤ1ΠῚ ἜρῸ ἴα οἰ γοτιττεηὶ ὃς ἔο Ες ΠΡ ἀϊχὶτ 

Πρηϊβοατίοποῦνε ρα πα τα Π)οητ οὐ ἢ 65, μὴ ταρακρα- 
Ἐς Ὡς ἀοςὶρΡίαϊηϊη!. Ἐτταπποπ δάποτας Βιιίσις παρα- 

(ἢ εἰς," ΠΕ σοί τιῇ αι ἀοοορειι εἰξ, αὐοὺ ο σ. Γοτοηἀιιπι:πα- 
σαὶ νεγὸ ἀδπ τὸ, . οἰξηπούτοσε ἀεσερὶς σευ τῷ σ΄, 
5. Πτοτα 591. Ερίσ. ᾿ 

οἰπῆιρετ δίοι στο. παρακταῶς Ργορτὶὲ ροήτάεγο, ΓΤ θο- 
«Τα τ, 
βΆΤΟΥ, 4111 σᾶς ν ΘΠατΊςΟ5 ἄτι ῖτ,Ὁ 7 χωυηγων «δῦ κυνας 

γῶν. 

ἴμα, Πτότγεις βιέεις.ἱη Ερὶρ. 
δ δ αἰπαγειν,ἰα οἴτοῖη οὔτε ρτοάιιςογο, αὶ τα] οππὶ ν ἰπὶ 

δ αὶ σιυυοχικῆ ἀγαϑύαης Ῥ]] ΟΡ ΟΠ ἐς ᾿πλ]πο δύ ν}ν- 
Ἰεη55)πώς αὖ οευῦ τὶς γοιυῦ ἔχων εἶ ποι, τὸ ἐν φωτὶ σώμο τῷ κα 8 

τὸς ἤτιόν τε κἡ πειρυκτίκὸν ἐξ) 1. σογρτις [Ὁ]1 ἐχροπτιιπι 
ἤς ργοάιιξεγίσοια ν πιθ γα: ὃς ΒΘ Π ΓΓΙΓ 6 ΠῚ. 
. ᾿ἰτότειιβ9 του} 159 αὐροϑοιλάοσιθε, Πτοτὶ ρτορίη- 
ἢ οεΐ. ἑἶμι πρός τε λττ οἱ ὐὸ αἷρῳχτίες λειμῆδαν,ἴ, τη ἴϊτο - 

Αἴα. Σ 
ῃτγοάιιςοτγο, ΕἸ ογοάοτ. : 
οὐ͵άς ἴῃ ἀϊξείοπε Κωνάγχν. τοσοῦ αἷτ ποτῆει εἴ- 

σΓ ΟΣ  θ115 πιο 41 οἷς ᾿πι ΘΟ ητα Πι24 110 ἡτιαγτᾷ δηρίης ἴρε- 
δ ΠΟ ΠΑΓΙΓ. 411}ΠῚ ἜΧΤΟΓΠῚ ΘΌΙΓΓΙΓῚ5 παιιίςιη]} ἰμῆδτημπια- 
δοταης. 
Ῥγορτιὸ Πρηϊῆςατ ργος!πατο σαρῖτε ἴπ ΟΡ] ]αυ1ΠῚ 

Υτ]οαχαΐτιιγ Ρ] ΤΉ11155 ντ τ] ὁ ἐεπεῆτγα τγαηἤιεγῇ9 ο- 
πίσητος εἰπτέίαις οἰτίοία οὐ ογιαητ : ΟὈ τον ἀτάιις 
πίεηπαπι τπτιιοτγῖ. Αὐἰπορηαηος πη Ρᾶςο. - αὶ αὐ ποίει γ᾽ 
Μοιχόυο μβύ ει δρωῖσι γιυνῶκες. Κὶ αὶ γδ ἐκεῖνα αὐρᾳκλίγασαι, Τῆς 
 αἰδακύτημσι. Κ αἴ τις Ὡροσέχῃ ἃ νου αὐταῖς Αγαχωροίσι Κα τ᾽ 
αἰδακύπηασι, ΒΑΠ]τις αϑδὶ πλεονεξ, ΑΝ αἱ νύδσει τίωλ ψυ- 
 αἰθιῤῥέων ὁ πλούτος κὶ τ παυιείων υτῦρχοο μῆυ(Θ- 9 μήπου. κα 

; εὔν Ἰείξωϑεν αἰδῳκύψη, ς ἔοτας σαρατ Ἔχογαῦ ἀταΠς αἰϊο5 τα- 
το οοιῖϊο αὔρὶςίατ, Ηΐης ρτοιυουθλιιπὶ «δεξὶ ὄνς αὐρφκυύψεως, 

{παπτιά ας ογοαηη!. Ῥέοο] 5 ἐς Π)οο;εἰς τὸ ἐῃ τασντα 

Π.κᾺ 387 
ἄς αἴπο 5 ψι] ἐὴπι ἀρ ἀραίοης πορίοϑετπι ἀροῖοτηγοῖπ ἐγδῇ- 
τῇ σάρισ ἰη ταδεγηδιη νοΐ ΟΠ οἴ παι ἱπο γι 9 ἃς ναί οἰογεῖτ. 
ΒαΠῚ. Ογερογῖο, Ο' δεῖνα οδτι αὐοακ ὑψι φιλοτιμουύϊοδι.. ὡρὸς ἃ βίον 
ΥἿδ χριστιόμών. ἰὰ οἴ, αἰ Τα τιλιι τα  εντὶ ὀχρίογατγο γίγαι Ομσὶ- 
{Ια οτιηι 5 ἃς ᾿πίρί σεις ρα] ρον. ϑὶς Τρηγ υὐ αν Ὁ καὶ θεμιτὸν παι- 
δακύπῆειν εἷς τὰ ἡμέτερα 9 νΟὔὈὶ5 ας ποη οἰ μη ἰπογά ἀταιις αἄντα 
ΟἸιεἸ Ἰαπουιιπὶ ἱπέογιε οσιιος νο] ἰητγοίρίςοτς, Ταιοϊ απ» α- 
ναζιοεῖσι, Καὶτο εἰδ' μόνον παρέκυνψα εἰς τὰ ἐμέτερῳ, Ροἤαιαηι αά {Ππ 
νοῖττα ἀορσηιατα αὐρὶοἰςηήα οι] 5 ἀςτοτῇ τα ἡποιυίι]. δὶς 
Τεπιοίτἢςπ. ἴῃ τ. ΡΠ Πρ ρῖςα, κὶ αρδακύψαντα δὴ ἃ ἡ πόλεως πό- 
λέμον. [τῷ 1ητς ΠΠ 16 ἴτιιγ ΠΠπ| ΑρΟ ΠΟΙ Ἰὰσοδὶ ἐρὶ πο]. ταρίες τὸ 
δ ἢ αἰοακυψος εἰς νόμον τέλειον ἃ τ ἐλδυϑερίας, αι ἰποιτηθοης Ὁ- 
οἰὸς ᾿πτι οτὶς ἰπτγοήνεχογίγηις ἴῃ ἀΒί Πτατ ἐΠ| πὶ Ἰορεπι 
1 εγτατῖς. ἰά οἴ, αὶ ἀοςσιγατὸ Πιυιάϊο [έηιίς οδίοναεις ΙΝ αζα τ 
πεηυῖῃ Οτατ, 4. Εἴσω εϑρῳκυύτ τοντες, ἱπτγο ἤροἴθητος, Τάς ΠῚ πο- 
φακυ πῆ εἰν εἰς τοὶ εἴ για αἰ γίων, ἢ 

ΤΙωρ ἐχυφις, νάς ἸΠΤαρακύπειν. 

Παρακωμωσεῖν, εἰξνντ ἢτ ἴπ Οοπιαάϊα 9 ΟΠ ΠΠΠῚ Πλοῦτος. ἃς γΥ 14 
Ρογίτεϊη ροτς ἀταιὶς ἐς οὐ] σους. ΒΑΠ] Ως ΠΤ οάογο, Πλάτων αὶ τῇ 
οἰξωσία τῷ χόγου, ὁμοῦ μὴ τοῖς δόγμασν μούχεται, ὁμοι} 3 ιὸ αἴδακωμω.. 
δεῖ τοὶ πρόσωπο, αἀίτηι!ο ϑράτυμοῖχα μὔὸ τὸ Βρασὺ χ᾽ ἐταμὸν διαζαλ- 
λῶν. ἱτπία ἢ τὸ κοεῖφον “ὶ ϑιανοίας κ' χαῦνον, κ Ὡρωτα γύρα πὸ ἀλαξζονι- 
κὸν χὰ υὐαβροΓκον. 

Παρακω χη τετοητι 4 Π|τῖο, Τ ΝΟΥ ἀ. πεερρ χ᾽, τ ὁμακωχὴ κὶ διακο- 
χλς ἀἸοῖτιτ, 

Παραλολ εἴν, Πσατὶ ΟὈΪ Ομ, 
Παραλάμβ αὐω, μι. αὐδαλἡψοίμαι αν, ποιρείληφα, {ΤΠ πτο Γα{οἸ ρῖουνε πις- 

σον Ειοῖτ αι ργουποίαπε ασοὶ ρἱτ, Ὀὁπηοῆμοη, ἢς ἃς Οαζά 
ἐχ ΟἸσογοπουΡρτγο αἰΠππλογο Μδττησαρίτο ἀϊπιοάςοίπιο, Ιτοπὰ 
ἀσρτοῆοη 4ο . Ῥγοπηοιεο, αρ᾽ Ο ἀπ ρ οξζοτσ ς αἰαλαμβόύω, [Γ- 
οἱρίο σιιγαπάτ 5 Οαἱ ςηὶ5 Πἶδτο [οι] 40 δά ΟἸαμιςοηεῖ,. [- 
τα πι ἃ πηαίουῖθιι ἀσορῖο., ὃζ ιια ρος πλδηι15 τγδάϊσα πὶ ἀο- 
οἸΡΙο. ντ ἃ ραγεησίριι5 {ΠΡ εγὶ. ΡΊΑτο ρτίπιο ἐς Ἐθριθ]1ς. Πότε- 
Θρν» ὦ Κέφαλε, ὧν κέκτηται τεὶ πλείω παρέλαβες, καὶ ἐπεκ τήσως ΑὙἸΠΙά, 
ἴῃ Ῥάπατῃ, μείζοις 3. εἰ ποισων ὥσας αὐ' πειρειλήφα μῆν, αιτας ἃ πιαῖο- 
τῖριι5 αὐάϊο πο ἀσσορίπιις. Παραλαμξαΐω, (οςἴτπὶ φάπιπσο νοΐ 
αὐπλϊττο, ἐμ δέχοικαι κὐ δια δέχοξκαν, Ἔχ οἰ ΡΊΟ, ΒΑΓ] 115. κὶ αἱ νύκτες αὲ 
μεϑυμεριναὶ φροντίδας αὐραλαζούῦσαι. 516 Τι1|. 'ΝΝ ες τγαηα}}Ποὸσ 
ποχ ἀϊΐοπν απ ἔοε ὲ αξῖαπι Ἔχοορίτ,, οἴ, Πιδίςοιτα εἴς. Οἱς. 
ἴπ Οδΐοη. δ. τποπιογίαπι {ΠΠ{π|5. νἱγ] ΟΠ ΠῸ5 Ἔχορίοητ ἀπηΐ 
ςοηίς φιιθηζαβ. οὐραλαμβαΐω τρὲς τί θυσίαν, Δ  ἐο ἴῃ [ποτ] - 
αἴτιπη δζ δος ρ᾽ο.] υο  Π115 5 αῤτέμιδος μεριψιμοιρρυσης ὅτι μιὶ παρε- 
ληᾳ ϑὴ. ωπρὸς πίω θυσίαν, τὸ κεφοίλαιον ὅλε τῷ Ὡρῴγματος «δαλαμζά.-. 

γεῖν» ἀριια Το σγατοτῃ δή ΙΝ Ίσοο  επ|, ἰά ἢ οαραζ τοτῖμς τοὶ οὅ- 
{ἰτιεγε αὐοφλομίβανειν ἐν συμβάλοις , αἀ δότε τη σοηΠίλῶ.Ρτο 
φιλικῶς χα μἝόνω, Τ Ἀν γ 414. ὅς ἴτὰ ἰπτογρτος ΘΟ δ"οῖ5.. οἱ μϑδ ὁπλί- 
σὴς ὡς μὴ ἐρέοσων αϑοφλαμζανετα γ ὁ ὃ ναύτης ὃς κοινωνὸς πὶ ἐρεσίας 
λόμᾷανοται, αὐδαλαμβαΐω ἐμαυτὸν » τὴς ΠΟΠ]ΠἾθῸ . παραληφϑίσομαι., 
ἁΠυπιατ. στο ον. ΟἸτο, ἡ θὲ τοὶ οὔρῳλαρ βανο μῆνα ἐκ Σποπέμπω, 
ἃζ δά δὰ χα [οἰ ρ μητεὶγ πο ἢ ἀἸπλῖττο ἴΏτου αὐδῳλαμβαίω., ἃς 
Χπολαμβαίω 9 αιιϊήάατι πος ἀππούδης ἀ Ποτπιο πὶ αιιοί ὐδᾳλαμ- 
βόυειν ἀϊοῖτιιγ ἐς οο φιοί τις Ρτίτπυτη αὖ α]ο τγράϊτ δοοῖ- 
Ῥ᾿τατοτολαμβαίφνν το ἀε οο αοὰ ροίπάοτο ἀοἤοτὶς ὃς ροῖοα 
ταοιρέγες ντ ΡΙ τίθει οἴτοη τ Πλοσπιο ἴῃ οτατ, θὰ ὃ αἰλονήσου, 

Ππαράλαμψις ἐως, ἐγσατ ΠΟ μι} 4116 τη τ [ποῖ Τ οσιιο. νεῖ τὸ τ 
(ρ᾽ μι άξηϑ οἰσατγῖχ ἴῃ Ὠἴργο Οσι [Ογι11." ἐν τοῦ μέλ αν “δ όφϑαλ- 
εἷδλ ὅπλ μαπουσει ἐληὴ͵ δεοὶ τὸ ἡσυχῇ ποι χυτέρεν ξἢ) “ἃ Ἰγέδος, Οαἱ ἀρᾷ 
ΗἸρροςἴη ΟἹοΙ, 

Τίαρα τὼ ϑτέγω, [ατο 9 ΠΩ ΓΘ, Λανϑεύνω, 
Παραλέγομαι, 1ά εἴς. οἰρᾳπλέω, αὐἶορὶ ὃ σγιαλὸν καὶ χ5 πίω ἠϊόνα σλέω: 

Ῥτατογπαιῖσο νυ νηάς ργατογπαιρατῖο Γ]Ίη. ργατογιομοτ, [1- 
τις Ἰεσουντ Τιὰ δ γρῊ]}. "  γυϊοὶ ἰϑσις ΦΩΠΟΥ ἐς οὐ ἀν, ΓΟ πη Δ ΤΟΥ 45: 

4η6 ἘΡΙΝῚ ἰοφηγας, Ἐτ ογεὗγις ἰδίην ἔγεεα εοπεῖεα ξενυἷδ νΌΪ ϑεῖ- 

αὐἴτι55} Ὁ ρππτ15 5 ργα τον ΠΠηι5 οχροηῖτ. Οὐ τγαέξιις ογπῖο ἃ 
παιυτὶ 59 ξιπεπὶ᾿οροπίο 14 οἰ) Ο]]ΠΠρεηάο 9 αίρεγα Ιοσα, 
Ῥιατογεδητ. Αξζουτιπι ΡΟ το] ογιιπ σαριτο 27. προρελέγοντο πίων 
κρήτίω, Οτοῖαπι [ὁ σεθάττ 5 τγάῃ [ἘΠ }1τ σδγιιθφητογργοϑ» δὲ τοθὰ 
αυϊάφοιιτπαιι ιιὸς αἰτεῖ ργατου!οσεραης . ποιιπὶ ἢ ΨΠῸΥ 
Ἰρίξ υ ἄτας ἱπε{τατι. Βιυάπιις Ὁ ίσγιας πεὸρενελέγοντο οτί πῃ 
π᾿ φαυϊδυίάαπη [ς ἕξι Ἔχ ἐπι β! αγίδ 5, Ἀπιτῆις σαρῖτα εοάοιπ 
αὐτο ἀἴχετγας [π|ς85 οὐτσεπλ ϑύστι μν τίριὐ Κρη πίω χτ᾿ Σα λμώνίω μῷ - 
λις τε οἰδρλεγλόνοι αὐ τίς ἡἰλϑομῖυ εἰς τύπον τιναὶ καλέμδυον χάλοις λό - 

μῆψας. νι νοτιις5 Ἰησοῦ ρτ, ἸΙΧΤΑ Πα ΠΡ ητεϑ,Ππίης δεηὺ, Τάρτη, 
εἴπ αἰβῳνεῖϑει ΔΡΟΠ] ΟΣ, αἰ μετρεῖν τα πὶ αϑραλελέχθαι ταὶ πρίχας 

Ππρετγῆπιατι σοπιᾶπι Ρολ Το ὁ ταὶ «δου ηας ἀφαιρεϊόθει. νης ἀς 
(4 1140 ἀἰχίς Ῥμεγθογατοςοσυζῆοτς ΡΟ] Π πος, ἀσμηκτος ἀφδα- 
λέκτος. αϑοφληγομαι, ΕἸ] ἜΧΡ. ΠΡ ὸ δα ἰάτιις ἃ ΠΠ σε 5γσιθο ᾿χτά 
41ποπιρ ᾽πὶ, ἰτοπὶ σοποιπιθουντ ΕΡῚ 5 γατη παῖ, ἰδ το 2. Εὑρμολῳ- 
κα ϑυγώτηρ μεγάλῳ πῶ ρέλεκτο πιϑήχω, 

πιραλέγω,μ. -ἴξω, π᾿ εχα, Ἰῃ ποὰς τὸ το πὴ ἔαοῖο, ὃς [ποτε αὐδακερ- 
δαίνω Παραλέγειν αρτι ΗΠ ΡΡΟΟτγατεπητ σἥρσιφάσσειν, ᾧ δηρφείσ'- 
σειν, ἃς ἀρυιά ΗΟ τ. ὀκα σιφοΐατην, 1. ΔὈ Παγάα Ἰο 1 ἀταιιο ἀεἸ τατον 
αϑοφ φρονεῖν, ἘΡῚ4.}. τοπολλ αἱ παρέλεγον, 

Ἴθι 2» 

- 

κκ ἢ 



αιαναλείσι, μ. εἶ γω, απ. εἰφα ΟΥΐττο αἱ πιϊττο το ἐπα ι1ο. σοιρίνμι. Α Εν, 
᾿Αεοαυίατιι. Ατ  Πορ μα. 1 Αἰ. δομα μὲν τινα μείζω Υιαραλεπομϑλίω 
τ᾽ ἑαῆς φρενὸς ἀξιωέτου,Ἰὰ εἴτ, ἐγκαταλειπομή ζω 5 ἰὼ ἡμεῖς ὁ γοοῦ. 
ψᾷν»ιιαπι ἱρῇ πτιςῆτο Δ οηυ ποαιίπηιιδυπαι ραλέλειπθαι, ΠΥ ΠΤτπὶ 
οὔ, .μο]. δορ νη ΗΝ Ϊ 

ΤΙαρα λεΐταρν τὰς ἴῃ Ταραλέτης. 
πιαραλείφειν, ΠῚ ποτ ο. ΑὙἸ ΠΌΡΕ. ᾿ 
παράχενψις,εῶς"}5 ΟΠ [ΠοὍ Ὁ τατογπι {ΠΡ γαρτογιτἰ ον οσςιρατῖο ἴῃ 

ἘΠετιφα Εετοπ τ οἴτιν, αὐἤράλειψις, ἴραγα ἀ]οίτιτ ἵπ΄ 411 ν οἷιῖ 
εχ ἀριιηάαπτὶ ἐπ πηούδητιγ δάϊεέξα οντ ἀριιά Τογεπτίθπη ἴῃ 
Ῥδουση τα σοη!]οἶτο ςατογαγί ε]4 ἐροὸ εχ Βᾶς ἱπορία πιης (ὰ- 
φίλαι; ὃς ει! τὰ εχ ἡμὰς σορίαιντ ης φἀάαιπ αιοα ως Πμι- 
Ῥτιι ᾿ηροπιιατη, [ἢ ογα οτπὶ πα έγι5 ο5) δίς, 

Σταραλε χομα!, μα. οἴξομαι τ’. ἐγμα) σοι πη ονν εἶ δοςιθο.ἄϊαςεο Οο- 
απο]. ὐϑάκειμα, Πα ροπ, Αἰ οἱ. Πλατῖι, Ἡ οπιοτγιις Π1Δ.ζ.λα οδα- 
μείῃ υϑὸ παρελύξατο,ςοποιδεῖς οἴη Γι οἀαπη!4.1ἀοπι ΕΠ|44. (,ὁ δὲ 
οἱ πα ρέλείξα το Ἀαἰϑρη»ἱρίς οἰπη ἐα οἰ ἀπ σοποιιθεῖτ, ποιρεκοιή»» 
σαρεκοϑεύδησε, [τς Ἰά ἃ παρα λέγμαι ροτίμις ἀογαπάπι εἰζ οἰμῖι 
Ἑπῆατῃ. 

Τπαραλύΐγομα!γδζ 

Τιαραλήγω,ἀεβηο, [πη ΡομαΪτίπηαπν ἀςῆπο. Ἡΐης αὐϑα'ληξις, 
ΤΙαρα ληπτέον σον] οἐξοπάτιη οἰ α ἀπιϊττεπάμπι εἰν, 
᾿Ταραληρέω, μ ἤσω,πουκο, ἄς Π1το. ἰγϑυνέσ᾽ τι ποιώ, ἸΝΟυτΓ. αὈ ΓΟ] πτιῖπτ. 

“ ΑΠΠορἤδη. ἴῃ Δηϊς 9 Εἰ 2 αὐραληρὼν ἁλώσει γ.χ" βάλης πὶ μαλ- 
ϑεικόγ, 

Τισρώχηρρς, ἐγὸ κὶ ἡ,  Πευτοῦ ἀςπρῖς Οαἱ, ᾿τοπὶ [δ παμτιιὲ ἐςΠ- 
Ρἰεητίᾳ ἰφιιῖ5 δι114. 

παράληψις, ἡ, ντ ἀρ ΡοΪν 0.1 τ. αὐδάληψις αἰχ εγίιςςε πο 1η ἐηΑ- 
εἰτγδια, ἐμ δυχὴνὸ δεα, δοχὶ, ἘΠῚ ὃς αΠΠπιπαρτῖο. 

Τπαραλία ας ,ἡ το ρίο πιδτίτἰ πηΔ αὐ ὃ αὐρᾳλίας πόλεις, ΟΥ35 γΥοσνν 65 
ταδτὶτί πα Ρ  τατοῖτι5 ἴῃ Ῥευῖς ς, ΑὙ.3.}. Ποῦ, σπειστευῥων ὡρθς 
αὶ αἰορλίδρ, [ςΥἸ ΒΊταν ὃς πα ῥα λίη ρτόρτοτ τηοτγαπη. Ηοίγ σ. αὐϑῳ- 
λία γκ"ὶ ἀπικη,γ Ἂς Ταραλθ- ηδιΐ5. 
Παραλιμπάνω, αν ρτατογπηῖττο.  ξἘΠ|. 
᾿πα ράλιζου,ν, ὁ χὶ ἀντ αττἰπτι5.9 Ἰτοτειιβ. οὐδαλιθ αἰγιαλὸς » ἘπτῚρ 14. 

αἰδάλιθ- κατοικήσει, τπηατο Βαἰοἰταἰτο σαρῖτο 49.ςηςίξεος, ΕΣ 
ἴο ἐς πιμιπάο, ἑ αὐραλιοι μόνον, Δηεὶ κγ μεσύγειοι μοῖρεη κριτεπῦ θησταν. 

14 οἴξτ, πιατίτἰτης ραττεϑοίιος οἰ οτας πλαγ  τἰ τσ 5. ΟΡ ΒΟΟΙ. ὄργισι 
φιρξὴ αἰδαλίοις γγυνη σεται» ἀΠ 1 }115 γα τ 5 οἴσα οΓίτι πιεκλίαν γίι. 
τλατ τίτηατπη οὐαπ, Το γ ἀϊάε5. αὐδαλία πεύκη. γηλτὶτίπηα ρὶ- 
Ὧϊ155 ΤἈςεοργαῇ το τοῖτίο μΠτοτιρ]απτισαρ. το, ρτὸ ἐρεοῖς 
ῬΙηΪ, 

τίαραΐλι.. τι ὑμαλίι,νϊάς Τιϑ ύμαλ-, { 
Τιαραλιτέω,οβοηἀο, παρήλιτες ἐξὺ ϑεοιὶ 7 ΑΡοΪ, αὶ πο. ἀςο5 οἴϊεπαϊ- 

Πι,Ηἶ δὲ ϑεοιῚὶ ὁχόῃσι παρίλιτες ἀφραδίμσι, 
τίαραλίτης, ΗΟ γ ΟΝ. ὁ ὑπὸ ὁ αὐδάλε πα οτατ πδιιῖ5 ἴδογα. [τὶ ἀεπὶ 

ῬοΙ]. ἀϊοῖτ ματιτασ πα αιοίάαιη Εμ1Π{ὸ αὐθάλες τις αὐραλίτας, 
4ιιοί4α ΠῚ στλα μινίοις , 41:5 ΠΙ ΠΆΪΓΙΙ ΠῚ ἃ ραγα!ο δὲ δα] τη ηΐα 
παυῖδιις » [εἀ ρεγρογαπι ἀριιά εὐτη ἰσγίρτιπι οἵ αὐἰδαλεῖται, 
ΥἸσραλλ αγὴ ὴ ςγὴ ἐν θη α γὴν αἰτογπατῖο 9 14 ΟΠ. ρεΥ ν]σο5 πππτατῖο Εδ- 
Πο:ςοιηηπτατῖο, ἐμοίωσις, τη πιτάτῖο. ΠΟ] δτῖο 9 σοπηραγατῖο, 
αἰ ογοηγῖα ἀϊοτῆτας, γαγις τα, Πογίπηςη. Τ᾽ Πεορ γα. μέ ο- 
τα ἴἰθτο ἴοχτο ἀς τοῖς ἰοηιιςης. ΕἼσειτα κ᾽ τοὶ ἐν γῇ τῇ αὐτή γε- 
νόμβνα, ποιεῖ αὐδᾳλχαγζώ τινα δυοσμίας κὶ ἀοσμίας.Ἰὰ εἴζτ, ΠΟ ΠΏ. }12ῖπὶ 
ἀϊαεγἤτατεπι παδεητιτάε τα ΠΌτο αι πτο,οαρῖτε ες πο; τι: 
ϑέντα Ὁ. οὐδϑυενῇ, διαὶ τὸ πολλειὰ ἔσαν αὐοολαγάς, ΒΑΠΙ. ἩοτΉ1}]. σ. ἴῃ 
Ἡεχαξηλογου πονλαὶ οἦ βίων αἱ αὐοα)λαγαὶ, πολλαὶ κὶ αἴοὶ πα διαδὸ- 
χας ἑχαῖςε γχόες διαφοραί, ῬΊατο ρτο Βα Π ςϊπατίοης ὃς ἀρ ογγαῖὶο- 
πε νῆι5 εξ. ΠΙςῖταν ἃς ρτὸ οὐδῳλλαγν, αβοα)λ ας, 

Παραλλαγμα,ἰάοιτ το ἃ εὐρᾳλλαγή, αὐραλλαγμο ὃ ὁῤωμαλίαεγν ἐς [Π- 
τιιάο 1 4114 {Πτατὶ 5] τ. ῖη ἸΝιιπγα. 

Τιαρόνακτος. τ ττα 115. 
Παρδναξντ ἐνὸν ὰξ,1α οἴ, ν Ἰοἢ ΠΠπ|,α]τογη 59 Πππις αἰτογπὸ ΡΠ αιιὸ 

ὃς αἰτογπατὶπι ἀϊςϊτιτοῖ ες, ὁ χτ᾿ στοῖχον, [ςἀ αἰτοτηατα Γογιουντ 
Ἰοσευίτιι ϑεηεςα, Τ᾽ ἸΘορμγαίς. ἈΠ το Πδ το ἴοχτο ἀε ἔοτι]α,ἔλα- 
σάνε: ἢ αὐοφλλαξ πο φύ)λ α,λέγω 2 αϑοαμνοὶξ ὅτι ἀκ ἐκ πὰ ἀιτῷ μέρρις χ 

φρνώτων, δι, ὃν δἰξ, Του ἀ14.ἀς ἴα Πι}15, αὐρᾳλλαξ κὸ ἰ χτὶ στοῖχον 
κεΐμθμαι, Πτιι αἰτεγπαητο ροΐτα ποι νογὸ τοέξα [ογῖς, Ατηζοσ, 
σῦξὰ ϑαυμασ. ἀκουσμι, ἐν, πὰ ζἭύγρις ὃ “ἦν ἀετῖϊσ'  ϑεέτερον 7 ἀγώνων οἰ- 

Ἀμάήετος γένετ «ἰρρ»λαξ, ἕως αὖ σύζυγα ἄϑηται . αἰτεγη]β μια τάτους 

ὃς ἀ4 1114. παίοιιητιιτ 9 αιιοδ ρᾶγ οἰ! ἀς πὶ σαπογία σοπίμρα!ε 
τιδίσατιιτιϑορθος. ἰῃ Αἴαςο, ἕρπει πεεραλλαξ ταύτα, τρδόθιεν ὅτ ἑῶ 
δ βρισ τὴς» νι δ᾽ ἐγὼ μέγ αὖ φρονῶ, Ηας, Ἰπαιιίτον ἰοἡ Ππτιι Δ! ποτα 
Βαβεπτ ὃς σου πητατίοπςπι, γε ἀ}}6 ἀπτομας ἱπιργοὲ Ῥτξια- 
Τοατ  πττῃς ὁρὸ [ρ᾽τίτιις αἀπογῇις εἰμ Πα }1. Ητις ορροπὶ- 
ΓΙΓΑ φἰορρνλαῖκ τῶς. 

ΤΙ αρϑηαξις, ἡ, αὐραγλαγὴς, Ρεταλητατῖο, νἱ οἱ Ππτι 40. ῬΊατο ἴῃ Τ πῆς ον 
ἘΣ εὐ πίω) γίωῦς κατ᾿ ἀρανὸν ἰόντων αὐοάρλλαξις, 1ὰ εἴτ, ὐθαλλαγῆ Ρτο- 
οἷο ποικέλιθ- ογημμοιτισιιος »ὺ ἐσυμ μετρία, ςοΙΠττατίο, ἀΠΠογἤτα5, 
ἴτεπῇ ἀπο ητῖα ἀρια Ρ] ατιία ΡΟ τ. 

Ταρθηλώήω, μι άξω, να χα, Αξτῖα.Ροἤτιιη » αἰτογηο ἰπιπλατο.» γὰ- 
τὶἰοςαἰτογηὶς ἰος ὃς 110 πιοάο ἔποῖο. ἔθ] ἰπ ἰξοαδηαὶς ᾿ἰσαὶς 
αϑρλ ὦ ἥοιν ϑηγύλων ἕ ὀδᾶντας Τοορ γα, μος, εἶγο αιιΐητο, 

ἀἰοιπτιτ, στον ἄφητοϑβ ἔετγα αἰτετπος νατίδῃξ 
τἶϑ Βῖης ὃς ΜΠΠπς ργοπιϊηεητοβ ἔαοίπητ, ΕτῚ 
ορροῃίτιις πιῇ αἴδέλλνλα ἐξῇ. ΤΆΘΟΡ μγαῖξ. τὸ υἱὺ σλέῖ 
λα, τοὶ ἢ κα πὐβφλλαττοντει. 1 οἰ Ἐν ΑἸ τεγη 15 πος ὅς ἅΠ|0 
γτ ἔπητ ἀσητεβ ἴπ ἴετγα, νπάς ὃς ὑτὸ αἰτογηᾶτα Ῥοη 
παης Βοον πιης 1ΠΠπι4 ἀμ πιο ἀρίταγεινηάς {{Ὀογατ, 
ται δόξῃ αἰοανλι ἢ σηγρτο νατῖαᾶς αἴτογηαπτς ἄς Βοπηῖ 
πο. ΕΠῚ ἴτοπη αὐ αλλαηειν , ἀΠΟγορατε » διαφέρειν, ἐἶ 
τορθθῃς ᾿οσνπιης 110 τη οάο σεάοτγο. Τ᾽ ποορἈγαῆι 
{εχτο υπλιστον γὸ ὧδ δοκεῖ αϑοσρλ τ εἰν οἱ ἃ εἰς. της 
ἀϊβετγε ταις νατιᾶτο, Ῥ] τατος ἰῃ ΤΙΟΏΘ 5 οἷς 
γάλίω, στύλη μδ χἡὐ τοροσὠπῳχμησδὲν ἐρινγύδ. τρῳ γικὴς πἰ 
Ἐτϊ αὐρανλλάήηει,τοἔοττ,α οεἴκ, ἀΠ ογθητίατη ξλοῖς.. δέ 
τίποι, Ψηάς αἱ αὔραν ακτος. ποη ἀΙ ἔογθης. ΡΟΣ Οπὶ 
φαΐῆσατ οτίαπη ργατογίγο, Ἰά οἵδ, δεδνα τειν, ἐμείβειν 
ξνμοἤι5. Καὶ ἃ φαριον μυΐρμηκα πορυλλείξαντες μόλις, 
ἡμέρου Χ ἐπορίοη. Εἰ λίωικς. ἐπεὶ ἢ παρήγλαιξαν οἱ 
δδὸρ χ-ἰξεήσταινται οἱ αἴεὶ χαβρίαν,αιι πη ργῖην ἰαΠα 
ἔεωτ 5 Πλ}}1τ6 5 41 οτιπὶ ΟΠ αθγῖα ἴῃ ἱπΠπἀ 5 Ἰατοαπῖ 
χόγε,τοπὶ πα. 1. ὅσοι ὃ αὐριρλλάξαντες ἐ φϑεισειν. ἰᾷ οἵδ, 
τιοτίο οσοπγγεητῖδιι5 ἀπτοιογγογιητ, δὶς Ἡογοάο 
χώρης αὐοανλάξαντες, 4] πιοάϊςο [ρατίο Ὁ οσοιτίι ἀθὲ 
ταιησ τ Οἱ ρατιιπὶ ἀθβιΐτ 9 απ τππτιιὸ οΒυΐαπη βογοι 
χα ῆω , αΌσΓΓΟ δὲ Ρὲγ εὐγογοὶῃ ἴῃ αἰτιὰ ἰπσαγγο 
τιιογᾷπη ἀρεά Ρ]ατοπειη,ὁ αϑοφλλαἤασι Τ αἱ ϑνήστο 
αἰτυ ρτοὸ Αἰ ο οβεπάμης ὅς πφηοιστιηταγ, Ὁ 
τούτοις (ὅν μοι ϑηματικοιὲ αροριλλι ἀπῇ ἐσι τὰ εἰς, ργατοΓΟα 
τιαητ» τοι γτι τ, ΟΡ .1ΠῚ αὐτοενεργητικν, Οα ζᾶ 
ὧραις» τε ροτα Ρογπητατ, Τ᾿ ὨΘΟΡΗγαίτιις Πἶδτο Ρ 
ἀιϊιοάεοίπλο ἀς σδιι5 ρΙαηταγ. αὐρα)λώτηει τόπον ἐμὲ 
ἰοειιπιὶ φες !παᾶτς ΡΙ ατάτομιις τη Τ μοι ΠἘοοΙ οἷά 
Αὖ οο ὃς πιιτατιἀθτη τη δια οὐ παραλλώήων ἀεὶ 
τῷ ϑορύβῳ τεκμαοόυβυίΘ- γ1ρ1} 65 ἔπ ρὶςπ5,οΧ τασπαίτα, 
την σαρίεη5. ΔΡυά Ηείν οἰλιιπι αὐρώλλαξον τᾷ οἰ, δὲν 
ϑετΓΔΉ ἢ πορηγλαήῖεν εἰς μοναρχίαν, δες. ἴῃ πιοπατο δῇ 
αἰ τῳ ΡΙατατοῆις ἐη Β οσπι 0. Ἡ της Ταρλλιαγ μέ δ, ὦ 
μι τατασοντ ὑξηλαγμῖθθ., Ὠϊοάοτιι5 ἀϊχῖς παρηὶ 
μεγέϑεσιν ὄφεις, τις] ΔῊ 115. ΞΈνον 3). κὐ παρηλλαγ μῆμον 
ΔΙ ΠῚ.Ἰ ΠΕ Πτάτιι μὴ] ἀγα 116 ἐπα Ἴ ΓΠΠ.ΟΥ̓ΘΘΌΥ 5.9 Τόγτ 
τῆς σώμασιν δ᾽ γεγονόσι. στενόν τε Χὼ πωρηλλοιγ μῆμον » Π ςημπ 

Βογγεηϑ ὅς ἱπεοπιπιο άιηπη. ,διὸς τις κἡ ποιρηλιαγ μῆρδ. 
Ῥτίτις αι ἀΔε ὃζ ΑΙ ΠΘ115 πιοβ. ᾿ 

Παρθνηλα αὐτὶ τῷ «παρ ϑηήλως, ἀπ Υ ΑΙ Ιτογ.., νῆς! ΠΠτῃ ἃ, 
πιαῇ ἀμοιξαως. ΠὈογατ. αἴθὰ μῆρ ΥἾΟ᾽ ταραχθέντων αὐοφλληνι 
δωύων ταῦτ᾽ ἔχομϑ εἰπεῖν, παςς Ἰρίτιις Βα βϊῃγιι5 4] 
ντγοσγιηαιις ρε[τ5 δεΠΠτςαιῖς Πισερτὶς ἀϊσο γα ΠῚ 15. 
ἀο [Δξλα δι ρεἴϊα δ ντγϊίαιιο. (ίσογο ςοτὰπη σοπ 
σοτὰπ σοπιράγατο ἀϊχὶτ 'π Οτάτοσο, ὅς ρτο εὸ . αὶ 
Ῥιχίτ ντ Π;ἊὈογατεβ Αὐμεπαῖι στὸ αυΐητο, Οἱ γδ' 
δι κέονες δύήγοντο ςρογίύλοι διαλάπτοντες τοῖς ἀποτδύλοις, 

λανίθ, τῷ 2. λδυκοῦ αϑολληλα τιϑειήνων. 
Παρ ὀμηλίζω, μιίσω,α ἐπ 9ι5 ἸΠ ἰσοοῖΠ ΠΟ ΠΊΡΑΓΟ ἄτας ᾧ ται 
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Ιοςο. ὴν ἬΚΕΡ μ : Νηϊεί 
Παρϑηηλεσμὸς 9 (ΠΠοπηὰ ιιαπάο ἴῃ οτασίοπο γοςεϑ Ἰάοη [ 

ςαητοο αι φατε πὶ ΠΟ ΠΠσΈ ΠΓΙΓ ΡΟΥ σοπηροἤτίοπι μ, 
. 5 ἐπ κε - ΓΙ τι 

ἄτης [παιπηητιτ, φιιοᾷ Οταιππηατὶςϊ ἀϊσιης Ποτὶ ἐκ ταῦτο 
γε] οἷ ὁμοιὅτητος συγκεϊόδεῃ τε καὶ αὐοοκεϊάνοι. εχ 16 ἢ εἶτ 

Ἰοαιαγ) απαπ4ο εδάςπὶ νοῦς δ οηἢι σοι ροπτηζ 
πταντνο] δή πη ριηταγ ογάϊης, νὰ ποέλαι πολαι ἀριιά Ος 
ΠπιΠἰτινάίης . φιδηἀο ἀϊιογία ργοϊατίοης ἀἸξει 
στο ταπηλθη ΠΠΊΔ }ἐ59ν εἶ σου ΡΟΠΕΠΏΓΗΓυν τ γη πεδὸν 
νΕ] δάϊιιησιητισ ογάϊπονε λίαν ὃς αλύυγδς τυχὸν ἴσ 

{πὰτ. 1.6]. ᾿ 
Παρδιηνλ ὄχραι μιμιαι αὐ εχ αἀιιο τ Ὁ ΡοῆταΣ [ἰηρα; ἃ σι οΠΊΘΙΙ 

Ἰδυτιιν αὐοαλλυλοι, Πρατίππα 4104 [πος αὔρρννήλοις (0 
ντ αἷτ Βοδε 5, σειρᾳ λιηλόγρα μ μον οι ἥμο διταδοηὶ, δὲ 
γεάμμος πίναξγταθιι!α ὁ] ΟΠρα ἔογπηδ. το ἐπ, 

Παρομηλον,ἤσιιγα Ροοτιςα, ]ι ἀπς ἀϊξείοπος ἰγποηγῇ 
Ροπιητιγ. νι βεσκ᾽ ἴθι. ΗΠ οπποΓ. ἐκ σαραλληλα» ΠΡ 
ΤΙ 5 411 Π| 4118: Θφηάεπὶ ἤάθεης ροτοίξατοπι» ἤπια 
ΤᾺΓντ πσαΐυ σφού»α , Δρι4 ΑὙἸ ΟΡ Δμεῖπ ὃς τυχον ἔσει 
τα Παηὰὶις ν οσαῖ γει θογιπη ἰάεπι Πσ πὶ Ποαπτίμπι σῸ 
ποπη9].9.ς.3.ἐκ δ παραλλήλε, τατέςτιν ἐκ δυπλασιωσμᾶ, ΗΠ ΟΓΠῚ 

Παρείλλνλίθν, αὐ πλατιι5ἴπτον ἔς σοπηροίτα8 ἄζαις ὃτ' ο 
[οςατιις » ςαιὼὸ ἀΠἜλη5. μύρτα παράλληλα παίοὶ τγαάῖτ 
Β1|1.1.8ς οᾶρ.4.1.6χ φάμοιο. ςοΠ]ατα,Δαιιετί ἰητοτ ἴς, παρα 
λοῖς σωροις κ' ὁμαλεῖς, ἀσετιος πο 5. ὃς ΡΏΠ4 165» ΡΙΠταγ 5 
ἴῃ Γγσιγρο. πειραλλύλοις τοίχοις, ΤἈμογ αἰ 4 ρατίετοβ ἐτὸρ 18 
ἴητοῦ ἔς, αϑδολληλα αἴϑη., οτος ρατίθιις ἰητογ [δ (ραεῖῖο, {65 
τοβ. ἱοἰσονιάες ΠΡ τὸ ρχϊ πιο οαρῖζς 2. πειραλλέλοις ἐξενά ε 
“ιιοά Οἴςοτο ἀΐςετς [ο]οτ, ςοπτοπάοτς, 14 οἹἘ. σοηβογτο ἡ5Γ 
[ς αἴήηϊις σοσηραγατγοςοιὶ ἃς σοπτοητῖο οἷά οἰ, καὶ τἶ παῤ αὶ π 
πιϑεμῆμων εἰξείτασις αὶ ϑεωρία, ἡ ὡκς παραλλη λε αντεξέτασις γ Αἴ ; 



ἍΠΙΎΙΑ 
Τπεοάοτ. Πἴδτο ἐξοιιηάο ΒΠτοτ. Ατἰίζοτοῖος (οοιπο 

»αιϑϑιητότερα γδ ταὶ αἰδοίλληλα τιϑέμῃνα, ὀχ έΈϊοΥ οἱ ἴδα- 
πὶ οὐπα ἴπτοτ ἴδ σουπιροπιητιγ, Ηΐης ΡῬΙατατοῖις [1- 
. ἐπ {τὺ ν ἴτας ὃς κοίτα σοτομ τ αὐραλληλα νοσαλίτ, ΘΟ [Ὁ]. 
ἰἸἰσυσηάο ἀϊξεῖο σοπιροῖτα » ὃς ρον Ασςαι[ιτί με}. 4116 ΠῚ 
τρία ρταροίτῖο ργο βετγὶ (ΟἹ οτοντ ταῤ᾽ μήλοις, πτιῤ ὁμήλας» 
“λα. ῬΙταλας 11. ΓἜχτο, σαρῖτε33.Ρ] γα Γαητ αὐτοὶ ἢςο 
τα πηπΠ 61 9 4ια: πο τὶ οἰγοιι!ο 5.» ΟΥαςςὶ ρατα! εἷος ἂρ- 

ιόγο. πητ αὐτο πη αἰδοίνολοι κύκλοι 7 οἴτοι Πἱ ϑμα πα ἀϊ- 
γπὶ οχ Οπιηὶ ρατῖς ἰητογ (δ μαεητος, ἡ ούλης ΑΠγοποπιὶ 

Αἰ μοπιατὶοὶ αβοαίλληλα, ἴῃ ἔρἤαγα» [ἵπθας τοξτὰ Ραγι δύ; 
ἔρατῖῖς ἐπ αἰτιιπη (ἀτρθητοβ. Υ οἱ ἡ ΠἸποα ἤπητ ἴῃ σοητὶ- 
τοτγαξζα: δ’ 114}1 ἔρατίο ἰητοτ ἔς ἀηξδητοσ. παραλλήλοις 
ς » ἀΠ[σιιγγεητες ΠἸποά5. Ἀ πιο ἢ 15: ΠΠποας ἱπτοτ ἴς ςαπα- 
τοο Πες Εἶτ. φιΐητο Ὠϊοίςοτί εἰ. ςαρῖτε 147. Αγ  ς]α: 

τ δητίαιις (ογίρτοτν 1 ατίπιι ἱπυρτο 5 οτιπὶ ας οΥθιι5 
η)16 εἰξ, αἰτοῦ πα, γοξα ᾿ἰΐπδα πιιποιραητυτοηις ἴῃ οα- 
ἃ Πιρογῆςϊς σοἸ]οσατα;, ταις ντγίηας ργοάιέγο ἰῃ 
τς σοηοιτγγιηζ. 

ς 9 Λάμπογ τ, οοπιραγατὲςςοπιροῆτὸ : ὅζ τὸ ἐκ παραλ- 
Ατί ζοντο ες ἄς τηππάο . καλοῦσι 3. αὐτοὺ κὶ δύα κὶ ζω α,πα.- 

ς χρα σοὶ τοῖς ὀνοικασι. ὡς καὶ εἰ αι γοινάν δὶ ὃν ζυῖμᾷν, νοςαπς 
(παῖς ἀς ΠΕΟ) καὶ δύα κὶ ζίῶα., σοτὰμν σοπιροίτίς πο- 

αἰτεϊαί δούς ἤτὶδ : ιιάῇ ἀἸςας5.δ} ὃν ζωμῷν. δὲ ἐηΐπὶ 
ὁπς αιιαῇ ἐν τῇ συστοιχϑία ἢ: ἦτια: νοσὸς ΠΟΥ ΡΟμδΏτΙΙΓ, 

γα ζίδα ., ιιαῇ δὶ ὃν ζὴν υξες δὶς ἐκ παραλλύλε ἀϊοῖς Οἱςτο- 
νοεῖ σὶο» ὐαοοτιιπη πιογε αι] ἴσως που δζ τάχα πευ, ὃζ 
ἀϊςσυησ. 

οὐ ἀσοορτῖο. 
ΡΡοίτα οἵδ ἀπαϊορίς. Ἶ 
ἀνοικ. σορκαὶ, ποισμω ἐς οἰ ρ᾽Ὸ ἔα ΠΠς τατὶ οαΐδθιις9 ἈΠ ἀτ- 

Ἰξάτιδη ντοτ, Π] 40. :)ξα ποιτω, πλανεῖ, Α σοι ατῖπο ἡπη σὶ- 
αἰἰπιϑεσαρῖτε [εειπάο δὰ (ο] οἵδ. μή τις ὑμῶς παραλογίζητοι 
ἐλυγίανῃς ας νΟὈ 5 ἱπηροπᾶς ΡΟ Δ ΟΠ ΠΠταῖς [Ὁ γπιφρη 5. 

ΔΟΟὈΪ σαρῖτο ΡΥΪ ΠΟ. πτορα λογεζοαῆυοι ἑαωςδὺ. Γ 110 12 115 5 ἐγέςαι 
τότε δποκερδαίνειν παρ λογεζό μῆγον τοὶ πορϑ' μία . ντοηταπη αὶ [Ὁ τα- 

ἴο αἴχιιο Πιρριυτατίοις. [ἀεαὶ ἴῃ Ῥγουπειὶιθο. ὃ δύα σαρα- 
αἴ Οτιο πὶ οἰτοι πιο πἰ τ, Οτγατῖο πτορρλελογισυδοη ῖντατ- 

ιιᾶ5 πγα]ὲ σο ]οέγα οἴ, Βιιά. ἐπ ἐρ ἢ. οί. 
σμὸς, οὐ, ὁ ἀεςερτῖο ρεὺ ἔα] [5 τας οοϊματίοηθ5, ὐπτύτη χογι- 
ΠΙαχ σοποίαο, ὃς σαρτιοία, ἀπεί της κ ρροΐσες, ρά τα] οἱ [λι15 

γιιογίᾳ τατὶ οοϊπατίονΘαΖα ἴῃ Ργορ. Γέταις [1.8, 
ἧς οἱ ὁ ἀεοερτον, ὠποιτεών. 

τἰκὸς οὐ ὃς σαρτῖο [1594 1ΠΑχπαραλογις κὸν, ἀρ ράτεπταπι ΠΔ- 
ταῖ! Ομ ΠῚ παραλογιςικοὶ ἐρωτήματα, [σε δέ ςαρτιοίς ἴη- 

Ορδιίοηοδ. ' 
ογισὸς, ἀεδορτιι ἕο Π15.δυαπείτητος. ῬΟΙΎ 1115 ἴπ ς. καὶ μοι δὸ- 
ΗΝ ὑταν " ζωων ὃν παιομλ'γιςότατον υτα αῤγὴν αἴϑρωπος δοκοιι πτὸ- 

ρος» ΠΊαίοι!Π πὶ σοποτίσοντ ὑαύλογος, ἃς ἀἸ οἴτιιτ 14 αιιο ρτα:- 
ἡπίοῃοπι ὃς γορεητὸ ἀσοϊαἸτοἸ πο ρὶ πατιι5. 1 ΠΟΡΊ ΠΝ. 9 τ 

15. ποσί λογον, ἱπορ πα δ .}ς αἰ εἶσ ΟςΠ Ππις, Το γ 414. τῷ ὃ πον 
ἰσὺ δ. αἰοάλογον » ὅσος δὶ, τρρὶν ἐν ἀυτεῴ γγυέ ὅτε. τες διάγνωτε, αἶραὶ- 
ς ὄυτυχίαι. Πιρίτιις πιςος 5: ΓΙ ατάγοθιις ἴῃ Β οπτηο. αἴδα- 
αὐτοῖς μέγας ἀῶ ο πρὸ ἴδοις ἄτας οΡἸ πατὶ Ἔγδητ,ειιεπογαῖ, 
-πολιι ἃ αὐοῴλογον ὁρωντειοἱΟπ ρὲ ἐπα π|5 ορίπίοης ἔπα σοτ- 

τε5.[οπϑὸ ππαϊοτοῖτι Πεπιογιιπι δέ Βα το ἤτιο ἀ{. "άοπα. ὃ ποὸ- 
»γ,14 εἰξ, τὸ αἴϑδα δοξον, αἰαὶ λόγον κα παῤ (χπίδε, αἰ ῳ λόγων οἾδ 
πολέμοις μγνϑνητε, πιο σπτοῖο Ὀε Οτιι ΠῚ δὲς ΠΕῚῚς 9 0 ΠῚ 
γα ϊα. Τυϊοάοτ. σόποτα ποῖῖτγο ἀἰχ τ ωρὲς τεὶ αὔράλογα ἡ 16- 
λιπόντες εὐ τοῖς καί τεφυγὸὲς. Δά πες Ορίπατος ξοτχιιπα ἀπ|- 

τς (βιισἷα Πδίπιες Ἰρί το! παιιοητος,ἀς τας ίλατῖς [οι οη5 
ληΐδ. δὶς 1. 11|11159 15 ντθαπας ἱερίοπες δὰ ἴησεττα ὃς 
[ες σοηίοτίδιιπς, ΕΠ εὐϊαπὶ αϑροίλογον τὸ οἰχλόγως γἵνομε- 

5 14 εἴς. τεπιετγὲ ὃς Ῥτατοῦ τατί οῃ 9 Π1. εἰωρφσ δύκητον, ᾿ΠΟΘΥΤΙΙΠ19 
Ὡςοττίτιιο 9 τε πηευ τα β, Δ [115 ἱπΟΡ ΙΠατΙ ΘΟ Ρτατετ σατο - 
αἰδῷ ὠρρσδοκίαν, [τ εἴτι τὸ μὴ αὐάχ.γ»ν. 1 οἵξ.. ημϑά Ῥυῶτοῦ 
το ποτ εἰζ.εἰ ἡ τὶ αὐρφλογον γίγνηται ὨἱΠ αι! ἱπορίηδ- 
οἰ ἀοτῖτ, Τ᾽ μον ἀϊἀος. ἐκ αὖϑῳ λόγου, ῆπατο να] ἱπθρὶ 

ργαῖεν ποπηίηιπὶ Ἔχ ρεξξατιοη τῇ. πολλῷ αῆραλόγῳ συμζα) 
ἄστη, οπρὲςργατογ ορίπίοπεμι ἀςοϊἀςη5οοπ ὁ ΑΠἴτογ αι 
ορϊπῖο. 

τν εὐ ελ πί φως χοἰ ρρουρέτως ἸΠΟΡΊ Πᾶτο, ΠΟΡΙπατὰὲ [.}1|. 
Θ΄. κε, δ, πατιτα, ΓΟ ΠΊοΧ, χείτης, πάφαλ Θ΄. κωπηλα της, Δα ο- 

ἍΠ.1το πὶ παιιῖ5 ίαοτα 4114 Π)ο!ρίιος Ὑ Ποοτὶ δά γοπὰ ἀϊιϊηατη 
ἰσϊοπέαπη πιῖττς σδητιιτ . ἐπ πος νῆας ἃ ἈΘρυθ] τα ἀεί πατα, 

(ἃ οἷς. ἢς ἀϊξζατι νοπτ ποπημ}}1 ἀπὸ αὐράλε ἱρωίθ- : Βιιπις ἔΔ- 
 Εἷξ πιεπείοποπι Ρ[ατο ἴῃ ρυϊποῖρῖο ΡΠ ς ἰοη, τῦτο ὅδι τὸ πλοῖον. ὡς 
᾿ φασὶν ἀϑιω οι ἐν ᾧ ϑυσεις ποτε εἰς κρή τί «δὺ δὶς ἐπῆὰ ὑκοίνοις ὥχετο 

ὙΨ ΙΝ κ᾿ ὔσωτσε τε κὶ αὐτὸς ἐσώϑη. ἡνπάραλίΘ- ναῦς. ράγα [115 Ἢ 411}. 

τ: ς αιιὰ ἴτα ΡΙ τατος ἴπ Ῥτεσορτὶς ΡΟΪ τ, ᾧ σύν ἡ Σαλὰ μινία ναῦς 
 αϑιω,σι, καὶ η «σαξαλίθ. ὧς ὅ5) «ταῦ ργον, 2. ὅ3) ταὶ ὁραγχσήας κὶ μεγέ- 

-ο 

λόγιος. Ῥταρΐοτ οΡἱπί Ομ Ο ΠῚ. το πΊ ἐγ δ ρ αν ἤροπη, αὔρα τρρσ- 

ΤΠ τὰ 380 
ὕλας κατεασώντο ποροξεις, ἘτΡῚ τοί διιδαρυ Ατιοτεῖ. 3.  ποτογῖς, 
τίω) πεώραλον, ῥόπαλον τῦ δόμου γοςαιμτ. Ετ ἄς ρατα!ο Πεπιομο- 
τς ἴῃ Οτατίοης ἴῃ ΜΙήϊαηγ: ν δὴ πνεἶτα τγαάῖτ ἰητογρ ευ»ἤπτοῦ 
4ιια; ἢ)ςς» “παῤαλθ- ναῦς ἢ ἐχεώντο ὁπότε ἐκ τ ϑηοδαπῆς μεταπέμιψα- 
ὦπται « Θατηγὸν ἐβάλοντο, ν οσαβατιιτ ὃ δηλιακὸν πλοῖον, ἀς 40 ἢς 
ΡΙαταγοῖ,. τὸ δυλιακὸν πλοῖον ἴδιον ἐκ Τ ΑΓ πότε χρόνων κὶ ἐφϑαρτον 
ἐσδόκοιω οἱ Αϑίέω οι διαφυλαίῆειν αὐτὶ “7 πονάντων ξύλων ἐμβόνοντες 
ϑμα καὶ συματηγναώτες, δ.1ητ Ρατα]ὶ αἰ ξεϊ οχ Ατῃοηϊςηἤθιις αὶ 
δά πᾶτε [0 Πα Ἰταγοητιν Ἰὰς διι απ Ἰη ἀϊξχίοης Παῤαλίδι ταῤα- 
λοι αἴδρες. ΤΉνιογ ἀ! αν ὶ ἸΏΤΟΓΡ 655 πσαῤαλοι ἢ γρεὺν οἱ ἐκ α' γεὸς τ 
αἴδαλε, ΨΑ|1Α ταπιοπ Βοπηΐηος 1 ρατγα]ὶ ἀἸοιιητιιτ, ΟΧ ΡΟ πέτ, 
Τϊςοθατιγ ὃὲ ἐο ποπηΐης ἀπά ἐς λπῈ τ δια ΓΙ ΠῚ Ατπςηΐς.» ἰπ 
44 Πρηϊ βοατίοπς ποππμ}}Π1 πώ ροξύνοντω αἴοφλθ. 1τεπ|ν παῤα- 
χΘοΙά εἴ, αἴδαλιθ. ϑεελαίωιΘ-, πηατί τί πηι. ϑΟΡΒος] 1η Αἴαςευ 
πῦρφι οἰλίῤῥοθοι αν αραλε τ᾿ αὕτραυπαίαλθ. γὴ ἰά οἴ, «ἰραϑελαίοσ θος 
πιαγὶτἰη]ὰ γερο, Τ Πιιογ ἀϊ 4. ὄχθ- ππαίαλῷ-, Ἐμτὶρ ἀ, συγσιιβ ρα- 
ΓΑ]Ὲ15. πούραλον ἑλλίωμαν τ ρᾳτον κπλεῖςτον εἴν μων ἐκαημῆροι μότίω, ἔτι - 

{εγὰ ρ]τ5 πδυΐπι πᾶ ςατοτὶ τοὶ ροίΠἀογοπι5, ΗΠ ογοάοσ. 
Παραλυργὲς τὸ, ΠΟ ΡΕΓΡΙΓοᾶΣ αὐ ται πτιπν μαίδοῖ, τὸ παέυφες τὴ 

ἐκριτέρωϑεν ἔχον ππαρυφασυδμίων πορφ ύραν:π ηχυαλὲς Ιομἰσὸ ΡΟΪ] ΙΧ, 

αιιὸά νεγΐπαιιε ἀτεοχταπι μαθοῖ Ριγριιγαπι. 
Πιαραλεργεῖς οἱ ἀἸσιιητιιγ 4αΐ πο Ππηξ ἴῃ ργδτῖο, ράτιπι δοπογατὶν 
41 ποη ἐγᾶηξ δι Πα ΈδηταΓ α]Ίιο Ιοςο. τες Ηείγς εἷλερ- 
γὲς ὁηἶπιὶ Ραγριγειπὶ Πσηϊῆςατ, 

ΤΙ ραλαργηφγαττοχτατη [Δ Π5 ΡῈΓΡΌΓΑΠΊ, ΡΟ], 
ΤΙ ραλεργὲς ΠΟ γῖς ν ο 15. οι αἰλεργὸς»ν τ} }1574 Ρι14 εἰμ οι, 
Τραλοιὶ, ΕΟ ςἢ. αὐρφκρατηθεὶς, συδεϑεὶς, 

Παραιλοὐἰϑτι,"χτὰ ἰαπατῖ, ΑὙἸ ΟΡ ἢ. Ρτο παρχλϑεοϑοι, 
Παράλπα θ᾽ ἀσςο14 ΑἸριπα, ΡΓ ἀτατ. δὲ 
Παραλοφία ἀἸοἴτιιτ ἃ ῬΟΠΠμος ρ δ ι15 ρεττοπάςπϑ δά ἰυρη]4)τὸ μά- 

χει τέρϑρων κύρτωμα. 

Τιαραλυῇζξειν, ο(Ἐ Ο του Ι ΓΕ  ο2ν ΠΕ ΠΠππὶ πηοάο ἀτή νἱτῖςῖς, 14 οἵ. 
χύγου (νπάς Βιηπι5 γογδὶ οὐ ο) τόγηϊιεγε. ΤἈΘορμγαῇ. μ᾿ ἴοτ, 
1ῖδτο χιῖητο 9 σαρῖτε ἰςοιιπίο, ὅστε ἢ αῆοαζοῤῥα ἡὶ ἐν αἰρίπτω, ταῦ. 
τα ςρέφει κὶὶ παραλυγίζει παραμικρὸν ὁ βερέσς, νὈ] ταιχιέμ Ποττιρτὲ 
{οτῖρτιιπι παραλίγεις . 

ΤΙαραλύΐομαι ἰΔπριοίςοςΓοίο ποτινυάς παραλελὺμῆνίθυ, ἀἰΠοϊπτύς. 
ΤΟ ΓΟ] ττιῖ5 5 Ράγαὶν εἰςι15 5 ςαρίτε οὐζαιο, Αὐξονιπι Αροδοϊο- 
ΤΙΙΠῚ 5 ὃς παραλελυμῆψα ἱμφίτια. ἀτητα νει πηθητα, Ιτοῖῃ πει- 
οαλύομαι, ἴα πη ἐπι πιιηΐβνῖ ππραλυΐονται “ χειτουργίας . ἸΠϊΉΠΙΠ 65 
{Ὰ τ ΡΟΙ γθῖιι5, σαραλύομω ἡ αῤχῆς γ ἀθεο χηλαὶ ἐέγατιι ὃς αἰνάϊ- 
ςο Πτδ. ι 
Παραλυπέω ᾳ ἀο, οἔβοϊο,ἰοξεδο. 
Τιαράλυ σις, εως νη, ̓αὴς νοχ [στῖτι5 ΠΠπηρτᾶ οπτη δ πη τ ΠῚ ΠΟ πΘ ἢ]; 12 

χατίοη οπ,, τε οἱ τ᾿ οπέπιηιιο, 14 εἰξ, παξεσιν πρη]Πςατ,ἀεόσις 
δ ποπλυξίαν (τι: τοτῖτ15 σογρΟΥ 8 ΠΊΟτΙΙ5 9 ἔφη [59 πηοητίίαιις Ἐ- 
Ῥῆτι οἰδ [5 πο} 8ς ραταϊ γἤη ργορτῖο ποιηῖπε ἀξξαπι σοπιρ[ς- 
ἐγίτιγ. (ΟΠ Πις Πἰθτὸ τοττϊο:οαρῖτς 27.4.1 γείο το πογιιοτιμτὶ 
ἔγεαιθη5 νέαις σπότθιις εἰξ, δ. ἱπτεγάϊμτι τοῖα σοτρογδοῖπ- 
τογάτιπι ράγξος ἢ ο ατι  οετεγος δητΠ οτος 1Ππ|{ ὐπσπληξίαν, Πος 
Ῥαγαὶν πὶ ποπιϊπδιογητ, ἸΝτης γετιηας ΡΑγα νη ἄρρς [4- 
τὶ νἱάςο, δίς, ϑογ σοι Πατρὶ πῃ Οοπιροῆτ. Ἡΐτοτϑ. Ἑαςῖς δά 
τγασι}] 591 4ιτ ὃς (γ ἀεγατίοης τοῆτατος ντγα θεῖ, πὰ οηῖτπι 
εχ σοητγαξέϊοης : ΑἸτογα αὐτῆ γοτπὶ ἤοπο ποτ γα πὶ σοηΐρί - 
οἰτιτ, αῆδαλυσιν πος γεγιπαιις νἱτίππὶ νοσαητ. Ο ἶθι15 τύ πὰ- 
δάλυσιν (γ ἀετατί ΟΠ ΠῚ τγδησξογε,ιιος ἀς ρ[απτὶς ἀιχῖτ ΡΙΊη, 14 
εἰς, ἀςποζολισμὸς ΤΉςορὴὶ ταῖζ. Τιαραἰλυσις Ρυᾶτο ποηηῖπὸ δζ ῃ- 

ης δαϊςδτοης,. 14 ον, πειραπληγίᾳ ἤιις ποιραπληξία, κ᾽ νἱμωπλυγία ἢ - 
τις παῤεσις(Πο Δ1το πη ἔκλυσας 118» δὰ νίτε5 γεξοττιιγοῖά οἵτ, ἀἸῈ- 
(οἸυτῖο σογροτῖδ, ὠτονίακὸ οἰδϑυήνετοι, πὶ εἰῤῥως ἰα τ δωνάμεως,Οα] δ. 
(οπιπιρητατ. 4.}1.. εἰς τὸ «δεὶ διωύτης ὁξεων γεσ, γπΊοΓ θ115. ἴΠ ] 
ἀϊυη ἄτα ρᾶτα σογροσῖς τοίο ἴταν πτότιι ἴδῃ Πίις ἱπτογσερτίϑ: 
Ῥαγαϊγ πη νϑοατ ξογὲ (ςπιρεγ ΡΙΊη. ὅς ραγαϊ γτῆσοϑβ εοὸ δβθένῃ ἴα 
Βοτγδητος ( ἰά εἴ παραλυτικοις, ποιρέτοιι γδριεμήμοιε, τείο πῖτος ( εἰ- 
{ο)ϑεγ δοηΐτϑοντ αἰχὶ Γγ ἀογατίοποπὶ 7 δὲ ΓΟ πη] ΠΟ πο πὶ πογιο- 
σα, (εἰ [υς Πἰδγο (ειπ 405 καρῖτο ρτῖ πιο τοίο πείθῃ ξ ποτε 
ἩΟΓΉΠῚ 9 ταπηοτῇ [οἱ ΠΊι15 πραλυ ϑὲν τε μκόρεα «οἱ αι ἰα ΧΑΠΕΙΤν 
ὅζ τα Δ ἀπισιητηγ: μος ἃ ρἰ επί ταάϊης 7 Ἐπ δ ἱπαπίτίοης: 
ἀε αυῖδιι5 τ εἴποτα Πἴρτο τοττῖο 5 εαρίτο 17. πϑεὶ τῆ χτ χάλασιν 
καὶ κα τώτεισιν παρε ϑέντων, Αρυ4 Οα]εμιτ (οπη πηοπῖατ, 3. εἰς τὰ 
ποροβ ῥητιν οἱ πποεραιπτλυγία. 9 ὄρ «ταϑος ἐνὸς μορίς πῇ σώματος : καὶ ὃ πειρα- 
σλυξία πὸ παντός. νὉϊ τοἰτοπππὶ Σποσλυηξία, δὶς ἐπίην το, 

(οτὶ τ Πθγο χιάγτο ἀς Μοτὶς ἀσιτῖ5. τίω σαιραπληξίαν ἐρχίζε- 
σὦ..Οὗ Τα ποχράτης ὀνορία ζ4 ταὶ εἰς ὀσοπλυξίας, καὶ ὅπελν{ίας εἴς τινα ἧἶσ᾽ 

εἰκυρωτέρων μόρίων ὑποσκηπῆ σας παραλύσεις ἐνίοτε γὺ χωρὶς σπασμοῦ 
“« »ποπλυξίας γϑυομῆῥης εἰς μορίε αϑορέλυσιν ἐνίοις ἐτεχδύπησε πὸ «νεἰ- 

ϑοςο»ὃ παραπληξία καλεῖται. Τραραίλυσις οἸη δάἀϊεζτοπς Ραγτΐβορτο 
οπτηΐ γοίο! τίθης εχ φυδοιη ας οςοαίοης [έϊανντ ἀριιά (εἰ 
ἔπη [ἴδγο [Ἐχτουσαρῖτο (ερτίπιο 5 Αἃς πα τοίο τέο φιϊάεπι ο- 
αὐ] τι πι, Πα τη αἤναλυσιν Οτα οὶ ποπιίπαητ, Ῥαιΐις ΑἸ ρίπετα 
“παξεσιν ἴῃ πος Προιῇοδτι οτία πη ἀἸοἴτιντ στ αῤεσιν γλώπης, καυλοίς 
κατωπόσεως, κὶ «παῤεσιν δπὴὶ κολικᾷ νοσ ἡματι:Ετ το αἰζ γλαῦηϊαν ποῖ- 
᾿ρεϑεῖστεν, ΝΜ] τος 115 Ἐπαραιγῖειι πσυαπι (γἀογαταπ), 148 ΡΑμμμ 

ἼοΙΙ, 2: ΚΚ υ) 
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390 ΠΑ 
{ις Π|δτο τοτεῖο,ςαρῖτο τϑ. Εἰ 9 χῦ' ϑυίτερρν μέρος καὶ ἔμαράξις γγόα- 
σαιγἡμιπλογία κὶ πξδκβλυσις χιοΥυ Δ ταιγ. εἰ ὃ καϑ' ἐν τε μόρον αὶ ποιαύ- 

τὰ συςδῃ βλἀβι,κείνε «τῷ μρρίκ τὸ «σάϑος λεχθάσεται. δὶς ἀϊςὶς ἨΠρ- 
Ῥοοτγατος, ὁπόπληκτον ὠπῷ τὸ σκέκ- ἐγβόετο,α εἰϊτνεῖως στις τοίο - 
Ἰαζατι ἂς {γ ἀεγάτιιι οἰςέξιιπη οἰ. αὐτὶ τῷ πα ρεϑὲν κἡ παραλὺυ ϑὲν ἐ- 
ἥϑετο, Ηας οἰπηϊα ἴτὰ ραιοῖς σοπιργεμεηίαᾳ ἔππτ τα 11. Ππιτο- 
παπὰ ἀριᾷ Θαἰοπιιπὶ Παραλυσις δὶ πα ϑιΘ- βλεΐτῆον τυ τυρραγρετι- 
κι κίνησιν, αὐδὶ μέρεσιν ,ἡ μέρει τινὶ γινό μβμον, δποτελεῖται ὃ παϑύντων 

γδδρων νὴ 17 μυών. Ὁ] άεπι παραπληκτικοὶ ἀϊςιιητιιγ 5 οἷς μόνα πεὶ σὲ- 
ξιὰ, ναὶ τὰ ἀρις-εριὰὶ αἱ παρά σεῖς γίνονται» ν Οἱ ἀετοὶ χτλ Δητα μόνα, 1 1- 
ἄεῖη ἀοττ Ἀποπληξία παραπλυξίας,ντ ρατς ἃ τοῖο, Ετ παραπληκτι- 
κὸς ἴπις ἡμιπληκτικὸς γ᾽ ἀ εἰτ,τε [ΟΠ αιτιι5,κὲ διόμοιὸμ τηοητόπηααε γα τ 
τἰποῖγαιαπη εχ τοτο [γ ἀοτγατι» 1 ὐποπληκτικος κἡ αὔρα ὸν παρφμέ- 
γΘ΄. τη ττεῖτῖ, 

Ἰπαραλυτιὸ ς» οἷ, ὃς ραγΑἸγ τἰ σι15. το Ὁ] ττιισν14ς Παρώλυσις. 
τιαραλύω, μι ύσωςγπιυχα, ἐκζόμω, ΓΟ 1091} ΕΓ Δ ΠΊΟΙΙΘΟ 5 ἘΠΘΓΙΟ 9 νζ 

τ οἰ Τἶτο ὃς γείολιοτς Βοιπιέπεηι σεηεςα ά εἴτ, παραλύειν» ΡΓῸ 
εἴα πιῖπανο. Ἐτ σύραλὺ ϑέντειγ πππτ ἀ ΠΟ ετὰ σογρουῖς τη πιῦγα 
Ῥαγαϊγῆ,ντ ἀἰχῖτ γίτγι, εποντ, παρέλυσε τ αῤχῆς 9 ἃ ρτα εἔξιιτα 
ἀπγοιτ, παρ {ἔγατι! ἀπιουτ, Τ Βας ἤς ὃς Ομγγ , αἷδί ἱερωσεωης, 
Παραλύειν ἰπηπλιιηοῖη ἕλσογε, ῬΟΪγ . παραλυούαι λειτουργίας ἱ πα - 
τπιιπες ἔμητ, παρκλύω “ σρατηγίης , Ῥτα ξδέξαγα ἀπηοιιθο, ΤῊΣ 
Ἐγάϊ4. σαιραλύω τὶ ςρατιῆ οοὐά Πρ οο τα  ΠἸτῖο νἀςατί μι. [τῸ ΠῚ 
εἰττα Αςοιατλι, ὃς Θεμῖτιι. πειρρλύω σὲ πὶ ὀργῆς. ΤὨιογ 414. Ἐτ 
περαλύειν τιγαὶ “ἡ κοιται δίκης, ροεηα οχίπλογο, [πἰοϊφηι5. παρα λύει 
σκορπίον τογροταπὶ γείο εἴτ (σογρίππὶ» Πιοίςογι 4. Πθτο 4. 
«λρῖτς 77.ἀς ἀσοηϊτὶ ταάϊος. ἕπ]α ὑκδεκου μῆνα παραλύσει, ἔερτιι 
Ῥίο Ριπίοτιιγ,οαρῖτε φιάττο Θεηεί, πσραλύσιν τίωλ ἀμφισβηπησιν, 
το ᾿πιά τοῖσι ̓ πτεηταάτιπι ἀοἰτίτηογςε δὐῖτ γοιίττεγο. "ετιδ5 πα - 
φαλύειν πῆς διιυάμεως γ ΑτἸτοταῖες ἴῃ αιιΐητο ΡΟ] τὶς. αθγορατα 
Ἱπηρογῖαπι» οοστοῖο ΑΙ σα ἴπ15 ροτοητίλτη. Ετ στιραλύειν τῷ ζὰ ἐ- 
αυτὸν,τοττοπῇ {1 σοποιίςοιο ΡΙ τάς ΟἸςορατγα, 

Παράλωμα,το ριον αοάάηι. τὸ ὑξωϑεν σκέπασμα γ ἃ λὠμαγίουας 
4υαῇ τὸ παραναίμβυον τοῖς λώμοισι, 

Ππιαραμαρτανω ασοττο οὐποτυγχαύω, 
Παραμαρτυρία., ἡ, ργαίςτιρτῖο, γα Πατ!ογεχοαρτιο. παραγφαφὰ ντ ΔῚ- 

τοῦ ἀϊέζακη: ὅταν τὶς μι εἰστεγάγεμον ὃ) λέγῃ ὃ δίκύω. ΡΟ] τχ. 
Παραμαᾳσύτης ) Ῥτορτγιὰ αὶ δα ἰατιι5 αἰϊςαἶτι5 πταηε τ, νἱάὰς Παρά- 

σιτος. 

τπιωραμείβομω,μ, εἰ ψομαιπνειμμαι!» τεττδιιο,τείροπάςο, ΗοπΊετ, 1- 
τεπὶ τγαμςουρτατεγοουϊηστεάϊον. Ασςιιίατιι. πσαύτα ποραμεζε- 
σαὶ αἰὼν, Ἰη. ἘΡῚστασηπηδζ. ν δ᾽ ὧρη πτιρα μείζηται, δίς Πτοαι νἱοίηιις 
{ὩπιΡτο ργα του μον Α ΡΟ ]ομΐλι5 Γσσιμ4ο Αγροηαυτίς, ἐδ 
παρα μειξὸ μῆμοι, ϑζς. ΒΑΠΙ 5 ΤΠ] απο, ὅσοι οἱ ἐν πελείγει δηύλες ποι- 
εαμειξουᾶνοι, δὶς ποιρκικειζὀυᾶνοι πο τουκοὶ. τις ἴ Δι. 

Τιαραμείξω, μείω, το, εἰφα. Ἰάσπι. ΑἸ πα πάο τγαίιιοο 5 Νόπη. κούς 
δὲχ ϑαδύης πειρρίμειξε δρόμον, ργῸ ἔμεινε δύο ἡμέρας. ΑἸἸαᾶο ῬὸΓ 
πλθτον ΑΡΟΠ]Ομλι15 (δοιιημάο Αγσοπδμεί. ποιρὲκ γόνυ γυνὸς α μείζων, 
1τεπὶ ργατογιοβοτ. ἀοπη, καλσιν δερκόμδροι ταιρρμειβον, γ Ή Εις, 
παραμέΐψαι ταὶ Σειρένας, ρτατοτῖγο. ὈΓ ατάτοῃ. σαραμειψαων δ. ὃ 
Λαρκασαν σιμν δθν πτιραμείψαντες, ῬΑ αἰ τπ ςτατ α ριορτοη, Οαζὰ 
ἀς ϑεπςξ, 
“Παραμελέω, περ Τρονίρεγπο. ΟςηἑτῖιΧ ἐπ. εἴτι παρημέλνκας τῆς μη- 

πρὸς ς {ἰ φιιϊἃ πλάτες ΠΕ σ εχ Ὶ 1, παρδαμελοιώτες τα καλών., το 5 
Μιοποῖξας σοπεειμηοητο 8} }τ,ῖη Ολιη}}}. ΕΠῚ ἴτοπι ργατογθο 
1ὰ τοϊαηπηοιτο, ά οὔκ, αἰμνημόνδυτον ποιώ,Ἰη Ῥαυος. πτερηιμελημῖμος, 
περ] βέξις » ΟΠγυ [Οἰτοσηιις. αἰδὲ ἱερωσιω, Ἐτ Βιιά, 'π ΟΡΠ ΟΠ] ]ς 
Ροϊτογίογίθιι. 

ΤΙυραμέμἝλωκεγτηδηΠι,αάς[,ςιιρῖτ, 
Τιαρα μέμγημωππετποτο,αοϊο ἔσι ἔσο πιθητιοποπι. Οοηΐτιιο, 
Τα α ἥλω, κι ενώ, π᾿ καινὰ [π|π0. ΡοτεπΔη θοροῦ ΠΤ  ο.ἸΝ αι τγιτη, Πατὶ- 

το. παρα μϑύω σοιγιλποο ἀριμὶ τον Χοπορ. παρα μμει χρόνῳ πλείο 
γιγιηαϊοτί τεπηιρόοεο ρεγσηαπεῖ, δ  θηιις {ἰ. (σα πο δά Οἰαι- 
σοπ.Ρίατο ἐπ Αροὶ. ϑνα μοι παραμείνατε τοσούτον χρόνον» ρι1ἃ ἐς 
ταπάϊι σηάπετε. παραυῆσει τοῖς γώσοις τὸ ἔϑος 9 πὶ ΠΕΙΡΕΙ15 ΠγΟ5 ἔετ- 
μάταγ, ] ατατοῖ τα Β οσλ] παρέμεινε τὰ δίχαια ταῖς ψυχαῖς, ἴῃ ἃ- 
Αἰτηῖβ ἡατὰ ρογπιλη(Ἔγιιατν ΡΠ ατατ ἢ ἴπ ϑοίοης. παραυΐνων μα 
πὸ χυκέργῳ, ΓΙ ΤαΓΡῸ Αὔγηοπς,.ἀ οὶ ἴῃ ΠΥ οιιγρο παρα μίμνειν ρρς 
ταὶ υτυύλοιποι, ρα τίει το Πα ι1125».1 Βιιογ ἡ. 

1παραμερόσειν. Γ)οΥ σὺ Ρτο «αρημερόύειν. 
Ταρα μέση ἧς, Ῥατατηο δ (πιΠῖςιις ΓΟ Πἰτιῖς 91. φϑύγ θα χ ΘΟΤΙΙΠῚ τι 

τῆδγο 411 Παητος ἀἸσιμπταγ αι Στοῦ πη ΟΌ1]} 65. ἸΠτογρΟ τ ο 
τίποηζ τοτγλομβογάϊ σομἠηξεϊο 6π|, ὅζ ἃ σΘ πο γα ΠῚ αἰ!ουπηληϊ- 
διις (αἰς Πηϊθιις ἤιης ρογπιαποητεσ: Ημΐς τα ἴα τη Ποο 5, 'π 
(τα! πυιῆςα ποτὶ τειη ρους τείροπάος δ. μι οὶ ντάς Ατῖῖο. 
Ῥγοῦ]. ϑεσπι ϑιν οὶ ἀς ἤάηρις5: τ ν γγι,].5.ς.4. ὈΙοτασ γεγὸ ἡ 
τὰ ὅτι αὐϑοὶ δ μέσίω, 1 Ἰαχτα Μείςξη. 

Παράμεσος ἀτριτις ἀϊοίταγ πηι το Ρτοχίμηις , 1. Πατατ 5. ΡΟΠ τ χ, 

Τιαραιμετρ εἰν, ἴδ ληλὰ μετρεῖν, τ Π] γατο) σου ράγαγς, ΓλάτίμΓα- 
οἰλη. Οὕτω γὸ αὖ κὶ τὸ μέγα δειχθείη δ μέγα. εἰ τιῖ μωχφ στιραμετροῖτο, 
τὰ οἴ, σαι ράταο οδξαγατιτιίτοσι παραμετρεῖν Πρ αἰ σαι ρτω- 
τογπδερατον παραπλεῖν γα αΓλϊττογα παι σαηο ἀρ Αρο]- 
ἴση, ἈΠοὰ, ΠΙοΐκιιν ὃς ἀς τοῦτα ἴσα τορίοως ἀραα Νομη, Ρο- 

. πηεηΐαγα Ἐχαιηϊπατιπη, Ναζαπζοη, Οτατ. δ], τῇ ΦᾺ ὁ 

Δ Π ᾽ ἊΣ, Γ 

1ιτλη οπηρεηίατε γεγεῖς ἀριιὰ Ἐρίξξετι παρα μετ, 
ἄεγου παρα μετ μῆρον 5 Εχ φοἰἰτίοπς {τ} φοπιρὰ 

γώμει παραμεπρε μένον, ϑςς, ἴς δοτιιηῖ 4] [ς γοσθρετ 
ἀττοιηροιβηβ89ϊάεια 1π Οτατ., ; 

ΤΙ ἀαραμεύΐσαι, ΒΟ οἰλυπα ραλλ αἰ ξαι ὀκτρασ ἰυα). 
Ταραι μἠκης εωςχὁ χ) 7) ΟὈ]ΟΏριΣ. τὸ αϑοαι ἀκα) ΟΡ] Οπ συ, 
Τα ραμηρκα α γὺ παρα μήρια. ἀριμὰ ῬοΙ ςςη,ἰά, εἴτ ξενη μα 2. 
Τὴ μηρών, ἫΝ 

Παρωμηρίδια το γα ρυι Χ ἐπορμοητεῖη βξπιουιπη ἤιε ἔοπι 
Βιιπιςηταγδς ἀὐ πα) βου  η4 114 ἤιις Βεπιογατὶα Δριά 5) 
δι το. Χοπορβοη εὐΐᾶτη ν Πιγρᾶς ΡΓῸ ἀγπιῖς αι ἐα 
εϑῖς ἀρταητιγιαά τορεπάλπι Βᾶης ράττοση, 

Παραμμγεὶς ΔἀΠηΊΧτι5. Σ 
Παραμικρῥνγρτορεπιοάιμηηι, ἔοτὸ, ραπὲν ραγιιπι ἂρ ξαΐτιπο 

δον ὅσο ϑ'ανεῖν, Ὁ στ. Ργοροπποάτιπι ἰπτογὶ παραμικρὸν ἐδέησ 
ϑτῶν εἶν αἴκρατος ᾽ς ΠῚ. σαραμιεκ 6θν ἢ λϑεν ξστοϑειν εἰν, εἰ μϑη πὸ 
φρρςασία ἔλυσε τῷ ϑευκῖ πίων ὀργὑὸ ΟΒτγ (Οἴτοση. αὐδὲ ἕερ 

μικρὸν ὡτοασώτερφνγ ΠΟΙᾺ ῬΑ. Π11 115 ἀ γά πχη, Γαιοὶ 
ΑπΠΠά ναυμᾳ χίας ἐ «σαραμικρὸν ἀγίκων ϑζς.1. 6 ταοίϊςὼ, 
τὰ ἃς νεμεπιθητεγ. Ἀ 

Παρχιυιλλ θῶ. αν οἶττα σοτγαηθη νἱέζογ. 
Παραμέμνω, παραμβδω,πιοτοῖοἷη Ἐρῖσ,. Ἂ 
Παραμμξολυδια ζειν,τγαηἰςοηάογο πλῖ ΧΟΙΪΥ ἀΠΠπ|ΠῈ σΔΠΕΙΠΠῚ 5 6 

δητίαιια πηι σα πο [ἰσοθατ, Α11) τεάδαῃι δά παΥχ 
λππὶ ἀΠ ἀετς ἀρ ά Ρ]ταγι ἄς πλιιποα. 

Παρρ μέσ γα, Δ πη οο. π-αραμίέξας, ἀττςςη5», ΑΛ Πτορἢ, 

τες τὸ ὕδωρ, οιιπὶ Δ] τια πιλίσοητος. 
Παραμον καὶ ἢ 5", Ρογγηδηῇο, Ρεγίειιογαητία, καρτερία. 
Ταφαιμμόνημος, ροΓ ἀγα 5» τα 1115. Α]ΕΧ,Α ΡΠ τυπαραιμνημο 

τηδη ητὶΟΥ. 
Παράμονθ-,οοῃ ἴλη 5,καρτερο,ξοττ 5561} ἃ Ργοροίτο ηῦ (ᾷ 

ΠΟΙ ΟτΉΓ, αὔρα μόνον πένϑ. 9. Πππξξιια ΡεγΠ απ εη5. 
Παράμουσίθ-, ες ὁ ἡ ἡ Δ ΠΟ μι, πιῇ ἔς σληταϊ ποῖ ΟΠ 

δί Βεπεγα τοῦ αἰ λοηϊ 5 οη σοημςπίεπ5) ἴς Μ8γ5 ἀἰοὴ 
Βρρμεα παράμουσ Θ- ἑορταῖς ἀρι! Επιτὶρ.ἱη ΡΠ ΟΞ ΠΠΙ͂, 

Παραμπυχέζειν, ἘῸΠῈ.Ἶ Ππιιο ΠΙΓῚ αἷς ρΡΓΟ ογῖ πο 5 ἐπηρ  Ἰςᾶτε. 
Παραμια κα, ἰάθη Εἰ ατῇ, ἀππότας ναΐράγεπι πραδιτι 

ἀϊςεγε ὅηη τειχῶν, δὶ 

ΠΙαροιμκὺ ϑέομιαι; μα. ἱσομαι,πουμα σΟΠ[Ο] οὐ, παρηγρρώ, παρανωῖ, ἀς 
Δαπιοηςξο,4ο σοΠΠΠπη»συμίβελδίω, ΠΕ ροπ. Αοιιατῖμ, πὶ 
ϑούμδυοι τὸν φϑόγον, η11 414: [Ὁ] ἀτῖτι πη αιιάτεητο 5. Ρ] αταγ 
εἰδίαάς, “σαρεμυϑεῖτο, οὨ Ὁ] αρατιιτ.ΡΊατο ἴῃ ερ [το]. παρ 
σαῤμίμ. ΕἸ Ομ. παρωνέσωμι, [τα[οτί πλ. παρα μυϑη σοιὅϑει πίω 
ὅς. Βιιάατς πη ἜρἘ0]15 ρτῖον. Παραμυϑεϊῶει αρια Ηοταν 
αττϊῆςῖο οσπο τε μα; αἴρεγιις ἀϊέϊα ἔην, δ λεχϑέν 
Ἃ πραχύτητα. 

Παραμυϑετής οὐ, ὁ, Η οἰ οἷ .παρακλήταρ,ςοηίοατοτ Οἱς, 
Παραμυϑία ας ἡ, ΠΟΠ Ὁ ]Δτ] ο»ΓΟ]ατίι πη, αἀμοττατὶο,ταρηγρρία, 

κλησις, ἔφερε δὲ μοι πτερά μυϑίαν αὶ μικρεν “ἴδ᾽ δεινῶν ἐκείνων, ὅζς, 

[ο[τοπιμς οἱῆς.Ἐρτς. αβογεθας πα ποῖ ρατιιπι [οἱ 
τ Δ] οσιιπὶ 11ΠΟτιμτι παρα μυϑίαι τῷ βίκ, Πα ὰ νίτα;, 
ΒΑΠΙ. Ἠαραμυϑία αρικὶ Ηετποροπ. ἤρατά οτατὶ σπῖϑ ὃ 
4ιιοά αἰρεγὲ ἀϊ ξιιπη εἴπ ια; δί σογγβέξίο ἀϊοίτιιγ, δεόρ. 

λειότης, ἡ χὰς παραμυϑεϊῶτι γοὐατ 5 τῇ μεϑύφῳ λειουμῖ πίω) 
τητος, 

Παραμμυδικὸς, οὗ ὁ, ςΟὨ [Ὁ] ΑτΟΥ 115.» ΠΟ πίοἴτοτ 5 αἤϊου θη 
τίοποπι. ' 

ΤΙαραμύδιον οὐ, τὸ ΓΟ] τί τιπα,α 4] οττατῖο, ἰςβαπηθη, αιιχῚ 
παραμυΐδιον ἀγάπης δίς, Ῥαι τις σα ρῖτε (δσηάο δὰ Ρ ΝΡ 
Οβεγ(οἰζοιυ. αδεὶ ἱερωσ, παραμύϑιεον ἐ χίν,Ἰὰ οἴ, τεπιςά 
τοι παρα μύϑια τ δδοὺ ποιεῖ ὅτε, [ουατα θη ἐτίποτὶς αἰοσγονῖάς 
Π|ργὸ ρτῖτπο ἀς ἈΕρΡΏ6],. τοῖς γὸ πλυσίοις κσαραμύϑια φασὶν ἐἢ) 
αἴδιις πλαΐτα οἵδε ξογιιως δ! ]οπατηθητα Ιάεπην, παραμύθιον 
Ρἱἀοιίατε [Ἀοτι ἢ οἤλιπι,νο] Πρ σία πὶ οὐ ἱπηρίετατει, Οσο 
λὔγω χ᾿ σε ἔργω «ῥεὶ ϑεὲς ἱβρίζει τὶς λέγων ὅ φιρῴήων; τὸ παραν 

ὅ τὸν χἶσο ϑεμῆδῳ ῥητέον αἰ δ] πείοειν. “ἢ 
ΤιαρΔυαγιγώσκω,οχ ἀπο [ο ὃς ΔἸτεΙπἴδοιις Ιορο τς ἀρ Ποπιοῖ 
ππμοχρ, ΠΕ 1τὶ απας Ιοσας ἃ ἀπο θιι5 [οριγητιγ 9 ντ ἤατ σοητοηῖ 
Ἰεριιτν ὃς παρεξετασιιός, ΑἸ Ὶ ἀἰ ἦτ εβοσγνωσι,1 1 ρΘ Αἰτογαπι, 
Β86τη Υἱοὶ ἤττι, Α (τίη. ἄν νόμες τῷ ψυφίσματι παραναγνωναι: ἐὰ 
Πος,Ργο ρεγρεγᾶ ργαϊορο ὅς τοςῖτο, «αρανείνωσιμιΘερτεοἶτατι 

Πυρωναδύομω. Π]ΔΒοτς νν 

Παραιναλίσκω οὔ ῖτετ ὃς ρτδεῖογ ἀοΠἸπατιιπὶ ἀτηρεπάο ν δζ ΡῈ 
ςοηΐατηο. Ογερ. ἴῃ 2. ςοηζγα ΤΠ ἴδ. κὸ τοσούτον ἐΐθνίθ καὶ ᾧ τῶς “πὲ 

παραναίλασας ἄταν ἐς Βαρτι, Οἵα τεὶ παῤ ἐλπίδα συμπτώματα γ᾽ 
πόλειλος παρανάλωσεν. ͵ Νὰ 

Παρανάλοω, μι ώσω, ΟὨ Πιπιο. παρόνάλωσε πόλεμος ν ὈΟΙΠΠ εδῇιμπρί ᾿ 

Παρανάλωμο, Ἰ ροτγιιαςαποῖις ἂς ΤΠ} }ς Πιπιρτιις, ΡΙατατιίη Οἰςοῖ, 
“παρανάλωμα γέγονε τῷ ϑειτέρω κρατῇ δοϑὲνγ, ἱπιρθηία {ιρευ πα 9 ἢ 

παίρεργον αναλω μα, τὸ αἰωφελως καὶ αὐοι ὡς αἰαλωϑέν, ϑγ ποῆιι5) ΤΙ 
᾿δη)ο ὅδε τα ιΐτα γ) χεόνε παρανάλωμα; αιιᾶνη ἔτι επὰ τεπιριι5 σσητί, 
χρτε ὃ ΕΠ φηΐπλ Παρανώνωμρ δἀἀιυαπςητατα » ὃς γοίασα 

Β- 

Ἴω 
ἝΩ 

ΓἯἜ 

ἡ 



ΠΑ 
ηἴχς ἀείίπατα, ΒαΠΙΐμ5, τάχϑ- ποϑιῖν, κἡ σώματος, 
αἰορναλώματα, αι ἃ πιοτίῖ5 αἰσίμπγιιπτιιγ. 8ιι- 

καρ; ΟΧΡΟ ΩΓ τρρσόψημῳ ἵπ δος ἜΧΘΠΊΡΙΟ » Ο μακρῖ- 
νλδὺς 5 πρυφῇ κἰ ὀκεεδιητημῆψῳ (βίῳ ταὶ και ϑ᾽ ἑαυτὸν οἶδα, Τοις, 

λῶμα τῆς πρυφῆς ἐποιεῖτο φόνοις οὐδὲν ἠδικηκότων αἰϑρώπων, 
» ἃ ταίγγοξείοης αογγαγε,αζα ἀς πηοηῇδθι». 

«τέλεον ἐγ τὸ ρα γα ηοτο  Ἰοη ἴ. [γάτι5 οτίοπο ἰκτὰ αἰλια [γάιι5. 
ε ἰοεϊδεμ άπ ἤτ αἰδανατέλλον, 
μαιἰπχτὰ οὐἱοσοθοσγίοσ. 
»ἀὐιιςηϊο. 

μαι τα παἴττο. ΔΡΟΪ].2. Αγρ. πϑλέας πῦδαν εἰῶῦτο κολωγουβ ἱ, 
ηλέοτε, ργατοτηαυίσαῖο, : 
εἰζω,οτιος γοίο ο οπογιιο, πα  ὸ σμοτάας ἰησθηάο, Ατὶ- 

τοὺς ἰῆοτ. 7. αὐἴδατενδυρισμῆμας χιρδεὸς ἀρρεῖ]ας Πάςς ἰαχίιιο 
η455 (1185 Οἷς. Πάος ἱπσοητοητας, ἐς Εἰ 0,4. τ (ἀπ αιῖτ) 

δι15 ῬΙ ΗΓ Π)15.5 ἢ Π0}1 οατατῃ ἴσα σοηζοητα ὨΠΠΊΟΓῚ5 
τοπορητιιπὶ [ογιαγο ΡΟΙ͂Πς , οπηες αἰ αιιὸ ἱπσοητθιτα: 

΄ 

ἱποουοχ Δάπιοτίο ν εἰ οχιγιηίδοιις αττο Π]οννἱάς Πα- 

15 Πατο ἔχτα Πατο 5 γ6] ργατεγηατο, ργατεγῆιο. 
ἡΡγωτογηδιῖ 0. Ῥτατογιςβοσ, ἌΡΟ]. Αγροη.2. πολέας 
κολωτοιὶ, ἴτε πὴ οὐφνέω ἰχτα ἀρ σογο, ϑζ ἀςοτιιο; δ δά 
πιο. τοι ἂν αὐδῳνίω δέ αὐοφνίω ἕω, 
σωρόψω, ΡΟ], Ἀ ποα, 

ἡτην ἡ ΡΑγαυοτονν Π15 Εχ 18.411] φϑύγίοι (οηϊτά(αις ἀϊσιητιιτ» 
με ἀτῸΓ ἰΠτοΓΊΟ, ΠῚ Ὁ }6 5.411 ἴῃ τοτγασῃοτάο ἰητοτ ἱπι- 

ἀτέίαιιο ἀϊρ οὔτ, τ σοηογίδιις ἃς ᾿οςῖς ἰΙοσα πγιτδηῖ: 
ΡΟ πιιιῆςο γείροπάοτ τη [σα Μιυοοτιιπι πο γογιπὶ 
ποῖος (γ ποπηπιςηοπ, Οἱ. [δὶ Ράταπεῖο ἀϊοζοιρπιε- 
,[].γε.δὶ νεγὸ Ραταποῖε μγρεγθοίατοη, Αἰ νπηργε.1- 

τΟθ] δεραπ. 19, ττι. Π.ς.σάρ.4. 
,ἡξομωγπιυγμαν, ἄπατο, ρτατοτῆιϊο. Ποροη. Πατῖμ. 
«ἢ πρυήρειγῃάτᾶῃ 0 τγΙΓοπιςπὶ αἰ σα τιοτ, Ιατάγς ἢ, ἰῃ 

ὅς δητιωῦραν ύω,1. σιωυίγω, Ὑ Βα ον ἅ. 
δ Ἰάςπι αι ἀπανϑω, ἐςοτοίςο, ΤἈΘορ  ἰης ταρῖδρ. 

ἴῃ Βειτο ὅταιν οὐδακμοίζη γἡ ἀὔδανϑ'; τὸ τῆς ὀργῆς» 1Π| 
ἦς ὃς ἐς εγθιιοτῖς γα. 

 αὐἰδανέχω,εχ δάιιογίο ναὶ αἰτγϊπίδοιις ἀττο!]ο,ντ ἀρυά 
Ὦ.3,φρυκτοί τε ἤροντο εἰς ταὶ ϑηζας πολέμιοι, αἰδανίοον Ὁ 

πόλεως Τλαιτοιεῖς δἰπὸ τοῦ τείχοις φρυκεδδ πολλοιὲ , πϑότερρν 

σμῆσοις εἰς αὐ τὸ τοῦτο. ὁασσως ἀσοιφῇ ταὶ σημεῖα τῆς φρυκτα 
μέοις ἢ) 1ὰ εἴς, οχ ἀἀιιοτίο ἔλεος Ἔχ οϊταθαηζ 5 αϑϑῷ- 

ΤΡτΟΓΘΟ, (ΟῚ ργατοτι ΠΟΥ. 
τοκἱδεπηφητίο [αέξαπτ. Τα τ|τ. 1 ν]τισαρ.12. ΑὐἸτο- 

ἐμοῦ αὐδᾳυνοήσαντος ἀδολει 4.1, αὐοητεύοντος. αϑρανοξστι, Ροτ- 
Εἰ] σε ἢ 5, Εἰιγ ρος. 
δ ἀς Πἰγῖιιπ, Πα ροτ δ: ἄς ἢ γατῖο ἃ Οίςογοης ἀϊεῖταν.Α- 

1, γε, πότερον αὐρφνοίας αὐτὸν εἰστεγαγὼν ἔχω,νττιιτη τοῦ ροτα- 
εἰπιρητία: αὐοφονοίας γραίφεθϑτο γαιιιοπτῖας ἀοοιατε) θτο ἐς 
ἐγυίας ἑαλωκως, Γης τα σαρτι!5. ΕΣ ΓΟΠϊπ. τ ὄ 
ἀδικεῖτε» σΟηττα ἰσρος Πογὶ:οστγα ἰαροθ ὅς ἴτὰ πλά- 
Ῥεπιοίξμοηε5. Εἶτ᾽ ἐαὴ ἐδεκῆδϑοι καὶ αὔδανενο μι όϑει! δοκώ, 
οι παὶ δὴ χανκι δέομια!.1 4 εἰξ, ἸηἸ χιιὲ ὃς σοητγα ἴπι5 νἸο ατὶ; 
ΠΟ Ρτμα; 1.14.5 11; Δ εινεὶ φεΐσκων αὐ ἄσεῖν χὺ πὐρα ομεῖδι, 

Ι ὙΥΪΟΪΔτι5, ωῆοανομηϑεῖσοι κρίϑοσδὸς οἱ, οὐονομως δοϑεῖσει. 
᾿ς ψόῤισόυε. 

ἡσῶ πουκφνν ἴο ̓Ογα ἀιιοτἤις ἰορ ες ἔλοῖο, Ιτὸπὶ]οροπι ἢ 
᾿ τγατ]α τη ξεγο Ν  υτ.  (0]. 7. ν᾽ δέσὴ 
ὐμημα,ατος, τὸ ὃς Πιαρανομία ας, ἧς Ἰπ| 0145 4. τα π (στο το 

5 ματι ςατῖο, σε 15. ἀεργαπατῖο, νἱτα: ἰυ [οἱ οητῖα. νἱ «σα.- 
σώμα εἰς τίω) δέωταιν., ἴῃ οαἶτιι νἸ χύσις πιοάτπι ἐχ- 

ἴα, Τ Βιογ αἰ ὰ, τρόποι δύω «ἰδρνομιών, ητοτρτ. Π 6- 
φαὸν 1..Ὁὅ 

οἰπΙ ιιι15. ἰφρὶς νἱοΐατοτ, ἰσοίοτατιις, Ὑπά4ε αὐράνονα 
τἰοηοιτι 84 ροριιίετ ἕεγο ἰεσῖθιι5 σοητγατι πηγαῖς 
πὶ ἰῃτογάτέξα αἰ ἰαυ] 4 ργοπιι!ρονἄεοτγετα ἃ ἰεσε 40 - 

α (οτῖθο, ΑΞ ςμϊπες. Ἐς αὐοανόμων γράφείϑει, εἰς κατηγο- 
ομα γράφοντος » Βιιά, (οτησηεης. Ἐτ αὐδανόμων γραφιὴ 

τι δξξϊο ᾿ς δὶς ρεγρογὰ πηι ἰατα. Ἐτ ὁ αὐδάνομον ψήφισμα, 
ας ἀϊςεβραξιιν 116 411 δοσιιαθαξατ ἐς ἰπϊμδ.. ἃς ργαῖον 

[οτῖρτο ἄςογεῖο. αϑρανόμος πολιτεία, αϑοσνοιμοι γνῶμαι, τὸ 
"ΟΠ ἢ ΑΞ (ΠἈἰη. φαθρρι νι - 
πἱαιὸ, ργαστοτ 115. πεξατέ, τ «29 "ταν, 

Στοσίοηό, ἤς οτίδιτι ἀϊσιιπτιιγ τεὶ κρμαν ὡδὴ χἡ γήλοφανρτα- 
ΡΠ δζ ργαγαρτα. ἰδ. ψ. ῥ 
ἐτησγεως, δ, ΟὈΠΙΟ 115... οο 115 ράτίτου ὅς ἀςς 1015 ἐτερρκλινιὶς» οἱ 
Ἔ ἀππικρὺ πλάγι, ἰδατετραμμῆθ. αἧς δυϑεῖας ὁδοῦ, 

τι νυκτερδύω, ρα γποέξο, οἰ τοι πὶ ἐχοιθο. 
μφ Θ΄.ε όσα [ροπίο αἰϊάεηπς, ὃς ἰροπία εος ἀοσπῖιπ ἀς- 

ἸΩξς γς] οεῖαπι φαΐ ἡροπῆιπι ἴα ἀπσοηάα ἔροηα σοπηίταταχ, 

Ρ ΓΦ Ὲ 

ΔΙ ἃ 
Επίξατῃ, (γι δίτων ὅς φβανύμφιθ᾽ ἀρια ΡΟΙὰς; 

ΠαρανύἼω,εχείιτι! ΠΟ» ρογιις Πο αἰττίηρο, - 
Ταρχξενίθ. 1 }} 6 ρ Ἰτἰ Πλ5) ΡΟγορ γι ηιδοῖρμΟδΙ]1ς, 
Παραξέωγαάγαάο,ίη Ερίρτ, 
Παραξίαν πα ϊρηέ, [γε πιά, ροτῖιι5 παρ᾽ ἀξίαν, 

Ρτγορβεῖα. 
Παεαξόνιθ. ἴῃ ἀχὸ 4014 Πτρντάς ἴῃ Εἰ πίφολθ.. 

λαίμο, 

Παράξυσμα, τὸ ιο ἃ ἵπ (οὐ ρτιιγα Πιρογαάςαποιπι {ιαί ἀρρεπάϊκ 
δαάϊτιγ πῖον ΡΠ ΔΙ οτ. 

Παρρΐξυς ον, ΓΠτογργ. ΑὙΠἘΟΡ ἢ ἷπ ΑἸ 5.41 εἶτ γοςατὶ ἃ 4] δι (Ατα 
τὸν ὑπσαΐωγία αιιοα οἱζ ἐργαλεῖον οἰκοδομικὸν ᾧ αἰ πευϑεωύασι ταὶ πλίν- 
ὅοις τεὸς αριήλας, ἀϊξξιτη ἀρ ίτιιγ ἐχ οο αμοιΐαπι (δτυῖς ἰατοτγίριις 
ἴῃ Πιιέξιτα γαάδευᾳ 5. 

Παραξύω,αάταάο,ίη Ἐρίρτισαραξέω, 
Παρᾳορος, Ηεἴγοἢ. σειρα φόρος ΡΓῸ πτιρήορφς, . 
Παρᾳὸς; Ν]αςοἀοπίρας ἀϊοίτιντ ὁ ἐετθς αι} τοίξς εοάεπι, 
Παρρέπτιγος. οἰ 46 ΠῚ οἱδ μοίνδειλΘ. ϑύρας, 
Παραπα,δαγωγέω 5 ἴῃ. ἀΠπογἤμπι ἰπ(έτιιο » γὲ Βίιάσ, Ἔχροη, δριιά 

ἔς. 
Παρᾳπαιόντως, ἀς Πρίςπτοτ ἀε! τὸ Ηείγοι, 

Παράπαις "Ὁ. γυ,ἰπίδηιι5»,ὐρᾳπλῃὴ ἕξ, παρειιῆνθ-, 
Πιαρασαίω, μι. αἰ σγπ' α!κ)οττο ἴῃ Γγπηοης, γ40}1}0) ἀοπρίο, λυρώ; 

αὐορκόπηω, οἴοψφρρνώ Γαιςίλη ἐς [μι έξιι, τοῦτα αὔδα των δὶ τοσου΄-- 
τῶν μαρτύρων, αὐ ππης το άτπηι ἀς! γᾶης ἀριὰ τείξες τᾶπι πλι}}- 
τοβ. Αγτορῃδη. ἴῃ ΡΙμτο. δυο ὡρεσβυύτα σμωϑιασώτα τοι ληρῶν ὦ 
αἴοαααἤειν, Τὴς ἀγᾶττο ἴτὰ ἀἶχὶς ΤἩφορμγαίς, ἀς Οδιυῆς Πἰδγο 3. 
(4.1.5. διὸ κ᾽ τίωυ ὑπὸ τῇ ς δικέλης ἐργασίαν μάλλον ἐπαινσιν, καὶ πίω) διαὶ 
τοῦδ ρήτρυ, δοκεῖ γδ πολλοὶ πτιρασαίειν ( ν Οἱ ταπιοῃ ςοτγιρτὲ παρα- 
ποιεῖν)1. ἀεἰ γάτα. 

Παραάπον, ΟΠ] Πἰ ΠΟ Ργουις : ν τἰ πηὰ δγοιῖ, Ατἰ πορ ἢ. ἰπ ΡΙατο » Καὶ 
ταῦτ᾿ ὑποκρὶνομῆόε τὸ πτιορίπτὶν ὁ δὲ γριγ1 «ναγτελοῖς 7 Χ7) παύτα πεύπον, 
ὉΞ. ὁλοκλύίρφυ. 

Παραπαντοίω, ΟΠ ΓΙΓΓΟ. 
Παραπασσώ,α ροΓρουϊπίρεγρο, ὅπηζαγλῳ, παραπαορ ὀυνῆνΘ-. φθυξζαλλέ- 

υν 

ἡαεχαάφῳ, 110. νπάς παρήπαφε, 
“Ππαεκπείϑω, μι. εἰσω, τε, εἰκὸε) ΑἸ ΠπΔάςο, ΡεγΠιδάςο, πη Ῥγαιμιπὶ Ρίδ- 

ΡΕ]1ο, βςέϊο, ἐς [ισλμια τοϊϊςϊον 110, Αὐθῖα. Αςςιι, Ατργτορ. 
ἘΧΡΟΙΪς παρκπείστες, ΡΟΓΙΟΙ]Α ἀρ στ ]ιις, ἀρι4 Ατηῖος. 1Ρ..4.Ε- 
ταῖς. ςἀρ.3. Ατοτίπιι59 [Δ ΟΠ] ςπ5:απείαιιτιο Τπτογργοδ)ςοιηπηοιξς. 
Ατίοτεί. 6. αἷοὲ ἀτόμων χραμρμδμ᾽, ἔτι δ᾽ ἀτοπον αὐ εἴη δεὰὼ μῆρ τοῦ 
Ζίωωνθ- χὄγον Θραπεπεϊάνο τινας, αἰ τόμοις ποιεῖν γραξαρζως «γτῷ μοὶ ἔχέν 
αὐτειπεῖν, [Δ] [ὁ ρογίμαίος εἴς, 

Παραπειράομαιἃ ἀπίτοΙοζοητο : οιπὰ ΠΗ πέτέιο ) Ἡεγπιοροποβ ἀς 
Ιπρησοηδ. 

Παραπελεκα ὡ,οἰγοιηοΐο,4εοίρΙο; ΝΔζδηΖ, ἡ 
τ Παραπέμπομαι, ὃς 
Ππαραπέμπω, μι. ἐμιψω,πτ,ομιφακπαῖττο, τγδηίγηϊττο άοάϊοο; σοτηϊζο τ, 

ἀςξογφ,αιθττο,αππαπάο ἃ πιο,αιογίοτ δι. Ασοαίλε, ὁ δονπόρον 
τὰςς φωναῖς πειρᾳπέμπουσι,ν ἰατοταπι ν οςῖριι5 ἀφάιιοιιητ: ΝΑ ΖαηΣ. 
1π Οτατι παρέπεμψέ με χέρα γωγῶν δὲ δστοξ άϑρας, ΡοΥ Ῥοπτεπὶ ῃδιῖς 

τλῆ πῖς ἀδάιιχῖτ,ποδπ, τὸν καίμιλλον οἴκοιδε κρότῳ κὶ βοῇ σταρέ - 
περιποῦ . Ο Δτλ Π πὶ Ρ  Διπι ὃς οἰαπιοτα ἀοσηϊιπὶ τοάπιχϑιιητ, 
ΡΙΌταγο ἢ πη ΟΠ} 10. Ἡετπιορ ἄς ̓ππςητ. συ 5. ποιρρίπερισε τι γῳ 
σας ϑεωρίαρ ἱὰ ε[τ,ατιί πηο πηξητίαιις τιιας πιᾶπάᾳ ργασερτα, ἴ. τῇ 
ψυχῇ δός, παρα πέμπεῶτω τὸν κάματον, [1 1οτο ἰἸΔθογοπη: ἢς Ατιο - 
Ρἐιαηῖδ ἰπτογρτεβ ἴῃ ἀϊξεοης Κώχοις ΟΠ Γγ (ΟἹτ. «ἴϑὶ ἱερωσ. αὖτε «δὲ 
σιδιήρρυ᾽ δΥκίκω τέμνοντας λόγοις ποιραπέμιψηται, ὃς. Τάοπι ἴῃ Οτατ. ἐ- 
μοὶ πἰωὶ μα χίω πειροάπεμοψον, τ] ἱ ριιρηδπη ταπηΐττο 5 14 εἰξ » πο 
ΤΠΘ ΟΜ Ρυρ Πάτα  Αίσατ. πωραπέμψειν ὄμματα, οοιος Δ δτίε- 
τα. παρα πέμπων ἑαυτὸν πύτοις γῷ μιουσικ ΟΟΠηροτατὶ ΟὨἶθι15 δέ ππι- 
ἤςα Ἰπάτ! ροη 59] Πτάτοῃ5 ἴῃ ϑοϊοης, παρα πέμηων τεὶ πλοῖα,ί ιι- 
εἴδτ,τγδη παϊττθηϑ8 5 4ε 'Νερτιωιο, παραπέμποντας τα “Ἶ) βασιλέαν 
διατάγματώ . ἔρετπθηζος τορι ἐμ, ΠΡ τ. Εἰεετ, ἔῃ ΒΙδ] ρυὰ 
Ῥεπιομοποπὶ ἰερίτιιγ τὸν σῖτον σαραπέμψοντα ἔκ ἑλλυασόγτου εἰς 
λῆμνον» 14 εἴἘ. ἔγιιπγοπτιτη ἱπιροτταηζοπ εχ Ηςείροπτο πὶ 
Το ΠΕ. Ν 

Παραπέπηγα νἀ παραπηγνυμι » ῃξτοο. Πατῖμ. ΠΟογΑζ, αὐ λυίται τα α 
ἡδογῶς παιραπεπήγασι , εἰπὶ ἀο]οτίδιι5 ἤιως σοπἱμπέϊα: γοἱι- 
Ρῖατος, πσαραπεπήγασι τὰς ἀξετῶς αἱ κρικία! γ Υἱτῖα γίττατιθι5 δο- 

οτοίςιιης. 
παραπεπληγμῆμθ-. [τὶ διμμάιι5, ᾿ 
Παραπεπλεγμϑύως, Η Ιν ἢσυμπεηλεγυδοως. ἀξϑος 
Παραπεπ]ωκὼς » αἰτὲ τοῦ ὑποπεηηωκὼς » Πει ΟΠ ςης5. αὐδὲ ξιεφανόν, 

δι11425. ἊᾺ 
Πίαραπετείζω, ὃς παεαπετείννύμι 1 ε ΠῚ οὐἹΠῈ χαιτουπετείξ ΟΡ τε ἀο20Ὁ- 

τοσονοδιιε!]οτἴτοπὶ ἐχρδηάο. νηάε πειρεπέπ]αταί εχραπίμο ἵσιά 
εὐ! ςάτιις οἰ γε] ετίαπι ἴς οχρ σατ, Ατᾶτ, 

Τοκι: 2: ΚΚ πῇ 
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Παραᾳξιρὴς» ἰλά το] ιϑοριρῖο; μρέχαιοα γ ἤςα, ἐν αἰδαξίρεσιν αὐτῆ, ἴῃ, 
Ποὶς ἱρίοτιιπι : ἢς ΗΪργοηγ πλι5 οΧροηῖζ ἀπ φάρας. Μίςβες 

Ταραξ ἐγιθ.7 ρογί σι ο νας : αὔροὶ τὸν τιορχὸν ἑλκόμ Θ΄, αὐομξονια, οὐδ - ζουλα 5. κενδιιυώδι, αἰ ΠΟ ρίαν Ἰὰς διιϊάατη ἱπ ἀϊξξίοης Σκωσεί- 



᾿ ν 

391 πὶ 
τιαραπέταλ 9.» ξο 1119 Δτῖς [απ Ὁ18 τοις, 
Τιαρχπὲτασμα αάτος, τὸν ν ΟἾ Ππ|ν πτρρα κοέλυμμο) παράπλώμα γΟΟΥτΙ πα. 

αδδιπέ τεισμαγτο σι τθητιθτι ργορτίὰ ιιοά ἔσοιτα ορτεπάἀοθαπι πε 
ἀςοοάςοτος αἰπάτουοβ ςοπίρΙ Ογ ΉΓΙΓ 9 τυ. ντοραητιν οὐ ΠΊ 
ψεϊοίντ μη Απεϊαιήτατιιπι Πἰ τὶς οἰξοπάεπ}}5) π᾿ ἐχεγοβά τ5ππ- 
ἀϊεῖϊῖς ΟἸειηοῆς {δι νῳΩ Α ρο το! σατιπι Ομ Εἶτ, σαρ.ς 6. ποιουωῦ τσὴ 
ἀμτὰ τίν) οἷ έτασιν εἴ συμξελίμ πολ,» ππεραπετείσμιατος μέσε, [τᾶ 4116 

ὅῃ ρατιὶς σατιΠ5 Ἡ ποτ. ὃς Τ᾽ Πσοἀο Πρ. Ο. Π.ττιτῖτ, Ὡς ΝΝΑ1- 
ξτασ δοῖτα ᾿ποητιΤ)ς {Πρ αγογς παι. ἀσσογπίπιις πο [οιατο 
ψεῖΐο τς σατιίς σορηοίσδητιιτ. ποτ ὙΠ γάσα 111, σκύμυη, τα ρο- 
τινι. παρα τε τείσμοιτοι μηδεκοὶ, αὐ! ] ρα Μά Ἰς4, Αἰ ἔορΗ, 

ΤΙ οαπετοίομαι Ἰάς πὶ 4119.4 παρα πέτομαι. 
Τιαρμπεηίαται Δ ΠοἾ δι. ΝΠ πέπ]α μαι ν οἷαι], ΔἸ οἰ τατορτοτογιτῇ 

ΡαΠΤ, νοὶ πῆται αὐτὶ τῷ ὄπα μων. Ατατ. ὁ δέ οἱ παρα πεέπῆα ταὶ ὄρνις Α᾽σ- 
σύτερον βορέω, αι νεῦρα Ἐςίτιι5 Αὐιΐθητι5 Πς νοττίς ἐς οἷοτς ἰο- 
ἀφης ΤἈγοϊοῖο σοητογπιίηι5 αχὶ σάπᾷ ΡΓ ποίας οχτοπάϊε 

σοΠ ΠΑ Πιν ἀγέζος. Τλπιεη ἴτα νοττῖς Οἴσεγο ταπητλπὶ εἴος ἀπὸ 
σοι ποιρειπί πω 7 Ἐτ οἰτπατα τιασὶς μαι ὸ εἰς ΑΙ! Ομΐς δὰ αμγαβ. 
γἱάς Πιρτα 1 παραπετείζω, 

Τίορχπέτομαιλάιϊοἷ ο. 
Τιαραπήγελατα 5 ταὶ, ἰηΠτππηεητα αἰἔγοη οὐῖσα αι 6115 Οὐ εἶι9 οσεα- 

Πίαιις [γάοτιιπι τοπιροἰτατίππιηιις Πρπιβρατίοποβ σορποίξιιπ- 
τὰγ ἀτιιο ἱπιιοδιππταγ:ἀϊέξα, δά ἃ πλμ [τίς νατ τίηιις σδςίη- 
πάτα οἴοηῖ, ἃ παραπηγνύω, 14 εἴ, αἀρίπρο,ἤιις «ξῆρο.Γ 46τι. ΠΡ. 
8.τγαά τς Ποιποςτ αἰγοποσηῖσα [οτὶ ρΠΠΠῸ παρααη γμκα τα Ἴττιι. 
11.9.ς4ρ. 7. Οοτιιπι ἱππιοητα [δου ἐγ ἀογιιην 9 ὅς Οσσαῆι5 ὃς 
ΟΥτιι5»τεπηροίζαταπηαις Πρηϊβοατιις, Ηρ άγολιι5. Αγάιιβνςδε- 
τεγίχις εχ Αἰζγοίορια Ραγαρερπιάτογιιπι ἀΤΈςἰρΠ πὶ5 ᾿ππιοπιο- 
τίιητ, ὃζς 645 ροίξογὶβ αχρ  Ἰσᾶτας τγδάϊάεγιης, δυΐάας [τὰ αηπο- 
ταῦ, Παράπηγμα, κανὼν, κα εἰ δὸς τὶ ὀργάνου αἰτρογομικοῦ, Αταιις μας 
αττοχίτ, εἰ ὃ ἰδιωτικὸν ποι τρί πνγμ οὐ ψιχσίρδεον 4 θέλεις πρὸς τὸν ϑτόνου- 

“ 

πον ἴπῶς : 

Τιαραπήγτυμι, μ ύξω, ποηχαγο Η σαγίηῆσο, οπιρίησο, ΑΕ δ πιιπη : ὃς 
η γοςς Ραίπιια παραπήγνυ ὥτῳ ρΓο οοάοπι. ΑἸοχαμά, Αρῃγοά, ἴῃ 
Ῥταιμείοης [1δτὶ Σ.Ρεοδ] πγατ, οἰκείαν αῤχίω παρεπήξατο, ἱ. σοη- 
Πτειῖτ, τα Αχίοςπο, νὸ τὰ τοῦ κόσμε πα ϑ ἡ κα ται πτεραπηξα δε εἰς τὸν 

ἀνα, ὃζ τλοταρ. ἀρ Π{Ὅοτ. αἱ λύπαι τῶς ἡδοναῖς ποιραπεπήγασι; γ0 - 
Τιιρτατῖδιις φαδιιπξεὶ της ἀοίοτεβ. 

Τίαραπηδάν, (ΑἸτιῖ τγαπΠΠ το ὅς τγαη στοά. Ασοι τ ΑΞ (τ ΐ πὶ, 
Τιαραπὴ χιον ἀριά ῬΟΪ]ΠΠ ΟῚ 5. Ο5 ΠλΐΠ15 οὐ ἰτὶ ιιο ἃ 8 κερκὲς 4 οῖ- 

τατοῖα εἴτ γα άπις : ὡροπη χιον ν ογὸ,ο5 πταὶ 594 εἴτ, πῆχες» σαδὶ- 
ταῖς. ΤΊ οῖτατ ἀπο ΠῚ παραπ ΐχίον 7 414 στο ἀρροῆτιπὶ ταις 
Δατιιπέξιιπ. ἱ 

τιραπῆχις, σοηπς γο [Ἐ]5 γεγίηις ραΓριιγασι μα ητῖς, αρτά ΠΣ 
ἔγο ναριι ΡΟΠ]ΠΠσεῖ νοτὸ [ογι ρτιιπι, σαρέπηχυ ἱ μαΐτιον ἰω τι χόυ-- 
κὸν, πῆ χωω πορφυρφιυῦ ἔχον, ΑἰἸΒίας τὰ [τὶ ῬτιιπῚ παθοέσοχυ ἴῃ 
πδιττο. αἰϊὰς σαραάτηχις, Πα ἤοας οσαδῖτο φἀϊιιπέζιτη ἔοι! ἀρ- 
Ῥ οὔπτιιη), 

Ῥαραππίζον γοΧΟ, σῦᾶιιο, ἀσρτίπιο ργα τηασηϊτι {πε οποτί5. Β- 
{|1π| 5. 

Υἱαραπικραίγω, μι. νεῖ αν, αγκοι, ἰττῖτο δὰ ᾿τάτη, πτερφργίζω, οχασοῖρο,οχ- 
᾿ αἰρεγο.Αιυ. Ασομ 
Τίαραπεχράσμὸς»» ,δ ἰτιϊτατί ογοχασοτρατῖο, ἵπ Ἐριο]. ἢ Ηςοῦγαος 

(ΔΡ.3. 
Τιαραπίπηω, στο ἰαδοτ. Αἱ [αἰοτοσοητίπσονασοϊάο,ειεηἰόπιιο. ΡΙαο 

ἀς Τιερίδιις 4.τῇ τοιαύτῃ ποιραπεσεῖν ἐκοίτοτε πόλει δεῖν, 14 ο[τναιιο- 
αἰγο,σοπτίηροτο, πος ο[5 ντ ἱρία πααοηίσατιτ τα στὴ ἰορίΠατο- 
τοῦι. Παραπίπ]ω, ἱπιρίπσο, ργο δου» οξξεπίοιδος εἰξοίπςιιτ- 
του ϑζ οδυυῖαπι Η9.Οσςιγτο, ἃς πα οβογο, πρατυγχαϑῳ, ΡΊατο 9. 
ἀς 1ἐρ εἷς γε ἐν τῷ νιώ παραπεπῆκότι λέ γεινοντ τα ἰοαιιατο νὰ πῇς 
οσςαγγῖτον οὶ Πισοατγεῖς ΡΙαταγος 1η Οαἰθα. ἐκ ὠκώλυε τὸν παρα - 

σίπῆοντα “Ἷ νέρωνΘ- ἄποτυ μισενίζειν,οδυαιτι απ εῃγ "6 Νογοηΐα- 
κουιπ,. Αὐἰΐοτ, ἀς Εἰτοτ. ς.οἱ 9 ἰχθύες πεύντες, τἴξῳ τ πλατέων σε- 
λαχιῖν. πτιρα πίπῇοντες ὑπ α πρὸς τοὶ ὑπῆια ποιοιυῦσαι τὸν συωδυάσμον, 

ἀὰ οἷν, Ριδος οὐὔηπθ65» οχσορτῖς ρ[δῃὶς σατι! ἀρ ί ποῖ ραπογῖς, δά- 
πιοτίς ᾿ππ]σο πη Ῥαγτῖθιι5 {Πρ ᾿ 15 ςοριυαπτατο Οἱ παρα πί 7 ογ]ας 
Δρρο Πατ, δὃ παρατραζομϑύοις τεὶ ὕπτια, [4 οἵδ, 411 Πλιιτιιο ἀτεγῖτιι 
Πιρίπαγιῖπι ράττίιπι σοσιιης, μος ἀρΡ] σατί, ὃς ἀρ ρ6}} δ ἀςοὶ- 
ἄοτς ἀϊείτωτ, Οἴσογο ἀς Απηίοϊτία. Οὐδ ἢ μος ἀρράτοε ἴῃ δο- 
{1150 Ρυἱπγὶμπη ντ ἴα ἀΠσδητ. ἀοῖηάς νε γοαιήγαης ἄταις ἀρρε- 
ταητ, α ητας [δ ἀρ ρ] σοπτ εἰπιίάοιτι ροποτὶβ ἀπίπηδητοβ, παρα 
πίπῆονται ο χϑύει τῷ ϑἥλει τὸ αἴρρεν » Ρίδη!5 ἀπιοτίς ραγτίδιις Πγας 
ξιααυιέμδπι ἰαΐτ, Αὐ ξοτο] Πἶρτο συΐπτο, Α ηἰ πιά! Πατη. δίρπιῃ- 
λῖ οὨἸΠῚ παρα π τῇ εἰν » 401 ἢ ποιρεμέαγλειν ἑαυτὸν, πος εἰζ οἴπτοτσα- 
ἰατὸ. Ἰητογίδγογθ, ἰητου δὶ αιιοά ὃς παρεμπήπῆειν ἀἸοίτι.. νἱάς 
Παράπ]ωσις. 

Ἡ  ραπλαΐγιθ- 5» Ῥαυ ἀπ ἰατοτα 5 5 Ῥαι] ἂπι ἐπ οὗ [Πππι}γ τρηιΐθ 5. 
ὙΠοορμτ.  τοτ."0.4.ςἀρ.13. ΑΥ ποραπλαγιεῖσοις» ΕἸ οἰγ οἷ, πλα- 
για στί μψν Ὁ. ] πᾶ π5. 

Παραπλάξζω, ργορτὶὸ εἰ ἃ γεγὰ υἱὰ [οἀϊπέλιιπι ἴῃ ουγογε πὴ ἱπιρο ] 0 
νο] ναραθιιπάιπι ἄτισο δοιιδ νἴαπν τοέξαπη αἷς {πιρ|Ἰοῖτογ (ὲ- 
ἀιϊισο. Οὐν [ΤΠ σι κωυτήγω γϑο ὃς αὐέμοιο Τ᾽ ἐμῆμον Ὑ ορίϊω δε, σειραπλόγξα.- 

στ Μαλειων, ποτα. [άπ : ΡΟ οτ σι]. ΡΓῸ πλινω ἃς φινακέζε: 

Παραπλησίως ΠΟ Π. ΠἸ το, Πρ το ΧΙ πιὸ ργοροποάαι 

Παραεσλήω, ρογρογὰπι ρα {Ὁ ὃς ἔογίοινε παν οἶτμα ταεάΐι 

Παρατλόκα μος δ γοτῖ πάτα. σα ἀπ! Πἴγατος σα ρ! 105 μαϊδοῃδς 

Ε . ΄ . 5:4 . ὟΣ 

Παρασσλοκη ΟΣ ΠΡ] ΟΧΙ5»αἀπιΐχτῖο. Ῥτγορτίὸ ἀϊοίειν οὰ 

Ταρακσλομήμοισι, ΕἸ εἴ Γοχ ρΡΟη, πταρεῖσι ριαΡ φτθ 15. 
ἢ ; μ ΤῚΣ : 

ΤΠιαραπλοίν ἃς αἴ σλοῖς», οὐ» ἐν ργατογηαι σαι! 0, ΓΑΙ ᾿ 

πειρέπλαγξε τοῦ χδγρυγαῦ ΟΥΑτίοὨΪς [δγίς αἰνάι 
Ηδτοϊοῖς, να ἔτι, ποὶρ απλα' ζομα αἰνογγο, ἴδ 
Ηἱρρο: ποῖ παρεπλιαίχθίιυ γνώμαις ἀγιϑοῦς. Ὁ βόδι 

Ταραπλακεὶς. ΤΊ ΧτΙι5. Ἢ 
Παραπλ στον» πα τὸ Ρἰτιτο9. περαπλασιοι σἣν᾽ πολεμίων, 
Παρώπλασμα . σςοτὰ ΄ἰια ἴῃ [ἰγῖ 5 ιαιίομος δας ααΐ 

ποταπλιιϑοντ ἀριιά Οἵσοτ. σοτι}} 5 τλιυίατα;, ὃς ςοτ, 
Ης [γς.παραπλάσματα, τεὶ κυρία (Τρ καρία, ἴς σορα α; 

τοὶ ὅγατιϑέ μῆμα τοῖς ζητήμασιν ἂν τοῖς βι(λίοις, ΤΙαραπλ 
τα τ δίατιιπι ξοτγαπαιπῖθιι5, Η ον οἷν ἄγ 

Παραπὰ εἰ(θ..6. δ᾿] 6 μμ15. Ὦ, 
Παραπλέκα,αττοχο, αὐτηϊίσςο . φἀ ςἴο; ἀππεέζο, γπάδ πα, 

Θαϊςη.]}.... 44 Οἰδας, πωραπλέκειν σ᾽ ὅμως πὶ εἴ μεινον καῖ τ 
ζοις καὶ οἴνε, ὅς. ΒΑΠ], πτεραπλέκειν τῷ χόγῳ, οτατίοη! αἴξ 
μαιπλ ἐκεῖν ταὶ τρίχας γοτίη 65 ΓΟ ρ] σατο να] ἱπιρ] σα 

, ἰανεατεντὸ αὐαπλέκωην:ν πάρ παραπεπλεγουῆυη εἴϑίω : 
γυθη ῬΟΙ τς , 1. σΔ]αλΠΈγασα, παραπλόκαιμος. ὦ χὴ 

παραπλέοραιἱπ ἘΡΊΡ τ. γα τογπαι ροτ ὃς ΡΥ ΤΕΓΘΟΓ, 
Τιαραπλόμρέδια, τοὶ ἀν Πγὰ 4118 τοϑιιηϊ Θα ΠΟ τιμὴ ἰατοΓ 

δείας ζ,Οἱ 3 ἵπποι τρρμετωπιδιεοις κὴ τυϑρς'ερνιδέοις. Χὴ 
χαλκοῖς ὠὡπλισυΐνοι ἧστιν. ἥν. 

τιαραπλέω,μ θύσω ασιόυκα. ἀἀπαιιῖρο. πειρχλέγομαι; ΒΓα 
ῬΓςτοτ ΘΠ οΥ» ογαιη ἰερογίο τιον ργοβςο ςοτροῦοο. 
Αὐπαι, παρέπλει πεζι ρς ἀς[Ἐτὶ Ἰτίπογο τγδη Πα 
Οὐπι Αοου παραπλέων χώραν,τοροη πε Παυῖθε 
ταῦοἢη5 ἰπ Τ ΠΘΠλ}ἴο6]. πορρπλεω ταί πύλεις. δῇ 

(ςοτο τιον ἃ. πορεπλϑυστιν ἐς σικυώνα ἑἀοπὶ ΤΉ ΠΟΥ 
ΠΑΠΠ] σαΤΠ ΗΓ, Ἢ 

Πιαραπλογία, ἀοπιοητία, ἔπλυσις, ὃς ΗΠΧΊο οχ ἀρΡΟΡΙίοχ 
Αἰίχιιαπι ἀοςι θη 9, ΘΔ] εποντάς ΤΙαρφέλωσεις, 

Πιχροχπληξ, γος ὁ ἱπλη159ὁ μανικῶς. ΟΧ ΟΟΥΘ.ν ΟΙἍΠΙ15Π 
(φ,ναϊάς ἀειπεης, ἐμόρόντητος, ΑΛ ΠΌΡΕ. ἴα Ρ]ας 
πἰτιιτι ἀϊοῖπηι5. Παρκηλὴ ς,1 πορειυῆυίθ., ραγαἰ γεῖς 
αέλυσις. ΟαἸοη. ἵπ 1 Ὑ Βογάριν οσλι πειραπλῆγα Σαλμῶνε 
ἔμπληκτον, παιοριπλήγες ρα ἢ, οἷο ααιιὰ οὐ ιιδα 
παραπλῆγας ΕΠ οπιοῦ, Οὐ ἢ, ἘΠῚ τίη ᾿πάοξξις, 
δευτος ἔμουσος, ἔπτωδὸς. Ετήτατ. Ἰτετ ἱποοποίπηικ8ραδίο 
Ἰατίοης ἃ ρα ϊῆι οἰιογάατιιπι αἰ Ὅπο ὃς ἱπερτσ, ΑΙ 
ἴπ ΡΙατο, γιάς Παραπλύπω, παραπληγες οτίαπι ἰοοΐ 
4611 αἴροτι (ας: ροῖγα ἴῃ πλατῖ. 

Ταροέπλονετος. ν ἜἘσΟΓ5 [ΠΡ [4 1159 Πίαπιι5. ΟΡ ιοςΐ, ἴῃ ΑΔ 
παραπλήκπῳ χερὶ ἱ μανικῦ, ΕτΊΔοτη αιιοιὶ σειραπλυκτια 
φώλυσις, τ 

Παρα πληξία, ας ν᾽ ἱη η 4, απιοητίδ αϑοια, ἐΐκστασις φρεγοῖν, 

[πτα αιιαάλτη σοτροτὶς ραγ5, 4114 νογὸ ἀἸοτας 
ἄοςετ Π δ. 15.) ἢ. 6 41.Δἀ ςτίρτιις. πεεραπληξίᾳ ἀ; 
ἄλπι εἰς ἐπυσλυξία ἀτήηϊ!ς ρατϑ.ΐπ Παράλυσις, 

Παραπλήρωμαγτὸ, ἰςπὶ 0 πειρζυσμο. 5114. δά 
4τις ἐπησι σάτα πππ0 σοι ρ]οτόσιις οπογάτοθηζο, ἄτα 
τοάιιπάαης αἴας ΠιροΓβιπι πὶ» τὸ πλεογοίζον, Η ΔΓ ατΙ 
«“ἀραπλήρωυα λόξεων, ΑἸ ΠΤ ατί 5 ΠΟ ΠιΡ]οπιτιπ], 
πιρητιπ,ϑοηθοά ἴῃ ΘΡῚ ΤΟ]. οὐ τη αἷς ν πεῖς ΧΡ Θπι 
πλεογάζον χὴ πταραπλύρωμῷ πῆς κοιλίας, ; 
ΠΙαρωπληρωματιχὸς οὐ, 74. ΠΟΥΏΡ [οἰ λ1115) ΟΧΡ οτ11}15.. 

{ἰς ἀϊεΐ αἷτ αιιὸἱ πσλεον αἰζει, 
ΠΙαραπλ σηίθν,α, δ)ν [οἰ Π11554 ΠΠπ|}15,,πα ρῤικοιθ. ἀμ 5. μφ 

ξα πλήσγί(θ- ϑεινάτου. πόα υἰσῆρικῳ παραπλιίσι.. Ἀο οΥῖς 
9.Πιοτΐσα Ππλ 1 5 ΠΙρογίςο. τοὶ π αὐτοὶ «ταραπλή σι», ( 
δὰ Οἰαιις. οπιαΐηο ἢΠπη}}1ς. παραπλυσίζο ηϊλικέω ἔ 
4115. Παραπλησιθο αὐτῷ, [11 ΠΠ111155 ῬΙΔτΟ. παι 
πολλῷ πλέον κκ" ὅδ πῆς βοιωτίας ἀπεχᾷ Κ ταητα πάγη 
το ἑ τὶ πὶ ΡΊ ας ΑεΠἘ ἃ Βατοτία) Τ ΒμοΥ 414, παρ 
ΠΙΙΠΊΟΓΟ ΠᾺΠ6 5946], 

ἠδ» ) .Ϊ 

ἼΝ 
ἼΣ 
ἀνε 
ἡὐμῖπ 

᾿ 
ὉΠ { 

ἢ (μι 

δμίως τὴ παραπλυσίας, λοπιο ΠΠ, Ῥτο φόσιιο ἀϊοἴταΓ 
Αὐιῆοτ,» ἀς βομοτγιοὗταν ἢ συτῇ τὸ πϑημα παρασλὴ στον, 
σπειᾳφυιῆν οἷς, τ πη ἰὸς 14επὶ ξεγπγὸ αιιοά ἴῃ [ατί5.. Ὁ 

«-αραασλύἤειν Οἱπὶ ἱποοποϊηπὲ οἰτπαγαπη ριΠαπτ, Ὑτὰ 
ετἰδαι δὰ ἀπί πηιῖπι : γὙπάδ πιρῆτο ρογοι! ἢις ὃς ἀττοπῖτι 
«πλῆξ αἰοίτιτ κἡ «τἀραπετσλὴ γυβθίω τίω) δεαίοιαν ἔχων, ΠΕ ΤΟΓΡ, 
Ππορ ιαπὶς ἤπρεγ Πῖς νετθὶς ἰπ ΡΙυτο Ης σ᾽ εἰς πέρα αλῆη 
πον εἰσελ ὧν τυ χω: Παρασελῆγα,ἑη υῖτ,φρονα, μαρῆν 
σῶν τσ διωποπ] κότων απ ἐγαριιονία λυρεσμι,ὠληϑώς γὸ ἡ 

Θαπεα Ὴγ μῆση ὅδ δέαιῃρα, ἀπῶρα 

ἱπηρ 1 ἰ εἰς τὸ υἱ αὐἀραπεσλεγμῆλη ταὶ σρίχας. 

χίταγοντ οτατίοηὶ γογίις εχ ροδπιάτο:αίγα|ις Ηογπῖο 
«αραπλοχοὺς “ἥν ποίη μάτων ἐν λόγω καὶ δόνία) ἐἰχίν γντ ἀρ Ὁ 
Σιω ἢ δυ᾿ ἐρχομάμω βελδυσόμεϑ' ὅν τι ἐρῶ, ὟΝ 

εὐ νν 

“ἢ 

πολ 
ὅγυ 



», Τυιςγάϊάς5. ᾿ ἡ 
οἰισω ἰιιχτα ν᾽ Π| {ἴο αὐιτ ἀπηβυΐ ο. ατ πναραπέσλωκε ταῦ- 
Ῥγατογις εις οἱξ. ἃ σσαρατλόω, χιος ἰάοπι εἰς ἀταὰς σα- 

οἸοπί ςέιΡτο «ταρατλϑΐσοιντες Αττϊςέ, 
ἃ ἴάτοτο 0 » (ξιι [ρίτο 9 ἰτοπι [οαΐτοῦ ρίτο, τοάοϊθο. 

ἢ τοδοποζαλσείμου ΡΟ α  (Δηλιηὶ γοάο] οι, Ὀἱοίς, Πδγ.. 
2 

παείπι, σοπεϊπυιδ,ρτορέ. ΔΡυα δορβοοϊ ἡ ΡΔΠ]. κσαρα- 
πλησίον, αἰαὶ πύδεις ἀκολεϑεῖν ὁ ν οἴ ρΊο Το]. 
«ίσω,α ικαςϊτιροἀϊο ἐπ ρ] ςο: εἰωρεδγεν νυ] σὺ δέ ἐπ- 
(δἴυατα, ῬΟΙν δ. τερα πούὶ ζειν τἰυὺ “δἰ λῶν χρείαν 7 ν (Ὁ ἢ 
ΠῚ ἱπιρεάίγοιν πάε πσαραποδίζομωι, ὈΙατο ἴῃ ἘΡΤ[ἴΟ. με πὴ 

μεν ο ξοττὲ ἱπιροάϊγετογιἀοπὶ ζυάς Τιοσίθιι5, μή τῳ 
ἐμϑν)γαιιαῇ πναρατρακν μῆνις ὑξαστατηϑωμήν,ντ ΕΧρΡο- 

τὸ σωυαποδύομαι ΕΙατο ἀς Ῥαϊ εἴτα Ἰοπιιοης αὐτοὺς μὴ 
τα! τὸ ἄσδος “ταραποδυς νῳϑ-. "ἢ 

ὃς Πιωαποιέω, τὸ κιζδηλϑύω καὶ νοϑεύάω, αἀιίτοτο, Δ] Γὸ 
γῇ πταρασφραγίζω͵ πταραχαρέηω, «παρα κότῳ, κα αραποιηστέ- 

αγέσει, Α] 5 ὁ α ΠηΠηι]4π5 τα; ἀἀι!τογαης. ΒΑΠ]. Μία 
απο! υϑεῖστε, ἘΠΊ της ἀκσαραποίητον, τὸ γνήσιον γὴ αἰόϑευτον, 
Ἰητοτιεττο, αὐ ἀἰ{Ππιι! ατίο πε πὶ γογίτζατι 5 ἃς πὸ γοβ ἃ 

Γ ΠΟΓΓΙΠΊΡΟΥν 6] ̓πηππιτο. Ατἤςη, [ἰδ 12. πολλαὶ ὃ τοῦ 
᾿αραπεποίηνεν ὁ Στησί χορ: ὥσπερ κὰ τἰωῦ ὀρες εἰαν καλευάρίω, 
ἴτ πὸ Πιτταπι ἀρ ποίσογοτιιγ. Παραποιως ἱπιιοῖτου ΡῸΓ- 

ἢ πταραπρέσω . Ραιη ἴῃ 1. ΕΠ] αςόπ, παραποιήσαιντες τὸ 
Ὁ...) ἐλ τιν ἐμ “σαλαιῦ καλοῦσι, Ηΐης Παραπεποινυῆθα, τὸ 

ἀϊσιιηξασ : χις ἔμπης ντ παραγρύμματοι, ἐς 4 νο- 
ποιηϊπάσιις δ τἰ πτπὶ σχοϊταηάτιπι ἰοιῖτον ᾿πηπιμτα- 

ἴοτοὶ.3. Ε Ποτοτίς, δν᾽ ὥασερ οἱ ἐν τοῖς γελοίοις τοὶ πσαραπε- 
α. 

Ι τρίς Πιπ, ἔα! πτας Οἷς. Τιαραποίησεως γγαφη,αεςσι το ἔα - 
Ἰπάεῶ, Οτας. 

αν, Οδῖτον Εἰ ξξιπι ροτοῖρῖο. πη ἐγαπίσιγπι ξειιοτοδζρτς- 
{Πάτα ΠῈ ἐπίτ τισι! πιυ ραττῖςῖ ρου τὸ σεωκεπολαύω, Οςη, σα Ζα 

πολέλαυχεν εἰς ϑαώίνατον τῆς τοῦ σιμυαῤχοντος ϑρασὺυ τητος, 
ἃ 1υ|τ ὅπ] ΠΟ] ]οσα τοπηουϊσατειη, ΘΑ Ζὰ ἐς δεηςόδ, πολ- 
γρίας ἑνὸς ἄτσας «σαρασυήλαυσε δῆμος, 206 νηΐι5 πο σηϊ- 

του τατοπι [ποῖ νπἰ μου ὰ5 ρορι]τ5, ΒαΠ]. Οτορογῖις, 
φιλίας τι «“ἀραπέλαυστι , ΟὈῖτογ πιιης ἔγιιξειτη ρογοορὶ 
τα οἰ τἰ αν ΡΟ ἑτιγ ὅς Ρτὸ ἀπολαύειν: δ πού, τῆς δ᾿ ἐμῆς φυ- 
ῳρραιρέσεως «ταραπολαυέτω κὴ ἐς ἔχθις(Θ-, 
οἷπτογοο,άορεγοο, ἱπηπηογιτὸ ρογάογ, πιαραπολιύμδυ» 

ἀδμ5,41Προγ οη 9.1. ςἰΔη.1 Απαςῆ, 
μμιγὶ πα εςοπέετ ὃς ἱπορτὲ ρογάο,πιαϊὸ σο]]οςο, ΕἸ τὸ ἵτη- 

ω πὸ τρύποντος δστολλυμι, Ετ σ:«οχπολέτι ἀϊσιΠτιγ ἤι185 
εἴης, Πςπτο τ, ὁ αδὸ ὑτήμωται κα παρα πόλωλεν, ἢ παρείοικε τοῖς 

Ὑ{ΠΠ}1}1|5 οἹα ρογα τίς. 
τιααρὰ μικρθυνν αἱ ἀς, τπαϊτὸ, Γοπρὸννο Πα πιθηγογημάλνον 
οσίέ, Ορροπίταν τῷ παρολίγρν. ΑὙἸ ΟΡ μάπας 1π Ρ]ττ, 

Ἡνύ τατον ἔργον παρα πολυὶ ἔργων εἱπάντων ἐργασύμεϑει , Ἰοησὸ ἱπά1- 
ὙἰΠππιιῖση, ἰα οἹν 7) πολὺ, σφοδρα, ΑἸϊαμαπάο Πρηϊῆςατ ραιι- 

ῖ νἱήε Πάρρ πολύ, παραπολὺ “σ᾽ αγτιποέλων μικρὸς γα ϊτὸ 
5 ΠΊΪΠΟΓ. παρρπολυ τῆς ἀληθείας εἰρηυῆϑα,Ἰοηρὸ ἃ νογῸ 

«τἀρᾳπολὺυ πῆς ἀληδείας ποῦ τα φησὶν εἰρῇ ὥτι» ΡΗΪ οἴτατιις 

οἷσ. Ουπὶ (οιηρατβίίιο. ἴα πολυ ἐλώδων . Ἰοηρὲ 
[7 Πἰοίσοτ! ἃ. "στο ργίπιουοάρῖτϊε 134. «αραπολυ χεέρων» 

ἘΓΙΟΓ. παραπολυὶ ρ(ϑξλλον. ΠΊΕ τ ὁ πη ΡῚ 551 Βιιογ ἀϊα, οὐ 
χεκομπτῤθοι μαι πΐηις ἰφέζαητοτ ἀϊέξα εἤο ΡΒ] οἵ, 
ἷ5. 

σεῖα, κὴ πο δύο ματα τον τ ἱςρο πα. ἀριά ΡΟ] σοπι 9 ἀϊσιιη- 
δΠρα ρει οτ!. δὲ ἰητοῖ ναί ἔλοτὰ ΠυιτΠ ΟΥ̓Δ ΏΓΓ. 

ὙΠ ὈΙτῖο. ΡΟπιρα. ἴτοπὶ αἀις ξ 1ο.ἱπτροττάτῖο. νης 
οἰ Ποπεπι, σίτου σταοαπομεη. ἱτηροτίδτίο ἔγιιπηθητῖ, 
ο. Ἐς τἶϑ καρπωών ππαρμπομπὴοἰἰγο 7.ῬοΪἑτίσοτ, Ατὶ- 
{π|Π| ἱπηροττατίοποϑβ. παρα πομα ἀςάιιξεῖο, πτκθρε- 

γα;52. ΟΕ ςοπ. οἰ! ἀεπι»ργο ςοτηϊτάτιμπι ρτδθεγς, ὃζ 

δῖον Οἰςογ. ον ἢ ἱπ νεῖρο Πάρρχϑθ' : πάροχός 
ἄτης. πο πομπὸς » γἡ ὁ συμπορόίων τῷ γυύμφῃ δλὴ τοῦ 

ἐνσῆμα, ἴῃ Ἐρίρτ. δά τππᾶτο ἤταπι ἔσι! ροίτιμπι. 
μαι, ἰατιι ἱποεάο, αἀαπῆθι]ο » ργβόζεγθου τοῦ ξλεὶῖο, 

ἐπ ἼΟΤ ς Ηδτπη,ἀριια Ατἰϊοτ.]. 6. Απον δὶ τάτηθη Θαζα οὉ- 
Ἐπ ΡΟΠΙΣ, ΑΞ] Δ ητι5. ποτὲ ὃ παραὶ ζύγια «τλοΐγιοι «σαραπορ δύοντα, 
' εἴαν τουτοις «παρα σκβυα ζοντές. Μττἢ.ςΑΡ.27. ΟἹ 3 σαξαπο- 

μον ἐζλασφήμοιω αὐτὸν, ττα τ ιπτοσ,ρτατογοιητοβ. 
τάμε κ, ὁ, ἀτηπἰςοἱ , Ουἱά. Ηππηϑη δοςο]θη5. ἀΠΊΔΠ5 ΔΠ|- 

πραμήρατ αν άζα.ἀριιὰ ὙΠΟορΒτ. μι ζοτ θτο 4.ςρ.6. σὰ- 
ἐαπόταμια, 112: (δ οι15 ΗΠ τΠ1105. παραςοτειμίο, ὀχθὰν ΒΌΛΙ ΠΟΔ ΓΙΡΔ. 

, 
ὴ προ τοε μη πόλις. ΟἸτιῖτας Ητιπιθη ἀςςοὶς π5. Πτοάοτζ. 

᾿ ᾿κκοράπειν, ρετροῖτατς, Ῥτγατοῦ {1 ὃς πιληάατα ΑΒ ΌΓΟ : 10 ῃ- 

ὭΣ τΆ . 393 
Θηΐβοατι “π᾿αρκωρῆξαι ἀἰχὶς Ἡςτοάοτ, Ιητογ μη) μετέχαν,ραντὶ- 
οἱράγο ΟΡ ΒΟο].ἰη ΑἸαςᾷ, τὸ γὸ ἐσλδύσσειν οἰκεῖα παΐϑη μηδενὸς ὧλ.- 
λοὺ «»αρραυραξ αγτος γμεγείλας ὁ δ ιυλάς υἰτουτείνει, ἵν μηδενὸς συμωράζαν- 
τὸς ἡ μετας ὄντος Τὴν ἁμαρτημάτων ηαμις ῃτογρτεβ, 

Ταραωρεσίβεία ας, ν ΡοΓροτὰτι οδίτα [ορατίο, ΚΠ ὃς οπτοητίτα ἴς- 
βΑτιο»πηα]ὸ σοῖτα Ιςρατίοτῃς (επτι], ἐδ. 7. σαρ. 5. μὰ μας 46- 
ΠῚ 4ιι15 πε ἐξα θάτιι 5 τοῖς Ἰητογρτοῖς Ὑ λιιογ 1415 ἐς 
πγϊ ἐξ ]ς. ; ΐ 

Τπαρατρεσβόϑειν, ἔα τι οδῖτο Ἰερατίοποπ; Ὡς σι ἤν, 
Τῖα, εσβθὐεῶτω, ὃς κὰν τῇ ἰώ ὦ [' νι υἱ 
Παραωρεσβδὐ σοι ει, [Δ] τὶ Ιορατίοποῦι οδίτο,ντ Οίςογο ἘΒῊΣ γε] 
ΑΓ τεπυητίανς Ἰερατίοη πὶ» γο} (τά Ἰερατοηΐς ἤηιπότα 
ξιπρὶ» Ποπλοἢ. σομτγα ΤΊ ΠΊΘΟΓ. παρε τορεσβϑύστοτο εἰς Αἰγυπῆον, 
ΚΕ ςμάη. τετόλμοηκέ μὲ εἰσται γ[εῖλαι «ἰουνπρεσβδυ σεται. ΙΔ οΠῚ ν “ῷ.- 
φρεσβέόύστις τοιαῦται Χ7) τῆς πύκεως, ὈΪατο ἀπ Ρτἰποῖρῖο 15.1.6 1}1» 
αὖϑα τρεσβό ομῆνοις γοςς ραΠτηα ἀἰϊχίτοῖη οςα Ἰερατίοπε ρεῦ- 
Ρόγδαι Ειωέξος ἤπο οἐβοῖο ατηιιο τπιιποῖς, 

Παεααρή ων, μι, ξωρττὰη  οτοἀἸοτοργατοτ 18 [αοϊο, Ἠοσοάοι..οχ- 
τγὰ ργα[ογιρτατη, 
Παραωρίσμοιτε, τατηςητα, σο δ᾽ πα, ΠΟ 65,)1.λέπ]ολογηματὰ, ΗΠ οτο- 

οἷος νοτουϊπαγῖμς πιφάίςιις τα γοσας σοπογοῖος μαπηογοβὶπ [ὰ- 
τὶς Θαιιογιι πη ψα] ὁ {πγοῖς, Παρρκαγίσματα παῖς. λέγεται ἡ με-- 
λικηρσες, ὅτου πιγῶν ὃ ὑδατί δὲς, αἱ τινα γίνεται ἐν τοῖς κιωδποσιγ, ἢ σαρρὶς 
λεγο μίμοις, Ἷ 

Παρμωρρυοῦ σα!» ΗΠ οἴγ οἢ.,ἐνϑυμηϑίυδ ει, νοῆ σαι. 
Τιαραπῆαίω, οἴ ξη 409] οτοωροσεόπ)ω, ετ το ἴῃ Τογπιοηθ)νας ον ςε- 

{ριτονΝ οατγια ίο!, ᾿ 
Παροπῆιυδαμριφτοτγιιοΐαγα. 

Παραπῆομαι ὅς ἹΠαράπηωυμε ψγω, αν αφας ΟὈῖτοτ; ἃς ἐπ τγδηίοαν ἤὰ 
τη σου τοπτογὼ ὃ Αρογγαῆτε πᾶ ΠῈ ἀτιίῃσο:π ΗΙρρίαττῖᾳ, Ὡε- 
σκάμυσον ) φυλάοσο μῆνίθ. μιὴ πϑορίνψ, τῷ τέγοντος. ΕΠῚ ἃς ἀεπαιςεηάο 
ἀεςίριο. Αξξλι. 

Πιαραπ]ωριαγατος τὸ, [α Ρ Π15,ΟΥ γάτα, ἄς ΠΠἜι1π|, ρεςοαζιπι, οἤεπία, 
οὔξηπο, πώσμα. τυεῤσκομμα. τεὶ ποιρᾳ τῇ ὠρίοιται ἀφιέναιγείς οἴεηῆο - 
ἢ65 Ποίϊγδς σοπάοπατο:Ἀ]τογῖι5 ἐς Τξεῖς ἐν ποίσογο. Ματτῃ, ςαρ. 
6. Ῥαιῖιις φα αίας σαρῖτ, 6. ἐαὺ κἰ φρρληφϑῇ αὔϑρωπος ἐν τινε πτι- 
Ἐχη]ώμοιτι , ὙΔΠΊοΓΠ ἴῃ. ἀΠ αι ρτοίαρίοπα ἅταις οἴξηποπε 

, Βοπῖο ργάσερτιϑδ ἀποιρίτατί (ας ξιιεγίτ, Ὑ1άς ἴῃ ἀϊξξίοηε α΄- 
1 μαρτία, 

1παραπηωσις, 4} 1205 ΕΟΓΑτ. γοΐαρίο ΟἹσοτατεγί τι ουἱαρίι5»εσια- 
τιιπ ἱποιγίτι5. Ῥατε πη» απο Ραττος ὑποιγγιηξ ἴπ ἴς τηπτιὸ 
δί ἀττοτιιητητ:ὰ παραπίπω, ΑἸ οτος]. Βἰ ποτ. Α ηΐπιαὶ. [ἰδ τ. τναῖρα- 
πλέκονται δ) ἀνιήλοις οἱ ὄφεις διαὶ πίω) ἀφυΐαν τῆς παραπῆώσεως, [τ ΠῈ 

Βριιγα»ηλῖπὶ οαἔτι5 Ρέο δαίμ ροπίτατ: 40 ἴῃ Πρηϊῇσατιι ν ττ- 
Ῥατιιγ αὐ Τπτευρι, ΗΠ οΠ,. 

Παραπύϑια, ἴῃ ΕΡΊρτ. 
Παρέτυξθο κλίνη, οξλῖςα Βιιχοα,αριιά ΡΟ Πα ςεπι [ἰ το, 
παρα πωμάζω,ἰάςηι θα πωμοίζω, ΑὙἸοτ. , 
Τιαραρητὺς οὐ (ΠΡ Ρ ἰσαὉ1|15. ἡ. οὐ] Πρ ρ ̓σατιγ : εχ αῆοχ ὃς αθαομα;, 
Ογτ. ΑἸ πίλρις ἃ σοιραῤῥητὸς ΡΥ ῥῥ ἀπ ]οχ. 

Παραρϑρεῖν. εἰξ εχ ἀτγτίςι 15 Ράττιτη ἀπηοιοτὶ σας ἀοτογει πὶ οἵτο, 
ΡΝ α ταν Πιχατιπι εἰς, Ὑπάς αϑορίρϑρημα [υχατιοη]ς ἔρεςῖα 89 
ἄετοστα ἐππέγιγα ἀταμ ροτιεγίᾳ, Θα]ο τ ἄς νι ραττίμτι δἷτο 
{ρίπαπη ἀοτῇ {Π εχ σοπτίημο νηόπιις οἷϊς ΠιΠΠ|ττ, Πγιπιότοτη; 
χαὶ οὔτε ἰξαρϑρῆσα! ποτε. η΄ παραρϑρῆσαι διιωησομῆνης αὐτῆς. Τάεπὶ 

1ιῦτο (Ὡσιιπάο,ἄε σοιαρ.ΡΠαγπη. χτ' γγύν, Ποιεῖ χαὶ ὠρὸς πταραρϑρή - 
ματά καὶ λυγίσμαιτει, ΕΧΑττΙΟΙ]Ατὰ νοττιιητ, δὴν οπῖπη Πιχατα; 
αξϑρὼν ὑκπῆ] σεις. 1 εἴς. οξαρϑρήματα : τρέμματα νετὸ Πιιδ λυϑ- 
σμιατεὶ Κὴ π' ἄρα ϑρή μα ταγίο πη παρα κεγύσῴς 4 οἰτ,ξταοτίοῃος, νῈ 
ἅτα ἀϊσαπη. 

Παραῤϑρηῤίδι τος τὸ, ὃς ξ: ; 
Παραῤθρησις ες ἡ» ἀεπγ,γἶ4ς ΤΠαραρϑρεῖν. 
ΤΙαραριγϑω μα. ὥσωνπ',αὐοὶγ τ᾽ ας οἷη ἘΡΙΡΤ. 
Παραριϑι μάω,ἀ πιιπιεσο, ΒΒ αΪΔγ5. 
᾿Παραρίπηω,Ἰη, ἘΡΊστιΡγοῖἸςῖο. 
Τίραρθ', ἐπα τ} "15 ν 1115) ΠῚῸ]Ὸ Πιροπίο, ΔΠΠΠοἴπειις, ἀϊ!ῆιιοης: 

ὃ μὴ φρενήρης» αραιμὸς τὸν νουυῦ Ὁ εἴρω τὸ αὑμόζῳ; φιιαῇ παρυρμοσμέ-. 

γΘιριιά Τβοοογ, Εἰπτλιῃ. ΠΑ 4 ψ. 
Τιψαρπτίζω, ἴῃ ΕΡΙΡτ, ᾿ξ ρηηροα 
πάραῤῥἐπῆω, Ων παραβῤῥάπ]εσι δέρματα αἷοὶ ταξ σισῆρας δὰ τῆςπο- 

πο5 ἔποϊεπάος σοτῖα σοηίμιμτ, 
Παραῤῥέω.. μ. δὔσω, π΄ ὄυκα: Ῥτατετῆμπο » Ρτάσορς ἔστοτ. οὔτδ- 

Ρο. Βειποίπεηὶ, ἸΝουσγιμπι δ (Ο μτιγπ), παραῤῥέων ὕδωρ 5 δἄ- 
τα Π ἀαι8. ᾿ ᾿ 
παραῤῥήγνυμι, (οἰ πο, ταπαρο» ρογγιπηρο; Ρογέγηρο, ἀιΠηρο. 

πειραβῤῥηγεὶς» ἀα{ταρτα5. ἀνα 
Ππαραῤῥντὸ »ΟΧο γα  15)4] γογθ5 Πεξεὶ Ροτεῖξ, παραπειςὸ ς) ὄππι- 

ραμύϑητος δυπαρατήτος:ου τἱρίἀι5 ΟΡ ΡομΥτατγ ἀταις Ἰπάορτοοᾶ- 
11 1558. πη  Χοτγαθ 5 » 1. αἰπταρατητος ἀεβοάπεις Θ' αἱ αὐραμυϑητος.. 

Ἡοπιοτ 144. κνδωρητοί τε πέλονταιγπαραῤῥητό; τ ἐπέεσσι» ἱ,φρε πῇ, ἃ 

αὔοθὶ δι δοτὸς, ΑΡιυιά δι} ἃ. πο ρα ῤῥντοῖς παρηγρξακοίς Ἀ 0710, 1ιςοηΐο - 
Ιατουὶῖς νοι ὶ 5) αὔδα μυϑι κασινγύποϑήχαις. ὉΑΟΜΦΑΜΑΝ ἐς 

πιαξαῤῥιτῆ ἐὠγμούδω,πονια)α μι οῖο, ἀϊ πιϊττο ορεά φ, ἈξαΠυΛ οί, 



394 ΠΑ 
τιαραῤῥσέω, ἀἸΕβαο»εἴδδοτ, παρα πίπτω, παρα ξβυῖ, ἀλλ στον ἀ!λρίας 

Πειργατογβυαῖ, ΝΠ, αϑοαῤῥυεὶς, ργατογβιιοπς, 
τιαραῤῥυμα,τὸ, τὶς τγδέξοτιις {10 πατιῖβ φἀ ἀποίτιιτ τοι! ςουπο- 
βάρυμα.ποοραῤῥύματα, δέῤῥεις, σκεπάηκατει, ι.1425:1π απδτή (Έπτθη- 
τἴατπα ρέτο ἀςοῖρὶ ἃ ΧοηΟ ἢ. ἐπ ΟΠ 1.1. Αριά ϑορβος!, 
εαπὰ ΠανρΠςΙ ρ.Γοεἰδίτατ,π Ροΐγχεηα αὐαρυμα ποδὲς,αοά Ης 
νοΒ. νυΐτ ἀϊέξιπι εἵϊςἘ ται ιια ΠΥ χρέα μήδων τινῶν ὑφασμώτων ἐκ 
σῇ αὕματος ρὸς καιννθο, 

Τ]αραρνώω 5 ἰερεπάςος ἀρρεπίο, ἐτίπρυο [υἴρεπάο. νεΐ ἤις- 
εἴηρο ντ εὐίειι. [ςιαηιις ἄς Ἐοτοα] ς, κὴ τὸν γισρυτον πορήρτη- 
σαιγλὶγδίς. 

τηαρορτέεϑεῃ νέας 5 ἈΑλο5 δ! ἤςατε . Ἡογοιίίοτι!ς. παραρτέετο ςρατιζιὶς 
ξοτηραγδιτ οχογοίξιιτι»  ἀοΠΊ. πτοραρτέοντο ταῦτα, ᾿ς ορογε)ῖ- 
ἄεπι Ηεγοάος. ὶ 

ΤΙαραῤτημαγατηι ται, 14 οἰξ, τος τι: σείζατιν ἃ Ππρογ τος ἴῃ 
οούροτς δά ἀγοεηάά πγαΐᾳ. Οεπογδ τεῦ 401 4134 οἴησι!ο Ρ6- 
{λτυτ ὃς 4! αϊε δ Αἰῖο ρθη άος ὃς ἀππέχιπι οἴτοντ ἀρ ρέά!χ, 
ἃς αιιίςαυῖ Δρρ ἴσατιιν δζ δά πχοτιπαι Προ πα τιιγον ταὶ αὔξιαπ- 
τόρμϑμα.Ταιοῖαηιι-. Οἴεῶνν γδ ἐφίω ἐποοιδ' ἧς τισὶ τοὶ τοιαῦτα παϑεῶχν 
ἢ τοῖς «ξαϑὲν παῖρα ρτή μασι; 

ΤΙραρτίζομαι, ἀρ ΠΟ Ργςραγοτγαῆθᾳ πιάνο ζομα,." 

ΤΙαραρτύω, μ. ὕσα, απ. υκρι, ςοπάϊο»οοιπροπο. ΑξξιινΑ σοι ΒΑΠΙ. 
ἴῃ Εριῇ. Ὁ 

τιαραρτῶ, ὃ οἴησιο Πιήρεμάονν οὶ Πισοίηρο νὲ ἐπίοπ, 
Τα δαρυμις. εἰ γο. τὸ ΓΟ τοὺ ῥυμὸν. 

Τιαρα ἐυδμῆνον, ἰἀ ει αθζοῖτ ρΓῸ παρα ποσό μῆμον, ποιραρυθγ: ἃς ππεοαρυῆς 
Ῥτο παρα πέσης. ἐτὴς 

ΤΙ εασοίγξις, ου . ὁ. Ραταίλῃ σα. 4114 ἴῃ Μασ πο σαποτα νεῖτην 
1ῖδτο χιιΐΐημςο. Πογοάοτί. να ππεπίμγα οἰς ἀρια Ρετίας. Βιιάςιις 
ττίρίητα {πλάτα σοητίποτε ἀἸςῖτ. ΡαγαΓιηρας σοη!αητ τΥΊ σθη15 
Πλάιϊςαρυά Δὲ ρνρτίος, ΗἩσογοάοτιι5 ἰἴἰδτγο 4. ὃζ 5.1τ6Π| δί ἀριιά 
Ῥεγις,Γάςπη Ἡδγοήοσ. ἶδτο 6. δύο αἷρ υτέγίας αἰ πέχέν, ΚΕ ΠΟΡΗ, 
ἀϊίατς (οχαρίπτα Πδάϊα : ἢς ΡΒΠ εἰ ρ μιι5.  1άς τα ΟΠ 14. Ἐτὰ- 
{τοὶ Με τἰϑορα: αἰληρὶς ργασαγγοτο. Αριὰ δϑοριοο], Ἂς πιϊποῖο 
ἀϊοῖτατ, 

Παρᾳστιλϑύ εἰν, ἰΔΌς ἔλέξξατο. 

Ταρασαρθω, ΟΥ̓ΠΟΨ ΕΓΓΟ. 
ΤΙαραστίω, ἕω,τοξετοῖο, Αςοι δὲ Θξηϊτ, ; 
Παράσειρφς, σιωνεζονγυβν 5, αὐρῴσεῖρος ἵππίθ., νἱάς ἴῃ ἀξ οπο Πα- 

ρήορρς, Σειρᾳφόρρς- 
Παρασείω αι ἰΑτιὶς ιιαῖάο ἀταις ἀρίτοινε 411] σαγτὶῖ ἀςυλῖ ας πα- 

πτι5 ἀὐιηοτάίαι!ς ἰατοτῖθιι5 ἀσίτας, Ατξοτείες Ργο ] οι. δΘΡ ἢ], 
ςιΟὐαῖ, .κ ὁ ϑέων πα φρσείων τεὸς τας χεῖρας, {ΠΡ 0]ε ἐχ ργᾶες 
ἀφητιθ.ἐπερείδετω. ΠρΙά ἐπι, Ὁ ϑεῖτῖον ϑεῖ παρα σείων , ἡ μιὴ πωρρ- 
σείων. ΑὙἸΠΤοτο  ε5 οσίαπι [ἰδ τις Ργορ τοι δι ττλα πτίτπη 5 Καὶ οἱ 
ϑέοντες θεῖ ον ϑέεσιν αὐρασείόντες ταὶ χείρας, Ἐτ σιΙΓΓοητος σΟ  ΕΓΊΠ5 

σαγγιητς ἀοιλ {45 ππδηιις ντηῖπ τς ἀσίτδηάο, [ἀφ ηη ἰπτο Ποχὶζ 
ΤΊαύτιις ἱπαιίςης πη Ερίάϊςο; [πιὸ ἢ ἀἰιά τας πλοᾶ5 ριισηα5. Εμ- 
δίας πιαπῖθιι5 ἀο ΠΑ Π{ς ἀοτγ, 645 ΘμἰπΊ 4 Π14 Ἰησοῦ σα ΓΘΠήτιΠη 
τποῖιοτε σοῃξοτι δά οοἰ ογίτατεπι, ἰθὺ ἴτὰ ἀἰχίτ, ρσο εβξα δ δυ- 
416 φοποϊππατὸ ἔισονς. ΟἸοἀ ὅς Πρηιβσατε ν οἱ ες ἰάοπι Ατί- 
{ζοτεῖος εἀπιὶ [16.4.4ς πτοτὶδιις αὰ ἸΝΊσοπΊας ἢ. (στ ρογοσ, Οὐ δει. 
μῶς π᾿ αἱ αδιιύζοι μεγαλοψύχῳ φϑηγεῖν αὐορ τείστοντι, ν᾿ 1 {αι ἰτιιγ 
χεῖρας, εἰς. ποηιπααιασι ἀδοιουῖς τπαρ ΔΙ ΠΊΠῚ ν Ἰγιπα ἐ6- 
τη] ΠΠς τησηΐθι5 Πιράπη ἀυγίρετς» 1 εἴζ. εξ υ(ὲ ξιρεγε Τπτη0. 
ἴτᾳ σοποϊ [ἃ Ιοςοιτης εἰ Μαόμοη Οοπλίσιις ἀρὰ ΑΥ]ο δ 11ΠῚ 
ΠΌτο ἴοχτο, ἵνα μὰ πορᾳ σείων κὶ μάκραν ἑ χαίσυτε Οδὸν βαδίζων, ταὶ 

να ϑοις διαιςρέφῃς. ἽΠΟΟΡ γαίτ τη ΟΠ αγδέε, αὐθὲ ἀ δολεκίας, Παρὰ 
στίσαντα ἢ χρὴ «δὲ πτοιάτες Ὁ αὐἰδρώπων κ) δεαρρέυδυον οἰπουιλλι οἱ 7 ῶτ, ο;- 
τις εἰπουρέτος βέλοτω 70). 

Παρασημαίνομα»ΟὈΠρηο, Ὁ 
Πιαρασημαίνω, τὸ πεῖρα χαρεἰΠω,Αἀιιτοτο. αὔἴλῳ τεσημασιᾷ, Ὁ. τὸ μέρος, ὁ 

βεζλαμμᾷθ: πὶ μέρος τὸ αὐάατηρφε9ἱ.ΑἸἴιιο ἀγοσα το πη αγ το 1ῃ 
Πρηῖτι5» Βιι4 Οοπηηι. 

ΤΙχρασυμεήνομαι»ΟὈΠρπουαάποτο,αίογ 0. θησφροιγίζξομει, πίω)ὐ σφρα- 
᾿γίδα ὅπιτίϑυμι, Γ) 610 [ἢ- αὐρὰ αὐτιεῖόσ'. ΑΥτὶ τοῦ τοὶ σημεῖα ἐν τῆν οἰκη- 
μότων ἃ πορασηρηγάμίω», ἐλϑεὼν εἰς αἰγρὸν αὐέῳξε. Ατιτοτε!. 2.8 Ποῖ, 
τἡὐ χέτωρῆν αἴδασημαινο μῆυοι ἐὺ ἐλιεγκτικοιὶ, κἡ ὅστοδ εἰκτικοιὲ 9 14 εἰ, 
αἀηποταητος νοὶ δἀίουγι δεητος !ἀεπὶ ρτίπιο Τρ σογ.αῆρασημα- 
νεόϑοῃ ). κὐ ταὶ ἐχείς:ων δόξας. Αἰοχαπάεν πος ἘΧρομοπΠ5 αἴτ, δεῖ δὲ 
φησιν ἐν τῆς ἐκλογῶς πουρασυμεώνεδδοι κἡ παραγ ἔφειν, Ἡ Ως αϑοίση 
μαοϊποταοἱπάϊοϊα Τάςπὶ Αὐἰχοσιίῃ οἰ σποιῖς ϑορ απ, Καὶ κεῖ δ κα 
ἴα σηυς πῦδα σηΐσι ποιοιυύτως 

Παρασημανω, Ἰἀςη] αἰιοά παρασημαίνομαι. ΒΑΠ]. 1 Ἡοχαζπγοτο, Οἱ ὃ 
4 αἴ νὰ τ᾽ κ «ἴτω ὅπη μνηϑνὸὶς, κὐ τεὶ τίωΣ μέσίω» τούτοις ἐκ πληρφεωῦ τα 
χιέραν σιωεκδὲ χικώς παρεσήμονε » Ἰὴ οἴξ, Δἀποταιιῖς νεὶ ἀςπρηα- 
εἶτ : Βιιδατι5 τα ἢ 9 ΠπλῈ}} ὃς ν πὰ σοπαργοβοηήοης Πρηϊῆσα- 
εἶτοτγαη τι τ. Τιαρασημαίνω, Ραουμ απ δά πτογίπαπι ἤσηο. 
ἀάιι!τοτου παρακόπηω, παρα χαράήω, Ἡΐης αὐδῴσημον ἀῤγύρτον, ΡῈ - 
εὐτηῖᾳ ἔα Γὸ ἤσηατα, {ΐϑαεγατα ὃ αἀατεγίπα 5 τὸ παρακοπομυμον 
νόμισμα, τὸ κίδληλον κὶ παρανεχαραγ μῆδον, ΑΥ ΠΕΟΡ ἢ. Ασμαγη, Ανόρα- 
κα μοχθηροὶ παρακεκοικμῆθα, ὠτιμο, κὶ αὐδάσημῳ καἰ πὐδαξενα, Ἐξ πάρα- 

σεση μασι θοντὶ μέρος ἡ αἰςῖτειγ Διο. τπορ) δτο πιμτη!ατο ἀπά]- 

ΠῚᾺ 
σαΐτιις, ὁ βεέξλαμυΐν 9, πὴ μέρρε,νκ αὐάπωρρς. ἘτἃΡ 
Ῥίο Οτςῆρῃ, τγαηῇατὸ αϑράσημος ῥήτωρ, αὶ 
μισμαίτων ἃ χαλᾶσι αϑρίσημα 5 4118 1ηΠρη εβαπτας ἣν 
αιιας [αϊ πτατεπι ἀγριιογεῖ 9 ἤτοι ὅτι υποχ ρα ἥπαὶ ὑπ 
μοιζωών σημείῳ τινὶ, ὃ χίω) φαυλότητα δηλοῖ, ἐαεειδὶ πα 
παρχκέχαρακτω,ς, ὡς 

Ποαρασυμειέω,μ ὥσωγῇ σηο,αάποτο. ΄ ν 

Παρατημείωσις Δἀποτατίο, 
Παρασημειωτέον, Δἀ Ποταη 1}. 

Τιαράσημον,ου, τὸ πῇ σΉ 6, το τῆς ἡγεμονίας αϑράσημα, 
τί» ΡΙατανςἢ, βασιλικοὶ αὐδῴσυμα, τερα] τα Ἰηῇρπὶα,. 
ΡΕτΙΡΙατανο ἴῃ Εγσατρο. Αριιή ϑγποίιη Ἐρηῖο 
γρραξγάπασι τοῖς παρᾳση κοῖς ἐπύμιπόυεν. Ἷ 

Παράσημον τῆς γεῶς » ΑἸ σεθατιιγ Πδιιΐ5 ἱπῆρης Ῥγονς 
γηάς πϑιι] ποππῦ, Ετγατ δυτοπι εξῆρίος ἀεὶ αὰξ σα 
πεοὰ 410 πλιι15 «ἀεηοπηϊπαθατιγοντ ἀρὰ Ὑ γρῖ ΡῊ 
ταιιτιι55Ο ΠῈ αἷς, (ὐδητζααγο ν ϑ ΐταγ τηλρῃηά : πο 
ια ατῃ ἀρρο!!ατα ἤπιος, Ηος σοηίλατ εχ, ΡΙατατ 
Ρίαπτιιττι σο παῖ 110 5 δί Γαιοίδη. ᾿ω ία!οσο αἰ τὶ 
δυχεώ, Κὰ τατε α ἃ ΓιΑτί αἷς ἀρρε! ἀτιτίϑοηες, ΕΡΠΠ.77 
πα αἰ οἰ ΓΤ ΟἹ 41185 ριΘοιΟΙ5 ςοΙ ογί εις ρἐ ἐξα 
δύτεοιπι γοίξγμμπ οἴζοπες ουιι5 τατο  α οθοτε φαΐ; 
1τα ΠΤ οι155 7 προ φημ ἀοήης βμίάηε, Οἱ, Τα, ρτὶ 
πογϑεγαι ὑμάα δος. ΤΥ άμις τοί νη), Ταισας ἴῃ Α 
πλοίῳ παρακεχφαακότι ἐν τῇ γήσῳ Αλεξανδρίγῳ παρα 

σααῖπ5 ταιτο] Ολιζογ δέ ΡΟ] ΠΧ, ψάίοτ, ἘἸασσιιον 
ξα σης τατοὶδ σαείπα. )ς μᾶς ἰητο! ]οχὶς ΝΊΓρΡῚΙ 
διιγάτο βπΐρ θα ΑΡΟ "τις ραρρί5. τ α!ογῖις Πδὲ 
ταῦ ἀτιγατᾶς σοηΐθιι5 Μοάςα Μίμαντα. 41} ρτο 
οσατὶ ἀϊςεθαπτιι ΤΙ ταμκοι, γε πέτα αι ποῦαι  Ή}15, 
ἔϊατ αιιοά Ἰπαμῖτ ἰάςσπι ΓαοϊΔη,οἴτατο ἀϊαϊοσο, ὡς 3 
ἐπανέςηκαν ὑρέμα κωμπύλη χρυσομῶ χμωίϊσκον( ποι γῸ 
ὄπηκειρμθδν, 1." Γςγοι! η}. ὰ 

Παράσημος, αν δ 1 ηΠ 5155 ἰη ΠΡ Πἶτιις (ίσογ. ΠΟτατη5. ῬΝ 
δἰτοβ σοηίρί σι. ΕΓ ατατοῖις ἴῃ ΡΟ] τς, Οὐδὲ ποῖς εἰς 
πυλυτέλειαν δημφϑογοις πϑρασηρμος. Νὴ) ἵτως τὸ ὁναλὸς εὐνῇ ̓  
Τπαρείσηος »αἄδοξ(Θ.  οἰδολαμος ὑὕποπῖος, Ἰπρ [οτῖιι5 αἀαἶτοι 
δολθο Ρεορτὸ ἐς πυμπμ 19) {ΟΠ Πςοῖ ΑΙ Ίαμο Π 
τα αν ]5 ποταγοητιγ. τάς Παρασημώνω, ΡΟΥτιΙ5 ἃ 
γοτᾷ ποῖα, ἰοά ἔα} {ἃ ἃς δ εϊτογῖμα Πρμάτινηη: ὃς ἰοςὶ 
οτατ. πῆὶ σ-εφανε, συτοτραγικὸς πίϑηκος, αραρώ 9) οἰγσισι 
ἕσταρ. τί γαρ ἡ σι δεινότης εἰς ὄγησιν ἵκει πῇ στιτρί δι,» 
μος, Ἐπτ)Ρ.οδίσιιτα ἕαπια, τὔράσημος διὲοσιεέρρις » ΟΕ] ἐξ 
ῬΙοίςξατι. Αξξοτιμη σαρν τ, ἐν πλοίῳ παρασήμῳ διοσ 
τιιζο α εγὰς Οδίζοσν ἃς Ρο  χ. νἹάς Παράσημον. πα 
σμείτα,κόσμια,Βιἃ.1η ἘΡΙΠΟ]. ὃς τεὶ παράσημο πηοηε 
ϑἹοία. [τε πῈ ποτα ἱπάἸοῖαιν!4ς Παρασυμαίνομαι, Ὁ 

Παρασήμως ἵπ Προ τὸ ὃζ οἵππὶ αὐ ἀταπτοπτουοιπι ποῖα, ΟΙΠῚ 
τιοη οί Πρηῖτογ. Τ᾿ ἈΘορἢτ. ΒΗΝ.110.3.ςαρ.18, νι αἷμ 
κέδροις,πλίῳ πειρασήμως κέσρον οξ ὑκεεῖρον, να 

Τιαρασιτέω, ΟἹ αστὶ ἀριι Αἰ ατιο πὶ Πιηγο. πορασττώ τῇ τρὰ 
ἘρΠπιρτίου, ΡΙ ατάγςο ἢ. ἐπ ϑοϊοης, ἴδιον ἢ ἐξ σύλωνθ- 
ὦ δυμοσέω σιτήσεως ὁ πῆρ αὐ τὸ ς πειρασιπεῖν κέκληκε : τὸν 
σιτεῖ ὅϑτι πολλαἶχκις. ἐ αὐ ὃ ὦ καιϑικῃγ μὴ βέλυται κολάζει: 
γ- πλεονεξίαν, τὸ ἢ υτῶροψίαν ἴτ᾽ κοινών, 14 οἰ} Ππι4 
0] αἷς ἠαΠπιγαση τι ΡΈταΓΕΓ . 410 Θρα!απι ΡΟ] σὰ 
ἀτιοα Ἰρίε παρασιτεῖν ααΠΠ ἀσοιᾶτο νοσαιμῖς : ποσὰ 
ἄεαι ρεγηηίτεορατ εἰδατὶ οο ἰοοο [ρῖμ15. 51 ΔΤ ΠῚ 
οδιιοπογατ γοσια Ποτνρ! ξξςθατιτ : ιιδὰ 1Π|4 ρία5. 
Ρετεητὶς οἴϊξετοῖιος Πὰρογοὶ ὃς ξΑ ἘΠ ἀἸΟἱ αἰ πιῖ5.9 8ζ σο 
φΟπτοιπ Πρ: τβ Ρηταγοτ, ΠρΏΣ σας ἴτοπι ἤαστὶ Ραγα ΠΕ: 
τατον. Γεέζον ὃς ἀδπ]ογ νεηγγὶς σαπία ντ ἔδοϊιηζ οἱ" 
ἔξιι κοασοτρίπεζοι, ἢς δοΐπι ν οσατὶ ετἴαπι (οἷθης οἱ 
λάχες. ὈῚΡΠΝ] ἀριᾧ Ατίοη. το 6. οὐ δεῖ παρασιτεῖν ὄν 
σκον σφόδρα, Ατἤ θη, Πρ γΟ 13. πειρεσίτει ἢ τῇ φρύνῃ Γυὴ 
4ιοαις ραταβταγὶ ἀἴσιιης, Ρίδιις, αι ραγαπτάπάο 1 
νεητγος [ 05. ἦν 

ΤΙαράσιτος δ. ἡ Ζαΐ οἴ θιιπν ἀρικί αἰ ιῖςηι Πιαιιτ: ἄοπι ρὲ 
δι όσιτος,ἔοιι σευΐϑοιν Ὁ. πὶ γε Ἰη αι τς Αὐ]σπαρς ΠΕ 

παρασίτου ὀνομφ. πόλωι υδὺ (ὦ σεμνὸν τὸ ἱερὸν: Οἰσςαπτίιτ 
σιτοι. οἱ ὅ7} τίω) τοῦ ἱερριῦ σίτου ὀκλογίωὴ αἱ αρυυῆροι, ὃς γτ εχ 
φο]]Προγο οἵδ, παράσντοι οτἰα τὴ ἀἸοςϑΔητιγ 4}1 ν Πα ΟΠ 
το ράγγοιι γ ζει πγα ἴῃ οἰδιιπι σαρίςραμτ: νὰ παραΐσιτο 
τα ρα κλεῖ: (ο( δὲ τοῖς ἐντεμοτεύταις αὐχιῆς (Ὁ]εὔδτς συγκι 
ποράσντοι γε Ατθεη. αι: τείζατιιγι ροίξεα διιτα ΠῚ πὸ 
οἱ σα ρογημηῖ οἱ κόλακες» ΑΙ οητατοτος ἴοι αὐ πάτοτοθ» αα 1 Π 
ΡυΔ ἀττίοτος σοσπατοης οἷς αΠοητααητατ, ἃ 1 ἀτίπῖς αιο5 Ἐξ 
ΡαταΠεῖ, σειρασετον, ἐστον ἰὸ ἀο(ογῖρῆτ, Τ τα Ἐππας πο. Εἰ 
Π1|5 ΠΟ ΠιιηῚ 5 41 οὔς ρτίπῖος ἔς οπιπίππι γογαπι νο ] 
πος [πητ,] 05 σοη!ςέξοτ. ᾿τςς ἐσὸ ποι ματο πὶς νετίἀθαῃ δ 
Ἰεῖς νἴτγο αγγϊάςο, ὃζ ξουίτη Ἰησοηῖα Δ ΠΉΓΟΓ {ππι], «υΐο ὅ 
ἀϊοιητοίαιιο : 14 ταγίπτι ἢ πορᾶιτ, διὸ 14 ποις. ΝᾺ 
αι]. πορογαϊτγαῖο, Ῥοβτοπιο ἱπιρογαιι αροπηοῖ πμ] δ] 



ΕΓ Ράποπι σοιποα τιΓ» αἰ δὰ Ραηςηὶ οδίοηϊ] 
τα Γιιοίαπ. Γι ΟΧῚΡ μαγπηας, κὶ ἰχθεξ ἰωῦ παράσιτος, νὈὲ 
τος ΠραΪ σας ὄψον ἔοι τα ούψημα αἰις παροψίσα, ἱπάς 

» ὃ. δὴ ραταπτιπὶ ρα τί αςη5» ἀριιά Ατοη αι [ἰ- 
ἱπαρασιτικῆς τέχνης, ἴτο πὶ παρασέτιον ἀἸοῖτιτ τὶ αῤ- 
᾿ πο χας εἰ τίϑεστιν πῇ ἱερρο σίτου οἱ παράσιτοι, γτ δριυά 

116.6, ἐχροπ. υὐὶ ἴητοτ 411 ἐχ ἰορο αιαάλιη εἰς τίω) ὅῆι- 
παρασετίε 7 ὁ τῆς οἰκίας τῆς ἱεραξ ,Ἰ πο Προ φιιτοπι (6 175» 
ὃς ϑυὴϊ παράσετοι ποταϊπααπτατ. 

ΠΙοο, πε ιιαη ἱπη15 {ππ|νμακροϑυμώ, παρασιωπήσῃς ἀφ᾽ 
κι [οἷν στυμουὺλ ὠρὸς κύριον ϑεόν σου,ςαρίτο 6.1δτ.1. Ἀο- 
πιο], ἣς σοῖες ρτὸ ποδῖς οἰαπγατο δά Ποιηϊη Ποιπὶ ἀΗΝη 

οὐ ντοτ!ςεητία, (ὉΠ πη οἰξ τοῖς Γρὸ 5 φιιαπι αἰ Ἰυ!α 
αἀἰοί πηι, ὅς ταππίθη τασίτιπι ἰητς ΠΤ Ίτατ. 
τογὰ ἄτοτο (4]10. 
σοϊηροτοτοβοϊοτ,δυτρεπίζομωι. Ψοςς οτίαπι ΡαῇΙ- 

Πιδογπατιοηϊς ςοϊτοπίίχας ἱπιργοθα;» αιιοά ρ]ς- 
τοῖι ὃς οσοιταπι αἀ ἀοίαιη ΓΟ] ]οἰτατίομςπι ἢ- 

τ ποιρασπδινοίζεόλτο μείρτυρας ψδυδεῖς, Γλοτπο, τετε5 ἀρ- 
Πιδόγπατςο, 81. ξα! ἤππὶ τις βέξιιπι Πιθόογπατα 

ογο, ΟὐΑπαϊαπὶ ὃς ἰπ ΒΟΠπαπὶ ράττεπὶ Δοοὶρίτιτ ἃ- 
επῇ Ποιπηοίτἢ. ΟΟΙΓΟΤ ατιηἰς ἰάοπιὶ ναϊοτ, ἄς φιο Βιά. 

ἰοτ,ροίτογ. Τη4ε οτἰαπὶ παρεσκϑνασ μῆδὸν ἀἸοἴτιγ αὐ! σα 14 
τοπιροίττο ἔχετε οἰτ, ὅς πιςάϊτατα ἔγαιιάε.} γ[[ς,ὡς τε πα- 

ἁπάντα ἃ ἐγὼ λέγω, Ἰιαρασκϑυαξομαι» ΔΡΡᾶΓΟ 5 ἴσας 

αὐσκδυάξω, πο ἀἸτοτ» μελετῶ, ΟΠ ΡαΓΟ 5 πιο σοΙΏΡαΓΟ; 
ἱπ ρου πἰτῖτιιο εχ βτιιου" ΠΟ] Τοτροχαμῖτο, ἱπιιοπῖο, ἘρῚ- 
(εἰ ει!5 ἔδης. ὧἷν καὶ σοφία πειρασκϑυάξετω εἰς τί τοῦ ὅλε βίε 

τοι πολὺ μέγις- ἐν ὅξι καὶ τῆς φιλίας κτῇ σεις» (Ὁ ΠΊΠΙΠΠῚ ΓΟΥΠΤπι 
βδοατὸ νἱ πα πάτιπι (ἀρ᾽ςητία σοι ραγδιιογῖς 5 Πἰ 1} ες 
ἰοίτῖα. 181] νΘγῖ 5 5 πι μ1} πιστά τις . Οἴσογοι, θ 6 
ῃ,7.Ρᾳἀϊα:, κλίμακας ποι ρέσκ δ εἴξετο, παρεσι ϑυαίξομαι πίων 

δ) σοσπηραγο ἐχογοίτιτν, ΤΉΟΥ 414, ποιρασκθ» ἀζομαὶ τὸν πό- 
ἢςΠ|. πειρασηδυεἴξιγτο τὸν πλουῦν [ἀςπ|ν Δα παιιϊραπάιιπι ἴα 

το Χ οπορ]ἰἶρτο ζύδτομν. οἴνοις πολυτελεῖς παρασκδιά -- 

Ὁ Ῥγοοία ἐχααῖτῖς ὃς σοποῖπηας. ἐπειδὴ αὐτοῖς παρε- 
δμογά, ροίχυαπι αιια; Ορας ἐγαης ἱπἐγιχογιιηῖ 7 1 

ἀ. ΑΥἸορ ἴπ ΡΙυτο. δῷ πάλαι παῤεσηδυαξ «μείω, ρ το 
ποαταίατ ἕαοοτο, παάοθαπι. (πηι ἰπἢηὶτ. ντ πο ρα- 
χατοίγειι,ςΟ ποτ ἱπτΓΟ ἀπ σεγο. ποιρασεόυαζομαι μελω δεῖν, 

ἢ πορασκόυάζομαι ξυμπλεῖν, Τ᾿ ιΙΟΥ ἃ. παρασκ ϑεἔζομαι ποιεῖν. 
Ὦ γἱ ἀσα ΠῚ» Χ ΘΠΟΡΉ. παρασκόιάξι Σπαϑείξειν τὸν λυκού -- 
ἴπ ΕΡΤ ΤΙ σΟπατε  γσιγριιπη χρυ πισγευποίρεσκδυασμέ- 
πεν. εἰς, ἐγνωκὼς» ἀςογειογαπη, ΑἸ ΌΡΗ. Ἐτ σπας 

ἰτίσ πο. πορασκδυάζομαι ἐς μρόχίω 9 αἀ Ριισηαπὶ ας ἐχρο- 
σκδυάζομαι «δὸς πίω) «ἐθιτείχισιν,ἀ οἰτοιπάφῃ Δ πιπγο5 
ΒΟ. ΤΠιΙΟΥ «πωρασκ δυαίζομι ρὸς τὸν πόλεμον» Γι ΟΥ̓ ἢ. 

παρεσικδιαἱ ὅνὴ ἡ τέχν» ΡΊατο τ.ἄς ἈΘΡυΌ].αγ5 δά 14 αἄίη- 
ΤῸ ὃς σοπηράγατα εἴδ, ΡΙατο 'π Ἐρίτα ἢ. τούτῳ ἶρις πα - 

ὕαταὶ ζω, Ἡμΐς ορτι πὰ νἱτιςπάϊ τατῖο σοπιράγδτα εἰϊν ΟἹ - 
τὸ Τ σι! ς.14-ππὶ 2. παραὶ ϑειν χἡ παρ᾿ αἰϑρώσσων το οἰδήκω παρε- 

υφάναι τὸν βίον, ἀριιἃ ἀςφος ὃς Ποζηῖπος ἱμ το νἴταπὶ ος ἴπ- 
ὁ ηάς παϑεσιοόνασ μϑῥθ-, ράγατι5. ταῖς ψυχαῖς ποιρεσικϑυα-- 

ΧΈΠΟΡΗ. ( ν}] 411] τω ψυχίω παθεητ ) δῃϊπη15 τη τγιιέ], 
ς πτρεσκ δυα συλ, πτῶσιν εἰς πόλεμον» γ τ)5 πη ηἶτα ΟΠπτηϊ- 

5 δά Β6ΙΠτπὶ πος ΠἌτιῖς . ΡΙΙτατο 1 (Α πΉ1}10. πο ρε- 
Θ.. Αξιὸ Παπιοίς, ΡΊατο χζ άς Β θριι. ἀδίκῳ ὃ δόξαν, δὲ-- 
 παρεσκέυασ υβύῳ ϑεαπεσιίϑ. βίΘ.- λέγεται, ᾿η1{{6 1{π|π|δὲ 
ΠΕπὶ αἥςοιιτο νῖτα ἀϊηα ἱπεῖϊς ἀϊοίτατ, ἰὰ εἰζι! ΠΡῚ 
ἸατΙ ΟΠ 6 ΠΏ Ροτ ξαπιαπὴ ςΟΠΊρΑτδιἶτ. πειρεσκδυασ μῆροι π' α΄ - 
σὰ τ οπηπΐα ςοπηραγάτιησ,, Ἡογοάοτιι5, Οδρίτιτν 

δσκ δυ αἰ ζείθοΡτΟ νεπτγοπὶ Ραγρατγο,σαΡ.24. 1 Ρτῖπιο, 

ἀσω,πι αν ας ΡΥ Ροτο άρρατγο, δυπρεπίζω,οἰκονομώ,ςῦ- 
οποραάἀογπο,ςἤιθοτγηο κἱεα ξογὸ ἴῃ θοπαπὶ ραγτοπη,ντ 
Τρ. Ηοπιο ἃ πατιιγα [ὰδουπάτιιβ 9 ἰὴ νίταμη νοηΐτ. 

οη ἴῃ ΟΕςοποπι. παρεσκδύασεν κ' ϑεὸς τέων μῆρ τῆς γευνα!- 
ὅηῃ τὰ ἔνδον ἔργα να δηημελήματα ἃ πατατα σοπιρατατα οἰ 
ὉΠ ογῖς δά ἀοπιειεςαπι ἀ1ΠΠσοπτίατη, Οἴσοτο ἀρὰ 

πο] Πδτο ἱχισαρῖτε τ. Ῥγο 4ιιο ἀϊςΐτειγ ὃς εὐδῳσκόδυάζομαι, 5ὶ- 

Πολε οτίαπι σου το σά ποο,Ἔχοϊτο,αθ 40, πιο ἰογ » ποιώ, 
Ἰς10.1 εἴ δ, Σποτελω καὶ αὐργάζομαι. ]ιιο ἃ ὃς ἀποδεικνύω, ὃς ὃπο - 
αἰ τατ, πόσῳ σκόυεἴζω φίλοις, Χ οπορῆι. τελδυτήστεσι δόξαν αἷοα- 

ε ΩΝ πιοττιῖς σοπΊραγατ, ΟΠ ΟΠ ἸΑτ,ΠΓΟσγατοϑ. αὐοῷὶ - 
ω δὺ μιούρειαν,ν ] πη [ας Ετὰ πιιιηϊο,Ρίατο ἀς Το ρ δ. αὖϑα- 

δναζὼ τὸ ἱροῦ, [ὰάοτοπι πηουςο,, (σαζα. αἰδασεδιάζει ἱδρῶτα 
Ὁ Πίδοτγοτη, αἰδασκθυα ζει ταὶ καίλλιςα, τα 5 ΡΟ Πογγίπιᾶς 

ἰς, ΡΙατάτοῃ, 1π Τνοιγρο. οἰ παρεσικθύ αν» τοῖς πολίταις 5 4118: 
αἴθιις ξεεϊτο!φοτὰ ἰθὶάεπι. αἴρᾳσκδυάζειν τοιώποιε, ὥς ε5 ὅζο. 

ἴοτ.ἴπ ΡγΟΌ]Ἔπηατταϊος εξῆςοτο ΡΙατοη ἈρΡοΪορ. αὐτὸν ποις 
φειν ὅπως ἔςιαι ὡς βέλτις Θυ» ἴε ςὄρατατο ντ ἤτ αιὰπι οΡ- 

Ὁ Ξ 

ΠΑ 39ς 
εἰπηι15. Ες οἰπὶ ΤΠ τιν πῆροισκδυαίζεε ορρακορύειν, ἱ,ξὰςῖς οἤτα- 
ἀετς, ΟἈεγίο ς. πϑρὶ ἱερῶσ. ᾿ ον 

Παρασκδίασμα, ἀρ ρᾶτατιι5) ργο πο ὃς ργαραταγῖο Οἱσοσοηὶ »ἰη- 
Πιιέξον, Ν 

Παρασκ δυαιςτικοὶς, οὐδ, δ, 1] ῬΓαΣράγατο ΠΟ τ, αϑοφυσκδυαςικὰς ὅν χροίας, 
ΞΟ]ογοπι φοπιπιοπ δ. !οαὶ το ἀάςη5, Ὀἰοίςογι 4, ἰθτὸ χαΐητο, 
σαρίτο 13. 

Ταρασι δθυνὶ ἧς οὗν ρΓποΡα γαῖ ο Οοτη ραγατιουτηα μἐπατηςητατη, σωΐ- 
ϑημαγόπλησις λ[τΓιξ ΕΟ. ἑτοίμασις πολὲ μι» ἀρ ραγατιι5 δε 11], ὅτοι- 
μιασία οἰκονομία τοῦ πολέμου διαγωγὴ, ΤΒμοΥ ἀ] 4, ἔγαιια πιφαίτατα, 
ἐταυάι!οητα πιο ἰτογαρραγατις ἐς πάει ζετία [λξτυς, Πειπιοῖς 
ΔΓ ΓΙ ΔΊ ΠΤ Σαρα Βαγ ἢιιπγ.Ττεπιὶ {πἸογηατί ον οπιϊπε πῇ 
ἀρροίτοσιιπι οοϊεῖο 5. ν 6] δά γξὸβ ορρυίϊεποπάος, νοἱ δὰ ρασπα: 
οχπιοπάος σοπῖγα ςηιιίτατο πη ἐπτὶ 5ο!ερύιπηαιις ἰητογά ἴα, )6- 
τηοίξ, ἡ ἐνίκησε ἐσδεμι αὴρασκευ  ἐδὲ σιωυωμοσίᾳ,Ἐτ νἱοῖτ ἱπάτοῖο» 
Μ14 πες οοϊτιοπογηος δἀογπατα ἀἀιιοςατίοης, δὶ αὐ σκευϊωῦ 
φίλων κα ἐσίας,1ὰ ο[Ἐ απηϊσοτιιπι ορυ οητα ξλξξίοης ἃς σοἰτίοπο. 
τομὴ ΠΟ ΠΊΘΑΓΠ5» (ΠΡΟ οχοϊμάμΠτία, αὐρασκευϊὸ ρτὸ ἔαςι}- 
τατος ὃς ᾿ηΠιμέξίοπο ριῖτο αοςῖρὶ ἀρ Πςοτας. Ρίατο ὑτὸ ἰπ- 
{Πιιξξίοηῃο ν, ταὶ γδ δ᾽ γόμων αὐταῖς ̓ κεδὸν αμάτως ἔχοντά ὅδιν αὔεω 
«ἰδφσκευῆς ϑαυμαςῆ ς» 1. αδίσες ἱπΠρπὶ ἐπιπτατίο πο. σίτου αἰδρ- 
σκϑυνὶ ν Ἰξζ}15 φοπηραγατῖο ὃς {πρροα!τατίο, Ἰάδπὶ 2.46 ἘΘρΟδΙ, 
“ποιοίΐσι, γἡ τοὺς πτυρε υἷα ἰδ σκευίω, σοηῖτα [εγίιπι αάπθητδητ 
1ηάϊςῖα ν᾽ οητν πις}}.Π10.5. Ὀ]οίδοτ.ς 4.29. ἐν αϑορσκευῖς σοπ- 
Πιτὸ ἄς τηἀιπξετια, ἐκ τῷ σιωτώγματος, εχ Ρταρᾶτγατο; [{π|. δί 586 - 
ποςα, ΕΞ [ΟῚ π.ὸκ πὐρᾳ σκευῆς καϑεζόμῆνοι, Ἔχ ςοπηροῖτο 44 14 αἷ- 
Ἰερατ! αἀογπατίαιεοντ Ἰερο5 ἔογοητίθιι5 ρδγηϊοϊοίας αἰπίρα!επ - 
τοῦ ἃς ΠιδίΘγυύδητ, Βιιάδειις ἴῃ Απποτζατ, ροίϊοτ, δὲ ΟΟΠηπηδηξ. 
ἐκ αὐδῳ σκευῆς μου» 1. ΔυΠἘιππὶ Ρ γα ππ|, 1. ἐκ φανερας αὐ τάξεας, 
“ἄλεὺυ αἰϑρσκενής, ΡΊατο 1η ἘρΡΠΈποη ἀς ἐπάϊμξειϊα. αὰ}10 ἐπίείττι- 
το. ἐν αὐδφσκευῦ, ΠΕ ΠΙΟΙἘΗ, ἐν αϑορίσκευῇ ἰω, ἐπἢτιιοατασ, ογαῖ πὶ 
Ῥτγοοϊπέϊῃ, ΤΟΥ ἃ. ἐν αὔδνκευ, ἤσαν, ἴῃ ἀτιῖς εγᾷητ, [το πὶ σα- 
οασχαυ νὰ ΡΥ δε ΙΠ τ ΟΣ ΡῈ Πι15 Εριιγαῦ. ΠΠ]Ππ5 Εἰγπιΐαπ, Ττοπὶ Ῥᾶ- 
ταίςειια, 65 φιιεπη γι]ρ ὁ Ὑ  ποτῚ5 ἀρρο Δπτ,εγαξξιμι ἀε σοπ- 
Τπετυ άίης Τιἀοροσιπη, 1 οα ἀἰς ργαράγαθαπε νἱξξυϊΐ ποσεῖϊα- 
τα Ῥτὸ ϑαρβατογιοί δἀφὸ σοΐευδητ, νῖ πε νἱτα: Ζιϊάοιη πὲ- 
ςεἤατῖα ράγᾶτο νος! οητ, ἐὖ εἰδασκευηὶ δ᾽ Καὶ πυρρσείξοατον, οαρῖτις. 
Ματεΐςεγας Ραγαίςειις ας: ργσοςάϊτ ϑαρθάτιπι. 

Παρασκίω οἰ, ὃς αὐρᾳσκίωέω. εχ ΧΕ ΠΟΡΗ, Δἰογιιητετ Ἰάοπι ΠρηΙΗ- 
σδητῖα αυοἡ αϑοικσκίωοι, 

Ἡιαρασκίωλια τα γἱοςιις ἔπιχτα ἰσοπατη ὀδραοϊοτνΐη 4πειη ἱπγιιπιέ- 
τὰ δά [405 ποςο [στα ἱπιροποβαπταγτοιῖ δάϊτιις ὃς ἱποτοῖτις 
ἀάσεητες ἐπ [το παπὰ 7 ΕτΥ ΠῚ, αϑο,αστοζωμα αἱ σὲ πῇς σκίιυἷς εἰσοδο! 
Ἰεπηο τ, Ιητεγργ. ᾿ 

ΤΙαρῳσκίωιον ΡΟ] οὶ, ὁπότε μίωὶ αἰτὶ τετείρῥου υὑποκριπῦ δέοι τιγαὶ τα χο- 
ρευδα εἰπεῖν ἐν ὠδῇ ἢος παϑϑσισεοζωύιον γος 4 Δ τιτ. 

Τὶ αρασκίκυουμ, ἸηΠπιιατα, Υἱοίπατη τοπτουίμτη μαδογε. Χ πορμοη; 
Οἱ ὃ Κυαξάρης ἐμεϑ ύσκετο κἴϑ᾽ ὧν παρεσκίωε, 

Τίαρασκήτηω, ἰχτα ἔοι ἃ ἰατεὺς ἱπρτιο δὲ ἔττιον νεῖ ἀεουπηρεπάσ' 
δ ἰπρτιιοπάο ἀρεγτγο, [τρὶς 1 ΤΊπι. κεραυνὸς εἰς τὸ αὐ αἴκειον α]α.- 
σκήψαν, 

Ταρασκιρτάω, σοἴϊτίο. φτίτια ἐχιΐτο. 
Παρασκοπέω, ὦ αὐτὶ ἣ᾽ φρρντίζω εὴος. ἐγάμι ἢ κρίρτ' ἀρ αὴ παιρεσκόπεις χεῦ-: 

σμλϑἐμδώ, 
Παρασκώπηω, ΔΙ] ΠΟΥ. 
Παρκσοξέω,μ, ἤσω,α,ηχκοἐγρτοοράοςξεγοςὶ αὐρξέξιι ὃς ἤιρεγθο τγᾶϊ- 

παῖττο ὃς ργαίογεο,ντ ἀρὰ ΡΙατάτγο ἴῃ ας, αἴ σοζησαι «ἶροὶ τὸ 
δὼ μοὐτιον ἃ εἴτ, ἰσιρὲ οὐδὲ διςοητοπηρτίι ἴῃ ουδιςσυίαπι ἵστα πι- 
Ρετε ὅς {εἴς ἱπέεττε δυάδος. Ατίζοτε!. Π0.4ς αἀπιὶτ, δια ϊτῖο - 
πίθιις αἷς 4ε ἀςοῖρ γι. 41 Πιρϑγιοίαπτεβ ἀοργίπηιητ διεὶς 
25,ντ Ἰοϑείταν, ΡΙΔη. αβοαγινό μῆνοι αὔρα σοῦ σι εἰς ἐδὸ ϑεέμνοις, γε! - 
δὸ εἰ ἴες ἔπι ἐαρῖν. 

Τιαρκσυζίζομαι. τὸ αὐοφσκωτήω. ΄ 
Πιαρασοφίξεθϑει! αἴδᾳ τὸν ἰατεῦν», Αὐτοτ.ΐη Β Βέτοτ. ἱ σοφώτερον ξητεῖν 

φαήνείϑαι τῷ ἰατροῦ, ίαρετα [ἀρτα τιβάϊοιιτιοχ Ατβαπαὶ Π0.4.84- 
ξογαπὶ ππης ἰοσιιπὶ τὸν δι᾿ ὧν τοῦ Λυκείῳ ταρεχηεὸν εἰς τάρεχίθ- δεοῖ-- 
δκευασαντα . μας γωϑίωαι ὡς αὐρασοφιζόμϑσον πονηρώς γ ν Ὁ] ΕΧροῃ. 

αἴδασοφίζεϑοι 5 ποι ἀοχτγὸ ἴξιν ρεγρογᾶπι σοφίζεῶτε ντ ιιιιπὶ 
Αἰτημὶς (οἰτὰ ὃς ἱπροπίοϑὲ ρατάγς αἰϊαιϊα τοπταπς Ῥογρογὰπτ 
τὰ ἔαοῖτ: 411] αὐθδᾳσοφίξεϑαι ςο ἴοςο ἐχροπιης ἃ ργαοερτία ΔΠ- 
ἐαϊὶα9 ατοῖς Δ ραάετο ἃς οαἸ ΠΠ4ὲ πιαϊτιοίξαις ἀἰαυ] ἐχοορὶ- 
ταῖς αἴ πιηλιζαζα. 

πιαρχασαὲ,άδος,κὶ, ἔτῦτεχ αὐ τὶ αἀπαίςςης ατιὶ ἀπο ἀπ}}{π|5 Ρίαπ 
τατατοίπο!ο. ΤΉ ΘορΑ. [ἰδ τ.2. 1. Δητ, ἴῃ ρυϊῃοὶρῖο. ᾿ 
τίαρχασείω, δ αι ς "10,4 εττγαμογἱη [δτιις ττάδο, 1ῇ ἰατιις ἀεβεέϊο 5 δὲ 

τοῖχο. Θαίοπ.αά Οἴδας ργο εοάσπι ἀἰοὶτ ποιρεγκλίνω, Πκρσές, 
ασώμαι νι ὅδιασώμαι Αἰεϊυὸ ρτο ἀμ 6] ΠΟ Χ ἜπορΆ. 4.Ελλδώικ, ἴδ, 
Εὐλίωϊδων πόχέων πὰρεασῶ τό τινας τοῦ φαρναξαζου, ῬΒατπαραῇ Πάα 
δοβγαχὶτ,αθ εἶτι5 Γοοἰοταῖς δι !ῆτ. Τιαρχαυώητο]σπεπιν μος 
εἵξ. ἐπιτίςεπι αἀπαίςεπτεδη εχ ἀτθοτς οαο]ο 5 ἀμξετο »,50- 
ῬΒοςΪ. ἴῃ ἐἀδτν οὐ νον νὰν νά αν 2..δεῖ 3. ιἀσέξῥιζον μφύλιτ ἃ 
τὸ αἰ δαᾳασπώμβμον κἢ ᾧπόωρεμνον ἐξ). ἐν 

Ἐνϑλτασι πλὸ τρτο (οτο,ἀίδτο σατὸη. τ τς ρανειρίῶμον οὐΐ 



ααῇ συσπειοῥμρον. ΑἸοχαπάεγ Αρμγοά,ἰῃ κι ἄς Α πὲ πᾶ οἷς τὸ 

μὴ εν ἐν τοῖς ἐν γρέσά πτίρεαπαρ μῆμον α μεμιΓμᾶμον ρου [ροσ πα παῖ - 

Πυμν ἀφ, παρεσπαρ μῆλον αὐτοῖς κὶ σιιωοόειδον, οοπῆἤταπι ὅς εοιη- 

τλ Πππτη. 5. ας [τεῦ σίτῳ το ζιζαύιον αἰρῳσπείρρντες, Ὁ 
Παρααπίζωςνυνὰ σοητοθάο ὅς Ραρθ ον. 
τιαρα σσίζων, δ. [Ἰοσοητατίατιις, 
Παρασσ!σὴὶς, οὐδ παρεςὼς ὁπλίτης, 

τίου σσονθέω, κοΐ σως πποηιζφ  νἱοΐο ρα ξϊα 5 τὸ τας απσονδεὶς χὴ σιυϑύκας 
αἰραίάνω. ἘταἸ]μοπη σομξγα ἤει βα ἀετὶς νίοίο. σοι 16- 
.ἐξαπι. ὈΠπτατ ἴῃ 5.114. κα τέςησεν εὐ τὸν εἰς. αὐαγκίω πὸ αὖϑο σπουδῆς. 

σαὶ τὸν δἰτερον, ἵ. Ῥεῖ Πὰὲ ργοάςηἀῖ. Ετ ποέρεασον δ μὴ 9.5 αυἱ ρετῇ- 
Δὲ νιο]ατιι ὃς {ι! ἥΔαςὶα ἕοσ ογὶς νἹοίατιις εἴτ [ἀφ ἴδᾳσσον- 
δυδϑεὶς ὑπὸ τῷ φερώων τυρανγ. δειείς, 

ΤΙαφχαπ ὀνδημα τὸ, ν 10 [ΤΊ ἔσσάιι5. 

ΤΙαρχαπον δ στις ἔς γα ρι!5. 
τιαρασπόνδησις, ΓοΣἀοτῖιπι ν 1] το ἰξορκισμὸς, : 
τταράσπον [ὸς δδασρομὴ,οοπέτγα σοπιιοηταπα ἱποιιγ πο, ΤΉ μοΥ ἀ. αὖϑο- 

σπονϑδον τος Ρεν μἰ πιο! ρον Πα απη ρατγαιί εἰς. Τάδε μη- 
δὲν αἰόσίσσονδὸν ποιοιωῦ τας, σοἸττα ραξὶὰ δί ξοράογαιν πὰς 

Τπαρααπόνδως, ΑάπιογΡ. ρεγτἢβὸ 9 εἶδα ασόνδως αἱεὶ σού βουλχάδομωι, ἢς 

Βυά.1ι ἘρηΟρτίοτ. Πιαρᾳασπώμα,ἱἀοπι αιιοά αἴρασσαω, ὦ, 

τιαρας-αδὲν,α αι ὧο ργορὸγὰ ργορίηαιο. 
Τιαραταϑμίδες, αἱ, Ροἵτεβ σἀγά!πι} 1) Δ Πτϑρ, 
πιαραςσαϑμίζω,μιΐσω, ποκα ΡΥ οροπάξτο.. Ὁ Ὶ 
Τιαεας ας αϑος, ἦν ρογτίσι!5.» οἷ ραᾶτβ δάις1) Οτγαεὶ 4118: ὃζ Ὡροςας 

ἀϊείτυτ ἃ ψίτγιν ΠΡ.6.ςαρ.το. δε 4 «αἴϑᾳς σας ἃ Χοηορἤοητο ταὶ 
εἰξέσραξ,ἱ οχοάτας ἱρΠ Ν ἰτγι ον διτιοῦ εἴ ῬοΙ χ ἴῃ γάτα αρ- 
ῬεΙΠατί, δὶς γογὸ ἰναρος Χ πορμ. ΗΪοτ. τω πόλιν τείχεσε τε ναοῖς, ὦ 
αῆδας ἀσι, νὰ ἐγρρώς» Κ) λιμέσι χριτεσκόνασμῆριχω. ἙΕατὶρ. πη ΡΗα πη Π,. 

 χυξ δ, ἀδοάςν δ᾽ ἴλϑεν ἐς αἰἴδατάδας. Τιαραςαῖδες. 1. Ιαριάος ν- 
ττιιπισιιο οὐδ} ἰαται5 πλιιπίθητρ 5» 611] ὃ σα ϑιμοὶ ἀιουπειτν!θὸ 
Ῥίον οἱεἰς οἱ ἐανηδασεςγα το ράρτηοητα Ν ἰγγίμῖο Π|0.ς ςαρ.6. [ἴσος 
4ριι Οατοποαι κοι ταίτ, σα ρ.14. ἀπτατιιπὶ Ογπαπηοησα εἴτ νε 
{ἰπτρῖρίΑίηιιο αητὰς αϑορνοτάδας ἀϊς!. Ας τθτάσπι {ρους αητα- 
Ῥαραιοητιῖη νοςαῖ τρί Ν Ἰτγα1ι απο νυϊσὸ, ἰεἴτοπὲ ομ εἰα- 

“αἰ ἰᾳ ρον τε. ῬοἿΤα χ Οποπια[]ςὶ τῶ τι ς--αϑιμοὶ ἢ, τὸ ἑκατέ- 
ρώϑεν ξύλα χ7) σλδυραν Ὁ ϑυρών ἃ καὶ αϑρᾳταδες φασίν, Οτορ ἰὴ Ο - 
τατ. ἡ “ἴθ ἡμετέρων ϑυρών ὐδῳςα δες, 

τιαράςασις, ἑως, ἡγε χ ΒΕ Οἰτ1ο Ολι15 ΡΓῸ 4110 ἱπτογοοίξε αιις ἴῃ νας !- 
πιοηΐο ργουιττοηάο:ν πὰς ἐγίνητας δεδῦναι 65] τῇ αϑρα τ ἀάσει ἶατο 
εαπτίοποιι ἐπ{ϊοῖο Πεπα .1η ῬΡαπάεέξξ, Ἐπὶ ὃ «ἴδᾳ σεως δῦπο- 
ἐθς νομίζεται ἐγζυντὴφ ον μόνον ἐκ τῆς ἐσίας, δὴ ἐν πῆς ὄυ χερείας ποῦ ἐγά- 

γεῶπα Οὐ: ἐχ Πϊς νογθῖς ΨΙρίδηὶ τγαηῆατα ἰππτν Ἐϊάολιον ἴῃ 
τινά ϊοῖο ΠΙτομά] σφιν, ἰοσιιρῖο5 ᾿α θα ἀεὶ : ποι τἀ ΟΧ 
ξασυ!τατιθιι5»[εἀ ετἴδπι εχ σοπιιοπίς μα! ἔχοι! ταῖς, Παράφσα- 
σις » ἀγαο πη αιάπι {ἰτίσατοτος ᾽π Οχογάϊο [τς ἀςροπάοθαης 

ἴῃ σαιηῇ5 ρτἰματί5. ΡΟ ΠΟ οἱ δραχμὴ, ἰω ὁ διώκων αἴοοὶ διαγτη Ἷ ωε:-- 

εἰσέφερενι ν πὰς ὅΩΡΙατο ἀἰχὶτς αὐοασ' ἐστυῶτῃ εἰς κείσιν, Πτοτα ἴῃ 18- 
ἀϊεῖοςν εἰ προσκαλέσαϑει ΠΝ οὐτὸ ἱπς τταξξιιπη αι ἱ Παῖς ΠΊΟΥ 
ςε5 εταῦ Δρραυίτογιιπ 411] πῇεθαπτ. πουηῖμε5 1Π ἰπάϊςῖο τ μος 
εἰιοποςαῦαπτ. Ῥγορτοτοα ἴῃ τγαέγατηι ἐς ἤρογτι:}5 τὰ Οὐάϊος 
τα Πἰηἰαπι Ἔχ σετς ἀϊσιαταν ἀρραιίτογοβ. μος εἴ, παρὲςἐν ὧὺ 

ἐγκαλουυΐθοις, Απδοςϊά, τε τρὺ τανεῖα,, ἔτε αὐ άσασις οὐδὲ μία τίϑε- 
“ὦ ΤῸ) εἰσαγίεκιών. Οἱ δ τις ἀποῦθιις ν οσαδι}15 ἤρογτο ὦ ἱμάϊοϊα- 
1ες Πρηϊβοδαταναχο οτίατι οὐδῴτασις γόδο χ οι κα ταιζαλλιο μῆνη υἰ- 
πὸ “δ δικα ζουῆύων ταὶ ἰδία δίκαις. Γλογηοττλες5 ΡΒ ΙΈγει5 ἀτοτγος 

ἄϊι45 ἀγας τας ἀοςί ροτς ςοηίαμοιε ἀἰχ τ, οίαν μ Σπὸ τῆς λη- 

ξεως, 4ιιαπὶ γοςάθαης αβραίσασιν τ αἴξοτατι νογὸ κτ' ὕπσω μοσέαν ἐ- 

κοίςίω, Πιαρρίςασες, δρμὴρορϑυμία,αἰΔοτΊτας, ἐπιρεῖιι5 Δ 1] ἢ-- 
ἀμιεῖα [α] ρταα τί ἰος εἰδ, αἰδφίτημφ, αὶ παῖ ρτοίοπτῖαν νης πᾶ- 
εαςατικοὶ » ᾿ὰ οἰζ, αἰ πηοῇ ἂς Πάξητοβ, {αθιις ΡΓατίθης ἀπ 1.115 
ἀἴαιις ἃσογ, ΡΟΪΥ θῖτις Πρ τὸ τοττὶοοα Οταῦ. Απαΐρα!ς δὰ πλ]-- 
Πέες, Καὶ ζϑ' χόγοις»κἡ λαμθανοντων δρμίω καὶ αὐδῴςσασιν οἵαν ὁ αὔρα σι- 

λιΐν ἐσπούδοιζε, τότο μϑρ ἐπῶν ἐστις αὐὺ γδιαφῆκε. ΑΠῚ νογὸ ρτὸ ἢ- 

ἀποῖα ὃς ρεγἤιαποης πος πο ἀϊχῖτ, Καὶ μεγίσν ὃ αἰἴβάςασις Ἰὴὲ 

πούτοις εἶχε τῦντε βασιλ ἕα νὴ αϑοὶ αὐτὸν φίλοις» ὡς διχαίως ταῦ τοῦ πορφ'τ- 

τοντας, αηὐπιὶ ἱπάἀιέζλο ὃς ἐγβά αι ἴτὰ9. Παράςασις » Φυγιγ οχὶ- 
Τἰπιη 5 ἔρια δἶλι5 411 Ἔχτοττὶ8 εἴϊε τας εἴ : ἃς αἰθα τ σοι, 

1ὰ ἜΧΊ Πα πὶ ρα εἴς 9 φυγαδεύειν, Αὐἰοτεῖ. τη ς. Ῥοϊιεῖςοτ. Εἰσὲ 

μὴ 5 ὁποδημητικαὲ ποιεῖ ὅτ ταὶ παοφςἔσεις αὐ ἡ 5 δἰοαιη. 605 
πιοηιιο πιοίὶο οἰαΐτατς ργοςα] Παπιπιοιιογο, τιῸ ΠραΙβσατιιγ 
ἀυῖρρίαπι τοῖς φατὶ οΠΐ5 νὸ ὀςρακισμιοῦ πτλ 1}. Παρίσασις »ἀο- 

σαπλθητι πη δι οη ζγατῖο : Αρδγοάι, Τορίςοτ. τ. Το γὸ ἔδγον, 

χιῖδιν γνώστωι τὸ μαθήσεως τοῖς ῳράγμμασιν ὭἜστοδιδὺ ται οὗαπερ αὶ ὃ 4ρι- 

σμθς ὠρὺς παρα τασιν κὴ γνωσιν πᾷ ὁραςοὐ, Παράςασιςοἱἱσηἰ Πορατίο. 

Τάφιῃι ἴῃ 6. Εἰ γὸ τὸ ὁριςτὸν ἔχή τίωὶ αὖραι τισιν αἰ δὲον καὶ εὐϑοίνατον, χα - 

χως Σποσδέδοτο εἰ 3 διαφωνεῖ ἀ χαλώς, Τιαρρίφασις» ν᾽ 115 Δς [κατα ἃ 
αιαάαπι ποροτίατίο» ρᾶγβ ν ηΔ ΠΙΟΓΟαΓΗΓαῦ. Ατϊίτοτε!. πολι τεκεῖν 
Τἴδτο ργϊπιονοαρῖτε 7. τὴς ἢ μὲ πιέλητικής » μάγεφον υἷι ἐμπορία. αὶ 
ταύτης μέρη τρία ναυκληρία, φορτηγία αἰ ρῴτασι, Παράτασις 7) Γα- 

Ρτατςητατῖο ( αια Ζυϊά νοῖπς ργαίξης οἰτοπαάίτιιτ» ἰά εἴξ 9 το- 
Ργαίρηταταγ, νης δερεσιπὶς [ΟΠπτῖο το ργαοίξητατίο ἀϊῶα οἱ- 
ςοτοη δ΄ αιτο γα] γὸ πηολ ΠΕ 9 (σ' ὙΕΡῪ εἰξμανλου, ἄφιο πἤτγατῖο 

ΤΠ ἀοτεπην ἄτηϊιε δια πὶ πιαρπἰ ἢςεητίαπι ΓΟρτν Ἧ 

Παραςατέω, μυΐσω,π'ονη9ιγ)α [ἢ το. 4 {ππ|,Γοοίιις ἔπι; ͵ 

ΤΙαρας τη ς 8) ΡΓΟΡτΙὸ ν οςα δι Ἴππ| οἵϊ ςατοιίε, ραγαῇ 

Παρας-ταρῖη Ατοβιξεέξαγα, ραταίζατα ψίττγιμ. ἃ χιο ὅζε 

Παρχςατικὸς, οὐ, ὁ, ΠΑ Γερταρ οηγατίτ:ς, Τηιαρρίφ᾽ῳ 

Παρχςάπς, να ας Γῖχ, Χοπορί, ὀυωβηὶς παρα φάτις οἰκέταις, γὴ 46] 

: ᾿ΑΝΝ 
Π ὍΔ νι ων Ἂ 

αταις Πρηϊβοατῖο, Ἰπἀϊοϊπη,ντ ἀριιᾷ Ροτρ ἘΣ 
αϑολτασιν 7 Δὰ σΘιηπηιηλϊοη 5 δί σοι οὨἐ ΠΤ, 
Ἡςῆι, Παράφασις πίῃς ἀϊοίτιιν ἐς 115 “τ ν᾽ 

ομαδαογιιαι [ἴδ γὸ τισαρίτ. τς. καὶ εἶδε πίω) δόξαν Σίμων 
χευτίῳ μΥ χευσωμείτων οὐ ἀῤγυβωμοίπων,ὸ πἴρᾷςασι 
φατο,ὰ εἴϊ, (ρ]επάἀοτῖς ἀτηιις Πλιπὶ Ποφητίο; πὶ 
Ῥαγάτιμτι. ; ἢ 

κως Νοιῖτν. Γλάτιιο. Ῥτο δυιχ᾿  ἀτ] ἀταιις ορίτωι 
- Ρ ᾿ - δ. 
ἴῃ ΤΒβοίμππορ ἡ μεν ϑεοις πτοραςατεῖν 9 Π)6 058 Ποδὶς 
τιιγο 5. μ 

γε ἀρᾷ δε Παη.ν εὐτῖς ΘΟ 2, Πη}1}65 411] ρ αι ἘἸτὶ 5 
πος «του, ἴτε ξἰ οἷς αἴταπάο. γαπηννε αἷς ΡΟ] χ 
πῇ τρώπε ζυγρῦ πρωτος-ὠτὴς,Ἰὰ οἴ, ) τα τες ἀϊοῖτει 
πον, τορωτος- εὑ τής, Οἷ δὲ παρ᾿ ἕκαςον τα μέν. παραςο 
ἃ τοῦρο Πιςοςπτυτίατας [δ πα ατ,ν οσατιιν ὅβης τ, 
[ς5. Ηΐπς Παρασάτης ρτὸ ἐςξοηίους ἀτάιιο διιχὶ 
τιιγ. Χοπορμοη ἀς νοῖαὰ σοποὶϊρίεηζε 5 Ἁτεῖτο ἵλεως 

τας ἐγωμόνας γηνεόϑεη αὖ ερατιᾷ ο καὶ πάρατάτας ἀγίνο 
Τἀοιη, τίνος αὐ ποιρριοεἶπεις κα δτον του τῶν ποι σοιῶνε; Ἐτ ἴῃ 
παρασάτις,ἱ αἀ πττῖχ. ΟΥὐοροτοῖη ραττὶς ΕΡίταρἢ, ἢ 
χυρων εἰμείγων πέρας τις; )ς αἰπιτά τις νογὸ ἰητο Πρ 
ἀοτιΐῃ τατον 1» τὸν 3. ἑωυτῷ πειρα ς-αὶ τίι» Σ)πυκτεῖν α ε' 

[οἵ «4 Ηεῦταος ς. νοἱ τὸν παρας ἀτίιυ δια φυλείξαι ; Ἐξ ἀρια 
πορὶν.3.ὃς 4.Ὀα τα ν ὙΌ1]ερος παραξοίτας κ᾽ ὅθης: 
ξάτω ἀυτεῖ γπάς ὃ, συμπαεας αἶτα!» 6. 4.ὨΠΜΊΟΓΟ, 
ογαησ “ποσιπὶ ἀτιχ τετραΐχοεν Οσαθατιιτ. 564 ὃς 
αι τι θη 41 ΧΊ] ]ατθ55 ἀδητητ, οτίατῃ σαρας ἀτὰς νοςατ, 

1ηπάς ἃ ΠΉΠ τὰ νοχ τγαπΠατα τ ργιίοιιος πγμταϑ δαὶ 
εασάτος ἴῃ οἰνοτοῖβ ἀϊοῖτασ 401 ρτα Πιϊτουῖ, ἤος «ἣν, , 
γἡ χορρς τὴν ἤτις οἰξαῤχοντι καὶ κα τείρχογτι, ὃζ ῬτάΣΟ ΘΠ θ 
ὅτις ῥγῖον τῷ πρετυςώτῃ ἀρρεο]ἰατο, Ατιβοτ, 4. Μοταρ γί, αν τον 
ρας πίω τρατοξ ἀπε πρότερον, ἜΑ πῷ 

ΌΠ, 

χκῖο, 
ΤΙ: 
ἡ 

μ 
᾿ ἡ! 

οτιητοσ:ιης υτει Ρ᾽ΐα φμαάγατα ας αρίἀς5 ρΙ]Δγαα 
ς᾽ υπλ μάτια δίξαητο5 ἰάτου 5. να] ὸ ἀΥξἘ] ρήα! 
πβητίθις 1ρή15 ΠΟ] πλη 18 ραταῖθιι5 ἀπαθι15, Δ [οι 
ταπτιὶαν (αἱ ἐπα άίοτατς, Ρ᾿ΙτπῖιΣ ΠΡ ΓΟ 33.ςαρ,3. 564 δὲ 
τεῦ; σαπτοτγα ὃς αὐ σοητϊοῦ [ταῦ 65 Παυγαηττ ὃς σΟἰ πη μ ΝΙΝ 7 Ἐ 3 

. χαίτατα. Ν ἰτγιιαῖ115) 'π ΠΟ] πη 4. ἀπ ραγαίξατα ἰΟτᾶ Ὡὰ 
. . . «4 . ΩΣ " 

τιιγ. Οἷα: νοτα οἱξ ἰςξεξο,Πς ες ἴῃ 115 ἰος 5 Ῥατα[ξατίο ΠΠ00.. 
ταίτζατσα φοιγῖρογο Βιιάκει! 5 γο οτῖζ, Πιαρᾳςοἶται ᾿ τ 

πηὶς 5.5 Πισατα5 Ζυῖδιι5 [ςπιςῃ σθηϊταῖς Θπλ δεῖ τα» ἐμ 
ὄρχεων δ) τὸν ἐρυτῆρχ κατάγντες τὸ σπέρμα : ΥἹ]άς ὈΓ' Ρι ἐμκιῶ 
σοπιὶ Οαἰςη. ἄς ϑεπιῖπο, ας ναί (ες ἀεξογεξητία σα14 ὁ ἽΝ 
τὶ σοίὰ Ποχιιοίιαιςο ταις σδηάι!ο (οἱ ςὸ ΗοΤορ Ια τ ας τοι 
φα τίυ Ἰταρσοειδὰ «ἰχΊτο κὶ παρας ἐπί ἀδίωοειδιηῆ, ρυά Ο ἡμο (ὐ 

εἰοῆϊς σαιεας της κὸ ὄδιδιδ' υμὲς χὺὰ μίπρη Ηἱρροετατὶ άς ̓ 
Πεδητ. Ατἰιοπαις [10.9.0 πορῆσον ἢ ἡμῖν κα οἱ καλάμῳ 
εἰσί δ), οἱ ὀρχίς ἕτω καλόμψοι, Παεαςάτης ετίδπ ἀἸοἷ 
Ἰχπὶ ἰατν πρὶς φυ δά φαΐὰ ὐ Ἰΐτοτς ἤρατδαι Βαῦες ἱοειδε 
ἀυψ λει δὲς, κὶ χα μφδοειδὲς χὴ φαζύγετρον, Ο5 Θαττιτὶς τοῦ 

Ἰεξξατην πίοι ΟΠ ΠΧ, τς γε μἐκὸ ὀὐτιαῖσι ὁςτοί υὑππὶ 
λυφος πίω) τῇ βρόγ χ" κεφοαιλίωὸ, κοιλιέμῆυον ἴα, ἐνίων ὑἰοειδὲ 
οὐκε τῷ τῷ γράμματος “αἴματι, μος ὅς Ἠετγορδη!ις διὰ, π 

γα! ταῖς ὀρ τιασε, πιξας- εἰ των ποτα παῖς, Παρασώται 
υὑπηρετοιώτες βασοινιτααὶ, Ἐτγ πὶ. Εν είν εἶν σρας ται 
ὥας ςήμονες, , 

Ῥοης οχοίταη 4], ηἰπηαηἀΐναταμς ᾿γγίτδηά], δηϊ πιο 
παροξιυτικὸς, δυεγερτικος τι αρορμητικὸς, παραφατικὸς ὃ 
δο:ς . Ἰη Δπσοῃς5 αὐ ᾿πιροτὶπι ξπτοηζοσα ὃς ἰαία μα τη 
Τιγοιιγσο, Αἰλλὰ νὰ τοὶ μέλη κένπ ρφ᾽ εἶχεν ἐγερτικὸν ϑυμδό, 
κὸν ὁρμῆς ἐνθουσιώσοις, Ἐτὶ᾽ πὶ ΑΡΟΡΒΓΠόρΠλ. Κέντρον δηο 
ἐγερτικὸν ϑυμοῦ κἡ φρονήματος . καὶ παρας-ατικδν ὁρμῆς ὠνὴν 

πρφχτικῆς. Παραςατικὸς ΟΤἸΔΠῚ ΔΏΪΠΊΟ [115 δζ ἔο τε 59}. 
Αἴςεῖο ἰογῖδιτ Οἐῆς. 1. Ζαϊ ποπ ρογτασθατατ ἰπ τοῦ 
Πος τι πγΠΪτιλη5 ἐς σταάμ ἀοιἸοἴτανις ρτςδητῖο ΔΠΙΠ 
ντὶ σομῇ]ο. Ἰαραςατικὴ δίκη, αξΈ10 αὐ χα επάυζην σαν 
τοιδττ ἴς αὶ τεπὶ ργαίδητοπ νη ἀίςατιτι οἱ» ἃ παν 
τορτρίσηγαιο, Τυραςατικὴ διάθεσις, ἔΠγοῦ ἅτις ἱπΊραι 5 
(«Ὡς ΔὨϊ πλπ15 συαιιὶς ροτίσιία Πδῖγα ραγάξής ΠΟΝΟΣ 
ὕπο χροξὥτο τὸ τελό)παῆον κὶ παρας ατικον λαμζάνειν αἰαὶ δεαῖϑει 
Ἐκταῦὶ ταπάσηι» ἐογοςέπηαιιο ἄτας ΔΟΓΟΠῚ αἰοξτυιτι ἷ 
τα νοςο νοι ἐνθουσασμος οἰξεηάϊτιιτ. Παραςατικεῖς 
ἔχοτ, πτγοριἀὸ, αστι δι οι, πιασπο ξοιτιαιιο ἀπ πιο, 
παρασαπικώς κα δαιμιογίως ἐνήρμοσεν εἰς «δὴ ἐνεσ᾿ὗτεις χαιρφι, 
Δηΐπιο ἀτχιις φἀπιίγαπάο [δ ἔς ργαίςπείθιι5 τοπηροῦ 
ςοπηπηοία!ατ, ν᾽ 

ραφα τὴς, 



“Υ ΠΑ 
[955 ἴδιι να !ος ἀερᾶροτο : νοὶ] ἔυχτα ας ἃ ἰάτοτς 

Ρτορὸ ἀσςςάο,}}}.1. Ἐρίρτ. αῆρφς οχοντες ἐμάν σονα χήστι- 
αν. ΟΡ ΒΟ ς οὐδ τυροιπη Οοηΐτιρο [πιήτο κα μ᾽ ὁ ρεσβύ 
οὖ αἴρᾳς εἴχοντα, ΝΟ ΠΠΡΤΟ ΡτδτοΓΟΟ Ταρῖτ, παρέσχε δίζυ- 
 δϑόμος. : 

οτἰποο»αναςλλω, 
40 5.61} αἤαρατ. , μα ΕΨΥ 

τος» τὸ αἰ ασία αἰδάςτασις, φρόνημϑι . [Ρ1Γτι159 ΔΠ 1] το- 
σίσης απΐπιιις. Τγοητ. αϊ πὶ ρΓαητια.} κα ΡΙατάτοὶι, 
ἴματι τῆς ψυχῆς πλεονεκτοιώτες 5 ἐνεχαρτέρριωω τοῖς δεινοῖς, 

᾿ τὸ τοῦ παρ: αὐτο ρτο δαὶ πὶ Πάτιοϊα ργοάἴτιμι ες. 1- 
ἢ ψαΐσιις σοἸΠςἔξιιπη, 

ΠῚ - ἃ παρίσημι. παραςίμῦ αὶ τῳ καίστερι ὅ,τι αὐ παιρας-ἢ σοι» 

ἴῃ πηθητοπὶ νοπουῦι τ Βιι 4.1 ΕρΡΙ, 
πὶ ψιιοά αἰδαίς σις γαροϑυμία ΑἸ αστῖτας, ῬΟΙΪν τις, Τῇ 

ἢ ὡράλματος αἴφγω ὠρφαπεσόντος, τἡδεχαιρὲς ἧστο τες τας ϑύ- 

ὅται, κὐ αὖ αἰδας ἤσεως δαποίξετο , ΔΙΔΟΓΙΤΟΙ τ ΓΘΊΙΟΥΘΏΤΕΣ 

ὩἸπτογρ. οἰ Πάτιοῖα: οα ἰδ᾽ ποη σοηρτιῖτ, 
ριιηξξο ποῖο γποῖο ἤρπο. ντίτιιγ ΗἩείγ οι. ἴῃ χαταςίζα, 
Πρηϊῆσας οτίαπι ρόγρογαπι αἰπίπριιο ριιη δεῖς δέ 

ν΄ “δε 

ἊΝ 

δ δ αἴρῳ εχίδιον, σΟὨτΙ Πι5 ογάο, σα ρῖτα, δύ ΡΓΙΠΊα’ 
ἢ ΠἸτετασοητίητιατα [ογίοςτῃς ἀριι ΟεΙ]. 
ἴαχτα {τογπονοχοπάοἐκτενώ, Ασ Πτο ρ ἢ. Τητοτρτ, 

»συςρατυγιῦ, ἱΠΊρογάτοΥ 5 ΟΧογοῖτις ἔπη ΑΓ οου ὃς 
ταριιὰ Ρ᾽ ατατοἢ.ἢπ ΡΒοσίοης δῇ ἐπανορϑαυΐνε χὰ αὖϑᾳ- 
τος. Ετ π΄ ΑἸ εχαπάτο, ὧς εἴα ὃ πολυκοραγμογεῖν, εδὲ οἷα - 

ἡνεοάςοπι δε} Π1οὶ ᾿πιρετὶ]} ἰατο ἔπη, 
τηγριώτες,4}}} Δ Παγοης ἱπηρογάζογιθι15 ἜΧΟΓΟΙτΙ5. 

οπεδεύομαι, ὃ 
δεύω, τα ἔγα αἀπηοιοο. σαίττα σα τις Δἀπιοιιςονοχ δά- 

σα Ἐ Δ ΠΊοτΟΓ. παραςρατοπεδεύστις τοῖς πολεμίοις, 4ιιππ| ΠΟᾺ 
10 πο πεῖ διι5 οαίἔγα ᾿οςαος. ΡΓεττ. ἐπ (απ 1}1ο. ΟΒίοη ἐπ 

ς βασιλέως ςρατηγῖς παραςρατοπεδευοράυι-, ῬΟΪν  γῖτι5 ἴῃ 
ἐδευστιν τοῖς βεζοηϑηκόσι, ἢ 

᾿Ρεγιογτο, οὈτογαιιςονάορταιιο. ΤΉΘΟΡΗτ. ἴῃ 3. δένδρον 
ἴον, Ατζοτο!.8. ΡΟ  Ττῖς. Εἰσι σ᾽ ὥσπερ αὐ τἶκ αἱ ψυχαὶ πα-- 

τὶ τῆς «7 φύσιν Ὅξεως, Ρετιετία:, ἀσργαιατα;, 14 οἢ, δνε- 

φάω »ςΟΠτΟΓΠΙΙΘΟ. γε ἱπ [δι δα Ομ ιὸ ἀετογχιοο, 
2 ΑΓσ. ὄμιισιτα δὲ σφι λοξ οἱ αὔδοι τρωφώνται. 
ὡ, αἰξγίησο.. 

φῶ, σοπῖγα ἔν πσταρ]α; σοηιιδητα [αςῖο, ὃς ἢ4οπὶ ρτο- 
ἴῃ (ατιΔλπάο (4110. Πεπιοίς. σοπτγα Ὠϊοηγ [Ὁ 4. ἄφεσιν 
ἣν δύ εὐσκεόϑει τῆσδ τύκων αἰοασυγζεγρα φηκότες, 46 π|. Διὰ ταῦ- 

ν αδεκ εἰς ἡ μαῖς οἱξ αὐοᾳ συγίεγράφηκρις, 4.105 ἔ ἔς ΠῚ ἔαοθης 
ἂπὶ σαλαταπι ἐγᾶτ (γησγαρλα. 
Ἴλομα!γ) ζΟΠΊρΡΑΓΟΙ. ΠΟΠΈοΓΟΥ αὐρα σιωεληϑη τοῖς κτέωύεσι 
ἹἸς,ΟΟ ΠῚ ΡΑΓΑΤΙΙ5 οἱξ ἐπι ητ15 ΠΠΠΡ  ΘητΊθ 115. 
ατος, τὸ, ΘΟ] ΘΠ εἰτ(παιιῖτ Ρτι[ςἸἀπι5) ὁ 4 μᾶς αιυ- 
{γιιξξίοπεϑ » 485 Ῥεῖ πουηϊπατη πη. ΔΒ Ὁ] μι! Ώτιιτ» 
τῷ ἀρέτου ἡ συμζά κατα, 14 οἴ, ἀρ πίτατος,ν εἰ σοπστιῖτα - 
ὑαητντ, Εσο Ρτι[οίδηιι5 ἐογιθο: ΑΡ ΟἸ]οη τα ἀπηβθιατ, 
» 41 8015 τγαπἤτί μος δῸ 11 δα αἰἴδπὶ ἤπης ρεγίοπᾶ, 

αὐδιι5 πεςοῖϊε εἰς οἰιπὶ ποπιϊπατίιιο τα πν ΟΡ ἢ ιη1 πὶ Αἱ}- 
ΣΉΠῚ Ῥτοξογιὶ αϑρασυμξάσατα ἀἰσοθφητεμος εἰοιηϊηιὶς 
ἩΡΤΙΠ τάτοσ:ν το Ἰοογο ραττῖδπη [εγτιατ. Γαςϊάη.η Ὀ - 

Ἰπετα ἱπίογι ρήτ βίων «πρῴτις. νΌ1 ϑτοῖςος της 5 Πρὸς τῆς 
(ἵν μὴ φϑενήσεις καὶ πᾶτο εἰπεῖν, δ,τι συμξαμα 5 χα τι 

α) δες. ΑἸὈχπιοηία5 ἐς στούςο!ς Ιοαιιεπς. Αἷν μὴ ὃν ογό- 
Ὑγρρη ϑὲνο ἀσόφανσιν ποιῇ. Κατ) ρημκς Χὴ συμξαμα παρ᾿ αὐ- 

ται συμίυίνει γὸ ἀΐμφω ταυτὸν, ὡς τὸ πὔδεποτεῖ δή, Σωκοφ- 
ιτεῖ. αὐ ἢ πῆωσεῶς , παρασύμδαμα , ὡσανεὶ παροκείμδυον τεῷῇ 
τις ἡ ὃν δή αὔδα κατηγδρη σι ὡς ἐχέ τὸ μεταμέλει, δῇ Σωκροέτει 
Ἔτ ἀριιά δι ἀπι σύμξαμαᾳ ἀςἢηΐτιιν πρότασις οἱξ ὀνόμα - 

ς,αὐτοτελῆ δεαύοιαν οἰπαρτίζαστ, ν τ ἰωτήνης αὐριπατεῖ 1α- 
Διο πΊ,ορότασις,τἰξ ἐγοματος χὴ ῥή κατος οὐκ αὐτοτελῆ δεεΐ 
ἱξεστο͵ ἜΧΕ ΠΊΡ ππῈ ντοίω αὐνῃ μέλει, ἸΝΔπη 4] ἀϊχῖτ,5ο- 
«τ, Δ ΟΠ τὲ ἸΙοιμτιις εἴς, πες χαΐσαιαπι αἠάϊ εἰς 

νεγὸ, ϑοοσγατὶ οιιγας οἰζοποη ἴτε. ΠΡΡΝΩ αἰλπά 
ἰδῖς :Ἰἀοόσιιο ἱπιροτξοέξα εἰς ἐπιιποίατιο. Γαοϊαηιι5 οὐ! 
Ὀἰαΐοσο σύμεἝαμα οἰαιιἀϊςατιοπῷ ἀϊοῖτ: ροάεπι οἰαιιάτιπ 
συμξαμα. Ἡόςαις εἴ σύμπηωμα, ὃς αἰδα σύμπηωμα, 

ἰωμαχτὸ,ν τάς πιαρασυΐμξαμα. 
ἬΝ Ί4Ε Σιωαγχη.- - 

τ] κὸς, γε αἰοσισυυατῆ ικὸς σεύδεσμίθ- 2 4. Γαι οοπτΙ πιδεῖινα 
ο. 

ὦ, ςοπτίπιο, ΟὨΪ ΠΡΟΣ Πδγιπορεη. 
ες οἰ σΠΟΥΔΠΓΙ Δ, ΠΟῊ ΠπῚΡ Ἰοῖτον οπγηϊβοίς αυς ἀς- 

ἃ ςοσηϊτίοποτη ἀριά Ηἰρρος.Θα!.11}».3.4 6 Ατεῖς, δίγαγ- 
ῥασεώεσις Ἡοη. ΠΠῚΡ]οἴτοῦ αιιδριῖς ἀεςερτῖο. (πὰ ατια: τοὶ 

ἰτατὶ οι ἢ ηἰ5 εἴζγας ρτοθΑὈ Πἴτατο ψιια ἀπ ὨΣτΙτΉΓς 

ΠΑ 1397. 
Παρασυμΐϑετος, δ, ἀοςοπιροή τιιπι νοσαηΐ, νη4ο σαρασιμΐϑετον δγνο-: 

μαγτοὶ Στὸ σιω ϑέτου ποιρριγὸ μῆμον» δ φίλιππίθ- φιλεπτηδνς, τὰ ἢ}. 
1,Οτγδη. ἵ 

Παρασιωΐϑημα,νῖάς Σιωώϑημα. 
Παρασύρμα! 1 {πγὰ Βοτγ ας "ΠΟΥ. Γαιοῖαν. ἦι ΝΊ στῖπ, 4 νοἴαρε, πα: 

ρασύρεται ἢ τῆς ψυχῆς υὑποκλυζουβύης παύτυϑεν αἰδώς τε κὶ αὐετή, 1πὰ 
Ηἰρρίατι ες οαιο τογπιϊποίο 5 παρασύρεται τ κοιλίαν τῷ ἐδάφει, 
γοητγε ΠῚ ΒιυΠγΪ ἀρ ρυϊηλῖς ἀπποτγηιοπάο παρασύρειϑαι , ἃς παρα- 
συρίωζαι λόγοις πιϑανότητος. ΓρεςἸοίΠ5 ὃς ργο ΑΒ. ΠΡιις ἀτριιπηςη- 
τίς (βάτιοὶ Ἰ αζαπ.ἰη Οτας. μνδὲ πεϑόυότητος κόγοὲς παρασυρόμε- 
γΘύποαις Πιαάοία νογδ 15 ἀΠἘγα  λιι5οΙάςαν Νζαη. "ἀθπν ΒΑΠΙ. 
κα δέΘ- παρασυρίωῦαι τὸν λόγον τῆς ἀἰληϑείας.ν 1 ρτὸ ρογιογία ἰητοῦ- 
ΡΓετατὶ. 

Παρρίσυρας ταὶ, χυραμοὶ ΡΟΙ ΠΟ ,σαυήτατος ντγίπαιις “ποτα, 
Παρασυΐρω. μουρώς τ ἃ Πιογα πὶ τγαο, ἐΠπγα]ιοντηα ὁ τίλέϊο, ρουιοῦ- 

το, ΔἸ πογαμοο,παραφέρω,παραπρέπω, Οτοροτ. εἰς ἀἴϑεεν, ἐς φιιοδᾶ 
[τεἰεγατο, παρασύρων τῷ χρυσῷ πίω ἀληϑειαν. παρα συρείσης δυσεζείαᾳ 

χαιρῷ ἸΝΑζλη2.1ὴ Οταῖ, Παρασφαγεὶς» Δριια ῬΟΙ]Ιςος ΠῚ. τὸ πρὸς 
τράχηλον, 

ΤΙαρασφαγὶς, Ρᾶτ5 ΠΡ }ο νἱοῖπα, 
Παρασφαλίζω, πηιπὶο. 

. Πιαρασφαλης, ἸάςπῈ αιϊοἀ σφαλερ)ς Πα γῖοο ροάς ἱποςάςη5, νας} 185 
τσ θα Π5, 

Πορασφείχλω, οττᾶτο ἔλο]ο»Ἡοπι. Π|44,9.. Αἰλλ᾿ ὅγε κὶ τύϑ' ἄμαρτειπα- 
ρέσφηλεν γὸ Αἰπόλλ ων, οῖτι5 ᾿έξιπὶ αιιοττῖς Αἰ ὸ,κ) σφαλίώαι κὶ ἔσστυ - 
χεῖν αὐτὸν ἐποίησε. Ἐτ ἀριι ἸΝΊοα πα. ἵπ ΑἸΟΧΊΡΆ, Οἵατε πολλαὶ πει- 
ρασφαλέὶες ἀπέρχονται... οἱ ἐσφαλυΐοι, 

Παρασφίγγω, ἀο Πετἴ πο» ἘγῖΠρ 9. ΑἸοχ, ΑΡΒγο.η᾽ φυΐύις παρασφίγζει 
εἰς ουὐπίω) τὸ ὑγιὲς. χὰ [ς ατο( Δ πιιπὸ εἰς αἰτεῖ ηρῖτ. 

Παρασφραγίξω 7 6Ό]τοτΟ 5 κιξδηλδύω . γοϑεύω , “σαραχαρρίἤω, πταρο- 
κέπ]ω, 

ΤΙαραχἀξωγίπβῖθοο Πίτο, γορτοάϊ ἕλςῖο, ΗςίγοΒ, 
Παρχαασογ, ἀὐα χὠ ρησον,τετγοσείίς, 
ΤΙάρα ες ΡΟΥτρ Εἰὺιγῖρ. 
Παρασκεδιώζω 5 ρεγροτγὰπι ὃς ἱπσοη[ιϊτὸ ἱπτεγργοτοτ. Ογεσοτ. ἷπ τ, 

σοηττγα ΠῚ 14 Π.Ο ὕτω γδ τὸν ς᾿ἀὑρὸν καὶ τὸν κύκλον «υσρεοζεδίασε, 

Πα ρας εδὸν 9 παραυτίκα, {τΑτὶ Π] 9 ΠΧ 9 αὖδοα χεῦμα ἀριιὰ ἸΝΊοδπά.Α - 
Ἰεχιῖρθατνη ΠΡτὸ ργϊπιο. Ασροπ, ΑΡΟ]]οη. κινήσεις ὀϑέγειρε παιροι- 
γιεδὸν, δῖ σπἸ ςατ οτίαπη ἐγ »ϊ ρτορο !άοπιὶ Πῦτο 2.αϑοα γεδὸν ἐκ- 
φατο μύϑον, 

Ταραχέϑω,ρροπο. ΗςΠοά. κείνοισι παρέφιἐτο αξυῆνα ποὶντει»Ϊ. παρ εἶ χϑς 
παραα ἐϑω τὸν καὶ τούγελων »ἱ. χϑιτειγέλας-(Ὁ- γίγνομαι!» ΑΥὙΠΙΌΡΗ, 

ΤΙαρασι ὁ μᾷν, πάρα εἰν. οι, ΠἸΔὰ. 
Τιαραφιηματίζω, οτίη. ἕο πἸ Δ ΠῈ ̓ΠΊΓΠΕΙΓΟ. 
Παραχυμάτισμὸς,., ὃ, Ἰάς πιο μεταχηματισμὸς πτς μεταπλασμος) 
αι νοςῖ5 ἔογτηα νατίάτιγ ἀφο! ἐπατιόαιις ἰηβεχίοης πηιζατᾶ) 
νι ἀκέεσας το η' ἀκέων, Ετγπι. 

παρακχίζω. μ,ἰσω.Ἰηςσϊ ἀο»ἀτ(οἰπάο. 
Τάρας δρῆν!θ-, αὶ ργαθιτ : ἃ παρεχομζω,οΥῇε.:. ΡΙάτο 2. ἐς τ- 
ῬιΠῚς. πίω μελέτίω ἱκανίω αῆδαος ἐμῆνΘ.,[ατῖς ἐχοτοίτατιιϑ : ἃ πα- 
ρἔχομμαι. 

Παρχαϑν»τογαῆρῳ τυχόν. ΠἸΠΠ1ι Οσσαῇο ἴτα τ} 1 9 αΠΠ τ ΓῈ5 ἴτὰ παίά 
Ἐϊοτιτοσοαίοης ἱτὰ [οε ἄαπτο, 4υππὶ ἤοατ, παρὸν ὸ ἷξον. Ὠ1-- 
εἴτις επὶπὶ ὃς Πα, ΠἸταγ,ὃς ξοάοτι Πρπίβσατιι. ΡΠ τατ. ἐλεῖν ὃ πο -- 
οαχοὶν, ἕι ἡ ϑέλησας. ΤΊνιοΥ ἃ. νομίζοντες μὴ αἱ σφίσι ποτὲ καίλλίον παι- 
οὐαὸν λακεδαιμονίοις δια πεφϑυγθύα!»1« εἴτοτατὶ πα] πᾶπῃ ἃ ἔς σοπι- 
πιοάϊοτγοηι Γιασοάσ πη οπ115 ρταρίτατ οβτιρίοπά! ορρογτιιηῖ- 
τάτοπη. δ) αἶψα, ον ἐκ πολέμου πάλιν συμξία, το θοτς ΕΑ ἴῃ τοα 
ςοτγάϊαπι γεάίγε, Τάς πῃ ΤΟΥ 4.1π Ρτῖπτο τ ν δὲ 6ἴ115 ΤΠτΟΓΡΥ. δ᾽ 
αἰϑλαὸν αντὶ τοῦ αϑοο ὄντος δηλὺνότι τοιῖ διαί μιονίθ-, οβοῴοον καλώς, 
δίς, αὐτὶ τοῦ συμξαντος χαιλώῶς, Τάδπὶ πεοεγρτ.ἰ οἴξ,ααμπι ριΠςμτὰ 
ςοητίσετῖτ. 

ΤΙαραοζῶν, 11 ργα δ του ργαίειτῖς, 
Παρρίταξις, τως," οἱ τιιξξϊο ἀοὶςοὶ ἄς δ ρτα  {ππὶς Ρμαἰληχ, σοπη - 

τᾶτι5. ιαΠΠ δά ν᾽] εητῖαπη ᾿πίπγιιξξιις ἘΧΟΓΟΙτιΙ5. χωρίοις αβοσίτοι-- 
ξιν μὴ δεχομῆδοις. ᾿οΟἱδ οτα πατὶ ἀρ 1 Π15 πΠοη ςαρδοιθαςΓ]μτατ. 
Οὐλπη]]. ἡ ἐκ του τείξεως μοί χν» ἰ0Π{Ἐπππὶ Ρτα τπιπη : ἢς γα! ἀριιά 
ΤΙπιον ἀ. ἐμ αὐδαταξεως χρατηϑέντες»ἀΟς {ἀρ γαυ ΡΒ] ΡΗ.ἷπ Α- 
ΡοΟΡβεμ.Γἀσοη. ΡΠ]. [τοπὶ αϑρα ταξιςυτοποτ) ἀρροἤτίο 7 σαζᾷ 
ἄς ἱππείοπε ἀγθογα 1. 

ἸΠαρατειρο μα. ΡΕΓτα ΌΟΓ, 
ΤΙαρρέτεισες» ες» ἢ» Ῥγο τ 1ο»ρογγοο εχεθηῇο. 
Πιαρατατικὸ «γι 4{Π ροττοξημιι5.ν 6] ἐχτεπἤμι5. Ὠ]οίταν δὲ πος 

ποπεῖπε Ργατογίτα πη ΤΠἸρετ θές, ἀριια Οταπηπιατῖςοϑ 5410 {- 
βιηϊβρατιιγ Ἔχτθηαπὶ τε πρὶ ἴῃ γοῖπὶ 41185 ἀρ ΕθΑΓΙΙΓ » ΠΟΠ αι ΠῚ 
Ρονἐςἐγαπι:ντ, απ τὰ ἰερέγεσ,Ἔρο [γε ραπι..ς. ᾿ 

ΤΙαρατειτικως 414 {1 Ἔχτοπίπειδ, ὀκτετειμῆν ας» ἩεΙν οι. ]αχὲ, (ΟΠ τὸ, τα - 
ταϊΠὲ,ηοπ ργοὲ ἀταιῖς ἀπριτον ποι Ργαοιεὲ,ά εἴτ, ὑτοτόμως, 
τι ]14πη.}.1. Τὺνπάς ἰερῖτ. ας νετθᾶ οὐϊῶ!, ΤῊΠι αιιοπὶ εἰ μα- 
τοάοιη οἷα ὁρουτογοῖ, ἢ ἰητοίζατιις πιοττιμι5 οἴϊετ: αἴρῳ τατικώς 
ἃς εὐπὶ αιιθάλπι τεπιρογὶβ ἤρατο ἀοοῖριμηταγ. ψΙΡίΔη.1... Ὁ. 
ιῖδιις ἐχ (αι, ἰπ ρος Ησς γετρα ἀςξοπάοτοταγ 9 αὐολτατικὼρ 
(οτῖρτα ἔππτοντ παῖς Πιξῆςίατ γπαιιαπι ἀςές πα {εν ἢ ποι ἀ- 

Τοτὴ, 2. Ι, 



598 Π τὰ 
τε ἀεξεπβοιπεσις οδτ ἢ μιὰς οβετατατ. Τάςηι Ταττίςοιίαϊ- 
τἱἷπ ἐδάρπὶτο Ἐχρτίπιοπάα αἷι Ἰοαμεμάϊ δεπετα στυιπτατγ αῖ- 

οὔμταις ὃν πλάτει, ἱ, οἶδα τουτικως: ΥὉὶ φυϊά πο δὰ Ρταίοτῖρταπι 
τοῖηραΣ νοὶ τονε οχιρίταγγιοἀ πιιπηαπίτατίς τατῖο ροίιιϊαῖ, 
1ἀθεο 1.:8.}).Δἅς ρτοθατ. ΙΝ ς πος 4. Ιτιαγοηνπι αἰ ται15 πλο- 
ταϊποτῖς 4ιο ἀϊς, δας 4.0 Οομἤιίς ἔλᾶχαπι πε: δε 4 ππῖὶ μος α- 
Ἰάχιο ραξϊο ργοθαγὶ ΡοΠιτιχιαπάο ιά ΟΡιις ξαᾶλαπι ἔτ : ὅκ ἵτα 
«ιοά Οιαεὶ ἀΐϊξεγε (ες ὧν πλάτειοϑζο, Τα} πιις 1.5.}. ἀείο.- 
Τυς, Β ἀτιπὶ δατοπι ἀοπαίπιις παθοτο ἀεθεῖ, ]ίμιπι ρτίσπιπι σοῦ- 
τῖοτ ἔδέλιις οἢ: [πὰ μος ἐν πλεΐτει» ἃζ οἴμπὶ αιιοάδπι ἤρατίο τόπι- 
Ῥοτῖβ ἀσοῖρὶ ἄεροτ, Ὁ πιοπὶ Ιοσιιηὶ οἴτας Ν]ρίαηιιϑ 1.12. 5.2. 1). 
τατατα τσὶ Πα. Ηρς διυιτοπι,Ἰυ τ ὸν πλιύτει σοι ρ᾽ θά τι1η» δὲ 
οὐαὶ αοάαιι ἤρατο τεπιρογὶ8 πος «πίηΐπιο πες μηάχίπιο. 
Οποὰ πιγίτις ἐχρτοῖπι 1.3.1). 45 φοπά τγῖτῖς. Νὰ ἢ αιι15,α1τ 4 1- 
ςοτοῖ Βοος τειηρι5 δοσὶρίοπάτιπη εἰς ἴῃ σάπηρο ποὴ ἴπάπραο: 
ἡ ]οπσιπη»ποη δύειις, τη χαΐδιις ἤτ ἃ τεπηροτς δά ἰοοῦ τγδητ- 
Τατῖο θ᾽ άοπι Ραπάςέξαγιι [6{5.13.Ν ἐγῖτι5 εἰς χιιο ἀ δαγα 5 αἴτο 
ςοπαοπιματίοηῖβ τεπηρι ἐροξελπάμπι : ἢ γογὸ ἀοἤετῖς εἴτ ἴῃ 
τοθος Βιιπιαηῖ5. ΠΊογτῖβ το πιρτι5.56 4 οείαπι ἐν πλάτει [εοιππἀ πὶ 
Οεἰπιμὰ ετῖτ ἡρεδεαπάιϊιπη ΙΝ οὴ οπίπι ἀεδες δυο ΠΊπηιπὶ νἱτας 
τειηριι5 αΠἸ πλατ!, ᾿ ; 

Τιαρατοίηομαι»ἱπίξγιιοτ ἴῃ ἀοὶς»ἷη ἀοῖε {το: γπάς αἴρᾳταξαωβυθ- Ὡρῤς 
πιναγάϊοῖτατ ἐπ τγιιξξιι5) 41 σοητγα ΔΙ! χιιθπὶ ἴῃ δοὶς [τατ, οἶδα τα- 
ξαμῆῥη διώαμις » σορία: ἴῃ αοῖο 1η{πγιιέϊς δάἀπιογίιις ἀϊπηισατιιταῦ, 
Ῥεπιοί ἢ. «δὶ Μεγαλοπωρὸς οἱξ ἐν Μαντινείᾳ. παρε ται μεϑτε, [ς:Π|» 
υοῦρ ὃς ὀκινδιιυθύσοι διε χὴ «ταρεταξα δε, ΠΙαρα τοῦ Πεόϑαι}» ΤΟρρομοτο {ε 
γττδριιρπαταγιιπι. Ουοροτ. Ὡρὸς τω ποῦ χαιερεὶ αὔδα τίοσεται δὺ- 
σκολίαν, ες ορροηΐτ τοπηροίϊατὶ ὃς τ γ πὶ τυ γάρ 115, αὐρῳ τσ - 
σομαΐ σοι, αἀιιοτίι5 τα ἱπίζτγιιοῦ δοϊ οπλνα πογίις τε ἰηἰξγιοτ δὶς, 
ῬΙυτατιίπ ΑΡΟρΡτμ.Πάσοπον πε αὐτιιοῆδῳ τίατομαι. αὐτιπαρετείδσον- 
πο, Δ σοπῆϊσοηάιιπι ᾿πΠπγποἰσδητιιτ, Τιογάϊάος αὐ ταξόμεϑοι 
τεὸς ὀκεῖνον, γα πιο Π θη. πῆρα τετειγμῆνοι, αὶ Πιητ 'π ογάϊης, πτι- 
δχτεταγ μῆμοι ἧσαν, ἴῃ εὶς εγαητ. αὐοῳτετοίχατο » ἰοςατὶ Ειεγατ, 
αὐδα ταχθεὶς ΜΓ δημοῶνένοις ,) σοπίοοἴατιι5 ὃς ηΠειιέϊ5 » δίς. ΚΑ - 
[τ τη 65. 

Τιαρχταίήω, ετίλτη πώήω ἀϊοϊτιιτ, ᾿πίζτιο γε] [γιὸ Δο  6Π1 9 1ῃ ἀοῖρ 
φΟἸ]Ποςο.ζοπορΡ. Καὶ τοῦ τῇ -ὅματος παρέτειξεν εἴτις βύλοιτο ναυμω- 
χάνι Οἰχῖς ῬΙυτατο ἢ η Ολιη ἰ]οναὕρῳτάξαι πίω διυΐαμιν, ΠΟΡ 45 

ἡπεγαδις, Ετ αἴδα τειξιν ποιεῖν, ΧΟ ΠΟΡἢ. της. Ατιοῦοψ, πω, Γαυ. 
ἴῃ Μεῆεη. Ενταῦϑει δι ἐδὺ μεοσίιυίοις παρέταοσεν ὁ ὄυφαης. 

Τιαρχτείνω,μα. ενωΐ, π᾿ κα ΡΟΣ ΓΙ σονοχιοπ ο,ργοάιιοο, ἁπλόω, οΧΡ] - 
ΦΟ:ΡΓοτορο,Ρτοιγα ουροττοπάος γα τοηάο. Αὐείμ. σου ἴμιπ- 
σἴταγ. Αξξζοτιοαρ. 20. ποιρέτεινε δὲ τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίν 5 Ρτο- 
τεηπάίτηϊς [ογπιοποῖι νίαιις ᾿π πιράϊαπὶ ποξτοπη.Τπτογργ. με- 
γίϑει σῇ φρρνήμετος αὐμόζοντα λόγον πτιρέτεινεγα ΔὨ ΤΠ] ΠΊΔ ΘΟ ΪΤΙΙ- 
ἀϊποπι τατίοσειη ἀοπαεατη δά τες, ΡΙτατοἢ 1 Ρετ]ςο], αὐδῳ- 
τείνων ἔχκαςτον “ἶδ ὀνομούτων ϑίς.Ἰη ἰΟΏ σιλτΩ ἀπςεη59[ποΐϊδη. αϑ»- 
φείνουσεω τὸν λιυλύα ροττα ρτοτοηζαν Ἱ ΠΟ. αὐῆοο τείνοισ᾽ αν ὀπίσω τὸ 
ἱμάτιον, Ροττὶ σοητοηι ν οἰζοιη ΡΟΙζ τοῦ μα» Ρ]τατ.λη (Οατ}}].αἴϑῳ- 
τέ πεταοχροτγγοξξιις οἰ ρογγιρί τι. Αἰ το ρ ἢ ΙΝ 6θα]. δ᾽ (οὶ ὡς ὁ- 
ρᾷς ἡδὴ χϑοᾳτέτουται μακροὶ, δς. ροττο γα εἰδ. ποιρετείϑη,, ργοάιιέξιις 
οἵδ, εχτεηίας οἴ, αττγίτιις δὲ ἀςξατίρατιις οἰξ. Οτο ρου 5. γὸ ὅθη- 
πλεῖ ςου τὸ τῆς φυγῇ ς ποίρετει 5241 011158 οχτιίδτιιητ, Ὀιοῖτηγ ἃς ἀὉ- 
(οἴπτιρτο ἄπτο ὃς οχιοηάον ἴῃ ἰὄριιπι τοπιριις. Οφίςη ὄθηπλ εἴ-- 
σον ἢ αἰδατεινάσης τοῦ χἀμωνίθο, 1. εἰρατετοι μύυς, Ε{Ὲ εΐπὶνοχ Α- 
ἔλτίαα, ργο Ραῆπια ἀΓο]. ροῆτα. Παρχτείνω ρτὸ ἀϊῇογο :Ὅτε- 
σοτ. ἐδὲ τις κίνδιω- ἐμῷ ἀυτῴ τὸ βίπῆισμα αὔοῳ τείνον τι,1 ὐεῦρτιϑεμήῥῳ 
ἡ αϑαξαγλομῆύῳ, Ετ Τιοΐαιι. τὸ ὀφλημφ αὐδατείνοιτο, Ἐτρτο γοῖπο- 
τοῦ δί ἀετίποο οἰπέϊαπάο, ά εἴτ, άϊοο Οαίαυ!. ΡΙΠταγο ἢ, ἀς Ἐὰ- 
Ὀῖο συηξξατοτο, Αὐτὸς 9 ἠΐλπιζεν εἰ μηδεὶς κοί χοιτον τία) διωαμιν πὰ 
Αἰγνίξα αἰοφτεινομθυίω α εἰ, ἀποιγορδισ εἰν γςοΡίας ἀπΠσοπάο Πιηξεητα - 
ταϑοϊαπάςπι σαἤιτας Δηϊηγῖ5. Χο Πορμοη ἄς ἔδγιιο δά πιϊ πο μ4}1} 
ἔγυγαητς ρο[π]άτοτς 5, ὼς αὐδᾳτείναιμι οὗτον 5 ὥσπερ ὅξᾷ ἐπὲ σα- 
ἐχτείνει ὄστο σοῦ κωλύων, Παρᾳτείνω. τϑ Κρ τοτείγω κὺ κατερχέζομαι» 
ςοπῇῆοϊο : νι τῷ λιμῷ πῆρῳ τείνεοϑου. ἔλπις σοηΗςν ΡΊΙατο ἴῃ 5 γπι- 
Ῥοῖτο. αἴδῳτενεξ ὅτῳ πολιορκία, ΟὈΠ ἀϊοηοπι ἰατιιγιπα εἴς. αἴδῳ- 
“εινόμῆνίΘ- πόϑωῳ 5 41 ἀοἰγἀοτηιπι ἔογγο ποαιῖτ » ῬΙ ατάτοβιιδ ἴῃ 
801. Ρ]αῖο ΠγΠάς, αὔδῳ τὰ θήσεται εἶτ σου ϑειμ(φὲ χε γντης,ςοπῆςϊο- 
τιιγγεπεςαδίτατγ, τίη Επτν ἀσπιο . γιλωώντε ὀλίγου παιρεταϑησειν. 
τίπι ρεπὲ επποττιΐ. Αὐ πορμδη πα ΝΒ]. οἶα) αν γὸ ὑμδ σα- 
δεπόθη καὶ αδακλένς: ΟἹ 4 πἰ πα τ ΙΝ 1πη νο5 μᾶπο ἰδ ς ες 1115. 
ἃς Ῥετίο]ε5. 

ΤΙαρατειχίζω,ἱιιχτα τη μΓιι ςΧΟΙζΟ, 
Τιαρχτείχισμα αἀιασεης πλιηἰτῖο. 
ΤΙαρατεκπώνομαι. Δ τὶς, ΟΠ πη πἰ ΓΠοΓ. δι, ξ, ἄγ ψαΐ κε ἡ σιὶ γιραγὲ ἔπος 

αἰξατεκτήναιο, νος ο[ἢ, αϑρφτεχν ἦσαιο οἷα τίω ἀληϑείαν, 
Τιαρατέλδυτον μέτρον. δοικτυλικὴ βαῖσις γαναπαις κι βάσις μιονόμετρον, Τη- 
τογρτ. ΑΥ Πορ ἢ. 

ΤΙαρατελαγηστέ μή Ὁ- τι » σοπηπηίττοη5. 4] Ἰ4ι14 ἴῃ. τοῖς Ριδιὴσαπο- 
ΓΙΙΠῚ. 

Παρατέμνω, ἀπ] 40, (οἰπάο, τ αϑρα τέμνομαι ετίαπι νοςς Ραϊτια ἀ1- 
οἴτιτορτο ρεγρογὰπι [οἰπ4ο; νι νἱοίπιις αβοάἀοης ἢ] αι ἄρτὸ 
διο,νὶοίπηπι ἰςπῆπι (ρο]ίδης ἀτάρ ο, ΒΑ ]τως βϑτν, 7. εχας, 

δὲ ΠΑ τ 
ΟἿγε μετα! ρφεῦῆν ὥρια ἀώνια, ἃ ἔϑεντο οἱ πατέρες ἡμδῇ ̓ 
γίώγσιυυ εἰπῆ ομῆν οἰκίαν ὡθθς οἰκέαν, δ(ς. ἯΙ ς 

Ταρατεταγυΐνως γἱἰἰτιιέξλ'αςῖς, Δάποτ Ὁ. αἥδατεταίμσω, 
βαρξαῤοις, ΑτἰΠπιά.. ἱᾳ ΡΝ 

ΤΙχρᾳτέτοι ται, ΡΓΟ ὀκτὲ πεταὶ οἰξηπλωτα :ἀτοἴτητ ργορτίὰ ἀς ττὶ 
διιρθιοητο, αι δὰ ργΠΕῖπα νοξε! σα] τα απ 4Δπη ας 
τείϊς Αὐἰ πο ρδ.Τητοτρ. 

Παρκατηρέω, μα, ἤσω, ποκα δ(οτιιο ἱ σαρτονα ἀίοτιιο, ἔρ 
Ποάϊο.Αςοιῖ, Τιυϑιδπ ἐς Τιαέξιι . αἰ ξίον γε αϑοτηρ 

Βίτατες ξαπηι!ογιπὶ οδίοτιαις» ΟΒεγ το, ἀς Ἐρέ το, 
Τιερίταν οτίατη νος ραΐζ, αϑρῳ τυρεϊοϑιε ρτὸ δέ ρα Ρ 
Οαΐατιςαρ.4. ἡμέρας αὔδα τηρεινε, ἀ165 Οὐ δγιιατὶς Πι 
ἴπ μᾶς δηϊπὶ σοπιροῖῦ αἰρρ νἰτιιτη ἀξηοτατογς ἴῃ πάρα 
εκχαρβήω, παρασομαήνω, υἱ 

Παρατήρημα 5) Οὔ Ἐτιιάτῖο 5. νατὶοἰματῖο 5. ΔΙΙ ΌΤΙ ΠΙ 9. ὅδη ; 
διήάας. ὰ 

Παρατήρησιἐγεως οἱ ἦς πη, ΓΛιςᾶ» (4Ρ.17..ὃκ ἔρχεται ἡ βασιλ' 
αὔδα τηρήσεως ςιπὶ οἰ δγπατίοης. εἶτα ντ οὐδ Ἐγιιατὶ μοί 

Τιαρασηρητικὸς 6 114}1] ΟὈ τιιατοσ τ5γοδίςι πιαξϊοπίθιις γτρηρ. 
Τίαρατι ϑέμῆνα, ἔοτουΐα, , 
ΤΙυρατί μα) ὃς 

Παρατίϑονμι, μι. σώ, ηκοεγπτερα ἀλλω συγκχρίνω,πορει ρίξω, 

ςοητεηπο.14 οἴζιπαρ᾽ ἄλληλα τίϑημι, ΑΡΒτμου ψόγῳ 
τίς ἀυτε παρχϑύσει τὸν Εἴχετον ; Εσαὶς ᾽πὶ ΡΒΙΠΡΡ 
ςοπηραγαθῖτ ογιιἀς Πτάτε ὃ Τπιςίαη τη ΟΑιις. ἐδὲ γὸ αἢ, 
δτι ἐλαῆον παραϑώμῳ αὐτὸν, ὃς, ποῆιις ΘΠ ΠῚ οἷ πὶ 

ςοπξοτιοιηις μα ογοζηις, Παρατίϑημι ῖῃ τηράϊπη 
Ῥοπο να σαῦπαιπνν πες παρρηι ϑένω ἀἰοιητα Ἐγιόῖοι 
{γιέζογοβ ἐρα!αγιμη αιΐ ἔσται 1η πλοηία {πτιμιητ, ὃ 
τἷς5 Δρροηπητιντ σάρατι ϑέγαι τί ἀμ ορσίαν. ΓλιςίΑ. Ἐτ ΤΑ 
τὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν αϑρξ δεῖπνον ἔϑηκας. ΡΊατο χ,ἀς ΒΘΡ 
γίματά που παραϑήσομῆν αὐτοῖς» ρ ῬΟΠΟΠΊΙΙ5 εἰς δε ]άτῖΔ, 
ἀϊοίτηγ ἀρρῦσπο. (ἴςσοτο δά Αττείσιι 9. Οἱ τα ἴῃ γαίϑ 
θιι5 ἀρ ροπτιγιιι ρυτοιοῦ πε πάρατι ϑέμϑμα ἀϊσαπτα 
ντῖ αἷρᾳ φερόμῆμα κὶ αἰδακεί μῆνα, Αὐ οτος ἴῃ ρτῖπιο 
αἷτ Μιάαιὴ ὑπολέϑε λιμῷ. πάντων γνομῆμων «ἥδ᾽ αϑϑμτιϑι 
χευσῶνγ, Ετ αὐδῳτιϑεὶς » {υτπέζοτ 7 ὃς 4 ἀρροηῖτ: 
γετὸ Ραίπιια νοσς σοηιιη4»61}} ἔογοι] ἀρροπιιπῖ 
ἴη Ηΐστομπε 9 Ὡἷς τε ἡ τιῷ χρόνῳ τῆς ἐδωδῆς μειογεκτεῖ ὃ πῇ 
γί: πολλὰ. τ᾽ μετείως διωτω μήϑων. Τάοπι.. μάλλον ἡ δὸ 
πολυτελές ἔραις πΐοῳ σκδυαῖς τρεφοὶ μῆνοι,, «ἵν᾽ τὸ δυτελέφερι 
ἐὅϑων. Ἡοτποτιι5.Α ἐπ ὸ Δοςερῖς Οὐγ ὁ, ὕμριν ὀδο 
ϑείμίω . Ἔρτἶτπι νἱάτουίμπι ν οὐῖ5 ἀρροπαπι. ἐπίω 
εαϑ' εἴτο., αιιιπὶ ἀσοοη Π7οτ [υπιϊπα. Ἡ οπιοτ. πο ἀρροία 
νταριι Πϊοίςοι! ἀ.Πδτο ἔοχτο,οαρ.. αἴρατεϑένται τῷ σώμα! 
Ροῆτα, ΩΝ 

ΠΙαρατίϑείϑτι!. ΕἾτατο. ΑἸ Ιο σατο, Γοσθηΐογα 9 ὃς ἴῃ της ἀ11Π| 8 
Ῥτγοοΐππι ΡΣ] ρ ΟΠ . Ἀρκέσει αὖ Τρόκλου πἴρικοπίω 
Τάεπ|; Καὶ τὸ Πεόκλου ἐν ἀἰς παρε ϑέμεϑει λέξεσιν αῤτίως ἡκ 

γρντος, ΑἸ Ιὲ νοςς οτίαπι δέξιμα νῇις οὔ. Τ Βεπιτ 462 
3. Τὰ 3 ἐφεξῆς μακρὸν αὐ εἴη αἰοῳτίϑεόϑοι ΓΪΑτο “.[ορυ, ἢ 
δείγματος ἕνεκα μόνον ἄξια αἴδᾳ ϑέδει τῷ λόγῳ » Ἐτ ΟΧΟΙΙ 

ἄϊφπα αἰια ταητιμη τοσοη(ςάητιιγ, ποη οτίαπη ἀἰἴρι 
δρυὰ Αὐἰνουαιπι ᾿ἴδτο τι, Παρατιϑέμνθ. ) ῬΓῸ Ε0 4 
Ρίτιπι αἰ ιιοιὶ οἰτας » ὃς διτῃπογίζατεστι ρτοπηῖς (οΓΡ 
᾿π4μτ 5 γέκαν διρός φησιν, πιάρατι ϑέμθυ(ϑ. τὸ ὧκ γεφελών αὐ 
δὲ ς αἰ ψω κοτυλίσκογ,ῃος εἴϊ, 4ΙΠοραη5. οἴταπ5. ΤῈ 
ΡΓΟ ργτοροπο,ἠπιοιιςο,αιησο»Ππροπουἰαχίᾶ 
τηϊττοςςοπίογο; για πάιτιπι ἀο. παρετίϑεντο “ἴα ἀνα 
πόλεμον 5 το5 δὰ δ ]] πὶ ποςοί]αγῖδς ἱππηρογταγιηῖ 
Ῥειῖεῖς, ςεφαΐοις παρέϑηκε καρηατι, αΡ τὶ ίοττα ἀπιρόι ἱ 
ἄτι5, αθῳ τί ϑυμί σοι διευΐαμιν 9 τἰδὶ ρτθθεο νῖγοβ, Ηο 
δίρηϊῆσας οὐἰατὴ σοπηπηοηέο : [λισᾶ5 ἰπ Αἰε18.. 4 
μος τῴ ϑεῷ, [δ᾽ ἄδην σαρῖτο 14. παρέϑεντο αὐεδὺ κυρίῳ, ἅΠ|ς 
ΠΟ σοπιπιοπάδτιηξ, παρατιϑεμῆσοις τίωὶ τοῦ σσυρὴς 
σώμασι 5 Ἰπυοἰατίς σοτροτγίδιι5 ἱρηῖς Πιιπδητίαπι (οὶ 
ἄδητες. ΡΙ αταγοῖιις ἴῃ ΝΝ ΠΑ, αϑρᾳϑεῖναι τε σοιπιπιεηάι 
γοἱττι αυτπὶ πιὰ πάατιιγ ἀοροίτηπι (οτιιᾶάιιπ)ν ας ἔπο Ἢ 
ἄππὶ τοπΊροτς. Γπιςῶς σα ρ τ.23, εἰς χεῖράς σοὺ αϑοσιϑήσομαι το 
μοί μου, τ  θεττὶ ςαρ. 4. πις᾿ ᾧ κτιςἢ αἴοᾳ τι ϑέζεαστιν σας ψ' κρέα 
ςοπιπγοπέςητ, σίδῳϑεέῶτε τῷ λ ὁγῳγοτατιοηἱ ΔἀάογοΡ αι 
τῆπθο. Παραϑεέῶπι» ΟΧ Ροπογονοπαγγανοο πτογρτγεζαι 

ὅδαι τὸ εἰξυγεῖϑει. Αὐσοτὶν. Αροςαΐνρ.σαρ. 4. τοῦτο νὴ ἡμεῖφ, 
ἐμὴν σταρε ϑέμεϑει, 14 εΠ ἐχροίμϊ πιιι5οἐἰξηγησεέμεϑοι εἶξε μεϑα, 
(5 Αἔζοτιπι οαρ.1Ζ. δε ανοίγων κ᾿ αϑοα τι ϑέμυ(δ.- ὅτι τὸν χρίς ὃν 
πειϑεῖν,Ἰ ο(ἢ αρογίοης ἄτα ἐχροποηϑν δὶ ταπιθῃ ἘΝ ' 
ΡΟ η5 ὃς ργοροπεηβ. Παραϑεέῶτει, Οδἱϊςογς, ΡοΓΙΘ Ο 
Ῥόπετζε τ νῦ ποερῳ ϑένθοι τω κεφαλίκῶ, 4 οἵδ» οαρίτβ. ΔἸ Γοτ ης 
ῬΙΙοἸ τατὶ νεϊάταιις φάρας ρίρηοτί οδίϊσογς, Οὐγ ιν: Σρο 
σπτιρ ϑέμϑυοι κεφαλας κριτέδουσι βία ας οἶκον Οδυοσῦθο. τά εἴ». ἰ 

τείνωντες εἰς ξ)ὴ ξιωνῷ κα ὅδικόπῳ, ὥς:ε κοπίωδ αἱ ἐνέχυρον ϑέμμον ΑὉ 

ψυχαὶ παρϑέρθοοι, 14 εἴς, γῖτας ρΡοτισαίμπι δάςιιπςς5)[ς ροτῖς ἢ 
οι 



 Σ 

ἷ Ὁ 

ἦστεντες ἑαυ δ παρα αλ ὄντες, παρα ϑέντων, Αὐἰ ἢ ο 
ἐϑωστιν, Ὁ ἢ 
ον ΟΠ}, διασείω, ςοποιτίο,οοσο, σοηυςο]]ο,ἀςρῖ]ο. 

τας ἃς ἐς αἰἰ!τοτῖς » Ζαῖθιις ἀςρτο ἢ 5 ΡΠ ὁ ματίθιις 
πἰἰίς νοΠ!ςσαητατ. Αὐξορλν, πῃ ΡΊατο. ὁ σ᾽ ἀλοιξ γε μοιχὸς 

ποὺ σαξατινλε ται. ἃ. αἰ αθνατιιτ » ἀοριΠ 5 ὃς οἴλθον ςξβς τιν, 
Ὀγαδι ράτίτΕΙΓ, 
ἰλμκὸς οὐ, ὄνν αι] πιγα ψαττ. ὃς ρασπα πιαοοτιιπὶ ντ ὅπορα φανί- 
πς. οὐλη. 115 Οἱ τπι ροιίίοχ ἀςρ!αθατιν 146 ΑὙἸΠἸΤορΗ ἴητοῦ- 

ρα ΡΙατο. Παρατίκ τρια, ας. δ) τη} οι ν ΟἹ [Ὁ ΠΠ}ς πιο 165 ἢῸ 
πες ἀορλ τ ας ἀορ!αῦτας, φιαῇ ἀςρι!αττῖσ Ρ ΝΠ οἴξγατιις ἴῃ 

φορ ἰτ. ἀς δοορμο απο, ὡς ὀκ δεσυκὼς ἑαυτὸν πίῃ ἡ παρα τιλ- 
ΩΣ πὸ τῷ παρατίννεινιν ᾿άς Πιήόως 

τοὶ ἀτσιπηοητα ὅς τι] {{πππ|α» τγαξξατιι πη, 44 αιιδαιις 
ἢ ἴδε τ δυΐσαπι ἀρροίτα Ἰοπηπηατα. [π|ρ.. Τ)ὴς σοηςορῦ. 

δορά (ἀξ οἴατ ρὸτ Πι ῖοο5 ταπταπηπγοιίο ἄς εἰτα  οσιιπι 
ἡΠι ἘΠῚ 5 6118 παράτιτλα ὨΙΠΟΙΡΔΏΓΕΓ 5 αια απ αάπιο- 

᾿ δ λος πᾺ]Π]1Ο εχ ἱπτογρτετατίοης σογιπι νἰτίο ο- 

εήσω, Ὀτ οἰ ρίτδητεγ αὐάτο, Ναζαηζοῖπ Οτάτ. 
χυι αχ. το πο γατμ 5. Γ πτατς,η ΠΤ σπηοῖγῖο οἰωῦ 3), κὸ τεὸλ- 
ος ὁ Στρατυκλῆς,κ) βεζιωκὼς ἀσελγώς. ΑἾΒῚ, Αἰεῦ μᾷρ ἐ- 

- 2 παράτολμος. 

ΘΩ Ὁ15.πτῖρα τόνοις χεῖρας, [Π4 ΠῚ15 ΓΟ ΠῚ} {45 ἃς ἀεποίοη- 
Ἰεπυίθεις ρα πάτα 5. Ετιγὶρ. Ασα Πα, 

ἰςαὶ ξοτὸ αιοα ἀἴτοπος 5 αὐ γάτις δὲ ἱπςοπιιεηῖςης ἃ- 

γα τ νο] Γρατγατὸ παραὶ τοσούτον, [πη Πᾶς νοσονἤοις ἴα 
παρα ἴῃ γτγδησιις ρᾶττεπὶ ναίοτοντ ὃί παῖνυ ἃς ἐπέλα ον 

πὶ Θομιτ. σΟὨ τε τιγ,τορ, μὴ περατοσούτον ἔλξρωωΐυ 
ϑείας 9» ηα ταητὶπι απτ φυΐι ἀσοςάατηιις δα δα πα |}- 
πα ΠῚ, πωρα τοσούτον ἤλϑον κινδιια 7 οὸ ροτίςσα νοπε- 
γα, ἀνοίγεται ἐς ταὶ ἐρυϑρας πτοΐλιν κ᾽ πειρατοσούτον οἰυτεῖ, μυὴ 

εἶν τοῖς αἰθίωμαἰοις.τοιοξξιις οἰ ἰγογιιι Ετγ τ᾿ γα. ῬΑΓΙΙΠῚ 
ἴῃ ἱποίδογος ἴῃ Ατμθηϊ θη 5916 ΠῈ. πύρα τοσούτον αῇο δὶ 
ἔφυγε «δ διώκοντεις, ΗΠ] οτοἀΐαη, ταπτιτπ πιοάὸ Ὁ- 

αἷπ οαἀοτετ,ιος οἰξ,ρεπὸ επαῇτ, παρ τοσούτον  λϑε δια- 
πτιὶτι αὐ ξαΐεντ σι οτῖτ, [αοίδη παρατοσούτον γινώσκω, 

Ογιπι ορίαἴοης ἀΠΠ]οητίο, Τ᾽ υς. πίσαιε γεύρσάος παρ᾿ 
τι Πρηϊῆςᾶτιι, ντ ἀρι ΓιΔτῖποϑ τάρτι! πὴ 8 4ιΙ ΠΓΠΠη, 
᾽ ὅσον τηἴτὰ, δίρηϊῇςας οτῖαπιὶ Ἰηταπτιιηι ΨΊγσ.ν (αιιοα- 
Δ[ πονυ πολύ (γΕρ. ἐκ αἰρζεώ ὀμεϑει βασιλδ παρα “σούτον ἐα- 

(δ χειτιιανων; Β]ιτ. Ἰπ Οἷς. παρατοσούτον τῷ λόγω κρατὴ ϑεν- 

ἀμτιὸν [ατἱοιάἀςὸ ἀϊσεπάο 4Ὁ οο νἱέϊος ἴα ἸὩτο ΠΠυοθδητ. 
ὃς ὐν δ ΓΓΑΡΊΓΙΙ5. Ἷ 

δώ, τταρ οὶ ἐχοαπιϑοτγασϊ οὲ ΓΕΒ ὌΧΑσΘΟΓΟ 5. ὃς σγδηή!- 
γοΓθοτιιπὶ τγα σ᾽ σάπι τε πὶ οβδοτο. ἃ νοςς ῥΓῸ 1 ἀτλπα ἴτὰ 

Ρίἴχιιτιις ἴῃ Ρίδιά. ΠΠς οσπο εἰς τ νῖάς γε ρατατταροο- 
τηϊεχ. 

τα! ἀστοί οτεῖτοπι βοέξο,αεγγου ἀςβοέϊο, τρέπεϑαι ε- 
ἀτιίροίε νἰαπη. Χοπορῆ.η ΟΕσοΠοΙη. κὸ τόδε μοι παρα- 

τοὐϊλόγου, εἰς τἰίωὐ δηαχέλειαν δηχωσον «ὐξὶ ΖγΠ παγδευουΐϑαν, 

ΥΠΊΟΠΟ ἀἰστοά!οπβοτγαηῇ δά αἰλιιπι, εόσιιο ογατιοπῷ 
τε συοα δά ὀτιάϊτὶ οποπὶ ρογυίμοῖ. Γοπὶ ἴῃ ς. Ελλίω. ἔπλᾳ 

ρεπτὸ μῆυ Ὁ. δὴ, εἰς Τένεδον , ἴτοῖ αἰιτοτη ἢςέϊει5») ΟὈἶτοῦ 
ἢ. παρατετραμμ 9- ἀϊοίτιιτοντ παρυπλήξ. 
εψω, τ, ἐφα απιεττο»ροτποττοσάερταιιο. ἃ γοξζα νἱὰ ἂὐ- 

ἢ ΕΥΓΟΓΟΠῚ μπ ΡῈ ]10.παραπὰ ανώ, παραπείϑω ν Βος εἰξ 5 Τὴ 
προ ΠΟ. παραγρρώ, «πατώ, Ὑεοίάοτ.3,]τοτιθςοῖς , ἐ- 

νας πίςέως παρετράπῃ, τὸ 4 αἰσάτιξξιις οἵξ ἃ ἤάΕ.ΡΙατο 
ἀριὶ τὸ δύχεηον ὑπτὸ τινῶν δώρων παρατοέ περι γὰ 10 |ττὰ ἢ ο- 

ἰτοέϊο ἀπιστεῖ. τῖαρατρέπω ὑτὸ αἰστοάϊου. ΠΊΟΠΦ 0. ἄς- 
οτἕο. Ασιτοτάς τη πάο, ποταμὸς -ἰξεο (ὅρη πταρέτοε- 

γϑαιο 1. Πτμαΐτις ἴτα ἔς (οἰά τ.» ντ ἀϊιογῇ βιιέλιις Πὰς ὃς 
στεδογεητιιτ, Παρατρέπω,θοςου 'π ΟΠΔΠῚ Ραττοπ]. 
ἴῃ ὙΠοοσ. ταχέως ἢ παρέτεεπε δώρα θεάων, Τῃ| Π14 ΠῚ. 

.7. ἐπ᾿ ἄδλον βίον αὐτὸν τοὺ βελτίςου παρατεεψα! . ΕἸ1ΠῚ 

ΠΠΊατα νῖτα ἴῃ αἰίατη διιοςατο ὃς ἱπιρο! !εγα 5 πας ἐς 
ἴτα ἀετογαιοτο. 
Ἰο ὃς εάπιζο {ιχτανπιιεγῖο ῬγαρτοτνΡ]μτι ἐς ποθὴ ἔσσπου. 
ἢ πὐδιισία, σιιωέσεως διὼ τὸ ἀμήχανον ἵππες παρατρέφουσι, 

ἢ. ὃς ἐπ τγαπίσαγῆι δάσο. Ίττι παρατρ ἐφεόϑει» 46 Ραι ρον ῖ: 
πὶ [ατὲ αἰ πτητιιγ, ἀϊοῖτιιν δὲ ἀε 115 4] ἀριιά Δ! 1]. πη 4- 
δγπεί, 
ΡΥ ΓΟ ΠΤ ΟΣ ΡΥΦΓΟΓΠΊΪττΟ »ἃ ἰατοτε σαγτο » ργόροτγο, 
ἘουΡετοιττο,πωρόυ δοκέμαῖ Ατ τορ φίητογρτ. αἱ σία πα- 

ποντηῦτα; ἀϊίρατοητ, ἸΝ 42. αὐδατρέχων τὸ σήμερον, ὄθηπη- 
αὔριον, ποἀίοτπιιτι πο ρ]ρ δ5,ογαππαπν ον για 5914, 
ἔχοντες, [ςττατ᾽} 5 Ἐπ} 1411}. 4] ργαροιπαιὶ πάδεης οἵ ῇ- 
10.14.}10.3.τρ. 
ὈΧράμιθο, Ἔχ ποτγθο. ποιρέτρέσοιν» διοὶ δΈ9.- ἔφυγον} Ε]Ο ΠῚ. 
ἡ το, ἡνατττίτιισ,α ει έξιις. ΡΙτη. Ατίλεπα σοτας ἴῃ ΑΡΟΪΟρ. ἐκ 

οιζής εἰς δύο ἐῤῥαΐγη. Εἰ ὃὲ ἱπγρίινον ἐγ οἰ )οοηξθητ!ο, 

ἧς 399 
ἐριφυλογομαχίω, 

Παρατρίζω, μκ, ψω, αβ τ σο,αῖτογο, οπυραγο Πατ. ὃζ Αςοιίατ, εγοά, 
πὐδφ τρί εῦϑτω ἀἸ οἶτιιν ἐο 5 ατια; πλμτιιο ἀτττίτι! Γ ρ᾽ πσταιτο ρατ- 
ται σΟ οι ἢτ, ΠΙΟπταἀπηο άπ] ὃς αὔρα πίπήω, ΕἾος Οἷς, ἀρ] ςατί» 
ἄρΡΟΠΠ ὃς ἀροίάοτο ἀἴξονς [Ὁ] οτ, Αὐ ποτ, ἀδ 1. Α πὲπι. αἱ 3 ἐΐ- 
γαι νὰ ὅσοις πολ ιὴ τὸ πράϊον, οἰδῳ τρα( δ μῆνα ἐκόγὸν οἷχ δ᾽) εταὶ τε ὑ τῆ ὰ πρὸς 
τὰ ἱπῆα. τισοάτριζομα,, ἔς πῆις {ὰπη. ΡΟ  ν δ. ὄἴϑεστεν γδ τὸν ΤΙρε- 
ὅταν αἴϑα τρις ὁ μῆνον νν Τιγων τυρὸς «δῦ Βυζαντίοις, ἰπβφη ΠΙΠπῚ Βγ Ζᾶτηῖς 
φοττῖς ἐς σαιηῆς.51ς [ιπηΐτο ὃς ἀριιὰ ΡΠ α!ατῖα.1π ἘΡΕΠ, πόδι ατρί- 
ψαύει τὸ μέτωπον ἔτ οητοιη ΡΟ γισατγο: φυοα τ ἀρ ἰϊς ἡ νοτο- 
ςαηάία ἤπος τγαθίδιιης 8. ριιάογοην ἀεροπιιήτ. τγα,} 1.13. 

Παρατρεριμντος, τὸ, ΠΟΥ ΓΙ ΠῚ ΟΠταΙ πη Τ ἦτ], ὃς ἱπτοττγίειγα ϑοαιι οἷα; 
Τα  [σοντ ἴῃ ΡΘοιιλα αιιοα ἀςςοά ες ἀτα; ἀττου γον αἱ ρ ὁ ἀε[ορεὶ, 
Ἐὶ αὐδῳτρίμματα νοσας Θαίοη. ὃς Τϊοίς, τιον Ῥ]Ϊπιατετῖτα νοςας 
ἀτάτιο ἸητοττγΡ ἴῃ 655 νΠ]ρ ὁ ὑγέοηγες., ὃὲ ἴῃ ἐαι115 ργᾶ:[Ογτῆτὶ ον» - 
τγεϊ αἰ ομτες. 

Τ]αρατρίχομαι υὑτῦ πολακείας, Ὡρετοῦ ἂρ ἀἀΔιατίοπο, 
Πώρατριψις»εως. ἡ γαττγίτι! 5.6 ΠῚ ΠΟ αθτιέλιϊς. ΡΊ τη. 
Παρατροποίώ, [ἀς ΠΊ 4ιιοα αϑδατρωποίῳ , γε ΟΠ. δ τί μὲ ταῦτει αἴρα- 

προπέων, ἐρεείνεις, 7) ἃ τρέϊα να ἀθάμοεης Τοπὶοὰ ρτὸ πῆρατρο- 
πίων, ; ' 

Παρατρ πὴ ηςγἡ, {6 Η χῖο. ροΓ ο ΠΟ, ἀεργαίιατί ον δογγατῖο, ἵπ ἐγ" 
ΤΟΓΟΙῚ ἵπηρι ΠΟ 2 λπτατῖο, ἀἸρτοῆϊο. ἀϊιεγτι οι πι, ΤΒεσάοτ. 
ἴῃ 3.}}{π|ςοο! εἴς Πμ]1ὰ πος Ὲ εἰς ἐἰσέζειαν ὠντύ αὐ, τοοπιίωὶ πρρϑειὸ - 
υϑροι,οἶτι5 αἰ Ἰπηρίοτατοπι ἀςξςξτίοποπι. Οτερ. ἴα τροσπήτε αἐκ- 

ςάσις ἀσὺ τῇς ἀγζελικῆς δμοτιμίας, 
Ταράτροπος,ν ΔΙ Γίτι5Ἰ πίΟ Π ἴτιι5» ΟΠ Π. τοῖον ἐΐπος κατέλεξε αἰδάτρο- 

πον ἷ παι ρφιμίαν, «ἰδαᾳξοχίω, Επτρίη Απάγοτη. τί σ᾽ ἐγὼ μόρφυ πὰ- 
οἐέτροπον μέλίθ. δ ρα; σαΥ ΠῚ ΘΠ ΠΊΟΥΤΕΠῚ ἀιΙογῦθ ἢ, 
Τιαρατροχα ζω; ρογοιγγορτατεγοο, πῃ Ἐρίρτ. Αςοι, αϑρτρύχασαι; 

Ρτασιγγογο, Παρατρόχια, τὰ ἐπανες ἡκότοι ΦῈρμοίτια αρὰ τὸν ἄξονας 
ῬοΙΠιοὶ εττα πὶ αὐδαξόνια, 

Παρατρύζω,αἰἔγεροτάς δρίθιι5, ὅταν τοῖς οἰκείοις νέο τ οἷς γρεροὶ ὅβηφω-. 

γώσι: ΑΓ [Ὁ πὸ «Πα ἤσ0. πϑοοφονω, γογίύζω, 
Παρατρυφείω, ἀεἰ τας ἕαοῖο, ἀ6 {1115 ν τοῦ. 
Παρατρωγω,ατοάο,σοπιοάίο, Οἰπὶ Οοηϊτ, παρετρώγε τῆς ἐλάας, 9]}- 

τιδτ ςοπηοάϊτ. - ; 
Παρξατρωπ αὖ, παρατρέπειν, παρα τρώπώσι, πο ρρίπ ρέπουσι, πείϑουσι, ἘΤΟΙΉ. 

1ΠΠπ4.λ. τὸ οὶ ἐδὺ ϑυδεοδι τὸ ἢ χωλῇς ὠγανῆσι λοι(ῇς τε κυιοσῆς τε πα- 
ρατρωπώσ᾽ αἴϑρωποι βεξξιιητ ἄς Ὁ ἵτὰ απιστγαηξ. 

Παρατυγχ αὐω,ϊπτογίιπη 41 ]ςτι] αἐτε ΡΟΙνΌ. μὴ δια ὅτι παρατυχεῖν 
τῇ μάχηεριισηα ἱπτοτοῖϊς ποι Ῥοῖϊο. Γ46Π|; πιϑρ᾽ αὐτο ἷςτορημέναι 
πειρατετευχότων τοῖς χαμροῖς 7411] Δ᾽ 4113 [68 ΘΟΓ πὶ ΓΟ) Ροτίμγι ἔπῈ -- 
ταητι ΓΟ δὼ ἀἸςίτιγ τροσιτυγχανὼ, πουραμνομο. Παρατυγχ νην, 
Πατο,ργαίξο ὃς αἤπάμπηπι οὔ 5 παρίςαὐϑεη. ΡΙθτατ. ἴῃ Τγσαγρο; 
αὶ σκωπήῆεσιν θιηήλοις παρετύγχανον καὶ πορεργως, Δἀοταηῖ ἀοςιιγατὰ, ὃς 
νἰνίψιιο Ῥγαῖῖο οὐαπῖ. Παρατυγχαϑειν 7 Τητεν πεηῖγοὺ Πιρογιο- 

τδἰγςο, ξογτὸ ἀοῆς ταῖς Ὀσουγτεγε, Α ἔζογιιπὶ ταρ. 17. διελέγετο 

ῳϑὸς ἐδὺ παρατυγχ αϑοντας. ἀΠ}οτείατ σε πὶ δι {15 οὐδ 115.Ρ]4 - 
το ἴπ Ργοταρογδ,εῖς χαιφόν γὲ παρα τετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις Πρῤ- 
δέκος ὅδε ἡ Ορροττιιπὸ ἃζ ἔοττε ἔοττιιηα δἀποηῖς. Τάθηι 0.5.4 8 
Κορ. λαζόνεας ὃ, τι ἐχοίσῳ περέτυ χεν ὅπλον » ταρίοπτε αἸοὐ οἰῖ- 
4116 οδιυιῖιπι ἔτ το πη. Χ ἐπορ. ΗΤΡΡΑτο᾿,, ποιεῖν ἢ τὸ πεερψτυγ- 
χαθον ἀυτῷ αἰεὶ δεῖ, κἡ τοὺς το πτιριο-εἰ μῆμον σκοποί τα. τὸ ξυμφέρον ἐκ-. 
πονόνν, ΟΡ οτος αατέ οἰ Ἰά4 απ οά ἔους οδτυ]ογὶε σχοαμ! ἐ τέ- 
τε πατὰ σου [ιΐεπτοίτι; εἰἤςεγο χυος ἴπ γοπὶ εἱς ντθφάταγ, 1- 
ἀσπη,ὀκιβουϑεῖ εἰς τοὶ μεϑήρκα σιαὶ τοῖς πέρατυ χ οὖσιν ἱπποτως, ΟἸΠΠῚ 
τι γηγᾷ ΘΕ ΠῈ τα τιατῖᾳ. Η της ἐκ τῷ παρατυχόντος, ντ Οὐο - 
Πὼ τα]ογίτορτο τὰ πάζα,ντ ἐκ τῷ πάρατυ χόντος λέγειν 5 {Ἰ(ττ ἐκ τοῦ 
σπριςανῆρου λέγειν, τὸ ἐπεὶ ϑὴν εἰ πεῖν, χὺ τὸ εἰσιὸν, νο] ἐν τῷ χαιδοῖ χέ-- 
γεῖν, ἡ αὐτου εδιαζειν. Ἐτ παρατυγχαίοντες μερτυρές » τοίτες ξοττιτα 
᾿αταῖϊς οδατὶ πιο οὐ] τί ΐςντ ἀϊος τ ΟὈΪατῖα ἀιιρτιγ οὶ τερ᾿- 
φυγχαίόντες κἢ δαθ ταυτομαίτου παροιγινουβυοι; Ὀ] τα τοἶ ι}9 γαδδὲ αἰοργη- 
σίας, οἰ οἱ 5,χεήσοιδϑοι τοῖς αῇἴδῳ τυΓχαΐεσι, ιρτα ἀἸχοτγαῦ συμφέρε- 
ὅτι! τεῖς παρᾶσι. ' 

Πωράτυπος,δ, ρετρΕΓᾶ οὐ [ις ἃς Πρπάτιις νῦ αὐάτυπον νόμισμα αρι 
(“οἱ Αὐἰπορα. Παρατυπόω,κ, ΡΕΓΡΟΓΔΠῚ ἐουπιο,ίεε ἤρατο, 
νο! ὀθίτον ὃς ἴῃ ἐγαπῆτι ἔογπγο: 

τίαρατυπωτικώς, τι ἀτιι5 πα πα []ις Ἔχ ρτο Τὸ σγα ἤτοτο πυϊπουνα 4- 
1 π. 46 Οδιπς σγτηρτ, [10.3..ἰμυδρώς τὸ παρατυπωτικεῖς αἱ ϑιαῤεεεί, 

Παρατυχ ον, ΘΟ] Ατιιτη. αι πὶ οοοαἤο ἴτά τα} Π1τ7 4 11} ἰιςοασ. ἀἰοίτατ' 
ἤρα ἐνὸν, ὃς οἴξόν, ρ το ἴξόντος. Τππιοηἶτητ οτίαπι ΡΙῸ Ταρασυχόντος 

ἀρι ΤΒειογ 4. ὅς εἴα Ατιῖσιι πη. τὸ παρατύχὸν, «αι αυοιᾶ, ἔοτ- 

ταϊτὸ, ογπηορσοη, ὅτε γδ ἀῤεϑημα ὄγχε λέξει ιἱσοπί πῆ τὸ πὲν δῦ μοι. οἷλ 2 

χεὶ τὲ παφατυχον γίνετά,. [εἀ ἢτ ξοττιῖτό. σαρατυ χὸν ἐν χαλαῖ νομέ- 

ἕοντες συμξαλᾶν, ορροττιπὸ οχ᾿[πέπηητοβ στα μοίτε σοηβίρο- 
τὲ ροῖτο, Τ Βυιογά. Τάοπι [1|0.1.1π ςοποίοης Ατβεμιςηπιιη)» Μέ- 
χεις τὼ ξυμφέροντα λογιζὸ μῆμοιγτεῷ διχαίῳ χόγῳ γι χρὴ ὥνε ὃ ἐδείε, 

πῶ παρατυχόν ἰχυὶ πὶ χορ σαιδδει οροϑεὶς» τα μὴ πλέον ἔχιν ἀπέτραπε- 
το, Οιιοδά 1ρῇ ντὶ Πτατῖς νείζεφ τατὶ ΟΠ ΟΙῈ ἀιιςφητο 5» πιεῖ. ὅζιον- 
4εὶ ηϊίπς το π αἰ [τὶς : συΤας ΠΟΠΊΟ νΠΩ114Πὶ 314 ΔΓ] ΠΟΓΟΠῚ 
σατατι Βαδιυῖτ, σαὶ φιηάςπι ἸρΗ͂ νἱ νεῖ ᾿σεγοῦ ᾿ γτ πόη ΡΒ] 15 ἔπ] 
ξοπιπιοάϊς εἰ δυιεπάτιπι εἰς ρατατίτ, ᾿ 

ἼΤοπι: 2. 11, ΠῚ 

ω 

»ῺῊ 



4οο "Ἐκ 
ππαρατυχ νγοδυϊυσ,Γοττὸ ΟὈ]ατι5,ηυίσπηαις, αι δ τα Πα οαπαιιο; 

αϊμρετ Τμμογἀϊ 4. Ἐτ αὔδᾳ τυχῶν τῷ λόγω αὶ ςοΠ]οααΐο ἱπτεῖς 
ξαϊτιὸν τῷ αϑοῳ τυχόντι χρόνω 7 αι ΟΡΙΙ5 ἢτ. οὐ τυχέσης σωπηρίας,. 

οδίατα ίδίιτε. 
τιαραὺ γάζω1{Ππ| γος Οἱ [υξγο. ἴτοιπι πτορφμιοιω κὸ ἐμφαϊ"α, Ἰπιασίποιτι 

τορτα ίξητο. ὈΙοηΥ ἐς 51τὰ οτδὶς. Πρ τρὑωὴς κρεοῖο αὐρφυγάζαστι 
χράρξνμον,ατὶ οτῖ5 ἃ [πε 1115 σαρατ, 

τιαραυδῴν,αΠ] οι σοη ΓΟ] ατὶ, αβοφ μυϑεϊῶτη Οὐγ [7 6, μυΐϑοις ἀγανοῖσι 
αἰοιρυδιέσεις. 

τιαραυλίζομαιγμείσομαινπ σμώ»οχ οαδ 9 Ατἰνοπ. 1... δαὶ τὸ παραυλίζᾳ- 
ται τὸ αἴου τοι οι ὅλοι ἐν δορυφόρρις τοῖς βασιλείοις, οὐ Δ φιοά εχ- 

οαθεης δά γορῖδβ ῬγάποΙΡ ΙΠ1. 
τιαραύλεον,ν οἰ συ πι. : 
τιαῤαυχθ..-,5,Λἀ Οπαη5:ποὴ το ροηάεης δά τιδίαμ. δορί νος] ἴῃ. Α- 

Ἰαςου:τίνιθ. βου πείραυλ!Θ- υἰξέ ζ) γαίποις 7 συὶι5 νοχ δα ίΟηι5 οχὶτ ὁ 
Τα , Περίτιιν ὅς μέλιθ, παῤαυλον, το ἀμ]ομιιαι ὃς ἀπῳδὲὸν, Ἐπ|Ὶ. 
ΗΠ λά.φ. ἐ 

Τιαταὐξησες εως9 ἡ ΑΙ 1 ΠοατογΟτητ. Π10..9.ς 0.2. 
Τρ ραυται  πλιιὶ ἀταιιο:σιτα δαῖτ. ΟγΘρΌτ. πάρα τοὺ ὙΦ συμξανόντων, 

14 επι,παραυτεὶ τῆς κινήσεως ἐσλήγησανιν τ ΡΥ ΠΥ πη ὄυ ϑέως» παραοτί-- 
κανοοπτί πιὸ ΑἸοχ, ΑΡμγοά ΡγΟ ].ν ς.}10.2. 
Παρ τί κα, ἴπ Ῥταοπ5,8 ρταίςη5, Ὀ]η. ςοπτιμιὸν φοπέοίτἰτἢ; 1 

πιοπιεηζονῆας ἀιογᾷ ἱπ ρτοίςητία, τι πι. Βιιά, ἴῃ ἘΡΠ. ργίοτ, 
τεσοητί τὸ ἀιχὶς Οἷς, ὁ παραυτέχρ, ρ ας 5. παραυτίκα 9 ἵ. ἡ Ἀγ τὸ 
ἐνεσώς, καὶ παρα τίκᾳ ἡ δονη πιο πεπῖδη θα ν Οἱ ρτα5» Ὁ Ὁ ΠῚ. ΡτῸ Ρτς- 
{δμτὶ νοὶ ρτατον Χαπορ ἢ. ΡΔῆιις 2.αα Οοτίμτῃ. αρ.2.τὸ γὸ πα- 
ραυτίκαι ἐκαφ ρὸν τῆς ϑλίψεως ημδδ, 'χος ἐπΐπι δὰ ργαίξης ορρτοῖ 
βοηῖς ποίεγα [διις:Τπτογρ.πποηϊδηταηςα οαἰπι [ςιΐτας ορρτοί- 
Ποπὶς ποῖτα;. Πιοίτατ νετὸ παραυτίκα, παραυτεὶς, ἃς παρα τύϑεν᾿ 
ἢπι}11 Πσπὶςατιι. ἐν τιῇ παραυτίχα. ἴῃ εοάοπη τοι ρογο,60 π|ο- 
πιρητο ἷ.ὲν τῷ ἐγεστωώτι τύτε χρονὼ, ΘΔ] εη.1.1. Αἡ Οἴλιις, ἐς τὸ παραυ- 
πίκαχια Ρταίςηϑ)οοη ε τέπι, Τ᾿ μον 4.1.χ7) τὸ ἐγες-ὃς οἱκλτίτη, τὐτε 
παραυτίκαγτιης ἴῃ ργαίςητία. ᾿ 

Τπαραυτόϑεν, ΠΑ] ἴάτη πὰς οχ 11 Βογα. Αὐτίδη παρα τοϑεν ὡς  χονῆν 
ἐπεξιόγτες οἷ. τού ττεΐϑεγγτοα πο τ δε, προ τί ρος 

Τιαραυτόφι,αρ τα ἵρ ἤιτη, 
τπαραυχενίζω, ΠΟΙ πτπ ἀοπαῖττο 9 ὃς ργοροπάςο ςο]]0 ἀοιιοχο»ἤιιηι 

ΟὈΠΕΙρο σαρίτον Ε] οὈ τίρι!ς ἔπη. 
Τιάραυ χενίη φαρέπρη ϊπ ἘΡΊΡΤ,ΠΟ110 ἀρταᾶτὰ ὃς [ιΐρεπία. 
Παρχφάγειν τινοὶ οδάοπι ἤσιιγα ἀϊσιητ Ογα οί», Γιατὶ σοπποήε- 

τε ὃς οἰτοπηγοάσγορτο ἀϊξξὶς νοχατο ἃς ργοίοἰπάοτο: αι ρο- 
θοὸς ἰοχιοπάὶ οτίαπι να] σατὶ [αγποης γτίπηιγ, Ὀἱορόοηος [κἃ- 
εὐτίας ἀς ΑτἸπῖρρο Ογτγεπαῖοο; Ο᾽ 2 Τίμων παρέφαγι, ὡς ϑρυπῆο- 
ψῆνον. Τ ογοπτῖις ἴὰ Ἐπηιοιον τόσο ργὸ ἱππος ΡΒοπίτια ὃς τὰ 
ΟΙιατεα » ἅπης ςοπιοάεπάιτη ὃς ἀεγί θη μι ν οἷσι ργορῖμο, 
Ἡοτγατχίμβη Ἐρ᾿Ε, δά 1 οἰτιπι, Ποητα ὙΠεοπΙΠΟ (ΠῚ οἸΓ σι - 
τοὐϊτιτγεσηι14, Αά τς ροίς Ραι]ὸ νϑατιιγα ραγῖσι]α [ςπτῖ5. Ετ 
11.1.5 εγτα. ϑατγ τ. 4. ἀδίσητοηι αὶ γοά τς ἀπιϊςεη (το ἀ ἃς πὸ- 
ρατρ ὡγήν ἀἰοϊτιιγις ργο σον. ΒαΙΡο, Μοτο ἰοπλίμασῃ ἰμμι- 
ἀεητ,η σοπαϊῖς τοάτιητ,ἤι οἶτοι 15 ν ε! ΠΠσαητ. 

Πωρα φαϊνω,ἀεπιου τ ουρτορὸ εχ αδοοοἱπ τγαηῆτι ὃς νοΪ ας ργφτο- 
τίςης οἴξεπάο. ἐμυδρώς δευινύω, ργαΣ Πτς ἔθετο. αὐρᾳφίωξαι » δειξαι, 
αἰδαφανεὶς ἐν καιρῷ, ορροττιπὸ [ς οβογοπϑΡΊατ, ἴῃ (Δ ΠΆ}}10. 

Παραφαίρθσες γεως γἡ γαδεπιρτίο. 
Παραφάσαι. ἀριϊά ΕἸ ρΡΟΟΥ ΠΠἅΠι] {τ πη} ἐχρίογατς τγαξξατέν ε. 

Ηἴης ὃς ἔδογογος ντεῦὶ ἰοςος αὐὔοφφάσιας νοςᾷητ, Οἱ]. ἴῃ ΟΙοί. 
{αρηππρεης ράτ!ὸ ροΙς ᾿ς δασέως ἰορεῃάα εξ πο αὐτο πὶ 
ψιλοῖς γε ϑωοφοίδτειν, μΔτ ἐγκεϊῶπε! {{π|5 ἡ οσδ αι π|π| τῆς φῇς ΠΟΙῚ 
τπαϊ ὃ ἰσίτιιν (τὶ Βογοτιιτ παρὼφασαι Παράφασις, ἐγ φασ αι» υιᾶ, ἃὲ ἴῃ 
ταεάϊο [ρίτῖτιις ἀ γι πιηῖϑ σαι ροηὶ (οτος ἔα ς οχ Εη. 
ἀϊ(ςἸπιιις. 

Παράφασις εως. ἡ αὐ] ποττατίο, δάἀπηουϊτιοοὔμιλἤο, ἃ αἰδάφνω χαρά 
Ηεἤοχριπαρώνω συμένλόσω, ἴτε ἀο! οἵα ρεγπιαπο,ἀεσορτίο ας 
Ἀι ροτπιλάεπάο,, ρΓῸὸ 40 ἱπέγα σόρφασις ροξεϊςὲ,ατ αὐρῴφασις 
νἱ4.ἴῃ ρεξοεάςητε αὔοῳφαΐσαι. 

ἡμαραφάσκως ρτο 4ἴιο Ροξεϊςὲ παραφάσκω,!πίοττο οἷο πὶ φιοάσα- 

φόφημι. 
ΤΙαθαφάσσειν, ἀο τας ΗΊΡΡ. αὐδῳφερν εἶν ὡς κα ἀλλοφα τήν, ΠΙΌΠι. 
ΤΙαραφω, ἡ τηοτα τπᾶπι τἀηροςοοηττγεέζο. 
Πιαραφαύλον,ν 6] ροτῖτις κῆρα φαῦλον, οὴ αιιο παρ᾽ ἐδδν,ρ το πἰ}}1- 

Ἰο, πῆρα ωἰπρέν. 5 γ ας Ὑ ΒεορΑ[ο, ἰὼ εἰ οὐδα φαῦλον 5 δμ᾽ αὐτὶ παν- 
πὸς ἐποιεῖτο πειζδηῶαι 9 ἱ. Οὐάτο πος σγοάοτγς ὃς ρογπλάθγὶ ἤθὴ 
[εαΐτοῦ οιρίεατ, ὃς ππαρπόροτα τεθς {μὲ5 σοπάιϊισοτε ς[πἰπια- 
Βατ,νγοῖ πιᾶσπο ἐπηρτιπὶ ν οἰ Πος. 

τιαραφέρεόδευ, ἤουτ αὐοαφέρειν» ρογρογᾶπι ργατογβιρετγς ας ργᾷτοτ- 
πΘΒΙργωτογῖτο αιοά θη δγὰς σοητοιηπεηδιιτηναρι Τογδηζ. 

ἴῃ ΡΒογην σα ξιρῖας ἢς ρύςτον σαί πος οϑδαφέρεάθου να]}Ὸ ἸΏ 
Α4αρ. Ἐγαίπηις ἐξοιβεοτ. Τιαρα φέρεται Ρογρεγὰπι ἀρ»Ρεγρο- 
τὰπι τηοπογὶ οἷα σοητγάγι πὶ ἔογυ! Αὐτοτ, Ετῆὶς, 1. ϑν ὧν τοῖς σώ- 
μώσι μϑὸ ὁρῶμβρ τὶ αϑοφφορῥμᾶῆνον. ΑἸ αυα πο ῬτῸ ογγᾶνο, Αθ γγαγο) 
κὶ σφαλλεῶχ, ΡΊατο,» ταύτῃ υδῥ πεύμπολυ «“αρζωέχθημῆν, ΟτοροΥ, εἰ ὃ 

πταρει εχθ εἴη τῷ κορρκειυῦοε ἡ μίμησις, 

Ταραφερνα, τοὶ τὸ τοῦ χϑϑφὶ ὃς φερνὴ,,«ἀο5 ; οο πιροῆτῳ ἀϊξλίο Πρ η]Ε - 

᾿ πὰ . 
"ὧν δ δου; ψς 

α ολῃ5 ἰάοτῃ ἡ οα οἰξώωρρικον ΗΠ εἰν οἶ.νἡ ὅϑγμιμείι 
Ῥέατογ ἀοτοπί ργοῖς ἐξϊτια πὶ, αἀτοπτῖτίαπη 4 
πὰς ἰοαυστυς : Ὀτειἠτέταις φασι Ῥγατογῆ 

᾿ ἴλιῃ δά γἶτος ἀφξειταγοσοητίπετιγ πος ποηηῖπα, 
φῥία μαθὲς ἀρινὰ Γλιλι ἰὰ ἀςοϊπιοίεχιο, ἀς 5 
σλῃ09 αἱ ςαρτὰ Οαἴτμαρίης νἱγσίποπι ποδΊ οὶ 
οἷρὶ ἀοϊροπίαταπι τὰ γε! ἀϊτ,γι ὃς πὸ λύτρα ἃ ρα 
ςερτα δάϊοογοῦ :ϑαροῦ ἀοταπι, ἱπαημςη 5, 4 Πάπα, 
οςοτο οϑοδτς τ] ἃ πὶς ἀοτα τα ἀομα δος άδητ: 
Ἰεῖς, ἂς Πδὶ ἤάθοτε ἐπε, ν 01. ἤιροῖ ἀοτειαι ἀοτς 

. ἀοοείπο, τα αὔράφερνα. (ἴςετο ἃς πος ἢρπιῆςας 
ἈΡΒΗΠρ. "ΠΣ αιαπ ργατον ἀοτοπῖ μιά ἐπὶ οἰ μα 
Ρεγιητράστμτῃ Οὐ ΡΠ ΠῚ οδ ἰαγσίτι Απτομίας. 
τίη ἰθρ6.9.5.2. ἐς ἐειτιἄοτ, Γοτῖς διιζεπι σδα Ἀ ἱ 
ΡῬετς ἀεθεμλι5 οΔ5411: ἐ ἄοτειι ἀαπτατγι ςτογὴπι ἢ 
ἴῃ φἄγαιμα; ΟΥ̓ Οἱ ἴα βέρνα ἀϊσιητοχιςαις ΟἈΠῚ ρα 
ῬεΠδατοντἀφαπλιι5 δὴ τάτίηι ἘΠ οἴαητιιν πλατεῖ ΨΊαι 
Παραφερϑμῆνα, ξοτοι} αν αὐ τι ϑέυῆυαι, πϑοφυκείμβυα, 
Παραφέρω,τγαησἐοτοςσοητγὰ ξογουίη ἀϊπποτίᾳ ἔογο, αῇ 

τπιογίιπι απέογο. Γμςΐδη, ζω τινα σῷ χέμωνΘ. ὁ ποτα 
αἰραφέρειν ταὶ ὥρας 5 ἀλλ ἀὐγτο ὑπτιτνς ἀριιά Πεπποί 
Αροϊίη Ἐρ. νεφέλαι αὔυ ὅροι, ὑατακέμμων αὔορφερθ μῆνα» ἢ 
τγδη Πιογίϑ ασὶς γδτιι5ϑ,ἔειι παι 1} ἀϊβέοιτ,αῖτ ψίγρι 
ζ2.Ἐρὶ ἢ σαρ. 2.γεφέλαι, ων λαύλαπος ἐλαυνόμῆναι, πὴ 
ἀερυδιιοῖντ αὐδῳ φέρω τὸν ὀφϑελιον, [πη ῖς αἰριεῖο. : 

,, δεαγοιανγιοητα αδα Ποηδητι 2 Ὀ]οίς. ΠΡ. 6,ςρ.2.. 
αὔοιαν καὶ αὔδα φδρσιμίω οὐρα γέρωσιν 7 1. ἴῃ πηαίατη ρανῖδη 
δετιοητῖδῃι ἐπ τΕΓρ οτθασιγ ΠΟ ογγοῖς ἰαρ 5 ἃ 
φἦρω,εχ ἠθςεο,Ἰπέεγο, ἴῃ πιρά πὶ Δβοτο, ργοῖς 
ταράϊατη, ὐδαγω, Κα [ς Πϊη τ᾽ πιρορχ ἔπειτα τὸν ἑρμίῶ᾽ 
καλόμρον ππσραφέρει ἐν σκώμαριτος μέρει, πίω) δὲ κοί αΐρυ πὶ 
μέσον, ἀεοϊ πᾶ πὶ ράγίθην ἴῃ πο ἀπ ἀβοτγς 5 ΡΙατ,ῖν 
αἰγχζιιαλομαι παρα φέρφυσ' οἰκπρὺς λόγοις, τὴς Ριιάος ΠΡ, 
πῖοπο χιοτῖ, Εὐτρί, Ἐρτέξγετιι5. μυδὲ πολλὰ χ ὥ πὸ ὃ 
αἴρῴρερενῃς ἔχ ρίμς5 οδ οἷς ἄτας της ςος, Παρας 
ϑεμααρροποχάς Ἐρι}}15 ἀἸοίτιτ, Χ ΠοΡΕ. Ραά.3. ὁ μθν 
χετο αἰδαφέρωγινιας αὐραφέροντες, τιέξοτες Ἔρα αταιπι, 
ϑέντες 1 οίλῃ, μοίρτις μένον «Ὁ αἰδαφεροιθων Ατπεη, τ τε) 

τὰ παρεφέρετο, νὈ] δί τὐξιφέρω π᾿ εοάεπη Πρηί ἤσατιι ῬΙᾶτο, 
ΚΘΡ. οἷσπερ οἱ χίχνοι «ὦ ἀεὶ ,ὐδοφερρυίύκ. Σσπογεύονται. 
{ἀροτο.Αὐι 4. πη Ῥαπά. ὁ ὃ π᾿ αὐτας βασιλέας παρφνεγ! 
γοίαις, Παραφέρω, ρΓατοΥ ουργωγευρτςά τ, ΡΓΩτΟΓ 
ΠΟρΡἢτειχυ γὸ ἐχάςα παραφέρει τίν δι εν αρὶν νοῦ σε τί 

φέρειν τίμὴ νύκτα, ποέξειη τγδηίπηΐτγετε δι οτίαπῃ Ρ 

ΒΑΠΙ. Παραφέρω, στη αἰτο αἴογο, ιν πὰ αβετο;, νοὶ Ὁ Ἧ 
ξοτο, Ρίατο διονυσίῳ. χαίρφυσι πίω) σῷ σιμιωνίδου ξιωυουσίαν πα ἴω 
τες. Παραφέρειν τω» χεῖρα, [Ὁ 1η πηδηιις σοίτιι ρεσοα νῖ ἡ 
οτᾶτου αἱ ρεγρογάτη ἰαξγατ,ἰητξάιτ,τγδηϑίεγτ, υἰτὶ ἮΝ 
σολοικίζειν. 515 δῖ πὶ πηάπιηι ἕεγγε ἀϊχὶς γἱγρ.3. πὶ 

οὐπι ποραῖ ἴῃ εο ροῆτας εἱς ἔοττιιπας σγαςὶα, ἢ ἢ 
τηδηῦ νἱττοσε τὰ οὐ τφαὶζ » κ δόυρὶ πίω χεῖρρα, θνδοὶ μὴ δευ 
γισι λτταηίρο αὶ ὃς τγαη!πι}}}. (Ἰς,ἤπ Οὔτδῖ, ροσγοχε Ἶ 
εἰτοαι!ὸ ἃ φερτείνειν τις λιι5 Πσηιῆσαῦ. 

Παράφημι, ΠΟ Οτυ ρου Πα ἀθον Βουτοτςοοη[] ο,ἀςοῖρὰ 
εἴ. μητοὶ δ᾽ ἐγιὰ οὐδσίλημι κὶ αὐτῇ αἷρ νοεόσῃ Τιατρὶ φίλῳ ὅν Ε 
δεῖ, τυ παρωνω κὸ συμοαλϑύω, οἴ] πγαῦτί δίς. δὰ: 

τι ρα φίδι, ἀοτοσοις, δεῖξαι, ΑΥΠΤορ ἃ, Οοπείοη. Ἦ 
Τηαρρέφίμωον 1} ππετιϊ πα αριά ΑἸἸ ΟΡ .οχ Ἑπτῖρ. 
Τιαραφϑοίνω, ΓΟ ΓΓΟ, ἀητοι στον ργαπδηϊο,νπῦο. ᾿οπι 

εαφϑεέοσας ἐρεείνει, ρτατΙξηΐοης ΓΟ ραζ, αβοοφϑ'αίοσι, (ΌΡΘ 
τογταῖ, ΠΟΠΊΘΓ, «ἡ 

Παραφ ϑέχζομαι» τὸ αὐϑφ ῥυθμὸν φϑέγίομα), ντ νοΧ 4118 ΠΟ 
ἃς σοηϑτιίτ. πᾶς ὅζρτο ρεγρογὰμπι ἰσχίου ρομἰ τυ Γηῖ 
πὲ τείροπάςο, ΡΙατο ἴῃ Ευτηγά. Οὐκ αὐ ἔφη παύσῃ 
γι Ρετγρογᾶτη τερδαθηβ.{πιι5,Ευϑις οι πἴτο παρ 
Ἰοςο οἰξ πΙΒ}} λά γεπ ρεγιϊηςητῖα ἰοαυΐςποη α8 ὦ 

τοίροηάοτγο αὐ γοῦρα ἕσεγε, ἀῳθρσδιόνυσα λέγειν, 
δαχορήγηαα. δ 

Παράφϑεγμα ΟΠ στιπτη γεύροη ἤιπι , πο ἀρ ροίταπ,, ἢ 
Εὐτηγ εἰ, τῶτ᾽ ἐκεῖνο ἐΐφν ἥκει τὸ αὐτὸ αϑοσί φϑεγμμιγἱ, αϑορ “λῷ 

Παραφϑεγκτήρια, Ὸ Π{π|ς1 νἱ πρὸς γάϑιον ἐορ το. ν᾿ 
Ππαραφϑείρω, ΠΟΥΤΊΗΡΟ. 

Παραφϑορρὺ ας, [Δ 68. ΟΥΓᾺΡ ΙΕ] γσιοσ, 
Παραφίμωσις. νά Φίμωσις. ς 

Παραφίνιαι αξξηια; γος γεγαπ ηϊττό, Αὐτουϑ: Ετἢῖς. ταὶ 
σιχοὶ “Ἶ᾽ δπορημέτων παρα φείδδω, ἡ γὸ οἰκεῖα τῆς παράσης 

Παραφορ,, ἔγαι5,Ἔγγοτιν πᾶς σαραφορρὲ πῆς διανοίας, της τὶς 
Ἰπίλαϊα ΒΙογατ. πηεητὴς ΑΙ ἰδηᾶταν ἐγγοῦ Ομ  ητῇ] ὐπὸ σᾶ π 
δδαιοὶ. ἐγτατο,αδογναγο, σφαλλεῶει. Ὀϊοἵς,!. (4.79.8 
Ροταπὶ αϑοτγς διανοίας αὐοσιφορον, τηθητοΠΊ ἕαυγθᾶγα 
τίς πιο Πὰς. ΡΙΠταγ νἀ Ὑ στ Μιυμεγ. Μμάχισα ὃ) εἰκα , 
ὀκσατικίω χαξὼν ὁ ανλρυτορπίω αὐταῖς κὐ διανοίαφ σραραφοροὶν Ὀμργς Ξ 
ὅδε οἱ Ἰπληϊλαν» σεν Βιιάπιις μιτογοπι, γέροι, ταὶ γὸ πὰ εἰ 
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ας γίνει μεσ ϑηΐκαμῆν, Τ᾽ 4, αἰῤῥαςίαε γο- 
Ταρα φοραὶ ρογ οΥ Πτας,ργοριιαγὶςατο: γεξτό- 

σπίτι, νης ἐς νατὶβ ροάτδθιι5 ἀταιιὸ Ἰποιγιιὶς ἀἸοῖταν 
οὶ ἀαριι Αὐἀαπηδητ, ἴῃ ΓΗΥ ΠΟρΡποῖι. 
ἰαχῖα ξοσο,αδαφέρν, τοὶ δεέπνε αἰδριφορέεται ἐδὲν 

ΟΠΡΟΓΟΓΟ ΓΟ ΠἰσογοΡΊατο ἴῃ Πρ, 
ποσοῖς ΘΕ] γα τί σης ΠῚ, πτιρϑιν θυ, Ργάσερ5 σοη- 
Πλν ΘΟΟΥ8. σφαλλόμθ-. ογγαιεἶτ15») αἰδαφορρι 
; Ἀιγοῦ ργαοῖρίτεσνας τγαπΠιογίος γαρὶτν Επισὶρ. 
χὰ χακὸς ὁ κεϑύων, οὐτίτις ταπαιιατη πΊοητα σα- 

ἢ οἵδ ἐπιτι Π 15) ΡΙατο ἀς ΤΟ ρ. ῬΙατατ, ἐπ Αστόχεγ. 
ἡ εἰδάφορος, αὐδα φόρος καὶ γλώσσα νκἡ κατεψυγυθυη, 

τ. ἰΐπριια δα] θυ 6η.8. ὃς τι οΗςῖο ἔπιο διπρὶ 
ΠῸ ΒΙ 1 γα]. Ιτοπὶ ρος] φἀιιςξξιις, οβεγατιις;αρτε- 
6 αἰδάφορον βλέπειν, [46 πὶ το αἰ αφέρειν τὸν ἐφ- 

αἷ5 ΘΟΙΠ 5 Οδτιιοῦ! Γαιοα ἢ, δρεμυὶ ἡ αὐραφορον βλέπων, 
εδυρκοὶς,εβατατῖ 5 ΟΟΙ} 15 ἰΏτιοι5 7 Γ[άδηι. Παράφορος. 

4! Θπτιις, νπάε αι τογάτιμιι αΓ πη ηἶς ΒΘ ηιις ρα- 
γοσαῖ. ΡΙΙπ ντάς Στυπῆηρία, 
4αΠ εβεγατίονΡΙατο ἴῃ Τ μη. Εἰοΐπιις ταπηξ ποθὴ εχ - 

"»4 ὁρόποτο δἰ αι ἀς οπογου Ἐχοπογαγο, ΡΟΪ ΠΧ, 
ὅτι 2» τὸ (ὺ ὠγκαλιδὸφόρρις αὐτοιξ τι αὐϑῳ φορτίσου τι, 

γδσῖοῦ ΟὨὮΙ5 ἱπΠ ΡΟΠ του ητ5 Οποτὶ αἀήοτο, 
δηἀδ,ποη ἴατὶς ίαπια ταρητο,ν οἱ εἰτισαητοτ. 
το, (Ἐρ᾿ Πτφητιπ πη πηοηζο αἰ σι δά ἀϊτῇ ἴδιι 
υὙΤ Βιιογά, Π10..4. ἀπὸ τῆς μηχανῆς πο ἐνήσειν δεονοῦγ- 

δ ἐττρὸς 
δοάοπι (γπιοης αἰ τι} νογτοτσ ατηιιο Ἔχ ρ  Ισάγο. 
ταις νογθῖ5 ἐπιιητίατγο ἀἴαις τγαπίξογγοιαιοά δζ᾽ 
τ Οἱσογουᾶς ΟΠ] 1πι15 ἢ γο ΤΟ. σΡ.5. τὶ τι αἱτν, 
ΠΠῚς αἰ ΠΘητίο, χα νογτετο ογατίοηςς Γτίηας γοτᾶτ, 
ἷἰς Οσοιρατίς»4μὶς 4ι14 «ΑἸ ἴτογ αἰχογληγς» ποσοῖς πε 

15. Ρ] ατατ πη Η Οπιοτ. Πολλαὶ 9 γνώμοις χἡ παρωνέσεις οἰ- 
ἐγεγχόγτος. παρέφοκστιν ἀκ ὀλίγοι “Ἶα᾽ μετ᾽ αὐτὸν, ἱονοτ- 

6116 δἰ τον ἐπιιηςίατιπε Οἰοα ἢτ εα πιοσμοάο,γτ 
ΡΙ οαπτις ὃς εἴτα ία Πιδιτίπράπλιις : Πτάμις αὐραρρα- 
Ῥτοτασῖο ταητιὶ 5 [τἀ οἶτοα σοὐίοπι (πη ῆι5 οοττα- 

4116 παι ατίουντ ὅς νυΐτ ἐρίς Οὐιτητ1]. χα οτίαπη ἤς αἵς 
σοπαά ςαητ νογῆι5 Ρτὶ πιὸ ΓΟ ΠΠοονπιοχ πιιτατῖς γοῦ- 
ΡγοτατΙ τ πη ρατάρ ἢ Γαῇ διιάαοῖτι5 νοσῖεγο; 4ια ὃς ὃτε- 
ἄλτη, ὃς ἐχογπατγο ἴδ᾽ πὸ τποάο Ῥοξις (δ πινρεγπηῖτ- 

᾿ Ηογιηορ. ἰδὲ μεδῦδ δεινότητος Ἰάστι ἴτα τγαἀϊτ. Τὸ τα 
ργταὶ αὶ ἑξευ τῷ ἡ θυ, τινὶ, μὴ δοκεῖν τοὶ αὐτὰ χέγειν, διπλὴ μέϑο-- 
 ἐκετειολὴ, Κὶ μΐκὴ ἡ ρα χύ τητες, ἡ ὃ ευὐτη χὶ σῷ αἰοφφραζάν 
ἰἸάς 1δ᾽ σξτογα, ὃς αἷδιαροάσεως ποτ ποάππι. Ηΐης αἴδῳ- 
ὁ. Ῥαταργαίτος Ἰητογργέίαις εἰαπποάϊ. Λταηιις πα- 

λόγος τα δ 1ΏτΕΓΡγοσατΊ ΟΠ 15 σΘπι5 ἀρὰ Ἀρβεβοῃ. 

᾿αἰρα φεαςικώς ντ ἔλδλλ εἴς Ομα! ἀχα ΒΙΒ] Ἰοσιιπι Ἰητοῦ 
ὉΠΗΪ Ροξπιᾶ 1 4.Επδληρ. 
Παραφραςης. Παραφραςικὸς,) Τιαρμφραςικώς 9, ἴῃ 

Ἰπαράφρασις εἰξ εἰ ίοιη (δητοητία: ρεγ Α[145 ἐχ- 
δι Πἰϑοτῖοσ ἱπτεγργοτζατῖο, οἵ φιμα ἀΔπὶ Δι ΣΙ τάΤΠ 1155 
τι59 ὃς ςορίοὔτις.4ς ἀπο! ἀτπις ἜΧΡ] Ἰοά ΠΊ115 » 1145 ΔὉ 

ἘΠ1115 (ογίρτα βιογιιπτ:ιια 15 οἵ- ΓΤ Θπα {Ὁ} ἴπ Ατιτο- 
οἰ ρ ται οὐρα φράσις Ποπ πιογὰ ἰπτογργοτατίο, [εἀ ἀρ πηι- 

ἀαπι, ὃς σοπτεπτῖο οἶτοα σοἴάσιι ἔφη Πις.  αἶπε1},}1. 

[εριονονῆτιο, Ἡεγοάον. 
ὉΠοτγγοίςογο,ἰπέτοηάεγονίριιπιοίσοτο. ΝΝΊοαη 4.1 Α- 

λϑυκὸν ὀϑόντοι αὐρᾳφράζει 3) χαλινοῖς, Ἰπἔγοπάσι ἀσητὶ- 
πιείοϊς, ͵ 

κοΐσώ,πιυκας ἀεπριο, ἀο το Ν εἰιτν. Αὐ το. νεφ. ἐνταῦ.- 
δᾳρούνη κἡὐ φλίω εἰ φη. Ἰδὲ ἀεἰϊγα, τῇ γόσι αὐοφ φρονήσαντες, 

τῖ5 ἜΥΓΟΓΕΠῚ ΟΧ Ποῦ σοητγα χογη! τ] υτατιῖη Ῥοτῖς, 
ἡ νἀεπιοητία.2. Γειτὶ 2 ὀμκώλυσε τίρν τῷ τρρφῆτου αἴρφφρρ- 

ἴτ Ῥγορβετα ἀεπιξητίατη. : ᾿ 
ἸπΠριοη 5,1. αὐδάφρων,αἰόητος, 
τ} ἱππρίοπτῖα Οἷς, ἀο! Ἰτίπιτη, ἀαπηητῖ.Γατο ἱπ Ἑ- 

σῷ αἰϑαφρόσιιμης ἐχεῶν 5. ροτ πποτδιιη τηδητς Αἰ Το πατῖ. 
: ἀο τηςξητὶς ἀϊοῖταγ διιοσοηΐο ἰπ νἱτα Θ4]θα:. Τάςηι Αἰ 1 
:ΠΠΘΠτὶ5 ᾿πΠροτεητί4ΠΊ. 
τωρεῖν. ἔς θιις ἴῃ πού μππ ν[απι ἀθυιτῖ. φουκτοῖς οηἰπι, πος 

ἴδιις ἀα αητιτ ἤσπα σοπιπλ! το πη δ 115. νἱάς φρυκτός, ντ 
το. ἄξης 14,6. ο]οπα αἰραφρυκτωρέιταῖς οἱ πὶ Ροξτα, 1 - 

Ἧ7) {{πτμ]4νις,οραπ εὶς ΟΥκία εἰγεμην Τληεεδάς ΡΠ υγσίαε : βάμ- 
νηοί α ἰρ[α τοηοῦπε Τηφεηπεεηι, (σ᾽ [ ηρηα ΤΡ άη405 οος ἀΥ (ὦ ὑοεά- 

ἰς ἴτασιις ἢ αιιῖς ΠοΙπῖδιις Πρ πιπι ἄατ 5 ρτοάίταμε {1055 
ΠΣ ἴα φρυκτωρ εν κὶ αἰδαφρυκτωρθ, «ὅτι. 511. (οτΊ τ οἰιπη ὦ, 
Ὁ Σαύϑημα, ὃς Πυρσεία, 

νον(θ-, ὁ χἱ ἡ ἀαπηοης αὐόητος» απο πσοπηοηῖς ἰΔρ [Π55ϑιιεῖ, 
ἐσ) γἱάς Παρκίλατοι, 

ἜπΟ Ὰ 
“ιαραφυΐω, μοὐδω, αν, ἐκῶ; Πα δου) ρα] ο. 

4691 

Ταραφυλακη, δ δτιατὶο»ἔτεπι σαφτίο τῆς γεγτίτητὰ ΤΙΟΟΡ ΙΪο ἴα 
Ταεῖτ, Οἰι}, 

ΤΠαρα φυλακτέον, Οὐ Ογτ αι ἄτι ΟΕ, : 
ΤΙαραφυλακτωρθυδμῆν οἱ; ἦτν οιΠτο 415 ἤρα ἀᾶτος μοιίδιις τ δοηιιπη, 

Ετγπλἱάοπι θά φῆρῳ φρυκ τωρδι ὁ μῆνοι Ἐχροπίταν διοϊκουρφιιῶτες 
ΓΝ ταῖς φυλαχαὶς. ᾿ 

Παραρυλαίτομαι α(Τδτιιο στο βαρ ον οαιιοσ, πὶ Τ᾿ ἤηΐτ, ΑἸΟΧ, ΑΡΠτ. 
αἰολφυλαἥονται κα παραιτουύπω βλέπειν γεχροιᾷ, 

᾿παραρυλάτω, μι, ἰξω, πιὰ χα, οίδτιιο, οχ ροξξο,οιγπι δά σε , ΡΙ4- 
τὸ ἐς Τιορ. ργαΠάϊο οὐτίποο,ίδγιιο ἃς ταδοτ, Αὐϊζου. ἴῃ Κεῖ, 
ὃζ ΧοΠΟΡΙ Α ξξῖα, Αςουίαι εὐδαφυλα ἥσει σπεῖρο, οἴ ΟΥς αις αά 

, οἰμτοι ἴα πὶ φάς ΡΠ τη ΘἈΠΡα. Τούς ρ ἢ. αϑρα φυκαίοσαν γδ ἐν χαλ- 
κῴ'σλαϊασὸν εἰς πίαὐ γαλιλαίαν αἰαξίκῦ αι δῪ ἐγνοίας ἔχοντα 7.1. φὩροσὶδὸ-. 
κων, διά. : κι 

ΠαραφύομαιασηαίςΟτ. αὔδα φυ δυοῖν. δοίκτυλ8., ἀς ἴΈχτο ἀϊρίτο σαὶ 
ἀβπαίσίτιιγ αι ϊδυ αι εχ Πιροτγῆιιίτατς, αϑδοφυΐοντοι δϑνόδεσι, α- 
Β:Πα(σιητιῖτ ἀτθογῖθιις. Ὀἱοίς, Π.,.4.ς. 85. 

Παραφυσις ἀσπατίο,ίσοϊα σοηῇτο. ὐδοφύσεις, τα: ὈΠΙΠῖις ἀρμπαῖὰ 
Τηοπιθγα ἀρρε!]ατ,αζα ἐπ Ατιίξο. νοσεῖς ἀρῃδιλοπες. γ1ἀς Πα- 
ξραθλας- αἱ. Τπαραφυτοὶ ἀρ πάτο; ἀΥΟΥ65, 

Παραφυτεύω, αἀ(οτγο, αχτα ἔγο. 
Παραφύω,αα{] Δἀροποτοςροπογο, ἴοι ρῖρπο {χτανρυί!ο, ΤᾺς. 

1 1{.11.3.ς.7.. 46 ἔτυιπηοπῖο, ἐσ)᾽ ἐκ τῷ σλαγίοι πἰραφύει, κοιϑεόπορ ἐ νιοὶ 
410 χεσροπων}}}}} εχ ἰατογίδιις μι μὰ] ἀρηδίοίτιιγ: η ἀρπατᾶ ρτο- 
ἀιιςῖτ, 

Παραφωνέω, οἰ απο! ξ πὐραφώνησις, Ος πιάτο, Παρᾳαᾳφωνία 2) νο- 

οἷς αὈΠιγά τας. ᾽ : 
Παραχαλε ζω, Γο Π Σττο) το ]αχο; ἔαεϊζο . ἰχληρῃοίςο. αοἰδοχαλάζω τῷ 

γέρα ἰλησιείσο ἰπποέξιτς. 5 2α ἀς δεπείε, 
παεαχαλκεύω, βου τιιπ σ 405 ΑρΡῃτίοη. 
Παραχαβοίγματοι, αι ΠιΠ] Δ τοσίηϊ. - 
Παρα χαρρέκτης αγδ, ΓΑΠΓΑτ΄ 5 » ργορτὶὲ αι] ξλΠ πὶ πιοπεῖατα ροτ- 

ουτῖτ. τὰς Ἰπαραχαραηω, 
Παραχαρρηω, μ, οαἴξω, πιὰ χαχγτὸ αἴορ τό π]ω ἦι αϑοα σημαίνω 9 ΠῊ ΓΗ [π|ὰ 
φἀιτεγου δια φϑείρω τὸ νόμισμα αι! τοτῖπο5 πιιπῖος ἤσαο. Ψ πᾷς 
αὔρα χαρρίκτεις ἐδὺ αἷϑν τότηοντεις, 4 [Ὁ πο Ποταγῖο5 ἔα] τ] ος, τις 
ἘΔΠῚ μιιπηΐ ρογοιη!ογοβ ἄχος Πσπατοτος νοσᾶτ Τητογρ. Ατλΐτο: 
ἐπ Ασβατγ, Ετ οὐρῳκεχαρα[μῆμα νομίσμα ταγῃιμανὶ δά ιι τουτὶ ἶ, αῆϑα - 
τυπα, αὐρανεκομυῆνα, κἡ ἀδόκειια, κί δηλα,Γάςτα τ᾽ 4, παρμχαράτ- 
τῷ τιλῃΠατὸ ρτο δάμτοτο ὅς ἔα] [ον Ἰοαιτιῦ Μοδείξ. νυϊοὸ 
ΜΙββεν. ἰδαχαράήω πὶ τῆς γραφῆς, ρτατετν {Ὠγί ρτιιτα: ἔουπγαπη αἰ το 
4υ]4 τεξεγο Ναζαπ.ΐπ Οτατ. δῆς ἀριὰ ΟΥτΙ]. αϑρα χαραῆειν ἐὺ 
ϑεσμοιξ ἔχ π05 γίτης γἱ ο]αγο,τγααϊτίοπος ραττιιπὶ τ ρ τοὶ χα 
Πϊπλῖτος ὃς τογπγῖποϑ εβοιίοτς,» ὃς τγαπϑῆσοτε, 

ΤΙαρα χή ρ(ούζο, ἢν ΒΟΓ ΠΟ ἢγ απιο, 
παρα χέμασία ἢν οπιατίο ΨΑτγου ΡΟΪν δ᾽τι55 ποι μήν. τέο αἰβο χάΞ 

μοισίαν ἐν καινῃ πόλέ, Α(ξ.ς,27.λεκίῳ αἰδύϑετος ωεὴς Ἐ αὐδαχέμασίαν, 
Ῥόγτι5 ἵπαρτιιβ δή μν θογπαπάιιπι. 

Παρα χέα,αβαπάο. 4]. Δ Οἰαιις, εἶδαχ ἐπσαιἱπιπάφητοσ. αὔραχε- 
ϑεὶς αι Π|5. 

Ταρρ χορδιεῖν, ΟΠ ογ4α ἀρ ογγανο ΕΤογατῖο, ἱ [ροτάατο: ΦἸστορατς. Ἐξ 
τγαπῆατὲ ργὸ αἱ ̓  αι α ἱποοηοϊηπὸ ἔαςοτο, ποιεῖν τὸ αὐροὶ μέλι, χἡ 
ἐδὲν τρὸς ἔπος λέ γήν, χορϑὸν καὶ «ὔλυ οὴν τι πρῴ ᾳν. 1. αἴδα χορόὸν, Α΄- 
τῇ ορΡΉ.. ἐν Εκαλησιαζ, Εἶπε κατεπείγων σαυτὸν τρρσέχων ὅπως Μηδὲν 
παρα χορδιῇς ὧν δεῖ σ᾽ ὅσποδεῖξιω, ἡ. αϑδοαὶ ῥὺ ϑιυὸν ποιή σφι» μυδὲν αὔοᾳ-- 

φϑέγξη. δι 4. αὐἰοαχορδύζειν, δγαφων εἰν, μαρτάνην. Ἐτ δρυά Ατητορῃ. 

αἰοδιεχόρδηκαν 7 ἵν ΟΥΓΑΙΙΣ » παρηρϑέρτηκο, ἸΝατη ὃς Ατεῖςι ἀϊσαηξ 
αὐρῴχορθον, 

Τίαρα χρίομαι,μιήσομα, σι ημα αατοτ»ῖτοπὶ πε σ σο α ρεγποτ, ς ὃ- 
εἰ ἔλοϊο. Περοη. πῆρα χά ὥνε ἐς «δὺ συμ εκφέχες 5 1η Γοοἴο5 πιά οτῖς 
οἰ Ηςεγς Ἡεγοάος. οῆδῳ χρηστέμνοι χευσμον. σΟτοπηπεῆτος οὐγᾶοις 
1ὰπι|.1ἀςπὶ ΗἩογοάοτ ρα διι14. αϑρφχεῦ ται, ἀκολάστως μίγνυται. 

Τίαρα χρὴ μα γϊϊατίπη,οχ τοιηροτε,δεϊ πιὸ ὸ ν εἰτὶριοςίη τὸ ργωίοα- 
τί ἄπ Ρ οί οητΙΑ»Π αλι τά τις 5 [ἐς εἰραπηρ. ἀἸοιταιν ὃς αὐτόχουμα: 
ΑΜ ΟΡ ἴῃ Ρ]κιτ, ὡς χαλεπόν εἰσὶν οἱ φίλοι» οἱ φωγνουῆνοι φἶρῳ γοδμοῦ 

ὅταν φρφ } τὶς δ᾽ ,1.κδ) αὐτὸ φοᾷγμα κ) ὡς εἰπεῖν πτεραυ τέκα. αἴοφχεῦ- 
μα ὑγιαίνάγοο ἱρίΟ τοπιροτε ὕοης μαθοτ,(θαζα. ὡς μήτε αὔρα χεῖμα 
μήτε ὕτερον ἔχάν λέ γήν, γτ ΠΘ 4116 τὰ ΠΟ» ΠΟΘ Ῥοιῖδα ἀΐσοτε ρο- 

τιιοτῖτ) ΡΙατατ ἢ. ἀπ ΠΥ σατο. τὸ κῆρα χε πρμιο9] εἈτ᾽ τὸ ἔνεςτος, παὶ πτι- 
ραχοῆ μανία δὲτ1 σα μσ,γερθητὶ πα ἱ. πῆρ πίπῖον τὰ 5 ΓΟ 9 ΓΟΡοπτίηα, 
ΤΆ ιις. ἐκ τῆς αὐοφχοῖκα αὐάϊκης,οχ Γαρῖτα ποςεῆητατο. ἐμ σῷ φέθάς 
χεῖῆυα ἀϊχὶτ Πεπιοίξ.),6Χ ςοπτίπφητί ΠΠἘ]πον δ ιτὸ κ πὸ αἰϑαΞ 

αυχόντος. Ἐς ΧΕΠΟΡ. οἵ μλν ῥα δεεργίαι ἡ ἐκ τῷ αὖρῷ χοῖ κα ἡδονὰὶ, οΥἱα 
δ. τισιν τιιατῖα: νοἰπιρτατες ἂν τῷ οὐρα χοῖικα, Ἱπιρταίξητίατι,1π 
ργαίςητία, ἱπ ργαίοης. ΝΊ4ε Βυιά. Ἰπ ̓πηρτα[ςητίάτιιπι ἵπ Αηπος 
ἴῃ ΕρΙΠ. εἰς τὸ αὔορ χοῦ μα [αἰ τό» ΡΙΑτο ἐς ΓορΊΡ. 

Τίαραίχρησις,εως δ να οι [5 κα τοί χρῆσις: 8ζς αὐρφίχρησις σὰ σώματος ἡ ἐκόλά: 
ς. μίξις, α]ά. ὺ ᾿ 

Ππαράχρῥω,ν οἱ παραχεωννύω,ΔΙ1Ὲ αὔοφι χοώγνύμι; σοΐοτς ἐπηθιῖο ἡ νοΐ 6- 
τίαπι οὔϊτογ σοΐοτγο δῖ τῖπρο. ν ἜΣ ἘΣ 

Ππαράχεωσις εως,"ἧ ςΟΙ οτατίο, ΓΟ] οτάτιιγα ἴῃ τς σα ]ά ταυΐίςα αὐδαΞ 
χέῶσες ἀἸοῖτιτ Ρεγίηἀς νι χρώματα, ΡΙμτάτς,, 

ἘΠ ΝΣ ὙΠ 



Ἷ ΄ ἣ 

ἍοΣ ΠΑ : 4 
Π 5 ὡς Η ὑ Δὰν » ᾧ ᾧ Α Δ ἅς. Ἶ δι αα ἐς Ἐς 

ἘΣ παρα χύτηρ, δ ὁ ῬΑ ποᾶτοτὶς πη ϊ ΠῚ τον ἀα ἀαιᾶτη αβειιπάϊε τις αὐῇοὦ Ππαρέΐασι,αἀ(α πε, ποίρέισα, Γγλεῖτιουἱη ἘρΊΡτ. 
ἕ ἱπαάδαταν. ῬΡΙατατοἢ αὶ φϑύνα κὐ μέσοις, δα, αἰουγκθίζειν ἐνοχ εἰν ἐν εἶνο τιαρεδάϑίω, ἰάρ, ρα, ἃ παεαξαξνω,ρτατετι).. 

δὲ παρε χύτας ὡς μεμιασμϑμον,ἴςἀ σοροτς θαϊ ποαιτῖος ἰσγαος δᾶ 1 Παρϑδν ρτφσεγις, ἔε ἐς ΠΠτορταιατίσαταϑ εἴς, 
Τιἀρεγζεγραμμῆθθ.γ8ς τιαρέγίρατῆθ., ὃς Τηαρέγίοαφ' 11Π4πὶν εἶτ ρφ! ταῖν οι πάοτς, 

παραχω,οϊτοιιπιξιιη ον νἀ πεηἀο»ἢίης αὐραχωυϑεὶς ἀ{πἔτεις. ΒΔΠ]. 
Τιαρὰ χορέομαι μ.υ σομα τ. ἡμε) δ ἢ 
πιαξαχορεωγμοῖσω,π, ηχοι)συγχωρωώ,ἰξίςαμαι, [εςςἄο. αϑίςςἀο»οοα- 

ςεάο,ἄο ᾿σοιιπι, πε γοσὶ ρ᾽ονργατογεο, Χο πορ ἢ. Ν Θυτγ πη. δὸ- 
πικῆ καὶ γονῇ συυπαίσσεται. Κὲ [ςἢϊπΠ6 5. πήδα χωροῖ σοι τῆς πολιτείας ρῸ 
1ππῖα εἰθὶ ςεάο,αἰδ χωρώ σοι τῆς ἐργρλαξίας, σείο τ] σοπάπέϊιο- 
πο,ἷν μοῦ πὶς ἤςοτ» νὰ ιο ξασϊεπαιιπι [πΠςερὶ 5 τι ξαοϊσηάτπι 
{οἰ ρια5.Βυ4,1η ἘρΙβ, τῇ πόλει αὐ χωρώ τῆς τιμωρίας. Ὠοπιοίν, 
{ὰρρ!Ἰοίθτη οἰπῖτατί το πα 0. αὔϑῳ χωρω σοι τῷ βήματος. “εἀο τἰδὲ 
(προοῆιιαιν, θη. αὔρα χωρώ σοι παίΐταν, ἰδὲ ἴῃ οσπηΐδιις σσ 40. 
Ἐριέν ΣΧ ἐπ Ρ Ἀυλτομένημον. 11.2.0 δ αἴρ Αχαρ σα τὸν νεώτερον τορὲ - 
σβυτέρω συυπυγχιαλοντι παντει χοδνομίζετα) » νἱα ττπϊοτοπὶ σεάοτο 

(ξηϊοτί, ϑίς, Επ οι Αςουξνι αὐρλχωρὴ σοὶ τοιλαύτου σώματα, δίς. 
ταίΐοητο τηαηοῖρία ἀἠτγαῆογε,ς.8.}10.5.. ΜΝ Ας μα0. ᾧ πεὸ πτίντει πο- 
εαχωρεῖ,οιιὶ οἐπηῖα γοξογτ ἀοςερτα: ΙΝ Αζαπ. «ἰδαχωρείν τοῖς νεανέ- 
σιοοῖς κρεάδιον,ςατηοιτι σεάοτα ἐππῖου 115. Ρ] πταγιῖη Γγοιιγσ, [τὲ 
αἰίοιϊατὸ,ντ τοῖς κρίνασι ποιρεχώρησεν κε μνήμη «ε΄ γεγονότων αἰξίανλα- 
(ἄν ἐργίω σὴὲ τοῖς ποιρᾶσιν εἰ δικήμασι 9 χά το θτ115 Πα πη οὐ ΓΕγΙΠΠ 
σείκασιιπι ἔς Δηϊ πιο χοϊάϊτ, ντ πιογῖτὸ ἱπά!ρηατί ἤπε οὐ ργα- 
τρητῖα ἀε χα. ἡ ῬΙατανολ ῖπ Οασηι 10. πϑορ χωρείπω τῳ μεγέθει τοῦ 
τρθγματος, ΟὨΥΥ (οἰξοσι. εὐρέ ἱρωσιυης, ὃς Βιιά κα» 1η ἘΡΠ Του ρυΐοτ. 
σαρα χωρεῖν εἰς τὸ γῆρας ) ψετροτς ἴῃ ἰςπεξξιταπι, παρα χωρῆσαι τἾν 
χενρμούτωνοςξάδτο θΟη15, : 
Ταρρ χ ὠρημμθιγ ὃζ 
Τιαραχώρησις, ἡ ας [ἴιι5. 
Τχρα χώρια » ἴῃ Τταροσά 5 ας Οοπια ἀϊϊ5 » οἵξ ν εἴτις ὀκξολη ὁ 

σαρέκξωσις » ἀϊστοῖπο αιατάλπι νεἰ ύταιιο ἐπ εισάδιον 9 ἴῃ. αὰο νο] 
ἀπάττα ρογίοπα ἰοαυίτατονο] Αἱ τα πῦ ργορυῖὲ ἐ ἴσοπα νεῖ ονο 
τονε αρι ΑὐἸτορὶ.. Εἰρέώῃ, νὈϊ ἴπ ἰγ!ξοπιατε (010 ἱπάτιοιιη- 
τὰγ Ῥιιοτί 40] ἀΐσιιητ, Ωἢ πάτερ. πάτερ, δίς. (ὰρετ αιῖθιις νοτί- 
Ῥιι5 αἷτ Τητοτρ τε. τὸ τοιαῦτ ὃ περ χωρή μότει καλᾶσιν, οἵα νιυδ ταὶ 
ποιαῦ τα «παιδία ποιεῖ κοιλεῶν τα τὸν παιπέρα, εἴ τοὸ ὡρϑς ἐδὲν ἔτι τούτοις χε" 
σεται. Αταιὶ ἴτα σοττισοπάτιπιν1άοτιγ ἀριιά Ῥοἢ]ο σι νδὶ ἢος 
πιοάο ἰορίειιν, ὁπότε μύμ αντὲ τε τεέρτια υὑπτοχρι τῇ δέοι τιν οἰ εἶδ χορό 
εἰπεῖν ἐν ἀδὺ,παρασκίμιον καλεῖ ταὶ τὸ πρῴγμα. Εἰ 5) τέππερτος υἴτσσχρι- 
τίς τι παραφϑέγξατο, τῶτο ποιρρε χορηγημα καλεῖται. (χξξήιπηαιις πος 
αἴπης ἐπ ΑἸ (ΟΠ 1: Ασαπιοπίποης. νἱάς Ταρηγόρημο, 

παραψαλίζω,ν πάε παρα ψαλισή εἶπ Ραμα, (παῖς Βιι4,) εἰ αἱδὲ ποι 
εαχαρακ μ᾽ ἡ παρα ψαλισων. ν Οἱ πειραψαλιςσβφοξοττα ΠΠς 15 εἱς χιὶ 
οἰτοιης τ ροΓΡ ογαπὶ ὃς ἀο]οϑὲ ντ αι τή ϊτ, 

ΤΤαραψ ἄλλω, οι ἤτοι ἰει τον τάηρῸ ὅς ΡΕ ΓΟ :ἀριιά ΡΊττ. 
ΤΙαρῳ ψαύωγαττίπ 60,1 ἄςπι 410 ἃ παρεπιψευύω, τὸ μετρίως ψαύω, Αὅγαιι, 

Οοηϊτ. 
Ταραν δυδοντω, ἄς οἸρίιπτ. 
τιαραψήχω ἰοτα 0. ἀςο στο, ταυσιντ καίτοι ψη χω, 
τιαραψυχ ἢ οοὐγπαραμυδίαγοοηίοατῖο, 
Τιυρθολοίδίω, αἸτοτηῖβ, 6 Π 0 ]. ΑΡΟΪ.11}..4. Αγατιι. ταὶ δὲ οἱ αὐοὲ τέσσαρει 

κεῖσαι Γλίώεα,παρξολα δίω δύο, πὸρ δύο πεπ]ηώτει:ΟἿςοτο» αιδάτιι- 
Ῥ᾽ ἴσος {π61145 τη ἔγδτς ἰοσατας Οτᾶς ἰητογιά!] πὶ πὰς ἀ1|τεγ- 
ταϊπας ν πιῖπι. Το πη ΡΟ τα. Τοιὶ μβ παρξολάδίιωυ ὀρϑοιὶ αὐδαξαίγλιεται 
εἰ ξων:Οἴςοτο, Ἡοίος στο ἔρατῖο ἀςυϊπέξος Πηξίπετ αχὶβ. 14, 
Τοιὲ μὴ πειρζολεἰ ὁ ἴων ὀρϑνις «ἰειζάλεται ἀξων: ΟΟτη. ὠσανεὶ παραζλητι- 
καΐς τὴ παραλλύλοις κει μῆοις, 

ΤΙαρδακὸν, δίυγρον, ΑΥ ΕΟ ΡΒ ἴῃ Ῥάσο, πὰ πη! ἀυπηϑδιιπιο ξεν υὐά απ. 
Τιαρδειλέη,ν οἷ ποι ρδωλή σουτγαξξὰ ἡ ρος [115 ραγάϊ, ΟΠ Πρς ἀπτεπι οἵξ 

σῇ δορὶ, (Ποτιτ Ἀφοντέη, λυκέη, Ἡοτη. 1118 4.. πτυρδαλέϊου ὠμυοισιν ἔχων» 
λιπαρδάλεως δέρμα, 

Τιαρογίζω, ρτγορὶ παιιονασσεάο δά ρτοχἰπηὲ ἀςσος 

Παρεγεάφω, ΑΙὸ ̓ π(οτῖθο, νοὶ δίεγιθο, ἱπτογίοτο 

ΤΙαρεγ[υα μοι» μ. αἰ σοί, τ αι), δ αιατῖο, πιαπάο, ἀεὶ 

Πιερεγίνάω, πιά 40. ὃς ̓άοπι βοτὰ απο παραγίήνιω ἕο, 

τἴτ18» νόος 5 ΠΟῚ σογΠΊΔΉ115, [Δ ΕἸ τῖτ15.» 4} ΕΠ]ς 
ῬΙΘτΑΓο ἴῃ 6. 5 γ πιροῦ, μὴ γνίσι. ὧν, μηδὲ αὐτό 
πὸν τινα γόϑος 7 τὴ παιρεγογρα μων - εἰς τὸ συμπέσιον. 
ρ'γοαφθ- Αϑίμαγων πολίπης οἱ εἰς, ἐλ ξΕτῖτι5 δὲ αἱ 
Τάςπι ἰπ 4. εἰς τούτο συμπόσιον πτερο γωγη ποερ ἐγρας 
ρ6)1:γραμιμῆμον,τ οπι ἡ ποισφκεκομυῆνον ) 46 ταὶ 
πὸ, Εἰ παρεγίεγραμ μῆμοι ϑεοὶ, 41) ταὶ ποτιμαι σοητὶ 
[οτὶρτίτὶ) ἃς αἰ ςέξι οχ ουαϊπίθιις ἰη. ἀδοόγπι 
τὰς Ἠετςοι 65, Γι ετ. Δὲ σι] αρῖιι8, ( αἰτοῦ» ς 
ἄἀος : αιῖο5 ὁτίατι Γαῃούδιι5 μετοίκοις ν οσατ,αυαῇ ἢ 
πάίχψας ἀεο5. Ηΐϊς ορροπιητατ 41) ἐγμεγραμμῖθο 
ξϊος νόςατι [ςτῖδῖς Αραπτηιι5. ὃς ργαοίριο8 9 
ἔεπυρεν Βαῦῖτὶ Πητν ὃς 1 ἀφοτιιπὶ αἰδο ἴδπὶ ἐπ 
πιιπιοτγατί. 

ὀρ γα, {τ 1.3. ςαρον τ πιο ἀξ ϑπλῖ]αος αὔροτα, 
Ἰισῖα ΡΙ ΤΠ παρεγίίζει ἢ ὡς Ὡρὸς τυ) ς ἀφυλϊα), δὰ νὉΔΠῚ 
χιπιὸ ασσοάϊττπαπι ποὴ τεξξὰ σαζαγγογὰπι δή ἰασγα σς 
ἄπιπτ ροτὶμ5. Νν τ 

(υἰγά οἱ ὁ, πειρεμ(ζάνιω, Ρ] ατατο.} ΑἸτοηΐο. Καὶ 
οι εζάλετο, Α. 

ἀθο.Περου εὐκεῖνο παρεγίυώμα! σοι τελόυταῖον, αὐτ᾽ ὕῃ 

πὰ ποῖσεγικήτε οὐγαν μνημθον δύ εἰν ὁ τι χρστερᾳ θεῖον. ἐδ 

{ρουν τίδὶ ργαοϊρῖον ντ πρατο οαππίηο ΟὈ τυ] 
πγούσηι πε πηϊπογιβ)α πὸ 4 (ιείαγοπι ρατγαιτη 
τατοιη Οτμοηε. ᾿ 

᾿πάπσοφοιμτι Πλαγίπο. δ υ πεῖ, τας υἱτὸρ ἡ δμδ ὀυχριὸ νὴ κοὶ 
πίσι πειρεγζυησειτε, 1. ποιγείλα τε, ]οἴτον 6] στεργείλ 
μος εἰξνρτο ροτϑίζατο ἰτηροτγατς : νὰ πη ρογᾶζον ΠΗ 
εἶτ ἃς τηθ ες. ΒΑΠΊΤις,οἱ ᾿ατρφὶ τοῖς χοίμνουσι πορεγζυώσι 
ὧδ ἑαωτοῖς. Τηαρεγίυαν ςοτπ ΠλΐττΟ. ΡΟ ΠΊΔ ΠΣ τίλάο ] 
ἴῃ ΑἸτοη. ἀγλεὶ τορώτον ἦν μαρκέλλου τοῦ τ ατου ποριπηΐῳ: 
γειλεγυῆμοις ἥδε τρατιώτας παιρεγίνώντος, 5ῖς ποιρεγίυῖσα 
σάτα πηαο ΠΈγάτιπὶ τγδάογς. [46 π|;Ἐ Εύλετο 5 τίμα) 
υν δ. δολοξένλᾳ παρεγζουΐ σαὶ 9 ἴς αἰνάϊσατο, ὃς οἱ σςἄοῦ 
τὰν, Τιαρεγίυῶν τὸ σιωΐϑηυμα,άατο το οταπη, Χπορῇπ' 
ϑόναι σιυύϑημοι ῬοΪγ Ὁ. Ἐτ ρτὸ τοογατη ἴπ οχογοῖτι 
Ῥτοίοιτς, Ατιοτ. ἐς τη! ηάο ἀϊχιτ ὁ Ὁ σιώϑημα παὶ 
[γάτη ρὲγ Ἔχ ρ Ἰσατα πὴ ἀοῖεπη ργοάϊτ, Τηαρεγίυω 
Δα ιοτζογοντ πη ρογατου τ Π το 5 ποτταταν δά ργα 
ὠντες θη ρήλοις, μὴ δστολ εὐ πεόϑοη τοι ςραπηγοο (5 τητὸ ἮΝ 
ποπ ἐοἰςγοηάμπι ᾿πηρογαάτοσγοπη Ρ]ΌτΑγο ἴῃ απηὶ τ 
παιδ'.3..) διὰ πάντων δὴ ὥσπερ παρνγίυα. Ἰπαρεγίυώ, ἀι νι 

σοττοτγοῖη ἕαςϊο. δυπεί, ἐπεῖδε τις παρηγίύησεν αὐπ' : ἡαὴ 
Ῥτο ἰμπδεο ὃς ρτσοῖρίο. Χοπορδ.παὶδ', 4.ἐπειδ κα δ] "" 
σω ἐποινα᾿γήνοἱ.ὁκέλόυστι, ρο Ἐς τιάπη Διιτοῖη ἐσ ὸ τοίοτ Γ 
ΤΣ Πἶτο5 τοοίρεγε ᾿αΠΠς παρεγίυῆσαι πίω) χεῖρα ποιεῖν ἐτοῖ 
{ε πηδητιηι τοάδοτο ργοπιρσαμη, ΡΙ τάτο ἢ Ἰη Οαἱθ 
τῆς κόρας ὑφίνειν τι ΠΠΠς ρας} 15 τοι τοχεγθ "4 6πὶ ἴπ 
1ο. πεερηγίύων κελδυσμὸν: Ἐπ ΓΙΡ. ΤΙαρεγίυαν, ΟὈτιΐατον Οἱ 

ἀπαντᾷν. ΠΟΙ ν Οἷπς τη ἘΡΊτΟμπΊς 5 απδυδοντες παρεγίυάν 
σπεπθωκότας, [ἀτάρ ητοβ 1Π|5 οσσαττεγο 48] ἴῃ ντθ οί ἵγ 
ἘΠῚ εὐἴαιπι πσαρεγίυαν » ̓πίΔητο, ἴτοηι γαάατγὶ σαι ΑΙ 
τοάοτιιδ. ᾿ 

ΠΝ 

κὰ 

τταρδάλει(-. Ετγ τα, ρα πι μου 15. ΡΤ ποδί σοπηπηα εἰ ἐπὶ, Τιαρεγζυη οὐ γα πογτατῖο, α!Ποσατῖο, ἑη Πημδτῖο. Ἃ ἥω 
τιαρδώλεως οἱ σε ἘςΥ ΠῚ. Ταῤεγς) ἢ ρτορ συ], αιοα πλῖπιις εἴ σεωεχίις, ΑΤῚ ἵν 
Τιαρδείλια, τοὶ, ρατά], Ατ τος. 11}5.2.Α πἰπια] ῆς ΘΑ. 1ἰτῖς.2.ἡ Ὁ χρητικη πολιτεία σάρεγζις υμ' ὅδε ταύτης ΡΓΟΡ ΙΝ ἥ ̓ 
τιαρδαλιαγχές,τὸ ρατἀα Πα ποθος ἀἰξξιμτι οἱ ἀσοπίτιπι,ιὸδά ραη- οεάϊτ δὰ μαπς, ΑἸϊπιαπάο καὶ εἰϑσὶ ἐκ ἐλώηωσιν δηλοῖ ΐω 

τβογαᾶς ἐποςοῖ, Ὠϊοίσοτ. 15.4.ςαρ.77.Ν |άς ΑὐἸποτ. τον, Ααῖ- 
τα].11}}0.9 ςαρ.6. 

Τηαῤδαιλις»εώς ἡ αριιὰ ΑτἸ τος. μ1{ι.11}.8.6.28.ραητῆ γα, δον νι], 
118.8.ς.17.Οἴπι5 πγα5 ραγάτι5 ἀοἰτιγιαριιά ἐρίπιπι Ατιξοτο]. 11. 
6. {π|π8.3ς.ὁ πὸρ ϑἐρο! Πρ 115 σα Π2Γῖπ5 τάπιεῇ Ἔχ ροηΐτιγ ἃ σαζα, 
Ῥαπτίιογα απί πιαὶ πιάσαι ΐο πτ ὃς ναγίαπλνντ ὃς τἰστίϑ: ἃ αιοτῇ 
{πη ἰτυνάτπο Ῥαηγβογῖηα; ὃζ εἰρτάπα πλοπί ἀϊέξα 9 Ἰάοι Ρ] ΤΊ, 
110.13.ςεἰς. Ψ1άς ΑἸ ΠΙάη.ὃς Ορρίδη.4. ἀς νοπαῖ, ΑὐΠ του. Ὰ.- 
αἴτη, Π1Π0.9.ς.6. ΤὨςΟΡ] ἄς Οαμῆς [10.6.6.5.Ὀτὸ ρᾷτάο; ὁ παῤδος 
δριιά [πτογρ. ΑὐΠτορ ἢ ἱπ Ρ]μτοναιιο  δρμυτικὸν ζωώον εἵϊο αἷς. 

ΤΙαξδαλίθν. ὁ, ρατάα] 115 αι]15:4οἰουῖδῖς Αὐτός. 10.9..Α πῖιη.0.13. 
Τπαρδαλω τὸς οὐ δι γς ἔογοης σοΪοσγομη ραγ Δ} 15ον δῦ. 
τε ῤδιον, τὸ, ϑηεέον, ρατάλιιπι ἔεγα, Αὐλίτοτ. δ... Αμΐμη, νδ1 σάζα ἰε- 

σὶν ἵππαρδιον, ἱ, ἱ ρρατάϊοη. 
ΤΙυρδϑαι, οἱ, ἔχης Ρτζος ἀθ σόηοτγς ΚΠ ΘΠ πὰ ἵτα ἀξ] ἃ ραπτβεγὶπο 

ΦοΪοσο, πιαςι [15 ἀ{|πέξο ὅς γατῖο, ΡΊκι, κερρέων ἢ 9. οιξπαρ- 
δίας καλῇσι, 

τταῤδος, Ἰὰς ΤΙαῤδωλις, 

Πωρεγκοέϑημα αῇπάοο, πῖον 4]105 ἰοάθο. 
Παρέγκειμαι»ἱπτογίασοο, ἔπ ΟΓΡΟΠΟΓ. πορεντί ϑεμω! πτερε μι 

Πιεριγκῷ δύομω, Δἀ ΠοττοτΡ᾿ πτατοῖπ Αρορῇ. παρεγκελδμομῆων 

Τιαρεγκεφαλὶς ἐσδὸς ἡ, ςοτο εἰ αι Θαζα ἀρυά Ατί τος, αβῸ 

Τιαρργκλίνω, οο! [πὸ ραιιἑα πιπὶ ἐπιπιτόγιι 5) Ρογρογὰπι πο! 

Παρέγκλισις ες ἡ ΠΗ χίο, ἰςβοχις Οοἰαπιοῖ, 8, ἀφο! Τηαεῖο 1 

πᾶπι μαῦεῖ ΠρηϊΠοατίομεπιοντ παρχπολυὶ 5 ΡΓΟ ΡΥ 
Ῥὸ ῃ ργορίησιο,ντ ἴῃ παρεγίύζειν. Λυλίξοτο!. 7 ΡΟ 
οὔτε χίαν πολ εἰπεόδτει ταῖς ἡλικίαις τὸ τέκγα τἶν᾽ πατέρων, 

ρεγΠς ἐξ). “"- 

ΤΑΣ ἴς 

τ. ΡΗγῇς. ἁπῆοιντο αὐ σῆλαν ἀμερῆ, ἀδὲν γδ παρε" 
λυσει, 

πὸν λόφον χατειλαζείν, Τιν Παπ,παρακελδύομαι σοι πὔτο. 

᾿: ᾿ δ ἧς δ ΘΝ . " {, : ἀϊςο κα ξετοδτὶ μα ἐχοεῖϊις » τὸ ὑπὸ πίω) τοῦ ἐγμεφαλ ( 
ῬοΙ]μςὶ. 

ἀοβοῖζο, Πεέξοτννετσο. ὍΣ 

τις πιρέγκλισις τῆς υὑφέρας,γ ας αὐ ἰΔτιῖς ἱποπατίο σα οι 
τιαὶ Οἴαις, Ὗ 



ΠΝ οι, 
; 

ἡ . Ὄ το Α 

ε ἰδῆ ἀΐεις 

τουκα, ργατοῦ [πσορταπι τγαξξατίοποπὶ αἰ αι 
ΠΟη ΟΥ̓, οἄζίη βεπογο ἀσσγοάϊοτ, ργατοῦ Ἰά ἐποά 

ΠῸς εἰξ Ὁ9 απο ταις. 
"ὡς "ἡ, ἱρί ξξῖο αἀ πιο] θη ϊ αι] ρίαπι πο πλληὶ 
τὸπι αιιοά αιιὶς αἀπηο ἴτιις οἱ πιο  ἐπηϊῃ] αἰ τογιιπη, 
Ἢ νῦν 

ἷ ἢ, ἰπβιπις, αὐ όλες. 
ἡ, Ἐγα ΓΙ ἔνατὶ ὅταιις οἶτις Γοόθα ὁρΙηἴο ξμῖτ» σατηῖς 
ἀπ αἰςὶ ἀςθοῖς οὰπὶ φιας τ ἴῃ ἀνά (σις: Οὐ: ἴῃ 

ἥ ι ϑοντῖῃ μιοράτο θα ἴσαι. ̓  της ΔΟ ῬΕΪπΊοης πα 
αθαης. αι Ργατογ ΠΟ ποτὶ νογεὶς (ουΠαΓΙ5, 

Ποποιὶ εἰς ρυτας Υ εἴα Πτπ5:υα ναῆς ἀΠΠς [ἀπσυὲς οχ 
τ ΠΠυ1 σοπογοτιιπι οἰγοιιη πιπάατιιγ. Ν ἐγ ὶ νοτὸ Ἔχρὶ!- 
ΟΣ ΠΣ ἢ Πρεξξετιιτ σοπιροίεῖο ἐπὸ τῷ οὐδ, 1ὰ ἢ, οχτγαΣ 

ὃς ἐν 1π. ντ Πὲ πταρέγχυμα. καὶ χύσις ἤγρει τὸ οὗκατος αὖρα 
ἔνδον σώματος . 14 οἴξ 5 οχῖτα νοηα5 (πρι ηῖ5 ἔΠο 

ριι5. 5.4 ΘΟα]εηιις ἰἀπριηῖς ἐ νοπῖς ἐβιιΠοποῖῃ δί οἰτ- 
χὰ “οπογοτίοποπὶ ἐχροῃῖτ, φιαῇ [ορ οι αὐθιέκχυμα. Ἐ- 
γοῦα ἰἰδτο νηάεςίπιο δ᾽ πιρ τς. ἐς ν}(ςοτῖθιι5 ἰοχῃῶ- 

) ἐν τούτοις σεΐρκα παρέγχυνα χαλούΐσι, δεότι 4 φλεξων ἐκ- 

Ὁ τ κ(α πἰδεπηγνυται πᾶσι τοῖς αἰγγείοις., εἰς ἐκεῖνοι νομίζωσι, 
οἷς μουσὶ ειόνίων ὀγομοίζα σώρκα. νδὶ ἘγαΠῆτατί ποπιςη 
ιπἰτο δ Πθτο οέξαιιο. χΤ' τόποις ἢος πιοάο, γίνεται 2 
1 κατ τε τωὺ ἰδέαν ἐἰσιαν πὰ νἰσττος, ἰεὼ Ἐ᾿ρᾳ σίφρατος ν'γεῖ- 

2: τι. νὴ ἐγ αὐτὸ τὸ κυρκώτατον δῇ) μόριον τῷ ασλάγχν». ΕἸΣ 
ἜΧ.ΑρὮ τ. τι ΡΓΟδ]. 
του ἱπξμ πο, πτ οδίτοῦ ἱπιηάο, 
ποιπιδορατ,Οά.υ, 

του] ρταρτοτοιγτί παρε ὅρα μεν ργατογρτοῖϊις οἵ ἔς- 
ὉΠ. 

ι,ϑύσω, το, κα αἰ άεο.Ν ειῖττ. 
ΠςΠτο Οἰςοτ. αὐγὰ νἹρίδυ. Τὰ Μεπηποηῖς Εεϊορὶς, 

τίας 2 τία) «σαρεσδοίαν διαμετράσης. Ψηάς δὲ Παῤεονθ- ἀϊρηϊ- 
ΠΊΘ ΠΡΟ ΠΧ, παῤεδιρρι δ᾽ ὀνομάζονται. οι δ!ρεἴπαι αἤ χων κὶ 
πολέμαρχὉ- δύο ἐγας Θ᾽, οἱς ξέλεται: 1, Δ Πς Π το. 
ταρεόρένω, ΑΡΟΙ οἱ ΓΤ οιπάο » Ὀξείρυσε το αρεδριοίων» 

»ἰπίογρτος Ατ το- 

᾿αἢῖς Ποτ  σοπἢΠ τατῖιι5. οι 594τιχ 1 1τίτι5 9 Ετν πιο] ο- 
Πος]α., Εὐιτί ρ 4, σιω οἰκὸς » Ποπιο ΠΠ εη. σταῤεδ'ρρι πῷ ξπολ- 
αἰπάςητος ἈΑροΙἰηΐ » ΑΡΟΙ πὶ [Ἀοτῖν 4ι Τὲὰητ πη ΑΡοΪ- 
εἶα : ἢς ὃς Αἰ 14. παΐεδρθ- αἰ Θεοῦ, Ετ οτῖαπι Εἰ ῖο. 

ηἷςα “τις ἀα πὴ νἐττις οι {π|ο 41 1η δίεηοης πῆαρο {ϊτ, 
εἶ 9. ἀϊοῖταγ,, Οα τις Πθτο ργῖπιο, σαρῖτο 24. 14ς 

ἐμ 

ΠῚ 
ἽΝ 

ἢ 
τ οὴ 
ἬΝ 
Ἧ: 

Ἢ ΕΠ τ έξις καὶ χάβε Γέγων,ϊ αϑρᾳκῳ ϑέζω, 
ξα, λάτοῖ οι, Αςοι, ὃς Π ας. 

τος »δ.ἰαεξαξζγατιις ἐκλυϑείς. 
υ ἔγαςορς εἰς ΑΡΟΙ].ρτο παρεϑέρεσαν, ἔκοψαν, ρτςςἸἀετῆτ, 

ἰξοιιηία ροτίοπα δ εἰμὶ ὃς “παἴρειμι. Ττεππὶ δος εἰ 15,4 ἀ- 
γένηῖν πὲς {Ππ4| 1π᾿ Ευιαπρεἷ. ἐταῖρε ἐφ᾽ ᾧ πάρει; [044- 

πὰ (6 τὸ γεπ|ϑὴ αὐτὶ τὰ ἤλϑες. ΘΟΡΠΟςΪο5 ἵπ Αἴδσα 5 καιρὸς 
ληλυϑεοὺς εἰ μἱὴ ξειυίψων, δνε συλλ ύσων πάρει, οἰδ, «ταρεγῆώε, 

Πι, ἢς πάρει ρτο «τἄρεις ροηΐτιγ. Τπιιςηἰταγ οτί)πὶ πάρει 
δι. ἢ ΠῚ ΡΕγατ!!ο. 

ἡδς Παρειαὲ, α.9-. 5 τα ΧΊ Πα. 6 Π4. Π1Ὰ}2. σταγῶν, σοΠ ας 
1π|.1,πςϊαητ5 ἀο Γχέξιι, φοινεασο μῆναι «παρειο) Πα] ς ΟΓῸ - 

ῬΟΙ]μ οὶ «παρειαὶ, μῆλα κὶ γναϑοι ἀϊσιιητιγ. ΠοΥισὸ αἰ εἴτ 
πᾶς χφλλισείρη!.. ΕἸ Οπηογ. σοΟπηρΟ τι πὶ Ἔχ χαλὸς» 8ζ 
πος αἰτοπι πὐρᾷ τὸ ἐπαίρων ἀε Ασπιπηο. Ροοῖα ᾿ἰσεπτῖο- 

αὐ γοσδῃ ῬΓΟΓΑΚ ΠΑΛΠΙΗΤΙ : 44 ἃ ΠΑΙΙ15 ΡαΓΒ 9 [δι 
πη ἔς οου 5 οἴεγατ,ντ ἀπποταῖ Επ|ατἢ.11144. (0. δοιαὴ 
)ν ὁκοιλιήνοντο παρειαὶ ἴῃ ἘΡΙΟτΑΠηπιᾶῖ, αἰμφοτέραις “ὰ- 
τὰ Ιεσξάιιπι ἀριιὰ ΡΟΙ]μςειη» ν δὶ τάπηεπ τα (ςτῖρτατα 

(ταὶ ἐ κατέρωϑεν, παρειαὶ χαλεῖ ται, αὶ π]ερά, Ὀϊοΐτιιν δί πα- 

Αἱ ᾽ς τη. 
Γοᾶκ ΘΘΠ115 (ογρεητίς ἴῃ ΘΥΤῖα: ΕἾΠ15 ν Π4. (ρεεῖες πί- 

ἕεγᾷ οοΐοτὸ 55 ἱπηίταταγ» πλοῦ ΠΟῚ ἐποσαῖοντιὶ πΠας 
χπᾶ πος [ογτα]δοίεά ἀεπιοτίμπι ραττεπὶ [Ὁ] πὶ 1πἈ8- 

ἴάς Αὔτίιιπι τετραῦ, ΠΡ τὸ ιιάγίο, δ ΓπΊ. ρτῖ πιο » σἂρῖτο 
Πορβαπες Ϊῃ ΡΙατο, Οδεὶξ ἐλαβόμίω ὡς παρείας ὧν ὄφις. ΤΠ 

5 Πεπιοἤοη. οἰτατ, ἀϊοίαις ν οἶς ἤρα τὸ ἐπῆρϑαι ταὶ “΄α- 
φασὶ ἱπηιίτ, αὐ τὸν μὴ δοίκνειν, ἡ χἡ δοΐκνονται μιὴ λυπεῖν» 115 ἔετ- 

ἴδιι5 Ηγ ραν 4ο5 γποσογοβ. αἰτοῦ αἰτογιιπι το άσητοϑ κ αϑδα 
ογτάς ἐοπηρατατ. αίται!ς (δὺ «“αρείας νἱρογα5 ἱρέας σοιτιθάογε. 
τοιλάεται, ΑἸ ἀοθατιντ παρείατο δάκρυ χεύσα το παρίμὦ κ᾽ κόρῃ 
ἄστι, ἘΠῚ Διιζοῖη πυπιοταβ ΡΠΙΓΔΓῚς ρτὸ δἰ σι ατὶ ἄορ. τη 641) 
εἶαι, ὑμέων, το, ἐτο, εἶτο . ὃς ῬΙςοπαίπιο «ἢ α εἴατο : γηάς 
το. ἢ 

γΠΟητοπΊρῇ, δεῖ, δον, παρέβλεψαι, 
ϑη. 41 πα ΠΠ]πτὴ εἰξὶ εἰαϑυ,παρελυϑη πα ρείϑησαν,σαρῖτε αιιατ- 

Ἰρδτο ξουῆο ἈΘριιπὶ » Ρουτιθατι [πητιοχ ΡΟ τα ἢ Βα- 

οἱ 
ἊΝ 
ἽΝ 

ΕΚ 403 
εἰηΐο, ἐπὶ μὴ ππαρεϑῇ ὁ καρπὸς» {᾿ ἐγιιζλιις ποη αδιοιις ἔπογὶς 
ὙΤΆΘοργ. .3.6.21.4(ς σαι ΡΙλητα. ξ 

Τρειχοίζω, μ. ἄσω,αν. αἰ α ΠΠΠπ1}05 ΘΟ δ ΓΟ; ΟΠΊραΓΟ ζΟΠΊΡΟΠΟ, 
Τλατῖμ ὃς Ασουΐ, 

Παρείκω,οςἀο;σοποριζο, ρογγοῖττο δὲ Ππο, αἰβράχωρ, ῬΙατο νηάς- 
οἴπτο 1 ΘρτΙΠγ. λεκτέον ὁ πτως αἵ ὑκῖν παρείκασι ϑεοὶ 5 χιιαπτιὶπι Π 1} 

᾿ φἀάϊχοιλητ ἀἴαις ςοηςοἤἤοτγίπτ, ΡΙπταυοίις ἐπ Οατη 10 5 χω- 
οἴοις ὅστο τύμοις ὅσι κὶ χαλεποῖς. ὁ μίωλ διὰ καὶ μᾶλλον κα τρρσεδοκήϑη 

πειρωνῆσων σὺ ΚΔ ὠϑρστε μῆμοις καὶ πα ρείκεσι » νογὴτη ἰοςῖς [ἰδιῖςῖς 
νἱτγα αυὰπι ἤρογάτιιπι γαῖ σγεῖδιις5 ἀν ττοητίριι5. σοί δητῖ- 
δύΐαιιε σοπατιι (οαπἀφητίτιπι χα] τιηι. Οἷπτη παρείκοι, αάςιπ- 
σις ἔετοῦ οὐοραίο. ΟΥοβΟΥῖι5 ἄς ἁαιιῖς ΠΑ] ἰς ογιιτη ρ με ι15. 
Ἐπ ὀκαυρφύμϑραι, τῇ σφοδρῷ ὗ πάλης. ὅπη «σῷ ρεΐκοι αὐαῤῥήγνεωσαι. 

αὐτὶ τῷ ὅτ ἐγχωφρίηγ ὅπη ἐνδέχοιτο, ν ὈΪ ΟΥΙΙΓπ ρο πα] νἱαπι πατιγα 
σοπιραταιῖτ : ν οἱ ντ αριά ΡῬοετατη Ὁ α ἀάξά βογεά τμηρὲ, ῬΊατο 
1π Τἤρατοτο, οἷς κἷϑ αὐ ἐ ϑεὸς παρείκῃ 5 φυϊθυσιησις μος Ποιισ 
ἀπά μι Πτ δὲ Ρογπαῖσ : φιΐθιις Τοῖς πῆς ἐαοιίτατοιν ἀςάϊτ. Ἐς 
ἴῃ ἐξοιιηάα ἐς ΒΘΡΟΡΠς, Οἵμως ὃ ἐκ Σποδειλίατέον, ὅσον γ᾽ α διυϊαὶ 
μις παρείκῃ» ΠΟ Θ[Ὁ [ἘσΏΙΓΟΓ ἀσοπα ΠῚ, αιΔητὰ πὶ νἶτος ἴιρρο- 
τιιησ, δια ΠΊ τιγ ὃζ ἱπηρογίο πα πτοτΓ!ἄοπι Ρ]ατο, σον αὐ διωώμε- 
ϑυυ, χαὶ ἐχαίστῳ «σὰ ροί Ἀγ ΡτῸ ὙῈ σῃΐιις ΡΓΟΤΊρτιμαι Ειογίτρτο [ὰ- 
ἌοαΠτατο 4ιιαπὶ αι αάθρτιις Βιογιτ. μος ὅπη πα ρεΐκῃ Ἰ4οπὶ 
404 τὸ αν αἰρφχ ἡ, δση ορ οξ 7 καὶ τσαρῃ. Ετ ὅπη παρείκοι ἢς ἀϊςὶ- 
τιῖγοντ ὅση δοκοῖ:οὶ πὰ ἀάτοτιγ οοςαῆο. Αριὰ ΡΙάτοπειη πταρεί- 
χει ἴτᾶ στίατη ἐπηρογίο πα ἴτοῦ (πτητιιγ Πιοσ.ς. Καὶ τύνγε βελόμῆνον 
ἡδέως ζῆν, ἐκ ἔτι πα ρείκει ἑκόντα γ: ἀκολάίςως ζῆν. ὩὨΟῚ ἰαπὶ πατιγα 

ςδςοάϊτητ. στ νοτὸ 4] παρείκοι καὶ «ταρείκῃ ἐσἀποᾶτ Στὸ τῷ πα - 
οἴνυι, Τιαρείκω, ΑἸ ετἰττο)Πηϊτεο, αἴϑῳ πέμασα, ὈΓ τ ἀπ ΘΑ] δα, σὰ -ἰ 
ρείκει χρτοσκεν ὀυῆσον, ἀἸ πλιίςτατ [ρος  ἀτυιγιιπη, ἶ 

ΤΙαρεικαὶς γότος, ὃ, ΓαττΙ οἱ. σταρίημι, ἀΠΠΌΠττιιβ πταρεικῶς ταὶ χεῖρας, 
τοΠΊττ 5 ΠῚ ΠΣ ΕΣ] οἴἶγατ. ἴῃ Ἡ τοῖος. πῶ ορὰ τῷ σία ρεικότος Ἰαὲ 
χεῖρας καὶ ταὶ ἐλπίδας, ΟΥΟΡΟΓ. πὶ ΟΧΟΓΟΐτιις οῖπι νοις ςο]- 
Ἰαρῇς ᾿ἄ σιν! 415 πηηΣθι5» ἔρθη οτίαπι μά θεγοῦ ἱπτεγπιοσιια την 
Βιιά. (οπηηξησ. 

Πα ρεξλε,αΠ γαχῖτοοιι 1 Πτ, ἀε ΗΠ χιτ;φαἀεγαῖτ, ιδ τες, απο ρέκοψει πὰ - 
ρεῖλες, ἀοτγαχ ει, Εμγιρίά. 

Παρειληφως, 4111 αἰ ρίτ, παρειλημμῖμα φυιάῖτιι ἀσςορταςτγα ἀϊτα “ξεν 
ΓΑΤΊΙΠῚ ἐπ ΟΠ πιεητὶς νοὶ ργο άϊτα δρυά Ατιΐξοσ. 

Παρειλόμίω, ΑὈάτΙΧΙ. 
Παρεῖμαι, το παρεῖχῳ, αἀπηΠ. Πςπιο ΠΕ. οἱ εἰς τας οἰκρρπύλεις πο- 

ρεϊν)αι. δ υλδύασι, πα ρεῖκαν, πορεέίωσι, Δα Γαϊ ετῆτ, 
ἸΤαρεῖ μα, ἀ {1 Ὁ] πταις ἤππη. 
Ὑιαρειυάυ ον, ἀϊ πα Ππ|5.ππρεωρα μὴ, Θ-,ἀοτο 1 ξι5. τα πι{π|55 4 δ᾽ {159 
ἐταξζας,οὐδαλελυμ δι, χαυνωϑεὶς, σιιυτετηκώς, ΓΙ ατατο ἢι155κ; ποαρει- 
υὅβον υἱὸ τότε σώμα: κὶ πίων ψμ χίω ὑπαὶ τῆς συμφοραξ, ὃς Ποπηϊποπὶ 
4υϊ4οππι ΔηἰπΊο ἃς σοτροτς ἀεἰεέξιτη ρτα πιο ἰτῖδ. ἃ παρίημι, 
ῬΤῸ ἐχχίπριιο. παρειαῆῦθ' κὶ λελυμῆμι. ΜΝ ΔΣΑΠΖοητΙ5 'π Οταῖ, πά- 
ρει μι γήρᾳ. Γεπῖο ςοη ξςέξιι5. ΡΙατο ἐς Τρ ἴθιι5.» πὦ σώματος 
παρειυίον ταῖς ἡδοναῖς, σοΓροτο ν οἰ πρταείθιι5 οβοσπιίπατο. γλῶσ- 
σαὶ ποι ρειμδοη, ᾿ἰπιστια ἀΘθ 115 ὃς θα] δαιτὶ ςη5,41415 εἴς ἐστίοτιι πη, 
ΒΑΠΙΟΝ ΑΖ. «ὗεὲ τ βατῆϊσματος, παρειυῆύα γῆ τογγα Π γ 1Π15)0 12 ΟΝ τ 
τηογιν τάς Παρίεμαι. 
Τπαρειμῆλως ΔἸ ο] τὰ, Η εἰν οἢ.ςχροηΐς ποῃ {οἱ ἐπι πρδαλελυμῆδως» 

(ςἀ οτίφηι χα ταφρρνητικώς ) παρεωραμήνως γ ΠΟ  τοΠΊρτὶπι 5 ΠΟΡ 15 
Βεηζογ. 

ΤΊαῤειμι, αἰ ίμτηι, ἐγζιὶ εἰ μὲ, Ἰηο, οΒοτοτ, ργα το {ππι.Πητο, ἵπτοτ- 
ἴαμα, πείρειμί σοι μόρτις ) 1Ἰὰ εξ, χ’' σού, πάρεστι τρὴς πῦτο χα!δρι 
πρῴγματει, το 5 ἴῃ δἃ ἰαπτ τε πΊροσὶς σοπάϊτίοπε 7 θεπιομεη, 
ποΐρεστιν αὔξων εἰς τὰ πρῴγματα., δά εἰξ γοξξμτι5 γοπυρι. ]ττδι. 
ἴῃ ἘΔΡ. παρέςαι τοῖς ὡρῴγμασιςρταίτο φάοτῖτ γοθιι5,  οπιο ΠΠοην 
παρείη, ΛἀεἴΤετ παρ εἶναι τῷ σοκτεύειτι ητοτεῖϊς ἐχογοϊ τι! Ἰάοτη. 
πάρεστι τοῖς κινδιωΐοις» ἱπτογείξ ρετῖςι 15, δαῖτ ρεγὶςυΐα 5 1άοτα 
Ῥεπιοῆῆεη. παρ εἶναι ὅ3) πεῶσι, οι ηἰ1}5 ἱπτοτοῖς, Χοπορβοι. 
παρεῖναι φεὲς ταὶ ἱερκ [λον] ἤοῖο ἱπτογείϊε,άθαν [στο τογτῖο Ρα- 
ἀϊα;. ττεπὶ ἱπ ργοπυρτα ἔπι: ΡΙὸιτοῖτι Απτοιι. ᾧ τοσοιῦτα ποίρεσπὲ 
χρὺ στ χαρίσειδϑει ον ἴῃ Ῥτοπίρτιι ἔπη τοῦ ἀπτοα ναί δα ἀοηᾶ- 
ἄτην ΕἸ σείρεστι, οἰ ῬΥΟΠΊρτιμτι οἰ, ἔ2οῖ]ς εἴ οἴξεστιν, Ταῤειμιν 
δάπιπὶ, σαρεχλή ϑέω, Δἀποςαταβ ἔπση δὲ σείυνγοραῖ) ΡΑτΓΟΟΙΠΟΓ. 
1 ΠΑς5, Εἶπον δέ τινες τἶυ' σούτῳ «ταρόνπων ὅτι εἴν ἀντ ἀδελφός, 1) 6- 
πιοῆδεη. δάιιεγῆις ΡΒ οτσι. τοῖς να δ «παροῦσιν ἀπ κὴ σιιωδυχοεῖσιγ, 
Πορενω αἀοΠς,Αἀ πς, σοπάοπατε, Δ τἠτεεγε γάτα, μι πα- - 
ρεῖναι τιῷῇ σκιπίων! τίν) ς- ρα τη γαν 7 εὐ’ ὑπείκειν» ΠΟῚ τπΆΠάαΓα 501- 
ῬίοηΙ ᾿πη ρου 1 5 ποῆιιε οἱ ἐς ἀϊρηίτατο ςςάςοτς ΡΙ ταγοῆ, στα- 
μῶν οἷ, αἰ ἘΠ 1|{Ὸ νεγὸ εἰς παρᾶνγαι δ χαιρὸν, ποτα ριι5 ργωτογσηῖτ- 

τογο ΙΓ ατάτοτις ἰπ ΑΡΟΡΒτμερπι. παρεῖναι εἰς τί) χώραν σφας 
ταγιδῥίω,αἀεἴϊε ἐπ Ἰοςο ςοηἤξίτατο . Χεπόρβοη Πἶρτο αΐητο 
Ῥαὰ. παρεῖναι ταὶ σαὶ ϑύρας,α ἀοϊε δά τις ἔοτος 9 [άδπὶ Ἰθ᾽ 4επ|.- 
Ῥαιυιις δά Οαἰατας οαρίτο ηιιάτῖο ὧν τε στα εἶναί με τρὸς ἱμάς, 
Ῥταῖϊο ἤμτι ἀρυὰ νος. 1 1άςπι; ἠΐϑτλον ἢ «παρεῖναι πυρὸς ὑμᾶς αἴ. 
τιν νο! Ποπὶ ἀυζοπὶ πὰπο νοδιίσιιπι οοτὰπι ἀσογο ά οἰξ,αἀοῆς, 
Τιόσίτιιγ δ παρεῖναι 5 Ῥτο ἤιο ἴπγς ἀςεςεάετε. ἐδεὶς ὅςες καὶ «ταιρείσει: 
ποι νυ Γατ5 110 ἤτιποη σφ ες, Ἡεγοάοσ. εἰ παρείιυ (1 Πηοτῶ. 
σαρείησ γος Ποταπτοῖη στοά Ῥογπιίεγθηξ, 

Ἔσεῃ, 2. 
“ταν 

{3 ΒΕΤΤΗ 



πιαρεῖμι, πάρεις γτάρειστ αἱ μι εο υἱὰ εἴτ, ασοοάο, γεπὶο (ιν αἰρεξτᾶ, 
«πτετασπῖο πὶ Αςσαίατιιπιράϊαητε ἐς, ΑΥ̓ΤΟ ΒΔ. σσαρᾶμ 
ἐυτεύϑεν ἐς ταὶ τ φύσεως αν γκας,τγαπίεο Βἴης δὰ πατιτῶς πεςοίίι- 
τατος πτωρίιῶ ἐς ταὶ ἀϑίωδας» Ατμεπᾶς γεμπὶτ. Ἡθγοάος. 

᾿ τιορειπεῖν) 1] ο 4. σοπίο [τί αὔοριμυϑ' ἡσοιϑϑευαριὰ Ηομπεν. ἘΠ [ 
ἀεείρετς, ἐσατᾷν. Πα. , δὲ δοιχοι τ᾿ φρένα μή σε «παρείπηγϊὰ εἰϊγὼ- 
πατήσῃ»μς τὴ] ἐπιρο πιοτῖτ. 

τιαρεῖ πον, ἀπιοηι, ρογ δῇ, Γςἀτιχὶ δ] δι ἀϊτ11ς. ἥ 
Τταρει των, σου μυ ϑησσί μην Θ΄, συμβελδυσας τα ρα]ν ἐσ ας. Ε1Ὸ πὶ «σαρειποὼ 

σα,τά οττατα, ΑἸ] οουτα, λταυἱ ἀ ἐπ. 
τταρερξαν ἐκ λυ σαν» ρτο ἰδιότης καὶ σπαρείργω ν οἱ πταρέργως 
Ταρεέρυσ ὀμγρτατοη Δογιιητυπαρείρυσαν φραγμὸν Ἡοτοάοτ. 
Παρεὶς γέντος» ΟΠ. Γτ ΟΠ 8» ΡΤα ΟΓΠΊΪττ 5261: ΟΠ τ, ΡΑττις Δ ΟΥ.2. 

ἃ παρίνιαι παρεὶς αὐτὸν εἰσελϑεῖν, Πα ςης Εἰιπὶ Ἰπ στοά! ΓΙτ,ἰἢ Δ]. 
“παρέντες καμβυστα ἐς αἴγυπτον, 411 ΟΑπιθγ ἢ αἀιοτίις Αἰ σγρτῇ 
φῥταῖτο ξιογιης, Ἡογοάοζ. παρέντες νύκτα μέσίω, πχςάϊα ποέϊς 
Το] εητο5,Ετ παρέντες» 41 {Πρ τὶν» ἀ1πιϊ {Π|. 146 πη, 

τιαρεισεώγωφιπττοάτιοο ἤπιε ἱπάϊιοο»ἱπηπηέττο ὅις [χπιπιῖττο, ἱπΠ- 
ππ0 ΔΙ! τε πὶ 41} παρεισέρ χεὐϑει! κ᾽ “’ἀρεισδ ύεῶτῃ καὶ «:αρειατίτῆειν 
ἀϊοϊτυτοἱά οἴδιάγγεροτα ἀταὰς ἱπίπιδτς ἴς. ὙὈ] αϑϑϑὶ Ἰη πηλΑ [πὶ 
Ῥάττοῖι Πιπαίταγ:ῖπ μος νεγὸ νεγθο ντ ἴῃ παρεισδέχοριαι ῬτῸ ρὲ - 
ἶσα. ΡΙατατο τι ἴπ Οαἷθ4. Αἰλλ᾽ οοὖ δελδυομῆμε γε σἢ Γέλβα αἰεὶ 
αἴ δια δύχεγὰ Οἴϑωνα παρεισή γῆν Οἱ βέννι(Θ-, ἐδὲ τῶτο τρρῖκοι πράσσων, 
1πΠπιιδυῖτ ἰῃ δι απι, ὃς ργοτα τ, διαπιῖτιιγ ὃς ἰη ν τΠ1πι.2.Ῥετγῖ 
οαρίτο Γοιη 40 οἵ τινες παρειστέξασιν αρεσηςοημὶ {δ᾽ ηάισεητ ἢς. 
τείες,᾽ᾷ οἴ, ἔατεῖπι ἱπάμποςητ. Πιδιπάιιέλιι5 ἀριιά Οὐϊάτιπι ἱπ 
Μειαπιουρβοίει Πιδίπξογγε ἀϊχῖς Β ατΠ Ππ5 Παριις, Ἱπτογρτ, 
Πιδιμεγοάμοοτς θάγρᾶτε, πάε 

ΤΙαρείσακτος»ε δ Πα τξξι15 » Γαπη πα ΠΠπ|5 9 ἰτγερείτις. Ῥοτίτς. αι πη 
Πιδτερεί τις, Ππιατιι5, Ῥάυ 5 δά Οδἰατισαρίτε ἐδσιηάο, διαὶ 
3. δ᾿ παρεισείκτοις ψδυδαδέλφοις,, οἵ τινες παρεισῆλϑον κοιτεισκοκνῆ σαὶ 
πἰωὴ ἐχδυϑερίαν νἰ μδὴ δ, 14 εἴτοργορτεν γεῖαις ᾿πΠπιιάτος [ΔΠ{05 ἔτα- 
ττο55 411 ἱγγορίογαης δὰ ἐχρ!ογαπάιιπι ἰδ οστάτεπὶ ποι γᾶ, Π6- 
ἔγεῃ.παρ εἰσακτον, δηύτρκον, 

ΤΙαρεῖσαν,ἀϊταἸττεθδητ, 
Τιαρείσανονγεχροηὶς Ηοίγ οἷν. κρρέαπτεδὸν, ἰκρωτήρμον, ἤτη τ άπι 5 {{π|- 

θυιτη, ΡγοΠἸΟῃτοΥ ἐμ. 
ΤΙαρεισβύνω πναβεισέρ χομαιγοΐ λιτι ΔΓ οἰ Αἰ το ἵστα. 
Τιαρεισ δέχομαι, ητοτῖπῈ ΡΟ πίτυς δάπλίττον ν εἰ Ππχιΐνν εἰ νηὰ ρτςτο- 

το τοοῖρῖο. 
ΤΙαρεισδύομω, ἰπἀπισοτοϊπιιαάο,παρεισδιύεδτενν εἶ ΑξΉ] παρεισδ' ὑν. 
Ἰαρτο αι, εἰσ δ ύεϑει,, 585 ΡῈ ταῦθ π ΡτΟ ἴγγθρεγο ρομῃίτιιγ, ὃς [4] 
[εγο ἱεγοειμάο 5 ὃς ίοίε ἱηΠηιιαηάοεντ πσαρεισερ χεῦϑει ). πΓαρει- 
απίπῆειν,α’αρεισ εἴν, σαρεισβόμειν, Υ 146 ΠΙαραδυεῶτε!. 

Τιαροί σϑυσις ἱάοιι 404 εἴσιυσις, ἐπεΓο τιι5»ἱΠρτοῖιι5. ΤῊ ΟΡ μγα- 
{τις 1.10. ἀς σαι) 4ς Γεπλΐης ρα πιο ᾿οιιΘῃ89θμ ἐἴγή ἐδεμέαν ἐ΄- 
ξωϑεν παρείσϑθυσιγ, Οἰ ΟΡ ΟΠίτΙ διέκδυσις, ὶ 

Τιαρεισδιίω ἴῃ ρ το 1 οτ) γερο ιο ̓ηΠηιϊο. ᾿ 
τταρείσειιυ, [αἰ ονἰγγς ρον άταιο ἱππηιιον «“αρεισέρχομκα)» «“ ἀρεισδ'υο- 

μαι; «πα αρεισσί πω ροΏΟΙΓΟ. ᾿ ΓΝ 
ΤΙαρεισέρχομκανοἶγτς ΡΟΥΠις ἡΠΠΠιιΟ ααρείσειμι τα ρεισδυομαι πᾷ ρήαπί- 

πῆω,ντὶι Δέκ. Αροίζιν Ἂς τ αρειστύγω, πτα ρεισῆλϑεν εἰς τὸ ς“ρατόπε- 
δον, Ῥοποτιγαιυῖς ἴῃ σα τγαΡ] πτοία ΡαΡ]. ; 

ΤαξἩσι,ασσοάϊτ, ρτοάϊε, ἴα δίῃ σο ατι μι ῬΙμταἢ αἀαητ, αἀτιδηλιητν 
Ρταίτο ἤιης. 

ΤΙαρεισίοντες οἱ αι Ἰττοητα 59 ηρταάίςητος. 
ΤΙ ἀρεισκρίνη, πταρφσέρχεται, παρφσβϑηειγδι]4, 

Τιαρήσοδεύω, Ἰ στοἀϊοτοϊποςἄο, 
Τταρήσοίσω, ὶ «τα ρφσφέρω, Βιιά.ἴπ ερηπ  Ροἴτεγ. ἰ Ἰ 

Τιαρηασί πῆ, 1} οτοίγγεροναις ἱππιιο, σα ρήσέρχομω 5 «τὰ ρέσδυο- 
μα» “αρείσειμι, ΤΠ ΘΟρΗΓ. Οἱ ὃ φοίνεξ τιτρωσκό μἦρίθ-. τὰ ρεισαεσήν - 
πος ἀέρός τε καὶ ὀνοτρίε ϑερμοῦ, δια φϑείρετα. ὈΊμτ,ἵη Τεπιοττγ, εἰς τίω 

βαξυλωνίαν «’αρφαπεσων,"ρτεάϊςη5 ὃς ἐυτταροη5 ΒΟ ἘΠ τογι 
τγαυ πὶ οἰδ τὰ ρεκπίπῆ]ην. 

ΤΙαρήσρόνω, ὃς 
τιαρφσρέω, μ. δύσω, αν. χα, αἰ Ἀτιοοἰπθτιο, ΞΟ ΠΗ͂ιο56] πὶ ἱπργοάίου. 

Ἰευττυπαρεισρέω πρὸς τεὶ συσσίτια γ Δ [Ὁ ἀ4Π]τἀτῖς σοπιλιι1 [ιὉ- 
εονΡ]τοῖπ Πνοιγρο. 

Τιίαρεισρυΐ 41] θατιιγ. 
Τιαρφοηκεσαν,αἰτϊτογιιητ,ς.-.Α. Αροῖ, 
Παράσφέρειν ἃ νόμον, Ἰᾳ εἰξ, αβοίλληλον νόμον φέρειν, ςρ αι ΤΡτοράτγο: 

1άετα φιιοί ὀρτισῳέρφν 9 ἰεροῖπιὶ σηπι ἰερε ςοηογγεςγορ δι! 6 ΠῚ 
τιῖπι γτορατίοης ςσοτηροπογοφίειι Ἰερες ἴητοτ [ε οοπιπλϊττογον ὃς 

46 Ιόρεπι σοητγαγίαπι ἔσοιτο. Ποπηομεπ. φάιιογίις Πο- 
Ρτῖπ, ΑἹ ἐκ ἐν ᾧ νει ὁδὲ ὀῤτεισφέρει νόμῳ» Ποη ἢς ΔτιτῈ ΠῈ ἴῃ ἐᾶ 1ε- 
ξς υαῖῃ Πἷς πίῃς οργορας, ἰοῖταν δί αὐοαγράφειν ἃ νόμον, 

πα ἀράσενίκυεγυῆνίθ- γέ μος, ειηοἴτςπ. ορτοραᾶτα ἰοχ. Παρήσειγεγ- 

καίτες , σΟΠἐογοηΓο5. 7) ΟὈἶτοῦ ἔδει ργατογθα Ἰηἔδγθητος, ῬΕοΊΓιΙ5 
σλρῖτο ργίπιο ὀρ το α (δοιιπάα,τσαρεισειγεγχαίντες σσυδύων, Δα μ1- 
θεητος Πιιάλιιτη. ᾿ ΐ 

1ταρησφϑείρομω), ρεγπἰοϊοἵδ ουγερο,δς [1105 Ρεγ οὈτοριίϊοηςπῖ ἰπ- 
ἤπιιο πιο ὃς φἀπιλίττον. τί, Οὐορ ΟΥ̓ 5) τοὶ τελόυ ταῖα Ὁ) κι πολε- 
τείᾳ «ν ἀροιοτρϑειρὲν ἰυσ’αρειστν μΤὶ ἡ ὀνύσης ἀντὶ φϑοραξ,, ΡεΓαϊςῖο [ἐ 

Παρεισῷ ϑείρω,ν͵4ς Βιιά. 1 σρ᾿ ρτίοτ. ᾿ 
Τα ρεῖ ται ἀ τι Τυμτὶ εἴτ. το οἸ μτιμη εἰ, παρ [ςξλαπι εν, 

οὗτερίι ὃς ἔς ξε τ, Ὁ δ 

Παρεῖτο,» με). εἴτο, παν αρεώρᾷτο. 
Παρὲκ,οχττὰνπο Ἰοπρὸ, αϑϑοσὶ «ἢ, δῆς πίω ἐγζύτητα ἢρ; 

διάστασιν; ςοιιίλτηι. τ ρίτατ, Α ΡΟ] ομΐτ5 ρτῖπιο, 
σαρὲκ νόον ὄυρυδϑ»" Ὁ. ὡρμύϑη.ϑς 10. ΓἘσυπάο, παρὲκ 
Ῥτατογι Θςηῖται. 10. ἐοάεπι ; πσαρεχ γόνυ γρυιυὸς δἶμε 
βώνων καὶ μεταφέρων τοὶ σκέληγἱπαμιῖτ ἰητοτρτ. 

Πιαρέχαστα, ἔΓο ΙΘΉτΟΥ π'ἀρέχρισαει ἀκούων, ΠΡΟ 2. ΠᾺΡ το 2 
Παῤ ἐκθίτερον,αιιἐγνττίπαιις, [ποίην εἰ σ απὸ γεγαπαι 
Αητοπ στ δὲς τε ἤρωσιν εἰκαισ μῆροι παῤ ἑχάώτερον. παῤ ἐχο 
αιιο αι ΗΙρΡίατι σα ῥὶ ἐχοίτερα τ τομϑογγττίαιιο οτας γαΐπι 

Τα ρεκξαίνω, εχος ἐο,ἀϊρτεάϊοτ,ἀςσεηογοργατοιςο »ἐ 
οαγτο. Οπῃ Αςσαίατει., ΑὐἸτοτοῖος φιΐπτο ΡοΙ τῆ, 
συραννίδων νατέςησαν ἐκ Ὁ βασιχέ ων παρεκβωνοντων τα 

παρφκβαγνειν τὸ μέσον, [ἄτη (ςοιιπο ΡΟ] τὶ ςοτιπΊ; πὶ 
ςεάετο, Ιητογάϊπι Οεπίτίιντ εἰξίσαμαι ἰητογάσπα 
᾿πηρίτιτ. ἩΠοά. κἡ μήτε πορεκβαίνασι δὲχαία ΑἸ ΒΙ] ἃ ἂν 
ἔχιιητ. στιρεκίαίνειν πεὶ γενομισυάμα, τα ἴρ το] ̓ αρίτῖ τη 
ἴῃ ΝΝαπια. Αὐττοτεῖες φιαττο ἐς ρεπεγαζ. Καὶ γὸ δ᾽ κεὴ 
γνεὐύσιν, ἢ δὲν τρόπον τιν καὶ τέρας ὕξί, παρεκ(έξηκε γδ ἡ φύσις ἐν, 
“ἢ γόοις τρόπον τινα, 1 εξ, ἀασοποτγαιιῖτ, Ιτοζῃ ἃ 
5 μικρὸν ποιρεκζαίνων ψέγεται. Ἰά Οχγ) Ἔἀχοεάεηβ. 
πιογι στο {δοιιπ ἀφο: οαρίτο του το. ποταιμοοῖ παρε 
ϑρὴν ΔυπΠἶ5 α]ποιμτν ργαΓοΓρτο Τη. Ταρεκξαίνω, ἀΐρτ 
Ῥοῆτο: ΡΟΪγὈΐιι5 ιιάττο 5. πὸ τούτων ποιρεξ ἐξιμῆν, ΐης 
ἢ δγατηι5. ἣ 

Τίαρέκζασις τ ταηίρτοίπο. εχ εἴϊι5. ΤΙ ΟΡ γα ίξ, ἰπ 3..αδεὶ 
ρέκξασις ποταμοῦ παρεκίούτος τὸ ῥεῖϑιρφν. ΤΠ αρέκξασις, καὶ 

πϑταῖῖο, Αὐτζοτεὶ. οὔζδιιο Ἐςβίσογιιπι. παρέκᾷ, 
μᾷρ 5 τυραννίς. Τιαρέκβασις , ἀἸστεῖϊο ὃζ Ἔρτοίπο ἃ Ὁ 
Ἐρτοίπιπι Οὐ πι}]ἸΔπν νοσας. Ὡς ἀϊρτείτοπε ἴητα 
τιορεη. ὃς ΟΠ ὨτΙ Ια πιῖ το αιιδττο 5 φαρῖτε τοῖς 
9.ς 8Ρ. 2. ᾿ἣΝ 

Παρεκξᾳτικὸς 5 4ιΔἢ ἀϊρτοίπαιις , ἀχοοάεηϑιν πάς παρεκθατιχδι 
γρ τυ μικρθν πειρεκζατικώτερος ἡ μῖν λόγος, ΜαγαπΖζεπιι ἐπ Οἴγάτοι 
Ιὸ αἰβιιῖοτ ποθὶς ογατίουντ αις ἀϊρτοίποηῃεπι φοπεϊπραῖν 

Παρεκζατικώς, εξ ἀϊστοήποης, 
Παρεκδιρα μεῖν,τγαη πον τη Ἔχοιγγρονὶ η ἰΙαῖοτα “προ 

ΡΙυταγοι. 
Παρεκδιὲν Γτιοΐλη. ἜΧοι τί θη 5 ὃς ΑἰοἸςϊοπ5»οἰαρῆις, Βυά.,, ἃ 
σαρεκδ σοι, ̓ 4ε πὶ ἴῃ ἐρ᾿Π. ρτῖοσ. γῇ 

Παρεκκλένειν, Α ἐξ. 478 εχ Οἱςεγ. ρτο ραυ]οὃπι ἀςοἰ ἐπα 
νέσιν διηΐλας, οἴ 45 ἦςο!᾿ηδητ,ἰάςπι οχ Ατἰοτεῖ. {τεπὶ 
[λεϊοχἱπηρεάϊο πε τεξϊὰ αιιῖς γίαπι ξαοϊατ, δι ἐκπρέα 
ποιρδυϑιυΐω ἀϊεἰτιι 5 ΟΡΗ, ΩΝ 

Παρεκλέγω, ΡοΓΡοτὰ ΠῚ οχῖσο, ιτεῖπὶ εχίρο, Ποπιο θην ἂς 
Ἰερατκ οἤεῶϑν ἐ1)΄ τινε κλἐπδίω, κὐ πααρεκιλέγοντοι τοὶ κοιναῖς ἢ 
Πιπιατίς οἢε αι ρεοιιπῖαπε ρα] Ισαπα ξιττῖπη οχίρατνς 
4116 {δι διιεῖταῦ ὃ ΟτορΌΓΙΙΙ5, κα εἰς τὸ κεφαίλαιον ζημιο 
παρεκλέγων, ἴῃ (Ὀτηπηᾶπη τοὶ [εἴα ἄαπιπο δξῆοῖτ 15 φυΐ 
παΐπαιτα ΟΧΊσ τ, 14 οἴ, αἴοᾳ κερδαίνειν βελόμ 6. Ἷ 

Παρεκνέομα ργατογις Βοτοτγαπίπιϊττοτ, ΡΟ οη.2. στιρεξενει 
ϑινοις, ; ῖ 

ΤΙαρέκνοον. ῬτδτοΥ [ρα ΠΊ»αϑεληίςως ρτςῖογ νοἰ απτδε πη, 
Παρ ἐκνοί-»δῤόητος,ντ 1124. κ,παρέκνοον "'γαγν ἕκταρ,ἱ, ἀφο αΡ 
Παρεκπίπήω, οἰ ΔΓ] πα οἴ οτ, ἔπττὶπι οχοὶ 4ο ὃς κης ἢ 

Ροπίτιγ τοὶ παρειασίπηω, ΜΝ. 
Παρεκπυρρι λει οἱητοτῖ πη ἱρπείςογο. Αὐἰξ πὶ Μοτθοσ. 
Παρέκταμα»τὸνεχίοηπο ἱππιποάϊςα, 
Πιαρεκτανύω,οχτοπέο, ἰάθη οΠΊ παρεκτείγω»ἷπ Ἐρίξτ: ἦ 
Παρέκτασες εως βοτὰ ιια: ἢν χαλιπὶ {γ11α ἰη πιράϊο ἃ 

γῇ ἐτήτυμος, ργῸ ἐτυμος. ἀδελφεός, Ἷ ἢ 
Παρεκτείνωγε χίρηδο;ργοάιϊιςο, αἰδατείνῳ ππαρεκτείνω λόγον, 

Βιιάστις ἐπ Ἐρα ΟΠ ς ργιογιθιι5. παρεκτεινόμῆνον τεῖς αἰἷδ 
φυμα γ [ρατί τ χιοά ἀατατίοης ἤπια ατοτγηῖς τείροπάι 
1ῃ Οτας. δ', ΝῊ 

Παρεκτείνομω, εἴς συματαρεκτείνομε» ΠπλαΪ Ἔχτοηάοσ ὃζ ετεί 

αἰτογῖις πα σηϊτι ἀἸ ἤςπὶ αἰϊεηιοσ. τ 
Παρεκτέον, Δ ΠΡ εη άπ, Αςου, ΘαΖα. Ἷ 
Παρεκτικὸς ΓρΡεἀϊταπ5. χορηγητικός, 
Παρεκαμητον. Η οἰ οἢ, οἵδ παρεκτομητὸν, ; 

ΤΙαρεκ τὸς ἔο τ 5, ΟΧΤΡΙΠ ἘΟΙΙ ΒΟ ΡΓΓΟΥ σάρεξι Οφηϊτιπαροκτὸς λέν Ἰ 
γείας, ργατετ νο] ἐχτγα οδυίατη δἀμτογῖ). 11], π1Π σαί 118] 
ς.5.Ευδηρ. Μλττῃ. : 

Παρεκτὲ ἐπομα!,21ὸ ἀϊπεττο, τγαηῇιογἤιπι γα ρίου » ὅζ ἄς επ 
ἀςξάποοΓ, ὅς ἀςβεέζο,ντ αἴϑᾳ τού πομαι. ΑΥΠποτρ] ο5 ύλιτο 86} 
Ἰλογατ.λῃ Δμ ἢ ΠΊα Πἴδιις αἰτο συμξαήγειν (ὅδ μϑὺ συμιπεφυκάναι τ πὸ [5 
ἐὺ ἢ παρεκτετράφϑαι, 14 οὔ ὰ τοῦτο τι ἀεῆςχα εἴτε. Ρίμτα ͵ 

πη σοη(οἶασ, εἰς ϊωρᾳακτει ἡ βαρβαρικοὶ πένϑη παρεκτοεπεάϑενν Π 
τηοάπιπι οἰογτὶ 9 ἃς ἃ ἰατο ἐποάο αθογγαγο. Τα πος γογρο Ἢ 
φοὶ ΕἸ ερᾶτογ καὶ ὅμιτατικῶς ροπήταγ)ντ ἐδ ον. Ἷ 

«5, 
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ΚΕ ΤᾺ 
᾿Νῇ ᾿ Ἶ 
εἰ το» ἀΠποττοναἀυσο,ἀςβοτο ἃ » Ἰψαζαηζοπες ἴῃ γ : 

} τεγῖται εἰϊψενο. Αὐτὴ. ἴα γ.ἀς ςα]ο, ἀς [πο }Π15 Ιοαιιξϑ, ἐπ ̓ αὐ Ὗὸ καὶ σὸ φῶς γίνεται παρεκτριζομῆνε πῷ ἀΐρρς ὑπὸ 
δίς, ᾿ Ἷ ἷ ᾿ 

ἰςηἶτογ νο] (οπῆπη εἰτσςσ. γο} ἱπτοηῆιις ΠπιςςῸ 9 ὅς 
οἷς Ἰηοἰατοίςο τ. τύ χτ᾽ αἱκρὸν ταῦτα αἰϑοφιγυμῖνοδάται κα 

εχ, : 
ἡΡτατοῦ τηοάπιπι εἤεγοσ, γα πἤιογίις γαρί οτοϊπηπηο- 
οἱοτοἱαιοίδη. ῬΠατ πῃ (οπίοἱατοτὸ 3 ὥρα πὰ μέτρα πόρεκ- 

ιὶ ξεωναύξειν ταὶ πένϑη αϑδαᾷ φυσιν ἐξ΄ φημι. 
[πὸ Βιιπιεγιιπι ἔπτογ σατο πὶ» ἴῃ ΕΠ ΡΡίαττ, συμξανει 
υσις τω ζῴῳ κὶ υἱδερίασις αἰ Δ], ὅταν το ζῶον παρέκχυσιν 

ὑπιακα, Ῥτατογο ον ΠΙρογου ΑΘ. Αςοι, 
υτο, πιο Βοτοτγγιο ἴθ μοίξος, ΧοποΡα, ἴῃ Ηἰρ- 

ππαρελώντας εἰς εξΛ πολεμίοις, Ἰά εἴ, παρελασοντας 
ἀρελιαύγω ὡρὸς σὲ, χάςαιτο αὐ τοῖς αἄθο., 1ἀςίη 
λαύνῳ, ΟΠ Π10 ῬΓΟΌ ΠΟΥ ἀητὸ αἰϊος» νῖ παρελαύνων 

τοιυςέξιις ἰπ πο άτιπι, ΧἜΠΟΡΉ, ὀύαβα, τ, Ὀϊοῖταγ ὃς 
τ], δὲ ΠρηΙῆςατ ρογγὸ ἀσόγᾶσο σμγγι Προ άἶτα 

Ῥυ οὐπάειπ ΧεΩορΙΝ. δ᾽ επη, ὅθι 5 «ταύτας παρήλα- 
δ]; ὁ ὃ παρελαύνων ἃ ἵππον εἰς τὸ ὠρόῶνεν κατεϑεῶτο 

αὐγω, τὸ υτῆεβόνω, Πιρεγο,νίηςο. ΒαΠΊ ις ἴῃ 2. 
ὅτον τῇ γιςριμοργία γὴ τοὺ ἄλογα παρελαύνεις. Παρελαύ - 
οτγεθαάο (τυ οἰξοηι, 4 (οΥῖητ]..1. Εἰς πῦτο᾽ γέρ 

ἤλασαν μαγίας, ὡς μυδὲν ἀληϑὲς ὃ) λέγειν ΦΚ ὄντων, ἸΟ 4Ε ται 

ὉΡ ἶδ5, Παρελαύ; ὦ το πο. Ἡςἤ οι. τρηχῖνα δὲ τοὶ παρελαύ- 
Οἰἶγγι ἴῃ ντῦσπι Τ ΔΟ πε ΠῚ. 
ΓΟ ΡΓΟροπΊοάτΠι. 

ὦ πιάνω Ρττογοο  ἠ εἰποἤιρετο » ργορο!ουρτατοῦ- 
νΟγθιΙπὶ αὐτοενεργητικὸν, ΟαΖα. 
Βα... 

ὑΟΟ ΠΟ δ το οπτρίοχις οἴ. 
ας τις )γὰ παρτρεομω, 

ὑκαὶ, ργατοτῖθο, 4 οἴ, Πρεγαθο. Ἠοπηογιις 1144... ὁ πα- 
14 οἵα, ἐ νικήσεις, πὸ μεταφοραξ τῷ δρόμου 5 ἐν ᾧ ὁ παρελ- 
) “σαρέρχομαι, 

α) ἃ Ὁ ἐλήλυθο, γα τογι πιδάϊοινἀθ Παρέρ χομαι. 
θῶ. 4111 δι Ποηἰτν αι) ρυατογιῖτ, Πΐτα, του] Ππατιιδγοχα 
ὑγοιιοέξιις, τοι ἐλ! ς, ρΓατοΥ τι5. πε ρερηλυθῶς βίθ., αξτα 
“27 ἀς δεηςέξε, ἐκ πῷ παρεληλυΐττος χρόνο, αιτο μᾶς, 
γατευῖ. δ: 
ὙΡΓΘ ΠΟ ΠἰΓ 6. 1η πτοάττιτι ῥτοάϊτε, ρεπεγγατγοιν ποςγο ς 

ὙΠοοσόηϊα, ὠιἔςι διος κλέψαι νόογ, ἐσὲ παρελϑεῖνοἱά οἴ, 
δὲ [Δ]ΠἸὸγο. παρελθεῖν εἰς τι ἐσίαν,αάττε Βοηδ,νοὶ ματε- " 

πη δὲ ἐλοιι τατος» 1 τςΊ Δ ἢ. παρελϑεῖν τῇ δέξῃ ἢ κοίμιγλον αὐ δὺ- 
(λγΉΣ Πτπτὶ σἱοτῖα ποη Ροῖδιβ ἤιρεγασο ᾿Πμταγο]ι. 10 
εὐ γελον εἰς τί) εἰκ οὗπολιν τπσαρελ ϑεῖν, ΠΙΙΏΓΙΠΠῚ [ἢ ἀΓΟ ΕΣ ΠῚ 

ΤΊ, εἰς οἶκον ἐδεώτου τ αρελϑεῖν δυμόστα χούμοιτοιςἸη Ρτἰμιατί ἢΟ - 
Ποτημ πε Ροοι ἴα ς. ΠΠ ΟΥΤΙ » ̓άσπὶ1π ΡΌΝ]1ς. ἔσω παρελ- 
Ἴογα Πιδίτς, αά ἱπτογίοσα ἐς ςεμάεις. Πἰοἰςοτί ες μὉ. 

1}. 

5 Ῥγοσεάςη5. Δ ἀἸε 5. ργατογργοίϊιις.» ἀσσοάςη5,[η πιεά 
ἴξη5. Πεπιο  οη ἐφ αὐΐω τοίνιω ἕξ ἂν ὀνείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐγὼ νὴ 

ὸν εἶπον εἰς υ' κοῖς, 1ὰ εἴπ ργοάίεπ5, ΑΞ (ς ἴμο5,᾽ 3 σεμνως 
ϑὼν ἃ Κόμήαν φαϑρεστίνει. Ταισᾶς Ἐπ ΘΟ]. ςαρίτο ἀμο- 

[Π0. χὐ ἀναρελϑῶν διαπονησει αὐτοῖς) 14 εἰϊ ““αρεών. Εἶος ρΑττὶ 
ἢ ἴτὰ εχ ἀδιιπάλητι ροἤτιαι πο σάτα Εἰ οσάπιῖα γΡτο- 
τς Πρηϊπςατ 4114 ι1ς πὶ τερεητὸ ὃς οχ ἰπίρογατο ἴῃ σπθ- 
οὐ. συγκλύτου γῆοο μῆον «σαρελϑὼν » (ὶ σΟΙΠΙΟ σάτΕΠὶ 
: Πστο Π15. ΡΠ πτατο!ν. παρελθὸν χτ᾽ γα, ροτ τογγαιη ττᾶ- 

᾿ἐΠΊ ΟΥ̓ ἘΠ οΥ]. εἰς τίου γνωστὸν «σαρελ ϑώνο αἱ Οποήϊιπι ἴμτια- 
ἴῃ Τμοίςο, “αρελϑύντες εἰς τὸ κλύσιον, ΟἸ ΠΕ ΠῚ ἰηστο ΠΠ. 
᾿ ΟΑΓΉΠΠ]ο. «ναρελϑοντες εἰς αὐτίο) ὀλίγαις αὶ μέραις ὑφτερρν “ὯΠ 
εἰδών, εὐδὲ ταὶ φουρφυαρίας εἰ δοιὺς ξέπεσον , Πλτιὶ πὶ ἐλττὶ 

Ἵλ0Ο1ς ἀϊοθιις ΡΟΙΕ κάτπι|5 Οὐ ητὴ! 65,4 4 ἡάτις Ἐξ τιατὶας 
ἀπτ, ΡΙ υτατοὶν. παρελϑόντες ὅδη ἐδέων, ἐπελϑύντες 55) ξ ἔγωγ, 

᾿Ὑ υογ αἱ 415. σαρελϑαν χεόνίδ., ρτατογίτητη το ΠΊρι15.01- 
λϑεν, 

ον το (ρογι Ια σα ποι ππι»γοφα πα πο5 1 ΒΟ πΊΠ, 
ὑτῶς, Ργοτγαεπο το πιρι59,τοπὶ Πιροτιαζαπεὰ, ἠ πγεως, ἠ αττγα ἐπ] ονοιηξτατίο ὃς ἀπ]ατῖο ὑργογθρατῖο ἀϊςὶ 

Γ οἰατῖο Ὑλοῖτ. ἔροδυτῆς οὐὐκῶρ ϑεσις, 
υσηῆσ δ οἰ πέϊατοτ, ργογοραῖοτ. 
ω; μιέλξω, α΄ εἴλ χα, ρτοῖτα ΒΟ, ργογορὸ ὃς φγοΐδτο ἀϊο πη. πτέ - 

ὡς ἐγχείιοδοον τῷ τραύμασι «ταρέλκων τὸ ἀκόγτισμα,, ἃ να] ποτα 
Ἔσο ες. ΡΠ Πτατο ἢ. ἢη Τ Βοπητος!. Τίαρέλκω, θυ πάο» 
. Οταιηπηατῖςὶ πος νογθὸ ντιητιιγ ἀς ραττῖςι}}15 τε άπιπ- 
τ 7 4παἷος πιιΐτος ἤιητ.. ρτα ογτῖπὶ Οοπιππέξίοπος ἴῃ 

ΘΟΤΙΙ ΠῚ σατ Πι ΠΊ 115. κεναὶ σ᾽ αρέλκειν ας {πρετιιασαποα αῦρατ- 
Γατγα εἴς, να! ποτε εἴϊς Πιροτιασαηδα 9 Ῥιοίοοτι (ες 

Ὁ Ἰοχτο, ταρίτο ῥτίπιο. έ γὸ ἐῶ τᾶτο παρ εἴλκεν αὐ ἡ καϑ' ἕκα- 

: ΠΕ Δ πος 
στον ραῤμακον; δροὶ Ὁ βοηϑιημοότων αϑοφ δόσις) Ομ Πιροτιασαπειις 
οἴει ὙΦ ΠΟΠΟΓΙΠῚ τᾶ ξξιις » Πα ἢ ατίην γοιτιοά 5 αὐ αιεἰιοτῖδις5 
τι τὶ» πιο }]}. Το Πτιως ἴα 4.4 Δηϊ πη, τταρέλκυσει γ ζηίτησυς; 
{αρόγιασιια αι ἤὶο, Ἐ᾿ τὸ παρέλκον, ιιοα ναςατ ἃς ἀδιιηάατ. 
Ὑ οοάογοῖ,}, ΒΕ ποτ. ἐνέϑηκα δ), αὐ (ὶ ταὶ ὙἿ κοινωνων ὀνόμῳ τα γεὶ μιὰ 
πείρελκον ατέλα (εν, ιγϊ ἢ {Πρ ογβμιπα ραταϊεηι. 

Τα ρελλ ἀψιργεῶς, δ ρταστογ πη  [Π107 μι ἢ 4114 ὁχ Βοπηπτῖς σοη- 
Οπαητζίδιις Ῥγατογηγίτεϊειγγντ χάλιον ΡΓῸ κρίδλιου ς ἄτα; ἤριυτα 
θο τἰθιτωπ ρεορτία ΕἸ Τ γρ  η Αρρομή, 

Παρέλομαι, ἃς 

Παρέλω,ἀοπιο, Δάτιπουπαρέλοιτο, ἀπ, ΠΠοτ, ἐταρελόμῆωθ., αι; λάϊ- 
ὨλΣτ, σσρελων».ϊ δ τ τ, 

Παρεμβα νων οἰχον. 
Παρεμξδνω, τα ρεντέ ϑηια, πτογ οἱ ουἱπτογίογο, πτογιίσοο ΡΙΙηῖο. 

Θαϊδηιις ΤΙεγαρειτῖς.14. Παρημύθδηοντες οτω ἡ μεῖς τῷ οὐῥίλαϑρᾳ 
σχφιμριωγίας ἐλαΐχιςον ἴςΤΟ [ὈΔΙΠ ΠΊΟ 85 ΠῚ] ΠΥ) ΠῚ αυϊά [πτυίηι 
Ἰητογπηίσεητος. ὙΤΠςΟΡγδίξι5 9 πρὸς ἐνίας ἢ. κ πταρεμοϑηεσί τι 
τῷ αῆξαι αὶ συνέγειν,Ππαρεμβόμω,ἰπτετοα]ο; ἐπεμόθμω, γᾶς πα - 
ρεμ(εξληυ 8. Ἰ πτετοα τὶς Οἰςογοηὶ ἴῃ ὀρ πο] Ϊς. Ἐν ὥαζα ἴη- 
τογοαϊατα ἀϊο 5,14 οἰ σαρεν βόνόμῆναι ἡ μέρωοντ ἐπεμβὀηδυῦμα), ἴτα 
ΠΙοΠΙ 5 ΒΕ τιαγίιις ὄητζολι καῖ. καὶ παρεμξεζληίο,,. τὰ εἴ, ἰπ- 
τοτρα]ατῖς ἀϊοἴτατ 5 φι α ἀϊοπι ν πάῃ μαΐσεατ ἱπτογὶς ἃ, Οὐΐπ 
ὃς νοτγίις ἔριιτι} ἄτας ητογιοξεὶ αι Ομ Πςο ποτατὶ (Ο]θης ἃς 
ὀβελιζο μῆνοι ἀϊςσιτητιι ἡ πταρεμζεβλομῆνοι, οἷς ὃς ἀϊσιιητιισ νετῆιϑ 
Ἰητεγςαίαγος [Ὡρέφας γερετῖτ ἐφ φυῖθιις απποτδιυιπηιῖς ἰη νο- 
ζε Εἰ πιμελῴδημοι, ἸΠωρεμβόμωχϊξατοϊθχ»ἱηςιιίςο, σαρεμέύαω, ἀϊτο 
41 ΠΙΒ δά ργοροίτιη ρεγτίηςητ, Ποπο ποπισοῦῖγα Τί- 
τηατοῦ, Οτων Ὁ) εἰς ὸ παῖδα πεωραγ ματευ μῆσωης μιεταιφόρᾳῖς ὀνδ μι οί πεν) 
αἸχρας ὑωνψίας παρεμξαγλη, καταγέλαστον τίωὶ πόλιν ποιεῖ, οὐτα γε - 
τὸ νοτθοτιτη τγδηΠατι σπίθα Ιοηρα σοπιπιοητατίοπς ἐχοορί- 
τατῖβ [0 ΑἸεχαπάγιει ριιοταση νεῖται, τεγιτη ξακάδγιτη (α!ρι- 
οἰοηος Ἔχίγα γο πὶ ποι Πσϑι5.γ ἀξ σα Αγ οἰ ἴτάτοπι ποῦγαμπι [45 
οἷτ. ΤΤαρεμδύνειν οτΐαπι νογθιιπι σα γεηίς, ἸΝΑπὶ παρεμοόμει ἵτὴ - 
Ῥέγαζου ΘΧχογοῖγα5 σα πη ἴῃ δοὶς ἰπἤτιιοπΑ ἀἰποΓ σοποτίς πὲ - 
ἴτας φεττο ογάϊης ἱητεγίογίτ ὃς σο !οςατ ΡΟΪΥ ΐθ5 τη Γδουηάς 
ΒΗ οτ  ασυδ'ὰ πειρενἑζοιλον εδὺ πεζοις, Τά 61 κχἡ «δ δὲ τάδε τῷ πείδου 
κατοικοιιῦτας Βοίοις πειρεγέξαλον, ΟἸμο 41 ἀτι πὸ ἰητογί σοῖς ἀϊοίτατ. 
(αν ἴῃ 7,061} ΘΔ! ρὶ, 411} Ἰησοῖ ἐαιϊξοβγγᾶγος {ρτττατῖοβ) 
εχρεάιτάίαιιε [εἰι18 ἀτεπατιιγα ἰητετ ἐςεγδητγ αὶ ἤιὶς σεάοητι- 
θιι5 διιχῖ!ο {πτοιιγγογεητ. Παρεμξόμειν ,[ορατς οαἹξγαγζεηζο- 
τῖα ςο]] οσατο ογάϊηιδιι5 ἀπ] πέϊα, ἀτηις ἰητετ [δ ρατῖθις ἤρα- 
τιῖς σοποτιοητίαις ροῆτι τοροπάεητια 9 ςατατποῖατί. Ρος 
Ιγθῖις ἴπ3. Τίω ἢ διωύαμιν ὡρὸς ἃ πόλεως παρομξαλῶν. εἰχυρώσατὸο 
τείφρῳ αἱ χοοακι πίω) σι ρατοπεδείαν, Τἀεπη . ἀὐτίοις παρεμζῥηεσι τοῖς 

τειαρίοις «ὁ «ρίγκιπας, ἰὰ εἴ »ορροῇτοϑ ἐ τορίοης ἐγιατὶῖς ρυάπ- 
εἰρος σο]]οσδητ ροίτιτα σα τγοπῇ. 81ς ἸΝΌΠΊοΓ, σαρίτε Ποπο; 
διὰ ὠροστάγροιτος κυρίκ πορεμζαλούσι, Ρτώςερτο Βοσπηηϊ ἤρεπξ 
τοητοτῖα. Ετ ἰδγο ργίπλο γοριιτι σαρῖτο 23. παρενέξζαλον δ) σα-- 
()6)» οἰτουῃρ οὔτις οαίεγῖς ἴῃ πιοάϊιπη σογοηᾷ οηχογμης 45 
14.914 οἵδ, ὑκύκλωσαν. Παρεμξονλειν ἑαυτὸν ὑτὸρ ἑτέρρυγάς ργοσατοτξ 
εἴϊε ρτο αἰϊόψιις ἱπτογοδξάογε ἀταις Βάδιιθετς. 
Παρεμζυλὴ, ἢ ς, ἡ πτιρεν ϑήκυνϊητετι τις Οἱςοτινεῖ ἱπτογιεξξιο,ϊπξοῖ- 

ΡοΠεῖο 9 ᾿ητογοαίατιο, Οὐ τ] Πλπιις στο υοττο , σαρῖτε [ο- 
οἰϊη4ο , ἔατίρατιπι Ἰπτοητίοης ομπλδοῆαπι ἰπάτοῖς γοῆςεγα 
(αάοτ 5 πιαχιπιὸ 4 άστη ΒΥ εμ! Ἰητεγιοξείοης 914 οἴξ. πὰ σὰ- 
ρθμξολῇ εἶδ χόγων.] ἀέπηαιιε το οέζδιιο, σαρε (εοιπάο αἰτο 
ἑητοτγιςξξίοης 5» 114 δζ ογάτογοϑβ ὃς ἈΠ οτὶοὶ ἔγειισπτογ ντιῖα - 
τῊΓ 7 ντ πιςάϊο Γογπιοης Αἰλαιοπι ἐπίδγδης ἴθ απ 5 ἱπα ρα τι 
ἴοϊογς ἰρτο ςέξιιπη, ΠἸΠ 4ηοἀ ἱπτεγροπίσατ δτθις πτ, Πεπιοῖ. 
σοητγα (εςἤρ!ι, ΑἾλλ᾿ ἐδὲν ἤχων δέχαιον εἰπεῖν, ἐτίρων σειῤεμβολῖ πρὰ 
γβούτων εἰς χἠϑίω ὑμῶς βέλεται ἡ κκτυγροίας ἐμβαλεῖν". τὰ ς[᾿. ἐεὰ 
οὐππι Π18}} μαεατ φιοά ᾿απὸ ροίμτ ἀϊςεγς » γουτιπι 1}}} δά 
ςαυίατη ροσιϊ ηγίθπι Ἰητογ οἑξίοης., οὈ ΟΠ απ στ πλϊηὶς 
νοδὶς ἰηδιισοῦο ςοπατιγ, τἀ6πὶ σοηῖγα ΤΊ πηάσοὶ, ἄλλ᾿ ὅμως ὥτα 
στιφώς τοὔπ ων διωρισ μῆύων πον αὴ παιρεμζολ αὶ Ἀόγων υὑσιὸ Δυμοϊνένοις 
δύρεϑ' ἐσονται, τι] τῶ νεγρόσιτη Ἰητογροπείοπες. Πορεμ(οληὶ 5 
βτγεδῆς ἀϊΠροῇεῖο αιηις ογάϊπατίου τέξις κὶ αὐρῴταξις »ντ ἀριιά 
Ῥοἱν δτιιπι Τῖρτο {εουπίο,ταρομίολὴ δυασρόσοϑος, [ὰ ἐπ, ποιεῖ ὅϑτιῇ 
σαὶ ΤὙ σρατοπέδων παρεμξολάὲ, ἰά εξ. τεπτοτίοτιπι ογάϊπες οῦ- 
[εττος ἃς ςοπτοχτατη Γεγίεια. Αριά ΑἘΠδητιπι ) παρεροομὶ οἱξ 
αὶ ἣ“ιῥ ὁμοίων παρένϑεσες:ν τ ὁπλιηδ τρὸς ὁπλίτας 5 τς ψιλών φρὸς ψ)- 
λοις Παρίνταξις ν οτὸ εἰς ἀἐΠπεπι τππὰ ςο]]οςατῖο . νι δ ἑσλιηϊ 
πϑὸς ψιλοι, αὐιτ ψιλών τρὲς ὁπλίτας. ἘΠαιΓ5 ἀἰοίτιιγ πειρεμιζολὴ, δ- 
σὰν τοροτεταγμῆψων τινών εἰς ταὶ μετειξυὶ διας-ἡ μοτὰ ἐκ “ἿΠ δτατεταγμέ- 
γων,χαϑισώνται αὐτοῖς ἐπ᾽ ὄυϑείας. Ππαρεμξοληὶ ροἤτιι5 τεητουι τισι 
ὃς πιοῖατῖο ογάϊπατίοης οατεηῇ ςοπίϊαηβ. ΡΟ Υ  ῖιι5. Ταὶ ἢ ἐκ 
ὁ παρεμζολῆς αἰας-οχτοπεδείας ποιοιϊῦ τοι ἃ τρόπον τὔτον ) ΕΧ ςαἰἴτα- 
πιοτατίοης διτεπὶ ποῖος Ἔχεγοίταιπι μῆς ἴῃ πιοάϊῃ. Πα- 
μεμζοκὴ, οα[εγα, ει τόπεδον,αυτῇοτε ΡΟΠΠςς, ΡΙ αταγοδις ἴπ ΘΑ] -᾿ 
Βα, ἐδοξε αἰεὶ μέσας νύκτας εἰς ̓ ὲ πτιρθμζολ ζω μιβοϑιγογτάς αὐαδειμγ ύεὴ 
αὐτοκρρίτορα Μιυριφίδεον. νὰ ς Παρένταξις, - 

παεμζόλια,, ἱπτοτοα το τετισ] οταπι : ψοτθητι εἰς το πδτῖς Ὁ. 
Ῥοϊΐαςΐ, 

᾿ 



ν 

ἀφο ΚΑ 
[ ᾿ 

τιαρεμιολικὸ ον) ΓΥΟΡΙ5 αὐϊάαμι : ἀπουιοδηιοάιπι 2. γὙοτδ] ατα- 

εἰαήδατο τοῖτάρομο Ἰπυπλίτγατηιις ἀάτινα στ σον]. νττοῖτα- 

σοηὶ ἤρατα στο Ισαητοθο (τ μεπτα πιυτεγιιγοδρε! 4 1.6, 
τπσρεμζοχ "κᾶν, το σα Ἐγοη[ς ῬΙ πτάτοίνιις ἴῃ ϑυχαροί. τας ἢ) ἐκείνας δαῖ- 

σας καὶ χρὴ μεταφέρειν ἐπ “δ σ“ατιωτιχων κἡ παρἐμξολχικῶν δείπνων. 
βαρμιμόνω, κου σωγανυκα Ιητογοῦτατθ,ἴτειπι αιιϑίτ ἱπτεγξαγοῖος ΡῈ 

πιοήϊα ἔρατια ταςιςσ 5 14 εἰτοϊατογςιῖςο : νὲ ἀρᾷ Οοίαπιε }}. 
1πιθτὸ ἀιοάεοίητο,ςαρῖτε 43. οἷα σοπιροπιήτιτ [τ ἀΠἴαητο5., 
νεϊητεγοι!ζατὶ ρο ππτνηπασοα Γποἰδπι15. Εἶτα μεταξυ ἕτας ὀὺυ- 
τελὴ ὀνόματει κἡ δημοτικοὶ κὶ τῆωχιχοὶ παρενεζέξυςο. 

τιαρέμιδνω, ἀςἢς, ΗΠ. (. ἡ 
ΤΙαρεμπαίοσων ρτατεγ αἰ τὰ πίρογρο. ὈΙοίσοσίά οἱ Ὁ ψιμμύϑιον παρεμ- 

πεασεσιν αὐτὶ πῇ ϑείε, 

Τιαρεμπίπ]ω, ἰατοτ οἰ ἀο»ἱπτεγγορος πεέθυ δου. τ Πἴοτο] 5 Πθ τὸ [6- 
οἰιπ4ο ἀς ραττίδε15 Δηῖπια], ἐς ρ1Γςἰδιι5 ἱοαιιοη 8 παρεμπίπῆο; γδ 
αἵ πὸ ὕδωρ, ααιια Ἔπἰ πὶ ἱπτουίαδογοῖιγ, Ογοροτ. μήτι πτιρεμ πέσῃ 
μέσον γὴ διακόψῃ ἃ πόδϑον;η Ἰῃτογγορᾶτ ΠΕΡ ΡΊΑΠῚ5 ιοά ἰητοῦ- 
ῬΕΙ]ον ἀοἰγἀογίππν. νον η.46 ἔα] Ιορατ, παρομπεσόντῶν ὃ εἰς 
“ἰἴω) πολιτείαν ὡς ἐλϑυϑέρων αἰδρώπων, οὈτεροπτίδιι5. Ἐρίσιιτιιδ ἴῃ 
ζεϊοξειίρης, βραχεῖα σοφώ τυΐχν παρεμπίτῆει, ἐχῖρηα ξοττιιπα ἰῃ- 

τοτιιοαῖς (ἀρίθητὶ, Οἷς, ἀς Εἰπιδ.1. ἱ 
Τιαρεμπλαςικὸςον ἔπ Πα. Π5 ροτγοϑ3 αἰτίη σεπϊ)α 4 ο]πτίηᾶη5 οὐτς 
πιδατας, Η εγπιο  ἰρίγασι!α οτῖς ΟΡ τιιεη5,) Και 61], ΟΡ] ἢ5, 
ΜΜματςος!.1. Ὁ] οι ς Ιςο. 

Ππαρεμπσλάήω,ο ἤτιιο, ἱπάπςουἴητοσου ντ να ποτα ὃς νίσετα, οὉ- 
{ἔγπιο πτραταϑοητορο οἰπεῖη ὃς τεδιγου τοίξογι ἰ. νά σα- 

- ρὲμπλ εἰοτεσαι διίυύαμας ἀρ οὐ οι 5 Ρτὸ νἱ ἱηἀιιέϊοτία 5 ἰὸς 
οἴ . πγοαταιπη οὐ τγιιέχιιιαν) Βιάαιις5 (ον πιεηζαγι πάρεμπλασ. 
σόρμδυα τοῖς ποδρις»Πγρατιις Οὐ Ἐγιιοητἰα»αλοατίθι}5 [ς ο οἰ οητία, 

ὃς ἐο5 ορρ᾽ θητία. Ὀ1οἵν.].6.ς.1. 
ΤΙαρεμπλέκωπτογρ]ςο 5τατ, ὃς ̓ππρ Θά] ον ταρεμποδίξω, 
παρεμπλοκὶὴς ἸητογΠεῖο 9 ἱπτογιοέξιις ᾿νε ἀγα ἸΏτοῦ {10 ΘΟΓΡΟΓΑ, 

Ὑ οηλζοοΙ. 
ΤΙαρεμποδιξω, τὰ Ἰσο.ἱπσουιπιοο, ατοϊππρ. Γκιςῖαη. νηάς ἀπα- 
ρεμποδες (8. παρεμπλίκω, Ῥγο εοάδῃι. 

Παρεμπολῷν τὐνεῖ ὅϑπι!, εἰγοορέζειν. κερυρείνειν, αἴρι ποιεῖ ὅτε. ΕπιΣ Τρ 4. ΤητοΓ. 
Ρταβ η Μεάε. Εἰκὸς γὸ ὀρ γος ϑῦλυ ποιεῖ ὅτι γι. γέμοις πειρεμπο- 
λώνγτί Γ᾽ ϑμοίοις πόσει. 1145 {δὲ πιιμτῖας πιογοαπεὶ γίειι ςοτηρατδη- 
τὶ ργάτον ἐ4πὶ δῆτε σοητγαξϊας, 

ΤΙαρεμιπόρδυμα:, “το (ἱ ἀστοί πο πὲς νος τγέζασιτ 5 αασῇ Ποροοίατο- 
ηἷ5 ἀείπίματα; πείρεργον. ΒΔΠΠ 1115, μπϑρκκὸν βίον μετεώχέρε ζουῆυοι,ποι 
ρεμιπορδυμοι ποιοιεῦται πίμ» χὶ μετέρομ δια υλΐω, ἀεροτίδητο85 ὃζ 4185 
ἔπι ἴα Ἐςοἷ εΠὶς (εζδητος οὐίτεν Ππουιππὶ Τὸ ἕάσοτς σοίςητ 
ἴῃ ποσί οὐ οξϊδμάο, Τκιςίαηιις. Οἵἷκαί σὲ ἐν ὅθι δεδεῖχθαι! μοι ζε- 
λόμῆνον.. πὸ μόνον ποιητίω) εἰγαϑὸν ἐ) ἃ ΟἼμηρϑν, τι δ᾽ ὠρω ποὺρεμιποροῖ μαι 
πεποινόϑοη ὃ Δυιμούθνψνίων,ν ατθα ἴμητ εἱ ἀϊ τα αι οὑπὶ εχ ρτοίοΓ 
[Ὁ Ἰαιι(αιγάτια ΕΠ ουθογιι ἢι [τορι οτ,ετίαιη Ὡοηιοίτἢ.Ἰανκί ες 
ἀττοχοῖς νοεῖ ἐγκωμίκ Οἱ μηρακοιῖ πῆρα ρτημοι, 

γΙαρθμπορό,ομα)» οἶτον ποσοοῖον ἃς ΑἸἸ 4. ἐχῖτα Ῥτο είποπειι 
τγαΐζο. πιοϊσηιϊις ἐς [ογιϑοπά μΠΠποτ. ἱστορία εἰ οἷο ὅμως τὸ τερ- 
πῖνον πσαρεμιπορόυ σατο, πολλοιὲ κ᾽ «τὺ ἐραςας ὅγηαπάσαιτο» ἢ ῬΙΑτΟΓ 
Ῥτοξεῖϊαμν πιατοιίαπι 5 φιοά ἀο!ςέξετς νείτις αὐέϊπατιιπι δα- 
τιοίατ. 

τιαρέμπηωσις, ως ὗν αιαῇ Ἰητοτοϊ ἀφητίδ 9 ἥραγα εἰ Ποπὶ σοπεγάγια 
ίμπιπι ἠϊέλίο ᾿ἴτεγα στοίοϊτοποη (γ}]ααιντ ξεῖν Θ- ρτο ξεν. 5 ἃς 
λεγόμεόδα ΓΟ λεγόμεϑτε, ΤΥ Ρμοη.π ΑΡΡοη .ραγοπιρτοῆη ἀς- 
Βοῖτ αὐ διτίοπεπι σοη(οπαμείιτη ᾿ῃ πη οοῖτο (γ᾿ θαπη ἡσῃ εξ ἢ- 
εἰδητί την πόλις, πτόλεμος, ΓΟ πύλις γπύλεμος. γἱάς Παρένϑεσις, 
τιαρεέμτηῆωσις αἵμμοιτος ἐν αῤπυρία!ς, ἀἸοίταΓ ἃ (σα ]ςα, λα ρας ἴῃ ἀτ- 
τοτῖας ἀθογγαις » 8ζ σα γί! ην ἥπιτη Ἠςέξοπς : ἢξ οηῖπι ργοριϊὸ 
παρ  μπῆωσις ΝΠ οαἰς15 5 4αιιπὴ Πιλιιοσ Αἰ [1115 ἴῃ πη α τα} 7411} ἴῃ 

ΘΟ απ ν ἀφ 41 ξασυτατοιη ἀξογτονίο γοἱ προ 5 γε} ἀροῦ- 
το ἰποὶά τ . ἃς οἰπίσηι οθτιγατ, Ἐπ αἱ Αυλζοτεῖ, ἐς πλιιηάο. 
1 πνϑυμάτων παρεμτήώσεις γοπτὶ ἀἸοι ητν 5» 4} Ἰπτγογ 5. [ς 
ἱπππιατιης, 

σιαρεμφαίνω, ργατογοα Πρηϊῆςο νοΐ σιωεμφαίνω 5» σοπΠσπΙῆςο.α- 
Ἰοη το, ΤΊ] οταρ.Ν αταρεμφαήνηται τεὶ ὙἾ᾽ 'θμωνον ὈΪ «αὔρα, 1ὰ οἴ, σευ), 
νἱ ἴῃ αὐδῳπολαύω, ἴδ διωας ϑήω, Τιαρεμφώνειν, το ἔστγου Ππλι}4- 
του πη !}ς ες. Πλοίσου! 4. {τὸ Ῥυῖπιο 9 σσαρεμφονον πἱ πήΐλεως ὁ- 
σμίμύ, (ἄφιι ἐμιφωνειν, κ παρείκφαήγειν, ῬΓΟ δοάεην ροπῖς. ἀσαρεμ 
φαίνην, ἐοικέναι, ΠΩ] οπὶ οἤϊο, ΑΛ ΠΟ Ρ ἢ ἰητούρ. τα ρεμφαῆνων τ σμιύρ 
νηφοτ οί οη 5 ἐν τη απ... Ὀ1οίς,1.1.ς.7ς. δ 

πιυρεμφαντικὸς, αι] Α{Π ἀφο! γατιτιϑ, πο Ποα τὶ 5.γορ γα [οῃτατί 15, 
(τηγ]4Π5. 

Τταρομφασις, ΠΠ ση} Π αι. Πα ἰατ τ ἐρ τ. 
τταρεμφερὴς, ἕως, ΠΠπ11155α ΠΠΠλ1} 15. η οἢ αὈΠιῊ 1115. οροσεμφερνὶ οἷα οἴ, 

ἐμφερής: ἡλτη φόρα ἢἷς ἀἰπιατιοηοπι ἀςποταῖ 5 αι παῤ ὁλέ- 
γον ἐμφερηΐς. 

ΤΙαρεμφέρω,α [Ππ}}15 πιπι, Πι ΠἸ τἀ εην γοΐεγο, παρε; φέρει πῇ αἱ - 
γυηῆίᾳ ἀκωΐϑῃ,Πρίητ Δὲργρτῖα οἵδ Πγμ1Π1ς ἤριιγανθ το [ς.]. 1. παρ. 
134.10146Π| σρ.149.παρεμφέρων α ἢ ρα Οικῇ μυρφζαλανῳ, Αταἰ σᾶ: 
τηγγούαϊαπο ΠΩ, 1]15. ᾿ 

ΤΙαρεμφέρων, δ παρεμφερης, ποιρεμφίρων 1 σμευΐρνῃ κρόκενον μύφρνγγμριις- 

, Παρεγήνεον, ἀσΘΓΙα σα ητ πὸ τῷ γώ τὸ σωρϑω τ νανώ Ππ6Ὶ 
᾿ς ΤΙ ρενἰκύοϑε,ν ΟὨΪτ ἴῃ ΔΗ ΠΠ»παρεληλυϑεν,ν τάς ῬΒΔπΟτ 

ἕ Ἶ Υ 

τΥ τιιην στ οΙ ΠαΠτη τπλν ΤΥ Δ πὶ Οἰομβρν ΓΓ Πα τη τοῖο 
σαρὶτο 6. ΡΩΝ ἢ ; 

ΤΙαρεγαφυοριαι ἴιχτα ἴξιν) Ῥτθτοῦ ἱππαίσον τας, 
Παρενδείκγυ μα). τὸ πστρεπιδείκνυμαι» Οοἰτεπτα διιπάδ ἵπ ΠῚ 

ἄἀςου τα: πλιὸ ξεγου  ρεςίπηςπ ποι Ργώθθο, ΡΟ  Ππχ. ῃ 
ἐμπειρίαν τινα γοχριμοίτων πιρεμσηδείκνν ὅσο βελόμν Ὁ. , 

Παρένδειξις,ἰοπιοπίϊγατιο, Βιιάατιις ἵπ ορ᾿Πο]15 ρος 
τέχνης πειρέγδειξιν ποιεῖ ὅϑει. ἴῥρ οςἰ πη ς ἢ ἀγτιβ ργαὺς 

Ταρενδιαίω,ν ἐΥΓΟτ, διατρίζω, ν 146 ἐνδιάζω, 
ΤΙαρεν διδδνα) τι, το πΐττογο αἰαὶ, , Ἢ 
Ταρενεγκειν, αἰῆοα, τείνειν, αϑοαιζοιλεἴνοντ πτ αἰοτγοᾶρρο ΟΓ 

[ἐχιιεῆτο ἀπὸ Πσηϊῆοας οτῖαπη αἰιξογγο, ἔξει τγὰ 5 ἐδ 

γεγχε τῶτο απ ἐμοῦ, δέον 1 ἃ τὴ. τιαῃϑέον ΠΝ ' 

οἰ πιο α Πἀγτουῖτῷ ΠΟΘΙ ΓΑ ΠΙτΟΓ ΡΟΠίτιιν ργὸ ρυςτοτ τοῦ 
πούρενεγκουδων ἡμερῶν 7. ἀϊςθιι5 οκαξεὶς Ὑλιιςγ ἀ14, 18 
ρελϑουσων. ἶ . ᾿ 

Ταρενείδω, ἰἀ6 πη} αιιο ὦ ἀν εἰδω,γ μάς. ποιρετιδὼν ἀρ  Α 
Ἐπκροώμφυλαξιο. ἰού δεγο καρ! δοσιυισπί νυ μηΒΝ 

τγοπηΐττο, Ρ] μτάτοθιι5. εἰς πιδώ τα πτιρενεί ρων, ἡ ἀσα 
ἑαωτὸν ἀπλυςΐα) δόξης, οὐ πιθιις [εἴς 1 Ἔγθη5, ὅζ θὲ 
ἔξιι9 Ἰπτγοπηϊτέςης ὃς πη Πηπαη5. ἸΝαζαηζεπις ἴθ Ὁ 
βαπῆίσμ.. καὶν λαϑὼν ἑαυτὸν παρενείρῃ,, εἴταν ἢ ἴς οἴὰι 
(εἰς ἴπετο ἱππαμοτρίς [δ ἑαττο ροπογοῦ, ντ ἂἱς ΒΡ]; 
δ ν, ὄπεχαρίτως παρενείρας ὁ μίυ λαθ-., γοαμ ὲ ἴογη 

Ρίθας ἃς τἠτογξατασοος οἰδ, [Ὁ γπχοιϊοὴν πιά ϊπι ἢ 
ὃς νειὰ ἤπα ᾿πτογίεγθηβ,δζ νο τὶ ἰῃτουρα δηβ, 

Παρεγεφύετονιχ τὰ ρα ΓΔ 0}1τΓπποίαη, δι 
Παρενεχϑεὶς 4 ἰλτιις. ἦ 

τῇ 

ἼΝ 
{μι 

{π|{ν 

ἣ ἼΩΝ 

κάναν δ Αρο]Πμς ᾿ ἥν. 
ΤΙαρένησαν, σΟΔΟΟΓΙ ΑΓ ΠΟ ἢ σο Ὀγιιητ, ἀσογππΠι ἔδς! 
ΤΙαρεν ϑέμϑμθ., οὐρα λογισοέμυθ.. ΤῊΝ 
Τιαρέν ϑεσες ἐς" 1 (ΘΎ ] Ο»ραγοητῆς ἤΠβ Ἱπτογροῇτῖο νοΐ ἱπτοσο παν, οὐῦ 

νορατιν ἃ ΟἸαΠτη Πα. στο ποηονοαρίτο τουτῖο, Ὠῖστοί μη δαΝα 
γογεῖς με]. }.ς.ν τς ἀ }.}} Γκιρ δὲ ἈΠΕ αὶ πτεγι σεῖς ἠϊηπι 
ἱπτογγιρτοπεαι νογγιης Ττυρἤ θη ἴῃ Αρροπα. Ραγδὶ υὐν 
κατ ιν ν οσΔἘ15 ἐπίδει πιράϊα: ἀϊξεϊοπὶ πόη οἐβοίση ἡ τι 
Ἰαϊσατιννε πνείοντες ῬΓΟ αασγέογτες Τοιϊςο:ιαπι γοτὸς Ϊ 

τη δγῖτα Γ᾽ πτερη μι π]ωσιν ἀρρεῖ]ασ. “τ 

Παρέν ϑετος, ν, δ. ἰ του ΡΟΙΓΙ]5. ποιροίστεκτος, ποιρέγϑετεν πρόσωπονοῖ τς Ἐιο 
Ῥοήίτα ροτίοπα. Ξ- 

Ταρεν δ ἡκη ες», ἰὨτοΓΡ οἤτίο)πειρεμ(ολὴ, ἀσοοίπο, Οἷςς ἊΝ 
51:14, 44 Ἰταπηοητιπη, αρρο πη ἰχ 9 ὃς 14 αιιοα οδίζτο ἐρηει 
ϑιοίποποι ἥτν ἰά εἰς, τὸ παρεργον : τγαπ]ατίοπε, ὟΝ 
υτιΠοῖθιι5.5. 411 οροτὶ 1 ΠΠτιῖτο πλΐπμτα “δὴ Π.»Ἥ} 
84 9 ορρίοπάϊ ἀτ ογπαπάϊ ρτατία. ἰηζογίαγιπης, ; 
σίς γδ ασαρενϑήκη σοι γέγονα ἡ αοὺς ὰ ἀδελφὸν δυσιδυ εἰας; δ βγαμ 

Ρτο δ Τητοτοο πε 1ρις Ππς ποίοιο αιι15.9 Δ! ἀϊταπηδπτι, ἀπ τιηηὰ 
ΠἰΠιϊσοτιιῶὰ ΠΟΥ» παρεν 9 χη Τ᾽ ἐχθρων μοι, πος αἴξ υε παρῇ 
παρεμξεύλυκως τοῖς ἐχϑιρρῖς τοῖς ἐμοῖς. Τῃ γῖτα ΤΟΥ ὰ ' 
πιοῦπα ἀϊστείποης ροηΐταγ γ τας πορεγϑυίκας ας εἰώϑαι 
πλείονες. ἀποκλίνας, ον 

Παῤ ὡμαυτὸν. τὸ ποιῤ ἔτος αἰ το γπ 5 ἀπ ηἶσ νης 
Παρενιαυτοφόρα, ἡ: αἰτοτηῖς ἔγαέξιτη ξογιιητ,ίιος οἴ, πι 

φίρᾳ. παρενιαυτοφόρᾳ δὲν δρῳ. τ ΟΓΕΝ Αἰτογηὶβ Δ 15 ἔται 
τοητοϑ. Τ ΠΘΟΡ τ. ].1.6.24. ἀς σαι ρ΄ Δητ, ἢ 

Τιαρέννεπε, ἀἰχὶς αὐἀπποπεπάο. ΑροΪΒ οί, ἡ 
Ταρεγοχλίω, μοησωγποικα οὔ τιιγθο. Τ᾿ ογοητ, Ἰησοῦ ο 110, 

σοιγοτατθο τἰ ̓ να 4ο εἰ] πτοὶςίαιι, Δ ἔζογιμτ ἃ 
13. παρένο χλεῖ «ὦδ' λδιαῆβίκοις , ΓΛΙρογοος ἱπιρεάῖς, ΡΙ 
Ἀοπλα}. παρενοχλεῖν γαὐτεσηχ είν, Ο Ὀ Ἐγο ρου οφοδιιγαῦ νη 
νοχλεῖῶτα ΡοῪ εἰ, οδίτγερὶ ρα Πτιὼ . Οἱςινιάς Βιιά,ἴη ΟΡ ἩΝΝ 

ΤΙώρεν ὀχλησις. "οἱ πτογτασαείο Ρίαιιτο. ἡ 
ΤΙαρετοχλουδμα ΟΟὨΓΓΟιιογατη ρατίοτ, ἰῃ Ῥδη, ΟΥι ἃς 
ΤΙαρενοχλϑ μά 6.9», ὁ οἱἶττα αβεέξιις. ᾿ 
Παρενστολόύω, μι δύσω. τ. δυχα γοοποιιτῖο. δεῖ. ΑὐΠπτορ απίῃ 

ΡτῸ τυϊριιάἴο, τοῖν πούοῖν ὠδὲ σαρενστιλόύων [ς Ρο ἔδι15 τ 
Παρένταξις δον Ἰάε ΕἾ ταιξις τι Αρρεπα. 1 εχίςὶ ἀς γοςαθ.πῊΠ] 

οτίαπ Πρότεξις ἃς Παρεμζολῇ ᾿θτάσιῃ, 
Παρεντίϑυμι, ἐλ στο ἱ τοί οῖο, ἐντίϑημια ἔα. Ετπαρεντίϑι 

τίϑεμαι. Γγοπηο [1}}.ϑ ὃ. συγζραφεὶ ᾿ὴ παρεντί ϑεώστο εἰγορισι 
γῶν κελόυει σέ. ς ἡ 

Παρεντρώγο;, ἴῃ ο5 ἰπσογο,ἀοπογο,άορίμτῖο ἀριμί Ατῆς, 14 
τέτρωκται τευϑὲς ὐξωππημῆμη. ᾿ 

Παρεὶξ, Ἔχτεα ργατοτγοίςς πη πη» οὕ περέκ, Οοηϊτλιο,Α; 
ρεξ ὄρει. μεγάλοιο Πυϑιμῆψα τείνηται ΟΟπλπιοητατ, τὸ 3 παρα 
αἰδῷ τίωλ εἰγγύτητει σημαίνει, καὶ Ὁ εἱξ πἰωὺ ὀλίγον ϑυτὸ πῇ ὄφρ 
ΤΠ αι}. κ, παρείς δ δοῦ ἐγ γεκύεοει κλιγϑιη πίω», 14 οἴ ξα αὐόυ, Τὰ 

οὔίατη Ασοιυίατίι. 18.1.2, πολλὸν ὃ σαροῖξ αλα φίῖκος ἐχόναν, 
αὐϑάα τίω) ϑυέλασσαν, οπσὸ οχτγα τπᾶγο, Ετ Οὐ 7.6, μί, 
εἴγε νῆα»14 οἴ, μή μα αὐ τί φέρφυσαν σηὴ ναῦν, ϑοτιδίτιι ἀν 
τις, πτήρεξ μιὰς σοῖς, ΑἸΙσιαπάο ρτο ὑπό, Αροϊ οὴ ἧησν 
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ὙΓΎΙΑ. 
9 τοῖς εχ ἴον ποῤ ἑαυτῷ, Τάοπι [ἰδτο (δοιη 40, παρὸ ὁ- 
,ϑανάτοιο κύματα κὶ ῥιπειὴ αὐέμου φύρρν, ἰὰ οἵϊ.. παῤ ὀλίγον ἐκ τῷ 

Ἅτιιπὶ Ιοηρὸ ἃ ἴποττς Ἠϊιέτιις ἔογοθαητ. ΗἩςΠοάμις ἴα 
τοι]. ὅν αὶ πάρεξ ξ΄χε δίφρον, δίς.14 οἴ, ἔπαγε ἃ δίφρον ἐνι- 
ἸτΟΓΡΓ, τὸ ποίρεξ κἱ τὸ πειρ οἷξ διαφέρφυσι, τὸ μλι) γδ ποίρεξ ση- 

ἐκτὸς πὶ βαριιυεται,κὶ σιωτάσσεται κι γγοικῆς τς Ὁ. καινόν, πὸ 
τὸ ἐκτὸς μόνον σημαίνει, δαὶ κὶ τὸ πλησίον, ὡς τὸ περ λα, 

ς πλησίον τὶ ϑειλαοσης 9 ὁ οξιμΐεται γἡ σιω τάσσεται μ᾽ τια- 

“»Θχοτγοίτιιπι οτισο ἴῃ μοίξο5, ἀριιᾷ Γοεπιο ]ιοποίη ἰπ ἐ- 
Ἡ Πρ. αὐτιπορεξαγοντες » σοητγὰ οἀπσοητς ἜΧΟΓΟΙ πη. 

γεῖν εἰς δὲ ὠρόσω, Βιιιὶ, ἱπ ορ [τ ΡοΙτ ρτοάϊτο ἴῃ ν]τουίογοπη 
ἴδηι νἱτοῦῖιι5. ᾿ 

Ρτςτογιομοτ, ΑΡοΪ.ἈΒοά. 
τάοπὶ αιιοι Ξίξαυλ ἕω, παρεξηυλημῆλθ.- εχτηῖταπη Εἰ τι’ 

ῃ μα ςης. 
βοΓγο,ργώτοιοο, 
ἀϊίσοάοτε ἃ ργοροῆτο ἀϊσοπάο 5 ργατεσ γογίτατοπι 

(, ἀφ᾽ ἦγ ρᾶτϑ Πα11}5 ἰΠΓΟΥ ΡὶΙρ ̓ ΠῚ ὃς γοπηῖρος 5 4 το- 
ἱ πο [εγιιῖτ. σαρεξειρεσία ὅδ τὸ χ7' τίωΣ πρώραν ωρὸ ἦν 

ἢ αὐ εἰΐπῃ τις τὸ παροΐξ ὃ εἰρεσίας, ΤΗϊΙογ 414. Ππτεγρ.κ ἀλ- 
Ἴρεσία ὄξιν ὁ ̓ οἴξω “ἱ εἰρεσίας “ νεὼς τύπος »ζαιϑ' ὃ μέρρς ἀκ ἔ- 

υἐχείωω ται. ἴοι Ὁ τῶ το αἰκρόταιτον π΄ τρύμνης κὶ ὁ Ὡραρας,Ἰάεπι 
πίω σειρεξειρεσίαν πίπῆει, ΤΠιιογ 14. ἴπ γε Πι Ρ ΠῚ ςο]- 

ἐπ γοττῖς ΚΔ |{ἀ.τας ποιρεξειρεσίας αὐαῤῥαγεῖσω, αῦςα- 

 ἰασοτᾶταϑ ΓοΠῚ σἸΟΤΙΙΠὶ ἔγοητος. Τ μογ 4.1.7. 
λάαν»ἱῃ Ἐρίφ. σαι Ρτςτογάσογο Ηοτατ. 

Ἐκ ρΥςτογ τ, : 
τ Ργατογτο αν, οὐρα δραμεῖν. παρελϑεῖν. ἩΤΟΠΊοτ, παρεξελ- 

οἱο, παρεξελϑεῖν ἢ καίριγον τα σι Γο. Πεγοάος, Π]οπτῖο ἰχηριξ- 
τεγίγο, 
οὐ τεσιοτὸ ἐητίθης. 
ἀπ Ἐοητιις ὁ591η Ερὶρ. 

ἃ, μι ἄσω, κα ἀκα, Οπηρατο, ςοπτοπάο, ἰάοπι χιοί ατεξε- 
ΓΥ ΓΟ το. πειρεξετείζειν τέυ) ἐκεῖνα δυχφιοσευύίω πῇ φιλαιϑρω- 

εοῦῖ, 1{{Ππ|5 10 {πππ|α πὶ σι Πεὶ θοηΐτατο σοηξογτγο, 
ν ΟΡ ἰτοῖ ἐπιιεηϊο. 

5 Ῥγάτια Ἱπτογργοῖατῖου οὈ 11 Ἰητογρτοτατίο, Νὰ 2. 
τα Ρ Γι Τητογρυοτογοσαρερμίωδίω,παρεξνγουυν- ἃ ἀλή- 
ΠσΠ ΘΠ 5 ψεΓΙτατὶς Ἰητογρτοτατι πο »Οτερ. 

- 

παρεξίημι.. αιιοά εἴπ ρτατογπηίτσος [ει ἀιηϊττο,ργαῖο- 
Οὐσαρεξῆκε ἡμέρας τέσσαρας. οτοάοτ. 
οἰ ησο 591 1 οἵτ, πη Ἰπτογπιϊ ἤτοης. Ῥααίλη, ἴῃ [δοιιπἄο 

οιδὼ εἰ ) παρεξᾷς ὀλυμπιοείσιν, ᾿ϑομίων υδὲ εἰ γψύοντο ὀκτὼ νίκα! ,νε - 

δ δίς. 
(Θ.,6. ΕΔ} 1 (1115. ΟΧΎΓΙΤΕΙΝ 5 δζ φιΔΠ οχτιῖατιι5. Πιπιρτῦ 

ἸΓιτη Πἰπριιῖς , 4115 Ζιαττπα ἀοτγαέγα: Πιοτγίητ, ἔγιῖτα ἴᾶ τὴ 
ΠῚ ἴῃ Ηες. πτερεξηυλημῆνον νουωῦ, δῇ δὲς φϑειρυᾶσον κἡ αἰμυδ'ρόν, γἱ ἀς 

καλέω, 

ἄοπιναἱος το ἀ ἐϊξίσημε, οΓΓιπιρο. ᾿πηπηιτονάεσοπο- 
ἴο5 [δ στη} αιισπηεητο Πρηΐ Πςατίοηΐ5. ΡΙΏτατς ἢ. 7. ἰη 
Γ μηδὲ αἰασοξων. καὶ πταρεξις-ας βόμξυξι κὶ πολὺ χορδέαις πἰυὶ 

ὉΓ ὉτογΊ οΠ5. ΟΡ ΟΠ τα Π 5. ργατογρτοῖϊις, Α σστίατη. ΡΙμ- 
ΤΟΝ, ἴῃ ΟΠ] ]ο, τας πόλεις ἐγ[ιὶ σσαρεξίοντες ἐζοων δὴ τία) ῥωμίω 

ἡϑυεῶτη, Ῥτο ρ᾽η ιυιῖς νγθῖθιις γα π Π1} 115. οπιαπα ἔς το οἰα- 
Ἰτοῖη νίταηϑ »ἀετγεέϊδης , ποπ ἀσηοίσεης : νι ὄθε- 

θέας μι ἡσω, ῬΕΤ ΟΥΓΟΤΘΙ οχίγζονὶ Ἔχ ρΕ 0. ὙΠ. ἀς ππιῃ 
γεύμᾳ «ναρεξω δὲν εἰς μὺ χίοις σύραγίας οἱ. Γρ]τίτιια 4111 4 ΘΓΓδ ἢ 5 
ξοος πηδατιῖς ἰη ΠηιΙαιΐτ, 
41 εχ ράττο Ππη1]15 οἱξ, ἰτοπι «Πα πάτεηιις σσπίεηγα- 

ζ ςοπιιςηΐςης εἴ. 
γ, ρόμοιίϑ., 

ἀρεώγ, 
δον αὐδαφογος ) γετδά ἔπης Β Βετοτίςογιπι ΡΪαΐοπὶ ἴῃ 

᾿μᾷ 

ἃ ᾿ ; 

ἡῬογίια τι, ἀ Πα Πτ,αριι Ηο πα.11.ν΄, 
ἡ ,ἀε(ςτὶρτιο:ρατς εἰς Οοπισεάϊα, γε] ροτίιις αξτίο ας - 
δυ]α: (Ὀτιιίδηςον Ἂς Οοπιπη. Αὐἰ βορ πη ἀϊξέῖοπε Αἰπέ- 
ἰπ ἀϊξείοης Κορδυλη. 
γυμὼ Οἰτοπάο.Γροςίτηοη πλεῖ ργςῦεο, οἰϊξεπταδιιηάὲ ἐπ 
πὶ ργοείςο: [αιιἤιτῃ ἃ οἰγοιιη αι ταγθα σαρτορπα ρέρχο- 

“ἀρεγδείκγυμ α᾿. 
ἐα,ρεγορτὸ οὐ αἠιιφηϊο, Ἰοΐρες {χπι ΓΙ ατατ. : 

“μία, Ῥεγορτιηατῖο Ρίδτ, τη Αχιος, ὡαρεπιδημία πἰς ἔξιν 
Ἷ 

ἡμος α, ὁ πτίρρικος ̓ ἃ οὔ ἰηςοα, αὶ χα !άειπ Δάϊιοπα εἰς ὅς 
ἽΠ πη Παθοῖ ἴῃ αἰίεπο., τοϊηύ αχις ρᾶτος αιιὰπε Δ Δι 6η8, 

ΘΓΟρτίπιις: μὰ πὶ δάϊτςηα,14 εἴν, περσήλυτος ΕοΙϊο, γε υλατογ 
61 
-- 
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εἤύποη νυ μαδίτατον Ρτορτίὰ Τὰ ἐρ Πο]...Ροττὶ σαρῖτο ρχίπιο, 
“σαρεπιδημοις διᾳαπορας πόντου. [ΠΟΓΡ. τα πΊση δά ηῖς αὰ. ΜῊ 
ἃς ἀἰχίτ, εἰ ξένιΘ- πτερσέπεσεν αἴοικος «ταρεπίδαμος,, ἸΝαΖαηΖοητις ἴῃ 
Οτατιφοη Ἀρο το [ὰ5 οἀρῖτε [ξσιιηά0 7 ἀἰχὶς αὐδᾳκαλώ ὡς ἐνα- 
Οίκοις αὶ παρεπιδιμοις, Ἰητογρτ. ἧς αἀιιοπας ὃς ροτορτίπος. ςοη- 
τπογεῖτ. 

Τα ρεπιπγείειν, ἃ ἰατοτς (δι ἰοαΐτον [ρίγατο. ΑΡοΪ. 2. αῤγέφαο «ταῤ ὧσ- 
σον δι: πγείοντος, 

Ταρεπισκοπεῖν, ἰςοτἤιπι ΡοπΠταγοςςοη ν ἀογαγο, α ξί πιάτα, ΡΙυτατς, 
ταῦτα μὲν οὐ ἡ 'σορία λογίζεῶτι καὶ «σαρεπισκοπεῖν δίδωσι, 

Παρεπιφροφὴ, ΠοΠιιογ ΠΟ ἰπ ἰατι5, ντ στο τὸ Ππιὶς ταίρι οἰ ἐμεῖο ΡΓα 
ταγο ἢ. ὅς 

ΤΙαρεπιςροφα), ν ΕΥ ΠΟ 165 αι]: ν ἰοἹ ΠΠπ ἤϊτιητ αἰ νη δά αἰτουιιπι. 
ΤΙαρεπεςρε φομαι ἰἀςητίἀς Πὶ ςοπιιοιτοτογοίρεξζο, 1 Δογ, 
Παρεπίςρε Φωςἰσηΐτοτ βφέξοτ,δεγαρο ἸΟν τι οἴγοα ργΐης Ρ. παρεπιρρέ- 

Φῶν μικρὸν ρος δὶ ἕω, 
Ταρεπεψ αϑω,ατεί προ, ΓἘγί ΠρΟννΓ οϑδᾳ ψαυΐω, τὸ μετρίως ψαύω, νῖ “αρ- 

ἐπεψανει ἧἶσ μέσων τριῶν κύκλων ὁ χαλάμ δ. ζωδιακος, 
Παρέπλαγξε πῇ λόγου, αάπιχῖς ἂν οτατίοπο. 

Παρεπλαγχβίω γνώμας ἀγαϑαὶ, ΕιὺιτὶρΙ 4, καὶ θοπα πιθητς αξξα ἔμτα 
τγαηΠιογί, 

Π μέ πομαι»μἔψομαι» ςοπίςαιιοτ» σοπηΐτοτ 94 Ποαιιοτ, αοςίάο. Γ)6- 
Ῥοπαλαιῖιο Αἰςχ. ρ γοα. "το ρτίσπο Ῥγο δ] ἐπιατ. τοῖς ἐἰρρεῖσῃ 
παρέπεται πολλάκις καὶ φύσόμ ἐκκρίνειν; ἱ, ἴπρε Εῖγσε αὶ γγιηᾷ το- 
ἀιιπτ,νοηττὶβ ΗΠαταπι Ἔχεγιιάδησ, 

Παρέπηω,ἀςιοἰ αι, Πα οἶδ. 
ΤΙαρεργώτης λογων, ΓΤ ἕο Χ ΟΥΑΙ ΟΠιΙΠ.ΕΠΓΊρ, 
ΤΙαρεργ»79 ἀφείνγιξαδ γράφ εἰν; αιτππὶ οροτίθιι5 ρογξοἐλῖς. Αἰ ἐχυϊά ἀρ- 

ἰπρίτιγ αὰξ δά ἄϊτιγ. 
Πάρεργον» κε, τὸ ΟΡ ΕΓ ΡΡΟΠΙΧ 9 Θροτῖς αοσοίπο, αιοά οἰ οι γοῖ 

Ρτώτοῖ ργοροίτισι δἀαϊταγ : νι ἢ ριέζονυ πιποποπη Ρίπϑοη55 
οτπδηάα: ταῦς 1: στα τἰαοατ θείου] 45 ὃς Δυιγιου]δς » ἀπτ Δ] ταυϊά 
Βαϊ ποι φἀἀ!άονῖτ. [“ποΐδῃμ15, αἰγεπώντει γ΄ δία εἰς διαὶ πέντε 
ὅλων ἐπἶα 8 ύσει τὶς ἀυτῷ, ποίρεργον ὀλυμπίων, ἱα εἴρργατευ Ῥτοροί!- 

τι} ΟἹ ὙΠ ΡἸΟταΠΊ» 14 ες τ οτ ΟΠ] τλτιπι ὃς τα παιιατη διιέξατί τ πη 
φιοάάμῃη, (Ομ  44πη πτίρεργον Ἰπτογργοσδηταγ 1ὰ αιιοα ἀβογτιγ 
ἐπ ὀγάτίοης 4] τογ τι5 γοὶ σαι 4 ὃς ιιο 4 ἀτεϊπροπάμπι βιῖτ. ες 
πιοροη, πλείων αὐ ί μεν ὁ πὰ παρέργου λόγου ἢ ὃ τῷ ἔργου γόοιτ᾽ ὁῤΟἷ- 

ἐογ. ἀε νηϊπεγίτατε πῃ (ογπιομοπὶ αἰ πιαὶ ἀϊ ξεγοηάιιαι εἴτ, πὲ 
1 ς0 αι αττίηρ ἐπ άτιπι ἔτ 9 φιιὰ πη [ἢ 60 οἰλλεις σαι 14 ἂτ- 
τἰ ρἰηλι5. ἰοηρίογ ροηατιγστατιο. Ὁ οηΐδεσι νογὸ πόρεργε Ο- 
ΡΥ πηΐμοτα οπγὰ ἤπιηῖ 7 “ιὰπι ΤΡ ἤππι ΟΡιΙ5 5 ἢξ γσ πείρεργον 6- 
τα ΡΓΟ 60 4104 ΠΟΡΊ]Ίροητογ ἣξ ὃς οἰσίταητεν ροπαταγ. ὁδοῦ 
πάρεργον 9 ἴπ ἴτω τγαηίσισγῇι . 14 ς,οδίτογ. “πςαπις. Τ᾽ ΒΘ πιὶ- 
{πππ|5 ἴῃ 2.ὈΗγ ἢι θη ταιύτοι μϑὺ ἐσδο φασὶ ποίρεργον εἰρήϑνω, Οἱσετο 
δά Αττῖς. Ν 4πὶ ὁδοὶ ποέρεργον ν οἷο το μος [τἰγο 1αὐτίω ὁ θυ ποίρερ-- 
γον, ᾶζο, Βάπς ηἰΝ}} δά τατίοποπι ᾿τἰπεγῖς Ρεστ ποασο πῃ, ΡΙατ, ἴπ 
ὙΠείξο.ν] Ἂς ὁ δδοῖ ποίρεργον ᾿πν ΟῚ 14. Ἐτδ πηι. ποίρεργον ὀλέσρα,οΧ]- 
τι] σαι ξογτιιῖτα ὃς τοπιοταγῖα. ΒΑ Π].1η ἜρΙ 0]. πείρεργον οἿα᾽ γά- 
μῶν 9 ργῶτεγ πιιρίάγιιι ργορμοἤτηπι, Γαἰςίαη. πάρεργον γίνομαι. 
ῬΓΦ τε ΘΟΥ. πείρεργον ἐκ εἴγῳ μηδὲν γίνεται 5 ἴῃ 110 Θχογσθη4ο πι δὶ 
{πςοιΠιι1 τοι ροτίς γο ἐπα τιιτ, Τ Βπιογ 41. ποιρέργῳ χε ὥτι,]2-- 
το [δοιιπάο ἐς ἈΕρΕΡΙ ΙΓ. Ρεν πιμἐξονιὸ ντὶ 9 τοία χαμαὶ δηϊπηΐ 
ϑτατῖα, Εἰς Πι15, πείρεργδνθ χέν ΡΊατο ἴῃ Το ρ. ὁ 3 ποίρεργον τί! τὶ σάί- 
μότος ὄγτϑυμίαν ἔχων, τηἱητ15 ἐς σογροῖς σφαγαῖς οθος ΤῊς- 
θη. τεὔλλα πείρεργα ἡ γιίσοι ει τι [115 Πειἀτιπν ρταροῖριιπι πο 
ΡῬόπετο. πάρεργον ἔργον ποιεῖ ὅδε» ἀἸσεθαπτιτιτείϊο σαίοη. 4} πα 
εο ιιοά οὔἶτογ ἀτεῖ προ πάτπὶ Εἰΐτ. Ρ]τι5 Ορογα ΡΟπιηζ 9 48 
ἴῃ 60 οἵπτι5 σαι ἀτεὶ σογαηζ, ποίρεργον ποιά υἦνΘ-. Π{Ὀοτατ, Αεδε- 
πᾶιι5, τὸ μὴρ πείρεργον ἔργον ὡς ποιείμιεϑτε, τὸ ἢ. ἔργον, ὡς ποίρεργν ἐκ πὸ - 
νέμεϑαι, (το ΠρηΙ Ποάτιτ σιγὰ ργαροίζεγαιϑεέγαθο ἀς Ργοτοσε- 
116. τὸ ἔργον πάρεργον γεγρνός. ὧμ παρέργου 9 {πσοὶ πιο τοι ροτο 9 [6 - 
δαΐτοτ, τα εἰ, ὠμελώς, Τ μιον ΑἸ 4, ἐν πειρόργῳ κὶ ἀμελῶς, 14 οἴἘ,, ἐξ 
σαρόδευ, ΟὈἰτοΓ.Ρ] Πτατο ἢ τη ἸΝπηγα. ὃν παρέργῳ τεωτῆς σφατείας 
αὅλιν ἐξλενν τ πὶ σορῖς Οὔτε δζ ργατεγ μυῖι5 ἐχροάιτοηῖς ἐπ- 
Πίτατιπι. Ετ ἐν σαρέργω τίϑεῶτῃᾳ 5 πορ!ςέξαι μαθογε, ῬοΪὶγ- 
Οἰτι5» ἐκ ἐν πειρέργω τίϑενται ταὶ ὑμετέρας διαλύσεις» ΠΟΠ ΠΟΠτΕΠῖ- 
πυητνείξτα ξασάοτγα, ἀκ ἐν ποιρέργῳ δὲὸ μᾷνον ὅηπτηδεύειν, ποπ ἰδαΐ 
ιιαάλπι ΟΡεγᾶ ΘοητοητΠΊ ]ατο ἵπ [ερ. Ει ἐν παρέργου μέρει» 
Ρίο οἰοίταπτοτ» τε πη Τὸ Γάοτη ζ (6 ΚοραθΡ. τῷ ρα βοιάνῳ ἐσα- 
κολεϑεῖν μιὴ ἐν παιρέργον μέρει, ΟΡοΥῖ ᾿ἸητΑτε ποη Βοτῖς {πσοῖΠι}15. 
τὰ πάρεργα, 418 ποη Ροττίπεηῖ 4 [α!σερτδην Ἰπππἰτατο ποίη; 
τος Ππρογιδοδηςα: ΡΊατο ἴῃ ἐρ ΟΪ ἵνα μη ποίρερ γα εἷς ἔργα μοι ξυμ 
βαίη κεγήμῆνα, πε 4ι1α: Δοςοἤδογια Πιπτιργαοῖριις Δητοξεγαητατ, 
πὸ οροτιιπι ἀϊπιοτείουα ταπηιᾶπι ᾿ρία ορογα ἀϊοὶ ἃ πιὸ ςο- 
τίηρατ. ποΐρεργι τὺ «ρραἡγωνές ἦσαν 5 Ῥτεϊιάϊα αιια:44π| Ἔγάπτ δά 
σταιίοτα σοττατα πη: Ια η Ε οαπι. 

Παβοργον ροτ [Ἑ φάπιογθια! τον ἀϊοίτιτοἸἀ οἴδο παρέργως 3 Ῥογβιπέϊο- 
τιν ίτοτγποη Ρίοπα οροσα  ϊἀπ.ῖη (οτί πιῇ. τεὶ Οἱ μέρφυ, κειὸ 
πάρεργον ξεχοξατο,).ποη οἰσίταητοτ ὃς περ ἄρεητοτ Ἰερῖτ. ͵ 

Τιαῤεργοςονγδφοχτγὰ ρτοροίτιπι. ΡΙατ μι ὙἼπη, μιν ὁ λόγος παρερὴρς ὧν) 
πλέον δῤ ἔργον ὃν ἕνεκα λέγυτωι, αὔοαχοι» ἐνξ ἴὰ εο ΄αρ ἃ αττιηρεπά 
ξαϊτ, αιχάτπι ἴῃ ςο οα τις σανίᾳ ἐὰ δτιλησί τι, τίου ροσδῖην Θ-: 
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ταιϊο,Οἴζοτο. πεάρεργος “ἶδ σωμρίτων αὔξησις 9 ταϊ ΓΑ 6 σοτροτὶς 
ἀἤοτοπιφηταπι ΡΙ ατατο ἢ ἴῃ Τγοιτρ, ἤς Παρ 9 δς (εηΐι5 αῇῖ- 
ραΐατατ. κἡὶ ἐν παρέργῳ ὀῤνιϑοϑηΐθα. [ἀρεγιιασδποὶ ΟΡ οτὶς δαοιιρ 
Θυτ:α ἄς ϑεποέϊ. πάρεργον ὀθάλωμας πα πηρτη5 Ῥτετον ἀο!ππαταπι 
Ἰπιρεηία: τατὶ ομετη»τὸ αἰδανάχωμα. ἐπα τέ νος 

παρίργωςγἔτιρ  ἀὸ, ρογβιπέτοτηβ, οτἱοίε, ῥαϑύμως υ ἀχαίρως ἩείγοεΝ. 
παρέργως ἔχιν» ἔτ σ᾽ ἀἢ ΑΙ 1404 ἀροτε, ὅς ἰαπρ τὲ ἐχεαι!, 1" 
ματοῖ. σοηῖγα ΡΒΙΪοοΪ. δεῖ μη παρέργως ἔχίν ωρὸς ταὶ ὑπὸ « βε- 
χῆς γεγυνυῦίας ὅποφ σεις ὶ παρέργως» πο αὖ ἐπ μὴ παιρέργω ς»οἰλ- 
χε τροϑυμως ΝΑ 2.1 Οτδτ, 

πιαρερμίω εἶα, τα] ἱπτογργαγατί ον ογπετγία ἱπτογργοζασῖο, σαι} 1ὰ- 
τον Βυιά τὰ ἐρη. ροῖτεγ. 

ΤΙαρερμύω δύω, τὸ ποιρεξηγούμαι, Ρετρογὰπι ὃς πλα]ὸ ἱπτογργοσοτγῆς ρΡῸ 
πἰ νι άσειγ ἰῃ Ραπά, Οταςίϑ. 

τταρερπύζω, γτερ Ογ ρέμα οἱ σέρχομαι. ποιρερπ' ὑστεσοι ἡ μέ μα εἰσελϑούσευ, 
Τπαρεῤῥυ κέναι, ε ἔβχ τς, 
Πιαρεῤῥωγὸς ὅτος ὁ, γα ἔτι. 
ΠΙαρέρχομαι, μ.λϑύσομω ρτρτογεο, γδηίδο, Αξξοτιπὶ οαρῖτς 27. διεεὶ 

᾿ς πὸ κ᾿ πίω νης" εἰαν ἠδὴ ππαρεληλὺ ϑέγαιγ 41 ᾿ΘῚ πΠ1](14 εἰ εχρίατιο- 
τὶς ἔς 11) τοπηριι5 ἴάπὶ ἐχαξξιιπι Πτοπ]. Ρτο οἰ Γςοτοαδοοςτγᾶ(- 
«το » 1τπῪ ξλεϊο. ποιρέρ χεῶτο εἰς δυωας εἰν, )οπλο ἤςη. παρέρ- 

χεῶτι εἰς τάξιν. Τιαρέρχομαι,[π Ἑπαπρε. Μάττῃ. Ργο ρετοο ὁ ἐ- 
Ρανὸς κα αὶ γῆ παρελδύσογται 5 ζαΣἰτιπὶ δ τεγγὰ τγδηΠθιιητον δὲ ταπηθ 
Ἑτδίμι. ρυγατογίθιιητ ἐχροηῖτ. Παρέρχομαι) ἀρρετοφίπιαάο, ΠΟ - 

- Μηΐτον ἱπρτγοάιον Παρέρ χομαι» τὸ σταρεπιδείκγυμα!» ρα [Δπὶ οπτηὶτ- 
θιις ἡπ πιράϊιπη ργοάςθο. Ατμεῆ. τς. αὐλῳύοὶ 9 πσαρήλϑυν, Ἰαέξατα 
τά Τιατίηῖς εἴτ. ΟἸσογ.ἀς Εἴη. 1 4ιο σοπἤιοιτ ἰαέϊξατο γοῖτα 
{ οτάτίο. "ἀοπι»ἴη αιιο πηαχὶ πὸ Ρ ἈΠ ΟἿ Ορμοτιιπὶ οχυίτατ οτὰ- 
τἴο. Παρέρχομιαιοτὸ γικωῖ, ν]ησογντ σσαρέηιι. [ἀρ ογο, «σαρέρ χομαι 
λογίστητι «δῦ δηρῖεγ τα ίζο οἰ οαιιεητία σδτογ 5 9 [5 4η.ἴπ ορῚ ἢ, 
«παρελϑούστι τίμὲ χρείαν τῇ μεγαλοψυχίᾳ, Τηαρέρ χομω»αἀιιοητο 5 αα- 

τπιςπῖο ἀς οο 48 {τατῖπι ν επηῖτ, Τ᾿ μιιον ἀ14.1Ώτεγρ. ργοςοάο ρις- 
τογσ οἰ Οὐ ΡΟΓΙΘΠΙΟ νἱϑαϑρθαινω, ΟὈἶτετ ἱπστοάίοτ, σταρέρχεται ὁ 
πολίτης κ»ἐτέβ χετα ὁ ξενΘ-,μτεγρτ Τ ππιογ 41 4. σαρελϑεῖν» ργςτοτ- 
στοῆπιηι ες, Ναζαπζοη, τα Οτάτιοιπι Αςσοιατίιοιντἀς Παρελ- 
ϑεῖν,8ζ ΤΠΙαρελϑ'ν»ργοάίοπς, πη ἘΠ η. αὐδὰ οὔ τρεσβ, ἐπειδὴ δὲ 
ἧκεν καὶ ἐκκλησία καὶ Ὡρὸς υὑμώς ἔδει χέγειν «σαρελθῶν αἰσίνης ἑτοσὶ τρώ- 
πος ἡμὴδ ἁπάντων. 

Τίαδες, ταταϊττο, ἀπἰςτε» ρεγπιίτγς, Π ατ], ὅς Ασςα[ πόσει πορες χύλον, 
ταατῖτο ἀεῆηε ἱγαίοι. Ξ 

Ταῤοσις ἐῶ ς.}) αἴεσις. ται! ΠΟΥ το  ἀχατὶουϊέπισιιε αιιοί πϑράλυσις» 
νῖ ἀϊέξιιπι. Τ ΑΙ ΠΔηι ς αταρέσετως ποῖϑος ὃ κὺ αἰοφλυσιν ονομάζειν ε(ὦ - 
ϑασι, ΟΠγγίοιζομι. λυμαίνονται κὶ τῇ στερκὲ αὖ ἡμετέρα κὶ πουρετοὶ, χἡ 
«τὰρ ἐσεῖς ,κὺ ἑτέρων γοσυρμίοί των ἐσιιὸς, πάρεσις Ἠεἴγςοἢ. ἄφεσις, συγ- 
χώρησις. τταῴεσις “0 ἁμαρ τη μζρύτων, ΓΟ τλ1{Π0 Ρασσατοτγιιη); Ῥ4 Ὁ], 

᾿ΆΈΆσοπΊ.ς.3. 
τιαρεϑιίω,αἀγοάο. ΑἸ Π ΟΡ αταρεϑϑίεται, αϑοῳ βιόρώσκε ται, 
Παρεσκϑυάϑατο,ίς ἀρ ρατααητοἱη γιιξξὶ ἐγδητ, ογοάοσ, 
Παρέσομωςαάετο. Ἡ Οπλετις 114,6, κα ποτέ τοι τρὶς τόσσα ππωρέδτεται, 

14 εἰχ, δοϑ' ἔσεται, ἀλθιπτιγυσαρεσουΐυθ., Ἰη ἘΔ 5.4 Βατιτιὶς στα - 
ρεσόμῆν(Θ- πόλεμος, ροηάςη5 ὈΕΠΠππ|, Πεγοάοτι σαρέσεῶοι» ρτς 
το ἔπτὰ γιιπὶ οἵδε. 

ΤΙαρε απειρα ἱἢ Γοτι]. 
Πυρϑ σα, οΥγ, πταρ σαι τοῖς πράγμασι, πιο οίζιαἀογῖς τεσ σαρέ- 

σαὶ ὑμῖνγν οὔἷ5 ργϑ τα τιιγ. 
ΤΙαρέστατε, αἰ παῖς σαρέστατε πέλας, ΘΟΡἢ ἴῃ Αἰαςο,αίξατο Ργορ 5: 

ἃ νεῖθο σ-αρίσταμα 1 τας άϊο Ργδτογῖτο «σαρέστεοα, 
Τιαρέστε, αὐ ο(τἰς. ναη τὶς. 
Τηαρεστεώτα, αἰ Ἐςητί. Γλατῖι. 
Ταρέςη, δα {ετῖτι ταρίςη μοι) ἴῃ πηδηζδινι Πλ1 ἢ} γθηῖσ. Βιι4α:15 ἴῃ 
ἜΡΓΟ] 15 ρυϊουῖθιι5, παρέα ϑτέῤῥίθ. αὐτοῖς, αιιάλοϊοτος [λετὶ ἤππι, 

ῬΙμταγς ἢ. ἴη ἙδΌϊο. σαρέσησομ,α τἰτογιιητι σσαρέςησαν ἀντ, οἡτοῦ - 
{τετογιιης φιμπλ)οα.9.Α ἐἸ,ΑΡΟΙτΙτοπὶ Φαρέσησαν ϊη ἀρ απ οΠοΙη 
ψΘΠΟΓΙΗΓ, 

Τηαρέςηκε,αἀ(τατ σαρέἐςηκὲ μοι τ 1 ἴπ πιθητοτη νεπϊτ,οορίτο, σα- 
ρεσηκὸς ῥξονγηιμσα τις ΕΟ 15 αϊτ. Τ μιιογ ἀ, 

Τιαρεςηκὼς αὐ [ἘΔ η5. οπλοίξ, ' 
Ταῤεστι,[ἰσοτ, ἀατιιγοσοπίξατ, σἴπὶ ΤΠ πἰτῖι. ΑὙ ΕΟ ΡΒαπ.ῖα ΡΙατο, 

πείρεστι χαίρειν.) ει πο ἘΠ εη. ἐν τῷ αἷδὲ αἴρρ. τ ἢ πόχει πὲ βέχτις α 
ἐχέδω παρίωῦ, ἔχουἶτας ἐγατ ἴδει σοπ τα θδτ. πεέρεστι χοά ἅπηοντ [1- 
ςοἴςἴη ρτγοπΊρτιι οἵδ, ποέρεστι ς-ἕγειν»ἴει! πείξασ τενειν» 1,ςδιιία οἵδ ντ 
Θοτπλ πη} Ειγῖρ. 

Πιαρέστιθ» καίσις,ἔγατογ ἀοτηοἤίοιι5.᾽άοιη. 1 ἐφέςιθ. Ἰπτογρι δ. ΒΟ]. 
ἴῃ ΕἸεέγα 

ΤΙαρεσὼς. 4 ρταλζο ει ΡΙατο ἀς Γμορ. ὃς ἩοηΊοΥ, παρεςώτες» αὶ 
φἀξαθβαηι. 
ΤΙαρέσεϑον, ρτς Βιοτιπτ, Α ΡΟ] .Β Ποά, 
Παρέχησωγοςιεϊ. Χ ὁπ ὶπ ΟΕ ςοη. 
Τ͵Ιαρεχον, ἔς οἵ ργα δι] Ὀ]Ατ,ΐη ἐρ᾿ 
Παρεταϑη, Χτοη 5 εἴν, 
ΤΙαῤετο, πῖτο 91 ἢ Ἐρίξ. Ξ 
ΤΙαρετέον, ἀἰπλἱττο ἀπ, σοηάππη,ρτατογῖγε οροττοῖ, 
Παρετέξβ το παιιοπάμι5 τγδη πλϊττοη άιις»Βιυιάσριις ἴα ορ τ, ροογ, 

᾿Παΐετος, 5, δ. τ ΟΠ ΠΤ05.[ΔΧάτιις. Ττοπτ παρέσει ος οβ ης 

ΠΊΑ, 

᾿ Ἰαχατίοηὶ ἔειι τοί τὶ οἱ ΟὈΠΟΧΙΙ5. ὁ 
ΤΙαρέτρ αγεγσοπιεά τ, ΑὙἸ ΟΡ". ὑπ 
Παρετυμολογεῖν τεὸ ὁν ὁ μια; ται γα ριιὰ ΑΥΠοπδειπὶ οἰ δά ας 

ταϊπαπὶ δἰ πάοτο. ΡΞ 
Πιαρδυδιάώζομα,άεπι αιο ἡ ὄυδεαίζομα, Αρτα ΡοΙνΒ. 
Παρδυδιστῆς ὄργιςοὁ ἐν  δγσδίαις αϑοαὶ τὸ ξηρὸν νεμόμῆνδ-: ἢ 

τί νἱάοτον Ατμεη τῶςιντ ΤΒγος ΠΠις τη [ἴτοτσο. 
Παρϑυδοκεμέωγ( ΡΘΕ το Αἢ Πτππὶ σου α ο ίσι ΓΟ, σΟταΠΊ Πα 

τὶς ρέῶροο. ΑἸ ΟΡἢ ἴῃ Ἐσιτῖθ. δεν οἰ πτερδυ δοκιμε 
Πα ἔργων κἡὶ τ υὐπυϑέσεως χαινοτι μία, ἰὰ εἰξντοῖ ποιιτας ο 
τι Ῥγίτδπτῖατη σοτηπηοηζατζίοπα {παν ἱηςῖτ. [τῸΠ’ 
ξαν υτόρζονω, τα ἀρδυδοκιμεῖται ἡ φιλοσοφία ὑπὸ πᾷ «4. 

νἱηοίτιν δζ οἰατίτατο ΠΙρογδτΕΓ. : 
Ταρδυυμερεω, μεήσωγαν ηκαγίαρετο ἦῃ ἔς ΠἸςΐτατο, Αὐεῖα 

υὑπὸ Ὑ)᾽ ἐλαττόνων «ταρόυημερεῖ τη αὐτὸν ἐν ἐξιώματι 
ζονι,ϑις. ΟἸιγν [οἱ αἷδὲ ἱερωσ αὐ 1ηβοτιογῖθιις ἐῃ ἤιςι 
δίς. Ὀὶςεϊτητ γτ πειρδυδοκεμώ, ΒΑΠΊ ̓ ς ἀς Ἰοἰππῖο» μι 
αὐτῷ δποπέμψῃ πορδυνυμεριέεῖσαν ὑπὸ τὶ ἡδονῆς» ΡΓξ νο]" 

{ρεξέαπι ὃς οοπγομηρτασι, Πα: ἱηξογίογο ἰοςο ἤἢς ὅς, 
Ρυά το ηιὰπι νοἰπρταβ εἄδηάϊ, Ὁ ; ΕἾ 

τιαρδυϑιύῳ, εἰξ ἃ τεέϊα να ἀρ}! !ο ἐμτρέσω, ΞΟΡἢ, ἴῃ Αἴ 
παρδυϑευΐοντες ρτο ἐκτρ πουτες. ποτα ΡΆρτα αν 115 ἡμ ΓΝ 
αἰϊηιιο5 νἱάπη {πᾶπὶ φατρογογίς οο5 ποιρεκκλίγασε ἐμοὶ 

Παρδυϑιὲ, απ, ΑἸ ΙΟριι5. μιὰ 
Τιαρϑυμαρέω, ΟΡ ρος [οἰ ὸ ἐγαη πυϊτγο Οητοτη πο. "ΤΙΣ 

ρησαν ἘΠ γο ἢ. κατεφρόνησαν. ᾿ ἡηϑ δ 

Πιαρειυάξω Ἰτχτά της Γοριουν πές ἴῃ ΡΠ. πταρειιυ ἀζομε ΠΝ } 
ἃ ἰάτοῖς ἃ] 1 ςαθο. Οὐ γ.τ, Διμαᾶσιν δ γιωαιξὶ ποιρειυ ξεν ως, “111 
Τιαρδύρεσις, τως ἡγε ΧΟΟσίτατα σαι Π]Ατῖο τὰ Ῥαξξιηι οἰ πάτα αΦ 7": 

1πιιδ τὶ Οῳ ΟΠ ΠΊΘΏΓΙΙΠῚ. ᾿ ἐἶτια 
ΤΙαρδιρηυδμον, τὸ, ἀ διτι. “ μῇ 

ΤΙαρϑύρη μαι, ΠΟ ΠῚ ΠῚ ΟὨΤΙ 121 ΠΠ1Θητιι πα ίαη, ἡμεῖς 
Παρδυρίσκω, Ἡετπιοσ. : ΠΩ 
Παρδυτρεπιζωάρρᾶτο, ΕΠΠΡ. ᾿ ἐμίιν: 
Παρεφαπῆομαι τὸ ἐφεί πῆ ομκαι»ἱ. ᾿ουἶτοΥ ἀτιῖησο. Πηπρολιοι ε πλλ ισην 

ψαμω, ΡΙ ατᾶτγ καὶ πως καὶ πρίπης πειρεφεί πῇ εὖτε ἔοικεν, ᾿ ἱ ἐπὶ! μι 

Παρεφεδρδ ωσι, [αττι ἴῃ {λτίοπς αἰ τε ργοτεροπάμπη, Ι͂ Ἰηγὶν, 
τοῖς σιτολ ν» σι «σαρεφή εἰρδι8 χΤ᾽ τόποις, φιοὰ τρίς ΡῬαυ ὸ ᾿ ββὴ 
σιτολοηρεῖσι δ ἀσφοίλοιαν αὐϑδουσιδυο ζεινν οςδῖ, οἰζηι 

παρέχομαι, ρα εο. άεπι φιοά παρέχω, Οὐν ῇ. ξ,κ᾽ οἱ σσαρή ἡκοένι. 
βαὲ,ά οἴτ παρεῖχε Ρίατο ρτγῖπιο ἐς ΚΟραθ] σα, ὠφέ ᾿ς 
ρέχεται ποῦς αἴξοτε ντ]τατεπι, Τάσπν ἰὼ Αροϊοσία καβαὶ 
μὲν τεκαήρκα «σαρ᾿οἴξομα) τούτων 9 ἀξ ̓ ς τπᾶρηᾶ νΟθ15 Ι χἰδηιπ 
δαπιρητα, Τάςπι [πουπάο ἐς ἘΘροΙ σα, βίδλων ὁμαδὸνσαι Ἰἰη ον 
τι» ἀσογιπαι Πργοτιπι ῃ πιράϊα πη αβογιης ) 14 οἰξοοῖξαι Ἰμἤσ, 
δ᾽ ἀοπὶ; τίωδ μελἐπίω «παρε χεόνεο ἀϊςῖτορ το Ἔχογοθῦα, 
κρείηονα μείϑησιν τῷ ὑστὸ τ πολεμίων φόξζε,, Κοπορῆοπ 
τίο ΡῬααἷα 5 ργαίετγο 41{οἸρ! ηαπτι ΒΟ 11 τογγοτὶ σαρ 
φίω), (ἀρρεάϊτο οἰδιιπιΡΊΑτο ἀς [ιορὶ δον άς Πρρασαρεχ 
ἄσπι, παρέχομαι τίν) προϑυμίαν. ΔηϊΠ Ρ γα δητΑ ΠῚ 
Ῥεπιοῆμοη. παρέχομαι ἵασπον, μα θεο σαϊπιπη;  εγοάο Ἢ 
χομαὶ πἰωὴ πόλινοἰιαθεο νγθ απ, Ἰἀεπη. τταρ ἔχρίμει δόξαν, ἣ ἄν 
ρέχομαι, ἔροοίεπι ἐχμῖθεο δὲ ρταέογο. Ῥαιίδηϊδϑ ἰῃ Β ἬΝ, 
Οὗτοι μρ οἰ οἱ ὄρνιϑες τῶτο «ναρέχονται τὸ εἰδὸς. [Δ πὶ ἐπ" ἜΝ 
αὶ ἀγοεοιὶ πσαρέχετωι ἃ ὄροφον χαλκοὰδ. ΑἸ1ὶ ἰδέαν παρέ χες τῇ 
Παρέχομαι οἰπὶ [πη π τα. Τ  μΠοΥ ἀ ππαρέχομαι ἀπάξι ΝΗ Ἢ 
ἐζαγιιπι ΡΟ Πςεοτοἱά ο[ς, πρᾷξαι τατος γούμαι 9 Ὑτ ἴηζα κῇ 

ἼΝ 
ἥν 
ΤΙΝ 
κι 
ΓΙ 

«παρέχεδϑοι, σλ ΠΗςατὶ, παρέχεῶι ἃ προρκεκτημῆθον,ἰδιιάλτο ὅ τ 
ἔστιν οἷτι5 ποπηοη,ὰ 410 ρος ΠΠοη 5 οαιιαπι ΒΔ τ ἢ 
εἰρίο δεςερίπιις. 1 ιι5. τ᾽ μι φισβητησίμμων χωρίον δεῖ ἢ ἐν εἰ 
ἡ ϑέτίω ἡ ρᾳτῆρᾳ «αρέχεδδοῃ «ταρεχεθδτὸ νόμον, ἰαιιάα; 
τΠιοτίγατοτη ἀϊοὶ ροτοίς ΟΠ πυλ] τα π. ΔΙ! ερᾶτε ἀρρο 8 
οἰτάτο, ΟἸσογιργοξογγς ἰορ ΠῚ, σσαρεχομαι τὸ δυωρεπὴ 
αἸΐερο, Τ λογ ἀ.σαρεχομω τὸ ψήφισμα, ἴῃ πιο π| 
ΓΕ (οἰνπ, ἃς Πεπιοἤεη. παρ ἐχείϑει μοέρτυρα, τείτεπα 
τοι ῖφεηι Πεσι θη. σταρέ χεύϑτο ταὶ ἀρεταξ, ὅζς, ἔὰ 

ἢ 

(πὶ 
ἡ ὅ.} 

ἣν} 
γι 

οἷατα δάἄογο, ᾷοπι. παρέχεῶτο τας υὑρξολαὶ, ἀφτη παρέχε ἕῃ 
τὸν δἔχαον» γἸτιπῈ ΡγΌδιιτη ἔς Ρ γα του ά οι, πσαρ ΜΒ 
πλα, αι] ἀτιᾶ ἔοττο ροίπιιητ, Τ ιιογ ἃ, παρεχόμῆνοι ἡγεμόνα, αν. ἡ 
ςοπὶ Βαϊ σοητος. σταρεονυῆμθ-, Αέξλι.Βει4.1π ορθιροῖ, Ὁ 

Παρέχω, μ.εἴξω, τι αταρείουχοι, τα σε νι ρογοςοη[Πτι105 βᾶτο 
τοητὴ πὶ πὶς ρυαρεο, (640 της, ὀκτρέπω, βιείζομαι,αὐραδιδ' 
ρέ χω αξετέω) γικώσων ΡΊατο ἀς Γορτ παρέχων λόγον μι »δίο, ( 
διθιππές, Τ τον 414. Πρι οἴοπεηι αβογο. παρέχω τοι οὶ 
πηρη τοὶ ἀοσοπηπηοάο, οι ομδη ὀὐτιπαρέχω πρᾷν 
Ῥεποἤεη. παρέχω σοι δέ’. ἐς της τὶ τηθγααι 1Π11Οἷο 
ταῖς νη ὙΠ ΘΠ. «παρέ χα τίοὶ ὄρ χ ζωὴ τοῖς πολίταις ὅπατερπ Ρ 
Ῥιι5 νοτιιπὶ ἱπειηάιτιπι οξΗςῖς . ΡΙατάγο ἢ π Ἀ οπΊ, γίλατα [δὲ 
γι «παρέχεσι, «ᾺΪΗΪ σοττὸ τἰ ἴιπι Ἔχ οἰταπτν αιοίαη αιαρϑλν οὐ 
θμον ᾿νηΐλοις εἷς ταὶ ὑκκλησίας,ἸΓΟοτάϊο5. αναρέχήν ἐφρφδισίων πο ἐ 
πλυσμονίων Ν' «ποτὶ ργοτίμϑ (θυ  ΓοΡΊατο ἴῃ Τμερ .ναρέχεν ἡ 
τὸν δίχαιον»ἱ ἄς πὶ αιο παρέχεθϑου, Γαρέχάν ἡσυχίαν, ρτςίτατο ἢ ἱ 

τ 

ΤΠ 

: 
ὑδὰ 

Σ 



ὑνῇ ἼΣΑ 
ῖ πὶ, σαρῖτς χ2. μάλλον “παρέχον ἡσυχίαν, λαοῖς ΡΓῶ- 

{{Π|. σαίον «ναρειχέν 5 ΡΓς οτος, ρα παγέσης ἴηςο- 
ἘΠΟΡΗ. πταρέχέν βελτίοις, ετη. Παρέχεν πίς ἀν, Πς ἐὰ- 
τ. ἤάεπι αβογιε, Ρ Ἰῃ. ΑἸ Ἰογαπι σαρὶτε 1.7. πήςειν ποι- 

ἄσιν. ἰὰ εἰξ., οπηπ!δὲις Πὰς ἔα ἔξα, σταρέχαν φέρ τυρας, Εν - 
ἐχίν κατα τοῖς ὅμοις, Π}ῸΟΟγαζος 9 πταΐα αἰ ϊ5. ἐπ ἔοτ- 
δἰΐευς. παρέ χήν ἔργον 7 ΒΊατο τη ΤΊ πιο, πο ΟΠ ἴαμὰ 
ὁροτλιπι ἕασο ες » Τα οἱ, σρόγμα τα τυρέχν γντ 

᾿ Ἐρίσαταις 7 τὸ μαναΐθίον κὶ ἀφϑτερτον εἶτε αὐτὸ φηρῴγι(α πὶ ἔ. 

πταρέχί»ἱά εἴτ, Οὐοα δεατιιπη ὅς ἰπυπτοτγαῖς οἵς. 14 
ἡ ος Ἔχ θοῦ σα ριαπι ποσοσί 1, ΟἸςετγο τος ΝΝατ, 

ῥχε, ΧέπορΙν. «ταρέγάν ὠροφείσεις, ν ̓ς Πρόφασις, πτὰ ρἐχίν 

ταγᾶι ἡτορίναυ. ἐχ Βηεῖς ἡπια: Πιὴτ ρτς τα πάλ. «ταρέ χεῖν 
ἸΓοεγατ, πη Θρ το] ργαϊξαγς (ςσυτγίτατοπι 9 ἴῃ ορ οἱ. 
(. κόποις ποσρέχάνγ ἈΡοίζοΙ 5 4 Θά αταβ. σαρῖτα ν]- 
οαλτπὶ ας  Π εὐ , πο οἰ πῖαπὶ ὀχ ἤτίνοτε. νἱάς κόπος στὰς 
τῆτα, ΕἸ Οπιοτιις Οὐν { ὁ, ρτο δηνϊςὲ αςςίροτο ἃς Π|Ρ6- 

ταπὶ σαρῖτε ν τἰ ΠῚ. πταρ εἶχον κὶ τίαὐ τυχοιῖσαν φιλανϑρω- 
ποδὶς πο να! σαγοσι πη πη ηἰτάτο πὶ οχ Εἰ Ὀολητιπα. 

ὦ τὶ δυσσνβείας , ΔἸοχαπά. ΑΡ τοί, ἰσο! οτὶς ἀο Ραμα. 
Ἡτϑιὲ ἔρωτας, ΟΧΟίτατο ἀτάεητος ὃς Πιϊ γα δι Γος ἀπιοτο 5. 
τ. ὁρᾶν παρέχω, Οἰξοπάο, ΓΙ ατατο ἢ, ἴπ Εὶ οἵη. παρέχω 
Πορ αι. «ταρεχίν σφὶ μηδίζειν, ΠῚ ἔλου!τατειη ες 
(ξατιςπ! Εεγοιίοτυσαρέχί, ρτὸ Ειςῖ]ς εἰς, ρτοπι- 

Γὰοῖαπ. «ἑδὲ αὐθᾳ σίτου 5. ἀκοιῦ συχναὶ κεκτη ἥλω ἴσως τῶτο 
ἐχέ ποι καταχυεῶτη αἰ οΠ τα] μὲ ἔασατας ἘΧΡΠ σα ἀϊ, 

υἱέων αὐ΄ χέν, ἴπ πιο ἀτϑιτγίο ἤτη πὶ εἰ νοὐὶς ἐοτηῖ- 
τούοτ. παρέχει ποιεῖν ταύτο, Δοπὶ Ἡογοάοτ. ἢςο ξιςοῖς 
: ᾿Ἰσδειίτητ ὙΠαογ ἀϊά4. ἔρος ἃς ΑὐὰΠ]ᾳ4. ππαρέ χει καλλε- 

ς ἔργον οἰξεργείστεδϑδει,ν Οδἷ5 οσοαῆο οἥοττιγ οΧοσισῃα] 
οἰάτὶ Πταιαι, Ἠ εγοέοτ, 

ργαίξης Πογο. Γ εγοάοε, 
Ὁ σαρεὶν, ρτα (ΟἸ15 5 ἱπυρεηήοης. Ἠοπιοῦ παρεῶν τῷ ποίϑείθ.. 

δάοίξ. Ἡετγοάου. «ϑαρεῶν κτίζειν χαῖρίθ. χαλλίων . ΙΟΟἸΙ5 
Ρυ οῆγιον δ νυθειη σους η α ΠῚ. πταρθεσοι αἰτίη, ΠῈ}]- 
αξτα. ἐς αταρεὺν ἴῃ Ρι ἴδῃ. ἐς τὸ αὐχρεὸν ἡ οἷν δ) ἔχοι, δ6- 
ΠῚ ἴῃς Ῥγαοο 5 ΓΟΠΊΡ 15 ἀσίτι! "9 Πογοάοτι!ς. ἐν τοῦ πα - 

ἡσὺ χίζω . ἴῃ. ργα σης ἀρογὸ αι ΐοτοπη. Ετ παρεὸν Δ ίο- 
«παρὸν κὶ παρόντος. «τἀρεον πὶ ἀσίης ἀὔχειν. ΓΝ) Ὁ τι οἷρησεδθνε5 

ἢ Οἰοταάτιγ οσςσαπο ροτιιηάα; ΑΠα.αἰτι αιρ Ρίαπι 
"Ηεγοάοσ. παρεὸν δυπετέως μὲν αὐτὸ ἑλεῖν 5 4111} ΠῚ ἔαςι!ε 

ΕἸρίε σάρογε Ἰἀοπη,πταρεὺν αὐτοῖσι Σστοκτεῖναι ἐνείγοις 5 ΠΗ ΠῚ 
δέγοης ας τατουὴ ΠΠ᾿ὴος Ἰητευι πιο. [ἀθτ πσερεὸν χα 

οὐκ εϑέλησε, 4. πὶ Ἰητατιεγσεγς ροίϊοτ, πο] τ, Ἰά στ. 
᾽ ἱ ξσοχ εἰεια «τόύται ποιήσε ὥγ, απ Οαλπ]α βαοἰ ΘΠ ἴα 
-τοϊάοπι Ἡοτοί. 
ὅτι ὙΠΕΡ ἐρλ και ταφρονεἴ ότι, ΓΟ πτο [. 
ὅμιΘ- “οπτοιπρτιι5) τη Πιις,ἀ εἰρεέχιισ. 
ϑαιγεῖοο Πς, Ολτγ (Ὁ. τὐθέ ἑρωσ, 

ὕΘ΄. Ῥγοϊ οέξιιςς τορι ατιι59ποίδη, 
ἘΠῚ “αἰιοά ππαρειοὶ Ετν πη. 
ῥέυματα, ἴῃ Ἐρ᾿σ. (Ομ: 1 τε ρα ἶτα. Ἶ 

σωγπ, νοι, ΡῈ θοττατοτη τγαπίςο 5 νἸρογ ΕΠ Ἐχποοίεπα- 
φεμαζω Ν ομττ. δ Γ0].τπσαρηζύίκεε, ἴσης, σαρκξηχᾳτε,αῦτα- 

{Π|π|5. Ὑ μυιον ἃ. πταρηζυκὼςγτάτοιτι τγαη στη ριθο- 
τοις 8: πται5. ἣ 
δΡ.β.λ ἰϑγω. παρ γε εἴσω, Ἰπττοάιιχῖτ, 

δ ἀογιιατιιπη, Εἴραγα εἰτ(πηιῖς ἈπΠυ. ) φιυη εχ {ι- 
γεγθο αἰϊπἃ ἀογιπατιζοντ  οσς νοῦας ΗἩςεσάτεη ᾿ἿΓα 

Εν ΪτγΟ ἱρίς στδιιίς στδιπτέγαιιε Δα τευγαπὶ Ῥοπάςτε γὰ- 
οἰαττ. Τατὶπὸ ἀογιιατῖο ἀϊούτεγ. Πι]. ΕἸγηλίδη. 

ἴδάσο. παρυγρρέατο ἐπίς αδϑοι δπὸ βασιλιη(Θ-, (Ὁ]1ς ται 
ἄϊιπι ἃ τορος, Πεγοάοτ. 

κι ἤσω; πτιηχοιγ ΠΟπίοἱ οτοπηϊτσουἱ ςη]ο. αὐρᾳχαλων, αὐδας 
᾿Αὐλῖμ. Αςοιίατίτι. χωλότητα μι τιμῆς «σαρηγορεῖ, οἷαιιά1- 
Ὀποτίθιις σοπηρεη τ ὃς {ο] τα Ρ᾿ πτάγοὶι. π᾿ ῬΕ ̓ ς. 

140 πταραινώ, εχ Ποττοτ. Α ΡΟ Ποῖα ἕξοι Ατρόπαι, 
τες ἐς ἀλκίω [ἀςπη,τί θη μοι ταῦτα παρηγορέ εις}, πἴδακυ- 

γε. τς 
τὸς, τὸ, Αἰ Ποττατῖο τοπὶ ἐοπ [Ὁ] τον οἱ Βοτταπιςητῇ, 

ῊΝΝ ᾿ 
κα οὐ σοπίοἰεῖο, αἴραμυϑια, αὐρφκλησις οροπροπ ὴ συμζελή, 

θικὸς, οὐ 6. Οπίο!Δτοτί5»ςΟη Ὁ] απάϊ γε] ᾿επιοπάϊ νῖπι Πα- 
᾿Ολἰ εἶ. οὐγωγὴ πορφο τοί τη ιὸ παρηγρθίκωτάτη, 14 οπἀπαιῆτ Βιι- 
ψιῖ τπαχὶιηὲ δ στοτιπι [οἱδτατ, ὃς σπουδὴ ταεάταπιὶ ἰς- 
Ἀν, τ 

Θ.ε, ὁ καὶ ἡ, ο ΟἹ στον. πειργορφι μεῖϑθοι, ΠΟ ἢ Ὁ] ατου ] ἴεγπιο- 
οἰ Το πῖτις Πἰστο ρτῖπιο Ατσροη. δμοι μόϑοι ἔασι παρύγρροι, 
Ῥθ,ΘΟΡΒΟςΪ. οὗδα μυϑυυρῆνα) ΓΟ Π ΓΟ] Διτῖσςς παρύγρρὰ “δα)- 

ἴδε 
ἡνάρι Ατῆθηρτο σοπάϊτγο. 

᾿ἌττΟ ΠΟτ, ΠιΠρεπἀο το. Ἷ 
Ξοἀοθατ [τοῖσι Πρ ογαιτ, ΚΟ ΒΟΡ ἢ, μέσίθ. ψερσυωτ,ὶἃ Ρτς.- 

ΤΠ ΣᾺ 499 
τοτῖτο τποάϊο. Ν 

Παρνέρϑη» [Πρεη τη οἰτταῦ αἰείρα, αἰτρα, ἠερκο, ἥερ μα), ἢ ἐρϑίω Μπ- 
ἐρϑίω,δυϊα, ᾿ 

Παρυϑεῖν, γα ςοίαγο. ὃἃ' παρυϑου μῆ ον, τταη ςο]ατιτῃ; Οα] οὴ, 
Ταρήϊε, μέσ ίθ. αὐρᾳκείμ,α Ππετορτατογ τ, ΕΠ ἐγοάοτ, 
Παρηΐξε,ςο πη ηιι5 ἱα Π] αῖτ.1}.8..παριΐξεν κοίλας σ3 νῆας Αἰχωμων,1, πα- 

ρέδοαμβν. νἱὰς Παρσΐοσσω. 
Παρ ἴον, εγτὸ, ΟΥ̓ΠΔ ΠῚ ΘΏΓΕ ΠῚ δά ΠΑ ΧΊΠ ας ΘαΙΤΟΓΙΠῚ » αὐδα γνά ϑέδεον, 

τὸ γυιῦ χαλιναῤεον και μῆνον: ὃς ἐρ (ἃ πιαχ 11. 00].2. Αὐτροτοῖσι πτω- 
οὐ ατ᾽ ἀμφοτέρωϑεν κα γγώνες κτύπεον. πορήϊα λάυχα ΝΜ ΤῚ Ἐρίρταπη. ας 

Ψέεπογο, 

Προ εγίδος εἰ, τα 1145. 6πα,14 εἴν, πιαρειοὶ τη 1) σιαγ ον, Τητογρ. ΕἸ 
πο Γ ΑΡΟ]]οη.2.Αὐϑοηλατὶ, αὐδρώντε παρηϊδὰς αἵματι φύρσω Ρτο 
Οτο» ΕΠΙΓῚΡ. " 

Παρῆκα, ργατεγπηι ἢ, οπΎ [πιά βηἶτ, αἱ, ἀπαρόνας, παρῆκε, Ρε ΠΥ) 
αἰπηῖπε. τίω) αὐχίω διρυξια δ «παρῆκε, πη ρογῖιατι ἘΌγΥ δαὶ τα - 
ἀϊά τς, ΡΙατα το ἢ.ἴπ Τ Βεπυ τος 14 οἢ, ὃς το χα ΐτ, ὃς ρογιῖπε ντ 
Επτγδίαάος ἐπηρόγίαπὶ Βαθότγος, ἀποδείξας ἵπτανσῦχον αὐτὸν. τνα- 
οῦκεν ὅγυκυρώσαι ἢ γοΐμμον, αἸ16. 65 ΟἸΠΠῚ πη {ἘγΈπῚ Φα ΕἸ τυι} Ροτ- 
λΠΠτ Ιο σοι ἰΔηςί γος πη ἴῃ (Δ Πη}]}10. τοὶ διυμΐα δου μέλλον ἑκὼν 
ἑτέροις σταρῆκε, ]1ο5 [δ Ρ]115 ΡοΙϊε ν]τγὸ ραῖπις εἴ, ἴάειτι ΓΊατ. 
ἴῃ Οἱ θα. πταρηκαυῆν 9 ΑἸ ΠΥ} ΠΠΠ115, ΕΓ ΠῚ  ΠΙΠις. ἀσαρέκατε, Π)δῖπ0- 
{π:8ς, ἀϊ} Π|{π|5, ΠΟ ρ] οχ {{{|8. ταρῆκαν ταὶ ἀσσίδας, σιτα ροποᾶτ, 
1. ἀδροποθαης, Τ πμεγ 4. 

Παρηκμακὼς. 6} τοῖηρτις [δ εἰτηλτη Πηρογδ τι παρηκμακότες, ατα- 
τε ῥγοιθέι, 

ΤΠρηήκοθ-, ", ἐπειϑὴς καὶ αὔδα κόων, 
Τσρήκ της γεγπαύτα κτορφ Ἴων, ὃς τι πια πὶ ραττὸπί. 
Παρήκω, μι. ξω, πιυχα βεγτγαπίςο. ργατογσο:ροτοπῖο, ρουτιροτγ,πᾶ 

ελτείνεμαι. Ροττῖησο. ΑἸ Π14. οἴχοι γεδείρων παρύκοντες» 14 εἰσρεῖ- 
τίησεητζες ἃς Ρτο τε]. τγαρῆκε τὸ φρατόπεσον , ΕΧΡΟΙΓΟΧῚΣ σα γα 
Ἡετοάοτιν πάς ἀὐτετραρήκω, τὴς σοητγὰ ἱπέογοοχ δάπιθτίο Ρογ- 
τὶ ροτ Ταρήπν, ἀείπο. Χο ης Ρἢ. ἄς σαη1}. πλδυραὲ 3 ξὴ μὴ ὄγίπιαν 
βαϑείας δμ εἰς τὸ πλιΐγιον πσαρυκόσας, ἰςΠηδῆτος ὃς Ροττγθέϊαβ.80 - 
Ρίιος..ἴη Αἰδος,οεἴξω σταρήκειν ἀϊοῖτ, Ια οἰξ, ἔοτας Ῥτγοάίγορτο ὑ- 
κεῖν, Παρυίκωςσυγχαρυ πη, Ρογπαϊτέο. ΡΊ ττοῖτι ΟἸσοτ καθ’ ὅσον οἱ 
γδιαοι παρήκουσιν» Ζιατοπις Ἰερος Ππιιπὲ : ἡΠατοπις5 ΡῸΓ ἰπιγα 11- 
ξοτεῖ. φαρῇ καὺ σφέας, 605 ἱπσΓο 1 ρογηηίδγιης, Ηοτοάοτιϑ. 7, 
τὸ σταρή τον, ά εἴ, χτλ τὸ ἐνδεδοευῦ κὶ αὐαξασιν απαρε χων, Τ μον ἀ14. νὴ 

ταῦτα πο τῷ πιερύκοντος. Ασ  Π]Ὰ,. Υ ε] ροτίτις παῖς Το] θοπμ 44 μοῦ 
εἰν ῦστο πὸ παρείκω ἀξ 410 νεγρο Πιρτγὰ. 

Παρήλϑον, ἀόρ,(. 3 σαρέγχομο), τος εΠ ἢ οα ἢ, Τ Πιογ ἃ. ππαρῆλϑεν εἰς μεέ- 
σους ρ γα τ ἰη πιδἀ]π1} Πιτ.1η ϑοοπο. εἴσω πυλών παρῆλθε ΡΥ - 
145 οἴξ ἱπστοῆτπι», ΑἹ ο]π. πταρῦχϑεν μέχρι ξιφελκίας, εὸ ροτιιοπ- 
τιῖπὶ ντ σἰλάϊοϑ {τ πχογίητ, ΡΤ τ τοσούτον ὄντυ χία σύνλαν «σαρῆλ-- 
ϑενοόσογ, ὅζς τάητο 5011: ἔς ΠἸςΐτατο ργαιττ, ]ιιδητο, ὅζς. Τάς πὶ 
1π ΡΕ5]. πωρῆλϑε ἴτεπὶ ργατεγιτιπαρῆλϑέ μοι πᾶτο εἰπεῖν; λα πηο- 
Πίσῃ. πος ρτατεγπιἔ 5 πὶς 14 ἀΐσοτς ξιρῖς. πραρῆλϑον ας οος - 
τιιπτ, Τ ΒΟΥ 4. παρῆλθον ἐς Ὁ ἀὐλίμ, Ἰπ απ ἱποτο ἢ ἔπη. 

Ταρηλεκέα ας, ἐγ ἀσοτορῖτα ατα5 ΟἸσεγ. αἰ}} ρταςῖριτε τη γεγρεητῷ 
στάτοτη, [ἐπείσοπτοπι ὃς ςτατοπι απτ ἀςἢότγείσεητονι. 

Παῤ ἡλικέαν, ργῶτεγ ἐςσοτιπι «ταὶς, αριι ΡΤ, μλλον ἐ'φη τῳ γέρον τὸ 
πὸ πρυφᾷν," τὸ ἀὔχειν ἔξ), παῤ ἡ λικίθμ:{ις δὲ «παῤ ὥραν, ργατου τορι 
δηπἰγαριά ἐπ 46πΠ|. ἢ 

ΤΙ ρύχιξ, κίθ. ὁ συ ρτατορ τι ἔοι! νογσθητε ταῖς εξ ημὶ ὁ οτγοη- 
τε ατατε ἐστοῆτις ἰσπείοἰτον Ἔτι] τις ΟΊ ας. 

Παρήλιθ-,501] σομλ πατιι5. ΘαΖα. σ ΠῚ} Π| 50 [65,Α τὴ το. 1π ΓΓΟΌΪ. διαὶ 
πὶ παρήλιθο καὶ γίρετα Ἐτ ἩΤτοτῖοῖ, 50 5 πσαρηλια Δρρς ποτα το 
ἥτπιπὶ δῖ πο5 τογπόίν α ἀρραγυπῆς τγαάιητ. ἸΝΟΠΠΏΠ1 «ταρήλιον ἦ 
νΟΟΔΙΟΓΙΙΠΣ 5 1Ρίδπι πὰ δοηι γοτιπάδπηῃ ὃ ἰρ Ομ 4! 41πν,1ς 50 11 
ΠηΊΙ]ο ΠῚ. τοὶ σσαρήλια, δ 65 5011 πη 1}65 τιπη σοϊ ογεντηπι οσὲ- 
σα] ατὶ ἤριγα,αριιὰ Ατατιπι Τ ποσοῦ. Π οέτιιτ ἃς 

Παρύλιον, σεητι5 γί γσάτιιπι Α ἤγοϊορίς ὅς ϑεποῦα οἷ. 1. Πα» πατισα. 
11.411 τ 41} ΡῸΓ Δη ρα ξογαπλΐ πα πα δ τ: ΠῚ τε πο 59 1 πτοητῖς 
ἀιπλητέίαιιε ἰητογ (ε ἀϊτίραμειγ, 1014. παρύλια, ἀἰοῖτ οἵς ἱππα - 
δάπος 5011ς5 ἴῃ πιῖρο ἔρ1{ ἃς νἱοῖπα ἴῃ πιοάπιπι ἤρεοι}}, 

ΤΙαρήλιτον, Οβ Πα], ἤμαρτον, Αφοι ΓΑ Ρο].2. Αὔτρ- τ ρα ϑεοις ὀλοῦσι «παῖ- 
ρἥλιτες ἰφραδέῃσι,ἱ,σέβηκας εἰς «δὺ ϑτοιὲ κα ἡ μαρτεςγὰ γα αὐδῳ,- 
λιτεωςὦς, 

ΤΙαρήλλαξες το ρου Πτοτεοϊρτοσαυῖτ, ν᾽ 4ς Παρανύῆω, ι 
ΤΠ αρνϑλαγ μῆῤΘ- Ἰάστη πσηΐῆοατ χιοα οἰξηλλαγμήρΘο Ρογερ τίητ5,1τὲε 
τιῆτατι! οἱ παι ῖτιις, 

Τίαζημαι, αἴοᾳ "οἶϑυμααπάςο, Οὐ ἕξ, ἕκαςα σαρήμυοι υξερ ἐώστ; 
Τίαὐ ὅμαρ,,. δ) ἤματι, ϑοΡ ἢ. 
Τιαρυμεληαδο θη, ΠΕΡ οξξῖπι;σΟΠτειι τη. 
Πιαρημελοιυῦτο, ΟΠτοπτρτ οὐδητ ἅτ ΤΕ, 
τιαῤ ἡμέραν, ΠΡ ]15 ἀἸςθιις,ΘαΖα ἀριϊά ΑΥΙΠ.1.6.Απιπιαὶ. Ἀ8Ὲ]}.41- 

τογηῖς ἀϊε δας: Βατθαγιΐη Πηρι!ος ἀϊο 5: ΝΠαγοε! ἱη ἀἴς5.1.3,0 10- 
(ζονοτς 4. αταῤ ἡμέραν χεῖρες, )επιοῖν. γ 146 ΤΠΙαρα, 

πίαρημερδύω, ἰπχτα ἰΤαι14 τοῖο ἀϊς ᾿πηπιογουΡοΥ ἀϊοπὶ ἀρ; Ἐπτὲ- 
Ρ!4ς5. { 

παρήμερον, τὸ, αϑοαὶ μίαν ἡμέραν ῬΟ]]ῈςΙ, 
παρήμύω,αἀοταηι; Ἠετγπιορ. 

Τοσῃ εν Μμϑ 



«“ἷἴ7Π-Ὀ.αῥᾳἭ το 
τιαρημοσιμν ουτ ἃ γϑεραπεία, ΤΟ (γ οἶτον ἰάστατ ταπιοη ρότιι5 Πρη!ῇ 

, 

φατὲ ἀμέλεια,ντ μεϑυμοσεω,ὰ παρίημι αιοΐὰ ΟΠ τυδηίηλττο 2. 41- 
πηῖττο. 

τιαρίῶ, ἀπε μϊτοὶ πτογξῖτι πάρίῶ ες στέρδες, φατάϊς νομἰτοϊά εἴς, τγαηί- 
ταὶ πτίη. ΠΝ" } ἣ ὶ 

τιαρίω 11 εθατηοιπὶ πῆ πυπαρίαΐ τούτῳ πομίζεοϑοι δὲ ὰ ϑειλοίοσης, Ὲ]ς 
πιάτο ρατερατν τ. ἴη Ἀὶ οπτα] παρίω τοῖσι ἕλλησι φονδλλειν, ΠΟ 10 
δυάϊο Οταοὶ τγπο!ἀαθαητ ογοάος, παρίώ σφι χοῦν ὅεη, ἴῃ ρτῦ- 
Ῥτὰ ετας οἷς νιν 

Τιαρήνεσσα, ΡΓΟ «σαραηναῖ, ἘΠΙΓΙΡ. 
Ἡαρίωνώχλησαξς μαφτης 1] οτα [τ1.ς.27.1.1. ἈΘρ ἃ παρενοχλίω, 
Ὑπαρίορρφ, 64.115 δὴ ἴπρσαπι ἀσιπδλιι5.4011 ὃς αὐδῴσ εἰρίῶ» Ἰπιῖς ΓΤ ἀ- 

τη οτατιπαρηορθυ(1η 4118 Εμίτατι,) χ αὐοα εέρω Πρηϊβοαηῖς πὖδᾳ- 
Ζόνγνύω ἀϊοϊτιιτ οἱ παρεζόνγμῖῆνὉ..ἤ γρὼω» ὁ ἐγίιὶᾺ ὧν “0 ζυγιεδ κἡὶ ζυ- 
γίον,αὐάϊς ἀρρε!]Ατῦ ξι{Πς ροίϊοα αϑράσειρον 8ὲ σειρᾳῖον. Τάς πὶ 
ττγδάϊτ ποίος ἐηιιο5 παρηόρφις ἀϊξζου ποη Πειξε ὅς βγπλέτοτ σιιτ- 
ταν αἰ ρατῖ (ΟΠ Ἰτοβ9 ἴσοις ζυγίοιε, (οἀ ἐφέτοις αϑρᾳ εἰρειῦτο ὅτοι αἴοα 
ζφγυυῶς μλιτς παρμορία, Βα εηα ει ἰογᾶ ἐααι αμ] παρϑορθι ρ- 
ῬοΙαταγ δ! 4, Διτ παρρορίησε εχ ρος ταῖς ξω ζυγοδιμίως.πὰ- 
ρἤορος ἴτε τη Ργοπΐπεης νὈΐαις ντ Οχροηλτιγ ἃ Ολπηογαγῖο ἴπ 
Βος οςο 1{14.πρἐπειδη κεῖται παρήορρς ἐν κονίῃσι, αἱ Ἐπ, Αιιτο πη 
παρϑορθ. ἴῃ ἰὸς ΠΠ114.0ν οΓΓ, πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρορίθ. ἔγϑτι 
τὰ ἔνϑει, ἐχροῃίταν παρηρτημῖθ., δ ὅδε κεχυμῆϑ:.,. ἴτοαὶ ἔκλυτος 
χαῦνθο:αίταηις Πιπιρταπι οἵϊο πλοτάρ ῃογαπὶ δ 641 αι παρφος 
ΡΘ' δρρε!]ατιιγιπαρήορίΘ. ,ποαιις [πο }14115.14 ε[Ὁν, αι] πηοητὶ πὸ 
Πτυαῖτογ δάματοτ,ίς ἀρ θα νεἰττ ἐχοιιγγῖς ἰΙοπσίιι5, ὅς εἰᾶρα- 
ταις ἀιιέϊα Ἀπὸ εἶν᾽ παρηόρων ἵππων τποταρ Βογδ. ΠΑ ἀΨ, ἐπεὶ ἔτι πει- 
οήορίθ- ἐσ) ἀεσίφρων Η ὥνα περ. Ἵ 

Παρηποιφα,εςερὶ. Οὐ. ξ, εἶδα μ᾽ ἠΐταφε δαίμων, ΑΡοΪ.2. δπόν να πα- 
ρήπαφε. 

Παρηρία, Ἡοἰν  ἢ. μωρία, ἔλτυῖτ8.. 8. ποίρηρΘ- εἰ (οπὶ μωρὲς, [ατιιι15. 
{τἀ ργοσιδιῖο, Ῥτο ἰϊ8 τερομοπάιϊμει παρηορία ὃς παρίορθ- 
αια: νἱ 48 

ΤΙαργρεϑησαν. Πισἰατὶ ἤιπτ, 
Ταρύήρτημμαι γὰ αιϑοφρρ τοίομαι Ρεπάςος Ν 
ΤΠ ρησαν,αἀ βιοτιιπτ,αἀογδητον σπουλητ, παρῆσαν τὶ ζὺ πατέρας, ροτ- 

ἀσηογιηῖ δά ραττοβ. παρῆσαν εἰς τὸ βή μα» οταο Ἐ σαρῆσαιν ἐς τίωΣ 
κύωρον, Ογρτιιτι της ραπῖ. 

ΤΙαρὴ σϑυι,πορὴ ς. !Ιοστα, Οὐ. 1 {1.4 Δ γα5. ἔπ 1{π| πππὶ Πὰς. Ρίατο 
ΤορΙΠ.7.παρῆσϑα χ ϑὲς οἷς ὠμολόγει διογύσιθ. . Ἰλὴ5 Ποτὶ ἱπτοι ΕΠ τὶ 
4112 ροΗ Ἰσεραταγ Ὠϊοηγΐ. 

ΤΙαῥησιν, Η οἰν οἰν.αἰξεττ ρ τὸ χαύνωστν, [α ΧΑτΙΟ ΠΟ ΠῚ; ΓΟ ΠΟ ποτὶ ΡΓῸ 
πτίρεσιν ἃ «ταρίημι,οΧΡΟΠίτιγ οτῖ δι συγ χ ὥρησις, ΡΟ ΥΓΠΪΠτο. 

Τιαρήσω, Πα τ]. παρήσω ἀδενὶ ναναρ χεϊν,ποιηϊηἱ οἰ α( ργα εἴς οῦςο- 
ἄλυτα, Πογοάοσ. σαρήσω μῷ ἑτέρρις "πὸ εἶξε ταίζειν, ὅςς. Τα 2ιϊη Οὐταῖ. 
“Πρ ΑΠ τὶς Ροτπλἰγγαπαιις ἀἸ[οιτοτευπαρήσει ταὶ χεῖρας» αχρηάοι πη 
Πιι5.6.4.Η]ογοπι παρήσειν δοκεῖς ἀπ. ΜΠ} τις νἸάογὶ 5. αΖ.ΐη Ο- 
ταῖσδ) ἔμενεν ἐνδώσειν κὺ παρήσειν τοῖς τροσβόηεσι,ετδε της ητθ. 
Ἰοσιιπι σεί[ατιις. ῬΤας ἰῃ Ἐαθῖουν Ἂς παρίημι, 

Τπαρυχέω, Ομ τεΐοτο, ίο πο αἰζιλ}15 [πὶ. ᾿ 
ΤΙαρη χυιοί,ατος, το, ὃς 
Παρύήχησις εως, ἡ αὐ πο αἰ ματΊο: ἤρσιγα,  ι1α: τ ΖΊΠ1ΠῈ Ρ  τγος Πτοτδ 

δαῖτ {Ὑ]]αἰρα: εὐιπεῖςπα ΤΌ πιιπὶ γοάάιιητ,ντ στιμία μία ναῦς, δέ. αιιὶ 
τοα νοῦρα ἔοτγιιηῖ 9 γε  [οπὶ τιια νεγθὰ γοξογγθηζ. πα ρονομᾳσία ὁ - 
τίατα ἀϊεῖτιιτ, Ἐς ςἰεπάιϊιπι μᾶς ἤρογα νόσος αυϊοπη Ππαῖ]ος 
εἴα. Πρηϊ Πσατίομεϑ ταπιοῃ ἀπιου 5» ντ 14 Ἡοπλοι. ἤτοι ὁ 
κα ππεσίον τὸ ἀλιϊον οἵ. ὠλῶτο, Ον ϑυμὸν χατέδων, ποίτον ὀῤθρώπων 
ἀλεείνων, ν δὶ ὀλύϊον ρτορτίιπ ποπΊςη ἰοςὶ οἴ, ἀλῶτο γ᾽ ΓθιιπῚν 
εἰχεείνων γοιὸ Ῥατγτιοῖριν τάς Παρώγραμμα, 

Τίαρήχνται ὁ κότιν Ὁ. τοῦ κότῳ, ΑὙ ἸΠΟΡῊἴητοτρ.ίομΟ σοημδηΐτ. 
ΤΙαρϑέωδνοι, ργῸ πῆρᾳ ϑευῆνοι.αρροηδητζο5ῖι Ερῖρ. 

Ταρϑένεια, ταὶ ν τα πα Πα. οη ογᾷ αια ἀδπι πηι ςο5 ἀρ Ποτίςοβ. 
ἃ αἱ παρϑένοι ἢ δὺν, ΑΥ̓ΤΟ .υἰπτογρ. Ἐξ παρϑενεΐαγςαρ. 11. Π4ίςι!πη. 
κλαύσομαι 4] τὰ παιρϑενεῖα μον Ρ]ληραῖτι Πηοάπὶ νἱγρὶ πίτάτοπη. 

Τιαῤϑέγει δ. παρ ϑένι(Θο παρ ϑένειίθ. ὑδὸνη. Ετιγῖρ. 
Τιαρϑεγδύομα), ὃς Πιαρϑενόνω,ν ἱγ δ᾽ ηἰτατοπη γιιο. ἐν πιρϑενείᾳ διάγω, 

Οτορ. Ηεγοάιδη ἐς Ν εἰζα δ, κὺ μέχει τέλοις τῷ βία ἀταρϑεν δύεόϑει.- 
τοπι νἱγο  ς ΠῚ οὐτοάϊονν εἶ ἴῃ νἱγρίπίτατς ἐἀμοο, οϊδη, ἄτο- 
πον κἡ στεῖραν παρϑενέύοι, 

Τιαρϑενεών,Ἰη ἘρῚ  ἀοιηιις ν᾽ τρί πιιπι, 
Ππαρϑενία ας, γν ἱγρΊ Πἰτας γκορεία, ΑΡΟΪ.2. ΑΥρ. παρϑενίη κὴὐ χίκτρον ἀκή- 
Θατον. παρ ϑενοία 1. οπ ρα ἀρια Ἐπτγὶρ πη Κ Ποίο, κάπεί σε τίκτω, συ Γ 
γένοις αἱδου μῆύν γὴ πειρϑενείθω, ὃς ς.ἴτα νοσαίρατατ Οἱ ἰππὶ θα πτις ἐπι - 
1χΝῚς ἷῃ ΑἸοχί,κὶ ὃ σὺ δοχχ μοέων πεσύρων (βαῤίΘ- αἴγυσο γαίης ΤΕαρ- 
Ῥενίης»Ἰητογρυτ στεμίας, 

ΤΙαρϑένια, τὰς... Π)ουτον. Πρπᾷ νἱγρ᾽ αἰτατῖς, 
ΤΙαρϑενίκο"ς. ἡ ΡΑτι μξηῖςε πλι} τ. πτάρφξ, ΟΥτ1}}, 

Παιρϑενεκη. ἧς. ἡ) νἷγρο. Ῥοπίτιιγ φιτθιη ργο πορϑένίθ., . ΡοΙοῇι- 
ἀπππὶ {ς]]Π σοῦ ρ τὸ Ῥγιπαάτιιο. ΗΠ ΘΠ ἀτις, παρ ϑενικίω Ὁ γαμεῖν δ ς, 

Ταρϑενικὸς, νἸτρί Πα 15. παρϑενικὸς κὐλὸς, ΠΙΈα]α ρος  ]ατιιπι Οζα, στιρ- 
Ξϑενιχοεὶ παρηΐσδες λα ας ὙἸΓΡΊΠΑ]65. 

Παρ ϑένεον, ν, τὸ, ραν ποηίππι ογρα, ἀς φια Ὠοίςοτί 4. ὃς Ρ] πη, οἱξ 
πλριτιςαγίᾳ πογαιίογιπν, γἱάς Ὀἱοίςοτία, [στο τοτέϊο , ρ. 

ἪΠ 
τῆ. ὃὲ ΠΠργῸ 4.ςαρῖτε 287. 1 46 οτίαπι αριιά ΤΉ ΘΟΡ 
ἴζου. ρίσης. ᾿ Π 

Ταρϑένι(θ-. οὐ. ὁ, χρύφα τικτόμῇν Ὁ. αὔοι πῆς ἔτι νομεζο 
᾿ϑέγου » πᾶτιῖς ΟΧ ΠΊΔΓΓΟ 5 41 4ΠΠῚ ὨᾺ τς οα 
809 'π Ἐρίβγαηπιας. Αριὶ ΡΟ] ΠΠσοῖτ, παρϑεν 
τα ) λέγεται ὃν τις ἐκ τῆς Φοκούσης ζῇ) ποιρϑέγου., γ 
σας ἐποιήστιτο. ΨΊΔς Σκότι-, παρϑένιθ. αὐὴρ 5. γἱγ α1} 
ἀτιχῖτ » ΡΙατατςο . ἴπ Ροπιροῖο, Ἐπ᾿ ὃς Ῥαστβςηὶ 
ςΔάϊ.». ' , 

ΤΙαρϑεν σγεοΐρον Βγτὸ) ἸΓΡΊΠΟΙΙΪα. 
Ταρϑεγοκομέα ΥἾγΡ ΛΠ} ΠῚ ΟἰΓΔ.ΪΝ 42. 
ΠΙαρϑενοκτονίανν ἸΓΡΊΠΙΙΠῚ Ος οἰ ο ἃς ἱτητποίστο. 
ΤΙ ρϑενοκ τόγίθ. κα, δον ΣΟΊ ΠΤ οςοϊοτ. 
Παρϑενοόπη,ης γῆ Ῥαττ ΒοΠΟρουν πα 5 τοπιπι» γπάς ΝΕ 

ἔὰλ εἰὶ. 
ΤΙαρϑενυπίπη) ουγδ ) γΊτρ ἴηι Π1Π118 αὐ άτις ἡρεξζατοτ 

ὉΔΤΟΥ 9 Ὑζ 4111 οατιμτη αἰραξξι ραίοίτ οσυος εἰίαιις 
ὁ τας παρέγες ὀπιπτεύων. δὴ κὗἴωιβλέκσων καὶ ποι : ὰ 
πῇ δλω, δὶς παι δοπίκσης, γειυαμκοπίπης γ ὃ «ὐρεβλεπόμημ. 
ἀριιά Ηθιμει.. δ ΩΝ 

Παρϑένξθ. . ὁ) δ 5) ΥἶγρΟ : αὖρα τὸ αῆδᾳ θέειν τὶ μηπρὶ» Ρ 
Ποπιοτιι5 ΠΠἰλάος. β., ἀς Αἰίοοθιε πιὰ: φοστιι 
Μαῖῖς. νῖγρο διισοπὶ ἀϊοίτιτ.» 14 οἱξ, καὶ ἔτι παρϑέν 
υδόν τοῖς γρνεῦσι . ντ Ἔχρομῖσ Ἱπτεῦρτος Αγορῆ 
λετὰρΒογιοσὰ, 81ς σαρϑέγοι πριήρεις τε ογεπηας. 
Ρτἰμηιὶ πὶ ἴῃ πλάτος ἘΧρΡΟμμΠτιΓ αὶ τρώτοηλόοι, Ἐὶ 

ΠΠαρϑενοτροφεῖνγἰἢ ΥἸγρίηἶσατα σά πσατε, ϑεαν, ἐν τούτοις, 
φεῖ ἅγτι! ὃ δὲ νέαν ψυχίω, 

ΤΙαρϑενεν, ὠν(θ. 9, ΓΟ ιις ν ΟῚ Ἠαϊοίταπε νἱγοίης5. [π6πὶ 
πποπα(τογίιτι, ὃς ῬΑ}. 415 του πρ αὶ ἑκατομπεδὸν παὶ 
λικρατίδης εἰργα ζετο, Ρ] τ, ἴα Ρογίεἰςν δὶ Γριιδυαιιο 
Ρεάοη ραιτβεηοπα γοσδητ, Δ Πογατί 465 δά βοδαίε: 
γᾶς Αὐπρηῖσιντάς σι} 4,1π ἀϊέξίοπο ἑκα τόμπεσος, 

Παῤϑη.» νἶγρο » πωρϑένί(δ», φὰς πορϑυθ- πιοετὶ σαμ! 
ϑένΘ. 1 Ἐρίρ. 

Παρϑιμὸς οὁπὸς,ν 16 Σίλφιον, 
Παρϑιςὶ, συρις, ' 
Παρία λίϑος. ἡ) ἀρτε ΚΕ Πίληοκὸ ὁ ποιρίας, Ῥατὶα5 [αρ᾽ϑ,πηαταη 

Π115 ἐς αι ΡΠη. λ 
Παριαμέίδὲς» αὐ, θΘΠιις πιο Δ] ατ] οπὶς δα οἰτ ματα, ἃ Ρ 

δου Ρυγγμιοιῖο ἀλέλικηνίάς ΡΟ]]. ; 
Παρίας λίϑος, νἱάς ΠΙαρία, Νὶ 
Παρίασι,3. ΡετΓΡ]ιγα!, ἃ ποείρεῖμι, Ργοάςιης.. δοσθάιπιησ, ἢ 

σαΓΓΙΙ τ πτορεῶσι γ εΓὸ 5 ΡΓΟ ποὺρμν'ασι»ὰ παρίημιγάς χιοα 
Σπολύεσιν, ἐώσι, μ 

Ταρκαμίομιαι μι. αὐσομεη, παν μα γα οἰ πιο. (ζοΥπΊ1ο ἀπ χ 
ζω, εροη. 

Παρκαύω,Ἰάφεη. 

Παριδρυομωτιχτὰ Πατιο»ἷπ Ἐρὶρ. : 
παριδὼν, σΟΠτεπΙ ΠΕ Π57[ροΓΠΘΠ5 5 ῬΥΦτοΓΙ ΟΠ 55 ΡΥΦΤΕΓΠ 

ΒΠΠρο6η5. σαριδῶν τῷ ἀυτιῖ. το πὴ [Πα πὶ περ Πρ 6 η8 9 Ατὶ 
ἈΜΒετοτσῖς. Ν᾽: 

ΤΠαρίε μαι, ΤΕ Ὁ Ππ1Ο τ αὐδαλυομαι:ν Π46 πτερειυλοι, το [τ οἱ, 
μοι κὶ πεάρετοι. Ἐτ ἀρτω ὨΊ οὗ σειρέεότοωι » νἱγίθιις ἀςοβοίγαὶ, 
ἰζοτοοἷ. 6. ςαρίτς 1.Ππαρέεμαι . αάπηῖττο » δέχομαι » ἀρ 
Ἰγθῖιις ἴῃ (δοιιη4ο . πάράεντῳι (δὲ καταλύτας οἱ παιδὸ} 
δἴεμαι » ρτάτογθο ΠἸητῖο, Τάειτι ορίο]α (ςρεϊπια,τὸὶ 
κὰ αλόσιον τε πειρίεμκω ἔγωγ᾽, ὅπ᾽ τι χέγω. πέσης Ργάτογα 
ΔΙΊΡ ] τι5 ἀϊσο. ποιρεῖτο 9 ν»μελεῖπο., ποιρηρεῖτο » δορβοοὶ 
μα! ΑἸ ηϊττοτο ραγοσ, νἱάς Παρίημι, "δ 

ΤΙαράξομιαιγκὶ ΤΙαρέζω, Δ {Δ ον ππιρέζω ἐν βελῇ,ἵπ (δηᾶτα ρῖς 
δκζε, αΠτάἀονατ, οι. Οὐ Ηογοάοι μα Επτογρο,σεαρίξ 
σῃ αὐδρῳ μακεδόνα,α Πάοτο ἔλεῖς ὃς σο]]οοατπιχτα Πηρὰ 
[25 Ππριιΐος Μαςςάοπας, 1ἀοπ ῃ (ΑἸ Πορο;ἐλϑόνσες οἷ, 
τογοιὶὶπ αὐ οἰπὶ νοηΠἴςοης αἤεάογιης. ; 

Ταρέημι, ἃ ἰδ ἃς ἵημιγιοά εξ πλίττο, ὃς Πρηίβοας ἀπ 
λείπω 5 ΟΥΠΪΓΓΟ 5 Ργφίογοο, ποιρρρω το]εσουτοϊπαιο, 
τιδῃ Π ττΟ.ΠΟΡ ΡΟ. Παρίημι, το ώ, ϑπολύω,ἀϊτηττουταὶ πηυι 
τη ϊτεο. ρτατογιἰττοςτγαη ηΐττο, «ταρκέναι τῳ πλησίο τοχὶ 

το ἢ δ το, ΑὙΙΠ.1.7. ΡΟ τ,ς.3.Οτεσυταῤ μας 8 τοῖς Ουλομῖρϑι 
ρήκα υᾶν,Ρ]ατ.2.ἀς Βερ.ἐαν τις τινὸς πειρῇ ἔργου χαιοβν»δ 
415 Γοῖ αἰ συτι5 ασοη ἀκ το ΠΊριι5 ΡΓςτογ ΠῚ  ογάτιν μ46. πδρ 
ῬΓΘΕΓΘγηλ ττΘη 5 ποιρκέγτες ἃ καιρὸν» το ριι5 Οπηίττοητζα8, πὶ 

λαξεῖν δίκίωυ πειροὶ σού, ρᾷτοο εἰδὴ, ΠΑ αν, Τπαρίημι, τὸ συϊχωρω,! 
χη Ἰττοϑ (τ. τα δ γ Πρ. ἐδ αἱ πουρίνμι φαναι ἃ φώδρρν Τάςπὶ ἄς 
Ῥιδ.:, πῆτο εἰκέειν ὧδ ὥα) δας παρησομῖυ ἴοι 1014. οτιπὶ Ῥαιὶ 

Τὰ ἢ, μεϑϑνὰς 5. νὴ δόξας πτέρες φνοις ἐστε γεῖν, πο αἰἴος Ργφπιία, 
ἄατε, Αὐ Πιϊη ΡΠ υτιαὐτὸν 3. ἃ πλούτον πειρεέζων τὸ να Ἰτρία - 

ταῖσι ΡΟΓΠ Γτογοπινε 4" [ἢ ι1ᾶ Π| σά ρογοῖ, ποιρεέγα σφι βυλάύε τὶ 
Ρ[15 Ρειπυίτει α ντ σοη[ΐτοητ, Ἡογοάός.. τ, παρέθμι ἐπέρριο, Γ 
τΠῖττὸ ἃ ΠἸἰς. Ἡογπιοσ θη, παρίεσδρ, ρογπηϊδτιιης., ΡΙ μταγοῆι 
Ἀοιπι!. Πουρίημι , φάττττο 9 14 οἵδ. Ὡρρσοέγω ἡ εἰσδέχομει ἠὰ 
τγοιηΐτςο, ΧορΟρΠοη ἑὐλίω:ς, εἰτνον ἀντ! μη δένει πτιριῖναι οἰ": 
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μι 7. 

ΤΠ ΤΆ 
Ἵ ἡ ὶ 

, ΠΝ ἡ αὐτὸς κελόζει , Ἠοττατιις οἵδ᾽, ποτ ἴπ ΟἹ ηΠΠ 
ι {πῆι οἴῃ ἀγόσπὶ ἀἀηγἰττογοτι παρε ένω εἰς τοὶ αἰχαὶς 
τις αὐ (Ἰπιὶ 7 Ατἠτοτοῖος ΠΡτὸ αΐητο Γ οἱ εὶς. - 

ὁ. ΡΙατο ἀς Κερα].8. ἐτε αἰτίων πίω ξυμμο χίαν παρ, - 

ὁ ὅζς.Ετ Οσο τς παιτὶ ΡΟΓτῖς » πράτ [εὐ Πα  ἐτιπὶ ἱρίτιηὶ 
τειπτ. [ἀοια ἴῃ Ῥ Βα α, εἰς τό «σχ ἰω παρεΐνα ἀἰχίτ, Ρτὸ ἴῃ 

τῇ ἱπάμισοι ες, Παρίν μι κτὸ αρσλύδτοίο "ει, αῤίνμι, (στο, 
το ἔγαηρο. παράησν ὃ παὶ ὐδοῖα κατασλα ϑιεῖστε,, 8.- 

τοίο! αἱ ἡ ἰαπριοίσοτο ἔχοις, 1 οἴτενο ποι πὶ ΟΧτι ΠΡ τ) 
τ ΡΠπ. τοί σογιάςς αὐτὸ φυαττο, σα ρὶρς 79. (ὁ εἴςσατα. 
ρεικὰς ἃς παρειυήυ (Θ.. σώρεσις. ἃ( παίρετος, ἐς συ! θιι5 ἀπτοᾷ. 
τὸ χαλάζω, τις χαλω, ἰαχο, τ πλϊττο,γοπιῖττο, ἈΠ ΟΡ ΠΑ, 
τις τε ϑρίοις ππερίει, ἰαχὰ Ῥυ] πὶ χάφητοβ : τγαηΠατὸ ρτὸ 

το ρα ἑΐαπι ἐς σοπτοητίοης. 
Τοὐν οἱνεπορερ χό μόνον, : 

οὐ. ΕΠ πει)οο ἀσυπα οχ Ῥατῖο πιασσιοτς. ἴτοῖὰ ἐ- 
ς σύρινθ- Ἰοσἴτατ. » 

ἴο πηατέποτο {τγιέξιις» Ἰη Ἐρίρ. 
Ὁ ΕΠ οὕ οἱ. ταρεμιβλ ἐπουσατηαην ἰνλ οἱ (απ οι]. 

: Βεαι το τγαηΠευίττο, Ρτατογοαιῖτο 5 οῖπὶ Αςοιίατ, 
τ πεύσας ὀνὶ νέσω πρεῖς δεχαίδοις, ὅς, ποιρισσπεύογτες ἀ(- 

τος. αΠΠ ἰταῦτος ἵπ Θηι159 0 οαιμπταητοδ. 
ἴδ). ΟΡῚ (τ.πιγ ὔξει ἢ σὲ ὁ δημοσιθ- δρόμος ὀχήματι χρῦ- 

σαρίαπσῳιτάςστι Αὔτῖου χοῖση ὃ ὀχήματι δημοσίῳ μέχρα ἢ 
ἐδου πὸ ἐ μου ὁ ἐνὶ παρέτσπωιν τὰς [ε. ρατΠίρριμαὶ ἀς οἰγίι 
.11..70.ϑν Οἱ ταις ΑἸ οεἰατειδ ν οἰῖς το τῖτι}! ρᾶτορπῖρ 
 πείριαπος ο[Ἐ 41 εαχιιπη αἰοξλατιιτ τὺ ὦ τεῦ Ἰσίωῳ σιω- 
υρρϑέων, ὅτε μίω Σπολειπύμϑυ (δ. .ντ ΟΥοῖςηἴο5 σατο 5. ἀρὰ 

οἰ σοι, Οὗ 14 ὃς πτέρεπποι 4111. 
ὁτοπΠΙ]α» ἴδιι ο απ ΐα: βαιιοξιιπι, αὐτιασεριγ οςᾶτ δατ- 
ἀα] ἀκ. Παπὶ ἰϑεχὸς ἀριμ το! ςο5 ἀἰςῖτιτ ραγϑ 1118 

᾿ ἴπ6 6118: ὁ5 δὲ σα !ἀπὺ Ἰητογ ασοτ,ξαιςοϑ : ἰάαιις τγαπῇατὸ, 
᾿ Ἡο βιὸς Πτ τοῦτα ἀπο. τὰ ἴητογ ἄϊιο ππδγ]α. Πιαρίϑημια, 

ἀἰϊοιιητιιν το ΠΠ Πα 514 οἴ, ἴῃ ντγοῦιις Τουπηοπα τοπῖ] 
ἢ Ραιεὶς ἰαοταητὶς αἰξοξλις. (αΐοημς ἐπ ΑΡμοτὶίπι. 11. 

παρίϑιμια γοςαῖ ταὶ φλεγμοναξ, κτ' ἥδ ἰώμον χωρίων «το - 

πὶ (ραττὶς νοἶτς ΠΗ πτιῖς. αυτά δὴ ἴπτοτ σαι ὃς ρα - 
Ὁ ΟΧΓΓΘΡΎΠ ΠῚ ἰοσατα ) Πατη πηατί Ομ ο5.1 (οὶ σαί δηις 
το ϑγεηρτισαρῖτς νπάςξοϊηνο, ταπιθι) αντιαῖδ'ὰς αἴξ ε[{Ὲ 
τὶ Ομ πὶ τὸ ΠῚ [ἀτιιηὶ 9. να αἀτασοητιιτι Ραττλτη πεὶ- 

παρίϑομια φλεγικαίνοντοω, 1ι}}ΗΕι πλτ το 5. το ἢ [γι]. 
τἰάος ΠΡγὸ Ρτϊππονοαρῖτο τιν ὃς 184. σὰ ριϑυμέων φλεγιο- 
εοάφϑοί. ᾿ : 
Ῥγοργὶὲ ςαιιατιιπλ,]ιο σου ίϊας Πτα ΠΠρτις πιο πη τίϑ,τα- 
Π], ΟταπιτηΑ 115 ὀμκοιοχα τείληκτον (10 Ἰτἰτ σοΐρασον τὴ τ μοιο- 

ἡρῖστε ἴδει ἴστε καῖλαι δ ὅλα, Γ]ογπγο σοι. ΓΙ Π 115 [1- 
ΘΒΟυΓαρΙΓς τογῦ το, ἤρα τα ΠῚ σείρεσον εἴςς αἰτοοίμα ραν εἰ 
της [γΠ}αῖς σου ΓΟ παηϑοντ ΝΟ νεγ 155 [ο 6 ἀγα. Ἰςο- 
ς σον Οχ {εἰπιατ, Ἰηαηΐτο 4ιοα ἢτ ἃ πιοαιθτ]8 ποι ἀ1{- 

15. Αττζοτοῖος τογεῖο Κὶ πεξοτισο ταν παρέσωσις, 2) ἐαὶ ἵ 
αὐππι ἀια 14. πχοτηθτγα βπεγίμτ 5 1 εἴτ, σιιπα ν ογρα 

δῇ ἀϊπιεηία ὃς ρατῖα τοροπάογίατνε Οἱος ρρο τ, 
᾿ἐσόκωλον νΟσαμ τ, γ1{ς ΤΙ αρομοίωσις, Χ 
ΟΠ Ρατ2 1}. 
σω, πο οὐα,α αι ρατορας φιιονπιροτό, σοι, δὲ Ῥλαεῖῃ. 

Θ΄. αιαιιὶράτγατι!5. 
Παριστάω, κὶ ΤΙ αρίσημι, μιυήσω τσ, ηκφγα ΓΟ 914 οἵδ. Ῥτο- 

πτο.π Πιτη, ρταίμιτι, πλυστα ζω. Του οὔ ιοπ, τ᾿ μεισ. 
ἥψων “Ἶ κριοῦ ααρεσνκότα, 1 οι, ὄμνυσι παρεφυκως τοῖς 
Παιγες αἀπηοιιοι5 ὃς ΔΒ Γου]ταη5.Πς Ὑ 1γρ1}, - ΠΙοηῖ, 

ἴις δαγίδιις αἴξ. πώράσ το δον αὐ ίτατο . ΑὙἸΠΟΡΠΔη. 
ἢαπ5. Πειποςη. ὃς παρὰς ἐνόν Θρτο οοἀξηι, Οὐγ. 
ἦν. ὃ ὠρρσηυδοι, δὲς. Τ1} ἴτι1ν Δι ΓΕ 11} ποι ρέσ ται μω,, ΓΝ" 

ἰειη, ἐλένη ἢ ποιρίστατο φωριαμοῖσιν, αἱ [στὶηἶα αἰταϊ ναῦν 
αρέςη ἀυτε, ἰἰχχτα οἴππὶ {τοτῖτ. Γπταγοῖ ἱπ ΟαπΊ 110. ὡς 
ΤΌ ΘΟΡΒΟς], αι ἔς Ποῖτον δάιιοη 1}, [οιι ιιὰπι σθὴς 
ὠτες αἰταῦτος. 4111} Δάεταητ. Παρις Δύω), ἀρράτογς "Τά 

ἰὸ εἴο, ὃς πὰ πυτύξηιις πιά οὶ γατιις ἐχροξϊατε 9 ντ 
᾿ τῷ Διὶ. Μοτοατῖις ἃ Γπιοίαπο ἀϊ οἶτον 9 ποις Πέζοτ 

πῇ] ἀριά Τιατίπος. δῖ σταρις όμαι τοῦ δικφισνρίω ἃ- 
ἄεπι Ργο εὸ φιοα διιστοι. ἀρ ρατιτηγὰϑ ἴῃ ἔοτο ἔαςογς 
᾿ς παίρεςτανα ἑαυ τὸν ἰς ἀἸοἰταΓ» 411 ρτς τὸ (ς ἐχ μῖθος δὰ 

Δ Δοςϊριοπείλοντ ἀρρατίτουοβ [λοι πητΑΡΟΙΚ.  οπηδη. 6. 
ὅτι ὦ πειριταίετε ἑαιυεδὸ δούλοις εἰς ὕπτο κοί). δοῦλοι ἔστε ᾧ 

Ἐτ Ἰδιάεση, μυδὲ παξις ἀϑετε τοὶ μέλη, υἱ μδλύ τὴν εἰ μορτί, 

6.(ε οβετεῖ5. Χεπορίοι. Παριςηας Πίϊο.] 4 οἰ ρτς - 
000 ὀοιιίος εχ υἵεο. Οὐτν (οἰλοπλ τῷ κρατῇ αἷϑα τ τνίσας 
. ἱπά τοὶ Πίζεπς νιδτιαῖν: ν εἰ τς] ΔἀΒ! δοηβοντ νογεῖς Ἐ- 

[τἰςίλη.(ς 5αετιῆς. ὁ υδό γε σκύϑυς αὐεῦν αἱπρώποις πῇ αῤτέ- 
βίσησι, Πάπα; ποιηΐηο5 1ρίος οβέοττ ὅς ἐπα έξατ. Γιςὰ5 Α - 

ΠΏ 33. χτίμ τε αὐϑᾳ στῇ σα! ἡ Ἰπιοητα ἘΧ Βἰδογονν ο! ἐχῃῖρο- 
ἸΏ πἰτίιαας ρτο πη ογατία,) ἴα Ὑ οἰ σα τὴ αἰσεπίιτο, 

τ Ξ- 

. , 
Ἵ μ ῳ 

ν᾽ 

ί . ᾿ Ὶ ᾿ 

ΠΡ ΑΣ ἀ χ δι 
ἤοιιτ πορές’αὐαι ἃ ἴανπον τοῦ ἱππεῖ ἐπεφυωυῆύον, ἱᾷ οἴ, ἐαθαπι Πῆο» ἃ 
Ἰαψέναταπι αἀδισο ἐααῖτί, Πιαρασᾷν, ΟΧ δι ογς: Πρηϊ Ποατὶο ἃ- 
Ἰἰσιιαπάο εἰξ ἑογεπῇς, [πα Ραηάοίς, ἐὰν τες ὁμολογήσῃ πολϑτοι' δου - 
λδις πειρας-ἄν, ἢος εἴας νἹρίαρο ἱητοῦρτ, δ1 ρ τιν Γογιιόγαστι 
ποπηῖης ἐπα ἰσίο ΠΙξοδ αἱ σαι νπα {πἰριηατίοιυις ργοπυτγατιτ, 
ὅζοἢς Οἰςοτιοἰβοϊοτιιπι 3.}))ας ἔλέγος οἱξ ἴτογ οἶτι5 ΠΙϊοηάι, νε 
ΠΊΠς ποη τοιογτηοτ 7 πιουιοπάιμι οἱος ἐρΗ. ΤΊ] ροττίποτς 
ν Δοταν δὲ ΠΠΠἀ 1 τῖςον Α ἔζοτιμτι 23.κὴ οὐα δόντες χίυὐ ὑγηστολύιυ τοῦ 
ἡ γεθόνι,αταρεΙςησαν Χὺ ἃ παῦλον ἀυτῳ, ϑγποίιιο, ἵνα τίου) ἐνίων κϑικίαν 

ἐμφαντικ τερον παρα ςἤσαιμι, ντ 4 ἸΟγιπεΐα πὶ ἱπηργοἰτάῦςιη οἷά- 
Τὴι5 ἀερίπραπηγδζ ΟἿΣ Οσιι]ος εχ] ολῖπι, κἰ οὐρα στῇ σα) διυκίουσαη 
«ἡδεὶ ὧν κατηγοροῦσι μού, πςηυς Ῥτοῦατο ροιπτ ςα» ἐς αὐπθιις 
πὶε αςοιιίητ : ἢς ἘΧΡΟμ τιγ ςὰρῖτο 24. Αἰξξονιίην Αρο το] οσῖ 
δάποτατ ταπηθη Ἐγα μι ἾΝ ἐς οχπλρεῖς ροῦιιε, δίς, οχλέθοτο 
ἀϊχῖτ ρτο σοπιυϊηςουο. ποιξασασαυῆνων «Γ λειτουργ ετων εἰς ἐξῦ, ἁπόρες. 
ΤΠ οΙἴ]ε,14 εἰξ,βιπέξιοηλθιις ριθ]1οἰς ἀα οροῦτες. αὐἀάιιξεὶο, 
Ττοπὶ ργῸ λαμζαίω, ΟαΓΟγαοςρίο ἴῃ ἀφαἰ]οπειη τγαέϊονργς- 
Ρεο:; οδιϊοϊος το, παρεστήσατο τίω πόλιν, τ οι ἴῃ ἀοάϊτῖο- 
ΠοπῚ δος ρῖς, ΓΙ αραγομτι5 πὰ ΑΡΟΡ ΕΠ ΟΡ ΤΊ, ποιερςυσύμεϑει δέστο - 
«ἴω ὑμέων, ἀοχηϊπιπο νοτιιλ εὐ α  α δλπηιις ) Εἰ γοάοτιβ, πὶ τὺ 
μέ ́ τησαν ὅηὴ μιδλνώ τοῖσι τελγοισι ἐκν᾿ οἷσι ἐβωλόψοντο οἱ ἐ ϑιυιῆοι » ρτο 
τοάϊπιεη 15 Β}115 αα νο  ππτατοπι ΑἸ πε πιοηἤιιπι τγαη ΓΟ ρογιπτο 
ἴάοπη, αϑχρςἰυύω τῷ κα τύπήρῳ , [ο οἰΐοττς ἤρεσιϊο » ΡΠ πτάγοληιις, 
παρύφηκε τοῖς βωμοῖς τῷ ϑύ κατα, ΑὲΓΟΒϊη, αὐσποτα ἤππτ ἰατίο νὶ- 
λίπα. πώρας εἶστε κληρονόμον οἷξ ϑμοτρίς, τΑτιῖς5 Πϑτδ ἄς ΠῚ οχ ἃ- 
Ἰοπο ςαρίτς 23. Εσο] Πα ΠῚ οἰ πρέστοιτο αὐτοῖς αῤίχοντα εἴ ἀγίλης» 
εἶδ ργίηςίρεπι ργα ἢ ο εθατ, Ρ] τατος ἢ Εγσστρο. χρόνω πορέ-- 
φυσαν, Αἰ ̓ αιιαηάλιι γε τογιιητ, ΗΠ ογοάοτιι5. Πρέσ'αναι, ἀη ΣΟ 
τοργα!δηταγο Αἰ ου115 γοὶ ἐπιᾶ ο ῃμο πὶ ὅς ἡμδΠ ἴῃ το τὰ ρτςίοη- 
τεῖι ροτάϊπισογο, ἀεπ σπατε  οεπάοις 5 ἀοσογονΧρυίπιοῖς, Γι 
τατο!..1η Ηοιη. εἰἷξ ὧν δῆλος ἔξι ποιριστεὶς διοὶ μῆρ αἱ Ἰλιάδος αὐδρίαν 

σίόματος, τπατὶ ἔς ππὶ ΟἿ οἰ! πὶ ΕΧργ ποῖα. ὅς ἀοϊποηίξγατο. οι - 
Ταΐπιοά! Πτοο δ Ροτ 5 ἔογτιτ!άο, Ρ]ατο ορητοία ἐδρείπγα, δόξαν 
πορέςσε πᾶσι τἷω) ἀληϑῆ ὡς ἐκ ὀδποτε γγύοιτο ὀυδεί μων, ὅςς. νοΥατιν 

{ξητοητίαπα οπιηῖθιι5 οἰξεπάϊτ ποπηίποῖη ἔο]ίσοπὶ εἴς ροτο. 
Οτεροσίμ5, εἰς εἰϑιανι σῶς δ αὐδασπήσομαι πῷ λόγῳ τὸ μέγα ὑιεῖνο 

ϑέαμα; παραφ΄αναι τοῖς ἰκούεσι, οἰτοηἀοτοογορταίαεπτιατο, ΑΞ ομ]η, 
παρις- αὗαι ταὶ ἐλπίδες ἴρε5 οἴδατε, οσπιοξοη ὃς Βι. αϑρσ- 
στήταντες ἐλπίδας τοῖς γινουΐμοις ἀγαϑοῖς αὐ δ᾽ ορέσι οιὴ μιετοιμμολιῖσ εἰν, Α.- 
αἰ {Ἐ14. πτωριςαὲ καὶ εἰρωνδυδυϑ,(θ:. ρεν Ππτι το πειη ἐπ  βΡἷμ- 
Ἑάτο.η ΔΡΟΡ τμ ΟΡ τ. αϑοφσασω κ᾽ δεῖξαι ΝΑ ΖαυΖ. Ἰῃ Οταῦ, 29 
ὙλΒερη ἼπΠ5 4. ΡΏ γῆς. ταύτοι 3. Εὐφημος ἐν πῃ ρίπτω “Ἷσ ἑωυτῷ φυ-, 

σικεὺν πευρίς σι; χες ἀοςεῖ ἃς οἰϊοπάϊε, ΑἸοχαπάεσ ἰδοιιπάο ἐς 
Αηΐπη. ἱκανὸς Ὁ κἡ, αἰδφιστῇ σω ὁ λόγος, αὰ ἀοοςπάτιπι {ιτἰϑξαοίῶς, 
οτατῖο. Βα ]. 44. Οτοροτ. ὀλίγα μὴ οι ταὶ ῥνήεμζοιτει, , πολλίω) διώνοιαν 
παρις-ὧντα» τα σαὶ (εη ἤις. ΠΡΏΪβ ΟΔΏτΙΔ 9 πη ΐτος Γοἰοητία; νἱπὶ 
Βα σθητῖα. Πουπιο σοπ. σειφως αὐϑᾳστιίσω. ΡοΓΕ οἴ πάαπι,Πα- 
ρ(π ταῖναι 5 οἰδτο. σοπιηλοιεγα. )επηοίξῃδη. χ᾽ ΜεισΊ. καὶ γὸ αὶ πλη- 
γὴ παρέςησε τίω) ὀργίωλ δι, καὶ ἀτιμία, ἴγάται σοτηπποιτ ἀτάμς Ἔχ οῖτ 
ταῦτ. ΑἸ (οἴπ.4ς ἔα! ἴερατ, οἱ κίνδεωθ. υἱτῶρ “ἱ σὼ τυρέας Χύγρις, ἡ 
διαλογισιμὸν πτιρίσησι.. τατ᾽ οςἰ παι ϊ ν᾽ ΠῈ οχοίταῦ 9 ὃζ σΟ πη πη ηῖ- 
Τσεμάϊ. ΡΟ Υ Ὁ1ι5. ταῦτα ἢ τιν ὡ! δὴ αἰραστῆσω; Τλοίςογίἀ ᾿ἰδτο 
Ῥτιπιονςαριῖτο 25.(ς ογοοο ἀϊχΊτ, ποιρέςισι Ὁ. χἡ τρὸς τοὶ ἀφροδίσια) 
ἀὰ εἴτ, ΠΙπλυ] ατροῖςτ, ΤΙαρίσιαϑα,) Ρογίαἄογε, ΡΙατο ἀς Ἀορι- 
ΒΙΪς. το. ρόδεκες ὁ χῆθ-. ὦ νοι ποόμπολλοι διυανταὶ τοῖς ἐφ᾽ ἐσω- 
Τα πόρε αϑαι, Ῥταάίειι5 ΟΠ τ5.. ἃς 411] σοπιρὶτο5 ροϊιης μο- 
τα πῖθιις Πιὶ τοπιροτῖς ΡετΠιδάοτο, αὔδᾳστῆναι ασαντὶ, γ Ππηαι18- 
4 ΠῚ ἴβ ἀπέ συτσι ἐπ πσοτς υ ΤΒιιον ἴα, πορέςησεν ἀϑίμ αἶφις 
ἃ ϑησέα τιμᾶν. αἀάιιχττ Ατπδηϊοπίος νὰ Τ οίειιπν. ποπουῖθι5 
Ῥτοί 4 ογ μαι ΡΙ τάγοῖις ἴῃ ὙΠεῖδο; αἴ ἦσαι τῷ λόγῳ, ο- 
τατίοπε ςοηἤς 41}. παρέ κὲν ἡμῖν ὁ λόγος 5, ἴδγστο ἴρ Π]τιξι5 ον 
ΒΔΌοτατ ΡΙΑτο ας Τ.6ρ. πὰς γοίεγεηάα οἷς 1115. δ ἰβολτίο» πῇ 
δοςσὶρίαητογ ργὸ ρέόθαγα Αξογαπι Αροίτοϊοτιιπι σαρῖτο, 4. 
γετγῆς.13.Οὐτε προς σα διωλαταὶ πἰοὶ ὧν νειδ' κοιτνγορρῦσε μου, Πα τ 
εἰς:αἴαι, ςοηΐεττς ὃς σοπτοπάογς Οἱσεγοηὶ αὐρᾳ θεωρεῖν, Ἰναβδαα- 
ληλα ϑεωρεῖν» ΓΕ53 [ΠΓΟΓ (Ἐ σοπηροί τας φ ΣΙ πγᾶτον αἰραξομειν σς 

ρεξετείζειν. Τίοοτάτ. οἷ σεῦ γὃ τίωιὺ προρφυρὸν αὐ δ᾽ χρυσὸν ϑεω ρρθμην νὴ 
δυκιμοίξομίω, ἐπέρα αϑο δ εικνύοντες “ἥν κ, αἰαὶ ὄψιν οἰ μοΐαν ἐχόντων, τῶ 

χὶ παιὶς πόλεσι ποὲρ εξ εἰϑαι δεῖ ταὶ αὐρφαπλησίαν διυύαμιν ἐγόσας, ΤΌ 10] - 

ταῦ ὃς τὸ οοὸ αὐδῳςοίσαϑο) νοςς ρα ίπμ.Ῥ]ατο 8. ἐς ΚΟρΡΗδ] τς. 
αὐδιρὸς πρόπον γνόντες αὐοῳςησώμεθ᾽ αὐ τὸν εἰς κείσιν, 1 οὔ, αἸτεϊηα- 
εὰς {ξατυατπιι5. ὅς στ οἰ σατοίιῖσο σοπυρὸ Παηλτς, 1 οἶδ, ὐῆνῳ τ 
βάλω υΐυ, νὴ «ταρεξετάσωμ, ἤατιο ὉΠ) σοητοηάαηλης, Πυριςιθύαις 
εὐττερῖεπι τοποσατο,ῶς ᾿πδίδοῖς ΠΙϊογέσες, ντοσαρες ἦν ἃ 1:4- 
πον Χοῦ.σαΐ ΟΡ ΟΌΙΓΕΣ ὠξορμᾷν,δὶς ΓΑτὶπὶ ἀϊοιιητ, τς Δ σμΎῪ 
αταᾶς» ΠΟ Ειρᾷ, ΠΠς σταάᾶ,;. ἤατο ἔαρ, πάτο σταδῦ, δας ξοτὸ 
τατῖο ἢ γογδὶ παρίσταϑερ Βα ἤπια νοσο: πάρη αἰ πη 8. δά 

Πεμάι ρα! Ποατίοποπν ρεγίλμοῦ,», τ ἴῃ Ραπάςξεις. ἐν πε 
διυολογήσῃ “ποϊλοιὶ δούλοις παριστᾷνγ ἐν ἃ ὄγα μη ἀῇραστιίσῃ, Ἐξ 
Ῥαῦΐις δὰ Κοπιᾶπος ΠΡ Ιτς ἀςοϊπηιραίαττο 9 ἀτόμτες γ5 πα- 

εοασπησόμεϑει πιῇ βύμωτι «ἢ χειστοί, ΤΟ ΟΓατοϑ 5 μμδενὶ πονηρ αἱ κρῖ τὶ 
ματι πωρίστατο 5 μηδὲ συωνηθρει 9 1άᾷ οἵξ. πα }]}} πραϊο ῃερο- 

το ἱπτογῇς, τιαραστιΐσο ὅτ 5 1 1πάἀἸςίαπν ργοάποςγς, Ἐ)ς- 
Ὑοτ. ὧν ΜΜ ἢ) 



415: ΠΑ ; 
πιοίβεπ τ᾽ Μοιδέν, ασωδία γ᾽ αἴρᾳοτήσεται,νκ κλαρὴσᾳ, Πα τος {π|05 
εχεϊταδῖτ, ὃς δὶς. χιιοα ὃς αὐαξιζαί στκόϑευ ἀϊοῖτιγ. δῖς Ῥγοάιι- 

εετο τεὸς (ογάϊάατος ἀϊοῖς ΟΝ τι Παπ.Πδτο ἔοχτο, τὸ τρφο τειν. 

τὼ πιεάϊιτι αἴξοττς ὃς ΡΠ ς ὃ οἴζεπάεγο, ΕἸ ατάγομιις 1 1)6- 
πιείγιο, γοομῆθε ὃ τούτου κύρυκᾳ αὔδα ςτησοίμβνΘ. αὐεῖπεν, Ῥταοπς 
ἐχείσατο ργουιιητίδιιίτ, νπάς «σἀρίςα τη μόρτυρας 5 ΡῬτο τεῖϊεβ 
δάποσατο ὃς σοτγορᾶγο » ν᾽ σοητοίτατιιγὶ ἔδεϊθας. Ποιποῆμοπ. 
ςοησγα ΡΒ τυ τη: πολλοιὲ σσαρέσανται μιθέρτυρας 5 ἵγα ὄηπεικεῖς φοχώσιν 
2ῇ. διροϊῇοας ὃς ΤΙαράς αὐαι, αἴροτάτάς ΔΡΡΟΠοτΕ 5 μοςεῖϊ, «ἀ 
Ἰλτιις φάπιοιιογε αἰλίτοϑ, ΡΟΪΎ ᾽λ15 1 ΤΟΓΕΙΟ 5. (ὅν δι ἱππεῖς δὲς- 
χὼν, ἐφ᾽ ἑκάτερα «ταρέφησε τοῖς κέρασι. ἈΡΡίΔΠιΙ5 ἐπ αυΐητο θε!- 
ΤΙ οἰτ}15.Δόύκιον μὴ ὁ Καῖσαρ ἑαυτῷ «παρεσυίστωτο κἰμιχτα [6 Πάτα 
ταίπε,, πρξαίξατο,ν ε! ΠῚ αἰτίτεπι ἀρροίμϊτ, νίάς Παρασαΐτης. 
τιαρίσταμω, 5 [πσοιτο 5 Δἴτο 9 ἀύαις {δ ΠΠἀ1ο. ἔϊπα 5 βοηϑοΐμα,ν 
ΟΔ.ν,- ὅτε τοι ἀεὶ ΕὟ παύτεοσ! τποαρίσ τα μα)» 116 τἰ δὲ ἤματι ἀπ ΧΊ]Π10. 

τιαρίσ τοιόλαι τοῖς φίλοις 9 ἡ τι δστολογου μβύῳ »" φϑύγοντι γ) ΡΓῸ Δάο ες ἃς 

ἔλιιογε. ὃς ιουῖς πιοάο ορίει!ατ]. ΗςΠοάιι5,ἐϑιλὴ δ’ ἱππήεοσι 
παρες ἀν, ̓ ὰ οἴ ίδιιειοδορμοο]. τούτῳ μμόγίΘ. «ταρέσης χερσὶ ρΓῸ 
σιωεμοίχυσας, το Πος ΡΓΟΡιΙσ ΠΑ ΠΕ] ἀσαφασ τάσιν εἱμῖν βοηδοὶννο- 
ὈἱΞιρτα το δἀπιης, ΡΠ Πτατο ἴῃ ὙΠοτηΠἴος!.Χ επορμοη,σα- 
εἴσανται μεΐραυρες στιφεῖς ἑκατέροις αὐτῆθ,γττί (τις [ποι] επτα ρὺς - 
Πὸ {πην το[πηοηία, παρίσταται δούλ Ὁ» δεαι)ότῃ,γὶ «σἀρίσποιταί τι- 
γιγ, αὐτὶ τῷ συμμαχεῖ. Ἐχ το αἴρᾳττάτης»αυχ Ὶ ΠΠατὶι8.9 ΟΡ Ίτα]α- 
τοτ. Ταράστα ει» ν᾽ ἀοτῖ ὃς Πιδίτονμος εἴπ, ἐ εἶθ᾽ χεύϑει» 5 ἴῃ πποη- 
τασι νθμἰγουδηϊπηόσις οἰιιογίατι. σταρέστοῖταΐ μοι ϑαόμα 7 (δ 1τ 
δηϊπητι αἰ πγίγατῖο, νο] [αὐῖτ παῖ] δά πλῖγαγὶ, 5. ας Πιι5 5, στα]- 
δύϑεν παρίςυ μοι ϑεῖον αἰγαϑὸν δ) χολὴ » ἃ Ριοτο ταὶ μ: υἱἤιτῃ οἴῃ, 
Ῥαιιίδ 45. αταράσταται οὐ ἀῤγείοις εἰχοίσαι, Γαἰ᾿τὸ 1ῃ πγεπτοπὶ νο- 
πἴτ απηιαίαγε 9 ΡΙατο ἰη Ρμωδοπο,ώςε μοι παράστειεθει ρτΟΪΠ- 
ἄς τοῖθὶ νἱἀοτατεῖτα ντ παῖ ν Ἰἀραταγ. ΡΠ τα γοτι5 αδξὰ εἰ οργησίας 
ὥςε μοι «ταρέστεῖτο 9 ἴτάαιις πιί αἰ [δ ι1ῖς αιοά ἐφ χεῶτῳ πρὸς ἃ θυ- 
μὸν ἀϊχῖτ θ᾽ 4.Οφπηιτία, ὃς Πατῖμ. Βιι.1π ΟΡ ΠΟ] ὠνέσοκε κα ἐπῆλ- 
ϑε ἀυττ αὔοῳ τ αι ποὺς «ζὺ φίλοις εἶπεν ὡς ,ϑίς. ἃ ἀπιῖοοϑ ἀἰχιτ {- 
Οἱ ἴπ πιοῆτοπὶ νοη ἶς, χιιὸ  ὅςο, ΡΙατατολιις τα Βα ϊο, Οὐ. 
τὰ. γιυνὴ κὶ νήπια τέκνα Οἴχαδεὲ γοστήσιιντι «παρίστα τὰ) ν Θηλιιητ ἴπ 
τπθητοηη. οὐρα στήτω δέ τινι κ᾿ τόδε, ἴῃ πηθητοπι σΠ1ιις γοηίατ, 
ὙΡιογάϊάᾳ, ἴα εἰν. δεδύχθω, αὖϑα ἢ 2 μηδενί γ᾽ μὴν}, ὡς ,ὅζς. ΠοιΆΪΗΙ 
ἡοίζγιηι τὰ τπσητζοπὶ γοη]ατ,ταη 114 ΠῚ) δος, Τὸ πσαριστωμῆ,ον. 

14 οἵ, τὸ ἐπελϑὸν, αιο 1π πηδητοπὶ γϑηἰτ,Βιιά, 1 ἐρητο],Ρτίοσ. 
νηάο ἐκ πῇ «σαρισταμῖμα λέγειν» οἰ εχ τοπηροτς ἀϊσονοος εἴ, 
φησι! Πιδιτὸ ἴῃ χη οητοιη ν οηϊτοὲκ αῷ αὐδατυχόνιοςγϑς Κοῦο- 
Ῥίιοπ. ωρὸς τὸ «παριστάμμον 5), τ ἔργα ΟὈτι  ετ]τ. «Ἰδαστήσεται 
μοι τεϑνάναι βέλει 5» ταῖδι αρλδὶς ἀπίπηο τπογίοπάϊ νο- 
Ἰμπτα5.Τοτοΐοι. Τιαραςιαίαι» ἀὅγῖπα νοςογαἀπιοπογε,ίιρρε- 
τοτγο ίοΠΠἸοἴταγο δὰ αἰ τ} ξαο! εηάτιπι. οἰέτε Ραιίαη.  Βαο- 
τἰοἰβ.τῦτο ἐπαιινώνδια πταρέςησεν ὀπίσω ϑιηξωοις ὃς βοιωτίαν ἐπαγαγεῖν, 

μος ἔπρροίπε Ἐρανϊποηάα;, ἔεοῖτ γε μος {Π] πὶ πιοητοηι ἤιο- 
συγγογοῖ. Παρῳϑτησειόϑει 5» αἀ ἀφἀϊτιοπεπι ςοιπρο! οτος Πιρὶ- 
βοτογάϊγίροτε » δέ δα σαρτ!αϊτάτοπι τράϊσεγα. Οτοβ 8». κα οἱ 
τίυδ οἰκου μβμίμυ, οὔϑα «-υστέμῆροι , ὃς ψαιὶ οτὐσαπι τεγγάγιιπι [αθερο- 
τδητισαρέςησαν., Ν᾽ ὁποτιιης ἐπ ἀφράτο ποι, Πογοάοτιις ἔς [)6- 
πηομοπος. εἰ Ὡρότερον τῷ πολέμῳ παρέςησαν κτρίωὺ, ἦν ΠΟΠ ΡΥ 115 
ιδαξει ἤιης «ιτῆτη. ὅς. αὖρα σανπων {ἘΠ σαμίων πὰ τείχη καϑεῖλε, 
ῬΙΜτάγοιις ἴῃ Ῥοτγὶς]ς,ιπιηι ἔς ἀεάιά!εην δαπυὶ)} 9. λιτὸς ἀς- 
ἰοςῖτοβδεὶς δγ αὐ τῆς ὃ πόλεως τίν) γνώμίκυ σταρες ὅστετο, ὅς, Παρ τ. 
«παρεστήσαντο πολιορκία.» ὈΡῬΕΙΡΠαπάο Παρ όγιιητ 5 14 εἴπ, ἐδὸυ- 
λδυσαν ΤΠτοΥρτο5 Τ ΜιοΥ ἀϊ4 18, αἴοα στ σόμεϑοι, δουλωσόμεϑει {{|1- 
βαταπϑοϊἀοηη. αῆραστήσονται οἱ πολέμιοι Ἰιοίϊος ἀδάϊε!οπεπι ἔα- 
εἴθης, ογοάοτσιις. αἴας ἡστιόϑει ἐς μα χίωοἱα Ῥαρηδηη ἀςίσεηάο- 
τοιΙάριη, αἴραστήστιδϑοι τῇ ὁμολογίᾳ, ΟΥ̓́Θ ΡΌΓΙΙΙΝ »ἡἽ μός αὖρα στῆς 
συνται οἷά εἴτ, συλήσωσι, λαφυρχγωγήσωσι, λευλατήσωσι, ἀἸἰτὶ ρίας ὃ 

Ροριιίεητιτ.. ΓΊατο ἀπάττο ἐς Το Ρ 10. παρεστηΐσοιτο εἰς χαλεπ ἕω 
τινὰ φοραὴ δωσιμοί, χἀορῖς ὃς Δά ρταιιος ἀμτάίηιιε σοπάϊτϊοποβ 
Ῥδοῖς. Παρίσ τοιόδοι 5 ἀρρότετς, 1ά ον φἀιιεητατε»ασοοάοτγο, Ῥ]ατ, 
ἤδη πῷ δεινοῦ παρες ὦτοςοἱαταιαπι ΔΓαγιιγο ἀϊογ  πλῖης ΠΥ Γ. δε ταὶ 
ωράγμστα ταὶ σταρες ἡκότει ) ρῬτορτογ {{Πππ|5 το πη ρο τ 5 [ζατιεη. ΗῸ 
τηογιι5 118... δεύρο δυλοφρονέαστι πταρέφυςοἴτις ἀσοο  ΠΠΠ]|δόρ μος. 
ἴπ Αἴδος, ἵ κὶ παρέςη κώπι τέρμ᾽ εἰφίκετο, βτο ἐπλησίασεν ντ ΕΧρΡΟ- 
αἷς πὲς Ρ.8}}} Ἐχροηιιης αμόση, ἐπῆλϑε, οἶδα σαὸ ἀρ δρὶ αὐὶρ, νἱτ γἱ- 
τὰιπὶ δἀϊςη5, ΗΠ ἐγοίου, Παρίσταῦδι ἀϊοῖτιγ ἐς 115γ4 1185 [Δ πη ηᾶ- 
τῖγαν (πιὰ: ρει ἐξ ου ἐπὶ ὃς νἱβόταπι Δάορτα ἤιπτ» 4ηαΠ σοη- 
ἢἴζεις ἃς αρίσ ἱ: ροίξ ψιιοπὶ ἰζατιιπη ἴατη υξίσ ταιῶτι ἀἸσιιητιιτ: 
ἀιαίϊ ἐχο! εἴσοιο ὃς ἔπρογε » ὃς ἃ πάτηγα {τὰ ἀείοιίςετε : ἴτᾷ νὰ 
παρίστα ὅσωι ἀϊσατιι ἀς ἴασαι γουατη ἱπτοῦ πογοΠιοητΏ τη ὃ. ἐς 
οτεσηοητιπηςίος οἰδο εὗδα ὃ ἐκαῆς, ὙΒΕΟρμγαῆιι ἀς σαμῆ5 6. 
οἶν(δ. γδ παριστά μᾷυ Θ- κα εἶξισ τείμῆν(Θ-. κ᾽ ὧΐ γηράσκων; οτο τ μετ 

πιο σεγιπη ὃ. ν͵ροπβ,δὀϊπας ἃ {εἰρίο ἀο[οηίσοης δέ ν εἰ τὶ ίδηο- 
Τςοηπ. ὃς. παρίστειπαι τειχέως τὸ τοιούτον οἰνόμελι» σοἰδγίτον 1 Ες- 

πιις ἡ Π νὴρ ΟΓΟ ΠῚ ὐϊριοἴτιτ, πιο]. σο]οτίτον ἀρ ΓΟ υτιῖπ} ἕη 
νίαν νευΐτ» Μάγος ΠΡτὸ χιίητο Ὠἱοίςοτ! 4, σαρίτς 17. 
Τταρίσταδϑει 9 ἴῃ τοταπη Παταγατη ρτοάϊ γα, εἰς δ) τορρίένω, ΟΥορ. 
ἐπεὶ δγγοαψον βυλήματι πόλιν 9 "ἡ αἴϑαᾳ στήτω σθλις, ϑέλησον σοι γγωε΄- 

δος ον» αὐρῳσ τήτῳ πῶ Ὁ οἀ ἢ μορ5,αρο»ϊηίογιια νο]ιια- 

ΤΠ ΤᾺ 
τᾶτε τι ΟΡρὶ ἀτιπὶ, ὃς ργοάθατ ορρί ἀιπν,ος εἢ 
υπυυστήτω. Παρέσταμαι, ΡατΓΟΟἸ ΠΟΙ’ ΑΙ ΡΕΪΟΓ 92 
(ετῖθο. ῬΒΙοροη. τῇ Πλώτων θ᾽ ὁ Τιρόκλθ. αῇδᾳς: 
ῬΙατοηῖς Πδίοτισεπο Γςπτοητῖα:, ΑἸςχαπά. Αρ]τ 
ὅπη βωκὸ μῖν - τοῖς ταὶ μαντείας ἐπαγγελλομῆδοις . Ῥᾶζτο, 

. Ἰοηρ ἑατι ἀ1οῖ8, ΤΙαρασ τι σεεόϑει, τι Ἔχ Ί Ππππὶ ρα! εσε,ἰὰ 
δεύειν. γ]άς Τιαρῴστασις ΡτῸ ἔνα ὃς ἐχῚ ον, Παράσ' ἡ 
φΟΠῸΓ ὅζ επίτοτ ΡΟ 115,6 αἰ ἡ μεῖς αὐτοί τε αῆϑα, 
ἐϊνγφιο αὶ δὲ ἸΡΠ ργϑίϊατε σοπαθίπιιγ. ΤΙαρίστειόϑτω 
Δυςῖα ρτααίτιμτ εἰϊςιποη ςλάεις δα πιο: Ετ ἄς δηΐμηι 
ταῦ 9 ντ 1 ἴάτα σοπβτιπιαᾶτης ποὴ Ῥατίατιτ [αδαίζετι 
4ηοίμ!ς5 σαίι5 ἀηῖτηο ρτςίςητὶ πε ἀρ αΐχας. ᾽οάο 
τω παρέςησαν πορὸς ἃ κινδέωνον., ὥστε ϑιανάτου κωταφρονῇ 

ρέςυ ϑαἰσίδ- αὐτοῖς ,ἵρῇ!5 φινάαςϊα «φἀάϊτα εἰξ : νπάδ 

4ιοά Γλεϊηὸ δηΐιπ5 Ργς θη 5 ἀἸοίτιγ ἡ ντ ἀρὰ ΟίσοΓ 
Οὐᾶτ.:. 5.4 δηΐπηι5 ἀσοτ, ὃς ρταρίς 5, 8ς ΔοΙΙτι15.} 4Έπ| 
{ατιις, πα ϊέζος νίτγος οξῆςϊτ, 

Τίαρις-υστὲ μῆρίΘ΄, τος ρεγαη5. οὨ ΠΙϊζοπ5,γοάϊσοηϑβ. 
Παρικςορώ, ΟὈΙΓΟΓ ἱςτορα,1. Πίοϊεστις «ἀἁ Δεῖ ας τε νοὶι 

φορῆσαι:[ππῖι15 ΘηἿ τη ἀπηρο ὈοΠ]ὰὶ σατο. λὴφ 
Τίαρααναΐνομαι, ΕΧτΤΟΠΙΙΟΓ. σταράσζνα!ν ὁμῆνοι,ΕΧτο μι ητὶ, ποῖ] 
Πιαρέχω, παρέχω. παρέχειν, ΧΗ οτο να ἀἀπιςοτο, ργαίϊατο, 
Παρεσώμφ το, ον οἰ. Ππητ. ὅμοιο εἰδῦ, 
Ταρέσως, 4:04 {Πτοτ. ΒῈ1, [πὶ Ἔρ᾿ Πρ τίοτ. 
Τιαράσωστς (ἡ, 4.4 ἀαταματῖο. ΟἸ  πτιράγτα5 Ε] Οο τ! ΟΠΕΙΠῚ ΕΓ 

Ῥε ]ατον τάς Τάρισον, ν 
Τιαρισωτικὸςγ. Δ ς ΠΏ ΓΙΜ15.ς 1] ράΓΑΤΙΙ5. ἢ 
Τιαρετητέον, δίκαιον παρκέναι,αἀοιιπάϊιπι,σαρατητέα ἐδυξᾳ, 

δαμμμονίοις ἢ) 7 νἱΠιπι οἰδ ὁ ἀϊρπίτατο οὔς 1ιασοάςπιοπὶ 
Τἀμονά, ᾿ 

Παρίτωςν εῃἴατι πάρετε, εἰπε. τγαηῇτο, πτέρατε ἐς τὸ πορϑοϑναν, ἄσος 
ΔῊ Ρ μι5ς Ργορτοά τη! ηἱ, Ασ  ποριι. , νὰν 

Παραῶν, ὄντος. θαττὶςὶρ, ἐπὸ τῷ εἴ, γα ἢ Π θα 5. ΡΥαο το ΟΠ 8. 
ΙΓΟργοςεάςης 9 Δἀϊοπο,αςοςάεης,νἱατοτ, ᾿ῃ θα πΠ|. 
ριια Πεπποίῖπει. ργο ργοάειπτς δά ἀϊσεπάϊιπι. 
ὙφγΟΥάτΊοη6 ΡγΟ στο ἸοΠο)ργοσθάςηΡΙατο ἀε "δα 

᾿ ὀκκλησίαν, ἴῃ σοποίοῃρτη ργοοθάξηβ » ΡΠ πτάγο ἢ, ἴπ 
παριὼν εἰς τὸ πλῆϑος , Δἀ σοῃοίοπεπι ἀςοςάἀεπο9[4επὶ 
ΠοΤαοίδη. σαρεόντες ρτατ οι ητοϑ.ῖτου ἔλοῖοηξοθ,) 

ἈΠοά. οἱ παρκόντες ἐς ἃ νεῶν, ὅζς. 611] το ρ τππὶ Προ 
αἴλη. τειύτοι πτιρέον τα δεαὶ “ἧκ" ὀφθαλ μλθ, Πὰς ΡοῚ οοιοϑν 
ΑΙεχ. Αρῃτ. τῇ 

Παρκλίνω, ΤῸ αὐδακλίνω, ἀετοταιςοο, Ηεἤοάτι5) εἴν πορκὰ 
κας, δίς: ; κι 
Παρμέμῥλωκε, ειἰϑφυῆ εἰ, πείρες-ι, ἩΟτη.1]. 
ΠΙαρμϑύω. μ. εγεῦς αν. τῆι μεμῆϑυκα δ [πη οτσηαηδο. 
Παρνασὸς οὐδ, ὁ, Ῥατιια [155 πιο πς ἴῃ ΠΕ ρ ἷ5, τυ πιο] ορί 

γαΐσι(θ’ κορυφή. ΕτιΤ1ρ. δὲ παργασία πέτρα, ΑὙἸΠΤΟΡΒαΠ. 
Βαςοῖμι5. 

Παῤμη;ρατπια. Οδττ μα οἰ ποηῇδις εἴϊ ϑυρεὸς δὲρ (9 τινίδν) 
δέπας ὕτοιια. ' 

ΤΙαῤνοπες. ΕΘ Π115 ἰοσυ[Ἐα’ οἰ ττέλαζοι. ΑὙἿ{τν πη ΑΟΙΝ. Οἷσον τὸ χο 
νέπων Ὡρρσέρχετω. [ὨΓΟΥΡ. εἰ δὸς εἰκείδων, τις κωνώπων αἰτοῖν 
μῖ5 νουθὶς ἢ Αὐθιι5, ἧς τ᾿ αξξετ' αἰϑρώκσων μϑὺ ὡσ πῆ 
Ῥαυίργο τυ] εἰτινότης σα] Ἰσπι δοσορίτ,ν οὶ πιαϊοῆςο, 
λυ] α τα ἵδροῖος ὀχ οι θητίιπη. δ᾽ 

Τα νε] Ροτίιι5 στε δ᾽, τὸ ποιρόσον, ΠΟ ὨἸΑπΊ, ργορτογ φαμὶ 
σα. Αὐἰίτος, αὐϑὶ δώ μασ, ὀξυδερκέσπειτοι γίνονται παρὸ νὰ δἷ 
ὀύϑει κῦ χαλκοῦ χρῶνται. ΒΥ Ὁ 6Π115. ποιρό τὸ σεσὠῶδτο! εὔδ᾽ ὦ 
στευϑύας γαιατο ὃς [Ὀγιιαῖος οἢΐς, Τταῤ δ, σοπτγα 44 Ἢ 
ΟἸςογοηι, Σπείρει μλὺ ὁ λαγωὲς χ7) φύσιν. δτοκύΐσκει 3. δι 
δ πέφυκε; εἴτ ύξω ὃ πέφυκειςοῃτγαιαπη πατίιγα ΘΠ, 
οἴ. Παῤῥ᾽͵ ργατογημᾶπῃ αι 4, Π}Π ιν 4. Π1Π| 4ιια ΠΕ 
εο φιὸά. Παῤὸ δεῖ. [ἀργὰ τποάμπ), ΡΙιτατιϑαυμασταὶ 
λόγων ἡ αἰϑρώπτων, ἢ κατα ρργηταΐ, ᾿ 

Παροοδδία, ἡ πτερέλδυσις, δ ιι14, 
Ταροδεύω μι ϑύσω, αν. δυχ ον ρτο τγαπίςου ρυωτεγεορ ῖογρ 

ΠοΙΓΟ ΠΊΕ]. πιροδεύσας δὲ πόλιν» ΡῈΓ γ ΓΒ ΕΠ ἀΓΊ ΡΠ] 
Τιαροδεικὸν, τὸ ΒΟΥ Ράγ5 ρεϊπηα ἀρι Ὑταρῖςος ἀϊοίτατ γὉ 

τοήάϊτετ σαγ ἀἀΠτοβοσιῖς : 4. ρυαίδητιαο πα δας ἴῃς 
ἀἰςα5, Αὐ(σμν ΠΠ πτετρ. 

Παρρδικὸς οὐ, δ. τγδιῇτο τίιι5. Ετ σειροδικὸν μέλ, αιο 1Π 
ΡΓΟάειιητος σαποῦαηζ, πειρρϑεκοὶ μέλη» [ατετρ. Αὐἰπσρδν 
ἔ 10] παρωδικαι 

Τπαρόδι(δ-., ὁ, υ νἴαπι το [οἰ οῖῦ. ᾿ 
Τιαερδίτης, αν) ὁ, νἸΆΤΟΥ 9 ΡῬΟρι]ε1π|ὰ Ιοη σα. [ἴδτο τοτγτῖο ἘΡΙ͂ρτ. 

τηᾶτ. ὦ πα ροδῖτα, ὅς, Ἐσετηϊηίη παροδέτις πὰς παροδῖτις αν ' 
Τῖδτο ρτῖπιο Ερὶ ρταπηηι. [υςἸηΐα αι ἴδοιις νάπη ΘΗ") ἃ ἴ 
νι. Ὶ ἶ εν 

Πσΐοσος 6»), ττδη τις τις οαἴφιξις εἴσοδος, διαζασις 9 νἱα 406 
ἴῃ ππσρη δι 9 Τρ το Πιις » οὐ δῖτα » ἀϊποττί οι π, δδευῦαι πάρ»ν 
9 πἰω δεαίοιαν , ρταίρογο δά ἴτηπι ἵπ ρεέξιρ:Πο Ομτγ ΓΟΥτο 
παρϑϑου ϑεορ ὅς ράταμτι ἀ Πρ οητςγ σοηΐγἀοτον ΑὐιΠοτεῖ, 16, 

8, 
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“αὐοὐδου ϑεωρριῖστ, ῬοΥ τγα πο πη, οδἰτέγαις ζοη- 
«914 οὔ ἐκ παρέργου ἐκ ππαρόσδου τοροσκιυεῖν, ῬοΓτγᾶη- 

ἰογαγο, ἰὰ οἰ, ἐν παρέργω, αὶ εἰμελώς ἐν παρόδῳ, 1π τγληῇτι» 
( νοἴττ αἰ το ραταπάο, ΤΊΉον 4, χτ᾽ πτώροσον, κὐ ἐν σῇ τρο- 
ἢ τγδυντι οὐΐτογ.. αὐισῆον Οτγάςις αϊ νογτὶς Ἀαβηὶ 

εἰς, Πυέοήος ἦτ παι γ᾽ οἴδ, ἔο τὶ; αὔρα ϑρ θυ. καὶ αἰεὶ εδὺ ϑρανί- 
δ. ΡΟ ΠΧ. ΠΟ άροδος ἴῃ [σοηϊςὶς ἀἸσίτιγ σΠ οὐ ἐπογοῖτις, 
τῷ χρορτ, ἀπρίοχ ογάτονο] ἃ ἐοχιυγίβονεῖ ἃ Ππ τι 15. Πά- 
ἐπὶ Ρτο οἰξοητατίοης δα ροριήϊιπι σι αιια: ἤτ᾽ ριι ]- 

ἴη Ἐρ!Ρ. 
Σ ξα, Ρατὴσι ἀροτῖο, ὀλίγον διδωοΐγω. αϑοκὶ ῖτπη ἔῃ ἤος νοῦ 

αὐτοντ ἴῃ πσαρεββδερὺς, παρόμοιο. 1 ατὶ πὸ φάαροτῖο ἀϊςοίτασ 
χὰ ἱπτογάνιπι ἐλοήωσιν οἰτου τ, ΑΛ ΟρΡΗ μος ἴῃ Ῥάςς, 

ν᾽ εἰ πέπαυται ἐδωδῇ, σεέψομαι, Τηδὲ παροίξας ὁ ϑυΐρας . ἵνα μὴ 

ὙἼδη.ΤητοΓΡ. ἐλύγον δγανοΐξας πέι) ϑιύραν, ὕςτε ἰδεῖν μὴ) ταὶ ἕα᾽ ἀμτὰ 
ἡμα, μὴ ὀεκθιῖαι 3 σ᾽ ὠσί. 

ἵνειν,ο )ά ἰατιις ̓ πτιιπιοίσοτε «γε τοηΠ᾽] 8: οὐπὶ τγσθητῖ, 
εντιῖπηις ρατῖςς ᾿πτιπης [οατ: ἀϊχίταιις ΡΟ] Χ τοὶ παρίέ- 

αίνειν, 

τοὶ, ςοπττὰ,οοτὰτηνρτορὸ, τητὸ, ἐμτεούθεν, ἴῃ ραττο ἀη- 
ςοηίρςξει Οοπίτιτι. "1146. αἰ καὶ ἑα πεέρφιϑ᾽ αὐτοῖο κα- 

ῬοΙ οὐίις ἰεσιπιάο Ατροηαιιτῖς. ὃ κε πεέρφεϑε ποδῶν, 
ἄς5. ὦ 

Τχοἱποοίατιις. ν τ  ὙΤαῤοικΘ», 
μι ύσω,ατ.Νκα να δῖτο ταπιιαῖτι ρογερτί πα ἄτοπα {Π|» 
Δθιτοαςοοϊο . (πὶ ἀςςο]ας ἔπππὶ ργοχ πλι5. ἔπτη νἸοἱ- 
τγ. Πλατῖτι. παρφικω τὴ πόλειγν ἰοτηα οἰἘ τη1}}} οἰ μ1τ45, νὴ- 

το δ 
τον οἰ πἰα, μα δίτάτίο ργορίπαμπα. 
ον παροϊκησες ἰῃσο  ἀτιιςγ πα Π ἀσσοίατιις ἀϊοἴτιτ, νἱάα 
ὁπὸ Ουτίαναρια Εὐιφαριιπι ἴῃ Ρ {ἐν τι πα οφικέα, ΠΠ111ΠῚ 

πη ἴῃ σΟ [νυ ποι ροικία ᾿τε)ςος [6 Πα. ΟΔη.18.οποῖ], Απογτα- 
ἴάς Παῤοικυ, 

υ. ἀετοικίζω, ἃ Πα δταπήϊτιπι πιχτα δλάπιοιεουἵη ΕΡΊσταπι- 
15. ς 

ν δ τχτὰ αι ῆςο , Πχτὰ Ἔχτγιο, πλησίον οἰκοδομεῖ, ΒΕ. 
Ἔρ Το]. Ροίξοτγ. σπαρωκούοιήκασεν ἡμῖν τεῖχίθ' πλιγ πὶ ἴμ- 

ς ἜΧΟΙ ΓΑΙ! Ε τ. Ὶ ΠμΠογά. 
πα, τὸ, (γιιέξιιγα δἰ τογῖιις νἸοῖπᾶ. 
δ, ἀσςο] α:δς ραταοὶ Ηἰπὲ ἀϊοιιητητ 41} ἔλπυιπι δἰ ἱσιοά 
τιν πές ἅς Ράτα οῖα αὶ παρφικίας ςμΓΙΔοδς ντοῖπα᾽ σΟητ ἢ - 

ςςοίατιιπι οοἴτίο ἃς σοΒσγοσατίο : ἢος Ρᾶτο εἰπίατη ἀϊ- 
δ ιγ δ. Τπαῤοικθ. οεῖαπι ἀἰσιτιιτ 401 πο οἢ11155 [τἀ ρα - 
τς ὅζ ἱποοΐδ, ξέν. καὶ παρεπίδημος, μέτοικίθονντ δέ! οηὰ εἰς 

ἥλυτος Βείτο. Τηςοἷα νογὸ οἴ» νὰ αἷτ Ῥουηροη. αὶ ΑἸ Ππὶ 
σἴοποτη ἀοπηῖοἡ ΠΠπππὶ ἥππιπὶ σοπτα τ: ατι6 πὶ ΟΥ̓Δ στίρρι- 
εἰἸαπτ : πες ταπτιὶπι Ηἱ αι ἐπ ΟΡΡ᾽ο πιοτγδηγιγ» ἰηςο - 

: [δά οεἴδιτι ιῖ ΑΓ Πσελιις πὶ ορρί ἀϊ ἤπιθιι5 ἴτα ἀρταπὶ 
το ντ ἴπ σα πὶ ίς ιιαῇ ἴῃ αἰϊχιαπι ξάοηι γεοιρίδητ. .539, 
ἀς νουρ.ἤσπ. Νιαζαηζςη. ἵπ Οὐάς. ὃ παύτες μεῖς ξέγοι γὸ 
᾿ς Ῥεγερτίπηπι ὃς ἵποο πὶ σοπ᾿ Πρ ῖς Οἰςετο Οἐῆς. 

 Ῥεγορτιηὶ διιζοπὶ ἄτας Ἰῃςο α; οξῆοίμη οἰδ5 πὴ 8}} ρα 
[υτῖπὶ ποσοτίππτι ἀρεγο 8} ἐς αἰοηο Ἰη Πα ΓογευπηἸ ηλπηό- 
οἵϊε ἴῃ αἰτοπα ΒΚ ριδ. σαγιοίιπι. [ἀεπὶ 5.ἀς ᾿ΝΑτ. Πξοτ,η- 

ἃς Βαδίτατοτοπὶ σοπἠ ππχῖτ ον νοεῖς σοηττγᾷ σἰπο πὶ ἐϊτ- 
πογοῖ, δὶς Αρο το]. ἀ ΕρΡΒ οτος σαρῖτε [ποιπάο. ἄρα οἱ 

ξένοι κὶ πώροικοι, ἐνὶ συμπολῖται “ἥΨ᾽ ἀἱ γίων κὺ οἰκεῖοι πὰ ϑεῖ, 

ἐξ Οτιστε πο οἰξῖς ντίπιιο ἀπηρ πι5 Ροτορτίπὶ ὅς ἱποοΐ:, 
ἸΠλπέζοτιιπι οἴτιος ἃς Ποὶ ἀοπιςίιοϊ. Τητογρτοβ τάπηθη ἴτᾷ 

ἴξ . Ναηρε Ἰρίτην ἴαπὶ ποι οἱξῖς Βούρίτος ὃς 1π6}}}1π| 
οποίος (χὰ πέξοτιπηνας ἀοπιοίειςϊ Π οἱ. 5.4 ἰατα οἱ ἀϊς- 
αἴητον ἱποοϊαπτ(αυὶ οἰτῖς ποη εἰἘ) δὲ μα. Ἰπιιπη 4 α- 
εἴτις οἵς ροῖοῖξ : οὐ ἰάσις ἀριι 54 Ππτλιιπὶ (τη πα [ε 
ἴαπιὶ πουαϊπείη οἵδε αἷς. Μ. ΤῊ] ι. νογὸ Ἰη4ι ᾿ππ1πὶ 

Πςπὶ γγοὶ Κοπια;. Τ᾽ Δητιὶπ επΐπι ᾿πα }Π πιι5 5 ΕΠ ἀΤοἴτιιΓ, 
ἢ τη ντῦς ἀοσπιπιὶ αἰϊεπαπι πιοτοθάς ςοπάπεέϊαπι ἱποο τ, 

9 Πρτο (δειιπεῖο δ 6111 οἴτι}{15.ἐγκοιλῖνον, ᾧ ῥήματι καλούς 
τκοιυῦτας ἐν ὀνοτρίαις οἰκίαις. Ἐτ ρτορτὶὲ ΤΠ} 1η1|5 ἀϊςε- 

τ αα] (τις ἐπ α᾽ἀϊδιις ςοπάτιξεῖτης Βα ἰταατ, πο Διιτο πὶ 
᾿ἀοιηΐηο, νοὶ ἐο αι [να δἰταπαϊ ἴει5 μα σοτ τάσις εἰιπὰ [νκἃ- 
ἀἰχηῖετ., νἠμπατίθ τι αἀέτπι. 41} πηοάο ἰρίς Βαριτάγοῖ, 
᾿παυ ! πεῖ φιοαις γαῖ ρογο 5 Ῥτοο τ5. οἰϊπὶ ποτααῖτ, 
οη δ ΟΠ] Τπαι}Π 1 πι|5 ἀἰ σατιιτ, 1} σιππη οῸ Πα ἐτατιαῖς γΙ 

τς Π|Ότο (οοιπάο ἃς αιαττο Ὁ). ἀς νίπι ὃὲ ΒΑ 10.101] 1π|ι5 
6ἢ δἰ αια Π40 αὐτὶ τὸ σιωοικέτης ἤτ|6 σιμ οικίθ»γ 4} ΠΟ Βα Ὀ1- 
{ἀποίτιιτ, ντ αριὰ Ματτῖα!. Πρ το ργίπῖο, Ίοΐπι5 Νοιο 
Πα ἴπιις ἤι, Π αιις ἸΝου πὶ νἸάεγα ποη νοτίοις ἀο- 

Ρἴταισ ἱπτογάμιση πείροικίθ.. νυ Τιεὐεῖςὶ σαρῖτο 21. πεέρφικίθ- ἱε- 
ἡ μιώνωτος, ὁ φάγεται εἷγια δὶς ποίρρικίθ» ετῖτ στο ΚΘ’ οἹά οἤ, 

Πα ἴπιις ἴῃ (οσιπ4ο Πρ! Ποατιι οτῖς δέ ἀοςο]Α δὲ ἴηςο]α. ΕΠ- 
 ἀσςοἷα 41 δὰ ἰοσιηπὶ ἤτις τυχτὰ ἰναἰῖτατ ἴῃ ἴα ἤπιο ἴπ ἃ- 

ἴποο 14 αι ἴῃ Ιοςο πος Ρτορσῖο ἴξ αἰϊοπο. Ἑδπάέηι- 

ῃ 

ΒΡΊ ΝΑ ᾿ 413 
ἀις Πρπὶβεατίοπεπι μαθοητ τὲ οἰβαγώγως ἀἰ εἶα, γε παροικία πατ 
Θρίκησις . 14 ςΠυϊηςοίατιις : 4πα νοςοντίτατς τα Μοάοίε διὸ 
34.8.46 πιὰ. ὅς Ποη. ΤΠ ο]α ἰὰπῈ πιιιηογίριι5. ρα Ὀ] οῖς ἀςίτῖπα- 
τι5.01Π| ρογεςεζο πυιιηογο, πο λτι τοπιιποῖατο ποη ροτοῖνΑς 
ντ χατοικία Πσηΐ ἤσατ Βα ίτατίοποπὶ Παθι]ἐπν ὅς ρογροτθαπι:ς 
«παρφικία τογτη ΡΟΓΑΓΑΠγ,ντ ἐπ ΟΪ ΑΓ ΠῚ ἀταιις ἐπα} ΠἸποτιιηι. ΤῺ 
1 Ρ 0]. Ρετγὶ σαρῖτς 1» αταρρικίαν σΟΠΊ ΠΟΥ ΑΓ ΟΠ ΟΠῚ ΠΠτΟΥΡΓ5 
ἐχροίιϊς, Ογασογίιις » αἰδὰ φιλυπωχίας , τίς διαιρύσει τοὶ ὄντα κ' ταὶ 

φαηνὸ μῆνα νἡ τοῖς μὴρ ἔψοται 9 “ἤν ἢ υτϑρόψεταις τίς γοσφίως, κὶ ἐλά- 
ϑιειὸρς, τίς τίω) χαίτω σκίιωϊμδ, κ, πίω) αἴω πόλιν ;, τίς παι ρρικίαν ἃ κα - 
τοικέανς ΤΠ} 11 ἔγαττῖς Ἔρί τα ρον οῦθο ἵτα ν τις οἱα, πλίω᾽ τι- 
μυϑείημϑώ γε τίυν ἂν ϑεω τιμίω κὶ πα ροικοιυῖτες κὶ κατοικοιεύτες ἐν χρα- 
«ὁ ησοῦ, τὰ ἢ, 1πὶ Ἰπ 60]: ἤπππιιι5 ἴῃ μαο νἶτα 9 δ᾽ σι ος ΠῚ οἰ- 
105 ογ πι15: Οὐ πι Δ νις Πιροτίτῖτος. δὰ τοιπριις μας ἰος ἰηςσ- 
Πἴπηιις ταις μα ταγητιδ,, ἃς οὐ πη ἃ γῖτα τπνΐρ ται οττηγιι5 αἀ α:- 
ταγητΠΊ ἀοπηὶς ἢ ἢπ|Π|. 
Παρριμία, ας. ΡΟ ΘΓ ΠῚ. 1 οἰ ογατῖο ντ!ρατὰ αἰ!εροτίςα ἤπια 

Αἰ υνἀδη5 ἀτηϊις Ἰππιιοη5»αϑρᾷ “οὐ ποη πισάὸ νίαιη (4 ὃς νοῦ 
διπὶ Πσηϊῆςατ : ντ ἤτ παρριμία, τατον νο] ἰαχτὰ ρυΐπιιπι νοῦ - 
ΒιΙΠῚ », ἃς Δ εἶτι5 Γξηίαιν ἀἰ τογιπη ἃζ νεγθιμτι ὃς [τ πῆι αἰτοτ Ν ἃ 
185 4» 4}115 τγα δ ίτιιτ τυ πιο! ρα δὲ ἀοβηίτίο ΓΔ οἵδ τ νττο- 
τὲ οπιιίςῖς νὴγ ἀο εν ΠΠππιῖς Γι]. Οατ δοα! σον Ροετείςος 16. 
τεγτουσαρῖτο 84. ΟΥ]ΠτΠ Πα Πι15 αἷδὲ αἶνε ΠΟ ιιοη5 ΠΡ τὸ αυΐητο» 
ςἀρῖτον πάεςίπηο. Οι! σοηῆηῃς ο[.ἱ παιίτ. παφριμίας δ6ηι5 114 
4ιιοά οἵδ γεϊατῖ ἔα σε 11 δγουΐοτνδς ρογ αἰβεροτίαπι σοὶ μέτα, 
ἸΝοὴ ποιγιπη. παι τοοπασ:θος ς[ το }}45. 5ορ οε!. ἔς’ ἐλυϑὲς 
αὶ βορἥ! παοριμία, ἐχθρῶν ἀδωρα δώρῳ, ἰὰ ε[τγνοτιπη οἵ μοι πειπῚ 
Ῥγοιιογ δ ππι)δϑές,Ποδπ.ςΑρῖτς 16. Ευπαπρεϊ. παριμίθρ ραταθο δ: 
Ἰοςο νἱάετιιν ν Πιγραῆϊ.. ανὸ δ Ρἰενάηις ργοιεγῖα πηοῖαρῃο - 
τάτη Βαθξησ δἀπιϊχταπι, ζίυν όδοτος τας ταξῥαγε καὶ διδιίμου παρφιμίας 
ἐπέτεμεχντ ᾿παιιῖς ἰητογρ. Αὐ πο ρ ἢ. Ιν εἰν. σιμπι ἢις (εέϊατο- 
τῖθριιδ ντ]τ παρριμίαν «ἢ ες ἀτὸ τῇ οἷος. 1, ὁδὸς, ΠΑ ἢ παρρδίαν, 

Τιαρριμοξομαιἴϊιτα ἴῃ Ῥγϑιι τ ος Ργοιιογ 115 νΤΟΥ 9 ΓΕ5 ἴπ Ῥγοιιοτ- 
ὈτΙΠῚ ἄτιςο. παρριμιαξομια) δ ϑέον, ΓΊατο ἀςτορὶθ. ργομειθῖο ἀς 
εο Ἰοσιοτ.παρριμιαξ ὀμϑυ ὸς ὅδε διαὶ πίω) πικρότητει κόρ χορ. (οτ- 
εἰογιις οὗ ἀπηατὶ τι ἡ ποπὶ ἴηι ργοπεγδῖο εἰς ΤὨςορ γα, στὸ 
[ἐρτῖπιος σαρῖτο (δρτίπηο δ ποτ. Ρ[ητατ. ποιρριμμαξόμῆνον χἐγῆσι» 
ζη Ῥγομογθῖο οἵδ, πεσειρριμιασωῆνον ὅξὶ, τοὶ “ἦν φίλων 3) κοιναὶ, Βιιν 
ἴῃ οριῆι. ῥτίοτγ. αἱ 

Πσροιμιακὸς 06), ὁ, παρθιμιώδης, ὈΓΟΙΟΓΟ 4 15. ποεροτμια κὸν, ΟΡ ΕΝ 

Τε, ἴπ Ἐρί σιαπηπιαζ. πα ρϑιμιακὸν μέτρον, πτογρι ΑΥΠΤΟΡΉ. τη Νο- 
Ῥι]. αἰαπαιςικὸν ἐφϑυμέμερες δ καλέίται ποι ρρημιακόν τς 5 ΡΘ 45 Βᾷ- 
θει ὅς (γ11αθᾶπι. ' 

ΠαροιμιογρὰφὉ-.5. δ, ΡατΟσΠΆ τι [οτΊ ρτου, ΠῚ" 
Παροιμμιολογεῖν, ῬτΟΙΙΟΥ δ᾽4 ΠΟ ἢ Πρ γε [ει ᾿πτουργθῖατ. Βυ 4. ορ᾿ ἴος 

Δα Ἐγαίτη, αἴθ σὶ τῷ δέοντος πολὺ ἔξ) μοι δοκεῖς Ὡρὲς τὸ παεροιμιοχογεῖν, 
Παροιμιώδαης φως. δ, ΡΓΟΙΟΙΒΙΔΓ]1ς. παροιμιώδης λόγος πῶτο γέγονε, ἦι 

Ρτουογδίμαη αο ϊτ 9 ἐξηεοητία ργομπουθίο τεῖτα . Ρ᾽ μτάτομις ἱπ 
Οδιη!1ο. 

Παῤοιμος 4} ᾿πιχῖα ἴοι! ῬΓΌΡτοΙ ν]Δπὶ οἵϊ, ντ ξείρρσδος, ΗΟ οἷν. γεί- 
Ἴῶν.1. ΥἹΟΊΏΙ 5, 

Παροιμώσαντες» ἀΘο]Ἰπαητος ἃ νἱ. ΗΠ. ὉΠ, ἐκτραπέντες αἰ ὀσεύ, 
ΠΙαροινδομα.μμ. ν" σομαιγπσ',ημα1) ΠΟΠτιτῸς Π᾿Οἷτις εχ αἰπηϊα ντηὶ ροτι- 

ἰλητία ἰπ 4! 14ιιθπὶ [τυ ς Ρασομ τ. οὐδ π1}5, ἱκ νοΐ σοι πεστερτ- 
γηταὶ Ὡρὲς καὶ (οἱ ς (ατὶς νῖ Ορ᾿ ποτ. ἀοΡασοΒατις 65 1π πο5. Αςοῖς- 
Ρἴταιγ ὃς ΡαΠτιὸ, Ὀίοροη. σοφία πεπορφίνυτα!»ἱ4 εἰν. ἃ το πη] οητίς 
Ρυ]ίατα οἴ, Πρ ῚΠαταιν πᾶς δὲ ἐμπεποιρωγημάμίθυ αα ᾿πἰ ατγία ρας 
ἔπις εἰ. πτιρφινεμῆν Φ- εἰς τὸ σώμα ἐκείς-ε ὑφ ὑμλῦ, Ρῃαἰατ.οἶιι5 εοτ- 
Ῥοτα Πηραΐὶ νεται τγρῖτογ δδιῇ ἔπητ. Ἐτ πααροινευδόν γεν, 
Ῥειπποίζ. πλυ τον ἤιρεῖ σοπυ εν σοητιπις ἴ4πὶ ρα Πα, 

Πάρον ἕω, κι ύσω, αιηκφ, ἀς ὈδοςΠοτ. ι 
Παροινία ας κα, ἄς ἀσςΠατιο σοπτι πΊ ΟἿ ἴᾳ ν οἱ ἐπ|πτγία 9 ν εἶ ρογεΐαπ- 

τίὰ ἵπ εὐτίοτατε δά 40] ΠΟ] πτΔ5 ΠΠΡΟΓ ΤΟ ἢ [4Π| ἃζ ν᾿ ΠῈΠὶ 
Ῥετη]δητῖα 9 1η ἀἸ σηΐτας περοτὶ). "τις Δ πει55:ὺ γὸ αὶ ππεροινία τῷ και- 
ϑιεέρμοτος τουτουὶ δεινὴ ̓ᾳ εἴτ. ἈΙΠῚ15 ΠΙΡΟΥ πιοπίαμν ἃς νἸπππὶ μα - 
τι ]αητία, Ἐρίξξοτιι . τὸ μὴ αὐαίχεῶτι ἀυτέ σἿΔ ὅδ᾽ τ εἰσήδευ παρρι-- 
γιών, 

ΤΙαροινικὸς, [α (οἰτιι15»ΟΟΠτα ΤΉ Ο] ο 15, πτέροινθ. ; νης παροινικώτατος» 
Ατπορῃ. 

Ταροΐνιον , τὸ, σΟΠΙΠ ΓΙ ΠΠῚ 7 τοπτογὼ ἂς {τὸ ἀἰέζινπι γνοῖας ἐπτογ 
Ρῦςυ]α. 

Πιαροίνεθ., μέϑυσθ: καὶ ὑζριστής, Αὐἰ Πορ.π Ασπατη. Οὐδέποτ᾽ ἐγὼ 
πόλεμον οἴκαδ᾽ ὑποδέξομωι, Οὐδὲ παῤ ἐμοὶ ποτε ὃ αὐμιόδιον ἄσεπωι Συγ 
χατακλιν εὶς, ὅτι πειρφίνιδ: αὐὴρ ἔφυ 7 ΡΟΤῈ νἱητιση Ροτι]λη5 δέ ἐπα - 
τίοἔις, ἄσμα τω πτὲρφίνια ὃζ παρφίνι Θ- ὄρχησις, 

ΤΙαζοινθ,κ. νἱ ΠΟΙ πτιβον τη ἐσθασοίνατιι5. 
Πίαξοιθ..»ν δ πηδη Πιδιις. Η εἰν ἢ. αῤᾷ 9. αὐ σειρφῖραι οἱ ἄςίτι ἤηηε ἐγι- 

μβμαιγωρότερα!: ΓΟ 4110 ἱπέγα παροίτεραι. 
Παρριςρεῖν, [δι παρριςρᾷν»οΥτατοϊἰδηἰγς γι τογουπαρσξεμοιν γέρεϑετ 

ζειν ἩείοΒ. μαίνεδιε. 
Τιαρφίτετος, ΡΥΙΓΠΙΙς ϑ νότια ΠῚ Πἤτπιις » ἀπε ι! Πηηνλυ5, ΑΡΟΠ]Οαἰα5 

Π|οτο (επάο Ατροπαυτῖς ὅς μὲν ἔτυψε «“αραίτατος» Ρτπλι5, ἣξ 

δυιτοτη ἃ πάρ", 
Τοπι. 2. ΜΜ 1ἢ 



͵ " ω 

μὰ ΠΑ 
πιαροΐτερρν, Ῥτῖι15.) ΔΡοΪἸολῖυς ἈΠΟ ἃ, δί τὸ ποέρριτε » ὕΙῸ ἐοάςπι, 

δριυιά εὐπάςπι, τ τς ἢ 
τιαροίτερ ον ΡΥ τ του οσ)ν οτυεῖοτ, Αστάτιις ὀλίγον 2 “αροίτερίθ. ὃ- 

σταται ἀμπύ, αἰ Ἰ]αα τι ἀπτορίοτ, ὃς Αρρίδ.Πθγο απαττο, ἔστι 
δέ τις πορϑ μοῖο πταροιτέρη Γογέοιο γησίθ-.. 14 εἴτ, ἤτὰ δῆτς εἶτα ντν- 
{ιγρετιιγ ὃς νοχ οτίδτῃ ἴῃ Ἰοςὶ Πρηϊβοατίοπε. Ἐς «ταροίτερρι» 
δηῖς τγαπίςιϊητοβ. ' 

τιαρφιτέρω,ν ἰτοτῖιι5. ΑΡΟΠ]ΠΟμῖς (σοι πο Ατροπαιτῖς. κἡ δὲ με μη " 
χὐτι τῆν ὃ παροιτέρω οἰξερέ εῶτο, Ὁ] ᾿π σοάϊος πιάπι ἔσεῖρτο μα- 
θετιῖγ πόρε τέρω, Ἱ ᾿ 

τιαροίχομα)» Ῥτξτοτθο. ΘΡΟῃ. πὸ παροιχθυῆνα, ρτα τοῦτα, Ῥμοογ"ά. 
μῆτε παροιχομήμοισι κφικοῖς τρυχς τέον ἡ τορ, ὦν τῇ παρφιχομῆθῃ νυκτὶ, ῃ 
φιοχίπια ποέξο, ἴῃ [ροτγίογὶ ποέϊςο. 

τιαρφεχώκεε, Ρτατογιογας, Ἡογοάοτ. 
τιαρρκλάζειν » σοηι βοΐζοιο γρνατίζειν, ἩοίγοἈι. Ἰάςπι φιοὰ μετο- 
᾿ χλάζειν. 
Πιαρρλίγον,ροπὸ, ιαῇ; ποίνυ ὀλίγνν»γ οἱ παῤ ὀλίγον, ὅς Ορροπίτηγ τῷ 

αϑδῳτολύ, ΡΊατο ἱπ Λροϊορ ἐ γὸ ἀμίω ἤἴγωγε ἕτω παῤ ὀλίγον ἔσεῶι, 
ϑμὰ αἰδᾳπολυ σαῖς οηῖτη εχ Ππἰπιαρατη δάςεὸ ἴάπὶ ράγιπι Ὁ 
ἔοτε, [φᾷ πυυΐτιιπι ν οἱ ρ σα τπι Ὁ βυτιιγα πη. παρφλίγον ἐλϑὼν 
ἐκπεσεῖν, ἑάοττι ἐπ ἐρ [το]. αὔδα ὀλίγον ἀμφέφυγες δλεδρον»ἷ, ρτορο- 
πιοάιϊπη Ροτι ρράτιιπὶ αυ ας ἢ ῬΕΓΓΟ 5) ΕἸιΓΙ ρὶ παῤ ο᾽ λίγον 
ἦλθον οἷξ αὐ τῆν ἔστοϑανεῖν, ΡΗΑ Αγ ἴα Ἔρτ τ ράτιηι ἃ πλοττα ἀΌ ΕΔ. 
μήδε παρρλίγνν τὶ πλημμελνγ λα: ἀς ππεηῇθιι5, 

Τιαρολιδδεινω, ἀο!οτ» Ια θουὶ ἰππίτεγς πςιιοο ντ ἴσρε ἔθποϑ νἱ- 
ἀεητιτ εἰ παρολεῶοοῖ, ἢ ρ το ρι5 μα ογίτοίι ραιη πὶ ασογγοτν τ - 
εἴδη. «παρολιϑννκὸς εἰς τοὺ ἔντερα, ργ Οἱ αρίιπι Δα ἱπτοίτίπά, ΠΙοίς, 
Ἰῖδτο 6.ςαρ.ιϑιεχροιίταν εαΐπα ἰδ τὶοὲ αθογγαγς ὃς [υτἰοὲ ἴῃ 
ἴατιις ἀθτογαιιοτῖ. Ἷ 

ΤΙαρολκὴ ἢ ς»ἡ»Πλοτα 4] το, ἀςΗοχίο. 
τπιάρολκθ, ἔπηῖς παιτί οιϑοῖπτογρ. Τ ον 4. μος ἔππε τγαβίτασ πᾶ- 

εἷς δὰ τογγα τη. 4111 ΓΕ πλὶς ΠΌῚ ἢΠτ ἰοςι5. 
Ππαρομαρτέω, φΟΥΛΓΟΥ αϑρᾳκολαϑιώ ςοπλῖτοπι πὶς Ῥταθοο 9 αἴϊε- 

αιοτιπαρομαρτεῖν 5 αἰεξτατίνιάς συμιπαρομορτεῖν, ΝΑ ΖΔΏΖΟΙ15 

1η Οτας. 4. 
τιαρομοια ζω,αριυά Ῥαςδιγπτεγίμιτι,α ΠΠ ΠΊ110 5 ὅμοιον ποιεῖ, παρεικείζω. 

1π Επιαηρο!. Μαιτῃ σαρίτο χ3.τι παροιμάζετε τώφοις κάκογια μήροις. 
αἰῇπαι!ςς εἴ ]ο:ν εἰ γτ ῬΡΊΊη. αἰ παῖ Δτὶ οδις (ρα ςΠγὶς. ἀςα θα 
τον οἱ παρομιάζεῶνε (οἰ απάϊιπι ρατο. ϑιιπς ΘηΪ πὶ ἴῃ αἴζω νοτ- 
μααϑιίπα.Ας ἐπ πᾷς σοπηροίτίους αϑρφ,ντ Δα 1π ΑἀΠηλ]]ο,ἐλώτ 
σωσιν ΠρΏΪΠΟαΣ : ουμἶι15 ράσο ριι}5 γὙ[ι5. Ὑθὶ τὰ ἤάτιγα ἀϊ[πτα, 
τασιθη σομξογιητατγιντ παϊπιοπάο νίγοσιιν ἀὈγάῖτα5. 

τιαρῤμοιον, τὸ, 4 {Πτλ}]}ς) παῤ ὀλίγον ὅμοιον ἡ παρεμφερές. ἘΠῚ ὃς ἤριιτα 
γο! ροσῖις νἱτίτπι οτατί ἢ 8 5 ααλτὶ ἂν οἰ Γά απ Πτοσὶς ἀλιοτία 
γερά {ππτιαταγιντο Τίτογταςς Τατὶ εἰδὶ ταητα τγγαηης τα} 1- 
ΠΙ. ἀρυνά Ὑ ογεηζίμ πα πὶ ΕπηιιοΠΟ 5 ΤΉτ, ν᾽ 4}1}} 5. 4] ιπια- 
1ὰπι,.}}}} δου δαμηῖο Γαπιᾷτ ἀοηλιπη, νάς ἴῃ ἀϊξτοπε Ππα- 
ρυνομασία. Πα ἀοητίι5 μας ἀριιά Οτα ςο5,ὰ αιιι15 ἰιςς ρτἰ πιὴ πη 
ποτατα [Πιητο σοῦ ν άογο Γπιριι5 ντχ Πδης αν ὁμοιόπγωτον ὃς ὅμοις 
οτέλδυτον απ] πρτιῖτ. 

τιαρόρμοιθ.γε δ, αΓΠΠ.}11ς5, αϑροὶ Πῖς ἀϊπυϊ αὐτί οι ἀςποταῦβος οἵ, 
“αὐ ὀλίγον ὅνοιθ..]οἱς.1.3.ςαΡ.127 πόα παρῤμοι. ἀψινδίῳ, Ποῖ θα 
ηοη ἀϊ' Πεμ [5 Δ Πητηΐο. 

ΤΙαρομοιαδάϑει τ ὁμοιωϑει γα Πα τυ ἀἴποπὶ φοσοάογςο 5 Α[ΠΠ, ]Ατὶ» 
παρεοικέγαι ΡΟ] ΠΧ. ᾿ 

Τιαρομοίωσες οἱ. Π πα 1} τι π15 νἸοὶ ατας. ΕΠ ἃς Ηρτιγα ἴα 488 οἵ Πιη]- 
1ϊτιάο ἐχεγοιπαγιπι ράττῖ Δ πιοιι θΓΟΓΙ 791. 111} Ἂς Ππῖ5: ντ 

παρίσωσις ΤΩ ΟΤΆΡΤΟΓΕ ΠῚ πα 4] Ἰτατο πὶ ςοητίποῖ ἃς Ῥγορὲ Πι1- 

ΤΊοτΟ ρᾶτος (γ}1 45. Τομποτγῖτι5 παρομοίωσιν ρα ηι15 ΟΠ νετ: 
ἱσόκωλα αἰιτο ἢ Ῥατῖο ΠῚ βου πιά πταιις ἐρίΠιι5 ἀρ ΡΟ] Ατ:κσαρομοίωσιν 
δέ σοτηρ] οξἘ] ὃς ὁμοιοτέχδυτα, ὃς ὁμοιόπηωτει, ΑὙἸΠῈ. 3. οτοτιάς 
Ἀῖς αθαπάὸ ἀσοιιτ ἀρροίπΐταιιο οχοπΊρία, 

ΤΙαρομολογία ας ἡ, “οηξείΠο. Οὐ ητ ἴδηις [ἴτο ποπο; σαρῖτε τοτ- 
το. Εἰραγα εἴς φυιπὶ αἰϊαιιοῖ τος δάἀιιοτίατιο σοπςεάϊ Π|115. 46 - 
ἱπάς αἰ Ἰχιι ἃ ἰη βογι Πγι15.» 4ιιο ἄ ατι πηαῖπι5 ἤτ ἀυὰπι [ρογίοτγα, 
διιῖ ἐτίαιτὶ Οπτηΐα ΑἸ; ἐλ λίνεον τη πτπθυ, απ, 

Τια ρὸν ὄντος. ὃς ρ τα Γς 5540 4 Δ46{} 7 ΡΥ ΟΠΊΡ ΤΙΝ » Ρτγαίοηβ σοπάϊ- 
το, Ργαίςης το ΡΟ ΓΙ ςοπάϊεϊο. τὸ πτερὸν. ΙΏΟ 5 ὃς το ἀς ]ιιᾶ 

ἀΘιτατ ΡΊΑτο ἐδ Τιορῖρ. ἴῃ ργαίξητία, "]ιαἰατ.ῖῃ εριοὶ. σῷ πα- 

εὖντος βέλτιον, Χεπορὶ.ἱη ΟΕςοποπΊ. πιο ]1π5 4ιιὰιτι ηιοά λά- 

εἴ. τῷ σειρέντι χε τῷ ἀγαϑῷ ντογα ΒοπῸ ἀππὶ φάτ, τῷ παρόντι 
χεῦῶτω δεῖ. αιϊοιί πατιιγα τοῦ ἸηΠτιτη ΕἹἢ ποδίβ,εοντηος ἀε- 
φοτγΘᾶζα ἄς δεποί, ϑέρϑει τὸ πειρόν.ν Ἰάς Τέϑημι, δ)ὴ τῇ παρόντθ-, 
ἀπ ργαίοητία ἐν τοῦ παρόντι, Ἰη ργα εαεὶ ἴη ρτα ςπτῖα 5 1ά οἰζ, ἐν 
τιῇ παραυτίκα ἃ νεΠρῖο. ἐν τιῇ παρόντι ἐν τ παρέσῃ ζωΐῇ 5 ΠΟ» ἴῃ 

Βοστοιηρονε 5 ργοιι τοπηροτγὶβ σοηάϊεϊο ἔοιτ [στιν τα » τι 
ἐγ 41... ὃς Ποοτατιντάς Βιι4.1η ἀϊξείοης ἴπ ργα[δῃτίαγιπι, ἴῃ α- 
Ρ᾽ ΠΟ]. ἐν τῷ σαοόντε, τιπς (ας ργστογίτο 9 τ τότε καιρῷ, ΑὙἸ τοτο!. 
ἔπ ἈΒεῖον. εἰς τὸ ποιρὸν . απ ΟΠ πιιης, ὡρὸς τὸ παρλν»ἱπ ρτα- 
{δπτῖα. ΡΒ ίανῖς. ωρὸς τὸ παρὸν κεἰ δοκεῖ, 'π ῥταίςπβ πο ν]άἀςτΠΓ) 
Ῥαιΐις σαρίτο ἀποάοοίπιο Δ4 Ηεθδυῶος : δὶς ΠΓοοτατ, τὸ τρὸς τὸ 
χαρὸν συμφέρρν, ρτα ἴσης σοι πη ἀ1τᾶ5. {6 ΠῈ οΧ Ργαρίςητί σοηαΐ- 
τίθης, Τ μον εἴα, τοὶ ποιρόντα 7 4114; ααἀΠιητ, ρεαίςας τογῦ ἢ4- 

Τιαρὸνοντ οἷξ ἐν; (Ό] τα ΡΟ παιρόντος, 4ατιπὴ Πἰσατοῦ αι 

Τα ρϑνορ(ϑξειν,αρ ΠΟΥ ἑ ΠαγΟ ΡΟ Ϊαγο. ποιμΐης δά αἰ 

ἐλ 

ΠῚ ΤΑῚ 
ταις, ΤΑ σειρόντων κροτιστα ΑὙῚ ΟΡ Βαπιορτι πιὸ 
Ῥίλ. ἐπὸ 1" σαιρόντων, εχ Ῥταίεπτὶ τογυτη 
οἶταν δ ῥγὸ βοεςπὶ δτὸ “ἦν ὑπταρ χόντων. ἐκ αἿα σοι 
πατα ἱα εἴτ, ῥγοῖι οσζαῇο ἔστι 5 ἐχ ργβίςην ςορὶ 
τίοης Ῥτρίεητίιπη τετηροτγιτη, 14 εἰν, ὸνν «ν᾽ δευραφὴν 
Ῥτεβ ΤΒιογ ἀϊά. εἰς τοὶ ποιρόγτα 5 Δ ρταΣ [Ὁ Π591η ρτσθίει 
δὰ ΟἸδμοοη. φεὸς ταὶ παι ρόντοι, ΤΠ ΠΟΥ «ἀἀ ρτα ρητοϑ. 

αὐτὰς. ῬΊ ατάτο ἢ ἘΔΡ1ο. ἃ λόφον ἐμ σῇ ραΐσιν κρύφα 
Θὸν 5. ὅν: γ) ϑέλησεν ὁ αἰγίξας, ΑΗ 0] αιαπιὶ οἴος ταπηι 
αἱ ἐλου!τας ΟὈ τα 5 οὐτπὶ οσοιιράτο πο εἶτ. παρὸν τὸ αὶ 
ἄτιπι τεπιριις οι άπ ἀαρτς, ΗΝ παι 
μα χανγαιτη εἰς Πσοτος, δ απιοίξιντάς [ἀρτὰ ἴῃ Τιαρεώ 

αἰ άςητο5,α ἰαάδτε δά ποιπεην 
Παρονομασίμ,ν Οοιμπη οΟἸ πο, ἤριιτα αι δέ παρύχησις ἀϊς: 

εοέεπι νογθ 9 αιαί σοπιγατία αὐ σθητιιγ. Π οίταγ ἃς 
το ἀς Οτατ. ρα ὰπι ἱπιωχιτατιιτσι γε 1 ΗῚ ἄτας. 
Τετοητιὶπ Δπάτιησαερτῖο εἰς ἀπιθητίμη} ΠΟΙ ἀΠΊΔΓ 
βητετρτ. Αγαθλησ νετογεβ ἀς ργοχίπιο Ππλ|1ἃ ἀϊςα 
ζετο 7 Μίπιις σμάτιμπ ριταιῖς ἕοτς ἐς ἀΥΠΊΑΓΙΟ » 
ἀς (λοτατῖο βι{πτ φίδτιιτν. Ἐτ αι!άςπι ἴῃ νου δὶ 
οἰταγνῖη ΠΟ ΠΊΪΠ1115 ποιρφνομεισία, ἸΠαρονομασία ἃ 

ΠΟἢ παρωνομασία ποι αὐτυνομοσία, ἧς μας (Οὐυΐητ,],9., 
εάγορμ μοι 

Παροξίζω, αιιο 411} ρεγ (ογιθιητ ,1.1π ἀσοτοπὶ γογσς 
ἀεσεηογο,αςθο νε] δςείςο. Ὠιοῖς,}.1.ἀς Βα πιο, α 
γί. χὴ εἰλικεινὰς »κὐ μὴ ποιρρξίζων, ἷ 

Ταροξυμδομαι,  τλγη ἀΐπτο οχασεγθατο,ϑυμούῦμαι, στὸ 
[τουἱποίτοτ, διὰ τρίτης παροξίωγεται « τοττῖο υοαις ὦ 

δος εἰ !αςοίοἰτ, Γπυϊτϑϊαρταιιοίοίτ. Θαεημς Πἴδτο 
Οἰδαςοπ.ΠἊὋΟοτ. βυχδύεάδοι αταροξ’υυϑείης., σοΙ ἢ Ττιπὶ ἢ 

1π οἴ π16 5. Ὀ] τ. ἴῃ Τ ἢ ηγ1, 
Παροξωυτικὸς οὐ, εχ σογθατι! 52 4Ὲ ΑΓ ἔγγ τατΊ 15 ἡ ποῖταῦ 

τιον Οἱ οχυπαροξωυτικὸν εἰς τὸ απ) ιν, Χ οΠΟρΡ ν, ΡΊατα 
Ῥυ σι!  αποὶ ὠοργησίας καὶ τζλλιαι «ταρηξυυυτιχοὶ, δὶ ὧν ἔγιοι 
γιωαγκωνίτισδος γᾶζς. ᾿ 

Παροξεώω, μι πι γχας ΧασιιΟ,Ἰγγ του ομοί το, Οχοῖζο, Οχᾶζα 
ἰαςοΠοςρτοιοςονεχαίρεγο,οοτπηπιοιιςο, ἃ ἔα. Αςςυίατ, 
ρθξωύει (ὺ πολίτας ἐπ᾿ αὐτὸν, οἶτ165 ἴῃ Θ ΠῚ σοηοἰτατ,ΡΙα 
ὙΒοημοοΪ. σπαροξωει ςρατηγριὲ δὲ μοί χίιυ, δὰ : 
Ἰησεπάϊτ, [ἀφ πι 1 1.46 0, τρετοιῖοι γε κὶ τεταρ ταῖοι 
«σαροξευύεσι, ἱ ἰπιρετιητ,4].}.1.ἀ ΟἸδιις. Ἷ 

Παροξυσιὸς οὐ, ὃ, τττ᾿τατῖο, ἰηοἰτατῖο, ἀστὶ5 ἀἰϊςερτατίο νῷ 
{ες τὶ» ργοιοσατῖο 7 Ἔχτὶ πηι] Ατῖο 5 οαρῖτο το,αά Ηςθ 
Πᾶτη Ῥάττο ΠῚ σα ΤῸ : [σα ἴῃ Δ Ε115 1ῃ πηα δίῃ Ρ 
ἐχοφηάοίςοητίδ.  ἔξογιπὶ σαρῖτε 15. ἐγήϑετο οὐυῦ παροξ 
Σποχωραϑϑἰιῦ αἱ αὐξξὺ ἀκ μή λωνγταητα δὲς ΔηΣ πηοτι πῇ ἱγτῖς 
ντἶτοῦ ἂΡ αἴτογο αρίςοάοτος. Παριξυσμὸς ργΟ Δοςοίοι 
Πὰς ἀοςοῆτι ΡΓ Τα. ΘΔ θη Πἴδτο ρτῖπλο δα Οἰδιςοη. 
401) τῦτο μῆρ ἕπασι τοῖς ὅπ) κέπῳ πυρέξασι κειγὸν ἔν γε τῷᾳ 
ἀκμῆς τῇ «-αροξυσμοῦ χρόνῳ, Τά 6 Πὶ Οαἰεη. αἰ χυδηάο πὶ 
γοῦαι ὅδησηυοσίαν, υρ)σϊβολίμ εἰσβολίω, ΑΡἈτ. 1 τοῦ 

παροξυσμὸν δηητεταυῖθον, ᾿ 
Παροξύτονθ-,:..6. ΔἸ ξπ1ο Βα ςη5 ἀσυζιπῇ ἴα Ροαυἶἷτ.. 
ΠΙαροσσαίοδον, ΡιΙρ ο. » Δα ο ι5. Ηοἴγοἢ. 40] ὃς παροπαι διό ἃ 

[ρεοῖς φιαάδμι ρογα ίξά τὰπο οτῖς ΡγῸ πυροπαδία, 
ΤΙαρηπλίζομαι, Ἐχατ ποῦ ΡΙ1η.δεςιιη4. οἵξ ὃς ἀξαγπιαταϑ οἱ 
ἀρὰ Γἰυμῇ. σαρωπλισμδρ., Ρ] τ τγαηΠατὸ ἀϊχῖς ἴῃ Οἱ 
τὶ σου, κωλύομαι χρή ότι πεῖς ἐμαυτῇ λογισμοῖς κὶ παροηλίξι 

Παροπῆ ἐξ. ἀε(ρ ς᾽ απ άτ15.ης 5 Πρ επά!ι5. 
Πιαρόπησις ἡ. ἡ. αΠλτῖο. εἰ οσΑτῖο Πιάοτίς δά ἰρηοπιῦ 

ἴῃ. Τιαςοηῖςο οἰ Ἰοἰτὶ. Πέρας ὃς ἴῃ ξοσις  ξε]5 ρος ἢ. 
ἀτοηδινίάς Οα]. Αἰτεὶ, ἕν 

Πιαρῥοχμα.τὸ, ΟΡ] 41π15 αρεΐζιις γε Πγδδοηιιπι, μα! ιοϊπατίο 
Ὀὶ «Ἰροὶ νἱτί απ Πρηϊῆςαξ ντ ἰπ αῆρᾳ κουσιαςῖη 4110 νἱάς ς 
ΡἰΔ τε πλ,οοπτοπιρτι5, ἐς ρ ἕξις, ΝΑ Ζιρτο Ροσηϊτξεία Υἱ 
ΔοοῖρΡὶ ἀρι 5: πρὶ. Ππτοτρ. Ἐρὶέϊ. ἢ Ὁ 

Παρῤρασις,εως, ἡ ἀς ρε 10, ςοπτοπηρτιδ., 
Παρορρίαν μι. στα ρφψομωι π'. πτειρεώραχα 5 ῬΕΓΡΘΓΑΠῚ νἱάςο,, 

ντ πειρορώ ἐμφανὲς. ΒΑ] πο ΠΟΥ ἰπ τὸ πιαηὶ ἔς τάν ΡΊατ 
ἀἰοργησίας, πιαρεραξ τι τἶν ἡμετέρων, 41} ποϊηα τὶς 1π 4 υ αΑπὶ 
ποίεις ἀἸἀἸςαπά 5. Ατίζοτο!, ἀς ΤπἰὈπιηῖῖδ . τὸ γὸ παὶ 
ἡ αϑοσυχέ εἰν, ὁρῶντος ἀληϑώς τι κὶ ἀἰκϑοντός ὅξτ, ὁ πῶτο ἢ ὁ οδεσα δ: 
Ηἰρρία πιϊηογο,ἀμἝλυώπ]οι κὶ παρορώοι, [τε πὶ, ἀς ρ]οἰονἢι 
Δίρογπογσοητοηιηο,  ἰ Πηται] ο,τγαπἤπιϊττο σε 5, ἐκαν 
παύω, φρονωΐν εἰμεελω, ΟΠ Ο ἢ η. Αγ, Ασοιίατλι. ᾿ι8 91 

παριδὼν παῦτα Ὄπα,αριι Αττῇεα Αα1. τεχα γὸ αύχοις ΟΣ Ἶ 
Ἐἰξφη ὧν ὅτι μοι σπηρορες ΠτοΓρ. παρεπινοεῖς δ᾽φίσκᾳς. ΐ 

Παροργίξομαι,ἰττΙτοτοιποιιςοτ δα ἐγαςιιπά πη, 
ΤΓαρφργισμα, ἃζ ) "" 

ΤΙαροργισρι γον, ὃ, ἱἰτγίτατίο ααιπιοταπι [1ὰ. ἐτασιηάϊα, 4 

ἘΠ}: 

ὮΝ 

ἰλύκι 
ἵν 
ἐμ! 

διῇ, 
Π 

ἿΝ 

ἵ 



ἴχπὶ οὐδῷ ἴθ πας σοπιροπτίοης γἠτίπ πὶ ποτατ, 
υσμα ποιφῤρα μαι ὃς οπχηΐς ἵγα ργὸ Ἀἰδίτα οἴς. 

ἰατοτα πιοητὶς ἤτιιδεν οἱ ργορὶ πιοῦτϑηι Πτιι5.5 014. 
τὸς πισος σρτοάϊοτ αἰΐςπιιπι ἀρ τιμτὶ ν Πιγραάυ. 66 

οὐδ ὁ αὶ ἸΙοη σὲ ἰατέσιϊο ναρατιιγγδς αὶ ἴῃ Ρτοογοπά 5, 
μα Ἅιι Παιδιις»ἀἰτϊ οπῖβγαις ἀρτὶγἀδηχημπὶ ἰἀτ»Απι- 

ἴσην 
πε τυ ἀπιλρρῶμ. ὀυϑιὲ ἐρέϑιζον ἐδ βρεηανὲς 

ἴω, μι ήσω, πιηκα, οποῖτο, ἰποῖτο, Πουτοτγ. δυεγείρω, ποιρρξυΐω, 
Ἀσοια, σα εόρριων ἐδ αὐόρας ἐπεξελθεῖν ἐδὺ βαρξαῤοις μέ" εὐ τῳ, 
πάπιι σοηίογοπάας αἀπογῆις Βατρατος δηϊπιος ἀδάς- 
τατος ἰῃ ΟΑπλὶ ΠΟ. νουμῶν ποιρρρίίσοες τρθς τίυν βασι- 

τοροπὶ αὰ γοραιπι [πο !ρ᾽ οπάτιαι ἰμάτχῖς 9 Τά οπὶ ἰῃ 
Υ 

ἰπχτα Πατίοποην Βασογο [ἴτιι5 οἰγοιιπάαητο ο[αο, 
ἀς ϑοχτὶ Ροιηροῖ) οἰιπι Ὁ ξζαιιῖο σοηρτοῖϊι» Πομπηΐῳ 
χὰ παρἐρικοιιῦτος. 
ως, ἡ σοηοίτατ!ο,. 
"Πα ἐποίτατοαιις ἱηοἴταπα! νῖπι μαθοῦ. παιρρρμητικὸς ὠ- 
ΟΥΘΠΟτοπῚ ἱποοπήδης. ὨΙοίςοτι ἃ. [1}5. τοῦτο. σὰ ρ.137. 
παοφρμητικὸς 5) Αἰ ἰἰοῖς 5 δ ὩιΡ 1452] πτάγο Πι15 1η 1 - 

ἔοάϊο.παρρρυ ω τείφενν; Πα πη ἄτιοο, 
αθιι αι ἀἰοὶς Γιιοίαη. Ῥγῶτου ἀυ σα ΏΓ1Π1} γοργῶς 

[νΘ..ι σοητοπΊὨ τι. ς ΐ ᾿ 
»ασσοτ δ. ἰοςὶ 4ιτ τοπιροτιογαητοὶ, ἐἰμιτορρῶθνεν, ρΥἶι159 τοότερϑν» 

δ 4, χητὸ αητο]Δαο, ἐν τῷ ἐἰμωρρῶδεον χρένῳ, ροοτὶςὸ ρυίοτο Ὀγο- 
τος πείδὲ ἔργα γγυέῶτι 5 14 εἰδ 5 τὶν» Ρτϊ μαι πὶ ας ορογὰ 

Ὁ Ηοπιοτ. 1114. ΑρΟΙ]οιι. ἈΠιο (. πορρς ἐν γῶν ἱκέῶς, 
Ἰθατη ἴῃ Ρατγίαπὶ τοάϊτεῖ . Ἡοπιογ. Οὐν ἢ. τ. ὡς τὸ σοίρρς 

γε αμῖοα 9 Γἀο πὶ ̓ δ᾽ (5 π. ταὶ πτέρφο» ἴα εἴϊ, ργατουῖτα, ΟΡ Βο- 
γδ τείτ᾽ οιιὼ πτίφος τῶτ᾽ εἰσέπτειτοι σῇ κυξεργωῖμαι χερί, Τά ται 
αἴἶτιρτο πλησίον, ποι ἰοηρὲ ἃ «εἶχε δὼ μοίτων παάρρ:» Ῥτοάὶ 

εἰξ θα πολυὶ κι! 415. [οἀ νἱάστιν Πρηϊῆςατο ργατογαιᾶ 
τ Γιιοϊληιιη. Παΐροσον, αιιατεπιῖ5. [ιςἸαπι}55 ἐν ὃ 
γ,» παρ᾿ ὅσον ἰσεζέςερος τυγχαύει. Ῥ᾿ υἴατο. παρ᾽ ὅσον τοῖς μὴ 

αὐ μετεμέλησε τοῦ ἔρωτος ὃν ρροίάδησοιν τοι Αἰλκεζ,αδὸν 5 ᾿ΥΠ 
“901Π ργὸ οο ἀιιαπτιιπὶ εἴτ. Πα ατῖβ ἰὼ ΕΘΠΟ]. ὅν 2. εἶσ 

᾿δϑυυύτων λόγοις ᾧ δυ δεῖς ἐνομίστι μῆν., πιιρ᾽ ὅσον ἐ δεῖσοι μὴν ἐλέγξαι 
" ἀλη ϑειαν,]πρρα αι νεγῖτι ΠΠγ115 το ιςγετς 4ις 
οἰεθάτιιτγι δὶ σηϊῇςατ οὐ! απο υτατη ἃς ργορτοτοα αιιὸ ἀν 
ἐσιιατοιιις. 1 ἀοη, ἐκ εἶνοι ὃ ἰδυώται ὄντες, πταρ᾽ ὅσον δεδίασι 
εὖ αἱ αὐνοιωῦ ται. δὶς 4παζοπιις ἀριιὰ (αἴ ητ}}.ΠΌ τὸ 4.ὅς ὅ. 
τὴ τείροπεοι τῳ αὖρα τοσούτον : ΟΥΟΡΟΓ, αἶδρὶ τοσούτον κα 
ὐμβμοι, αν ὅσον κὶ ψαυειν αὐ τα βδελυου ἐμεϑα . ρατύτη εἰ 

Ἴοη ἃ ποδὶς σοποιι!ςατί. ἰΠ φιατοπιι ασμουτοιλμ5 ἀττίη- 

ἰαφον σεσολοίκις“α!»ιιατΟΠ115 Πηρι]α ἤπης δαγδαγὸ ὁπιια- 
οἴαη.. ; 

τω πιυγκαγοχτίπι] ο»αἀπόττοτ, Αια, Ασςι τππ- 

᾿ὐδὲν ἸΔἜ πὶ ιιο αὐ δοὶ μικρόν, ὀλίγου δεῖν » ργοραπιοάιμπι, Ρτορὸ 
Γόγεῃσ, ρα ταπῚ ἀμ εἰϊ μη, ν οἷ ράται οἰζ ντ ποηντ [ΟΖ ΠΪτΕΓ 

ΠΠ5 Τα ἴς, Οἱςογο Ρτο Οἰιιοπτίοργορίτις π18}} ἔαέξιιπι 
παν τ} οσοϊ ἄοτοτιγ. τη Ταίοι!, Ῥγορίιια μ1Β}} Δθ- 
ὉΠ στ αρ᾽ ἐσδὲν ἦλϑον ἀποκτεῖναι οἷα οἴ. 11} Ρτορ μι ματα 

ἢ ντ ἱπτογῆςσογθητ, ΡΊτιῖη ΡΟ τοῖς ργάοορτ. τίω πόλιν 
ἐλϑούστιν ξ-τολ ἐδϑοι 5 πἰδιεποίησεν αὐταπίςως, ἰὴ εἴς, ρτορὸ 
Π. Τα ἐδὲν τίϑυμι 8111 ἔας]ο, ΕΠ Ρ. παρ ἐδὲν τί ϑεῶν 
ἰὼ λόγῳ διυΐαμα), νοἰμρτατῷ ἀἤρογπατγὶ γτάτίοπα Ροῆϊιιπι» 
Ε ϑεης εξ, περ εἰσδὲν ὅδὴ ταῦ τας Ποτιιπὶ πι1}14 μα θοτιγ γατῖο. 

ἣν σὰ βία κύδεῶς, ΟΡ μος τι} |4πῦ νῖτα τατίοπςεαι παθετίϑ. 
υὕτως ὡς τοὶ τοιαῦτα ποιεῖν» δπολώλασι,ῃοῇ ταπῇ ν 4 α[14 ἐς 

πῇ αιιὸ τα ἴα ἔχοογοτ,᾿ὅςς. Πεππ ἢ, παρ ἐδὲν δον, η1- 
[ΠἰΠιι5. παρ᾿ ἐδὲν ἦ γε «δὺ ἄρλοις, ρτο πΙ 110 ἀπιοοθαῖ το 1 ητιο 5. 

δὸς, ἧ, ἴῃ Πα πη πτατῖο οἴτοα ραττοπὶ αἰ ἰσιιαπι οἱ ΠΡ ΠΑΓΙΙΠῚ» 
ἢ (οἷπιτα Πρ ριιγατιιγι ΡαυἾτις Αἰ ρίποτα, πα ρρύλίς, ὅδε φλε- 
δέ τι μέρος “Ἷ ἄλων.ς νετὸ ἐπουλὶς εἰς ἀπὸ φλεγμονῆς ὑωρ- 
ΧτΣ τὸν ἐσώτατον γύμφιον, ἐδ’ ὅτε Τ᾽ πυρετοῦ κα ὁδιωΐης, ἀρὰά 

εἰ. 5. χτ᾿ τύποις. εἴς ΤΊ πχοοτατίς ἀφητὶ τ οἴπιπὶ άπ γι 5 
ἰδεςγν ὈΪ νἱτ! σὲ σειρωτίδας, ΟςἸ Πὰς [10. 6.ςἀρ.13.δοἱ οπτοῖη- 

ΤΕΓΙαΠῚ ἸητογάΠπὶ Πχτα ἀθητος ἴῃ ρἰ πρία5 τα οτοΐα αυς- 
Οσοτῖγὶ ἀοἱ οπτῖα, πτερρυλίσας Οτα οὶ ΔΡΡΟΙΙαπτ, 101 ταπιθῃ 
Ῥτὲ (Ὁ ρτιιῃι σαι ρρδοντίσοις, 
γΟΥΠ ρα 15 γε Ματεῖα]15 ἀρρο ας Ἰουῖτον οὐρα τερο- 
ἀρ ΡοΙΠ]τις. 

σία, ἀρ ἡ ρτοἰςη τα γα ἀπο Πτι!8γ καιρὸς δηπτίδειΘιγϑορίνος  ΡΒα- 

5Α 41:5 
Ἰαγῖς ἔῃ Ἐρ᾿οΙ. ργὸ γοάίει: αἴφιξις, Ευεὶ ρα, συρρὶ πολλαὶ καύσεις 
“δυεσήμῃνο τυ) ἑωυπὴ ἀνα ρρυσίαν., Ρει ππεἶτος ἰρς5 ἤια δάμςπ- 
τι1Πὶ Πρ Ποαιῖς, ΡΙατατς, ἴῃ Οαμλ]ο, Μαζιῆ. 4. νὴ τί τὸ σημεῖον 
τῆς σὴς παρρυσίας ; Πρηιιπὶ ται ἀἀμοητιιδ » 5ΟΡἤσε!, παρρυσίδρ 
ἐχύΡΤΟ παρεῖναι ἀἰχὶτ ἰη Αἰαος, [4 οἴἘ, ργορὰὲ ἀσσοάοτο, ἐγεγόνᾳ τι- 
νὴ ῥωμαΐῳ συυύϑεια κὸ παιρφυοία «ορὲς τὸν γα ΤΠ πολεμίων, Β Οπιαηιις 
ἡυίάαπι οιπὶ φιοάαπι μοίξἰμπὶ ἔπ] αγίτατο πὶ σομϊιηχῖτ, 
ΡΙΔτάγο ἢ. ἴῃ Οαμλ ΠΟ ν δὲ ταπηεπ αἱὶ ͵  σοάϊςες παῤῥησία Παίσοητ. 
Οτορόγίι νας οἱ ργὸ φοπηίτατι ἐς ϑεγιιάσοσο Ἰοσχιιξη5, ἥξειν 
ὃ. ποίλιν μλ τὶ ἐγδῦξα ἀυτ παρρυσίας, κρινοιμῦ τα ζῶντας νὴ γέχκροιξ, ΤΠα- 
ῥύσια, ΓΟ «ἤριασία, Γ)ςΠλΟ [ἴ.1η Οτατ, αὐδὲ σεωωτεξεως, ἔχοντες ὄυπα- 
ιν βίονυπαρρυσίαν τε χρυμοίπων, ΡΕ οι] αΓιΙΠῚ γέ πη ΡΓα δ πτοπη αὔτ 
απὸ αι αητιαπ), Ταρφυσία, γε ιιοητία ἃς τ᾽ σα οήντων δεψιν 
λεία, ΡΙατο ἴῃ Ῥῃοτάοης, ὡς κἡ γε ἔχω μῇν παρφυσίας, 

Παφρχέτευσις, ἔνι ΠΊΟΥῖς 401 14 ΠῈ ραττὶ αβἔεέζα: αἰῆχιις οἴ ἀουιπατίο 
δέ σομιιοῦ πο 44 ργοχίπηα ΠἸομΊ θα 4111 δὰ σομτγαγίᾳ γοιο}}1- 
τιιγ)αὐτίαπασις ἀρ ρο]]Δταγν ΑΙ οη, Ἰὰς δεπογα τ, Πρ! σαν ἀονῖ- 
πατοης. 

Παρρχέτευω, μι ϑύσω, ποδυχρι» ἀοτῖιιο » σοπ άπ ξιπα ἄπςο φιὸ γοΐο, 
Βιι. ἴῃ Ἐρ Ππ, οἱ ὃζ ῥεῖ αἰῖοβ σδηαίος ἀδείιο ργωτοι θοὸς» ῬΕΓ 
αιιος ἀξάτιο! (Ὁ! εἰρατ, δι ρογιιογίς ἃς πτιζατὶς φαπα! δι ἀδάϊι- 
ςουυὐφηργωῆθθ. τὸ ὕδωρ κ παροχειδύσϑος , αὶ Πα ξϊᾶ ἀηιαπὶ ἃ- 
Τὸ τγαάιιχτς ΡΠ πτατ αι Το π1. 

Παρρχϑύομαι»ἷκ οἹἘῷοιιπη ΑἸ1ο σοι Πιοτι ἀπ οπὶ Πασεο;ο Αἰἴο οοςοο 
411ΠῸῈ οτΠπὶ πιά ΓΙ το ξαττί ματι ν ΘΟ ΠῚ ΟΧΟΓΟΘΟ οιμπὴ ΑΓ Το, ἐτέ- 
ρῳ σιωωδυάξομω, Ατ᾽ίτοι. ΠΠΠῸ, ΑἸ π,.9.ςαρ.)ος ΤΟ] τ π1}5155 παρφ- 
χβύονται δέ ποτε κὶ “ἢ «δ ἴῤῥενας ἐχυσων τινες, Ταρρχϑ'ὦ ατιτεπι οΈ ὦ 
π60 Ῥγατογ. ΓΟ 115 ἔπ πηϊ παι Ῥγφτοῦ ΠγεΔΠΊ ἴῃ 69, 

Παρρχέω ως τἀ πο μο; ποι ρρχϑ μια! ν τάς Ἰπώρρχθο. 
Παροχλ εν. ]ατρ το, χάρισμα δώρημα, Παρ ροαϊτατῖο, 4, ργ το, 

ῬατΌΟΗΙ γηλιπιι5),ΒΑΠ]. πη ΕρῚΠ Ἐς τας ἠαροχαξ, τα θεὰ ρι]ὲ- 
οὐρνοςας ΟςΠ Πὰς 1.5. σαρ.4. ν]4ς Πάρρχϑι, 

παρρχλίζω;ττΔπ Ποῖ, μετεικινω, 5116, 
παρφχλαν Ἰηξεῖζο. 

Πάξοχθ.,5, ὁ ργα διότ. ΟἸσοτ, ἃ παρέχω, Τσεθαησιγ ἣος πομηϊπὸ 
1)» 4 ρεγόρτίηῖβ [Ὡς πῦ ὅς Πρηα ργαῦεθδης » Ἰη ες Ασγοη, 
Ἠογᾶτ. ϑεγπ1.1. - δέ βάτος] αι] ἀςθεην Ἰίρηα (α]έππαιιο. Ηος 
Ῥογργτῖι5 σορίαγιος ἃ Τατίηἷς νοςαζος εἰϊο τγδαῖτ, ηι] (]οπτ 
δζ ἰἴρας 115 ργφιζαθδητ, αι] τορι]. σαι Ῥετγεστγὰ ἰθδηζ. 5115 
ΠΟΠΉΪ ΠΟ ἀιιτο πὶ Βατιηὶ ἔρεοῖθι πὶ οπληΐα πούρ τδιις πεςεῖ[- 
τί ἴπτε] Πρ ̓ππιιϑοντ ει Λογοῃ ἰδὲ Τξηείγς ντἀοταγ θτο 2. 
5ΈγπΊν ΒῚ Ησάτίι5 ποΐροχον ΡΓῸ σοπαΠατοτονῆος οἰς, {ΠῚ ΠῚ 
ἜΧΒΙδίτοιο ροίτι, νογτογς ρα! Ποτ, ΤΊ ραγοοπὶ βαεϊδ,νεῖ Πὲ 
τπηοτιιθ τ σ.ν τ αςΓες Ροτογας. Βιιά.1η Απηποτιροίϊξοτ. Ὀ1ςΐ ροτοίξ 
ἃς ἃ παρφχεϊάλει. ΝΜ αταζντ [ςγῖ δὶς Ραι απ.) Οναοῖα τπογὶς δαῖτ» 
ντ ἴῃ πιιρτια σιιγγιι τγος ἀιιηταχαῖ [δἀογοητοᾶς τποαϊα ἤροπίᾷ, 
ἃ Ἰατογῖδιις ἤροηἤι5, 8. οι νοσαηῖ ποίξρχον, 1 ἀπγϊοῖτια νεἷ 
(ἡ συΐης εἴδει σοῃὶέλιι5. οἰ ις ἀοἔογγθης ρ᾽ ατίέπιπι. Ρατὰ- 
ὨΥ ΤΡ 15 ἃζ αἰροχ ἀϊοάτιιγ. ΑὙ ΠΡ Τητετγριν δὶ ἰη Αὐΐδιις [- 
δίταγ» ὁ δ᾽ αμφιϑαλὴς ἔρως χευσοπῆερος ἰωΐας 8) ϑίωε παλιν τόνοις ξη-- 

γὲς προ χ Θ΄ γέμων. ποίρρχίθ- ϑανάτου σφίγξ. [πτοτρ. Ατίζορ.ἰπ ἀϊ- 
ἅτιοης Σφίγξι  ηάς αἰγῆοτε ΡΟ] ςε ἀϊσεθαπε ποιρρχ σομα ΓΟ 
πεώροχ Θ' ἔσομαι,Ἔτο ΠΥ̓ΠΊρΡὴς αὔο ον ἴῃ οἰττα. ΤάρρχΘ..Αἀ- 
Ἰεξεινι ἵππιθ- πάροχ:ϑ' ο΄ 1115 4011 οἵαις ΡΕΌΙΠΙοὶ σαι ργαθε- 
ταν. πεοάοτγοτιμικρῶ 3. καὶ αὐτὸν δεεχούστιντο 5 εἰ μή τινι “0 παρῤχαὺ 
ἵππων ὅππξας χ7᾽ τίυ) ἔσεοσαν διεσαϑη.. 

Παροχϑ μα)» [ΌΟ1115 {ΠῚ ὃς Πχτὰ γοἤοτ, ὃς 
ΤΠαροχ ἁμῆμοι»οἱ νὰ ν οΕἘ1.1 οί. οἱ μϑὺ ποσ ειδιὼν σηπζεξηκὺς αὔρατορ; 

πειρφχἐυῆνίθ.,8ις, νἀ Παΐροχ Ὁ". 
Παρφψαίομαι μα ργατεν ράποπι γοίσοτγ, 
Πυρόψημα. τὸ, Ο ΟΠ ἴα, σομἀϊπηεητζιιπι. παρρνῥοτοι ἡ εἰμιπτέ- 

λὼν 5 νἱτι 111 σοπἀἸπηξητα 5 ΡΕΙ οἰξγατι ἴω ΗἩ γοῖς, σειροψνα- 
τα ὁκ απερμοίτων ) οΧ ἐοριιπηη δι15 σοη ἔςέξα ρα πιρητα. ΒΑΠ] ἴῃ 
ἘρΠτο]15. ὺ δὲ 

Τίαροψίδιὸν κγ τὸ, ν 1] ς ΟΡ Οηΐτπὶ αιιο ἰπὶ πποηί ἀρρολίτιτ νπᾶ οἵδ 
Ράης ςοπηοάφηθιπι. ' 

παροψὶς εἶδος, ἡ ἀἰγίεῖον παξρψοφόρρν, ΑὙἸ ΤΟ ρ μι. ΡΟ Πεχ.ν 5 οἰσαγιμπ, 
Ῥατίπα Εταίπι. σαρ. 23- Ματτη, ἢς ἀἰοῖταΓ ετίαπι τὸ ὄψον ἐχὶ ὃ τὸ 
ἀἰγζεῖον,τουῦτο ὃ το ὑδλιον, ΡΠ γγ αἷς. παπὶ ντ τοίξατιιν Ατίιθη, 0.8. 
ἀριιά πτιΐτοβ φιτῆοτες δος ριέιτ δ) ὅψ. παρεσεδυασοῦῆον ποιμιχιὰ 
(εἰ παρρψήματος. ἴτε ἡδύσματος ἃς ΡΟΠΠ ΙΧ νἤτατ εἴς (οι θῖς 
δὶ μάζης ἢ ζωμο τιν. , ἢ) ὅ)] ἐσέσματος ὄντελοις δ ὅδ: παροψηστέδεε!. 

Ψηιγραξιιτ ὃς ἃ Τιἀτίπἰ5. 6. άπ τι τα πηαρηάηιια ράτοΡ - 
Πάς ςαὐπατιαριιᾷ Ατπςη.110.9.ποη πιοδὸ γὰ5. [ςὰ οτίληι πα ρό- 
φημσ, ρα Ϊπσητιιπι Πρ πΊ σας ΡΟ Ππχ ΠΡ. το. ἐγα Δῖτ οὐαπὶ ἡπτῖς 
πιοάάαπι ρθη εἴϊο,ν οὶ πηαζα,νοὶ ορίοη!) ν1}15. Ζιοἄ ππης 
παρφρψημέτιον ἀϊξοΓΕΠΊ118. ᾧ ἐμὴ ΚΤ 

Τίαροψωνεῖν,οἸἀπι Ορίοπία ςοΟοπΊοΓα. Ατι τορι. ἐν Εκκλησιαζ, εὐτῶς 
παρρψωνξ σιν, νππσερ κὴ τυρρπῶ 91. καίϑρα ὀφων ἔσι, τι νος γ᾽ [15 οἰ 

Οτατίπιις ἀριιὰ Ατβεη. 4. ὐαμνΝ ἡγῦσα ἀδΝν 
ΤΙαρπεπιϑνγαττο ΡΟ ]ΠΙσςἢ55 οὐρα πείστις.ὁδ' ξ ὃς μ᾽ ἄγε παρπεπι ὧν στὴ 

φρεσὶ ΓΟ αἰδαπεϑιὼν, δς.. αὐδαλογισοί μθ΄, [41] 8. 

τιαῤῥέονρτατεγῆμο. γποοριρτο τἰραῤῥεω, ἼΝΝ 
Ἴοϑε. 2: ΜΜ 5 



Ὧ ἢ ἃ 
τπαῤῥησία σε γὃ9 (Ἰθ οττᾶς δέ Ἰοαιεμάϊ αιάδοῖϊα, ἔδεια, Γεουγῖτας σο- 

τιατῖα αεπτατιοηὶ, ΖΑ «ταντὸς ῥήσις, ἢ διὰ λ ὀγῶν φορθς τινα οἰκεί- 
ὡσες. Λιάπιοι. Οἴσεγο στιν ἀϊχῖς η Τ αίςι!, ἀς δοσγαῖο Αά - 
μἰδυίταις [Ποταπι σοητιι πλοία 1» ἃ τηδραἰτυιἀίηα δαῖτα ἀτι- 
δχαίπ,ποι ἃ Παρ εὐ Δ τέων παῤῥησίαν Ἰητε ΠΠοχὶτ 7 ἱρ(ἀπηαιις σαῤ- 
ῥηιστας κως ΟΠ ΠΠΓΙΙΠῚ εἴς. Ἀπ]. Τάρας πα πλογαῦ 6ΔΠ1 ἰηῖοτ ΤῈΞ 

τὰς ογατι ουΐβῖτοπι Ἀπ Πηίδη. ἃ χιιο νοστίτισ οτατίο [ἴθ ε γα. 
ψο] Πςςητία ἰδοιαάπαι σοτγπιἢςίμπι, Ν άς Οὐΐητ}}. 10,9. σα. 
γιμῖι παῤῥησίας, Ποτὲ οαπὶ 4 ποῖλ, παῤῥνσία καλεῖν, ἰΙοιΐ ἑπισο- 
πιιὸνρα αι. ᾿οτέ. Ματοὶ οαρ. 8.» παῤῥνσίᾳ τὸν λόγον ἐλαλειγ 1. - 
Ῥοτγτο, σεοφηἴς φανερυἷςον τ ΤΟ 1.7, σελ ἰωύη ϑεηρίοις δίδωσι παῤῥησίαν Πτι- 

πὰ ΒΟ Ππ||5 ἀατ αὐάας!4π|, Ν αΖαπ,ῖπ Οτα., παῤῥησίαν δεδόνα, ὈΪ4- 
ῖο ἄς 1μερ!.Π εγτάγειτι ἀϊςομάϊ σοησείεγε. Ραι]τ5 δα Ἐρ οί, 
ςΔ0.3. ἐν ᾧ ἔχουν τίω) παῤῥησίαν γχὴ τοροστιγωγ εὺ » ἴῃ το [Ἰσεητίαπη 
δι ἀσοοίϊακπι παϊδαπιιϑον οἱ ΠΠαγγάσου ἃς δάϊταπι. Εἰ νετὸ νο- 
φαΌα πὶ πιο άτιιπι : νὰ ὃς Πρ ογτας ὃς Πσεητία ἀρι Γατῖπος ἴῃ 
γτγάμη αι ράτγτςη,. 

τταῤῥισιαίζο μα.μμ. εἴσομαι π.ἀσμνα!γαιι α ξξοτ ὃς ἰῃσοημὸ ρίαπόσας ἀἰ- 
(ο,ἐλϑυϑερφοομω, αροττὲ Ιο΄ιιοῦ, πα ῤῥνσναίξομαι «πρὸς σέ, )οπλο 
παῤῥησιίζομαι ταῦποι ὡρὸς σέ, υιοΐλη, Παῖς ἀρὰ το ΠΡοτὸ ἰοαιιοτ. 
πεπαῤῥησίασμαι, εγὼ ἀϊχὶ, πιο ἘΠ. ὃς ΡΊατο ἀς 1 ο στρ. Ἐξ οιιτη 
Ἀςοιυίατιιο, παῤῥησταζό μᾶροι τία) αλϑειαν, γοτίτατοπι ἢ ροτὸ ῥτο- 
Βιομτες, Ναζαηζεη ἴῃ Οταᾶτ. δ, ἐπαῤῥησίαστετο, ξοττιτεῖ ορῖτ. ΑΕ, 
Αροῖτοϊ. 9. Τίοοτ. πἑεὶ ὧν αὐ αὐ μη παῤῥησταστιδϑει . ἀφ αιιίθι8 τὸ 
Ῥιιάςατροττὲ [ο6111.ΠΠὈ τατος οτίαπι ἴῃ ΒιιΠτγ. ηδεςτα ἦν σοι αἰδεὶ 
ὅλης ἐπαῤῥηστασεέμίι τῆς παιδϑύσεως, Παῤῥησταζομαι Ἰητοτά ΡαΓ. 
Πυὸινταριά ᾿ρίμμι ΠῸΟογατ, αἰδὲ αὐ πδόσεως, Ταὶ 3 «ἴδὲ φιλοσοφίας 
πεπαῤῥησιασιυῦρα, ἡ δεδυλωκό τα τίσ διωύχυιν αὐ τῆς οἷ θογὸ ταις 

ἰησομπὸ ἀϊέξα. 
τταῤῥησιαςὴς, ἢ, αὶ ΓοατιοΠά  [ἰδοτγατὸ νείτιγ, ΠΡ ετῖοσ τη Το αιιέ- 

ἀοινηάς Ὀεπιοσματας Ρατγμοπαίζος ἀρρο!]άτιις εξ, 
Τπαῤῥησταικος, ντοὴς5 [Προττατο, πα ῤῥησταστικοὶ Πα ς 65. 
τηαῤῥησιαςικώτερφς. 8.1 ογίοσ ἢ Ἰοσιιοηάο. 
Παῤῥυώμν, αὐποτε παῤῥυωμῆν » ῬτῸ αϑραῤῥυωμᾷν » πεαπδηάο ρογῆπα- 

πιις. ἦς Ετα πη. σαρ.: ἘρΡΉΤ. δὰ ΕΠ οὔτ. Νά} ργατου δ ῃλι5 τα- 
ὅλίες ἔγαησξοτι,Ἱ Αἰ ἘΠ πατητιϑοροτοαιηύ(αιε ΟἈτν (οἰτοπλο. 5 
Ῥτὰ εἴς τπετάρμογὰ ἂῦ 4ια θμ}114}} 4" ἴῃ (πο αἴτιοο σοπίοτ- 
ταταγ ΡΟΥῚς γογὸ ἀτηας σογγιιπηρίταν ἢ 41 Ἐῆπιχοτιτ αἰποῦ ρτω- 
τοῦστεῖϊα, 

Τιυρτιϑεῖ ρτῸ οὖρα τιϑεῖ, ΠΟτη.6δ', 
ΤΙ ρυγρ νεῖν» ἰοιπτοῦ Βαμηδέξατς, Ατἤδη, παρυγραίνει ἢ) χἡ κοιλίαν ἐφό. 

υϑνΘ- δὴ τλεῖον. 
τιαῤυγρθν, ἐν δ Πα ἴτοτ, ματα 4159 ἢ 9. πα άτάτις, 
πιυρυδετι(δ-. ας ὁγ, ταχτὰ ἀ4ιἀΠὶ ΡΟΠτιι5.ν ο] ἰπχτα 4115 ΠΑΓΙΙ5 Δι 

[Ἀτι!ς. 
ΤΙαρὺ δδίθ., α]τιαῖοΊ5)ντ τὸ περυ δον, ἰπΠχτα α΄ 1185 ἢατιιπὴ γε ἰλτιιτη. 

ντ ἔγυ δδον, αιοἀ ἴῃ αἷς, 1 Πσορ. 
ΤΙάρυ πείρ χω, πτέρειμε5 αἀ [119]. ρΡαττος ποτ," πο» ᾽η τη πη τατιῖ5 

Επτὶριάῖς. 
Παρυπά τη,ης γἱνο ογία αιαπὶ ρατγράτοι ΜΠοὶ γοσαητ, νἱάς Ατί- 

[τοι ἴα Ρτοδὶ. (ξξ. 19.4.3.Ετ ὑστάτη. 
ΤΙαρυπατοειδὲς, [ροςῖος μαγπιοηϊα, ἀρ. .{| 0.9. 
ΤΙ ρ᾽ ὑπσόνοιοιν, ἥ στιγα οἰ απ ια ἀϊοἰτατ ργωτεγαιὰ πὶ ἐχροέγα- 

ἰράιλ5. γι 4{{πιι| 1 ΑὙ τορι ἴῃ ΡΊατο 5 πιστότατον ἡ γρόμε σε κλετῆί- 
ςτατΌν, 

Τιαρυπύς ασες, ΠῚΪΠῚ15 ο[Ἐ ιϊὰ πὴ υὐαύσασις, ὈΙοπΥ Πιις ΤΊ ΟΙοσ, Διο τε 
υὑύσιασιν ἐΐχί τὸ κοικὸν, θνμοὶ πιαρυπόςτασιν 9. ᾿άςο πο4; ρΡτοργαπι [Ὁ - 
Παρτίατν μαθοτοίς φιοἀαιηπιοάο [Ὁ Π|{|0. 

ΤΙαρυπος ἰῶτα, ἐπλογΠΙΤς, οἰΓςραςοςρ ΠΟ, 
Τιαρυποψύχω, 10 ἀἸοὼ ἃς οὈἶτοῦ το τὶ σου] οίσοτ. 
Τιαρυφαίνω, μι. αγώ κ΄ οπι ιιο εἰ παιρυφίω ἀττεχοιντ ΠΙΠΙΠ τεχτον ταὶ 

ΑἸϊσιιῖ διτοχῖς ἢα Διισοα νο] ριγρατοα νηάς παρυφασυψίθηατ- 
τοχτιισιντ ιπὶ ΡΟ ]]. 1.7. αὐδαποχυ ἀϊοῖτ ἔα ΗΠς χα οἀάατη ἰ- 
μιάτιον χδυκὸν πῆ χιω πορφυρφριῦ ἔχον παρυφασμῆδογ νοἰζοΠΊ σαπά1- 

ἄχη» οἰμὶ συ! δῖτιις ραιγρατγοιις ἀττοχτιις εἰϊετ νο! οτίαπι ργατοχ 
τιισοντ ἀΐσιατ τόσαι ριιγριιγα ργαστεχταπὶ ἀτῆϊς ἀίςο παρυφην 
πουπίπατιιν ριγριγα νοὶ ργατοχτα: Βι 4, νοτὸ πορυφασυβοον ἴπ- 
τεγρτγοζαζιγ οδιςητηπι ἴῃ ἰὸς [Οοο. Χοπορ, Ῥαρά.ς. ἐμὲ ὀκτετοι- 
μῆροι πορδὶ, ὀμεϑτε τὸ υἦὺ πλῆϑος καὶ τψοναι ἡμδν), ὑπὸ ὃ “ἴδ παρυφασμέ- 
γῶν ὅπλων πος ὄ' χλίθ- δεινὸς φαίνεται 5» αἱ 101 ΡΆΙΟΙΡ 5 παρυφασ-- 
υὔϑων ἕπλων νοττῖτ σογι σά ητίιΠπ ΑΓΠΊΟΤΙΙ ΠῚ. 

Τυρυφιὶ, ἢ ο»ὐνν οἴξιπὶ σοπτοχειι5,φασμα,τεἶλ νε Ποοί τ. ΒΑρἤμας] 
Ἀορίτις ἴῃ ρου Ρ πτάγοθιι5. Παρυφῆ 5 ΕἰῈ ΡαΓριγα ἀτγοχταν 
ἀϊπιπέτιο ἐπ νοίιδιι5. Ετ πεύρυφοι ἀϊσιιητιγ ἃ ΡΟΙ ας ας αἱ ἐν 
τοῖς χιτῶσι πορφυρεῇ ῥάζδοι : γηὰς ἀἰχίς Ροετα νἱγρατῖς Ππσοητ [ὰ- 
σι}15. 

Τταρυφίςταμα! τη Π115 οἵα αιὰπι υφίςτα μα. 1 4 οἵξ, Ργοροπιοάτιπι πιΡ"- 
ΠΙτουν οὶ ξογὸνντ Τητοῦρτ. Αὐοράρον οἷ πιΐημ5 αὰνα Πα ζοτς, 
ντ αὐδῳτύμἭημα,ν εἰ οδῖτογ (ἰδ Πτογοῦντ αὐδαναλωμα, ΒΑΠΠ ας λα 
Ἠχαξητοτο ἐς [ἴς 4 πτπιπάτηι σοφτογπιπι Π ςῸ πο ἘΠ πιὸ 
Ῥοίμποτιιητ θη οἱονεὶ ἀποσκίασμια τῆς δέω αἴμεως ἀυτᾷ ὄντοι, αἱ τοι τῶς 
παρυφιφ'αϑαι). ΤἸαρυφίς-αὧχ τὸ σιωυφίς σὗτονντ οἴορδυνατ θύω τὸ σιω - 
διωυας ων οΪ χ7λ ἀκολουϑε αν ὑφίςτα ὅτε. Γὐληχαίςοη, οἰξαγαάίγκης σα- 

δ ΗΝ 
ρυφίςατωι τῳ χογικῷ τὸ αὐτεξώστον, Βιυιά4, το πὶ ΟΧ 

ξ Χ0} ἘΠ ΑΤΟΑ Σ 
μὰ Προ Ποοτ,ἀοπιοηηγουογορταίςητοτ, ἴπ ἢος ἴοι 
Ωἱ] Θτάπηπι. τὸ γὸ εἰξ ἐχοσης λέξεως παρυφισα μῆμον᾽ 
γα σοιχεῖον ὅξι τῷ λόγρυ. ἊΝ ᾿ ἐξ, 

Τά ρυφοι οἷ ραΓριιγοαΣ νἰγσαῦ νο(ἘῚ Ἰητεχταιν ηάς ἐυπαῤυς 
Παρφα υὔνΘον, δ ςοἰρίςης ἀϊςοηάο. Ποττατιιβοροῦ ἢι 

ζουᾶυΘ., αὐϑαπείστεις,, 

Τιαρφά ὅτι αὔρα πεῖσαι, αἴροαλ ογέστεϑει, σὺ μίξιν δῦ σαὶ, ὁσΊ. 
ΤΙαῤφασις ως; ἡ, ΡΕΓ ἰγσοροπ ρτὸ παραΐίρασες εξ ἀἸτὸ 
ἀητοὶ τ] Ο» ΟὨΠΠλι1ΠῚ ἀιιος ἀατιιτο ἀπ οττατίο,οο 
ἔφηίτο, ἃς ἀςοορτῖο αἰνὰ; τ ξγαιιἀι]! οητα ογατίοπο, 
[το Ψεποτῖ59 ἐν δ᾽, ἵμερος ἐν σ᾽ ὀαρεςις Παῤφωσις, ἥτ᾽ ἔχ 
καὶ τῷ φρονεόντων. πάρφασιν ΞΟ 'οςο Ἔχροπὶς Εἰ|τατῇ, 
ὁμιλίας αἀάεπο ταπηοη ΡΟΠ 8 ἐπι! οὶ νοὶ] ὀαειστιώ 
γε] παραίφασιν οαρις κίων, Ἷ 

Πιαρφέρομαι ἴ) ἘΡΊρτΙΡΓΟ αὐδαφέξρμαι. ἊΝ 
Παρι, σὐδῳλείπω, ἀφων, σιωνω, συγχωρῶ : νῖ ποριϊωῆν, ο(λἶτι πὶ 

ρῶρδυ αἴῤῥητον γ ΠΙοητίο τα τογθαπηι5. 7 ΡΪατο ἐς ἘΠῚ δι 
ΤΙαρέημι, τ 

ΤΙαρώα; ἵπποι. Ατ τος, δ τ.9..Α ἢἴπλα]. αἢ παρώαι ἵπποι χριλ' 
4τιο5 Ῥάγτος νυ οσδητοαα πιης σο]οτῖς πιο ἢ ἴητοῖ οἰπογοι ςὨ “οι 
τα ἔπι, Οαζαταρηα Η ο(γ ον. οχγζοπως πορωαὶ ἀϊοὶ ἔξ ἧμηι 
ποι τινὲς τὸ χρύμᾳ πυρῤῥοὶ, δ. πὶ 

ΤΙαρῳ δέω, ν᾽ ἀς ΠΙαρῳδη, ΟΜΝ ΠῚ 
Παρωδὶ, καὶ ἡ Εἰζ σλητιςτ1ΠῈ αὰ Αἰτογῖι5 ἐπα τατίοποπι τφοάπὶ “-π 

αἰ τ ἴδῃ. ΠΠ το 9.ςάρ.2. παρῳδὶ, ποπγρη ἀπέυῃ βιμμ 
δὰ αἰΤουιιπι Ππι}}Πτιἀτηος πιο] τὶς» αιιοά αἰρυβειὸ στα ας σὐοὶ 
νει Πιςαιϊοηἷς ἃς [ςγπιοηῇ ἐπιϊταΐίοης [ἐγ πατιτ. Α᾿ ἼΠΠ αἰ 
Ὀτο τ4.6χ Αὐοχοπο, ὦ σπερ τπμῦ οἰξα μέτρων τινες ὅ 1) ἡ 

ρα δαὶ 6 ρον. Τ)ϊ εἴτι ὃς Τταρωδία, [άοτν 11 γ.ἰς πολλοί τινε ΜΗ͂ 
ποιηταὶ γεγόνασιν ,ὦ ὁ τῶρε, ν Πυ αι Πποἀ1 ροῦτα: ἀϊσιμα ἡμὴ 
δοὶν ἀμ 15 ἔαϊς Ματγοη 9 ἃς Επθαοις Ράγῖι5 4 πσαραδε 
τὰογ ἰἰγος τε Παἴτ, Ταρῳδίαν,αὐτ εἴς (Δ  ογαγιδ 
ττι5 Ῥοοτα; νογίις ἱοςοϑὸ ἴῃ ἰτια ἄγρα πιςηζηπὶ γᾶ 
τιιγ ἴς δη 14 παρῳδέα λέγεται ὅταν ἐκ πραγ δδας μετενεχθῇ 
μῳδίαν:ντ αιιαΣἰ.πὶ ἀρια ΑὐἸΠΠΟρ μαπειη εχ Εἰτιρίάο, 
Ἰυῖς 1η. ΑἸσοτάς, χαρεις ὁρων φως στιτέεα δ), εὲ χιαήρειν δὸν 
τι αι τ} 1τ ̓η Ν  θι1 45 ΑὙἸΠορ μαη. ἴτᾶ, κλαύεσε παῖδες, 
τὶ κλώειν δοκεῖς , Ἐτ 1ΠΠ4 οχ Αφο]ο Εὺιτιρι 5 5 Τί σ᾿ αἱ 
τοῖσι χεωυῆϑοιξ( ν εἶ ντ ΑἸ 1], δρὼ μῆοις) δοκεῖ ; ΑὙἸΠΠΕΟΡ αη, 

τὰ τητται τ, Τί δ), ἀὐχ οὸνοἷαῦ μὴ τοῖς θεω μδόοες δοκή ; Ἐξ 
τὶρίάσιιτα 1Ππ4 οχ ΗΊρροϊγτο, Τίς δ᾽ οὖσεν εἰ τὸ ζῆν υἱν ὅδε κα ἥ 
γεϊν» Τὸ κοι τϑαν εἶν ἢ ζίωῦ νομίζεται βρρτοῖς ; ΑὙἸ ΟΡ Παπεϑ ἢ ῳ Ἷ 
τα, Τὸ ζίωῶ ἢ δ ειπνεῖν)το 3 καϑεύδειν κώδιον, Πα] απ οὐ δὶ 
τίςα: παρῳδύαι ἔγοασ οητο5 ἴῃ ΑἸ Βα πάτο, Ποπ ἴτρε {ΐ 
ιυίητουν Β᾽ ἀδ ἢϊ5 τγδέϊας οχ ργοξο Πο, Παρῳδία οτία 
ἀιτιπι ἐπ [οἴ ετα ογατῖοπο ἃ Πιπιρτα ρᾶγτο σα γι Ί ΩἾ5.. 
οτατίοης ργοίαᾳ σοπῃρί δια ἀτάις ρογῇοίτιτ, ΗογπΙ 
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ταοῖῃοάο τῆς δεινότητος » χρῆσις ἐπών ον πεζαεῖ λόγῳ γίνετα μα 
σιν ὼ παρωδίύαν, (11] οἱἘ παρῳδία, ὅταν ὁ λέγων μέρος τοῦ εἴ γι 
πὸν περ αὐτῷ πεζώς ἑρμῖωδσῃ Ἡϊης νειθιπὶ παρῳδεῖν, ἢ Ἷ 
σοπιροόπετς. 14 εἰϊ σδητίςσι!πι ν οἱ σαγπιεη δὰ αἰτογῖι5 {Π| Εις 
ποπὶ [στίρεγα. Εὐ τ ατὶν. ἰς- ον ἢ ὅτι ὁ μήρε γρρίψαντος, Αγ δὴ Ἢ 
μιούῦσοι πολύτροπον, ἥν τις υσερον παρῳδή στις ἔγραψεν, Ἀν δὴ ἘΠ 
πε μοῦσα πον υὐκρφιον, Γαοττίας ἴῃ Βίοης 5 Εὐφυὴς γὸ ζῶ μὴ 
οἵα ὅοιν ἀυτῷ ταῦτα, ὦ πέπον αὐχύτα,παλιγγῆνὲς, ὁλζι ὅσου ἴπῃς 
διῖτοπη δ αἿπηιοάὶ Ροοπγαία ὅηι τὰ γελοῖα 9 1. φοπηρᾷ Ὶ ἧμμ 

σαπίοντ αιιτῆοῦ ΑἸ ΒΘ ΠαΊΙς 1Π12. Δ Γα παρῳϑδεῖν ΡΤῸ ἢ Μαῖα 
χλϑυάξειν ροπίτιγ. ΕἸ εἰγς. ἶ ἰηῖι 

ΤΙαρῳ δίας ν ἐς ΤΙωρωδη, : ΧΙ μη, 

Παρῳ δυκὸν , τὸ» παῤ δε οἱ μέλη » Τλτεγργ, Αὐἰ ορ δα, ὙΙ4 ἢν ὑπ 
μέλη. ; ΠΝ 

Παρωσδὸς, Ῥατοι ἰατίιπι (ογῖρτοτγ τῆ, : ἵν 
Παρῳδω, οχασὶ το οοητισηο  1οἱὲ ἀς Ὀγο,ασοίπο. ἀδιν 
Παρω ϑέω, εἰ, κὶ ΠΙαρωϑοιμω, ἄς ρ.}]}09οχιγιιάου [τη πιοιιθο,, ἰὐαιη 

ποι τοροτ, ἐς Βαρτὶ πη. δὲν τῳ ϑεῷ μέγα, δ μιὴ κὶ πένης δὲ Ὁ. ΦΙον 
αὐ κάνταῦϑει παρωϑιύνται οἱ πένητες. Γπισιαππ5. αἰοφία1] αὐοὶ 
πλασίων ϑυΐρας κλλήλοις παρωϑού μῆνοι. αὐ ἀϊπτιπι ἔογ ἽΝ 
ἄσητος ἀςρε!Πςητέίαιιε αἰτοτ αἰτογασητῖη Ὀϊαίορο ἀλι 
17 τιμοπαρωστέ μϑυ- αὐδρα τρεσβυ πίων, 1ιοχροϊεπς ἄοτῖον 

πα Π!ατίτατο [πιπιοιιςη 5. πῆἤρφγκω νιστέ μῆρ (δ. ,αιιαῇ οαδς 
Ἰφης. ὃς αιιοτγίδτις» σπῖτι δη. παρωστέωβν οἱ τῆς τι μῆς, Ὁ 
««(ς Ἀ ΡῈ Ρτὸ ἀνα ζανλεύϑει ὃς υὑεῆρτίϑεῶτα, ΡΟ ἶτο ἢ 
Τπι4 τοπραῖς τοῖςοτς αιιοά ροτίτιγ: Οὐδέ ποτε μνηϑιώσεά 
πορϑάλεν πποιροοστέυϊυ Ὁ. ταῦ τα ποίν τα εἰρηχϑες. : 

ΤΠ αρωκεανίτης, ὁ, το τγα 15) ΠῚ ΓΊΓῚ ΠῚ115. ΑΝ 

Παρωχέανο οἱ, 4] μαίίταιτ ἰχτα ΟὐςαΠΙΩῚ. , 
Παρωλένια, περν [Πα »ἀγχοῖλαι κὸν ἐγκαλίδες, Ἐτ Ὀτας Β1) ἱπεογαϊ 

τις πχιίςΠ} 9 παρωλένια αἀἸσιπτιτ ὅς ροξτα: παρωλενήδω φαρότ 
ἀϊσιπτινε ΨΊγρ. - ἀορον ἄϑης [μιά ἰάευνες, Δ Π ἀϊςαϑ «μιὰ ἃ 
εἰνῖα (οι ἰἀσεῖτος οἰζονὶοίπαπι δυάς εἰς δα ν]ηΐδ. κ. ἢ 

Παρώλοφα ΗοΐνΟ. τεὶ ὑπὸ εἶν" τεν ὄντων μέρη. δᾺ 
Παρωμὴς, δος, [προ γἢι πιο γα  ουρομιὰς γο εἰ πηοητίγοαρ.28, χοῦ, 

Π 



ΉῸν ' 
Α ͵ ᾿ 

ταεἴξης, ιυιὶ ἱπτογοίε ν οἱ Γατοτβιΐο, αἀποπίθης, παρὼν 
᾿Ῥροῆτα. παρὼν τῷ ἀτυχήκατι» ὨΟΠΊΟΙ πειρῶν ἀποδημεῖν 
ἃ Ρμαποτίπιιπι, ΑΥι τορμαης5 ἐη Ῥ[ττο, ποϑεῖς τὸν εἰ παι-- 

υ χαὶ εἴς, δ ξητοπα ἄς Πάογας, Τάοπι Αὐὶ ἕόρῃ, ἰδὲ 4, 
᾿ τι ἐνταυϑοῖ παρῶὼν; ἡμῖν μκεταΐφχη! τὰ δὲ τῷ πλύέτου με- 
᾿ ς ὑμᾷς, 41] αα νο5 Ρογιιοη τ, αι Παρ. 1,44 Οο]οῦς 

ς ἔργοις ατ ἀἀβιογιης γοθιις σογοη 5, Τ ΒΟΥ ἀϊά πα.- 
πῇ πόλή 5 10 ντθοπὶ ἀρρι!]Π 5 Το. ἀϊοίειιτ οτίαπι ἐς τίων 
αἷς οἶτ15 ΤΠτΟΓΡ ΟΝ. πτερόντες βασιλέως τα φαῦ 5 τρὶς ἐχο- 
Πἴσητος, ΓΙαταγο ἢ ἰη ἸΝ πιὰ πο ούντες ναυμαχεῖν, δά ριι- 

ιπὶ ἀςοϊη εν], ΤΒειον ἃ. ποι ρούσοο, ρταἴο τς τυ χοῦσρε, νης Τμι- 
Ἰοὺ ἀεί δήποτε ὀλιγαρχία κ᾿ «ἱὴ παρρυσῃ ὅδικεί μοι. ἱ {Ἐάτιιὶ ρᾶι- 

ἠοάτπι ργα δητὶ (οπηροῦ ἰῃξε εἰ, Πα. μος οἴδ, τ εἰ μὴ 
Ὠτεγρτός Οτάοιι5. πξρυσῃ διωάμει, ρτοίςητδιι ςο- 

δι ογάϊα. τὴ ποιρεέσῃ διανοίᾳ, ρτεο σητὶ ἀμ ῖπιο οἷ, 4] φάἄεγατ, 
ἂν παρέσῃ ἐπορία ἴῃ ̓ρία ἱπαϊ σοπτία, ΡΙατο ἐς Τορὶθ. τοῦ σα- 

ὦ ἰηΠαης. 
οὐ Πα. 51) σοΠῚς εἰτοαριά δι 4.ὁ 5 ἔπλει παρόπλοις ποι- 
γῶν ΣΙ δηον παρῶνας ἧκον γδὸ Ῥοσῖοις εἰς συμμαχίαν. 

αἰδητιις Πιϊτ, ἃ παροινέω, 
Ποπιϊπατιι οἵτ, αριιά Ρ[ττ.ὐκ τούτου σούρας παρω- 

ἰρτὰ ἀΐχογας λέντλίθ: σούρας ὅγέκλησιν. 

ἰδιιῖς ἐπηπηιτατ οντοίτο Αι] αριιά ιοπὶ Ρ]τιγα νἱ- 
τα ἀιιτο Σ εἰς πὶ σἸΠὶ ΡΑτοποπιαίπα, μα σ( παῖε 1116) 
ἃ Οοτηᾶῖ Οταῖ! ΠΟ ΠῚ 1 ΠΟΠΊΪΠ6 Δι ἢ νοῦ ᾿ητογά πη 
ἡΠΟη Πα Πα 111Π1 Πἰτογα ἱπηπηιτγατα ἀϊπογία Πρ Ιἤσοτοντ ἢ 
5 πα πτίατο, γατοτ {τ νοὶ ροτῖι5 ρα άο [Ὁ ςἱογιπΊ ἃ- 

νυμία εἰν ἀρρε! ατῖο ἐἰφηοπιπατλὸ ξλέϊα. 
τὸ ἀςποπγὶπατῖο, Ρ[ττ. ᾿η Ν μα 5 ὅπὸ 5) χα μέρκου μώ- 
ς διε τούτο κὶ ῥῆ γας γλο ἑῶτει πιαρων ύυμον, ἑωρ ἴξι βασιλέαε, ἃ 
Ὁ Μαπιογςῖοϑ 5 4115 οὐ 14 ετῖαπι τορος σΟσΠΟπΊςη 
ὠνύαιον σωειωτικὸν, ΓΟΘΠΟΠΊΘΩ ὰ σογροτο τγαξεῖ, [46 πὸ 

᾿ΟΠγυ ΠΡΡιισ ἀριά Ατῆθα. ἢ .13.τὸν πρωτον τρρσνφραμε- 
[ἴάτῇ. οἴτάπς οὐπὶ ἰοςιι ἰοσῖς Ὡροκεραῖμ.) παρωνύμιον ἔχειν 
ὙΙ πλοποῖ παρωνύμιον ῥτο σπἰκλίω ροἤτιιτη. ἢ 
ζοῖῃ ἀςποπιϊπατίοηπς {{π11}155. ἴατο ἀς Γιερ ἀριά δαπάξ 

τὴ ἰεσίτην ὁμώνυμος. 
τὸ ἀσπο πιϊπατίαιπ12 ᾿. ποτη δα ἂἷο αἰ πουπηΐης ἄοτ- 
νι πλάπαν., ὅσα τῆς πλατύτητος : φίλαν. Στὸ τῆς φιλότητος. 
δὲ αἰϑα γον. σαρωνύμων πιοπιΐπῖς Αὐιΐζοτεϊ, ἰὼ Απτε- 

Π. 

ἀιαῇ ἀεποσηϊπατίὸ, ΑὙἸτοτοϊ. σαρίτο ρει ον! δτο . 

ἴα ας, ἦν ἡ πταρωνυχὶς αἰοίς οι εἴς αι! αα τα ἀϊςὸκ νπριυίαπι 
Ἐλτῖπὶ γε τιιῖα5 το] τοάιιας νοσαηῖ, ντ (ίςετο, ὃς Ρ]Ἰη. 
[Γ] ῬΑ Πατὶ οἴῃ. ῬΑ] ες Αὐοίπετα {10.3..ἡ παίρονυ χία ( Πο δ 
τ) τος η κα ὄξι πῆρα τίω) ῥίζαν τοῦ ὀνυχ Θ- σιωυις αἱ μῆρον, ἘΠ ὃς 

[δ ποιρώνυχία, τι: ἴτὰ νοσάτιγ αὐτὸ τῆς ἐνεργείας 9 ἰώ ται γὸ ψα- 
χίαεγντ τγδά τ ϊοίσοτι 4ο5:Δορί πρὶν Μδετβ] ο]τ5. δι 4ας ὃς 

ίδαις ἀϊςῖτ ράτοηνο ἴας:ν μά ἀϊέξα πτ τς Ποιῖρα, 
Ἐοῖο5 ας άαηι σο] τίς πυῤῥοῦ πῃ οηιιῖ5 τοῖξς Η εἰν ]ά. 
αρωαι. ᾿ 
ἴάεπι Ηείν ἢ. εχ Πθτο αἷθὲ ἱπποτροφίας Δίξοττ ΡΓΟ τοὶ πε 
φϑειλμοῖς. ἔοτίλη παρώσ ἀνα ἰςτΙοπάπτηςντ αὔρα ΡΓῸ αἰεὶ, 
πὶ Πητ 4118: παρώπια. Ὦος εἴδ ταὶ τοῖς τἶι᾽ ἥσσων οφϑεελιοῖς 

ἑυῆνα δέρματα, ἔπτο Προ αιιζεῖτι Ἐφ οσιπι Ραμ φοτί αὶ 
]Πς ἜΧτοΙγΘητΙΓ. 
δ ΔΤ ΟΠ Γι59 ΡΟ ΙΓ Πις, οἴ ο. 
εὐ ΟΟὨἰΑτῖα ἐαιογί  σοτία 41α: ἀπι δὶ ππτ οο]ο5 σηπο- 
ΟἸ ΠΧ 9 κὶ ποιρώπια καὶ. τοὶ αἴδᾳ' ἐὺ ὥπας “Τ᾽ ἵππων Ὡρφίλή - 

5“ τιγες χρν ϑήλια καλοῦσι, [οἀ Ἰεσϑηά. κὴ αὐἰϑήλια : νΟσΔΏΓΕΙΓ 
1 ἴτα ἃς ἃ Ηοίγοἠϊο 9 μα «ἀπογῆις (Ο]6πὶ οαποτιπι ο - 
ἀείεπάιπιητ. 51ς ἀριιά Ὀϊοίσοτὶ 4. αὐϑάλια, ράττος 41: 44 Π| 
ἍΓΙΙΠῚ αἰ σἸΙΠΤΙΙΓ 9 γο τς οου τα, Βογεῖν ἃ (Ὁ]]15. ἱπίμτια 

Πτϊ2 5 404 Ποη ἰπτο! ]ςχογσης ἱπτοετρτ. 41 Ποίουΐιπι 

αἱ ΑΘ ῚΪ 1 οσιι!οσιιπη ἑπτογίοτος οχτογι οσέίαιίς, τ] ὃ π»- 
ἔοπτα5 ἀἸςσιιητιιγ 9 φιιὸ ἃ [ασἢγν πιὰ ἱπάς Ρτοῆιαης. ἀριά 

ΠΟ ΠῚ πταρωπίαι [οτῖρτ. Πιηγαιις {Ὁ το ροτῖθιις σδητἢϊν γτ 
μοἱ κανϑοὶ τρὸς τῇ ῥινί, 

᾿οἷσδος, ἡ» οἴξ ν εἴτις ρογίομα πιμ]τογιιπα,, υἱ “Ἶ0᾽ γυυναίκων Ὡροσω- 
Ἰυιοῖς γα] ὁ εαείρειεχ. Ἢ 
σΣἸητο ΠῚ ρεἰ τὸ ἀριϊὰ ΡΙΠτατοίτπι, ὡς Ὁ ζητοιώτες ἐχ δ ρον, 
αρ᾽ ὥραν, 1} ΠῚ τά τοπηρουῦῖς ἤθη γορο ΓΙ ΓΘ ΉΕΓ, 

ἀγντ ὐσώρεια, γα ἀϊς ας τη ΟὨτἡ πη» αριὰ ϑτγαοπ. ΡΟΙΪΥ Ὁ. 1 2. 
π ἥπε ἢς ἀρρε δ οἰπέζαμπα. Αἰρῖθπι Τταϊτατι ἀπ έρη- 
Μδῆπι τα νίαιιο αἀ Αἀτγιατίοιιπι Πμῖπι ἰατις ντάςσεῖ 
ἘΠῚ (Θοιιηάτιπι ἰ Ἰιιειτι [οσιιτι Ρουτοέξοσιιση, δύιῃταιις 
84 ΠΟΙ ΕΙΠῚ δί ργουμηοητοτία «σαρωρεῖαι:ταάῖςε5 ΠΊΟΠΓΙ5 

φροποσὲς͵ 
πε: ς παν, ἴῃ Ἐρίρτι δ τποπτεπι ροῆτιις Ράη. 

Ἔραρρς. ὁ καὶ ἤν} Πτο  Ρ ΘἰΠλιπ|15.ποίρωρρι καρποτολία;,  ΠΙΘΟ Ῥδγιάς [6 }} 

ΠΣ 1θ.3.ςᾶρ.:9. 
Ι Ὁ: τ 

ΠΙᾺ 417 
Παρωρρφὶς δὸς ἡ, Οτὰ τοί παρωρρφὶς τετράπηχις, σι τΙΟΓ οἱ δτογ 

Ρογ οτᾷς ογαίπτιάο, Ἠογοάος. νίάοζιι οἱ ργουιίηθηχία τοδιὶ 
δ Πιδρειιη αι). ἀριιὰ ΡΟ Π τς ο τι, ταὶ 5. μετειξυ τοῦ ὀφόφυ, κα πῇ ς ἔγυς» 
παρωροφίς, ᾿ Υ 
Παρώστοῶῳ, ΙΝ 424 η.. βογγο, γε σογο η αἰτις τοΠΊριι5. Γιοΐδη. 

κατολίγογ χεῦνον σν,ὦ ϑεων γβρειότατε( λα ΤΟἸΙΟΠῚ Ἰοφιιθη5) δποφαίνασι 
παρωστίμῆμοι τῆς τιμῆς» ἀοἠοίσητζον. 

Παρώστες, Αἰ πηϊττοΠ5»παρεκζ λων, οχ οἰ 46 Π5: πὶ ρ 4 πὶ Οτοίο,πα - 
βώσαντες τὸ ἴσον, Ο] Ἰσεητς5. 

Ταρωσι, ἀπο πογί τ)  πιρτῖης, 
Παρώτιογ, τὸ, ΟΥ Πα ΠῚ ΠΓΙΙΠῚ αἰ γί τιπην Ττοτ αἰτοῦ σα] ογιἧπι ΔΠρΡΏΪΕς 

4ιΐ ἀιιγο9 Γροέξατ,ορροίτειι5 τῷ ῥαντίρι ΙΝ ςαηά. 5ομο], 
Παρωτις γἱδὸς. ἡ ρΟἰζοπια [Θοιι5 ἀιιγο5. ἤτις ἴῃ Παπηπγατῖο εἰτοα ο]8- 
ἄς Δατῖθι}5 αἀϊασοητοο: τι ἃ οεἰαπὶ ρατοτὶς ἃ πιοά εἰς 1ιατὶ- 
15 ψΟρΔΣΙΓ, «παρωτίδες,, ΔΡΓΟς ΠΣ Πιας {δου π άπ αἰγὸς. γεὶ 
ῬοΙΝ διγοβ,ν οὶ ἴδ ἀμγῖθιι5; 4ιι4Π αὐϑα τοῖς ὠσὶ, ὰ εἴθρτορε δὰ- 
τε5. ΟἿ] ἢις στο διςαρίτς 16. 5.0 ἱρῇς γογὸ δυιγίθεις οὐἹγὶ πσὰ- 
ρωπέσὲες [Ὁ] Φητ, τηοάὸ ἴῃ (δοιιπιία γα  οτιιάϊπο ἐδὶ ἀπ βαπιπηατῖο- 
τς οτῖα 5 πιοήὸ ροῖ Ιοῃρα5 ἔθος 7 ἢ] Ππις ἡπηροτι τηογδὶ ἐοπ - 
τπογίο. 1 αθίςο τες σοπιις οἵδ, Αρια εἰμπάθαι Πδτὸ 4ιατῖο; 
φαρίτο τ τα ᾿ορίτατν Ἰτόπηαυς ἀττογὶα: (4ια5 ρατοιίάας νοσαηε) 
ἐν δ πὶ Ρτοςεάφητζος νγτγα ἀπΠτὲ8 ξογαητιτ, [οἀ Ἰεροπάϊιπι ξ4- 
τοι ή45. 

ΤΠαρῴχετο, παρῆλθεν, ΠΟΠ,. 1184, 
Παρῳχηκε,ϊὰ οἴξιαναρῆλϑε, ΠΟτηογιγηἶο παρωχηκῶς» ργατουΐτι5.» Α- 

ΡμγΠ οι. 
Παρῳ χηρμῆϑ θ΄, ργατοσί τι. “παρῳ χημδύῃ νυκτὶ καϑ' ὁ δὲν βαδίζων. ηοξξς 

ῬΓϑτογῖτα ρογν πὶ γδάφῃς, Ρ] τατοΐη δι }1ο.. Αξξισαρ. 14. ὃν 
τῶς σταρῳχυμϑώαις γγωεώς, Ρ τα» τογ τὶς τατίθιι5. 

Παρωχρρος, υ, ὁ, ρα ΠΠ141ι5. 

ΤΙαρ, παντὸς, ΣΟ ΠῚ ἴ52ν ἢ ΠΙΟΓ 15. 0111|5» 4} (16) ΑΠποτ ἄς πιπη- 
40. δὲ αὐθρώαων ἡ γεμιόσιν ἀρειόῆει παντὶ κὶ τῷ τυχόντι ἐφίς αὐϑει ἐΐρ-- 
ογῳ ἱά οἴ ν 1} Πτηλο σαΐχις ΟΡεΓῚ ἰπίϊατε δζ ἱποιτηθεγα. χέρϑτο-- 
γείγω παξ πάντα, ποπηηετ 46 ΠῚ δεῖ νημ 111 [Π116 0 ῬΊΔτο ἀς [.ε- 
81. χώρει πᾶς ργο χωρεῖτε ποντες» ΑΥΠΈΟΡΗ. ΤΟ πλείςων παξ, Ρίοτῖ- 
416 ΟΠ 65, ΑὙἸ Ποτ. ΑἸ χιια πο τοζισοντ εἰ Δριιά Γππσατ, κά- 

πηρτισ μόν. ἢ. πας ἔσται ϑις. ἀς 4ι1ο 3π Καταρτίζω,ϑο ρος]. ἴῃ Αἰα- 
ςε;λύπῃ πας ἐλήλαται κακῇ, τησέγοτα τοτὶι5 ἀρ ίγάτι. πᾶς ἀϊξξϊο 
ο( ληςερϑ5 δ οπιηο) αι Ποῖ δύ ναποτῆιπι, Εγασαρ. τ. ΝΜ αττ: 
γιάς Ατιοτΐη Ρο τίς. Ὑπάςπάς ἕχας 6... ρτο νπα[χιίαιις. 
Οαΐςη. 9. ΤΠπεγάρ εις. ἐχοςῳ παντὶ τῷ σώματι διανεμιόυῆναι. 51 ππ1}}- 
τοῦ δί παξ τις ΠΕΠΊΟ ΠΟΠιϑΟΡΒΟΟΪ  ὀκείνῳ παξ τις αἰτί αν νέμειν ται [- 
αϊίσιις ἐπ ἩΠΠππὶ σα !ρᾶπιὶ σοπέοτε, παξαῦ τις Ατ τορι. Ετ σταξ 
ὄφις ΠΕ 1115» 4] σι Π 16. 1Π Ρἰμγαἰὶ ποῖ πάντες οἱ τῆες. [δ πεέντες 
ὁσοιγγτ Δριι ΑὙἸ τος... Μεταρ μι νἤοοτ παξὸς αὖ ἴδος δες, Ρίατο ἀς 
Γερὶδ. οἱ ποόγτες αἰιπὶ ἀττὶςΐο. τον 0 ὁμιλητικών πρθπον οἱ πάντες 

ιὑυσφέρφυσι, ΟΠ 65 ἔα ΓΙΙΉτ. «δὺ᾽ πείνας «ρα τιώτεις δεοτιλίοις, Γγοππο ξν 
ΡῬίατο ἀς 1 ορΊδιις, τρκαίκοντει κὶ ἐπα «(δ τσ αὐτας, δέον δὶ ἐὺ πείνσες 
Τιατ πὲ οχρόπογο ποθὴ οἱὲ ποςοίϊς, πάντές τρεῖς» οπηπος ττοσ, ΡἰΔ- 
το ἴῃ ΕΡἢΠ. 6. σαύ τίυυ τὐυὺ ὅηπς ολίμ πείνας εἱμιαξ τρεῖς ὄντας αἰαγνώ- 
να] χρῇ, ΑΡΟΠΟη.Β Ποά ἤματα 3) τρία πάντα τοτος τος ἀϊος. δωσε- 
καὶ ποΐντας οἴέϑελοις, ἤς ΡΙατο ἀε Παρ υνέα ποίντες, Ποπιοτιῆς ΧΑ - 
ΡΟΙΆ Βοά. σεύν τα εἴκοσι ἔτεα, νἸστητὶ Δ ηϊ, Ἠεγοάοτι πῶς αὐλρ ρτο 
ἔκαφθο ΡΊατο ἀς Τιορ. πᾶς αὐερ σιώπα, ΑὐἸ ΠΕ ΡΠ. σίγα πᾶς, Τάςπ|. 
πᾶς εἰς» επιο ἢ. πᾶς στ δι ροτίατίιο : σαντα ταὶ χαλεπώτατεις 
πιο] ΠΙΠῆππα αυσαιις, Χοπορβοη. Ἰτοῖη πᾶς δυγδοιποτῇ ἢπ- 
δια Πρηϊβσατ ρατγοτη.. Ετγπιοί, ΠῚ αὐτ᾽ ὀκεῖνίθ.- [ωὖ αὐτοῖς ἀισιης 
Οταοὶςοὐτη ἀἰταποπὶ Πρηϊ ἤσατε νο]ητ ἀριι φιοίμαπι ρἰτγὶ -, 
τλιΠΊ διιτῃογίγατο να απ. ν ο] δ [15 ρατίπαι ἤογί . νεἰ δρυά 
ἴρίος Ὡ1 81} ποη ροτιῆς. 5ϊς Πεϊποῆμεπες ργο Οτείρηοηῦς 
ἀςοιίλη5 ΤῊς 1105 ἃς ΤΒεθαποβ, φιὸά οπιηΐα ἤππιπια ΡΠ Ϊ- 
Ἰῖρρο εγιθιιεγοητ, πείντ᾽ κεϊνίδ.. ἑωῦ αὐτοῖς, Ἰπααῖτ, Γάοτη σοητια 
Ατγιποοσγάτοιη, τί δ) Αλέξαν δον ἐκ εἶνον τὸν ϑεῆαλον., ζω κ᾿ εἶχε μβρ 
ὐχοίλωτον δήστες Ττελοπίδειν: ἐχθρὸς σἹ ὡς ἐδεὶς ϑηζαγοις τῆ αἷν δ᾽ οὐ- 

κείως διέπειϑ' ἕτως, ὡς εσσαρ᾿ ἡμὴ ςραιτηγὸν ἰτέϊν, ἐξοηϑ εἶχε ὃ ἀυτε, κὺ 
πέντα ὑὼ Αχέξανσρθ.; Ἀρῃά ΝΝομάϊνπι άγγο (εἰ αι! γῆς ἴιος 
νἱάστιγ το 41, οἱ ̓πχιῖς, εἴς ἐπέ οαιηΐα οτατ, δὲς, φυοά 
Προϊῆοατ, νιι5 οπιηΐα ροτογατ, ΡΟΪν 15 ΠΌτο σῖτα ΘΧτΠΪ τ» 
Αἵτεχτὶ τίω ἑγια δεὶ πόλεις ἐν τοῖς ψνυφίσμασε, κὸ τιμαῖς 9 χἡὴ δωρεαῖς δδὲ 
βεαχὺ μϑρ ἐμνημόνδυον τῷ βασικέως:τὸ δ᾽ ὅλον αὐτοῖς ἰω κὶ τὸ π αὖ Α΄- 

σθλῆς ΠοοταῖοΣ 1π ἘρΗῈΡΒΙΠ Πρ. τῆς πόλεως κα τηγορρειῦ εις, ἐκ εἰ-- 
γοις αὐτιτοίειν ἐδ παν τα γε ταϊ της ὃ λέγντας»δίς. ΑἸτΔ οἰ ρΡῃταῇς 
τασιςη οι ἀϊοίτιτ ὅλ Θ- κὶ παξ ἰωῦ,14 εἴς, ομνηὶ Ππεἀϊο πος ρτο- 
εὐταθατιτοτιις ἐγὰτ ἴπ πος πεσοτίουντ ἀϊχς ΕἸ οτγατῖι5- ὃς τοτι5 
1ὴ δος Πιπη:ὅζ ΑΠ 10 1- Ν εἰοῖο αι! πῇ οἀίταπς πΠσαύπιν ὃς τΟτι}5 
1 115. Ρο γθῖας το 32,Ὡρὸς τὸ βανγιεῶτιῃ " τῷ διακινδιω δ ἐὶν ὅλος 

τ παξ ἰῷ Ἐτ 4110], πρὸς ἢ τάς ὅδ! τὸν Ττολεμάϊον αϑρόσκδὺ) ας ὄλθΘ’ ἡ 

παξ ἰῶ. 
Τίᾶσει,ης γἡ ΟΠ ΠἾ 5. Ρτῖπτα ᾿οπρα; εγοάοτ ἐλπὲς πᾶσι, ἤρος πηαχῆ- 

πΊ4»ὈΪατο ἀπ ἘρΠδ. πάσῃ τέχνη οντάς Τὸ χνὴ ἐν ποίσῃ τῇ αὐλά, ἴῃ τοτά 
εἰυΐτατενν εἰ νηϊπεγίδοι ἀςπι ἀς [μερ.. «σασέων Οπλπλιπ1) 1 Ἐσοιτ, 
Ἠετοάοι. διὰ πασών»Ἰητετρ. Ἡ ἐπ οαι, 

πάσαϑϑα!γά σοττρρτογ εἰ σορτα τα σεπλλπᾶτο δσυσυατο)οοτηεάς- 

- 

Ψ 



- 

τενίατατατὶ γ πὰς δ σὰς Θ΄.8ς ἀπαςία. ΕἸ οΠοά, οιΐτι Ἀροιιίο έν: 
“παρ ἐπάσειντο ἡ ἀμ ρρσιίω. Ἡοπιεί. 57). σαλάγ χν᾿ ἐπεάσαντο . 1ᾷ 
εἰ ἐγεύστιντο ἔφαγον. Ετ οπὶ Οὐῃῖτ, ντ ποίοσασϑει ἐδύτυιθ-, ἘΞ 
το οἰραιπ. ΗἩοπιοΥ. ἐδ. δι. δείπνου παρταμῆῥῳ, πάσσα ὅτε! ̓μβύων,ἀον οὶ- 

{εἴδιις ρα ατονοιούοτ, δεὰ ὦ ῥγοάδιιέϊο ἢ Βιϊῆςαι ΡοΙπ ἸΔοτο; 
χιτήσοι τι. 

Τίασιμέλουσει ρογύφεν (ΟὙἸ δ] ἄςβοτονς [οτῖθῖτ Θατα 1113. ΟὐατηπΊ. ὅς 
ΑΡΟΙ!. ΑἸοχαμα. Π|}0.τν ὡς ὑφ᾽ ὃν μέρος χὔγου αὐέγνωμᾷ τὸ πασιμέ».ἐ- 
στ τὴ κυρεσιφορήτοι;. ορίδβοιο. 4ὸ Αὐρο παιῖς ογπάταγ αν Πο- 
τπογοι ἄν μονς 4055 οπτηΐδιις πογοιθι15 σγαΣ ξαογῖς νοὶ σπιαῖ- 
διις Ροξι: δὲ ἈΠΕ τοῖς τοῖϊε Εἰηῆατ. 

“ Τιασιφαὴς ἐΘ-γοΥλ θυ ἀρραγ θη ΙΝ πη ἄς Πα ζᾶτο, 
. χα σκίθ., Ἠεΐεβ. πηλὸς οι. 

παχανρμαίίς,Ἰὰ εἴδιτταπῆτας. γοςαυ! 

Τιαχαιλκειξ τ 1} Γατ ΠῚ ΓΕ 11). πολ ύτεχνθ-, Ἠοΐγςβν 

ἘΠΟΣΕ ΝΠ ΝΥ ΠΡΉΝΝΝ βεὶ ἴπ ῬΓ 

τῖτιιπα ἀςςοτηπτοάστιιπη. Οτεβοτο: 'ἀς ἔεῇο Ρ 
εἰὲ πείϑοις ὁ ὄνομ τοῦτο 86) νομέστεντες » τα ὑξε ιυἷζο 
«τ τί τοῦ Φ δος τὸ κυ ποὺ κ πρὸς τὸ χ μεταποίησι 
ἐν Ὡορσηγρρϑύκοισιγ, τὰς ςαρ.Ἐχοά! ΜΟΙ, 
4νοαριῖς 23. [πᾶς]! π401]ς οὔογμάς φαρ. 2 Ἰοδηηὶ 9 
ὧν τῴ πεχα, δίς. ᾿ΛΖγ ηοτι πὶ ἄϊε5 ἈρροΠΠατυγιςαρίν ΣΧ 
Τιιςα γε ὃ ΟΣ ἡ ἑορτὴ Δ «ζυμων. λεγουΐυη πάσα, 

δταμάπηι οὐαὶ τι άανῖ5, νά 11 ζάποης ΡΥΙΠΊΟ { 
οἰξηὶ. 

ΡΓῸ παγχαλκειλ, απο ἃ εἰ ψαὶ οὐπαΐα ξαδτίσατιι Ποῖὶ 
Τιαχντιῴγν 146 πάω. Τιάσμα,ατος, τὸ, ᾧ σευήρτηταὶ πρὸς πὸ ) τοῦ φυτοῦ φύλλον, ἔγιρι μαϊλὸν ἐρία, 
Ἰιχτιασχο )ς, ὁ γιάς πάχω, 5 δέ. ῬΒαιιοτο  14ς ΑΥ̓ΤΟ ρ μδπῖδ Γπτορρ τ. τη ἀἰ ΞΕ οι ε Κυλέχν ον στό- 

᾿σμάται τυ ἢ. δ κα τοιπάσμια τε ν ΟΟΔΏΤΕΙΤ 9 4118: 4|}0 πορλίης ὅντα - 
σπάσματα Βιὸς εἰξ δίρογβἑμποπεα» δ ι15 φορὰ αἰρογρίταν. 

τόσον, σοῦ 5 ΡΓῸ πάϑος ἀϊοιιπῖ τοῖς Ἡςί ΟΝ. 
Πααπάλι γἷ πλϊ τς ΠΠπγπ15 Ῥα ΠΕ} Πσα τς ξρή αν δας μὲ ῬΙῸ σιι- 

σαηηιιο γα πηίηπιτ! ΠΊ πιὰ. Ἐταίητις ργοινειθνΝς τατηθητα αμτἀ6: 
νοὶ ΝῈ Ραίρα! απ ἀαϊάςπγ, ὙΠ ΟΡ ΒΝ οἰἴρὶς, ὑτονε δ] ὁρᾷ τῆς νυκ- 
τὸς ἐδὲ πεισσλίω [πτογρ.ἐδὲ βρα χυ,ἐλάχιςον, 5.14, πασπαάλη λό - 
οὐτησες, ἴτο πὶ ΠῚ} ΠπιΠ|. ὁ κέγχοθ-. 

ΤιζασαλΘ..1 ἄς μὴ αιιο ἃ κέγχςὉ.. πλ} ΠΠππι. ΘΔ !οπι5 οτίατι ἴῃ ΟἹ οἵο- 
ταατῖρ, ΗἸΡροοίατὶ5 παπαλέτης ἜΕΧΡΟΩΪς κεγχραλέτης: Π1}}1} Π1Ὸ 

«ἱϊτου 48 Π111] 8τᾶπα ποῖα ἔγαυσιτ:ᾶς Δ ἰτ,ποίαπαλίθ- γὸ ὁ κέ. 
χεθ-. χόνδρθ. νετὸ εἰ αἰ τς, (ε Θυσοὶ πιράϊοϊ ταοδιϊογο5 οὔ! Δ ΠῚ 
ἀϊσιιης ἄλικφ, ὃς σομλ τ πέξί τη χόνόρον ἄδικος, 

ΤΙαασαλίξω, 410 ἤρο,ν εἰ φΕῆσο. Ης γοἢ. 
Τιἀαλαλίῶν, 5, δὴ τὴ ζοσαξ, μος, ἈΠΙΟΡΗ; ἰἄεηι χοᾶ ποηαλδ., ὙΠῸ 

εἴλατις ᾿ἴσηει8, (ογανροντίςα, βΆΧΊΠΠι5» Ηοιπο. ΑΥ {πθρμαηει 1ῃ 
Ἀσματη. δ παξ εἰγλίϑες οἶξορύσσετε, νϊ [Πτογρτολσποκοραςικώς 
τῷ ποιοσ εἴλω, Αρυά ΗΙΡροοτ.ποισσαλίσκῳ, 14 εἴ, Θαίοηο πιῇ σμιικρω 
πειοσαλίῳ ἀϊγαϊματιν, σασσαλὸς διιτ ἢτ τη ιὰ πη ἃ Κ πάοσΘ-χατιοά 

ὰ πήσσω, 

Πασσάρα θ᾽, ει ν οἷ, ΕΠ σταυρὸς, ΡΑΓτι5, 
Τα στόμια! σοπιρο ἀριϊά Ηείν οἢ, 
τιαοσυδεὶ ΤΟΥ ἀ. ὃς 

νὰ Τπαασὺ δίμν σατο ΙΑ Π1) ΟΠ αἱ ΠΣ το τὶς νυ θι15. Ριιοὶιςὸ, φοπηπηιτηὶ 
σοπίςηζι. 10. 114 4..8,.ϑωρῆξαι ὀκελόυσε καρηκοιμόωντεὸς ἀχαρὶς Πασ- 

συδιη,ῖπτανςρατι, ἀἸοἴ ταις ϑζτανσυδίη, παοσυ δεὶ διεφ ϑτέρ ϑ᾽α ἐπα ίξιις 

οογίμε οἰἴο, ΤΊ νον 4.1. παντελώς, 
ΤΙασσύριον, ΓΙ εἴν οἶα, Δ οἱ ο5 (δν ἰδὶν ἄΐσοτο ΡΓῸ παοσυδιΐω, 
γέρα μα ὐγενυνο δύων “ανοιχὶ ὶ οὐτ τοτα ἄομιο ἴθι ἔτ Πα νἱ- 

ἀδησιιν οα φοτίπατα αϑοφὶ τὸ παῦ κ᾽ συρεάϑοι γντ πτ οπηπίηο ὃζ Ρο- 
εἶτα τι ἢ ον ἀο, ἐχεγραβαόαι!ο, 

Πάσσω,μ. ἀσώςπιακώ, ἤρὰν Βουν ΠΕ σουῖοχα θις Ρ᾽ξδαυῖς ἄς 
{ετὶ δο, σδηζαννω,ν αάς ἐμποέασω ΕΠ ΤΥ πἢ ἐμποικίλλω, ἐμπλε- 
κω, ὅθεν καὶ τοὶ ποικίλα αὖον ποτεώσμα ται πτὸς οἱ καλοιιῦται, σοΐσσε εἷλον 
Ἡοπιοι αϊς σοι ἤρου σοθατ, τ τρρανα ξεῖν ἐλαῖν, (1 ς αἰρεγρετο. 
πὸ χρὶ πάλτων» ΕΓ Δ πὶ ἴρανσοη;καρ. 16.11.5. Ἀδραπὴ, Γιοίφη κόνις 
δ)ὴ τῇ κεφαλῇ πάοτετα ῬΠ1}15 ρον σάρξ ἰραγρίτατ, πάτεται σὲ τὸ 
δῆγμα, νον ἢ ἰη ρογρίσα τ ΤἈΘορἢτ. 11}5.9.0 4.22. 1{Ἔοτ΄ ΡΙαη. 
διώπεπτισ μῆρος μέλανι) 1 ΟΥ15 τηάσι 5 ἀϊρετς οατίαης, ΑὙ Πτοτ, 
18.4.Δ πἴτ. 

Τ ἰοσων, ον δ, ὁ, ρ ΠΒΊΙΪΟΣ »ἰατον. Οοπηραταῖ, οἵ ἃ σαχιὲ νι βραδιὸ, 
[ξοχδίων, ὃς βρῴσσων. 

πιάφα, Ἠοίγοἰνῖο οἀε την οχ ςαίςο πο αἰ ίο, ἢ Πυλαρίης ὃς (εὰ- 
πο σοηΐξέζιαι : 411] εἰς νό!μτης ΡυΪπηρητιπη εχ ἰδσιιαιϊηῖ- 
Ῥιιθ,Πλλχγιιπη ξατί πα τες δοάειη. ἔογίη κἰς τὸ Σπκ τεῦς ψιοά 
ἔατῖπα σοηίροιρον δεῖν, νά Τί ας, 

τίασὰξ, Εοίγο. πασσαλῷ- ΡΟ απο ἔαρτα πώσσαξ, 
πιαςας, αἰδὺς, ἡ, τβα]α πηι ἃ νοΥθῸ ποίσσω πραϊβοαητο ἱ ἴητου δι ποι 
. πίλλεῖν, δὲ 1ῃ ΡΙ γα ]Ι πασάδὲς ᾿ τβα]απι}» πᾶς ἀδεὲς Ἡεἰγο!ΐο {ΠῚ 
“παςοὶ φοαὶ, ὃς γμαμμίθοι οἵχοι ὰ πάσω ἢ Πρηϊβοδητα ποικίλαι. γατὶο- 

Βατα ἶσος ΠῚ τύποι ἔγϑει ἐσδείπγοιι.. ἃ πάσωοδει 5 4104 ο(Ἑ οἄἰοτο ργα:- 
τογοᾷ. οἦἷθ' ἀμπέλων αἱ ἱσυς δες, 

πάς ἕα, Πρατρεπάα "τε ηι [ραγβοπάνιηι. Αὐἰ πορῖι, 
Τηας εἰληηφον [τ΄ Πλμὶς ἄϊες ἀμηϊπαςίλη νογὸ τὸ ξύσμα πῇ δέρμοιτος, 5} - 

(455. πώτω ζωὸς εἰχφίτων, ΡΟ] ΙΧ. 
ιαΐςιν» [π Οιλ] πὶ ἔτη το χτασπι ἴσιι ςοπίροτνἤιπη, 
ΠΠπαςὸν, τὸ ἡ πταον ὑμῆρον, ΑΥ̓ΠΟΡΒ. Τητογργ ςοπρογίιμηι [οἀ ἴῃ σδροῦ- 

τίοης ροτξῖτις οἵδ οἷμςν [ας ντ ὠλίπας Ὁ. (α]α σαπίρεΓ 5. 
ΤΙαςτος οὐ, ὁ ἰἀοπὶ απος παςας, ῬΟΠ]ΔΙΟῚ στα φὸς. τὸ ) αϑραὶ πῇ δυνὴ πῆρα - 

πέτασμει. δίβοϊξςαι Πα ααττπλ. [αἰςἴλη. κέλδυσον τὸν ἑρμίω τούτεν 

γεανίαν ὄϊν 9 ιὲ ἀἰτβογοίστι ὅϑτι οἷ. ἰῷ ἐκ πῷ ««ατοὐς ΑἸϊαπα πο Ρτὸ οῸ 
αι ςἶθο ὁρογδιῃ ἐςαἰτ:ἃὰ πω, 14 οἰ, ϑήω, ττατ ὁο ιμςη,ο δ ε- 
τὰ [ροοῖο». 

Τιας οφόρκον. τὸ φέρον τὸν μας γαῖ  ἐπσνμο ον σαν 55. Ἐξ Ια. 

ἤς τ, χ ΧΟΙΑτογρτοτοοορτο 410. Ααα]]α νογεῖς τα σου πάσα 1} ντ 
ἰδιάσηι απποταῦ ΗἸο ον Πγ1159 411 ἀοσος ρα οριοτη οο 
τῇδ] αστιπι ἴῃ απο Παθίτας τα Πιρ 1 ΡΙαΡοΠτι. 

Παφοφόργς. αἰτμαἰλμλίξοια: Ὑφας δ ορ᾿τλοῖοῃ; ἃ τορισὸς δ φέρω, 1 

Πα κώ,,κ πείσομαι», πέπονϑει͵ ἀόρ, ἔπειθον ὅστο τοῦ πήϑω,ν: 

Ἰμπρίτιιν, ντ δειναὶ πούχᾷν, ΑὐἸορ ι. ΝΘ υ  νταραι 
Ῥίρμα ̓ πάϊσηδ ΡᾶΤ : ΡατῚ ἀτγοοῖα. ἀϊοιτύγαιςο ἴῃ νῖ 
τεπι. πίάκειννα ῇςι, Δ ῆςι σοπιτηοᾶο. γε 1 ἱποοιῃὶ 
γάϑον πεία εἰν οἷά εἴτ, ὀυεργετεϊζτα Ὀςης Ποῖο Δξῆς!, δὶ ς 
εἰροῦς. 8) πεέχφν»οιϊ τείροπεει 4 ποιεῖν, Ψρᾷς αἱ 
πὀυεργετεϊϑτι σου ἱ ΘΡΟΏΙΤΙΣ αὐτευπο εἶν. ἘπιτῚ Ρὶ ἀ.} Η 

ἐμοῦ μϑὰ ἐπαϑες οἷα φὴς παϑειγδράς δ᾽ ασὲν ἡ κοῖς ὁ 
δυύμ αὶ ταῦτο Βεῃς βίο ἃ πὶς αἢϊοξξη5εν Ἰσοπη ἢ 
τί τσ. ὙΠμιον αἰ ἀ. πεπόνϑτεσιν ἐγεϑὴν ὑπ: ἀιτών Βεποι 
οἴ, ΡΙατατον,ἰῃ ΘΑ θα, ἐσδὲν ἰδίᾳ χουςθν τε γέλζα, 
Ῥτλαιατῖην Βεοπεῆοῖο φἰοίλις ἃ (αἰ δα. δὶς ἰν απαΐ, 
πάχω κακιδς, {πὶ πλίογ 5 μι αγῖλπι δοςϊρῖο, Δηὶ 
χρυσὸς ὧν νἡ φιλόπολις πο κακῶς, ὝἨΉπιΟΥ ἃ. πεῖρ, 
μάσιγοῦ ρῬοοιηΐας ἐπδὶὸ πχιϊέτογ, Ποιποῖιι τάχ, 
ΤΒιιον 4. χακώς πεπονθὼς υὑἱα αὐεῆμλ,α Ὁ 115 ἐπα! 
ἂς οο πιαίὸ πηοι αθσιτητο Ἰολαμ, ἰη Οδυΐαοο, δίκαιαι 
ϑὼς φρὸς δ, τλοτῖτας ρόσηδον οἱδῖ5 ἀφάοτο. Ἡοτὶ 
ταῦτα πρὸς Αἰγινητέῳνγας οἰλα ἀσοορτα ἂ Δέβίπι 
τοῦ Πεπλίταγ ρτὸ «ιιομηοάοσιιπαιις αἰποῖ; νι πάχει 
νδεγγοίιρτατς πεῖ, ΡΠ ΠτΑυο.᾽π ΒΚ ΟΠΊ1 0.9 τούνο πᾶ 
κείνίι, ἢ ς ἐγ σα 11 [τὰ ΑΒΘξΈ 5, ὀμοίως παχην πυρὸς τιν 

ἢεϊ. ῬΉΙΟΝ ἴῃ Θοιρια ὁμοιώτατον ποίσω φρὸς (δ Φ, 
«το ὃς ταυτὸν πείχω ΣΉ ΒΕ Ῥίατο η Ῥο]ιεῖς, 
τοὶ απ τεὶ πειύτω ἐπεπονϑειν, δά 6 ΠῚ ταῖμὶ ΜΙ απο ηϊτφητο! 
τὸ ἐς δοποῦ ΡΙάτο ἴῃ Ἐρη, πόχω πάδος κυζνρνήτου ; 

οὐὐάθ μη φιοά θοπῸ σὰ Ραγηάτο τ] νΠιποη οἱ ΠΣ εἶν 
αἰ οἷον. Τ(οπὶ ἴῃ ΑΡΟΪ ρα. τοιῖτον τί μοι ἐφ αὐηστέι 
ποιηταὶ ἡ πεπονούτες Πα Πἶτο αἰξοξει νι ἀδητιτ. Πα 
τηοποτσγὶ ἀταις ΔΕΠοΙ, τὸ τῆς ψυχῆς «πἶϑος ἐμιφώειν»ν 

ἀϊα γε] δπιονῖβ. Ὀοπιο τἢ. ἐς. ἐξα! [ὰ Ἰορατ, ὦ ὧςτε φ πὴ 
τι χα δοιυῦαι 9 τα τ Ρ]ΠΊρριιΣ ἰρίς ̓ πάιιονῖς αἴοῶις π 
ἄϊα ἀταας ριις 5 σαρείπα5 ϑάῦγτο οδάοπατϊτ, Γλραηί 
εἰαιπαῦ. Θυγαπέεᾳ ὃ ὡς εἶδε πουΐτα καλίμ τε κα μεγάλίω τ 

ϑεεύμασε, ε ἐρᾳςτῆς: Παφειν. ΡΙο δάπιίττετα «βςετι 

μας ΤΗτετρ ες ΔΠΠΟΡΙ.. (π ἩΠυΔῚ ἴῃ ἸΝ οθ1}115. πᾶ, 
σἕτο κὰὴ τεὶ κα ̓ ϑαμα) Τὸ ὃ πίοι εἰν οὐ μόνον δ) “ἶμδ παοι ὁ 
ὠνμὰ τ δλὴ τῇδ ποιοιυύτων, ὅζς. ΤοτΛοἴτ ἢ, Μηδαμώς 
ὑμεῖς παῤϑοιτε,ντάοτο ης ἢς {τπτὲ {πἀτιιατῖς : ας ας 
ταϊτγατῖσ. Γιαῦγτι ἢ ΟποΠογίτο, Εἴοηος δέτι ὀμοῖον πεπο 
γοφών ται [γπ1}ς αι! ες ς νὰ Χεπορβιοηπάχώ 
Ρβιδῃ, το ΡΠ οἰνγαπη ἀἀπλῖττο. ΟΠ ΤΥ (οἴτοτι, ἐχ, 
παϑεῖν τῆς τρρσευχῆς αὐείξιον»ἱά οἴτγποι Πητίποης 
πλίττογε ργοσατίοπο ἸηΔίρηιπι, ἐπαϑομν αὖ πράνμ 
Δάν ἤεηλις το5 ταΓΡ  πταϑ: Ἰπά!ρῃ! {πιὰ ἢ ποδὶ 
Τοοπλο [, σαἰεπιι» ὦ ἴῃ το. ὙΒογάροιις, τὶ αὐ οἰῶ τις 5 
ϑρώποις μήτε ἔργῳ μάτε λόγῳ πιο ιῦ αἱ ϑιωαιέδοις Ὁ 

οἴηηα, (Λα ᾿λς ται Βουηϊηὶ ἔλοϊαοῦ πόπης σοπῸ 
τοῃτ, Οὐ οἴη 1115 ἈΒ45» 6] ποατιο ἰπϑόποααο θῸ 
φαιΠ (ὉΠ πτ} ΠΟ οταζ. δι ποία ουσι οἱ ἱ πολλοὶ, φιοα ΠΗ 
Φιιοα πλμ]τῖς νἤπποηῖτ, ΑὙ ΠποΡ᾿ι. νεφο ρῶς εἰ πάσχει, 
{λοϊο εἰκὸς πέπονθα, ἴπγα ἔλοϊο, Εὐτὶριά. δα ϑούριο 
4ιιοά δὲ Τ  μτ]ηῚ ἔδοογδητ, Τ ιογ(. τῦτο ὃ ἐπαϑε. 
εἰόπάμιπη Πιςορίτ, Βιι4.ἀριιὰ Αὐ τους] 4 ς αἰαηᾶσ 
τεπὶ ποία εἰν αὖ τὶ τοῦ ποιεῖν ΟΥδ’οἱ ἀϊσιιπτ, Εἰ σΟΠΓΓΑΓΙΙ 
Τιατιἱ ἔλσοτα ρτὸ ῥατί, ἄϊεεις (ο] ας ο νῦ ἤᾶςοτο πᾶ 
Τά εἰν ΡΓΟ ἡτιο ἀσοίἄοτς ἀἸοῖπυ15 ἴῃ τγαη ξογοηάο 
άπ γ ἢις Ολ] Πρ. εἰ ἐξύχετο δωρεαὶ δοειύαι ἀντί ὁ Λύκων; 
τὸ σῤγύρεον., Π αιϊάεπι νοϊεδαπς ἀοπατίοηοπι δὰ 
ἢ ΕΠ} ἘΣ π΄ 14 πὲ ἀςοϊ ἀπ Π}Έ τ, μος εἴ 5 4ο 
Ῥατ ται πιοτεῖσ, Τάτ σοπεγα Οοηοη. Καὶ μιὰ εἰ πὸ 
σιμωέξη, φόνου κὶ εἶμ᾽ δεινοτεύτων αὖ ἰῷ ιὠπόδικος, ΟἸςετΟ 

νυ ἢ χα τα] δειπηα πῖτιι5. σοί ἀΗ7οτ » ὅζς, ΡΓῸ [6 
αιά ὁ [πέζημι οἴοτ, ἀἰχῖτορτο εἴτι πιῖσοι ἀδήκεσον. 
Ἰῃαη πη] ατὶς ἀἸοἴταγ. πιο ΠΕ. ἐὺ πάδϑοι γαῦς αἰγίκες: 
Εἰ γέγραπῆο γδ ἐν τῷ συμ(ολμίω, εἰ πιοίϑοι τὶ καὶ ναῦς, μη εἶσταιν 

τοὶ χρήματα, ἢ Π ἐΡοΥῖγοῦ “τὰ Ατιΐον ἄς αὐϊιηάο,, δα 
γῆσοι πρὸς ταῦτοι τοὶ πελαΐγι πετονϑτὸση τοῦτο δε ἢ οἰκοὺ; 



᾿ ᾿ δι Π Α 

ποϊω ϑεόλαοσαν, ἰᾳ ἐπ μοί ἱπἤιΠ15 ποίετῖς ἀοοϊάϊτ γα- 
γῦ ποίϊγα πιαγία δας Αἰ ἐπα πτοῖάςπι οὐδὲ αιοαις Βαὶς οὖ- 
Ἰοποπὶ ἱπίι!α: νε οδτίποατ : ἤς Βιιάαιις νογτῖτ, πτοίχω 

» τοῖς πολλοῖς Ἰὰ εἴπ, δοπιὶ αιιο ἃ πηι [εἰς ταὶ ὶ ν Πιιοπῖτ, ν οἱ 
οἷά τ, πώχω σὔτο 7 1 πτὶ ιὶ ἀσοϊἀϊτ» ΓΊατο ἀς [ιορ δ, πεπύγϑειτε 
του ΐα οἵδ, τῦτο υἱμῖν αἰξείςηκε, Το πΙ ΓΈ. ὃ πάϑοιτε αὐϑραιιο ν οὐ 8 

ἰάατ, Τ μιιογ ἃ, υἱὸν δοκεῖ παίχειν αι! ἀ4Δπιὶ αι (ἴιος ρατὶ νἱ- 
τοὶά οἵδ ἰάοπι εἰ νἱάστιιγ ασοίἀοτο αιιοά ρογοίβ.. Χοπορἢ. 

ἐσιῖπι ἰπτογΓο σατίο δ. Π11}ΠῚ ΓΟ ΠῚ ΠΟΙΙΑΠῚ ἅς αὐΠιτάαπῃ ἀς- 
ηαγδ γοἰπιπιι5, [τιοΐ αι, τί τα ϑ'ῶν, στεὺ τὸν εἰς «δ κρατῆρας ἐνέζα- 
ἀν Πατιηὶ ἀἰσιυατναι 1111 ἀσοί ἀἰτ ὃ ΑὙΠΈΟΡ ἢν υφ. τή παΐχεις ; τί 
ἐμεῖς; υιϊ 4 ἀο16.} φαϊᾳ αἰ ροταϑὴ ΠΡ 1 Δοιη. τί χοῖμα παχειςι 4 
οἱ σοί αἰτὸ φι!α ἰδὲ Βυῤτί πα ϑών; μα τε ἰασοιἴττιι5, ΑὙἸ ΟΝ ι- 

τὶ πάϑω; 14 ιοΐαπι ὃ Ευτῖρ. ΑὐἰΠορμ.Ν ιδ. θ᾿ ἐκ ἐϑέλει 
γνϑανειν, τὶ ἐγὼ πάϑω ; δὲ τί οἰ δ᾽ ὁ κακοδαίμων πείσομαι αι" 
τη; παίζω ἀπορῶν τῶτο, ἩΟγπιο σ. ’Δσοτο Βμΐιι5 τοὶ ἱπορία. πά- 
σειραζο μὴν Θ., πα} σο τίη ρὶς τοητατίγντ τοητον, Πώρ ειν,αο- 

φιιαῇ ρατὶ Οἴσοτο Ἴχροηΐς ἰἴδτο ρείπτο Αςαάοπιῖςα- 
οἴξιντ ποιεῖν, πιοιιοτο ἃς οἤςετς. σπαϑεῖν » Σποτίσαι, ρα:- 
ιις Ροοιιΐαπ ἀθροπάογο » Ποπηο το. πάφκω οἰμπι 

ἰὦ δου ν οτσο δρω, αριιά ΡΙατ, πη Γι ρ. Πααειν οτί τὶ 
πὶ (δηἤιηι ἀοτογαιιοταγ : τε Βαϊείιγαιις ογ παρ 5 ὃς 

Πεπιοίϊῃ.ργο Οογοπα ἰμ Ἐμιπούσοιν αἴσσαντες ἴστεσι καὶ - 
ποῦ πιαὐτει ποιεῖν ἡ πώχειν δηλονότι, δὲς [ατί πὶ ἀϊσιιητῖ, 

μοοτο ἃς ρατὶ 5 ποτδητος αἀιοτίᾳ ἃς αὐιογία. ραττο ἐπ- 
᾿Ηἴης ὃς Παρητιῶν ν οτθιιπι ἐφεκτικὸν, ἡ οἰζ, ποίᾳ εἰν ἐϑέ-- 
ὁ Πρπίβοατιιγ αάπιεγία: νοπογὶς ργιγῖρο Ῥατῃϊσοταπι, 

Ὀγαιιοῖς Ἰηἰγὶ αρροτᾶς βαρίτιο πα ΠΠ δ᾽ ἀΐης, ὅζαιια πμ}} 
1Ποτ.Γατὶ πὸ ἀἸςὶ ροτοίς πο τα ἀρ ροτογοςνταπι- 

γατὶ τὸ παΐχειν, 54 ι{π. ἃς Οὐἴητ1}. Ψεγθο πακοτιᾷν νῇ 
ὈΡἢ. ὅς Ατῆσησιις. ΧΎΡ ΜΠ Ἶηι15) τε κὶ ἰσυῤῥοπον τῇ φή- 

αὐτὸν ὄντει παιχντιεΐστις. 1{{] σα 5 “ΕΠ ἦτα σατ. Πτπιτ ἀἸοὶ 
Ῥαῇπεηὶ,α εἰν, “σακιντιώντες, δοηθςα Π10. Γλοἰαπηας, το. 

χα πο. Ρτῖπια οἷτις ἐν Παἰσατπ Ογασιηι τητιγατα, οδίςσο:- 
᾿οπηοη ἱπιρο ας. ιαῇ εἴϊοτ Ρα ς Ἰθπος ποι ΡΠ Ὼγ ΠΠΠΠαπο, 

Ἰθατιις εἰς (2:1π|5. Αταιις Βϊς ππιογθιις. ὃς τάτη ἱτοῦγρς 
ἰς ἰηίαπϊα σπαρχυτιασιὸς ἀρ ΡΟΙ ατιῖτ, Γισίαηιιβ ἴῃ 6 4110. 

ἴα κριτειπ᾿υγ» σιυύΐω πινοὶ κα πα χριτιασμον, Ῥατὶοητίαπη ἴῃ ος 
τἰπὸ νΠιγραιιῖς Γιαξξλητιις Ππ|τ|τ. 110 .5.σαρ.9. (Ὁ σοτ- 
τ ἀϊπίθιις ργοίξίτιαπς. Οἱ ἀφηΐαιις ἐπ ΠΟ ΠΊΟ 65. 

Πᾶτὶ Ππτοοιιπη βοσ πιϊἰς ρατίοπτία σοιτεητ, ὅζς. 
[γερο ϊγερί του ψοφω, κτυπώ. ἸΝΘμττια (0]. ΑὐΠΠ ΟΡ μας. 
'μωταὶ χαὶ πατοιγρώῦσιν » ἰὰ ο[Ἐ΄ δὴ χουῖσι, Θορἤοοί ες ῥτὸ τιι- 

{ἰτιοτ 5 στα τα.» σιν αἱ τε πὔίμυὧν ἀγέλαι. πα ταγὼ 5. ρτλτ]α θται]» 

α{ι|5.Ἰοπγ Γάς ἔτι οὐθ15. «τα τοίγῆς Ὁ λεγυτροίθ. ὄρνυται 

δ ΓἘΓαρ τιϊ5»ἔγαροτοογερίτιιβ. Ν146 ᾿α βου ρογ ἀπ ρὶοχ 
τ τὶ ἀτι ῬτῸ ράγγιο ὃς νοτογάζοτο, 
ὃς 5 ἔγᾶσουοπὶ οἄξης ἴῃ αὐτῆι ἔδιι ἰητοῦ σιιγγοπάπιπι ντ 
ὅμος αὐ ϑ αὶ τοπίττιι ρογΙΡμγαῇς ἀριιά Οτγρβσιιπὶ ἢν πι- 

ἴουιο πὶ ἔμ} στγάτοτγοπι. Ἐ 
στ ΠῚ] τιι8ψόφίθ- ογορῖτιι55 ἔγαροτ τομίτει) ΑΛ ΠΟΡ. 

ἕπω τὐοὶ τῷ «τατώγου κὶ τῆς βροντῆς μ᾽ ἐδ δειξας, πάταγος δὲ ἑνὸς 
- 3 τὸ αὐτὸ διαὶ δύο, ΑΘατι 45) πάταγος τῆς ὕλης τεμνο- 

ἁτιοὶ : ἤς ἀϊςιητιν 41) ἃ ΡΠΒοτηϊοἶδιις 5 405 1Π τγῖτα - 
ΠῚ ῬΓΟΓΙ5 οἰγοι πο γι πτ: ΓΘ ἔογιιπτ διιζεπι ΡΥ στηςῖν τὶ ̓π|- 
ἢ Πογοάοσ μαθοῖ πωταϊκοί. δ τ. 3.ΓὈτιθοης ἐπῖπὶ Ν ἰσδοὶ 

γι επιρμιτας Πυμα αςἤτιπι οὐδ Ππα] Π΄ππιιπι τοῖσι φοινικηΐς- 
ἰκοῖσι εξ οἱ φοίνικες ἐν τῦσι τρώρῃσι “δ πρενΐρεων «ἰδιαίγουσι, 
πὶ εἶδε πυγμαάΐε αἰδιρῥς μίμησιν, Ης γον. πεύταικοι ϑεοί φοιν;- 
σι χτ) ταὶ ὠρύμνας “δ γεών, Ροτίτιι5, -ἄαςος ἰρίε ἴῃ [πττο- 

ἃ ἰπροητοβ ἀς ρῃρρε 41).Ηος εἴς αἴδάσημον τῆΡδίε: γἱάς 

εἴν ἢ τρυύλία, ἀιπιίπιιτ. πατάνια ᾿άᾷοπιὶ οἵδε ἀϊοῖς ἐκπετελά 
το ὀκπέτεικα χἡ φιαλοειδ'ῦ ποτήρια. 4118 ὃζ Βαταίγια Ροτβ 
115 ἀρρο ἢ ]Δτὶ. ΡΟ Γαχ ΠΟ σατούνιον (Ο τ μαδοῖ, [τα ὃς 

ΟΥῚ ΒΕ Ὴ 5 πουταίγεον ο([ς ἐκπέτειλ ὄν τι χοπείδιον 4110 δ πευτέλ - 
οἴτα, Ῥατο 14 Ἂς ργοου!άιιοτο ξλέξιιπι Βίης ο[Ἐ Τμἀτίπιιπι 

Πα ἐΠΕἾ115 ἀϊ πη πιιτορτε ]]α τε ροπάετ ἀϊπλϊπειτίιιο πὰ τείνιον, 
6 Ἐχοπῃρία ᾿θ 14. ΡΟ] ΠΧ οἶτας ἐχ Ἑσυτῆγ ἀϊσο Απτὶρμα- 
ὑποις, τετμηυῆνΘ- ἐν παιτανίοισιν ἐφϑὺς ὃς εχ ἘΠΡΙ1]Ο πνικτεὶ 
πατάνια. Ὑ δ1 ποτὰ ἀἸοὶ πνικταὶ 5 ΠΟ ΠέΔτη 1π εἰ πνέγρνται 

τα ἐψο μῆνα ̓ πέτα ποέταχγα ρτο {Π|ἀςπ]. 
᾿ταξ, Ασα οτθ. ΑὙ ΟΡ, ὄρνιϑ. ἐκ ἀσοσοξη σεις; τα χέως δυρρὰξ σαιτάξ; 
γἱΔΕἸπτογργογοπι. 

Ποίγ ς ἢ. ποίλαι ποτέ, 
Εἰτατ. κές-ν,ατοα»κίζω τὸς. 

ἧς «ἄξω, πιαχα, ρετοιτί ουκρέων πλήσσων ΡῈ ΡΠ ΠῚ ΔΠ}Δο,κατα- 
λων ηἀς συμπειτείοσω,τύπηω,ἰὰ εἰκ, νετδοτγῖθιις αἰςοϊο,ἄο αἰ4- 

ἱπην ἔξ 10,11 4ο ςοποιιτῖο, μι Ὁ.ςοποιιςονίοπο. Αςοιιν πὰς 
τὰ Γγξταροτγογορίτῃ, Ρίατο οἰπι ἀμοθιις Αςομῇς ποιτώρσω σε 

ι 

ΠΑ 419 
Πληγαίς. ἐτάταασεν, ἐπέσολεν» ἐπήδα, ἐν στιλ ριῳῦ κὴ κενίσει δ᾽ ἩΟ ποτ. - 
Ἰἴαὰ. ν, Εἰ κτορά τ᾿ ἀντ ϑυμμὸς ἐνὶ ςἼϑεονι πώτασσεν» Ἡοἐϊοτὶς Ρεοῶοια 

πλςτιι5 Ρογοιἴτ.Π4ςπ, ἐ πτείταξε τέω θύραν, ΑὙἸ ΟΡ ἢ πύϑος τίω κωρ-. 
δέαν ἐπάταξε, 46 πὶ ΑὙΠΟρ. οἷστες αὐ πατάξῃ, Πδαιιαὶ πληγὰς γιοῖ 
γογίογα ἱπΗϊχογίτι ποιτώξας κίονα τῇ χέρὲ, ΠγΔ Πα ιάτίδης ΠΟΙ] τΠῚ- 
ἈΔΙΩ,Π]μτατ ΐη  ὁπι. παταχθησό μηδ. τῷ ξύλῳ, δάσι!ο ξοτιοηάιι5, 
Ταείδη. ἱ 

Πὰ το ΧΥΟΥ » τὸ 5 1 {ἘγῚῚΠΠ ΘΠΓΕΠῚ ζΟ ΠΣ ΠαΓῚΠΙΠῚ » ἴλττασο. Ὑ᾽άς Πέ- 
λάχνη, 

Πατέρνλια. πε, Ῥοζιΐα αιαάαιτι Ρειαηρ]., 
ἴς τό, 

Πατέοντιε “ἦν κρεων , φατηλθιι5. γο οιμτιΓ » οἄπας,, Εογοάοζις [1- 
θτο 2. 

Πατερίζω, ρατγοπὶ ἀρ ρο]]ο, πατέρα καλώ, πα ππείξα, Ατὶ Πορμινεῇ Ῥί5. 
ποιύσαι,ὴ μιὴ πωτέραζε, ᾿ 

ΤΙατέρμον, ἀἸ πὶ πεισίτιιμπι ἃ παι τὴρ,ρατοτοιιις. 
Πατέω, μι. ἥσσω, π᾿ ηκφι ΡΟΙ 40. α]ςοναπιθιιῖο, δυτελίζω, ὑξρίζω, Αι. 

Αςοιίατορτίιπια Ὀγουἷπ ἘρΡΊρτιϑορμος ἑη Αἴδος; Τέω; δκίω πα- 
τεῖν ΠΟ ΠΟ] ςατε ἰά οὐδ, ΟΡ ρυπποῖς ἦς ὃς 45. πατεῖν τίυὶ αὐλίω, 1 
ἅτγῖο διχθιίαγοῦν Ο] ατγίτιπι οα  σᾶτὸ, σρ τ. 1. Εἰ δ". μηκέτι ἐκ εἶσε 
πατη σα!» Οιὴ ΑΙ Ρ 15 {ΠΠπ|ς το. ΑὙ το Ρ μαι. ἴῃ ΨοίρΙ9. ἵν᾿ εἰδὲ μι 
πατεῖν τὰ τῶν ϑειῶν ψηφίσμια ται. Α ΡΟ].2.Ατριπαλέοιτε ϑεμισας, Ἰερες 
Ὑ]ο] εἰς. Τιατεῖν οτίατα ἀϊσιης Οταοὶ ἴῃ δα Προϊβοατίομο; χὰ 
Τιατὶαὶ ἀΐσιιης τογογο ἀπτουοπ αἰ 4ιις πη, τ  ἔο ρ ἢ, ἴηι Αἰ. Α᾿- 
μάϑης γὸ ἔφις κυ πολυτρφί)μων, δ᾽ Αἴσωπον πὐπείπηιοιςοΣΓΙ ΑΝ ἘἸ ὃς 
Ἰφραεὶ ἀπῇ σοπτοτ. ΡΙατο ἴῃ ΡΒ άγο, Αἰνιὰ μέ τόν γε τισίδυ πεπεί- 
πηκας εἰκραζώς, ΑἸϊοαιΐη ἰά4οπὶ Πρηΐβοαι πατεῖν. 4104 υὗνπ' πέσδεις 
πἰστόϑει ὙΩ ΘΕῈ [οτι5 ἰὸς ρίοή5γηϊιο νας ΡΓμτ, Μμλτια δοὺ πράξεις υ'- 
πὸ ποόδεις τιϑεμῆϑου γὴ χε τευτελίζοντος. ΟἸςιΡτότσογεγς ἃς σοποι! ςα- 
τῶ Ρτο ΕἸάςοο, Αὐμςη.}1. τς. Οἱ τὸν παλαιότατον πῆς πολιτικῆς κέσμὸΡ 
συμπαπήσειντες εἴξετρα χηλίϑϑυηστιν. στα τεῖν, ἱπτοΓάϊιην ρτῸ ςοιηροί- 
τὸ «ἴδισατσεῖν υπθιιίατο 5 ἱποράετς» ἀςοῖρὶ τείτατιν ἰοςιις ἀρὰ 
Ατἰνοπαεῖιπ [στο 12. ἐν πολλῇ Ὁ τρυφῇ ζων, οὐδὲ πατεῖν οἷδε τε ἰὼ, εἰ 
μιὰ δυσὶν ἐπταπέρεδουῆνΘ: ὁπορδύετο, ἴτοπι ραίΠιμιπι πατεῖϑει Ρτὸ 
Ῥογομγγὶ γε τῇ μος [,Δογτὶ} ἰοςο ἴῃ Ατοβεἶδο. ἐγγόετο 3 κ᾽ ἄν 
ὀχωρργούφίθ: τῆς ὑπὸ αλεξ αὐδρκ «-ατυϑείσης γῆς» 14 οἱξ (ντ Βιιάας 
γογτιτ)τοττας Ρογοιιγία:, ὃς Ἔχ ογοῖτιι αι θῖτα ας Π{πγαῖς : ἀπο 
[5 Ῥοττγο Βιις νεῖθο πατεῖν Πομἰ Πςατίοποϑ τγιρυήτ Ηείνοβ. 
φῇεγεης πἰπηϊγιιτη πατέασι ΡΓΟ καταπατᾶσι, κατειφρρνάσι, ΑἸ Δ Ώυ 
σοποι]ςϑητ. ὃς ργοςσιίσαπε ροάιθιις. ντ γεπὶ ν οππὶ ἃς Π. Π{π|ς 
τηοπιςατί. ὃὲ πατεῖν ρΓῸ πορδύείϑευ. ρτατεγθᾶ πατέοντο ρτο ἐγέ- 
γοντοϑ ἢ 1{1 ἕο γτὰ (ογι σθηάιπη ἐγεύοντο, ἐς αι Πρηϊῆοατ, ἀϊξτῦ εξ 
ἴη «ατέονται. 

τπιώτημαοτο5 ροΠπάἀαηδα,ὃς 4. ςοποι!ςα 1115. ΒΑΠ], κὶ δέδοται πώτη- 
μα τῇ πετατηυῆνῳ, δίς, 
Τατίωνὸς, ΟΠ ΟΕ] σατιιβ, 11] σατὶ5. 
ΤΙατρ, Οεηϊτοπατερος κὶ πσατρος ΠΑ {Π πατὴρ, 14 εἴς, παῖδες τηρών, ἢ! - 

1105 ἰδγιιδης, ρατογοίατοτ. π Ν οσὰτ. ὦ πάτερ. ἀσσοητι τγαιηατο. 
πατὴρ αὐδρών τὲ ϑεών τα σαιγ ζει ἀϊέϊι!59 ΑτἸίτοτο!, τα ΡΟ τὶς. σας 
Τειι5 Ράτογ ἀϊσατιιτγτητοῦρ. Ηςἤοα. πατέρες, ργοσεηίτονε: ΕἸΡῸ 
4ιᾶπάο ραγθηζθβ)ι ράζογ ϑιι15 ὃζ ΡΓΟΔιμς. πατέρες συγίεγφαμμὲ - 
γοι»ρᾶτγεβ σοπίογίρεΡΓξ. ἱη Κὶ ὁπγεῖο, ὐγαϑιων στα τέρων φευύτις ὅκα, 
Βοηΐβ ραγρητίθιι5 ὈγγονΡίατο ἐς Το ρυ πατρίσι, ρατεῖθιι5, 

Ππατιὶ»ἡε9ςγ 674. (α] σατο. . 
τιατητὸ οὔτι! ςατι5, τά τητοὶ φοίνικας. 04 [ ΠῚ6: 4118} (οἴ τπὶ ρας ἀϊι- 

τἰ 5. π1πὶ Πητ 4} 145 αἰ πηὶο [ἰαιιοτο γεξογτς )γγιιπηραητατοντ οὐ 
14 φιαίι οαἰςατα ν] ἀδαδητιγ. Θα] ἐπ.1ος Μ οι οάϊ; κα μϑρ δ κὸ διαὶ 
ΤΠ φοινίκων ὅλπϑεμα “ χιπαρών ). ὀνομαάζεσι δ) εὐὐτὲὺ πατήζν αγαϑον 

φαῤμώέκον. ῬΙΪη. 1.12. ἀΡ.4. ἀξ ΡΙ πηατετη φεηοτδ. ΤογτιηπΊ»1π- 
4αϊτρεχ ΗΪ5 σοπις,Ραζοσοη Ὠϊπηῖο ᾿ἴφαοτε ἀριπέατ, τιιπηρίτα; 
ἴς Ῥοπηὶ ἱρίπιις οτἰα πὶ τη ἴπα πιάτγς εὐ γίετας ςαϊοατῖς πιη}}15. Εὐ 
4Ὁ Αξτῖο για ροήα, σἀφυλαὶ «σἀτηϑεῖσαι ἀἸςσιιητιι Πἶτο 9. σαρῖτ. 
2.4.41145 ΡΙΊη. ἀἰχίτο η ντς ἃ (018 αἰτία ἀμ ϊ45. ντ ϑήηλοπε- 
δευϑεῖσαι «-ἀφυλαὶ ἀϊςιαπτατ ἃ ὈΙοίσι για. οχ γὲτς ἀσςογρτα ὃς πὶ 
[οἷς ἐχἤοςατα. 

Πατία. ΗΟ χώρα. 
Πατος,ου, ὁ, 1} 15» 14 να τγίταςν οἴει σα πιν αὐθώτατος, ἑμιλία, Το πτοὶς 

ὃς Τητογρι. Αὐἰορῃ. [αἰςατῖ5 ργο ςοη[ιοτιάϊης ὃς ςοπιιετγία - 
τίοης, Ηόπιοτ. 1144... πάτον αἰϑρώπων ἀλεείνων, ςοηΟττὶα Ποπιὶ- 
πιιπὶ Ειρίοη5)8ζ [ὉΠ Ἰταγίαπη νάτατη ἀρεηθ. ἹΠάτεξ, πη Οοηϊε- 
τ ϊς ἀισερατιιγ ρυ εἷς ρα] ττίςιις 410 σοτρότα ρου ρογροῦδη- 
τιιγ ροίξ σεγοπιᾶ ὃὲ νπέξζιγαπι οἱ ει: ]ιαγα ργὸ Ππιρ]1ὲ1 ρα ϊπο- 
το ρα αἰξγα;, ὃς Ρτὸ οὸ ιὶ ςογροτὶ φάμα ΠῈ . (πηῖτιιγ. τάσις 
ἀϊιπέμιοπὶς σαὐία, ρας Πρ Ιοχ κὸ κόνις θυις κονίσειλίθ. Ατεῖ- 
ες. τλάτος ψιχὸς ἀϊοίτατ Οαἰεπίι5 δ᾽ πιρ]1ς. Πρ το τοι αρυά φαςπῦ 
Ἰοειις ἀοργαιιατιιϑ ἵτὰ το τἰτιοηάτι5» Μίγνυται δ᾽ Ἰόδρῶς ἐν τῶς σα- 
λαΐςραις ὁ “Μ᾽ γυμναξομῆψων τῷ πούτῳ ( κονίστωχον δι᾿ αὐτὸν ὀνομεί ζουστῆ 

ἔγιοι 4 αὐδιέργως ἰππικιζάναων ) διιωτελώντι τῷ ψιλωῖ πάτῳ πρὸς δια 
φόρησιν ὄγκων ΤἿ αἰδ ὶ φύσιν. Ἐτ ἴῃ ἤπς οἰ] οπὶ ΠΡ τὶ ἴτα οτπθα- 
ἀλπάιιαι,ὁ γὸ ὄπετεεφο μήν Θι (Παρ υι! ῥύπος) ὡπαντι πιῇ δέρμοτι» χοῖ- 
τώ τε τεὶ βαλαγεῖα,» “«ὸ παλώςρας ὡὐστὸρυ πῇ .ταὶ » σιωτελών τι κι αὐτὸς 

τῷ καλουυΐίῳ πάτῳ ποβῇ ς διὰφὀρυσέν ογκῶν ΤἾ αϑοοὶ φυσιν, αὐξὴ ὃ ωρϑεὶ- 

ρῆται [τὰ πάτος ἴῃ (ςοιη 44 Πρριβοαῦοίρ ἀϊςὶ ροτεῖϊ {τὴ τ ενὶ- 

Οὐκ Πδτο τς. ςαρὶ- 



᾽ 
δὴ τ 

᾿ αὶ 
410 ΞΙ Π γι 

τασιρίοτάξίααε σοτροτῖς ρα αἰ τττα τ, τὸ γλοίω ὐ ῥύπου “κέγ- 

γισμα. ; ἀυκηνεῦνη ὦ ἷ 
ττάτρα, ας» Ῥαττῖα, ὃδζ Τοπἰ σὲ, πώτρη, Π1λ 4, τηλόθ πέτρης. ροπίτιιγ ἃς 

ἁρυὰ Ἡοπτοτ. δὲ Ῥιπάστιρτο φρωτρία, ὃς ξλυη1}11. 
τίατρώγαϑία, ἡ, ρατογηα {Ἐγοιμ11τα 55 ραττῖς ἀὰξ Ῥατγαπι Πγθηῖταϑ ἃς 

ξοττίτιι ἀο. ϑ 
τιατρίδελφίθ-) 6) δ ράτγιμ!5) ν οἱ ράττας 155 ̓παῖς Ἡ!οτοπ Ἷπ σάροτ 

᾿ δι. (ἴα. : 
ππάτραλοίης»6. ὁ ρατΓΙοἸ 44. ὈΑι].σαρ.1.αἀ ΤΊ πιοτιῃ. 

᾿ ἴε γὰσς κ ᾿ 
, Τατραλῴας,ν ΕἸ πατρακοίαξ, δ5 ὁν Ραττ οἰ (Δ, ρατγῖς ροτγοι Του : αὖ αἰ- 

κι 

χοιοίω, ΑὙἸ το γεφ, ὁ πατραλοίας, ὦ πατραλοία ὃ ραττῖς ρΟΓΔἸΤΟΥ, 
φατγῖοὶ 44, [4 πη, πατερτύπῆητ, δι. 

Τα πρην ραττῖα, Πα ἀυτυλόϑι πίτρυςιν πὰς 
τιάτρηδεν,αχ Ῥατγῖ, τόπ,4ς δῖτι! οτϑ, ΑρΟ]]οη. 2. Αὐρόη. πάτρηϑεν 

ἐλώ μα! 9.,Δ ραττῖα ργόοι] εὐγάτις. ἥ 
Τιατριὰ ας, ἡ, σΘη 59 ξΑ 2118. τγίσι159 σοσηαεῖο : ραγεητοία νειτῖς Ε- 

τδίπι.σαρ.3. Ῥα1Π1 δα ἙρΡμοίτς ἐτίατη ἀοοῖρῖς Ναζαηζ. ἴῃ Οτας. 
ἘΠῚ ατζοαι «πατριὰ» 11} εχ νὴ γαάϊος πηι τὰ σοπογῖς 1} 
ἀϊδιπάϊτατοντ απποῖας Ὁ. Ηΐογοι, ὁ 622 τῆς πατριαξ, ργα ἔξέτιις5 
ἀοπιι)οαρ.4.118.3. Κορ. Ῥαιίις σαρ.3.44 ἘρΒεῖ, πρὸς ἃ πατέρα 
αὖ κυρία ἡμδιθ Ἰησξ χεις ὃ, ἱ ἕ πᾶσω πατριὰ ἐν’ ᾿ρανοῖς τὸ 93} γῆς ονομοί - 

ζεται, χιιο τοτὰ 1η (2515. ὃς [πὰ τοῦτα ράγοπτοα ποιηϊπατιιτ, τ ἃ 
«πατὴρ, πατριὰ, ἰᾷ οτας ἔπη} ἀριιά νετογες » ἤπα νοχ Ροίϊοα 
Ἰατίτις Πιπιρτα,οτίαπι [εγιιος οοπιρ! εξξίτιιγ. ποῖ πτις ἱρίταν ἃ ρα 
τεητα ραγοητεῖα ἀϊσοτιγ πος ἰοςο, 410 γοῦθο γ[τς οἵς 1], ἃ - 
Ῥίτοιπιι5 ἰπ Θοτάϊδηϊ 5, 

ΤΙτρια, τὸ Μιὰς ΠπΠατραῷυ, 

Τα τριάζω, ΠΟΥ 65 ρατΓὶς ΓΟ ΓΟ, βατγ 0. Ταγοητ, 
ΤΙατριυῤχης.". δ ΡατΥ το. ργίποςορ5 ἔτη! Πα». πάς στα τϑιαρ χικός, 
Τιατριαρχίαγὐ ρατοτητατὶς Ρτ ΟΡ 1 1Ππ1) ΝαΖαπ, 1 Οτατ, 
τιάτρέδιον, ρατοτοι 5. ΑΥ̓ΤΟ Ρῃ. 
Τιατράμι Θ. 2 ρΑτΥ ΟἿ ΠΟΥ ΟΧ Τ,ατίη δ. 
πατρακὲ ς οὐδ, ὃ, ρατεγ ἢ 59 μαρτοἀ! ταγμς.} {Ὁ σγᾶτ, τῆς φιλίας τῆς πατρα- 

κῆς κληρόνομεῖν, ράτεγης ἀτη] οἰτία; οἵϊε ῃςγοάεξ. πατεοιὴ αῤχὴ,ρα- 
τοῦπιιπὶ ἐπι ρου π|» Ατ τότ. ΡΟΠ εὶς, πα τοκικὸν γὴ δίκαμρνγιις Ρὰ- 

τοτπιι τη Βα ἃ 1π Ραπά, 
τι τρικώς, ραττίο αἴοξε» ρατγιὶ Οὐ] 01} ποτα Ῥαττίϑονε ράτοτ. 
τι τρείθυ,ε, ὃ κα ἤγρατΓ 115. ΠοργοἀἸτατιιϑ)σ θην, ΠΟ πἤπετιι5, πάτρος 

ζεις, Παρῖτεν ρατγ 5» ρΊΓΠοτοπ Του 5. Α τά οτ το ἀς τηιιηάο, 
πώτρεός ὕδι ἀϑίμυ ")ων μο)οὐ, ΑΥ̓ΤΠΕν 4, αὐ χοῆνθ- λόγος ἡ πάτριος ὅξι πεῖ- 
σιν αὐδρώποιςδζς. 11 0.ἀς πτιπᾷο Ατἰϊξοτ, 14 οἰ, νόει Γέγπιο οἰ» 
ἃ πιαϊοτγι δίς Ργϑάϊτας ἴητογ οπλπδς Βοπιῖπο5. ποίτριίθο αῤχιὶν 

ἼΧΈΠΟΡ. τίω! πάτριον ϑυσίαν πῃ τελίσν, πιστὰ ράτῖΟ τἴτιι ρογάρεη- 
τ τὸ υτατοῖ, ἴῃ ϑοϊοης, πτάώτρκοι γό μοι ἰοσες ρατγία 5 ΠῚ ΑΤΟΓ ΤΙΠῚ 

ἰεροβνρατγῖα 1αἰτίτειτα, ἱερωσιιύ αι παίτθει.» [χσεγἀοτία αιια: ἃ ρᾶ- 
τειτίδιι5 ροῦ [πσοοίποποπι τγαάινητιτ Ρίατο ἀς Τιορ. τιμοὶς σὰ- 
πείοις, τος. ἴῃ Ἐπασοτα. πώτριον ὅδι, ιο5 οἰζ ραγγίιι5 . Πεπη ΟΠ, 
πάτριον ἡμῖν. ΤΟΥ ἀϊ 4, Ὁ 15 ραττίαιῃ οἰς, πάτριον ὅξι τοῖς ῥω- 
μύοις σιδήρῳ τ πατρίδα σώζειν, πος οἴ Κ Οὐπτηῖς ρατγία τι ἔσγγο 
{εγααγο: ΡΙατατο, ἴῃ ΟΊ! ΠΠ0.κοιν αἱ το" βοιω ἢ πύτοια, σοταπηι- 
πίττα Βασοσουιπι» Τ ΒΟΥ ἃ, κἰ γδ τῶτο τὔθ νουμό «ατείων ὃν ἔῃ 
λέγασι,Ἔτοηΐπη ν ηπὶ πος οχ ΝΝππις Ἰαπἰτησὶς εἴτε ἀϊσαας ΡΙ - 
ταις ἢ. ἴπ ΝΕ ΠΊα. τὸ πσώτρμον, ὃς τεὶ αν αἴ τρια, ΤλῸ 5 ρατΓΙ τ ὈΑΤΓΙ ἴῃ - 
{ῖτατα, ΝΑ Ζδη.χῖλ τὸ πάτρια πούς πηγαί τη, Ὀίατο ἘρΠ.7ιδω- 
οἰφὶ ζιωῦ 45) τὰ πιά τοία τὶ τὸ πάτρια ὅδητελ ἐ οὐσι, ἴῃ Ρατογηο Ὀρεγα 

Ῥου[οιιογδηῖ, κατ᾽ τοὺ πάτρια τὶ αὐτο βοιω τσ, Ῥατγῖο Βοσοτοτιῖπι ἰη- 
Τάτατο, Τ πον ἀν δὲ Ἱπτευρτ. ἐϑη δῆλον ὅτε, 

Τιἀ τρὶς δὸς δ ραττα Γπτεγ Δι πὶ Αἀϊοδξίπτα εἰἘ, ντ ΠΙΔ 4.γ, ἐνὶ στα- 
σοί δε"γαϊη»ἱ ἐν τὴ πατρικὴ γεν ΤΙ ΠΡ «ἴῃ ΡΙατο. πατρὶς γάρ ὅδε ποῖσ᾽ 

Ἵν᾿ αὐ ορῷ ἤη τὲς δἤ. ποεΐτοι, ὃ ραττῖα ἐπ Ἐρίρτ, πατρὶς ἀϊοίτιι ατίαμη 
φυλὴ, τγίιι5 τοῖο ἩςΓ ὃς διη4, 
Τιατριώτης»γδ, σΟ ΠΟ ΎγάΠ Ο115. ὈΠπισατρεῦταν ἢ, δμιοδίατον, ΘΟΡΒΟΟΪ, 

ποτρα τω ὁΜῆλν, 41] αἰ αΓἀ ἐπὶ ἤχας ραῦνῖα, ΡΙατο ἀς Το σἱ. ποι- 
“ρεύτω ἵπποι, Χ οπορῇ πάτρεῦτις «-ολλνρατττα “πο 4, Γιοίλῃ ΡΟ Ι- 
Τιιχοοἱ 3 βαῤξαροι διηύλκας)ε πολίτας εν αἱ τὰ τραύτας χέγριον, 

τιατριωτικὸς αὐ ΟῚ δ01 [657 ΟΥτί ΠΘιιϑ2ΓΓΙ δι1αὙ 115, 
Πατρόϑεν ἃ Ῥατγε, ρατεῖς ποπηῖπο,ὰ πιαϊου δι, ἃ (α 1} 14, η4ς σα- 

τεόϑεν καλεῖν. Ῥαττῖς αἀάϊτο ποιηΐης αἰϊαιιοπὶ σο πύρα ]ατα. σὰ - 
τρόϑεν ἐπονοιζων,ραττῖβ Π0 πηῖης ΔΌΡΟΙ Πα. ΤΊ 1.10.7. 

Τιατρφ οισέγνητος, κγδν ρΑΓΓΙΠ15. ΗΟ ο.λύσε ὃ πουτροχασιγνήτοις, 
τιατρραλής το πάτρραλ Θ. νης ἴῃ Ὑ Οσατίιιο πουτρόελεις: νῦ πατρο- 

κλεῖς ὕξαγε κουἱρίω Ππ4, «(, 

ΤΙτρφκτονίω ας» ραγγ οἰ 11 ΠῚ. 
᾿ ἘΣ τὸ ΄ ᾿ » " 

Πατρϑχτον Ὁ», Ῥαγγ οί 4. πατραλοίας, ἐκ πατρφκ τόνῳ χε ρθε ὅσῳ στίς μά. 

Επτγιρι 4, (για τὶ πιὸ ἀπ πιαπιι ρατγῖς. ν οἰ φητίδε πὶς οὐοί4οῖα, 
νογθα Πιὰτ ΤΡ ἰροηία: αἀ Πίδηαην, Ν ͵ 

ἡπατρόκτον( δ», ρᾷτγα οὐοὶἤι5. 
ΤΙ τρφ μή τωρον ηάς “ιἴς ΠῚ λτογηι1ΠῈ σθιλι!ς5 ἀπο 1: 
Τιατοφνόμος δ. όγρατζοτηα δά τ! Ππτάτίοη ὁ ντοπ 4.01 τα ἀπ ΠΥ ΡᾺ - 

τοῦ γο5 δι  γαΐ . [τι ράτογηα. αιια απ οἰιτα. ὃς ποίτρφνοῖμοι 
τααρὶ ἔγατιις ἐγατ ἡ] 4α1 ἀρ Γιασοάαητοπῖος. , ἢς ἀϊέξιις 
αιιοά τπ| 5 ΠΠ} 1 Ῥατογπαιη οιγᾶπι ΡΈγεγρηζ, Ἰυΐης ποι γρουομία., 
Ῥάτονηα ἀπ  νΠατῖο Πς ἀναπας δουι πὴ αἰαὶ σοίτθρυόμο! γῸ - | 

᾿ 

- ἵ - ἤ ) 

Ἑλίσαμευτιἰτουὰ στο τρρνομικὶ, ράτοῦ πα ριθοτπ 
ὃς γοτθυαπ στιτρρνομούνκαι Ῥατγῖς γΟἰ πητατα ρτος 
ἀκα αἴξοττ οχ Ρ]ατατο. τατρρνομού μῆν Ὁ» (ψι 
ξξυπὶ αι1α αῤὶςοκρατου μὴ οι) ὃς ποὶτ ρργομου μῆνα ῬτΟ 

ΠῸ ἰπῆρΡογ0 ΓΕρ ΠΓΕΓ. ντ 45: ἃ Ῥάᾶτγο ρατγία; δ! 

ΤΙατροιαβοοίσοτος,5 »ὐγὰ ΡαττΙθ115 τγα ἀ{τ|15») ῬΟΓΓΙΙ5 ΑΡο 
Ἐρητ.ι. ᾿ ᾿ 

ΤΙ χτρφποπωρο Δ 115 ΡΑΓΘΓΠΠ5 ΡΟ] υχ, ρο τί ςιτη, 
Τα τρρρας ης ποτροκχ τόγίθο, Σ, ᾿ 

πατροτυπῆης, κ, δΥΡΟΥΟΠΠῸΥ ραττῖ 5, πατραλοίας, Π[χιι5.ὺ 
Τίατρρύχίθ»εγ.) Πα συ ναὶ Πατγοάιτας οριιοπίς » αἱ 

νοσατατ.ς ἀϊέζα αιιαῇ η' ταὶ τοῦ πατρὸς ἔχασει, 7 1ὰς 
πρόχου παρ ϑένανρ ὉΡ1]|αΣ νἸγρ᾽ πἰ5» Εογοῦοῖ. 

τίατορφονδυφ, ραΥΓΙοἸ 44.' σῷ ποτρὸς φονδὺς, ἘΟΙΏΟΙ. 
Πατρφφονθ..κ. 6. ἃς 

Πιατδοφόντης ε)ὀγϊ οηι αι σὰ τφρκτονίθυ, ραγτΙ οἰ άα, γε, 
τπαττῖοῖ 4. Ροδεῖοι}Π1. ἘΠΟΜΗΝ 

Πατρ ὠζω, μι, ὥδω; τ. κα πατρμείξω, Δ οατιαριιὰ ἩοΓοΙ 
ποιτρώζειν, ες ρατγ Γαγς ᾿]αιτο ἃς ΤΓογεπεῖο, ἴο τοὶ τοῦτ 
γεῖν, Τπατρεοίξειν, νετὸ εἰξ ρατγῖος πιο γεδ 1 τατῖ κὴ 
πατρίων ἐϑιν: ΡΟ ΠΧ, Η ον οἢ. [- 

Τ͵ατρα Θ-, πατρ θον ρΑτΟΓΠ115»4111{115.,ρργογεκός, ν Πα 
ἀγα, πατρωϊός ἐσσι ξέίγίθν, ἸΝΟΠη, σοποῖς Ἐσεμπιϊηΐ 
σρωϊον ἀλκία), ΤΟ ΠΙ στ: Πα ΠῈ ΤΟ 65 ἴῃ ΠΠ.  θι}ς ν οςὶ 
αἰ τὶς [ιρργοίπιπι ἴοτα οχ ρσίπιογο,πατρώϊ Ὅν ἀἸσοητο 
ἐμπορία, ϊοην ἐς διτι οὐδ, πατρ υ Ὁ. πόνων» ΑΡὶ οἱ Ε 

τι!5 ΡΟ] ΠΟ, ἐμ 
Πα τρῶν ,ογίθ. 5, ΡαΓΓΟΠ 52] ηγογρτ. Επιγιρ ἃ, {10 ποπιΐπι 

ταῦ ΤΠΘοΡ ]. Πἶσγο «Τα Ἐπταῖτ, (Ἰ1}}}. σοί ρρναί τιν 
ἀιςηάαπι 9 ὅζο. ΒΙπταγοῖ ἴῃ αὶ οσππμ! ουτεξοτσ Ῥατ 
ἄλπι εχ Ἰυῖς αΐ Ἐπαπάτιιπι σοηίοςιτὶ ΕΠ ρητ ΠῚ 
Ὀος. Ποτιιπὶ οτιγατη ποίητο, εἰΐχιις ργωπάϊο β Πςν αὐνίι 
τίη! ρατγοηϊ ΠΟ ἢ Δοσοραγιμεν δὶ πατρανεία, 110. ὺ Ἢ 
Ῥγο ρατγοπατι ἃς ργα το 5 ιΔτη Οτγαοὶ ὠρρφὸ με: 
Το  φοτα σούτρονας 9 1 οἴ.» ραττοποϑ γοςα!ς Βα οπτα αν) 
4υὶ Οταςὸ ἀϊέτι ἴχπε ὠρος α τα, άο πη ΡΙ ατατ.ΐπὶ Ἐλθὶ, νος Κ- τ "}} 
τερνας, ραξγοποϑ. ΡΟΓΠοὶ ρομογῖϑ ἔα ην}} 1 ἀάτι αἰ " 
τιν ἀρχηγοὶ γίροις κα αὐχυγέτα)ρτορρπτίτορες 5 105 δζ Ἢ 
αρϑνας αἷτ ἀρΡε αι}. ' 

ΤΤατρ ων εἶα, ΡΑτγΟ ΟἿ ΠΉΠῈ. 
Τατρωνυμεκον 5 οἱ 7 τὸ, ράττοπν ΠΟ ΠΟῚ ΡΑΙΓΟΠΟῚ 

πλιιϑ [σεῖς πουη Ομ πιιτη ἃς [γ πον ΠλιιΠλ.ΖιιαΣ 
σοιπροηηπτζιγ. Οσπιροῇτ βηΐπι αὖ ὄνομα ρτἠΠμ ΠῚ 
ὦ μέγα 5 [εσιυυχάττη ἴῃ ὦ πηπταης ἔπ ρίπι5 γ νὰ αὐτῶνυᾷ 
μον. ὅζς. 

ΤΙατρθ., οὐ, δ. ῬάτΓΙ115. 14 οἵδ, ρατογηϊῖ59 Ου ἢ ητι] πούτο 
πρῷ δ. Τρίτον ραττιιςγὰ ρατγον ΓΙατο ἴῃ Το ρΊθιι5» 1 
ἴτπι5 τατο!α εἰξ οἰ τα 59τατοίαγῖ5. ἐςία στωτρῴα, Κ ζει 

πορβοη. ὁ πατρῷ 9. Ἀπόλλων [ητογρ. ΑὙΠΈΟΡ, ὃς [πτοτ 
ἐμῖν ἀϑθίωοις ἀρχυγέτις ἰϑίω εἴ, ἃ πατρ (Ὁ. δτόχλων ἐστ 

τισηϊοπῇ δκι5 ργα πος ἤπιαν ῬΑ 145 ἃς Αρο]]ο, Ρ ματα Π 
εἶδ. λεπτὸ [ἐν ταῦ αἷοὶ τῷ ς ἐφαγκ νὴ τὸν ἄἀπόλχω τοῦ πύδει δὴ 
ὅδι τοῦ πόχει: ο πῇ ἔοσιπι ΒΔ, οπαγγᾶς χροίατ πάτὶ Ἶ 
τρί 1551. 4 Π6 πὰ τηαϊογος ΠΟ ον ΠΏ ϑεοὶ πατρῷοι» 41} Ὁ ἮΝ 
Θιϑι,εν γῇ παπρώῃ, Ὁ τοῦτ ραττῖα, Ἡοπηοτ. Αγ. Αἴ ἐήχι 
Μεπαηάτο;γίω πατρῴαν χατεφαγεῖν, ρᾶτογ 05 ἀΡΤΟ, ἮΝ 
Ρατγιπιοηΐπ πη ἀδίμππιοτο, ψηΐς ατρῷα ἀ ΠΟΙ ΠΠΤΙ͂ΓΝ 
Πιητ ἴῃ ράτεϊα, ρατηϊπηοη απ» οπιοίξ, ΑὙΠΠ ΟΡ δη, ἴῃ 
πρῶον ρτῸ πατρόϑεν αἰ ΧΊτ, ᾿ 

ΤΙατριοὶς οὖ )ν 1τΥ]οι1558ς μοτρη ἃ ἴῃ Ῥϑ4εξτιποιογοδ. ΕΓ’ 
Ὠἶτι ποίτρων Ατιὶς ὁ. Γἀωγη. ὁ τορθὶς στατρὸς 9εῖΘ. ϑι 4. 

Παίτρως, ωιΘ' ἐς Ρατγιι5. ὅτ  Πςἢ, τὸν τ᾿ πατέρα «ρϑγργ8) 
οατ: ἃς Ατο] σοἶνιι5 Ἀπιρ ϊαγαο ΟἹο[15 ΠΠο πάτα 
Απτίρματεπ Μοἰαπιρὶ ΒΓ ππὶ ράτγοπὶ Βαδεΐτ » ΜΙ 
Ρίμπι πίτρωα [πὶ Τοησα σοποτῖς [εγῖς ἀπ ΠῚπ 
Επιϊατ. Βατοτυ, αἴ τῷ πατρῳ,α ρα ρατγιμιπι, ἤετο 
ῬΑτγμι ΣΉ [46πὶ ΗΠ ογοάοῖ. ᾿ 

τι] αγος, υποΥ ιισ( δε αιοτδὶ σεηι5 ραταρηπ οὔετγαάιῖς Βοῇ 
τίϑοσιιπι (δτιοϊατατ Πσοης τη Δ ]αιιοατίοης ΤΉ ΘΟΡΗ 
κἷῷ ἔνιοι κελϑύεσι πι ἤ αγον ὀυλαβέμῆνοι, Τ Ὠεοάοτας Ῥαχ 
στύλον εχ ΡΟΉΪΓ. 

Πα αλδύω,μ, δ σω,π. δυκο:γ ἢ 50 ρα ἰτπι, Πρ οπᾧο, ΕπτῚρ ΟΝ ας 
νπάο διαπαβαλόνω, ἐατείνω, ΑὙἸΤΟΡΉ, ὃζ εἴτι5 [ΠτοΥΡ 

Παπαλίαι»οἱ ΠΟΤ πι σοτγπια παοτάλν ἤρεοίοπ σογᾶτ, Πιδι 
τισοται αιΐδιις σογηπα ὁπαίοί ἱποϊριιητ, χιαῇ πα αλοι»ἶν, 
Ια, Αὐτόν. "δ, 9. Α πὐ πη, ς, 5. φυυσι τὸ διοτεῖς ὠρωΐτον τοὺ 
καϑεῤρ πατήοΐλες, διὸ καὶ χρλῦσι τότε παπαλίας αὐτοιζ. ὦ 

παβαλθο Δι παλσαλίθο,ν, ὁ ρα  ασροίαιιις Πρποιδ, κέ 
νηάς αἰ ̓ Ἰχυϊά Πιροηάϊτιγ. πές σαάλῳ αὐακρομασαι: 
{αἤροπάονο 5 ργοιογδίο ἀϊοΐτιιγ, ρυο πορ ἢ ροπτῆι8 6 
{{15Π γον» ΕἸΠΈ ΑΓ. μηδὲ σώ ἤαλον, μνδὲ τὸ τυχὸν, ΑΤῚ 
νἱἀς ΡοΠ ς ἴῃ Σκινδωλισμός. δ 

πιο ἥω, [ρατβογπαοσογμισω, Αὐἀ ἘοΡἢινεφ, χρυσῷ πέῆων μ᾽ 
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Ὁ 
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ΕΣ 5 - - ᾿ “1- Ν Ἤ Φ εν 

Ἷ τρὶς Ἰηίοϊο 5, 614, ποίτῆε πολλοῖς τοῖς ῥόσοις, αὔρετ- 
αἰτι5. ; 
(ὑεῖ διατραξ ἔστυς ὰ τῆσπιαῖο πατοίω, 

αὐϊςὲ ἀσαης Γλοτοσ, τὸ παῦσαι, ΚΠ Ἰὰς Ὀϊοαγ τ, 
ον ΕΠ ἰδ οἱ Πτογ Πα [Π, να πτιυστς, αὕεσες, οοἰΤατῖο, [ο 4- 

Ὁ ἰη ῬΠ τ άτο, Τὸ γδ ἀεὲ κινητὸν, ἀἰϑυάνωτον:το 5) ἄλλο κανοτεῦ χὰ 
κιενέμβυογ, τοιύλαν ἔχον γενέσεως ,τούλαν εἴ ζαῆς, Ὁ οα [οπὶ 

ἰοταιγϊ ἀστογηιπὶ οἰξ : 4Ποὐ απο πποτιμ ἀβοττ αἱ ῖ- 
ὀάζμις Ἰρᾶϊ ἐύλα αἰτυνάς 9. αιαπάο ἤπεπὶ μαος 

᾿ἥποσας ἥποπι Βα δοατ ποσοῖς οὔ, Οἱς, Τα, 
Ἐριι.7. ὡς ἔςι παῦλα κακων τοῖς σ-ασταστισι, ϑζς., 
οἰγοι. ϑαυμωςὸς καὶ ἔκλεκτος σύμζαλ Ὁ’. 

σρτίιην πλοηΠς ἀρι Αὐρνριῖος τοροπάθης Γιδεϊποτγί 
Ππυ το λη Ερίρτν ᾿ . 

ἀγα λα ἢ πο. Τλμ1ιι5,14 εἴς, ςοἴϊατε ξιοῖο . Πιρογίε- 
πἰξτον νας, ΠΟ, το πιςά πὶ το. Ὁ :ρ.Ορηΐτιντ παύ- 

ὅς, ἀοἤηο γα (τὶ. παύομαι τῆς υἱξρεως, ϑοπγοίξ, ΑὐἸ ΟΡ. 
τ μοῖχς κα λοιδορίας, ρισηαπάϊ ἤπειη ἔοῖτο, πσουύομαι 
Πίξο οἰ [1}}.. «τ αύομμαι τῆς βου ϑ'είας , ἃ ἐογεηήο [δ - 

ΠΙκο. πταιύομωι τῆς αὐχῆς» αθοο πηαρὶπείατιι, ὃς ασάἸςο πης;, 
5. ταύ στείθτο κφικ ύν, σα] Ανἰτατίριι ἤηοῖι ἱπηροη οτος, ]α- 

στζιδυ(θ.- πλησμονῆς» ΧΟΠΟΡΙ. παύομαι ἐργῶν, Ὁ ο- 
οἴο. Ετ ρεγῬατιεὶςϊριυπγ:παύομι βασανιζουϑ., ἀςΠ- 
(τὶ τ ἀυύομκαι δυψώνγε Ππο Πτῖτο, Χο πορ. παύομαι ταραῖ 

νυ ἀοῆπο Ηιϊιέξιατο, Ρ᾽ ἀτατιῖη ϑοϊ που πυομαι φονδυὼν ἃ σα 
ΟΣ ΤΊΜΙΟΥ 4. παύομω ἐκ μεχέλων ἀχέων, ΑὙ᾽ τορογςοῖςοῦ 

τη ὶς αὐιιογπτατιθιις. ταῦ τὰ πέπαυται 5 Βας παθοτο ἀοῆια 
ἵπ Οτατ. δ] α πενίᾳ τρὸς χευμεέτων πέπαῦ τι «-ἐρησιν, Ὁ - 

οη Ῥαϊιρογγατο Πδὶ δα ρασιιηϊατιιπη ἀπν] ΠΟ ἢ ὉΠ γα πηο- 
τοῖο, ΓΓπτατγ.ἴπ ΘΟ  οπα, 1 τ 1115 ῬΘοιιΠ1 50} ἀπο ῖτ, 
τεῖξα οεἴατς ἀεθει, δζραιροιτατοη ἀτορι ἐξ] ας ἔτο- 

α ἢ ἀΐπος οὐ!αάατ. ἀπλῖττατ, Παυύεῶτω ΡΓγὸ σοι οτοχοει σοπ- 
τ ἵς'χϑτοη ἱ το ητἴ ἀτηῖτα οὐΠίξοτο, Τ ποορίν ἐς ἢ1|Ὲ ΡΙδη, 
1Ρ.8.Εὐΐαρις-α ὃ κα δῦ χιςα το ἐνικαότερι “70 πτόκιπαιν ξηρών, ταὶ 

γονται 9 τοῦ 2 ἴσαντω» Δηι Παῖς σεάπε, 1} τε πἰτιιθτας 
δ(ίταητ. ΡΙ1,Ἔτίατη Π|.16.0ρ.43.41χῖτ, ἀτι(α [ατῖτις ΠῚ 
τὶς οοάοτο, 1. πα ει ΤΠ ΟΡ ἢν. Οὐπὶ ρθγαπη Οζα 

ΘΥδΡΟΙΙς τα ΠῚ ἢ} ΠΟ ἰητο ΠΟ χίτ, ἧς σπῖπὶ τρά διά ττ, Αἷτο- 
τος Πδητ,αἴτετα σοπίϊδῃτ, ͵ 
ἃιιςἰο5. ὀλιγάκις, 

ραιισα τις. ΗΟ (. παυρίδιον ζώεσκον ὅδε χρόνον, ΡΥ ΠΡ ΕΣ 
γτς νΠοσαιοτ, ΡΔΙΙΧῚΠΠΠΠῚ τα πυρι!5, 
ἡ Ραυο 1] οατηι5.1η Ἐρίρτ, 
ὁ ῬατΙςΙ15. ας }115 Πα πιογατα, Οὐ. ξ, παυρότερφι.1. ἐχάεσο- 
Τα... ποῦ ῥος 3) οἱ εἵπετο λαός, ὃς 1144. γν ὄθετροχά δέω ἀγό- 

μϑρ αἰγὶ μάλα λιγέως οἱ. δλίγα,ραιιςα ἡ! 4ς πη. [δ «ἰει- 
πἰοἴτεν. Εἴς πο ἴπ ΤΒεορο. παῦρα, το ταγό:παύεα ὃ πω- 
ὁ νεγὸ νϑγίπτιιγ. 

ος ϑυσία. 9 (Δοτὶ ἢ ο111ΠῈ ΡΤῸ [εἄλιιάο νϑηζοσιπι ταγῖπο: 
ἃ Δ λν]. ἱ 

Ἢ 5. "1 7 ̓π{Ἐγιιπηδητίιπν δῷ πιοάμπη τοτὰΣ τοτιιπάμιΠ|» ΡῈΓ 
᾿πιξητοσιιπὶ ςοἱ ἰᾳ τγαπ πιϊττοσαητ » πο ρασυΐιπι ςο}}1- 

ταπε:Πτ {τὸν ὃς ἐς Ποιηϊπίδιις ἐοττηγνης ν]άο σοῦ πηδηιι5 
Ἴρου Δάπιο τι, 4ιια ἢ ̓πταύνσα τὸ καί πῆειν, ἠΐτοι εἐϑτίειν, Ευτατ. 
ἰλ8. χ. ς (ςτίρειιπι ἀρὰ 514. εἰγοἢ ὃς ΡΟΪ]πς. ἀρινά αιοτη 

Αἰ 1 τσαυσικαπ]η, χρουϊτύγαις ροτ καρ ῥδα εἴον ἢι(ριςατί 
τ 1115 Ροίας. χαρδυπεῖον ἰοσοσὲ ἀρρε!]αιτηπὶ ἔα ΤῸ {4 
ἱπιοπτίηπι. 4110 4 4ι1π φἄογε ργο ίθοτος ἔπσογεσ γε ρΆη 5 

τΠαγοτι 

ὁγδ απΔΠ (δάατοῦ πιοήεἴία ἀτητιο πιοογοτῖβ 5» 4110 πὸ- 
ἵππιτ ὃς [4ρ15.1Δ][Ὅπ ΒΥ Ζαπτὶη5 ἴῃ Ὑ ταρὶοὶς ἱστορεῖ. ὅτι ἐν 

ποτοι με γγυνᾶται λίϑος «ταυσέλυπος καλύ μην Ὁ’, ὃ ἐαὶ 4}; τὶς 
χεῖμα παύεται τῆς χατεχέσης αὐτὸν συμφοράς. Ἐ[ὶ ορῖτ. 

βιὰ Ξορβος], Αταιῖς ἴτα νοσαθαητ ροσι πὶ 14 αιιοά 
1115 τογίμττι ΤΟΙ (αγιιατοτὶ ἀϊσατιπι ογατ. 

ἐγ. 1ο ὦ ἀοτιπυίτατί Ομ πὶ γοργῖ πιῖτο αὉ ΑΞ Ἰο Τιοην ΠΟ 
ἐς Ἑ ἤπηῖῖς βρῶμα οἱ φιλο ἀτοίτιιγ ἐγρογόρστον, 

τ΄. Ἐπ ἃ ἰαοτα τεσγοδης. Αδξη, 
Πἰπῖς5.ος Πτιο ἵςάλιῖο Οἷς. 
(ἃ Ἔπάτιι οἵδ, ἄπεαν ἔλσεγε οροττγογι σοηξτο. Π εππποῖϊ, 

ἐογ Ὡρρειφύτας αὐςξῦ τὸν ϑαγατον, ςατιο πάη Ὡς ἱρῇ γἰττὰ ρτο- 
τοττεμιΡίατο ἀριιά ΡΙμτατ. πη Οριίο, 
το ῶς 

6. ., ὁ. 4. (οἀατοτ,βηίϊτοτ. Οβηΐτιϑορπος. 
Ἴεια, [ορτα, ΟὈΊςε5. ἔ 

αὐ (οἀαπάϊ οὈτίεης. 
δ δ χὶ ἤν] (πάας ἀοίοτες 56 οἱ. Ξο ρος. 

οὐ τι] ο5),Κατοίπαυσις, ἤοτη. Π|44.β.. 
ὦ αὐχα,[εάςουςοεἰἴατο ἔιοϊον ποτα ἱπυροπου θεγο, 

»(οξγςεο άορε ]ο ἀ,ϑεοκαδύω, κα ταποιύω ἡ αὐ δηϊηλιΠι» 

Πγπη τί ο.αἠςο»το 110. Αςςι ΠΥ [5. παυήν αξχοντοι, αὉ- 
πη ροτ απ «τιαρ ἐ{Ἐγατιι. ὃς Τλοπιο θη. «ρατηγρειῶτα δ᾽ 

"ἐπα νσατε, σαιύω φυραννγίδαν αρ οἷο τγταπαἱάςπι; πούω ὑξριν, 

Ὁ 

ΠῚ Α 4:ι 
ἕορτίπισ ἰηΓοἰφητίατη, Γς πιο ΠΩ πτοιοῦσον ἐκ κακων ἐμέ ϑορθος. 
ποι ὕω σε μὴ υἷξα πατεῶτῳ ἕλοῖο πο ἀιπρΠτιι5 ἀοοὶρίατῖς » ΔΕ ΠορΗ. 
πάνω σε βογϑεῖν, ΤΠνον ἀϊ48 5: ἔσαυσε μυκέτι λοιμώήειν αὐξᾷδ. ε05 ἃ 
Ροίϊο ΠΠρογαιιῖτ, Γαοίηιις. σιμπὶ Οοηΐτοὃς Ασοιιατ. ΧΈΠΟΡΠοη, 
4) μὴν γδ᾿ϑμων δηεϑυμιων ἐδὺ σιωόντας ἔπαυε, φαρ᾿άϊτατίθας ΠΠ06- 
ταβθατρὰ σριἀτατίδιις νἱπα!ςαθατισαύω με τῆς ὑὕζρεως, ΑΥἸ ΠΡ}. 
παύω σε τῆς βασιλΐης. τἰ οἱ ΤΡΡᾺ τη δαϊπιο, Ἠοτοάοτι. ἢ. Ηο.11α 4, 
βερτο ἐπέχω, παύω σε ϑρασυξενίας, ὈἾατο ἴῃ ΓορΙΡ.Βούρ εἰς τερτῖ- 
ΠΟ ἔετοςίαπι. Ἐξ εἴπῃ Ῥατγτῖςὶ ρ. αἸτογπις γεν δὶ. ΠὉὈοτο πόλιν δυ-. 
συχρυῦῖστιν παιζσα! 5 ντίἷ5 πα 15. ἤποπη ἱπηροποτο, παύω δὲ σ᾽ ὀγα᾽ 
ἀπαιδα, ΕἸΓΙρ 4 ος, παῦε ὁρ χουωνϑ.. ΑἸ] (᾿ορ αη. ἀοἤης [ἴτατο. 
(πῃ Οςηῖτ. (Ὁ]0. ΗεΠοάτις, δ οἷγε παῦε μάχυς 9 ἤμοπὶ Εις ρι- 
Βῃδη αἱ. παύω τῆς αὐ χῇ «» ΧΟΠΟΡΒ. ἴα ΟἘΘοπομ. τα ρ γάτα! Ρτὶ- 
10. ποιύε, ποιό τοῦ λόγου 7 ΑΥἸ ΤΟ ΡΠ αη, ἴῃ Κ αηῖς, Πὰς “ες πιομοπὶ 
δὲ 1156, μὴ χέγειπαύσων οἷο ΄ϑλων, ποι [αἀεη αὶ ξεσογαις, Ηο- 
πιο αν Π1. ΑΠ]αιαηίο Πης σαἤι ροηΐτιιτ, τύποσις Αςςειπίατῖι. 
ἑαυτὸν (δἰ ητο ΠΙ ριιητ παύ᾽ ἐς κόρᾳκας» ΑΤἸ ΠΡ Πα ἢ. ΝαζαυΖεη,ὴ 
Οτα. β, παύσῃ οι ὁ μαχόμϑυ(ξ- «Ὡεὸς πὸ πγδὶ μα, ὡς καὶ γγύνημα πάντως, 
γ᾽ μὴ ὁμούσιον, μηδὲ ϑεὸν, χ᾽ κ “ἦν αὐἰϑρω πίνων τὸ διωνα τὸν χαζὼν πῆς ἡ- 
βετέρας ὑπολήψεως 7 ἀς ΠΠᾶτ ἘΥΡῸ αι] ΟΡΡ πρηατ δρ᾽γίτιπι (ἢ - 
ξξιπι. ἵτα γε νεὶ βεηϊτιμμη εἴς εἰχπ]. γε] πὸπ ὁμοούσιον 5 ΠΟ] ι15 
Τοὰπι ἘΠ ατ, Ὀ οὶ οσςι ται σα τατοπι ποίει σΑΡτῊ5 Δ ρτΙ- 
ΠῚ παςτίτις 

τιαφλαίζηγ,α πππατο, ΟΠ τα, ἐογιιὸσ ο, κα χλάξην, βορασειν:ρτορεῖὸ ἀε 
τηαΓ5 αἴτιαι ἀταϊις (οΠΟ, ὅταν πῆς ϑειλείατης ὀκέδασμος γίγνεται, αὐα-- 
ζέειν. ποπηεη εἰϊ πέζιπι ἃ ἰΌ πο. ϑὶς ΑπΠορΙι. ΟἸςοη!ϑ τὸ ταρρ- 
χιῖδες νοΙςῆς ἜΧρ τίπηογς, ἤας γοσε νῆις εἴ, Μὲ σαφλαξαν ῷ κε- 
κρανγες ὥασερ ἰωίκ᾽ ογϑεώδ᾽ ἀῶ Ἰ, τ πιυ] τι 5 ὃς νος  ἔογδῃδ, 1 ἤχων 
αὶ τοιρατων. ΗΙΡροονᾶτος οβειίατοτε ἴῃ ἰερεπάο νοὶ] ἀἰἤούθα- 
4ο, Ὁ «ὧν πἼάλοντεις κὶ ἐπαναλαμᾷ αἴοντεις ἐν τῷ διαλέγει » παφλάξειν 

ἀἸοῖτιδυϊ4ας αἷς παφ» εἶζειν ΟΠ τὸ λαλοεύῦτει τιγεὶ κρατεῖται γὸ αἰά- 
κόπγεώθτε:4. φλέω, γ6] φλύίω, δ φλῶ ἢτ φλαίζω γηάς παφλάζω, ΗΪπὲ 
πομφολυπείφλασμακαριά Ατὶ ἴοΡΗ. 

Τιαφλασμα, οτος, τὸ» ΡΤΟΡΤΙ ὸ δ {15 πιατὶ5, Γοπύζαι!ς Ζιςπι εβῇεἶς 4 
ἔοτιιοτ: ν πάο σαφλάσματα μετα φορικώς ἀϊςππτιιγ νοῦθα ἱπίο! πε 
τα ἅταιο εἰατα. ΑὙἸ| τη Αἰ. αὐτὴ παῖς “ἴδ παφλασμώτων, ΠτοΥ, 
ἐμκωρησμο τωγγαναζυτημάτων : εκ τ ρβηά, ἐκξρασμδμϊ, αἰαζημοίτωτ, 
νης πομφολυποίφλασμα ἱρῇ ΑΠΠόρη, 

Παχέες, δὲ Πιαχεῖςγοἱ, ΡτΟςεγο 5) εῖτςε, 
πάχητες, εἰν οἰ ογα [Π, ρα] επτὶ. 
Ταχύ μερον»ἰνς 4 ςἤιιη ΥΠΡΙΘΏΤΠΠΊ, 
ΤΠ ΧΡῊ Ηςυ ΡΤ Πᾶ)ΓΟ5 σ᾽ αςΙαζι5.1, δρόσος πεπυγήαννἐ ἀςἤηϊς, Ατὶ- 

του. .2.ἀἄς πιιπάο. 
Τα χυη εις)εντος ΡΓαΪΠΟ ἢ5.πὰ χνώδης. 
παχύ ϑω, μ. ὄσωνπιωχοι, σον οοπρἠατὶ πο ἄοη(ο. Ττοπὶ λυπώ Ἰηβοίτο; 

πιο] οτος σοπττ το ίοιϊ ρεγάοινε ΗΟ τι. ἐπτέχνωσε φίλον ἥτορ, 
δισρτα τη οτάρῃοα ἃ ρτυπᾷ 5 4116 ἀγρός ἔγιροτς σΟΥΓΆΣῊ - 
ΡἾτο Α ἔτίιι. παχνως λυπώ, Στὸ μετα φορᾷ ςς τῆς πούχνης τῇ ς λυπου σὴς τοὶ 

"λήϊα, ἰπτεῦρτος Ης ΠΟ] Τ εῦΖος. σαχνουυῆνη ἀμπελίθ.ς νἸτὶς αμ85 
ςοηροίατιτ, Βιι4.1η ἘΡῚΠΕ ρυϊοτγιλύπη παυχνωδϑεῖσει, Ἐὺ11Ρ14. τί φής. 
ὄλωλεν εἰλοχίθ» ἐν τίνίθ- τύχης, ὕπη ποι χνωθεῖστα ὅδὲ συμφορᾷς τινὸς; 
παχνωϑεῖσα ( ΤΉ411Ὸ 5ςΠ0].) κακωθεῖσα εἰ πάντων γὸ “κ᾽ φυὴν φϑα,-. 

πικὴ ὄξιν ἡ πώχνν ὃς Λὲς Ὠγ]. χουφοξρις 5 κρυφωώοις πέγϑεσι ποίχιου- 

μλρ». ὶ 
Παχνώδες͵ ε(Θ-, ὁ κὸ Κ᾿ ΡΓΌΣ ΠΟ 5. ἢ , 
Τάχίθ., εἰ... τὸ 9 ογαίπει 40. ογα Ταπιοπτητη ἤτιο γα ϊαύποη Οομ- 

πῖς 1]α..14 οἰ, ξαύξασιςε Ος]]Πο στα Παπιουτιαη, 14 εἴ, σείχ 8. 
σταϊ τι σ,δς νας σογρα! δεῖ ΡΙ Γαΐου ου δὲ ΓρῚ ΠΠπτα 5» ἤπιε ἤρτς 
Πτιιίο ϑεπεῦα", ἱ. πτέχίθ. νος] πυκνότης τ τοι» Δ ΡΟΪ. ΒΠοα. παχϑ- 
πυωδες; οτα Τππξτιιπι ρα] δητιπι,]. ρ᾽ταΐτα 8. ογατδι5 Ππιπιοτ» 
αὶ ἔτίρους ἴῃ ρδέξοτε ῥιιγὶβ πιοάο αἰ βοίζεπϑ σοῃογειουῖτ, γα 
τγαάτι Νίατος].11.3. ὈΙοἰρδτάϊς » Ρ[αγαῖς εἰξ σούχηνν Ἂς Μῆκορ. 

τ πάχϑ. τοξοτταγ ογίατη δή ἀηἠ πλιττι. ἐδ ἱπσεπῖο σγαῖο ἃς τυιαν 
Παχυσέρμμος. 4111 οἹἘ σιτο στ ϊὰ δερίπρι Ροπίτῖιτ ργὸ ἕάτηο 80 τιῦ- 

ἀν. τοῖς, Γπισίαη. Ο4:}.110.3.ςἀρ.5. 
παχυύϑριξ, 1 στα το ρι]ο εἰ. : 
Παχυχρίλαιος, ΟΥΑΙ οἰἶπλο αὐιζ οα΄ απο ΑἴΠιγσεπο, 
Παχύχαυλίθι, οταῖϊο σαι]ε σοι λη5: 
Παχυίκνημος. Ἐς Βα ΘΒ [Ὡγὰς Ρἰπριιε5. Ασ ἢ το Ρ .ἴ Ρίαι: 

Παχυλὸς, σγαίδιις, 
παχυλωώς ογαο πλοάος ρΙπ σι ΝΡσΙΣ 
παχυμέρεια, ἡ τα Πτικίο ραττῖιπι, αἰ αἀ Οἴλις, 
παχυμερὲς, τὸς ραγς ογαίποτυ. ᾽ ; ἢ 
παχυμερέςερον, τα Πιι5. ται 5.14 ΠἘ τη ξϊζπς ὃς ρίηρυίοτο Μίπεν- 

πιά Οοἰμπις "Πα. στα οτς ἀτιπ!α (αἰ ΠΟ] δη. ἐν τύπῳ ΤΠΘΟΡἢτ, 
ΘΟ ΠΠπς ῬΠαιιοτγίηΐ ορ᾽ πίοποηι τοί Δ ῃ5 Τ1|05.1.4.(Ρ.1. δε ςοη- 
Ἰςέξατι ραιῖσα φυσήαπη,ντ νοῦθῸ ἸΡΠιι5 γεαχπαχυμερεσεειν; πὰς 
χύτερρν παδοτ Εταΐ, ἴῃ Α ἀαρὶῖβ πλ]Π8}5 οἰεραπτοῖ. 

τα χυμερὴς οταίΤιις, πα χυμέρὰς σοφία, Βιιάἴπ Ἐρηπιροίς. 
Παχυμέρως δνωδέαιρεἰάλτι ΤΙΝ αΖ.1ῃ Οταζ. δ ἱδρώς πωχέως, 

πιαχιιωϑεὶς ἐντὸς, ὁ, ΠΟ ΡΟ οπτι5. ρ ΠῚ ατιι5. 
] τα χυύο. τριάδα πιοητοσταο ἰαβοηῖο, ; 
παΐχεωσιρ εὡς ἡ, ἰάςπν αιιὸά ποιχύτηςγτὸ πάχιθ-γ οταίπτυιάο » ἐγίία:- 

Ἔσπι, 2 ὡ 



41: ΝΕ 
πεηυτη Ὑ Βεσρμγιὰς τοάα Ἰοανιοης 118.6.(ἀρ. τς. Οἷς μὴ οἰῶ μὰ 
δνεςιν ὅχως λιπαρόπης γ κὴ ππότης ἢ αὐτηὶ μὴ πολλὴ» μυδὲ σωμφτώδηθ. 
τούτοις καὶ γίνεται τοιαύτη πο χιωσες, ΘΟ, τῷ οταϊατῖο ποη 1 ατῖπέ. γ1- 
ἀς Ππαχιώω. 

τιαχιυτικὸς ΠΟΥ ΑΙ 148. ν 
πα χιωΐω, μιλωυὦπογγκα, τα Τατα τοάάο, ῃοῖο οταίείςετο, ἰπίατοῖο, 

(ἀσϊπο»ίρ οἰ δρευύω,ο [πιο αυκνόω, ρτίτηα Ὀται!, ἱοπγίάς 
σῖτα οὐδ᾽5. ἐπι τη, Ασα ίαείιο ἱϊπασίταγ. ΡΊΙατο τ. ἀς Ἀ ερ .τὸ 
οὶ βουν ἐγαϑὸν σκοπεῖν γὴ ποιχευΐειν αὐδῦ κὶ ϑεραπόειν. πσεπαχυυβύα 
πνϑλματας [ρ᾽τἰτιια ογΑ [Πα] δη. ποιχεώΐεται σωμοι, αυιῖι πὶ στα ε(οῖτ 
ἀτήιιο διιροταν ΠΟ] 6 ὃς σοτρ. ητα:συκνῆσαμ ἴι οἴ, (ΡΥ Πάτα 
απ οἷι5 Ιαχίοτ (δ ξαμτῖα ἐεπίατιιτ ἄτης σορίτιιν. νπῖιπα 
ταπῖςη Ρτοὸ αδἰτογο ἰητογάϊη (δ ἐπἰταΐταγ. Αὐηζοτεὶ. ΠΡτὸ ἀς 
ται ἀ40 » ὄμόρφς γένεται υδὲ κατ᾽ ἐμιππεσμιὸν γέφοις δ μάλα πεπαχυ- 
ψᾷψε 714 εἴν ,ἰπιδον ἤξ αυάςπι ἐχργοίποης πιιδῖ5 τπαρπορογὰ 
δἀάεπίλτα:. 
Ἰοχύῤῥα δος οτα{{45.}ιαθ 6 πς νέγσαϑ. 
Παχυῤῥιζϑ., αὶ οἵδ ογαῃς γαάϊοῖθι5. ἷ 
Τιαχύξῥιν,ινίθν, ὁνοι] παίας στα Τιι5.Α ἀάπησητ, τη ῬΗγΠορ. 
Παχύρυγχ ὃ’, αι οΠ“ παγῖδιις σγδῇῃς ὃς ἱπτεγοορτίς 9 σαὶ γοίεγῖ εἴ 

ΠΥ Πἰτιιάο, παιχύρυγχοι ὕεον π65 οταίϊας πατος μαΐσθητες » Αἰοχ. 
Αρῆτγοά, 

τιαχιὶ, κθ-γδνογα Πιι5ρτίπια τευ ἴῃ ΕρΊ ργάπηπι, ταχεῖς, ΘΟ. Π,ρίη- 
διιοβ»σοτριιίςητι ὅς Ρ]ςπίοταβ 5 Οαϊ ει. ἶθτο τ. Οἰαιςοηπυ- 
χνοὶ Αἰτοπι σου ρα (τι 9 1ὰ εἰξ . ιὶ ἀςηίαπι ἃζ [Ὁ Π1εἰὰ πὶ σάτπο πη 
Βαδεητ!ἱάσπι. ποχ εἴς ετίατι ἀτοὔτιιν ἀτεἶτε 5,οἱ πλέσιοι,ν τ ρα 

ἢ ῬΕΓος Ἀε 770). 1. ΓΘ Π 1165 Οἰςοτοηῖ:ν ἄς Γητεγρτ. Ασ τορ, ἐπ Υ εἰρῖ5. 
Τιαχιὲ οτίατη ἀϊοίτατηντ ἃ Νάττοπα στα [πιϑορτοὸ εο 4ιοἀ εἰξ τι 
αἷς ἱπρεηΐο ὃς ταγάτις, σαχιὶ οἵγξθογοιι! Ορρο αἴτιιν λεπτός, ΟΑ]ς. 
παχία ἐκτιὴ οτα (Αἱοδγοίᾳ. Ἡοπιογ. Π144..γ, ἕασετο χροὶ παχείῃ , 14 
εἴτ ἰχυρᾷ γηαητι να! ἄτη [ἐιοθατιτσαχέα ἱμότια φορεῖν, Κα 
πορ εἴη Ὁ Εφοποιη, ογαῖϊα ν οἰπιπισητα ροίζαγα, ποιχεῖα χλῶνα, 
τὰ εἴ ,τιηῖςα ογα Πα ΗἩογατῖο. ΡΟ Πχ εσῖαπι υἱφανόρον ἱμοτιον γο 
ολτ χὰ σίσιω. 

ΤΙαχυσκελῆς ἐἰξθ.γ6 7611 σγαΓα στα μαθεῖ, Αἀλπι.ῖη Ρμγήορη. 
τπαχυςομεῖν, ἀϊ που] τοτ,α ροτὸ ὃς στα ὸ Ιοαιιῖν ουτι ἤπια Βατθα- 

τοτιιῃ νοχ οἰζοϑῖγαθο. 
Παχυςομία,᾽, Ἐναίιη. ΟἸΠΠ144.1ποοπάϊτα ἃς στα ΤΙοσα οἶα, ϑιγᾶθο 

Ο 116.14. φιατα Ἰητογργογατιγιάπαάο [ιθ11 οἷς κα ἀφυΐα τις ἥδ᾽ φω- 
γητηρίων ὑργάγων, 

Τιαχύσομος, ἱηςοπαϊτὲ ογαΠέσας Ἰοαιιδογιαῇ στα Π] πριν 5) δῖγα- 
θοΙ4. 

Παχύτερον» τὸ ογ [Ππιτ,τιιἀ 5 ριηρσαίοτε Μίπεγαα. 
τίαχύτης»μτος ἢ, τα τι 0. στρ Θεϊα,ρίπαριεάο, τὸ πάχιθ-, πάχιω.- 

σις, Ἀτὶίζοτε! ες ἃ ΠΠἜοτ. Απἰ πα]. 9 σαρίτε ς. ἄς σοόγιιο, Οτειν γγύηται 
παχιξ ( γίνεται 3, σφόδρῳ πίων ὀπώρας ἕτης) ὁ δαιιοι ποιεῖ ἑαυ τὸν φα- 

νερρν δὴ ὀκτοπί ζει, ὡς διοὶ τίυ) ποι χ ύτηπα ὄν ἀλίωτος ὠνγρτορτον οδε- 
Πτάτεπι, 

Παχύτρεχ ες, 411 Ρ 115 ογαἢ5 (τητ, 
παάχύτριχΘ' οι στγαίζιις ρῚΠις. 
τιαχύφλοιθ-,αγοταί σοττῖς!5,ογα ο σοττίος ν οἴεται) α [στο εἰς 

ογαίϊο. ὃς εἰξ ρεποτῖς (οτππηι 15. ᾿ 
Παχύφρων, δ.» 9.09 [ορίταγ ρα ά Ε είν. γεγο βεῦσς, 
τιαχύχλιθ',α,όνσαι σγαα πτὴς ἰαῦγα, ἰαθοο, 
Παχιύχυλίθ., 4] στα ο οἹα ἤισσο 1ά4ςπὶ οἰΠὶ ποιχύχυμος. 
Τῖαχυ χυμὸς, αὶ (ῃςςο εξ οταῖο, 4υὶ σγαίϊο οἱξ μυιποῦς ομΐ ορ- 

Ροπίτατ δῦ χυμος, ΑἸοχ. ΑΡμγοά. 
τιαχων ρτορυ ἢ πιεηῇς ἀριιὰ Αἰ σγρτίος τοίροπάοπτῖς Μαΐο Κο- 
πιδη ἴῃ Ἐρῖρ. Ρτο ΠΟ Ροπίτιτ ΠΟπιῖ5 πιππεγουϊποίρίεπήο ἃ 
Θεςςιηθτὶ. 

Τάα,ν οἷ Ροτῖις ποίομαι ροἤΠἀςο.4 4] !ςοτϑν εἴσοτγ. 
πέζολον,ἱπ Ερίρτ,ῖ πεδοζολον, ] Απῖς 65. 
τόσα, ΠΟΙ, γῆ, τόττα, ΟἹ απινπέσον, Γ)οτ σὰ ΠΟΠ ΠΕ ΠΠ111ΠῚ ΡΓΟ πέδε, 
πεδάα, Οὐ Π.δ.Πσαυϊε,ἐπιρ οἀλείτ, το πεπέδυηκε, ΤΟ μίοιιπὶ ἀθίατο 

κι τάς Πεύδα, ; 
Τιεδοίασιον ἰτη ρεάἸοραητ, Πἰραῦδησ. 
Τίεδαΐγρετος, ΗΠ οἴγς,ΟΧΡΟΙ. μεταλητῆ ὃς μετα διωκτὸς : ἴτο ἢ μετα μέλητος 

ἃζ ποικίχ Ὁ., 
πέδω αἱ ρεάϊος:γ)δς οπτα α ν σα τα Ρεάϊιπιν, 
Τιεδ ώρω.ἃ (ο]1ο το! ο.Ετιγῖρι 4. 
πέδαλα, Ἡ οἰ ς. ποικίλα,ν τ]. 
Πεδελ δυο μῆν Ὁ. Ἰάοιτι ἘΧρΡΟΙ, μετευμελέ μϑυθ., 8, μετα δυωκόμν!Θ- τὰς 

{Πρ πἰβοατίοπος οτίδπη τγιλεῖτ οτία πη τῳ πεδαγφετος, 
ΤΙεδανὸς, ΡΟΥ τογγαπΊ [Ἔγρο Π 5. ἢ 11 ΠῈ1}185 ταπάνος,πεδειγος μικρὸς, κὴ 

κοιτ᾽ ὀλίγον ςενέ μῆνίΘ-, ἀρ ἃ Τοτιεπι π΄ Αραπιοπγηοης πεδαγὸς ὑ΄- 
πν- αυϊάλπι ἐχροπιιητ [ςι115,4}}} ἤγιπυ5 5 ντ τείτατιιγ Ηςίγ ἢ. 
Τοοὔάιιπη 4ιατη Πσηὶ βοφεΐοποπι, εχ πέδη εν εατιμη ἀἸςὶ ροί- 
{ττ. Ἰπτεγρ.ΝἸοληὰ, ἴῃ Τ ποσίας. ΕΓ ρτὸ νατὶςίηῖο ἀατα πποτοῦ5. 

Ἠείνς.ροτία5 πέλανθ., 
ΤΙ: δείρσείδ-. [0 ΠΠταϊς»οχ ας  [ι5,ν οἱ ἃς, μετέωρος, πε τό μῆν Ὁ- ἐκ τῇ πέδια, 

αἶοι τὸ ἐς τοῦ σφῦὸου αἰρεόϑει. Α εἰ τοΡ.ἵπ Απὶρ, οἷς ἐγ ἠδ, δαλμιογ Θ- 
πεδαρσία, 

Ἐτεϑδαειυαὶ, ἘΠΕ Ι Π τα ὀνπόταλα τὺ φιαλοειδ'ῇ πὸ πήφεα, οἰ {πο ιδ ἢι- 

ῬΓὰ πατάνια, ἘιΔΙΙΠἰ5 ΡΑζοΓα. Σ 
Πεϑευχγούται ὐἰξυτηίωτω ἡ πρυφώς ὌΝΩΝ 
Πεδείωγν Εἰ πτεδέω,μ. ἡσως σι κϑ τι ρφάϊο 91] ΒΟυοοιηρα 
ἀϊδιιδνι ποῖον ἕξει. Οὐγη. δ᾽, οἰσις μ᾽ αϑανα τῶν πεδία, 
λϑ)3υ,1. ἐμποδίζει, κατέχᾳ ΑἸοχ. Α ΡΗγοὰ. ἔχων πεϑηῖσαι 
βαρύτυτι, δες, το ΔΈΝ 

Πεδεώρας ἢςγ' 66 1115 ξεγοσὶεπϑ 5 4 (δ ὁ τεγτὰ εἰθιαῖ ἃς ἢ 
σοάϊτ, μετεωρις-ὴς. φρυαγματίας. ἷ ' 

Ππεδοινὸς)] 1 εἴη ρίαπο: ἔς ἱερίτιιγ ἀριιὰ ΤΉςορἢτ, 
Ρἰλπτι σα πλρΕ [Ἐγ18. πεδανὴ ᾿Θ ρίζα ᾿δ᾽ἀοπι [16.ς. Πρ, 
ἐχροπίτι ἃ Οζα, ἴδ ροιὶας Ρείαπα οχροηδάμῃ 
Ῥἰάο Αὐΐοπΐα. νάς στερΆ. 

Πεδέρχοται δί πεόδιμ εἰζεται 7 [δ ῖτ, (ξααΐτιιγον ἐπῖτ, ΡΊηι 
πέδελϑε αριιά Ηςγ ἢ. το 4 ἐχροηίτς μέτελϑε ὃς ἱκέσᾷ, 

πέδϑυρρν, Ἰἀοτη αβῖοττ ρτὸ ὑφερον, πολιν, ὁπίσω ἱτὶ ἀὁπὶ πέφτω 
πεβ ΡΓῸ ὑφερα ἀΐςετε τγαάμης. 

Τηεδέω»μ. ἡσω πηι ἢ ρ ογςοπηρςαΐο. ἰπ νἱποι]α οἰ !ςῖο; ἴῃ 
ἀετίποου ἴῃ Ἐριρτ. 

πεδέων,ςοὐπρεάιιπ). Πετγοάοτσ, ᾿ 
τί ϑυ»»ς ἡγε άἸςᾶ,ν ΠΟ. τη: αὐδαὶ τὸ ποιὶ νὸ τὸ δέω, να: 

(ὃ πόδας. είν ς. πέδας Ἰππιιῖτ εἴε ετίαιτ Δπηι]ο55 αιο 
ὃς φιιθεγπαςι! π πάις, οοάοπὶ τεῖϊτε πέδη οἱ ἔβας 
ὑπποισίας ,γτ ἀρικὶ Χεπορ ν. φιοαιῖς ἀς τα ἐπε τὶ 
πασία καὶ χαλουμῆμη πέδη, γε Ῥοτε χυς αἰϊιςξαοἰαν 
φοτέρας ταὶ γναϑοις ςρεφεώει. ἩΡ"ἢ 

πέδου,» τε ηορρς, γα 1πιΐϑ;ς 61 15, ματέωρφρε ὑψηλὸς ἐν, τοῦ 
ΝΗ ςλη.ὙΠαγίάᾶς. 

Πεδητῆς ΠΡ ατοτοΐη: Ἐρίρτ, ἡ 
Πεδητηςγ νηξξι}5, μακράς: πεδι δα) γυμτὸς 5 ἴοηρα ποΐξίς 

Ὑἱηςα 15,64 ρ.17.ϑαρίοπεία:, 
περι 9. ςατηρε [Ἐν 159.4. μεσόγφ θη τη ἀἸτοτγαπεῖς Πα ἰδῖταῦ 

ἔοττ τἶδ τὐδάλαν. 
Πεδιώοι,ν οσασαηταγ ἀριιά, ΑἸ βοπι ἐπί 1]. |4 τ ραιιζου 

πατι ἢπ τεροδ. ργοβθαῦαπτ, δεο Ἰραγολᾶ Ἰητγοάμιςοτς ἃς 
ἤγπιαγε Πα εθαητ. ἀϊοζτιιν [146 πὸ πεδιεῖς, ΤΠ εδια κῶς, (Δ, 

Πεδιαξ͵ ἀὐὸς, σα προ ἐγ! 59] οσιις Ρ᾿Δηπ5γδς ΤΡ (Δ Ρ] απίοῖοϑ 
τη ἀο,γεώκεφοι παύτος ἰσόπεοοι τῇ πεδιάδι, ἢ ς ΟἿ ες δὰ ς 
τοάδέϊι σιπὶ Ρ]ΔηἸο Ε ΠΑ ΡΟΤΊΙΠῚ, πεδειας γῆ» σα ΠῚρΟ 
ΗἩετοάοτο εἰϊ αἴγυπῆθ- πεδιας, ϊ 

Πεδιώσεμος σμυρναγτηγτῖθα ρο ἸαΠπτοβ»ἤρεοε5 πη γυγῃα, Ὦ 
ς.78.1ξξα πεδιεοίσιμος ἃ πεδέον, σα τη 15, ἡτιαΠ ἴῃ Ρ]Δηΐ 
στα ρ είτε πατα, Ματςεὶ. 1.1. Ὀἱοίς, Πεϑδεεσημον, ΟΡΡΟ, 
νή.ΒΑΠ]. ν' ὀρεινὴ), κὶ πεδισιμος ἡ μδ ἕνεκεν διακεκόσμτα), Ὁ 

πεέδιλλογ, βὲ Ο[65 ἀϊσιιηῖ ρΓΟ πεδιλΘ Ετγ πη. ᾿ 
πέσδιλον, τὸ, ρο 415 νἱποιιιπι Οἰ14,ταΐατο, αἰ σεατηξειπὶν 

«αἰ ςοι5» [Ὁ σοι ὑπόδημα, 5. ]οπρα. Π14 «6, ἕα εδ' σατο καὶ λα 
λα, ίγρ. Με πο. 8, ρεάμπι οἰγοιπάατ γί ποι α Ρ]δητῖ5.} 
εἑαυδύκα ται αἶοοὶ τὸ αὐξκειλ εἴ ὅλ! αὐ τοὶ τοῖς ποσῖν; δ' ὅδὸν αϑοιτή: 

ἀς 8. Ἑυ[λτ]}ναηποτας οἱτπι οιπὶ ἀἠρμεμοπσοετῖρε 
σέδειλον, ΠςΠοὰ αἱμφὶ 3) ποσσὶν ἔχε πῆ: εφεν ται πέδιλα, οἰτοἢ 
αἰἶτὰ πα θεθασ σα ἰατῖα. ππιιυεὶ πέδυλα,ἰι ἘΡΊρτ. δ 

Πεδεηγὸς, οὐ ὁ, σα πηρε τ! 5»Ρ|4η115.πεδὺγὴ χώρρε , Ἵ ἈςΟΡἈτιἢ ἵξου 
Ζ.ΟΆΡ.7. “Ὁ 

Τιεδινώτερφι, Ἶατο ἀς Τιοοὶδ. 

Πεδιόϑεν, ὁ τεῖτγα. 
Πέδιοι οἱ τ ἴῃ ἰος 5 Ρ[.π5 πιο γάητιιτ, 
Πέσδτον, ρΡαγιααιη νἐποὶ Ἐπ» ράτιμ18 πο 5, ΕΓΎΤη, 
Πεδίον κα, τὸ, (Ὁ Πμ1 Πη»ΟαιπηΡῚ1559 [4 πἰτίεϑον ἰγι φαγί πη ποτα 

χωρίον. ἀξεῖον πεδίον ΠΝ Ἰαττίτις φα παρ ] ατατοΐη ΡυδΙ. 
Ρ ἀπὰς ἰοςιι5. πεδῖον χλοερθν, ΑΡΟΠ]οη.Κ Βοα. τὸ λύϑυν 
Ππορβαη. Ἠοπίογ. ]1λ4,β. πεδεα ἔϊχέν, ςαπιρ εἴξτῖα ἱηοοῖς 
δαπέσδοις»ἘπυῚρ᾽ 4. Ττο πῇ πεδίον, ργ8 ρα ϊ5 Πιρετίοτ, αἱ 
πγοῖδοάγρίο τοίροπάοτ,ιΐπαιο ςοπἤαῃ8 οἴπθι5, 
ἄς ατιῖςιὶς σή ϑος ποδὸς ΑἸ ΧΙτ, 

Πέδόϑεν ὁ ςα πιρουὰ (οἰ ο, ἃ ριιεγο, δῷ ἱποιπαδι}15 : σᾶς 
Ρἰαητίς Πιπυρτα.  ὀκ νέας ἡλικέας ἢ )πτὸ τοῦ πέδου, ἘΊοτπι, ΠηζΕὶ 
Ποά. πεδόθεν δ] ἐτινάοσετο μακρὸς ὄλυμπος, ἃ ξιπάο, 1. βμηάίι 

Πεδοῖ, ρα ιι5»πεζῆ,α ρα ΑΞ ς Εν] 1τεστὰ ιιπ)], οἰς γίῶ, 
πέδον αν τὸ, ἴάςπ αιιο ἃ πεόῖον, γῆ ἔδαφιθι; 51, γῆς ἡερὸν οὐμεία 

δον ΟΡ ἤος  Πτεῖτὶ ἀοπηιις,ἀοπλῖο  1πιπ|; Ετγ εν 
Πεδοσκα φὴς ἴῃ (ΟΠ ΠῚ (βίο Ππις,Φερτοίζιις. πεδύσνκα φὴς κονεγν Ϊ 
Πεδοφιξης, ροιἰς [ἐγ 55ΓὉ πὶ ςα] Δ 35Ππιπηϊ {ἔγᾶτι! 5. σεδος ης δ᾽ 

νϑμίςαππὶ ρὲτ τογγαιῖῃ τγέξαπι, ΕὈΓΙΡ. ἱ 
Πεδοτρφφὴς, ἴῃ [Ὁ] παττίτιις:ν πάς υδωρ πεδοτρρφὲς» ἀριιά δα 

411 1 [Ὁ] αἶτα. ἷ : 
Πέδων, γος, ὁ, γεγθετο, παίτἰρῖα. ὁ πονλώνες πεδηϑεὶς κρακοργ»ς δὸς τ 
ἘώΠΆτΠ 114 4.9.4] ὃς τριπέδων, ὰ ἱ 

Πέξα »ς ἡ, ρα 5, ποιὶ, τὸ κοίτω τοῦ ποδὸς, βείσις σφυρόν. νηάο ΤΠετὶ: 
γυρηπεζα, ἢ οπιϑτ. ]ιιαί λδυκοιὶ πόδας ἤχουσο.Ζεποάοτ. τοῖϊε 
πο αἴοθας., πέζεν γοςατὶ ρϑίεπι ΔΡ Ατοδάῖθι18 δι Ῥοτῖεπῇ! 
Ηἴρρος. νϊάοτιγ μος ποπιίης ρϑάϊϑ ρ[απϊοίεπι γεὶ Ρεάμπι 
ἰὸς ἀρρϑ!]!αἴοταῖς σοῖσι [1.2.8 γεωαικείων, Καὶ οἱ πόδες οἶδ 
τας αἱ πεζαὶ κφέλιστα,ὶ, τὸ πεθίνγ τοῦ ποδὺρ πη πὶ σφυρὰ, ΡΟ] χ τὸ 3 ̓ 
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β »εκαλῶτοι σφυρὸν κὶ πέξα 5 ρατς ψηα ἴατα (δάσος 

ἃ {ιιῳ5 οἤϊ« Ἔχτιογατίοπος ἀοίϊηιιηι, τοιῖς ἐξ 
ος εἰξ Ξ αἴδῷ τίω) πέζν ἑκατέρωθεν φεούχεσιν αἀςράγαλοι, 

Ῥϑνς να ταλήγουσιν. πίξα,Πανοτγία, ογαςκυκλαβ, ἔπιθι ις. 
Ἂ πῆρ τὰς ὧας παρυφα) κοίλανται πεζαὶ ἢ πεζι)ὲς, νης πε- 

ὶ ὕτω παρυφασμῖμα: τ πεζ: φόροι χιτώνες, ντ ζώυα τοι πεζο. 
ἰχὶτ ΑΕ σαν Πὰς. ΑΡΟΠ ΟΠ. Ατσρσοι. 4, οἴχρίω ἐψόϑι πέζαν αερ- 

α χιτωνίθ., ΕῈ ἃς αυϊοαυ 4 οχεγοπηίτατοιθι νοἰλὶς ἀπλϊοῖτ, 
᾿ τς αμὸ τατάσιις ἀετογατιτ οι ΟΡ ἰ05. ΟΧΕΓΟΠΊα ρᾶτα, ὃς 
δος τὸ κάτω, πλᾶτρο, Πη 155 τῖρα, Πιουνίπις ἐς Πτὶϊ οΥδοὶς 

ταπΠατὸ αἰ χῖτ, Καὶ χίθ-' νλιζάττιν πελίω αῇκ υτοὸ πέζ εν. μια} το 
αὶ πεδίον του ποϑὺς, ἐγ ἔα ΟἹ χηταμι, [Πα γα οἴ νης ΡΟΪοαςι ποις 
ἧς απο γοσῖο, ΝΟ Πηι15. βοανίζυ δ5:) πεζ ἂν ὑπονήμιθ. γέκις 

ΤΙΝ ἴῃ σα εἴξοσι ρ΄. ον οἰ αλτ, ΕΓ δύ τοτῖς ρθη γοτι πιά πΠῚ. 
τὸπι ΠῚΟΓΟΓΓΧ Πης ΟΥσαηὶς ἰγτηρο τα [γος ητδη5,) ΕΤΥ πὶ. πέξα 

ἜΡΩΣ 
᾿αἰἶι Ππτ ἀρὰ Του οὐμνν τάς Τστογρτ, ογαηῦ ἀπο ΠῚ πε- 

ρὰ ἤπιος πεζέτεροι ἀος πεζέται σφι Π}Πτες αι! ἀρ Μαςε- 
ὯΣ γὸρ ὁ5 Ζιῖ ξοτγτγιειιϊηῖς Οῦστο Ῥγαοίριιο ἴῃ ποηοτα ογᾶς 

πηρρι υαῇ ἐν πεζοῖς ἐ τα ροφι ὄντες τῷ αξχοντι. διοὶ “τὸ ἐν μοί- 

τοῦ χατ᾽ αν ιἰρεέεν: {1 πεζετέρφις ΠΠΟἡ νηαπὶ πέζαν ἀΥΠΊᾶ- 
τθὴσ ἃς τέο ἑτέραν τὰ εἰϊ αἸζεγαπη,πιιίαπη. ν 
ὩΡΟΪγ 1115. τξας 2. τούτοις εἰξέκσεμπε «δὸ πεζακοντιςτας, 

ὉΡτα ἐς ἔδεις ρΡεὐττι, Χο ΠΟΡ ΙΗ. 
εὐβδν (1165 ΝΟΤΊΟΥ [ογίρτιιγα ἡ ΠΊσοτ πεζέτερφι [στ ρτιιπι ἢτ 
τίς σοα!οῖθιντ Αγ αηΔ) οἱ αὐδοὶ τῷ αλεξ αὐόδῳ πεζι} τα νο- 
ἜΠΓ. ἰπαιτ Μοίς πο ρα τι5. ΚΠ Πρριῖσι νεγὸ ΑΙ οχαπάτι 
Ὦ πεζαιτέρρις οτίαπι μα ας, ἔπ άτσατ ΟἹγ πτΠ. 2. Πεπιοίς- 

"π5) Οἱ 5. δὴ πέδὲ σὺ τὸν ὄντες ξένοι κὶ πεζαίτεερι, Ψιάς Πεζέτερος. 
τἰζετ ατε ! Πυ5, ΠἘΠΡατοΥ, ΠΉ1165 αἴτοτο ροάς ππάι155 αἰτοτο 
εἰς ρα οίξοτ. Ετ [ος ἢ) ΡΑΠΠΠρρὶ πεζέτεροι ἀρ ες τὶ ἤιητ, 
ὉΠ. 4τπππὶ ΡΟ ΠΧ δΜΙαςοάοπίςατη ἀϊςατ εἰἷΐε νοςοπι. 
Ἰυα ἐχροηφοη άπ, το ξε {πὸ ροτ αἱ ἐπ (δοιπάα (}11.- 

Τοττθλτιγ: σιαπὶ εξ! οηει ργα (Ὲ ἔοτιιας οχ οαγρίατία Ὡς. 
ἘΠΙςαἶσ.  ]Ρ Δι} Κ Πιοτοτῖσ, ἃς δι 14 ,Ἂς οτία πὶ Ηετπιον. 

βοή γος ρει δες τον ἐποϊ εηζες. 
"οὐ, δ, ο το Π|15. 

εὄυτω, π᾿ δυο, ρα υτωί πος ο, πεζοπορηῖ, ρεάζοῦσι ᾿τίπετς 
τ ουττ, Αξξοτι αρ. 20, μέλλων αὐτὸς πεζόύειν, τι πὶ ἱρέες ΡῈ 
τἴποτο Ρτοξοεγιτιις οἰἶστ, 41} ροτ τοῦτάπι. στεζένω πόδε, 

ΠῚ ΠΊΟΤ ΘΟ. ΤΠ Ἐρίρν ιν, πιθι!ο. πεζά πέλαγος. ἸΝΑΖΔΏΥ. ΡΕΓ 

ταδ το γι σεζάσει σὐθὲ τίω τροφίκυ, ἃ τοττὰ νἱ ἔξει πὶ αἴας τῖτ, Α - 
1.8. Αἰ πίπν. 

Καϊετίν. Ρεδιθιις.  εδίω, ρος τὶ Ἰτἱ πόσο τ τογγαπη, διαὶ ξη- 
ττὰΟἸς, Ρο οἴει αςῖς, διὰ πεζομα χίας, ροίτατιι ςι Ορρο- 
ἴω ἵπεσῳ Χ οπορ νη ΟΕ ΠΟ πεζῇ κἡ χ᾽ ϑώλασταν, τοτιᾶ, 
οι πεζῇ πορδύομα!» Ῥοιος ρογσο 9 14τπὶ Χοπορῃ. Ἐν Ρτο- 

θ111π|.5 εζ5 βαδίζω, γεῖν γδ ἐκ ὅθησταρτω, Ρο ο5 ΟΣ ΠΟΠ ΘπὶπῈ πα- 
ἰςἴο. 
δ ρους πτῖ5. Ρ οξεϊςὸ ργο πεζῆς. Τ᾿ πον 4 τάπιεη ἀἰχῖτ, ἐν 
τρικ ιωῖ) κὶ ναῦν τι χὰ πεζικῃ. πεζικὴ διωχαιςγροάϊτατιις, Χο- 

ν δι ταιπο πεζῇ [οσίταγ ἴῃ ἁἰτῖτ ςο!οἸ ας. ὃς ΠΟ 15. τὸ 

πεζα. ἴ) ν οἰ πγοητο, Εν η Βυῖα, ἢ πηδιις. 
ἐμια τοι. δι] 4.1η ποπηιηϊθιις ἤιητ σεφανη)ζαγη, ἴῃ "δ ηῖς τοὶ 

14, 
ν»Ργοίδιν (ςεῖθετε, ὃς 

"δι, [ςγῖρτοτος ὑγοία: οτατι πη 59ϊ,ἀθγῦ, 
ΗΠ οΥῖςϊ, συγζοαφεῖς, 5114. 
ἐῶν ἡ σας ποῖν αν ριιρπαπι ρει ἰοἔγεπι σοπηηλῖττο. πεζομα- 
πε ρξδιτοτα, ΑὙΠ ΟΡ. ΑΡΡρίδη πη Ααπτρ. ἐπεζομοαίχοώω τοῖς 

ἷ 

ἀρ Ἴ ΡΌΡ πα ποάοίετ!ς»τογγοῖτς ρα τη, Το, 
ἡ ρα τατιις, πεζὸν ἐς ἱππτκὸν, Τ᾽ ΒΊΟΥ 4. τοῦ π εξ ποῖντο φ,, τὸ - 

᾿δαϊεδει!5,[ἀοτη. ταὶ πεζὰ κράτιστοι, Ρϑἀς ἘΓΙ 115 σΟΡΙ15 Ῥτα- 
ἴππι]. “ ᾿ : 
(ὃς σης ΠΟ 44 4πῈ ἔαςὶν Ρίατο ἴῃ ΡΟ] ττῖτο » απο συγα- 
οὐ ἀἴτος ἀπί ησῆτες τοῦτα πὶ σα! σαπτδϑ. 
Ῥεάιδιίς ᾿ποφάο, Χ ΘΠ ΡΉ. ἱμ ἔπο γίο. ΡΟΙν Ὁ. 
ὁ ρεάες, ροάο  τὶοΥ ἐκ πολων μο χουδξν, Ἡοτηοτι ἀν Π΄ ἕ, 

ὐδμεϑι ἐν ϑεέδ᾽ ἱκέδϑου.ρ εὐ ϊτοπι Βλιοίτο ν οη Πς ἀτθίτγον στε- 
ὀΡδάος ναήφης, Χ Ἔπορ ἢ [πά4ς πεζὸς ᾿όγοςς ΤΟΙ οτάτῖος ρα 
οτατι ον ἴητ, 4185 πος Πστιγατα, αὴτ ἩΥ ποτ οἵα ογατῖο- 
Γαγιν τ! 6 Οὐ απ}. 1}0.10. ζ(ρ. τ. εζὴ 'ιφίλοσοφία κ᾿ κάτω μέ- 

ρον. ΝΜ ΖαηΖ.ἴπ ἘΡΤ πεζὸς φρατὸς, ροηϊξατιι5,ρο Θ Ἐγος 
[ἀρ υτεγ οἰτ 15 ἐχογοίτιις. σσεζῷς ρα σηᾶ ρεήείει. τῷ πεζικρα- 

τ σας, ΡῈ π4 Ρεάς τὶ ντότοτγας, ἐν τῇ πεζώ, ΤΠ ον ἀ. πὶ Ῥο ας ΕΓ 
οἴς, τοτγο σι, ἐν πῇ πεζουσχία. οἱ πεζοὶ, ροὐἀττος. πεζοί τε πανες 
Ἰξ ",Ήοπι. ΠΤ τα, β, πεζοις ἱππέας, ΧοΠΟΡ. πεζοὶ " γαυμαχϑν- 
ΠΡ ΘοΠπιοίε, τεζη δουΐα μιτγροάτατῃ5, Κοπο ἢ, 1, Ῥαράτα;, πεζῇ 

ἣν» ἵ 

γε! σφυξὸν, μος εξ, πιά! ]οῖις. ἀζ ἔτχτα ντγίηιις ο-ὶ 

“ ἢ. 423 
διωνάμει, Γοτη ΓΈ, ὅς ΑΥ̓ΤΟ ΡΙ, πεξη  κφίχ»» Γλοιποὔδυσεξαὶ τέχνω,, 

τἄγῖος “1 τογγα Ἔχ ουσοηταγ ίατο ἐς 1.ἐρ.πεζὲς ἰτὸ πὶ του ΓΘ 159 
Μιιῃν 5, οτοι αι (ὸ τητος, πεζὸν ζιογ, ἃς πεζδυτικὰν, Αὐἰϊξοτ, τοῖ- 
ΤΟΠΠΠῚ δ τογγοῖγς ἀπὶ πγαὶ ἃς Βιαάιςης,ἤΠις Ρεάδοπτο,νε γοττῖς 
Θαζῃ. πεζὰ ζια, οὐ ΠΠΠ Δ ΔΌΪΠΊΔΠ142 ΡΟ τ, ἅς Οαζα,αηϊ πιαητος τς 
ἱπρτο τα ντιιητητ, Α τὶ τοτιάς πγιπάο, ρανὸς ἐναλίων ζέων κνὰ πέζων 
κα αἰερίων φύσεις ἐχὠρησε, υ] πα τ ΠῚ Παταγᾶσ {ΠῚ ΔαΙατ  π|, 

Ὁ ταπι το γγο  Ἐγ ΠῚ, τι Π1ν ΘΥ Ὶ 1) οἰ ΟΠΊΟΩΤΟ (ρ γα 1] νἐπιο τίμα 
ςοπτίηοτ, Ετ πεξ ἰ ΑΙ Ζυαηἀο Πυιπ1 11 ἃς Πα! 11. ἐ 

Ττεζοφέ φρο τα ΑΓ 5261 ΠῈΊ Ύ ἰατιι8. ΡΟ] Πα χ. Ν ἰς Ππέξζα, 
πεξυς, Ρτοίᾳ ογατί μου καταλογάδίω, 
Πειϑεεναγκη ρου πιὰ Πὸ εἰιπὶ ποσοἤητατο σουτιηζγα: ἡ μ᾽ βίας ποιδώ, 

Γἰς.24 Λτεῖς. ΠΠ0.9.Ἐρο(ῖι {1τ) πο τὰπ] γοητείαν [γμ1τι5 τἰπισον 
4111 «ειϑεινσίγκίυ τς Οαίατο ἰοπ το πδ5. 

Τα ϑαναλογία ρΓΟ ΒΑ 1 τὰ 5. Ρογίια Π 1115 ογατῖο, εἴμ], 
Ττειϑιινός, ν τς Πιϑεινός, 

ΤΊ εἰϑεερχ ἐμά ράγθο. 

Πειϑαρχέω, μισῶ» αι χαν ῬΓΓαΟ τις ΟΡ ε 410, ἱπτρογῖο ρᾶγοο; υαρα ̓  
κίων, ᾿πηρόγατα ἕαςιο. Αὐςῖρ τι! ἜμΪ ΠῚ 8. ΡτῸ αιιοιιῖς πιοάο ον 
δοάϊτο. ᾿Νουτ, Θςηϊτοϊαπ οἴτατ, ΤΟΊ ΡΗ. Πτο 2. πειδειρχῶν αὐτῆ 
σοὶ τἶδ ὅλων, ργορτὶὰ ταπτῷ οἱ Ρατγέγς ρυῖηςῖρὶ ἁἰιτ πιασ  Πτατιι: 
ἀϊξιοπε σοτιροῆτα ἃ πείϑειν . οὐδδάϊτς, ὃς ἀξχον, ργίηςς 5. Ηςς 
Ἐτγαίτ. 

Πειϑερρχία, ἐν τοπτρογατῖο τῇδ οὶ Πγατα!, Ις. 
Πειϑειρ χικοςον δ, ΟΡ οάοης ρυ]ης ρι: ἀς Πιδοξξο ἀϊοίτισ δὲ Ῥτίιᾶ- 

τουντ αὐχικὸς ἐς τηδροηζγατα, ΓΙ τ, 
Πειϑαυλης, 1 τ δ1]ς φιιοἀαηχπιοάο ρογίμαάος, (4]. 
Πει:3.), Εν ἢ. σεισμονή,, πής-ς. 

Πειϑυμων»ονΈθ. οἰ ἀἴΘη5, Τλατῖιο Πιπρίταν ΠῸ.ς. Ερίστ. πεϑυήμονα 
λύση, Οὔ πο ητεπη γαθὶς} Ττοπὶ ΟοπῖτΠδτο ἐοιὶ, ἔχεν ἐᾶς πεῖς 

ϑήμονα βουλῆς, 0 σου Πἰ1ο Ῥατοητοσι ΡΟ ΗΟ} ΠΝ οπη ἤης σα- 
Πι, ἀρ. 6.Ειιαηρ, Το αη. 

Πειϑ κώμου, το Οθο Ἰητῖα ὃς οὈτεπιρετγατῖο. Οἷς, ΟΡ Ὁ υίτση δυπει - 
Βεία, πτειϑεεο χία, τὸ ὀυπειϑές, Τοΐερἢ. ἐς Οδρε. τὸ στειϑύιον ἧ ςρα- 

πω δ ὡρὸς ἐδὺ ἡγεωόνας.. ἡυ{{ ἱπηρογατο δ .15 ΠῚ} Πἴτο5 ἤιατ ἀϊέχο 
ἀιάϊεπτοσοντ ἰοαυίτον (αίατ. 

Πειϑλύμθ.,κ, δ, οὐ ςπ5) “ΖΔ ῃ ρᾶτοπς μα επῖ5. ει ϑ ζω δ. ἕαια Θ.. 
ἔγεηο ἀμ} }Π1|5 ΡΊατατο, ἡ 

Πειϑἐωΐως, Ο ΓΘ τς ΠτοΥ ΡΠ, 

ΤΕ ϑόμαιν μι, εἰσομαν,π εἰσμα! 1 5. ἈΟΥΠτο ὅδινϑ ἐμίω,οτο ἀο, Πα] ρετ- 
[υπάςο, δά διιςοτ ντ οτεάαπι,σο!Η4ο. ράγοου οράο, οδίξηϊιοτν 
᾿ῶρος ἰϑεικα,ςοποοάο. πηι, ὑπακούω, ἀκολε θαι ρρτοῦθο, ΠΘρος 
Τλατ, στ εϑυμαι λόγρες»ν ἘΓΌ15 ρογΠια θοῦ. Χ ἐπορἢΟΡτΟ ςοαςΠῚ4- 
ΡῬι εἰν ς, αὐαπείϑομαι. πεἰϑεῶτει πλέοσιν ὀκέλόυεν Ρ᾽ ασῖθιις ντ ϊ4- 
τοτιγοί τς. Ἡογοίου. πσειϑυ μήν. σῇ γιώσικε, 411 σΟὨ Πρ ]ς [πᾶ - 
Πομῖθιις ἃς δ᾽ απ τις δάἀδυοῖτιγ, Τεὐϑεόον πη τᾶ οΊ5 Πα Η- 
οἂτ σγοάοτο, πὶ Οὔτο ΠῚ ῥδτατγς, οδ ει}. ΕΟ ην. 11 4.6. ἀγαθὸν 
κα νυκτὶ πείϑεϑει. Ραιι].5...ἀ (α]ατ, τῇ εἰληϑεία μὴ σεἰϑεῶτυ, Ποπ Οὐ - 

[Ὡαυΐ νογίγαυ), Ῥ]ατ. ἘρίταΡἢ μοίλιςα πείσεται τῇ παρριαίᾳ, ΟἸσοῦν 
Ταΐς. ς ρατοῦὶς ὃς οδοάίες ΡΓδσορτο 1111 νοτεγῖ. πειοϑιεὺς πα νό-- 

μερὶ οδ(ξαιιδη5, ΡΊατο ἀξ Το ΡΤ πο πῖ ΓΗ τ δου] ΑσοιΙΠΠας 
εἴ τιν ὶ πείσεδϑειι οἴω,1, ὠρὸς ε αὶ πσήϑήσεῶζ . ν οἱ αιια που ρογίμα.-- 
Πδιπι ἀγθίτγου. πείθομαι σέϑεν, ρατοο τὴ δῖ, Επτίρ.π εἴϑνρτα) ταύταν 
πη ῖ πὶ Ἰγατς βου ιδ ἀσητην, σαζα 4ε δοηοξε, ΕΊατο σὰπη Πλατίιο ὃς 
Αςοιζιπ Αροΐοι". τοιότε ἐγώ σοι αὶ πείϑοιμαι, ἀς [ιὲς ΤΙ] πὸ στθήο. 

ΑτιΠορ.νερ. ταῦτ᾽ ὦ μειράκιον πείσᾳ τούτῳ, χὰ Πα’ς σα ρο Το πά4 αἷν 
ἢος ἀἀΔπσογῖσιν δὶ οτίατι Αςςαΐατιαδάϊειν Πατι Ρίατο ἴῃ ἘρΠ, 
σὲ πάντα ἐμωὶ π᾿ εἰϑεῶτε. τὸ οπτηΐα πλοῸ σΟΙΠ]ο ἔλσεγς. σσείϑομιοί 
σοι ταῦ ταις ᾿ς τἰδ᾽ σγεάος ΧΈποΡἢ. πείσομαι ράτοθο, Ρτὸ τ ῴ- 
δδήσομτ πέπφσμω, ρετΠιαηπι πάρος Πάεπι Δ μίδοο, ΠοπποΠΠν 
πεπ εἰσμεϑαι πίδὲ ὑμδῥ ταὶ κρείγῆ ονα, ἐσ πα Ππλις ποῦ ῖ5 ἐς νοδὶς ]ις 
{ππτ πιο! !ογδυσαρ. 6.44 ΕἸετατοσ : ἢς νοττῖτ Ἐταίτπιοιμπι [πῆπ. 
ΡΙασ. ἴῃ Αροΐορ. πέπεισμω ἐγὼ ἑκὼν δῇ) μυϑένα ἰ δικῇ σαι αἰδράσταν, 

ΤῊ] Πὶ ρογίααἤιηῖ οὔ ποπηηΐ τὴς νἱτγὸ ἔς ε τηΠπιγἴαπι. ἐπείώϑνης 
οἴεῶχ τρονοεῖν ἐδ ϑεοις, πείξιητι, τἀ ον ρατο. Πλατο Ν 2.1π Οτδῖς 
καθ ὅτι πεειϑῦ ὅν, σιπηταπι ν Οδ 5 σοτάξ Κι ογι τ Ὁ παογ ἃ. πειϑές 
8 σε τοοῖτο παῦλΘ- ας τἰδι Ηὶ ἰεπὶ ξαοἴατ Ρδι}τι5.πεἰσεώϑευ ρτῸ 
ππειοϑοήσειϑοι! ἶ. κε εἰδίαδαι, ΕἸ. ΤΓατοτρ. αὶ πσεισεῶζ ἔμελλε. ΠῸη ἐγαΐ 

Ῥίασαπ ἀα. πὸπ ογαζ ξιγιιγιπι ντ βεΐϊοτγογατ. πεπεισ μή θονν οἰ ππη- 
ἐπ τατῖ π5 0 ΠΠ1 ΟΡΡΟΏΪΓΙΓ βεξιασυβμΘ.. πεπεισιάν θ- εἰμὶ σιωοίτειν,ςὅ-- 
Β4ο ρτοβητιγιπ), Ποπτο ἢ πεπειῖσμβύθ. ἐκ᾿ λογίων ογδοι}} 15 αὐία- 
ἔλα. ΓΙατατῖα ΒΕ οπια]ο, τ ειϑυμϑαι αἀἀιιέξιπη εἴα, ρογπι ογῖν 
οτοάοτς, ἔργον τοῦτο πει δία. ἢος σγεάττιι οΠ ἀϊ ΠΟΙ  ος ΡΤ ατάτ, πὶ 
Νιππα. πειϑκϑα) χρη κάσιν πίω αἰα χώρηπιν δύξσ! , ἔσο. μοσαη 8, 
στο άϊτι 991. ,7ν πειϑοιξ χρὴ (οί τῶν ποιῆσαι» ΤΏτετΡ. ΤΟΥ 4. τ ειϑβνες»" 
Πάεπὶ μαβοης,ασηπϊ οσοπσ, ρον τα {π|5,αῤκεάρεις, σι] [πὰ πη ϑιεὺς 
χεήμασιςΟττιρ τς ΡΟ ΗΑ. εἰϑϑεῖς ὑπὸ δωρεας ἃ ἐἀπιέλες ἀοηΐες 
ῬΊΑτο ἀς 1,οσ. Τάς ἘρΠΐ,2, σειώνεις το τοι μεγέϑοις τῆς σῆς αὐ- 
χῆολάδυιότς τα ργϊποῖραγιις πηαραἰτἀϊπο, 

πειϑος ἰ. ρου Πια Ὄτ 5. ἐ Ἴ 
πείϑο, μιεἰσω, αν. πέπεικα, Πα το 7 ογάτίοης Ηςέγο : τα Πρηὶ ἔςατ, 

ρᾶτοο ἤπς πτογεπὶ σογρο, ἤια 60, δζ Ρογἤιαάςο Σ οἱ ορροηϊζαγ 
βιάζομαι. ΑΥὐ ἴπ ΡΙατον  γ5 πεισᾷογάδ᾽ μὸ πείσῃςγῃηδ Ρεγίαλφεθισ 

δε δα, ΝΝ ἢ 

ψ- 



μεῖς 

ἂν 
ΖΓ Ὲ 

με ρεγίιλάοτῖ αυΐάοτι. πείϑ ἐς ἐν ὀλίγῳ με χρισιανὸν γμυἐ ῶτ σα. 
56. ἈΦ Αρο ραν πηι ΡΟ] 41π Ῥεγίιδάςᾶ5 ΠΛΙΕΣ : ρατιιαν εἰ 
στ σοα τα ]δ] ροτ ια ἀοαβ:ργορεπλοάιπῃ μενα ς5, 1 εἴτ, σταρ 
δαίγογιἐφ᾽ ᾧ ὑπεποίϑς»ουὶ Πάς ΑΝ.  Αζαηζ πη Οτατ. δὶ, πείϑω ἕνα» 
νηὶ ρου πλάςο, ΓΙατο ἑῃ ἘΡ τ. ἰδὲ με π είσᾳς»ποας ταῖθμὶ ρογίια- 
ἀεοθὶσυπεπηκὼς ἐμαντον, ἃ πηοὶρίο αἀάιιᾶτιις., Πετλοἤὶ. ὁ πείσαν- 

πες τὸν δῆμον, ΑΞ (οἰ πιποι ἰπηροτγατα νοηΐα ἃ ροριΐο, ἴδ ποπ 
Ῥειῖτα. 4 εἴιαἠ τοῦ μῆρον αἴδα τὸ δήμου. πείϑουσιν "μες φεφν ἣ δίς. 
Τίσογατοιαίςης ποῖ ἕάσοτς, ΑἸ Πορμδπ.η Βὶ Δη!β)κουδεὶς γε μ 
αὖ πείσηεν αἰθρώπων, τὸ μὴ ἐκ ἐλϑεῖν ἐκ ὀκεἴνον, πε ῦλο πα! ἢ] ρογίμα- 
{ετῖτ φιιοπηίπιις δά 1ΠΠπ|Ππὶ ς ΠΏ, Πείϑω οὐπὶ Ασσιροτίο μα, 
αἰ τάγιιπα,Ραι}.ο. 1.4.4 Οα]ὰτ,αῤτι γδ αἰϑρώποις πείϑω ν᾽ τὸν θεόν; 
ἡ ἀἸχ ΉΠοτικυρύτθω,, ΒΟ παῖπες δα Πειιπὶ (πλάφοιν οἱ ἐς. Βοιιῖηὶ- 
Βιι5 αὰ Πεοὸ Πιδάεοινε Πιαάογς ρασοπι, ὅς ἀς ρος» Ομ 1}}.Α. 
Τιοσιι πείϑω δὲ τόδε, εἴτ, Ροτιαάθο τι» ντ Πδάςο τί δ᾽: ῬΤῸ 
4110 οὐἰαπὶ ἀϊχίς ΟἸςοτο ἴα Ἐριονττς Βοττογ ὅς Ππαάφδι. {Π14. 
Δ. τῷ ὃ φρένας ἄφρϑνι πεΐϑενιδαλρε ἀϊιος παδετ. Ασοιίατοντ πείϑω σὲ 
πόδε τὸ τρα)μα Ῥ]ατο ἴῃ Αροϊορία, ὃν, υὑμοῦς τοῦτο ἐὶ πείθω 9 (ο4 
τὰ ποι νοθὶς ρογια ἀφο. πείσαις, ρογΓιαἀολ5. μι πείστος λαμι(ϑω; 
νὶ σαρῖο.Γἀςπὶ ἀε ΤιορτθασΡτο δ] απ άτοτ ὃς αἰ ΠἸοῖο » Χεπορῇ. 
σοὶ πείϑοντα «ὐήφν, ν οἴ ᾿ἴ5 ιια (ΟΠ οἴταητ ὃς Ἰαυταητοιϊα ις 
αἰιἱάττατεπι ἱηςίταμτ, [το πὶ πείϑο, ἔρεγο ὃς ςοητομάοιν!άς Πεέ- 
πο ϑτε, 

πειϑὼ όθ-, ἡφρογΠιαΠο,οδςἀϊοπεϊα,οδ(δγιιᾶτια, οὐδ αιλιπι ἵπάα - 
δειο, [μαίτι5. πήσμονή, Εγατ ργορ μας ἀςα: ποπγοπ,ἀσθη(] ργῶ- 
Πάϊο,αιαπὶ Ἐππῖιις δια άδπη, Ποτατ. διιδ ς]4πι, Οἴσογο μερο- 
τοῖα νοσαῖ, Οὐ ητ}].ρεγίμαἀοηϊ ἀςαπι. μαης δέ ψυχαΐγωγον ἀρ- 
ῬΟΙΠΔπτιαπαῇ ἀιέξγῖςῶ ὅς δ εὐτατγίσοπι δηϊπια;, ὃί Ποχαπ!ΠΊΔ, 
Βιιά. ἴῃ Απποτ. ὃς Ρο[Ιτιαη. πη Μιίος!. πηϑαὶ, Πα τόιτιε πη641}}- 
ἰω,αφϑὼ “απ γοσαπτ Οταοΐ 5 οὐῖιις εἰδέξοτ εἴς ογάτοτν πὰς 
ἢιδάλτη ἀρρο! Ἰδυῖτ Ἐπηΐα5: οἿπ|5 Δυτοπιὶ πηθά 1} 4πὶ Οοτβορατη 
ξα1ΠῸ ναἱτ 7 ντ ιιαπι ἄθαπι ἴῃ ΡοτΊο 15 1αδ τὶς ἔσει ρ τ Εἰιρο 15 
{εἴῆτα [ἴς, μυῖτι5 Εἰς ἐπ ἀα ΠΠὯπὶὸ ποίγαπι ογατογῷ Εἰς ἀἶχο- 
τ τ Ἔρος ογάτισισας ἴῃ ἰαὈτ15 (ς Ρατί οἷς [οαιτιιγ)ν ετοτες 
(οτηϊοὶ οτίδπη σἰιπν 1Π| πια ει ἰσετοητίαιοί ταῖπ τίθης Πα - 
τί Πἰσερατ)]Ἔρότγοπι μα δ᾽ ταῖς ἀϊχογιιησ : ταπτάπηηιις ἴῃ. 60 ν ΠῚ 
ξαε,ντ ἴπ οογᾶ πιομείδιι5, 4} αι! 4 Π]οητν μα! ἀση!ςος αμο - 
ἀαπετοϊ παιογοῖ, μ7) πήϑοις, ρου Πιαάἀςηἀο.Ρ]ατο ἐς Γρρζ ηο- 
Ρὶν. αϑϑῴ του πηϑοῖ λαζων,καὶ αιορίατη νετἰρὶς Δα ἀινέξο ςαρὶος. πφ- 
δῖ καὶ νόμῳ φρῴῆν φιλίαν,ϊὰ ο[π, Δι] οἰτίαπι ν οἰ απταγίατη δζίθρὶ- 
εἰ πιᾶπῇ ἰηῖτε. πηϑοῖ χρησοί μῆυ 9-.ἱπηρα 5, Ρίατο ἐς Γεσὶδ, πειοοῖ 
δ ν'ϑῶν μὴ ὠαεέκων, το σορτῖα πχογῖθιις ΠΟἢ Ρ τγοη55 [άςπ ΡΪάτο 

ἄς τιερ. πάντα αὐ φϑοῖ μετα ζαλεῖν,οπιπία [πλάση πημταῖϊς, ΡΙπτ. 
ἴπ ΝΙΙιπια 4 ϑὦ κἡ βίαν εἰληφὼς, Πα οης ἃς ςορ 5, Ρίατο ἀξ μεν, 
Ῥτὸ άε ΝΝοπη. δος! Ρίτ,αχαμπέα δέξατο σηϑω, 1. Πάοεπὶ τεξξαπι, 
εἰς σφϑὼ,αἀ πάσηι ἔπεϊ λεῃ,Ρ]ατο ἀς [μεν αφϑὼ ἐρωτικήγίοπο - 
εἰπίτηπι ἀπτατογι 1. ἷ 

τιειϑ εἰς άεπι. ἡ 

Πεικαμαὸς 9 ξιὶ,λεπ]ὸς, ΗΠ ον ς. 
Πεικὸν, απ τιιπγν πικρὸν, πϑυκεδανν»Ἡ εἴν ο. 
Ππεικὸς, ξαμμα,[,ῃα σατρτα, (δι σατιπίπατα γεΐ ζατπιϊηαηάλ, γῆτα- 

τἶτις εἰ πέκος. 
τιίκω, μυπέξω, τὸ πέκω, ρτορτιὰ ροίζο, ἕνω, ἘΠ᾿ ὃ τὸ κεέρω, τοπάεο. 

ΤἈεοοτείτιις Γἀγ}1 ς, ἐπιπόκα πέξω τὰν ὁ ἵνγταν πέλλαν, Τητοτρτ. πεί- 
κὴν κυρίως τὸ ξαϊνν ἐν ταιῖϑαι 3 τὸ κείρειν : ντ ἀρι! Ἡ 6 Πού. ἡ μῷ δὶς 
πείκᾳν, "δὲ, δὔφρφια καρπὸν ἐμᾷ ὅτι Ν ᾿ς πόκον εἰ [τ15. 

Πειλὸς, ΗΟ γ οἷν. πεν τὸ ποπιλώ μῆψον. 
τιεῖγα,ν εἶ πείνη,»ογνν ἔλτηο5. ὁδ', ο΄, πεἰνη δ᾽ ποτε δῆμον ἐσέρ χεταὶ, 
ΤΙειναλ εΘ.,κ, ὁ ἔτι οΠςτ159 6 τις 591 πιρα (τι 21 ΘΠ π|Π115. 
Πειναρὸς, (Ογά 4115. 
ΤΙεινατικὲς » ἔΑπηο σις, ΡΙΠταγο ιις, ὧν πεινατικοῦ δὲ ἐμετικὲς γῆνο- 

ν΄»ΘΦ.. 

Πειγάω, μ.ἀσω,πια κα ὃς 
τἰεινέω, ἃς ΤΠ βηἰτιπεινίῶ, ε[ατῖο, ἔλπς ργεπηοτγολιμώηω, ἸΝ ετιττ. ΑὉ- 

[ο].1ιςϊληοἐ γὸ σώμᾳ ἐἰ χά ς δῶρ κἡ πσφνῆν ἡ διψῆν εἰ δευΐατο, τὸ μὴ π4- 
γῖν καλλιον τοῦ φαγεῖν, [46 π|. Ὀλοΐτιιτ ἃς πφνώνοντ δυψῶν, Τ ταηϑίοτ- 
τις γεγὸ οτίατη αὐ αἰϊα σαογιιπι ρεπιιγῖα εἰ ΧοπορΠΡαά.7. ὴ 
μόλα αήνεσι συμμφίχων, τὰ οἴξ, Ἰλδοναητίθιις πιᾶρσπα (Οοϊοτιιστη 
Ῥεηιιτία, Ἐν 0.8. πήνήστος χουμάτων.ν εἴτις δέϊη 5. πηροί, δὶς Ροο- 
ταναιιγὶ ἤμοτα ἔαπιο 5914 οἰ, πεένη κὶ ὅγυϑυμία, Αριιὰ ΡΙμτατοῖ, αἰεὶ 
ἀρργησίας, ὁ μὴ πφνων μηδὲν διψῶν τιμωρίας, 

Πεΐν», 5" ΤΙ εἴνα, 
ΤΙεΐνημι,ροετι οὶ, το πάνω. 
Πεινητικὸς, ΟἿ δὶ ἀρ ρετοπβοἔατπο σι, 
πῶρα, ἡ τοι Ροϊποτιροτγι οι! τη γοΧρογί θητῖα  αροτοῆπο, τϑηζαῖῖο 

Τύα. πὰς τοπταπιοητηιη. ΨΊΓρῚ! Γροοίπιοη, Ναζαηζοη. τη Οἴγατ, 
«δοὶ τοῦ βατῆϊσμι. χειτας νης’ ὅυσε πορὸ τῆς πείρας 5 Ἰαϊιηαιις ρα] ὸ 
ἀπο τεητατίοηςπη. πέϊραν λα (εἶν, κὶ ποιεῖν, κα ποιεϊϑτο ργῸ ἜΧρογὶ- 
τὶ δε ρεγίςυ απ ἕασογα. Χ ὅπ ρ]., εἶμ᾽ ϑεων πεῖραν λα μζανν εἴ τι σοι 
ἐϑελήσασι συμξευλϑύηνγάςος τέταγε. πεῖραν υὑμδϑ λα μξανω εἰ διωμαῶνε, 
δίο.ν εἰξτὶ ἕαοῖο ρογίσι!τιπι, Αὐ οἢ μι. υἱεδι αὐ τῇ αὐ εἴοαν λυ ψεῶνε, 
Χομορμ.ἤςνοβὶς ἰρίς ρεγίσυΐαπι ἔαοϊοεῖ5. ΡΙατο ἘρΠΠῈ.7. πεῖ - 
Θαν λαμραγάν πὐοὶ τὰ τοιαῖῖτα ἀἰχὶτ ργο ἀς Ηἷς Ἔχροτιιςητέβην {ἃ - 

! 

ἘΣ ὙΥῚ 

τπεγα : πο οηῖμπι Ἰη 411, ὅφι δὲ τις σρόπος τοῖ πἰρὶ πὰ 

Πειράζομαι,τοητοτοοχρογίογ, Αὐ Οδἱ δι. σαρίτο (εχ Ο 5 σκο 

Πειριάζα, ν ΕἾ πειράω, μι άδω, πα κα. ΣΧ ΡΘΓΙΟΥΟΧΡίΟτΟ, δυιζας 

Πειρράζιν, οντος. ὁ, ΓοΠΓΑΤΟΙ. 

Τειραία ἡ Οἰάετο Σπήραϊα, 
Πειραειὰ ἕως δ: αγος. Ῥοττις εἴ Ατῦοα πα; ὅς τυῖ ΠΡῚΠὶ 

Πειρᾳΐκαὶ πύλαι, Ρἰ γαἴσας ροττατῆς ἀϊξὶα ἤππτ φισάλπι ρογῖρι 

Πειρανωςτετ πιο, Ππϊο, ϑατώ, 
Πειροίομεα)» μιν σομμα!»πιασμω) Ποῖ αν οιρρέωγτοπτουἶδοε 

λαμξαύᾳν. ὈΙοίςοτί, ἴῃ ργα, τῇ πείρᾳ πίων ἐρέργε 
νογίζν» τς ἀἸσατηςπεογιτῃ εξ ἢοαοίτατο τη ΟΧ ΡΟ ΠηΘ 
πιᾶπὶ οχΊ οτος ΟΡ ΠοοΪ. πεῖραν αἰφορμάν, ΡΓΟ Ῥάτγαγοι 
ποηὰ ἀϊχῆτ ἴῃ Αἴδος, πέραν ζητεῖν, ν᾽ ΠῚ τοηζᾶτο. 
ζητητέοι, τατὶο αι: άλαι ἡπρογοπά οἱ εἴ πο 5 ὃς 
ρ.» διδόναι εἄστο Γρθοίπιοι, ΧΈπΟρ᾿. ἄρ᾽ ἐπ αὖ πεῖραν, 
γίλας Ὁ’ φάνοιο ; πέιραν αὐδῶ δεδώκασι. {ροςοἰπίρη [μὲ 

Ῥεβτο Ἐς π. τ᾿ δημοχρΡτο σογο πη. πεῖραν ἔργῳ δεδωκέ 
Ἐλοϊοπά! Ρογίσα Π σορίαπι σοπος[Π|ἴς. τοὶ τ εἴραν ἡκιςτα τῇ 
δέοντα, Τ᾽ Ἀυογ ἅν 1 4 Π1Δνντ αιιατητιο πγαχἑ πιὰ ο] οτῖαξ ἢὶ 
Ῥοττῖα, τα γαϊπἰπληπη ἀϊσηϊτατὶς ρτα ἔς ἔεγιιησ. Ἰητο 
ἔς; ὅστι ἔνδοξα δ ται ἐς πεῖραν ὡς ἔρ χετα), 1. ὅσω ἀκούεται 
ὁρᾷ ται. εἰς πεξρανέρ χετα [οπτίταγ Ἔχροτιθητίδ. Τ ον ά 
στῶν ἔχωχίναςς (πὶ οχ Ρεττι5. Χ οπορῇ. πεῖραν ἐς τοις δὲ ἔχι ἼΔ 
ἀοοιιπηεπτιπὶ παρε, Τ᾽ μιν ἰ 4, ἔρον τί; πεῖρων οϑίωαδων 
γρὶ δύο, ὅζς. ΑὙἸ|. Γροςίτηοπ ΑἸΒοπί οηἤιπι ἀοάογαπειο 
τ ὃ τρώτοι ἥρ' αὐλὴ μα ϑιέμα τα, πεῖ εκ, κ) γοόνϑων. Ἐτ πεῖρα: 
εγατ πὰ πυϑικοῦ νόμου τῇ αὐλητικοῦ, ΓΔ πα, Αττὶοὶ πεῖραν α πὶ τι 
ἈΘ. ἡ τέχνη ασςὶρ) τ, ἴτεπι ἀδημπη,ν πάς πάραταὶ ἀϊσιαητι 
ϑοίλασσαιν κφικοίρηριγντ αἀποτῖαῖ ϑορ μος 5 Τατοτγ.ΐη ΑἹ 
πλοπ, ἰΠπ πσαῖτ ἃ πύρο δ ΑἰἸἸΒ1 αὖ ἐμπάρία,ασάρᾳ νο 
το ΟΓΟΠ6Πὶ {1 σας, Ασσιιίατ, χοηφορρις,γῦ γδ μένα 5 

«᾿ “ 
πήραὶ κυπέλνων αγόδρούαίοτων. 

η 

ἥὰ 
Ἄν 

εἰη}} 
μμΠ00] 

“ον μὴ καὶ σὺ πειρᾳᾶδῃς » τι αιοαιις τοητουῖδ, ἐπειρν 
τατιις εἰϊ. Ναζαηζοπ. ἴῃ Οἴάτοτσ. ἀ 5 ἐθ ΟἈτιζο. ἐπ᾿ 
τοητατί μπτ. πεπειρρ ὅδω . ρογι σα τὰ πλάτια Ατὶ 
υὑαοχύτσει πειρρζεῶτι 5 Θσ] ογαπι [πΠπΠοη ε ἐοπτατὶ ἃς [1 
το ἀἰχῖς ΑἸοχαπάον ΑΡἢγο  πειθαδνκσαι, τοηταγὶ οαρῖτο ς 
το Εἰιδηρο!. Μάσιῃ, ὅς φαρίτε του τι οτί μτ ἢ, ἀξειρα διεὶς δ εν 
Πολὰ Ηερτ. θ᾽ ἀειτὶ ταπηοη σαρῖτο 4. πεπειρα μῆθον γ7) π' 
τι Γ 5 τοπτατιιπη ρος Ὀπγηΐα ἀρίαιις σ, πεπειρρισμῆσθ-» Ε ἕρε 
Τιοῖάπι5. 

ΔΜ αν 

έν 
ἡμΝ πη 

; : ἐπ τ ὑπὸ βεοι τς οὗμαρς ποτ σαρτίο ἃ τοπτο 9 ρογΙ σα τπὶ ἕαςῖο, Ἐτ αἰ οἷ τ 
ἀς παι σοηατι,ντ απ65 άπ ρεμηῖ5 τη Πγπχὶς νοΐατο σοὶ 
τος ἔαφεις [Ο] ητοἹ. πγερυγίζην. Α σοι 1.1. Ἐριρτοβππρίτι ᾿ 
ζεις νὴ νεϊκον, Δ] πὶ οτίαπι τοητας, ποῖσαν ἐδϑαν κοφορίστιντές γ 
ογ 4. π|}}]} ποθὴ τοητάπτος, Οτοροτιάς ΒΑΠ]. ἤτοι τγτ' 
πἰς αθίξεγγοσγς ἔγυ τὰ σοηαθατιγ, ἄλλον δεῖ τινο πειρᾷν 4 αἰ 
φέρων. νπάς ὃς πειρᾷν αὐὴρ ἀϊοτιιν τίω) γιωῶκα ᾿ ἥπατα ἄς, πη 
Το] τοῖτατ ὃς ἸΏτεγρο ας. Γιατὶ πὸ ἀγεβηταγς ριιά!οἰτῖαπη ἜΩ 
Αὐϑῖα.Βιυ Οοτηπιςητ. ΑΡΟ Ιοη, 1.1. Ατροηδιτι Οοπῖξν , 
λα! αὐαχό μῆνΘ. κέϑωιριεν πείφᾳαζεν ἀοιδῆς 9 14 οἵδ ,ἀροτοά 
ἐχογάϊεθατιιγι αι τπῆπῖτ,110,2. Ἐρί ρτυπάράζεις λδυκὸὶ 
ρακᾳ.ῖ, ΠΙΓΟΓΚ, 7 

ΔΌ Ατῇμεηϊς ἀϊἤτιις. οἱτπι ἴηι} ἔτ. γπάς ὃς ΠΟΠΊΕΙ ἮΝ 
δηατῶραν εἴχιιε Μιιπὶο μι α: Ὀ᾽απα; ἔλπιιπι ἱπαἀ σις ἐμεὶ; 
οἾ π15 τοὺ ἄκρᾳ ἀυτῶ κα τοιαὼν τείτο δι} 4. σοηῖτ, πάθος πῇ ἼΤΩ 
πήραιεῖ ἀος. αὐήρωνέα ατ Αττίςο πιότγς πειραά ἐπ Αςοιί, ἀϊοὶς ; 
ςοπτιταίξιοποπντῖ ὑμά, ΟαΖα [ἰ0..2.«Οταπηπι. Οἴσοτο 
τορυεμοηαῖς ηιιὸ ἢς ργοσ! 7οτ, ας πο ροτίμϑ γε ͵ 
Ῥίγφοιπη σοπιιοη μι 5: δ ῖτας οὐίδτη δπ " Ἰοςὶ νεΐ ο χα 
πιοηντ Πτ αἀάςηάα Ργωροπτίο,ἄ Ατείςιπι Π1Ρ.7. ἢ νοι 

ἼΗΙ 
γησόυ 

Ἢ ἡ ἀ! 

ΠΝ 

ἀπε} 

Ἵ Ὑρρ 

Ἵ 

Ατποηαγιπῖ,, αιμῖθιις 1π Ρἰγαοαπι οχίθασαγ, ΡΙατατοῖ 
ὙΠείοο. ᾿ 

[Ὁ. ἀρστεῖ 
πίτοτ, Χρογιοτ, δ )γχέρώ, δυτόσειραν ποιω, ὃς ἀπύσσειραν ποιοῦμαι 
ραν λαμξαγως ρατίςι πὶ ἕχοῖο, σοπξεπάο, ἤπάεο, ἀ0 ΟΡ 
(ο]1οἶτο αα εχρογίοτ, τᾷ εἴτ. ντοῦν στ Ἔχρεγίου πο ἰο τι 
τιπιαιπ, Οφηΐτ. ἱπηρ,. σγποῖ, παύτως 3 ἐν ἀμείνοσιν ἐς-ὲ κὶ χαϑὸς 
πείρᾳ διε τοιῖ δαῤιιονθ.. τς Ποτοῖπι ξογτ!παπη οχρεγ παϊπὲ οἷ 
ξειτσῖας ἐρὶτ ἔοτταπα ν οδιίσιιπι. ΑἸ1Β1. χαλεποῦ πειριβόϑει αῇ 
μμογ(θ.Ἷ, χεὴ δου, ΔΡΟΠΟα. "5, τι Ατσ. ἐπ εἰρηστοιντύ π᾿ ἀἐϑλῶν 
ἩοΠοά. τόσσον τοὶ νηων γε πεπείρα μα! πολυγήμφων, α ἔξοπας {ΠῚ 
τος ἜΧροτῖτα8,1 ποίη, χαΐ μοι δοκεῖς συιωτέγαι 52) ποῖς πολ εούτοι; 
γυ φιλανθρώπου πῇ δεὸς πεποιρα μῖύ:. τα! νἸάοτὶς Ιοοπὶ ΡΟ 
ΓΩΔΏΙΠῚ ἜΧΡΟΓΓΙ5.ΠῸΟςγατ. πειρω ἦν φίλων, 1 πεῖραν χα μθαν, ἃ 
(ο5 Ρετίς τατος. Ἡουηεγι Οὐν {, ν, πρίνγε τὶ σῆς ἀκόχε πειρή 
πειρρέόθοίμω ὀρφανίας, Οὐ 115 ἔμ 7) ῬΒαἰατ, ἱπ ἘρΠΕ, πειρωμαι πὶ 
Χχοις, ορρίάιιπη τρητο, Ὑ μον 414. πειρῶμαι ἔργῳ “Ἶ( δοὺξ αὐτῷ 
ταπῈ ἔαοῖο ρογισι απ ΡΊΑτο ἀς Γιερ!.ἐπφράϑίω κεηώναμυν 
Οαΐδη. "15.5..Ψ.4 Οἰαας, τοηταιῖ [σατὶ Πσατίοπες ἔλσετγς, κπεῖραδ! 
αὐ ΤΠ Ππὶτ. Αὐ ορ. ἢ ΡΊττο, τὸν πλξτον ποιέίν πειρωιήνω βλε 
πάλιγγοοπαητος δἔῆςοτε νὰ ῬΪΏτις τούτη νἰάεας. πηρώμαι ἈΠ 
τοητο ἀΐσογε, Θαΐςη πειρώμκαι ὅθημαλ εἴ ὃχ ἐμαυτῷ οπως υἱγαίνον"Σ 
ΠΟρ ΙΝ. [Π|0, 1 Ρα α. ἐπτειρρϑίων δγεχϑεῖν » τεπγαμΐ πάγτατο, Πσοτα ἢ 

Ἰ ῃ 
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ἕ 

Π. οἱ 
τ μιέμυοι θμήλων ἱπυίσοπι ἰαςςΠοπτος, πραϑάζαροχ- 
ιεαϑώ βέκεῶνε, να τς πίτατ Ίατο ἀς Τιο ρου. πειραϑ εὶς )ςο- 
ῬοΓΙι15» ΘΠ οδ, σειραϑεὶς ὁ σροιόδείθι πο υὑσταΐχου, Ηατ- 

» Ηγραάγοιο ἀρρο!!ατιιονἀς Πιιρτο » ΤΊ αν ἃ. ἢ, ἐρατεκίωΣ 
οξα μην θ.:ἴτς Τατοτρτ, πεσεέραν ται τοητατιιητ, Αὐιϊξοτο, ἴα 
τεπειρχωῖνΘ.,ΟΧΡΟΓτι! 55) Ππῖτιι5» ΑὙ τος, 11}.2. ΕἰΗϊς ςαρ. 
᾿Αρουΐ, ὃς ομῖνΡΊατο ἴῃ Ερ πυπεπφοαυθ- ἐρήςε πὰ εἰο- 

ἐσυὶ ἃς. Ἐγα[εὶ πιοῦος πγὰ σὴς ΟΧΡΟΥτΙΙ 5 ΠΙΙὰΠᾺ τι. πειρη σαι ὧνε, 
[τὶ ἰζετε, ΠΟ τι. πτεπρέσερκαι μύϑοις ἴῃ ν ογἷ5 σα τις 1 π1» ἤχπι 

ὡς τατιιΞοἱἀςπι ἴῃ Ὁ πεπείραται το σαωέχεται νὰ σευνεζδυκα), 
οἱ Ποπ. ἈΠΟ (. ἐσειρή θυ, ροῦτις Γαπ|νπειρηϑύδαι, ας ἤογο, 

εἰς. Πεγοίοτ, ὑπο ειραν λαῶν, ΠΟ πγει,ΟΧΡοτ εἼνπεπ ειρημῆθ.., 
εγτι 5. Ἡοτούο.. 6 
εἶ πιᾶρχε τος, τον ΠοἰΚ, τὔας,τέλιθ.. τοΥΠΠΪ 0115» Τπτος, βιη15» 
οὐ τ}. πείρα τοὶ ὁλὲ ϑΡη» ΟΧΤΥ ΟΠ ΟΧΊΓΠΙΓΏ, ὁ σλα ἐν χέρσιν ἐχὼν 

ἴα πείρᾳ τα τέχνης» Εἴοιι, Οὐγ Πὶ ̓πβτιιπγοητα πιδμῖθι το- 
ἐς αττῖς δάταϊη Ἐν αἱ. οἷς ὁ τέχνη συμείρεῦται. 

Ἰπτογρο ἰατίο ἀς λιρτοςτουγατίο, ΤΊ μιογ. 
οὐ, δ,τσητατὶ ονρει σα απ, ΠὨϊοίσοτ. ἶδ.1. ᾽πὶ Ρτγαἔατοκὶ ἐδ 

ϑων πτειρασμοὶς» τογρτ, [λέϊα ἴῃ πηογὺῖβ ρογίσαϊα : νὈὶ 
αὐτὶ τῷ ποεῖ οα, Ἔχ ροτγίητία, Ῥαιΐμς δά Οαϊατιςἃ.4.κ τὸν 

ν μου τὸν ἐν τῇ σάριι ἜΧΟΙ Ππσητιπι πα] ΠΕ], 
Οὐ το Πτατου ΕἸ] οτατῖ. 
111 σοπατι ἰπα τ νΟΙΓΗΓ 5 ἃ «τειροίζω, Ατἰποτο ςδη 3. 
ἸγΠσοτ, ἔς 2. ἡ διαλεκτικὴ κοειραςίκη αἷοὶ ὧν καὶ Φιλοσυφία 

Ἰάσπι τασιοη ἴῃ ΕἸ πο 5 9" πειραςικοις λόγρις πὶ Οχ 1ΠΠ]5 
ΣΤΉΣΩ τοροπάοητι σο ΠΠριιης ὁρροίταιη Ῥτοροῖ. 

»ῬΙγλισα,ντ ὀχογξοτο οἰ γατίσα τη. 
ΗΜ : ἐΡὴς Το, ΧΡΟΥ Πα 1}πὶ οἰ Ἐ, οἰτοπάππὶ εἴπ. ΧΟ ΠΟΡ]ν. σειρατέον ὁρ- 

γἠοοπαπάιιπι οἵϊ γοξτὸ ἀϊςοις, πειρατέα,τοηταπάππη)ο- 
οἴ ΡΙατο ἀε τερ. Φ 

ὑα, ργ  Δοτορἰτάτίσαπι Ἔχογοοϑοἰ το ϊ ποτ. αὐτὸς πειρατευ,- 
χ᾽ πόδας. ςΔ}.4.9.Οὐποίν οι [τὶ πὸ τρίς ασοϊηέξας ρτα- 
ἀῃτο οἸ1ΠῈ. 
πο τθντοητατίο, [οςιι5 τρητατὶ ΟΠ 5» ζγέσαρτασι πη ρῖγα- 

οὐρμητήρον γα λυςων , ὦ πειρατἶσι Τοῦ.7:3 ρτὶποῖριο, ἐ.- 
ἄμ: τειρατήριον ὕξιν ὁ βί9. αὐσρώπου δδὶ τῆς γῆς ; τηιἱἸτῖᾳ ο[Ἐ γῖτα 
ΤᾺ Ἴς. Ξ 

αἰ ΠΗ πὸς οὐ, ὁ, ρἸγατατὰ πείρω , ροττγαηίδο,, αἰλϊα ἴοι ηροῦ ΡῈτ πΊαγο 
πιπ τινε! ἃ πεῖρα το αἰἸφιαπάα ἔγαιιάοτη ὅς ἀατππιπι Π- 

τ ἀἰοιτιιγ ὃ σὐθέδενίθν, πειρεταὶ οἱ χ7) ϑοίλασσαν κοικούργοιγδπὸ 
»ας τετές ! δὴλυ χἡ τέχνης, ΟΡ ΠΟ Ο] Ττοῦρτ. 
σώματα 5 ζογροτα ρἰτατῖςα. 1ά οἴ". ΡἸγαταυιιαι. ΡΠ μτα το 
ο. 
γῆες, ὨΔ1165 Ργαἀατουνῖα Γίας. 
ἄσω,ποακε τοητο, ἱητογρο !ο (οἰ οἶτο ἀς ἔτπιρτο, ϑσύπει- 

͵ θαϑῶ, πιο Ἰοτραττεπτο,αρρο ΠΟ, ας, ἀἀφοτίοτγ. Ατιἤοτσεὶ. 7. 

τον δὲ ἀς ἀπτοσοάοηείθιις [ΟΠ Ἶ ΤΙ 5 κὴ εἰ ἐπτίρασε ἔωραξεν 
Σ τ ρτο ἱπτογρο ΠΠαυΐτγσαπι οα τοπὶ μαθιῖτ. ΑὙἸ πο ρΒ. ἰὼ. Ε- 
αἀἰχὶτ αιια τ ἐς πλι]οτο, Κωμῳ διδασκαλίαν δ) χαλεαώτατον ἔΐρ 
τίνταν, ΤΙ οΣλωΐν γδ δ καὶ πφραστίντων αἰὐλτίο), ολίγοις χαρίσειῶχ, τ }}- 

ντίαχιις ἰρίαπι τοπιδητίδιις » Ῥαιιςῖς ἀπ π.}Πς ὅς ἔροιο 
(ΟΡ ΔΠῚ 5 αὐτὴ τοιῦ ποχιωῖν μετελϑύντῶν γὴ ὅθπτηδευσεΐντων, ὀλίγοις 

εἶν αὐ κατορϑωσαι. ΕἾ ἘΠῚ ΠῚ ππειρᾷν γτ ποταζ ΤητοΓρΡ τὸ Ὡρὸ- 
πῇ γιιυαικὶ αὐδὲ ἀφρφδετης. Ὑ1Δς Χυρίζομαι. Ἰάςιτι ΑὙἸτορ ΙΝ. 
το πειραὶ μἷν σειῶ ἴσως σε καὶ τα ΤὙΚ7 τιτϑίωνεφώπηεται σε λανϑεί- 

ἐμέ Χοπορ ἢ. οιιην Τη Πυτιπειρων τοὶ χϑῆ ὅδ, ΡΟΤΙΓΙ το π- 
π|.ς το γοπογοα Αττορ.ΐπ ΡΙ τος πειρᾷ μὴ ἴσως τε) ἔοτ- 
τοηταῖ ἀς Πιιργο. ΡΊατ, ἴα 4188 9 γέρων ὑφῆκε τὸν ὄϑονα σσξι- 

ι) ποππα αν, ἸΝ οτο (δ πλῖπτ Οὐβόποῖι 4π| Ρορραᾶ τεη- 
{ὰ εἴς, ἀξ Ππρτο ἐπτογρο!]!αγοῖ, Ιτοπ Πίτοτ οὐ πὶ ΟΙΠῚ 

Ππῖς, [τς !Δη.ἀς ἰυέλιι, «δὺ ὃ πειρώντας ἐπο Πιδ ρρἐσκεὶν, ὑλακ ἥν, 

τειρίω ἀποξαίνειν, σΟ ποτ ἀείςοπάοτο, Τ ον. πειράσω δὴ κώ- 
ἴεηταθο νἱοιιπι, Γἀο πὶ Τπτογρτ. Πιθῖοτς Πρ τ ἐλϑεῖν, πείρᾳ 

τειρωΐ απουΐσαζε. ἩΟπΊετ. 66}. τεητα,ςοητοης, πειρῶν, ἔοστιι- 
ΕἾ} τεητατο, πᾶστν ἰδέαν πειραστάντές » ΟΠΊΠἰ Ορε σοηδτὶ» 

δαν ἐπτεγαγόντες 181] πο τοιγαητος» Ἱ ΒΟΥ ἀ. ἴῃ 2 υγἱάς 
. ' 
ος δ. 111 ροτγέςοῖς ἃ πειρώνω, το ἰάεπι οἵδ οἰιπὶ ἥέραίνω. 

Οητς ποιηεη ἴῃ Οοτγίησῃο. 
ἘΧΡΙ οὐαιυτν ρΡο ΒΕ Ποά. 
ὍΡΓῸ πειράσομαι:νπάς πείρε σαι αὐτὶ αὖ πείρα σα τξητα 5.114. 

δ᾽ ἀγε μι πείρησω, 1, πειρέϑητι,βας ῬοΥ σα] πη. 
τρῆν, Ρεποτγαίίπηιι5. σοι, ἃ πειροίω, ρτο ρων  εγοάοτ, 
Οηΐσο, ρτο πειῤῥέσω, ΠΟμτεγ.Οὐγ ΠΠνσιπὰ διιδι απ ἐξ, δίρατ- 
ὡς τοηταθο, ηἶτατ. 
᾿ὑπειθα τρί, οχ [οτατὶ ουτοητατῖο, Εἰ τεηταπιεητῇ. ΨΊγρ. 

τῇ Πειρητηρίᾳ, αριὶ Ἡετοάοτσ. καϑεῖναι κοίλων χτ' πειρητηρίαν, 
Ἔτο Πιποτη δε ἐχρὶ ογαηάπιτηΥ Α1|4.1ςϑεπάμι ροτῖλβ νη 

[ρου νἱἤς Δητολ. 
Τρ τήριον. ΔΕ ΠῈ 110 πειρητηρίη» ἘΧΡΟΥΙπηθητιπα ἀρὰ ΗΠΡΡΟΟΓ. 
Ἷ ἡτίζω, μα σω, τ, ἐκφγπειεάζωγεςητο: Οςπὶτι Οὐγ. ξγμετέειπε σνζω- 

Χ 

᾿ Τροία, 1. ᾿ 
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πέω πειρητίζων, Νομη, Ἀςοιίατ. ἐππιχίτ, ἐπεειρήτιξε γειωῷχα 

Πειθένϑεο, αἰ τοι πὶ [δι τα μι] ἀτιιτη ἰῃ συστὰν δὶ τὸς Ροπιιητιγ,δίν δὲ 
Τξάσητ αὶ συγγα νοβυιηταγ ἩΟΠΊοτιαρρο ας Οὐν ὁ, αὶ τοὸ μὴρ 
ἧς πείεινϑει τίϑει σσειφήςρατος, ἢ ΓᾺΓΓΕΠ ΠῚ ἰτηροηόθατ, ἔδει ἴῃ οἶτις 
ΔΙ μφαπ.ἷ, εἰς πλέγμα το δηὶ τῆς οἱ (φίξος, ἴδῃ εἰς τὸ πλινϑύον τὸ ὅθητε.- 
ϑέμῆρον σῇ ὡμοξη τετραγωνον,ἐφ᾽ ᾧ φέῤρυσι τὰ φορτία. 144... αἴμα- 
ξαν ἐυτρρχον ἑμιονεἰϊω Οπλίσω ἰωώγει, τα εἰρινϑα 5 δῆσαι ἐπ᾿ αὐτῆς. 
ἀπιδίιιπ ἀιλτδηη Δη πεέρανς πείρενϑος ἀςςΠ]ηςτιιτ)α τὸ πεΐρανϑὸγ,ἀϊ- 
ΟἾτιιν ἃς υτῶρτερίν, 

Πείφινϑορ,ἱά οι, Ετγτα. 
ΤΙειραδ ΠἸΤΟΤΟΡΓΟ πειράν, 
Πείρω οἰ. ερωΐ, «σι κα τΓ Δ [ς Ο. δια του, δγέρ χομιόγκϑρκω, Ρέπεῖγο; δίαπρυ - 
«τῶ τγ ΑἸ οἰ οςΡμηρο, βρο. αν ξ, ὐμφ᾽ ὀξελοῖσιν ἐίφειρε, γεταδθιις 
τγαῖςοῖς ὃς ΑΕ χῖτ, Ῥτὸ ὑγά(ςο. Οὐγ {ιν κύα τὰ πείραν,Ἰ. διαγλέαν 
"" διαιῶρων. ΑῬΟΙΠ]Οη.2. «είρετ᾽ ἐς αἰτίων τόσον πλϑον 5 ΤΔῃΤΕ1ΠῚῈ σαΓ- 
ἴατῃ τὰ Δέεταπ τοηοτίς δὲ ἡ ρατῖς, αεέρρμκαι τιαηϑῆροτ» τγαἱῖ- 
οἴου. ΠΛ. α; χευσνίοις ἥλιοισι πεπτρ μῆδον, Αι οῖς οἴ Δι} ς ΓΔ 9 ἢ ΧΊΙΠῚ. 

Πειρῶατο, ΓΟη]Γ Ρτο πειρωνγτο, ΟὨ ΑΓΕ Ὠτα γος ταγοητ, Πογοάος. 
Πεῖστι, ̓ ς»), Ο οἰ τα, ΡογμαΠο, 
Πείστα, ὃς πέσεα, τε. ΕΠ οτῃ..Ο ἐγ Π. ζ, ἐδ) δεύγῴοιε τόποις τως καλῶ, αὔρβ' 
τὸ πεῖσαι, ὡ ἴρε ποτίσαι. ᾿τἀς Πη πίστεντες Ρῖο πείσοντες πος οἵ πο-- 

τίστεντες τος ΗςΓ, 
Πειδεμυ, πείσειν, ΠΟπηετ. 
Πείσεαδε, ρα Τιτπ ἱτί, πεἰσεόϑει, εἰ γαϑεὲ, ας ερζιγιίπα οἵδε Βεπεῆςία; 

Τεπιοίς. 
Πᾷσις, ως, ἡγποίϑος, δοπες, ρα πο, ἤε ΠΟ ἴτοπι, ρουιαο. ΑΙοχ. ΑΡμτ, 

Ἰῖρτο του δ]. τοητκηὶ γδ γίνεται “σ᾽ νδύρων πῆς γχώπηρ «πεῖσις, 1.αἴε- 
ζις δι Ισῆο, 

Πεΐσμει, τος γτθ) ΕτΥΠΊΟΪον. ἃ πείϑω , 1παιῖς ΠρΏΪΕ φιλονεικώ Ηῖ πεῖ- 
σμα, Βιιάατις ἀριὰ ΡΒ: οἴἶτατ πτετρτετ. βάιιςίαπι ἀρ οτοάϊοπάϊ 
ΑἸ Ἰυ] 45 Δ αἰιαπὶ Πρ πὶ Ποατίοποιτι το εγεπάιπι νἹάθτιγ «ποά 
δριιά ΟἩγν Το τουηιτη ἐς μας νοῦς Ἰερσίταγ πῃ σοπιπιθηταγ. ἱπ 
οΡΙΠ. 44 Ἐρ νοΐ, ἱπτεγργετατίις νοςςπὶ δυδοκέας αιμπὶ ἀδοτγιθα- 
ταγοαιμιπὶ ΔἸ χ ον Πρπῖξ, γεβοσηδηζοτη νοἠητάτεση Πιδιϊςϊτὶ 
δ ἐφ᾽ ἡμλ δ, οὐ γδ παρωγτήσομιαι νὰ κοινοτέρᾳ λέξει χεισαϑξη σαφίω εἴας 
ἔγεχᾳ “ἥδ αφελες ρων, ὁ χέγομϑυ ἡμεῖς πι ἴσμα,να κ'" τὸ πεῖσμα ἡμὰδτα- 

τές ιγἐφίεται σφόδρα ὄπηϑυμεῖ τῆς σωτὴρίας ἡ μὔγ δ ττε πα γιά ςης»14 εξ 
ξιη15 μαυντῖςι5, ιΣο πδιιῖς 1η Πτοτς το ἰσάτιγ, 4116 ΠῚ Ογᾶπη ν]- 
ἄσταν ἀἰχηῆε Ουπε1Π14. Ὡρυμννίστον, τὸ δυτόγειον σιοινίον, Ειιπῖ5 4110 
παιιῖς δα [αρίάοπη ἴῃ ρόττιι γα! ράξι! » ΗΟ πιογ.Τητεγρυ. σεῖσμα 
στυγηνοξόχων 7 πῃ ἘΡΊ τδιηπι, πείσματει νεὸς» ἔ!ΠῈς ΠΑιιο 5 ΡΙΆτο ἱπὶ 
Τιπσο. ᾿ ν 
Πεισματικές ας ὁ, ροττι Πα ΧΟΡεγιςαχ, Εἰ, 
Πεισμον ἢ ς»γ͵ γα πη ᾿πα τέ! ογοτθά ἴτᾶ5. ρεσἤιαῆο, ΡΔι], 4 ΘΔ]: 

σ.ὗ «πεισμογιὴ ὧκ ἐκ πὸ χουλουώτος μᾶς, Παῖς στο αι ἴτας Πὰς ροτἤιά- 
Πο ὐπὸ τῇ πείϑεδϑευ, το 4 σγεάετε ὃς ρογιάοτὶ Πρηϊῆςάι. Ὁ 

πείσομαι ρατοῦο. ΝΊ4ς ΠΤ είϑο μαι, 
πείσομαι, ρατίατ αξβςϊατ, [ξητίαπι, Ευτέγιιπι γεγθὶ πάχω, Ατ ΟΡ Ά. 

γεφ. τί π εἴσομαι» αι ἃ πη Πϊ ἀσοίἀετ, αι πηι] ποτ Βιιά ΟΟπηπι. 
πείσομαι »αςοἸ 14 πΊ σε πεβοῖττη, ΑὙ Ποῖ. 1.9. ΕτΗῖς,ς4ρ.9. πει- 
σόμεϑες το [Θγα δ᾽ Πλ15.αεισύμεϑες δειναὶ. ΑΥἸ ΠΌΡΕ. 

Π εἴσος,[οςτι5 ΠυιπῚ 415 ὃς τι ριμι5:Παπη πεῖσαι τῖσατο εἰ, ΐ 
τῖεις-ἐον, δ αἀϊοπ ἀιιπι, ραγὅπάμπη - νο] ογοάεπαάιπι εἴξ, ΡΙλέο 2.48 

Κεριθ.οἷς ἐμφότερα αειξιέον, αἶδτι5 ἀς ντγοαις σγοάοπάμης 
Πειςηρ»ροτγίμαίου ἂσ διι 4. οδοἐ Ἰοη 55 κὸίθο, 
Πεῖςλθίϑι λόγοι, ογδα δά ρογΠιαἀοηάιπὶ ἀρσουππιοάατα, ΕἰιΓΙρ. 
Πειςικὸς, 40} ξλοΙ]ὰ ρογίππαἀοτοροτίμαἰοτίμ5» ΟΡ ἀ 5. ! 
Πείσιωίθονρτο πέσει. ἔγοτιις. 1 αἴζαταεἰσιωθο- δυγβοίῃ; δίς. ΠΟ ΙΑ τά - 

τε ἔγεζιις, 
πείσω, ατατγ. ἄποέρο:ἃ πάρω, νοἶ πείϑω, 
πείχισον Εἰς (γ οἷν. δοκέκκοισον, Ἔχ ΡΙ οτα. 
Πειτείασω α οἸτὸ. Ἣ ἌΝ ἰὰδι 
Πειώλης»σατΑτηΥ τἰι5»ἱΠΟΟΠτΙ πο Π5ὁ διαὶ τὸ πεέΘ- ἐπολλύμν Θ-, (ξοξτά - 

τοι, Εἴγ τη. Ἷ ᾿ 
πέκος) 6] }15. κώδιον, δέρμα. ̓π ἄς Ῥεσας. Οἱ οίτιιτ ὃς πέσκθ. ὁ 
πεκϑλιον,ἱ, ἐσία, ρΘου!1πππὶ ἃ ἢ οἰπδηῖς ἀξοίτιιγ ρατγι πηοπίμπι; ἃ Ἢ 

οὐά!δας,τεῖτε Ρ]μτιῖη ΡΕδ]1ς. ἸΝαπὶ ΒΕ οπιαπὶ ἀπ ποη πλΐτσ 
δάθιις πιιπίπιο ντοτεπτατοίοπτες το ρεσαγῖα γα  ξξαδαητ. 

Πεκτῆρ, ρϑς»4υβ ΡΟ ]6πὶ νοΠΠ τ ὁ δέρια τίλλων δά. 
Πεκτὸς ἃ πείκω,ςΟπηρτιι891η Ἐρίστινεὶ ἃ πέζιω. 

Πεκτέω, ὃς ΡΣ 

πέκω,ρεξϊο.πείκω, τίνλω κἰρ ὦ, ΕἸ1 6110. 6} ]ο»δζ ἐοπάεο:ν δ ἐπέχϑν: 
τοπῇις οἴ ριιά Αὐῃτορ ἢ νεφ. ιάς Πείκω. Α υὰ ῬΟΠΠτιςεπη,κο- 
μουιῶ καὶ πέκτειγον πᾶς 8( Ηοπ1.η᾽ 2 χώτας πεξαμήῥη, χερσὶ πλοκῤύμοιῷ 
ἔπλεξε φαείνές Ξ.114α5. πέκειν τὸ ἀτενίζφν, 

πελαγεθο τότ! 5 Ασιζου. 1.8. Απῖπλ,σαρ.19. 

πελάγια ταὶ ρε! Δρὶ σα, κοὐτάλα, ι ε ὙΕΙ 
πελαγίζω,οχιπάο,αἰξαο,᾿ππηάο, Αξεῖμ.Αςξυ, πελαγίξειν, παυῖ6Ά- 

τοραἴτιιπι τομοτε  ἐπορ . απ ΟΈςοη.. Ψὰ» 
Ππελαΐγιθ-,»»6) Τα Υ ΓΙΙΤ118 5 αἰ!ιιαηάο, ἃ, ΠΊΑΤῚ ΠΙΪ5,ΠΟῺ 1 ΓΙ ΓΙΓΉῚΙ9 

Ρτορ ἐϊὲ,. ορῤσγειθο: [π ρῖτι5 ὁ πόντιθ. οἱ. πὶ αἰτουΐπττα ρεΐδριι5 Ρο 
ἤτιι5. πελάγιαι Σποτίκτουσι, τη αἶτο ρατοιης, Ατἰ του. ΠΡ. ς. Απϊπι,πε-. 
λάγοι ἐμφλέομᾶῆρ,ἱ. μετέω ρφι ἐἀμμαν τος ἀμι τεηὲκ 



Ἃ:6 ᾿ ΤῈ 

τος; Ῥ οί Γιχ. ΤΠσορμτ ΒΗ ποτ Π0,.4. (0.7. τὸ πόντιον ύλος αἷτ εὖ. 
ᾧ πελγεον»ὶ λα αἷἴτο Ῥείαρο Ἀαίς!. πελάγιξθη ἀϑεμος» γνοῦτις ΟΧ αἱ- 

ΔΑ ῥτοιφαιεπϑυπέλάγιοι ἰχβύες, ρ ἴσος ρεϊασῖοι. ΑὙἸΠ.11}.6. Α αἱ. 
ςα7.πελ για νῆες. 1 ΠΟ. ΠΔΊΙΟ5 πλάτος τομόητες. πελαΐγιον ὧ ὠρ,γ ἃ, 

αι εχ αἶτο ροτίτα. τοὶ 11.5.1 Το ο.ςαρ.15. δειλ άτῖης πελαγίας νὴ 
ὅδατος ἐμϑρίου, (5: οχ πιατὶ αι, σα ο[Ἐτ[π6ὅζο. πελάγια ζῶα 

δαϊπιαὶ τα ροϊλρῖοα, Ατἰίτοτι ἄς Α ἢΪΠῚ, ᾿ Ἶ 
Τιἐλάγος, εΦυγ τὸν ροΪαρι5 Αἰ τίη. πέλαγος τῆς ϑτθλαἰανης 5 Ρτοξιμπάμιηι 
ἡπατῖφσαρ 18. Εὐδηρ. Ματτῃιρτο εὸ αποά οἴζοιη πιοάϊο τλατίϑ.. 
πᾶτι ἸΟη ΙΌ5 ἃ ἤτοῦς (οἷος εἴς ργοξιυνάϊις, Οὐ πάοαιίάεην 
αἱ Οταζας τγάδιῆτ Ετγτπο]ορίας ροίασις ἀϊέϊι Ῥυταητοιιος 

ἣᾺ τῆλε τῆς γῆφ:λν ΡΛ σα ἃ τογγαταιαῇ τήλαγ ον οἱ τὸ μὴ πέλας γῆς, 
πελαγϑεοαντὶ τῷ πελαρηθς} ΤΥ ΠΊ. ᾿ 

πελάζομω» ῬτΟρΙΏ μι Ο» Εὰ ΣῚΡ. ἐπελα ζετο εἶν δύω ϑ'υμωών ἀρ ργο ποπάϊε 
βοτοσ9οαρ.16.1π|ά]ς, 

ττολάξω,μ. ἀσω,πιακαγτορφσεγ ζω, πλησιασα! ποιῶ, Δάςο » ἀςοεάο αά, 
ΡΓΟΙΙΟ οτνρογτίησῸ, τρφστέγω)αἀτηοιφοτὰ πέλας. ΑΘ Οὐ ΠΣ, 
γἡ δέ με ϑταπρω τ! πέλασεν μέγα κύμα τητος ἀρρι τ. Ετ Οὐν 1... ὧὺ 
(ϑὺ κρήση ἐπέλαοσε. τ 1114. αἰ. ἱςτὸν δ) ἱς οδόκῃ πέλασεν»ἱ Δα πιοιοΓΓ 

φροσύγαγρνγπελα ὥδύκώ αἱ ὁ ποίησταν, πελαίζω ἰῃτογάτιπη σἰμη [Ὁ] [)- 
τῖτιο Ροπίτιιγ ρτῸὸ δοςοάο αἡ «νι ἴδτο ἐξειιιίο ΑΥΒΌΠ.ΑΡΟ]]!. 
ὅς κα ξέξρυξι πελάστηγ 4111 δὰ ΒΟΌτγοα5 ἈΡΡ]Πις Πι. εοά. πρὸς 
ποῖχον πελείστες ὄνερκε Ὁ- αὐλῆς. πελάσσετόν με ταῖς γυησί, Ἡοιηἥς ε- 

τᾶ ἴῃ δητί φιιο δὲ τας ναῦς ἀγάγετε. πελεζην ἀδιμύῃσι,τταάετο ἀοῖο 
τὶ αρΡ σατο» ἀπιοιοτο Δ ἴγο, ἕασοτο πελάζην εἰς ὄψιν, ἴῃ οὅ- 
Γρεδιτι φοςοάοτο; Εἰ ρ. πελάσαι νεών, ρτο ὅ7η γεων, ϑορ ἢ οἱ, πε- 

χάσω χθονὶ Πιπάοτς Πιιπηϊ δι ρτ οἰτογπέγε ρο]. Κ ποά, 
τιελάϑω, 46 η1, ἘΠπ:ῚΡ. 
Τπέλα τον» ΗΠ εἰν. ἐφικτὸν ὃ μεγα. 
τιέλανθ.», δ, πέμμα κ παγποίλνς » πιο ΐα [ΔοτΊ ἢ οἱἴ5 ἀρτα 9 αα ἤορας 

δχ τομυ πα ἔατίπα 9 Πἰριιπὶ 5 Ρ]οοητα, νοὶ Βε]]τῖα ὃς σρο- 
ἀϊα. Αυορίι, πη ΡΙατο, πόπανα ἡ τορϑύματα πέλανον γαῖ. το ΠῚ 
ἔραπια σοποτειῖου οἱτοᾶ οϑοαριὶ Ἐπτγίρ πη Οτγοίες ττοαὶ ἤιοςο - 
ἃ ἰδς ἤγγαπα ἰπίζατ εἰλιιτῖ5 σιιπππιὶ ἀςπίατα. Πέλαν 9.7 ΟΡ ο]ι)5. 
ΝΙςαπά. ἴα Αἰοχὶρ ἢ, Καὶ τότο κεδρινέης πελανα βαὶρίθ’ ἔμμορε πίοσης." 
Τατογριοθζολα ἑχκύμ Ν Οπ δηϊπχ»ἰ τ» [ΟΤ τη τὸ πέρα, ἡ γοιυῦ τὸ 

ἔψωιμα Προϊῆσας πέλαγ. [τ οτίαπι ΟΡ οἱ ροιάιις. δὶς δὲ νοσὰ- 
Ἰοάτιιγ οθο ει5 ἄατιις ρτο νατίοϊηϊο: πὶ σοτεϊρτὸ ἀρ Ηςίγ. 
πέϊανϑ'. 
Τελαργάνν ἀπο ποι ο,νηϑετεῖν, ΠΥ τΠᾶροΥ. 
τπελαργειξν ρΆ]Π]τις οἱ σοι δ: ἴσας ἄετι δεις 4 4111}, 
τιελαργεδεῖς, οἷ, ΡΌΪΠ οἱ σοη α:. ΑΥΠοΡ, 
ττελαργεκοὶ νόμοι, 4. οἰσοηϊατίδ ἴορο5. 4αῖθιι5 ριιοῦῖ ράγθητοϑβ αἶεῦς 

ΠΟ  ν ἢ 
τηελαργῖτις 9 ἡ ποι εἶτ Ποπγϊηῖς 466 ἰἰεποῖς Πισοιγτῖς Οαΐςη. 

1105... κ᾽ τόποις ἴπ οἰγα [ΙΘΠ15 5 καὶ βοτείνυυν πἰωὴ λ6γν μίνίμ πελαργί τιν 
κόψας κὶ σήσουςς δίδου, - ᾿ ᾿ 

πολαρηθοον»δ οἰσοιϊα, διαὶ τὸ ἐχίν π)ερρὶ μελαύτερᾳ νὰ Ἀδυχεῖ: πελὸν γὸ τὸ 
μέλαν, καὶ αἰγὴνντὸ χϑυκόν, πολαργὸς ἀἰοἰταιν ἀρ ΑἸ τορι. ὅς ἀριιά 
φι4.πι.Ὀς οἰσοηῖῖ5 ν᾽ ς ΑἸ Παη, ἃς Ορρίδη. ἱπΊχους. Ατιΐτοσ. 
ἄτοπα [15.8.Ααἰπιαΐ. ς.2. δ Βιιά. τη Βαπάςξ, Εἰ οτίδιη πέλαργ ς» 
ΠΘΙΙς ιοάάαιη ἐπίϊαν οἰσοηΐα: το γι μαδεηϑ. . 

Ππελαρὴο χρώτες νῆες» ἀρι4 ΓΥΠΟΡἢτ. πάῖιος οἰσοηϊατιιπι Δί π}}] σο- 
Ἰοτε τι πόζα, ἴῃ χαῖθιι5 ὃς τὸ πελον,Ἱ, τ ΓΙΙΠῚ, ὃς τὸ ἀαργλυ»ἱ ξαη 1415 
ςοἷοτ νἱ πεῖν, Ἷ 

πέλας, ρτορὸ, πλησίον ἐγγιξ. Ττοῖταν ὃς ἐμπόλα δὲν, ὃς γχὶ ὃς ἀγχά.Οε 
αἴτι Οὐγ 16, ὃς τότε τυλε μοί χε πέλας ἵστατο. ὁ πέλας ἃς ὁ πλησίον, ἀἰ- 
εἴταν νἱοῖ πιο. ργορίπαμιις. Αὐλΐξοτ. 4. 4 ΝΟ ΊΔΟΗ. ὅσων εἰγα- 
ϑὡν Σπύλαυσις τοῖς πέλας. Οἰιοα 112. οτος, ἀϊχῖτικ ὅσων ἀγαθωὼν 
τόλαυσις τοῖς πλησίον ἔϊςιν, ἡπαῇ! ἀϊσοτεῖ Ῥγορίπαιι5. ἁἰΠ {ας 
εὐὸ σιπξν!5 ἐχοερῖο {110 ἀς αιο ἰδγσιο εἰξιᾧ ἥν πέλας ξυμφο- 

ραλγαἰλοτιιτι σα] αὐυάτατος»᾽.ν ᾿σλπου ΠῚ. Τ ΒιιοΥ ἀ.1 1. ὁ πέλας, ν]- 
οἷηιι5 » Ρίατο ἰα Τιορ, ὃς ΤΊ πογἀ. 4 ἰητεγάϊιπι νοσατ «δὺ πέλας, 
εος αιιΐ οἴζοης (οοἱ ρας μα ΗΠ ]Ποητ ΠΠ1}}15 σομαἰτἸσηΐ5) ντ Πἰθτεῖ, 
γ δὶ νἱ Ἂς ΤτοΓρτ. 

τί χαστίν: νἱ ἐς Τελάξω, 
ΤΙελασγωτίδες γιω» οὐ κε ς ρΟΙ αΓρ σας δα ἴοτες δεσάοτ. 
Πελα ὥνηγῶσϑσεπολἰἀδηντορρσ ν γζισε, ΕἸ ΠΊΟΓ. 
πέλας ἧς, ἀ Πα γοη5),. ἀρ ριορ᾽ παιατοῖο Απιπιδῃ. 
πελάτοια,ς ἰεητεῖα, ΘαΖα ἀε δεηαέξιεε. ; ἥ ἱ 
τιελάτηρον ὃ, 4] ἀρργορὶ παιιατ,αα! αοοςάϊτ. 500. ἴῃ ΡμΙοδ,. πελέ- 

σης ἰοςὶ αἰτοιιῖιι5 ἀἸοίτατ 9 14 ε[Ἐ 9 νἹοῖπιις Ἰης0145 σελεται ΘΓ Δ τι 
ἀϊσιιηταν ἱπξοιιο; ας σοπά τος πο πλῖπο5541}} ἀοπηιτι ποιεγᾶ 
νεητίταητο ἃς πος οοΐαθτ» αὶ Οπι 59 οἰ οητος. Ρ]ατ, ἴῃ Ἀ ὉΠῚ, πε- 
χάτις,τδὸς»Ν ΟἸ Ἰςης νοὶ ἔλτηι ἰά ΡΊ τ ἴῃ νίτα δῦ. 

Τελατικὸν. τὸν ΟΠ Ἰοητο 1.2 οἰἸσπταιηι σατετια ἴσοσα δά οἰ Ἰοητος Ρογ- 

τἰπ6 ῃ5. 
Τιελάχνη, ΠΟς ἢ φάτο, ἀεί πιιδ,  14ς Πάτεχνθ’. ᾿ 
πελάν, πελάζω, πλυσταζω, 5. Βο]. ΟΡ ΠοςΪ.ἴπ ΕἸ εἔζειπελα ν»πλησια ζᾷν. 

Ατατιιινώτῳ μῇὸ ς- ἐφιν Ὁ. πελάφ,ν οίμα οἱκ ἀριιά ΡΠ ατατ, ἴῃ Ορις, 
«ἰοὶ ἀοργησίας, Βῶνε λὰξ πη τραχιλε βωῶνε νὰ πέλα χθονὴντεγγας ΔΡ ΡΠ - 
οΔοὶ.Ῥτοίζει πο, 

τιέλο, ΙΝ οπηιις. 4 

πελεϑὸς ὁ νεἷ νὲ (στ ρτιιπι πὶ αι ΔΔπὶ ςοά οἰ δες. 
τις σπέλεϑος,1, βώλθ-, πηοετάα, σκωρ, βόλιτος νοὶ βόλξιτον " 
πίλον ἀϊοῖτ, πέλεϑον κὶ σπατίλίω. ΑὙ ΠΙΈΡ πα ΑσΠάγῃ, . ὁ 
χείν Βιλουβυίθ... ἐν σκότῳ λάξοι ΤΆ χέρα πελεϑὴν ατίω; 

πγογάδπι ἀοοὶρίατ Γεσθη5 σἀσατα!, ΨὈΪΠΠτογρτος τε) 
ἐχροιίτι Αταιις ὶ πελεϑὺς ΠΟ ΠΙρ ΟΠ ΙΗ υἰσπείλεϑυς, , 
Ἰεροπάμιην ἀριὰ ἱρίπτη ΡΟΙ σα), ν δὶ σογγαρτὸ 
ὃς, ΑἸ ςη 8:15 ἴῃ αιαἀπὶ ραγωάτα [ἰδ τ. τς. Εἰς 5 Θασ 
μετωείζοντες ἔξαλλον, Τολλοῖσι ππέλϑοισι 5 κὶ ὦ δέ τις ἔπε 
Ἰεροη. ασελέϑοισι, ΑΤἸ ΟΡ. Εκκλησταζι τρ, κατεδεῖ σπέλε 
μοι. β. Ὑεν ασελεϑων κοινωνᾷ μῆν. ἐΠΟΓΡΤΟς ΡΟ κόωρρν ὡχ 
τάτχιις [01 φἀἀιιέξιπι ἰοσιπη αἰτογιιηι ΟΠ, 

Πελέδρισμια, οατ[1155δρόμημο, 
Πέλε ϑρον αν» τθ. 1  ΘΓΙΙΠΠ πη επ τι σδτιηι {Δ ἀϊοστιΠΊ,α 
ἄπ, εἰν ς,ἀἸοίτατ ὃς πλέθρον. 
Ππέλει,εἴτ, τ, ςσοτ, σοι οπῖτ, πέλει μοι λαζάν, ἄθοοξ ΠῚΟ δι 

Ῥοττοῦ πὶς δος! ρεγε)πώρες »ϑορῆος νἸάς Πέλα, ᾿ 
Ππέλεια ας, ἡ, [ἴα] 9 οοἸ τη δα: ἤρεςίος ἃ Τίποτς ἵστα ἀϊξξα 
ἀπο πἰσιίσαητε οἰξ ςοίοτγς. Αὐτἴος. [ἶσος ἐς πατ, Απὶπι 
Ἰασπιθα οτἴαπι σαρίταγιντ Οὐνγ , 6, τίλλε πέλειαν ἔχων. τρήρων 
Ατίἤορῃ. ᾽ 
Πελειας εἰ δος, ἡ σΟἸ τη γα. ΠΠπ||8. 7 [46 πὶ ιιο πέλεια, οα 

ΒΘ οτα τοῦ ΡΓῸ οἰ μπιθ8.. πϑδες-εραί, Πα, τρήρασι 
μαϑ' ὀμρῖη. Ατοη ἢ.1τ. πελειάίσας οτίααν γαἷτ Πρηὶῇ 
Ηοιπάς Ροσιΐο Νείζοτῖς. πὲς πλειάδος, 14 ς Πλειαξ 

Πελειοθρέμιμων» ΟΠ] Πάτα αἰτόγ ας ΔἸτυΊ Χιντ πλειὸ 
συν,αρ τἀ Ἡςΐνοἢ. ἿΝΗ 

Πέλειζδυ,ἁ πέλ Θ΄ πἴρετ» ξαίςι!ς5 ἀἸ σίτηγ οτία πὶ ἀς ἷρτο 
Τὶς οἵἙ (ἀπρυίῃῖβ Παθτεγ οττοτη οο ΠΙΘΕἘ] οχ ᾿ξξῃ δαῖτ αὶ 
σαί: αι}] ἴνατι πὲς οἹῈ ΠΙᾺ] άτι5. 8, Εε γ Οἱ. πελιδγὸν χρόα 
λεῖον. Ἰάςπ ἃ ΟΟἱς ἃς Ἐρίτοι δὺ γέροντας κὶ ποὶς τρε 
ΡοΙΙατὶ πελείες, ἔγα ἴτ᾽ ΓΘ ΟΝ: ν οτυ} [4554 115)4 οτθης αἱ 
Ροΐ πρλητὸς ὃς σέλλας ΡΓΟ Ὡρεσβυ τως. γέρων, 

Πελεκάν,αγτος.Α τσὶ ἀρά ΑὙΠ ΟΡ ἢ. ἴη ΑΥ δ, πελεχοῦς, 

τιοὺ, πελεκάνίθ- (οπηπππηϊτογιαρ Αὐπξοτ, Απΐπν, Ηἱ 
12.οἱ πελεχοῖνες 5) ἐκ τοπί ζέσι, κὶ πέτονται ἀστὸ πῇ Στρυμόνᾷ 

τὸν ἴσρον, δίς, "δ 16 επε πελεκαν ἀιΠ5 οΓΘΡΆ 15 κ ἀἐγελαῖθ' ΟΣ 
τῖτ ρΙατοαηγτς αια ντάς ΓΠ]1π.}10.το.σαρ.4 0 Οἰςεγο ρἰας 

νοσαῖ τος Νατιιγα ἠφότιπι, Α]Ἰ)οντ ΡΒ Ογ ἢ] 59 πα 
ἄτης οι Ρίσο ΜΑτγτῖο.41}} δὲνδρομολ εἰπῆης, 8ζ σαὶ Ὁ 
ΤΠ}. ν 16 ΑΣΠΔ.110.1ς. τ ἀς Ῥε]σάπο , Ηἱεγοη. 
ΥΒῚ πελεχφίνοις ετίατη ρ[ατοας Ἐχροηϊτοπελεοίνε οἤς ἢ 
οτας [ἀαπῖ5. ΓΔ Ε.ΠΠτ1ς} σα 0.11. : 

Πελεχά ται ἐκ τῆς αήτοκογοχ τις Ὁ} (δσατὶ ἀϊραταζιτ, 
διΠ..110.3.ςἀρ.12. 
Πελεχοίω, μ. ἤσωςπ υκαι 40] ἴδςιιγὶ ρογουτί οοίεοιτῖ πὶ αάὶ 
Αοοι Οὐνγ 1. 110.ς. πελέκησε δ᾽ αῤα χαλκῷ, [δοιιτὰ ἀοία 

λέκει «ὐειξλεπισεῖντ ΠΠ|Δ 4.1. «ὐδὰ γδ ῥεὶ ὁ χαλκὸς ἔλεψε, ΠΙοὶ 
πελεκῆσαι [εοιιτί ᾿αΠπτιιπχῶτο, ντ ξέστις Πιις ξύσωι, 1, Ῥο τι 
πάρνῳ,1. αἴοϊα, 

Ἱπελοκηϑεὶς Δ θογατιῖ5. Ἶ 

πελέχημα, ρΓαίορπιῖπα ἃ Πιαοίιπαιις πιατοτία μοῦ ὈΙροηποη 
οἰίανας τείο γα πελεμήμοτει ἀἸςσιιητιγ, (οπίξαητ, 4ς ΑΗ 
9.(ΔΡ.1. τῷ τρέμνε ὀκκόψαντες πελεχήματοι μῦ' πὰ φλοιδ' Ἶ 
σα, Δίας Π|}0.8.64Ρ.3. πελεκήμοτοι κυποιρίοσε κ᾽ «ρίνε ὧν 
στις ἴ τατηςητα, ας ἰσοθεπι. Αι πελεκήμᾳ τοι, ωρίσμα: 
ἡ δινίσμαται,αριπ ΤΉΞΟρΠ. ΠΡ. 1Ππ, ὃς ἰχθνήματα ἀρὰ 
«ἕξι ἑλκων τ δί τορνδυικοιται αριιά οί σον! , ξογὸ ρ το βοάν 
ῬΑΠΓΕΓ, ᾿ 

Πελέκησες "ἡ ,ἀο]ατῖο, παγὶς Ἐχροῆϊτατ ἃ (δαζα. (ἂρ. 
Ρίσητ, ΤᾺ ςΟΡΗ. Ἰξξιι Γδοιτὶς δάαέτα. 

Πελεκητον. 4. ἀοἰατῖϊε, ὃς 

Πολέκη τοὶ ξύλα, [σπα (01211}14. ΤῊ ΟΡ Βγαίε, [ἴδσο {.ταρῖς 
Ῥίαπταγ. ᾿ : 

Πελεκη τὴς, 4,624. ἀοίατοτ. 
Πελεκέζῳ, κ. ἴσω,ποικα)ῖἀς πὴ αιο πελεκοία, ; 
Πελεκῆνθυ, αἰιῖς ἀριά ΑὐΠΤορἢ, ἵπ Αὐ]δ. ἴτα ἀτέξλα ἃ ροϊθοῖ 

{εσυιτίἄλος σογπὶοιι ον οι115 ξογπιαπη εἶτις γοήξγιπα ἢ 
Τα ὃς σογδοϊηὶ ςο] ογὶς ἱπηίτατατγ. εἰδ οχ σοποῖο σ 
ἃς ἰητετ ρα  πυ! ἀσ5:οτιγα τ᾽ Διο μαθεῖ σο]οτὶς σας 
ηἶς αἰ δὶς. πἰστγίίαιις σοπιιείξῖτιιγ, μας ἐκ τῆς αὐτοψίας, 
λᾶπι ἀοὐπιΠΠπητ15. Ος ΠΠοΓιι5 Διιοίεταπη νοσάᾶτ, νἱάς ἴσο 
ΡΙΙ ἐρίτιπη ἵπ δυΐττι ΒΗ οτῖα, 

Πελεχῖνίθο, ὁ ςσαγιάαςσα ἔγητοχ ἤπς ποτα ΡΠ 1π.18,σαρ.17. 
4: ἔπτητ ἰη ταν [οσπ συ] αι λοζεὶς γδ φέρῃ κερατέοις ἐοικότας, 
τὸ απέριιο πυῤῥον, κὶ ἀμφίσομον χαϑείαςρ οἱ πελέκεις, γοσαῖ οἴ 

δύσεαρον, Τϊοίςοτ.}1.3.ς.14.6. ᾿π ἀρ μ4οῖ5 Ἰδριππῖπςο πη ὶ 
ὙΒΟΟΡ ΙΝ. 1.8. σ4ρ.8.μ}{π| Ρ] Δητ.ῆς «Ἰοίτιτ ἃ [εοιιτῖς βοταια ᾿ 

Πέλεκκον, τὸ, ἴδοι! ΓΙ 5 πα γ 1Π1» πελέκει. λαθηῆ, σελε ἐπ 16 
Ηοπλ. "14. μ, ἐλαΐνῳ αἰ μφὶ πελέκκῳ, ΠτΟΓΡΓ. αϑϑσὶ τὸ πεπελεκῦοι 
Οὐιοά ἴῃ ΟαΥΠ, ἀϊχῖς 110.εΣτειλειὸν αὐριχφεδλε ςγέλεζἐνὸν, σπλοὶ 
Ηοίγ εν. ἣν 

Πίλέκρα εἐξίνν, οίγς, [ 

[Ἢ ἐν» 
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{5 
ἢ ἑ ᾿ᾳ 

ἡ μεταζολῇ τῷ κὶ εἰς ( πελέκεθ.. ἐ ος αι τὶ 5. δ᾽ Ραπηὶς. Οα- 
ξειιπάο, δίστομος ἀξίνη. Ἡ Οπλογιις Οὐν {{. ἐ, Δώκε μῷ οἱ 
εἰγὰυ αβιῦσον ἐν παλάμῃσι Χάλκίον ἀμφοτέρωθεν ἀκφχ υὔύον: 

᾿ Στειλειὸν αὐδεκα λὲς » ἐλτίϊνον 67 ἐποιρνεός. ἸΝαδα οι. 
ἢ. πέλεκις κόπων πέτραν, ἃς ΓΒΙΠοἰἔγατας ἴῃ  ογοῖς 5. 

αὐ ἑα ἔσοις ὁμοι πάσως τὸ πελέκεσι κατιῶν μόνγίθ.., σιιπν ν ἈΙ ΠΟΥ 5 
(εἴδιις ὃς [δουτίθιις (ΟΠ τις ἐς σοηάςης , ῬΙυτατγοιις ταὶ Ρτὶ- 
οἷα, τδὺ πελέκεις ἀπέλυσε “ἦν ῥα λων, Γεσιτος ἃ (αἰςίθιις (οἰ πη- 

οἰάςπι ἰδ! (οι. ἘΔ] σάτα ΤΊ οιι5 [το ποπο, οἱ μβυ πελ κει ἐν 
αἰπεκόσπηστιν,Α 1ς ΓΟ ςιιτῖ σογαῖςος ἁίς Πς ποτ. Ης οἰ". 

χις οἰ Ποη [Ὁ ἔτι οἰξίνν δέσ᾽τρμος, Γο οτἴΔ ΠῚ σταμνίον οίξαμναιον 
ἐνν οἱ [δοιιηάϊιπη Αἰ ἢὸ5 δωσδεκαμναίον, [τάς πῃ Εἰιζατῇ πελέ- 

(δ ἀ μὲ σημασία. δηλοῖ γὸ κα σαϑ ὃν ὧν κρήίτη οἰξοίμνοιω καὶ δε- 

ον]άς ὃς ἡμιπέλεκκον, 
αἰζω, μι ίξω πο χαφαρῖτο, διασείω, ΠῚ ΟἸΙΘΟ. κινω 7 σταιι ἀοΙ]ςοῖο. 
βὰς ιαταπελεμίζω, κα ταφέγω, ἈΡΟΙΓΟὨλι5 [δοιπἀο Ατροπαιι- 
ἣν ιδιδὲ βαρεῖαν χ εἴ ῥ 6)] οἱ πελέμεζε, το κα τίυνεῖχκεν τίμ) χεῖρα εὐ- 

οτἤμπι ντδγαιῖτ, Ἡοσπ τις {1405 δ',ὃ 3 χαστα μυὉ. πελε- 
ἃ οἴξ, δεεσείαϑον, δε κινν .»» τοῖς ὅλες οἵδ, δ τορα!ἤις. ΗςΠο- 
ὃ βροντῆς πελεμί ζεται δυρεῖα χβὼν, ἴ.ιια [Πἀτυϊτοτγουηῖτιπελε- 
“νεῖ το, ΕΠ ΟΠΊοτ. 

ιν Ασμαιιπι ἴα ῬΆγῖχο νἱἄστιιγ Ἰ4ςπὶ εἴϊε πιο 4 σγελεός 
Ἰοπιετιιπιοίο Πυπὶ ἤφωτο ρΟΣΟΙΣ οτίατι τῶ πέλη τὰ ἐν Θεσ 
ὀμῆσα ἱπ4πῖτ Ἡ ον ινζιτ ιν πέλη Πα ποη ὀχροηῖς. 
ἴπ Πέλω, 

ὉΠ. 
δα) ΕἸ γοἢ.συςρέμριαται δε τῶν; ἃΠΙΙΑΓΙΙΠῚ Υ ΟΥΤΙΓΟ5 7 4118 

Ππέληταμπτ,ῆδτ. 

Εἰ 46 Π| ΟἹ γέρων ἔα ποχΟρτο 710 ἐπ γα πέλλας ὃζ πέλλητος, 
ἦν Ῥοτίςπῇθ. ἀἰοίτιιγ ἐχεγεπια σοτροτῖς ρᾶτ5 πίστα, 11: 
ὉΓΠΟ 6 ΠῚ ἀατιαΣ πἸρτοίοίτο τοίϊς Οὐγιητιο  ἷὲ μέλαιναν τὰ 

εὔγηφόμειαν, ἰμὐ χα αὐ δὲ ἐκδιρομίω ὕδατος μελαύνηται,, πελίδυ 

δορκεῖς. ἶ 
γί, αἴππιις [πςι5. Πρ π  σοτ. ΕτΥ πιο] ορ. ΕἰῈ ὃς ργοργῖιπι 

Ἰτίαιιιτι ράτοχγτ. οἰϊ: οχντοιιπι νογὸ, [ἰππΐαταν ΠΟ ππ θΔ ΠῚ 
ςαἴ, ΟΥτΗ]}}. [τἀ ργο σο] πλ]... πιο 15. ΡοΓ εἰ [Ὀγδίτητ. 
φο νΠΙσ ΟἽ Πατῖο ΓΠῚπιπελιδιότης, πελίωμαςν οἷ πελίδνωρτα, ἃς 
Ἰϊιου τπ ράγῖς [Πρ σἸ τα Ν Ἰσαη Δ, ΑἸ ΟΧῚ Ρμαγπιας Σ αὐ 
τροχδοιουν σἰονλέες ἄκος πελεδναϊ,ν Ὁ] Ἰητοτρ. πελιδγὴ, ἱ. πε- 

πν τς Πελλάμα, 
οὐδ, ὁ. πέλει. [111] 6115, ΠΟΛ ΠῚ τγα πη 5. ]Ὲ ΠΠΠ Οὐ ΠῚ σοη- 
Θαΐςη. πελιδγόν ὅδε τὸ μετέχον ὗ ὦ χρότητος κὶ μελανεί ἀξ οἱ ογεὶ 
εἰ δὲς. ατοτρ. Τ Βμογ ἃ. πελιδνύτεξφε 11 [ποτῷ πιὰ οἵδ ττα 
Ζᾷ. 

μιώσω,π' ὡκα. ἰἸυ] ἀϊτιπι το, Πρ 9110. δ( πελιδγμα) 5 11- 
ἴξι [πιοίςοοἷ πές πελίδνωμα. 
ἔρεοῖες οἱ ρος! αποὶ ἢς ποιπλίπατῖα διοὶ τὸ πεπελεκ  δϑει 

ἃ Τδςιιγὶ ἀοἰατα 8. ςουξείζα Πτ: 411] νοἵτηος οὔς ξυλίνίω λε 
ἴω ςατί παι Πσποιπι Η οί. ἀριι Ατ γθ δι! τΟΡΟΓΙΓῸΓ 

ἴοι ἴῃ ΡΟΟΙΪ οτα πὶ ςοπῆι Πἰργο νηπεοίπιο. 16] Θηὶπὶ ( 4}]}- 
115 πελίκας ΕΧΡΟΙΪτ κήλικας σα! Ἰσο5. τατος νοτὸ χόας αιοί- 
πΟΠλΪπᾶτος ΕΠ πελίκοις ἀἴτ αὐ Ἰη Πιπἀεπάμπι νἱπιιπι αἵς- 
[ΟἹ τος. 
εὐ γπιοηΐιγα Ατεῖσα σοπτίηοης πε πιῖπας οὗζο. 

"τὸ, πελιδνόω, πελιοδάεω, Π᾿ποτο Προ Ὶ Πατί, 
δ Πα] 45» πῖροτ. πέλιθ- τίωλ χρόδυ, ςοοτα 1 τις. στὸρξ πε- 
44 σατο, ΑἸεχαηάογ ΑρΒγοαι (οτῖρταπι ἀριὰ ΤΉςο- 
πὶ μι ποτῖα [ἰῦτο τοττῖο 5 σαρίϊε 17. χεῦμα πελίον ποῶρρ 

δι δ, Πα ἀπις,αρι! 4 ΤΟΝ 4, τὸ πελιδιυὸς ΡΥ τ [ὈτῖρτιπῚ 
ἰπηϊταγοντ Εἰ|1.1].9.ἀπηοτας. 

ὁ ΡΌΟΙ σοηιισονα5 ΗΠ ξΈ1|6. 
(α ατος, τὸ, ν δε Χο ΠΟ. ἡ] ἀἸτας πελίδγω μοι πελιδυὴ, σελιδιγο- 
ὑλαμα.πελιώματα, Πρ αῚ ΠΠΑτα 5 [ἰυ1 442] Ππογο 5.» ΤΠ Πεορἤγα- 

ΤΟ 4υἴητο 9 σαρίτο 22. Μη Ποτ. ΡΙητατγι πελιώ ματα κὶ ὗαστώ- 
. ἰἴῆοτος ὅζ ἸηΠσηΐτα το  Π|τ0 ἈπΕ]. Πποτο5 ὃς (ἀρ ΡΊ]ΠΑτα, 
1.3. τοήις.2ς. 

᾿ γᾶ5 οὐττις ν πὰ ἴα σα] ξξπιν πταΠθγα {Πι|4 ἀἸοίτιγ ἃ Οο- 
4,8, τυ! ταῖς ἃ Ψ το], 3. Θεογρίς. ἱπηρ! οδπιης τιι}}- 
γοςα:: αἰιοα ὃς πππ! ἔξγιπι ἀϊχῖτ Ἡ Ογατῖι5, Ατπεηαιις 
πάεςίπιο, πέλλα, οἰ γγεῖον σκυφοειδὲς πυϑυῖῆύα ἔχον πλατύ - 

οοἰς δ ἡ μελγον τὸ γάλα. ἩΟΠΊΕΓΙΙ5. - ἐς ὅτε μῆαι Σταϑιμῷ ἐνε- 
ἔωσιν ἐ ὑγλαγίας 7) πέλλας, Ὀ]οΐτιιτ ἃς πελλὶς ἱδος. ΗΠ ΡΡΟΠΑΧ, 

τυλλίσος πίνοντες. ΗΠ Τελλ ΤῊ 5, 69.714 εἴτ αἰ μαλγειὶ, τ} πλῈ}}- 
τῆση. Τ᾽ 4επν. Ὀἰχῖς ἸΝΊςαπάοτ ἱπ ΑἸ οχτρ μβαγπιαςῇ. σεὰ- 

ὃν γρώνοισι δ'τ᾽᾿ εἴα ει πῖον ἀμέχξωςοἷ4 οὔ πα τα ιι5. Αριά 
ἴ]Ἅπι,πελλὸς, ἔνϑει τυρὸν κάτοεισκ ἐὺ εἰζεσι γάλα εἰμελγρεώῶτες, σκαΐφη- 

0 Ἡοίγομ σέν α οτίαπι Ἔχ ροηΐτ λίϑος [ἀρ ὶ5.πελλὶς ν τὸ Πτις 
δ λακενη, ςατὶ πιστὰ ρατοτίτία οτίαιτι πέννα ἀσα τς τιτ πελλαν 

πῆρ. ντ ὃς πελλυι τὴρ, πολλαντῇεα Θαϊπι ΟΧροη, Ηοἰν οἢ,ἀμολγέα, πο - 
᾿ τηδῇ εἰἰᾶ ὁ πέλλης αἸΤῇ νπιπὶ ΕΠ Πς,ρτο γαίς αἰ πυῖγῇ! ροτοτῖο 

ΟΥ̓ ιγρατί ΕιΠΠῸ. ΗἸρροπαχ (λῃὸ πέλλίω ρτο ναίς ροζοτῖο ἀςςε- 
Ρἱἰτι Δα ἀϊχῖς ἐκ τε τὶ πέρλης ἔπινον ἄλλοτ᾽ αὐτὸς, ὁγοτ᾽ Ἀρήτη αρόπινεν, 

᾿ς " . 

ΠῚ  Ὲ ; 417 
Ππελλαμα. τος, τὸν τὸ πελίωμα ἤμς πελίδνωμα, πελιδγὴ ἤπο πελιδυόύτης, [ἰ- 

ἀοτ ἴῃ ραττς ΠΙρΘΊΠατα 5» νης Πρ ΙΠ]τῖο ΡῚ ἢ π.Τητοῦρ. ΤΉ ςο- 
στάτὶ Γἀγ}]. ς. τίμα γρυυῦ τῷ σέματος δὄθηφανείαν ἰὐΐχα δὲ υὑπιδιρομίωδ 
ὥματος μελαΐνεται στίν αμο ἡ πελίδιωμο καλοῦσι, [ρα 1δὶ ψαιθᾶ σε 
ἔφης Ἰοροηάτπη πύδλωμα τα πη 1ΠῚ ἃ πελλϑομαι. ᾿ 

“πτρλαάς α), γίοτγι πὴ ἃς ν άτουι ΠῚ ςαἰσοαπηςῦτζα. 
Τιύλλν,"ς γἡ πιαΠξεγαςν οἱ πιαξεταῖο,νῦ ἀρυ ἀνῆγε. τπρ!οδιιης πναῖ- 
γα! Ἰα νασζα:ᾶς ΠΟΙ οσ Πα σο τ, Εἰγ πὶ. 

Ππέλλίω,ντὸς Μαςεάοηϊα ἄς ἢ). 
πόληος διίςιι5. ΕτΥπ.. 
Πελλὶς αι Πλλα. 
ΤΙελλητὴροῖη Πέλλα. 

Πένθος [ον Εα δ η52 || Δ ς θῖροι, Πόλα ἀρὰ ΗΙΡΡοσγατοπὶ 
πελ αὶ, ὑσύκιῤῥα ΘΑ] ἐπ, τα ὃς ᾿ρίε ΗἸ Ρ οστατος περωραὶ γοςατ,Ζο 
ποάοι, πῃ [το ἀς ἀϊξιϊοηίθιις νατὶῖς δ σοητίδιις 9 [γος ὅγ 
αἰοηῖοσ κιῤῥὸν, πέκλον, ἀρ ο το, Ἡ εἰν οἷν. πέλλον, φαιὸν χουϊμο ἐμ- 
φερὲς τῷῇ πελιδγώ Τ ΠεοΟοΥ τ. ἀἸχὶς ταὶ οἷν αὶ πέλλανγαιοα [το]. 1- 
τιάεπὶ ΟΧρ. μέλαιναν Ὠλρτα ΠῚ Ε[ςἀ πηι. 

ΠένλΘ- ἐρωδιος, ὁ, πέλλ Ὁ. πίω) χρόαν, οἱ οΥο οἴξ Πιδηῖρτο ἴδηι {---- 
(ςο5αυτ Παν ον Πα τπ σοι! ἐρωδέων ΡΠ η, Οτατοα τι ν Οςς ΠΊ τὰς 
τίπους ΠΡ το, σαρ.το, Ααἰοιο 65 στο ποπὸ Απἰμπα ταὶ σῶ- 
Ρτε ΡιἸπΊο. 

Πέλμα,ατος, τὸ, ρίφητα ροά ᾽ς. ΑἸεχαηάογ Αρμγοά!, οἱ᾽ γαργαλιξό- 
μᾶμοι πέλματαιγγελώσι, ΓΔΡΊτιτ δ ρτὸ Ἔχτγοπηῖζατο ΔἸ ρίτογιτη. [τ 
ἄξει Αἰοχαμῃά. τα γεύρῳ χῳ τιρῦσοι ἐν τοῖς πέλμασι “Ἶ δακτύλων 9 ἐΐ 
ΥἿ οἰκείων σοι ῆω κούτων ποιεῖ ἐὺ ὄνυχας οἷά οἵζ, ποτιι αὐ ἐχτγο- 
πο νέης ρογγοίξὶ ἀϊσίτοςοδζς, ῥτὸ οοάεηι ἀϊοῖς. σ᾽ ει» τοὺ 
ἄὔκορ τ δευυτύχων. Ἰοσοηα, ροτίιις τέρμοσι. Ἡ εγ οὐίαπας ΠἰΌτο 4. 
ἄς σατηο]}15 ροΠιΐτ, αἴ τε καίμηλοι μάλιστα ἔχοντες επάλα ταὶ πέλ-- 
ματαον πάς ἀριιά δι] 44πὶ ἐκπελμασώσα. Ηας Ῥατς σοτηρ  ςἐτίτσ 

στῆ ϑυς ποδὸ:. α11ς ἃΥ τορος ηϑὲς ἀἸ οἰ τι γι τὸ κοῖλον, ἵςσατιιπη πιο ν οἱ ἃ 
απο (ιδτα! εἰ Ργ [οἴαπο : αεαιιοτοὶ τύλωμα ἢς ἀϊέλιμπι ἃ ς411ο. 
Τιἀτίμῖ (Ο]πτο ν οὐλής τὸ πέλμα ηποὰ ντ]ρὸ (ο]..Οἱςοτο Ὑ πίςζιι- 
ἴλης. ἐχ ἐρ το] Απασοβατῇα 5. ΜΕ ἁπυϊέζιις εἰἙ δον τΒϊοιιπὶ 
τερπΊεἢ 5 σα σοα πη δητι ΠῚ [Ὁ] τα! πῚ σα ἢ] πὶ 7 συ 16 τογγα τέλ - 
μα οτίατη ἀϊοίτιν ἀς (ο]εα ςαἰσεαπιοητί, ὃς σογῖο. ΡΟΪΥ Ὀ πι5,φασὲ 
«δὲ Λοκρριὲ εἰς τοὶ πέλματο “Κ᾽ υὑποδημοίτων ἐμξ ὄνόνταε γίῶ. Ηος 
ετίδτη [Ὁ] ιμπὶ ν σσδης Γιατῖη]. ῬΙαυτας ἴῃ ΒάςςΒ! 4. Οἱ (Οςεῖς μὰ 
θεατ αιγο ἤρραΐξηπι (Ό] 1. ΜήαγτιαἹ.}.9.1π Ξατοσοπι, πε" 
διις ἀητίαι!ᾶς (ΟΠ ττι5 ργοάπςεσο ΡῈ ἢ ς59Εν πιογήετς ᾿πΐο ριῖγς 

» νοτίας (ΟΠ. 
Πέλομαις [{π|τῈ. γένο και εἰμὶ ἕαταῤχα το οι Του, πέλεται, γέγνεται ὅθ]. Ε70 - 

πιο οε ἀοῦ ες, ΠςΠοά, Οἰπὶ Ῥγαροίτίοις ὅηὲ Προϊῆσας ἴπ- 
δταο. Οὐν {6 νοῦσος ὅ)) ς-υγερὰ πέλεται δειλοῖσι βρρτυῖοι. ἐπ᾿ αἰϑρώ “ 
σποισι πέλονται» οσῃ τ ιι5 ἀσσς πη. Π] τη. Οὐ, ν»πελέώνω,Πτ,Α τ 
Ῥοϊ. Κποά, 

Πελὸν, οὐδ, τὸ, Πἰ στιΠ)πελὸν χφώα πὶ βογ ἀυτ βαΐοιι5 σοΪοτ υνηάς πε- 
λαργὸν ἀο ἀμ ςἸ τ Ετν αν. ἀϊςεης ἢς ποπιίπαταπι ἐχ ἐῸ μα πΐρ τας 
δὲ αἰθας πβαθοατ ροηπαϑ. 

ΤΕλ πέρεον, κε τὸ ράτιΔ ρεἶτα, 
Πελτασ τὴς, ο«᾽ δι ροΙ τατιις. ΡΟ ΕΠ οἷν ρ φάτις. Ῥίατο. τι ϑέωσε, πελῖο- 

φαὶ οἰ Γοιοτίχητ Ρεἶτατι πλ τον : τε! τος ΕἸοῖ παῖς νου τι 1 - 
πῖτι5 ΠἰΌτο ρτῖιπο ἐς "ς]}ο ]αςες. σοῖγατος γοσαῦ 7 Ζιι πὶ τη τ 
΄“χυϊτ,ἸΝοέξε σοετγατοϑ 5» 1105 Πελτεις’αὲ νοσδητ, ἴοσο ΟΡΟΥΤΙΠΟυ 
ἴητοτ δῖπα ςαἰγα ἴῃ ᾿η Πα ἰς αὐάτάογατιν!δς σπλῖται ἴῃ ἀρρεπά, 
ἄς νοςαθι]. παῖ] τ. σελ τασ ταὶ ἤτηῖ ἴῃ πιπλθτο ἔογοπεατοσ ΠΊν 
Χεπορᾷ, 

ΤῈᾺ τοῖσι ρο τα σς ἀτϑΓΊατο ἐς Τρ. ; 
ΤΙελταςκὸς. εὐ, ὁ, ΡυΡαδπς Ροἱεῖς, πελτειςικύτάτα 7 ΧΟΠΟΡΗΟΙ ἱπ 

ΟἘςομοη,. 
πέλτη ες, ́, ρείτανμος οἴ, σαιτηπι δτοιῖε νπηροπς σΑΓῸΠ5 βουπηᾶ 

᾿ιασοης ᾿πηδ’ ἴαπὶ [πα ρθη α»,οἰασὶς τετραϊγῶνθ- 5 [πτογρτ ΤΠιι- 
ἐγάϊ4. ΡΆ ΠΕ ρΗιις πέλ τίη Ραάῖα Ογτὶ νοττίτοτγαριαπι. νἱἀε 
Αασίς δι Τιάχτιν ἴῃ Ατηπτοι. ΧΈΠΟΡμοα (ουτθῖτ Α πλαζοπίάιπὶ 
Ῥεϊτάπι ᾿ιοάοτα; ἔοΠο Πα Το ΠΏ] ςπι. ΨΊγρ ]. Λξηςῖά. τ. Θας!ς 
᾿Απιασοπίάιπι [πατίς αὐ πιῖπα ρο τὶς. ΠῚ δς ΡῚΓςῖ5 ποπηεης ς, 
1.6.ς.4. 

Πέλτον, Ἰἀοτῃ, ὶ 
Πελτοφέρφι, [συτατί , φαΐ ἔογαητ ΡΟ τα5) Χεπορδβοῃ [ἶδτο ἰεριμῖ- 

ἀο οὐ! ἤογαπι. ἱ δ 
Πέλωυτρα, τὰ οα σςαπιεατὶ σοηιι5 ἔτ ἀρὰ ΔΕ ςΒν].1η ῬΒαηίΠῖς: 

εἐχροηῖης δυπόσδια . αὐεκειλιήμαπο πὐδὧν) ντ ἤππτ απο νυ]σὸ με 

βγόσνεὶ ἐ[ταξαϊίοτος οχ Ἰταϊῖςο 1άϊοπιφτς, Α 1] Γσυ]!Προ 6455 πίλοις 
ἃ. ἵαλπεος ΓΟσουος ἰρτο Πσιπτ. ΨΊ4ε ῬΟΝΠιςοτη »δρυιά Ζιςπὶ 
ἀπιοῦδιις αἰτὶς ἸΙοςῖς πέλυτρα : αἴτιος ϑορβοοϊοι {ἰς ετίστι με- 

ἀος νοςαῆλ. ὃ 
πέλυξ, ρο[τιῖδον 5 ἴῃ ὅπ 4] ππταγ ροάος. δύ Ροςυα, ρα! οα,ίεςιι- 

τὶς. ςαρῖτε 23. ΗΠ] οτοηῚ, οἱ λόγοι μου ὡς πέλυξ κόπων πέτραν »Ἱὰ εἴν 
{ἐγηπόπος πιοὶ ντ Γοατῖς ἱποϊ ἀθη5 ροῖγαπι. Πελιοἱ οπΊ,αριι 
ῬοΙιοοπι ἃ κεκόρίω νοςδης Τταρῖοὶ πέλει, ἤξο[65 πέλυχα μοῦ- 
λισπα ζω) ξυλίνων ὐπὸ τῷ πεπελικέναι Ηης [ατῖπα νΟΧ Ροἰ 55 δον οἱ 

ροτὶς πϑίξγα ῥρεἰεροπιπαιτ. ἠ ' 
, ἢ, , 

Πέλω, Πιπιὑπταΐχω, Πο. πσέλειγήνεται ) Ἡοτλοτ, ΡΓῸ γβυήσεται, 1 0π|, 
ἀπ, ΝΝ δὴ 



5᾿., 

418 Π Ἑ 

πέλει κρικῶς αὐτῇ 9 Ξα ἰλῦοτας, πέλεν «ζῶ, ογαϊ, ἐγίνετο » ὑατρχεν 

Ἡοπιεγ.: ἀπ 
πίλωρ, τὸ, πιοπίξγασι Ἰη ρο ῃ 5. τέρας. }Ππ44,6, δ ειγεὶ πέλωρῳ ϑεώῶν, ἃς 

ἄταςοης. Οἴςετο ἰεομμάο ἐς Τμπατ. πιϊγα ιῖς που {τα πὶ. 
Ταποηϊταγ ται πέλωρ ΡτΟ πελέρμον ἀριιά ΡΟ] Πα πὶ Ἀποά. 11- 
Ῥτο ἰβοιιμάο Αγροπαντῖς, γαίης ἐξ) ἕζετο πέλωρ τέκιΘ-. πιοπίϊτο- 

. ὰ5 Π[15. ᾿ 
τιελωρδύω, ρα  ἀτη ἐλοϊο α ροετί οὐρα άϊςο αἴτιά ἃς ργα πρηϊβοο. 
τπελώρμα τοὺς δα τι ἴα ἴῃ Ὑ ΒΟ Δ Πα. ερε Ατμοηαῖιηι [τθτο ἀςςῖ- 

πιοσμᾶττο. Ὶ ᾿ ; 
τπελωράσες, αἱ, ρεἸ οὐ ἄς 5,σοητι5 σοπο ματι ἀϊέλιτη ἃ σπασηϊταά!- 
ποτὰ ἃ Ῥοΐοτο ϑιοι 11. ργοπηοητοῦο, τγδάϊτ Αὐ!τοτοῖος πῃ 
ὅτεπα παῖς]. ἢος βοηι5 μεῖζον ὅθ χύμης γα ποιρηλλα γυῆμον» ἰπαμῖς 
Ατβεη.1.3. ἢ 

Πολώρεθ.. 6... χἡ δ οἱ ΠΡ ΘΠ 5.4 9 1155 ΠΩ Χ [Π115. ΗΠ] ΟΠΊοτιις Π|Δ 05 7. 
αὔϑοᾳ πελώρου ἱξογομύνης»ἱά οἴτ, ἰη σοηζοιτι, μέγεστον, 1το Π πελώ - 
βιθ.. ργοά ρ᾽οίμ,τεράς (Θ΄, ϑαυμαστός. ἩεΠοάιις ἰη ΤΊ ιεοσο- 
πἰδυπελώρμον ἔν αζεν αὐπίμ ἱπρ οητοσι ἔαϊςεπι σορῖτ : ν δὶ σεπο- 
τὶς εἰ Ἑσπιϊηΐη. πελώρεθ- λέωνοῖη Ἐρίργαπηπιας, Ἐτ μνῆ μα τε 
μαυσαλοῖο «τελώρμον. 1 0] ἀο1}.τελώρκον τέρας. Επι τ᾿ ρ]4,ἀς ΡγτΠοης 
ἄξγρεπτς. Αὐλπορμδη η ΑἸ ιΙ5 » ἥκετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον τρά- 
γματος πελωρίου., ὃ ὅδι, ᾿πα τ (ὐΟΠΙπιρητατ, φῆ σιμόν τι εἰση- 
γύμϑοι, 

Τηολώρίς» ποτηςη ἰοοῖ» ᾿πἤι]α 5 4115 αιισεάλει 5. αι ὃς σελώριθ-, 
᾿ Ἐιγιποΐορ, ᾿ 

τἰέλωρρν,ἐγτὸ, τέρας, ρτοα Τρ τι. ἩΟπΊογις ΠῚ4 405 υ᾽, γρργείν, κεφα- 
λὴ δεινοῖο σελώρρυ. τ 14 405 β., δειναὶ πέλωρα ϑεωῖν, 14 εἴϊ, μέγιστα 
συμεῖα, ΑΡΟΙΠοηΐις 1. Αγροπδατίς, ϑεοὶ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα» ἀς 
φΊραπυῖθιι5. ἘΝ 

πιέλωφος» οἱ καὶ ἥν Ἔχοο [5 » ἱπροη5 » ργοάιριοίις. Οὐγ 7 ὁ αῤγὼ 
χίωα πέλωρον ἡμερον,δζς. νΌϊ σοη. απ. Ηςεῇο. αἰϊτοσ ἴῃ Τποο- 
Θόποστονα χίζετο γαῖα «πελώρη. 9 6η5. ᾿ ; 

πήματι, ταὶ, Ρ.πη πχάτα,ἤος εἴθε Παγια  εσιιπάς: πιδί,ειρεέ!ς, 
φοπάϊπιηοηπτα. ΡΟ  τιαριιά Ερξϊε. ἃ πόοσω, ΡΙατο [δοιπάο ἐς Ἀο- 
ῬαΡ]  ῦψα κα κύρᾳ κὶ ϑυμεαμαται, κὶ πέμματα, ϊὰ οὔπυτραγήματει. τοῖς 
πέμμασι μίγνυται Ούτυ ρφν»ἰ ο ]ατιὶς θιιτγ γι ΤΩ (σεται) Ὀ]οίςοτ. 
11.2.ς4Ρ.83. 

Τεμπείζομαι. μι. ἰσομαι! γασ.ασμια) ὃς 
Ζτεμπεζω, μι ίσως πιὰ ὠς ταῖσι, το πὶ ἴῃ. ΠΕ Π6 116 τ θτῖοτ, ΡΟΓ Ραη- 

ταάαϑ9 14 ο[ϊ 5 4] πτογπίοποβ ΠΕ ΠΊΟγΟ. Α πέμπε ΑἹ Οοὲ ρτὸ 
πέντε. Ἡοπιεν. Οὐ ΠΕ δὴ, αὐταὶ ἐποίοὺ πείσας περμποίοσεται ἠσε ἴδη- 

σα]. Λέξεπαι ἂν μέστησιν, δες. 1( εἴπ, κ᾿ πένϑε ἐρεϑιμήσῃ. ΑΡΟ]]ο- 
πλιι5 ἴδοι 40 , εἴ τις ἕχαστα «σεμπείζοι, 1ὰ οἴ, φηφίζοι κὐ μετροῖ, 
ςηιππιέγοτῖ, 

Πεμπες δος, ἡ, ΛΙΙΠΊΟΓΙΙ5 4υἾ Πα 1155 1. πέντας ἴδῃ πεμηλαὶ, Χοη.ν - 
ἀεπεμπάσαρχ Ὁ. ὃς Πεμπαῤορ χης. 

πεέμπεγάϊοιιητ Αἱ 9165 Ῥτο πέντε. 
τιέμπαλοι,αρινά ΘΑ] Θηιιπὶ Πἰδτο αυΐπτο . ἐς [ληΐτατο τοη Δα, [πος 

ἀεοτεριτὶ ὃς σαριηἀτο5»ηιιῖθιι5 ρατοταγ Πιποδτῖς ροπηρα. Οἷο- 
εἰοόξζεσιν,ἱπαιτ,ὶ ΧΤ᾽ τίυΣ ἡλικέαν ταυτίμν, πέμιπτελ ον. ὡς οἱ ταῖς ἐτυμο- 

λογίαις χαϊροντές φασι, αὖνοα τὸ ὀκπέμπεῶτι τίυ εἰς «' δου δηλονότι 
πομπίω. 

Διέμπομαι ςςοτίο, Επιῖρ. 
Τπ: μπῇ 0... 41} τα η115.5 Ζυΐητο ἀϊθ ἐγ ΠΊρΟΏ5. πεμαυταῖζ. «πυρετὸς. 

ξεθεῖβ φιϊπταηα ἴῃ Ῥγοῦ] ει, ΑἸεχαηά. Δ ρμγοά. πεμαπειῖθ, ἀπὸ 
“νίκος ὃν καπιιολίῳ δεισσνήσων» 4υῖητο ἀνιξζοτία ἀϊς ἴῃ Οαρῖτο- 

1ἴο σασπατιιτιι5.5 ΡΓ ταγοθιις ἐπ Ἑαδῖο, Οὐγ τ ξ, ἱκόμεσϑοι πεμ- 
πταῖοι. τὰ οἴν, δια πέμτῆης μέρας, ααΐπτο ἀἰς, πεμπ τοῖον τροκεῖ- 

ϑι»ΑὐἸ Πορμαπ. Ειοϊα τα 9 ἐν Αλκυωώνι 5 τοὶ νη πιὰ παντελῶς βρ έ- 
φν) ταὶ πεμισταῖα ἐ) γϑνετῆς ἡ δεκαταῖα,ἴὰ εἴπ ἰπἔλητος 481 φιΐπαιις 
ἀἴος πατὶ ἤιητ γος] ἀοοοπΊ πεμπταῖα γε οι 5 4ΐητο ἄς ἈΗΠς, 
ἀιυΐητο ἀἰς ἀοος ΠΠΠςτῆς ἀριά ει ἢ. 

Πεμτῆαδ, δος ἡ, 44 δ α τ1Π1. 
Τεμπτέον, ταλττ ἐπάτιπι οἴ, 
Ππεμπτεθ-,κ, ὁ, πιϊττηάτις. 
Τεμτῆυμόριον,ἀριιὰ ῬΙατ,ιυΐπτα ρατϑγνττογεῖα ὃζ ἀιιαττα, τρυτὴη μόθον 

κ᾿ τεταρτημόριον, 

Τιέμηῆθ.,ν, ὁ, αυητι5. 
τιέμηῖθ. μίωὴ, Οὐ ητ1}15. πτοηῇ5 . 41 δι τ᾽ ἐλιθη, Τα] 5 ΓΙ τάγς, 

ἴῃ ΝΝιτιΑ. 
Τιέμπω,μ. ἐμ, ατνομφα 5 τπῖττο, ἀϊπλῖττο, ΡΟ ΠρΑΠὶ ἀρ. πομπεύω, 
ἀπςο,νεμο, ἀσάτιςο, Α ζεῖ. Αςοιατίιι. Οὐγ 1.6, χοῦ ξεῖνον παρέον- 
σα φιλεῖν, ἐϑέλοντα ὃ πέμπειν ἃ [δ ἀἰϊπηίττοτε. πέμπω σοι αὗοὶ τούτου, 
ἧς μος τε ρεγ πιιητία πὶ δάπιοπεου Τ᾿ Βιογ 414. πέμασω ωρὸς σὲ, 
ταῖττο δά τε, ΧΈπορβοη ἰἴρῦτο πιΐητο Ῥαᾳ ἀϊα, εἰς «ἣρ σας ἔπεμπε 
τορός τε τὸ κοινὸν καὶ ὠρρς κωιμῦυσίω, ὃζς. ᾿άσπι στο ρτίιπο Βα τά, 
ἀπ Ρεγίας πιΐττοθατς ἃς δά γοιηριθ ]. πέμπω γέεῶτο, Ἠ Οπτοτες Ὁ - 
ἀν, ἀςἀιισο,ἄτιοςς ργαθεο τεάίτιισ. πέμπεινεργο ἀςάπισογονο- 
Βοεγο,τγαιςουὸ Οὐν εκ γέρ μοι πάρᾳ νῆες ἐπηῤετμοι κὶ ὑταῖρρι οἵ 
καν μὲν πέμποιεν ἐπ᾿ δυρέα γώτα ϑειλάονης. ἔπεμπε τὸ πραῦΘ-, ΑἸ το - 
άπ. ρ4!ςαπη τηϊττεῖσας ἴῃ σάριτ Γαι 5 τά οἱἕ , ΠῚ μπροπε- 
αὐ ὃζ ᾿πάτις θατ, πέμπειν φόβοις, ΡΪάτο ἴῃ ΤΊ πα ον τογγογοί ἴῃ 

δυΐοτο,, Οἴσοτος ῬΙατὸ στο ὑγίπτο ἀς Ἀβρυθ] ρα, πομπίωλ 

δ... 
ὶ ΡΩΝ 

ΤῊΝ 

ΠΕ 
οἱ ϑρῴπες ἔπεμπον .᾽ά εἴξ, ΠΩ ΠΕ πὴ ἀυςεθαητ. πέμπειν 
«εἴεθγαγε ροπηρᾷ5 ὅς ᾿πιάος, ἐπι  ]οπυπέμιψαντες αὐτῶρ, 
τοιάσδε, ΕΓ 4τιο5 τ]ὰ ἀἸχ ἔνε, ΤἼνοΥ 14. ἀπ’ ἐμῆς «παιδὸς πέρι 
το τόδε, ἰχος ἃ πολ ΠΠ4 ἀθρο] το, Επγίρονίάς ϑποσελλω, Ὁ ; 

Πεμπωξολον,ε, τὸ ψοτιι αἀ α[]λη άτιπὶ σάτπε5 αυήπαιιε ομΓρ 4 16.... 
ἀϊτιιπι. Ηοπηογιις "15 405 εἰ νέοι 3. παῤ αὐτὸν ἔϊ χοντεμισι ι 
σὶν,ἰὰ ες, πέντε ὀζολοιὲ ἔχοντα ὑκ μιαξ λαξῆς, γετιια ἴῃ ἀυΐηα;, : 
{ριάος εχ νπὸ σπιαπιδειο ἀϊυ 2. ἶ 

Πέμφελθο,, ὁ ροτ, Δ ΕΠ ο1]1ς. ' 
Πομφιγώδης, λιΠ1} 4118. Ηατι! σῃτιι5ονοτίδος μεστὸς χὺ τ γρύτητοι 

ανϑυματώδας γριὰ ΗἸρροοταῖοπι . ἵτα Οαἰοπ. περμφιγ ὧν 

σὸς, [ςὈτῖ5 ατια πἰητῖο ςαΐοτο Ρυπα]ᾶς ἴῃ οσς Ἔχοίτατ,ντ ᾿ 
ἀεβαϊτίοπιπι πιράϊς. ἀπηοτ. γοΐοντ σαΐςη. ἐπ Ἐρίάειπ, ᾧ 
πιογίϊιπι ἃς ΡαιγῚ β΄ πο πῚ τα προτὶ δάξεττ : νοὶ {ια νοΐας [ας 
ΤΠ Π]ΠΑτατα Ἔχ Ὶ Ἰθητλ ἢ ταμίαις οςοιγίδητιιηι ἱπιαρίηξ , 
ἀϊτι πεμφιδώδης. Ἰάδτη. ἢ 

πέμφιξ,μηρς ττο, Πάτα ἡ οπτί ἀριϊὰ δορ ῃδοΐοπι ὃς δίγι. ' 
8 Ῥτὸ γαάο (ο 15 ν [ιγραῃῖς ν!άφητιιγ. Αϑ (Ὁ Εν]. οτίαπι ρτὸ ς ᾿ 
τὰ {{|Π|4-νο»ϑορβος]. χιοηις ργοὸ πέδιμα. ἀε 4ιο ρα κι}: 
ιργο ἔεχτο Ἐρίἄσιη. ἀοριρίτην οτῖαπι ρτὸ ὑιι}]1α αμιαΣ “μὰ 
δί Πυιη}1 15 4 ι}Π 1 οτ ἤδειι χιιοάαπι ἐχεγάϊταγ δὲ 
τας, ἀϊοίτων ἃς ΝΊς. ἴῃ ΤΠοτ. ᾿ 

Πεμφὶς δὸς), Δηϊ πα τοίρίτατο 5 ἃς [015 γαάτιις., Ἰάςπι ἀρθηΐ, γα 

αιοά πεμφὶξ, ἣν ΧῚ τ 
Πεμφρηδιὸν ἡ, γεἴραΣ σοῦ ἔογπνῖσα πηαῖτις ὃς ΡῈ ΓΆΪΠΙΙς ΩΝ 

ττο αἰδόσιιε ςοϊογίθιιϑ αὐ πἸπέξαπι μαθεης : πῦτο χ7) πίι ἐγίω, 
γεμμο μῆσον ς δρέπετω πὸ ΤἸκ ἐν τοῖς ἀἴγκεσι ϑεέμνων παντοῖα ὀὐϑη,κ ΠΝ 
εὐρμῆμον εἰς ταὶ κοίλας κριϑέπτοιται δδς. Ν1ἀς ἸΝῚςαπά, πη Αἰοχ,, αἰγὶ 
Πέμψις, τα] πο. Τ᾽ αογ 4.1.7.» ὃ ταρτέραν πέμν εν τἶϑ' νεων ποι "Ἢ 

τοὐτοστολίω, Η εἰν ς ἐνεχυρασμός. Ἢ 
Πενέςαι οἱ να ρι! Τ]ιο[]4105 ἀϊσεῦαπτητ [δτιι;, ποη παζηγα,ἤδι 

τ 6111 τ Ρυῖτις ἃ πηαποηάο κνέςστα ἀξ}. ρα δῖα οὐππ Ἢ ; 
[Α1]ς (ετυιάγιιησ 5 4ι1 5.15 ἔς ἴῃ (δγαΐτατεπι αὐ ἀἰχογαηῖ: μόλῃ 
{ἴξα σενέςται «4105 [ ἀροά δ: πο πὶ) νοσδιῖ εἴλωτας, ὕ 146 Πελος, ἡ 
ἴῃ Αὐππῖοιι, νἰάς ετῖδπα Αἰ τορἤδη. πτογργοσθιι, ὃς ΟῚ ἼΝ 
Π|θτὸ 13.ςαρῖτο 48. Η οἰ ἢ. (οὐ δὲς ργατοτ {Π|αππὶ Πρα ἐπι 
σενέςσας ΕΧρΟΠ] ἃ 4υϊ οι 41}} λετρεις καὶ ἐργέτας πένητας ἢ ἜΠΙῚ 
ντ ἠϊοὶ ντάσφαξιτ οτίαπὶ ἀθ ρα ρογί γι θι594 1 ἀϊτίοτίθι ὝΝ 
ἐς4ε δτιΐπης πη σο μα ἴς στὶς. Αἰ ἢν ἰασοτίθιις οὗ γδ τα, 

Πεγέστερίθο » ῬαμΙροΓΙοτ. . ὃ πενέστατος 5 ρα ρογτίπημ5. ΘΑ] γον 
Ῥατιια Ρ114.» τῶτο 3. μόνον Ξ' τω φιλαύϑρωπον 5 ὡς μὴ ἢ ἃ 5 ἱ 
δπορεῖν. ΤῊΝ 

Πενεστικὸν ἔϑγθ- ϑεδαλών, [ἐτιι} 115 ἀριι4 ΤΕ ΠΑ1ος τατδα, , 
ἄς [6ρ}}. (ογὰϊ ἔμπης Τ᾽ ΒΟ ΑΙ ογαπι. Ὑι4ε δυϊάλαι ΗΝ 
τοί οπι ἰἰδτο (ςοπάο Ῥοἰτἰσοτθτη » ςαρίτο 7.8. Χι τ ΠῚ 
ν. ΟΕ. τ ω: 

Πενέω, πενητεύω, [πὶ ῬΔιιροτ. ἡ ἀγΐηι 
ΓΙργης»ἡτος Ραμ ροτϑ αι Ια θοτε νἱξληπι ιατίε : [οἀ πω χὸς π΄, ψη 

ἄϊοιις οἴϊι πένης ὃς πῆωχὸς, ντ (στίδις Αὐ Πτορ ιδη,1η Ρ]ὰΣ ναὶ 
ἔεγιιητ 9 π]ωχοῦ μϑρ βί(Θ-. ζιωῦ σεὶ μηδὲν ἔχοντα : τ 3 πένν ΤΠ 
φειδδυῆυον . χἡ τοῖς ἔργοις προσέχονται 5 αἰδαγίνεὗϑεο! δ᾽’ ἀυτῳ εἰν ΤΙΝ 
μᾶρτοι μνσῆ, ὄηπλείασειν 5 τισηάϊοϊ «μιά διπι νῖτα . νίποτς οἢ πη πὶ 
Βα ββγοιπ: ρα ρεγὶϑ Δμτο ΠῚ 9 νἵπιοτς ρατοὼὸ γτθπτοπι » δ μέμπι 

τὸ 
μὰ 

θιι5 ἱπτοηἀξητεπὶ » Ππροτγοῆς διιγοπὶ ἀρ μι Βι]. πο ταπὶ Ἰῆχῃ 
εε.619. πένηςγνἶτα ἴπ0ρ5 ἀϊείτατ ἃ ΡΙαπιιάςθ ἴῃ αζο ῃο. ῦ ὝΝ 

Οφμῖτῖμ, ΡΙατο Θρ το] [Ἐρτίπηα . πένης γδ ἐῶ δι δοών φίλων κὲ τῆν 
σων» ἸΠΟΡοΠῚ οἵδε ἀὉ διτηϊοῖς Πα 6] διις. Ἐς οαπὶ Ασοι ματι ":}5ΟῸ. “νη 
ἄεπι ἰδ 16.ο᾽ φιλοχοήματος πένης τε αὐὸρ ἃ ψυχίω, Υἱτ ἀιιάτι5 δας ἡ! 
τπ0 προ ο. πένησιν ρ4ιιρογῖθι19. ἯΙ 

Πένηστα ας, ἐς ΡΑ ΠΡ ογοια. ἼΗΙ 
ΤΙεγητεύω, ρΑΊΡΟΥ [πτη»εροο. Ἃ 
Πενϑαίνω, καὶ ιιο 4ι! ἀλπι ἀςάιισιητ ἰη ἔτ πεν ϑεήμϑμω αυαηαμᾶ {Πςςς, τ 
411 ἃ σένϑημι ἀεάπισαητ, ἅν. Ἄγ 

Πενϑειλέθ., [ξλιιοῆι».1.2.Ἐρέρ. ἮΝ 
Τπενϑα φωνὴ, Ππξτιοἵᾳ νοχ ἃς ἢ δ1}15.Νοππς {{π 
Πενϑερᾳ αξ, ἡ, (Οστιι5.ΜΑτιςαρ.1Ο.κ νυύμφίκω χτ᾽ αἰ πεγϑεροῖς ἀὶ ' 

τιιππ ποις [Οοτι 11. ι 
Τενϑερὸς, οὐ, ὁ [Ὁ ον χοτὶς ρᾶτεῖ σοπεγο,ἤῇςιις πιατὶτὰ ράτοι κι ἽΝ 

εἰ ἰροηίᾳ ἔτειπι κηϑεςνς. πΠ τ 
Πενϑέω, μιήσω, τινα Ππροο, δῖα. ῬΔ0]. 44, οτος." νὸ ἐχὶ μα Ἧ 

ἐπενϑήστοτε,ποη Ροτλις ΠΧ. Ε]ς. Ἢ ἵνῃὶ 
Πενϑ μήνα, [ρος (4. σ ἐπεὶ κοίκεον πεν ϑιγμίυαι αἱ εἰ) φιιαῇ ἃ Ἴ ̓ 

ἡ 

γο] σενϑιεκίνω, 
Πεγϑημιμερὲς μέτρον, ἴητοΓρ. ΑὙ ΠΟ ΡΉ. ὶ 
Πενϑυμιμερὶτ [ετη! αυϊπατία ςαΠιγατῆς διιτοῖπι ααττι ροΙΣ ἄπος ̓  

465 {γ11ὰ το! ἱπαιέτιιγ ράγτοπι ογατίοπὶβ τογπιίπαηϑ, ΥἹάς ᾿ 
Ρυὰ μας, 9.ς.4. ᾿ Πενϑημιπόδιον,ε τὸ, ἄπο Ρς ἄς ὃς ἔς! ΠΠ59 πιοπίμιτα ἀιιογιπῈ . 
ἄππη οἰπη Γοτη ἢ] ς,ἄτο Ροβος οἰιπὶ αἰπιϊάϊο, νἱάε ριημιποό 

Πενϑημεχοῖνιξ, ἀπα: σματηἰςς5 ὃς (επι1Π|5. 
Πενϑυρης, εἰ. ὁ χἡ ἡφἸαξλινοίιις, πενϑικὸς, Επτῖρ. Ι 
Πενϑήτηραιθ., κε, δ Ἰάοτα, πενϑοριθ- πλόχριμιος) ΞΡ Π1ᾳ9 4υἱ ἰμξλασι 

Ῥοτς ρταιοιἀςσακιτ, Εἰ, 11,6, ἢ ̓  
! 

͵ 



᾿ 

π  Ὲ ἰ 
ασιδεϊτον, ποῖ ο ὸ, 
5 ἈῈ ΤΕΣ ΔΕΙρΙ, τ Ηἱρρο τι πενθήτρια κακών, . 

δ ἰασιι δ τῖς, Ης 1159 υπέξλιιο ἦς, ἐϑυὴς πενεικὴ, ς Οάποπς 
οὐς ἢ] }) Απουτγαηῖ. » 

δ τί του ρδτὸ ΡΙαμτο, ἢ οἰ ΠἸτονυπενθικώς κτρα 

κα δ Ἰαιριιθεσἔασ οὔτις, θς ὉΠ, ἰἴῦτο τουτῖο Ἐρὶρτᾶ- 
τὰ διογήϑει πένϑειιον εἰγγελ μων, ἢτὴπ πὶ στ {8 ὃς Πέξιιο- 

πάνδημος ὀμλρνν γα Ππι δ οτιτ,αριια ΕπτὶρΙάς πν. πένϑεμος 
᾿ ἰβυιδῖς τοηίμγα. Εἰ ῚρΙ Δ ἴῃ ΑἸσοΠΙάς, τί χρῆμα κουρᾷ τῆ- 

ϑίμῳ ἀρ σεῖς 5 44 οἴ ργορτογ αιιοά ἡ{πὰ το ηἤιγα τς 4ς- 
ἘΝ ὑὸς υἱυῆναι (Θ-υυ) ἘΡῚΡ τατηηλαῦ. οἱ ἐν τοῖς πενδίμοις 9 41 ἴῃ 

9.46 [σα δῖ θιι5 ν οὐ Γἀπτιιτ ΡΊατ τα Οριιίο, 
πὸ Πυξξιις.λ ὑπ, ἀο]οτ, Π 1.4, οὐ, φρένας ἕκετο πένϑος. δαὶ πέν- 

διαγω » Γξιοέτιτοπι ἀσὸ ἴῃ πέτα» Χοπορμοα [ἴγοὸ 

τορι ροττας» ὈΙΠοντ αυτοιι ἃ πτωχεία, ἰιὸ ἃ πενία, ἐροῖτας 
πιούοτγατα, ὅζ 11: Ια οτ δι15 ΓΟ ΠῚ ράτοτ, αὐϑαὶ τὸ πένεσϑει, 41 - 

αὐ Γιατὶ αἀἰοϊτιιτ:τὐωχείω γογὸ πιϑάϊοῖταΝ. αϑορὶ τὸ π]ώοξειν 

,»ὐἐγδ δζ 
ρα ρογοιυιτς.ν ΠἸς. ΑΠορμαη.ἵπ ῬΙατΟ, μειράκιον πε- 

"ἀο] (ςφητιι!τι5 ρατιροτ ἴῃ Ἐσοπλι πενιχρᾷ ρογοι].,Α- 
ιχρηὴ σιπύν, ἴῃ Ἐρὶν- 

ἀϊροπτία. 
τ ἰπορίϑηγαριιά Αὐἰ 8.1 ῬΟΙ τ, ; 

ΔΌΡΟΓ ΠΙΠῚ 5 ὃὲ 1π οἰγᾳ [αοτο; ἐνεργωδ, ρῴτω, Οχ ΘαἸΙΟΓ, 
Οἵ οἴτοα, αἰ οολούμκαι. ΕΠ 1αιὶ, αἰ, ὡς οἱ μὴ τὰ πένοντο χ’) ρα τον, [ἢς 
ἰάοπὶ πατο ἀροῦδητ ῃ ἐχογοῖτι. 8. Οὐγ 7 ξ, δαῖτα πένεώϑτι» 

{ϊεταμτι σιιγατο ὃς {γιῖοτο Θρ.]45. ΕΠ οΠοα, ἔργα πένεώϑευοὶ.εχ-" 
Ῥετα, 

τιίπ, μεμελόρνω μἤδων, ΕΟ εἶν. 
γπὙΡεπτασοηιι5, 4411 αι] παιιᾶρι τὴς Ησιιγα. πεν τεύς 
γος Ὁ το ΠΠατιῖς ἰαρὶς αι ρεητασοιὶ γος ρὶς γατ ομ τιν 

οἵις ἐς Πϊπγίτι 115. 
λογοἱ ἀς ΠῚ 4110 ἃ πὲν τοξολον, 
(Θ.ἵη αΐπος [οἰ {{π|5 ἀἰσίτος, Τοῖς ΔἸ οἵτῖ5 ἀπσγετιις, 

ἐκ τυλθ. πόα, ρα πτα α ἐν ΠΠ15 ΒοτίσαΣ σοηι5.» ἀ6 πα ἴπ 
πϊαγί οἷο δ ϊςέϊζο Π]οίς, οροτίθιις. 

(Θ΄. φαΐ ψιυΐη σις γἰτῖ9 τας . Χοπορἤοῃ αυποιγίου 
Ρδιι5. τ" 

ἰὸς οὐ. ὁ ΟἿ ΠΑ Π159.ν οἱ ροητοάς ὁοηαη5, 
τὸναριιά Ἡοτγοιίίοτ. ] ς. αἱ Πα} Πα’, 
πγτὸ» 4] πτογπῖο. 

ἰαγχυιίπαιις ἀγας μπλα:. Χ Ἔπορ 11 ΟΠ. 7, 
χίμος, παῖε ἀγα τπιατ πη, πεν τείδι ρα ἐιοι νέας δυτοδὸ μῆνοι,, 
ας πδιιο5 αι η15 ἀν ας ΠΠιῖς νεπάφητος. Πεγοίοτσ, 
“δ, Ζι] πη 116 ΡαΪ ποσί πη. 
τὸν Ἰ] Πα 11 σοτταπηῖ 4. Πογοίοτ, πεντεέεθλον ἐπεισκηΐσας: 

αΐπαιιο ῬΑ] ππατιμ» "61. πεντείεϑλ᾽ ἃ νομί ζέϊαι δίς, ΘΟ Ρἢ.1. 
δίσκον, αἴκοντοι, δ᾽ ρφιμονγποίλίιω. 
λΘο νιον 4ιπ 6116 σεται] “1111. 

φι ιοπηΐιῃ.. Ποτ. Οὐ]. ν 
ὃς ἐγὼν, 1 Πα το ηΠ ας σογίατηοη, [ἰδ ἡπᾶττο 7 σαρῖτ- 
ΘΒ θασοτιπ,. 

"εὶς οἰ δὸς δ 41 πα πο πη πΠ1. 1 τη) 6 πιο [Έ. 
γος ὁ. Πα] “ιΙεηπἰ5.0 4. ξ,(ξ πεντοιέτηρρο. 
οὐ ὁ καὶ ἡ ,ἰάδτη, Τ᾽ ἈΘΟΡ γαίτις μιτον ΠΌτο [ςοιηάο, ςά- 
1110. ἀἸςίτιισ δείατι πεντεέτης, πενταετεῖς τ ὑγδειὶν ἔσο ἀοτα 
ΘΠ ΠΑ 1Δ.7 Βιιον ἐ, 
4 παιμε πα ἑτιτ [Ἐπ τ1Π|. 
γἘγτὸν ῬοηταΣ ἢ Γι Ὡ10ν εἰ 4υϊηαιοττία πγιςοπβασας πατεπὶ 
ΟΕ Γίι, (Δ τι, 41 το, ]τέϊα 4 εἴτ ασυγμ δρόμων, δεοίλ μευτι, δί- ἰ 

᾿ 
5γδ, ΖΕ Παμοτιϊο . νυ 41 ΟΠΊηΪ ςεγταΠ]ὩλΠ ΡΈπεῖς 

μι] ἴῃ ᾿χ40 ἄγτος συ πη τςᾶ5 αιἴπαιις ΟΧΟτγοοῖ. ΡΙυτατ 
Ῥεγίς ς.  πἔγεϊης Πθτο ποπο ἰη Ποπιοςτ.Ετ ογᾶτ γθετ 
ΠΟΙ ΟΡ ΗΐΑ πέντα 9. Θ- : Πάτη πατιιγα Δ, πλογα Ια τματῆς - 
» Πἰθογαίτιιπι αἱ (οἰ ρ τπάτιῖπὶ τατίοπο8) ἀττϊιπηαιις οππη- 
Ἰτίατι σα! ςθας. Σιμωνίδης ἰῃ ἘΡΊρταπχηπιατ, Ἰῶνμια κὶ πυ- 

ἡφων ὁ φίλωνί» ἐγίκᾳ ὡχμαγποδιωκείίω, δίσικον,, εἴκαν τειγποίλίωυ γ᾽ ἃ 
π ΠῚ Πηἰς ὃς ῬγτΗ 5 ὈΙΌΡ μου Αἰτπ5. ῬΒΠ οηΐἷς νἱποεθαῖ 

Ροάιιτη ςεἰοτίτατο, ἀἸ[πο914ςι]ο91ιιξϊ4 9 14 οἴδ. γᾶς πέν- 
. πέντοϑλοι οἱ ἐγ αὐτα γικώντες » ΑΤἸ ΠῚ 4, ἔντοιϑλ Θ- ὕλας 9 ἐπ 

᾿τλτη ΠῚ. ἶ 
ζιμοῖσον ἀὶ γι μειῖς,1πι ἘΡῚ σταπηγατ, τ ἐβανχιιος, πε, καὶ Κγἵη α!π- 

σα Ριἀες οι πιπστοπο5 ἀϊι1ι5. 
ἀχες ΠΕ] Πα 5. ᾿ ἸοΣ 

μύριοι, Πα Πα ρίητα ΠῊΜ ΠΑ σενταικισμιύρμοι ΦὮ ῥωμαίων, δίς: 
(χίλιοι, ]Ἶ Π 4116 πὶ Πὰν πσεντοικικίλια οἰκήσεις 5 Ρίατο ἀὲ 

ἰερίδιν, 

ΒΝ ... τ, ἙΝ ΣΝ - 

᾿ ΠῚ Ε ΠΝ 
Πιωντεΐκλιγθν, υιΐη ας [ς ξεῖς ἐμίξτιι ἐξιι5γαρι ΡΙυτ,ΐῃ δγπιρ..ς, γῦ 

τρίελινθ. εἰ ἐκλινθο, ν ἱ ἶ 
Ἰπεντοικόρωνίθ.,», ὁ κἰ ἐγν πάς ἴπ ἘρΙρταιηπηατ, ἦρτο (δοιιηάο ἴῃ «(ας 

οἰδ τσενταικόρων Εἰ λέγη ) ΠΟΙ ἐπα αιιο αιΐηηιις σοτηΐοιιπι ατατος 
γἰχίπι. 

Πεγταικοσιαρχία, ςΟἸλΟΓ5 αι παιαροητατῖα ἀπ δι πγα πὶ ρα  ἴς ςοσα- 
Ροῖτα . σιιῖιι5 Ρτί πο ρ5 «στεντοικοσιαῤχης ΑἹ ΠΠαποτττι δι πιι5 πηποΣ 

ἀϊαιταγ ΤἼσοάοτγοινῖάς Αρρεηά ἐς γοσαδιῖς πη τ. 
Πεντακόσιοι» ἡ. σΘητ. Εἶος ποπηΐπο νοσαίσατιγ οὐ (παρ γατιι5 

Ατμοη. ἃ παπιογο οο, Ἡοτιπὶ οξηοἰμι ογασ οἰ αι} πιαπογα 
τοῦ σπσις, ΔξἘΙΟἢ 65 » (ς αμιίδιις αιιουϊἴς ἴητοῦ ρορυαγος [ἰς 
εγατοι μα ϊςατο: ἀρ αἰτάτοπι δῖε ὶ πιαχίϊηαπι παρα βαπτ 5.36 
ΑὉ Ατοορὰ ρἸεῖς ἐξοιιηάτιαι ᾿οσιιτ οδτίμεθαησ. 

Πεντακοσιομέδημνοις 4ιιΐ {αι οχ σοι [αὶ Δι ϊηρ  πιογιμτι τ ΘΟ Ἰπ1πο-- 
ΤΌΤ ἔσιι πιο ἰο γα ΠῚ 5 411 σοῃ ἤις ρτίπηιι τας Αὐποηὶς (δοα- 
ἄττα Ιορε5 ϑο]οηΐς » 4ιιὸά ἴῃ Ποοὶς ὃς πιιπιία!ς Ζιΐηρ οητος 
τθάμηπος Παρ σου τ, πα δοίης, Ατίτοι.!.2. Ρο εὶς. ςαρ.το, 
νἱάς δι}. Ὁ 

ΤΙεν]ακοστος: ὃς, Εἶπ ροητοῆιπιις. 

Πεγϊακυμία.ἱ πιπιαη σεν π4α»» Γιατῖηὶ βαδείις ἀδοιισηαπος γοςδηῖ, 
ΡΓορτϊὸ φαίης Ἠπέτζιια νη Πρ οτι αἀιισηταπτοβ. 

Πεν πίλεχτρ- ϑυας, ἃ Ἐγςορῆτγοης ἴῃ ΑΙοχαηά, ἀϊοίτις Ηρ ΐεμα, 
ιοηίαεη 4 παι1ς τΟγΟ 58 σοπηισαΐο5 Ππογὶς εχροτῖα, εχ Οτα- 
ΠΟ ἸΠΓΟΓΡΥ. 

Πεῆαλιϑίζειν ἃζ «πενταλιϑει (6 11} ΠἘ τὶ φιιοάαπι [40 4ιο Ππ4 οὐρᾶς 
ααΐπαις ᾿αρ τἀ θὲι5..ς ἀτιο ΡΟ ΠΧ τη. 9. 

Πενταλιτρρν» ΡΟΠΑ1Ι5, αἰ παῖς ΠΡ γαγιιπι:ια νοσς γ 5 οἘ Ογϑῖο 
ἀριά ΡΟῚ]. 

Πεν]αμερὴὴς τ 411} Π4τις ρατίε5 ἀϊμ[ι5. 
Πενταμεριῦς, πο ραγτίτο, Βυι.1η ΟΡ ΠΟ Ροίτογ. 
Πεντάμετριθ-, εν ὁ κ ἐγ 411 εἰς φυΐηαιο πποτγογαιτι, 
ΠΙεντειείιυθ. κε, κὶ ἡ) 4111 4ιιΐΠιις πηοηἤαπι οἵδ, 
Πεντωμοιβος, 5. 11} ΓΑ 118. 

Πεντεύς ζ9.. ὁ χὰ γ,αϊπὶς πο ἰ5 ςοπἤαης 9 ἐς ἀγροῖς Πρπιῆςος φιὶ 
ἴῃ ιῖπο5 γαπγοϑ ἀι ρογϑίτιις ΤἩςορἈτγαίξ,ῆς ἜΣ Ηεἤοάμπι 
τᾶ 115 ΕτΊδττι Αἰ ΟἾ ΕΓ 4ιιοπίατη ἴῃ ἀϊρίτος ΗΠ οἰδ (ξὰ ἀτθου, 

Πενταοίλαις. (Θ- οὐδ, ὁ, αιιὶ μαίδοῖ αιΐπ 4; ρΡαΪπτο5, Κδην Ἂς ἰαποοᾶνε- 
ΠΡΤΕ Ἶ 

Πεντειπέτηλον, ἐγτὸ, ρΟηταΡ ΠΥ Π]Ππτα μουσ4 ΝΙΙσαη δ, ἀϊοίτασ ἃ ἐσ οτῇ 
πυπηθγιν Ἰὰς Πεντείφυλλον, 

Πὲεν πέπετον, τθ.ν [6 Πεν ταύφυλλον. 
Τίεν τούπηχις» αἴ π4ις σα δἰτοτγιιπη αριιά Ατμὲπ, 
Τῖεν τεεπλαῖστα ζω, ΠΤ] ον παἰοτο τι ἔλοϊο. 
Πεντιπλασιθ-, ιΠτιρ[ο πιαϊογνΑ τ, ἱπ ΡΟΙ τι πόνταπσλασίων ρτὸ 

εοάοπη, Ι - 
Πεντώπλοιθ., κ, δ αι ΠτΙΙΡ 15 εαάοπὶ ἔογπηα 41 δπλάφο, πριπλόθι; 

πλούς νπάςε εἴς πενταπλόθ. κύλιξ αριι Ατμοπαιιπι ἰδτο νπάε- 
ΕἶΠΊΟ 5 ΡΟ τ ἴπ 4110 Ρογπηϊχτας ογαπτ “υΐπαΡ τοιιπὶ ἴρε- 
οἷ ε59[ης} σαὐειι» ον Ἰπτπςἐατῖπα » ἃς οἷεῖ τποιποητιπι » ἀοπαγᾷ 
[ο]ϊτμηχ ἴῃ σας ντέξοτι [υ{ἰς δεϊτγῃ α 4ος Μίποιια . Αὐ]θη. 
1ἰῦγο νπήςοϊπο, Πεντεύζλοιι,ν ἰ4ς πὶ ΟῚ 144, τα τι. [τ ὃς πεν- 
ταπλαξ φλιαβ ἐποίησε, ἱερίτιιν τοῦτο Β δρτιπι,οαρ. 6. Ργο υϊητιι- 
ΡῬ οῖα {ἰπιῖηα, ᾿ 

Πεντοίπορφς, ρτορτιὸ φαΐπηϊιο πηξατιις δυϊ αἰτοῦ, ἴοι σάηαΐος μά- 
Βεη5,4υπαιοῆμπιι5: Ὀτοην [ἄς 5ῖτιι οὐ 15. 

Το τύωρωτοι, 11 π4 16 ρτὶπιὶ, Υ στ θιι πη οἱα ππιαϊοῖραϊς , ιςπιδά- 
ταοάϊιπι δεκαίτρωτοι, ΟἸςετο ἴῃ ὙοΥτι πη στγατις ὃς αι πη!ς 
Ῥτιπιΐαοοῖτι Πῖπ|5 οι! σάπτιγ. 

Πενταρχίαγιἱ απ ιιουἶγατι!59 Αὐ Πτοτεῖςς Π|Ό το φυπτὸ ΡΟ] τίςοτ. 
σαρῖτο ποπο: ς 

Πενταξ, ὦδος, 4 4 α  ΠΑΤῚ [15 ΠΙΙΠΊΟΓΙΙ5 σΟὨΓΙ ΠΘΠ5 5. ΧΕΠΟΡΠοα 
φαϊησιιγία ΡΆΙΠΕΙΡΉ. Τασοθιις Βαδίις ἴθ το αυΐητο Ρο] τὶς. σα- 
εἶτα ἀϊιοάεοϊμπηο . {ι!ηἶτας » Μαγ[ 5 Εἰσιη. αἱ πάτῖι5. ὀρϑϑιὶ 
εἰς πεν τείδει δ γώνιον ςχοις » ἀϊτεξξος ἴῃ ιποιποξηι οὐ ἰπ 65) 8 
Ζαὰ ἀς δεποέξ, 

Πίέντάσ τεύτηρρν, τὸ ροπάτις υΐηαας Πατοτατιιπιν14ε Στατιὶρ) Ροὶ- 
Τυςέπηαιςε [.9. 

Πεντάστιχ-, Ζυϊπἰ5 οτἀ ἰπῖριι5 ἔστι νοτῆθιις σοηίξαη5. 
Τίενταίσιτοιιος, Ζαΐπαιις οἴτία μαΐσοηβοντ τὸν Ἡογοάοσ, 
Πεντοίαοινθ:, Πιΐπαιιο (μα ΠΟ 5 ρατϑηϑ δῖ ἰΟΠΡΊΙ5. ᾿ 
Πιεντατάλαντος φρρὶξ, μα] τ. 5 αι π αι τα ςπτο γι Πὶ πεντετολαγτος 

δίκη,115 414 ἀε φιΐηηιε τα οπτὶβ Ποττατιγος Προ ῆν 

ΤΙεντεέτευχον "τὸ, ΡΟ ΠτάγΕιΙς ἢ 111» 4 1 Π 6116 {ποτὶ Μους εὰ σέντε δὲ 
τεύχθ.,ν οἰ επ. ἀν ᾿ Ἔ 

ἐπενταφαῤμοκον,μ, τὸ, ΠΟ πα τπὶ ογαῦ 4 πταΡ [οὶ ςοηάπιεπτοτῦ 
βοπογοοι1118 τη θσα  ηἴτ δραττίδῃ.ἦπ Ὁ ἐγο» Οαΐμις ἰιθτο 15.64- 

τῖς 8. ᾿ 
κου λαὸ ὁέδα, τοίξ φυϊηὶς βο]1ἴς σοπίταπτος» ὙΒΟΟΡμγαιῖ. Π. 

6.116. ρίδπε. 
Πενταίφυννον, τὸ 4] Π ΘΟ] 14 μοτθ4; Θασᾶ ᾿ῖδτο ποπο 5 οΑρῖτο 3, 

ΒΗ ποτ. ρίδηταν, Τ μεορμταίι. φαϊπαοξο λιιπι ταπηεη ἃ Ρ]Ἰπῖο, 

Τϊοίςοτἑ 4ο5 ἰἶἴστο ρεῖπιο ἴπ ρτα ατι αγΡῖς ΘΟ 55 τ] βαῃς πὲρᾶΐ 

εὐαίττεγς βοτοσιοφι]οιπ ἔτι ξιιπη τἀ οἴτατ δέ τ έντασ ἐτέσγαραι 



430 ΓΡΡΤΕ 
δυπάεαι στο 4. σαρῖτο 43. Ἐταρυά Ὑ Πςορδγαίττα ἰυτουία 
Πῦτο φισαρίτο τ4.τσεντώτετογγϑζ ἀρι!ὰ ἸΝΊ σΔἢ 4.1 Ὑ Βοτ ΟῚ 5 σεν 
- α΄πέτυλον. κ 

πόταχσγῖπ σαΐαηις ογάτηοϑ ν οἱ Ῥάττο5 5 ΠΊλΠ1155 [άοπι αι 4 πεν 

παχῦ. : ἘΥΑΝ ΠΡ Δὲ. ἀγα 
πενταχπηδζ πενταχ ὃς 4υ᾽ηαις βατί ατη, αι πάιις πιοάϊο, : 

ΤΙενταχιλιοστὸς)ν 115 ἄς φιπαιῖς ΔΜ ΠΊθιιδν πές τεήαράκοντα χἡ στ εν- 
ταχιλίασ τὸς} ἰατιὰς Γερ. 

Τιεντώχοροδον 5 τὸν 1 ἘΓΙΙΠΠ Ομτιι πα ται οτιπὶ 7 ἐς αίιο ΡΟ] ΠΧ Εἰὑτο 
αματτο. αὐδθὶ 

ἐτέντε, φαυΐπαις ἄς Βοσπππιογο Ὑ Ζεῖζες πη νἱτα Ἠεῇοί, 
Ππεντεγκέφαλί9.) αὶ σογοθΓο 4ιἴπῸ Θηλτιῖς εἴτ, ΤΠςορἢ.1.2. 18. 6. 

8.(ς Ρ4ΓΠ1}5. ὲ 
τποντέγραμμα πεοσλτο Ποτα: ατη ας Πἰπρατιτα, Ἐγαίπ, πὶ ῬΓΟΙΙΕΓ. 

ἀϊοιιπτιιτ ὃς αεν τέγραμμοι, 
Τῖεντεχα κα αι ϊη ἀςς 1 Π|. 
Τπεντε τ 7ὲ κα ἐ τας, πά οςἰ ΠῚ ΔΠΠΟΤΙΠΠ. Ν 
ΤΙεντεχα δεχῳ τὰ 959 41ς σα! ςοῖ πιο Ργοιιθη 65. πρέντεχοὶ δὲ χοπ ανον 

βλαςαἴειγ αΐητο ἃς ἀεοίπλο ἀϊς σεγπχϊπατ, ΤἈορΠγαίν ἐς σαι 
{ἴς ρίδητ.. 4. 

τπεντεχαι δόκει τος] Πτ ἀπ οἴ τη115. 
Τπεντεχα!δεκ ἡρηφοιχαιι δ ἀϊοῖτατ ἃ ΡΙΙτάτοῖο ἴῃ Πεππεῦγ. σα πε οἱ πὶ 

οτάϊπιιην. 
Πιντεκτενὲς, ἀριια ΕΟ γοἰνίυτι Γορίτιιν πεντεκτανῆ ἐνδύματα δῇ πριο΄- 

γων 6 δϑεῖσιν ελφερή πεπουμλ ρῆμα. 
ΠοντέκτενιΘυγααΐπαιις ρΡοξξιηδι5 ἱπτοχτισ. 
ΤΙεντεκονταρχία οι σο τα γί, ἰνοπιίππι [εχαρίητα 4 ἍΤ ΠΟ, 
Τιεντέκτεναγα ρει ΡΟ᾿ ποθι, χιτονίσιοοι, αϑοσὶ τέων ὧν πορρυ ραν ἔχοντες» 

πέντε κτέγεσιν ἐνυφασιυδι ἴων. 

ῬΙεντέληϑεν, ἀπὸ πεντέλης πόλεως. 
Πεντελικὴ πέτρηκἷῃ Ἐρίσ. νἸάς δτερμαπ. 
Πεντέλοχοι, ΤΊ ον 1.5. Πς σαςηάδαι Αγρίπογιι ογάίηοπι ν οσατ: 

ν 1 Να111 νογτῖς σοῃοτγῖος. 
Πεντεπενιχ ὅτερος, ΠΠἸΠ ΠΟ ς Ραμ ροτιοτοῖῃ ἘΡΤρ. 
Πεντεσύριγγον ἕσλον, Πἰρηιιπὶ ογατ αππαις. παρε ουσ πη 5 ἴῃ 

ααΐθιις νη ζξοτγιιη πιᾶηιι5 ὅς. ροᾷο5 συμ σο 110 ἰπο πιά εθαη- 
τατγν Αρι ΡΟΙΠ σθαι ἀγα ]ὸ (ογιδίταν ροτ γα. [οτὶθοπάαπι ΘΠ ΠῚ 
Ρεγ ἀιρίεχ γῇ ντ αριιὰ Δτίοτοίομι Ἀ ετοτυ.ἕ3. ὁ το Πολὺ φύκτου 
εἰς Σποπλυηκτικὸν τινα Σπϑύσεππον. τὸ ἡ διύαδναι ἡσυχίαν ἄγειν ὗσο 

Ὲ αὐχος ἐν πεντεσυρίγν νόσῳ δεδεμδύον. Ατ Πτορἤδη. τη Ἐσιιτῖδιι5» 
τουτονὶ Δὴ σαΐ σ᾽ ἐκέλδϑυσε πεντεσυρέγίῳ ξύλω, [ΓΟΓΡΤΟΚ 7 πέντε ὁποὸς 
ἔχρντι, δὶ ὧν οἵτε πόδες κα αἱ χεῖρες κὶ ὁ τράχηλίθ. ανεξόμειο, 514. 
ἐχροηῖγ ποδοκάκίω 2. Πιητ 41 τοῦττ Ἔχ ροπδη 5 ἠς α0 ΚΑ[ε- 

τίτι5. ὅς ΑΡΌΠΟΗΙς 9 ἃς Εοίτιι5.4 1 τοι τ 45 ἀγοαϑ ἐἰχιτ(ἀς αὶ 

δι» Οἴςετο ργὸ ΜΙ] ΘΠ οι ἤϊπιψας ἰοςιπὶ τοῦτ» ΡΙαπτύίαις 
τοδηΐζιιι σαγσοτοιη. 

ΤΤεντετοίλ αν τος δίκη νσαι αι! πάϊς τα σΏΓΟΓΙΙΠῚ 5 115 ἀθ αΐπη8ε τὰ- 
[εατῖ5. Ατ το ρἢ.νεφ. 

Ττεντέτεις σπονδεοιὶ, ΔΙῚ ΠΟ ἢ]. 
Πεντετηροιὸν, δ απ] ποππαἷς. Πα Πτγα]ς »4υο4 φυΐητο αοαιις ἀη- 

μῸ ἰμίταπγάτιτο ιν 61}.4. ἀξης!ά. τγϊοξοτγίσιιπι ρτὸ τγιοπ μα }] αἱ τ 
χὶζ 4 δαπάσειη ξουπηατη. 

Ἱτεντετηρίκος οὐ, ὁ, 41Π1Π 4161 Πα }15. 
ἹΤεντετηρὰς {δὸς ἡ, αἰ Πα ΘΠ Ἢ Ἶ τ ΠῚ 5 ΠΕ Ώ ΓΙ 5 ααϊίαιις ἀηπιι5.πενῖας- 

πηρίς στενταετηρ ἰδω ἐποίωσαν τοὺ δόλια, Ὁ 6 }1α ἔοα ατῖητο 4ιοσις 

ἅππο ος  εσγαγιιπέν ΤΊ αοΥ , 
Τεντετριαζουΐυ -. 4] πιο 5 ν ἐξ. 15. ΡΤ Ὲ.].2. 
Τ|εν τήκοντα αιη]!ἀστηγαιν [τι Ὀγ 1 ΠΟ 1.1], 

Ππεντηκον τού δ ραχμον 9 Ῥτοτίιιπι Ζαϊηαα στητα ἀτασῃπηατι πὶ. Ηης᾿ 
11: 4 σοἴοθτο Ῥγο τς: ΟἸὶ) {τὸ ἀονπλλοιτε5 ἀἰ[οὴρι]ος ἐχοὶ- 
ταῦατ : [Οἱ εἴας οηἴτη ἴη πηοάο ἐεγπηοης ᾿η!ΐσογο αἰ 414 ᾿ρῇς 
ἀοπιοπίπτγατίοηῖς οἶτ15.5 Ζαρα αιιὸ αιϊησιασίητα ἀγα μη ς 
Ἰρίαπι νοηάφογοῖοπεντηκον τάδιραχινον ἀρ ο ἢ [ασατ. Α αἰ οτο] ος Ἀ πο 
τοτσογι πὶ τοστῖ 5 σᾶτο δ᾿ ὄξιν. ὦ σαὸρ ἔφη ΤΊ ξόσδεκος., ὅτε γυσπείζοιεν 

οἱ ἐκρφραταὶ, παιρεμέθμειν π' κτεν τῇ κουταδιρά χου αὐτοῖς, ντὰς Οὐτη- 

τ11.11}.4. 
Τπεντηκονταετῆς, 4111] Πα ΟἿ ΠΓΑ ΔΉ ΠΟΤΊΠ, 
ΤΙεντηκονταετία γα ΠΠὶ ΑἸ Ππ σα α σῖτα, Τ᾿ τιςγ. 
ΠΕ ]ηκοιγαετί δῶν σατον διαῖν, ἕο: ἀοττ1πὶ αι ἢ 4.1 5. πτὰ ἀΠΠΟΓΙΜΠΊ, Τ]Νι- 

σγάϊά, 

Τεντηκοντοιὴρ 5 αι ΡΥ ΟΕ νἰγῖβ το. Τ᾽ ον 414. ν δὲ 114 σεηξινῖο 
ἐχροη το ητογρυΟΥςοι15 πεν τηκοντὴρ Πα θετ. 

Πεντακοντακ αῤίμυ (δι, Παθοης ιμη ας σαρῖτα Οατθογὶ ορίτθτοι ἃ - 
Ρι 4 Ποποάιϊμῃ. 

ΤΙεντηκονταρχία ας, ἡ ρτα ἔς ξγιιγα πη Π τιπι ΓΕ χαρίητα 4ΙΙΆΤΊΙΟΥ 5 ἵπ 
Ἀρρεηά. ἀς νοσφθι τς πλ}}1τ. ιηαπασίητα νγογαπ ρυπςῖρα- 
τυ ΥΡτΟΡτοῦ ἤδιιο5 ητῖς ἀἸοὔτιι!Γ πεντηκόντορρι, 4 εἴτ, παμος 4}]η - 
4ιασοηΐπη γετη ἢ σιμτιν Ρ]ατο ἴῃ 1,6 σ. ἐς σΟΡ ᾿ς παιια 1815. 

Τπεντηκόγταρ χ 9-, 1} 11 σοι τ [15 ΡΥΪποο 5.10 το ο σθηταγίο- 
πος νοσδηταν 41 σοητι Δ Ργα τ᾽ ΠῚ] ΠΠπ|ΡῈ}5.9. ἃς οἰ Βάτο μὲ 
41] ΠΉΠΠ}ς 5» 4105 πὸ5 τε πος ἀρρο !απτις5 40 εὸ χιὸ ρταξ 
ππητ τγί δι] : Πς ἴῃ Πτξ  τἰσο Ἔχ οί τ αι π]τια σοῃαγ 1} νοςὰ- 
ὅλῃσι 41 ἰη σαρῖτα οὐδησ αἰ Παιιαρίητα Πλ1 τη}, ᾿ς Ηγο- 

« ΠεήἸηκοσ ὦ ΘΠ] Πα Παρ ΟΠΠ1Θ ἀἰδ Ργοιοῃἴ ΟΠ 5. πε] κοςται 

' ΤΕ 
ΤΟΠΥ ΠΛ ἱπ ςἀρ.4.-Ε[αἴα;, ἌΥν, 

Πεντῆκον τατέδσ ρὲ φαιπησιάοιηξα ΠΗ ΤΠΟΥ, 

Ππενϊηκονταχοῖς, γτ [Ἔθετος 4115: αι ΠάΑ σοΠΑΥ ΠΤ Εἰ 
τῖϊατ. ΤΠ ΟΡ τα ιτ, ἐς ἔτι θητῖς ἰοιιοης 8. αἰοὶ 
μιὴ καλοῖς ν ργαστειυῆδοις πενηκον τοῖχοι. τοῖς ἢ δπημελώς ̓  
51ς ἀϊςείτιιτ ντ σλιγ' χοις,πολύχοις, ἐπὸ αῷ χέω,], ἔπ ηΔ0 

Πεντηκάντερος. ΡΕπτεσοητογι59οῆς Ψ4}14. ὃς οἵ ϑοπογὶς Ἑ 
πενανκόντερος μίαγν πᾶ Ρεπτοσοητοτιι59 1.4 οἴ δι τοπλῖδ. 
τιι5υα εν τηκόντερφι, ΠΔ 1165 ΘΕ] ΠΟΙ ρίΠτὰ ΓΟΠΊΟΓΙΙΠῚ, Ρὲ 
εἴ 411 ἐχ Ηοτοάοῖ σεντηκοντέρρις κἰ πὸ ἐήρεας ἔχωτητο, ἰ5 
ττίγουηε5 Βα θυ τοϊ ἐπ ].7. : ἐπι 

Τεν τηκοντεῦ εὖτε. 11} Π] 11 ρο ΠΠΊ ΔΤ Ῥαγτο πὶ οχίρογο 
Πεντηκοντὴρ γῇ ρ94. ὁ. ΠΧ αι η Πα σἴητα βοπαΐηυπι, αμεηῖο, 
Πεντηκον τόρ (9. ὁ κὶ ἐ 941] Πστιαρίητα ῬΑ ΙΠΠΠ|Π1. ὦ 
Τ|ε ἥ]ηκόν τορος αὐτιιαγῖα ΠΔι115 4υϊῃ Ια σΊπτα γα ΠῚ ΟΓΙΠΊ, ᾿ 

τοάοτιιη ἃ πᾶιις γοτιιη 44 [Ὁ ραγδτιγ. πεύϊηκόντερός ὅδι ΕΝ 
τήκογα ἐρεοσομῆρη . ἱπτογργος Τ᾿ μον ἀ 1 415.ν δὶ γ 4118 4 ἦ 
πὐτη τε πλ  9 11}. πσεγ]ηκόντεροι, πλοῖα, ἐλχείδες της πριὲ 
τί δες, 14 εἴπ, ῃα: ἔστιιητ τ᾿. τος : πᾶσ ἤιης αἱ ἴα πρίμρ 
᾿ητετρ. Τ Βιιογά. ᾿ ' 

{τείυκοντούφης, 6. 1] Π] Πα σοῃαγ 15: ὁ πτεγτηκονταετς, ατενπΉ αν. 
᾿ αιΠΠ ΠΑ ΟΠΑΓ)Ρ]άτο ἐς ΓΤ ορ.πεντηκοντούτεις απογϑαὶ» ΠΕ 
ϑίητα ΔΏΠΟΥΠΠῚ ἔοσογα. 

4 Παρ οἤηηο {τς σεγπηῖπατ, ἱ 
Πεῆηκοσ τὴ ἢ ο»ὐἷον ροατοςο οι θαι Δ ἴτε ἡ μέρσ,ντ ἢτ 4ιΐηαῚ 

τις ἀος ἃ ἔοτΙ5 ραίο μα, ἡμέρα “ἡ πεντηκοστῆς , ἀἶοα ῥὸγ 
{τες»οαρῖτε το, Αξζοτιτι Αροίτο [οτιιπη, ΕΠ ετίαπι πέντη 
Οτάτο γιατ νῸχ Πρ ηἰ ἤσαηϑ ττ δειτιιπη,ν οξξῖσα], αι πα ιῖαρ 
εχδέμοπεπην πᾶς οτῖδπη Πεντηκος δύείϑει, : 

ΤΈεν τηκοσ τολογεῖν» ΟΧΊΘ ΓΟ ἃ 6 ΓΟ] ]ΠἾρογα μη Ζαρε πηα 
ΡοΙΠαχ. ΑΝ. 

ΤΕ ηκοστολογοι, ραττὴς ΖΕ] ΩΦ  αἤπης: το οπερτοτος 2}. 
Πεπιοίτηςη. ἡΐ". 

Πευπηκος")ς (ὁ, Π]} 1 σο ΠΠΊ115.πεντυκοςτὸν ἔτος ὡγειν,ασ 
40.0.4].1.2.4 Οἴαιις. 

Πεντηκοςις, υἱϑ ἱ τα τα «4 ΘΊΩτα νΊΓΟΥ ΠῚ, στ εγσηκοςς 
ον 4.1} ςΟΝ 4114 σευτιιγίας νεγεῖς, ᾿ 

εν πήρας ΕΠ ΠαΠΘΓοιηἰ5ιν τάς αρτ Βαγ κἀς το παιιαἱ] αἰεὶ 
τί το πηῖς ἂ Αἰ]ο ΗΙτοῖο πας Ορίο δ᾽ φεπι. “! 

τε νρεκοὶ πλοῖα γαυπαιιογαπιοβ.ν Ἰὰς ἀρι 4 Βὰν ἔ, 
ΠέντυξιΘ΄.κ, ὁ, πιδηιι5:ὰ πέντε, ὃς ὀζίθο τάπης : φυὸ ά ἴῃ χα 

ἘΠῚ 

μιορ 
ἢ γ10}}, 

ἠύμὰ 
ἜΠΗ 
Κα μι 
ἱμπε!ἰ} 

ΒΙτοσ ἴῃ [λγ σαππόυιμη ἤρατίᾳ πτ, εΠοί, μὴ σ᾽ ἀπὸ πεντόζοι ἴον οὶ, 
10 5. ἔργων, ᾿ ν 

ΤΤῈν τὸ φρζον, τὸ. ρΡοπία μετ. {πὲ 
Πεντώξολονγαι 116 ΟΡ] ΑὐἸορ ἢ. ἡμπὰ ᾿ ἡ} 
Πεντώρυγος. 41} αι πα τις να !]οτιιπι [οἰ ἔο ἥτε εξ, 
Πένω πένομ αν, στα ιιῖτεν Δ ρογο, σπυδαίως ἐνεργωὶ Επ||.1]}.6, 
τ είξις. ἡ, τα πιγα τοι Πιγα, Ψίλωσις, - 
ΠεΘ-. τὸ, πη η τα [42 ΘΠ 5» ρι ΓΘ πάσηι, ανδοῖον τῷ ὀῤδιρρςοἷπ ΕΡὶ 

1η4ςε «εοίδης, ΖΕ] τισι άο ἤσι σγαίϊο ροης ἐπ πῆ. 

ΤΙΝ 
ἼΝΝ 
ΤΑ 

ἡὰ 
Πεπτεϑ ὡς, ΤΟ ὁ ΡΓΟ πεπτιϑυκὼς, ραΠδι5. οἷ ἣΝ 
ΤΙεπτείνο μαι, πηατιιγο, ΗΠ ογ ότι. εἰκ ρκφίζω, ΓΙ ΠΥ Πιις ἀεἢ ἢ μ᾿ 

ὀργὴ πεσαίνεται, γα σοι ΠΟ Πα τιτ. ΧΟΠΟΡΉ Ομ. πεπανϑιεῦσ, ἡ ἣν 
ΤΠ ΟΓΙΩΣ 5 ΡΟΓΠ ΘΠ Θγηζ αὐ ππηατιι Ἰγάτα τ, πεποινϑεὶς, ΑΓΕ ΡΨ" 
πεῖνϑαι,ςοηςοημ, 

Πεπαηνο μῆυ (9...5. δ, ΠΥ ΔΤΌΤΙΙ574}} ππαταγεῖτ, 
Πεπαίνω, αν αγώ, πιάτα πο ΠΠἸουἱ ἀοπὶ ]ιιο α πέπ]ω, κολάτἶα 

λώ, ΧΟΠΟΡΠΟῺ ἴῃ 4.«τα!δείας ον ὀργηὶ οι στιφώς οὐδ), ὅτι ὑπ 
«γαϑών πετσανϑήσεται ἶτα ΠΟΠΟΟΠΙΙΟτΙγ, νῸ ὃς ςο ΠΟ ΙΟΓδ 

αἰχὶτ τγαηΠατὲ Οἱσογια Οὐΐητ, ἔγατγοσα. ΡΙ αγαγο ἴῃ αὐ 
χοῦν. οἱ ππαΐτα πεπαίνειν εἰαϑῶς. ΕΠῚ Διιτοπι ἴῃ ν [ςογιδ 
τατο ὃζ ζοαιογο,α ριι5 ὃς (λπῖο πὶ ςοἸ]ὀξξιοπος Ῥογάιι 

"Ἔτι. Ασιματίι. "ππρ τι πεπεείνες φύγεϑλα , ρᾶπο5 δ ΠῚ 
τίοηςπε ραγάμςοῖτ, τ ούσο, δ. 4.18.4. πεαπαίνει, παῖ 
ςοχιῖε. μον 

Πεπαίτερος, ΠΟ ΠΠΟτοπιαταγίου. ΑΞ (Ὁ ἤν 1115, αὐηὴρ δ, ὀκεῖνιδ᾽ ἀδηῃ 
τεϑος μώρων. Τ᾽ ΠΦΟΡ γα ίτες ̓Π ποτ. ΠΡ το ἃς σϑρίτο τοιτῖο 46 τρΠὶ 
δὶς Ιοφηοης, ταῦτα γδ δκ φασι, πεπαίτεοα νὴ ἱδύτερᾳ τεὶ ἀ Ὧι. 
ἡμέραν ἐ : πεπτεί τα (Θ᾽ πάτα τί πτις. Ατἤ θη, 14. ἦν 

Πεπτίλοχ σε, Γ[οττί τα ηἰ ἃ πτιλοίοσα, Ποπτοτας ΗΠ. ηἰ κλύων 
λαχ ὃ δεαμαερες, Ἰὰ εἴπ. κληρώϑητε, ὁ γὸ τὐδῆ ρος πάλ ιϑυ)γἱηα ; 

ἴπτοτρ. ν᾽άς ΠλΘ- ἃς Πακάσσω, Ἵ 
Πεπτέλη, πη πτέλη. ἱ ἱ 

ΤΙ ἐπαῖμα!, ΡΟ ΠΠ4εο5κτωῆμαι, ΑὙἸ Πρ Δ π.πεπαίρμεδα, ρΟΙΤεά πε 
᾿Ἐρτρ.πεπσᾶϑει, άγα ς Οπὶ Αοςα.Ρ᾽ τ, δοίου. πεπό 
ἐρὸν, σοποιιμη ΔΟΠΠ ΓΟΓΟ ΕΠ τῖρ. 

Τεσαῖν αν, το αὐνε μκοιλι ἐξα, Ἱ ἄς Ττεπτιίνω. ἐκν 

Πέπανδ-, πη0 1155 ΠΤ] ατιιγ 15. στ έσοινον, ΠΥΠΓΠΓΗΤΗ, τα ΝΣ 
Ατἰπορῆδη, ἡμῶν τὸ 

Πέανανσις, εως, ἡ πηατιτταϑοσοποοέξίο, ὙΠεορ τα, οἕπαντα γἱ 
γλυκέα βρα χυτέρας ποιέϊ τοὶ ασεπσήσεις, καρασων πέπανσις » Ατὶ 
το} 214 οἵδ, ἔγιιξειιαπι ππατιιγῖταϑ, ἡ γὸ ὧν τοῖς πὐεικαρπίοις πῇ 

5 -' 

ἰχἰι, 

{πη 
ἯΝ 

ν 
ὝΠΝ 

ἡλεὶ 

νμϑῖγη 
εβρέῆω 



ΠΕ 
σελέγται», παῖς ρίς Αὐέοτοῖος Μοίθου, 4. τεστέρσεις 
ἰάφην 1 ἀπ πλυπἀογἔτιιριιπι πιατιιγίτατοο, 

(Θ΄. 5, τγαπϑῆχιιβοῦγαι σέξιμυριιη ἐξιι5:ὰ σα είρα, 11. (, χουσνίοις 
σι αἰεπορμῆμον, 1. ἥλοις ἔχοτ, 
δνηκα ἀφ δαςοδατιι αὐλὶ ἡ κρέρπηικοα, ὠτεύκτως ὑὕβρισει, ἃ νη ας δας μάτια [17 Ἔγγαι ἡ (ρέρπηκᾳ  ὠτείκτως ὑΐβρασοι, 

» πιατιιγατίο : ἃ Μοάϊ οἷς ἴτα ἀϊοίτιιγ Ἀιιπιόταπι ργῶτοῦ 
πὶ ποτ ύιπλαις ΘΠ οὶ ομτίτπι δμοίωσης, ἃ Π6;; αἰτοτατῖο: 

αὐψις εἴς πατιιγα ἑμπὶ ςοξξιο. νἱάς ΗΙΡροοτγατ, ἃς Οαί τη, ἴῃ 
γἰἀοιλιῖς, 
ἥν, ὶ, απεί 9 οἷν» ΠΟΠΊΟΓ. 
ἰϑεπο θεοί ερατατ ἤοπν. Οά. 

ἀροΧροτγτυηι εἴς, Οςηίτ, ᾿ 
ἔρηται, ΑΡΟΠοὨΐμ5 ἈΚ Βοι,. ὃς ΤΏτεγρτ, αὐτὶ τῇ σεωέχεται κὶ σιωέ- 

δ ππατΓι 5» οηςΟ ἔζιι5,ἀ Τρ ο{π|15 : νατθαΐς ἃ «έπ]ω.. τα- 
υπεπείξρις καὶ εἰκ καζώσαρ, ΠΙ 15} } 65 ας αι} τ459 τας μιι5 

ΟἴμΓβιΟ, «τεπεΐρρις κ᾿ ὀργώσας «ταρϑένοις, τπατιιγας ὃς γΥἱΓΟτα πὶ 
Ρδίδητες γἱγρί ποβοάςπι ῃ ΝΝτιπια, , 
Ἰσμαι, Ῥτφ το ΓΙ ται Πη ἃ πείθομαι! ροτγίια [5 Παπλ,σειτιις {προ - 
ἘΠ πἴαρεο. 

᾿ Θ',ἀοςο  !ἀτιι55ς.50.Αρος ]Τοαπ, 
"νὰ σύηομανιςο ἐϊι5,ςοηςσοξξις. ΑὐΠπορῆαπες 1π ΡΙα- 
πλακοιιώ τος τοιυῦ τετρ ἀδιὲ καεασεμμῆδε, ΤΟ  ἀδπι, πϑρέσας α- 

᾿ δδ' σισεμυῖθον, Πιρροάϊταις ράηοπὶ δοης εοέξιπις δος (ιὉ- 
Ὑμμη ὃς ΡΊ τιιπ|»14 ο[Ἐ,. Βοπο ἔλέξιιπ. πεαεμυΐ. καὶ ἐτσεπῦῖθ-, 

η.αὦ Οἰαιςοη. τ εσσεμυυη τροφὴ Αττοτο] η Ργοῦ  ςπιατ, 
«ἦγον» αιιο(ὶ αἀ χπατιιγίτατοιν ρογάιιξξιπι εἰ, 
ἐμῆδον, ςο ΠΟΙ αἤιπι. 
00..Ππίτιι5,ἃ Πιῖς Ππίδιις Ἔχαΐλις, Βιι4.1π ΟΡ το]. ρτίοτ, 
μὔρε βία, ἐχαξτα πιάτο, ΘαΖα ἀς δεποϊ, ὃς Βιιή. 18. ἐρ Πξ. 

δ ἑως τὸ ΡΤρετο μοι νἱ πη μαΐρες σοποοαιιεπά! οοτγο- 
ἀΐσιις . ντ ἰογεδῖτ ΑἸοχαηάογ Αρθγοα! ἐῃ ργαίατ. δ. 

ἱ δια τριῶν τεσ των, τις εἰϊςα πη δ ητα ἢ ἐχ τγιρ ἰςὶ ρίρετα 
ππα. (σα! Θη.]δγο ρσῖπτο δά ΟἰδιισοηΡΊροτ τγιρίοχ εἰ, 

σι πΊ. Πἰττπ 7 η 1 τι, παῖδε ἀιθοτονἰάς Ὠϊοίςοτίήοιη [1δ. 
πάο,ςαρὶτε 192. Αριὰ Αὐβοπαιπι [10.9. τοὶ ἐκ σαρκών εἰς λχε- 

τακνιζό μῆσα, κὶ «ι) πτεπερίθων συμπλα ὁ μῆνα ἰσίκια γὸ ὀνομοί- 
ώμω. ἘτΊιΡτο [ἐσππάο, Κόκκον χαξειΐσεε κνίδιον, αὶ τῷ τεπ - 
ἴάοπι μᾶης γορεΐαι τγα τ, ὅτι ἐδέτερον ὄγομα δέν ἔξι πει- 
 νυισαν εἰς { λα γον, οὐ μι μόνον τὸ μέλι. τὸ γδ ατέκῆρι καὶ κόμμι χὺ 
τχοίς, 554 αιῃ!4) ἢ ἢσς οπιπία ρογοργίπα ὃς δάυθατα, 

; τρτίμμι, σέσελι εἴμμιγϑιλείατι, δἴχαρι, τόταιις αἰϊαὺ 
ζω, ῬΙροῖ ἴσροτε. ρίρεγῖς ίψρογεπι γεξεγγς ἃς βάθεγα. σε- 

ν τῇ γεύσει) ρίροτ ἄροτς ἱπιίγληβ ) ὈΙοίσοσί 465 ἰἶστο [8- 
«ρ.193. 

᾿φϑαι,ςοποοέξιπι οἴἶΐο, 74. 
τ ἤχι!5 Πππ|.πέπυγε, ῃς τοι, ἔχας εἤ καταμσοποτεῖις ἢ. Ηο 

] 11144.γ..«ὅδα δ᾽ ἔγχεα μακραὶ αν ἐπηγινρτο αὔτ ἐπηγίω αὐτοῖς, 
ἰεἴξ, αἰδάκενται. ϑορβοεΐ. πέπηγε δὶ ἐν γῇ πολεμίᾳ. ἤχιις εἴς 

ΒΟΥ [Ὁ]. Ἱτεῖη πέσηγα, σοπηραέξιι5 ἤΠτη. σιουέςηκα 9 αἰ- 
ζυμώ, (Ἠτγγ(οἰζοιπιι5. σώμα διαὶ δ νδύρων σιιυέχεται κὶ «-ἐπη- 

υαέσνγε τὰ φργματα » {40 1}1|τὰΣ ἤτητ ὃς σοηζίτιιτα: » Ποπιο- 
ἀσεασίγασε στῆλαι» Ἔτοξϊας ἴχητ ςΟἱ ῃπηπα: » ΡΙατατολι 'π 

πη ἴος]ς. 
Ὁ) ΤΡ ΘΠ 5. ςομογοῖας. ΟΕ Ρδἐ}}15 Οαζα )αίελξις ἔτίσοτο 

ὸς γείλα ας ςδαριατιπι; ας σοποτοτιιῃ, 
Θ.,κ, Ὁ πγθτ} 15. ππαῆςι5.» ν᾽ πεσηρωμῆ Ὁ- εδὺ ὀφϑειλιμοι, 
σάρτιι5 ὃς οτβατιις.ν᾽άε ΡΟ]]. 
Θ΄, ῬΡαττιάτις,ςΟηταπη πᾶτε, μεμιασμῆθ᾽, ΑΞ [ΙΔ φαγοι δ᾽ 

Ὕλη κἡ ἀἠπρώπου νεκροῦ κὶ ἐχθύθ-. φιλησούσι ὃ μοῖϑλον τοῖς ἐσέπτα- 
τα χακόσμοις νἸἀετιγ τἀ πη θη Πρπί βοᾶτε ρόσῖας ρίηραεξα- 

ἸΩΡΙπριςάτης ἱπιθυιτϑ ἃ πταίνω, 
οἵσεισαν. ΑΡΟΙ] ΟΠ. πο. παπὶ ροεῖς πτέπεϑον ἀϊσιιης Ρτὸ ἔ- 
ὅντ 1].6. τότε κέν μιν ἱλασσόμῆνοι πσεπίφοι μήν, Ῥτο «είσοι μήν ἤια 
υἦυ. ΟΧΟ ΓΑΙΙΟΓΙΤΊ115. 
οἷα εήρας, νης παρπεπιϑον,ἷπ του, 

οῥυπωρώς, (4 }ΠΠ4ὲ,Ἰπαξξο ξγατὸ, πε οτγπάτιι. Οἱς. τη 6- 
Ἰ.Δὰ Ατεῖς,5εἀ της βεγοιης ΠἸτεγα «σεπιιωμῆδως [οτῖρτς νἱάς 
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-ἄ μα, τεϑείῤῥε χα) ΗΠ οπι.1].β, 
"υὔδως) 4040 οτγδητογορογρετὰπι. Αἀιετὶν.ἐδὲ ὠεὶ ἐν πεπλάνη- 

εἴχθ, πε γηᾷ φιϊάςιπι 1π τὸ ἐγγαδαῖ 5 ηῈ νπῖμ5. 4ι!άετα τοὶ 
ὈΔΤΙΙΓ ἘΓΓΟγο ΠΟσγάτεβ 'π Επᾶροτγᾷ. διγαδο 5 δοκεῖ μοι «τότ 

νημήσψως χόγεόϑει»ν ᾿άδτασ πὶ δὶ ποῖ ἔπε εγγοτς ἐϊολ. 
᾿πληγανροτοι![Π,πιεαίιπι Γγατεγίταπι Ρεγξεξυτ ἃ σλύηω, νι ἀς 

ἡγως.}}. Ὁ, 
λυγν»ἱ4επὶ ΑΡοἱ ἈΒοά, 

'γήα., πλῴξαστι, ΗΠ ΟΠΊοΓ. : 
ἰπλύγω Σπὸ αϑδῳκειμῖύε αῷ σέ σλιγαιν τὰς ῬΒαιοτ ἴῃ ἐπέπληγον. ἶ 
ἰὴ ᾿πλιηνγὼν, Ροοτίςιιπι, Ροπέτατ ΡτῸ σλήξας ὃί πληγεῖς, «πεπληγὼς τὸ- 
προ βογοιΤης ἰοσιις, Ὀἱοίς.}. 8. τς. 

Ϊ 

ὰ 

5 

ΠΕ 43ι 
τιέπληϑε,τορίδειις οἢς, Οϑηΐτ Ν ομα, 
Πεπληθ. 14 ο[ξ σλησιάξων τρρασελαίξων,Οἰἠγ {Π μι ἄγ πι,ροτ ἴγπ 
ζορεη ἃ “ελαῳ ρΓο φεπεληιήθ., ἂρ ςοάοιη οἰξ ἱσλίωτο ἁριιά 
οιιπά ΘΠ. -ἀρύτα 

Πεωληρρφορημήρως ΡΞ ΠΠπηὸ, αδιιη4ὸ, Βιιάαιις ἴῃ Ἔρο]α φιφάζ 
δά ἴδῃ. [,ἴς, οἴξητασμῆμε γε φίλε οἡ αὐακεκρεμῆδε πνεασληρρφορημήζως, 

Πεπλησιακωὺς διδασκαίλῳ, 4111 πιιη υιατῃ γοοἀἰτ ἃ ἰάτοτς Ριώςορτο- 
τὶ 5: οἀοέϊι5 ἃ ργώςςρτοτς. 

Πιέπλιον, το Ηρ ροογατ,ροβ μπι» ἔτιτοχ [αξῖςο ἤιοςο τηδηδης α- 
Ρυιὰ Τ)ϊοίςοτ. "ἰδ. 4. ςαρίτς τό9.ν φάτο πεσλὶς,ποπλίδος, ὃς ἀγὰ - 
διρρέχνη ἀγρία. 

Πειλὴς ἱδὸς "146 πὶ φιοά πέσλιον, 
Πέπλθ', κε, ἔγιιτοχ ράτιιι5 Γαςοἱ ἰαξξοὶ, ἴῃ ἔο ς ταζα Πιπῖ]1ς, Ηρ 

ΡΟοτατα5 οτάδ πη μηκώνιον ν οσατονὺ μηκωνί τέων τοίξὶς Οασπιις 1α 
Οἰοῇς τα οὶ τάπης πέπλθ. τὸ αὐτὸν παῖς. κα χαμαισύχῃ κὶ 
μηκῶν ἀφρωδης, καὶ μηκώγιον, 115 γεγθᾷ ποπ οὔϊε Οἱ εηὶ, τὶς οὐϊό- 
ἄτης Ὀἱοίς, [ςγῖ ριᾳ αἰ πη ἐξὰ ὃς Γερατατὸ, ᾿ 

Πέπλον,», τὸ, ὃς 
Πέπλθ'»ε, δ. τοῖα Ῥυατοηι 5,4 ΠῚ] ἐγ 115.}Ρ4{π{π|π|0ςτολὴ, γΟ πὶ (ιθτῖ- 
1ιΠἸπιιιπι, γα σα απ λεπτὸν ὕφασμα ἢ σινδιώνικυρξως τὸ γαυακεῖόν 
ἡκκούτιον, ν αἰτεῖς παι Π οτιιπὶ ργορτὶ δ, φιιο πη ἀπο άιιπι χιτὼν γίτο- 
ταπινντ δηποῖαζς Εἰιΐτα, νης ὃς βαϑυύπεπλοι; ὃς κριλλέστεπλαι, ὃς ἐλ - 
κεσίπεπλοις Πα] ογιιπὶ ορίτμετα ἔμητ αριιά Η οπιογιιπι, Επτρὶ. 
ταπιξη ὃς ΧοΠΟΡΒΟη ΥἹΓῖ5 οτίαπη τγιδιμιητ, πέπλθ. ὃς φᾷρος 
ἴῃ Ερὶρτγαπηηηατ, ρτὸ γοῖϊε ἔμέξιοπὶς τοῦδε ἐδ ἱμεεο. Τλοηλειις 
πέπλον δὰ [(Δσγοτιμπι τίει ροττίηοτς Δηποτατ. ιοἀ Πιρετίπ- 
ἀπάταις σέσλθ- ἱπάε {μνρεῖ ἐς γυϊρὸ ἀϊςὶ νοϊαπς, αΐδιι5 Ἐσμπῖ: 
Το τίτιι ς Ῥοηχίῆς!) ἱπάμιιης ὃς ἤια Ππνι ας ἢ γα. απ 11] τηδ- 
ΒΠἰ5 ἐπ Ῥετῖςι}15 ἀςο5 ργξοδηζαβ ἔς {ἐδειιά [6 ΡῈρ] 15 οτπασᾷὲ 
ξαυιοτ 5 σπγογοπαϊ στάτια. ΚΠ ςΗν εις, πέπλων κα ς-εφέων πότ᾽ εἰμὶ 
γυμῦ ἀμφὶ λιπαὐ ϑξομυ, (ΟΠ ΠΊΘΠΓΑΓ. πτερετίϑεσαν γδ καὶ πέπλοις . Ἢ 
ὀνέδιυον καὶ αέἴπλοις τὰ ἀγίλ ματα,  ἰγρ!}.ἴπ ΑΞ ηςἰ 4. τὶ πὶ. 11 4ες 
[ραῇης Ρερ! άμηαιις ἔεγεθαπε, δογυῖι5 Μίπεγμς φοπίξογατιι πὰ 
Βαλ{{π τγαάΐτ. τὴ πος ἀερίπρεθαπίαγ εχ πιοτς ἀριια Ατῃςπίςῃ- 
(ξ5»αιιΣ Πτοπαὰὲ ἴῃ ΒΕΠ10 [Ὁ ρεἴϊεγᾶτ. ἀεὶ πὶς φαόαιις ρερί μα ναὶ 
ῬΕρ μαι ἀϊοίτιιτ, Ρίδυιτιις, ΜΝ απαιιλαι δά οἰυιίτάτοτη νεηῖὸ, πἰῇ 
ἀμ ἱηβεγτατ ΙΝ πηι . ὅ) χερὶ σέλα βαλόντες. ςογροτὶ ρε- 
ῬΑ ἸΠΠοΙφητα8.14 οἴτον οἰ ποπῖος σογριι5. πέσσλοι λάκωνες Π Ἐριᾷ 
Βτδταμηᾶτ, ϑέσκελα πεέφλαν ἰθέά46πι. Εγαᾶσ δὲ μος εἴτι! ο Ατιο- 
το 5 σοὐπι ΠῚ Πταγ 15 5 ἴῃ αι ἀποιπι ροηςαϊορίας ἐχοηιςθα- 
τ γ ὅς ῃδιψιπη δὰ Τ τοΐαπι ςδια] οριιηι. [τε τ να τη οὐ γγίθιις 
τη[πυαταῖῃ δα Ρα]ιεταπι, Ροπίτατ δέ ῥτο ἱπ[ξγατίς ἐιιοτιιπὶ 
ριιά Ηοιηεγ, ; 
Περλωμα, δ ΡΟΡΙμπι,  ἔπλΘοδΟΡΗ. ἴῃ Τ τας ἰαἰϊ5,θυτῆρᾳ χαρνιῖ χαί- 

γὸν ἐγασεπλώματ, 

ἐαγυμα 7. [λρίεπϑ απ, [ἀρῖο, πέαγυσαι  δειυέτὸς εἶ, πνύμι, Πα 
πνϑωχίάεπι αἰιοά νέα, ᾿πάς σνυτο, ιιοά Ηςίγ οΒ.Ἔχροπ. ἔπν- 
σέν. τσ Πιττὶ τῦγ ύμαι δ ΑἸ τὰῖπη ν απ μαθεῖ γπὰς σνύτο, ιιοά 1- 
ἄσπι ΗείγοΒ:εχροηῖςν ἐνόησε:ίης τ πέωνυμω ᾿τϊἀ οὶ ίαριο ἐπ- 
το! Προ. 

Τίεαγυμῆθθο 9 Ῥτιιάξης 9 ρᾶττῖςὶρΊτπὶ ροττίςιιπι ργο ποπιΐης : ἀπὸ 
“ἢ ανύω . ἢ πιγύρσω τὸ φρρνῳ. καὶ πήγύω, αὐτὴ τῷ πινυτὸς 5 σεσσφισ μέν», 
σώφρων) (ἀρΊςΠ5 5 ΠΊΔΓΗΓΙΙΒ; φρήνιμος,, σιωνετὸς 9 πεάγαιδευ-: 
υϑϑος.. Οἀγί. ὁ, Ἰυλέμαχρς πεπγυμένος, δίς πσεωνυμέν- οἵρίγαπ5, 

νἴμα5. ῬΟΙγ θῖιι5. τὸ γδ ταὶ ἐπτ᾿ αῥετῇ δεδοξασυῆων αἰ δρών εἰκένας 
εἰδεὶν οἱ μοιῖ παίσας οἱονεὶ ζώσας κὶ πσεανυμῆῥας, δες. 1.4. ΥἱΠοητα 5 δέ 

Πεποινμ ὡς ἢ ἐϊὸ, (Φίγδητες ς 

τίέποιϑα, τρεῖς ἀϊππι»ἀστείθω ἢ 40, ἤιπι ςεττι5»ἔγοτιις Πιπη,ῃ- 
ἀκιείατα μαῦοο, ϑειῤῥθ- ἔχω, στε ο9 πὶ σοητεητίις, ϑ'αρσώ, ἀκρε- 
ζὡς πις δύω. Αςοἱρίτιτ οτίαπι Ρεφτογίτιιαι ργο Ργαίεητὶ. 1146...» 
ὄφρᾳ πεποίϑης. Ἡςἤοίμις, ὃς 5. γεωωκὶ “έποιϑε, οέποιϑ᾽ ὅγε φι- 
λήσῃσι, ςοηβαἶτ πη 1 οτῖ, ϑορμοοΐκς ) πέποιϑα τοῦτ᾽ ὅἠμαπάσειν 
κλέος ἤρετο μᾶπο ρ ογίδεῃ πο αἰοοιυτιιγι πη. πέποιϑει ἐμζαλεῖν κὴ 
φέρφν; ἘθυῚρ 4, πέποιϑοι δὲ τῷ ϑεφ', 'π ΠΟ σοπῆάο. πέποιϑεν δὲ ἃ 
ϑεὸν, ςοπἤάϊτ 'π ΘΟ »οαρῖτς νἱ ροίππποίερείπιο Μαζῆ. “στεποι- 
ϑείη Ιερ. δριι4 ΑτΠτορῆδη. ν δ] ἱπτεγρ. σεποιϑοίη [πο τ ρ ΓΟ ϑειῤ-- 
ῥείν. Ἐπ τη Ἰπβαἰτῖιπεσοιϑένε. ΡΊατ, Ἰη Ἐρίταρ.ἀς δαρίεητονΟὐτέ 
15 χείρων, ἅτε λυπουυῦνὉ- ἀΐγαν φανήσεται »δια τὸ αὐτὶ «σεποιϑένα!»πὲ- 

τι ἐπῖπη ἰταθίταγ ν π4ι1415 ηες πἰσεγεθῖς πἰπλὶ5.αιιὸά ἔς πι- 
Ρετίπ [δἰρίο οππποπὶ ἤρειη τεροματ [α] Οἱς. Τιιίς,ς. 

Πεποίϑτα, ἐϑτέῤῥοειυ, ἐκσεποίϑ υ, Ἡ οπετι ά. 
Πεποίϑησις, ἕως") γϑζ ἘΣ 
Πεποιϑία ας "ἀεὶ ἃς «ἐποίϑησις Οὐ ςετιςοπβ ἀοητία, βάτιοϊα γϑερ- 

σος, Ρετίμαίο. Αι. τεττῖο δά Ἐρβεῖ ἐν ᾧ τ χορ τίω παῤῥησίαν κ' 
«ἰωὺ τρρστωγῶγίω ἐν πσεποιϑήσειγςπι Πάποῖα, Ηος ποιηεη ἃ ΡΠγυ- 
πῖςο τοργο θπάϊτιγ, 

Πεποιϑύσως,οοηβάςητοτ ΡΪΔυτο,ξιιπι ἤάιιοῖα, Πεγπσε. Ὁ 
Πεποιθὼς, ἔγετιι5» ΟΠ ἢ [5.11144.δ' ἱκυ ποσιυύῃ τε “σεποιϑὼς 9 14 εἴτ, τό- 

πιστευξὼς ν τεϑειῤῥηκῶς, ΑὙἸΤΟΡ ΔΗ. ποίοις ὄσλοις ἢ διιυάμει πε- 
Πεποίω μβύον, 14 11ττο 4] 14τ|8 Ργϑξἀἴτιπι. (ποιϑύτες:. 
πέπομφα, γαῖ Ρεγέςξλιναι Ατεϊςιιπι» πέμπῳ, ΡΙατο,νεῆο ᾧὶ αὐ πορῖς 

φας Σπορφυύμδνθ.-. ἱ 
πέπον τιλλο,ταατυτα γἱάς Πεϑ,ν; 

π 



.4.32 ΠΕΓῈ 
τπεπονίατο »Ἱοηϊοὲ ργῸ ἐπεπόνίωτοι αδοτα Δ ητ. πέπον νατο δαῖτα γἱ. 

φῦντι; Α ΡΟ Ιολ.᾽ι ΑΥ̓βοπιρατάσδη ςοεπδπ [ὉΠ]. ΡΤῸ ἀμεργιὺς ἐποί: 
σίου; ἡτοίεκο ζον. ἃ πονέομιαι. ᾿ 

γηνπονηκὲς. τὸν 1{10 ΠῚ Ὠ]. ; : : 
τέ πονϑῶ, μέσος οὐδῳ κείν Θ’ δυτὸ αῇ πάστωιν οἷ οτία τῇ ἀπὸὴν πονέω, πλχέο- 

νασμιῦ πῇ 8. ἱπιτα [πὶ δἰ εδει99 πὶ [δοοίτιις, πεέπονδει δειναὶ, 

Ατπ πορ πάη, πέπονϑτό τι ὠρὸς σὲ, ἡτιοίατι τη ἐς αἴγεέτιι τποιιθοτ, 
ῬΒΣ]ογατι15.) πέπονϑει στείρα ὁεὶςΡ} ΠΕ] σοπεῖσὶτ το πτάγιμτι οἔξε, 
Ῥαιυΐτις σαρῖτο (δεπάο ἀἀ ΕΠ οθιαος 9 πέπονθε ὀστοιωῦ. πρὸς ἀν αὺ- 

9αν, ος οὐἶπὶ ἔρ᾽ πᾶ σου εὶς 7 Θά σαρῖτα χΠ τὶ ρυῖταὶ ἐς Α- 
Αἰπιδ δῖις. πεπόνϑιισι τῖτο οἱ ὄρνιϑες. [ἃ ἴῃ σοποῦα Δ Ἵππὶ οοπίρι- 
εἰ ροτείς. πεπον ϑέγαι διισίον δοκεῖ, δὲς βατὶ ἥ πη} ντςταγ5 θη, 
εὖ πεπονθώς, αι ἀσξορῖς δὲ πθῇ οἰτπγ.ἐδὲν χευςον πέπον 9 ὃς υἑωὺ ὅ' 
πεϑνηκότ θη ΑΕ] αἰ ΜΠ] θεποβς!) ἀσεερῖς ἃ πηουτιο:ΡΙπτατοῖ, πῃ 
Οτβοπεινάς Πάῤώ; : ὙΌΣ : 

Ττεπονϑή τας) 111 αἰ οξτι, Ηογπίορ. ' 
“τε πορεῖν, ΕΗ εἰν οἷν. δούναι Ροοτῖςα ἀπά Πρ! ἢ Ῥτο πϑρεῖν. 
Πιέπορσα, ροροά 1, ΜΘ ἀτιπν ρ οι ἐςξιιμι » ἃ αὖδω,πεπόρδιεἰ) ρα ἀοίδαῦ, 

Αὐἰπορὶι. {8 : 
τηέσοσϑε, ρα ΠῚ εἴτ ς. Ῥγδτου τυτη ον ογδὶ πείχ ἐν ΕἸ ἃ πη ϑὼ;σω,η- 
κα "σμια)γπέπησϑε,] ῥοπῇ ὅδ ἡ εἰς ὁτψ 6] ἃ πονέομαι πεπονη μα)» πεπογηδ)ν9. 
χ7) συγκοπίω!, Ἡοπιοίτ5 Π14405 γν6}) κοικοὶ «πον αἱ πέανοὗνε.1.| 5 
σεπονϑατε. ᾿ ἡ 

τιτατοτήαται»Υ Οἱ τ Ιητιὰ πνστοίομι), ΗΟ πΊοτ. 1.6, ἔγϑα εὖλι πεποτήαται, 1. 
- πέσοντω Υ οἶαης. ᾿ 

Ῥιεπσοτημῆμθ..ν Οἷα η5. ΑΡΟΙ ΠΟ μἴα5 ἐφαυνϑη ον Ὁ» ὅνη ὠρρτέρῳ πεανοτη- 
μῆριθ- ἃ νετῖθο ποτείομαι. πεποτημήμώςν ΟἸαητ 55 ΑΡΟΙ. ἈΠοί.. 

τιεπότητω μετέωρος γέγονε} Οἰ ΑΙ το ἄε τη. ᾿ 
ττεπόπητο, οἱ αὐατοεπέτετὸ, δου, δεινηὶ ἔρις πεπότητο. ἐλ θη 

τιέωρφγά ον ἸΝιεάτην ρογἐρέγιαν ἃ ρῴπω, ΑΛ τορ  ῖπ ῬΠατο ὡς 
“μακαρίως πεωσαγατὰ ἡ ὰτη ξ Π οἴτοῦ ν οὐδ Γουπὶ δέξιιπί οἰν ὅζρυς.- 
εἰαγὼ, τοι ἀθτα . δ δξαποτὸς πειοαγνυ ὄν τυχέστῶτα,. στην πογὸ α- 

τιρίσαν δφατὶ ΠΊ τη ὀπεωράγαμᾶν αϑ'λίως» ἰάοπι ΑἸ πο ρ. νπάς πε 
ρᾳγὼς κοι ς, ΓΑ] Γευυ πΉΓογὸ αἰτοέχι5»αριι πη νην ς 

τίέαρφικεν,ν ελαἸἀἶτιπέσρίκεν αὐ τὸν ὁ κυρ, εἰς τὰς χ εἴρας μοῦ, τιν. 

ι.Ά6ρ.Ψ ΕΣ ξιπιοιώ 
πήτρακτωςαξτιπη οἱε, 2153} 
πέτραιλα»ν μά τις ἔτπι, ὁ πορ ἢ. Ἡς ΠΠοπ.6. ὑκυρυξεν᾽ πέτνριότη ὅξιις 
εὐλιουσλκοίν:ν ἐπ οη(ο5 οἵϊο ἀκ ἐγ ξιτσ ούοπτ ὅς ραττὶεῖρ. ἀριια 
Ῥαι]. κά Κοπιδη.σαρ. 7. πρραμλθὃ- πο τίωὶ εἰ καρτίαν ν ἐπα έτης 

δὲ αἀάίδιις ροσοᾶτο ἃ ἐπθηλ,οραίω, ἔλέϊτο εχ πόραωνρεν, ρα ἤισπε.- 
ὡρῴμω,ἐρῴϑίω, ᾿ 

πέαρανται οἱ καιδοὶ ει ρογα ἤππτν ολάϊτα, Δὲ ΓοΠΐην 
Τεέορᾳχ ἕνα! ΟΡ. Πς, ΑὙ 11.1.3. Ετ]υῖσις:1. ὃς πεωραγθα Ρτὸ εοάοιι 1.9, 

ς4Ρ.8. ἱ : 

Τετρη γα), ἔτιιπι εἴϊς, Ηεγοάοτ, 
πιεαρῶ μνν,νε»ἦ αὶ ἷ 
Πιτωρωυῆίον, κα. τὸ εἰ καρ μῆρηγτύχν ,γϑεσις, [τι μοῖρα τύχη τε τρωυῆον,» 

εἱμαρμϑῥη αἰ εἴταν Οςἰ Πο, ἴθγο ίεχτο σαρῖζε [οοιιπεο. Ῥγο ὅε- 
, τξϑατωυῆδον ρετ (γ ποοροηφαιιοιὶ ἕατο γοπτατιπὶ εἴτ, Ρατεῖςὶρὶ ἢ 
εἴν, ὃς Πρηϊῆσαι ρτορτϊὸ σο( ἕατο ἀοἰπἰματινην ἴοτι ργα οτίρτα 
εἰϊιὡς το τόπῳ ποτρω μῆλον ἐκείνω τ ἐταλίας κεφαλῇ γγυε τη. ται 
1171 ἀατίμο οἴει ἃ ἔατὶβ Γοσιμαι {ΠΠπ|πὶ Ττα τα σάρατ ἔπει 2 Ρ]ι- 
τατοθιις ἴα Οαπλ][ο. Αὐοτε ες ἄς ππσόο τγαάῖτ. Δ} αἰταα 
υὰπὶ Ῥόμαν ἀϊεἰ πεωρωυούω, δαὶ τὸ πεείρατωῶτη πόρτα »"᾽ μηδὲν 

ἐν τοῖς τ σιν εἴ σειρφ: ᾿ῃ αι ἂρ οΟ οπτηία τοστηίηατα Πιήτραδ Ὡ1- 
Δ] ἴα τοίη ἤάσιγα ᾿πἢ αἰτιπι τι Α ΡΟ Πομῖας Γδοιμάο Ἄτρο- 
παιτῖς, ἄσσω κυρὰ κρικῇ πεσῆρυδύον, 1 ἃ οἰκ, ἐπνω πεῶρω μῆμον Σστοϑιανεῖν, 
ποπάιμη ἔατο ἃς πιοῦτὶ ἐς τ πατιιπγ ἄς πὶ 1] ἀσπη»πεώρωμίη - 
λασε μοῖρα Χ οΠΟΡΒΟη.πεώρώμῆνον τέλίδ. εχ ἕατο ἀοἰτίπατιις Ππὶς 
δέ ταῦ είειιτιις. Ιουη.1].γ, δα ποτέρῳ ϑιανγείτοιο τελίϑ» πεωρωυΐνον δε, 
Το πέτρωται εἴ καρ ταὶς 

Ττεωρωυῆ8..ἔλτο ἀοἰπἰηατιι5. πεωρωυβύ. νός Θ΄. Ετιτὶρ. 
ΤΙέωρωτα ἔλτατιι πὰ οἰ ίατο ἀξογοτιπι ο[Ἑ. ΗΠ ΘΠοά. ἕνεκα οἱ πέωρῳ το 

ἐᾷ ὑσὸ παιδὲ δὼ μίωζαι, ατνὸἀ ΠΌῚ ἕαταῖς εἴδει ἃ ργορτῖο ἢ]1ο 4ο- 
πηατὶ ὃς ν᾽ ποῖ, ; 
τιέπταμων οἰδεῖ, Δὲ οἱ Ἰούςρτο ἐπ)αμα), πλεονασμῴ τῷ ποῖπαίς Ἐτν- 

τποίορ.. Αριᾷ Ηοπιοτγιηι σαρίτιιν αὐτὶ σῷ ὕπλωμαι» ἰξηνλώμμαι, 
πρρα ἐξλημαι » αϑεόχβίμν Γαττι Ἔχ Ρ] ἰσάτιις ὃς. ἀρουτιιδ᾽» ρθη 5 τΒΘΠΊ8 
εἢ πετέω,ν πάς πε πίζω ὃς πεταννύω, [πιο πέϊἀύνυμι. γε 1{144.. ἐν ὠμφὶ 
ἢ) πέσλοι πέπ]ανται.ὃς [ἴδ το ρτίαιο Ἐριργαπηπη, δ ςιρον αἰϑρύσας χεί- 
χεσι πεη]α μήδυν, ρατοηβ: ΡΟ ΠΟ Πΐπ5 Τδοιισίο Αὐροηδῖτ, πετ- 
μῆνον κιδας, ὅζο. Ἡο το Δη115 Αι. ΠῚ πευρφξεω εἰ, πεπῖα μῆροις ἐθέοις.1α- 

αἷς νοϊδητὶ δ τι5. ΑὙΠΠΟΡ μιν τάς ἵπῆημε, 
Πεστεῶς, [ἀρ [ΠἸ5ΌΡ ΤῸ πεη]ωκὰὼς, 
πεπῆηὼς τος. ἡ ὰ ππτήστω ηἰιοτ οἰ πχοτιι σοητγαθῸ εἰ" φόβε συστέλ- 

λόμα » τοίευ ξξιις το τονε πη 55 ν οἰδη5.οΧ ΡαΙιι5. εχ ρα πάθης 
αἷας 5 Ῥτοίετγατι5. ΑΡΟΠ] οὐλις πο. ντάς υὑποπεπῆηως, πεπῆηα, 
τγορίάα, ΤᾺ οπὶ ἰδοιι 40 Αὐροηαιῖς. δείματι πεπῆν ἢ «τοὶ ςεἰτνρα- 
ποτα τγορι ἠδηζουμη, πεπηηζαι ἰκταὶ, Ἰοπιοτγ. ἀν. [ἰτοτα νετρῶ- 

τίατῇς γαιις ἱπτοτριαἶτογ ἐχτοπία, ἱ, ἔσω νενδυκήαγντ (014. ᾽ν. 
ΟΧρΟΡΓοοΙ {45 Πγ1 πα ητῖα. 

Τιρατικὸς γοῦν, δ, γἵπῚ Παΐσοη5 σοι θη ά1, πεατιχαὶ διωἔμεις τὴς ἀ1ς8- 

Πεπτὸς οὐ, ὁ, (ΟΕ ϊτπ159ν εἰ ςο 1 δ111ς. ΡΠ π. τ 
Ππίστω, μιπέσωνγο! πέψω, ραποπι ββοϊουρίη (Ὁ, ἀΐ ρογο,πῆατην 

πεηϊως, αἐπωκώξ, δορἷν, ὡς με βαφασῃ πεπθώσει τωδε κϑεὶ 

Πεπυϑοιτο, ἰκούσοι,ἱητο ἴσας ὃς Αὐλάτατ, ρτο πύϑοιτο, Ρ 

πειρυίϑωνταιραι!ἀἰαητ,α διωνται,αἰεύσ σα, 1. ἦχ ένα μη Ὑρώες, « 

᾿Πεπυρᾳιτωμυ Θ- σίδηρος ἔφττιι σαη θα, ἴρι ἴπ μον. νέξε 

᾿Πέσυσμαι» αὐ ἀπ 4 ἀιοῖν τἀ οτοίςτμ], 

᾿Πέπυστο αι! εγαῦ, ΠΕΡῚ ; 
Πέπωκοι ἃ δέϊω, δ10 1. τῖτις ἤππι. 1 ποΐδη ἴα Ταρὶτίν, ἐασεασω 

Πέπων νος, δ) ΡΟΡΟ ἔγιιξειι5 ἰρεςῖος πα χί πὸ τς ἔγιρογαη 

περ». {να ῖσα δἀϊοξεῖο. ἀν Π ξ, αἰχνύυδνος αὖ. 14 εἵϊ . 4 

Πέρα, Γαρτὰςν [τὰν [το Πι5γιἐαὴρ μέτρον, τῆία “Ὦ δέοντος» ΑΥ 

ΤΙερρίαν, ρΟ ΠΟ γάγοΡ ΓΟ τόρών, σλέειν ΡΓΟ ρους ΗΘ πιοὶ 

Περχασκως ροοτιοὺ ρτὸ ὥρα, τγαηίς ο,τγαϊϊςῖο Ο ἀ.ε. 
Περαίας, ἱ ττ ηΠΙτογαηιιϑΡ οἷς ἀς σοποτῖς σαρ ΟΠ: 

Περκίνοοϑεη οι! αἰ ΓΟ Χ οπόρθοη. Εἰθαπαδλῃ ἀτρυιπιθητο, 

δ 8 δ τ} 
τπεητα οοξειοι οἷν δάλιιαητῖα: Β πο ΠΠπ|ς νοσεῖς ἐς 
Ρυά Ὀϊοίςογιἄοπὶ 110. τογτῖ] 9 σαρίτο 58. ΤΙεπ' 
οὐητυΐ., μα ἀρ ίςεἴϊιι5 σο] εξ 65 πηδειιγαητ, 
ςοξϊίοπειαι δάϊαητ: ποπταιηοη δα σοξξιγαιῃ ς ᾿ 
οἰλὸ πέπὔειν ψετσιμαι λάεὸ σοπττγαόζιπι οἵ". ντοχ Ππη 
τοί ποι Πρηίςεῖ οτίαπι 4ι18: ἱπ ΠΟ] εξ Ἰοη θιις ππαὶ 
Θαϊςπις. [ἰδτὸ [δοιιπάο δά Οἰαισομοπι, τέο ασεπ 
διαπι υντικΐωυ ογωγ ως τἀτί ΟΠ ο τ πηᾶτιιτα πα] ὃς Πρ ρα 
Ῥταοςαιτ ἡ αἰώδηιθ- ἡ χακαστικὴ, ντ ἰδίφοπι δαὶ 
1ὸ δηῖς. ῃ 

410.1π Ῥγατογῖτο ρογέςέϊζο πέσεμφα « γπάς πέκε 
{ἀπ|.Οαϊοαν Οἰλιις ἐὺ δ᾽ ὅ)ὴ, κόποις ὅσει κωλώς ἡέψω δὰ 
λόλειν ἐϑλίειν»πςοιιηις Ροἴϊδιης σοποο οτος» οταν 
ἐπεψία,οτιιάϊτᾶ5, ἢ ποτ ἢ 

τ φει ἡ «πῆρε αν ἐπ]ωκόται, ΓΟ 14 Ρ (τλπ ἴπὶ εὐ οπη. ΤΙά στη» πτεπῇ 
τόνδε συ κα ϑαριμόσαι»ἰζγατιιπι ὃς ἰασοπτςην ἐγάγγο πη, 
κότοι., Τ᾽ συγκοπύ, σον ὙΠ 

ϑεαι ᾳαᾶτὰ ρΡοοτῖς ἐφ Ποσ, ο΄. , 

τάς τοῖα πῃ ργαςοιρίδηζ... ᾽ 
᾽ εἶτα 

ςαπἀοξαέξαπι.... ΠΥ ἽΝ 
ἵπτο! οχὶ, Ασομ, γι 

για σύυς αἱ. [(Ἱἴ,}. γ τοι ἱ .2 
ΤΩ 

ἼΠι 

εἰ δηρἸάτη ΘΠΪΏΥ ΡΟτΙ18. οτᾶτι γηάς αϑεασωκισφα ιν} ὈΙδλτ., ον συ 
ἰοα 

ΡΙΊρταΣ ἰἰδτο σοισαψῖτε Ρ τι πλου δου] ]οίσοτιἄςς ἤτο δι ἼΩΝ 
ααρίτο 167. Ἐτ σεπονα! τοῦ οπποϑ ἔἰ πιέζει ππατιγὶ ὅς, ἼΩΝ 
“πο πονηῖης νοσαηταγιν Ἂς ἀρι ΤΗςορΒταίσιηι [10 μένοι 
Με πουῖα: ρἰαπτατιςαρῖτο ἀποιςοίπγο οἱ σύκου πέσονες, αἰ 
το 5 ζοσῃποπίοητο ΡΟρΟης8 9 Διητοτεῖ. ἐπ Ῥγοδί οἤπχαξ, πω 
46: {Ἐ.32,ὑπέσονες βότρις, Χ ὁπού μοῦ ἰὴ ΟΕςΟποπΠι. Ἰρνίεὶι 
ῃοξξ, πέσονες ὡσώραι, σοξξα ροπῖα, νθὶ σοη, οἴ Ἑσπιὶ ΤῊΝ 
οἱρίταν ἀιξοπὶ ρὸν τγαι Πα ΘΠΟΙΉ ΡτῸ αἰποιλὸς ,ἤκλυ ἐπί 
μος οἴηρτο ξγαξιο 9 οοευπϊπατοςίρμαιο : γε 11 ὰ ἜΠΗ 
κακ᾽ ἐλέγχεα, οἰ χαιίδες., ἀπ᾿ ἔτ᾽ Αἰχαιαῖ Ροπίταν ἰϊαυιαπ ἽΝ 
ἐειὸσν ηάς οἴ 1ΠΠπ||| μα λϑωκώτερα πέασονος συχοῖδ μοὶ ; μὰ ἰυνὶ 

Το μαὐ]ιὶ επαΠΕῚ ἴσο πλᾶταγα. Πορίτας. ὃς ἴα Να ἜΗΝ 

Ῥτο οοὐοπη.Πητογάϊιπι δ]Δπάα ἃς δυηΐοα γοχυντ ὦ πέσων"! ΜῸ στιν 
ερσφιλέσπειτεγροσίιυέσ τατε, ΔΙᾺ Οἱ [Π πιο» οι! π 41 {Πππ| 69 ΕἾ παν τι τον 
ταῖς Οὐγ Π. νὴ Τὰ οἴτοῦ ἸΝορτιμιιπ αἰ οαυήτιιγ. πέστων αὐο ΜῈ) ἰμιιυ} 
ὁ δυϑεάλυτος "ἡ αἱ ϑνενής: «ποτὲ 3. ὁ ωροσίωωὴς γὐστὸ τῷ «σεῦ εἰ ρ πὶ ΜῈῈ ὁ μηῖοι 
λό ΑΡΟΪ ἰπτουρ. ἡλίων 

τηοοτοη3.Δ4Ζα ἰ.2..ΟὙαμΉ τη ὁ δὲ αἷρ σι δεσμίθ.. κα ἐναντιά ἡ ἐπι 
"ἡ μειωτικώς λέγεται» ΟΟὨἰ μη ξῖο ας ὃς φἀπετίαειὸ ὃς ἀϊῃ ἼΠΠ 
εἰς ἀϊοϊτατο τῷ ρτὸ δ, καὐρ χα τοι, ΗΠ Οππιογ. αὐτῇ αὶ 
ΑΡΟΙἈΒού. αν αἰ ὄθι,ν δίσιαιις Πι. Επτῖρ, 

ΕΝ 

ἐυγλάιι 
᾿ ἐμ 

πῆρα αἰδρω πα, ρτὰ ̓ οπῖπ πα, ΡΒ! οἠἴγατιίη Η γος ἼΩ 
(πρτὰ αττοιῃ ἰ ἄοιι ἰδ ̓  ἀςπη, αἴρα τῷ μέτρε,ρτατον πποάππὶ ἡδι 
Πι15. πόα φυσηκου κὴ μεπείς ἡ Ῥ] αἴαιιαην πάτιιγα 85. πιο 5 ΕΣ ἴδνι ιν 
«ἦρα ὧν τερσεδὲ χόμεϑαις ρττον οχροξξατίσποπη. αὗϑα τῷ εἰκότι ΠΡ -ς 
ρα «ὦ μετρίκ. Ὁ οππο {ἘΠ οπ, αἶα τῷ καιροὶ, αἴρα τῷ μυςυείαγίϊ δεῖ 
{ποτιτη, Ναζαυζοη, αἶα πῷ λόγου, Πρτὰ υὰπι ἀἰοὶ ροζοίε, [5 0}: 
Ποτεῖος ίσχτο ΡΟ] Ἰτι οὖ, χὐ τούτου μὴ αἷρ α Ὡροβαΐνενν. ἵν “δι 
χαλετοοὶ γὸ οἱ πόλεμοι ἀδελφων, κα οἱ τὶ χῆραι σ᾿ ἐρξαντες, οἱ ὃ κὶ πἰνενι 

σοῦσι, ῬΙατο η ΤΊ πη, ωρέπει μηδὲν ἔτι αὖρα ζυτεῖν, αἱ τς ἢ 
αιίτοτς ΟἹο,ντάς Πέραν. ὶ ἼΝ 

ἰ 

ΠΝ 
(ἔᾳι 
δὴν 

͵ 

ὄγὴ οἴνοποι πόντον, ἱ. στα πῦρ ιν, δε ναι, 

ὃ ἱ 
δισαρ 2 ἤς Οζα ςουττγαάγίμιι ὡρῤσγειθυιαρι 4 ΑἸ πφιπι ἢ 
τιν φερα τῶ», 

πὶς Π πιο ἘΠ οηϊς αἰθὲ τὸ σεφόρε »ἀπη χὶς Ασομ ίατηιο, οαΠὶ 
Ροδτίοις εἰς, εἰς οἱὲ ἔδει σίου) πε μέλειαν αὐβαϊνεόϑεῃ πἢ ἔργου, 
ῬοΓΗοΙ του πιΐηαγὶ ὃς ἀςΠηοτο, αὐραίνούθτι εἰς τοῦ με τρρώϑεν Ὁ 
ἄς Γερῖρ. ἴα ρυίοτα ργοβυςάϊ ἴοι ροτάπιοϊ ς Εἰοϊπιϑ:[εὦ 
ταῦ!ο ἡρβο ῆσας ργοπιοιιούο νἰτογἐτιϑυτόαγνεται τὸ ἐφεξῇ ο»ἴατι αν 
(οἰῖος Ρογροῖια, Αὐἰοτοῖος ργίπτο Δα ἰπια ππι, «ὐϑαίνονταῦ! 
εἰς ἐὐον, Δ} 1} Πα ἕξη ργο Πο λ 5. Πα ατι αἴϑωνόμῆν Ὁ. λόγος, τὴν 
καστον,Ἰὰ ο[τ, οτατῖο α ἃ ν πιιπηηοπίαιις ἢ σα εἶπα ΡΟΓΠΊΕΙΝ 
ῬΙΒτασ μας. ΑσΠτοτοῖος ἀς αππάο, αἰα ἐκ «τ αὕτων πϑραιγομῆσν ᾿- 
πυρία διατελεῖ, ἰ4 οἴδον πίςα οχ οπιαΐδα5 σοηβατα ἱποοὶ 
ΡοΓπλάποῖ, 

ὲ 
Ὑ 



ΠῚ ΤΕ 
τ αγχοιγοἰς τὸ αἴας εἴγω, τογεΐπο 5 ὦ ἤπιον ρογάτι- 

(οἰ ουτελοισα, εἴξανύω ἀποπληρω, ρτοὐπιεη;ργΟθῸ 5 ἔογου ὃς 
τγάη ππιοο, Αὐξῖα, Αἰ σοιίατηιι. αὐρώνω τίω ὁδὸν, Αταΐτο- 

5 γφοῃῇοῖο ἴτοτ, ἔδιι ἴτογ ἰοὰς γοἄάο. νἱάς Ἰῃτογριοτῶπι, 
» ἐλπίδο,, Ετινἐρ κα, ὅτε υἐδὲν περανεῖ πρηλοῤδμεν ὑμῖν. Δ εἢν, 

ἣν ὄφιλθ. ἔφαι ὑμῖν ζουνϑείας , αιαάο ποη εγὶτ ΔΩ 115 
ΟΡ ἑν, Τ νιον ἀ14. αὐραήνει τξω, ἔοτας νίαιιο ργοάιι- 

τον ὃ) ,ὁ τι νὶ πὐρανεσι παι ἐεη ἔ χέν αὐ μοὶ μηδὲ ασηΐγνυ τη ἐν οὐ - 
Ἰγρυπηξτιμτι εἴτ, λυ ουΐης σατοητνῆος ἴηττα [ς ημίς- 

' ὁποτοίςοτς οἰξεη της.» Αὐτζοτοῖος ΠΌΓΟ ρεΐπιο, Απἱ: 
Ἴ, ἐπόρ ἀνα, ὈΊατὸ ἀς Γορ δ ι5. αὐραίνειν αἰμὴ ψ᾿φονςρ ΓΟ φέρειν. 1{0- 
γώ! θα ἢ, δὴ πϑρώνειν. τίω) κοιτηγρρίαν»ἷαπι τα πΊριι5 αἰξ ἀοςιᾳ- 

ἀχροα τ, χΓ ἑταίρας λόγῦν τόρωνειν τοπικώς, 1 εἰϊ, ἴῃ πιο- 

ζῆ Ῥοτοτατγο. τόρανω, οἰ ἄποθιις Ασοιυ ταῖς. δορΒοεϊ. 
ἀζι γυκτὺς γδ ὑμᾶς τῆσδε φράγος ἄσκοπον ἐχέ πὐρανας. αὐτὴ τῷ ἐ- 

απο τοπὶ ποίδις ἔφοῖτ: αὔραίνω ἀύυσας, ργοροιδητογ ρογῆ- 
ὶ Πορίναη.ἷ ῬΙιτο. αἴρων ε τοίνεω ὁ )γτι λέγεις αὐύσας ποτές [1ε- 
οἵ ετἰαπὶ νοραθι! ι ἀἰα]ς ἐπ σοτιμιι: παπι ἀἸοἴτιν αὐραΐ- 

ΡοΠτῖς νοὶ σοιςο [5 αἰ ἰαι ἃ οξἤςοτοςθος οἰϊοἰπἔον- 
πο νἄους ας ῬγτΠαροτίςογιμτι ξα{Π| ργορτίτπι νοσα 
γα πη. ΡΊυτ. δΥΒΊρΟί. 8, ἐδ ῥητορας «ὶ σομῆν περα νεῖν τὸ 
κότων κὰ ἡπϑανων ὅγηχάρφιιῦ τας, περαίνειν. 5114, τὸ συ- 

" 

οαγἤιις ἀς Πτιιῖ οτοϊβοὶ σοητγατῖο » σοπῖγά. ΑΥαζιι5. 
ἧμωος πασει τἴροιοϑεν αῇτι γγύνται, ὃς ἰατη απ τοῖο ῥγοςοῖ 
το γΊγρο)ΟἸσογο οἱ ἃ ς[ἰ αὐτιχῖραν, [ἀπ οἴλλο αὐρανόϑεν ὅλ 

σον, ΘΙ Ἶ 115 ν οἰ εἶταν [γ ἀ115. 
νἸτογ ΟτοΧτογοσ ἐναντίος, ΑΡΟ.Ι. ΑΥὙΤΡ νὴ πᾶστε ποραΐη ϑρηϊκίης» 

 ἐγάντία χώρᾳ “ πρα χης γἱ ἡ ΧΤ᾿ τὸ ἐνὸρ πίον κει μῆδη πὕραϑης νήσε, 
τῖς ἱπία αἰ άεπι. 

εκ: σο με κα. μαι, ὃς Ττεροδώς μι σω αι, τΓΑΙΙο Το γᾶ. 
υ εἴτα πη δον: Ορ το ά1ο τ, ψιαβαΐνω, ΔΡΡΟΙ ΓΟ τγαπο ἔγοτο παιῖρο, 
του» Ζιαβιβαίΐζω δὲ αὶ νην. διαί γωπὕραιωϑ' ἔσομαι, τταἰ!ςἰατοτγᾶ- 

Ἰπορίναπ, ἐ αὔδα ϑύμυ δ πο ταιμωὸν, τγαὰ [16] Πτιτμη, ΕἸ ο- 
τ, ἐπραιώϑοησ αν, ΓΔ ἢ 5 ἔτ οτάτιιηζ, εἐἰτύρωώϑοησιαν ὦ ἐωώνιον, ΓΟηἸς 
Δα (οτιιητ, Τ Πτιον ἀ. περανοόου γα Π τς. πέρα βμῆνοι χὶ 
ἰάθη." πλέοντες, περαιωθεὶς ΓΓΔῸ [{Π11{{Π|5.. 4.11 ΕΓΔ ἔτο- 

τπιοϊαπ.άς [πιέζῃ περαγω θέντας δ᾽ χήμνίω ἐς τὸ εἴσω λειμὼν 
ται ἱ. ρα] ἄς πη τγαϊςέξοϑ. 

Υ Πτ τ τι5»α πιρ [τ|5, [ΟΠ σ 5. ΡΓΟτλη 1155. Επιτῖ ρ᾽ 4. (ςαΐτηι, 
Ἴ ἡτέρω τὰ τροσὴ κοντος. [Πρτὰ ττιιπι. περωτέρω πὰ δέοντος 9 [ἀ- 

ἃ τποὐτιη}, 1 ο[τν ποῤῥωτέρω, πιαϑῖδ νἰτγὰν Δὲ (ΟΠ λ1 5, περαιτέρω 

μὴς ἀρ ἡ γλν ἑαυ τὸν, τα ]τὸ αἰιδασιοῦ οὐτα τ, Ρ᾿ τε Οα! θα. 
οἔτιο, Ὀιάγπιις Ὁ. 1 νόος ΤΤορϑ μός, 
ποῖαι ποθι} 11) (ςιιοατὸ νοσα]! ὃς Πέρα, ΓἜιιθητο, 
τὸ 9 τγηβον [τγὰ. Πιροτοίιρτᾶ, ΕἰῈ δυτεπν Αἀπιογο᾽α, 
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{1 ᾿ Θαΐτιο πη ρτταγιντ αὖρα πίστεως γι ρτα Πιίσηι. οἷ αν ἀ:- 
. ᾿: ὦ δ ᾿Ξ 
᾿ ἀρι Αττοτείειπ ἐς πνπηἀονίαροῦ Τμἀος 514 ο[ οι ἐν- 

,ϑειλάασης, ΓΓΔῊ5 Πλάγον Τὶ πιο ἀϊ 5. διαπλδυσαντες πό- 
Βυσγάϊ ἀος.ρτατοτηαιίραηταβ, ὁ αἴθ αν, 1 εἴτ ἃ το- 

ὁ κατ᾽ αὐτιχρυ τη αἷρ αν ὄχθη 5 αἴτοτα βιιπιῖ 15. τῖρα. τοὶ σύρ αν» 
ατὸπ αἀιοτγίᾳ ραττουίειι ἐ γορίοης, ΤΊ ον 414. ΜΑττῇ.ς, 
ἀυττῇ εἰς τὸ «ὖρ αν,λπι νἰτογίογεπι τῖρ ιηλ. Πέραν ρΓΟΡυ ον 

βὰν » Αἀποτθίιπι ον ἰοοὶ ρτοον ἰτγὰ γᾶ π5.ὅγη ϑτέτερα. ὃ.) 
ὀκεῖνα ἢ, ΘΡΡΟ ἰτιιτ οἰκο ΟἶτΓα ὅ2: τεὺ δε, ο] ϑεέτερᾳ ον, 
τι5 ἐς Καὶ ὁιπαη!5. τότε διέβησαν, ἡ τότε τορώτον ἐϑείῤῥησιαν αὐ- 

ποιεῖ ὅσω! ὙἿ ὥραν πραγμάτων. έρᾳ νοτὸ Πραϊβσας ἰπρτα πιο- 
τὸ υἱὸρ μέτρονινἴάς Πέρα. ᾿ 

ἡ, 5ἰ ϑυπόταικτον, αὐτὶ τῷ τελειώσῃ, 
ὑὸς αἱ Η ποι ροτγάϊιςοπάι ὃς οἰβοϊομάϊ νὶπη μαθοπ5. Ττοπὶ 
δγίτιις εἱς ὃς ργοθὲ ποις ἱπέεγγε διῖ σου ο μά οτς αἰ ἐαιιϊώ, 

ἰναη. Ἐσαυΐτ, Σεωυερκτικὸ ἐγέρ ἔξι χὴ περαντικὸς ἰῃητοΓρ ΓΟ 5, αὗρας 
τοῖς λόγοις, - Ἢ 

τος, τὸ, Π Οἱ 5. ΟΕ χτγοπιϊτας.οτέλ Ὁ’. ΓΕΥ ΠῚ Π115ΡΌ Π ξἘΠΠῚ 5. [1Π 68. 
Ὁ {ἰπτο 5, ΠΠπιπηα. πτοῖα. τέρμα ΕΧΊΓΕ159 11 ΠΊΘΏΓΙΠῚ ἜΧΊΓΟ- 

ΤΙ, τὸ ἄκρον. αἷϑας ἀγαϑών, Γαπηπτὰ σοποτιιι, ΟΠ υγ (Οἰζοσηιις. 
ΕΡίσατιις ᾿η 56] εις [πατέης. ἔτι τε τὸ οἷδας 170 δηεϑυμιών ἐδήσα- 

Ἰοςογέτηιις αι εὔϊεπε ἤποβ οἰ! Ρ᾽ αἸτατιιπη, εἴας ἔχεν, 1 ςἢ, 
ἐπηο τῃςη, Αςοϊρίτιγ ὅς. Αἀπεγθια τοῦ » ας πα ά πιο. 
ἴΔΠῈ τέλιθ., ρετ ος ρῆη τῷ κτρ το ταπάοπι,ἀςηϊαας, γἶτο- 

αἴρας λαλύσω δὴ) ἔϑνθ', αἰ Πιπηπτᾶπι ᾿Ομαν ἐς σερτο)ςα- 
8. ΗΙ ἐγοπῆία., αἴας 3. ταπἀεηι ΡγοΟΪ τις 9 ϑας 3 ἔστι χω. 
ὅς. Ἰά εἴς, ἀεξηΐαις τορὶο οἰ, ἰά εἶ Ξ τέλϑ. δέ, (ςθ65 

σά ηι15. ἐδὲν κωλύει μιέϑυσον Ὁ] ἀκρατῆ Ὁ) κα φιλαῤγυρον ἡ ὡρ- 
ὸ τὸ πἶρας ἄφρργαι»δί λὰ ροΙτγοπαιιπ.ν τς Τέκμωρ, 
"ραμα! τταη[π|ςα ΠΊ 5) να ἄο Πις Οαίατί,ΐ γαίο τεδα[τὶ 
Τπ πορδυτικὸς Ἢ βάσιμος, περα τὸ Ἢ πορθισιμος. Αττῖαῃ. ἄς Βιιπηῖ- 

ἴοι  Ἰἰηάια,, χίβδ.- ἴχῆσι ὀλίἶοι τε γίνονται νὴ εἰσιν ὅπου περάσιμοι 

σΟΓΓΙρτὸ ἰορΊτιιγ αὔρα σιμοι }}} 4 ο[Έ » ναάο ροάιδίίαιις τγάθ τ] 
τι Τύτεγρ. ναάο τγαπίμηθαδεο5. οΟΠτγα ἀτύρατον αὶ αἰδιαὶ- 

ν ὕδωρ, ἱπλππ τα Ὁ [15 ν πδα, Ν ἸΓΡῚ.- 
Φογτγαηῇτιις. ὙΤἈεορμ ἧς Ὁλαῇς Ῥίδης. Π|0.5.ςαρίτο 1ο, 
ν τινᾷ ἔλαξεγ ὑγροὶ κἡ πγδυμάτος."» [ςἃ 101 σοττιρτς ᾿ορίταγ 

;Σ 

ἐά 

Ν 

ΠΥ͂ΤΕ 433 
ἀἰεὔβανσιν. τι ἐθμσις τὸ εὔδας, Π αἰ δ, ΓΟ ΓΙ πιιϑοντ πέρασες βίν»ἱα οἵ," 

τος ψάζα; Πγοτα9Ν τελόυπη ἀρ ικὶ 5.1 ἀΔη} δότε βία πέοκσιν κὶ και τας ροφίαυ 
τινα, 

Πέρα τα, τοὶ, ΟΣ το ΠῚ ἢ], ἢ Πο5. ρὸς τοὶ πέρατα πσάντοι γ θεν, ΠΟ Ή110 - 
ὉΟΤ 5 1 Οὐ 6 Πη. ἐκ περάτων γῆς» αἰ» ἜΧΌΓΟΠΊΟ τΟΓΓα ΠΏ Τ ΒΟΥ. 
ἐκ περάτων ὁριῶν ἡλιί(θ.. 50] εχ τοὺ Ὡλϊηὶς αἰσοπήοπ991.α Οτὶςα- 
το ρο! πο. ν᾽άς Περώτη. : 
Περατεύω, Π ηἰο, ἐδίζω, ς- ἔλλω, ΕἸ οἴγο ἢ. 
Τεεράτο,νς ἐγ ΟΧττοπλἶταϑ σοφαὶ, Βερ  ρ ματίαπη [{}0 τοῦτα, Ο- 
τἰςῃ5,ΟσοΙἀοη5.ΑΡ0}}. 1, Ασβόη, νῶς ἐκ πέραΐτης αὐιοίστε : νὈὶ ἴῃ- 
τοτριπερρ τυ, Π]1ζ, σνμαίνει μὴν χα τοί τινάς κὶ τὸ τοῦ γίκω ἡμισφώ- 
Ριονιλέγεται ἢ κυρίως καὶ αἰατιλ καὶ ταἴρας γδ σὐπη τὶ πὰ ὠκεανοῦ κινήσεως: 
ἐκεῖϑεν γδ αὐ χεται καὶ εἰς αὐτέων) πελδυτὰ Τά οι Α ΡΟ] οπίτις 5. Ατρο- 
ἡδατ, ἀϊχὶτ το εοάςῃι, ἡ λίθον πεορέτων ὀμεὼν, 50 αἰ οττι αἰτῶ 

ἄμ. 14 οἶδ ὐκ πὸ υὑαώρορέζοντος κα αἰσφαιρέν,ν τ ΟΧ ροηὶς ἰπτογρἀοηὶ 
ΑΡΟ] ΠΟ δ᾽ ἀοηγ, περώτη εἰς ἔρεα γαίης» πιοητος νἰτουτϊογί5 τοῦτ 
ταρτν Ὀἱ Ἰοαιλταν ἐς ἤρα Μαγτίαγιπι αὐιήα τη, Ατατιιςγάς δος) 
διμύοντι, ἡ ἐμ, πσερρίτης ἁμίοντι, 

ΤΠ ερράτης, αἐροίται δι ἀςς ἐρὶτ ρτὸ πορϑιμεῖς, 
Περα τὸς, ΡΘΠΕγΑ Ὀ1]1 5.4. τγᾶ 1159 ἐγ αῖι5, ᾿ 
Περαπύω, μι, ὠσω, αι ωπάς ΤΕΥ ΠῚ ΠΟ Πη]ο.οἰ τοι ηἰτῖδο. Ατ  τοτοεῖ. εἰς 

Ὡναηἀονοαῤχίμ πσερᾳτου μβϑυν ἑγλναπόνπῳ ὁκ δ ορὸς ἐσπῆραν μερών, 

ἱπηρογίιιην ΕΠ 6]! εἤροιτο τογαλλπατιν ΔΒ Οὐςοϊἀφητίθιις ραττῖδ. 
Περβω, μι, αἴσω, αν, αζοις Ποῖ πέραόως τΔΏΒΗ σο. ΡΟΠΟΙΓΟ 5 Ὑγϑηϑίογο, 

τγᾶ [πλϊτγοσο ΠῚ οτ1ο γα δου ΡΟ οτ ον Ργοπιοιῖοο, Προ ῖο. Ρετ- 
τγδηίξο πλατς νὲ νοη ἀπ, αν Π. ξ, κεῖθι δὲ μ᾽ ὡς περώσῃσι κα ἷ- 
ἀπέτον ὦγον ἕλοιτο, ἰά εἴπ. ὡς «ωλήσῃγ νῖ νοηάεγοῦ ὃς Οὐ. ὅ, ἤ σα 

πέρασαν ποιδ)᾽ αὐδιρὲς πρὸς δώμαϑ', δ δ᾽ ἄξιον γον ἔδωκε, χη το ἀε- 

Ῥοτταγπης ντ νοηάογοης. περᾷ ψαν σκίωωῆς ποδε.ὁ το πτουὶο Ῥτο- 
ἔενε ρεάοπι; ΕΠεῚρ κἰ. πέρα συν οἴξω δόμων, ρτοάϊ εχ αἰἀήθιι5. δορῇ- 
ΧΕποΡ ΠΟΙ. ὅψηπόνως διαὶ γῆρας «ῇρωντες, αἱ τὸ ΡεΓ (ςῃςέτατῷ τγᾶμ- 
Γεἰχητο5 ἡ ἰαδοιιοίὸ σιγῆμπι (δ πεέξειτὶς τγδη[τϊττοπτοβ, ΟΡ ΠΟ. 
πέλαγος αἰγαῖον πρώ, τὰ εἴ, τεαηίπιῖττο. Περάω., οτίαπὶ δοσεάο 
Πρηϊῆσατ σιιπν 1πἢπίτίιο. ἀριιά ἸΝ ΟΠ Π 11). μεννκέτι δειῖορ περήσω 
ἐκ βυϑίων 5 λαγόνων αῤύεινοϑζς, σύχας οἰΐδαο περήσειν, εἰς αἴδευ κατελ- 
ϑεῖν» ΠΟ ΠΊοΓι5. ΒΟΡΠΟςο]ο5. Οεπίσιιο; ὅτων ϑυμοιῖ περοίσῃς, δίς. 

1ὰ οὔοοἵταν ὅ91 τὸ αἴϑας ἐλϑῆς ἡ ὀργῆς, νὈ] Ειτοτ τ τοι ογῖς:ν δὰ 
Ροτοῖϊι ἱπὲς Πρὶ ϑυμοῦ, παρρ]ο μέρος, αυτ απ] ᾿μϊε πιο αὶ, 

Πέργαρία, ρΟΓΡ ΘΙ Δυπηοσηΐα ΓΟ 42}, 1π Ηεγοίς. 
Πέργαμίω αἱ αὐ, ἀρτμ 5ι}1.4.πτοιη Βγάη 85. αἱ μεμξραναι. αἱ δέῤῥεις. 
Περγάμον., ἐγτὸ, δι} 1.|4 τοτουν οσαμῖ ΤΟ 65 τίου πόλιν α[1] ν ετὸ αλύτα ταὶ 

ὑψηλαὶ ἐο ποηγήηε δος ρίπητ. Η εἰν ἝΠΐο αἴργαμος εἴς υ ἀκρόπολις 
πὰ Γλήκ,ατχ ΠῚ) γχ Τ τοίςτρτο 4110 ἀριια Γιατὶ. ρ στὰς Ῥεγράσγηᾶς 

Περδέκᾳγνοχ 4114 ντιιητι Ραίζογος οἵτος σοσοηάο ὃς σοστοςηάο, 
Ιητογρ. Βοος Τν].ς περδίκα αἰ γρία ποι, σία, ψ{π3α., ποιυδυικ αὶ ἡ αἱ-- 
πολικοὶ 9 αἱ βακολίκοὶ δγπφϑέγματα, εἰσὶ σ᾽ ὄγεῤῥη ματα, ἔλεγον 3 ταῦτα 
διώκοντες. ὃίς. 

Πρ δύκεον, ἐγ τὸ ΡοΓἀἸ οί! ποτίθᾶ 5 πλιγα]ῖς Οε Ὁ, ντσεο τὶς δοσῖ- 
Ὀοηϊο, περ κίας, ἐλξίνη,ν ] ὁ ρατίοτατγῖαιγῖάς 1.4. ]οίςσου .Πο 
ἀϊέϊα 5. αιὸμ Ρεγάϊοςς [δα 44 οαπὶ νοἰπτοπτ, τογγάπισις [α80- 
ἀϊλητ, Τ πεορθταῖτις ΠΡ τὸ ρτίηιο μι’ οσ. ΡΙδηταγιοαρίτενηάο- 
οἶνπο. ΡΠ αἶιι5 Πθγο ζινσαρῖτο τογιῖο ἐς ραγιμοηῖο ττδέζαπϑ. αἷς 
ἃ (ΟΠ Ὁ τάυηθη Ρογάϊο μι δὲ πλιιτα ἐπ ἀἰο γ᾽ πι αι0, ΠΗ ἐρίε 
οτγος Βα Πς᾽ πατιτ, 

ΤΙρ Τικοτρρφεῖον» το ἰ Οςτι5 1Π 4110 Αἰ τΠΠτῈ}Γ ρεγά  ςο5γαριά ΡΟ]]. 
Περδεξ, ρογτχ. Χ η, οἱ αἷρ δεχες πυρὸς ὃ 9 ολείαφ φωνίω φερόμδυοιγ ροτ- 

ἀϊςε5 πλατθς δά νοσεῖ ἔσει! ηα᾽ τιιθητος. αὐ διξ, Ομ ογῖ5 Εσεπιΐ 
πἰηὶ νἰτίαλα δγοιμ αζα [1|5.3,Οτα τη ΠῚ. αἱ αἰρ δεκος, ροτάϊος5.Ατῖ- 
[οτο}.116.6..Απΐπιος. τ, αὐ διξ αἴτιαι γαῖςς αἀιιετιη5 δαςιρε5. Ατὴ- 
Πορ  ἴητοτγρ, 

πέροο μαι. ὃς 

Πέρδω, μοἑρσω,κ.ἐῤχᾳ πο άπατη Ῥγα θυ τι πη πέπορδω.. ἃς ΑΟΥ ΠΕ, τ 
ἔπαρσδον, με ο, β δέω Ν ειιυσ, [Ὁ]. Αστορίναπινεφ. εἶ δέται ἐν πέν- 
τε σισυΐραις ἐγκεκορδ υλημἶθ 9... Τάοτη ᾿δηάοην οαπη Αςςα τη. σκέ-- 
ψω τοίνω γ᾽ ὅσο γις ριδέα πιωνπουὶ οἷα πέπορδας.. αἰϊαἰ 65 σΓΕΡί τις 
εὐἰτατπ1. πέρδω σου . ρτῸ χἕ᾿ σὸ ὁ Ατηρ Βάη. «τ αρδήσομαι» ροάδτης 
γηίς δποκαρδησομαι ἴα Εμπταγο (οαηέο Ραίπιιο,αριιά ΡΟ]]. «ἢ - 
μα παλώσματος τὸ πέρδεινς 

πέρυϑεν.ν]τγᾷοΐῃ νἰτουιουῖ ραττε, σοηΐτ. 
πέρι, ρτὸ πέϑαν,ἴγαμησιοιντν Οοηλεῖι. στα. 1]. β, ναϊεσι πέρίω ἱερη δ 

διξοίης:νϊ νἱάοταν ροῖϊε φοεὶρὶ ρτὸ μεταξυ. : 
Περητήρμον,ε τὸν το γο τα τοέϊα, ὃς ἀοιτα, ἀϊοτία ἃ πη 1010. 4]. 1πὶ 
] ΟἹ Ηἰρροοτ. περησήρίῳ, πιατι1τ. 1 τ υσαίῳ τῳ ὅν ϑεῖυρ ὁξ εἴ, ἔστι γϑ 
κὶ ἕτερθν ἡ χοινικίς, 

Περητὸς Π ΑΒ. ΠἸδεντ περητὸς ναυσὶ ποτειριὸς26111 Πα θι15 τγάηΠτιιτοπᾶ 
εἰθιις τγδη πλϊττςη τις, Βιααῖτ5 41 ποη ΠἰΠι παι θιι5 ροτοίν τγᾷ 
τἰςΐ. Ἡετοάοτι. 
πέρϑω, μι έρσω κε. ἐρκοίγιῃ ΑΟτ.».ωράϑον,ἱ,πορϑέω, ρογἀο:οιιοττο,ἄϊ - 

τὶρίονντ πτ οχρασπατὶς ντοῖράις.Α ἐν. Ὁ ἃ. ξ, πόλιν Ὡριώμου πέρσαν- 
τες ἔζμᾷν. 5ορ. ὀκεῖνθ- γὸ ἔπερσεν αὐσρώποις, δεεπερστιμυ εἰν θυ - 
ταῦ ιν πὰς «ᾳτολίπορθ Ὁ-, ἊΣ 

πίέρε,ασσειξιι ἴῃ Ῥεῖπια να ἀπο υ 1 τον ἀοολρίτιιν ρτὸ υἱτγὰριξρξω- 
χόγτως αὐδμοσ ᾧς» α ρταπλοάιπλγευτορ ἐγοχιπαλὰ, 1Π144.«,ω πέρα 

Ἔρπιςζε 
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μ᾽ βυλῇ διαναώνγπέφ δὲ ἐφὲ με χεόϑει χά εἴτ, δεαφέρεϑοᾳ ΟἿ ὀγλϊωλαν 

ἐν τῷ βελδύεῶτο 9 ἑώρέ χετε ἐν τῷ πολεμεῖν. Ὁ] 4 ε πι. ὁ ϑέλῃ πέρι π- 
πω, ἐ μυϑα θιγωνοἱά, εἴ, υὑβρ αν αὐτας ἐρ) Χἡ παίπων υτρἐχίν, πέρα ἀα- 

λωνρτς ςατετῖ5. ΡΟ ]οα.Ἀ μοἀ. πέρε ω ὄψων φασι μέδει, Ποαι. 

Πα 4. αὐτὶ τῷ, υὑρ 3 (ὺ Ὅνοις λέγρυσιν αὐτὸν αὐδρεῖον γγυέῶτι, Ττετῃ 
Ῥτὸ «ἰεὰ, ἀτιπὶ ποτ σαὶ δάλιατοῦ ροιζροπίτιιτι ΡΊλτο ἴῃ Αρο- 

Ἰου; ὥνεγω ἐδὲν, ὄτε μεγὰ » ὅτε σμικρὸν πέρα ἐποιίω, ῥ το αὐξὶ ὠνομιης 
πέρι πειρϑένεγἀς γπὰ νἱτρί πο Ποτοάοτ. Ἶ 

περὶ, ται ροίδιιο Θφαϊτίιλο ἀτηξξα, οἵξ πτοπτοτγατάια Ραυτῖςι!α, ὃς 
Πρσαῖβοας ἀοιντ θὲ τῇδ αἰδρώπωνγἀε ᾿οταϊπιθῃς. ΑὐἸζοτε  ε5 ἀς 
σὰμηάο, ταὶ αἰοὲ ταὶ μοίρας εἰς στο νδύει, 1: ἀς Ῥατοὶβ τγα ΠΗ͂» 

μὰς ροτείποητ. Ρίατο (δοιπίο ἀς ἈΘρΌΡ]1ς, τί τοιοῦτον ἐν τῇ «ἴδει 

πο δίκαιον ζυτή τ εἰ κφίϑοραξ 5. ἴῃ αἰ τῖοας ἀς Πτ0. 14 6πὶ 10 146 π|ν 
δργανα ὅστε τϑεὶ γεωργίαν» ισεσιιη ας δὶ ρσυϊσι τιιγά τι Ρογτίηςητ, 
αὗρὲ υμκρων αἱ στάσεις γένονται, [ξἀϊτίο ποῦ ΟΥπηταγ ρ το τορι ρατ- 
υἷ5. Ατιζοτοῖος πρτο 4αΐητο Ροἰ τὶς. οαρὶξε αταττο 5 καὗρὰ χαλοῦ 

ζἤργου κιϑειζουΐ σε; οὐ δόπιμηι ΟΡ τα ἰαρὶ ἀαυπιις . σαρῖτς ἀςςι- 
πιο Ετιαπσοὶ Το πηϊϑ. θὲ ὁμυλικίηςΣϊὰ οἰ εϑ ὁ αὐλιλας, ΠΟ ΠΊοΥ. 
Οἀν ΤΠ. δὶ οργῆς ἐχώρει ἰὰ εἴτ, ὑπὸ ὀργῆς, ΤΒυςγάϊά. Περὲ ρτο 

ΔῈ Χ1Π} πόταςντ οὐδὲ σοῦ κοϑήχομαιρτο το ριισπο. «ἰεὶ ψυχῆς μά- 

χομώ βίο ργο ἀμί μηα,Ρίλτο ἀς Γορῖρ. Περὲ, Ὀτα » αἰϊαπι 
ςο πιραγατιοηςπὶ αἰ Ια πὶ ὃς οχος Πςπτίασι ἀςηοταπήιίοιντ αἰεὶ 
πούτων, ῬτᾶΣ ΟΠ Π 115. πῆρα π'αὕτων σα τίω 14 εἴτ, αϑκασως μᾶ σε τι - 

με, ὃ ἔξιν ὑτϑὲ πόύτας 5 Ἡοπιεγα5 ΠΙλάο5. τ. οὐδ δα), αὐὴρ ἐϑέ- 

λει πρὶ ασαὐτων ἔμυβνη μων; ἱ υὐαῆρ. δὶς ἴῃ ΤοΔπ.3. ἜΡΊ τΟΪ αὐθὶ σσων- 
σῶν δ7χουσί σε δυοϑοδῶν νὰ ὑγιαίνειν, Ἰπη ρτί Πγ15 δά ν οὐ διιτὴ Πρετ ο- 
τηπῖα. Περὲ,οϊγοιιπεντ αἷρὲ σπείοις, εἴτοι! ΠῚ ἀηγγιιπ. ΕΠ ΟΠ ΟΓΙΙ5 
ΟὐγΠ., «ἱεὲ τρόπιδος βεξαώται,Ἰάςπὶ 11 ήεπι; 14 ον συ πρότασιν πε- 
οιβεζηκότα. αδεὶ χερὸς ἐέργων, Ἰὰ εἰξ, χἐοὲ αὐδελαμζενων. Ηεποάις. 

περὲ Οαππὶ Πατπιουἱά οἵδ, οσἰιη17)6 9 1Π 0 ΓΟ ΟἸΓΟΙΙΠῚ Σ ντ Οἀγῇ. 
οἷ, χιῆθα αἱοὶ χρρὶ συγάλδεντα διε 1] ἀε:11. ὃν «δεὶ κῦρα φίλοι, 418 

εχ δηΐπιο αἰ] ρεῦατ, ἐκ ψυχῆς. ΡΙατο ἴξοιιπάο ἐς Ἀ φριιδ]1ς.πε- 
εἰ τῇ χιοὶ χρυσοιωῦ δωκτυΐιον φέρειν,ἴῃ ἀἸσῖτο σείζατε ἀπηλἽιπη. 
αἴει δωπὶ, ΡτῸ σοι] ,ἐ ΟΠ} σδαία, Ηοπιεγι ἀν Π. Αροὶ- 

Ἰομῖιις (εσιη4ο Αὐοηδετ. ςεένον τὰ πίαντον τὰ «οὶ σφέσι, ςαάφα- 
τἰα ἴπτοτ [οἴει α[1ὰ Προ 114. ποτα ΠΠ|1261.εἰ, ἑλεστο μη πε- 
οὲ καίπνῳ Κνίοτν» αἰάοτ ἔπτη ο οὐαοί τις. ΑΡΟΙοπλας (ςοιμάο 
Ατροόπαιιτ. κδοὶ δ᾽ ἐδ “(ν ἐσ τιΐταντο, αἶρε δορατίοιφ δγεφϑείρφντο, το] 15 
Ρογιθαητ, ΤΊνιογ ἀϊα. αἷοὲ τοῖς στέργοις, ςἾ ΓΟ ΠῚ ρΡεέζοτα . Χεπο- 
Ῥβοι. αἷοὶ στὴ ϑεσι, ΡΓΟ «ἰξὲ ττηϑη, ΠΟ πιοτ. σδδὲ αὐτοῖς Φαγνεται πὸ 
ὥσα, Εἰτοα 608 (λαϑιιὶς ἀΡραγευ, ἈΠ οπγατῖη Η εγοὶςις οἶδε τὴ σὲ 
κεραλῆσι ἔχ(,, Ἠετοάοτιις. Πιοίςοτί ἀςς. "στο ἔδοιιπάο, σαρὶτς 
τοφ. αὗδὲ τοῖς στόμασι Τ᾽ σμιίευίων βὑρίσκεται , σἰτοιπι ογα αἰπιθα- 
χϊοταπι γορογίτην, αὐοὲ λακεδιαμογίοισι, οι! ΠῈ ἴα ὁςἀαλτοπὶϊ5. ]ε- 

τοάοτιις, ΑἸΤαιιαπάο Πλατίιη ἤαθετ ργὸ ΟΘηϊτιου ὃς Ργα 
{ευτῖην οἰιτη δέδοικα εἴα [σις (γ ποπ της ἐιηδξια:ντ δέθοικῳ πε- 
εἰ ξουϑ ὦ υδοολάῳ. αὐεὰ φημῃ σου δέδια τ τις τιιο πα οὐτη! π1, δ δ ατις 
ἀπ ἐρ᾿ πος ρυϊοτῖδιι5. Τάσαν οιπὶ Οςηϊτίιο π΄ Ῥοίτοῦ. αδὰ τῷ 
πάτῃ πόλει δεδιεύγωτοτὶ οἰ ατὶ τἰπιου ον Τ᾽ τιον ὦ αἰεὶ τῇ πέλοπον- 
νήσῳ δειμαίνω, ἴιπι Ῥ»το ΡεΪοροηπείο [ο]} εἴτιι5. Π ἐγοάοτιϑ, αὖδε 
σφίσιν αὐτοῖς φοβοιιῦ ται κα ταίδυλον, Π ἐἱρῇς εἰπιεατ τς ρατοῆλητ, 
Τἰναογἀϊάςς ΠΌ το αιάγτο. αἷδὲ τῳ χωρίῳ φοβηθεὶς, ρτὸ ἴοσο γογὶ- 
τιις τίς πς Ορρῖδο 114 πὶ αἷδὲ πῇ ἐμά τῷ σώυοιτι ὀῤῥωδιδετηςο 
ἱρῆπις σοτροτὶ τἰπιθο υἱάεπι Τιιογά!ά. Ππερὰ εἰτπὶ Αςοιίᾳ- 

τιιιο γιά ει, οἰγολ» 4,14 ο[πς εἰ γο τα γί γοιπγ.1 5 ογσα »αἀιιαγῇι5. 

κατα, ῬΙατο ἴῃ ΤΊ πηα:ο. τῷ αὐϑρὲ τὸ πρόσωπον πτυρθς»1 50:15 αι εῇ 
οὗ ος οβαξις Οἴςσογο. τ οἱζ [οοἰ, σα ας, ὃς τευ ρους. ράτεῖςι- 
Ἰδοντ αἰρὲ τείχ», αἴοὶ πολιτείαν αἰοὲ αἷοαν ἐκ τέων. οὐδὲ τοί τίων ὥραν, οἷτπ 

οἶτει ποτγαάτη τογιϊτγ.συμὶ τοῖς σὐδὲ αὐτὸν « αἰ} [1155 Χ ἜπόοΡ ἤθη. 
«ῥεὰ τας ἡμέρας ταἶτας,]ὰ εἰϊζ, κοι τά, αἰεὶ ἃ δεξοι μῆυον κακὸς γγυομῆνος, 

1η οἱ! πὶ ἃ 4ῖιο ξμ1τ ἘΧΟορτιιδ»ἵ ΠΡ γάτα! 59 {Ὀογατ, ἴῃ ΕἸ ψΟ γα, αἰδὰ 
Τ᾿ δούκαυλον τὸ σάχΘ- ἔχί, ἀρ τὶ ον στα ΠΠτιιά της, οἰ σοτί ἀες Πθτὸ 

{ξειιπἀοςςαρῖτε 131.αὔρὲ «δ σὺ τῷ γργέας κακουργεῖν, 1ὰ οἴ, άποτ- 
[ι5. ΑὙἰΠ ΟΡ ιαπ. ὃς ΤοπηοΠεη. σερὲ τὺ χοκροιὲναραά ὙΠ ον ἃ, 
λα «περὶ ςρατὸν 9 σαστογα 4115 Δά ΟΧοΓΟ ΤΠ περὶ ποιά κοντοι,οἶττ 
εἶταν ττὶ σῖτα, Ποπλο ΤΠ οη. ἐν ρώποις “περὶ πεντη κοντα αἰδανφαλέ- 
σας, αι Ποπλίπος οἰ γοῖτογ φιια ἀγα σίητα ςοορσ ΠΤ οτ, Οογάτ. ἴῃ 
Εἰιαρ. περ ὲ β δουήκοντοι ναῦς, Πάιι65 ΟἸΤΟΙΤΕΓ (ἐρεπασίητα, Τ πον ή, 

ἡερὶ εἴκοσι κὶ ἑν «τὸν, αὐ σοητῇ νἱσιητὶ, Ἰς, Περὲ, ρεορτεγοένεκα,Α- 
αἰῆοι νεφοέσ᾽ ἑλκόμῆν Θ. περὶ τραγματίκ. ςα; ἀπΠγαέξιις περότίο ! 
σλαα Οὐ η ἃς μος σαί εχ ος ἢ ογοάοίσπατρντ ὧς σερὲ δ νόον δὴ 

ζρρῆδ ἀαὶ Πιρόγατ πιῦτος Βοπηϊηυπερι φὐλογρις ἔχων.» ΑἸ ΠΘγοη αὶ 
Ῥοτίεἴισ. Γιοίκη ηὐ περὶ τὸ χαλόνη υὐδρ τίω ἀσίθρ μὴ ἐμ-ποδίων ὄντων; 
Αὐἰἢ. Πἶδτο τοττῖο Ετβὶσογιιπὶ σαρῖτο ν πἀεοίητο. Περὲ ἴῃ φοπι- 
ῬοΠείοις ἀυισεῖ Ἰητογάτπη ὃς πτοπά τ Πα βοδτιο πο πλνντ ΡΓα’ 
δι Ῥεγαριϊά ποςοντπερίροβΘ- ρεγιτορί τις. δ σφας ἰτεπη τὸ 
κυκλὼ, οἰτοιίπηον τ ἴῃ πίρέῤοχομαι, αἴθενχώ, ἸΝ οταῦ ἃς σαι ἄταιε 
ΘΓγουθπηντ ἴῃ αὐδιφδίγω, περίνος-, τ ΠΙρότγοντ ἢ πϑρέεημε, αἴθε- 
φίνομα περίκειμαι. νὈϊ αθαπιαπτίατη Πσηϊῆσατι αὶ σερί. Ἰοἴτηγ 
Ἰδειτίοπε Ογάοδ οἱ περὶ ἀρίς Ἱππονρτο Αὐππιρρας σαν οἷ ἀμ- 

φὶ σωχράπίι. Ρ΄Ὸ ϑοογάζοϑ, ἐληλύϑεσαν τρὸς τὰς περὲ μάρϑαν κὶ 

βιαρίαν, ὅζς. νοπογιπῦ δά Μάγγμδπι ὃς Μαγίαπι. σἀρῖτε νη ςοῖ- 
πιο, Ἐπιδη ΡΟ]. 1οαπη, πλεῖστοι Τ᾽ περὶ τιγελλῖνον χα νυμφίδιον ἂν τίν, 

ΠΕ 
γιγρνότων ἀπεῤῥιμιμῆμτι τότε . ὅζς. Μαυϊεὶ ΤΊΡΟ πὶ. 
4πιὸ [αι ΠἸἀτες, αὶ ̓π ἀϊσαἴτατε βιεγαητοζιιης ἀς εξ 
τατοαϑ ἱπ Οἶδα. Ὁ] τι! απιις πος ἰοαιιεπάϊ σεη 
οιφαιμι ἀϊχῖς στο Τεουπάο,ἀοέζοτες ἀττὶβ [ογὸ ἴα πη 
Τιπαπι δὲ Οοτασα ῥτϊ πὰ πὶ τερεττος,14 οἱξ, ἃ 3 τέχνη 
λοις ὀψε ποτε κὶ «δὺ περὴ Τισίαν καἰ Κόρακοι φρώτον δου μᾶύο 
αἷτο Αστίι τη ἀἰιτοπὶ [σγίρτογος δητι απ π|ῖ Οοταχ 
δῖοι. Ἐς Ἰοαιιξάϊ ποάο οτὶᾶ Πηριυ]αγῖς πυπιοτῖνς 
τατυαΐα ηραῇος Πρηϊβολτ. Ἡετο.].1 ν δὲ ἀἰχ ες καὶ 
σίς:δάτον ὡς ὁ μη ϑέντες, [ΠΟ πη χὶτ, ἀπικνέεται ὅ3) ΤΠ αλλίμοι 
γαΐης ἱερὸν νὴ ἔϑετο τὸ ὅπλα. ΑἸίοαι ἢἰς (εγπιο (ἀποϊτας 
ταῖης ἃς ΡγῸ οἦτ15 σοιηΐγατι νεἰ [ο αἰ ττίονντ δριιά Ρ] 
πιεῖ, ἀριι Αὐἰήζοτο ει διαὶ τί οἱ περὰ φρύνιχον ἦσαν 
ποιοὶ (τα τταρί τ] ττουτ ΡὮγΥ αἴςιις σαττογί 116 οἶτιδ 
Πεὶ πγοαιυαπάϊ ροτίας [οἰ ςητίατι Ἔχεγοοῦδης. «δὸ περὶ 
τεκεῖν, δῖα ρ ἢν πὶ ράττα εἀ! ἀπ ΡἸ αταγοῖις ἐπ Τ μεΐςο 
ἄτι ᾿σίτιιγ 4ι1πῈ ἀτοίτιιτ περὶ αὐτὸν ἤης Δάϊοξξίοῃε σοὶ 
νίυπι μαθεσς οαπὶ ἰοουτ οι τ ατὴ Ἰητογάμιπι Πιγαὶ 
4 ἤιητ εἶγοα ἱρΠιπ1,1 εἰ, ἰρίαπι οἰγοά δας ὅζεῖις ἢ 
δας ντ (Ο]οπτ οπτης3 αι ξαη]ατος ὅς [ΟάΑ]65. γα 
ἔπις δηλ οἴ αιτ οὐ! πα η1{τ], τα: ἀφο γα ποππιης 
Τὸ σαρίτατ οἱ αἴδὲ αὐτὸν Ρτο ἱρίς. εχ οπιρίᾳ τείας 
τομαῖς ραῆταν οσοιγτγᾶτ ἀρ δυιζῆοτεϑ ὃς ἔλοὶϊς εχ ἴν 
Πλυτία βοῆς ἀΐσποίς!, οἱ περὶ τίν) ϑεόλασσαν, αἱ τηαὶ 
παπαητοὐ π ἐρὶ ἐδ ϑεοις ὄν σέξεια, ΕΓΟοτατ. ἀϊαΐπιις σα ἶτ 
ἄοος. τὲ «περὶ ἐμὲ πρόγμσται,το5 τη αν. ΡΙτο Ἐρ᾿Πἴο]1 [δρτῖς, 
αδεὶ ἐμὲ 8 τὶ ϑεῶδαι τος πη 5 ζοΠιροπογα. Βιιήκειις π ΟΡ 

Ῥυίου!β, τε αἷδὲ μειδέαν, ΑΞ (ΟΒ . τεὲ περὶ τίω κτίσιν, 4 Ἢ ἘΠ 
τη ογεατιγαση Ν αδιιη Οτάτ, β, ταὶ περὶ ταὶ ναῦς, Τ Πὰς τ ὯΝ ν ΤΠ 
τἄγλα. Π)επιοίς. ᾿ τῇ Ι 

Περὶ ἀἰλλυλο κληρφνηυίας, αι, πάο [Π τατῖο ἵπῖοτ ΑΙ σαος ὑπ 
ντριῖογ ἀςοφάςξης,δἰτογιιπι τοϊηχαατ Βατοάσιη, Ε ἢ 

Τἱερὶ ὠλύχων, πηι τπιὸ, Δα ἰηεἶ σς ΠῚ: πιὸ 
πρὶ ὡσϑένειεν Τῇ πίω ὁ φραμερίας Ῥ[ατ, ἐρ Πειττ,ἀἸοῖτ ρτο πὶ Ἦν 

Ὀοτγατογᾶς ἱπιρεαϊτὶ ντῖηα; τεἀἀοπάς ἀϊξῇουϊτατε. ἡὐμα 
τιερὶ ἑαυ τὸν ὑπολείπεάει ῬΘ ἢ 65 ἴδ τοίδγιιαγο, ᾿ οὐρὰ 
τιρὶ ἐχθύπ ον. πονεῖ ὅτωι, πλϊποτὶς ἀπσογο δὲ ἕλσοτο : σα ΟΡΡΟη ἴεν 

περὶ πλείονίδο, ν Πᾶς, κὸ δ νόμον αἰδρὶ βαϊνῶν, ὃν συὶ α ερὶ ἐλάῆον τ 
ἐδονων ἐποίησας, ρταΣ γοἰρτδξθιις σστιτεπιρτί μα δα 1} 
πφὶ ἐκ ἤον- φαίνομ ποιουΐυϑυ »- τί ψυχίωὶ ἢ παῤ ὑμῖν ὃ ἩκΩΝ 

Πε» ὀλίγου ποιεἰ ὅτ. ράτιι ἔασοτο σα. μιάψο 
περὶ ἐδενὸς καὶ γοειύτονρ το πἰ μι 1 ἀιπισεῦαπτ, ΤΥ λς. “ὠνῇ 
Περὶ αταντὸς ποιεῖ ὅτι. 1Π Ρ ΓΙ ἶ5 Ορεγάπῃ ἄαγο. Πος, ἀτερὶ πὶ ἼΩΝ 
κεχ ρισ μβύως αὐτοῖς αὐχέν, Π ἃ Παρεξ οπιηΐα Πρεξεεσ,νε τ τ 
τόςοντ ῆς ἱρῆς σἤάτιι5. “τὰ 

“Περὶ πλ εἰονι- εἰγαπαν,οχροζετε ν γτασαι πιδρὶβ. Ὀ[ατῖπ λοι 
σἰμὴ περὶ πλείονι. η᾽ δονῆς νγεκσὴηκ ως, ν ἀγτατο τηλρίς αιᾶπι" ἐινν 

Ῥτατγοπι [ςἐζατιις, τις ἀπ Ρ εχ ς. ᾿ ἣν ἼΩΝ 
Περὶ πλείογί. ἔξ, Ῥ᾽ τὶς οὔτε, ὃς περὶ πλείςιν ξ) ἴῃ, Ῥτοτῖο εἴ ΝΣ 

πιου ας.» ἄς Κ ἐρΡ. τὼ περὶ ἃ πόλειμον πότερον ἐὶ σερὶ δι 
ἐργεῶνἐνταξ Ἰοππο ἤητ ρ] απ Ὁ Τὰ 

Περὶ πλ εἰον(Θ- ποι εἴ ὅδειν, Ρ  ετῖς ἕαςοτς ἃζ ἄυςοτς. Πα σι Ἔα τί Ἀγ, 
συκοφαντίαν ἀξιοῖ περὶ πὰ εἰογίΘ- ποινσαιϑει “δ νόμων. Ρἷὰ τ αἰ μὰ 

Ἰερὸς ἀτσογο ἃ ἔισογοι Ομ] ορ ροπίτιιγ περὶ ἐλάηονίθοςς Ἴ 
Περὲ σλείς"" ποιεῖ ὅτι. Πγαχ π] οχ Π] πατς,"ἴξειις. μή 
Περὶ πολλοῦ ποι εἴ το, τσ πὶ ἔχσοτς, ΡΙατο. ἀρ 
Περὶ «ρώτζωυ» γυύΐκτα, ρτἶ τα ποξϊο;ποέϊς ἱποϊρίεητε. Ἶ 
Περὶ τοσούτου. ν Ἰὰς Περὶ πολλοῦ, 
Περὶ τὸ ἔαρ,ν οἷ ἔαρ. δγαγινουδρκ ὸ ἐαρθ- αῤχουῆύπ»,ἱπειπες 
Περὶ τὸ σωΐκαι ποιεῖ ὅτι. ν 1 ο Σώμα. 
Περιαγγέλλω, ἀπ ΠΙΙΠτΙΟ, Γοπιιητῖο 5 ρα πη ρταάϊςο 9 ἐἀϊ 

ναὸς περιαγ γέχλειν χτλ πόλεις, Δ1165 Ιτηρογᾶτο ΟΠ τατί 5, “τη 
ογ 4." οπὶ Π1}. 40 πτερενγγεῖλον βοηϑεῖν, ἀσσετίε δας διιχ αν ἢ ἕως 
ριαγγέλλιοντες ὃ ὀκεχφρίαν, ΠΙητΙ] ᾿μ απο ἰάτιιπη. ἵν 

Πεῤιαγείξομαι 5 Ποπηΐητπὶ σοη ιιοπτίιπι πιι εἰσι ἴῃς οἷ δι 
Οἰτοιη!Πἀφοτ. ΡΊατ. ΡΟ] τ.1.ς.ἱπ ἤπια, ὥαπερ οἱ γικηφόρρι σι ' 
μᾶνοι ἀϑλυταί Περικεγείρω, οἸτοιμταν σε γον Δ Οἰγσι μα 
δτοροννπαΐσιιο σοΠ Προ. 

Περιαγεὶς, οἰ τοιη ἔγαξξις, ἴῃ Ἐρΐᾳ. 
Περιαἤνυμα, μι. στεριαἰξα, ΓΔ η σΟ»ςΟἸτΟΓΠΙΙ ΘΟ: ζΟΓαΘΠά0 (0 ᾿ 

Αροὶ «2. ὅσοις βιλλώφοιο μέλαν, αεριάγνυῖαὶ ὕδωρ, ἱ, ἀϊτῖπιῖς ὃς! ῃ 
Τὶ Ρ  τοασερικλά σα). δ. 1 

Περιαἰ γον οσο Ραΐίρτο εἴτοιιπιαροςοἰγοιπάιςονντ ἴγμαι; 

πτδΟΙΠΠῚ ἀπ 0. ακολπίϑοις πολλὰ αιὲ «περι άγργῖαι, Χ Θη,ςοτηῖτος {πὶ 
Τοσιιηη ἃς πτς ὃς {ΠΠπις εἰ τσ πἀιςῦτ, 5ῖς Ατμςπ, ἐπι; ἐς Πῖοι! 
σεριαγόιάν Ὁ. Ἱπποις, ἡ ϑερχ ποντας αἱοκίοις. ΤΙεριαἴγομαι ΡῬαῇ. εἰ 

Βότνοι (ΟνΟῬΙατ ἴῃ ΤΊ πη.) 15 ἡξ᾿ Ἴαυ τὸ καὶ ἐν τῷ ὠντῷ περιαν» τ 
κινήσᾳ πέριξ αὐταὶ ἔλαβε, εόᾳ; τῆοτιι σεις οτδὶς Γαπιρογ ἴα οἰ δ 
ΟΓΑΓ. 5 ςοάφέπηα; πιοίο οἷςραταγ,νπάϊαιις οἱξ ἐς εἰτοιμηρὶς 
ΟἹς, κτοτγα νϊάς ἴῃ Περιάγω, 

Περεάγχω, οὙτογηπδονριαέοςο. ὡ 
Περιαΐγω, ἄξω, τὸ κα ταφανή ποιώ, Ἰὰ οἵδ. εἰτοιηᾶσο 9 εἰτούπάι"». 

ΡΙαταλα 2. ΒΟ] τοτυ χεῖν τί) στφρενδδνζω τῷ δακντυλίεγπεριαγεγόντα τ 
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“ ἀΑλν  ς ὰ ὡΐ 

ΜΕΠΕΕ 
ἐς τὸ εἴσω τ' χά οὺςο ἴδ] Ζασ τι ρα απὶ εἴτις ἀπ πα} αὰ ρα] πᾶ 
τῖοταᾶτ, Οἴσοτο Οἐβεϊοναπι τογτῖο. Ετ ἴὰ Τιπηγατο πὸ δι 

πα ἐν τοῦ ἀυτα κὶ ἐν αὐτῷ περιαγεγαν αὐ τὸ, ἐποίησε κυκλῳ κινεῖ - 
φόινον, Ἰτασιϊο ν πὰ σοπιιου οι ἀτῆπο οαάοῃ) ἱμίς οἰγοῦ 

ἐοιααστιτ ἃς ν οττϊτιγοί οση ΟἸσοτο, Περεαγειν εαυτὸν, οἰ τοῖ-- 
δειίατο Ῥάυ]. Τὶ Γσοη  οἰτειπηά σοῖς ἔε: ντρικ Ηοτγατίιπι 
Ρι5 οἵδ τς οἰγοιιπηαρῖ. ΡΠ τατος Ἰη ΒΟ] οη ουτῇ 3. ποιήσει, 
»χας υἱμ εἰς ἐδὲν ἄξιον σσεθῆς, ὁηὰ παίξων ὡς ἤἴοικε τερ χϑησα- 

δα! Κ) περμοίγων ἑαὺ τὸν ἐν τι χολείζειν, Περκάγω, Παζτο. οἰτοιη- 
τὶ... περεΐγϑυ ὁ Ἰησοίς ταὶ πόλεις πάσας. Οὐ. ΤᾺ: ὁρεῖς ὡς 

γονταζον ἰἀο5 οἸτοιιητα σλητο5. δὶς ΘΠῚ ΠῚ γειννδέ σοτηροί - 
οογίς Ρεάϊτίθιις ἀἸσιαπτιγοντ ἐλαύνειν, ἃς οἶτις σοιηροῇτα 
εἰἰτίδιι5. Περιάγω,ν ογίοιν μά ε πόρίακτοςον αγ τι [1ς, ἸΤερι- 

εἰς αὖ τόν τε μόνον περιαγαγεῖν τίω) αὐ χίως, μὰς 9 εἰς διμόνοιαν. κἡ 
 περινίγετο, αι τξξις εἴτ ταηάςτπι δα σοπάϊτίοηδ5 πη] οἰτῖα 

οπςοτγήϊς. Εχ {το ἰητο ]Πσίτιγ τη μος νεγθο ἐπὶ αἰ Ἰ ται 
ὡς Αἰ ΓΗ ςυτατοῖι τη ΟΠ}. φιιο πα ἀπχοάτιπι ἀρια Γατίπος ἴῃ 

ἴο. Πιριάγω, αἰ ἢοὶο ταπάςπὶ 5 γοάϊρο. ὈΙο[ςοτἱά. 6. εἰς ὁ- 
οἷς περιοίγουσι τὸ σώμα δεα θέσεις, ΠΩ Πἴτοτ Δέβοϊμητο δά [- 

ες βοξεϊοπος τεάϊριιητ, Ἱπεριάγειν Ἔτία πὶ Εἰ ἵπ ἀϊιοτ Πιπὶ 
, Περιώγειν» ςοητουαογοςτογαιιεπ4ο ςουξτίηρεγα. ΟἹ - 

εχ ΡΙατοης »τηοάὸ ἀοτογίιεγς, πιοάὸ αϊτίροτς γοτγῖτ: 
τρία γεῖν χΤ' πλδυριἡ ὅ)) δε΄ ια΄. ἃ ἰάτοτε ἴῃ ἀοχιγαπι ραγτοιῃ 
Γαιογο. Εἰ περιάγειν χτ' διάμετρον ἐπ᾽ αβικ-εραὶ. ἃ τηδαϊα [1- 

Ἰαιιάση ἀϊγίρετο, ποριοΐγει πυρὸς ἑτέραν πολιτείαν, Ατττοτεϊ, 
ἈΡοΙ τ. ταὶ χεῖρας οπίσω περιάγειν) τηΔηι5 ῬΟΤῈ τοΓρα νἱποῖγο, 
Ἢ τοίη Ολιη1]}. 

ιαγγὶ 5... εἰγοι πα ἔγτις ΡΠ ]η.οἰγοι πη  Ἰο, σοπιιογῆο, Ἐπ- 
βου ΠΕ} ΡΟΠ ΙΧ, τας αἰ δοϊδυκος ἐν τῇ ϑυεία περεαγωγὲὶς, νο- 

υἱτπεριαμφίδας. ΕΠ νογὸ περιαγωγὴ διιϊ ἀπ’, η' ἐν κύκλῳ περιφο- 
Ατιζοτε! ἐρανὸς μιῷ περιαγωγᾷ σι όμα χορόσει πτῶσι τούτοις οδζς. 

του πιδέξιι ὃς σοπογἤποης. 
ἐς, οἰτοιπιαξτογςϊγου πιάιέζοτ. 

ἴς Η εἴν ἢ. ἔπ πτ περίῤῥυ τοι ἃς περίανεοι, ρτὸ ρῬοπογῖίοσ ἤσπί- 
γἱάοτατ ροτῖτις ἐἸσεηάιιτη περιαεῖς [τι] περιαέες Δ εἴημε, 

».6.ΟἰτοιηςἸ ΠΟ» ΕΤογπιορ ν ηας πὐίασισ, 

»οἰτοιη ρὶ οἶο, περισκοπώ, 
το γοπη ἤρα ξξιι»»οἸΓοιἤρεΐξιο Οἱσιςοηἤάοτατίο. 
»οοητί ΘΟ ςοιπρί οέξοτ, περιέχω, Η εἰν οἷν: Δἰϊο αι περιαῇ 

Ἰάςπι οἵδ ιιοά περιαιρέομαι ἐσίγα ιο, 
ὑμαλγμ. ἢ σομαι «απ. ἡ μκανχίτο ἀἸολτιιγοντ ἀφαιρέομι, Ὁ Χ ΠῚ ΟΣ ΡΓΙΠΟ. 

τι ΘΠ σιοτἢ σι. χ᾽ μεί σι ἀπ περιαιρε ϑοὺς φξξ, τὼ ὀντει, ἴσως μ“Ἣ᾿" 

ράξοι, ἢ ἂὖὸ εο 411 γγ ΩΤ Οἵτι5 τ 118: 9 ὃς ΡΠ] ςατεη«᾽ 

τηοαεἰξιις ἀοίπάς ἄρεγεῖ. Περιαιρεῖ ὅϑεο 5 Ἔχοιτοι Θά] - 
5 δὲ ΔΒ εγρογο. 14επὶ. Περιαιρεθίμῦαι τω ὑξριν,, κ᾿ τὸ φρόνη- 

δ Περιαι σρύμια!, ἀπιοιςο αι ον ο οἰ γοιποάο. ερατγο; ἀο- 
10. ἀπηριιτο.Οτπτι ΘΟ φηϊτηι. ὃς Δοςαΐατιμ. περιαιρεῖται πὰ αἰϑρώς 
5 Βοπιίπε διιέοττ. περιαιρεῖται ταὶ ῥίζας, Ὁ] ́ ηιιοατιγιαζα. 
Ἰδϑυ μῆρ», ἐμπελθ. «14 εἴτ. γίτι5 απυριταῖῖς [λυ πγεητς 9 ν τ 5 
ταῖα. ΤταπΠατὸ Αἰζογιιπη 27. λοιπὸν περιηρεῖ το ποῦστό ἔλιπις 

σωξ εὔντει κοῦ «οἵδττι ἀπαριταῖα εγαῖ ΟΠΊΠ15 ίρες (Ἁ]τὶς ποίτες 
᾿Ῥτασοῖ [ἃ ὃς αοἷατα. 

τε Ν ᾿ Ξ ͵ 
ἕως ἡγα τη ριτατὶ ο»ἀοτγὰ ξ Ἰο εχ οπυρτῖο (ΟΠ πιο]. περιαὶ- 

πὶ φλοιοῦ, ΤΒεορ ταίι. ἐς Βιζοτ. Ρ] ητατο δγο 4 σαρίῖτς 17. 
116.5.(ς οαιῆς φλοισμὸς,ἰ«ἀςοοτγτίςατίο Ρ]1π.1.17. φανΣ 4. νῖάε 

Ταξαίρεσις. 
Εν. ΔΙ Ρ Ια ἡ τιπη. 
Ὑ7| οἴγοιαπι οί πὶ ροῖο, εχ ΟΠ ρτΙ1ς (ΟΠ τππις] Τπιοῖα 
ριαιρετοὶ ἐφϑειλιμοί, 
' εἦσω, πη κα) ΟἸΓΟΥΠΤΊ ἀ1 ἔΌΓΟ 41 411Ὲ Ἐχ ἐπι. ΠΊΡΊΙΤΟ 5 οἶτ- 
ἄουντ περιαιρενυῆίη ἀμπελίθ-, νἱτις. ἀπιριτατὶς [αγπιθητῖς. 

τας 6α71 εχ ΟἸςεγοης ἀἰχῖτ. Χ ἐπορῃ. Αςςσαίατί ἢ. ὃς Οςηϊ- 
574 10 το “ῃαγτο, περιαιρηῖ τίω) ϑείλειαν δ᾽ κλάδων, τμα )α πὶ 
5 ίςΙη4ο9ῳ1ὈΕορ γαίξ. ΠΠγο τογτῖο » ςαρίτο (ὄχτο 9 ἐς 
5 ρίπεατι τάς δι (τοτ.Πδτο ἐξοιηάο, ςαρῖτε Ργῖπιο 9 ἃ 

αἱρεϊνγαοΥτίσοτη οἰτοι πιο χίππεῦς, περιαιρέειν τὸ τεῖχ 9.) 
ῃ ἀἴτιιογε. 

τίζω, ἸΔςι}1ς νπάϊαιις ἔςτῖο, 
νγϑγτθ.ν ΟΕ] σατα ΠῚ. 
τον ὁ κα ἡ νοτὩτ 5 φρεπτός Ἐπ ἴπ ἴσεπα αἱ αϑίακτοι(άς «μιῖ- 

5 τ] τὶς ΡΟ Ια χ ΠΌγο 4ιαγτο )πηα ἢ  παῦ ν εν ίατ!ος : ὃς Ιοςα 
ἴδιις οα: ἤτας ἐταηζ 5 4145 νογἤιγαβ Γατιπὶ νοσαητ. Ὑ γγιμι. 
4ιΐητο . σαρίτε εριϊπτονάς [ςερῖ5 Ιοηιιοης 9 ϑεσιηάιτι 
ἢ ἐᾷ [ρατίᾳ δά ογπᾶτιι5 ςοπιραταταζ(αι ἰοσα Ογα οἱ περιά- 

᾿ατοὶς αἰςιιητ,αὉ εο. αιιὸά πηαο πα: ἤιτ ἰὴ 1ἰς Ιοςοἰς,νετίατι!ς 5 
᾿ {πίβοπος Βαθοηζες )1πἤηρι] στο πως ἔρεοῖες ογπδιϊοπίβ, 
ψμὲ οὐκ Δα ἔδυ] ἀτίιτι παιιζατίομες ἔπης ξαταγα ίοιι ἀεξοτγ 

᾿ τ ἀἰχόπξιι5 οιιπΊ του τγῖι15 ΓΟ ρεητΙ ΠἾ55 νεγίδηταγ 5 πγιιτέσταις 
᾿ΡξοΙοπ ογπατι οπὶς ἴῃ ἔγοπτξβ, δεσιπάϊιπι εα ἰός νου Παγὰς 

 ΠΙΠΕΡγοοΙΓτοπτοβ,αιιᾶς εἰ ἢ οἰ πητνν πα ἃ ξοτο,αἰτοτα ἃ Ρετορτὸ; 
᾿ Δάϊτας ἴῃ ἰςεηαπι, , 
Ἰαλγία, ἀο]οτς γε βεπιεηζετ δἰῆςϊοτγπεριαλγίω τῷ στίϑ᾽ εἰ) Ἰαξλιτᾶ 
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ἀρτὸ ἔεγο, Τ Βυογά, Πῆς ν᾽ εὐὶ ἀρεῖ, ὶ 

Περιαλγὴς, (Θ΄ ὁ κὶ εἷ, ἀο] οη 5, απ χὶ 5γα ἀπο άιιπη τι {Ἐ15,,ἰχοό μᾷνΘ. 
ἄριια ΡΙαξοη,ὶ σοηζγατ περιχαρής, - ᾿ 

Τεῤίαλ εἰφω οἰ ΓΟ Ὠ] ἰχο. Οἰς. περιαλ εἰφω τ πηλὸν, Δ ΠΠΠῸ Ἰῃτον ΤΙ δορ. 
1.3.ς.6.4ς σαι, ρίαη. 

Ἱπεριαλήλι 7... ΕΠ ταις εἰϊν Ασα [1,1.9..ΑΠ]πι: 
Περίαλλα, πλᾶχ ἑν ὁ Ἠοπγοτοῖνν πγηνηο Ῥαηοϑ: πἸ πον ἢ που 

τογοπεριοσως, ΑΡΟΠΟμλι5. ΒΒΟά, ἃς δορῃοο),ρτο περιόμως γιξρ- 
βολικῶς. 

Περιαλλόκαυλ(δ- ἡ σαι} 6 10 ΠΤ οἰγοιπιρ] οδτοη 5,1. ἀρ! ἐχίσαι- 
Ἰϊς»Οαζα; ἀριι Τ ΒΘΟρΙι.1.7.ς.8. 1 {πρίλη. 

Περίαλλθ.91η ἘΡῚΡ.νὶ περιαίν ὧν γλωτισμδ, 1, οΓσμοτιιπα ν᾿ απο 
φοηίδτιιητιι ἰλη λα: πγμτιιο, 

Περέαλ(θ'γεγδον ΟΥ ΌΤΙ. σΟΧαταΙΠην»τό ἐσίον, δι, 
Περιαλεργὸς ὁ, βεζαμμῆνθ-, τἰπέϊας ριιγριιγα. ΑὐἸπόρμαη, ᾿π Τγῆ- 

{ἴγατα, Περιαλύργὸς κακοῖς ῥεγων τε κὸ πεινῶν ἀεὶ, 1, ὁ καικοὴς βεζαμμές 
γίθην ΕἸ ὁ βαϑις τοῖς χακοῖς, πη} 15 τἰπέξις, μος οἰ Ἐ τ γ τις εὰ 
Τ]ς:τγαηΠατίοης [ἀπιρτα ἃ ρατρίιγα εἰπέξαγα, μα: ὁ παῖς ΡῬτο- 
ξαηάϊτατς ρετὶ (ο] εν. 

Περιαι κίον, οἰ οι εἶτα πηοΐδ, ἴοι ἀδπηοῖο: 
Περίαμ μα, ργορτγιὲ φιοά οἰτοιιπης ἐλ το ὃς οἰγαι πη! ἰἸρατατ ]} 

οὐ [δ ροοι ἸΑγίτοτ. τὸ αὐεία πτον, εἴς ΔΏ] Ὁ Οτιι1. κδριάμικατει » ἃζ 
αἰρίαπ τα, ἀἸσιιητιιγ ἀρ ι!η 4ιις δὰ ἀτοοπάας πηὰοτιπΠὶ ποχας 
Αἰ1 411 σοτΡΟτ 5 ρᾶττο, ργδ [ογτί πὶ σο]]0 Δ᾽ Πρᾶητιν, Ὁ ἸοΙ του, 
Τῖῦτο φιιαττ,κριλοείσι ὃ αὐτοὶ ἱδροὶν βοιαὐΐω», διαὶ τὸ δὔχρηστον ἐν τοῖς 
καϑαρμοῖς ἐξ εἰς περκαίμιμᾳ τα. 1 ἰοιῃ ἐς ἩΙΡΡΟΡ οἽ7ο. δοκεῖ 5 καὶ κό τ 
μη αὑρίαμμα ὃ) χρήσιμον κεφαλαληροῖσι, ςοτΟΠαΠῚ τα πιο γεττὶς 
ΡΙη, ὈΙβόγιος ἀτὸ ΤΉ Ὥστο τῷ οπαίων, αἰῶ Ῥεηάθης οΧχ Πιρεγίει- 
τοί νδηΐτατο Μαρία : ἐτες νογὸ ἀριιηῖ οχ Ργορτίοτατο παζι 
Τα" 5 4185 πος ΘΑ] ηιι5 ἱπηρτοῦατ, 1 ατιιὶς Πππτοάο νεγππητς 
Βθηιις μας νοῦς οοπηρ] φξξττιγ. ΝΖ. ἦπ Οτατ. ἐδὲν δεῖ σοι περκαμ- 
ε(ϑύτων ἐπᾳσμείτων οἷς ὁ πονηρὸς σιιμεισέρχεται,δζε. 

Περιαμιπέχεθει γοὕτορι ν εἰααιςητ 5, οἰγοιπεἰτιγὶ ΟἹ ο. περιαμπέχων 
ἀθβεης. 

Περιαμπίφπογϊηάϊιο; ΑὙΠ ΟΡ, 
Πενία με) ρτοτόρο ὃς ἀςίοπάο κα εἰγοιπ θεῖ δι ρεγίδι "15. 
περιαμυπω, οἰτοιιπΐσατιῆςο, ]Ἰπ. οἰ γοιτης τοι (λυςῖο. Πηεταρἢ, ἴῃ 

ΑχίοςΠοϑ. δέφε τᾶ ποικίλως περιοιμυ ον δὲ γοιυῦ, (χτςἰαη5.]ςοτᾶσ. 
ΤΙερμα μφιέννυυμ οἰ γος ἘΠ] ο2Ρ] τη, 
Περιαμφὶς ἱδὸς, οἰ σι Πγάἀ το. οἰ τοι πγαέξιις Ρ᾿ῚΠ, πέρια Γωγή: Πρ Ἐπὶ πὰ 

Επιρο λα ρα {1111 1π πιογτάγῖο οἰγοιιπιαξξιις περιαμμφίσας ἀἸχῖτν, 
δυτῇ. ΡΟ]. 

Περιάμιφοοῖδι οἰκίαι» 46ς5 Ῥτὶ πο ρα πη, ἃ ρτϊ πατογηπὶ ἀοηγίδιις ἀϊ- 
Πηέϊα;, ας [ιἀτίηϊ ἐπ Πι]ὰς νοςδηῖ 7 Βιιάα 5 ἢ ΑὩποτζατ. Ρο: 

{16 Π185 περεαμφοσὸς ,) Ργορτῖ ΠρηΣῆςδε αἰ οἰγοιτῆ Ρ]ατοαπι 
εἴν εἶ ἴῃ εἰγσιυέτιι ρ]ατοῦ {Ππ||5. ς 

Περκανδίζω, ΒΟτΙθι15 νἀ! 4ις ογπου νῈ} ἤουῖάϊς αι! διίδατι ςοΐο- 
τί θιι5.Ετ τγαπΠατὸ ργο ογπο. Ογ 1}.}. 1 Ὑ πεῖς «ὐδεανδεζεθϑοι, λόγοις 
ἢ ἀλνϑείας ἐὐξαξ, 

Περεαντλέω, οἰγαιηξιπ40., αἴδεαντλά μῆνον [4 οππη ΠἸ1Ο ἃ χραταντλε μϑυον, 
αδειαν τλύ μῆνον χνησιμοι τη αὐήγει τ Γῖτας ἢ 0 ξοιβεΔΏτι αι ροτ- 
Ἐιπάδητατο αι ραάττς5 11: ας έϊα" ἴαπατ. 

Περκαοιδὸς, οἰ τοιι τς οἷς, ἐγκύκλιθ. ἐδ, διιι4, ἀριι4 Ἡεῖνς, φερ-: 
σπρρξιο ττῶς 

Περέαπτον, κε, τὸ, 4110 ἃ εἰ οι πτρ οἤτί!τι δέ ἀρροη[ηπηγντ ΠΟ Ώ11ς)4- 
πα] Ἔτι. ΠΠράτιτ ΑΙ ΟΧῚ ρΒαγπιαςοη, φυλακτήριον, δύτο τῷ οπα]ον» 
αἰρίαμμα: ἔςι αἰδία τατον δυσποχούσαις 5 ΑἸ Πρᾶταγ ἀιξποι τοῦ Ρ4- 

τ εητῖθιι5, ]οίσουτάος ΠΠΌγὸ τογτὶ οεαρίῖτε 167. Μαγοεὶ ἀαϊζ, 
Ῥεπέήέταις ΟΧ φοΙ]ο. φασὲὴ 3) ὅτε πόθίαποτον οἷξ ἀυτώ ϑηρία διώκειγο ες 

{τατιιηι εχ οῸ ἀτηιι! οτιμπῖ [Ἔγρεητος αἰίρεγο ξοῖτ » Ἰάξαι ΠΟ - 
[ςουτἀοϑ ΤΠ τἹ ξουτὶ] οαρῖτς ἀοςἸ πιοηιιᾶντο, πϑέαπττα καὶ ἀλεξιφού- 
μακα χλέγϑυῆνα.Ἰὰ οἵξ, ]ιαΣ αἰ τ ρατα ὃί νοποβείοτιιπι φἀπογίμτιά, 
νοοίταητιγο  ΒςορΡ γαίε, στο 9.οαρῖτε χι. διοτ. ρίδητατινῖς 
ἀε περεάπ]ω. 

Περιώπηω, μια λω, τ αφα, οἴτουτη ἀρ ροπάο : ὃς τγδηΠατὸ ῥτὸ περιτί - 
ϑυμι,πυροηο, πρυϊπηουϊπίμηροιντοῖξω τῇ πόλει αἰχιυυ ίω περιες. 
σῆειν, ΠἸΑτο ἴῃ Αρο]ορ Ἰά εἰ αβοτγε ἀφάοςιι5, πηὰσιι! πὴ ἰπατε- 
το. Αγ Ππορμαηοίη ΡΙττο, πολι ἡ πενίας πρϑ)μ᾽ οὔχων ζητεῖς ἀυτεῇ 
περείψαι » 14 ο[Ἐ, αττγί μετ 5 ἱπυριταγθ)α Πρ πατο, ὀναψαι» περέ- 
ϑεῖναι, πιροστέψαι, Ποιτ ᾿πιρόηοτς ᾿σ ΠΟΙΆ] ΠἾ Δ ΠῚ 1 γα ϊηιις τοῖς 
αδ]1ςα:, Οἰςεγοηὶ. "δ᾽ άεπι σομηῖςΐ ἱπτογρτγὸβ αἷς ἩΠοπιοταπα 

ἢος ἴτα ὀχτα!ἴς, ἐθέλεις δέκε μώμον αν ψαμτοἀέηιις τὲ γρητενα 
πιποἱ περίαεν τα (ἿΝ ΠῚ ἃς αἰ παγόρησιν Πρηὶῆςατ περιώπ]ὼ ) ὧν ἀπαιῶ- 
ξρυμῆμων τῷ σώματος δοκεύσιν οἱ φαῦλοι 87 ἐϊχάν κ ζωΐ δὶ αὐτώ. ὡς ἐδ 

μάκλον αὐςδὸ ἀπαιωρφυ μῆροις Τ᾽ τοιέπῶν οἷς ἐλπίζεσιν ἐπ᾿ αὐτά. 41185 

(Ἀ{ἃ ἃς ξο[εϊπὸ ἀϊέξα. Γεπάεης ροτίμς Προ τ οἵ εχ ἀεπιι! 6 - 
τὶς γαηᾶ ἔρος ὃς ογεάι]ταῖς Γἤρεπῇ;, αιιὰ τι τα] ἐχ μοτιπι ζοῦν 
ἀπο 15 δμοίαις αἰτίαις ἡ μ(ῷ « περιάαῆεσν, [{πν}}}} πὸ5 σάπ[ι ἃς ογἐ Πλὲ - 
πς ἱπποί ας ΒΑΠῚ Περια πω, ρτο δυι!ετο ἀρρεπάοιντ περία- 
“σειν ἀλεξιφαῤμακον, ΡΊατάτο ἢ. ὃς περιάπῇειν ῥίξαν εἰς ἀοτόκιον, ΤΉΕΟ - 
ΡΡταίε ΡΙ ταις, κα περιάστοντα πἰωυὶ αὐτῷ δόξαν ὡς ἀλεξιφαῤμακόνν 
Περι πω, κ τώμως ΠΟπς1]1Ο. ΠΟΠΊΡΑΓΟ 5 Δοαιη ΓΟ, ΑΟ το. Χεπος 
ΠΟΡἤοῃ; μεγάλας ἢ τιμαὶ τῇ πόκει περιύψειν, 146 π|, τῇ πόλει περιοίς 

Τοπῖ, »» οο ἢ 
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ἤει πὶ ἐγεϑὸν, οἰαϊτατι ΒΟπὶ αι ρρίαπι σοπηράγατςο. ΤΤερι ἀτῆω. 
οἰτοαπιαρτοφααρτο ἡ» Ὅτ οτπάπιρητο ςο]]] εεῖτο, Ρίλτο ἀε 
Ἀεριθὶϊς.3. ἐσ), απὸ δ αὐτὸν ὄροφον ἐέναν.ἐδὲ περιεὐ ψεύδει περιαἱ σῶν 

βοκχίονι χίϑοις, ἴλσεττο δηπρέξξεης Ιφρί]]ο 5.5 ̓οίςογιάο5 ἰλθτο 
(ἐσιπἀο,οαρῖτε 60. περίαατο μήϑηλίϑοις πολυτελεῖς, δζς. γηάταις 
14ρ11115 ρτευιοιῖς ογπατα 5 ῬΙμτάτο τς ἴῃ ΡοτοἾε. περιίαστεται ἑ 
“ρργόν- κεφαλίω ἐν τῳ στίϑει 5 Οογροπὶς σάρτς ρεέζουι. βοῦς 
χἀπιοτιπα, Γυσιδη, περι αῳ ἰτοπὴ ΡτῸ οἴγοιηι ἀσςοπάο, Μὰ - 

ἸΔτιῖπ Ἔρ ΤΕ. ' 
περιαργνεῤω, μι. ὡσωγάτρεητο ΟΡ άμοο. Ατβεησιις Πδτο νπάδοϊπιο, 

ὀκασώματα ποιεῖν εἷξ αὐ Τ᾽ τὰ χείλη περιαργυρφιιῦπας κ' χευσοιιῦπας. 
τπεριαρμόζω, οἰτοιπιαρτο, ΑΥ̓ΤΟ ρ δῃ, τοῖς θυρεοῖς περιήραοσε λεπίδα, 

χαλκίων, οἶγρεος ἰδιπίμα ἔοιγοα εἰτοι πη πη 11 1 τ ΡΠ ατατοθιιδ ἴῃ 

Ὁ λη}}}}. 
Περιαρῤω οἰγοιτηατο ΓΪΪπ. περι" εὐσειεν, οἰ ΓΟ ΓΑΙ ΡΠ αταγοῖ, ἴῃ 

Ῥαδί ςο, 
πιεμαρτείω. Δγοἰ τοι Ροπάο,ίειι αἰ Προ, περ είαῆω, 
τι ερέασις κ»Ἱγ υαΠ οἰτοι!η ςοΏτι15 ἃς οἰ Γαι! ΟηδητΙα ἃ περιαδειν. ῬΊΟτ, 

«περὶ πῇ ἀκον εἰν, φων ζω ἐμμελείαις τισὶ κὶ μαλακότῃσι κὐ «τεριεσεσιν ἔ - 

φη διώοντες. 
τιεμαςρά κω, [ρίαπάοτο ὅς [πος εἰγοιιαξαπάο Οἰςοτ. οἰγδιπη 11Ππ- 

ταῖπο δζαϊις σο Πετγο οι ο 5 Ρογἤτιπρο, σεριλώμπω. ΒΑΠ|115. 
Ἡροχαξπι. ΗοπΊ]. 5: σῇ υἰτῦρ(ολῃ πῇ καίνλοις ἐὺ ὀφϑειλμοιὲ κ᾽ μὴν .πε - 
εριασρ πτοντας ΡΕ ΟΒτΙτιιάϊπῖς ἐχοοηι ἀτηιιο εχ σοΠ]οπτῖα οσι]ος 
ποῆτος ρει προπτῖδ, Α ἔζοτιπη σαρίτε 9... οἰξώφνης ππεριίςρα.- 
“ψεν αὐτὸν φως ὅπὸ τῷ ἐράνο), 14 οἴ, περιέχαμψεν; Ετ ἀε-τορεητς 
Τὰχ ἀς ςααἶο ἱρήμπι οἰγοιπξιἀῖτ 9 ἀταιις οἰπι5 Οςι] 05. ρου τίη - 
χίτ, (ἸΡΊ4επιὶ σαρῖτε :6. ἐρίς Ῥαι τις 41τ» ἐρανόϑεν ὐξαδὶ τυ λαμ- 
κορόπτητα πῇ ἡλίκ περιλάμψαν με φως ) ΤΌΤΟΓΡτΟΝ τὰ ψοΥτῦ : τὰ 
τερθητῖς οἰτοι ΕΠ} Πτ ἐὰπὶ ἰχ ὁ σα ΐο. δε μαης σοπίκιιξξῖο- 
ποπὶ. εἰ ἔα ἰΠου, Γιατί εἴταβ ποι δάτηϊττῖτ, ἸΝ πὶ ἔμ 6ο ἃς εἶγ- 
οαπξμ!σεο Πρ ἀξείιια νος» ρα Ππἰὸ τὰ πτοῃ ροπιητηγοϊἀςόαιις 
δοίο! τὸ, ῬΙιατιι5 πστο Τδςιιπ 40. σαρῖτε 37. ΗΠ 1 πὶ 110 - 
ὅς οαρῖτα γεΐροττίπΙ5 Βουῖς » ππιᾶσηο ριαίαρτο οἰτοϊιπ ει! ἔτ, 

14 οὔ, περιλάμπονπο) καἰ ππεριας ρρμαῇογίαι, Οτεροτ. ἀς πα΄ 4}1 ΓΟ ΠῚ]- 
ἡ τϊρκὴ τὸ φως τὸ ποιμῆῥας πσεριαςράψαν,Ἰὰ οἴξ, περιλάμψαν Ἐτ, περια- 

σερφϑυτε ἐνὶ φωτὶ,νο5 ἰχ ν τᾶ οἰ γοιιηξιηάἄατ ὃς ρεττιησατεν- 

πα πος οἰτοιη ξα σςπτῖ {ΠιΠπγοπιῖ πὶ. ῬτΟ περιαςρα πω ἀἸΟἾτιΙΓ 
οτίδηι Περιαυγέξω, ΠΟ ΠΟοτας πῃ ργιπεῖρῖο βαρυ!υ ἃ: μη ϊοτίς, 
φλία καταυγάξοντος Ἰαὲ εἰκρωρείαε, ἀἸχῖτ. Α ἐξοταπι οτίαπι σαρὶτε 12. 
αὐἀτιιηρίτι τα ρει ροῆτίο τορ οτῖτα, οἰξαῤφνως ἐκ πῷ ἐρανοῦ περιαςρά 
“γὼ φως ἱκανὀγέμὲ,ἰᾷ οἴτ οἴ τοιιπι πλς οἵα {δ ῖτεϊτοσρσοσ οἰγοιπ- 
ξυ]οτῖς πιο. 

“Περιαυ γὴ γέ Θ., ὁ κ᾽ ἡ γαῖ ΓΟ. ἘτάλωΣ (Ῥ]επάςης ΡΙ ταν, 
Περί)» ςγ»ν πἀἸαμα]ιις ἰρίε πα! άτι5, ν πάις 1Π|{ἔγατι8. Αὐῇὔο- 
το. ἀς πιιηάοώλως δὲ ὅδιν ἔμφασις καμωρότητος εἰς»" περζαμηρς. 
14 εἴ Βιυι4 ἰπτογρτοτοΑτεα εἰν οἀϊτα ἵπιαρο (γ ἄστεα οἰαγιτατί5 
νπάϊαιιο ΠΠΠπἔγατα, ; 

Περιαυϑειδίζω, σοΠτιιη]αοἶτοῦ ἀρ ουμεγαφρϑνωῖ, ἐν ὡξρηφανία αἰαςρέφο- 
(λων διά, ἀριμ οἰπάοπὶ Περιαυτίζω 2 ἀς πις τηδρηϊῃςὰ (ςητῖο. 
νοὶ ρεςάϊσο. περιαυτίζεται, ἸΏ ΠΕ περὲ ἑαυτῷ μεγα φρρνεί γαῖ 10 ςα- 

ἄσχι αἰΐζτίοπο, ὅς (οσίποης ἱπτυη σ ατατοσαάεπι τη σἶςατ, 
Περιαὐτολογεῖν» ἐς (ΕἸ ρίο Ιο αι, ν το στο ποπηῖπος (ο]εητ,οίξεη- 

τατος ἔς ὃς ἰλέζατο. 
Ππεριαυτολογία ας, ἡ, Ἐφητατίο, Πρ ΓΟ ΔΓ] 10 Ππι5 ργαά!ςατίο. ν δὶ 
5 {61} ἤτπν ᾿ανάατιντ ΑΘ ΒΠΠ16ς ἀρυά ΕΗ πιοτιιπη ἐχ, ὁρώς εἶθ΄ 
ἐγὼ καλὸς τε μέγας τες δηπε ντάος αιιὰτι ρ ΟΠ εν Ἔσο ϑς πιὰ πὶ 
Τα σΠῈ5,Ετ Αὲ ποᾶϑ ρα ΝΟΓρΊΠ Π Π15) 501 πὶ. Ρῖτι5. Αλποᾶσ, ἕληηα 
{πρεῖ ατίτεγα ποῖιις, νεῖται μας σοςς Ρ] τ λησε"1ο περὲ τῷ ἀκύφν. 
ΡΙατη ΟἸσθγοης, καὶ ἢ Κικέρονθ- ἐν τοῖς χογρις εἰμετρία τὶ ασερίαυτο- 

λογίας ἀκρασὶ εν τινὶ χοιτηγρρεῖ πρὸς δόξαν. τὰς ἃς τη Προ] 10 ἐς πῦ 

1πυ]άϊοία ἰλιιάς Ργορτῖα, 
Περιαυχενθν φρεπτὸς, ΓΟἾ[Δτὶς τΟΓ ΠΟ 59 ΓΟττΙ 15 τΟΛ 11 59 τουτΊ τη Ο 

πῖϊς, περιαυχένιον ῥείκ δ. 4 ΖΑ. Οτατιάς ΒΑΠΙΟν ΙΝ οἰ ατούγαη, 
(χσοτάοταίῖς νεῖιις. 

Τιερια ων, ἀοταπηϊο 5,14 οἵϊ ) αἴορκοιμωώυβνθ-, συγκοαϑεύδιων 5 σιιμανα- 
«αυόμλν Ὁ. 

Περιξαί δέω Ῥε ἀῖθιι5 αἰ ταγπατί πα ππιοτῖς, ΡΟ]] περι ζα δίω δδὶ,τὸ ὑαταλ- 
λάξαι ὧν πόδας. 

τρρι(αΐνω, γοργὰ εἰτοιπηςογϑζς ἀρὰ ΗΠοπιογαπι ργοόῖερο οἰγοῦ- 
εἰϊπίο. περι(ίω αἱουτῆρυσ χῦσαι. Οςπίτίο . ΗΠ οτπεῖις 146 θ. Αἴας 
δι᾿ ἐκ αἰ μέλησε κασυγνήτοιν πσεσύγτος Ἀλλαὶ ϑέων ατερίζη, ΡΟ «φεριήβυ, 

Ἀτπιτῆις Π|44.4,. 6] ἔτλν περιζίῶ ἡ ὠδελφοῦ κ τα μϑύφιος τάειη ἤρηϊ- 
Βςοτ ἀἐμφιζαίνειν , γὺ ἀϊέξξιπι. Ὀιοίτων ὃς ἀμφὶ ἀυτῃῇ βάνω, Ρτο 
εοάδπι. 

Ππεριδδρομαι, εἰτοιπ 4, πη θῖτιι οἴη σους ντ περιζδμω, περι λυνόϑτῃ ταὶ 
τείχη τίν) πόλιν, ΑτἸ(ξοτ. Ετ περὴ τίωὐ πόλιν.7. Ῥο]}1τ. ποριζλρεῶτο ταῖς 
πύλεσιν ἐρύματα, ος ο[Ἐγ γα 110 ἃζ σα Ἐς 115 νυ 65 σα σοι οηο- 
Ρ τοπ, περιξόνοβιαι τώφρρν, [οἼλπν πιο οτ ἱ ἃ ἐπι. περιδθνμαντο πεί- 

οχον ΤΙ μον 4. παγὶς οἰεἰταταπι οἰγοιιηἀεάεγαης, Ἡεγοάοσ, οὐ πὶ 
ἀπόθιις Ασςα πη χὶς π᾿ οδάοαν Πραὶ βοατίοπς, τεῖχ Θ- ποριξαλ- 
λοόχτῃ ἢ πόλιν» γ τ οἴτι ΠΊΠΓΟ εἰγοιιπἀατοναιαῇ σπμγὶβ αι ἢ οί Γου δίς 
ἀμάμοτγο, β5ὶς δειφπα περι όνγειϑτι διιύαμαν; ρτὸ ἵξρίτς [ξ ροτςὴ - 

Περιβόι, τη 10. οἰτσηπάο, ἰοἰπσο. ΑΠτίρῃ. καὶ τὰ τείχη τῇ 

ΠῚ: Ε 
εἰ [λιοΐδτ. διωΐσιμιν κ᾿ σὐχραὺ περιζαννι μῆνθ., ὃζ «στέριβο 
μιν νὰ πεζικία) {ὁ οτατὶ οἰξ(ντ ᾿παιῖτ [εἴα ὁ ιοςϊπέλητα οἱ 
τη ὃς ἰεστοιρ. ΟὨγγ οἰζοιη. διωυαστείαν περιβεοζλημήδοτ,! 
ταττι τππιίτιμτι, Περιβθμομο, αἰ πτα ο»σαροο, πάτο, γε: 
βϑνεὗτι! σεμνότητα χὰ ὀγκον, ΡΊ ατατι πους πάπετς Πηγαίατι 
τπάποτς ἱπρ ΘηἰΠπ.Εϊαϊο. περεβοιλέ ὅτι χη ματισιιὸν λέγιπα 
τασα πμηρ Ηἶς ἀἸο τα το ΡΙ υτατ. Ἰῃ ἸΝ πιὰ περιβέβλημαι 
Ῥοτίομδπι ἐπάπ!  Χ ἐΠΟΡἢ περιβεβληυῦ,θ- νεφέλίω, Τὰς 
βαλοῦ, τα ποτουπεριβαλοῦ τὸ ἱ ρ(οέ τιον, οἰτοιη Δα γε ΕἸ ΠΊοπὶ 
οἴ, ἰπάϊπιογοαρῖτο 12. ἔξογιιῃ ΔΡΟοΙϊ, περιβαλοῦ τὸ κό 
Ραγαπι ᾿π ας. 42. κα εριβάλῃ ἱμοτιονν οἰτίπηοητο ἱπὰ 
τοττῖο Αροραί υρί!5 Ιϑφηπῖ5 Ἡοιπογι Ον ῆ ξ ςιπὶ Ἂς 
ὃ. Ῥλατῖπο ἱπη χη Ῥτο ἱπήπιο, ξίφ: ο᾽ξὺ περὶ στιβαρρῖς 

μοῖς. Ῥτο βοίίοπὶ οτίαπι ἐ3) στιβαρφῖς βάλετ᾽ ὥμοις ἀϊχὶτ αἱ] 
ριβεξαναῆύοι ἐν ἱματίοις χδυκοῖς» οἴτσιπι ἀτη! ξ 1 νοἰεῖδιι5 ἁἰ δῖς,ν 
Ζισάττο ΑΡΟςΑΙ γρῇ Ιοδῃηΐς. Περιβϑηομαι απαρ  ξέξοτ, αἵ 
ΠΟΙ Πρ ουσοπιρατο, 4αγο, Πογοτ. οτίηςο, ἀΟΠἾΓΟ 5 ταῦ 
φροσλαμβάύομαιμ:ντ περιβϑης ὅτι δόξαν, ΣΧ ΘΠΟΡ ἢ περιβδμε " 

τον» Ατῆςι. ἐσίαν περιβαλέζτι πολίων, Τηὰ 9 ἢ 45 ΟΡ 65 βᾶγαγο, δι 
τηϊάοτ. περι ὀνεϑτι λείαν» ΟΠΙρτομβοηάοτς ργω απ ἀζὶ 
υΐγεγε, ἕάςοτο ργαάδπι ΟἸςογ, ρουῖτὶ ρταήᾳ ΨΊγρι],Βοὶ 
110. ρτίπιο, πολὺ 3 πλῆϑος ὁ τετραπύδου λείας πτεριβάλο 
ἴλτι αυαάτιρεάιϊι ργαάαπι ράγάγητ. Περιβδη τη ἂρ 
ΡΟ]. πο. λπηρ!εξξι. Οιδά ὃς ἐγαπῆατὸ ἀἰςίτιιν γδὶ αιῖς 
Πιοπιςητὶ αἴοέλι εχ οὶρΊῃγ 5 να] ἀρ ρει πγιβ)ντ ἀπ  ςἐδ νὴ 
τἴατα ἀϊχῖτ Εἴῃ, δ (ἴσοτο δαυρ ςξεὶ σορίτατίοπεπι τοῖο 
ἐπογο )ἱοάοτγιι5 ἴθτο 18.περιβοινισιῆνθ- ταῖς ἐλπίσι ἢ ΝἿΦ δ) 
γιμονίαν, ἤῥρε Δι ΡΙοΧ 5 ἀαια ργαοἰρι ἐπ τογ οπιρῖαπε {ἢ 

τ ΕΣ ΣῸ πὶ Ὁ Ἢ  ΟΥΝ 

ἀἰ»-ἀἰς αΙΣ 

: ἢ Ἶ ἰ ΤῊΣ 
ὨλΔΠῚ ἀτατιιο ᾿πηρογῖτ. ῬΙατ.Ἰη (4 Π11}.1,4πιρ]εξξεητος, ἀὺ ἅς εἰμὶ 
περιβαλλομῆοις ἂν οἷοί τε εἰσὶ χαταχεῖν» πιαῖοτα σΟτηΡΙ ξ τῆν: 

" τὼ 5 

αιδηι Ζὰπ ταειὶ ροῆπητι σεριβανλό μϑυ (9. εἰαυ τῷ τοὶ κέρδεα ἼΩΝ : ' τατῇ Πὰς τὶ τάτίοηοπι Βα. π9. Παγοάοτ, ΜΝ ,. 
Ὑ 

᾿ ᾿ μα α] 

περιεβάλειν πὰς περίβολ Θ-, ὃς περηβολὰλ, ππερζοδὸς ἃ Ὧι ΠΝ 

ῃουσεριβίλειν ταὶ δέσμλα τοῖς σκἔλοσι, αἰ π. Πῦτο ρτίπιο δὰ ΤῊΝ 
σοποαι 5 σΓΌ ΓΙ δυς νης] οἰγοσημάατγς ῆς τῷ θώρακι πέρι ΧΑ 
δρρίΐσατε τπόσαςὶ Ἰδ᾽ἀςηγυπεριβόνω ς-ἐρνα πὠμεὶ περς στέ 
“οἧς» Εὐτὶρ 14. Ρ εέξιι5 πηουτη ρεέϊου! ράτεγπο δάργὶπι 
τισο, αὗδαβ αλεῖν τὴ πόλει τεῖχΘ-, ντθ6πὶ τησεπίθιι5 οἴπσαι 
ἔχοιτο ]ςς στὸ τοττῖο ΡΟ  ἰτἰσοτιαπι,αρῖτο 2. οιβαλεῖ ἥ ὴὴ 

ΡΈΕΙ . 4: ' Ι Β ΠΣ 1 χη τῇ πόλει, ΑΤἹ π4. Περιβόνο, ατηρ! εξξοτ. ΧΕπορ οι ΗΝ 
Ροτο, περιβόμον κὶ ἀγαανὼν «δὺ τόποις ἐκ οἷς ἐτράφη : γηάς περί δ΄ ΠΣ 

τῷ νῷ, “οπιρὶ ςἔζοτς Δηΐπιο, 4 φιοά Οἴςετο ἀε Ψηϊιογῆται ἦ ἣῃ 
γογθιιπη ξοτὸ ὀχρτοίῃτ, Πο(1η ατ)απίπηιιϑ ἃ πιά ϊο ρτοξει, ᾿ ὦ 
ἐχτγοπηίτατοιιι 68:}1 ἃ ΠἸρτοπτὰ τερίοης γοταπάο Δπηδ πὸ ἠ 
συπϊοςῖτ, 4 οὔ, περεέβαλε, περιβαλὼν πέπλοις χέρα, νοἴτος μώϊ ὰ 
χιῖς πηᾶηιι; Ἐπὶ ρί 4. Περιβδυ αν ἰπάιο,ἤιις ἀπιϊοῖο 9 (ο ἣν 
νοἸο»ορογῖο, τοοροτϊουίποοίησο, εἶτ ἤλπηϊοῖο ἐξα, ᾿ ἮΝ 
ςσυπϊπάιιςο. Ογοροτ ἰώ ἴδῃς γυμνὸν, αἰρίβαλχε,ϊπάιιε,νοἴξε (6 ἕο ἊΣ 
ξ-. Ἡετο ἀϊδη:ς χλαμύδι πορφυρᾷ πιριβθηκσι,περιβόηω κύκλον ἄκῳ 

σα! απι οἰτοη ἀπο, ΡΊατο ἀς Γορίθιι5,περίβόνει ταὶ πτέρυγα Σν 
[ας εἰγοπη τ ΓΠ ατοῖπ Το {Ἐ. τιεριβόνω, ἱγτοτιο,οῖτι ας ον 
τιςηΐο 5 οἰτοιπιροπο, ΠΊΡ ἴσο. περι τίϑημινγτ συμφοραῖς πεμη πο 
λειν»Πος, ὃ. κακοῖς περιβόνειν, Χ ΘΠΟΡᾺ, ὃς δ᾽ Ὁ ΒΙη. ᾿ς ΟΠ βτναι 
ἀπυρ]Π σατο, ἰγγου! γον Π ΠΟ] ΠΘΥ ο δὶς ὀγείδεσι περιβθμεῖν., ῬΓῸ μὰ 
ΤΙ πιῖς πὶ ἱπιρ!ίςατε 9 Θεπι ΠΉςη, δέ καταδύχαις. τιναὶ ΦὮ ἐπ 
σεριβαχῶν, Ηοτο᾽δη.ΡΙατο οράίτο]α Γδρείπαν στκαλίαν πὲ προ 
Πβανων μυαίρ, 51Ε1Πᾶττὶ ἀποτο 4] 8Ά1: ΠΠ ΕΝ ΠΡ ΕΣ ἀλοῖι 
ἄεπι πτοάιιπι ΟἸςς. πη Αςδάοτηεῖ59ἱη τἀ] ρἤνπι [εΠ δ. ἐμ 
τἰπτοῦδατιθος εἢ οὸ αιιοά νῖτατο σρίοδαξ, γιοίαζαβ 6ἢ 
ἴῃ ΨοΥγοπι, Ηἷς ν]άετε ἰπ ἀποε [4πθος [α ἐπάτ τ, 0 
Π1ΠΠ}Ὸ νπατιαηι (ς οχροάϊος, περιβαννω σε συμφορᾷ, Ὁ 
ἱγγοτίο. περιβάλλειν κινδευΐω δ ϑεραπευό μένον, ἜἰΠπὶ αὶ 
ΡογΙσα απ τγαοῦς, Ὀ]οἵςοτγιά, Πδτὶ [δ ρεῖπηὶ 9). σαρίξς, 
μή με δευτέρα χηρείᾳ περιβαλεῖν, ππ τὶς [ϑοιπάα νἱάυΐ 
αἰγοτηοη ΠΉΪΗΪ Ἰητίςετς - ΟΒεγ οοπ,ἀς οἐῆςίο Ἐρ οι 
ἱμούτια πτριβάλλοντες αὐ τοῖς πρα χήλοις γΥοἴξος δά (0 
Ἰλοϊεητοσοἱά οἰδ, Ο1 1 φογιιπὶ ν οἰτι 115 ἐπι ρ} ςάπτςοΡΙ αυτά 
Ῥιι]. ἐνέδρα περιβαλὼν ἔκτεινε, ἢ 6119 οἰτο  Π Πτ ΠῚ Οἱ οἵ 
ἄοπὶ ἴῃ ἘαΡΊο. περιβάνλων λέγ ε:ςαἱ ΡΟ ΐταΥ ὁ τέμναν, πῆρε 
σας ὃ λύγογ, Ἠοτπτοσεη. Περιβαλλώ, ροξτιςὸ, νἡποο,ίαρογο 
βάγλωχυεὗραίρω. Ἡοπι. Οὐ. ὁ," γ8 περιβάλλει ἀάσαντας 
δαΐροις,) νικῶ, δὰ βάλλει, 

Τερίβαρα, Ηςεἰν ἢ πε ιδουδυ μαπει, 

Περεβυρί δες, αἷς αἰ σελταφητα ἀπο ὶ τι πη ΥῸ σανδαχέα, ΔΟΙΜΠΑΤΕς 
Οερ πο οτιις (οπηῖσας 9 Σανδοέλια τε τῷ λειτοα δ ὦν, ἐφ᾽ ΐν 
χευσα ταιῖτ᾽ ἔπεςιιν αἴϑεκαι ΝΜ ώ δὴ ὡσας καὶ ϑερρίασῳωνα ἔχω πέριβη" 
δας, νάς Ῥο]].1.7. ἐσ υὰ 

Περιβαὲ ἐποχησαιᾶν-. ᾿- 

Τιεριβεβλνυῆνος ἀτη δῖτι φυοάαπι, ]ετποδ. , 
Ττεριβεβοθρωμῆθα δένδρα) Ὁ ΠΕ ορ γα ἀς οαυβο δ το ὑπερ ( 

Ρῖτς 18, τὰ οἰ, αδἰλαμεαῖξ ἀγθοτος Ρβη, νοὶ εἰγοι ος (πὶ 
Ἰωπιο! ας. Ἷ 

ταν 

Ὁ ΈΠη 

ὀρ 

πιρφ- Ν 



0Θ.,Ἔχοῆις, ετοῇις. 
ον, Ηοπιοτ. Α ὖ 

σαν, " 

ΟΓΟΙοΓο: νΥ αὐδεγίνν το [οὐ ἔτοπι εἴτο, Ρἤιτατοθιις 
εἰ οηΐο, Απελαυνομβύω, ἢ, τούτου, εἱὴ σὐδεζ, ὠσεῶτοι., «ὐ τὴ τὰ ὀνζ '- 

ὅηη(ιώσεδθου αἰξιζιοειῦ τες πτῖδε:. Βιιά. ἴῃ Ἔρ᾿ ΠΟ ργιοτῖθρ. ΕΠ) 
δε πῖτος αἰδιξεζιωκς, ( ροΓ τ ἢ 5. 

Θ.,ε δ οἰγοιιη ροξξιις , δ ρΊ οι, Προ 4 1115, {Π 0 Πτῖ5.ἱπ- 
ηἰς,»εἴξοχιΘ. τῆριζόντος ἐνοξίθ- κἡὐ θαυμαστὸς» ντ αριι4 ΟἸςοτοιξ 
Ρ οξγατ  Πττπιι5. Χο πορ μοι ἴῃ ϑυπιροίιχ; διαὶ ταῦτα πἰείξλε- 

ἰς τε χα ὀνομαστὸς ὁ σεόϑτει 5 κὸ ὧν εἵνλησι καὶ ἐν βαιζίερις, ἔοτε ντ ος- 
εδτὶς Πτ δί ἴπ ὁοιι 15 ΟΠΊ ΠἰιΠηγτα πη Οτασοτιιηι, αιὰπι Βατα- 
τιπι. ἐδ αἰοίολεπῦθ- υἱτὺ τ πολι, ετατ Προ ξξατα Πηπιις αριιά 

ῬΙΌταγο λας ἴῃ Γ σιγρο. καὶ ἐπεί λεπῆφ- βί(θ. δούλης γευναικὸς. 
Ρ᾽ 4. (ογιῖς πλι]Πἰοτῖς νῖτα ποπ οἱα ππαρποροτγὸ σπταπάα. Εὐὶ ἃ 
4] ππὶ ἀριά Ποογατοπιοντ ἄς τὸ 4} ̓ ποιάϊτ ἴῃ ̓ ρΠσηοτη τὰ 
ἱτατοπι:πδεὶ ζϑύγοις. : 

“α΄, ἐμ ἡ ψω, ατιεφα, οἰ Γαι ρΊ οἶο. [ιιοίαη παν τη αἰδιβλέπουσι. 
ἐρἴτιιγ οὐίατ πιοταρ οτ. ρτο αβείτο,αριιᾷ Αρρίδπιιπι δε]}. 

ῥχίω ἔϑνοις κὶ «ρατιαξ αὐὐτιῇ ὐδεέβλεπε «ἴά οἰϊ. αβεξαθαι, 
Ἰοϊεθατ : νπάς ράγαγοῦ ἀριι οι ἀοΠῚ ςρατὸν «ἥθιβλέπε- 
π' ππρ ς ΔαπηϊτοτΠρΊςῖο. 
2 ΡΑΠΠτιιτη. (συ πὶ» 10 οἰ Γαι Ἰοῖταγ σοτρουῖ ἶπιιο- 

[η αἰξαζόλαιον, α πη! ἐξιι5. Απαςβατ.ῖη ἘρῚΠ,ἐμοὶ μρ αἰδέδλημα, 
υϑεκλν Ν 1101 ἀπλὶ ἐξα! εἴς δογταίοιιπὶ τορ πιο.» Οἱςοιὸ 

ν αὐ μα, Ἡεσπιορ. ]ιτο 4. αἰεμξολίω αῷ λόγου ξλεῖτιν άς πε- 

Ολυζω, (τατοῦ τὶς ἀξῆϊιο , νδίσιις ἂς ματι ἴσατεο. Ατιϊτοτε!, 
πάο; 5 γί ἐμασι «ἰδιξλυζαστι,τοττα τἰστιῖς εχ δογδης [ατ- 
πιροητίθιι5. 
οἰαπιίτατς "μα ατίς. 

τος. "9 ὁ ἐπεὶ κακοί ἢ οἰγαϑοοῖ φέμίώ ἔχων, ἘΠῚ ἐπὶ πὶ πιά πιπ| 
ἀθι} πιίντ ᾿οχιήτατ ὧς Πππ|5)ατήϊις ᾿Π 41 Ἔγοιβ » ποτ ἔΔ- 

Ἰοῦς ἀριιὰ Τατῖποϑ ἱπ ἰαιιδατίσπο ὃς νἱτιρ ἐγάτίοπε ροἤτιιτη. 
Ο φεἰοτὶ ὃς ποτπί πα ΠΠππο - ντ ἀϊσογος ΡΠ πῖλι5: ΤΥ Πα 558 πε- 

τ αὐἰξεζύητος γϑυε δι. τἀοτα ἀὐχῖτ ἴῃ Αροϊορία αἀιιογῆις 51- 
Π16Πη, Χ; τότε αἷὸ ρα, ἵνα με αὔδιβοητίθ- εἴ ἡσυχίαν ἤγον. Ἐτα- 
ΤΡΙταγο τ πὶ ἴῃ ὙΠ π το οἱ]. πἰδεβόήτος νίκης, ςοἸ ΘΒ εγυπια 

12. ἀιισοῖ οηἰπῇ «θὲ ἐη πος σοπιροῇτο. "το ἀςοδηζάτο. ὅς 
ρτο ἔμπιὰ Ππηΐῇτα: Πεπιο ἤπ οπε5 ργο Οσοπρμοπῖ. αἰκρῶς 
οὕτου στάσεως κὶ κακίας, τΓΡ 15» απ ΟΠ Πιπα τις {εἀ]τῖο- 

[]Π 116 παλἔτία, 7} 

ςοοἸατὸ, πηαπλοϊεὲ, Ποιποῖ, 

ον, μ. τὸν Εἰ τ15 ΟΡΟΥΓΟΎ τ 56 ῃ 6 Ο3:.0 ΕΥ̓ ΠΊΘΏΓΙΙΠῚ » Ῥ]Ίη, 
κραδειζολὴ, ττᾶ σα! ΠΠττλ.ν οἰ απ  π7ΡΑ Πππιτη.,ἀπη] οι τπππ ἀπηῖ- 
ΟἸΙΟ 5510 (41.12.5 γ πο 41 σαηρτ. Αρυά δόρυ ῖη Ησούσιι- 
Ἐητο, πἰδεζόλαια σαρκὸς ὑξώντει 9]. αὐδιξλή μο:τά τινε, Τα 6115 

Γῆς ΟΡ ΟΥ̓ ΠΊοπτα ἄτη 116 ἱπογο πη ηϊα. 
αἱ τον δηνξξιις, ΠῚ τι15 τόσα, οαἾτιι5, σὸ ΠαπΊεπ. Ἡοτο- 
1.5. ἐΐτυ ταῖς πλότου αἰδι(ζολάϊς λαμτωροιξ, ΒΑΠΠ1ι15, τοῖς ἀστὺ χρη- 
ν Κοῤιενω δέσι. διαίταις τε κὶ αὐδιζολώς ἐπαίρφυτιι ὀύϑρωποι, αὖδε- 

τς ΑὙ 1, πη ῖτιις Ἱπηροτὶ]. ἐν αὐξεζολ ἱματίων οἵα ν οἰ - 
Ῥίτε υπάεςίπιο ΕςςοἰςΠαίειοὶ. αἱ πἰϑεζολαὶ 9 ἐϑονίων, ἔρῖτς δι - 

ἐ πὶ, αΐσηις δά Οἰαισοη. Περείολ κανατηρ [οχιι5.ἔοξις. Χο- 
Ῥῆοη ἐς οὐΐο! Π]ς πηᾶττὶ ργθρυῖα ΓΙ τοις 4155 ἦσθ᾽ ἢ. μητέρων, 
γέλα ἀγαθὸν 5 καὶ τὸ σσνεύνα, ἡ αἱ πἰδεζολαὶ φίλαι. ἐν αἰδεξολως κα 
εφσειυ ας οἵη ἀπ ρ  οχΊθι5 ὃς ρτατιιατίοιςΡΙ τ. 1π Κὶ Οπημ]. 
αὲ γονέων κὸ δὰ κρυ εἰ ΑτρΊ οχιις Ῥαγοπτιιπὶ ἃς ἤστιις 9 14ο πὶ 
ἸΕ ΠῚ ΠὮ, ἹΠερεζολὴ ΡΓΟ υώρξολη; εχιιρογδητῖα, ορυ!εητία, 
ἴις ὑ τε Τἴδ᾽ χρημάτων «ἰξιξολή, Περαβολὴ, ἀτηδτι!5 ογατῖο- 
ΡογΙΟάτι5 5 ἀριιά ΠΟοτάτειι ἴῃ Ῥάπατποη, ΓΒΙΓΟίζγατιις ἀς 
Ἰιςη5.ἐπεμελη θη 5). ὺ ξρολυ ς νὴ ῥυϑμῆδ, Υτερεξολὴ, δριιά 

ἸΠΟΡΟΠΟΠῚ ΤΟ ΠΊΟ ῬΓΙΠΊΟ 5 (σἤςιπα ογατ! οηΐς ὃζ ἰοπτοητῖς, 
τρίᾳ τίωὐ κατ᾽ ἔγνοιαν αδειζολίωι, Περαζολὴ, ἐοΒΊρτο πο ηΠο 

πηπηα τοὶ Ποοτατ,αὰ ΡὮΠΠΡ. Η μῖ ομωδ «ὐθεζοληὶ τῷ χόϊε παν- 
ἰαύτη τις ὅξίν, Τὶ οἴτιιγ ἃς δι λόγων πϑξαζολ ἢ 5 γγὸ γατίορατο 
Χο ἰεγίποπε: οἰτοιπάιϊιέϊο νεγτίταγ ἃ Τγαροζιητῖο. ἐ- 

ἴας πὐξιξολαὶ σφραγισμά των, Ἐπτίρίάες ἐΧρΗ ατὶβ ἀπέγαξεθι15 
ει ππῖδις. 
γα τὸ, δζ. 

λθ΄ κε, δ. τη ται σον Α᾿ [πμππ|. ΓΟ ρ τ, ΤΠ ἸΠη 110, πηπτιιβ,κυύκλίδυ, 
ἩΠΠ ΠΊΕ ΠτιΝ τι» πιο ΠΙα.ΡΟττῖο 591 Οὐ σα ΠῚ ΓΌτιμα, ἕρα Θι.ν ἴπα- 

1 Ε] σοποῖιἤις Ιοςιι55 ΕΠ ογοπ γε ἴῃ σαριις ταττίππι Π4- 
Ἷ Τα τι πατίο(Ἰπαιῖτ Μ. Ογαρα!.) σά ϊθιι89(Οἱατία 9 το- 
ἡ Εἴξρτο, πὸ αι ἰἢ ργαοερβ σαφατ. πηι ηἰπηταγ: ἃ Ἰοτὶςᾶ, 
Ἰοτίςι]α πη, ν εἰ «ὐδέζολον πο πιῖπατο Ροίαπιις. το ἔερτο: Ατί- 

᾿ ἴϊοτε] ἄς τηππάο". ἐπέχων βασίλειον οἶκον κἢ «ἰξέζαλον χεουσῳ καὶ ἐλε' - 

ΑΣ ὑπρίο καὶ ἐλέφαντι εἰς» ἀπτονττι. ζς. {ερτυπη ΔΕΓΟ ο οἰ ςέῖγο ἃ ἐθοτα 
ξαΐβοης, δ Ποἤιις. ἡ ἔζων μετ᾽ εἰγαϑών ἧι ἐλπίδων. ὡ σπὸρ ὧν». ἱερῷ 

᾿τξιζόλῳ τοῦ κόσμ ζυον ἀφετοῦ καὶ ὀϑειυῆον; ἴῃ ἔχοτο φιιοάλιι ἔδρτο 
ἈΝ 
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ἃ νίπαγῖο, Ραμίαπίαβ δυο δ], εἰσὶν ἐντὸς τῇ αἴρι βόλι ναδί, εδοίθολος 
αὐλῆς, ΑὙἸΠΕ 16. τὐείβολα τ ἐφεα, τοχτὰ (ἐγια, Ευγὶρ. 

Περεξομβεῖ ϑει, ρεγίοπαγς. αὐει(ομζές ὥτι τοῖς τούτων λόγοις πῶσϑῃ ἐ;»ρ- 

αν» Ν ατ.ἴη Οταῖ. 
Πεειξομβέω,ὠ, θοπιθοϑ οἰγοπγίομο, Ιτοῖι οἰτοιιητορο ἀρηᾷ 

δι] άαπι. ᾿ 
Περιβόσκεμαι, Βα τον οἰτοιη μα ῖτο, Οἱ ηνἤιις ἀς ἥτε οτδῖς, τίοσα 

μᾶῳ αὐσονίϊω πὐδιξύσκεται ἔθνεα γαῖ. Ὁ 

Τπερεζοιδς, οἽ, ὁπ οητο Πι5οἤτις πγοητιιο ἤις. 
Περεξρα χισνιον,εγ τὸ ΑΓΓΉ1} 1», δας ἢϊα]ς ΡΊΤη, βραχιόνιον, ΡΟ ΠΧ. 
Περιβρέμεται,. οἰ τοι! ἔγο Πα τ» τοὴν Γἀς ἤτιι οτθῖδ. 
᾿περαβερμέω, φυαῇ! οἰτοιηἔγειπιο, Αρο ἢ]. μο 4. Εν Ὀϊοπγ ας ρος- 

τα, Δοιαὶ δ᾽ ἰάϑημια νῶτα «δοιξρρμέκσι ϑαίλαοτα).οἰτοια ΓΟπαηττη ττία. 
Περεξρύχομαι οἰ οτη γοπάο. 
Περίβρωσις,Ετο ἢ ἴῃ ἀπ ίτιι. Ἐτ ὠμφιβρώσκειν Πιις αϑριβρώσκειν, οἷτ - 
σητοάογε οταγ. 

Περεξυρσύῳω,νἰάς Βυρσόω. 

Περιξώμιον, σα ρῖτε τς. ΠΌγὸ Τδοιιπάο, Ράγα  Κ ροπν. ΒΙ δ οτιῖπη; ῥγὸ 
40 Γιατίης Ππλι]Ασ ιτιιπι » Ργορτὶὲ αὐριβώμιθ-, αι: οἰτοιπι ἃ- 
τάπι οἴ, 

Περίξωτος Ἰλιθη,ἴη Ἐρὶρτ.ἱ πϑριβύητος, 
Περιγανόω, ὦ, Πα τίτῖα ἃς γο]ρτατο οεἰγοιπξιιηάἀο, εχ ἰΐατο,ντ Τίιοο 

ῬΒμη ἘΡΙΟΪ].2. τῦραγανοιωῦτος τῷ οἶνε (ὅν ὀϊνόφλυγας κὶ ἐκχαίοντος.ἷτὰ 
Πἰτηέτιπη νῖ πιαρὶς τη ρΊ (αι νἰμμπι ἀρροταης {110 τηαρΣ ἃ - 
Ρίμπι διθεγίησ. 

Περίγει-, τογΓαΣ ΡΓΟΧΊΠΠΙ15 5 οἶτολ τουτᾶπι Βα γθης 5» ἴο γα πὶ απὶ- 
Ὀἴεηβ. ΑΙοχαπάογ ΑρῃγοάιΓΠστο (πσιιπάο Ργο δ] εατατ. διοικεῖ ᾧ 
ϑεὸς ἃ αἰδίγειον κόσμον ἐπ τεὶ αἰ ροις» τόρις δὴ ΟΥ 6 ΠῚ τογγαγιιηι 
[ερτθτι δξγῖς. 

Περεγνητικὸς οὐ ὁ ν Ἰποο Πα] ν1πὶ Πα ε 5. να εἰμσρυῆνη αδρι γιυητικὴ ὦ.- 
πάντων, ΕἾ τι. 

Περιγηϑὴςγἐ Θ΄, ὁ ΡοΓ 1] τ 5914 τ15,.αἴριχαρνίς, 
Περεγιρασκὼω. πα ετογαίςζο. 
ΤΙεραγίνομαι, ἴοι αὐδα γίγνομαι» [ὰρογἤιπη Πρ οτΟ, Πρ εγίζες ἔμιπ. ὅ3}- 

σιώ ει 40. Πεγοτοίογιιοτ, ἔπι [ογιιαξι]. πιοττοπι ἀετεῖτο, ἤιπα 
ἴῃςο μΠι155 ρετίσιι[ο εχ  πιοσ,σοὨΠίζοοντ αἰδεσώξομω [οτιιογ ἃ 
πιοτῖς, Ποπιοίτ μη] χτ᾿ ὁλὺμανοκ ἐγὼ ὡς ἐϑιόμίω ὅτι ὑχ οἷϊϑ' ἐξ 
ἔςαι αὐδεγθἐδϑαι μετεπεμ αἰ μίω τουτονί, Ττερεγίν εὔϑει. πδριττὸν ἔ).α - 
θυπάατο, το ἐχυιιαι εἴα, ἀ οὔ, τὐρέου δύειν, πϑειλείπτῶει. ΤΙ τρεγὲ- 
γεῶτε οἱ πι ἀογο πο οί ετο. ΑΡ το, φόβ.9. ἀεὶ τοῖς παισὶ αἰθεγί- 
γε Τα ΡΊΙΟΓΟ5 ΠῚΟΓΙΙ5 (ἘΠΊρογ Της [Πτ, ΠΤερεγίνεθϑει (ρογς Πουρτῦ- 
Ρῖαπι οἵδε, ἰητέστιπι οἤε, πλέον ἔδιντ ἀρίστιςτπίθ. ἐρωτηϑεὶς,, τί 
ἀυτεῷ αἰρδιγέγρνεν κι. φιλοσοφίας 5 ἔφην τὸ διειιυαῦνωι πτῆ σι ϑειῤῥοιωπὸς ὃ- 
μιλεῖν, Περαγίνομαι»ςΟΠαΑ] εἴςουν που ρογοςίη ροτεῖϊαις ςῦ- 
τἰποῦ: ΡΟ Π"4ο9Πιροτῖον ειδάοϑολέξοτ, πιπ Ροτοπτίοτ, ἔμπα 
{προτιογ)ν έξοσ οὐιλάο,ν κως, κρείτζων εἰμὴ, υὐαϑ᾽ αἴρω, πὐξεγέγνομαι τεῇ 
δικαίῳ, ἴπιτ ὸ ἥπ πὶ Ππρογιοσ, Ροτὶ οσ᾿ ΠΟ οτδζ. αὐδε γίγνομαι τὺ ὀχύμ- 
σπιαχγίιιπν νἸέξοτ ΟἿ᾽ πιρίογιιῃλ» Ὀ]μιτάγο 5. αὐδευγίγν μια) τεῦ σὲ; 
{χη τε Πιρεγίου, Τ μιν ἀϊά.ν 1 Τατεγρτι εχ ροηῖς ρὲῦ Θεπίτηη, 
εἶτι αἰδιγίγνηται 5 {ἰ ι1 ργο[ρογὸ σοπείηϑατ » 14 ο[ξ, εἰ αἰδζεσία 
γίγναται, Τ μον ἀϊ 4. Ππότο ίεχτο. αἰδεγίγνομαι τούτων, αἷο ].)5 πὶς 
εχρεήϊο, Χομόρβοη. αἰδεγίγνομαί σου τάχ; Πιρεγοῖς ςοἰεγιτα- 

του] άςπι. αἰξεγίγνον τι υδὲ ὁ δρεία εἶν᾽ πολεμίων, ἰνοίξος ντττιιγο ντ- 
στ. ΡΙαταες ἢ.ἴπ Ὑ Βεπιζος!. πἴδεγιν ἔμεϑτ ἃ πόνον ἃ χτ᾿ ἃ πὔλε- 
μὸν μιὴ γγύνται «πολιὰ, ΒΕ 111 Ἰαδοτῖ 5 πα πιάσηις πτ, τε ἀπτι}5. 
ὙΒιΐον ἀϊα ιμπὶ Οοπίτῖα. Χ ἜΠΟΡἤ ἢ, φιλονεικήσξι ἕστως αῆρρλβοη- 
τεῖὶ σου,ντ το οὐδάλε Πιρογίον. ῬΙ μτάσοιι5 ᾿η ΡΠ Π σο]α, τῇ αἰε- 
τῇ διαβολῆς πἰδιγίνεται ) νίττιτε σα] πΠπτηϊαπὶ ἔαροτατ, Τάς πὶ ἕὰ 
Ῥεγῖοῖς . δοιναὶ γὸ φιλοφροσιυΐαι «παντὸς ὄγκα αξειγγοε ὅτι. γαϊςθηξ 
επΐτι σομἤΠιοτιιάηςς αἀ Δηῖπιὶ ἀορυϊ πιεπάαπη οἰατίοιγεπι, πέρ - 
γον. 41 Προτοῦ οὐ πὶ, Τ ον ἀϊ οἰς ἐκ αὖ ἐκείνε αὐρι γυύ- 
μῆμοι παρόντος, γτ 411} ν]έζοτες ςο Ῥγαίςητε ΠΕΡῚ ἢ ὉΠ πτν ΕΠ πὶ 
τατοθιις ἐπ ΡΕΡ] ΓΟ], ΤΠ! οτατες ἴῃ Εἰ Γᾶ 9 ποίντοι “Ἶ0 εἰ χθριῖν 
αἰεεγϑυἐυλυδ:., οτηπῖθας ἴῃ γεδῖις πο ίτο 5 Προταηβ. Περεγίνεται 
ετίατ ἩρπΙ Ησατ, εἰς ἐναντίον συμξαίνει. Ιπεδεγίνεται 5 [πρροτίτοία - 
δα τᾶ οἰξ, Πσετ, Ρ  οηυμτι 115 εἰξοἰατίτις ο[Ὁ. ὦ ἐχτγεπιιηι σοπ- 
τἰησῖτ. το! συιπῖ οἱ ΒΑ ΠΙ τι όλίς δ τῆν ἀγα ϑων ὠνεέγων αυχεῖν 
αἰριγϑώοιτο., νὶχ παῖς Βομα αοηποπαί ξλοιῖτας τ, Τ ον ἀ14. 
πϑριγίνέ ποι ἡμῖν τοῖς τὰ μέλλινσιν ἀλγεινοῖς μὴ Ὡερχϑΐμνειν 5 Πιροτοῖ 

ΠΟ 5) 8. ̓ητορταπη ΠΟ] 5 εἰζ, Περεγέγνεε ρτ Οὐ πῖ το, ΠΡ οῦ - 
εἴς, το Ἰχυμισιι εἸς. τὐραγίγνεται ἐμπειρία, ΡΓοδηῖς ΘΧρογιξῇ- 

τα, ΑὙἰ Π14. Ατἰ πο ραπε5 ἴῃ ΡΠ το αὐδεγήνεσθοι ο, ἐὐτο μηδὲν 5 μὴ 
μβ τοι μηδ’ δβπηλείω εν, ΙΒ: ΓΠΡΠ Πιρογοῖῖς,πε4; αι οηπαπι ἄς ς- 
{εὲ : ἀς ἀϊεγοπτια ραιρτγιδ ὃς τηοηαἰς!. Εν ῬΊατο ἃς Ἐεριθιις; 
ῬΓῸ αθαπάαγα : ππΐ ΟΡΡΟΏΙΓΙΣ ἐλλείπειν. τὸ αἑξεγινόμᾶνον τ τῦδες 
πἸώματος, Δ τιιπι σΟΠτγΔΒΙΕΕΓ ΟΧ ΟΓΟΙΠΘΠΕΙ. σὔδιγινο αἶνον α,γυ - 

Εμον., το  Ἰ]πππὶ ἀτροηταπι, Ἰά ἢ, αποή τς ταγου, ΠΟ σία, ἐκ σἷῶ 

αἴξεγινομῆμων, εχ το 1 111}5. δὼ πἰειγέ δὰ αὐτοῖς. ὧν ἔγεχῳ ἥλνυν, (Δ 
οτοπτιος Εἰ, ιογιιτὴ τατία νοπΠ Πςητ, ΤΉμογ αἰαὶ, διγϑοό- 
μᾷν Θ.»νἱποη5ο ρον το 59 ἔτ, τ ἘΟΠΊ. «ὐξιγϑυοράρ Ὁ. αὐ ἐκ τούτων, 
εχ [εἷς ἐποοίπιπηῖς δια [γ115..πϑολ γε) 5 τη γε Πἰς, ι 

πιεριγλαγῆς ἐιΘ-, ὁ καὶ ἡ Πισ ἢ] πητιιϑοἱδέξοικον ΕἸ ̓δξξς Ρ]6πὶι5.1] ο, 
πέριΓλίωαμῆρθ. δσσοις,αριιὰ Τ εοοτῖτιἀς Ιοοπς οπιηΐα ςοἸΠοἴτταο, 

ΎἼοπι,2: ΟΟ ἢ) 

“»"" 
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τε σου ισοοῖς εαλτι πϑεεγὰ ἕω ἀομαι,ὡμωοουϊοτί ρα 115 [υτο, 

περαγλύφα, οὐ σαπίσα!ρο ῬΠΔη. ἢ 

τιεξέγλωοσθ- μγδ. ΠἸΠΘτγαΣ ν Οἱ αἰ τατος Ρταίταηϑ 5 ἀἰγτῖιϑ, ἴτα οἷο- 
αἰιφητες ν οσδς Ῥιὴ δ Δη ὦ τιυϑίων, Ι ; 

πεφιγλωηῆιο, ἱδὸς ἡ ΠἸπστια; ἐπι  ισγιπι. Ατμθπατις Πθγο ργῖπιο Οὗ 
αὐ τὸς φησὶ, ΤΙ ϑυνλον ἃ τένϑίω κφλάυϑοον, αὶ αὐθδὶ γλωΠίδα μόνον ὑ μϑμί- 
νίκῦ φορέϊν, ὁνλὰ κἢ φροσελυτροιῶ σίου γλώοτα» ῳρὸς πας Σπολαύσεις. 

τποπιδταμοιτη ΟΡογτο γί [ἰπσιια: ἀταιις ἸΠ ΠΟ] στιῖι. Οἷταῖ 
δείαπι ἤ πὸ ἀτμὶς ποπλϊ πο» δι 14, Ατἰίιδ αν τ, ὃς σκεπους  6μον 
τ γλὠῆης ΕΧΡΟΏΪΤ, 

πιεριγνάμ πῆ» μοἰμψω, σα μφαρ)οϊτοιιηοέτο, ΨΊΓΡΊ]. Ἷ ἘΔ ΣΉ τς ΜΕΝ στ Κα αν ἌΡ Νὴ δὰ 
πιερίγρα,αϑ, ἧς οἰ ΤΟΊ Π1150 ὁ διαζητης τ αὖρα τὸ γρα εἰν ἡ τοι ἐδλίειν, ὁ ὄξι 

ξέεν απὸ γαάατ οἰτοπηαιάαιο ὃὲ εἰγοιπίοτιθαι, ΕΠ, 
περίγον πῆ. Ῥταυ[οτίρτιις »οἰτγοιιη οτΊ ρτι15, 401 σεττὶς Πηϊθιις. 1η- 

εἰτιάϊτιιγ. αϑρίγφ. πῇ: αἰχραλωσία . ἸΝαταιζεη.ῖη Οὐατ, νὶ ΒΝ - 
Ὀαἰ 4. ςοπιρί ετα σαρτηῖταβ, ΤΙ τοΥ ὀκέρα χε’ κὶ αἰειγράπιοιω οχ 
ργαίοτιρτος ὃς ποι Ποτὲ αχέσιο. " 
περιγεαφὴ, ἴς ιν γοἰτοιια [ογὶ ρείοοντ αἰρεγοαφι τόπου; καὶ χρόνα, ἸΟςἷ αὰτ 

τεπιροτῖς οἰγοιπίογι ρτίο. Περαγεμ φῆ 9 ἀιΉ Ὀ τις ἄτης ἀοτοτ- 

ταϊπατίουντ τὶ γῆς σἰδεγραφὰ»ἱὰ οἰδ,τογγδ: οἰγοη[οτῖρτίο Οἷςο- 
τοπὶ. Περιγοαφὴ » ἀεἤσπατιο ἀταιις ἱπξουπιατῖο ΑἸϊσιῖις. τοῖν 
41} ἀο!᾿ποατῖο, ἀοίστίρτῖο πλῖπτις οχαξξ ιὰ πὶ ὀθέσιμθς, διοῖύ- 
σωσις ἤιις τυσώδης γραφλ»μᾶ: ὃς ὑπογραφὴ ΑΡὨτοι(, Ατίϊζοσ., 
Ἐτμϊςοτ.ρτίπλο, δόξειε δ᾽ αὐ πδυτὸς ἐξ) τρραγαγεῖν 9 κὶ διορθρώσι ταὶ 
καλώς ἔχοντα 1 αἰδεγραφῇν οὐ π|15 εἴα ντά στιν αττιῆςι5 οχρτὶ- 

. πῖογο ὃς ἀσ(οἰτιοῦς αι: γοξτὸ 46] Τηἴατα πιητ. Περιγραφὴ 5. 4- 
φιάφΡοὶγ δίπτη στὸ Γεοπιπο ἢμπϊβ5» χαταςροφή, Περιγραφῆν 
ἔταις ἃς ἀοοορτῖο , ἐποίτη» ἴα 10 Πρηίςατιι οἰγοιιη γῖρεῖο 6- 
τίαπι Ροιΐταγ ἃ ΟἸςφεγοης ὃς Ῥάμ]ο Τατ! Πτοηΐ. Περμγραφη ε- 
τ1Δ πὶ ἸΆΓΟΥ φοτροτῖς υἱεῖ πμπ γάτα. εἴπας ῬοΙ μοὶ αὗξί τι 
μέρος πῇ σώματος στενότης ἀπογίθ-. μέλωνα, ὑπ υϑ Ὁ» 5 ἢ πελιδυῦἁ ψι- 

λι, τετρυχαυζύη. 
Ἰτεραγοαφικὸς οὐ, ὁ 4.ΟἸ ΤΟΙ ΟγΊ ρει τῖτ15 8: ἀδοερτουῖμ5, 
τιερίγοαφ(Θ-, 5. τΓο ρα εἰς 41 ἀοςοῖ απεπηφάπιοάιιπι ἄτι οἰτ- 

σα πὶ γογδὶ ουγάτία συδάγατο φομο 4 Πλ1ι5 (ςὨοτηαῖς ) Δ 
Ῥε!].1.6. : 
περιγοάφω, μου ΐψω, πιαφα, οἰγοπη συ ο. πος εἴτ. ἀςοῖρῖο 9 οἰτοινη- 

πρηϊο. Περεγοάφω το ]ο,ἀς]ςο.ΟὈ]τογουεχραη σου ὶ Ὠϊιπλο - 
το διιίογο,οοςῖεο, Ετυπιοίορ. ΑΞ ΟἈτη. ὠδεγραψε ταί μεν ὦ πο- 
λιτείας πὐδεγούφειν εἰ αλεέφειν,Οχὶ πχοτογοίγσι! ΠΟ γῖ 06 το ΤΟ Πὶ- 
ἄϊτιοοτο. ἱπάπισοτος γπα ἰΐξαγα σἰγοιιπάμοοτγο Ἂς δι (ἅτ, δὶς, 
Οἴσοτο ΡΒ ρρῖςα ἀςοϊπιατοτγτία, δθηαγις ἴα Οδριγο πι Ρᾶ- 
τατα ἀς εἰτοι ποτ θοπάο αφοϊείσςητε Γ[οπτοπιϊλοπἤα! ατῖρος 
εἴ, ἃς εἰτοῖοηδο πα σι ῖγατῃ Ο ἐξαιι1ο. ὃς ἐπηρογῖο οἱ ἀθτοσαη- 
ἄο. Ἐταρι ςππἀοπι οἰγοιη(ογίθετε [ςηατιιπὶ ρτὸ ἀπτ ογῖτα- 
τοπτ (δπστιιΐ απξογγο, Τ᾽ γαπἤατῖο οἰ ἃ ἐαθτὶς δὺτ στα 5941} 
αὰ ατια: [Ἔγγᾶ διῃ ριατάταὶ Πτητ 5 Ρτὶμ5 οἰγο μη γίδιιης ὃς ρτα- 
οἰάτιης. Ηος ἰάθη εἰγοιπάτοοτς ἀϊοίειιτ.  Πρῖαη, οἸγοιπάιιέϊο 
φἀϊέζο ν᾽ ἀφαπλιις δὴ ἀΠλρ]π15 σοπιιοη τὶ ρος. 14 οἵδ, Ἰαάδιέϊτο 
8. ἰπτογ το. Περράφω, οἰγοππίοτιθουμος εἴς, ἀςῆαϊο . εἰτ- 
ΘῈ πα πος ἄτισο 5 πηςο ἀγη τι ἀπιρ] οξζοτ, ἄς οτ θο»Ρ γα ίογι- 
Ὁ, ἤπῖο, αἰδευρέζω, ἀφοράζω, ΧεΕΠΟΡΠΟῺν ταὶ ΤἿθ ἀφροϑίσιων 
ἡδοναὶ τοῖς Ἤνμρις δοιυῦ αι, πἰδιγροφοντας τῷ ἔτοις χρόνον, δζο. [τὰ (Ἱ- 
ξοτο ρῖὸ δείϊιο, Θθηῖ5 ναἰπογίασῃ ται οἰγοιιη ογι1 ἂς ἀς- 
Βηϊτὶ ροτοῇ. άςια ἴῃ Ραγαάοχὶβ , ἘΧῚ τὰ τεγι]θ}}ς εἰς 1115. 
4ιΐθιις οἰτοιηοτίρτιις εἴς Βα ̓ ταηάι ἰοςι5. Περιγοόφω,σοοΥ- 
ςεουςο ἢ οο,οοατέξο: σορο ἴῃ ἀτγέξιιπι, Περιγθάρειν., ΤῈ Δ 15 
ἀεξοτσηστενποη ὀχαξξὲ ἀοίςγιδοτγο, ἐν Ἰύσῳ τὶ ποιεῖν» κὶ ἐν περιγρα 
φῇ Πιις ὑπογοαφῇ. Ατἰτξοτεΐ. περαγεγοοίφ 5 υἱὸ οἱ ταγαϑὺν ταύτῃ. 
δᾶ γδ ἴσα ὑποτικτὕσω τρώτον. ΓΪΑτο [ποιπο ἀε Ἀ ρμὈ] σα αὐεὶ 
ἐμαυτὸν σκιαγεαφίαν αἰετῆς πεοιγρααντεον. ἐκπλήξει περαγράφει ἃ λο- 

20ν. ΟΥ̓ΑτΙ ΟΠ 6 πτ' δἰ πηϊτατίοης οἰαιάϊτ. ἸΝαΖαπηΖεηι5 1 Οὐδτ, 
ὡταῖρ κύκλον κέντρῳ περιέγοσνψεν πίω) πόλιν] Πστιγατη οἴ ΓΟ ΪῚ οἴτ- 
οἰ οτῖρῆτ νγθοτη, ΡΙμτάγο μι 'η Ἀ ΟΠ, ἐς τὸ σύμμετρον περεγε- 
γοάμυϊνοι2πιοΐαη. 

Περιγοαφόμϑμον χἤ μο; πῇ κύκλῳ ἃ Οφοπτοττ, ἀἰ οἰ ταῖτοὗταν ἐχαση πλϑὺ- 
εἰ τῷ περιγοαφουῆύε εἴπ τηται τ περιφηρ είαε τ κύκλα, γ]άς Εἰ γίεάφω, 

ΤΙερεγυρὰς, ἰσδὸς, ἡ οἰγοι που οητία, αἴξα φέρεια, 5114. 
Τιτραδορδοία τεῶτι Εἰ! γα γον) σου πη το μαι τεδδεονρο 5111 4, 
Ἰπεραδέρομα., ςἰγοιποιγι!Αςοι, 
Τπερεδεεία, τ ΟτΙ15 1πῚῈ11}}ς ἃς Πἰτπι 1115. 514, 
Περ’ δεες ΕἸ ΠΟΥ. 
περιδεὴς εἐ9- ὁ κα ἰν τγορ  Δι15.τπιοτα Ρογοι {5 » τποτιθης, ΡΊατο 

οαπὶ Θοη.7.ερ το. ὃ δ αἰξιδεὴς ὁ διονύσιθ- γβρόμμυθ.,ηιο τοττγὶ- 
τιι5. Ἐτ ξοτγηγϊ οί οἤις ἀροα ΠΓοστγατοιη, μος εἴτ, 4ΐ τι πηοτὶ οἱ 
4115. μὴ ζέλε πῆρα δεὴς ὃ) τοῖς μηδὲν δ δικούσι, Ἰὰ εἴτ, ΒοΥΎΙ 1115. ἃς 
[οιοτιις. 

Περιδείδια. ροττί πηείςο, Ε]οπιογ μη 6110 ταπαᾶγιιπι. πὰ εἴστον δὴ γα - 
λεέίω πϑριδεῖδια, 

περι δείδω, 1115 ΠῚ ΟΤΊΙΟ. 

Περάδεισσον, μ. τὸ ῬΡατοητα [40 Π]1σογπὶα,ν 5ὴ τοῖς ἕστο ανοιΐσι ποομένη 

ἐς ἰασας, Ἔριήατη Ειπμοῦ το, 404 ἴπ Επποτο Ροτοητί γι ἤεθατ: 
Εἰγοιππιροταϊοηςίη γοσας Οἴςετο, [ετιςλαπμ5, 77 ποῖ σι τούτοις 

ΤΕ 
πὸ τὐείδεἰσενον γὴ πεέρεισιν οἱ ρσήκοντες, νὴ «δ᾽ γον ; 
αἴ πετεκζυτυκότος, δες, Ἰοτὶς οἹἘ Πρ ἐπετίθει ἔσι 
Ἅτάτο σο ΠΟΙ πὶ αἰοά ΟΥϑοἱ κὐδίδεισνω νος ΔΩ͂Σ, 

νυ] σὸ, ἀρΡε ]δατιις ρατοητα ἰα,οο ηἰτὸ ἡ ραγθοτίδας ἢ 
Ῥταητασιν πὰς Ιερίταγ Ργομο δ᾽ τι σαρίτο 31. ατὶ 
μῖ5. αὶ τα Πιέξα ἔπητοντ ντάς]ςος ΟΡ] ατΐσαητ 
Ηϊοτοηνπλ.1η ςαρῖτε τό. ΗΙογοπηΐα». ΑἸμεηφις 1Π..,.Ὲ 
δ᾽ ὁ χίξθ- τελιδυτυσοίσης “ γιωυακὰς Διομλ εἴ τῷ ὀψοφάγῳ; ἐ 
αὐτῇ τὸ αἰοίδειπνον πεέλιν ὠψυφάγει κλαίων οἴμα,, παύσει ᾳ 
ὦ πόνηρε ἐδὲν γδ πλέον ὁ ψοφαγων ποιήσεις. [ἀς Π| ἴῃ ζ. Οἷτο 
«νὰ τυγχ ΐω δι κον ὧν, Ἐ᾽ πεὶν τοχ ς᾽ ἐ) 8. ὡσιν ἐκ αἰ ἐμφορα 
ῬοΙΪ τς. δηλ τοῦ πέν 9 εἰ σωύςδος Τερίδειπνον ΝΟΠπι Μ 

πιὸ ᾿πτο! Πρ πτραι ριιταπτ Τ οτοητίπτη μος ἴτα ροίι 
{τηοχ τποαγιίτατο σετγησῖ ΠΙΊσο πὶ : ΠΙισογπίμπι οπΐπιὶ 
Ῥυῖὸ σοπιυίθίαπι μι ποθτονιος [δηΐθιις οχ ποτατ. γα 
Ἰεαστὶς, Ειπιι5 ἐχοααίατι [ατιάς δι Γερο γι δητία 
ΠΙΙσογηατιιπι σοποοι πλι15.ὐππα ἔα ποτὶ 59[οὐνϑοαὶ.ἴπ 

Περάδειρον, εὐτὴ, το τις ΠΟ γα οἷ 5 Βεχιιάταις οἰγοιπάμ. Ἰῖο 
που ΠΡΟ Τ τιχ, ἡ μέν τοι συμπτισοι τῷ αὐχέν. καἰοιαγωγὰ : 

Περεδέξιον τὸ ἀοχεγαῖς οΧροπίτιγρςαρῖτο 31. ΜΉ ΠΊΟΓ, Ὀ; 
αιοάδηλ,, οἷδε δέξιας αν ΠῚ11155 9 Θοπιις Ογηατηδ: [0] 
(χα. ὃ σαρῖτς 35. Εχοάὶ ἀοχττγαία ἘΧροηΐταΓ 5 Ρτι 
ται τε τ]. ἀὐ Σ 

Πρεωδέξιθ.,ε, ὁ σοφὸς ἀρ! ΔΟΔΙ Πτη.οἷτϑο ἐκεῖν. ἀεὶ περεδέξιθ. ἡ 
ῬτΠ5 τη Βα. πηδηῖίοντ ἀσχττα ντοης,α πη ἀοχτοτινὶ 
ΣιΘος ΑΥ ΟΡ. νεφ. πεστωύω τοῖς αὖθι δεξίοισιν λόγοισι, ἔγοτὶ 
ΡοΠτῖς.5 ἃ ρευπαάφηάιι τη ἀρτίδοἰῃσοΠΊΟΠ5. 

Περίδ᾽ ἐς-ε νἸπολεῖς ὃς [Πρ ογτίς, 
Περεδεραγον κα τὸν οο Π|4ττιηι» ἸηΔ.ν ἰ5. Π) ΟΠ1]ς ΠΟΙ ΪΣ τ σοτῖπ 

ἴῃ σΟ]10 φα πῆς, ΠΠπι5»σο ρα] τὰ αἰεὶ, οεἰτοιιπη, ὃς δέρηνοο αι 
οἰληιι5,Αἰλεεῖ πῆρε Ττρ αι “ἶσ ἐγχύλοων παχύτερα, 14 Εἰδγς ο 
λα ΠΡ οὶ δ» ἴῃ τοῖο φιάλη [ςτίθιιης: ἢς [οτιδῖτι 
ταῦς πιὰ Ἀουπ] ρτο δ. {4.14 εἴ. ἸπΠσ οὶ Ἀοπάποτι 
τοόταπι. Τάςπὶ τὰ Οαἱδα, εἶϑα δέῤῥαιον κόσμον, πιο 624 ς στὴ 
πλρ ςδτ᾽, τ π ϑογσζοῦιο, τὰ χουστῇ αἷοι δέραα ὦ ῥωμαῖοι βύ 
λούσιιν τάς Περεδεοίς, 

Περιδεοὶς, ἐδὸς, ἡ, 1 Δ σπα ΡΟΓ ΠΧ ἱμοὶς πλατιὶ αἰρὶ τῷ τραχήλῳ , ὁ 
ὃς κὶ περαδὲραμον 5. κὴ αὐι δερὶς, ὀνομοίζεται, ΠΟ]]ατα 5 Το Πα 
Ρίαμτο. Π ον Οταάτοαιν οΧ Ροτῖτς ΡΓΟ ΠΟΙ Ογπαπηοπτο 
ται: Πατῖῃᾷ ῬΤῸ (ἀρρ!ϊοϊουν τάς Περασδέραμον. δι, 

Περαδέρκεογαριος, οἰγοιηίριςε,1π ΕρΡν. Ἶ 
Περλδεῤῥαιοις --εφαίοις, ἀἸ ΧΘτιιπὶ σογο τας “165 οἰ ΓΟΙΠΊΡΟΠΙ 

ΠΟΙ ΠΟ, ΑρΡ ΟΙΠατας υὑυϑυμίδας,δὉ οάοτγςνντ νἱδετιιγοῖ 
δυηιροί3. Ἶ : 

ΤΙεραδευκὴ ς9 Δ πγοάτιπὶ νατίμ59δζ ΟΥΠατιΙδ5,αἰρεδευκὶς. εἴ 
σως πεποικιὰ μῆρμον, ν 

Περεδίῳ, μον σωγν εἰ ἔσω, πα," αγοἰτοιτΉ 1 094 Πρὸ 5 ἱπιοῖα 
1ϊοῖο,Α ξππα. Ασοιπεῖα. ἐπ σίτατ. τὐδιδησόμεϑεε «νώϊωνα, ΑΥΪ 
δ] ραταπνθασθαια μας έπιιβ. επορἤοηῃ, σεικκία αἴθε δι 
αὗριδεσμεύειν. “. 

πιερεδεώς, ραυϊἀ ποι σα] οὐ, εἰταϊἀὲ, ᾿ 
Τιεράδυλί..5.ὁ πιδητς τις. 
Περιδιδομαι, μῖσος ἀονάθροπο, αἴδαβόμομαι, εἰεετίθημι:ν πάθοι 

Ρδοϊίσοτο, ἔς [ρομήοποπι : ὃς «ὐεαδώμεϑον; ἱροπποποῖι 
πλι}5. τὗξα δ᾽ ὠσομαι, Οὐ Ἐγ] ησαῖτ. ' 

ΤΙεραδιείρο, οἰ ΓΟ Πα α11ς τγαϊ!οἱοσδζ ἰηῇαο, 
Περαδεν εἴ ὅλοι ,ἱΠΐτατ ν οὐτῖςῖ5 ἀτιτ ταιγ δὲ πῖς οἰτοα πη Οἱ, σα 

Αἀαπηδητίτς χη ΡΕΥ ΠΟρηοπη. πϑδαδεδενημῆροι ταῖς κόραις 
οτος οἰγοισαμπο πεῖ, ΤΠΘορ γα. ἴῃ ἔγαρτι, οὐδὲ ἰλίγγαν,πα 
δυοὶ πῶ το καὶ εὐξι δὲν εἶπαι, ὡσ αὖ τὰ ἐφϑτί, ἥ 

Περιδινέω, εἰγοιππα σον πᾶς πἰξιδίνητος Ῥιοη ἄς ἤτιι οτϑὶς 

σορφΘ΄ τοτιιηάιις. ὃ, αἶξι θινη ϑέντες ἃ οἴ, αὐειδιραμόντες, 
ΚἈΒοά. , 

Περιιδιγὴς 41 ν οὐτίος οἰ ΓΟ πη οἰ ΕΓ ἂἷ πὐθι διγὰς κυΐρτος» ΠΑΙΔῚ 
[Ἀτ1]15,1π Ἐρὶρ. γὼ ἯΣ, 

ΠΙΈρισδένησες οὐ 1) γ Γιι ΠῚ τις ν ογτίσειπι οἰγοιισηα δι Ο;γοτ ρον Τ' 
ΡΠγα δ ἴῃ ἔγα σπι. αἰεὶ ἐλίγίων. 

Περέδιγοι χέγδμῆοοι, ΡΊατ ἐς Γιερ 1 πείρᾳ τειΐ, 
Περάδοσις, ρίᾳπιις. Ἠείγςἢ. ἐχροπῖτ σιωϑηήκίῳω δζ σιωϑή; 

σιν 5 Ῥδέϊζιιπι 5 ἀςροῆεϊοποπὶ ΡΊβ ποις), ὃς φογτατί 
Ῥαέϊζο. ΣΝ {πὴ 

Περιδονέω, δ, ]ιατὶ οὐ ςΟτηππ οἰ οοψ ΒΑΠΪ. Ἦ ) 
Τπερέσου,. Ραοιίςετς, ἕις ἡρομοποπι «ρέϑες,άεροης, Ατῇ ον 

γεφ σοί ον νιεῦ ἐμοὶ ΕἾ ὠὴ πετρύίμετρ ον ὅδι ἡμιεκτέον. οὐ τὶ φὰ σία! 
σιυϑιήκας ασοίησον τα τατη δα (οτ δέτιιγ 0 Αςμαγη. Αὐλῇς» ΘῈ 

γυιῦ μοι «ὐρὲ ϑυιωτιδεῶν ἁλών, Οταιτπιατῖςὶς οἴῳ τὸ δέω, τὸ δεσμ᾿ν 
ὄἶϑεν δίδυμα, ο' δενγέρος ἀόριςσίΘ- ἔδιων κὶ μέσος ἐδέμίω ἔ δεσο καὶ ὑπ᾿- 
λῇ πῇ σι ὔσεο καὶ ἔσου; ἡ πὸ Ὡροσ τα]τικὸν σοὶ «ἰρίδου. ΠοτλοΓι {τ΄ 
ἄος 53. δὲ δος γε ἡ πρίασοδος αϑδιδώμεϑον ἠὶὶ κέζητας» 14 ες, ᾿- 

Ποηοηι ἐαοϊατηις.σιυθήκας αγοιωμεϑει, Ες Οάγ!,23. δὴ, ὅπεν Ἀ τὴ 
περ ἐγὼν ἐμέϑεν αἰοιδιῴσομαι αὐτῆς, αἰκέν᾽ σ᾽ ϑξαπάφω;» τεϊνεί μ᾽ οἰ "5 Οἷς, 
φῷ ἐλέφρ, ρτο κατ᾽ ἐμαυτῷ σιωϑήκίκυ φοιέσομαρΕσῸ γετὸ “ἢ δν 
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ΓΓΥΕ 
τῇ Ραέξοοντ ἢ τα ἐΕ ΕΠ οΓο»ἰπηριιαὸ πὶ Πΐσοατ οςοίάς- 

δ δὸ μμ, ᾿ 

ρου, οἰγοιηγορο. Τλοῖτ, 
σαμΡΊεχις, ΡΙ η. ἀρ χα, ἀρ ρτο Ποηἤο, ργοργιὸ 

τ πιά π ριυσηιπὶ σοπτιαξξα ἸΝαχαῃ η Οτγατ.ς 
αἱ νοἰτοιταρ ἰςξξοτ. ΡΙΪη. σοπιρςέξον, ἀρρτςβοηίο να- 

ορμί δες, αὴνν οἷ ντ᾿Ἅ 11} Ἰοσυνητ, αἴρῳ δδομίσες ἀριιά Ψίγγιιις [το 
το. ὅς ΠΠ᾿ το ςιοαρ της ἢν ροτῆγα; Δαν δι] τὶ οποβ(χγῆα 

Ἰξεα)ῖη, 45 ΡῸτ Ἀγ οπηςπὶ οχ ροττίσιι το ξγΔ 5 1; χγ- 
Πἰοϊ τα τ Α τ ! οτα: χγ [εἰς] ποπιϊπατὶ Ῥγοάφιιητος σοοἶο [ογο- 
εἷύ 6 ἀϊη1 αιιοιι χγτατγοιοπ νοσας Τοττ Πἰαη, ἐχεῖ- 
Π} 5 Ἦν 

τομ οὐδγ δ) ΕΓ ΟΣ» ΓΟΓΊΠ 115, κυκλοτερηὶς, τἰξεφερὶὴς» «ῇρεςρογ[υ)... 
ποι ΓΟ Π5, αι ητ]]. ΠΠγὸ τνςαρ.18..αὐδέλοραος αὐλη, Οαγ ΠΤ ξ, 

ατίοία οἰδεοσευ το γείτονας μὴ ἔχασε «ξὺ ἐμιποδίζογτας τὸν βε- 
γ αἰδιδιραμεῖν καὶ πἰειελϑεῖν αὐτίω Ἰηααῖς Ῥιάγτμις. αἰδέδιρομοι 

{πο σρογίύλει, αἶρε φερέϊσρτοτα παῖ π]οάϊο!, Ηο. 1Π4(. 
ὁμος Κολῶνη αἰ ΟΥ̓ ΓΕΙΓΟΣ αἰξαφερὴ ς. πτιντειχόδεν «ἡρετεεχεῶτῃ δὺυ- 

]πι5 ἴδει το] 65 απ: οἰγοι!ποιιγίαγ ροτεῖς. αὐδάδιρριοι 
Ἰπορ ἴα Ἀλδιὶς ἐς ἔμ 15 ἱνοἰγο  αΓΓ το 5 Πάπα 5, 

τι διςρέφεόθτο! δι τὲ μαῦροι, , 

ὁ. ΓΙ ἴλητ σ᾿ αγλδ5 οἰγοιιπσιγγςηβ οἴτοι 115» ΟΥΘῚΓ 
ἢ {π|] ΦΡ ΠῚ ςαρὶ εἰς ἀε(οτιδιιητ:σογοπαπὶ νοςᾶς ΄ιιίαᾳ 
φαίνω ΟὟφ οἰ. ΡΟΠΠ ΠΧ, καὶ 2 τελδυτούα αἶα πρεχωών «ἰδὲ τίωυ χε- 
«δὸς, ς-ἐφαΐη τὸ αἰδίδιρομος δῆτα οῖ πε. Τπερίδιρφμμος. 

ἀϊοῖτιιν Εαπίοιλαις ἴῃ ἀπιρίτιι ἀταὰς ΟΥἿδ ἵππα [μπι- 
ραττί5»4ιιο Δἀφιοίτην δέ ἘΧΡΙ στιν τοῖς, αἴθε φιρόμοις ἢ - 
αὐμιοιε,ἱ.ἰ τοι ποιγγοηζος ΡΙ ασατιηι ἔπ Πα5,οτίαπη ρίασας 

ΒΕΓΠΊΠΣ ἰη ΨΊΓΟῚ], ΡΌ ΠΧ Π10. 5. ἔςτι Ὁ. αὐρί διρριος τῆς ἀχευ δ. 
εὐος )δζ διγίογ ἐχα τέρωϑεν. τῆ αὐοι τε κὶ καύτω τελδυταίων βεήχων 

ον. ᾧ σι ἐλκεῖ αἱ τε ταὶ δίκτυαι)κὴ αἰαλύετω, Ἐς Χο ορ ἴῃ ΟΥ 
{ογιθῖτ, δεῖν (δ πὐξιδ' ρόμοις νὰ μι μ(φέτοις δῇ), ἵνα ϑύτρρχοι ὥ- 
πίδρομος. ἶ 

αἱ οἰ γοιτηοῖγοα ἰασοτοτοᾶς [λιοῖοτ» ἀρ Ἡ οπτογιιη. 

᾿." 
Π 

μεύσω, το υχαοοἰτοα πιο τοοἱ πάτο. ν πᾶς ρα αὐδιθύξται, 
Η εἰν οἰ. Ἔχ ρου αὐἰδεξαλλεται. χρυ πηεται ἴτοπὶ εἰσδύεται, [ιὰ- 
φοητταγίαπι Πσηϊβοατίοπεπι μος νοτθιιπὶ ντ Ἰάςπη το- 
αἰρέδυσο ἐΧροποης Ἀπόδυσο, τ4ςπὶ νεγὸ ὃς ΡΟ  αχ τγαάῖς 
ἀ4 6 πὶ αἰδαδι σαι ἀϊχῖς φιοά 41) αποδόσαι ὃς πὐθελωπίσαι. 

)ς ἀπολωπίσα)οχιιοτα ἀοτγδξξι5 νοἰξίσησητῖς ἤροϊατο ῆς ἃ- 
Κι}. αἶρε δ ύσας τὸν ναὸν, ὡς χὴ τοὶ σκδύη τῷ ϑεξ βαςώσαι, 

ν͵άς Περάσδου. ᾿ 

αι,» ροηποποπὶ ἔλοίατη. Ηοπιογ. ἀν. ἐγὼν ἐμέϑεν αὐοί: 
αὐτῆς, Αἴκὸν σ᾽ ὑξαπώφω,κτεϊγώ μ᾽ οἰκτίςῳ ὀλέϑρῳ,].Ἔσο γε- 

βοστπε οδίπείησαπι ραέϊο . νε ἢ τὸ ἔς ἔς στο 5 ᾿τπριηὸ τὶς 
ὁσοίάετα, αὐτὶ τοῦ κατ᾽ ἐμαυτῆς σιωϑθ κκίω πομίσομιι, Ὑιάς 

Ἔρὰι θυ, 

δεσμῆψα, ταὶ, ςοττοία  ὰ σὐρεέδω,σοτγοάο. 
λα, (τ ργα τη άπ πὶ ν οἷο 9 Ηοίγ οΜίτ15, οϑθυύϑελεν 5 ἜΧΡΟΙ.. ἡ- 

βιορων ἀεἴρί οἱ Ο7 ΠΟ ΡΠ ἰσῸ, τἰθιεῖ δον, οπτε τη Ρῇ5 νἱὼς αὐειῖ- 
ἐρ!ςἔξυι Βαθα!. : : 
με σωγποηκοί» ΟἸτΟ ΠΟ] το. οἰγοιπ ον οπιοο, ἱπι10 1-- 

Ὁ»᾽η Δηξγαξζιπη γ οἱ ιοκἰπτογαιςοοἰηβοέϊο. Αδ1.Α σοι, πε- 
τεῖλον τὸ τ εἴ χίθ΄. ΤΊ Π1ΓΟ5 οἰ γοιιποί 419 πὶ ἄς πιο Π τι] Και ϑεῖλον» 1η 

ἰὰ Ρεγίοπα Τ μον ά. 
μα πι Ο] ΠΟΓΙΙ ΠῚ ΓΟ ΘΕΠΠΊ ΘΏΓΙΙΠῚ, 
ἱλημῷ τἰξὲ χερῦς ΓΟ αἰξλείλημῳ, 
ἐμαι. οἰ ΓΟ Π ΘΟ ΠτΠ5 ἔπι 9 ΑΙ ΟΡ δη.ἴπ Ρίμτο : ἃ πἰριλαμ- 

«δείδια, ΑΡΟΠ σνωῦα ὅ- 

ὑΘων πίη σοπηργοβοηἤις)οὐτιο ἀτα 9» ΟΠ ΟΪ 115, 
ἐμῆψως αδελεκτικοῖς. Η οἴ ΈΠ. 
ὙΟἸ ΓΟ τιΙ5)6. Οἱ οι πιο το. 6 ᾿ 
ἀν πδαπε σοτιργθ οπἤιπι οἴο:ὰ «ἰειλαμξαίω, Ὁ 

ὅν. Ἰτη Ρ ἰςονἰ πη ἴσο ἴπ οὐ οΠγ,τϑδκελίασω,γϊ ἄς ΠῚ ΡΙμτιπ [πὰ 
ἘΧΡΟΠ.Ο ΙΔ ΠῚ αἰτοιιπιιε Ὁ οἰ γοα πλ ΟΠ] ουτότο. «ἱελίτ- 

το ΠῚ ΡΠ Τσαγὶ σιιπὶ ἀλγίιιο ἀροά Αὐἰξοτοὶ. δ ουϊατναηῖ- 

ἡξας ἱππιο πη. 
ἡμῆνιΘ. ῥαλίοις, ρα Ππὶ5 ἱππι  ατι5 ὃς ἰπάτιτιῖς » ΑΥΠΈΟΡ δ. συ- 
φεὶς ἡ αὐριειληδϑεὶς ἴλλειν γὃ τὸ σωωέχν. : 

οἷ αἰδεγίνοικ, γα ἀ λις νἱμο,οἰτοιπηςο,εχῖο, ρετξονιρε- 
ΤΟ ἱ, ἔπιττι Πρ οτίϊζες , ἔιπὶ ἸησΟ απ! β»αητοςσοήο. [προ Π1Π). ι- 

βοτίοσ [ιπη,ρτα το, δυαφέρω τῇ διιυάμειν έζοτ εἰδο. οχος}]0» 
ν Περεέναι, [ροτγοῖϊο, αι σο πιο (αἰυνύπιαιις εἴς: γπᾶς 

ἐσία ἀς ςοπίοτγιατίοις [αἰ ατέσιις «ἸοίτιιΓ.Α ΡΡίαπιις ΑἸοχᾶ- 
τις ΒΕ ]οτιιπι οἱ μ}}. ΠΡ. Ρτῖπιο » Οὐκ ἐλπίζων δ᾽ ἔτι τἰω) πολιν 

; ὥπει9 1.ἀεἴροτατα ντὶσ ἔα πο ἀταιις ἱποο! απηίτατο., πε- 

; ξμεσιγατὶ τοῦ ἔπι ζῇ, (πρετξες εἢ. περίεσι οτἴδπι αὐτὶ τοῦ τὗξισ- 

᾿ ΠΕ 439 
σϑύει, Γι ρετοίε, το διιηαατ, ΠΡ ογιιαοιιιπὶ εἰ, ἀΠΊρ ΠΠειοοίξ, τοσύδιον 
υἷμαν αὐδίεςι μέσοις, τάῃτιιπι Οὐ) γοδὶς Πιροτοῖς, Γριπο [Ἐ, πϑρέετο 
σοφίας ἀυτεᾷ, Ρ]τιΓί πυὰ πὶ ἱῃρτ οἱ (ὰρίοηεῖα:» Ρ᾿Ι]οἴτ. ἴῃ ΕἸ οτος" 
αἰίεσιν μῖ ἡ αὐτὴ τούτευ, (Ὀγιιᾶτιν νοὐδὶς Ιοσο 1115, Γοπ  Ἐἢ.πε- 
Εώς: τοῖς αγώλμασιν πόλις» Α αἰ Εἰ ρτα ας ὅς ΡΓαΡο ες, ΒΑΠῚ. ὦ- 
24 τοσούτον αὐδιίεύ' τῆς τέχνης ὡς τε, ὅζς. οἰ] ταπειιπὶ ἀγτὶς ἤιΐτς 4ιῖ 
ταρτα ἅγῖς ἐαϊτ Ργααϊτι5,ς ἀδιιηε αι τ. πὐρῴεςε τέχνης» αὐτὶ Δητο- ΤΟΙ ΠΠτ  Ι ατῖη ΤΙ, περίεςι, πἰοίλοιπόν ὅξι, Δ] πὶ οἰ ὃς ἴα - 
τορτι αι! η ἀὸ Πἰσοι, αοιίτας Πιροτοιτ, ρροτῖς, Ναζαη, ἴῃ ο- 
Τρ πεν ἀϊσιιας ἐνεξινγξξεςιν, ἐγνετάι ς Ἰϊσοτ, [αουϊτας οἵ, 

ι : τς «ἴέεςι, αἰδεγίνεται» αι 4 (Ὁ [υϊπὶ ῥ᾽ οηΐοτοτ Πρηϊῆςα- τίοπειῃ βαθατ, Ρ]Πτατοιια. Καίτων; ἢ αἰριίωῦ δυσκόλν κὶ πολυωρά- γμονθ- λαξᾶν δόξαν, Ἔχττοπηάτη σομτισῖς : το Ἰ]ιπαπι μος ἔτ 
τα τι τη, Περι, Πρ τ ογατ, Πρ οττες ογαῖ, νἰχῖτ, νῖτα οἰ γο- {ευτας, αι τ, αἰθείωῦ ἀυτο τοσούτον πολιαῆαθ, τάητα νὶς οἰ αἴ 11Πὶ οἱ Πα 
Ῥογαατ, Ἰ οἰπ, Δ ογας ΡΙατατς ἢ. Ἐοαλ]ο.ἐ αὐρείω τα χρίματα; 
ΠΟΙᾺ Πιρογθγαηῖ Ροσπηΐα;, Π)οπλο ΠΗ. αὐθείκῦ τειχίον το χωρέῳ,1ο.- 
σι τα αἰ τι οηΐδιις ἐγατοἰγοι πάτα. Τ μον 44, αὐδεζῷ ὄνομα, χαὶ 
“υύα ντιρίον αἱ τοῖς, ΠΟ ΠῚΪ ΠΟ ἀἴπιιο μα ίτι ΙηΠ στο ογηξ . Ἀΐα- 
ταγο ἴῃ ΚἈσοεηι]ο. τοσούτον σὐραίωῦ ὀυνομίας σῇ ΞΩ »Δάςὺ δοηϊς 
ἱπ{πἰτατοηῖθιις ντῦς ἤονο θα, [4 ἴῃ Τγσατρ. τοσούτον εἰειί τῇ 
πολεῖ) ΓΔ ΠΤ] ὨῚ γα ταἰρατ οἴεται, ΑὙΠἘ, τῷ σ᾽ αὐεπιφϑύνω περιϊῶν 
Βεποιο] ξεία [προτίογ ογατ, χα ποθὴ εἴἴδς ἰηιάϊς οῬποχίμς, 
ΡΙμιτατ. ἴῃ ΘΑ ]Ρα. τοσούτον ἀυτε σπουδῆς αἕρείκο, ϑες, ΑΡἈτμοη,πἀοὸ 
ξαὶν Πιιάϊο Ἰῃτοπειδις Οδίδηφιις. ᾧ τοσούτον πἰρεζω ὥς τεγ Αὐ, τϑδιεῖναι» [Πρετο ϊο, αὐξὶ εἶγαι κὐ ζγν) ὁ πΊ ΟΙ ἘΠ: αἰδιεῖναι κύκλῳ, οἶτ- 
Τα το. οὐδε εάγαι οἾτ᾽ τρώων σι ἔσει, Ρτοιἀςπτία Ττοϊδηῖς ριαίϊ- 
το ΡΠ οἰ εγάζ. Ἡοτγοῖ οἰ, αὐδκέῖνα πεῖς ναυσὶ, αἰλιπάατο Ὠδιθι155 
ὙΠιογ αἰ 4. τὸ αἴϑιον τοῦ ςρατοῦν ΡΙῸ ταὶ ταμὶῖς ΟΧαγοίτι 5. δριιά 
δι 6 ΠῚ, ᾿ 

Περκείρ γωοἰ τοι παιιδαϊῖς Χο 4ο, Τ ΠΟΥ «4. εὐδιξζρ γον, ἱς αὐξακλον κὸ 
ἐμξαῦτας, 

Περκείρω,οἴτοιιπ Δηηοέξο ἴδια ἀρρεηάο, Αςςι 
Περέεισι, Ἰτου πές γτας ) ΑἸ: ΠΟρΡΗδπος, οἰτοιπηΐτ, ῬῖοῸ Βατατο οἷτγ- 

οὐπ1θϊ, ἕ 
ΤΙερζεῖση, αἰ αὐτὶ του κρεῖ ὃν ὅδ! οἰ] Οαη, 
Περεεχοιϑέατο, ΟΠ ἀς θαπτ,οίξἀογδης, αὐδιεκαϑέοτο τί αὐδρον 5 Απ- 

ἄτγυτῃ οδίδεγιητ, ἤογοάοι. 
Περεεκτικὰν, [Πρ ΟΓΔΠ5,ΟΟΠΓΙΠΘΣ 5. σΈΠΟΓΑ ον ὨΙΠΟΓΙΩΪς. 
Πεεκεκτικὸς, οὐδ, ὁ νἵπι μα θοπς σοπτιρεπαΐ 2 σοητίῃΘη5; 4: φοπιρτε- 
Βεηἤιυι5. η4ε πἰξκεκτικο ὀνόματα, ΠΟ Πηῖπα ἰοςιπὶ σδεϊποηξοπί 
Πραὶ Βεδητι δ» Ρἰετιιηις τογπλϊπατα ἴῃ εἶον : ν τ κουρεῖον » ῥατρεῖον; 
μάγειρ ἐἴον: δὲ ἴῃ ὧν,ντ Κοικῶν, οἰμιπελὼνγέλαὼν»ΟαΖα [10..4..τὸ αδέεκτι- 
κὸν "ἦν εἰδῶν, ἀϊοίτατ ξουατα γι ςοπΊρΡίοσῖο. αἰθεεκτικοὶ ἑήμωτα, 
48: Γιατὶ 5 οΟ ΠῚ ΠΆΠΠ]Α 5 γτ ]ι15 δεξί οπεπι ραΠΠ]οπέπηαιε ἢ- 
ΒηΙΠολητ,ντ πιάξομαι, δώρφομα). 

Περιεκτικαῖς, 4, ΟΠπΊρΙ Ἔχῖμέ, 
Περμελαυνω, Ο ἐαιιῖτο οἰγοιιπηοχυῖτο. ΓΙ [1 ρεγαστο, ΚἜποΡΗ, αἴίε- 

λασγων,ΟἸ ΓΟ ΓΠ ἂρ ΘΠ 5) ΊΓΟΙ ΠῚ Δ σ ΟΠ 5 (]οὐπα. ΡΙτάτ.ϊη Βοτπιι- 

Ιο. Περιελαύνω, σον γα δ᾽ 0, ΓΟΪν.1π ς. αξξιελαστί μ Θ- 3) λείαν 
ἐχᾳνίω, ἐποιέϊτο πίω! ξσπτοχὥρησιν ὡς 6) λεοντιον, [ἀ 61) σιωυεκομισαν 3 

κὴ τί μὴ αἴδεελα δ εἴ σαν λεἴαν αὶ σφαλωώς,1ἃ οἵ, ααξξδτη Ῥτα1πι. Πε- 
φιελαύγω, αὐξεύϊξρέζω, ναϊάς νεχο 5 ἃζ νἱοίξητοι τγαέζο. ΒαΠΠ 5.5 
καὶ δ τι αὐ τύχῃ ἀὠἀτιαστί μϑυ Ὁ- πἰπιελαύναν τὸ ὑξωϑν » ἢ) ἕλκων ἀεὶ καὶ 
απειρφέοσων, 

πιερκέλζυσις, ως ἡ οἰ τοι παϊεον Ιατατοι. 
περξκελίξαντες οἱ γτοῖληζος. 

περκέλιξις, ἐως, δ ν οττὶ ρος οἰ γοιιπιιο τί ο, ; 
Περκελί πω, μ.ίξω,πι χα οἰ τοι πα γί. Γππσγοτισοηποΐ ον οἰ Γοιππ 0] - 

10. ΡΠ Διο το. ̓ γγουϊουσοιηρ  οἕξογ, ἐπιρ]ἴςο. Αἰ. Αςςοιΐ, 
Τιοῖτατ ὃς αὐἰθιελέτ) οϑτῦ ρτῸ οοάςΠΊ, πἰθεελιγ μϑυ Θ. 7) τῆς γιςρὸς; 
νϑηγεὶ ΟὈπΟ ατι15. Ρ]τατ.ῖπ ὙΠ οεΠΠῈ, 

Πιερκέλκω, οἰ Γοια ΠῚ 4114 116 τγ ΠΟ 5 4.4, ἰγοιιτητγαίιο. ἀρᾷ ΡΙάτοη. 
κύκλῳ αὐξκέλκειν ἀττο οἰτοασοτο 4ςπιρίαιη ἀριιὰ Ατιίτος. Ἐτῃ, 
7.Βιιάα ἴητεγργεῖς ἀπγδῃο,νἠο επτοῦ γαρίο, αἰ γίησο, [4 πὶ 
Βιι4. αἴξεττ ὃς ῥτο ἀεπίτιο ἔειι οοοιρο εχ ΟΒεγίοίζοιπο. 

Περκελλείπω, πὴ 1πβογ οσράθῆςϊο. ἱ ν 
Περμέλω, παι Πετηα ἃ ητιο αἰδεωρέω [πα ταιτιιάϑεν τεπιροτγα Πρηϊ- 

ἤςδτι νεγὸ ἀςσεγαθο, ἀεπτο. ΐτεπη ἀσπι ]οσ. - 
Περκενιαυτί ζεόϑευ ἀρὰ ἩΕΐν οἰι. Ιοσίτιιτ ἐχροΠτεπῖ ἐν ἑαυ τῳ ὀνσρα - 

τείξειν., ὅσο διδόναι ἑ αὐ τῷ, {ε4 στο Αἱ ρβαεεῖςιιϑ γε αγῖς ργο 6 

«δεκαυτίζεῦϑει ντροῖς ἰητογιεξξο ἵπτοῦ αἰρεαυϑειδίζεται ὃς αἴδιαι - 
πίζεται » ντ ἢτ ἴα (οἴ ργαἀϊςαπάο ἱπιπιογατὶ » Ποῦ αὔδιαυτον 
λογεῖν, ᾿ 

Περμενεγκεῖν.» τὸ κύκλῳ ἀγαγεῖν ) οἰτοιϊηξεττε, ἃ αἰειενέϊκω ἴειι ἤδεί- 
φέρω. 

Περμενιςιαμῆῥου αἴ ἡ οϑςοἴπειπτς γεῖς, ἢς Θά ἀριι4 ΤΉΘΟΡΗτ. Β ΠΕ, 
110.3.ςαρ.6.Ρ]1πιατιτεαι [{0.16.π4Ρ.2 5.“ ετα σςρταγο. 

Περκεξ σαι ἴποο πο 5» ΟΧτδητεβ, 185 {ΠΡ οτγίτητ. 
Περεεποίγη π Χαμ εἰ, ᾿ 
Περκεπεφίμωσις » «ὡς . γ 5] ζετάτ10 ῬΟὨ15 5» ΘΠ τειγαέζο βἰαπάϊς 

ποιὸ ργαριιτίμτη ἰάπὶ ἀεάυςο! ποι ροτείξ, ῥτὸ αϊιο ἱπέγα πέ- 
εἰφίμωσις. 

Ἴοπι. Σὲ ΟΟ 1) 



440 ἘΠ Ἰ Ὲ 
ττερεέπλεο φροεῦ ΡΟ πδριεγλύν αεκε γα, Γὰ ρ ογΑ Ὁ]. ΑΨ ΡΟ] ΕΠ οί, 
ππεριεπῆισ μὴ Θ΄» ρεγιιβ) αι ἢ αἰ 45), ἀοσοττίςατι5: αὐϑοὶ τὸ π]ίοτν. ὶ- 

ἄς πὲριήηίσσω, ἢ 

τιεειεπηύξοτο, τα ρ ςξτοθατιιτγὼκ ύκλωσε, 
πιερεέπ ὡγοῦεο, ὃς γεγηα τοῦ οἶτοα αἰ Τα ]ο πὶ ο Ες 15 ἔῃ ογ εὐδέ τι- 

νὰ εἰμὴ ϑεραπευτικώς ΐης ργο ἀΠεέζοτ,ςοο, ἐχόγηο, δορυφορώ, 
Προ; ταςογ δέ εἰγτοιηῆο 9 (αττί!τη τούζια αὖ οὐπηπὶ υἱοϊςητία 
ἀτάτς τπτατῖα ργαῦθο, φυλααξω, ἥδε ρχομαι»κυξεργε, μέταιχέοίζω, 
ϑείλπω, ου  ονοτ ΓΟ ΟΡ γι ο απηιρὶςἐτοτορεγίεσιογ. Ἡΐιπις ο- 
πἰἷπι νεγδὶ Προϊ Πέατίο [ατ ΠΙπγὸ ράτοτ. Χο πο ρ]Ν. μείλα πἑξκεῖπεν 
εἵκον,ἀουνιιπὶ ἔσο πεΡ ας φἀπιοάιιπι ὃ ργοτοσοθας. δ αἰδεείπε,Ἰχο- 
ποιὰ αἴογθλῖς, Ηδγοάοε. αἴθε σσων ποτέρᾳ. ἔοι δ Π 5 ἃς παιτεΐοη5 
Ῥατγομι, ΡΤ τατοΐη ἸΝ ιπτα, τὐδεέ ψεῶτο ὡς πολε μίοἱο, γιό δ᾽ταγιπι εἰς 
ΤῈ εος ἴοςο βοιηιπι. γε πολεμίοις αϑριε ψεόϑτι 9. Ἠογούοτ. νοΐατὶ 
ποῖτες ἐχαρίτατο, ργὸ πο θιι5 ρογίςαμι!, αἰδιέφϑοστον σρηχύτα- 
ταγορτορ ὸ οἰγοιηθεπεῖ Πιητν ΡΟ ΠΠπλὸ τη] ξϊατῖ, 

ττερτέπορτα» οἱ ΓΟτιτηοἶτοα (θαποῦ ἴοι ργοίςαιον, Πογοά. στη ἀατι- 
τι0. ἀυτῷ! 5) πξοιέποντο ες ἱωυτοχοιυῦ τι δὰ πῷ ϑεῳ ᾿ρ αὶ οἰγοιπι 
(ἐπιιεθαητιιτ:ς ἩΟΠοσαθαϊο ἀοιιπὶ αιμαπὶ σαγτῖς ἀςάϊιέοητα. 

Τπεδκεργέζομαι μι. ἴσομαι,π.ασμα! γε] αοτογογποίατα σοί! οἰτοτοοιι- 
τὶ οἱὲ ἀροοϊπαπῖτον ἰδ οτοναηχὶὸ 4 1ΠἸτονασςιγα τὲ σοΠΗςο, εἰ 
ΟΡοπιτιιγ σωφρόνω. Ρίατο ἴῃ ΑροΪορ. δοογαῖ. «ἰδιεργάζετω ζην 
σοίτε ὑπὸ γί κα τὰ ἐπουράνια. οἰιγῖο [ὰ (σταιτάτοτ. [οι ἔζ. τύδὲ σεφ, 
αξριεΐργασμη υδὲ ἐγὼ αἷθί τούτων λέγων, ἀξ [γ15 Ἔρὸ οἰμγ! ΟΠ. δί το- 
ποτὰ νοθα ες, ῬΔ 11.2.14 ΤῊς:ς. ν] μηδὲν ἐῤγαζο μῆμοι δ ὡριτρ 
γιζαμῆμοι αἾΠ}} ορέτγί5 ἕΑοιθτου, [ρα σιγ!οϑὲ ἀρέτος:διιτ ἰαταρέτες. 
Τπερκεργίαας ἡ οτγΊ Οἴπτα 9 ΓΘ τας. Πρ γῆτια δηχίεγαϑ. δὲν Εἰ ΠῚ ἀἰ 

ΤΙροητία: γε αητία,Π1ο] ο[τἴ4. Πρ ογιδοια ορεγοῆγας (ΐη- 
τἰπάποιΡγο εοάςηι ἀϊεἴτιιν δθπζουλη ἀριϊά Ηεγπλοσ. ] οπιθάος 
Βαπς ττοριιπὶ ἔσῃ ροτῖμ5 ν τί πι ογατίοηῖς ροαὶσ Πιδ οὐσίσι!- 
τὸ  ποη ἀϊ ΠῚ Π}}}ς 111 φιοά ἃς ἘΑθέτς 9 ἃς ἰάοηι ὈΙοηλεδες μα- 
κρφλογίαν ν Οσαλ τ. Τ᾽ ςοΡ γαίξ ἴῃ Οαγαέζευι, πὐδμεργία, , αρραποίη- 
σίς τις λόγων χὺ πράξεων, μετ᾿ δυνοίας. 

ΤΙ ἐδίεργ» 5 οὐ, ὃ. οα ΓΙ Οἴ5 9 ἰδ δοτίο ἤι!:5.. ΔΙ ΕΠ ς1{15.. Πρ οποδηςι15. 
διδεῖ οὐπις»α τάς ΠΟ ηἰπιλὶτηι (ὉΠ οἴ ταῖς. πἰ αλλ τπι αβιε ἔξατιις. "0 - 
ογάτοἐ πη Ερ δ, δέδοικα μὲ λίαν οἴτοπος δόξω κὶ πἴδέεργρε. τς αὐ ῇιτ- 
ἅτις ὃς ἵπορτιις. ΧΟΠΟΡ .. ἐν σἹ᾽ ἄλλως πῶς ποιοιυῦτεις σἰθχέργρις χαὶ 
ματαίοις ἐνόμιζεν 3) ἐς γὰ φιλοκάλου τὸ δυ τρεπὲ ες κρίδλιωπις 53 τὸ πε- 

εἰθ γον» 1ΠΟογ.τὐθέτργος κἡ συκοφαντης. Κα [᾿Πτη, αἰρκίργο:ε οἴνοις, ΓΟ - 

[ςοτὶ 4, Π1δτὸ τ.τα ράτ.29.4ἰχίτ,ν οἱ Ματοο]. νηα ππιαΐογε στα, ὅς 
ορεγὰ ςοη(οέϊα ἴτοτὰ ΟΡ ρΙ ραγ5»4ια 40 ἀξ πχοπία αὐτο 1115 

εὖ ἀἰϊςοῖταζ. 
ΤΓεῤκεργότε σόν» ΟΟΙΙΓΑΓΙΠ5, ΘΓ 15, 
Τϊερι  ργωφραςοιιγατὸ, ογττοίέ, 
ΤΤερκορέ ἤω το ΠΡ Ονκωπηλατώ, 

Τιερέερ μοιγατος τὸ, ΠῚ σ ιιπὶ αι ΠΑ ἴθι15 Πρ ροπίτατ, ΤΒτον ἀϊ 4. 
5.7.» 0] ΝΑ] νεττῖς βε ]σαπι. 

Τίεξίερον, ΕΠ εἰν οἢ. αὐτῆ εν, τε πὶ σβεθλον, ᾿κ 
Περεέρξαντες »ἱ. σὐδεφοκξαντες, πς Οτάροιις Ττογρ τ ΤΉ που ἃ. Υ 2114 αἱι- 

τοπι οἰ τοι ἔὰ πτο5 ἘΧΡΟΉΪ. 
Ττερκεῤῥύει, ἀφ ϊπιχ τ, ξεχυ ϑ», ὑδέπεσεν, ν 

ἡπερκεῤῥωγγύτη, οὐ οι πατρτιιπι ΟΠ, Αὐλζοτ, 1.8. Α πῆ. αρ.17. 
Ππερεῥῥων αὐτὸν τἷξ ἐωϑινξ, συ] 445,6 χ ῬΠογοογατῖς Ογαρατα! !!ς αβῖοτε 

Ῥτὸ ζητΐδ' αιια:: ἐη5) ἀογιπάτιιπὶ ἀϊσεὴς εχ ἔῤῥων 04 εἴς φϑει- 
Ὑ εὐνᾷνθ.. 

Περκέρ χομα.οἸ του πη ον δόγγοςν πάϊαίτα ᾿νιταιο, τε πιρῸ, οὔθ απη- 
δι] 0: οὐ Πάςο. Περοη. Αςοιίας. Ργὸ ἰ ἤτατε: Ρατο ἴῃ Τίιπαο, 
μεὶς ἢ) ἐπειδὰν σελίωλη αἴριελ ούσου τὸν ἑαυτῆς κύκλον ἥλιον ὕγηκ οι τειλ αἴ. 
ζιΜ επίς δυτοπηνφιαηάο Γ᾿ πα Ἰ!τγατο ἤτο οιγῆι δο] πὶ οῦ- 
ἵσφαμτα εἢ  Οἴσογο. 1δ᾽ 4ςπγ, τὸν ἑαυτοῦ αἰδεελϑεῖν κύκλον {{π||π| 
ἐοηῆσοτο ὃζ ρογαστατο οὐοπη ΓΙῸ οἰ τοι ΠΔογο:κύκλῳ σἰδεῦλϑε, 
«δ πολεμίοις, πο επ νπάϊηιις οἰγοιια ἐς ϊτ, Ρ] τατος. π᾿ ῬΕδΓ  ςς 
αὐδιεληλυϑε ταῦτ «δὴ πολλοιςὶ,, ', Πατο ροῪ νυσὶ ἀρ πος. ρογααίο- 
ταιητ, Γοἴδη Ἂς [έζιι. πϑδκεληλυύϑτεέτε χων “ἴΟ νἱμδνδ, ἃ ποθ ὶς οἶς 
οὗ ΕΠ, Χεπορ το Ζ. Οὐμ ΗΠ, αἰδεεληλύϑον, ρογιιθηοτ, πιε- 
φεέρχεόνει 9 οἰτοι Π Θαγον 14 οἵ, ἀοείροτο, σοφίζεῶει, οἰξα ποτῶν, 
εἰτοιηίοτίθοτγε. Αὐ τ ρ Δη. σκέψαῶνε δέ μ᾽ εἰ σοφωῖς αὐ τὺ αὐἰθεέρ- 
χῆμαι 5 Ῥαυίλη, ἵπ 5. ἘΠαςὸι ἐς Τ ίλπιεας Ιορατο, ἡ τοὶ μοΐλιςτα 
ϑυμῷ χοὠώιδμων εἰχέξανδρον τὸν Φιλίππου, τέχνῃ αἰδεῆλϑε τοι δὲ, 1πε- 
διϑλϑεῖν,ν [- ν ΘΠ ἡ δ, οιιοη Το, σομτὶ Ρ ΠΟ σοοἰ 417, τος, εἰια- 
πῆς. ὦ ὡοιλϑῃ ἔποτυ χόντως, Π ρτςτοτ ν οτιμπ οἰαάατ.1.ἐτυχώς 
πἰξιτρα πῆ, Βι 4. 1η ΕρῚ Πρ οίξον. περίελϑῶν εἰς τοῦ «παλιν 9 τα πηι 
ἀπ σοηγγαυ 1 Π| ἀϑδεμιῆε . Ἰάσπι ἰδ άοην, περιελ δῶν, οἴτοιπηα- 

ξλιι59[δ οἰγοιπ θυ ε πο γοιη {πγαπο.πεθιεληλυϑος τὸ μίασμα. τὸ - 
ἘΠΟΪτιιπν (οο  τ15. ΓΙατο ἴῃ ΤορὴΡ,., Περεελϑεῖν ᾿ς πὴ “0 α περ 
4γα), Ν 1άς ἱπέγά, περκμερχόυδνοι ἀἸἐϊηπτιιτ οἰ τοι ἔοτα πο οἰγοῦ 
Ἰατοτος. ἄγυρται, Αἑξοτιςαρίτο 19. τινες Ἐπ εἶ αἰδεερχουθύων ἐου .-. 
δαίων τξυρις ων. 

τπεφισεῶειον ἰξειγιιηι εἴς, ΠΙρογίοτοπν ἔογς, ἔα πιιτι ἔοτς 7 φυλα- 
χθήσεϑευ ρτο εξ ες, Ηοτοάοτ, Θεετ. 
Τπερμεσκεμμῆνος, ΓΟ ΛΠ ἀογατιι59ΕἸγοιιη ἤροέξιι5, 4 ρει δοητδι ας ςῦ- 

Παοτγατὸ ασῖτ, Οτορουη5 τά ΒΑΠ], Οἱ σ7᾽ αὐτοί μοι δὸκοεῖσι ῥᾳδίως 
αἢ καὶ τὸν αὐόρεζον κριλέσο! ϑρασιωὶ, κὰ δοιλον τὸν πἰδεεσκεμ μον, (Θιη- 

᾿Περιεχοβίαι, μι, ἔξομώ,, π᾿, εγμα), ΟὈτίπεο, οἰ Ρῖο 9 πη ἅτη 

Δ ΡΉ ΦΝ ἢ : : 
ΤΤεριών2 411} Πρ ογο τ, Πρ οΥ [Ἐδ 5. νἡπατον ποησὶ 
ΤΙτρμεώρων, ΠΟΠτΟΠΡίςγ τ, 

, Π 5 Ρ Πεερτῶσριφϑεις ΠῚ ΠΗ 5 αὐτοί, 

᾿ 

ΠΕ 
τ ΠαηΝίο εἰ τάπτεη, ὃς οἰτουῇροξξο τ ἀἸςῖο, 
Ρτομιποϊδη άπ, δὶς αἰδέσκεψις, οἰγορεξ!1ο Οἷσι 
ἰτο εἰγοιη ρι οἰεπτία:ἃ πὔξεσκε πόμα). ἐλτνι, 

Περμεσικεμεδως 5. σαϊιτὲ γ 4. Ῥταπιοάϊτατό, εἰτοιπίροῶι 
Οὐϊητ απ. ' ἷ ἢ 

Τίερεεσ μῆμοι «ὃ χιτώνας: τιϊηΐ ας ἰμάιτῖ,ςαρ.37.Εἰαἴα. 
Τοραύοσατο, οἰ τοι τ] πηϊέζιις οἴτ»ἱηά τις οἰδ ἃ αὐθὲ ἔγνυ, 

ἃ 40 «ἰδλέοσαδδτο οἰτοιμπιατηΐςοῦς ἃς ἰπάπετς ἔς, Η δῇ 
ριέσσαδλτη.. ᾿ 

ΤΙερεέσομαι [προ Υῖου ΕγῸ. αἰρέέσομαι “ἿΡ αὐτιποίλων, ἀμ ετῇ 
τάτιιγιι5. ΡἈΊΠΟ Ἐτ. αἰθείσεται πολεμέων Ὑ ΠιΙογ (4, αἴθε 
{προτγαταγι59 πρεγίζες ξπισασιιδ. 

π εθιεσσ το, ΕΠ ΠἘοπἀ οθατατ, Πα λς θατιιγορ γί παθασιι 
Περέςαπε πλύϑη “κ᾽ νεών, οἸΑ Ποπα ἰηρτιτ, Ἡεγοάος 
ΤΙερκῖ σαν, ας τ υαἀοτῖτ, ΠΙρογίοσυ ογῖτ, Πιρογογῖς, σωϑ ίσετι 
ῬογτοΝ, γ Πα πππὶ οτῖτον ἱποοτιτογτία ΡοτΓ, ἀπὸ τοῦ ἔσω, 

περεέςσυ 146 Περείς ακκαι. 

Περιέσηχα, Ν Τὰς Τίερεΐς μι, ᾿ 
Τπεριεστήκω, τάς πὶ 4Π0 ἃ αἰδείτα μαι, οἰ συ ίτο, νης αὐδιες 

5114, φιιοά ἰτι Ἐπὶ Ἔχ ροι. κέδαςαϑήσεται. τῃεπηα ἔϑ δε 
πἑδιέςηκα ρτατογῖτο πιεάϊο νοτγδὶ αἰθείςτα μαι, 

Τρριε σι μη, ὃς αὔρας μδθον, (τς σημεῖα αι: τοῖς βιδλίες, 
πα! 7 Πρπὰ [δι πδτα αι; {ἰδ τὶς ἀρρροπμητιγ νά. 
ῬΊατοης νοὶ οτίαχῃ οἵδ διπλὴ αἴρεις μγυήμη» ὃς ὁδελὸς α 
δ αὐπίσιγμὰ πϑολϑςῚγ μέσον, ; Ἵ 

ΤΙεριεστἰς ΟἸΓΟΙΠ ΠΕ ΘΠ 5. 
Περιέτερέ, οἰτοιΠςἰ ἀϊτ. ᾿ 
Περιέφϑεέσοιν, οἰ οι πτὶ (της. 
Περιεφϑεὶς τρηχέως, Πηα ὁ ας ἔλιι5,4 11 οἵο πο ἢ ὁ ΔσσοΡ 

Ρτορέῇις Πιπιραιτιοτα ἱΠΊρ  ]σοτ. σοτῃρ]ςἐξοτ, απηρίεῶ 

Βατέςο. ἼΠ6Ο. ἀπΙ ΠΊ γα Ἰητοηάο ἃς Δρρ]ῖσο αἰ σα τοῖ φὶ 
ζω τὐδεέχομαι ὑμδδ,ν ο5 ἀτα ρ  βέξου ΝΑ ζδη. αϑδεέχομαι τὸ 
τις στάτια πιαιιδο, αὐϑε ἔχομκαι μῆύον τας, ΕἸ ΓΟ ΠΊΘΟ Ῥεῖ Ὶ 
τοάοτ, αἴστεχο εϑεὸ τούτῳ, ίίοπὶ οὔτι ποπιις, Ιάοτη Ηο 
δἰεχόμηϑε ων ἴδ᾽ πολεμίων κύκλῳ . οἰγοιπεατὶ νηάίηις αὶ 
5 Πιπτι5) Πογοάοτ, αἰδεέχ ὁ μῆν Ὁ. πῷ γεϊωυίεω,, Ἰὴ 
Ἰε[ςρητῖς ργορομ 5, Τάςπη. αἴθεο δ μῆνοι; απ Ρ  εχὶ, 
μα αὐτέχομαιν Ομ ἀἸς ον ηἑπηιτι δα Ἰςῖο. Ἡθγοάοσιις. 
σοίμῆμοι γὸ “Ὁ ἡμετέρων αἰγαϑἐν «ὐεκείξονται,ουσ)᾽ ἰπως:οὶ ἔσο 
γε Ἰσαιιητοπος ροτογιοῦ ἜΧΡΟ ΠΠ], αὔρα εχ σμῆνοι τῆς πεὶ 
ΔΊ ΠΊ τη ̓πτεπάσητος δὰ ΡοΪσρσηπεῆιηπην Ρ᾿ τατος, ἴη ΤῊ 
{ἴος[ ε δὶς Βιι4.1π Ἐρὲι. ροῖοτ. αϑξεεχομήῥης ἀυτῷ φυγῆς πι 
στείσοητς πἸαρὶς οἰγοα ΕἸΠῈ ἔιισα5 ΡΙ ατατο. ἴῃ Β οπχΐο, ὦ 
ἱπιρ ]Π σον οἰγοιπἀοτον ΔΙ Ποτ. αἴρεέ χ φέϑει δήσιδαιμονίαᾳ.»ἷ, Εἰ ρ 
τοηογῖ, ΛΊΠ π, αἴθε χοώδτο! αἰοχυυῃ. ἱρποπηϊη δία ΠΡῚ σοπίγ 
Περιέχεάϑο, ΡΓῸ ἀἰσέχοϑϑευ να δ ΠἸ ΠΟ γε, οομτίποτε - Ηδγος 
ῬοΙνπιηἶα. χυκολογίης αὐθὰ πῆς ἐς Δηραίρατον ἐόντος ἐμοὶ, 
χεϑοί τινὰ κελόϑω. "ΘΙ 

Περιεχό μῆυ(9.,κ, δ, οδἀιιέξιις. αἷδι εχ ϑυᾷνΘ. δέρματι. οὐδ πδτα: 

Οζα. τῦδις χο μν Θ- κυΐκλοις, Οἴτοι [15 οἰγοπηαίξιι5. ἣ 
Περι' χων, μι. ἔξω, π᾿οαῆριθχηκοι, σοητίποου νηάίαιις ἀπιρὶ ςἔζοῦ 
προςτασΟΓΟΠΟ ἀονατη 10. [ρου υὑαρέχω  αἰριγίνομαι!» οἷν 
Οςοαγγο οἰ ΓοπηΠίτο. οσι ἘΠ ςοητγα ( 4111ς]. ὅρφις 2. 
κύκλῳ τοῖς χιυρίοις, ΟΠ Αι! ἄτης ν ΠάΊι6 πιοῆτο εἴπραῖ ᾿ 
Ἔχοε]ίο, Α τιν. Αςςιι βασιλικίω) ἔπαυλιν αὐρια εἴν, Ρ᾽ ατατο 
Β᾽ΊςοΙ οτος ἴσπὶ ἀοπηῖπι οἰγοπη βἀΠῦἔς,14 οἴ, ΟΡ δα 
πέριοσος ὅξι, ΓἈΙΙογ ἀ14.Ππρογατ,πιαῖον οἴ, Ατ  τοτς] ἴῃ 
αῇριεχουῖνον σεμιο τὸ κένητον χ7λ φοράν, ἐς σἹ᾿ δ τόπος τὸ πε; 
με  χυντίθο καϑ' ὃ αὐρεεἶχί τὸ πίϑιεχ ὁ μῆνον, Α πη ΟΠ τις πὶ 
ὁ αἰριέχων,λἕν εἰτοιιη 15. ὙΤΠοοργαῇ.}1.3.ςαρίτ.29 
Ρίδητ. τὸ αὐριέχον, Πρ ογδης ςορ ἰδ. 14 οπ, τὸ ἰοζυρθν, ςοπτὶ 
ἀτη σ᾽ 65 αδεγὴρίο δῶτ. ΑὐἹίζοτ. 46 πππάο, γίνονται 3 εἰς 
γἡ δρόσοι τοί τε ποίϑ᾽η ταὶ ἐν τιῇ κὐριέχοντι συμζατον τα γ δία, ἱ, ἴῃ 
αὐριε χοντος ἡ κά ς αερφε» αἰ ἐμ, ΠΟ το 2.4.4 ΘΟ] τις. τὸ αϑριέχοννς 
4104 ςοπτίποῖοντ ἀριιἃ Οαἰοηιιση ἰἶἰδτο τογτίο. τ τύποι: 
το! Φοτιιπὴ Π1|0.5.ςαρ.16..κ γἱ γιωη ἐν γεςρὶ ἔχουσει ἰχθίαὶ 
ζοι τεκέιν ὡς μᾷ) οἱ ποιλαμοὶ λ χρυ σιν, αἴ φωνον γχονυίσει, εἰς ἢ ἐ' 
ὀλιγρχρύνιον, πολλ αἱ Ὁ κὶ νεκρᾳ ἔτεκον, τἴξω γὸ τοῦ αἰριε χοντος 
πεῖς ἰχθις ἀποϑινήσκει . Οὐ ηἷ5 Ρ᾽ [οἷς Ἔχεγα σοητίηοης {{ 
Φ1)α ΠῚ) ΠΟΥ ΓΠΓ, τὸ αὐριεἶχον ασὲρ μ(φότων, (Οπη  Πτππὶ σΟπΠΟδΡ 
ἴμπι ἀριᾷ ΤἈςορ γαῖ. δ: Ποτ.Π1Ρ.ις παρ.18. Τὰ πϑριέχοντα, 
μα ταῖν Οτη 111 “1 0115 Γος ΡΠ γίθιις νοτίοῖβ οἰγοιπίοείρτα πὶ 
πὸ Ἔχρτοῖα σοπείποτιι : γε Πρ ογῖσας Βοῦρα ρτὸ ἤραττο ἀ] 
Βα {Π]| ἀρὰ Οὐήπει} "στο 8. ΟΡ [4 ῬΒΠοΙΟρίνιδ ἐπ 3. ἈῸ 
τοτῖς, ΡΓΑΟΙΡΙΣ » τοῖς ἐδίοες ὀνόμασι χέγειν, χαὶ ε τοῖς αἰ! ἶ 
Ὑπὸ τοῦ ϑιεχοντος σβέννυται 5 Οδτοητι ἀπιδίθητίς χει ρ  Ὁ 
τ. τόδισοντες πολυ τῷ ἔργῳ ργς 0 Πιρογίοτγος, Τ απο άιν δὶ ἢ 
τεγρΥ. ἤγουν οὐδ γ709 μῆσνοι, κρείγονες γβούμβνοι.ὗριο ὅσης ϑυέγλης ν - 
ἀἴαιις Ἔχόγγα ργοςο! !]α, Ρ] υτατοΐῃ Οὐδ η.1}10, ᾿ 

ἀααλι 
ὲ ἡμὴπ 

ἜΝ 
' ΠΝ 

αἰνμοὶ 
ἵν 

“γαῖ 
ἯΝ 

πἰαμπὶ 
ἼΠΝ, 
μλρπιδν ἢ, 

{ΠΠπ0πΈι 
γεῤυγνι 
ἡ γὰ 

ΠΝ, 
ΜΠ 1 

Ὁ α 
ΔΝ 

ΤῊ 
ὙΠ 

ἀμτι 
ΤΙ 
ὙΠ 
ἍΠΠ 
ἡἥμι 
ἡπιεία; 
ἀἰανὶ 
ΤΠ 
ΠΝ 
ἐνίαπ 

ἴδ, 

ἬΠΙν 

Μη 
ἿΠΙΣ 

πί-- 



ὁ πος 
'ὰ 
ΣΤ τὸ οδειξέω, ἴη Ἐρίρτ. - ὮΝ 

, ἃ πῆι Ἰρίοτῆεο. τ συλ 

ἀχς τὸντοβ οἶτσα 15 πη» η150αἰοίζυγα Χ πο. Ιογὰ [0Ὁ- 
Οατοηΐ. 

: (ὰρ οοάοπι ἰμιρουδμόξυγος. ἵψὰ, 
τος. τὸν ὁπτης 4ιοα οἰγοιιμο πη ρ ἴτν Ραοηάοταπι νος α- 

νἱ Ἰἰρασι πη, οἰπέξιπι ΤΉ ςΟἄοτιις 1ητογρτοτασιγ:ίιι- 
οὨἐτατοσαρὶτ τ. ΗΊογοπι. ῬαΠ Πα πλοσαρῖτο 3.ΚύτἢΡΟΙ- 

᾿ τὸ 5 «αἰεὶ τῇ κοιλίᾳ ζώσμα αἰθίζωμω,Ν αὐριζώςρα . 1ὰ εἰξ, Ελ[οϊα 
ὀπτγοθτπος νοητγαὶς νοσαης ΡΙλη, 8. Ν]ρίαη. παπὶ {8- 
Ἰαυτία! ἐνπιιο Πιδ  ρασιοπι (Ἰσογ ἢ] 9]. τὸ αὐδὰ τεῖς αἰ δοίοις 

᾿ταγ]αο ντοδαθτιγ ἴῃ ΕΑ ΕΝ ἴῃ θαίης 55 ὧαν λετρίσα γϑοα- 
1 ΤΙ ορΟΠΊριις (σπηΐςιι5. αἰείξωμα οτίαπι ἢ Θαιι15 ἀἸςὶ Ρο- 
[ιἰεϊα,αια; Οὐ ἴο οἰτσα λον] ὁ {᾿ν[ἰσι δι 4: «ὐείξωμα, 

εὲ αἱ δοία σκ ἐπτισμοαχ, [11 οι! 11Πι, 
ον υν ΡΑΓΌΙ ΠῚ ἰπηρατο. 

μι, ὃζ 
».μιώσω,πιωχαοἰτοιηοΐπσο 51{10 [τὰ] ρτα οὶ πο οφαμ 10. 
Δοειι, τούτον τὸν αἴδρα ἈΑΝ ρμ ΑΙ ΟρΗ χαεδε βιὰ αὶ 
Πα. τρις ζώστεντο διωαμιν,αςοἰ πε] ἔχης γοδουος.2,}1. 

᾿πίδιεζωσοοοι τὰς ὀσφύας, ρτα οὶ πξξῖς Ππ} 15. αΖαηΖοη.1ῃ 
ἘτΤ τς’ σὰ ρ.15.ἐΐστωστιν ὑμδμ αἱ ὀσφύες αὐριεζωσ μοι. [τὰν 1 - 

οὶ πετὶ κὐδέζωσαι, ργαοίπρονς 'π πη ρογάγιιιο, σαρῖτ, 
Ἀροῇ. 
νἱάς Πε μα: ὃς Ζώνης 

οἼσομαιυπιημα γάιςο μοῦ νίαπι ἸρθατγιΠΊ. αἰγοιιπάιισο. 
ἃ φίλτατον ἐρμήσδυον αῆριηγησ᾽ αἱ μος πεὶ ἐν τῳ βίῳ αἰ ταιντει » αἷς τι 
αγέλϑοιαι,ν ὈἹ τὸ οἱ σα ςοτουα οἴζ, ξεναγεῖνν ροτάμι- 
αὐτο τὐϑιηγηστέ οἷρ οἱ τὸ ἔρος αἴ σῃσι αι οἰγοι πὶ πιοητᾷ Ροτ- 

ταητ, ογοίοτδτο 7. ΠερινγεϊόϑευνΠ 9 1] Πατῖ πὴ εχ - 
γἡ χΤ᾿ χετῆ κ«ὶ δινγεῖόεῳ, ΠΏ στΐας ράττοβ Πάτγα πο δχοηαὶ, 
ΠΟ ΠΊΟγαγο  τἰςἰαπιι5, ὡρὲς τοῦ πλύτων ΘΟ» ὦᾧ ΑἸακὲς (αὐριήγη- 

ωἱ τὰ ἐν εἰ δου πείνται. Π]Ίης τὐριύγησες ᾿ρα ροτ ράττοβ εχαΐζα οῦ- 
ποίατῖο ἀτῆτιο Πλγγατὶο. Ἐς. Περιηγηματικὰς χόγος, ει. Ἀ- 

Ἔχφασις ὅξι λο΄γ»ς τὐρινγημφτικὸς εἰς διψεν εἰ των ἐναργως τὸ δ- 

ΕἾ 

οἰ ΓΟΙΙ ΠῚ ἀσοῃ δ, Γοτη Πα τς οἴγοι 4Γῖ5. οἰ γσιιη βεΓεητίατη 
αἰριυγῆὴς κόγιπος. σδριηγνὶς οκτη σα Γιπ πῇ {1 πΠ}57.Α ΡΟ 1 .Β Ποά. 
φιηγιὶς. [4 οπι. τοι» γέίθ- τόξου, Ὠτοηγ ἐς δἰτὰι οτρ. αὐριηγέας 
ῥωτῶς. ΠῚ 5 ἀπ οΥἷς οἴ γοιιπι ἀπ }45» [τ ἐϊ45914 οἵδ 

ἘΠΠυ πέξας, 86ς, Ατατιι5. 4 ινωτοὶ κύκλοι αἴριηγέες εἱλίοσονται , γὸ- 
[ε5 εἴταν! οἰγοιιπια Ἔ ν οἰ πππτιιτ. 

κοςς  ἴ46 ΠΠεριλγέομμαι. 

τας" ἡ λεπ)ομερὸὴς το ρόγματος ἐφήγησις οὔ [ΟἹ ΠΠσοτ αιιαῇ 
Ῥγαυίξητοπι ᾿ςξζοτοπι ἰογίρτοτες ρογάποιας : ]αα]ς εἰς 

5 Ῥαυ!Δηϊα. Ατμο θαι [1.7. Καὶ ατσερ ὁ ταὶ πϑρν»γήσεις κἰ «δὺ 
 ποιηστέμῆνος μετ᾿ ἀκμ(είαε, ἐ ϑέλει πτένποι ἐμιτί ϑτῶτει ὅπου ἄδὲν 

γ, Ηετίποσεηος, Δυμούνένης τῆς υὐἱζρεως πϑριύγησιν ἐποίησεν . οἰ-- 

κατα διηγοῦ μλο9-.δῖς 14 οτος ἐπαγγατίο ἀγάτις Ἔχ] ςα- 
ἸΟΏΥΠ] ροοτα (4 αΡ Ἐπ πατΗΐο αἰδενγητὴς ἀἸοἰτιιτ) γῆς πε- 
ἸςγοσαῖιΓ.  Περιήγησις»ἰοἰογί ρτίο 48 Πτ πατγαμάοουντ 
Ηοτοάοτ. εἰς τε πόρεν γησεν διμοιθ-: ν Οἱ τητογρ. μαίῖτα ἀι1}α: 
ἰπητις. Μ1ς ΓΙερίοσὸς. 

τοὐῦ δἰ το ΓΡ ΓΟ, ΧΡ πατου ΟἸσοτ, ΖΙ4Π ἀείστίρτοτιντ ὃ 
[τ ἧς ρα ππὶ ἀρυὰ Εἰνατη. ὈΊοηΥ Πιις ( σιιῖτι5 ἀς πται οτ οῖβ 

τσ {10 6}1|5..8ς ἴῃ φιιοπὶ ΕΠ λα 1|1ς (οπηπιδτγαγῖα ἴστῖρ τ) 
ἢ ΤΠ ΠΕΠΊΠ δγόδωρφς δ), ὁ αἰριηγητηῆὴς ἐν τοῖς αἰεὶ Τῇ μινομ(οί- 

Ῥηκεδίς. 1 Γαριι5, Ὀἱοάοτιις ἡ οτὸ ΕΠ του ςι5 ἴῃ 115 τα: 
πιιιηοητὶς [τὶ ρΠτοτγα ἀἸἀἸτοδες. Περινγητῆς οτἸ απ εἰς 

ἐς ΤΠ]. ἴῃ Ραγώποῖ. αὔρα εἶθ᾽ τρια μομο θήκοιμῇ, ἦα κὸ 
ς ἡμῖν ἐν οἷς ἐχρησμιεθει υὑτοοδειξαύτων. 1 αοΐατη. ὡς ΦῈ μοι χαὴ 

ἰς ἐμίωυσεν ἑ πὑρινγητὴςς τῆ ς εἰκόνί-, πος Ρεγαϊέζοτο 5 σατο 
ΤΕΠῚ Χεπάρορος ἀΡρεΙ]ατ. 

χὰ βίξλικ, αριιά ὈΙατ ἰδ τὶ φαΐ γοτιῖπι ὃς Ἰοςοταπὶ ἀς- 
ὉΠπες σοη ΓΙ ΠΕ ΠΤΙΓ το ΠῚ περιηγητικὸς. ΟἿΌ ΡΈΓΙΙα σάτα δΡοῦ - 

Φυ ΡΙμτατ. τίν) 3) κοινίω" καὶ περιηγητικίμ᾽ δόξαν εἰς τὸ μέσον 
δ ΡΟ μα σατατη ορταϊοηο πὶ 1η πηράτιτη δἀάτιχοτίιητ. 
υς δα ἐχτα, περιπορφυρϑς. χιτῶν} είν. 
ὑ8. εἰτοτ πα ἔλτι5. 

γεν, οἰτοιιπλ] σΑ πα» ρα ει(Ἐταίσαπι, οἴδασι, Γαι! οπίτοιν ὃζ 1 τετ- 
ἰ ΡῬετίο πα τοπϊ σός τὸ περιήει. Ατ ΟΡ ὶ ἴῃ ΡΊατο, ἐκείν. δ᾽ δ 

ταὶ γυσὴ ματα σοπων περίήειν πάντας περιήειγπερίεν ὁ εἰ 5. [{{τὰ- 
τ οἰ τῆ. 

γνοἰ τοι πη: αηῦ, 
ϑελεν, ἀοΠι ογα σας. 
δέω, σοί απάο οἰγοιηξιπάο, ἤει ρεγοοῖο. 
ϑημα,ατος το αι Οἱ ρετοο ἅτιιτ» 4114} ρογοο ΑΠΊξ 5 ἐχρτεί 
ῬΙῚπ. ὃς ΟοΠὉ., οἰ ἀτιιγάπι νοςαητ νυΐρατοβ. Ὀ]ο σοτί 4. 10. 

ΠΙΟΔρτ, τχ. ἄε ΝΝΑΡβτδα οςι τῆς βαζυλωνίου ἀσφάλτου περίϑημα» 

᾿ φτοῆιιεπὲ δἰταπιίηῖς πιοάο ἀϊοὶς ΡΊλ. ας ΠΠΠ 5 θιτιπηῖη15 σο- 
᾿Ἰαήηεη, 
οριηϊαὶ μέσος αῆδακ, Ὑπὸ πῇ εἰω ἰδὲ περιήϊε ἡ βασιλνΐη ωρὲς διλέξανδοιν, 

ρας τερηιιτη δὰ ΑἸςχαμάτιμπι οἔατ ΡΕτυ ΘΠ ΓΗ, 

ΠΕ Ἅ4ι 
Πρ τηκ Νὴ ἃ ΟἸΙΓΕ15.ἠκονημῆμίθ., 

Περεήκω» πη τατῖς ἴῃ οτθοπι υἱοῖθιις ρογιιοῃϊο ὃς γθάρο, Ασγίαπιις» 
Ὡὺς οἱ περοὗχεν εἰς Αντίπατρον ν' γυκτερινη φυλακὴν Ῥοιδπη ροτ- 

αγατατίϑ ΟΥ̓ 6πΠὶ ν οἰ διλϑον 16] 1 τυ! ΠῚ επλιηῖι5 δα Αἠτὶραιταπι 
Ῥταοηΐτ, Α τί ρᾷτγο οοίτ, ὀ Περιίκω,τοςίἀο,  γποἤιι. ποίντε- 
κῇ γδ ἔδωκεν ὁ ϑεος τίυ) δ) κλειὰν τααιϑύειν, ἧς τὸ καλον εἴς σε περεήκειν 
ομἶτι5 οἸογία; ἀθοιι5 δά το ρουτοπίτ, γοοὶ ἀΐτ, τὰ ΘΠ ΠῚ {πη πιι5 
Ροξτα εἰς ἀιισουῖς. περεήκει,α ἀο{Ὁπερεΐκειν τοὶ πρώτας ἃ αὐδραφείμῆν, 
«οἴη γάγιτι οπγηΐθιι5 ἰαιιάϊθιις ἐχος Π]οὐς, Ἡοτοά, 

Περιῆλϑον. οἰ Γοιιλἰι11» Οἱ ΘΎγαυ γα ρ  Ρογ Πεγαιιῖ, Αὐ το ρμδη, ἴῃ 
ῬΙατο στιπὶ Αςοιι[ περεῦλϑε ἐδ βωμοιὶ ἐν κυίκλῳ, οἰτοι τ Οἴππδ 5 
ἅτὰϑ ἴῃ οτθοπιν ἐά εἰϊζ, οἰγοιητις ἰτοα. περοῆλϑε στεγμώνιον 5, τίσις, τι 
Ῥαιϊοηάϊιπι ν]τῖο σε τ . Ἡογοάοτιιβ. περιῆλϑε σοφίῃ μὶν. (ρε- 

ταῦτ οατη ργιιάςητία, ἰάοπὶ Ηογοάφτιις, γιάς ἱπ γοῖρο Πε- 
ριέρχομιαι, 

Περινλυσες εως ἡ ΟἸ ΓΕ. ΝΓΙΣ, 

Περινμεκτέω, απο ητοτ ἠ πἀρηὸ ἔογο; διοινοποιϑώ" . γε περιημεκτέων τῇ 
συμφορῃ οἰ αάοπΊ Ἰαπηθητατιτ, Ἡογοάοτ. περιυμέμτεε τῇ ἔδϑηγοτα- 
ὑάτοειιν Πατ οπο»ἱάςπι Ἡετγοάον. οἰδενμόκτεον αὐτοὶ ἐκπεφδυγότων, 
τη ]ρ παθδητιιν ἱρῇ ποῖξες οβιιροτς, [Ἂς ΠῚ. πῆδεημμεν τήσοις 1 ἢ εἰπεί-. 

-“ .« ῃ (Ὶ . “. - 

τῇ πὰ ὄρκε διαλυστί μῷν Ὁ- τω) ξενίϊωυ, πο ρ τί ἀπίπιο ἰητοῦ ποίαβ ο- 
Ροτῖς ὃ ποίρ!εἴ} ρετἢ ἀϊαπι,άςπι Ἡογοάοι. 

Περονχεῖν, ρεγίο πατο,οἰγοιιπίοπατο» οἰγοι το ρογςρογγερεγς, ἃ - 
Ρυ4 Ατνεπαῖιπι [στο ϑ.Ιοςι5 4 Ἰοῖο ἤς οπιοπάδηάιι59Δέγέαι 
γδ ὡς ἄρᾳ ϑυλίω ὑπέχεν ὦ, τῷ σφετέρῳ γρυσμῳ περλνχένσαι; τὸν κνὺ - 
ζηϑιιὸν τοῦ βρέφειθ- αὐεπείίςτον τοῖς ποιρφόσιν ἐτίϑεει. Ἐτ οι Ασομ [- 

τἰ πο: Οὐ Θροτίι5. εἴ ὃ αὐ φωναὶ ἀκούσαι τῆς α γζελικῦς ἀξίαν, νὸ πείντα 
περιηχ ὅσειν πεὶ πέρατα, ΟἸςοΓο Ρτο Ο4]1ο. {15 νοτὸ (Βαἰα) ποη 
Ἰοφιιιπειιτ (Ὁ [ἡ πη,γατα πτοτίατη ρογίοπδης, μεῖς νηΐὰ5 ΠΙᾺ ΠΠοτὶς 
1 τηοιη εἴς ρτοϊαρίαπι. ΒΑΠΠΊι5 » κὶ περ χοιῖσι ταὶ ἀκοας σἿδ' 
πολλοὶ δυτῖρας ΟΡ τορι. Ὑπάς περιηχϑ μαι ρα [Ππιιιπη; 
ντ νησος αύδενχν μῆϑη τῷ πνδύματι Γτιοῖδ ΠΟ 9 4ιιδε: νοητὸς μαδεῖ οἶτ- 
αἰ Ὁ παπῖοβ9ν 6] “τα: νοητὶ 9 οἰτοιιπίοπατ, νι Οἷς. ΟΕῇς.3. Τ- 
πρῃ σοπάϊπιςοτς αγθίγγου τα δ}15 ἀΓῸ 5. τιιὰ5 νοοῖθι1ς5 νπάϊις 
εἴτοιιῃ (Ο πᾶτο, ΟΥΟρ οτίι185, οἰκίαι 9 (μηδὲ σειιωαυλίαις χὴ κρόποις αἴξκη-- 
χείζιωσειν. 

περι χα ϑημάν αι τι] πηι5»α 4 πος Ρου ατιπι εἴπ: ῆς σάποης 3ς.οοη- 
οἶΠ1}} Οἱ ςΠπεἀοπεηῆς. 

Περιϑεέλπῶ, μ, ἄλψω, π. αλφα,οἰγοιηξοιεο. πα, Αςοι, 
Περιϑειμξ ῆς, δ Ροτ γορ  ἀτὶ5,αἀπιϊγδης»[τιρο βξἘ5.ΑΡΟ]. 1. χα σφέσε 

εἰμφίασον αὐραϑειμζέες. , 

ΤΙοριϑτερ σὴς, ΔΙΡΟΙ, Ἀ Ποά. ριαἤάεης, 
τίεριϑειόω ως [Ὁ ΓΡ ματο ίεη Παρ νατὶς παβξῆτα [υἶτο: νηάέ περιϑ εἰα-- 

σις. [τπ|{τγατῖο χιια: ἢτ Πα! ρ νας. ΡΙατο. ἰῃ Οσασν ο. αἱ τοῖς μαντικοῖς 
φαρμαίΐκοις γινὸ μῆνα περιϑειώσεις ῬΑ] Δπτα ροπογα ! γοσαθι] 0. 
ἀϊχεγας χαϑτέρσεις ὃς καϑειρ μοί, 

Περέϑερμος, ἀἀπιοάιπη σα ςης 5 Ρογ ἀπ Ρίξιιπι ἘΑΛΝΣ γιάς Περέ- 
{υχθ΄. ᾿ 

Περΐϑεσις, ἡ, 4. οἰτοι πηροΠέϊο, ντ αἰρέϑεσις χρυσίων αὐ πὰ Ρεεγι ΑΡοΙϊ. 
Ἐρι.τιςαρ.3. ν δ] ππυ]ΐογοα ἀαταπι ΠΡῚ οἰγοαηρόποῦς ρτοι- 
θετιντάς χευσίον, ἣτ ἃ περιτίϑημι. 

Περέϑετος κόμη, φεγείκη, πέρι ϑετὴ, . οἰ ΓΟιΠτρ Οἤτί τα σοπΊα» σα] οτῖςι! - 
Τυπι,διιοῦ. Περέϑετος κεφαλὴ, Δτιια. ροΓ [ΟΠ Δι δοσωπεῖον, ΑΥ ΤΠ ΟΡ. 
ἥδιον μϑὺ οιωῦ κεφαλη)ὶ αὐρέϑετος ἰὼ ἐγὼ γύκτωρ φορώ, 

περ ϑέω,Ἰπ οτγδοπη σιγγον ορασηδι]ος οἰγοιπουγίο, ΒΙατο Ἐριτ.7. 
περιϑέωσι πελτεις αἱ» ρα τὰ ϊα: οἰ ΓοιΙΠΟιγΓΙ τ, ; 

Περάϑου. τὸ «-εφανᾷ, σοτόπατο, αἰτοιπροπὸο ἔδγτιπης ΑὙἸ ΟΡ. εἰθέϑου 
τὸν δὲ τρότερον ωρὶν λέγειν: ΠῸ5 Θαΐπι Ἔγαῦ σοτόμᾶτοϑ ἴῃ σοποῖο- 

εἴρια ἀΐσογο, Γαἴσατῖς, πέσλον δὲξ ἐ μβω Θ. »εὐθίϑου, ἃ περιτίϑεριω περε- 
εϑέμίω αὐρίϑου. 

Τιεριϑραύω ςΟη ἐγ προ, ἔγάησοπάο σοίππηίησος 
Τπεριϑρεκτέον.Οἰγοπουτγοπάινμη εἴς. 
τιεριϑρέξει, περικυήλ δύσῃ, οἰγοιιποιίγ 655 [ΠἘγα 159 οἰγοιηἀαδὶς », Α - 
ΟΠΠΟΡΠαης5. 
ΠΙεῤιϑρίω εἰ ὅϑει. [Δτττ οητῖς ὃς σουη τῖθι15 οἴ τοιπίο πάτο, περεστεν ἀζαάϑου. 

ΒΡ] ατατ ἴηι Απτοη δ εδὸν αἰ πείδὴς οἰκουυθόης περι ρζωουωύης κὶ περιςε- 
γαξουΐης, 

Περιϑριγκώσω, οἰτοαπαπιαπὶῖγς Ἰογίςα ἤπιε ἰοτῖςι] 4. οἰγοιτημα! τς; 
εἰτοιηίορίγα, Οἱςξεγοιῖ ΡΙυτατοίη ΜαγιονΜασσαλέτας λέγουσι τοῖς 
ὀςέοις περιϑριγκῶσαι «δ ἀἰμπελώνας. 

περίϑριξ,ιχθο ν φαΡῚ Πυς ποπάιιπὶ γαίι5 ἃ ρτῖπιᾶ ν(χιις ἡππιεητατε; 
δι. ὁ οὐτο οἠυέτῆς πλόκαμος. 

περιϑρομζέω , ὦ μοἰτοιπιεῖτοα ἰπ στιταος σΟρΟ 5 δζ ἑοποτοίσοτς 
λεῖο. ἶ 

Περιϑρυλλεϊ δε, γορὶ ΟἹ σεγοηῖ, περιηχ εἰ ὅθε. ἰάςπι υοὰ διαϑρυὰ- 
λῶν 5 ἀτάις ντ αἰ τις ἀϊοίτιι διατεθρυλλυμήμίθ- ταὶ ὦτα ἃ ῬΙάτο - 
πε 1π1π| Δ Ἰσαι1115 ἄτιγο5 Γογπιο πῖ 115 [ρ ιβἰαποιι]οατῖς οδειιὴς- 
ἀπητιατ ἴτα ἱρία ὦτα περιϑρυν ἐῶσι ἀϊσαπταγ ἃ Ογεροσῖο [οτὶ- 
Βεπῖς. Καὶ περιϑρυλλ εἴδει ἡμὴ! ἐδ εῖ ταὶ ὦτα πούτων ἐπαγουυδῥων; 

εἰτοπηίοπατο οπιηῖα ἰαπάϊδις ποτιγὴὶ οροττεραζ 9 δυτέίαια 
ποεας ρετίοπατουᾶς νπάϊαις ΟΡτιιπάϊον εἰ οἰγοιπίτορετς 5 
Ἰλυάϊθιις. ' ΗΝ 

πέρ᾿ϑυρος;ςχοπάείςς 5, ἀγαν τεϑυμωμϑθ., ῬΙατατοῖ, ἰῃ ΜΑΣΙΟΣ 



44Σ ΝΜ" 
Εγταῦϑει εἱ γωνῶχες δεινόν τε τεπριγ ἅτ χαὶ πδελϑυιμον, ἡ ευύοντο, δ - 
«οὐκ. ζ ὅηὰ ϑύξαις ταὶ περιϑύμοις κα τεέρας βκα γί ρρνίθ- δἰϑυπόδα,. ἵτὰ 
Ῥεγοίξαϑ. ἀνά, δὴν ἢ ᾿ 

τιριϑιύμας, Αἀποτδ. αἴθε ϑυύμως ἔχων, ἵτα ροτοίτιις. περιϑύμως ἴᾳ ει, 
πα ϊτατ, οογγατοΡίατο ει ΤΊ πιο. ΑΞ (ον 1 μέμφεῶτῳ εὖ γᾶς νέρ- 
ΤῊΝ βυμας Ἰηίσεοῦ ΠΊΪΓΕΙΠῚ ἴπ. πιο τι ΠΟ 41} ΕΓ} ΠΠτοΓΡ δῶρ - 
ζαλλόντωξν 

περιϑυρεῖν, αὐ ἰά πιο ἴτε δὴ ταῖς θύραις ἴσια δϑαι. 
τιεριϑωρακέδιον,τὸ;[ »11πΊ74τι0 ἃ τὨἱΠΙτιι ἢ] ἐγᾶτ, δ Προ πἀπςθάτατ 

. ΔΥΠΊ15. 
Περιΐασιν ΓΔ η Ὁ ΒΏτ. ΟἿ ΓΟ ΠῚ ΟΙ τ) ΟΥΓαητ, 
περι δεῖν, ΟΠητο ΠῚ ΒΕΓ Ο» ΠΕΡ 1σογε ΟΠλ τγογορτο ἀοτγο! ξῖο παρ οτος. 

περιϊδεῖν «δῦ πολεμίοις τεῖχί9- πεποιημϑύοις ἐν σῇ χώρᾳ 9 ἰρεξξατο 1ΠΠ]ς 
μοίπεμι νθ] πππγο5 οχεγιχηος α οἴ, περ ἢκοῦς Τ᾿ μον 414. μι 
περιϊδεῖν ἐφ᾽ ἡμδ νὰ γγρέῶτι 5 τις αυϊά ἃ ποθι ἀερ Πρὶ σοητίπρατ, 
1άεπι. μ περιΐδητε μέας διαφϑωρέντας, ης Πηατί5 πο5 ἴῃ ρογηϊ- 
οεἴοτα ἀειιοπῖγς Ἡ ογοάοτιιο ἑωὴ μὴ περεΐδητε δια δ ΐτας αὐ δ, 1 Π 
ῬοΥ περ σεπτίδμη θοὸς ἀ1]| δὶ Ππατίϑ Ιου, Περι ϊδεῖγορατὶ ἃς 
Ῥεγπηττογς. Ἡογοάοτσ. κλεοῖ, περιϊ δέμω αὐ τὸν ἐν τῇ σιϑυῇ πάτῃ ς΄αὐτα 
οὐ τοῖς ἐδωλίοισιν «εἴ σα!» Ῥατὶ ντ' ἴῃ τγαρ [Ἐγῖς. ΟΠΠὶ ΟΓΠΔΤΙ Οὐπὶ 
ςοηπίτεγος. τ π Μερόηι. Καὶ καὶ ἀκα ζῶν ἐκ ἀπωϑέετο, ὁμα περιεῖ- 
δῈν χρή σοιδτη. Περι δεϊγ,οἰτοιη ρίσοτς ΤΉ οΥ 41 4 π 4. περιΐ- 
δεῖν τὸ μέλλον, ταταιπι οαοπταπι ἤρθοι]αγῖ. ΠΟστατος ἴῃ Επάρογᾶ» 
περιϊδεῖν εἶ τινες ἀυτηΐ βουϑ'νΐσουσι, οἰ το [ρίςετα Δη Αἰ αι ΠΟΙ ἔογ- 
τη διιχ 19]. περισκοπεῖν, 

γτερ ένα! οὐ τοι Πλῖτα. περι έναι τέω) ἰ ταλίαν, ραγάσταγο 1τ4]14τΠ0 Ῥ] 1) τὶ 
ἴῃ ΝΝαπια. Περιϊέναι ὃς περιελϑεῖν, ἀσιιοπῖτο. ταπάςαι γοπέγο, 
ῬΙΙτάγολιις π᾿ Απτοηΐο 9 ταῦ τα ( ἔδει γδ ποῖντα εἰς Καίσαρα πὲ- 
ριελϑεῖν ) ἐνίχοι » Οροττεθας οπίπι ἱπηροτι}) Πιπηπηαῖτι αά Οα- 
τὸπι ἀοιιεηϊγο Ἡ ογοάοτιις.ε μὼὼ ἐδὲ καὶ βασιληΐη ἐς Ἀκέξανδρον πε- 
ριξε. 

τπεριϊσρηω . εἰτοιμαίιίο νοὶ Πιάογοπη νπάϊαιις εβιιηίο, Πιάοτο 
ἀϊεβιο. 

Ὑτοριίδρωσις, οορίοἴα δἰ ποτ Πιάοτὶ9 οἴπιΠο. 
τπερηΐζο μαι οἰτοιπίδ ἀφο Πάςο, 
Περιϊππδύειν, οοαμτατο οἰ τοι πιο αιιζατο Γλιῖο, ΡΟΪγ 1.15) περιΐπ - 

πϑύστωντες τὸ γγμο μῆμοι κ᾽λ γωτοῦ τοῖς πολεμίοις, 
ττεριπ]α μα οἰγοιι πο το. 
Περεΐατεται ὠφας ΗΟ ν Ομ Δ θοττ ρύο περιέρχεται τας ρας, 
Περεϊσοι μαι ῥι,ς-ἤσομιαι, πιαμα εἰ Γο (το. σερείσηι, ΟΠ ςονοἰγοιηἄο, 

πτε ἴῃ οταπὶ σοπἤετιιο. αὐώγχη περιΐφατο χαῤ τούτῳ ποέλιν εἰσιέναι» 
Ῥειπο ἢ. Πτεγιπὶ ποςοῖϊς Ἔτατ παῖς σαί τη ἐἴσογο. περιΐσικόϑτι, 
14 εἴτ, περιτρεπεϑεί, Τ᾿ μιιον ἀϊα σερείςταϑϑτε ἐς τύχας τὸ πολλὰ αἰ, πα }]- 
τὰ βοτειϊαὶς οδίϊςοτς, περιΐραὐδέ κόγρις, αι αρίθιι5 οασατὶ, ΑΞ. 
φΐη.. πιεριίσαξχ τίω φρουραν οἰιξο ο5 ἀρ ρόποτγς, οι το άϊἰς 
τπτιπῖτο ἃζ οἰγο{πατίοπο τα [τι πΊνντ Ἰοφιῖτιν ΘΕ ΠΠι5. ΑΡρία, 

{π2.ὈςΠ]Ποσιιπὶ οἴ}. ἔδωκε φρερρὲν περις- ἡ στιῶτ αἰεὶ τὸ σώμα, οἵ ρον 
χηΐπτ οτοάος Πδ᾽ ἀρροποτγογνὃς σοτροτὶ οἰγσαπάαγο, Περι. 
«αἱ μῆμον κφεκὸν, ΘΟ ΠΓΙΙ5 ἐπ σΟΙΊΠΊΟ ἦἴ15. ὅζς σα] ααγῖτο ἤι5:ν τ περιεςης 
κότα ἀἰσιιπτιιγ αι: Ποπιῖποπι ἴῃ ἀγέξιιτι γράίσιπς ἀγαίξ ορ- 
ΡῬτίηγπησ. Αὐτξοτο!, ἴη Ργοῦ πα. εἰς νΘητἰ5 5 περιΐσαται τὸ ψυχρὸν 
εἴσω μρξτλον, ὅ ταν κὶ εἴξω τὸ ϑερυὸν μώλλον, Θ4Ζα οἰτοιιπιο ὈΠτις, 
περείταῶχ, νἰτατο,ξιρετγο, φδύγειν,μ οτιιοτο, σοθῖθογο, Ῥδι]ις 2. 
χὰ Ττιποτῇ, ςαρΡ.2. ταῦ ὃ βεζήλοις κενοφωνίας περ εΐςασι, ῬγΟΡἤαπος 
ἀετοθιις Τπαηῖθι15 οΙαπλοῦθ5 ἀφ τα: ητευρτι ο 1ἰ56 7 ντ ἃς Παρ. 
νἱς, δά Τίταπι, ΤΟΙ Ρμιι5 ἐς Μοίς 5 περιΐστατο γδ ειὴ πολλοὶ τῆς τ᾽ 
λύγων εἰσελγείας ἀυτώ μἱνηταὶ βώωντα. Περιϊσαζει οἰγοιαἴξανο, 
Ῥτοτεσετα, αὐτελαμ( αὐεῶγ, περισκεποσαι, 

Ἑριΐσημαι, μι ἥσω τ, ςηκοι, οἰΓοιπ 405, οοἤάςο, οἰτοιη το, οἰ γοιιη- 
ἴτο, περιΐσαμαι, οἰτοιιπίζατο ξλοῖο » Τ μμποΥ 4165. ὅτε πἷρ μέγις: Ὁ. 
κίγδιιυΘ., περιέςἪ τίμι) πόλιν, δῖ ΨΊΓΘΙΠἰς ἀἰχῖτ ΑΞ ποῖΔος ἰἶσγο 
πιάτο 5 οι {η εἰγοιρμ! θη: ρ ἀἄοὐπά ρον ἐευΐα σεγ πὶ. Ν Εἰ ρα πιια 
γοςς ἐϊοῖτιιτ, ντ ΒΑΠΙἰιι5. πων ὃ δεωατὸν κατορϑεω 9 ἑκῦαι τούτο » μυ- 
εἴων αἰδεϊς αὐΐύων ἡ μῖν ἀξουληπων κακών. Περεΐςηι οηϊπὶ οἴ, 

εἰγοιπάοςν το θογοϊγοπιιοηϊοννηάης ἐπηπγῖττο. ΡΟ γυἷμ5 ἴῃ 
2. ΜΠ ΠΟΥ. πτιντεύχοϑεν περις ἥστεντες αὐτοῖς τὸν πόλεμον. [ἀ 6 ΠῚ 1 ςτὸ - 
ὁρώνῆνοι μὴ σιωυεπίϑηται τοῖς τότε περιεἐς-ὠὧσιν αὐ εδῦ χω φοῖς. ΤιιιςἰΔη τῳ 
χαπιτολίῳ φρφυροὶν περλέσησε, ΓΑ ΡΊΤΟΙ 1 ΠῈ ργς Πάϊο οἰηχῖτο! οὐίς- 
ἀϊο, Ρ ταν μα ΟΑΠΆΠΠο. τοὶ πἤερθν κυκλετεραῖς περις-ἥστις. ΝΖ ἰῃ Ο- 

γατοἰς Ραιομς, περισήσομαι «δ λυηῆωνταις “κι ἐν, [ σίαηι γα ]- 
ἄος σλης5,) [πιοἰηιι5.περεετιααι σφαξ πείντοϑεν ἀφύκτως ἡγου μῆϑων. 
αἷαιιάϊ (ς νπάϊαις ἤης οβπιρίο ραγαητίϊιι5. ΡΊατ. ἴῃ Ἑαθῖο. 1τῷ 
τοάϊροιοσοἀο ει ον άςειιεηΐο. γ πεῖ, κ᾽ περείςτνωᾷυ μεῖς εἰς πῦτο, 
εὸ απ ποτα ποδῖς δια γιιητ, Π)ο Πη.νὸ τὸ πρρφιγμα' εἰς υὐτὸρ δεῖν ὁν 
μοι περεέςηγγὸς ΠΛ Πϊ ἀτγος! [Ππτὸ ςς ΠΙς 8ζ δ ἐῃ σστγατγι ςεἴ- 
ἢτ επιότιι στγαμ Ππιπο. Ρ]Δ.}.1.4ε Ἀ Θρ. ὁ τοῦ δικήν χόγος εἰς τοιυναν- 
πίον περιεςτήκει, {Π| τατῖο ἰη σοητγαάγηπι σε Πογατιπερκέςηκε τοῦτο 

ἡ υἷν, επιο οί ἃ ποῦῖς οὸ εἰια Πτ:οιιοηῖτ, 14 ον τούτο πεπονϑοιυΐυ, 
απλίχᾳ πῇ πόλει περιέςηκε παρᾷγματει, [6 ἐν τα υΐϑει περιϑ'τυκα τοὶ τρῴ- 
“μᾶτει, εὖ το5 ππης τἀ πάοπΠὶ οἰαίουι το  ΓΟοτατ. περιἐςτηκὲν εἰς πξ το 
τὴ πρῴχματει, οὖ τα ἄοπὶ γος ἀσιιοπογιιη 146 Π1. αὔβιε σι ἀυτῳ πέν- 
ἀντίον» ςοητγὰ ἀο νοἰεθας οἱ τὸς σθοῖἴτ. τορνές:η τοῖς πέμψασιν εἰς 
τού γτίον καὶ πεῖρα, τοηταάτίο Ἰοπρ ὁ σουτγαγ πὶ αιιὰπ αὶ τη {δ - 

-" ᾿ 

πὶ 
τᾶηῖ ορἱπατὶ βιογάηζ. οχίτιμπι μάθιΐτ . ΡΙατ,η Ρ οὶ 
᾿'ποτα μοὶ κι τουιλ αν πον τοῖς χέ μαΐῤῥοις, ΑΥῚ ΓΕ, αὐριέίςοη αὐχρώς, τι 
σεεϊάιτ 4 εἰ, δεῖριτ, ὐριές τύχῃ ἐς τοῦτο, εὸ ξοτζιιη ῥς 
εἰς γα. «ὅριεσήσεται τὸ κράτος, ν ΠΙΠῚ Ρογιδηϊεῖ προ ἦι 

τάτομας ἴῃ Β τς] 6. αἰ ισήΐσετωι εἰς τούτο πεὶ πράγματα, Ῥοὶ 

τέςησ ἌΘΩΝ 
Περεΐσημιν πη» ἱπηπηῖττο, Πηγο {ἘΠ φόδον Γ "σε πᾶ 
ἴδρις πιοτιιπὶ ἱπίοοῖτ, ΡΙΠταγο 5 ἰη ἘΔθῖο, μέγιςον πῇ. 
ρ(τ ὅσαι κένδευωον, τα ΧΥ ΠητΠπὶ πὶ ἀ{{Ὀτῖ πιο π νγθθην δα Δα] 
ἴῃ Γγοιγρο. οὗ ιΐςιας αοίγκίω καὶ μᾶς τοδλέγειν, νμάϊᾳ ἍΝ 
05 1 ἀϊσεπαϊ πεσε [Πτατοπὶ : ἱπηροποπς πορὶϑ πὶ : 
ἸΝαζαηζ.ΐη Ο γα, μεσ ἡ αὐἰεδθ 56} ς ἱπηροπάοθας, ΤΉΙς 
σης μά ς αὐχτυύης. 1) ΘΠ Ο [{}}.ἰτππροπάφητο νοδὶς ἀθά 
ρεἱσηυγάοσοποτατγς ξαςϊο, οπιιεγτο, τάπιιῖτο. Ατῆι 
εἰς τοσυιῦτον οὐὖτον πὖρ ιΐττησεν οἱ αἰφὰ καὶ δονίω βίΘ- ον ἴψις 

τἶ5 ἔοτγιιη 1 οἰ ΓΟΙ Π ΘΡῚΣ [ἴῃ ΠΟΠΓΓΑΓΙΠΠῚ ν ἶσα γ Οἱ Πρτας 
ΜΕ ςϊπ. αὐ ἐς τούτο φέρων αὑριόςησε πεὶ πἰδαγματα, ἴτᾷ τᾶν 
{ἀτιιτι 1 σΟΏ γα ἢ ΠΟΙ] ΠτΔισ. δὶς εἰς πενίαν αἷρ, 
ἀϊροη5, Ἡεγο τα. ὅς Ατὶίτοτ. ΡΟ τίς. 5. εἰς ἑαυ τὸν αἰρ ές: 
λιτείαν. ΕἸ γερίπιοῃ ἴῃ ς σοπιιοττῖς, [4 εἴ, ἴπ Πιδι 
τεπὶ το άερ τ ΟΠ τΥ [Ο ξοτπι. αὐρὲ τῆς ἱερωσιω, ὁ αἷρ γδ ἑ , 
εἰς ἑαὼ τὸν μόνον αἷρ ιἴσησι τίου) ὠφέλειαν. Περιΐςημι, γε 
οἰτοιμαξονοἸ το ποτ, ΓοἴΔη. κόπῆοντο πῆρ τς’ αὗτες 6 ἡ οί: 
υᾶϑον, σα ιπλ οἰγοιιπίταητος - ἃς οἱ αἴδιεςτηκότες. 4111 οἱ τ ἰϑια 
τιιητ5 αι Βισγιητ οἰγοιη ξι. 411} οἰγοιη πᾷ ης ἀς - ΠΩ 
οἴτοιιπι τε διιη4}. Τ τιον 414. ὅτε ἘΥΝΝι πνς ναι 
πόλιν. πἧρ τές τίυ) ασαῤτίωυ, Ῥρατῖατι εἰτγοιιαἴξοτίτ, 14 εἴς, ὀκυμ σης νῖ! 

αῇρ εξ αὐ ἐς αϑίωώοις πὸ πειρόνυμοι 9 σα ραπὶ ἴῃ Ατἢδηΐι 
τεβαίαπι, ΤΊ νιον ἀἴ4.1) σπιο [Ἐ. δα ιετίας Βαεοτισι, ὡρὴ 
ἀνπτῶ συμφορὰς εἰς ἐμὲ, ἴῃ πὶς ἀειιοίποις 414; ἀδγίμαγο, εἰς τ 
705 σοι αὖρις᾿ Ἄγ ΕΙ1Ο [Πᾶσι οἰ γουιπηα σάτα ἀἀ 1461, ποίαις 

περιΐχωγιάεπι φιοα αὐ ἐχω,οἴηρο, Ομ ρςέξοτ,οο θεὸ 
Ππο»οἸγοιπηασο κυκλώ ὅηηχοίμιψας, Ρ ΜΠ 

Περιϊῶν» οντος) ΟἿ ΓΟΙ ΠῚ ΘΠ 5) ΓΟ ἸοΠ 5» ΟΡ ΖΕ τα 52 απηδι ἐψαοὶ 
διιηάιις,οθογγαη5. ῬΙατο τ. ἐς Κα οριιδ]. οἷο εἴθ θνων Ἦ 
ϑαάνει 9 Αἰ ΑἸ Πς μτις ΠΠιις ναάςης αἰ {οἱτ, αἰριΐόντος χρόγουγτ ἐλαν 
το ἱπτογιεξξνο. αὐδεζόντι τῷ ϑέρει, ΤΠιον {1651 οἵδ, ἐνισα παι 

- Ἰητεγριγεάθιητο οἰζασος 4114 δυιτοπη, οἰ γοτιπγα ἐξα οι 
ρ"δνγαιοα Πιρονεί, τὸ αϑ, τὸν τῆς δι ἴμεως γα δῇ αὐεςα; 

ΖΑ2.} αχίτατοιτι ΡΟτομτίαΣ γος γείπρ ἐξα τη, ἔξει ρτςοὶ 
ατηϊέξαηι. 

Περικᾳὴ ς» εἰΘ' ὁ γὰ ἐν ΡΘΓ Ἐι15)αΓἀοη 5. Ρογαγὶ ἀ15. 
Περικφιϑϑαἤρω, υΠπγουαὐξκαγνίζω, ρατρο, Ρογριιγρο, δ΄ αι 
ὙΓΒΕορἢ τ. μ τότ. [100..4.6..2. 46 τιϊηῖς 5 ἀτ πἀ1Π|5, Πα: 
σἀηάο, οχεγῖτιι Προ ἀπτιιτ, αρικαϑ'αίρειν ἀἀχ τ, αρεκάϑη 
ἰσρκηλφοἰγοι ποῖ ἀϊτ Πἰἴος Π{τ4ς].οἀρ.ς.Τοῆϊα. ; 

Περικαϑείπω, ΑἸ Προ οἴ τοι! πι4 ΕΠ Προ, Ὀ1οΐς, [1.5.σαρ.1ο2,. ἡ 
Περικφϑωοίζω, οἰ ΓΟΙΙΠῚ οἰ σὰ ΡΌΓΟΟ. οἷ 
Περεκαϑειρμαν τὸν 4. ΡΟ ΡΟΥΘ ΠΊΘΗΓΠΙΊ, ΓΟ ΓΙ ΠΘΏ σα τ, (στα 

τοηο ἃς οἴτοιπι ριιγραπάο ςο] Θέξα:, δποσεέρωμα, ἃ οἵδ : 
τὰ Ἑοίτοννεσὸ δ ἠϊίεαγος. Ῥαυῖιις τ. 4 (οτίπει. σαρῖτ, ἯΦῚ 

; ἢ ΡΕ ) δὲν Ἐς ; {Π, 
καϑείρμα τα τοί κόσμου ἐγγωηθηυδυ, πτίντων αἰδέψημα ἕως αὐ' 
ρικόρηκφ. 

Περιχαίϑεζο μῆνοι, οἱ οἸτοι τίς ΠΠ. 

Πρικαϑημαι 5 οἸτοιηῇςάςο, ΟὈΠάςοΟ 5 πολιορκω ΤΣ ΡΟπι ἢ 
ἔαλτιιο. ' 
Περικαϑησιςγεῶς, ἡ, πολέορμία ΟἸτοΙπιςΠο. Οἱς, 
Περικοϑίζω, οἰτοιπίςοο, οὐ Πάςο, Βι4.1π ἘρΙΠξ, ροοτ, 

πόλιν 5 ΟΠ ἀς 5 γγθοπι, οαράϊο 19. πζογοη, αὐρκεχϑΐϑ 
(ξἄετγιης. } 

Περικαίω; ΡΟΓΠΓΟ δύ τογτ ἀπ ας ἴο. ΤΉ ΟΡ, ϑερμὸς γι 
αὐριχαει νὴ ὦ ποιεῖ πέψιν, Ἐτ τγαυΠατὸ ργο αξῆοῖο ἀοίογον 
τί ἤςις Τ᾿ γθητ. Ψτο Βοπιίηοπη » ΡτῸ Πρ. Απάορ! 
μέγιςτον ϑαύαι αἷρ ιέ συκα τί ποτε ὅτοι οἱ αὐδρες ξεινως ἅτω 
εἶ τι ὑμάς χρὴ ἀγαϑὸν ἐμοῦ ἐπαυύρεδϑοι οὗν ἐχαί κει! τῆ ς π᾿ 
ΟΠεν (οἱ. αὐθρὲ ἱερωσ, 

Περικακεῖν, ἤτοι ἐκκακεῖν ἀϊ οἴτιιτ, ἀπ πιο ργογῆις ςοποίά 
βάτο, πηαΐο ν]ης 5» Π1Α}15 σράοτς. ΡΟ  γθέις 110.2. αἴρει 
δυχρησ"κμῆροι τοῖς παιράσιν, ὀμασίως αἀπέϑνυσκον, Ἐπ ̓ Π 3..ὴ τὸν ς 
αὐτὸν Φυριρης"ἐμῆνον κὶ αἷρ ἐκφεκῶν τοι τοῖς ὅλοις, εἶ ἐπεσόντες ταννὴ 

ἀπε κατεῖν ιν, 

Περικαλίνδιησις ἡ . ΡΘΤΊΙΟ Ππτατ! Ογοἰ ΓοιιποΠμτῖο » ὃς ιιοᾷ πο5 
ΒΙτοΡΙ ται ςς. ἬΝ, 

Περιεκαλλέςτερον, ἐς τὸς ΡᾺ ς ἤγῖς, 

, " 

ημοί! 
“Ἴ ̓ 

{00 

ΤΠ 

Περεκαλλέως [ρτὰ πιο ρα] οτό, “ κν 
Περικφιλεὺς 9 ἐῶ... ὁ χὰ καὶ ἡ γαϊάς Ῥαΐοποτ. ἔρ!επάϊ τις» ρεγρυΐο ἣν τα 

Εἰεραης » ἀἀυποάμιτι ἔροοῖοῆνις 5 πεΐνυ καλὸς» ἐνδοξίθν » ἀγα ι- ἢ 
φῳρεπῆς, ᾿ ι 

Περιχαλυμρα 5 ἱΠ ΠΟ] ΠΟΤ ΠῚ» τορ ΠῚ ΘΠ ΤΙΠῚ » ΟΡΟΓΙ πηθητοΠΊ, Υἰς 
Σεζε νέον. Γ,, 

Περικαλυπῆΐξα, δεῖ περικαλυψα δ, κέ ψαῶγ, ΑὙΠΕΟΡ.Τπτογρτνς 
Τιερικαλυτήω, οἰτοιιπιορογίο Οατομϊσοητοσο,φοίγοιπζορο ν Ῥ]υῖν 

ΟὈταρο, ρου ο οί γοιι4ο, ΟΡ ἀπσο»οσμοίονΡΙατο ἱπ Ὑ πιςς 
λιΐπγο ἰοαις 555 ἔτι ὕω τὸ σώμα αὐτῇ αἰοιεκοέλυψε: Ἰσοτο.}"}- 



ΠῚ 
᾿οἰτουπἀεάϊτ σογρότο 8. ν οἴξίιϊτ οχτγίηίδοιις, ΤΡ 48, 
ὧκ μέσου «οεὸς τὸν ἔχατον ἐξανὸν πεῖν τη διαπλακεἴσοι,κύκλῳ 

9εν αἰ καλύψασα: ΟἸσογο» δὶς ἀηπιιι5 ἡ πηφάϊο ργοξε- 
πτίτατοπι ςαἶὶ ἃ ἤρτεπια τοσίοης τοτιπάο ἀμ δίτιι 
ττιπερικαλύψας ἐχω,τατοτΡίατο ἀς ΓΟ ρῚΡ. περικαλὺφθή - 

ἡ τορι πο πταπη, [4οπὶ 1δίδειῃ. 
εἰξοιπῆοχις. ΡΠ η, Ἡ ογοάοσ, 

νύ ψω πα μφαγοϊτοιηβοξξο. ΨΊγρΙ], 
τπεσε δουρὶ, Δ ΡΟΙ Ομ ἰτΣ 2. ἀεΙατιις εἴς ἴῃ μιαίταπι » ὃί ἀς- 

τὸ, σοτάϊς ᾿πιιο  οτιιπι » ΡΟ  ΠἸσι]α σοῦ οδτορ ῃδγσιι- 
ἢιπὶ υἱάς αριᾷ Θαΐςη, ἄς νἣι ράττ. Π δ. αΠτι γογὸ ργαοου- 

Ἰισγάφραγμα.αριϊὰ ῬοΪ]ιισοαι νογὸ 5 οϑικούρδιζο, με, ὁ δια.- 
ἥω! τὸν ϑιίρα κακὸς ὁ χιτῶν ὀνομάζεται. Ηοί νοτὸ Ι4ς οἷ φιδά 

,τό. Πρρηοΐρπιον. Καρπὸς ἀρι!4 Οταςος οὐ τη 
ἃς ρίεπο Πσηϊβοαειι ἀϊοῖτιιτ» [4 οἵξ, ἐτιιέξας, Ἐγαέξιις 

Ἐ [ὈπΊεῃ καὶ τὸ ασέρμο: σταΠ| [0 ἱπτοριμη πο ἢαο τηιο - 
Οἷςετγο Ἰοαιυίτιν, δε ςπὶ Πππργορυϊὲ ν Πιγρατιιγ δέ 

χαρτὸς ὑτὸ (ππιίας ροπίτηγ. {πᾶς ἐαέζξιιπι ντ αὖ καίριον 
ἡπαῇ αῷ απέρμιον, ἘΠῚ αὐιτοπτ αὖ ἐκοίρππον» τα ζξιις ρὰγς 

πξη ἀπηυτ ὡς ρτοτορίς αὐπογίπις σα] Δαϊπνα πα σιις 
ἴῃ τα αποῖς οομἴπατιις σοττοχ ἴῃ ἔγιιπυεητ!5 σ᾽ ΠὩὰ, 

ἰηϊδιις ΠῚ υια ἵα πιιοῖδιις τοῖϊα»ἴη Ῥοπιὶς ΡΌΠρα ὅζοα- 
Π ΟΡ ̓γαίνις ἈΪ ποτ. Ρ]αης ἴθ το τι ταρ.3. καρπὸς 6) ὄξι, τὸ 
ον ασεριία ἐλ τοῦ περι καρ πές 7 14 εἰϊ 9 ἔγιηξξιις οἹὲ διατειτ» 
πίϊας [Ἔπιῖπε ἄῖαις ἱππ οἴπιογο. λα, περικαίρπιον σατ- 
ἰς πειὸ ἀταις ἀπριξὸ σοπιιοττῖτ, σοπίξοτα ἐπί 

πο μαῦοηζ ἴῃ σοι 5»8ζ ἵτα ἃ ἔγαέλιις σουηπλπηΐσης ὃί 
6 ὀχοϊΔογοηγιτ έςπι ΤἈΘΟρ ταιδ, Παρ. 4.ὲν Τοῖς τἾτ' πὰ 
δέρι(αστ, ἴα ἰητο σα] πτοτιπὶ σοτί 5.2 ταγίμς πλα- 

ταξξατη σατο. ΑΠδὲ σαρ.18. εἰαίδοπι ΠΟ τὶ νὉἱ ΡΙΗ]οίο - 
15 αἷς. ὅτι κἤμα ἐδὲν αἰρ ἐκοίρπιον υϑ ὕύγραμμον ἐδὲ γωνίας ἔχει: 

ἐπὶ τγααίτα τ ρογρογατη δά ἐγαξζιις Πριτὰ πα ]ὰ το- 
ποῆτς Δησι]ατίς. 5: ΠἸ}Πἴτοτ ἃς ἀραια ΑὙ Πτοτς! γγοέδ. 
ἀϑ. ἐΐτι ἐδ στὸ Τὴ περικορπίων ἀπέρχεται Ἐτ 100. δ σα ρ.4. 
περικοιρ πίων. πα [τὶ ἐγιιόζας αυϑοσιτη ἰηημπῖτ  Ατν οτὸ ἃ- 

Ἡϊρῆιπν ΤἈςορ γα τ. ἀς σαμΓΠ δ το 4.ν Ὀ], ἐν περικαρπέοις στρ .- 

Ἰσιοπ ΡυΠ ρα, πο ἴτᾷ πταϊὸ πος ἰοςο τοάάϊάϊτ. Ρτὸ περεκαβ- 

Εἰτογ οἰἸα τὴ περικαρπία. ὙΠΕΟΡΒταίξιις ἐς μιΠοτ.ρίδης. 
00.1.0 ὃ τείκολθ. κα, καὶ περιχαρπία(]ἐσεγὁ ἢ τρίζολ . κα σῇ 

ἃς ΠΟΙ ἴοῦ [2115 ς, )φυλλώκφνοῦν ὄξιν : ἔχ γὃ εἰκφένϑτις ἐν 

αρπίῳ. ἔτι ἔτι οτίαπι ΡΠ τις ποη [ατῖς ἀἰπιπέϊὲ ἴπτεῦ 

τλταν Πδτο στ σαρίτο τς. Τ δ α]ο, ἱπαιῖτ, ρτορτίοταϑ ( [ἐἀ 

τὲ ἴῃ οἷς σοάϊος, ττϊδατα ργορυῖοταϑ) σαοὰ ἔπι ξξειπὶ 
αθεῖ. Ετ ππης ἐταιέζαπι τγιδι}}},4}10 Ἰοςο οταπη νο- 

Ἴσιιπι. ΤΒεοάότιις σ4Ζα περιχεέρπίον δι περι κοίρπίαν, [ετηξ 

Ὁ τγαη ιΠ1τ. Οιοά δυτοσι ὙΠ Οορ γαίτις νοΐας ρτο- 

ῬοουΠατα ταὶ Βα ]ο γι δυΐτ,ντ τ περικαρπτακανϑος(ης ἐ- 

πὴ [οααΐγιτ Πδτιοτῖαπι ἈΠΠτοτ. δ σαν. υν Ὁ], ὁδὲ πρίξολϑ» 

{, ἀγότι περικειρπποίκανϑος ὅξι 5 14 ο[ 5 ἡΠΕῚ ἱπτορα σις ΠῚ 
ἴη πα οατίποῦ ντ 6αΖα. Ππὸ ἀ ἔγιιέτα οι] εῖρεγο σοπ- 

ἴαπὶ μαδοῖ ϑετπποηΐα πὰς Βαϊ ταῖης ἀϊξζα Βετθαγὶῖ5. 

Ῥτο θο φιοά εἰ περι δέρπιον Πιις σπερικαρπία 3 οτίαπι ἀϊοϊ-, 

ἔπιον, Ὀτοίσοτὶ ἃ {το 3.οἂρ ἦς Τιοης τάς . τὸ σπέρμα 

ὀγχη» τρίγωνον ἐν τρρκειρπίοιςοἴςτης αι γογὸ Ππ|}}6 ἰαποοα;, 

ἐπα, ἡππο στὶς σοπτοηταπ, Αριά Ἡοίγο. οτίαπη 
πῷς- ἰςρττυτ)οχροπἰ τίσις λέπυρρνοσκέππσμα. Πϊ αἰτεῖ ο- 
πατοίρπεον. ν᾽ 4ε πιο Ιοθο. πΠεροιθρπίον τὸ τῷ καρπού, 
ἱπηάπι Ῥα  πτᾶ: ράττο ΠῚ Πρπιβοατ 9 1. ἀυτη 4 πιο ὑτα- 
πη. Ἐτ τρρκοίρπτον ἷ τῷ καρποῦ ρυἰΠγὰ ράΓϑοντ ἀητοα ΔΠπο- 

τἄϊοης Καρπός. 
ον. ΤΙερωκταργπηείκαν Ὁ’ ἰη Περακαρπία. ἢ 

μὺς δ, ὁ ΡατΙ Πσατίου αιιαῇ ξοΠισατῖο, ντ υῦ ΘΑ Π πα ο- 
ἴτὸ [οἰξ βετὐςῖς ρυ τι βσατοδζ οἵα Πα{Ἐγᾶτ, 

γνυμα, ρογτιιπιρο.οἰγοὶπι ἔγαησου γτ ἀρὰ ΤΠεορ τ δι. 

«του πὔρεκᾳ ταγνυ μμΘ’. 

ξαΐω, Οςοιρο . ἡ πάϊ: 416 ἀερτεμοπάο. Ατιποτεῖος ἀε 

᾿ αϑρικφτεληφ ϑέντες ὑοῦ τοῦ ῥδύματος , ἃ ἤππιίης ἄσρτο- 

Ἐπ᾿ π' τι Ἢ Ὁ ὦ; 

λη πη Θ- σοπιργο εηῇις, 
Ὑψις Οσςιρατ!0. 
ῥῥηγνυται, 1 απηροΣ Χ ὁπορ ἢ ἴῃ ΓΦά, 
ἔῤήγννιοι, χοςτο, ἀἸ ἤτίηρο. 
ἰςρέφω, ἰνογτον ἀφο πὶ σοπίιεττο, ἊΝ 
αν ΟὈΠάοο, ΑἸ (ειπηδο.Τοηἰςὸ αὐτὶ αὖ αἰρεκαίϑμιαι, αϑξικι- 

τῇ τραπέζῃ, ἀϊ(οτπιΐοπτες δά πιο» Πεγοάοτ. : 

τ ΤῊΝ τ αν ὙΡΗ Ἅ Νὴ τῆς γωναικὸς ἔχοντας 

ὲ ς ἀερετίςης, ἀπιάπίσιις Ροτάϊτέ, ὦ : 

μαι. οἰταιιτη]ασεο. Τλ.τγιδιοτοα Πρ ποτ. ἐγοάίδη «αὔράλα» 

᾿ ὕπτος 3 τίω) αῤχίωὶ ἀλεξαϊδρου, τὸ χεῆμοι τὸ τὸ ὀτομσι τὸς βασιλείας οἰκεῖς 
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γῳῷ αἰδιέκειτο, Ἐτ ἱπάιιοτονο τον, νηί φι6 οἰηροτ, οἰγοιπηρο- 
ποῦ οθάϊσοτ» οἰ τοιιπὴ απ μαθεο; πἰδετέϑοριαι, αὐρέκειται ἀεδνέ - 
γειανγο τοι η4ατι5 οἱδ ἴῃ ἢ γπγίτατο, Δ ΗΘ τιςαρίτις Οτοροτ οὗσα 
γ νὴ αὐτὸς α ὥένειαν αἰοικεί μημίθ.., [οἷο δμΐπὶπὶς ἰη Ἀγηγίτατο οἰγ- 
σαπάατιιτη οἵῆς ἃς οἰγοιια μι, 14 οἵδ, ἐνδεδυκὼς, αὔρετι ϑέμῃν Θ., 
Ομμγν (οἱ λυ σας αὐδικείυμδν Θ' σατο πάτις. αὐείκειμαι δά φγίω, το 1- 
ΠΟΥ Ἰαιιτο, οί αι. αὐθέκεισο αἴϑεα ἴῃ Ἐρίργαμι. αὐθακείμῆο(ζ χτο-- 
ϑυματα,ςζά]οςος5 ἱμάτια ἀχαηζ ἰὴ Οτατιϑὶς δυηςῖ δά4σιδαιμο.- 
να, κακία )ιρ ὄξιν αῤετῆς τρρσῶτι δὶ ον αἰδικειρμᾶϑη, Οἵ Πλαῖῖαο σβεγ- 

(οἵ. τα ἴξωϑεν αὐτοῖς «ὐξικεί μῆνα » ια νηάίσυς ἱρῆς αἀμίθοπτατ 
οχιγιηίδοιις, σὐϑδεκειυθύη κόντῳ » σοῆτο ΑἸΤίσατα,, ΡΙΏ τατος ἐπ 
ἈΛΟΠΉλΙ]0 οὐθεκει μη τοῖς ὀς οἷς στὶρξ,ςατο νο(τίςης οἵα, Ὠϊοίςοτ. 
110.3.ς,96. Περίκειται Πρ ογς Π)αθιιπἀατ, αἰθέεςι, αἶρε 4, πὰ 
ΡΓἴι5 ες. στιν. 114 4.9. Οὐδέ τι μοι αἰοέκειται, δ) πάϑον ἔνγεα ϑυ- 
μῳβ τη Ἰὰς αιυϊὰ εἰν, κὴ αἰοξη ότερρν καὶ τοῖς πολλοῖς, 

Τερικείρω,οἰτοιπτοιάςο»" πετοῃ οἰγοιηγαίο, αὐϑιν εἰϑας , σἀτσιπ- 
ταάςηβ. αἴδεκεκαρ μῆόΘ-, ΡΟ τοὶ οἰτοιητοιῆις. 

Τίερεκεκὸμμῆδοι, ΟΥ̓ΟΡΟΤ. οὐδὲ φιλοπῆρ ΡΟ! 1 πϑρικεκομιρᾶϑοις., τας η 1 - 
το 5 πη απ θτῖς οδἱαίος ὃς πγατΠ]ατο,ἴτο ΠῚ ξοτειιπὶς οπιηῖδ.πιι- 
ἄατος Ὁ ἀνα πε  καμο μοι γἡ αϑολῃρυμῆσοι τοὶ χρήκῷ τοι, συμ αν; 
φίλοις, αὐὐτοὸ πεὶ τώματαοἰγαες Βιιά, 

Τερακεχφιμεαν θ.. 1} πα θοῦ παι ἀα.  ΠἸπι1πν. τέο πῇ στ άξιι5» ἰη- 
βεχιις»Δἀιιῃςσιι5. μι ΗἸΡΡΟς. αὐθενεχῥολμῆσοι, ΘΔ! ΠΟ αἰδειεζομι-: 
μᾶμοι, γρὺυ ποὶ κἡ δθηκὰμπεῖς. 

Τερικεκλασμῆβίθ..η.οἰγοιη γα ει. Οἰγοαη ἤσχιις) οτος ατῖς. φύλλο 
αϑοικεκλασμῆδον» ΟΠ τιπὶ ἸηβοΧτπν ἤῃ ἀπηθίτιι 9 ντ ψιιαίῖ ἐταξχαπε 
νιάςφαταγοντ [οηςὶ ΕΟ] 14. Τ οορ 1 .110..4.ς.7. 

Πεϑὲκεφαλαήα ας") γα 15, σα]οα. ἀοοὶρίτατ ὅς Ρτὸ ἔρ᾽τὶσ σαρα 1 ππὰ- 
ΠΗ Ρτῖϑον εἰ Ρτὸ Πρ οίτι ἐοπηαέγδίάτιο, [τοπὶ μα ἰπ μϑι 1π- ὖ 
τγᾶ σαιθοϊμαι ὃς ργοε πη ΒΟ ἰάοπι ἴρτὰ ςατὶ πᾶπὶ οἵδ, αἴϑεκεφεὶ- 
λῴα νοσλτατ»α!οἰτύταιις ςὐλίΘ᾿, ΡΟ οὶ. περικεφαλαία, σαρὶ- 
τὶς ἀο]οτγοκεφαλαλγία, νο] κεφαλώα, Τ ΠΟΟρ ταίξιις ἄς δ᾽ ηάτθιι8 
Ἰοάιιοης Εἰ. ἈΠ 0.3. σα ρ.10. 41 πῆς ααπρέδος ἀοραίτα ρ΄2πάς, [165 
λαμ(αὐεῶτοι «ἰδικεφαλαλα, ἱ σα τὶς ἀοίοτε τεηγατὶ, αι ἄς ἱπρηᾶ 

᾿ εἰαπάς ἀϊχὶς ΡΊ1ηῖι5 εχ ΝΊσἰ άϊο. 
Περἀκέφαλον, νυ, τὸ σατ ἀϊ πάτα τἰσπιτη, ΑἸ μοηαις ἄς δ. ΠΠἸςῖς πια- 

εἰίηις, ἐφαριόζεται 9 ἐπ᾿ αὐτὔἕωνδ αἰξικέφαλον, κα μέσον" δινο δεᾳὶ ΔἸ σκε- 
λων δεαίπηγμα, Ὑ᾽ Ἰτγιια 115 {1.1 0. φὰΡ.20. φοπϊπέξα σαρίτιθις 
τγαα [ιογίγῖο σατάϊπατο τίρηο 5, ὃς αἴτοτο πηξάϊδηο ἱπτεῖ ἀτιο5 
(ζαροϑ ςατάϊπατο, 

Περεκή δ μα οἰ Ο, φείσδομκαι, φ ρφντίξω, σιγὰ πη σοτο. ὁδι,ξ, ὁ ηι ῥα οἱ βια΄- 
τοῦ αὐξικη δέτυς 

περίκηλθ., κα, δ τα Δαγι 5, πςςι5, τη Β ἴπιις. ἰτειπ πῆρε χέσ μή. οἷτ- 
οαπηχίαηις Πηϊιι5. ριεμεῖοῃ Τὶρποτιΐπι ἀρὰ ΗΠ οπτογαπὶ γε 
Οανσ. 

περενίδνα μα) οἰγοηρατσοτ, ἴῃ Ἐρίρτ Π ατῖμ. 
Περκκίονθ. 9 ἃ Ὑ μερδηὶς ἀϊέλιϊα ἔτ ὁ Διόνυσος ΒΑΟς᾿ 5, ΠΠ ΟΠ) πὶ 

Οαάτσεα τρία βιτηῖπο ταξλα ἐρήμη ᾿πξλητοη! δάθιις κιοσὸς πέ- 
οἱ (ὸ κίονας φυεὶς ἐκεΐχυψεν ὅττως μὴ αὐϑημέρον διαφϑωρῇ (ΠΒΟ].Επὶ- 
τίρ.η ῬΒασηι, ὃς Μηαίςα. 

ΤΙερακέων, ια[ οἰ τοιιηδο [ππΠ ΠῚ ΠΙῸῚΠῚ 5. αἰδέτυλθο,, ἰοοιβ νπάταις {ξ- 
Ῥτιι9 σο πη πῖς, ΡΟ ΠΧ. 
Ππερικλάζω. 4. οἰγοὶ!η γί προ .Ἰπέτπσοιν τάς Περικέκλασ μήθ, 
Περικλάομαι, οἰτοι ἢ ςἔζοτ. ΡΙ πτατ. Ἷ ; 
Περίκλασις ἐῶ ςγὅ.4. οἶς σαπέγα 11 0,ΟἸγοιη βιοχις.Ρ]η. 
Ππερικλάω, εἰγου πῆς το, οἰγοιητίησο. 
Περεκλεὺς οἱ ποΙντιΣοἷπ Ερίστοῖη Ψοσατίιο. αὐρένλιςες "514. 
Τερεκλείζω, οἰ τοι πο ἀο. Οἷς Τπτεγοϊάο. 
περακλοίο μαι οἰγοιπάο, Ασσαΐ, 
περίκλεις: 8..8) δ. οἰ σα ΠΟ  [6. : 
Περικλει τὸς Ἰἀ6ΠῈ αιιοί αἰρεκλεὴῆς» ΤἬΘΟςΥ 4ν].13. ἀποίγτας» οεἶε- 

θεγν 4} οείαπι θεῆς δπάϊτ. 
περικλείω,ςοποϊἀο,᾽ηο πἀο,οἰτοιποιπάο. Οἱς. 
περικλνΐξεσαι, ςοπεἰ Δεῦτε, οἰπσοητο8» Ἡεγοάοσιιβ. ὅς αὐδικλαῖ- 

ζουσω). , 
ἱπερακλινης ,ἐθ.. ας ΟἹ Ἰϊς ἀφο 15, ργοπιιβ κουταύτης. 
πιερεκλίνω, ἃς πϑεικλίνομαι, οἰ ἐσυταϊ πο πο. ἱοη ἄς Πέϊι οὔδίθ. ὁ 
περικλύζω, μ, ὕσω,π υκα,οϊτοια! που 1,08 εἰτοαηξαηάο, νηάΐ- 

«τς 4! πο.Α ξξίαιιπι. Αοσα 1 πρίτατ, αὐρικλυζορμῆϑη, ςἰτοιιη τι. 
Ατηζοτεῖ. Πδτὸ τϑθὶ ϑεέυμασ, ἰκόυσιε, καὶ τὸ πταιδέον δατι «ἑἰεικλύ- 
στίσαι!. ; ᾿ 
περμκλυμῆνον, τὸν ρατΊ ον πποποπρέγιτοχ ρα ]]ις 5 ὈΙοίσοτ! 4.5. 4ς 

τοῖς. νοσαης ΜΑτγὶ γ Ππαπὶ ᾿ιογθατὶ] » 4 Οσμπὶ ξαρυ οἰ τππὰ οἱξ 
σιξάκανϑει Ὠἱοίςοτί 18, 

περώιλυσμὸς, ὁ,εϊτοι πα! αἴο ΟςΠΠο.Ἐτ ἀρᾷ Ηἱρρ. εὐθινήματα,ΟΑ]ς- 
πο, εἰδικλύσματα, ᾽ ᾿ 

Περικλύτὸ εγα»δοῖπ οἷ γ τας, ΡΥ δ ο[Ἅτγιιβ. αὐδιοσώς ἔ υδοξιθ΄. ὁ σεένυ ἔνσδοξθ.:, 
ἨεΠοά. ὃς Ἡοπτοτ. ἐροτίτιν οτίδιη ἀρια ΗΠ οπλέῖ. ΡτῸ ἐὸ υὶ 

ἐχδυάϊγι ροῖς, ΤᾺΝ 
Περικλώζω,εϊτοιπιοῖτοα κλωγμὸν οἄδης ἐχρί οδοιαρμᾶ Ευϊῖατ. 

περικλώϑω, ΕΟ, : : ΝΣ 
περικλώμν Θ.,οἰγοπηβοχιιβ. οἸτοιηξγα ξξιις, ΤΙ οίοοτί ἀος ἀς Γοηὶ 

εἰίτιάο 11}5.ζ.γ 8 1τὸ Ἰεροη ἀὐπλεῖς α φρῆς τέο ῥίζαν, «“θιυλὠρῆμα ἐς 

ν 



ὝΝ ΠΕ 
δγὴ το) γυῶ, οἱ ατ᾽ πιὰ δά ταάτςοῖηνν εἶτ αὦ τούγαπῦ οἰτοιπβοχα. 
Πὰς οἰτοιαεγαέξα ἃς ρτοσιπαοπτία, Οομἴετ ΡΊτη. 10.2.5. σαρττ. 
Ἐτνῖάε Κλάω, Ἢ 

Τιεριπγηιλὶφ, ἰδὸς, η΄, σκεποισ"ήριον τῆς κνήμης » Ητε γ ολτπς οοτοαν ᾿πά ι΄ 
πιοητιιν ἥτις ππαηϊηγαητιμαι γα γι ΠῚ) 1 5151, σιιοτ, ὃς εἰδιαὶς 
Ῥαιΐο πιτῖΐς. ν 

περικνίζω, οἰτοιπίσα!ρο ῬΠη,οἴγομπι νοΠΠἰςο. αὐελκνίζεῶνε οἰτοθη- 
ξ φατριτοον ΠἸσατο 51} Ἐρίρτ, 

ΠΙεριμου ζομα οἰ ΓΟ ΠΟ Βοτ οἷ λει. 
τιερίκομεια»ατοςοτὸα μος οἰτοιποίίι ἔτι Ἐιιπὶ οἰτοποίάοπάο ἅτ 

Ριυιτατια πίοι αοά εἰτοιιποῖ πιπὶ οἰ, δῖς ἀπ! πὶ 404 ρατα- 
τιν ἐχ ΠεΓθ15 φατα]δίίηϊις σομο [5 πὐδέκομαα ἀϊοίτιιτ. Γιατί πὶ ντ 
Αρ ται, Πα αο μα 159. 8. ΝΜ αττῖα}15 πλίπητα! νοςάπτ. Αὐπτορ μα. 
ἴῃ ΕΠ ΕἸ 0. αὐρεκόμμκαιτ᾽ ἐκ σοι κα τασκϑυάσω,χϊὰ οἰξ, κόψω σοῦ τὸ σώ- 
μαγτε νὰ πιῖηπταὶ ἐγιτυ]ατῖπι σοποϊάδην. Γαϊογρτες «ἰρικέμμα 
ταὶ ἘΧΡΟΠ τ, τοὶ τοῦ 770) κουγείρων αἴϑειηρφύ μῆνα “ἴκ' κρεων, Ατποπῶιις 
118..4. εἶτα δ), εἰς τὸ κοινὸν ζωιμὸ ςγκὶ αἰδάκομκ μα. ΡΟ  χ [ἰδτγο 6. τὸ 3 
συγκεκομιυῆμα χάχανα, κυις αν οοαῦδητ, (οΠλϊοὶ νογὸ ὠνόμαζον ταὶ 

. αδεικόμματα, κι χγαύμε τοιφα λῃ ΘτΊΔ11 νωγαλίσμια τα, 
ΤΙεράκομμς ὁ κα καναἰτοιηςῖγοα ει τη οτεπι σοπηατιι5. ΤΠ ΟΡ. 
ΤΙεράκομπέω, μκ. ἡ σω, πα μκφινΟἸ ΤΟΙ ἘγΘ ΡΟ. Τ ἀοΙτι15..αἰδενχαῖ, οἰτοιια[ο- 
τνῆο. Α(ἰμιτΠ1, πῆρα κοι πουιῦ ται πολλοὶγ ἕλτπλα ξεγιηταν ππι τὶ οἵδ, 
Ὑλιογάϊάς5, 

Τιερίκομψί8:. κα 7 ὁ) Ρογοίορδηβ. (ίσογο, δἀπιοάμιπι (οἴτιις νο] ἔς: 
Παι5. ἦ 

τιερεκοπη, ἥς οὐ νοϊτοιποῖ πιγα ῬΙΊ πον εἰ οἰγοιιπσαίατα Γππστοῖ, πῆδετο- 
μὴ, πἰδιαίρεσις. Περικοπὴ, ἴηι αυῖτ Βιιάατιι5 ἐπ Οοπηήτποητς. οἰΐς 
νἱάεταν αιαῇ ῥῆσις ιια ἄλιη να] αὐδέυδὸς, Πος οἰζ, [ςητεητία σοῦ 
τὸ ἁαλίΐτιι ογατίοηα σοι ργοοηί ΡΒ] Οροπιι5 δάιιοτγῆις Ρτο- 
οἴπιπι. αὐκέσά ὃ. κὶ μίαν ἐκ εἶ εἰς τὸν φῆ δδον υὑπομνηρ(φέτων αἰδεκοπίω 
πἴϑῳ θέσω Οο Ἰοςο το πἰείισου ὃς ν᾿ πάοχ δοματιι [ἰτογάγιπι 
ἀΠ|ςυ πη πο τποῖς ἔα ΠΠτατ. τα ᾿ϊς «ἰξικοπὴ οἰδ διορεσμιδς,ἀο- 
τοι τη ἱηδτίο ἃς ρτα ογ ρτϊο: ιιοά ὃς τγαηΠατὸ; σιιηὶ ΘΟ] τ πις ]]}ὰ 
1ϊπυϊγατίοηοπι ἀϊχεγιβ : Οἴσοτο ἀςοϊποπεοῖπα μος ἱρίτιπι νοσαῖ 
Ῥτο Οφοϊππα, 4 ποίξτα ἀςοῖπο ἀς αὐ αιιίτατοῦ αι: τατῖο ἴῃ- 
τογά τι ἀθ τατος ἀἀιποποχηγοντ τ |σοτ!ϑ᾽ τ ρτοὸ Κ οἰοῖο, Πίσας 
ἀοοϊποποπι ἐέζαμι οἴϊο αια: ἔλα ποι εἴς. ΒΑΠΙ ας Μαρηιι5 
αἰεὶ βαπῆίσμωτος ἐρωτήσει σ᾿. Οἷταν ὃ Ὡρόςαγμα ρος ἄγματι ἐνεντίως 

ἔχιν δοκῇ ἵνα ταὶ ιπσοϑέσ ἐς κα τόμανϑ αϑοντες 9. κὶ ὁλόκληρον τίν) αἴξ κο- 
σίμ αἰαγινώσκοντες; ὅτω τὸ ἄυσχον ὅπαγινώσκω μῆν. Ὁ). Ἡ  ΘγοΏγ τη 

Τιῦτο ζιαάαςγῆι Του! πἰδαιη, ΕΧΡοίτα οἰζοῖη 41. τῦρυκοπὴ Ἀ - 
ΡοΙτοἱ!, ἐς υυϊπ[ςεπλοάι χα τοπιῦδιις ἀπ ραταπάῖς : Παρ. ]ς 
ορροπεϊοηῖδιις γοήροιἤιπη. Γομη ἴα ἘρῚ [τ 44 Ραπιπιαο!ν.Αρὸ- 
Ἰοροτίοεπι ἢ ἰοροτγῖθ» τρίς ργο μος σατοτὶς (αττίξαοῖος ταις ἢ 
τιν ΠΟ Πτς ΠαΥΌ ΠῚ σδτγαΧοΥ 59114πὶ ΑΡΟΙτΟΤῚ αὐρεκοπίμ, ἴῃ αιτα 
ἄς νἱγρίμϊτατο ὃς ἢπρτιῖς ἀἰ ἤραταῖ 5 αἰτοῦ ἀϊογότο σομηρς ]ό- 
τί ἰός ΑΡΟΙΝΟΪ! οἵδ τη ρυίοτε δὰ (ογίηγῃ, σ4ρ.7. Περα- 
ποσπὴ αίο! (πος ποι το, λα] τ οτος οδεϊο ας οτῦ ἐρμδ αὔδε-- 
κοποὶ ρα Απάοοὶ (οπὶ αἰρὶ μυσηρέων, Ἐτ ΑἸοΙ δ ᾽αάες ἀαίατιις ΟΡ 
ε οατιίανη ἔτ, ιι1Π «(δὺ ἑρμῶς τὐδεκόψας, ΤΙερικοπηνν οἰ τις ἄποκο- 
πὶ τῆ ς οὐσίας, οποτῇ ται ἐξα νεἰίιτα; γος ΠΟ το τος! ἀπηρητ 
ῬΙΤα, Ροἱγ Ὁ. τωπίμω Ἃ πϑρικοπίω ἐδιωρήστιτο πῇ τῆς Αἰμιλίας μηπρί, 

Ἐαςσαΐτατος ὃς οπα ἐχροίπμογιης αι}. 44 Γαι]. τῶ υἱχοιρξιν, 
Περικοπ)λπ 1 5111445» μέρος πὶ τῆς τξωοϑέστως » ἀοΓΟΓΠΊΪΠΑτΙΟ ἃς 
σδοίιπο: τ δὲ τορφη γε ποιή σεις δῦςαλον ὁ ἀκολουθίαν, κὴ πἰμὴ πῆθι- 

κοσίωὶ πῆς ἐκδημίας, ΤΙερικοατὶ, νὶ5 ἀγα ς ἤρα ςῖτα ἐνέργεια, ΡῸΞ 
1γὉ. αἱ τε μηδεμέαν ἐχιέσης ποροιχματικίω ἔμφασιν τῆ ς αὐξεκοπῆ ς αὐτἶ, 
Περικοπδίδστο τοῦ αἱρηκότῆ εἰν» «μιοά δί «ἰδιγράφειν ἡ αἰειχαραίτειν ἢ- 

τι αἴθεσημκαίνειν, 14 οἰτοοϊγοπηπσπατα Οοἤπα.ς 16: Πρη! Πρατ)πο- 
τὰ ἀεἰοτρτιον μα ἀο! Ππεατῖο, Ῥοἱγ δῖτς ἐς οἰατίοης Ειμδγιπι 
ἀριά Κούιαηοβ. Ταύτας 3. τας εἰκόνας » ἐπαν “ἶ᾽ εἰκείων μετειδνιοἴξῃ 

τις δηπφανὴς νγουσιν εἰς πίω) ὀκφοοαν αὗδετι ϑέγτες ὡς ὁ μοιότειται ξῃ) δὸ - 
κηῖσι χα τοὶ τε τὸ μέγεθος. κ) τα) ἀλλ ἕω αὐξακοπία) . Ἰὰ οἴξ, τοῦ σώματος 

«ἑθιγραφίκώ͵ ποὶ αὔρα τα τοῦ σώματος 5 δὲ [Ἰηδατηξητα ΟΧΡΟπιιηζ 411} 
γνεἰ ογπαγι!ΠΊ. ΤΙερικοπ λα ρραγατις {ΠΡ ΟΓΗ͂ιΠ15.9 ἰΑτοϊ πα: ὃς 
Ἰπηρεάίιποητα. σευ τίων σία) αϑρικοπίωὐ ἐδιωρησετο «ἢ πῆς Αἰμιλίας 
μητρὶ, 1. ὑπαρξινγντ ὑρίς διι1415 Ἐχροηΐτ. 
ρακότηω, μ, ἐψω,πιοφα. οἰτοιηοϊ οτος σον το οι ο, ἀοιλι 0. 
ἀτρατο. Περικόπ] Ορο5 ἱπηπλϊαιιονντ ὅψηκόπω, ἵΠπῚ ρ ΘΓ} πὴ 
οἰγοιποίάος ἡρο! ο:δς Βος οτπὶ Αςριή ὃς Θεὰ. ΡΙατατ. ἰπ [μι- 
οα}10 ἀς Τίργαης, ἔχων δεμύαμιν 9 ἢ ποίρϑοις τε αἰδεκόηῆει τῆς ἀσίας: 
ποι κότῆ εἰς πίω) 8:5 τητειγάςῖτατο ἔγαιιἤας. ΝΑ ζαηζιῖη Οτατ,, τι ηἰς 
ἀςςῖάο οἱ ρους οηρανοχ δά ὃς ἐς ονΡτο οχιθηϊαγοα  ῆϊρσο- 
τοι απ αὐ ντὺς 3.ΠΠ τ ηϊςὶ πποῖαης ΝΟ] τος ἃς ιαιοϑ5,οῖ- 

Ππἰλοοϊίᾳ τὸς παῖ, τε ἤσογα ΟΧΘΓΟΙτι15. ΜΊΓΡΉΠ5. Αροίτς σοροῖ 
ἀαρίδιις σοπππηιοτο τπθηίς5. οι οι, χα ϑ' ἕνα ἕκαςτον οὐπω- 
σὲ πὐεικτῇ εἰν χἡὐ λωποϑυτεῖν εἶν! ἑλλίωνων, ΠΠ σ Ὁ] Οτιιπὶ ΟΡ ας ἀσοίάοτς» 
οἰπϊτατόίας Προ τον ΡΙ ταν. Αητοη. Καὶ σῖτον διένειμε ταῖς πό- 
λέσι πυρᾷ ἢ ἦσαις ἃ ϑιλίως»»ἡ αἰδεκεκομμβύως χρηβζοότων, ἘπὺῚη Οαίατς» 
Δέύτερον ἢ) τόρεκοηῆο μήν (Ὁ. τὸν “ὅλον, Ἢ 

Περακορέω, ὦ ΕἸ ΓΟΙ Πηοῖγοα ΝΟ ΓΟ. ΟΟΠΊΙΟΙΓΟ, 
Περακόρημα το, Ἰίοηχ 110 «ἢ τοῖα ταϑεερα κ᾽ ἀποσοίρωμοιγ (ογἀο5 νογτῷ- 

ἀο γα! ιαᾳιὶς οοἰ οέϊωςραγραϊηςη, γατο, 

ἽἽ ἜΈ 
ττερέκουρφεν ΟἸτοιιητο [ας νῦ αἰεέκουρος αξρα, ροτίοπα ατα 

δαοι Πΐἷα οεἰτοιπτοηία οι Πιαρ οὶ γείϊς αἷϊσα δὲ ἤῃς Σ “ ἐς Χ, 
ψιάς ΡΟ σε πὶ [10. 4. ἢςσ γεγο ὅς διιεσοπῖμ5 ἀἸοῖτι 
ϑαταγῖο βασι !ατιιτι δέξοτὶ πηαττο πὰπὶ ἴπ ΡιιογΊ οι 
οἰτοιητουΐααι πλϊ πα γδῃῖς, Τιερήκευρφι, Ηςγ (ἢ, ἀϊοι 
αι ἴῃ θΕ110 οἰτοιιτηοίτ ὃς σαρτὶ ξιιογαητ, οἱ ἐπ το 
ἀἰλισεῦμδμοι ἐν πῶς μοῖχμις, ΓΜ ; 

Τπερμκρανία, ας ἡ ΠΟ στάηα ΠΘΓΊΙΟ α τοτάπη σα τατ ΠῚ οὶ 

Τεριχρανίων πέλωνν  ἰθογιαπη ἡ} ἤἴππε οἴγοιπι φαἰ πατία5. ἢ 
1η ΝΕ πα. δὲς [ἀρι15. ᾿ 

Τιορίκφανίθο αι οἴτοιιπι σαριῖτ εἴζ, απς ΑΔ Βασι ρα ἢ 
ἀιςογοηαπι, ΑΠατΟΙΠ1Οῖ5 αϑραχραν (θε χιτῶν, πιο θτδη 
τοτατῃ σα! πατίαγη οἰγοιτηρίοχα, ; 

Ττερικρατος ἕως, ΠΟΠΊΡΟΒ, ΑζΟΥ ΠῚ 64}Ρ.27.. μόλις ἐχύσα, 
τᾶς γλυἰῶτιη τῆς σκάφης, ΥΊΧ ναἰταΐ πλιι5 (σα ρ ἢ: ςοπιρο 

Περριρατέω, ἀοπλΐποτ, αἥδεκρα τ εν» ΕΠ ΠΟΟΓΟ. ᾿ 

ΤΙερέκρημν Θ-, ὁ, οἴγοι ποῖγοι Ργρο οἰ ΡΊτῚ 1 Ππλ, ϑε [οἷς Ῥτῶτιι 
τιὶς ν 6] φάἀπηοίιιπη ργάσερ5 ὃς ργαγαρτι. 

Περεκράω, ΡΠ {0906 ]} 05 Ρογοιιτιο οἰ σα τα ρο "ΠΟ ἀςοϊρῖον 
[π0.10.(ς ἈΘρ. τὔδεκρεομαι Ἔχ ΡΟὨ ταν οὐῖδτη ςχοιτίοτ. 

Περικρυύπηω, νἱἀς ἤιρτα πϑδεέχρυζαν. 

ΤΠερεκτείνοντο, αἰεὶ αὐτὸν αὐμορευῦ το. ]οτῃ. 1114, ' 

Περικτίται οἱ οἰγοιπα οἰ ΠγασοοἾ 25. Πηἰτίπηὶ, ΑΡοΪ, 2, ΔΓ 

ἀμφὶ αἷθικτίται ἡ γερέϑοντο, ἈΝ 
ΠΙερεκτέων, ον θυ, ον Ἰσὶ ΠΕ15. αἴδζοικος, αὐξεκτέογες εἰσὶ ἡ αἱ μφικτίονε 

οἰκουιῦ τες, Οἴμμηρος 5 δι, β,.. ὁνοις γα δέάρητε αὐδεκτίογας αὐϑρώ 

Εἰνα)ε τεία σι» ΤΏτοΓΡ.Τ τιον 4. 4114 Ἰπτεγργοζατατ οἷτι 
γἱςΐηοϑ. 

ΤΙερεκτυπ εἶν, οἰτοΠἜγαρογο, οἰΓΟΠΠΙΌΠαΓο, αἰδιηχεῖν 9, Β 
ἤχατῆῖο,, δὄθηςολεῖς αῷ σιυυεγραψαν κοϑ᾽ ὑμδδ,, ττῶσταν αὖθ 
«ἰκοΐώ, ' 

Περικυκλόομαςϊγοιποι πο οἰτοιηο, ὃς εἰτοιιῃιιοηῖο,, 
πόγτου ΡΙαυτ, Γειά, Αἰ ἀς ραέξο ἔλοϊπτ σοη ἤ[ιτῖς αι 
Πγ6 ἄγρθητο οἰγοιπαοτγταητ, ὅζ ὐϑεκυκὰ ω, οἰ Γοῖἀο, οἰπσι 
σαΐιμτι σοποίιάο. 

περικύκλῳ, οἰτοιι,Γαρ.». Π0.4.Β ΘρὶΠ|, 
Περικύκλωσις, Ἰάσηι αιιοά κύκλωσις, ΤΠιογ ἃ. Π1.3. φοζέμῆηο 
οϑος κὸ πίω) πἰδεκύκλωώσιν 5 εἰπηοηζος 6 ΟἸΓΟΠποΠἰγθηζαξ, 
“είστις μὴ κυκλωϑῆ. ν ἱ 

Περικυλιν δεϊεῳ, ΡΊατο ἀς Σιορ. οἰγσαπιιο 1 ΨΊΓΘΙ], οἶτον 
Τὶ. ὃς αἰδεκυλιγ δέω οἰ οι αλ Οἱ τιον Οἱ το. ἴθι ν οἱ ταάὶ 
ἀρ0.Ῥ]ατο. ἜΝ 

ΤΙερκκυλέω, οἴτοιπὶ ν οἷτιο. ΓΟ] οἴποιπι γοίΐατο, νοἹατῖπι οἷ 
80. ΑΥ ΠΟΡ ἢ. Ἰπἰτῖο Ῥαςἰ5 λέω (τ, ὀνίδοι ὁ χοίνϑειρος )όγε 
κυλίστες τοῖν ππούδῖν, ͵ 

τιερικωδ᾽ωνίσαιγ ΕἸ οἵγ οἰλ1115. αἴρεῦομ θη σαν τ τὶ ππα δ }}}15 Ὁ 
Παῖτος ; ἢ 

Περικων έν, ΟΡ’ πογο, οράπισοτο, νεῖα οροτο τοξξοσῖο δι 
θατγῖο ἢτ,αἰδεαλείφειν, ΤταηΠατὸ ἀϊχῖς Ατ πορ ΟΡ 
γον ἔχων ἐν. πῆς χεκάνης τ΄ ἀμίαδι ἡ μδ αἰρακωνεῖ, ΤΏτΟΓΡ 

εἰχείφειταίτηιιο αἰξικωγῆσαι ργορτίὰ ἐς ΠΕ] 115, αὐτὶ 
πεὶ κεράμια, ΕΟ γ Οἢ, αι αιις «ἰξακώνῦ σαι ΟΧΡΟΙΪς απο 
πιοσώσα ἱασουϊοιπι οἵϊο νογθιτη ἀπποῖδης. 

Περελοκέζω, μι σω,οἰπ4ο, αἰδαλακεζο μη αὐτὶ τοῦ διαρζι 
᾿ Χο] ο μη. ᾿ ᾿ 
περκλάλητον «όμαγος ἔπε} 9115. το οἷ, σοῖς οἰ Αὐἰ πο β. 
Ππερελαλώ, Ἰηαπῖτοῦ ἰοιοτοδ᾽ατογονφλυαρώ, ΑἸ ΠτοΡἢΟς 

αὐδιλαλώμῆω, μηδὲ στιω ϑειγώμεϑει, Πς σΑΓΓΙΑΠη115, τήδελαλε 
ἔρνεςγαυὶς ποιπῖπδπι σάπτι ἀσπιίςοῖ, ΝΑ ΖαπΖ,ΐπ 
λεῖα Ἰοαιαοίτατς νπάϊαις οδτιπάϊ. δ᾽ 

τεριλαμ(αἰω,οἰτοτ ρ᾽ ςἕξοτ Οἱςι σου ρτοιςπάουοο πτίπ 
Ῥο ᾽ς ΠΟ» οἰτοι πιο: ]ο»ἐπτογοί ρου τῇ ψυχῷ αὔδελι 
ἴῃ ἘρΗπΟ ποτα: τσηάατο, ΡΙΑτοῖη ΤΊ, κήμῳ τὸ 
αὐτῷ πείντοι ὁ πύστε χήκφτα: (Ἰς, ξοΓΠΊΔ. 41 ἡ πᾶ ΟΠΊΠΙ 
Ἐουπηρ; σοπο[π{πιπτιιγ, ΤΉ ΟΡ γα, ἴῃ ς, αὐδὲ φυῆθ, κατ 
«ἰἙλλὴφ ϑὲν υἱτὺ τής πὐριφύσεως ἡ. ΟἸτΟΠΠΊΡΓ μη ἤιπε δὲ ς 
[ὰπ|. πὰ ὅτος αὐτειρκεία αὐξελαμξανό μἅρ Θ., ἀτς οχ αὐδὰν 
ται ἴλτὶς Πτ 41; ρτο [Ὁ ἀοςοὶρίατ, ΝΖ. ἴῃ Οτατι φυτὸν 
ζανο μα τ ὥρᾳ Ὡρὸς τοὶ πέψιν, ιιιπι ρ΄ δητα ἃ ςοδίοης ἢ τ 
Ῥίατιιγ,ν 6] ἀγοθατηγ σοηάίτίοπο αἰ τα τοπιρουο, ΤῊΝ 
ς.7. ἀς σαι Ρίλητ, Εἰς οπῖτη αὐδελαμ(ανεῶτο εἴς Ἰ4οπὶ 
λαμζανεῶτι πιο καταλαμ αὐεῶτα. ᾿ 

Τερελαμιπη ον παίσας ὑρΙσπάοτο οἰτοιη ι πον πάις [ρ 
Ἐρίρυ. πὐδελαμιπὴς χαϊτηγῖη Ἐρίοτ. “ 

Τεριλαΐμιπομιαἰτιαπϊαο οἰγο πα Δ οτο πὐρεωυγέζομαι, πέδεαςα 
᾿ΠυτΈγοτν. αἰδεελαίμφϑυμῖν, ΠΠ ΠἘγατὶ (ἀ πτιις ΙΝ αι ΟΥαι 
σουυθ. τῷ χουσῳ, ατιτο το ἔμ] σφας, Γαιςία αι ΡΕΠΟ ἐς πνιιπάο 
γῶςς πἰδιλαρπόυβυθ.. [Ρ] ποτὶ δ. οἰγοιιαξαι15. Ν14ς ας 

Περιλ ἐμπωνν πά αι Πυἴτο Γρ] οπάοτε ας ἰππιῖπο οἰτοιῖπ. 
φοΠ τγο. Οτόσοτϊις 46 Ποῖ ποτίοης ἰοαιιοπθ. Πρὸν γδηϑι 
δια δὲδὸ αἴσικον, τοσ αὖ τοι αἰδελάίμπον ἡ μδμῇ το ἡγεμονικὸν, ὅστο ὅψν : 
πῆς. τάς Περκατρπῆω, ἤν ᾿ 

Περίλαμψις βιῖρον οἰγοῦ βιι5,.τὔρκ αυγι παὔριαςραπή, πἰδελας - 

ῃ λ ἼΗΙ 
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π Ἑ 
αἰ σοτῖθιις. ΝΑ Ζαη 1 Οτατ, 

Ἡξεῖν ἢ. Ε(Ἐ αἰδεποίκελον. 
ἰειλαλων οἰγοιη] ΟΠ ΠΟτον ἐγ θογιιαὶ οἰτοιτίοης ντοιγπε- 

καὶ τὰ χόγ» εἴδει οτὰ λέγω, ΡΟ] ιιχ. 
τὸ το Ἰατιΐα;. : 

“να ρογ τος [ἀπλ»γο ὑαιιις ἔπαι, 
ἴααιμπι ἕαςτονγο "ρ]1105.Α ὉΠ ΟΡ Ε, 

εἰξω, τσ, εἰχαγοἰτοιι αἰ απε σον. Ρ]1η. ΑΙ εῖα. ΑὙΠΠτΟΡ, ταὶ βλέ΄- 
ἐλείχον, αὶ μοῦ τας οἰγοιιη σοραητ. : 

᾽αμις σῷ ὑρι ὡς κ, αἷρ έργως αἰριτείνεῶχ φιοὶ λογων, γἡ ἐρ- 
τὸ νου ϑὲν, ορία ἀἸἰσοπαὶ ὃς ἰατῖτις ἰπτογργοταπαι οί γοι - 

ἰο, ,αἴδε Πολογέα, ἔτ} 1ς σάττι τὰς» αἰδέφρασις. ΑὙἸΤΟΡΕΟΝ ο- 
εγάλω ϑεωὴ ανοόρείσιν αῤγοῖς. Αἴ γνωμέων κα διάλεξιν γὰ νου »᾽- 
σὰ τερρι τείκιν Καὶ αὐδίλεξιν, 

΄ 

ἀκ! δ τον ἀοςοτιῖςο, ἀοίχιιαπιο. Ἡοπιοτ. 144.εἷ, αἰθὲ γδ 
τλχὸς ἔλεψε,, οἴγοιιπι σοντίσοπι ἀθγα πε: Τητουρτ. πίρ μελέπεσε, 
Ὑλυφε. " ογοάοτ. δενόδέων τὸν φλοιὸν αῇριλέποντες. 1 εἴἴ.πε- Ὰ 
ζ, δ τὸς ὁ κα τ γπεξαποιητὸ ς»περελάλητος, ΕἸ ον. 
ἀπιοάιϊιπι αἰθιις. 
τος τὸν ζΑρτῖου το 5 οάρταν οἰ ΓΟ ΠῚ ΡΊ ΟΧῚΙ5, ΡΙ]η1115. αἰδέ- 

ὃ ΝΠ τ τἰερζυς κοΠσδιίίας, συςηματικὸς. δὰ 
ὁπάϊιπι μα 1115. ἐδὲν τῳ αξριλυσ, κῳῷ βονϑ πεθς ἀσεέξειαν, 

) σοπιρίοχιι δά ἰππιριοτατοῦι Πγιοπάαιπ π1Ἀ}] ρτοίς ς 59 Ν 8 
Ἰζοπιῖη Οὐατ. Ετ ἀριι ογαιπιιηατίσος περιληπ κὸν ὄγομσι., ΠΟ- 
ἢ ἤρα Πολτίοπο ρίτγα σοτπρςξξεης ἡ σο ἢ] οξξίμιιπι» νι δῆ- 

͵ 

σΟΠΎΡΓ ΒΟ Π ΠΡ] ἰς. Οἴσοτ. ᾿πσοπιρτε βοη ΠΟ 1115 Οο]- 
δληπῆος. Γ᾽  πτατ η ΟΠ}. ὄχλθ- ὶ πϑριληπῆος ὠριϑμώ, 

ΠΘΓΟ ἸΠοοΠΊργο πο η ΠΠὉ11551.1 3 Πιπγο γα 51}}5.. ᾿ 
οὐ σοι ρτεοηπο, οἰ σι ρ! χα. ΡΙη. 

τε παρ πονοἰγοιηί το. ὐρεκλυζω,πλημμυρας ὑδάτων ποιοῖ, 
1θι15 οἰησ 0. Τ᾽ ιιον 4.1 τογρτ. 

κα! Γρογα στη, 
αιποινοιήν Θ΄. [Πρ ετ το5. 
ποτ, Οσπις. ΡΙατο, ἀς 1 ορσ. 

ζω, μι άσω,πιακα,ριλιγμάζω, οἰτοιη!αταθο. Ίίη, ὐριλεέχω. 
πη ΡγΟπΊοτῃ, καϑεὶς τὸν δάκτυλον τοῦ ζω μοι αἰριελεχ αἰστωτο. 

ἐλιχαύμω, Αξεϊαέ, ΑἸ ποηα σοῦ. ἀμοϊορ οὐ ταῦτα ὡριλεχμώς 
ἀπ απιδητα5. Ν 

οὗ σῇρ ων αἱ Γὰροτο τ γε ταις. Αὐὐοτ.2. ΟΕ ςοη, ὁπότε 5 
χλλοίηίοιντο εἴ τ αἰδέλοιπον εἴη αὐτοῖς, ἐπώλοωυ, 

ἀείημα το; Οαζα.ὀριλεπίζω, ὑρεκέπω, οἰτοιὶπι ςοττίσοπὶ 
ΠΟ οἰγοιλτι ἄς! δ τὸ ν οἱ ἀςοοττῖςο. Τ᾽ ἈφορΒτι τοτ. 1.3. 

νἱϊ ςοτγτῖςς, ῥα ϑέα αξριλοπήσαντες. (οτος ῬΟΙ ἰ, 
Ῥυάοη άπ; τὸ αἰδοῖον, δι:1}4. 

τ σι οἴνῳ το νῖπο Ὁ το. ΕΓτιτατ. ἔγσοατρ. ' 
τ οϑγ δ. Ρογι τ ἘἸ5ἀο]οτγο σοι ξοέξιισον οΠεπιθηζετ, πγὰ [{ι15. 

τι15, 6 Ὠχίι5:ηα πὶ αἰδὲ αἀαἀἰτιιτ Πραϊῆσατ ἐχοοῆιιπι. ΠΌοτ. 
γον ἔσῃ πἰειχαρὴ γθτε δυςυχιν αἑείλυπος. δὶς ὃς ΑὙΠτοτ,λη 

Ετ Μδιτῆ.ς 26. 
αἰ ναχιιοτο, ἔρο] ατς, αἴδεδῦσαι.ντἀς πιερεδύω, 

μα!» Ροτξιτο, ΜΈ γρ 1]. οἷν οι ἔτοπιο, Ποίτο ἀ. «ὔδεμαγεται ἱε οὲν 
ὙΕΙ ΓΟ αΓῚς [Δ ΟΛΙ ΠῚ ΠΕΠῚ115. 
ἐς, ἐθ΄. ὁ νὰ ἡ Ἰπ λπιισον οἴαΠι15»Πλῖτ5. 
ἤω, οἰ γοιΙπΊοῖτοα ΟΧΡΙΓΡΟ Α ήϊογσο, οἷδε μίξας πίω ἐχαϑερ- 
ἀἐς δίξογρ 5) 1οίς.Π10.ς. ἐ4.94. Ἷ 

τος, ὁ, ἀς 40 Ριιρπατιγοῖο Ππ|πὶ σο ΠΟΙ ΓΔ 8. σπουδαιοτα- 

ἴῃ σοτταιποη νοηϊτοάς 4110 σοττατιιτ ἦι ητι5 σοττα ΠῚ] 6 
ΔΓ ι1ς. τὐεκασόσετ Θ.. ζηλωτός. ΡΙΔτΟ, νι τὸ αἴ'χέν αἷθε ε(φόχητον,, 
Προτίο σοπτομάἔτιιν. οὐδε ρίφέχητον ναῦν, ΡΙ] οὐἶτ.η Ποτοῖο, 
ΒΟΓ, Πα ιΙο ΠῚ τπᾶ ρα ΠῚ Δ να ἰἀΑπν,τὸ αἷθιμοίχητον » Ῥταοἱ- 
τἀ 42πη . ὃς Ῥγο 4 νεηάϊσαηο. ἀοσετγτοτιγ πηρᾶρηο- 
{οτεῖ.4ς πποτίδιις αα ΝΊ σοσηδο ὃς [1Π0.1.Κ Βετοτ. Καὶ 

ὶ ἐφίενται:κἡ τὸ αὔρε μοί χητον φαινό μον, [4 41104; 4ιιοά πλ1}- 
δτιης : σιόάηιις ντ ορτίποδητς πο ἀπ θίταπτ σιιπὶ 4115 

Ἔν δοπιιπι [(οἰ]ἰςοτ εἴς. Ὑ τίταν ὃς Ποογατοβ πη ἰδιάἀατίοης 

τότατος, [ΠΑ ΧΙ πὸ ἀρ ρετο πα τ15. αὔδεγιοχη τότοιτος ἀγων,τηαχὶ- 
Ῥεζεηἀππὶ σοττα πη η 2 Πτατῖη Γγσιγρ. δὲ Το οΓ. 
φΡ]σπιις σοπτουτιοηΐς πολυμεμφης. Ατατα59Οὕσσω λδυγα- 
γείκεΘ. ἡπίς αντο Οὐδὲ διακρίσι(Θ- αἰειμεμφέθ- ἱὰ εἴ, ἐχύ- 

ἱψεις, 
εν Δά ΟΧττοπΊιπὶ τηαηςο ὅζεχρεξζο:ρεγπηαπεουῶεοσ.- 

βογ οτυργα το [οτο απο. (Πάεο. ἔετο; ρατίοτ. ΡΙατο 
ἰς Ἀςρ. μὴ 9 ὕστενταις δεινοὶ αὖδε μέρει, αι ποη (Δοτ Πσατίηζ, 
τγεηία πηάποητι νηοῦ κἀκείνοις ἢ αἰξεμει τοὶ χτ᾽ γῆς κολα- 

ἴξια, πιλπος πίστη 1105 δὰ ἐχτγοιηιπι {ΡΠ ςῖα Ἰῃ ἔς γοτιι πη, 
παι ΠΑτίμι. κειν ἔφη νὴ πἰδεμῆλην ἀυτῷ οἴκοι «δὴ αἰχιτέκτονας,ν ΟΠ 1Πς 
ἰοϊξ ἀτο ἰτοέξος. ὃ( οἰιτη ἀουα Ἔχ ρεέτατο, ΒΡ ετατ. Ἰη Οα δα. ἴη- 

Δ" Δ... 

᾿τάϊιπι ἴῃ πιά! απὶ Ράττοπὶ ἀοοὶρίτιγ ρτο οτἱοβὸ οχροέξϊο. τος. 

ΠῸ ΤΕ 445 
ἴῃ Αὐτοί 4απλο μὴ αἰδεμείνωι εἰς Ἄμων τινων ταὶ παρρίΐσεις ἀτυχίας 
ἐασομϑύων. Ι 

Περεμέρεμν!θ-, 1} Πρ φς 8ύ (οίτιισον πὰς ἀαἰδεμεοήμνως, Σ᾽ 
Περεμετρέω,οἰΓοι πλοῖον. 
Ππερεμοτρρν, νυ Ὁ τι 59 ἴ ΓΟῚ {157 ΠΊο η γα ]ογοάοειις, ἃς Αὐὴ 14, 

ΡΟΠΠΙχ, τῆς ὃ λόγχης» τὸ μῆμ αὐδὲ τὸ ξύλον, καλεῖ τωι αὐλός: τὸ δ ἔ- 
ξωϑεν, αἰεέμεν ρον. ἃ 

ΠερέμετρΘ-. 5» ὁ κ' 7. οἰτοα τὶ γοτιπάϊτατς ἀἰπιοπῇις. Ηςίγ. (οτλϊῖς 
πἴξεμετρον αι! ἀμ ΟΧΡΟΠοΓο υἱήμετρον, αιιοί  ληηι δὔκυκλον, το - 
{ρὶςιοης ορίπον δά λιης ἰσσιη ΗΠ Οἱ .β. ὃς Οὐ τινάς Ροπο- 
Ἰορε ρυῖιιβ Πυροηἄςοτς ὅς οἰ μἀφαξς, Σ τηστευδόν μέγαν ἱφὸν ἐνὶ με- 
γείρρισιν εὐ φιήνεινγ λεπον κὴ αὐδίμετρφν, Αἴ καὶ πδοίμετο Ὁ. γραμμὴ, οἵ [1- 
πὰ αι ἴῃ οτδξ ἀιϊιέξα αἰ ι4 πχοτίπιιγον οἱ Πποα αι αἰ αι! 
ἀπ οΥσο αὶ ἐς ουΥ πηι 5 ὃ ἀπ τιιπη Εἶπ15 πιοτί παι » ἀὰτ ἱρίε 
ΠῚ δἰ τιι89οἰγοιῖτιι5. ΗΠ οτο ἡ, πϑδέμοτρ Θ᾿ αὐτῆς εἰσὶ κ οἶνοι ἐνεέα, Δ τγ- 
ἷτιι5 οἶτι5 οἰξ ποιιο πὴ (ο ΠΡ πογαπῚ, ΡΟ Ϊ νυ. τω ζλίω αὐρέμετρρν πὶ 
παρεμζολῆς Δα. Οἴτι πὶ τα σ Γ ΠΟ ΠΟΥ ΤΙ Τη. 

Τερ μήκετοογϑγ ἡ ἦγ Ὁ] ΟΠ ΡΒ, ΓΟ ΧαΙ59. τ. Ῥταο τα ἀἸ5,ἱΠροηδ. 
Ατατας οαὐτεὶρ ὁγ ὦ βορέω φέρεται αὗρεμήκετος εἴλλον, ΘΠ οὶ Πῖππι!ς. 

Περαμηκης, ΡΓΆΡΙΟΙΡῚ15. Ἡεὲιο ἀ. μέσσον Ὁ. ξες οἱ αὖθι μήνεες,, ἐπητη πίῃς 

τη σῃἰτι 15. πϑρέρυκες. ΡΘΓΙΠ ἀ ΠῚ. Ἰ ΠῚ ΠΊΔ ΠΟ. 

Περαμήτρμα ξύλα» Πρ ηα οἰτοιιποληξξα ππιθά 112. ΤΑ ΟΡ τ. "δ. 3.81 
Ῥίαητισαρ.1ο. 

Περέμητς Ὁ’. Θά} γε ξουτι.!ἄοπιὶ ᾿δ᾽ (οπι. 
Περεμηχονάομαι, οΟΣα πη ηἸ σοι Οὐγ ἢ. ξ, δυύλ ον ἡ καρ ἐμοὶ πἰδεβυχα-, 

γάοντο,!. γε ρϑης ὅς τη ἰςθαπτιιγ. 
Περαναιεπείω,ΟἸ ΓΟ ἢ ΟΊζο. σόρκοκώ, ΗΠ τα. 4. β,οἱ αἰθεναιετείεσιιν αφς 
σδδιγαιετείοντες ἱ. ας 0125. ἀρίτιιτ οτίαπι ΡαΠπιὸ,ντ Οὐ 9", αἱ πε-- 
Θινα ετείοντα!) (1185 ΟἸ ΤΟΙ ΠΟ [ΠΏ ΕΓ, Ὶ 

Περιναγέ της» γον Ἰοϊ 15,4 σςοἷχ, Ὀἰοηγ Γ ΒΟοζα  αὐδινα πο) ἑωδείξαντο, 
Περενέμομα;, ἀοραίςοτ. φλογὸς αἴδανεμομῆμης » Βαπηπηα νπάΐαιιο ἄς ρα- 

ἴςοητο, ΡΙατατ. ἴα Οδπλ[ο. 
Τεθενενοημῆμως, βα ϑέως. αἰτο, Ἠεταιοσ. 
Περίνείθ-.«, ὁ ἤι|6 «ὐξανὸς,αρια ΗἸΡΡΟοτ. τόπος ὁ μεταξιυὶ τοῦ ὁα ἐξ καὶ τῆς 

ἐδρας, ἔγϑαι τῆς κύςεως ὁ πράχυλθ- οἷ, ςοἰεδοντ Οατα τα ποίοις ῖα 
Ααπζοτ. ἰοοιις ἱπτοῦ [σγοτιπη δί ἀπιιπὶ ν δὲ νεῆςα: σΟο]]ππὶ εἴ, 
1, ῬάΓβ ἸὨτΕΓΙΟΥ ἔσποΥ 5 δ( Πατῖς ΠΟΠΊΠΊΙ 15. ΘΟΓΙΒΙΤΕΣ δὲ πέδέ- 
ναι θεν οἱ αὐδέναον, ἀἸοἰτύταμο τὰ σογροσγὶς Ραγ85 40 ἰΏτοΓ Δητ 

δέ 1Τηϊτίιητι ράςπάϊ της πιθτὶ ᾿πτοτίαςοτ. αἴρίνοοι κ᾿ ὄρχάς, Οἱ ε5 ἃς 
το[τςι}], Αὐιΐτοσ, δ.1.4ς σοαπογατ, Α πἰπη.ο.5.κ ῬΟΊ]μος πὐδένανον» 
"ἡ πράμις, ἡ ἔῤῥ(Θ., ἀϊοῖτιιτ. αἴδάναιθ. αἰ Η οἴ, ς.ΟΧ ΡΟ ΤΙΣ τὸ αἰδοῖον» 
4Ὁ Αἱ τῖ5 ὁ καυλὸς͵ ἃς τὸ ὔ διδύμων δέρκα.,ἱ. ὁ ταῦρος, 

ἹΤερενέφελίθ.. ΓΑΙ στ ποῆις» ΑΛ ΠΟ Ρἢ, 
ὙΠερένεφρα 9 τὰ, ἰοσα τοηῖθιι5 νἹοῖηα 8ζ σοτιΠ1 οἰσοῆτατε ΟρρΙοταΣ 

(41.11.2. ς.ςτ. αὐδάνεφεκ δὲ δυζοσίαν πὐρόξατα γίγνεται . ΟΡ ΠΕΙῚ 
σοΡ Δη Οἱἵππὶ τοπο5 ΡΠ σα οἰνἀτισιητι, ΑὙΠτοτ, 10.3.1. πὶπ|, 
πϑείνεφρᾳ γγνεται τοὶ ςεατωδη. απ: ἴσιο ΡΙπριιείςιπτ 7 ταπῖθιις 
ΟΡ Πγαπά 5 Πχτιγίητ, Θ4:α ἰ10.3. ΑΗ τη. 4.17. 

Περίνεφρφεν 6111 γεπίι πῇ οδοῆτατε τερί τις εἴτ, αΖα, 
Περενέω, οἰτοι!ἢΪ τι. ΟἸ τοι π πάτο, οἰ γοιπη παιιῖρ ο. ΑΙ ςπιαριιά ΗΙρ- 

Ῥοοτ. αὐδανεῖν Ἐχρουΐτ κὐρικλύξειν αἴδενη χϑάϑοον πιά ε πϑϑένηρμοι νἷ.π4-- 
εἰκλυσμα. τιερανέ ως τ} 6 πύϑαν  ωνο ΓΟ πη τοα σοι" }} 105 ΟἸΓΟῺ ΠῚ - 
εἶτα ἀσοτιο ἀρ σογουῖα ΟΥ̓ θοΠὶ ἀρσοτο ἀριι δι άατη,οἱ Ὁ βαῤ- 
(αϑϑι πολιὶ αἰδενήστιντες πτρ συ ἐφλεξαν ἅπαντας 9 ᾽ά οἴ, αἰδεσωρόύ.- 
στέντες, 

περδεως, ὁ. πλωτὴρ, ὅγηζάτης, ὙΒαςν ἀ] 4. νεξξοτοα παιιὶ ν εβίτιγ, ὦ 
ποι ἐς τῇ «νηὶ δηπξατυς, δῇ δου λιΘ-:πλίω κυζερνήτου κα αὐἰδίνεωνρτατος 

Βιιθογπατοτιος ἂς ἰογιτία, πο ΝΊΡΟΓ φραά ΡΒΙ]ο γάτιπι ἴῃ Εἰς- 
τοϊοῖϑ. [ 

Περάνημα γα ΒΓ τῖο αι; οἰ Γοι1ΠῚ βτοοϊγοιπίταο Ος ΠΤ ο.αρυά Ηἰρ- 
Ροοτοαϑδάνημα, ΘΑ] Θη.ὈΧΡΟηῖς αἰϑέκλυσμα στὸ τὰ αὐελνεῖν, 1.πῆρεκλύ.- 

ζεινγαδξανη χ εὔϑαι!. 
Περιανῆσον, ὃς αὐδένησσον ᾿τ6 ΠῈ 
Περανήσταιον, ρτῶτοχταςν οἰ Ἐ5 4ιιαπη γη Δ] 4116 Ρηγρηγα δηνθίτΑριά 

Ῥο]Τιις. τοὶ αἰρίννοσα » υὑτσύκροόσον ὅθι πὐδίξλν κα ἔχον ταὶ νήμα ται ἐξηρ - 
σηυῆυα 5) πορφύρᾳ κύκλῳ πὸ τέλη πῷ ὑφάσματος αἰρλέρχεται γῆσα σἤ μα 
ποιῶστι τῇ πἰδιῤῥοὴ τῷ χοώματος.ν Οσαζ εἰ ἀΠῚ νῆσον, ᾿ 

Περενὴ χετα)ΟἸ ΓΟ πη Πάτατ. 

Περδίατομαμςἰτοιτηδος ἢ ΕΡΊΡΤ. ᾿ 
Περι οίω, αὐραως νοώ, οἰτὶ οκὸ Ἐχςορῖτο, σοποῖρίο ἀπίπιος ΔηΠΊΟ 

νοΪ τος μα ΘητΟΓ. Τπεραν θεῖν Ῥτὸ πιοητς σοπΊρ]εἐ}].- 
πῖπτο σοποίροτγα. Ρ]μταγιΐῃ Ῥῃοεϊοηςυ μεγάλα παῖς ἐλπίσι αὖθαν οὐδε 
ὅ φίλιππ', Περανοεῖν, ςοΠητηητ ς],οχοορίταγα. Βα ΠΊΤες μο- 
τα] ταν σύμμετρα τοῖς ἀϑνενἔσιν οἱ κολακεύοντες αὐηΐμ᾽ παρ αἰϑϑιάσεις 
πξρινοῶσιν. τὸ πριν ενοηυῆρον, σεσοφισιῆρον γὴ ἀπατηλὸν, σΔ ἢ ΠἸἀτιπι5 νοῦς 

(ιτιιπη, σα ρτῖο νη ασιιτα πΊ»α τα πιρῆτα ΟΧΟΟΡΊΓΑΓΗΠΠ 5 ΠΊΘΓΙ. 

ΤητοΓρΡ. ἐ ᾿ 
Περάνοια.οις»"ἡ σοΟΘἸ τατον βαρ τὶς ἴπτο Πρ τα σοποορτῖο ΔΗΪ ΠῚ. 

ἃζ Ῥίεπα πιθητῖς οὄρτεμεμηΠο.Ν42.1η Οτατ οὐ γὲ δῇ τε γὸ ἐνπε-- 
εὐνοίᾳ ϑεῦ γνέῶχοοο σϊτατίοπο αὐ Πειμπὶ ρόποῖγατς, ἈΠ απο 
(οἱοττίανν ὃς ναἔγῃ οοπηπιδητιπι Πρηϊῆςαῖ, μος οἴδ, τέχνασμος 
Ρις σις. Οτορ. σοητγα τα Πα πῇ. ὦ γδ φρνερωῖς βιαζεῶς [2] δεωατὸν» 
τούτῳ συγίνωσοὸν τὸ τῆς αὐδινοίας. 1 τιοϊλη ὀξέίθ- νοῦ αὶ αὐθινοίας τινός, 

Τοπὶ. 2. ἰπιν 

“᾿ 



“ 

πιερινομὴ, ζε ὐ ργάδ,ςοη ποτα άογαπαοπᾶς 
πιερινδον!άς προφθ-. 

περινοσἕω,μοὐσιθγπιηῖόεν οἰτοιπιδο ἄοοιγο, δ γγου  ροτοραΐοΟὗ- 

ΚΕ Ε 

ται! εχρατιοτορογαστου ἔγοαιιοητον δῷ νημπὶ διπάξιπαια 
Ἰοσιιπὶ γεάεοςνεὶ ἀς γπὸ ἴοςο δά αἴτατη τγαπίςο, οπιηῖα ρογὶα- 
το. ΡΙατατς, οἱ αἰεὶ χούσιππον οἴονται φαῦλα δαιμόνια περινος εἶν «οἷς οἱ 
ϑεοὶ δα ίοις χρωνται γ ΡΕΓ ΟΥ̓ΡΕΠῚ ΓΘΥΓΑΓΙΙΠῚ οἰτγοιπλῖγα ὃς οπληϊα 
ρετϊαίπτατα, 5γ ας Πὰ5 ἀξ ναρὶς (ἀσογαοτίθιις, ὀκεῖ περινοσοιῶτες 
ὅπου κερδαλεώτερον, Ποιπ οἴ ἢ, ἀς ΕΠ Ἰορατ, καὶ πελίδιον χαδὼν δὲ 
αἰω κεφαλίωλ,περιγασῇ ς κι ἐμοὶ κοιδορῃνοἴεττ 659 Οὐαπιδιι 655 ἐχρα- 
τοτῖϑ μοῦ νγθθπ, 5. πεῆιι5 σιαπὶ ἀοοιλτηο ἀἰχὶτ 5 περινος εἶ πίω) 
αἴγυπον μετ᾽ ὑκείνε, ΤΙερινος-εῖν τάτηςη ργορτιὸ Πρηϊῆσατο ἀϊοιητ, 
τὸ ἀπ᾽ ϑηοδαύτῆς οἵκφιδε εἰφικέδδωι. Αςςυ ται, ἡ Ἰὰς (οιηιηςη,Α- 
το ρ ἐπ ΡΊΙατο, 

πιέριξ,οἰγοιποῖγοα,ἐμφὶς, κύκλῳ, νπά!]ας. σαπὶ Οεδηΐτι ὃς Αἐσυίατ. 
πέριξ ὃ ἀυτᾷ ἱη εἰα5 οἰγοιίτι ΕΙ ἐγοάοτ, πέριξ 2 αὐτεὶς, οἰγοιιτη νο- 
τὸ δδοΙάςιη. πέριξ τὸ τεῖ χίθ’,οεἰγοα τη ΓΟ 55Οἴ ΓΟ ΠῚ ΠΎ1 ΓΟ 896, 
Ρίατο ἴῃ Τιπια ον πέριξ αὐτῶς ἔλαξε, νῃάταϊς εἰς 645 οἰγοι μη Ρ] Ὲ 
χιιϑοΟἰσοτο. Αὐάτιι5, γίω πέριξ ἔΐχανται, ΦΊΪ τεγγάπη δι ΡΠ ο ξΕ τα» 
Οἰςετγο. ὁ πέρμξ ὠκεανὸς, ΑὙἸΠζοτο 1.εἸ το δι 5 Οὐσδαπιβοίει! ἀπ 
Βίτα ἤιο σοιαρ! οἔξεη5. οἱ πέριξ, αὶ οἰτοιιπίξαητ, πα ἘΡΊρτ, τὸ πέριξ 
“7 τὸ παῖ εἰς φχεγμογίω υξαήρει,041.11}.1.4.4 ΟἸαιι. ᾳιιῖς 14 εἷτ- 
ουαἴξαῦ ἴῃ ἰη Παπιπηατίοπεπι ἐχοϊτατ, τὼ πέριξ,οτα;) ράττοβ ἤαπι- 
ΠΊσ". τοὶ πέριξ τῆς γῆς» ππηπηα τοτδ, 

Τπεριξανωγσατρο, ἀ Γςετρο. 
Περιξηρώνω, ἴῃ ΟΥ̓Ροιη ἀςΠοςο» οἰ ΓΟ Τῇ οἶτὰ Ἔχίςςο. 
τιεριξυρῴω, ὃς περιξυρέω » 'π οὐ θεαὶ ποιάριία ταάο; οἰτοιιπη οἶγοᾶ δὰ 

εὐτεπὶ τομήςο. 
Ππεριξυϑνεὶς »οἰτοιητα 5 ,ἄςοταις. 
τιεριξύ ὠγεϊτοιηταίο, οἰγοιπίςατιῆςο. ΡΙ1π. 4.4 ΗἸΡΡοῦν. περιξυ' 
στος» ΑἸ Θα.ἐν κύκλῳ περιαμύξας, Περιξυόο ὃ-, ν. δ. 41} ΡοΥ Οἱ Γ 
φαϊτατη αατ σοτηϊτγαις [ςαθἱτ,οχτογρίτιις ἔς : ἀτοξυό μήν. γοιὸ, 
4 ἀπεῖπρῖτ ἔς, 

τπεριοδεία, αἰ ΓΟ ἶο γΟἰ ΓΟ τι οπεριύδευσις, “114. 
Τιεριοδευμάψως 1.τῇ περιόδιῳ κα αὶ σιωυτόμως, οἰτοιαῖτιι ὃς οἰγουηάιιξχῖο- 

πουΡοΓ ἀπηθαρο5, ῬΙΠτάτο ἢ. πολυμερως κἡ περιοδιδυμίδως οἰξειιόρφωσε, 
το τῖς πιο ἀἰς ὃς ἰοηροὸ ἀπιέξιι οχρτείπε. 

Ἱπερεοδϑύομαι, ὃς Ἵ , 

πιεριοδδω, μ. ϑύσω πο ϑυκρ οἰ τοιπιςο,οϊγοιροέλο, το Ρογιοάτιπὶ 
ξαοῖο. περιοδ'ϑυοντες τὸ παλο πον, οἰ Γοι!πηοιητοβ ρα τλιτη, ΒΡ]. 
Οαπλ ΠονΑρΡρἰαα αι Απηϊδ. ἔδοξε ταὶ πηγὲς τῷ ποταμῶ περιοδεῦσαι. 
περιοδόνῳ τταρΠ τὸ, ααῖπηο [απ το γατιοςϊ ποτ. ΕρΡὶ ἔξοτι!5) κὶ γδ 
ἐλ σήψεως ἦκϑες ὅη τοὔργον, καὶ δὲ περιοδὲυύσοις 9 δν; εἰκὴ κὺ κ7. ψυ χοσὺ 
ὄηαϑυμίαν, Τεριοϑ δυεῖν, οἰγοιαππιο αἶγα ̓ . ΑΠΠ το ἀταιῖς οἰτοι που 
Βογε.Τοίορ.ἐς Δοτίυλυπεριόδευσέ με Αντίπατρίθο, 

ΤΙεριοδευτιὴς, οὐ ὁ. εἰτουίτον ὙΊρίαπο Ταγὶ(. οἰγοι]ατου οὐ) υρτνής, Με- 
ἀϊοὶ περιοδιϑυτοὶ; 1.οἰ το ἴτοτος (φιιδά νγθοπὶ οἰγοιπιφαῃς ες οἀ- 
οἷπα ἕαςϊςηάκ σαί, ) 41] σοητγα [ςἀοηταγίο5 ἀ {ἘΠ ΡΊ τγ) 
ςχοιἀπτι ἃ ταῖς 5 σα του (τις ρα] [οἷς τη απογῖθιι5,. [ἢ 4αῖτ 
τασ!σοηΐα Ραηά.1,ἀς ὐλν τα Ἐργ πὶ θτὰ μἶ; Περιοδευ- 
τὸς ἀς ἐο φαΐ Πιρρίος αίσητις Ερνίτορὶ νίσειπ, 46ηη Ραρῖας 
ἀεξειίοτεπι νοσαῦ δάἀϊατογέπις τς Ἐρηςορί. Ζοηπατας Γοάϊς, 
(0.57. παριοδόυτ αὶ χέγονται δὲιὰ τε περιέρχεῶζ κἡ Και πετοιρτίζειν «δ᾽ πα- 
φοιβ. Τη αιαα..-- τ ΠἸηϊ χα Οτγαῖσα Οοηἤίτιτ, ἄς Ἐρηΐσο. ὅς οἷον. 
μήτε ὅμήσκοτιον κηνὲ χωρεπίσκοπον, (τε περιοδ' ϑυτίυ 6 ρ 6 (Οὐ Δοί Πτἢ 
ποίζγατη Πιγ Ἰσοπ Πα τογατα ρυϊηοῖροπι, 

Τεριοδευτικὸς τρϑ φῦ: οἰγΓου[4τ15 ἀτηοὐἦιις. 10 11.7.6. 
Περιοδικὸς, οὐδ σ [αγὶ59. Γοτ η 4115. ΟἸ ΓΟ ΓΙ σοῦτο ΠΟΛ 6 Δ} 5. Οἷτς 

οαἶτα το οη 5. περι δικοὶ πυρετοὶ, ἔο τοὶ οἰγοι 655). ἔς δγίτ πη οἶτ- 
οὐἶτιι5,11|5.3.0.95.ἔ θτος ἐδάτισος, ΒΑυθατγιι99}10..4. οί περμοδε- 
παὶ κριτας σεις, ν᾽ ς Πιρτά. περιοδυκαὶ νοσήματει, πιοΥ ΟῚ αι {τατὶς 

σεττίίαιιοα ἀϊεθι15 ΓΟσΕΓΓΊΙΗΣ ν ν οἰ τὶ ἔς τ]5 τογταηα, αὐατταπᾶ. 
περίο δε οἱ ῥίγη οἰ τοι γί τι πὶ Γογίττι ς τγοπιοτο αἱ ρους 5» ἔσθ υ 
πα θ οατί! πὶ ΠΟγγΟγο 5) αἰροτγοβ ἴῃ ἔοΡτῖθιις 4 οὐαπηθυδητ, 
Ἡοτγπιοϊ διιοτῖη δοςοίποης οἰγοιίατγίιπι ξοδείιπα αἱρογοβ, Μαγ- 
σοΙΠυς ΠΡ. Δ οὐοοτὶ 5. 

Περιοδεκώς λέγειν, ΠΟΓΠΊΟΡ, 
ΤΙερίο δος, «ἡ οἰ γα ται 5 περιέ} ὅσες κύκλ Ὁ. 014. πη  τ15»ΟΟὨιοτ ΠΟ. 
φΟαπργοΠ ηΠο ὅς ἀιη ἴτας νου Οσι πη» οἰ ΓΟ τις σγατὶ οι 8ηθοη 
εἰητιαεῖο ἃς οἰτοιιη(οτῖρτῖο Οἱ σογοηὶ :αϑρέοδοι ἐνιαι τἶδ', φηιιο τι πὶ 
ςοηιογἤοιςς. ἐκ περιδουνν ἱοὶ Ππ πὰ ΡΟΪ γ  ιι5 γραμματέα κοινὸν ἐκ 
σπερισδοὺ ὠρρχέριζυῦροι, 41: Ἰο το ν οἱ ἤτιτι ἀςοὶ ρίδητοσῖντ ν]}- 
φὸ ἃ ἰδωγ τον ααίι ἐπ οτ δ πυὸκ περιτρρπὴς ΒΑΠῚ. ΤΙερέοσος, 
Δαιθίτιις σοττα χιϊαζαπι ἀοίσγιρτίοης (δητοπτίαπι ἀςβηΐοης ἂς 
ἀετογγαΐηδησ, Οοηΐας αὐιτεηι οχ πηδιηίγὶ5 ἃς σα ἢ5 7 ἈΠοπΊδη. 
σι]. ν τάς (Ομ) πῈ}}. {10.9.6 ἀρ.4.16 Ογτπηϊοὶς σοτγαπιηϊπίδιις 
πδρίοσος ἀϊσοθοταγ ν] τοι!» 4ιληι 45 ἴα αιιατιογ 115 (ετῖς 
Ὀογγα πη πίθοις δάσρτιις οἴςοτ. αι ἴτα ν οΠἼος ρογιοάϊιπι νἱο πο 
ἀϊσοίατιιν Ἐοίτις ἴῃ γοος Πογ οάϊτις. ϑοσατιγ Μεάιοῖβ τεπιριις 
ἔῃ πιογῦὶς ἐχ ἱπτοπἤοπο δὲ γομποης σοηἤίξοης, Οαίςη. αἰϑὰ 
τύπων, ΠΕερίοσος, χρόνος ὅξιν ὅἠπτάσεως χὰ αὐέσεως ἐν νοσή χατι γγωσμῆοος, 

Ἰτοπὶ ἀοςοίπο, Θα  οη,αα Οἰλας ἄς ἔθ γα, αββέοδος πυρετοῦ πιο. 
δ: ϑη 4, ὐδέοδὸ; χρόνυ ταύτη) ΑὙΛΙΈΙα, κα δ κυρυύμῳν αἰξκοδὸ;) Ιάσπι, ἃ 

ΠΕ 
αἰω κνκλικίω) εἰς ἔρων «δέλοδον, Ἰ 2 2λη2. ἴῃ Οταζ, καὶ σρίη 
ῬΙυτάτοῖ ἴπ ΒΟ] οπεςτγί ρο ἰς ἀπηθ τιι85) 1. ττῖρο ἀπ. 
Υἱ ἤς ἀἰσασα,μιις ὅς 1Πι|:ς ἀςρογτάτῖο.ῆς ἀριιᾷ Χεπορ 
παδεί, καὶ ἄρξατο μδὶ διὰ ἡ ᾧὶ μοί γέρος ὃὲ πρώτίω» αἴείοσον πδεκφέρι 
δὸι τῷ δίγηγίχοττοτοϑ ἔτὲρ αἱ ὅς ἐς δτίτπι οἰγειίτας, ΨΊς διὰ 
τίοπεπι Ματοςὶ.[1.3. Ὁἱοίςοτ. πήνεται τεὸς αἰριδοὶ πὴ 
ςρ.187.ςοητγά ξε τίαπι οἰγοιιτι5 δἱ δέταγιςοπτγα ἔς 
τίςαβ5. Θα!οπ.ἀς πιοτθον, τε πη ρογαπηθητ.οΔρ.1. τὸ πώ 
ὅτε τοὶ τῳρφειρημῆνα δδτερον αὖτις δηηγίγνεται τι νοσουυῦ" 
ἔφιν ὅτε κα τρίτον κα τέταρτον κὺ πέμτῆον περεερχομῆῥης πῆς ; 
κυκλον ἐν “ἥκ' αὐδὴν 3) τοὶ αὐ τοὶ διαὶ τῆς αὐτῇς τάξεως ὄγο 
ποιῖτον κύκλον ἐκοιφοι ἰατροὶ αἰἰθίοδον, ἹΠερέοσος, Οτ Πη 
ποτα Πςὶ ντιμηταιγ ΡΟ ΠΧ, τῇ ἢ μετειλλέως ϑυλακες γα 
σδρίοσδος ὃ τὸ α γίεῖον, ᾧ κατεραννύουσιε τὸν σίδηρρν, οἰτάτα 
εὖ τῷ μεταλλιπῳ, , 

Τιερκοδευναω, ται [Π πλὸ ΟἿ ΘΟ. αἴθε οδιιυὠγσων ἐφϑελμῆι, 
ἀοϊεπεῖιπι, ὨΙοΐς, ἢ10.3.ςρ.26. ᾿ 

ΤΙερκοδιευυώνον ΕΧατὶ ΟΠ. ΠΩ} (ἐπὶ [10.7.6 4.1. Ἷ 
περίοιδε,γ ὁ] ἀς θοας ποις, εστγορὶὸ ποις, αϑριοσως ἔσδε, πῇ 

λῶν δυίχφες [τ ρτὰ αἸῖος ἰπ{{π|5 οἰ, ἸΙοτα, Οἀγ. 
Περκοικίω, οἰτοιιπησααιιο ἢαἰδῖτο, εἰσι ςο]ο 1.181..8ς οἱ 

τος Ῥλυΐο Πιτιίς, 14 ΟΠ. τβριοικοιιύτες, ' δτῖσο γεῖτανν 
Δεςμίατειο, αὐριοικέουσι, [της βπἰτῖ πὶ. αὐριοικεῖν, ἴπι Ρτι 
δίταις. - 

Περιοίκυμα 6 41 Ποῖτσι νἸοι Πι1Π|. ὯΝ 
περεοικία ἀν! πἰ Πγατίοηςο νἱοϊπαγαιτι νγθίμσπι, Αὐλίος, Π 

ῬοΪττῖς,σαρ.5. δ 
Περευικούομέω, μυΐσω. πσιηκφιγ Ἰ οἴ μά ἀοΠ1} 5 (πρίο 5 Αδία. 

ἴχτιο. 
Πεβλοίνεον, τὸ σα Ρ31: 14, υὐκίδιον, Γουπ οι. αὐθέζολον, ὁ 

αὶ τίω) ἔπωυλιν τόπος, 
Πφριοικὲς ἐ δὸς." ΠΟ ςας οἶτόα γτθοπα αι ἀ] φᾶτε 5 πὐοίχωρι 

νἹοῖπιις ρου Ἱ Πιιογά. [ 
Περι μεφοθδμμη θέντες, τὰ εἴτ, κτί κασι αριληφ ϑέντες » Οὔ ἤται 

εἰδυῇ. Ε 
Πεείοικος, οὐ, ὃ «ὗε τιὺ οἰκίαν, νὶ τίω) ἔπαυλιν τύπος, Ττοτη γ 

οσοἷᾳ. πὔρίοικοι, Πα τί αν. σοη ἢ π655) ΥἹο ἢ]; ἱποοἷα;, Δσςο 

μι 

{ιν} 
Ἷ ἐμπο 
ἐδηὶ 

ἽΝ 1). 

ςἰγοιτα ΡΟΡα ἐν] οῖρο5. Πλραι τη κγοαγρο ΡΙατ, ὩΣ 
οἴρικοι γιωργρῦῦσι τοῖς κρησὲν » ὥσπερ εἵλωτες τοῖς λαίκωσιν, μ [ 
δῖος σοΐμης Ογοτοηῇριι9. ντ Γαςσομῖθι5 δίϊοτος. ΑΡ' ὅ πἴι 
τπεῦγας αὐδίοικοι ἀἸοιιητι» πΠοπηη65 4 ἔῃ οοάςπι (0 ἢ ΟΠ ας ὦ ἐτ 
πιᾶτο τεπιροζαῖο [δ [1 τοῦγὰ ἀθριιητντ αὕτοικοι ἢ 
υδρ τὸ υὑεῆρ γιώ ἔχοντες κλίκᾳ, ὈἸεοπιεάς5 [{.1. 

Περιου κοι τές. ν ἰοίηἱ.ν 146 Περιοικέω, 
Περιολεϑνανω, ἔξιι αὐριολιϑνέω 7 οἰτοιιπν ἄς Αθοσ 9 ἔετι ςἶτι 

ἀςςεῖάο. 
Περιμολίϑρησις εως δ, ΟἰτΟΙ ΠΉΪΑΡ ἢις, “ν᾽ ὕθηπεφυκότων τοῖς χρὴμ 

πριξαξ' χα «ὑδιολιϑϑυήσεις “Ἶ γεωδων.. τοῦτῶς 4185 ΡΓΩΤΈΌΡΤΙΙ 

θατοσοποιιςατίοηῃος ὃς οἰγσι γα Δ ρ159Ρ] τ. ῖπ ἀπε 
Περιολκιὴ, ἐπι ρο ἀἸτῖο, Αἰ Ππγαξλ! ογαριι Τοίςρἢ ἄς Απεῖαα 
Περιθν, τὸ, σΟΡἸΑ)αιϊηἐΔητίδ, Πογππορ. τὸ αϑριὰν σῇ φραηῦ, 
ΧεΓοΙτι5. {Ὁ οὐκ τῷ αὐριόντος οἱ. κ πὰ υὑϑρξ λλοντος, ΟΧ ἂἱ 
ΟΟῊ Πτ1]. αὐριόντι τῆς αἰετῆς ἔλπειν, ρτα τδητία νἱγτα 8 τ 
Ριόντι πολλ ᾧ αἢ ἀσφαλθς ἐκράτησε, τοτααὶ ρογί αι ο {ἢ 
τοηλἾτ, Τ ΔιΙΟ. ταὶ αὗδι ἐν τα, ΟΡ. ΡΠ ΔΙ Αγῖ 5. οἶδ᾽ οριόνπῶν, 
ΠΊΘΑΤΊΙΠῚ σΟΡα. τοὶ αὐριόντει σῷ κληρεγαμιδε ἴΌττο πὶ Ἔχοο 
{ὰὴτ οχετα (Οττοηι Ρίατο ἀς ΤιΘρίδι15. αὐριόντοι κτήματα, 
ἴῃ ἐρ!ο!. ργίογίθιιβ. «ιόντων χρημώτων » [ἀρροῦραξ 
σα 18. ἥ 

Περμόντες, Ζαΐ {ΡΟ ΕΠ ογιητ, 4Ὲ] εὐιαογιητ. 
Περιονυχίζω, πριιος οἰγοί οἰ 4ο. περιονυχίσεις αι) 

σηοίε5,ςαΡ.2.Ὁς ἀτόγοη. ᾿ 
Περιοπιὴ, ἤρεςι}4,ςασιιοη ἱοσι8 οἀ τοτὲ 410 αυὶς ΡῸ 

ἰςέξα σοπηπτοάὲ ρογ! αἱέγατς. Κ 14ς Ρὲτ ὦ, 
Περιοπῆέῃ ἑλλαΐς, Παϊσεηα πορ!οέξι! Ὀγαοῖα, ετοίοτ, 
Περιοπγέον, ἀς [οἱ σιοπάτη1» ΠΟΘ  σοπάιιπι οἰ, τς 

ἀεταηάιιπ,,ποη περὶ ροπάϊπη, ὙΠιοΥ ἃ, αἴϑιοπῆέον σφίς 
ϑρυτέογ, 

Πεφίοπῆθ- κε, ὁ, εἰτοιη ρ οξξιι5, σου σις ἷη Ἐρίρτ, Ἐτα 
ριϑέχ τον μιέγα υἱψηλον, αὐοι (λεπῆον, , 

Περιόπ]ω, μι ψω, πιοφα, ΠΡ σΟ » σοπτοπιαο, [τεπὶ ΟἸΟΙΙ 
[ρεῦῶο. ; »" ΟὟ 

ΤΠεριορρέω, μι. περιόψομια), πιπτεριεώρα κα οἰγοι παρ ο. ντ ῃ πὰ 
γείν κὶ δια πῆ νεῖν ρτὸ οἰ γοιη ροξζαγο, ἔς ἃς περ δεῖν, κὺ 
ΡΠ ΤΊχασν 4.11,.4. Ἐπ᾿ ΧΈΠοΟΡΕ, Ρα ά τα: [10.2.περιορώντες ὃν 
{εἴς πλιταο οἰγοιη ρἸοίοητος, Περιοράω, οητοπιπο, ΔΘ 
Ρετηπλιττονπηο; σου ἢ ο. Ῥατίοτ, πιΐηις αἰ ἰσθητογ σα 
καταφφονωώ,, ργὸ ΠἸ Β1]0 ἀτιοο. Χεμορβοι, ἡ πῦλις αἴριορά Ὲ 
πεῆσγϑότεις χαίριν ἐκ ὑποδιδόντας 5 ((ΐαιις ἀέαιιο βοῖε ἢ ιυὶ ὃς 
οἷο αἰξείδι στατίααν Ὡοπ τοΐογαπτ, Τἀοπὶ. χαλεπόν ὅδε ἐδ οἱ οἱ 
περιορ ῶν Χοτονχυνῆοις, σταῖς οἵδ ροσί γα ἤηογε ἀοπιο[ιοοϑηῆς ὁ’ 
οτατοϑ, υὐδριζό μσον περιορᾷν» αΗςὶ ἱπηιγία ρατὶἱά εἰ, ἐών ὑδοῖν 
Τάςηι μὴ τ, ἴδοις τύ) σαν τῷ φυΐσιν μρε πᾶστιν δεαγιυϑεῖσεον, 1 6 Πδ 
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ΔΎ {0 " ΨΥ Φ 

πἙ 
45 νττοτιις ἰητοτοαν, ΡΙατο Ί, ἀς Ἀφριιδ. κορυζωντεῖ σε 

ς σταιιοάϊπα τοπτατὶ Πηΐς. Αγ το ρα πο 59» αὐρεύψεται μ᾽ 
ς αἤιππον ἰᾷ ἘΡΕδΝ Ρατίοταγ πὶς οἵϊο αδίμιιε ο- 

Περιορω οἰϊπὶ ῬΑττὶοὶ ρίο. ὅσοις ἐθέλετο το ἔφον τα αἰρεεώ- 
ἼΠετ αἴετς Πποθατ. τατον, ἴῃ δοϊοηο:Πς Αὐἰζορι, 
Σ διαφϑειρωμῆοις, ἰᾷ εἴ,6ο5 ρεγάϊτιιην ἵγὶ ππο. Οὐλπὶ 

ρῶν γι πμνϑέμι 9 ἴῃ ΘΟ. 15 πιοι5 ἀστιιπὶ ναϊτατὶ 
μπογ ἀἰά. ἐσὲ ἐσιέναι αἰδεορω ἐσένα, ποπιϊ σαὶ ἰατγοῖτε 

ΓΔ οππ.Κὶ αὔριορω παριέναι, ποιὰ ἤπο ἱπστοάϊ, ποη σοηΣ- 
ἵπεγοῖ, Ηεγοάος. μιὴ τἰεεειδεῖν αὐτὸν οἰδίκως ἐπ᾽ αἸτίαις πο- 

ογτα εἰ οἰ Ὅταν 6 ἐρίμπι [αΠΠὃ ἀοοιιατιια1,, ῬΙαταγοη (4 - 
.αἰδεύ ψεῶτυ που ἐοέχιταιι οΠΤς, αἴδεοψύ μῆνΘ΄. περ Πςέξιιτιι5. 
ραϊ, φρρντίζω, οἰΓΟνοὐ δτιιο, ἐχροξζοφοϊγοιιηρεέϊο, παπῆα- 
[λεῖιι5, ΟἸἰτοιη ρ ἔζαητος ἀςἐς δ οηδ τοριριιβοαἀιοῦτας 
ΝΠ 15 ὀρρτοῖπε. περιορώ, σομίρίςιο. Ρίατο Ἐρ ΠῈ.7. ἐγ 

δὲ μὲ ειόνον ἐκ πορϑυουῆυον 9 ὃς ὧς αὐ συλλαζων ἐὺ ϑέως αἴοσ' 
ν ἀπ γαγλοῦτο τὴς ἔ πὶ σοα ρεχ ες, 11 πη, 

Ὗ τὸ μέλλον ειιοπτὰ ἢ] χραέξατο Ὑ μιτογ 1, αὐδεσκοπῆ - 
ὉΓΡ. Περιορώμαι ποη [οἰ ττι ῬτῸ σοητοπηποῦ 9 [δ 4 6- 

Ἔλα; Πσπ! Πρατί οηΐς οἴτρτο ἀοἤριοῖο ἃς ἤρεγηο, ΤἈι- 
μὴ πἴδιορά ἄγει «δ πολεμακοιὶ κινδιωοις, Ἐτ αἰϊφιιᾶάο εἰἶτ- 

οἷο ἀρὰ εἰϊπάοιη. γε ὧν Μεγαρέας ὅϑης" μῆμοι «ἴραορω μήμοις 
ίκη ἐς οἰτοι Πρ οέξαητοβορεσι!ᾶτος. Ετ ραι]ὸ ρὸΠ 
Πάα τῆς Μύνδης περκορώμῆν-. οὐ πὶ Μοπάα τείρς ἐξιι 

ΐ εἶ ̓  

τιι5)ὠργισυῦδ., κι. οὐίγατιις. Γ.11. 
ΠΡῚ15 ΡΓΟΧΊΠτιπι πηατιτῖπο. 1 Π{| {|| ὁ τρὸ τῷ λυ 

αἱ δ ςοἐν ᾧ ἔτι λύχνῳ διω ατωῖ τις χρῇ ἄδοι! » ἴος εἴτ» ταπυριις 
τοι σγερα σα] πὶ ἀπτεςοάϊτοῖη 410 δαΐδιις [πσόγπὰ ντὶ- 
γα. 11... τηρίσαντες ἐὔτι νυχ τα κὶ αὐτὸ τὸ αἰΒέορϑρ᾽ν. 

ἰς Παϊίοιις {ἰπϊτι δύιίχιις οἰτοιι στο. ἴτοπὶ ἀφιοιιθο, 
χιτάο. οχτουπηῖ πο, γος ρ» ΧΙ} ]οςιιπὶ ρτς [ογῖθο ὃς 
᾿ Αὐλίξου, [0.5.0 ῬοἹ τς, σαρ.4.4οῆπϊο. Ρ]μτατιη Αρορ. 
εἰν. σχροπιιης οτϊαπὶ δηΐπιο δέ πιοητς χιαῇ οἰγοιη- 
ὁ ςοσποίςο. 
"δ, σοΠ Παΐιπν, τόρ υρ σμοὶ εἶ αἰγρων, ἀστοτιπτι σου ἢ πῖΔ. 

ἔσιἑη ΝΝ πιὰ. Ιτοπὶ Ἔχ  τατη «τἰξορισμός. νπάε εἰς περιορισμιὸν 
ζεῶτυ 9 Ἔχ Ὶ Το ἀατηπατὶ : ἧς Οδηοης [Ἐρτίπιο σομς}}}} 
ἔς. 
ἐπυϊτἰοτις ὅς τουπιϊηὶϑ (15 οἰγοιιποτῖρεις. είν. 
Ὡπ| πὶ Πατίοπε. ἴῃ οἰτοιειι α συλ τοὶ Ἰζατίοης πὶ Βᾶ - 
ὁρμεῖν, ἃς περιορμίζειν τί) γαῦν αὐεὶ οἱ χιδο ἀϊςὶς Πα πη οί, 

»ορμεῖν Γειιιης οἰ αἰΐοιτι οἰτοὔασοετο ἃς ΡΟ]]. 110 1.τἰτοπερὰ 
[τις περιορμεῖν εἴ ἐν κύκλῳ περιπλεῖν γῆσον καὶ πρρσκα- 

ορχητικιῖς νήσῳ στο τεών, 

αἰ »οἰγοιπιοῖγοα ροτταπι ιδοο, Ὑ Βπογά. 
Ἰω, εἰτοιιπξοάϊο ΡΊ1η. ΤΊ οορ τις Ὁ διιῆς [1|0.ς.,6.τἢ 3 σε- 

ἰορύξεντες καίτω κέχει ἦσ ῥιζών, πος Γιατ ηὶ ἀϊοπτ δ] λημε- 
Ἰρὸ ἀε{β 4: {Πὅτον τάς δ! Δαιιεατιο ὃς σΟτγαγη πη περιστέτ 
γίω ἱιλοςατητίατο, νυ! σὺ γοοίνίη Γ Υν πἀς ἀσοι! πγα]ατῖο. 
σειξις ἱὴ περέτειξις. ὙΠεορΡἤταίτο.. } 

τ οἰγοιηαίτατε. 
Ὁ. καταφ ρονε μῆν Θ-. ἤρτεῖιι5 ὅζοοΠτΟ ΠΑΡ 15: ΟΥ 5 πὶ 

ἦν. περιορωμῆν Ὁ- τῆς πόλεως, αὐ ντθοπὶ τε ΡΊςίςης πς αι 
τοδυλαζε μῆμ(Θ.. περὶ αὐτῇ « κυδόμϑν 6.71 διιον ἀ ΝΟ Πα 
ἀπὸ ἤρπ σας , αι Δηϊπηαάιιογεῖσ ὃς οἰγ σι α Ρ] ἴτας οἷς 

βογῖς, Γίθτι [10 τ. 4. ὧν Μεγαρέας δες ἀμῆρμοι περιορωμῆσοις, οἷ- 

ἢ νίκη ἔα). 
υἷνες 5 πιε πη σγδηα: αι: οἵα τοριπτ. ΘΔ οπιις δα ΟἾδι- 

δίοτία αδυπάὲ Πιρρεῖβηϑ. περιῖστει περ φη 4 Π ΔΏΓΙΠῚ 4- 
πτὶ (ὩρετἤτοσαΖα. περιῦστε νόσος ἐςρόζησε τίω" ἱτααλίων, ΠΟΥ Ό115 

πὶ Οσοι ρας ἃς ̓ ητια Πτῳ Ιατατη ἸΝτιμῆα, 
γαρο πιά σηα ΠΡ ΡΟ ο χροριπι σορίᾶ, αδυπάλητία, ἤΠρα- 
[που τατος, ΜἹρια. ΟΡ ον πληϑυσμὸς» ΟΟ πη ςατιι5 ἔασι} τ4- 
σορί σα», πλῦτος, περιεσία τῆς δυτυχίας » ΑὙἸξεἸες ΡΟ Οἱ μ5, ταὶ 
ταῖς ὅχιτυχίαις περιουσίας καὶ διωϑα ὗε! φέρειν αὐϑροπίνως., ἴῃ [6- 
ἰς τέγη πὶ ἰσταταπα [πςςοίπιπι ἀτι6 ΔΕβιιοητῖαπγυπερεουσία, 
λῆς οὐ} αθιιπάαητῖαΡ τατ.η δοίοης, περίαστα χεημίθ τῶν» 
Ῥεσιιηϊατιιτη, περίουσέαν χρη μούτων ἐκ ἔχοντες. Τ μον ἀϊάς5. 
᾿αλαμωρὸς, ΟΡιιπὶ ἃ Ππιοπτία οἰατιι5. Ν Δ ΖδιΖθηι}8. τοστυ τη 

σία πονυοίας χρὴ ὁϑτηγτα τα γτὶ ἱπιρτοιῖτατε . Ποπιο τ. Ατί- 
ἤδη, ὄζων τρυγ ςυπρασιας, ἐρέων περιασίας, 1 πλέτου. πε ριεσύήαν ποι- 
ΧΕπορ, γοπὰ ἔλοοτγο ἴσιι [λἐξίταγς, τοὶ διιμοτο ἔα πα} ΠΠαγοπι. 
ἐριουσίας, οχ ἀοιιπάἀαητῖ, ἐκ τοῦ πλεονείζοντος, κὺ περιόντος, ἐχ ἢ]- 

σι. [π. ν πᾶς οπτοΠουοοε ἐκ περιασίας με χαπτηγρρεῖ, 

πῇ τἄτιιπι αὉ το οἵἱ] παέξιις οἴ, ντ 1] απὸ ναςοῖ ΠγῈ 
το, δῖς ἐκ περιουσίας πονηρρὶ, ἀρ οαπἀδ αι} ἴῃ Ὀου οτὰ πη 
τύπιαιέ σορία Ῥγαιιὶ ἀσθητοῖ(ντ 1άεπι αἰ "δὶ ἀϊςῖτ) οἱ ξ 
πογηρρί, ρτα ΝΑ ΖαπΖοη ἐκ περιεσίας πογηρφὶ ἀἰσιι ὨΓΠ ΓΖ 

Ὁ ἃ0 ποπηίης ἰπ(τσαπτο ἀπίπΎι αὐ ναί ἀρ ρ σᾶτ, 4] 
πάὲ ἃς Ἰη σηΐτοῦ Ριαμΐ [ππτι τον. ἐγὸν ἐκ περιουσίας κρῳτεῖν, 

πὶ αθιιηἀὲ νἱπσοτο ας πμ110 ἔπο Ρογίςι!ο ροίϊοτ, ἐκ πέριυ- 
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σίας δὴ, ἰ( οἵδ, Πιρον τις, ὃς αθαμάαητῖα ἱπάον οἴξ, Ατποτοῖ, 
ἴῃ Ργοδίςαν, [ας ξ, 4. ταὶ ἐκ αὐρκουσίας καλουύνα φτροοίμια, ΕΟ πλοΡ. 
εχ ἀδιιπήλητσία : ἃ Τταρεζιητ, οχ οχιυδογατίοης, εἰς κφίδλιϑις πε- 
Θιουσίαν, ἴῃ ρα] οἰ τσ τηῖς αἰ ηγϊγατίοηςπι, Ναζαπζοη, τ Οτα- 
τίοιι. περιουσία!» ΟΡ 65 τοσοῃ ἴτας, ὃς 4: αἰϊογιια παι, ἢμον ἀϊ4, 
«οεόσο δι κ᾿ περ ουσία!, ΓΟ Π]ΟἸ ἘΪ τ. περιουσία, ρτ ΟΠ τἰτιάης ᾿ι- 
τηοτβ γε ἀαητὶς. Οαΐοη. αὐ Οἰαιςοη. Περεουσία, τιΧτι59 
Ἰαίοἰτια. ῬΟΙγθῖι15, εἰ τρυφῆς κὶ περιουσίας χάριν. πο ἐς ΠΠοὐοτιιη, 
δί (χὰ σαι. Δ 6Π1, περιουσίας χαΐριν ταὶ ΥΤ᾽ μουσικίμὴ δῆηπτλι ον εἰ - 
σκέλει. Περιουσία, [}115. σωτηρία» σοὨ γα αΓ] οὐ ΠσοἸ απιίγᾶδι 
Ὑπὸ τοι πἴδιεςε, ἵ. Πρ οτος, Ποιπο ἢν, ἐς (αΠἃ Ἰοσατ, Τίς οὐ καὶ ταύ- 
τὺς περιουσία, φόζων αφηρηυὔϑων ; Οἰἃ ᾿ρίταγ Ρτοάοῇ Βαης [ὰ- 
Ῥοτοῖϊς, ἃξ εἴς προ πιο. 

ἹΠρρμεστοίζω, μ οἴσω, π, ἀκα ΕΠ} 05.115 φἔπιιο, ταν ἀϊιοο,αΠ]άεο, 
περιχεΐϑοημαιἿΝ οὐττι ΑΒ (ο]. 
Περικσνασμος, ἃ, ὁ. ΡΟ ΠΟ. ρεοι] ππι,οορία, (δ τα πτῖα. πλῆϑοςἷ- 

παρξις φυσικὴ, δι 14, : 
Περμκστας-ικὸς, [ΗΘ 5. Πογπτοσ, 
Περιέσι(θ., εν ὁ ἀσσαρτιιϑΉ ρου ἰάτὶς. ΠῚ Πἀπτίμνς: πο ΒΗ πιις ἀριὰᾷ 

ἸΝαχαηζρῃ, περισιίθ. λαὸς ἐ σεῶνε μιοι δαὸ τ ἐϑνών,ςαρ.17.Ἐχοά!: 
ὙΟΙ Γιατί νθυῖ εἰς τη 1 ἘΠ] ἴπι ροοι Ππππὶ ἄς σιπλ15 ρορι 5. ὃ. σαρο 
7. Πουτογοπ ΠῚ. 3) ἀυτο λαὸν περιύστον, ντ ΟΤεῖ οἱ ρορ 15 Ῥϑσι- 
Τἰατῖς. νἱάς Αρο το]. ςαρ.".44 ΤΊτιπ, Ομ τυ (οἴ οπι. κὐδὲ τῆς ἱερω-- 
σύμΐης, ἵνα «ἦν ἐχθρῶς πορὴς αὐτοῖν δεακ εἰμῆρ'οις ἑαυ τι κα τεικλα ξῃ κὺ ποιή 

σῃ λαιὸν περιάσιον, ἢ! Ο ΔΙΙΓΟ ΠῚ ἤετ|5 Πρ πὶ Πσατιοηΐς γάτῖο οὐδε ριι- 
τατιτ ΠΟ « περινσίαν γοσδς Οτατοὶ φὰ 4115 ΕἸΠΠῚ {πρεγῆπης ἃ ηο- 
Ὀὶς τεσοπάϊιησιν, ὃζ Ῥτὸ πιαχὶ πιὸ ΡΓΟΡΙ 5 4ς οτατὶϑ [αου τατῖς 
θὲι9 παδεπτιιτγ, 

Περιοχέωγοϊτοι πο ὃο, νπάς γῆ περιοχεῖϑει ζώοις ἀϊοῖτιιτ ΑὐΠτοτο ἃ 
ἂς πτιη 40; ἴ.τοιὰ νοπἸ οἐῖς Δ Π Δ ΠτΙ.1Π1» 4ιι: ἴῃ εὰ ρα [πὶ οἶτ- 
ΟΠ ουιιητι!τ, 

Πιεριοχιὶ ὅς οὐ, Πλττι Πγα 8 ἀΓΡῸ ΠΟ ΠΤΙΠΊ, ιἐσύϑεσις, σιω οχιὶ, πηι ητῖον 
ςΟμρΙ εχῖο, ν αἤσι  ππην ἃ πυ δ τι159 ΓἜρταπη, ργα Πα τ, ἢΠάτο;ς. 
τ λα. Ἀ 6 Ρ. πύλες ἐῶ ἐν περιοχβνο ὉΠ ἀοθατιγ οἰυῖτας. ο4ρ.:3. ΠΠ}0. 
4.:Ἀςρ ἴῃ Αξξ, Αροῆ.ς.8. κνὶ ἢ περιοχὴ τῆς γραφή ς ἰὼ αἰεγίνωσκεν., ἀῶ 
αὐπν,οςιι5 [ςτὶ ρτιγαντ να! ρὸ ἀἰςῖ Πλι15 τ ραβασε. ν εἰ περεσχνὶ 
4υοα ν ΘΟ, ΠΊ118 ἐἰό εομέθημον εἶ ντ Ἰηΐγα εἰζ ρογλοάμις, δὶς νογὸ 16- 
Θ᾽ ἀοδοῖ το Ῥουγὶ σάρ.ζεν δ] σοττιιρτὸ (οτυρτιεη περιειχ ἐν τῇ γραφῆς 
Περιοχλαρια Τπεορῆτιάς διῇς ρίδητ, Π.1.6, τι πιο! πστῸ πε 
ἅτάμς ἱπτορι ΠῚ ΘΏΤΙΙΠῚ, οσοκοέρπηον: ἃ [σα ΠΠ|π| αι ἀ [τ πιξ ἴῃ ἔγιι-- 
ἔτα ξοητίήοτι νῖ4ε Πρρχοίρπιον, Αρυ (ἱς. αὐ Ατεὶς.1}5..3.Α.- ερο 
Ὡς ΤΊτγοηϊ αι] ἤεπη αἰ ἔξαιν! , 40} τοῖαβ ρου οσῆας Ρεγίςαιϊ ίο- 
ΤἸοτ, Γεἃ δρίητετὶ {γ 114 δατῖπη.1.} πτοργαπν ρεγιοάτιπι. 

Περέοχίθ.,., ὁ, πη ΓΩΪτιι5.ἃ περιίχο, α] το 41} {Π ἃ περιοχέω, οἴϊοτ 48] εἶτ 
σμΠΙΘ τατ. ; 

Περιοχιάϑη γῆ ζώοις τογτα ἀπ πιὰ ΠΠΠ γο Πρ 15 ῥῬτοίαττογτα δηϊπιαὶῖ- 
θι115 τγίταιν 46 ἸΤερκοχέω, 
Περιποιϑέω, μα. ἡσω πιηζϑ)ν ὁ Ἰοτη δ ητὶ δβδέει} τη οι! οΥ, περιπτεϑ ὡς ἐ- 
χουθογροιίοτονΝ δυιτι περιπαϑοιῦτες καὶ λοι Τυροιυῦτες ἐφυςᾷσ, ΡΙ ατατο 
πη ΟΥποπετάοπι ἐπ Απτιοηῖο, τοι 2 σεαυμαπίας ἐπεσκόπει περιΐων 

Αἰὐντανείθυ, δεδοκρυ μῆῤίΘ- κὶ περιπτυϑών, ον ἔτοσῃ ὡίπιιο ἀτιδίτατίοπςα 
δι αηχίοϊατο Ρ στη Οα Γλπορρύμϑυ Θ-, ὦ περιπαϑὼν, διειγὸν ἐζού.-. 
λδυσε βέλδυμα, αἰτιΔη5 δέ ἀΠΧΊι}5 ἱπηρατίοατία, 

Περιπαϑιὶς ἐδ. ὁ ὸ ἡνν πε πιοπτεγ αἰεέγιι5. περιατώς ἐμπαϑὴς: αἴε-- 
ξεῖθιι5 ἐπ δ ἢ 5. 4Ζ4η2. ΡΟΪΎ. ἐσὺ τὲν ῥίψω κΤ᾽ κρημνοιῦ πτερέπου-- 
ϑὲὺς γϑοομβυ Θ΄. ΡΤ τάτ.ἰπ Οριι[ο. οὐθὲ ἀοργισίας περόπα ϑέςερον κέ γήν» 
αβείει νοϊοτη ςητίοσο ἀϊσογο, 

Περι πτεϑεοῖς, ΓΤ ΠΊΑ σ 8 γ] αἰξοξχιι πη ποίσῃ, μάλα περεποϑως ἀϑὼν 
ἐλεγεῖα συμ πα ϑητικώς, 

Περιπαλαχθέωνα), Η εἰγς. ε(Ἐ περιπλαικίκῦαι, 
Περιπαμφανόω, ὈΤΟΩΥ [ἐς δῖτιι οτ δ 5»οἸτοι!π δ σθο. 
Περετα π]ώνω, ΟἰγοΙ Πρ εξξο, περιορώ, οι} 5 μουν α!ἔγο. Ασατας,Πυλλα- 

κις ἐξ ννωῶν πέλαγος περνποιηῇ αἰγοντεςς 

Τεριπαρεὶς, ἐντος. ὁ τταϊοέξι!5. 
ΤΙεριποτέω, μηδ, πὶ Ἐκ ΟΡα πιο, οἰτοζατηδιο Ῥαυΐο πιττίς, 4 

Δτη υ ον ποοάο, ἤρατίοτ)ν ογου, πιο δχεῖσθο. Ν στ. ΑΓ περέπτι-- 
πεῖ κα τάκτως, (ε δενίς ἱποταϊπατὸ, Ἐνα[ περιστιτεῖν τοῖς ἔθεσι, ΓΔ Ρ.11. 

ΑδιΑροῇ. ες τ το [ἴτυτὰ ν πεγοαχτα οσδἰιπεταςίπες απλθδιι- 
Ἰατὸ. λα Ἐρμε. 4: ἀξίως περιπατῆσαι αἰ κλήσεως τὸ ἀϊσηῖτατο νοσά- 
τἰδὲς ἐπΠίξενε,  βόγοῦς. Αὐλϑρ πη ΕΥ̓ΠΙΝ. περισατεῖν «ἴω καίτων 
(ἀτῆταν ἀθογἤιπι οὐγῆτατγο, Τογδ. Τεριπτατεῖν; οἸγο σι! ςἀτος Οο], 

ποριτατητικὴ φιλοσοφία σὰτ ἀγα» 5.16. 1π| ν Οὐ Αἱ ρις οτέλης, ν 1, ΘΟ], 
ἢ.20.64Ρ. 4. : 

Περάπατος»ου, ὁ9 οὈαπιιατῖο ΟἸςετ. ὦ δετγεη. ἀφατη α]ατίος ἀπι 
διυιατίο. το ζἕζι απιδαϊδηδι : Ττςίλη. δηατείνω μῶν τὸν ἰθέπατον; 
εἴτατο σγεῆιι ἁιιδιι ἐπι, Χοπορίοη. ἴῃ συ πηροίτο, εἰξανίς τὸ 
εἰς περέπατον, Γαττεχὶς αὰ ἀςαπιρυίοτίοηοπι. Περίποτος, διατριζιὶ, 
δὲ ἰοςιις ἐχεγοϊτατι οη 5. ΑΥ Πορ απ α5 ἴῃ Ἀληΐς, καὶ σοὶ γδ αἰδέπε- 

τος κάλλιστα πἰρίγε τούτου. Χ ΦΠΟΡΠοηγσρωὶ γδ εἰς «ζὺ περιπαΐτοις νὴ πεὶ 
γυμνάσια και,[ε ςοπξογεδας ἴῃ ρουτῖςι ει ρογρια5 ὃς [ΟΠ 5, 
Πεξίπουτος, ρτὸ ἀἰΠριιτατίοπο Ρ ΠΟ ΟΡ τῖσα. Ρίατο ἱπ Ρμαατουιτῦ 
σας ὁδοιὶ ποιῖικαι ἕξὸ. περιπάτοις, ν πὰς περιπετητικοὶ Φιλύσεφοι, δῖ ΡῈ - 

τὶρατετῖςα Γεγπιοοϊπατιο ἱὰ εἴτ, ἀπ μ] του α οἱ ἐς τοῦ περιποτους 
τς ΤῸπι: Ζ29 ΡΡ κα 

ΣῪ 



448 ΠῈ 
Ῥετάφατου οι ΡοΥ Ἀγ τῆι, 

περιποπωἱπ ρετσονροτίροτρο, ; ὴ ' ἱ 
Περίπεζα. Ν Ἰὰς πεζαὶ δῖ πεζίδες, πέζαι δὲ πεζίδες ἀϊσητας η νεξὶ- 

τηεητὶς παρυφαὶ αιιαΣ ἔπιας αῆρὶ τοὺς ὥας ὃς ατιοῦ 1{τὰ ἔππητ παρυφα- 

σρῦβα «δειπεζα.αυτὶι, ΡΟ .1, Πττηθο οἰγοιπάλτα Πιπθτίατα, 
πιεριπεζία» εἰν. Ἰλιι τ τας τα πείγοσις, 
περιπέζια αιο τεῦγα: ἔππτ ργορίπαιια. Ρ ὑἀὰ 
περιπείρωγνρογξοτο, τγαηβῆρο. ᾿ξ, Ασσιίας, περιπ είρας «δαὶ χογχίω, 

αἰῆσοης ἰλη σον Πατεῖ Οαΐθα. 
περιπελὴς εἰ.» κα ἃ πα! Δ τι5, 
Πιριπελοικα ἷά οἴτ,ν ̓ποο ρο ΓΟ πὲριγέν μαι 5 Ἀροϊίοι. [15.5. δομο- 

Ττοσιιπλο αι ρ οΥ[Ἐε5 [απὶ ρατεῖςί ρ. περιπλ όμν!θ- ργῸ ποριπελόυδ 8: 
ἀαῖτη οτρεπι ἢϊ ν εἰ γοάϊτ ας Οὐγ.λ,8ὃς ἀρια Ηείν.ἴπ Ἐρίρτ. 
ἀἰεῖτυτ αϑριπλιουῦα ἐνιαυτοῦ. το οἰγοιιπηιοίατο 1ῃ οὐδοπι τα- 

ἄειιητε. 
περιπέμπω,αὰ Ἰπ αι! τὶ οποπΊ πλίτος γα Πηλΐττο. 
τεριπένομο»ἱἀοττ αιιο οἰ μφιπένομαι αὐἰοίπεπῆ ον. Η εἰν οἶι. ἐχροῃ. αὖβι- 

πεπεμῖρον. ὃ 
Τιεριποποιημῆῥον, ἀτῖς Πηρα τὶ 8ὲ ἰη Διμττῖᾳ ἔα έξιιαι , περιηλώς πέποι»- 

μϑθον, ΤΠΟΟΡ τ. 
περιπετήατα, οἴ τοητιις εἴτ, Αρο].Ἀ μοά, 
περιπετάζω,οχτοη ἀο.ὐριπετώσαν τες, ΟὈτο ἀθ πιο) Ομ ΠΊ ἜΧΡΙΙσΔῃ 

τον» Δ Ομ πη 65. 
τιεριπέ τεεσμμάνν Ἔτι πα, σοττῖπα, ΝΊἀς Περίςβωμοι. περάπε τοίσμιατειγαι! ! ς 4 

(ητ,αιιοὶ δα ογπαπάτιτη ἰοσιιπὶ Ἔχεθηάμιπξι τ, 
τιεριπετας ὁ 20 ἸΓΟΙ Πιοῖτοᾶ ἐχραηῇι5 γεὶ οθτεητις, 
περιπέτεια, ἧ, το] οΓἰτᾶς 5) πργπέτεια. Περιπέτεια αριιά ΑτἸ τοτα].1. 

ἈΠοτοτσ. ὃς αγτῖς ροετὶςο5, οἱ τη Τ γαραάϊα γοσιιπὶ [υδῖτα αιια- 
ἄλιη νατιοταφοῖη σοηττατιίτιαις ἱπηπχπτατῖο. Ἐπ εατ ῖπς (στ - 
Ῥὶτ Πσηϊῆσατε τὸ τυχοὺ συύμραμα 5 1, σαίιιπι ξοττυ ται δέ γθυπι 
δὐοητα πη. Ατίίεος, ΗΠ τον. 8. καὶ τις συμᾷαήνει πἰριπετείοι τού των ἐν - 
οἷς ΤΥ̓ΡῚ αὐτὴ ϑαυμφισέω συμιπήώματος Ῥο ἔς νήοτιγ, ΡΓΟ σα[ι 
τὐϊγαθ 1}: Ηογπιοὶ ἀπ ρτα αείοης ἴπ ΡΙ πίαπι, ϑεγαθο [107. 1. ἐς 
Ἡοπιετγο ἰοηιιθη5, ἀληϑιεῖς αὗριπετείας Δρ ρ6| χε αἱ το γἰατι Ὁ. ΠῚ 
Ὑτοϊδηὶ, ΡΟΙ γ δὲτις ἀοσορίς αι] αὐτὶ τῆς συμφορρᾷς δί αἷρις σεως. 
οαΐ ορροπὶτ ἄυτυ χίαν: ἤσιις οὐ!ᾶ Θταρότῖι ἀε Βαρτί πιο. Πο- 
ἄοτιις ςοηττὰ, ἀντὶ τῆς ἔυτυ χίας ν[ι5 οἴ, 1 οἴ, αἀυοῖγα πα δί τὰ- 
τᾷ ξουταιπα βε Ποίας, ἸΝαΖαη. ἴῃ Οὐ, δε τινα τελείως αἰκούσιον πε- 
ριπέτφαν » ργορτογ αἰ δηχίτατοιη. αιιαη άπ ςοητία ν οἰ ταῖο τη 
λποϊάφητε π|. 

πιΈριπε πὶ ςέίθ.. ὁ καὶ η΄ σοπτγατ 5. ΓΕ πηογατ 15 ,αϑιπεσωνγἱ οἰ ἀοη5,11- 
ξατγθηϑ απ Πατίπιο Ρ] ταν. ἵνα μὴ αὗρεπε τιὺὶς τῇ αὐτίᾳ τοῦ ρόνε τοῦ 
ζητουυΐμευ γβύνπω, ας ἴῃ οτίπιξη ἱποιγγούος. [4 6Π|; Οἱ ὃ Κώσευρ με- 
χροῦ ἐδζησο διώκων, τοῖς ὀρύγμασι αἷρ ὑπετοὴς γηυ ἐὥομ. [ἄστη ἴῃ Οἵσοτο- 
ποιίζῷ δέϑ. ἐμφυλίοις πολέμοις σὴρπετῇ γγυεῶλτε! τία) πολιν. ἘΣΘ πΊορ. 
πϑριπετεῖς γδ ἑαυ} ἄμφω γίνονται χόγοις, γτογηιις φαΐ τ [15 1ρ 15 
νου 15 τοδαγριειις : Ἰῃ Πὰν οτρα ἱπαιγτγῖς : ρα !ρηδητια Πρ 1 1ο. 
ααΐτατ. Αρυα δορἠοοίεπι ἴῃ Αἰδοο; ἔγχθ- οἱ αἷρ πετὲς κῳτηγορεί, 
14 εἴν, ᾧ οἷ ἔπεσε) ταί απν ἴῃ χιιος ποῖ ἀϊτ, ἵπ ιιο [Ὲ ἰμάῖε.. 1, 
δηἤσονε τα ἀϊσαιη, οἱ σα άιιοι! 591, ἰη 4ιιοπη σο  [αρίμς εἴτ, ἴῃ αι 
Ἰποιδῖτ, Τάσπι ἰῃ Απτίρομα » ν Ὁ] παῦγας Ἡατμηοηα αἰγοσπηξα- 
ἤιπι Απτεὶσοηα:οϑζοοπιρίοχιιση {Π|4ππ|,ἴτὰ 1α τα πη} τα ρογτι πὶ 
ας, τοῖν οἹ᾽ ἀμφὶ μέσσῃ εἷριπε τῇ το σι εἰ υῆμον. τρὶν ὀποληφ 9 κῦμ κὸ 
λυύϑιι οἰ ιπετεῖς, οἷς αὐ τοὶ ἐδὸ ῥτοριαίοις ἐ ποίηστιν. ἐφυγον 5 ξΠσαγιιαῦ 
Ῥυϊιιιαπι οἰ αι οτεητιτ ἃ ΒΟ πλδῃ 5 Πιραγιιση  οητίθι155 ράτο- 
τουτί ιις οα ψαθιις5 1105 αἴοσογαητ, ΡΙ ατατο.ἴπ Βα ]ο. κῆδεπε - 
πῶς τύχα, ἘἙατίριάες » ἔοττιηα οἰτοπατα ὃς ἀϊιεγίς. φϑεπετέα 
πορύγμια τού σφι εἰ ποιη στυντο 7 τος ΠΟΙ ἢς ΟΡ ίξιιτας οἰ οσογαητ Ηο- 
τοάοτιι5. 

Περιπέτομαι»οἰτοιιπιιοτιο, Α οι ατίτο. Γςίδηι!5, περεπέτεῶϑτι τοὶ πε- 
λάγη. 

περιπετράζεῶτι»ΟἸξο αἰ, 1114 1,αϑρ κρέεῶτι, Η εἰν οἷ. 
Ππερίπετρον. εἰν οἢ, αὔξει τ ργο πειντουχόϑεν ὑξέχον, γε Πτ ν ηάΐαιις μα- 

Ῥεης οἰπϊηξητος ροτγαϑ ἴοι ΓΙΡΈ5. 
Τί ερπέπω,Ἰπιιοΐιο; πη ρ οο, ὡρικαλύη]ω, σοηῖεσο. ΑΥΠΟΡ Δα, Ϊη 

ῬΙατο, ὀνόματι αἧριπέήεσι τίν μοχθηρίαν, ποπηῖης γοίδοσ ἱπιργοθὶ- 
τατοπηἱ, αἰρικαλύπῆασι τλοτα ρΡἤοτΑ Στὸ τα ζύμῃ τὰ «ἴχφετοι «ὅδιλαμ- 
ζωνόντον,ἱ ἃ Ῥαπϊ οϊδιις 4 ραίξαπι οταἤτοτοπὶ ἤρεοϊοία βατίμα 
εἰγοὔᾳιααιις σοηίρογσεης ἄτα τὰ σοξΑ πὶ τοάάας γοηάιδὶ- 
Ἰιοτξ. ΡΙατοιο, ἀς Τρ. λόγοισι ὃ ταῦτει δ «ως εἰς τὸ πιϑεινὸν σὗρ)πε- 
πεμρῆϑα,οατοτιπι μας ἱερότε ἀϊςοπάϊ (οὐτὸ Πιπτῖπιο τα Γαις. 
π᾿ Ασβματγηα  ὑριπεῆφν τὸ πράγμα ἐν τοῖς κόγοις, ΑΛ ορ .ἴὰ ΤΒεί- 
τηορ ὅσωι ἔτι εἰρ,πέήεσιν ἑαυ τὰς τρρϑϑοέτοις γ᾽, σοπλὶς ἀρ ροίτὶ5 ἤιο- 
τιιπὴ οΥἰ πίτι τη τγρ τι Δ] ηςπὶ νοἰλητ. 

Περιπϑυκὸς ἐΘ.,Ὁ κα ἡ, ἀτηατιὶς ναϊ ἀς: πικρὰ γδὸ νἱ πδύκη, 
Πρριπὲφϑ εἰς. ἀφοςρτιι5. 46 Ππῖτι!5 οἰ Γοιπιιςητι5. ὠτουτηϑείς. ΑὙἸ ΟΡ. 

ἴῃ Μείρις τούτοις τοῖς ῥημουτίοις αὐεαπεφϑ' εἰς. ὰ τὠξιπέήω, ᾿ 

Τιερεσεφλέυσ μδ Ὁ. οἰ Ρ] τι πειζτισθη. ἀρυά Ἡςτγοά. ὠθιπεφλόῦ- 
σμῆμα πυρὶ τὰ τείχεα ἃ αἰδιφλόύω, αιιοά Πραὶῆςαῦ ἀταατο)ν το ἴῃ 
αἰτοιτιι. 

Τιεριπέφυκε πέτρα πολλὴ ταιἶτα οἰτοαπι χα πάτιῖγα ἰσσλαῖτ» ΡΙμτ. 
ἴῃ Τα πΊ1110. πῆρε τεφυκέναι αὐαράϑητονγ πάτατα Δ ἀοα Ροτοὶ ρ.)Ρ]1- 
ἴο ἐς ἔα: 

τιοραπυϊγνυμα οἰ τοιπιαιδίχς σοποτοίοϊτ, ἐν 
περαπήγννω 4 ἀεηΓο, αἤ σο,ςοατοτο ἔδοῖο. 
τπεραπηχμώ μα) τα ρ  οξξογ, ὅς εἰτο πο γ] ηἶ5. 
ΤπεραπίμελίθνγὉ, δ Ργρι σας, ΡΟ]. 
Περάπιμτρημι ΟὨςτοΏΟ. μ 

Περαπίπῆω, ἀειιεπί ο»ἀςςϊ4ο» ἀςλθο το ἱποιᾷο; ἱπουπιθι 

Περιπλ δινγαδιη 1.) Αροίοη. μοί. 

ΠῈ 

πῖεη δἀδιιοογοῖποιγίο 2: ΠΠ Δοτοῖ πυρί ηρο. Ὁ Θππ απ 
γἡ τοιαύτῃ συμφορᾷ αὐθιπέπ]ωκεν υἑαὺ τούτου, οἰ αἔξι95 οὶ 
Ὑδ1 (οἸεηἀμπὶ 5 ηιδ Ογαςὶ ποπηιιηαυαπι Ν δαττῖς 
Δ (οἱ πεῖ σερτο Ραί{ιι15 νταπιῖτ, εαπάἀέπιηις σΟΠΠΓ 
τιϊδυδοτς 5 τίη Ὠσονοῦο ἢτ Οτοσοτ. ὠπληςίας αδειπ 
τοοΐϊάδπι ἰῃ στ Πγοη Ἰητοιπρογαητίς, Εν τογιιπι [οἰ οπς 
ποη “οι 5 πιο ἱησαγγοτο Πρηϊβοατ,ντ ὠρραυίπῆ, 
ττοπατα ν (αι ᾿ποιΓΓΕΓΕ 9 ὅς αιιοάδιη νο]ατ οἰγουῖ 
ψηάς ἀριιά εὐπάεπι Οτέρου. τ᾽ ἰθλ, αὐτῷ αἴθε πὶ τῇ 4ν, 6 
τον Γοὶ ΟΧΊΓΙΙ5 1Π ΡΟΓΠπΙ οι ἀσοητὶς σεάατ, ΑἸϊοσαΐ 
ἑαυ τῳ, εἴς ΠῚ τρῇ σοπτγαάϊςοτς. ξοιπι ρα σπαητία αἰ 
δεῖς, Ομ γγ (οὔ 1,4 ΟοΥίητἢ. 1 ἶνα κὺ δοκῇ αὐτοῦ «ἴριπ' 
ὅτι, ὅζο. Αἰεχαηάεσ ἀς ἔμτο. τοι εὐτοῖς αἰξυπίπ]εσι . αἰεὶ 
φανερως ὅτω διαφωνίαν ἐ᾽ χοντες. Οτεροτιαἀιϊογία Τα] απ 
πολλοῖς ἐγχί οφυιῦ ταὶ ἡ αἰἰξαρνοίμιοις κροκοῖς, ἐς τοῦτο ψασαχθ και, 
παρὸ σαυτῷ ὠροδήλως πἰξιπεσεῖν, ὃ. εἰ] ᾿Ρῇ ταπάοπι πιαὶ. 
Ἰογεῖη τὸ ἐρήμην δοιι5 401 ίαπι ἤζάτιιοτο δέ φάἀπιϊξται 

, ἴηι οἱ ᾧ - ᾿ ἐτῦ 
πίπἶην . Πρ  οἴτοῦ ρτο οβομάοτς οδιιίαπι Ποτί ρου τκι 
Πορἢ 1 ΤἭς τη. ἐὺ μοε τι αὐριπί πη κακὸν 7 ἢ 4] τα " [μ 
Ἰαΐατι βιου ο Ὑ ππιογἃ ἴῃ 8. αὐρεέπεσον αὐτοῖς, 1 ρίοϑ οἴει 
Ἰηοιάοτιιης ἴπ ̓ ρίος Ποπηο λισοπεγα (ὐοποη, αἷραπί 
σελγείναοτ, 11} ἐπ Ρατα  λητος ποι 4 οτῖτ. τὔρεπέπῆάν κακοῖ 
ἴπ πιὰ]. ΠΟΥ πτορ. αἰραπίτῆ 4 τραλμασι νε ανικαῖς γα ταυσῖα γα 
εἰρτι, ΡΙατατιΐη ΡΈ ΒΓ] Γ τῷ αὐξεπέπηωχαε ρϑγματι υὑτϑραλγήσ 
ἤπρτα πποάϊπιπι ἀοίςη5, αἰδυπεσεῖν ιἰσοψίᾳ τυρρννίοος, ἴῃ. 
πο ἰηοίάοτα τνυδηηάϊς δ ξξατα, Ρ] τα τ ῖπ Βετῖ 
μ'πέσων εἰς τὸν μυρβν» 46} 1 ΘΔ ΠΠο,υμ:πῇ ν ἉΪ ΠΣ 
Ἑ“ερΉΤετ: Πα 1ιριι5. αὐραπεσοιζ αι τῷ ξίφοι, ΑτΠτορ ἢ ΐπς 1 
ἀϊο. ξίφ(θ» υὕσος: ἧστις ὀρϑον αἰ μφοτέραις ταῖς χερσὶ κὶ «ἴριπεσῶν 

ἄχει η εὐΐδπι Πιδπἰτῖς ἐγεέξιιπι ἀπιθαθθιις πγαπῖθι5» ἢ 
ἀςοιάϊε, 1. φυΐ σα πε ᾿ησυδαῖτ, ΡΙαταγ. π Οτβοης, αὐἰεπεσθν 
τοὺς ᾿δέας διειφορᾳ ον Του ἄς ρυῖ ματα ἀ  σοτά 115 «ΟΠ, 

Πεβεπί κα τοι ταὶς ἔΓασας, νἱπασοῖν οα 41 εχ Οἰ 159 ν οἱ γ5 Ὁ 
Ῥτείῃς 8ζ σα σατῖς γε Ἰπαιπιπτιιγ: ἴῃ νας Ὀτὶ απ γῸ 
ΑΠΠορμ. οπιηςη. ἐν Νεφέλω »Στέμφυκα κυρίως κέ 
σιῤσμικ τὸ “70 ἐλαών αὐεαπίσματα 3) πὶ ἐκ τ σαφυλων 
πιϊοά ὃς σοητγατίο πιοάο ροἤτιμαι ἱπιιθιϊ ξίιγ. σοι δὲς 
ΡεῚ ὦ ἑη τεγτῖα (11. 
Περαπλαύησις, 4. Οὐ οΥγατῖο. Υτοσ ΝΑ Ζδπ. 
Τεριπλ να ΟΡ ΟΓΓΟ: ρογΓοῦγΟ. αἴραπλ ανώμεϑεο τεῦ ταν ῬεΓ ΒΟ 
γασατηιΓ ΚΘ ηΟΡ.1. Ῥχἀϊα:, αἰϑιπλανώμῆν Θ-, ῬΟτΕΓΓΔΉ5) 
εἰτοιπηϊθη 8. 

περιπλεῖν) γοι ἢ πο. ΟΡ τσ,» τερο, αὐδεπέίω, Α σατο 
ΘΠ, αἰδεπλαίἥεται πηλῷ, ΤῊΣΟΡΒτ, ἈΠ, 9, ὅσειν διδιωῖσε 
αὐτῷ ἢ ςεατι αἴριπλ- ἢ σι, 

Ἰπεριπλέγδίω . οἰτοιτρΊοχὰ νοΐ ςἰγοιπιρίςξζεπάο [ἰδτο, 
Ἐρ βγη ηλατ. 

Περιπλέγνυμι,εδξεπλέκω,φιλώ, οἰτοιι ΡΠ οο.Οἱο, οἰ του ΠΡ, 
ριπλέγνυμωμάθπι ρι διι14, ἷ 

Περιπλεὲς, (ρον 16. ' 6. 
Περκπλείονδ. οοηϊπέξί πη. νεὶ Πεξὶ πλείονι» ἀτ πὶ. οἷα : 

πλείονός ὅδι τὸ γῆρας παισών ὁμοῦ ΥΩ) αὶ δυγων τῆς νεότητος Πα 
ἔξει οὔ, ιιὰπη οπιπο5 Δάο εἴσεπτῖα νοἰρτατεο, Θαζᾶ ὦ 
ἔζυτς αἰεὶ πλείονι. (μῦς ΡΠ τῖ5 σθατ ΝΊΔς τιρέ, Ἢ 

Περαπλείτε, ΡΠ] ἡ πη ροτοίε ἀϊοὶ νη ἀσσοητιι 9 γε} ἀπ οδ. 
ξείμηνν τάς Περί, αἰϑὲ πλείστου γω τοὶ τοῦ ϑεοῦ πυρσυωει)γῇ 
ςεἰεθταγς ρἢαγίπιϊ ἕαςῖο, Ηογοάοσ. εὐδὲ πὰ είς᾽α ἡ᾽ γέομαι 

ΠΠΠ 
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ΤΙΝ, 
ὙΠ 
ιν, 
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ΠΝ 
᾿ 

εἰλμ 
ϑμη,1}} 

αἰ 
μιν το: 
ἣ, 
ὅπ 
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ΠΝ 

Δ οι, 

ἌΝ 

ἀν} 

Ὁ ΟΩ 

υὐαι 
ΟΠ 

ὙλΝγ., 
μη 

ἐνπρμι 

8} 

δ τη, 
πὰς [ 

πιήτ, 

εχ Πίπιο, ΤΟΥ ἃ, αἷδὲ σλείςσε καὶ διαὶ πλιείς"α δόξαν αὐετῇ δι ι 
ἡγαχίπιο δέ ἀπηοῖς ἃς {άϊο αἱ οτίαπι υἱττατῖς ἀπηρὶς ἡ 
ποι πλείς"ε ποιούμωι πλυτεῖν, Ρ ατῖπεὶ ἑαοῖο ἀϊῖτι45, Ατὶ ΓΝ 
ῬοΙ τι αρ.1ο, ν 

Περεπλέκο, κ, οξω,πιεχα,ςἰΓοι πη ρ] οξξοτ, τη ρ ςξξοτ,οδτίπο 
τπιογτο οἰ γοιρ]Π σο. ΡΠ Ϊη ἱπαοί πο, Οὐγῇ: ξ, τοῦ ῥα αἴδιπλεχθε 
εὐμίω . Ἰρ{ιπι Δι ρ οχὶς ἕστο δατ. αἰεπλήκη ὧν πῇ δρυΐ», 
αιοτγοιιί»σαΡ. 18.100, Φ.  οριην. ΕΠ νοτὸ αἰθεπλέκεϑει 50 
ΡΠ Ισατὶ, Ομ οἰσογοναπρὶ ἐξ], ἰγοιιρ] οξἘ]ν αὐρεπή σε 
Ἰτοτεῖος ἴῃ τς (ας σεποτγατ. ἐς σοΐτιι Γοτρ πε απ αἴρασλ 
δγήλες οἱ ὄφεις δια αὶ ἐφυΐαν τῆς αἰοφ π]ώσεως οἱ, αὐἰδιελίηηο 
Ῥίεχα νοηογεηι ποιδες,ἀἸοῖς ΒΡ] αῖις, περιπλέκεινη 
1πποίιοτο ογδιϊοποπα νου 15. ἃς σοητοροτο, ἀγα οὔ 

ἴδηπι τη ΟὈυηρτάγοννε Οὐ ητ,οαυίτιτ ἴῃ ρεαίατ. 16. 
ὑκ οἷ, ὅπως δεῖ αἰθαπλέκειν, δλίκω πίω ὶμέραν π’τπορνά, μῆθ Ὁ» 
ΡΘΕ νοτθοτιτη, ἐπιιο ογὶς τορογο, ' 

Περέπλεξις φως γὴν, ΠΡ ΟΧ 5. ἴ ΓΟ ΠῚ ΡΙΟχα9.Ρ  πν " 
Περιπλέον, τὸ. τοπηριι5 ἀρ Μιοος; αιιοῦ Δαν ρἤυφ φυὰπι ἀς 

πιοτατιτν ἀρεῖ. ΗΝ 

ἦν 



ἜΜ ΜΜΡΕ ΔΟΙΥΥΥΥ τι 

ΡΕ Ηυσνρ  οπί οσοτοξεγτιις, εἰρέπλεως «Ἰοΐτοτ Ατεὶ- 
ἡ σώματος: ΠΟΥρογὸ ΟΡΡΙ οἴπι5 Δ ἴμηιι5, ΡΙατατοῖῃ 

αἰδαπλέὼν φυνλοις, [ΟἹ το πὶ, οἰσου λα. Π1|5.5.σαρ. 160. 
λῶν αὐδέπλεα, ΓΑ ΠῚ} ΕΟ] το βου τί Γἀοπι 15.3.6 αρ.4.6. 
“αν. 9. ΑΥ̓ΆΤΙΙΣ ἄς θοθιι5,μυκηθμοῖο αἰεί πλειοι οὐγόρων ται» 

ν 
Βα ὃ “οὐρα 
τρῖιπι παυ!ρο οθηατο Ὑ ΓρῚ]. οἰσπαιρο, οἰαἴῆς οἰτ- 

οὐνοία αοῖο, ἠϑυΐθιις οἰγοιιπιις ηἶο. [τ πο5. οδοο. ἤλτιο 5 
σῸ 5 Ὁ αἰο οἰτοιανασο, Ῥγωτγογηαιίσο, γ]άς Πλεῖν ἠπ 

ὖν 

δα βώλεται πῆς ἡεῶς. καὶ «ἰδὲ ὠρύϑεσις στὸ τῶτο δηλοῖ. πὸ 
ϑεγν [πτονς Τ τον. αὐϑέπλέειν ἀὐχὶς Ποέϊους Οἴσογο Ἑ- 

Αττὶ "0.5. ὃς Γιοιισάτοι βςέξενο πιο] ςἤτιιπι ντἀςοίνατετ, 
το". δ κα ἐγγηαρηιι5. μέγα γργστοταη 415. ν {Π 6, ἐπι αἶϑι- 
νῆσος» ὅζ 6.1 τς Δη115. ἕ κρόςτον ὠών πέϑου πέρεπληϑέςερον, Ὀ]11- 

ὑτο ΡΙ ἐμὸν ἤις οἰϊ ἃς το υιμκίἀπεῖ, ἔτε αὐξιπλυϑεῖς ἐς βαῤῷι, 
ἡμμετρον αἰδεγιχραμουῖο οι Γς ἰΔη. ὃς αἰριπληϑεῖς αἴϑρυποι; 

τορίοτο σογροτγο, Αἠαπηδητιῖη ΡῈγ Πορποιη. 
ἐγδίωχαειξάδίω «(διπλὴ ϑὼ, Τρ] ςΟ, Χοπορ Ηςοίν. 

ο αἷς οτίατν αὐριφλιφῶς (τἀ 4υ1ΠῈ ἘΧρΡοηϊὶ τἰριφάδγω ν᾽4ε- 
Ἰδοιάιιπὶ αὐριπλὶξ ρον εἴη νἹτί πιὰ {ν [4 : οἵδ φημ λά- 
ἽΟΧ νοῦθο ὠριπλίασφάνοι σαἴμ5 ρᾶγτῖςῖρ. ργτον, αἴβιπε- 
Εἰτατ, οχροιὶτ αἰρι(εζικὸς, ν᾽ἀ 6 πλιοσϑ ὅλοι. 
ἐν οἰγο Ρ! ΟΧαι, ΡΠ ἢ, οἰ τοι Ρ] οχτο ἰαμ "ΟΠ ἸσγιΠΊ, 

ι ἀμλυλρ 65) ἱπιρ! σατο, Ηας οίληι αἀἰοίτιιν πἰδάφρασις 
ΠΠΙΔη. [10.8. σαρ.6΄. ἘΓΕγ πον οὐ πὶ το τιιγρὶβ 0 τι π|5 

ΔΙΟ] οτὶς τα ρί Γατν 
ἰγοιηηρ ἐϊοατιι5οἴτοιτι οσἰγοιηατις. 

ἀγα. οἰ Γοαπλματ Πρ α Ὀ1]15, αἰδέσλυς δεὶ γῆγ οτὰ πσιι!σαηέο 
ροτο τ ὙἼ Βιιον ἀ.ἴτα Μα}}4 ὃς Ογατοιι5 [πξογρτος, 

Ὁ δὴ 4. ΟἸΓΟΙ Πα Π} 9 ατῖο, ἐκ αἰδέπλε, οχ οἰγοι μι χέξι!, οἷτ- 
αι] σαηάο. 
ἐφρας [ΤΧῚ τ αι ἢ οἰ ποτὶ 5 ρου πππτπιπη. 

2 ΟἸΓο 10 Ὁ ΟΠ ΠΟ ρικλυσμὸςς ρεο 16 524 1] ρτοἑα- 
αἴ ρταοορϑ ἱπαπίτίο, ἱ, αὔοχίθ., ΤΉ ΦΟΡΙΙ, τῆς κοιλίης πα- 
ἀἸοῖτι 40 Ατοῖαο Ὁαρραίοςο. Ηασς ἀεϊεέξίο ἤροητς 
ἰνησις ἃ ῬαΓράτίοπο ΠΙΠΪΔ. 

Ῥου ονοἰγοια! Θά! οη.110.5...4 Ο]Δπ. 
ἐσω Ρογπαιιῖ σον οἰ ΓΟ ΠΠ 60. οὗὔθο. «ἰδαπλώοντες. ΟἸΓΟΙΙΠῚ 

1 ἴος, ᾿ 

ἴα ας ἧς ρα] Οἷς ΟΧΌΪ ΠΟΛ Ατ ον ΡΙ  Πλο 8 ᾿Πἢληλτηαῖῖο 
δὲς ἀσιιτα. ὃς ἐρίγαπε! ἀϊ ἢ ον!τατοιάς υα Ματςε!. Π|.1. 
14, ἃς Οαἰ ες. Οἰαιι.εα ἀυσοῖα ἔς τὶς οἱν συμπῆωμα οἶτις 

τππτι ἢ ϊς.οἱ ἐν τῇ αὖριπ νδυμονίᾳ αι] ΓΡΙγα παι Ἰασογαης ἀ1Ὲ- 
τον τ τοτ, τὰ ῬγοἸθμνατὶ Ὁ. 
ονικὸς 6261] ΡῈ ΠῚ ΟΠ ν 115 [αόγας, ΤΟΥ. Π10.1.ς.177. 
πατῖτις γδγχσαγ ἃ Νίατος Π09110.2. Χο ζ,ς. 20. (σατο (ο- 

ΤΠ, αὶ [1.8.6 το Ἀπιβῖςσα, οἵϊε5 ὃς ἤιος πίη} πλοῖο 
τὸς νοσαζ ΡΕΠΠΊΟΠαΓΙΟ 5. 

᾿, ὅς 
αι οἰγοιιη ἤρ Γονοϊγσππμαΐο, 

ῃ 
αἱ, ἀςςοπη πιο οαἰοςῖ» ὑσοφηροτει αὐμύζοντει, ΡΟ Τιχ. ν Ἰὰς 

ἧς οὐ» οΥδίσυϊις φαΐ (οἱ εῦ ΔΙ Πρ ατὶ ἃ αι πίαλπὶ σοητὶ 
ἀΐδιις., νῖςα σα! σεοττιη, πο Ῥεάος [ἰδ λητιτ: ΤΟ] ἢ. ἀριά 

Οοτ αἶρε ποδί. ΑΙ τ. τίων ἐν κύκλῳ ὗῦ πύεα ἄστιν κὺ κούτω, Ὁ 
τὸ 5.5 ὁ χὰ οἷς να] ἂς ἀοΠά εν} 15. ατηα Ὁ1}15..ς 

ἐἕομμαι, μι. ἷ σομαιγποημο, ν οηἀίςο ϑὲν Πιγρ ραν ῃὶ ἐγ ριιο ὃ ας 
)»οἰξιδγοπο ουμαμ:ντ τὸ μὴ τρρσ'ἥκον πέρα ποιή σεεόχει γα [οι α τ ΓΘ ΗΠ 

Ἔγογς 9 δυποί, Περεποιξ μα!, σου ρᾶτΟυ αἰ ΠΟ 9 
Δἰεγοοτυτοτοσοπίοτι!ουσώζω, οπτότοοτ, Ποπιοίτη τος 

τὸς ἐλπίδες πόθι ϑειών πῆρε ποι ήστοῶτε ἑαυ τιβ κὶ τοῖς παισι. ζοπο- 
Π, περεποι εἴ ται τοστε τα, ὥςτε αὐ πλουτεῖν γτα πὶ πλυἶτα ΠΣ ρᾶνῃῖν 
ἴδε ἢτ. αἰοιποιοτώ ται αὐτοῦ: διωνας εἰαν, ΠΡῚ ράταπτ ροτονία 
Ατιζοτο! Πρὸ ς. ΡΟ τ. σαρίτο ἴοχτο. αὔρα ποίου μῆναν διωσοις 

ἰωὕων, ΡΓΟ ποίοις. Ατμειϊεηίπιπι ροτοητία, Ὑ Βιιον ἐϊάες, 
[εἰ ὅτι. τὸ περι, αἷς ποιεῖ ὅϑτι! 5 ἅττο Πππσ ] τὶ ἀτάιις ᾿πάπ[τγιὰ 

"πολμιμῆρ ον ὄργανον ἱ τ τι απιθητεται τη γιὸ ἑὰ Ὀσὶ σατιιπην 
τὸ 9ο.σαρίτο 3. Εἰ τοτ.ρ απταγ. Τπθορῖιγ. τπερεποιἃ- 
τρέπως δος οἴ ἴα σοῃτγαγιτη ὃς ργαροίτογὸ ξαςῖο, τί) 

ἡδίαν ἀφυκίας αἷριποιέιαχ» Ἰ ρτα ροἴξοτ ὲ ἱπτογρτγοζατί πον ἐπία)- 
τὴς δυχωμοσιίωης 9 κὠτηγορίαν εἰ διείας αὗριποι εἴ ὧνε , ῬΠΔΙΑτῖς 
ἰς » ἷ.  Ἐἰτῖας αἰτι5 [Ιατἀοὴι ἀῃ ᾿πλυτίας ἀσς το η ἐπὶ 

15. ! 
“έω, μι. ἥσω, τ ν κα ξοιιοο. πππουτιιεοῦ ὃς ἔειπον αςαιοτ, οῖ- 
φυλαάτα,ρτοἢιπι, ὡρικτωμαι κοσμώ, Ομ οἰ Ἰο, σοηξετο ὃς 
᾿Ατηπιοπ. ἴῃ Ττοιέν, Αξεῖι. Αςςιιίατ. Γν Πα5,.ὺ ϑείνατος φὐ τ 
ὑάδη: ἡ ὃ τυχὴ υὴ ὁ δαλμων αῇριεποίησε,ϊ εἴτ. Γεγιαιμῖτ. δῦ χροίαν 
. δοθιπι σοϊογοπα το άϊε, Ὠοίςοτι 4 το 3.ςαρίτι3ο, 
ὅσι ποὸ αρφίγμάτα ἐς αὐὐεξὴ . χὰ ἴς τὸς τγαποίογιητν ΓΡπον- 
“ποίησε «δὺ ῥωμαίοις. Ἔ ΟΠ] ΠΟ05 ταγατιις οἷς ΡΓμτατ ιν ΡῈδ]. 
εγῆνα ΠΤ ττῖο 1π [ἰδ οι τατον, γοπε Ἰςατῖο. Πα ὨῚ τόρεποιες ϑει!ν 

Πἴογοτα ἥτις γἱπαΐσατο, αι (ςμίε ταῦπιοα ποι ἀἱοίτιι γἱπ: 

'πλιεῖν ἐγ τῇ δυρυχωρέῃ καιϑέςια τοι δῇ χορ δι σης ἡ αἰαςρεφο- ἢ 

ΠΕ 449. 
ἀϊςατίο(λος εαὶπι τίσι κ᾿ τιμωρία) νἰη41 λα δεν πάτεῖα.ΡΑιι- 
Ἰὰς 44 ΕρΠιοῖ. ς. 1. εἰς ἀπὸλ ύτρωσιν τῆς αἰϑιποιίσεως γ οούϊίωις εἰμι 
ΟἸλγ τι αι τοἀοπιρτί οἷς βοίτγα: ργοτίιπι ρου [Ὁ] τ 9 πος ἃ 
Ῥεςοσατὶ (ἀγυΐτιγο αἤογοης ν᾽ τὰ ΠΠδογαρῖς. ΑἸΠ 1: ἢ οτίαμι 
πὑριποίησις γτὸ κτῆμα πλεονασμος, σα Πείο ἐμετὶ ἀςςοίπο, ΡοΙεί- 
Ποισοηίογιατίο, (ἈΠ πςοσοηίδοιτγῖο. 

Περιποιητικὸς, ] Πα} {ΠΠ101115. αὐϑιποιητι κξὶ ῥήματα » ὃς αὐτιπερυποιητικοὶς, 
14 110.4. 

Περιπολαῤχης» ἃζ ͵ 

Περιπόλειργ 26,4 11 Ρ 8 (Ὁ ΡοτΙρΟ  ἰ5οἱ.οχ οι ἰτου 115, 1 Πμον. ἢ, 
8. ὃς 65 [πτοΥΡ. 

ΠΈρεπολ δύω; μα, ἡσω, τσ, φεγν ἃ σα ΟΤΟἰ ΓΟ ΠΊΘΟ» ΟΡ οΥΓΟ οδ οἱ μον οι. 
Αςριίατ, 

Περιπολείω,ν ΓΟ. ]υΠἘγος οἰ γοιπιοο, ΡΠ τατος 15. κα ϑυίτς τὸν ἥλιον ἂν 
αὗμασι λέγουσι αὐριπολεῖν, ΠΓΟστατος »κὶ οὐδὲ τίω) σρατιαν τίυλ μδν βασι - 
λέως τὡβριπολοιῖσουν ἐξιον φοζνϑ ἰκῦα!. 1ᾳ εἴξ οΧχογοίτι τὰ Ριατοτὶληῖν 
δί ισαι Ἰρίς ἴῃ ςοπηΐτατα οἰγοι πάτο το σύβριπολεῖν οἱ εἰτοταπι ἢ - 

116 Οἰ ΓΟ ΓΟ ΠῚ τ] Π115 Οἱ" 9. 41 συ οὐ ας ἐχοιριάίψιις [ὰ- 
{τγάηάο οἰτοιιηπείιης » αι να] ὸ αἀτοίτιν ξεν ἰατονάο, Ἡ ας 
αἱεέτολοι,Ἰὰ ο[ϊ,οἰτοιίτοτοβ, Αριια Ρ]ατοι.ΐη Τί μια", πάντες ἐσυε 
τε τὗριπολόσι φαγεβωῖς 5 ΟΠῚΠ65 ὃζ 4111 Πγοιιοητιτ ρα] άπταις ἔς ο- 
Ποηάπητ, νεγτῖς Οἴσεγο, Ἡοίν οἰ 5, τόβιπολεῖν, αὑριοδ ϑύειν.. αἴρι- 

τ ρχεῶτη. Ἶ 
Περιπόλιαγ τον ΤΊ ΝΙοΥ ἀϊ {6 5.ὁν αὐριπολίοις τισὶν ἐλήφϑη,, 14 εἴ, ἐν ορρα:- 

είοις ῬΟΠΠοῖ, ἴω, Γαἰδυυτ ἱϊς. [64 Τητοῦρτοβ Οταιοιις Ἐχροηὶξ ἐν 
«δριπολίοις»ἱ. αὔριο ὅμοις:ν δ᾽ τάπλοη νος Κα ἴη οἶγοα ορρί ἀἶν, 
Ττοτὰ αιια: [μας ἰὴ οἰτοιιῖτιι οἰ τας, ρῖτο αι Ἰλδγο αν Μασομαῦς 
Γαδιγθαηα, 

Περιπολλ ον, ΡΕγΤΩ τ τι! πη. ΡΟ ΠΟ. τς ΑΛ ΘΟ Π πϑιπολλὸν ἐὐ φρονέων ωρρ., 
σέειπε, πιὰ χιῃὸ, 

Ττεριπολλ ὥ, αὐτὶ τοῦ «ἷθὲ πολλοῦ, ἸΠερὲ πολλοῦ ποιοῦμαι, Ῥ ΓΑ ΠῚ τηδρηῖ 
[λςϊουτλὰρ πα πὶ ΟροΓα ΡΓου ΠῚ Ρ το. αὐρεπολλοιῖ ποι δ μήν Θ-, ςεἷε- 
Ὀγατις, Εἰ ογοου, ὡξεὶ πολλῶ ἡγηριαι μιν ξ εἰν οκ τογέεἰν πιὰ Ο 1] ΡΠ ΟΠΊΟΙ 
τί εἴϊε ἀπσο,ποὴ πεςατε ποίρίτοπη, γα} ἁριιὰ Ἡρνοφοτιιπιντεὲ 
μυὴ αἰεὶ πολλδ νγεύμίων μηδέ,αι ξ εἰνων κτείνειν, δίς, ἐγὼ αὐ σε οδο πτὸ ἐλ- 

λύθ.- ἐπισοίμίω 9 ἈΠ πλ σηὶ 1ατογεῖΐε ἀγυϊτγαγοῦ ἐς ῬεΙσρ τη 
Αἰἴσιιο Παρ Ποὐμ πῇ σα ρ τὴ Ππππετος {ρρ] οἴ τ) ργὸ αγαςο ι}- 
Ιο ἀε τὰ Πιπιοσγοσι, εγοάοι. ἐς Ρατάς ἃ Ργωῖοο, 

Περίπολθ'. "9611 οἷν σιμὴ ἴτοα 11 ἐπι Οτίσοιει οδὶς ὃς [αἰῖγατ. τὐδέπολοι: 
εἰγοίτογοϑ νῈ] οἰτουΐτοτος Ν  ροτί ον ΧΟ ίζοΓοΒ 5 14 οἵδ, οἱ ταὶ 
φυλαχαὺς κἡριπολοιυῦτες, 111 δὲ ἔφοδοι ἀϊσιπτιιγ, ΔΥ το μαπ. ἐπ Α- 
εἰ. κεν δῖ τα πϑριπύλες ἐχείὦ πέμψω κατ᾿ αὐτὸν ὄνϑ ις; ΤητοΟΓΡΓ δ 
φύλακας αὔτ ζηπτηταῖ, δτο αὐριπολοῖν. αἴ φυλεΐκων οἱ μὴ ἰδού μβυοἱ κα-- 
λϑνταροἱ 2. αἴθ πολοι:ὶ δρύ μῆροι υὐνιλ ουιῶ ε σὶν οἱ « εἰ πῇρικαιϑεζόμίνοι αὶ πο- 
λιορκοιῦ πες :αὐρέπολοι Ὁ).οἱ αἴριερ χ ὁ μῆνοι χὴ αὐριπολοιιῦτες σοὶ φρφύρια ἐὺ 
τῷ φυλα ἤει». Ττεγρυ. Τμμον 4. νης αὐδίπολοι, τῆς χώρρς ὅλσκοποι; 
ΦΙΙΟΓΕ ΠῚ Π111 0115 ΟΥας οἰγοιτο γορίοης ΠῚ ὃς ἰπίρισογο, αριπύλοις 
ἔταξε κὶ ὅχισκ ὅποις «ἦν αἰγρών, 4" ἄρτος οἰγοιίτοηξ ὃς ΟὈἰδγιαγι. 
σοὨ ΕἸ τα τ ΡΠτυϊη ΝαμηΔ. 5. Περέσολθ» ετίλπη ἀϊέλα παιιῖϑ 
ἈΠοάιέοτγμπι, ἐς χα Αττίαηιιϑ [ἰδ τὸ 2. 

Περιπόνηρος οαἀτη οάνιπι Ποσιδτ ὅς ἱπηργοῦα5. ΑΥΠορ ἢ. ΠΑ Βα, 
ὦ ὑριπόνηρρς αῤτέμων, ; 

ΤΙεριπορδυομαροἰτοισιεο. Αυ Πότ. ΟΕ οΠΟ. τεὶ ἱερρὶ περιπορόνο μήν Θο. 
ἔχπια ἀθογιπη [τα 5. ι 

Περιπορπάω,οΓ οι ΠΌ0}15 σοπηςέϊο δὲ ςοηἰϊιίη σο. ΑρΡΡ᾽απ.π 1- 
δότ. χρώνται 3 Φισλοῖς ἑκωτέοις πο χεσινγαντὶ χλαμυδὼν δι ταὶ περίπρ - 
πιόμϑροι, κι πᾶ το στέγον ἡγριωῦ ται. 

Περιπύρφυρρι ας, ἢ ΡΥ το Χτδ. 

Περιπορφυρον. Ἰ 6 .Ὴ, 

Περιπόρφυρθον ρΥς το ΧτΑτΙ1550 ὧν πέριποῤφύρῳ ΡΠ ΡτΙγα ππάπτις, ΡΙαταν, 
10 Ῥαδ]. ὀμύρφις ἔδωκαν ἐκ ὄυπατριδ ων περίπου φυ ρρὶς δέκα, Οὐ 469 
ἀεάεειπτεχ ρεέπετο ράτγίοῖο ργατοχγατος ἀΘροι, 

Τί ερεποτοῖτ αν Οἷτ Οὐ π. 1 ἡτας,ΘορΟΟΪ. 
πεεάποιε, ροάοπὴ οἰγοαπάδης. το πὴ 411 ἀρτὸ ρεάεπι οἰτουηά4τ. ρε- 

ἀϊ σοπιιοπέοηϑ, Ηοίν ον Ή0} αἰεέποδος ΘΕ ΠΟΓΑ 1015 ΟΥ]ΔΠ| ἘΧΡΟΠΐς 

αξιιόξαντος : {ἰς αἰγηϊιχε αἰ λοι! περὶ ποϑαι αὐμο ζοιν ἀἰςίτιιγ αιιοα ταυτί 
αὐτὸ σιιδήναῦ ὃς σοπιοιῖτ, 418 1 Ροδὲ οαΐςοι!5, ᾿ 
Περετρο ΡΟΓΠ,ΕΪ εχ διαφερόντως περίοσιδτοστο οἶδα γττῶγυ, Ὀϊοπγί, ἐς 

5ῖτι| οτγθὶϑυπερεωρὸ γὸ δ ἐκ ἑκαςο 1 9 ευϑειν ΡΟ ΟἹ. δισφερόνπως, 
εχίπηϊέ, 

περέπους ξεν οἴτεῖζοτ. 
Περιπῆ εος, τὰ, (οχατ1}] αοϑντοασιν ϑρισμοὶ δια Το: οὐἴξέτζερον εχροῖ 

τἶτ σεινητεχ ὅϑεν οἰ εχῶν. 
περίέτδερφε,α, ὁοεϊτούτη, ἀΐατη μος ς Ἐ, οτος Δειι5. Ὁ) ς ας ἀκ: 
οἰτατο ] ογι μη. γα νας περι ν᾽ οὐλητ αὐς τε, αιια]ος ἔμπτ ο- 
ἐο5.6 1145. ΟἸ ΓΟ ατὰ5 ἀρρο!ητ, Οὐ τι {16 1πι τα .22. περάπερρῦ 
οἴκος, ρίππατα ἀουηιι5:σὰρ.3. Δ Ί]0 5 Ῥγορβοτα;, 

ττεριηῆιδρσὲς ρα τες οαρ.3.110.4.}Ὲ Ρ]Δης ΤΒοορἢτ. 
περι σσως ρτορτὶὸ εἰς ρετριεροντ ἄτι ΟΥ̓ Ζὰ ζοτιῖςο πη απ ξογῶ- 

ἀο.εχαζξχὲ ρυγαηι ας πηογιιπῃ (γποοτίαψιις γεάάο, ἹΝᾺ πῆίσσάν» 
εἰ ἀοςοττίοατε ΡΙ Τα, πο οχ οαίεγατο 5ογιθοηο Βάγρο λεπήζειν» 
καϑειρρποιεῖν. ἀφελεῖν τὸ κέλυφίθ., γντ ογάοιιπι ἤπια οἰ μπνα δι ϊπο- 
τε,πάς πῆιοταὐν κριϑένη γνῷ συράνη, ΤΠ ΘΟΡ.1π 2. περὶ φυ τα, Η τύφη ἃ 

ΟΠ, 2. ΡΡ ἰὴ 



449 τὰν 
κα ἡ ζειὰ μοταάγλουσιν,ἑ αὴ σῆιϑϑνεῖσαι σπείραντα; {ἰ εἰ!ο  τιτας ἴπο ἴα- 
ποίαετο [Ἐπαϊμοπτατοία εἰ,ἀοσοττιςατα:η νεγὸ ΡΙηΠτα. πάτα 
ρἰηίεγς (1ὰ εἰ ρἰϊο ταπάετς; γεὶ πιο] ]5 ἘγδΏρετγε κὸ τὸ κέ!) - 
Ἱπιά εἰξ. ιιο ἃ ςοηίϊατ εχ [15 νεγ᾽8 Τ᾿ ΠΕΟΡ γα [Εἰ τὰ (σγίθεη- 
τῖϑ Πότ .9.Αἰγλὰ αὔδα πῆ ίσουν τες γχὶ ἀφελόντες τὸ κέλυφΘ-, μὰ ταῦ- 
τα κόπ]ασιν ἐν τῷ ὅλμῳ, ΟὟ 14 πος ἴῃ ἰσςο ΡοΟΙ]αςῚ ἴτα εχ ροηςητὶ 
βάσπι ποι Βαῦεο : Κὼ τὸ Αριστοφαἴοις ἢ, [Πα τ, ἐν Αἰ χαρνδῦσι περιεν 
πἰισιμοιτα χε δ γτὸ πῆ]ίσσ ειν ἐλέγετο αἰ φ᾽ καὶ ἡ πιοσαίν. Τιοςιι5 Αὐτὸ 

Ῥ δὶς Ζιιοῖι τα ἴς μαθοῖ., Αλν᾿ ἐσμῆν αὐτοὶ νιωῦ γε ποριεηῆισιώμοι, 
φιλῇ ἀΐοεγετ αἴϑυ ἀχύρων ἐσωδὺ, [αδταπρῖς ἐπίῃ σοπτί πσητοῦν 
Τοις γὺ μετοίκοις ἄχυρα Ἐ ἀἐςὼν λέγω. Τητοτρτέίαας τεξξίας φυὰπη 
ῬοΠΠιικ:περιηῆισ μάμοιγιπ χα τ, ὅΠ ξένων ἀπηνλαγ υάροι ἡ καϑεωροὶ εἰςοί, 
κυρίως πῆϊοσεῖν ὅξὶ τὸ κριϑας καὶ αἶχλὸ τι λοπί ζειν κἡ χαᾳϑτερφπο;εῖν: ἐγϑὲν κὶ 

σλιστίνη,ϑῖς εαῖπιὶ (στ δέταγ ἄς πὶ Το ρμγαίτις [100.. 4...αὐοὶ φυ 
τλΡ.5. ΟΥΥ ΖαπλΎ δ᾽ (4 σίυ πιὰ ̓ διοἰτπτᾶ πὶ ἀγα 16 Ρεγρυιγραταπη 
αἱϊοα ἔαρ σοπιράτγατ, ἶσα αἰτι: ὄρυζον ὅμοιον τῇ ζειζγγ) περιπῆι ϑνεν, δῇ 
χϑνδνθειν Οἱ ρα ίζετπ νογεῖς Θαζαςνε να 5 ταΐπιις γεέτέ, περιηῖι- 
σμῖρ9- τὸ εἶδος ,ἔρεςεϊς ριιτιιϑ ΡΆΙ  οἰἶτας, 

τιεεὐπῆ]υξις, ες, καὶ τνρᾷγμα αἰνέσεως, περιπ]ύξεως οἴξιον. 
Περιπ]υστομα δε Τιεριπ]ύοσω, μι ὐξωγπ. υχαγ Οὐ ΟΡ] ἰςο 9 οἰγοιπα- 

Ρἰςξξον ξοιιοο,ραπάο, εχ ρ ἰςο,αἰγοιηβιπάο, οἰγοῦάο, καταφι- 
χώ, Αια, Αοοι[περιπῆυΐατω χέρας, ἀγα ςέξον πηδῃ]θι15.. Εἰιγ1ρ. 
περιη]ύσσειν ὄππιϑοεν συγκλείοντας ἃ τοῦρῸ οἰτοιπιρ  εἕτι ἐπε θθη- 
τεσ ΡΊατ, ἴῃ Ἑδῖο. περι] ύξα δι, κα περιλαζεν, ΟΠΓγ (ο [ι, «δὰ τῆς ἐε - 
Ῥωσιπεριτῆυοσὸ μῆροι τῷ πεπλονγύτι τόπιρ 5 ῬΡετΟΙΗο Ιοςο σομιιο τί; 
Καεὶ. ἀπιοτὶΜΑτςεὶ. "0.8. Ὀϊοίσοτ.  4ρ.1ς. 

Τιεριπ]υχλ»ςἰ τσ απ ρ] οχα5, ΡΠ, περιηῆυχαὶ, τεητοτία, κατασκίω ὠσεις, 
τοί, Πατιοηα5. 

Περιπῆ]υχὴ ς, Ἰτεοτι το σα ΠΟ Ὁτιι5. ΘΟρΒος ἴῃ Αἰλεουκρυφαίῳ φασ- 
γάνῳ περιπῆυχὴς» 1.περικεκυλισυῆοθο, γε περικεκλιμῆρθ- οἰτοιιη{Ἐγα- 
τις Ἔχτεπγ, ΟΠ ΟΙι5,1πάτιτιις τπσγο πα. Ἰάεπι ᾿δ᾽άεπη, ὁμα 
νιν περι π7υχεῖ φάρει καλύψω τῷ 3 παρμπηδίω ϊ. [ς4 φαπὶ οἰγοιμαξα- 
ἴὰ νείϊε ςολτοράπι πᾶς Οπιπίμο, 1 περισκεπεῖ, 

Τπερίπῆωια, «τος. τὸ, σα 5. ργοίαρἤο. 
Περιπῆώσεις, αἷ, ςα]αττιῖτατο 5) σας, πο στα πὶλ,) οσσα ΠΟ Π65 5 συμ- 

φοραί. 
πιερίπθωσες, οσσαῇο ξοττυϊτα»αριιά ΘΓ οπιπὶ Π|.1.4ἄς [ε]5:8ς ἔρε- 

εἴειι οΧρογιυτοητί ΡοῚ ἔοττιταπι οςσαΠοπδιἢ περιπ]ωτικίω νο- 
οαθαηῖ Ἐπιρίτὶεὶ. Τρίηωσις, ροτ οὐ 19 ἱλος εἴπ7 1 φ 1 ἔε. 
τὸ αιιοά πεῖϑα. ΡΙατάτεξι. τούτων ὃ τε πεῖρα κὶ αἰεί π]ωσες γέγονεν αἰ- 
“οἴσγιά οἴ, Βάτιιπι τεύαπν ἀμ} }π|πὶ Πα δος τ ν ἤππὶ πδαὰς ροτσι- 

μη ξεσεγαητ, 
Τιεράπυς 5. , ὁ μος ἐς γατι 5. 1ΠΠ|{πτ|5»δηαξόητος ,ὑὐἱξάκους. Θ.,110.3.Ἐρὶρ. 

αλοίπυςον ὄνειαρ, καζδνει «ἰδέπυς Θ- ἄκοιτις »ἔοτια ἰῃΠ οηἰδ νχοτ,τέ. 
νῆν 9- ὠδίτυςο». Οτοηγ ἐς δῖτα τ 5. 

Περισωμάζο, μι άσανοροισιΐο οἰγοιπῖορῸ δὲ ΟΡτα ΓΟ. ΡοτΙΟ, 
Περίπωμαπζο εἤμον τὸ ἃ Ρ᾽ σατα τη» Ὀτιγδείιπηα; εἰϊγ στ δριά 

Αὐιζοτον ἐσεῖς. 
Περιπωκαπζω, οὈτιγονθεπε ορετῖο. 
πιεριρέζω, ρογ ἐχριγράτίοηεπι ἔἶτο, 
τ ριῤῥαγεὶς, ται ρτιι5» ΟὈτιρτιι5» ἀἐτιρ τιι8, εἰ γαέξιις, ἀτθγα ξγα5,ψ41- 

ΓΏΓΙΙΝ, 

Περιῤῥαγίωᾳ, «ἀέρι β τὰ περιξίγνυμω,περιεῤῥα γίω 5.41Π14] ν ἢ ετηξητετγ ὅς 
ἱτηρίαρὶ, 

τπεριῤῥάνω, α. ἀνα, πιγκαγοϊτοιπ ρ ογσο. ΟΠ]. περιῤῥαΐνασιν οἰκίαις ,(ο- 
το 5 ̓πρεγσιιητ Ὀ]οίς.}1}.4.ς.2.41. ᾿ 

Τιεριῤῥακίσες αὐ, ῬαΓ πλα: ἀτδοτῖς του τηἶτος ργορ τι, ἸΝΊσαπά, ἀρ α[ιὸ 
ἀἰχίε ρτὸ {ἀγοα]ῖς ὃς σογπιϊηῖθιις ἡ οἱ γα πλ}} 15. 

τε οίῤῥανσις, ως, ἡ ,α ἤρετο Δαιια;»αμαῇ οἰτοιπίρο γῆ. 
ΤΙερ ῤῥαντιή ριον, κε, τὸ (ὐστὸ τοῦ περιῤῥαίνειν» 14 οἰζν οἰγοαπρεγρετο (οΪα- 
το ἢ! )νας ογατ ρυγῇ ἢπ το πΊρ 15 ἀπτ ςοπεϊοηθιι5γᾷσια [{|{π πὰ - 
Τ| ῥ᾽ σα, χα γέτα Ἐείιπῖοο ἀὰτ {χσοτάοτεβ» αι δά ϊτη] ἰηρ τ α - 
τες ροιίρογσετο σοπ[ιοιοτγᾶτ,αφυϊπιίπαὶς (ιιοιὶ ῬΑιλ]}5 Πατ  [- 
ςοηί, ῥτγὸ ναί αψιάγῖο ροία τ) ἀϊοΐ Ροιοῖ υποη νεγὸ δαπίνηϊ- 
φαγίτς γ οἱ ἀα 1} ΠΊ} Πα τ. πὶ Βοσ,ναϑ εἰσαγίιπη ἔμ ἴς το - 
ταν ]ρίαπιις. Δ οἰ πος σοπτγα Οὐο Πρ]. Οἱ υὐὸ τοίνεω νομοϑέτης 
χὖν ἀςράτευτον, κὶ τὸν διφλὸν, ἡ τὸν λιπόνται τίω τείξιν ̓ ούξω τῆσδ᾽ περιῤῥανπη 
εἴων τῆς ἀγορᾶς υξείργᾷ. Τιιοίαπιις ἀάτιοτἤι5 ἤρατο! ΠΤππαπ ἃς ἡπι- 
Ῥατὶ ΠΠπηιιιη ἢ Οἱ ἐ ΠῚ πόσων περιῤῥαντηρίων, πύσὡν ποτα μι δεῖ» 1:- 
ἀςιτι ϑέμῆνοι ἢ βωμυοιὶ κ᾿ ποῤῥη σεις Χὺ περιῤῥαντήριαι τυρφστέγουσι τας θυ- 

σίας, Τἀςπὶ ςοητγα ΤΊ πιάτο, Μὲ δ], αὐτὸς τῆς αγρερῆς “Ἶδ' περεῤῥ εντη- 
οΐων,ν Οἱ ταπτοη τπςηάφοίὸ [οτίρτιιτι αὐδοὶ το βαντηξίων.  περιῤ- 
ῥαντήίρεον οτίδαι Πρυήἤσατ γαπιαιη ἀτάιις 1η Γι πισητῦ 4μο ἢο- 
ῬΑτ {|| 1υγαἱτς αὐρογῆοτα ρεγρ. πὶ γοσαητ:Τ εοάοτίτις ἰπ 
ΗἰΠποτία οος ας, Ἑκατέρωϑεν 2 “ἿΜ ϑυρων εἰσ ϑκειστον νεωνεόρρι περι - 

ῥντηρίοις εἶὸ εἰσιό πὰς ὠρρκα ϑιαίροντεςγ ὡς ἐνόαιζυν. Βοστατος θο2ο- 
τποπιις. ϑαλλοις δηαρόχοις τα ἀΡΡΕΙ] υὐ{τ: πεὶ 1 Π6 1, ἔἴμολλ εν υἰ- 
περχμείζειν τοῦ ναοὶ τὸν οὐδὸν, ϑενλοιᾷ τίνας δγοιξ οὐ χοις κατέχων ὁ ἱερδς 
γόμω ἑκλίιυτκι περιέῤῥ ηνε τἄϑ' εἰ πιόντας, δαρατ[ το 41 τα ἢ] τς 
ἑγλίωϊξ ἐν αυὰ πῇ χειφιανίζειν, ἤος ἀπὰς πὶ Ρἱ ὃ τουτί πδτιηοη 6 ΠῚ 
ἀηιι15 [οἀ (ο[ 0 ἰλαραΐης ἀσπὶ οἰμμαέιτ ὃς ἐχριᾶτιγ δηϊπιὶ ἔοτ- 
ἀος ὃς ρίασιι!α, 5 ἀμ  οππ 1 ναἱσὸ νοσλης θεν μεν: ἀη Ἔγα- 
τλοιὰτιτι γογὸ αἱβενχενγιὰ οἰξ, γαηθηης εξ κο ΥογῈ τβάφα  οηι Κ᾽ ἐ- 

ΠΊΕ 
456 [ὑροῦ ἀΐμη» βγσίά,(ϊιοπα ῬΑ πιιγο παυιῖς ΟΕ], 5οΥ 
Ρὲγ υἱγάαηθ 4μα{{ι Τ᾽ ἐπηροτ τοι δι φηέηηο ἡαεάπεῖα ἱμηιὴ 
Μ γρΙ], Δὲ ποιά. ς. ἀείηπιρτα ᾿ς σαρῳδία. Αριά Ἰοίερ' ΝΗ 
γοεττῖς δίρ εγίου: αι πη. δονενν 

περιῤῥεδὲςγνττιηααα ἔγδίξιι5 ας ἤεχιιδ. 
περιῤῥέω,οἰτοιηβο»οἰτομπ! αοργοάιι πο, οἰππὶ Αςοιίδτ. αὶ 

ἂς πηινηἀο, ὠκεανὸς περ ῥέων ἡμῶς:νη ἄς περιῤῥέομαι, Αἰ 
Ἰθιάεηι,νῆσος ὑπὸ τῆς ϑειλάοσης περιῤῥεο μη, εξ, Ἰαίτ]α τη 
ἐπηξαίᾳ ναὶ οἰγοιιηθιιο πιατὶ ργσοϊμέξα, περιῤῥφο μῆρι 
ῥἰωώε,αιιαπι ΚΠ νσητς οἰγοιη Πα τ] ατατ, ἴῃ Οτβοης, Ιτϑῆν 
Τλαττιιου πολλαὶ εἴτεραι περιῤῥεόυβῆναι μεγώλοις πελάγεσι, ἀ8 
πτατῖα ν πιῖς οἰγοιηβιιῖς ἀπηδίμης, Ὑαΐογ πη Ατρόη. 
Μῖς σοητῖγὰ σεπιῖπο οἰγοιηῆπα ΡΟοητο 9 14 εἴ . ςἴτοι 
Τμκιοΐλπιις. περιῤῥεῖ βου 3. τίω χώρμν ποταιμοῖς μεγάλοις, περι 
ἀμφύτερα, νττ 486 οἰγοι ἢ τ! 6 55 γα] σἰγοπηθιιις ΑΟΕδι 
ογάϊἀς5.περιῤῥεύσῃ αὶ ὥνητι, Ει} 425 ν ὉΠ Ναζαηζοη. πη ΟΥ 
ἑεύτω βί., αἔβιυιαητ βλοιίτατες, ϑορθος].Οἴςξοτο ἀε Α 
ἐαηῆμπιοτα οὐπηΐθι5 ΟΡ 159 ἄτι ἴῃ ΟΠλη πὶ δδιιμάχης 
16 Γα. ; 

Περιεῤῥηγνύω, ὃς ᾿ 

περιῤῥηγνυιμημι νξωγπ. υχα, οἰτοιιπέτϊ πσο, Γιἰιῖο οἰγοιπίοιπή 
᾿ςςαίατ, περεῤῥ γνυται ὁ πὸ τοιμιοὶς͵ !Π 1115 ἀϊ ποτα ἔλοῖτ, νεῖ 
{ιι5 οἰτοιιπὶς ἔζο5 γῖρας σαιπρόσινε Οὐττ, ΠΟοταῖ. ἔπ Βα 
πρρείχου λέγειν ὡς τὸν τε ΝΜ εἴλον αὐοὲ τίν) χώραν περαε ῤῥηξε, ὦ 

Περιῤῥηιδιὴς οἰτοιππ "1116 αἰραγίς ἔδυ ἰγείψαταβ, αὐ δοτ.Σ, ἐβὴ 
ταηαι12π| ἃ ῥάζω, αιχοά ᾿ἀεμ εἰξ αιιο ἃ ῥαήνω, ί 

ἘΠ 0} 

ὧν 

ἤπις δ εἰς 
τβοπγατ, ρτροτ, πιο. ἔῤῥαδα, πιάτο ἰτί 4οπι α ἴῃ ν:αχιαῖ ρο, 
εἰς ἰπ αι νἤι5 οἷ Ἡοιπογι Οὐν ΠΕ χ, περιῤῥηδὺς ἢ τραπὲ 
σέσε διν υϑεὶς , [ς ἡ [τὰ ετίαπη δά εγαηειτ εἶτι5 ποπιΐῃ 
τίοηςς 485 νἸ Δεν ]5 ἀριιά διτἤογοιπ Ὀγοαίαπι [ΒΟ οι 
γε. μαῦες ςεττὲ 8ὲ ΟαΙδηιις περιῤῥ θὲς, Ἰητογ νοςε5 ΗῚΡΙ 
ΘΧροποηϑ περακεκλασιυῆμον ἐφ᾽ ἑκάτερα. ᾿ὰ εἴα ψ ΓΙ Πα 6 
ἔλιπε ἔξει ἴῃ νεγᾶσιιο ράγτεπι ἰπ μα Πρηϊῆςα' ἴσας νἱᾷ 
τ περ ῥῥνδιὴς ἀϊςὶ αι περιῤῥαγὶς, Ετγ πιο]. ςοΥτὸ περιῤῥα 
γεοιῤῥῥαγὴς. 

Περιῤῥήσσω,δξ 
περιῤῥιηω, οἰτου πέτιπσο, οἰ γο ηγι τη Ρ ογαριιά ΠΟ οτ,ἴπ Β 

οοπῖ. τὸν τε Νεῖλον αἰξὲ τί) χώρριν περιεῤῥηξε, ΧΡ. οἰγοιηῆι 

εἰτοιἀεάϊε. ν 
Περέῤῥοί(θ.,κ ὁ κὶ δ οἰ γοι]Π Η͂ ατ152ΟἸ γοιιη ἔι{{15 πιατὶ, ΗΠ ογοάος,. 
Περιῤῥυπῆω,ν [ατοαιάσιις ριιγρ Ου περισσῶς κφϑ'αΐίρω, ΘΑ  οη, πε 

τε κἡ Ἔστοκ αι δ ρα] «ὅσ αἷοὶ δ᾽ Χόλπον ἰχωώρας. περιῤῥυπῆᾳ αὔϑρακᾳ 
Τ.τιςοιος. σαγθαποι]ος δά Πιρριιγατίοπεπι ρεγάμποῖς Ε 
οχτοτίτ, Μάγος]. γρίτ, ας ΠΠπ15:8ς βοττα τε ̓ς ρ, περιῤῥ της 
ἀἰεῖς ϑτολύφν. περιῤῥ ὑπῆφν Πρπἰῆςατ σμᾷν,] Δ τοτροτε δέ οἱ 
ντ ποῖας Ματγοεὶ. Περιῤῥύ ψαι ἀοτογροτα, τοριιγράτο, Οδὶς 

ἀμπίοΝ 
τω 
ἌΝΩ 
ἐείκαι 

ἼΝν 

ων 

[υλπῖι 
μη ὑμῶη 

ἐὐιιδιν 
Δ  Οιαι 
καί 

᾿ 
ἢ 

ἀνα 
ἜΠΗ 

ΟἸἰαπςοπεπι. Ὅν μια! 

Περίῤῥυτος»ὁ καὶ ἡγεὶ τ ΟΠ Η͂ 155 Ππιατὶ οἶδιι15. τπατὶ οἰγοιιη βιπ15. ἸΘᾺ 
εἰῤῥοίθοὐ" δον».(Θ-, υιπλ! 4155 10 }}|5»αηπιοῆις. ἩΘΠο(, ἐπείτε α το ἂν 

᾿ ἀν μπῦι . “ ͵ - . - 

υτον ἵκετο κυωρρν)ν ςηἷς ἴῃ ΟΥ̓ΡΥΙΠῚ οἰγοιιηΗιιδίη, ὶ "" 
λ. 2 Περιῤῥαϊξ, ργα ρει, πο ὡς 

Πιερισαίγω, ΡΡίΔιι4ο» ο]δη δῖον ποτα σαπιιπὶ σδιά απ αρίτᾶῦ Νὰ 
κολακευω,Αάιιΐοτ, ' Ἧω 

Περιστιλπέζομαι, ἀεάιισοτ τ δὶς οἰγο ΓΟ πδητίδι15. περισεστέλπι ὅτων 
θατιπι οἴαησοτα ἔτ ἐχοίτατιιβ, ταδα οἰ σοῦ πε οὐπὶ Οὐ τ ἐκδι 

Ἰνγὐ 

Ἰμη ψι 
Περεστολπιτ-ς οὐ ται ας (Οπἶτι ἐχοίτατις, 
Περίσοιιχος γυ. ὁ, Ἰ ΠΗ͂ 5 ΠἾ556]Ατι15. Γ)οτοὸ ρτῸ αδείσυμος. 
Πεεάσειξις τοῖς γῆ ογτογγας ΠΟ ΘΟ Ἐἴο, τοῦτα Δρβεγδτῖο, ἀςοι 

δ ἘΧασθογασο οἶτοα γαάῖος5. ΤΠ ςΟΡ τ, ἐς Ολυῇ9 ς.(4ρ.δ.Υ 
Περισοί ἤ εἰν, 

Περισααρκίζειν σα ΤΉ Θ τη οἰ Γοι!πσατ᾽ Ασαγο ὃς οἰγοιιπῇ σπατον ὧν 
ὄηυπολαίως περιγρέφειν γριά Ὠϊοίσοτίάεπι στο 7.6 οὐ μὰ 
φάτ 1} [σα ΐρο ] εἰγείπατς, ΗΠ ης πὰ 

3 ΠῚ - - δ ' ὲ Περι στιρκεσμκος, ἅ, ὃς ατἰς (ςατι Πςατιοναριιά Ὀϊοίς.115.7.ς, νὐν 
σατη]ς οἰγοι ποτ ρτῖο, μὴν 

ΤΙερέστερκόω, ΑγΉΘ Τὴ οἰτοιιπάο ἄτης σομιις το, ἴλρίπο Βαῇ Ἰωη 
ταπιωγεις σεώω τὸν κὶ περισταρκοῖς, ι ἡπί 

ΠΝ 
κῃ αι 

Περισεξτω, ας οιιΠ}}}}0.Θ ΟΠ ΕΓΡΟ ὃς σοπευΐςο. Περισείηειν ἀπηὶ 
τὸ γὴ ἀριιά Τ᾿ ΠΕΡ γαίτιιπι ἐς Οδυῇς {10.5.64ρ.6.1.Δ6οῖι ὑμαη 
το γα ῖςος ΡΙ Τα, εἰτοιη ἔο 15 ατϑοτες ἀσρετγατςο ἀϊχίς Οοίι ἀμῆ 
ἰα:ν]ρὸ γειθας Πυτιν μὰς δοςιιπιιίατιο. Ρ]1η ὅθησεζξές, κα 
ξις, ΤῊ ΟΡ τ. ἰδ14. Οἱ ἀο]ασυσατίο οοπεγασῖα: ἡᾶπὶ δ 6 ἿΝ 
τοναοὸ 4ρ[ !ν ἀνὲν. περιορύτῆειν ταὶ ἕίξαφιντ ᾿δ᾽ 4 επὶ ἐρίδ ἴς 
Ρ τ. αῦ 2 σελίνα περιςρύξαντες κάτω μέχει “δ᾽ ἑιζών, Ὑιάς Κα ἀκ 
πεῖν, Εἰ πησαι ἥ εἰν, ΕἸ πίστεις. Υ ἴη 

ἤπῃ 
ΠΝ 

ωῃ ; 

ΤΙερησείρια, ΕἸ οἰ ΟΠἴο, τε πλαΐγα τῆς γλώπες,ητ: [αι 
Περισείῳ, μι εἰσω, π. εἰκαγοϊτ οι Πα ατιο» ΑΕ 1. 
Τερισεμιγίθ- πὰρ ηἸ σε 5. Ατἰ Πορἢ, 

Τερέσημμος, ΟΕ Ἰλτι 5.1 πΠ ἢ ]5.ςΟα[ρ σις, αϑοίσηραι, δναξόηταις, “"} 
Περι σηπω, οἴ τοι ρατγο οἱ, ἐογγυπιρο, ΤΠοοΡμν, ΒΙΠΠογ δτοι Οὐ, 

Παρ 15 ὅταν ἐκπεσὸν πὸ περισειπῇ τὰ χϑυκοί, οιτα αἰ σεται ἥπις αὰ 
Ρ65 ὁχοιέδητες εἰγαὶπι Ρυτγιιεγίητ, ᾿ ὶ 

11 ῶνεγηὶς, ἐθο, ὁ χὶ ἢ, Ἐτγπιιρταροτοης. Οἱς, 

ῥτᾶ » 

Πεμσι, 



᾿ὐκῶν 
ππιοίτοα γατίοαο:ὰ σαλώσαι»ιιοά Ἠείν εἶ, ἐχρο- 

λαμ:ντιιηταγ μος νογθο Οτγα οὶ ΒΙ] οτιιπὶ ̓ πτογρτοτοβ, 
13.Ἐχοαὶ » λίϑοις συμπεπορασνυᾶδοις κ᾿ αἰδασεσιαλωυΐοις χευ- 
ἡγλυμιμήψοις » δα. ἰαρί4ες5 αἰξεϊέξος δ Ἰπο {05 ἀιγό , ὅς 

 εἰγοιιπία!Πο αὐδασκαρίζω Ἡς (γοἰ, 
ἰγουπέοάϊίο ΕΠ πη. αὐἰδεορύω. 
ἰάοπι 4 ἃ «ἥδεσκαίρω, Η εἰν ςἢ.. 

γταὶν ξατπογα αν οἰ βασι πα] να διιδεοηιςαρῖτε 45.Ἐςοἷς- 
᾿» ὅζ ξαρίτο 44.Ε2 ες ῖς 15,,αδεεσκελῆ λιν εἴξεσν, ἔα: παῖ Πα 1 
Ῥεδυας, ἢς σαρῖτο 18. Εχοαὲ ν ὃς σαρῖτς ἔοχτο 1, εἰ τὶς, 
Ὑπλι}5 ἐπ Ἐρ το. δά Βα Ἰο πὶ. Οὐια; Οταοὶ κόδεσκελν, 

οἵντὶ Κα πη μα τὰ ἀϊσιπτ 9 νοὶ θτγασας νίαιις δά σεηῖα 
τἰησοητος, ἰορίτιιγ ὃς ἔῃ Πυρι]ατὶ «ἰξεσκελὲς σλρίτς 16. οι]. 
ς τ πῆρισχέλια, βρακία, φημιναάίλια. ) 

χελὴς»ἐθ΄,ὁ καὶ ὑνάἀπγις.ἀσογθι59δ υχερής, οἰξασκελνὶς ἀρ ἐφ᾽ ἐ- 
ϑείρει ἐδ καρποιὶ, αξτ' 4} 18. αἰτογιισγαση ραττοπη οχ- 

ὑέτιι5 Ρογάττο Ὑ Βοορ γαίξιιβ Πἰδτο ἐξοιηάο.» σαρίτο 
ἐς Οδιιῆς ΡΙδηταγ. πἰρισκελεῖς κἡ σκληρρὶ ». ἀ1Σ1 ὅς [πὶ- 

οὐ τατῖ5) Οα:α ἰἰγο ποπορφοαρῖτο νηάεοίσιο ἀς δα- 
ΤΗρορμγαῆ, ἑάοαι ἐξ Οδιηῆς ἰἰδγο αιΐητο 9 ςαρῖτε 
εἰ πδεισκελὴς ὧν, αὐρισκελεῖς φρένες ) ΒΟΡΠΟΟΙΙ ἴῃ ΑἰΔ- 

ς ρτρσξιαέζα, Ετίῃ Απτίροπα, αὐδισκιλιὶς σίδηρος γξοττ 
1Π1. 146: Π1, αἱ αἴγὰν σκληραὶ ψυ χὴν 14 εἴτ, δυκερεῖς » ργα- 

Ἰσητος 7 οδίτίπατα ργαςοτάϊα ὃς γεξγαέϊαγία. αὐθισκελὲς 
» ΗΙρος, ἀϊοϊτιτ,ἱ, δείκνον κὶ ἐρεϑίζον σφοσρώς » (41.1.2. 

κΚ αεο 

ἰ2υς» ασταὶπα!ςε. σογῖ δὶς Οα τις στο (φοιπάο., ςαρίτς 
κελίδιας ἀϊοὶ 9 416 νι] ὁ στο} 18. νΕ] τγαιιο γᾶς νο- 
Ἰς δ Μεπαπάοτ ριις } 115 αἰρισκελίδας σοίτατα [ογὶ έτ: Ε - 
ἴτο τογείο. εαπτις ἃς 1,ἀτῆπὶ μὰς νοςσονντ Ἡοτγατῖι5 ἰπ 

οἱ. ΝΝοτα γϑέεγι ἑηογοιγὶ οἷς ἀοατηϊπα,ίαρε σατο [4Π|, 5ς- 
1{το 6 πὶ Ρταπὶ ΠῸϊ Ησπτεῖς 9» ὅς. Ρετ σε 45 οτπα- 

ἴα ρεάϊς ες οἶτοα στιγὰ τοίζατισ Ρογρηγτῖο. Οὐ άδῃι εἰ- 
ἱ ὐμνα αι: ξεγγεης νἱγριῃμοθοντ Μεπαηάεγ ἀϊχὶς ἃ- 

ζω,οὐτεσο,ολγοιιπτοσο,οδήϊιοο. [1 οἴτιιν ὃς Περισικεπώ- 
εορ γαίς. μτιτοτ. "10... ς4ρ.6. ῥοιαὶ «ἴξεσκάπαζο μῆνα! 9 Ριχ- 

οἴιπὶ ορασδητοβ ταπηοταιῃ ἰ ΧΕΓΙΑ. 
'ς, οδτεέξιις. καιτσκιθ-. ἸοΩν [ἄς ἤτιι οὐδὶς, «ἰδισκεπὴς 
εἶο οἰ γοιιη ἀατιι9)4Ζᾶ. 
μαι» οἸτοιιηΓρ!οἱο; δ ίσγιιο. θητηρῶ, Ατατιισ, δν σε μάλ᾽ οἵω 
σχῤψα όχι, πο ξζοπη αἰ αι γοτονἱαῖογρ. νἱάς Περίεσκεμ- 

. Δ[ττῖς οάϊτιις, 4] οἰτοιπεῖτγοδ οὐ} 15 [υΠγατὶ ροτεῖ;, 
ἑσῆω ἐνὶ χώρῳ, ἴη Ἐρὶρταιπεηατ, 14 εἰν τα υἱψηλῳ, οὐεισκεπῖθ.- 
τᾶτιι59 1 6114 σοη[ρισι, 

δ ΟΠ ΓΟΙΙΓΊΓΟΡῸ, οἰ ΓΟ Π 44:6 οὕτεσο, 
ω, αἰοιϑ'λίξω, ΠΟ αττεγο, οἰ ΓΟ ποῖ το ἔγγιιο. 

γείζω, ΟὈτθτο Ὑῆγρ. 
"γοἱ ἀἸς ἅτιιγ 4] ἀτέξίςιπι οἰτοιἔιπι οἰμιάσπι μαθεγοῖ ο 
ἴσο αἰιτ πιδι ογοηι τὰς δῖγ4}.1.2. 
σις»ςἰτοιπἰρεξἴο,ΟἹς,οἰγοιιπίρι εἰοητῖα, ΕἸ]. 

σέο αἱ εἰγοαη[ριοἴο, αἰϑεσκέσ τομαι.αὗξεσκοπεῖν γα ΓΟ] δεγΑ- 

τπήροξξατο. Ασατιις, δ) ρριο πῆρεσκοπέειν αὐέμοιο, οἰ ἰςΓιατα. 
σιμὸς οὐδ, ὁ, αι οὐ άλπι ραπιις ἐχ ρίατι οηϊς 7 οι ἢτ πι- 

οἷᾶτο σΔης. 4ι16πὶ Οτς οὶ σκύλαχρε ν ΟσΔ ΠΡ] πτάγομιις 1 Ἀο- 

ζω, οὐτεηι ἀοτγαίιο, σφϑοοί τω. ἐκθερμα τί ζω:Δυτθο γα 514. 
4ιι6πὶ φαϊάαπι ἰοροπάμπιπι σεηίσητ αἰξεσκυϑέζειν,ιοἀ 1Δξ 

ΕΙΠτη ἀποσκυ θέσαν, δον τ ϊςο ποτα τα ογοφῆος οἴζοςατοπη ἐλιπὶ 
ἴθιι5 ἀιπριιταῖς Ἰάείη διά. αἰρεσκυϑίσαντες ΕΧΡΟΠ. οτῖλπὶ 

χες, 

σιμὸς, οὐδ, ὁ. σιτατί ΟΠ Ϊς σόπιις ἱπ οσ! οτιιπὶ τ θα πγατέ [τη]5 
ς Πιιχιοπίδιις, ἴπ 419 νἱἰτίο ἢτ (πξεῖο ραι!α!απα ἔργα 

τοῆῖοπι τγλη Πιογία δά ντγάηιια τοιιροτα : ἐᾷ [οἰ ιιτα σφίωί- 
χεῖς αἰ [ρα τατιιγ,Ἰά εἰπ ςηςΟ] 5 ἤπιε οἰποδτὶς ρθη! ς 1118 [ἰηςα- 

ἸΕΠΕ (αι1ε, νης αἰδεσφίωισκισμὸς » (οτὶ θεπάτιπι νἱάστατ ἀρὰ 
ἢ. ὅς Αστιι1η1].6. 

ν. αἰξιρύπηω., εἰτοιιπηςῖγοα α᾿ίτεγρο » οἰ αβτισαταπι ἀς- 

λὴ χωγα 4] οἰγοπτοτρονν οἷπττογροπάο δβτῖςο δέ ΟὈ] πο. 
Οἰσοτγῖ.1.3.ς. 5.2. πηγενον αἴρισμὴχ ὁυῆνον βουϑεῖ, τατα ργοάοίξ ο- 

λ, ἈΠ ις],οἰτοιπιεχτιεγίᾳ Βαγῦατ. 
ὦ. Δ ἤπτασ, αἰεεκαίω,ςοπβςϊο.ἱη ἘΡὶρ. 

ἶ οἰγοι!πηϊγο εἰ οι πη ξογγο αϑδασοξεῖν, ἀϊςεδδητ τὸ ὃν ἀύκλῳ 
πλεῖν, ἴῃ ΟΥθ 6 τίυ φιλοπησίαν, εἰτοιπέογγς. Ατμβεηάιις ἵπ υπάς- 
πιο, ἔδωκε τῷ «παιδὶ, αϑξεσοίειν ἐν κύκλῳ κελδύσας. τὸ κύκλῳ πίνειν 

λέγαν, Αριιά Ατἰπορἤδηςπι τὰ Αὐΐδιι5,Αςσσοηἤι5 ὃς νἱᾶ- 
τοῖα οἰ, κλιντὴρ, ἴτα αἷτ, εἶτα δέομαι πττερρὰ λαζων Κύκλῳ αβεισοξεῖν 

Ἰαῤ πόλεις καλύμηνΘ., ἸΏΓΟΓΡΓΕΣ αἰρείτ ταῦτ κὶ εἰς δικρεστήθιον 
᾿Ἰωλᾶν, 
Τ μσοφίζομαί σε,ςἰτοηίςάθο τε» τί ἴορἢ: 

π' Ἔ 
Περιασαίρο, ογτάτη φαἰ οἴ διις ρυ!ο. 
Περιασαίε μαι μι, εἰ σομαιπιασμιαι γα γα οτ, ἀπ ποοτ)οῖγοα πηρΐτα ος- 
ζιροτ ἀπο ηἀοτ,ίαταρο. ΤΟ ΈΡΒεις Πδτο ρείπιο, Καρσία το ὡρθς 
Αὐντώνιον πολέμῳ «ἥριαπὼ μῆψε,, (ἰοὺ αὐἀιιογίαῃς Αητοιίμτη δ. ]1ὁ 
οςοιρβτο. εἰς ἐτερα αἴξισσα ὅθτι 5 ἰῃ 4114 {πιαάϊα ἀπ τγαϊί » Οςθε5 
ΤἈεθδηιις. 

Πέερίασα ὅνεις δ, Οσσαρατι 5», ΠἘςητιις, Ν 
Περισπασμος γοῦν, ὁ ΠΟ Ὠτγα  ϊο οἰγοιιηῇοχίο ν ἀττι}ΠΠ0.. σοσιιρατίο, 

ἀκολία, Περισπασιὸς ετίά πὶ ν Οσαθι[τπὶ οαἰτι είς, ιιο 4 αι 
οαοῖ ἀϊχίπιις ἐπ ἀϊξλίοις ὀκαίξιασαδμός, Απποταητ αἰ} ϑεηιι 
εἶδε Πγαταρουγατῖς ἀριιά δητίαιιο 514 εἰξ,ὐκ δυοῖν δηπροφών 5 τά- 
ἡμάτος κίνησιν, ὧσ τιν μετειλαμαύειν ἃ ὀπίσω τύπον. ΗἸοτοηγαν. ἀἰ- 
[τοπείοποαι {Πρ πίῆζαις ραζτατ, νάς εἰς Απποταζ, ἱπ φ8Ρ. 1. Εο- 
οἰεπαῇις. 

Περιασάωῳ, μ.ἰσαγα κα, ἢ ςἔτο.ςοπτγαμο. ἰγοπηβςξ!ο, εἰγοιηῇε- 
χουδοςσεητι ποῖοῖν εἰς πϑεαπσαυβήη Ὡρρσωδίᾳ » ἤεχιις ἀσσευτας, 
Οπο ἴλη. Περεσπωῖ, ἴῃ ἀλιιογ ἢ) ἀταιις ἰπ σοῃτγαγιαπὶ τγὰ- 
Βονοιιτῖς αἰβεῖο, ἀπάγα, Ἰοηρ αι ἀπηοιιξονντ αἰξεφέρω. αὐἰρεάγω, 
αδειτεέαω 1 τις: σαρῖτς ἀςοϊπηουν 3. Μαρϑιι πβριεσατᾶ το αὐρὰ πον ἰωὶ 
διακονίαν, αἰ Ἐγα Βερατιιτ εἶγοα ἔγςιιεης τ] ΠΠτογίαπι. Αὐιοτᾶ. 
Ετ . αυΐητο» ὡς ἰδικού μῆνοι γδ αἴρισπώσιν εἰς τοι αντίον οἱ ϑσοοωτε- 
δριΡΊατ ίη Οἱς, ἐκσειρᾷτο τίμα" κὶ διωρεῶς δποκαλεῖν ὠυτὰ τοὶ ςγαῖ ϑι-- 
μότα κα αἰειαπᾷν ἀυτῷ δ διωύαμινιπελίτας πείξν κα, αἰδιαπᾷν ἀμπώ βιαλό- 
μῆνΘ. ὡς μὴ σολείξοιεν οἴκοι κριϑ'η αρο; δημιγορθι ὃχ χὸ σ᾿ τεισνάζειν οἵαξ 

λῃ Οδπη}]. 1 οὐτο5 ἐχεῖσεῖς ὅς γοτίποῖς ης ἴῃ οτἵο ἀοην εἰς Πάτα 
τοροξαξεοηίδιις (ξἀ τὶ οπἰ δυΐμιις ντρξ ξαάαγοητ, πἴδεσυ. ξιφίδ.; 
ἅτίηρο φαίςπι, Επγιρι 4 Ἰτοῖη ἀεεῖρίο,νὶ διιξεγο. ἴδια σαι τέο" 
εἰαυίδα ζὅντος, αὉ νἱμο οἰ γ ρεῖιπὶ ἀοιγαχ ες, ΡΗΙΠοἴτγα τὰ Εἰοτο- 
αἷς. τοῖα αδεεαρορδ, ςοπίοϊη 40,4 ςογρο. ΧοΠορ ἴῃ 14: Ἁ, αἴδιε- 
«πάστιτο πω πιάραν αἱ [ςογρὶς τἰαγάτη. Περμασᾷν ετίάτη διι14.4ς 
εἴρετγε ἐπα γῶν. 

ΤΙερκασειρᾳίωγὶ Πι]Ο 10. «ἴδε ασειροέσαις πίω) ἐιϑιῖτει πιῇ κεραλῇ, “ρἰτὶ γα - 
{τεπὶ 1πιιο 1 Π59.Ρ] ατατιῖπ (δι! ο. 

Περμαπειρᾳϑεϊς ἐΠι1Ὸ [υτι 1591 ΡΠ] εἴτις. 
Περαστ εεροίατει τῇ ποδὶ ρ (αἱ ἐπ ΡΠ Ἰφα τί ἷπ πηοάτμ (δρομεῖς ἤιο γὸ 

Ἰαπιίης Πα] 4 σοτηρ! ςἐξεητί 5.1 πςίδη. 
Τπερασαρ χόμαι 9 ἀριια δορἤοςίοπι ἰνες ἃς εἴΠπς οἰιγῆτο Ἡοτατίπσε 

Τοτεητ. [ἀγ[τπι ἀφοτίμπι οεἰινἤτο. ά εἴν Βεῖς ἀταιῖς {|| στα 
[0 Οἰςοτοπὶ:οἰγοιηςιγίο Ρ]Διιτὸ ἃς Γαιοτοτῖο. αἵ ““εἰσπέρχὼω οἘ 
ἴῃ οΥγθο ΠῚ σΠΙΓΓΕΓς ΕΟΘῸ ΔῸΣ ΟἰΓοιΠΟΙΓΙΑΓΕ σΟρΡῸ, 

Περιασερχὴς εἐΘ-, εἴτ, ναραιιη τ γ ΟἸΓΟΙΠΟΙΓΓΕΏ5.» ΠΟΤ Θῃς ὅζ 

σιτοιιπὶ ἱγγι Πϑ)οἰγοιιηιάθιις Εβογάτῖτ8. νεβοπιοητον αἴρει, 50 
Ρδος. ὦ αἰδιασερχεὶς πεῖϑος»ὁ ρετοτάιιο ΠΊ σα  απηἑταΐο πη. 

Περκασ δας (9-. {πιά ϊο ἀίρηιι5» εχ ρετεηάι5, ρα  ἤλατ ἰτ|5)Πγᾶ πὸ πε 
ἀἰο αθεέγασιι5,ζηλω τὸς αὐδέ μα χ πτος,Ἔχορτάγιι5, αι} ἰξε ξξατιίτ, 

Περίσσεσος, 1} [Ἐτι15 τοθιις σαπάοτ. 
Περέσσω μϑδη,ης, ἡ, αὐειασωυῆμη ὠρρσ δία, Ποχὶις δοςεπτ5γ ἴῃς 
Περιοσανω,  διη αἰιο περεστείνω, 
Περισσ ἰκεςγἱπηρατίτογινἰάς Μαιτίαη.].7. 
Περμος εἶα ας δ, ἐμ ροτβιι τας ΡΙΪη τεἀιιμάδητῖα Οἰςετ. φδιι μι ἀδητίά, 

ςορίΔ, οι ογδητὶ )εχογοπιθπέιιπι. ἸΔςοδὶ σαρὶτε ργίπιο, στο- 
ϑειάνοι πῶ σόν ῥυπαρίόρ καὶ «ρον εἰαν κρέας ) ἀεροπεῆτες οπιηοπῆ 
(οτάεπι ὅς ἐχογοπιθητιιπὶ πιὰ ἐτίσε, (οι 44. 44 Θοτίητῃ. ςαρὶ- 
τς οἔζαιιο, αὶ «ἰδεατεία τῆς χαραξ., ἰςτίτὴαὶ τοἀιιηἀητία, ςοπεγατγο 
ἀαξεσεία. Ἶ 

Περίοσόυμα, ατος τὸ Δ οτη Ματτῆ.. ςαρίτο 12. ἐκ γδ τῷ πὐρεσσ ματος τῆς 
καρδίας τὸ στόμα λαλεῖν εχ ἀδιιπάαλπτία σοτγά 8 5 Ἰοαιίτιιγ, ἤδα - 

Τυ5 44 (οτίυτἢ ςαρίτε οἴζδιιο; τὸ ὑμδιδ πὐοίανδυμα εἰς τὸ ἐκείνων ἐ- 
στέρη μα, {Ἐγάτιμτὶ σορίατηπι δι πἀχητία δά σοτιπὶ τοπαῖζα- 
τεπι ἀταπε ἀςξοξγηπη, 
Περιοσ θυ μα τοι, τοὶ, Ζι1α: Πιρογίιης 4τάι6 γθάτιπἀαητγο τς» ΜΜατοῖ 

ς.8. ἔραν πἴδιοσ δ μι ται κλασγμαί τῶν ἕπντα απυρίδας ἐγαρυπεμτοχιπι 
1 εχ ἀδιιηἀδητία Πιροτγξιεγδητ. 

Περιοσδύω, μι θύσω,π᾽ ὀυκα, απ ἀουγοδιπάο, ἤιρεῖο, ἔχογοῖζο 9 εχ 
ςΣΠ]ο πρροφάϊτο. ρρετο,οχοθάο,εχιθογο 9 υἱὲ αὐξεεσϑύω, [ὰ- 
Ρεταθιιπάο, ιῆρπλεονάζω, ὈΔι}}}ς (οςιιπάα 44 ΟΟτΙπτη. αρίτς ος 
ἔζϊαιιο; καὶ ὶ χξ' βαΐίϑοις πῇωχεία αὐτὴ ἐαξοίατδυσεν εἰς ἃ πλόΐων, ιὰ 
εἴτ, ὅς ἐογαπὶ σοπτγαα αὐ [ππιπλιτι πε πἠἸςῖταβ 5 ἰὴ σορίαπι 
τεἀιιπήαιτ, αἰθέσσδυεσι αἴτων 5» αὈτιπάδης ῬΑ θι15.» ΤΊ ογ 414. 
τοσούτον τῷ αἰξικλεῖ ἐεἰξίασδυεγ ΑΗ αεθατ. ἸΝοπηι 5. Ραίτα. νοςα 
Ρτοτι τ, ὅσσα παὐριοσόϑοντο, αι σιιπ 416 τοί ιια σγάητ, αὐθεογέο 
ϑσετααδιιηἀδητίοῦ γοδάστιγ. Ματγῆ,ςαρίτο ἀςοϊπτοτειτῖος 
«ὗδιοσδύειν, (ὰ ροτ δε, οτ᾽ οὔμιπι εἴα. ἐν τῷ αἰδιου θύειν τινὶ, ἴῃ ἀθιιπ - 
ἀδητία οὐ ι4πι. Γῖςά5 σάρίτο ἀποάεςίπτο Εὐιλησς]. δύ ςἀ- 
Ῥίτο 21. ἐκ σῇ αἴδιου ϑύοντος αὐτοῖς ἐ ξαλοῦγεχ εο αἰ: 8 [8] Πιρεγο » 
τα Ἐγιιητιαριιά ειπάτπὶ σαρίτο 15. Οσεπίτίμ. Πρ τιιτ. Περδσδλω 
αἰϊαιαπάο μετεξατικώς Πιπιίσαγοντ τίου χάριν εἴς τινα «δξκουδύσαι 

Βεμεβοίμπι ΑἸ σι συπι! το ἔαςοτα ντ οΟ ]άτὰ γαῖ δά οἰῃ 
τηδίοτο σαπ ἔσσποτο τειογτατιτ. Ρφυΐις [δσαπία αά ζοτίπτῃ. 
φάρῖτε πΠοπΟ. Δεωατὸς ἢ ὁ ϑεὸς πᾶσαν χαῖριν πἰδιοσεύσω εἰς ὑμεῖς» 

Τητογριρότεη5 εἰ δατεπὶ εἰ ςξῇςοτς γε οπιη!5 στατίὰ ἴῃ γῸ 5 
τεάιιπάοι. 

Πιεριοσόδοτος πράσεζα . τἀ 4δῃ5 τποηία δ αἀ οἰθυὶ Πιτπε πσῷ 
Τοπι. ἃ. ἘΡ 1 
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δῖιις (τὶ (αἐπεϊεπς. Νοπη. δὴ Ή Ὴ 
᾿ χτερμόσοδιάκτυλί-9 [πα «ῥευττοδάκτυλίθ.,κ. ὁ κα ἡ, οὐ ἀϊ ολταῖβ νθὰς [ι: 

τ᾿ Ῥοτγοίτ,αιις 4.1} ἀϊρίτος απῖετΟ ἐπηρᾶτος μαυεξι ςοροι. 
“Ττερισσοεπῆσα! τὸ αὐθατ τολογ} σαὶ. 

{ πτερασσόκομος, ασιμἀὸ οοτηδη5, ΟΡ απ. ' 
ἐπερασσολογία ίετπιο Πιρογβιπις γράμ πάλης δὲ Πιρογααοιμι554 1 Γριι 

τατῖο αιιορ4ατη 44 τόση αιιαπὶ τγαξζαγο ν Οἰτιπλι5 απ ΡΕττΙ ΘΠ 8) 
[εἰ (αροτγβια,τείξο Οΐητ, τ 

Τπερασσολόγος [οι αὐεαττολόγος.» [προγπαξάποο [οτσποπο γτο 8 ἀρὰ 
Τς ἢ. 

ΤΙερασ σὸν, θεῖ τ ρα πιο δ τμ1 ὀχ ος ἀμ ϑνΠιρονμΔσαποῖιπη, δι η“14}.5 
ποιιηῖι ρτα δι ς»ο χάνι αι, ῬΔΠ]}115 (εοιιπιία διὰ Οοτίμτα, οα- 
Ῥίτε ποηο αἱ μᾷ γὸ τῆς διακανίας πὶ εἰς (δὺ  γίοις πἴρεσσον μοι ὅδ τὸ 
γράφειν υἱμῖν » 14 οἵν. Ἐτοηΐπι ἀς πος οἐβοϊο ἄγατις πυϊμιτογῖο 
ιο (χη ἔτογιιτη σαι (οἱ ρίτηγ » πὶς νοδ 19 [ςεῖδεγε ρτο ἤι- 
Ῥοιπισάηθο ἀγάις μα }}} Πα οτατ 5 ντ Το αυίταν ἔν νοὶ νῖ 
ῬΙτηϊας [οτίδους Ππιρογαδοιιτπι Παῦεο, τί πἴβεασον ποιεῖ γε 5. 4 
“οχὶπιϊισῃ ἔλοῖτῖ59 ἀιὰτ αιμ εἰ ν]ττα σαττογοϑὲ σαρῖτο φηΐητο, Εἰὶ- 
Δη σα]. ΝΜ λττῇ, «ὐξεσσόν ὅδε, Πιρογιιασιπιπὶ οἵϊ 5 Πα ρογιιασαπευτη 
εἴν. τὸ αἰδασσὸν . Ἔχ ογοιπ Θατι μην [οσαρ 65 πατιγα ἀοτατῖο 5» Θα- 
2 σαρίτο ἕοπο ἰἴδτο τογτῖο ἀς ρεπογ. Απἰπιαὶ, τὸ αἴθε σὸν τού - 
σον. αιιοά νἱττα μας Δαϊαπσοζατ : αιοά ργατεν μας ἀσςοῖο.- 
τίσ) σαρὶτς αιιΐητο Ἑσδηρο! Μαιιῃ. πϑρισστοὶ, ςξετετὰ 5 ΤΕ] 4114. 
Χοῦόρδου, ΔΑΠσυαπάο ὀχίηνία», Αὐἠζοτε]. τ ΚΙ μοτουῖο, δζαγς.- 
Οἴ15 ΠΠΓΘΥΡ ΓΟ 5. ταὶ «δρασ σοὶ τούτων αἴωϑενγ) ῬΙατο ἀς Τερὶθ 5 νὈΐ 
Τατογρτν. απ ντ μοτιπι Πιρτὰ ΡοΠτοτιιπα ἱπιρατία ας 5 δζο. 
ἩοΠοάλις 9 «ἴρισσοὶ ὃ δώρῳ ἔδωκε, 1ὰ εἰς. ἀσπα ἰηπσαϊα ἀδάϊτ: 

. ἀμδηιῖς ὃς νἱτῖο νουτάταγιντ {1} αἴδασυτὲ κὶ ὀὐέη τα σώμοιτα, Ειι- 
{11 }.11144.6].1 εἰ, πταρέλικον τοι, ρτο ἀϊρίο Ια σογρογα, αὐπιών ταὶ 
αἰξεσσεὶ, ιν Ἐρ᾿ ρσταπηπλαξ, ἐκ αἴθεσσοῦ, εχ Δι πάλιτὶ (λυ ητ1], 
εχ [πρεσιαοιιο [1 ἐν τῷ περμόγτος. ἐκ τῷ πολλὰ εὐ) πλεονοίζοντος 56- 
χῖο Ειπηρίτῖσο, ἐκ περιϑσίας, λει οΠπιςι, ΡΙατο ἐδ Γι ρίθιι5, ἐκ 
περισσοῦ ὑτρεχάν» ται εἰς ραττθαι5 ἔπ ρεγαγε 9 πνα!τὸ ρτοίζατο. 
ὐρ ἐς περισσοῦ, 1ὰ οὔ ξοῦ' πᾶσαν υἱεϑρίβολίω καὶ περασσείειν, [ρτὰ Ο: 
πληοτ ἐχοοπτη ἀτηις «ὐιιηιἰδητίδηι 9 σι πηι τὶ ΠΠπγὸ, ῬΑ - 
1ι5 44 Ἐρ οτος σαρίτο ξογιῖο 5 τῷ) διεωναμθώῳ ὑκὴρ α'δύ τοῦ πριῇ σαὶ 
αἰνῇ ἐκ περατσοῦ ὧν οὐτούμεϑαι, Ἰὰ εἰξ, εἰ Δατεγα αἱ ἸμΒιεἶ8. ρατ- 
εἴθιις οπιη ΠῚ ρουϊτἑοἢ5 ποίτγος πιοάπιπι ἕλοξε 0 ροίπτ εχ 
οοάοτς. 

Τερισσο, οἷ, οΧΟΟ]]οητὶ πηοητς ῥγαράτιι59 Ὁ] οΓο. 
Σ Περασσὺς οὐ, ὁ, τη οάϊιπι Ἔχ οοάοης ἃς Πιρεγιασαηοις. ἤτὰ Ργωρο- 

Πιίοης «δὶ, ὃ σόωγτὸ ὁρμιώ, αὶ ἄγαν ταχιὲ χἡ σωστικὸς.. 41 ΑἰἸαι!ο ἢ 
Ἔποῖο ὌΧοο τ, ντ περιττὸς τίυ) σοφίαν. Ἐπτιρὶ 4. ἐπ [Δυιεί οὶ ὃς 

ἍΠΠπ|ὼ4 Ἔχει περασσὸς ὧν αὐηρ,αΧΊ παΐτς νὶν ὃς μέγας. περισσὸς ἐν «αὐ- 
πῇ δοκιῶν 1), Ἰῃ τα ν᾽ {5 Ἔχ οο!]ογοΡ πτατ, ἴῃ Ἀ οπγι ο, περασσοὶ 
ἀγωνισαϊ νι} Πππτ ΠΠΙΠΊΟΤΟ ἐπι ρατὶ σούγαγο  Ἔσοντ ΤΟΥ ἐ 5961 1- 
ταιϑο ρτϊ πλι5γ)δές, Γιιςῖδ. οἱ περασσοὶ ἔφησαν, ἰαῇι Γι τἰτογιητ, ς. 
30.}.1, Ἀερ. 

Περισσὸς, ροΥ 59 (ρος! 65 ΓοἸδαΐ, ρου ἤππὶ ἰορε 5 ἀρῃ ἃ ΡΕπίππὶ 
Ἂς περιττὸν, Τ ΠοΟΡταίτις το ποηο 7 οαρίτο ἀϊιοςοῖπιον 
ἈΠΚοτορ  δαταῦ, 

Περεσσυτερῷς; ὨΊΔ Ὁ 8 ἰμΠσηΐδιπερεσσύτερος τρρῳ ὑτου,πλδίοῦ ῬτΌρΒο- 
τὰ 5 Ναζαηοπιις, σερασσότερον κρίροι, 5 ΘΥΔΌΪῈς [1 ἢ οἱ 11ΠῚ.5 σαρίτα 
ἀιϊιοάοοιπιο Ἑυαΐσε!, Ματοῖ. «περισσύτερρν αὐ ϑϑνανομαΡ᾿Δῃὸ ἴπ- 
τοί Προ, ΡΙ]ια τίς. αισα σαρῖτε ἀβοάεοί πιο 5. κα μῦλ᾽ τινε μὴ ἐ- 
χόντων περισσὸτερόν τι ποιῆσαι 5 δ ροίζος ποι δῦςητ αιιοά 4ηι- 
ΡΤ ἕαοϊαιτὶ 

ΤΙερισσοτύέρως,ν ΘΠοΙπ ΩΣ 526 πλ]ὸ, πλα σὶς.1η ορ το]. ἩΟΡτατος 
οαρῖτο [ξουηάο (δε τῶτο δεῖ σερισσοτέρως κριοῦ ς τυροσέχάνγοαινι ΟὉ- 
τοὶ ὁροτῖεῖ ΠῸ5 πιδρὶβ πηγαί ας αττομάοις, Ἰητοῦρτοβ. ἱπὰ- 
χΙπηὼ, 

Περισσύτης, ΓΟ Δ ηἰαητίαγσεηι5 ΠριΓαΣ, Εογ πιο σι η.Ηςς οτίαπι ἀἰ- 
εἴτι σλεονασιμός. 

περιοσῦς, Πα ρτὰ αι 4ιιπι, [πππλϊτὸ ἀνα Ρ ἀπ, ρτατοτοι, ππεριοσιῶς ἡ σκὰ- 
ο μᾷϑυν,ουγοίιπις οἰαογατιιπη Ματ.ς. 27. περιοσαῖς ἔκραζον, αΠ. 1115 

γος ξογασδαῦ σιν. 
Τιερισταδὸν, εἰτοιι:οἰγουηπαπάο. Ἡογοάσειι ἴπ ΡΟ Υπληΐδ.πε- 

ριελϑόντες ποντοϑε «σεριστοιδὸν, οἰιπῈ οἰ αΧῚ Ποητ 11|05. οἰτοιπαια - 
4ιις.- ΑροΠ]οηίτις [Ἐσιπίο Δτρ ομδιῖς, «περέστοδὸν, ἡ γερείϑογτο, 
οἰτοιπαιααιιο, ἵ ; 

πιορις ἄζω,α. οἰ τοι [ἘΠ|ο»ἱγγοσοχίη ἘΡ15. 
τπερίςταλτικῇ διαΐαμες αριια Οαἰοαιμτι το [δοιιπάο χτλ τόποις 5 [- 

οἰὐἶτας χις οἰϊνο5.1π ν ητγΙ σι] νοἴμτὶ πιαηῖι ΘΟ ὨρΡΥἑΠλὶζ 5 δ 
εἰγοιη μ] οέτίσιι γπιο οτῖς σοποοξεϊοιῖς ρτατία. 

Περέταμμα)»ατπιδὶ οὐ ἵ 
Περιςαλ,οἰτοιιίϊαης, φές 9. αὐοδὺ περιταὶ, Δὲ (ῖ αν 14ο Ππερεΐσημς 
περίς-ασις, ἡ, οἴτειΠλητῖδιϑοποςα Οἰα τ, πάταγι δτο [ςοιιηίο. 

σαρῖτε οἔζαιο» Θυς (ἰς σογροτγα ἀςοϊριιπητοντ ἴξμυρεσ ἴῃ οὔ- 
τίατί πη το ἀδητ. σης ποίει οἰγοιιηπδητία πη), Ογασοὶ απτο τη 
αϑείστωσιν ἀρρο! [λητ; 4ιια: ἰπ φἔτα φιοαιις Ποῖ 1π ἀσιια τ οἴτ- 
οὐιαίξας φαΐ ΟΠλΠ6. σΟΓΡΙΙς ἃ 4110 ἱσηρε  {ἰταγν Αὐτοτεῖος 
ῬτοδΙουτατ, 5 ρηγ. Ὁ, τας. 29. Διὶ σί ὃν τοῖς πυρία τηρέοις μέλλον. ς 

ς 
ἑυρούσιν ἢ ὅταν καὶ ψύχιθο ; ἃ ὁπ τὸ ϑερμὸν ὁ βιδίζει ζω, ς, δικὶ τίωὶ 

Ἔ γύχοις εὑρίστασιν» Ολτὰ γεττίτ ργορτον ἢ : 

εἰτοιιαταητίαπι αἰχ ες Γιατί πὸ ὃς Πρηϊβοαητς 
οτίατα νεγθιπι εἰξ Ε ποτουίσοσιιπι. ᾿οα. Ἀμ 

ὑανϑέσεως, τῇ πίω) μίρ ζαύϑετιν, ἐΐχειν αἴδισ τάσιν, τίει 
στατον ἐξῇ, Γιατί πὸ οτίαπι ἴῃ μος Πραϊἤσατα εἷτς 
τιιγ. (Οὐ πτη! ᾶπιις σαρίτο ἀφοϊπιο,ἰ στο Ζαῖη 
Δυραπιεητογιπη (απὸ ἀἰσαπλι5 οχ οἰγοιιαὐτλητί 
σιν ἀϊσοτα αἰΐτεγ ποῦ Ροἤιππιις, Τ᾽ άσπι σας 
χιιπὶ ν᾿ ἀθγιαγ ἀρρε ἀγα δὲ ἀϊςῖς αἀϊιπζα δ 8 
πιοροηςβ,πετίστασις δὲ ὅξιν τωρσωπτον 9 πυρᾷ γμα»αἹτία 
᾿ἰϑογτρία ΘΝ ἰὰς ἱρίπιπι τοῖο τοττίο, Ηας, τας 
τος ἀϊοῖς Οἰσοίο σαάττο ἈΒοῖοσν. [ἄςπι ἀς [πιο 
Οομβἀοιᾶήιμη εἰ ποη χά, (οἀ 4ιο αιάσιις 4πὶ 
{τὸ τοιπηροτο)ιιαητα, ν] τοὶ περις ατιχοὶ Ποτατ, [ῃ 
ἀα {{π ἢ ροπεβ, 1 Π] σαγὶ μα τα Παῖς ποη Ελοι ὃ ροίδι 
οὔφυ ὃ περις.ἄσεως, Ἐτ λά Αττίσιηι ἀἰχὶτ τὸ τ) περέσο 
Ἰπεράςασες σοΓΟΠᾺ,1 ΕἸΚ, οἰγοια Ἐλπ5 τασθα ἃς οἴου 
οἰϊάτηαις ΘΕ Ποίας παι τὐτιιάο, ὙΒοορ ταῖς, πὶ 
πολλάκις γὰ αὐ ὴἦθ' οἱ οἷο ἐν τοῖς βαλόμοις πδρις σεις ποιέμ 
δῖπι5 ἴῃ Ρτίπιο, ταχὺ ἢ διαὶ τί) περίςασιν “δ᾽ τῷ Ξ' 
διαδὸ ϑέν τῶν εἰς τοὶ πλη ϑὴ. ὁ «δῦ ςρατηγιὲ, 14 εἰ, ρεγ 

τη οπς ΡοΓ (05 41 τρίαπι Ἰοχιςητοια οἰτοιιπίξοτοται 
[ἰῦτο ἰορεῖπιο σαρίτο αιαττο. Ἐὰ οἰγοιιη ζατιο 

ὐπι 
ὙΠ 
᾿}ηὺ εἰ 

μὰ ἀρρο!ίατα Πτεϊα εἰξ, περάστασες, Τιερέστασις , Ποσο [ΠΣ γεν 
ἢ ᾿Ἰποοσπηπηοάιιϑ 5 οἰ. 4ς5. ὃς ἔατις «ΕΗ! Φ 1ο.Ῥο]" ἰἀνοι 
τὲ υἱ πτερις ἄστως κατεασείγη, ΟἸΠπ ἡ ος ΠΠτα5 ἃς ἸηΟΡία ἡμέ 
ἴῃ τι ποία, ἀς Αὐάτος Ανδρα δου μῦρον πάσυς ἄς: 
σφως 11 ὈΡΡΥ 11 10 ΔΔποτγίο ςαῇι ροίπτ: νοὶ 
τὸ Ροἤηϊγ 4 ρου ΠΠηλιιπὶ ἀρουάιιηι Πτ ἴῃ ν Πα: 
ἤτατο, κίοτπ ἴὰ ργίπο, εἰς τούτ᾽ ἤγαγε περισιώστως ὡς’ 
δεν διλειν τολ μὴ τας. μήτε διυτο δ αδα διωα μῆροις »τέλ 6. 
γαγομῆμοις ὁ ὥνέειν δηήλων αὐαγ καϑοία!. [,αττιιια ἴῃ Ζ 
σεώδει 2) "νὰ ὙΦ ὀῤθρωπένων στερκων ἃ σοφοῦ 7) περάτιασιν, ἧι 
ἤτατο γέσοαζο. Τάοιη. Διονύσιίθν 2. ὁ μετα ϑέμθυ δ... 
ἡ δον ύω δια περίστασιν ἐφϑτθλ μίας, 14] οἷ 7, ργορῖοῦ πὶ 
ὃς αιἰἰαοτίααιν οσι!οτιμτι αἰοέξι οπεπι, ΑΙοχαηάεγ ἃ 
ῬγοῦΪςιηαξ, χάριν οἶω περιςαάσεων τέρψεις σκίωμπκαὶ , ἴοι 

ἐξαηιοητᾷ Ἴχουρίξαγα ἔτπτ ργορτον σαἤι5 ἀπο Σ [8 
Δἴπηιις [Ὁ] τὶῖς Ὠτοιἰὸ ἰν155 πχοάὸ 1115 οχ σορῖι5» ἀΠ 
σοιοτας, ΡΟ] τον τ απΐπαὶ αἰ γα πογοπτιιτιάσπι ΑἸῈχ 
ἐν αἶρε ασεὶ νοσῦποι ᾧ τεῦ σα καὶ ϑεςτος, ΑἸΠ1π| σοτΡ 5. 
Ἰετιμάτο δεῆςίταν. Εν λοιμικὴ περάφτασις . ὨΙοίσοτά. 
πχογααρίτο ρεϊπιουἱα εἴπ, κα πόσασις, [ζάτιι5 ρο ἘΠσα, 
τία, Μασςαδεογιπη ἰἰδτο ἰδοιιηο 5 σαρίτο {ιιατ 
σεριέσεν αὐτῶν χαλεπὴ πορίςασις, δταιιὶς εἶλάες ταις 

ΠΙςΟΓΡτ. τα τα ΘΟ σΟΠΓΘΒΓΙΟΠΟΠῚ γεγεῖς, Πρράςτασις 
τ|159} ἰοἱ Πττ το. ΒΑΠΙ 5 περὶ τα ἄνω γγελικων ἐντολών [Ο᾽ 
ἄτεκαΐροις » ἔτε περις ασεσι 40) αἰϑρωπίνων τοραγμώτων σ 
λονταιγδῳ, αἱ αὐ ταὶ διαυΐμεσι. Τιλέτεϊμς 'π ΗΓ], ποτὲ 
δὴ) τέλ θυ, ϑμὰ κἡ κἴλ τας περιςἀσεις κὶ τοὶ ὠρῴγματα μή 

ῬΓΟ τόγιιπι οἴιοησι ὃς νατίοτατο σα ἤτιπι ἐπηηπιτατά, ἢ 
ΠΟΠΠΙΙ]Π4Πὶ ΤΤεράσ τασις τὸ συμιβα), Δοςὶἀςης. Περίςται 
τιιάτπὶς ταγ δα! ςητις σοπ ἐπεισ» ἱσάϊεῖο » κασι, Ρμα 
Ρ᾿ο]. κα Ἐρτγασινέον 5 ὄντει χΤὶ περίστασιν ἐκπεσεῖν πὶ 
μεῖς νοτο τ θπο πὶ οοττα Γςάϊτίοπο ρατγία ας Πι 
περαΐσημι ὃς Ππερεΐσια μαι) ὃζ Δ᾽ πιρίσατος, ΠΕερίσασις ΟΚ 
τιιοίτασοντ ἀρ ΡΟΪΥ ὴμ πη τί) ὅγιτηδειότητει αἴ περ 
Βὲ νειὸ ἀρμ τρίμπι, ὄπ γϑωομᾶῆσε 5) χειμλμιθ- κὶ περις"ἄσεῶ, 
γομῆζης ἐκ πελαΐγοις οὁλοχερεςέρας » τα] ογιης : Οὐ Π 
Ἀγ οη5 Γαρογποη οι ὃς Πρπ βρατίοπος ἐς πιδτὶ ἂὶ 
Ατορο περίσασιν ος ἰοςο ἀροῖρίο ρῖὸ τεπιροίξατο, 
ςοπτνπουοπς,Ερατατὸ, ἰ μ,. 

Περατατικας αι ΠποΥ {19. σΑ᾿ απυΐτο [15,1 Π115 [οι Πά115 
γὲ τοὶ δεξιὰ τὸ περισπε δεῖς’ τοῖς πολλοῖς τὸ ἑσ'ὸς ἡ μόγιμο 

περις-ατιχοὶ “Ἶν᾽ τορ αγ μοῦ τῶν κἡ κοιτηφῇ ποιγίως ἡὶ ὄδυτα;. 
Ζεμοης , κα τὔϑ καϑηκόντων τοὶ μὴρ αὐ δὺ περις’ἀἄσεως,» 
γἡ ἀὔφυ μὴ σερισάσεως, δῇ υἱγιείας ὅχεμλ εἰ ὅδε! κὶ τοὶ μοι 
σιν δ γτὸ πιηρφειῦ ἑαυ τον 5. "ἡ τίου καή σεν δια ῤῥίπηειν, νΣἱ περ Ἶ 

χὶτ οαΐαπλῖτο Πιπὶ ὃς ΔΡΗΪσοπίοπι,, ὅζ δά ποσο[ητατ, 
τοῦχ.. Περισωτι οὶ, οτἷα τα ἀϊσιπτις οἰγοια Πδατία, ὃ 
κὸὃς, , δ σ Παητιας μΒαδδη5,)4 4 σοι η Παητίας ῬοΓτα 6ῃ: 

Περιςατικώς, ΒΑΠ]. τοὺ περις πικώς συμ βανοντειχϊα εἰξιδυσλ 
λειγύς, ΤΣ ΟΝ 5... 

Πιρισατεέομως Ἰγο πη ον. ΑΤΟτ ἰὴ ΑΡΟς κΣ σῷ πειραστοῦ πὶ 
τεταλαμζανει τοὶ περιςαῖτυ μῆνα κὶ πειραζόμημα, 1.1) ο5 

Ττατιν τ Πα Ὑ γα. ἴῃ ΑΞ η. ΝΝ ες απ: οἰγοιμήξαηε το ἃ 
τίσι α σογῃΐδ καὶ δώ. 

Πορίσιατος, 41 οἰγοιπ [πα ητῖμπιὶ σογοηα οἰΠα  τιττ᾽ τοι οἷ 
εἰγοιη ιὰ Πρεζγαπτίιιη πια τσ ὁ. Π{ος, ἐν τῷ περὶ αὐπι 
ματοποιΐαις τεῖῖς ἐσδὲν ὠφελέσως γύσο ἢ. ΤἿΟ αὐνάτων περισ'τοι 
ναις»͵ «περὶ ἀξ κύκλῳ ἵστανται ϑεαι μῆροι, ὙΝ τὰ 

ΤΤερισαυρφω, μιυΐσω, πίω κα, ν ΑΓ115 [δι ρα ]1ς ἴῃ του γᾶ πη ἀοραδῖ 
ςιυηγοῖτγοα πλιμλῖον πορισ’αὐΐρωσεν αὐ δὰ τοῖς δον δρεσιν »'ὅ. ὑ 
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ΠΕ} 1. 
γαϊϊο εἰγοιιπ οάίς, ΤἸογά. 

τὸ πιιμ πη οητιμτι οχ νΑΠΠῈς οἰγοιτηρίγοα ἄορ ἐξί5, 
ῴδεις μίχοι, οἰγοι πη σατί ῥοάς}, ΤΙ ο ρα 1.1.4. ς.13. 
» είν ΟΝ. οἵδ αϑδισσως στέγανον, 

δ ρεγίου νμἀοαιιααιις»ΟδυοΙαο τ. 
το ητοσο, πλιῃϊο. 
οἱ. ίσομιι, ασ,σμαγοτάϊῃο. 

οἰγοιπιεογίη ἘΡΙΡταπΊηι. περιστείχογτος προχυῦ' τοῖα [ς 
οὐππιάροηῖο.. Ὁ Ἶ 
τέλλω, μι. ἐλ υῦ τ. αἈ κοῖ) ΟΟΟΡΟΥ ΓΟ: οοητορο; χρύπ]ω » ΟΡτΟΙ το; 
πιπ αἴο 7 ΠΟ ΠΡΟ ΠΟ ΟΓΠΟ ὀυτρεπίξω, δια χειρίζομαι; ςοιηρτὶ- 

πιργοβοηάο ὙῬτοζορο γαγέϊο . ςοπηρίςέξοτγ, οβίδσγιιο; 
"0. Αἰἰμαπη; τὸ ἐξονίῳ περιστέλλει σκύμνον» ΡΠ] οἷο τὰ- 

ἴδιο α ἰτῳ Ρ]ατάτοῖι. ἐν ΤΥ οἰγρ. Γαςίδη, κα τακφσμιοιίσοι τὴ 
υσα, Ατἰϊοτςοῖος Ργοθ]οπι. δ 3. πυρέτοντοι πἶδισ τέλλ εόϑοι 
ἕνεκεν, δίς. Τά δ) » κὐ πῦθισ ταὰ μον “Ἐϊ ἀἰακε εὥτω. 50 - 

πηξα σ᾽ αὐτὸν 4 τἰειστείλας ἐγὼ,Ἰὰ εἴς, δυτρεπίσοις, 1ἀ4ςπ|, 
διστέλλειν ἀἰ χί τυ Ο κοσμεῖν, [Ἔρι]σΒτιιτι ἀςσογαάγο,ςοι- 
τοτηᾶτο ἀςξμπέγιμη. περιστέλλω κα νόμον. ̓ ΠῚ ΓΘ, 

αι οἱ περιστέγε ὅτι. απηθητῖ5 ἃς σ πη ταις οἰγοιπίο- 
τη Απηγοηϊοινϊάς Περιϑρίω εἴ τι. 
Ὁ μπῖδ4: ἀϊοὶ νο απ αἰθ τὸ περιοσώς ἐρεῖν, ΑτἸτοτε!, 
ἴδτο ς-σαρῖτο δ, ὁ χδύει ἢ κἡ ὀχάϑεται καὶ περιστεροὶ ἐντὸς πῇ 

{τ σοἰιμπιδα ᾿πῖτ αταιιοϊπῆταγ Ἰηττὰ ἀπ ΠῚ Πραττπη, 
περιστεραξ ποιήςη ὄγήκοινον τη τθ τ, ἔοε πο Πάτπαις ἢ- 

Π5οΥτ ὃς ΠΟΙ πη ρα ἀρτά ΡΙΤαἴπιπι στο ἀςοϊπιο 9 σαρῖτα 
ἢ 1η15 οτία πη ΠΟ] τη ις ἀἸοίτιγ, Μαρία χ διιτεῖπι 

δὲς οὐ», {ρεεϊείόιις ἴαπε. περιστεροὶ,οἶνας, φολψῳ.. Πιις 
ἔρσα; πρυγῶν. ὃς πελειας. Ὡς [εἶ5 ν46 Ατηζοτο]. ὃς Ατῆδη, ὑ-. "δα ΠΥ ΕΙΤΕΕ 
Πιιπ αιαϊ (ασι Αττὶς πὰ] αἰ ξγλης περιστερὴν αἰ χα Ήοτ, 
ἢ.) δ φάτῆον ἐρρυμν, Γ᾽ οοἰς ϑοσγαᾶτοβ. 

πιο ὧν Θ΄. Ποτθα ἴτα ἀϊέξα αιιοά σοΠππηδα: εἶτα Βαπς ΠΡ Ε- 
τγοτίατὶ [οἱοδητ: ἐκ σῷ ταὶ περιστεραὶ ἡδέως διατρίζειν ἐν αὐτῇ. 

Ῥιοίςοτι 4. δτο φιατῖο 5 σαρῖτο 60, Γιατίηὶ νογθθηαπη 
, Ἐπις ἀτι8 [ρεςϊ δε: ρτίου περιστερεῶν » αἴτατα ἱερρὶ βο- 

ταῖν 1 οἵδ. ἤχοτα μογθα : αιΐα φἴπ5 ν [ας διῖτ 1 οχρία- 
δι15 ἃς [μι Ππγατ ουσίιις : γεγο θηάοαπι ὃς (ἀρτπῖηα νοσδῖ 
15.) “τις πὶ ἰορῖτο ᾿ἶδτο 22, σαρίτε ἔδοιιηάο, ὃ ᾿ίδτο 25. 
ποηού τίου ἤροοίος, πιο φυϊάοτη {εητοησία 5 οα εἰξ φᾷ 

ασἰο Δρ ΡΟ Δ πιιπς:οαϊας ἴῃ ἤοτο αἰδο, δζ σγάηθο ἀϊιρὶεχ 
Πτ14. δοσιη(4 ὑδγμάΐηθ ΠΟΙ ΠΟΙ ΠΟΥ ΠΑΓΙΙΓ, 
εἶγίδ- 7 ΠΟ επππι ρα ΠῚ 9 14 οἵδ » πάτο ἀστείίμεη οο] απι- 
υδηϊῖ5 Δ! αΠ4ο ἀοπηοίεἰσατγιιρη τ» φαθά ργορτὶὰ 

Ἂ γτροφεῖον ἀϊοϊτιζ, Ὑιάε ψαγγοπεῖι αδτο τοττίο ἄς Ἀς 

πλὺ : ᾿ : 4 ΔΡΡν ὙΠΣΤΣ ᾿ 
ἤῃ, ον 8γ τὸν ΡῈ 1115 ΟΠ] Ο᾽ Πλι5)Ρ1Ρ10,ἀϊοίτιιν ὃς περιστερδὺς 

ἰ πη 
ΔΑ 

ἵ 

τερρειδ'ὴς.ε(0-. ὁ καὶ ἣν, σοΙ ααςεὶ σοποτῖ5, αι ἤρεςῖς σο] μπΡα- 
ἃ ΠοητΙ ΠΟΓΠΓ, ΘΟ π|θασοι5) 4Ζα. 

οὐρ οὐ, ὁ. σΟἰ τππιδιι5. ΑἸ εχὶβ ἀριά Αὐἰλθηδιιπ,, Οἱ λδυκὸς ἀφρρ- 
τὴς εἰμὶ γὸ περις-ερῆς, Ἐχ αιιο (Δτι Ππι5 ντ αἰ δυίτι5 σο πιῦι]ι5 

15. 
οφοῖον, ἰοςοτις Αἰ οι 415 σΟ] απιρὶς ἀρτιι5». Πα 1 ἀ1ο ἄς το τὰ 

ἰ, περιστερέαν, ᾿ 

μον, τὸ ρᾶΓ5 ΟΟΓΡΟΙΙΒ Πις ραξἕξι5 οἱπ αὶ, ρτςοοτάϊα ὙΠεο 
ἘρΠῖ.». 
Θ- δὲ πεῤίστερνίϑ: ροέδιις εἰ πρδπ5. 
ὅω,γ πάΐαιις γε πιξο οἴπρΟ σοτοπο, ΟτΟΠά ΟἷΠ6 05 κυ- 
τ τοτο! ἄς πηυπάο, κύκλῷ περιεστεφανώνίτα) τίμα οἰκουυδωίνω, 

Π σοτοηα οἰπσιιης ΟγθοΠ τογγάγιιπι, Αὐ ΠΤ. 1η Ρ τ. ἐμὲ ποῖος 
«εριεστεφανωσε,. οἸτοιιπάοάϊτ, 
ἐΘ., ὁ κα ἡ οἴτοιι σοτοηδτιις, χώρα περιςἐφὴς ὄρεσι,τερῖο 

ἴδι15 οἰτοιι Ἔ ρτα. Ρ]ττ.ἰ ἢ ἘΔΌ. 
᾿ σοτόπο. ΑΡὨτΗ αῤετῇ περιστέφέϊαι ῬτΟ περιλαμξαλω,περεχοε- 
ΓΟ : . 

ε τὸν Ρεξξογαΐ θυ ρ οι νοἰξίπτοητὶ ἴθι ογπαπηεπτὶ ἵΔ- 
ἡεαρίτε 28. Ἐχοάϊορτο αιο Γιατ πὸ τἀτίοπαίς δέ [προτ- 

αἷς, Περιστήθπον 1ῃ τη] ἰςγίθιις ἀϊοὶ ροτοῖς ξαίοϊα ρε- 
ον οἷ τ] Δ ΠῊ  Πἰατο Ματγτῖα 1 ζώσμα “ἴ᾽ μας ὧν Τ᾽ γυω αι καίων 

ταιγίαν τὸ ταιγίδιον γοσδτ ΡΟΙ ΠΧ. ΐ ; 
ς,οἱ οἰ τοι πη ρο εἰ ,οἰγοιπίϊαπτοβ τα παιασῃ ἃ περιστήκω, 
Ἰαβτατίομες, ταὶ καϑαῤσια » ἰῆτογργος Αὐπτορηδη. ἴα 

σἰ ἢ. 
χΘ., ὁ τῇδ καϑαρσίων ωρρηηρυ μῆν(Θ- ἐν ταῖς ἐποεκλησίαις, ΑὙἸῸ - 
ἢ. Ἰητοτρτ μι Οοηςίοη. περιςίαρχοιγαιιὶ ςοΒοΙ Ομ ὃς τῃςόττα 
Δθδητ ἀρ Ατβοπίθηίες : ἀϊέτὶ αι οἰτοίτοτγες. ΕἸεῦαᾶς 

δαϊαίπιοάὶ ἱμτατῖο σατματγίιϑ,ἑος οἴξ» πιϊπα11}}5 Ροτ - 
5. 3 Π5 1.2.ς.26. 
ἰβῆς, ἐΘ-, ὁ κα ἡ,ςαἰςαταις,εχτγίτασ, Πιβιιτιι5, δ τι 5γξαττιιβ) πες 
ημῆύθθ., πεστιτυμῖϑθ- οΙΝΙςα μά. 
ἐς γεἰΘ. τὸ, πηλςιιο πὶ; νεῖ ογαταιτ, ἀΠ Ἐπ] ξξιπι; ποικί- πρὶ 

λύβάσπη; 

γ 
1 

ΠῈ 453 
Περικίξῳ » ποτὶς νμαἴ 15 σοπηριηρο », ριμηέϊς εἰγβιπιοίγοα αἱ- 

{ηριιο, 
Περιςίλζω 7) πἰτίψαπὶ ἃς 

ΡΙβταμπηπιαῖ, 
Περισλεγγέσαμ Αἰ γί ἢ στο οἰτοιπηοῖγοα ΗΟ Βῖο περιξύσαι,, ποτὶ 

σλεγγες ἱη ας ἀϊοίτι ἡ ξύςρα, 
Περιστοι χίξω, ἃς , Περισφοιχίζομαι 5 οἰτου Προ ΟἸιιάίαη. εἰτοιπ- 

ἀοτ,αερικυκλόω: Ργορτιὸ πάαρίης οἰηρο,ϑιιηζ οαΪ ΠῚ στοῖχοι, ἴ- 
ἄαρο ἱρία, ὃς [οτίος ρΙαραγιιπι ἡ φιΐβιις ΓΙ ἐτις Παρθιάσις ἔο- 
ΤΆΤ ΠῚ Οἱ ΠΡΊΙΏΤΩΓ ἃ γοηδτου θι5, οι ΟΠ η, ἴῃ τΡΆΜρρ. ν᾿ 
«εἰ τι πρερσπεριζϑνηεταὶ 71) κύκλῳ ασανται χῇ μέλλοντας υἱ κοῖς κὶ Κοιϑη-" 
εἴψοις σπεριστοιχί ζεται» γε]ι ἱπάαρίης οἰηρίτ, ἘΠῚ εηἰπὶ τγαηῇα- 
απο ἡμοήαῖς ΒΑΒΠΐμς 5 πονηοὴς χορὸς δ χακῶν σου τρᾷ- 

ριστοιχίσετοι σεγτς οἰτοιηἀαθ τις τα!ςῖο ν] τίμιο Ἰοαιι- 
τυ γοχ σπινοςα φξγίια ντάταγ, ὅς ΡΟ ]], 

Τερέστοιχοι,ίερτα ογάϊηϊδιις αἰ] πε οἰτοϊπατιοηῖς Ροἤτιγα, Π6- 
το ἙΒςη ἴα Οταγ.αδιογῆις ἸΝσοίεγατ, φυτευτιήρια ἐλαων περισ τόι- 
ζῶν (οιτέκλασε, [1 ἄγ πηι φιιο άπ ΟἸξάτιτη ῥοπιις περιστοίχοις 
νοζαῖ : ΡΙΠ]Οςἤοτιις στοιχάδας, 564 αττεπάε, ἰηηιῖτ δι, πδ᾽ 
ΚΒοτοῦ γοραγὶς αὐθεστοίχοις, εἶσ κύκλων αὐεὲ τὸ χωρίον ἐν στοίχω πε- 
φυκότωγ. 

Περιστολάδίω, (ΠΠΠατῖττι, οεὐτγατί πη, δα ἤπ,. ΝΜ Ίσαπάοτ ἴῃ ΑἸοχίρα; 
σαῤκες ὃ αἰξισπολαδίω μινυϑουσι Τηκό μῆνα 1ΏτοΓΡ ΧΤ σαλόγριον, ι, Ἔ 
χφιτ᾽ ὀλίγον, 

Περαστολκὶ ῆς νη. 10 [2 ἀξλῖο ςοορεγί επάὶ ἔδιι οραο  πθπά! ἴτοπι ςὅ- 
Ρτοῖπο ἴσιι οοατέϊατιο, ΘΔ] η ανερι(ολὺ, ἐποιγοωγῆ διε. 

Τεριστόμεον, τὸ σαρῖτο 18, ΕΧΟί 1, σαρίτίτπιὶ οχροηΐξιιγι ὃς ΠΔρ.36.πε- 
Εἰστύμιον πῇ ὑποδύτου, νἱἀς Βρογχατήρ, Ε[Ὲ ἃς Ἠείγοἢ. ὁ εἰ ὄπεγλωσ- 
σίδὸς τόπος ἐν τῇ βρόγχῳ. Ττεριστόμιον, ες, τὸ, ΟΥἷδ ΠΩ ἐπι δτιι:1)» αιὸ 
τιριοῖπος ντεφητιγινιάε φορζεία, 

Περίστομος φείλαγξ, Ἰατουῖςερ5»ἤιις πη 65. 4ἷϊ } ΕΧΡ. ος διηθίεης. 
Τερεστοναιχίζιτο , Οἰτοιια ρα πηρθατ. αὐξιστονα χίζεται δ ώμαν Ῥτο «ἥξμ"- 

χεῖπα), 
Ππερεστογαχίζω, Εἰτοι Πρ ςπιο Ἡογασ, Ηοο 4. αὐθιστονείχιζε ἢ γαῖα. 
Περίστοον, τὸ) ἀρ! Αττῖςοϑ 9 τοίξς Ροίϊεςς . ἀϊοίτις ἰοςιις {ερτιι5 
φΟἰμι πη Π15 5 411 4110 ποιῃῖπα Ρεγ ΠΥ {{π|π| Ὑ ἰτγιαιιῖο, ἃς αὖδα- 
κέων, αἰδέςυλίθ. ἃ διι14. Ἐχροπίτιιτ ὃς στοας ἔχων οἶτοᾶ 4ιοά ροσ- 
τῖσι!5. δέ Διπιδιίδογα ἔπης ὃς θα σο] εἰ Πηηΐδ5 ἴῃ ογθεῖη οἰηέϊα. 

Περιφρατοπεδεύω, οἰτοιπῇΠ ἀφο. ΟὈΠάςο, Ἔχογοῖτιι εἴπρο. ὐδελαμξαίας 
αἰξιςρατοπεδὲν εἰ «δὴ παιράντίγοις, Ἵ ἀτοπτῖπο5 οοἤ ἀρτ,ΡΙατ αι ἘΔΡ. 
περιςρατοπεδευ ὗε Χ ΕΠ. 

Περιςρέ φείδου Ῥατῖμ. Ὁ ἀν Π, ξ, σπακέεοσι περιςρέφετο κρώστωλ Θς 

τη εθατ οἰ γρεος. ανεριςρέφεται κύκλον, ἄς [οι οὲτ οἰγοιίτπν, ροτ- 
ΔΒ, ΓΟ 115 ἐς δρΒαγα, Ασάτιῖ 9 Μειοτέρῃ γδ πᾶσαι πσεριςρ ἐφεῖται 
«ροφαλιγγ: (ἴςετο . 'Νδπι οαγῆι ἰητεγίογς, δγοι σοπποτγείτας 
οτδϑο. 

Περιςρέφω, μι ἐψω, απ εφα, οβζογαιοο Οἴςεγ, οἰγούηπεγτο, οἰγουπ- 
τογαιροςί οσθοη γεγῖο, Περαφρέφειν οιϊατη σΟΑΦΆ] ΠῚ ἀϊςῖ- 
τιισ 5) οἴη [ας σορῖτ. Ἡοπιοτιις Π|αἀ.6. οἷς δ] ὅτ᾽ ὁπὸς γάλα λδω- 
πὃν ἐπειγθμῆν Ὁ. σίωέπηξεν Ὑγρὸν ἐὸν, μοίλα δ) ὥχος ππεριςρέφετω κυ- 
κόωντι 7 14 οἵς . αὐδεπέγνυται. ιος πος ἴῃ Ἰἀϊοσπατο ποίξγο ἐπιῖτα- 
ται : ἀϊοἰ γύας ἴῃ ΘΟ Πα ἤσατι ἐομνηεῦ : ὃς σοξ συ μη. ὁ - 
πὸς, ἐρμγπθηίον ἰάς ἴῃ πόρετρέφω, ὶ 
Τεῤιφροφ ἢ ςγη. ΟἸΓοι ποτ ο Οὐ μ.1Π|4πισοπιθγο»ν εστίρονοοι- 

το  ατβ Ο» ΓΟ ασιι5 τ οἶς ἴῃ ϑρηαγα. ΟἸςοπηςα, οὐϑέρφς αἴδεςρο- 
φαὶ ςομιΙογΠΘ 65 ς811. ἐν αἰθεςροφῇ λαοί, ςαρῖτε ςΦ. ΕςοΙ εΠ Ποῖ, 
1η Ρορε σομπιιετίατίοπε, Περιςροφή. ἀρὰ Β Βοτογιτείξς σοα- 
(α]το ΟἸυγῖο 5 απ δά πιουίλγι) ργοροῇβτιοποιη ἴῃ ποῆεαπὶ 
Ῥᾶττοπὶ σοπιιοττι πηι» περισροφηὶ ἀἸοί τ Γν 

Περισρώννυμε οἰτοιιπιοίτοα “ποτ ογεϊγοιιπαιίάαιο σοηογπο. 
Περίςρωμαγτὸ 4 ςἰγοιιπΕἘγάτιιη,. διιπὲ Διιτο τη πτεριςφρώματα 5, γ᾿ 

αἰξιπετάσματα,, σα Π118 σΟττί 8. 4118 Ράτίετος ὃς Δι} ΤΟ ΠΠΓΕΓ, 
ἴξιν ταρετία Βα γ!οηΐςὶ ἥοτὶς νατίοτατο ρεγίρἸσιιᾶ : ὅς ἂρ αἰ ἐς 
Διι]αρα δὲ Ατταὶ σα: ἂὖ δἰ ἷς Βεϊπατα,ῃος εἰ 9 Βευῖς νατίερατς 
ΔρΡε Παπειγφαιί σα ριξζα, ὃς γετῃοοίοτγία - νμάς ΤΟΙ ΠΟ ΟἹ ξ 
Ἰερίπι5 τοσὶ Ρεγίατιμη γεροπάῆς, (Σἐπιοπός μουπίημπτι πο- 
ρισρωρ(ϑέτοις γοΥΠοοΙοτίθιιβ ρογΠπηῖϊος. εἴτε. Ἐτομΐπν ἀη 1115» 
4{πι|πὸ τε πάππε . σὰ ὅς ̓η ᾿ἰσ ἔογππας Πρατάίαις ἀρρατε- 
τε: ςοητγα τις γεγὸ ἀθίςοπαϊ οδίάοπη ἀτῆϊις σογγατηρῖ : 4 ἀγα 
ΠΡῚ τοῖπροτζς οριις οἵδε, διιης οτίαιτι αὐθεσρώμοιτε: οἰγοιηι4 [12- 
τἰοποϑ.νἸ4ς ᾿η ΟἿ], γα  αὐδεςρώματα (ὐλπηραηῖςα. δ παν 

Περιςρωφοζω, δ, ἰάειτ οἵαΠῚ «ϑδιςρέφω, αδει ρωφιῦρκαι,ςἰ τοι! ΘΟ» ΟΡ ΕΟ πες 
ρ'«ρωφώυδυ Θ- χευς ἡριαγροτηοῇϊραηπς οτάςι 4, Πεγοάοτ. 

Πρφις ύλιογ, τος ΙΟοιΙ5 οἰ αιιτ5. σοἰ μπτηῖς οἰγοιπαιααιις Ροτγτῖσιιπι 
Βάθθης,γνΕὶ (αίτεπι ἃ τγῖ θαι Ἰλτογι ιι5»οὗἴδαςυλιάφι πτογοο μεπι πᾶ) 

ς4Ρ.41.ΕΖεοὴς : 
περίφυλον, τὸ, ζ40.4.1.2, Μάςομαθ.ν δ] Γλτί πὸ ἀτγίιπι,νάς Βιιά, ἴῃ. 

Οοηλ.ἴη ἐρ τ. , 
περίσυλχθο δ αὶ σοἸ απτηὶς γπάεοιπαις [αὶ ποτειτ. αὐρύςυλιΘ. αὐ- 

λιν αὐ]ὰ σοΙ]πλπατιμτὶ ἀπάτῃ γεάι πιῖτα 9 νπάΐαιις φΟ]πτηῖς 
εἰπέϊα. αἰδέσυλοι δόμοι ΕἸιτῚΡ᾽ 4, ἀοσλι!5 αι: Ροτ ἀιπλοίσιιπι ἔοτῖς 
Βαθεητ Ρ1 145. ἐπρρμεν τος Δ ΑΈΝΗ͂Ν 

Περίςιωον, Ἰάςχῶ αιιοί οὐήστοον ἔπρτ, Εὐγιποϊορ δήποτῖας [ἐτθῖ ἐ 

(ρ]οπάϊάιναι ξαςῖο,, οἰγοιπία!ρθο , ἰὴ Ε- 



᾿ 
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οἴοοιεἅο τπαταίζοτεπι πο μη ἔριδι ἐπ ον οΧ στειὰ, Ὁ. πρηϊβοῖ- 
τα Πουὶ ρυϊπηιμτι αὐρέστοιον ἑγγᾶς αἰδέσον ἐκτοίσ ει πῇ ὁ εἰς ῳῷ 

Περίοειν ε᾿- 
ΤΙερισυλέα τροϊτοιτιοἶτοὰ ἢ ῬοΠπο,αϊεῖρίο. ἜΣ ΘΕΣῚΣ πᾶισειν αἰ) ἐσί αν 

σῦ τα ἐχθρῶν» αἱ 1 τι οἷς Ὀοπότιμπι Ομ ηίυπι ἔφοιτατα ἤρο- 
{παυτΡίατο τὰ ἀρτγρίδι πἰρλσεσυλη μὴ. «δ κόνλοποις, ὅζς. ΤΛιοῖα τ. 

περισύρω,ἀτυ ἁἰλο άλις]"ο, ἰασογουὶῃ ἀϊπογιπι τγάμοννοχο, ἀτὶ- 
Ρῖο. ῬοΙγθλι5 1 ἴῃ φιιαττου τοὺ ϑρυμμάτα πὶ ϑεο ὄξασυΐρρντες ἀπεή- 

γιϑυ.Ογοθ τας ἄς Ά8πο Ῥαίοϊνα;. Οὐδὲ Σποῤῥιφϑήσεται τὸ αὔξισυ- 
ρή σεται - ἵνα μὴ δϑὲ πὶ για, τοῖς πυσὶ χὴν κακοῖς τῷ λόγου σπαράκταις, 
πο το] ἐπαιιετατ ἃ ἃ σα ῖθιις ἀϊ ταί άτητι ὃς ἰαπ!απάϊιπν. [.1- 
εἴδηι15,) ἄθω καὶ ψάτω αἴδεσυρφμω 9» πο {{Ππ ἀθηρίου . ἃζ ἀϊπια- 
“μου. δὶς οτῖδτι δος ρτιιγ ντ περιφέρω. ΟΥΕρ ἡ τὸ κορψθν τόρεσύ- 
φρντες κἡὶ μὶν πριζώνιον, 

τιεράσφατα, Π] εἴν οἢϊο ἤιης τοὺ σ)υϑρίωνητει καὶ μισχθήρας δητφωνίστως ὧ- 
ξια, ἐπονείδεσ ται Ἐογεητὶ ἀεί εἰθη περισφ τως ργῸ πορεωδιμΐως ὃἃζ 
πὐδεβοίπος, 

Περισφηκώω, Ὁ [Ἐγι1Ο»Ο Ὁ ἘΓΙΠ ΡΟ; ορεγοπίο,οὐτῆμτο 5 νεἷας ταΐο- 
ἐϊοςσιηεο. 

ΤΙὸρεσφύμυ δ ορκαιν α δ! 4116 Οὗ τιΙΓΟ, 
Περιστριγγ9 μὴν Ὅν, κα Πγτ έτη, 
Τιεριστρίγξν  μύξω, αν, ιγ χαγοοοιοςο  εἴθεστέλλω, σΟΠ ΠΕ ΓΙΠσΟ.) αἰ Πρ [6- 
ἔχον Ν Ζ.1η Οταῦ, 

Τερέστρυρᾳ, τοὶ ἃς Τπερισφύρεαι, [α[οϊα οἴτοιιπὶ ταῖος, Ἡθγοίοσιις ἴπ 
ΜοΙρομη, τἦν αἱ γωνώκες αὐἰδισφύρια δερμαίτων πολλοὶ ἐ χοῤς-Ἡ φορέει, 
φαϊάαηι ταϊατία οχρουιιητ,αιια; ΗΟ Πλ.1π Μογοιιγῖο νοςα τ᾿ πέδι- 
λατ 4} 1} νοΐαας οἤς ἰραπιοη αοα σγαγῖδιι5 οἰγοη ἀάτιγ ἀςςοὶ- 
Ῥίομο σφυρὸν (γποσάοο θα Ρτο οτιῖτο. 

περιοαδὸν, οἰ οἢ, ἱπηλῖς ἀἰ οἱ ψίαϑον ἐν ᾧ αἰδκειλοιῖσι ταὶ ἰκ ἰ δας, Ἰὰ 
εἰϊ, Ποτεαπι ας πίε! [Δπνσμὶ ἱππο μιητιιτ σατίσα;, 

Τιεριχελὲ ςτὸν ἀ1 ἘΠ ς1] δυο ερ ἐς, 
περέχευ; ςοπτὶπογάοξοηάο,αάτι4.1].α,εϑοΐχεο παιδὸς]. φεόντισον οι 

τῦὶ (α τῖρο. 
ΤΙεριρ ἔσ ων ἱ τξπῆρ ἡ σῶν αὐ γικύσων, Τ᾽ τον ἅ. 
ττεριρειδιὴς,ἶπι ἀταοῖτη ἀπ  [πι5. ᾽πὶ πταΐτας ραττοϑ ΠΙ͂τις, 
Περιρίζω, αὈἰοϊ ἀφ, οἴτοιης Ἰἀο.διαλύω, 
Περιοοινέζειν οι οἴμςν τάς 51 4.1 νερὸ Περιστοιχίξειν ῬοΙ]αχ, 

αὗξιχ τινίσ᾽αι τὸ δικρισ τήριον ὁ πότε «δεξὶ μυστικών δεχαζοιεν, ἵνα αὐ ε9- 

στη εν δεὶς δι εποπῇ ὅυτος ὧν, ΕιμΠ1 [115 ΓΟντπὶ οἰγοιτη το ἃς οἰγοιια- 
[ερῖτε. Τάοιη; αἰδεροινίσ αι τοὶ ἱερᾳ ὁ ἀϊςευδητ, ὃ ταῖς δποφεάσι»κ τ τὸ 

αὐρᾳφράξαι. 
περιχόμλνοι απ ρ! ςἔτεητες,ἴη ἘΡῚΡ.. 
πιερισῴξομμαι ἵπις ΟΠ Πιπῖς (ἀ πὶ, ἤει ἃ πτοττεροιαάο, 
γΠερισώζιο, μκ, ὦ στο, ασ ο κ94. (Ἰπο:!δαγο. Ἀξδιυ Αςουϊδεῖα, ϑΥΠοἤι15. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐκ ὁπολώλεκεν, αὖ τὸ δε τῶτο κὴὸ αἴδιέ σωσεν,οα ντΊ4Ὲς ΤΡ [ἃ ΠΟ 5 
Ἰησοῖ 65 ταπ ἤθη [δι πιαπ1τ. 

Περισωρδϑω,μ.. δύσω;, τ. δυκα ας συν! ο,οἰτοιαιοῖγοα στη] ο ὃς αἵς- 
[ογο οππηιΐο οἰγοιπιοίγοα ΟΌτιιο. 

ΤΙερισώφρων;ονθυ ὁ κὶ ἐγν}ς τε Πρ ΟγΔἢ 850 οἶδε οσωῶς σώ φ ρρνών ) ἀριὰ 
ΔΕ οαγ]. 

Περι τεύμγω, ἀπιριιτονοἰγοιιποίάο, τερισχίξω, Ἡδεἤούιες.οἴνας σεριτο - 
μνέμϑυ. ΑΕ. πρεταμνεῖν, ργεδοίδοτε. αῖθα τοι μαν ὀυίνοι γί πολλίμν, τ] 
τὰ τοῦτ ἀἰπαϊ πεῖ, Ρτιιιατ αρτίς Ἔχ τί. 

Περέτασις , Θἴσηζιις ὙΊΓΟῚ!. αιια αἰτοιιητθηΠο, ἀ ποπτίο, Ὀΐο- 
(φοτῖ ἃ, Πρ τὸ τουτίο, ξαρίτο ἄς Μεοηῖδα. μαςων τε αἰδὲσ τεσιν κὶ 
ἀπαΐγωσιν τρεΐγεις 1 ΠοΏτα 5 Πα πια5 ὃς [ογογίδηταβ πηϊτῖσατ 
Ριιὰ Τ᾽ ορΙ Ἂς σι γ1, 4.6.τ4.αὐδάστασις ΘΟΥΓΙρ τῶ ρτΟ ΠΝ 
1ιοὐτϑητῖο σα2:.᾿ 

Περετειφρόυο μέν 8-. ἔοα φἰτοιιαἰατιις. 
Περιταφρϑύω, μι, ὅσω, το, δύχα, ἕο ἃ οἴη σον ν4}1 οἴπσο, οδτιδ!ο (Οἱ - 
ἘΜ ΣΝ ξο {ὰ πιιιηΐο. ΝΜ έπεΣ. Αἰ ς ΔΕ. Ετ ριιά Οο- 
Τυιπὶς 1 οἰνοη [τὶ ξο{{8,}..τὔρα ταφρδύεῶτε. 

Πτριτείνο μαι ο τοηπάοτ, 
Περιτείνω, ἰγοι!πάποοςοίγοιτι οχτεηάο, οοτοπάο, οἰγοη ήτο ΤῊ} 

τι πη γάσθοτο οἰγοιηάο, 
πορῆηχίξω; ΠΝ τασγο οἰγοιπάο, Ασσιίαειι. Τἰμιογάϊα. 

νις Χησταφρόύω, 

ΤΙῈρε τείχισες, τητιτὶ ΑΙ ΒΙτι59ἴ πτογο 1076. ΟἰΓΟΙΠ ΠΑ Π]ατῖο, πλιπὶ- 
τίο δά σοποϊιἀεπάιϊιπι.Ὑ πηογά. 

Περιτείχισμια τος. τὸ, ΟἸΓΟΙ 1 1 1ατὶ Οὐτπι 1 τ1 0. ΠῚ ΠῚ ΠΠΘητα 9. ΓΠῚΙ- 
τα, πειγὶ πλθίτιιξ, 

ἹΤεριτειχίσμιος, ἀπαῇ εἰγοιη ΠΠΑτῖο πλπιγόσιι 7) νὰ ἀρ Τ λον - 
ἀϊάει,. 4118. ἐς ἃ ἀὐπετειχισμὸν, αὐ σοποὶ οι 1 αλιῖγο να πλιὶ - 
τιχαν οἰτοιια Φισοη ἄτη, 

ττερέτει χίθυ, τὸ, οἰγοιταπηγαῖς,ς.16.Ε(4ἴα. 
Τιεριτέλλω, κα λω οἰτο πο  πο»ἷσα οἰγο πο το πάο δ οἶτ' οαπιοτεθδο 

Ῥειῆςσίο, θεῖα. Αοουν η4ο περιτελλόμῆυον ἔτος. ἘΠΟ ΠῚ. 1 πῆδεερχ ὁ 
μῆμον,πληρφύ μῆνον, νΟΙ ἐὯ59 ἀπημ5οίσιι [δ ν οἰτιοης. σῆδε τελλ δαΐδων 
ἐμαυ πῆ, Ἡ οππιοτις ΠΑ ΟΣ β» ̓φιοταηῃίς; νοὶ ΠπυρΠ οἴτου γγοὶ- 
πθητῖ σις Διδοϊὰ εἴτ, εἰς τὸ αὐτὸ Τ᾽ «ἰεϊοσδὸν περιερχουγύων τ ἡ τέλεῖα- 
υὕνων. Ατατιις, ὅχί αν ἴκραὶ χυηλῖᾳ κα ζόνη πϑριτέλλεται ὠφίων Ὁ’ εἷν- 
ουτῃαρίτιτ, 

Τεριτέλινο. οἰγοιμαίορο Οἱοςτ, Οοἰαπιοὶ, οἰτοιιηςῖάο,, ἐχτεπιιο; 

πα ΑΝ τα πονῇ 5 ἜΧΡΟΙΙΟ χα 

ἐνεικλήσυν τυτυχὸν ΕΒ ΒΗ, Τ Ο 5 Ὦ 

βρρμ ο νετθο δοςῖάο. Α διτιπι. Αςοιίᾳ 
αυῆτο τέμνω, περιτεμνεῖν,οἰγοηοῖ ἀοΓ τ 
Οοἰμτπς Πα οἰτσυμοϊά Αροδοϊ αα Θαία 
ἀερτε ΔΕ ψιάς Ηοῖο 
Θετειήϑητι οτος! ἢ ἸΟΒΕΠῚ ἃςορς. «ἥξει Ω 
ἢ) αβμώτει κὶ πϑεατεμνό “μῆνα « υὑπὸὺ ὲ ΟἿ ἱππέων, σκετο, 

φΡᾳάϊα:. Νιοί δῆ: νατγὸ σμγτγις αὉ «φιϊεῖδις 
θιι5 σςαρτὶ ἤιητ. ταὶ 

περιτενὶςοτἐριἀ  ΠΠ πγιι5, ΘΟ Ὠτο τ ΠΊποιισ. 
Περιτεοα μνίζω, νος τεραμυίζω: ς 

Περιτέτρυφαι, οἰ ΓΟυμΑ Π δὲ ῬΓο Ριαίεπεὶ «ἴγοιιππα: 
προφε σαὶ χνίω. ἃπρέφω. ᾿ 

Περιτεχγεῖ ὅϑτε!, δδλ ἐδ εϑεα! κριοὶ φυχυδᾶεη» ἱπῃάϊα ἴγ)π 
ΠΝ Κἢ 

Περιτέ ἐχρισνενή,[ο οττα εθρίνοια πιὰ Ηἱπατίο ατϑρξτς 
Περιτηκόυθμί. αἤγυρος. ἰχαςξιέγιιη ἈΓΘΘΏΓΙΠῚ, πε 

ὃ ὄμξρρις»τεττὰ ἀμ Ὀγι σι 5 αἰτοῦ τα Ἰἰαιιςξαξϊα, 

ἀκουτμράτωυ. ᾿ 

Περιτήκω »ἰ αιιοξα οἷο, ΕἸΊ μι, ασοϊἀο,αἰίαπιο. 8. 
Περιτίϑεμιαι. τὸ αὐ δύ ομαι ἃς περιξ ϑομιαι 5 οἰτοιπιρο 

{πῖον Οἰσοτι Ασ ποτε]. ἀπ ππιμλάο 5.7.3 κνημῖδ' 
εν περι πίϑεσα!γ8 {Ππ|5 Οὐ ΓΕ. ν 6] σα! οαπι Πα ΩΝ : 
Εἶτ, περιϑέωδν(Θ- σπρεατὸν ) ΤΟΥΠΙΙαΤΙΙ5 5 Χοπορα 
παήος 

περιτίϑημι, τὸ ἐνδύω κὶ περιστένλω κὴ περιδδηω « αἰτοῦ 

ποίττο Οἰςεῖ. ἁτηϊςϊο οἰγοιπά4οοἷπάιϊιο, τελέθει ο 
ριάτηω, σοηο ΠΟ, ας τος ραγῖο, οἰκειόω, ασσΟΓΏΠΙς 

τγῖθιιο αἰ οι γεπν δ᾿" πὶ. νη4 6 ἡ" ΔΡΙΙ 
δοηρέζιτς 5 ΟΠ ΠΘΠῚ ἀπζεῖτι [γπηοποιη Γεθ 
τόπο 5 ες Μ, Οατοηὶ, θα γος ο περίτεϑεικε 
{εἴπ 4ς ΚΠ Ἰεσατ, Καὶν εἰ ὑπυρέτας ἔπεμψεν καὶ π᾿ 
πίστιν αὐτοῖς. δυιτΠνουϊτατέπιηας Τρ: ἰερματιοπί[α 

ἀϊετ. Οοπιιεηῖς απτοεπα ἴπ μος Προ Ποαιίοη 

περιτίϑημι σοι κλεθυ, Ἰπ Ἐρτργαπηπηατ, ἰά οἰξ, τον 
Ἠρτπῖοροῃ. περιτί: ἴϑυμι πίω) ἐχϑυσερίαν ἀμ ΟΡ ΔΝ θεῖ 
{ππτιιο. περετίϑεμῇ. τῇ ἐϑίμ ἢ τίω ὅηιστήμίω,, Μῖμπε . 

ἀτετιδιππλις, ΑὙῚ τότε]. Ἰΐδτο οέϊαμο ΠΟΘΕΝ 

χτοΣ περιέϑετέ, “μοὶ οἰ τεαίαν.. ταὶ 1 ἱρηοαιι ηἴαπὶ ἅττ} 

ογάϊα, ταῖς τέχναις ἀξίωμα αϑοιέϑηκε, ἀττίθιις Ποποταὶ 
{ζατυῖν ἡ ῬΤατατ οἰνιι5 ἴῃ ΘΟ Ιοπο, εἰριϑεὶς ὄγκον ἀντ, αι 
ἘΠῚ ΕΣ ἰάδπι ἰη Ῥογῖςϊς. ΟἸιγγ ΓΟἰζοπιιϑ 9 πονηρὸ 
ϑεὶς δόξαν. ποΙΊΠ οἱ ἰπιιγοπϑ, 5) πόλις ων. ͵ αἰν μι 
ΚΕ (οἸα. τ ἑηιπῶ 

Περιτίλαι ἀπ σεγ ΠΗ, ἃ περιτίλλω, ιιοά ἢ ἜπΡΙ να. εἶτα 
ΠΙεριτίγλο μαι» Ο] ΠοττΘΊΙ ΘΠ ΠΟ γα περιτετιλ μλ θον α] {πι5,Γιοὶ 
περέτιθ, Μαρςάομίριις ἀϊοἴτιιγ πιοη 5 5 4] κὶ αὶ ΟΠηδ 1 

τῖτις 5 ἱπηῖν Ἡ]Εγοην πηι ἐπ ρτίπηπι Π δ τι Ζ: 
ῬΒοταυςαρ. μὰ χήμοι 

Τίεριτιτράνω, ὃς περιτιχράω; οἰτοιπιξοτο,είτοιαι , ΠΕ 6 ἡΝεο έν 
ὃς Ῥεγτιπόο. ὍΝ 

Ἱπερμτίω, ΠΟ ΠΟΤῸ γεποπιθηζεγ,σοΐο. ᾿ ἯΠ 
Περιτιμήεις 5 Δὐτηοάτιηι πσπογαγι νης πϑι αν ὦ Π 

Ἀγιὰ πιΐη ΑΡΟ]], ΖΝ Ἦν 
ΤΙῈρ ἐτομειὲ ἐν α οἰτοιπιο  ἀϊτ,ἴτοπι ΟὨΪτοΥ (ἀτοῦὶι5.5 
ΤΠ ρετο μὴ »ἱ ςονὐν ΕΓ πο! [ἄτα ΡΙΙη. Τα λητίο οἰγοπποῖ 

Ῥάμ}η15 οὔ πε5 Πιάδτο5 σου ρ  οξλίταγ 9 Πςτς σοπ γα 
Ποζΐπ6 ΟΠ 5 Ετβηΐςος,4 Οαϊδι.ς. 6, 

ΤΙ εριτομὴς» Ρα 19 αι» 44Π| Πα1118, τ 
ΤΙ ριτόναον) »τὸν 04 αὐριτόνέον ὃζ πϑριτόνμον αυϊάαπι, (οτῖδω 

εἴ “ιιοά πᾷριτονείθ., Πιις αἰριτόνα! Θ- χιτῶν νοὶ] ὑμίω ν 
σμέ πασμοι τ Τιατὶ ΠΠΠΔ ΠΟΙ Π Ὅοὴ μαθεῖ : Ατὰθο 
Ζιπαρίνας ἀρρε [απε. ΕΠ νεγὸ Ρογίτοπαιιπ π’ ε 
Βθτὶς » ΠΝ Π πιὰ ἀγα ποάγιιπι το 15 ἀτήτις οὐ  ς 
ὅϊα ψιδά Οπγηΐα ἰπτοῦ [δρτιιπι τγαη Πιουίιπι ὃς τι 
γα 5 Ἰπτοῖεῖπα 9 να. Οὔταπτι ἤτο ςοητορατ ἀταπος 
γο η ἱππο ππστιιπι ὃζ ἱπτοριπιοηζιπ), Εἴας εηἰ πῇ τα 
μαοία. ναηέτίῤι!ο.οαπεπτο;πηοπεεγίοι, Ἰοσοτῖν 
ιι5. νοποας,ντοτου σατοτέίαιιε Ἰπτογδηοὶς ἀ 613 
6 σοπτοητὶς » Οδτομάϊτατο εἴπ, οθιτείνοται, ΡΟ] 
“ἥδ νεφρων 55) π᾿ αὐτὸ τοὶ ἔντερα αἰζομῆνθ. χιτῶν, 
ΑΤΙΡὶ νογὸ ἴτὰ Δε(οτρῆτ, καλεῖται δὲ τις χὴ αῇριτόναιθ. 
τὶ τῷ ὑποχεςρίω συμπεφυκῶς "ἡ περιεὐληφοὺς κοιλίαν, κα ἔγτι 

τε ἃ δπὸ δικφριέγμοτος τόπου, μέχοι ὄδεσοίν, Οοτηεῖϊες ( 
θτο αιυαττο,οαρίτο ργῖΠ0 9 ΤΡΙᾺ ἀιιτοπὶ || ἰητοτ οῸ 
θην πὸ νθατγο ροῆτα ἤπητ, ἃ ιιῖδιιϑ ἂς ριῖδο αθδὲ 
ἤππι νεγῆις δή Ρταςοτάϊα Ρεγμαςηῖτ 9 ἃΡ ὀχτοτίοτς 
ἀδητὶ σατο» Ὁ ἱπτογίους ἰσιὶ πισιηγαπα, Ἄβειαση 

 ήμι 

ἴω τ Πν ὄμηπλοι, δόρατα, ον ἐγ τς. 
εἴτα αἰς α Βι15 ἀητοα, Τεριτόγαιον, οτίαιι ἴπ ΚΑΙ ΠΕΣ Ἱ 



ἘΡΕ 

: δὲ τοίχοις» ῬΟΙ ΠΧ. Τάστ 4116 αἷς, 
φρύψμιναν τρρὔχοντει ξυΐλα » αἰριτόγαια καλεῖται. ἀριιά Ηοῖ 

τι αἰξετογεον, 
οαἰττὶ ΚῊ γρωρμψ νι 
οτηο ΕἸ . ξαδτοίαοϊορίοτπο ἔιοῖο, 

ποπηοάλτ, ΑἸ ΠτοΡἢ. 
ἐλιογ αν το τΟΓΠΙΙΟΒ ΠΟ] οἴη σΘῃ5. 

[συΐῃ Οτατ. οἰτοιπτγο πη! αισγοῖ, 
οἰτοιιπιιοττο, τῆριςρέφω, οἰ ΟΠ ΠΙᾶ ΡΟ, ΠΟΠΊΙΟΙΤΟ » ἱπιιογ- 
ογογτίσίης οσιηοτιπι ΕΗ οἰ ογϑ[ιδιιϊοττο, ἐλαύνῳ, ὃς 

ἢ οἰγοιηγαέζιι οἰιοττο δέ Ρεγοο !Ποἵντ περιτρ ἔσσειν δὲ ναῦν, 
, Οτέρβογῖι5. κ᾽ τοὶ ἀδυκέίτῳ πῇ τινα γιμοι περιτρ εποντες,!ἢ- 

τὰ ὃς υἱοϊσητα ἔγοπὶ σχοιποπς τοιπρίπαητοβ 9 τοῖγοῦ- 
οητος. περισρέσεται ἐτυχως 1 οἵδ, αὐδιΐσταται , ργατοῦ νο- 

ἐμάς  Βυίαοιις ἐπ ορηζο] 15 ροβονϊογίδιιθ. Τητογάιμπ ᾿ῃ 
1π| ράττοιτι 8 ΟΟΙ ρ τυγ ν τ 4.111 ΓῸ5 πα] σσερτα δθπε νοτ- 

ΔΠ115) χρίειν 3 ὁμολογώ τοῖς ϑεοῖς ὅτι μοὶ τὸ σφαλμα ἐς Ὄνο 
»» αὐϑιετραίτον, ἰὰ ς[ἴ5. ἔα! Ἰοῖτις σα ἤττ, ὅς ἴῃ ἀϊιιοτίι πη αιιάσιι 
γᾶ Πι, ΑὙἸ 4, περιτρέπειν τας συμφοραὶ εἰς ὅηη ϑείτερα, Ατ 

Ἴη Αξϊ.26. μαίνῃ Παῦλε;πολλά σεγρ ἔμιματα εἰς μανίαν πσερισρέ.- 
1η15 ῬΔ1}} 65. πηιἶτα: τρ τογα ὁ ἀπά πφητς δά Ἰπίδη ΔῈ 
τ, Περίτρεπο μῆύη ψυχῇ. Ρ]τάγοἢι5 1ῃ Οριίσμ!. πρὶ 

:» ΠΊΕ Ὠ8 ΘΠΊΟΙΑ . ΠΠΘ 5 ΡΟΓΓιγθατα ὃς σοηξιί ΝΊγρ!], 
ἔσσω σεν ρτο σφνω 5 1ῃ ἜΓγΟγα πὶ ἰηάτς 0 ὃς ἱπηρο 10 . νοὶ] 
ἴοῖτει ῬΓῸ τοῖγουἤιση σοπιιοττο 5 10 ν ἰᾶπὶ τθροποῖνε πε: 

αὐτὶ τῷ σφῆνηομαι » νης περιτροποίδιω, ΗοΠΟά 5. ἴῃ 
«νοςε δέξιμα ν ἰϊι5 οἴ" Ρτο ρα] αὐοὶ δ᾽ ἐσραπον ὧραι» 1. 

εἰτοιμηηαέϊα ἤητ, 
οἴτοιμι ςοπραςῖο ἃς ςοποτγοίζετο ἕλοῖο ἃ τοφω Πρηῇ- 

: πήγνυμιγν πὰς ἀριιά ΗΠ οπλολιιαι Ο ἀν. ξ, αὐταὶ ἔσειτα χιὼν 
ἡ ὑτε ποίγχνηψυ χρὴ ἡ στικέεοσι αὐριτρ ἔφετο Κρύσταλλ!θ,1 4 εἴ, 
σέτο νὰ Εείγο ἢ. ἐχροηῖς 4] ἃ τροφαλίσδα (ςτλδὶτ 40 1|- 

ΠῚ τρέφω ἀἸςὶ τὸ πεπηγμῆλον, δι πη λτον Ἡεγοίίδηις 16- 
αεριτρέφεται Ρτο περιςρέφεται, ἀριμ οἰιπ4ςπὶ ροοταπὶ ΠΡ 

ἢ 5. 1144... ν 0] νυ! σάτα οἀϊτίοηςς μα δοητ ὡς σ᾽ ὅτ᾽, ὁπος 
λδυκὸν ἐπειγόυῆν. σιιέπηξεν υἱγρὸν ἐδν μοῖκα δ᾽ ὠκοὶ αἰβιςρέφε- 

ντι: ἰΘρὶς ᾿παιτληὶ αὗριτρ ἔφεται φιιαπὶ [στίρταγαπι Εὐέξ, 
τον σσαύυ ὀρθίωλ, 

» Οἰγοιποιγγο Οἰ πε Π]4Π. ἄπ οὐ πὶ σατο οὐ κϑοιτρέχε- 
ἰᾳ 7 ΡΙαϊο πὶ ερίίξο α (Ἐρτί πα, να] ατὶς ἀπυϊοϊτία : ὅῃ 

[ΟΩΪΣ ἸΠοστεῖο ἔπης τἰριτεέχοντα . οδιοτίαπιϊα ὃς σοῃι- 
4. ΑὐἸ Πρ ἤδη. ἱη Β Δηὶο υ ὠκοιῦ περιηρέψαι δῆτα δὲ λίμνη 

ἐχων οι! ρα τάς πὶ 1ρίταν ΟΡ ἷ5 ομτἤταμηδ. 
Ὀγ ας, ἔργα πη η Υ ἴττ,].1.ς.2.Εξ αὐἰδέτρητα ἀϊσιιηταγ ἰὴ στα ΡῸ] 

Πιεγί ρατγίοτοβ. 
τος οὐ» (οὩτι} [2 ψάσγιια. [1 ἀεοϊ πο ςαρῖτο 17. Πα Γουτιΐα οἷ 
ἰπηπῖο ὃς ἵπιο δ! πῆς σαρίτα!ο ἀσχεγα ὃς Πηϊ τα: ηἀέη; 

ΠΘη ἱΠάΠτιπὶ 5 4ιιθ  πλι τὶς Ιοςἷς ρεγτια ὃς ροιτογοθγατα, 
τρις ΑΓΓΓΙΤΙΙ 5. Ρ ΕΓΕΓΤΙ1550 ὈΥΓΙΓῚΙ5, 

οδτεγο,ἀδγεγοςςοητιπάο. 
ᾳ αγροξς » Ρεῖ ἱρποπηληίαπι ἀϊοίτας ΔῈ (ς μΐπος τὰ Π6- 
Ξης, ἴὰ οἵ, γ1}15 μΠοιῖο » φιδῇ σαιξοτ [διι ξογπιι ατῖμ5: 
Ἰγυ]ρὸ αἰςίταν (ΟΠ εἰτατοτοὶα εἴτ, 41} φτατθῖν σοητοτῖς 
Ὁ Κὶ ὀμαϊοέυυτος δυκοφ τὴς 9 δέ 411 ΟΠ 65. γὙδέγιτίας Ρεγ- 
Ῥ ςοΐξιι ςη]ΠΊ σδδέτριμμα 5 4114{1 περιοσως τετριμμᾶνον. Ατ τ 
Πινέφ, δύρεσιπετὴς. πὐδίτριμμα δικών,"ἀ οἰ  περιτετρημκμάμθ- ἐν 
ἴῃ σδιι{,οχογοίτατιις, ἔο ται γίμις, ἰορ  οἰτις:ατιτον,νγάς 
«Αὐποόραι το εοάςηι ἐϊοίτατ τρίάμῳι Οἱ ητ ἀἸοϊτοατετῖ- 
οὐ ΐαπο αξὲι ἔογοηί ἱηροηΐα. 
ὡνν οἱ περετρομέομαι,τγεπιο οἰγοανντ Ὁ «ἃ. στέρκες περῆρρ- 

μέλεσσι, τ 

μος, οἰ ΓΟΙ ΓΕ ΓΓΟΠΊΘΠΒ γΕ] νπάϊαιις τγο πιο δ} }15. 

ὡς ἔχω πρὸς δέκίκυγν 6 ἔοτπι4ο {πρΡ οἰ απ Ρ Πα αν. 
τίδίκυ, οἰγοιπια σοηἀο,ἰπτοτιιοττοπάο, ΑρΡο Ποπίιιβ (εσιη- 
ΘΌΠΑΙΙΓΙς, μῆλα πρεριτρρπείδίων ἐτάμοντο ἥρωες ο»ἱά οἴζ,πὸ 

ς» ὅτ πίω) γαυιῦ ἐλαύνοντες. συμαΐνει ὃ κα πϑ νικᾶν »ἸΠαιτ 

ἘΝ 

τέων ἐνιαυτὸς») Τοηἰςὸ Ῥτο περί ρφστων ἀπιπιι5. οἰτςα πιο ατι15. 
ΔΏΠῸ}5 νογτο 5.1. περίσρεπο μῆν Ὁ- 5 περιερχόυδρΘ-; πολεν ὅθ ἃ αῤχίῳ 

ον φελειουαϑει!. 
ἱεραὶ ἃς ἡ σοπιοτῆο, οἰγοπιαξειι5, εἰτοιίτί ον οὶ Πητιι4ο, οΥ- 
15 γεττῖσο, ἸΝδζδηζεπ. ἀς ἀπηὶ νετεῖρίπς, αιιᾶπὶ το ρ]σατίο- 

νοῦαῖ Οἱςετγο, ἐξ περῆρφσῆ ς, νοὶ Ππιτ]. ἐν περῆροπῇ . 1 οτ- 
ΠΣΡΟΓ ΥΩ 68. τὸ χΤ' σεριτρρπίω χὔμῳ, ΠεπιοΒοη. ΒαιΠτας ἴῃ 
ΒΟΉ]. πῶς υῆρ οἱ γέρανοι τας ὃν γυκτὶ φυλακας ἐκ πτρῇ ροπὰς ὑσνα 

Ἄνται, Γ λιμῖπι5,Ἐτ μος ἱπίοπε γερίιπα ἐπ ογδεπι [παπὰς 
Υἱσοπη ΡῈ οπγηος ἱγεῖ, ἰά οἵδ, ἐκ περιόδου, Περίτροπος» ἐγ γἱ- 
ἀρυιὰ Ηείγοἢ. αι Ἔχροπῖς περιτεόπου ἔλεγγος : νἱάφηάιΓα 

Ἵ ἐἢ ἢς δα δε τὸ ροτίν5 δοοίρίλτιτ ρτὸ περιτρεπόμῆνος » 4 
᾿ οἰγομτηαρίτυτ, ντπεριτρέσετῷ οἰ ἀς πὶ εἰϊ ἐλεγγῶν 

; εριτερπόωντες, περι χωρριεῦτες, ρΡτῸ περιτρφποίοντες, Ἶ 
ἡ οχαλθ.- ὡς ὑποτρόχαλθ.; ξοτίλῃ εχ ὑογ 15 Ροτίις περετρε χω 

Ϊ Σ 

ὙΕῚ 

τὸ νεγίπαιις ἰάτογα νοἱάταιιο ράτίοτες ἀπ πεῖ 
δήσμ, : 

ΠΕ 415 
ὅς ὑποτρέχω ἀοτίπιατα ἤιπε ηιιὰπν οχ τεόχαλθο : Πρηϊβοδηξ αιι- 
τοτη οἰ ΓΟ ΟΕ ΓΓΘ ΩΝ γδς Πιδτας σΌΓΓοηΣ » περιτρέχαλα κείρεῶπῳ, 
Ἠετοάοεις ἱῃ Ὑ Βα] νἱάφοτων ἢ δηΐβοατε δά οτθςπν δάδηιατς 
φγιποδ»ντ ἀπποτδιιῖτ (λπηοτ. 41} τοι ἔμπα ̓ιιης βα ΠΠς Ὁρ ιουέ. 
ζαπὶ τγδαϊτρα οτος οχ ΡΙατον γτιτ, 11} .ἀς Χεποςτίτα » (ῦ μὰ 
α ἐῥενας παῖδας ἤσκει κόμιως, κἰ χευσοφορεῖν ταῦ ἢ ϑηλοίας μὠεἰγκαζε 
περιτρφχαλα κείρεάγοι χὰ φορεῖν ἐφηξικαὶ χλαμύδας χ᾽ “Ἷ οἰακώλων 
χιτωνί σκων, ριιετος ὈΧΟτηΔαΓ ςοΠῚ δ ὅς αιιΓῸ Ριις Πὰς νετο ςο- 
86θαγ ξοπιαπὶ τοπάθπάο γοσιιπάατς ὃς βείτατο Πρ οὐ Πγϊξτίο- 
τάβιις τιη]οῖς ρα ἢ Πα Ἔρος έοά, γιιγῆις ἀριι4 Ἡστγοάοειπη; Τ]ια-- 
Πα(άπαιτ ἰάεπι Οδηιοτ.) οἰ ὑποτρόχαλα » ἐς τοπῇ! Ατσαθίσο, 

κείρονται ἑαστρόχαλα περιξυρρευῦτες «δ κερτάφοις οἰτοπητομάοης 
νπαΐαις ὃζ ταάιιης τοπιρογὰ. 

Περῆροχοίνσι, οἰ ΓΟ ΠΟυγ ΓΙ τ," Ἐρὶξ.Αὐατιιϑ τοὶ δύο δ᾽ αὐ χέμῆδιπε- 
ριτρρχοίοι το σελ υὐῃ ἀνα Ὀ᾽ογίης ᾿μ πιεῖ. 

Περίτρρχιθ-, κε, δ οἰτοιιποιγγθης (υπε ΠΑ. γοτι πάις, κυκλοτερὲς, 
οὐ ςαατιι5, ΑΡιά Ν Ἰτγυίτιπι ἴῃ τγαότου ς πα ἱαὶς τγπι- 
ῬΆθιΙΠῚ ΠΟ ΠῚ ΠατΓ αἰμφίρδυσις ὃς πδοί τορος (411] ἀμφίεσις ὃς πε- 
ἰϑεσις) οἰ τγιπρδη! βοητς ἀρ ΤἬοηοπι ἱπ Ῥποιιπγατίοὶς 
αἰοίταιν ἀμφιελίκτρρα ) 404 δέ Πιηἰς οἰγοιπιιο τιῖτ : ἀρ δἰ 8 
περερ χτρα, 

Περιτρώγειν, Οργοάετς ΓΪΔιτο, οἰτοιηγοάδγε Ἡογδεῖο.  απηϊτηγ ε- 
τίατι Πριγατὲ ργο ςοϊποάοτε ὃς οἰτουηγοίετς φιεπάαπη, 1 οἴ, 
ἀϊξεῖς νοχατο, ὃς ργοίοϊμάετο πηα] θά 5, αἰδαφάγειν. νῖ Δηῖοα 
ΔΠΠΟΥΔμ1Π}}18, ΑὙ ΠΤΟΡΠΔη. ἴῃ Ν εἰρί5 » Αὐτὸς ὁ σ᾽ Κλέων;αόνοις 
ἡμᾶς κὶ αἰδιτοώγει, Αἰγκαὶ φυλάει δὲ χέρὸς ἔχων Πορο αἰξε ἴῃ σα- 
ἐχφάγειν, Περετρώγειν, ἴῃ ΡΓοργα Πρηϊβολτίοπο 5 δοοίάετο, 
Ρέγράςτς, Ατἰτοτεῖ.ἰη 8.8 ποτ. τὸ 3 ἱππομανὲς χεγόμῆνον ὄθηφύε- 
ταὶ τοῖς α-όἷλοις, αἵ ὃ ἵκοποι πὐδιλείχμεσιὴ ἢ χαϑαίρρυσαι αἰδέπρύγουσιφ 
αὐτό Τ ιιοϊλη ἴῃ ΤΊ. ταὶ ἐς: γυμνωσόμτες ἀκριζῶς κ αὐδάτραηντες; 
πιιάατῖς ὅς οἰγειιητο ἢβ οἴπθμ5. ὶ 

Τερεεδον αι τὸ το Πιροτείξ, εὖ τι Ὁ τῷ κλή ρρὺ κατασκδυασμῆσε πε- 
οὐ] ὐον, δες. Ὁ]λτο ἀς Τιερίρθιις ἢ χια ἰπρτα ἰοττοτι ροπιάοαι, 

Περιή δύω, μ. δύσω, εν, υκα τεἰτογίρει ἤο; Χο οΠΙο.ν!άς Ρεῖος, 
Περαἤοεπη ς᾽ αἰξδιοσολόγος, 

Περιυηολογω, λιτὰ ΤΟ ποτ. 
Περιττὸς. ἱΠ ρΑτ»πηοάϊτιπ ἐχοθάοης. Ατεὶσιπὶ οἵδ ῥΡτο αἰθισδὸς. ἀξ 

4ίιο {πρτγὰ. πέριηθ-, Χαμ Ππτιι5» ΕΣ ΠῚ 1571 Πρ ἢ} 59.101} 4115; 
ΤΆΤΙΙ5. ἀὗξια τὸς αὐὴρ κ᾽ λέγης ταῖς Μύσων δίω ξξνα! Υτ εχ ἐπηῖτι5,ι4- 
αι αἰξλιις εἴξ οἰπὶ Μιμῆς μασογὸ σοπηπιεγοίτπη 9» ΡΙ ατάγοθι5 
ἄῃ ΟΑΌΉΠ}ο, αὐδεττος φύσειγηάτηγα ΠΠΡΊ]ΑΓ 15. ΘΔ Ζα. «ἰδ οὶ Ἀ 7ο:; 
Δριυιά ΑἸ (Ομίπαπη δοοστατάςιιπι, ογδηάνα δὲ πιγὶ ἔσα νοτθα, οχὶ- 
Ὠγ18: τα τ] ΟΠ 65. αὐξεττιὶ σευύεσις» Ἔχ Οο Θπτὶ [πιὰ ργιι οπτῖα,ΡΙα- 
τατοδιις ἀπ Ροτγῖοὶς, Αὐἰτους!. Ε Βοτον το (εοιπήο . φορὰ γα 
τς ὕξὶν ἐν τοῖς γγύεσι αὐ δρων . ὡσιοὴρ ὃν ποῖς χΤ' σαὲ γώρας γινδυῆμοις », οἡ 
ἐνίοτε, αὐ ἢ εἰγα ϑὸν τὸ γυΘ.. ἐϊγίγνονται δεῖ τινθ- χιρόνε αἴ δδες αἴρυττοὶ» 
κάσειτα πάλιν ὀῤα δίδωσιν, νἰτὶ ΕΧΊΠ11} ὃς ἰπῆρης5. Γάςπὶ ἴῃ Ρτο- 
Ὀ]εμηατ, δια τί πρόύτες ὅσοι αἷοι οὶ γεγργασιν δρ δρές; κὶ κ φιλοσοφίαν: 
καὶ πολιτικίμ), ἢ ποιήσιν »» τέχνας. Φαήγον ταὶ μελαγχολικοὶ ἔντες, ἘΧ 410 
ἸΙοςο Οἴςεγο ΤιυίσιΔη.1. Αὐοτοῖες ιΐάοιη αἰτ, οπλης8 ἴηρα- 
Πϊοίος πιοίδηςβο] ςος εἰϊς,ντ ἐρὸ πης τατάϊογειη οἵϊε πᾶ πιο- 
Ἰε[ὲ ἔογαπη, δίς, ταὶ αἴδιτταὶ οὶ ἴδια “Ἷ δὲν ὅρων γ) ὙΠοορἐγαίξ, ἀς 
οσαυίς Πἰδτο [δοιη4ο . ςαρῖτο ποπου οἰ 9 γατὰ δζ μβοι!ατες 
ἁτῦοταβ : μἰέιις σρροιὶζ τοὶ κοινότερᾳ, δὶς Ἰάςοτη ἀἰχὶς μΠοτ. 
1ῖδτο τευτιἀροςαρίτε ἡπαττο, πλέω εἴτι αδϑεττὸν ἔνια χ οὐ γάτιιτη τ- 
416 ΠηρΏ]αγα, ὅς ἴδ γὸ αιαττονσαρῖτε ἴεχτο 5 αὐθετιότερᾳ 5 ἧδ 
φυουῆσψων 5 κἡ πλεῖον οἴξηλλαγ μῆμα τρὸς τεζγλαι, ταὶ αδειτ τοὶ παίζειν,νἱάς 
Αρτιαΐζειν. τοὶ «δεῖ τοὶ, 4ιγα: Δί πλαϊοτειη Πιρεγθι πηηιις ρογείπξε 
ἀρραγατιιπη, αὐεῖ τὰ ζῶα, ατῖ πιά τα οξΠ αἷς ̓ π Ὁ] ἐπεὶ, Ασ ζοτε!. 
Ἰϊδγο χιιάγτο Αηΐμλα], αἴρεττεί ἔξε, Πιητ 1πηραγὶ πιιπιοτγο » Οαζαὶ 
αδοῖ] τοτοίτίω ἐἰ χί φθίσιν, ΡϑοιΠίαγοπι οἱξ (ογείτιις πατηγαπι » Ατῖς- 
1ἴοτοὶ, Προ αιάγτο ΑὨΣπΊΔ]. αἰδεττότατοι “Ἷ0 ζώων εἶχέ δελφὶς; 
μάταια ΟΠ Πἰ ΠῚ ΠΊα ΧΙ πγὸ ἀπ πηδητίμετι. Ρας Ἰατὶ5 ἐς! ρμίπὸ 
εἰ τάσπι ΠΡτοὶ οέζαιιο Αἱ Πγ4].σαρῖτο [δοιιπάο, ἐν αἰθέττοοῖ σα- 
ρέχεπαι»ἱτπηρατῖτογ εἐςοἰτ,ἰπτογοῖξ ἴῃς Ποῖ πο. ἐκ αὐξεττυοῖ χες 
στίμν Θ- αἴ παῤῥησίᾳ, Ἰησεητί ΠΡ ογγατε ν [1591 ποΐαη. ν πᾶς αὗδατ- 
σὠὡς ΑΔμ ΕΓ. αἰρεηωώς ὠρὸς ἐξὺ Ὅνοις πολλαὶ ἔχ » πγιῖτα μαθεῖ ρτϑ- 

ἴεγ δἰϊος, Ασλ. 2 ΡΟ τ, ς ιΠς Ατοτίηϊι. 
Περίήωμα 5. ἀτος, τὸ, ΘΧΟΓΟΙ ΘΗ ΓΠ “ἘΦ 1155 Πηατογῖα ἐχογοίσοης 

δταιίς ἀπθς1}} 5.9 Πιρογῆιίτας. ΡΙ ΤΠ. τοογα ΠῚ οπτιιπὶ πως τοῦῖ- 
τηδηζιμπι, τῆρέτωσις, ἀπόπατος. οἷ Ὀἱ τοΙ χυΐα: (ίςογ. σθυώμα το 
εἐχοτγοιποητᾳ.»" 4 εἴπ, τες 5. ᾽τα τα» [1 15 ἥλιια δὲ πῖρτα. Ατηῖο- 
το! Ππδτο 3.Απὲ πα] φλεγματωδὴ αὐου ματα, Αἰοχ, ΑΡμγοάιντ4 6 
Φιλομῆλέ. 

πέρουπώματικὸς οἷ, Ἔχ οτ πη ητίτ1}15. ὃς ποτο Ἔχ ογοπιθητὶς δι" 
ἀλπ5.[οταϊάιτι5»Ἔ χογοπιβητο ἢι5. ΡΟ  ᾿τίαπι. ΤΠοοργα. 6. ἀς σαῖς 
πρρφιὴ ποικίλη κα αἰει ἥωματική, ΑἸ χαρά. ΑΡ τ ῖη ΡΤΟΒΙ. τοὺ βρέφη 
ὑγροὶ τὸ ὠπσνώδη καὶ αἴε ἥωματικαὶ,ἱ. ἀπέλτιτος μυνπι! 4]. (Ομ πἰ σα] οἱ 
ὃς ἐχογὸπιοητοί:πο νεγτῖς 4 Ζᾶ, Ἷ 

πιεριπϊώς,οιγ οἰ» Ἰοην ΓΗΔ], ἀξ σοπιροί, εχ ταὶ ὸ, Πηρσι]ατίτογ: αν 
{Πιρεγθιὸ. νίάε Ππερκοσώς., ΕΣ τ ΤΣ ᾿Ν 

περέηωσες ἱ [υρ ἐγ βειῖτας ΓΠπιεχογοπιεητισ, Αὐ απ. Β}11.11, ὃς σὰ. ψ: 
εὑπνκδέτω κὖ ὀς οιάκου ἡ πὐρί Π σις ἰξέρχεται,λ, τὸ φδελῆομρ, 
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πιεριτυγχηβο,ο βοηδο,οὐτίατη ἤο. απο ςοτοσιωτυγχαϊοννπσαν. 

τον οηϊονβοντὸ αἰ ποηῖο ἤαρετ [στ πιο ποδὶ 5 ντύγχαθω» ἰῆτου- 
ῇ ααμπιγαὐτιλω, ἀπαντί. οἰποι ον αροτιιοπῖο. ιν Πατίτιο Χεπορ. 
εἰγντύμονι κρατῇ αὐειίαυ χ εἴν λα ἀἸσο τ ἱ ἰπιαπατα τορετῖτο, πἶδιτυ χιὸν 
ἐυτώ, λεπτὸ ΠΙχξη εὗδε τύ χη αὐτοῖς ἡ συμφυριὶ «Ὡς σαϊαπιῖτας οἰ 
ξοπτίηρογοῖν Ὑλιογθ. Ῥεπιοίδεη, ἰρετυχρὸν ὠυτα αἴϑὶ ἃ Εἱμίωὶ, 
«ροὐκαλεσείμίω) πρὸς τὺ ϑσιοττολέας, ϑὶς αἰραπίπ]εῖν ἀϊοῖτητ. Ππερι- 

αυγχανεν Ρ΄ο ἐντυγχανειν. δ ν ΠΟ [τ σ5γ τῷ αἰρατυχεῖν σε παύπως μίαν γε 
πινὶ τίν ὄγηττυλών, τ Γαἰτεπὶ νὴ ἴπ άπιις τιιας ἵπού οτοῖ, 

τπερετυμοιθς αι (ἐρυΐσῆτο ἴσα διυιίζο εἰγοιπξιπις εἰς, γτ αἶϑι- 
τύμζια δώνα, 10 Ἐρίρ. 

τπερύτυμασ ανίζομοη ἐιυκαίνομκαι, ΓΟ Ὠ ΓΙ ὉΥ̓ΠῚΡἀΠΟΤΙΙΠῚ ἀρ ῸΓ 1π ξιτοτᾶ. 
περιτυχίζω ορνπος τόδατυ χίσωαι οἰτουποίτοα ἀδοιζογε πδ! θο τοίεγα- 

το αἴϊιι}15 ὁ ἱαρίἀς ἀάπλιις τυιαὶ ὃς Ἰπηρο το ἀρυὰ Ἐπ ατμ πὶ 
ἃς Ηείγςἢ. 

τἰρΑ ἐς Παρα]ατι Ἰπϊατία λξῆςεῖο . ςοητοπηῆο» ἐσαοχηϊπιοί 
τγαξτο,Ιϑ:4ο.Αὐου , αἴξευ ζρέζασι πολ οἱ τὰ ϑεῖα. πήιτι τος ἀϊπι Πᾶς 
πιλῦοητ ἀπ ργίο:ΡΙατιῖη Ομ. Ηγοάοτια ΤοτΡΙςμ. ἃ ξάσι- 
χέα ἡμέων αἴρευ δράσας οἰξέξαλε: ΡΊατι ἄς Γισι} 10. ψαὶ ΤΠ ομποΐα πε- 
οιὐξρισυῆνθ.. Ατίχθη. ΠΟΥ 2. υὐτσὸ οἶα οἱ .εὙὮ0 πδοιυξρι ϑνοὶς Οὐ πὶ σοπα- 
τὸ σομεαπιο τα ας ἔξει, 

τιεραφανλία, ον οἢ,, πομπὴ δεογύσωῳ τελευΐϑη ΤᾺ φανιών. 
Ἰπερεφαιόιάνφθ. ἀρ οττιιβ οἰ Γοιπαιιά ας σοῃίρ᾽ σις. ΟΣ ΟΥ̓ τι5 ὩΣ 

ἀν. ὧν αἷδεφαινομλῳ ἴῃ ἀρθετο Ιοςο. 

τπερεφαὐεια ας ὐ (ρος π οτορτο δέξαι,“ οΔιιουοτῇις φῬτοίρεδει. 
Περεϑυνέσ τερον, τι η ἔς [ἘΠ] 
Περαφ «νὸς ε΄ Θυ, ὁ ὃ κα ει ρος (ρ!οααΐδιν; [ρα 1115. ἔασ ας 

τιιδυλαμρϑ ες ῬΟΥΓρ συπα. τιςίλινις . ὅς ὥπεσι αὐθεφάνὲς εἴη κρε- 
μώνϑυιδ.. ϑοΡ ἢ. ἴῃ Αἴλος, δείξω ὃ 3). χαὶ σοι τίω δὲ αὐδαφανῇ τόσον 9 τλα- 
πἰξείξαπι πχούθιιπη. 

Περέρδυτος,εγὃ κα "ὶ οοἰατιισ,πναηϊβοίξει, λέαν λαμτοσθε. ἐνθυξίδη., αὔθι- 
τ φανῆς οϑμνερές δοροῦὶ. «ὐθίφαντος αὐιὴρ ϑεινεἴται,σογτιιι εἰν αποά 
ὙἹΓ ΠΟΥ ΟΓΕΤ, 

ΤΙεραφ ἀνώς, Ἰληὸ ρα] 1πν, Ρεερίουὶ ϑορῃ. μεμηνὁπ᾿ αἸδιοὰ αἴθεφνὼς 
ὀκνεῖς ἰδεῖν: 

Ππερεφέγίεια, ἡ οἷν σηξε[τις»(ρ]οπάοτ. 
ττεριφείδεο ζωῆς, νἶτα; Ρατος,1ὴ Ἐρ!ρἢ ἤς Αροἱ]. 
Περαφε ἡ ΣΑΣ ἐὶ ἤν δΥτα ΤΥ ἘΠ τοῦτ ὦ νογδιμ ἢ ατὶ πὸ ἀἰςὶ ροίπι, 

1ά εἰἴ, εἰσ Ηοχιῖς Ρ᾽η. ν ΟῚ [ἰποα πο οἰτομπβεχιι οτοτη ἀπὶ 
Ὀϊοης,οἰγοιποισγοης Πποδρᾶς οἰτοιπάπέξιι5 Οὐ με ταπ. στο 

ῬΓίπτο σἀρίτε 18, αἰδεγυρὲς 511 ἀπ τρόχε σὐδιφέρεια. 1 εἴ-, σα γιια- 
ταιγα γοτα Οὐϊάϊο. [ατίτ15 ἀι τ ογ ἀπτίαμιι [1.46 [ποι πίδα 
τῖς » οἰγοιπάμεγαιι [1 πέδη}. οἰτοια ογεητδηι [πολ], ὃς οἰτοῦ- 

Ἐοτοητίαπι ἀἰχ τς τίν αὐρεφέρειαν. ΑὙἸζοτε! (δ πηιη 40. 47) κύχλε 
«ἕξι φέρειαν, ἴῃ Γ᾿ οΟἴο Πα οἰγοι]τὶ5 ἀΠ ΟἾτις. 5 τη ὀΥθοη, ἘΠῚ 6- 
τἴχτι Βα Ππσίηα το 5» ΟΥΓΟΥ 7, ὃς νἱτα ειγασιιπμ4α, νῈ αἰδεφεέρεάϑε, 
ἘσςοΪεΠαΠ οαρῖτο ἀςοϊ πιο, κὶ ἐχούτη στόμοτος ἀυτῷ πὐδεφέρεια, ΒΕΔ, 
(οπιπιςητ. 

περιφερῆ ς»έδι, ὁ κὶ ἧς ταν πα πα η τ στ πον εἶτ- 
οἰπαταδ,οἰγοί ηματς γου Ἰτατῖο: τ} το ἔξ 15 ΤΡΡΟηΐτιΙν ἀρᾷ Α- 
τ ποτοίοπι {ὁ ἡχιηάο. πἰρεφερὲς οἴῃ ΟΥθο πη. τὸ αϑεαφερνὶ φΟγα ἄτας 
δῖτιις. φύλλα πἰρεφερῆ» ΤῊ ΟΡ γαῖ πἰίζοτ. }1.ς.16.ἔ0} οἰτοῖπα- 
τανντ ΡΊ ΓΙ ΡΙΊα,}. δ ς.}4. 

Τιεραφερόγοομαμον χῆμα, 6[ἢ οἴγοιη]τις ὃς [ρίνπεγα, Αὐἰποτοϊοςῖ ἴῃ {ἐ- 
δηάο ἐς ςαἴο, ΑἿ Τα Ἄ αὐ σα ἔλέπεϑον, κ ὴὶ ὀυθύγραμ μόν ὕξιν, ἡ αἶει- 

φεξόγομμμον. "ὁ τὸ ̓ μ ὀυϑύγοαμιμον, υἱοὶ πλειόνων πἰδιέχετι γραμι- 

μδδυτὸ ὃ πὐξεφερόυϑρον πὸ μιας, δυϑύγραμειον, σιγὰ εἰς Πηοἰς το- 
ἐϊὶ5 σοηίζλης Ῥ᾽αυδιδονε πρίγωνον» ΠΡ Ά Σ ὅζ 4114. Ππεράφε- 
δόγοαμμον σου ίζαϊ τη ᾿ἰπδα νπα οἰγοιΠποιγγοηῖο ἃς αἰγοπηάιι- 
ἐϊὰ : δέ ταῖς οἱ ἴῃ Ρἰληΐδοἱα εἴ, ἐν τοῖς δ)ηπέδοις »ὅπα|6 σἱοῦρο- 
ἴὰπι κὶ σφαμορειδὲς τυ (Πα 5, ἀ οῇ, ἂν τοῖς στεροῖς. δῖγταθ. ἯΣΤΕ ΓὋ 

ἄς ἔστι Πεα]ὶς Ἰοφιιοιϑ, (δετε εἴ εἴ φνιι δεῖν συϊχορεῖν αὔδιφερργράμ, Ξ 
μδὴ ο(ἥ ματος ϑετέον κὴ δ᾽ βαἱσιν καὶ αὶ πλδυρα! Ππεραφερόγοαμμο ετϊὰ [ο- 
πὰ. διαφέρει “ἴδ᾽ σφαγρφειδών. 

ΤΙεραφ θη μα), ΟἸτοι Ὁ ς Γουνρόγνογτγο, Πιιέξιιο. οὐ γαδιιη ἀτι5. ἤππι, 
ῬΑΙοτ, Ῥμ}τ5 αὐ ἙρΒοϊαλιαεῖο 9 Κλυδὸνεζο μῆνοε ἡ αἰδεφερόυῆυοι 
«παντὶ αὐέμῳ τὶ διδασκαλίας. 40: ἘΠ Ὲ ἀϊοιητιγ γε Πιιξεινδτιις 
δ οἰτοιη !ᾶτιι59 ἀρ Τάτ ο5. ΡΠ Ιτατολας ἀς Οἰσογοης ρτοὸ- 
{οτῖρτο, ἐδὼ κὐ κοίτω αῆδαφερό μῆμον ιἑωῦ “6 οἰκονἶδ ἡ αἰθιφϑύγοντα ἃ 

ϑαύατον,, 14 οἵΈ. οτγατῖσα ἔμ ρα πιοτίοηι εἰδάοτς σα ρΡ ἐητοῖτι δί 
σοπηΐϊ ττοηζεῖη. δυποίτιθν ἐγὼ 3 «ἥρδείω ἐχθίων ἀπαντευχοῦ “δ ὥρᾳ 
Ὑ κοέτων 5 να σὶ5 δζ νΑτὶἰ5 σορ᾽τατί 1115. δια σατιις Πιππ 9 Μες 
1ΠΠ σις Δηϊἠναπι οἰγοιυπηασοηβ. ΡΒ] πτάγο 5.5. αὐ αἰδιφερο- 
υ9. τῷ με γέϑει, ἃς «ιιοαιοιιοι (ις οἰγοιπηα γι αὰ τοὶ τα Ρ]- 

τι ἀπ ΠῚ δἰ πιαη ἀκ πη. σὐραφ ερόυϑυ Ὁ. οἷςρΘ., ῬΊ]ατο ἰπ ]οσ. Οτε- 
βουῖιι5., αὐ που αὐξιονεχθῆς αϑέως ὡς θεοῦ σιω γορος » ποσὶ ἼμαΠιι- 
οἰπογῖς ρΡοΓροτᾶπη παῖς αἰεί πηλη 10. 6μ1Α{1 ἱπάἱρηα,αι)8: ἀς Ῥ ο 
οτοάχηζιτ. περιφέ ἔϑμαι . δοάοιη ΘΟ ποτ, Ρίατο ἰπ 2, ἄς 
Ἐςριθ. δοκεῖ μοι τρίτον ἢ τέ ἵωρτον ὃ λόγος εἰς ταυτὸν αὐξαφερό μδμίϑ. ὅ- 

πεῖν νἹδεπιὶ ἴῃ Θοῖρ. ἀδὲν «ταυομεῦτ εἰς τὸ αὐτὸ αἱ οἱ περιφερφυῖυοι. Ττε- 

δεφέρειϑαι» οτίατη ἴῃ σοῃα ες νοχ νἤτατα εἰς βογοι 5. ατῖς οἶτ- 
σιι ἢ ξουπτιιγ ὃς ἀΡΡομιιητι: νης τεὶ ὶ περεφερϑμῆν ἐγ ἀϊοιιητιιν 
ἔτσι αν, Σόπορ θῇ 9 καὶ ἐγΐμετο ἑκοίτῳ ἐμὴ πρία κρέα καὶ κὶ πλείω 

Ξ πιφερῤμῆνα, αἰ οἴτατ διε λρεουῇ Εἴ, 
αἴδι τιδωμυ αἰχῖτ, 14 εν. ἘΝ 
τον ΡΥ σοηυῖιας. 

Τερεφε σϑυάν Θη να! ρατιι5ολαλέμηνν 
Περαφέρω » Οἰγουιπηαρ ον οἰ οι πλΟ πιΟ; 

Ῥεγοτα οου!όίαιις μου πατῇ ὁ 
ἀἰοϊτυ. δ ματι» ̓εδδ' πονηρφιὲ πόξιεν ἐγ 
φ᾿νεῖς οἵ τινὲς εἰσι. Περαφέρω, τραπϑξαήο. δι. 

ταὶ αϑινύας, ὈΤατατς μεῖς τὰ Ῥεγεῖς - τῇ ἐχουτν 
Ῥεῖ ει ποι γεπαϊοδιτ. ὀ τιεραφέρω. ἴῃ 
νοὶ ειτυτδό,ντ ἴῃ ϑο!οης, αϑβοιφέρει ἡ συκὸ 
ἐΐφέμ; Ρείξοτο, οἴ αὐ ὀχτγοηνίισι νέης τοῖς Ἕ 
ρω;  Περιφέρα, οἰτοιπξογον. τῆρεῖπη πραγ Ε ἔκ 
ταῦτα τηςο ἔτος. δγπεβας, ΤΊ ἱερὰς σοὺ. υχῆς᾽ ἴω 
γέλμα αὐδεφέρο, Τιιρεφέρως ἱντιαἰδιείγω» τοάϊσ 

εἰῥοίειη γεθοΐτο. ἈΡΡ ας] ἴῃ σιῖπε εν 
Ταλίαν αὐ πλίοντες , ἐς χιυὃν «ὐδεενέγχξηεν » πὸ ἀξ 

αυλατὴ τοάτρεγεῦτ, Περιφέρω, ἴῃ ἀδι 
ΠΕΤΣ ΤΣ περιφ ΠῚ οεἴατη εἰοϊτατ ἴα 6ο ι 
οεφ ἐβεὶν κύλιεκοί, ν οἷ ποτηΐρεον. ὉΠ Πτα τς, αὐδὲ αἰοργησίας 
λικῖθ δισι τε δόμήυς. Ν Δα «ὐριφέροντες ἢ δ ἐς 
αἰ του οτ δε δέ “πγιιτητ τη Πιοη 5, {πὶ γα 
ρρβοπιιλειτς ὁζ ἰαποός αι τι δυγπταν, Χεπορ 
ἐζἄφω ἡ δ ποία χρέα καὶ κὶ πλείω πὸ «ἀξεφερῥμῆναι. τὸ 
υμο μέγ ἐὐς τίμν ρα του πϑδέοιδον αἰ αἰξεφέρων. Ἷ 
φϑδεις το οι  . ετοάπη Ετατὶ ὅτε μὲ τὐδιφέρει ἐσὲν εἰ δὲ 
"αἰϊε α4 πὴς ρειτίπες (οἵδε, δὲς. ; 

Περιφεγ ὦ, ἴτα ἔπιρῖο νε ἃ ΟΧτΓοΠΉ1ΠΊ οἰ ἀα τὴν ν Ε] αἱ 
εἰ44ο.. ἃς ἢιρετίξος ἔπι. Το πιο ΠΠ δι. αδϑιενών, κϑ 
εἰδ)ὼς εἰ αὐδερδίξομω. Τάθτη; Ω; τε ΤᾺ ἰατρῶν μηδένα, 
ειφϑυξεόλε με, ΡΙατο 3. Τιορ. οἱ τότε ὠειφυγόνεες, πῇ 
Ῥογέμοι ΠΥ αν ΤᾺΝ 

Περέφημος, κα, ΡΟ ΤΙ ἰατ σα ο! εἰστῖ, εἴατιῖς, οὐοικος ὃς, ῬΕ 
ἡαιθρκιοιὸ οἰλυ συ οὗν περεφήτας ὕθηκαλα ρθη. ιν ελρϑῇ 

ῬΠοτας αὶ ὍδΥ ὙΠέτας πιιπ οι ἀτίῖς ἐξ. τα ἢ 
ἀϊοίτυν, δ τονο Ὑ ποίδην Ἰητογοπα τ Ρ ι ἤη ὙΠ Ποῖ ὅς Τὰ 
τὴ ὀχρ Οὐτυπεζος. 

πεῤιφϑείρῥυνη, (ΤῸ Βιιᾷ, οπ1,) τὸ ὅῈ κακῷ νὰ φϑορῷ πεξ 
ΡαΠτιὸ ροτῖμ5. Πιπαίτις ἐίξαιιο αἰνή πιοῦ ὃς Ραγςος ἡ 
δε ΘΟ ατοδῈ ΤΟ ΙΚῆΙ 4τιῶ μεσοπὼ γῶν ἰΠ[ΟΥἸ δάτηΣ 9. 
ὕξὶ περαφϑ'ἐἰρό μν Ὁ. αὶ περάσυρϑ μῆνος. νὰ τοῖς σιυμπεπονη 
ὑμθ... Γιεσεφϑείρρριν» βεάἰς! ἀτοπι πιουθπὶ Ρατ 
συμ έγω, Ηςίνομ, μειοίιι εἰ ἐλευ ηούνμαις , 

Περεφίμωσις.νἱ ἐς 1 τῇ ἀϊδίοης Φίμωσις. ἽΠΠΟΝ 
ἹΠέραφλεγῆ εν ἀνθεῖ σα τιι5. περιφλεγῇ ς-ὕλον. ἀτάσπτοι εὐ 

ς.18.].ϑαρίεητ, ὙΠ 
τεριφλέγω,ατη του ηΔῇο. περιφλλγει. δὴ πολὺ καεις 'χὶ 
Ππεραφλεγώς, ἀγάφητουον ςμοπιεητὶ ἀτάοτοΡΙ ας. ἴῃ τοι 

περαφλεγώς δξ(Θ- ἤτησεν, [τὶ ροτιιι15 ἀσοτιιν ̓ Ροροίς 
Περαφλόσω, αι θιιγοιν πές περιπεφλδυσ μῆλα πυρὲ ΠΣ ϑ 

τΤοάοτιι. 
Ππερεφλιδεΐω, οἰ ΓΟΙΙΠῚ ἘΕΤΕ οὐρά χ8ς σοητγαπου 

οἵ ΝΙ σαμεν ἴῃ ΑἸοχὶρ μαγηλαοῖ, καὶ τε βοὸς νέαν 
οντθς ἐλοιφῇ. αὐ πτοάτιπι οδοῇ, Ῥγαρίηριυίς, ΑΠΒΙ ἀ 
᾿ οδύταω συὸς φλιόδοντος ἐλοιφη, ἘῈ ΤΠ Ὑμονίαοῖσ, Ξηπεδὶ 
1. δυεῤῥωγῆα, 

Περεφλοίζωῳ, οἰτοιιην ἰεςοτείςο» πιο ἐηεόος φοττῖ: 
ντπι ΤἸῆρπα οἰτοιηοἸ απο - περαπβίοσω, περιλ πω 5 
ζω, κὴἡ περιαιρω ἃ φλοιὸν γιά ἀφοοττίςατίο ῬΙΐη: Ἰά οἱ 
ΤΗΣορΡἨ ταις, δὲ περιφλοισμὸς » μος εἰξ ΤΡ περιαΐρεσις 
ἄς πὶ ὙΒοορ ταί, "ῖθτο ποηὸ ἧς Βεοτία Ῥίβοτατ, 
το, τω ὃ καισίαν φασὶ ταὶ υἱὸ ῥέξοις πλατυτέρας ἔιχάν γἢ 

Φρα νὼ ρ ξὴ περιφχεύσω, (πὰ ἸεσἜπάτιπι ἘΡΜΡΟΙΞΙΝ 
ἀποχει ει Τεέτ ἴτε τάξαι δε Ὑ1}0 Ραξῖο ροῇς, 
ῬΙτη 5 τὸ ἀποάοοίτπου σαρῖτς 19. ΟΧ μος Ιοσο, 
Ἐπιτοχ ὃς σα οἵδ, πὐχτάσιιε οἴ πη ΠῚ} στη ρο5 πᾶ 
δι ητθιῖς ογφίποσγς [Ἀγτηθῆτο ἡ τοππῖ σητὸ νοὶ 
τῖσς 5» ααδπὶ σοπετα αἴας ἴῃ οἰ ΠΑΠΊΟΠΊΟ Ἰφυατῖ 
ῬγΘεῖα πα εἢ. Πιοίςογι 4. Ηδτο Ρτῖπτο, σαρῖτε ἄς ΑΓ: 
στι 2) καλὸς ἐ Σ βαριὶ, κὶ ΓΟ τὸ αὖριφχοι ϑνδεῦ α πξξυϑ» Ὁ. ἁ 

τῖςς τα δοης, ΡΙἑατιΣ [στο 54. σαρίτς 13.146 πὶ Ῥιοίςοτιά. 
ἡϊιαγίο 9 καυλὸς περί φλοιζο μῆυ Θ᾽. ὅτε αὐξοτς ΣΡ ΞΡ ΘΝ ο 
Ταπηο !. ΓΟ ιν ει τ ΟΟττὶ σα ΠῚ ἶτις ἀο ἢ Πδγαγιιπι αάιιοϊτοι 
αέϑεν Ἔχ σα εύατδ ἀἶχὶς τη 6ο Πρ βσατα. ἡ ᾽ 

πίερίρλαιθ. κυ, ἐς γάτα, ἀδέοτυϊςαγιξὶ 
Περιφχοῖσ θεν, σοτίοῖς πη το πὶ ἀφηγαξζιουπ πριφο θαι 
ΤΙερεφλύω, ὄθηπολαίως καίω, ατιιιτος ὃς περιφλυ διεὶς. οδυι8 Ὁ 
ΑΙ ΟΡ μα νεφ, ὅν ὃ ζώντας περιφλύει,Ἱ. περιχαήει ὅθηαπολῆ τ) 8 ΐ 
γα. οἰ σιν ντῖτ, ὧν ἃ! 

Τιεριφοζιδο, κὐς ροτενρ  ἀ115»Π]οτι θη 59 ΑΡΡίλπ.. χῳ;. 
Ιπ:ρ ριφοζούμα!, : Ῥογεϊπιοίςο, Ῥαμθο. Χεμορ θη . Ἐν ἢ. τοῖς ἐξ 

ἁλίσκονται μάγον -γυκτὸς αἱ ἔλαφοι διὰ πὸ μεθ ἐμηλισῳνβάδεν 

αὐϑρα ποιῷ, 

ὐε ̓ 

ἢ, 

Περιΐσ 

͵ 



ΗΕ 
ῬῬοιτἰπιοίσεπάο, τγορ  ἀὲ ας εἰςυοδ, Αρρἰ άπ. 1 ΠΡ τ. 

τες οὗ λοιποὶ διενυκτέρδυον, ἶ 
τσ ἡ χα ΟΥ̓ ΓΟΊΠΠῚ ἅ11Ὶ Βιυιΐο, ἴδε φχόμαι. πὗριγὴ γῦβκαι. 

ἑ κα ἡ οἰγοιμια 5» ΗΠ οτατ Ν Όπη. «ξίφοιτος ἐς ὠς εα 

Σ, ἡ, εἰτουη]ατίονν εἶ οἰγοι ατίουνο! οἰγοιιπηαεῖο Ψ τγ. 
ον ογτῖσο. ΑΓ Ἰορμαπ. νεῷ. ζητοιιτος ἀεπν π᾿σελίωϊης ταὶ 
Σ πἰρεφυραὶς δίς. 14 εἴτ, οἰγοιιπηπγις οἰτοιίτις. τὐλίκ πε- 

5 οἰτοιαςξξο (ἱςογοηΐ. κἰὶ κύκλῳ πἰδεφοροὶς ςἰγοιιῖ- 
καὶ αἰείοσος, Χ “ΟΡ Οἢ. αὶ οξῳ πϑρεφοραὶ, ΟΧτογη μη} π6- 

Νάχαηζοη, πη Οτατ. ἐσταιν εἴ τὸ Κίμων δ- ἐμμελὲς καὶ υἷγ ρὸν 
'σωυῆσον ἂν τεεῖς αἰδεφοραῖς.᾿χιιάατ ΟἸπτοη 5 ἔας Πἰγάτοῦι δά 
ΠῚ ΠῚ ΌΤΙ ἱπηρτοίποηοπι [ἰςἰρίοπ πη, ]τάγο 5 ἴῃ 

Περιφοροὶ, ξεγοι! Οτιιπη ΠΉΠΠΠι5 5 411} σο μα ει 5 ἀρ- 
γᾶς Πηριῖς ΠΟΠΙΙ 5 9 ἀπ Πα τΟΓΏ 5 » νΨΠΠΟ Πε- 
ΡοΙ ΠΧ, τὸ 3 αἰδερέρεῶτο ταὶ μερίδας . αἴξιφορ αὐ ὁ Ξτνοφών 
ΦΩΟΡΆ. κα ἐν τοσούτῳ πἰδεέφερε δ᾽ λοιπὸν ἰωῦ “ὶ «ἑδεφοραξ. 

κ᾽ Πα] οὶ πατῖο, ὃς νῖτα στγαιι 44» ΘΓ Γοτοογγατίο 9 Ποις 
ταγὰ αἰξεφέρεϑει ΟΓορ οΥυαδεὶ ϑεῦλ, 2. γαλέμίιν ἔχωμβυ ἔνδον 

ἶ αἰδιφοραξ, τγαΠ 6 1}}ΠἸτάτοπὶ πὶ πὶ μα απππιι5 αὉ Οὗτατγ 
Ὧ ἀπ ρητῖς ἀταιιο ὀγγατί οηθ. Ὁ σιγὰ5 «πτετάσις Εχιογηᾷ: 
ιλ.δς ἘςοΙ εἴ οαρ.12. κα ἔθλεψα ἐγὼ τῷ ἰδεῖν σοφίτν, κὶ αἴδαφο 

ἐσιυύίω, ὃς οοιι!ος ἀάπιοττῖ,ντ νιάογοιι [ἀρὶςΠτῖδιη ὃζ 
τγογοβ ὃς ἀςιηςητδπη. 

Ἰγοιηίοτο. 
,ϑγδ. αὐδίακτος. 4] εἰγοιπιαρὶ ροτείῃ, νοτίας , αιο- 
Ἰιδον οί !ς. 

τοον ῬΟΓΙΡΙογοῖι5» σΟσ ποπΊθη ΑττεΠΊΟΠἶ5. «ιὸά Ἰεξεῖςα 
Πξογγοτιιγ, ΡΙμταγο 5 ἵπ Ροτίοἰ ο. ἔπτοῦργες Ασ ορμαη. 
Πγπιάπποτοτ, ὅτι ἐκ αὔις- Ὁ’ μυχανητῆς. πόδεφε ρφμῆν Θ- 3. διαὶ τὸ 

ν αὐτὸν ἔδυνπάε καὶ παιτὲς οἱ σοφοὶ αἰξεφομητοι ν ΟΟΔΏΓΙΓ. 
ὑρς δ, 4] {δ οἰτο πιά ρίτ, , 

νατος, τὸ, ]ιιαἢ οἰγοι πη ρτῖο ρᾶγς ΟἸΓΓΙ 5.9 τὸ χξραίω αὐ- 
εἰ εἴωϑε διαλαμ(όμεάδει ταῤῥιον, ΡΟ  χ. Ἐπ οδοχοπιαςο- 

ἰφοαγαα ξύλινον, (ορτιιπι Πρ ηοιιπηον 4! [πὶ ἐσποιῃ,, ἔε- 
Π0Δ. ᾿ 
ὃς ὁ Γερε5.ΓἜρτιπ. 

ἐδέως, παῖυ εν μπείρος, κὸ ἐντέχνως, τἰτὸςρειτὸ (οἴσητοῖ, ΟΔγΠ. 
ἤισαν τε πἰξεφοασξως,1.Ρε τίς! οπτοτ ς. 
ἔζομμαι» μμ.ἀσομαι,πιασμα, εἰγομηἰ οηιοτ, βελϑύομαι. ΤερΡΟΠ. 

᾿ Πεειφεαξομαι,σοπἤάεγο, ογρεπάοιΝ ς. ἴῃ Τ Ποτῖα. 
«δὲ τοὶ σῖν ταῦ αἰξιφρφέζοιο φοΐλαγπθιρτο αἰραφράζεσο ἰὰ ἐν αἴδι- 

ὑς9 ΟἸ ΓΟΙΣΏ ΤΩΙ ΓΝ, οἰ γοιπι Ἔρτιι5, 
σις. ἐς ἦν ΟἸ ΓΟ  Οστιτῖο. οἰ τουάτις ἰοαιιοῃάὶ : εἰ γου το ὰ 
οητῖο ἀἰςίτιγ ἴὼ Αηάτιδ. ΝΒ: οἰγουϊτοπς νῇις εἢ. Ηας 

ἵγα ἢςγὶ ἀςθοῖ ας ογηαη κα: τεὶ σαυία . ηιια: ρα ςἢγα εἰξταιις 
Ὁ : 3 ἬΝ ; Ξ 

ῃ4α: ηι18: τιΓ ΡῚ5 οἰζ  γταις οἵξ νἱοῖπα μακερλογίῳ, Οιήητ,], 
΄. 8.1.9. ς.1. 

ἐπ; οἰτοιιίεριο Οἱς,οἰγοσηπα!!ο Τ᾽ γοη. 
Ὁ ΡεΣ Βογτγοίσο. 
ὡ λούσω, πιλκα, ΠΟ ὨΓΟΠΊΠΟ. Ῥατγιιρεπάο, Κρίτειφ ὀφγαδ» ἰσὺ - 

ὦ παῤ ἐσὲν ἄγω. ΑσοιιΓΑτῖιι. τη σ. Ατειςὸ, (με (ὐοπηπιπῖτογ 

Πἰτιο πτοῦρτ. ΤἈιονἀϊάνῖάς ἴῃ ἀϊξείοπε Κατειφρρνωώ, Ατὶ- 
Ρῃδη,νεφ, ἐερρξα τω κ᾽ αἴρεφρονώ ἃ ἥλιον, ἰά οἴξ, γε ἐχροηὶς Ὁ; 
᾿ΕΓΟΠΥΠηιι5οίσα πάο Ρογ αἔγοπι ὃς ρ τὶς τὴς οἴἴο ριτο ἡιιὰπιὶ 
Ἐπ : {ἰς ἐπ πὶ διγορίαίος ἰμτο ΠΠοχὶτς : φησ αἰ χῚ Ποῖ σοογα- 
γ 15. πεφρφναῖν οἱ υἰαϑοφρονω : 15 τὰ πη θη σἡρεσκοπώ γο ογασ ἴῃ- 

αὐϑοιδείᾳ. τινὶ τρὸς ἐνδοξον ἐχιαὶ, αἰδεφρονῆσαι Πἶδ᾽ χακεδαμμο- 

ἰὰ εἴ, ςοπτιπαοῖα αδάλπι οἰτοπάςηα; ροτοπτιν: ϑιατία 
᾿δἀαπηοηΐοΚ ἀείρεχτῆς.. ΡΙυταγοθας ἴῃ Ρειῖςὶς. Ππερά- 
δ, σοηἤοτο, αἴδεσκοπώ, ςοπτο Πρ! ογοἰ παι τοκίογιτοτ. Εἰδ ο- 
γοΓθι ἢ] “πλοσή μώντον, ΑὙ ΤΠ ΤΟ Ρ να.νεφ. χΤ᾽ μικρὸν αἰδεφρόνει τὸ 
μα τει, 14 εἰ, σκόσει, Ρογρεπ Ἂς ὅς ΟὈ ΌΤΙ. εὔθεφρονήσετε “ἢ κυ- 
αγεϑύτητι, (ξῃτῖτα ἀς Ποπηίηο ἴῃ δοηίτατο,ςαρ.1.δαρίςητ, 
ΠΟ Ϊ5. 
στε» ΓΟΠτΕΠΊρτι3,ἀοἴρςξειι5,4οἴροξιο ραίπιὸ ἀριιά ατε- 
περ τ, 
ἕω ὦ οἰτο 4] ογεἸπρσο:ϊτοηι Ππιρ τς. εξησῸ ταπημδπῖ ΟἹΙ- 
αι ργα πάτο, ΤΒιιογ 41.11.3. τὸ τείχιθ΄ ᾧ αὐξιφορρουυῦτο οἱ 
εἰς. 

νν ογίδν ὁ κἡ νἰ, σδΠπι5ορτιιάςης. σμυετὸς, ἐχέφρων, φεόνιμος ,αὗξεσ 

5 δι14. ΟὐγΠ. ξ, εἰξέφρων πίω ελόπεια, . σευυετῆ 9 [Δ ρ᾽ςη5» 
δὰ 
πῇ γῆ» τεγγα ᾿πΠ θη 5. Ἀπ1Π|1}15. ΠὨΙοίσοτιἀος Πἰρτὸ 4. 

ὑμι γ γπάς αὐξιέφυσα ΕΧΡΟΙ, ἀρ πατι5᾽ ἤππὶ 5 Ργοιιςηΐ : ἵτοπ 
"σῇ. 
μα), λἀϊατοο, ἀπαίςοτ, Αςει, ΤἈςορ γαῇ.].6ς.5.μ1Πο. 
τὰγ Ἰάθ πὶ [το 3.ςαρῖτο 8. αὐδαφύετωι μικρὸν ὑποδείστερον εἰς 
οἰ ΓΟ πη Παίς τιιγοντ ] οαιίτιις Ρ]Ίη, Ὲ 

Ἰαλφιὰ υὠτως ὁ, ςοΟΙΏΡΙ οχιις. Ν 
᾿Εἰρυσις ἡ, αιαῇ οἰτοιιποτοῖϊο 5 ιιοά ἴῃ ἀπιδίτιι τ ἱποιοπιοῃ 

ΠῈ 457 
τιιπν, ὙΠΟΟρ γαίας ἰΐδτο χυΐητο ἀς ΡΙαπτίς, οὐπ 3. τἰρέφυσις 
χαταλὰμβαϑει εδὺ ὀζοις φανερώτατον, 1άς 1. κὶ ἐα᾽ τι ἐμβάλλῃ λίϑον εἰς 
τὸ δένδιρρν ἡ δν,ο τὶ τοιοῦτο, κα ταν ὐτῆοται αἰξεληφ ϑὲν ὑπὸ ὁ αἰδιφύ- 
σεῶς, Ολ τα ἱποτοΙΠ οητιΠῈ Οἠτιόξι τη τγαηϑίογι,ς σοττίοῖς ου- 
ἀιξεϊοποπη ας τγ τι το πὰ [τὶς Ἐχρυίπλίτ: ὃς Ιατίου οὐδ οἰ γὸ 
εἰς Ποηὶςατῖο; 

Περιφύω,αἀηδίοὶ ξιοϊ ογαπηςέγο, ργοιιοηΐο, ΤἈςορἢγαῆιιο Δ Ποῖ, 
Ἰϊῦτο οἐϊαιιο, αρίτα ἀδφοΐηιο, ἐκ ἐϑιέεται 3 σῖτος ὁ τανυϑνεὶς αὔοι-- 
φυΐ : [οἀ Ἰερο. ὅταν υὑϑνεὶς αἰδαφυῇ, [τ πιοητιιπι ποη οτούίτιτν οἵ 
Ρἰ εῖαπν Ρογρο πὶ Ἔχογειιευὶτ. αὐοιέφυσόυ, αἀ 3: γιιητ,αάπα- 
τί Πιητοργουοπογιητ. ΑΥΠΠΟΡΗ. νεφ, ψυγείσῃ οἰδιέφυσον εὗρσιχαὶν 
πιοστιιῦ σα! σοδπγοθιτά οἰ οι πηηατα [της ΤΉ ΟΡ Ηγαίτι!5 Αἰ τοΓ. 
1ἰδτο τογτϊο οαρῖτε εν άς σογεῖος τ{}1’.νἱ σοι πέρυκε ὁρϑυφυὰὶς, ΟΠ 
τεέϊο ἀιιέθι οἰγοιιππαίοϊτιιτ,Ἰε εἰ αξριφύεται. 

Περιφωνίω οἰτοι ηὈπο,Γείοπο. 
Περέφωρνεγ5, 414} ἀσργοϊς ΠΡ 1}}5 , πιδη! ἔς τις, αὶ ἰηΠεϊληάο 

ὩΟῊ οἵδ, πϑρίφωρος γγ νόμου... ἴῃ ἔγτο ἀεργεμοηῆις, ΡΙ αταντοῆιις 
ἴῃ ΑΡΟΡ τμ σι, κῳ τώφωρφς κα ταφοραϑείς. λἸς Δ «αὐδρέφωρον γῆοό - 
μῆμον διαὶ μαλακίαν τὸ ζίκμῷ αὐοχρυῖς πἴδεποιν σοι ὅτωι. 

ΤΙερεχαίνω, ᾿Π ϊο. 4 οἰτοι πη ἶο, ἃς ἄδιοτο. Ατἰξοτοῖος εἰον. 
δι, ἑ αὐ σα φυλῖνον ἴδε χ ἀύῃ, 1 οἰ. Κοιϑεξ ἰῷ δ᾽ λαῤίΘ. οἵλον αἷρεχανὼν 
τὸ δέλεαρ, ᾿ 

Περεχαήρω, ρτα πιο άιπι ἰατοτ πῆρε χ αῤηϑε ταῦ ἀγαϑῳ, Βοηΐ ραιάϊο 
ΡΟΓΙΓΙα 5. Ν 42. 

ΤΙερεχαίρων, ρ τ] σταῖς [10], 
Ππερέχαλκόω, μιώσωφς τε οάμςο: ; 
Περεχαρακόω, ὄν 110 εἰτοιιπηπηιἡϊο ἄσθοτγο οἴηρο ἀριι Δ᾽ (οἰ πὶ 

1η Οτοπρῆ. 
Περιχαρακτὴργ" 6ρε,ὁ) (ΠΑ Πρ ΟΠ τις ]ιιο ἀφητος οἰγοιηοατ  ἤσδηλι5» 

νῦ ἐπιαγρίπαη ον η σιμά ίατιε ἀτραταη 4ο,ςοπιπιοά 5 οχ ἰῃλῇ 
Ροήτητ,  γο5 ἴτα ἔογατ, οἰ Ασγο Δπι5 ΟΒτοηΐδη ἤθτο 2. 
ΑἸΤααδηάο ἱρίο οἰπρίιας [ταν ἢςαπ (13:5 ν οἱ οἴγοιππ [ςραγαμάς 
ξετγγάτηθητο αιιοι κἴδιχαονατῆρᾳ γοδηζ. 

Περεχειρακτικὸςν ἐγ αρ Δα 5. ]1, αὐριχωρακτίκὸς ἐχαρών, εἰτοιιη[ο - 
τι ἤοαης 4185 ΜΙ αἰοὶ νΠογιιητ » Μάτγςοὶ. Εἰπαυρ᾽ηΔῃ5. Γι ζαβς 
Ἀπιο] γοίο! τεῆς οστοξας. Ὀτοίς.1.1.ς 1.138. 

Περιχαράκω ματος τὸ, γ4}ΠΠ|Ὲ| ἴοι ἄσσογ ἰΟΟΙΙΠΊ Αἰ Ἰχυςπὶ οἰηρξς ὃς 
ΕἸ Γι ΠΗ ΠΏ  Ἐη8. 

Περεχαρακώσαξ, αὐτὸς δ, ν [0 ὃς Το εἰγοιιπάδης. 

Περιχαράκωσον συμ εσεν,αττῖρο ΡΓΠἀοητίπι,οαρῖτο 4. Ῥγοιογθ. 50: 
Ἰουποηΐ5. Ἶ 

Περιχάοσξις οἰτγοι ποτ ρεῖο ἃς 4141 οἰτεπη σαν! Πρατῖο : ΑἰΠ5 οχ τ 
Ροσΐταν οἰτοιπήδτίο, ν γΡατὶ οἱ πα πὶ ντθαγο οἢ ἀγαῖγοὸ ἀςῆηιῖτς 
δὲ οἰγοιπογί δογο:ς νγθιῖπι οπγιατῇ ἀγατγ το 4 1 νεροςου- 
ἀεπάα Δ ἢ Ρεγὶ (ΟἹ ες: Ὲ ᾿ς σιθιις. 

Περιχαράσσω, μι ἰξω, πιά... Εἰτοιη(ογῖο. εἰτοιη τ ςατ! ῆζο ΡΙ πη οἰτ! 
σἰπηιι4 } 1. ἀἸ{τιιπηρ ον» Ἔπιαγοὶπο. αἴδακεχαρα [μνύοι φυύνοον, ΓΕγγατιῖπι 
ΒΟ πὶ, Τ Ἡςορμγαίξς Πἶδγο τεσ ον ἈΠ. ΡΊΔη, τη Ραπάς Οτω- 
εἷ5. ταὶ «ἰδυχαρνγότα καὶ ταὶ δπολειφεντα ἐν τῇ δια δ ἥκῃ 5 ἀείετα νεῖ 

εἰτοιπάιιέτα. 
Περαχαῤεια, ας ν΄. ἰατῖτῖα οἶλτα, ἴδε Πη χα οὶ, πἰμλῖα [πεὶ τί. ΡΙατο ἐς 
Τρ. ἀριιά ΡΟ]]. εἶδα χ αρία, τὸ εἰ μέτρως χαίρειν δηλοῖ, σι} ΟΡ ΟΠέτΙΓ 
πέδιωδ μία, Ξ 

Πεεαχαρὴς» [ρτὰ πτοάτεπι [πετιι5. ΡΟ Γ]αττ5 1.1}. οἰ μέτρως χαίρων,ςἾ 
τιι5. 1 στατοα. τ᾽ ἐτυχων ἔσῳ «ἴξι χαρὴ ογῦτε δυσυχων αἰρίλυπος. αἶδε - 
χορὸς τῷ ἀγαϑ κἡ ὑψυϑεὶς ἄμετρα, ργορτεῦ Βοπιῖπε τὶ οβγοπα- 
τὸ ΔρΡΙαιι ςη5 δὲ ἱπτηγοιενατὸ οἰ ατιι5. ΙΝ αζαπΖοη. διὰ πὸ αἶρε χει-- 
ρὲ5 πὰ πηρξγικατος πᾶτο πειϑύντων ἡμδμδ., Ἰάο πὶ ΝαΖαάπΖοηῖς η΄ Ο- 
τατιθο ποθῖς ον. Θχιιδογαητεπὶ γοὶ ἰατὶ εἴα πὶ ἀοοϊάςηςς, τὸ αβρ- 
χεῖμα αὐδιχαρὲ εν ρταείςη5 [στε], Τ ιιον 4. [τοὶ αἰξεχαρνὴονρτατιο - 
(5541 σοπίςαΐτατ σγατί νη οχ αἰ ἴσιο. 

Περιχαρήσεῶτε 5 ἘΠ ΘΙ Θητοτ σαι Πιτιιπι οἶδ, σοπστατι!αταισισι 
εἰς, ς 

Περεχαρΐία, ας. ἡ Ἰτατηοάδτατα ἱεϊτῖα, οἰ [πεῖτία. 
Περαχ ἰσκεινοῖ ἢ Ἰαγευἀοῖη 4104 πϑρεχαίνεεν, 
περιχέλδω,ιάοηη ηιοα χέλόω. Ιατο οἰτειμο 5» ἰΑὕτι πὶ ἔῃ ἀπλδῖ- 

τι ἄτιςο, ἃς αἰρυχέλώσαι. [τα οὐ άτιςεγο, ΧΈΠομποι, αϑαχέλώσας 
ὄιδήρῳ, ἵνα μὲ σκεδεινγυωγἼα) ΠΕ πητη 45 ογαβηβζ ΠηαΥ οἰ Πο5 ἕειχὸ οὔ- 
ἀιισςῃ. 

Περέχέρον, τὸ αὐ τη} Π1λ.πταπιι5 Θγπαπιθητιση, ΒΥ α ας Ρ]Ίη, Ροΐγ- 
θιις το Γπσιπάο ἐς 04|115. πἰδεχείρϑις κὶ μανίας, Ἐτ Ῥαθ]ὸ 
ΡΠ. τῶτο σ) ὄβδι χευσοιιῦ «ψέγλιον, ὁ φορέεσι «ἷξὲ ταὲ χ εἶρας Κὸ ἃ σραΐχα- 

λον οἱ Γαλοΐται. 

Περεχέομα!, οἰτοιαξιηΦοτνοτοτίοσ οσαΐῖς 9 Τπισίαπης ἀπ Πιάὲος 
ἀεατηη. 

Περαχδυ)ας.1. αἷδεχ (ατ, αὐδιϑεὶς, ΠΟ ΠΊΟΓ. ' 

πεειχέα,εἰτοιιπ απο, οβιιπάο  ὅγηβόνω. σέξεβόνω. Ῥλατχιιο ὃς Ας: 
εὐίατίιτο.  Ἰςία πες ἐς 54 τ ἢ Ο115. τι αασ' τὸ βωμοὶ αὐξεχ’ εἰνγαταπὰ 

[ληρυΐπε νηάϊαιις δίρεγρ θη παὶ τέϊμνυῦσα ὕδατι «ἰδιχέας ς συηὶ - 
πᾶ Ρογβιπάεπϑ ἀπ. 1οίς.}.4.ς.2.45. ᾿ ᾿ 

Ππερεχιιόω, αδαπάονραίσο,εης (ασῖπο 5 δέ ΠουτγΑ τοῦ θοπο ρεπ 
ποτ, νηάε αϑαχέλοιώτες ἀρ ΗοίγοΒέπαι ἐχροη, ἄδίω κορεϑέγε 
τες ἰοτὶ δἴτιιν ὃς αἰρεχέλόω,ἱπι οἐἃ ΠρηϊΠοατίοπο , γε οἰ χέλὸς ρεο' 

ἥ Τοῦ, Ψῳ . 



τ. 

, 4.48 ΘῈ ἰ 
χιλὸς ἀσεΙρΊτατς 

ἐὰν 

περεχλενέζεται; ΠΕ γ οὗ, αὐδεκαλύπτεται ὃς «αλλωπίζεται χκονίδε, ν]4ς 
ςα  Φατοῖι αὐραξ θέτε. ν 

ττεραχορδθωφοἰτοιΠΠο.ττὶραάϊο, 
περεχοδίζω, ἰάοιτι Ηείνο. αὐόπλως αὐ συιωτόνως ὀρχοόμαι. ᾿ 

πιερεχφή μα τοσγε ὁ ὰ ἐγ ρταάτις 5, ΡΠ τατ ὅβήδοξον τῷ ἡπύει καὶ πξειχεύμα- 
ποῦ γμεῖν, 

περεχριόμαι, ρα Πιμιτα, ἐλαγον αἴθεχριόμῆνον γ οἰ διαπὶ φιιοΐ 1Π| πίστι 
σοτροτί. 

πεείχεισις 5 44} οἰγοθη 1 τῖο 2 ΤτΕΓΡΥ. ῬὉϊοίξουϊά. ἰἴστο Ῥγὶπιο» 
ςΑρῖτο 131. ἃ " 

περιχειστὰ, τὰ, ἀιιλῇ οἰγοιη! τίοπος : ἢς Γητογρτεῖες Πϊοίσοτ. 1. 
1.01}.97- ᾿ 

περέχεις:Θ-, ὃ καὶ γε Γσα Πἰ ττι15. αὐδέχραστοι ϑυριαχαὶ ἡ τΠποτίαςα τηα- 
ἀϊςοπιξητα χιᾶ νηρομ4ο [ιητ, οἰ Γοα] τόπος αιῖς σοητγα νος 
ποηᾶτα ραγαπτι τ ιοίς,].2.ς.99. } 

ττεριχείω, ΟὈ! πο ΠΠηο,οάπςο. Τιυςϊδη ὐάχῳ αὐουχοίει,ν ᾿ττο οἷτ- 

σα  ἰπὶς ὃς οαπιοῖτ, 
Περίχευσος 5 ὃ, πϑριαῴγυρφς γ ᾿πα ΙΓΑΤΊΙ5 9 [Αι ηἷ5 ατιτὶ σοητε ξξιι5) Ατ 

τῆςησιιδ. 
Τιερεχευσύω, μ. ὦσω, ἸΠατιτο ἀοαιιγογᾶθγο νοίτίο. 
περίχυμα,ατος, τὸ, ιαῃ οἰγοιι! αι Πογαιιο οἰγοιιπβιιπάίταιγ ἀἰ οι. 

αὐχ οἰγ σπη απ εἴ. 
Τιερίχυσις, Οὔτιτο. 
Περαχύω, ἰδέχυμι, εἰτ οι! ἔπ πάο, οἤμπάο. «ἰριχυϑεὶς ἀντ, εἰ οἴτοιιπ- 

Βαΐιις, Γαςἰδη.14 οἴδνοιαι ἀπιρίοχιις. απεικεχυμῆνοι τῷ χεῤῥογίσῳ, 
ΟΒειγοποίο ἱπιπιίηξητος ὃς δά ξμῇ, ΡΊατ. πα Ρετίεῖς, 

περ χώννυμι,οἸτοιπιασσογο Ρ] 1. Οὔτιιο «αἶξι χωννουλαι γίω,τειταηι δο- 
οσὐσηιίαγο Ο42Δ. ᾿ 

Πιερεχωρέω, αἰδεχώρει»αἶξίελϑε, εἴδανε» ΑΥἸΠοΡἢν. Περιχωρεῖν εὔ]ΔΠ| 
νῇ πϑρεέέναι ἀϊοϊτατοταπάοιτι σεάεγο. αι ηΐδϑ ἵπ ΡΠ οςΙς 55 ἐς 
πεῖδα ἀυτύ αἴδιεχώρησε κ᾽ διευνάςειαι 9 Π]10 ςοἴπε ἱπηρετίιιπι. Περα- 

χωρεῖν» οἰγσαῖτα τοάίγο, ΘΥορ, Ζωὴ γε κα 9 αύατος εἰς ᾿δεριλα αὗδε- 
χωρεῖ “ως κα αἰτικα δίπατω." 

τπεραχώρησις, εως."". Ξε ἤο αι ἢτ τα πάςπι, Ττοπὶ τοάϊτιις ρον οἶγ- 
αὐΐτυιπη αὐδεχώρησιν γ αἱ οηοπι ᾿πτογργεταταν ρα Ῥαπιαίςοππμπι 
᾿Βιυάσιιο. 

Περέχωρφεςν πάτα βμἰτἰ ΠῚῸ15 5 ν ΤΟ [1155 εἰτειπιίαςεης. Πατῖιο. 
ῬΊΏτατ ΟΝ. πτάύτα τοὶ αἰδέχωρᾳι τοῖς γερμκανοῖς. Ν 42.1}. ΟΥ̓ᾶτ. α ςϑμῇν 
ἐν πείσῃ πα αὖθι χώρῳγιις ἴῃ, οπγηἱ ρίατοα [Ὁ ΠΙταπιι!5,146πὶ ἐπ Ο- 
ταῦ τὶ τῷ βαπῆισμ. ΜΜαττὶν, σα ρίτο τοττίο, πᾶσι κὶ ἰεδαία, κὶ πτῦσοι ν᾽ 
πϑοίχωίρος πῷ ἰορδιαλε γε σἷο οἰ τοιιπηίαςς5.» ΠΔῇ οἰτοιιπηϊοτήάφηα 

τεσίονντ οἰγοιπιρδάλπα. Ι 
περιχώσοι το, αῆρκοσῶς ὠργίοϑον» ΠΟ τπαυ ρον (γποορ θα ΡΓῸ αὐδιχολώσατο, 
περεψαω,μοίσω, σ’,ηκ οι γα τοΓΡΟ σίτου κοίσσω αδειαπογγίζω; Αι ἔλιι1.Αο- 

οσαἴατιι. ΑΓ ΠΟ ρΉλη. καϑιῳμρὲν ἡμιτύξιον λαξωὼν 9 τοὶ βλέφαρα αϑριε - 

ψησε, ρα ρεθτας ἀθίπογίϊτ, ὐξέμαξεν, Ἐχτογῇτ [4οπὶ Ἰπ Ἐφιμτ. δου 
δέχε κέρκον καγω ὦ φϑεέλμιδίω «ὐρε ἂν. 

περάψημαγατος, τὸ γίνε ν Οἱ απο) σο ο5 ἃς γα πηθητιιπΊν ὃς αυῖς αι ἃ 11- 
πιαπάο ἀοτοτγίτητ » πιο ατία 1115. }Ππγαπιοῦτιιπι Απιθδτο- 
Πο ἰῃτουριθῖου ρα ΠΊΘΏΓΙΙΠῚ5. ΟἸΠ11] (ποι Γροπρία ὀχεῖρίταγ, 
σπύγγισμια τις ταϊηύ[αιις εἰς αι ΠῚ χόμα, Ἐπ ατῃ Οὐνγ. Ῥάι]ιι5 
Ῥτίαγα αὐ Οοτγίητη, φιιαττογώς αδελζαιϑτέρμοντα πῷ κόσμιυ ἐγθλυήϑυνῆν, 
πόῤτων τὗρά [ηεία ἕως ἀῤπι,ν οἶον πυιηἀϊ σοἸ ἔα 165 ὃς, εἰςέξατιοη- 
τὰ πὸ ριαγραπιητα Χο  πιι5γᾶς οπηπίτιπι [μ]σει: ρ η]ΟῚΠΠ115 
410 ἤτας [ογάθ5 βογίογρογοπε : ἀἰοίπτι5 γα] ὁ τ εοηγοθο». ΠῚ 
επὶπὶ αἰρέψημα, κα τοί το γμα 5 ἢ τὸ στέβανον ἜΧτοΓρ πα ς [ογάῖθιι5 
ἰάφοπειιπι: 1) Θδέλυγαᾳ κὸ σκύβαλον οχροπιιητ, ἢτ ὑπὸ τὸ πε ψν 
πὸ κατα μφίοσειν, ν τ αὐοέ ψημοι τ Ζια Π ἀοτοτγίογιιπι. Τητογρτετ. ἃ- 
Ῥυά Αροιίζο].νογτιητ, αἽ π|5 τοις ξαυπεητητη ΠΟ ( οἰθέξαπηςη- 
τιιπι Γατιηὸ ἀἸοὶς Ὑοῖτεϑ - ἀΠππ|5 γα πη ητι πη . 410 « δεῖς οςο 
φαγτὰτη πλπ ὶ φιαίγατα ν ἐμ οἰ, : 

τί εράψηφ ον ἀοτατ ἰάειη εἰς χιιοιὶ κογις σα] οι] Ατοτογατίοςμα- 

τοῖ Οἱοινιάς δι 4.1 νοτδο Λογίσήες 
τιερεψεχόω, οἰ τοιπῈ [ΡΟ] 1ο ὃς πιιάοεῖπ οτθ οι ἀορίαθτο. 
Ἰπερεψοφιᾶ, οὐ ἤτερο,εἰγοιπτγερο. 
τιερίφυκτος γε), Ρεγ γι σι άτι5ον οἱ 4] Ρετ γι ρεγαγὶ ροτοίξ. 
Ππερεψυξις, ρον τ σοτατῖο ΡΠ πη, ἔτ ρ 5 γε επιθηβτα ξοότιο 1114 ἔεῦτε 

ἸΔθογαητίμιτ » αι ργασο τ ΠΟΓΓΟΓΟΠῚ » μος οἷν φρέκίω, ΑἸε- 
χαηάςν ΑΡἢγοά. Πθτο ψ.Ὀγ δ  οπι. γίγνεται ἢ τλοίψυξις ὡρώτη εἶτα 
δα ταϑεῖστν. φοίκη εἶ ται ὅτι μοξλλον, ῥῖγος 9 14 εἴζ, πιο πιστὰ Ρ τ  πΊλπὶ 
οδτοτγρείσιιητ, ἀείϊης τυ]νοττείσιιη 5 πὰ ἐπα! ρείσιμητ ἃς τὶ - 
Βφητ γαΓΊΟ το τι ρογατὶ οηὶς ἱπογοιῆθητο, Οαϊεπας » πότερον (ὖλ 
αἰευψύξεως ἢ αὐ φρίκης ὃ παρρξυσυὸς ιπσήρξατο παῦ ϑόμοντω. Ρ]1- 
τατοβιις Πιπιρῆτ ρτὸ γοξγιρογατίοπς ἀεηίλητς, πῶς γὸ δή, τε λε- 

ππομιερὸς ἐκ. ποιχυμερ εἷς καὶ αξαγὸν γον ὅτι τ) αὐείψυξιν. 
Περι ψύχεεϑει . Ροτξτισείςογε 9» χατωψυίχεδθοι. ῬΙμταγοδιις ἴῃ ἴσχεο 

ΒΥ ΠῚ. εὐξκ:ξ ύχεῶεω γὸ ἱκανως κἡ πυκγοῶτω τοὶ σώματα “ν᾽ βαδιζό»- 

σῶν διεεὶ χίον 3-, 

Περι ψυχω, ρεγέγίρεγο Ρ] ̓ ν 
Τερκώγενα, ΓΟΓα πὶ ἔοΥ ΓΑ ΠΊ ΘΟ ΠΤᾶ ΡΤΟ τὐδλόχανα, 
ΥἹεριωδευυἠνωςοτοαΐτα ἃς οἰγοιπάμπεξεϊοης μετ ἀπηΡᾶρ 65. 

Τεριῳδ' ὅσας τέ γρργόνα ἐπτιοιδέαι »ΟΟΥ̓ΡΟΠοιὰ ἱπσφηταις, [πιο 4Π1}5) 

Ποραυδυυία, ας, ν'ἱπτοηἤις ἄο ον 9 ἀπ χι οταςονοχατίοιο 

τπιερεώδιεωθο,ντ αἰδκαλγιῆ ς γαὐδιαϑιενής, Ποσι ΟΠ. δοοῖ 

Ππεριωϑέω, ὡς ὃς : δ 
περιώϑ»ο Ὀτγιι ον ρα], ρα. ΠΠ0,1ητατία αἰῇςοῖο ἀῦχιια 

Ππεελώμι-, 4] οἰτουπὶ μι πηογοβ εἰξ , πθιῖτο σοπογο 8 τ ΠΤ 8 

Περκὼν͵ ὄγτος οἷ, ὃς ) 
Περιεὼν» [Ὁ ΡΟ οβΓΕ 1 ει9.ἀΠΈς νἱιτοπαυζων. ΔΙ Ἰχιαπὸ 

Περιώνυμος, ΠΟ Θ115»)οεἸεθςτ. Μαίοσιίτη. τί 9. ἐν ἱερρσολυὶ 

Περιωπὴ ἡ οἷ, Προου Δ᾽ οςι5 ἐἀϊτιι5 οχ 4110 οἰτοιπροξε 

Τπεριωπήζομαι, [ρει οτ, οἰγοιηρ᾽ οἱ ο, ριζλέπω, ν 14 ΠΕ 

Περκώσι(θ., ἴῃ σ ς Π59 {μέγα «2115. 

Περιω ταΐλσιίθ.. ὃ, αἰ ΟΙΠΣῚ διιτο5 αἰγίατυσιῃς ἀριιὰᾷ Ἡογδοὶ. 

' Περιωτὲ ο[δὸ ςγ""»το σι πη ητιπι φιοά δαιτὶ οἰτοιπάδτηγ 80 τι 
Περιώφϑα ες ]ςέξιιπι εἴα. ' 

͵ ᾿ . “, 

περκοίΐζω, αν άσω, τσ ακᾳ. μελϑυίξω, πεπειίνω 5.114, πιαταγῖταῖα 

ζε 

ΠΕ 
ἃ «οι ῳδέω,νιοά εἰξ ἱποδηταιγξιὶς ὃς πηιαρῖρα ἀττα 
δῖ οὔτυιπάο Βιυά. “ὃ πμ δ 

αὐουχαρείψ  ΡΊΑτο ἀς Τιερ. ὀφϑεὶλμδ σἰδιαδεωΐαι, οςαΐ 
το5 ἡ ᾿ἶδτο ἴξοιιπάο Ὠϊοίςοτί 4. ςαρῖτο 54. Τάοπι "δ 
το 124. φλεγμονάϊς ὀφϑτιλ μόν κὶ αἴελω δεωυίαης αδιμόζει, ος 
λυ πηΔτΊ ΟΠ 65 δζ ΦΟΤΙΙΠῚ Ρ ΓΑΙ ΠΟ 5 ἀο]ογεϑ οἰιγαῖ 
115 1 ΠΑ πηπιάτι Ομ Ριι5 Ος]ογιιηι ἀοϊ τ δύ; Ρτοίε 
1ἴτ|5. ὃς Π τὶ 3.ςαρέτε 52. τα ἐν ὁ φϑειλμοῖς πῆθιω δι υυυΐας. οἱ 
ἀοίοτος, Βα ἢ Πστρτδιιος δά ἀϊτ Ματςε]νί4ς Ὠϊοίδςο, , 
ἄς ἀο!οτῖδθι5 οσι! οτιιπΊ. ἢ 

ιῖτοτο φοῦροτς νοχατεγοῶς ἀοοτ,γτ σοπτιηις γον βο 
κἰρεώδιωωον [1 οήταπτ. ἀοΐοτ συ 4] σιιοπὶ ν επμο πη θπῖογ ὦ 
αἰελωδιιύΐῳ ἐφύκτῳ Ὡεραπεσὼν, ηὐΐ ἴηι ἀοίοτεπι ἱποιιταδὶ 
εἰ ἀιτΡΊατο ἰμ 1εσ. Π 6 Γἀγροπεῖθιις. ΡΠ ταγολες ἱπ 
αϑοὶ ἀοργυσίας, δηακαῖ κὶ αὐδεώδιυνα γόητα! ΔΟΙοτα ρογοίτ 

ἰρ γὰ 

πἰδοτηα]ὸ ἀςεϊρίο, νεχον Ἰλομι ἢ ]Ιοπ. κὔλ Μειδία, πταύτα μον 
αὐοιϑών καὶ ἐλαύνων «δὸ ὀῤϑρωποις . νὴ τοὶ σύμξολα συγχέ μι 
τίθης  νεχδηβ. Ατίΐτοτε!. γένουν ταὶ ἢ) αἱ στείσεις κὶ ἐκ ἐμὰ 
τι ἑτέρρις ὑφ᾽ ἑτέρων. ὙΠιογ 14. ἐμώαντε, αἰ μὲ το ψιὶ 
κῥθιωδλνδυῆν ἐν ὑμῖν 7 {0 81} Πςχτλεῖγον οἱ τορι (απ ἔοτ 
15 ἔργοτι ὃς διυχη!ο ἔγαιιίατιὶ, Ἧ 

Ι 

ἼΩ 

πέσεώμιον αἰξοττιιγ Ρτὸ {πρ ρατιι5,α]οϊτίιαιις οἵα πραι 
τιῖ5 ὃς ἀπριυζα;, ΡΣ 

{ἀρρεῖςηδ, δὲ ταπάςπι ἀοςοάοῃΚ5. αὐδιόντι τω θέρει, Τ Πα 
αἰταῖς, [ς του. τεὶ αἴϑιόν του, αἤδέλοιποι, ΚΞ ΟΠ πι 

μος ναόν» ἈρΡίδπιις ἴῃ (εοιμη 4ο ςοἤ.}}, ὁ ἢ Κατιλίνας μεγί 
" γῆροις λα μωεότητι πἰριώνυμος δίς. ντἰτιτ δέ ἐν ἐξηρεκῦν 
ἐς ϑεχτύτητο αἰδεώνυμος. 

ἐμ (ὦ 
ντιιρο5 οχοο] ὃς ρτο πη ςηϑοσκοπιὺ οἰκρώρεια ὑψηλὰς αἰδῇ 
ὃ. σὐριωπίστι ἅλα τὴ πὐειδλέψαι ὅξὶ παύταις ντ Διιποῖδε ἸτΟΓΡΙ ΜΝ 
τις ἴῃ {Ππ41|46.ξ, Αὐτοὺ ἐγὼν ἐλθὼν τείχα εἴσομαι ἐξ ἡ 
Οὐγῇικ, Καρπαιλίμως «αὖδοὶ νηος αὐνῖον εἰς αὐειωπίω Μηβο αὶ 

πῆς, 14 οἱ οἰτοιηίρεξϊὰ Οὐ πτ] απ. ἘΠῚ 8ὃὲ ἀροττὰνρς 
ἀιΠο] ἀὺ, φανερως. 1 σα ηι5 ΟΟ πιο πολὺ πρότερον αὐ 
ὡπῆς ἑωρᾳκώς, ΟἈΒτΥ ΓΟἰζοπηις.. «δὲ τ᾽ ἱερωσεμίης αῦτο 
ὄψει αὐριωπῆς, Ἱπεριωπὴ φτίατη αὐριάϑρησις ΡΟ] ες], αὐθίσ ἯΙ 
ἀκ, αττοητα σοηβάεγατίο ς εἰγοιιηἤρίο ἐπεί Οε! ΠἸ οοἶγα ἡνία 
ἔχῖο Οἷς, Τ᾽ μον α.1..4.0 ὕτω πολίων αῇριωπίω “0 ἡ μῖν εἰς τ ι᾿ ̓ 
διαφορων ποιέμεϑτι, Ἢ : 

ἐπι η 

᾿ γε 

ἤΗ: 

δ ναῦν 
ἐ ἃ ν ; τ ΩΝ ἀπὸ 

ΤΙ ερκώσιον, ΤΟ ο Ρ ΤῸ αϑριαύστον, Παρ οΥ Ηιιὸ τὰ αὐϑριαύω,], ν οΟὶ "ἰὰ 
τι » ͵ , Η . τ᾽ " τηο1.1].6. ὅτε σὲ γεικείω αὑριώσιον. ὅζς.1}, πὑρισσ ὡς, φϑῇοοὶ τὸ γι 

ΓΥΤΤΟΣ ἢ . 
ερὶ τὸ ὅστον, {τ ρταὰ πγοάτιπι,ν Ἰτγὰ χιὰπι ἄεοος. ΑΡΟἱ, 2, ἔπ ἜΝ : ; 
πϑριώσιον ϑγων, Ργά του σατογος. τ πϑριώσια αὐ αὕτων ἀἰχίς Ρ᾿ ἮΝ 
ῬΓῸὸ ἤιργα ομγηΐα, ἴῃ ΡΥ Πιϊ5. δὶ '΄᾿ ᾿ Ϊ 

οἰξαίρετος, [Ὁ ΡΕγιβοιμ5, ε Εν 

πιο Ἐρίργδιππηας. ζαϑέης κεφαλῆς περιώσιον ἔργον» 1 οἴϊ,} ᾿ ᾿ 
εχϊμηίιπι, αν ἤιις ΡΟοοτα, περιώστον αὐδιράσι ϑαιόμμα, 
ΒιοπηἑηῖΡιι5 πη γα σα πὶ, ΑΡΟΠ οηλις Γεσαπάο Ατρομᾶι 
Θιώσια φίδκα βεχ είρων. νΪ ΤΠτΟΤΡΓΕΞ 5 φησι ὃ) πῶτο διαὶ τὸ ᾿ 

χόραν δεαπαῤδναι αὐτδὺ, ΑἸ τον ΠΡ ΓΟ φιάττο Ερί στᾶσα 
ἀδύτων περιώσιθ- αγεοφαύτης 1. (Δυξεππηιι5 Ατρίαιι 
ποπηϊης ὁσιθο: ΠΟ ΊΔη. ἢ ας, 

ἡ τη 

{0} 
ἐπί 

᾿ππτὺ 
τὶ Ἰκὶ 

ΠΟ] ρΊτττΡτο ὁ αἷθὶ τοὶ ὦτα λαίσιμ, 

ΝΝδυτγιπι ἀἰϑίΟΙατιιπι. Τητογρτος Ἡοτπετὶ ΠΠ|Δ608. 
λωγνόυθυον καρπὸν περχαζειν χέγομῆν. [πᾶὰε περκνὸς ) ΠΙΡΘΓ 
ΡΡταίλιις. ἀμιοῖται δ᾽ ὅταν αὔτι περχεσῃ σταφυλὴ οἰά οἵ 
δὐταγ ἰηςἸρίςητε να 5 ᾿πηϊιτ ΡΙ]Ωΐι5 {ΠῚ π|8 Ἰητογρτου: δέτε 
Ζυΐάεπη, φιιοηΐαιη ποη Π1Π τη ατιγείσθηϑ δι τπδτιγα 
νι ργορτιὸ: δητὸ ἐπίῃ ὄμφαξ ἃ Οταοῖς ἀἸ οἴ ΤᾺ). οὶ ὶ 
ΠΙΉΡΪἴσοπὶ ν οςεπὶ . 4ιιλ τ (οἰ απη 5) ποθὴ ἢάθεητ ΓΑτΙηὶ ΕΥ 
Ἰοξξα ποογθιτατῖς δαῖτ πη πταταγί τατὶς ποτα οἂπὶ πάσηι 
τοι] περχάζιιν, μελανίζειν, ποικίλλειν κὶ πεπαίνεῶει » 1ὰ οἵξ 5 ΠΡ Ι 
ἔτετς. νατϊατὶ ἃς τπατιγοίσογο, Ὠϊοίοτγι 465 Πἶρτο φιίπτο ι 
ἀρτοίε νἱτς ἰπημτ. ὁ περκαζειν πίαὶ σταφυλίμὸ. 14 οἴϊ, ποη τ 
δτοίξοτο ναασπὶ πιαξατίτατο, Τάοπὶ ὈϊοΙοοτί4, λαξῶν ὄμφαβ 
ὠήπσω περχοξυσας., ἀςοτα5. γᾶς. ποοδὰπι πιατιιγοίσεητεβ [πὶ 
ΤΠΘῺ5 5 ΝΜ ατοο! 5 : ἱπηπιατιγαβ ἔς, Ῥα αάϊι5 εαἴάι 

γιιας νοσαῦ [οιπίασοτθας., νῖ ποῖα Μαγςοῖ[πι5, περχαίξειν Γ΄ 
χόνται οἱ βότρυες γ γι ηἰρτοίςοτς Ἰηςὶρίμητ 5 Τακορβγαίε, "ν΄ 

30: 

Ὄμι 
ἡγίᾳ 
ἐνῶ 

᾿ πν 

ἴω 
ὶ μι, 

Ἄγηε 



ἍΠ ΤῈ 
ἢ γ2.46 σδυΓ, ρίαν. τ χοίζοντος τῷ βότρυδο,νυα πἰρτείξεπ- 

τἀοπὶ ἈΠΕ. Σισαρ. ἴο. αδκοίξοντος αῷ βότρυιθ. ν᾽ εἴτῷ 
μελανϑὴν 
τίου, Οἱ Οτο ΠῚ ΠΉΠτΟ. ν 
Περκὲς, ἡ, ρεγοὰ ρ᾽ οἷς. ΑὐΠξοτεῖος Πἶδτο (σοιιπάο Αἠΐπι. 

ἰτς 21.ὃς ἴῃ Ἐριρτατηπηας. ρ᾽ [οὶς εἰς (ἀχατῖ])ς . σαρίτς 34. 11- 
7. Ὀ]οἰσοτίάντάς ἴῃ ΟΒη 44 Ἐτα[πλί»Ρει σα {εαμτιιγ [οριᾶ: 

οη.ἰ10.ζ, 
τερρς εἷετὸς» Δα 11}}α ΠΟΤῚ ΪΠ 5 ΡΟΓΟΠΘΡτοταΣ ἂὸ αἰατιιπι πὸ- 

- Ασα ζότοῖος το ἤοπο ΑιξηγΑ], σαΡ. 32. «Ἰὰς Πης κ 

νὸς οὐ ὁ ΠἾ σον ἀτ τιπο μέλανι χα τεῖσ τικτος : νἸάστιγ ῬτῸ εοάοπὶ 
πὸρνίθ- ,αἸϊὰς αἷἶδκος [οΥἱ 1, 15 θτὸ τ4ιςαρὶτς 5.9. νἱάς 

ρφνός, 
ἱέρακες» Ῥεγοα ἀοςὶρ τγεβ » Αὐ τοις 5 ̓ἰθτο ποπο Απίπι. 

5πρα ἴῃ ἔαςὶς, τὸ δὴ πὦ τεοσώπου ποίκιλμο;, Ἡεἴγ'οἢ,, 
πετασῶν, ὧνίΘ-. Ῥοτα Ὁ Ρεγηᾶ7 μος οὔ. []]ΠΠυτὶ στὶς (ας 
τι1π|. ἃς ἴῃ ξιιπγατιιπι. Ατ απ. "στὸ 14. ϑπγασο, ἀρ ρος ]δη- 

Ὡς ἃς ζοποΒάτγι τη σοπογὶ5 οἰγοὰ Ροητίαϑ ἐηἤι5 ἐγεαιι- 
ῬΙτη.1.35.{ὲὉ ἤπεπι. 
οι. ϑείδεξ ἰαζλυςα. 

αἰ 4ιιοα πὔδνημε γ οἰ νοηθπὶ Ἔχρόττο, νοΐ νυ θημεη αθ- 
Πα ὦ. 

χω, (Ροῖ ΡΙ ςομα ἤπειπι πῇ νὴν πάτο αἴβννμα, ναπάο 1114. 
αὶ αἴβναξγήσων 59} 1Ἰυλεδα ποίων, ἴργαμαι γομάΔο τ, διαὶ σοῦ ται- 
«ἕρναται. 

ἡἀοςρῖτον ρογηῖχ ἀϊδειιδοντ σαζα νοττῖς Ἰη Ατιποτβον 
ῃ 411} αἰἸᾶς αἴκος ἱέραξ 9 ἀριιά οάςηι ἃ Οζα γοφάϊτηγ 

᾿ἀρσὶρίτοΓ. 
ἰδ Κάκτος. εἴν ὁ ὀρϑὺς αἱ καάκτου καυλὸς. 
εἰς δὸς. ἡ, ΠΟΥ! οὐ ῬΤῸ αἴρυνητρὶς. ρερ ΠπΊ.8Ζ νος. χιαἄλπι 

ὁ [σοί σοθαταν ὃς Βριια σοἱ Πρ εἰσατιιγοιγ}. τς. Τςοοτ. 
γεἰ Περρφνέω, μ.Ἴσωγαν κα, Ποιὰ πςέξο; κα εἰρω, αὐρόνησε,δεε- 

τ δεηλϑε, διέπρησεν, τγαϊ εοἰτοιτα 5 οά τ, οὐ. Αςσσιί, 
ἐς βου α,ασιι5ναοῖςι} 1. πόραση ἐν τῇ αὐδεζολ , οπι. Οά.18, 
ἰπααῖς Οα!επ,ῖι Οἷοἤης5,Α 1 τα η 40 ὁς οειῦ οἵλον κωλν, 4 1- 
ο ὄτηφυσις ὁςξ αἰ Ἰ]3η40 νεγὸ ὄδιφύστως ἐ πεναστασις, νἱ- 

πφικερχίσες, ΡΟΪ τ χ, αι 2 τῶ πέζιν ἑκατέρωθεν ωρρύχεσιν ἀ- 

ν. εἰς οἱξ αἱ πόρόναι κοιταλ γουσιν, Ἡ οἰ οἰ!. ταὶ ὀυτικείμϑυαι τῇ 
ὀςὰ ττετη δι}, πο πῖϊς. 
Ἰάττιπιθητι ΠῚ ΠῚ ΠΟΙ ΠΊ. ὃς Πγεττξ Θ᾿ ΈΠῚ15, 
πόρπη σμοέζαλεν, ξεεπορπώστιτο, [ (58) }υἸτ» Γι γι αχ τος] 
Πθυ4, Ἡοπιοτ. τὑρονήστετο δ πλάκα, Α ΡΟ! ἈΒοά. 

ὙΥ1Πες Ῥαηῃ οι }1 αἱ ςέϊα [τπτςο]α. 
' Ἐρὶρ. Πιροταηβραίσεπάοπο, Ροξεϊςὲ ρτῸ τραΐων, 

. ΖΔ ἸΑτΙ ον, το πο ῖταβ 9 πιο ΠΠΠ το : ας ἱπίο Πομτῖ4.. κολα- 
Ὡἴδΐ γεγὸ νἱάσιων ὁ ΤΠ ατῖπο διχης : γε ἐπὶπὶ ρεγροτί- 

Ὁ Λεῖο . ὃς πεαιΐτοτ ἃς ρογρετὰμπι ἄροιτο. ἤς Οταςς πὗρπε- 
ὁ αὐρτορυεῶτῳ. τατηεη ΟἸοπγεπς [10 Ρατιίαρο σὲ τοιτῖο δος - 
ΤῸ ἐρ στο εξ καλλωπισυιὸς, αἰ ΠΊΪ5 ΟὨΪ τας 5 ἔπςιι5. Ἐτ ἴτα " 
 α σΠιΙ5 ὧν τοῖς ὄρφις χτ' ἐρώπησιν ἡ ὄποκρ. Τί ὅξι τοὶ αὐραύράνε - 
παῖ ὁ μὴ διαὶ χεείαν, δνὰ διὰ καλοωπισμὸν αἴρᾳλαμξανεται τίῷ- 

κατηγορίαν, ςξτέσιιε νοτις. Ἰητετριαρυ ἃ ΡΑιίιπι αῷ- 
ταὶ ΧΡ ΟΠ. ΡοΓροτὰπι ἀρὶ τι 4 4[1] ἱπίο᾽ εἰοἵτ, 

ὁμαι. μι. δύσομιαι,ασ. δύμώι,α 5.0 ῬογΡογὰ ΠῚ ὃί τοπιογατί ἐφ ἀι[0 τ 
ἸἸοτ, οἴζοπτο πιο. 11] σατγῖγο Ἐχρόππητξ 7 αιαῇ τοῖς λόγοις 
Ι Φουα Τοσιτις 1) ἰογπιοηῖς ἀριθάρίθτι5 Πλο] οὶ ΠΤητ: 

ΤῸ ρυαοῖ ρίτοπη οἴδα δ, ταπηογάγίιτη Ὑ Ἰφοταν 115 Πέτα νὸχ 
ΓΡΟΓΙ5 ἔγατσιθι:5γ ἐς 41 δι5 Ἐγαῆπι ργοιοτθ. ΝΝα ἴῃ Με- 

τὶ ἱποίἀας. Ψείτιγ εὰ Ῥαυΐτ τα Ὁοτίητι. σαρὶτς 13. 
πὴ καὶ πἰρτόῥδυετω 1 ᾳ εἰζοίνε Ἐταίτη, νεγτῖτ) σα ταταβ πο οἵ 
Χ: νὴ δΔῃποταῦ, Ογαςα. ἰπαμ τ» (ς Πποἱα νατὶὸ Οχροπμης: 
πὶ Ριιταηῦ αὐρεὐρδύεῶι ΠΠσ αἰ ἤσατο αι 4τῖ: Α[1) ἐχτο ΠῚ ἃς ο- 

{εξ 5 ἃ ποπιίης τδωρίθ.. χιοι ἀϊξξιπι νοἰμης αιια 
ορς, ν1ἰς Περωρεία. 

ῬοΓροτιιδράσοπς Πααμϊτοι δέ ρογρογατπη: [115 Ργοσαχ 
ΓΤ Π5 Ρ τα σα ρ 39 οἴ5. 
δ τὶ τῷ ὡρίαμος»υ]ολικως, Ετγ τη, Η-ς ν οἰ}. οἷ ὁ βασιλειὲ, 

τι ἐχφνγιδεδρέχάιν. 
ΠΟΠΊς ἢ τιδραυάϊα; ΑΙ (Ὁ ἈΠ. ΑὙοΡ 
“οποσηοη Ῥ (οἷς ἀριιὰ ΑΞ]ἴλπ, 

τορϑύσας. ΡΟΡΙΪΑΤΙΙ5. 
ἐμὲ Ῥ͵Ὸ «ρὸς σὲ» 4:.1.19.ς.28. 

16: 
τίρα ποπηςη ἀτροτίς. υιϊ4αΡ, οδεικενέα, ΑὙἰ [τ ς πιιη4ο. 
χα φοίνικες καὶ αἴ στωι,συκίαι τε, ὅζς. ἤαης εἀπάςπι εἰΐς οἴιτη 
Μαχςο]!, Πιοίς ἐπι ἐγρ.τγδά τ. ͵ 
Παλλαὲ, ἀϊοῖτιτ ἀριιὰ Αὐ τορι. νεφ, σαοτῖοη5 ορρίάα, 

αἰ Δετῖχ γγοίτπι ῬΑ Π145. 
δι ποίη ςἢ νἱτγὶ ὃς {γάοτις ἀρὰ Ῥγοο τμι. 
σαι ας γὗ, ὃς 

ΠΕ 459 
Περσεφόνη, ης»»)) Ὀτοἴεγρίπα. περσεφόνεια λέγεται, δυεὶ τὸ π αὐταὶ αἴρειν 

τεῷ φόνῳ. περσεφ ογηγκόρη πὴ διος κ᾿ πὶ δη μητρθ..14 εξ, ΕΠ1α τους, ὃς 
(τ οτγὶς » Κχου ξαῖς ΡΙυτοηΐβ. ἩςΠοά 5, τέκε περσεφόνίυ, Γ] - 
τατοθι5 ἴῃ Τ οίδο γοξοττ ΑἹ ἀοποιιπη τοροηὶ ΜΟ] οἰ Τοτιιπη ν - 
Χοσὶ 1 ποπηςη ἰμι ]ἀΠΠς , ΠΙέατη αὐτοτη κόρίω,ἰὰ οἵ, Ῥτοίοτρὶ- 
πατῇ νοςαίϊς, 

Πέρσης ουδοτιιπὶ ἐαέτιις αι φάτη, 2].1.το.ς.28, 
Περσηὶς οἱδὸς, κ᾽, Ῥετίε!5 Οὐσοπηὶ Π]14»50 115 νΥἿΌγ » πηατὸγ Οἴτοος ὃς 
ει Ηεποά. 

Πέρσης 5.) δ. Ῥογίες ἢ] τις κρείμ κὶ δυρυξίης, γε (ει δὲς Ηοἤοάιπις ἐπ 
Τπεοροηῖα. 

Περσία ἡ Αγ ον; ΤᾺ ΘΟΡμγαίξ, [10.3.51 ΠΡ] λητισαρῖτο ς. νἱάς ΡΙΙπὶ 
εἴτις ἔγτυ δι πὶ νοοᾶτ αὗϑστον [οπὶ Τ ΒΘορ γαίε, Ηἰ τον. [στο 10- 
συμ άο.64Ρ.3. 

Περσικᾳ καύυα, ρῬαγῇοαΣ πιισο 5518 ὃζ βασιλικαὶ καῤυα 1 εἰς, τορίδ, 
πισοδ: ἤπητ ἁιιτοῖι {ΠΡ ]Δηά 685 Ὀἱοίς οΥἶάος ἰἰρτὸ ΡΓλπιο; οἂρ. 
179.νἱάς Καῤυον, 

Περσικοὶ μῆλα, ρεγῇςα π|α]λ, Ὀ] οἴσοτ ἀς5 {δ τὸ ργίπιο 9 σαρίτο τός, 
Ῥεϊερετιϑιιης διισεν αὖ 4 αι τις μῆλα μονήν καὶ, τη] τηοάϊςα,ἄ - 
ξϊα ται περσιχανντ ρα Ὠϊοίς.1.1.ς,167. 

Περσικσὶ αἱ» (Ὁ Ἰρατία, σθηιι5 σα σεαπηφητὶ. Ατἰορμαη. ἴπ Ν ΟΡ, 
κατα ψυγείσῃ αἰδεέφυσθυ περσιχαί : νὈΪ ἰῃτοΓρΓ. περσεκαὴ, [ραιά. 

, πσερσιχσὶ κρηπί δος. εἶ δὸς υὐτοδ ὕμάτος γευναικείε, ἔστι ἢ. κὶ δένδιρου ὄγομα, 
«σερσιχοὴ, ϑυλακοὶ ἰάθη. 

Περσικὴ ἡ ΡΕΥΠςα ἀγθοτ, ὙΒεορΒγαίδις ΠΡ τὸ τοιτῖο Πτοσ, ρίαπτ, 
(ᾶΡ.7. 

Περσικοὶ, ΡοΓῆς ρειηα, ΑΙοχ. ΑΡἢγιη Ρσγοῦ!, 
Περσικὸν. ἡρίοα Ῥτο ἐπιξξι τὶ 4. σαρῖτο 4. {ποτὶ Ρίδητατι 

ΤΠεορδταῆι, 
Περσικὸς ὀρνεςοἱά εἴπ, ἀλεκτρυών, δι11.445, τοὶ πυλυτελῆ ἀναύπεε οἷς ὁ βασι- 

λεις ἐχξῆτο; ὑκαλεῖτο περσιχοῖ. Ἰζάαι16 εἐἰχὶς Ἡογατῖι 9 Ρετῆςος 
Οὐϊ ριιογ ἀρράγαιιϑ : ἐς Ππηρτειιοίο [δι [Πππιόαιις ἀρράτάξιι, 

Πέρστον κα γτὸ ροΥ Πιλπι. Τ ΒεορἈταίξιι5 ΠΡ τὸ ΤἘοιπ8ο Πἰτοτ.ρίαητα, 
ταρ. τοττῖο. ὁ τ περσίας καῤπος. 11 γ οτὸ «περσικὸν, ἱ,νε]ρ ὁ ῥείοβο, 
Τλοίοειθῖσ ].4.ς.2.Ὀ]1η.} ας. ς 12. 

Τέρστον» αἰ αἰ ἰχαῖθιι5 ἀἰ οἴτι!τ ςρύχγεν μανικὸν, 1, (Ὁ [Δ] σι Θπιι5. Ὀποίς, 
1.4.ς4Ρ.74. 

Περσὶς »πσερσικὴ χλῶνα, ΑΤΠ ΟΡΗ ἰπτοτρτ. 
Περσιςὶ, Ρεγ Ποὺ, ταοτε Ρεσγίλειιπι,  ογίαγιντῃ [πσ}2. 
ΤΙερσοδιώκ της ΡοΓίςοιτοι ΡῬετγίατιιπιοῖη Ἐρίρτ. 
ΤΤερσον ομεϊόϑει. ΡοΥίατιιση τορι ᾿ορίθιις ΑΞ σαν] Ρ οί, 
Πέρυσι, ΔΠΔΟ ῬτατογτΟ 5. ἀσοῖρίτιγ πέρυσι οτἼαπ ἰΔτἼτ15 ΡΥῸ ἀπτδ 

μας λπτε μος τοπιριιϑοντ Ηοίν ἢ. αιοηις ἔπ σοποῖς ἀϊςῖτ ἢ- 
Βηϊῇςαγο παρεληλυϑύτει χρόνον. Χ οπορῆ, ΗΕ]! ς.3. ἐσ μῷρ οἱ αὐπὸ 
γι τε καὶ αὕδυσι, Ἰἀ οἴπὶ πιιης {π Ππτ15 4111 απτε ᾿ς τοπιρτι5, ΡτῸ 
ὨΠΡῸΓ οτλλετι ΔΟΟΙ ΡΊΓΕΓ) ὁ αὔϑυσι σῖτος, γι] ΠῚ ΠΤ ΠΣ ἀΠ ΠΟΓΙ ΠΕ» 
14 εἴτ Πιροτλογὶς ἀπηΐ. ἄρυσιν καὶ γε πη {προίοτο αιιᾷτη πᾶς, 
1ιοΐδη. εἶδον αὐτὸν αὔϑυσι. [ ροτίοτς ἀπηο νἹα] ἐρήμη, ΡΠ! οἰξγα. 
ἴῃ Ηετοίς. αἱ αἴυσι πρεσβεῖα)! ἐρατίοποβ ἀπρὶ [Πρ ογϊουῖβ » Π6- 
«πο Βοπ ῆς ὃς Αὐϊορ μα. φορραΐρυσιςτοττῖο ἀπηὸ Δητο ργαίςπ- 
τευ. επγοῖ ἐκ αὐ υσιν ἀἰοϊ τι! τ ἢ ἐκ τότε ἰςῖδῃ. 

ΠΠερυσινγοὶ αῤχοντες, ᾿ατο ἘΡ ΠΟ]. (μι πηαριἔγατιι ργοχί πιὸ ξαη Θὰ 
{πητ. Δππὸ ἐχδέϊο ργοχ τη περυσινοὶ ἡ γευμόνες 5 ἀϊιςο5 ἀπηϊ ἢ - 
Ῥετου 5. ΑὙΗ.1].9. Απίηι. 

ΤΙ ερυσινὸς. οὐ, δ, Δ ΟἹ ἴσο Π5.61ι1 ἰΔτ εχ Ἔρμοθῖ5 Ἔχοοῆπι, ἔφηβθ- 
αὕπι. ΡΟ ΠΧ. - 

περυσινὸς καρπὸς. ἔγι!λι ἀπηὶ οχαίει, ΤῊ ορΒγαίης ΠὍτο τουτῖος 
Ἀπζοτ. ρίας. ςἀρίτς 6. ᾿πηῖρογαπι μάθετε ἐγιιόξαιτι ἀπ η σα 
παῖρρο {άλιπι ΠΟΌΝΙ5 πτερυσινον»ἱά εἴ Δ ππὶ Ἔχδίεὶ ἐγιιέξιπι ος - 
σαΡεῖ : ἀπποτῖπιπη ᾿πητογργοσατην ΕΠΏΠΤΝ ΠἰΌτο 16, σαρῖτο 26. 
14επὶ Τ᾿ Πεορ ταῖν, ̓ Ρ τὸ εοάοπηςσαρῖτε 16. ὅταν 9. καρπὸς ὅδτο 
φυη,ὁ περυσινὸς δποπίπη ει. 4Ππι1Πὶ Αἰτογ ἔγπέξιις Πιπάτιι ἔμ ογῖτ 
Ῥταςεάςης ἠςοϊάϊτ, τ᾽ άοπι ἢΠςο ΡΠ, τρεῖς μα καρποι ἴχεῖν 
πόν τε σσερυσινον ἔπσω πέπονα .πἡ ὃ τρρπερυσινὸν ὅδ πέποναι κὶ ἐδ δερμονν 
γἡ τρίτον ἃ νέον υἰποφαήνειν , ἔτ ἔζιι5. Πιπι}]} τοτίηοτ τΟΓΠῸΒ 5 Δη μὴ 
ΡΓοχ πὲ οχαξ ποηάιπὶ ἐπιδιιγη μη δὲ τε γι] δῆτ ῥγα ίςπτοπὶ 
1101 πτατιγιγη ἀτῆϊτε σῸ [ΕΑ Ί [Ἐπὶ . ὃς τογεῖι πὶ ΠΟΌμΙΠ ἱρῆιδι 
ἀειποηίεγαξ, ἐν εἶμι αἰῷ υσινωῶν κυημοίτωνγοχ ἔσετῃ ἀπὴὶ {ΠΡ ογλοτῖβ, 
Ατι.]ος. Αἰ πὶ, 

Πέρω. μιερώ, πο καντγαΠ5 ΠΡΟ; Ρεποιγοκεγδηίςο. Α ὃ, Ασρε εἰ οἱ αὐτὶ Ὁ 
αἴρω, ΟΡἢ ̓ 

περωδιωυίανρτο «ἰρεωδεωίαγὶη σοάϊςε ΡΙάτοη. πιάπῳ [στ ρτο. ψιάς 
Τπεριυδιιυία, 

Πεσέειν, τες! ἀετε»οεοἰ 41, Ἠετγοάοτ. πεσεῖν νόμεζο, ΟΡ Βοος, ογεάς 
σαξιτιτη. 

᾿ Πεσέδθου ρτο πεσεῖται. ΗΠ ΟΠΊΟΓ. 
πέσημα, οαἴτι5, πῇ ὠμα,ταἴηα. ΟΡ ἢ.1η Αἰᾶςε, αϑὸς πῇ δὶ ὄλωλε ϑιαναϑ 

σίμῳ πεσύματι, ἢ πος Ὠροᾶτιις οἰζ ἐπουτίξογο σαί, νεκρων πεση - 
ματα." ϊρίμτη οτίλπι αυρά ςοεϊάϊε,ν εἰ ἐφάϊτ πέσομα ἀἰϊοίτωτ. Εἰ 
τὶ ρι 4. ΡΗσπι.ἀς Οδάπιο. α δώμαστον πέσηκα»ὶ. τὸ πεσὸν (αι τὸ πα- 
πἸωκιὸς σῶμα αθπιοάο δί νεκρών “εσύματοι ἀϊοσιιηταγ πογγιου δ 
ελάαιιετα,ιος οἰξγεοτρογα αιας ἰη ςοηβιξει ἔειι ρυρηα ςοοὶ- 
ἄρτο {μαι δέ “Πώματα, ᾿ 

Τοπι.Ζ. ΩΘ ἡ 



46ο ΠΕ 
πέσησι ΡγῸ πέσῃ, Γοοὐ Δ ετὶτγυποτίαταν πὶ Ῥιιθηᾶ.. ᾿ ἷ 

πέσκον, Η εἴν οἰνυπικ ρὸν,α πιάτα το ἃ ὅς ἐχεπεύκες, ἴτο τ κώδιον, δέρ- 

μα ρο! Π59ίσι μος ἰαπαῖαςν οἰ 5» αιιο ὃς πέσ. δὲ πέκος. Ἷ 

Ἡ σκίθοον οὶ πέμος,ν ΕἸΠπ5.δἐρμαγκώδιον 511. ΤΤΟΓΡτΘΕΙ ἸΝΙταπάτι 

:ὰ Τβετίδο μά οἱὰ, τὸ λέπος»τὸ μάσσημοι.Ἐτ ἀριι διι14. πσεκτῆ ρθςγτὸ 

πέκος(1 τὸ δέρ κα)τίνλοντες, ἴπς Γιατί πα νΟΧ Ῥόοιῖ5 ἱπτητατατα {- 

αἰ σατίοπο. 
Τιέσον, ρτὸ ἔπεσον, 6ςἸ ἀ1 τ πέσον ἃ ΟΥ̓ ρτΙ15 ΡτῸ χρείον. Ὁ ββοΙ ας 

βριις Ῥτὸ πεδίον ν πγρατὶ ἱππιῖς ον οι. οι! ὁτίατη οἱς ὁ ρίθο. 
τιεσομα οαάαισ. 
τιέσσα, νοὶ Πεασεία, [ι{|5 ταϊ οτιιεα, ἐπ ςα αἰοας, ὃς σα] οι ι5. Ετγ- 

πιο] ἀριιά ΡΟ] σεπη, πεοεῖα ν οἱ] «ῳεήσία. τάς Πεττός. 
πεωσδίωτπαιτο [δητεπίαπι ἴῃ τποῖ τας, Η οἴγ ἢ. πιέταρ!. Πιπιρτα ἃ 

σα] οι]15 [|| γ 15... αὶ ἴῃ ταθιη]α πιοάο ἰλις πιο 40 {Π]τις τγδηΐ- 
ξεγαπταγ. 

Περτοὶ, οἷ, τη οἀἸςάπιοητα ςοπτροῖτα τλο}}1 πὰ 5. τι: ἔσενπίηἰς 
Πιδιϊοϊαιπτις ἵπτον πατυγα τα δὰ ναυῖοϑ ν 5.» ντ δά οτοσαπάα 
πιοηγηα » οἰϊσίοπάο5 πιογτιιο5 ἔσετιις 5 [σι 445.14 οἰϊ, ὑστέ- 
ρας Ἄταιις ΑΓ 8 ἀς φιυΐριις ΟοΠις Τἰδτο φιυΐητο, οαρίτε 20. πεσ- 
σοὶ, [ἢν ΕἸ ρο Πἀττα,ῖτα ἃ Ραπὶο δὲ σῖπ. ἀεῆπίμπειιγ Πἴθτο τετ- 
τἶο., εαρῖες ὅτιπεσσος δ) ὅξὲν ἔρεον «λεξεσ μῆβον, ἡ σφωρωϑὲν. δώκτυ- 
λῳ κῆμα εἰληφὸς ὧν ᾧ ἐγχφτέχεται ταὶ φαΐμακα. 1) ΒΟΓΙΙΠῚ νῇι ἀο- 

σοτάςπι ΡΔΊΪ 5 ΠΌτο Γρτί πιο, ΔρῖΓο 2.4.0 ἂν πεοσοῖς ἈΕΙ͂ΟΥ ρϑ- 

φίϑετωι ῥοϊκαῖς γυναιξὶ, ττίτιιπι ἔοσ πη! πὶς σοηῖγα ργο ἔα ΠΟ 165 ἴπ- 
τηοάιοας αἀπποιιοταῦ ἴῃ νοἱΐοτς, Ηεγηγο δι 110. ργίπλο Ὁ]1ο- 
(πουἱ 415, σαρῖτο 143. π ἰαπα [1 1: Ἀ πο ΠΤ5᾽π ΡΟ οτῖη ρα - 
1ο.. Μαγοςῖῖις. ἄγουσα κα ἐϊμμίωα πεοσοῖς μαλακτικοῖς μιγείσω βε- 
φρήςεις, ὈΙΟΙςοτὶ στο (δοιιπἀο.οαρίτε 66. πλεη(ς5 οἴτητ ρος. 
ἢς ἐπιο  Πεπεῖδιις αἀϊτας δα ρτγείτεβ 5 Ἀὰε 115. τρὸς σόα σίας 

πεσών, δὰ ῬΕ Ποτγιιπι σοπηρο το 65» Εἰθτο Ργίπιο 5 σαρῖτε 87. 

Ῥιοίοουξά. 3 
Πεσσύ; ἄνα σιτία οἸ οἱ σοί], ογοάοσ. 
Ἱεσσὸν, τον Ἰ4ς Πεῆσς, 
ΤΙεσσογομεῖν, ἀϊχῖς Οτατες δυτῃΡΟΪ], ρτὸ πεήδίειν, τὸ πεσσοῖς παιίζειν, 

νἱάς Πεῆός. 
πέρ Θ',α»ὐνν τάς πεῆδς, 
Πέσσυρες. Αςο]ϊςὸ Ῥτο πέρσαρες ΠΠΑΤΌΟΓ. 

Ππέρσω, ἐπῆ ίω, πεπαίνωγϑεραπ δύω, Δ Ο]]109 [Ὁ] ἡ» ἀσπημ]ςθο τηεῖαρ πο 
ταὰ εἰθὶς πταΐτο τοηροτς τετοπτῖδ ἐπ νοατγο. αὐ ὁαάθιτ ποῖα- 
Ῥἤοτγα ριὸ τοῖποο σαρίτατοῖ. κοτε χωγκρα τώ, ΕΠ ΠΊοτ 5 ΠΠ|44., 
γίοα πεσσέ ἀρ 1 εἰτιρτανηῖα ΠΟ νεπάϊσατγο ἡ Ἰτ γι ογτοις 5 ΠΟΙ 
Βαθεγθ. Ῥομίτηγ ἃς ρτὸ πέπ]ω,ςοαπιοιν ἢ Ἰς πέμαατα, Εογοάοτ. 
χόλον πέσει, καταεπαν ἃ καὶ πὐϑαιυνει, Δἴ ρ τ τυ σΟ 1τι μυρέψοιο» μα- 

γειολοσας νὴ πεοσ ὅσας,ν ΠΡΙΙ ΠταΥ ἃ γίος 4145 δέ ΡΔΏΙΠσαΚ γΓαρνδ. 
πρτ Ἀ εν, ἱ ἐὴς 

ΤΙεσῶὼν. [10 115. ΓΟ ΠΤ 2 ΡΓΟΥ ΓΤ 9. ΠΟΥ ΕΠ τὰ πίπ]ω. 
πετάζω. μ.ἁσω:εχτοηθοςραπάο,ογποοῖεσο, ΑΘ, Αςοι, 
Πεταιτοὶ, ν εἴτος Πιροηίῳ. Η εἴ οἱ, 
Ππέτακνον, ἥτις πέπεχνον, τὸ ρΟΟ ΠΝ π [άταπι δέ τεπτις ἀραιὰ Ατῇεπ. 

{το τι. 
Τι:τεώλας μοΐκωνδ-, ἴῃ ἘΡΊΡταπητη. ΟΠ Ραρδιιοτῖϑ. πετεέλη» Πρ ῆρατ 

τοπογάπηντ αητ ἔο ἴα ὃς σοτπλίηα τοσθι5 0 ἀτῦοτο Θηλ}α. 
Πετοίλης πικ φογάπου, ἴῃ ἘΡΊ ΚΓ τ. ΡῈ 16 1185 (οι ἐπσεποι 5». "ΑΓ ταπηοῃ 

Ρατας εἰς ργορτγίιπι πιι τ ογὶβ:[ςἀ νἰάς ἀρυ Νάττων 
ττεταλίσδες σύες, ρος ο 1 (ἀρὶ πατί,ν τάς Πέταλοι, 
ΤΙεταλίζειν, σοτ ηἸϊματοοΐτο ιν φυλλολογεῖν το πὶ ἔο 4 ἀσσογροῦς. 
πιεταλισιμὸ;, ὁ) διὰὶ φύγλων ὀςρακισμὸς 5 Οἰτγαςὶ πηιι5 οἰμπὶ Ε01118.. γὰ- 
ΤΙ, 

Πετειλῖτις γον δα χιιαάλτη.. ἀριά ἸΝΊ σα πάτα πὶ ὙΠοτ, κόρκορον αὶ 
“τε τολ  Ὡν, 

ττέταλοι. οἱ νἰτο 1 τ ἃ σογηῖθιις ν᾽ άς Πςος,, αιια: 1ΠΠ15 Ἰη ἀν τπιουῖ 
{απτοὶος εἴ, ὐπὸ ἥν πετάλων. Ατηουσης Π10. 3.) πεταιλίδων συων. 
ἀϊχιν Ἀοἰταιις μετεφέρων ἀπὸ ὙἾ) ἀόσων, ὅτοι γδ πέταλοι λεογῖ αἱ δστὸ 
“Ἷ κεράτων. ὅταν αὐτοὶ ὀμπέτοιλα θἴχωσι, 

Πέταιλον,α, τὸ, Πιις πέτηλον ΝἸσα πάτο, ο ἐπα φύλλον, Ὀται Γσιη δα 
(ν 118 ἐς βο Πἰς Ιαξξιιςα:., ὃς ἀς τοί. πέταλα χίλια “4 ῥόδων, 
(ΠΠς τοί : ἢς Ἰπτεύργεῖος Ὀ] οἱσουϊάϊς ἰνῦτο ργῖπιο 9 ἐαρῖτο 
4ἌλΊΒαθα δὲ ογρτία ἔϊχε φύνλον μέγι ὡς πέταλον, ἔΘ ἡπτπ παρ οῖ ἀπη- 
Ρίμπι, ἢ αὐ ατοτγιπι ἔγοπάος σοιηράτγετιιγ » Ὀιοίζου 4. στο 
[ξοιιη4ο.. σαρῖτο 131. ἢς πιο τις ὃς ΒΑΓΡΑΓ8 : Ματζεείϊιις τὰ- 
τοη ἢς 9 σγαμάς ξο] πὶ σά! εγὶ πτοάο Βαροτ : πάπα ῖι Οτα- 
ΟὟ πέτασον Πα ετατ, Πέτελον, [ατϊπα, Ὀγαξξοα. πέσοιλον χου- 
σοιωῖ. Ἰαταϊηα ἀυγοα.» δγδέξεα διιγοανσαρῖτο 28. Εχοά!. πέταλα 
χουσᾷ, Βταξίος αὐγοα, Ἀπ: ἢ Π5:διγθα σοτοπατιιπι [ον Ματγ- 
ΘΌ 15 ἧἶθτο χαΐπτο Ὀϊοίσοτι ἀ. σαρῖτο 83. Πέτελον.. ἰλῃᾶ 
σολέϊα, τὸ πίλημα οἷξ ἐρζε προ ϑέν, ὃζ ἀσςἸΡίτιγ Ρτο ροζαίο {ει ρ8- 
Ἰογουῖ ΡΠ ο Ιατίοτο ἴῃ πο άπιπι 011} ἀτπΡ] 1.1 ἘρῚΡ Σοὶ ἃ πελη- 
ϑέντω δὶ) Εὐξούτου τριχὸς ἀ μνοῦ Εἱρμᾷ κοιλλετέλης ὀκρέμασε πέταλον. 

151 τάπιοπ ααΐ απι σοηίοης Ἰερφηά. πέτεισον:ΠΔΠὶ ὅζ οταῖ πύτασος 

ῬοσιΠΠατο σοβαπηεη σὰρῖτῖ58 Μογομγι]. 
Πεταλούιϑεο, Γὰ ρ  ΘΠγι1π| ὃ περ ΠΠροητοπι εἴα, εἰ τοϊαυί τα Ἡςίνς: 

αὐ 411} ἐχροητιηῖ ἴῃ ΟΠ ἀππτ ππιιταγῖς νηάς πφταλωτὸς,5, δ) ΕΧΡΟ- 

Βμητ ξο]λατας, 

ππεταλώδες, εΘο ὁ χΥ »Ἰαταϊ πὶ Πιαη 
ἴςιν δ ς ἜΠΡ ΤῸ 

Πεταλω τὸς ἸΓΟη ΡῈ ΟΠ ο . Η γα. ᾿ 
᾿ ὺ πε ᾿ ᾿ : νῦν Πέτπεμαι, τὸ πέτομαι, γ οἷο485. ἵνα πέτεται» ντ γοίαγεζ, ς. 12. 

Ἵ 

Πετπύννυμι, ὅζ 
Πετόρνύω, μα σω γα, απα)ρᾶπδο, χτεπάο,οχ 

Πετάομαι ἱ ςπι ιιο ἃ πέτομαι. πετήσομαι.. νοΐαθο, Ατἰ το Ρ 

Πετώσας, ὀκπετείσας ἐκτείνας, ἑπλώσας, ΠΟΤ. Οἀ ταὶ χεῖρ, 

Πετασίτης. ἐς Πέτασ», 

Π ΙΒ 

τίμα 5 ἔῃ 44 ξο 5 Πτα Πα ἔπε [ι]Δπνῖ5. ας 
ἄςατ, . 

Ἰοδπηΐβ. 

ΡΠ ςο;αρετῖ 
ἀς πἰριπεταϊνύω, Χ εἰν. 1π ΟἿ ς. ΤΥΜΗΝ 

πησα! 7 νΟἰΑίτ) 1 ΕρΙρταιππηας. ἐπε πίάϑνηγν Οἰ Δυιίτοπεν 
ἰδ. ν Ἦν 

νἱάς Χείρ. 

Πέταισμα, ΧΡ ΠΙςατιονεχτεπῇο. 
Πύτασος, 96, Δ] ΤΙ] ρετα[ιςγτὸ ἐφήξων φόρημα ΡΟ οὶ, 

νηάς «πετασώδης. ρεταί! ἤριτιγαιῃ τοξοτοηϑ.14 ἐβοραὶ 
δὲ πετασίτης , ρετίιτες Πεγρα ἀϊξξα , φιιἀ ἴῃ ςὰ ἔο 
,ρατα πε, Ὀιοἰσοτί ες Πδγὸ 4ιᾶγτο 7 σαρῖτε τοϑ, πέ 
ἔϊιοπε ΠΕ πελον. ΜΑυοα Πτ|5 σαϊεγιιπιὶ Ἰπτογργεζατηγὶ 
131:.Βατθατίιμηηιις γεργεποπαίτ, ει γε ξξο ἐδπία Ὁ) 
ῬΙϊπίαπι ἤτ [δε ιξιις. τὸ πέτασον ἄγειν, Δςοθα,ν.ς 

ΟΥ̓ 

γ 

ἽΝ 

νπιθε  ! ον ξοτιιατοντ δα ππη, ἀδιιοιι5. ξοο ΠΙ σ]5,.αε 
σαθταγι ΔΊ η, 3. πετασύδη Ἃ Πἶδ σώρυάτων ἀτ εἰλη 
σον, μείοικ ον, σταφυλῖνΘ', καυκαλὶς γκωγειον πόρεν. σοι, 
φόνον. ΤΠ  τεῖσος ᾿εο 1, εἶσὸς ὑφάσματος, ' 

Πέπειοσόυ, ὕπλώσαν, ΟΠ ογ. 
Ππέτασσος [γι έτιις:ς Ο4Ζα ],4.ς.το. {0 ᾽λητ, ΤΊιοΟ 
ἀιεη5.ν 1άς ΠῖλΘ-, ᾿ 

Πεπισώδης. Δὲ Πέτεσος Πετασών, ὠν λν ροταίΟ, ρεγπᾶ, 

Πετασὼν, γῇ αἴρνα, νος 65 Γατῖης ρεταίο,ρεγηα. Εἰϊ νογὸ Ρὶ 
Ῥεταίοπις Ατβοησιις ἴῃ δειπνοσοφ͵ ἐστ εἰ ἢ πετασωνξν 
ςὦ κεῖσαι ἰὼ αϑοναν κριλοιῦῖσι, : 

Πεέταμρον,υγτὸ, ροΓεῖ σαν σ παστὶ αἴιτ αἴδοτ πιρογ ιῖο ΘΑ πὶ 
ΔΛ  Πτ)ν ΟἹ οτίαπὶ ογᾶτεϑ ἐ νἱγρῖβ ρίεχα ἔμ ρεῖ 44 ρα Ππα 
Ῥὰητ. 4πα; ἃς χρεμα ϑρα(αιοά ΡΕΠΠΙ 5 Πι)δς παῤῥὸς ἀϊοι 
χ θεπεταὶ πέταυρον ἜΧροη. ἢ εδὺ ὀνοικιδέοις ὄργεϑιας 
συμξίζηκε : ἃς ἢ ἀε ρα! Π!Ἰηατῖο εἴῖαπὶ ἀ] σογοτιιγ. ΙΝ Ἰσάη 
δρηϊβολτίοης ν γραῦς ἴῃ Τ βετ, ἤδη 4αῖιπ ἀκ 
ἢ π᾿ ὄργισι κατοικεδίησιν ὄχεϑιρον Μαεται οἷ ὑπνοιο χα ϑαρπείξι 
ταύρων: [Ὡλππρ τ Β᾽γϑα χέχίθ- τεύχονται ἐπ᾽ Ἰχρίον. ἢ ἃ 
κνα τιϑαιξὠσσεσιν ὑπὸ πλόυρῇ σα ϑέρρυσαι. ΕἸ εἰν οἢ,. πέτευρρ 
[εςιιηἀὰ (γ11θᾳ : σις Ἰάοτα Ηείνοἰι. πιο πιίηϊτ. πος 
τευρον οἴἵς ἀϊεῖτ ποη [Ὁ] ἰπι σανίϑω ἐφ᾽ ἧς αἱ δἴρνιϑες ἡ εμῆδτα με. 

εἰἰ πη πᾶν τὸ ἐμφερὲς τούτῳ: ποσποη σπᾶν τὸ μφκ δὴν αὐ. γλρίοι 
τἀπὶ λεπτὸν, ἴτὰ {ςτίρταστ ᾿ορτταγ ἀρᾷ ὙΤεῸ (Όνι 

{τις 14γ]].15. Οὐνὴ᾽ ὁπότ᾽ ὀρτελιχοι νιγυρρὶ ποτι κοῖτο "οἰ 
μῆνας πτεροὲ μητρὸς ἐπ ὠθειλοεντι ἀτετεύρω,ν δὶ ποτ αν 
δειὶ ορίτβεγοη ὠὐϑολόεν , ΠΠΟΉΪΔΠῚ ΡγΟρο σᾶπηϊῃο ἫΝ 
εἰπ!πιοάϊ δἴεγοϑ ἔειι ογᾶξος Πιρεπάϊ (ΟἹ ητ,αταια ἢ ὑμδιπί 
τεάαϊ. 5 Βο Πα (ξ. πέτευ ρον 1] ἜΧΡΟπ, σανίδιον λεπτὸν» κ᾿ παι 
ἄἀάξης ππεΐτος εος ντὶ ἔΌ]ογὸ ἐτῖαπΠὶ εἰς (δ ὀρόφοις πολι 
δίσιι νογὸ πέταυρον ἀϊχὶ Ηείγοἢ. εἴς ετίδπη εἶδος ὯΝ 
σεῦ ξϑν οτίαπι Ποπηι}}}1 εἣϊε ἀϊσαητ ἴἴογοπι οἰιπὶ [Δα ιιΕἰ 
τοηιηγντ ἰπ εἰιπὶ ἱπιοίδητος ἰααιιεῖς ἴα ἀπιγίςοῃζ, 
Ῥοττο ἀϊοῖξ εἰς ὄργανον ποιὸν, (εἀ αιιο ἀ4πι αἰ αιιαῖς. 
ἙΣροηϊτ 9 ἔοτίμη 14 εξ ἃ φιο ἀεποπηϊηδητα Ῥεῖ 
ἀέᾳσιις οο ἐπτο Πρ οπάϊιπι νἹἀοξιτ χαοά [ις}]} ἴτ᾽: Ποιεῖ, 
«απ οἰγαιαπι αἶτο Ἔχι Πογα ροῦδαγο, Αοἰτα5 5τι]ο ἀΡΉΔ 
Ροταιγ "145 ἀρροΠ άτος νας εχ οῸ αἰιοά ἴπ φἔτο ν οἱ τ 
τὸ τρὸς ἀὔἴορς πετεῶει [τοπηά πε ἸΝΟΠπῖι5 Ρεταιτιτα5 ἃ γα 
ἀϊέξος τγδάϊτ . αὶ (αἰ τῖριι5 νε] (ΟΠ πὶς Ιου οτῖδι5 
τιιτ ἃς Πδῆς ργορτγίετατξ ἃ Οὔᾷςα ποιηϊπατίοης ἃ 
πο τῷ πέτειδϑαι. Πα πα ]ς ὃς ΜΑΒΆΪ τς ἀππιπιης ἔα 
πάτη αἴτο ἰοςο Πηρεπίαπι,, ἐκ 4 ἐπ αὔγομτι ὌΧ οΙτοΙ 
δγατοητίιγα τις ροταιτὶ τας, δ. πὰς τῷ τοσγαπὶ ἀφιοίαγεη 
Ὠΐτῃ 1Π|Ὸ, δατυτ. τά. Απ πδρὶς οδ᾿ οξζδητ δηϊπηιπι 1Δεἴατ 
τλῦτο σογρογα, 16; (οἴ ες τεέλιπι ἀοίςεπάετε ἤπεπι: ἢ 
τὸ ἰθγο νἱτῖπιο,, ΟΟτροτγᾷ μα: γ4 1140 Δ] απς ἐχοι ΠΝ 
τάιτο. Ὑο 

ΤΙέτα χυοὸν, Δ 6 π.] τ ποτήριον ἐκ σσετάλε, ἐγχὴν Νὰ 

Πετείω, ἰδ πη 4110 ἃ κτετάδνυιι, οχτοπάο,είςιο, ἐπέτασνε »3 ὩΣ 
᾿νοσηιηες ροτξ ρα. τ ύπθαμαι εχ ραπίας, [αρτὰ. ἢ 

Πετεινα, ταὶ, ν Οἷτισγος. 1 {ἀπὸ (ςτιδίιῶτ πετεινῶν εἰ πε 
Ππεῖοιΐος, οὐ ν ΟΠ] ΟΠ 5. . ΤΠ 
Πετείωὸς ἰάοπι ΗΟ ι.1]. Κ᾽, ὀρνΐϑεων ἀτετείωνων ἐϑγεα πολλά, 6 
Πετεία. ἡ ϑεὰ κυΐζων πωϑιανάξ Ππεῆΐξα. μου νὴ 

ΤΙ τεινὸ οὐ ἐπὶ υοά πετεεινός, ν 

Πεταλιὲς, ΠΟ γ ἐἢ εἰς καμπύλον, ἸΠ ΗΘ Χαμ ἱ ΠΟΌΓΙΙΙΤ. Ὁ 
Πετέδθω,ν ὁ]αίσφητν οἰλγψης τεέχον ψεδρ(ολικώς Π οππς ἮΝ 
Ἐπέτευ ἴῃ ἘΕΡίρ.γοἷ 4, 

Ῥμιάς 
οἴῳ 

- 

ὙΠ 
" 

γα 

ἡμμοι 

ὑηΐ, 
ἡμιατι 
ἜΝ 
ΤῊΣ 
ἌΩ 



ΠΕ 
ἀρον)αγτὸ τγαδ5οεἶρ πυ!π»ἰασιιπατο ςαη ιν ἰζο τη ἸΤέταυρρν, ἡ 
γλον; πέταλον, ἔΟ ἰτιπι, καλείμη, Η ΟΠ οὐδ. ἸΝΊ σα ἢ ἃ, αν δριμεῖαικα 
πα ήχοιο πέτυλα. Πέτηλον, ΝῸ [ΠΟ ΓΙ 5941 155 πετίκυ ἐν, Α Γατη5. τὸ δ, 

χέεοσι πϑτολον, τ ΟΥΓ  σ115 ν Οἷσι [ο ΟΟ ΠΥ ΠῚ. τὸ αὐαπετασμέ- 
δ τως ᾿ 
Οἶδε ῖς,ν ΟἸοΥ 5, Ετγ πλ. ᾿ 

(αν Ατεϊςὸ ἃς πέτειμει, (πη ΠΥ τοῖο ν οἷο. 45) Προ ΒΟ]. 
ΑΙ. γ; τῶ δ κι ἄκοντε πετέϑιίω., γο]αθαητ, Αὐἠτορηδη. ἴῃ 
αἱδυις. πέτομαι σ᾿ οἷ δὸν Αἴλλοτ᾽ ἐπ᾽ ὄνων μελέων, ΑτἰΠπ. ἐς ππιη 0. 
ἢ ἀέριον ζοίον οἱ χήσεται πετό μῆνον,α ἔγάιπι Δ ἰπγαϊνν οἱ αὐὶτ 9 ἰά εἰ, 
τηΐσεται. 
νας, ἡ πέτρος [ΑΧυμηγοαιτο 59 πγῦς,ροτγα.ἰἕης ἀἸ γα εἢ,αοά 

᾿οἡ ἔοι ὰ πιοιιδατιιγι πέτρα κοινῶς, πέτρος ὠττικώς. 
' εσγο ποία χ οἰ59 ΓΔ χα} 15, (αχὶς αἰΤιιετις, πεσραΐν σις 
αἰδτα ἰδ ἤρο ει ηοα, ΠΕ ΠΟ. πεϊοκίας ἐπὸ δειραίδος Φαύοϑι, ΟΡ ΙΝ, 
ἐτοϑῖοι ἐχθοῖς, [ἀΧατΊ] 65 Ρ τος, ΑἸΌΧ ΑΗ. πετραῖοι ἰχθύων οχ ρὲ- 

ς χατὶ! ο 5.σα].}.τ.4 4 ἴαις, 
ψορτιιθιι5γιιοι οἱ πὶ (ντ ἐαα]απτιγ)ἤιρογ χο οὖ 
ὙΓΠΔ ΠῚ ΡΓΟ αἰ οτῖς σομίτα! οη1ν ν πὰς φηατας {τ 4115 

Φ  ΠΠῸ πὶ. ἀϊχότς σκυφίον. 

τι, ΡῸν [αχα ρταάϊπητιγ, ἂς Ἡςίγοι, ἐχροη, ὑψηλοὶ 

ἢ Ἰαρ᾿ ἀατί πα, ρτ ἀἰδατ,δέκίω σα έϊρων, Ια ρτάτηπν 1 πο - 
Ὶ; 

τος ὅν χχοῆις, χει, αξρώδης σραχις.π ρη τοσα γατετρίέ - 

εἴα, Π Ο1.1}].6, 
(δγον, ἰαχ οι πη ἶτεπι [τσ ροίγα. οἶθ πεῖριδίων σήφαγγο:5 [- 

πὶ γα πὰ. ΑὙαλττ,}.ς Α ἡ. 

ίδυ,ν ὁ χειις. 
λον 9 [ογὶ ρτιιτι ἀρινά δυϊάδπι ργο πηδοὶν ἱπα. ΤΟ(ΈρΒι15 αὐθὲ 
3. αδροβόλα τε ἡ δυρυζόλα, Ἰὰ οἴτον ἐσ οτῖο ἐἴῦτο το. δα- 

φαταριιίτα: ἃς σογρίοηθς. Ἰάθην Ν ἐρ ετῖμς ᾿ἰδτο 4.[Ὁγὶ- 
ἷς ποη (ο] πὶ ἰαρέάἀο5 5 [δὰ οτίδπι ἴδοι] πλῖττὶ : Α- 

᾿Οα ταν ἀς θε!1ο οἰλ}}: ἰορο55) σἀταραϊτίς χα ἴδοι: ἢ- 
ἀ γαϊογ. Μαχὶπι. ΠΠξες θα ἴπ|5,8ς ἀρια ΟἸσογοπεπῃ ]]. 
αἰαα. Ομ Ππ. Ατηηλία πα Μάγος] }Ἰηϊ15 » ἰσογρομῖθιι5 
ἀριψος. θα ΠΠ{Ἐἰς σιισοπι ταῖττὶ Γτρίτγας τγδάϊτ. Αρρία- 

1 [νυ ὶςα, καταπέλτας ἐξυξελεῖς κ λιϑοζόλοις τγαι[ τ, ῬαλἾ115 
ὉΠῈ15 ροτγατῖας ππας μας τγαηϑέοττ. Αριὰ ῬΟΪν ΠΡ τὸ ς. 

λιχαὶ ὀργανα,[γ4 1{{π8 ἸΏΓΟΓΡΥ, 
γα. ἰαέξοι ἰαρίάτιπι. ποτιερξ ύλοι, [ἀρ᾿ ἀιιπὶ ᾿δοι] ατοτα5. 

1.2. Οὐ. 
οὐ ἴα χοα {Πγιιξεινά,[ρτοατάϊπα Πιις ᾿αρ᾽ οἰ ἀϊπα πιαπιιξι- 
ὁΠα 5 ΠΡ τὸ σις ΡΒ ορατοτὶβ παιιο ανῆρον κρέτεσκ δος 05 
μὴ ιὖ ἔχων Ἃ πέϊερποιΐαν ἐκ χίϑων αἰληδινωών κα χευσού δεδη- 

υἦνογ, 
πὴ πηο εἶπα “τα ( ΧΊΠΠΙ ΟΠ ΓΓΙΤΕΓ. 

ἰγὸ Ατείσθνρτο πέτρα αρὶ59λί9:9’, [αΧῈΠΊ. 
“νὸν κ τὸ ά εἴπ, Ρειγοίδ! πιῖπι 9 ηυαῇ ἴλχοῖιπιὶ ἀρίμπι : ὰ 
᾿(ἀχαρίιπι νογτίτιγ ἀραιὰ ΑἸεχαηά, Αρῃγοῦ τ, ἰδτο ρτὶ- 

το δ᾽ επη.ν πι Παίσοῖ ἔγαπρομάϊ σαἰ σι] }ν τ οτίαπι ἔσσῃ ὶςι]- 
1: δ εοάεπι ΟαΖα ῬεΥγαρ ΠῚ 5 {πιο πετᾳ οὐὲ νϑησγίς 
ΓΙ Ππ|α εἴτοντ Ιάετ ΑΙςχαπά. [ογιοἱς Ργουίσπχιν [τὴς Πρ το 
ΠΟ» ΟΧ 6 ἢ οἶνΘ. ποιπηῖπο αν ροσελινίπτςγν ἰητη Ρεττοίο- 

Ῥϊοίς.1.ς.ς, 67.ν πὶ μάθοι ντῖπα οἰεπάα ντ σέλινον, 4]. 
4116. 

ἐς πολύποιε, (ιχὸ δά Πα γοπς ροΐγριιο:ῆς ἀριιά ΡΒ ΟοΥ]. 
ὡς μιώσω, αὐ, ὡκῳ, ἴῃ ἰα ρ᾽άθιη ν ογίοονεϊ (αχιτι νογτον οχροηΐ- 

τ Ἰαρί ἀο. νπάς ἀριια Επτὶρί ἄστη τα Οτείες, Μόλες δ᾽ ἔστεισε 
τρρυ μῆ Ὁ. ϑανεῖν νὶχ εἰ ρεγἤιαίτ πε ἴς ἰαρίάατος. 
Θ΄ ὁ καὶ τ, (χα Ποία χο ας. [ἀριἀοἤις,ρεῖτο πα. 118. 
τὸ ρτο πέτρα. Ειιγὶρἰ4.1π Οτοῖϊς, 8 νεῖν ὑα᾿ ἐςων λδυσίμῳ 

ύματι 9 ἰαρ᾿άπιπι πιο ἔα χοτιπη σοηρογῖς ἰαριάδτιοπε μο- 

θυ, ἐνοχ [αχῖς ἰαφιιδαάτιι5. 
ἐσσεί ον Ἰὰς ΤΤετ]ός, 
ἀε Πεῆός. 

ΘΡΓΟ πεασόϊτη ρε(θ). 9 1.610 νΤΠΏΤΕΓ οἱ πεοσόδοντες 9 πεηδυ- 
ν ἀἰσεθαταν ἰατοτοι]ες ἤπτροτ ατιο πλότιις [Ὁ [15 ὃς [πη 5η8ς 

ἱπογεησ δά βο  ρίς5 σοσιπὶ ἱπααϊτεῦδητ Αϑαγρτ!). Ὁ ]α 
«ἀ.. 

νἱάς ποῆος. 
νἱά πεῆος, 
Πεία, Ατἰ ιν άς πεῆσς, 

οὐδ, νς] πεσσὸς. «αἷς α}1.1. ψύφε Γρεοϊ δδ(οιί5 ἔογπια οταῖ 
ΟΙσηρα: γηάε καὶ τοῖς πεοτοῖς., 14 εἴτ. ρος Πιις ρειατίις., ἴῃ 
 πράϊοῖηα ποπηοπ ἱπάϊτιιπι. φυοτασι ὃς ΟὈΪοη σα. τιιγ θ᾽ ηατᾷ- 

τς ἤρατα), Ηἰς σα] οἰ} 15 ἐν πεντεγράμμω κὶ ἀβακίῳ ἰἀςοδητιντ 
ΟΠ πο5 Δάδῃης ἴη ἀθαςο ἰαττιις1ς Πιις ἰατογ σου} 15: 4ιτο 4 {π|Π|5 
᾿6ΠΕς νι]ο ὁ ἀϊοίπαιι55 ἐσμεν ἀμος ο[οίροις: ἐς αι ΜΑττία ]ς ΠΡ τὸ 
ΗπΠαϊοίοτιιπ ἢ [πάϊς Ὅς 114 Ἰαττοσατη) Οοπητησιις {πὸ τ Ὁ] 

ΟἩἶΪος ὃς Βοἢις ογῖτ. Εσ το ζυάς Ατις Οὐ ά, 5[ις ἰάτγος πηι) 
ΟΙδ ἱπορίης ςαΐςα 5 ἐδ ῖτ. Β ατίαβαά ΡΙΓΟπομπν 

5 

, 
᾿ 

ΠῚ 
Ὗς Πίοεις ἰτπιαῦ {4 ΠΟὕ ΠῚ Ροῃέετς [ς ἤπιστν 
ΝΝοι ἰδῃριιογο τα πη η2 Ἰ{ἀ 116 πηοιιογς ΡοΥ ἀστοτησς 
Ομ Παΐοτς τποάο ταδιι]α ναυϊάτιιγαροῖτα, " 
ΑΙ οὐ ειϑνᾶκς, λογία πι νογὸ {Π|π|5 ρΈΠι18 (ὉΤῈ ΡΟΥΕΠῚ 12, 

σκιραφία» Οταςὶ νοσαητοντ ἤιο ἰοςο ἀϊςοτιτἤσις ἃς οὐ ΠΠΠατὶς 
Ἰυάογονηιια: οἰϊ οστομαχίαν ντ ἀϊέξιστι, ΑἸ ἃς ἐςρίξειν Πς ἐ- 
ςραγαλίζειν.. ἰά ο[τ0τα]}1ς πιο ταχι 15 Ππάοτο, [4 οΠ, τοῖς ἀσρακέ- 
λοις παίζειν» ντ ἰῃταἰατίο ᾿ο σοι Πιδιιοιαηῖ {15 σοηΐς ἐς ἐπ 
Αἰποο σι. Γι νὰ ἴσο πη γάτῖο τα κύζων, [4 εἴπ το Ποταγιιπητο- 
τδῦτζ σῃὶ ΠῚ δεασ ειστοι κιῖζοι ἐν τῷ π ύργῳ,Ἰ ἃ οἴς. 1η τί τ} 10 ἴῃ ιο 
σοιτμος  αηξιιτ ὃς σοΠοΠεοΡΔ τα 5 ρο τοάσιις ἰαοί οραηταν 
ητγα αἰ ΠΟΙ ΠΥ 9 ντ ἣς οὐλτι ται 15 Τυά τι, ιιοά τανλίξειν ἀ1- 
σιητ γϑσοητιοΥἐ5 Ογδ:ο ργῸ ψηφίξειν ν τ] ὁ το Πηι15 τοκον ἀῃ δ 
δίϊονγντ σκιραφίζειν, ἰοηΥ ἀππ ἀηνες τ ν Οἱ σας} τὰ μι ΠῚ Ργομγο- 
πδητι ἀϊιςεηο ἂς τεάφισοπάο, ΕΠ ςςοηἤίας 4ιι ἃ «εῇ οἰα ἤπιος 
“πεοσεία πο τῆς κυξείας ἀϊοτατ, Η εἰν ἢ. διαφέρει ὃ «οπεία(αριᾷ 
ῬΟΠΠαςετη πε ττεῖα ς τ ρτιιπι)κυζείας : ἐν ΄ μὲ γὸ «ὔῦ κυζοις αὐαῤῥι- 
πῇούσιν:ἐν ὃ τῦ πε εἰα, αὐ τὸ μόνον ταὶ ψήφοις μετακινοῦσι, Ἡίης πα 

εἄγωγαγ ντ Τίεήδύειν, ςα]ς1}}}5 [ΔΘ ο, ψηφίζειν, ργα τα ἰαττοπιιῆι 
Ἰϑάογο, αἱ ἀ1ο 3. ἠς Αττς ἡ σάοτο ἰατει ποι] ς ἤπιος ἰατγιπςι- 

. 118. ϑεπεσς πος νεσθὸ νῇις εἢ ῬοΙγ τς ἢπ ρσίπιοι το δὸ πεσ' 
σογομεῖν ἀἰχὶς Οτάτος ἀριιὰ ΡΟ] σοι, ἰά οἰ, τὸ πεοσοῖς παίζειν: 4ς 
αιίδθιις μὲ 5 (οηα τι ΘΟΡΒΟς 5 οἴτατιις ὃς ἀὉ Ηςίγςἢ, ἃς Ειηϊα- 
τῆ ϊο ΕΠ|4Δ.κ, κι πεοσαὶ πεντέγρα μια, κύζων βοκα!, ταίνιι!α απτοπι 
σαἰσι οὐτιπὶ ἀρι ΟταςοΣ εταῖ ς. ΠΠπδάγ  πὶ πιο τα ̓ἰποα τας 
οχτγοσηις Πηἰ5.5 ν]ττα ἥτιο πὴ σὰ [Ο1}}} ΡΓΟΠ ΟΙΙοΓὶ ΠΟῃ Ῥοτεγᾶτ,. 
ὃζ ν οσαθάτιιγ οἵ 3 πη ἱερά: ια γα 4 α ἁἰτογιτοῦ οχ Π!οσίδιις 
δὰ ἰηπταπι μαης ᾿Ἰποδιη σοροθάτιγ 5 τὰ πο πιοηοθαζ σα] οι - 
Ἰηπη αὐ δὰ ἀςπὶ πος ἀϊ ἔξο κινω ἢ ἐφ᾽ ἱερας, ϑεοχρ, κὶ ὃ Στ γραμμζρῖς 
κιγεῖ λίϑον, 1πῖς ἃζ Πεηβυτὴς οὐἷ, ὁ, ΑΙ ελτου Εἰτπιοαὶ αυαίδιδ' 
ΤΑΙ σι] άτοῦ : 4118 νΟΧ [ Ατὶηα ΡτῸ Τατὶοςϊ πάῖογε Οταα νῇις 
εἴτ Ρίατο 4ε 1 ορτδ. Ἐτ τα ῬΟΪΎ 1115. Τολλοιὲ μϑρ γδ αὐτὸν ἐν ταῖς 
Τ᾽ μέρφς χρείαις ἀποτερνόυδυ(Θ- αἱ συγκλείων ὥσσερ ἐγεϑὸς πτεπῆδυτὴς, 
μα καὶ διέφϑειρε.  Ππεῆῶτικὸς γετὸ. 41 πος [π{π|5 σοηιις [ςὶ- 
τὲ σα Ποῖ, ἰ4 εἴπ: ἀγα ϑος τ εῆδυτής, ῬΙΔ.5.46 Ἀερ. πεηδυτικὲς 3. ἢ 
κυζό,τικὸς ἱκανοῖς ἐσ αὐ εἰς γγύοιτο, Ρογῖγιῖς Ππ|Πι|5 ἰατοτιι ποι στιντη 
411 τ Πογασίην παι} Ππ|5 δα άφλτοᾶζς, ΑὙΤῸ Ποτ 1. νας Ππἀοτατῦ 
ἸυΠοπιῖπὶ Γροεΐος5 ροίτῖτ, ἀσιραγελίσ εἰς, σφωρέσεις. κυξείας, κὶ πέϊ- 
τείας: [ἐρατάτημε ἀπὸ εἶθ ἐ σπεδευν μῆῤων «σαι διών ἀταιιο [οτὶϊς [π 415: 
4114}}15 εἰὶ καὶ κεωυηγία ἵν ἐπατίοινἸάς ἐς Ηἷσ ΡΙατοῖπ Οὐπηπι.άε τἰς 
41} ἴδγο ρϑηάιιησ ἤπογιπε (σο!οτε πὶ ροθηΔ5 : ἃς Οα τππὶ Δ ]- 
ΤΑΘη Πα πη. Κυβεία 411: αἰοῦΣ ΠΟ Πηΐηο σΟηΓΙ ΠΟΤΕ. οτίαπι ἴμτοῦ τ 
ἀϊέϊα ᾿πέαυταιις Ἀοτηδηῖς ἰορίθι5 Ποποίϊα νογὸ  σεήεία, 
415: πι}}|.πὶ {δ ῖτ ΑΙ εαπινἴδα Ἰροηΐο σοπίϊατ ἀτηιι6 ρογίεῖα, 
Τμορε ΡΟ]1.1.9.ς, αἷοὶ “ἴ ἐν συμποσίοις «ναι διιόν,ν ἰγ]. Εἰ πειδιὶ ἢ ψῆφοι 
μᾶν εἰσιν οἱ περσοὶ, δες. ἘγΑΓ΄η ΑΔΑΡ. ἦι 25. ὃς πεσσὸν ροΓρΡοτΑΠι 
Δοσὶρῖτ ργὸ ταΐουντάο Σιεράφιον, 

Πέδω, με, πέψω, γεγθιιηι ΠΟ Π2Α μπ 5 γτ ποῖας τα 1.2. σΟ 4110» 
σοΠσΟΩΉ "09 Πηατηγο, ΑΙ οχαηά, ΑΡ]1τ. τρεϑοχαμηνΘ. σίδηρον πέήεις 
14 εἰ ςἔσγγυπι σοποοαιῖτ ἃς σοηῇοῖτ. Ρ]α.2.ς ΒΚ ἐρ.ϑρέψονται ἐν: 
νβλεϊω Κρ δ αὔλφιτει σκόυα ζουῆνοι ἐκ ἢ «τυρων εἴλδυρῳ, τοὶ οὔὺ πέψαντες 
ταὶ ἢ μίθόξαντες , μιαΐζας γχωνάψες κα αἤτοις, "ἃ ο[Ἐ μᾶῃες ςοηῇεοίεπτες 
ὅζ τηατας. Τ δηβέογτιγ αἰ] πα πάοοντ πέηειν τίω) ὀργίων, »τοτρω- 
γα! ὃς Π1Ο ΠΠΠΓο τη Ἰτίρατο. [ἃ δὲ χαταπέσσοιν ἀἸοἸτιγοίος εἴτ, κατε 
δαπανᾷν, κὶ καὶ τεικορῴει εἰν, δὶς Οἰςοντ οἶτι5 τα οὐΐὰ ποη δϑίοτθε 
ΤοΤὰ μι. [δ 4 οτίαπη σοποοαιιαπη, 1Π|44.9.. χόλον ϑυμαλγία πέσσοων, 
ΒαΠΠΤα5. θην ἐν ἡσυχία πέοσειν τἰμιὶ ἐμαυτῷ λυσσῶν, Τϊςἴταν ἃς ρτσ᾽ 
πεήειν, πεπειίνειν, ΤῈ ἤα, ρ᾽ Ὁ Ραμ οπὶ ἕαοϊο, αὐτοποιώ, ἐΐπεηε ὥὸ 
αβτοιε, ρα πεϑ ξαοϊ εἰνατ,οοαιιοδατν ΑΠΌ Ρἢ. 

τιϑύϑυ,»ς, ἡ Ἰητοῦγο σατϊουρεγοουτατῖο, Ηείνςἢ.. 
Τιδυϑ ωὺ, Ὁ. ὁ, 1ς εὶ [οἰ Γοἰταταιγο ἔδογοτα ἱπτοτγορατ, χρ  ογᾶτοτ; 

δι (οι τατοσνειη Π{ἀτγῖτ15. 
τι ϑυίατο, αὐτά γοητοεἰκέσειδυ. ΗΠ οσ.Οἀ. 
Πδυκῶεν σκα φῶ, Πγοτϊ σὰ ργὸ «τόνκδεν, ΕΠΡΙρ ἴσαρ α ἐχ Ρίσρα, 
Τιδύϑομει; μμ. δύ σομμα!. πα. δυ μαι τευ ϑαδομαι αι ἴθ, ἱπτογγορ οι [οῖτοτ, 

ἀϊςο.οχριογο,αιάϊο ὃς ρατεονἰάε Πυϑοίατο, Η ΟΠ οή οπὶ Οἐ- 
αἰτίη ὙΠοοσ  πεύϑετο γδ γαίης αι  οἴνατ ἘΠῚ ΠῚ καὶ του Γα, ἱ ΓΟΤΓα οἱ 
ἀϊςοθατι Οἱ. ἦλθον ποδυσομῆν Ὁ. πατρὸς δίω) οἰχομβῥοιο,Ἰ. εἰκουσόμε-- 
νΘΡογσοητζατηγι ἀς γοάίσιι ματτ5οδίς, ῬτοίοΙ οἴτοτ 7 Αςοι, 
ΑΡοΪ.2.Ατρ. ϑέσφατει πϑυϑυ μήνοι. ΟΔΡΊταΓ δὲ Ῥτο σοφποίςο, Γαδ. 
«-ϑύϑεω Ανδιραγάϑμυς πο [δ] Απάγαρατβαηι 

Ππόϑω, Τά δι. 

Τιϑυκοίλεμος,κ, ὁ. ἀΘη [1554 ΠγΑ 1157 4 ΟΌ ΓΗ 591 ΠτῸ Π Πρ ΠΦΉΡτη 4605) φοό- 
γιμος τ στὸ πδύκηςγ 1185 ἀτθοτ οἵδ ἐς σίας μαθθη5 ἔγομ ες. φρεσὴ πϑι 
καλίαοις τοητο ργαίαρα, 

πδυκέδανον, ΤἩΦΟΡ ἢ. μ1{1.1.9.ς.14ωὲν 6] σπευκέδανϑ- Ὠϊοίς. 1.3.ς.19:. 
Ἰιροπσοάαπιπι Βόγθα ΡΠ 1 π.Α ρα οῖαΣ Ρί πα Π τπὶ νοσατ, ααΐς 
Στὸ ὃ πσϑύκος ἀἰςῖ ν ΟΙαητοα πιάτα ΡΊ ΠΕ} ΠῚ ̓ὨΓΟΓΡΓΟΓΔΏΤΗΓ, 

Πδυκεδανὸς, οὐ᾽ δ, Ατπνατι!59 τ ἢ} 150 πικεὸς ἡ τα) πικρίαν ποιών, ΕΟ πη.1], 
κιαστολέμοιο μέγα ςο μα πευκεδ'ανοῖο. ΤΠΤΟΓΡ.πῆκ ορο, ολεϑρία, ποτα ΡΟ 

τὰ στὸ τὶ πιϑύκης: απ] Δοίο {4 ρίςεα πο γερογπηλπας. 
ΤΙ δύκνν "ς᾽ ρίσοα ἀγθότυ τ .}10.5..Α πὲπ].ς.19 οἱ πδύκυ δαδοκοπουμέ- 

νη σώζεται, ρί πιι5 ταράδ ἀςτταξϊα (γιατί ροτοίξ : (α24 ἐκ πϑύκυ 5 
ἼΟΠΊ, 2. Ωρ ἰῷ 

461: 



γῶν ΠΕ 
ποτ πδυος, Ατ τόρ Ραπιλητετρτ. Ἑατιρὶ ἃ π᾿ Μείςα. Μή) ἐν 
γάπσαισι «σηλίν πεσεῖν ποτε τμηϑεῖσοι πϑύκη: ιιοά τάππεη τὰ τγαπῆτα- 
πτ Εππίτβ ἀρ! ΟἸσογοπεμη 5» Ατ ντιηλπι πὸ ἴῃ Ποπῆοτς ῬεΠο 
Γεσυτίδας οαΐα σεοϊ ἀπὸ ἀθίερηα αἀ τοῦγαπι τγαος. Ὀ οἴτιγ ἃ 
Ῥοεῖα υδευιτῖσα ΡΊΠι5. Νουα Βοης Μάτςς!]ι5 Ὀϊοίςοσι 4. Ἰητοτρ. 
πϑύκίω τς άδτα ἱπτογργεγαιεγοδς πέτιω ρ᾽οςαπη:παηι τα δοϊὰ ἐᾷ, 
δάίδασις,ν ἰτῖτιπν οἱτ το Πα] ἔοτάγιιπι ἁτίσοτιπη 9 οἱπύ [ας ρτῶςὶ- 
Ριυιὸ ὃς ρίσεα; ῬΙ λλιι5 σδύκύω ΑἸ] ιϑ πο τγδηςίοττ ἰατίςεπι: οῦ- 
ξεν Τ βεορβγαίξαπι ἰἶδτο τογτῖο μΠπουια οαρίτε αιῖητο, Ἐς 1- 
ρήμῃ Ρ] Ιη.Π|Ότο τδιςαρίτε 39. Οαζὰ νογὸ [πρῖτ15 πϑϑπέω τγιί- 
ἔκττ ρίπιιπη δίς πέσεω ρ᾽σοατη: γε ξὸ ἀο ἘΠ πιοτια ποβτὶ (ε- 
οὐΠῚ (ρατεπτεῖαιν Ἰὰς Πέτις, Πδύκη, ρτο ἕλσε δ ̓ φιαπάο ροπίτιγ 
Αὐτὴ, νεφ, συμ πϑύχαις σελαγεῖ,ϊὰ οἴξ, δὶ δεύϑων τὸ λαμπείδων χορϑυ4. 
Αρυὰ Ἑμτίρίἀεπὶ ἴα ΓΠατάγα 9 ργο ρα ρ! τῖσαι πιο σοά!οι! - 
115  Ἰλτὶςὸ ξαξεῖ5 φητε γορεγγατι οἤαγῖα ν Πππὶ 5 ἀναγ τἀ 115 
ετίδπη απδπάφιῃ Πρη Ποατίοποπὶ μαθοτ,οά σοπίϊςετς οἵϊ οχ 
ἀοτῖματὶς ὅς σοσηρο Πτῖ8 πο} Π}ς. 

τιῴκήεντα ἔρεα, Ὀιοηγ κἰε ἤτα οτος: πιοηταβ ἴῃ 481. πεύχωι πλιι]-- 
τὰ παίουπτιιτ. 

πόνκὶς , ἐΦ.,ὃ καὶ ἡςπαοττίξετ. 
Τιδύκιν!Θ- ρος. πευκίνν, ῥητίνην, ρί ποα γοἤηα, Ἡεγηλο διιδιγεπηπ οχ 
Ρίςεα, πιο ἢ  πςτγοῆπα αι οχ ταιάα θιτ, Μάγος! } 5 1|δτο ρυῖ- 
το ΠὨιοίςοτα. οἀρῖτο 92.πϑύκενον δείκρυ, [Δ Πτυ πιὰ ἀτιαπι ρίοςα 
αηάίτ, Εατὶ ρ 4, πεύκινα ξύλα Πρπ εχ ρος νοὶ ἰαγὶςςγαρίτο 5. 
110.3.Ἀ:ρ. 

Τιδύκιος, το ΟΣ Ῥίσςα ἀγθοτς ἔτ, 
τεύσις, ες γν 1 ατογγο σατο. ἐρώτησε ςγὐπόκρισις, ΕΗ (γς.ρογοιιηξξατῖο» 

γίάε Εἰ ρώτησις ὃς Ερωτᾷνῃ ΑΠΗΠοπίο. πόσο, Πιιητ1} (γπΊ Οἢ 65) 
ΡΒαϊαγ. 

τιδύτομαι,“υἀ απ, Ἰπτο Πάπα, Γοτία πὶ, Ἰπτοτγοσάᾶθο : ἃ πιωϑνομαι: 
«οἴσόυδυὉ.- νόστον, οτηοτις Οὐν, ἀκεσόυῖνδ.,ἀς τεάίτι ροτοῦ- 
τατιγας. τ σιιπὴ μἷὶ ἃς σοι πευσύμνΘ- μῦ' σὸν κλέίθ.. ἀς τι ἔΔ- 
τα (οἱ (οἰτατιιγι15. 

Τιφσηρία, γα ἐχτὶ ἤρςῖηα ἀϊοίταν ἱπααΐπτῖο ἀτηιις ἱπτογγορατῖο, 
νι ἤτ δριια Επγὶρ.ἵπ ΕἸ έϊγα. ; 

πῶς ικὸς,ἱπτογγοσατίι5 σας, ἐρωτηματικος, 
παστὺς, οδοάϊεη5»υ ἐσ ήκοθ-. ΕἸ εἰν εἰν. ; 

τιέφαμραρυατ ρεγέι ρα, ἃ φανωχὰ 4.1 εξ πέφανται ἴῃ 110 ΠΤΟΠΊετὶ 
γογῆι οχ ΠΠ|14,β.τέλ- “) ϑίσω τι πέρανταιν ὈΥ ν᾽άσταγ γο αὶ οὖ- 
ταοάὲ Ροῖς ςοπηράτιῖς : ΟΧρΡΟΒΙΓΙΓ ΑἸϊοαιι περανέρωται γ το ΠῚ 
ἐξέλαμψεν. Ατνοτο ἴῃ {πο δορί τος 5 ΙοςΟ κλεινὸν ἔπος πέφανται 
φχρ  Ἰσατιιτ ἀπεφαὐθϑηγῖτοπι ἐγνωματεύϑηγατ πέφανται ρτο ἰητοτές- 
ὅτι Πιητναρι Ηοιποιιῆν [οσίταγ 14 4. ἐ, αὐδουΐνων αὐδρών πλέονες 
σύοι κα ἐ πίρανται 1 οἵδ, πεφονδυμίροι εἰσὶ ἢ αὐωμρφυιῦ ται. το πὶ ̓μ Π ηϊτὶ- 

{π|ι5 πεφα οι ἰητεν ἐούλιιπι εἴϊε νοὶ ἱπτογξεέϊος οἴτε [ἡ ὃς πεφή- 
σεω Παδοιηιις ἀριιά οη ἀςπὶ ροοταπὶ [εοὔάδτη ρογίομα πὶ ραιι- 
Ἰο οι ἔπιτιιγὶ ργὸ ἑητου[οοῖς 5 ἃ τίιεπιατο φέω Πσηϊῇραητε φο- 
γόνω : Πειιῖ ἃ φάω μΒαίσεπτς Πρ βοατί Ομ πὶ τῷ φαίνω ἀἰςοίτιιγ πες 
φήσεται ΡτΟ φανήσεται. Π|44.ρ,πεφήσεται απις ὄλεσρθ.. τ εἴτ, Ὡρο- 
φανωώς γγοήσετω, αἰαφϑρέσεται. 1το πη πέφαμαι » ΡΓῸ εἰρημη»λέλεγμαι 
Αρο]ϊοηΐμς 1. Αγσοπαιτίς οἷδε δ᾽ Ἰησογίη πεφαται ὁδὸς, Ἐτ].λικυ- 
ρίω" πέφαται τιςοἱ, λέ γέϊαι. 

Πεφαργμῖν 9-, αἰτὶ τῷ πεφεαγμῖρ 9-. Ετγ πτοίο ταις ἔτ 4 πὶ ἐφαῤξθωτο 
Ρῖο ἐφράξαντο πόσῃοη φαρκτὸν ΡΓῸ φεκκτὸν ρεῖ Βγροστῃςπη {τὸ 
τῷ α. 

πεφαάϑνω, ἢτ αἰἤοττιπι, ἀϊ ξιιπι ΠτῳΡΙΑτ.ῖπ Τί πὶ, 
Πεφασιάθ.,1η ραττῖς!ρ. ἀἱοἴτιιγ Ροτίτις 4114 π| πεφαμμῆμ-. τ δηΐπὶ 

τη ΠἸΔετι ἃ πέφασμαι : ἴτα ν]4, ἀϊέξξο ργο πέραμμαι 5» γε μεμίασμιαι 
Ῥοτῖιις ἀϊσίτατ αιῃη μεμίαμμαι 8. ΠΠΉΠ14. αἱ ἐγιιν»Εχέτιι5»εἰρημέ- 
γΘ- :ὃς πεφανερωμᾷΘ-, οἰζεηἴις. Αγατιι5 ἐμ δος ἢ δὴ ποΐν τα πεφασμέ- 
γὰ πάντοσδι κεῖται, Αἱ Τοῖς ἰαπὶ οπγηΐα οἰξειία νἱεὶς Γπμτ, ἃ φοί- 

γὼ, Ατατιιβοδῳ, ὁ πόποι πεφασμῆμίθ:.. δῖ ποπ Ῥεηΐτι!ς. 1} έτατιις. 
στρασιᾶύψ ΟΡ ΠΟ οΪ. φανερρε γϑϑυουῆσα χ᾽ ἐλθόντος: ἰπτοτρτ. πεφα- 
σ μῆλον τέρμαγαριυιί ΑὙἸτοτο!οηι ἴῃ ΡοΙ τ, ἀοπποπίγασιιι» ἴδα 
ςοττιιπι ἀβδγταν ὃς αὖ Εἰηϊατῇ, εχ Γυσορῆγοης ρτὸ ἱπτοτγίο- 
ἔχεις ταη]ιιδπν ἃ φαΐ, εἶ σοττό(ντ αι} 4Δηι ργαπυπτατὶςὶ γο] τ) 

ἃ φάζω,αοα ἂν μος φίω ἀμιοῖς οτὶρίποπι εχ 40 φάζῳ ριιταταγ 
εἶς σφάξω. 
ττεφασυΐδως, ρα λπλοα ρου, φανερδείογ Πα5. 
Πεφεισ μβύως Ἰἀοετι αιιοα φειδουήψως, 
Πέφηνα, ν᾽ τς Πιπιναρρατγυ,ν οηὶ ἐπ σοπίροξξαπι,πὶς οδτα:Με- 

ἀϊιπι ρετγξ ἃ φαύνω πεφηνέ σοι, τα σδυίᾳ ἐχτίτιτ. πεφήνασι χρείήοις, 
ξαεγιιητ πιο ΠΤ ογεβοθιαίςγαητονΝ ἀζιΐη Οταῖ. 

Πεφηὼς. πολέμι(Θ-. ΠΟΥἘ1ς5 ἀφοίατατιις. ΓΠ τ. 
Πεφϑηήσομαι»ςΟπςο ΠΑ γπεφϑζοοο τι5 Πτοπεφϑεὶς,ςΟ Εγι15. 
Πεφιδ' σεως ράγος5. 
Περιλιασπηδ ότι, Α]οχῖς. σοιπίςις γίωγραῖ ΡΓῸ λφλεηηιϑαι Ἐπ] - 

εἴλτιιπι εἴς, γε φάίτιπι εἰς πηαόγαπη : ἃ ΡΒΠΠρρίάς φυοάαπι 
{τι ἃ ςοπλὶςὶς σκώπτεται εἰς πἰωὺ ἐαχνότοτα γῖ ξιΐτιι5 ἀοςος ΑΒ η. 
λα. ν δ᾽ ταπιοὴ {τί ρτιπη πεφιλιπασόθεα, 

Στέφγω, οοςἰ 4. ροοτίοιπι.νάς κα τοιπέφνω, ΑσσαΓ, Πρ ταγ. ἔπεφνεν, 
δυοῖλεν, ἐφόνόυ σε, ΕΠ Οα. ἱπτοτρ.1].κ ὃν «πέφνουδου ἡμεῖς, Ἐπ|τον τ οχ 
φύο ξαξειπι,ρυϊη αι ἔλέξϊα ἰγησορε ἀοιηάρ αρδα!ρΙο, 

ΠΕ 
πέφραϑα, ἀἰχὶ, Μεάϊητι ρεγέεξ  φράξζω. ὃς πέφεχ δὸν ἴῃ 5 

Ῥτο ἔφεαδον, Η οτλ.Ο (. αἰ, μεῦῖϑον πέφραδε, το εἰπὲ, ἀϊς, ΠῚ 
1τοπὶ ρτο ἔπε, ἰχῖτ θ᾽ άςπι, πέφρασι᾽ Αϑίωη, δὲ περε ᾿ 
φερλέγειν; Π ΠΟ α.1π ΤΠΘος νὸ οἱ περοα δὲ τίωυ, ὃς εἰ ἀἰ χοτηηος, 

Πεφραδαται[ΟὨϊοὲ ρτο πεφοασμῖμα ἧσαν, ἀϊέϊα πο 

Πεφραδ μῆμίθ-, Ποτϊσῦνρτο Τιεφεασμῆρίθ. αἱ ξξι}5, ἃ ρρατατιις, Ὁ 
πέφραεαγαϊέτξιπι εἴ, Ἐν}. 
πέφρικα, Βοττι]ἷπ ΜΕ4. ρεγξε εν, ἃ φρέθω, ρτο πίφοιχα.. 
Βοτγςη5. ΕΠ 0 1.1} τὰς Φρὶξ ὃς Φρίῆω. 

Πεφροντικὼς, [Ὁ] ΠΟΥτι!5. ΟΠ Γ4 15. Πεφεοντισ μβμωςγαττςητὰ, ΔἸ Προ 
(ἀπ! ὁ. ΡΊετοῖπ Γγς, Ἶ 

Περύασν, ρτοάιιξεϊ ἤμητ.1]. δ. ὄζοι ἐπ᾿ ὠκρρτώτῃ πεφύΐασι 7, περι σι, 
{ἀητ ἐπατὰ. τ γ: 

Πεφυγυΐθ-, δραπεφόνγὼς ἀεττοξξαῃς, πεφυγ μήθ. μοῖραν, αι β " 
νἱταιλ τ. Ἡοσογ. ἈΠ μι 

Περυζως ,ότος, ἔπι ρΊςη βου πλοῖα τγορΙ ἄδης, ΑΡοΪ, 2. περυξότει,. Ὁ) 
ρ6 ϑοντο.]. δειλιώντες, ἠπ 

πέφυκα, παταγα σΟἸΠΡΑΥΑΙΙ5 {{|π| 5 φύσει ὑπαὐ χω, παταῖ 
Ῥτιις 9 (ο] θυ πατιγα τηςα ροήτυατ, ΡΙΔ. πη Αροΐοσ, ὑα 
φυχᾳ, Ἔχ ἀΥΌΟΤΟ Ὠδτ15 ἤππ|. Ὁ ἀὐθρώπων πέφυκα, "Τὰ 
ΠΥ η 115 πατιις ΠΠπ1. τω πέφυχει, ἅτως ἔχω,[ς [πὶ δα! 
14 εἴ «μος ἔπι ἱηρεηϊοο 5 ἡποτιθιις ργαρ τις, πέφον 
δι γίωὺ,αἀ νοἰτιρτατεηι Πππὶ πάτιιγα Ργοηιι5. ΧοπΟρ, ϑῃ 
γηρρὶ μ(φέ νον διηήλοις ἐχθροὶ αὶ φίλοι σεφύσασι, [Ἰαρτς ἢ, 
εἰϊς, Ατιπνς πη ήο οὐπὶ ΤΠ. τοὶ 3 πλάνη τοὶ ὅντα ᾧ 
6ρις κινεῖ ὅπη πέφυκεν δὁιμοιοτει χ ὡς, ὅτε ὀνρΐλοις. ἰά [Ἐς] ΟΙΙΟΙ 
τὰ σοτηραγατα ἔπητον εἰ νἹ πάταγα ἐὰ πποποτὶ ςΟμΊΡαΓ: ἴιν 
πέφυκεν ἴχειν ὅ)ιδϑυμίαν, ο[Ἐ πατατα σα ρΊ Δ τι5, πέφυκε παν; 
γίνεόνοι πατιιγᾷ σοτηραγατιιπι οἴξοντ ἢςο Β οἰριιδ,ἤλπι, ἃ 
Ῥο!!. πέφυκε ὅγε διδόναι. ΓΟ οτ Δι ογὶ,Ροτος διισοτί, Οαζα,πὶ 
σι ποιεῖν, ὈἸατο ἀς Το σ. Θοη Πιοιιοτιιος Πάδαι τς ΔΟΕΓΙ 
Ρτο ἔμιπ, ΑἸ εχαηά. Αρδγοα. αληϑὲς ὔτο πέφυκε, ν ογιπι ἢ 
πέφυκε πῶτο ἡμῶν χ᾽ φυσινοἱἀ πο 15 ἐπε πατετδ. πέφυκε 
ταις ἸΠΘΘΏΪΟ, ΠάτηΓᾷ ΠΟ ΠΊΡΑΓαΓΙΙς οἰϊνοχεττ, φύσιν ἔχις ἃ 

κα; απο εἰ ἰπρεηῖοϑ Α͂Σ (οἴη. πέφυκε τεὸ χριΐξερτει, ιιατι 
σιηϊαε πιο ητας [τς Ρεοιηἶα:, ΡΙατο ἀς Πορ. ΑΒ ἰοι 
ἢν ριφίςης πεφύκω, νηάς ἀριια ΗοΠοάϊτιπη. χεῖρες ἄἴο 
μον ἐπέφυκον, οἴ εχ Βιιπιουῖς ρεημάςυδητ, ἤει πλαπαθ 
δῃάτα εταηξ, 

Πεφύκει,πεφύκετο, ἰῶ,ε βεζλαστκει»υξη 9. αὐἰαδίδοτα. ἢ 
Πεφυκέναι, Εἰς, αἀίναετ ἐγονπαταγα οἵα: (ςουμάα (ν}1α0 4] 
δορ ἢ ἶη Δἰδος,ϑ᾽ οἱ δυκοιυῦτες ὀυγθυεῖς πεφυκέναι, 1, 
σεφὺ Ἰατηθιις εἴτ. ταύτῃ πεφυκέναι, ἶτα ἔς Παίσετα, Ρ]αῖο 
στῶν δὴ ταὐτῇ πεφυκότων, Ϊς ἴτὰ [ς Πα ποθι. : , 

πεφυκὼς 5 ἸΏ ΒΔ ΓΟΠ5 9 ΠΑΤΙΙ5.9 [Ὁ 115 παῖίσὶ δι Ηοτὶ 7 ἀρτα 
πατιιγα ἀΤΠροἤτιιδοπάτιιγα ἀβῖς ξἘι15. ρ το Πυρτιι5 Δ ο}]] 
μᾶν τῷ κερᾳτοειδεῖ, πη ΠῚ τάμα η1185 σογπεα ἱπμαγοῖ ἴδι 
τιιγοσαΐθηις ᾿ἶρτο ἔδοιιπάο δά ΟἸδιισοποηι. πεφυκὼς 

ἡἰμμην 

κἰλῆι 

χίμις 

ἼΩΝ 
" 

ἐμοί 
ἼΠΤΝ, 

ἱηα 

ἘΠῊΝ 
ν ᾿ “ἱ 

ἥ ἼΠ) 

δὰ (ξητίεπάτιπι ἃ πάτιῖγα ἐπίτίτατ ας] αταγοίνιις ἰῃ 8 εἶναι 
φυκότες δδξα λοι. πατὰ ξλξτίαιϊε δὰ ρογοὶρίεπαιπι, δ Γ᾿ 
σώμα «Ὡρὸς ὥραν, ΧΟ ΠΟΡΗΝ. πεφυκὼς φαύλως, τηδὶὲ (ς ἢ ἐπὶ 

ἣν σοηίίτιτιι5. ΡΊάτο Ἔρχίτο α (ερεὶπια . αὶ Το τεοσαῤῶν 
πεφυκῦα φαύλως, ὁ ἐναντίως πεφυκὼς, 411 σοπτγατία πάτα 
{πε ξιιο. πεφυκὼς τεὸς ταῦτα, αὐ ̓τας ἐλέει, 1 οἵ, ἄρτι 
ρος ῥοισ- ὠνίων ὨΑτ αι το (ς μαδθης δά λοι! ἔτατοπι, Ρ[Αζ 

. , ΣΟ ἘΠῚ των 

Εἰ» πεφυκὼς «ρὸς ῥώμίω 9 χὰ τοῦτ πᾶτιι5 9 ΡΙ ατάγολις ἢ 
οἰγρο. πεφυκὼς κέρας ἐκ μέδου πῇ μετώπου, σοτηιι ἐῃ τηρῖ 
τίς Πειμτἱάοππ πη ΡΟ ες, ΤΠεορ γαῖ μη "στο τοτὶ 

ὙΠ 

ν 

ἽΝ 

ὑθου 

νη ροίπηο, κὴ γὸ πεφυκός ὅξδι δ δὲν δρκ, Πος επΐπη ἰνμἰς ἀΓθ0, , ἐήϊν 
τα ]ς εἴτιγε] ἱπάέτηπι ἃ πάταγα, πεφυκότοι δέγδιρᾳ, ατᾶ ΓᾺΡ; 
πεφυκὸς, αος ΟΠΠΠΊΟἀΔτιπι. πεφυκότα, χοἰ οητία δά, Ρ] ταῖς ἐπ: 
Πεφυλαγμί δ΄. ΠΠΠ σφητογ ἃς σφυτὸ οὐ δγιιδη5. 
Πεφυλαγωῆν6-. οὐ ποα τὲ (νι ητ, σατιτὸ,οατγιοἵὸ, 
Ππεφυραμῆυθ-, ΡΟΥΤ ΙΧ τι» Πρ ἔγι5. 
Πεφυρυῆ θ΄, ΓΟ ὨτΑ ΠΑ  ΠΑτι59 1 ΠΩ 11 Πατις μεμολυσυβόθοὶ 
Πεφυσιγίω μῆν 2.210 βατι!5»πεφυσημῆῤίθ-, ΑὙἾῈ ΑςΒατη Κᾷϑ' οἷν 

ὁδιυύως πεφυσιγίώμδνοι. νά Φυσίχίη, ; 
Πεφυὼςορτοάιέξις, νηάς συμπεφυτες, “ποτε, ΟΠ ΠΟ ΝΌΠ, Ἷ 

φυώτας. πεφυκόκας, ὁμαδὲο μῆύοις. οπι. Οὐ. ὍΝ 
Πεφωνασκηκῶ ς ὁ, 411} ΡΠ οπαίσο ὅζ ξοτπιαπάα γοςἰς πη ρι το ὁ " 

τσὴ ἀςϊτ, Γοπηοἤ ισπιργο ΟἸτοβρμοητ, πεφωνασληκὼς κα ξυν 
λεχῶς ῥήματα καὶ χόγοις: ἐχογοίζατα γοςς, 8. γοσα ας ταις " 
ξξῖ5 σοπ αι Πτ]5. ν 

Πέρωσ μῆύ δι, κεκαυμϑυίδ μι; φώζω:νε κεχρωσυΐ.- ἃ χοώζω, Ἐτγπι. πε ἢ ὴ 

συδῆον κοιϑιη, ογάθη τη τοί π», ΗΠρροογάτιρτο ο0 δὲ σεφαγ 
ἰστιδίταν ἃ τμειη. φωγνυμα. ' 

Πέψις εκ, ςοέξίο ΡΙΤυ.ςοὐτάτα (οἰ τῳτιοἱ, σοποοξειο; πιάτα 
Ολ].} 1.4 Οἴαιις. το ὥρᾳ φέδει τὶ σημεῖων πέψεως, } 

ΤΠ οἰπτογγο σαί οἰτνργο αι, πώς, αιιοπ τη πιοάο, δὲ αι 2}, 
εἴτ, μα γατϊοηοιντ Οὐ ξισοῦς [4 ρο 59 ποιεγαπι πιιης ἀο δ, 
πιρητοῖηςμΐ τοήροηάος ἢ. Ὀ]ατο ἰξοιιηάο ἐς Ἀ ΟρηΡ.ὺ ἀφάλνεςς 
φιλόσορεν τῇ δή; αο ρᾳξξοὶ αι τατί οὐονῇ, ἰῷ δὲ ἐγὼ οαγῖπα “. 
τατίομο. πῇ, αἰϊφιατάπιας.,, αἰλψια οχ ράτῖς ποία", 

τος 

᾿ ἀοῖ 
ἡ πὶν Ἀ 

᾿ς πγ 
νἹ ᾷ 

Ὁ 
οι 

ὑγήϑ, 
ἼΠ 

δῆς 

ἈΠῸ 



τε 
Και πιοάο. ἰϑοὶ τὸ πῇ ἡ ἰπλως ὁ αἰδαλογισμὸς ὥα  Βος 
ηἷ5 βοηιι5 Ὁ 60 ψιοά ηιαάαητοηιις ἀϊείτιγ 5 αὐ {14 

ἀπιρ Ἰοίτον αἰ υϊά Αἰ ἴσαι τὶ διμταγοργοςςϊτ. πῇ, 
ατίαι, ΤἈορ γαῖ ς ρίας. 8. ταύτῃ εὐ οὐ πῃ διαφέρειγπῇ ὃ ὁ- 
ως ἔχι,αἸϊδὶ, Ατιοτοὶ ἐς ππιιπάο, πὶ μϑρ τὶ σονοπόρρις αι χϑγας 

ισυμον μήίθο, π᾿ ὃ πτίλιν πλασειυόμνθι, (το α οτίατν ἀἰοἴτιιτ ρογ 
Του τῇ δι, πιαριιά ροξτας ροπίτιιτ ρτοὸ ποῖά ἀν γ ον δ 
οὐννι πῇ παρέζίω.ὃς Οὐγ 1.6 πῷ γὸ ἕω; ιϊόιναπν πὸ σοη ξογαπηὺ 
γοτὸ Ππο ἀσοοητα Θπο τ σαιη οἰ, αὐτὶ τού τσως εἰπεῖν αὐ πὴ δὺ- 

μεϑα πειρατέον, ρΓῸ Ὑἰγὶ θ115 ἐχροποπάμμ εἰν, ΡΊατο ἐπ ΡΟ τ]- 
γ, πον ταύση, τη φανέσεδθοι «ζὐ δίς ΡτῸ ἕτω κτνς, Γάσπι Πρ τὸ 2, 

αὐ ὶ. ἐ αὐ ἄρα πη σφαλὴ ἱκανὸς ἐπανορϑούόθων 9 Ποιιοὶ [ἀρῆς 

ἐπὶ Ἐρ {τ σ. ἐδ συ ταιΐτη κινδιωδύει, ᾿ὶς αἰϊειιδὶ οἴϊς ντάς- 
ὦ σὰ ἴσως, ΠῚ Αἰ ἰχι!α οχ ρᾶτῖς ἔοτταῖϊο, Αγρυγορ!].7.Ε- 
᾿ΑὐἸΠέοτο], σα ρ.8. εἶ αη, ποι δὶ, Τ τιον ἀϊ4, δι σ᾿, ντίαιις 
Ῥίατο ἀς "μον τδ. Πν Αἰ ἰφιιαπάο παρέλκει; Αὐ Πορῆ. 
Γ᾿ 
1 ΔΙΤονΑρσί. ΠἸιοά, 

Ἂ αὐ) ἃ ἔοπτο ἀογ γι ΙΝ ζαη,ν εἶασ ἃ ἔοπτο σπιάπατο ἰῃ Ο- 
πίοπ, ἀς (πηξτο Ραίοβα. 
"7 ἷπ πού βοπτὶς ἐς ἘΠ], (σατιιτιουίσατατγῖτγε ἕαοϊο. Ασςι- 

'πηγεζες γδ τίω) φοινικίω οἱ μαρτίαν, 'ΝαΖαηΖ. ἴῃ Οτατ. εἴθί σῷ 
'ατος. Γἀοπιἴσως κ᾿, ὃ αυϑμίω «τηγέσει σοι τροφίωὶ, ὅζς. πέτρα 
ςἔους εχ ροτγα ἴσας δἰτο! ἄςπη. πυγάζειν, νεἰτς ἔοητο ςξ- 

ἐπ Ερὶρτιπηγάζειν ὑπτίας ετο «δὴ πατδλογτας, ΝΔΖΑΠ ΟΡτΟ- 
τ ντ 41} ἴῃ ἴς οτεάαὰτ »ν εἰμι ἔοητίς νλιιᾶ: Δαϊιᾶ νεηῖς 

Ἂ 
υ 5 ὃν ἰοῃτάπιις » ἔοητο ϊιδης. (σατιγίεπς : ντ πηγαῖον ὑἷ. 
ἔοτε!. ὃς ΡΙατο ἴῃ 1 εσῖθον ΒῚ πηγὴ ὃς πρίων νἱάαπτιγ ἀ1Ὲ- 

ἢ 

τοργαίςπτατε τατα πη γγιιταπι ταΐεγτο, Ὠἰοίσοσγι 4. 1|δν.3. 

ἰΔ9),βάτιια γιιζα νοτίοις σοπιι59. 1 ἢςορ ταῖς. 1.1. ΗἰΠ, 
ὰρ.16. 

οἴμιτα μογθα, τὸ ῥύΐσηρον ἸψΤΙοαπἦτο; δέ ῥύτη ΤΉ ΟΟτ. Ζιιάς 
εἴτ, ]αάχιιτα Ἰητγειξϊηιμαι τηϊτὸ αἀπυπιατοντ (ον δῖτ ΑΡῆγο. 
Θ᾽ ετπινν [τ ΠῈ. πήγανον, ΡΓ αταγοὶ. 1|0.3.}} δγιηρο ] ν» ἀς- 

ψΟΓΌΟ πύγνυίϑει: φασὶ ἢ (1πα 1} Ὁ) κὺ τὸ π ἥγανον ἀστο τῆς διεωυεί-- 
μαάϑϑει.πήγνυσι γδ ξηρότηπ διαὶ ϑερυότωτοι τὸ «πέρμᾳ. ἡ) ὅλως 

ὃν ὅδι ταῖς κυέσως, [ὨτΟΓρΓΟς Ν Ἰσα πήτὶ ἴῃ ΑΙΟΧῚΡγπηαοΐξ» 
ἡ σύγενον παἴοσ τὸ τή γνυζϑεει τίω γονίω ἀϊεὶ ναἰττος ἐπ ῖτη ὅῆπά ε- 

ὃν πῆς σίωυ οὐσίας, δεν κ᾽ (ἄν μου μήροις ἀυτῷ “χοῦ ὥτῳ 15) δεεὶ τὸ ἐν πεύ- 
εἰ. -πήγανον ἄγριον, } τατα (γε Ἐτίϑον πη Παθοτ [οτμ4] πὶ. 

[10.6.ςΔΡ.1. 
τα σο 5 γατα ΠΠΊ115. 

δ, σΙΔοὶ 5. ταρος»(ςορβιυΐι5. Δ ΡοΪ. 5. ἢο1.115.2. ΗΠ Πού, 
αὐϑτι! κὶ τα υγάδεις οἱ πὰ γετοις, 

τρθν» ΑὙ ΠΡ Β.Τητογρτνα!α Ροραῇ. 
ἡ» Ἐρίβι. ἔοης σαθα!]ῖπιις αι οχτῖτῖσ ὁ τογγα Ρεσαῇ 
Ἰᾷτσαᾳ. 
ὁραίῃ5,ααιις Ῥοτίοὶ δἴδτιις. πάτιις εχ ἰληρσιίης Νῇς- 

τίογιθις Ηςεποά πη ΤΊ ρορο. ἢς ἀϊέλιις ὅτ᾿ αὐ ὠκεανοῦ αἰδὴ 
ἠετο ες ἕος ετίατι ΠὨϊοην [ς δῖτα οὐὶ8. 
Θου, ὁ μα εης ἰΔηατὴ ᾿η ἢ χαπηςαιτν οἱ 5 ἀοηηπι δζηὶ - 

ἱπηγὸς ΘΠΪτη ντγιιπηις Πσπίῇσατ, ΗΟ πλοτ. {184.γναῤνειω μὴν 
ἰἴσκω «οηγεσι (φόνῳ, ἰ, βαϑου μείνλῳ, χριλον ἔριον ἔχοντι) ηἷ μέλανι: 

δ τὸ μέλαν, 
εἰμ, Ὀιοαν Γάς δἴτι οτρὶβ. 
οΠ5» Ατἰ τοι. 46 τα πἀο ἐμ αβριέχει πολλαὶ ν' γῆ ἐν εὐὐτῇ χὰ - 

ὕδατος, οὕτω πνϑύματος κὶ πυρὸς Φαγὰς. 14 εἰζοτοτγα σοπιῖηεῖ 
ἢ ἔς ντ ἀσιιατοἶτα ἤρί τίτιις ἐραί ίχιις [πατιιγὶ ρίπεβ. πυγνιὶ τῆς 
ἔϑης ὃς οτῖσο δοποιο θηι 16. ΡΓ αταγοῖ ἴῃ Ἀπ]. πσηγηὶ 

τος οἷ πολυ γάλα 5» ΟΡ ΠΟΟ 5 Τατοτρτος. ΤΣ (σαν υὐλίμ πηγὲς 
ἀπον πες 50] οττιτνἀϊχῖτ. Πηγαὶ ἴῃ ος ΕΠ 15 φαϊήγνιας 

ητίσΪ τς. 
ὉποΓοτιιπὶ Οἷς. Ποητγοτιις ΡΠ ΪΠισοποτγοτῖος γῈ ἀρυά ΡοΪνὉ. 

ς χιογίθ- ἴῃ 5 σοπόγοτίο. Πῆγμα, ρεσπιὰ ἀρ ἴο- 
᾿ ἀς ΒεΙ]ὸ παιάαϊσο. ϑδιιπτνεγὸ Ῥερπιατα πιο πα: οἰΠπ| 

ππυ!!ς ᾿γῖ5, ς φαῖϊθιι5 'οσο δοποςᾶπη δά [κ|ς}].Ῥ]1.110.33. 
.3.58οτ. 1 ΟἸΔιάΐο. Πυγματας οποϊηπατὶο πος» ΟΟἸΏΡΟΙ- 
πος, ἴα Ἐρίρτ. 

ὩΓΟΠΟΤΈΓΙΙς. 
νυ "“οποτοίςο, ἀυτοίςονπτον 8ζ εὸ ἴπ (ρι Ππτ ἀϊ πο πΊ. πύγνυ- 

ΟὨ τ Ὀπεβαμη Ἐ ἀοῆρὶ Ατιζοτιάς Ραγεῖδ. ψυ χέται 
ὃν πὸ υύδαρ, καὶ πήγνυται πῇ ἐλεύου . σὈΠοτοίοῖτ » σΟΏρΟἴατιιτ, 
ΟΥ 5» αβτι 5. γεωργος αῤίοτρον πήγνυται» ἀταττι!Πὶ σοτηρ Πρ: 

ΧΙς οπῖπὶ Αἐτίιό,[ἀςπΊ,ατι 3 καλιαὶ ὄρνις πέγνυπώπἰάτιπ σοι 
: ῬΟΠΙτιςοαρτησητζατ, ΒΔΠ]. ἐς ἀρογτὰ κύρια πήγνυται» ἕλιλο5 Πα» ἐς 
δ ξοπείηπατ. 
Ἰγνύω, ὃς πήγνυμι, μοΐξω, πουκαι, οἱ ὁρ.6, παϑοντ, ἐποίγίω 7 ὅσο τοῦ φηήγω, 
ΒΟ, ΟΠ ΡΠ Πτ ΠΟ. σοτπρὶ σ Θ»οοπροϊουςοαρσιἝο ἀςπίο;, αἰξιϊη- 
80 Προτουκαταψύχω, οΗρο»Πορομποι Οζα ἈΡΙιπιιῖ5 ἀς οἷς- 
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τίθιις φᾶς ποη [γιιητιιγ, [δε ἀσροπιιητητ, ἰά οἵ, Δεῆριιπειιτ, Ἰῖδτο {Ὡρείπιο σαρ,7. ᾿ἰϊεον, ρίαης. Τ μεορῇγαίε. Α πω. Αδοιίβε. 
ἃ Ῥακῖιι, ΡΙΜΙο ς ΠηΠ60, ταί κεφαλαὶ αὐτῆ τοῖς βα ϑέδι τοῖς τῆς 
755 μέρεσι πγξας ἴῃ ἰηγῖς τοῦτα ραττίθιι5 ςαρῆτα ἀν ἤρεης.Π144.γ, 
καθενὸς ὄριμριτα πήξας 2[ 11πη} οι] 5 ἀοβροης, ἐρείσας. ταὶ πυγνεω- 
τας ΟἸςοτγο νογτί για; νἱπὶ μας ςοῃογοιοηΐς. ἐπέπηγει, ἀςῇ - 
ΧΙΠῚ γᾶς, ΤΒαΙοΥ (, μιὺ πουγώ μᾷν εἰς φήλίω ἁλὸς, ης ἴῃ (Π1ς Παταᾶ 
γεγγαπιαγοιά οὐδ ἀφ Πραπηιτ, ΝΑ ζαηζ. πεπυγὼς, διε 14υ5,τῖρ ταις, 
φΟΠΡ τ Πατιιβ»οδροίατι5,πεπηγοὶς τρά χυλθ', ἙΟΙ απ τίσι πη» 
᾿Αὐααιαητίη Ρμγπορποηι παγεὶς ὅρκοι, ΤΩ ΠῚ τὰ Πυγα μάτιν 

Ῥαέζιιπι, ΕπγΙ ρα, συ γνιὶ, σορεη. Πινγνύω, φοτΠρΟ πο; Οη- 
{ππτιιο»οΟ ΠΗ 1]10. κρτασικοὶ αἰζω, αγίςοτ, ἤτιιο: στηγνύω σκϊων ἕω), 
ἔτγιιο τα γπα οι ιμπ|. αἰ στ ξασεις υἱ ψηλαὶ ατηξώ μεϑει ναἶτος τοῖος 
πε {πγιιαπγιις, ΙΝ αζαπ, ἢ τας, Ποτοτ. Π146. Ὁ, ἦα 3. νῆας ἔπνξε, 
1,ναὺς κατεσκ θύα σεν ἐναιπ γησε,τιαιιε5 Δα ἱ ΠςΔιλῖτιπξά μῆμοι νῆας, Πα 
τὸς [αδυιοατὶ, 

Τίηγόζρυτος, «,ὁ,6χ ἔοητο (σατο γίςη5. 
Πηγος, οἱ, ὁ, γοης σοπιραέξιις,α [ι5γπέρογνε ΠΠ 4 κυΐμστι πυγῳ[οἀ 

14 νατὸ ἐχροπιιητ. Ηοιηστιις Πα, (, δώδεκα σ᾽ ἵπποις ΤΙη γριὰ, ἰ- 
ϑιπορόρφι  ΤΉτοΓρ ὄν γραφεῖς, ὀὐποιγεῖς:ΕΧ 410 βοποτγοίος Αρυὰ Α- 
ταρηαλπὶ Πδ το 9.πηγὸς (}] ἀἰοίτιιγ: Πρ πὴ πῆγος ν πάγος. πηγὸν 
πλόκαμον ἀἰχὶτ Τυςορῆτ, αἰρος ογίπε ς,λδυκίω πολίων, ᾿ισαπος πὶ- 
τις 5 σαρὶ "ΠΟ ς, 1. ]6ς Πλὴς ἔξ ΠΕ1ΠῚ σα ΠΟΙΕΠῚ. 

Πηγυλὶς, δὸς ὐ ἰ τα π4}15.0 [Δ ο 4159 [γ ρῈ15, ΡΟ! αφρί ας 65. παγετός, νὺξ 
πηγ"λὶς.1,Ει Ἰσιἀανψυχεα, Οὐἀνγηιξ, νὺξ σι αλ' ἐπῆλϑε Φυγυλίς, 5114. 
τόκρυθ., “ 

Τγαὶ τὸ πσηγνύω. . 

Τίηδα, ΡΤΟ σι υδοίλια ΡῈ Υ ἀσοροα, ΑΓΆτΙΙϑ, εἷς αὔϑμον 9. ἥεὶ πυδεὶ κυδεργη. 
πῆρες ἔχοιεν ΟΠ]. ταὶς κώπας, ᾿ Ε 

ΤΙηδεύλιον, κε, τὸ, ΓδοιμηἀΔ Ὀτοιι το πο» σι δεγπασαΐατη, οἴλυιιὶ παιιΐς» 
οἵαξ, ΕΠ δὲ πλιὰ ἩςΠοα, Απυπιοη. ἀπ προῖς ἃ πλνϑρίον, Ατατιιςὺ 
Κα οἱ πυδώλιον κεχαλάσ μῆλον ἐς ν͵ρικται. 

Ττηδειλιύχεῖν, Ὁ σοΥ πα τθοκυξερνᾷν, ἀϑο τὸ πηδελ ιον δ ὅξιν αὐχίω, 
Πυδαλιξ χίθ- ες, θα γηᾶτου, 
Τ]ηδειλιώδιης είθς. δ κα ηἷ, ΠΠ}1115 συ δεγηδοι!ο ἵει! δά ρα θογπαςα1 οἔ- 

Πρίοπι σοπαϊΐτι!5. 
Πηδαλίω τις Οἰδιιατιι5, Ατἰ τος, τη τα ἀἐσαπηθητῖς. 
Πηδαστι Ἰοσα ξοητίθιι5 [ςατεητῖάν νεῖ πτοπτιοία. 
Τηυίδεισος, δ᾽ [Οςτι5 νΠριποίω5;8ς ξοητισιι 5 (σατυτίθηϑ. τε πὶ Πιοπ5. 

ὄφφε 5 ἸΝἸσαηα. δοποὶ, ΕΠ ὃς ἐαιι5 ΑΘἈ11119 μος ποπιίπε ἀριᾷ 
Ηοπι. "Πα. 4.5., 

ΤΙ ϑοίανη μκ. ὕσω,π’. καί το. [Δίςτυΐο ὅς (αἱ τρ,ντ ἀς ἀπ (]Π τητος ἀϊ- 
Οἰτιιτ  μέτοι ϑέσ ες α)ολικῇ πῷ τγεἰς ἡ, Ἐτγπι. Ἠοτγοάοι. πηδιν ἵππῶ, ρτΟ 
10Π|1τς ἐα10 ἀϊχ τ, Ατορἢα. γεῷ. οἷ καὶ γε δ νεωτέρων τας καρδίας 

αυδᾶγ.ἱ ΟΧ το, τγορίἀλγς εχραέξαγς. ϑορπος!, ἴη Αἰδος ἀἰχὶξ 
«ουδιᾶν πεδία, ΚΤ κφ' ταὶ πεδύα, (ΔἸτατα ραν σδτηροϑ, πηδῶν υὑΐ τα ἐ- 
σκαμιμῆδα, β ηἐς ρτατεγρτοαι, τὸν ὅρον ὑπῶρπηδαν, ΒΟ] ιχ, Ὑ14ς ΕΞ 
ταίπη. ἴῃ Αἀαρ8. 

Πηήδημα τος τὸ. ἃς 
Πύδησις ἕως ἡ, (ΑἸτι! 5γ[αἰξατίο. Ῥτο {τερίτιι ὃς τα στα τ ἀριά ΡΠ 

τατουοδεὶ ἀκούειν. 
πιηδωτικὸς τὶ (Π το] αχ Οαζα; αι  τῖπι ἱπρτο θη, Ρ] η, 
Πήδινίθ-γ πη δενον ξύλον [ἐσ ηιπὶ σοη ἢ οἰ η 415 τοπιῖς ἀρτῇ ἀραά ΗΕ: 
αι ἀπποταῖ αῦσδὸς εχ αιιοτιιη ἀπ (ςητοηξία οἶς ξύκον δὔϑετον 
φρὸς τίω; τῆς κώπες καιτασιόυΐω, Πρ σοπβςίς πα 5 τειπῖς ἄρτι 
ἐόΐχις 1ῇ Ηοιποτῖςο τ" ο ἰοξο 1144. εν μέγα δ᾽᾽ ἐΐξραχε φήγινθ. ἐ- 
ξων Βριϑοσιωώῃ 7 ῬΓΟ φηγινίθ- (ττί θεῖο παδινίθ. ]οπηοίο Εἰζατῃ: 
ιοφιοιθῖ αηποτῖαῦ νοΐογος Ργο φήγινθ- {ςτίθετε τη δεν... ἀ 1 - 
φοητες πῆσδος οὔτε (ρεοίοπε ἰἰσηΐ: ν πᾶς δὲ πηδὸς ἀϊσατιιτ ἡ πλάτος 
γε ροτε ἐλ τοιότου ξυΐλου σκϑυαϑνεῖσοι, ἴτα ντ πῆσδος Ἰά6πι πὶ φιιοά 
φυγὸς ἔλριι5. 

Πηδὸς »ἵ, ὁρρα ογηδου]πι, ἰἀτί το γαπγ1» κώπη» ΓΟ ΠΊΠ5 5 ραΪ πιωΐὰ 
ταπηΐ» 118; ὃς τείρσος» ΑΡΟ] ΟΠ. ὅς ̓ἰσηὶ ροπιιθ, Ὑ ΠΘΟΡἨΓ, 

Πηδυλὶς, πέτρα, ΓΑ ΧΊΙΠΊ ἐ αιιο 4414 (ςατατῖτ, 
Ππηδύω, μ.ὐσωχπουχακγίςατιιτιο, ἔπιον 
πύϑα,,. Ρατίοτ. Μ1άς Πιρτὰ ἵπ Πάχα: ὃς ῬΒΒιοτ ΐη πέπον, 6 
Πηκταὶντεὶ, [4 ΠΣ ν τα», αϑροὲ τὸ πεπηγύαι. είν οἢ. ὀ Πκ ταὶ ὀκδρρδα) 

αἰ τὰ ἀεροῦτα,, δι τα, [δα ρΙαπέατα, ΤᾺΞΟρ τ. ἰδ τ.7. σᾶρ. 4. 
ΒΗΠΡΙ Δ ης. ν ᾿ ᾿ : 

Πηκτὴ,ςοπιρασο δα δριιά Απ τότε]. ἰτο 9. Αηῖπι. ςαρῖτ.8ινΒὲ 
σἀρίτιιγ ργο νεπατοτγῖο ἱπυππηθηζο; 4110 Ῥοτάϊςες ἱτγογιτιιτέ 
ΑΥΠορΡ Ιπτέγρ. νἱάς τ] 4ΠῈ σι ἀλη. Πηχ ταὶ ἔοτος δεπὲ σοπὶ- 
Ῥαέϊα ὃζ ςοαρπηοηζατα; τεῆς Ηείγο. ἐν , 

Πηκτικος, σδἰατίοπι ἀρτι5.((οπίληβ, ΟΠΟΓΟτ 5) ΓΟ ΠΟΓΘΙΙΓΠΙ5. πκτῆς- 
κα γάλακτος 7 [16 ζοάσιι4π5. ΤΠΘΟΡ γαίτις ἀξ Ολις Ρ᾽Δητατ. 
Πἶδτο ςισαρ. 2ο.“ηκτικώτεῤφς ὁ λεηῆὸς ἀὐρ,ςοποτοτιοηὶ πλδρῖ5 ΟὉ - 

ΠΟΧΊΠ5, Ἐ 
Τινκτὶς νἰσδος ἦσο ΠξΕΙτἶαπῚ : Ἐτ ΤΩ Ἔτι πλεπτίτ τημῇσιιπ, 1άεπι 

αιιοά μάγάδες. 1ὰς Ατῆςη, 110,1.4.4υὴ{.1|0.8. ῬΟΙΠτιοαρ.6,.Π 469 
ψΔ115:.110 1. Ἡοτοάος, ἀς μος ἃς Ομ γγίοις Ργο Αἰξιι! 4 ζρτο ἰγ- 

τὰ ἴῃ Ἐρίρτ. Ττϑπὶ οἶτον σΟαιιϊ ΠΑ ΓΊ115. : 
πιυκτὸν,1ἃ οἰϊ, υιαῇ σοποτοτὶτιπι, αιιοά οοηφεπίαπο φοποτοίο!δ 

δί φοἰτροοποτοῖί!ς»πος ςἰξ, αϊςαυϊᾷ γε! ἃ οαίοτο,ν οἱ ἃ ἔίσοτα 
Ἴοτα. 2, ΩΥῦ πὴ 
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τὺ φοποτγο[οϊϑεῖ πἀιγάτιιτς Αὐτοῦ. θα νεγὸ σογροτὰ ταί Πηῖ, 

Ἂς οὐϊιπτοιί! ἔλοιίτατο Ργωαϊτα)άοςος Νίοτθοσ. ἴδτο 4. πηκτὸν 
χλκανθον,ατγ πη ητιιπ} [ἀτονίαν σα φεέξοη, τ οἰ οοπτόγο- 
τἴτιιπα ἀϊσαης, 1 οἵ σου! ά, το ςισαρ.το δ. οαημάόγ ἴῃ ΑἹ οχὶ- 
Ρατ, πολλεύχι δ, ἃ λα πηκτὸν ὁμιλαδὲὸν ἢ ἀλὸς οἴχγίω 9 1Δ οἴτ, !οππὶ 
Το Πεῖτίτμην, τὸν ὁρυκτὸν κ᾿ ἐμ μέταλλον, Πικτὸν, ρεέξοη ἀϊοὶ- 
ται ἂρ αἰ τχιῖδιι ἰογθᾶ 7 πα; ὃς σύμφυτον. ΤΙ οἴσοτ!. το 4. 
ΠΔΡ.11. . 

τιωκτὸς οὐ, ὁ, Αχτις»ἱπΗχι5, 4 σο προ Δ 1}15.4 11} σοπραϊαοἰτροοποτο- 
ἴξετο ἀρτιιϑροοιοτοτιι δ οοπιραξ}}} 159 [Ὁ] 1115. πεπηγώς, πακτὸν αἰ- 
δριφον 5 φοτηραξεῖϊς ἀγατγιτη αἰχὶς ΗοΠοα. αα αἰ ετςπείατπη τοῦ 
αὐτογύου, ΘοΡ ΟΟΪ ι Αἴαςο, ἐν χθονὶ πηκτὸν ἐγχίθο, το τὴ ἴῃ τοῦτα 
Ἀχιιηι. πηκτα, δὼ σίτων χἱ, τἀ θύσας, ΓΠτογρι. ΑἸ τορ ἢ, 

ΤΙυλαγθνες Οἱ Βδητοδ, σϑδϑὶ τὸ ἐκ πυλξ γεγογέγαι, φια ὁ ἰατο [ει τοῦτα 
. Ρτορματῖ, Ηἰ δὲ ποηλόγονοι ἃ (ΔΙ Π!πιάσῃο ἀϊσιητιιγ. γπληο ἤη 
Τουιο τ. πηλογόνων ἐλατῆρᾳ διχᾳσπόχον ἐρανίδῃσι, 1ὰ εἴς, γιγαντοσδιώ- 
καϊου,γιγαντολετῆρα, ἀριι Ηςίγοἰλιν το ἰερίτιιγ πολόΐγονες γέροντες, 

τ σαλαιοὶ γηγμυεὶς δτορἤαμο πηλαγῦνες [πη οἰκήτορες τῆς «πηλαγονίας., 
4 μοίρᾳ εξ πῆς Μακε ονίας͵ 

Μηλακίξῳ,}ΠΠππιΔ ον φενακίξω, Πηλακίζειν, τοῦτο δέβσοτγο, ππρτοθυαίο. 
Ῥ] Διο το ἣν 16 ων ᾿ 

Τιηλακισμὸς δ δ. Π ΠΟ. Ορργο συμ πη σου τίσ ο 149 ἐμπαιγμ ότι πηλα- 
γχεσμος ργορτιὸ Πρηϊῆσας [πὶ ΜΠ τί οποπι. ὃς αἰρεγποηςεῆι 45: 

“Ροτιίαμτον ἢν ὃς ῬΟΥ σοπειπης 1 : Ροπογδ] τοῦ νοτο ἐς αμλαιιῖ5᾽ 
«αἰτίᾳ Ἰη οἰ σηῦο σοὨτι πο] 1α ὃς Ργοῦτο ἐϊοίτιν Ετγπιοίου. 
ὃς δι114, ᾿ 

τινλαμιβ, ὑ δὸς, ἡ, Γοτ! δἵτιιγ ὃ πυλαμὴς ἰδὸς» ἐΓα ιιδητίι5 ρο ατηγ 8 ΘΧ α 
τπγηποτυιπῖ σοπογο: ἀϊξξ φιὸά ἴῃ ἰπτο παίζαταγ, Μ 146. ΚΠ ΔὩ. 
Οαξανη Αὐἰίζος. ν ογτῖς πλοία πη ὅς Ππηατίαην, δά ςπΊ αἰςοίτιιγ 
ϑυωνὶς» Ασϊζοτιό. ΑἢἸπγ.ςαρ.17. Τητεῖ οἰ 5 46} σατὶ ΠΤ πὸ 5 σοη- 
{δτυγ ροίδπλι5 ΟΠαΙ ες ουΐαρντ γος σοὶ. Π1.7..σἀρ.16.ἰἸοῖτατ 
διιτοιτν ρ΄ Δμη115 ὅσο πὸ πηλ,ἱνα ἰπτουντ παῖς Εείζι5. εἰς ρι[υἱς 
“481 ρεταέϊζο ἀπο τ  πι}5 γοσάταν. ) 

Πῆλε, νἸρδγδ τ σο οἰ: πάγλω, ΑΡΟΙ].». Αὐσοῃ, πῆλε )᾽ χὥκς,], 
Ὡρρσεξλλλετο,αοἰταἰλαῦ (ειὶ ἀρίταιμῖτ, πῆλέ, αὐόπτολνες κ ἀὐέσηον, Εο- 
τιον. 14, 

Πυλ εία ϑέτι,ὁ Τ ποτὶ ΡΟ ςα,ΡὨΙ]οὐξτιὰ Ρεῖθο ράτγς Ασομ 1. 
Πυλείδης ἀχεθιϑὺς, ΟΣ. ΕΠ1α ἀ.πηλέως πῶς. 
ΤΙκλεῖον δόρυ, ΡΕ οἷα Παίζα,:. Α Ομ] 5οῖη Ἐρίσυ. 
Τιἡλείων,ων 9-,ἱ, πυλείδης, ΡΟ 1465. πο πγθ Ραγγοην πιΐσιι). Π|α 4, ἀν 

πηλείωνι δ᾽ ἀχΘ- γἤνετο, 
τιηλιδ) ς, εἴθ. ὃς ῬΕΪςιι5) Π 115. Αξαςϊ, ΤΟοτ ἴῃ Ἐπαρτ, ΤΠπυλδὺς ὃς Τελα- 

μῶν, ΠΠ1]) βᾶςι.ΜΊάς ἴῃ ἀϊέλιοπο αἴγινα,πηλοὶς ἔλαξε μώχωραν,Α.- 
τ ἘΟ ΡΒ. Τατόγρτ. ἢς ἀϊοίταν ἀρά Η πιεῖ, ἀς θεἶϊο καὶ ἀπάτη, 
ταπα ἃ πγος 

ΤΙΠΝληγύνες οἱ στηλειγθνες, : 
ΤΙηλυϊαίδης , ῬΟΙ 465.» ΡαϊΓΟΠνΠΊΪΟΙ1ΠῚ.5 ῬΓΟ «πηλείδης,, Ἰὰ εἰἘ ὁ τοῦ 

ππηλΐως πῶς. ἘΤΟΥΉοτ. 16εἰ, πηληϊα δέω αἰ χιλλῖθο»ἷα οἵδ, τοῦ πηλέως 
στα,δὸς. 

Ττηλ ήκε σα οτος» το, ΠΤ οἰ ς.ἔαςοι!ς,ἱπιροἴπατα. πηληκί πιὰ τει, φενακέσμα - 
τας ιια: ὃς πίωημίσμαται. 

Τπηληξ 9 ἡκος 9 γ σα 16 Δ΄. σα [5 9 ἡ αὔρετεφαλαια, Δρι4 Ἡείν ομ πὶ. 
πόλιξ, 

ΤΙηλιαὲ γα δοσ. 00 1145 ἰια τα, τὰ Α(Ἠ11165 ΓΟ] τις ντεσατυγ:α ν  γατγὶχ, 
ἀϊξμλ ἀπὸ τ σΐλαμος εἰς ἃ νιδταμάο,αις ἃ ΡεΪιο ταοηῖς, νης 
πατα ἔτ.  ος Ηοι,. 114 4.5. 

Ἡηλίκος,κ.6) Πα ητι5γτὰτη στδηῖς. ῬαυἾ 5 ν εἰ τ, Οαίατας, ἴσε- 
τε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χέρί, αιίθιις οἰϊοη αν (ς 
Ῥίεπίοτγος ἀσαιιο νθεγίογος [Ππογᾶ5 πα πλαπιι (στ Πα. ἕως αὐ κα 
πηλίκον τέκνον, ΙΔ Π4 11) βιογῖς τδη τ] 115 ΠῚ ς᾽ Ασιτου, Π16.5.Ετῃς 
ς.6.ἐρωτυματικὸν ο[Ἐ πηλίκος ὃζ [πςοιιπή τ} αιιαηταη ας ρίζατοντ 

πός (ὃ. υπύσυο ποῖ Θ- αὐτου (οι ἀπ πὶ ἡ ]ς: τὲς αζοτα [οὔ τι 
[υνΠαπτίαιη, τεῦ, ὗ 

ΤΙηλικό της ϑ τος. Παρ αἰ ΓΟ. ΠῊ ΡΠ ει. Δ ητῖτας, 
ΤΙ λινολεκὶ ςυὐγσατίπιι5 Πρ] πα ατοιις ἀριιά ΡΟ] σοι. ' 
Τιήλινδ., κα δ, Πτοιι59 ὁ [πτὸ ἔέλιι5. σηλώδως, ΟΖ 1.2. Οταηι.οἱ πλώτ-- 

φογτες πατηλίνοις, ϑζσ. ΓΟΊΊΟ Ἐ αὐόρίαν τας (οἸ]Ἰσοε. 
Πήλιον οτος ΡΕΙ ΟΠ 5 ποπς Τ γαςίδ;, ἔςι 9). καὶ πόλις ϑτοσαλίας, ΨΊ14α 

Ῥμαιιοῖ. 
ΤΙυλόγονίδ. γἱάς ἤιρΓα ἵπ πηλαγόνος. 
Τπηλοξάτυς, 56.411} ΡῸγ [πτιῖπὶ στα αἴ τιΓ. 
Πηχοδομέω,ἰττο πἰ άτιπα σομήπτιοτάς Ηἰγιιπ τη διι5 ἀϊοίτιιγ, πηλοϑὸ- 

μεῖ ϑείλα μον ῖυι ἘΡΊ σταπη, ̓ ηἀς πνλούόριος αν ἃ Πτο τις ἂὐ πὸ- 
λοσομος ὁ το {Ἐγιιζξιι5, 

Τιηλοδόμοις τοίχοις. δ᾽ οἴ. 
Τιϊλοποιχεῖν. ατιΠτὶ σα  σατουκὶ βωλοκοπεῖν, 
ΤΠηλοπειτί δὲς, αἵ ν οἷ πηλοξατί δες ΡΟΓΟΠ 65 [αὐ ηἶσ ἀϊ σι! ΠΤ 5 σα σοα- 

τποητα αἰτιοῦα.. ἢς αἰέξγα. αι ἃ 115 ργοου] σοῖωγ ἰμταπι 9 νο] ἐπ 
οαπο Ἰησοάδτιτ:ὰ πηλὸς, ἃς πατεῖν ἡ βαἥνειν:4 110 ποπιίπο ἀϊςιη- 
τιν ὃζ αὐόύλαι,ντὶ τείζατιιν ΗἸΡΡοοτ. 
Τιηλοπλ ἴσος ου, ὁ, ἤρα 1155 4] ὦ Πμτο ἀτις ἀγ Ὶ} 14 Πιμ τι! 65 ἤη- 

Βῖτι Ργομποτῆςῖ Εριτἢ. Γιοΐδη. 
Συλαποιὸς, Ηρ τι5γ τα [ατο Παχὶτ, Ν 412. Α]οχαη ΑΡεγοά, 

᾿ Πυλὸς, οὐ, σοσῃιπῖ, ΠΙσλιισοτενγα ἀαιια ἰγγίρατα, το ]] 

Π 

ο βρεχομβῥηγίπαιῖτ Τητετρτ. Ἡοπτοτ. ἢ 14. ἐς Σπὸ τοῦ σα ν.: 
ὙΠ ΟΡ ΒγιΒητοτ. ι0..4.ς 9. η θυστλῖπο Ν 110 κσηλὸν νορδῖ ἐς 
φορῆ [μἀτίη ὸνν υἱσὸ [4 τα. πηλὸς κεραμικὸςν ογεῖα σις 
ῃς Τητογρτος ἱο σου! 4. πηλῷ πλάσματα ἀξ Ποπηϊαϊδιισ. Ατ ς 
Ρ ιλῃ.ν τεὸς τὸν πηλὸν ασφαίλεια, ἀάτιογῇι5 Τατιῖπι, Τμυογα, ' 

. πηλὸς πριχώδης δριιά Ηρροοτζαζ.3.κδρὲ νούσων, [ΓΏΓ ΟΙΙ ΠῚ [ς 
{υὐᾳέζιιμι. ἐκτὸς πηλοῦ πόσας ἐάν. Οχῖτα [πξι! τ Ῥε ΗΝ ε 

Ῥτοιιοτῖ, ἐς 8 4] [8 εχ ἀϊ πο" ποσοεῖο ἐχροάϊεγηπε οὶ 
αὐοὶεα ομα της. Ἡοτατίις πος τοιρεχιτΝ οι 
ὯῸ σἰρΊ η5 πο] οὕς ρίδηγαιη. ΤΙνλὸς τ ΟΠ οΚ πος 
γοςληζιόι τοῦ ποίλλειν κὺρ, σείειν γ᾽ μὴ ταὶ φρένας, νά ο χα 
γἰπιιΠ} ν θη ιτ, ον το τ ὶ 

᾿Πηλὸς, πιο ττατ λ1γ1. Ἐ πιον {1 465. ππηλὸν ργασον , [Ὡς ΠΊΟΥ 
το Ρ}»» ' ν᾽ ἷ 
Πηλύέϑυ (δι. Ρατγοσ θη 89 ̓πλμ πὶ σοπεια ἤθη. 
Τπηλυργϑς. ΠσῈ 59 η Π10 το δα ρίξει αν ἴσο ΟΡ ογαΠ5. 
᾿Πηλεσιώτας νοσλπτ, 411 1 ἰπιτὸ {{πἼπ|5 οο γροῦῖς σοπίίτα 

(μας (ξητίτο σα! ο 14, ]ετομ ἴῃ οαρ.1.9. ΕΠ οτο πη, τος 
Πηλοφορέιν,᾿ ατιῖτη ἔς τγο ἐς ἐπουταγῖο, Αὐ Πτορ ἢ, ὲ 
Πμλοφρύςρευ οὐ» ὦ) οσὐεπιδηεὶ Δι 1115 5 ἘΠ ΕΓ ΘΟ ΠΑΓΙῸΙΣ 5 μηΐϑιο 

τέχνης. ' : ἐδον 

ἹΠυλοχὺ τοῖς ϑοιλ μοι ἱπ ἘΡΊστΙΡτο ῃἰ 415 Πἰ τα πη. 
Πηλυγίεγε χ Πογγοῦο ἐγ ριάϊτας, ΤΥ Πλ. ροτῖι «συγυλὶς, ψῈ 

ΡΟΙΙΟηΙ} εἀϊτίοη 5. Ποηγυλὶὲς ὀκρυύεντος αὐαασγεέεσοι μυχ 
χὲς" ἀῤγινόεοσαν εἰ εἰ πἰθιτέπ ρφε πάχνην. ᾿ 

Πηλυξ, ῥαγὲς, ΠΠΠὰτα. Πήλυξ, τα ὃς στ [τὰ σα] τσ), ὁ τῇ, 
λαϊάς λοφίΘ.. Καὶ ὄργανόν τι ψαλτήρκον » ΡΟΙ ΠΧ, ἀρια Ηοπι 
δτιτ σήληξς γεγοῦίηιις ρον ἢ ὃς Ποῃ Ῥ᾽Ὸ φοηο βαΐςαςς, 
ἱρία ραίσα,νε Ζιιδτι ροηαῖ αἷοὲ κροτα φοισι ΕΓ 1 116 115 οἱ 
μου ἐριτῆοτοη. 

Τπηλώδης εἴθο, ὁ, σεῃἴπ|5.ξαροιιξοητε 59} Ππρ 5. 
Τὴ μφι,ατος το οἰ εἰ 6 5.14 ξιιγα σα Πλ1 τα 9» ΠΟΧ ον {ΠῚ Π οἷ, 

ΕΧ τΙ 0 Κφικόν, βλάξ νόσημα ἀρ δορίχος!, ποίϑος, Ὁ 
γδνυύμε μ᾽ ζῶ ἐδέκτο, πῆμα δύνε,οχα Ἰη οττιιη1)}.} 
φρ᾽ ἔτι πύγχυ δ ύης ὅ)ι κτῆμα γγνοίμίω,ντ ἀοἴοτε ῬΘΏΙΓΙΙΒ 

τον Ππηνν τ (ρου πλΠ τ ο οαλονε δάθις οπγπΐηο (ᾶ, 
Τὴ ΠΏ σαἰα πλἰ γα τε ΠῚ, ἱ. ἧνα ὅθ ταῖς συμζ(εξηκίας τιμωρίαις 
ζίω ὑπομείν αμμιγντ ἐχροηὶς ὨΙὰν δῖς πῆμα κακοῦ αἰς τι 
τηθΓο 90 δ', γ» δ) γὸ ζϑὺ)ς ἤρτυε πῆμα κακοῖο, ᾿ 

ΤΙ μκαύνομτα)» ὃς Τημμήν ὦ, ΠΟςς να 1} 0. οὐ δοηίο.οΠοϊο.ἡ 
ἀουιηιξητο, βλάπ]ω. ζυμιώ, Ια 'ἀο «οἴει ον ὁδ', ξ, ἐδὲ σις 
πουμονϑ. Ἐς Π|λ4.γ, ὁππότερρι τρότερρι ὑαῇβ ὅρκια πηρνε 
ψειαν.» δαὶ τὸ παρε εἶν αὐ δ ) ἸΠ411Ὸ Ἰητοῦρτο8. ΑὙΠῸΡ 
ΑσΠαγπαί, Οὐσ᾽ ον. αὐϑρώίασων υἰισοψονων σε «σημαν εἴ 
βχάψει, λυπήσει, ἀυμανοδαῃ 9 ἰαάατ : νμάς ἀρτιά δορ ο 
γὸ ποιίσῃς ἴσι πημφθνου μῆνθ... 14 οἴξ .. βλαζησομᾷ-, { 
{πὶ 111. 

Πημκᾷν τὸρο ΠΟ ΧΙ. 

ΤΙημμονὴ ἡ ς. ἡ ΠΟ σι δ ητα πη, ἀοττΙ πηθητιιπ, βλαζη, ᾿ 
Πημμονὸν, τὸ, τ μουπημονον εἴργοι ϑεὸς Εύτιρι 4 (οἀ ξοιταῖϊο ἰς 

νἱμὺ αὰς ἀεπσοηάμηι ἃ πομηΐμᾶτ, πηρμονὸς αι ΠρΡΩΝ 
βλάτπων. ᾿ 

Πῆμος, φιιαηῆο οτἑωΐκῳ, 
Πιίιύα, Ἡείγς. ἀπίων, εἰς δον Θῃ σα πὶ πγυΐάτο. ΤΠ 
πιίωέλοψ αἰὶς ἀγα σαἰτιάϊη 6 σο] πιρατγαπατὶ Π11}15, Οα ζᾶ ἴῃ Ὕ 

ἤζοτοῖς, Οτασάμι νοσοπὶ τε ̓ ηιῖτ. ΡΟ πο  ορ55Ά115 41 Υ ἱ Ἴ 
ἴῃ 4415. Δ τἰ τον, Π.8,Α πη. ΔΡ.3. ἮΝ 

Πμύν,νς »νἹ γμόταξα, ἔμ τις οἰτρακτος, νη μα, αϑοαὶ τὸ πέγω τὸ ἐνερ γι 
Πίωίζω, νὰ ὀιυπ ων ζω νὴ ὥστο αἰωυίζω, ([τῖπα ὁ οἷο ἀξάιιοο ὃς 

110 {ΗΠ οἰτοιεπδέξιι. ΑὙΠτορ ΒΝ, βατρά.ὃς ἀυπῴ τήμερον ἐμ 
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"πιωίκα, αιιαν οἷ ο[ς, πότε : ἀϊοἰτίγχιις ρτο ρυϊὲ ἀς ἐπὴν, 
τἰβ.7. ν 6} να]4ς οχίριο τοπυροτὶς Ἰητογια ]ο, σὰν 
μέρας, ΑὐἸ ΟΡ νᾶπ.!ητογρτ. ΑὙΠΈορμαη πὶ Αὐὴ δι πίωίκ᾽ ἿΝ 
λετοιςοατιᾶ10 ΠΙΟτΓΙΙΙ5 εἴτ, γο] ρογ τ, ἰα εἴτ, πότε δία ἐσ 
σειρεέλκει. 

ΤΙκυίκη ς ης 5 5 Ἰάοτη αιιοΐ αὐρίϑενος κόμην σ4 ]ογΊ ΠΕ 111; 
«προκόμιον «ρρᾶνε τὸν ἡ ΡΟΙ]οὶ : αἰξακεφαλα α τρεχωτὴ, 8, 
κυ, ἴμλιςίαι. ι 

πίωικέζειν, ρτο 60 ηιιοά οἵδ ἔιιςο ἃς ἔγαιιάς νεῖγώπαταν,, Ὁ 
Πιίωίκισμα. τος. τὸς ξιΟιΙ 551 ΠῈΡ οἰ ετα, πολίκισμα, ἊΣ 
Πιίυυίον, ας το δα: ὁ ἄπεακτος εἰς ὃν εἰχέται καὶ κρόκος ἔ Π5 σιο ΤΟΙ 

αὐἴτασ τγασηατν πᾶς ἐκ ωίζερτο ἀφελκύα,ν οἱ ξώγω ΡΟ] Ιαςὶ, 
γῇον͵ ἀγα ϑὲς,Ιὰ εἴπ» α] οὨλιῖ5. Γἄοπι ΡΟ] ΙΧ. ἀνομαίζετο δι τινα κ᾽ ἐν 
νία . ἃ τοῖς πλακοῖσιν ἐπετίθετο. τροσεοικότω πίωϊοις : χϑυκᾳ ὃ (ὦ Ὕ 
χέόαν, Ἡ ΟΠΊΟΓΙΙ5. τοί ἰον τἰξ ἐχκουσοῦ, 1λοάτιΠὶ ιίάατη ἜΧρομιὶ ̓  

ἰϊδιηςη. ς ἰ 
Ἡιυΐον, τὸ, ἐς τι πη εχ ουτιςὶς σοπογάτιπι. Ασπξοσο ᾿Π πογι . ἡ 

ςι σα ρ.19. γίνονται 3) Κὶ ταὶ «ἰιυΐα καὶ ποὶ υἵτῶρα ὀκ ταγων καιματων τοιοῦ ᾿ ̓ ᾿ 
ἀἰ κυμοίνουσι τὴ πορείᾳ, 9 τὺ ὡροσβᾶσω το ἑτέρῳ κοίμψασαι ὄθμριήνος: Ἦ 
Οαδα βυχιτοαοίατι, ὙΠ ΟΡαη. ἴα Ν εἰρῖ 5 κείσφϑνον ὥασερ αἰνϑ. 
βινουυῆνῳ, ΤΙητογρτος ἀπιη4] αἷς οἵα οἰμ]οὶ Πρ Ὁ: τ δροαίτ 

᾿ Ρ' 

ἴηι 
δεν, 



ἩΜΠΊΤΗ 
10] ,ἐμπὶς»κανωψ. Γιὶ Ι ᾿ ᾿ 

χτατα, ὕφασμοει, «ἰωίσμιατοιν ΑΙ ΟΡ ΙΝ ἀς το} 15 ἀγα ποάτιπη 

δεν ἰ.. ᾿ μοι ο: 
" ἡ, ια!ῖ Ἀχῖο; σοπροίατίο, σοπογοτῖο, ἰρ Πατῖο 9 (ο- 

αἰ αϊ τοῖς ἀγχις δας οἰκεῖθ., ἃ πάω, πώ, ΡοίΠά6ο ἤτις ἀς- 
᾿υαῇ ὁ υἷ αγχις εἰας ὄθηκτητος συγζενὴς. ῥτΟΡΊΠάιμΙς » ςῸ ' 
ΗΠ εΠοι,, Ἡοαλ. 1 4,γ.ὁφρ᾽ ἴδὴς πηοις τε φίλοις τερῖ δῦ χωτ 

γηνεις, Μ 14 ο Παος. : 
᾿α β ηἰταδοσυγίοαικξία ΡτΟΡ παι ταβ, ΔΡΟΠΙοη. ὩΝὴι 
[ιι5,ροτα,κώρυκοσ,ϑυλαξ. Ἐτ Ραταςπλῖα, πῆωχξ «ἴα οὐ 
πιοπάϊοι ρογα πο ἐπ ρ [οτιιτ)ϑιά. Αἰζορ.ῖα Ρ]ατο; 

᾿χουτειγ δίς. ᾿ ᾿ ἱ 
Ατὶο, ἡΡΌγα ἃ δοποσα, ϑυλαΐμον κωρύκεον; 

᾿ ὡς, το πο 5. ἢς ἀϊέζις 4ιια σσειρὶν «ἴϑᾷ τὸ απείρεδϑοι 
ἰτέκνα γι τα αϊτ Ετγηιοίον, ἃ διυίαα εἰς ἀϊοίειιν τὸ 

τιϑίοτο ρογο, ἴῃ ἘρΊστ 4 στο Ρογὰ αἰ Πἰρατατ. 
Θ᾽ δ σΟΓΡΟτς θη ἴπτορτο [ςἃ πλιιτ]ο, πποσιθτα [Ο[- 
Οἷἢ! ΟΡΡΟΙΙΓΗΙΓ ἀασηξϑς. , 

ῖ ἀπ Πατιισ»σατοι!5»αὐάπτρος, [τι Χατιι5) ΕἸ οι, Πα. 
(ωστά μῆν αἱ ,ἀτηρφν ϑέσεεν:ν δ΄ ΓΠτοΓρΓ. τοι τῆς τέχνης ἐπαυσαν 
αὐτὸν ἐποίηταιν, νὶ ὗε τίωυ φωνίω ἐξλαψαν. ασηεθς γδ καλέϊ- 

πὶ μέρος τοῦ σίδματος βεβχλαμμίνϑ..1Π Ἐρτρταιη σηρὸς ὁ μῷ 
αρόμωασι,αἶτοτ νἸτίατιις ρο α115 5 ἀἴτογ οσιδὶς σάρτιιδ, 
1ΠῚ αὐτοπὰ Δετίςσοβ ργοξογγς σσῆρον,ντ ἢ ρον: [εὰ ται πο 
ασταατα ἴῃ (Θ’ τοι πηϊπαῖα ΠΟπλϊΠανργασς ἀφητῖθι5 π5 

αι ΘΠτ115 ἀσια ΠτιΓοντ σησςοπηλος, . ; 
᾿ς τα τ1 } ον ἀςτγιιησΟ δου ΓΙ ΠΡΟ ἴπ Τρ. 

Ῥοδ ἀερσυαιοσίχου αι ἀονσα:ςονροτιιοτγονβλώπηω,Α - 
{πεαήρωται τὰ ϑἔλεα, ἔα: πιῖπα; πταηςα ΟὈ] ἴλαις πᾶ: 
ἀπτιπετηρω μῆν Φ-, πη ποιι5. πη α}} 15» ΑΙ Ἐοτ  γϑυέσ, , 

ὦ περ ὅξιν ἀἴῤῥεν πεπηρωμῆλον, πάπα ἔα αλΐηα ρογίμάς ς 
αὐτὶ [ατὶις. πεσηρωυῆνον τετραπφωω « [5 ἱπιροτοάψις 

θ65.ΠΟη ἑπτοστα, [ε ἀοροπογαις αιιαάτιρο5. Θατ, φὴ- 
ἐλίδ Δ ὈΥΠ15 δὲ ἔπαιτ1 15 οτατο ΡΒΊ]ΟΙρΡΗ. γῆα πεπηρω- 

15 πο πισταἷη Ἐρῖρτ. μὴ 
τι σατο ΡΠ 8. αιια[Π πνπτ!]ατὶ ογπαζαγας ΟὈ Πα ς ν τί απ 

᾿ δ ρατβ σογρογίβοίσαζα οχ Αὐιΐζοτ. 
ἔτ 5. πηι} τι» ἀοτγιποατε5,ἀθσιαγγάτι!ς. ΠηαΠΟἰ1 5», ρταῖια-- 

μν γπετηρωνί 9..0 δα ἢις:Θαζα,ἱπιροιξεέζις : Χο οατι5 5 [πι- 
ἐμιᾳ Τὶ , 

ΠῚ 

ἡ μαι 

ἡ πῇ 

εἰγηὴ 
ἰχεμὰ 
ΠΗ 
μ πμήῳ 

ΤῊ 

Ἵ, βλαδι,λύ πηντύφλωσις, σποἰτας»ὀφϑελμία, ἀεττησατίο 
Ἢ ομυὴ ΟΠ ατῖο. Ὁ ΠῸ ρτίης! 1) Ασργτ τ. 7. Ἐπ! ἴσοτ. σαρ. τ, 
δ, ἐκ πρᾶι ε(ρφύπῶν 5 Ῥίατο εἰς Τιορτν, 8'» πηστη ΒΓΟ τι ΡῸΓ 
δ τταπουτιοη 5. Ατἰζοτ,θ σοπεγατ. 4. οτίαπι εἴτε αἷς πη- 

"εἰς κἡ μεταξυλας ᾿πτογΠατι αν ραττι πη: Οζα ἀετγίπιοητα γοή- 

ἰὺ, 

ἐμ 
ἐ{ι0 

ῬΑ πιιγιισ. πησό μήν Ὁ. πολὰ αἱ λυπροὶ, πηα!τα ραήΠιιτιις στ ῖα, 

πὴγ' ὕω σοσο:ΠοΑρτο.πήσσει γάλα, δίς. Ιας σορίτ; ας σοά- 
τοίς,Π1..4.ςρ.286. πήσσει ταὶ διαλελυμῆϑα (οΟἸττα σΘητγα 
πιοὶ αἰ ΠΠρατὰ σορ τ, Ἀπιε 5: Γοἷπτα σοαριυ!ατ, Ματςεὶ. 
10.4.6 4.239. 
Εἰμὶ νεγθο πήσσω,ΟΔΖα [16.3.γαπι, (τι δίτιιγ ὃζ 
ςραῇται πυετία (γί ρτιιγα πετύα [δ πποηοσὲ πᾶπη πα. 
πιαύεια Ῥτοπποἢτοτίππι εἰς ργορὸ Γἀπτρίαοτιπι ἴτα μῸ 

ται δε τὸ πί τις πολλας ἐΐ χήν. ᾿ ἣν» 

δ ον δ. Προς σα τα ς ξυλάρμον στηχυ νον. δ! 4.6 
δίτα ἴς»ν υΐπς οὐδ εἰ, πυγώνιώθ, κφυλὸς αηχύώθ., Ὀἱ οί, 
(θὰ Αἰργρεία. 
Ατεῖοὶ νοσαπτ Ποίοτγιπ σσητίποηβ τοπγιι δά [04]- 

ὑ 
ἼΠΠ 

εν 

".. ἢ 
ἣν πὸ 

ον 
ἰσμη 

πὲ ἐ 
,͵ 5, 

ἿΝ 
πιὸ 

ῬΟΙΓΟπ. Βο .(ς φιο ν]4ο Ετγπ1. ᾿ 
ῬΟΙ ΟΓΙΟΓ γεπγΐ ρᾶτ5 5 γα ντ ΑΡΟ]]. ἰοστιπὶ σοπτίῃοηϑ τα- 

(πα! πτιιπι; Ετγ πον τάς Ρ διιοτ. 
ΠΡ τα 15. ; 

1η4. οὐὐδίτιις, ντ σαζα γοΥτῖς ΟΧ Αὐποτοῖς »ἴεχ Ῥαϊ- 
ἐπὶ το π ἀτα, Ἡ ογο ἀοτ Πρ το (δοιιπἀο. ν πᾶς αὐέρ τετερέστης 
{π ππασπιισοαριά Αὐἰορ ια. πήχεις ἐσσι, τας πίϊιτᾶς γεῖ- 
» ΑΙ Πορἢληςς τγαπῇατὲ ποπηϊπαιῖτ. ΑΙ] εχ Θαίεηο δὰ 

ἢ. ΟΠ] ριιης σσἤχιω οἵε Ἰλσογτιιτι ( τα: Ραγ5 εἰ ἃ ὕτα- 
ππαπιις Ἠοχιιηι. 14 εἰς, διάσυμοι δπὸ τοῦ ὠλεχρανε φεὺς τίν 

ν) ἀγκώνα νοτὸ σιιδίτιπι βοχύπηαιιε Βταςμί), Ῥοττὸ ἰ4επὶ 
χπτοντ αὐτῆοῦ ΡΟ  πχ; πῆχις ἃς ὠλένην ν πάς ν  ηα ἃ [ματὶ- 

τδγατίοα ν] παπι ν ας δδγοτιισ ἤρατίιπι οἰϊο,ιιαητιῖπι νετα- 
ἍΠ115 Ἔχτξα τη γ) τα: ἰδ ὀργηἰ ΡΟΠΠιΙΟ "ἴσος ΑἸΔ]οντ δος 

πον ἰηδιπ νη ταητύλτηι σι δῖτο πιοξίδηταγιν Ἔγιὶπε σα Ίτιι5 
τὰς οτϊἅπη νάγίοτατος ἀἀανίττῖτ. ΕἸῈ ἐπί πὶ οἰ ἴτιις [ς(χιὶ - 

ὶ Ρα5,14 εἴ, (ὸχ ῬαΪπτοτιπι πες νἸΡῖπτὶ “ΠΤ ἀἱρίτοτιιπ : ὃς 
ίς πηῖποτ ἀϊςιτιτ. Εἰ ὅς πᾶχις ὃ βασιληϊ 9. Βοτοάοτο, εἴν ει 

δα τορίυι, αὶ τγίθιις ἀἰρ τὶς Ταῖτο σα ἶτο πιλίοτ. Θοπίμια- 

ει 
πὴ 

ΠῚ 46. 

ηἷς γογό,Ζιιο5 μαβοῦ ροίοσ: Μαϊογποιιοπη: ΟΘΟΠΊοτΓ ΟΣ οἱι-- 
διτως (ὸχ οΠ οι διτογαιη» νὰ τγαα ς Οτίβοηδς ἴῃ ἐδγπηοηΐθιι5 

᾿ἴἀρργ Οςηςἤιη, ὃς Β. ΔΕΒ  ΐπιις Πδγο ργίπνο Οὐ το, ἤιροτ 
ἐμηάοπιὶ [ἰδτιιτα. [τὰ ας] ἰπτο! Πρίτωγ δι 145 5 οἴ πὶ {111 
πα χιςν τὸ ἀστο τοῦ αἰγκωνίθ- μέχοι “ἦν δωκτυλὼν τῆς χίεὺς ἔκ αμα.ὁ πῆ- 
χις ἔχε πόσας β, ὁ ὃ ποιὰ, δακτύλοις ις-, Ιοαιυιταγ αὐτο πη ἐς οὐ το 
φΟΠΙΠΊμηΪ. ΡΟλΠ ΙΧ, Αἰπὸ 3. τοῦ ὠλεχρ αν πορὸς τὸ τού μέσου δακτύλου 
εἴκρον, τοὶ δγώςημκοι ασῦχις, οἰ, σιιοΐτιις, οἰ ττογοαροο σία: ἴῃ - 
τοῦ ΠΊς41) δγαο νι} Ηοχαιηλν ὃς ἀἸμ τὰ πγοιψι} (ιπηπιϊτατομη ἰητοῦ- 
ρα, Πῆχις οτἴαπη ἃ σα δῖτὶ ΠπμΠἸταζτης (σιιγη δ ἀῃρι]ος 
τοξζος Ηςέξιτιιν δὈγασ μαι ) ργο ἀτο το ΐξογιιπ ἱπίξειτσθῆτο 
Γαιηΐτιι οχ ἀπιαίσιις τοραιΠς ςοαρπηξτατίϑ 4 ἀῃ ρα πὶ γοόξιπι: 
4ιιο« βιργὰ ποίξτὶ να] ὸ νοςαιι ἐἰζμμέιντε: Γιατὶ πὸ αἰοῖτας ποῖ- 
Ὠλ49 14 εἴπ, γνώμων: Ποιτ τορὶι] οἹδ κοίνων:πλι1ΠΠ|Ὸ στα ϑιμητδια ἢ - 
τις Προ Πα(ιια: ἐχ πογπιὰ μτν τογτὶα αὐ {τὰ Ρέτ τς ἀπ τορὰ- 
ἰὰ ὃς [αϑτεηίὰ τεϊαπρίο, ταις Ροπάρητο ροτροηάίσι!ο ἂν 
Δηριο αι γαξξιις εἰἴ) χοίϑετος νούατας ἃ ἀομγιΠη Ρογροημάϊςι 
ποιηΐηον αἰ ρὸ πένθη : ἃς πιᾶτουϊαΓ 7 4105 σαΓροηταγίος νο- 
σαητ,αΠΉ{ΠΠ Πτις [πο ΟΠ οφνταπτιν αὐ οχὶσοπεαπη γοξξίειι- 
ἀϊηδ,ἤΠοιι ὃς γορεία [δεῖ Ργαοὶρεὸ, Πυπέξοτος Πρ. Π δά οχ- 
ῬΙογαηάας ἀϊγεζεξιοιος ἃς Ἰοηρίτιαϊπες : δτοιμτέγαιις ἐχίριη- 
τιιγ ἰοσἐτἀίηες αὶ τΟρ  ἀΠῚ, αν] ρογροηη οι! πὶ αἰ εἰ τινά 659 
ὃζ δὰ πογηλλπη ἀηραλ, Ψηάς Εις! Π ἀἴαιιο ὀχροάϊτα τατον ΕΓ 
ἸΝοπλοί τγίβινατιιν πογπτα ἴῃ Ερίργατη, Η νέμεσις πορολ ίγει παρῇ πάν 
χεῖ,τῷτε χαλινῷ, Μησ᾽ ἄμετρον τι ποιεῖν, μήτ᾽ ἀχοίλινα χέγειν, Ε΄ 4- 
1το.Η υἦμεσις πσῆχιω» κφιτέχω.τινός οὕγεκᾳ; λέξεις, Π σιν εὐποιγζέλλω, 
ἐβησδεν τὸν τοὶ μέτιρφν.ν Οἱ συ} δίτιμι τγαυ τ] οι πητ», ντ Εγαΐπηις 'ῃ 
Αἀάριῖν» ογγοῦς ᾿μ ΠΡ ἢν 4ιισαν ὃς ριέλιγα ΙΝ οπτεῆς ἴῃ ΔΠΓΙΠΙΙ 5 
πιο πη Θητ5 ἀστοριτ.. 6 ΟῸ Πῆήχιςὰ οιοἱτὶ 5 νο! πογηια ἔου πιὰ 
ΠΡ ΠΥ νοςάτι το ρατς οἰτμα τος 4118: νογεί οι! Πο5 σΟητΙ Ποῖ αμ- 
θὲς Πά4ες σοῃτοπαιπτιν ἅς] αχαμτιιτ»ὶά οἵδ ΗΠ οπίοτο ζυγς. 1- 
8ι1πι.. Τητογργεϑ Π146....,ζυγὸςοἸπατ, ὁ πῖῦχις τῆς κιϑεέρας ᾧ ἔγκην: 
ταὶ οἱ κόλλαίοι, ἕτω ἢ λέγον ταὶ οἱ ποίαταλοι, ὧν οἱ ἁπῆοντω αἱ χορδα). 

Το χις ἴῃ ἄγοι! ἰά ο[Ὁ. ρᾶτς δγασ ιογιιηη ἄτοι}5 πηρά τα 40 ἀττί 
Ῥίτατ δ ιια [χρίτταπι [Ππἰποτ, ΕἸ οσπεγιις Οὐ φ, εἵλετο σ᾽ ὠ-- 
κι οἷςτἂν - Τὸν ῥὶ ὅδ πήχά ἑλὼν ἕλκε νδιυρίυ, γλυφίδας τε. τά οἴ, κρα - 
σήστις καὶ ϑεὶς τὸν ἀὶς ὃν δὴ τῷ πηχᾳ τοῦ τόξου. ἡ οι τῷ κέρατι, ἔγδει καὶ 
ποῦ τόξου χαζῆ. Β ατῆι. Πα 4, χα, ὁ 3. τόξου πῆ χίω ανεῖλκε: Τητοτοὶ 
ΡΓ65 τύξου πήχων Ἔχ ΡΟ ὨΙ, τὸ τόξον αἰρεφρας κως. τὸ γδ ὅχον, ἴῃ- 
τ τόξον ἐκ ὁ ὑὸ κεράτων δύγκειται» ὧν ἡ κάτερρν αἴχις καλεῖταις 
1τὰ ἀϊ εἴτα, ηΐα ἀγοιὶς ἄπο Ὀγας μα ἴα πράτ οι Υ εἰ ἔο γα ΠῚ 
ἀπηϊταηταγιθος ἴῃ σάτα τἰς σάρ τα τ πὶ ἀϊχὶτ ὙΊτγιμῖ5. 

Ππίαξζω, οτὶοδ,ρτὸ πξω ργοπλο Δ ΕΗΙρο. ργοηάο, (πε ργορτὶὲ ει- 
ΒΓ πεῖν ἢ ας πτα ἀνεὶς πολέριῳ, 610 ν οχατιι8) Πογοάοι Αροσα!ς 
(Δ}.19.ὅηπαδδη τὸ ϑηρίον, ἀρργοβοηΐ εἰ θοίεία. εἰ 1ρίτιιγ πτάζω 
ΡιΟρεϊὸ ᾿πιφέξα ππᾶπι! ΓΟ ΠΟ. Ργε μοι ο,ςομηργεϊξάο, ςαρὶο 
ζουτίρῖο. Αξζοτγιιπι σα ρ.3,κ πηώστως αὐ τὸν τῆς δεξιας χειρὸς. γ4ρε3 

ὅς Ῥγεποηα οἷμις ππαπιι ἀοχτογλ,θγεχίτ, ολη, Ἐμπδηρ, τινες ἢ ἔϑε- 
λον εἰς αἱ “ἴδ᾽ πὶ σαι αὐ τὸν οἱ κοατεῖν, οἰς ἃς 7,4 (Οὐ ητ.σ4ρ..11, πιά-- 
δα; με ϑέλων.ὄγηοὶ ἁδη, ἀρ ρτ ἢ ἢ ἢ 5 εξ, 

ΤΙ αὐνομας τα ΠοίΣο 1 Ττη. ρ᾽ ηριείςο,ηἸτοίςο. 
Πιάννω; μι. γώ ο᾽στις αςτο. ΡΙτη,λιπειρὸν πϑιως λεπώνω,σιτεύω οἴ δΖ 

Ορίπιο οἰ ιιπ}ς ],λεπαήνω, [ἀρ το, Α ΞΕ  ιιιπι. Α σοι Δοτ, να ξξ. εἰς 
πιὰ του [ΠῚ ἐγ. πταναάΐτω ἀρι4 ΕΗ γοἈ. ΓΘ ριτιγ ἐχρο[λιπανα- 
πώςρτατ. ΡοΓΕ ρα Π. πεπίασμω νης πεπιασυῆυδ- ραττῖςῖ».αὉ οὐ 
εἰξ νοτραῇο πειντήρεον ρἱ πσις αι χοτίμπι ἰά αιιοά ρίπραοτι τοά- 
τ ὃζ οδείατ Ηῖρρος. ἀε Ιος ἴα ἰνοπγ. τε ἐφε ἡ λώτροῖσε χὴ ππαντὴς 
Θἰοὶς, εξ δὲ [16 ν ογίυα πὶ ππάλλω να, ἰάοπι η1|0 4 πταΐνω Προ ΑἹ Κα 
σΔηΝ ἘἶΠ15 ΔΟΥ Τα ξξ ππῆλα!, ΗΓ Ἔχροη αὐξῆσαι, ἐρελήσαι. 

πιαλέθ',ν, δ, ΡΙΠρ ες ἃ πίον. Ετγυποΐορ, πῆρα τὸ πεῖν, ἀςφάιιοίς ἐχροσ 
πο 5 καίϑυγρδ.λιζαάσως ἔχων νει ἀτι59]τίος5 μα σοης Η οἴν ελῖπι5. 
πιαλέον ΕΧΡΟΠ.ιπαρθνορ᾽ΠΡιο 5 ΟΡΙ ΠΊΠΠῚ ρτῸ 410 πιαλέον τοροτ 
Τῖταιγ στα πη πίαλοννντ ἀρια ΗἸΡΡΟΟΓ. γεν αμκ, Π1}0.2.. τῆς πιλῳ δαι- 
δὸς πιο τούτη, ΕΧ Ρίσρα τοάὰ αὰς ἤτ αι πῇ Ρίαρα Ππηνὰ δρυά ΗΠὸ 
ἴγε"ν,οχγτοπώς πταλὸν οΧρΟἤτιι ΠῚ αῆνά δυκον, α δἐ Δ τππὶ αἰ τιιδπ- 
το αἰθιιπη ἐοτίδῃ 4ιιοπὶαπὶ οὔιηος Ῥγοροπιοάμι δίπριςαϊ- 
Πὸς δὲ Δάϊρο5 αἱ υο ηυοάλπι σοίοτο. ᾿ 

Πιανεῖ συγνῷ, Ης ΟΠ. ϑρίωντικῳ ὄμνῳ,ας ἢ οἴει παι αῖι, Ἰλ 
Ττίσρ, αρίθυ, τὸ ἸΏ ΘΈΕΡτῸ πίίθ- [οι πιότης ὕτῸ σγθβιοτο ἰλϑ 15, 1η Ε- 
ΡΙΒινάρ Πα Ηςίγς.. πίαρ,τὸ σίαρ, πῖαρ Ἡ ΟΊ οτι5 δά Ἰεξειεὸ ἐτιατὰ 
ν πγραίιξ Ρτὸ πῖον [δι] λιπαρὸν, γτ ιπιπη ἀΠ σαὶ φιχιτ πῖαρ οὐδείς 
ΡΓο πῖον κὴ δ᾽γειον γε Αἰ1δ1 ἀϊοῖς πίειρα γῆ ὃς πίειρ ἄρρυρᾳ ἐς [οἱο 

Ἰαστο ἃ νθοτγο. ᾿ 
πίργίαλ., εἰ ἀοπὶ εἰ σοιύρφς,111ς 4] χαλκὶς ἀϊοίτιιτ, ι 

πρζανέοοσιον» ἰάςπὶ ΕἸ οἰ σμίτι5. ἐχ Αππλογία ργὸ γλάυκὸν , ο [Διο πὶ 
φβεγι. ὁ , 2 

Πιδεκόεις εντος δ Ἰττὶ ρα δ, να] Δα5:ν πᾶς λιζας πεδαικόεοσα, ἘΠΓΙΡ. [4- 
τεχ ἰοητζιβ, 

Πιδακώδης, ΕΘ. δ ἡ ἡ πιδύήεις Κα ϑυγρ ος, ΕΟ ὨτΙθ 15 Δθιυιάαηϑ. ᾿ 
πίδοξ, κος ὁ κὶ ἡ γκιζὰς πηγὴ ΟΠ 5. (κάτα ρο, ἘΠ|,}1.4. ἘρΊρτ ΓΘ ῖ- 

τατιρόπογο Μαίς, πίδαχες τ᾿ ἐκ παγᾶς ψύχρον “μρ Ἑαπηλο, ὙΡῸΣ 
Απτιραζοῦ Ἐρίρτ. "0... πε δοικὸς ἐκ τυφλὴς ἐκ ἐταύχωυεν ὕδώρ! νυξὶ 
ἀυπίδαξ χώρῥς, ὃ καλίω πήγίω ἐΐχονς 

" 



466 ΠῚ  ἩΉΤ Π 
πιδών, (αἴϊο ἡίτατ δ αιιαΣ (Δ Ἰοπτῖ5, Ἐτγ πα, 
τππιδήεις»ἠεντοςγ  γξοὨτῖθιι5 απ άδῃϑ. 
πιϑύομαι» εχ! Π οφοπιᾶηο, σκαρο,ΪΝ Ἰοδῃ ἄ, 
τηιδυ της, ΠΟ ΠΊΘἢ Υ ἾΓ΄ ρΓΟΡΓΙΠΙΠ) ΕτΥ ΠῚ. 
πιδύω, [ςατυτίο. πιδύων ἱδρὼς, [μον (σάῖοης, ἴθ Ἐρ᾽ σταπιηλαζ, 

βλύζων. ᾿ Ἢ 
πίε, δι ς,πῆϑε πίετε, Ὁ ἶτο. 
τέεω. ΒΙθΘγΟρτο πιῶν: Ὁ ἔπιον. Η ΠΟ, ὥμια μέλαν πεέειν. ; 

Τιέζομαι τε οτο ΟΡ ΡΥ ΠΊΟΥ» ΥΈΧΟΥ. πιέζεται τῇ νόσῳ,πιοῦρο ᾿ππη- 
Ῥ᾿ἰσατιιγ. πιέζει πενία. Ἰαθοταγς ἱπορίᾶ. ὅῆπε ὥνησοιν ὑπ πῇ Κα - 
μίλλουγὰ ΟΔΙΉ1]1ο ἤχης ορ τε, ΡΊατατο, ἐπ Οαμ110.πτεζόμϑοοι, 
ἴῃ νἰτἴπαιπι ἀ{{Ὀγίπιοη δά άιιξῃ! ἰλτασοπτος, αοτᾶτοϑ. πιεϑνεὶς» 
νοχατι5. [τα σοπβορτο 15,1. τοι ἷπ Εριρτιιος ςἂρ.6. μέτρον 
πεπιεσυῖμον, τ ἢ ἤπτα Ργα 4.1. ςοπέοττα, 

τ έζω, μ. ἔσω,αν. χα ρ το πηο. ϑλίξω 9 ροῖΤιπὶ ρτοπιο; ν 6 ΧΟ; ΟΠΕΓΟ» 
λυπω, σφίγτω, Οὐ [ἐγιιο»οσοπιργίαγο, κρατώ, δυο] Αἔζαι. Ασςαίατ. 
“πιέζει φϑήνῳ τὸν Φειδοίανοἴπιι ἀϊα Ρ᾿  ἀΐαττι οπογας, ] αταγςο πῃ Ρα- 
τος Ιάςπὶ ἴῃ Τ᾽ οίδο, τοὶ δεαφδγον το τῖεν γνωώσιν αν οἾα τοῖς ἐχεἰ- 
τοῖς μέρεσι τ πιναίκων πιΐζοντες, ϑζο, δα αιια: ἱρῇ αἰρίταγε πῦ ροί- 
(αι ςορηϊτίοπε » Ἔχιγοπαῖϑ ταδιιατινπι ραττῖθιι5 [ἀρ τίτηθπ- 
τοδ,ϑζουν δ᾽ ταπηςὴ [Γογ  δίτιιτ ππεζοιώ τες. [τεπὶ ραυ]ὸ ρο τι πεζαν- 
τος ἐδὲγ ὸς,Δ}}}}0 ορρτίπηρητγε. σεέζειν, Δἔβίσετε, ἰσάοτο; κατοιπο- 
νεῖν, ἐφανίζειν, ϑλίδειν, ΑΛ Ί ΠΟΡ ΙΔη. κ' γδ ανοίγκη με πιέζει 5 πλάτη πλς 
ντρεῖ περοίητας.ς ενὺ χωρεῖ ὐαγχάζει, πιέστιστι σιευΐφιει, ) ΠΟ το» 
Θαα ἀς ϑεπεές Ργο σαρεγοΝ οπχεεὶ πιέζειν ἐδὲν, πηληῖθιι5 ηἰ- 

ἈΠ σαρ το ἱ, πορίζειν, 
Πίεερᾳγας, δ ρ᾽ ΠΡΊΙἾ5.ν θοτ. πίειρα γλώπα,ΠἸπριιας Ρ᾽ ρα 5 ΑΥΠτοτο πη 

Ῥτοθίθιη, πίειρα χώρα κα ἐγαϑυὴ,τοῦγα νδεγ ὅς ἴσια, Τ εορΒτ, ἢ. 
8ισαρ.6.{π.Ρ|Δητιαριιά Η εἰν οἰ. τορ ογιητιιγ πίεεαγϑ πιήρη Εχ- 
Ῥοῆτα χιαϑοοὶ δυδιαΐ μονα, πλιέστα, ρί σα, ΟΡ ΠλΔ) ΟΡ] οητα. 

Πίεσα θα. οαρ.17. δὴ ρ.Γαιςα; Ἰῃ Ππρογαζ, πίομω ςσοηττα Γαρι- 
ἴάτα νὰ φαάγσω ἃ φραγομαι [δἀ ἰ( πίομαι μαίϑεῖ οτίαπο ἔμτιιγὶ Πρηϊ- 
Πεστίοποιη νηάε πίεῶνε ὈΙθετΙδ. 

Τηίεσις, ρτο πγανρτ οΠΠο, 
Τιίεσμια τὸ, τοτι πη μτιι ΠΟ Χ ΡΟ, φιιοά ΔΡ ἐχρτγεῖϊθ ἤιςοο το]! 
αι εἴτ. ΘΔ] π. ΠΡ το ιοχτ' τόποις, μυρφζαλχαίε πίεσμα,γ τοττ] πησητα 
4ιια: α΄ ἐχρτο τα πιγγοῦα απο τοί μα {πρτ:Ος π|5 [10.. 6. σ4Ρ. 
ςααγγο αἰ ληΐ ΠΊΔΡΠλΔ. διισοιιι στα πι ἜΧρτοίτιτι ΠροϊΠράτοντ 
ἐκπίεσμα, "ἡ δπόϑλιαμά, τετγίιοητα γ6} Πισσιπι ἐχριείιπι οχ 
ιάσιπαιις τος Α ὅτις ϑογπη, 13. οἄρίτα 21. ἐς γΕγΓΙ ΠΊΘητὶδ ΟΧ΄ 
Ριοοτιιαι ἔγαχίηὶ ἔοΠοτιιπ : εἴτα μελίας φύρλα κόψας, κἡ χυλί- 
στῶς δέου πίνειν τὸν χυλὸν : τὸ ἢ δτόϑλιμμοι κοι πίπλαηε τὸ δῆγμα, 
Οαἰεπ. Π δ το 6.5ιταρ Ἰς.Ρματηλ. τὸ δ᾽ ὑπόλοιπον Σπόϑιλε μια τὸ γε 
δὲς ὦ σμληρόν. Ῥτο [ιοςο: Ὀϊοίσοτ. δι. 1. ἀς θαοςὶς ἰλιτ: τὸ 3 
τὸ πίεσμα αὐ τῆμ᾽ ὠταλγίαιε κα δυσηκοΐαις βοηθεῖ, δὶς ΟΔ1. τ. κἴῷ τὸ- 
ποις, δαφνίδων ἐκιπίεσμιοι, 

ΤΙΙεφ'ὴρ, δ δος, ρ ΟΠ πιο το τοι αΥΓο τὸ ὑκϑλίζον, 
Πιερύρμον, ἐγτὸ ἀοπ.Α σο τι δ ΡῖῸ τὸ τιλθητὶ σοηογο, δγῃοίίχο 

λαςηρίον, 

ΤΙ ες ὃν, τ. 4. σΟΠΊρΓΟΙΠ] ο, πιες' ἃ ταῦται»ἱπαις ΑὙἸΠτΟτ. ὅστε διωαταὶ εἰς 
ταὶ ἐὰν δ᾽ κενὰ σιωνιέγαι καὶ εἰς ἐὺ ἑα ὰ πόρφις » ζοταρτο Π]1ὰ ἤιης 

οἂ δ’ ΡΟΠΠτιης ἴῃ ἤιᾶς ἱρίογιτι ἱπάηε5 ρᾶττα85) τ ἴῃ ἔπος ἱρ- 
[οτιιπηἐπιοάτιις σοΐγονντ ἡροπρί αν πανοογάγοάτο, 

Πίςςρον, ἢ {ἘΓι πα τιη οχιγαοηο ἔασταϊ πιοττιο, ἐμέρυνϑλαφης, 
νι ἀϊέζιπ,. Ν᾿ 

Τπρήεας,ρ ἰπρι 5. 146 π| αιιοί πιώδως, ἘΡ᾽δτ. ψαισ ἰδὲ πιλεντεὶ καὶ ἔυϑ- 
σαι ρον β'λαμον.᾿ 

Τηίηὥνα, το πίμς οἱ δ ογῖ5. 
ΤΙ εϑπίκνη, ες οὐραγίαν 40 ΠΠπ|Π}..40 Π1ο]τ1πῈ,ἀἸςοδἄτατ ἀπο  1Ο πνϑεέ. 

ἀγα! Ῥοσιι ηιατἄαιη 401) ἢ στεταν ν ΟἹ οχ Πρηο, γε] εχ τοῦτ Η- 
δἰϊηα, Ατμςη. "1.11. ὈἸ πιΐπατ, ον ἃ πος. ΑὙἸἘορ . ἴα ΡΊ ΓΟ, αντὶ 
ἢ μαάκπρας, πιϑοίκνης πλϑυρρν ἐῤῥωγ ἐν χὺὸ ταυ πίων, ἀ0 [1011 ἰΑτιι»ἔγα- 
ἔγυπι ὅς πος νὶἀς εἰμ Τρτοτρ.ἷπ Ἐσατ, 

ΤΠ ϑπέκνιον εγτο οἱ ἀπ» ρῈ4 ΗΥ ρου 4θτη. 
ΤΙ ϑτενολογέω, μ. σώ ασ.μχοι τς φὰ ρει Πα ἀϑάμπι, Δ ειιττ, ΑΒ ΟΠ τ, 

Ατιΐοσ. Ετῃϊς. 
Τιιϑωνολογία ας, νἷν ΕΓ Π1Ο νου ἢ π1}15 ὃς Ρεγίαδίοτίιις διιεῖοι, Ῥγο- 
ῬΑ Π τας (εγπιοι 5) ρ.2.4ἃ (ο] οἹ, ἵνα με τις υἱμες «ὐδᾳλογίζη. 
ταὶ ἐν πιϑεινολογίαν:ς 4115 ν ΟὈἷδ ἱπηροπᾶς ρου ιαίοτὶς ογατίοη 5 
αὐτιῆςῖο. « 

πιιϑτοσς, ὅ, ὁ ρου Δ 1 }15.(Ὁ 1611}. ἐπτογ γος Ὁ] Δ πάις. ΡΟ ΠΠαχ ὀὺπή- 
8» οδίααιιοπο, ἀοοΠ15, ν ογ! ΠΠ1115». ΓΟ 4 01}15, ἸΟΠ 6115 Αι] 
ἀιιοάειῖς Ἔχ ρειματ, 1 [ογτιϑοαρροῆτιι ς δα ρογίμαἀφηάιιπι, Πα Ε 
ἑαοϊθης»ου 41 01}15,δεωατὸς πείϑειν, ἐγτευτικὸς ἰδίᾳ, κἰ πιϑειν ὁς οἱ ἔὰ- 
τ] Ατὶ φιιοτ!ἀαπόσιιο ογπιοης ἀἰ[οττιιΣ, ΡΙ ατατο]ν ῖη ΑἸ οἰ α- 
ἀς, ἐμοὶ ὁ πιϑανος, 401} αν} μΪ ΠΟπ ΡΥΟ τα. πιϑοινη, ἀπολογία εΠἢν 
ΡΓσρθΙ]]ς τείροηπο, ἀϊοίτιιν δ βίαιον; 1. νἱο]οπτωπ):ὰ Γατῖμο- 
ταιτι αι ΓΔ πὶ ἰμιιογΠο.Τητογρτι Οὐ ητη!. ΙτΘ 1] πιϑοινο ς σγα- 
τις ὅζ ̓πσιηάπι5. ΑαἸ Πα, καλοὶ μὲ γὸ οἱ κοδομοιύπων οὗτοι κόσμιοι 

τὸ ϑιουμαςως πιϑεινοὶ τοῖς πλη ϑεσι, υιἰπ Γσ οἱ 5:41 Ποδητίμπι οὐ- 
παπηοητανᾶς ρα ΠΟ τ Ἰτιἠλπ οἰποπάἀπιητοᾶς ῥ᾽ οἰδὶ πλίτιιπι ἰπ πιο - 
ἀτιηι στγατα {ητ.δ1ς καίλλιθ- πιϑεενόν, ρτὸ ἡδευ ἀϊοίπι5. δ γ᾽ τὰ Γ 
εἴα πῃ πήϑανός, πιϑτεν ἐτατος δήρω οῆοφ πολυ, Πάχης ἀρτπά ροριι- 

ΠῚ 
Ταπι υτμοτίτατις. ΤΉιΙοΥ ἀϊ 4, πιϑεινώτωτος τῷ σλή! 
παι τἰτυιάϊπὶ ἀοοερτι πιιι5. π ν. 

ΠΙϑεινέτης,» »τος ὗν Ρ τ ΡΟ Τἰτα σον ΟΥἹΠ ΠῚ! τα, ρογιλῇ 
Ἰεσερτγα οἱ ρδητία, Πάς5 νογ ται! 5. ητ}], λόγοι 
Θιυπιοητα ἤροοίοία ὃς ργορΑθ.}1α, ἸΝαζαηζίη ΟΣ 

᾿ ἔχίν,Πἄοιη ἔλσοτοΡΙΆτο ἀε Γσ. ᾿ 
Πιϑεινεργικὴ τέ χνηγαριὰ ΡΙατιῖῃ Τ πεστοξοο!εποοίμτι 

τ5 (Ὁ ρμ1 σα. . ΝΜ 
Πιϑανώς ροΠ τὸ αρτὲ, Δ Γογτὸ, αἀ ρογπδἀ οπάμπι ἄρρι [ 

ΠΡΗΠτοτ. Οἴητ], ν Υ, 
Πιϑειυλιὶςἱἀ πη ΕΠ  ντάσταγ φιιοά ἀσκαυλὴ ς.14 οἴς, οἴτ Πα 
ταῖσι] τι ιι5.5επερα Ἐρηξ. 77. ἴθτο το, Ριτμαιιῖος Ροι 
ταιγ, Μη σε5»σἤο γαῖ 458. σθητι 1}, ΟτἸ Δ ΠῚ Ῥἰτ μαι αβι ς 
πρᾷος Π10.3. Ομαπάο οπἰπὶ οβοτιις σαποῦασ σμοτ 
Εἰ ογαυ οἷ ἀτεῖοχ σοποϊποθατ:ῖπ σδητί εἰς Διτε 
εἰκ([ἀ ριτηδυ]ςοὶς Ιεροπάιιπι ἀοσεῖ ἀο ἐξ [Πτπι18 ΒΒ 
τι σι [τῆι νὸ σδυῖς ἰτὰ Ὑ γδηα.} {π|5 ἴπ ΙΝ γοης ΟἹ 
44. ὃζ σῃμογδιι! πὶ ἃς γεγο λγιηι, εἰ δίάτη νογὸ ι 
Ρίπαιπ νοσδητ [τα[ ἴ)Π05 εογ μην, ΤΗΝ 

πιϑέω, μοίσω αν ηκα, ΟδΙεπιοτ: σοηΠ ἀο»ογοάο  οιττ. ΤΠ) 
ϑεων τερῴζεσσι πε ἡστις, λα ἀιἕτυ5. Ἐτ ἢ. ἐς, φρεσὶ χόυγε 
οδίδαιμτιις, ΗΠ οἴ (4. αὐέμεοισι σπϑήστις, ΟΠ Η ΠῚς νεπτὶ 
νομαᾳ γοτοάοης ἰπ ποιηϊης, ΝΟ ΠΠ ἕω ἐμοί πεϑοὴ γῇ τα] ἢ 
ϑορθοο!.ν δὲ ριτο Ἰορεπάμι πίϑη. 

παμέϑηαι ραγι τὶς): ρογίο πα, ΑοΥῆτ.;. δα ππέϊι δ 
εὔχε πί ϑ' νιν ρΥΟ ἐ αὐ ασειϑϑῆς ἢ! ρατοαϑ. 
πιϑυχαλωώφ ηξ, [πη ΐτ}} ρα οαριι ΑΕ ΠΔη. 
πιϑήκειον βλέπαν.ασοῦθα τοῦ υἤπιῖα πιοάο ἱπτιοτὶ, 

χἡ λέοντα αἰτιῷ τό τις ὁ τι μὴ πιϑη κειον βλέπει. ἢ 

πιϑυκίζῳ , κολακεύω 7 ΑἸ ΠΟΡΗαπο5. νἱάς ἴῃ ΟΠ 4, 
ϑηκέζειν. 

Πιϑυκισμὸς, ἔγΔι15 9 Δάἀιατίο ν ἱπιίτατῖο, ἐπώτν», κολεὶ 
μαγΑΥἸ ΟΡ απ. Πητογρυ αρον μὲ5 ἴῃ Ἐφυλτι οἵοις. 

ἼΩΝ 
ΠΝ; 
᾿μπονι! 
μια 
ΠΩ] 
ἐαθιὴ 

αἱρκεχαύγεις, ἾΣ ΠΝ 

πιϑυκοειδὴς, ἐξ-7ὁ χὰ ἡ, ΠπχῖαΣ Ππλ} {ἰς. αἰοὲ 70 πιϑηκοειδιών, τὶ ἜΤΟΣ ᾿ ; 
ἴ Ἵ εἶν ᾿ {πη|ατι ἢ .(ὐαΖα γρμ 

πίϑυνκος μνδ,ργίεπα τοι, ἘΡΊ στο Ππλι5»8ς Πηηΐᾶν μη 
Ἰοΐδατιν αν Δὲργρυίϑ,ντ [τ] τς Γιιοΐδη, αἰοὲ ϑυσιῶν,, 

Τ ϑυκοφαγέω, τη 115 γοίσοτγ. ὁ 
Πίϑυηξ,ρυα] ο2Παηι15, βεαχιὶ αἰϑρωπίαιθ», ιι, 
τΐϑεθιδςο, Εταίπιη Ργοιογυ,Βιος ΘΠ] οσογιμπ δ: Ρ 
τιϑίτησ γα, ὁ ΠΟ ΊΘταΣ 6 η}5 4011) ἤρωγα, Ἔ 
Τιιϑῖτις μήκων, ΡῈ ΠΕ15 ρα ραιιο 5 Ποιηης Ρἰ τ τίς, Ὀῖο 

Σὺ πῷ πίϑαυ, 

ΤΙ ϑοιγίανας, ἡ, αΠ τῇ πίϑου αὐαιγὴ » ξοίξιιπι ογᾶς Βασς ἢ ἂρ 
τοϑοΐη αιιο ἀοΓ1α το Ππορδητ, ὃς ἀτηῖοῖβ ροτιισπη ργα θεὲ 
ΠπτεγΡ. ΑἸ Πορ π᾿ Αςδάτη, τοῦ πεϑοίγαν ητογΡ. Ἡοδοά 
νἱπαΐία. Πρ οτὶ ξεταπι ογαῖ 9 ἵπ σα εἰοἰία νοτογει 
πλύσπ, ἐν τοῖς συμποστακών 11}. 3. Τού νέου οἴνου ἀϑ'ζωδῃσι 
μίωὸς κατάρχονται » πιϑοιγίαν πίων ἡ μέθαν καλοιώτες κκα 
ἔοικεν δ χοντο τῷ οἴνα τρὶν ἢ «αιεῖν ἄστοασένδογτες 5 ἀξλαῦῖς, 

αὐτοῖς πῷ φαρμοίκου τἰμὲ χεῦσιν γγυἐτι!. ἫΝ 
Πίϑος.«,6,4οΠ πηροαά 59 οἰ Ἰανντςειι5. Η ἐπ οά, αὐχομῖθε 

λήγοντος πορέσου δε! Μεοσόϑι φαδεῶτ, ἰά οὔ, ἡποῖρίθητα Υ 

ὃἃζ ἀοπαεητα (ἀτιιγατί ἔσιι ἐπηρ] οὐ ἱαθθο, ΓοΠς ας, 
μέποοῖι ΗΠ ἀε} 15 ΠΕ. 165, εγοάος. Αὐήζοσ .ἀς πὶ 
«ιιαίάλπι αξτὶς αἰεξτίοηοβ. πέϑοις ἀϊςοΐ ἃ πηι} Πτυα 
Εἰ πίϑου αὐτλεῖν,ἀς ἀο]10 Βαυτγῖγο Οἱσοῖ. σα ὃς ἀδ 
ταπη αἰ ἢιιοπτῖα ἀϊοίτατ. Τ᾽ Ἰςοοτῖτιιϑ ἐν ἐργα τίνας) Ἐκ π 
δῆλον, ἐγὼ σ᾽ ἔχω ἐχ ἅλις ὄξοις,Ἰὰ εἴς, ἀς Ρ]επο πἰπιίγαη 
ἀο]ο υλἰὶ νετὸ δςοτί νὶχ οορία Πιρρετίτ, δὲς ἐκ σῇ 
χίς Ομτν  οἴζοπι. Ἐτ ρα Ατῇρη. ἐκ πελλίδος πένοντεξν 
πίϑῳ τίω κεραμεῖαν μανϑτειν ,1ἢ ἀο]10 Πρ ἱπαπὶ {πὰς 
αττοιη ἀϊίσοτο. Ὁ οα οτίαπι ἀϊοίτιιν ἀς 115. αι ροτῖοα 
Τἰατὶ) οἵϊο νοἰπιησ, ρει ιπὶ τληϊπιὶς Πρ ατίβ ἅττ 
τι  πηθηζιιπι ροίπογίης : νπάς δά Αἱ α πωρριμακώς ἢξ 
ὅ}) ἦν ταὶ ὡρώταρς μαϑ'άσεις αϑρζαγνόντων καὶ απ]ουῆϑων ὃν 
χίλιων κα τελείων, ὃς εἴτις 5» Ἰηιαῖτ ΗΟ ΟΠ 15 5 μανϑοίνων 
“«ρὶν μαϑεῖν πένακᾳε ἢ ἄλλο τι “ὙΠ μικρῶν πλα ἥ ειν,πίϑῳ ἐγχέρε 

Βοτῖις ἴω ΑΡοΙορία ἄς ἔιρα 5 εἷς τό γε παιδεύειν ἀΐοις 
Ὡρὶν αὐέξὸ ἱκανως πιαγδευϑ ζω κὴ ἂν πέϑῳ τίαὶ κεραιμείαν, πὸ 
νον ἐγ ταῖς «ἦν ἄγλων «υχας ἐκμελετᾷν τίμ) δυσέζειαν, λίαν 
“αὶ αϑοη᾽ των, ἰὰ οἴ Τἀςόψιις ποπάιπι ίατις ρογοορῖα αἰ 
Τσοηδυϊνατα τι ΔΙ ΟγῚΙΠῚ 1145 Πα σοτίαγὶ σοπηπΊοητατίοι 

τατῖ59 1. οὔτ, ιοά βοττατ,η ἀο] το Πρ ηατη δάάιίζετο, πε 
πὸ ν᾽ άδτιν οἵΐο Ἔχγοπχα φοπιοητίδ. Ρατο ἴπ [μἀοοῖς 
χροὶ μὴ ἐκ ἐν τ Καρὶ νμᾶν ὁ κίνδιινθ. κινδίω δ᾽ητα)γδ, ἐν τοῖς, 
ἐν τοῖς τῇδ᾽ φίλων παισὶ . καὶ ἀτεχγῶς τὸ λεγόμῆνον χ᾽ τίω) ι 
συμζαϊνῃ χὲν πίϑῳ καὶ κιφαμεία, 14 οἰζ, Αττοπάοις οροτγῖοῦ ἶ 
(το ρογιο τοηλ ίς ἃ ὃς ἴα [ἰοτγῖ5)δς ἴῃ ἀπ σογα πὴ ΒΙΠί5,.- 
δίίαιις 14 ἀςςϊδατ τος οἱξ ἰπ ργοιογθίοςἰη (0 Ηο Ηρ πα,, ᾿ 
ϑος τετρεμμ Θυ,Φοἰταιπα ρεγτα αι ἄς το ἐποχ ματι τα δέίο ΧΡ ᾿ 
ΒΗ] ρας ἐς ἰαθοῖς αὶ ἐγαΠτὰ Πιοιρέτιτ, Αὐηοτοῖ ει, ΟΕ ρος, 
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Ἠςᾶ 
το ρυύηδν: 3, μὴ, μὴν ἐφικθεεν 

᾿γὃ ἐϑμῷ. ὐτλεῖν τουϊτ᾽ ὄξὴν , ὁ λεγρυῆνίθ- πίϑος τετρεμμῆδος, 
γὶ ἐν μμρβρδβ μη τη βιπάςηξὶ ρογταίο, ἃς οτἰ- 
σοπηράγας, (τι 1015.» Τ)οἐ α υἱησίοἰοιάφην ἐἴε νος 
χατιις ἴῃ ΡΙδιιάο οἵη ρόστα πὶ ἐπ συ πιι5 ἀο- 
υϑ πιις. ̓ Φέπυσις εἰϊ, οἱ Δ Διιναΐδων πίϑος, Ὁ 4- 

ἩΙαγιναν ἀο πὶ πποπιοτγάτιιπὶ ἴῃ ἔλθ] 5. Το ν- 
γ ΡΙατοποαι ἰπ Οοτρα, υσίαηις ἴῃ ΤΊ ποις, δίῃ 
ο, ὄβηῤῥεῖ γδ κτ᾿ τίω) πα ρριμί αν τὸ φράγμα οἷξ ἐεντλώμμον, 
ἐς ἠδ Δαναΐδων πίϑος. 1η αιΐθιις. οἱξ αἰ ΠῚ πα Πἰτιι4ο 
Ὀρ δία ἰαοχ ναι τὶ». ὃς 0011} Παπαϊ τη ᾿ποχρίο- 
[δυΐαπι ρουπογείς Ἐταῆπμιις ἴῃ Αὐἀαρὶϊσ, Πίϑον ἐκ- 

Ὁ Γυοίλη, ὁ υϑρ ὅλον οἰξιων ὀνκππεῖν τὸν πέϑον » τοσι αὶ γὸ- 

πὶ ἐδίρογο. 
δ. δ κὴ ἡ, 4011} ἀπιρ!τυνάϊης, πιϑώδης βόϑέωθ., (στοῦ ἀο 
ἰτυάίης,.ς 
Πανὶα, πὐϑηκοςν ἡ μιμώ ὈΙμ ατιιςοκαλος τοὶ πέϑων πϑοσὶ παι-- 

τά ριιογοϑβ ἰοπηρεγ ρα ς γα Ππιῖα. 
ἂρ ΗΙρροοσγατογευαμκείων ἴδ τὸ ἀγα ςη, βού- 

ο φιιαάαπη ἀϊοἴτιιγ ρτὸ πικρὸς. Ἡ-οἴγς. 
ἀτοίςο,ἰγγίτοτνοχασογοτγα πιάτα οητιῖς Π1π|.8. (ἀρ. 
ἰϑεινον ἐκ “ἦν υἱδεέ των ὅτι δβιχραύϑιαστιν, αι! ἃ ἀπιάτα; [α- 

αἱ ἀτιαγί τα ἀϊηε πὶ σοποϊϊ οοἰγγίτον “πε Ασοι, 
ἰτιιάο ΓΙ ̓ η. ἀπιατίτας Ψ Ίτγ,πγαυ 165 τι], πᾷ - 

Ῥὶεΐτειν πικρία τγαΠατὸ ργὸ ἀςογθίτατο δηϊπιὶ νἰτῖο- 
τἰβ. νηάς πικροὶ ἸσιιΓΓ 9 ἵ. ΔΠΊΑΤΕ ὃς ἀπ] Γ  ΘητΙ 

ὀχ α ρογάπτιιν οἄϊο τοηάφητς δά νἱπάϊξεαλῃγ: τα  {{{; 
ταγὰ ἔσγταγ Πειπ οί Ἐι. νὰ αιὶ ᾿γασιμη 118. ἡ ὀρ γέλ Θ- ΠΟῚ 

1 ἴγαιπ οἀϊάτηηις ποι ἀθροπςηϑ ἃζ σοπάἀοπαῃϑ αἴ 
ῬΙΌΓΑτο  ὐκ αὐ μοι δοκούσι τίω Δυμοϑοένοις αμίξλιυΐαι πὶ 
οποπῖνσαρ.29.ν ὈΪ Ρτορβοτα Μοίςϑ ἀς ἰδο] οἰατγία 

ἡ τις δὲν ἐν ἡμῖν ῥίζα ἀὔω φυουσοι,ἐν χολῇ κα πικρίᾳ. ξῖς ὃί 
'οοο δὰ Ηεθτγαος σςαρ.1:. μη τας ῥίζα πικρίας αδω φίάουστι ἐγ-. 
ἀπιατι τἀ ηῖ5 γαάϊσοπι νοςας ἸΔοἰ ο]ατγίαπι, τς ᾿ς 

ἢ ποίδίς σοηςἹ ΠἸοτράται!ς οἷτις ἀπηατί τι ἀτπειη ὃς ἀσογθὶ- 
ἵππος Ρτοιοςοτ.ςα ρτὸ ἐμοχλῇς πο ἀπ ῖτο 4ιη ἐν χο- 
ἀσαιιο ἰεσοηάιιην {τ. Ετ Ῥαυ]ι5 δά Ερβεῆος σαρῖτ. 4. 

αὐϑύτω ἀφ᾽ ὑμδυ, ἰά αἴξ; οπγπὶς ἀπιατίτιάο το] ατιτ 
τοξεὸ ψοταις [ατουρτοβ γγαπίτι ἔτι πδιτὶ αιιο αἰ )ντ Ε- 

πιάτα οπτίαιτι γ ογγογιητ, ἀριια [ατῖηο5 ποη Τπιςηΐο. 
ἢ ἘρΠΠῈ, υιοίτιις ϑεποείοποπν θη ἀἀοσαεὶ βάςπλ,[ςἀ 

εἰ απιατι αάἀτ ποσὶ ἱπυρ] εἱς. Ποςες Ατἰτοτεῖες Κπετοτὶ- 
ΠΟ, ὅτι πικρὸς δεεὶ τιμωρέαν οἱ καρταλει 7 14 ο[τ» ιιοα ἀπηά- 

γ4αῖα πἰπηὶς ἀτάςαι ΠιπιοηάαΣ ροτηκ; ἀςάςετίο . δ 
ἰυτία ἰρ (παν αβξοςοτῖτ, ἸΝ Δ πὶ πιχροιὶ σοηίξατ Οταςὲ 41- 
δερτα ἱπίπισα ποι ἐς  ὲ ΡΙασαπτιιτγο δα ἀἰπι μνησιχφκῶν- 

αἰτατουα σογαπτ,ντ 114 πη ἀριιὰ ὙἹΓρῚΠΠππι,χαΐ 3. Πο- 
ππάτιιτη αἰςῖτ : ἃς ἀϊέξα σπιατᾷ ἴῃ οο Πρυϊβσατιι νίμγρα- 
αἴηε!}.110.8.ς4ρ.3.ΕΠῚ ὃ Δαπαάτιιπὶ αι ἀπ, το ξεγὸ ἴῃ 

11 εἰς ροίτιιτη,ὅζο. 516 ὃζ πικροιὲ ἀϊεὶς ΑὐἸΠπότοῖες ἐῃ 
τῖδιις Δα ΝΊςοπιᾶς ἢ. ἃ ιιο ΔΗ] ςητῖς ΤΉ ΘΟ οτγῖτιι5 5 411 
δν αὶ ὀργίλον Ππιι]} Ἰηάιιςῖτ Η15 νον Ὁ 18». -ἐν τὶ γε πικρὸς» 
δδειμεῖα χολ αἰ ποτὲ ῥινὶ χοέϑηται,αΠπατιι5. ὃς ἀ{Π1 1115 δοτὶ5 

Γπαλγίθιις ᾿πΠάετ. ν Ὁ] ἀπιάγιπι ἃς ᾿γαςσιμηάτητι ΕΠ 46 Π| 
ΠΟΓα ΠῚ γαριιίρηας πάτιιγα Αὐ τοτς 18 δυτβοτίτατς. Πι- 

εἰξ πτογοῆτας :ὃς πικβοτηοτοίι5, δύσκολον, Ατβοη. 
ἴτατ Α παχδάτιάοπι (οιποιιπη»οαπι φὐἀποτίατίος ροξ 

νἱοΠ7ε ἀεοίατατιις πο οἴϊοτ, ργα ἱπάϊρῃατίοης 8΄ τηοτοῇ- 
πςδξιτῖς νἱτῖο » ἴιο5. ἔαδαΐας Πιπιέγε σοπἤιοι ΠΠς ἀτηπς 
παηάατε ἀτἰςοτρεπας. Μοτῖς ἐπἰπὶ ξπτ ὃς ἀριιά Ογςςο8 
4 ΤιΑτῖπος, στίρτα πια! τι πὶ ροξτγατιιπι τμπιγὶ ἀοἰξίπαγο. 
57 Γοβογασ ἴῃ νἵσιιπι νοπάεπτοπι τῆτις ὃς οάοτας, Ετ 
ταυ] σι ςΠματτῖς ἀπιϊοἴτιτ ἰπορτῖς. ϑ εγθα ἢςς ἤιπτ Α- 

ἱναξανδοίδεης - πικρὸς δὲ ὧν τὸ ἦδος ἐποίει τὶ τοιούτον «δα καὶ 

τε γδ μὴ νικώμ, λαμξαΐων ἔδωκε εἰς τὸν λιξανωτὸν κρίτειτε.- 
τεσκ δα εν ὥσσερ οἱ πολλοί. νΕὶ πὶκ ες», Πλοτο (15 τ δα τ 

πολλι εἰ ἔχοντα κομψωῖς ΤΚ) δραμοίτων ἐφαλιζε δυσκελαίνων τοῖς 
τὸ γῆρας 1π᾿ αι. Πρηιἤσδτιι οὔῖδ πη ἃ ΠΊΑ Γι} 5 [,«τἰ πὸ ἀϊ- 
οτγοίοιςεσο δά Αττάσιμι, Απιάγίογοπι πὶς ίξης- 

Ἀοἰτ, (τοι δο οὐ οπηΐλ. 
ἁιηατείσετο. 
ουδὲ οἷς ποτίτιπι τα; ἱπτγδιπὶ [ν Πιο[Ἐγο, κὸ τς σέρεως [ρε- 

δῖε αιια Ψ ΓΕ]. ὃς απιαγῖς ἠητγ θὰ ἤθ τίσ. τγαπίξογταν ἃ Οδζὰ 
εἰεεὶς ἰαέγιιςα,ἴη Αὐλξοτς. 18.9. Απτπνα].σαρ.6.δς απηιάταρον 

πΡ.Στ.Ἀἰ ποτ. ρίας. ΤΗεορ γε μας [10 (ποτ. δ᾽ 2.τΔΡ. 
Ἰἰχοάϊὶ ςαρ.15. φάγονται πεὶ κρέα τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὁπ] πυρὲ κὶ ἀζυ- 
πικρίδων ἔδονται, ἄτης σατηος μᾶς ποέὶς 4145 ἴδηι δί 42γ - 
ἅπος οἵμπῇ ἰαέλιςοὶς ἀστοί διι5.[Πτοτρτ. 
“οἱ « Πιδιις5 ἀσοτθ πιατγὶ πο ηϊα ςοπτίφσοτιητ Οὐγ.α, 

Ν τ᾿ οκυ μοσρί τε γγωοίατο πικρόγααοίτε. ς ᾿ 

δονθδ ὁ βῆ] ασοτθιι5γαπιατο ςητη 9 σαι57τοτοτ ον διυυηοης; 

νν 

π 
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χαλεπὸο)πικρρποιὸς κα ὅϑήπον.. ὃς αἴροτ ἄς ἴροτο οἰιπὶ ἀϊοϊτιγντ 
γος ΡΙΔα, 8.21. παρ, 19.6χ ΤῊ ςορ γα ἐς ποτ. ἐἰδ.7.ςαρίτ, 
1ν,4ς Βοπηίης Ατΐζοτ,ἱη Ἀ Βοτου. 4ιιΐ ἀςοι δ ἰηηιῖς ἰη αἘιιπὶ 
εῆς ΡΓΟΡτοτ ν]Ἰτίοποιπ. μὴ λίαν πικρθν εἰπεῖν ἤγης ἀοτατ ιιρβίαπι 
οοτθῖιι5 ἴσος, Πόπιο ΠΕ]. τάς Πικρία. ᾿ 

Πικρϑτηςγητος "ἡ γα τα τι ο γα πα Οτ το ἤροῖτας δίσαΐοτ ΡΙεηῖος 
στοδιτ» παῖ ΑἸΟΧΟΑΡΒΥΡγο ]. ο. [1.2 ι1άς Πικρία, 

Πικρῤλοχίθονα ὁ, Ἰοἰταγ Ηἱρροοτατ 15 ἴῃ χιο γοάππάας ἤδθα δ᾽]1ς» 
418 ΡΙογαπηις ἀτπαγὰ εἰς [Ὁ] οτναπιατα 1115, Β᾽]ΠΙοὔις, Θά δα. 
πικροχολ οἷς χαλεπώτερον «μονοσιτῖ αν φύρειν κ᾽ σ᾽ σιτέαν, πικιρρχόλου ς ὁ- 
ματος ἷι Ἐρίρτ. 
Πικρῴω, μι. ὥσω,απηάτιιπι το 40, ἘΧάσοτθο, ὃς πικρούμαι ατηατείζο,Α- 

Ἰεχ. ΑΡΒγοά. τὸ μέλε παιλαιέ μῆνον πακρούσαι. 
Πικραῖ,αΠη)ατὸ, κατακόρως, εἰκρα τς, 
Πιλάδιον οὐ. τὸν ΡΟ πελέδιον, 

Τλέω, μιήσω,πουκαρίξιρο, οαξζο [πισγοτιςορσο,ἀοπίο; (ἰδῖρο, πὲ- 
λοω, [ἘγΙ ἢ ρ να Ἐγ ̓ σονργεπιο)οοατέζο. Α διε. Αςςαατίτιο. πεπή-- 
ληταις [τ ρατιις εἴπ. ὕψειτι πιληϑεῖσοι μ(φιζα, ἴῃ Ἐρίρταπη, ἃ σιλοιυῦ ἔπ 
Χὶς ΓΑΙ ποτγαπι ρι]νν πάς ορὶ]ο, σοτπ 110, ὃζ γοχ ποίεγα γι! - 
8 τῖϑ ριον γαοά ἢς σορεπάο ἃς τιπάςπάο. 

Πίλημα,ατορ»τὸ, ἰληα ςοφέτα(αιιο Πρη! ἤσδτιι ετίδπη πῆλιθ. νὴ πιλητὸν 
κτῆμα ἴῃ ῬΙατοηὶς ΤΊ ππατο, ὃς πέταλον ἴῃ ἘρΊρταιπΠ).),οῆνᾳ τὸ πτ- 
λεῖν 4110 κ κα πιλοιμῦ χεγεται» 14 οἴ, σοροτς ἤτις σοαξξατς ἰμπςτο- 
τῖο : νῃμάς σοφένι [1 (1 ἀτιαἱ οτίατη σξητοπο5 δὲ σοπτιςιίος ἀϊ- 
οιητ:ιιοά ἀοςοῖ δι 1445,Πιρθοοαέγα Ος (Ὡτ.) τοὶ πελήμα τα «ϊοιιη- 
τιγ, ὙΠρίδηιϑ ἔστι δ ἴῃ 1. Ὡς. 5.1.}).4ς Διιγιάγρ. σοαξλ τὰ νεὶ 
ἐδάοτγαι να! ὁ νοσδίμιις ξεηίεν. 5.Ἰλπα ἰπαυῖς ΕΠ ̓πἰμ5» ὃς Ροτ (6 
ςοαξϊζα: νεἰΐειπ ιοτεηξ. [ης πϑλοποιοὶ, ἴ, σοφ }}Π1ατὶ]. ντ ρα! ὸ 
Ἰη τὰ ἀϊςοτιιγ. Ατμοπαρις ΠΡ. ἐ,ἀς ΑὨτέος μι! ςοπυϊοῖο οχ  Ογ - 
δῖον» Καὶ ,ἷὸ ταῦτα(εδέδου αὶ αἰ -ὦ δ ἑπιτατόρωνγ ς-εφαΐων ἐκ σμύρνης καὶ 

λιξζανω τῷ σευ αἰδρο κήκεσι λημ᾽ἰσιξων πιλή κασι χρυσοῖς πλήϑη: Τητοῦ- 

τας τατηξεῃ ρι]εο5 νϑττῖς. ΘΟ] θημ5 [1}5.2. Χ7ὴ πίποις ἡ ἰλατν ςοα-- 
ἔζαπη νοςαι πίληᾳ, ὃς πῇ δγμα ἐρίου, ὃς 11.2.πλάκα ἐρὶκ ἀιοϊτοιοά 

ΑἸ1ΡῚ ςρόφιον ἐρίου , Ῥγο 4υῦ το. ΜειΠο ΑΙ δεπῆυχον ῥάκος νΠαιγρδέ. 
Ῥαι ὼς Δὲ ρίποτα [{.3:ς4ρ.72. σύςρεμμα εἷξ ἐρίων γα! τ ἀϊσοτο: 
μος Οοτη. (εἰ ῆις Πργο 7. σαρῖτ.2.6 Παρίμηιν [χπα: ποπυίμαιητς 
Ῥϊοίςοτι 4. "0.1.4. Αἰπαγαςὶπο νη ριιξηζο, Καὶ ρὸς τοὶ ̓ξυρότοω- 
τα κὶ μνότρωτα ἐν πτλήμασιν αῤα ἧς βρε χουῖνον κὸ ἴῆπτι ϑέμβρον. (, α]οπτις 
τὸ. ΜειΠοάϊ 5. τῷ ἢ. ὅλῳ κώλῳ «ϑδξιλιηομῆψου πηλήνατος ἐκαίω ϑερμῷ 
βεξρεγμῆμον. Τά ται [1 τ.8, κΤ' τὸν εαἱ τὸν τρόπον ὕξβιτε ϑέναι τὸ τάλιμα» ἴ- 
μιαρίμπι ἰληα: σοδέϊα ἱπάτισετγε ἀίαιις ἱπηροπογς Ν ΩΣ ΤΠ ἰπαςογ 
ποι γεξζὲ, ρεαὶοΊΠΠπιπὶ ἱποίηρσοτγο γοάάταῖτ : φο ἀδοορξιις φιὸά 
ΡδιΠὸ ρΟ( ἰραιιατατ : αἰ φερόντων τίω! ζώνίωω : ν δ] φωνη πο οἰπ- 
ἔζαπι πρπἰ ἢ ςατ, [οά ἰ οπι αι!οά (δ ] σας! . γι! ὁ τ ὑγαίου: 
γε! πίλναα,νε δῖ Ηεἰγομπς ἐχροπῖτ, πΠίλημα,, Παιρ κοῖτον ἢ- 
δηϊβοας Ἰ4οπὶ 4ιιο ἃ πίλησις,1.ἀςη ατΙονἴρ᾿ Πτεύἀο.κ τὸ πύκνωμα, 
{ρηΠἈπισπτιπι αο ρτορτῖὲ ος σύμωα. ΑΛ Πτοτοῖςς ἀς ππιπάο 
οοἠφτοητος δι ρ ΗΠτας ηιιοβίντ νοσαῖ Το απι15) ταὶ σέωε χῆ πι- 
λήματει νέφης ἀρρς Π|4ιπτ. ΤΡ] Δ6πὶ αἷς χ λα ζα γίνεται νιφετ συςρα- 
φέντος καὶ βείϑος ἐκ πήλήαματος εἰς καταφορον ταχυτέραν λάζηντες : [ἢ - 

τογργεβοβγάηάο τ εχ ἡλις ϑ οἰ τίπι σοηζθγία; Πἰ θγαπιςπτίπη- 
416 εχ σοπΊρτοῖτι σαρίοπτο δά ςο!ογίογοπι [ἀρ ἤππι. Πίλημᾳ αὖ- 

τὶ τοῦ πῆλθ. καὶ πέτασος, ΡῚ ΠΟ 1155 0 οτΑ Π]5 : 414 ὃ εχ οοφέϊα ἰαπα ὃζ 
ΡΙΠῈς οτίατι ἤπιε ᾿νπάς ὃζ τυγγιτο 5. α Ἰρ!ατόίσως ἴῃ Πιρρεῦ 

ΡΠ εο5.πιλήματοι πυργωτεὶ ἀἸχὶς “γάρ. Ν ἄς ΙΠιλητα, 

Τίίλησις, εως ἡ ἀξίατο ΡΠ σοατξξατῖο [1 ςοπηρτοείο, πίλωσις, πύ- 
κνωσις. (ΟἸη, Ατατ»νεφελώδης πίλησις, 

πιίληταὶ τοὶ γςο ΔΕ} 115,1 ἀέπηαηιις απο πηλήμο τοῖν 1ἀς πίλυα, ργῶτοῦ 
Δηίζοιο! Παπς νοσοτα νίπγραιῖς ΡΙατο ἴπ Τ πιαο 9 νῦν πτλνυτεὰ 
κτήσατα τὸ πιληιατὰ ἀἰχῖτ τ ν]ατί, Εἰεϊ πιΐς., ἐχτογπα ΠΟΥΡΟΙ 15 
ξα!οἰηςητα γε αϊάϊτ, ἐρὸ (ἀδοοαδέϊαννο] ςολέμη]1 Πα πἰ ἤσαυτεῦ 
δι Τιατὶπὸ γπόφιις νοῦθὸ αἰ χΠἴοιπ, (αίτ. "10.3.46 ΒΕΙ10 σα} 
Ατᾷὰς οπληε5 ἔογὰ πη} }{το5 δἰισ ἐχ (προ ξεῖς,Αιτ οχ σεητοῦὶ- 
Βιιβοᾶιτ εχ σοτΓ ῖ5 ἔι μι 10 45 ΑἸτ τοσπιρητα ξοσογαπτ. σιιῖδιι5 το 4 
νἱτσιγθητ, ἔς 5. πιλυταὶ, στο “Ἶ0᾽ πηςσὧν μόνιμον ἔχέ τίω; πίεσινγ4"ις ςο- 
δὶ Ροίϊαης δὲ ςοαέδα ἃς ςοπιρτε δι ργο ιγα νῖτν ἤγα, 1 ἐγ τοῦτ 
πφητ. Ροτοίξ ετίδιτ οϊς ΑΒ Αἀϊεξξ ππλυτὸς,ἀς αιιο ἱπέι ἀ. 

Πιλήτικὸς, οὐ ὁ ντπι μαΐσοης σοη Ἐἰραηά!, ςοσοπᾶϊ ν οἱ ἀςηηάϊ ἤιο΄ 
ςσοιπρτγοῖηιι. Αὐ Δἔοτ: ΓΟ]. ϑοσιη. 4. Οὐ α"}.η, Ἰὸ3 ψυχθ. σιλη- 
πικόν ὄξει, 1, ΓΙ σα Δυτοπη ἀφηίατ ἀταιις ΠΟ ΘΊΓ. 

ΤΙ λητὸς, οὐ, Αἀ] ες, ςοαξκι]]ς,6χ ἰχπὰ ςοφέϊα. σιληταὶ φοιγίκίδες » ρΕ1Ὁ-- 
Ῥιιγοα νοίξες οχ ἰληὰ σοκέξϊα. Ριιηϊ ςοἷβ αὐτομὶ ν οἘΠΡιι5 ἀπηῖοῖε - 
βαθεῖ ρι[α(σμῖιι5 νοςῖς οτῖδο πο ἃ ρἰηίο; ντ νοϊμητ 9 [οὰ ἃ 
Οταςο σππλω,4 οἴ ,οορμονςοαέϊο) δά ἱγυϊσᾷάοϑ ταιγοςβ οχἰδῖτος 
10 τοῦτα! ἐρεέξαςι! δ. Οὐϊάϊιι5 ᾿π Μεταπιογρμο; Ἐ] μά {ὲ- 
δι φΑΥ [δὲ φιμάννν οἱ το ΓΔΗγ ΤῊ ἀρέγιο Ομ [ρα Ἐεγτί δι ἐ ρότε ἐγγιεαποὶ- 
πάτουημ Ραηπιδίας ὧε{165 οἰη(άψιε πίπεν α [ἐπεἰξ. ΤΙ οὐοτιις δῖσιι- 

15 ἀς τοριις βοίεῖς ΡὨΙΠΡΡΙ» πάγγας ΑἹ Χαπάτιτη ἴπ ἔμ ποτα 
Ἡερβοϊίοηις μοι"ῆς αὐδρίανταις κα ϑαπλισυῆμοις, κι ὅτι ἐδὺ Ὁ. με- 
ταξὺ τόποις φονικίδες (ςοττιιρτὸ [οσίτι!τ φονικέθες γαγεπλύρφυιυ πηλῃ-- 
παΐ.νὈἱ ρ᾿]45 ριγραγεας ἐπι Προ. Ἰἥαπι το[ἔς ϑοχτο Ροιηρεῖο; 
Ρ᾽]α’ ἐγᾶης Πάτα νἐγι ο5 ὃς τ] ο γος ἐχ ἴδῃα 5 ἴῃ ςοπηρίτα!ἐ- 
Ὀύίαιιε Γι ρεἠἀεθαπτατ » φαδὰ οἴςης τη οτοτιῖπὶ ἀξοτγᾶ α8Ὸ τ 
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νοςδηῖ Γι τοβ» α Ὀτι5 τοῦ Ρ11α: αιτοῖ ἐἀρ ίὰ γα Οἱ σλητι ἴῃ σοτ- 
Οἱ τὶς ροποδαηταγς ντ ΕΠθητ ἴς ῬῚ 15 ὃς Ππλμ]Δς τς σότοῆτὶ νἱ- 
εἰτίχιις ράτοεγοησ. Οὐΐη ὅς {15 ΠΡ. Π}}ς ἄτας ἱπηᾶρ πίθιι5 νο- 
(τες οἰγσαπηροπορδηταγ ἰἀς ΤΠ λητεί, 

ΤΙ ίδγον, τὸ, ΡΊ]οοἴτιδν οἱ ΡῚ ΘΟ ειπι, Ἡ ογατ, πιλίον, ΡΤ] ατάγο ἢ. ὅτλίσκείθος 
Πὶοίροτ. Ν οη οπἱπὶ εἴτ φενκη(1 Δ Ρ 1} Δπιδηγιπι γοΪ Βαϊοτίσιι- 

Ἰυτην ας σουπα δάι]τετιμα)ντν οἰτῖτ Βυίαῖις ἐπ Ραπάεδ. Ατὶ- 
ἰζορβιαπες ἴῃ Δοματηοηί, Τὸ πελέδεον εἶδα Ἰδοὺ κεφαλίω), τὸ μύσιον, 

Τηιοῦργοβ ἀςάιςῖτ Στὸ σᾶ πῆλίθ-.1.ΡΊ]οις Πτις σά! οτι5. τὸ ἢ αὖ Τη- 
χέφν πιλίδιον, ἸΔ] 1 τ τὸ νεωῦ χαμελαύκιον καὶ όμῆμον, ν] ρατος ΟΥφεὶ, 
40] Ῥωμαϊοι πιιης ἀἰοιιπτιγοῖτα νοσδητ. δι}1.45. πιλίδεον, τὸ ζφμι- 
λαμκον: ΑἸ ταπτεὴ πο μα οτοἐδμηλαύκεον, ῥωμαίων καὶ λέξις, ῥηϑείη᾽ 
δ αὐ νὰ ἑγλίωιςὶ͵, αἷο τὸ καῦ κα ἐλαύνειν. ΡΊατο ΡΟ  τίσοτ.3. αὐ δὲ τις 
ἀυττὸ μακραὶ δίαψταν προς ἀη, πιλί διαί τε αὐδὲ πίω κεφαλίι πἰδιτιϑείξ, 
Αρυά Οὐ 4.116. τ ἐς Αττς,- πος τηγρὲ βηταγίς. Ρηφοίμην πἰεϊά!ς μη- 
Ῥομι τοπηὶς. Τλοτη τη Ἂς ἔα ἃ Ιερατ, Καν πιλέδιον χαξων δ} τίω) 
κεφαλίω) πἧδινος ἢ ς, 

ΤΠρλίον, οὐ, τὸ» πίλτον, σΆ [6 Γ15. πτλίον αἷδα ϑέμβυ 8... ΡΊΠΘατι!5» ΡΙΏτατο, 
ἴπ 80]. 

Πιλίσια ϑ.,ν. ὁ ΡΊ] οἱ 5. Ὀ τούς. [18.5.ςαροτδτιάς ΤιοηςἈἰτ 6, 
Πίλναμαραρ τορίπαιο ἂὸ ἀρεπῖς πίλνημι αιιοῦ Ἰάοηι οἴ φιοά πε- 

λείῳ ἩςΠοά.1π ΤΠιεορ. γαῖα κὶ ἐρανὸς δυριὸ υἱῶρϑεν πίλνατο, ἴ. σου- 
οἰγγερατ,ίε αἀπγοιοῦας Ετ σοι ΡΟ τι; αναπίλναμω, ἜΧΊ ἰΟ Ὁ Χ 
τεεϊργοζατίοπο ιάδῃ) γοίιϊτο, 

τιιλνώίω, πελάΐζω, [ειι πελίως νπάς ἃς ἐαέξιπὶ οἵϊ τοίθιις σταπηπηδξὶ- 
οἰδραάσποιοο ἀρργοριπαιαγε ἔς: ΠΟ α.πιλνα χθονὶ (οἷο ςο- 
ὅᾳααζ δί ἀϊτιῖξ, 

ΤΤιλοποικὸ ς. ὃζ 

Τιιλοποιητικὸς, ν ̓ς ΤΙιλ ποιός, 
τιλοποιὸς οὐδ, δ) 111 οΧ σοα ες [Δηὶς βΊ{1{}π ΡῚΠοός οξΗςῖτ! ὁ ποιών δὺ, 

πίλοις καὶ τοὶ σειλητὰ νὴ πιλὴ ματα 1. π δοοαόζα Οσίατγι,νο! σοσέξι- 
ἰϊάννε ἀκ  πλῖι5 Δητοᾶ : νπάς σοςέξι Ἰατι) Γιατὶ πὸ ἀἸςαΏτῊΓ οἱ πι- 
λοποιοὶ, [{|Ὸ πόλω τεέρκοι.  ἡς πιλοποιητικὸν ὕδωρ, ἸΝ]ςοἶλο Μγτο- 
Ῥίο :ὃς ὕδωρ πιλοποιοῦ ἴ, [Ἰχταλιπι σοα ἐ Ἰ Πἰαγίογιηι.. Μάγος! ]ο 
Ἐπιρειτῖςο -πιλοποιητίκη κονία. ὈὨἱοίςοτ. [δ ρα ΠΠ σοττιρτὸ ἴς- 
δῖτιις ρτί πα (γ Πα] ὰ πις ροῦ ἡ, ταπαιιαπὶ εἴεῖ ἃ πυλὲς «οἵ, Ταταπι: 
46: ἀοργαιιατα Τοτίρταγα τυ τὶς ἔγαι 4] ξιῖτοντ Β τις ΠΠ1Ὸ αι α- 
Ρυ Ὀἰοίσουια. 1.6. ς4ρ. ἐς ΙΔξξς σοαρη!ατο; πἰωὶ πιελοποιητεκ ζω 
κονίαν, Υ ΔῈ [Ἐ}ΠΠτρ στα ἴπτο [0 Εἰ χΊ πα πι: αιιο ἃ}1) γοξτὸ (θη δι 
Ῥεϊσορτοσποη Γιατὶ αὶ ταπιοη» ΠΧ αΐια τα ΡῚ Ποά του τ ΠῚ. ν οἱ Ρ11Ὸ 
Ῥατοτιισιν οἱ ΡῚ ΓΙ ογιιπ : Πα νῸΧ ἰἴσοῦ ἀριὰ ΤΟ ητι}. }1|5.10. 
Παρ.7.4 114 Πρηϊ βοατ: Ρ ] τος οπῖπι ἃς ν φητ] τοῦτο αιο απ 
νοσαῖ ῥγα πἰσιατογοβ,ἀ ΡῚΠ}15 ντάπτιτ. Ὀ οί τιιγ ὃς πσιλοποι 
ηκὴὶ κονία αὖ Αὐρίποῖα : ἀτατις ἰτὰ [Ιοσοπάι! πῈ ἀριι ΤΊ ΓΑ Π δ πιπ 
κονίας πιλοποιηκῆς  ἰυὺ γχἡὐ τρωτοςτακ τόν τινες κωλῶσι, 56 σματτα [ς 
ἑτοτί(αιιε ἱπιροηίς ραγοεητος, ΠΟη ΓΕΡΟΠΘΠλιι5 ἰὰ πῇ αἤογῖρτα ἴῃ 
ἀϊξείοπο Κονία, μια: ταπτο ἔπητ τις ἰοςὶ, 

ΠῖλΘ. οὐ, δον Εἰ πίλίθυ, σαΐθτιις.  ΓρῚ]. ἰη Μότοτο, ρεταίιις 9 πέτεσος. 
Ῥ ΠΟΙ 5) σα ρ᾽τῖς οΥπδπγθητιηι, ΑὙἸ τος, Π 0 σι σαρος ἄς σεπογατ. Α- 
πἶπι, Δτθοη, ἴῃ 7. πίλοις τὲ τῶς κεφαλως αἷρεικείμεϑει τρρξατίων δὲρ- 
μούτων δασεῖς, Ἐτατ αἰιτα πὶ ργορτιὰ ΡογΠοιιηι σαρ τὶς ογπαπιθη- 
τὐῖπι. Χο πορ ἄς Ογαάχαγς ἰοαιοη5, ἀπαγάγων αὐτὸν τῆς δὰ ὥξω 
τα φοίνεκοες τινας, τότε μηδιεκὸν πῖλον ὑπολα(εῖν ἐκέλόυσεν ἀστῷ, « ποὲν 
τὸ δένδρον αἰδεκαλύψῃ πίλῳ ς«εγνω, χδυκῳ. ν Ὁ] ἀτθογοπι ρῖ]οο 100 
Πτπιόσιις σοητοχου τ. εγοάος. 515 ΘΟ μπ16}}4 ἀϊχττ σοπτγα 
ἱξῆῖρας αὐϑοτίδιις ψιαῇ ρι]ςο]ος ἰπάϊτιογε, σαρ.15.}}ν ἀς Ατθο- 
τῖθιι5. κεφαλ ἦφι σ᾽ ὑπῦρϑεν πῖλον ἔχήν ἀσκυτὸν, ΕἸ ΟΠ Ο πῆ λοί εἰσι πεὶ οἷξ 
ἐρίου πυκτοὶ ἐνδ' ὑματοι, ὥσπερ ϑωράκιο τινα ὑπὸ τοὶ ς (9.»»ὦ ἐνδυόμεϑει: 
(ἀν σεπταης},πιλητα ν οἱ πιλήματα, Γι οοαἐϊα, σο ε  }1α. )οἱ 3) ταὶ 
δγικαίυῆνα τῶς τἰδεκεφαλάίας. Γπτετρτν Τ᾽ ἀπιογ ἀϊ4.115..4. νι ΜΠ 
νεττῖς ΡΊ]οἰ, πῖλοι γίγνονται ἐκ “Ἶα᾽ ὠαῖν τῆς δε αἰ δὸς. Τ ας] αη.14 οἰζ,το- 

Βιιπησητα σαρ 1520 1} ςὰ. πίλοις φορέοντες, ΡΊ [Θὰ φοίδητο59[46π|.Α- 
του. ΠΠ.ς.σαρ.5.46 σεηοτασ, Αηΐπγ ἐπα τυτοὺς σκοπτιζο μῆμας πρί- 
χας πίλοις η' χαλύμμασι πολι βου ϑεῶ τον, 1.0 1}05.. 41] ν 6] ΡΊ]ςο, νο] 
δἰτο τορπλῖης ΟΡ ΘΓ τ ΓΟ Θγῖιι5 σαποίζετο, ΤῊ ορμγαίξ. αὐδὲ 
φυἦν,110.4. ςἀρ.το ἄς ἔλ04 Λὲ ργρείδ. ὧν κὶ τοὶ μεγέϑη πίλῳ ϑεῆαλι- 
κῇτν Οἱ πῖλον ἀἸχὶς ἔασ πη πἴπο σοπογονιοα Πϊοίςσοτά, ΠΡ τὸ 2. 
πδοὶ κυαΐμου αἰ γυπῆϊε σαριτο, πέτασον Αρ ρε ]Δττ. ΟαΖα μος τγαπῇ- 
{πῖτ τεὶ Ἰρηοτατίοπο, "θ᾽ απ 9 σιωτρίψαντι δ), ἕκαςον τδ᾽ κυαίμων, 
φανερόν ὕξι τὸ πιχρθν([οροηα1|ΠῚ τὸ μικρθν, οἱ ἱπ ἔα ᾽ς ΒΜ] 1,ἃ- 
τἰηΐ ν οσδητ)σίω εφροιμυῆον, υἱέ ὧ γίνεται) ν πίλίθ:, ἢς ἐπὴπὶ [οτι ρτᾶ: 
δὶ Οατα μ᾽] ]4 πὶ πια]ὸ τγδη τι} τ. Τη οοάσεπι ςαρῖτο πηαηϊοὸ 
οἴξεηαϊε [Ὁ ρογ πίλον ν οσοιη, σα! ογιπι Πις ΡῚ [οιπὶ ἱπτο! Π Π σοτον 
1. πέτασον οὶ πὶ αἷτ ἄς Ιοτο Ἰοπιιθης : τούτου ὃ) ὶ υὔο' πον καυλοῦ φύ. 
σις, ὁμοία πῇ τοῦ κυάμου, κὶ οἱ πέταισοι ὃ,8ζο, νὈὶ ταγπις ρεῖιι5 Οαζα 
Ἐτιιέλιιπν Ἔχ ροίεῖτ, Ἐς ταπιοπ πος ἰοςο ἀΐχογας Ῥ᾿Τμἶ115 [1.. 13. 
σαρ.7.ΝΠ1Π τιραῖς ργοιιςαῖτ Πι11}15 ἔαθα: σαι] ς, ἐο  Π(αττς ἀοη- 
ἴα ςοηροτὶς {|ρατῖς : ΄ιιοά ἀἰχὶτ ἀπιθιὶρυίτατο ν οσαθ.}}} πῖλθο: 
Παπίβοας φηϊπὶ ἃὲ ΡΊ]οιιπ], ἃς τὸ πίλυματαιιοά 44 Πτρητῖα ἰδ ΠῚ 
ἀιξειπι Πιργὰ 5 Ποὴ τοροῖαπη. Τη {πα ροίέγεπια Πρηϊβοάτίοις 
οτίατη (πεΐτογ ἀριά τρῆιπι Τ᾽ Ἀςορ γαίς, ἀα ἈΠ Έοτ.ρΙδητ. ΠΡ τὸ 
3.ς4Ρ.8, νΒὲ ἀα τοῦοτε [οαιιοης ὃς σοῖς ἰΔηα: Ηοοςι 15 ἰηττα 
Ρ᾿Πα ἀτη,αἰτιφύει Ὁ) ἢ τὸν ζον ἐνίων κριλιάμϑοον πίλον, γ δ] ΡΊΠ αι τοτῃ- 

ταῦ οξουροστοτον. τρσανα πε τοα νον τατοντ τ, σαντοσότιιανειτοῦ, τ ........ὕ..ὕὄυὕντυκατσοσσυπισσανανσονναν». 

τὰ πνν....... Θ΄. “σ᾽ σ΄ «σὰ σσοτὐὐϑῦν5 ὲττ ιν 0. ὕ0ὅὃΒἁὌἍὕσὉὍὉᾳὡ0ὧὧνε.εα δ στον 

4: ΑΜΜΟΙ 

ΠΙ 
τὰ ΜΓ. τ Ν κνς Η . “ ἊΣ ν 

“Ἴτ Ολζὰ ποη ἀ {1 π|}}} τοὶ ἐπιρογιτίᾶ, Ἡππεῖς 
πλ}5 δὲ ἐπτοπἀαυίπτιι5. ἴῃ πΟίτγΟ 5ῈΙΡΡΙοπηε 
τ} νοσς. Περαπυρίκδιον, ΠῖλΘ-, 14! 
ΣΙΠΙΣ δι γα τιι5, ἀρὰ ΧοποΡΗ. πωδείας ἣν 

τ ἐρανέοις προ τείγεσι τ γ Οἱ ταΠΊ ἢ [Ὠτοῦργο5. 
ἄπιητ, Ἐπ ταγῇις ἑάοπὶ ΧοπορΗ. πίλων μηδεκῶν τ 
1ητογργογαγῃγ τὰρετογιιτη Μςἀ]σοτιπ). 
ΠΟ. ΓΟσΟΙ]ο5 νυ!σὸ νοσαιιις εἰγαμῦηε: γε [τ]. 
ΟΑΠΠςΑς σμοιῖτες. ῬΟΙ ΠΧ 5. ἃ διπόδια Κριτίας καλεῖ εἶτ 
οἰητέον, εὔτο σὐξαειλήμο τα ποδών: ὲ [οἸνιπέλιυπρᾳ γοραῖ 
ποδεῖα:γ ἀοπος γοσδηῖ [ατί ηἱ: ἐίταιις ἀριιά ΜΑτι 
ἣς ΟΠ Ἰοῖο μος ορ ρα πιλ. ΙΝ οἵα γος ἰαπα ἀναϊς 
τράνεὶ ΟὙ ΜΡ ΠΉο βοεεγιε μίαπτα ἰαιότο ἤμΟἄοπον 
τι !ςοι Πα]τος ἰορίτατ, Ιρίδ.ἴη 1.2 ς.5.17.} Πὲ χατ: 
4α τ, σαι εἰς Ὁ Δομτιπτ: τα ν Πιπὶ σα ςςαπθηζοι 
ἩεΠοάὶις ἐν ἔργρες ἴπ ἐῸ Πρῃϊῆσατιι ν [πγραιιῖτὶ 
ἔγτοσϑε συκασεῖς. ῬΙατΟ 1. δ ὺ ΠΊΡΟ. Καὶ υὐοσδεσε μὰ 
«δὴ πύσεις εἰς πίλοις τε καὶ σῤνα κίας, 5)ς Ἰερθηάιτ 
«ας : 40 ἀὐτῆοτο 5» ὁ μόνον αὶ ὁ ὅηῃ ἣν κεφαλῶν ὄϑῃ 

(ἔς οηΐπι [οτρτιπι) τως ὀκαλεῖτο, θῃ ὦ κα ὁ φρο τοῖ; 
Πτατ εχ δυτΠοτίτατε Ογαεὶπὶ ἀϊσεητίς, ἐν μαλακοῖς λι 
σὴν ἔχων πίλοις, πῖλθ- Ἰάεην ετίαπι Πρηίῆςας 
ἔδυι ποίλλα; 1ᾷ οἴ, ΡΥ]α νε Ἐπίξατῆ,, τγαά τε ἀἤογθης 
ἘΧΟΠΊρ ΠῚ ἡ λάρεοτα σφαιρέζεσοι πίλῳ ὠλιῶνεν εἰς τὸ 

Πιλέ μϑυδ. το Πι15. ν 
Πιλοφορικεί, ἴτὰ νοςὰτ 605 Γτιζίαη. 1 Πππτ δριιά 5, 

ἅτερος αἰ σπίτατῖς, ἵ 
Πιλόω ἀἸοΐτιιν ἃς πιλέω,ἀξῃ[ογπυκνόω, σΟΠ ΡΟ. ςΟρῸ 

ἀξτο, Γπιοτοτ.}1.6.. Οὐἱὰ σταάϊταγ σοητιγθας δκ 1 

ψμ 
᾿ " 

, ἶ κ 

ΠῚ 
Γ 

ἼΩΝ 

ΚΙ {0} 

ἡ. Ι 

ἼΝ 

πρϑμ 

ἮΝ 
Ἴ 
ἸΠ 

αξζατ, Εν αἰ ΠΡ], οττίροις αἰ άιιὰ ποτιος δι Πιδ Ε΄ 
νης πηλήματοι, σοαξ Εἴ Γιατ πὸ, ιΐα σοδέξαητιιν ἅ ΕΙ 
ὙΛΟΟΡ.ἠς Ολιιῆς 1}0.5. ὁ. 4. δε τὸ πελούϑει τῷ ψυΐχέ ὧν 

εν δε ἔπροτε σου ραν. ΓΒΊ ἀοππη, συμιανυκγωώσαι κἰ πίλωσ 
τῷ δὲ σοη(ξεῖρατο. "άση ΠΠ.3. σὰρ. 2.9. ΔἸ χεγαῦ, ὃ ἢ χὴμ 
χαιρπινώστες ταὶ ῥίζας, (ὐσητγατγίτ πὶ οἷς τὸ μανοιυῦ 1ρ 

Οὐ λιηῆς ρίαπε. ; 
πίλωσις 9 εὡς . ἡ.) πέλησις ἀοπίδεϊο, σοαγξξατίο Τὴν Ὁ 

ἐς Ολιῇς. : 
Πιλωτος ) αἰϊι.} ἐκ ἴλης ργαραγάτιιπι αα ουδαπάμι 

Ἐεγ πιο], ; τ 
Πιλὼ τὸν, ὅ, ὁ ο πὶ 4110 4 πιλητὸς, σοαέζιις, σοπ εγ ξιις,Οχαθα 

ἀν μην 

ἪΝ 
Ε΄ 
ἬΝ 

πἼερω πὲ, κἰ πιλωτοὶ ὠρρσκεφάλαια νοςσδητ, Παῖς ΡΟ] ᾿ ἿΝ 

πιμελὴ ἥς,ἡνρ᾽ριέδο Ρ] η, ρἰπραϊτά4ο  ατγοηῖονς ἐκ 
ἔσει (ειιητι. δά ςερς5 ΑἸ Εῖοιτ ἃ ριπσιςάίης εὸ ααδά ἼΗΙ 
Τιεσε Οα]θη αι. 5: Πρ Π οἰ πη. : ΓΝ 

Πεμελυὶς, (ΘΟ κα ἡ ΡΊΠ σα 5υλεπαρὸς δά ρο [Πι5) σάλος 
Πιμελδης) ΟὈ 6 ἢι594 410 α] 5, ΟἸςεγ. ᾿ 
Ππιμπλίω, ἱπηρίεο. Α ἐξα π1,Εκ πήμπλαμω Ρ[ῆιι, ὑ ΠῚ 

[ὰχπι, πληρρύμα, φηῖτ. ΗΟ. 114... μάμε(θ. φρένες ἀμ 
πλαντο, πληρρυιῦ το πίμπλάσι αὔτων σώμαγςοτριις {ΠΡ 
Ατίζορῃ. ; 

Πίμπλειαγαρ, ἦν ῬΊ ΤΏΡ] Θα, Ιοοιι5 Μαςοάοηϊα Μιης ἴλσεῖ,, Ἵν 
πίμπλης Ρτὸ πίμπλαϑα, "κι 

πίμπλημι; ἱπλρίοο. ΗοΠοάμς. βιότου 5, τέϊων πίμπλησε κριλιῖι πηΐσ: 
ταλπι ΒΟοηἷς ἐπηρί οατ:ν Οἱ σοπης τιγ σἸΠΠῚ φιλέ ἷ ἥτε 

ὯΝ 

ὙΠ, 

ἐμ! 
: ἄῃς 

ΝΟ ἀφηδη 

ἴ ἽΠ 
εὐ 
ἿΠῚ 

ἐδ. ἶ 
Ἰῆς 

ἢπι 

ὯΝ 
ἾΝ 
ΠΩ ἢ 

νηὶ 

“ἢ 
Ἴ] 

τοί! ργασεάοητς ραττῖςι] ὄφρα, ἴντ ᾿πηρ]θατ, Ψηΐ 
ΡῬίτιη πμπλαξ, ἃς Ἐσευλϊ ΠΣ ητπὶ πεμπλᾶστι, Ε ΟΠοά, 
νιΐξου ἐπ ρ! ἔτος ρα] Ποτο. πίμπλη ἀἸοίτιγ ργο πίμπλαϑι,, 
ἔσαδι, ΟΟπγπὶ σης. ΑὐἘορ μη Αἰ. 

Πιμκπολέως,ν ἢ ἀ091ΟΥὉ ἢ. 
Πίμιπρσιαἀτὶςο, ἐμπυρίζομαι, χαήομω, ΑρΡίδη, τεπὶ 
Πίμωρνμι, μα πιμιτρή σωγν τοςςοπησαγο;, φλέγωγ Α τι, ἈΠ 

ἰοτς δἐποϊο,πνίγω,πίμαρᾳντες»ἱπσοπάρηζοδ. ει 
Πὺνοἱη Ερτριρτο πίνω:ς οπὶπῚ ἰπτογγαρτο νοσῦο [οΐοι 
Χ] ροηϊο ἱπάμ! σοπτ. Αὐτπον αιΐάαιη ἔποοττιι 11} 
πιατίςος, Οἷς αὶ σκωμμα λέγειν, ὁ πὴν φίλον, 4υΐθα5 Ποὴ 8 

πες ἐϊέξετγία ἴασογε πος δίθεγο. 
Πίναι ης ν᾽ ΓΟ τ 65. }ΠΠπ6 59 ῥύπος. ΘΟΡ μος]. Πητοτρ. ἤς, 5 

ἑνὸς γιπίννα, τὸ ὀςρεον, δύο νν, ᾿ 

Πινακέδυον,ου, τὸς ρα ΟῚ ΠΠτὶς οι εδάρκον, τα Ὁ. 115, ταῖς [18 σα 
ΟἿ τπι (ογσοδαητ,ντ σάρ.α. Επδησ [σαῖς Ῥτο ἱπάϊος Ηδι 
τα. ΓΙ Ί]ιιο ἰἰὅτο σοπιργοἢοηίατιτη. Ος]. [1.2 σα 

Πινακηδὸν, ἴῃ τη οὐάτιπι τὰ δε ατι τα ἴοι αἰἤσγιι, ΑπΠορ 
ῥήματα γομφοπτιγὴ πηνακηδὸν ϑυτοαπών: [ἢ τοῦ. δεέκίων σειν 
δτοαπώ μῆρων ἐν τρικυμίᾳ, 

Τπιναΐκεον, τας 18 ὃς (οτὶ ρτιιγανλδύκαμα 9 Ἡείνοἢ. Ἡογπιο 
τὸ χτο Μεγερέων, αὐμρῇ ὅϑτοι πενοίγχεον, ΕΤ πον αἴκέα γον οἷς τοὶ δὲ 
φοντο, κὶ αἱ αῤγ αἱ δ κ᾿ ἐλαμζάνον οἱ λαχόντες δυχαίζειν ἤγριω αἶχέ 
{Ὡ πο ρ. παπὶ πεναΐκια ἀϊοιηταγ ται] α; ἴδιαι τας Πα», ιῖθιις ἢ 
οα αἰϊαιΐά ργοροηΐτιι νο] ἰερος νοὶ ποιπίπα σΟΠΠΠῚΝ ἃ 
Αἰ ἴσια ΟΡ  ρυαπηπηατα, ᾿ ἵ 

Πιγακὲς ἰδὸς ται! α, (στο Π1χτν [τα τοι! . σα [18.3. Οἵ ἱ 
νης πιναΐκεον αἰ τ παιτί μι: πὶ 5 τ δ οἱ [αν ἔσυτο }]0 ἰλη χα 

ΓΕ 



Ι 
θῸ Πα ρα ΠΠατοβ αὐ μεγάλαι στιν έδες Δ πλοίωνγεχρο- 

᾿ πριν, ἐαηῳν Ἀδηΐς. οἱξ δὲ σοπιι (αἰτατίοηίς, Α- 
: 4. μετ᾽ αὐλῶν δὲ ὠρχουιῶτο καὶ δὲ καλυμήμίω πινακίδα, τηο- 

τ ἃς ΡΟΙ].1Ἰδτ.4. Εἰς νετίοῖϑ ταῖς Ὁ πιγακέσεις ὠρχοιωῦτο ἐκ οἷδῳ 
ν»οἴτε πήνακφις φέροντες, 

δ» ἴάοπι ΑΥἸΠΌΡμαπος ἱπ Ρ]λτο, Ργο ἰδῆςς δ ἴσιι- 

τα ἐπιιπι ῬΠῚα. τα δυ] τι Οἰσον. σγαπητηατορὴγ - 
γοσάβρατατν Οἱ τα σι]: ρΡ᾽ ξξα; » ςαἸατιπὶ ἀγρομτιιπη, 
{ἰο,σπα ὃς ογπαταςηζα γοροποθαητιγ. Αἰοχ. Οςῃ, 
4. “ 

οὐ, ὀρνεοπώλης 9 παῖς (οι πιρητατγίις ΑἸ ΟΡ ἢ. ἴπ Α- 
λιαῦδῳ Τῆδ ὀρνέων ,δ)] ὑτινείκων τι ϑέντος ἐπα ὡλοιυ ται νϑὴ- 

σα] ἀπ ἰαπος, ἴπ αια ἱρίατιιπι οθείας γεπαΐοβ ἐχρο- 

ὁ» ται], ἰληχ. (ουτο Πα, ἀ (σιι5. Ττοῖπ ἰηάοχ ΠΡ του πιν 
ΠῚ ταῦ 114 ρ᾽ ἔζαντα δ. 11 ρ᾽ςλοτια:σατίπεη Ἔχ ροηῖς Ἐτα- 

1. Εὐιαπ 611} Γαισαυ δὸς μοι δὴ πίνακι πίω) κεφαλ μι Ρωαὐ- 
εὐ, ἀος ΠῊΪΗΪ ἴπ ρατί πα σαρζ ΤΟΔΠι1" Βαρ τ ἴα, σᾶ Ρ.14. 

τῆν δὲ Ετα μη. ἐν πένακε ἰνῖς Γατογρτοδ ν ογεὶς αἰ (σι πη. 
ΠμπῚ οτίαιη [᾿ πιασὶς Οτατοὲ (Ο παῖ ται] τη; ]ᾶπάο 
Δα τῖ5 τα δε 1} 15 οἴθιι5 ἀρροΠΐτατ, ἴτοπη σαρ.6. ΕιιΔῃΡ. 
ἢςο πῇ Ἔχροηίτιμαϑυματικὸς, εἰπόν Θ- τῆς «δὶ τὸ πήγα οι 
ῬΙυτάτο . ἴῃ Ἀ οι]. Ματβοπναείςδ [πυι το 5 [ς δὰ 
Ἰς ἀρ ᾿πᾶπὶ σοπέογοηϑιῆς Γαριις. πίνακες κὶ πινακίσια, 

5 δ( ρἱ παοι ἀϊα (της τα. Πα: ἰὼ αυΐθιις σα ρίτα πη το- 
φηζιιτ.Γαττηὸ ᾿πάἴσαε5 ἀἰοὶ πγιοτν πᾶς α4απὶ Οταοὶ 

ἴδτος ἔτος ᾿Ἰπτραἰσγιιητ, 44} οὔθης πυι]τατιπὶ τε- 
ῬΙϊηΐα5 ἔπ Ῥγξατ, ὃς Οο Πτπς Πδτο σοςςαρον τ. 

ἀϊςίτιιν ταδιι]α αιια ἰπ ρα δ  ῖσο ἰοςο [ιίρθηία πιο- 
ἃ ταὶ αἰ Ἰοιιῖτις σοπίογιιατιτ ας ρτοραράτιγ, ΗςΙγ οὗ ἱστορία 

φίωὡ χροη. Ατἤοη. Π}ν τρ.ανα ϑέντων 3. Κορενϑέων πίνακος πῇ 
τὸ νεῶ δεα μδοντοι κἰ τὰς ἑπαίρας ᾿διεὶ γοκψεύτων τὰς τύτε 
τίυ ἱκετείαν, 
ὌΠ ἃ Ῥοτος ΠΟ ΡΘΠῚ!5 ΑΕΓ α ΠῚ ΘΏτΙ [του] 4ιιο ά δι «α- 
τ 1οἵς, 1. ς. σὰ ρ.114. 

ὁ ΓΟ ἀτις»ἰχουγί τις. ν 1150 δυ πειρϑς, ὄδυτελὴὶ ς. τοῦπ εἰγός, 7πι} 
ἢ. 

τίν", ριά Αὐ τοις! δος ὀςρέου λεπῆος μου ἐκ τῆν μὴ μετα- 
ὃ ὁ ἐῤῥίζωτω: 1 τὶ πὸ ρίππα αιώ σοποματᾶ εἰς σεποτῖδ. 
ἢ ΠἸπιοι!ς.Πηδγοξζα Γπροιρπος ν παι} ἤης σοπηϊ- 

“Ἔ 

Ἰῆδην, ̓ 

ἰτοι 

Ἰημ 

ἐν, 

ΕΠ 

Ἴ 
γμ σοῖς ῬΙ1Ο1115 {1|0..9.ςαρ.42.4ποπὶ Ρἰ πη οὐ]ιογοση ν οσαητγα 
πη ἸΟΡΗν ἰΔςοιη: 15 οἰξ (1114 Ράτιια,ΠΠ 1 σαπςοτ ἀΔρὶ5 αἵ. 
μι δ Πίχογατ νεγὸ ρ ἈΠ οὐ ρίνας μ}Ππ| ΑΔ Λἰπι8}.} 1.5. οἀ.15. 

ὀρθαὶ φύονται ἐκ τού βυΐοτου. ἐν τοῖς ἀμφιώδεσι κὶ βορξορώσε- 

"σι σ᾽ ἐν αἱ ταῖς τηννοφυίΐχλα κα αἱ μλὺ καρίδεον, αἱ 2 καρκίνον; ἱ.ἃ- 
11. τ, 411π σας ο! Πτη» γτ νοοατ Ἐείλιι5.) Ραηάϊτ [ε ριηδ 

ἴδι5 οὐθιιπι σοΓριι5 ἰΠτ118 τι ΠΕ 15 Ρ οίθιις ρτς 5, 
ΠΣ 1Π11 ργοτίμιι5, δι ν οἱ Πσεπτίὰ αὐιδα τα σγοι τοὶ πη ρ! οης 
Οὐ ταπΊρι!ς Πρεςιΐατιις ἱη4εχοπιοτία [εἰ] Πσηϊ σαι: 1} 
πιρτοῖο αι οι: ας Πτ,οχα πὶ πιάτο ραττέππιαας (Οςῖο 
Ατἤφη. δ τ.3.ἷ μὰν οὐ πίννη»ὃςρεόν ὅφι: ὦ ὃ πιννοτήρης(ῇς 6- ὁ 

εἰγγϑι το ξτιι5 πιιὰττι πιννοϑιήρησ ἡκφερκῖγίθ: μικρός. κ᾿ αὶ πίν- 
στ τὸ ὄςραγον, ἡ σὺ χα ζή τηρφσα(ταα [{πτὶ ρετ 9) ταὶ ὄγεπιόν-- 
ὁ ἢ. πιννοτήρης πειρες-ὡς, ὅταιν εἰσέλϑῃ τὶ δεύκγει αὐτίε ὥσπερ 

ἡ ἢ δυχθεῖσαι συμμύει. κα ἕτως τὸ ξοτολὴφ ϑὲν ἐγσδὸν κοιτεδ»έουσι 

Ἔτὸ ζΖ ἐς ΝΝατατ. οουπιΡίππα ν ογὸ (Πς επΐπ Οτςοὶ 
ἀπᾶθιις στα πά]θι15 ράταΐα σομςἢἶ5.5 οαπὶ ράγαα (αυ1}18 
οἰδῖατοπι σοῖς σοπηραγαπάϊ οὶ, ΗΠ15 φοπίϊτας 4ιιο σπν- 
116 πιννοϑεήρης 9 ὃς ππννοϑεὴρ ἀρ ΑΞ [Δη. Ἰάο πα {τ χιιοά 

ὑλαξ, Τπη ἢ ἃς πιννοφύλακος ΠΟΠΊΘΩ ΤΠΕΓΠΆΓΙΓ ῬΑΓΌΠΙΠῚ 
Τ1ὰ σα δ ΠἸ δεῖς Προπρίαγιιπι ἀγάποο ἤιη11ε, φιδ Ρίηπο- 
ΕἾ5 Πδτιιγαῖτι ὃς αἰτιτῖαπι ἴῃ νοπαπάο Γοστίτα πὶ πι. ΑὙἸἴο. 
ἴπ|.11}.5. ς.16. Των 3. σπόγίων ἐν τεῆς ϑειλώμαης γίγνονται πιγ- 

ς ἐρι3 δὴ αρά χνέον δηὶ εἴν ϑωλείμων, νἱάς ΑἸ ορΡ οι. 

Ἰούὰι 

ἽΠ 
ἿΠ 

θΠ 

ἹΠΠ" 

νὰ Ἷ 

{ΠῚ 
γτμδ 

νεῖ Πωνοϑὲρ, Ππιωνοφύλαξ. Μ14ς πέννα. ΑΡυα Οἰςετὸ - 
᾿ ἐς Εἴη. Ατ 11 4υς ἴπ σοποία ραταα ρίηπα ἀἰοίτιιγο - 
16 Οΐ ἐπαὶ ἃ σομο μα. αι] ηϊι ὁ ἃ ἐαπὶ οἰποάϊατ, πιννοτήρης γο- 

ἌΓΕΤ, Εν 5.114: πιννοτήρης ὁ τῇς πίννης φύλαξ»ϊ,σοπιροῆτα ἀϊέϊίο- 
ἴδιας: 
δ ΟΥ̓ Ἰ ἀτις, ἑυπειρῥς.1.Ὀγδυ νπανόεν ἔριον, ἤπμς πινώδες. [14- 
44. ρροοτ. πινόεοσα,ἱη ἘΡΊοΓ. 
Π,νἱπιιπὶ μογάςαςειπι, ον Θ΄ κρεδινὸς , βρύϑοτοζύϑος, ΦΥ- 
Ἰάς Ἡεγπιοϊδιιπη ἰη Οἱ οίσοτπη ΡΓΟΘ]. Ατηζοτια μος 

ΟΠΠ]οητος ρτοποϑ ἀθοιιπηοτουᾶις Ππρίῃος5 τἄτπηγτγα- 
υἀ ἴη Αἰ τς πο ἢτ. Ίάς οτἴατη Ατῆςφη. 0.10. 
ἴοτάος, ῥύπος, ργϊογεθτειι 1.2. Ατρόπν ΡΟ Π]νπάε κα- 
Ὁτ  ]ἀ115. πη ργοῦιις. Οαρίτοτ δίιινος ρτο ἔριιτοο πουλὶ: 

ΡΟΠ  ὄτε,νς ΡΘΠῚς 1,Ατὶπὶς ἀἰϊοϊτιι ιν πάς πολυπίνητος, ΠΛ} - 

Ὁτά ατ5. Εἰιγῖρ.11.2.8ι κοικοπανη ςοἿ χακορ ὕπο ρφςγ κρικοήϑης. 
ἴτιιτ δὲ πῖνϑ- ρτο (οτά ἴδιι55 (χα! οτος ἄτας {ΠΠπι||65 φιοὰ 

νά ἀἱεϊτιγιν πάς τῆς αὐχαιολογίας σίγίΘ. ἀϊοῖτιιν 7 ἔσγπιο δητᾶ- 

ΠῚ 469 

4:15» {μια ]]άιις » δὲ ππὸ ογπατι, Ὀἱοηγ ΓΗ, σατηαῖ; δ τι πῆνϑ» 
αὐσῇ κα χνοιξ αὶ τῆς ἀαῤχαιότητος ἐρέμρ καὶ λελυϑυύίτως δθατρέχει » 4 οἵ, 
(μα! οτοϊτύαιις νοῦ α(τατῖ5, (θη πα ὅς Ιατεηζοῖ ἰπ ἰρίαπι ροης- 
γᾶς ἄτα 016 1 οἰγγῖτ,, ΠῆνΘ- οεΐδηι οεἴγρὶ (οτα πιηιις Ιαπα: 
Τὰοεῖάα: {ρα Πςατίομσπι μαίνετιν πὰς σανώδε ἔρμα, ΙΔπατα {πςοὶ- 
ἀκιηγαϊχὶς ΗΙρροσ.νίάς Οἴσυπος. 

Πινόω, ὦ ἢ ς,ὠσω,(οτδ θιι5 ἰπυιῖπο γπάς Ραϊϊιπεπινωμῆμ 8. (οτάϊθιις 
ἔα άατιι αριά ΓΙμτατ ΐη ΑἸδχ. 

Πίνυσις, ες νὴ» ἀςατ Ια σιιύεσες, 
Πινύσκω, πινυ τὸν ποιως τας πιο πο ον, ρτιἀξητοπὶ ἔλοϊο. ἕειὸ πτνύύσκει ἡ΄- 
μάτα, Π ΡΊτοΥ πιο] τες ἀϊς 8, ὅςς, Αὐτοτ.].ς. Αἰΐπ. οχ διπτοηίάς 
Ροξτα,ἐς ΑἸςίοης ἴα ἃς ςὉ Ιοςο ροῆῆε πινύσκειν Δοςϊρὶ ρτγὸ σω- 
φονίζειν, γε {|ρίτοῦ Ἀγ θεγποβ ἀϊοβ ἀϊσαζιιν πινύσκειν ΖιαΠῈ ΘΟ 5 
γο]ατὶ ςαἤπῖρας δέ οχ αὔροτὶς ἂς τρί (ος ἥστιις [ρἰγαηείδιις ἰς- 
ποτε (ογοηϊογέίαιις ἃς ξορίἀΐοτοϑ γος αιιοά ροῖ αἰογουΐος 
ἀἴες ἀςοίάοτς (Ο]ετ » ΠΙξητς οτίαμα ας Ράζᾶτο «πᾶτὶ εὸ τοπι- 
Ῥοτα. 

Πινυτιὶ δ᾽ οὐδ Ρυυ οητῖα. Π12 4. δῖε ϑεὸς μέγενστίς τε βίων τε ἡ πινυϊίυ), 
1. φρόνησινγσωφρφσυίμω, 

ΠΙινυτὴς, ὅτος ἰ] πὶ ἃς πιγυτύτης, ἰ ἘρΊρτ, 
Τνυτὸς, δ, ὁ, ργιἀςη5»σώφρων, δωυετὺς, Γἀρ᾿ οπτί αν ρταάϊτιιδ»ο ΤΙ τιιδὺ 

ἀριιά Ποπιο τ, ρυἐπῖς δγριίθιι8. πενυτύτας (Δρ᾿απτίᾶ » ργιάδ πα 
τι. Εἰ τά ἢ, 

ΤΙννυ πύφρων, ον... ὁ, Ἰάςη1. 
Πινυτώς, ργἀφητογοσεωετώς, ᾿ 
Πιγύΐω, μι ὕσω αὐιυκαγαἀπηοηςο ἔροτε, νεἶ τοῆρετε ἔαςϊο; δά λπαπὶ 

πησητςπὶ γεάμςο: "1464, ξ΄, ὁ δὴ γδ μὰ κὶ εἴνλο πεῆὶ ὅημνυσσὲν ἐφετ μὴ; Ετπ|- 
{τλτ|ν. πινύασω ποθὴ ἀξξ ει (Ο]ιιπὶ ἀςοὶρίτ ργο σιωετίζω,, σωφρονὲ: 

᾿ ξω [4 πειιτγα τε οείατη Ἐχρο, φρρνώγε ἰᾷοπι Πρῃιῆςοτ οπὶ 
πνόμαι (οι πέπνυμαι νης δομηροί, ὠπενυΐοσω 1, ἀςεἤρῖο ἀπιεηϑ ἂΟ 
νΘΟΟΓΒ5 ἔπτη ἃς Ηεἰν ἢ, πινύοσων ὁ ὶ σωφρφνών, ἐπιν ύτως ἔχων. γῃάς 
πνύω, ηἴ1ο πεπνυμῖνθ-. 

Πίνω, κ᾿ πώξω,πιπέπωκᾳ αἱ ὁρας΄.β, ἔππον, ΟΊ, (Ογ 1110. Δ ογδθο, μαιὶ 
ΤΊ. Κ ορὶς Ασσυίατιπγ:ντ Οὐ. ἐς τέρπεο πῖνε τε οἶνον, πίνειν τὸ 

, ᾧ ῥμαδον, Οαου.αἀ Οἰαισοπ, 8ζ Ατεϊςὸ (θη τίμιπι : νῦ πίνω τοῦ 
οἴνου, πίνω τούυίσατος (424 [10.4. Οταπαπηατ, οῖρο 46 ἀαια : ἤιης 
41 ἀπὸ νεἰτς Παἰπτο Πρὶ,Ἰάς πὶ δαζα. πήνειν ἐκ φιαλών, δίδοτε 
ἀπ Ράτογί 5) Χ ησρῇ. εἰς τὸ πίνες ἥκειν» ΠΟΙ Ο {Ἐ, πενέ μῆναν οἴνυ κυπελ-- 
λα ΠΟ. 1Ππ44, ἐνδέξια πίνειν Ηοπιοτγο,ῆιις ὅθησδέξια πίνειν, ἰητο 11-- 
Β'1ηξ ἐς σοπιιειίοης ροτδησλπί » γε δρια ΕΠ ροΙΪ 4. τεῖτο ΡΟ] - 
Ἰὰς, 4ιια; ἐχρτοῖία οἰ νευίθιι5 Οτἰτία ἀριιά Ατμοη, "το, Μηφ᾽ 
Ἀποδωρ ἐῶντα! τροπύσεις ὀνομαςὶ λέγοντας » Μηδ᾽ ὅηη δεξιτέραν χεῖρα 

κυκλοιιώ ϑἐάσου [τ οὨΪΠῚ οἰ ΓΟ ηβοττ ροςιι4 Ψιΐσαηιις ἀριά Εο ὦ 
Ὡγογ.Π 46. εἰ, Α ὐπεὶρ ὁ τοῖς ἄλλοισι ϑεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν (ὐγόχόει, πίνει 
αὐϑδοσμίαν οἶνον σοποτοίιπι νἱπιιπη δἰ θθγε ΧΈπορ. Ελίωικ, "Ὁ. 
6.{οτἰοῖτ τ] τος ἰη Οοτοντά ἴῃ {4 ἴτα ΕΠ  ἀϊοίος ἔπέξος ξμ1- 
{ο,κὶ εἰς πὗτο τροφῆς ἐλθεῖν, ὡς-ε ἐδ ῥϑέλειν σένειν, εἰ μὴ αἰϑοσμίας εἴη, 
Ηος δὲ ρτοιιετδῖο ἀϊέξαπι ἀριά Ἀτορ πη Κ δηϊ5. Διόνυσε πί - 
νειὶ οἶνον ὧς αὐθοσμίαν » ρτο ἔδσοπι δ᾽ ̓ 5, Ἰἀοόσιιο σαρέτε τρητατὶς 
ταις ἀΠ τᾶ5 τα πιι τὶα α ἤροτ 68 ἀῦαια ἀπιάγιις εὐ γῖτι9 ἔα ξξιι5: 
νε νερὸ ἀϊσιητ ἀηοιν ἡνάμεαῖς πὐὲν, 

Πινώδης, ῥυπτείρος 9 ξηρὸς » (Πα }} 4115 5 ἀτὶάτι5, Πρ ογίτις πίνάδεης (οτὴ- 
διταγ. 

Πινωδίᾳ, ἐς, Ν ἱ, ακοϑειρσια ογάς 5, ῥύπαρία, (φυαίοτ, 
Πίομαι, δ᾽ δο» δ θαιη,σαρ.19.116.2.Ε ορ᾿ δεῖπ ΕΡ᾿ ργαπλπηνν ΒΕ] ρτί πιὰ 

ῬΓοάποίτιιγ. πίομαι ἀϊοςπάϊιηι πΟη πιϑύχκαι, ΡΗΓΥ αἷς μ115. τοροσγῖ- 
τιιγ ὃς ἔτι πέσορκαι, ΑΟτ, ΣΡ 4 4. ἐπόϑίω γ πὰς ρατεὶς. ποϑεὶς (με 4- 
Ριιά Ὠϊοίςον. 

Τὸν, ὅς ᾿ 
πῖθ΄. εἰ. τὸς Ρ᾽πρτο: Ῥγορυϊὲ τὸ ἔχον μ(φῶνλον ς-ερεὸν, κὶ ὑγρὴν » ᾿ος οἴ, 

ἴῃ 4ῖῖο Ρ τις (οἰ 141 χιιὰπν διμτιῖἀΐ τε άιιηάατ : ααειτη λεστιρὸν ἀ- 
σαταιτ α{Π{π|4ς πιο πιαρὶς ἀοπιΐπατιις μιιπαΐάπ.. 

πιότατος,δ. ΡΙ ΠΡΟ [Πππιιι5,λιποιρώταιτος δ γειότοιτος, τό τοι τὸς ζε φυρφρςἷπὶ 

Ἐρῖρτ. ᾿ 
Πιότης τος» ἦν θοττάς.ρἰπριεάἀο»οθεἴϊτας, οἱ πριυ τύ 40. Εγαίπι αρ. 

τι. Ἐρ᾿τς Ῥι}1 )α Κοπι. 
πιοόμκα δ᾽ δαπιινπάς πιο, δἰ διξαγαπι εἴς» τ ξοτ,ῖπ Β Βοτ, πέξ- 

στι,ηϊια δι ῖτ.ς.28.Α 8. Αροίς. ἰ 
Πιποιλὶς,ΠοπΏ.}}}15 οἷὲ καὶ χαλκὸς στιδρα)τεῖςς Ηςοίγ οἰ ας ἔπρτα σίϊ-- 

)Ξχ.ς 

πιπάνλων,ΞΟἄοπι τοῖτο ρτὸ πέρλων ἀϊοἰτυιγοἱ. κραδ'αίνν, 
Πίσαν. ἀφ ΠΏ τὸν εἰκρι (ἢ τοξο τὴν. δ, 
πιπίζω, μ.ΐσω, πῆ κα; ἡ» ΡΊ ρῖο αὖ ἱπιϊτατίοῆς Δυ] ἀϊοείταγ ας ἀϊέλιο, 

Αὐἰπορ.ἴπ Αὐΐρ. Οἷα πιππίξεσι κἡ τρέχασι διακεκραγότες, ΤΏΤΟΓΡΓ. 
λέγεται ἢ νὺ τὸ ποτίζω. πίππίζω, τοίϊς Ηείγεμ. (ςτλθίτιις ὅς τιπ- 

πίζω, ἷ 
τι πέσ, ροτιιπὶ ργαθοο ἦο ροτιί. Αριϊὰ ΗΊρροοτ. πιπίσκειν δί πε- 

πῖσαι νὰ πιτίζ ιν. ΠῚ ΡΡΟοτάτι στο ῦΓΟ γίαγρατιφαῤμακοι ἡλατηρια δὲ 
δόνω κα ὄῤῥον κὶ γάλῳ εἰς τίυδ ὡρίω πιπίσκειν,1άφτι ἀε [Δς.ἴπ ΠΪΠ1.ϑτρ-- 

μαντήρια φαῤμαχα πὶπίσκονται δια ϑερμμώνν. 1ῖς ἴηι [μα Χ ρ. πιαίσκον-- 
χες με τεανὶ τῷ φαρμάκου ντ ἀἰςοΐτα πίνειν οἴνα ὃ φαγεῖν αὔτου, Αττῖ- 
εὰ ξυτασαπι πιιτιαταν δὸ ρα ποτ πίω, Ριμάδτιις τ Βπι.ς σέ. 
δὼ στε δέρρεις εἰ γνὸν ὕδωρ, 

Ἴοχη; 2. ἈΝ 



470 ΗΠ δ νο 
πίσλη Ῥτο πίμπλαδι. Ὁ ' 
πίπλημα το πίμπλυμέγν Ἐρίρε, 
πιπολα )νοχ οἱϊ Πιλ1}15 ῬΙδινεῖπαΣ ΠΠ| μι Οαῆμα . ΝΟ Ἔσο πὰ 

γνοιθιιπὶ οἰπρἤτεπι εἰσι τῖον 10το δἀπιοάῶ ν 1} 1: πα 1.5 επὶπι 
[μον Πρα] Βρατίοιιῖ5. 

Πίπος.ου,κ" αὐὶς πιατίηα, τῇ πίπῳ ποιρόμοια. τα}15 ἡ114}15 ρμο;ΟΔ24]. 
9. ΛΗΣΠ..σΑρ.2 1. 

πίπποιγοἷνίειι ροτίμις πέποι, δινΐμι πὶ ράτιι 2 ΡῈ}  ρτριοπο5. Ατῆσα, 
11... χἡ νεοοσών ὀρνέων οἱ ἵπποις Κριλοῦσι, δε ἰοσοηᾷ. πίπποις, γε! 

ρεῖ Πρ εχ α. ἶ 
τιΐρανρίρτα διιὶς φααὶ αὶ ἰατοα ἀιπάςτ, Αὐλτοσεϊ. 1 τ.9.ςαρίτς τ. 

Ααιπ16}. 
τιιορῴσσοἰηῆατς. 
Πιωρῴτπκομαιγν εογ. 
Πιωρῴσιεω, μα τυρϑσω,π', πεωρφχάςν ξ 40. ποδὶ ἤομαν, νοπαἷς Βαθεουνε- 

παῖς ἐχροπο. οηΐτιν ο] Ασοιι πιαιροίσιοον ταὶ δὲ πῇ ξένῃ» ἴῃ οχτο- 
τάπι ΓοσίοηςΠι γεπάδηςὶ ἐπηῖτγιησατι τατοῖη δοϊοης πιωφῴ- 
σκει δ᾽ καὶ κακὰς πείντου τοὺς αῤγύρκον. ἔχξχυτη εἰς αὐτῷ ρεγ τε δι} .- 

κατίοπβ εχ ὡρῴω,ηοά Ρετ ἔγποορᾷ ἔδέζιηι εἰξ εχ πράως ργατ. 
Ρογ ρα, εἢ πεωρψμα:αοτοι. ἐωράϑίω) Τ μιιογά. ἐαρῴϑη ταλαύτων 
εἴκοσι. Π οτοά, τρυϑεὶς εἰς Αιξύϊω:οηϊςὸ ρτο «εαϑεὶς, 

ΤΙΐτγρημμι, μι. οριίσω, Ἂς Πίμωρημα, 
Τπιωρ ἡσιρω,ν πάρ, ᾿ΝΟΠΠ115. 
τί πω, μυπεσοίίμκαι, τ. πέπ]ωκῳυ, δ όρ, β, ἔπεσον, «λον» τιῖο5 σουτοΡτγο- 

Πογποτ,άοϊοἰοτ. ΑΡΟΙ]Ιομ.2. Ατροη. Ἄδει πέσε, ἴῃ τεγγατη ἰαὺ ΠΠ5 
εἴπ. ἃς ἀρ ΝΑ ζαηζθη, ΡτῸ υὐεῦρ δαλλειν ὕξω τῇ καλῶ κὐ εφετῆς διὰ 
αὐαῆρδολίω πἰπῆειν ται ΠΙῖτα ἤηε5 γθέτι, πίπζω, τογμοτ ὃς ἴδσθο 
1δ14, ςενώχουσιν ἐνὶ χε χφεοσι πεσόντες. Ἐγατὶ ὃζ ἰασοητος. Πίπῆα,τ- 
τι. ΗςἤΠοά, ὡς οἱ ἐπ᾿ ϑμκλοισι πέσον, ἢς ΤΡ ἰγγιιογιασ 1π [Ὁ ΠΉῚ- 
τό. πεσὼν βορέας. 1ᾷ εἰξ Ἰττιιοης 9 [Γἄδππι. τῇ πίπ]εσι αρήγματα,ςὸ 
τος ἱρςξξαηι Ποτοάοτ. ἐπεπηώκεστεν, ΤΊνιογ ἐ δορ μος]. οὐ [)ὰ- 
το Ρτὸ ἱηοϊάο, πίπ]ειν βαρείας πρὸς ϑεωών δυαποᾳξίαις) ἴῃ αὶ ὕπας 
ζησιιγγοια, πεπ]ωκότες συμφορᾷ ἱη σα! ατηϊτάτοαι ἰης! ἀφητοϑ,[η Ε- 
Ρίρτ. πίπῆω εἰς ὦ ταῖν τγαῖιοτ ἴῃ ᾿πέξιιηι, ἘπγΙ ρ᾽ἃ, πέσει εἰς γόνατα, 
ΣΧ οπορὰ αἰπῆω οἱ κύμασι, ΡΟΙ]. ἃ ποὰ. πί πω ὄξω ἰσικωϑών. Ατῇ- 

Πορδ ἦς ὙΠοταπιοης, πίπω υὑτύ σου, ργοΗΐοοτ ὃς το, ΤΙοψα. 
πίπηων,(τιατιις. ΗΠ οσποτ. (4 ὃς αὔεμος. ᾿,. νξητις πί πῆ] εἰν ἀἸοϊτιιν ἂὉ 
Ἡπιεγο ὁὁ 4 ἰπ Πρ Ποατίοῃεν Ἰγ μη ἴι5 νεῖται ν οτρο οδάς- 
του ητογάτιπη πεσὼν ἀἰοίτιιν 411 ρχοςιιδεῖτ σι! ργοσιπιθοης να 
δρη δγποῖς νὴ πεσόντες ἱκότόυον, 

ΤΠ ῤῥοφ, ας πο ἀρὰ Ὀιοίσοτ. ροτίιι πιῤῥὸς, 
ΤΊ σοι σατο γτοτίσ αν ΠΡ ΕΓ 115 β6Γ εἰ (στ ἰ δίταΓ, 
Πίσεαν ρα μος Ργαταν [οοἱ ᾿μμτη} 41 οἱ σύμφυ τοι ὁ ἐλώδεις ἡ πυλώδιεις 

πόποι. [πρτὰ πείσεα, 
Πίσινον ἔ αν, ΑὙ ΟΡ Γεσιη 44 διοι»᾽μ ἘρΊστιριπισητηπα ἃ ρὶ- 

ἔς οο πίε εξαπι. ' 
τιέφον, οἱ ὕλπα ἤει ρ᾽ [λοϊεσιπιθη, πιο ὃ, πίον Θ- ἀἸοώτιιν, ἔογίταα ἃ 

ἕειθο πὔίοσειν,α 110. ὃς “7, σοένη {ππ|6 πἤ]ιοσαύη, 
Πσοςον πε πέσεαςοοιις δι πηΐ ἄτι5 ὃς τ σ111155) ΕἸΥ Δ. ΡΓῸ 4110 ἔργ 

πεῖσος. ἃ πίσω χιοά οἴ ποτίσαι » ἀριι δι} 4, κἡ ὠγλοιαὶ πίσεα γαίης 
Βοσκέο, 

Τιίασα,ης, “ΟΊ Χ κ᾽ ὀργν. το Ππα, ἡ ῥυτίνη, ἴνχιιο ὦ οχ τα Πα  βογῖσ ἀγροῦ, 
ἤπηε νεός 18 1Π|4τ: παπὶ αιοά εχ εαγῇ ταάα δοςστηΐᾳ ἀςῆιιτ. 
Ρἰχ ἀϊοίταν, ἱςπίοσα, ἸΝΙσαπάογ Βλης ἀπξογεηγιᾷ ποὴ ἰδγιδαῖς ἢ 
ογδάϊανας [Πγογργοε) 41} ἤιροῦ πος νοτγῇι ροετα, Καὶ τότε κεόδε- 
γέης πελανου βαῤίθ- ὄἴμιμορε πίοτης» αἰτ, πῶν τὸ ὅστοτ ἀζον πίοσαν καλεῖ, 

Ὑυϊ ἐρὸ οςάτὶ τοΠη, 1. δὲ κεόρίαν Γῖο ς. ν οἱ κεόρ αὐ ανγκὺ χεδιρινὸνέϊ- 
λαμν Οαοη, πὸ ἰπτο! Προ, ἵδα ρίςοπη. δογιῖτ εηῖπι ΡΙ1.}.14.ς.20. 
λαμ! ἀὰπι οτπποϑβ ἐπ ἀπιητοῦζ ταπτὺ τ το πι:οταίποτεπι νε- 
τὸ, ὃς δά ρίςος ξδοϊθη ἀλ5 σοάτιι5.  |14ε Παλίμπιοσα γα πύχυ μα, ζω- 
σιασα, Ὁ ὀῥόπιοτα Κα “ὁ Θ-, 

ΤΠ αταλεφὴ ς »(ος, ρἰσατιδ5,ρίςς Οὗ τῇ πποσαλιφὴς γαῦ ς νἱ πεπιοσωυῆνη, Ἐυὺΐ 

Πίούανϑος.  1ἀς Οὐῤῥύπιασα, 
Πιοσασφαλτος,5. ἢ ΡΗΠΑ Ρ ΒΑίτιῖς ιῖς πλυιττιῖα εἰξ ϑογαρίομ5 Ασα 15. 

ἀϊιοτίᾳ ἃ ππιιπιῖα ἈΒα ῖς δἰ Ἰογίιπιηιις οἶτι5 ἔ ΠΜ ΠῚ ἀν γαις (απΐο5 
εἰς μυιπυααὶ οαἀδιογὶ5,.α! ασυυ νὰ ὃς Ὀἰσα πηῖπς σοη αἰεὶ. 1.Ν1- 
οοἴαο Μγτερίο, ματος αἰθρώπου τεϑνετος» ἐπ ὠνομαζομῆμε,πτρ Τ- 
ταλοῖς μώμιον, Αριά τούς, ΠῚ, τισαρ, τοι.  Παίρ ναΐτιις (ἱογαι πὶ 5 
ταοπεῖβη5 ἀειιο τα, ἱπηροτιι βιυμπιϊηΐ5 ταρίτιιγ, αἰ κίιαις 1 [τ- 
τιῖς οἰἸοϊσαι ον δ᾽ σοαξζα ἴῃ σ᾽ ερας5, πη ἴδηι δἰτυιπιλη Ρίςοπι το- 
ἀοίετῖν μές κὸ πιεσασφάλτου ΠΟΙΊΟΙ. ΟΧ ἀΓΘΗ ΠΘητΟ ΡΊοῖς δὲ δ1- 
τιιι 15 ΠΟΙΡο ἴῃ οἄοτο5 πο νεγὸ ἐπ παϊίζαγα ντγι 6 ηα- 
ταγα τοτον τ πλίηι5 γοξζὲ ρηπε ΡΤ. [10.2.4.ς.7.8ς Π1}0.35. (τς, 

Ὑπιασέλαι ον Οἱ σιν ρἰοἰπιιτ 14ς Οὐῥήπιοσα, 
Πιονίζει χρή αν, εἴς οοΐοτο ρίςςο, Ὀϊοίς,].{.0.77.πιοσίζων οἶν(Θ.}1ητοτρ. 

Αὐἰπορἢ.η Δοδάτη πισσίτης, 
ΤΙ ασίτης οἶνίΘ., ρΙσατιιπι ν παι πι, Ὀἱούς, ΠΠ0.ς.σαρ. 40. 
ΤΠ οσόκηρφς.ν οχ εἰς απα πιο! ταγσὶ Ππις αλς ΠΠΑτιντιιατῳτ » δά Πσηὶ- Θ 4 8 8 

βολυάϊιπι ἴῃ ἀπιοατίθιις ορεγῖς (ση 4 βιπάαπιθητα πᾶπὶ Ρτῖ- 
πὰ γοσαητ κόμιμωσιν, ἱνΡΊΠπλ πα Ἰτ ομο τι ΟΟ απ. }}α;, τοττία ρτο- 
Ῥο πη. ΑἸ ποτ. ΒΠτον. Αηῖπια], "0.9. σαρ. 4 ἀρ θιιϑον δὶ ἰοοιιτες 
εἴζει αδοὲ ὠΐτυ Θ-»ἱ,4ς συιπηπχίτίοπο ( πο 4 οὐς αἰτοοτα ὄχοτο- 
ἘλΟΊΝΓΙΝ ἢ 4110 ἀρ 65 Αἰ Ποατιΐϊαν οὐ 1{ΠΠπιππτροοτίς δοτί5) Ὁ - 

ἷ ἘΝ ἃ 1}: 

{ππροὶτρῦ ὃ σε χοὰς ἐλοιφὴ (ἠὲ ἀφοἴε)τύτῳ σσόκηι 
ἥον φαρμακώδες πῆς μὐκεῖδ. το αδά ες ἮΝ δ 
τιτοογιίτα Πτις σοτίιηπι, Ρ᾿ ΠΟ σε γο5 νοσᾶτιιγ, σαΠηπ 
14 πιαρὶβ εθες5 οἀοτγογδς πηῖπι15 πιο απιεητοίι 
τάθη ἴτᾷ ἀερτγαιαυῖτ, ργοχίπιιηι ΦΌ ο0 τεέζοτϑ 
τοῖς Ῥγαίσοτ, [δυῖας ̓ ά αιὰπι οοπηητο 5. τα 
ῬΙταῖι5 Π|.πισαρ.7. ΡΥῖπια ξιιπἀδιπιεητα ΟΡ ΕΣ 5 σοὶ 
σοιη πιο Πη)ν οσδηζ ρου εἰ» οι πα ΡἰΠοςοτγῦ, τοττῖσ ̓ 
ἴητεγ σοτία σογά[αιιοοια σαὶ α πιά! σαπηῖπα νι, ΝῚ 
χα εἰ ρυῖπια, αροτγὶϑ ἀτηαγὶ. ΡΠ] Οσογος ἤαρεῖ ἐᾶν 
τίτιπλ, 040 σαὶ ἀϊ} τὶ οὐ δίς. ὯΝ 

ΠΙοσδοζκα), ἴοι πεήόομαι ρῖσο ΟΠ ΠΟΥ οΡίς ΟΠ} παῖδ {Πῖπο, 
12. ποῖντες ὃ οἱ πρὸς ἑαπέραν οἰκου τες βαῤξαροι πιῆ ἄντ κὶ 
τοὶ σαΐριᾳ τοι. . ἀφπ 

Πισσοκοπέω,}}1ς 6 ΟὈ ΠΟΥ οἰ γα! 109 [4 ΟΠ ΟἹ ΠΩ πιοτὸ 
καγῇ σα;.πιοσυκοπὴ σ αἱ κὶ κύκλῳ αἰοιενεγκεῖν, Αττὶοῖ ἀϊς 

νῃάς πιήοκοπέμ Θ᾽’ αι ρος {Π|π|τιτ. ἩΕ 
ΤΙ σσοκωνάω, ὡς ρῖσς οἰτοιμ Δ]! λον πεἰ ὁ πποσοκώνητος ας δὶ κὸ 

1ἰτιιβορῖες οἰγοιπηοῖγοα οἰσφιχέτιις ΛΞ ΘΠν]. ἃς Οἴαὶ 
μόρον ἀρρεἰίδητ ὅταν πήοτῃ κατα χειοϑιέντες τινὲς υὗπο σὺ 
σιν. Ἡοἰγ οἰ. ἀπτίοτ. 

Πιοσοτρόφ(ϑο»ρίσεμι δἰ οηϑ9ὕοιι ρίοοπὶ ξμπάφηϑ. ; 
Τιοσόω, μιώσωγπ, ὠκανρὶ ςουρίος ΠΠπονρῖσς ἱπογα το 

ἀϊοιτατοΝ δαιτὶ σου οὐ, Αὐ το ρμνΑμΐθ. 
Τίασυρος,)" 959 ΟὈΘ ΔΙ ΘΠ 5. 
πίοσω, Αἰ οἰἸοὸ ἃ πίήφοντ ὄοσω αὐ ὀπῆω τοίτο Ετγα.ς 
Τιμασώδης.: 9.) κἡ δ βρΊσοιιδ, πτοσώδης τὸ χεόᾳ. 111 οἵδ Ρὶ 
πι ἐκιας τὰ, ΡΠ Πταςῖαν Εγηέζει5 Πγο δ Πς ρ᾽ηει ας δυεὶ 

ἰατης νττῖἀι πιο! οοτες αῖθιις ἀϊ ἔξει ἴῃ νόος Κάρυ 
πισἀκ εἰχρεμόνεοσιν ἀμυγδαλόεντα πέφαντα,γϑίς ἴῃ ΤῊ 
Ὁιοίς.1.1.ς.178. 1 ς Ῥνήάκια, ἽΝ 

ΤΙ σ᾿ ϑϑομ ας μι. Θ΄ τοίναι,π'. δυμια στοά οτο μια σΘοΥΡτΟΒΟ 4115, 
οἱον ὶ σγεάϊτιιγον!ἄοον ργοῦδθ 1115, ἐγοι ἴδ. 
ςρατιω ἥδ, ὃς ἐὰ δύσωτο, ὑκέτι πις' ϑύετη 9 ΤΠ ἔτος ΒΓ, 
{Ππρντ αιιος ἀδςςεριτοεπη ργαίσοης. ΠΟ ογατ. ἀμφ 
τὲς ὧν πις δίοντας α δικοῦσε, ἢ. ἢ Ἰυίις ογοείατιιγ, Ποτῆ, 
λὺν ποῦρ᾽ υἱμινενα! ὃς ἀρινά νο5 διτογίταζο, πεσόσεται ἃ 
στγοήττητ νἱ ργο απ. ΕΓ ατατ,ῖα δοϊοης. πιτ ὅϑομαι ; 
ἕγεχο; τῆς ποιτρί δὸς, στοάοτ οπτηῖα ρατγῖδ σαι Δι 
ΡΟ Ρ]:ς ὦ ὁ λόγος πεπίς ὅυται 4υδτα τατῖο ςοπῇῆτγπια 
7.60.1. ΤΙς δύομαι, ΡτῸ ὅδετρέ πομα!ς τ 1] Ργοιῖπο 
σΟΠΊΓῊ ἱεῖσαι Γ ὃς οΓ σά ΤῈ 9 Ρογγαίττου αα!ἀρἰπι 5 
δάταϊαϊ γασο. Ασμϑη μῦ 3. Δανάη των τ Λαοδίκης πιςὶ 
τας οπληΐὰ εἰ στοά ϊτα ἐγαῦτ ἃ Γαοάϊςος. Β4Π].1η ΡῚ 
τερχαϑέζεται σὰ ὁ νῶς, πεπες ϑυμῆμ: τὸ δεκφιςήθον, πὶ 
πιαλ λυρτς απ ἐχογοίτιν, ΓοῖΔ. πες δυϑεὶς μέταιλλαι(! 
ἀϊτα [ἀττ πλοῖα]. πες δυϑεὶς κόσμον ὅλον υἷξ ὑδώτων ὁ 
ςξουμη πα Π πη εἰξ αὐ δας τοταπὶ πα πάτιπι σοηίοι 
Οτατ. εἴταν εὐἱᾷ ρὲγ Α οὐ τιν ογδι της!) Πρηϊῆσι 
Πυκίαιιοά ταπγεπ γάτημι)ντ ἀρ Αὐεπαρο, 1. 
δὶ τῇ ὕλῃ πεσ δυσοί μὔνον διοίκυσιν, οἴ} Διά τη ηλ{ἴγατιο, 

. φοποιεάϊτα, πιςϑυεῶχ, ατῃοτίτατο [Ὡη1117 Ποτη. 
Εις ἃ αὐτ!νοτίτατο ρτατάλτιις οἴδ, 40} πιαῖοτ εξ ἢι 
τααῖον ηιὰπι νὰ Πρ οξξιι5 Βα δ οτ! ροῆπε. πιςδυο μῆρνί 
ρισικένις τεθιις πναχί παῖ ΪΝΑζ. τη Οὐδῦ. [τῷ ΟΠΓν 
σευ φίλοι οἱ μείλιςτα πις-δυσωβμυ: αϑἰρῷ τινιγδζς, ἀταῖοῖ ̓ πγαῦ 
ἴῃ Εριροίν. πεπνοϑυμῆνθ-, 1 απ οτῖτατο ἔγοτις,α ρα ΡΙδ 
μϑϑυ δόξα, μαῖτα ορί πο, Ρ μα]. ἴῃ Ἐρ.ὅϑης ϑύϑιησοιν,οὅοῦ πιπὶ 
φουμαί ἔμπης. τις υϑύζω βυλόμίθ., ΠῚ ἤάεπι μαθδὲ ἼΝ 
σαφϑυϑεὶς, ΒάοηῚ ἡδέξιι5. πας ϑυϑεὶς λόγος, τ Οἀ τ|15 ΓΟΓΠῚ νάπη 
ὑπὸ τὸ δημυ, Δα τοτοΐῃ ΡΟ Π τ. στ Πάςς5 ἃ Ρορα]ο ργαταῖι σίσ, ἢ: 
ς-ουϑεὶς ὑπὸ πῷ βασιλέως, ἃ το οἰ{τ118) ἀρυα τοροῖ ἃ ὙΠ 
ναΐοης ὃς εχ [πιατίοης 9 Ποοτ.ΐπ Επαραὐηρ ἐν ΘΗ γν Ἧ 
ὡς ἐδεὶς ἕτερος, [χ πιπγαΣ απιτῆοι ἰτατῖ5 ἀΡῈ ὙΒεραπος, Κ5! ᾿ ὰ 

Πις-δυτικὸς, στο ἀπ|5.Ατητοτιίη Βμεῖ. ν ἼΝ 
Πιςόνω, μι δύσω «τι ϑυκοιγοτοάοοντ γ ΘΓ ΠῚ φάπιίττο, Π4ο.. εὐ 

ἄσπν μαθοο ὃς φἀπίροο, τος ρὶο,ορίποτ, αὐεμείοσο ἔν ᾿ 
ξτοτιι5, ϑείῤῥω,οπ τπιοτφοοπιηλῖττο Δεῖν ΠΥ Γοτ 
τἰιιο ἃς Αςοιι τις ὅὔω σοι ταυτί, Παῃς τιιαΣ ἢ ἀεἰ σΟΠΊΙ 
ζαῃΖιῖη Οταζ. πές δυσον τι γήρῳ, τίν; χοἰ ϑοιρσινγσοιπιαῖττο 
ποιη [δποίεαεὶ ἡ Γἄοαι ἰδ᾽ἀθπλ.Ἰοδη. σα Ρ.2. ὧι ὅθσευε 
τοῖς, ποπ ὸ σγοίοῦας οἶδ. σεις όλοντες σφίσιν ευὐτοῖς» [115 νΊΓΙΘΙ 
τὶ, Τ Βιιογ ἡ. 1. ϑτιῤῥοιιῦ τες, ατισύω ταῦτα, γᾶς τᾶ οἵδε στ 
ταὰ λοιστι πις-ὀύεσι αὐτοὶ ἴῃ το Ἰαιἷς σου Δπης 1ΡΠ9 14 6π|] 
Ἐξ στα πῆ ηἰτ. πισὅνω ἀστοφϑυξει τ γίρογΟ τη 6 οὐα ιτυ πῇ 
Τιοσιπις ὅν πείσειν, ἤρατο πγο “προς γα ΤΏ ΠῚ; Χ ΟΠΟΡΙ 
ζω δ ποιήσειν, ἴναυς ογθο θεῆς ἐλέξασιπη εἴς, ΑἸΙ 
ἄσπι ἀςςοπιπτοίο. πετ σδυκὼς, ἔγοτα 5, ΟΟΠ ἢ [55 πϑσσιϑ ᾿ 
καὶς» ΑἹ [οἰ ἰπος. τις δύσοις τὸ λέγειν, ἀἰσοπάι ἔδεμίταϊς ἔγεῖ ' 
Πις ὅσ ειν ατίαπι ρτὸ θαι ἕάσοτς ἃς ρσοῦαγα {ἀπαίταγ , Ὑτ ἵ 
Αὐϊζοτε ἰη φιργίοσν, ἀπαῖγτ, σις δϑομῆν γδ ὥσαντω κα ' 
η δύ ἐπτυγωγῆς - 

ΤΙ ςικι ναῤδος, 146 ἴῃ ἀϊξεοης Ναῤδὸρι 



Τὰ ἈΠ. 
εἱἱ βάεπι ππαχί πιὸ ἔισοτο ροτοῖς, Αὐἰΐξοῖ., Ε Ποῖον. πεςι- 

νοῖδα αὐ ρογΠιαἀοηάτιπν ἀσςδπιοαάτα. Τ᾽ οιπ, τέχνην 
τὸ αὐτῇ δαυκείμϑρον ὅξὶ δεδευσκαλικιὴὶ, ἡ πῆς ικηὶ , δῇ Ἰατεικιὰὶ 

εν ΟῪ Νὴ νοσερόν, 
το [χαέχυς νοεῖται αἷρ Ε]αἰ ἴσαγη. 1.9. ἐν ἱερω διὲς πες ίου, ὃν 
εσάγκτον καλῆσι, 

ἐν πος: Πδαςία,ΡΙοπα Ηδαςὶα, ορί πο, ογοάιι]τα5) ἤρο 5» 
τἰὰ [δα ϑαῤῥοτοίβεξακοοις, σοττίτάο ὄρκὸς βέξαγίθο ολιτῖο, 

ἜΣ πιατί οὐτο Ἐανοπ τυ π γα οτγιιπὶ ἐπα οἰ ατπι»οἰστραλεὶς ση- 
σας, ΕΠῚ αὐτοπὶ ἢάο5 τὶ ΡΠ Τοὶ αἰ δ γεησῖα. Γτἰπυιῖτ Ομ τ 

Ἰῆσατ αιιατη Τιἀττηὶ ἀρρεί ας ΠἀοΠ τατίβ 5 ἀΡυτατι5.) σοι - 
εἰατάτις ἰη τὸ σοπεγδέϊα ἰοτιιαηα ΟρΊ π΄ ΟΠ πὶ ἄτας ΕΧ ἐ{π}- 
τἰοηςαι» μα Ργαείεῖτα ρτοἰτατι 5, ποθ αταν ΕΓΒ δ: πη] σιιο- 

εἡἰπνῖ ἀοοιμπιςητα ργαδοπιις δέ τη ἕξ ὸ αμὰπὶ ρα ἢ: 
εἶτα. νης πίςιν θιδόναι ἡ δέχεϑτῳ, εἰν Πάτιι ἀατο ὅζιασ- 

«χ᾽ πίςτῖν σιιυτὶ δεάδει.ν οἰ (ντ Αὐποι. )σεωαλλά ἤεῶτι, οηα 
ρ: εἰζοι. οὶς πίςτιν λαμίονειν ἀἸοῖγιγ, σαΐ ροτείξας δέ ΠΡ ον 
ἴτατ. τας πές εἰς αὐδὲ δνϑἷχων λαῤλξαϑειν, Δα ἴοτε!. ἰὴ ΟΠ τὶς, - 

τοῦ [6 μθεγο, ν᾽ τοῦ αὐδρὸς δξα τὴ πίςις. ΥἹΤῚ αἰσηῖτας δέ ε- 
Ἰατί ΟΣ ΡΊατατ ἢ εἴη Ῥοσιεῖςε, καὶ δγοὶ οἶα ὅρκων πίε ς» ΚΣ (ΟΒ1π:ἢ- 

το, Ἰά εἰ, [δοϊτῖτας 4ια: ᾿πγεϊηγαπ 0 ἀατιιγ }0) ζ΄. 
ἀϊδαιοῖγο. ΤΟ ηἰ5, πίφει χρήματ᾽ ὄλεοσα, ἀπιςτίῃ οἢ᾽ ἐὐτί- 

οἱ οἱ πίςεις δὲ ὥρᾳ ἑμώς κἰ ἀπιςίαι ὠλεσαν αὐόδας, ΐη- 

ἰῆφαυ τοὶ οοπυρενταΣ ὀχρίονατατόιις. Πάποτατη 5. ἥπάπ 
εΡουμαΠόηεηη νοσαζ : φιοπηαε πο ἔτη ΟΥα Οἱ πε- 

δἰΠ1ᾶτ τὸ γνώρειον χκὺἡ ἀσφαλ ρ)δ ἡμεῖς πεπείσμιεϑω, Ετ εο Πο- 
οηάα οἰξ οτιμοάοχα 4 (γα πογαστα ἀοέξγπα 
οι ως ϑεου δγὰ τῆς πίφεως ἐν πῷῳ τοῦ χειςτοὔ αἵματι; 

Ῥοξοίες αὰ Καὶ ὁπιαι.3, τα: ποι οἵα ΑἸ πιά. ιιὰ πὶ σοτ- 
1 Δηῖπαὶ ὃς ἤττηις. αἰτοηῆιϑ 5 απὸ ἐρίς ΟΠ τ τι5 νπὶ- 
Ἔτιιπι ἱλας ἡδίον σοτηργοβοηίας ἃ 015. Βρί γῖτα 5 [ἀπέ] 

: ἴλσι τότις [οἰ Πἰσεῖ ποίτεν χρήσει [αξτας γ γταίςηβ ροίη- 
ἴον γοτγὸ πίσις . ντ ἀοἤπίταν αὐ ΗςΡταοϑ σαρίτς τι, ἦν 
Ἷ τύσασις ποραγμαάτων , ἔλεγχθ- οὐ βλεποιάσνων » ΓΟΤΙΠῚ 

τὰ ατίῖπι, (Πα εαεῖα, ἀειπι οπ γατιο 2 ΘΟ ΓΕ ΠῚ ἤπια: ΠΟῚ ν]- 
ἐπηῖν τ. Τῆς ἃς ρτὸ τοῖα γε !σίοπς ΟΝ ϊληα, Πας ρίδτατς ἐς 
πρό ς Το ἐτὲ (δητίεητο, ἀοοῖρὶ [Ὁ] ες. εα ἄς πὶ γατίοπο ὃς {1111} 
αὐ ΓΗ ςοἱπαιτ, Βοπλα]ο τερηϑῖς ἀΟμΩΣ τα ΠἸτἰστάιε σε- 
(οἱ αἰ ὩἰἈ}]} αδίοπαια Πάἀεὶ ἀϊΐηαΣ οτὶρ ἐπ195 ΔἸ] πΐτατι 
μὰ Ὀττοιη σγοάϊτα: ΕΠτ. Το ὸ Πσηιῆσατ αἰ Ἰσιλι5 τοὶ 
ἯΙ Εἰδυς πὶ ίά εἴν, ἐλεγχον δπτύδειξον, ὃς ατραπιθηταπη Πὰς ἀ1- 

' Ὑηάς δι πίςεις ἔντεχνοι 145 Ὁ  οτἸ Πα πι5 ΡτΟ σατο 5 
τες νοταῖ. οὐ γε ,μησ) ὁρωυήνου πίςες «σϑρῆν » ἱὰ οἰ το 
ἡ Ροτοτγαῖ 5 ἢ6 τιιπη 414 6ΠῈ 4 ΠΩΣ οι] 1ς τοίιθιις ἀρ- 
σιν ἔχᾷν » Βα εῖο ατμουίτατοιη. β4εννν ἔχσειο, πίςαν ἔ- 
᾿οτεαἐτιγοταὶ Πίος αφάϊτητ, ΡΙ τα τσ τς ἴῃ Κ ΟτΉ]0. 
ἐίχατος ὑρέςυς τῷ τέχει πίς-ἐν ἔχων, ἤγνιωυ ϑείῤῥος, πί ςιιν πτι- 

ἀςῖο Πάοπι, ΤΒαςγάϊάες. Πίςιν ὄγατιϑέναι. Γλετηοίϊ- 
οπῖτα Αρμοῦ. ἢάςην ἀάγα 5 ἡπγατο, Πάσιπ ἱπτογρόποτο, 

ΠΥ όναι, ἡ πίς:εἰς διϑόναι, Ποοτγατ, ἴῃ Ἡ οἰ εις ἱάσπι Πρπίῆσατ: 
'στοὶ διδόναι ΧεθοΡ ἢ ἰά οἴκ. Ἰπγοιιταη4ο ἀπτ οὐ Πα ἶρις 

ο:πέςεἰς ποιουΐσι, κα βεξαιότητα «ρὸς ὀκείνοις, 11Π|- Πάοπι ἐαεϊδ- 
τ [λτ!. ξιοϊ οητε9,[4επὶ Τ μιν ἀ1 4ε5. πίστιν ποιών, ΠΟ] ἴτετ α- 
ρεῖΣιρτοιεγθ. δο οπιοπῖς. πήςιν ποιειάϑε. ΡΊατατο, 1η Βα- 
ἀϊοεγθ. πέξιν ποιό μα, ἀο Πάεπι»ἔα ἄϊι5 ἱποο, Ησοτγο- 

υὐ πίξειν τοῖς ἀγέλοις ἐποιήστετο » [αὐ 115 οὐππὶ πιιη τ ῖς ἀπ 1}, 
ἵτεις ποιυστέ νῆν(Θ- ποῖς φίλοις οατιοἴτον σοητγα με πα βοςἀοτῖς 
ἀπιΐςος, άδση. πίςιν φέρω, ΞΟΡΠΟΟΪ. πίςεις φέρειν»α ΓΘ πιο - 
τον οΪ τγαβογενΑυϊζοτε!. πίςεις ϑεών ὁμόσεεντες Η] ἀςο- 

Πάεπι ᾿πταιιογιιητ, Τ ον ἀϊά. Π τὸ 5. διοὶ πίςτιν ὀυθρώστων, 
ποπιίπῖθιις ΗΠ 46,146 π|. εἰς τιμοὺς τ πίστεις αἰλγεια ποηο- 
Ἔογοτα σοηΠ]14 ργσπποιοθατ, Ὀ]υτάτ ἢ ἴπ ̓γτμηηα. πρὸς 
νναὐ Πάςηι ξαοϊεπ απ). Εἰς πίςιν ἑαυτὸν διδόναι, ΚΟ Τν 5.1 
Ὁ ἀέάετε, Πάεὶ [ξ αἰ σις ρΡοτγπλίττονι ὁ. πῆςην πήδετι ϑὲν δ). 

ἱπιαπτῃοτίτατε ἱπίγιεγε. τας πίς εἰς τί ϑεόθτε! 57 ΤΟ συ ΟἹ 15.14 
οατήτατοιη ργοιηίττεγς ἢάς Ἰητογροῆτα, πέςιν χα ξαίνειν, 

ἐν τινὶ, ἔασετα ρεζςαΐααι Βἀ εἰ ΔΠ1Π Ὁ 115 1ῃ ἀΠΠαἴϊο ΓΥ- 

Ὀητῖγα Ετγατοἢςη. 
ἴσπαις παα Βάιοία ὃς [εοιιτῖταϑ. τὸ τῆς ἐλδ ϑερίας πεν. ]4 οἵδ, 

ἰς Ῥίρῃιις. Τεςὸν, ογ ἀ θ1] εν ρου Γι ΠΌΤ] ς. Τλοτλο ἔπ. τεῦ τῷ 
πιστόν; “όπαπη ἰος ογοάοτο ροΙΠιπιιιοῦ Πιςὸν,οχρίοτα- 
πιρόττιι 1; ὁμολογού μῆνον οοττιιπ1. Οαϊ πορατα Πάοπι πό 
τις. ΑὙ ἔοτοῖεσ μι πὰ φύσιτο. τεὶ πες, αια: δὰ Πέει τατα- 

βοτείποπτ . Επγὶ ρ᾽(. ὅρκια πηςταἰν ΕΠ] ΟΠΊΟΓΙΙΣ, ἐμοὶ οὐ πης ὃ, 4- 
πῖς σἀτοητία ἢ 6. ταῦτει πις- αἱ οἷο ἐἢ) τοῖς ῥωμαΐοις ἐδόκει. ̓ γῖς ἢ 

ἃ Ἀοπιδηῖς δ μι ῖτα εἰ ἡ ΡΙατατοίνις ἴῃ Ἀ οπλαο. 9 τα πες ἃ 
᾿,» Χοπορθοη. ταὶ πίστεις διδόναι. {Ὁ οτατ ργῸ οο αιοἱ οἴ ἢ. 

ἤστα ρτοπηίτγετς. πιςαὶ ἀιιτοπὴ ἔχέν ἀἸ ουΙΠτιι τα} ΡΊσπαι5 Ἀιι- 
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Ὁ. Εἰάς δοσερτα ψεηῖγα. τῶ πιτ  ἐχεῖν αὐρᾳ τινίδ-. μαίθοτς Ρἱ- 
πμς5, ἀσοίροτο ἤάοπι αν ΔΙ Π4π1ο5 Χο ΘΡΒΟΙ. πιστὸν ἔχοντες» ΤΠιΙ- 

ογάϊαες ἤρεγαητος. πιτὰ φέρειν ) Πάςπὶ [ατιιατο 5 ἴῃ ἘΡΊ στα πη. ὃς 
[αΐσατ, πιτὰ φυλάώηειν, βάστα (οτιιᾶτο, ἐδ, Παίς ατ15) τί ς΄ ἐφύλαξε 
τῊΝ 
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οαἱ Πάοὶ ἀσοςρετιητῖ. ψιάς Βιιάσιιπι ἰπ Ἐρη οἱ ις ἴῃ νεττς 

ΠῚ 47ι 
πόσει; τηατῖτο {ας ΠιἀεΠΠ]ς πετὸν ποιεῖν, ΠΟ] τον Δσογο, νοὶ γε ἤάο-. 
1επὶ ἀεςετ,Ποαη, Ἐρ ΠΟ ].3. πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐαὶ ἐργάτῃ οἰς εὖ ἀδελφιὸς, 
δίς. περταὶ ποιεῖν τὰ αἰτῶ, μιὰ ΑὙΙ οτο  οπι, πτὰ ργοθαγο. Οἴσοτο 
ἀἰχὶς ἤάοι ἔαςοῦς ἐς [115.πις’ οἱ ϑεών πεποίησο,ἰςο5 ἴῃ Ηάοι οὉ- 
τείϊαιο, Χοπορὶι. 

Πεις ν, ΡΟΟΙ ΘΏΓΙΙΠῚ, τὸ διὰ πόσεως λα μῥανό μῆν ον τὸ πανόμῆνον, ΔῈ [ΟΠ], 
ἴῃ Ῥγοπηοιν. ἐκ ὦ ἀλ ἐξνμ' δὲν, ἐδὲ βρώσιυον, ὁ χεις δν, οὐδὲ πις ἐν, Αλ- 
λαὶ φαρμώκων χρεία, κοιτεσκγλοντο, τ ἃ νετίσο ΤΙίω, 

Πιιξιόομια ΚΠ 1] σοηοτγοα τητ. Π δ πὶ ας δ, σοη γπιο,φηρίζω, βεζωξ- 
{αὶ πις- ὥστι ὅν. 6 [Ὁ Ἰ)γοϊατα πο αξῇτγηπατς . πος οἱ, ὥρμον δνδόναι» 
ὃ Πάξπι τοὶ σον , ογοάϊαη, φιλοσοφίαν βίω σώφερνι πηι: ώσττο, 
ῬἈΠΟ ΟΡ ἴσαι νῖταΣ τοπηρογδητία [ς οοίετς ρια (ἐ τα τ, ἀέπι- 
ας ἔεςῖτ. 5ῖς φήμίω πατ ὦπα ὦπται »ἀρηὰ δαπύεαι, εἴ ἔλπια; ἤοπι 
ἁἰζγπετς, ΑἸιρὶ » ἱκρυώτατος δι ὦ παίντων αὐϑρόπων φρφαποιν στιάϑοι 
το κὴ ἧτς- ὡσει ὅγτι ϑύνοιαν, οἰ ἢ απ} ΠΟ απ ΠῚ ΤΟ] ον ἤῆπυυς αα ἢ- 
ΤῊ] Δα ΠῚ ἁυηϊ οἰ τίαετ!. δὲ ΡΓα αγεηδαπὶ Οὐ"Πῇ σοτῖα Πάς σοποὸ- 
ὉΟ]ςητΙα;. Ἠοπιει. Οὐ γῇ. ὅ, εἴν κεν καὶ τοῦτ᾽ εἴ μοι ἐϑύλιοιτέ γε ναῦπαὶ 
ὅρκῳ πιςο ν᾽ ἰκϑὰ, πΓοΙ γα μἀο σοηἢγπηάγο 9 ἐπγοίπταπάο αἢτη- 

δι Νουηιι ὅασω ρούρτυρα μϑον ὅθπς- ὦσαι ὥνε υήνοινῇ, 14 εἴς, τοί ο πὶ 
[ετπιοης Π4Ε]1 δηΐπιο ποῃ άπ ἐπ Ε ΧΊ ΕΝ. 4: ΠῚ, εἰς ἐμὲ φίλσιον 
ὄψις ὠστιῶδνε,ἱ πεφιλύκατε ἐμέ, της ἀΠΠοΧ ΗΠ15. φωνζω πιςώστιτο, Πἀε - 
Ἰοπ γος απ ὃζ σογῖαπι οὐ! αἰτο ςη ἸΝΌΠΏ 15. πησώσοιντο, πές εἰς ἐξ 
ποιήΐσαντο ὁη) ἕλοις, ἐδὲξ, ὠσοίντο, ἡαὐαΐστιντο, ἢ έτη πιατιατν ἀοάογατ) 
Ἠο .. ὄψις ὠϑησοιν, Εἰτὶ ρ᾽ δ. ἔσπάοτε ἤτης δ χξι!. πες ώϑητι μετ᾿ αὐ- 
πϑροοηίαπροτς Πάε εἴμ ες τὰρ. 27. Ἐος! Πα [Ὡ, πιςώϑοτι τοῖς τύ 
ποις «ἦν ἥλων, αἸααονθοι γοΠιρία τἰδὶ Πάοπν ἔπεϊφητ, Ναζαηζ.ῖπ 
Οχασ. εἰς τὸ οἷ7ι0ν ποίο α. πις" ἐμῆν δ. συφίίω,1 αὐΤατὶ5.1. (ο ρἱδτία ὰ0- 
ΠΙΧΊΙσον Οἱ ρμοτῦι55 Ππά ἐπι ἕλος ἀς ᾿ρ  ομτῖα. καλως τα δὸ ϑέγπτό 
πις εὐῆνη, ΑὙΔ ΓΕ ᾧ, πεπιςτ μόμη φιλίαν ΧΡ] οτατα ἀπο τ. Βι 4. 1π Ε- 
Ῥ1Π. πιρςωϑεὶς, οἱ οἸ οτος! Β4ες ἔα ἔλα οἢ, αι ἴατὰ β4επε 
τεὶ ἀοςερίτ, ᾿ 

Πιςὸς οὐ, ὁ, ἢ4ς 1591 εἴ, 41 Πἀεπ ἤιδαι (γιατ ὃς ρτα ας. ὁμα- 
λογρυυῆν(θ., βεξαιος » αι] Πάει εἴ ἐρεέξατα;, ἐπάπθίτατιις. οαὶ ἢ- 
ἀος Δα μί δ οτοτ, Πγιηιι5, σογταδ 5 ΠΟΙΙ5) ΟΧΡΙΌτατιι5. ἢ4ς5. οἰ4- 
τι!δ. πιςὸς ἐμοὶ αρτιὰ πιο ἤάεπὶ μαοη5. Ν 4111. πισηὶ ηἱ δονὴ, ν ΟἿ - 
Ῥῖᾷβ σουταν ΕΠΓΙ ρ 4. ἡτς κὶ κατηγορία, ΓΟ ΠῚ Οὔ ΠΠεπ.. περ λόγῳ καὶ ἐλ - 
πῆς, ρε5 {ουπηοης Ροτἤιαία, Τ μιιον ἀἰ 4. πες ἐμ ποιῇ σαὶ αἰυὶ μεταζο- 
λυ, [Ὁ οτατ. 

ΤΙις- ὁτοτος, [ΠῚ ΠῚ: Δ ΠΟΥ τατῖδ. 
Πισότης, Πάος, ΡΙατο ἀε],οσ. ν 
Πιφόω, μα, ὦσωγπι ἀκ 5 Πάοπι αοςἸ ΡΟ ἃς ὅο - αν αἰἴαιιο ἐπ|Πὶ σααςο 

Ῥιορτίδιος οἴ, ΟΠ ἀοφν οἱ ρίρποτα, νοὶ Προμίοτες εχῖρου ἢ- 
ἄδπη ἀβογοςαγειιγᾶ]ο δάσο. σις δε ἕρκω, αὐτὴ ὅρκον ἔκ σου χα μ-: 
ζοϑω. πιςῶμαί σε ἢ ὅρκῳ, αὐτὶ το ὅρκον σοι δίδωμι, Τπτοτρ. Τ μπογαιά; 
1.4.14 πη) πις- ἔσειντες αὐτὸν τοῖς ὁρικείς, [εἰ οἴτ,ν δὲ ἤει ἐπτείασαη- 
ἄο Βαβυεγαησ. ἷ 

Πίςρα; αὐτὶ τῷ ποτέςρα, Ἐτγ πγ.αρι4 Ἐπτῖριπ Ογο]οριπίςραν ἐχροηίίε 
αἰισιιπη: πίςρα. δι} 44: ποτίςρα, 

Πίςρις δ, 5 ΘΏ115 Δ 1115) 1115 Π]ΘΠΠηἾ τ ΡΟΙΥ. ὃς Βαγ 
Πισωϑεὶς,6. ἀἸοἴτατ 15 σο1 ἤζδς ἔαξξα οἴ πος οἰΕ 1 ἐδτὴ βοτὰ γεῖ 

δεζορῖτ. - ᾿ 
Πίςωμο, ργορατὲο; ΑὙἰ τοι. ἴῃ ἈΠοτ, 
Πίσεῖς, Πἀεἰ τοτρσεγις ἢ 4ς. περ ὡς σοι αὐορ μήμώ. ροτίοιοτο 1 Πάς τι, 

Θεπιοῆῃ. ἱ ͵ 
Πίςτωσις, σΟπΗΓπιατῖο 5» Ἡογπιορ θη. μαρτύρων πιφώσεις χα ὐγων,ϊὰ εἴτ, 

τειπιοηΐα. 
πιίσυγθ.. "56. ςοτ 40.611 ζαΐσεος τεβοϊτ, ὁ τοὶ ιξυυδήματει ῥώπηων: σιι5 

15 οἴ οἴ πα πισυύγίον ἀϊοίτατ ἃ Ροΐἑιος : ΟΕ] ν το γα τη ΘΏταΓΙΙ5. 
στο ὁ τοὶ παλαμὲ κα ἢ ὑμοτα ἡ, τὰ παλίμπηγα δπιῤῥα πηων ἀϊεῖτατ, 
πὴ παλὰεργύς. εἰν ΠΟ πισύγίον, Ἰ. σγουτίον, σου απ. Ηρ φ τ οη) 
πίσυγίοι ὃ δέκ᾽ εἰξεπόνησαν. 

Πίσιω(8..ου, ὁ, οδοά πο η5,Εγς 4} }1|5. πο π5) σοπ βάθη; ἔγδτιι5» πεσε - 
ςδυκὼς ς τεϑειῤῥηκώς. 1Π|4ι}. ἐ. πύξοισιν πέσει θ: 9 ΥΟιι ἔγοτι!5. πεποῖ- 
ϑως, πεπις-δυκὼς . τεϑειῤῥηκώς.5ῖς ΑὙἸ ΟΡ ΔΠ. νεφ, πίσωνίδ- λόγοις» 
ἔγοτας νὶ ἀϊςοη δ, πίσεωοι τοῖς ϑξω,αὶν [εὶς 7.1 αρογαης [ΟΠ] οἰτατί, 
ὙΒιιον .. 

Πίσυρες, Πυατιιο τ, Ετγ πα. ἐσ. ἐ εἴπ Ἰηϊτῖο ξέγηγέ, ρ γί γαῖς δγοιίδι5. ἐπ- 
ΟΠ ἾτιιΓ ὅζ στ ΘΟΠΊΪΠΟ σ ΤΉ ΟΓΓΙ οαμία. 

ΤΠ τείνοι, ΓΔ ΟΠ ΟΥΞοῖη ἘΡΙΡΤ: 
Πιτίωμα, Η-εἰν. ἄς [ογἰ δὲς τας ἀξίας τιμώφίας ἀΡΟΓΌΡΕ ἸΡΊΓΗΓ οἶς ὃς 

πϑ τίμια ξαξξυτη εν ὅπτιμια, 
πισίν»,ἀριιᾷ ΤΠ ρ . Γορῖτ. με ποτ ρίδησ. 10:7. [4 ρτο θοσερο- 

πίηῦ φιϊάατι πετυὶν ἡυπε τυΐνμι αυτοῖη σα μίοπὶ 6 τγαάτιπξ οὐπί 
χἀμαιπίτυΐ,, αὐαραπι σι αθίσατη ὅς Ὀϊοί ΟΣ 65 πἶω) χα μαΐπετευυ 
εἴϊε τείζατιγ παν ἕρπεστιν ὅ3 γ55- 

Πιτίων. ΡΙτῖο οχ ΤΠθορΒτ. ΒΗ Ποτ. ἰητ στ; 7ιςλρ. 13: ἤοττητγ ρτο 
Βα] δὶ Ζαράαπι ροποτο Υὧι ταπηςη δ νε]ρ. οὔτι. δὲ ὅαζα μασξξ 
ὁπίτιών ἀριιά ΡΙῚν οτο 1.19. Ππ ς.5.Ργεθ] Ρτὸ ἰὸς ἱορίσιγ, 

Πίσνε, κριτεποτοίννυ ἐγ ΟΡ Πσαθατ; εχ ραπάςθατ, 
πίτνας,οχτοπάρφηβ. 
Πίτνατε, ὀνοτείνετε, εχ ΡαΠαἸτε»ἷπ Ἐρίρτ.δι μας ομληΐᾶ τε ροτγα ἔογ- 

πιδητζιιτ τα Πα Δ πὶ ἃ πίτνημι. ονλῳ ἐν 
Πιτγω;αρργορίπαιιο, μετοιπήπ]ω γ Ἐπ ρ᾽ἄρς 18 Θτοῇς, πιπγεῖ, π π’ εἰ 

Τοτα: 2. Β ̓  1} 
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ελαὶϊτι πατεῖ ἐν δὸμοις χέχα δὸς) ΕῸΤΊ ρΊ ἀς5. πετνεῖν, σα δοτε ητοτβεῖ; 
τάξιν, πηανοιῶῦ το κανώύς τἀ ςιη Ἐπτιρ᾽ἀς 5) 1. ἐκ πίπῆον τοι ἐς καιρὸν 
χοζώνον ταεῖξιο τὔτεγρσες. Πιτυοῖντ ἐμπητνώ, Ἰττιιο ἐμ πίπηω, ςαἶο. 
Ξορ μος. ἴῃ Αἴαςο.ον ποίμναις πιτο ὧν, ᾿ ἀπ ύ πὰς 

πιίσνα Ἰαοῖο, ΗεΠοα οἱ δι, ἄρ᾽ ἐν ἐγλεδανοῖσι δέον, κὶ ἔπησνον εἰλωΐ 1.ἔῤῥε- 
χῆον εἰς τίυ) ὥλωνα γί ἀτοαπη ργου οι Ἔθδητζιν 51 Τητογρ, τὸ πίσύω πὸ 
τοῦ πέτω, πλεονασμῳ τὸ ν : ἔςιι 3. κὶ πήτνω ἡ πιτνώ, νετὰτν ὃς ππτνεὶ 

Ἠείγ οδνεχρουῖς ποι (Ὁ [μπὶ πίπῆειν [ει οτία πὶ ὀκείνει. 
τίῆα,πίοσανρῖχον πὰς πεήάσφαλτος, σοΠεΙ15 ἔσεπηη. ἀριιά Ὀιοίροτν. 
ο Πα Άρ ΟΣ, , οἰ ΐ 
τιιἤαίκιον, τὸ, ΡΡ ΠΠάτας διταῦς 114. Ἐτη 11. αἷς πιῇ ἕκιον ἀϊςὶ δεεὶ το τε- 

προ γονίξεὗϑτι. πῆ]υοσο μᾶροι ὁμοίως πεῖς τῷ τῆς χυτῆς πίῆης χυματισμιῦ 

ἤξαι δέλτος διαὶ τὸ δελτωτον χῷ μα. Ρ τταοῖαπὶ ΓΑ ργΙά115. ΡΓῸ 
δἷθο Ῥγατοιὶβ ν υτρατοπνατγισυ αι νυἱρὸ νοςδης. (εἰ 5 110. 
3.ςριτον ΡΓΟ ΡάΠΏ0 6 ἱπῃρΟπιμτατ πε ςαπιοητα ραττὶ δά- 
πιοιιοπάα κυζ ἤτἴη (ρ] δι 5»τὰ ργοτατ : Πεἰπάς Βαθεγς ἄκο 
Ρἰτταςϊα μα: Ἰατίτιιάτηεπι ἔγοητῖβ. ἰσηρί τα! ηέπτηιϊιε ααϊοητ, 
Μαγςςῖμ5 Εἰαρεισο5»οὩρ δγατι ἔλοιοβον οἱ ριτγαοίμιη, γ- 
ἂς Πλάτυσμα, 

τι ἐσφιαλτος, τάς Πιογέσφαλτος, 

πιήδηω, ρ᾽σονρίος ΟὈ]ῖπο. 
Πιῆρειδιὶς Ίσοιι5, 
τι ἥοκαυτοίσι πϑύκυυν Βα 4. 1πτέγργοτ. ρΊ ει; οΧ διύοτς οἰτοῖο ὃ ε- 

χὶπιουχιοά ἢ τας εχοξλι5, ΤΒοορἈγαίϊ, "Ὁ. 9.ς.2. Ἶ 
πιήῆνω, μιώσω,ρἰσονρῖςε Ο] πο ὃς ἰμάϊιςο. Οὐπλιηςητατγ. Ατῆο. 

ῬΒεα Ρίατ, πιηοιώ δὲ δι κυρίως, το σειὶ πλατείας νας πίοσῃ χεί4ν. [τὰ 
γα! σάτο ἔτ οτίλπν ται !αηὰ ρος ἀο 4 ρίσατε : νῃάε ρίοατα 
γα(α.Ιυὐθέταις (ΟἸ πο} [1.12,εὰρ.18.ν αία ξετιοητι [πιὰ ρὲ 
ες ᾿πϑιί ταταθιι!ο ποιιο ὅς ἴσοριι]α ρίςαν1. 118 ΡΊ σατο, πίως- 
σις ἀϊείταν ἃ (οπῆαπτίπο γιωπονικών [δ ν.ς. 1π πηοάϊοίηα νοτὸ 
Ῥί σατο ἔτις πίτηωσις» σΠΓΑΛΙΟὨῚ5 Ῥ6Π1}5 εἴ νεϊύγαιις δρώπειξ, εχ 
Ῥίςθο οἷοο ἰϊσιατα δέ 1} τ45 δ ποηυμηᾶτι πλΐχτι" 8 Ἔχις 
{τίοτγο. Πυῖι5 Ρ᾽ςατίοπἰϑ ν ἤις οἰϊ ἐν τ μετασωωυκριπικι ὄγημελείᾳ 
ἡ ἐν τῇ αἰαληήη7ικὰ ἀγωτῃ, ΑἸ] δῆ 0 φαΐπὶ τοτὶ ΕΘΜΕΘΉΙ ΔΟΡῚ 
θεῖα. αἰ φιαηἀὉ σοττὶϑ ραγτίριις : πἰ πλΐτ πὶ νὰ ἴῃ (γατοξεῖςῖς 
ταις ἀεἰεέτι5. ἐχτοημαάτας ράττς5 τεβοίαηταγ. Ημϊηεέϊας ε- 
πῖτη 5 οἱ [αςϊτγας (Ἀπριηῖ5 σορίααι Αἰ Ἰςίτ, το ἔτ ντ δα τοσιι- 
Ῥεγαη μι σογριιθντ ἀἴςο τοῦ (ζογο, δέ εἰς στίρκώσιν Οαϊςεη.}.14. 
Μειμοά! ορείπαιι γεπιεάϊηιῃ σοπίφατητ, Οοη[ῖς ΟΑ᾽ αι πὶ 
{ὰρετ μαοτο ἀϊέϊο ἰοςο, ὃς {10.1.. κΤ' τόποις; Α ἔτ απηαιις 56 γπΊ.9. 
ς.36. πίδωσις οτίλπι αβρῳτιλμὸς ον Πιιε ν Εἴτα ριοῖς τ ηΠῖε- 
τίο ἔλέϊα,, ουἶτ5 πη 65 ἃς Ογηααὶ σαι] 5 οἷν τάφις γα] Π ὅς 
ἀορι ατὶ ἀϊξεὶ ἤιητ. καὶ πποσόυθνοι, Ἠΐης πΠιῆοιώ Οτῶς 5 5 αἴθ 
πιλτριοῖν ν1} ογᾶῦ ΓΠΌΠιΙ5 4118 σ]α τος. ὅς ἀερὶ]ες τοφάςραις 
Ῥῖοῖς {Ππ|π|. 11. {πτνΐη νῖτ!β δορ ΝΠ .4ς Θοορο! Δηο , ὡς ὀκδεσὸ 
χιὸς ἑαυτὸν πιῆν καὶ πήρᾳ πιλπρίως, (Ἰοπγοης Αἰθχαιμάγ 115 [τὸ 2. 

Ῥεΐασο ξ,5ὅια τούτοις γρειῶ πλήρεις αἱ πϑλή- πιῇ ὠντωνξυ ρόντων αϑρῳ, 

πιλλόντων «δὺ ϑνλὺ δείας τούτοις. ἃς ραι]ὸ ρὸε, Οἱ σφας καὶ πιπιῆ οὖσι 
καὶ πας πγίχας τοῖς αϑασαεῖσι ποὶν το πα ρή πον πεερέ χουσιν. 18 ΑἸ »(σπερ 
ἐτέρφις ἐρωῖ καναλδοις ἐν ϑοέ δε πογλοιὲ ἐνὶ σε πεπι ἢ οκοστνυήροις, [ας π, 
[ὦ γὸ πιῆουμῆμων τὰ σκέλη, κα τὸ σωῶμο ὅλον, Πιήοιιῦ ςτἰδΠὶ κ᾿ 
καταπιήοιῦ [τ ἸΏΓΕΥ ογοἴλτης δὲ τογπιοητί σοηθγα, Ρ͵ατο ἴῃ 
Θοτρῖ"5 Καὶ ἀδικών αἴβρωπος ληφ ἢ τυορννίδι ὅθηξουλϑήων ὁ ληφϑεὶς 
φ«ρεζχώποι, τὸ ἐκτέμνητ αι, καὶ «ὦ ὀφθειλίμις καίηται » α; ὁνας πολλαὶ κὶ 
μεγάλας κ, παντοδοιπος λώζας αὐ τές τε λωζ»ϑεὶς » κὶ τσ αὐτοῦ ὄψηδ' ἂν 
πῆσθας τε χὰ γυυυά καντο ἔσχατον αναςαυρωϑἢ γῇ κοταπήωϑῦ ὅσα δυ- 
δαίμων ἔσω. 1)ς 410 σέηοτο [πὰρ Ρ] ςἢ) ἑμτς Π!εχτς ΡΙ Διτα5 πὶ 4. 
ΡῬτϊαίοτΑτ ροΙ τοῦ Πὶς σαρίατ [οποχολττα ρὶχ ἀρίτοτ ἀρυἃ οἂτ- 
πἰ ΠοοπΊγας τιῖο σαρτὶ {ΠΠπσοατ, Ἐπ Ταιστοτ, οὐ πὶ ροτηᾶς πηοττᾶ- 
Ἰΐαπι ὅς τογπγέτα Ἐχροπογοτ χη: Κ' ἐγ ον ἀφ αυη , ἐς γγ ον βὶκ, 
ἰωνηΐνα τεἀ ε. ΑΥἸΓΟΡἢ ἴῃ (οπείοη. Καὶ τὸ πρᾷγμ ὑκ ἥΐρκεσεν Πάλιν 

κατεῆτ τε πῶς ἀνὴρ Ἑυριπίδίω, 

πιῆιέϑης, ῬΊσοΙΙ5,πεθ ώδης πεύκη, ρ΄ Πι15 ΡΊςςΟίΔ» ὙΒΟΟΡἈ δ 0.1.Π ἀρ. 
ιΦ ἐς (δι ρίδητς. 

τὶ μῆωσις ρῇςατίο, απ ντορδητιγ τηᾶροπος ἴῃ [ἰς 4111}}5 δταςῖϊϊο 
γα 5 ΟγΔῊΣ ἀΓΓΕΙ5. 

πιῆωτὸὰ φαῤια κα, Οαἱςη.Δἀ Οἷδιις, πὶς ἀϊςαπιεητα ρῖςο ἔσει τεῆπο- 
ἔν ΡΙ τη τι5. Γσχυΐτατ, 
Πιωπ αἱ οἱ, 4] Ρΐος ᾿πιη οι τ πςδη. 
Τιιτὺαὶ αξ ἡ, ΕΟ ΔΡ ΠῚ. ὁπὸφο τεύμισος. ν 46 [ΠρΓὰ πιτίΐα. 
Πιτυ αὐλ, 50}. ἰσκὸς μικρὴ ον το ] ΠΣ ΈΡΓΟ αιῖο ἀριά Ηοίν ς. πιτυδα- 

νὴ [ττὶρτ ο(τ. Ατ πυτυαύῃ εἰμὴ, Ἰάς πὶ 51. ςὶ (ογῖθιτ ργοιειθία- 
ἀἴτογ ἐς 1ῖς Ζῃΐ οτος δ ]5 ὃς ργοίρογιτατίθιις ντιιηταν ὃς Ἰπξοττιι. 
ἢ 115 ἃ ΡΙΐαηα ντίς αιια: ἃ Το 2115 ἐπ (εγείτατοτα γοάαξτα δ Ἐ- 
τοτῖτγιοηπθιις ΠΠεγατα οστιίγν 
Πιπύεια, ΓΟ πιο πτου πη οξ εἶτα Τ απιρίαοιπι » δύ οἸ ἐπὶ Γι απηρία- 

οἷς ἐρία ΡΙτγοα νοσαατι ργορτοῦ αι ἀαητῖδη) Ρ᾽ μι π, πα 
σύδν (ς ἈΡΟ]. Ετγπι. 

Πιτυΐδες, αἰ, το ρτιὸ Ρἰπυιϑυἱπηρτορτιέαιις Ρίσοα; ἀτθογὶβ πιιος5. ἴῃ 

σοηϊς ἢ τὸ ἀτοτ σία Ροπια Ογθεὶςς ἀϊχὶς Μοττ. ἤπιςε5 ριπθᾷ5 
αἰ πυτυΐνα κοίρνα, κὶ «ροξίλοις κὴ κώνοις Ὀιοίς. ἃς Τδορῆι. ) ςὅ- 

τοηταν Οτα"οἱ οτίαπη καρυΐ κἡ πυρίωῦϑο. ποπλῖης ἀρρε!]αητιντ πα- 
εἰς ὃὲ πιο οἱ νοος ΡΙ μα πετὺ ἡ Τοὺς κώνοις ἔτοτα ἀρρεί [ατὰ οἰδίοτιια- 

Π 
αἱ ἀρυὰ Αὐμεηδειιτιν νι δζ ρεοι] τὶ ποιηΐπε ὀςρακίδας τοὶ 
παιὶς Μιεβεοιις τη θά! οιιθοντ κοκ κοίλοις ΗἸρροοταῖ Ῥὶ 
Τ1|0 τις ρ.88. πιτυΐδες καλουώσαι, ὁ καρποῖς δῆ, πετύων αὶ τ Ι 
δλοικὸ μῆμ 9- ἐν τοῖς κώνοις, ἩΊρροςΥ. νεγὸ πιτυΐδα νοσαδιῆς ῬΡᾺ 
Ῥ᾽ιςᾶπε, ἰ.ππτυΐ, ἕω ῥντίνίω. ΡΙ 0. Ριτγ 44 οχ ΡΟ [ας πιιςοπη ὁ ρὲ - 
{ϊγο 1.15. σαρ.τ0.Ρττγ ( 65 νυ]σὸ ριρηοης. ΔῊΝ 

Πιτυΐ »»η5γϑναίο σα (πε αῖσα μεγρα Ρ] τη. Ὁ οὗ, χαμαγπίτις, Ἴ 
1.1. γὄθεγφ᾽ καυλα καϑηίω καὶ πετυ ἕνην καὶ ἀποιρίνυ: ν δὲ ταῦτ 
Ριδιιατὸ (ετιρτὰ ἡ πιτίνη. Κη παράνη:ρατί πα ὃζ ἰαρρὰᾶ 

ἀἴτνρτο ἁπιρὰ δί ἀρατίης. ΑἸ ρσάπὶ νογὸ ετίδηη ὄηγ 
ὕάπι εἰἷς οἰϊεηάιτ Το ἴς ἐπεμιῖςη5, πόα ἕρπεσοι δὴ γῆς ὑα 

Πιτύϊνθο ΠΕ 5. πετύϊν(θ. εἶνιΘ-. γητπι ρίμοιι» Ὀἱοίς, 
πιτυΐνη ῥητίνν»τ οἴη ρέπολ. ᾿ 

Πιτυκφμηηης ῬΙῸ πιτυοχρίμπήης. δ ιι1ἃ. Ἶ 

Πιτυλόύειν οἴετο πέτυλον, ΑΙΣ ΟΡ. Ὗ εἴρ. πολλαὶ μὴν ἐν γῇ ποὺ 
ὑγεό πὶ ιυλδύστις. 

πιτυλίζειν» 16 σεῦῖι5 αιιοάείδη ςοτταπηϊη 5, ἄς ιο αἴθ 
ἀξ τυσηάα να] τι, Ετας δυτοτη Βεϊ πιο άϊ ἐχογοϊτατὶ 
(αὐτππλ15 ροάλθιι» ἀπ ργθάϊε δἄτιγοιηδηιθιι5 αἰτοτα τοῖν 
τοτὰ ΡτΟΥ Πι5 ρυοτο 15» Πτιάπιι5 ᾽ω Μιΐςοϊ, δ᾽ ρηϊῆρα ἰαιϑί 
Δι οι ατῖ, δί ογετο πλόοτιι οἰ γε μηδ πῈ}5) ἐς 410 νἱὰς (4. εἰμὰ 
(Α᾿ υἱδυ την» ὅς ΟΟγηδγῖτμτν Π|0.9.Οοπητηφητ, ̓η Οαἰβη,ἠς δ᾽ “" 
Ῥθαν. ἤϊης ἀιιέλα νε]ρατὶδ νοχ ἠοἰξγα ῥειγίογν ΕἸ βειχσίον. Ὁ 

πιτύλισμα, τος, τὸ, γλςατιο ὃς οοπἰσιατὶο πηι πηγ νοΐ ρα άμι Ξ 
τοῦ (ἰτα πάιιπΊ» 145 μαρμαρυγὰς νοςατ ΗΟ ΠΊοτ 15. Παπῖδῆ, δᾶ, ἡμίν 
ὧι, δ ἀτεανηομεην ρὲ γι ράιο ἰν δι λραι οὐὐξ. αιιᾶὲ Υ οταὶ μκαοί 
Τα ῖηας ϑΕΓΠΊΔΏΙΙ5, ᾿ 

Πίτυλίϑ,νοδορτορτίὰ {πγορ τις» ϑϑρυ (Ὁ. Χο τοῦ σύ πῆω, 1 
{πλγ 1 Τατογρυοβγν ηὰς τύπελιθ- νὴ πέτυλθ. ἰπτορίταδν 
ΕΧ ΤΟΣ ΟΤΙῚ ΒΕ ΝΘΉΟΒΕ 1ητοῦ του ρα η τη, 4 πο πη 
(1015 ἐχρτείτς, {ρηρρα [αἰ ατο υβεῦαπε, Ἑυτιρί αι 

ΠῚ μην 

ἀιδ. νεως γε πίτυλίθ- ὄνηρης ποίρχ.Τἀοετ»τοίρσῳ χα τήρει πί! ἮΝ 
ρωμῆμον, ΔΕ ομν 5 ἐν ἐπῆε γι ϑύξαις. Ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ ὧν 
χερρῖν πίτυλον, ἃς αὐ σως πάντες ἐνὶ πιτύλῳ πλάμονες ἀαπω ἽΝ 

Ἦπς ῥτὸ Ἴγέστα ἀρίτατίοης δὲ πχότὰ [πππ τ τ. 4114} οἷ Ἵπαι 
ἤο νεῖ πιϊςατίο πυᾶπιμτη αὐ ποδων μσρμαρυγαὶ ἩΟτηοΓΟ, 8 ΤΙ 
τι γππιγ ἐχ ᾿πρὶ ἀσουγῇι. Ἡτης οὶ Ηςοίγ οἰῖο πένυλθος ἔνι 
τυτ ψοφί- υἱσεέτων ἐκ τῆς κοιταφορᾷς, Ἐξ υ συςροφιὴ τῆς 
κρών(ἰερο πυκνώς )οθπφέρντα!. τὰ οτίλην Βαες ΡΟ μα. 
νεχης ΤΠ χειρών σιωωαγωγιὴγ πσυκγώς εἰς πλῆνος ὄπεφεορ 

καὶ εἴτα. Ηος ριιςτὶ δὲ ριιε 2: ρΑΙ πλιΐδγιπι τοπιιρίμχ 
λίσμα ὑπιιταἀο,ΟΧΡΥ πλιητν Οὐ ΠῚ πιά 1115 τη πηογαὰπ ΤΙ 
Πεὶς ᾿χάιιπτ ᾿πἤπηαπι ίσπηρον Πιδγαμεηάο, απ τ { τ 
Θχιγεπῖα (ο8Π|1 γατι οπς ἀταϊις ᾿ξα ἀιιπὶ δἰτογηὶϑ αἱ : 
Ρετγίσαπάϊτ πλαηιι5.ἱπ οὐδ επὶ οἰ 4116 τθοιγγοητς [Ὁ ἐοῇ 
σπέτυλθ- αὐ ἴῃ γα πηϊ ρατίοηα αἰτογηατα5 εἰς ποτὶ εχ ς . 
ἃς ἀογηΠοης τευηογιην. Τταηηατὸ νἤι5 εἰς οτίαπη Εἰ 
ἴῃ Αἰςεῆε, Τοῦ νιιῷ σκυϑρωποῦ κ ξιωυες τος φρενών Μιϑόρμι 
λΘ. ἐμπεσὼν σεύφου,ντ ἢτ γἱημπὶ ἰατρῦις ὁ ἔσγρθο οτὶ 
1άσοπι τη ΗΊΡΡΟΙΙ: Θυπολλών δαικρύωνἤΐςαι πίπυλίθ. οἱ 

ΠΊΔΓΙΠῚ ν σογτὶ Π] πη πα ητίιμα σγεῦγα ν᾽ πη ϊσδιῖσ 
ΔΙΠατῖο, ἥτις κα τοφορρὶ κὸ ἐρριλ » ἱπτροῖι55 ἀγα 116 δὰ Ι 
νας Ογαῖοιις Γπτογργοβ. ΤητοΓρτος ΑΤΙ ΟΡ μαηὶς {προΥ Αἰδ᾽ στον 
υὲβ ἴῃ Νεἰρ᾽5. πολ αὶ μῆρ ἐν γ! πολλαὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὑγρξ πιτυκϑ ἫΝ 

τη διττ 
ΠΣ 
ὝΙ 

τιν 

Δ γι 
ἾΤᾺΙ 

ΣΝ 
ΓΙ 

1 υίτο κα εὕται, κα κα τα ολ τῆς κώπης, ἘΠ ὃς ΤΡΗ͂ ὁ : ἐν" 
πασιοσκύπος, αἀάιιςίτηιιε πος Οχετηρ τ πὶ νεγοὶ. Οἷο ἐξ; 
ἡδύεσιν ἰδεῖν ἐν κολύμξοις πετυλέζαστεν, τοῖς ἐ ψητοῖς 3. τοῖς ἐχθυδι τῶ ᾿ ἬΝ 
γορεπι νΠΠγ ρας ὃς ΗἸρροονλτος [δ ρτὸ το πιϊρατίο, 
ταοπαῃν Οαΐςηιι5 πὶ Οο ἢς ἜΧΟΙ ΡῈΓ εἰρεσίαν ἡ 
Ἡείγ ΟΝ Πορίταιν ὃς πιτυλίαις ταῖς καταφορῶς “Ὁ τειχοῖ "» 
τυλο φτοῦ χΧ, 4" ." 

Πετευνφης γδαρυ ΕἸ κνέκος ὁ τὸν πυρὸν σηγνύων. ΄. Ε 

ΤΙ τυοχοέ κασι "5 Ὁ] ΠΟΤΊΙ ΠῚ ογιςαι τάς Ὀϊοΐς.1].6.ς.2. - ἃ ἰκρ 

ἼΠΝ 
ἽΝ 
ΤΙΝ 

Πιτυοκοίμπῆης, α5, ὃν 411} ρίηιι5 ἸηΗ Θἔτῖς ςοσποπιρη 51η15 ορηταῖι ἫΝ 
ΤΡοίδο ᾿ητογοιηρτὶ ντ γοίουτ Αρο ]οἀ.11.23.Ππα δ ιοῖμες. τα 

Γ Ν ᾿ 8 ΦΣα 

Πιτυόνησος 5 411 {561 ᾿πΈι]4 ἃ ἔπιτίος ρίηθο 1τίἀοπι ποπιλπατᾶ ΠΝ 
᾿πρἠ 
ἐλ 
γι 

οὐπι5 πτοτηϊηῖτ Ῥ]]η.11}.4.σἀρ.15. 
Πιτυὸς ετῇ Θ-,ρῖπο τοάἐπιϊτιις, [ἢ ΕΡΊρΓ. ᾿ 
Πιτυνσαι, ἐν ἰτναα, ογρα εἴτὴν πναὶ! ἤρεςῖας, Ὁοἵς, 1.4. σᾶρν 

Μηεειις ἀϊξλα Πς Εις οἱ πη οὐ ρίποτιπι 1ΠΠΠ| οτος οπονιπι 
διιπλητίλτι, Ἐπ ατἢ.Βατοτ, ᾿ 

Πιτυρίας, «. ὃ [πιτυρίτης. τα, ὦ Ἢ ἰς ἢ βιγοῇις Ἡ Εἰας, 6. οἰτηςγτα, ὦν ΠΟΙΠΡΟ αὗτος. ραπὶ5 διτῇ " 
Τύται ις αἱ χυρώδης ρα Π15 ἀσιτοίι 5. οἰτοτὸ αβτος ἔχων ἐπ τὸ πὶ 

ΘΚ Κὶ ἑυπαρίαν,ραυῖς συν πὶ 115 ΕΓ μγ  διλοντ ῥυπειρὸς αἴτοιναιι ! 
(ογάτθιις9 1. ρα (γα άτ5 Ρ] τοι ἶσον οἷς (Ο]οῖ, ἰά τὶ 
4116 Ῥαηΐφατον ἀιοἰτέιγ ἃ Τογοητ. Ρογὸ πετυρέτης αρτος ΠῚ ΠῚ ἢ 
ἄοιαν οἴο ραπὶς οἰ δατῖις ἀϊξξις ἃ Οἴσεγοπε. αηεῖηάεο ῥα, 
πἰμίω ἀϊχοτίιητ Οὐαοῖ. ΡΒ  οπτοη γθέσγρητε Ατῆςα. Π|0:3, 6 
ἐἴχιτ (Ογά ἄντην, τὸν ἐκ πυρῶν ἀσηίςτων γινόμϑμον αβτυν μὴ πάύτο. 
αυτιῷ ἔχονται βρωτί μίω τὲ καλεῖ ὧι λέγ τὸν πιτυρίτίιυ ατον,ιις : 

γον Υ6] τεύκονον ᾿πηογίας ἃς Τα πὰς μἰ ἀλ5 νοςατιητ. δ ἈΡΠ].] 
«ἴδαγίιμτι ἃς (κά τ πν ποὴ νἑάστιιγ αἰπῖπριιογο, ΜΝ αἸταπὶ ὦ 
ἔςιτ Βοηΐταςς Κὶ αὐτόπνφος ἀϊξξμ5»1. ρφηῖϑ ἔογπνξτατιι ΡΗπια 



Ἦ Ὁ ἃ 
5.2.5. ἐἰν τ ραηἷς βου ητατ 5. 40} ΥΟ ΔΓ Δι τΟρυγοβον- 

᾿ ὶ πιτυρέτου καλαμῆρϑ ὃν ἔνιοι (γε ῬἈΓγ αἷσιις ἄρον Ατῆφι. 1.3. 
ὃς ἈπιοΓ Α5.6}}} εὐτοπύφον ἀἰχὶτ νὴ ξηρρπυρέταιν) αὐτόκσυ ρον ὀγορ(οέ.. 

σιν ἰάς ΘΑ! επ.Ἰρίμπι 1.14. Ὁ πογάροι. ΓΟΠ]Π εχ ἀο ραμίδθιις ἰο- 
᾿ ιοη5,οἱ δὲ εἰσε φαυλότεροι, πιτυρίαι, Ῥίατο Οοπλῖοιις τείξε ετία πη 
ἰὰ τἰοη. Π.13..ἐδὺ μεγάλες αῤτοις κὶ ῥυπεύροις κελικίας ἴτὰ νοςαῖ. Κῴ τ᾽ 
δ τοῖς κε ὡριάυν Θ- μὴ ἦν κα ϑαρυχκών, δηα μεγώλκοις κελικίοις (Οτη. 
᾿ 5 [.2.ς,18. ΕἸγπηῖιις εἰξ γί τίσατη αι πὶ πη]  π1π|ν ̓ ΔρΠαπὶ 

πὶ ποτάειιπι, δέ εχ τεϊτῖςο ΠγμηΣΓΠ πιὰ ΠΙ’ σον ἀοἰ πὰς Ππη1]α. 
ἀοέυάς οὐΐ αἰ μ}} αἀοεηρτιιτι οἰξ(αιιο  αὐτύτυφον Οτεςί νοςαητ) 

ποτ εἰξ εχ ΡΟ ΠἸηΘ9[η ΠγπαΣ πηι οἰ δατίτι5 Ραη15. Εχ ᾿ιὶς 
ἴτας αὐτόπυρον ΥΟσατὶ ΡΠ ΕΠῚ εχ δὰ ἔτ πα σοξξιπηςοι ἔιτ- 
ἐς πο ἔμπης δεϊειαρτι: οἱ δατίτπι ν οτὸ ξαγβηγασειιπι; πος εἴν 
ὉΠ ς Ῥτορεπιοάϊιπη Βιγξαγίδιις Ποαρῃιδτατι! ΠΊ, 4116 ΠῚ ΘΠ ἢ- 
ῥυπαρὸν, 1. (οτάϊ ἄταν ἀρ 1 ν᾽ άοταγ Ραμ 5 ΑἸξ ρίη.}.ι, 

οίασιςγ")» ΡοΓΓΙ σοτοίς ἀιῖτοπὶ ν Ὁ] ἰητοτ Ρ1]ο5 4ια: 4 σιαῇ (αα 
αὶ (ἀτριιητνθατάιιο ἀσιζας γο Ὁ Πμπκιτ δ Ἰητογ  πιαάφητ, 
ιὸ ππρίτς ἤσςα: (πητ Τά4ις οἰςαΐτ πτοάὸ ἤης ν]σογε,πιο- 

ἀδ}εχυίςογατο ἰοςο: [κὶς αιοαιο πιοάὸ ππαϊο οάοτο, πιοάὸ 
πα 0 ἀςοϊ ἀοπτε: ετέσις 14 ἴπ σαρ 110 ἢτ, γατίτις ἐπ θαγθα, α]1- 

πο ᾿π (ἀρ το Πουν 4 ΟςΠ].6.ς.ν2..Α ἔτίτπι τετρας.1.5. 58, 
6. Αἰεχαηάεν Τυαὶ], πιτυρία σίς ὅδι χεπῆων καὶ πιτυροειδ ὧν σω-- 

ἴα τε τῆς ὅπιφανείας τῆς κεφαλῆς Υὶ ἡ ἐκ τῇ ἀΐλλν σώματος ἐπό- 
οὲς ἑλκώστως χΤ7' τὸ πλεῖςον, ὈΙοἵς, [δ ς. πετυρκασεις σμι χα, 
ἃ πε Πιγῆιγες σαρίτὶς ἀοτεγσοῖ,ντ νοςαῖ ΡΙ]η.δοτῖρο, 

ἅππς σπογθιιπὶ [ατῖι5 (ς ρογγίσογο (γπάς δὲ ποπιδ)ῖτα 
Αάρδριι ας ἴῃ σαρῖτε ςβξετιοίσοητος νο! μα] δοῖ μάτια 
ἰδ τουῖτ5 ρογγὶσίποιπι Ἡοταζ, 2. 5θγιτι. ϑάῦντὰ 3. Γογῖρῇτ, 
ῥουτίσωιε [αμην Οάρηι, ὅζς. Ῥοτοῖς ατίαπι τγίβεις τππις- 
γί. -ἀεάϊ μας τοηξασίο ἰαρετ, Εὶ ἀαὐς ἐὲ ρίηγος : τω 
ἐς ἐπὶ ἀσυι Ἡ᾽ πέρ [᾿αὐὶο ἐφάενζσ' ρουυ σύας ροτεὶ. Ησος νεῖ 

πὶ ἀείοτῖθῖς Οὐΐητιις ϑεγοπιις » ΕΠΞ ἐμ δ Πρ ης τπουύτρ, [τὰ 
ὑΥ") 4, (ἰὴπεσάβηε ἡρηιθηία ρεχηην Ρονγίγίιο πἰπσὶε, ΟΟΡ Δ 

"ἐπ εητι δες οἀΐεα [χες Εἶος οτίδιη λεπίδας Οταοὰ ἀϊοὶ 
Ἡδρτπιοΐαις τη ΡΙ 1. 
ἡ ΑΥΒεπ. 1. β,πιτυρίσδες καλοουῦται αἱ φαὔλωι ἐλαία! σεμφυλίδες 
γα!ον ΟῚ πιτυρίδας τὺ φουύλας Οἰ πιά ττειι [ρος πα ἰητο ΠΠἴρ0. 

αὐλίαι καὶ φαῦλαι ἀϊσιιπταγ αὖ Εὺπίτατῖο: Αἰ Ἰ)ονε Βεγοδίάιις 
τῇ. πέτυραν ΕΧΡΟπης Ὁ] πα: οἰ οι τι τις πὶ Οταςὶ πυ- 

α ἐλάας γοσδητοίδηίαπιαιε Οοἰμπγ. Πιιο,νε 4] 44πὶ σοάϊςος 
πτοία πιρ πη» ν οἱ [ἀπτίαπι : ἀταιις ἔτ τγαη τ} 1 Τπτεγρτας 

5: (τἀ 1) Ππο τοι τ πχοπῖϊα Π}1}}1 Πάοπι ποη ἔιοίπητ, 
Σ ξατβιγίδιι ἔειι ρογγιρίης ἰῃ ο τατὶ αια πετυρίασις ἀ- 

τὸ ρα] Θὰ, ἔατ τ, ὃς ταπὶ σαρίτὶς (ογάες, ηιιὰπὶ ἔατῖπα ΡῈΓ 
πἴπη. Ργορτῖὲ εἰς ρο Ποιὰ αιια: ἔτπτοητὶ νοὶ ποτ οἱ 
τορῖτ δ 45 1ρῆ5 ἴπτοτ πο  επάϊιπη αδίςεαϊτ,ἰάςοα; σὰ- 
πὰ (οτάες ξαγιγίδιις ἢ πλ1165 πίτυρα ΦΙστηταγ νὺ ὅζ  α- 

υτέμγες. γ14ς Μάτςε! ἴῃ Ὀϊοίς, Ὀεπιοίξιρτο Οτεπρμοη- 
ὍΠΠΗ ΟὈΤΙοἰτοιιὸ  οὐπι 4Π1ᾶς τυγρίτον ταις ΓΟγά 4ὲ 40 
ποία (οταιϊεγίτ, ται ριογιαπι οἰιπὶ πήλῳ κὴ πετυ ρρις εἐἰ- 

ἄξοντα ἀρρο  Ιατο μος οἴ, τὸ ὅς ιγέμπγς αδϊεγρεητεπι. Ης- 
πὶ ἰτυῥα, τοὶ 2 σίτων, ὃ κρεϑών φλοιά, ᾿ 

ἀς)ειΘ., ὁ κὶ κα αγβαγασειι5, ἔα ιιγο 59 Τητογργες Ὀ]οίζοσ, 
.80. 

πο Ρίπιις ἀγθουοἱςες ΡΠ Ιη. ΑΓ! υ απ 4ο ρ᾽σεαπι τγαηϑξογατ, 
δύκη ΤΒεορἢγ. Πίταυ Δτοτγεπη, ἢ ὀχοῖία Πτ,αὶς Ἡεγοάοσ, 
γοη τοάάϊτιιγα ΓΟ] οπι.Οε].1.8.ς,4.ΡΊπιιπι νογτις σὰγρὅ5 

ἄεπι Ἡςογοάος. χιιὸ ρατγῦ νοτὸ ἀϊχοτῖτ ῥ᾽ ητ,1. πίσω, ν Π4ΠῈ 
'411ς ἀγθογιεπι οι ἐπ πὶ σατίαπι απ πάπὶ ἄφηϊο εχ τν 

τα οῖδιις ΡΌΠ]α]ατο. ΤΉΘορΙ. μΠΠῈ.1.2.ς.8. πος ἀς Ρίοςα, ἱ. 
δύκης γεγιιπὴ οἵα ργοπιιποίασ 5 ιιοά αἰ οσαῖ ἀς ρίπα (}- 

Ἰ:Πς σπἱπὶ αἱτ, ὐποκοπέντος 3 τοῦ σελ χεγτοὶ υδῦ δηα αν όυ 8 ὡς εἰ- 
αἰϑα λας αὐει. πϑύκη 3 κὶ ἐλάτη τελέως ὑκ ῥιζων, αὐτοετεῖς οὐὐούνον- 
ἑαὶ τὸ ἴκρον ὅδηκοπῇ. Ὀ] ηἶτι5 ταπθη ἀϊχὶς [10.16.6ἀρ.10.1.4- 

ὙΠΕῖς γα άἀῖςῖριις ποπ γερι Π]ατορίσεα γορ ]Π]άτοντ ἴπ 1 οἴ 
ἰάττοϊποεπίο ποπῖοτς Ρυγγμαο. Μαρίς τάτηοη ρίασος 4ο- 

ς ποτηϊ πθι5 ποίει ποι} γε Ματ οἱ ον: ρίπιπι εἴϊο πεύκίω, 
ΠΕΟΡ τ. 4ι114 Εἶπ15 Ρ μγὰ σεπεῖα 5 Ρίςοαπὶ γετγὸ αι ππρ] ες 
ΥΣ τυωὶ 

δὺς. μα θοης ἔογπηαπι [Δξεῖς σοαρι τὶ. ὃς ἴτὰ ἃ πιτόα ἀςάϊπιςεε- 
[ΠΣ Ῥτο 410 {ογί δεπάϊτιπι οἵο πυτία ἤιρτα οἰϊεηἤιτη οἴτιρτο- 

[Δ ΠΠ ἢ πετυ δος ἸάρηῚ Εἰζ οἸ1Πὶ πατυο εἰς ΡΙΠἾ5 Δοιιηάδπϑ5.ν εἶ 
τοὶ Γρεοίειη ρεγεῃβ πυτυώδη χωρία Δριχὰ Ρ᾿ττ, πιτυαῖ- 

δε, ἐτιιξξι5 ΡΊ Πι15)ΟΟΠΕ5 ἤιε πγοῖα » Ἰ ΒΘΟΡ γ. Ὲ0.1.6.6. 
(ρίδησ. 

3 ὃ ᾷ ΠῚ υμμαν,ἀϊςο.Πιιπτῖο. ροσημώνω,ἐμφόμίζω., Ηο.11Δἀ.κ, ἐπε ἀλ- 
ἡλοίσι πί φαυσκον. ὃς ὁδ', ὁ νον φώται πίφαύσκομαικϊ. ἀεπηοπίγο, φας 

ὧι ὃς αὉ είν ς.πιφαύσκομιι ΕΧΡΟπ. πό (ο] ὑτι αὐρα δείκνυμι, 
᾿μφανίξα ὃς συμοίνω, [ςἃ τὶ 4:Πὶ αὐαιφαίνγω ὃζ εἰς φῳς ἴγω, ἢ]ο.1}}, 

ε «Ολ] οι, 2.44 ΟἸαιις, Συγκόδμες Θ- αἴτος, ὁ μέτος τοῦ τε καϑαρφοῖ 

πὰ 473 
μι. δ σ᾿ ὥςτενιφαδες χίον Θ.- πίτῆωσε ϑειμειαὶ ἤματι χειμερίᾳ οτε τ᾽ ὡς 
βέτο μητιέτοι Ζϑὺς Νιφέ μὴν αὐϑρώποισι τπφαυσκ ἐρῆν (Ὁ. τὰ ἃ κῆλα, νΒὶ 
Ευατῆ. Δῃηοτας πιφαυσκσιόνος ΠΟῊ ἀοςΙρὶ [Ὁ] πὶ Ρ͵ΙΟ λύγων [ςἀ 
ὃ ρτο ὄδιδεικνυὶ μῆν(θ., ΗΕ ΠῸ «ἃ. ὧς ἀσάητει πιφαμσκεαι. ποθὴ ἱπίοῖτα 
Ἰοφιιεγῖς. Πιφαύσιογν,οηΠἀογαγς, τὐρεσκοπεῖν, ΙΝ ςάπ. η ΤΉΣΙ. 
Αςέρων δέ φιν᾽δνο πιφαύσιεο. ΠΠ ρογῖις ἀϊχοταῖ αἰρεφρζζοιο, 

Πίφιγξ, αιιὶς φιιαάαπι ἃ αιιατίςα: Ἰὰς πίφυξιαριιά Αὐἰοσ, Οαζὰ ῥῖ- 
Ρμοχ νους ἀϊςίταγ Δ0 Ἡς γ ἘΠ, ετίαπι πιφαλλὶς, εχροηϊτίγαις 
κορυδαλός. 4] ογἸταγαἰαινία. 

Πίω 5. ἱπιιπτατιιτη τῃ πη οἴξ,ὰ το πίνω δί ξιπίσοοω ἀοτίπατα ἢ αν ὃς 
τοπιρογὰ αι" 44Π| {μὰ τηἰτιιαπτὰτ ᾿ος ἔτ, , πέσω, ὃς ἀοτοας ἔπε- 
σαι 1Πι 4, ας. πτώ, ἃς ἀοτ. 2. ἔπιον αῦ ἐοάο πὴ Ἥ11ΠῚ ετίατη ν ἐδ 4112 
114 πισμὸς »πασολρ, πητίρμον πίςρα δὲ ἢ ια Κὶς χπτ Ππιὶ ία, 

Πιώδες γῆντογτα ρἱ πριὶς δέ ν θεῖ, 
Πίων, ον. κὲ κα ἼΡΊΏΡ 15»ΟΡ πη 5, ΡΟ, Οθοἤις, [ἀρίπαζιις, παμελ ς», 

σλέσι!θ» κ χιποιρὸς δ δαΐμων, ΟΡ ] ται. ἐν πίονε γνῷς, ἴῃ ορίμηο τᾶ - 
ΡΟ; οι μ. 144. β, αὐτὴ τῷ πλεσίω κα δυδιώμονι, (νε Ἑπηΐπς; ῬΙαριάβ 

Υ δὶ, δέ ρΙασαθ1}}ς ἀγα ῬΑΠ (οἰ τα ἴτον ταῦ Μαςξοῦ.) πίονας ἀγρὲς, 
Ἰάςπι ἰῃ Οὐἀν ΗςΠο ἃ. τῆϊμος πιότοιταῦ τ᾿ αἾγις,ϑες, 

Πλαγῶν» [λο το 5 ζω πληγίω, ρΙαβιτηἰξειτα, ΕἸ ἢς δριυά διια, «ἐρ. 
γῶν πλαγαὶς, »]ληέζι5 ρεζέϑτ!ς : ἐς Εἰς ἐἶγα αἰτα: ϑρίκυ ὅσου τὸ -- ἔργον 
ἔτυπῆς,αιιοὰ ἃς κεπετὸς, 

Πλαγαςάοπη Ηεῇαϊοὶ (ογῖ ὶς τοὺς δυμπληγάδας πέπῥας, ἢ γΠπρίοραάες 
4ιιᾳ δ πσλαγκτῴ. 

Πλά: γ{3.γ.. Ασ τος, ἈΠΕ ἀπίπι. 10.9.6 4.32. ΡΙΔησιις, 4 Έ]ς. (ρεεῖες 
[ἐσυπήα πιασηϊτιάϊπε δά νἱ ἥσιαπι ἀἰεῖς ὅπηκαλεῖ το νηπῆοφόνον ὃς 
μμορφνὸνιντάς Ρ] τη. Π1.1ο.ς4ρ.3. 

Πλαγίων. Η εἰ, [ἢ κιίΐρανόν τι κορφκόσμιον, ΓΟιιπόιι!α ΠΕΓΟΑΣ ΡΠΡΡΑ φεγοά: 
τγδέξο ποπλῖπο αϑραὶ τὸ ἐκ κυλᾷ πεπλαὡὲ [64 ἜΧροπὶζ οὐίαπη σφεῦ- 
δἰγκφιλαϑὲς δικεκρύφαλ Θ» Δρὶια δι} 4.6 ταὶ μειράκια ϑρυπῆουῖνα πα - 

οὰ τῶς τίπϑαις «ωμυγλεῶχ γα λέγην «δεὶ κρόκης κὶ « "μόνων κὶ πλαγίἐγων 
 ασωμᾷν. τ Τιλαγζογιον. Ἠ εἴγο. ἔα ς ἀἰοὶτ μύρον τὶ δριιά Ατμοηϊξ- 
ἴε5.ςτιΠπ|8 ῬΟΠΠΧ 4104; πιο πη [οτῖ θεπ8 ἀςποπιϊπαταιη οἶα 
τὸ τὸς πλαγζονθο:ἰητο Πἰρεπ5 ντ ορί ποτ, Ια σοπδ πιογοιτίςοπε 
ΜΙ εαπὶ φυτὰ Ατἤοη. 1.13. διαξόητον ΠΕ Π|6 τταάῖτ, 

Πλαΐγια,ταὶ, ἰατέτα. εἰς ταὶ πλάγια αὰ ἰατετα,ῖπ ἰάτοτγδ. εἰς πλοΐγια σεέειγ, 
1α ἐγ βιογἤιηι ἴδιι οὈ] υτπὶ 4ιδτεγο; Ατητοτι ἐς πηιπάο, χτὸ 
πλείγια, Ρετ ἰάτοτα Χεπορ" τ Ραά, 
Τιλαγιείζω, μι, ἴσω, α΄. ακαιγ ΟὈ]]ιιο»ἷπ τγδηἤιςγῆϊπι ἀςΠείῶοίνε ἔσλα- 

γιάζειν τὸν ἵππον Δριιὰ ΡΟ] απ. 1. Ζυιπι ΡῈΓ σαγίι5 ἃς τοσυξ- 
πι5 ἤοη ςοηοῖίο Ηεχι σοπιοτῖο κὴ σοὺς τρρξα σεις ἡ ταὶ καϑύδες 
μὴ αὐτίκα ποιώγίς ἁ ΟὈ 4114 Ιοπράσιις οἰγοιιπάμέϊίοης) ρεγ οδ- 
ἸΙ]υαπι ἐπι πτῖο,οἰτοιπιοο ἀἰοῖς (εἶ πτὶι}. Αξεῖα.. πλαγιαΐζοιν 
νοσάθι πὶ οἰδ Ππέϊάροντ κλιμακίξειν αριιά ΡΟΠ πο π,. 

Τλαγιασμὸς.4. Ὁ]: ιιατίο: ΗΠ ογπιορ. 
Πλαγίαυλίθ.,» ὁ κ; ἐγ 4 1 ΟΠ 415 τ 115 σὰ πίτον πᾶς σλαγαυλίζω,ίσα 
ΟΡ] Ί τα εἰία σαῃο. Ἐπ ατῇ. 

Πλαγόκαρπος ὁ κα ἡ«ἀγριἃ ΤΉΦΟΡἢτ. μ. Π.}15.1.0.23..δς Π16.5.οὰν τ, οἷν- 
Τἰφιιὸ ἔγιιέζιιπη ἔς γος αΐαιι  ἰατογίι5. ΡΠ π, 

Πλαγιόκαυλθο ΟἹ] σαι}}1ς ἔς πη 1Ὲ ἴῃ [ἀτιι5,οαὶ σαὶ 15 ΟὈΠ Ζαι5. ΤῊ 6. 
Πλεΐγιθ., κα, ὁ, ΟΠ] Ἰχυμισοντ ἐγκοίρσιθο τγά Πιογ 5 τἀ τοί: ἐπ ἰάτιις 

ἴδ νετίςηβ, τοὺς πλαγίοις τὠφρϑις»ξοιεᾶς ΟὈΪ {145,1 Βοορἧτ. 10. 
3.ς.7.ἀς ΟλιιΓ ρΙαητιπλαγία ϑύομνροΙπΙ σιιπι,ςαρ. τ) Δηἱς]. πλὰ- 
γία φάλαγξι  Ἰάς ἰη ΑΡρομά ἐς νοσαθ.ΠΉ]Π1τ. ἐκ τῷ ἀσκαγία ἃ [άτο- 
το.εἰς τὸ ατλοίγεον, ἢ ἰΔξιις.χΤ᾽ τὸ πλάγιον, Αἀ [λέι!5. 

Τλαγιοσυμ πρικτον, κα, τὸ ςτπ ΟὈ 4110 σοπεϊττιξλιι πη. 
πιλαγιοφύλακες, αι ΟΡ] χιια [ει ἰάτετα δαί εἰ οιποάϊ πεν !άς ΑΞ ΠΩ 

ἴῃ Τάς, 
Πλαγιδὼ 4 οπὶ αιο 4 πλαγιαζω, ΟΡ 1110. 15 ΟὈ Πα ζδι ἔατιις ἔπ- 

ἐχοη τγδηπιογίπι βεΐο. 
τίλαγίως, Οὐ] Ἰχιὸ, ἀο!οΥδ, δολίως οη ἀρεγεὸ,  ηἰ σπιατίς ὁ, 
Τιλαγκτηῤ, ὅρος, γα Ρ 115. ΥΤΟ»Ογγοηδιις (οἰ ττη. ̓ π ἘρΡΊστ. ᾿ 
Πλαγκτῦς. οὐ ἰάετῃ αιοά (ἀρετῆι ντ σλαγντὸν ὑὕδϑωρ,ιη ἘΡΊΡΤ. οἴγ - 

τίσ 4118. λάγτθν κύτος 115 Π|. 4] οἰ! ητιγ ν οΥῸ ὃς πέτρω αὐιϑ 4 
πλαγκταὶ, δπὸ τῷ αὶ ἀξεῶχ αὐτοὺς, ΑἸϊο ποιηΐης συμπλυγέδες ἀἸ ξλ2; 
4ι85 1 πηᾶγὶ νασατὶ σγοάερδητογ ἀτάτπις ἴητεῦ {ς ςΟ11161 ποη- 
πὔφψιδπι «τλαϊκταὶ πὸ τῷ πλα ζεῶχ πλοίίκτος στ. πὶ ΠοΙΙάιι5, {ὴ}}- 
τι5»απηςη55 ΕἸ οἴ γοἢ. Εαΐπὶ πλαΓοτὸν σχροηῖξ πο [Οἱ] ἀπὶ “λανω- 
μῆμον (ξ ετίατη αὐόητον τοὺς φρένας βεζλαμμῖψον Ἰτέτπηητμ!ς πλαγκτί, 
αϑαλφ ἐν κὶ πεπληγυῆμε Ὁ δεαίοίαν ΄ιιο ν οσάθυ]ο Ηο.ντίτιν Οα.β. 

Πλα[κτοσιυη, πλαΐη,γαρατῖο. ἦτ. 1. ὁ πλα Πετοσιουης ἐκ ἔτι κακώτερον. 
Πλαΐγξομαι,ετγταίνο. ἐδ ὁ, κ᾽" πόλιν αὐτὸς αἰάγκῃ «σλάγξομω τὰ πλείζο- 

μα ,ἀλεονάσμιῳ πῇ γ. 
Ππλάγχθίω, ἐγγαι] ασλάγχθη," πλανήϑυ, δζασλαῖχβ εἰς» Ροτοι 5, εγγδηςὶ 

ἃ πλάζω. «-λαγχθεὶς ἀ φιξισῇ ἄς ν]8 ογγαμ5. ἘΠ ΓΙΡ. , 
τίχαδ διέν,α ριιά δι: 4, [ἢ πιαπιιί, ΟΟ 4. ἐχ ροίτα αϑὸφφ φρνεῖν; πολέ μεῖ), 

ἦτε πὶ πελάζειν, 
Πλαδαρὲς,οὐ ὃ, γυϊάτ15. νΠ 1 σἵποῖτι5. ρτ' αἰ πιῖα μυπηϊάϊτατο Ηασος- 
{Ὡξ59. ἢ πη τι5. ὖλο ὃς. [α χα 5. π|0 115 ὃί βαρολάιι5, ἐπ) οὐ ἢ 1591, 
4. Ἐρίρτ. ἐδρώτι πλαδαρίω ἀμφεδίίευα κόμίω.πλαδαρᾷ ὁ σε ρμὸς, 10 ]- 

115 ἡροπρίοίάιις σατηῖβ » ἈμΕΙΠΠῚ5 φάγῃ δ Πματ1}15. δὲ Ητι1128) 
Βατθατ. ἃς Ματος!. 15.2.Ὀ]οίσοτ.: 4.137. ὃ Π}.ς.ς.7. ὅλὰ σλα- 
δαραὶ, ματα 44 οἰποίπατιπι νἰτ]» ἀΠβιδητοβ διιπίοτο οἱπρίαςι 

ἜΗΙ, ὅν κω 
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πλαδαρὸν Πσοϊῇοατ ποτ δυιπτοης Πεπρ Ἰοἴτετ, [οἀ σπὶ μυπιο- 
τὸ βαςεςίοςῃς » γε ἀαστι ηποὰ πατιγα πτα ἀπτιπ τὶρέπίαις 
εἴς «αἀτῆο παπιοῖε ἰδπριοτ, ορόστοῖ ἐν τῷ πλαδωρῷ ἀὰο Παῖς 
Ἰατο! σοῖς παπτογοπι, ὃς ἐχ παπιοτῖο ἱπῆτπλϊτατοπ): οὐσὸ σλά- 
δώντα ὅλα ἀριιὰ ὨΙοίσοτ. Π10.1.σἀρ.τ41,1ἀ εἴτ, βαςοῖάα ὅς οὔ ἴῃ- 
Βεπιίζατε πυππιοητίατῃ ας Ματοςί [ες ᾿δ᾽ ἀεπιπλαδορὸς φόμοχιθὲν 
Πουιδοθιι5 Ππιρεγῆϊια πυιπιϊἀϊτατε ἴῃ ἢ γι 9 1. ὑγρὸς αὐ ἀδνενής. 
ῬοΙγ δ. τοὶ μῦν να καλεῖς ἐἰχέν ἀυτῷῷ «ρὸς πίω) χρείαν » τὸ 3 δόρυ πλαδὰ- 
οὴν ὃ. 

πλαδάγωμανατος τὸν ΥΠΠΡῸ 5 πηαάοτ 541Π{|| 4. ΠαςοΙ ἀἸτὰς εχ ηἰπιῖο 
μΒυιπιοτα. 

᾿πκλαδάω, πιείςο, ΔΡοΪ. 2, Ατρ, πλαδώωσειν ὅ)πχίζοντες ρφυραν, ἵ.ἐνυ- 
γον ἔειι δίυγρον, 1] σἸ ποίει. πλαδ σοι, 1114. ΑὙτζοτ.ἰς σοπογε- 
τίοης (ληριπῖς σοτοτγιπι. ἔλα πλαδιν τας γσποτο ργασπαηῖος 
δὶ θρ ταν» λα πηδητο 5 βλαρίμα, Ὠιοίςοτ. !.5.ς τις πα ά τάδ: Ρίτιμτά 
δἰποίμο; Εογπιοὶ,ριά Ῥιοίς.}. τι 4.153. πλαδιώσιν οὐἶχοις) οἱ ῃ- 
δίας ν]ρίπς τπηδάςητίθιις, Ὠ᾽οίς, "0. 1.141. ΒΑτθατγ. ας ΠῈ 
τερτο μού τ Ματος! ἱπαιΐεης ν] ρίποπι τοττγαὶ ας, 
Τιλαδϑεις εντοννν Πρ πο [ι159ν 4115. Πιιπιρξγι!52π10 {1155 εὐϊυ!παοάὶ εἴς 

φάτο οσάοπηαῖο ἰΔρογαπτίβ)αις ἀρ ίτίς σφ α τ᾽ν οἴτρΊα το παι 8 
Ῥτοπγοητίσις ΝΊοδη. 
πλα δον, τὸ,ἤιις πλάδος Βυιτη ἀϊτα5.4 0155 ἔαρτα 14 απο (που πη ηΔ- 

ταταπι οἴτοϊππαίοῖτιν ραττῖθιι5, Ηρ πλαῖϑὸν ς'ορ(οί χὰ παρηγορεῖν» 
Τϊοίς.1.τος, Φτ , παπιῖάα νἱτία “το πηγάς ἀσππςοτ, 

τππλείζομαι,μ. αἰ σοικαι,π',ασμα!νοττο, ναροτοροοτ πλάζομαι δ. δῆμον. οΥ- 
τὸ ἴῃ βορι!ο ς Ηοπλ.6 6). ζιρτο πλανωώμαι ᾿π Ἐρίβτιρτοαναφερ᾽- 
μωρ[υτίπιη ἕστο δέ αἰροττοιγΑροί. ἈΠοά. Σ 

πλάξ,οττγατο Ειοῖο, αἰδᾳτρέπω, [ςἀτςο» πὰ ανω ἀπείργω, ξΑΓ [Ὡτη Ἠὰ- 
μΡεον ον πλανά ὅτωι ποιώ, Ἡοπα, Οὐ Π114.,οἵ με μέγα πλάξε- 
σιν.ἷ, πλανώσι κὶ οἰ πείρηρυσι τῆς πολλῆς ὠρρϑυμίας. 

πλάϑει, ἤατιια, Ρ]τατοἢ. 46 Αρεπίδο ἰπ Αρορδτμεσ. ἅποϑνήσκων 3 
«δὺ φίλοις ἐκέλδυσε μηδεμίαν πλώϑειν μηδὲ μεμνλα» ποιή στιϑτι!. τας εἰ- 

κόνας “τω ωροστιηρρόύων, [ξ ροτῖμ!5 ἰοροηά, πλας: αὐ τα νὲ πλας 

ἢτ πλαςὴ εἰκὼν Πέξα ̓ πρᾶρο, 
τιλαϑαύηηεκἡον 5 ἴῃ 4110 ἢτ ραπ]ϑ δύ ρίδοθητα »4πο4 ὃς πλάϑεινθ- 

ἀϊεϊτιτ. ἃς ἀρ ΡΟ] πσοιη πλαΐϑανον, ἔνϑει ἐπλαήοντο οἱ αῇτοι, Α- 
Ριιὰ Ηοίγ ἢ πλαϑεινὸν [οτίρτιιπι εἴτ, αὐτὴ τοῦ κύκλθ- ἐφ᾽ οὗ πλάσ- 
συυσιν α τοις κὶ πλακοιω τας. [τ ΠῈ Ῥτορυ πὰ ποπιςη ἀμοΙ]]α 5γ.ἃ- 
Ρυὰ Ατἰἤορῃ. 

Τιλαϑεῖστε, ρτο πλαϑϑνεϊσου,αἀγτηοτα, Επτίριντ πτ Ὁ ἐπλάϑίω Ψ. Αοτὶ 
{το ρα{πιο:Ὁ ἔπλαϑον πηεαϊο. 

πλάϑω,μ. ἀσω,αρργορίπαιιοναηπιοιςονασοςάο 46, πλυσιναί ζω,τορο- 
απσελα ζω. Ἡοπλοτ. ἐρζὼ μὴ πρώτ᾿ ἔπλασ᾽ ἐφ᾽ ὕδασι ) ςαιιλαιτι 46 ιι15 
φἀππουίτ, ἐπλαϑυζω, ρτορί παιαι!, Ἐπεὶ ριἀος,πλα ϑνᾶσω,ρτορίη- 
τι ξιξεα, Δἀπιοτα, Πη γ4,146π|. 

Τιλαϊσιον, "τὸ, πλινϑέον, ὃς ιιοα εἰξ ἰλτοτ!5 ἔογπηα, πλαϊπον (τ (οὐἰδὶς 
ΑἸἸϊαυ.)ρτορτίὲ οἵϊ, ὅταν ἐκ τεοσάρων πλϑύρων γγύηται κα αἰοῴταξις, 
ἐκ ἐν τετραγώνῳ, νη. ἑτερφμήκτι οι κατιγῖτα ντ Ιοπρίτάο ᾿ορὲ [ι- 
Ῥογαπιῖποατ αἰτίτιιἀϊ ποτ, Εν ἀριιά Ηοτοά, παι Ἰταγὶς ογάο α114- 
ἀταηριδτῖ ξογπλα, τετρρέγωνθ’ ς-ἄσις ςρατόλ ματος κὸ τὸ ἐμ. ξύλων τε-. 
πράγωνον πἥγμακίιος οἰξ,ασπγοη αι γατιιη, Ἐτγ πὶ, ΑὙ Πτορ ἢ ἰη 
Ἀληϊσ. ἡ σλαίσια σύμπηκ τει πλινθ δσουσί γεῖν Οἱ ἔοτταῖϊε πγΐπιισ γα- 
ἑχὲ αἷτ τητεγργεβυπλαΐσιον ξύλον δὴ τετροέγωνον, ΧἜΠποῦμοη ἰη 3.ὦ- 
γαξασιἤλαϊσιον ἰσόπλδυρογ πονηξρὲ τάξις εἴη πολεμίων ἑπορμίθων, ἐν πλα)- 
σίῳ τετειγ"δροι,αιιδάγατο ἀρυλῖης 1πτιξε!, Ὑ πυογ ἀν 1 Ππτοτγρτ, 
ἜΧΡο αι ἐν τετρα γόνῳ χήματιν4ς ἴῃ Αρρεηά ἐς νοσαθ. πη]. [τ 
εχ ψιατιιοσ γαίας σου ρα έϊα πιας βίη. 51.445 πλασιον γοςας 
ςοπΊραροπι οχ ἰἸρηῖ5 ιαάγαηρι 15. 

τιλακανϑώδης αρικὶ ὙΠοορ γαίς, (γι δἵτιτ ρτο πλακοιυπώδης» Ρ]4- 
ςφητασει!5)ν οἱ Ρίασοπτα: ἔρεςίοπη γοξοτει8.. 

πιλώκας ἐδ οτι 5. πηα Πίστις νοσδητ « [πη ταῦ ς 115 ἔογπιαπὶ ςοπ- 
ϑείϊας. ὃς Βίηο Γιατί ηὶ ντ Ἐςίτες ὃς ΡΊΤη, Ρ]Δ 85 ταθι]ας ΡΙΔη σας 
γοςδητ ἱπτογροῆτα ᾿ἰτογα ας να]ρόσιιο ἀϊοί πιιι5 ρὲ περρος. Ψὶάς 
πλάξ. Ηΐης οτῖλπι νυΐραγος νοσο8 βίαιον (σ᾽ μί4 γε. ἙΕπατῃ. 
4ιοσις πλάκα ποπηϊπατὶ (οΥἱ οτ πᾶν τὸ ὄθήπεδον χωρίον 5 ει! πεῖν 
τὸ πλαπυὶ χωρίον ΔΙ γεγο πλάκας ἀϊςὶ δηποτῖαζ ποίντα ταὶ 
σπλατεα, 

Τπλακερλο»οὐ ὁ, ]Ατιιςπλατιξ. 
Τλακία ας, ἡ» ΕΓ ΟΥ̓ ΡΘΟΟατΕ1ΠΊ. 
Πλακιθο,νπάς ιἑαυπλακίη Θύρη, ἡ ἐν πεδίῳ ὑπτόπεσος καὶ λεία. 
Τιλακόεις δεντος οἰ, 4. Ρ]Ας δτασοιιεγπλακοιυτώδης: δι ρ]ασοητα,πλακοις, 

ἴῃ Ἐρίρτ. 
Τιλακοιωώ τιον.» τὸ ἀσοηταα, Αρα] οἰ 5 εχ Τιοίαπο νοττῖτ στιῆιι- 

Τὰπὶ : [χητ φαΐμαι στα τ] Θά 114 τις Πτα » οροτγάίαιιε Ρ τοτἹ]» 

Βοτγοαϊ. 
Τιλάκοιμ τοποι καὶ συγίοράμιμοίτει 5, ἀριϊά Ατςη.11.14. τὶ ἀς ραταη- 

ἄἀατιιπη Ρ] ασοπτατιπὶ γάτίοπο. ς 
Πλακοιωτοποιδς νὴ τραπεζοποιος, ἀι] οἰ άτῖιι5. ΟΗτΥ οἵ, 
Τιλακποιωτώδες, ο]αςοηται ξογπιᾶπῚ ἱπλήγα Π5,4 1141 ΡΙασοπταςοιΠΊ, ἃ- 

Ριυ ΤΉ ορ ν δ1{π.110..4.οἀρ.ττιςογγαρτὸ πλακανπώσες, 
Τιλακοιξ, οὐ τος οἰ οΟ Ὠτγα χι1ΠῈ ἃ πλακόεις ἐντὸς, Ρἰασεητα. π ψοκαῖ. 

ὦ πλακοῦ, ντ ἄοςοῖ Οζα, αὐτὶ πλακοιυΐτων, ῬΓῸ Ρ[σφητῖς, ἰΙσσο 

Ρ᾽ ασφαταταπι»λοίςοτ. δδνισαρ 1999. Ατιιθη 11,3, πλακοιξ ἐκ γά- 

πλακτὴρ» Ποτὶοὲ ΡΤ πληκτὴρ σΑ}11 φαΐ σατ » τὸ τοῦ 

Πιλακώ, ἱποταῖτο, ᾿ 
πλακώδης ὃ. Ῥ᾽ΔΏμ 5) τα θ 1 Δτι18» σά πο ο  Πλτιι5.οΓ ΗΠ ἾΑτΊΙ5, ΟἹ 

πα 
χάκτος ἐτρίων τὲ, νὰ ὃν ἑωριῶοι λέξον καλξσι.. αμάπι Βοπι 
νοσδηῖ. ὃ 

Ν ἀκο(" οπω καρϑν, 
φΣ. 

πλακώδης χαιδμεία, Ἰ λςοάος σά τηἾΔ.1.ογυ το, αΘ ΠῚ 
Μλτος]. ρίας άς5, δῇ ο]ςθοία απ ογαίοςδ. ἤς ὁ 
δτ15 δά πηϊαΣ ἰἸη εἰς φιι δα άδεη νοἱτς Ζηβ οἰηξξαν 
γὔτις ἀϊέϊα, Ὀ1οίς. 1.0.5. ς.76.πλακώδης γῆν τοῦτα (δι 
110.9.ς.4.᾿}}4Ὸ|} ]Δητ. Ροτῖπις στε τοί. τὸ πλακώδες, ΟΓὰ 
Πιπη»οαρ. 22.11.2. 1οίς, πλακωϑές ερρς, ρίηίοτ τα εἰ] 
ἀϊκχὶς Οδζα ἔιο ἴατο [18..4.ἀς ματι. Αὐΐτη, «τλακωφές: 
ποτα δέ τα ο]]άτιοτα ἰάςπὶ ΟαΖὰ εχ Ατἰΐζοσ. ; 

Πλανιζομιαι,μ."'σομαὶ «τ.» μα) ΕΥ ΤΌ ΟοΥτΟοτἰτυ ον Αρσοτ,α 
[οτ ἴπ ογγογθ μα! οϊποτοάςεϊρίοτ, ΡΊατο σιπι σοι 
τοῖς μὴ γὰ ἀνλοις συμξέζικεν αὐοιγχαῆον ἢ) πιλανηϑίωῦ αἱ πολ 

ταῦἶτα Ιοσα οὔἷτο ἃς [γάτα πλανώνται ἀπὸ τῆς ὠληϑείαςγὰ! 
ὃς οὔογγαηζ, βασλανη ὃ ἡμᾶῆν. ΕΥΤ αι Πη115. ΝΑ Ζαπ.ΐη Οτατ, ὁ πλάνη 
στινγοττατιιητ, ἐπλανήϑησεν ὡς ὄχον, Ἰ. ρα [Ππὶ οτιδιυιοεγς, ΤῊ 
Ἰωπλαάνη ϑέντες δε σηστιγ, πλανὰ ὅλοι! πολλοιὲ τιγαὶ ἐλιγμιὲς, Χοη τ] 
πλανὰ ὧι ἐκεί ΠΠπις ἐγγδηο ἴτε. πιο ἘΠ πλανώμβυ θ᾽» ἐν πῃ 
τὐτθαης ἰῃ]οαιθπάο. πετλανη μήθ», νἱτίοὔις, ποὴ ΠΡὶ 6 
Ἰησοττις ΠΈγπτορ. πεπλανημῆνα ἐς αὐθρώποις ἐνύπνια ὅδε, ἴηι 

δάοιιητλα ΒΟμη]η65 ἔγι ἴγαηταγ Ἡογοάος, Ρδυΐμ5 δὰ Ὁ, 
μὴ πλανῶ δεν, ϑεὸς καὶ μυκπηρίξετω, νο5 Ἔγγοτ ἀςςὶρῖδτ, 
ὅιι5 υἱάστιτ ροίτυατγενντ ἰορατιτγ μι πλανᾷτε» πο ΡΪΔηι 
ἀτῆιις ἱπιροίποτγει):π γε " ἱγγίποης ὅς ίλπηᾷ Π6Ὸ 
πο οὔ οἰππηοάϊ Γ)οἱ πατυγᾶνντ οἰ 4] ἂς ἀδοῖρὶ ρὸ 

Τλανείω, μι ἡσωγποηχοείςἀτπιςοκἰπηροιο, φενακέζω Δι 
Ῥοίζοτομιν εἰιάρ, Ε1110. τγαπ πογίμππι ἀρο ἐϊξαπασωο 
μαιγῖῃ ἐτγότγοπι ἱπάτιςο. Αξξιπ. Α οσα, ἱπηρίαηο ἀἶχιτ ΟἹ 
1] οΔη, Π4Ρ.1.ὁδυζδὺ πλανάδυϑυ, 

Τχουν ὁμω, τα ροτο Πετοάος, 
Τίλαύηγης νὴ, οἸ ΓΟΓ γγατῖο ΟἹσιγαρατίο [11.4.ἀςσορτῖον 

Ροίξιιγα, Αἀ ἘρΒοίςαρ.4.ἐν πανουργία πυρὸς τἰωὐ μεϑυίδιειαν πῆς π' 
γης πλαΐη ΟΧΡΟὨΐτιιτ Ἀτὸ σκοπος Σπότευξις» ἃ ἴσορο ἀογγάξίο ἀρος ἡ, 15 
ἐτιγατῖο πλαύη βίον τίϑησι σωφ ρφνίςερον 5 ΠΟ ΟΥΑΙ ΟΠΟΠΥ πα 
ϑιϊματίο ἀοςεξ, Ε΄ 

Πλαϑημα ἰάςτη. δορβοεῖ. ἡ ἡ ̓ 
Πλαϑης τος »ὁ γ᾽ ἀδ πη 4104 πλανήτης οστον γ6] ογγόπειις, ΤΩ ὕω 

ναριιντ Ψ]ρίδη ἴῃ 1.1. 5.1, ἀς ΑἸ ΔΗ τ, εἀϊξξο, μι] ξασἸ αὶ 
τοῦς ἔπογίτιπλαγητες, αγγατῖςος εἰς, Ρίατο ἴῃ ΤΊτηαι 
7. πιουσε παγ 15.) ΘΟΡ Βοος ϑομοἱ. ἐπ Τγγδη. πλαύητες ὃς π 
πυρετοὶ 1. τεικτοι, ετγα δι! 455,18 ΠΟῚ [ὉΓΙΔπ σΟΓΕΙΙΠῚ τὸ 
ἔζδτιπι αὐ ογάϊποιη, ἔς τες γα ρα αι ι15 Πσοςάπης ὃ 
ποηϊιπτ 4υατταπο. Οαςη, ΠΡ, τ.αἀ Οἴδις, ᾿ 

Πλανησίεόρον, Ασἰίτοτ, Π1|0.1. ΑἸὐΐτγιν οσαῖ πο μα, αι δά 
115 πτὰς γαρᾶ. “ 

Πλαϑησις, ΟΥΓΟτ ογγατί ον σατο πλαίη, Ν᾿. 
Πλανήτηςγε δον ΑΡῚ5)ΟΥΓΟ [Ἐς 112 ογγατῖςα. ἀστέρες πλόρῆ σα!» 

ΡΙΠ. 1.115 ἐγγατίςος : πὰς ΟρΡρΡοπαπτηγ ἱπογγαηζαβ, 
φυρικτοὶ κ αἴ πλόροι, (ΟΠ Π{π|5 11.1.4. σά. τις 1145 4ιια5 πιρῖς 
τίςαϑ. ΝῚ Ρ  ἀτιι5 Ἔγγοπος ν οσδτ ΓΙΙηέτι5 ογγᾶητος, ΡΊατο 2 
Ῥυ τὺ ὃ πλὸρήτας σὲ τοὺς πόλεις ἐμπόροις κριλ μήν, πγογοᾶ 
οἰ ΠΉ115 ΖΕ} ντθ ας Ῥεγιασδητητ οἱ πλανῆπα! ΟΥΓΟΙ 59 [ΑΓ 

1ᾳ ογγατίςα ἐς ἐρες πλόρη ται. Ἐτ ᾿π τα [τι μας 1Π|4ς τεΠῚ 
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οιητος ΠΠΙτο8.πλόρα ται ν ΟΟΔΏΓΕΤ, 41108 Ηογας 5 {π|Ὸ μι 
λειποταξία ραεπα αἰβοϊεθατ. )ς οο οπῖπ| ἴτᾷ πὶ βα [ον ἐπι 

Ἂ . Ἐν ῃ “ε ῬΕΡῚ , ᾿ Ἢ Π 
λει ποτειξίς ποινας «δὺ πλόρμη τὰς τῆς βωμαΐκης διωμάί μεως εἶσα Ἷ" 

ὅσοι τω πόνῳ χαίρειν εἰπόντες. πἰωυάλλως δείδρρ κεῤκεῖσε αὐρχενὸ ἂν ἢ 
᾿ -" Ν; , “ Γ ἢ ὟἯ στίνοις ὅ ὴ σωφροσιυνίιυ μετήγοντο, Πλαρή ίωυ οἴλα πὶ ριο ἢ ἢ! ἢ 

ἀἸςΐ δῃηποῖδι, ' μιν 

Τανητικὸς.)6] ΓΑτΊ στ15.ν σα θυ! η 115. 
Πλανῆτις ἐδὸς. Ν᾽, Ἔγγα μη. ᾿ 
Τιλανητὸς ΕΓΓατΙ ςΙϑυπλόμήσης, νπάς ἀριά ΡΙατοπεπὶ ἄς [καὶ 

Αἰ ξοτιάς πλιηίο, ἐἴξρα τοὸὶ πλόμη ταὶ ὄντα, ρίαποτα, γτ 
ῃδοᾶζς. δ : ᾿ 

Πλανὶς» ΓΟ απ ρος ἀϊαάοπηα. 
Πλανίων βί- ἴηι Ἐρίρτινῖτα ρογερτγὸ ἀσοητίμπη. ; 
Πλάνο διίϑ.». ὁ, ρα αθύμά ες 1ῃ νἱα. Ἡοπλα Ηγπι.βοιὲπ' 

Ὑἱγριογγαθιιηάα Βοιῆς γερά. ᾿ 
Πλαῦθθ,κ, ὁ Ὁ]. πιι59᾽.ἱπηροίξοτ, ἐπετηλὸς, ΟΥ̓ῬΓΙΑΠΟ 1ΠΊ}. 

ἘΠαχ,νασαθαᾳι5»ογγος ἰπίσπΐ νογίατία ρτς ἀϊτιι5, 4118 
ταητ ἀρ Ατὐἰθη, τι τ 4. ΟΠ Ρ μἰ(οάογιι5 ὃς Ραυταΐςο, ὅς Μὰ 
ἀρυ ΑἸεχαηάτίαπι; αἰ (ντΊ4οπὶ διτῆοτ 68) πυϊα τη 
ξιυλα ργοροηςεθασ., Αἴοτε ἔς ἔεγαπη φιαπήδπα αι: [ἘΠῚ 
Ἐἤτιάγοῦ  νοσαθη]ο᾽ Οτῶσο Ροτίιι5 ἡὰπι ΓΑτῖπο Οἱ 
ΟἸπθητον ἤις ἐἢ.Ηἰς 1116 ΡΙαπιιβοἰ Παιτ, ἱπιργο ἐ Ππτηιὶς 
{πὶ ᾿ταἸοἰατῖο ραζτιι5. το. Πλαήθορτο ἐτγοτό : (εθες 
πότερον οἱω πεῖντες πίνεσι τὸν πλα!ον; 6εὉ- οὐδὲν « ζυΐ τοῦ ἐμοῦ το 

πλανα φιλόσοφοι χσιταγελοῖσν , ΠΟῚ ΥΘΓΘΟΥ πὸ ἢιμης ογτοτῷ πὸ 
ΡΙΜΙΟ ΟΡ ὶ ἰγυἀεαπτ,θαζα ἀς ϑοπρέϊητος 

ΠῚ 

[ "ἡ 



Ἂ ᾿ 

ΠΟΓΔ. 

τὸ πλαν μαι Ατεϊςὸ,Ἰά οἴτνοττο, νασογ, Αγ ορηδη. ἴῃ 
ὃ. ἢ Ἵ ὦ πονυ «ἴω κάτω πλανύ το μῆυ,ἱ πλιανώμεϑα, ἃ ὁ πιϊίδν 

ἢ ἀεοτῆιπι νὰραπηιγὴ 
οι. δέλτος, στα τα ται} Ἰαρ τά φανταθο Π] 22] ςο 5. 

αἰΐσιιο πιοάο ἰατιιπὶ εἰ πλαξ ἀἰοίτιτγ : νὺ πλεξ ὄ- 
Ὡς ΦΡΘΙΙΟΓ» ἃς σεις Ρ]αμἱτίος ἀγατί ροίπε : αἰ ἃ ρε- 

ἀσραίοί, ΑἸτῖ5 εἰς ῥγοξιηάϊτας ἀριά ΓΙ μάἀατιπη, σορμο- 
Δ ἴδος, εἴκραν σὺ πλάχᾳ σοιωΐν, ἰὰ εἴϊ. γαΐ ἄκραν τὶ γῆς αὖ 

ἀκὲς π' δια ϑήκης τα δια; το απιςητὶ, σαρῖτο ποηο δά 
αἱ πλαΐκες λίϑιναι» ταδιι[α: Ἰαρὶάςα;. ςαρίτο τογεῖο, ἴθ γὸ 
διιηι, ὃς σαρῖτο 31.Ἐχοάϊ, σλαξ ἐρίσινϊάς Πίλημα. πλα- 
15. πλαίκοις λεπιζομῆμας ἐΐχά 5. οτιιτλ5. Παρ ῖ [υιαπηάτιινι 
Ὀἰοίςογίάος [ἴδ γῸ φυϊπτονςαρῖτε 113. σλάκας πολλαὶ ἔς 

ΠΣ ὙΠ] τος δὲ στα τας5 μα θοης, Ατ ζοτο ες ἰἴδτο 2. 
δι Ολτα ἰδ᾽άεπι ἀς ἀροπιαίο, [ἀεπὶ ᾿δ᾽ άδινι σγιιἘα5 
ἀς νοηττς Π10. Πλαξ ρτὸ ἰαρίάε [ατὸ αιιὶ ἤιρετ- 
Ἔρις ΓΟ. σλαξ αὐτὶ πῇ πεδία. ἘπτΙρ 4. 8. ἸΝαζαηζεη. 

ο].λ ΒΑΓ]. Ιτοπὶ σ οδα , ϑαιιοῦ τοῦτα: » Εγαΐπη. ΑἹ]- 
ΠΡ ἸοΙτεΓ Ρτο γῆ πλαὶξ κλωνοςς, ἴῃ ἘρΙ σταπηπιατισλαξ 
τρί, Ρτὸ σπαγὶ δὲ σαποτο, Ὑιάς Πιροτία5 Ππλά- 

110 

πῇ ξογπιατῖο ογπιατιιγᾷ Γπισγεῦ. ὀκοτύκσωμα, Π 10. 
εἰπλασις ἴῃ σαηταν τάς ζϑγίτης, Ὠϊοίτιιν ὃς σλασμα,ὶ, 
χα νοϊάταις συτατῖο. 

προ τὸν ΠΡ ΤΠ ΘὨτα 9 ΠΠ πηι [Δ ΟΠ Γαι, τοατιγα, ἤησοηά! υ- 
πι, (τσ Πλ1Π. 6 Ο ΠῚ δητιι ἃς Πεπε]ατίον μος εἰς. κὐκατι- 
πλαΐσμαται «πηλο αἴϑρωποι, ΑτἸΠορΡμαπ, Πλασμα οτίαπι 

1 τ ατΎ ἸΟΙ1ΠῚ 5 δὲ αττίς τὶ ἱςίηιπγ, ΤΠΘΟρΡ γαίτις Εϊ- 
Ὁ 4πᾶττο 5 οἀρῖτο ἀποάςεοίπιου μ΄ πλάσματος αὐλεῖν:οι 
Ὀρρουῖτ. νἱὰς πλάσις. πλάσμα φωνῆς εἰϑόρυζον . (Ὁ Πἰ15 
Οπξοτπγατῖο ρἰδοῖάα ὃζ (ςάατα ΡΊμς. τα Ρογίο!ς, ντάς 

. Πλασμα αιιοσιις ἀϊοῖταγ ροτὶό εχ ἀπ] οϊογίβιιβ 4111- 
Ὁθ115 σοσηροῆτα 9 4 ντεδαητιγ Ῥγοπιιποίδτιτι δά 

παιηάλπι νοςοτηοντ αριά ΡΟγΠαπ1. [ΙιΠ 40 οἰπὶ Ρ] 4 
ατο βαττιτ ΜΟΌ1Ϊς ςΟΠ μοτῖξ. ὃς (ΠΕ 1]. ΕΠ τὶ αν σαρίτο ἀς- 
ἡσσιαγτο. 

πᾶς." ὁ, πῖον, δα] ατουΡ] ατατο ΐη Οαιη}].ἀς Ἡεταο άς 

λφγς, Ασ 12. ετδρ, ὃς 
τώδυς λύγνς. ὁ πεπλασυῆιθ-ς ταῖῖο [δ ορἱπίο σοιηπηοητὶ- 
σπηεητο ἢπ|}}15.σαΖα εχ ΑὐΠ ἄῃ 12. Μοτάρ γί, 
ὕω, πλιίοσω. 

υσις»ἷη ἘΡΙΡ.Ὁ ' 
Ρίυἶτες ΡΊτη. Πέξον Οἱ ςεγοηὶ 5 αι] Πρ. αἰ τάσις Π- 
τῇ Βπρίῖς ΟΧ οτοτα γο] ἀτρ Πα 9 ν᾽ Ἡογατῖι ἀϊχῖς.. Ατ- 

ἰαἱ ἀτιῖς ἱτα τα δίτιτ νἀ, Πῦτο ἀιᾶγτο ΕρΊρταπητη, ὁ πλώ- 
ἢ ἔδησε μύρων, ττλάςης,κτις ἃς» ΟΥΡΑτΟΥ  ΟΠάϊτοτ. 
οοὐοία γα 4ιια; στα ϑιμὲς Πις ζυγὸς Ατ τότε]: 5. ἰλποες 

Ὁ Προ (ας οχ ἰσαρο.υίϊις ἱπρονἤαξ [18 Γγ1}} Ροπηροῖο » σλώ- 
ες εἸσιτητιτ νης ὈΠΔηςοπι ἰΠΠ γάτη ἀἰχογιης, Ατηρ ἢ. 

2015.1 91 νει «τάρίσιτειῶδνον φιϑἶοσὶ τὰ πλαΐστιγγε.14 εἴτ, αὐδῳ τοῖς λε- 

'ς ζυγοῖς. ἴῃς Οοπηπιεηγατ, πλάστιγξ ὃ τὸ κατηρτημῆθον 
μέρος 9 ὦ δηητίϑεται τεὶ ζυγένν τάς Φείλαγξ, εἰς τίυ) αὐτίυ τιϑέ- 

ςιγγα, τα πτὶ ἔλσεγε πα 10 ΒαΡῖτο ἀτ(ςγπηἰπο:ςοάςηι πι- 
Ἐπίεγε, θά, μηρς εἰς των αὐτίω) τίϑησι “λάστιγγα τὸ μα- 

᾿μέϑίω 5 Ἰηίπίατη ἀτηιιε ἐστί οτατεπι οάάοπὶ ἰάπος ροη- 
τι Ηῆς Παστίγγιον,τὸ, 40 ἃ ξετιἀπὶ σἢἰγατρίσαπη εχ - 
της ἴῃ ΗἸρρίατγία : υϑὶ ἢς. καὶ πάλιν δεσμεῖ καταβρέ- 
ἐλάϊῳ κ᾿ ἡμέραν κὶ ὡροστιϑεὶς τὰ «σλαστίγγιαι μ᾽ ὀκτωή - 

ΤΙ; 

σιάπι 
:( 

μὴ 

. Ἰιοίαπ.ρ αἴτῖος ΡΙΪηΙο, Πέξτιχ ἂτς οχ ἀτρὶ Π]14. νς] ογετα 
Πιλι τι ἴῃ ο5 ΟΧΡΎί ΠῚ Π8 5 οἰπτι5 ἀττὶ ποίππι ἀἰοῖταΓ) 

Ο γε ο φο' δ 1 46 νεἰϊεξ, ντ κανίασες ,1.1ποτυ πάτο, θης φσ’ ὧν- 

οὐδ ὁ πλάςυς σλαςικωτοίτα γῆ τοτγὰ τι χ πιὸ ςοπηραξὶαν 
ἱη ΤΊτη., 

οφίθ.,ε, ὁ ΔΙ ἀτῖτι5) 41 (στίρτιγας Πηρτέ : (αὶ αὶ Πέτα 

Θ΄ (11Π Πέλοτ, Ἱ ΠΙ οάιι5. 
λόγος, Ἰάεπη. ἈΝΕΡΝ 
κοὐ, ὁ, Πέξας,Η ξΕϊτίιις, ΟΠ πιοητ εἶα, 4 ἀι{τόγ]ηι15,νόϑος ,αλ 

ρραποιητός «“λαστὸς ἈφετΙ» 69.» ΓΑ ΙΔτἸσάτοτ. πλαστὸν ἐν- 
"μαγβξϊα Ἐχρο] το, ΤτᾶροΖ. σλαστὸν ὄθηχείρημα ἀἸοἴτιιγ ΑΡ 
ηοσ. πλαςτὸν φαῤμακον,ἱ κατασλας ον) ΑὙἸΠΠΟΡ ἢ πλαςίω υτ ἐ- 

τὸ γιωυεγφι, Ε] ΕΠ οὐ. 
ῥγημα τὸ, εἴπ το. ΠλΑτῖιο. πσλαστουργς» 
τὰς, ᾿ 

ἀργωςξβ προ, ἱπιίτοτ. ΤἈεορ Ι]. πλαςυργρεώτες οἱ ξωγροίφοι ὅστι 
᾿ἰ δύσις ἐὶ διιύα ται, γηάς πλαφυργωρίαἰϊτεσγωλαφηεγξοτπιάτοῦ (Ὁ 
Ἢ 

πᾶι5; Ἰάεπι 4ιϊ 

εἴπο ἀἰοίτατ:Ρίατις ἶ{Ἐ. γυτουΐτῳ διὴ τῷ μυίϑω καὶ πλαίῳ ὁ 
ὐμῆν(Θ., 65 εἴσεται δεξ. υς Γευπλοηοῖπὶ ἃς ἀἰστοΠοη οι ἢ 
πλαΐθν, Αἀϊοίς, ΔΠαχ,αειζιοῖντ ἴῃ Ερὶρ πλαία δώρᾳ, ᾿ 

275 ΝΠ τὰ 
Ἰαπις!!, 

τι λας, ΔΙ, πιὸ ΡΙατο ἄς Τρ. 
Πλαΐτα; )οτϊσὲ ΡΓΟ πλάτη, 
Πλατεγίω,γ εἰ Πλαταγωνέῳ, ΟΓΕΡΟ, ἐπλατείγησε,ῃ Ἐρίρτιοπείς, ἔτο- 
Ρυτ: Ἂς τυπηραηο, 

Τηλαταγιὶ," ς 2 [ἘΓΘΡΊταΙ5 7 τ ΩΓ ΠΑΡ ΠΝ » οΥΘΡ τασυ τειν ἀρηειιπὶ 
φιοάάαιη Αὐτὰ ἀπο ητιῃ 4110 ριιοτὶ ἀοσάτεητιν ἃ Ρεῖο- 
τὶ δυις»τοπιρύ ας ἰὸς ΟΡ] εξ άπιοπτο ἐ Π]ογοητ, νλάς ΡΓομοῦ- 
Ὀϊα ΠῚ, ν᾽ αὐχήτου πλαταγιὶγ ΑἸομγτοΣ οτερίταοι απ), ἐς αιιο Ατῇ- 
Τζοτοῖες [ἴδ το οὔζαιο ΡΟ] τίς, ζαρῖτο δ. ἰῃ Βοπιίποπι νοποιηξ- 
τεῦ βάστα] πη). δογι δὲς ΑΡΟΙ]οπῖιι5 Γξοιιπάο - αιιδς Ἀνπιρθα]- 
ἀὰς στορίταςι]ῖ (σμο βι ραν εχ Ατοφα ἰδ θη, γε χαλκείμω πλα- 
ταγίω ἐνὴ χερσὶ τινάσσων Δέποι, δίς. Ἐτ Π10.6. Ἐριρτατη πυξινέη ἀρλα- 
ταιγη" ) ῬΓῸ διιχοο ἰηπτμπηεητο δὰ μἰδυΐμσα ὃς (οαίΐτιμιι οάτα- 
ἄϊιπι, 

Τλαταιγν,ὠνίθ.» ὃ, ἤο5 ραραιιοτῖς, Ἰοίςρ ιι ἴῃ ἀς(ςγίρτίοης ἔγο- 
[ἐγ αιτιὶ,αἰφίησι δ), ὀιῦϑος το τῷ μιίκαγί8- «“λαταγώνι διωνα υὔμον δοκεῖν 
ἐμφερὲς ὁ, Ης γ Βῖ1ι5, πλαταγώνιον, Ἔχ ροηΐτ ἔολπα ᾿Ραραμετῖς 
τα τι το οἰς Τ]ἸεοοΥ τὶ ἱπτογρυοτὶ τηλέφυλλον: 4ιιοά ἰὶᾳ Ιορῖ- 
ται ἴῃ Τὰν]. Εὔγνων «ραὶ ὁ αὶ μευ μμεμνα μῆνα, εἰ φιλέεις με Οὐδὲ τὸ τη- 
λέφυλλον ποτιμαξ ἐμῆνον ππλατώγησεν: ΑΙλλ᾿ αὕτως παλω ποτὶ ποίχεξ᾽ 
«ἰξεμαραίϑο ῬοΙμιχ γογὸ ἴτὰ (Ὀγι τ.» τὸ 3 πλαταγώνιον, οἱ ἐρών- 
τες» ὁ ἐρώσω ἔσαξογ, καλεῖται μῆδ γδ ἕτω τὺ τὸ κρόταλον . ἢ τὸ 
σείςρογ, 

Πλαταγωνιον ἐγ τὸ, Ἰδοπη,τεπὴ ῬΑραιιογίς ξο ταπη, ὅς Π|4] σοπιις, ἀὲ 
610 ἴῃ Τίλατυγίζω, γ14ς Πλαταγῶν, 
Πλατααξ, ΑΤἸ ΟΡ ἰπτογριργο ὡλαταέας, 

Πλαάτακες, αρια ΑἙΠοη.] ζ, ρἱζος σογαοϊηὶ ἀϊδιῖ, 1 κοραμινοῖ, 4] ὅὲ 
«λατις-ακοὶ [1π. 

Πλαταμὼν,ὠνγίΘ-, ὁ, ἔοιοα πηᾶτὶ νἱρῖπα:ι155 1110 τητιιπιοίσοητο Δηι 
«ςοῖρὶτ (ὩΠπὶ : συ ιτηοα! Β πο άϊ ἐς, τοῖτς σσγαθοπε Πθτὸ 
4υΐητο 7 (σοριι]τς ρϑυ]α] πὶ ἃ πηαγὶ οπιϊσδης., [οι ἄταιιο 5- 
μα 1 ἴτοτ [δτιις. Α τατυιβ σσλαταρδιν, αὐδαϑλίβυται ὁμοίη, Τ ΠΘΟη; 
πλαταμῶν, πέτρει ὀλίγον εἰξέχωσα αὶ ϑαλάσσης,, λεῖά τις ἔσει ὁμαλὴ "ἡ 

“π-λατεῖα 1014. καὶ ὀλίγον ὑπὸ κυ πῆεσα “ἶ ϑαλασσης ἐμαληὴ πέτρα καὶ φα- 
λθ΄. Ολ]δπὰς ἀριιᾷ ΗἸρροσγατοπι σλαταρῶν, ἱπαυῖς . ἔφαλθο 
πέτραγλεῖα γταπ ειν"ὶ αἷοὲ ἰὺ «»λατειοίεται ταὶ κύματα. «τλαταμῆῆθες ἀ1- 
σαηταῦ [τογὰ 4πΊρ]Α ὃς ἰλτα, ΑΡο ]οπῖιι5 Ἀ Βοά. δ αὐμαλος, Π1ο- 
ὩΥ Πιις ἀδ ἤται οτδί5. ἐν τοῖς ««“λάταικώνεσι, ἴῃ [τοτίδιις 5 π τἱρῖϑς 
ἴῃ πη Α εἰ ΠῚΪ5 ἔσο 155 τ|6} 1π||Ἰτοτγ  ἰδιις ρξττῖς, άτςο ας [1- 
Ὅτο ιιατῖο Π]οίςοτια. ςαρῖτε 74. Α11] ταις σοάϊοος Βαροπξ 
ἐν πλαταμαίσι, ἀς αι ἀϊξεῖοπε νἱής ἀρια 5ι14, ὅς Αὐἰ.}.ς. Απ1-- 
τη4].18.ς.2. : 

Πλατανμαι, τοὶ, Ῥογηοτιπὶ αιοάάαπι ρεηιῖς ἀρ! ἃ ΑἸ οηδιπι [1- 
θγο τογιῖο, ; 

Πλατανις α) Ρ1[τὲς Ζιιάλπι ἀξ αιδιι5 ΡΙ ΠτΑτοΠιι5 Πρὸ ποπο,ςα- 
Ρῖτς 1ς. 

Τῖλα ταὐις (Ὁ. 65, 8ζ 

Πλάτανξθν ρ]αταπιις, Ατἰ Ποτοῖςς ἀς ππιη4ο. πλώτανοι κα πέτυες, ρ[4-: 
τη] ὅζ Ρ᾽ πἰ τσ τῇ στλάτοις : Πα ει δηἰπὶ ατδοχ 11} [ατὰ ἔο11α.Ὰ- 
τόρ δ. ὅτ᾽ αὐ ἀλαΐταν Θ- “τελέα ψιϑυρίξῃ, ΑΡΟΙΠΟηΐας {6- 
σαη 40, εἰμιφιλαφεῖς στλατείνεστοι, Ἡ ΟπΊοΓιΙς ΠΙδ ος 2. καλῇ ὑπὸ 
«--λατωνίςῳ, Πλατανθ-. γΑ[5 ῬΈμ118.» πῃ 410 Ῥορᾶπα ἤωρε- 
ῬΑπτιῖγ. ὡλατανις 9. ξείαπα ἰούιμπι ἐρατίοἤμπι ὃς ἰλὲὰ ρῶτθα- 
τὲπι Πρηίῆςατ, αὐτῆογε ῬΒοοίοης, ἃ ρΙβτδμὶ ξο Ἰοτιηι ἤταἴ- 
Ππταάϊπε. ἀν 

Πλαΐ] ανώδεης εἴθ. ο ὁ κα ηἷ, ἱπι παοάππι Ρ[Ατδηὶ. 
Τίλαϊδυ ὧν, ὧν Θ΄, ὁ, ρ]Αταποτιιπη. 
Πλάταξ,νιάς πλάτακες. ᾿ 

Ππλατάοσσω, ΕΧ ἰξτιν οἱ] ςΟ] Πἴοης ΓΟηαπῃ ἐχοίτο.ϑἱά, 
Πλατεάζειν. Η εἰν οἢ.εχρ.ἐλαζονόύε ὅτε. φεγακίζειν. - 
Πλατεία ας, η΄ ἱπθαιι (δ 68. χεὶρ νο] οἱ δὸς, ΑΓ πτὰ πιδπιις,ρίατοα ἐν ζ 

«πλατείαις οἵη ΡΙατοῖ5,ς.12. ΝΜ] Αττ ἤς ν ἤπς5 ρτίαπι ῬΕΙ]εηοη τοῖτε 
Ῥοϊμῖςς. ι . 

τἱλατειαζα,οτε ἀϊάιιξτο Ιοαίοτοαρίά ΤΒεος. 
Ππλατειασμιὸς γ ΥἸΓ{11ΠῚ ΟΓΒ 5 Ζιμττι ἢ ἰπηῖτιπν ἀΙ ἀτιξε5. ἔλτις δι δέ 

οτς Ρ τις ἔλτῖς ράτι!ο ἰξγπιο ργουλίειιγ, Ηπὶς ορροηίταγ ἐαχνό- 
σης νϊάς Ουΐητ.1.1.ς.9. : ἣ 

{ιλατεῖόν, κ9 τα Ὁ. 1145 το Πογα σα τοπί9 ΡΟΪΥ ῖο ; φιίλπη δὲ ξυλήφιον 
γοςάτ,4 1) σύμζολον, νἴ4ε σφαιρίον. 

Πλαΐτην ἡσ»ῆἽ ρατϑ γε πὶ ἰατίο ΒΑ ΚΤ Ατίπ. ρα ἑ πλιά ἀἰςίτιαιτ. ἑλίσσειν 
πλῶταν εἷλία».1ἃ εἴπ, κωπηλατεῖν. σλεΐτας χὶ Φεσμας ἐν “ἧδ᾽ καλόμων 

γοςαῖ Πιοάοτις δου. [αἰοἰσαΐος εχ ἀτιιπάϊηῖθιι5. αἀ σοτ- 
τι οἷς ὃς Πιδετῖς νπιπι ἱπ 4114. Ἐτ στλάτας ταὶ ὠμοκυλεΐπας,ἰὰ εἴξ, 
{τορτυΐὰ ορεγτὰ ἤπιος ἴσαριας νοσαγᾶτ: δί ἰατας σοίτα5, ΒΟ ΠΧ, 
ΞΔ σλάτη, κώση, εἶ δὸς πλοῖς, εἰϊ ἴτεπὶ πλάτι ν Ἐπεὶ [Αθτιπὶ 410 - 
πἴδπι ρα πιμία τοπιὶ ἤριιγαπη Ἰἐπιήτατιιγ:πλάτη Πσ ὩΣ ἤςατ οτίαπὶ 
ἰξζτας Ἡείγοινηάς πλαταφσὼ ἀετιπάτιπι νἱἀοτίτ, 

Πλάτης. 4 6Πὶ οἰ πελώτης, 
Πλώπγξ, πη πια Ρᾶτς ΓΕ Π11574114 ΡΟΓΟΙΓΙΓΙΙΓ 4112, 
τιλατίον, ρτορὰ, Ποτὶοὸ ρτο πλησίον. ; ΡΣ μα 
τιλατίον, ΠΔι] οἰι]4 λη ἘΡΙΡ. νεἰ Προϊῆςας ραυθμπι τούπμσα, Γαἵς, 25 

ΤΆΦΩΙ ΡΓΟ σλησίον ἐχροίιτ, ἌΜΑ 
Ἴοπι: 2, ἘΞ 2} 



: 476 ΠΛ 
πλάτις (δὸς ,νσοσί Πηχ πῆρα τὸ πελάζειν τε αὐ δὲ τ᾽ δ κοί τίΐυ)ον τἰταν 

Αὐἰοριαπτα Ασβάγη. δ Ηςίγονι. αισαις (υσβαυτιυὲ εχ - 
ῬΟμΐτα σεμίοδος ἀϑροισμαιγ νι πλοτῖν γιωακών ρτοὸ ἤϑερισμῳ - 
ἀετῇ ἀςοιρίτ. ἱ ΑΝ ν ᾿ 

᾿πλατις ἀκὸς » ἀριιά Ατἰε πα πὶ 1ιδτο τοττίο ρ οὶ, 4ιϊ ὃς μύλ Ὁ. 

ἀϊςείτατ. 
πλώτοι, εν, τὸ, Ἰτίτιιάο. ἐν πλάτει, γάς ἴῃ Παρᾳατικώς. δὲ Ατὴἶἴο- 

το! πὰ ἈΠ οτοτνθὶ ἀϊβειτ ἃ ργοξιιπάϊεατς, τὸ ὄμήπεδον γογὸ ρτο- 
φιϊὲ εΗ ρίαηιιπι » αι αιῖᾶ οτίατο ἴλταπη εἴτ νερὸ Ρίαι ἀἰοῖ- 
εἰπιι5. ὑπὸ τῷ πλάτος ὨἸΓΉΪΓΏΠῚ ἀϊιξζα οτἰ πε 9 αιοἀ δὲ τὸ πλα- 
τὺ ἀἰοίτητ, πλάτος καρδύας, (ΔΡΊΘητίΔ. Ν 12.1π Οτατ, 

τῖλαἹ ἡ μῆνιϑ., 41] ατι5. ΔΓ ΟΡΆ. 
Ππλάπεμωγδὲ 

τλάήω, α. ἄσωχπιακα, ο τ πισ» οτος σοπΊροηο, Πιρουίά εἰς, ποτε 
ἤρα] ἔοτπιο, ςξῆηρο 5 οὐδ Ἰπῖο. «πλώήειν τοὶ κήφια, 1ὰ οἴξ.. ἔα- 
ιος ἤαροτο» ἀϊχῖτ Ατσπτοτεῖες το ποπο; 4ε [ τοτ. ΑἸ]πΊ. 
Ττλαά ἤϑό)ει τρόπον 9 τλογο5 ἥπσοτο, Οἵσετο ποη [οἰ ἡπὶ πιογοβ 
Βηρετς ἀϊχίτ» [ξ4 οτίατν ναἸτυ πη » δ ἱπος Πππὶ ΠΥ Πᾶς τη Οτὰ - 
τίοπο ἤιρεῖ Αὐ Ππορμδηὶς ροξιιηῖα Ὡϑὸς δυμόσιον, ἐνθυμεῖῶνε ὃ δ΄ - 
σι ὀλίγον υἱῥ χρόνον διωΐαῇ᾽ αὖ τις απλασοιδδοι τῷ ὁπον ἃ αὐτῇ, ΟἸςεῖο 
Ῥιὸ σατο ἀς Οαε]ῖπα : νεγίαγο [απ πατιιγαπι ὃς γεροτο δά 
τεπιριις » ἄτας μὰς ὃς {Ππ| ὸ τογάιιοῖς ὃς βςέξεγο. Αἀαπιαπτίιις 
ἴη ΡΒγπορποιῖη. ΟἿ αἰδιρργυυΐων μὴ ὄντων τῇ φύσει. ««“λαἤόγτων ὃ 
αὐκξὸ εἰς το ὀῤ δρέῖον, πλάω, ἢ προ; ΟΟπιπιϊ σον 9 Ὡρραποιοῦ- 
μα!» Πππιι]ο. αὐλάηϊο μαι ἃ εἰδότα, ἀρ [οἰαπτεοιτ, πιο πιο [οἴτα, 
“πλάπομαι δικαιοσιυίω γ αὐτὶ πῷ χυματίζομαι δίχα Θ- ἕῃ) 9 ιιοά εἰἰᾶ 
Σποκρίνομαι ἀϊςίτιτ. πλαίἥομωι κ Ὡρραπσοιούμα) 5 προ ὅζ ἤπλι]ο, 
Ῥοπιο πῆς. πλασεέμυ 9. ἀδήλως τῇ ὄψει ὠρὸς τίωΣ συμφοραὶ, ν1}}- 
τιιπι δα Πηχιατιοη ΠῚ οἰ λάϊς σοπΡΟποηϑ 9 υὐωνκρανά μϑυ(Θ- φαν- 
διρὲς ξΐ) τῷ προσώπῳ. ΡΙΑτο (ςοιιπάο ἀς Κ Ἔρις αλοίπεινήας ψυ- 
χα αὐτὰ τοῖς μυύϑοις, οοτιισι ἀπίπιος ἔλθ} 15 ἔογπιαγε. σμυΐνης 
ὡὸν πλάοσω, ΕΧ ΤΑ ΎΓΠΔ ΟἸππ σοεΠ ρΡΟπο. Ἡεγοάοϊ, ἔπλαττεν οἰ- 
κίας, ΑΥΠτορδη. ἔπλασε πηλὼ εδὺ ὀφϑτιλμοιὲ, οςι]05 [πτοὸ ἴπη- 
Ῥ εις, Ἠἐγοίοσ, καθ᾽ ὧν ἐπλείστετο τίω) κεφ αν ἐμὴ «συλῴ σαριῖτ [πτο 
ΘΟ] οι τ, ἀφ 1. εἰ μᾷρ ἐμαυτῷ μόνω κτῆκο το ἐκυλυασοί μίωυ, ϑις. π᾿ τη1- 
Ἀὶ (ΟἿ1 ἐογπιαϊοπι, ιοῖαη. πὶ δας. 

Ηλατιῖ, μέχὲ 7 δυρὺ γ ἀλμυρ)». νηάς ἡλατύτης, ἰατὶτιάο, Χ οπορ. 
ἄεάρτο. ᾿ 

Πλαῖυ ἀύδισαι 5 Ῥατιηο οἵα Ῥγομμητίδητοβ ἡ ν οἷ αποητοι ον ΠΟ 
Γ65 Ργορτοι ἔγοιθητο πῇ α Πτεγα νη, νιἀς Πλαϊειαξῳ:δς 10] 
Ῥοτίπς (ογι σςη 4, πλαΐϊειά σδοισω, 

Τιλεῖυγέσηρ 9 41 οἵδ, ΠΊΡ]Ο ναπτγον οητγΟ ἢι5. 
Πλαϊυγάςωρ9ἱἀςπι. 
Τιλαϊυγίζω, μι, ἰσω,π’, κοι ῬαΡΔΙ1Ο τ] 5 ἔοι πὶ { ιιοά Ρ᾽ατασοπίμπι ἀ1- 
οἴταγ) Πα γα τοῆθο ἄζαις ἀσχύγα ρογοιτῖο. ἃς πὰς (Οπιιπὶ 6- 
Τῖςϊο 5 41 ἀπγαητίιπη [πι{{|5 αγᾶτ, ἴτο ΠῚ ΓΘΠΔΟ πλᾶγε ΡΟΓΟΙΓΙΟ 
ὅέταιθο 5 Αὐἱπορἤαη, Αςοιρί τι ὃς ρτο εο ιος εἰ ἀγγορσδης 
ὕμτη, ὃς Πιροιθἱο»τοῖς πτερφὶ ς κρόωγατλαλεώομαι, ΑΛ ΠΟ ΡΠ ἀη.ἷπ Ε- 
αι εῖίοιι5) τί ϑειλατ]οκοπεῖς κ᾽ «σλαιυγίζει: Ιπτογρτ, ὠλαζονδίη, 

Πλο]ύγλωοσ Ὁ... δί 
τιλατύγλωῇ Θ.,οιὶ Πἰη σι ΟΠ |χτ.9 Ατῇῇ.1. 8, Αμἰ αι Τά οπὶ Αἵτ, ὀρνίς 

ὅν ὙἿ μαάχιςὰ φϑεγγοῦνοι πλατυγλώπερφι “ἢ θνλων εἰσὶ » Παρ 
Ἰτηριατη ἰατ σοι. 

ΤΙγνο7υκαρ πον «οράσφν» ροτγιιπι Ρ᾽ατγσατροπλ,ἰ εἴτ, [Δεῖ (ο πιῖ πἴ5.4τις 
τας, νίατος].1,5. τούς, τότ, Ἰάεηι Μίαγος!}].ριῖτας ρτὸ ςαρί- 
ταῖο Ροτγο δοςὶρ᾽ θη ήτ1Π1. 

Πλαϊύκαρφθο, αὶ ̓ ατῖς οἵξ γαπι} 159 1ο]οουτάς5 ἰἰρτο αιάτγτο,οα- 
Ρῖτς 276. 

Τιλα]ύκαυχ!θ., ΤῊ Θορ ι. 4.1 4τἰσδι 15. 
Πλαῖϊύκερκος, 1} σαϊιά4α οἹἘ ῥ᾽ αηα,8ω ἰατὰ. 
Τιλαϊύκερως. ρωτος.οἷ. ΡΙλτγσοτο5.» φηϊπιαὶ μάτιιησο σάτεησ91 σοτ- 

πότῖητι τάπτοη ροτῖν5 αιὰπι σαργάτιιπι ἔρεςῖς μαρεπάιπν . ντ 
Ορρίδπο Ογμερετῖ. 2. ὀυρυκέρωτοι ἀρρο!]Δητὶ . Δς ἱρί! ΡΙΪπῖο 110. 
νηδοοϊπιουοαρίτε 37. Ρἰαουίτ τατος ἀριά Ὀ]οἰσοτιάοπι ἰρ το 
[ξοιιπάο .. κἡ δορκοίδος ἡ «“λάϊοκέρωτος . (ᾶργοα; ὃς ΡΙΑιγοοτγοτῖς 
γνοιτεῦς ἀςθιεγιης [Πτογρ τοῖα : ἀπογιιπη 4υΐρ ΡῈ ΔὨ ΠῚ ἢ ΠΠ1ΠῚ 
μος ἴοςο πιεπηίηίς ὈΙοὐσογι 4. ΕΠ αισοπὶ Ῥ]ατγςογοϑ » ααΐπηαὶ 
ΟτιιΟ ΠΊΪΠῚ15 5 σαιάά ρτο σοτροτὶς ἔζαταγα ἰοπρίοτγο 9. ρῖ]ο πηᾶ- 
οἷς αἰδίσαμτο » σοτηϊδύίαις ἔαρτὰ ἤά4οπιὶ ρατι]ῖς - νπάς ὃς πο - 
ἄτοη τγαχῖτ, (Δ [115 εἰς 1) αὐπν ἈΠ ΠῚ οἰ οαΠὶ σοι. δι ς ἴτ᾽ 
νέπου Πππὶ,γαγόσιιο οὐ 1ὰ Ππλα] ἐσριητ. 

Τῖλ σιν, μουυυεῖ,π υκοι, Δ} ]Πτο ἀτις οἰ τις ἀπισουμηκύω,, ἀΠΊΡ]1- 
ςοφοχτεηάο, ἐκτείνω, Α ξλῖα. ΑἸοχαπά, Αρ ιγοά. σλατεώειν πὸ διά - 
λειμμᾳ  ἀιρίδαι μά θ τς ἰητογηλ ΠΠ]ο ποι, ΜΔτι.23.πλατινσι 
3. τὰ φυλακτήρια αὐ τῇδ᾽. ἀΠ]Δταης εὐὶτι ραν δξξογία ἢ, Τιλατύ - 
νεῶτω ἰατείσεγς (ο πιο ῖ]α 9 [ατίις Ποτὶ, ἀ1]ατατὶ. Αροῖτο].2. 
τἀ (οτίπε]ν,σαρίῖτε ἔΈχτο ον καρδία ἡμδῥ πεπλώτυταιγοοΥ πο Τγιπη 
ἀἰ!ατατιιπη εἴτις ορροπῖξ ςενοχωρεἰόϑου. 

γιλατύερρε. δ ἰάτάτη σαιιάατη μαθοπϑοντ [πιὸ ῥ᾽ [15 ΡΙΊη. 
Τιλαυὀφϑεύλιμον, ΡΙατν ΟΡ μι μα] πιο ἀϊοἰτιιγ,ιιοα δὲ σίμμεῖ,. ΠΡ 1, 

ὨΙοίς.].ς.ς.91. 
ΥἹλαϊυπύρφυρα ἱμοίτια  ἀρι!α ΡΟΠ]. Ργατοχτα ἃ ἰατί τα ἀϊπο ΡαΓρ τγα 

εἰτοιηι οταβ. 

τλαϊύρυΓχΘ., οι τοίξειιπι εἰδ Ιατυ τη. τὰ πλ' 

Πλατιὲ, Θ΄, ὁ. Πατιισ.ν Βετ ΠλαΡ ΠΙ15) 8 ΠΡ 15) ρΑτΘη 5. 

ΜΡ ΠΝ, 

αἸύρνγχαν 
τοϊτο:ἀϊςοίταγ δ, πλαῖύῤῥυγχί., 

δτειῖ ἴῃ ἘΡΙ σγαπλπιᾶτ. πλαϊιὸ γέλως, αβτ1ς τα» 
εἷς 5,0 γδ οἱ πλατεῖς ἐσ) δυρωύωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι 
τί δέ ῥτοξιιπάϊ σλαπῖα χεὶρ, ἀροττᾶ δι ἀϊοητα τηδηὶ 
[τουῖά. Πυτο χαΐπτο . σαρῖτε 81. πλατεῖα «ύλη, [χτᾶ τς 
τείω ςἼυπτό μῆνΘ-, (ἀρ ]ς χερσὶ, ΑὙΙἸΠΟΡ. αἰπόλια «σλατέ᾽ αν 

Πλαϊύσηνιος ἐδολς»τιιπίσα αιια 1ιατὶ ηἰς [4τι15 Ο[ Δ11|5.9 ἃς ἴα 
ἀϊοίτιιτ. τηῆσης δυτοαὶ ογατ,ίςπατίμπι αιια ἂὉ ἐααῖτα. 
θατ. [ππ|0 ταηῖςᾳ ραίπνατα,, ἃ ἰατίτιιάϊπε οἰδιίοτι 
Βαγέ. ἀς Ἀε νεῖ. 1ῃ. Μεπηποηΐς Εοϊορίς, Πολλοῖς 
οἱ Κόῆας ἐδύκει φυγῆς ομετοια σαντες δ), ὅμως, ἀπεψ,φίσ' 

πύσημιον ἀυτ, 1 [πὶ πλοιιογιην 5θηατα:}}}} Δ οι εΓαπι 
Ἰατίο! αυιΐδιτι » ντ αἱ οτῖτι5 Ἰοχαΐτιγ. Ὁ ορροπίτυϊ 
οἰαυαπι. ΓᾺ 

Πλάγυσμα, τὸν οἴξ ρἰττα οἴτπι, ΠΓπτοιιπὶ [ἀτιπη 7 γ εἶ αυϊά ἢ 
Ἐπιρ[αἰἕγιιπι ἱπάπιοίτιιτ ἀταιε ἱπιροπίτιτ {Π{Π|τὰ, ἢς ὁ 
Τῖτεγ ἀϊοίτιιγ ας αι! ἴπ ἰάτιπὶ οχτθηάήτιηγ. 

Πλαϊυσιμὸς. [ατίτιι ο541 Πεητὶ ο» Ὁ 1οίς.1.5. ς.13. 
Πλατυςομέω, ως, Ῥάτιι} ο ει ἴῃ ἴάτατα ἀϊάιιέϊο οτε ἴοα 

πλατειάζω, 
Πλατυΐστοιος γ ἀἸΠΡΪ1 οτἶβ) ΟΥἿ5 Ῥατι}1 7 [ατὶ οτἵ5 

τὰβ μαῦοῖ, 
Πλατύτερφν»ν Ἂς ἴῃ ὡλατεώς, 
Πλατυχῴτας, ὁ. Δρ4 Βατοτίος » αι ἀοζηιπι Δι ἃ 

βαθεῖ. ι 
Πλαϊ ὑφυλλον, [τὶ ἔο {π|π|,Ο4Ζα ἰἰτο ἔα του σαρῖτο [ὸχ 

Ρίδμε. Τ᾿ εοργ. 
Πιλαϊύφυκιθ-, [τ᾿ ἔο "14. ΡΙΤηῖας ΠΡ το εχτοφοαρῖτς ἔδχι 

4ιοτοιις Τ ΠΕ ρὨγαίτιις Πρ το τογτῖο ἈΠΟ. δησατ, τᾶ 
πο,ίξα ςαρῖτε ἀςοίπιο ἐχροηΐτιιν ασι!ς ἃ Οαζα. ἢ ν 
φυλλ 8. ,ἀτα ρ ]α ἔο 14 παδεηϑ ἃς ἰατα. [τὶ ἔο τὰ. ΡΠ πηι σαΐ ο 
τιιγ σενόφυλν δ. ΤἌςΞΟΡΠ μ1Π.1.1.ς.16.πλαϊύφυνι- δείφ 
ατ το "1, Τητεγρυ. Ὀϊοίσοτια. ΠἰὍτο ρτίπιο 5 ςαρῖτα 5 
φυλλθ- τιῷ ὕὑμολθ-. τ] ἔο [τπ|5 εἰταν πλα  ι15, ἃ 1αττια πὶ 
ΠΙοίς.1}.4.ς, 2ςς. δὲ ς.261. 

Πλατυώνυχίθ-, ἐς ],τος νΠσῈς5 Πάσας Π5:4 185 ρετο ἔστι δὶ 
Ρεαα τπια. Ηος Ρίατο ἀεῇηϊτίοπί ἰνοπιίηῖς αἀφοῖξ 
τί Ποποῖ Ὀ᾿οσεμῖϑ 9 [δογτῖῃς ἰἰρτὸ “ςρτίπιο ἰπ Ὅϊο 
Ὠΐςο. 

πλάτων, γίςσιι [υ11} ΣΕ πὶ 5 4ιο ἰαξς σοαρυΐατο [δι 
τἶτατ. ᾿ 

πλάτων ὁ κωμικὸς, Ὀ]ατο Οοπηΐοσι5 » ΡΙτάτοίις ἴῃ ΤῊ 
ἃς ΑἸοϊθιδάα. 

Πλώτων ὁ ϑεῖος 9 ἀἸἴπι15 ΡΙάτο, [οἰ] σας Ῥ ἈΠ] Οἱ ΟΡ 115, 166 
τίοϊε. 

πλατωνικὸς) Ρίατοπιοι591η ἘΡΙρταπιπι. Πλατωνὶρ᾽ 

Πν 

τι ΜῊΝ 

ἴτω 
ἘΠ 

σοῖῳ 
τοιϑμν 

ΤΩ 

,ὑτοι πὶ 

, ᾿ Ν Ἵ ἡ π 
Πλάω, ὃς πλάϑω,ἤπιις πλαζω, Δα ἘΠῚ ΟἰΠῈ πελάω 9 ἃζ πελα ἐμ Σ δὴ τῆι 

χάϑω,εχ ᾿{{ιις ΡοΓΊγποοροη ἔλόϊα : κα πλάτω γεΐ 4 ἼΝ 
ἕσλασε αὐ πιοιιὰ Ηοεπεγἐρίω υμδὺ αρώτ᾽ ἔωλασ᾽ ἐφ᾽ δὰ ϑ ̓ 

Ϊ 
ἀπ ἁαιιῖ5 αἀπγουῖτ, ρα ΠΠι}.ἐλείζην ἀρ ργορι παιδαῖ νὐΐως 
τὶ ρί4επι ρτὸ ἐπελα ϑίω, ἴτοπι ϑεοῖς “σλάϑει, δορἢ, ρὲ ΓΝ 
ΕἸ!ς. τοῖς διιυατοῖς ἐκ ἐρασταὶ πλαάϑειν ,, αἴ σλαϑεῖσαὶ αιιοῦ 

τρια. αἴξογτιγ ἤτ ἃ σλάω, ἤει πελώτης ἃ πελάω γΟΓΙΠ 
ξοτπιας δἰ ἰμά ξιτγιποπηρε σλύσω : γηάς ἐπλίωτον, 
σλησίαζον ντ Εἰτατἢ, Ἔχ ροη. 144. ἀἰαπίθες ομφαλόεονι 
ϑμήλησι, ρ ργορί πητπαῦδητ {1 ππιιτιο. 

Πλέας ρΡΥῸ πλείονας, ΕΠ ΟΠλ.1}. (8, τόσον ἐγώ φημι σλέας ἔἰμυδμα 

χαιῶν πρώωνορὶμτες ΤΟΙ η15.. . ΤῊΝ 
Πιλεγγὶς ἰδὸς  νἷ, [ΕΓ  ρ .] αρινα ΡΟ]. Γε ἃ Παρ οπάτιπι λογῆς. 
πλέγδίω, ἱπηρΠοἸτὰ ΟἹς, ΡΠ Ισαπάο ναὶ βεδῖοπάο.. 
Πλέγμα,ατος. τὸ, τΓετο»ΟΠΊΠ6 ΓΕ ΧΙΆΠΠ 5 ΟΓπ65 ἱμτοστί» [ΟΧ 

ὉΟΪ ΠΟτιΙΠΊ»νῸ Πἰπυϑῃ 5 σα αν ι5οοδηϊτιπι. πσλέγματ 
νοσαζῖ ΡΙζη1115. τοχτα νῖτ}}14. πε ἐχ γἱπηηῖδε5 ἰεἰ{π| 
ππατοτία  ωρὸς τὰ πλέγματα 9 αριιά ΤῊ ΟΡ ̓ γαἤιπι»ἷά, 
τα Πτπ ν πιπι ΡΙ ἐμ. Π4επὶ Τ᾽ Ἀορμγαίς ποτ δτο 4 
Ρἶτε [δοιιμ4ο. χρῶνται ὃ τ φύλλῳ χριϑεὶ τἷρ τῷ φοίνικος» φοὺς τὰ α΄" 
ματα, ΡΊΪη.1.13.ς.9.ἘΟΠ1ς νταπτιιγ δά τοχτί Πα πλεῖμαι αἵ σὰ 
σις κὴ πριχων βαφὴ ΟἸτγ (ΟἸτοτΠλι15 ἰδὲ ἱερωσυμΐης. ἐνὶ πλέγμα ῇ 
τουτὶβ σαρ! Π ἶς, Ῥαυ ας σαρῖτε δὶ ἐριο]α; ρτίπια δα Τπιεν 
νἱάς πλοκι,, ᾿ 

ΤΠλεγαστεύω, ΡΠ ἰςο, 

Πλεγμώτια, τοὶ, ἐπ Ρ σα πηοητα,αζα οχ ΑὐἸτοτοῖ, Πδτο 4.46 Ὁ : 
Απΐτη, ςαρ.9.]Ουσης ἀς 115 αἴας Μεάτοῖ δητῖσε ΘΝ 

τν τὸ (οἱεθαης. 

ἽΝ 
ἀπ 

ἡ 
ἴλενῃ 

Πλέες, ργὸ τλέονες ἰαγοσῖντ σλέας ρΡΓΟ πλείονας, {1} 
Πλεθριώον,μ τὸ, 6 Πι15 πιο πἔτιγαν. Α σοῖρέταγ οὐίαιτι ΑΙ οΕἸΔ16 ὁ 

ϑριῶθ', καὶ πλεϑιρκῶα νἡ τὸ πλεϑριάοννρτο πηασηϊτιάϊης γαῖ 
Βοτί 9, ΖυΔῇ ἀϊχετγῖς πα ρογα 15. ἢ 

Πλέϑιρρν»εντὸς ἐπ σογιπγ:ὃς οἰδ πιο τὰ σοητιμτι Ροάιιπι,5 ὰ 
τΠοτο. Ἡογοάοτι 9 αἱ ὃ ἑκα τὸν ὄργη αι δίκαιαι σ τοί δεὸν εἶσι πὶ 

ϑρῖν, Ὑυάς ἀρράτοι ίεχιδαι ἤλά4) ρᾷετοπι εἱς πλέϑιρον. δι 



ἢ ἐκπλεϑρίζειν, οδῖτε ηιιοά4απὶ σογταιτιὶ ηἷς ρθη ἴπ Πὰ 
ΤΠ τοῦτα; πιοηίηγα . Ρ᾽ υτάγοθις ἴῃ Οαπιΐ, ἐκείλδυσεν ξὰδ 
Ἢ ἔϑρων πενταλοσίαν πλείονα χεύραν κεκτή ὅτῳ : αιιοι ΓΤ λ ἶτι5 

το Ρτίπιο; Π σα 55 ΤῊΠΙτ ᾿ς Ιοσοπὶ ης 415 ΡΓτις 
τα ἰιρογα ἀστὶ ροΠΙάοτοτ, Ηςίνο , τγαα τ ρου ρτὸ πιέ 

φοπα τη Π πιπὶ ροάιτη τα Ὁ Αἰ τἴ5 νοτὸ ρτο {πιά τς σφητιιπὶ 
ταὶ. ἴτοιι Ηςἰν εἶν. ἃς διά, χης διιπηϊα ὃς πογρδοίᾳ 

Ὀῖ. εἴτα ἃζ πέλεϑιρϑν. 
ἴ δ αλέεγῃδιιίσα, Ρἰ]ο τ, τὰ Ἡογοῖςὶ5. 

τῷ πλήρίω αἰολικεἧς, ἘτΥ ΠῚ, 
᾿ οὗν ΡΙ εἰς ἵν ἀιϊις ἴῃ σαιιάα Ταιτὶ : ἀίξειιπ) γε] ἃ πλεῖν» 

υἱρατίοηΐς τοπιρι5 οἰτοπάλειν οἱ ἃ τὐλείονες » ιιοά Γ]ς- 
5 δρτοπι ἀρραγεαητ, τυ πιοΐορ, [Γατληὸ ΝογρΊ Πα: γοσδη- 
1: 5 ΓἜρτῖπιο ξαοῖς ΡΙτηλιι5 σαρίτο 41. το (ξοιιη4ο,οά 
ταὐάα Ὑδιτὶ οο] οσατς. ῬγοοΪιι5 εχ οἵδε Γουῖδὶς Ηὶς γος 
γὸ δδὲ τῷ ταύξου 9 5ὴ «ἢ νώτον ἀυτὰ κείμδυοι εἰσ τέρες 9 ὃ ἀἶρι- 

οι ται πλεια δες, ΘΑ]. πι15 Πὅτο ρτίπιο δά Οἰλιιςο- 
μδ δι πὰ ἔτοις τὸ μεταξιὶ ππλειάδϑων τε δ)ύσεως κἰ “ τρργε- 

ἰσημερίας. [)ς Ν᾽ ογρ {5 νἱάς Ος}}. ΠΠ0 10 153.ςαρίτο 9.ν]- 
 οσάτιιτ ἃς πλειαὶ ροοτάτιπτι (Ὁ ρτα ΠῚ ΠιΙΠΊΟ ΓΙ 5» χτα 
δ οιιπὶ ἱη Γγσοργ. (οπιεηεητγαγ,. αιιοτιμ ἤιητ ἢ 
. Τ Βοοοσ τι159Α γάτι5. ΙΝ Ἰσαπάοτ, Α ΡΟ ]Ιοηἱιι5, ΗΠ οπιο- 
ἀρίοι5, Αηἀτο πιο ῆς5 ΒΥ ΖαΠτιι5γϑς ΠΥ σΟρΒΓ; 

ϑιδυϊάα.. 
ἰσόρτο σλάγπαιίρα, ᾿ ΕΠ λυ: 
τ ρτο «πλέον. Ρ]τ5. ΑΛ ΟΡ μαη.νεφίλι στο πλεῖν ἡ μυρίων 
στατήρων; 14 Ε(ἘἉΡ] 115 ΠΎ}}} 91 4 ο(Ἐ,Ἰππυι πλοῦς. ἀἰρ πιπὶ 
Ἴθ1ι5.1ἀςηὶ ἵπ ῬΊττο, ὑπτοπεετησουβυ πὶ εἶν ἡ μύρκοι,ςα]ςα- 

15 ἀοςῖος ΓΉ1]1ς, συλ εῖν ἡ δωσὲχφι, αλλ εἶν ἡ τριοἴκοντοι 7 ᾿ ΘΠ 
ἰτορῆδῃ. 

πὸ τι πιαῖον ῬΑγβν Π] σις φἀαιιξειμτιγεάδιιη4αη5.}}ς 
ἐπ. κάλλον. ΗΠ Οπιετιι ΠΑ 405 αἰ, τὸ μῷ πλεῖον πολέμοιο 
αὶ διέπου στ, 1 οἴ. πηαϊοτοπη ράγγοπη, Ῥΐατο ργὶπιο ἀς 

ἰῆς οἱ αἰδικὸς τὸ διχαε δοκεῖ τί σοὶ αὖ ἐ ϑέλειν «ὐλεῖον ἔχεν» Ρ]115 
κὴ πσλ εἶον καὶ πριάκοντει, ΠΟῺ ΡἰτΓος γεΪ Ρίαγα φιὰπι ττῖ- 

Ὁ ἀε Τεριθ. ὀλίγῳ πλέξον, ΧΟΠΟΡ τῷ σελείονι, τγιαϊοτὶ 
βιθδινᾶϊ μέρει. πτοτρ. Τ ΒποΥ ἃ. τοῦ πλείονι τῷ φρατῶς πηὰ- 
Ἰάγιιπη ράτγῖς 7 Τ τον 414. διαὶ α’λ εἰονίθ.. ὃζ ἐκ πσλείον(6.. 

ἰϊ χοθνε, αἰ᾿φιαπάϊι,οχ Ιοπρα σοπ[ποτιάϊης, ἀϊπι, 14 - 
. ἐμ, πσλείογίθ. 9 [πρ. διαστήματος ἐς τὸ ατλεῖον, ν το Γ 1115) ὅτ 

ΕΣ 

γδ ΡΙεηιι5. αλέφ΄. γέμων, πλήρης, πεαληοώ μῆμν ..1η Ἐοσ πλέῃ - 
εἴα δὲ π-λεί».Οὐ γ1 γιούς πλείη βιότοιο, γα ι115 γε ογτα γ]ατὶς 

εθιι5 αὐ ντέξιπι ποσε Παγὶῖς. ΗςΠοάιι5, ἤματθ- ἐκ τλείε, 
1.6 πλέα τοι χαλ δῶ κλισία αϑλ εἴον, κσλῆρες. 
ῬΙο πίον» ΕτΥ 1. πλειοτέρίω, ἵῃ ἘΡῚΕ γαπηπιατ. Αστάτιι5, ὅς ῥα’ 
ἔκτανε πολλὸν ἐόντω Πλειότερφς τρϑῳαγεὶς ΠῚ ρΡ ἰοῦ ἀρρα- 

Ἰάεπη σλφότερον φορέονται εἰς χρόνον. 
Ο πλείονες ἃζ πλείονας, ᾽ν 65. ] επί αι ϑορίατος ΠΕΠΊΟΓΟ, 
ο Ῥταίϊαητεο, Ηοἤοάιις ἰη ὙΠεοροη. ἐμρέχοντο δέκα 
"αυεδὸ Ρυσηαθδητ ἐςσεπη Ρ] τις ἀπμῖ5. ἑνὶ πλείοις τεϑνήκᾳ- 

ἐῥηνων καὶ ῥωμαίωνν ΠΟ Ρ] τος οχ Τ γγγῃοηΐ5 πὶ εχ κὸ- 
5 σοοἰ ἀοτιι τ Ρ ας, ῬιὉ],. : 
ΤΥ δ 

τ χόϑεν, [ΣΡ πιιπΊεγο, πρῖι!8. ἀρ. 
ἀν μι ἄσω, πιά χα Ρ αιτὶ5 “τἀπὶ Ρατ ο[Ἐ Δι 4113 τ Ο ΠῚ] ΓΟ ΠῚ 

{πιο 5 Ρ]υιγῖς φυιὰπι οπλπος ϊσφουΓγΠΠα»πκείονθ. “«ολὠώ ὃ α- 
ἐς οἰτῆροληῶ ἐν) τιμᾷ “ἦν πιωρᾳσκομλύων, υἱπῆρτιμώ, 

μμδρ οὐ, ὁ, ἱπΐ ψιια α: ἘΪπιατί ογἑα ϑεμάτισμό.. Ὁ 
ἅδον »δἱοτγίαγί, κα χά ὅτ. ΝΞ (ς 11]. 1 ΟΟεροσῖβοκὶ φίλτεα 

ὦ ἢ πλειςηρέζομαι. 
ἦν ἰπάοτς ταχ ]] 15. 

ἔγδεαι ὃς πλειστοβολὶς «τα διεὶς [15 111ς ἀς σιο νἱ4ε ΕΟ]Ϊ]. 
᾿ς 

ὑλΘ. 4] ταχἹ ΠΠ15 Πι οη5 Ρ᾽ γί πηα ριιπέϊα [οττίτατ ἔδιι ἔα 
εξ Πλειστοζολὶς ἀριιὶ ΡΟ]], ᾿ ὶ 

ἤκεια; πἰπηῖα σρί πιο, Πα χΊπΊ4 εχ ὶΠἰυπατί ο, αλείστη δόκησις, 

εἰστόμέρρτος . Ὁ] τΓἾ ΠΊο 5 πη οτταίος ἴσα Βοιπιΐης5 μα θη5 ἀδιη- 
δοπππίδθιις ἀρια Εἰηξ. 
ῬΙαγὶπιὰπι, Ομ ρῚ ΓΠπιὸ, πιά χΊτη 914 «ἢ, υόκισ τα, Χόπορ: 
Ὁ΄ ““αὐτῶν αὐϑδρώπσων «σλεῖστον ἀπεῖχεν 58 αἰῆθιις Ὁπληἑτιιτι 

(τὸ ἀδεγατ. ϊοπ ἴῃ ἐρἱττο].ἀ ΡΙατοποπι, πλείστον ἀπολείς- 
πὸ κατανοεῖν; Ἰοπριτπιὲ αίσης ἃ ςοβποίςοπάο. πλεῖσ τοῦ 
ὁτατα, πρὸ αἰ {Ππππ|}}Π{ππά9 Ρ]Ατο ἴῃ ΤΊ πιαῖο. ξωρ πλείστον 
εἴτ, ἐγεηαθητι [Ππ|ὲ. 5ῖς Τ Ἔγεητῖι5) [ΣΟ ΠΊμΙ Πα γα ΡΟΓΡΑΠῚ» 

ΤΠ υγι πιὰ τη εἴν. καὶ τὸ πσλειστόν γε τετάρπτηγαιιτ {ππ|πγιι(ίτς 6 - 
οἶπι Οἴςογο . ντ ἐπὶ πἰ πλιιπι ΡΟ δά τα] ΠΊ11ΠῈ: 411} οτ] 4 Π| λ4 

᾿Παπιπηιιπι ἀϊεῖτ ) φιάττο 5, Θαΐεη.9. Μοιμοά!. τοὶ σλέϊστα,βτὸ- 
4 τε σιησιις, [Ὡερ {πὲ ταὶ ὃ ασλ εἶ σ ται 9 σρία τίκτουσι οἰπά 
ε ἐν Ῥἰαιτίπτιιπι ττῖα ΡΑτιππτοθατ. πιλΐοτι οχ Ράττς τιϊαοιὰξ, 

τλείς-κ, ἸΔπῇ ῥγίάοπι; απο τς, τὰ διὰ πλείστου» αὐ ἔσοτ 
ἩΟΙ ΤΠ πη. 

π᾿ Ἅ 47 γέ 
Γίλεἴριτον, δ'σονγαιὰ πΔ τΠ αχ πὰ, 
ΠλεῖςΘον 6, Ῥ ιν “πγὰ59.[ΠἸτπλ Π1115. Ὠϊ πη ι15, Ἰοπρί Ππηιι5. πλᾶς δ. εἰμὴ τῇ γνώμῃ, [ξῃτεητία: πιαχὶ πιὸ ἀσςοάο.ν πλ εἰστοι; μίωδας με κύει.» ἔοττ ντογιιπὶ πὰ ηῇρθιις 41π1πῈ ΡΠ τη αν (ξιῖς, Οαζα, τῷ Χθὴν ὃ σλεῖστον 2 Ρ] "πιο τοπηροτς, Το αϊά, αυϊ(τοίες [η- τογρτοῖς οἰμϑ)ντίταγ ἀϊξείοης «πλεῖστον (ειπρογίπ Μαίςε! πο. ὁ «σλείςη δόκησις. πάρα ΟΡΙΠΙ0 » δς ἐχρεξξατίο, πλεῖστον αῷ βία, 
τηρχίπγα Ρᾶτ5 νἱξξιι5. ΑὙ ποτα 5 1ἰρ το αιαττο Απὶπηαὶ, πλεῖ- 
στον ἔχων ΠηᾶΧ απ {προτὶ ΟΓ ἔπ τσλεῖστον ποι τη α ΧΙ Πγὸ ΕΟ οὐ πλεὶφτοικἱ. δηλόπ αι ,Ἴ Πιιογ «,ο᾽ ὙἾὉ ατλ εἴς ὧν πᾶς, ΡΙογίαιια οπηη 65. Ατῇῇ.} 1. Απἱπη. ᾿ 

Πλεισ τοφόρρρ ξοταχ Ρἰτϊπτουιπι,ντ γοδιγνἱά εἴπ, δος, ππλειστοφό-. ΘΙ δὲν δρρν οἴϊ. ἽΝ πὶ ργαξοι ρἀπάςπι,άθςςπι ἁ] τα Ρτοαιιοῖτ: 6 - δ. ΤῊςορ ταίξ, Ηἰζοτ. Πἶδτὸ τογείο., σαρῖτς ἀξοίπο. γιάς ὃς ΡΙΪΠΆΠΌτο τό. σἀρίτς 8. ν᾽ ἴδηι πλυ εἰ ἔστα ἔμπης, 
τοῦ βἰδπάδπι ρατλιηῖ τοδοτα. 

Πλ εἰ Ρ]Πγᾶ.Ρ [εγα ον ρτο πλείονα, ΡῬΐατο ἴῃ Ἀροϊορία ϑοσγαζί5, ἔπη γγρνὼς πλείω ἐβδομήκοντει, Δ Πη105 Ρ]ιις [ρτυιαρίητα πατιις, τὰ «πλείω, (ὩΣ ρ]1ι5. ὡς τὰ πλείω αῆοκ γίνεται 5 Ρ] ογιηαιις Πιρετῖοσ εἴ, 55) τοὶ πλείστον, τὰ πλείω χφτορὸν εὐὔτες, ρ]οτιιπιις γἱέζογος, Πλείω, ΓΟ σσλέω, αι ο.Οα. δ, νυκτὲ δ᾽ ὁμως «λείειν. 
πλείων ον 9. δ. το ἀπ ἀΔμ5γα 4 ξπ 5» ργο Χίον. παι ον, Ἰπτιγηίοσ: 

Ἰοπρίοτυοορί οοτ, εχιιϊδογδυτίον. Ηςἤοάιι5, πλείων υδρ πλεόνων 
βελϑ τη, σλείογΘ- ἀξία ποιεῖ ὅτι. Π[Οοτατοβ, ἐκ σσλοίον Ὁ. ἐζούϑησαν, 
ἄτα αηΐς Πισοιιγγογιιητ, Ν14ς ΠΕῖον, πσλοίον, μείξοις, ει ΠΟ Βεης 
οἱ «πλείονες οἷά οἰ, δημοχρατικοὶ, Τ ἈἰιοΥ 414. ἰὰ εἴ, 4 ἤδτιηι ἔο-- 
Ὁσητ ΡοριΪάγοιη. πλείονα ϑυσίαν ἀϊχὶς ΡΑμ].Δ4 Ἠερτισαρίτε γπ-, 
ἀςοιπηο, λογὶ Πςίπι ργαδητίιις ἃς Γθο ΒΓΑτῖι5. Πλεέονες, 6 τ 
τίαπα «Ἰξξϊ πιητ πιοττιιΐ,γε ΤΑγθητὶ πογιτα οἴ δάϊε ΟΥ̓ΔΟΙΪ 11» 
Αἴμεῖνον κὶ χωϊον ἐσείϑτι, σφίσι ποιε μέοις πίωὶ οἴκησιν μῖλ “δ πλειόνων: 
ιιοά 1Π1π|ς [τ ρο θη 415 πιοτειιὶς ἰπῖγα γγθξ ἰητογργοτατὶ Πιητ, 
Ιῃ 40 ΠρηΙἤσατιι ρ]τιγὸς ν[ἀγρδιῖῖς ἵτα ΡΙαιιειῖς ἴῃ ὙΤηπυτηος 
(υἷα ἐρὸ δά ἤος ροπι5 ΒΟπηϊπιιπη ἀμ ΠῚ» 4 Ρτίις Μςο δά 
Ρ᾽μτο8 Ρεποτγαιιὶ, 

Πλετῶν ὦν ίθ-, 6, αἰ ξξτις αι ἴῃ εο σοι ρ] εξεδηζιιγ τοπηροτγα : ὑπὸ 
πὰ ἐν ἀυτῷ πληροδ οι -ξὺ καμοριξ, ΐης ἐκ πολλοιῦ π-λειωών-, ὡκ πολλοὶ 
χρόνε τνο] ιιθἀ {Ὁ οἰγοιιημο ας ἃς οἰτοιιπιαραῖ, ἩοΠοάιις, 
πιλειῶγ ὃ χτ' χθονὸς αξμῆν(δ.- εἶν. οἱ ἃ ΡΙ εἰαἀΠιις, ἡιιάτιτῃ οἰγοιη- 
ὉὈΟΪμτῖο ἀπιμπὶ ἀς[ςγὶ θῖτ, Τ]βο.ἀη ΑΥ̓ΑταπῚν γε] ὐτὸ πῦ κα αὐτεὶ 
᾿σληρφυιῦ γα] στὸ τῷ ἐκ πολλων σεως -ηκέναι αὐ εἰς πολλὰ διρρῆ ὅτ γτ 
Πιπτ,αηηΐ τα ΠῚ ΡΟτγδοπη (5. 4165. ποέξος, ΠΟ γα;, Πιίπιῖῖςο. 

Πιλέκομαι, ΠῚ Ρ] τον. πεπλεγμῆδη φάλαγξ, νἱάς ἰῃ ἀρροβά, ἐς γοσαδὲ 
ΤΑ]. πεπλεγυῆνα ὁνόματα. ηέλα ποιιίπα. 

Πλέκος Ἰά6πι ηιο πλέϊκο,ασυρίδιον, ἔροττι ὃς νἱτΠἢδιις οοπτε- 
χτα. ΑὙΠΠ Ἰπ ΑσΒατη τὸ δ᾽ ἔχ πτλέκοις χεέφ., ἱ 

Πιλεκοιμῦ, σοϊ το)σοιυνσιάζειν: αὔρα τὸ «σλέκεδδου, 
Τιλεκταίη, "ς» ἤγετο. [Δ αι ετι5, εἴλησις,ογῖ πῖς. ΑὙ  Πορῆαπος ἱπ Αὐΐβὲ" 

Αϑραι δια ψαΐρρυσι κτλεκ τόμίω κῳασγο, ἰε Εἰ[ξ, τίω εἵλησιν : ΔΙΠιπὶ δά 
αἰ οί ΠΠ05 δί οἴγγοβ. Αριιά Ηρ ροογᾶτ. πλεκτανῶν » Οα]ςη. πλὲ- 
γμάτων͵ ἀπαρτηρ(ρθέπων πλεκτικώγ, πλεχπόμαι πῇ πολυ ποδὸς γῬοΪγρὲ 
ΟΓΙΙΓΑ 5 τα; ὃς δγᾶ οἰ] ἀρ ο!]Δητιὶγ, 4ιιῖβιι5 ποέεῖτ ὃς ἱποχρὶῖ- 
411 ντηοῖτ πεχαι: οἶττος νοςᾶῖ Ρ] Ἰηἰ 5: ΟΣ Σά ἴτς βλρε δ: λ- 
κα Ἰῖδγο αιάττο Απἰπιαὶ. Αγ ζοτε!. σαρῖτο ργίπιο νέγεῖς δγα- 
οἰΐα ὃς οἶσγοϑ : αι ιοπηοάο ἀϊβογδης Δοοῖδθι} 15, αιῖς κἂ- 
πυληδόγες «ἸστΠτιΓ 5 νἱάς ἀπηοτατίοιεπι ΜίΑγος ]: Π0,4. Π1ο 
[ςοτὶά. ὃς Ἡεγπτο.11.9. ΡΙῚπ, ροπὶς βείαπι πλεκίδύας τὰ γαϊαά 
ῬοΟΪΠαχ. Ππλεκτάύιον,α, τὸ, βάγίι5 οἴ γγιις. Ατοπαρμς 1.7. 

Τίλεκτὴ ἢ ς ἡ ντος ΡΠ σατα γτ σπογά, δ εἰροὲ ΡοΙ]Π ρα Ατηορῆ. πλε- 
χτὴὶ ὀψων σι οἴνων, 1], απυράδεον, ΓρΟ στα} 4, 118: δὲ πλεκτὸν γοσατιιγι λέ 
κταῖς πιστὸς, Γετίθι15 Πάςης, Ρίατο ἀς Τρ, 

Πλεκτιλὴ τέχνηγατς το χαπά! »ἱεο πὶ ̓δ᾽ ἀεπι. 
Πλεκτὸς.ο7), ὁ, Ρ ᾿σατιιϑ» τ ΡΠ Οχιιϑοτοχ τ! 15,0 1104{|Π15.. ΠΕΧῚ 9, τοχ 

τιι5. ΗςΠοά. κοπῆομήψη πλεκτοῖσιν ὑφ᾽ αὔμασι, τοὶ πλεκ τοὶ 44 Π ἐπ- 
"ῬΠςΑπιΐηδ. 

Πλέίκω, μι οἴξω͵ τ. χα, ΡΠ Ἰςο,τεχο,οοποίπποιποέξο. νπάς πεπλεγμά- 
νογδγομαι, ἰά εἴξ, σιωύϑετον, ΑὙἠοτο .1π|,ορ.4ς Νοπιηίης. 1 Αὐοτὶς- 
ἢο 2.ὕπλακῶν ΟΠτγ (οἰξοπλιι5, ατλαΐκησαν οἱ στέφανοι, ΟΥΟ Πα: Πιπὲ 
ςοητεχῖα, Μαδττῃ σἀρίτε 27. κὶ πλέξαντες στέφανον οἷξ αἰκανϑων, ὃς 
εχ (ρίῃἷ5 σογοπᾶπι ρΡ᾽ οχ πὶ ὅς ςοητεχῖαπι. ΕΠ 'π ργοιπογρῖο, 
δεινοὶ πλέξειν τοὶ μηχαναξ Αἰ γγύππίοιν πὲ ΡΥ Ρτι] πλῖγὶ ἀγτιῆςςβ ἀο]ος 
πεέξεηάι! : πο ςπὶ πὶ ἰοφηίτιγ δτατιι5. ᾿Ιχῖς ὃς ΕΓ ρΙ ἀς5 ἴῃ 
Ἀπείο, πλέκειν κὐγρις ρογρ οχὲ ἰο αι, εἰξ, ἐγαιιἀυ!οητογ, θεω 
πλακίωα!» [80 σοηΐτμ ξξιιπι οἴε:ςο ποχαι σοπιμπέθιπι ες, 
Νιαζιΐη Οτᾶσ, αἰλέκειν χρόνον εἰλύφως τγαἀιιςέγο νίταττ ἤις οἰιγῖ 9 
Ἐμρἤγοη. : 

πλέννα,ν εἰ βλέννά ελιςιι5 πατί απ, μύξα αριιά ΗἸρΡΡος. 
Τλεννερθς.» ΠΊ ΙΓ Οἴις, μυξώδης, αριἃ οὐπάςιη. ἶ 
Πλέον»ον (Θ΄. τὸ, ΡΠ εἰϑον πάς σλέον ἔλα ἤον»Ρ 115 ΠῚ] π115, πλέον τὸ ναντί τ 
κὸν ΡΊ 15 τεῖ πδυτῖ σα. σλέον κ) διτσλασίας τιμῆς εὔξιθ-. ΡΊατο ἐς [,ς- 
φἰθ. ἀιρ|ο πιαῖοτγε ἀΐσηις ποποτγο: ἀπ ρ Ποῖ μοπογο δί ἐο ἀτηπ 
ῬΙϊι5, Μιάς ἴῃ διπλάσιθ-, πλέον καὶ εἴκοσι τἰφιύρεις. τεῖτοπιος ἀπη- 
ΡΓΔαις γ ρίπτὶ. πλέον εἴκοσιν ἐ Αδ αξχέν 5 Ῥ᾽τι5 ἀιιὰπι ν᾽ δ1πτὶ ΔΆΏΟΒ 
φέγετς ταδρίτάτασι; Ὀ]λῖο ἃς [(ερΠ.4 λέ οὐ τούτου . ΥἹτοτῖμιο. 

ὃζ ἴοῖ τξ5 ΡΓξ- 

ῳ 
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πκεύνι, ἀτατῆτις, ἐς τὸ πλέον, Ἰττα ἷά εἴν, ὃς τὸ ὥραιτέρω, Ὑπυον Δ, 
«ὐλέον ὉΓΟ “λεῖον Π] 11} .ἷἢ Ἐρτργάτατηατ, τὸ πσλέον, κ(ο Ἶλον. 
πὰρ 5, γον Ῥοτί ας, αὔρεσσον, τῦδασσότερον» πηδίιι5) πϑίοτ οΧ ραύ- 
τοι ἸΔΊΟΥ Ρατοορίο 5, ἀλιμξει! 1» ΠΡ 15. εἰς πλέον, τααϊοτὶ σο- 
Ῥία, Ὁ οι εη. σα λέον ἐΐχαν, ΤΊ πον ἀἸά. τας] οτί εἴἴε ςομάϊτϊο- 
πὸ [Ἰρεγαγονρίτι5 σοπηπτοάν παίλογο, Ρ͵άτο [εσινἀο ἀς Ἀς- 
ῬαΡΙ τα ἀξιοῖ «αλέον ἐἰ χίν, δίς. ἰὴ εἴτ, πλεονεκτεῖν, «πλεῖον ἔν. αλέον 

ἐχω σου ἴς ΔῃϊΟ 60, “λέξον τίξει "Ἶ᾽ πολλών. Πεύπο θη, πα] τίσι - 
αἀϊπὶ ρυθ ει οσιτο πο οτ ογὶτ ςοη τί οπ οι σλέον ἔχοντες τ πολ- 
χων, τατεῦῖς ρ το ατὶ. ΒΡ] αταγόμιις ἐπ ποπιαο, Πἰς ορροπίτὰγ 
ἔΐλαῆον ἐ χινγἀοτουτοτί σοπαείοπε νῆιιογα, στλέον ποιεῖν) ργοπιο-. 
ἀδτορρτση ες: Γτοιταγ οτίατη πσλίον φέρεῶτι, ἐϑὲν τῦλέον πϑιών 
181} ρτοβεϊο, ΡΙατο ἴα Ἔρ το ].ἐδὲν ὄετο ποιήσειν πλέον ἐγχοιλών. 
14 οὔ ιοῖτις εξ , Αἰ πιὰ ργατεγεα ΠῚ π18}} ἔλοϊεη ἀτιπὶ ρατα- 
τς) ΡΙαταγοῖνια ἴῃ ΤΒοΐξο. πλέον ἀδὲν ποιοιιῦτες, 11} 6115 ἔᾶ - 
εἰδηξοβ 9 π᾿ 81] ργοῆσιεητς5, Πα πιο ΠΗ δηυσλέον δὲν ιὐσοφέρρμα» 
ΒΠΠ πα ἕστο ὁπ  ππιοητηπι. πλέον ἐ) 9 ΑΥΠτορ απ. ἴῃ ῬΙας. 1. 
Ῥτὸ χιά ἡπιας ὃς ργοάείξ αἰχίτ,τί πλέον πλουτεῖν δαὶ ασαὕτῶων τού - 1. 

«ων ὅποφρυιῶταις 418 ἐπιῖατ ἀϊιῖτος εἢε, 15 οπβηῖδιῖ5 ργϊπλτοσὲ 
Τιλέον ὅλα ον ἀϊσιιας Οταςὶ Πας σορα]4 9 ντ Γιατί πη Ρ] τις πιΐηιι5. 
Ατποη.1}.1:, ὧν κα κωϑωγισμοῖς οἴταν ἱκανῶς ἤδη ἔχης» οιὴ κοιμω πρὶν αὐ ὦ 
ἐμάτῃς πλύον ἔλα τον, ἶ 

ΤΙλεον ἀζείϑει ρογσ θά], Ἔχοςά!, ΓΗ ογ 4. 
τιλεονάξω, μιάσωῳ γα. αὐδι Ρ᾽115 1αΐτο αι ρρίαιι ἔλόϊοςεάαπίο,ἐχ- 

αθοῖο, ςορίοὔι5 πη» πυτηθγο ΠΡ ΣΙΝ ΣΡ ΔῊΝ νῖοτ, 
᾽ατἰ πιὰ πὶ οσομροτ ἰπ το αἱ πιὰ. ατλεονώζει ὄντυ χίᾳ, Τ τον ἀϊά. 
4} [γοσιοασίοτι ΒΕ! οσιιπι Πισος 1 ντίτιιτ,Ζιι ἕο ΠἸοῖον εἴς 1π 
θα Πο.πλεοναζάσας ποιναξ , ῬοΞηᾶ5 αιιπβὲ πιά Πας, μα ]ατ η ἐς 
ἱπο].ατλεονεέζειν τῷ δέοντος, νἱτγὰ πτοάτηη ργορυοάϊ, [πάς ργὸ 

Ἰη(οἱοίςετς, ὃς ἔπργα πχοάτιπι ἐβουτί 9 ἃς Ρ᾽τ5 ἀτχιιο αὐ όγοον - 
{ας οἷς Π)επιο τ οπ, κτ' φιλίπ' 3. ἐποιδκὶ πλεονάζειν ἐπεχεέρφεω, ὅζς. 
παλεονάζειν ὀτίδιη δἔἥϊπιεγο ἃς ἀϑαπάατγο. ΑἸεχαπάεν Αρμγοάιῇ, 
γέρφυσι τὸ παῖϑος πε λεογάΐζει; [(] οἴξ . (επο5 αἴ ξτιο πηασὶς ὀχούςοτ, 
ὙὉΣ ἀο ρτιγῖτιι ἃ σῖτα. ἐν πολλ οὐστλεοναίζοντος ἀϊοις ϑεχτιῖς Ἐτη- 
Ῥίτισυιθοντ αὐητΠ 14 π| ον ἀδιιπάἀδητί, ἐχ πιρογιιδόιεο 1.11]. ὁρμὴ 
ἐτλεογα ζέσει ρ βΈ ΤΙ Εἰ 5 ν εὐοπγεητίον Οἴσεγοηἱ, 

Πλεογαἶκες, [πρῚ 5» ΟΓΕ ΡΥ ἢ 5 »ἐγοηςητίτι5. Ρἢ τί 15 πλοίἰς : ἃς [τ4- 
Ρεῖ νῦν (Ομ ραγατιιῆ, συμξαίνεε κακῇ νεότητος πελθογαίκις 9 ἢ γιίρως; 
δάοϊε[σςητία: νἰτἰῖς [ρ π554ιὰπν [οπεέξιιτὶς σοπτίποῖς ΤΠοο- 
Ῥαγαίτας μι ἔοτ᾿ πρτὸ 4 σαριτα 2.οἱ υδὲ τρὶς 9 οἱ ὃ πλεονάκις. 1120] 
Ῥίμιγιοϑ)αιοα Γι Ατιηὸ [πρίπισ)ντ Οἱσ, ᾿ζεγιιηι 8ζ ἔα Ρ5. 
Τλεύγασμας ΟΡ Δοα δ πἀδητί, 
ΤΙλεονασ μὸς,0 ὁ, δ. Πιρογβιτας ΡΠ γοάπ πἀαιτία Οἱςεγοηὶ, οὐδε εἰα. 
πἰπιϊοτας.α ἠϊ εξ οηῖ5 νἱτπΔ|.Ὸ Πλεργασμὸς ἴῃ [Δοτὶς ἰἰτοτὶς 
Ῥτὸ οο Διιοά ργατογ ἰοστείη νιτα ποπηΐῃς ἀςοῖρίτιιτγ, σαρῖτε 
1.5. ἘΖΘο 6 15. τέκον κὶ πλεογασιμὸν ἐλάμβόδρον,ν τατν ὃς ἀδιιη48- 
τίληι ἀσσσρογι μα Γπέογρύ. Πλθονασμος ἀριὰ ἈΒετοτ, γε Ομ - 
τἰ ἡαπιῖς Πτο ποηουσαρίξο τογτῖο οἱ αθιιπάλης ἤιρτα πεςοῖῃ- 
ἰάτοπι ογατῖο. Τ ρου ἴῃ ΑΡΡοπά, ΡΙοηαίμπηιμπι ν οσαζ » ΟἸΠὶ 
1η ἀϊξείοις ἀριιηάάῦ τοπιριις γο] τοπιροτα, οἱ οπηοητιτη να ἐ- 
Ἰεπιεπια. οἵην Α αι} ΡΙ εοπαίπηιτηι ἀρρο! Πατοχυτμπ ἀϊξεῖο 4- 
δυηάας αι! ἀοιη» [δά οπηραπη ξλοὶτ δέ νὶπι οτατιοπὶς Ἰητοηάϊτ: 
πδηὴ ἢ ργουἤι5 οτος {τον ἴτῖο [τς ΡΊοο πα ἴπιι5 εξ. αἰδιοσότης 
ἀϊείτιν αὉ Ἡοτπηοσ η ἤραγῖς Οὐῶς 5. 

Τλεοναςέον Τὶ 1 δέω τῶν πιοταθης, [τ σἱου! ογοπιοτο ρτίαπα: γεοη Δ, 
Ολ1.1.γ..Δἀ Αἰ ιιο. 

Τιλεοναστικὸς»Γοάιιπ ἦλη5. 
Πλεῦνα χως, Πλ}ΠτἸρ σι γατίοπος 9 πηι ἐ τι ξατίαι ΟἿ. πη τ|5 πη  ἰσ, 

ὁ ΟΠ εν Ὁ ἴεν 2}. ἡ ἡ ἢ ψ' . ΕΣ δῚ 
ἴὸ 4110 {πὸ τητυἘὶς Γαρεγίου 5.1 πςῖδθμς οπὶ Ορη 

᾿γέκτοιω αἵ “τ χρήσεως. Ρ[ 115 σαρεγοιη ν τ Πἰτατῖς, πολ τὸν 
“Ρεΐο 

Πλέδνέκτηρίαι. τος, σὺ, ἴΟΥς ΤΟ ΤΟΥ, ΓΙ ρ εν ἴο τες Ῥάγας, 

δυο «πλώς ΟρΡροπίτατ: ἱ 
Τιλεονεκτεϊόνοι ἀϊοἴτι]γ) 41} οπληϊα μαθοῖ ᾿πβογίοτγα, ὃς 41] ν᾽ ποῖ τμτ 

ΔῸ αἰἸηιο οχιρογαητς δὶς χα θογᾶτο, ὃς οΟ ο[ς ἱπέοιοτ, αιιοά 
ἐλαπούῶτη γοσάτιγ. Αροίξζο! 5 (σι πα δὰ Οοτίμτῃ, σαρῖτο ἴὸ- 
οἰιπάο, ἵνα μὴ πλεονεκτηϑμδυ ὑπὸ τῷ σουτανὰ οἷά οἰξ,ης ργδια  οατ, 
Ῥοτιόγαιις ποὶνὶς Πτ ϑασᾶμπαϑ : υἱρόσιιε αἰ σογαπΊι5 9 αβη. οἱ 
54: αὐιήξασο [ποι ν Οἴ015 ἰητουρ τος τγδῃ τον τ πο οἰτοῦ- 
που ἰᾶπλιγ ἃ ϑατάπα : Νουα νοτῇο ἤς παθεῖ, πα Οσοιιρόπηγ ἃ 
ϑαϊαηα, [4 πλεονεκτεῖν ἀϊοῖς Οἴσογο Ρ] 115 ΡΟ] ογε δ ροτίογοπι 
εἴϊε: οι σομτγαγιπ τι μειονεκτεῖν, ῬΆΪ]Ο. ἐκλινοῦς βεβαιότητος κα εἰ- 
στωλϑύτου μόνης αἤτιον, τε μὴ πσλεῦγεκτώ μήμοννν ΟἿ τς ἃ πὰ Π]ο ροτίοτε 
{προγατιη. ΠπΠλεονεκτεϊῶτῃ 5 Ργορτιὲ οἱξ 1π (οτττίοης ψοΐ 
ἀϊππειδυτίοης δ αἰἴο ροτϊίοτος ράττος Ποῖ νεηάϊοδηξο ὃς ἤπαπν 
σοπάϊτοποηι πιο οΥθαν ἔαοίδητο . τὰ ράττο ὃς ροττίοπα 
Ῥυϊαατὶ , πυϊπογέπιαις (οσεῖγὶ τ ν πάρ, ΡτῸ {ται ἄατὶ ἃς εἰτοιη- 
ἘΟΠΙΤΙ ροπίταγ, ἃζ ργο φιοπιοάοσιπηαε αἰτογῖις ροτίοτίς δά- 
πογία ει) ἀυαστῖα ν οἱ διηδίτισης ἀλίχπιπι δοςσίροτα. 

τιλεογεκτέω, μ ἡ σῶν, Ἡχκοίς τς ΡΟ ἀφο. οπιηῖα Πιροτγίογα μαθθο» 
Οἴςοῖο ἐς Οτάζοτς 5 τλέον ἔχω ΟΥΕρΡ Αἰ Ἰεηΐς ἱππϊο, αἰΐοπα ἰπ- 
τπαάο. ΚΕ ΠΟΡἢ, δυσρβρὲς ὁ αῷ ἀτλεονεκ τεῖν ἔρως » Γ65. 1Π᾿ Πηϊσα ΡΠ 115 
βαδεπάϊ αὐποτ, Τοοταῦ. μηδὲν αὐ κὶ τὸ δίχαμον πλεονεκτεῖν 9 ΠῚ 1] 

Ῥ΄ φτοῦ τς νἰμπγραπάο, ἀδὲν πεπλεονεχτηκε τὸ τ ἡ δυγῆς αὐθὲ ἑκατέρας, 
ἴῃ ντγάχης ᾿ποιη ἀϊτατῖς γάτῖο ραν οἴ ΡΙΑτ, ἀς ΓΘ σ. σὰ εογεκ τεῖν 
διωοἰυΐνοι, αἱ ρΊττὰ παίνοτς ροίϊιης ργα πα! ογέαις ντγ 115) - 
τί ἕοτς] ἐῃ ΡΟ τὶ τοσούτον πλεονεκτούσης « πορίσεως 1} ΡΟΟΙ5 

ἘΠ᾿ ᾿ 
ΐ -Ά ὶ ᾿ ν ἡ τ 

μιαῦτε ῥέαιμαν,σογατ,ῖη Ἐπαρογα, ΤΠ Ί ΤΙΣ ἀΠΓοῖ 
δὲ Οεηῖε. “το πγλεονεκτεῖς ἐμήν, 14 Ρτις Πα θος ἀιιὰπτ 
ἀπ οξο Π]ς ΠΓοοτᾶτ. πυλεογεκ τῦσι πῶτο ΤῊ ὀιὐθρώπων ο 
υἱ γὰ δέχοηοὶ εἰ Δ ἰδίων μηδὲν πλεονεκτῆσι, Τίοοτατ. ἴὴ 

ὁ τω εγίοίζοπι. πδξὶ ἱερωσ. πλεονεκπὦ “ὦ πιρῆς, 
Ῥοποτῖϑβ » Ατηότοῖος Πῦτο αιιίητο ΡΟ τὶς, πλεονεκτεῖ 
δητεῖς ΕἸ οἰσπαπι, ΡΒιΓοτατις ἴῃ Η τοῖς ς. πλέονα 
'λίμων, Ρ]1ι5 σοῃη Οὐ οΥ ΠῚ ΤΉ ]}} ν απ ΐοο [ει μα 

τ ἄτα, ἐπῆν (εαϊεῖιο ἃς Ῥταροῆε, ΡΊΑτο ἴῃ Τιλεβοτο, 
τδ ϑλαν αἰοὶ ὃ πόλευοντεχ αἴιο Ιοςὸ ἀἰϊςοῖς Οἰςόγο ἴηι 
ἐότειδυποπιις ΟΘει τίν. ὃς Γγδτῆι,ἰι ΠΧ το πτλεογεκτοοσιν, 
χρηστοὶ τῆν πονηρων τοῖς ἰγαϑαῖς ἐχπίσι, «σλεονεκ τω τοσόνδε 
σὮ λόγουγταητιπη ᾿ΠΠΟΓΟΥ εχ ογατὶοπῖς ἀἰστοίποης,Ρ] 
ἰδ. πλϑονεκτα χούμασι, ΔΆ το ἀτι11 5. ΡΏ ΠΟ Πτδτιῖς ἴῃ Ης 
πλεονεκτεῖν τι μοι ς» ΧΟ ΠΟΥ 115 ῬτΩΟ ΘΙ ετς, ΧοπορΠοπ, ' 
ουἰξατῆι, σεητεῖνι. ἃς Τλατῆι, οὐμη] ἐν» ΠΌτΟ ρτῖππο ἐς 
ὧν ἐδωδῇ ἢ πόσει οἶδκεῖ τῷ ἰατριζδς ἰαποικὸδ φὐλεονεκτεῖνος 

ἣ πράγματος, ΠΊς ἀἸςτις νἰάδατιτ σι ρρίατη ρἱτς παθοσς 
Ῥότι γε] πηράϊοο ΠΟμΊῖπε νεἰ τὰ ππεάϊοα. Περὶ 
τοτάτιι ἀϊ οἰ τα 155 σα ρ΄ 15 ᾿ποοσπιο ἀἢ δοῖεν 
ΟΡροπίζιν τὸ μειογεκτεῖν. Πα πΠ ΟΠ ἐπ. οτίατη ες 
τιιπη ΡτδοΙραιπι σαρετγο Ιου νετὸ μοζῃΐπες 
ἀυϊςητι, ὃς τπτογάππι ντο] ςητὶ εἰς [Ο]ςης, ἰάςο ρχς 
ξἰγοπηιοπίτοςν ἑ ἀρδιοογάρβοιίογ Δϑείο; ἃ ἸΒ ΣῊΝ 

τὶρεγοοχτογαπογέασις ΡΟ ηΐτιγ, ΡΙλτο Ῥο τ. :. ὡς π᾿ 
δικίων τιὴ διδόναι. πλεονεχ τὰ Τὴ φίλων, ἔγαινο ἀπ] ςοσυπ) 

πολεαίων, Κεπορἤοη Πδτο ρεῖπο Ραάϊα. Οππι 
Ῥαμ]τι5 Γοσπ4 δά Οοτίητ",σαρίτα [Ὀρτίπιο 5 ἐδένο 
στευβυ 5 ΘΠ ΠΕῚΤΙ ΡῸΓ «Πα ΓΙ Γ1ΔΠῚ οἰ ΓΟΙ ΓΟ γῚ ΡΠ ΠῚ 511 

ΠΣ 
μὲν 
ΠΣ 
ΠΤ 

μιδις 

φοῖμ 
εὐάι ̓  

ἡ{νη. 

ἐς ἀυτιν ᾿ 

ΠΝ μαι 
ἜΑ τ ᾿ ὲ ᾿Σ ἐἰνυνή 

πατὸ ΟΧ ρ᾿ἰΔυιπνις. 8ζ τδυἀαυίπηις, Ετὶ σαρῖτα ἰήεϑο 
. δὴ ἀιπῷ ἐπλεονέκγησει υἱ (9055. Τθϊάςαι. μήτι ἐάσλεῦν ἀπ 

ΠΣ ᾿Πιοι 
ΤΩΣ 
τὐνμδο 

᾿ Ἷ 

το» ιιοά νι] δὸ ἀὐοϊ ἀλιις ἀναηλάσοις αι σοπΕΓα γα, 
μα ὃς ἐλώάπωμα Χ ΦΠΟΡΉ. τα ἐν τοῖς πολέμοιξ πλεογεκηή μία 
Τίσοτατος ἀϊχὶς α ΝΊζσο]ς, ταὲ ἐν τῷ πολήμῳ πλεογεξίσ 
Εὐίατη ωρρτέρημς. ῬΓΟ τηδῖοτο τΟΓ ΠῚ σορία ὃς Ὁ 
ῬΟ ΤΙΣ» ἀρι 4 Ῥ) πη ἘΠ θη ςπῚ , ὃς ρτὸ ργαεῖριο ἢ 
ἐγαιι δι , Ἰητα γα 5» ἀρθα φημ ηάθην Ὀ᾽ογ ΓΗαΠ ράτηαι 
ὅϊοτία ἐχταθτορτο πιστὸ Χοπορ οηννε πολιὶ στο ὑμῖν 
γέκτημα νομίζω, ἢος 650 ποθ᾽ 5 ΝΟ ἵπογὸ ςοἤατι 
Πλεονέκτημα, ρτατο ϑατίτα μέγα πλεδγεκτημα ἔγαγ' 
τὸ ἐς Τιοσσ. ΡΙαγίδταση ἱπτογοῖϊς ἀϊσονπια ση πὶ ς 
τ Θητι!ΠῈ δὲ ργαιορατὶ!αΠΊ, ταὶ αλέϑνεκ τῇ ματι χοῦ δ τι, 
Ὡυλεογέκτμα τα τ φύσεως, πατιιτς ἀφηα; γπιόσοῃ, 
σῶν ἀγιϑὼν ὀυπορία γ ραττοτιμ σοποτιζι ἐπ Ίουα 
ϑεπεέζαϊο, ἐν ᾿ 

ΤΙλϑον ἐκτης εγδ. ΡΓΠΓ5 ἀπ] ἄτης 9 ἰΠ Ρ [1158 ΔΡΡ οτῖς 9 υὶ 
τοτγαΐσις εἰτου πη οτῖρτου, δ πσλεονεκτικὸς, Ἔχρ στ ΟἹ 

ΠΟΙΆΠΠῚ ν Πιγρατοτο κενάς Πλεονεξία, οἱ πὐλεογέκτ 

φαηορυ μένοι χρήματα, οἷδη- 
ΤΙλεονεκτίστοτος) Τα ΡΔΟΙ [ΠΤΠ115 9 α]]οηΐ σις Δι] 41 ΠππῈ8 

ὧν πῇ ὀλιγαρχία πλεογεκτίς τατος τε πὶ βιαιοτευτυς ἐγγύετο, ὦ 
ΤΙλεονεκτούμδυοι, οἱ, Πρ οταεὶ. δ 
Τίλεονέξία ας ἡ 1615 μα σοη ἀϊ] ασααϊτεηάέαιιο οὐ ΡΊἀ τ 

διυιατίτια αιιὰ Π] ράττεπη τπαοσεπι ἰϊηῖο ῥτα οἰ δὶ 
Ῥγθθα στρ άῖτας 9 ὃζ ν1ΓΠ ΠῚ Θἦτ15 11 ἴῃ ΟΠΊΠΙ ΓΘ, 
φυϊάρίαπι Βαθετο στ. ΧἜπορΠΟἢ; ἄπ οἴξαπειτας 
14 εΠνοὉ ρίμις παδομάὶ ἀπποῦοπι, ΟΡΡΟΒΪτΕΓ αἱ 
ιια {τὰς οἾ1}115 1π|π|τῖα» ΟΡ Θγαττιχ, πτλεογεξίαφ πὸ 
ἴσαι χιααπι ἔασογο, Ποστατ. Ης ἀϊξεῖο ἀξ ξα εἴς ἃ 
ἄο. 4114 [:ραπαίηετγο ν ἤπς Τλύϊμις ΡΑΔ 1155 νΟὶ ααὶ 
Αἰ Π5. 0] 5 νίαγρας δὲ χιὰπι ραν ον : ἐγδι δτίο. 
οἰτοιηίςειρεῖοιν 40 «ὐλεονεντικος, ἸΡΗ ον, ἐγαιιάατοῦ δ 
(ετῖρτου. ΑΔ ρθε, αρῖτο φαΐπτο. πλεονεξία μηδὲ ὄνο 
ὑμῖν, 14 οἴπίατιατα ἔγαυιάλτῖο ὅς οἰγοιιπίστίρτῖο. Ιπτογρ, 
Προϊβσαητον ἁπατυιτίαπι νογίιηζ 9 ντ δ σαρῖτα του ἂι 
ΥΌῚ κα τίωδ «λεογεξίαν, τις δξὶν εἰδωλολατρεία, γπάδ Πλει 
εἴτ, πλεονεκτικὸς, μαι ἀατίτῖα ἐγαιιάατογ ὃζ οἰγουα οτ] 
Ἰθιάςι δα ἐρεῖ, πλεονέηης, ὅς ὅδιν εἰδωλολαίπρης. τ Σια δ 
τος ςαρῖτε ποηο; νδὲ ἐς δεπεῆςοητία ἰο τα ΟΥ̓ 
σαὶ ΑἸ Ἰο αὶ πα ραττς ἐγαιιἀδηξιιγ ἀπατᾷ αὐττοῖς ὅλο ἱ 
ὥστ πλεονεξίαν, του ρ ας τα πιο» ν ΒΕ πο οεητ απ 
Ἐχτοστιιπὴ Αἰ ἰ4ι}} 4, Ἐτ δὰ Ερμοῖ φιαγῖο 57 νδὲ ὠκφϑοι 
ἂν πλεονεξία, νοΥγτῖσ ἐπηριτταγο πῇ οπγῃςπι σεγζατίπι. Πλεὸ 
τίη} ρτὸ ΣοπΊ1Ὸ ἀϊτατο)δς Ρτδ Πδητὶ ἃς πιο! οΥὙἹ ΓΌΠι ἡβὴ 

Ἶ 
Ἧ 

ἀλη 

μνπῃ 
εἶστε 
ἼΤΩ 
ΔΝ 
ῃ ἿΝ τ 

ἐμ 

ἧχας, 

Τίροτ. ἴα ΝΊςοοΪ ᾽ς τιλεον ἐκτήμαν ν 
ΤΤλεύόνεοτ ασλείοσι, ΕΙῸ ΠῚ. 
Πίλεόγως, ΡἰΠ ΓΟ. π. ὉΝΝ 
τίχλέ δι, κα, ἐς ρίοπις, Αὐπξοτοῖος ἐς πλιπάο. ταῦτ ἀἴώτα δὶ δ᾽ 

πλέα ΐιος οππηΐα ἀϊ]5 ΡΊομα Γπητιϑορ μοὶ, τειύτ᾽ δὴ τά στη 



ἣ ΤᾺ 
ἃ γεῖϑα ΡΙεπα [πηῖ πτιίτα {εἰ τἰτία, 

τας. ν; 
νον ϊάς ἱπέτὰ. ᾿ 
ἴτας στλεύμιος, συγ δυμνονίαν ρυ γα τς ν ἐτἰ 101... 110 45 

τ πλδυμώδης ν εἰ πτλόυματώδης ἀϊοἸτιιτοἤιιο πυδυμονικὸς., 1 
τποματι5 ΘΟ] απΊε]. τ εχ μιπηοσιβ ἱΠΗΝΙχαι 9 Νὺ ἐκ τῷ 

νὨἷΠ οἰιγοτιν ἀς αἷς ἴῃ Παρρατατίοποπι ταηάέμπι- 
δ επι,ἰά οἴ, κοι τεληγει εἰς ἐμπυεσμαι . κὶ φθίσιν φϑοίων νὰ 

Τιρροοτατ. ἰἶτο [εοιυμάο ἐς Μοτ 5 » 0 εο ἰοςο 411 ἑηςῖ- 
, Οἷταν πλδυμᾷ ,᾽ά οἰζνοιπι ρα  πηουῖϑ νἴτίο ἰαδόγατς. ΑἸ], 

Ταϊοϊτναιιοα Οαϊεαιις ἴῃ β] οἵα ἐχροπῖς μογ πλδυμώδης 
ἐγεται ἡ φθίνει. ΤΟ ἀεὶ πλεοῖμος Ἔχ ΡΟΠ τιιγ φϑύη, καὶ τὸ πλδυμώσδες 

δος. Ιητοηῆοτ νογὸ ὅς οὐπι ἔε το ἀοιιτα πλόυμονία 5, πέδατενόυ- 
εὐνιὰ ἀὶ ἱτατοίπιις αἰἴρεωνδυμονεκὸν, Πρ ̓ ς πείϑος» αριιὰ ΟςἸ [αι 11, 
ἘΜ 

γώφης,6(Θ᾽ οἱ κὐ ἡ ριι! πα οἠἱ Πιμ}15. 
“Πλδιυμονία, 

εἰ πλφμάω, ἴῃ Τλϑυμονίω, 
Αττί σοι ρτο πυδύμων,ονίθο, ἐφ ραΐπιο 9 ἀρι!ά ΑὐἸ ΟΡ αη, ἴῃ 
ς οτίαπι ἀἰςίτιτ ρυιΐηνο ρος ϊβ ἀρ Ατἰζοτοί πη, πλόύ- 
ὑττιίθυ, ἀριιὰ δεγα θοιοιπ 9 Ιοςιι5 1π πιᾶτὶ σοη ἃ τοῦγα 
παοοο τις ἡδυιδι}5 9 αἷτ ΟΠ] ΠΊ. μήτε πορδὺυτοὶ μήτε πλ ταὶ 
τ πλόύμονι τ οἰκότα χωρία : ςιαποἠἱ Ὑ ΜΠ οπὶ ἰηία- 

πὶ Εἴς τγαι νά ϊτ Ργτμ ας. : 
τως» μυμι. 
νρὲναξ ἡ, ςοἰξα ὃς ἰάτιις, το ργορυῖὲ τὸ πλδυρόν, ΘοΡ]ιοοἱ σλόὺ 

ξαντα τιῖδὲ φασγαΐω. ἴχτιις ΡεγΓαπιροπτοι μος εηΐς. 
πόνθ-. ἀϊοῖταν Ιατοτὶς ἀοϊου ππὸ ἔοθτο οχ ἰξξυ ἔγιροτο. 

ππΐο σαγἤι 9 Ὠἱοίςοτι ἀ, Πἰδτο ρτιπιοςσαρῖτο 78. πλδυξαὶ 
ὥϑεν ὀκτώ, ςοἴζα; ντγίπαιιο οἑξοης»πατητη αἰ: πιαίοτο 5.) 

ἴπ' τὶ ΠΟ γε ς: ΠΙαΐο γος γνήσιαι τη ΠΟΓΟ5 νόϑοι Ογασοὰ νΟΟΔΏΓΙΓ, 
ἴστς! το ρυΐτιο ἐς Δηΐπι. Ττοῖὰ [το Γδοιπίο ἐς Ρατῖ. 

νῆάς ἀὔπλδυρρς, ἱά οὔ, θεπς ςοὔϊατις, Νατγοηὶ. Ὠϊση- 
μᾶ1}}5 πλόυραὶ ἰά οἰκο ἰατονα, σοίζα: Ρ]Ἰη. Γ ρας ἀνη ἰς πλόυ-- 

γα περιοῖ, ὈΙΟ Ων. ἀϊχίτ ἰη αἰδηγήσει, πλόδιρᾳὶ πιϑεέκνης 5 [Ατι15 
ταϊῇ ο᾽ ἢ ΑΥΙ ΠοΡ ναπυϊατειρ τὸ ταύτης πλάγιον, 

Φ- - - “ - 

[τιμᾷ τοδ, δ ἰαοτγδις ἰδιοτὶς πιουρο, Ὀϊοίς.1.2.6 4.96. ΡΙςατὶ- 
"τὴν 5 ΓΠ1η. 

λη πον δὸς ὐἰατοτὶς ἄοίον ΡΙϊπίουνε] ἰατετῖς ἀοίοτ Ἡοτατ. ἡ πἰθὲ 

πῆρ υλδυρας γόσος,αι10 4 ἰαοτας ΡΒ εατίτὶςιις ΡΠ ηἴο. ΕΠ Δετομη 
ΠΣ ἅτις 5 Εἷτις πηε ΠῚ γᾶ 1)55 τι» οοίταβ [πσοιασὶτ» ἢ ἤαπηπηατῖο, 

τ ἀεὶ 15 ἰἰὐ το Ργίηνο σά Οἰδιισοη. πλϑυράτης ορῖτι ἄρα Α- 
κι τη ΠΡγο φυΐητο Ετῆις, σαρῖτο νΐτιπιο δὰ μοι. ΡοΪ 
ἫΝ υδύλοις πλδυρέτας τταά τ νοσατίον ἐγτεῦγας σοί ζαιτιτη, 
τρηδ ϑειδ ως, ἀμ τ ιαρα ΤΕ ορ τ. μϊτον. "στο 3.ςαρίτο τολιςο ἣν ἡ ἕ 

ϑεν, καὶ ἰίατοτε. 
ξβηβυῦσω, χτ τ᾽ πλδυρὼῶν τύπϑω.. σοϊας δι ἰαΐογας ρογοι!- 

Ῥοοίες 'π Αἴαος 5 νὈὶ Αἰαχ ρόσιιάος «λδυρρκοπωὼν δ χ᾽ 
τυ, ᾽ 

τὸς ἰλτας. Θορἤος]. τᾶν ζηζηται πλϑυρὸν ἕαπερον νεων,1 ἃ οἴ, 
σόβιον . Θςοἰάιια ΡᾶΓ5 ἃς ἰατιι5 παι). πλόυρρὶ ἃς πλδὺ- 

σι τοῖς ἐμοῖς ὁμοῦ κλιϑεῖσαν αὐτίω), Δρ ΡΠ σαταπι 1} }αυτὶ ἰάτοτὶ 
γα αϑέσεις πϑοὲ πλϑυρὸν γὴ πνϑύμμονα, ἰατοτὶς ρι]πιοπίίαιε νᾶ- 

Ἴϊπ ον, ὈΙοἰσουίάος ἴθτὸ φιαττοςοαρῖτς 2.47. τὸὼ πλδυροὶ,οο 
αὐθαζα ἐς δεποξε, τὸ πλόυρρὶ τοξδυ μοετι βόμεται ρον ἰατιις 

Ἰαΐταν. 
ὃς δί Πλευςτκὸς; ΠΑΠῚ σα 1115. Ττο πὶ παι σαττ Οἠἱ ἀσσοπΊΠηΟ - 

Ι Ἰρατι οηοῖη ργοιποιιοης ἀρ Ὑ πεοσ [άγ].13. 
βατίο. 

ν» τἰσαηάμπι, ) οπιοίξ. 
σω, Ὑ ΠιιΟΥ ἀϊ4. ατλ δσομαι, Ατιϊςὶ πλευσούγμαι, π.. εὐκᾳ,, Πᾶ- 
διυιϊρῖο νἝμοτυπλωΐϊζομω Δοςιίατιιι. πλέω τίων ϑείλαοσθυ, 
(ἢ 1 πςῖαπ.1π (διοδίο, τίωὶ ϑτέλα αν πλεομβῥυ αἰχίτ, 

οἴγτει κατ᾿ ὀρϑῦν.ν ἐς Ορϑύόν, πλέω αὔρα γίω 9 τογγαπὶ ἰερο, 
ογάἴ4ες ᾿ Ἐχροηΐτα ὃς πδιιοι τα πὶ Ἔχεῖσεο ἀριιά 1)ε- 
Ἷ ΘΠ Ο ΠῚ. 
ΡΓΟ πλέονας ρ πγ4. ΠΟ Πο δ αὶ λέω λείᾳ εἰν. 

Ῥτο πλέοιγπλήρεις, οἱ πόνε πολλοιῦ πλέῳ, δορὶ... 
δγίθ΄ ῬτῸ πλείων, αι ρ]ογ. ἀνάπλεως. 1 46πὶ δορΒοοΐος. ὙΙάς 
Θ.. πλείων δὲ πλέογων μελέπν,δςς. ἩΞΠοάιι5.οἱ καλέονες ρ΄ 1Γο 55 

Ἱπποττιιὶ ὃς ἰη ξοΓΙ 4] ρΊπγο5 ἔχπτ αιιὰπη νἰαΐνντ τη Ἐρίρτιν!ς 

ἐαεην, δ, Ρί επιις, ΑὙ το ρ απ.νεφ. Αὲ (ΟΒΥ}]. ἀἸοῖτ εἴϊε ψόφε πλέων; 
θμφακα, δίς. 
[ον οἢ.. εἴ δρέπανον ἔα χ αὶ πληγάδες δὐτὶ πῇ συμπεληγώδες. Α- 

0.1.5, Αἄὔγρ.. ἐν δ] αὔα μέοσαις πλννγάσι, συμπληγάδες ἡιιαΠΠ σΟηςιιτ- 
8 ὅζ τηιτιο σοποιτία ἔογίεητος (είς τογγδ 5) σευδιρομάδας 

ἀςπὶ οτίλτη ἀρ ρε111ι ὃς συύδρρμῳ πετοίῶν, 
ω νεδαςιηιι5. 
τὐγαῤ, δούπεινον, 
γλλῖον παλοθν,αΠ  ἐααατλγν οξιλϑι, 
νἊ 

ἱΠρηιῆολτίοης ν πγραηγαγ, ϑο ρος 65 ἴῃ Τα ]Π115). 

ΠΛ 479 
Τιληγεὶς οτος ΠΠσ τὸ πλησῆῳ, ΟἿ. ξ, δεὸς πληγεῖστι μερωυϊῳ, πλνγεὶρ 

κεφαλίω), ἴῃ σαρὶτς ρογοιι τι, σλυγγότες ΡΓΟ σελυγεῖσαι Θατα ἰδ. 
4ματτο; πλυγλώτες, ζωμιωϑέντες, αι] Δοσορογθηῦ σα] Δηγίτατο ΠΊ.1- 

το πὶ ΡΟΓΟΙΙ [1155 ΡΟττιΙ, θατις 7) σοπηπιοτι5. Ῥίαλτο ερτίζο α ἴς- 
Ρυλπια, πληγεὶς ἐγ τῖλεχ ϑέντι, ρογ σα [τς ἘΡῸ 115 νογοέϑτοο ἰδγ- 
τποης ταγθάτι, 

Πληγϑυεῖς,ΛΟὴ ΘΟ ς ΠῚ Ρατγο δαὶ. 
Πληγυὴ πρ ἦν Ρ ΙΑ ραν ογοιηϊας ΡΊ η, ἐξειις, ρα ιονρογσαΠοῷν ἘΓπιι5» 
Θαϊει Ἂς ρα] μα ἀττογίαν » ΠἰΌτο ρτῖπιο αὐ Οἰδπςοι. ἀϊοίτιτ ὅς 
φρρσβοχῃ,. ἰλτοτινι πλοτιι τ νας ἃς {ο τὶς οἰ πὶ ΠΟΙ η5. 
411: οἵδ οἶτι5 συύμηήωμα, Ο14 ἀἸ ετας πληγὴ ὥσει, ἀοςοῦ Α- 
τι ζοτε!. χαιπὶ ̓ πηιιῖτ, ὥσές ὄξεν ν' κένησες ἐπ τῷ κινοιωῖτος.» ἡ γένεται 
ἀπὸ τὶ ψοως : πληγὴ ὃ Ἀπὸ αἱ φοραξ:ξιος ο[ξ. ὥστς Πιις ρα] ις,πῖο- 
τιια οἰξ αι ἃ τποιοητο ἢτν 4] ἃ ταέλι τ: πληγιὶ » Ἰά οἰπρροῖου 5 
Πὸ εἰ τάϊτιιτ; 4ιιτη αν ἐπυρι!ι το αίτιιν, Πληγὴ ἄς τομιττι ΑΞ 

Ἰεχαη 4. ΔΡ γοά. πληγὴ τ ὄψεως, Ἔχςατσάτίο Θσμ]οειιπι, Ναζδη- 
ΖΕη. πληγὴ γαρϑνίκων. Χὶ φῃ ΟΡ}. 1 ξπι15 ἔα τα αυατῊ. οὔ όδνσες χτ᾽ πείδος 
πίω «πλνγἰμὴ αὐτιλα μξανομῆνη "μ᾽ ὠρος-υγχανόντων , (Ἐς αι ρογ- 
τιιγρατίοης δα οἴπης 406 ἴς οἤξογατ ἀτηϊ!ς οσοιιγταῦ. ποι - 
τα Ταταγοῖιιβ ἤη ΡετΊς]ς, δίδωμί σοι βαθεῖαν απλυγίω). ἱπῆϊρο 
ΓΙΌ] Ργοιιμάπιπι να] 115) ΟΠ Γγ [Οἰζοτπη. ἰδὲ τ ἱερωσιυμήης. Ἐτ δρᾷ 
ΠεπιοἘποηεπὶ σοητγα ΟΌΟὨ, δεδ᾽ωνμένει αλυγαξ, αβῖεςιῆς νετΞ 

Βεγῖθιιϑοντ τοχηγαὲ εἰληφέναι» Ρ'άρας ἀσσορης 9 ἰδιάοιη, νΊάς ς- 
την 1η ὅῃητίϑνμι, ΘΠ ΘΠ 1 ποληγαὶ, νογθογα, Αγβορμαιπλη- 
γαῖς κολείζω, Γἴατο ἀε [,6ρ 1}. πληγαὶ ἔχίν, αἰ οὶ νογθ εσὶ δινθονοτ- 
Βετατὶ 5 νογθεγα ἀςοίρογς » ΑὙἹ ΟΡ Δ ἢ, «πληγεὶς δέρεοϑει,,ἴη Ἐρ1- 
διταπιηγᾶτ, ναρυΐαγς, πληγεὶς κα μζαγειν » ΡΟΓΟΙΓῖον Θυ θυ Ἰδι15 ες - 
αἰ ΧοπόρΒοι. πληγεὶς λαζωῶν, νἱγρὶς σα»ίιι5, πληγὰς μαστιγρεῖ: 
μαι) νἱάς ἴῃ Μαστιγώ, πλυγᾶὰς τὐπτεῶνει 5 ὈΙαῖο ἐς Γεριρυσλη- 
γὰς ἴσας σοι τύπτομαι, πληγεὶς τηρρσεν τείνειν, ἔπ βίσοτς γον θοτα,)6- 
το εη. 

τιλυγίεῦαι, τα σἹ, ροτοι πη εἴϊο. 
Τιλῆγασ. ἡ πληγῆ Ἰξτειςον ΠΓ τις. ἐσ λήγματανν οΥ δ εγᾶ, ΕἸ ρ. 
Πλυγνυδει γἱ αὐλή ἢ εῶϑτι. 
Πλῆϑεν γἐπληρώϑηταν, ΡΠ οτὶ ὀγαητ. ἤοτΩ.1},3. Πλῆϑεν ὁμῶς ἵππω» 

τε Ἀγ αὐδρών εσπις «Ων, : 

Πλήϑομαι Ρ] ἐπιι5 Πππηοῖη ἘρΊριν άς ἐπ κελήέϑω, 
Πλήϑος»εως, τὸ, Δ ΠΙΙΠΊΟΓΙΠΤῚ γοξογσιιν ὃζ δά αιαητίτατοπι : 1ὰ οἴ; 

ππιιἰτῖτιιέο Πιις σορία, πηαρηΐτιἀο) γε μι ητῖ 5 ΡΟΡαΙ]115» δ Ξ 
μος, ῬΟπα 55» πιοπίαγα: [ἴσος ργορτιὸ παπιογππὶ συ! βσοτινη- 
ἐς τὸ πλῆϑυς » Ρίεῦς. Ρίατο ἴῃ ΤΊ πιάτο, τλῆϑος αἰ αὐχουον, αν] τῖ-- 
ται ἱπΠηΐτα, ΟἸσεγο. ἃς οἱ πολλοὶ, Βοο εἰἘ νεΐριις πλύῦϑος οἴονται» 
να οι!5 Ἔχ τ πιατ, ΤΉ υοΥν ἀϊά. πλῆϑος λέ γέϊαι κὶ ἐπ ὀλίγον » 14 εἴ, 
ΡΑιιοῖταβ, Τ᾿ μπ ον ἀ1415 ἱπτοτργεϑσσλῆθος ὀλίγον, ρατισα αδητῖτα 5 
ἘπιτῈρ 1. πυλύῖϑυς εἴπειρον πεδέον, σἀτΏ ΡΊΙ5 ἱ πη ΠῚ ἢ [8Σ ππασ π᾿ 41 η15. 
ἄπειρο τὸ αλήϑος,ΓῈ5 ΠΙΠΊΟΓΟ 18 Π Πἰτας, ΧΈΠΟΡΗ. τοσαύτη τὸ «"λῆΞ 
5:9 πη ΤΠ θη» τ ητα οἵδ πᾶ πΙτ ἀ1 15.164 οὔ, τὸ μέγεθος, πλῆς 
ϑος τ ὠσίσε τού ἥ ειν, τ Οὐ ΠῚ ἱτηρόποτα ἔδουτατιθι5. Ασ τότε πὶ 

Ροϊττιπκῆδϑος χρόνε. ἀΠπτηγἶτα5 οἱ 6 πὶ π Ργαάϊς, κελὴ 9. ςρα σῶς; 
ςορίςε. χίλιοι τὸ πλὴϑι- ἦσαν, π}}}} 6 ἐγδης ππσπογο»  πτοτε]. 8 - 
οἴ 10 ΡΟ] τὶς. ὁπόστε μέρη κελνϑιει Ρίατο ἀς Τορ.αιιοῦ Ράττοβ πιι- 
ΤΆοΓΟ, ΒΥΜΕΙΠ 159 τῷ αλήϑ ει “ χαγαξ, ἐς πλῆϑος σριήρεις ἐγήθοντος Ο- 
Ρ᾽ ἔπ τγ γοπη ιπΊ; 1 Πυιογ ἀ16. τὶ σελ δα, ρΟΡΙΠ 7, επιοῃςη, 
ΨΡῚ φιι!ά ἴῃ σεπετε ἀξιωματικώς ΘΠ. ΠΟίαταΣ, πὸ γοἱ νῆα ργο α- 
τὰ ὀχοορτίο τόσαι Ργοπμ ΠτίδτιΠὶ οιοεττατ 9 οδιτὸ ὃς οἰ τοάιτὼ 

ἐπανορϑώστως δὲ σοτγεξεϊοπίς Ιοςσο ἀἀ 41 (οΓ ετ,ὡς εἰπεῖνον οἱ ἧς ὅδὲ 
τὸ πολυὴ, ὡς τὸ πσλεξστον : ὡς 62) τὸ πλεῖςτον ηι1ὴπ οΓἰ ὡς τὸ πλῆθος ἷς 
πιᾶρ Δ) νΕ] ΠΑ ΧΙ πιὰ οΧ ραττο:ηοα ΑὙπ τ, ἴτα Ἔσται 1. ἀς σο- 
βογατ. Α πὶ πη4], ιιϊητονσαριτε ίδχτο, Εἴσι 5. παμφογώτερα ποικε- 

. λώτερα.. εἰς ὅὴ τὸ «-λῆϑος εἰπεῖν, εχ πιστά ραττοντ ἴτα ἀϊοαπτῖν- 
δὲ σλῆϑυς τεξογιιγ δά πιπιοτπι. ἀρὰ ὙΒεορβταῆααν ἐς 
σαι Πς ΠΡΟ ἴεχτο . σαρῖτε τό τα Ἰορίτητ : κὶ ὅλως πίιο' ποιαιυία 
ὑγρότητα π' καρπογρνίας λαμζαϊεσιν ὡς τέ γε κἡ πσλ 9. εἰπεῖν : [ἡ κἡ 

Εα [ὃ ̓γγορῆτ,ρτο κ᾿ ἀοίου Βθητῖς νἱτῖου ξαο Παυις Ιαρήι ἴπ πὸ - 
τὶς ςοπιροπάϊαιτῖς ν πῇ Ργο αἰτογα Πρ ἤίτατα. Ηἷς σλῆθθ» ρο- 
τίτις δά χιιαητίτατο πὶ “ιιὰπη δα ΠΕ Ί ΘΓΌΠῚ γοβογτη τ. πος Ρ γαῖ 8 
Ῥατίτιιτ ντ τὸ σλῆϑ'9- Πος Ιοςο, τεὸς ̓ὶ πληϑάραν Με σοΣ πῃ, ἢ- 
πὸ Ὡληϑωρεκίμ διαίϑεσιν το ἔοΓαταΓ. 

Πληδρίον, ε) τὸ, σ σἜγη σι} 11ΠῚ τατίϑομος εἴτ χἌδίαρ:Π ΔΤ πηᾶρηᾶ- 
ταιτη ΠΑΙΠ1|Π| Ργορυιὸ γοσάζιγ σιδώλιον, ΜοίσΠορ. νἹάς Τιρδώ- 
λιοναρ ἃ ΑΠΊ πιο, 

Τιλῆϑρον, σἜπτις5 πο ΠΠΓαΡ.Ο] ατγι πη»οΔης 6 1}, 
Πιληϑιιυτικὸς οὗ ὃ, ΡΠ ΠγΑ 5, 
Πληϑιώῳ ὃς 

Πλυϑευύομω, τη ΡΠ Ηςοτοαδτιηάο,ο οἴ , λα [τ ρ!]ςοτ, αἰ ἤϊτιο, ΑΣῖ- 
Ποτο!, με ογ. 7. μ᾽ ἐὺ πύκοις νἡ τας χοιδξαῤσεις ταῖς γυυναιξὶ πὸ γίλιξ 
πληϑιώΐεται. ΤΠ ΟΟρΗγαίξ ἄς σα 1. τῶ γὸ αὔξεται τὸ πληϑιεῦες 
μᾶλλον» πληϑιρόντων τ μα ϑυ δ᾽, στείσεηιε παπλογο ἀρ - 
Ἰοτυι,ςαρίτε ίεχτος Α τ Δ ροοἱ. πλυϑιωυοόνγῶν ταπιοη ΕτΔΙ 1: 
Ἰερίτισληϑιιυϑύωδαι γ ΔΟΌΠἀΔΓΟΡΠΙγο5 Πογῖ, πεσληϑυιῖθθε » αιιξ 
ἰπογειτ » σαρῖτε ζ25. ΠΡτὶ Ρυπηῖ Κορ. Ιτεπὶ ἀρηρίιο, ςοδοέζ- 
τ» Πρ νΡΙ ας τ ον ηάς συμαληϑευύω, [Π 1} ἐπι ρ! ον οςι- 
ἴατιη. Χοπορηου ἴθ ΘΈσοποιΩ: Ρετις παρ τ, ςαρῖτε ρτλπιο; 



480 Π ΛΔ 

χάρις ὑμῖν αὶ εἰρίαΐα, πληϑεωϑείη᾽» ἱπτογργος σα τι ρ Πἴσετις : φιοά 
ταὶ οὶ ππιργορτίιμτι νἱάοταγ πος ἰοσο ἀϊχογίτα ροτίιβ αἰισοα 
τατοαιέξον ἤδτυν οἱ φιίά ἤπιε αιιοά πιιαπτίτατεπι τοίριοῖας 
πόα ππππογαπη!ςες ντγπηαιιε τὸ σλῆϑος σοΒηρΙςέϊαταγ. 

πληϑύομαι,α ποοίςοναθιιπάο. 
τιληϑιὲ ὁ ο,  γπλυ]τἰτι Δ ο ατλῆϑος, σοετα 552. Ὀτο! ἩΟπλογ, 
πλυϑυσμὸς, Ἠιοητῖα, 
πιληϑύω, οπιι5 Πυπηγοιιπι Οοηϊτῖι. ΟαΖα 1ἰδγο φιαττουνῖ «αληϑύφν 

δϑδρων τίου πῦλιν, πληϑυΐω,παἶτιι8 Παπι, ἤιτα ἔγοηεηϑοῖητα- 
πιοίδο,ἱπβοτοϊποτγοίσο ἃς αὐιιπάο. ῬΙατο ἀς ἈΟΡαΌ]16.3. ἐκο- 
κασίας 3) ἡ γόσων πλυϑυεσών ἐν τῇ πόλει. Γ᾿ οἰ ται ἀιιτοῖτι ἐα τατίοῃς 
ἀσληϑύο ἃς πληϑαμω, μα διύω ὃς διιυΐω, πληθύοντος «-αδίενρ!οπο [τὰ 
ἀϊουΒυά ἴῃ ςρ τ ρτίοτιν. 

Πλήϑ ὅς 
Τιλήϑομει!» ΡΤῸ δοάοπιΡΙοπιι5 ἔπτη, ἱππιη4ο πλυμμυρώ 7 ἔτεῖο 'π- 

ξεσγοῖου πληρῶ, (εἰ ρο,ςοπηρ! εουτοξογοϊο  Ασσιίατηιι, ἃς Θεπίται. 
ῬΉΟΟΥΪ. καρπῶν πιλήϑουσιν ἄλωας; ἔΓΙ ΘΟ θ115 ἡπ]Ρ]οητ τας. Ηο- 
πιςτ.Ασσαίατιιππχῖς τγαηπιιιὸ, Οὐγ . ξυ πλησοίωδνοι δὲ τε γηας 
ἔβαν οἶκόν δὲ ἕκαστος, ἰὰ εἴϊ, πληρώταντες, γεμίσαντες.ν πὰς σσληνοῦ- 
σης ἀγρραξ, 5. ποίη Ἔρ᾿[π0].14 εἴπ, πεσλυσυήης, 1ά εἰ, ἐγεαιιεητὶ 
ἴξι ρίεπο ἔογο. Ηςποάιι5, σλήϑω ΝΝεατγ. ἕαςῖς Ργὸ ἐπηρ!ςοτ: 
βιοτοῦ πλήϑουσι καλιαὶ, ἀοπχιι5 ἔμπτ τοξογτα δοηΐδισλήϑων ποτα - 

μόο,πεπληρωμῆθθ-, αλυμμυρών, ΠΟπιοτ, ΠΙΔ 5 δδυμοις γεκρών «σλυή- 

ϑυντας. (αἰτιις σα διιογῖθιις γοέεγτοϑ » ΡΙυταγοὶ. τη Ἑκθῖο, ὥσλη- 
ϑοεὶς γ τερ] οτιι5οῖη ἘΡ σταπηπιον πᾶς αὐασσληδδεὶς 7 Γι οἸΔη115. 1Π 
Αὐδοδατη. «σλησϑὲν δείκρυσι τὸ ςρώτευμφι 5 ΕΧοΙΟΙτι5. ἰ ΟΠ ΤΥ Πη19 
σοτηρίοτιι5. 1 μον ά. 

πληϑώρᾳα,ν Εἰ ασληϑ'ώρηαὐλησιμον καὶ ϑιι14.ν γα τα οἵς Με ςοτιιπλ)α- 
τς φια] 5 σπιη ἢ ΠῚ ΔΠΠΊ ΓΙ ΠῚ δϑιιπάδητια. Θαί θη. ὅταν μᾷν διμοτί - 

μῶς δηγέχαις αὐξηϑεῦσιν οἱ χυμοὶ «πλῇ 9:.:Θ- 5 τῦτο κ᾽ τολυϑιώραν ὀγομοίζυς 
σιν. ἈἸεχαη 4. ΑἸ Ρ δ ΠΡ το! ἐπιάτοιο. "1.2. εἰ ὃ οἱ τέσσαρες χυμοὶ 
7) αἰαλογίαν τ οἰκείας αὐ τὴμ᾽ ποσότητος αὐξηϑεῖεν,πλήϑωρρ κέγεται» 1ὰ 
οἰἴζι ἀιατιιοῦ μυιπιοτο8 ΡΓΟ τἀτίοης ἤπια αιιαητίτατς ἀϑεδη- 
ταις αι Πτετ 7 Ρ] εηϊτιίο ἀρρε άτιγ : πο νογτῖτ ΘαΖὰ : ἃ 4110 
οτίατη τορ  οτῖο γοϑάϊειγ. Τάσιη ΑἸ εχαμά ΠΡτὸ (σηάο Ρτγο- 
ΒΙειπιατ. πλεονάζον τὸ ὦμο, ποιεῖ μόνον πλυϑεάρν». Πςτοάοτις Αἰ ἸτΟΥ, 
δηπο;ὼν χρόνον εἰς ἐἰγορῆς πλυϑὠρίωϑ,λὰ εἴτ ταυτὶ Πρ ΕΓ ππογᾶτι5 ΠΤ 
ἄμπι οἵου τοπλριισ.5 φΘ ΌΙος ἔοτγῇ ἔγειιοης εἰς ποπιίηῖθιις. 

Πληϑιωρέομριοἱ πιο, 5: 

πιληϑωρμκὸς Αἰ ίταιγ Ποπιο 9 Πιπ|πὶ ππιπιουῖθι}5 ὃς Πιςοὶς εἶτ τα- 
ἀπηάατ σογριι5.σλυηϑαρικη διαάϑεσις» Οα͵ςη. Δ Οἰδαςοπ πα δίτιι 
Ρἰςηϊογυσληθω ρμκὴ σιν οφμβον τάς Σεωδιρομα. πλυθωρικὸν σώμα,ὶ 

ἄστη ἰδ14.1.Ρ}Θπιιπλ:ῆς Ἰπτογρ. 
πιληϊαὶ, ασδὸςνὈ]οἶα5. ΗΠ Ποάιιοοπλυϊαδὼν ἀτλαγῆνέων ὅηητεῦλο μὴ εἰων.1. 

Ὑεγρ [115 οτίφατίσιις. Ποπῖςα οἵς διάλυσις Ρτο πλειάδιων, 
Ττλύκτειν, ΡΘΓΟΠΓΟΙΟ, 
τιλήκτης»α, δ ὑξρισπη ΟΡοΓΟ τ » Οἴςογ. ια νοςς ντῖτιγ Αροῖο]. 

δὰ Τίτιιπι σαρίτο ΡΥΪτη0 » ὃς ργίπια δὰ Τιπιοτῇ. οαρῖτε τογτίο. 
Πλήκτης ρυιρ παχομρέχεμος. ΤΥαηΠατὲ ΡΓῸ οβιπγράζογε 5 σο ΠΕ 
εἰατοτέαις. δὶς Ἡοτατιν γθοτα Ἰἴπρια ἀἰχίτ, χρὶ χεῖρα πλύκτης 

αὐὴρ ὠνντλάπιαι {γοηιμι5. ΡΙατ,η ἙΔὈϊο. 
Πληκτίζομαι, ρ!σπο, μοΐχομαι» ριιπρο,ἱπλπιγῖα φῇ οἶο, Οαπὶθδτῖιι. 
Τα, φ., σλυκτίζομω γόῳ»γἵη ἘΡΙ στα Π, Ὁ Τλυκτίζεάϑεη 5 ἀρ 
Ὁΐοη. [αἰοίεῖτο, [τς πὶ ΡΓΟ τὸ παΐϑος ἐμποιεῖν, πο ϑτείνεϑοι ΠΊΕ - 
το αβεξειι5.α4 σοπηπιὶ(ἐγατίοπετῖη ἱπάϊτισενς. 

Ὑτληκτικὸς γπλήετης ΩΡ Π59πποτάαχ, σα ςατὶ ξοτίοης. πληκτικὸς τῇ 
ὀσμῆγοάοῖς [ξηΐιπι τους; Ὀ] οἰσοτι 4ο5 0το ρυΐπιο, οαρίτο 
40.πληκτικοὶ θη ρα ἀρια ΡΙατοηςπὶ ἐπ Τ Βεατοτο 5 Ρ᾽Γτατι5 ΡᾶΓ 8 
ς(ἔ, 1πῃ 4ιο Ρεγοιμζιι σαρλτητατ Ρ ἴσας οὐτη μια π|15 δί τε] ἀθητιν 
1ὰ οἴ, τὸ 9 ρας οἶδ᾽ νευςικών μέρ(Θ. ἀγκίςροις κὶ πτριύδουσι γυγνε μῆνον. 

Πληκτὸς ροΓοι 15. 
ἤπλῖασρον, κα, τὸ αι] οι» Οα  σαγτντ πλῆκτρον ἀλεκτονοόνθν Δρια Ατὴο 5 

Ρβιάποπη ἴῃ Αἰμδιι5294}}1 σα στ τὸ κέντρον : ν πᾶς Ραγοστηΐ, εἷρε 
πλῆκτρον ἀμυωπήριον. πλῆκτρον δείδπι ἀϊοῖτιγ [Ἰηρτια ἂὉ οθτε- 
ἔχυ, ὅτι πλύἥεσοα ἃ ἀέρα ἃ κόγον ἐργέζεται:Εἴταιις ἰϊπρια νἱςς Ρ]ο- 
ἐγ]. Ὀῖς ἔτι οπίπι σσλῆκτρον. ] δέξγιση οἰτΠαγα: Ρ]ςξξγιπι αῸ 
Β1δ5 ριυιἈτιιτν ΑὐΠοτο]. ἰη ΡΟ ττῖτοστι Ιοςι5 ν᾽ σαριῖ ἔσσπιο- 
τἰϑ οοχφ δοεγαθιῖο ἱπίδγίσισ  Ἰάς ἀπ ΟἸ Πα4. Εταῆπὶ, ΑἸπιά 
{ςορυγιιπι,ΑΠ Τιἃ αλύκτρον Οἀρίταν ἂῦ Ἡετγοάος. ρτγο Ἰπῆῇτγαπη- 
τὸ ψιιο Αἰ γτὶ) παιιῖρία ἀςἤριιπτ : ἃ 4140 4}14 νοντίτανγ. πλή- 
κτρὸν κεραυνοῦ ΕἸΓΙ Ρ 4, σλῦκτο᾽ ὧς ὅγ) ζυγοῖς Ἰσσων χαϑύρμοςα)» 1- 
ἄσπι Επτὶρ.1.Ώλρο!]α ὃς (ουτῖ σα, Εἰ πλ.}1. 

Τίληκτροφόρος εν δ ροίταης σαΙ στ σὰ (6 Δι} 1157 1110 115 
ςσατῖα. 

πῆμα, ἰάεπι ςπὶ σλῆσμα ἔει! πλήρωμα. εἴν μιν πάε πλημαϑϑϑῶ αὶ 
αιοἀ τάεπι οΧρ. σληϑϑοίεαι, 
Τλημαινος, ΗΠ οἴ ἢ. ΟΧΡ ποιλαιὸς, 
Τιλήμη ἃς Τἰλήμιη, αἴτιις παγὶς ἀσσοάςης. [Π{πἸ ΘΠ 5.7 ἘΔ πΊᾶτο 5 - 

{πι4π5,(διι ᾿πτιιπιο ςεη59ἱππἀήηίαις δοςεάϊτ»ίδι ΔΕ αἱτ,οοη- 
τγατί πὶ οἷ ἀμώωτις,ν τάς Πλημμυρίς. 

Τιλύρα, μήσω, τ, νσι,α ρργορ παιιο» τη ρΊςο : γπάς «ήτο, [τη Ρ ]Θθα- 
τισιν τ ἢτ ρα ἤταιπι πλῆμω.8ς ρεατοτ πιρεγῇ, ρα πω, ἐπολήμίω; 
σι, το, δι ἰμπλημαγηὰς ἤμπλησο, Αα τορι: 

{ὰπτ οαἷ- 
. 

αν 
πλημμέλεια, ας »ὶ »ὅζ 

Μἱ νὰ 

πλημμελίη, ἀε!πξταπι;εγγους σοπητη {{ πὶ, ἴπη ρτο τας, ΡΊατο Ἱ 
Ῥοΐορ- νὴ αὐτιὶ ἡ πλημμέλεια ἐκείνω τίυδ σοφίαν οἰπέκρυωτε Ἧ 
τοῦ ᾿Ἰἴαπι (αρτεητίδπι οὐίςσιγαθατ, Πιλημμέλεια ῬῈΤ ἴπ' 
ὃς ἱποορἰταητίάτη δάπηϊττιτατ: ἃ σείλιν μέλειν νιάε!ςετ,αιὸ, 
Πετίοτο σιγᾷ 5 4185 ργοι τ ἷο ἀϊοίτιιγ πιο Ποσ 9 ἤν ίατς 
ψεϊατὶ μεταύοια ἃ μετανοεῖν: 1} τα πη ἀετίπδητ ἃ μέλ θυ, ν άεαὶ 
μελὴ «πλημμέλφω ὃς ἁμαρτία» 1 εν ἅτ: πλὴμ μέλφανἀς 1 δι, ὦ 
μαρτία ρεςςατῇ:}} {4 οπιὶ [πο ὃς πος ςπμΠπο ἔδει οσπαιῇι 
ντ Ρατεῖ οχ σαρῖτε ίεχτο Γιουιλτῖς. ὥσι τὸ αἰεὶ ἡ αἱμαρτίας... 
τὸ πε πλημμελείας. νοΐ μος εἷς αὐτῆσ, ἤσυις Ῥτο Ῥεσσατο οἤδγεις 
{τἰατῖτα δέ Ῥτὸ ἀε τέτο : ντυαΐαχας Ποίξῖα: εχ νπα εὐἶτι 

Πλημμελεῖ ὅσαι, Ῥεγρεγαπι Πογὶ ὃς ἰδεκεῖόϑει. Ἰὰ εἴτ ἰηϊατία ΔΗ͂, 
τι πλημμεληϑ'ῇ 5 ἢ 44 ἀξεγγαπογίτο χά ἐγγοσγὶβ ἢ οο σα 
[Πιιη.πλυμμελυϑεὶς 9 ἰαίας. οἴει, ΡΒ ατῖς πὶ ορ [το], ν᾽ ἢ 
ὑπ᾿ ἐμοῦ «τώποτε π“λημμεληϑέντες ἔτ᾽ ἔλωῆον ἔτε μέϊζον, 1ὰ αἴξ 

ταἱ ἰ ΠῚ. πὰ 41} ἀεὶ ν πιάτη ἃ πτε ἰφῇ ἀταιῖς νἱ οἱ τὶ, ὃί τὰ ἡ 
μαληϑέν παρρίάςιια ἀϊσιηταγιν πάς πλημρελεῖσ οἡ ὁ ϑεὸς 5 40» 
ξατο οβεπαϊτατγισλημμελέμηρ- ϑεὸςγ Ὠ ει οἴἶξη[5»Βιάάι 
ἘΡΠ. ργίοσ. Νὰ 

ἴσων, αν και, 4 εἰ Ἰη 4094 εγγουρεςςουσλυμμελές τ 

, 

ἐὐοΣ! 
ἽΠΠΩ 

Πλυμμελέω, μοή 

ἃς Ἰαϊ χιιὸ 4! ρΡίαπι ραν ἰπλατἀπη τι ρῸ 5 Βοος οἴϊ, 
πλημμελεῖν εἰς Σ ϑεὸν κὶ εἰς τὸ ἱε σὸν τῷ ϑεοι, ρου] πὶ δά 
Πεμιο μεη.πλημμελω τι, ]αιι14 σοπηπηῖττο. ΧΟΠΟΡΙΝ. 
σλυμμελη σοί τιν, ὅζο. Ππλημμελω οἰμπη εἰδὴ ἃς Αοοιίατια, Ατὶ 
1ος ἀς πη ουπλημμελομό τες αἱοὲ τίω πλεῖστον «συρὴς 
νίω δίμδαμιιν, ἀοττάητος οἶγοα ρΡοτοητἠαπη,ὅζο. εἰς ἡ μαξ ἐπλὴ 
ληστῶς» ῬεοςΑΙ ἴῃ ΠΟ5) ΟΠ ΓυΓοἴτοτη ἰς οἔῆς. ἘρὶσοΡ 
λεῖν εἰς τειῦτα, Ρίατο ἐς ΤιΘρ δ. πλημμελ εἴν αὐδὲ το τοιαιῦται, 
σλημμελώ δὲ ὕξριν, Τ)ετη μεθ, πλημμελεῖν εὐ ἀΠῚ 
βιυιῖιι5.κὺ ὁ ποταμὸς πλημμυρων νὴ εἰξυξράζων, αι Υἱοίεη 

τὑπάἀατίοηε ἔξοιιτη γαρῖς ΓΈροτοϑ γα] τυραν αν ας απα ΠῚ 
ἀϊεδησΝ οι, ΑΒ]. Νπ ἯΝ ΟΝ 

ΤΙλημιμέλημαοιγατος τὸς ῬΓΟΙΘΉΤΗ5 αι} Ἔχ ἀαηγπαι!5. 1η Υς ῬΓ 
ἀἰϊτ,πῆα)σ μι νἀ οἰ 1ξχινπιγεστοῦν ρεσζατοπὶ πη Π οι» πὶ 
φλυμμέλημᾳ τὸ δυτοήε δὺ μῆνον τῷ κυρίῳ, τῷ ἱερεῖ ἔα! 5 «αρίτς 

ΝΝππτεγοσ. ΒΙ]. φρο ργοὸ ἀε!έζο γοάίταν ΠΣ οπιῖπο 
ἀοτὶϑβ ετῖτ. ἊΕ 

Πλημμελὴς., ἐ-, ὁ καὶ εἰ, ἱποοηάϊτιι8 9 ἃς ἱπσοπηροῆτι!ς 9 1Δοπὶ, 
φιοά ὀκμελάς: οὔτι τὸ «σλίαὴ ὃς μίλθ- 9. γτ τ ργορτί ὁ πὶ ἢ 
αι} οἱ σοπττγὰᾷ πιοάι]δτίοηῖς ποτιπαπὶ ἱποοη οὶ Πη115. 51: 
ΔΡυὰ ΡΙατοποπὶ {ἀππῖτιγ. Πλημμελὴς Θεαπὶ οἷ νἱτῖο Πι 
ῬΑΡ1]15.πποηάο ἤις 9 ἐγγᾶη5. πλημμελὲς ΕπΓΙρΙ 4, αιο Υἱτὶ 
τἰτατ. ΑσὐΠτοτοῖςς ἀθ πηιπάο, σλημμελὲς γὸ πδοὶ κόσμε 
πῇ κόσμου κυριώτατον αὐδολιπεῖν 9 14 εἴς, Ηρ 1) ἰητᾶτ 
ςἢιςι!ραηάϊιπι. Ρίατο , πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν πηλι 
δα. εἰ δεῖ γ᾽ δὴ τελευτῶν τατὶ τα πὶ σταη] ΠΟ σοΠ ΩΓ 
Ῥζορτον ᾿π[δητίς πιοτεὶς πεςοῆπτατεηι. ᾿ 

Τιλημμέλησις ἀο] έτιπι. Ἂ 
Πλημμελώς) μα ογγδητογ, γασὸ, ρεγρογαπΊ, τι ἐ ἱποοποίη 

ἀε Ξ᾿ μμελώς, ηιιοή μεῖς ορροηίτιιτ. «“λημμελιῦς λέγειν, ϑὲ 
πιδὶὸ [οι αἰ ει, ανλημμκελως γιγνομῆη ἐνέργεια»ἱά 6 
τα. Ῥίατο ἐπ ΤΊ πατο. κινύμῆνον «σλημρμελωῖς ὦ, ἀτείκτως, ΠΥ 
τὸ ἀσίτατιτη ὃς Ππιέλιιαπ5.9 ΟἸςοιο, πλημμελῶς δπιμελόμβ 
δηϊα5 στα ΠΞ. ΡΙα τη ΠΥ σατ. Ἢ 

πλημμύρα ας ὃ, ἰάεπη αιοά πλήμηραυπάατιο; δξι5 πιλτῖδεν 
ἱπέγα, 

Πλημμμύρκονγεγτὸ, νη 44 υπιπὶ ἔγαπρίτας πο Ῥτοςο! οἵα, 
ϑυγαοιίηοτγῃπιν τάς ἱπξτὰ. 

Πλημμυρὶς, ἐδὸς, Πὰς πλημμύρα, τα; ὃς πλήρη Πιις πλήμμηςἢ 
Ργορτὶὸ ὁ ϑαλώοσης ἔκχυσις εἰς πίω) γικῦ ΑἸ] τὶς ΠΊΔΤΙ8 88 
ξογιοῦ . δοσεάδητὶς πα ]5 δἴτι5 ΡΙλη, πηατὶς ἱππάδτῖσ' 
ἀϊδιυπι» Αἴμπωτις ορροηίτιιν» 4 οἴτυγεςοΤι5 αίξι5 [] 
{τυ π τῖ 9 π]αγὶ5 τεοϊρτγοοδτίο. ΤἈςορμγαίτ. μΠτοτ. ΠΡ Ὁ4 
τουοαρῖτο οἔζλιιο, συμξελνει δ᾽ ὅταν κ' σλημμυρὶς ἐπέλθῃ 
κλείδιων αὐ ῥπῆεῖν τοὶ ᾿ωρυμνήσια, ὅταν 3 ποίλεν εἴμιστωτις γύοιτε 

ῥιζων.Ἰά εἴδ,αἴτες ἀρρα πῆι ; ὃς αι δ τι γε χεγῖοΝ 
{τις ἀς ἀοςεῖι πιαγὶβ » ὃς τες μι ροπίτιγ, Γεὰ φιιπιδαῖαν 
αἰ(οτιπιϊηῖς στατία, Ψιάς ΡΙ1π. ΠΡ τὸ ἐβουπάο οαρίτε 97.1 
ἄοτιις,Οἱ 3) κρτειπεπλευκότες εἰσσήγίριλον εἰμανώτεις τε χὴ πλή 
εαδόξοις γγωέ δα χ᾽ ἃ ὠκεανόν, ΑΡΟ]]ομῖα5 (εσυηάο Ἁ 
τίς. σλημμυρὲς πειλίνορσος. ΠΟπιοτις Οὐγῃ],, ΒΕ κλύε ὃ θέλ 
χατερχομῆϑης ὑὸ πέτρης, τίω) δ᾽ ἐψ ἐπειξόνδε παλιῤῥόϑιον φέρε 
Πλημμυρίς, Τητογρτοβοπλημμυρα, κὶ τ ἀλὸς ἐ παιγείστεισες «ἢ Ἀ) 
γ- φοριὶ, καὶ ὀδάχυσις. Τῇ 41 Πραλβοατυ( ςετ αἰτιάτιο Πα 
πτατίβ ἀςςοίι ὃς γεςο ΠΝ Ἰγσι τι5 Ρογ αἴζταπι τίω πλὴ 
ἐχργοίητ, -ντ βιγὶτ δίζτιιβ ἀτοπίβ. Αταιε εχ Οὐῦόα 
ἀϊχῖτ 9. ΑΕ ποίᾳ. ΡΙ ἐπιπαγτλ τιν πἀοίαπη, Ππιλημμυρὲς 6 
(οἹὰπι ἐπιιπάεῖο ἤπιος ἐχυμάατὶ οὐγοαοπατίοναιο αἰαχύσε 
αἰιατία ἥπητ. Αὐἠξοτοῖςες ἀξ πιιπάο, γῆ πλημμνυεῖσι ὅτι 
μϑύη, τοττὰ ν πάις τοπα ρπαπεῖδιις ργό]ατα. Ῥμαίαγὶ5. ἐπ ἘΡ᾿] 
Οἱ δ) ὅνοι ταὶ ὅγηδ'ρ(οὺς ὃ ϑαλαίστης, δεαχρυστάτωσαν ἵνα τ πληΐν" 
οἰδὸς δεμψνγόσης γἐνεργδν αὐτὶ αὐ γβϑηται πὸ πεδίον , μμυ "δ 
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᾿ ᾿ ἤ,ῳ 

δ φὶ. ΓΝ Δ Ἔ 
ρίπι ΒΕ ἰρυχυρμυθίονὶ ὅρμημα 
Εν νῷ ἶ, 

ἼΠ 9. οἢυπλημμὺυ οὸν εἰς μεστὸν πεκαληρῶμϑμον, 
γπάονοχιιπᾶο 9 ᾿πιμ40 γ αἰττειιπι Πιρογρτοάίοτ, 

αἱ 8ί πλημμυρέω, ρχῸ ἐοάοιι Ν οι. Αθίσλημ 
Ἐρὶρ: τ᾿ : 

ΟἿτι5 τοταίος οἰτ, Αἰτιι]α ἔστι ἔογασηςπ ἴῃ ας 
Ἰπτταητατ,]ιοἱ ὃς χρον καὶ ΒΟρἢ, ἀϊοἴτιιτ, Εἰταα 
᾿αχίϑον δὶ ἤπητ ἱπῆχιὶ γα 1). Πα. ᾧ, 8ζ τύρμη » ὃζ 
ρα. 11.ε, Πιλῆμναι δὶ αὐγυρφυ εἰσὶ φἰοάδιρρμοι εἰμι- 

αἱ χοινιπίδες ἦϑ προχων δὲ ὧν ὃ ἀξων ςρέφετα,, ἩεΠοά, 

αἷγ᾽ ἀύτεον, τπο1σ]ὶ πιιϊτὰὶπι γοίοηαραητ, δριιά 
᾿ 5! ΟἹ]. πληΐμνν, 1, τροχοὶ χοινικές, [εἃ 101 πλύήμω σοττιι- 

τ; εοτὸν βδγγα τη σῃ ΣῊ 41|ο τα} τοῖα; πιο οἷο σο]]Πρᾶ- 
υυδέον πρὸς τὲ πλή μνίιω τας κνήμας σιδήριον, αιιο( δὲ ϑώραξ 
ΤΣ. 
είν. Ἰάοπι πλήμνω ἘΧΡΟΠΐτα οτίδ πη τοῦ πολα!ω 

κοτυλίσμίθ-,ν45 Π 1116 αὐ τυτ᾽ηἷς ἤρτιγαπι δος ἀξ5, 
πάο σουπρτοίϊιπι» 4ιιο ντεθαπσιγ ἰπ ΕΪΘιΝΠη115» 

ὁ την Πογίοσιιι αἰ » 4ιιοῖπι οτίαπη ἐς 1Ρ 6115 γα! πο- 
οσθοας ἀΡΡΟ δος: Ατβοπαιι ΠἴΌτο νπάςοϊπιο. Ης- πῆ, γχ 8 

ἀλῳ χρή, τῇ ὑστεραίᾳ, κἡὶ μέρᾳ ἐδ μυστηρίων κοτυλίσκοις ασληρδ -- 
ἰὐηιολ ἴ πλημοχόας. ἷ 

ἡλε ἠ ὰ Ἔτσι ΠΊ ἸΝΟ λα εῖτι. ἀτιῖ οτίατη ἤπς ται ρΥῸ ῥτατοτ- 
Ῥτατου σι πι» εἰ οχοορτο αιιὸ εἰ μή τι 4ιιᾶπ. 50-- 

ι ἀρ ἀἰχαιοῖς αὖ ὅρες εἰσι πλίμιλ δὲ, ρτατεταπὰπι ἢϊς, Αὐἰπο- 
ἃ Ρ]ττο "5 γάρ ἔξιν Ὅν. πλίω ἐγὼ. ποη ΘἰἘ Δ} 15 ΠἸΠ ἐρο. 

εἰν 
᾿ἀἰππὴ 
ἡμμυβ) Ί - ᾿ 
ἡ ὩἿΠ ραιιοὶ, Τ᾽ ιογ 414. 4114 5 ρυςῖοῦ ραιιοοβ ἐχρο- 
ΠῚ ὑαἷῷ σευυεδείτεγοιιυ 5 ΡΓατογημὰ τὺ αι ΠΠπ.1}} οοξηα δ ητν 

ὥμν ἢ. πλίω οἵσοι ταῦτα κοιλούσι ἐῤῥενα » ΩἹΠ ξοττὸ τηᾶτος ποη- 
τ γοοϊτατ!. Ασλτοτο]ος Πἶδτο τεγεὶο ΒΗ Πτου πατι.σά- 
αὐλίμλ ὅσα κεραυνὸς ἢ τι τοιούτον, ἢ ΕΠ] πη απ 4114 Π- 
τοῦ Κα πηθη. ὅςς, ΡΊΑτο εἰς Γι ορ. πλιὸ ὅστε κιὶ δι᾿ εἰρωνείδιυ. 
αὐπυπιατιοπδ, Αὐτ.1.4 ἘτῊὶ, ς 3.Ρ|Ατ.}. τάς ερισλωὼ 

τοϑίς. ΗΠ βοττὸ, ρυςτογηιαπὶ ἔοτ ταί οσλίμς αὔϑρωπος , ρτα- 
πὶ μοπιο. Αὐ τοτοὶ, ἐς Απίπλα]. τί ποτε δ πλέω τος, Ν Α- 
π Οτασ, ἰά οἰπς ργτοτ ότι πλίμυ ὧγ βασιλεις κριτελείφϑη,(ο- 
ὋΧ τοὶ εις εἴτ) σαρίτο τοττῖο Ποτογοποπη, Ατἰίζοτε!, 

[ἜΜ ἀϑυωότερᾳ ὃ) τὸ ϑ λεία σταΐτα »Ἷν ἰῤῥέγων γ πλίω αἤκτος κἢ 
“ἢ -, ϑῖς Οἴςοτγο δά Ατείσιιπη ς. Αἀ αιι15 [Πἰτοτᾶϑ ει τοίοτὶ- 
Ἦν 5 ΠΟ 105 Ἀ0}]α5 οηΐπιφάϊιις ΔΠΟΟΡΟΓΑΠῚ; ΡΓΦΤΕΓ αἰτα; 
ἯΙ οἷα; ἴδιο] ἴῃ ΤΓοΡ απο το αϊτας ἔππτ : ν δῚ ργάτοῦ ΡτῸ 
“ ᾿ν τιὰπι 5 ντ ἀρια (οἸ ππιο]. ἰΌτο τογτὶ οϑμνηῖς ἱπσοση- 
ἀ Ἱ ραξίοητος ργατοῦ σαϊοτίβ. Αὐ Ποῖα]. ἀ4ς πηιη60 9 κοί ὄξιν 
ἼΠ 7.ν. Ὅν. σευ «"λίω) ὠὲρ ὀῤέφελίθο ἡ αὐόμιχλίθ. 21 Π Ἰ4Θ τη 1δὶ 

ἰόρατος ὧν ὅμως πολίων χογισμῳῖ, 14 οὔτ, αἴ ταΐ ταητιστι ἔσῃ Πι 
1ϊς. ΠΟΙ ἀς πὶ. τῦτον ἔχε ὃ χδγον ὁ θεὸς ἐν κόσμκῳ 9 πσλίμὐ ὦτε 
ἔγϑω καὶ γῇ » Φη, αἴω βεξυκὼς, 1 ο[Ἐ 5 Π1Π| ιαζοηιι5 τις ϊο 
οὐκ ἴῃ ἐχοο!ο Πτιι εἰς. Πλίωδ οιπν Οεπίται, ντ πλίω 

της: πλίω ἑνὸς 9 [οτιιατο Πτμ}}} σαίτι. Πλ ὸ ΤΠ ΕΓΡΌΠΙ ΤΙΣ 
γε Αςοιιτίιιῖ5, ΑὐἸ ΠΟ Ρμαπ. θῳ, ὁ ϑέμες σσλίω τοῖς μαθὴ- 
ν. πλίω ὥν δες. ὙΠαοΥ ἀϊά. ἐσένα πλίω εἰριστοκρίτη δ 

«ἀπάρτι οἱ τυ» εἰρηκότι γινώσκω μῆν» 4 εξ 9 ΠΘΠλ Ποῖ ργατοῦ 
ἐγάτοπὶ ΗΠ Ρραυο μι δραγτίαταπι ἀἸχη{π σορποίς! ΠΊ115» 

τι5 ἵπ ΓΥοαΓρῸ; «ολίυ) ὕβριν γἷκι γίνω σελ ψιν χων. Ἡλι 
λτιϊοϊρίο. πλίωὐ μηδαμως ζωγροιώ τας 5 ποιὸ ΠΟ ὙἾΠΠῚ 
ΠΌΡΙ.τΟ ἀε Τιαρῖθ. πλώῤ, ρτὸ [δἀ.ταπηεπον γε ὑπηον 6- 

ζω [πο π; σαρτοΓιλ ΠΑ ]1 οι [ς4 41 1061}}.1π|ὸ, 41}1π| τα ητιὶπ]. 
ὅν ὨΓΙΙΠῚ ΤΠ ΑΧ ἰΠῚὸ. ανλἑμὶ δεχοίζετε,ε δὲν ὁμο ἀρεῖτεγ ΑὙἸΠ ΟΡ μα- 
δἰ ὦ ἔςτω κυύρι(θ. αὶ ϑεὸς ἡμὴ!" μ᾽ σοῦ. ταπτιιπι Τ᾿ ΟΠ Ώ15 ἢτ 

ΠΝ ἰΣ 
Μη ἐὰ 

ἽΝ. 
ἰπιθῶ 

ΠΠ 
Πρημὶ 
ΠΌΠΟΙ 

ΔΙ 
μ᾽ Π 

ἵν σοαρῖτα ργΐΠΊΟ Το τις. εἰ πεφυλαγ ρα τοὶ πταιεἴδύφκαι εἰσὶ, “πλίω) 
ἡ ναμεὸς, 8ζο. {1 πχιι 41 ἡχπτ ριιο γι» πγὰχ πιὸ ἃ πη] 6 γουσαρὶ 
εν πὴ δτὶ ρτίπηὶ Κοραπι. πλίωὶ αἰεὶ τὸ ἔϑος ἐχεω ἐδεμίαν ἔχί ὁ 

οὴς τὸ πείϑεόδει ατιο Ιοχ ρεγ πα φασι πα Π]ππὶ τοῦ μα - 
ἿΠ εχ σομἤιοτιαίης, ΑὙΠ.1.2.Ρο].ς,6. Πλίω ρτοὸ χωρὶς - 

ἢ ΡΙατο. 
πἰΠ «δά, π᾿ ΜΙ Ποπυϊπιις»ατταπηοη, ταπηοτῇ [εν ογιη- 
{τἀ τατηθη. Ηθγοάίδη. , πλίω ξωυεζόνσειν, [πὰ τάπης ἀ0- 

ἍΤΙΙτ τοίη. πλίμλ δμ, εἰ νὰ τοιούτον ὑφίςασα!ῖ. ἀτταπι ἢ ῃ 
(15 Πιίς!ρ᾽5.14επ|,πλίω δῃ, ἄπεϑι, Βατ!5,ασλίω μοὶ τὲ αὐ 

Ὦ 
Ἐ: [2 

μη ρτςτογα δ πη, ὃς ΠΟ ἐκ αἰδαλλύλν)ντ χωρὲς εἰ μι) δζ πλίω) 
ΑΤΠΤΟ. τ οεταρηγΓ, ὁ γὸ αἰϑρωπον υἱγιάζει ὁ ἰατοδ)ων,αλίω ἀλ- 

συμξεζηκὸς, 

ἵπ τ, ΡΙΑτ, ἄς Τ,ερ πλέω αὐ μιὰ λαίξῃ, δ. ς. οἱ Π ἀσρτοβει- 
ΡΙατ.ῖπ ϑο]οη. 
᾿ Ῥτὸ ἄτιπὶ πιοάὸ. σαρίτε οἔζδιιο,, [τί τοτεῖ] Ἀαριι, 
ϑήσεταί σοι ὀῤὴρ,πλίω ἐαὐ φυλάξωνται ταὶ ὁδοις αὐ δ, ἢ πὶ 

ΕΓΕΓΙΓ θα το ΥἹΓ. πιοάὸ (δτιιαιιεγίης νἰᾶς ἤι45, Ετ Ρτο ηἱῇ; 
ὁ ἐαὴ μιὴ ἐξέλϑῃ, ΠΙΗ͂ Ἔχϊογῖτ Ατιοτε 65 ΠὍτο αιητο Α- 

' ἈΠ ΤΠ πὶ, 14ειη μσλίῳ χήρρς ἡ χιήοχ γγύνται,αλίω ἐὺ ολως μετα 

ΠῊΛ 4δι 
" ᾿ 

πῇ» ΠΙΠ ργογίμπι πιυτοιιτ, ΤᾺΘΟΡ Ἀγαίδτας "δ το “ξοιπάο; οα- 
Ρἷτς 18, ἀς Ολιμῆς ΡΙδηταγιπι Ὅογατ, πλίω ἑαὶ συμφέρῃ» αἱπ 
σοπάμιοατ, γῇ 

Πλίω εἰ, Ὠἰ Π’ οι π οπο 5. ασλέω εἰ μὴ, ργο ξοάοσῃ υλίω εἰλαμ- 
ζαϑοιυῆν» {1 σοὶ ρ᾽λπλι5. ΝΑ ζαηζοριι ἐπ Οτάτίοπο, σοὶ ζω εἰ φελ- 
λοδοχοορῖο ἔμθετς, Οαζα [ἶδγο φιαττονσαρίτς 18. ποτ. ρίαπ- 
τατ μη), λίω) εἶτι, ὃς εἰ μήτι, ρτατονιατη ἢ 4υϊά, ΤἈΘοΡΒταίζις 
ἰθτο ΡΥϊπηο»αρίτο ἀφοίιπο ἐς σαιηῆς ρίληϊατ. ῬΙατο Σ ἄς Κε- 
ΡΠ. πλίω εἴτις ἀπέχεται ἀυτί, "ΠῚ αμυῖς αν Πτηοῖ αἱ οουπλίω εἴτις 
γέγρνε, {οοτατ. πλίω εἴτις ῥίψειε, αἴ ἢ ἢ φαῖς ργοϊοίατ, ἸΝάξαηζο- 
Ὧ1|5 ἱπ Οτας. το ὃ ὅπη μδονται . εἴ ρρν ὀρ ϑεῖν ασλίων εἰ τινων ὀλίγων » ἰᾷ 
οἴιχια αιισοπὶ το είσαγαης ἀσζουίις Βογόγο ΡΑιςῖ5 οχοορτί5, 

ο, ὙΒΈΟρΗ.].2.ς.3,.ἀς σδα[ ρίδας, 
πλέω ὦν Ρτατογαιὰμι ἴῃ, πλίω ἐν ἑκφίστοις ποιήσει ἐς αἱμέξει, αι ἢπ- 

δ Πς ταιπθη Γαοῖςε γΥ σοι ηἷτ » Αὐζους!ος ἰἶδτο 4. Εταίςοτ. 
οσαρίτς δ. 

Πλ μι δ) σμικρὸν, ΟΡ ἢ. ατλ ὀλίγον, 
Πλιω ἢ. ρυατογαιὰπι. ΑΛ τοΡ ἤδη, νεφ, Σω, ἔχέ τί; Στροὐδὲν γε πλίω 

ἡ τὸ πέθ' ἐν τῇ δεξιᾷ, ῬΙάτο ἐπ Αροϊορία, ὥδηλον παγτὸὲ, «“λἰω δ΄ 
τῷ ϑεῳ, 

Πλίω ἵγανντΡΓΟ εἰ μὴ ἵνα. Πεπιοῦ,, 
Πλίω κα ϑύσον,ηἱΠ απ τι) 1 φιιατοπιὶ5)Π1Π αἰ Φηργωτογαιιὰτη» 

Ρτατογαιὰπι,ιὸ ἐ, 
Τίμα, ΘΓ ΠΑ ΠΏΣ ΡΓΟ φελίμὶ ϑιηα, ΑὙ  ΠΟτο 85 ψιᾶττο Εἰμίσοτ. 

φεὶς «ὅν σιν ϑ εὶς αὐ ἀἰσιιρήθεις αὗτο ποιήσεις σλίω διὸ ἐν ἑκοίστοις 

ὡς αὐμόζει, 
Πλίω μὴ. ρταϊοτγαιὰλπι, πιοάὸ ρπ,ΑὐἸορῆ, 
Πλἰμ ὅσον, ἈἸΠ αι. Ν αζαπζοπι5 η Οτατίοπ, τούτῳ πὸ αἴ ϑεολογίαξ. 

εἰκοίζειν ἔχω καλέω ὅσον ἐκ, “4 ἐναντίων, πος ἜΧοΠΊρΡΙο ΤΠοοϊορῖας 
᾿πηαρί πο ΠῚ ΔἀΔιπηθγαις ΡΟ τιπὶ, πἰ ἢ ηιιὸ 4 τὰς να σοπεγαγία 
Ῥγοσρα τ, ὄζοι ῬΓΟ αιαι θη 8) ΡΊ]Ατο ἀο [μαρ.νο] αἰτοῦ αιιάτηςΧ- 
σερῖο ἤς, δίς. , 

Πλίω ὅτι; Π11 αιιὸ Δ, ργατογαιᾶτη αιιὸ 4. ΑὙἸΠΠΟΡΒΔη. νεφ,ϑναφερρυσ᾽ 
ἐδὲν ἡ μὴν οὐ εἴνοι,, «τλίω ο τι ψηφίσματ᾽ καὶ γρορίφεστι, πλίω) πῷ 8. ὅτι »ἠἱῇ 

πιιδά,146π|. πλέω ὅτι κὶ «σλέον ἐντοιεῖϑει, ταιπες ἢ Ρ]υ σιιίαπη Ηἷς 
ΤΕΡΕΓΙΠΠι15. ΝΑ ΖΑ ηΖΟΏιΙ5 ἴῃ Οτγαζίοη. ἐκ εἰδότες ὅτῳ γγύοιτο, πλίω 

ὅτι ὠρωτος ἡ δεύτερος.» σρῖτος." ὁποστοσοιώ εἴη, ἰσηάτὶ οἰ] ἤοτεῖ; 
Ρτατεγαιιὰπι γε ΡΥ ΠΊι159Υ Ο] (ρου άι159ν 6] τογειμβν οὶ φαοταί- 
σαηαιις οἴου, ΡΙμτ,ΐη Τγο. ; 

Πλίω ὧι ὁμοίως. οτί! πο {πΠ1} τον ΔΎρυτοΡ. 
Πλυμοδία, Ης γ᾿. καὶ πεατλανηυῆύν, τὶ ἐρϑὴς ὁδοεῖ σουτέστιν ἀδεκος, ἴτα γε 

«λίωοδία Τοηϊοὸ ἀϊςατιιγ ργὸ «σλανοδέα, ἃ ΠΟΙ ΠΟ πλανοσιδ γᾷ 
Θγγαῃ5. ΗΠ ΟΠΊ στ ΠΥ ππῸ λη ΜΕτοιιτ, πεντηκονσ᾽ οἰγέλης οἱ πετέμνε-- 
τὸ βού ἐριμύκοις «σλανοδίας σ᾽ ἡ ́λάυνε διαὶ ψαμαϑώσεα χῶθον ἴχνη 

δποςρέψας. 
Ππλίωτο, ἃ πέλω,αλώ, Δρρτορί πφιαθαησ, ἔπλδωτο, ἐπλησίαζον, ἢΓγεζον. 

Ἡιποσιις ἵτοπη ργὸ ἡτιρ οραπτιγ. Ποοάιις τη ΤΗοορο.μίνεθ- 
«λίωτο φρένες, το ότο ργαοοτγάϊα γορ  ραπτιγίεα πος ἃ πλῆμμ 
ἱπηρ] θοτιν τάς Πιρτὰ ἴῃ «λόμι, 

Πλὴξ, {πἰπλι]τις 4110 ΒΟ 65 ΡΙΠΠ ΒΊΗΙ. 
Τλήξιανπος. ει, ὁ 64 1165. ΘΠ ΠΟὐμγι {πἸπιυ]ατογ πολεμικὸς, ἀοταϊτοῦ ε- 
“ΠΟΤ ΠῚ: σο τ᾽ πλῇ ξαὶ «δ ἵασοις, 

Τλυΐξες τως» Ρετοιι ΠΡ} {τί ο. ΡογσμΉΠ|152 ΡῈ} {ι5, 
Πληρης Εἰ. ὃ κὸ δ] Θηι5, ὁ πεαληρωμί 8. ,ἐμπλείθο ρογβο ἐγ 59ἐατία- 

τι 15} ΟΡ  ετισυργαρηδη5. αν λήρει χ(δὲ» Ρ[ 6 πα πλᾶηιιν πος εἰϊ 5 ςο- 
Ρἰοίδ, ργοιτκὸ,ας Ἰαιιτὸ, ἐφϑόνωῳε»νὁ δα ψιλως, κσλύρης ῥίζα,ταάῖχ ςαἱ 
Ἰοίμ. Τϊοίςουϊ ες ̓ἶδτοὸ τουτὶ, αρίξο 41. «πλήρεα ἔτεα τέοσαρα 
τοτιΠΊ φια τὶ ἐηηλιτη. πΠλυρέφτατος, ΡΙςΠ1ΠΠγηιι5. ἘΠ  ΠΊ6 8 
ἴῃ οο ᾿ἶδτο χιιΐ λόγος τέλει. ἡ ςγ ἰξιιγ 9 καλως Ὁ ἀυτῷ ἐφόϑη, ἡ 
πὐλυηρέστατος πάντων “0 εἰγαϑων, 

Πληρωτικὸς τ ΡΙ ΘΏ5)ΕΧΡΙ ΟΠ 5. ΓΟΡ ΘΠ 8. Ἢ 
Τίληρρεῖαιἱπιρ! ςοτ,γεμίζομα,. ΕΠ Ιρροσγάτος ΠΡτὸ (ςοαπάον ρΡ μος 

τὶ [πλν πάθοϊπιουῥά ον πλυρούτει ποσῶς κα σιτία, ἔΔΟἸ [15 ΟΠ ᾿πΊΡ ΙογῚ 
Ῥοτιι, ιιὰπη οἶρο. πΠληρρδῶτε 5 οτίδπι {ππλΐτιτ ρτο ρεγῆςῖν 
14 εἴπ, τελειούόϑε: ντ ἀρια Γἀτῖπος ἱπιρίογενϑί σοιῃρΙ ογο21α οἵ, 
Ῥειβοοτευργαίξαγοναιιο πποάο ΡΠ π.ἴη ἘΡ᾿Ο] ἀἶχττ » ργοπις- 
ἔπτη ἱπιρ]ογο, ὃς αΠ δὶ ἔρεπι ἱπιρίογε: Ετ Οἴοργο ΡῬγὸ ΟἹ μξτῖοΣ 
Ῥτοῆτοτι 4ιιοα ποη ΡΟ 5 ἱπιρίογς »αιοά ἱπηριιάοητία δίϊτ,δες. 
Ωὑο Πρπιῆσατιι π!τοτὶςϑ ἴῃ ἴλογα ϑογέρειιγα νογθιτη Οτςοῖ 
{απιϊτατοντ Μδετῃ.. σαρῖτο ργῖπιο 5 ἵνα πληρωϑὴ πὸ ῥνϑὲν ναὶ αϑ 
Κυρίν,ντ ἱπιρίἜγοζιι Ππιιε ρεγῆσογοτιτ αιιοά ἀἰέξιιπι εγαῦ ἃ 0 
ταΐπο. ΡγῸ 4το ἀἰοῖς Ἰ4οπι Επιαηρο!]. σαρῖτο 13. αὐαπληρρϑῶϑει!: 
1ολη.19. ἵνε καὶ γοκφιὶ πληρωϑῆ. Οτοσοτ, μα μοι γε ἐκεῖνο τυληρρεῖ- 
ὅτι δοκεῖ κριϑειρώς, Τιληροδδει δτιαπηγντ ρογπηθἶτα ν ογρα» Ατ- 

εἰςὸ Πιπηΐτατ Αὐεῖα, ἤοιιτ συμαληῤφάνϑεη ΡΓῸ συμιπληρφίωῦ » ἀρι 
ῬΙατοποπι ἴῃ Τ πιο. Χοπόρμοη ἰη ίεχτο, Ε ψωικών, μοίλα ὃ- 
ξέως ταὶ γαῦς ἐπλυρφότοιν Οἱ ταπιοῃ 414 πληρώσαι (δΠιΡοΓ [Ὁ] οῖ 
ἀϊςοτο ἀιδίταιιτ Βιιάαπις πιιπὶ ἰςσοπάϊμτι Πὲ ἐπλυίρου τε. δε 
μας [Ιεξξῖο σοπβτγπιατί οτίατη ἴδοτγα δογίρτιγα : Πἰς οηΐπῇ δὰ 
Ἐρμεοαρῖτε ργῖπιο ἀς Ομ το, τὸ πλήρωμᾳ καῇ ποίντα ἐν πεὸσι πλῆ 
εϑυμβῤα: ΓΠτογρ ο5. σοση ἘΠΊΘυτιμτι ΟΕ15 411] οπλπία ἴῃ οπληῖος 
{παρ το πληρρευῦπος κἡ τελειουιὅτος: σεῦ ΘΟγορ ρα Πιϊὲ {απιὶ γο- 
1τυοτίτιντάς Πρλῆσμα, , 

Τοί.:ς ὃς 



αϑ8: Π.ΔΛ 
ΤΙλμρρφορέομαϊ μμούδομα) το μαυϊὰς Πληρφφορία. 
Τιληρφφυρέωγμοὐ σαν, ἈΚ δον ἴα α ΤΙληρφφορία. ἀὐωμώνονν 
Πκηρφφορία, ἀφ. ἦ, αιτας νοχ πη1 8] ντάθτιιγ σιιπὶ [15 ἀεν τὶς ἔστ τ 

εοπάαρος ὦἴπ δητερομ τί πτα αὐτὸ τῷ φωρνγοοπιροτίγο, ἀοργα- 
Ἀεπάογο,ντῖ ἤτ πληρρφωρία οὐ αὐληρὴς φωρία γ ΡΙεη4. ἀςρτοῃοηῇου» 
σαχοϊ οίξαπν ἐπάἸοίιτι. ἔλεγχίθ' κὶ αἰριφανὶς φαώρκον Τοίςρ ΒΟ, 
πιο ἀς ΡΙ δαὶ Πάνο τοι εἰ πιοπίο δὲ σεττα Ρτοθατίοης ἀϊεῖτατ) 
Ῥίεπα γοὶ ἱπιιοπί ρατα μεγοορτίονοχ απ Πάρος πε τεῖ ςοπιρεῖ- 
ταῦ : δίης πληρφφορία αι] σογτίτιιάο Πιιο σογε σατο ἢ 1.ατὶ- 
Ὠΐτας ράτογεταγ 5) σοττᾷ ρεγίιαῇο: δί πληρφφόρυμαγ α!οἀ σοπη- 
Ῥετγτιιπ) Ῥ᾽οπΙ ἢ πιὸ ἀτήϊιε ἐχρ] ογατιιπιοῖτα ντ σεγτο σογτῖι}8 Πτν 
γε Ἱρίαπις ΤΙοαυταγιτα 15 οἰ ὅηποτνμονικὴ πεποίϑεσις, τὰ }}5 Πάε5 
Ογ ίδηα πο ἴα ορί παεϊοπογίε ἐπ σεῖτᾷ ρογπιαποπς ροῆτα, 
Ῥαυΐις αά Οο] οἵ, 2. Βὲς παίτα πλούτον τὶ πληρφφορίας ὦ σεωύσεως: 

Ἱπτογρτ 4 οπηποιι ὀρ ςητίαπὶ σεγεὸ ρεγία (αν ἰπτο ΠΡ οπτὶς. 
ΑἀΗδεῦταος σαρῖτε ίοχτο, ἐνδείκνυϑεο πὰ δίωυ Ὡρὸς τίωὶ “τληρρ5 
φορίαν τὶ ἐλπίδος αἴχρι τέλοις :1ΏτοΓΡ. δὰ ρίοπαμη Γρεῖ ροτγίιαίιο-- 
ποῖα.  ἱρ. ἐχριοτίοπομι, Ἐτ αὔδγωγα [ἀπτ Πληρφφορέω, 
Ρίεπὲ σοπΊρτοιογοοτίαπι τοὶ ἢ οιλιι5 Πάοηι ξλοῖο, βεζαγούικαι κὸ 
πιστούμω 1 ἐο Πρηϊβῆσατιι Ν]ρίδη. πιίπὶ πιὴτη Γοχίςϑ ν ἤις εἴς 
γνοῖῦο (ειτίοτατγα : οἱ ἱπσογζατο ἀριιά Ρ᾽διτισηι. ΟΡ ΟΠΊταΙΓ, 
αἱ ἀἰοίτ σεγτίιις ἐδσογὸ δἰ ἱσυῖνντ ν γρῚ] σογτιιπι ἕασογο Ὡς ΒΙ- 
ἐπὶ, ΟἸσοτισουτίοταπι ἔλσοια ιιοπηρίαπη : [ἃ [ατίπα ἰθοιιτῖο 
δὰ ρεγίοπαπι γεξεγτιιγ,ογασα 44 γοπε : ντ, ΓΕΠῚ σΟΓΓΔΠ) ἔχςοτε 
ἀϊεῖς Τετεης. 14 εἴ, τὶ πληρφφορεῖν, Ραμ], (οιιπάα αὐ ΤΊ ποιῇ. 
σαρῖτο νΓεῖπτι. ἔργον ποίησον ὄυαγγελιφ οι, τίυὐ δυακογίαν σου παληροφό- 
βησον : ᾿ΠτοΓΡΓ. πὶ π {6 γ}} ταῦ ρ!επαπὶ βάεπιὶ ἔλοῖο. Πληφοφο- 
ραν οτίατη δά ρεγίοπαπι γοατιιπ 9 1ᾳ εἴτ 4 ΠΠςΗἱ ἀςπτοπίϊγο. δέ 
βάεηι ξαςϊο,ργοῦο οοττὰ ἀοιποηίτατίοπε τοπὶ ἴτα [ς παθεγε, 
ἄμ Οτεῆα Ροιίςϊ5 » πολλοῖς οἰ χόγρις κὶ ὅρκοις «σληρφφορησαντες με- 
γαξυζον, μόλις ὅμως πείϑουσι ὡϑὸς βασιλέα αὐογγυέῶτ.14 εἴτ, τε ρτὸ 
σεῖτο σοπηργοθατα ν ἃς ρ᾽απὸ ξλέϊα Ἂς Μοραῦγχο. ΤΙληρσφο- 
ερἶμαι ν οτὸ εἴπ ςοττίογογ γΊρίπο 5 οεττῖον Πουοοπιροττιτη δί 
ἐχρίογατι τι παῦςο. [νατὶπὶ ἀϊ σίας ςοττὰ νος] σεγτὸ [οῖο. ὃ Ῥτὸ 
σετῖο (ςῖοι: ὃὲ αιισὰ πιΐπιι5 οἱξ ( ἀιλπτο πτῖποῦ ορὶ πίσ [οἰ θη" 
τἰὰ ) σετέσηι μαῦςο , Ρτὸ ςὄττο μαῦθο νεῖ ριιῖο. ΕΠὶ ἰσίταγ 
δ'ληροφυρεῖ ἁπτει τὸ εἰδέναι κ, πεπεϊάγει. ἸΝ 4 τα αι ἐετγτὶ αἰ 6 ςό- 
Ῥογίε ὃς τπᾶπὶ τοποῖγ νῖ Ἰοαυίτιιγ Οἴςογο 7 νὰ σογτ Πιπὴ5 τοὶ 
ἐχρίογατὸ ρετοορτα ὃς πιαηϊξοὸ σοπιρετι δὲ ρ[ ἐπὶ ΠΊπλο το- 
{ιιπιοηΐο ρεγίπαάεταγ πιϊηἰπηόχιις ἀιηἰταττῖτα ντ σλυρφφοροί. 
μαι ἀἸϊξχιιπι νἱ ἀφατιιγ 4ιαΠ πλήρη πίστιν φείδομαι 5 14 εἴς λαμφαΐω, 
γο] αλύρη φέρομαι τοὺ ωρὸς πίστιν ὃζ «σληρφφορρεμωι ν᾽άδτιιγ ῬΓΪΙ5 
ἐπ νῖι ΕΠ αιιὰπι σληροφοριδ 7 Ροίζοα ἀετοπι ν Πιγράτατα [ας 
αὐχίιιπ πληρφφορώ Δα ΟσΊαπη ἴῃ ἢ σ ἢ] ἤσατίοηο 5 ΠΟῊ ἴτοῖπι ἴῃ 
ετυπλο ορία γοτῖποηϑ : 4185 ΠρηϊΠοατοης αιιοηια ἀπα!οσία 
(εγιατα οἰἐ ἴπ πληρφφορία: τα: νΟΧ ΠΟὴ ἣτ ἃ πληρφφορέομα το 
τα ιλπι ἃ «ληρφφόρί- {1 οἴει ἴῃ ν ἢ". ΠΟ τ ΤτάροΖ. ἐμὲ πολλών 
ἐἰκουγγαων ἴεἴξαρνον «σληροφορηϑεὶς γεγγνή ὅϑτι , μηδὲν κεκ τῇ ὅτῳ 5. Οἱ ΠῚ 

ςοιπροτ ἴον ὃς ρτο οεττὸ [οἰγοτ, ας ρας πὶς πε τὶς διιάϊεπτί- 
θιι5 9 Ζιϊςαιαπι ρο ποτα, δῖς δά Ἀ οτηαμ. σαρίτε 4ᾶγτΟ 5 κὸ 
παληροφορηϑεὶς ὅτι ὃ ἐπ ἠγγίλται διυματος ὅξι κὺ ποιῆσαι γ ἰητοτρ. Ρἷε- 
πὸ ρεγίπαῇις. Καγῆις δά αὶ ὁπηδπ, σαρίτς 14. ἕκαςίθ. ἐν πῇ ἰδίῳ 
νοὶ σσληρφφορεἴ ὅτι, ἴᾷ εἰἘ 5 οπλπῖς ἴῃ ἴητε Πρ οητῖλ. 41} {α11ς {1|8. 
ςεττὸ (οἷατ ὃς ρογ[τιαάεατιγ, Οὐ θιι5 » ᾿ποοττοβ δηΐτηϊ πο5 οἵα 
ποι νις Αροίζοϊιι5 5 δι αι] σα Βατη οἰιπὶ ἢ: Πτατί Ομ ἀσεγο: 
οὐπὶ οπτης σιοάςσιπαις Ππς Πάςνρεσσατιτη Πτ: Πά 68 αὐτὶ ἢτ 
Ῥοῦ νοῦθιμπ Π οὶ : ν πὰς (ΟΠ πῃ πληροφορίᾳ σαρίοπάα, ὃς ποίτα- 
ΤᾺΠΊ αὐτί οπιαὶ Ρίεπαςντ ἤς ἀἰσατῃ 5 σοττϊτἄο, Ττίηιι5 ἑπτεγ- 
ῬΓΕβ ἴτὰ νόγεῖσ . ν πα 1 (τις ἴῃ ἀηπίτηο πο Ρ᾽ πὸ σοττιι5 εἴ. 
Βιιάδειι5 νογὸνν πα Γαι Γαι! σοττιις {πὶ πηφητῖϑ {παρτν παι Γι Γτς 
εοπιρογίιπι μάροατ ἡ πιρητα σοηοῖρῖτ. Ας ἴῃ οἰτατῖβ εχό- 
Ῥ] ἐς ἰος νουθιιτι δά ΡογΙΌπαπη τὸ ἔοιταιγ : οἷς ὃς νδὶ δά τοπι ἰ- 
ρίαπι: νῖ πεσληρρφορημῆσα ἀἸςιιητιιτ» οἃ Ζιιοτιμη οἱ ἐλέλα 465, 
14 οἤ,σοπιρεττα ὅς ἐχρίοτγατα : Ποιτ σσληρφφορηϑεὶς εἴς 611] σοτ- 
τῶτι Ρογ[ια ΠΟ ποπὶ σοποορ τοσοΥτι15. ἔλέξιις 5 ΠΟΥ τίογατις Ὑ]- 
Ρίδπο : Ετ ιιοά ἀἰχὶς διιοτοιίας ἴῃ Τ δοτῖο : Ρογπὰποηίΐίαιιε 
Ρ΄εμιις οἰ έζα ἔλτο δρὶ; ἰά εἶδ, πσλυρφφορηϑεὶς. [πιολ5 1η Ῥτοσιη. 
Ἑυδην, Αἰνατείξα το διύγησιν αἱρὶ “ἥκα᾽ πεαυληρφφορημλύων ἐν ἡμῖν πρᾳ- 
γιθότον: ᾿ΠτΟΓΡΥ ΟΤΠΡΟΠΟΓΕ ΠΑΓΓΑΓΙ ΟΠ ΟΠῚ ΘΑΓΙΙΠῚ ΓΟΓ ΠῚ) 1- 
σιιτ ρίοπα ἤάος ποθίς5 ἐλέϊα εἴπ. Απγῆις σαρῖτε οέϊδιιο ἘςοΪο- 
Παῇις. Οἴτι ἐκ ἔστι γινομήη αὐτί ῥῥησις στὸ δ᾽ ποι έντων τὸ πονηρὸν τοι-- 
χυὶ, διὰ τῶτο ἐπσληρφφορη θη καρδύα εὐ εἶν “1 ὀὐϑρώτσν ἐν αὐτοῖς τῷ ποιῦ- 
σαὶ τὸ πονηρὸν,14 οἴ. Οἰοπίαι ἀς (οο! ογατῖς ποη σοητίηηὸ ἴπ- 
εἰϊοίτιπι ἐχογοογιγοοο ἤτιντ οχ ἀπΐπηο ροσοαγα Πουη]ΠΊθ115 ΘΟΥ 
τιιπὶ ἤτ άταιο Ρογἤιαἤιπη., ν οἱ οδἤίπατις Πτ ἀπίτηιι5 Ποπη 5 
δα ρεσοηάιη}. πη αι ά εἴδει πσληρφφορ εἶ δὲ ̓οπτπος ν ἀθητιγ 
ἰπτεγρτοτος ἱσπογαῆε: στ νης τα νογτίτοαϊα πῦ ργοξοις- 
τιγ οἰτὸ σοπῖγα πιαίος ΓἘπιρητῖα. 9 αδίσιις τάπχογο ν]1ο ἢ] 
Ἰιοπιϊηιμσι Ρογροῖγαης πα: ΑἸτοῦ νεγὸ υἷα ποι εἰξ ςοητγα- 
ἀϊδῖο ἐλεϊςατίθ. πιά] οἰτὸ, [4ςο τερ  ετῦ οὔ σον Αἰ Ἰοτ Βοιαὶ 
ηἶ , ἰπ οἷς ντ [αοϊᾶτ πιά! , ΕΠ νογὸ σσληροφορία Ἠ εἴη βεζαότας, 

Τλυρήω, με, σώ αν, ωχα, Ἰτη Ρ] οουίτ ονεχί σου ἱά οἵδ, ρογῆςίο; τελειώ, 
ΡῬΙατ,ῖ Τ ὡς ὅγε τέλε Θιαριϑμὲς χοῤνε ὃ τέλεον ἐγμαυ αὶ «τληρρῇ τότε 

Πλήρωμα,ατο ςγτὸ ̓ ς πὶ αιιοά αἰασσλήρωμα, εχ ρΙ οτῖο Οἷςε 

ὡ ν᾿ 

δοίοίαξο ρει δόσις πυτηεγο αδίο! ατιιπι ρεγβς δε ἀπιαι 
ππὶ τιιας σοι ρὶ τὶ ἀξηΐ αι, ΟἸσογο. Ποπιοίτποπ ἀς 
πεκσλυφωυῆδον δυκά στήρμον. Α ἔλῖτι. Α σου (ἀτῖτι. ασληρω πίων. 
(τερατο, Τ λιιογάϊ4ς5.Τληρρωῦ, ργο ἱτιρί τς, 14 εἰ 
τεπὶ τεάφογο, Κ 146 Τελῦσμα, Πληραῖσαι τας ναΐς. Ο 
τιῖπι οἰ ΠῚ ργαιθέτς, ο] αΠΠατίοϑ πλ]Πἶτες ἱπηροης 
ὄλετι ϑένα!. Ὁ «πΊο [ἘΠ ΘΠ, κα τοὶ ἀὐαιλώ μοι τα πσὸμ τοι ἐκ 
ἡ ταὶ ναῦς ἐπληροίυῆο αὐτοί, τα ναῦς «αλήρρι, ΤΟΣ 
ςοπιρίεθδητ; τῆ ανϑρώσσων δηλονότι, ἴΠτοῦρΓ. πεσΐληρα 
ἀτιπιατᾶ; Παιι6 5914 εἴτ, ἱπίπγιι 5. πολλοὶ ἐπτληρω ϑυμάν 
τί σοἰεπιιι5 91 πλα τἰτ ἀπο πι ὃς τη σπιιπι πιππογι 
γίάε πλῆρες ὅκα, 

«σλήρωσις Ρ] Θηἑτι4ο ΡΠ. Ρ] ομἶτας ψΊτγαι.. γε σοπΊΡ 6 
Ρτορτῖὲ εἴ συμαλήρωμα: αὔδᾳ πλύρωμα γεγὸ ἜΧΡΙ οΠΊοῃ 
ποσδοἱα εἴτ, αἰρίοσόμα ὃς 441 υτόρ πλήρωμα: ΠῚ ἐχρὶς 
ἀςείροτς θοὰς ἀυτὶ τῷ πϑούήωμα νὸ ὑποχώρημα : αἴ 
τὰ Ππιις γεσγοπηθητα ἜΧρ᾿ ἐδητητ οἷ οἰτνε χα ΠΙΔΏΤΙΙΓ, 
τὸ ἀριιᾷ Τ᾽ ογθητίια1 57 τοῖο Τλοηᾶτο 5 ΡΓῸ Ἔχ πα Πῖγα ΡῸΠ 
φιιοά ἄσρίεγο ἀἱοῖτ ΘΟ] ιπις }}4.1τὰ πλήρωμα ρτὸ τα Ὁ 
ἀπε ροίας Ασὐητοτο]. "οἰ τὶς, τοττῖο, Εἰ πλείοις μή εἰ 
διωατοὶ πλήρωμφᾳ αἴοαα ἐὥτι πόλεως ῬΑιοΐΟΥΟ5 ΓΑΠΊςΠ ἢ 
Ροῆτης ἱπυρίογο ἀα τυλπὶ πιιπόγιιπι οἰπτατίς. Ῥαιΐις αἀ] 
τος σαρίτε ργίπιο ἀς ΟμυΙτο, τὸ πλύρωμα τῇ κα αὐτα ἐν σᾶσι, 
δϑυμδῥτ τ ΠτΟΥΡΓΟ5 5 ΘΟ ΠΡ 6 ΠΊΕΠτΙΙΠῚ Οἶι15 4111 οπηηΐα, 
Ῥιι5 ἐπ ρ]οτ: ν᾽ Πιρρ᾽ οπιοπτιπη ἱπερτὸ αἰ χογῖς : Εἰς φηῖ 
ῬΙεπιτιιάϊης ἀρῖτιγ: ἀπ νοςε οτίαπι γοξχὲ ἴῃ νεγγοπάα Ὁ ἫΝ 
γήις οἰ νοτας ἵπτογργες.  αγῆης Δ4 ΟΟ] ΟΠ. σαρίτς ἴδ ΕΓ γηι 
ΟΒτίίζο, ὅτι ἐν ἀντῃῇ κατοικεῖ πϑῦ τὸ σλήρωμα ἡ ϑεότητος σωμα' ἣν 
καὶ ἐστε ὧν ἀυτῷ πεπληρωμῆθοι : Ἰητεγρτεβ , Νά 1 εὸ 10}, ἩΝ 

πιηΐς Ρ᾽ επίτιιο ΤΠ) οἰτατὶς σογρογα τον ὃς οἴῖ5 ἴπ αὶ ζοπ' απ 
τί, Ἐτίη ὀρ 10].44 Οαίατας σαρῖτε αιαττο, Οτ ογἶϑε ΓΙ 
ρωμα αἴ χοῤνε) 1ά εἴτ,οιμτι ἀπτοτη φοςοῆητ {{π|τοπηρο τω 
Τυτῖο : σιν ΡΙ οητπτι ὃς Ροτβεξζιηι τοιπρῖ5 τη ττῖς, 8, ὧν 
ρώμο τα ἿΜ ἐν ὃ μδῦ ἀϊοιιητιιτ, 405 ΟγάτΊ ΟῺ15 ΠῸ ΠΊΘΓΟΞ Οἵ (ἢ 
Οἴςοτο ἐς Οταφουθ που! σατα τε ρεγίαβ ᾿μα πές ἥυσάα ἢ ιν 

ιαΠ ςοπιρ] οπιεητα πυμ ΠΟ ΓΟ ΠῚ. [τὰ {ς ραη 115 πὶ ἡ, 
τίς Ιο ιιθη5 ϑογίρταγα) ἐοτιμπ ἔγιξα ἤτις ἐγα σπηοπτῖα 8 
Ῥἰδιογιης [ροττας γινοσαῖ κλασμοαΐτων πυλυρώ μοιτας 4 Οἱ ᾿ ΠΝ 

ἘγάσιπσπτουαπΊ σΟΙΏ [δι η Θυτὰ κ τοὺ πσλυΐσμια τοι, 4 1188 ὃζ "ἢ 
ματα ἀϊοιιητιγ» εἰς 5 το Π αυτᾶ: 9 ηΐά [ἀρογξιογιπε 
ἀλητῖα, Ματοὶ σαρῖτο οὗζδιο 9 πύσων ασυρίδιων «τληρώμ 
σμάώτων ἦρατε ; αιιοἀ ἤροττας ρ]επᾶ5 ἔγαρπηηζοτια {| 
ἁητοα ἀϊχεταῖ, ἀπογία ταπηοθη τάτίο Πδοκὺ ἦραν αὐξεσσδο 
σμέτων ἐπ ταὶ ασυρίδεις, Πλήρωμα 9 οταπι ΠΙρΡΙοΠῖς 

1ά οἢ,, τὸ Ὡρὸς τέυὶ ὀκπολήρωσιν πῇ ἐνδεώς ἔχοντος ὅτη βλημῷ νὴ, 
μα 5. 14 φιοά {ἸρΡ]ετιιγ νὺ [ρεγξς ένα χιυδητίτας ἀπτύ 
πηογις ἤατ αἀἀϊταιποητο : νῖ (πρΡΙοππδητὶ γατίοῃ ὁ ΠῚ 
ΤΟΠΊΪ 65 ὃζ ΠΗ τος οἰ Π1τ!} ἴῃ παι ι15.» 4105 ΓΛα 
παιιαΐοϑ γοσαι : ὃς ἴῃ Ἰερὶοπίδιι5 τ Πτο5 δά οχρίὶς 
πἰογιιτι σοητατγιατὶ. Τί ογατος ἐς Ράςς,, πλϑυστισαιρα 
τοῖς πσλυρώμασι. δηεφϑ'αξησαν, ΟἸΙΠῚ ἱρ [15 Πλ ΕΠ εἴθ ιις οἰ Αια 
τίουιατ, Ραμί τς αὐ Βοπιδη, σαρῖτε ν πάοοίπτο, ἔχθρα 
ρωμα “ἿΨ᾽ ἐϑυὼν εἰσέλϑη » 14 οὔ, νίχιιο ἀσπὶ ρεπτί πὶ ΠῚ μα 
τιιπὶ ἱπεγοϊ μογί τ: ! σοῦ Ἰητογρτοτοβ ἀςςορτὶ( αἱ ἱρίς αἴ τ γι 
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εἷς απηδιρυίτατο, ΡΙοπἰτι ἀϊποπη ςοπιοιταητ,ϑοά ἢ 4 ὑχυιὴ 

ἀττοητῖῃς Οχροπά τ ΓΕ ἵτὰ οἵδε τα ϊσαῖτ: οα!πὶ ἀπτ . {8 
Τ1ιις ἀἸ χουῖς κ᾽ τὸ ἡἥημα αὐτἶοδ πλοῦτος ἐϑινών, πόσῳ μάλλον τὸ ἵπποι 

ρωμα αὐ, ν Οἱ σλύήρωμᾳ δὰ ρτϊοτγοπι Πρηϊβοατίοποπι Ἷ 
ὀΡΡοιηϊτίι αι ο τι άςογιτι ἐπ πηὩϊ το πὲ κὶ τη ΠΝ ματιγοὶ το 
(επτηαι Πρ] ει οηταπι ἀφοτοτιπὶ σοηίττατίοπο ἐν 
Ματοὶ σαρίτο [ξοιιπ40 ν καὶ ἐδεὶς ὅηάζλημα ῥοίκοιςἀγνάφν δ γη 
δ)ὴ ἱματίῳ παλαμδς εἰ ὃ. αὐὸς αἴρει τὸ πλήρωμε ἀυτε τὸ καινὸν " ἵμτι 
λα», 14 ες, Ας ποπτο αἀἀϊταπηοητιπι ράπηΐ τιιάῖ5 ὃς {ππρἴτι ἡ 
τί νοῖογὶ γοίείπρεητο αὐδυῖς : ιοά Πἰ ἔδειις ἢδτ, 4ΠΠππ4 55 τὴν 
ῬΙἐπιθητιπι ποιμαπὶ ἐρῆιι { πειῦρα ρᾶπηΐν ἰὰ οἵ, ἀυην, υω} 
ῥάκοις . ροτίιι9 απ Ποπλϊπίς ) ἐς γοζογὶ ἀιβοτε αἴαις δε τι 
ἀγα τ, δῖς τυλη τ τ τὰπλθπ ἔπῖογρτοβ. 564 ποσὶ ὮΝ 
οὐ] πὶ ἱπηροχιμπι ἰμἤτ ἴπ ν ΟΕ πιοητατη νοσεῖ : πη πΐπι ἢ 
104 ᾿ρῆτις Πιρρ᾽ οπισητιμτι ποῖπιπὶ ἀοεγαμῖς ἄς γοζογίν Ὧν 
τιιῖς νου ἤς μαθιτ 5 ποπηο αἰτιπτοπτιπι ρᾷπηΐ το 
(αἴτ νοἤίπηοητο νοτογὶ :ο αἰϊοαιΐπ δυξογῦ ΤΡ] ἐπι επι 
ΠΟΙΠΙΠῚ ἃ νοτεγὶ, δὶς Ηογατῖι5 αἰχὶτ ἴπ Ατῖς, Ἱποορεῖς ἐἢ 
αἰδιις Ρ[ογιπαιιθ, ὃς πιᾶρπα ρτοβοίης Ρυγριγοις ἰατὲ ἢ 
{ρ]σπάρας, νηιις ἃς αἰτοῦ ΑἸΠαΐτιγ ραηῖι5, [δ ̓ ηίποτς ἐπ νεῖ 
ὨΘΠΓΙΙῚ 5 “5 ἰτα Ιοαιήταγ  Ψ|άς ἃς Ματεδοὶ οἂρ 
0 ἃς {πςα σαρῖτο αἶπτο.. δια , πλήρωμα ἃ “ἴδ νῶν κ᾽ 
τος 9 κὶ οἱ ὅγηιβάται, πλήσμα οταΠΊ σπλήρωμώ. Ηείγοβ. τὰ σ᾽ ᾿ 

μοτα γριά ΤΠογ ἀϊάοπι. 4 Π14 παιιτιοἱ ποι πο5 εχροῦ 
ἢ Γ ; ΤῊ » ᾿ 

πληρωμάτων καίκωσις . Τάοπι ὙΒιογ ἀϊά νὴ ἱπζογρτ. ἥγμοι 
γεν» 411 ἐχροπίς δοπιῖπαπι ᾿αξξιϊγα, εἰς πληρώματα νεῶν ἱ 
παμπο5 ἱπιρίοπάας,, Δὲ (ομῖπος. να μακριὶ δυανδροιυῦτι «σλϑ" 

βρατι καὶ κόσμιν πιρηγυρακι κρετασηϑυοί σαντες γ Ἀδιιο ΠῚ ἕο Π 5 4Π| τ 
ες 

᾿ ἡ, ἀ 

Ἢ 

ἿΝ 



Ὑτά 5» οοἰς γί 4ις οὐ πᾶσι οΧου ταῦ. ράταητο, 
α ζὐαπλ  Πο,πυλήρωμα τ πόλεως πουρέχονται,}ι οἷ - 

ἡτιτ δά οἰαἰτατίς {ὰρρ!οπιοητσιη, ΑὐἸτοτοῖος ΠΡῸΣ 

Εἰτἰςοτιιπι,οαρίτο Ζιΐητο » ἔς Οτόρου, ἱπ Ατιᾶη, 
'παλήρώμαγν οσαζ {πἸΡΡΙοπυοηζοιπι σαν ο Εἴ τσ σορία- 

ταγίιπ τις πιο υτίιησι. Πληρωμᾳ ΟΧΡΟΠΐτιι. οτῖα πὶ 
{ἀπιιπα φοιηρίοτα ( ντ {πρηπηατι σοπηρίοιῖς Γιατί πὸ 

1: 

᾿ ἀριιὰ Αὐπορμδηοπι Ν εἴρὶ5, λόγισω φείχως ων ψέφοις 
χίθθεν τρυτανεϊαγμέταλλ᾽ ,ὠγοροὶς,λυμῆσ ας, μα δϑνοιὲ κὶ δημαιόκορᾷ - 
ταν ΤΠ’ ἰρω να τοὶλ ἀντ΄ ἐγζιῷ διχίλια γίνεται ἐμῖγρτο Οδις ἂς- 

; ΠΕ ἀρὰ ΡΠ] πο πῚ ἐς γῖτα Ν]ΟΓΠ1.2.τ' δὲ ἃ εἰ σοδὸν 
νγεἶτις ἐθεώσο το τὸ πλήρωμα, 

εν φασί τπιρ! οτλοίντ ἐκσλήρωσις, ΧΡ το Οἰςογοηῖ) 
ἵτιιάο ὈΙτπῖο, ΡΙ οὐῖτας ΝΊτγια. ΡΊατο, ατλυρώσεις ὅθυϑυμιών 

ν» πιατογιαῖτι ἐπηρί οηάα: "δ᾽ ἀϊηῖς Πσσόγοτο : Ππρροάϊὶ- 
ἴθι ἐπιρ! αυτιγ [δ᾽ ἀϊπος. ΗΠρροοτγαῖ. ΠΠ το ργίπιο 
εἴη, 4. αἱ «-ληρώσιες ὐ ἐς τὸ ἔΐχατον ἐφιγμίραι χαλεπαί, νὈϊ 

ἱ οτύφιιε ἔαρτα αιοάτην ἱπιρ τὶ ρογι σι! οὐϊιτη εἰς πα ϊ- 
τα 116 πῇ πλυρωσειὲς τὸ ἔχατον, Ορροπίζ του ΠῚ Πγιι ΠῚ νὶ- 

τιν αὶ τί ἐς τὸ ἐΐχατὸν λε ττότητος δγιωτόμ. ΤΌτοῦρτος. πλήρωσιν 

16 ΠῚ ν ὀγειτοαια; Οταοὸ Εἰτ αναπλήρωσις : ἘσῸ ἰατίοτατῇ 

γοττογ ΠῚ οι] ἀκχορέη “Οητγατίὰ ἀριχά ἱρἤππὶ 9 νὲ ἀϊβοτγας 
σμονῆς, Αταια πιδάϊοῖς πλησμονὰ Βομοῦῖβ. ΓΑΙ Ο ΠΟΤῚ 
πλήρωσις νοτὸ ἔρεοϊεῖ, ντ Ρἰξηϊτινίο ἤιε ρ᾽ επίτας [ἃ - 

[Ἐπὶ σοπηρ  ςξξίτιιγ. 554 ἐς ἡ οαῖηη αἰϊπτεητο ποηάϊιη 
Ὁ δζ παϊτἰ ἤσατο 9 αΠιιπιρτόαιις ἴῃ νευας ἤμσςο ἃς Ρὸγ 
{πείθοιτο 5 ἴσος πλήρωσιν ργορτ ἃ πσλησμονιμὸ γετὸ ἐς 

ΠδΩτΟ ἀγα αἰϊπηοητο αιοπιοάοοιιπαις ἀΐσατιτ, ΕΠ 
οφὴ τγῖρίεχ ἡ νὰ ἤτο ἰοςο ἀϊςοτιτ, δὶς ἡ πλείων σροφιὴ ἃ 
ΠΟΙΆ ΠΑΤΕΓ πλησμονκ 5 Ο1ΠῈ Πάτι γα πηοάτιπι ἐχοςάϊτ, 

οτἶϑ ναί νοὶ αἰ Πποπαϊτν οἱ νῖγος Πιρεγατ τα γντ εὐϊηςῖ 
1185 πλοῦ ὶ οἵἷξ οσοαπο. νἱάς ΗΙρροοτγας. ΑΡ μου Π]. 

Ἰἴδτο (θοιιπάο. Τάτ αἱτ ΑΒ ουὶ μη. 212. ϑτὸ πλησμονῆς ὁ- 
7 δὴ νοσυίματα γβύνται » κένωσις ἵντω. Ρ] ἐπ τα Δ! πο πὶ νουτοιπια- 
ηἴπι ΕΠς τις (τὶς τατοπυτᾶς Γι οομΐσοπιι5 γορ οτἱ οποηι» τα 

σα εἰἰατῇ «σλήρωσιν ν εὐτογατισληϑρᾳ νογὸ πΟη ται ἰατὸ ρα- 
. ἃς ηι|4 εἸΤετ, ἀϊξξιιπι απτοα, ϑοτγι δὶς Αὐμόπαιις δεισνοσο- 
τίας 1ιθτο τοσῖῖο 9 ὅτι Μεοσάτσποι " ὃ «σλησιμογίμὴ πανίαν. ἀϊχο- 

πεύνιαι τοὶ πλύσμοιτα, Τιλήρωσις ΡοΙ ἔς ξτῖο ἀτχιιο Δί το, 
λείωσις, 
οὐδιδρογξοξζον Οἷς, Πεπιοῖξι γοσαῖ «πλνρα]αὶ, «δ Σπο δισδὸν 
δάνον τοῖς ἤτοι λα χούσιν ἢ ἐωνημϑμοις, 605 41] ν οπάμητ σο 6 - 

Πα ΠῚ ἔγιι ξυμ! πγ9ν οἱ ἐπα ϊξεϊοιια οὶ σοαξεϊοπῦ, 1155 στ] ἀτις 
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ΠΗ εἰσ πονᾶιτ ἐπηρτίοπε 1Π14π| ἀρρετεραητ.διϊ ἀν οσας ἐξαναῤ- 
ΤΡ ἔξ οὗ, ἐρανύε σιευυαγωγριέ, 

οἱ πη ρ  οατοίεϊοτ, πλήσοιϑει»ἱ πη ρ  οΥς ΝΟΠη. 
ῬῬτορὰ, πλησίον, 
ἐμισω, πν. κοι, ἀΡῬΤΟΡΙ Παιιονρτορὲ ἀσσοάο 9 Ργορτοῦ ἁίῃῇ- 
ἀϊδοςο,ἤλητι ργοχίπιι 5.8 ἀπηοιιςοτ, σοπστοά!οτ, τὴς δά- 
Ουἷη6 ἀρ] Ἰσουντοτῦ ξαυλ Π]ατῖτετ, ὁμιλω, σοξο, πιιρτο. )α- 

; τι δ. Γιιοϊαη.Ἴρατοιῖθ- ἐπλησίαστι τῷ κρανῳ. Ρ᾽ ατατο.ἰη ΤΠε- 

ἐστφίῃ πλησιαξων, οἴη Ῥα ρ μα σοποιτηῦθης. «σλησταζει 
ννσιαται σπαίσιιο σοποιμηθῖς, Ατἰοτεῖος ἰἰδτο τογτῖο, 
Ρτίπηο ἀς σεμεγατι Αμΐμηα]. ἹΤΙλησιαΐζω,αάςο βοπηϊ  ἴὰ- 
ἰοοστατ. γίγνε τρὸς «δῦ σσλησια ζοντας ὁυιλητικὸς ἰῖς 4111 ΓΘ Ὰ1 ΠῚ 

ἐΠπσίσιιητ ἢς ἀθι Ρ1115. Τάςπι αἀ ΝΊςοεΙ. τοῖς χόγοις «σληστα- 
ἴα ἰετιπ οὐ θα ἔδυ Πἰτογὶς νογία γι» μα Πτογᾶς δα ϊτπιιπὶ δά- 

το ἔς αἀάϊςογε. σληστάξειν ἐγ[υ ταιτοῖ τινί 9 ργοχ πιὸ δὰ ἃ- 
οοάετς,Ρ ας. ερὶῆ.7. 
τοῦ ἰρογ]. εχ ροίδ. πλησίθ. ργοχ πηι. 

Πα τερον. ῬΤΟΡ 115. Χο ηΟ ὡς δ᾽ ἐγβυεώνω «π“λησιαλτερον πὰ ἡρακλέες. 

ἃ Ἡετγοι!οπι ργορίμ5 δοςοίσγιητ, 
λα, ὁ τηατί τἰ Ππηιι59 ἐγ χίαλΘ., ΡοΓΠἀοηΐα5 ἀριά Ατἰιοη. ὦ- 

ν᾽. τὸ πλησίαλ"». 
σιιὸς οὐἱ ὁ ἀσςοὝΤιι, ἀρ ργορι πιιατογοο τι 5: ὁμιλία, ῬΟΠΠΙΧ 

ὉὐοπῚ ποη δάμη, 
ος Πα ΧῚ 115 ἐπηρ 6 Π5. ᾿ νΐ 

πὐσ᾽ οϑφρτορίοτοαιοά 8 πλησιᾶτέρος ἀϊοῖταν ἐντίοαις γῆις 
{τ ὁρἤοπ. Τπεορ γαίξ. Μέγιστον ἢ ἀεὶ τὸ «πλησιέστερον τ ῥί- 

δγοι πἰεὶ πολετ᾽, ὁρωμῆυ «δ πλησιεφούτοις ἡμῖν Ὡροσοικοιῦτας. Ὁ 

ὧν Φωκέας. 

τορὸ, [Ἐς 15. ΟΟΠΊ η1155 ἴῃ ν1ςἶπο. 'π ΡΓΟΡίΠ 4110. ἐμπελατς 
ἐλας, ἐγίύϑι.» ἐγ[ιξ»ὧγ χοῦ, αὐγχί  Οαπίτιο ἐπησίτιτ, Οὐ ν Π].ξ, 
» ϑηήλων, ργορὸ ἴητοτ ἴς Κ ΟΠΟΡΗ.. «πλησίον ὀφϑειλμῆθ, ιυχτα 
8. παλησίον οὶ “10 ὀφϑειλμὴδ, οςιι} 15 ̓ ῃ ρτορίησιιο εἰς, Οζα. 

Ἴον γίνομαι, ῬΓΟΡ τις ἀσσοάο. ΟΠ τυ (Οἰ το πΊις, αὐρὲ προσευχῇ. 
πῇ ϑεοιῦῖ γγυε δε πλησίον, ὃς. 6 ῬτΟΧΊπλι πὶ Ποτῖ. στλησίον 
γῶν γίνομαι!» Ῥτοχἰ πιὸ δὰ τοπιροτα ἀςοοάο δίς, «πλησίον γέ- 

ὦ λυ εὗϑευ. Ῥτορὸ οἰζ νε ΓΟ] πᾶτιιγ» σα εη. ᾿ἶδτο ρτίπιο δά 
σἰδιςοη. Αὐΐίτοιο! Ἂς πταηάο, σλησῖον αὐτῆσ᾽ γχυδ μνΘ δίς. ἱρῇς 

τ Ῥγορίπαιμς ἔα ξξι15.ῬΙατο ἴῃ Αροϊορία 5. χοικόν τι ἐργίζονται 
μϑέλιξα πλησίον ἑαυ τἶδ, Λοσεητ [ας νἱοϊηῖ5.14 εἰς, «δὺ ἐγίὺ ταύ - 

αὐ ὄντας. οἱ «σλησίον, “ΟΡ  Πατί» το Χἰτα  γίτιις οτίδι ἔιη}}14- 
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ΠΝ 483.. 
τα5 5 “Ἶρις οἰιτ μα ρδαγιις αὐ ζξαπι ας ἀοπγοιιίσαπι ςαπἤπιοτι- Ὁ 
«ἴπο πη. δὶς διοτοπῖμ5 ἰη Οτίνοις» Α 1} βοσγοιη Πα] αἤ δ αήπιητ, 
οάπισιις οχοιατίοποιι ΡΓΟΧ αἹ 15 πιὰ πάα ον Π᾽ ἢ υτο τ γοειγ: Α τττ 
Ριιὰ Ατὐΐξοτς! ἐπῚ. οἱ ἀσλνσίονα Π τοτ ἀςοίρίτιγοντ οἱ πέλσεινἸάς [- τὶ 
ΡΓὰΝ ἀπὶ ἃς ἢς ἀςοῖριτ ὃ πλησίον Ξογ  ρτιγανρΓο χιιουβ αἰ ο ἢ 
ταΐης Ῥγατοῦ ἰοηιυ οηταγη. ἷ 

Πλησίθ. δ ΡΓΟΡΊ Π Δ5.. ΡΤῸ 410 Ὠογίοὰ ἀἰοίταιν στληπίθ. ἤμο 
«λατίθ- αριὶ ΓΗ σοτίτιη [ἀγ.5. ὅςτις γυκασεῖν ἢ πλατίον ὡς αὐ πε- 
ποίθ4. Σ 

ΤΙλησιόχωρφς ὃ, Παἰτἰ αλιιδνἸσϊαιι5.ασςο] ας: ρόσιχωρρε. 
ΤΙλησισέλίωνον, Ρ] ΟΣ ἢ}; ΕἸΠῈ. 
ΤΙλησέσαιθ. αὔεμμος, νΟΏτΠ15 ν οἷα ἐπγρ] 6 Π5)ὁ πελυρων τὸ ἱστίον κὶ τὸ αὗμε- 

νον, γέ ς ὄψηφορος, Εοπτετις Οὐν Π᾿, λα; ἡμῖν σ)᾽ αὖ χα τόπιῶνε νεῶς 
κυανοωρώρριο Γκαῆνον ὥρον ἵει πλησίσ τιον ἐοϑυλδν ἐταῖρον,ν Ἰὰς Οὐΐρκος, 
ΤΙλησής (0. 9 ΘΧρΡοηίτιιν ὅς ρα Πηιιὲ χυΐ ργοίρεγο σαγῆι μλιΐθαῦ 
νεητο ἱπηρίσητο να τι πιοταρ ἢν ρα Ρ]Πταγομιιπὶ ἱπΟατο 
εἰπόντος ἢ πὸ Σκιπίων. ὡς δὲν δέοιτο τα μίπ λίαν ἀκριζούς, α:λησίς- Ὁ» 
δ ἃ πόλεμον φερόμῆμ(θ- 5 οἵτπὶ ἴπ θ6]Πππ| ρα [τς νο ἢ Ἰς ἔογγοῦατν 

Πλησιφαὴς, ἐ(6-, ὃ, ἀϊς5 Ρ]ο ΠῚ Πη}}.σληροσέλίω Θ. νἱ μέρ δι]. 
Πλύσμα. τὸ ἰάςτη αιιοά πλήρωμα ἐς ψια νόος Πιρτὰ: πλῖσμα, ΡΙε- 

αἰτιιάο ΡΙ᾿π.Ρ] φμῖτας Ν τγιπλήρωσις [ατίοταβ, Μοίϊαρ!]» ἰπαιῖς 
ΑτΠοη.1.3.) ἀπλησμονίεὺ νοσλῃτ πανίαν: ὃς πόνια τοὶ πλήσματα. 
Τλῆσμα ἐς ςοποορτιι ἀἰοἴτιιτ » οὐμπη ἔοπης Πα: ἀπ ται ἐπι ρ οητιιγ: 
νοςθι! άπηαιις εἹξ αἀπ.}Ππ|γα Ατ ΐζοτ. αἷοὲ ὄνων ὀχείας Ιοαεης 
Τῖρτο ίδχτο υ]τογ. Απὶπταισαρ. 23.βιζαξεται ἐζόδμη ἡμέρα κὶ μοί- 
λισαι δέχεται τὸ πελῆσμαι ταύπῃ πῇ ἡ μέρα βιζχϑεῖσει, θ᾽ (ἐμ; ἐκέτε 
λαμᾷαγει σλήσμαιν δὶ «“λῆσμιαι λαμξόμειν ἤτπιδ δὲχεὐνεη ἰςρταρηαπ- 
τοῖι ἤετ! ,σοποίροτε ἀτάιιο ἐπΊΡ } τ! ΙΝ 4π| ἃ Ογαοῖς Δι] μΑτ. 
«σληρρειῦ κα πι ληρρϊδναι ΤᾺ Ρ] οτα ὅ( ἐπιρ  οτὶ ἀἸοἰτατ. τὴ τοσ, ̓ οἱά, 
ς.[ἐαιοητὶ, τὐδὲ ὁρέων ὀχείας :ἐτῆαοτὴς δ᾽ ὧν, ἡ πληρρῖ, Ἰθτάςαι,κὸ ὦ 
ϑῆλις ὃ ὁρεις ἠ δὴ ἐππληρώϑ'». Ρ] Ἰηῖτ5 Αὐἰ Ποτέ [ἐπὶ ἘΧροπεης Πἰδτο 
οὐϊαιιοςςαρῖτο 4.4. αἰτ Εσσπιίηας ἃ ραττα ορε πὸ {ἐρείπια ἀϊα 
ἱπηρ] ετὶ οὐ ογιιάτιιηι οἰ Ἐ: Πγᾶγ 65 ξατίρατος πο 1115 ἱπιρίεγο. 

Τλήήσμμθ ΓΕ Ρ  εῃ 5. Ἰπιρ] Θη59 Ρ ου] ἰάτίτοῦ ἀπ οἶρο ἀἸοίτογ αι γεη- 
ττοτα το ρ τ, ὃζ (ἀτυγίτάτεπη αἴεγσ ΑἸμθη.}.1, οχρ. ἃς ἀε!Πσατιι8 
ἀριια Ρ]ατατολιη ἴῃ ΤΊ Πγ70}.1τ 6} ἔα ἘΠ 1ο Πι5. Δ τά τιπι 1πάτι- 
ςοηποαρη ΤἬςτη. τὸ πσλήσμεον ξΔΠΠἸ 4 τπαπι ριιά ΡΊμτ. τη Απτοὴν 
δ ΑΙ 1δὶ ἐχροπέτατ δέ (τοῖα ἀριά οπάσπι Ῥ]αταγομιτη ἴῃ 
Οτδοης, ι 

Πλυησμίως, αἀιιοτῦ, (Ἀτιιγατ δ, Δή [ἀτυγῖξαζοιπι. (δἰ εηιις πσλησμίως δε; 
τάτο,ος οἴ ίη γάξει9 ἰἀτυτίτατε νἐπεσας οἰ δ᾽ σ:οχαταγαῖαπι γὶ- 
ταπῇ ἀεσεθατῖ, 

Πλησ μονὴ." ς,η'.ΓΔτϊεταςίντνοτγεῖς (Ια. εχ Ρίατ. 9. ῬοΪἐτ,ἰπ 1. ἀὸ Πὶ « 
αἰπατ. [τιιγ τ499Ρ]ςπίτιιἀο»ΕΧΡ οτος κόρρς οι Ορροπέτιτ ἔγδφω 
Δριι σαί επιμτι ΠΡτο ρτῖπιο δά Οἱ αιισοποπη 9 πλιι!εἰτιιάο 5 ἱπ- 
δυγρίτατίο, ΠὈογατεβ. πλησιμονιὶ γδ᾽ αἰ σοίντων , ΟΠῚ ΠΙ ΠΠῚ ΓΕΓΠΠῚ 
λτίοτας εἴτι σλησμονη ὕδατος ασιια: ἐπα ΪτἰεἀουΘαζα ἀριι4 Οἷςς, 
ἐς δεηςέϊεῆς ἀρὰ Οαἰςη.1.2.44 ΟἸδιςοη, χυμδιῖ «λησμονή, νὰ ς 
Ππλ ἥρωσισ, 

Πλήστω, πληήω, 

Τλησπηριαΐξζειν, ρεΓρεγαΐτ ας 8} οοά σας παΐδεῖ ργὸ πλειστηρμά - 
ζειν. 

πλυςιγξ. ἔογ [Δ ναρϑοξ, ρα ἩΊρΡρος. τϑοσὶ τὸ πλησσειν. 
Πλήτης, 4 ἱ ἀσσοαῖς δὰ αἰϊηϊιοπη, αἰϊοέτατοσ » (ει δϊοςϊα ἡτλαςὴς 

ἴςιι «“λησταστιὶς. ΗΠ εἴν ο ν. ᾿ 
Πλὅτο, τ Ρ]εΡατιιγι Οάγ Π,ξ, πλῆτο 5) πᾶν πεδίον πεζων τε κὶ ἵππων: ἃ 

γεῖδο πλήῆμι. νῃήε πλῆμαι. ἐπογηγμίω. ἡσο,ητο . ὃς ἀφαιρέσει πλῆτο, 

πλῆτο ς αἱ δον, ἐπ ρ [6τιιπὴ εἰξ (ταάτιιπι,, ἴῃ Ἐρὶρταπημηνἠάς Πιρτὰ 
πῇ σλήω. 

Τιλήτομον Αφατπᾶπες ἀϊοιης τὸ παλαδντοῖϊα Ηείγεκ. 41} 4]! φιιαητο 
δῆτε πλήμνῳ 4416 ἀτειΐογαῦ ρτο παλαιώ. 

Πλήτρρν, τὸν ο αἰιι157 στ Βεγ μασι] π|.οἴαξ, πηδάλιον, δορῆιος. Οἷς ναο- 
φυΐλακες νυκτέρφυ γαυκληρζας, ἸΤλήπροις ἀπευϑ' εὐ ωσιν ἐρέαν τρόπον, ἔς ὦ 
ξοτταῖϊε ᾿εσεπά. πληκτροῖς ὃς ρῈΓ πλῆκτρα Ἰατε ]Π 9 εη ἀ  γεπηΐ, 
Πλυἤω, μ ήξω, αν χα, Ροτοιτὶ 21} Π140. ΡΟγοο ο 5 Ρέγζεγγοο 5 νῈ}- 

πότου (οἱ ἔξει ο9 οατάος γοχο. Αὐῖα.  ἐσπίλτηιι, πλῆξαι ἐξ 
ϑαρτρίοις. Τα Ζα πο ηι5 ̓  γᾶς. πεπληγὼς «δ ποδας ΟἸαιιάιτ15. οα τ 
Ῥίτε ποηοδγο (ςοιιπάο Κορ. πληγέσεάθει πἰμὶ ὄψιν, Πππηῖηο ΟΣ 
θατιιαι ἐγ! . ΙΝ αΖαη ζυπεπληγυῆνίθ., 1 ἀσσορὶτ σα] Διτιἰτατοπηπλη- 
γεὶφοντάς Πιρτὰ σλνχθεὶς, ΡοτοιΠΤι5υν τάς Ππλυχ άδὲς, 

Πληχάσες, ρα Β6Ί]. (οτι οἵτιινγ ρυ ο πλιχα δες σας δέ αἰμφιπλῆξ γγτο 
ἀμφιπλὶξ,ν τὰς ̓σίταν το Ἰοςο. : 

πλίγκα, τ ἀ05» ρα {Ππι59(α[τιι5.πλίγματα, π' ηδὴη ματα, ἰητογρ. ΑὙἸοΡ. 

νιάς πλίξ. ν 
Πλινϑεία, ας. ἡ Γατοτιπ σοί, ἤρα πα. τὴ πλινϑείᾳ κὶ τῷ «λῷ κατ 

πωδέωδγτο αὐεξὴ ΑΕ ἵν οἰγαττ οο5 Ορογίθιιβ [τὶ ὃς [Δτοτίβ»οαρ.1: 
Ἐχοι χεεως εἴ ται σοι μιϑιὸς τ᾽ δουλείας καὶ αἰ πλινθείας » ἀεἴσοτιιν ἰδὲ 
πιογοςδ Γογυτιιτῖς ἃς ἰατο ῖτ [ΟΡ οΓΙ5. ΝΑ ζᾶ πο, τῷ στυλοῦ καὶ ὶ γῆς 
«τλινϑείας ἐλευϑερξιθα.ἃ ἴυτο ἃ Ἰτογιτῖα ορεγα Πρ ογα πηατοϊάοπι 

ἴῃ Οταταῖς ΒΙΠ θα! ἀτι5, λιν ϑεία αιο αι ἀϊοίτατ ἀρηλεῃ απδάγα- 
τιιπην [ο 4 ὃς ἀτλιν ϑῖον ὃζ πλινξωτὸν ἀἐΟἸΤΊΙΓ. 

Πλινϑεῖον, τὸ ἰοςιις ν Οἱ ἐογπιαητας ἰάτετοσ:8 οἱ κεραμεῖς ταὶ πλίνϑνις 
πλῴήονται ΡΟ]} νυ! ὁ ἐμ ίογες 

Τστα, 2, 55. ὦ) 

Η 



ΛΔ 484 Η 
πινϑεύομαίατετες ἔβοἶο, ΤμμοΥ ὁ. ΕΠ ὃς αἰ ον, ἰξαποτώμω, ἃ. 
τὸ ὃ αὐαγῶνησίας πῷ πηλοῦ, 

πιλίνϑτυσιςοπλινϑεία, πα νϑ Ἐργίας 
πιλινϑευτη εν οὐδ 14 εἴτ. πλιϑρ)ὸς ΡΟ] ΠΧ. δήλινϑθας σλάπων: γὰ}- 

ὁ ερμἰίου. Ἷ 
πιλινϑεύδ, ἰἀτετες σοιηροίο. Γλιζίαη ὐπόλιων κὴ ποσεἰδὼν «σλιγνϑεύον- 

ἐπες αν ὁπόρίας. ΑὙἹΠΤΟΡ]..ν ἐφ. ἰωΐ ὃ πλινϑεύοντ᾽ ἔδωμῆυ, ὕσουῆν, ᾳ ἰὰ- 

τοτος ὁ δατγοπι ν ἀουλπλι59 ΡΠ ποέπιι5. Τά ςπὶ ἴῃ Ἀδηΐς σοπο- 

τα! τοι ἀσσερῖς ργο ξα τῖσο ὃς σοαρτπηξητουνὴ πλαΐσια ξύμιανκτα 
πλινϑεύασι, αν λινϑεύ ὦ τί γιῶ, Ἡετοάοεις ἰατογὸς οξβοῖο εχ τοῦ- 

ταὐῖπ ἰάτοτος οἔβμριητ ἴειι ξογπηδητῖ τογγαμη, πλιγϑεύω τοὺ τείχη» 
14 εἴ, αλένϑοις λαμ αἰωνήει χίζως ἰάτετο5 δὰ Θχτγιθη 05 ΠΠΠΣΟΒ 
ξαοΐοναστ ἰατετῖθιις Ἔχίγιιο ἐπιγιιΠη. «ὐλινϑεύσουσι,]τοτὶ5 ἕο πιᾶὶ 
βησοητ, ὙΠ ΟΡΠυν πᾶς κσλινϑέον οτίαην «πλώστου ἀἸΟῚτΕΓ, 

᾿Πιλινθυδὸν, τα] ᾶπὶ ΟΡΕτε ἰάτουιτῖο. ; 
Πλίγϑενίθ. ε) δ. Ατογιτῖιι5.διιστο 5 ἢ ΑΠΘΉ ΠΕ γἱτα ΟἸοτίατιις [ς 

τααγπιοτεᾶπὶ γε πηϊογο αὶ Οπιαπι, "πὶ ἰατοτιε!ᾶ ἱπιιοπὶ τες. 
Τιλινϑέον,κγ τὸ, ΔἸ πα παι, Στὸ πλίνθος. αυιαάτιπι ἤπιε φιλάγατα ΠΡΊΓΑ, 

πιατβεπιατίδα 4ιιατη οχ ἀ’ μα ΠΡ ι15 ὕράτι!ς ἴηι Ἰοηρ τἀ ποιη ἰὰ 
αἰτιἀἸπέπηαιιε ροτγγοξξῖς πλῖποτ αἰεί τι! ἀσ αἀ άΐτιιτ 5 ντῖπ σἰισια- 
ΤηοΥα Ππατοῦ ΠΠἌΤΙΟΥ δὲς τεῦ τγῖα δί5οος εἴτ, 18. Δ βέοττ ἃ σα θὸ 
δι αἴτοτο, ἴεν αὐτεπι,14 εἰχ, δοκὸς ππιπτοτιι5 εἰς (ὉΠ 14ι}5 ν 6] ἔοτ- 
πὰ ἡὐππὶ ς 1141} Ιοπρ τι ἀϊηὶ ὃς Ἰατἰτι ἀϊη! πιαίον δάάϊτιγ αἰτὶ 
τιιάο ντ αιάτεῦ αιάτιιοῦ ΠοηΐῈ5 Βιι4. Αὐ ΕΖεςοΠ.ο,4.. ν Ό1 Ἰορῖ- 
ταῦ λαΐζε σταυτῳῇ πλίνϑον κὐ διαγροίψεις ἐπ᾽ αὐτίαὐ πόλὶν τυ Τερρυστι- 
χῆμοϑ ταπη 5 Ἰητοτρυοίατιις εἰἘ αλινϑέον 9 Ποῖ ΠῸ5 ἰατοῦ- 
οὐιτη ἃς αρδοιιπι ἀρρο Πατα ρο Πιιπηι5 ἐπὶ οὐμππ5. Ρα οτο [ο- 
Ἰεηῦ σεουποῦγα γεοαμμαὲ,ἰὰ ἘΠ, ΠἸηεα5 γαάϊοίαις ἀςε(οτίθετγο, εἰς 
οτίδην αθαςι πιο ἰατγιιησ] τα ταῦ 114 ϑεπεςαἱά εἴτ, χα ἰὰ 
ττιποι!ς [πάϊτατ. ΟΠ τχ .Υ ἢ δια πονιών ᾧ ἡφων στα) δεοὶ , ασλινϑίον 
3), χώρας ὃν γοκμιοεῖς ἔχων διακειοῆνας τ νετὸ ἀριμὰ ΡΠατ, Πλίνϑτα, 
τὰνοα!ὶ Γρατῖα ἴδιι τορι ης5. τοὶ σλίνϑια κοι ϑεζουῆμοι ἐτο᾽ οἰωγων ἢ υύῳ 
διαγξά φυσι, ο}ὶ Γρατῖα [πάσητοϑ δά ἱπαιιριιγαπάιμσι [τ]ὸ ἐς Π- 
δηδητ ίτετη ἴῃ ἃ σιηῖπα ταὶ Ππτατὶ πλινϑέον ἀἸοτιΓ ἦταν τετραγιύνο 
χήματι αρὺς πάσας ταὶ «τλδυρὰς αἰδρτάξοταί τις αιιο ΧΕΠΟΡΗ. 
“πλώστον ἰσόπλευρον ἀρρε! ]ατ: αὐ 4]115 οτίαπῚ πλινϑεία ὅς πλινϑωτον 
ποιηπαταγι οί ρ].ἐς Απτί ἐν πλινϑίω τείξεις πίω) ςρατιδιδς ἸΏΤΕΥ - 
Ῥτοδ ἴῃ ἰατόγοι!ὶ ἔοταιατι νογεῖτ. ΤΑτῖηὶ ἀϊσιητ ἀρτηθη αια- 
ἀτάταπι. Ν14ς Πλῴστον, Ετ ρτατον Δὲ ΠΔην ΑΡΡ ἐπάϊσειῃ ἀς νοσα- 
Ὀι 15 τεῖ τῇ Ηἰταγῖβ. 

τιλίνϑος "δ ἰατοτ, στλίνϑεων στλίειν, [ατογοη [Δπᾶγεινὶάς ἀριά Εγαί, 
ἀπ Ῥγοῖεῦ. Ημῖι ἀπ ουἷβ ἀρ ρο Π] ατίοης [ατεγεπὶ “Σά Ἐπὶ 
Ρ᾽εταπαις Οταςῖ ἱπἀἸσδητ,αΠ ]ια πο ταπλθῃ ΟΠΊη 6 ΠῚ 1η α’61- 
ἢοῖο ποςοατίαπι ἢ! τπατη » Ιάτογος {οὐ ῖςος 5 ἐπι δ ἰ σοβοζοσι- 
115. 8ς ̓υυϊα [πιο ι Ὁ αἱ ποτῖαπι ἴῃ σο ππηπῖς ἁτοβίτεξε ΡΠ με] 
ποταϊπατιητ, Ζιιο 1 φάτιμτι θαῇ [ρ ̓ς Πιδίλςετ: γτάμις ἴῃ [ὰ- 
Ῥοτίους ὀαρίτα!ο αδασιι5, ἢς ἴῃ ἱπξετίογς 581] ΡΠ Ππεβιι5 εἴς οχ- 
α΄ππατα [ατἰτινάτης ν οἱ τὶ ταί]. ἀρι ΝΊττ."1}0.3.ςαρ.2.Πρ᾿γατῇ 

Ῥἢμτμἀε5,1. ΡΠ Ιηταΐ Ὀαίταμα : ἴτα νονὸ ἀἰέξϊα οἰδ ἴπλα Ράᾶτς θα- 
ἢ5.αῖα ἰΙατογοπη ἕοττηα τοργαςητατιν αἱ ρὸ οτίατη νοσδητ ρίμι- 
αἶνος πλίνθος μολ (δέν, τοῖα Ρ᾽ ππηϊοα, το σαία Ρ ππιῦςα 5 Ὁ1ο- 
{τοτ.18.5.σὰΡ.95.ΒΑτ αν] απιρθιιτη ἰάτογοπι νοσεῖς, πλίνϑυς ὁ- 
«ατὴ γα ο Ἐ}15 ἰατον, Αὐτὴ πιά πλίνϑοι [ἀτογος. πλίνϑοις χευσαξ εἰληφ - 
νώ-«ἰατεγος ἀπγοος, (6 Αρο της, ΑΤ το ρμδη.Ἰητοτρ. ἴῃ ἀιδτίοπςα 
Βαξυλων, πλίνϑοις ὅ)ιτιϑεὶς » ΑΤἸΠΟΡ ΙΔ. ἀς σοποῦα φιοάδπι τοτ- 
τιιγ3.. 

Πιλινϑεργίου μοήσω τον ξαοϊο ἰατοτγοσοπλινϑεύω, εἰιτια [Ὁ], τ. 
1 ΡΙατο. 

Πλινϑεργϑία ςοηξς ϑϊο [ἀτογιιτη, πλίν δουσις πλινϑεία,ν ηἧς Πλινϑεργὸς 
δριιά ΡΟ Ι]. ὃς Πλινθκλκὸς. Πλ θελχεῖν, Πλινϑευτης, 

ΤΙλινϑοφορος, «765. [ἀτεγὶ σογοραία ας [τότ πῇ, 
πλινϑύω, μκ. σώ, [τε] 115 ΘΕΠοῖο αι! ρΡ᾽ πη ἘΡΊρτ. 
τἰλινθυφῆς, ἐθ-. ὁ καὶ ἧνοχ ἰατογίθιις οο ἘΠ] ΠΡιι5 ἔα τίσατιι5.νο] ΙΑτοτὶ- 

θὲς σοητοχτιϑ. 
τιλινϑωτὸς, οὐ, ὁ, ἀγα η σας αἄ πιοάιιπι ἰατοτ 59 άγδτιι. 
Πλὶξζ,1ά εἴτι το {|90τὸ βήῆμα:κ, πλίγμα τοι, τὸ «-ηδήματει, νπής φριιά 

ϑορβοοίεπι ἐμφισλὶξ, τὸ αὐδιβάδιω:"( οπηπιοητατ. Α τ πορμδη ἴῃ 
Δεβαγη. Ἐτίαπι σλὴξ [ςτἰδίταγοντ Γαρτὰ. ΕἸ [115 Γρατίιτι 
ἴητοτ ΡΟ] ςοπὶ ὃς πιοάλιπι αἰ Ρ τιμετ,} «Οὐ γδηδοϑιμά. 

Τίλιχ αἰ ἃς πιλίχϑ»- οἰτῖς 4: Ριιάοηάὶς Προς ἑπτεγ γτγιιπηις ἔς. 
ΤΊΠΓ. ἢ πελιχαίδος τὸ μέσον ἀἸοίτιιγ πϑθέναιον. νἀ δηΘα! εη. ΟΟπηπηςῃ. 
2. εἰς τὸ «ἱδὶ ἐγμῆθ, Ηρ. 14ςπὶ ΘΔ]. ἀπηοτας ΘΠ Ἔ ] πολιγάσε [οτ]- 
ῬάητΡΟΓ Ύ ἤθη ΡΕΙ χ: 

Πλίοσω, στο ιις σ]οπτογο, ΟΠ Πτῖπα ἵπος4ο. Ηοπι. Οὐ. ξ, αἱ δ᾽ ὦν 
πρώχων δ) σ᾽ ἑπλίοτοντο πόδεοσι. ( Ἶθιις πγι1}45 το ξτὲ σα σοαγγηΤς 
αἰτ,Ἰη ὁ το (αι το" Πτίπλ,ν 1ς Πλίζο αν. σλίσσειν; βημφᾳτίξειν, τὸ 
μεταφέρειν σκἐλίθ- «ἴδῷ σκέλΘ-, ατπα Επὶ Παιῃ. (ουῖδὲς τὸ σεωτύνως 
πρέχέν κὶ ζημα τίζειν Αἰολικις {161 «τλίασεῶι, , βοτταῖϊς ἰηηῖτ σλίσ- 

σεόϑει!, Δὲ οἷς ἀἸοὶ Ρτὸ πλήσσεῶτ αιιο τ ρα θι15 ρυΠατο τογγᾶ, 
ΤΠλογμιὸς ν ΟἹ ΤΙλοχυδουρτο πλόκαμος ροτ [γησοροηον τάς Σάρα, 
Τλοητύκος ζέφυρος ἰυ ἘρΊΡ.ΔΌΣΠΟΥ παι! ρατ Οηΐ5. 
ΤΠλοιαίριον, αν το, Πα σα [74 ] σ: Οἱ τα π. Γοπτα}]. ἢ ορῖ.ΟΙς. νυϊσὸ 

τμὸ Ποιεογτῖτιιν Ν]ατ,ς αι ὃς Ματς,ς.3.ΕΠῚ ὃς σλὶξ)βῆ μας δὲ σα 1- 

ΡΟ ΤΠ " ὙΠ» 

Π 
ὈΘαπςητὶ ρεηι5,ἀριιἃ Ατι,8ς ΡῸ]. 

Πλοΐζειν, παυῖ σατο. ΡΟΪγ δι πλοϊζομήμων δ δοκογία κἢ 
τί πα γαμλτδς. Εἰὶ ὃς πλοΐζην διυι 4» τὸ πορδυεῶτι οἶτον ἢ 
πλᾶς ετῖαπι ἡ ὅσος, ὁ : ᾿ ΧΑ ΠΧΕ 

Πλοϊκὸς, 8: Πλοΐ μος» σα 115. σλευστικὸς, ΑρτΠ15 Δά παὶ 
«σλόϊμος ναῦ'ο21}Π1{ παιν!5,[εἀ χια: Δάμιις ἀρὶ ροτοῖ, Τ' 
ἴπτοτρ σλοϊμώτερα ἐγγύετο παῤ ὁμλοις γ) ν]τγὸ εἰτγόσιια ἸΪ 
ξαὶϊτ παιὶ Θατῖο, Πδογίμς πδια σατιπι εἰΐ, [εἀ Γογιδέτα 
τι115 σσλωίμος ῬΟῚ ὥ. 

Τλοῖον, εν τὸ, ΠΑΠΤΡ ἀπ} 70. 81115.σ μικρὰν πλοῖον, ΡΪΔτ.η ἘΡ 
μικρφὶς οἱ δι γὸ λει τοὶ ὁμοϑεν εἶπεν, Πρ, Θουκυδίδης, πλοίῳ ς 
“Βειποῖς νἱάς Νῆες ἴπ Απηπιοη ὃς ἀρι Βαγξ, λεστα ἢ 
πριὶ κὶ πο τώμια, ππλοίρις μακρρὶς7 1 Βυιιογά δὶ ἀ εγιης ἃ 
Βιι5. πλοίοις κὶ ταῖς ναυσὶ ἐς παλλζωύϊω δεεκοιμί ϑησαν, ̓ ς τα, Παιης 

ἃς παιιῖσ!ῖς ἴῃ ῬΑ ]εποπὶ ς γασερογιιητοίπεογρ. Τ Βαςγά, 
Πλοχαμὲςοἱδὸε γ᾽ γα τ! 65) ΟΟλ ἢ Δ) ΟΡ οτιπὶ ποάιιϑ»ἰναὺν 

ἴος οδτοτγῖοϑ. 
ΤΙλόνκαιμον, τὸ, το Χτι πὰ Ὑ ἸΓρΡῚΪ. πλέγμα ΡΟΙΠςὶ. ΤΗΘΟΡΙ. ἄς 

α!αττογοαρῖτε ἡ πάφοϊπιο ἐς ὈιιτοίηΟ 5 ὁ χρησιμον ωρὸς 
χαμα, Ομοά εοάεπι ΠΡ 64ρ.13.41χῖτ Ὡρὸς γὸ τὰ «λέ; 
μώτερος ὁ ὁλόχοιν Θ΄: Ετ ὈΠΊΠΙ15 {10 τὸ :Σ,σαρίτςο 18, γε ΠΠ πηι 
γτ Πα πο] οἴσποσπος. Ετ Ἰδιάςπι ἐχρ. δά ν τ Πἢ πο χ Ι 
πλόκαμον, το πλείγμα ἐκ τριχῶν, 

ΤΙλο κ(φιμος »εγδ. [ΟΠ ΘΊΙ5 ΟΥΙΠΙ 59 ΠΟΙ ΠΠῚ15) (δ ας 5, ΟΠΊΔ, βόσρυχ, 
οἰ ΔΠυΙ 52 ΟἾ ΓΓΙ5.ΑΡ 0].2.. κοῦρος οἱ πλοχαίμοισι γεγηϑιὼς 5 οἴδι 
βαυιάςῃ5. Εμιγὶρο μήτ᾽ οὐιῦγε ἃ σὸν πλόκριμον κι τέμνῃἼραχϑι 
ὨΠΠ] ΙΔ ΠῚ ὃζ ἀρὰ ροξεα5 πλόκαμοι; Εχηγ154.Οἰτοιπαι 
Πραϊῆοδητοῆος οἴ, ταὶ τῷ κανοῦ αἰριςροφαὲ,τείτε ΡοΪ. ἃ 
1ἘῈ.11.. 3.ὑγιεινωών, ΑΙ ΔΙ Ποτίατ Ρ οΧ 5 πλόχοιιοι ἀἸ στ Γυ 
τς Γἰπᾶςογ ἐὸ τη ἷοςο, : 

Πλοκαμώδης,ΟΤΊ [Ρ 115» ΟἸΓΓά 15. ᾿ 
Τιλοκαὶ, δος, Ποπτὰ ΡΙοχαςἰητοχεὶ ὃς ἰΠτοττί ογῖπεβ, Γαἴς,ἵπ 

ἐτάλαστε λάτριν κλοιοπτέτοη πιςο τερον πλοχοσι, ῬΟ]] Αἷξ α 
γοςαίίο ΡΠοτγεογατεπΊ,ςδὺ γειναμιείοις πα λοχφίμοις, 

ΤΙλυκχὴ, ἢ ς» ἡ ἰὴ Ρ]ΠΙοφτῖο ΟἹς.Ρ] σάταγα ΡΠΊη.ποχα85) ἤεχα 
τοχειιγα, 4ο τις. ἐμισλέκειν πλοκαῤ, Ἰητοχογο ἀο] 055 ΕΓ βία 
ἐμαλοκι πτριχών ἀριιά Ροττιιπὶ πη ἐρ᾿{Ἐ0].1.ςἀρ.3.1, πλοχ 
«πλόναμος 5 ῬΙ1Ισατιγα ποχίαχας σα ρ}]Π]ογαπλ:σοίπα νανῖ 
{τι ὃς ἔγαέϊα ρὲγ σταάιις ἤεχιι πιι τ ρ Π1ςὶ ἄταϊια ΠΕχ ἡδινὶ ὁ 
βοχὶ σαρῚ ΠῚ οτί πιοα ριιηῖγς ἀϊχῖς ταπε πα]. ὃς ΠΟΧχαϑ σο ΤῊΝ 
αὐ, Τητογρτ ἄο ει Ππππιις ᾿ατο ΠΠοχὶτ ποάο5 σαρὶ ΠΠογιιπὶ5 4} Ὁ, 
ΤῊ Ι ποη Ρίαςοῦ : αἰΠΠ4 οπίπι ἀριιά Ηογατίιηι, γεηος Ἴ 
τπηδηλ.14 οἹἘ . π ποάπιπ σο Προγου ντ ἰητγᾷ σαρΊ ΠΠγα “πὶ ὦ 

; (ει 

ὙΠ 
γήϊϑι 
ἽΝ 
ἼΠΣ 
ἐπάκε 
Ὁ Φλδν 

μόνε 
μήτρα 
ὑπρϑβ, 
τ 

ςσοητίποδηγαγ σα ρΊ ] ΠΟ ντ ἀριιὰ Ὑ]ΓΡῚ].οτίηοβ ποάδηταγ ὙΠ, 
14 εἰν! ραπτιιγ, ἀριιά Ἡοεπογιπι Π144. ξ.1}14 1ιπῸ 5 ἯΠ 
χερσὶ πλοχεῖ μοις ἐΐχσλεξε φαήνοιξ: ]ιΠ6 πὶ ΟΠ τι1Πὶ ΠΙΡΟΓΗΊΠΕΙΣ Πλίπι: 
Αροῆο]. ΟΠ γυ[οἴζοπη. ἀτλεγ μιϑότων σιωϑέσεις,ταὶ “λο 
ἀϊχῖτ. Ὀίχογαῖ ετέατῃ ΑΡΟΙτο 5 ἱπ σοάσαι (εηῇι τσὶ 
δά ΤΊπιοτισαρῖτα 2. ν Ὁ] οἰποίηΠΟ5 ἱπῖοτρ. ἱπῦοστοϑ ΟΓ 
τιις βαθεῖ νογπο. πλοκαὶ, σα μις παῖ γα 1} 65. ΗΠ γπηοΐαιις 
τίοής Ρ]ΤἸη.λογισμῆν' «πλοκαὶ, ἀτσατίαταπι ρεγρ! εχ  τατοϑο 
ΟὐατΡΙ οςς,ςορυ]ατιο( παῖς α πη. Αι 4) σιγᾷ 
τἷς οἴ τη ηια ἰάειη νεγθιιπι ας ποπΊεη δ15 ςοητίπαδὶ 
ἀιιετίᾳ Πρηϊῆσας «ντ Αἀ1ΠΠπὶ ἀΐοτη Μοπησπῖι5 ογᾶ 
παῖς ἱ 4 εἴπ, [ἀςπν 4} (επηρετ ἔαῖτ ἂς ἤι] Πιπ}}15, ΤῸ 
Επιπιιοδο, ΝΏΠμτι οἱ ἴαπὶ ἀϊέξιπι » φιοά ποη ἀϊξτῦ ἢ] 
νὉ] ἀϊδπι ρείογὶ ’Ιοσο ποπιςη οἰ, (ςσιηάο ραττίοῖρία 
10 14:πὶ, {14 εἴτ ροσοατιπι, ρεσολτιπι ἱπιργαἀεητία εἰξ' 
Ἀπιηΐαπιις Ρίοςοη εἴς ἀϊοῖξ, φαιπι 1Ἰάοπὶ ὑογ θα Πὶ ἴδηι 
γε λά σοηΠιπηπηατίοηοπι Πιρογιογῖς γοσογαι γι )ᾶζο, λ 

μα ὑποςροφη. Πογπιορ. αἱ οίτιιγ ὃζ διαφορά, 71ἀς ΟὐἸητ 
9.ςΔΡ.3. ᾿ 

Πλόκεμος,τοχτ 5. ΤΠΘΟρΡὮ τ. ΜΠ, ΠΌτο 4.6 4ρ.12.4ἅς ἀτιιηάίι 
ποτῖθιις ἰΙοαυοη59ὃ φῚ ἕτερον, αλόκεμον » φυεῶϑτῃ ὃ ἢ υἱὸ 
ὅλ: ἥδ λοι δων, ὅζοον ὈΪ ππλόκεμον κάλαμον, γοοαῖ ἀγα Πα Π 
μα τερσοῖος “ξογοαάμς Πεθδητ, νὴ τὸ π-λόκιμα.»ἱ, πλέγματα, θέ 
τοχΊ!οπὶ ἀπά] ης πὴ νογτῖς. τ ΡΙΠπ.Ιερ ε νἱάστυτ Φλὶ 
οατ οηΐπη απ ἀγα πα ἰη1ς ἤροοΐοπι 11, τ6.ς.36.Ρ] τί απ,» 4 
1π{|15 Ηπ τα ατιι5 πατοῖ, 

Πλόκεον, μ 5 τὸ) ΟΥ ΠΑ ΠῚ ΘΏΓΕΙ ΠῚ »ΟΟΠΊ Δ, ΓΟ αἱ ΔΠΓ: 5) ΘΏ118 
ἱπιρ! οχιιπι, ΟΒ] αλμπη. ᾿ "ἢ 

πλόκιος(“ἀἸοε. ΠΟ ΧΊ Π σ»ν οἱ του! τσγντ σλόμιοι μόϑοι Ὁ ἀ.ν ΡΟΓ 

Χὶ ἃζ ἐπττὶςατί. Ἴ ἷ 
Πλύκ Ὁ. κ, ὁ οἰ Γι 59ἤ οχτις σαρῚ Π 5, οΟ πα, Ρ[οΧῚ 5, ΟΡ τον ἢ" 

τέμνω πλόκον] πλοκφμμον. 

Πλφρμῆνον, ΗΠ οἰ οἰνελ ον ὠμῆνον φανὲν, δῆλον ΒΕΓ ΠΥ ΠΟΌΡ.ΡτΟ 
σπέλοικαι, 

πλομίζω, τη Ποῖο. Ν᾿ 
Πλόρος, αν δὲ δαίσιιπι μεγρδοφλόμος ΤὉιοῖς. τῷ πλόμῳ,ἱυγευδαῖξο 

θα ρος ἱπτογειητ, Ατ 1.8. Απὶπη.ς.20. δὶ 
Πλόθ-, «πλοῦς. απ σαάτιο, παυτῖσα ἐχρεάϊτο οὐτἤιις ΠΔ41115 9 ὉΓᾶ 

ἔξει, μέχρι πλοιὲ γφύηϊηγαυτο παι σατίοποπι σοηῃβοξξαπην Τλι 
᾿ “Νὰ σι ᾺΣ Α “ιν 
ἐν τῷ «χὠ χα υα ϑνεὶς»ἰῃ σαγία ξαςίξαο 1αξζδτιις, σσλούιυῦ ἀμ: ἱ 

Ϊ 

ἼΩΝ 

ὑώμα 
πν 
ἐϑ 
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ὙΠ 
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«ᾧ 

ΠῺΔ 
. χ᾽ πλοιωῦ » ἴητοῦ παυιΐραπάα τη. ἰοτογ πδυϊ ρατίοποη, 50- 
5, ᾧ δὴ τόνδε σλφωῦ ἐστείλαρᾶν, οἰ Βαης ἐχροάίτίοηοπι 
πὶ ἐοοῖπτιιβ, 1ταπὶ ἱτογον α πορεία» ν]α, 4114 ΠῚ αιιὶς σατ- 

οἷς ρεάςς ἤς νῇ ἤιὰς ἸΝ οδη. ὃς Απτίπιαοὶ. ὑλύεντα δια πλόονοἷῃ 
τὰ ποπηοτοία. ᾿ 

υγίεια ας »Ἷ) [ληϊτατῖς ορυϊοπτῖα 9 ἀἰε τί α ρατίτου στη ἴα πἶτα- 
ε. ῬΙ ςἰ {πιὰ ἔς Ἰοῖτας ἀρυιὰ Αὐ ΟΡ ἰητογρ, πὰ Εφαῖτ. νἱάς 
ιἴποῖα Ῥγουογρι τότοης (α!αδτῖιις. 
ἰδοῦ φιοά πλετίζω, ὃ, «“λεσιάζομαιγ!ἀδτη φιοά πλετίζο- 
χροπέτι 8 αι!ραογοντ ἀρὰ Ηετγοάϊδη.]. 7. τότε μέλλον ἐ- 
σχοίη τὸ πλῆϑυς. 
αθαηάο. ΑἸεχ. Αρμτ δ: Ργ δ. ὁ Ὁ ἐμφημεραιὸς πιλεσιων πρὸς 
ἄζοι πιατοτγῖα αἔβιςης. 

ἦσθ ν, ὃν ἀϊιιο 5» 711 {1 πολὺ ἐσιθο, δύπορφς, ΟΡ ]  ητιιδ. 
ΝΑ παιιμϊ βςιι5.ατλυσίως χαραζόμῆν Ὁ..Ης νοὶ. 
ται δρορι! οατον Γιὰ. 
αδημεία, σοπιπιοηζατῖο ἀἰτοίσε πα, Ρ ἈΠ] οἰ ΟΡ ἂς Πυάιῇ. 

ς δοποτίμτι ἃς πα οσγιιπὶ ἤπος πιπτ ἀτ]τῖα; ὅς Ραμ ροττας. 
ἐκαδημεία » 4ιιοά ογας σγιπηαίππι ΡΙατοῃ ς » ὃζ πλούτος 1, 

οσῖα. 
ερδν ναὶ ἀὸ ἀπο 5» ἘΠΡΟΙ Τά 

"Ἰατο, δας. 
ὔσωςπονκα, ἀϊτοτοἱοςιρίετοτ, ἀϊιος οα 4ο., ἀΐπιο5. ἤιπι. 
ορθδη. Οοαλπηθητατῖα ῬΙατο, πλετω ὠμεταβώτως,ϊ. πλού- 
ῳ. μετα βατικώς ν ἐτὸ οἰπὶ Ασοιαλτίο γνὲ πλετὼ αβρετίω, 
πὶ Οεηϊτία.Γἰαηῖιι5 αλουτῶ ῥημάτων. ΑἸςχαπά, Αρπτο- 
ὅτὸ (δειιπῖο Ργου! οπιαζ. πλεπῶσι πρὸς σώμα» ογείςιιητ ἴῃ 
ς, [ιαοϊααί τη Οαιις. ἀἰχῖς πλοῦτον τινα «»λέτήσειν ἐμέλλομᾷν» 
λεσω τίω ϑεότητα 9 ἀἸϊηἴτατο [οι ρ] του, ΝΑ ζαηζοηπλε- 
τύρων. ἀθιιπάο τοι ις.Ρ ΑΙατ, ἴῃ ΘΡ [00]. «Ἀν νομί- 

͵ 9 Ατιτοτεὶ. ἴῃ Ρο ἰτῖς. Ετ σα τη ΤΠ άτῖιιο 5 πλετω τοῖς σοῖς, 
ἐγ ἧς τοθιι5 ἀἰτοίοο, Χεη σλυτωώ εἰξ ὑμῖν, Ὁ οπιοῖς. 
δὰ ἴθορτο πλέτωνθ-. ἴπ Ερ᾿ τα πηηλδε. ὃ «λουτέα ἴῃ Αὐοιιίαε. 
Ἢ " 

ΠΊ, Β 

τ ρὴ νον, τὸ, τα [ΟΠ στλυτη ρὸν ἔργον. Κοπίη ΟἘροπινία δίς 

3 ἄϊι5 τοῖ αιροπάα, 
ἤν), τω, πιικα,ἀϊτο Αι. σου. ἢ 
ως ἕωνροῖ ἀϊτος, μα δῖτο ἀτυτιατιιτη τορεᾶιι,14 εἴ, κχΠ' πλ- 
ἯΠ: ιετίνθγι χ᾽ ἰρις ἰνδηω ὡρέϑει δεῖ ἐδὺ ἄρχοντας 5 ἄθςες ορα ε΄ 

Χαμ : ορτίπιος εἰῖσετο πηασὶγατιιβ » Δα τους! Π το ᾧ, ΡΟ τ, 
ἡ να ς Ξ δὴν 
{Π, 1 

ἽΝ 
ἼΠ 

: 9. ε ἀπ τς 
ἰδότυργ"γ 6. ἀϊετίατιιπι ἀατοτ, ΕΠ οΠ ο τις. λκτοδύτυρ δπολλων, ἴῃ 

ἰαρ αὶ στατηπΊατ, ὃς ἘσαπλΙΠἰπ. ΘΕ ΠΟ. «λουτούδτειρα 5 ἀς 9 ἡ γ ἦΔ- 
ΠῚ ΡΕΠῚ. 

ἸΠΠ τί, ὅς ρυϊποίρατιις ἐχ σαί» ηπιαπὶ ἀϊτίοτος ἀπηλη ᾶτ 
νι 
υ"ϑοὶ 
{ἱ! 

Ἐπηριῖὶν. [ξατιις ἀἸυτιιτγ Χ οη. 
σιμὸν οὐ, τὸ πο πα ἤΙΠ1. 
οιὸς, ὁ κ ἐγαϊἸτίατυ πη εβεἕζοτ. 
ΣΎ ἐν Ξ : - . ᾿ 

τς, ε. ὁ ἀτα τί.» ὄυπορία πλούτος, ΠΣ ητο Π ον ὡς Αφενῷο, πλοῦτος 

πὶ 

ΔἰυΠον 
«ποι ξιχνίας. δ, ἀεϊτία αι ἢ ἱπη ρος] ρα θι] ες, ΟΡ 65. 4Ἰια: ΡοΓ- 
ἡμίν Ἰρατίσπο ἀεργεμοπαϊ πεαιειιητ εἴ, ᾿Ἰμσορτρτοοη 0 1- 

ἥν θα}. Ἐρ]οος σαρῖτε τουτῖο. τοϊἄθιν . χ᾽ πλούτον ᾿ δὸ 

μοοη! ταὶ 14 εἴς, (ςτυηάτπη ἀπ αἶτῖας σ᾽ οΥῦας ἔα, νεϊ(φιοά ἐμφα- 

γηΐ ταῖπα 66) ρτὸ ἀϊυῖτο [μα σἱουῖα, πλοδῆος ὀυπόρις- Θ΄. ρᾶτα 

Ἷ ἐς ἀπ τα", ΟἸσογο. [το ΠῈ πλϑύτος, ΡΙΌτιις» ΟΟγογὶ 5 ὃς Ἰαίο- 
μεγοῖς ΒΑ ππονντ τοτιθὶς Ηοί τη Ὑποοριν τς ἴῃ ΟΒΠ,Ἐταίμι. 

ἄτπις ΡΙατιι5. ὃς πλούτος εἴ ζυλ-. ς , 

ἀνθ. ΡΙατο ἀειι5.ὁ « ϑη:5601 ὃς πλυτειὲ (ἰςΤΠΓ 5 Ὁ ἰς ραζοτ. 

Ὁ ἐς ΝΝατιιγιἀθογιη, Τογγθηα ἀιτξ ν15 ΟΠΠΠ15 ἄτας πα- 

. Οἰτὶ ρατεὶ ἀεάϊςατα εἰἴ,41}1 Αἰ πΠΈϑοντ δρυᾷ ΟτξοοΣ σλέτων» 

δι τεοϊάδης οπιπῖα ἴα τοῦτα 5. ὃζ ΟΥΙΔΏΤΙΙΓ ὁ ΓΟΥΓΙ 5 λα τῶν 

γται διὰ τὸ πλετεῖν τοῖς νεκροῖς τῷ, παρνγορία τετιμιηυάμ 9. » 'η- 

εἶς Γυςίατ, πϑοὲ ϑυστωών, αλυύτων αὐτὶ τὰ πλοῦτος. ΑἸἸΠορδεΐα ΓἸα- 

τῇ πλέταν, παρενα ϑέζετο. ἢ 
ἐὐγ. τὸ, πλέγμα ὦ ὃ σῖτος καϑιίρεπαι, 51, 

αδς, οὐ ὁ πλόκαμος, σι ἐλις σειρὰ τριχιόν, ςΟτη8 4181 ν ετετεβ α- 

τος ἀϊῖς σοπίδοταθαπζ. ἴτε ΠῚ «τλοχιοὶ νι ἄεπτηγ αὉ Απεὶ-. 

ἰτθτο ρτίωτο Ἐρ᾿ ρυαπηηατιΠὶ 5 γοσαγὶ, οἰγγὶ ἴῃ ροῖνρο 

ἘΞ 41 1πἴἴατ ςαριΠαπιοητοτγιιην ὃς θα σε]] τι [χπε, ἃς 

ἶθιις ρμκία εοποαιήτατεςοιος εἰτοασεταθιι!α πππτ, Ατ 

οηῖπις (ξοιιηο Ατροπαιτὶς. πλοχιμοὶ βοτρυόεντες, Ἰά οἰ, οα- 

Ἰητοστὶ δί εἰπεϊπηΐ. Ετ ἰἴδτο ρτίσηο Ἐριρυαπιπλᾶτ.πλοχ, 

δι εἱλιχθείς. ; 

τὸ ριά ΡΟ Πμιοοπι»άηια (114 εχ ἴοτιιτα» 14 εἴτ, Ἰοτιιγα 
Ουγνέσστρον πλιωπέριον ἰχβύων «ὐλόμα 7 ἀϊχὶς Ρίατο (οπιῖςσι5: 

Δρβοτιῆς ἀἸοῖταν κὶ καίτετριμυΐρη ἑταῖεκ. 
τὸ πλειύω. ᾿ ᾿ 

ἡ ΕΠ. κναφειξ: ἄεπὶ αοἁ πλεωύπης ἤιις πλύτη ς. 
οὐ ὁ ΒΑΙποιιπι,ρὶ (εἰ πα ἠαστιι τις ροἰ βοΐ εις νεὶ ἔουιοα ὅς 

Εἰ Ποςιις [ατιαυ 5 γοθιις ἀρτιῖ5, ΕΟ ΠΊΟΓΙ15 Οἀγ[. ζ.περλὸν γὸ 

πλιιυρὶ εἰσὶ πόληθ-.Τητεγρτ. οἱ τόποι ἔνϑα πλεύϑασι, Ατὶ Π
ορθαη. 

τὸ «ἐχ υγιώνειν μοι δοκεῖς » πλύμον μὲ ποιων : Ῥ᾽ΟσοτΡία]ς 

πὸ σελιμην ποιεῖν τιγα ἀἰοἑτατ οἷά οἵ, πηα!ςἀϊέζοτιπι (οτά!, 

ὶ 
πὴ 4ὃς 

ἱπιρίετς ἀΠ Ἰσιιο πὶ που ἱπιρ σηταν ναί ἐπ φαΐδις ράππὶ ἰαπαη- 
ταῦ, ἃς πλεώθ. (ρατοχ. ) Πρ Πς, τὸ π’) ὦ ἐμῆμον 5. Βο ας, Ατὶ- 
[ορμαη.νὶάς Πλύνω. . 

Πλιυτὴρ, ἢ Θρεγὃ, αὶ ἰαιιατ τοπι οτά τα ν οἱ (οὔα Ὡρὶάδα ἴῃ αηα [λει 
ταητιτ ραπηὶ. ᾿ δ Ῥὲ 

Πλωυτήρκίθ-,κ. ὃ, χὰ ἸΔτιαυ άπ ἀρτιῖ5,. 
Τί τήρει γ ταὶ. ΕἾ ἤτον αν [οἰπιιηι Ατμοηϊθηβιιπι φιοά λπὶ, Χοη, 

ἴῃ Ομ. ; 
Τλέω τήρκον, τὸν ρἰ [}}1}} ἀαιια ν τῆ οφν, Γοταγα ΡΟ ΠΧ, 
Πλειώτη ς9υ9 6, αι] νοἰτπηοητα ἰαιατ, 1} ΡΟ], 
Πλιωτικὸς 9. αὶ ΘΟταΠῚ εἰζ αἱ νοἰ πιοατα ἰαυ στ; ντ ἀσλιωπικαὺ 

τέχν»} Ὀ]ατ.τ θ Οἱ τς. πλωυτὶς ἰδος ἐς Ἰουγὶ χιπλωύτρια, βοπι, 
ΠΛ τρᾳ, ταὶ, τΠόγοος Ὀαἰφατοτῖβ, ιν; Δ άγαπς ογας Ε ΟΠπηΔη 8) ἃ 

ποπιϊη.πλιώτρον, Ά 
Πλεωτρὶς γήγτοττγα αιια οἰ αὐ απ ογρεηάιιπι πγᾶςιια5 νι Τπεο- 

Ρ ιγαίτιις Π γὸ Τςσιιη 4ο σα ρῖτε 4αΐητο ἀς σαι, ρἰλπταγ. ἀριάὰ 
ῬοΟΙΠΙαςοπὶ πλιωτὶς σοττιρτό, νά ς Σμηκτὸςς Πὰς Σ μηκτρὶς γῇ. 

Πλευύω, με, μμυαῖ, πευγαοι, ἰΔιιο. ρτἸοσὶ ἰοπρα. Οὐ. ὁ, πλιυέσῃτις 
φρώτα μἴγῃ 5 αατη οα ἰλιαητς σοηργοῖα5 εἴς. Αὐἠξορμδη. ὁ 2 
“πλιυΐει κωδία, ααλιειν αὶ κοιλίας, ἀΠοὩ Ατητορα. πλῴειν δεῖ - 

χρυ, ἰλσγγπηας οβππάοτς, πεπλυμῖθ., ο] Οτει5οἰοτιις, πεπλὺμῆψος 
μόλιξϑος, ε]Ἰοτεπη ρ᾽ απιθιινι, Πϊοίξουϊάος Πδγο υτητο,σαρίτο 
83. καλυϑ'. [οΓ5 Πτ. ὡλυ ϑεὶς, ἸοτΗς οἱ οτα5, πλυ ϑὲν οἴνῳ, οἰ οταπι 
νίηο. ἤς ἰορίταγ ἤΠθτοὸ ἰςοιημάο Ὀ]οίσοτί 4. ςαρίτο 96. Πλωδφν, 
ἀείς τἰθογο, ἱὰ οἰ, οπιοίατ! , ΓΟ] ΙΧ : τὸ λοιδορεῖν, «πλοϑεῖν καὶ 
πσλίι ν με ποιεῖς 5. καὶ κωμωδία φησὶν ( ΑὙἸΠΈΟΡ απ. ἱπ ΓΙατο) γον 
εἰξονειδίζεις, ὃ αὐχιευύας, ΠΟ η,, ἐὺ κρεΐοσόνας ἀμπν κα; πατεῖ χἡ πσλέδει, 
Τεπτοίτῃςη, ἐν 15 κτλ ϑεοκρίνα ἐνδείξει, καὶ ποτε μὴρ χοιδορουυῆροις, καὶ 
πλιωοντάς «)ςδὺ π᾿ ὁπόρῥητα, Αττεπιϊάοτιις Οπίγοοτγιιςόη ἰἶδτὸ 
{φσπη4ο,ςαρίτο οὗζαιο, πλέειν. ἐλέγχέν » 14 εἰτισοάγριιοτο ἢ - 
δηϊβοατε σοπτοπάϊε οχ πος Μεηδηάτὶ : ἐδ γὸ κοκως μου πίω 
γυωαχ, ὅτω λέγῃς 5 ὃ ποτέρᾳ καὶ σε τοιξ τε σοιὰ «γὼ πλιιυῶ αὐτὶ πῇ, 
Ἰησαῖτ,ελείξω ᾽ κακῶς χυύξω, ὈΙχΙς οτίαπη ΡΙΔιτιις ἴῃ ΟἸΕς ΠΑτία, 
ἙΠρί πὶ Γι Δο]ὲ Πιβιιπάετονργο οἰαπςιπι πιοτάέτγς, 8, τα 
Ἰφάἀιέλις Ἰποοῇετα. ΑΠτοτ ταπιθῃ Ἐγαΐπι. Ομ γν ἢ κὺ μυρίαις σε τινὲς 
ἔπλει αν χοιδὸρέαν» ἸΏ ΠΏΣ τς σοπτισης 115 αἥοςετγίτιδις γερὸ 
ἀϊοίπιις, ἰαμογ φμοίσμ 7, ἜΧΡ ΟΠΐταν ἴτεπὶ σοητατηϊπατο ἀρι 
ΟΒεγίοίξ. (οπιιησηξ.ῖπ ἐρη{0].44 Ε Οπιαη. τοὺ μέλη τῷ χριστοιΐ 
μέλν πόρνης ποιῶν κὶ δ Ἄνμαὶς ἑαυτὸν πλειύῶν αὐοᾳνομίως, 

Ππλύσμῳ τ ἰχθύων, Ἰοτίγα ρ᾽Γοΐ τη, ΑσιΠ.}.4.Α μαι 
Πλυσμὸς δ, οτιιτα»]οτίο. Η οἴ ἢ. ἡ πλυσῖς. : 
Πλύσις.η) .[οταγα Ρ]Ϊῃ, 
Πλυτείρ(θ-, ἐρισκὺς σοης Γαςοπὶοΐ ρΟςΙΪΙ όνωτον ὃ, ὀςραΐκένον» ἡ! Ὁ 

ΠῊΠ]Π το 5 ντεθαητητ 5 ντ. ΡΙυγΊθιι5 ἀοςεῖ ϑοϊιο! αῇ, ΑἸ ΠΟ Ρμαπ: 
δζ δι114.1η κώθων μπ1ς Γγποηγ πιο. 

Πλυτέον, Α ] ΘΠ ἀμ, πα Πά11Π}. 
Πλύτη 5 ἔΠοὐν!ἀς Ἐτγεποίορ, ἀρᾷ ΡοΪ]Παςοπὶ σλεύτος ὁ σλιω- 

σρια, δὲ πλυμειέ, 

Τίλυτικὸς ὁ, ἰάοηι αι πλιωτικὸς, ο΄ 
πιλῶ, σοπεγαξξιπι οἰἕ οχ πλάω οόπηιϊς ἢ σηἰ ἤσαπτε ον εἶ ἀρργορίπ- 

αιο,ἐπέξα ρεὲτ ἰγποοροη εχ πελάω,νο] ἱπτρίςοιοχ {0 πέπλη μὲ 
ὃς «ληϑω,οοπτιέζιιι ετίδηι ἐχ “λέω αυοὰ εἰξ παυῖρο : γπάς 
ΟΡατγτίοῖ ρ. πτλῶν παι! ρδη 8. 
Τλώας, δὲς, ν᾽, ι115 σοη5γἢοο οἰ Ἐ, Πατατ! 15. 
Ππλϑεφπαιραθ τοίη ἘρῚρ. 
Πλώει, πδαιῖσατ, οσπογης Οὐγ τ, ἐσκων, 8ζ ἐπίανλων;ῃ δι ρα} Ε16- 

Ποάιι5. 
Πλώετε, ηδιιραιο, Αροΐίοη. ἈΠοά.ἃ τβοπιᾶτε σρλύω, 
Πλῴζω, παι 2 Ετν η1. ἐλέτιηπι οχ σσλαΐζα, ᾿ 
πλωϊείσες νεφέλαι; παταητος ἡ δ65.8ς πα: στο τὸ οἰγοιμ βου ητατς 
Πίλωΐξομαι, πατεῖς ἡ ἘΠοτ, ἐς ὃς σλοΐζομαι Ἰεσίτιιγ ἀρτῖ Ροὶγ. 
Ππλωΐζω, τἸάεπι Ἡεοάο «λωΐζεσκεν νηυσὶ βίκ κεχενυθ.. 
Πλώϊιος εκ ὁ. Παπ ρα 1] 15 υἷα ροτγίτις παπήραηαϊ. σλώξαριγκες, Πά- 

1165 ΠΔιυ σατο ἢ] ᾿ΦΟη (55 ΠΑ1165 ΔΗ, [οά χα δάδιις ἀρὶ Ροί- 

(μας, ΤΊιον ἀ.Ἰητογρ. Πιργαὰ ρογ ὁ [στ] δῖ τατο ᾿ 
Πλωΐς, διιῖ5 Πατατ!] ἰ5.Π σις ὃς ρτοχίπιὸ ργαςοάςπε πλῶαςς ΑροΙ": 

ἈΠοά. πλωΐδας ὀίρνιϑας ςυμφαλίδας ὃ ὅδνεγε λίμνος Ωἰ στεώδτει. ἀϊξϊας 

διιτοιι πλωΐδες, δὶ τὸ ἐν τῇ λίμνῃ αὐταὶ ν᾽ χεῶτῃ ἡ αὐκριδίας αξ ἡ ορὲ- 
Ἀλῆς ἀπεδίωξε. ὴ 

Πλών,Πι 1528: ᾿ ἣ ᾿ 
Τλάον, Πα αυ] ,ἔσσλέον σλωὸν τες ΠΔΙΠΡΑΉἴΕ5. 
Πλώνσο, πστδῃς. οΐπῃ. 
πλώσαντὲς » Θι ΕἸ] ἴπ 5 οὐγ πὰ το παπσοβ : οπηηΐα ἀφς ἃ τῃξιατὲ 

-πλώως ᾿ 

Πλασιμος, ΠΑι ρα 1 }15. δεαξατός, 
Πιλῶται» ἀρ. ἴα: ἴῃ 51.111, φαογηαἀπτοάιιπι κωπαίσες ἴῃ Ἐυδα!; 

πιιγοπάτιιῃ αοάάατα σοητς: Βαταϑ ἰκατὶπὸ ἀἰϊςὶ ᾿διςπϊοναριᾷ 
ΡΙΙη «λωταὶ ἀριἃ ΡΟ]]. Γ : 

πιλῶτες, ὈἱΓσο5 ΠΊΠσ.] 68 ἀιδιι,ἱ κεσρεῖ »Λτμοη.]ζ, «Α 
πλωτὴρ,  6γς ὅν φιιαίι πατιϊραίοτοπαιτα ὄ)ιξάτη ς, ναξξοτ Ραῇ, Μω- 

ἴκο πατοτινοραῖ εηἰπὶ σσλωτῆρᾳ [ιοοπάτιπη 7 «τ δταο ίοτιιπ 
τετηϊρῖο πιατῖς ἀπ σα Ἐ1495 τγαλ!ς!οθατ, ΠΙ 

πλώτικὸξ, οὐ, ὁγμα τ: σατιομΐ ἀρ τιν ο πατατίοηὶ ἀριᾷ ΡΙαταγο μασι 
Τοπι.: 55. 1 



48 ὄ Π Ν 

αυ πδιιτῖοα᾽ τοῦ ἀατ ορεγαῖτ ν εἶ εἶνις Δυάίοπις εἴς, νεῖ οὔατα 
αιὶ αὐτε πὶ Ὠδιτ πὶ οχείοος ν τε πὶ ῬΤῸ ἐπογοάζοῖς ἴῃ Ἁ- 

χίοςδιο. 
πλωτὸς ὁ, παι] 400 1}15,Π 4125» Ἰππατδῃς,άρτιι5 δά παη άπ) α28. 

ττοπὶ παταῦ! 15 ὅς Δι {1}15, νπάς «τὸ «“λωτεὶ ζῶα ὙῬῬΒϊοΩΙ ἀς 
ταυπάουϊά εἴ Ρεπίς δαιιατίϊ ες. Ετ πέλαγος “λωτὸν 9 πηᾶτε πΔι}- 

ΟΊ ς᾽ ἀεπλιΑρυά Ηοχι. Οὐ. κ, πλοῖα ἐνὶ νήσῳ, πλεουΐθη 7) νοἱ 

φορνγ}. αὐδιφερομίψη. 

τιλώτωρ,ορφς,ὁγ4. Πα! ρατοτοῖη Ἐρίρτ. 
ππλώω,παυ!ρο. Ηοπλ, Οὐ. ἑ, ὕὄπλωσε, παι! ραιῖτ. 
τινείω ρίγο. Ο ἀν ΠΤ, δ], ἡδὺ μοίλα σπγείεσαν {παι} ΠΠπ|ὸ ἔγα σγδητοῖπ 
σαυα Οοπίσία, Πἴδτο 4υΐητο Ερί σγαπιπῃ, τνείων δυεπέης βιργία- 
χιδοι απ Αςοοι.11:β, - μία πνείοντες Αἴξαντες, 1. ϑυ μοῦ καὶ 
διωάμιας πυνέοντες τουτί σ᾽! γέμοντες ϑυιρστελέοι, ᾿ 

πανεδμώ ατος, τὸς (ρἰτέτιιθην ξατιισοάιγα, Ηατιις, ΕΠ Π, μα ἴτιις ἍῬτο- 
ἀμ ξξίο (ρ τίτιις ἴσαι οοπτεἐπιατίο, Τταροζιητοῖη ἈΠοι. ἱπυρετι!5 
ηϊτιὶ 9 ἀπἰ πια)αηΐπηις. Αὐλίζοτἀς τλιπάο, ὑέος ἐσὲν ὅθι πλίμ 

εἰὴὴρ πογοιὶ ῥέων κα ἀϑε99- ὅστις ἅμα κα νεῦμα λέγεται. χέγεται 2 γἡ ἐ- 

χέρως «γείμαι κὶ ἐν φυτοῖς κὶ ζώοις αἰ διὰ πείνπων δνήκουσαι ἦμψυχός τε 
κὶ γένιμος ἐσία ἰᾷ οἰξγ, γξητιιϑ ΠΊ 81] Αἰ τἃ εἰξ αιιὰπι Δετ πλατι8 
Βιυιδιιιδης ὃί οοδέδιι5. πὶ οτίαπι ἔρίτῖτιι5 ἀρ ρει! άταγ : αστη ἃ - 
τπιοαιιὶ ἤργίτιις ἀρ ρο !σταγ Πρ ταπτῖα δαϊατατα ὃς σἘἐπῖτα ]ς ἴῃ 
βιγρίδθιι8 ὃς ἀπ πιαπτίθιις ἐχιςη 5. ὃς ρογ οαππῖα ΡοΥΓ ἢ Θη5. 
τινούμα ργονοςε [ἴα στα: 5 Ῥαιυΐτς σαρίτα 14.Ρ 01 Πα ἐριο]. δά 
ζοτήμτ. [π|χοεῖϑ {ἰτοτῖ5 φιιοτῖοϑ δες ποπλιηΐ ργώσε τς ἀττὶ - 
ας ,βογὸ ἀς ϑρίγῖτα [ἀπέϊο ἴητς Πρ επάιιπὶ » νὲ Δηποτας Ὁ) 1- 
ἀγιηις. Οιοά ὃζ σνεδαα ϑεοῦ ἅγιον ἀϊοῖτιιτ, 5ρΊττας Ὁ ςοῖ λυ- 

δια» ειις ὃς ἐρίε νοῦς ὃζ στΟΓΠΙΙ5 5 οἰιπὶ ράτγα ἃς Π]ϊο δ μού - 
σιθ- ἡ ὑποστείσεως γοΓὸ ργορτίδ:ουις ορα5 ἴλη ξξῖτασ ἀταιις 1- 
Ιαἤτατῖο ΗΠ οἰ τππλ.ΤοΔη.2.τὸ πνεύμο ὅπου ϑέλει τνεῖς 

τινδύματα, τὰ, ν ἰτα 12. 7 ργασοτάϊδ. ΤΠ] οάοτιιϑ δ᾽ σα {15 ἀς τεῦς ρε- 

Πῖς ΡΠ ρρ. ταὶ αἰχμα τῷ σιδιίρφυ τοῖς «σνδύμαισιν ἐνήρει δὸν 5. ΣΟΤῚ ΠῚ 
ταςογάϊα ὃς νἴτα 1 ν᾽αάίοτιιπι οι! ἀδι15 τγα 5 ἢ σείραπτ.  Γ 
{τις 9. Αἰπεῖά. -αὐδαϊτάσιις ἴητιις δρίταπιεητα ἀπτηγα Ιετμα- 
ἕ γα ίπετο ταπιρίῖτ, φαίδιις ρισοῖριιὰ ρα!πιο ΠραΙςαειγ) ἃ 
ΡΠ ἀϊέξας τεῖτε δεγιιίοοντ πνόφμων Ἀπὸ τῷ σνίειν»[ΟἹόταιις ἀϊςε- 
τε ἰάεπι ροξτα, -Ροέξιι5 πιισγοης γοσοπά τ: τ, -εη! πὶ σα] 1- 
ἀο ἱπ ριυιίπιοπς τοσοηάϊτ. Πνεῦμα. ἀϊξβοιτας (ρ᾽ταηα!, 
διύσσνοια , Ἠϊρροογατινηάς πνευματώδιης ὁ ἐμπεφυσή μῆϑ 9. καὶ οἷ 

δύσονοις. 

πινδύματα ἐσχόύα, Γρτῖτιι5 ἀεσορτοτοθοίε πετοτεβ,]Π]δςέίαιις πιὰ- 
1: ΒΘ 1}. 

Πνευματέμφορϑο (ρίτῖτιι Ρ᾽ οπιι5)8ς ( ̓γῖτιι ἔπη ΡΓ] 6τιι5, Ἐτν Πι. 
Τηνευ γε τεὸς, οὐδ οἱ χὰ τ, ΓρΊττιια ἴβοντ οῖξες πνευματικὰ [ρίττια 15 ΒΑ - 

ΒΊτις ΡΠ] οἱ ἀς πτιιηάο. ΠΟ οτίαπι ἀϊοήτιιν αὶ ατίθιις Ρ πὰ 
ον Αριᾷ Ὑ Βεορμγαῆιμι ἴῃ ἔγαρ πη. σοὶ “δ᾽ μεταβαλ. Ο᾽ 3 πολύ- 
ποῖς δεκεῖ τῷ αυνϑύ τι ποιεῖν ταὶ μετα βολαξ γδυματικὸς γδ φύσει» ϊα 
εἴν,βατα δίς ἸηΗλπο : αυτ οτίλτη ραυ]ὸ ρὸ ἢ, αἶμα 3. ἡ εἰξαισόυῆν 
αὐτὸς κὶ φυσᾷ - δῆλός ὄξιν, ΕΠῚ ὃς ρα πος 1η Παιηπιάτιοηε 
ἰαδόγαηϑ: ΡιΪπηοπατῖτις ᾿λτογργοταγί Ροτοῖξ . τεῆς Οο πη! !. 
τὸ ατευμοτικοὲ, ΓρΊγίτα ἴα πειιθτα : ῇς Θαζα νεγτῖς δριιὰ Αἰο- 

χαπάτιμη ΑρἨγοα πνευματικὸς τόπος, [Οςτ15 ΓρΊΓΊτ111 ἀσριιτα- 
τιῖ5. 5 [ρΊ τί} ΟΡ ῬΟστιιηιι5 5 βατιιοίτις 5» ἤρεγίτα 5. ἤλτιις οἰ Π 5» 
Ἰοσιις θι4τ}1ἰς ,) ΤΒοοργαίξιις {το αιιαττο, σαρίτο 13. ἧς σαιι- 
ἔς ρἰδηταγ. πνευματικὸς στομαῖχε » (ξοτηο πππὶ ἴῃ 4π5., Ὁ ϊο[ο, 
Πθτο (τοι ἀο,σαρῖτε 131. πσγευ ψιφτικ οἷν γίοο μων «ἴα εἱστερων, 1 - 

Βατῖς ντογὶςρ θαζα. πγεὺυκατιχαὶ δια ϑέσεις, ἰῃ Πατίοη ς5, Ὀ] οἴσοτ!- 
ἀος [το 3. ςαρῖτε 9: .Οὐ]4 πνεῦμα κα αὶ ἔσω αὔϑρωπος 5. εἰ] σαῤξ 
κἡ πὰ μέλυ ΟρΡροπιιηταῦ ἀρ Ῥδθ]ηπι 7. δ Ἀ οπηδη. δὲ αυτά 
πγευματικὲς. οἰιἱ ΟΡῬοΠΙΏτΙΓ ψυχικὸς, ρεῖπγα δὰ (οτιητ} ά- 
ῥῖτς τς. αἰ Οαΐατ. 6. ἀϊσετιτ  εο ἄτιοςν [Ἔραγάτιτη, ἔπτον πιο ἢ - 
ὨΔΑ͂ΓΙΙ ΠῚ ΘΟ ΠΟΓΑ 5 ΟἿ νΠ11} (᾿αιίοτῖτπι » αοἱ Οταςὲ οἰκ οφξατι- 
κὸν ἀϊοῖ οτος αἰτογαπι [ρῖγα!ο: 41104 ἀριι οος5 πνευματικὸν ΔΡΡΟΪ- 
Ἰατιῦν - τουτί πὶ στρα ζουίηι » ᾿ά διιτε πὶ Οταοὶ βαήαυσον γοσαηῖ,. 
Ἰηαυ τ  τγ.].10.ς. 1, 
πιευματικώς, 4. Γρἀγίτι τος, ΡΑι].τ. 4 Οοτ.ς.2. πνευματικῶς ὀῤακρί- 

νεται. ἷ.νἱ δρί τίσις (πόδι ἀπ ἀϊςδησατ, 
ΤΠινευματοκηλν, "εν ἦν ν ΟΠτΟ 5 τάπης Χ, πη πο ίο σοῦ το πιπλ, αι 

εἶτα 1Π1ος [ρί τίτιις ἵπ ἔσγοτο ςο  Π σῖτα 5» απο πα] τη ἕη. ἀἰ- 
Ἰατατί ομὶβ βόπογο ) 414Π| αὐδύθεσαι νοΓΔηῖ. ΟΥ̓ ΘΟΓΙῊ Πιδ- 
ἀϊςεὶ ςοηΠίτιοταητ. 14 πλαΐιπι ἐπτς ΠῚ σοπάματι ρατας Μάγος. 
Ἰὰς Π| το ιιαττο Ὀἱοίξογά, σαρ.69.Ρετ ὄρχές πεφυσωμῆροις.].τ6- 
{τες τη ῇστος, 

Τινευματο (φχΘ- 9 οἰπὴ δρί ἴτω [χπέϊζο ριισηδης. ΨΊ4ς ἴῃ σάποπς 
τίμιο ςοης: 1) Οομ δι τ πορο ἔτλη], μᾶς νοςε ντίταγ οί πὶ 
ὙΠεορλγ δἔλιι5. 

Πιγευματόμφαλίο, σαὶ ν πη δ᾽ Π1οὶὶς ἃ Ηλτιι ρτοταθεγαῦ. [ρεεῖςος 3 4 
τἰξομφαλων 5 αρτι4 Θα!οπιηιν ἴῃ ἀςξ, πτόά. Ἰορίταν κανευμόμφα.- 
λον ]ποιὶ εἴϊο ἀϊοῖτ τὸ ὀῤδύρυσμα τῷ ἐμφεῖλε, 

Πινευματοποιώ, [τὶ (ρ γίτισι γεογῖο. 

Τῖν εὐ μοι τῶ μαι, ἰ ΠΗ ΟἿ. πνευ μααῶται ἡ Ν οττίτατ 1 ἤρΊ ΓΙ τα] 9 8 ολης 
ἴεῖς, (ριγαίςίς, Θαζα σαρῖτο τοττῖο 7 στο τοῦτο ἐς σοηοίατ, 
Ἀμϊπηαὶ, 

᾿ς. 

ΠΝ 
Τινευματο φορεῖ ὅτι. ΓρῚ γῖτιι Ροττατῖ. ἂ 
Πινευματοφ ἐς, [ρίτῖτα ᾿γεηρΒατιις.α τις. ΐ 
Πνευμισιτόω, με ώσω,α χα, Ἰ 00 ,1πθατίοπος ΡΑτΙΟ»ττΠεἔδοῖο Σ . 

Γριτίτιπι Ἔχτοπιιο 9 1π [ρἱτάσαπι γεγο. τοις]. ἐπ ΓτῸ ὈΪει 
ς(}.2. ΩΝ 

Τνευματώδης εως, ὁ) β4 0115, τη Ὀ1]1ς 7 (ρΊ γα 1 Π {τε πάσηι 
ςετοηὶ : ἤλτιπι ρτα [ς ἔσγεπς, ἤλτιις ΠΊΟΙΙ ἢ 5 9 γΘητο 5, ἢ 
ἀϊξῆςυίτον ἔρίγδης, ΗΊ Ρροογας. αιυιῇ ἱρίαπι ἐρίγαη αὶ αἸΕ 
τοπὶ ἴκρε γοσαζ πνεύμασι, πσνγευματώδης ὄγκος, τΠΊΟΥ ἤλτυο 
εχ ἰρίτῖτι σοπίϊδηϑ. Ἷ 

Τνευμῴτωσις, φως. ὁ, 1 Ηατῖο, ατιοί οἰατίο. " Ι 
Π’ευματωτικώςἱῃ ἢατὶ Ποῖ ραγῖση5, τις δἰσπεηβ. Ατβοπ,] 9. 

τάρο ἰοφιθηϑ. ; ᾿ ἡΐ, 
Πίνευ μονεὺ τικ οὶ, ταὶ, Ἰπ Ἐτι!πιοητα 4115 ἔρίγῖτιι ᾿ηΗσηταῦ.. «ιᾷ ὃς ; 

φνευς οἱ αἀϊοσιητιν,4) πνευματικαί, "-. 
Πινευμονία εἰς οἱ»ν τάς Πλευμονία, 
Πιευμονίω, Ραιϊ πιο πὶς ἤθτα. 
Τινευιμονικὲφ. τύ ίϑ-. ΓΟ (τι5 ΡΕΪποπὶ σοη Πίτετιιθ, 
Π'ευμώδὲς πάϑος, 41 44π| ρα πιοηῖς πιοτθι5. 
Τινδυ μων. 9ν(-.ὁ. ρη}{πΠ|0. απλαγχνον, ἀϊοῖτιιγ ἃ σαΐεπο δά Θίδιςς 

πα,ϑύβων ϑαλαΐοσ θ- γ Ρυ[ πιο πηάτίηι15 9 ἔγιιτὶ οἷς παρα ἢ ὺ 
4υὰμῃ ρ [οἰς τοξοστ, ὈΙοίςοτ!, [δ το 2.ςαρ.38.γ14ς Πὶ 
Ατπδη.]}.8, 

Πινεῦσις εἰ ἔρος [ρίγατ δἔτὶ5.Ν 22. 
Τινδύσομαι αἰ ρ!ταο9Ϊ.ἔλπεΡο.1η Ἐρίρ. 

ἐμαῖ 
ἐ{εῖοι 

ΜΠ} 

ὙΠΠΙ 

ἜΝ 
ἡναὺη 

πους ώω, Πριγαηάϊ ᾿λοτο ἀπ ἘΠ οι τατογαηβιοῖο, , ἘΠῚ 
Τινευστιδων ἴῃ ἘΡὶρ Ρίταῃς. , ᾿ ἸΝπὶ 

ν ῶ 

Πνέυστιο Δ 6 }115 Π1Π1. 
Πνυδίω, μι ϑσω, πιουχο, ὃς ἿΝ 
πνέω,ἤρῖτγο. Ασσαίατιο, Ἡοπιογιὶς Οὐγῆδξα ἐγ Αὐϑη δ᾽ ἐκ ποτὸν 

ψυ χρὴ πνέει ἡ ώφι οεύ, Αἀδσ, ἐκ τῷ ἀυτεῖ στόματος ϑερμὸν ἡ ἦν 
«νεῖν» ἱπ 14 επὶ σα] Πάτητι ὃς ἔτι ρίἀπιπι ἤρέγατο. ΠΠ|λ4ος β,, τι 
πνείοντες Αξαντες, Ἐϊ “ον πνέοντες 9 Χεπορἤοη (ερτίπιο 

Οτασοτ.ἷά οἴ, ἔεγοςς5. Α στο ρ ἤδη, ἔῃ Β Δηϊ59 πνέοντες 
λόγχας. [ἰς Επτὶρ  ἀ65,,ατρ πνέεσα, ντ πνεῖ ϑυμὸν. ἤσαξ 
Ἰὰς δημεἰλητοην. Αττὶςὸ, Ψιάς πη ΟΒ1 144, τα τι; μέγα 
«γένεσιν ἐκσειλητικὸν τι, Βιιάαις5 ἴῃ ορ᾿[το 15 ΡΟ του! ον. τέ 
μα.ο5 οἱοῖ,φος ἔρίτατ᾽ οάθγεπὶ ἐπιϊττῖτ, Ὀ]ΟΙ,].ς.9.4.πνε 
ἔχαιις οἷοτο, Ίγρ. ςι οὔττυπνόῖν δυσώδες ρταιις οἰἔγε, 
ντ Πρ γῖ πιο Ἐρ᾿ ργαπηπιᾶζ. κωφὸν μῆν δοκέοντ᾽ ΟΝ αἱ πσνέοντ 
δὲ Π|δτὸ ἔξοιιηάο, πνεῖν πεποίηκε τράγου; ρτο ὄξειν,ο] ὄγο, πὶ 
κου, σἴοςιιπὶ οἰ ἔλέλιι γεάάεηϑ 9 ἔρίγαης σγοςιπι; 1 ΠΟ 14, 
Ὁτο ργὶ πιο ζαρῖτε ὅς. πνέοντες ἀβεωςγΜάττοιη ἐρίγαπτος, ΒΙΟ 
ἦι ἐρ᾿Πο], ροίξεγίουιθ. ὠγέοντας ασεδιών τοιύτων ὃν γήρᾳ εἰ 
{πι4115 Ηαρτδητεβ ἔπος νυ] ΔἸ πλι5, ΔΖ ἄς δεηςέϊ. 

Πνιγαλίων. δὲ 

Πινιγώμων νυ, δον ἴ46 Ἐφιάλτης, 

Πνιγία, ας, ἡ,ναροτγαγίιιτ, αίοπης ἄς σα πιοτθ.1.2. σικῆ 
Ὁ πγίγία, 

Πυιγετὸς οὐ χ ὄνη, [Δ 4116 115 4110 [δ ΔΙ 1ααἷ5 Πγαηρι ας Ἡςοίγο, 
Πιγιγειὸ ἐδ... ἔαγ Πιιοξοτπαχ ὃς γὰς 'ῃ 41|0 Ἔχει πραηταγ 

σδῃλίηι!ς ἱπιρτορτίὲ ἃς ρετ ἰοςιπὶ ΑὙἸ πο ρ δη. σα πὶ αν 
νοσάῖ ιιοΐ αἴἴίμο τοπιροτε πο ἔσγιοτε Πιβοςεῖ οα Ὁ 
δῖε ποὴ αἰ ἔτεγ ας σατηῖπας ἱποϊιὁ5 σαγθοποβ.ἴη ΝΡ 

ΓΝ 
μλϑνίαι 
ὙΠ 

ΠΩ 
μι τρῷς 

ἼΩΣ 
ὑψμα! 
ΠΣ 

ΉλΠ 

Π, 

ἜΠΝ 
ΜΠ 1 
ἀρ δε 
ΓΝ 
ἐπ) 

ἽΝ 
ΠΝ 

μι 
ἡ} 
ὙΠ 
δὰ τοη 
ἼΠῚ 
ΠΣ 

ἀ ΙΓ 

Γ΄ ἐρανὸν λέγοντες ὁμαπείϑουσιν ὡς ὅδε «υνιγειὶ, 14 εἰξ. καὶ δ᾽ αἰϑι ᾿ ἴνιι 

καίμινίδ. γἱἀδτιγ ασνιγειξ ν Πιγραταμη οτίατη με ρτὸ ὍΠΗΙ 
ΔΠιη το οἴδιι μγροσαιηζο;νεῖ σα] ἀατῖο δυτ]οςο ἐχοάϊ αξξοΐ 

{υάαθαητ ἰῃ θά] ης 5 : ΠΟ πἰ πηήγιπι νίσις δάςο εχὸ 
ντ ταητιτῃ ποη Πβόσατεῖ σῖπιι ἰμο ἐπίμάδητοβ. 5 ται 
ποτυγίγειον , σ4 1164 [ατιατίο. ἔειι σαϊ ἀατίιτι ἐπ πιο ἐπτγάθι 
ξτιριἀατγῖο πλίπιις σα ἢ {πιπὶ χιιαπι ἱρ δ πνεγοιᾷ 7 (411 4118, τὴ, 
Ἰρίο ἐγ ρίάατῖο : νίψς ὙἸτγιπαίιτι ΠΡτο φαϊπτο,ςαρῆτε γπᾶς 

πτογπτιγεις ΠΟΙ ΟΠ, οἴ ποη [ο] ἐπι ὁ κλίβανθ- νογὰπι οἱ 
δραυλικον ὀργκένα μέρος κἴτξτη οἱ φιμὸς ἥδ᾽ καίων, ἰᾷ εἴτ, σαιπες 1 
Β δο Πα ἐιπισητοταπὶ -γίάς ἀρὰ 4 Ετγπιοΐορ. αἰρίϑες σεάρτι 
πνιγέα, μὲν... 

Τηνιγηξὸς οὐδ᾽ ὁ αἴτιος, καυμοτώδης, ἔτ το δς γαεἵτα! πιὸ [οἰ Ἐπ νῈ 
για σκίωῳ κατα, να ἴτας σεἴξιι σταιια ὃς ἀπριηξα » ΡῬΓ ατατι 
ἴῃ Ῥεγίοἷο, Αὐτγίαπιις, ἐπώκεον αἴϑρωποι ὃν καλύΐζαις σνηηρρῖςν 
υαῇ Πιβοςατίοπεπι νεῖ ἢγαηρσιίαταπι αβεγοης : ΑΥΠΠΟΡ ΕΣ 
ςεττὸ πνιγηραὶ εἰς δε γοςατ, απ αιιῖ5 ἃ [εἰρίο ἐτγαπραθαι 
δὰ ογοι ἀείςοηάϊε. μὰ 

Τινιγήσορκαι, [βοςαδοτ.ῆς σαΐςη Πδτο ργίπιο δά Οἷδας, νπάς ΜΡ, 
«νιγήσομωι, ΑὐἸΠτο Ρ].. ΔΗ 

Πννγτις γῆ) τεγγα ἡιια πὶ σοΙοτο πίργα, αἰ 5 εἰς απ οἰ εῖς Ἑ 
ἐϊνῖα: Πηλ]1ς,ἀς 44 τούς. ὃς ΡΙτα, ᾿ 

πινγμὸς, ὁ [ΠΟ οατίο. Ἐγαπ ρα τὶ Πρ ρτοίηο ανξ, ὯΝ 
Πιῖ)»ς» εἴθ. τὸς πε [πιι5οἱ ποοπάϊιτι, (ΠΟ σατο ορρτγείῆο , ἅν ὡΝ [ 

ἐκυμοτ. κύμα: (ςοιιηα Ιοηρα., ΡΠΣγ πίοι. σνήγρις ὄντος» ἴῃ αν, 
Ῥίατο ἐς Περὶ, αλιο ἀϊο ζίςετο ἐχροηΐτ. ανῖγος, ΑὙἸ το ̓  

Τητούρτι ΡτΟ σόπογε φιάλῃ αἰδαθώσεως. ρΓῸ ναίς 1η 410 (ἅς 
δος Πιβοςαητιτ,αοςῖρὶς Ασἡτξος,αὐοὲ νεότητος αὶ γι ρκφναυνΡευς 
Ριιά διια, ποιφρξυωώετω,, ᾿ 

᾿ ὅπη, 

Ι 

ἀν 
(εὐ 
πῤδῃ 

ἡπίτη, Ν 
πμ ής 
ἀητηυν 

ὰ νἰιι 

ἣν 



ΠῚ Ὸ 
,»πιιχαγίιβοσο,αηρο,αἰττίπρο,ας ργοροπιοάμιηι {γᾶ - 

Ο»ΘΠΘΟΟ, ΟΧΑΡΊτΟ; ἜΧΑΠΙ ΠΟΥ Ργοπιοο γαησιΐο, Θαζα: 
ἀϊσπατίοποπι οἰςονφλέγωνοἴτιιο. Ατπ. Αςςοιίατς. Γιςΐλη. 
τς οἱ με πνίγει πῦτ᾽ δξὶν 5 ἡ. ιχὸ({ πτς πια]ὸ Βαδεῖ, σά πὶς 
ὃζ ἀλρίτοῖη Αὐοτίίε.ν. ἐπεγνον : νηάς ἴῃ Ρα υο ἐανέγίω, 

πεὶ ασλαΐγχνα, πιαΐατητ τα πὶ Οχταναηρεθαν ἃς αἴξπιια- 
βαπηνντείραγ. Γ]οΐτιγ δζ φλέ γεῶτῳ ρτὸ ντὶ ἃς ἀο]όγς, πνίγει αὐ- 
τὸν Ο το το ΠΟ 10 τγα εὶς ἐρίπιμα - [ἧς Εταίπι, σαρίτο 18. Ευιαημοὶ. 

εθ..ὁ κα ἐγονπυιο ἢτς, (γάρ 5. Πγαπριατίοηοπι αἢα- 
ΓΒ οοαποῖντ ανεγώϑδης τόπος. ΙΟςι5 ἴῃ 4110 αι πο ρϑτοίξ 

Δτογᾶσ ΡΥΟΠΉΪτΙΙΓ ἀ Πρ] ΓΡ ΓΕ τ. Χ ΓΙΑ 15. ἐν ἀέρε πνιγώ- 
ὸ βαλανείῳ χρονίζειν, ἈΠ τῖτις ἀθοτο »ἰῃ δξιο αἰταοίο δι θ4|- 

[επ.1.1.24 ΟΙαις. 
»» 0. ὁ) [ΠΡ σατι5,ρτςἔοςατιις. ΑἸἤοπ, πεικτὰ χρεάδγανητοτ ὃ- 

τεσδηίοτ, 
πνιγμεὸς»ανῖγος, [ΙΒ Οσατίονντ ΕΓ Οτιις αἷτ Π5..5.παρτ, αι 

245 ᾿πιιῖσοπὶ ἔλιισος ρας δ ΠΘητ, Ἐτ πιμ]ΠἸογαπι ππογθιις 
(οςατίοης, ὑςερκεν ανὴξ ἀϊοίτιν αριιά Ὠϊοίςοτν 4.πει- 
αἸς. Βαλα] πι9. Αξ ρίποτα [10.3.ςἀρ.οα, ΗΓ ὑςπερικὴ πνὶξ, αἰαόρο- 
ἴρας δὲν εἰς συμπαϑειαν ἀγούσης τὰ κυβιώτατα «ὮΠ μορίων, 

Ἰδας καρδίαν, μὐνιγζας, ΟΟτπν τοτέπα Γι βοςατίο, εἰς Ἰρῆιις 
Τἀρεγπα ἀθοινίις 9 ἀροης ἴῃ αθεποηοπι ροῖ σοηίδη- 

ἰ τίσις ργὶποῖρα  ΠΠΠ πγαδον οἱ τ σαγοτὶ 445» αττογία5. ΠΟΥ 
(δογε τὶ πιο θγδηας. Ετ ἀρὰ Θαΐσηιιπι [10.8.ςἀρ.3.1τὰ ἐπιῶ- 
Ιλ 1Π|Ὸ νγ ἀο εἰ ΠΠπλιι5, ὁμοίως κα πῷς ὑςεροκως πνιγρυῖϑαις βι»- 
εἰϑεά ἰάεπι Πυπηα πο ποῦς ογγατ,οὶπι αἷτ: ΡΙΤηἰτις πος ππα! 

πὶ σοπηογίαπι ὃς γειὰ: σοι ΕΓ ΠΟ ΠῚ ἀρρείίαγς (Ο] τ, 
7.6Δρ.5:.ἱπιὸ δὲ 116.8.ςἀρ.42.1.20«σαρίτα 22. αι Ρ]1- 

γα σοπιιοτο, εἰ Ογαοἰς ὑσέρας διατροφὴ, γε ]οίσοτ. 
8.Ῥάι]1ο ΑἸ σί ποτα: Π| τὶ 3.πρ.οεςν δ᾽ ργςοἰρί το τας ἐτα- 

--ἐρὰς πυρίως οἰξυϑ ἐμ ειν, νὼ τοῖς ἜΡΡΕΙ κα ϑέτοις, Επ- 

115 ΡΕΓΙΟΓΠΟπο5 Οχρο ϊτ,ποτιὸ πὶ ἔα Πογ. Ν ες Ἰάεπι οὔ, ὑ- 
 πὶξ 5 4114π| ΡΕΙπίας ἔρος πιο σατίοποση τπι]Π]ογιιι ἀἰχὶς 
20.0.5. ὃζ σαρῖτο 18. {Ἐγαη ρα Ατιιπὰ ν τ ια:, Πα δέταις [το 
ἴτε ΣΟ. ν ΕΠ Πασιμσι Πγαηθι οι 5.10.2 0.(Δρ.15. ΠαπρἝα- 
αἰτὰ.Ὁ 

οὐ ἰρΊγῖτιις, ἤδτιις, αἰ Ήατιι!ς, γΔ ἢ Ἰτιισοατιγα, αὐλων «γοὴ, ΑἸ ο- 
δίατιιπι ἤατι!5. 
ἦν ἰάςιπ ΡΙπάδτο : παπὶ Ποτῖοπθιις Πα ἐρεητβεῆς ρτο- 

υἷο Πἰτοτας ε Γοἰσης δάϊίςοτς 5» ργδ ογτίτη ἴῃ πιοάϊο ἀ1- 
᾿ς ἐτΙ πὶ χροιδιὴ ρΓῸ χρὸ αὐ ἀϊσιιητ, ; 
Τὸσοδν οἰ ΟΧ,ταχις. νεητος ρραϊδιις σιιιαπΠ5 » ΡεγΠΙοἰταῖα 
γοητὶς ΠΟΠΊΡΑΓαΓΙΙ5. 
1τι15.[Ὅπι15. 

ὑΟΟΠΠῚ1} [ο στι5 ἀρια ΑἸΠοηϊ οπίςο, οποῖοναθ ποπιΐπιιπι 
ἸΘητΙα ὃζ ἀςπήτατε ἀςάμέξο γοςαθιιο. εο σοπιςηΐεθας 

τἰς Διὶ ςοποϊοηςΠΊ. 
ἘΠΊ ΟΪτιι5 ῬΟρΡυ γί 5..τῷ δήμου ϑόρυξι9.. ΡΟ], 
γυκὸς , ἸάςπΊ 40 ἃ πνύκη : Δ παμᾶπη ἀριιά ΑΓ ΟΡ ἤδη. 

Ἰ ΒΕΓ τγαπ ροήτίοποση Πτογατα Πὶ αυκνοὸς ἰασίιητ, ὅς πυ- 
υκὲ τῇ ὀκκλησία. ΑΞ (ΟΠ. τὸ βῆμα: τὸ ἐν πνυκὲ πεποιημῆύον, ὡς 
ἔτ ειν πρὸς τίυ) ϑείλαοσαν; υφερρν οἱ τριαίκοντα πυρὸς πίω) χώραν 

πζρεψαν» τγ διιη4] ιιο ἴῃ ρηγος Πτί εἰξ ἴτὰ ντ δά τπατο ἔρε- 
ὍροΙτεα τ σίητα τγγδηηὶ δ τογγᾶπὶ σοπιιογτογηητ, ἅς. Ρ]ι- 
δι 1η Τ᾽ οπητοῖς. πνυξιυκὸς, ἡ, ΑἸ Π 5 εοτιπι ἰοειις 
γδ ἀγοοῖῃ Υδὶ σοηῃοῖο παϊρεῦατιιγ τείζο ΡοΪ. ὃζ δομο]. Ατὶ- 

ῃ. ἤς ἀϊέξιις δπὸ τοῦ ατυκνούάνοι ὀκεῖ «ὅδ ἐκκλησιά ζογήτες γ οἱ 
πεπυκγωτι! ταὶς κοι ϑέδραις ντ (στ ῖτ Γάςπὶ ϑοἢο], 
δ ρτιιάσης, ἔμφρων,σώφρων, 

ἴε πνυύμι, ἰἀεπὶ οἰιπὶ πνέω, [ρίγοιν πάς πνύτο, ριγαδατ, ἴπτε]- 
τι δὲ πέπνυται, ἤρίτατ. ὃς πετγυ μῆνθ-. ργιιάςηϑ. γέγονε πεανυμέ- 
α ϑεῖα, 4111 ΠάΓΙΙΠῚ τουιιπι ροτῖτἰ Πππηιις οὐταίπτ, Ρ᾿πτατο.Ἰη 

ΗΠ 
Ἰῖα 

τη. 

" πετίγα.1.(ντ Ηείγοι. ἀείον δ ᾽τ)νὶ τῆς γῆς αὐτομείτως βλαςώ- 
υτεία, βοτάγι, χοτ 4 ἤροοίΑ τοῦ ππηςσιιρᾶτα. δίς 6.24 11.1.ς, 
Π ρίδητ. νδὶ ἃ ΤἈθορῆγ. ἰπτογ σὅπογα ρ᾽δπτάγιιπι σῃμπιε- 
1811 Δ Ππ|4 οἵα χιιὰπι μουίρα να] ρατιΠπηᾶ, τα πὶ ὃ νωϊρὸ 

ἅπας ὁ ̓ βονύς, Ἔχ αι ἔσεπιιπι. 
τϑᾶς 'σσο. Ιῃ τε τυεῖςα εἰξ ) μοῖθας ἴπι1165 ὁ Ιορετῖς ὁ- 
"Διί πὸ ταποο. ΤΉςο. 
αν τὸ Ποτι114. 

ὁ) ποχίδτιιπιὶ ποιδατιῖπι οἰ Πο. [,ἀτὶπ15 γαησατῖο ἀϊ- 
ΤΉ ΘΟΡΒ.1.3.ς.5ς.ἀε σαι ρίαης. 
οἸ πη οτος πατὶα ἵπ ἄρτο τιποατγί ΧΗ οἴγς.. 

στὸν ἔχ αι (Ἔστι Ποτθ δ. χορτοκόπεον ΡΟ] οὶ, 
ΗΝ τη ἽΠἴδιι5 ἵν ρεάϊθιι5 ὅς ἀοΓ1ςατῖ5» δρυά ΤΠςπι. 
ἰςρ. ποδειγρος, - : ᾿ 

ας) Ροάϊςα, τεηά οι}, ἃ. [ΙΑ αιιοιις 4110 ΔΙ πιὰ ςἀρίπη- 
6111 ὃς ποσδιάγροιε, Δρρε Ιατατ. Γορε ΡΟ σα πὶ Ἰύστ.ς σαΡ.4.ἃ 

110 ὃς ποδοτράζη Πκιῖτι πιο ἀϊ ᾿πιγιιπιεητιιτη ν οσατιγ: 60 ἐπὶ πὶ 

.1] μὰ 

] 
ἀὶ 

δέδιας αὐ σοι ἀποπγιγώ,ης τἰδὶ (αβοςογ. ΑΤἰ ΟΡ Δη, νεφ.ς 

Ἰρόρ ἀς τη ῖς ςορίοίέ, δουλοιωῦ ἐλάφοις ποδάγραις καὶ σὐπεδόγαις) 1 

1 Ὁ 
Χοπορην, "δ. 1. Ρα Δ. ροά!οίς Πιδίροτο πάς. Ποδώσα ἤϊιο πο- δαλγία 'π Οοπιπιφητ, Ασα ορἤδη, π ΡΙΌτΟ; ργο πλοσρο 110 ἂτ- 
τίς] ατὶ ιὲ εἶγοα ροάςς οΥἴτατ, ὃς ἀο]οσοῖη σπα]ὸ ας εξὶς ποῦ- 
τιῖς αῇξοττ. (4 τις α [115 οὐμτὶ ἀτάἀότο, αἰ συ Π) αἱρόγο, σλζὰ 4ο- 
Ἰογες ἀγεϊσι!όταπὶ νοττίτ. αὖ Ηοτγατίο ποιαῖς ζοΠλης τοῦς 
«ἰοϊτυτ Ροάαρτα οτίαπη σάπο5 ἰλδοιαης, Αὐήτοτ, ἴδτο 8. Αηἰπι. 
ςαρ.:2. ᾿ 

Το δειγραίω, γ ο] ποδαγριώ, ροάαρτα Ιασοτο » {ππ Ροάαστίσιις Ηοτᾶι, 
Τλιοη, δεινως ποδεοιγρώντα ἀἸχῖτ. Αγ ορδη. ὰ ΡΙμτο ῬΙΓῸ δοάςπι 
ποϑδειλγοευύτες: ΠΓΟΓΡΤ,ορὶ Εὐἰδῃ1 αἷς ποδειλρώντες, 

Το δαί εια,ἱ ἄς ηι 404 ποιῖδςρείζη ΡΟ] ιος. ΝΊἀς Ποδεύγρα. 
Το δεαιγρικὸς, ὃς ποδαιγρόςγε,δ, ροάαρτα Ια δογδης, οδαστοῆις ΓΙδιιτος 

Ροάαρογ ΟἸαιιά, ποδαγρὸς ποδειλγικὲς, Ροάαρτίςις Ηογατ. 4υῖ 
Ῥοάδρτα τοπτατιγ. ποδοιλρικαὶ διωυά μεῖς, Ροάαστίςα πιδάΐοαιςη- 
ταυνροάαρτίςοτιπη τοι 149] ἱοἴζοτ. Πἶτ,ς. ΤΆΡ.138,, ποδαγυικαν 
τηοτθϊ ροάταρτι οἰ, αττίςι!οτιΠῈ ροάνπι ἀο οτος; ὙΠοΡΒτ 
9.(αο, ΠΡ λητ. 

Πὺδαιγεὸς, 1 Ἰαθογαὰς ροάαρτα,ἱη Ἐρίρτ," 
Το δείκγη»ηςγυὴ.ν ἰπσᾺ Ππιπὶ ἴῃ ἀτοι»δ ἐν τῷ τόξῳ δεσμὸς, ΡΟΪ]Πυχ. 
Ἡοδειλγὴς, ἐξΘ-, ὁ καὶ αὶ γ Ῥεάιιις 5617 ἥιοπη ροάϊητη ἀοίοτος στιι- 

εἴδητ. 
Ποδοωλγία ας, ἡ, ἀΌΪοτ Ρεάιιπι. 
Τοδαλγικοὶ ρΡοάΑρυῖς!, Ὀ οίσοτι ἃ Πδ το τογεϊονσαρίτο 160. γΧ14ς 1|6- 

δάχρης. 
Τοδοῤιεμος ν οἴ οχ, ποδύμύεμος, 
Τοδανιπῆηρ, ἢ φφς, ὃ. ΡΟ Πιπιΐτιπ. 1π μος οΥγαθῖτ Ατοτῖπας ἀριυιά Ατί- 

τος. 116... Ρ ΟΠ ἴτισαρ. δι ρτο ροάιιπι ἰοτογο ἐχροπεηβ. Ὠιοΐτωτ ο-ἰ 
ἽΗΝ ποδογιπ]ηρ αρμά Ατβοηαρογαζη ἱπ Αροϊορία, γψιάε ΠπΠοδα 3 
γιηῆρον. 

Τποδεινί πῆρα ας, ἧς ΡΟ] τις. δ [ 

ΤΙ δεδγιπῆ ερν. τὸ, ρΘἀτιτη ΔὈΤ] τί ον τι δά δ] ιοπάτιπι ροάςς, Ο αν: 
τγου δὲ τί μὲοι ποδεάνιπῆ φα ποδιων ὅγηρ᾽ αἰὰ ϑυμὸν Γίγνεται. αρὶιά Ρο]- 
Ἰμσοπι τὰ [οτίρταπι; ποδονιπῆὴρ, ὁ έζως, τὸ 3. οἰπτ᾽ ἀυτν ὕδαρ, γέτῇ ορν} 
πλιειωτήρκον, ἢ ποδὸῦνιπῆ ρον. 
Ποδανῶ (φόως ργοργὶὸ εἰς λα ψηροὶ πόδεις νωρμοίω, ν οἱ οοἾτογ ἀριἰϊτέγηιις 

ῬΘάες ἴπτοῦ σπγγοπ άπ πιοιιδο » 14 εἰξ; οἴτατο φελϊίφης ρεάς 
συγγο. 

Τοδὰ πὸ τ» οὐδ οι1145. 4118. ΑτἸΠορΡἢ. γεφ, ὦ ἐρακλεις, ταυτὶ ποδειπτῷ τοὶ 
ϑνεία; μα] ο5 Βεῇια,αιιατηάπι ἔογας ει! ουατο5Ὁ ΡΊάτο ἄῃ Αροὶ]. 
δοογατ. τίς γκὺ ποσδειπός: 1115 ὃζ οἰΠ145} ΧΈΠΟΡΗ. ἐρωτώμβν(δ. ὃ, ποδω - 
πὸς εἴτι, αϑόσος ἔφη δῇ, ἡμιπὶ ἱπτεγγορατοζιις μι ατεῶι [ε οἵα ἀῖσε- 
τοῦ Ραγίαπι Ἰη ἀπε, 

ΤΙοδαιργία, 4ιι4ΠΠ ποίωλγία, ΑὙ ΠΟ Ρ ἢ. Τητεῦρ 65, 
Πυδαίρκης ΕΘ. ὁ ρα ι15 γα] εη5,6ο]ςτ. 1144, ποδαίρκης ΓΘ. ἀχινλδ)ος 

1. τοῖς ποσὴ τοι χιὲ κὶ ὁ ἐπείρκειν τοῖς ποσὶ διω ὦ μῆν(δ-,ἰχυρός. 

Ποδμυρος,Πιΐ νοἰοοἴτατο ροάιιπη ατιγᾶς ἴειι νοητὸς φάμα: 
ΠΟ δεῖον, [Οσοι]ιι5 4 ρεάος Ἰπάμοίτιτ, ΡΟ] στὸ 2: Γου δἰτὶιγ ὃς 

πόδειαν, 

Τίόσδες, τιάοηῖοξ, μος οἵδ, ἔπος πδυτϊοὶ 4115 ν Θ΄ πὶ ντγῖ Π 6116» 
γΕ]} 3 ργογᾶπι ὅζ ριιρρίπι δἰ Πραταγ, νο] α διι5 Δηζξπας τγδῃΓ- 
ξαγιϊηξιιγιῖπ 480 (δηίι ἀἰχς ΊγρῚ] νὰ σητηος [εοῖγε ρεάεη. Ατῖ- 
Πορμδη. Ἐσιμτὶ δ. ϑρει, κὴ τοῦ ποδὸς παρίει, ΑΡΟ]].2. κρίδ'δ᾽ ἀδᾳ λῶ- 
φΦΘ-ηρυοσ μοι ταγύΐοντο Ες πύδας οἐμφοτέρρις. Ὑὶὰς Τποιξ ; ἃς πὸ - 
δεωγ. 

Τί δες ἦδης » Ἡοπιοτ, οχύγοπνα ὃς ἱπῆ πιὰ Τα πιομτῖβ ραῖς » φιοά 
δῖ π05 Ρεάςπι πηοπτίς ἀϊςίπηις, ὅρρις ῥίξω, τλάϊςο5 τη οῃτιν.γ1- 
ἄς ποιξ: 

Ποδεων, ΡΟ 145} 65 Πδ115 Γτοῖαπο : Εϊπῖσς νο]1 ΤΠ ξοτῖου 5 418 δί ποιὰ 
ἀϊςϊτιιγοΒαν ἔνι ἴτειπι πα] τι ν1γ1} 62 Ππτογρ, Ἱ πιιογ 4, Ποδεωὼν 
ἀσκξ, Πὰς ποιξ ἀσιεῶ, οἰξ ροτίο 5 Πὰς Ρεάϊςα] 5, ἀεροπάεης εχ 
στθας ὁ ΡΟ ἢ ΠΒ 5: χυὰ ΠἸαιιοτγ ἐπξιπάϊτηγ ὃς ἐβπιπαίτιιγ [Ὁ] πτὸ 
νἱποι!ο, το ῥτο οδτιιγαιιεητο δ. ]ερίτιγ Ῥσατογ ΡΟ Πσο πα 
δριιᾷ Ἡογοάοτ. Κλ εῖοι, ἐπιανἀστεινται, “Ἶν ἀσκων δύω κ᾽ τρεῖς ποδεώνας 
αὐτὸν λύειν εἰποομμῆύοις, 4105 Δι τγὲς ντγίτιπι ροτῖο 105 Ροπάμ]ο 5 
τοῖο !Πἴς. Επιτῖ ρ᾽ 465 ̓π Μοάϑα 9 Ασκῦ με τὸν το ὔχονται μι λύσαϊ 
πόδα, τιρὲν αὐ πατρίΐαν αὔϑης ἑφίαν μόλω » ᾽ς ρΡεπάμ!πι νττῖς [ο]- 
ἸΟΓο ΠῚ ργίτς ρεάοαι Β εἰιογίας αἴαιις ΟΠ Ἐπὶ Ράτογμος πὰ ἰατες. 
Οἰιοά οτγδοιίτπι ἢς γοξετταν ἃ Ρ] τάγομο, Ασκοτ τὸν φερύχοντει 
ποδωὼν μέχι φέρτατε λον Μη λύσῃς 7 Ὡρὶν δίιμον ἀϑίωμων εἰσειφικἐ ὃ, 
ᾶρης ρεάεμι ρορι}} ργίποορ5 4] Ρᾶάει αθ νῖτερ ΝΥ (Ὁ]048, 
Ρατγῖδϑ ΠἰΠ πιοχ ἱπρτοῖπις Ατοπαβ. Παΐταπι διιτοπι {ΠῚ}: α- 

ΟἸΠΠῚ ξεγιητ) Πα οἴἵπι Ἔχῖογπα πλΐετς σοποιιπθογοτ, δίς ἴῃς 
τερταπὴ γοίεγατος ΑλτηγαΣ σοπΙ ΠΡ Πια. Ποδέεων τγδη Πατὲ 
Ῥοπήτιιτ ρτὸ ἤριιγα 1π ἀπρατιπὶ ἀοπηοητς. Ἡθγοάοτιις ἴπ τας 
Ὠϊδυ τῆς γὰ δωράθος χώρης ποδεὼν σ-εἰτὸς “αὐτῇ κερὶ τατείνει ὡς πρίν καν τοῖ 

σαδίων μοίλις αἱ κῃ δῦ ρος, Ἐκερ!οηὶς ΓΤ τῖοα: Πὰς ἴῃ Ράγτς δηριειι8 
«ἢ δάϊτιι 9 ἰατϊτιάἀϊης ράτεης δά σα }}1ὰ ΡΑΠΤ.εἰτοῖτον φυλτποτ. 
Οσπιπιεῶτ, ΑὙ ΠΡ ΙΗ οἴ. ποοεωνας καλύσι «δ᾽ ἀξγελόφοις, ἡ τῆ ς 
μυλωτῆς πόδας. στ 

Πιυδεώνες » Αριι Τ Βεσοτίτιιπι, σα] σεαπαρητὶ τα 1ο] δοπιι οἴ, Ρό- 
ΤΟΠΟσ, ᾿ 

Ποδηγες-εἐρρνοὐ δυγητιβώτερον. : 
πολιν μέσ μ ίσως, πιακα, ἀυιςογαεάιιδο; δεῖ ο. Αδμῖα. Ἀσει Ρμπο 

ἼΟΩΙ: 2: 55. 1] 
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ἄς πυιηδοςτοῖς λογίοις ποδυγετού μῆνΘ- 52) πίω) αῷ ἐνὸ 
ἐγασο]ς ἀφ ιέλες τὰ ν πλμ5 ν οἰ σατίομοπι ἴθατ, 

ποδηγίω, με. ἱσὡ, π' συκοι 4 ο Π1γ]. ὁ δινγώ, πω δευγωγώγτερ ον ἀοάτιοο δί ἀϊ- 
τῖσο ἴτϑῖ ἔδοϊοητοιπ. ΡΪατο Ἐρῃ.7. αὐτὸν χωρὲς τῷ δείξαντος ποδη- 

ει ΌΓχας ἄπος [δ ἀοτίρους, Ετ ποδυνγώννν εἰ ποοοχιύν ἀ] οἴτιιγ Ὠὰ- 
πάτο μα, ΡΟ] ΠΧ. 

τποϑεγς γα ΟὈ᾽οπριι5 τγαζεης Πν Παβ,ασώς γὸ αὐ ὃ ςτις ἐν τῷ δομωτίῳ πὸ - 

ε΄ δηγὴς χοιτέπεσεν δυϑιὲ, ἐς αἰ π]τοῖο Ισαιι6 5» Πα ἢν ποδιηρης : γε! 
ποδογηροάἸδι15 ὁ ἰςέξο ἀοστγαέξιις. 

Ττοδευνγὸς» δ δ αι πα)δοιγωγός, ποδιηγὰ πόϑων ὠκύπηφοα , ἴῃ ἘρΙστ. αἷς 
ἄιϊιςος ἀπ οσιΠ1. 

ποϑίωεκὴς ως ὁ καὶ ἡγτα]ατῖ 591. Δ ταῖος ργοτεηῇις5) δά ροΐες νίημιε 
ἀειηϊῆιις, 

Ποδιίωειμος «δ καὶ ἡ» ΕἸ οΧ, ὑαύπλερος. 111}, ὁ) ποδίωδεμος ἶρις, 1.τοῖς ποσὴ 

ταχεῖα. 
Ποδ ίρης ε(., δ, τιιπῖςα ταἰατῖσονο Π]ς δά ρεάες νίχος ἀςμΠῳροάο- 

τσ. ΑΡυ οἴ, Γοάογοαι τιιπίςαιτι Πα εη5. ποδάρηςγν ηα εχ οὗζο 
νεπίδιις Ροητ Ποῖ 5»ηϊια: Γιατὶ πὸ ἀϊοίταν ταϊατὶς., ὃ οχ οο φιὸά 
δὰ ρεδοςνίηις ἀοίςδάατ, μος ἴστγτιτα εἰξ νοσαδα μια ἢςς Ηϊο- 
ΧΟΏΥΤΆΙ51ἢ ς.9.ἘΖΟΟ 115 «δὺ ποδήρεις χιτωνας » 111ο] Δ. ποδιίρης 
πώγων χαϑεῖται, αι α 4 τ4] 5 νίσιιε ργοπιηα ἀθρεπάετ, Ρ]τι- 
τατοίν ἴα ΟΡισι}15.1π᾿Α ΡοσΑ στη ρτ, ἐνδεϑδυυῆλον ποϑδηρνς Δ ἢτ 
ὃ ποδηρηςγ δ) .1. 

ττοδῆςορεάος. σοπτγδ ει οχ ποδέας, 
πόδυα, τοὶ, ([οτλίτατ οτίδην αριιὰ Ατμοη ἐπόδεια, ὃς ἀρτ 4 ΡΟ] πσοτη 

ποδεια,οοτταρτὸ) 48 αιιο δυπόδια ΡΟ] οἱ, ὃς πέλωω τεα ΑἹ [ςἢγ - 
ἡ Ἰο,δζ πῖλοι Ἡςποίο, ἰά εἴ, (θοςι} ἰληεἰ, νάοη ες ΜαγτλΑ]}. νοΪ 
οἄομοβ Ν]ριάταις ἱπιρ. 14. ν᾽άς πιλϑ.. Ὑ Βεορ ταί, αἰ [πϑτ. ΠῚ 
το γιςαρίτο τ.ἀς ἰαηατῖς Πιιο [ληῖρ 6.15 ὈΠ|015 Ἰο ]ιΘη5. Μεγέ- 
τὺ ἢ) κὶ ἐδιωτοίτη διαφορά 1 ἐρκοφόρων βολξών, ἔςτι γέρ τι γγύίθ- νοιοῦ. 
πον» φύεπαι ἐν αἰγιαλοῖς, ἔχ ὃ τὸ ἔριον ὑπὸ «δὺ Ὡρωτοῖς χιτῶνας ὥς ε αὐα' 
μέσον δῇ) τῇ το ἐδιωδύ μου τού ἐν τύς, ἡ το ξω, ,ἀἀίταιιο ᾿πηυηοἀ!ατὸ, υἰ- 
φήνοται 2 «ἷξ ἀυτε γὴ πόδηα ,χἡ Ὅν ἱμα'πια δίς. Οὐοπ οτίαηι οἶτας Α- 
τΠοηαῖις ᾿ἶδτο [Θοσηάο:ν θι πόδεια (στ ρτη. (1Ζα πγαἰὸ τγλη- 
{πυ]1τ τοραβ» τατογργος Ατίῖθη, ἔς! 45 ροάτιπι 7 ὃς Βαγ τις πο 
τας 5 ἀἰχὶτ ἔιοας σγαταϊ ες. Ῥ]Ιπἰι15. σα ρα ἴα. τγαα τα! ς νἱ- 
ἀόταγ [ἰὐτο το. σαρ.2.ν δὲ ̓ παυίτ, Τ βοορηγαίτις αὐτίον οἴ, οἤς 
θυ] 1 σϑῆιι5 οἶτοα γίρᾶ5 ἀὐπμη ἴα Πα Ὁ 61}55 οἰτ{π5 ἔπτοῦ Ππτη Πιῖ 
σοττίσοπι οάπηητις ραττοῖη 4118 ν οἰσιιηταγ 5 οἵδο Ιαποατη πατα- 
τὰπὶ Εχ α14 πηάρα]1ὰ γοϊόϊαις αιαάλιη σοι οϊιητιγ 5 δίς. 
«Οὐ; φῃϊάοηι [ςξξῖο γογα εἴϊς ποι ροτοίϊ ἢ τλαρα]ϊα ἰερα5» μος 
ἢ πλλρραβοντ 411}. ΙΝ Δι παρα τὰ. νταπτοτ δογαλις Μαιτι15. 
ἔππε πλασα] τα, ντ ὃς ἱρίς Ρ]Τη ν πγραιῖς [15.1.6.ςαρ.37. Ετ ἱρίο 

. απτποτς [0 19.6 4.1 ρ ρα; ἔπους Πἰποαταοι ἰαποα, δο [ο- 
δεινάνιαι οἱὉ ργῸ πλάρα τα, ἐπιρ 1}. πος νοχ ἀριι ΝἹρί λα. ἴῃ 
1.15. 5.1. Π.ης αἰιγιαγα, Βδίοία 5 ἐπα] τ οτιιγα 65. ροἀα! [μι δὲ 
ἀπ ρ 1 Π 1 αον {Ἐς Ιοσο ἰπητ : 4ια ραττοηὶ σοτροτὶϑ ν οἰζίιατ. 4}}] 
Ἰοριητ ἀρ ΠἸαγηος το ξξὸ Ἔχροπιιις ἔα (ς 1015 ἀπ θι1ς5 λα Ἰ για" 
δι 5 ΘΟ Πρ απτιγ: 414} αὰ ΡΊ]ο5 ρεττίπθησςς : παι ξαίςῖο - 
[πὶ το[ξὰπὶ νοσαῦ Κατγγο. διιηῦ 6Π1ΠῈ ἱπη 0 1114. ΓΟ σςΕ 1 ἴτὰ ἀϊ ἐπὶ 
αι|4 Πης ΡῚ]Π15. 9 [δα εχ ἰδ σοδέξα ἤοτοος. νηάς πῆλοι 1 ξ}} κὴ 
δευποτια ητιο ν της Ροάὶ οἴοητ ἰάοη οἰ. ΑἸτιἀν ογὸ [σαΐροηος 
ἃ (τυ! ροηάο ἀϊέξα;,αιτα: ἰἰρηςα: Βιιπτινα]ρὸ {ἀὐοῦςον οἱ σαἰϊοοίρος. 
14 εἴπη μα! τος:ν ηάς (σ] ροποατὶ ἀϊξλὶ ἃ Νάγγοης. ΡΟ χ Οὔο- 
τααίιτοι [10.5.Πς παθοτ, Οἱ καὶ καυικὸς τπλώτων, κὸ ποδείρκαι εἴρηκε, γὺ 
ποδεῖα 3 «δὺ αὔολ τοῖς ποσὲ πίλοις Κριτίας, ὦ Αἰ ύλδ- πέλυτρα καλεῖ, 
ΔΙῚ] πέλεωτρα, τάττῃ [10.7..ἢ δεποδια Κριτίας καλεῖ, εἴ τε πίλοις αὐ - 

τὰ οἰπέογ, εἴτε ἀὐδλειλ ἡ ματα ποδαῖν, ταῦ τα πέλαυ πραγ οσαῖ ΑΕ ςΒγ ]ὰς 
ἴὰ ΡΒα αὶ. 

ττοδυάθειν,αρι ΕἸ εἰν οἷι. τὸ ὅδὴ τὸ αὐτὸ αὐα οι ρειν, κ᾽ υὐαυορέφειν, 
ΤΙ δεάον», Τὸ .1}) δηΐαγα Ῥεάϊ5.τὸ πρίγωνον τὸ ποδεα ον, ΡΟ ἀδῃοιΙς ττΐδη - 

δας Τ Βοορἐν ἀς σαι ΡΙαητ.}.6.ς.:, 
ττοδίζω, μ.σω τ κα σο ροάςο59ἴειι ρα ςῖς ΟΡ] Ίσοιν πὰς ἀριά Χο- 
πορΡ ἢ Ραα. ς. πεπούισυδοοις ἔχου σι (ὺ ἵππες δ) πῶς φάτναις, πγο- 
τίου ρϑάιθι5. Δέξ, Ασοι Ν1άς ἀνωποδίζω, ποδίζειν ρτο ἀηλ θυ [τὸ 
νἱάδειν ἀσοὶροτς. δι} 4.1 ἀἰ ξιίοπε Εἰ μπουστι,ιο ὃς Η οἰ οἰ τς 
οΧρΙ σας ἴῃ φαάοπὶ ἀϊέξιοηα. 

Το σὕκρφτον, ΡΟ λθιι5 Ρ[απἀφητοπΊ,ροά σι5 Πγορεητομη.η Ἐρίρτ. 
ΤΙοδύον, να. τὸν ροά οι 59 ροτίοἑ τς να] ροά σα} 15. πιϊπιιτ, ἃ ποι πὸ- 

δός, ΑὙἸτοτ, ἐς ακοὶ χοῦ πούδα ἔχουσι μιχρώ, 
Τιυδισμὸς γἀϊπηοη πο ραβῖδιι5 ἕλξταιρεἀἰἤηιις ἀρ Ν εροῖ.1.5. τατῖο 

τασηίαγαηά! ροά τις, ΡΟΠ τῖαπ. ΡΟ αταγαπι γοςατ, ΕΠ ὃς ροπιις 
(αἸτατιουῖς οἰ 441. ἣ 

ποϑιςσῆρες » ἀρι Το ρμιη ἀς Απτιίαιῖτατ, ὃς  οσιῖπι [ἰδ τὶ τοττὶ)» 
ςἀρίτο γιάς Πιρο !ςξει16 τοπΊρ}} δο] οπτοη 5914 οἴ, !οθ οτος, σα- 
ςαὈϊ, : 

Το δον ρτο ποδοῖν, ΕἸ: Ποάμις, ἔλκε ποδοῖλν, ρα ἴθιι5 τγαμςδας ν 14 εἴν 
ΡοΓΡαάος. 

Ττουδοκ αἰκη,ης ἡ ἰα 1161 σοηιι5; ὃς ᾿Π Γι πγοητιπι αιιο ποχὶ] νἱποῖε- 
Ὀαητιιν, 4 Π ποδὸκα τόχηνν Εἰ ποδων κοίκωσις. οἵρριις Γιατίηὸ ἀἸςῖ- 
τισιν Γ Πίσηςα [Ὁ] Θά. Οἷς, ἀς τπτιεησ, Ετ είτε αι ά οβπισίοπάὶ 
Ῥοτεῖζας πῦ Ειογῖυ» Πρηςα; [Ὁ] οα: ἴηι ροάος ἱπάτιξξα: ἤτησ, δι1445 
νοραῖ πεντοσύραγίον ξύλον γί) ποϑδυκάχίυ, ἘῈ 1ῃ ἰορο ψιαάαῃ,; 

ζήτησιν ζ᾽ει, ο- 

Πο 
δηστίντων ἐν τῷ ξύλῳ οἱ ἕνδεκα . γ ἐν τῇ ποδοχοίκῃ. 9 14 οἵ» 

ἀς Βιιάαο τοῖα ξύλον , ποδοςραξν ὃς ποδοκαίκη 9 ΟΟΠΉΙΩ,Α 
Ἐφιμεῖ. ᾿ 

Ποδοκρυςία ας, ἡ ΡΓΔτ{|5 Ῥαά απ, οι σοι] οὔμι5,ρυ ϑετ, 
Ποϑδονιπ]ηρ," ρρς»ὁ δὲ ἬΝ! 
ΤΙοδόνι πῆ ρον τὸν 1 ς Ποδειν,π]ὴρ ὃς Τιοδείνιπῆρον. 
Ποδύπομποα. γᾶς Παραπόμπειω, ᾿ 
Τοϑδορώρα)ορίτποτοη Αταϊδητοβ, ΖυΔῇ καὶ τοῖς ποσὲν οἱρμώσει, 

ποιξ ὃζ ἐρέω ἀρᾷ (Αἰ ΠΠππαςὶν. αατοπι πγπιηο ἴῃ Ὀίδη, [ 
πποδοῤῥώϊιυ Ατοιλαῤτίων ν Οἱ ὃς δ. [0114 {πο Χ ΡΟ . τω τοῖς ποσὶ ἊΣ 
ἐστιν κ᾿ ὁρμιώσοιν ἃ ποτ, ποδοῤῥών [ς4 ἔοτταῆς {ςτὶδ μἱ 
σδοῤῥώρζἑως ΩΝ Ν 

Τοδοςραζυ.»ς ἵν Πι15 [4416] δα σαρίοπάος σογιο 5 δῖ ἃΡ οϑ Ε' 
ἴῃ Ογμποροτιςο ,ἵσόυται 2 τὴ ποδὸς εἰζ ἢ πος ἐλείφοις ἐν τοῖς ὅρε παμ 

ἀϊοσιι!α: ρΡομιιητιιγ σογιΠ5. Πούδοςράζι, ᾿αΠτι πη θηῦ ᾿ “ἢ 
ςυιτ» 4110 ἄττα [πἸχατὶ ΓΟ ΡΠ ΩΓ, τὸ ταὶ φρεμματα "οὐδὲ 
ΡοΙαχ. ΠΠρδοςραξηνκολασηρίς Πτις ΠπρΡ] οἱ} σοηιι5. ἃ ΜΝ 
ἀοβοντν ἰἀοτιγοσοπτογααετιῖ [οἰ οητραριια ϑυηοῖ γἱάς Π 
ἃς Τιοδοκρίκην Ὴ᾿. τ πὶ 

Ποσότης, εν ροἀλτις ΡΘΕ 410 115 Ργα ἀἴτι5. τἶν “δ 
Τιοδοτρόχαλθορξάς γοταπὶ οἰγομτηαρ οη 59 συ], οἴ γοἢ,ς ἫΝ 
Ποδοχέ ων εἰ, ΟἸλαιμτι τες» 44 σα σογ μου πη ἡδεῖς ἔξαςο. ἡ ̓  

δοχωών ἀριιὰ Γ ΟΠ .11.1..}. ὁ δι τ οἰάκων κωϑιύ μήν Θυ, ὁ ᾿ " 
ἕξιν ἑπηκως αὶ ὃς ἀὠιόχΘ. τῆς γεὼς ὃς ὁ ἡγεμὼν τῆς νεως ἢ ΜΙ 
κυξερνήτης Οἵ αιιτοπι μος πούὸ χοῦν αὐ οα Πρ αἰ Ποατίοη μὰ 
πᾶς χα ρουίτιιτ ρτὸ οἴαλιο ει τοπιοης δίριθεγπαςαι 
πὸ πηδώλιον ὁ οἴοξ, Ι 

Γιοδδψυςιρα ἡ ΤᾺ ΔΏΙΗ ροάΊδιις αἰ τοῦ σοῖς ἀρτὰ ΑΞ ς ΠΥ], 
χωρὲς πϑ δον νήφρων τε, κὴ αἶα ποικίλων, ἢ 

Ποδδω ΡΟ ΠΡιι5 ̓ πτοηο ἀς ροάίδιις ΠΑ1118. ἡ 
Ποϑώκειο ἐν ροάμιπι γε] αἶσα 5, ν οἾ0᾽ πούων ταχύτης 9 ΚΟΠΟΡ 

διι142π0 ατιοαιις μα οτιιν ποδ' ὡκ εἰα ηἱ ται χεῖα, αιοά οτῖς 
δι ἃ πολωκις, ν ᾿ 

“ 

"πὶ 

Ἴω 

υῆνμμ! 
ΜῈ} 
᾿αμοὶν 
“ἢ 1 

ἐπι 

λεδγῦυ 
ἀν ἰὰ 

Ποδωκείη, ἰἃ σιη, ( ἰδιῦ 

Ποδιωκνέπατος, ΡΟ ΓΩ ΟΠ πλι55.Ὰ 61}. ΕΠ οα νοὶ εὐἴαπι [οτὶ ἽΝ 
δυκφίς τὸς, ΔΝ 

δι Τοδωκητ, ἐως ὁ κα ἡ ὃς ποϑιὠώκις νεϊοχ,εϑομειὶ, ὁξιὲ, να Ιεριι τ 

φαῖεν οἴχῃ. Ποτι. 144. β, ταὶ δὴ μηλίθ- ἔλαυνε ποῦ ώκεας 
ποϑας ροάιθιι5 σε εγοβ. 

Ποδώγυμος, κΚ ὥνὴς ἱεριὰ τῆς πανόδόσε, ΗΟ," ἷ 

Ποδωτοὶ λῖνα ΤΥ ΟΡ τον οἷα ἀϊχίτ,υδά ρεζο, αἷς ροης 
ταν ρατίγον ὃς ΠΟ] ΠΡ ΠΤ. 

Ποέω . αὐτὶ πῷ ποιέω 5 Ατεϊςὲ » ΕΓΥΤΠΟΙΌ στα. πθει ΡΤ ποίει 
ΠοΡ μα η 65. τ [ 

ΠΙοηλογεῖν. ον θα 5 Ἰεροτα, βοτανολογεῖν. ΟΝ Ϊ τὐμὰ 
Πουφαγία, ΕἸ ον οἶνον ἱξξιι5 ἐχ ᾿πεγθᾶ. ἮΝ οπόμμι 
Πουφάγος, γ᾽ τ ες Βογραπὶ σοπιοθηβ» ΒΕΓ Ὶς γἱΠοπσϑα! Δ, ΞΟ “δι 
ΙΤοϑα) ὦ ἀεπάεγο. δὴ ΠῚ 

ποϑείσκω,ἀοΠάετο, ποϑέεσκε, ἐπεπύϑεινἐπεζήτει. ΠΟ 11. . ΠΣ 
Ποϑεινὸς 2. ὁ ,ἀο Πάογα 1 Π15οατηαθ1}15»ἀοΠάογατιι5» ομα 
δτάτινο, Τ τιον ἃ. ποϑ ιν καὶ δειχφύοισι συμφοραὶ, ἘιιΓῚΡ. 

Ποϑεἰνώς,οιπὶ ἀςΠάογῖο. ΣΧ οηοΡ ἢ. Κορ. πασοάξηγ. ποϑανγο 
σῷεΐν αὐ, 

Ποϑ εἰς 5 ΘΡΟΙΙ5 » ῬΟΤΙΙ5 5 μαυμξι5.) Ο42α ΠἰΌ το “ιιᾶττο» 
Ὀἰειιπη. ) 

Πόϑεν,ν ἡ ον πἀςηλπ),ἃ 4054} αιιτοπι, φιοπιοᾶο. Ρ]Δ 
τάροτα Ὀιαἰ οι ἢς 1πο  ρ το Πόθεν ὦ Σώκρατες φώνῃ;ἢ δὲ 
τὸ κικωηγεσίς τού αὐοὶ τί) Αλκιζι αἰ δου ὥραν ; Οἴςοτο 4] δ 
παι ἔδοογαῦ γτ Πἶῦτο διτείζαταγ ΡτλοΙαπτ59Οὐ14 τὰ 
ἄεπὶ ἀρρατος ὃ δοογάτοσθαη απίάςπη ἀπ ίμπι πο 
Αἰοιθίαφς : Οὐγη. 6, πόϑεν ἔς αἰδρωών; γλάε σοητίιπι 
ποϑ' υὑκοῖ οδες. Αἱ (οΐπ νης ταπάςπὶ νοϑὸν ΔΕ ΠΔΠῚ 
σουτοις διωήσετα τις ὧδε χορτσαι αρίτων ἐπ᾽ ἐρημίας; γΠι 
τοῦῖτ ἴος (ιτίατο ρααῖθιις Εἷς ᾿ὰ (ΟἹ τα ἀϊπεῦςαρ.8.Ε 
οἷ. τὸ πύϑεν ποῖ, τογηη 0] πη οτι57) ΑὙ του. 6.10. Ἐτἢ ΟΔΡ. 
τἰαπὴ αἐνητικόνίντ 5 τὶ δῖτ δι: 4, )ργο ἐδα μας. ἀζίηο Πηατατοι 

(τοῦ 
ἱπάμοὶ 

ΔΩ 

ὙΠ 

ἐἰγηιιι 
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ΠΣ 
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Ἧ 

ἽΝ 
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λοϑέν ποϑεννποι αἰπππάς ΟΒτῪ [Ὁ [. τὐδὲ τῇς ἱερωσυωΐης, Τοῦ, ἢ}. 
ϑεν,νίάς Ποῖ, Ὶ ΤΩ 

Πυϑενὸς ΡΙῸ ποϑεειν ὃς ΡΟοΥ σα 12}10.3.ἘΡ ΡΤ, πηχῃ 

Ποϑέω, μι ήσω,.νκ οι ταὶ μὴ πτιρόντα αἰαζητώ, ἀς ποτὶ» ἀ ΒΗ οὶ 
μὰ οἴλιοα χυσ ἀδίμος γεχαίγοςντ ἀρ Γισίαπαπι σᾶ 
ἄες ὉΠΡ ΘΓ ΥαΡτΙ8. 4 ς Ῥοττφἤις ἴάτη αὐίδητίαπι ρατγβ 
72) αὐτὸν αημῖτ. Οὐδ ἀπτοπι ργορυὸ ἀϊσαταγ ἀς ΕΟ 

“δα  Φοηεῖιις [σεῦ αριά Χοπορβοηζοιη νἸάογε, Π1π| ΤΠ αὶ 
ἕως οἱ φιλοιῶτες τὸν φιλου μῆσον ποίρϑντοι ὁρωώσιν͵ ἡδέως ὥπι 
ϑυόσι ἢ) αὖ πὰ εἰπίῃ, ἡ δὲς’α ἢ στέλιν ὠρρστόγτει δέχονπω, ἔτι ποῦ 
ἱκωνώς δεδεῖχθαρϑες, ῬΊατο ἀς [6 ρ! 4 δάϊιις ἀοΠά ὀτ 
Πεϊοητίτς ἀοαιοηεατί ὃ ἀπ ρυιτάπηι5 πη [αυῖς ἀοποη 
οἰολδος. ποϑω ἐκούσω, ΓΘ ΠΟ ΠΕ ἢ. ἐποθησοιν» ἀοΠάεγατιης ᾿ 
ἀἄοτιις. "τί εἷς οἴ ἀοΠάογάτονε αρι4 ΟἸσογοποπι, ΟΠΊΙΙ 
ἀοτατα πιαρὶϑ » Ζιὰτη αὐπάιιὸ ροτσερτα ἀο᾽οξῖδυτ. 
πιο, ἐρωὶ, φιλῶ, ὙΒοοομήτιις ἰὰ Δἴτα » λυϑες,) ὦ φίλε κοῦρε 
τὴ σιωὶ γυκτὶ κἰ αοῖ, ἴκυϑε;, οἱ ὃ ποϑειωῦτες ἐν εἴὔΐμαιτι γηρρίσικουσι, 

ΑΠΊΔῚἢ 



' ᾿ςοηίδποίσιιης. 5. Βο  Ἰα{ξ, ἐρώγτες, Ροτοῖ Πηι- 
ρῖο ἀο[ἀοταηζος 5» ᾿ἴσοῖ ὃς πύϑος ργῸ ἀπιουίθιις 

οἤάοτίιτη.Ο ἀν {7 ὁ, χέρ τοι ξενίων ποϑυν, 1 πόθος, ἐμ ζήτη- 
«Πα, ὠ, ὠχιλλῦῖθ. κποθὴ ἵξεται ὅς ἀχωμών, ΑΓ Ἀ}Π15 ἀοΠαογια, 
410 τοποδητιγ ΑΟἰἶτι}. ὃς τγαηξατὸ αἰ! ατὶο, σοηἤιπιρτίο. 

υἱα ἱαξειιτα ἄς Πα ογίτιαι οηΐτ οἰ σογατι αἰ δητίαπι “Ὦ 
᾿ ρηϑυμία, 

ος τὸ ΘΠ. Γ 
ρτὸ σοϑεῖν, Οὐγ ́μιαιιοά Ετήζαεῖι. ἀοτιμλπάτιπι ςομίες 
αν γο] ἃ πύϑημι. 
Ὁ Ροτάτγονίη Ερ᾿ρ Δ Π1. 
υτησις,ἀο Πάοτατιοναζα ἄς δεπεῶ, 
τιιδ. ἷ 
να ἄ)ἰΠτΟΓΓΟ σι Δ ΙΕ ΠῚ ΟἸΙΠῚ ἀσιτο ἴπ ρτιοτῖ, Οὐ ν Γ ξ, 

ὐλιςΥ δὶ τὲ οἰτ ταρϑῖι! οἴ οιηας οβὸ πόδε νείοσομαι; ἴῃ Ε- 
π1,ὸ το οἱως πόϑι οτίαππι ἀἸΟἴτιιγ ργὸ νδίπαμη ἂρ ΑΡΟ] 
: ποϑὴ ΔΙ τΕ ΠῚ ΟἸΝτι στα αἴ απ οτία πη {πο ἀσσρητιι 5 αἰ Ἰσιδὶ 

τοῦς ΑΙ Ἰφιαπάοννε Οὐγ , ξ, εἰπέ μοι αἰκέ ανοϑι γνώω . 1, ἐαὐ 
1ια(. εἰ διτοτίσο μὴν ὠκέ φνοῦιι ζεις δῶσι πόλιν, [Ἰ]ιιαπ40 Πιρὶ- 

ἰοτῖς εἰ στοῶν ἃ ΒορμοοΪς ἀἸςίτιιγ. 
ἰοΠάοτῖο ταξξιις νοὶ σάρτιι5. ΡΑιτ5 51] ςητίαγ. [δτὸ 4. 
γοϑοδλήτοις γὸ ἐπσ᾿ ἔργρις ἐλπὶς ἀληϑείης ὅξὶ μελι χροτέρη. [τῈ πῇ 
ἸΡτα15» [Γἄοπὶ ΠΡ τὸ (Όχτο, ΕΡ᾿ στάπηπι. σκύλα ποϑοξλήτου 
ξαγόεα.ν ας μέρεμναι ποϑϑςλητοι αὐτὶ τοῦ ὄγεϑυ μία! 5» αρτιά 

οἷ» απο ητοτιιτι [γοηιπη. ἐογίλπ ρτο φρρσολκὲς αιιο- 
ῳρ»σέλκεται τοὶ χτυυζύγιοι,ατττα τι πτιιτ {ππηρητᾶν 
Ῥίσοτο, ἴῃ ἘΡΊρτᾶπη, ᾿ 
ἀεπὶ αιιοά ποϑη ἵμερος» ἀς Πάογ μη}, ἀγάοτο ἁπιοτοαῆῖς 

ι Ρίἀο.1η Ἐρίργαπη. ὄθηξητησις, δι, ξ, ϑναῖ μ᾽ ὁδυοσῆ Θ- πόϑος 
της σάρῖς δέ τοποῖ Ὁ ]γ ἢΠ5 ἀοΠἀοτίιπι. «δ Αἰ ϑίμαἤοις πόϑος 

ὡν(8.. ΟἸπιοηὶσ ἐς Πάστγιμπη σερὶτ Ατμοηϊθη ες. Ρ]ὰ- 
ἢ Ρογίοὶς. πόϑον ἔιχέν δεινὸν, με πγεητὶ ἀςίμἀεγῖο τε που» 

Τισϑος»ρυνἀςη ἀιιΠηντὸ μηδοῖον» ΡΥΙΔΡΙΙ5, φοίχνθ. κα ἐ- 
αὐ.» τύλον καὶ τόλυξ. Πῖοη ἴῃ (ΑΠ ριι]Α, Καὶ τῇ συυύϑημα ἀυτ, 

εὐκεῖνον κοιϑύκοι᾽. πόθον ἡ ἀφροδὲ τίμ κὶ ἕτερόν τι τοιούῖτον ἐδυσου; 
οἵἴτ ας Οαίπο μα οι, φιοπι, ἰμαιῖς διιοτο 1155 ΟΔΊις [ε 

Ὑτοπη ἴα πὶ ὅς πΊ ἢ] Ἐπὶ Ἔα: πεῖ πάτα ἀφηοτατο οσηπὶ ργοῦγο 
πἰειιογατ: ὃς πιοάὸ Πρπιιπὶ ροτο ΠΣ» Αραμ ἀῖις ΜεμΕΓΟ ΠῚ 

ποίο οχ αἰΐαυα σααίᾳ ἀσοητὶ στὰτ]455 οἰσιι] 44 Πὶ τ) διῇ 
. οτιπάτάπη σοπηποτάϊηαιις ἱπ οὔ ζοηιιπὶ πη Π1Π|. 
πὶ τγδά τς Ραϊίλ μας 'ῃ Βοεοτὶςῖ5. Ηος δι οίθρΠις ἴτὰ 

Πτπιας αἰδὲ αὐχαιολογίας βιξλ.19,ς ΟΠατγοα [ΟιιΘη59Κ αἱ ὁπότε 
εἶον τὸ τῆς ἡμέρας χαϑυηκούσως εἰς αὐτὸν, ϑήλεα τε ἐδίδου τ᾽ ὀγό- 

χὗ τοῦ αἰοι της αἰάπλεα.νἱάς Σιωϑημα. Ποϑος,Ηῆος α- 
5»Οιπῖτ|5 ἀτιο ἤππτ σοπετα. ἀτα ἀοίογιδῖς ΤΉ ΟΡ μναν ς Ε]- 

ΓΡΙΔπτατ. Π10.6.ς4ρ.7.0᾽ πόϑος καλούμίν 6. (Θὰ ἐς Πάευ"πὶ 
Ὁ) ἐξα δὲ ὕδι σεῆσς, ὁ μϑὺ ἔχων τὸ αὔἴϑος δίμοιον τῴ ἑακένϑῳ, ὁ δ᾽ ἕ - 

ἀγροῖς, λδυκὸς, ὦ χρωῖνται οἶθί τε τώφοιςγν. χρυνιώτερος δα, (τς ἱτὰ 
"τ ΡῬΙ ΤΌ τις [10.21. σαρ.11. 564 πιαχί πιὸ Πρεξ!Δ01}15 ρο- 
110 σοπογα Βι1π15. ν ΠμΠ1} οἰ Ηο5 μνοῖητι εἴτ, αἰτογιιπι 
1155} ἐοτὲ πα σίτιιγ δά ται ]ο5. Ζοηΐατη βογῆῖας ἀπ- 

Ἷ Πο5 ἃ ἀοξειοτίβιις μοι δατιῖς ογοάττιιτ οἷς Ααα]]ορία ν- 
Οὐ] σὺ ἀηοοί 6, αν 4[1ῖς γτγ 116 σατηραη 454 Πα [οι] ον» 

τοὐ τι εα, 
τππιοάο: ΡΙαῖο ἄς Τιορίθιι5. ΑἸ! ιιαπάο νἀοαϊγΑτῖο- 

μὴ ἡ 

Ἷ: 

με 
ἼΠ 

μι 

ἐγ η0πὲ 

Πν 

[.1, 
οὐ 
ΤΙΝ 
Ζ, 3 

τῇ ὭτΕΓΡΓΕ5. ποῖ, [Παμιὸ,α σι! δ τε ταας ἄφραςον, Ατἰῆο- 
Π ΣΝ ῬΙατο, εἰς τὸν Θεον Εἴρηψμον δπολιπόν τέ ποὶ φόυξέμεϑον, 
πη τιρακον.ϊ ἡ εξ, ἱπτογγορ τ 1 ΠΊ.Ρ ΓΟ 4110 ὃς ΥΌΙ ροπίταγ. 
πα φύγω; ΚΕ Πμῖπε5 8. ΡΒγγπίολιι5. δορίοςϊ. ποῖ βλέπων 
εἰν ταὶ χἱ θροεῖς; αιιὸ ἡρεξξλης οα ἀϊς!59 ποῖ γῆ -:4 80 τοΓΓΑΤΙΙΠῚ} 
φῇ ορθαη. Ῥτο γδ].Γ46π|ΐῃ ΡΙμτο, ΝΕ. βέλει διὰ χρόνου τοῦς 
Ἢ σαὶ; Τρ. ποῖ, τοίλαν ; Ν᾽, ἀνπώ, ΑΙ. 15 πιοςιπὶ ταπάογα ἰπἀεγοὶ 
Ὡς ἘΕΥθΙ πη Γοτῦ Α 4.11. ποῖ κα χθονὶ τοῦ γαγιιπηὺποῖ μῆνες ; 50Ρ}.. 

εἰς τίνα χεῦνον» 14 411. μέχρι τίνι, Ποῖ, παιῖτ ΟΟΠΊΠῚ. 
ΟΡἢ πὶ Ρ] το, ὅδὲ κινήσεως τα ητιὶπι Πιπλΐτιιτ. Πῖ ν ἐτὸ κα ὅ7: 
εἸἰὸ σ σεως ῬοΟῃίτιτοντ ἀριά Ἐπιτρ 4. ποῖ βώ πὰ φως Οοά 
» ΤΕρογίασιιτ αι φόρα χρησιν εἴς ἀϊςῖτ. ὀΤΙοῖ δι κἡ πύϑεν, 
Ῥ γαίης. ιια ρϑγίπηι5 αι 4ιῖ5 το 4ατ, δὲ νπάες νοηϊαζῖ, 

τ Ρτίποὶρῖο ΡΠ σα ἀτὶ, ὦ ρίλε φάνδρε, ποῖ δὰ πόϑεν: Παρρ Λυ- 
δατες: Βιιάσιιι5. ἀπιῖςς ΡΗφάτς, αιιὸ της πὶ δί νηάς 

Πἴτου τάηγο νἱγο ἴῃ πιδηζοπὶ ποη γοη ἶς, φαὰπτ 1 [δὰ 
5 γε 1596] ερᾶτοτ ἱπηΐτατιις {τ δὲ ἐχρτοίϊογῖς Ἡοτατῖτις 
πη. ϑατγτγὰ 4.4 άπ τ» ποῖρίτ, Ν πάς ιιὸ Ολῇπιι5᾽ ποι 
1 το ΠΡ Ι5 ἅτ ΘΠ] δίς. τ "ΝΜ 

αι ἀϊεϊτιν ντ ῥοιὰ Ρτο ῥδα Τοηϊςέ ποί» ἀἸοἴτιγ ΓουἸ τ αιι- 
πηατὶοἱ ΤΠοΐαν ἤιε ποιαὶ ἀἸοἱ τίυ) βοτοήμω . ὃς καπ᾿ εἶξο- 

πυρθν τις τὸν Δημητρειακὸν καρπόν:ν πὰς ποίαν ΟΟΔΤῚ τὸν ἐν- 
᾿ποπΐδπη {διαὶ τᾶτιμπι ἰῃ ΔῃπῸ καὶ πόα φύεται νοἰυς ἃ (Δ]- 

"ἢ Αἴγυπῆῦθ. προποίρφιϑεν ἐπ᾽ ὠνεα κοίρφετο ποιαξ, ΠΟΙ]6 ΠῚ Οἷτ- 
ΔηποΚ5.ς ὃς ἀριιά Γἀτῖπο5 τπο 5 ὃς τον οἰμήτον Πρπίῆρατ ὃ 

τὸν; ργορτετοα χιισά Πηρα 5 ἀμη}5 ἤπρια; πλοῖϊος Πητ, 

Ἷν 

ποιαὶ, αὖ Ἡςίγεϊι, Ἔχροηίς ποπ [Ὁ] ὰπν βοτανάδης υλη ἵξοπι πυρρὶ 
2 χριϑαὶ, [ςὰ οτῖαπι ποίησις αν Ἐεγπηοίορο σπεποιημήῥη φωνιὶ, 

Πρια, τῇ ς «σοίας, 4114 115 ἰητογτο ματι ΟΥΥ]], 
Τομε ομεα! μα, ἡ σομκα. πε. ημιἀ) ὃς 
Ποιέω, με, ἡσωγπ,, ηκφεγ( ργο πη οι ἐπὶ πε ἀπιΐο νῆις Πληι) [ποῖο, ἀρο; 
οτεο,οΠπὶ Ργίτο, Ἰη γι, οηβοῖο, σομτίτιιο, ρῖρ πο, 1ῃ- 
τγοάιιοο ἰοπιιξίοηι ιοϊον προ, ἴαπι ἐπ σαιι{α»ΟΟ ΠῚ Πλἰττο:ροΓ- 
Ῥετγοαογπο,φοαγπιοη ἔῃ 805. οἴγο ἔοι! οπάτιι, ἤιπη οἔῆραχ, 
ΤΧΟΘιΙΟτ,βογπιο,σοηάο, Ροοιϊοὲ (τε δο,πιοιςο;οβῆςῖο, ἐνεργῶ, 
'ιας ξῃΐπὶ Πραϊῆςατῖο ἀριὰ Θγαςοϑ; φιιοπηα πιοάμιπι ἃς ἀριᾷ 
Γιατὶ ποϑ,ἰατς Ρατοῦ. Ποιείῶτο, ἀτπσετο, Οχ πἰπηατο, ΡΓμτ, ἐκ αὐά.- 
ετα ποιουύυδυΘ. 2 το πὰ ποὴ το  ογαη ἀαπὴ γᾶτιις. Ὑ πές οὐίαπι αὐθὰ 
πολλοί ποιεῖδ, πιαρηΐ ἔαξογο, δὲ «λ εἰον(θ. σοιεἴ τ, Ρἰαγῖς ἕασοτο, 
Ῥοπιο τι. αὐδὲ πλείστου ποιειάδοι σ᾽ κούειν, ΠΑ ΧΊ ΠῚ αἰπἰπταγο 9 ΡΙατ, 
2. εἰρ, αἷδὲ παντὸς «οομειαλο γι ΡΓΙΠγ 5 ἄτα ΟΡΟΓΔΠῚ; ΟΠ ΠΟ 6- 
ἰλθογάγς, συοιούκω πρὶ παντὸς, Βιια.ἡπ ἘρΠξιροῆοτγ, αητίι - 
ΠΊα οἰιγα ες ἄμοο. δε ὀλίγου «“οιεῖάϑαι» {Ὁ ογατ, ράτιὶ ἀτςς- 
ται σσοιοοῖμαι αὖϑε ἐλαγ]ογΘ. δὲς, Πλϊποτς ξαοῖο »14οιπι. μέγα ποιούς. 
{αι σ αἱ [ιοῖο. κνοιεῖται δεινὸν, Ἰη αἰ σαιιπη ἀιιοῖς., ΡΙατατ μας ἴῃ 
Το ίςο. Π οἑτὶιτ ΔΠΙΤΟ ΠῚ δειναὶ τοι εἴ ϑειν Εἰ δεινὸν ποιεῖν ρτο αρτὲ 
ἔοττα Ἐτ αΠ αιαπάο δειναὶ ποιεῖν, ᾿πἀ ρα ἀροτο γαῖ βλσογο,ἱά οἱὲ 
ἱπιργοθὲ, Ποιπ οἵξ. Τοιεῶτα. Δάορτατγα, ἰά οἵδ, εἰαποιει το : ν δ 
πώ δε, ποιεϊει. ΓοπλοΥἘΒο ον ἐποιήσατο, ΠΡῚ ἴῃ ΗΠ Διιπὸ δάορτ4- 
αϊτ, ΒΙ ταν ἢ. ἱπ ΤΙ Δ ΠἘοο. πο ηστίμυΘ- πῶσας αὐεξῦ χυΐ ἴῃ ἢ - 
Ἰῖος5 Πρὶ δάορτατίς 9 Γ46 πὶ ἴῃ ΤΗςίεο, Ποιδόκαι οἰ Ρτωροῖ- 
Τομ θιδεντ ἐν ϑεεύμα τι «ποιεῖ ϑει), ἀπ γατῖ, ἐν γέλωτι πονεῖϑϑεῃ 5 τῖ-- 
[υἱ Βαθογο. φοιεῖ ὅτι ἐν μέρει κριτηγορίας . ΟΥἰ ΓΑ 5 ΙΟςΟ ἄπιςογο; 
ἴσαι οδ Ἰσοτου ποιοῦσαι ἐν ὁμοίῳ, ροτὶπεῖς δῖοι! ἤμητ. ππτοιούῖμαι ἐν 
ὀργὴ σεν τ] 1μαἱρ ποτ, πιο [ἘΠ] ἢ, στομησεό μέρ (Θ- εὐεξὺ ὅδ τῷ συν. 
δέχοντι, ρο(ξαλαπὶ ἐ05 'π Ροτοίζασεπη ΠΟΙ]ορα τγα ! ἀ{{  ὰῸΡ]ὰ- 
τατο ας 1π ρα] ]1ςΟ]4, πεσοιημῆθ. ὅθι τῴνόϑῳ παιδὶ τίω) βασιλείαν; 
αι] ἀδτι!ῖτ τόσ πιιπη δα ἢ] τπὶ ποι ιιπλ,Πάοπν ἴῃ ΤΗοίδο , αὐτὴ 
βατῆ!σματος «ποιεῖ λει! πολ ἐρμἰωὶ το βαπηίσματος. Ῥτο βαρεῖ ἴπατε 
ἀοΠάεειιπι δος ρῖς Βαρείζαπά!, ἸΝαζαηζ.ΐη Οταῖ. τοιεῖ ταὶ εἴς τὲ 
ἡ γϑϑεσιν, σΘ ποτα οποπα δὰ αἰ ται] ἀςάιπιοῖτ, σασα οχ Ατιίζοσ. 
ἘΕι «ποιεϊόϑεῃ ἑαυτὸν ἐπ’ ἐξουσίαν, πηᾶρ πάπη ΠΡ ροτοπτίαπι ςοπιρα- 
τὰτο. Ηοι οὐἀΐδη. Ποιείοτο υἷφ᾽ ἑαυτὸν τὸ πράγμα, ντ δγποῖννε] ἐ- 
φ᾽ ἑαυτῷ, ν᾽ Ποπιο τ εη,4} 1414 ἴῃ ροτοίξατεπι Πιαπὶ τεάϊρογς; 
γο] ροτοίξατις ἤπα ἔασοτγειῖν οἱ ἐφ᾽ αὐτὸν ποιέξϑει , νε Ατἰξοτο!.2, 
ΟἘςοπεΡΊατο τις Ἀ ερ. πόλεις ὑφ᾽ ἑαυξὺ ποιεῖἔϑου, ΠῚ Πιλίσοτο. 
«ποιεϊεϑτὴ υὺ σφαξ, ἴῃ ἤιαπι Ροτοίϊλτοπι γοάίσετγς, ΤἈμογαἰα. δε’ 
ἐνὸς αἴ σλκσίων ἑαυ ςδὺ «ποιου μῆνοι, ΑὐἸ Εἰ 465 5 γηὶ εχ ἀπιτίδιις [Ἑ 
[υδιϊοίεπξο5. ἐπσοιηΐσοιντο δε ὁ αω ΤἾΨ' ποίντοι τόπον, ἴῃ (ΙΔ τὴ Ῥοτοῖϊα- 
τοῖπ γοάερθγιησς οπηοπι [οΟι1Π1. [46π}. πίω) ϑτέλαατθμ δὲ᾽ αὐτοῦ 
ποιηστέμβυ Θ-. [4 6πὶ Ατἰ τ: 465, δὶς «ποιεϊόϑοι εἰς ἑαυτὸν, Ρετίςι {2 
ξαρετο ἷπ [ες τεοίροτγο, Ποπιοίμεπ, πΠοιέω, ροοτιςὸ, 14 οἵ» 
ἐμμέτρως [ςτῖρο. Αττοτ. ἄς ΒΟ ]ςγορβοπτο, ὃν οὕτως ἐποίησεν ὃ - 
μῆς. ΑὙἸ τορι, νεφ, ἥρμιππθ- αὖϑις πεποίηκεν εἰς υὑπῆρζολον, (αἰ 
Τοτῖρπτ πη ΗγΡογθο πα. ΡΟΪγ}5. δμηρρος ὁ σοφώτατος πεποίηκε χε- 
σδὸν αἷοὶ σοίντων “δ᾽ αὐἰϑρώπων. ΧόΠΟΡΗ.. τἦσ' ὧν μότρῳ πεποινυήδων ἐπών 
ὄψαλα με αὐεάϑει,ν ον Πππι ΟΡ ΠΤ {ἱ [δι! σαγπληιι πη. αυοιε δμηρφς, 
μας ἤϊο Ροραγάτο Ποπηοτιιδον οἱ σατιπῖπο, Ατ ποτε . ΠΌτο 8. 
Ῥο]ττιοαρῖτε 3. σοι εἰς σὲ (οτῖδο ἴῃ τε, ΑὙ ΠΟ ρ ΙΔ η. ποποίηκε αδρκὶ 
δ λακεδαιμονίων πίνδαρος » ῬΙπάδτι!ς ἄς 1 ἀσεάαπιοηὶς σοοϊηΐτ, 
ῬΙΤατΑγοΒιις ἴῃ ΤΥ σΠΙΓΡῸ. ποιήσεις ἐν τοῖς ἐπὴσιν εἰρη δμηρφς) ΠΟ πιο - 
ΤΙΙ5 ποῖασ 4ιμπὶ 1η αι τ», Ατἰήτος. ΠΡ τὸ 3. πἰπιαὶι στ οινίσας λέγει; 
[ὰο σατπιίπο τεξεττ, Πεποιρημᾷήα ὀνόμοιται, πουἶπα Π 4. οτα- 
τῖτις ἴῃ Αττο Εξ ποιι4γῇῃ ἐξά ιις πιιροῖ Βαδεθιιησνογθα Πάςοπι, ἢ 
Οταοο ἔοητϊς σδάδησ, Οἰςεγο νογδα ἐλέϊα ἀϊχῖτ, ἴῃ οσατοσο δά 
Βιμτ,Ογπατιβ αὐτοπη ν ογθοτιιπη ἀπ ρί εχον πιι5 Ππιρ Ἰοἱτιπ1»α]}- 
τοῦ ζοΠ]οσατοτί. δι πηρίεχ ργοθατηγ πη ργορτίῖς, νΠειατί (ἢ; νοττ 
15» φιιοά δι ορτ πιὸ [Οπαῖ,αιις γοπη πιαχὶ πιὸ Ἔχ ρίαπας : ἴῃ ἃ- 
1] πὶ5 απς τγδηἤατιῖπι αν ἔλέξιιπι αἰ πάς,δζς. ΨῸ1 ἐμέξα αἰτ-- 
4ε νοσατ,τι4: γαραττα νοσδητιγ ἰῃ Ρατγετ οπί θιι5τντ (οἰ πα ρᾶ5 
ἔεγας ἀἰοϊ πηι) 414: [Ὁ]α: νᾶρδητιγ. Αγ Πτοτε]ς5 τοττῖο ἈΠ ιοτογ. 
πούτων γλόηϊως, κ᾽ διπλοῖς ὀνόμοσι, κὶ πϑανοιαυῆοοις χρυςεόν. δι1ητ ὃς ἃ- 
11α χα άλπη εχ μος νείθο Ἰσοιιτίοηας : ντ «ποιεξτει κέρ δὸς 9 [1]-- 
οτἰἔλοςῖο ἴῃ τειν ἤπδπι ν ὀγγογε,ρ  τάγοῖ, γνώμίκυ ασοιειζϑτο (Ἐ4.- 

τιιοῖς ὃζ ἀδοθγπογο Τ Ἀμογ 414. ΠΠοιήστέμβυ(Θ.- χ᾽ νότου τὸν αὔριον», 
τοῦρα δά γοπτιιπὶ σοηιιοττοη5914οππ ἱπ ἙΔΡῖο. Τιοιεἴ ὅδ αὲχ ἰώ, 
Δαϊτίππ ἔλσεγε, οι ῃςπ, Ποιέϑει βασιλέα, τοροτη οτοᾶ- 
τὸ 7 Ρίατο. Ποιούμαι ναυμαχίαν » ῬτΩ πὶ παιια!ς ἔλοῖο, 
ΤΙοιούμαι ϑεοίδια τούτο, ος Δἀπηΐγοτ, Βιιά αι ἐπ Ερ᾿ο]. ποιέ- 
ὥι κόγον,νοτθα ἕλοογο,δς Ποιεῖῶγ (δ λόγοις, ΙΠοιούκα τῆς αῥε-- 
τῆς πολυιὴ λόγον, νἰτζιτοπι Ρ ἢ ατάπιὶ ἕαςῖο, Τηοιεῖν υἱδωροναῖοῖ ἴπ 
Αττῖςο ἔοσεποης αιοά ἐς Τοῖς ἀϊοὶ σοπίμποειιπι ογαῦ, Ρ]ποΐς, 
τπιδτέπισιις ἰῃ τογγάτη οπιπάετε. ΑΛ Πορμαπεϑ ἱπΥ εἰρὶς (να - 
ἀε Πιπιρίτ οτῖαπι Ὑ Ἰγριὶ!ι5 ἴῃ Οδογρ. Ρ᾽ ατπῖα: [ατιγας ἤβη8.) 
Οὐκ ἐῶν ὅσσως ἐχ κα μέρων τε ἄρων τὸ πλεῖ "ον ὕδωρ αὐαγκαίως ἐΐχέ τὸν 
ϑεὸν ποιῆσαι, ἔπεισι γοιὦ σοῖσι χύχνοις ὑποιὴ μύκητες : φιλεῖ δ), δ τοῖν ἢ 
τουτὶ. ποιδίν ὑετὸν μόλιςα. ΑἸτῆοῦ ΟΠαταξζοσιμ, Καὶ εἰ στοιήσειεν ὃ 
ζειὰ υδιωρ,τὰ ὧν γῇ βελτίω ἐ στιῦτῳ. Ψυάς οἴ εραυς ἀϊξξιτη δοσγατῖς 
δρυὰ Ἵδξττιιηι, ἸΝόπηρ δπιῖςλθ μος διτυύτα αι ἀϊχοτάγη 5ὁπὶ 



499 πο 
“Ξανϑίσαη βροντιῦσοι ὸ ὕδωρ ποιήσει, Το ὦ λόγον συμφέ, δϑντα. Τῇῖοι - 
οἰἶμει τοῦ γεωργεῖν σπου διω), αστὶ ςοἹ ἐπ άϊ [τυιάϊο τοπεοτ , Ολζα ἐς 

ςοποέδετο. σπουδ μὴ ποιεῖ ὅϑει» )οπιο πο πε5, Πεποίηται τέχνα. 

Αὐἰποραη. ὅς Τκιοϊδηατῖττι ἄπχῖτ, Ποιέϊῶεο τίυ) εἰρί!ω, )6- 

μιοτβθηος. Ποιεῖ τη τίω ὅπεμέλειαν τούτων, Ποτιιπὴ οἰγαπὶ ἂς 

Βιοτγο Θογαταβ. δεινοαὶνν ΕἸ δεινὸν" «τοι εἰ ἄλτε!, πρτὸ βετγε)σοηαιοτῖ» 

γοοί ογατί. Ογορόοτῖμς ὅς Πεπτο δ, δειναὶ ποιεῖν αιιτο τη) ΠΠΡΤΟ - 

Βὸ ἀροτγε ἀττ ἔισογοννε ἀριια οπιπάοπι Τ)ετηο ἘΠιθῃ ΠῚ εἶδε σεφα - 
γου»εἰ γδ «σαρίκα,πῦς καὶ δειναὶ ποιέει δζοιντάς [πρτά. Πποιεῶτη συμ- 

φορρὰν,ἷπ ἀϊξειοης Συμφορά, Τπιἰσοιόϑει ἐχθρόνγ Τλαπλο Π ΘΠ 65. 
ΤΤοιούμαι τεὺς κα τουλλν αι γὰς τοῦδ ς σε»τ ΘΟΕ τεσοποι ποτ ἀο πὶ. ἐπορ- 
στώντϑ συυυ δ ἡχφς. Ῥογοι ΤΠ ογιητ ἔοκάιι5, Το εῖν εἰχαρίςοις, (ροίιατε 
1105 στατία αι νἱἀογὶ γολιης δεποῆςϊα σοπτι {14 εἢ,εΓἢ- 
τοῖς ογατίοπα ποίτγα πὸ 14 ργ ιτηῆς ογεάδητιιτ. Ατιτοτο!. 
ἈΜεῖον.}ιφαάνερθν 3 ὅ3εν ἀφαιρεῖ ὅτι ἐν ἔχεται τίν! χ εἐραν γκκα «σοιεῖν αἰ- 
χαρίςτοις, Ποιέιῶτ χάρο τι,αυῖπιο θεπθι οἷο οοίρεῦςο Πα], 

ὃς στατίατῃ πα δεγοςγεροπάοτγο:ςαἱ ΟΡ ΡΟΠίταΙΓ «οιεἰ ὅλωι! ὀργίων ἱὰ 
οδ τπάϊῥηατί» ἀρ Πεπιοῆπςη. Ποιρσω σιωπίωλ . ἔλεξοτο δι- 

ἀϊεπτίαπι. Οἰςογ Χ Ἔπορὶ. Ελλίω, ς΄, σιωπίω ἐποίησε αδῳ ητέντων, 
ἔκοῖτ γι Πίθγεης οπιποσιιοά νε νυἱρὸ ἀἸο Πλιι5 [είχε [ϑνσός [,ὰ- 
εἰπὸ ἀϊοίτιν ἕαςογο ΠΙοπείατα. ΡΊ αιτιῖς Απαραΐτγ, Ἑλοϊοτῖς μπ]ς 
θαΐα ΠΙοητίαπι. Ποιεῖν φίλον, απηί σιν ἔλεγε . Χοπορἤοη» 
ἑαν ἐμὲ φίλον ποιίσης γ δ((. πποιοεῖμαι φίλον 7 Δ τι] 50 ἴῃ ΔΠ1161101}} 
ῬΙαταγομιις ἴῃ Κοπιαΐο, ποιεϊϑτ ἑαυτῷ φίλον . ατηϊσιιπὶ ΠῸΪ 
ςοπιράταις » ΠϊΪ σοποί τατος 5 Χεπορδοῖ. Ποιοΐμω φίλιαν 
πρὸς αὔτον 5 οαπὶ πος ἀπιἰοἰτίατι σοηγγαθο 7 Τἀθηη. ἐποίησε φίλαν 
τοῖς ἀϑύων αλοις πυρὸς «δ᾽ κρῇ τας» ἴπτοῦ Ατῃεηϊςηίος ὃς Οτοτοηίες ἃ- 
τυϊοϊτίασι σο αἰ πη ΧΊτ ΡΙ ατατο ἢ ἶπ Τ᾽ είθο. ἐποιήσαντο φίλιαν ἀυτὼ, 
εὐτπ ὁ0 απ οἰτίαπι Ἰηϊογαηῖ. Γἄο πιῇ Κοπνο, Ποιεῖν μά ϑυ- 
σινινϊάς Μώϑησις, παράδειγμα ποιξννρτορόπαγε οχοπηρ αν ΟἸος- 
του. ὃς Ηοτατ. ρόπετε Ἔχοιπρί πὶ. πιοηϊἔγατο οχατηρ πὶ δά 
ἱπηϊτατί οι ΠῚ, 8ζ ἔπσοτγε Ἔχοιπρίμγα αἰχὶς Ου Ω τ]. π.}}.5,τάρ. 
χΠ}οοτατοσ ἴηι Ῥαποργτίςο, ν δὲ ἐς δεηεῆοῖῖ5 5. 411 ἀσοορεγαπτ 
το χα] Οταςὶ ἃ Κερ.Ατμοαϊθηΐ ἀἸήρατας, Τῶν μὴ κυοία “Ἀυυμῷ", 
τοῖς σ᾽ αὐτίο) αἴϑῳει)μα ποιή σώνει, Γλοῖπ Οὐ ἢ, αἰεὶ οὖρα τρεσβ, Ττοῖὴ 
δάἀτιοτγῆις ΤΊ πιοῦγατ. ἀξιόν ὅδιν ὁργιζϑνίιῦαι» ἡ κολαῖσ αν. κ᾿ αὔρα δεῖγμα 
ποιῆσαι τοῖς ἴγνλοις τὰ τον. ΑτἸίξοτε]ος 3.8 Βοτοτῖς. Οἱ  ποίντες ποιοῦ 
σι αϑροα δείγμα τὸ τῆς Τσυκροΐτοις Εἰλέγης πρροίμιον 9 14 οἵ, ΠῸΪ Ἔἐχετη- 
Ῥίατ ργοροπιιητ οογατίς ἐχογάίιιπ το ν 5 οἰἘ Τα ἰαι!άατῖο- 
Ὡς Ηεΐεπα. αγίις ἴῃ οοάεπι [. Αἷν Ὁ ἄπιςτον δ,τότε τίω) τί αν ἐ- 
πιλγειν, ΩἶἾσερ Σ'φοκλῆς ποιεῖ αἰδαδειγμα τὸ ἐκ τῆς Αντεγονης 9 ὅτι, 

δίς, ἰά εἴ. ντ ϑορβοοῖος ἐχοπιρίμπι [μος ὃς δά 1ηλἸτατ]οηςηι 
τιοπίεγατ, ΠΤ οχ Απιίροπα. α]Π ν εἶ]. ρο [ἢ ποιεῖ ἀππιπριιοῦο, 
μος ὅς νυσὸ ἱπηϊταππιιτ ἀϊσεητοβ, οι βεγο ἐχυηρίο, ἸΠοιεῖν χώ- 
δὰν οτῖατη οἰόραης ρἢταί8 υνῖ νυ]ρὸ ἀϊςίπτι βιῖγε ρίαοο, βαίγε 
ἰΐοι, ἔχσετς ἰοςιπὶ Οἱ 4. ὃς ϑοηοςα;, Ατιζοτοῖος α ποτουίσοτσ.., 
Δᾶ οὐδ χώραν ποιεῖν ἐν τῷ ἀκ οφεἰτη,τῷ μέννοντι λόγῳ ϊά οἰ, σοημο- 

εἰσ τρίτον ἴῃ αὐνάἀϊτοτῖς ἀπ πι0.5 ΟΓΆΓΙΟδὶ ἰός ἔλοεγε; αιιαπὶ 
{αππιῖς μαδίτατὶ : ρατθξισοτς ἰοσιπν ἀϊσοτοῦ Εἰτ|15 5 ὃς δ ἀ6πὶ 
φοπΊραγατο. ᾿ Ποιέιῶγ ἀκοιτινον ΧΟΓΕΠῚ ἄπισοτο, ἩεπΠοά. ϑειλερω 
ποιήσειτ᾽ εὔκοιτιν, Ῥίατο 5.46 Β ερ, Ποιέζέϑει «δ «ὦ δας 7 ΔΟοῖρῖτ. 
Ρτο ΠΠΐος ργοσγοαγο. ἐκ ῥαπὶ τίω οὐσι εν ποιούυδυοι «δὲ πῶσας, [κ1- 

εἰδῃ. ἐνέπλησε παίδων τὸν ἐρμνοὸν γεδὺ μῆρ οἷ ὁμοτίμων ποιηστίωβυ Ὁ, ϑζς, 
Ποιεῖ ὅτι δαί μον Θ- αὶ δεῖ πάντα. ΠΟπ οπτηΐα ξοττιιπας της δά ίοτι- 
Ῥοπάδ. ΡΙαταυςβιυς ἴπ Ε οηλο. Ποιέω τὸ ἐμαυτὰ, πη Εᾶ5 ρᾷιτο5 
ἐχεαιοῦ. Ποιέϊν ἐγαϑεὶ, θεπεΗςία σοπξογγε ςοογαῖος, Ποιεέῖν 
εἰγιῶγα κα κίγ διευρον. ποιῶ ἐλευμοσιωας, οχ Ὠϊθεο Εἰςεμηο γ Π4559 Ργα- 
{πο ποιώ τοῦ δίκαι, οποἜ πο π, Ποιώ τὸν νόμον, εροπη ίεγιιο. Ε- 
τί λι15. πο εἶ τὸν νόμον, ἔλοῖτ Γερο πλοργω ταν, σαρῖτ.7. Ετιδη ρος ἢ) 
Ἰοαηηἷς. ΤΙοιὦ τυ) αἰομίαν, ραῖτο ἰη αιιταταπη, ἹΠοΙεῖ ἑμαρτίαν» 
ςοπιητττὶς ροσσατιπι. ἹΠοιεῖν γόνα, τινὶ ἐν φρεσὶ, ἔλςδτε νῇ οἰ τ 
Ῥ᾽απὶ ἴῃ πιοητοπι νοηΐγοῦ Οὐγ, ἕξ. ἐμοὶ ζει αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὅδε 
νόημε ἸΤοίησεν, ΤΠοιεῖν εἴκυρον ἡ ὧκ οὐ στῶν, δίς. ΒΔ. 1η ἘρῚΠ ρτάοτ, 
ποιώ τίσ) κἡδονίω,ν οἷτπρταάτοιτι Ἔχ οῖτο, ποιεῖ σίου) οσμίω οἀοτέ ππο- 
πεῖρΑτιζοτοῖος, Ποιεῖ ἐδ ἱδρώτας, Πιάοτος οἶταῦ 9 ν 6] πτοιιοῖ, 
βίον ποιώ,νξεαιη σοπηραᾶτου Τ Ππιον ἀϊ 465. Ποιεῖν κοινὸν» σοΙὴ- 
στη το ες, οπιοτμοπςς. Ποιεῖν ὀκκλησίδυ. 14 οἰζ,ςορογον 

ΑΕ Γομΐποβ. ᾧ πάντες ἐπτοίοιω τὸ πορφο'τοσό μῆρ ον, ΟἸ1}115 ΟΠΊΩ 65 1Π|- 
φογατα ἔλοϊ οδηυ,  ταγολνιις ἴηι Πγσιγρο. Ποιω ξένον υποσδέ χε- 
ὥπτω ἐμαυτὸν, αςῖο ντ ποίρες πὶς ὀχοίριαι ποίριτι οὐ Χ οπορ ποι, 
εἰ βούλοιο ξένον ποιῆ σαὶ ὑποδέχεοθει σεαυτὸν, δζο. ποιέίν ξενίων, ςοποὶ- 
Πῖατε ἀτηϊοϊτία τα ΡΙατο ἴῃ Ἐρηῖ.7. ἐγὼ ξενίαν κἡ φιλίαν αὐχ ὕ͵τῃ 5. χὰ 
τοῖς ἐν ταίονσι . κἡ διονυσίῳ «ποιήστος ὠπέπλεον 9 ἐροὸ δῆτε ἀϊεςεῆπηι 

τς ΠΊ» οι Ὀΐοηγ ΠΟ» Ατοῆγ τας ταις [115 Τ᾽ ἀγοπείηὶς μοίρὶ- 
τἴιιπι ἃζ φαγὶ οἰτία πη σοποὶ Πἰδιιογαιιι. ΤΙοιωΐ χρόνον 9 ΠοτηΠΊΟ- 

τοῦ αἰ ιιαητα πὶ το] ρ τ 5οαρ.1ς5. ΑΘ, Αρο. Ποιωὼ πόλεμον, 
(πα δ 611] ἀπιτθοτ, δοΠΠ πη αἰογο Τ πον 465. Ποιεῖν οσἱπὶ 
Ῥλατίτιο ἃς Ασσιατί τ. ῬΙατο ἵπ Αροϊορ 5 ταύτει μρ κὸ νεωτέρῳ ἡ 
πρεσβυτέρῳ ποιήσω, ας ποτὶ ξαοἴα πη ὅζ ξαϊοτῖ. ἸΤοιω σοι εἰ-- 
πύχημα» οσλοΠοπ, Ποιωσοι αῤγύρκον, ρᾶτῖο τ δ᾽ ἀγρθητιιπ)1- 
ἄςαι. Ἰποιώσοι χαρρὶν» ἀβετο τἰ δὲ σαιμ{π|π15 σαΡ. τς. Αἰ, Αροῆ. 
ΤΙο εῖν τῇ δηδυοίᾳ ἀϊχὶς ΡΊΙατο ᾿.«(ς Ἀθριρτο απῖπιο ἤπσογο,ςοη- 
οἴρογο, Πυιεῖν νόμῳ πολίτίωγ ἀομᾶτα οἰμἶταῖο, Π}ἊΟογαῖο5, Ποιώ 

οπὶ ἀιιοῦιις Αοοινε ποιω σε ταῦτα, αῆςῖο 
χρποὶ πολλοὶ ἐποίοιω ἐδὸ ἐὐτῆνε ἐκίγοντν δπν 
νῳ τέω) πόλιν ἐποιησοέτίωυ ἴα πολογήσομω,[! 4110 ἸΠσΟΠῚ 
ταῖεπι αἰεσοτιιητ. Ἐτοαπὶ ἀϊοίτιγ Οτγαςὰ, τί αὐ στο 
δοῴνς γὰ ἐργίσαιο ; Τιατ πὲ τε ἀ  ροτεῖϊ 5 αι! μὸς ἤοπ 
Οἰςεῖο ρτὸ Οἰποπείο, Οἱ μος Βδιάε ες αϑυπὶ 
νοῖθο ὅς μυϊαίπιοαϊ Οταςὶ αθυτᾶτιγ Ασα Γληάὶ οδ 
τἴπιονν Ὁἱ Πρπίποδης θεπο δι πιαἰ ὶ ΠΟΙ σα] ρΡ᾽αΠΊ,ν 
ἦσω τὸν ἰησουῦ; 1 1ρίτιτ ξαςίαπη ἱρῃ Το} σαρῖτ.27 
ΜΜατιῇ. πον τοι τοῦ τες «δὸ τελεμῆμοις ποιούμῆυ, Αὐτοὶ 

εἴιπὶ Ασοι, ὃς Τπ ἤῃ. ποιώ σε βλέπειν, ΑΥὙἸΠΤΟΡΙΙ. νΊ Πιπὶ 
τιιο. ποιήσω σε ποιέει! σύ μέουχον,ὅςς, ΘΙ ΒΟΥ, ποιῶ 

ιξῖν ἐκεῖνον» ΠΣ πη ἘΠ εη πεποιηκότες τάλξτει γϑυ δι!) ἃ τ 

τα1Π|» ΓΈ}. ποιωΐ φαϊνεῦτι [46 πὸ ΠΟΘ] ΟΠ Ήδη. ποιώ. 
χα, ποηεἴϊα ἀσετο Ἐχ δοστου τ [τοῖο].}. πᾶσ ποτὶ 
τιοιεῖν ρτὸ ἱπέιιςοτου ἰοηιιθῆτεπι ἔλεγα. ποιεῖ λέγοντα 
Ἰοαιιεητος,ἰπτγοάιοῖς, Ππρῖτο ΡΙυτάτ μι ἐμ δοίης 
Πιοόμαι οἰμαὶ Αι ογ Ὁ 115 ὃς Ῥτρο τι οπῖθιι5, ποιω δῦ, 
σοπέοτο. Ποιώ χφκηΐς,ποχατὴ ἔδοῖο, ΤΠοιω σε ἢ 
πιοάο δβῆςϊο. τς «Γῆ! ο»Ποπιοηςη. Τηοιών χριλώς, Ε 
πε:Οταεῖς [δγπγο εἰἘ νἤτατιις, το τηοτιτὸ, ἔδει γε ἀφο 
Πορμαηνίη ΡΙμτο, κφλωῖς τοήνευ ποιών δπόλλυται, ππογῖτὸ, 
τἰτιίεγπιο οἱδ τοὶ οθητιπι ἀρργοδητίοντάς Καλῶς. 
ϑώς, Ποπι ΟΠ Β η Τοιῆ σα εἷμα. ΜΙ ς Αἴμα. ἐ ριαρρῶνεν 
Ῥοποτο, δζ αιδῇ Ὡροζα γε δ. Χ ΈΠΟΡ, Ποιω αἤω κοίτας 
Ῥοιζοιυπδιϊειτοῦ. Ποιεῖ ὕξω, οπλίττογο ἔογᾷϑ, σᾶ. δ. 
Ῥοίζ. Εν ϑειύματι ποιεῖ δι, ἀπιῖγατὶ. Ρ] πτάτο ἢ, ἐν γέλῶτι 
μαθεις; [46ἐν δεινῴ ποιεῖ τ, τοπ Ρογὶ συ] οἴλτη εἢ 
ἀϊξίτατε,  γ ποῖ, Ποιω θὲ μετρίοις, πηοογατὲ της σΈΓΟΣ 
ἐποίησεν 5] τοῦ ξηρρε ταὶ ναῦς. Τάδηπι, ἐδ οἷτ ντ παιι65 ἴῃ ἢς 
τοηῖ. Ποιεῖ τρὲς τὸ βέλτιον, Ρ] πτατο !. Το εἶ πρὸς φαῤμα 
νοπεπα οξῆσαχ εἰϊ, ὈΙοίσοτιάος ἰθτὸ ᾿ιςάρ.95.- 
ὧτ ὑφ᾽ ἑαυτοῖς, πὶ Γαδ τρετγε, πιο τη. Γεπτοιν μῆλα α 
τος σοξι! οαρ.:5.Πῦτο τ. Β οριηγ. Τεπορημββιθ-γ Δ ἔλα 
Πεκσσοιημῆψα ἰαμξεϊα.ἀετη. Ποιοίῖμαι, Δἀξοτπιοῦ.» ψὰ 

αἴβείοτ, ΑἸεχαηδ, Αρῃγοά. ποιῶ ὃὲ πράήω Πάτα ΡΟΗ͂ 
πιο ίξ, τὸ ποιεῖν κα οὐρᾷ τειν εἴδει διαφέρει, ΑΥἸΠτοτ. στο ρτίπηο 
Τἴτ, σαρ.3. τὸ «ποιοῦ 7 ψιιοά ἀρῖτ. τὸ «ποιοῦ αὐ ἶ ἢ πεῖν 
τος θα: πο οπιηΐα να] Αἰ τι εχ ᾿ς οβοίατ, ΤΆΘΟΡΣ 
“ιςαρ.2.(ς σαι Ρ]Δητ. Τοιούμαι, ΠΠΊ 111. αὐτὶ τῷ πρϑριασ οι 
τ τι15. ἑν τορλκς ποιούμβυ- 3), Τάεηι 9 φιλόσοφίδν 

πίω» φιλοσοφίαν ποῦ. Ἰοιώ, τ] }ς ΠΠπη; σοηξογο. 
«σοιεῖ «πυρὸς δγηλητῆ!κεις, ἔλοὶτ δὰ ἘρΊ]ορτίςο5. 51ς εὶς 
ἀιιαπταγιντ Ὡ] η0|]}. ἕασετο δά Ποσηδομιιπι: ϑεηδῦα 
δὶ αὐ!λπ|. Ποιεῖ ΟἿ ΠῚ ΡτῸ «σοιεῖ ὧι, ἴά οι, Ποτι ρ 
τἰοπάϊ σαρίταγ Ατεϊσογιπι σοη[ϑτιάτης, τ ΤΠςΟΙ 
ἀϊχὶτ αὐαλάζξῃ ρτοὸ αἰαλυφϑῇ : Αγ ποτε]. τ. Μειαρἢ 
ῬΓῸ αὐακοίμηηεται: Ὀ]το ἴῃ ΡΠαράγο, αὐταπ διδοίη ΡΓῸ αὐ 
το: Ατοτ. ΡγοθΙς. ἐπαναχάμηϊειν ρτο ἐπανακρέμηεὰ ᾿ 
νασρέφειν [ΠΠΉ}Πτοτ Ῥοί τι τη: τ ἴῃ ς. ἈΠ τοτι συγκαϑτεῖσα το 
καϑιευῆον τ ΧΘΠΟρΡΗΙ. ῥιπ]ῶ νὸ ὄηηῤῥιπῆῶ ργο ρα ι!ς ρος 
περετῖςο, ὃς ἀσκ εἴν η 4.Ῥατἀϊα χρυ] 4ν:Πς ὃς Τιατίηϊ γῆι 
ΓΠΟΓΡΌΓΟ,ΕΓΠΠΊΡοΓοἸ πῃ πιιαγε Αὐ!ζοτο]... Ἀ ποτοτῖς, ἃ 
κα εἰ ἐν ὁρμᾶ τοῦ ποιεῖν καὶ μολήσει . ἴσαι, Ηας ἰρίᾳ αὐ ταπε 

Βετὶ ἀοθεητναιις ρος αἰ Ζιαπάο ἤδπτ. Ποιεῖν, πὶ 
(εἰν. ΒΑΠ]. ἴῃ ἘρΡ᾿Π. πρεῖ οἱ μέρας ποιύσας δὶ τῆς πόλεως» ἢ 
ντὸς τγίδιι5 ἀἴεθιι5. τῇ ἫΝ 

Ποΐη,ης ϑνΡτΟ πόα ἱ4 οἴνου θα, Ἡογοάοτιις. το πὶ ἱητοτι 
ῬΙῸ ποῖα, ὙΠ 

Ποιήεις, ἥεντος. ὁ βοταν δες, ιοτίσο 15, ἔτι] 
69..)11144.β. 

Τοΐημοιγτος τὸ. Ρ115. ΡΟ ΘΠΊΔ. ΟΡΤΙ5 ῬΟοτίοπ|) ΠξεαΠΊ 
ΟΥΟΔτΙΙΓᾶ 5 σαΥ ΠΊΘΏ 9 ΠΡ ΠΙΘΠΓΙΠΙΙ: ἃ ποιεἰάϑοι 9 ΡΥΟ ῬΘεῖ 
θεῖς. Οτγαπιαιατὶςὶ ἃ Ροςῇ ἢς ἀἰπίπριιης.» νὰ ποίησις Π 
τοτα {Π145: ποίημα νεγὸ ΑΟΒΠΠ15 ἀσπτόγιπη ἀε τ ρτῖον, 
ῬΒτμομ.Ροοιμα οπ(παιῖς ΡοΠΙἀοπ 5) ξεῖο ΠΕ ΠΊΘΙ 
τηδηῆιγα οΟίξα πε: ροοί!5 Διιζοπι, οἱζ ροσπια αἰ! πατγι 
παγίιτη 4116 το γι ΠῈ ἱππυϊτατ οπ θη] σοπιρ  έζοπϑ ) [Δ 0Γ 
Ζεποηο, 
Ποινμ(ούτιον, τὸ, ΡΟ Ο ΠῚ τ 1.1 ΡαΛ πὶ ΡΟ ΟΠ, Γτοῖχῃν 
Ποίησις, Δ ξτῖο Οἱςετ. οηβοϊεηάϊ τατον ξιξεύγα ΡΠ ΠΡΟ 

κα ἀείοτίρτῖο, ατπΊοη ροοταοἱξγιιξξ γα, α ΟΠ ατῖο. 
χεύσου ποίησις, Εἶν ρος ἀγσοηταζι5. οἱ αὖοὲ τίυδ ποίησιν 
τας. Ιτουὶ δάορτίο, ἃ ποιέῶχ ργο δάορτατγς τ Ηογοῦ 
δλύταπι νηρτιθητὶ σσοΐησιν ἀρ ρ6112τ, ἹἸποίησις αὐτὶ πού 
ἔργονοντ δύσις ῬτῸ δῶρον. ἸᾳσοΌ] φαρ. 1. δῶ μαχώριθ᾽ ἐν 
αὐτου ἔςω σοατιις ετὶσ ἴθ ορογς ἤιο. ᾿ 

Ποιητέον, ἔλσοτε οροῦτοτ. ΧΌΠΟΡΙ.. τούτῳ ταῦτει ποιητέον 7 : 
ξλεϊεπάα (πητεμας μεῖς ἔλσοτο προ ῆε οἢν 

ττοιητέ 9. ασοηά 15. τεὶ ποιητέα, χοῖ εηήα (Οἰςογοηΐ. - 
Τορητιὶ  γοιῖ ὁ, ροετα, Πξξοτοςοπάϊτοτ, ἔμέξοτ ογράτοτ, ΔΌΤΗ 

παίητιτα σατμοτ ἃ Οὐΐπτ}}, Ῥοοτα πο ἀηῖο ἀΠΏ05 ΣΙ 
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ΜῊΝ Π Ὁ 

τὰ τααά ἀϊςοπάϊιπι Ργοάιδαπε ὶπ πιοάϊιητι,ντ ποταὶ Τη- 
σγες ΑΥΠΈΟΡἰ. ἐσοιντνὶς λόγου, 411} ΓΕΓΠΊΟ ΠΟῪ ἔχ εξ ᾽ς χρυ ηγῖτ, 
τῆς τὺ δημιουργὸς χτ' πίω) πλώτωνίθ- δόξαν διαφέρφυσιν;: ὁ υδρ᾽ γδ ποι- 

Θ- ἑ γέρου τροσϑὲο μῆνΘ-. ἐκ τῆς ἑαυτῷ διωάμεως κὶ υἰξουσίας 

τουϊμῆνον : ὃ ἢ δοιαιεργὸς τίω) τῆς διυμινργίας δ μΐαμιν ἐκ τῆς 
εἰ φυὺς κατασκδυκίζει τὸ γινὸ μῆνον, ἐπα υτ ΤΟ ἴητις Ματεγτ, ἰά 

ἢ ογεαῖοτ ὃς ορίξοχ αἰ βεγιηι:ογεάτοτ οηῖπη ὨᾺ Π|0 ἱπάϊροτα- 
7. ἴξὰ ρτορεὶὰ νἱ ὅς ροτείζατο [αςὶτ 14 αιιοά σγεατιιγ : ορί εχ 
ἴοπι ΟΡ ἢς1) ροτοίζατοτι ἃ πιάτοσία. πηυτιιατιῖ5 7 ΟΡΙΙΣ ΠλιιῚ 

Ἰοῖτ. ποιητὴς τουνομου Οὐ [δγτατοῦ ἰςρ 55 401 ἔτος πὶ ἔα δεῖς οχ- 
ἱπηῖτ, ὁ «τοιν τὴς Τ᾽ αἰώνων, [ες] οὐ αετν διιτοττῖς ἀϊοίτιγ ΟΠ τὶ- 
ἸΝαζαις ἴῃ Οταζ. 
τη ροοτίςανἂτ5 ἱρία σοη[οτὶ δομάϊ ροοπτατα, 

δ ς οὐ, ὁ, ροοτῖςιι5, ΕΕἤσαχ . 4. οθξς ἔξιιιις», ἔλδιι! οἶς. δ ςατ- 
ἢ ἀρτιις, αἰξεξξοτοα ἐείμμι5. ποιητικὸς λόγος, ΗΓ ΠΊΟ θη. δ ποιν- 

ἡ χρίει τα πνιναἱ ἤςιις εἶτα Ροσιηΐα5. Ατί οτος], ἴπ Ἀ Βοτ, 
πκὴ ἐλοϊεηάϊ ἔαοιίτας, [ἄς πὶ ΒΚ Ποῖ, ἀρεταὶ ἀϊςοῖς ποιντικας 

αϑῶν ἢ), θοποτιιπὶ οβςεξγῖςς5:}14]1σατπα τ ἐς Ατοοραρε- 
Ὁ Π(Οοτατὶβ. ἡ «ποιητιχ ἕτεροι μοῦ Νλόν ὅδιν ἡὶ ἀληϑενώτεραιντ {11 ς 

τροδυτίο τ αιιὰπε ργοπιρτίοτ ξπῖτ: Οἴςσοτο 9 ΠΡ οητῖπ5 αὶ πὶ 
, τὸ ποιητικὸν σαι! [ἃ οἐῆ οη5,ασοη5. ἘΠΗοϊοητία τοὶ ποιντις 
κατ Οἷς. ἀς Εἰπὶδ.οποτ, ὃς πιαίοτ. αἰ ἰδ] οΟ Ηςίδης. τὸ ποιυ- 

χὶτ. ν14ς Ατι τος. ]νετῖ. 
ορτιμιις καλῶς κριτεισμόυασ μῆῤ(Θ' ΧΟ Ϊτι159 οσπατιισοθεης 
ἐλξχιτιιι5. ποιητοῖς φρέασι ρυιτεῖς πλᾶπιι ἔχεν! 5» ΡΙ Πτάτο ἢ. ἴῃ 

ὉΠ 6. ποίη τὸς τύ πτίϑ. ἘΠ ρίο5. ΙΝ ΟΠηιΙ5. «ροιητὸς ιἦο'ς, ἈΠ ἰι5 ἀάο- 
τς τοιητὸν σὲ ἔϑετοςτε δἀορταυ τ, σαΖ4 ἐς ϑεης ἐϊ. «σομητοὶ πολί- 
αἴτατε ἀοηατῖ, 11.3.Ρο }ττ. Ατἰ οτος]. σαρ. το ποιητὸν, ιιο τ, 
εἴῆεϊτατ: Ατοτίπιις ἔα Έ 1} 6 Ἔχροηῖς 1.6. τὶ νὶς, σαρίτ.2. 
ΓΟ τοὶ ποιητοὶ “ὯΝ «ὗε «ζὺ ἐσ ώτοις ἡ δονῶν, νοττῖς εχ ἘΡΙσιγονεα 
ἀπ ἰπχιιγίο5 ςξηςϊςπτῖα ν οἰ αρτάτιπι, 

οὐ ΡΟ ΟτΓΙ Δ, 
ἠοντεςο μετ δὶς ν᾿ είταπτος, ἢ ετοάοσ. 
τοροςοοροτίουσκεπαξω, εἴν οἢ. αιιοὰ πυκοίξω; 
ων» ογ(-5 ὃ χ᾽ ἦγν ἀττορ τα ϑ. τη  ΓἸσΟ] Οτοναγῖο ἀπρέέξι ἀρυά 
᾿γ]. 
ἩΆᾳ μέλας 5 τιθεῖς πίρτγίίαιις ἀπ τη έξι!5 πιαςι}}15 Ατβεη, 

οἰάοπι το ποικελτῆς, είν ἢ. 
»»ροττίοιβ Ατμοπιβοῖη 4 δτοῖοὶ ρ 1] Ὅρα σάπτιιγ, ἃ να- 
ἴδια ἢς ἀϊξΑ. πιοπιῖπὶς οἰτι5 Πα ογτὶ ἀπ τἰτῖο ἰἰστο 7.18 
ΟΡ ΎΜΩΝ 

εὐλίω (Ὁ. νατί ασᾶτας Ἡλεης μα εμᾶς. 
ανας, ἡ, γατΊατῖο 1.11. νἀτὶ ἐτᾶϑ.ν ἀγῖιις ΠΟ] Οὐ πλα οι ἴα. ν οτ ἤι- 

πἀεητία, ΤΉΞοΡΕτ. με τότ. [1.3. σὰ ρ.18.ν) πίω) ποικελίαν δια. 
«ἀπ ἀπίηας μθίτιι πιασιιατιιπι, ΡΙΪπ.1}0..1 6. ςα}..34. τῇ 

οἰκιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ, Οροτα Ρἰ πιάτο, σὰρ 27. ἘΧοαΐ. ποικελίο 
ἀϊεἰπέξιις εἰὶ ναγῖέ. ἶυ᾽ ὀνομιφύτων «πϑικελίαι, ἘΤΕγγαοα ἀϊοῖτιγ 

γυμία. 
ἡ, ἰδὸς . Διιῖ5» φιιαπι ναγίατη ἱπτογργοζαῖιγ σα74 ἀριὰ Ατί- 
ταὶ. Πστο 9.ςαρ.1. Ἐλάςεπι εἰξ αυὶς 4ιια Α[ἴο ποπιίης ἀκαν ϑὲς: 
ἴσας διιΓο πὶ ροππατιπὶ ποπΊοη 1}}} ἀεάϊε, ἔμης 4.1 φατέ. 

{{Ὸ ἀϊεδητ. 
ναιλᾶ πιιλχαννάτίοναςι Ρίαρο.  Πλίπρο,εχόγηο, νεγἤιτὰ 
Θεϊυιιπι, Ασειιτίιο. νης δια ποικέλλω, νατιὲ σΟτῆΡΟ ΠΟ» 

τ ἀιιτο πη ποικέλθ. νογίατίας: δίναξτγιτιεῖ σασαιῖς Πρηϊποατίος: 
θεῖ ἵτα 8ὲ ποικίλλω ἀςο ρίτιΓ ΡγῸ ναξτ ἃ ΘΟ ΠΥ ΠΥ  Ὠ} ἔΠΟΓ 

Ὥρο, ΡΙατο ϑγπιροῦ, μυδὲν «ποικίλλειν πρὸς αὐτὸν ἰδ 4) δυϑερως 

ἣν αἵ μοι δοκεῖ ἢς Ἰάοπι ἀς 1,ερὶῦ. ἐδὲν ποικέλλων, σσιφῶς αὖ δὸρε- 
υ»οἰατὸ αὐίαιις ν"[ὰ ἀπηδί σιιΐτατε Ἐχροηδαπι, συ πεί, ορ 1. 
τατον μή αἰϑρώπιον ἔΐοικοις δὴ) τὸ ἐγκα τατετραμυῖθον ἐν πραγ: 

μῖω τοι ποίκιχλε,ἐγθεέσε γδ ἐκ ἐποδράση: αἰ τατα ταπηδη αἰ Ἐτιτ πη 
Ἰτα γα! Ἰατη νογίιτίαιτι σοση παῖ] [το ο. ποικέλλ μη ποικίλ εκ 
εταῖες ςΑρὶο:ΡΙατο ἀἸςεγῃο, θ᾽ ἀεπι. ποικέκλέται, ς σατίρτ. 

μλταὶ τρόποις, ἘΠτῚΡῚ 4. τοικίλλεται ἡ δονν γατΊατὰ τ νΟ]ερτας. 
ποικεὰ μῆμ Θ᾽’ 5» νατίετατε ἀἰπἸπέξιι5» ϑευμαςῶς πὲποικιλ μόν, 

εἴτε δά πιῖγαδ} 1 ρταάϊτα. Ὁ 
(α, ατος. τὸ, γΑΥετα5.} 1 ἐλ πιγάτι ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΏΓΙΙ ΠῚ» τεχτύτγανρι- 

δίπεπτιπι Οὐγη: 6, ὃς κάνλισ Θ- ἔζω ποικβιμάσι, ρἰ ξξιιτῖς ϑνοτ- 
Ἰσοί οὶ νάτίεταῖα. 

λΘ., γογἤιτι5. ΗΠ οἀ.4ς Ρτγοσαοίῆςο. ποικελόξελθ. ἀφυσ. 

ΗΝ ἡ,νατὶϊα ἔστι νογπςο οτῖθιις [Ἰη εἰς ἀΠΠ|πέλιι5, 
Ῥἱξειι5» πιο]! οὔισ,Ατῆςη. Ὁ ᾿ 

γἱαγηἰτητιετι ἐςρὶ ἐξα» δζ τη 4118 Π18}] τοξξιιπι δὰ ρτορτῖαπι 
ατῖο, μα }1ς οἵξ ἐεγπιὸ ΓεγπιοΑ ΡΟ]. : ὌΝ 

φρθ δ χἡ τς μάθε πς ςοἰ υνπὶ νυ δια ταλυποικιλοδειρος οἰηδιῶν, 

γατίπιπι μαοπς οοΠ τπγον εἰ φιογοίατη δέ νατῖδϑ5 [πλὸ- 

5 ΟΧοῖρεπ5; ἷ. πσοικιλόφωνθ-. ΗςΠοά. προσέειπεν εἰνδόνα ποι- 

ὐἰλ ολῶ , : ἶ 
αἰλοσέρ μων ον Θ.,ἐ κ ἡ, ἰάσιπι συμ αὐολ ὀσΈρ μος 5 σοῖς ΡΕ]Π]5 νατῖα 
δι γοτἤςοίου πιαςυ]οία ε(ξ. Εἰ ρ᾽ 4. ποικελοδέρμονες πῶλοι, 

οὡς βασιλϑὺς,τεχ [ἰρετα  5)γ τα ἀομα Ριαθρῃ5» ΝΟΏΠιΙΣ. 

π| τὸ 4οι 
τῖδκελ ὑχαυλθ.. οὶ εξ ςοΐοτο νεγἤσοϊον ο, ν 
Ποικλομήτως κε) ) ὃς ἘσΕΠη, σοηυπουλόμητις γα!) σοηἢ 1]. νεγῆρεῖ- 

115» ἀπ γ ιδον ον ἤιτι5. 
Πρρκέλο μή χανθ.γυγ κα ἡγημὶ νατίαϑ5 πηαςἰηα5 δ το μπᾶς ςσα][οτ, οαΐ- 

1’άτι5.ν ογίμτι5. 
Ποιὰ ομκορφίθ., Πλ τὶ ογ τς, ς ΤΙ] του ι5, γαγῖτς; ταασήτων «τοικελο- 

μόρφων, ῬΟΠΠατοτιπη, Αὐ ἢ ορ ἢ. 
ἹΤοιλομυϑος, λοιπά τι5.ἀ1{δττιι5» ΝΟ Ώ 5, 

Ποικέλογ,εντὸνν οἵ Ἐς τγασισα ἃ νατίοτατε ςοἸοτιπῇ ἢς ἀϊελ. 
Ποεκελ ὄγωτος, Παρ οι5 ἀοτίμιτι ν ἀγλΠση»Ν ΟΠηιιδυποικελ έγωτος δραΐκων:; 

Ευτὶρι 
Ποικέλ θυ, ου, ὃν αΥἾ115. ἀϊ ἴσο] Υ » ἀϊπιοτῇ Βεμογῖβ», ἀϊπογιο Παρ ῖ- 

τι, γατ 5 οοἰοτίδιι απτ σοπηπηὶ5 ἀπ Ἐἰπιτιι5.νατίατιϑ »ουατὶ ἅ5 
ἀϊπιοις πιαοιι]ς αἰ {πἰπέξιις πολι, δεάφορρε, αὐτὶ ἢ οἰο τσ» γαξοτ. 
νῦ Πρρμηϑεις ποικέλϑ., Ηοἤοά. ἰπ ἔργ. ἃ ΡΙΏτατΕομο ἴῃ ΡΟ τοῖς 
Ρτῶςορτ. ὁ πολιτικὸς ιιοσιις αἀἰοίτατ οἵδε ὁ ποικίλθο,ντ 0} νατ 5 
σαίηοιις νατίατε ςοηΠ] α πουῖτ:α  ογιιηταγ ὃς μας εχ Χοπορμδ- 
τς οὐδὲν ποικίλον δῈΪ μηχανᾶ ει Ωἰ 1] νΑγίτι ΠῚ ὃς ατραταπι, Ἐτάς 
60 οἰιὶ ΔΠἾΠῚ115 νάγῖι5 εἰξ δέ ἱποοηϊαπ5. Ατλίζοσ, Ἐτ ΐς. 1.τᾶρ. 
ΤΟ οὐδὲ δὴ) ποικίλός γε κὺ δυμοτάξολ-, 

ΤΙοικμᾺ ὀςερνίθ. ου, ὁ, νατΊδτιῖς εἶγολ Ρεέξι5.ποικελ ὀζουλί δ.» Αἰξιτιις, 
Ποικιλόςτολ ϑ., γατίαπι ει! νε] ραταπι (το ἁτη διτ νοἷξο πὶ ροτεηϑ8. 
Προικολότραυλ Θ-, . ὁ. γατι ὃ δα! Βυιτί ἢ 5. 
Τοικιλ ὀφρων»υνίθ. ὙνΑβοτ.ν Οὐ πτιιβ) 4} Π4ιι5ον οΥ Προ 159 (0] γα ιι- 

τιιδυ φρόνιμος, 
Ποίκιλσις, γαΥ] ΤΑ 5. Ράτο ἀε Τιορ, 
Ποικελτιφο ον, ὁ, αι] γατίατ, 41] ἀςὶ Ὁ ἴῃ οἶτον αι ἂς ἑπτοχῖς, ἔργν ὑ- 

φαντὸν ποικελπῇ, 6.28.1} 1.ἦργον ποικιλαθ,ορτι5 ΡΟΙγπι τῦ.. οἱ ποικιλ- 
ταὶ ι Ἰητεχιηῦ ἀςι, Ρίμτατς. ἴπ Ρετὶοὶς, ἀς τι ῆςῖδιις Ατμο- 
ΠἰΘηΠΙΠῚ, 

Ποικελτικὴ, ὅς)», τς γατάα τι 4] πολυμιταρρνὴ τέχγη, Ηοἴγς, τ ΡΗγυρὶο 
ΠΙΙΠῚ ὃς ΡΠ Ππηάτί τι! πη. 

Ποικελτικὸς 5 ῬοΓΓέΠοη5 δά ΕἸΙΠΊ 4] ἃς Ρἰπρὶς Δὰτ ροΪ γπητοη τα: 
14πὶ τοχίτ. ὃς ποικιλτικη {0 τέχνη ἂτϑ 1114 Ρ ππλλτοτιιπι δέ ΡΗτν - 
δἰσπυιη. Ηεῇ δὲ 514. 
Ποικιλτὸς» ΓΙ Θρατι πη) γ υ Πσοΐοτ γατγὶὸ ρἱξει5 ἀριιά Ὀ᾽οηγ. ΠΟηρ. 
Ποικελῳϑὸς οὐ, δ)ν τὶ ἢ “ΔΘ 5) Βἰπσίς δρίτβοτοπ, ποικελῳδὸς σφὴγξ, 

5ορΡΒοοὶ. ; 
ποικίλας, ΠΛ. τ Ρ οὶ ἔρεςῖςονατίατίπι Οε]. πολυτρόπως ὑπούλως, γά- 

τιὸ, νΔ ἢ ἐς Χ οπορ ἢ. ποϊκέλως πὼς ἔχ τοιύτα, 
ΤΙοιμμαίνω, μι, αναῖ, ρα [ΠῸ στο οπὶ » ρα ποτιπὶ πλογὸ σα θΈΓΠῸ ὅς ΟΙΓΟ 
στοροπη γερο, Αξξιμαπη, σου ίαλτειο, ΡΟ] Οἢ.2. ποίμνας ποιμαί- 
νεῖν αἸ χίτηργο σγερος ραίξετς. Ποιμδήνειν ἑαυτονοἴε! ρίππι ραίζογε: 
νῦ ἀς ῥγαδιιῖς. μοπιπϊδιις ἀϊχῖτ πὰ ἘρΙτ. πιάα5 ΑΡοίζ, ποιμενειν 
πὰ ὠρϑξατα. Ρίατο [{.1.4ς ἈΘΡ. ποιμαίνω οτίαπι ρτὸ φρϑντίζω ς2- 
Ῥίταγο 14ς Τποίμνη. 

Ποιμανειῤ,ἑας ὁ, ρα τοτ, ποι μόνω, Γοχ, 
Τοιανδύω, ραίςο,ἰ,ςι τοῖο. 
Πονιαντικνὶ  ἢς, ἦνατα ρα (σα πα οἵιε5) ρΡαίτοτα 5, ρα ποτε γ65. ποι - 

μαντικὴ βακτηρία ραίξοΓΑ 18 ὈΔςιι]115. 224 πΖ.1η ΟΥΓατ. εἰς τὸ αἴγεοῦ 
πείφα.ποιμαντικὴ ὅητσ ἐμη»ραίτοτίτλ α αἴ 5946 π| 1014. ἢτγ (ο.ἀθ(0- 
Τυτὲ ἀϊοῖτ αἶρε τῆς ἱερωσουης οἱ ἢ τῆς ποιμαντικῆς κέρδος 5 εἰς ἅπαντα 

διαξαίνειν λαοὶ, ὅζο, 
Ποιμοντωρ, δὲ 

Ποιμζοίγωρ τς ΠῈ 411 ο(ἷ ποιμίωλ Δὲ (ἢν ]ο54ιιὶ δὲ οτεροῖπι (ιρις πὶ 
ποιμᾳνοριὸν νΝΟςσΩΔῖς 

Ποιμάνίδης»ε5 ὁ ραίτοτε πατιιϑναι ρα ξοτῖτ!) σε πογῖς εἴ, 
Ποιμβυικὸς, ἃ, ἡ ραίτοΥ 4115» ρα ποτ τίιι5.ΟἹς ο ποι μβνικὴ ρα ἘΟΥΑ [15 τ 8. 

Ρίατο τ.ἄς Ἀςρ. 
τποιμβμείθ.. "4 τα. ποιυβυίων καμά τωνοἴπ Ἐρίρτ. 
Ποιμωὺ, ἐγίξθ-, ὃ, ΟΡ ἴο ρτορτιὰ, 4. εἑμίω : αϑὐοῷ τὸ δὲε καὶ τὸ μώ τὸ ξητώ, 

Ῥῖο βεκόλθ., Ηοπιογ πτεγρτ. Βοραπὶ ἀριιά Ηοπι. δὲ ΡΪατ, ορῖ- 
τβργιτη,14 επρραίτογι ας ἢς ἀϊσατιγ (Ἀγ τις, νέο ἀριιά ΝΝ4- 
Ζλῃ ϑορμος] ἐπ Αἴδος σαρῖτ ργο δάϊισογς, μόνον δέδερκοι ποιμέ- 
γῶν ἐπαρκέσονται ἰ. “ἦμ᾽ βοιϑων, δ κυδεμόνων,οχ σα γατο γἰ δ 115. πουμῆύεε 
λαών, Ἡοπιοτ. βασιλεία ὄχλων, ποιμῆύες δχω 5 τξξέϊοΓε5 ΠΕΓΓΙΠΙ ΠῚ» 

Επτὶριά, : 
Ποίαν, "ς ὗς, στεχ, Γαι]. τιδά (οτίητ.ς.9. Τίς ποιμαίνει ποίμνϊω. νὴ ἐν τᾷ 

γόλακτος πῆς ποίμνης ἐκ ἐϑϑείει; τιῖς ραίοῖτ ρτορεπιγδζάς ἰαξῃς ρτε- 
δἰ ποη εὐϊτὸν πὲς ποίμνηϑεν,ς σγερς, ἀγέλη ΔΕ ΠῚ ἀΓΠΊΦΏΓΙΙΠῚ 
ἴῃ Ερίστιδορ]ιοοὶ ἀς οὐ}, 

Ποιμνήος, ποιμῆνικὸς, ραίτοτΑ 15, ΗΠ οπλ. 1144. β,κτ᾽ σαϑμὸν ποιμνηξον εἰ-- 
λασκασιν, 

Ποιμνίον, ἡ τὸ, ΟἸΠΠς ἀτ πη τι πη, σ ΓΟ Χ Ο Ὁ πη. ποιμνία κ τρόξατα, ῬΪΑ- 
τὸ ἄς Τιερ. 

τιοιγείζω, ἰ πὶ 4ι1ο ἃ ποινείω,γ πᾶς «οινασόμεϑοι γειωφκας. Ἐπτὶρ Ια, τὰ 
Τρδῖσ, Τ διγλά. 

ποινῶ Θ΄ οτιἀς}15.41 Ἐς 1}159.[δπιοτι59ν 1 ΟΠ15 εὐρίάιις, Ετνπποίορ; 
ποιναϊα σέλις» ραρὶπα ἴῃ αι (ογδιιπτιιγ ροσῆα ρτῸ ἀεγε πξεὶς {ς - 
τομάς: ἀσοὶρίτιιγ ὃς ῬΓΟ ποίνιμος ΡΕΞΠ5 ἰηβίρεηπ, ΠΝ ΤΣ 

Πιοιννὴ ἢ ε. ὗς Ῥακηδον τ] ουἰπἰατίανν ἸΠ6] ξϊλ,τιμαρία  αὐτέκτισις: ἃ πόγξθ... 
τοῖς Θατα, Ἠο.1144.γ6μα χέδσομαι εἴνεκᾳ ποινῆς, αοινὴ ὅξιν ἁμαρτέ- 
ματος ἐκδίκησις ρασπα οἱξ ρεςςατὶ νἰτῖθ, Ἐχ Εοριδ, «ποιναὶ αὔπσα - 

«, 
Ὡς 
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χυς δοῦσα, Ἐατῖρ. Τρο ΠῚ δωρεὰ, πλεγσος, ΡΥ σηλλπι, τιμὴν (εἰ ὰ- 
ξϊο. ποινὴ αριιὰ ΡΓατατομαιη τα Οτίοης νἹάσταγ σαρὶ Ῥτὸ αιιὰ- 
ἄχαν {εἰτῖ ὡς ἐκ αὐδοὸς δια τινίθ- καὶ ποινῆς ἢ παλαμὺν διαίμον»  - 

φνὼ τοῖς πράγμασιν ὅθαπεπ]ωκότος, δος τα αι ΠΟῊ νἱ τίς φιφάδαι 
Ῥαξηᾶ τ αἰρο πη 4 0115 ἀθρποι (ιθϊτὸ Ἀοαμλριθ] ἰσαπι ἐπι - 
{|| τις ΡΒ] εἰ ρίνι5. ἘΧΡΟΠΙτ, 

τιοιγυλασα 4Π11ΠῈ 41115 1ἢ ΡΟε πᾶ πὶ ΠΟΘΊΓΙΓ ΖΔ ΡΟΣ πᾶ ἐπαϊρίτν 
ἴδιαι ἐπιροπίτιιν ποινηλασία πῇ νόμου, ἀριιᾷ ΟἘριιπιοη. ἀἸοἴταγ ίλπ- 
ἐχίογαμπα; Ῥοσπαπι (τάταῖτ γα [υτε Ποσῖσιι5. 

πορυλατέω,, [αγὶῖς Ῥοσμα διι5 ὀχασίτο.ς ρα ἤιι, στοινηλατε μῆν,Θ» 
δρυὰ διά, 

πιοινήλατοςρα» δ, γτηρ Βατιβγὰ ἔα 5 ασίταζιῖσι 
ΤΙ οἰνητιρ»" σφεγνεὶ 

πιοινήτωρ 5 ργ6 κ᾽ 1),1τιμωρῤςον ας χ. ἸΤΟΠΏ115. εἵνεκ Ὁ. κρίσει» πο!- 
νήτορος, δίς. ΟρΡίαηιις ἀς ριΠοἰθιις, ποινητῆρες ἕασσι ὁ θλγίλων ὁλε- 
πηρεροροππας Ἔχίσιας ἀγαιιο ᾿Πτ στ ἰχπίθυαπι Ἐχογσθηζ, 

Τιοένεμιος, κα δ νὴ ἡννἱπ πο χον τον δ τέκτισιν ἔχων, ορῖτ ποτ. Βα γίατι ΠῚ ἃ - 
Ριι4 ϑορμοοΐ, ἐτ᾽ ὦ τοιχ εἴα! ποίνειοί τ' ἐραννύες, 1 εἰ» γἰτγῖσος Εἰὶ- 
τὶαΣ 9 αἱ ασοινοσοιοὶ, αἱ τιμωρεκαὶ ἐφαννυΐίες. ποίγιμος λιϑοκτονίηκἱῃ ἘΡῚΡ;» 
ἄνρτο {πρρ!!οΐο {Π4το,ἱαρίάλτιο, ποήνεμο; πάϑέα, ΒΟ δ. 1,ποινῆς 
ἄξια. ττοινὴ διτοηι ργορτίὰ ἀϊοίτιτ σλυέξα ροοιιη Αγ Δ) ΠΔΈΟΓΡ τ 
ΘοΡ οοϊ. δ 

στοῖον δὴ, ]ς ταπά θη, 414 τα θπη. ; 
Τηριόομαὶ, 14 Πτατε αξβοἰοτ» ΑΙ οχ. ΑΡμτοά ἀπ Ριοθί. 
Πιοιολογεῖν, Ὑ1ἀς Τιοιός, 
τοῖο, κε, Ὁ, αι15.. 0115. Ῥοπαμῆσχιπι ἱπτευτοσατίπιπι εἴς. Χεπο- 

ῬΒοη, ποῖον ζόνγος ἅτω χρήσιμον, ὥσπερ καὶ χρυσὸς φίλιΘ'; 4ιιο Πρ» 
δίς, ποῖ. χεόνιΘ’:φιοά τοπιριδ} ΑΥΤΟΡ ΙΝ, ποίως λόγοις ὥκ αϑηλώστε - 
μων; τ[οοτατοβ. «ποίᾳ ποίῳ σώματι αδωδή ει; αι14}15 σαΐσιο σοτγροΥὶ 
σοπιιθηἰτ Τὸ σοῖον, ἸΠΓΟΓΓΟ σ ἀεί τιΠ1)ΡΊατο ἴῃ Ρμςθο, σμίκρ᾽ 
εἴα τοίνιω φμιτρρὅνεν ἔτι ἐτομολογησώμεϑτι, Πρ. τοὺ ποῖα ; Ὁ μα πὶ 

δ ἴτιισ μάγια ΡΥ ΠΉ1Π1 πο σἷ5 οοπ[ιτιεηήα. Ργου. Ουπ πιο 
11|49Ετ 4. Ῥοϊ τὶς. τὼ «τοῖα ταῦτα; Ετὶπ ΡΗδάτο; τοὶ ποῖα δὴ ταῦτα. 
λέγεις ὦ Σώκρατες; ΙΠοῖ οἶα ρτο ποἴχοαμαῇ «σοϊα τινα, τ Εϊ αλ 
δαἀάίταπιδητα Ρίτι5 ογπᾶτιις πὰ πὶ Πρ πὶ Βοατ ΟΠ 15 αβοτγοητία ο- 
τατϊοηῖντ Γιατί ηὸ,ιῖς τα μά θαι, ΖΕ [ὯΔ π|ν) 4115 τἀ 61, ΡΙΔ- 
το. «ποῖ᾽ αἰ ἥα φώμῆν γγωνῶν νοήμα τοί τε τὸ δόξας ; ια τὰ τα ά οι ὃ ταὶ 
«τοῖα ἀπα;ατια απ; Χ οποροη. Ποιὸς ΟΧγτοηιπι ᾿πἀεπηϊτὸ 
ΠΑΡ τιτΡ Ο αἰ 1 1115.5 σογτις φιυϊάατπ, κτ' το ποιὸν, (ϊ σα ῃοΓῚ5 
4ια!ίτατο, Ατ τοτ.ῖπ ΡοΠΠεἰς. ταῦ ποιῳῖ καϑναίρει, [τ σαηοτὶς 4114]1- 
ταῖο ριιγρατ, θαι. ταῦ πσοιῳῦ χὺ πα ποσῳ, αἰα τατος ἃς αιΙΔητιταῖον 
ἀᾷ σεποτο δὲ τποάος Θαζα [1 τὶ 3. ς Ρδιτῖδ. Ααἰπιαὶ, Ατηΐξος. 
ΤΔΡ.5. ποιαὶ πρρφιηὴ γίνεταινᾶζο. τ ΠΠτατο πὶ γοοῖρῖς αἰ ̓ πηεηξι! πη.) Α - 
τὐ ποτ. τοιαύτῃ οἱὺ δὴ ποιά ταΐσει αἾα᾽ συχλαξιν, Τοστατ. τα} ϊ τεποῦα 
{γ11αϑατιιτι. Ποῖον 3.,4ιιαὶς ταπά οι, ΡΊατο ἴῃ Ροἰ τὶς. «οῖα δὴ 
ποτε, γοπιοίς.  ι1ς Πριός τις. 

Τιοῖθ- τις, ἰπτογγο σάτιμιπ οἱὲ αὐτὴ τοῦ σοῖζϑ, 1.15, οῖθ. διὰ αι 411. 
ματι} ΤΠ Ὀοτατος δὰ Γ Πρ. «ποίοις τιναρ χοκ τυροσδοκᾷν «δὺ ἐσναίνες 
ἐἰσεῶτει ἐδὸ αὐδὲ σοῦ ῥηϑυησουῆσας; ταῖς Πηά πη} ΟἹ τατουΐ οτἴαπι ποθ 
τις, τ ῦ Ῥγο ΓΙ Δηοῖο » ααΐ μοῖπο ἰ 4] (ἔτι]5 ! Ετ ἐς Πτΐπαῖ, 

᾿ΠΧοποόρβοη ϑοογατίσιις 5 4} νὴτ ὃς φιιδητιις ᾿ δὶς δὲ 4] σι! Π 4116 
ἀἰϊχίτ ργο ψια!ίσιιπαος [ἴδτο 3. ἐς Ὀνάτοτς. Νος διῖτοηι 48}- 
σης ἴῃ ἀϊσοηάο ἤΠιπλι5. Ποιός τι ΔΙΙΓΟ ΠῚ ὀξύτονον. Ιάεπι εἢ 
«ιοα «ποιὸς, μος εἰξ, 4.15 ἤπια αι τατὶς ραττίσορβινε σοσὺς οἹξ 
4τπ|4πτιι5 Ππ16 φιιδητίτατ 5 Ρατεσερϑυποιος τες γιγο μόν... φια!τατε 
«ἰϊαιια αὐ ξειι5.. ποιόν τινὰ ἐξ) 7.414 }1΄ ἀτοηῚ 411. πα ΠῈ ΔΟΟΙροΓΟ) 
6121. ἐρώτησῃ τοἴλλα «ποιοῦ τινα τὸν αὔϑρωκσον εἰδ ἐμαν ὄντε, Ζασ τιϊτν 

«πα! οπὶ ςατοτὶς ἰπ τοδι5 ᾿οπιίποτη οἰΐς ςοσποίςοτοπτ » ΡΪὰ- 
τατοδιις 'π Ἑαθῖο, ποιοῦν τινα στομεῖν 9 κὶ πσοιον τινα Κρίτοισνεϑυείζειν. 
ια!ίτατο χιια αι αβἤσοτο, Ατἠτοτς!ς5. Ὁ 1οίταν ὃς διαθεῖναι πσως 
Δριιά οὐὐπάςαι ἴῃ Βὶ Ποτοτὶς 8. ἀτοιὸν τινα δεῖ φιύω τὸ σιΐφ γὰὴ τίωὴ 
ψυχίω), παίοὶ οροόττοῦ σοτροτς ἃς απῖπιο ἔς αἰξεέλιιτα δεατίρο- 
Πειιπι,ὅζς, Αὐἰτοτο το (ςρτίπιο. ΡΠ Ἰεϊ σου. σοι τινές 41141}- 
ταῖς χιιαίαπη αο ἘΠ, Γ{οπὶ τη Ργα Ἰςαπηθητ ποιοί τιγες ὑσολυϑ- 
σέμεϑει, ΑὙ ΠΈοτο 5 ἴῃ Β Βετοσῖς. ποιοί τινὲς εἰσι ποὸ γ᾽ θη. ) ΠΊΟτ τ] 
4ιαίίτατο φιιαίατη πϑτοίσιιπτ ὃς ποπιίηδαξιιτ Θά Ζα. σνοιοις τινὰς 
εὧν νέες ποιῶσιν αἡ αὐ αϑεϊα,ἰηαις Ατ τοτεῖος ρτῖπιο ΟἘςοποπη. 
14 οἱξ, ΔἸ οἰ ρ! τη ἱππιοπο5 ὀχοο τ: πιδῃος αιαϊίτατο χιιαάαπὶ 
αἰβοϊπιητ, ὅς ποιιος μα δίτιις εἰς αβογιιητι ποίαν τινὰ ἐσίαν συμαϊ- 
τεῖν γ (ὩΡΠπαπτῖαπι οἰπὶ πιαίτατο ιιλἀΔπ| Πρπίῇσατς .» Ατιο- 

το] ἱπ Ργαἀἰςαπγοητ. ποιαῦ τινα τρφφίω κετασκδυάξει γ) 41 Δ] ἴτατα 
ἀιιδάαπη οἴβδιιπι αξῆσις., ΘαΖα. ποιαντινα κάνησιν » ΓΛΟτΙμ ἢ σογτας 
αι Πτατῖϑ, ποιας τινας γῆν ἐδϑεμ απ γοοίροτς 4ι4 Π τατε πὶ, 4114- 
ἴατα δέῆςι πια!τατο, ποι τινα δεῖ πίω) ὕλίων τρρὑπάρ ἀν ἰά οἰϊνπτ 
φογῖα: ιιαΠΠτατῖς πιατοτία ΟΡ 5 ΟἹ. ποιοῖ τι, αα]ς Αἰ ι! ἀ. 4}1- 
41 αβοέτη πὶ 4ιια ταῖς, Θαζα στοιον τε πρόσωπον ἔχίγ τα ἔλοἸ ΕἸ 

Ἠαθεῖ, Ι4ςπη. ποιόν τι τὸ ὑποκείμϑυον ἄσποδιδόναι, [α δ᾽ Θξξιιπι {ι18- 
«λπὶ οἰιπὶ ια! ἴτατο γείάοτο Τ ΘΟ ρΠγαίδις Πρ τὶ [ἀχτὶ .σαρῖτα 
{ποιιπάο, ἄς Οατιῆς ρίδητατ, ΑὐΠτοτεῖς5 7. ΡΟ] τίσοτ, ὅτι δαὶ τὸ 
σοιόν τινα δῇ τὸν. δῆ μον, ποπιρε φιὸά σοττὶ σα [ἀπ σα ποτῖ5 Πτ 
Ῥορεΐιιο. 14 ο[ς οὐχ ὁ τυ χον, ΠΟῸ 4415 ΡΟ] τα ν 6 Π55 [δ γὰ- 
τίοπο τοσὶ πηϊηἷς σοπιροῆτιι. Τ᾽ Ιδορ γαίε, [ἴδ το 6. ἀς Οαις. 
“122 νὰ αὐτθυ) τίω ὕλίω ποι τινα τρρὺ πο; χίν 4 εἰξγσοττα απ! τὰ- 

Γ δ. , ᾿ 

ὃ Ι. τῶν 
Π ᾿ν τὸ 

εἰς εἴτε, 8ς δὰ πος ἀςοδιπηγούατα, Ποιές τις »οχίῃ 
ἜΧοΟ ]ΠΘη58 9 αἰοιῆός τις, Ατὶίζοτεῖςς 7. ΡΟ  ἰτίςοτ. 
μῶν υὴρ ὅδι κ' μακοίρεί-. δὲ οὐ ϑὲν 9. “70 υξωτερικω) 
αὐτὸν αὐτὸς, »ἡ τῇ ποιός τις δῇ) τίωὶ φύσιν. (ὐοητγαι 
οἴζτον ΕΠ 5 γι] οτράταιις οἰδιμιις, ὁ τὸ χῶν κὸ ἀφελής. 
τοιηο δοιπάο 5.5) γδ ποιοὶ διω ϑηΐοι κἀντοιύϑεο τὸν ῥύϑ 
εἴ, ἡ χελυυΐύη. ΑἸΤΊΟΙΣ ποιοὶ ρ το ποιαὶ σις αἰ ἰδἱ ἂρ ἐρ 
14 εἴ οοττα ιαάαυμ. ὀ Ποιός πιρ,ατϊπηατιιβ,βοέϊα 
πἴπιο αβςέζι5: Ατ ποτιῖῃ Ρο τίς, ὃς Ε Βοτουίσογ.ΐςο 
γδ διαφέρει τρὸς πίστιν ποιόν τινα φαίνεαι! τὸν χέοντα, 1 
τεξετε δά ἔλοϊοπήαπι Ηάοπι, ογαΐογειη υἱοὶ αἰ πιο 
ξεδπι οὔο Τά ἐπὶ Πἰθγο Ρυϊπιο, τῷ γδ ποιόν τινα φαϊνεὰ 
τα. πισιϑύομῖω. τούτο δ᾿ δξὶν 5 αὖ οἰγαϑος φώνηται . καὶ δὔνοις 
οἢῆν, στοά τ πηης ἀταιις ρογἤια ἀςπγμτ δὰ οτᾶτοσ βοῆς 
τιῖς οἵϊε νιάσασαν. ἰά εἢν Π γὶτ Βοπιι5. φὰς θεπθιοία 
ψις εἵϊε ἀρρατοατ, Ὀἰχογάταας Πργο ῥγίπιο ἐς πὶ 
σοὶ Ιοπιιθη8.5 Οὐδὲν γδ ὧν αὐτοῖς ὅν πραᾳγματευοντε 
σον κριτίυ) ποιὸν τινα ποιήσωσι 9 1ὰ ε[Ἐ.. ΠΙΠ1] Ἐπὶ πὶ ἐπ ἐρῇς 
ἀἰὶς αἰτια {υάφητ . φιὰπι γε ἱμάϊσοπι αξῆοίαης, Πρίσα 

ἸΤΆΤΡΡΝ πθσ ῸὋ ἐπ 
Πρὸς ργοργι ὁ τυ εἰ οὔ ὁ πυρός. Ν᾽ ηἧς Τοιολογεῖν; 110 γτίται Πτ ἢ ̓  

14γ].3. γ14ς 5οΠοΠ1α{π. {πἸροτῖιις ποιαὶ, ΤῸ Ἂς 
Ποιότης υτος. ἡ 14 1τὰ5 οὐ κοιγιὴ ποιότης, ΟΠ. ΓΠΠΠΏ15 414 {{τ5,}Π]} “Ἦν, 

ϑ6ηο5 ὃς Τ ΑΡΘΖΙΠΊΓΠΠ8.1 το μι ἀἱ ρου (Ομ ηε},}νΖ, ΓΙ 
ΤΙοιόμτων» χοἰ Δητ, ΡΓΟ ποιεέτωσαν, ὶ - μὰ 
Ποίγω, μι ὦσωγαια]ῖτατε αξῇςϊο, ταῖς γε] ταῖς γοάάο. Αἱς ; " 

1101 ῬγΟδ].ὗλεθ. χἡ σελ υυ,"ὺ οἱ πλανῆ σι πρὶ τὸν αἴατο ἌΝ 
κὸν ὁρίζοντα τυγχαύοντας. μείζονες νομίζονται τᾷ σώματι τῷ τι “ 

τὸ ἀέρα ποιοδῶι ρτορτογοα ἡ δοῖ οαπάοιπ τοὶ ρίαξ τοὐπὶ 
τεπι; 8ζ σοι Π τα ἴτε αογπιειιτ. ἣ ᾿ ἴον 
Ποιπνυὸς»οὐὶ ὁ, ΠλΙΠΠ ΠἘοτοἐα αι 5, Ηςἰγ οἷ, 
Ποιπγύπρρισι, ΕΤείγ οἰ, αβογτ ργΟ σσεδαίοις 411 οητῖθιι5.» (ἐὰ 

Πάιϊι5 σι χης Ἡ ΟεΓΟ οτρηρρὶ, ᾿ 
Τοιαγύω, τη Πἰ Προ γορογοτοίαταρογναί δ οσσιροτν ἐπ Αἰ 11 

ἐργ, δια κονοῖ, Ἡ ΘΟ Ὡ1.1{1Δ 64, ού, ὡς ἦδὸν νφιηστον διεὶ διώμειτα » πὸ 
παι οἷ. ἐνεργοιιῦ τοι, δι αιτονουυῦται, Ἐτ [1}0.9.Ὲ  ὴ δὴ φρεσὶ ϑη κ᾽ 
γε πότνια ἤρηγ)Αὐτῳ ποίαν σαν τι, 1 1 οσοι!ρᾶτο ὃς ἴάταρεπι 

ἐγεργήσειντι, ΕτΥ πιοΪοσ, μος ποιπνύειν ἀοτ μάτια νῸ]Ὸ ΟΣ 
404 οἰ πνέω,, ἃς ργορτὶὲ οἵδε τὸ μῦ' ασεδῆς κα πνϑύμαυτος 
Φιιοη ΠῚ αι ργορογαητοῦ ὃς Δα ΧΙ Οριις ξασίατιτ πνδὺς: 

Τιοιρὰν ἵν Ὁ», ἡ, ἰςτοτιπηντεπίιπὶ ἱπιο στ πὶ το | 
τ 5 σαρυτοΠαπηπλιπὶ γηάς ῥγοῆιῖτ Ιοεῖτιπι ΙΝ ἰσαπά 
Ειγήπηοΐορ. ρτο οὸ παθοῖ σηρὲν ρογη ΧΡΟποηΒ ὀῤχίς 
ταῖς αιιαῇ πειράν, αὐρκὶ τὸ σοί ρεῶς δὲ ἀιτεῖ τοὶ τέκνα, ἔ 

ποιφύγδίωυ 9 ςπὶ νοΠετεηεὶ ἤατι, πη ροτοϑὰ 9 φυσι 
μῆς. ΝΙΙΊσΑπάοτ ἴω ὙΠ ογίαοὶβ 5» γλώοσῃ ποιφυὶγδίω νύ 
θημδς, Ρ 

Ποίφυγμαγατος τὸς Π]Ορι!59ῃος οἴτον Ποπιθης ΓρΊ ΓΙ Γ115 ἘΠΊ 
Ποιφύσσω,μκ. ὕξω, κσιυχει, τοῦτο 5 ΡΓΟρυϊὲ τι εχ οὖς νς 

ΘΠΉ 0. Ἐπρμοτίοι Πρ Ἰοἴτοτ ροῖ ἤρῖτο ἀἰχιτνζεφύ 
φυξαντος. 

Ποιώδης, εος ὁ τὴ ἡ, το ἢις. 

Πόχφιρτο ποτὲ [)οτί οὐ, 4} τα πίο. 
Τοχ οἰ δὲς οἱ, ΡΠ ΡΟΧῚ» σοπιᾶ σοπΊρζα. 
τιοχαζειν, πέκειν. ᾿ 

ἹΠοκαΐσκον, ἴῃ Ηρ ἱατ, ποκαίριον ὕϑατίϑιοε τι «ἡ ϑειρίαπα; Ραμ ΐαΐ 
γε] ΠΟ] πιον δ] νο Π]οτῖς ρδα α τι. 

Ποχέζω,τοηἀεο.κείρω,πόκοις ποιώ, 
ΤΙύκος.α δ. ν ΕἸ [|5:ὰ πείκω, ει πέκω, 8 πόκερ»ν ΟἸΠοταν Ατἰ 0] 

Ἐτγδίπγ.  ΡῬσοιοσθνΑΡ αἤπο ἰδηδίη. ' 
πολέας 1 ς Πολεέ, 

Πολεῖς. Ψ1Ἂς Πολιξ. ᾿ 
Ππολεμαῦκοςγ., ὁ κὶ ἧς θΟ]]Ποταπι Παΐσορτοῦ νεΐ {σερτγίχν 

Μαειῖς νεὶ Μίπογιια πολεμαδὸόκος ἀϑίυ ψαρίη ἘΡΊρ6᾽ 
Ῥοτεῖίς οτίαπι [ερὶ πολεμοόδκος. ' 

Πολέμαρ χίθη,ν,δνάτιχ θ6 11 δά αιιοαι Γαπηιπα τοὶ πα} εάτῖϑ τ 
Ροϊγθ. ἰδτο. ἀνα! σὺ Ματοίσαί πὶ ἀρ ρο!!απτ, γηὸ τᾶς 
δῖπτο ςαυΐτιπι ταξα ποτ. τας πολέμαρχίϑι Ατδεπὶς νη 
τον ργϊ πο ρί διι5» 41 οπιηΐιπι σα] οἰσογτιπιὶ ἃς ΠΟΌΙΪ 
δεθαητην. Ηἰς δά Ατεορασίτας ἀποεῦας σου δοπηπαθα 
οτάϊποπι ἰη δ. 10 τοι  πτον εἰ ἔα ρίξο ἃ εἐεο πὶ 
1ἰπος ἴσην 41 Ππς σοα [τς ΡογΓΟ] τος ἀροθαητ, πὶ 
δέ ντ οἰαἶθιι5 ὁ αὔχων » ἴτα 1π4Ἐ} 115. ὁ πολέμορ χίθ- ἡ! 
ΝΥες σοττὸ αἤεπείοπαάμνη ἴὶς φαΐ Βις Ὑπὸ πιαρι ες 
ἰπξογίοσθιη {τατυπητ, Ζίππτὶ σου τος ἱπιπαῤχοις 4105 πολέ 
{ιθάϊτος Αἰπἴς τ πες Αἰ τα ποιαϊπῖς. ετυπιοίοσία ΗΘ 
ιὰπι φιιὸά τοὶ δ. σα: Ππηπια ρει ἀὰπς ἔοτοῖν, 
σαι Πίαπα: ἃς Ματτὶς Ἐπὶαὶὶ [λοτὶϑ οτί απ ργαρογᾶῦ 
41] τοὶ πα Πτατὶ ἴπ ρυϊιηῖς ργωπάογε ογεάςδησαγ, ἢ 
πολέμαρχ. οἷαι οπάλτιη ροτγίαγιπι ὃς ντῖς σα γάπ 
οἰαπέίηιις ποίει ἀετίπορας ἱπτογάϊα ἀατεπι ουπτο 15 
τι τη αὐτάς στ, ηάς πολεμαρ χία γ πλιιπῈ}5 ἐρ ἔππι δέ πὰρ ᾿ΕΥ͂ 
ὙορατΉ . ΔΙοχ, Φρη 1, }1}0.3.ςαρ.16.δς πων... Ἕ 

Ὁ 

Ἢ Ἱ 

" 
τ μδ 

Ἐπὶ 

ἣν 

ὌΝ 
ἡ Ππτῦλι 

πα 
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ἡ οι 
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ΠῚ 0 
Ἅγοι15. Παρ Πἴγατις ςτας ΑἸ μοη 5. νηάἀοφοίπηις ἴῃ ἀϊοο- 
τα» οτοάουπολέμαρχ Θ-. τγὶ δίθηε15 γηὰ] ἰτιιπ ΟΧρουϊ- 
Ροΐα Εγσιιγρ. ΓΙατυ πολέμαρχοι, Ὁ 61} ἀτις οο:ἀἸσιιητιιν ὃς 

: λεκίοῖρ χα! ἴδοι 1 ἃ τορο ἀτος5, Τ νιον 4.4ς τορι]. 1καςοάα:- 
Νὰ Ἰοὴ ἴοτ. γι διιπῖ» ΝΠ: δ 61} ρτα ἔρεξε, ἀρὶ, Ε ἐρ το: Ζυ τι πη 
νης αρίτὶ » ΡΙΝ]Ο].1η ΑΡορμτμορ. Γάσοη. θ6 111 πεῖ διαὶ» Εἰάοιη. 
᾿ ἮΠΟ ἰἀε ΡΟ Πιοοπι [1.8 

μειίθ.,ννν ὁ, πολεμήϊθ-. 
καὶ ΟΡ Ϊ ΠΟ τΟΡΡΌΡ ΠΟΥ ΡΟ  Παπὶ ΠΗ πο. ἐπσολεμηϑ, θ.] 
πὶ εἴτ. πολεμηϑεὶς, 56 110 ἐπι Ρ]Ἰοἶτι!5.. Χ ΘΠΟΡΙΥ, πολεμεῖῶει ἀ1- 

ΠΩ, 

ὯΝ 
ας τ ἰς ιν ΒΟ Π10 νοχάτιτ ἃς τπιιδείτιιγ, Ἐτ πεπολεμεν μήθ εξ ὁ 
φῇ ήμῳ βια εἰς κὶ ἐλαζεὶς, Γ)ξηγο Ἐς ρτῸ σογοπα, Καὶ αὐτοὶ τρόεον 
ἰδῇ πολλξ πολέμου μῆνοι, Πολεμούγμαι οτί απ]. οὐ τὶ τοῦ πολεμω,, 
ὑμν Βογο, ΟΠ Ἰρογο. πολεμεῖῶγ ὑφ᾽ ἡμὴ, ἃ ποίοῖϑ δ !]μιμὶ α- 
ἀλη ταῦ ΤΊ σον, 
Ὅλον ος ἢ κίω,μσωνπ' πκαν τς ἢ Πο 2. Πρ αγο.  ἰυΠιι5»ιναν ΘΑ 1115 τιιπηι}}- 
Ῥιπη 

πὶ 
ἕν ἢ 

πὶ πηαρὶς αιιὰτ ὉΟΠΠἸ σογατι πα: ΟΡ ριισηο. δο ἢ πιπὶ ἱπέοτο. 
τ.Αςοιίας, ὃς Γλατῖυι. πτολεμκω ἐν ἀντία σοῖς ΓΘ ΟΊ Ρύρμο, Τ ιι- 

ἐμω πόλεμον, ΟΠ Οἱ ἢ πολεμώ ωρὸς σὲ ΓἊΟςτας. 14 εἢ,πο- 
πολειιήσω μετ᾽ αὐ δ, ουπὶ 1115 ριισηαθο, 4 οἢ αἀιιοτῆις 
ἀἴμι5 Τοαηη, ἴῃ ΑΡΟσαΙ γΡσὰρ.Συπολεμω αἴθε δόξης, ἴξιι 

Ἐπιο Ἐπ. 8. ΑὙἸ ΠΡ Δη), ἐπολέμησεν πἰθὶ τούτου τοὺς ὧταν - 
Ἰμῖιις στατία οιμπὶ ν πἰιιογῇς ΒΟ Π απ σοΠογιιης, Ρ]πτατ. 
συ πολεμήσειν το «οσῴγμαται,τα5 ἴῃ ὈΟΠ10 φοίτα, Ὑ Βαογ ἀ4, 
ἐὺ ἀρχέξας αἀἰχὶτ [ΟἰδΡΠ.οιπὶ ἀσοιπης ργαροἤείοης. 

ἦν χεῤνῳ,ἀϊσιιης Οτγαοῖ 5 νοτετγὶ ορίπϊοηὶ ἃς ἀπιάτιπι τοςο- 
δετὸγοραρηατγο. ΡΙαταυο ἢ, ἱη Τ ποίςον Οἱ ὃ Μεγαρόϑεν συγ- 

χφεῖς ὁμόσε τῇ φήμῃ [ραδίζοντες . κἡ τεῦ ππολλῷ χεάνῳ χτ' Σιμωνίθίω 
μουάδ τες, ἅτε λυςἰω). τε ὑξρες ἰυὴ γεγονέναι τὸν Σκέρωνεί φασι, Ἐς 

ἼΠπάς ὃ. Οἰτιάς, Οἰκνω 5) ἑὴ τῶτο κα τοὶ αἰκένητοι κι εἶν 9 γἡ πολϑ- 
τῷ πολλῳ χεόνω Χ7᾽ Σιμωνίδ' ἕω (μόνον, πολλοῖς ἡ αἰϑρώπων ἐϑινεσι 

ἤν 

εἰὐν 
ἴθι, κ, ὁ, πολέμει. πολεμικὸς, ΟΕ ΠΠἸσοίμς. Πα. 4.β, πολέ μήϊα ἔρ- 
ΠΠοα Ορογα. : 

ῳ 5 ἀπιοζο δ [λπάϊ τοπθοτ 9 θ. Ππ|πὶ ἀρρετο; 4. Βε |ἀτὰ- 
Ἰ᾽ 
Ἰἰδέμ! 

ἐμ ΒΟ Πππὶ ἡρεέξο. πολεμησείοντες , χὰ δα] τπὶ ἡρεέξαητε8, 
ἀμ Ἰδπογά. 
πη ΤΠ ἀπέον, 6 114 πα τπηνΡιιρ Ὁ ἄτι πη.πολεμκτέα δ) ἐν τώχέ, Πα ΠῚ ΡΥ - 

Εἰ]ο ν]οἰσοπάα.. ἥτις πιοχ θε! πὶ πποιιοηάιιπη οἴο, τὴ ἰ : 
"πολεμεῖν. Πατη 1 σΘΠΙ15 Αἀμογθὶα ροίτείια ἴῃ ἴς Βα οπε ΓΝ 

ἡ δεῖν τ γεμητέον Ρτο δεῖ γαιμήσαι, πλϑυτέον, δεῖ πλϑῦ σα). ὦ πει- 
η δα ἐ χρὶ αὐθα οι, Ἰξῆς «ποχεμητέαι ἰω αὐτοῖς» γηἀς ἔοτγες Ρὰ- 

᾿ΟΡΡοττιιηῖταϑ. 1. δινατον πόλεμεῖν ἰώ. , 
ἑγορῖο πο ΕΠ ἴ5. 4 σον μο Π1|15: Πιδαιιἀϊτιιγ οαΐπι χώρα, 

μ τα θμσρι ε τεπηροτο»ΐη τογγὰ ΒΟ}, 
τ πα νοθμοὺ ΡΓΟ πολεμώ ορραρῃο, (φέχομε, οἷ - 
αἰ. ἐπ᾿ ω κεχοίμω πολεμίζων. ΑΥ̓ΠΈΟΡ ἢ. νεφ. γἡ τῇ γλωπῆῃ απο- 

». ἈΙοἴτιιγ οτίατη π]ολεμίζω . Ῥοετὶοό. Αἀάϊτιτ οὐῖδπὶ α]1- 
ἠο Ασειιατίνιις,ντ 1, β, ζτρηκτον πόλεμον πολεμίζων, 6 ]- 

ἜγοΙ͂άεπὰ Ηοΐπεγ.ϊ δι θη Ἐμπτιτιιπὶ ἔα οἶς πολεμίζω,πο- 
αὔϑι, ὅς. 

τα Γ] τ ἀρ. τ] Πἰτατὶς 41 {ΟΡ} 1πανθ. ΠΠςὰ ἀ1{ς1ρ] πᾶν Ατὶ- 
“0 Ρ.3.Ρο] τὶς. 

γυτο ΥἹ τὸ πολεμικὸν συμαήνειν  ῬΟΙγ Ὁ. ΒΟΠΠ οἰῖπι σάποτς ΟἹ - 
ετς οἰαίπειπι Ος (τὶ: 4 εἰ ιξασσημαήνεινο τὸ εἰς ἐφοδον:οιὶ 
ἀριιὰ ΡΙαταγο ἢ ἴῃ το] ἐπι. τὸ αἰακλητικὸν σημαίνειν : Ἐτ 

Ὁ, τῇ σείλπίγῇι συμαΐνειν αὐαίκλησιν Πιιο αναίκρέσιν» 1. τοΠΟσαΓὸ 
τασορτιι ςαπετο: ιιοά ρ]επὸ ἀἰχὶς Γ λυ ιι5» Πρ ημηὶ το- 

μηὴ 
ἐπιν,, 

Ὑ, 

Νυνὰ 

μι 
ὑχο 

τήν 

ἄατε. 
ἡ θ6ΠΠἸοοίτ5, 56 Π1ςι15. Πλ} Π|τατίϑ.. Ὁ. Πα Πα] ρογιέιις, 

τ Τοπ ἀπο ης. Απηπτοη. ἀπ πτπριῖς ἂρ αἰχιμητής, πολεμικὸς 
1115 ἱπτεητα νῖγα. 6 }]Π1ς 1πξε τατα, ΡΙΑτο ἐς ΓΘ ρ. πολεμικοὶ 
Βε]ΠἸοοὔ.θΈ1}1 ργωπάες. πλοῖα πολεμικοὶ, πατιο5 δά ὈοΠΠ 

κ.Ι͂4επὶ Ρίατο ἰδ] ἀθση. τοὶ πολεμικοὶ ἀσκείνντοιη Ὀς ΠἸοᾶΠΊ α- 
ΓΕ ΧΕΠορΡἢνΕΙ δτίδπι ἰορίτιιτ τὸ πολέμια, 
Αἄιετθ. νι πολεμμικώς ἔχω» δ6}}1 σα ρτάτι5 Παπι,Πδιι18 το- 
ἄεο. πολεμικως ἔχὼν ὠρὸς αἰϑίμμεήας. ΠΟ Π1}11ὴ ΑἸ πίη ο5 

ΠΊΟ. ΠΙ υτάτοῖ Ἰη ΤΠείςο. 
Θον, ὁ ΠΟ Εἰς, ρτορτ ΑΙ "δ ημ5οίϊοιιτ ἐχθρούς, ἀοτηο[εἴσας5.Πο- 

"ΕΠ ]Πἴοειι5. ᾿π ἐς τας: οι σοπτγατγίμπη φίλο, πολέμιδ- ἐδ δήμε, 
ολέμιοι φρυκτοὶ, ἴρηςϑ ἀἀπαπτιπηι ΒοίἘίτηπι Πρ ηἸΠςᾶτο5. 
ἐς αὐτιοπεις ἐπ ϊςο5. πολεμία νῆες 9. ΠΟΙ ες ΠΔ41165» 
πολέμιον το χρη σιμον»ΕΧ ΠΟΠΊΠῚ} [110 ν ὉΠ 1τας, Οτιπὶ Θ6- 
«ἄς [δι νὁ ποτὸν μνήμης πολέμιον: 8) γδ διαὶ σῶτο ὠνό- 

τι5 πιοπιοτίος [το εἰς» δα. “πολέμιον ποιῦμα;, Ποίτεπ ἀ46- 
πολέμια, τα: δά ΒΕΠ].πὶ Οριις ἤπης. 

μον, ἦ τὸς ςΕϊτ τις δ 6 ΠἸςιι5. πολέμις ἡδκα οτίαττν σοττατηϊηᾶ 6- 
ἜτΙαιππι ἐπιοτιπι ἀρ Ατεπϊθηίος, ΑὙἸ ΠΡ}. 1η ΝΝα- 

δρόμοις ἐλᾷ τὰ πολεμιςἤθκαιν Ὁ] ΤΠ ΓΟΓΡΤΟπολ ἐμις-η ρκα Καὶ 
ἐγὼν ὁ ϑκύμσιν ἱππικοῦ δρόμου. πολεμις ρα, καλου αὶ Χὺ πεὶ 
αϑάουτει,ἐφ᾽ ὧν ὁπλίτης δηπξέξηκεν αἷμα τῷ «'ραᾳξάτη. 

Θόν, ὁ ΒΕ Πσοῆισι 4αἱ εἴς ἴα τε δε Πςα. πολειμςηρίες ὡ- 
ὑανγυμνάζειν ἀϊχὶς Ἡοταο ἀν ὈΕΠἸοῖς {4115 οροΐᾶ ἠά- 
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το, ἴῃ ἀτηλῖς ΦΧΟΓΟΟΓὶ, ἥππων πολεμις βίων ὀχήματα, ΑὙἰΠΙά. 

Πολεμιςηςθο]Π] τον," ς] 10 ἀοἰείπατιις, οχρυρηαῖοτ, ἵππῷ, πολεμ- 
τῆ ρδάλαι5 ὃς τον ΒΓ ατ,ΐη Ἑαθίο. ; 
Πολεμέίως, ΝΟ ἘΠ] τοτ, πολεμικώς, ΠΟΥ] φΐπιο. 
Πολεμιώτατος, πγα Χί Πλι15 πο τὶς, ΡΙατο ἐς ἔερ. 
Πολεμιόκλογίθ τα ει οητιιδ» δ. ΠΠἰζο [ ς. πολεμόκλογον ἐἤργον αὔν(θ.,6ε]- 

1 ταῖν δι] σητιιπὶ ΟΡ, ΕἸ οπιοτ.ΐῃ Βατγάς ἢ. 
Πολεμοπονέώ, (4 Ἰτί οἴ 5 ΠΠπγ0 πολεμοποιεῖν, δ. Πυτη ἔλθοτγο, 

᾿ Πολεμοποιὸς, ἃ, ος ̓ς Πλ πτοιϊοη5» θΟ πὶ ποιοῖς [ΟΠ τα5. πολεμο- 
“ποιοὶ ΠῚ δυτιοτὸς, ὶ 

᾿ Πύλεμος μος, ΡΟ ΠΠ πη, 14 οἴπ, αἰ Πςατῖο ΠΟ ]ἰς ροῖ 4ιιαπῃ ἀγπια πιο - 
τς ἀιθηταγιδζ Προ Πσας τοπιριις 41 ἔητ ἐπ αν. ἰτία, δυτὸ πῷ ταὶ πό- 
᾿ς λειρρὴ τῷ πολλιὸς μειοι, καὶ ἀγλύειν  κὶ ἀὐμάν, ΤΟ ον ἀυτειη κ μάχη, 

ιοιηδάπιοάιπι ἀριιά [,ατῖπος ΒΟ] πὶ ἃ ΡταΙο, Δ οοἰρίταγ τᾶ- 
πγθῃ Αἰ] ιαη40 αὐτὴ τεῆς μοί χης » αἰιτο Πα 4 πο ἀι}ΠῈ ἀρὰ 1ατῖηος 
ΟΠ απ ρτὸ ΡΓς ΠΟ διςοιταπηληοοντ ἀριιά 54] {ἘΠ πτη21 οο δ 6 1- 
Ιο τγροόπτί Πα] το 5 ἀρ ἀογατὶ (ππτ, ΔΙ ιαη 40 οτιαμὴ ργο πον 
λεμκν αὐίταξις. Ἡοτ. 116}, εἴρηται Ὁ πόλεμος οἱονεί πον ϑαμυόο τις 
ὠνγἱη ας [ἡτογρτι πόλεμος ὁ σ᾽ δμοπρίων, ς εἶσις ὁ ἐμφύλχι(θ-. Τητοτ. 
ὙΒαΟΥ 4. πόλεμος ἱερὸς, ΑὙ ΕΘ ΡΠ Δ. Τητογρυ. πόλφιμος ΤὮ αἰγενη ταν» 
ΟΠ τα αἀιογίις Αἱ σίποτας. πολέμου κοσμήματα. ῬΊαϊο 12. 46 
Ἐάρ. ΟΠ ἸηΠροϊα,Οἴςοτο Ζ Τ ορ.. Πόλεμον αἰαλαζεν δ. Π Ἰυπὶ ΠῚ- 
[ξὶρογονο] Ετῖαπι τ Ἐδνατο. ΓοπλΟἰἔἢ,ργο Ὁογοηα, αὐτὶ τ γε 
ὑαταρχέσης ὡρὸς ἐμὲ φιλίας, ἡδν πόλεμον αὐαλαξεῖν. Τιοῖτι ὅς πό- 

λέμον ἀριόϑει» δ. ΠπιΠ} {οί ρους, ΤΊΝον ἀ.1ι0.6.. κ» «τ όλεμον ἀ τρρ-- 
σύκοντα ἔρρεε πολέμον ποιωῖ μετεί σου, δ} Ππ|πὶ ἔχςῖο δά τιοτίι το, 
ΤΡ. ΠΑΡῸ 4]. Τοαηπόλε μον ποιῆσαι τοῖς εἰμφικτύοσι . ὈΟΙΠΟΠῊ. 
ΕΠ τ οχοίτατε ΑΠΊρΕν ΘἸομΐθιι5. πόλεμον ποιῶμαι ἰ)ο ΠΠπτπ 8ὲ- 
το. πόλεμον ποιοῦμαι μ᾽ “Ἶ συμμάχων, δ] πὶ δά ἀϊτῖς ΓΟ ς 5 θε- 
τον ΤΠ μον ἀ. πόλεμον πολεμίζειν, ΠΟ Πγοτ.1ἰ144.14 οὔ πολεμεῖν: [η- 

τεγρτ. ἐν τῷ πολέμω μήσειν, ΡοΥ Πίτοτο ἴῃ δ 6]]οοἐς αόλεμον ς-εἰχέν. «ὦ 
ὈςΠΠυμτι ἔσο, Ηοτπ. 114. β, εἰς πόλεμον καϑίσαντα, αὰ ὈΦΠ πὶ ἴπ-- 
οὐ θιιητ, ωϑὸς πόλεμον ἐπραπογτογαά θα] Πμππ ἱποιιθιιογιιπτ; ΡΙ- 
ταῖς. ἴῃ ΤἼείεο, ἢ 

Τίολειμοτρρφεῖν, Β.Π Πρ ογατο, θ. ΠΠππΠ| πιιτγίγα, ; 
Πολεμούμαι»ἔιιπι ΠΟ ἰδ. 6110 ορρτίπποσ. πόλεμοιῦται . δ. 10 ρτεξ 
πιιητα γε ΟἰἘΠ ΟΝ 6] ̓ηἸπηϊσαηταγ, δηΐτηο ἤπας ΒΟ Ι]1 ἃ ἱ- 
ἈΪΠΊΪΟΟ πολ μήσορλαι. 6110 ἸημαἀΑτοίο ΠΠππὶ Τη βσγοταγ. ΤΠογά. 
νὴ τἀπγεη. ΑΕ ιὸ ΔοοΙρὶ ν Δ οτιιτ, πολέμου μῆμοι, αι θΕ 110 ἱπξο- 
Τιδηταιγ ὃς ΔΕΗ͂Ϊ ριητιτ 9 οπηοίς. 
Πολεμμόο κι ὥσω, π'. χα ράτῸ ΒΟ Πτπὶ ὃς ἀοσογποςορριισπο, εἰς ἀτός 

λεμον ἐμξαάνιω, 6110 τεητον οίζεπι τεάάο. Εν Ραἤπια νοσο πεπὸ- 
λέμωται 5 ΒΟΙΈΠΙ ααίπιο εἴς Ἄσαρῖτ 8ζ ἰηΐπιῖςο . ὁ εἰς ἔχϑραν τρ’-- 
ἀχθεὶς 5 κὶ πολέμιός. τινὶ γγού μῆνιΘ-, Ετ πεπολεμυμῖθ-. θε}1ο νεχδ- 
τι15.» ὁ πολέμῳ βια διεὶς καὶ βλαξείς, ἐπυπολέμωτο . ᾿Ὸ [5 ογαῖ; 
ὙΤΠμογά. : ᾽ 

Πολεμώνιον͵ τὸ, ροἱεπιοπίοη ποθ. 46 χα Ὠιοῖς.].4. ς.9.ὰ ἈΠ ΕΠΠ1ο 
γοττῖταν ροΪ ἐπιοηία, Ὀϊςοῖταν αὐιτοπι ρο]οπιοηΐα ἃ θ6 110 ὅζοοτ- 
ταυιῖΠ65 αι ἀητί 41} Π|πΠ|] το ρ 65 ἄητετ ἔς σοττατιιητ ἀππη ἴπ- 
τπιοπτῖοηΐς οἷμ5 σἰογίδιι Πδὶ ἀτὰρ νεηάἀἰσαγοητοντ γείεγς Μδγ- 
ςεἰ.1.4.τοίξοτο μην ὃς φαΐ πς ἀϊξξαῖι ριιτοηζ » χιιοά δἀιιογίιβ 
γεηξηδα Ῥισπεῖ, ἢ 

Πολεμώνε(θ-. αόλις πόντου 105 ΡΟπτὶ ἃ ΡΟΪοιπομε ἀἰξλα, Ετγτα. 
Πολ ἐσκομαι αὐτὶ τῷ πολ ϑ μεν οΥΟτ. τυ πι. 
Πολόυως Πυζγῖο, πι πη γος σοητίποο. [τεπὰ ν οίου Βα Ρἱτο,οἰγοιπαλϑ 

εο»ΠΊ)ἷο.ντίτιγ οο ῬΠΏγγ πο ἢ. 
Πολέω, με ϑσω,π οὐκ, γεττοῖν η4ε πόλίθ-: ὃς πολέζται»ν Θγίατιιτ,α οἵτο 62 

δ᾽ τ᾿. Αςοιιν τς ποπηλμα αὖ κος οοπηροῆτα ἀριιὰ Οαζαπὶ 
110.23.Οταπι. [τὲπὶ Φολεν [οἰπάετε;αγαγεροσσατα, ὦν βώλκς αὐα-- 
φρέφειν ἢ δεκάλλςΤητογρ. ΕΠ ἀϊον ηἀς δήπολίθ- γή κ᾽ τοίπολΘ-»Ὁ -- 
δεῖ δὶς Δι τοτ ἀγάπα. ΡΟ Πεἰχ ἴῃ τ πολῆσαι, σ᾽ ὅδὲ πω τὸν τῳῇ αῤόσαι- 
ΠΕΙΓΓΑ ΙτΟΓ οτῖαπὶ ἃοςῖρὶ ρτῸ αἰατρεφεῶτίι, νοΥίλτὶ τγδάϊι Εἰήϊας 
εχρόπ. ἃς ραίςο. Ηείγο. 

Πόληες, ργΟ πόλεις, τὸ λη,".διαὶ μέτρον, ΠῚ Οτη.ΤΠτοΓρτ. 
ΠΠολ αὶ, αξ, εἰ Δ Π15. 8 τ] 4114. σα Πα. Ἐτ Τπολια), 1] σα ]» Ατιποτζοῖνπάξ 

πολιαὶ ποιεῖν, ὃς πολιας αἰαφέρειν, ῬτῸ σαηοίςογοναρι ΑἸΘΧ ΑΡΒγ. 
1. πολιοιϊὅϑοι 9 4ιιο ἢ εἰἰαπὶ Ποριανορεεῖν ἀἸοῖταν Ἐριινῖτ, ἀρυᾷ 
ῬΙλς. ὃς τότε ϑ᾽ ἡμεῖς ἀπέπλέομῆν 9 ἐπολναγομει 5 ΤᾺΣ ταὶ σᾶπι5 
δγατ, 

πολίαρχίθ-, ρτῖποορ5 νυθ πηι. κκ 
Πολιας αἰδὸς,"ἧ. ῬΑ }1Δ 415 ζορποπηξη.Τοἴδη ἴα Τρ τ. ὥμοστι χτ' πηὲ 

πολιάδὸς με εἰληφέναι ἀοἸογαιιΐ ρογῦ ΡΠ] άθπη πις πο ταρι Πς. - 
ϑζωαϊη «πολιαὶ, ἰπεγια γτρᾶπα. Ἡεγοάοτ, Πδ.5.1τα ψ4}1ὰ ἐχρο- 
αἰτογιάς ΑΥΠΠορ μ ἄητοτρε. ἴῃ ἀἰδείοηε Ὁ πιϑϑυόσορμος. πολιαρπιῖ- 
ποτα ἃ ΑἸ πη πῇΡ.οο] εθατιιγοῖν τθάπα, αιιοὰ νι θῖ5 Ργαοίος 
τυιζατγῖχ σγθάογετιγ. 

Τίολιεἰᾷ,, ἐς, ὁ, ορίτβοτιπι ρα δεγπαπτίς οἰαίταΐοιη. Ατπἤοξε] 4ς 
ταιιπάο. ξειὰ πολιεις δστὸ “70 αν όλεων ὀγομοίζεται » Πα ρῖτοῖ ντδ πὶ 
οὐϊξος. ; 

Πολίζομαι. δζ , 
Πολίζω, μ ἰζω, αν. ικα. αὈτῖσο ντροιη» Ὑγροπὶ σοπάο, τίυ) πόλιν πειχί- 

ζα,κτίζω : ἸΝ ουττ. Δεςι, πεπόλιςαι ξυλεμΐῃ πόλις ) 15 ἃ τηατοτία 
οὀη[εαξλα ες Ἠεγοδοτιπεπολισμυ, τα, Ηοπ1.1}184.΄,- Λαομ- 

Τοιῖ. 2, {τ 
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δόντι πολίοδα υὰ εἰ ϑλήσειντε;Ἱ τέων σεόλιν ἐτευχί στιν. ᾿ 

ττολιὶ σαπίοί ο591π ἘΡΊΡΤ. 
πολιήοχιΘεκυύσρι ἴῃ ΕΡί στοᾶς 'πολιήοχίθ- αἥτευις, ΑΡΟ οὐ ἈΪιοά 1, 

ποκιόχθ', ἦ ; ᾿ '» ᾿ 

Τιολεήπης; ΡΤΟ «πολίτης» Βγδ)0 115» ΕἸ ΟΠ. 146. β, κοσμοστέ μῆυ 9. ἰολιη - 
παςι πολι τις ἀατοῖη εἴτις εἰς σε πη. πολεήτιδὸς ὠκταξ) ΕΠ ΙΡ, πὸ- 

χηίτιδας,ἱ πολέτιδος»Ο ἰ1165. ἈΡΟΙῈ ποά. 
ττολιοκράτα φίϑ 2, ὁ γοαηι5, ἔντιμος, Ἠ Οπιετιῖς {{Π144.9.. τάδε; τρωϑ- 

(ας, πποχιοκρρτείφες τε γέρον ταῖς εἴτ. πεισϑλιωμῆσας, ὅμμηρρς πολίοκρο- 
πάφυς ἀὺ αἰϑρώσες ἐκάλεσεν» ὅτι ὡς ὅγητοπὰ εἴςτον ἐντειῖϑεν αἱ πσοχταὶ 
αὐ χονταὶ 5 τῷ δῦ τοὶ ἐμωρφϑοια τῆς κεφάλῆῇ ς 11) οπιδρίων υἱγρότερω δὴ" 
φλεγματικώτερα γι παιῖς ΑἸοχαιά. Αρηγοά. 15. ὩΡυοΌ ἐπι. εἴ, 
Ἡοπιοτι5 ποηλέπεϑ ἃ οδηϊτῖο τΕΠῚΡΟΥΕΠῚ πολινκρροτάφις οορβπο- 

τα πδυτγαιὸ  οα πταχί τὰ ραττα σα πἰτῖος οὐϊξαγ : οὐ ἐᾶι γθτη 
αὐ ρᾶτϑ Παρ εἰς ρυῖου Πα τη  άϊου αιιὰπι ροίτοτῖοτ δὲ Ῥίδεῖτο- 
ἔοι εἴϊ, 

ππολεὸν, νἽπιι Αἰ θι1π1 ΔΒ ΓΙ πει5 ἀρ Ρε  Ιτιῖτι ριιταῦ δ ἱπάίσεης τε- 
σίοη!β πομλΐηο, 

τιόλιον, τὸν ν εἰ πόλι. ἸΝΤοΔ ἢ Φγ οΡο Τὶ ποτα οἰμ5 ἀρ οχ ρα- 
πι5.]οἴςοτ. 16.3.04 ρ.15.4. 4] ἔξιιτ χιὸι! ἴῃ Πιπηηηο ρ δῆτα οα- 
οὐπηΐηθ 4  ἀἀαπι ροηάοη5 σαηο5 Ποιῃϊπὶς σαρί 105 ργᾶ ἔς ξα- 
ταῦ. Ὀϊοΐγαν ΔατοπΥ αιιὸ 4 ἴῃ πχοητε παίοίτιτ τευϑριον, [46 πὶ 1514, 
Πιόλιον ργὸ σοῃίεγιατίοπουνίάς ἴῃ ἀϊξξίοης Αἰπόλιον, Ορτογιὶ πὶ 
ΡΙΟ εοὸ 4ιοά ἀπὲς Ρδιτιπῃ ἐπιϊτεῖς οαιιανρογ ὦ [ογ] δίτατ: ἃ πώς 
ἈΘο ρα ΪΠπι5 ΘαΆ1Πι|5. 

ΤΤολιορκέω, μι. ἡσώ. πίον ὉΠ άσο, Ορρισ πο, οἰγοιπίοςο, ΘΕ]. οδῇ- 
ἀΐοπς οἰπρο τὰ πόλις ὃς ἕρκος, αϑολιορκωὴ τορι ϑ' ἡμῆυ Ὁ», Χοθορἢ, 
πολιορκούμαι ἕοτο ΟΠ ἀϊο πο πΊ ΟΡ ρα ρποτ  Ίάς Εἰ μπολίορκώ, Χα- 
ΒΟρ ἢ ἐκῶν τὸ σώσῳ πᾶσι τοῖς τονότοις πολιορκοίῖα)» '. ΟΠΙΠ τις ᾿ΐ- 

{π|π|οήϊ ᾿ποοπαπηοα 5 πιοιπι σΟΓρι15 ΟΡ ΡΙΙΡΠΑΤΙΓ, ππολμορκηϑὲν 
σενοχωρίῳ γῆς,αστὶ ΔΗ ΡΊΕ]15 Ρτο Πα: ]ατο ἀς Τιορ. 

ΤΤολιορκή της ΓὈϊιπὶ ΟΡ ΣΠοτ, ντγθίτιῖι ἀοἰπγιιέξοτ δὲ ἐχρισπάζου, 
“Μέσ. Ππο. Τητογοα τοχ ΠΕ ΠΊΘΥΓ15 41] ρΓΟρταγ ΔΏΣΗΙ Ροιτίηα- 

οἶα πι Ροϊΐογοοζες οἰς ἀρρο [ατιι5. 
Τηυλερρκητεκὸς, 5» ΟὈ Πα ΤΟ πα Γῖς. ππολιορκητε οἰ μη χανήμφ τα, ΟΠ  οπαἶος 

ὃς ταπγαΐος πῃ δο παν ΡΊποντ σατι15 ΠῚ ἀν 689} 10 6 2 ΓΈ ΓΓΟ5 Δ ΠῚ 
θυ !ατοτῖα,. 

Τολιορηία ας, ἡ, ΟΡ ΠἀΙο,ν τὶς οσ(οηο, οδίείπο δὐἴαπι ἢ πό ἄς ντ- 
δε [εἰ οχογοίτιντ Χοπορλη Οὐλ}.}.τπολιορκέῳ ἀλώναι, 1) 6- 
τ ΠΗ. ἐς τίω «πολιορκέαν χριϑίςταντογ αά τοΪοταη Δ ΟὈΠαϊοη πὶ 
{πητ σο] οσατὶ, Τ᾽ μεῖον ἀ. 

Τολιορκούνκαι. [ἐς ἴῃ Ππολιορκέω, 

πόλι. [ἀπ ιοά πόλιον, ΝἸοΔηή. Εἴγπι, 

Πυλίος,  γδ σΔπι159 [6 Π1ῃ5.πολιὸς αὐκοέφοαηιις [ΠΡ 115. ]Ο τη. 11. κ, ῥε- 
γεν πολιοῖο λύκοιο ἕσσατο,ἱ «τεφρώσοις δὲ ἃ τίων πῇ ς χροιαξ ᾿διό τη τε» ᾽π- 
4 Ἱπτογρτον οἱ ντ (συ δττ Τατορτ. ΑΡΟΙ ΠΟ Π1]» πολιοὶ κύκοι,, ἤτοι 
οὑσύτεφροι ἡ ἐντιυνοι: τίμιον γδ τὸ ζιον παρ᾽ εἰϑίω αγοις. «“ολιοῖς ἐρίφοις οἱ, 

αἰ ῖ5. πολι ϑρὶξ, πὶ Ερ  στυπολιαὺ τρίχαγοαπιιπι Παρ  ΠΠπ1π|. ΤΠ] οἱ, 
11.3.2. 154. απολιὸς σίδυρος»ἱά οἴϊτ,λαμιωρός. πολιὸς χρόνίθ: 9 ἵπ Ἐρὶ- 
σίδυιΠ. ΘΠ 5 νοτιις.1ἃ οἴ, [δ πιπη πολιὸς αγιαλὸς. Ἀρο]]οη. 

ἘΠοι σολεῆς ϑωλάσσηφ, Πουπογ Πα Δ χδυκῆς δια τὸν ὦ φρόν. πσολιὸν 
ἐρ. ΠεΠοά. «- 

ΤΙολιότης ἡτος»ἡ" σΔΏ τ 65. 
πολιῦχθο,», ὁ νὰ ἡ, σολιοσῶχι θη, ῬατΓΟ 15 οἰ Πἰτατὶς 8ζ ΘΗ ΡΟ γπατοΥ» 

οὐἶιις τατοῖας οἰ αἶτας ἀίσατα εἴν πη τυτοῦ οἰαϊτατβ 5 τατε  [ατίβ. 
«πολιῖχί- ὠθεώνα ΝΜ Ἰπότιια οἰ ἰτατίς ρτα ας. ΑὙ ΤΟ ΡΠ νεφ. τέων πό- 
λιν ὄπατρόψαι τῇ πολιέχω ϑεῶ, ἰά εἴτ, ἀϑίω ᾧ, ΑΥἸΠ14. πολιϑχο ζεις, 
Ταρῖτοτ οἰπτατὶς τατοῦ, ΡΙατο ἐς Γμερ. ΕΠ ὃς Μίποτγιᾶ ἐρίτ ἢ. 1η- 
τοῦρ. Πο ἢ. 

Πολιόα, μ. ὥσω,σαμιιπι [Δοϊ ον Βιιά.1πη ἘρΠ.ροίζοτ, «πολιοῖ, σΔ ς᾽ 6 ΠῚ 
ἱπάιπιοίτ. πολιῶται, ςαιχοίοϊτ, πολεοιυ ται οἱ κρόταφοι,τοΠΊρΟΥ οδηϊ- 
εἴδαι (δοταητοσαποίοι τ, Ασα. 10.3..Δπϊ61. ἥ 

Πόλις, ἐν, ἃς ἐωςγϑζ γΘ-, δνν τς» ὃς ΟἾΠ65 ἱΡΠ: [δ ἀσυν ντῖσ5 ταῃτιΠ]. 
Ὀϊοίταν αὐτὸ τῷ «πολεῖν ἐν αὐτῇ αιὸ ἃ ΠΟμλΐπο5 ἴῃ οα νογίδητατγ. ἴῃ 
οσατίιο πόλιοῖπ ἘΡ᾿ ται πη. πόλιν τε κὶ ἀςυΡίατο ἀς Γορ. πό- 
χις αν δες τείχη, ΤΉΠΟΥ 4 σσολις εἰτείχις"Θ., Τάς πη. ἩοΠοά ῥυετώ 
τε πόληα,τιιοτίγαιις ντεπ, ΑΡΟΪ, ΣιΑτροη. ἀϊχὶς πόλιν ὀρχομε- 
νοΐο,γτ Ψ γρΊ ν θεπι ραταιι (τς Ἡ οΠοα. «πόλιν τριχῖνϑθ- ἵκοντο, 
Πύλες αὐτὶ τοῦ «σολιτεία ίζατιις οἱϊτατὶ5. Α σι του, [0.1.8 ἰιοτ, Συμ- 
φέρει ὃ τὸ σώζον πίω) πόλιν, ν᾿] 8( πολιτείαν τοροἤιογιητ. Οο ἢ- 
φηϊβοατιι οτίδηι οἰμῖτας 1 ατέπὸ ἀιοίτιιγ,ἴρτο Ἀ εἰρ,ἔοτγπια. ΟΙς. 
3, ἀς Τιορῖθ.5ς4 αιιοηΐαιη γαραὶς Οὐ τατῖς σ πιῖ5 ργο τῇ ΠΟ ἢ 
ἄλαι. Ἐτ ἴπ ρεῖπιο; Οπηπέίαις ἰερες δοςοπηπηοάαπάα δά ἈΠΠπ|ὰ 
οἰυτατὶς σοι. ὈΠ1η.11,7. ἐρταπι οἰπίτατειη Δὲ συ ρα! ΠΡΟ Ριι- 
ἰάατειη Ατεῖοῖ. κτλ πόλιν, ΟΡ ΡΙἀατί πη, ἴῃ Παρ ς οἰ ἰτατῖθι155 ΡῸΓ 

Πηρυ]ας οἰπτατοβιντ καϑ' ἡμέομν, ρτο φιοτί ἀϊς. χτ' πόλεις διελυΐ- 
ϑυστινγ ἴῃ ἔτατη υαιιο οἰατατοπι ἀἰ ςεἤπειπόλεε τὼ ἄμφω, ν - 
τγαῆπο ντθς, Τ᾽ τιον 4. ΕΓ οεἴαπι Πόλις {14} ροπιιδοδιίάθα: νηάς 
«πόλεις απ αἰζομῆν ἀϊξτιιπι πουρφιμμακώς, 

ΤΙόλ σμια τος το μάτια γΓ ϑον οι 5) ΟΡ  ἀτιπ1, σα Ἐς. Π Πππν, ΗΠ ογοίου. 
κτλ μικρὰ πολίσματο οἰκούσιν ᾿σι] ατῖτη Πα οἴταπτ, ν 411. 

Ττολισμιάτιον, ὈΠτατ,1η ΤΉ Πα {τ ορρ᾽ Δι! ατη.Οἰς, 
ΣἸΟΛ δσονοίκος, 1] τοῖς ολτεΐτατο 1, ΑΔ [Ὁ 1]. εἴίσαις, κα μεγάλας αἰγαϑε; τε 

ολεῦχϑ,͵ ἢ 

δ : “ἦς. - Δ ΔΆ - ΄ ; 

᾿ Πολις ἢ σ. ΑΙΤΠΟΣ ὃς σοπάϊτου οἰεπτατ᾽ 59 οἰ τατὶϑ Ῥτίηοσρ5, Ν᾿ Ἵ 

“ἶν ὦ 
πυλιοσονόμα βιοταῖ ἐπεκϑρστιυΐυ. ΤῊΝ 

ΠολιανξχιΘ' ΟἸ τατῆς ρ τα [ε5.8ζ τατοτοδζβατζΓΟΠ11556ν 
χτϊλα εὐϑτι! τόν δὲ πολιοῦ χον διεπέφραδε, ( 

τὴ τας, ι ὶ 
Πολιτάρχρςγ55 ὁ) ν 15 ρα θξξιι5.Ὰ ἕϊτοτ. ΑροΙοΙ. ς.17. 
Πολιτεία ας, ἶ τὸ πολίτευμα ΓΟ 4110 ἃς πύλις ἀἸοἰτιιτο, οἴ αἶτας 

αἰτατὶς (τἀτιιυ συ θυ πατί ονοιίτατὶς ν οἱ ΒΟ ρΌΒΉΓα: [πατα9. νη 
πογίατι ρα ῖσα ἰπ  Ἰ Ευιτ  ο οἰ ετα5.91115 οἰ τ τατὶ 8.1 οἰ; πὶ τό 
λεώς ταίξις. ΑΙ σΟἸ ΡἾτιιγ Ρ ΓΟ “ηοσιπηιιο τορ᾽ πηΐης τοέζο οἰτη ΗΝ 

ἡ δὲ Ργορτῖὰ δία οἱ νδιμοι αὐχασι,ντ (οτος Αὐμτοτ, ΡΟ τίς, 414 
Ὁ δαπάςην 110.3. ΡΟ] τσ. τ. ὃς Ρτὸ ἱρίο δάμη πἰΠπτατιοπὶϑ αὐ Η 
τος ἤπητ Γρθοῖ δος αἴ πι}}.} 1.5 σαρ.το, Αὐπτοτεὶ, ἀιίάτιο, " 
εἰς8 Ρουΐτίυ Ἐ Ποτοτιπολιτεῖω τρεῖς 5. ΝΕ [ΟΠ ἢ πολετειών πο 
ΑὐιΠιΐ, Αὐλτοτ.3. ΡΟΠ εἰσοτ.ὺ πολετεῖα “ἴ πίυῦ πόλιν οἱ κοι τέ τα 

ξις τίς ὅδιν. ἃς πολιτεία. τα οὐὸ γμυικώς τηοἀὸ εἰδικώς ἀςοἰ ρίτει πε 
γὸ τὸ πληϑος ωρὸς τὸ κοιγὸν συμφέρον πολιτέσετω καλέπ τὸ Κοὶ ὁ 
νοι(α πεῖσε τς πολιτείας ἡ πυκετεία,Ἰά εἴτ, συτα παι τίτιιάο αἱτῃ 
ἴῃ Βεριδὶ. αἀπιϊαἰγαπέα οπηπία δά γοῖριιρ.νεἸ Πτατοπὶ τότε 
τι ΠΊ σδπλιηὶ οπγηῖτι γογ ρα ποπλΐης το Ραδ, ἃ 
ὃς ν.Ρο].ς.4. καὶ 3 σιώταξις ὅλη βέκεται μὲν ἐξῇ) μήτε δυμοκρατία 
ἐλιγαρχία, μέση ἢ τούτων ὑὼ καλξσι πολιτείαν, ὃς ΠΠ|0.5, τεὸς γδ δ) 
γῶσοις μ(θδϑλον ωρὸς τεὶς ὀλιγαρ χίαφ,αῤιςοχρατίας χριλιξ σις τοὺς 
πλλϑος πολιτείας, ἩΔ41}} 4114: πη σἷ5 αἢ ῬΑ. σΟΥΙΠῚ Ῥοτοῖθαι 
ἔϊαττ φὰς. ορτίπποτι!) ρμοτείζατος νΟσΔηζ » 4118: ΔΕΙΓΘΙῚ αὶ 
Ῥαϊαγοπὶ ἤατιιηι Βείριθ!. ἢς Ποιπο οη. ἡ ὁλώς ἀπεσον μι “" 
πῶς πολιπείαις καὶ τυραννὶφ, ἹἸΠολιτείαν δὲ δῦναι! οἰ αἰταῖο ἀοπαγ δ ηἰνὶ 
ςοητγαγι πολιτείαν ἀφαρειάγει, Ὀΐοπ 5 ἐπύϑειο πῇ Λατίνωνγλώ᾽» ΚΠ 
ὠὐλιον ἐπτειδοὶν μη στωνῆκε τὸ χεχθέγγτίω) πολιτείαν ἀφείλετο, ἰμϑ οἱ 
τίς δάἀοιηῖτ. Οἰσογο ἀϊοῖτ, ας] σἰαἰτατοηγ εἶᾶτο : ὃς Υ 
απὸ ἀπηίττέγα οἰυτατο πηι οὐ σοπτίπσοθαζ 1||5 αὶ οἰ πήτ 
ΚἈοιπαηαπι σοπλμζάγαπτ, ἢ π Θα ἢ ἰἰσορας οἷα! οΠῃ 
ἀπιατσιιαι οἰτἴτατιιπι εἰΐς οἴποια, Ιου η να διοτοπί γΟΓ 
ταῦ ἴῃ ΟἸαιϊο» ρεγερτίπίτατίς ἀσσἀδαάτις, Ν1ἀς Πόλέσε ἢ 
λιπεὶδυ ἐνεργέω, ται} 115 οἰ τατὶς Βιησοτ, 411. ΤΟΝ 
πῆς διαίτης γιὰ οἴτ,ρτο νῖτα τατίοης ἃς πη ἰτατο, Ογγίοῖ 
“αχέως δὲ τις εἰς πίω ἐκείνων μεταςἡσεται πολισείαν τὴ βίον 

ψιάο διιϊάσηι ἴῃ ἀϊέϊζίοπο Βίζθ.. πολιτεία κρφιϑεερωτέριᾳ 9 

τίου σοπποτίαεϊο. ἕτως ἔστω σοι πεῖς βαπῆιςης γκαν τῇ 
εἰ χη 9» δ ἡγε τοῦ βατῆίσματος διυΐαμις ἴση, ἴτα ὃς τἰδὶ 
Βαρτίίατοτγ, αι] ται οτῇ ἃ ἀπητη! πγατίοης ἐχος 1 8 
πτθῃ Ὀαρτπηατίς νὶς εξ 9 Ναζάηζοη, ΒΑΠ], τίω χτὸ τοὶ 
«πολιτείαν κοιτορϑοῦσι γ τοξὲς [ σότγιης ὃς ντ ρα οἵξ ἴῃ 
11] Πατεῖ ἄτι δἀπιϊηἰ γατίοπς, Ἐτ ἢ] ἀἰχίτ,όυσεξ, 
ἃς χδ' τὸ ὄναγζέλιον πολιτείαν, ϑιπηρτα οἰἘ πιεσαρ ποσὰ ἃ οἴ}, 
ἀτηϊις δα πἰ Πτάτίοπο ἀςσοπτῖ: παι ἴῃ οἰαἶταῖο δ, 
τὰ Οὔλποϑ γοτίποπεαγ ἴῃ οἔβοϊο: ΚΒ εξτέσιε ἀἰχῖς ΠΌοΓ 
τεία ψυχὴ πόλεώς ἴξι 5 τοσπαύτίω» ἔχουστι δυυΐαμιν 9 ὃσίω αὖ 
φρόνησις, ; 
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πολίτευμα, τος, τὸν Τρία ΒΕ οἰ ρ. Δ ἀπη π:Πτατίου δύ σοι δ Π1Πη} ἐν 
ἀἰ,ντ ἥθ πολιτευμάτων τὸ μὴ αβιςοκρατικόν., το ἢ βασιλικάγ, Ἑ Ἢ Ἢ 

4{π εοάεπι πολιτεία, οἶς Δἀπυὶπ Ἐγατίο, {πατύιαιια οἰμήτα 
10 ἃς οἰαἶτας ἀἸοίτιαντ Οταοῖς οὐδε πόλις, Μιᾶς, 

τ οτ.". ΟΠ. πολέτευμα δ), δεῖν καὶ πολιτεία, ἀϊχοταῖ αἰ 
«πολιτεία πόλεως τάξις. ΠΥ ΧΊΠΊΙ15 πολέτείαν δδιαδαν πσηϊῆς 

᾿τᾶτε ἄοπατο δέ πλπί οἰ ρα ἔισεγογιο ᾷ οἷ σοητίρίς 5 
μάτος μετέχᾳν ἀϊοἴτιιτ ἀριά ΡΙΠτάτομιπι ἴπ Ἀ οι ἰὰ οἵδ» δὰ 
ἀοπατῖ, πη οί ροπὶ ἤοτὶ, Ετ εχ Αροίζοίο ἀϊχῖς ΒαΠὶ 
λίτευμοί ὅδιν ἐν ἐρανοῖς.. 4 τί) στίρχψ, «αὐρωσείνπων σιυλτ , 

μώσι» ἰᾷ εἰξ. αὶ τα [ε σεγιητ νὲ ἐαα]ὶ σπιιηὶςῖρας οἷ 
[ξηἤιπὶ ετίατι σγῶοα ρηγαῇς δἀπιϊτεῖτ. δὶς Γαισᾶς Α 
Ῥαλ] πὶ ἱπάπιοῖε [οαιιοητοιη. Εἰ γὼ σάσῃ σιωειδιέσει ἃ 
λίτευμω τι ϑεῷ τᾷ εξ . ἐρο οὐπηὶ σοηίοϊδητία θομᾶ ἃ 
Ῥειιπὶ τὰς σοί τ να Οἴσοτο ἀϊοῖς ἴα δάιιοτῆις μοπηῖποδ 
πόίαιιο νερὸ [Ὁ φοημθγηοῦ οἷ βογΈοΥ ὁπμοῦς ἡμεΐςι, Οὐ ἀ ριπδι νην 
ἀς εἴξας ἢ ἀΐξετες. Αροίοίας 9 ἱρίς παὶμὶ ουππίπο ΘΟΥ ἀρ 
Πιηγ,ιιοά ἔγηοογο δηΐπιο Ὠεο ἰδγιογί πη κὸ ὅτι ὁσίως ἢ ἕω 
πῆως τῷ ϑεῷ ἐλοἰηρέυσει καὶ ἐλειτούργηστι." Οἷιεπὶ Ιοοῖμτι ἴτὰ Θτύθ5 0 
Τίτ5 ο[Ὁ πυίτατιις εἰς βαστλ, Οἱ ὃ ϑείνατος δυεργέτης, κὶ γὸ ϑά πον ΑΛ ὅν; 
ψει με ὡρὸς ϑεον, ᾧ ζω ἡ «πολετευορα)ς τ γἱ το ὃς ἀςίδτι γ᾽ ἃ τ: 
αὖ ἐμῇ λειτουργία καἰ ὠροσασία. Πολίτευμῳ οτίατη τγδηῆαζο ΠΡΟ Το}; 
τατοντ ἀρυὶ Αροίζο τι 3.44 ΡΒ ρρ οι  ἡμδιυὶ τὸ πολ ἜΝ 
ἐανοῖς ὕπαρ χοἰ εἰξ,οἴαἴτατεσα σαείτπι μα θθπηις ἐ ντ ΟἹς Ἀνιαὶ 
χὶτ ἀς ὕάτοπε 2.46 1.6σ. [τὰ Ζυπιπὶ οττα Ὑ μίσιυϊαπιις ἢ 
υἱτατοπὶ ΚΒ οἰπδηὶ μΒαδιτ. Ετ πος ςοττὸ ααππὶ απ ΓΟΓΓΟ 685. τὴν 
ἤπλιι5, 46 ταπηθη σα Π πηι πὶςῖρος ς Ποῖ πιαῦς ΤῸ τευ! ΚΟ τς 
αἴζιτο σοηΠΙΪΟ » οπιηίσις δἀπιϊπιτατίοης ὅς ἀξία 
νὰ ἴῃ ΟἾἨΝΠ Πάτα 9 σομΠ]1ο ἃς ἑατίοης [Πιο  ΡΊταΓ . γτν 
οἴ Πγ115 ολὸ ΡΥ Φεΐφμ6  «ουάμλεο φρο’ πιθμέθ. ΤοιοϊΑπιιδ 5 μι 
μιὰν δὴὴ τῷ πσολιτεύματι τούτῳ δέον 9 αἰεςαυρώκατέ μελᾷ τῇ, ἡ 
τῸ ΠῚ οἰαπὶ ἀοδα  Π οτὶς πχὸ ππαΐτς σοηςαἰτὶ ἔαοϊποτβ ξ ᾿ 
πογατοιογηςὶ [ Εχι ες, Ομίσα πῃ Ἐρ᾿ΟΙ. Μεγ αὶ (ογιδι 
Ατοβοροίίη Βοίξεπι ἤπμπ|ν ταπῖοπ μούρί τα! ταν μμπὶ 



πο 
Αἴ, τη ἀέπηις ἀἴςατ ἱρῇ, ἢς ΟΠϊοηοπὶ ἤιδει νίςο πὶ ἴη- 

ν᾽ οἰ [οὶ ςοη Πιου {ς :Ο δι μῷν οἰοῦ, Ἰη αυιῖτ, ὅτι εσὲν πείσε- 
οτος ὧν τίν ψυχἰιὺ ὑπὸ μωρίας, ὁμαῖς σ᾽, οὐ δ αὐοὴϑ χαῖρε, 

ἰϑιὼ πᾶτο τὸ πολίτευ καγἷ,ηο {Ἐγὰ τα της σα 5 ἤως τὸ5 ἰτὰ 86: 

τὰς ἄταιις απ η Ἔγοτιιγ Γιρίςητοτ ὃς σοηΠάςταιό, [46πὶ ἴα 
αι νογθο Πολετάν ει ἵτα ν ἤις οἰἘ, Πολιτάνα δι ὠρὲς τὸν τυ- 

τὸν αἱ ἡ πρότερόν σοι ἔγραφον πεΐϑον αὐτὸν ὅτι ἡσυχίας ἔρας αἱ ἐσμῷ. 
τ Ρίατοηϊ, Μέλλω γδ τοῖς Διονυσίοις ὅ)ητί ϑεάϑου τῷ τυράννῳ, πολι 

γος ἐκ πολλ αὐ ποπῆος ἀντ γγυέῶχ, σαιιτὸ πη] τιι5. ντ ἀριά 
οπιηὶ (Γρὶοἴοης νασάτοιῃ. Ν᾽ ἀς Πόλις ὃς Πολιτεία, πολι- 

τα Οἴσοτο ἀς Οὐίαγς ἰοαιοη5 αόζα νοςας. 
ομα! το ΠῚ. δ]. σατο, ὃς φἀπλϊηἰ το Οἱςοτ. τοὶ πολιτικοὶ τοράτ- 

αὶ διεικωῖ, το  ρυ τα ἀπ)! ἰ Πγαη 45: [π}4 115 ̓ πτομάο, πηιιηΐα 
2 ΝΕ τθρέοι πα οἐἔγατι. Ασομ ας, πολέτευον- 
Αγ οτ, ἴῃ ΡΟΙ͂τ. πολιτεύομαι τίυ; πολετεξαν » γτοΥ οἰ 11 

Πγατίοπον Ρίατο ἀο Γ,ορίθι!5. πολυτεύομαι πολιτείαν αϑοῴ- 
ἀιῤη. Ετ οἱ πολε τ δυό μάν οι, ΓΟ παρα ] ἰσαπη τγαξαητοσ: αι: 
μι ΠταΓ οἱ ἐδιώτω ἱα εἰξορ γιατί, Γλοπι τ᾿, ἐμ πεπολι 

ὧν ὄυϑίωσαι. [6 ΠῚ, τοῖς υὑαδὸ ὠντε πεπολετόυ μῆϑοις 2 4.1] οἷτις ρατ- 
ἐγαθτο! ἀςπὶ οπιοῃ. ΙΠολιτεύομωι ἐς Αἰ ̓ ς ἔπη- 

ὝΡΓΟ ΠΉΙΠΟΤΟ ΠΊΘΟ διιῃρ οὐ διαιτεῆαι. δ΄ ΡαΌ 115 ἴῃ Α- 
23. ἐγὼ ποίσῃ σιιυειδιησει αγα ἢ πεπολίτευμαι τῷ ϑεῴ,ορο 

παὶ δοπίοἰςητῖα θομα πηιπογα πο Βιπέξιις ἤιπὶ Π6ο, πο 
τοῖς Βυάατιι5τηος αἰτοῦ ἴπ ἀϊδξίοης πολίτευμα. Πολετεύομαι» 
ΒΕ ὧἱ ὕομαι, πηοίϊοτ. ντ οἱ κράτιςτοι πολ εἶν᾽ εἱ δα ρεσιν, δ αὐ- 

ὐ μῆνοι τῆς ῥώμης πολιτευεῶτο! «δὃ δηρόν χες» κατέφυγον δὴ 
νΟἸ α τ} ΟΡ τ πιὰ ποη Ρατεϊτἰοης ΠῈ [δ ρογηϊο 6 ΠῚ ἴῃ 
οἰπαπὶ ἱπάτιςοτο Το θιιπος οἰ ςδὲς5 τατῖ)δα (τη 1} }π1Ὲ} 
ταητι τάς ττολίτευχα. Οἱ τεἰναντία πολι τόδυδἔδυοι, ἐγ ηοί, 

» 41] σοητγατίαπι ξαξξίοποπι (δ αιμΠητιιγ : αι αἰτοτγὶς 
Πιιάεητ. Πολετευεῶτι. εἴτε ἂς νἱιοτο αριά ἸΝαΖαηΖ. 
ποης 14. σοι Π}} δαγάϊσοηῇβ. ΡΓΟ ὀχοῖοοῦ 7» ΑΡἢ- 
Ῥτοδδίοτιατι ἔδρα ἰεθίταγαριὰ ΤῊοΡ ΙΝ, ἴῃ Τη{Π|- 
1ῖδιι9. Πολιτεύεῶτο ργὸ ἄσετγο ἃς ν Ἔγίαγι, [ποίαις ἐς 

» ἄσιτος ἔς νεκρὸς ἐν αὐτοῖς πολιτεύεται, πολίτεν εὔϑτε! ἐν δημι--: 

τίατὶ ἴῃ ἤδτιι Ρορ]ατὶ, Αὐ!τοτε] ἰὴ Ἀ Ποτοτ. πολιτόυέ- 
οχρατία ἱπ ΡΟΡΟΪ ρτὶ ποῖρατιι αρ6Π5. ΠῸΟοτγα. πολι τό δ- 
πόλεσι, Ατὶ οτ.η Ροἑ τὶς, ν ογίαει ἴπ σἐτἰτατίθι!ς. πόλε- 
ἕμου πολιτευὸ μῆνοι, Ὁ6 114 ἐχ 6 1115 (ογεητος, ΑΣ (οὨέη. πε- 

καρ, τπολιτεύομαι, ΡαΓΠιιὸ ΓΟ σι θεγποτ ]ατο ἘρΠο.7. 
αἷὶ πτισ ων “ἦν γυιῦ πόλεων ὅτι κακωῖς ξυύμπεισω πολιτεύονται» (ὅ’ 
τορι] ς. οπτη 65 αι: παης Πιηὶ ἱπιργοί σὰ σι δογπατί. 

ἵπειϑ οἵγοικοι γῳϑ' ὡς ἕκᾳς-οι πολιτευόμῖνοι τυγχ αὐϑδτ,]} ἶς- 

δτογοα ΠΠατιμπι ρτο γί ρτο ΠΛῚΝ]} γοριητιγ δ πολετόνο- 
 Ῥίατο ἀς Πορίθιι5. οἰαἶτας γεξξὲ τη (Ἐἴτιῖτα δέ Δάπηϊη!- 

αἱ οἱ το {Ἐγαττι5.9 οἰετατὶς ἀπ ηἸ ἔτάτοτος. στοσογ. Ο- 
ἸουΑἰλὰ εἰ τίμησον μὴ πάντας πολίτας τε "ἡ πολιτὅυτας κἰ ἀἰξιωμα- 

ἱκετόύοντας͵ 
,μμ, δύσαν,ττ. δ αε) 1} Π| τὸν ποροτί οτοίορο Πιδ Αἰ σι γθριι- 
ζω χ7) τὸ ἔΐϑος τῇς πολιτείας, [πτοτρτ. ΤΒΠΙΟΥ ἃ. ὅς οἵ “ἴθ᾽ πολι - 

ὦ δ. ντ πολιτόυεἶϑτο! εἶα αἰ χ ὄντων καὶ αἰδλεστηκόταν, χακώς ἐς 
δὴ ἐπολίτευστν ; ἴῃ ἔπατι ρογηὶοί ἐπὶ ροογιισς, πολιτάσει 
ϑηκιοκρβτίαν 5 οἰτιῖτας ΡῈ ἰζατιπὶ ρΡοριίαγξ δά πηι ηλτγα- 
ἰογὰ, Πολιτόω οτίαῃ ῬΓΟ πϑλισόσομαι [απαϊτιιτ, ἧτερο» 

πίΠγο; πη ρ [ἔγάτιιπι ρετο. Χοπόρβοη ἴῃ Ρυϊ πιο, Ελλίκυε- 
πρὸς τὸ ἴδιον χέρδὸς πολιτόνογτων, Ὑ ΠιτΟΥ 14. τῆς κοινὸν πολι- 

δ δικει 

ΠΑ 

ἰ), 

ἡ . 

ποἰμἶτα5. Ἡοτοάοτυ. 
δι οἷς ρορυ τὶ 5» πηππίσορα. Ρίατο Ἐρ᾿οΐα σοόντες ἃ 
ἐμοὶ πολῖται» ΑἸ Πο πίε ες Ποῖ οἰιο5. ΑἸππηοηῖις Δηπἰη- 
ατριώτης, πολίτης ἀυτῴῷ κὶ φίλος, Τίοςτ. πολίτης ἀἸΟἾτιΓ ΠΟῚ 
Ἂς ΑὙΠΟΡΠ. ΓΠτογρ. ὃς ΡΗτγ ηἰς. πολί τίω ποιεῖν» οἸττατὶς 

ὉΠΑΓΟ, ἴηταν οἰκο 5 Δα δ οτο. ει η. πολέτες ὠσοσ- 
μ]ν ἴῃ τ ἘΠῚ οἶτιο5 φάοτίθετε. πολίτας ὄντεις ὑπ εὐέξατο, 
δῖος ΟΧοορὶς 7146 π|. αὐδοὰ χρηστὸν ὄντα κἡ δίκαιον ἐδεὲνὶ κακ αὖ 

ἔεται «δὺ σεαυτῷ πολίτας εἰ μυυε ὅτι καί αἷρ ἐ δικου μᾶμον ν ν τι} πὶ 
Οθιιπι ἃς ΠΠππιπὶ αιαηαιὰπν ἱπτατγία [ας ΠΠταπὶ ηι1110 πιὰ! ο 

ΤῈ [1105 οἴτιες Δξῆςοτα ριιτας, ΡΙ ατατα.ΐπ ΡῸΡΙ ς. 
1115 (οὐ ςητίᾳ Οἱς. ἴῃ Κ μοτ. οἰ} {1τ45 Οὐ αι} Π14η. Ρίατο 
ΟἿ α11}15 ἔλοιτας. Ατιξοτ πὶ ΡΟ τογατῖο δοπὲ ἸηΠίταδ- 
Π.ΪΠΠἘγαπία: οἰττατὶς : Βαης ἐχοι!τατοιη γεσεπάα οἱ- 
ΟΡ πεηΐ ἔςσες ρεϊποίρα5,(οΠατοταδἶπτὶς ὃς Ιερπὶ ρε- 

ἸΟΓΙΙΠῚ πηιΠτις εἰς (οἰ δητίας ντιΐος ἱπάπισεγθ, πιαΐας ἀτῖος 
« ν]άογο πα αι ρατιιπὶ » 6111 Π11818. οἔ ἴα συϊας- 
ἴπρίιεγε » πὶ [τ] ιις ; ρατγίθσιις ἔδλ} {1450 ογάτοσίθιις 
το ἰδρας 0 ἱπτογργοταγὶ απτ᾿ ποιϊαθ (ογίθοτε 5 414 (α- 
πηραιΐάηις ξιροπάιιπι ἤτ ̓ ηἀἸςάτο, Ομ οα υτοπὶταη- 
{τὰς νἱχ ἴπ ν πὸ γοροτιτὶ ροτοῖ, μαδξητ 1)» 410} ἱπηρεγδης 

ἴτο 5 4ιια  οσιι[ 5914 εἰς (ἀρίδηζος γῖγο 55 4ιϊοτιιπι 411) ντάξε 
ἀμο 145 δὲ ἀητι τηΐτατο5.4 1] Ἰη τίτιιτα πναίοτγιιπη,4 1} πλοτοβ, δίς 

᾿ιοτι ἀ ἢ 6 5.41] 1115 σδητίτιπι ὃζ οἵ1}}} 676 }1} ἴπ 5 ΡοπτΙ Ποίτπὶ; 
Ὑῖι 5 Θχοτγοϊζατίρης ὃς ΕΧρΕγΙ ητΙ  αἰσταπτιῖτ. σπιλὶτίκυ γο- 

πνῶ 49ς 
σαὶ Ἰάοπι Ατποσ. ἴῃ Ἐ Βοτοτίς, τυ αὐρὶ χὰ πείϑη πορφγιματείαν, 

Πολιτικοὶς, Κ Οἶ 1 15, αἰς εἶθ. το] ΡαΡιροτοηα: Ρογιτϑνα 1 τοπυ ρα 1 - 
φατὴ βου το ἰδιις ΠΟΒΟτΙὶς ἐπ᾽ ΡΠ 1οἶτι!5. οἰ Ἰτατὶ γε ]]ς ᾽ δημο-. 
χρατεκὸς 5. οἰ. {Πδιις ὃς ρα! στιὰ ῥγϊπατατύπγαιις γογαπὶ αι- 
πη ἢ [Ἐγατ! Ομ ἀσσοπιπιο αι: Οὐΐ πεῖ}. ἴπ Ρτς εις, [εΐ5.1, οἱ πο-- 
λιπικοὶ οι ἐτατιιτη πιοφογάτογος, Ρίατο ἐς Τιορὶθ. ὁ πολιτικὰς λόγος, 
Ηετιπορθη λόγου που πολιτικοῦ μέρη, [ἀςΠῚ.οἱ πολιτικοὶ Ἀ67, »ἀριά 
Τίοοτνας. [Ἐγπιοπος ἴοι ογατίοηςς ἐς ΓΘΡΙΡ]. σιδοτηαηάα ρτα- 
εἰρίςητος:ῆς Ἐτα ἴα. πολιτικὸς, ἐνατγώνιθο δυκανικὸς, ΕΠ ογΠΊοΡ. Πο- 
λιτικὸς βίΘ-, Ἰἀςπὶ οἰϊ αιος ὃς πρακτικὸς, 1 οἴ, νἴτα αξείια, νἶτα 
4118: ἴῃ Δέξίοπο σομἢ ξίτοντ ἴα θοῆς πτογατα οἰαϊτατο»᾽η αι ο- 
τοις Ὡοπὶ οτῇς ἃς οἱ βί- λογικὸς, ὁ καὶ παιδευτικὸς, νἶτα ἴῃ Οτίο 8ζ 
{πτοτίσιντ 418: ζΟπτουΙρ]ατγῖχ δί ΓροουΠατῖτια, θεωρητικὸς χὸ φύσε- 
κος βίθινοσατιγ ἃ ΡΟ] ]Π τος, πολετικζωὶ αῤχίω' καμίζαΐειν, γε Δ Πα 
τα Ρ Π[Ἔτάσιτη ἰπίτο ΡΟ Ιγ Οἱ τι. πολιτικαὶ διωωείμεις, ςορία: οχ γηα- 
ἀιιά αι οἰείτατο, ΑἹ (Ὁ Πἴη, τὸ πολέτικον, οἴα!16 ἱπ πἰτατιι πὶ 9 Οἷτι1-- Τὶς γατῖο, ΡΙαταγοιης ἱπ Πγσαγρο » τὸ πολιτικὸν ἐἰχοῖσιν τ πολιν, 
οἰ ουΐα (τις οἰμ} 115 ἀἰσ αἰτας, ΡΙατο ἀς 1 ερὶδ. πολιτικὸν πᾶν, ο- " 
ΠΊΠ65 Ροριιαγδς. πολιτικὸν κτῆμα, οἰτ}}15 ρος Το ὃς ρορυ]ατὶς, 
πολιτικὸν ζύτημα 4114. Ηοττηορ η. ταὶ πολετικαὶ διοικεῖν, ὃς ταὶ πολι- 
τιχοὶ «ορ οί εἰν, ριιὰ Ρ]τοη ἐπ, ἵν ΓΕΠΊΡ, ρόγογς ὃζ σι σογπαγς, πεὶ , " ᾿ πολλὰ Τα πολιτικῶν ἔωξφοτον, ταιἶτα δὰ ΓΟΠΊΡαΙ]. ροτεϊηφητία αᾷά- 
τηϊηΣγαῦδητ, 

Πολετικως οἰ Ὠ1] Ἰτοτ, υτθαηὸ, ἐς είως, ᾿ 
Τολΐτις, ἐδὸς υἷ. μας οἰ ας. 
Πολετισμος, ὦ, ὁ τα ϊατίο τε ριιδ. δι} 4. τὸν πολατισμὸν ὀκτοπίζων, 
Πολιτογραφεῖν, ἴπι ΟἸ Π111ΠῚ ΠΠΙΠΊ ΟΓΙΙ ΠῚ αἰογϊ δεγοχοϊιίτατε ἀοπατο, [π 

αἰμτατοπη αἰ ίςοτγς, εἰς ἐδὸ πολέτας αναπρίφειν : Ηοτδο τς Ηογ- 
πιοάοτο. Πολετογραφιΐν ὑμῖν τὸν ϑεὸν ἐχ ἩΓρακλείτω, Τοίδρβιις ἴῃ 2. 
ςοητγα ΑΡἱοῃοπΊ, Πολιτογραφεῖν δεεὶ ψηφισμώτων ξένων ϑεωνγ τὸν ὅχε-- 
τῆδεἰον,ἶ, [λςτ Ῥογοστιηα ἴῃ οἰπίτατοπη ρἰ οι Γοἶτο αἰοιίσοτς Να- 
ἄς Ραἤπιπιπη Γολετογρα φεῖεϑειἱ. εἰς ἐξ πολίτεις ἐχααφοῶτι,, ῬοΙα- 

᾿ς, ΟἹ. ἐπολιτοῃραφ ϑ'η»ἶπτγα οἰπἶτατῖς ἀϑηδτιις οἵδ. 
ΤΙολιτοκοπτεῖν ΟΠΟΊτΟΓΟ οἰ π6 59 8ς ; 
Πολιτοκοπία, ΘΩΟι [0 πιο 41, ν ({ς ἀριιά ΡΟ ΪΠο. ὶ 
Πολιτοφϑύρρς . οἰμδιι5 Ροτηϊ οἰοἤ 5 9 οἰαϊτατὶ ΡοΙξογ , Ρίατο ἀς 

Γεριῦ. 

Πολιτοφυλαες, οἰ 11 ΟΠ ο 65, νγῖς σοάος; Ατἰ τους! Πδ τὸ ὶ 
ΡοΪ τι αρ.6. 

Πολίχνα, ἡ γ τ 5»οΡΡί ἀπ π|. ΤΠ Ππον ἡ. 
Πολίχνηγης»ἡ να ρ ἃ Αρρίδη ἐν ἐζερικῆ, ὃς , 
Πολέχνιον»ε, τὸ, ΟΡ ̓  ἀ{πππ|» πολὺ δριοῦ, Ρίατο 2. ἄς Βὶ ΘΡ. κοινωνοὶ υἱμἷν -“ 

πῇ πολιχγίκ γιγνο μῆνοι, Ἷ 

Τιολιωδης, σα οἴσοπς Εις]. ΑἸοχ. ΑΡΒτοά. 
Ἰπολίωσις. εως.»),οΔὨ 1165. [δ 4 ̓ πηπιαζιιγᾷ νἱτίο Παζιγα. 
ΤΙΟλὰ οἱ, αὐτὶ πολὺς πιο τϊπη. ΧΈΠΟΡΗ. πολλαὶ υἱὲ ἐπαινέσειντες 9 πολλαὶ ὃ 
δεξιωσεί νοι τὸν Κῦρον. Ξῖς ΝΊΓΒῚ]. πιο τα ἔς (ς ἱπδιιίλησηρτο πα] - 
τίύιπι. Ετ πολλαὶ αὐτὶ πὮ χΤ᾽ πολυ τιῖτα οΧ Ραττονἔγειιοπτοτ, ΡΟ; 
βεγὼ ρ! πη ηιι6, πολλαίμες, Ἡοτη. 1144. β, ὅθηῤῥηματικώς, ἔςει σ᾽ τς 
τικὲν, απερ τὸ πότερα αὐτὶ πὰ πότερον. Ματιῆ.σαρ.9.νηςυο μὴν πολλ εἰ, 
ἔξρε ᾿Ἰοϊπιπαπηιϑ. Ασἡ ΠΌΡΕ. Ἰη Ρ[ το, ὦ πολλαὶ διὰ τεῷ δεαπότῃ τευ- 
τὸν ϑυμὸν φαγόντες πολλοὶ χρύσημος,δζς 1.17) πολλαὶ, ΠΟ ΟΙΈΗ. πολλοὲ 

πολλῶν δπορέα, δζς.ν Οἱ ἴπτα  ΠἸρίτιτ χτ'νντ Πτ χτ᾽ πολλαὶ ρ] ον ἅι16» 
ΡΙατο [μορ. εἷς πὸ πολλά, Τάς πη. ΤΙ ΟΡ Πγαίτι5 ἀϊχὶτ τὰ πολλαὶ ςαρ. 
11.115.3.Ππἴοτ. 

Πόλλ᾽ ἄῆα ἀϊειιης Οτα οὶ, ντὔλλ᾽ ἀπα, ὀλίγ ἀἰἤα,αοῖ αἰ Πα, τοιαῦτ᾽ ὧτ- 
τα. αυΐθιις ΑἴἼα (ο] ὴπιὶ οἱ ραπτία: σγατὶᾶ Ροπίτιιγ, Αὐἰίτοτ. ἴα 
2. Μοτδρηγ , τῷ 2 πον ἀῆα ὀμοειδή δ). ἐδέν δία ἐβειςὶ, ἐχ ὑπ 1τῖ5 
αια ἀ4π|. ᾿ 

Τπολλαγόρασος 5 ὁ πολλαὶ ὠν ἐμῆν(8- γ» πλιἶτὰ ςοξπιεπς. ΡΟΙ ΙΧ οπιαχ 
Οδζοηὶ. ; 

Τολλαύίκροτ οἰ γ Ρἤη ὃς Α οἷτοὺ, ρτο πολλἰκες: ντ ὄπιϑεν ργο ὄτπιϑϑ᾽εν; 
ἱπαιῖς Ηςποά Ιπτοτγρ.ντίταν Ἡοτη. 124. 8. 

πολλάκις. ἴπρεν ἰμδίπάς» ἐγεχιδητοῦ, [σρεπιιπιθγο. Ρίατο ἀς 
ἈΘΡΙΘΙ. ἐσταν «πολ ἄκες τυστεύ πίων ἐποίησε 5 τε ΠῚ ἔπΊ1 ΠἸαγοπὶ Ω10}- 
τι ρ ἐσδειῖτ. πολλά κὲς τοῦ μίιυὸ ς. Χ ΘΠΟΡ Ν. πολλίκες τῆς ἡμέρας  ΟΔ28 
1.4. 

Πολλαπλάσιοι ρτο πολλαπλασίως, ντ πολλαὶ ΡτῸ πολύ. διιηῖ εηἴπὶ Αά- 
ποία ἱπ γοςςπῖ Ρ᾽μαγα ῖς πιιπιογὶ σοηξογππατα, Χ Θπορη. ὅσας 
διαὶ τίων ἐγχροίτειαν πολλαπλάσται εἰς τὸν ὁ απ εἰτοι χρόνον ὄυφραγγον ταὶ, 

ΤΙολλαπλαστια εὶς 1 {{|Ρ ΠΠ|σᾶτι!5. 
Πολλαπλασιεισμο κοὐ, ἐπ ΡΠ ἐσατίο. ἷ 
Πολλαπλαΐσιζδ.2ου, ὃ, ΓΛ] ρ᾽ εχ. πηι τι ρ ἐσατιι5. πηα]τὸ σορίοῇοσ, 

ται τῖς ραττῖθις πιαὶ Οὐ ἴσοτ. ὨΠΙΓΠΘΓΟ ΠΟΥ 5 πολλώ πλείων » Ατῖτ 
(οτίη Ῥυαάϊς, Οςηἶτιςοπηραγατ. πολλαπλασιίθ.- τοῦ ἡ μετέρουγπτα! - 
τὸ παπιοτοῦοτ αιὰπι ποίτογ, ογοάοτιις. πολλαπὰ ἐσιοι “ ἔγαν-- 
πίων, ΡΠ αγ 5.1 πιιογ ἀϊ ἀς5. πολλαπλασίες πας ὠφελείες, Αἰοϊάαπιαϑ. 

ποϊλαπλαΐσια χρὴ μάταν Ρ ῈΓα5 ΡΕςιπίδ: 5 πολλαπλὰκεῖσια τοῦ - 
σων, ἰνῖς τη ι]τὸ Ρ]τιγα. ΧΟΠΟΡΉ. ταύτα πεποίηκε κ' ̓ δνα τούτων πολ 
χαπλείσια. ῬΙατο ΕρῚ{π.7.4Ἰχῖτ 5 πολλαπλασίαν ποι εἴν τίωυ ποτε εν αἰ- 
χίων 1. πα τ  Ρ σατο ρατεγητπη Ρτιποῖ ρατιιπη. συὶ 3 πεζίω διωυα- 
μὲν ἔχων ἐν ϑένδε ἔρχ)", αὐϑ'᾽ ἧς πολλαπλασίαν ἐγλίω ὧι αὖ δεξα,ο) Χεπο. 

110.1 Ρχά. 
Τοτὰ, ἢ. ΤΠ 

ΟΝ, 5: 



ᾧν Α ΠΠ  ὙΒΎ 
πολλαπλασίων, ον Θ.» πλιὸ ἐπα! οτοπαι!τὸ ἑορίοπον, ΟΠγγ (οἱτο. αἰθὰ 

ἱερώσιπολλαπλασίονι χρόνῳ πη τὸ ππαϊοτὶ τοσηροτο ΡΙατάτοῖι. ἴῃ 

ἈΡΟΡΕΙ ΠΟ τα το ἘΝ ἣν 
πολλαπλασίως 9 πλθ τ ρ ἢ Ιοἰτοῦ 5 πλα ρ!Πσατό, ἀϊοίτατ ὃς πολλα- 

πλαίσιὰ, 
Πολλαπλασιώσαι, 8ζ πολλαπλιάσιαάζειν, τη} τ ρ!Πσατο, τα ρ Πῆσατο, ὶ 

πολλαπλασίωστς ) ΤΔ0} 1 [ἰςατῖο, Αγη τοῖο. ΠΌτο ς. ῬοΠτίσοτ. ἐαρὶ- 
τε οέζαιιο. ᾿ 

Πολλαπλό- ὃς ςομττ δζὸ πολλαπλῶς, 5. ὅς τημ τΊ ρ[οΧ 9 αλΠ] τ ἔα 115, 
ΡΙΙηπαλέμζολ Θ᾿ ΡΊΔτο. ΟἸσεγοΝ δή οπίπι ἤάδιπι εἴϊς ροτόίε 
πλΠ]ΡΊοχ ἱπροηίαπι δὲ τοστιο [1Π|. 

πολλάσημος νατῖα Προ ἤσαπε: νπάς Πολλασήμως 7 πλυἶτα ποταπάο; 
0 414].:.Οταπι, 

ὙΤολλα χ “911 γ] ἔα τα τ Ἀδ' πολλοιὲ πρόστοις, γι] ὁ. Ρ4ΠΠπ|5 πτιἶτ|5 πὶ 
ἸοοΙ 5» ΑΥ συγ. πολλαχῆ τού μαᾳς-οὐ, ρα πὰ ρον νθογα, ΟΔ2. πολ- 
λαχῇ σκεδοίννυται γ ΡΗΪΠΟ ἐς πλιπάο. θη πολλά χῇ 5. [115 πιι τς 
ΤΕ 115. 

Πογλαχόϑεν,αχ ΠΕ Ϊ τς, πλα τῖϑ εχ [ο οἷ55 πλυϊτῖς οχ ρατεῖθιι5. ΡΙατο 
ἘρῃΠν.7. Πολλὰ χ όϑεν ἐχώρφωω οἱ τοιούτοι λόγοι, ἁναἶτίς εχ Ιοςῖ5 τηά- 
παῦδητς τα 5 ΓΕ ΠΊΟΤΕ5. Ι 

Τολλαχοσε, αἰ πλαΐτα ΙοςΔ»ἵπ τπτἶτῖ5 Ῥαγτίθιις, 
τπορλαχϑ.ἱοοῖς ἰ σοταρ ατίδιις, πτι  τἰς ΓΟ ΟἿ 5.0 α Πτπι, Γεροηιπῖε.- 

το ἔγο ιςητογ πολλὰ χύ «Ααἰ ποτ άς πλιιη 40, πολλαχά γῆς, πλμ]τῖς 
1π ἰοςῖὶς τοῦτα 

Πολλα χώς»Πλ τ| ατἰατγατῖο πποάο. Τ ΦΟΡΆ. ΜΠ ογ. ἢ δ. τισαρ το, 
πολλὴ διαφοραὶ πολλα χιύς, ΟἸςοπιςάς5 ᾿ῃ ἔρῆατα. τῷ κόσμε πολλα- 
χιϑς λεγουήϑενοιιπη αλάτις πα} τ 4 ἀϊσατιγ πιο ϊς. Ἰτοτη πολλαΐκας, 

Πολλὴ . ἙατηΪη.. τοτιπἰπατῖο ἃ φολιὶ (δ τπμτιατίτία, πολλν χώρᾳ, 
πλα τιιτι στ» ΧΟΠΟΡΗ πολλὴ ἐλπίς ὅδιν, ἴῃ Α ΡΟΪΟσ.ΡΊατο 7 πιά. 
σηα της (ρα τοποτ,ΟἸσογο Τ᾽ αἴσιι!.1. πτονλνὶ τὴς ἀϑτερος,, ΠηᾺ ΓΕΠΠῚ 
Ῥοΐξητα:. ἀϊοίσαν ἂρ ΑὐΠοΡ ἢ. 1 Ρ το, τῆς ἐἰϑούρης, πολλίω ἔφλων, 
τὰ εἴπ, πολλυι τέων το φίο) καὶ μερίδα.ν Οἱ [πτεγργ. λείπει 3 τροφίμων. ἧς 
«τολλ νᾶςς. οι Οἰζ πον Οἱ μερίδα ρατο [σαι το π τα ασολλαὲ 
αὐ πῆεοϑτι. τυ εἰς νου σου 115 σαρ 1, ΑὙἸ ΠΟ ρΠάπινεφ ἐπετοίζετο τυ- 
π]ομΐμ Ὁ: πολλας. ν 1 πληγὲς (ἰδ αιἀἸςπ ἄτη ο[π. πολλάς πληγὰς λα 
ξωνΤἀεΠγ. πολλαὶ πλυγὲς μοις-ἐγρυζδω, ῬΊλτο ἀς Το 6. πτε τὰς ΡΠ - 
τὰιγ νου γῖθι5. 

Τπολληπὰ στα: τ [τὸ ΡΠ τα. Πογοάοσυ. 
ΤΤολλ ὃν, οὐδ, πα τὺ πη» αν! τὸ πολυ, Ποηλετι αν [᾿ξ ατολλ ὃν παυρότερφι. 

τλι]τὸ ραιιοίογοϑ. δ οπ δι! ρογ ἀτῖιιο. ὁδ᾽, α, πόλλ ὃν ἀφενίθ.. πολ 
λόν τι κρατίςυἱοησὸ ορτίηα. σπολλοί γε κἡ δέω 5. τη ἰτίμτι αὉ ἐῸ 

ἀρ ιπηγπχαίτιπι ἀρ εἰξ ντ ἐρὸ ἔλοϊδπη ετλοίἘἢ.᾿η Ο γατίοη ἐς 
Ρᾶσο.ἐ «πονῶ δεῖ,ν τάς ἴῃ Δεῖ, διαὶ πολ ῶ, (Ο1ΠἸσοτ, δια ματος 6 - 
50 τγαξξιι 5 πλεἶτο ἰατογια!]ο. Ιτοὴν ἀπ 5 ἀ1ι ο[Ὁ οχ 4110. οΧ 
ψπτἶτο τοπιρογο ὺκ πολ ξ. ΟἿ ΤΠ], ῖπι15. ὁ Γσηρίη πο, εχ ἰοη- 
90 ἔρατίονοχ τλαἶτο το πιροτο. ἐκ τρολλᾶ κυρφίλσω, 111 ΟΡ γα ΠῚ ΘΟ πὶ 
ἤμπιο. Τῆπον ἀϊά, ον πολλῴ, διαςύματι δυλογότι » ἱΠΓΓ Πα σΉιΙ ΠῚ 
ἔρατπαπι, [46 ι.59:) πολλῷ, Ποπο ἤθη, νἹάς 1ΠῈ πί, σπολλῴνικάν» 
Ιοπσὲ νἱποοτο, ΑΛ ΠΈΟΡ ἤδη αολλῷ Ὡρώτον, [46 πὶ ΑὙἸΠἘΟΡ]..στολ 
λῷ ϑεὰ ἤον, τ} τὸ οἰτῖ τ. Οα 5. στον ᾧ ὕςερρν, ΤΊ ΠΟΥ 414ς5. πο- 
χὺ ὕςερον, Γουι. πολλῷ μαλιςτα πλατὺ πχαχίηχό, ῬΑ ΓΔηΐας, Ἐμοὶ 
9. παρέοε τὸ τῷ το υὐὸ ϑόὼυ μα σαι » πουρϑ χε ἢ πολλῷ μαλιςα αἰγυπηίων ὁ 
κολοασϑς τὸ πιαχίπιέ, ντ Οἴσογο ρτγο οός Μαηι114, Μα]τὸ ἃ 
γαχίπια ρατῖς ἀϊρσηίτατῖς ἄτα 116 ἱπγῚΡ ΕΓ] σαΓι1τ, τοὶ πτολλαὶ πέλο - 
πποννσου, ρ΄ οτάαιε Ρεϊοροπηοίιιο,ἱ θοπα εἶλι5 ρατβοάεπι ΤΉ ιις. 
ΥΤ᾽ πολλὰ λα} τῖ5. ἄς σαιι5. 

Τολλὸς τῷ πόλλ ἦς 4110 ἴηι ΤΠολεὲ, Πγμ τις. ΟΠ 159 ΓΘ 116 55 σορῖο- 
{ι5φ ΠῚ ΓΟ Πι5) 4 ΠΊΡ]115. Ασατιι 8) πτάντη δὲ τε πολλὰς ἀλωδὺς. ΡΑΓΠΠ} 
ΔΌΓΟΠῚ ἔγοαιθὴ5 ἀρτίςοία, πολλῷ κεφαίλαιον , ΓΟτΙτ15 Πα πηπηα ΠιΒὉ- 
ἀιιέϊΔ. πολιῖ πραᾳϑεὶς, γᾶ σπο νοπιιπάατιι5 Ροτίμι5, 41 ΠῚ πΊ}}}- 
τὸ, ληποτας Ετα τη. ςαρίτο Σ 6. Ἐπαπρ, Μίαττἢ, [α ρίαιγα! πιιπγο Ὸ 
«σογλοὶ πλ Ϊτ17 ας ἀττίσα ο.  Θπιο ἢ .οἱἑ «πολλοὶ νγετὸ Πσηϊῆσατ - 
ἄςπι φορά νεσις Γιατὶ πἴ59 ᾿πηροτίτα πτα ἰτιιάο, Ῥτιπατί, Ρ᾽ 6 - 
ἈΠ ΟῚ]. πένητερϑα δοξοι, ὠπαϊδευτοι:ςι!ῖ ΟΡ Ροπιιητιιγ οἱ σεωφτοί, οἱ πολ- 
λοὶ οἱ δημόται, ΤΊΙον ἄ. πολλὰ οἱ αὐ δημοτικοὶ τοηιος ὅς Ρορεΐάγος,. 
Ῥίεθ οι) οπιοίζινπάς εἷς ΤἼ πονλών νυ αν δ στορατῖμ5. γ1}15,}. 
νΠ15 εχ νοὶ ἐς πλι[τἰ5, ὁ τυχωῶν, κὺ πτολλοςτός, 470) πολλων ἐἰδιωνα μία, 
Ὠειηοί,, εἶμ πεννίτων, στ Ἐχροηΐς ΤπτογρΓ. τοῖς “ολλοῖς ἐγκατειλέ- 
γέν»ἱ τοῖς τυχσι, "ἃ οὔ ἴητογ ρ] θεῖος ἀππιιπλογάτοῖη ογά ἱπο ΠῚ 
ςοροῖς ἔδιι γε σογοΒιά. 1 ἀξ οπς, ορετε ἰπ οτάϊποτη. 

Τολλοςημμόρκον,α τὸν οἱ πολλοσὸν μέρρογίο! τα σοπιροίτίοπο, πηϊηϊ- 
τὴηᾶ Ροττο;ιιοά ἀϊςίπλιις ξογὸ, νἱχ σοητοΠαχῇ δ πλ}}}εΠ πγιπὰ 
φιοάσιις, πηι εἰ ρατείτιιπι: Γαιογοτίιις πιὰ το Ππγαπτ ραγτοπὶ ἀ - 
Χίτ, πολλοσηαόριον τῆς ξέρξε Φιιμάμεωςράτηα Ρατς οχ Χογχῖς σο- 
Ῥ᾽ 155 ΡΙατατοῖν. ἰα Τ᾽ ποια ἴος. ἀς ἐχοτγοῖτιι Μαγάοη!) το! έτο ἴῃ 
Οτα οἷα. «πονλιος-"κόριογ αὐτῆς ὅψικουρίας ἰδεῖν βελήσεῶνε, Τ Πιιογ ἀϊ4, 

110. 6.ν ΟἹ ταπηοη Ν 4114. ορταθίτις σογηογς πλυ τὸ ππαΐογος ἀιι- 
ΧΙ Πατο5 σορ ἰΔ5. συμφέρει πῇ τιμήματος ὅθησκοστεῖν τῷ κοινῇ τὸ πλῆθος, 
καὶ ἢ ποολλαπλαΐστον οἢ πολλος-ημόρκον τῷ πρό τερφν, γθιμον δ), Χὺ τοὶ τί μη - 
μέτα ὕ)ετείνειν δ ιέγαι, ΑὙἸ ποτ. 110. ς. ῬΟΠ τ σαρίτ,8. ἐχροάττ Ρογ 
Ρόπέοτς ὅς τοσοηίογο ΡῈ] οἱ σοηἤις πα τεἰτινἀἴηοπὶ.. ἃ ἢ {τ 
σλα]τὸ τηαρὶς αὐ ξξιι5 αι Ϊοπρὸ ΡΓ]115 ἐπιτα  πιιτις 40} ὰ ΠῚ ΡΥ 15.) 
ἰόβεπι ες νι ναοὶ] διιροατιιγ νοὶ τοιίτίατιγ, Ατοιίηι5 Βα ες - 

Τολλοςημόρκίθ., Α ἀἸςξξ, πηι το πτηιι5. Γιιοτοτῖπς, τπα  τίρ, 

Πολλοςὃς οὐ, ὁ ΠΙῸ ἢ τἸΡ [1 1} 150 πὰς ἀπ πγ τ} εἰς, πη τε Ππημ5.. 

Πολλοσώς, Αὐἀπογθῖμπι. Ασ τοτο! Πἴρτο το. Ἑτμΐςονγ. οαρῖτο απ 

Πολλὰ γε δεῖ, πιο τὰ πὶ αδς [τ]. πε αἰ πγέ. ΡΙΑτο 7.1. ρ}}. ζυμίαν τ 

πολίθο,κ, δ τοῦγα ἅγάττγο ν ογία 9 τοῦτα ργοίς 1 ἴοι Πα τὰ 

-“ " . ΐ 

Πορζ, Αττισὲ, ρ το χὔ' πολυ, να] ἐς, Ατ το. ϑρασις εἴ πολ ὅ; 

Πολταΐραον, μ ρἰ τί σι αιν τάς ἀπηότατ. Ματος}}} ἴδ το 2, ΘΙ 

Ποχτοποιίωυ Ὁ» δέϑοται, ἴῃ ΡΌΪτς ἀαειγ ]ος, ἰδ γ.2. σα. 157 
Πόλτος, ἱπιιΘ ἴση ὃζ πολτὸς 5 ὁ. Ρι1]5.7, ὈΙοἰσοτ!α. ἰδτο 2. σᾶρ: 

.Ν , - 5 , «αν 

Πολυ γε τίν. (οπ τιτιγ οη Οοιηραγαῦ, Τμιςΐδη, ὃς αῤχ 

ΠοΟοΟ 
πατισ ἜΧροπαη5. τὸ πηαΐοτ ἔαέξιι5. ἷ 

! 

᾿ς 7.»" 
ΥΩ, ἡ ΤΩ 

ἐὰν ΠΝ ἮΝ 
πίας. Ὀ1οΐτιιτ ντ ποςημόριθ-, ΤΉ τ  ἰμς 7. Εν ἤς, ὁ πολλὺν 

Θ. διω, ν ἢ , ᾿ - ΕΑ ΕΙΣ ᾿ 
Ε,.Θ- διώαμις πολλοςημόρκον βαρφς κινεῖ ἡ ΤΪ ΠἾ πιὰ ραγτίσα α τ 

τὶς τη Πἰ πιὰ ΠῚ ΡΟΠάοΓα ΡΆιτο τι πιοιοῖ, ΟΡΡΟΠ ΓΝ τῷ την 
πλασιονι, ΜῊ 

ἰὰ οἴ, πνϊηϊπτις. ΠΟ οτατι ωρὸς φίλια, δεον ὑσιίθ- τοίνίων πον 
χἡ τῳ γγύει, ἡ τῷ δοξῆ, οὶς (Ἰςετο ἐς Εἰπΐδιις, Τ απιῖ5 1. ἢ 
νηϊ(ημς ἐς πηι ]τῖς. ΠΟλᾺ ος ὃς, ἃ ρτίποῖρα ὅς ἃ ολρῖτο 
τα ΠΠπτιι5. ΡΊατο ἴῃ Ρ] ΠΕΡ. τυρθς ταὶ πορλος-ἃ σκληρότητι, αι 
ἃ ρτῖπια ἀιτίτί οἱ ποτά ταεπιοτὶ [πιὰ πητ » ὅζ γθαιιξια, 
ταϊηϊ πιὸ ἀιϊιγ Γἄεαι ἐκ εἰς τας πολλος-αὲ ἡδοναὶ δποῦλε 
εχὶραϊ [ππίις ν οἰ τιρτατο5) ὃς ἃ (παι ΠΠπτῖς ταις 4ςα 
δὲ ἀπΠδητοσ. Ορροπίτιγ [πιο ὀλιγοστὸς: δὲ μόνα χΘ΄.Β, 
μόνα χΘ- αἵ εἴν κὶ οἱ πολλος ὃς, ν ΠΠ15 δζ ΠΟῺ ΡΊγε8, πολλὸ 
4ιΐ πτοτα οἀ ἀϊτ ρείϊα, σαρ.23.} 10 τὸ 2.Ἀ Θριιπι. ἐν τῇ τ 
λίᾳ συμοΐξιφερ3 μϑυὉ- » πονιος-ὸς ἔσῃ. ῬτοιιοΓ.ϑΟ] πο α 
πολλας-ᾧ χρόνῳ, [ΟΠ σο ἐπτογια ]ο, ΑΓ ΟΡ ἤδη, τὸ πολλὸς 
τῦᾷ ρατβυ ιιοῖα Ῥᾶγ5. πολλός ὃν μέρρς τοι ποίγτος, ΑΥἸΠΕΙά. 
τίνα Ὁξεις συγνώμίω καὶ τὸ πολλος-ὃν αὐ θ᾽ υὑπομβύων μέρρογποπ, 

πιᾶιπὶ θα Γπὶ ραττοπΊ [ΠῚ πο Ποὲ πολλὸς: ὃν ὧν υἱφεήλο μήν ὁ 
ἐν πεπονϑέναι, ν᾽χ ΠΟ 5 Π1}Π6 Ππυᾶπὶ ράγΓ ΘΙ ἘΟΥΙΙΠῚ αὶ 
ΓΠι1ς ἀραὶ, ματος εἴς ξιτεθ παι. ἰθάπ. ΟΡ ΒΙ 1. ' 

7, δογὴ 3 λοιπαὶ λέγονται τοῦ αἰϑρώπου Ὧρ δευτέρας κὶ πολλοςαἷο. 

γεγὸ νοϊαρτατος Βοπιίηῖς οἱἵα ἀϊσιιητιτ (σου παατῖὸ δὲν 
τιιτη : ς ΑΥουτορ. Ατοτῖπιι5 πλ τὶ ἔα  ἀΠῚ τ ν οτι18 ΤΠΓΟΓΡ, 
Τρ] Ἰοἴτετ, ἌΝ 

ὙΠ 
αἰ 

ἼῊΝ 
ἐγ ει 
ΠΝ 

ἐπὴν; 
ποιῶσι γορίφω υϑυ;α πολλιξ γε δεῖ γλη Πιϊ Πἰπρὸ ροτι5. Ἂ 

κατασπορᾷὰν μεταξεζλημῆϑη γῆ. ΗΓ ΟΠ. ΡΟ 15.» τογταΐπα9 ἃ 
πλιη αν αχὶς {αὶ ἃ πο τὶς νοττοχ ἀϊοίτατ αὐ σατάον 
τοπεῖῃ ἴῃ Τίπιαο πόλιθυ,αχὶς γειτίτυτ ἃ ΟἸσεγομο. η8 11} 
μα Τιπαὶ νοὶ ἀε τογγα ἰούσης αἷς εἷλε μήν αδεὶ τὸν 

ΓΙ 
ΣΙ ἰμνϑίων 

ἈΡΌΙΙ 
ἢ Ἶ ΞτΝ Ε' ᾿ ᾿ ; 

πόλον τετευῖθον (Ἰςεῖ, ᾿πτογργογασι οἷς αι: τγαϊθέϊο ἃ Ννώ) 
ποῖητ, ἘΠῚ αυτοπὴ ἐπ πλοῦ ῖ]ς ριιπέξιιπν ἴῃ ἤης αχίϑ ἐπηάρὶ ἈΠ 
ἤιρεγ σιιοά τοτιιπι σα τπὶ ν οἰ αϊταιγ:ν πάς ὃς ποπῖεη ἢ: ἡπι7 6 

μην 
α8ἢ! 
ναὶ 
ἜΝ 

ἐηδμι 
ἡ, 
ΤᾺΝ 
μρίο 

ἡ πᾳ 
{μη πὶ 
ἡ νὰ 

ΠΤ 

νὴ 
τ ὑεπὶ 
ἜΝ 

ἩμΝΝ 
Ἰπεήο 

ὌΝ 
δ ὑπ 

ὑγιηι 
ἢ 
ἽΝ, 

ὯΝ 
ΔΝ 
ἼΣ 

«ρό πολεῖν, 4 οἴ ὰ νοττεηάο.  ογτῖτασ οηΐτι σφ πη οἶτς, 
41ιῸ ΡΟ πη αγ  ίοιιπι ὃς φητατξξίσιπη: ἄς αιδιι5 γ14ς ̓  
{ἔοτο! ἄς ππιιπάο, ὃς ἐπ ἔργα Ῥγος !. Αςοάρίτατ ἀρ, τὶ 
1ρίο σαΐο,ντ ρος ἃ Γιατί ηῖς, Ατπορ. Τητογρτοϑ Πιραν Ηΐς 
Βἷς ἴῃ Απΐδ.Οτι 3 πολεΐται πᾶτο, κἡ δεέρχετω Αἴπαντοι, διοὶα 

λεῖται γειῦ πόλ!.:πόλον.ἱΠ. 4111. οἱ παλαιοὶ ἐχ ὡς οἱ νεώτερϑι, 
Ἀν αἴϑας ἀξονθ. ϑνα τὸ πἰριέχον ἐπὰν ὀκοείλοιω, ο[τῖτι5 ΑΙΟχῚ 

ΑτΒοη.Π1.2,τὸ πὸ πόλε συΐμπαντος ῥωισφοήρμον δ: [1.1 γ..ἄριὶ 
ἄεπι ἐς σμίαπιγάς Τεπιοττ ] τὸ ὃ πάν οἱ πόλί(Θ» ἐγυΐφε χι 
φέρεις ἔχων γ πεὶ δώσεκφ ζώδιω. πόλ Θ΄ Βογο οι απη ( 

τνν ἡ Ὅποπιομ [γε αἱ σγίοφενντ ἡλιπορόπιον οἱ, (ΟἿ ΑΥ τη) 
φυαάτγαν, ΛΟτοΪοσἹ] ἰπάοχ σοππογῆοπο μογᾶς ἱπάϊσαῖ 
τοῦ πολ εἰν ἀϊοῖτητ πόλίϑ-, Ατἤς παῖ ΠΡτοὸ «.{ς παῖε Ηΐει 
4ηοη5, χτὶ ἢ σἰαὶ ὁροφίω “σολον 9 ἐκ «ἢ χ᾽ τω μῶν νἱμ, 

λιοτροσίε, κά οἴη Ιληπςατὶ ποτο]οσίμπι λέξι Δα ἃ 
[Οἰατὶ} φιιοὰ ἀριιά Α οἰγαάίηοη. ΡΟ ΠΧ Π10..9. Τὸ Ὁ καὶ 
λόγιον, ἢ που πόλον αὖ τις εἴποι, ΠΕΛ(Θ, οὐ απ αἰ Φίτιγ ΤΔΡ1115 
τοχ, ογάπίμπιν τοτάσιις σα πατῖα, ῬΟΙΠ ΙΧ αἰθὶ κεφαλῆς δι 
καλεῖται ἢ τὸ μῖμ σύμπαν, πόλ(Θ' κρανίον, ἡ κόγχί» ἃ Γγοῦ 
πῆς κορυφῆς κυκλοειδ ὺὶς τόπος γτ Ἡεἴγο,χροη. Πόλθησ 
τί νουτοχ,ραᾶτβ ροίς ςοἰ Πα ππε Ἰαπὶ ἄτα νι ἀϊ ξζαπι 
Μψιάς ᾿ρίμτι ΡΟ] πισοτα [{Ὁ5.ν. σὰ. πἰοὶ σέμστος. - 

εχ πλεΐτο τοπΊροτο, ἀ{ι οἵς οχ 40 σοπἤάοῃς 65.914 
«πα τίϊπι. Γἀειη ἐπ ῬΊατυπολλ ἃ γδ αὐᾷν ἐχ ἑώρα χῳ χρεόν, 
τοπιροτγο 605 πὸ ν] ἀ! τ: ἀτι ε αιθπὶ νἀ], γε ΡΊδιατιῖ5 1ο 
ἄτι οἵδ ιιοά νἱἀϊ ατοτα νἱὰς ἴπ Πολλόν, ΜΠ 

Ἰ 
ἈΠ Ὶν 
ἢ 
Μη 

δὴ 

μά {1 
ἣ ἧππὶ 

ΠΔρ.115. 

Τ τα Π ἸΔη. τ 

δος εἶ πολ υτοδ ἰχπετῷ, πολυὶ πα χντεσφς τα τὸ ογα Ποτ, 910 
11.5.σαρ. 41νσσολ υὶ δεχοηότερφν, πλ} [τὸ π{π|π|55 ΡΙ αταγο νῖῃ, 
πολυ μεῖζον .7) πολὺ, ΠοΙποτ. Πα. πολυ καταδεεςερα, σιαἶτο ἢ 
τὶ οὐαν" οτατοῖη Επασοτγανπολιὶ λείας, πλοία ππολυὶ τλό 
ταυτὸ ΡΠ 5. ογούου. Ἐξ οἰμπὶ μῴλλον, Τ{ει15. πολυὶ μού Λαο αἱ 
ψμότε ρον τη τὸ ρτοπηρτίιις, Ετ οααν 5υ ρον !ατίο. Ηεβοά. 
πολὺ φίλτατε πάντων, Ομ ὦ σΠατὶ Πῆπης. πολυ Ὡρώτις"Θν, αὐτὶ πᾷ ν᾿ 
τῶν φριῖτος. [ΠΟ πιο αΠ144.β,πολύ κρτις: Ὁ. τε καὶ δικαιότατος, [0 τ 
ΡτΟ  Πϊηλις ὃς Τα {ππΠΠπλι5.ΡΊατ τ Ὑ μοπα τ, πολυ τολ μηδ 
ὙΠ ον {πολὺ πλεῖ ςοι κὶ ὥριςοι. ΠΟΠΊοτ. πολυ μεγίςἪ 9 Τ(ΟΟΥ, 

πιλῦγτο ἔχρο,Ερίδότιρτο να! ας, ΑΥλξιῖπ ἈΒοῦ, πολυ απὸ τ ! 
ῬΓΟ Ὶ 

Υ͂ 
ΓΗ 



π Ὁ 

δρας πολυ, ἵ,πλέον καὶ καὶ ἔχθοκ » τη ᾶρ 5 αιιαπη οὐ πη. νὴ πολι 
πιὸ Ρίατο ἀς Το σ. 
γην»ἔγοαιιοησῖα Πα πι οστιαγ:ν Ὁ] ροτίμ5 ιιοι πλι τὶς πα-- 

σα οτγτα πη ταυιτ αι τὶς νηςὶς Βα πηάτιιπι Τα Ἐετιπιοητ. ΡΙμ- 
εὲ φϑονεγώασερ πολυείγπεςρον η᾽ κακία τοῖς υἱξηρτη μίμοις αὐτοῖς 

σι κιγευβοη δείῖρρ καὶ κεῖσε πολλαὶ τρὸς θμηλα σιωαφας, κα αὐραπλο- 

δὲ βωσι, πολυαιγκίςρα τῳ ἄκρῳ λαξ! ἐῶν. Βαπιοσιηι Ἐτεχιρητία 
οΑτιίτοι. 4. ΑηϊΠ1. ὸ 

9., 4 στα τὰ σορὶς ρταρἀαπγοὶη Ἐρίρτ, 
υγδ δ. Π]ςο ἤΙ5,Θρτορῖνϑ ᾿υνξζα, αι} πλιτα νἱοῖτ σοττα- 

- 

» ὅρα 5 ἴῃ σι πηλτιις οἵς [ἀπριιϊϑοαπρυίης ἀριιη- 

(οναδιιπάο (ἀπριιΐης» Ατἰτοτιη 4.46 βοπογ Α Πῖπ, 
α τ, ἀπρ  ιἷς σορῖα. 

ἰμμοφοςιὶ (Δπι6ιιι15 ἀθιιη ἀατρσιιὶ οἵξ (ληριηῖς σορία αἰ εη, 4 
"ἘἬ 

ὁπ! τὰ ἰδιιάς ἀΐρηιις, ἰαιιάατιις, ἔλα] ἤις 9 πολλοῦ ἐ. 
νξιΘ.. Ἡοτἢ Ππτογρτγ. ΠἸδά.κ, Εἶτ᾽ γε μ᾽ ὦ πολύανν᾽ ὁδυοσ δῦ 

ἀχα)ων,ἱ. ἰατὺ πονλων ἐσ ἀὐγε' μῆνε,κ» πολλῦ ὧνε ἄξιε, Ετ 111. 
"δῦ πολύωγνε δόλων ὧτ᾽ ἡδὲ πόνοιο, Τητογρ. ἢος ἰοσουἱπαιιῖτ, 

᾿ φλυαρες 

ὁς δ) Πι ροῖαΟ Πι5.ππαἶτας πλ ϊατίοπος μα σοπ5. πολυόρμη- 
; Θρ τος. 12. α. τὸ υδὲ πλεῖον πολυ εἰἴκὸς πολέμοιο; '. πολλαξ 

ἡ κιγήσεις δ χοντος »οἰς'ἀτου. ; 
οροὐνσοπιις Πα τὶ οἷς. 10.6.8}. ρ|Δητ, ΤἈδοραγαῆ δὶς 
πὰ πιιτἰτιιάϊης ἔρτπάτιμηι. 

ἡἰςοὐδο, ὁ κὰν νατῖα πε ν ἥππὶ ργσθοης αἰ πιο ἀεηά, δὲ τὴ}}]} 
1γο5. Ὀιοίνς, ἐς Αἰτματα, 

να ἡ,σορίοἴὰπι ξατίπαπι το άθης, ὙΠΕΡ γ.110.8.ςαρ. 
εἰς Ῥίαης. πολυαΐλφιτος κραϑὴ γ) ογάειιπη πιΐταπι το άοπ5 ἔα- 
Πυΐ : 

ΜΠ αΝὶ 

ἴηι 
ἡϊυ ἡ 

Ἧι 

ἡειὶ 
Δ 

(αἰισ 

σία ταῦἶτα ἰεξλῖο. Ατίθα. 10.1.4. λέξων ὅσοι ἐν πολυσναγνω- 
ἐρεῖν καὶ διυυνϑίων πολυαγάλωτον» ἀπ 4] λιτὰ σοΠ[ππηᾶτιαιτ. 
εἴν, ΟΡ ροΟπίτιιγ λεισαν δρεῖν, τταθο [1|5.8.. πολυαν δρέϊν τίων χώ- 

ι δυνανδρεῖν τίω) χώραν, ἀς ΑςΠαεῖς ἰστιοης. 
δον, ἐ)το  ἰΟΟ 15 ν ὶ ἤππτ πλιΐτα [ρας γα σε πετογ!, ΑΣ- 
ϑεύψαντες ὃ) ἐδὺ νεκροις. εἰρ γάστοντο 3) κοινοὶν πολὺ αὐδριον, 24}. 

λυ μῆμες ἀγίων ὡϊοισι,κἡ γγυουῖμες αὐτὶ ναων πολὺ αὐδιρκα, πὸ- 

γρινὶ λ»ταύφ!Θ.. εἰ ο.πολυχώρητος. ᾿ 
(νι Ὁ, ὃ. ταιτοϑ υἱτος μαθεηϑ : ντ πολυανόρθ: γι κὶ ἀρτιά 
ἼΠ πη: πολυγαμως. 
ἵπια βοτίάιις, Ποτῖδιις ἔξεστι !ς ὃς ασππάδης 7 βογῖθιις γοξοῦ- 
Π 

εἰμι 
νἀ νι 
,δυπ 
το Ήι 
ΠΝ 
ΤΠ 

[εν 

ἯΣ 
τα νον ἐτοσιιοηεῖα: σοητγαγ. ἐλιγανϑρωπία; 
ὈΡΌΡΙΪΟ ἔγοιςπβ. ΤΊ ογά. 

Θρεγἱ 46 πὶ αιιο ὦ πολυίανόρίθ-, θρόνῳ πολυαΐορι, ἘΛῚΡ.1.1 4118 
ογίδησιγ πλαΐτὶ ποπλίπεδ. 
"965... δ κ) ἐνατρ οηΐο Δἔῆϊιοης. 

ἡγτος» ται] τὶς νοτῖς Ἔχορτατι5,πολύδυκτος. πολυαῥητος εἰ ς9 1. μῇ" 
δυχών μυόμ.,Οὐγῇ.. | 

ἀρκές᾽ατος, ν Ὁ ΟΓΥΪ ΠῚ 1159 Πιι τὰ ρτοάιισοΠ5. πολυαρκέφατον τἶα ἀλ- 
» γυμνασίων»ν ὈΘΥΓΙ Πγὰ οἰ ΠπΠἢ ΟΧΟΓΟΙτατ] Ομ Π|. 4] 6 η. 
υκὴς ἐΘ-, ὁ κΚ ἡ πνοὴ πὶ Πι Π οἰεη59ητιο ιῖς ἤτ ταυ]τὺπη ο- 
πἴα5.Ετ Ἡ οἴνου πολυαρκώς, τελείως αῤκων. 

υάρνΘ-. ὁ χἡ ἡ ὁπ! το 5 ἀσποϑ5 δὲ ροςι!465 ΡΟ ΠἸἀ 5, σολυϑρέμ- 
ὰ. β. ἔλυπεν πολύαρνι ϑυές. 
αν ἦν ῬΙατίπατι ρτὶηοῖ ρατι!5. ᾿ΠΊρογὰ ΠτΙ1ΠῚ ταιγθα. ἀπιοιιπι 

Εἰτυ ἀΟ» Γαι τΟΓΙΙ ΠῚ ἐπ ρου ἢ1Π|: πολυκοιρανίη Ἐ]ΟΠΊΟΤΟ, 
χον, τὸ, ἰ4ς ΠΊ,τὸ σσολύαρχον ς-ασίώδες. γ Οἱ Πλυ ΓΟ τι ἐπι ροΤΙ 5 

ἰτῖο. Ναζαη ἴῃ Οταῖ. 
Θ.., πηι τιὺπι Οσοτιραξιι5 5 ΠΊΕ] τὶ ποροτὶ} » ΒΑΠ]. ἴῃ Ης- 

ἢ. χὶ η, εἰςρογομία; καὶ «τολυάοιολΘ’ ματαιότης » ὙΔΏΪΤΑΒ πιαχὶπιὸ 

Ἰοία. 
αξ,ακος, ὃ, τηθἶτο5 μαΐσοη5 ἤα]ςος ἃς Ῥεῖ σοηίεάιιεπ5; πΊ4- 

Ἴ15. ἰΔτιῖς. Ἶ 
τ τὶ ποτα πιο ητὶ. 

μονῇ ς κῶμος» ΕΠτῚΡ. πα] τ [Ὅπτ|5. 
Πν δϑς τ  τιπῇ Πα ροης ρα] οα᾽, ἀσοΓΟ 5. ᾿ 

ἡεγέθ. ὁ νὰ ἐφρτοβιιμάιι5,σολυὶ βάϑος ἔχων, Π1Δ4.ά, 
οἵη τάπποϑ5 αἰ ρεγίιϑ. 

ἀξία) θΕγγὶ ΠΊΔ σογπιϊηατῖο, 
ἀχνὴ, 1 Δ Πδ.ν εἶ νι 411)» Ῥτγοίεγρὶ πα. 

δδγϑοτηαἝτα ραίσεπ5,τεγγα; ορίτμεῖ, 
Μ ασο)λοὺς σρέφων, ΓΊ]τῸ 5 Αἰ ΘΠ 5. «ολυζοτειρα ας." τΛαἶτο- 

αἰττῖχ, ιιαν πλατος ραίοῖς ἴδ [τ ντ αριιά ΗΟ π1.11144.} 
νὴ πσελυξοτοίργ, ι 

Θ'ν δν ἐς γιά οῃ 5, τιιτιι5,ατολυγνώμων σιωυε τὸς. ΠΟΠΊ. ; 

ἰτηρ ιν, δ, ἀτιι65 δοιιση οΟΡ ΙΔ. 114. ἐ,αἴόρες πολύῤῥίωες πολυξε- 
᾿ισολλαὶ βοιξ ἔχοντες. ᾿ ᾿ 
Θ΄ δπιι τλπι πιαςεγατιιφ»πιμ! τὰπι πιδάς ἔλξει!δ » (πρὶν 

ΚΟΙΩΤΙ5; 

{|}} 

"νη 

ἵμὰ 
εἰν! 

ἃ τοῦγᾶπολιὴ ργο πλέον τι5.. Θορποοῖΐος . νικᾷ γδ ἢ αῤετήῇ, 

ΠΟ 497 
Πολυγάλακτος, [ἔς αδιιπάλης, ΤΠ οοη ἶα ΑὙάτιπι, ππολυγάλακτον γδ' 

φρρσδυκωσι τὸν ἐγιαυ τὸν, Δ! ὨϊμῚ ἐχροέξαηι ἰχελὶς αι ἀαητοῶη. 
Πολύγαλον, ΡοΪγ ραίοι ἤογθα: [ςς ἀἰξϊα φιὸα ἰχέῖ5 ςορί Ρταθςατ, 

Ἀλλοίς. 10.4.ςἀρ.232, ᾿ ἣ 
Πολυγαμέα ας, ἡ πὶ ρτΙάγιιτη τα! [τίτιι 40, ἴ. πηαετπηοηΐδ εἰμπὶ Πλ] τς 

ςοητγαξξανν ο] ἐρίς ἀέζιις πλυ τὰς ππρτίας σοπιγα με πα, 
ΠΠολύγαιμκος, α1}} ΠΕ τας ἀτιοὶτ ν Χοτος. 4 πγε τῖς νχοτίθιις αδιτῖ-: 

ΓᾺΓ Πλ τι 1115. ΗΠ Ἰογο αν ΠΟ ΤΏτοΓρ. ἀάιιον ἢ Του ηἰα πῶ [1. 
τ. Οοπιιξης ὃς πηι το τ ιιοντοιες ΡΟ] μος, 14 οἴξ, πολύανορΘ. γυ-- 
νὴ Νόηηο. ; 

Πολυγηϑιὴς, ἐθ., ὁ κὴ ἡναχα τιὰπι Ἰατὶἤσαης, πολὺ χαρηΐς, πη] τῖς στατὶ- 
Ποδη5.ἩςΠο(.. δώρᾳ διονύσου πιολυγηϑέίδ-, ἀο πα ΒΑΘΟΙῚ τπὰ τι1πὶ 
ἱποιιπαϊ ὃς αι} πα τὶς [α εἰ εἶα: αὐτῆον οἴ. 

Πολύγλδυκος,νηο ἀἰιτ τ πἴο αἰιηάλης. 
Πολυύγλέω Θ᾽ γἐγ ὁ ΘΟ. [ατι!5»Πλ  τῖς ΟΟΙΠ ἢ ργα ἀ τι. ̓  ἢ Ἐρίρτ, 
Πολύγλωσσος, ὁ, αι φΑἰΤοτ παιι!τας Πἰπριιαβ»πλ  τΠ] οαμπις ῬΙαμτ, πα] 
τά! 1 ΠΡ τ ΠῚ Ρογίτιις, τολύγλωοσ Ὁ. βοὰν δορ μος] νοθοῆις 
Οἰιοτ, 

Πολυγλώχεν, εν Φ- 9 ὁ τὴ 5). τυΐτοϑ παρε π5 ἀρ ρα ος ἀπρι]οἤας 9 ἴοι!» 
τηιἶτος Παῦεης ουρ4ος Ν ΟΠ η, 

Τολύγναμηῆθ-, πα τὰ ἱποιγαιιις ἔδει Ηοχι δ. 115, ΤΉοος, Τάγ]]. 7. 
πολυγνεί μπῆῳ τε σελίνῳ. 

Τπολυγνοΐμιων»ωνίθ.76. ἐλ} [τ| [ς 155 τὶ ἐπηρ οί εῖτι5 Κ γνώμαν Ορροηΐ- 
ται. Ῥ]Ατο ἴῃ δ γι ροίο, πολυ ΐκόοι γάρ σοι γῆω ὁμῆσοι αἴ, διδαχῆς πο-- 
λυγνώμονες, δὴ δύξεσιν, ἀγνωμονες, ὡς ὅψη τὸ πλῆϑος ὄγτες. πολυγνω μῶν, 
ὁ μηδὲν βεξαιὸν κὶ «-αϑερθν γινώσκων Τπτουργο9. ΑὙἸ ΟΡ ἢ. Ν δ1Ρ. ὃ 

Τπολύΐγνωτος; 850 ὙΠ τα πο τιΙ5»ἴοι! σορηίτυ5. 
Τιολ ὑγρομιφίθ. Πλ {5 οἴ Αιι}5 ἐπ ἐλ τιςυπολύγομφίθ- ναῦς» πϑιιῖς τα τὶς 

οἰ λυ ὁ σοτηραξϊα, ΗςΠοά. ν 
Ττολυγόνατον, ΡΟ γροηάτοη Βεῖθα » ἀς φᾷ Ὀἱοίς. Πδτ. 4ἰσαρ. 7. ϊοῖ- 

. ταῦ ἃ ΡΠ] οι] οτιιπὶ ἔγοαιοητῖα. 
ΤΙολυγόνοιτος. 576. ΠῚῸ τὶ ΠῚ Βεπἰςυ Ατιι5) ἔγοαιυιθτῖθιι8 σαπίς}15 οἷπ- 

ξξιι5, 41} πλυΐτα μα οῖ σεμϊσι 4 ἴειι ἱπτογποάία, 
ΠΠολυγογία, ἡ, [οε οἰ ἀἸτας »ἔσστις σΟΡί Δ. γρὶι5 ἔσστιιϑ, 

Τολυγονοει δὲς, 4! 44π|νοσαητς ποτ απ, Πα: ἃς κλυματὲς ἀἸοίτιιν Π: 
4.ς4ρ.8. ὨΙοίςοτ. 

Πολυΐγονον ΡΟΪγ σοηοη Βειθα,ατῖτ5 ἀτπιο σοπογᾶ. ΠῚ Ἐπ ἰ ΠῚ πολύγονον 
αἴῤῥεν, Ὀϊοίςοτ, 10.4.0 4.5. δι πολύγογον ϑῦλυ, Τᾶᾷτπι 1146 ςαρ. 
6. Ῥ᾽Τηΐτις πολύγονον (Ἀπ στ παι ἰδ γοσατῖ: ΟΠ] Π|.(ἀηριΠ δα] 6 ΠῚ, 
[τὸπὶ ὃς (εἰς σαρον]τ. ΠΡ τὶ ᾧ. Η ογθα (λυ ρυπα 159 απ Οτς- 
οἱ πολύγονον ν Οσδητ. πολύγονον Διιτο πὶ ἀἸοἴτιιγ ἃ σορία [ΘΠλ]η155 γε 
γῸ]τ Μδτςς]]ν εἰ(νε 5οι ἸΒοπῖι5 Γάγσιις ν Ὁ] 4014 ταἶτὰ οἷν ὃς 
ὙθΊιις παίει ν᾽ 4.11.4. τοῖς, Μάσοςο!Ππ|5 Ἐπιρατῖςι5 τα111 65 
ξο!τυπι ἴσα σταςὸ οτίαπι αἸςὶ τγδάϊτιν"ἀς Χρυσόγονον. 
Πολυγόνθ΄,κ, δ, ΓΟσουΠ 59 ἔετγαχ, ἔα τ ἔς !55Βι14.1η Ἐρ᾿((ρτίοτιοιιπι 

ΔΟσΘητΙ ἴπ ΡΘΏΜΪτ, Τ᾽ ἈΘΟρ τ, ἸΏ ἔγαρ, αὐδὲ αϑρόον φαην, ας μϑας 
πολυγθνον ζωον βῃ). ἷ 

Πολυγροίμ ματος, αἰ πο άτιπη ΠἸτ γάτα. ΒΓ ατάτο τη Ροτς!. 
Πολυύγραμμίθ'. πα εἰς ΠΠποἰς ἱπτουΠιηξξιις. 
Πολυγνάφϑ' τηλῖτα [τ θθη 5,41 ἀφ το θι}5 πη] τῖς ὃς νας (ογ δε, 

Οἱς,ἴη ορ Ππ.24 Ατεῖςινοσας Ἄγγοποπι πολυγραφώταιτον, 
Πολυλράφ,αρια ΗἸρροογατ, πολυφαΐγῳ ΠρΌΪΗ ον : μαπὶ γράειν αροά 

ΟὨΙΠἸπηας}ν.ἀδιίοτατε οἰ, 
ΠολυγύμναςΘ-.5. δ. πλατιὰ πι εχ οτοίτατας, 
ΤΙολυγευΐα! Θ- αὶ πτυΐτας νχους5 μάθυτ. Βυιά,οχ Ατβιοη. 1.13, 
Πολυγωνι(θ.. πι1τἷς σοπίζαπς ἀΠΡῚ 5) πη ] τά π ρα 5. Γπιστοτῖο. 
Πολυγωνϑειδιὐς» Γρες 6 πὶ τα τὶ Ὁ 5.1} γερ τα ςηταῆς. 
Πολύγων(θο,κ, ὁ τππἶτος ἀη στο ς Βα θα πο» ΠΊ} ταπ ρας Γιισγοῦ, Ὡο- 

λυγώνιΘ., Ατἰΐζοτ. πη Ρτγοθὶ. 

ΤΙολυδαϊσειλίθ..υ, ὁ κὶ ἡ Ἰπισοηΐο 5. ἰτατιι 5 ἀβαθτὸ βαέγιι5) ρογοΐε- 
Θλῃβ,τοικίλίθ. πολυσκόσας Ὁ, τῇ 

Πολυδετία, νᾶ πο ἀἸ ἤραγ σοπυ τι πι» ἄτι 1 τ] Ρ ]σ 65 οριι 4:5 ναυ]ῖς 
οἶδὶ5 τεξειτισι σοηπε απ. ςαῦηᾷ ἀτιθῖα. ὃ 

ΠΠολυδείχρυ(θ., ὁ ἡ ἡ αν τὺ πὶ ΙΔ μγΚ πιαπ8. ΡΟ] οΊ.2, ψυχύω «πολὺ- 
δείκρυον. " - 

ΠΠολυ σδεικρις υ(Ὁ- ὁ καὶ ἡ, 1 Δο ἢ πιο {5.πολ ὑϑρίωυ δ. [ας μτν ΠΊ 4 Β1Π]5.. [τ 
παμ]τατει πὶ [ἀςἤτν πάτιπι σατιίλτη ργα σε η 8, νπάς αξὴς πολυ δ- 

κρις ΧΤ' συμᾷαίνοντος 9 ὁ Φαικρύων «οιητικός, Ἐτ πολὺ δδικρις πολέμιος; ι- 
11Δ4.γ. ἡ ᾧ 

πολυδάκρυτος. [Δ Οἢγγ πο Πι5. το εττι!ς ἰΔομγυ παϊδοἷῃ Ἐρίβ. ΤῸ τ 
Πολυδείκαυλίθ',59 ὁ] Βαοῖ πλπ]το 5 ἀϊρίτοκ, αι πιο τιρ οἱ Ῥεδᾶ 

ΒΙΪυτα ἀϊρίτατιιγ. ΘδΖα : Ῥεάος ἴῃ ρ[πγες ἀϊρίτος ἀϊίοτετοϑ μα- 

Μβοη5»1] ἀπ ἐπ Αὐήζοσ. μη τοτυ πολυδείζτυλα ζώα. 
Πολυδειμν(θ-»5) 6, ππ} το 5 ἀο πη Δ 8. 
Πολυδείπανί(θ. Πιτη ρτιιοἤτι5. ΐ δι ἘΣ 
πολυδειρρ «εἶδος, ὃν οἼππὶ ΠΕ ἢ 55 ΠΠῸΠτὰ ΠΟΙ ΠῚ Πᾶ ἃς ταλἶτας ς πη ΠΕ: 

τἴας Βαδεηϑ. πιοητοπὶ θαςοδτιΠὶ Πιρὶ5 ἀτοῖϊ ΛιγΈΠΔα.ο, πολὺυ- 

δειρρίδὸος ἀλύμποιο, 1ισολυμυχέγε,αολλαΐ ξοχαὲ εχοντοό. : 

Πολυδένδρεθ- κααίθ.. Ἡοπν.Οἀγ ἢ]. πιρ τς ἁτθοτγίθιις ςοπῆτζι5. πος 

λυδένδρεον ἔαρ."Ὲ ἘΡΊΟΥ. Ἢ 
ἈΉΝΣ ΡΒ πη πο τὸ πολυδερλεθ. Ὁ ΤΟ ΤΥ ΝΣ 
πολυΐδεσμίθ..υ9 ὁ καὶ ἡγαναϊτά μαῦοπϑ ν᾽ Π ΘΒ] Δ» ΓΠΉ Ια εἰδιυιὶς ϑίνιποα- 

115 ςοπιραξλι5. : - : ἘΡΤΕΣΕΣ ΤΣ ἜΤ υ] 



498 πΘ , 
σεολυδιώνεγολύζελιΘη γα τὶ σοηΠΠ}],Α πυιειτ5:. ἡ 
πολυ δενεῖν, πη αἶτα Πρ 14 πιοιτευςΡΊατο ἄς !μοσ. ᾿ ; 
πολυδίψιθ.»» δ Πεϊουοἤ5.ν εἰ να! Ἂς ἀς ἢ ἀεγαθ}]5. Ν᾽ πάς αι ϊάδτη 

ἡΠι4 Ἠοπιοτῖ,καΐκεν ἐλέγχις δ. πολυδίνψιον αβγος ἱκοίμίω, εχροηξ- 
ἄϊτιπι ρυϊαηῖ ργῸ ἀείγάεγαρι!ςε, ἀπ θ]ς οἷ: πολυπόθητον δια τοῦ 
χεύνου, ΑἸΒοηατια ἰἴδτο το, Τῆς ὃ. δέψης ἐδὲν δὲ πολυποϑητότερον, 
διοπὸρ τοὶ α΄γος πολυδέψιον ὁ ἀποιηπνς ἔφη σπολυποϑγητον δὶ τοῦ χρό- 

»»,Δα Δ ταιευτὸ δγψ 9. γὸ πῶ σιν ἐχυρὰν ηαϑυμίαν ἐμποιεῖ, τίυὶ «ἱεὶ πὶ 
χπολαύσεως. Α]1) πολυδύψιον αὔγος ἀρ ο ]άτατα γο]ιητ Ποοιιπι ὅς 

Πιυϊου!ούμιη Αὐσοβ ργόρτογ ἀφιαγιπὶ ὅς Ἰοπρὶηαιτάτοπ δζ 
ροπιυιτίααι δὰ αἴ ἀαιϑτιιπη ρεηιι ἴα ἰαἰογαιιογιτοάοπος )4- 
παι οχ δῆσγρτο ρτο ςέζιϑ ριιτοος ἔοάοτε 5 8( δαιιας ἀϊιξτίρι9 
τα γτθοπι ἀδγίπατε ἀοοι οι, 

πολύδοξιΘ.. οἰαχι5,{Π π|8. 
Πολύ δον. ατηἶτα; ἀσϊτατΊ ΟηΪ5. 
πολυδουλία ας ἡ (τ αοτιααι πα τἰτιιάο. 
Τηολυ  δριον, αν τὸ) (611 τατι]οορ ρ ἀμ] π|γαολίχν. 
Τπολυίδροσος "55 κὶ ἡ)Υ ΤᾺ ΘΏΓΙΙ5, 
τιολυδιιυαμία, πλῖτα ροτείζας » Βιιά. 1η ἘρΙΠΟροίξετ, δὶς πημ]τίρο - 

τος ἀϊείτυν ἃ Ρίδιτο,, σσολυδιίατος, 
τιολυδωρία ας» Πσοπτῖα. 
Πολύδωορς, 6» ὁγπιαΐτα ἀοηδ ἢ 5580 ΖΕ} ταπΠτὰ ἄοπα ἀοσορίτ, ΡοΪγ - 

ἄοτιυις Οφάπιὶ δὲ Ηατπιοηΐα ΠΠπ|5, ΗΠ. Ποάτις ῃ ὙΠεοροηία. 
ΤπολύεδνΘ-.κ, ὁ, θοῆς ἀοζατι. 
ττολύεσριϑ-,Πλι τᾶς μα θθη9 [ςἀε5. 
Πολυειδήμων4. 0} {{|{1115. 
Πολυοιδιὴ ς»ἐθ.,ὁ καὶ ἡ, ΠΛ τἰ ἔου πιῖ5 Οἱσοτ. ἀϊπιεγι9, ππαΐτατιιπι ἔρε- 

οἰδα αι πγ» Πα. τ ρ οχραλ [τὶ ἔα γ 55 πολύ μορφίθυ 2.11 ἔΟ ΠΊ15. 
Τιολυειδέα ἡ αφουαλία,ν τιοταβ. Τ ΒΘορ τ, ΒΠ{. 1,ὅς σαΡ.3. διαὶ τίυ) πο- 

λυειδίαν “Ἶ τύπων. 
ΤΙολύει δος» ΠΟΠΊΕΗ ν ἰγὶ ΡΟ ΡΥ ΙΠη, Ετν τη. 
τπολυειδωρουπ τ ογπλῖτοῦ ΡΠ την ὅς Ος], πλα  [ατιὸς ταιἽτἰ ἔτη, 
λα ΟΡ τοὶ Γροοῖε. 

τιολυέλείθο, κα» δ) [1 [δ γ ΠΟΥ 5501} ΠΛᾺ τᾶ οἵα πη! Γοτιςονἀταρ,ςΑ.2,.[0Ε], 
Ργορβοῖς. 

ΤΙυλυέλικτος, » ὁ) γα Ἰὸ ἱπαο Γατι5γτοττιιο ἤι55 Ἔτγασιιη 415. ΗοΧῚ 15, 
νοϊ ας. 

ΤπολύενΘ. 5.4} πηθ]τογιιπι Δη πότιμα οἴ. πηι τα πηΪ5. 514, πολυχεο- 
νι. αἴοῳ τὸ ἐγ». 

ΤΙυλυεπία, ἡ ει! πολυ έπει γπλα τ1}  αυιῖπατι ΡΙΔιτο. 
Τιολυΐρας (9... ,δην ΑΕ ηἷ) 4τιῖ να αιιας ἃ πλ  τὺς ἃ ΠΊΑΤΙΙΓ, παι [τὶς αἴσιᾶ- 

ται ἴδιι ἀπιατάραοῦ πημΐτιτη ἀπια 1 }15 ἀρ ΡΟ] ιο ὅ)ὴ σὲ ἐρωμέ- 
νενῖ ἀξιέρας Θ’, ὃς ἐεῆρας Θ΄, 

ΤΙολυεργιὶ οἵη ἘΡΊρτοϊαοτί οι. 
ΤΙολύεργ» 9856 ΟΡ ΟΓΟΠι5γ(οπηροτ ἀρεπ Αἰ 1414, 
Τιολυετεῖ, αἰ Τεττιατιιγ πγἶτοϑ ᾿ῃ Δ ΠΟ 5. 
Τιολυετιὶς ἐδ, ἡ ἡγαππο [15 ι(ακοφ θυ τ) αἱ τουαπὶ ΔΑ ΠΟΥΙΩΊ, 
ΤΠολυετία, ας, ἡ 74. ΔΠ ΠΟ Πτα5. 
Πολυδυκτος , κο δ, πολυήρατος τ τιιπὶ φρταί:[15. 
ΤΙολύεφϑος, α)δ ρΟΓΟΟ 15. ᾿ 
τιολυϊζηλίθονν, δ. ρογαπλ 1} 15. 4τιοῖπι φπλα [τὶ ἃς ἸΠΊ ΓΑΓῚ πιά σπα Δη]- 

τὴ σοπτοπτίους [Ο]ςπχμ5. πηι ἀϊοῦις. πολυζηλθο βίθ.. ϑορῇος, 
ὃ πολι) φϑυνων ἔχων, 

Τιολυζηλωτος 6, Ὁ Ἐπ  ρ᾽ ἀ 5, πγν]τὺ πὶ ἀτπια 159 ρε τίς ιιδάτις τηι- 
το Πιιάϊο. 

Πολύ ζυγος, λυ τἼ 1015 ν Ὁ] ἀλα τἰΠππρτιϑ, γα 6 Π5 πλλΐτα τυσηταγπο- 
λυχφϑεόρίθ. 1116 οἵι5»πολύσεσμιθ-,δύσελιος, 1 ς Ζυγ9ν.1114.β,αὐδᾷ 
γυ πολ υζύγ ων 

ΤΙολυη κ6 0. Πγ} τὰ ἀι! Δ! οης ΓΙατο ἀς Τόν. 
Ττολυηλάχριτοι, ΕἸ οἴγ οἷ», ἀτοὶ αἷς τοὺ τ ασοταμδιύ χείλυ 414 τπλυἶτας ἔς- 

ταῦ ἀπά 1π65.61Ὁ ομἱπὶ ἡλαχοίτη δοναξ, 
Τιολυμερφε5.γδϑτλα ἱτοΥα! πῇ ἀϊογιιπγ, πσολυώμερος γεκρὸς 5 411] ΠΉ1}|5 

ἀϊοθιι5 πχοττιιις ἔα ΝΑ ζαη πη ΟΥδῖ. 
ΤΙολυήρατος. "ὁ τὴ καὶ, ἀπηα 1115. Πα τὶηγ εχ Ρ οὔτις 9 Ρογοριαῦ 115, 

νπάς γάμος πσολυήρᾳτος, ὁ). 65 πα ρτῖαΣ ἄς Π4εγα 1} ες. ὃς πολυήρα- 
τος ὑδη 9 Ῥυθεττας ρεγπςιιπάα ὃς ροτστατα. ΠΕ ΠΟ 5, ππολυηρρέτῳ 
υἴδετι,Ἰὰ οἴ, πσολυεραςῳ καὶ «τολυδίκτῳ, «τολυύρμτος χθων,14 οἴ πᾶσιν 

ἐράσμιος, ΑὙἸΠΤΟΡ Δ ἢ. Ώτογρτο 5. πολυήξατος λιξύν γ Αἰπια Πρ, 
Ἡετοάοι. ' 

ΤΙολυηρφε, ἀἸι165.ανολυείρφυρφς. 
ΤΙολυηχὴς ἑος ὁ αὐ ἦν [Ὁ Ποτις»αολλοῖς καὶ χοις, κἡ μέλεσι χρώμβυος, πολυτώ- 

εἀχοςο μεγάλως ἡχων, 
Τιολυϑμέης,ν ΟΠ οπηρητοῦ Παροξαξ 5, Ν οΠπιις. 
Τιυλυϑαρσὴς,α!ἀαχοςου ἀεποινπάς πολυϑαρσης πόλεμος. το :.Α- 

ῬΘΙ] αμάαχ δε! πη. «πολυϑειρσὲς υὔδος, αι! αχ ΔΙ ΠΊι5 ἔδει ἔουτὶ5 
Ἡουν Οάν Π χη δομαπι ραγίοπλ. ἡ τὸ πσολυϑ'αρσὲς, Πάιιοῖα, 

Τιολυϑεΐα, πολυϑεότης, ἀσοτιπι ἑ}ἰτἰτιιἀο 516 Πιίπιις Ματγιγτ. 
Ἰιολύϑεος δόξα, ΟΡ η10 τ᾽ ἀφοτιΠὶ τι εἰτιιἀ ποτ δἰτγιιίτ . ΡῬΒ1]Ὸ 

ἄς πυϊοιν πές «σολυϑεότης, ἀξοτιμπι πηι ττυιο. “μα ΠῈ ΡΥ πιι}5 
Οτρβοιις Ἰπτγοάι χες ξογγιγοντ Τογῖ δῖ τπίημς Ματγιγτ ἴῃ ο- 
τατίοπο δα Οδητγι ες. 

ΤΙολυΐϑερμμος,υ. ὁ ρογοα ΠΤ 4115. 
ΤΙ ολυΐϑεςτος κ Ὁ, ΗΟ οὗ, παολυαγάσσητος, πολ ύσηπῆος, δοιοΐ (4}1}π|,1π- 

Τρολυύϑηρρς, ΠΕ Π5 τι} τ45 ἔογαϑ, ξογὶς ἀρ πάδηβ. Ἑυτίρὶ: 

Τιολύϑουρφο, λυ] τυῖπὶ ἱπιρετιιο μι 5, πηπΐτο ει! γεποπιεπῖς ἱπιια 

ΠΟ 

παΐς μοῦ ἔγησοροπ βοἤειμτι Ῥτὸ πολυπόϑεσος, γέ 
ἜΧΡοπ. πολυπύϑυτε πη ]τιιπ σοηΠάεγατς, ἐχορϊατὸ, ἢ 
(Οεγούξιη τέκνον πολύϑες-ε τοκαεύσιν, ᾿ 

τ 

πολυϑηρότατον νάπος Αἰρτέμισδος, ; ΑΥΡῸΝ 
ἊΝ 

ἐμ 
ἀπιροτι.Ορρ. ἄς νεηαι. Π1..3. ΝΝωλεμὲς ἱμείρφυσι, γάμων δι᾽ ὅτις ἫΝ 
ἐούται, ἀποτ᾽ ἀνανον τα πόσιθ-. πολύϑουρον ἐρωίω 9 [Α]αςξ πιιατί ἢ. " 
Ῥοταπ,. ὭΜΕΙ ὴ Ἵ 

Πολυϑρέμματος, ἀρ Τοερ ιιπι ὡς Απτίη. 4Π]Προπε  ΠΊππις ρὲ ΓΝ 

τἰαβολοπιο ροσιιηίο ἢ Πππι15, δυλὶ το5 τη ρ]4 ροσματία ὅζ τ " ΤῊΝ 
Ὅεπς στα, ΟἹς. πολύαρς, πολυϑρέμμαν, ϑϑδὴ πω 

Πολυσρέμμων͵,ον(Θ-, ὁ, ρεσοτοίιε,ϑτατο ἃς Ργοροτε. ἘΝ 
Ππολύϑρίωθ-...6 καὶ ἡ αξειο ι5» 8:6 Ὀ1}15»ιιο το 0155 Εἰτίρ, π π 

Πολύϑρονθ-. Αὐϊεέξ, λά πιαΐτα τη ἐἀἸσατηςητα νεῖ }15, πολυφαασι, ρει 

πιράϊσαπιεητο τις Οάτοηὶ ἸΝ σδηάογ ἴῃ ὙΠοταϊοῖς, Η' κὴ λεπῆ, τ 
σιο πολύϑρονα φύγλα κονύξης, ϑρόνα γὸ ταὶ αἴϑυντώήετω 3 ὁ η ᾷ ! 
νάρηρυ, ἢ | αὐ 

Πολύϑροιθθ- 5 οὐ » ὁ να ἡ 7 πηθ]τ ΓΟπότγιις ΟἸδιιάϊαπο 9 πιιἰεί[ο; ας “ ἐὼν 
ϑιαῖῖο. ὍΝ ΑΝ, εἰΐεν 

ΤΠ Ππολυϑρύλλητος 2 ὁ κἰ τ ΔἸ πΠ]Π σατιι5) πιο πτογατις ὙΊΓγρῚ] ποπηΐπα ἱ 
ἤπλι5 ΡΊ ἴῃ. δικξεξοημθυθ... ὀνομαςὅτειτος 9 ΠΊΔΡΠαΣ ἔαπηῶ; ὌΝ Ι 

μισμῷθ', φαΌΝΝ 
ΩΣ Πολύ ϑυρφςκ.5 6 κα ἄγ Πἶτο ἀά ἴτε] ροτγιι15. ν Ἶ 

Πολυϑυτος,εγὁ κὐν νὈ] ἴπρςο ἰΔογι ἤςατιιγομα Δης «τε τίς τι βῆτι ῖ 
Ριι5 ὃς (λοτ 5. πολύϑυτον αἴλσος, ΕἸΓῚρ ἰά, γα [ 

Πυλυΐακος, ἐπ Ρ ἐπ αο π59Ρ οτίτιις, ν᾿ Υ 

Πολυΐ δδία, ἡ πλι τάτιμτι γογιμπὶ φοΡηΪτῖο » ὃς ΕΧρΡετιοητία, 
εἴα, διά, ΜΙ 

Πολύϊδιρας τος δ νὰ ἡ [1655 ΡγΠάδῃς 9 ἘΧΡΟΓΓΙΣς ΠΊΠΪΤΑΓΗ 
Ροτσδατιι.Ρεγ ΑΙ 1 ἀτισ Οὐγ ὐ, ἤλυϑ᾽ αὐὴρ πολυϊδρις, 

Πολυϊνας γι Ἶτᾶ58 Πα ης ἢ τας ἔειι νεπας ἂὉ ἵν Πο ἧς, 
Πολυϊππος, ο41ι15 ἀδιιη 44 Π59ἱοηγ Γι ἀς δῖτα οὐδῖϑ, “ 

λ 

Λ πρϑι 

Πολυΐστωρ,ορφς δνΓΠ 11 {Ὁ 1155 11 πιυΐτα ποις λο πιοηιογαῖν Ροὶ - πε, 
ἔτογ ἀϊέξις οἵ Αἰεχαπάοτν (ουῖρτοτς Ρ᾽ 1π.11}.9. ες ἰδ γα 

Πολυκαγκὴς εος» δ κὸ ἡ» ΠΑ Ἶταπι ἀτὶ ἀΐτατοπι μα θη 5) ρεγαγι ἀμ ὙΠ 
ἐχίνου 

ποι 

λοτις ἢς ἀὐτάατη Πτίπῇ ν οσϑευῖτ, ντ τας ΡΟταΙ ὀσοηῖ 
ἃζ ἁτεξαοιατ. 144.λ., Τὼ σ᾽, ἐπεὶ οι πίνον τ᾿ ἐφέαίνω πολυχαὶ 
αν, 1, ξηραντικζυ,Πᾶπι χοΐγκοινον Πρσηιπὶ ἁτί ἀππὶ Πρπίῆς 
ΤΙολυχαι στερ ἐκ ἡ ται τἰτιιἀο Οαίδγιμ. ἢ 
Πολυκαάλαμος, 4. τη} ἴσα [Δτπι15. πηι} 1 1 ΡΠ} σαΐαπιο δἤατ ὙΠ 
Πολυκφιμπὶς) Ηδχιιοῇ!5.ν Οἱ 1115. ἐμὴ 
Πολυκᾳπγος»ἔϊιπιο Π89ξππιο ἀριιπἤαπ5., τ ΤΠ 
Πολυκαρπίοι ἡ πλμ} τα βογα  Πἰταϑοίατσα Καεσιιηά ταβ, 1 μδορῖν Ἴ 
Πολυΐκρρπον»α ρι ΕἸ ΡΡροοτγιογατασοροπου ἤογθα, ὙΙής Κρ ὯΝ 

γον. δογ δίτιιγ οτίατη πολύχρατον, δηλ νι 
Πολύκσρπος,ου,ὁ νὴ κα, ἔγιιέδιο τς, δλγειος, πνυΐτιιπν ἐγιιξξι Ἷ 

ὙΠΒΘορἢτ. "1.2. ἐἀρ.5. 4ς Οδυ Ρίδης. Επ πολυχαρπο! πρὸ 
ἴδτ. Δ τότ. "1.6. ςΔρ.3- ἵ χοἰ: 

Πολυΐκαυλος, τη τςαυὶς ΡΊΤπιν ἤις εἷς Ὁ πεοργι μιῇ. ΠΡ, 6, 
νδ] ὃ( πολυκαυλότερος ΞΟΠ ΑΓΑΓ. ᾿ 

Πολύκενος, Πα Πὶ5»Ε{ππ||ο [π5γαατιι5» λυ τι σατιατιις γαγν ἐπ 
Οιά, 

Πολυκέρδιλς δος ὁ τὸ ηἱ)ν Ετογάτοτυπλα 15, ΠΠΟΓΟ ιν βοῦ. 7 
νϑος οἷ. συωνετὸς ν᾽ ποινξ γος. αἰξιιτι15 ΔΙ Πγι5. τη. Οἀ., 

Πολυκέρδιον, πγ}τὸ πιο] τις, πολυ βέλτιον, ΗΠ Οἢ}. 
Πολύκερως," »ὐ Κὸ αὶ ΚΝ ΠΟΓΏΠΤΙΙΣ 9 ΠῚ τ σοΓηἷς 7 ΘορΒοοίος ἷ 

ἔκειρε πολύκερωγ φύγον, ἰὰ εἰς 5 πημτα5 ρεοιιάς5. σοτπι 
ἄἀδυῖτ. 

Πολύκεςος»ϑϑ δ σι Ρ᾽ἐλη5,πολιυίκεσος ἱειφς210.1{144.γἱ.ποὶ 
ππολυῤῥαφος, σοικίλος» Δςι ρἱἔξιι5. νμάς Ιοτιιπὶ δέ οἴηρὶ 
ποτῖβ κέσος ἀἸοίταΓ. ' 

Τολυκέφαλος δ ΠΕ τίσορ5.τὸν ἐΐρω τα, πολυκέφαλον ϑηρίον Δ 
1.απιογοιη» ἢ τὰπη παι τογιιπι οἀρἰτιιπγυπολυκέφαλος νοὶ 
το υἰδ᾽αἱῖς ἃ Μίποτια ὀχοορίτατα» δά ἱπιϊτατίοποσι πη 
εἰς ΠΌ1Π), χυδαι ἀπρυΐηα Θογσοπιπι σαρῖτα τεἀἀεἰρᾶπ 
ῬΙΠἀλγι!η}. ὐὐῷ 

Πολυκηϑδηὴς γνεοςγ κἡ ὅν, τα ταπῇ ππσοτουῖϑ ει τις μαδεπϑ Π 
πισῖοτς αβξέξιις 9 [το πὶ πλα[τιιπὶ πιοστουῖβ αβογοπϑ γαίας" 
ἀλιοῆις. ᾿ ἥδ 

Πολυκένητος, ρἾτΑ Ρ115. 1] απ τ ρ] οἷς πτοτι ον, Αὐἰποτ, ἀδ δ΄ 
ἀο. τοῖς μὴ) πολυκίγητον ἀξ έν» Πο5 φιιάςαι ἴῃ τοροηάο πιοξιν 
Χοῖσοῦ ΠῚ ΙΡΙοΧ. 2} 

ΙΠολυκλαδῆς, ὃζ ᾿ ' 

Πολυκλα δὸς, ΓΑ ΠΊΟ 15. ΠΊΠἶτΟ 5 ΓΑ ΠΟ 5 σοΥ πο, Τ ΟΡ. 1. Εἰ. ρ[4): 
Πολύκλαυ τος 5 ἱπηρ σταῖς Ιἀσἢγγ πιῖς ὃς ρἰαπέξι. πολύκλαυσορ ΘΙ 
ἀϊοεϊτα τ. πα τὶ τι ἀο οτις, πολυδεύνρυτος, Ατατιι5 Λείψαάνον ἦρι, 

γοιο πολυκλαιύςτου στοτειμοῖο, Οἴσοτο νοΥττ.- ἀπιπο 15 Οἱ δ ἰδοιν-. 
πλῖς ποτα: ΡΒαοτποητὶς ἴπρε ἴογογος ϑρατγίογιπτ, 

Πολύκλειτος, τι ΠῚ οἰ αι π5. ΡΒ ΟΟΥ ]. 
Πολύκλειτος ἐγ κ᾽ ἡ σ᾽ οὐ οὔ ΠΠππιι5.ο ατἰ ΠΠπλιι5. Ι 
ΤΙσλυκλ  ς, “δὸς. Πα ΘΠς ΓημἾτα5 ἴδ 465, πολυχάϑεσνος ἡ πολύγμᾳ 

1144, νὰ πολυκλύζδι πλέων, ταιτα μα ςας τγαηπεγαγ ίσα ΕΗ 
οἷα 

ὙΠ 
δι τι 
ἀν [νι 

᾿ 

᾿ 

' 
᾿ 
Ι 



Ἵ Ὁ. 
: οπιραξγλ. τ ΠΠ|44.:. φδύγειν σιμὴ γηυσὶ πολυκλέϊου κελ ἅ ω, 

ἜΓΡΓ, πφλυκᾳϑεδιρρις ) ΕΧ 4110 πολυκώποις, ΠΔΠῚ κλνΐσὲς, ἰὰ οι, 
Δ. αἱ Τα" ἐρεοσόντων κα ϑέόρω [ς ἃ Εἰ Πτ ἢ. πηοπεῖ πολυκλήϊ- 
ς ἀϊςὶ ποι (οἱ πὶ αι ἴμπε πολυκαϑεδρφι [Ωἀ οτίατη «ιι8: 

πολυκλείδωτοι ἃ κληὶς ῬΓῸ 4110 φοπηηλμπὶς Πἰηρια ἀἰοὶς κλεὶς 
τὰ «ἢ, πυφλυκλειδ τοις ες παιγο5 διοὶ τὸ πολυγὴμφωτον κὶ ὄυαρ- 
ον Δἀπησποῖ διιτοπὶ (ςγὶ δὶ πολυκληήϊσος ντ πολυψυηφισὺς. 

ΘΡογος ς τἰ5,  απιο ας» ΡεγηΟὈ ]]ς, 
χληρος οἱ πλύσιϑ-,οσ).ξ. : 

ἰκλητος δ ὰ ἀν} } εἰς ν Οσατι15. Ετ πολυΐκλητοι, ὁ ὩγΕΪ τῆς [οἷς ςῦ- 
οατί. “πολύκλητοι αἴ δδες, ΓΙ Οπγοτι5 11, οἱ ἐκ πολλων τόπων συ- 
ληιάμοι, οἵ ὅξι συναλλαχθέντος 7 ΟΧ τη} τὰ5 δέ ἀϊοτίς Ἰοοὶα ςοη- 

τὶ, 
Θ-.υ, ὁ νπάοίις » φαΐ πλεΐτῖ5 ἀ Παἴτατ ΕἸ διι5.. πα τὶ - 

5. πησγπλιγαδιηάμ5: ἃ κλύζω, Ηεἤοάιις 9» πολυκλύφῳ ἐνὶ 
᾿Αταταϑ 9 πολυκλυς οὐ χέμδύζθο., ΡΙμοΙα: τοπιροίϊατος τη- 

ῬΓ, ς 
(Θοτατηοῆις, Πιγοι οι, 
τοςοκ δ, εἰαοτατιοἰαογοῆις 9 δὰ πλιτος Ιαθόοτος ἰ4ο- 

φοντ εἰξ ξούγιση, Οὐν ΤΠ, ξ, χρυσόν τε πολύκμητὸν τε σίδηρον. 1ὰ 
ἔξεγγισι πταΐτιιπι ἰα θογατζιιη 5 πολυχρέμᾳ τον, πολυχατασκόια- 
ἃ μῦ πολλοί χα μφέτου χα τασκϑυα διέντα. ἢ ἃ πολιυὴ κοίματον πτι- 

μεχόμῆνον ἐν τοῦ κα τα σκόῦ ἀζεῶτι, δυσκατέργαστον 10 πγ1}τἰ5 ΠΊΟ- 

ἴδ ροτείξ Ιαδοταγὶ ὃς ξιθ τῖσαι. ΑρΡο].11.4.Οἷς ῥα μελιοσ ων ἔργα 
,αἡτοιο τ᾿ αἰδύρατο πίαρ ἐλα)ς, 
(μὸν, τὸ, ῬΟΪΨ ΠΟ ΠΊΙΠῚ ΒΘ η115 ἔγιτῖ οἰ 6γ4ς 410 Ὀ]οἰςονί ἐς 8 

τΟ τογιϊονοαρίτς τοϑ. ΝΜ τΙσαηάοτ ἰῃ Αἰεχὶρμαγπη. Ηὐ νέον ῥεί- 
πολυκγήμοιο κολ ἐσας ΤΠτΟΓΡ. τρίκνημον ἡ οςατ,ἀάίαιις ἔροςὶες 
ἡταῖτ, 

γημδ οὐ ὁ κὶ ̓ . Βα ης πλτ ἴτας Πιτας)δυσβατος 5 ὀρεινὶς, τραχιὲ, 
τ.1]. β., πολύκνημωόντ᾽ ἐτεωνὸν,ἱπολλοιὶ ἔχεσαν κνημοιὶ » ἤγοιω ταὶ 
βάσεις. 
"οσὉ- πέτρη ίαχιιπι αι ἰαῃ5 σγυἧτο πίάοτε δὲ ἔππιο εχ ἔ- 
Ἰοϊϊς οἀτιέϊο. ΙΝ μη. 
ἐλιΘ', ον] ατεβ σοπτι θη νεησγοβ. 
γι. πτι εἰς ΠΟ Πιυπτ"Πἴ5. ΤῚΝ τ τπλ. ΟΟ ΠῚ ΠΊΠ115 9 ποέγκοιγίο, 

ΘΡ μος ὠφελε πρότερον αϑέρᾳ διιῶαι μέγαν εἰ ἃ πολύκοινον «ἴδιαν, δίς, 
ιξ σοπΊ ΠῚ ΠΕΙΤῚ ΟΥΟΙΙΠῚ. 

ἐρανήηγας,»,) ἀοιιϊπατῖο τη τοσιπι. ΠΟ σ1.1], β ἕο. ἀγαθὸν «το: 
ρανίηἱ πολυαρχία, 
ραν. ΓΙ τοσιι πὶ ἀοπλΐπιι5 ὃζ τοχ. ἦ 

κόλυμία μέλη ἦΨ! ξατρά χων, ΑὐἸΠ 1π Ε απ. ἀϊσιυπειιν σαητι σης 
1ᾶς5 τάμα σδηιιηῖ [πρίτις πάῖδητεϑ ἃ κολυμζάω, 
μος,» δ σι} πχαἶτα σοπηα οἰτοςυ ἐρηα ον τα λεῖοβ.» σοιηο- 
Ὠῖοίς.1.4. 
καπίΘ..:5 ὃ κ᾽ ἡ Ἰαξιδθιιπήιις. 

ἐραγία ται του πὶ Ροτε[[ἀ5. 
τον, τὸ, ἰιοτα {ιιαΣ ΑἸ 1ο ποπηΐπε κρατα)όγονον ἀρι! ΗΊρΡΡος. 

δίτιιγ ἴπ σ᾽ οἵ ΟΑ].πολύκαραον, 
μμνίθ-,κγ)δ χα; ἡ) ΠΟ Ὠτο [ι5οϊηαοςοἴϊιι5.6᾽ ὑσβατος,τηιῖτα μαες 
εἰρίτία. ᾿ 

γ(.. ἔετ τι ἢ} 5. τυ τιτι ποτάςϊ ργοξεγεης. 
θέτος. Π11 τ ΓΟ Ππ15. πα αΓτὶ ρ ιν. ΝΟ πηιις. πολυΐκροτος εἰγ ων, 
ἀτῆσῃ τηλἶτο ἀρρίδιιίι ργοίςηιιε μά τιτη»Βιμάατις 1ῃ Ἔρ το- 
ργϊου ιι5.πολύκροτος ὀθορώα Ὁ’, ποιὸ σαιτιι5 ἃς αἴτττιι5.Α.- 

ῇ ὍΡ απ. Τητεγρτ. 1 ΝΘΌΌ 15. καλούοῆν 3. ο “ἥν αὐἰϑρόπων «δ 
ἤῶκ ντγεχεῖς κ᾿ μὴ ἁπλοίς, τοίμιματει κὶ πτολυτρίμματα χὺ πολυκρϑτοις 

οὐταλα. πάς αιΐάαπι ἢς ἰοσιιητ (σοι τπι Οὐ. γεγίιπ|; αὖ- 
δὰ πολύκρφτον, 

ὑκτημοσιιύη,ης.", 70 ΡῈ] ΘΠ τἴ 49 πη 1: ξαουτατες ὅς σΟρἑδ᾽. 
"τή μων, ονΘ-9 κα "24 Πεβπόλυ χρήματος ) πολλαὶ κτήμουτει ἔχων, 

πηθΐτα ροΠτάοπ5,οςιρΙς5. ᾿ 
ὑτῆτος ἘΧΡ ΟΊ. Πτιΐτα ροἤ ἀςης 7 ἰοςιρἰς5 9 4165) Φολυκτητος 

μος Εἰιτίρ. : ᾿ : 
γετόνίο.- πλι τοτιιπι οοςἰ Γοτ αι πταΐτος ἱπεεγβοῖτ, 

ϑγα πολυ σερμα. εἰν ΟΝ [ἐπιῖης αδιιπφαμτῖα : πᾶπὶ κύϑινον 
τ εἵϊε οτίδπι σωρμα. 
λίνδητος πγΐτιιπι ν οἰπτατιις Η οἰν οἢ. 
ὕματος, αριϊὰ Ατβεπαῖιπι ἰερίταγ στο (ἐρεΐπιο, ἄς τῆν πηο, 
τόσει ὃ. ὁ θυ. καὶ τοὶ πολυκυματος ἄγ, ΡΓῸ πολυχυΐματος 5. Υἴ 

ψεγ ἢ πη] εἰς πιιΐτο ςσοπςερτιι ἔα εις, ργαοςά τ ράι]ο δητο 
ς υδὶ αὖ ἔχῃ μικρρὰ τοὶ κυϑίματοι, 
μων, νπάοίι5.ν πάϊς ἀδιιηήδη5, ΕΠ ξτπο ἢ]. 

οςοΡίτμοτιιπὶ ΒΑΟς ΟΟΣΊς5 (τϊοπίθιις ἀριιηάληβ. 5 γε] 
1π|5 τιτἰτατιιπη σοπὶς Πατὶ Ομτπὶ Δ ΠΟΥ, 
πίθ-. πλυἶτος πα οης ΓΟ 5) ΕΠΓΙΡ. 

ὑγΘο,ς, ὁ ,ανολ πυρΘ. ΗΠ ἰγ οἢ. Βα εης το τὰς Το ροτοδοαιιξ ρε- 
ὅς) ἔροἱἰα 5 ἔσγαχ ἔδροτιιπι» παυἶτα ρτασάτα μά θῈπ5, ἔοτ- 

ΕΠ] 5. ἀπο ς,ἰοςιιρ] 65.1].έ, νώε «δλυκ τήμων 5 πολὺ ἡϊ-9 τά οἴ, πολ- 
λήϊα ἔχων. ᾿ς εἴπ, σιτοφόρα χωρία; καὶ πορλὰ ϑρέμμοτα, λεία ἢ λέ. 
ταὶ κὰν ταὶ ἐκ, «σολέμου λάφυρα, ᾿ὶ ταὶ πὸ ληπ τείας, ἱα1τ 1ΠτΟΓΡ.Α: - 
15. ἴρρσες πσολυλ (Θ. εἴηγ) ἀτατὶθ ἔγιισιβξεγα ἐχτίτουῖσς 
λιστος κι) δ) ΟρτΔ 1 15) πολυλεταύδυτος 9 ΔΗ τὶς Ῥτεςίθι15 Οχορτα- 

μ᾿ 

πο 499 
τις, Οὐγ, ἐν, Κλύϑι αὔἴαξ ὅς τις ἐρσὶ, πολύλιστον δὲ σ' ἱκαίω, (ἰἰοἰ- 
ΤᾺΓ δί «πολυλλις- δίς Ν 

Πολύνλιτος ᾽ τερσωλη ἀεἸςδζατίο πλιϊτὴ πὶ οὁρταπάα, Νοππιις. Ἐξ 
ϑεὸς πολύλλιτθο, Γγσιι5 πλυϊτῖς. ργοοίδιι ογάπάιι5., ἀριιά οιη- 
ἄςπι. 

Πολύλοξϑ', «1 πιὰ ΡΠ οὶ ναρὶπα ἔειι βο ἢ Πἰ συ] οπτίποῖηγ ; δὺξ 
{|’φυαινίάς ΛόβΘ., 

Πολυλογέω, οὗ, ΡΠ τὰ ἀϊςο. ςορϊοίὲ ἸΙοηιοτ, τῆς. 
Ἰπολυλογία νας" ταγι} [τ] 411 ποι! οἰ τα 5. γ{τιῖ5 (ἐγαχο, Μδειμι 

ςαρῖτε (ςχτουδοκούσι γὸ ὅτι ἐν τα «ολυλογίᾳ αὐ ἶα οἱ στιύοου ὥνήσογπαι» 
Ρτο [αοιιπάϊα, ΡΙατιἀς 1μερ. 

ΠΙολυλόγος,  γ νη} {τ} Οαλ182ν εὐ 9, οὐ μαχ,βασμηάιις,ν ες Μα- 
χρολογος ἀρὰ ΑἸηπτοη, 

Πρλυλόγως, Οαιιαοῖτον Ἡοοσγατ. τι τὶς νογδ᾽ 5] οησο ΟΝ 
Πολυλοινθ.. αν 6 ΡΠ ΠΓῸ 5 γ Ο] τὶ τηΐ σας ΟὈτίποηϑ, γί «σολυλοσίθν αὐ- 

εἰς» ΤΒΣορΒ γαίας Εἶτ αιιαττο, αρίτο ἀποάοοίπνο ἐς σαμῇσ 
Ρίαηταγιοχ αιιο: ΡΠ ηΐιις Πἰἶδτο 18. Παρ, ἀἰχὶς τι τσαπι ΡῬἰαγιπνὶϑ 
τυπἰ οἷς ν Ὁ τ ΠῚ οἵἴϊε,πολύλοιθ: φλοιὸς . (οΙῖοχ τιιηἰςῖς πγὰ}- 

τῖρίεχ » Ὅλα ἴῃ μἰ τον. ρίηταγ, ὙΠοορ γα, ἔστι 5 πολύλοπον 
ἡ “λάτῃ . τι!ηἴσα ΠΊ}}[τἰρ ] οἱ ς[ς αἰοὶςθ.. 1614. το αυΐητο, ςᾶ- 
Ρίτε [ςςιιηάο. 

Πυολυμαϑὺς, ἔθ. ὁ καὶ, ταθἶτα ἀ1Πξοης)οτιιά τις. ΠΟ οτιέαὴ Ζ φιλομῳ- 
9, ἔσῃ πολυμαϑύς, ς 

Πολυμαϑίμ, ας» ἀϊ[ς1 ΡΠ πα λυ εἰ ππιρα παι τογιστι ποτῖτῖα, Ρίατο 
ἄς Τμεριπολυμαθεια ἀρια δι]ά. 

Πολυμοίχαλθ. δος, Τ᾽ ΠεοΡ γαίξιις Πἶτο τεγτῖο μἰοτ. Ρἰδηταῦιςα - 
τα νηάεοίηιο 514 εἰϊ 9 πλιιῖταβ μα θοπ5 αἰας : πλϊτὴς αἰῖς ἢ- 
πιιοίᾷ. 

Πολυμέϑης,Πλυ τὴ πὶ εὐ τῖις. ἷ 
ΠολυμέλαϑρΘ.. "ὁ καὶ ἡ) τητιτα 5 Παρθης δος ἔοι ἡλαΐτα μαϊες απ. 
Πολυμεμφηὶς φωνὴ, ΦΙΠΟΓΉΪα νοχ ὃς Ἐχροίπιατγῖχ. Ν οι. 
Πολυμέρεια, ἡ, ραττὶςα [ατίμπὶ πιι τίτα (ο. 
Ἰπολυμεριὶ γέ θ-. ὁ κα ἐπ α Πτἰ ραττῖτιιβ ΡΠ ΤΠ. ἴπ πλα τα5 ραττος ἀἰειῖις; 

τα τῖς ραττῖδιι5 σοπήϊαηςιν πάς «πολυμερέστετος πόντος »οΑπο- 
το! 5. ἀε ππιπάο.. κεολυμερὲς ἀἰἸοίτητ τὸ «ἴγιον πνεῦμα, ἸΝΑΖαπτ, 
ἱπ Οτας.: Ἢ 

Τπολυμέραμν(θυ, ἀπ ΧΊϊι5. 9 [Ὁ] Τοἴτιις 9 οἰιΐ πλιιῖτα οιγα. Ατιοτοῖ, ἐς 
πγιιηάο, τοῖς οἱ αξχέν «τολυμέρεμμνον 5 (ιἷς αι! οτη ργαἐξέξμγα [ο- 
μοῖτα ες 

Ππολυμέρμερμ, 146 πη. Ν ἢ 
Τολυμερως, γαΥ] ατοικήλως, δ[ὰ ᾧὁρως »ασολυφίεδωώς,, δεψεχώς, τα ἑ τ: 

τ ἀπ.» πλι}τ|5 ν οἰ 15 πτοτρ. πη σρ 44 ΗςΒ. 
Πολύμιηλθ-.ε. ὁ κἡ ἡγρεςζοτο ἤις, τις 5» τϑολλ αἱ ϑρέμμῳ τα ἔχων. τλμ τα 

Ρέοοτγα μα θεη5, ΠΟ π1.1].. τ 
Πολύμητις, Κ᾽, ὃς ππολυμοΐτη γα διιη ἀπ ΠΟ Π ΠΟ ἃς ρτιιάθωτία,, ἴ- 
Ρἰεη5,αολυζελίδ'. ΗΠ, ἐσ ολύμητις ὁ δυσσδὺς ἱ σιιυετός. Ἶ 
Τολυμηχανία ἴῃ σε Πἰπ πιο ἀ{ἘΓ} 2 πλι τα τς, 
Πολυμήχανίθ-, κε οἷ, ἀττὶ Ποῖ οι15.ν ἐγ τε5οἰ παι τίτις, (δε 115. δοιὶ 

τιιδεν Πα τέχναι «πολυ αὐΐχανοι Γι ο]ΔῊ.1,ἄττο5 ρογάζατζας, 
Πολυμιγὰὴς, Θ΄, ὁ καὶ ἡ Ἔχ τη }τἰ5 Ἱ{{|15. ; 
Πολυμιγία δ Θ ΠΕ Ο, πη τατιιπη τ γιι πὶ πα το ΡΙατ. 
ΠολυϊμμόθνίΘ-. 11} τι ταττὶ πρεγοθ ἘΠῚ ΟΧΙ ΚΡ τ21Π Ἐρὶρ; 

Πολύιωτος . δριιά ῬΟΙ]]Πσοῖτι Ογάτίη, ἔπη εἰς Π]15 σοηγοχιις. ἘΣ 

τοὶ πολύμετα. ΠΠΠ16 41 πιι}{τ|τ1491.1πάτηπιεπτα πηη τὶς ΕΠ 15 σοπτο- 
χα, ντ ἔπητ [ογῖςα γείτος ὃς δγΠΠπα. 

Τιολυμνήμμονε ςοοἱ Π.}} τῖπτὶ Ποπηογῖα γα δηζεϑ, 
ΤΙολὺμν κί ςη5} ς "ἡ, 1155 ἃ ΠΛ τ5 ΡοτΙτίιΓ 1π ν ΧΟΤΟΠΊ 9. 7 σὺ ατολλοῖξ 

μιγης-δυομῆμ'η 7 ρτοῦρα, ΟἿ. ξ, σολυμνής ἰω τε γυω κα δίς: Βοος 
οἢ  ορτὶ ΠΠπιαπὶ ν ΧοΥ ἘΠ. πολυμνης Θ- χαΐρις: στατῖα ἴῃ ᾿ΟΠρΡΙΙ ΠῚ 
τεπιριις οεἸορτᾶ4α. δὲ ργξαϊζαπάα, Αἱ ομγ]. Αρδπι. τούταν ϑεοῖσε 
χρὴ πολύμνηστον χαῤίν πίνειν. 

Τοχύμορφ Ὁ... ταμἰτἰἔο της. (δα ἰἰρτο οἔξαιο Αηἱ πλιὰ 11) σ- 
Ρἶτε ζὃ. 
Πολυμοχθθ., δ ογῖ οἵιβ. πσολύμοχβ Ὁ’ βίΘ-, ΟΠ τΥ [ο. αὐδὲ ἱερωσ, 
Πολύμυϑιθ.,5, 6, σάτα τις. ΓΟσε τι} 6115, ὃ πολλοῖς αύγοις χρώμϑνίΘγοτ - 

θοίις, ἀϊ[Ἔγτιιβοφλυΐαρί., αἴϑΖεργος. 
Πολευΐομίθο, παι! τὰ πὶ ραίςεης, ΤΣ ΠΟΟΡΗ.1Π9. δοκεῖ γδ στ ολέυομ ὦται- 

τὸν κὸ πτιμιφαγώτατον οἱ βοέΐς. 
Πολειδυρφν)α.4 114} ν οσαης Ρ᾽ απταρίῃο ΠῚ ΠιϊΠΟΓΟΠῚ 7» Πα τξ οδῖσα 

ται ἶτας ἄρ τας ὃς νο] τὶ πεγίιο 8. 
πολωνικώ, οησὲ νἱποου αοὲ ΠΠρεγο τ μαςγά. 
πολιώοια, [επτοπτὶοία Ιοσιτῖο; Ρ΄ατο [ἴδτο ητιᾶττο 1, σιιπι, Ααχό- 

δαίμονα 8. κὶ κρη τίων μάννον » πίων υϑὺ βρα χυλόγον 5 τίω 5. πολιωΐοιαν 
εἰοῖνλον ἢ πτὐλυλογίαν εἰσπιούσαν : νὈϊ οἰτεπάττ ΑὐδοηϊοηΠιπὶ ο- 

11πὶ ογατίοποπη πολυλόγον ξΠ}ΠΠὸ] σε πα: πιοπίοτιπι βϑαχυλόγον: 
ΟτοτεπΠὰπι πόλυμοιω,}, [επτεητϊοίλπι. 
Πολιωοθ., ἃς σπολευδοις οὐ ΤῊ Αἰ τιιτι οἰ ππθητῖσ» Ργιδοητία ὃς (4- 

Βαοίτατις. Ἷ 
Πολύξεινθο, παι] τοτίιπι μοίρας, πηυΐτος Βασες Ποίρίτοβ 5» ΑΓὶ- 

(οτοῖες ἰδτο ποπὸ Ετμὶς. μηδὲ Πολύξεινον, αν δ᾽ ἐἔξεινον καλέει. 
πεηπε [5 πλαϊτῖς Βοίρεβ᾽. ποαιις αὖ Βοίριτε ΔΌΠοτγεης. Ετα- 
πὰ οἰπάςπι. Φαὶς «ολύξεινθ- Η 1ά εἴς, ἡ ἐκ Δ᾽ συσσίτων " εἰσφορώῖν 

κκ" ἐρανων, Ἰᾷ εἴξ, «οπαϊαΐτπε δά φιοά ἱππτιοπάμτι σῃμ]τὶ ἀπιὲ- 
ἼοπιιΣ.: ὙΤ δὴ) 
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εἱ αἰτιᾷ σοπίογιιατ, πολύξεινθν οἶκος» Ἑὺύτιρι 4 δὲ ἩοΠο. Ῥτο 
τοχύφιιθ.914 οἰ. μαθεπς πυΐτοϑ ἀμλῖοοϑ. 

ΤΙ; υοὐδγέαφιαυῖτα ᾿ἰτίπεγα.. αἱ - 

Τιοχυοζία,.ποάοῇτας,ποάδατίοιντ ἀριιά 11.1.5... 9, Ρτορτοῦ πολ 

τἰσαὶς Δατῖτιε ππ|. 
πολυ οζίθ.,λοάο αδ)τΑ Π118 ἔγε 65, 
ΤΙολυονία, ἡ γπλ  τ1 πῇ νἱηΐ, νἱποίτας, ΕἸ ατι ἄς Τιερ.. 
πολϑοινθηγῖπο ἀδιιηάδη5. ὃς ἀριιὰ Ὑ σον ἀ.πολυοινό τατος. Ἶ 
ποχύνχξιϑν, ΡεΥξοατιις γάρ [16 5. 1Ο ΠΥ ΡΟ τα, πασῶν πολύολβα κα 

ἀγλαὰ φῦλα νέμονται. ἵ ή 
πολυόμματος» ΘΡ τἤοτιιπὶ Ατρὶ δριιά Γιὰ ςίαπ. 
Πολύοπον, λα τα μα θοῃ5 ἔοταπιίπαννε γεϊο πολυόφϑωλμον ΠῚ] 1 - 

ταπα Οἰ]άϊο» ᾿ 

πολυοω!θδ-,ου ἰαξτοὶ Πιοοῖὶ πιαρῆα σορ 4,1 Βεορ ται. [1}0.9. Ὑ ες 
οἴσϑ.-. 

πολύοστος, [Ρ εξἘ Δ Ὁ1155 4] ἃ παι τα σοπίρ οἰτιιγγπολυϑέατος, 
τηολύορκος, ΠῚ} [τὴ πὶ ̓π|τ4 5. ἈΝ ωναν 
τιολυόροφθο, 5 γ0,Ἀ}}|τ5 σΟ ΠοαΠΊΟΓαΙΟ ΠῈς ίξι σοπτὶσηδτίοπες μὰ 

θεη5. 
πιολυνσμία οἀοτῖς οορίά {δι δια τίτυνο. 
Ἰπολύοσμος, τι πλεἶτὶ ον οἀοτὶςοατρὸ οἰ δη5. : ἡ δ) 

πιυλυόσεον, τα τὶ ρ 1οἱ σοη [Δ π5 οἵ. 51ς ὅς ρεάϊς βᾷτβ ἀιείτον ὰ 

ῬΟΊ]αςε ἃ πιι εἰτιιάϊης οἵΠιιπῚ, τῶ μέρα τῷ ποδὸς, τοὶ μὴ) αἴω πεὸς ἢ 

δακαύχων; πεδίων, ἢ ὄρείθ.,7) πολυόστεον, ᾿ 
πρλυοχλίαντπ! εἰτικίο τατα210.0.31. 
τιολύοχλ Θ.»πυαἰτἰτιιάϊπο ἀριιη ήδη. ' 
Τιολυο χλέσὰ πόλις, οἴπἶταα πηάρηαπι τα πὶ μαρεπ8. 
Ππολυοψία ΟΡ [ΟΠ] σοΡΙΔ. 
πολύ Θ., οὐ 115 ἀθιιη ἀαπ5,Γαιοίδω, 
τιολυπου νὴ», πΛ 15 ΓΘ ἔοττιι5 Π1α 15. 
τιολυπαι δέν ας, ἡ πα Πττι! 40 ΠΠ  ἜΓΟΥΙΙΠΊ. 
Ἰπολυποίποιλ:.,5.6᾽.,τὸ τρίαμο κὶ πολύτριμμα ἢ γοτογΑτΟΥ δ γετίιπτιις, 
᾿ἀπιροξοτγπανόργος, Οὐγ ἢ. ς σἰωὶ δ᾽ αξα φοίνικες πολυποιΐ παλοι; 

ἡσερόπευον, 
ττολύσταις. αδος δ κὸ ὑπ ]το5 ΠΡ Εγο 5 μιαθεπ556. ΡγΟ]  ςιιο. 
Τίολυποίμιιων, ον, ὁ. οσιΡ ] 65) 1165 ΡΘοιιηΐδε. ποΐμαμα τα οπΐπι Πουῖ- 

οα ὃς ββοΤἸοα Ππριῖα Ρασιιηϊα ΑἸ οι" ΠΤΙΓ)κτιήροιτου, δ 

Ππολυσειρία ἡ ταῦτα Ἔχ ρογ σπτὶα, ΠΎΠ ΓΑ ΓΙΠΠῚ ΓΟΓΌΠῚ Ρετγτῖα. ΡΙ το 
1ἰδτὸ (ρτίπιο ἐς Γορῖδιι5 σομίιησὶξ ) πολυτειρίαν. καὶ ππολυ- 

μαϑίαν, - 

Τιολύπειο Θο ροΓΙΕ [ΠΠΠητ15, ἀν ἱ 
πολυπενϑιὶς, ἐθ-, ὁ νὴ ἡ. Ιαδτιοῆις , στα Ππέλτι ας έγιι5, ὃ πολιὰς 

λύπας ἐν ἑαυτῷ ἔχων. γε Οὐν ΤΠ. ἕξ, καὶ σὺ γέρον «πολυπενϑες δίς. 
Ππολυπευϑὺς ἡμέρα, 4165 4110 πλαϊτὶ δοςοάϊιης δὰ οὐδοι} πη, [το πὶ 

(πιρ! οἶτον πολυπευ 9 ἡ 7411 πλυ]τα (οἰ(εἰτατιιτ. 
Τιολυσή μων; ον, ὁ, ἀαττιπο {|5σολυξλαίης. 

Τπολυίαίωνον φαῤξογνοἰείτηεητιπι οχ πλεῖτο Παπιίης σοητοχτί 5» Επ- 
τὶ ρ.ΕἸςέτ. 

ΤΠολυπίδεικος.» ὃ κὶ ἢ) δζ 
Ππολυπέδοιξ,ακος»δ ΠΛ Ϊτας μαρεης [σαταγί ρ ἢ 65) ΕΟ πτίθιις ἔγθαιιεη8, 

ἀττΊ 6.118. 
Ττολυΐηκ ρρεγναἰ ἄς ἀπηατι!8. 
Τολύπιστος. "δ πολλύν πέσεν ὄ χων γξμπιστος, ἢ ἄς] Ρ΄ Θμι15. 
Ἰπολύπλαγκτος. κ. ὃ ὃζ 

Τπολυπλιανὴ ἐγ 6 Ὁ. ὁ χὴ ἧς Ῥογεγγαηϑο τί πα σις ῬΙῚα. ἘρΙΓΠοταπι ἀη- 
πὶ ἀρυιά δορἠιοοίειη [πη Αἴαςο» πολυπλαίΐγκετων ἐτέων ἀριϑιμός. ἃζ 
σενίη πολύπλαγκτος ἀριιά ῬΒΟΟΥ ἄς. ἸΝΟππιι5. ἔργα πολυπλα- 
ν6Ὁ. βιοτῆς ἴὰ εἴτ νῖταν νἱτίο ῃ. πολυπλὸυὲς πέλαγος» ΟὨτγΓοἴτο- 
Τλι159αὐδὰ ἱερωσυμήης, 
πιολύπλανίθ, τα τ τἰ παρ τ5) 41 Πρ τ ἤι5 9 Νοηη, 
Τιολυπλ στα “ἥδ᾽ δὲ, ῖπι ΕΡΙΡ.ἰἰς τα Ἰτὸ Ρ τα, 
ΤΙολυπλασιοὶ ζω, ται} ΡΠ το, ρτο πολλαπλασιώζω, 
Πιολυπλασίωςοἱἀειη 40 πολλαπλασίως, πλ1τἰ ρ  ἰοῖτον δι Δα: ὅὴη 

“ονλιό, 

Τιυλυπλεδρ Θ' ατθΐτοτιπα ἱπιρογιιπι, Επιτρ ἴῃ ΑἸ ο, 
Τιυλύπλεκτο 2 Π}0| τι πη Ρ [ΟΧα5.Ν οπη, 
Ππολυπληϑεῖ, τοί τς, ς. ΕΧΟΔΙ. 
Τιολυπληϑέα ἡ πλτα σΟρ Δ. ΡΟΠ ΠΧ αολυπλύϑεια 5.114, 
Πολυύσπλοκος, ΠΟΔΟ [ι5)1π|Ρ[1οὐτιι59 πη ΠἸοατιι5) Πηιιοἤις πολυπλόκων 

βέλη, σοἈΠΙΐμπι ργαιιουιπι,οαρῖτο αιΐητο [ΟΡ πολυπλόκοις μορ- 
φῶς, οττῖ5 νατὶ 5, ΠΤ  ρ᾽ 4, πολύπλοκο ὀνόματοι, ἀἸ δ ἴο Πο5 1π|- 
Ῥίεχα: δί οχ πημτἰ9 σοπηροῇτα ἱπτογρ. ΑὐΠἴορ!ι. 

Τιολυπλόκως, Πρ] ἰοἸτὸ, Δ πο Γ Ὁ οτάϊης. 

Ττολυποδία ἢ, Ρ αὔτιτι ςΟΡ᾽ 490 Θάτιπ| ΠΙΙΠΊΘΤΙΙΣ Θχαιι ξξιι5. 
Τπολυπο δον, κα τὸς ΡΟ ν ροά πὶ μογ θα. αα: ἃς Γἀτίηὶς Βάϊοιι]4.. 4 

41 Πἰοίςοτι 4. Προ φιαττογοαρίτε 584. ὙΠ ορμγ, 1.9. σα. 
14-81{π }|απὲ. ' 

Ἰπολυποϑένν, ἀριι ΑὐΜεοτεί πη ἔροοιος ροΙγΡὶ ΡΙΓοῖρ : ΑἸ παπαῖ 
᾿ῖδτο [ερτῖτιο. ἡ 

ΤΙολυποδύτης οἶνίθο, νἐπιπὶ οχ ΡΟΪγροάϊο βμέξιιηι. 
ΤΤολυπύθητος, [πἰτππγὼ ἀε Πάἀογα 1 }15.ν 14 ΠΠολυδύ (θυ, 
Πολυτσοέκιλθ: ργορτὲ τοβουταγ δα ΠΟ] Οτοτη 5 14 οἵδ 7 πη μ]τισοοτ 

ΡΙΔη, Ἐτ πολυποίμιλ Ὁ. ἀϊοίτηιτ γατὶ 5. πη τ ξογπαῖς ΟΟ]μπιΕ}}, 

Τιολύπολις χώρμφαριά ΡοΪ, γερο τη τἶτας μαθεης γεῦς5. Ὁ Ἢ 
Πολύπον Θ’οἰαθοτιο ι5. οἷοτο αξῆϊξιις. 5 ΡΒ. ὧν πτιτρῴας ἷκαν 

Ἰπολυπόνως 2 Ππἶτο οὰπὶ ἰθοΥ ΟΡ αΪάτ ῖη ἐρ, Ὁ ; 
Πολύπορρε»ϑγὁ)] Ος 11} 59,4 1016 5.6 πορφε, τ ατ τα γεβαστιβ,.ς 
Πολυκοσία, ἡ ἸΒγΠ] Οαϊσα ροτατίο, πλιῖτιι ροτι5; Οἱ οἵξοτ 

Πολυπύτης»δ9 6. δ᾽ Ραχοθ Ὁ 5. ιι τἰδίθδιις ΡΊδις. 

προ τἰβατῖτι Οὐ τπα]τιπιοάας ΓΔ Ἐρἢα.3.ἡ πολυπὸ 
φία τὸ ϑεδ, τη] τ] ατιδ δὲ πηι τ πισάα (αρίεητῖα εἶθ 

γεαξ πολυπόγων εἰ χα) ών., ἐν; 

04Ρ.1, 

Πολύποτος, 411 ροτατίου Ἰπάθ! ρος, Ασηζοσ, 
Πολύπες. ὁδὸς. ΤΠ} 1 }Ρ 65 5 ΠΕΠΊΟΓΟ ρεάππι σΟρίΟ [5 5 τα. τῖθ Ὁ 

Ῥιις5 σοηδη8. ἹΠολυΐσες, ΡΟΪΎριιϑ 5 Ρ᾽(ςἷς σαπι5 ἃ 
ταῦ] υὐτάϊης ἀϊέζαπη. πετρρφυὴς πολύπες, ἀϊςίταγ ἃ ΡΒ 

πολυΐσον ἐμφύεοθει ἡ ππα[ο] ΡΟ ΪγΡπι, ΤΑ ΟΡ γαίδιϑ στο 
πὸ »οαρίτοτ4. Πτοτ.ρίδηταν. Πολύπες, τ δ του τ ἢ 
τίδιις ργατοῦ πᾶτιιγαπι [αὐ γιιτι 5 ὃς Πα ϊάε πη πατλιπι 
Βιις 5 Τὸ ππυΐτας γαάϊοος μαδοαῖ : ἀπτ αιὸά γεῖ!!ς 
Τῖ5 ἐπα άϊτ νεπδηῖας 5» ἴτά Ηἰς Πᾶτο5 οσοιραζ γίαις δά, (δγπις 
πἰβ δὲ ΔηΠο Πἴττ5 Ἱπιρ αἰ πχεπειπι. Νπἀ4ς Οαϊςη. ἴδγο 
τόσες) σαρίτε τοττῖο, Πολυποσὲς ρτὸ Ἰη[ες]ς 7 νἱάα 
ῬΙῸ πολύπες » Αττῖσα ἀϊα] οέξο αἰςίτατ πέλυσ!θυ,οηϊσὸ γατὸ 
Τ) οὐἱοὸ «σωλυπίθ- ἃς ασόλυψ, ὙΤΑΘ ΜΉΝ 

Πολυτρᾳγματέω, ὦ τ Ὸ Ϊτῖ5 το θι15 νᾶ 0 5 γτ45 τον τγάΐξος 
Ροἰϊτ.4. ᾿ ΘΝ τον δ 

ΤΙολυ ρα γμονγέϊ ὅλοι. 1ς ἀἸ οἰ ταιτ οι} παρ τίμα πι εχ α Ρεττ 5 4. πὶ 
1. Πῖὰ ἀξβοίτιγ. τ} 14 Π|15. ὑτῦρ ἑνὸς σσολυωράγμονέυβυ βοϊδίᾳ,, 

ΤΠολυκεφΓμονέω, μ.ἤσω,πιλκα)αν Χὶὰ Πἰ Πῖ5 δζοιιγῖο [ἃ 4]} 
τὸ ὃς ἱπάαρο, ίαταρο, Δηχὶο πἰπηϊόσιςε ἰάθοτο ἰηαίγο, 
ὄγαχέρω τὺ πολλάκις» ΤΠ τῖ5 Γοθι15 της Ἱπηρ] 1 0.Ετ ργορσιὰ 
δὺις ΠἾ}}} δὰ ποσ ρογτποητῖθιι5 ἀἰοῖτατ. ΑὐἸ Πορ δη, ἴῃ] 
ΡΓΟ συκοφαντεῖν ΡΟ [ιῖτ, ὃς εἴς ἀγάς Π!Οποπη 9 οἰ ΟΡΡΟ 
φρρνεῖν, δὶς 1ΠΠ|τ δριτὰ Ἡ ογδτῖιπη; ΕΧοΙπΠι5 ρτορτῖ!5, Αἰ ἴθηι 
ϑοιία σιιγο. νἰτίο [ἘπΊρογ ἀατιτη οἰ, ΑΙ Ἰδηα οιιγᾶτο ὅς Π 
περοτἧϊς [εἴς ἱπλρίἴσατς. Ρίατο αιάγτο ἐς ἈΘΡΙΙδ. τοὶ αὐ 
πεῖν. χὴ μὴ συ ολυκορϑιγιμογεῖν, δυκαηοσιη ἔστι, ΟἿ ΟΡΡΘΩ 
κεοιοραγεῖν. Πρ ΟΙ ται ΟΧ ασολυὺ ὃς Κρ ἢ εἰν) 0141] πολλαὶ 
σῶς πος ςἢοἶγοα τπεΐτα ἃρὸ ὃς ίλϊασο. ΡΟ ἀδ πιιηὰ 
λυκωραγ ριον εἶ ταὶ ἢ τοιυαντίων 7 4106 σοητγΑγ μη εἰς ἴπρεη 
τοητίοπε ἱῃηαιίτίταγ. ΡΙατο η Αροϊορίᾳ, ἰδίᾳ δὲ ταύτα; 
λϑύων αὐδιϊ ὧν κὶ πολυκορᾳγιμονων,ἱ( εξ, ειιΓιοἵὲ ᾿η ιιῖτοπδ. 
ΒομαπῚ ΡραγῖεπΊ ἀος!ρ τιιγ, πολυποραγιμονεῖν ταὶ ο)τίαις ἐρ 
ΤΟΓΙΠῚ σαι [45 πλιἶτο {τι4ϊο ἱπάαρατε,, ῬΙατο ἄς] ο σὶρ 
Πόρβδῃ. ὁ τίωλ πῇ ὄντος πολυκρᾳγ μονῶν φύσιν, φιιΐ σατο 
οἤοητεία Τ)εἰ πατιιγα πη. Ναζαηζοη. ἴῃ ΟΥδῖ, πολυωραγ μον 
79 πολι, 1110 Ἔπτοτἐπαιίγοτγο ἐς οἰ ῖθι15. ΡΙΠταγοθα , 
σαγρο. ἀ6πὶ᾿π ΡΟ] τ 8 ρτξοερι. δεῖπνον αὐ τἶ᾽ πολυωραγμ ἯΝ 
ταὶ νὰ γαμος γχὴ κοίτη κὶ ανα!δεαὶ » ΠΟ ΠΊΪΠ 65 ἐπ ΟἸΠΠ65 ΘΟΓΙΙ ἢ Ἷ 
Ῥάττοβ ἰπχυίγιητ οαγϊοίὸ, ΡῬαιίδη. απειπᾶστει εἰς τίν αἴορίαν δδ, 
ϑὑκίω μὴ πολυπραγμονεΐνγς ἀεροίτατη σιτλοῆς οςιὶς ἐπρ] ἿΝ 
τοητῖ ὃζ ΡεΓΓὈτιταγθηταΓ. ; ΤῊΝ 

Τολυτρᾳγικοσιμθη,ης ἡ ΟΠΓΙΟ τἀ59Ποροτίδτῖο 5 ται τι ρίεχ ππ4] Π5)Ὸς οὐκ 
ΟΕ]. νογεῖτ πηιταγιι πὴ Τοτιπ ἂρ στο ΠΟ ΠΕΠῚ, φαγί πης ΠΣ 

σ 

γπ|}!} 
μι 
ΤῊ 
γι ν 

ἽΝ 

εἶσαι 
ἯΙ 
ἼΣ 
ὑφ μαι 
ἼΩ 

Πρ 

ἯΙ 
ἐμ κῦ 

τη ἶττη ἀξξῖοης πὶ 9 Πἰδτο ν πάθος! πιο 9 ςαρίτς 16. ῬΠΠτΑΓ, νὐρι 
εἴτε φιλομοίϑιοιαν δι οτρίων κακῶν, 4 εἰς πιά τιπι αἰτοηα πᾶ ἰμπ 
ϑποίςοπέϊ. ; ἯΝ 

Πολυτρά)μων»ον(θ- ὦ ΠΡ ΟτῖΟ [Ὡ1520ΠΓ1Ὸ [15 9 ΓΕΓΕΠΠῚ ΠΟΙ μι 
ἄϊο ἐγοξξιισον δίας ς ἱπρεγεηβ σοητγα σατίοηςπι οἔβεῖ, ἢ 
αἑτηοῆις. δὶς Οἷςεγο 5 νίττιις δθτοπὶ δέξιοίᾳ 9 δζ ἀεὶ Ἢ 
{τὸγ 181] ἀσεη5. αῤγία πολυτξφγμωνγοτίμιτι πορουλοίαση;Βι 4, 
ερ!ροῇ. ' 

ΤΙολυτρεμανίθ. το 5 Πα ης τγιποοϑβ, ἤει ΠΙρίτοβ. 
Πολυφεόξατος, γα Ροσιατία αιιπάληβ, πλέάσιθο, 

Πολυῶρρβα τώτοτος, Ρεςοτιπὶ ςορἕδ θεαὶ ΠπΠ|115. ; 
Πολυωρόσωκυθ. ρογίο πα πιο τ ρ! οχ, Δα ρογίοησ πα ΡΠ οὶ 

ΔΔ]τς ναυ]τ{6 τς ρογίοηἱς ςοη απ. ἹΝ οπηΐτς ααϊητα ᾽ 
ἄϊα πολυωρρσωπότερος »τάηῖο εἰεραητῖον ὃς ἀοξξῖοτ μαθεῖα το 

Πολύωτερα 5 αυἶδιι5 Ροηπα οἰδ ΥθΟΓΙΟΓ 7 φαΐδιις ρεππᾶ ΥΡΕΠΙ 
ἄλτα οἢ, . 

Πυλυεστόητος; δ πολυαντοΐητος, 114 115)πποτ σι] οὔτις » ἔτοτα ἢ 
τιιο πι5 {ἘΠ ρ 1ἀτι5,ΡΊατ. ᾿ 

Τπολυπτοίητος ϑοίλαοσα, ἴῃ ἘΡΙΡ.ΠγαΪτὴ πὶ Πρ επάμπιτηάῦεν 
Πολυσπτορϑος, Βαοπς πιιΐτος ταπιος Νομπη. 
Πολύτπϑυχίθ., ες δ, παι 1τ|ρ] οχ,πιιο ας, ἐπιρ Ποἴτιις, ἔοττῖς, Ἡοο αι 

πολύ πῆ]υχον ἔχον δλυμπογυπολύπ]υχος χθῶνοἴοτγα Πυμ [τἰς ἱπρὶς 1 
865, Επιτὶρ. ὟΣ 

ΠΟ) ὕγ]ωτον, κγοχ Ρ] τίσις σα ΠΡ ὶς χα μανροπιι5 ΒραγαΟἴςετο τοῦ 
τῖο ἐς Οτατοτο; οὶ ἴῃ πηι τς σαπρις Ροπίταγρεχροίοίε, ἱ 
τοητ, ἴῃ ΡΠ οσπη. ἘΠῚ πιὸ τη  ογ οἴοὶ παπις τἴτηθῸ» ᾽5 πη πὶ 
τοτίηοτ, ῬοΪγριοτοη ἤραγα οἵξ, (ἰπχαῖτ  ομῃ. Αια)" 
ἐπρίτις ἰπϊτῖο Θά ἀο πὶ ρας ογατ]οηΐς τορογίτιγ 9 δα ἱπηπιαταῦ 
ΤςοΠπατιοηῖθ. φαΐ φὰς Οςπεγίδιις δας Ναπιοσίβ, Ὑ114ς 
τίατ ἈπῸ] πραπι»8ς Οατητς,}.9:ς.3. 

πα 
τ 

ΔΝ 

Πολ ̓
 

ἥ Ι 



ἍἢΘ 
ρεγμοτασγῖ τις, Α 
νερδοτγίεῖςο ἀδιιιίαης, Οὐν ᾿ξ, δουχίχεν πολυσπυρρν, εἶτ - 

ξεταχιπολύσυροι πόποι ἰοσὰ ττἰτίςο ἀδαηάαητία, τγιτῖοι αγαϊτὶ 
ταοία, ὈΤο .}.1.ς 182. 

ν. πα τὶ αι Αρα]οῖο : νὰ ποδ ρος σ΄ὠγωνἀριά ΡΙα- 
οἶναπι. 

γὲερέθ., Αἀτοίε, πο τῖς ραττιίσεις Ηπςης ὃς Ἔγατη ρθη » 14 
Ἐς πολλ αἰ ῥδύσεις ἔχων : ἀτηϊς ἰηάς νἱο  ητιις 9 βίαιξθο, κἡ πόύτα 

,ν διαὶ τὸ ῥαγδαῖον Ν Ἰσαηίοτ ἰη Τ Βοτίαςὶδ 5 τῆμος δὶ ποταμοῖο 
γι9- χ᾽ δίνας. ΄ 

φίθϑ'. «ἡ πα ταῖπε [τυ σον Ὁ παι τὶ ρ οἶτον σοῃ ἤιτιις, ΟΡ". 
Αἰαςςο. ἴαχε διὼ πολυῤῥάρε ςρέφων πόρπακος ἐπε ταίζοιον αἱ ῥβηκτον σαί - 

οἰσολυῤῥαφὴ ς,ὰ ΙΝ Οπη ἀἰοίτιτ Ργο εοοπι»ίοδη.9. 
υῤῥήμων» πλι [ΓΠ] Ὁ 41}115. 
ἐδιω, ἕω θ- δ κὶ ἃς αὐ πάαη5 ἀρ πΐς, σολυδρέαμων.1].,, αὔορες ανο- 

“τοαολυβῶται, ἰὰ εἰζτοπολυϑρέμματοι, «τ λέσιοι, ΠΔΠῚ ῥίωώες, ὶ, ἃ- 

ὕνες,ν ̓ ς ππολυίαρς: ἀἰοίτατ ὃς πολυῤῥίμω θ.,κ, ὁ, 
οἴκρε πο πατι5, οἰ ατιι5υσολύφραστος, 

ζια.ταάϊοιιπὶ σορ᾿δογαά τουτὶ πλτιτιιάο, 
ζον,ἤς φιιϊάαπι νοσδης οἢ ! εροτιιτι πἴβτιιπι, Ὁ1ΟΓ].4.ς.2.41. 

ἄατα οτἰαπι ΠΠ Ἰςσ6πι.1.π]ερίδια, 
ζ., πυιΐτας μαῦεης ταάϊος5. Ψιάς μονοῤῥιζΘ-,ταάϊσοίαπι 

ἘΡ] πη. : 
ἡινθ.γὲ πγυ [τῆς ρε ΠΡ. 
ἡρεθ,ὁ καὶ ἡναδιιπήδη τοῇς ἴοι ςοηΐροτι5. 

χειμὼν» ΑὙ ἸΠΤΟΡ]ν. : 
Θ.. ται τῖ5 Ηπι ξεῖθιις αέξιις δί ἀστέλτιι. ΑὙάτι155 ε Φσοικτεί- 

πολυῤῥοϑέκς αἰϑρίασες» ΟΟΙμ τ ΓογΔη5 οπηϊηιπὶ τποτιοη- 
πάϊαις σαἤι5,Οἱς. 
τη δ). πηῈ τ ΓΟ ριι59. ΑΣ ς ΠΥ]. ΧΗ; 

Ζιϑ. κα γδ κὐ σ᾽ τα] εἰ ΓΟππ 5. πια τιιπι πτι φοτοπὶ νεἰ ἢγορίτᾶ 
5) πολυ φλοισβίθ.. ΝΝ]ς. 
555. {τ| Η{πππ15 0500}. 
ολλ ἃ ὁ πα τυ ι5οϊπροπς σφοδρὸς» γε Βοσιοηϑ5,8 ΠΠά της» ἔτε- 
ὙΑΠΊΡἰΠ55 Πιιπιογο ιϑοδυρύχωρφς, ἰαγριισϑοα!ς τίσ. 9 μ πὰ 

αἰατίτιιπι εχ {δ ξογπιαῖ ἢ σσϑλοωὺ ἃς τὸ πολι ποιττίηπι : το 1 - 
᾿οδίτηιιος ἃ ποσαῖης πολλὸς πιὸ ἀοςο ρῖς τὰπῃ ΝΜ] αίς}]1- 
ἂπι Ἐσεπιϊαἴπο ὅς Νεατγο ρέποτῖς, Ὀ οὶ τάπιοη Ηοπιο- 

4. ἐς πολέ. πεδίοιο ἱᾷ εἴ, πολῶ, Ἐτ πολεῖς, 4 οἵ, ἐλ ]τι,ς 
χέσης ὃ πολέας πη γηυσὶν ὠχαιὦν, ἸΔΟ ΠῚ πολέες» ΡΤῸ σολ- 

ἡ, Ἐς συλέεοσι, 14 εξ, πα τσ. πολι σεωοικῶν, ΠΥ] τ χ ογοῖτα- 
τὰς, Εὐιτὶ ρ. τὲ πολυ αὐ ηῆφοπλασυια [αὶ Ραττο χτὶ τὸ πολὺν πγαϊτὸ τῷ- 

ἐν ]άε Ἰπολλός, ; 
Θ΄, πλι!ειλπὶ ςατίο [ιβορυττίσρἀοττῖτι. Ὁ 

ἀριίαγας ἡ) ΠΟΥΡΙ  ςητία 9 οσοἤτας. ὙΊ4ς ΟςΠ ]ττιπὶ ΠΠστὸ απ. 
ΡΙτΕ 16, 

ἐς δ) δσοΥ ΡΟ Θητιις, να ἄς σατηο ας. " 
τος,» νγ5. ἃς Πολύσημοςγε» ὁ) ἶτὰ ΠρΩϊΠοαη ον ατῖας ἢ - 
τοπ]ς. 

τημία ται τὶ ρΙοχ Πσηίβοατίο. 
Τολυσιτία αριιἃ ΡΟ]]. , ἢ 

τγμος,αὐυπάλης [το δ, ἔγεσιιοητοτ μαΐσεπϑ τερογῖταπι ἴπτὸ- 
συ ντ Πς εχ Επτὶρι ἀϊ5 Με άεα νοτίας, Εὔσωσεί σ᾽ ὡς ἔστισιν 

Τ}.- ἴων ὅσοι. 
ἘΠῚ ος, ἐγαπηςητὶ ρογίογτη]!5, ' ν 

Ἰολύσιεαρϑϑι.ο:5).. ΡΕΤΑΡῚ 15 πολυκίν τος. ἩΟΤΠΕτις 1Π|λάος β, σῆμα 

ΤΠ" σκαῤϑιμοιο μυρίνης 5 14 εἴξ. ταχείας : σκαρϑιμὸς γὸ ἡ “ἢ αοδών 

μα ἢ τς, ᾿ ἡλὲ ; δ 4" Ἷ 

οἱ πτοςνεν δὔρο Θ. 0115. τ ρ᾽ 1115» λίαν λαμφρές, Ατατιις, ἐγ- 

πὸ πολυσκέππτοιο βοώτευ. 

(Θοντατοίις. ὶ 
σρίο᾽ ραγος,555 ΓΟ ΠΟΤΙΙ59 Π͵ΘΡΟΓΙΙ5. ἐκ εϑς 
σαϑιὶς, ἐΘ., ὁ καὶ ἐγ ἔρατῃια οἰαογατιις [αρε, πολυασα θέων πὸ- 

ἴῃ Ερὶρινεπίσπι ταυϊτὺ πα ρεχατιγη» 4185 οχροτταΣ ἤιητ 
ταπι ροξείποπι,1, ἀσάϑιον, ὍΝ 
σειρης,υ 5 ,αολϑέλικτος οἵ τἰ5 Πρ 1τὶς ὅς εχ Ίδιι5 ἱππιοίπιτις, 

υστϑοιὶς. ἐ..ὁ καὶ ὁ» ἴῃ ἀϊιοτᾳς. ραττος ἀϊρογίις ἃς ἀπ πιῖμα- 
πα ἰ τι ρίοχ : ἃ ασείρω. Ἡοτποτιις Π|44ος β, “ολυσώδεων αν- 

αν, ἰᾷ εἴς, δὲ «“ογλεὶ μέρη τῆς γῆς διεαπαρμβύων γ, «το λυγϑυων ὁ 

οὶ " 

δ 

τα! 
ΠΝ 
πύον 
"μῶ ἰῇ 

ἼΝ ἦ Ἡ Ξὐδ τα! 
ἱα,ἔβι επτῖα [α πλ 5 σοηῖτα ]5.. δ ι 

γος απαιιίτυτα Βα ρος [οι πἰ 59 τηι [τι ἔεττ 15 5 (ἐπυΐης 
ἀλης,ςορίοίδ βιπάφηϑ ἰοπηοη.. . , 
αγχνθουναἰ ἀς πὶ [Ἐγίσοτϑ. σοῦ ςαρῖτε νἱ εἴτι, σσολύασλα- 

πν, 

ΜΝ ᾿ Ἢ ὅξδιν ὁ κύριθ- καὶ ὀικτίρμων.γ Δ] ἀὲ τηϊίογίςοτς εἰς Π οηἽηι5 ἃς 

᾿ ἰογαπϑ : Οἱοά ὃς ἀϊχὶς αι 2. Ἀερ. οαρῖτο Ψ4. δί Ῥαγαΐ!. 

ὑν ἴῃ δ 
εἾ οἱ 

μ ἃ σορρς,", ὁ κα ἡ, αΐλο πο ἀϊιετί (επιϊ πα ίοπιΐης αδιιηιίλης. πὸ - 
εἰν σπόρρε αν αὐ ἴῃ ἘΡῚσ. , 

ἦν τ τάφυλο ς,κ5δ,γυς αι λπ5»πολυαίμπελος,1].β, 
οΡΥ 

σταχις; ἰρὶ οἷς ἀδιιηφαπεδςαχις. ὙΒοΘοτ. "εἰν ].1 δεόματερ πο- 
καρτχε, τυ λύςαχυ. ; 

ἐγήτιγὶάς [ρτὰ Αἰσεγίσο 

ἡβ᾽ 
Π 

: Πο δοχ 
Πολυφιειος τ τος διαΐγξης «Αἰ οιι]ο 591 ρ 1 }Π15 αδαπδαησ, πᾶ πὶ ς εἴ αν 

νΟΟΑΠΓΙΓ αἱ ψέροι οἰ ϑιλαίἥης σα] σα} ] Πττοτοὶ σπατὶς. Μιάς Πο- 
λυστιὸς, 

Πολυστέλεχος, 4ιαΠΠ] ἐατιἀ ἴσοις, Πγυΐτος ἢαΐσθης τη σο 5.9 ρα Ϊ τὶ 
Ἐρ τ οτυιτ πολὺστέ» ἐχος παλίκρρε ἶῃ Ἐρίρτ. 

Πολυστένακτος, ναἸἰς Πππέξιιο ἤις, ΟΥτ]], 
Πολυστεφης, ἐος. οἱ κὶ ἐγνΑ]ς σογοπατιις, ΟΡ, 
Πολύστιος, πλὰ τς ἰΡ1}}}ς ςοπίλα 5. (ἢ πτας ἢ ιςγπτλυςήὸν τε μέ- 
των, ἸΝἸσαη ἀςτ ἰὼ ΑἸΟΧΊΡἤαγα, ξύμα πολυστείν τίκιν ἀλμης:ῇσ 
φηΐαι [οτῖρτα πη. Τητογριοχρυπολυψήφα, ἱ ςα] οι] οῇ, ς ἔαι γδ γἴη- 
αιυιῖτ, αἱ ψήφου ν]άς ςία. 

Πολύφιβθ' ἰάςηη αι πολύςιαῦτος, ΣΟ ΠΟ]. ΝΊς. ὃς ἀπολύς αστορπολν « 
πόρδυτος, ΠλΠτι1πὶ σα! σατιις Ηοΐν εἰν. 

Πρλυςιχία, ν αὐ αιμπν χα τἰτιιάο, ἰῃ Ἐρὶρ, 

Πολύττι χίθ. 9 {πη πηοῃ [5.9 14 ο[π 7 οραια πιυϊτὶς γογῆρας ὃς “πεῖς 
ςοηϊέλη5. 

Πολύστοιχ ὀς,Γ}} τἰ ΡΠ 1οὶ (οτῖς βη] τις. 
Πελύστολος,κ, Πα της τηὰρ ΠᾶΠὶ οἰ Πςπν. 
Πολύστομος εχὼ, (Ὁ πιι5 ὃ νΟΧ δχ πλμ τὶ ρ]Τοὶ οτς Ῥγοῆοϊίοςπ 8) 

Νοππιι. 
Πολύστογος, μ᾽ }] ΤῊ ΠῚ σι Ο ΠῚ ΘΠ 5216} Θ᾽ Πα τ 115 ΠΉΪ Χτυδονε πο - 

λύστονος νόος, ἴῃ ἘΡΤΡΤΑΠΊ Π.:ΟΧΡΟΙ. ὃς Πλμ]τς απ τῖθι5 ρτοίς- 

ιιοηάτι59] πη οπτα }} 15 Γι έξ ο ἤις. 1], πολύστονα κη δὲ ἐφῆκαν ἃς 
πολλεὖν στεγαγ δῦ αἥτια,πολυστονος δος, ἶπ Ἐρίξ: 

Πολύΐςτροβος, δζ μοῦτ. πολυΐςερριβος,κ,.ὃς τη] τὰ πὶ Πγορεπς » γε] ταγέ 
δα επτιις πραεῖς ἀρσίτατιις Ηπ λ 1115. 
Πολύςρρφος, νοτ τ᾿ ]5.ν Οἱ 1} 15. ποδὶ 15. 
Ππολύςυλος, κοῦ, σι μαΐδοτ τλτας σο  πιηᾶ5. ᾿ 
Ἰπολυσεωδετογ (415 πο λυσιώϑετον, [οἀ τϑέξίτις ΡῸΓ οἢ [τὶ δέτιτ) Εὶ : 

διατα οἰϊ αἰγηάεστοη σορτγατῖα. αι; ἢτ ηιπὶ πιεῖ ]ταρ σοπίιπ-' 
ὅχζίομοϑ ρβοπιητιγ . πο [Ὁ] πη σορυ] ατίιια . [πἀ 4112: ετΐαπα 
σπϊ!σηηις σοπογίβ. Ἔχ επιρία αθειπιητιιγ ἀρὰ Ἀπ]. 1ιπ- 
Ρυππ : ἃ πολιὰ, ΠηΝ{15). ὃς σιυΐδεσμος 7 σοπϊπξῖῖο. Ὑὶάς ἐν 
σώ δέτον, 

Πολύσφελμος, πολ ὑφλοιο τ)τ το γε] ἀθπίο ςοτεῖςε. 
Τολυστφον δος. Πλμΐτα5 μά θθπ5 νοττο τας, ἱπτογηο ἴδ} πιςΐδη: 
Πολυσφραγιστος,θ 6 πὸ ΠρΊΠΔτιι. 
Ππολυχημάτιστος, ΟΧ νατεῖς͵ σα ποτ. σοη ἢλτι!5, εἰ δὴ πολυαημοτιστεις 
ρει ἰπτογρ. ΑὐἱΠορη. 

Πολυχιδιὶς, ἐσ ςγὁ καὶ ἡ, πα {τ| ἢ ἄτις ὙΊγσ. ρεάες ἱπ Ρίατες ἀϊρῖτος μά ἃ 

θεη5 ἀἸὈγοτος, ἴῃ τὰπὶος [ρατἤιϑ. πολυχι δὲς ῥίκορράπηι ν πάϊς 
41ς ἴοοτ, Γιςίαπ. 

Πολυσωμφ τώτερφς: ΠΟΥ ΡῈ ΓοὨΤΙΟΥ. ᾿ 
ΠΠολυτείλαντος.»5,6. θεπο Πιιπηαζις πλόσις Ῥοϊ]αςὶΐ : εαἱ ἃς σολὺ τί. 

γατον κυρ γιμα τὸ πολλῷ ὠγίον,ντ ἃς ΑτἸΠτοτο]ῖς Απἰ πιά πὶ ΒΟ « 
ΤΥ, γΟΡῸ5 πὸ λυτείλαντον ἀἰχὶς ΑτἤΘηΙ155 14 εἴτ, πηαχί πη ρτο- 
τῇ! ὃς πηα!τογα πη παπιότιμπι : Φιοἀ ποῃ μλπ|5 ξο οὶ ςοπι- 
Ροἤτίοπο ορὶς πη αἰτίπαπηαιη ἀἸχ ογῖ59 γτ ἡ γγο ππα τἰπιπιος 
αἤππος ργογη τ, 

Πολυτεχγεῶ, ΓΟ ΠΟ ΠΈΟΥ ρατῖο ΗΠ] 105, ὙΠ ΡΟ ΠΕ. 
Πολυτεκνία, αε γε, πα] τοτιιπ ΗΠ] ἰοτιπι ργοσγοατί ον ορία ΑἸϊοτιιπης 
Ατηη Κ]ου. 

Πολύτεκνος, πηα!ξος μα εη5 Πἰρεγος, πολι ταις, Ογάτίητ5 ἀρᾷ ΠΗ 
Ρο]]ιις. 

ΤΙρλυτεκνβ σὲ, "7.4 Πα Βαοῖ πτπΐτος Π]105. 
ΤΙολυτέλεια εις ἡ ρτὸ (12 [πχιι5γτπᾶση Παςητία: ῬτοτλΠπι, 
Πολυτελ ἤν; ἸΠΉ1115 ΠΠπ Ρ 5. ξ 
Πολυτελὴὶς ἐς, δ χὰ γἷ, ΠΙτη ΡταΟ [{|8 5 411 τπα]τὰ Ῥτοξιπάϊς »ορίρα 

Ταῖς, ΟΡεγοἤις, Οἴσογο [Ἐσιιπάο ἐς ]εσυπολυτελε ς,πολυδιάσταναις 
δαποινηρθν 9 πο λλεὶ τελ ὧν; οἷξ ἃ χὶ σσολυτελες δεῖπτον, ἴΏτογρτ. Τ Βι- 

οὐ ἀϊά. πολυτελς δίαιταν ̓ ξγι15 Ἔχ ΠΣ Πτι5 ὃς Πιπιρτιοῆις. 15 

ἐς θαι Ἐρ᾿σιιγι!5 . τὸ μῆν φυσικὸν πτᾶν ὄδτο ἀριστύν ὄξι; τὸ ἃ χαινὸν δὺ- 
απόρεστον, δὲ τε λιτοὶ χυλοὶ ἔσἑων πτολ υτελεῖ διαίτῃ τἰι) ἡ ϑονίω πἴειφέ- 
φουσι, Ἐχ 4ιο ΟἸςεγο [ςιη 40. ἀς βπίριιδ. ἸΝάτιιγα: ἀϊιϊεῖᾶς 
Ῥαγάθι]ος εἴτε, ὃς τοηυ Πῆπτὸ νἹ τι οἢοϊςοητεπηρτ ΠΤ πνῖς εἶ 
{εἰς ὃς Ῥοτ᾽ οηίδιις 5 πεϊποτιπὶ ν οἰ ρτάτε πὶ ΠΟῊ ΡΕΤΟΙΡΙ αμαπ 
τευ Ἔχ απ Ππὶ ΠΠ 115 δά Θρι ἀπάτη}. Ατβοπαῖις Πδτο 2:.τελ εἰν, 
τη ιτ, τὸ δωπεν εἶ, πὶ «πολυτελεῖς ὧι πολλαὶ ἀμάλίσκοντες δυτελεῖς δὲ 

δλίγε. ν᾿ 
Πολυτενιὶς τη Π]τιῖσ ρογιεξξιισο ἔδει ἐπ πηιΐταπι Ἰοηρύπηαιις [ρά- 

τἰτ πα ρογιέξιι5 ὅς ΟΧτϑητι5 Ῥἱοηγί, ἀς Πτιι οτθι5. 
Πολύ τεχτος»  γδ, τὶ Ποῖ Οἴ5. πἸΪ]ταπη ἅττ! ςἰ} Παρ ης υὙο] πιαΐπα 

ἅττα δοςσιιγάτιι8. 
Προλυτιμητίζω, μ.ΐδ:π κατα τος πο πούοον οἱ ἃ δΥἶτῖς ποποτς ἐς 

Βεϊον Ηείνε ἢ. πὸ λυτιμητιξό μῆνος. ϑεδαιπευθιᾶνος. 116. τὸ τ 
ἐπολυτίμητος ὁ κἰ ἡ» πη ἶτο Ποποτς ἀἰσπιιβ ρταοἰαταις:πολυτιμαρης 

τος, ρτοτίοίας. Ατ ΗτορΡ᾿, ὦ πελὺτήμντοι νεφ λα γ ΠΑΡ ῺΪ [λοϊσμάας, 
πολυτίμητοι σποὶ, {6 ΠῚ, ἥ 

Πολύ τιμος γε γδ, ΠΊΔΡΠΟ ἘΠῚ ΡΒ, ΠΊΔσηῸ Ἰιοποτς ἀΐσημ5.» Βαδίτιις. 
νἱάε Απηπιοη, Ποκ ὑτίμος. ΠΙΔ ΘΙ ΡΓΕΤΙ] » τίμιος » ρτοτίοὔιδ, γε" 
Ματτῆ.13, δρῶν εἴσ μοργερότίω πολυτέμον τ Οὐ]. Εχοτοςα Ργας 

5 3 Η ᾿ ῃ Α 
τιοίαᾳ οἄϊα. ὅς ςομίταητῖα πιάρηο; 1ἃ οἢ» ἐχθϑὰς τιμίας καὶ “"8- 

λυτίμοιςς 
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πολύτλας,αντος ὃ ἡ ὁρπλαῖτα ρατίσης, ΕΟ ΠΧ επυΐτα Ῥαίζυς » δ πολ 

χὼ ὑπομειάνηκως. δοΡΠοοῖος 5» ἐφυδρίζει ὁ «πολύτλας αὐήρ 5 τὰ ςῇ; 

ὀδυοσεις. Ξ ᾿ 
πολυσλήμων, οτος ὁ κὴ ἐγ 4 Πι πολλαὶ εαϑυήνων, ἘΤΟΤ,.1}; 
πολύτλητος.β»δ ΛΠ }τὰ το ογᾶπ5. : τ 
πιολυτοκέω, πη ταπὶ ρατί οἵα πι ἔα σα πάπι5Πλα}τὰ ρατίό. "Ψ 
πολυτόκέα, ἐ ἔα πλπγα ξσεσιιπ ἴτ48. πια]τῖ ται ἀ ον Ράγτι5) πη τὰ [ατῦ- 

ἀϊτας.οορία Ρ γι βΡάΓΕς ΠΠΡΆΟΥ Οἴ5. ᾿ 
πολυτύκος, ὁ» [οπσιπά 1159 [στιν αι 59Οι Ῥάττιι5 οἵδ παπηεῖο- 

Πις.πολυτόχα τρόξατας ΡΠ. Γλαιι14.14.4.Ὑ] 1ἀτί πὲ 5 οὐμε5 ἔαε- 
τοίξ. ὶ " ἘΠΕῸΣ : μ 

τπιολυτρήρων;ὠνὸ ςγο κα γα τι πάδη5 σΟἾ τ 15 πολλας πἴδες ἐρας ἐ χησοί; 
Ησπι. 1].β. 

πιολυτρητοςοὗ καὶ ἡγαγαΐτα μα οης βογαπιΐπα,πια] εἰ βοτῖ5. ΡΙΪΗ. τῖι}- 
τἰέοτιις Οὐ. ὃς δεπος. Οτμοπηαῖα ποίθαπι ἀϊοῖς Ὀξοίςσοτ!ά. 
ξο 16 πάθετε πολύτρητοα, σπόγγος πσολύτρητος. ΗΠ οπι. Οὐ, πανταχο- 
ϑεν τεφρνυῆνος, 4 

πολύτριμμαφν ετεγατοτονουίρο 150 ΟΠ ΠΊεπτατγ. Αὐἰπορηδη. ἴῃ 
ΝΕ θα 15, κακεντρεχὴς αἴσρωσο ς; ἴδ τὸ τρίξεῶτη 9 40 ἃ ἴῃ νεγἢ]- 
τἰϊς ἀτεγίτας ἤτντ ἔσγγιιηι Ιοηρο νία. ᾿ 

πολύ τειχον να γτὸ » ἰοτίσά αι πὶ σαρ᾿ Πα πὶ νοηοτῖς νοσδητ, αι 
ταῦτα μαδοας σαρ!Ἰάπηοητα, ἀδύαντον ἀϊοίτιιγ Ὀ]οΙςοτ! 4, ̓θτο 
4.ταρ 116. ἶ | ' 

πολύτραχοε»"γ6)4. Παρ ]Ποτι5, πολύτριχος πώγων ) Ῥαντίσα ἀοηία, δὲ 
{ρηΠ4 φ1}15. δ λυ 

πιολυσρφπία ας, νΠλτἰ ρ ἴσα 5 πλοτο5 5 πιπ τρί χ ἃς γετίτι!ς ἱπ- 
Θεηῖμπι; νοτγίμτί. ΤΟΣ 

πιλύτρρπος, ἐγ, ΠἸΪτἰπτοι155 γτ ἀριά Γαΐ πτη, ΟΡ Ι 4Δπὶ δά οπι- 
εἶδ τιιθηάδ ἄγηις οειιη 44.» πιμ εἰ πιο ἀττο αἰ πἰβετὶ σα: τὶ 
ζμητ. ἘΠ ἃς αὶ πιαΐτος μοπλΐπιιπὶ τοτες σορποιήτοντ εχ Ηο- 
τποτῖο νέάοτιτ γουτῆς Ἡοτγατῖιις , ὁ πολλών ἔμπειρος τρόπων, νοὶ 
δὲ πογλιοὶ αρέπων τίυ) διόμοιὸυ σμωετὸς, Ποπτο νονίτ᾽ 15 ἸΠΡΕαΙ, 
Ῥιιάσηϑ ἀτήϊις αἰτιιις,ντ ἐς γι γῆς δἷτ Ἡοπιετγιι9 Οἀνγ.. 1μ1- 
τίου αὔσγρρ μοι ἔννεπε υκούῖσοι πολύτρρπον 9 1ά εἴτοντ πάις Οἴσοτο, 
ψογίστατη ἃς σα άπ. ἸΝάπι νογίιτος ἀρ ρε![ᾶτ 4ιΟτιΙΠῚ πη 5 
φεἰετῖτον γουγίατιγ : σα! ΠἸάος φιογιμτι τ π]τπιατι πη ἢ 115 ΟΡΟΓΟ. 

ῇς δαΐϊπιις νι σοποαἑ ες» ἰἶδτο ἰςσιπάο ἀς Νατιγ. ἀδουιπη. 
πολύτροπίθ: νόσος 5 ΤᾺΟΓΌΙΙ5 γΑΓ 15) τα τοὶ 1 ΝΜ ιπηδ,πολύτρ- 
πτὸν γνώμης 5 ἀρ. Πἴτὰ9 ἱπροΠ1}. πολύτροπον ταῖς ἐνεργεία)ς αἰ οἶτιΓ 
πὸ ἅγιον πηδῦμα, ἸΝαΖα;Ζοηι5 ἴῃ Οτατ.ϊᾷ οἴζ,1η ἐξ ςαο!α ναγῖι5. 
πολύτροποι ματα, ἀλογία τηϊγασι] Δ.  ΟΠη. ποικίλοις ἡ πολυ- 
πρόποις ὀνόμασι. ΠοΓΠ ον. 

Τὐλυτοόπως» τ Ὸ Ὁἰ λυ απ), πη} τῖ5 πηο ἄς Γπσγοτὶο» διαφόρως ποικί- 
χως2 1 ἜΡ᾿ 44 Ηεἶσ. πολὺ μερώς κ᾽ πολυτρόπως, 

τηολυτρφφία α Π᾿πηοητὶ αθιιπάδπεϊα. 
Πολύτροφϑ' οὐ αΠ15.Ρ ρα 5) Βα τ Οὐ. ν ῬΟγλιι5 Αἰ ππιεητίιτη ἀςοὶ 

Ρίεπβ πολύτρρφίθι τυρὸς 5 οαἔειις παι] τιὶπι αἰεῃϑ 9 τη ἰτὶὶ πη ρτα- 
θεης αἰἱπιεητί, Ὠ᾽οἴσογιάες ἰδτο εοιηήο 9 σαρίτο 82, ὃς ζαρ. 
204. πολύτρρφθ' οἶνΘ- ονἱηιιπι σοτρότα πηεἰτὰπι αἰ εης, ἰάςπα ], 
φ.σὰΡ.10. 

Πολυτρόχαλίθον ΠΊΕ ΓΙΠΠῚ ΟἸΙΓΓΘΠ 5) ΠῚ ΤΠ πὶ ἀρ] 15. 1. σσγοηάο, 
Ττολυτρο χἅλοις ἀγορησι, ΟΊ ΟΠΙθιις5 νῸ ΠΟ. 1115» ΕὨγῖρ. 
ττυλυύδρία, πη τί τη ἐγεχιθητία αι σορία. ἢ 
Πολύ ϊδρθ-, τππΐτο μυπιοσε ἀΕΗπςης. Ρίατο. ἀς Το ρν 
Πολυύυλθο.ν, 41] ἀϊπ! ἀϊειγ ἀπ πηι! τὰς πηατογῖάς. 
πολύ μνϑ',αθιιπάλης ἢν πτηῖς. ΑὙ ΠΟ ΡΗ. 
Ππολυφαγία ας... οἰας1τα55 πηι τι15 Οἱ ΟῚ ν 15. 
ΤἸΙολυφαΐγος.59 ὁ, οἀαχον ογαχοἤοί πο. 
Τιολυφαῤῥρίκος, ε, ὁ γοΠΘηΐδ νοΐ πιοάἸ οἰ ηἷς ἀρ πάλης; πιο φάτ ξτι5 

{ςάτεηϑ. 
Τολυφασία ας ἡ, Ο΄τιΔοἴτας, πολυλογία, 
Πολύφατος. ΠΟ] οὈτΊβον Οἱ σατι!5. 
Πιολυφεγἤὲ 7 ΡΟ ἢ ΠἸοἰ ἀτπι5, πηι τὶπὶ Πα σε η5.Νοπη. 
Πολύ φερνίθ. ἡ οὐ πγετα ἀος ΟὈτίρίτοθεης ἀοτατᾶν 
Τπολύφημμος,α, δ, ἔλπιο [5,4 Θοσαητατας ἔλπγα;, 1ΠΠ|}{ὴ |5.5γ ΑΛ 015 5 39 - 

ρυξωδης. ἐς πολύφυμον, δὰ ἕατης σεἰοδτιτάτεπι. Ἐοτιπὶ αι ηις 
ἀἰοίτιιγ «τολύφημον", ἴῃ 4110 νατῖ) γμπιοτεβ παγιδητιιγ. ΕΠῚ δ 
Ῥτορτίτιπι σα! απ Ογο]ορίς Νορτιαὶ ΗΠ}. 

Τολύφϑογγοο,ντ πολ ὑφϑοίγος αὐλὸς αριιά ΡΟ] μςοπΊν Το Πίσας ΠῚ] - 
τρ! οὶ ἀϊοτἐπλῖπο ἀϊέξα εἰ]. 5 αυα: ἤεῦατ εχ σα! π|ῖς. σα] πη {- 
4: πογάοί: να] σὺ εἰραἰμπνοάμ, Οὐ νυ] ἀϊα ἸπιιςπταπΊ. 

Πολύφϑυρον δώμα, ΟΡ Ποοΐ, 14 εἰ. ἐν ᾧ “πολλαὶ φϑορᾳὶ ὁ φόνοι ἐγϑύοντο, 
Αἰχυλ ζ,δγὶ ϑυβαις ξέγων τὰ πενταν φίχας πολυφϑόρρις ἐν δε  δὲνπολυ- 

φϑύρρις.], 6 πο σα ίλς5. 
Ἰπολυφελία, ΠυΪτοΥτμτι ἀτηῖς εἰ λοσορία ἀπιϊ Θοτιπι Γι}. 
ΠολύφιλιΘ-, πλιΐτος Παθοπς ἀπηῖςοϑ, Αὐἰ τοτοῖος Βποτοτῖς. ρτὶπιο, 

τὸ ῥαὺ σπολύφιλοι ὦσι, κα ἐ αὐ πλέσιοι. ΤΥ Πας ἴῃ Οτατιςοητγα (Ὁ ἀαἷ 65. 
εἰ μίὼ ἐδὲ πολυφίλες υ κοῖς ἐμαυτὸν δ) ἔρνυιον φίλων. 

Τιολύφλοισβθ.-,κ, ὁ το Ὁπα 5, πλαΐτο {Ἐγερ τ στολυηχ Ὁ. 5 ππολυτείρρ- 
χος.Ἡ.«, πολυφλοίσβοιο ϑειλαίσσης. 

ΤΠολύφορξος. κ, ὁ, Πγἶτα ππτγίοης. ΗςΠοα, δ μή ορς πολυφύρζης ἐς λέ- 
“Χος ἤλϑεςι πο χυφύρζιω γαϊαω. ΠΟσπογ. 

Τολυ φορεῖν, ται! τὰ το ργοάαςοίο, 

ΠΟ 
Τῖολυφορία ας, ἡ, ἔστε τὰς. 
Πολυφόρος. ὁ) Π]τὰ ἔς ΓΘ 55 ἔεγαχ, ἔστε 15. πτολυρόρρςο ἵνος., γπα Ὁ 

φιιὸά πιιΐτιιπι ἃ ιια: [Ἐΐποτς ρους, ὁ τίωὺ πολλψω κραῖσιν ζϑπε 
χόρϑρο ς:ςι1] ολιγρφόρος Ορροπίτιιτ. Ηας νη σοπογα ἤρηὶῃ Ν 
Ροοτα: διιης ὃς Ὑ ΠΊΟΙΙ ἔοτεϊ Ππππιὰ νἱ πα. Ψα]ρὸ νἱποίιπι γίπιῦ 
ΡΡο Ιδπτιδά αιιο ἃ αἰΠυιάςης μεπαφορεκως ἀϊχῖς ΑΥἸΠΟρἤμαη, ὦ 
ῬΙατοςπολυφόρῳ συγκέκραμαι δαίμονι. Ἰά εἴς. «πολλώ μοι κοιναὶ καὶ 
ἕνα χω ρὸν ἔγοντι καὶ ποοικίχκα ίατη δἀοὸ να! 140 ὃς ππαϊταπι 
σΟΠτΟ ΠῚ ΡΟΓΑΓΙ5 ἀπ ΠΊΟΠΕ, 1. ΟΠ ΠΉ [15 ὃς ΡΟΓΕαΠι5, 

ΠΟ λύφορτος.ΟΠΕ 5561} Δ ΕΪ τι} οἰ Ομογὶς 41 ππϊτο 
Ὁπετὸ ἔειι ροπάογενντ σσολυίφορτος ἐπίων,αριὰ ΤΉςος. ἢ 

Πολυφραδιςγέο ς »ἑ καὶ Φ)γατὶ σΟ Π|1} ὃς ργαάομτα, Ἡςἤοάτις 
γεσίῃσι «τ ολυφρασδέεοτι δολωϑεὶς , ΠΟΠΠΪ115 ΡτΓαάεπείθιις οἷν 
ὉΕΏτΙΙ5. 

Πολυφράδι μων, Δ] ἀὲ σου [Ὠ]τ5. ΑΡο].Ἀ οὐ. 
Πολυφρόντισ τος ΡΓΠ οΠ58,ἀςσιγατι!5 Δάπηοάιιπι,ϊη Ἐρρ. 
Πολυφρφσιυηγὴ ρτιάἀεητία ) οἰτοηπίροέϊι5. Οὐγ, ξ, νοστῆσα 

σῆα πολύφρονα. ὮΝ ἢ 

Τιολυφυὲς. τὸ ται τ] ἢ ἄτιτπι. ἣ 
Πολύφυλλος. Πλ τὶς ΕΟ 1115 σοηἔδησ, οἰ Ἰοίις σ4ζα. 
Πολυφωνίαγν Οστιπη πηι τίτι! 403} αι οἰ τα ραΥ ΓΙ ταδ, 
Πολύφωνος, ΘΑΥΓΙ [1189] Πριιαχ, νος. ΠῚ οορίοί  οπηϊτίοη5, ΠΝ 

ταιπα νοοιη»ἷη ΕΡΊσ. Ατατι πσολύφωνος κορώνμ, σΑΤΤ ΕΔ ΠΟΙ 
Πολυχαλκος, [ΟΠ 4 τ|5: ΠΓΠΊΙ5 : ἜρΊτπετοη ςαο 1 1144.6, ἀρανον, 

λυ χαλκον, αὐτὶ τῷ στερεθν» λίαν ἰοαφυρθν. Αἰ 101 σιδυίρεον ἔλοῖτ, Π' 
κος οτίατῃ εἰπτοτη ἀςποταῖφευς ταμἶτο ἀθιιηάἀαητζειη 9. 
Τ1.κ, δ 3. δόλων ἐν πρωσὶ «πολυ χευσί(Θ-,πολύχαλκος, ᾿ ὙΠ 

Πολυχαιδιηὴς, εοςγὲ κα κα σαραχ:ἃ γετθ 0 χανδαΐω, μοι 
Πολύκχρ, χέο9ς ὁ κὶ ἡ, πηα]ας Πααη 5 ΠΊΔΠΙΙ5. Ἷ ἐκίμ 
Πολυχίρία ας "5 πη ΔΏΙΗΙΩῚ πα τἰτιιο 9 πιά σὩᾶ ΓΔ Πι18. Π' ἼΩ 

οὴ) || ΤΠ 5,ΤΠΔ Θ ΠῈ15 ΘΧΟΓΟΙΓΗΚ 7 Δ Ουδηττπι τ τταάο... 
τημἰτἰτάο 9 ἀσοιιγίᾳ Πομλϊπιπ.. Βι ἀδεὶι5 ἴῃ ε 
Τ μον 414, 

Πολυχίτων, ἡγε τς τὶς 8 σοητὸ ἔξι15. ταὶ πτολὺ χίσωγα, ΠΙ185 
τιιηοῖϑ ᾿πτε σι ΏτΠΓ. 

Πολυχοῖν,ταιτο οὐ ἔσεποτς ἔδπιθη σοτηπη Πιιπὶ γειά 
τοῦγα ρτορυῖὸ ἀἸοἴτιιγ 5 πβοῖαρῆ. οτῖλπη ἀς αἰ τς τορι ἕα 
ἄτιπὶ εἰς 8. βοττ!.π|. Ιαγρὲ ργοξιπάογς. Ατιζοις! ἐς σι 
Απίιηα]. 4.3 φύσις αὶ διώαπω πολυ χοεϊν ἅπως, ὥς-ε ἐπαρ 
σοπεγαγ. Ολιγ χλεῖν, ᾿ 

Πολύχοος;α, ὁρναϊάς δι τι5. πη] τὶ αντιῖς, νατῖτι ὅς τα τ  ς: 
πιογο 5» βσεοι!ηάτ}5 5 ἔοττι]15, σορϊ οὐὲ ξαπάεης. ἀϊςοῦδαῖ 
Ἑπποπιῖο Βρτοτῖςο 9 φιδὰ ὀλιγομαϑώς μδρ εἶ χε «ἰεὲ τὼ 
τας πολύχες 3 ἰώ αδεὲ τίι λοΐξιν, πολύχες ασυρῤς»ττϊτίοιπι 
ἐπι ἤσδη5 ΤΒεορ ταί. ΠΡτο αιᾶττο 5 σαρλτα ἀϊπιοάςεὶ 
σδυ 5 ΡΙαητατ. Τπάς πολυ χέστερος. ΠτπογοΠοτσαιιδί 
πτίοτ. σολυχύστερᾳ τεὶ χέδιρρπαι,!ςσιπηῖπᾶ πιαϊ τὸ ἔσεσυ 
ὙΤΒοορ γαίεις Πρ το αιᾶττο 9 σαρῖτο οἕξαιο ἐς σαιῆς 
δὲ σάώδιματα «πολυχέστερα, ἀδ σδιιῇς Πἰ γῸ {ξευηάο, τα ἶ 

τί πα Ἔβτιπάσητια ἰατρίοτεπι σορίηι. [ἄςπι τγαηΠατὸ ἀἰχῖς 
(τοτ. τὅλως 9) πολυΐχεν τὸ τ φυτἶμ γγύο ς γἡ ποικίλον, ροηι5 Ρ]Δ 
τατυτιτη πη ΓΙ ΡΙ οχ δ, ναγίππ. Ετ Ατιζοτε!. [σηάο ἀς ἢ 
«πολυμορφύτέραν ἔχέν τίου ἰδέαν, τὴ τούτων ἕτερα ἑτέρων μάλο 
χεςσέδαν ς ἀϊιιοτίαιτι τη σὶβ ἄτας γατίδπι 9 ἐά4 οἰξ, πη 
ΠΊΘτ]5 ὅς ἈΒετῖοτ. τοτεῖο, αἵ 3 “«ολύχες ἡὶ ἡ ἐγαντίωσες, ΓΟ] 
Ολιγόχες, ὁ ᾿ 

Πολυχορδία ας. ἴῃ ΠηΊθιις οχογάδγιμπι σι τἰτάο, Ατποπδὶ 
θτο οὥδιιο,σολυχορδίαν οἰς τίω) ψιλίων κυϑείρεσιν πρῶτος, 
κεν Σ τρατόγικος, Ἐτ ΡΟ] αἰτ ΡΙλτοπιροοτδιτι πολύχορσὸν ἃ 
χης: το αι! ἤτ ποπήπηπι ἤατιι. 

Πολύχορδος γῆριε)ν ΟΧ πηαΐταταπι άπ, Εἰιτῖρ. 
Πολυχφήματος ὁ) δ. ΡΘΟΙΠΐΟ {52 Πλι τἰ πυιίτιι5, Ὑ ἀτγοηΐ, 
Πολυχεηματία ας.» ὃς ; 

Πολυχρημοσεωύη, ες ὐ γα διιμ ἀλητῖα Ρεοιιηΐα:. - 
Πολύχεηστος, "6. δά Πγυιΐτα ντ]]1ς πλυιΐτας ντΙ Πτατίςτρτο γβεάτονθ' 

Ιςῃ, αἀ ΟἸαιις. 5. 
Πολύχρρια, ἡ, ΠΟ] ΟΤΉΠΤΙ γατγίοῖας, 
Πολυχρρνεῖν, {{π| πιά πος. 41 πιογάγῖν 
Ττολυχρφνιότης οἷ ΔἸ ΓΕ ΓΠΙτας. 
Πολὺ οόνιος κα γδ, ἀΠΙτΈΓΠ 1890 ΠΡΌ 1155 ἀΠ| νΠΘηϑοΦαταδῖ 

ΤΙ 115. πϑολῳχρόνιος πσυρετὸς ἀϊετπα ἐο τὶ ὃ Ἰσηρα. πὰ 
λυχρρνιώτατος δΙΠΡ ΟΣ ἀτ|1|. πτολυχ ρϑνιώτειτα νὼ σοφώτατα 
πορποη ἰἰρτοὸ ρτγίπιο , ἀτομνημον. νοι ΕΠ! πα δζ ἃ 
Ππιᾶ. 

Πυλύχροος,ν, δ ΟΥΠοοΪοτ ϑλύχρες το ὄμματα, απ ογοία οοιὶ 
ναγίοτατο ποιδτιιβ.νάς πολυχεώματος. ὍΠΙ 

Πολυΐχευσος,ν δ ἀἸι ες» ἀπτο ἀθαμάδης, ΗεΠοά, ὕπο ἔργ᾽ εἰδῆα σ΄ ̓ 
λυ χρύσου ἀφερδίτης, Ν᾽ ΠΠΘΥΪ5 τπηαἶτο Διιγὸ ΔΕβιιοητὶ5. ἴα ρὲ Ι 
ἄτι πιδιιητ, ἀοτο πὶ πηᾶρηᾶῖτι νἱτὶς αβοτιητ, πολύχρυσος δὴ ̓  
Χεη.1.3.Ρᾳ ἀντ αῖγο δϑιιπάδης. ἮΝ 

Πολυχοώματα » ἀρὰ ΡΙατοποαι πη τίσοϊος ΡΙϊπΐο, ἀἠοίτατ α 
πολ ὕχρας, οι 

Πολύχυλο ςρε ὁ Γαςςοίιφοἴμςςο πιφάφηρ: 

Ῥιιροῖ, 

πον 



ΠῪ τὸ 
πολύχυτον; “ΟΡ ο ἔπι ὃς [ἀγρῖιπν ἤχει ργωβοηβ ἰάξ αιιοά ἐχυ'- 

; τον αιοά τὰ χύω δι χωύω ἃζ α ερϊτατῖςο. 
τὸ τόπος. ἰά εἴϊ, ἰοςιις. ΔὨνΡἱιις. ἀἰςῖτιιτ ὁ ἔδὴς ἃ Πιαςία πὸ 

τὶ Ποἰλ5. 
στος,υγ Δα ο ἐξ, πγετιῖπι οχὰρ σοτατασονῖ πολυΐχωσιος ταφθν, 
ἢ ΠῚΟΥΤΙΙΟΤ ΝΡ ΓΕ] ΔΎ} 105 ΠΎ ΓΙ ἀπιροίϊα τοῦτα πθποῖᾶ- 

τ, ΑΞ ἐοἰν Πυπολυΐχωστον αὐ εἶχες τοΐφον δ)α ποντίας γαξ, ΨΊΡρΊ τας 

ποῖά Ασβοτο σοπιροῆτο.νἴίς χομο ὃς χυτή 
οὐ αναϊ τίτιιάο σου [τα ητίτιγ9 τ θτα σία ξογητίι πη. 
φὶτοἶδὸς,, ὁ ὃς ὑγπγαΐτος μα θεης φασι! οϑύςα [ἀρ 1] 105. πολὺ - 

δὲ μεγεῖνι ϑαλάοσυς. Ν εὐ σππα οἰ. 
νΡΘ..᾽ απ αὶ πλεῖτα ἀτχιιαι Πιβγασία ργορτογ ἀϊροΐτατο πη, 
ἀτοτργοτάταν Βιά. ἴῃ νος Γπςίαηι ίοςο ὁ πολυψηφότειτος ἐν 
ᾳ σύγε αὶ μϑλλιςα ὅσω τίωυ λδυκίω) ἀεὶ καὶ σωζεσαν φέρεις. 

9. οσαϊαηχίτοίις » ναϊἀς 4 ΕΗ! ἕξις ὃς τυ [π|5.. πολύμοχϑος» 
ἰτὰπὰ τὐιτῖ5. ΑἸ ταδιιάο Αξταὸ , πγαϊτοναπι ἀοϊοτιτα λ1}- 

Ὁ, ὲ 

ἡ ανυνιος 9 ἐς ὃ, πη τῖς ΠΟπΉ 1 θ115 ἀρ ΡΟ Π[ἀτιῖς., αὶ πη τ ρ Ποῖ 
ποπιίας Πρηϊβσατοτ » ἐνόρξθ. 5 τίμιος, ςοἰο τὶς. ΗοΠοάιι5 ἠῃ 

σοῆ. πολυώνυμον ὕδωρ. 1ά εἰξ, πνὰ [τὶ ποπιϊηῖς ἀηιδαν νος 
τιτιάεπι ἃ ςοἰοτιπι γατίοτατο. Πολνωνυμα ετίφαι ᾿άοα της 

ἢ σιωώνυμαοντ ἴιο ἰοςο ἀϊσοτιτ. 
ὑαΐυχοι 5 «λα το5 γηϑσιιο5 μασοατος 5 411 ἴὰπτ νπρα θι}5. ΠῚ 
εγοίϊ. 

ἐς εὐ ὁ ππαΐτος παδεης οςιι]ο5 αὐ ξογαπιΐπα 1 ππι1τ] ἕο γ 5) 
ερίτμοτοι. Ν 
»»ἰΟἸτοΐτιις Παπι,ουταπι 450. παίυ ὄθτςρέ φομω) κὶ κηδεαονε- 
ὦ. Ὠοποτο,ίη ποποῖς μαῦεο : οἱ σοητγαν πῃ ὀλιγωρώ, 

. Δἀιιετίας ΤΊ πιοοτατ. πολυωραῖν εἰς τύμὐ νιυῦ καὶ διέλιπον), δὰ 
πο νίμιε ἀϊοιπι σιιγαπι Βαδοτς σεις ποη ἀςΠ]. Ιοίορμιις ἐς 
τἰαυίτατ, ἐτεταρήκει ὃ αὐτῇ Ἀπὸ μοίρας βρω μά τῶν τινων. οἷς αὐτίω» 

δι γειτονϑύοντες εχ οἰ ̓ς αιο5 ἤΠοΠο τί στάτὶα ἱρῇ ν]- 
ςοητι οταης. [ἢ ΡΙΔΓ πιο 137. πολνωρήσεις με ἐν {υχῇ μον, δὺ- 

" σου ἷᾳ εἰζ, “πολλίμλ φρφν τί δα, «ποιήσεις κὶ φυλάξεις δ}14ς 111}}} 

ἢ ΟἸΙΓ ΤΊ ἄρες Δῃϊ πη πγοδ᾽ ὃ ςοτγγοθογαθὶς ἱρί3πι ν ἵττιτο 
Βιιφα:ι5ναδιπἀὸ Πιρροά ταί ΠΉΪΠῚ σορίδϑ ἵπ αἱ πα τα 
τι. Πολυωρεῖν ῥτο [ατὸ ὃί Δοςιιγατὸ Αἰ Ἰαιιο πὶ 4ς- 

τὸν ὃς ζγα παἶτα ἀϊσπατὶ. Γαδττλ5 1ῃ ΑΠΕΙ Π πο γτον- 
γεανίσιεε πολυωρύσειν αἱ τὸν ἐπαγγεδλομῆρε εἰ τὸ πλοῖον εἰφίκοιτο Ὃ 

οἰχων»λαξῶν αὐτὸν κὶ ϑύλακον κενὸν, πορϑὶς αλφιτότσωλιν ἧκε, κὶ στι- 
εἶκσλει. Ἐολυωρεϊῶτῃ. ΑὐἸτοτεῖε5 Ἀ πετουισοσιιη [1. 

᾿πάο. Φρρσηκειν δ) δτονται πολυωρεῖ ὅτι αν “ἥδ᾽ ἡ πη όνων χΤ' γύας, 

γαμιν, κριτ᾽ αξετία), 1, οὐ δγιια τὶ, οπόγεπι δ᾽ ἀςέςτγει, πὸ- 
τ ορροίαίτ ὁλεγωρείϑει. 
ἐςςαγανίοΠοἰτινίο,ςιιὶ ὀλιγωρία ΟρροΠΙτγ : τατῖο δέ 

59 Βοπογδζαμα οδίδγυαητια. ( ΠΔΠ115. δεομῆρῳ 3 ο- 
ς τυχεῖν» τορᾶηγεντ (υἱ τατῖο ποη μάγια Βαθογοῖαγ, ΕΠ 

κα φροντὶ εἴν ἢ 46 κα πσολυωρί καὶ διμέλεια. 
8. ὃς οἰτοιη 6 ἔλιι5 5 πλ ταπη σιιγατ σΈΓΕἢ 5.» (011- 

τος τ} τὶς Δα Γῖ θ115 ρ τἀ ἰτι5: 
τρέος, ὃ καὶ ἡ, 4αἱ εἰς πιᾶσπο σσπιπιοίο, 

παιῖτ ΡΟ ΠΧ ἐκαλεῖτο μυρύματοι ἐκ ςωτὸς, ὦ τοῖς ὀαπρίοις ἐν - 
τν πεῖς ὃς πσολφείκη ἀϊξιλ. Ετοτίαη. πολφὲς ἜΧΡΟη. βολξεὶς: 
ἤς ἀϊοιιης βρώμᾳ τι πολΊεϊσυς, 
εοτὸν Ροτίο:ροσυ πράσα αὦ Ῥοταηάιιπι 5 Ῥοτῖο 4110 ὰ 

ἀἸοῖς αὐ τ οτιιγ. διδόναι πόμα, ἀατε ῬΟς. 815 1. ΡΟταπΊ»Ο Αἱ. 
Οἴδις, ἽΝ 

χγωγίω, ΡΟ ΠΊρΑτ ἄτπιοο. 
ος, ΜοτγοαΓ το σποπιοη » αιιὸά ἀπίπηᾶς δά ἱπέετος ἀφάα- 
Βορβοςϊ. ἴα Αἴδςς, καλῶ δὲ ἅμᾳ πομπαῖον ἐρμίω χϑόνιον» ἱς ἃ 

μμασδν, 
πία, ἡ, ροπΊρα εἶ τγδηΠιθέξιο αιια]ὶς ἴῃ ροπηρα οἵδε (οἱ οτιοὅ- 

τη. Γτοσητηδυλοιδορέα,τε Πιπιρῆτ Ποπιοίϊῃεπ. ργὸ Οτοῇ 
το. Μετάρμοτα [ἀπιρτα ἃ ΒαοςὮΙ Ροπιρὶϑ ας Περαπὲ ἵπ 

ΤΙ ΟἸΠῸ σοπαὶς 5 ὃς ργοῦ τα. ΜΜεπδπάεσ ἴῃ Ρεγ πετᾶ . ζω 
ἱμαξων εἰσὶ πομπεῖα! τινὲς σφόδρα λοίδορφι. Τλει ΠΟ Ποη. ἃ δὲ 

ἴας ὁ ὁῤαϊδίω ἑπωσὶ γεγνημῖῥης. ΨΊἊς τομῇ 1ὴ Απιηπιοη. 
Πας ταν το πΠ] 1 αιιας Δα [υ{τγάτίο πος Ροπιράπισιιο ρὲ ττὶ πέτ, 
ΡΑ]1ὰ.ἴχοτα ναί δὰ ροπιρας ἰάοηςα : ἢς Εἰιδατῃ. Π)οπτοί, 

οῴάτοις » ἰδὼν 3) δηκυκότει κοιγῇ πᾶσαν τίωδ πόλιν κἡ αϑδὲ τέυ; 
ραξιν 70 εἰσφορῶν αὶ «ἰδὲ ἢ «ποίησιν “ΜΚ «“ομπείων, ὅζς. οἴτοα ζςΟΠ- 

Ἰοποπι γαίοτιιπι (λογοτγιιτι. 
» ἴοςιις Ατμεπῖς σεἰεδεγτγίπνις. Γογτ}) Ἱπτεγρτ. Ππῦτο 

ἴῃ ίορεπε νεγτῖς ρα[ατίτιη :ὃς [ἰδτο [ποι ἀο. ο! εθοτ- 
τἰπγμτ ντδῖς ἰοσαπι. Πεπιοίμοπ. σοητγᾷ ΡΠ οτπη. ἐν τῷ ἔσο μ- 

διαμετρέυδνα.οἱ ἐν κοιγεῖ ἐκυίμοτι,ντ ἜΧΡ.ΡΟ] ιν υἱσὸ ἀἰςὶ ροτοίξ 
αἰδόμ ἀ ἴᾳ υἰο. Ἶ 

μπεῖξ, ως, 01 ροπιρατι οορίτ,άιιχ » ἀπιέξοτ 5 ὠροαομανός. τομ- 
ἴδῃ σομπεῖς,ἀιέξοτες Ροιπ ρα: ΤΟΥ .1.6.ν 01 γα}14 Ροπι- 

ἀτίοἱ ἐχροηΐζ, 
ἧς, ὥ, ὃ. Ἰάετη. 

(ων μιδόσω, δια τταπίπλϊττο εγαη ας «(ςάποοι Ἡοπι, - 

ΠΟ 503 " ᾿ 
τἰνοπιῖτο πη Ῥοπιραπὶ λοϊτο,ϑριαμβάω. τγίπηρ] το» ΡΟΠῚ ρα ΠῚ 
ἐηΠπαιγο,οίϊεητο, ἰησοάο ἃς Ρτοστγοάϊου οἰ ξαἔιι ἃς Ροπιρᾶν 
δίοτίου τφησιιατῃ νἱξζοτ, Ἡ οπιογις Οὐ. αὐτή μῖν πυόμπευον, 

οἵιπὶ ἐρ( πιίττοθαπι ἔσιι ἀςάιισοίναιπι, 4 ς[ξ, περέπεμασον; ἢς ἴα- 
τέγρτ, τοὶ γα] οαϊξε]5 Ιαςοο. ςοπιππατὶς ρογίςημοτγ: ιηι- 
Ῥτὰ πγοταρ ογα δ ἢϊ5 αι ἴῃ Βασο ΠΑ ἴδ ι15 ἔς Ἐΐς ἴῃ Ια το 
Γεάφητοβ ἴῃ [δ ἐηπΐσοσν σοπευίτία ἰασίεθαης : φιοΐ Μοπαηάοτῦ 
1πάϊοατς 5 φιπὴ ᾿παυῖτ, ὅθη εἶ ἀμαξων εἰσι ἀτο μιπεῖα! τῖνες σφίδρα 
λοίδορρι, οἴ ἴτοπὶ ἔπ Ροπηρα τγαηίας μοῦ Ατῆοῃ, ἔφηζοι μι) γδ ἐ- 
πόμπευσ αν εἰς ὁκ τοικοσίες. το ΠῈ τγδη τὼ. οἴἕςητο ἴδ Ροπιρα ὅς 

τα πῦρ ΠΟ : νης ἴῃ ρα Ππ,αριιὰ ΡΠ τατς ἢ. ἐῃ Τί ς, ἤδη, πὰ χί- 
φυρὰ «ομπευόμδυα. τάς ἱηΠ }}}. Ετα  κτομπεύω ἔς δσε71}} τς ΠΟΙ - 

τία ἰαέϊο, ΝΊ ρον ἀριιὰ ΡΠ] ο 1 Ἡοτγοῖς. 
Πομπὴὶ τς, Γ  ΠΠΟ, πέμψις δποστυλὴὶ Ἰορατῖο. ΠῚ} ΠΠτις, ΑΞ ΠἸαη115 ἡ, ἃ 

διοάκον τα ἃ ἐκ αἰ ϑείας «το μασῆς ἥκονται, ἀ τ10 πα {Π|. Πομαὶ, 
ἀσαιιξεῖο ὁ δηγία, αἰ αομπὴ, ςοπιϊτατις,ἀπέζι5. ΡΊατο ἴῃ ορ τς, 
«τομποίμ) αϑοασκϑυείζω σον. ρᾷτο δ τὸ γοάισαπτ, Ἠοπιοτις - 
ἀγα. -ζ, ὄφρα τώχιςα, ΤΙομίσης κὶ νόττοιο τύχῃς αἷδὰ πατρὸς ἐ- 

μεῖο, ἴῃ οο ἴσα Πι γεάιιέτίοηςπι ἀϊοὶτ Οἴσογο. Ἀπτῆις Οὐνι11- 
θτο ὁ - ὡς κε νέηται Οὔτε ϑεων «το μεν, ἰά οἰξ,άἀτιξξιι, αἰρᾳκουι δῇ, 
φορφητέμεψ εἰ, Πομαρὶ, ΡΟπΊρα. Πα πγοίξ. τ. Ρ ΠΡ. ἐν λοι ο)Ἴαὲ 
“πο μποὶς πέμπεσι» ΡΟΠΊρα5 ΘΟ δγαητ. 4 ἐν τι χτ᾽ μειδῦε, ταὶ προ μ- 
πὰς ἡγεῖτο, ΡΟΠΊρα5 ἀσοῦατ, νηάς πομπίωλ ἦν ἵπατων ἀἰϊχὶτ ΡΙατο 
ἀε Το ρει : 416 τγδη[ποῶξῖο ἀἰοίτιγ ἃ Τιατῖηῖς. ῬΙαταγο 5. 
αν πομπῆς εἰξῆγον, [τ ΡΟ πηρα δάπχογιης, ἵἴπ ροπηρα οἰπχο- 
ΤΉ τ. σσομπίω τελεῖ, Ρ ΟΠΊρΡα ἔπ ρΊτΓ. ΡΟπιρᾶπη σεἰουτατ, "]τ- 
τατοθιις ᾿π ΑΡΟΡ τΒεσπη. πομπίμλ πέμσειν, ΡΙατο ἐς Ἀοραδιῖς, 
ῬΟΠΥραΠῚ σοΙοΡγᾶγα, πομστάς κυοιξίόϑεω 5 ΡΓΟ ςοάοπ. δρι ομπ- 
ἀεπιίη Τρ, Πομπηγν εέζειγα οντ πομπῇ ξύλων, ἐχ ροττατῖο - 
πο ῃρατοτῖα » Το ἀϊ4. Ἐτρτο νοπτο ἀριιά Επτίρίάεπι, ὑ- 
οἰος «τομπῆς σπανίξων, ργοἴρετγο σἰιγίι ἀοΠέτιτίις » ἰποπάο νῶ- 
το. πομπειὶ δεῖ, [οἱ 4υΠρὶςὶα ἃς ἀτιέλιι5, ΙΝ ΟΠηιΙ5. πομπῇ ϑεῖ, εἶ 
δατι Ηογοάος. πομα ϑεία φαίνετω 9 ΑἸ] πὸ τη ΡαΠι ἀρράγοῖ, 
ΤΠ ατάγο μας ἴῃ Ἀ οὐηιι. «το ποεὶ σημείων, ΠΟΤΕ πὶ ἴδῃ ρουτεητο- 
τιιπη τι! ΠΟ πο5914 οἴ. Πλ}Π{ὰ ροτίςητα Ρ]ατοηὶ (εοιιπάο ἐς Κ6- 
ῬΌΡΙς. Πορμαη πανηήγυρές. 4165 ἔοἴππ|ς5.6ς [ τί τας, τά ΝΜ ς- 
ἩΔη(. διονυσίων ἰῷ «ὅομπη., ποινα ζω ὐκηὶ πομπὴ, ΤἈιον , 

Πομπϑεςγἀιέτοτος,γἀοαϊέϊζοτος, πομπ οὶ, ὁδηγοὶ, τρρότο μασοὶ, δὶ τρρ- 
πέμσοντες, Ἡ εἰν οἢ. 

Τομπήμων,ονος, ἀσάπέξοτ,πχ. ΑΡΟΪ. 5. Ατρικοιμάτῳ ἀομπέμονι ζαῖ- 
νον ἔξαζε, νὴ Ἐτί ἃ ΠῚ πεολυτσήμονι Τρίτον, 

Πομπικὸν στι λπέζειν, ἀριι4 ΑἸ Θηκειιη Βιυος ηἴς (οἰ ηπεν ρος 
Ῥᾶπὶ Πρηὶἤςατο σταὰς ἀσοσηάοτγονῖ γεγρί!. -Ματγιέμηαιε λς- 
σομάετς σΔΏΓΙ. 

Πόμπιχος᾽6., ΡΟΠῚΡ Δ. ΓΓΠΙΠΊΡΒῚ5 » ὅς πᾶ νυ! σὸ ργοςοίπο γοςα- 
τις.  ΠΠομπίλος οἴίατη πόμπιλος ὦ τΠΠΠΠΟΥΙΠῚ ζΟΠΟΓΘ, ΠΟΙ 
ΜΕΤῖα τ, πόμφιλον ρρε τ. Ροκηρη 5 ἀριιά Ατιποσεῖςπι ]ῖο 
ποπηΐῃο ναυτίλος ΔΡΡΟΙατιιγ ]ερα ᾿ρίμππι ποτ. Πρτο ποπὸ, 
σαρίτε 37. ὃς ῬΠΤϊθ τ Πργο πο, σαρίτα 2 9,ἃ 410 ετίαπη Ρῦ- 
ῬΊ πις δὲ ΠΔᾺ τ 015 ἀϊοί ταν 9 αι" 4 παι165 ν Ὁ }}5. πατπίραπτος ἀο- 
ἄἀπισατ ἄταις σΘΠΊ τοῖα αὑραὶ τ πομπῆς, ΑἸ Πατς ΠΡτο ζοπορ- 
πίλον ἐς βοποτγο τπππποτιλτι ξαςῖτ, νοςάταιις ἱεεεν ἐχθόν:νάυτίλον 
γετγὸ ἐκ τἶν' οςρακοδέρμων ρΟΙγΥΡῚ ΠΠλ1] πὶ κ᾽᾽ ταὶ πλεκτάνας, οἶτ- 
τοϑ δὲ ὑγαοῖδιν τάς ἴῃ αἰρῳκαϑίημι, 

ΠῸ μπηγορεῖσι; ΕἸ (γο}}.ροπέμστεσι. 
Πόμπιωος, κε, δ Ἶν ἧς 40] πηίττὶ ἀὐτ τγαπίταϊεει ροῖε!βᾷ, Ττοῖτι Πη1{7|15» 

τγαπίπη! τις. ϑορ μος. τὰ Ὑ τασμίη. ὃς Αἰὐλὰ αὶ πιίττετς ἔξ 
τγαη[πλΐτγογε ρο τοῖς Επτὶρ.π ΡΠ η. 

Τομπ ὸς, κε, δ ΔῸΣ ἐπί ποτὶ5. ὁ τροπέματων σι οσδοιπ ὄρος ὁ δυηθογα] 0 - 
πλίτατοπι ργαζαῖ 7 4111 ΠΟΙΆ ΓΑΤΕΓ . νἸΆτΟΓ 5 ἀςἀιιέϊοτ 5 σουηδ5᾽ 
Ὠ[Ιητίι15. προ βκπ οἱ τούτων κοιμιστήρες 9) δίς, ἜΧΡρΟττατογος ΘΟΓΙΙΠῚ 

ἃς Βαϊ], ΡΙαταγομιις ἀπ Ρετγιοῖς. Πομπᾶὰς ᾿τεπ ΠΟΠΈΘΠΓΙΙ5» 
σιμΐο νὸς: τὸ πτομιαὸν ἀϊοἴτιιν τὸ κυρύκειον, σα ἀπιςει5)τεἴς Ἐπ, 

Πομανοστολέω. μι ἡσω, απ. Ἡνοεοναυστυλιὶ, Ο]ΔΠ τα εἄπιοο. [ οἰ Δα. ἐπ 
Αππουῖθ. τῦ ϑεῖ λιπειρεῖ γαλίουγῃ «το μα οστολέσης τὸ σκάφος. αἰ άπὸμ 
ποστολεῖν, ἐκ πέμασειν 17 νηὶ ἃ στύλον. 

Πόματυσμα,παπυσμανπομηοζολῳ Ἰ46Π| ΘΡ. σέντε ὁ βελίσκοις. 
Πομφοὶ; τιιζηοτος ἴῃ τατε» δ} υἷα Ἔχοτγείσοητοβ ἴῃ [Ὁ πη Πη15 ΓΟ - 

Ροτῖς ραγτίδες ας γιισθητεϑ ἐσοίνα στα σεις γ “2 4.1 Οα !Π1}5.) τὸ 
δέαατος 5 ὀχθώδεις τε μα "ὸ σλάδαοςὶ " "ἡ ἐγερδυϑεῖς Φ Ηῖ!ρρο- 

εταάτος Πστο ἰεομπάο ἀς Μοτθῖς ) χαταπίμπλαται πομφών ὡς 
ὑπὸ κνυίδης. 

Πομφιλογίανν 1τἴ ΠῚ οτατί ο 5, 1 γεϑ τοηλες στάτίοης τηλϊ ἄϊο- 
τε οεγιπείιγονῖ σομεγᾷ μείωσις. 

πομφολυγίζω, δι}10,45.Ρ[1π. εχεῖτο δ45.πορμρολυγίση Ὀ}}1δυ τ» 
ῬΊοίς.].ς.ς.76. ς 

ἱ Πομφολυγνποίφλασμα,νϊάς Πομφύλυξ. 
Πορμφολυγύτω αἰϑεέλη, ἔλυι} 1 ἴῃ ΡοτηΡμΟΙ Πρ ἐπὶ σοἰτοῖ τς}. 1 δεῖ 

[ας τιιπιεί, Ματςεῖ.1.5.Ὁτοῖς.ς.77.πεσο μφολυγωμϑόος, Β.}5 ἰα- 
τιγροίσεῃβ. 

Πομφολυγώδης, Β.ΠΠατι5.Ρ0}}}5: Πεμ}} 1520 ΠΠ|5 ταγροηδ.. 
πομφόλυξ, γε)" ἀηπάτιιπι θι}14 : νπάς ἀϊχὶτ Ατιπορἤλη. ἴπ Ἀ2- 

ηἶ5, ἐν βυϑᾷ χορείαν αἰόλων ἐφϑεγξα μεῶνα πομφολυγπα φλασμααι, 
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τὰ εἴ. ντ αἷς Οοπλπιεητδυ 5» Ὁ φύσας ῥηγγυυῆο ὡς ἡ ὄχον πὶ’ 

τὰ ὁποπλάσως : ὃ ἂν ταῖς δίναις “ἿΠ ὑδώτων. ϑ1πτ ΘΠΪ ΠῚ πομ- 
φύλυγες » ὦ φλυκ τανώδιεις δῖναι ) φύσκαι σεισταυβυα) τὼ αὐ τίνα 
διχφϑειρῥυθνα χκἡ ἦχον Σποτελῆσω τινά, ἵπιοίδηι5 ἴῃ Ο]ιαταέζετ. 

ἤδη ποτὲ πομφύλυγας ἐν ὕσωτι ἐθεάσῳ.. ὑπὸ κρανῷ τινι καὶ ταιῤῥα ττοντὶ 

δόιταμβῥαφγτας φυσολίδας λέγω, ἐφ᾽ ὧν σιιωαγείρεται ὃ ἐφρός. Τῖομ- 

φἰλυξ, ροπιρ ον ΧΠΊ6 4] σΑΠΊΘΏΓΙΙΠῚ δὰ ἀφλεγκώπων δὰ ςοἱ 

᾿γεϊοτγιιπα γίμπι.. [4 ἴπ αἰ ατῆϊς γαρογίταγ σαπάϊάιιπι ἰαυϊ{Π- 

ταύππαιις Ῥο  ἰηῖ5 πιοάο : ἐϊααςο νεὶ τὶς νοὶ Ὁλάμηΐα: ἔλα }14. 

τ ματίαπν νοσαιῖς φιίάοπι ϑεγαρῖο. 564 οἔβοϊπαγιπι τμμεῖᾶ 
ῬοτΏρΒΟΙγΧ ποι εἰ ςά (ρεοῖος Οδάηλία; Γοος Ὀΐο(],ς.ς ὃς. 
ὅς ΡΙ1η.1.34.0.13. ; 

προμφόλυξ, γι ρ}} 1: 8ζ Οἱ γ ρΘοτιπ οπηϊ ποητία ἦν ἀασΐδων κα ποδὸς 
αὶ ϑξοχή. Ὀ]έξα Δυτοπι ἃ γετρο πομφὰ ἄξειν. ἡπιοι αιίοτ ἢ ον, 
αιαπι ν οποπῖσητοτ δι111ς οβογιοίσιιητ. ὙΠιγρατιιγ δὲ ῥτὸ ἴὰ- 
Ρεῖθο ἃς ἱπβαγο,Ετγαι. ν 

πιουφολυγεῖν » 54 «ἀποάτπι δι}}1: ταπιέτο. 
πομφὸςονϊάς Πιρταϊη πομφοὶ, . 
Πονέομα ὅπ πον, (φέ χομα!γἐνεργώ, 120 0 του πονως ΟΡ οΓοτοραγο, ἐσιμοῖ 

ζω, αοιῶ, ρᾷ ττω,ἐργάζομω ἕλοῖο.Ο ἃ 6," τοι δ υϑὺ τὸ «πονέξτο 5 νὸς 
1{ΠΠ|ς οἔεϊεθας. ὃς πεπόνημαι οτίατ ΡΥ Ο Ργαίςπεί, Αρο!]οπ.2.ὃσ 
σαὶ δὲ ἐνὶ μεγάρρις πεπονήμεϑει, ιιποιπάιις ἀοπιὶ ἔλεϊπλιι5. Η ἐπ 
ἀιις. ἀἰρδοα ποννσοίεάρ Θ-, 8ζς. πονίομμαι ἐεϑ'λοις » ΟἾ60 σογΓΑ 18» 
Ἀρο!]οηΐις Κ᾿ ποά. πονὥμωι αὐοὶ τιϑ τε ἴῃ Πἰς ἰαθογο. ΟΠ γυ (οίζο- 
ππηι15. αδρὲ ἱερωσίωΐηςγ ΑΡΟΙ Ο αἴπ5 Β ΠΟ (πον ἕοντό τε δαϊτα, δίς, ρα- 
ταθδητ ὅς Πγιιοθδησ. πονήστετο ἐν ἤργησε ,) ἩΟἴΠΟΥ. Τονς καὶ 
αὶ πονῶ, ἀοἷεο ὅς ἰαἤτίςο, ΤΒιογ ἀτά, ὅθηπλεἴστον ἢ ὅμως τόν τε 
ϑινήσηκον τεῦ κὶ ἃ ππονέωῆνον ὠκπζοντο, αἰ ΥΟὐλητεπΊ. ΟΠίοι Μαλτεῖ- 

ἀὶ, πεπονημήμοι γὸ οἱ ΕἼλίυες πολυχρονίῳ κὶ χαλεσή σρατεία γα εἰς, 
ςοηξεξει ταις [α(ἢ, Ποιὅμαι, ἐχεγοθογ. Ατιοτεῖ 5 Γερτῖπηο 
ῬοΠ τἰσοτιμτ, τεπονημόϊω μὴν ὃν ἔΐχάν δεῖ τω) τἶξιν, πεπονημϑνίω ὃ πό- 

γοῖς μὴ βιαίοις. τάεπι ἴῃ τ. Ἐταϊςο τιιπ1 ἰδὲ ταὶ ἐγκώμια πεπονημέ- 
γοι:7 ὈΧΟΓΟΙτΑτ 5 9 ὃς 41 1 Εἃ ΓΟ οἰαογαγιητ, (ΛΟ δ Ρεγ 

πονέω ἀϊεῖτατ. νἱάς Ιπονώ ρτο Ἔχεγορου, πεπονημῖυθ.. ἐχογοῖτα- 
τιιϑον οτίαειιϑ. τὸ πεπονη μῆλα, ἰφίθΟ Γ 5 5105 τη αΡ ἢ 5 Ἰαδουῖθιις ρατ- 
τα. οι η. πονηϑεὶς» ἜΧΟΙ ΓΙ 596 ]αογαάγινοο Χογοίγατιιϑ. υἷ- 
αὖ» ὃ ἐλνάος ἀυτεῷ ττον»ϑέν κα, [Δ οτοβ Ζιος ρα Πασορὶτ ρτο Οτα: 
οἷα, Ρ]αταγο .η Ὁ πο πυζος! Αριιά Οὐαρ οὐΠΠΊν» πο τὸν νηφάλιον τε 
κὶ ἀἰφϑονον, ὃ γεωργοῦσι αηγαὶ μυδὲ πονὰ μῖμοις 5 4ι16πιὶ ργοάιιοᾶς ἔοι- 
ἕως αἰ λι} Ἰαδογαπείδιις » ἰ4 ἐπ ῆπς ᾿αδογοῖποη νεγὸ φρτοῖδῃ- 
εἴσαις,ντ νοίαῖς Βι4, Πονῶμαι,οροταᾶπ ἀονοιπι σθηῖτι. Α- 
τατιι5.» τοῦ κείνων πεπόνησο γ Ἰάςίτοο {15 ορεγαπι ἀα 5 διὸ ἐκείγων 
ὅχιμέλοιαν ἐ χε, ΟΟτΊΠ,. 

Τπονάϊ, ὀυῆν Θ-. αὐτὶ τῷ ποονέυϑυ!Θ- δωρμκώς, ἘτγΠ1, 
ΠΤ νέως μι ατονήσωςν τ ν ΟΙτητ απ Δα ΔΠ ΠΏ ΠῚ τεξεγγιιγιν εὶ πονέσω, 

ἢ χὰ ςοτριι5,αοζο, ἰαθοτο. ἃς ἀπ σεητὶα ςοηδεῖο, ασιδάζω, ς- 

αἰτοτφοίαρογο. ϑόρβος ςϑ, ἢ σοῖνϑ᾽ ὁμοῖα πᾶς αὐὴρ αὐτῳῇ πονεΐ ο- 

παηὶα Πδὲ ςοπυςηϊοητία ἔαεῖτ, [4 εἰς, 5 σοπηπιο 415 (δγιῖτ. Α - 
τη οτεῖς Πἶδτὸ ργῖππο Ο Ἐςοποιη. ἀρὶτς τεγτῖο, εἰ πονήσωσιν εἰς 
ἀδιυνάτοις, αιι8 οἶτοα ἱπιροτουζος ἰΔδογαγίητ 9. νο] 1ρῇς5 Ιάθοτς 
το σοητι!διἴης. πονεῖν ἐκ εἰξίοις . (ΔΘ τεπὶ ἀτηιιο οροταᾶπι τας 
δὲ ροπογο ἰλροτῖς ἀΐσπα ργατηῖα τεΐογγο, Χαμ ΡΠ Οογατ,δά 
ΝΙςοεἶ. τῇ ψυχῇ «πονῆσαι, αηἴπιο ἰαδογαγο, αατ). Αὐϊορθαη. 
ἴῃ ΝΟθι 5. πόνες σον σα [Δθοτγαι ουαθοτοβ ὀχαηιίατο, ηάς πὸ 
νέμϑνα ἡ Οροτα εἰαθογατα, 4118: ΟΡΡΟΏΠΏΓΗΓ τοῖς παρε ργρ!ςοἱά εἴς, 
εἰαϊογατῖς ὃς οῖτογ αἰτίαις ἀροπάο ἔκ ξξῖς, Ετ πᾶνοι πεπονημῆψοι» 
Ιλθοτος ὀχμαι τ. Θτοροτίι5 ἐς ΒΑΠΙΪΟ 5. κα ταὶ πεέρεργα πῷ «ὐ- 
δρὸς 5“ «σονεμῆμων ὑτέργις «τολιυὶ τιμιώτερᾳ 5 ΟΡΕΓΑ οἴπ15 {ΠΡ οτγά- 
τὰ, ὃς οὔίτει αἰ τίιάιις ἀροηο ἔαέϊα, ΑἸ Το γι εἰαθονατὶς ἐγαοτῖ 
Ργϑιπλητίοτα. ΟοΥ 145 «ὧὺ ὅν τῷ σα ρρι χοιήύῳ βίῳ πύνες ἐκ αῤεαν 
“πεπονημῆμες Σστοῤῥίψ αι. Δ Όο᾽ 65 Ἔχ λαιτο 5.1 τισὶ. ὑατέφανε γρον 
χεόσαξων δακπυλῶν αἱ τοῖς «ἴγεκοι παύτα πονεϊόϑτι! ἃ πῦγον πῶτον, ΙΙο- 

γω οχ εγοοοτο γυμνά ζομαι, ἴῃ το 416 1111Π| ἱποιπηο. Αὐτοτοῖος 
ἴῃ Ζιΐητο Ρο ̓ τίσοτ. γίγνονται γεγυμνασ μᾶύοι κὶ πεπονηκότες, Κα- 
ΠΟΡΠοη; πονεῖν ἡδέως εἰς τοὶ τοιαῦτα., αἶτοα ταῦῖϊα ΠΙΡΘητου οχοῦ- 
σὐτῖ : δά νεγθιμπ οἴ Ιαθότατς δή τα. Ὁ οα Ιοαμ πα] σο- 
ἢτις ΟἸςογο τα ἐπυίσατα5 οἱὉ 7. Ν' ογγ, 51 πα Πα αὐ γα πὶ 5 η1Π| δὰ 
οἰβείμπι , ὃς νου ἴτατο ΠῚ Οὐ Π65 1118" στον [ΡΠ οΟσἸτατῖο- 
πέίαιιο ἰ᾿θόγάγιπτ. το ἀ οτίαπι ἀϊοτιγ νοςς Ραἤπιαςντ πὸ- 
γέμει! τἶοί τι, τὰ οἱ. οἶτοα αἰ 14 Ἰαότγατο . Οὐ] τ] ἸΔη. ΒΑΠῚ 
τὰς Ηοπλι.6. ἴῃ Ηδχαθπι. γιωρηρὶ ὃ κὸ δὶ αὶ ταὶ σαῆόμα ται κὶ παὲ 
“Ἷδ φυ ἣν θεραπείας πονὲ υὔνοι, Ιλ ροταητος ἃς ἐχογοίτατί, 14 Πο- 
νᾶμα! ΡῬγῸ Ἔχογσθοῦ : ἃς ργοίαροτς σοηβοϊοτ δὲ αΠΠετο. πο- 
γώ, ἔγδῦσοτ ἃς ξατί σο ἡ ποη ἄπιτο 5 ποη {πβξογγο να! οἷαι ὀῤτέ. 
χω. ῬΙατο ἴῃ Ρμαάτο, δοιὶ 2 ἕτω φύσει ἐχυρὸν δ), ὥστε πολλάκις γε- 
νουβύίωυ δυχίοὶ δὐτέχάν 5 μυνότι ἐκ εἶνο συγχωρφῖ 5 μὴ αὶ ασον εἷν αὐτίμ) 

ἐν ταῖς πολλώς γγυέσεσι. Το οτίαλπν (ρα Ιαδόγατο ἀἰςσιιηῖ [.4- 
τἰαἱ ΟΝ γο 1 Ἰὰ. ἴα ργσσεπιῖο: Ατἰας τη 1ρ[ς ἰαδοτγατ. υιοϊδ 115, 
πεπονη"υέναι γὸ αὐτοῖς τὰ σώιιατει ὑπὸ νόσε καὶ ὑπὸ γήρως. ενώ, 
ἰα τ, Ια Ποίτο, ἀςξατίροτ. Αὐτοτο] ἡ ΡγΟΡ] ςηλατ. Δια τί ποτε 
ἐν τειῖς ὁδοῖς “Ἷα᾽ μυρων τὸ μέσον μιοΐλισ τοι πον υδυϑ Τυνώ χ᾽ ππονᾷ - 

μιαὶ γτοτοτο,ἄοϊςο,, αιοιὶ ἃς ἰΙάδόογο ἀἰοίτατ Τιατὶ πὸ» γε Οε]Ὸ 
Ἰοοὶς Ιαδόγανις» ἰλίδοκατο καὶ γεαῖθως γςὶ ςχ τοπίθιι55 ἤιιῷ τςηὶ- 

Πύγημοι, τὸ» ΟΡ 591 Ἐρίρταιι. πογήματα, [Δ οτο5» κόποι, Ορεγᾶ,, τ 

» ΕΟ ο »“ς Ὡ] 
Τιονήρδυμα ατος. τὸν ἔτἰ τι πη5[ς 615,81 ρἱτί τα, ΒΓ Γο τ φόξιΘ. ὡλι 

ΤΤογηρϑύο μαι »(Α. δ σομμα! τ᾽ δυμεηγατανεργω,, για ἐτοὐὲ ἔαςῖο Οἰςοῦ 

Πονηρία ας». τα ἢ σα ἰτασο α τα) πιά] ἰτῖα 7 ῬΥαιῖτας 9 Παρ 

Πυνηροκριτεϊ ει ρ Γαι. ἐπι ρ ογῖο σα! δα ΓηΔΓΙ : οι] σΟΠΕΓΑΓ ΠῚ, 

Πονηρφλογί γα], μα! οἀ τα, ςοητιτΕ]}1α: 9 ἱγασιπάξ ςοπζεπι 

Πονηρϑασολις γῆ»ῖτη ργο δοτιμτ οἰτἾτα55 414Π1 π᾿ ΤἬτδςοῖᾳ ΡΒ 

Τονηρὲς γα δ. 41 σΟΉΠΠ1ο ὅς σοηΠιἰτὸ ποσυὰπι ) ἐκ κατα 

Ποννριῖς ατγαἱρ ηδ, Πηα το ὰ 5 ποι τοτο ραν ἱπηροτί τὸ, αξισον 

Πο 
δι: ῬΙΊη. Τ πον ἀϊά, ὅθεπλεῖ στον 5. ὅμως τὸν τε ϑνή κοντα αὶ ἃ 
νέμῆμον ὠκτέζοντο, [Δ δογαητοιη ὃς Δ τοτϑητοΠΊ. σπονέῳ ἐδ ψεφρ 
γἱτῖο γοπμπὶ ἰαθοτο,, Ατἰζοτοῖςς ἰἶστο τοττῖο ἀς ραττίβδιις - 
Ὠἰ πη], πονωώ τὰ σεέλν » Αὐἰ Πορηδη. ἐπόνεσε πόδες, ἀοἸ ας Ρεά 
αἷς 1.3.Ἀ ἐρππι. Πονέω, ρτῸ τοί εγο ὅς Πιϊζποο. Ρ]ατο ορίπ, ᾿ς 
Ῥτίπλα 5 ὀναγκοῖον ἴσως ἐνιαυτὸν γ᾽ ἔτι «πογεῖν » ΡΤ ΔΠΠΙΠῚ 46} 

{υ{ξευτου σον οἱ πεαονηκώς, Ἰαἰσοτ θι15 εχ μαιιτιι5 πη τἰς, ΡΙας 
ΟμΆ1Π1ο. πολλὰ πονήσας, Χο η.}.αΡαἀ.ραἴδις πλι]τα, πλαΐτος -ὸ 
Βοτες ρδίϊιι5. ν14ς Πονένμα. ΕΝ 

Γω 

5 
ὰ 
» 

Πιπηδηζ. 

, τὰ, 
πογυρδυματων, ὙΠ ΟΤΙΙ5 ἃ ν1ΓΠ19 ΑΥ᾿οτ. ᾿ 

Ἱιρπὸ αρψο. )εροη. ΑΘ (Ο]. Πονηρόύω ἰεππὶ ἀφ αιαπιι {ιν τι 
ξαεῖο. Δτιζοσο]. τογτῖο ΒΚ μετοσῖς. ὀκεῖνον μῆν γδ δ) πρίπων 
γηρδ)εὐϑτι αὐτὸν ἢ 67) δε χοίτων. 

ἴσεῖα5. ττοπὶ ἀςξςξξι5.1ΠορΡὶΔ» ἰπῆγπαῖτας. ΡΙατ ἄς Ε 
γδ πονηρία, ἅτε ἀμαρτία ἐδὲμία ἐδεμιᾷ τέχνῃ πόρες:, 

μεϊῶτω 5 1ᾳ εἴτ, Βοηὶς [σίρε νίμεγε ὃς γεξξὸ ἰηΠίτατα Ρὸ 
τορι. ΑὐΠΈοτε], ιαττο ΡΟ τὶς. δοκεῖ ὃ ἐρ ΤᾺ ἀδιυαίπων τὸ μὴ ᾿ 
μειῶχτε! δ ἀρεστοκοωτουυ ων πόλιν, διλαὶ πονηρφερατουυβῥίω,, 

ςοπορειτατοπέίαμ!ο, 

σου! αϊε.. ἃς Ροίπιηηος. αιοίηιια ποπιῖπο5. ἴπ οΔηῚ τγαῦ Ὧι 
διά εχ ΤΠ σοροπι τγδάϊτ, 

κὸςν ΡΥΔΙ ΙΒ ΡΟΓΊΙΟΥ [55 Π|ὰ τί ο [52 ΠΑ} Π σητιδ)ν ἐσ [ατι}5,] 
Βιι5. [το] εἴλιις : ἀπιδί ϑατιηη ν εγθιιπὶ δά δἰῆϊ ἔξλιιπι ἃς ἴοι 
πονηρός ὅξιν αὐγυρί59 Ὀοπιοίτηοπ. νὉ] ἐγεχαι Ἰητο Π  σἴτατν, 
φυρτίον ἰὰ εἴτ, κακὸν πηά πὶ ΟὨ1155 ΑὙἸΠ ΟΡ ΙΔ η., φογηρὲν 
τοτιιὸ ἱπτιιοταγ, Ὀο σου ἑἀς5 {ἰδ το [Ὀρεῖπγο 5 σαρῖτο (δοππι 
πογηρᾳ αὐθρώπίνα 5 το5 δ πηᾶπ δὲ ΡΟΓΠΟΓίΣ 9 ΚΟΠορβοης ᾿ 
πράγματα, το5 τηα] ὸ μα δεητος, μην 414. 14 εἰξ,ὠοϑνονῆν 
λῆς δγηκίνδιυυαυπονηρότερα πεοβγμειτοι, ἀδταγίοτγος Γ68) ει 
ορὲ πρφῆ ων, βιέτιι5, κὐ ταλαμαωρρυ μᾶν Θ-. αὐτὶ τὰ πονηρῶς] 
«ϑονηρα σκώμματει, ἱπορτί ἴα [ες ὃς ἐπί! ΑὐἸΠορΉδη. α 
πτίρια, ἐ41}}}}} πα} 1.14 οἵξ, ἢτί σοί 74 ἱπγοπαϊ . Χα 
ὃ πονηρὸς» ΤΠ 4]8ς 11} : ἢς Ἐτγαΐπι. (χΡ 5 1π (Δ οτ ϑ [ἰτογῖβ 
1άεπι σαρίτε ίδχτο Επιαηρε]. Ματι αἱ ἀοοἰρῖς ΡΓῸ ἀϊαθοι 
οτάτίοης Πουπϊηλςδ: ῥόσαι ὑ μοῦ ς ὑπτὸ τῇ πονηρφό, ᾿ἰθογᾷ ΠΟ 
1ο.14 εἰ ἃ ἀἸαθονοΟΝ εττίτιγ αὐ Εγαΐπιο δἰ ἰδὲ οὐῖαπη πη 
τίτι5. οὐίσγασης ΠΟ Πα} 1 σπονηρθν ἃ πονίθογτ ἃ μόχϑος 
ἀἰοῖ, 8. εἴτε αἰ χυιῖ ἀπιρ!τι15 αιὰπη κακὸν ΠΕΠΊΡΕ ΘἸΙΠῚ, 
οὐηηΐ σε οτο ἐχογοίγατις ἃς δά ἀπι|ιγίαπι ΟΕ1115 1Π 
τότιια σο πη ρΑγατιι59ς 1 ΟΡ ΡΟὨΐταγ ὁ χρηστὸς 41] εἴτ γῇ 
θιι5 υ᾽ἀξοάιιε ρογ ἀητοπομηαῇαιη ἢς ν οσᾶτιγ ϑατδῃν 4 
μας ἀϊβεγοητία πο [ἐπιρεγ οδίδγιιοτιγ. [τοπὶ πονηρὲ 
ΠΑτῚΘ ν ΓἸΑΤΙΙΣ 5 ἀς ἔς ἔγι15.1 05 9 ΤΠ ΠΟΙΙ5.9 4ε [0115 ὃζ 1 
Ρίατο ρτίπιο ἀς Κοριθί τς, σώμα ὅδε «φονηρὸν » ΘΟΓΡῚΙΒ ἢ 
εἴ δι ἔγαρι!ε. 

Πόνηρρε5κ. [Δ οτῖοῇις, ὁ τῷ πόνε φρρντίζων,ἸηΕο  Τχ. ὅθ μοχϑος, δ 
γεωργὸς ἡ ἄϑλιθ: ) ἀτυχὴς, ατιπιηο Πις)σται 5. ΑὙΗΤΟΡ 
ὦ ποννροχ[εα ὁ τηϊ (εγ. ὃς ὑπ εἴρ. αὐαξωώνετ᾽ ὦ πόνηρα κὶ Ἀν 
Τάοπι ἴῃ Ρ]μτιπονηροις γ εἶπας ὑμῖν ξυμμοίχν «γἱ δηππόνες. 
ϑλίες, νἱ Ἂς μοχθηρὸς ἴῃ ΑἸππλοη, ὃς πονηρὸν ὃς ρτουογοῖι 
θοτε ἰαθογοϊῇις. ἘῊ ΒΝ 

Πονηρόφιλ θη ουτς ἔππτ ῬΓΔΙΪ αστιὶςΐ ΑὙ ΠΠῈ.1. 5. ΡΟ ἶτις, 1, 
ηἰάα πονηρφφηλόν ἐξ ). 7 

ἐφοδιμΐως, πη ἀο! οτουαρτὸννν πονήρως ἔχέν, 'ἴποῸ 
Βογς 5 φγδαῖτογ στότατγο, ϑΥ Ποῖ 5 πονήρως πέωραγα 
ξυ] τ ντ πονηροὶ παρ ῴηων ΡΙΔτοηὶ,ἠ εἴς, ΑΕΗ  ἔξιι5 ὦ ταὶ 
ὠνθ.. Ν 

Πονητέον, Δ οταηάιτ εἴ, 
Πονητικὸς ,ε, ὁ. ογίοίις, ἰΔΡοτγοπὶ Προ πϑ. ᾿ 
Πόνιμος, Ἔχ Θ΄ ἴΟΓ Ρασπαγιῃ,. [εν Ποιν, ΜΝ 
Πόν(Θ-, κα, Πα θοτο Ια Πτιιάο, κάματος, τὸ Ὡροκεί μῆνον ἔργ περι 

Ἐχογοϊτατίο, ἀφ ολία ἐνεργεία, Δ οτι οἵα [σι τατίο, πόν 
ἐπχίνπνα]τιιπι Ἰαοτὶς μαθοῖ. Ατἰπορἤδη. μάταμθ. ἀδὸ 
Ρίατο ἴῃ ΤΊπιαο, ἔγιιγα Πι οὶ ρ᾽αταγ Ἰαοτγ,ίςοτγο.ζι 
Ρτίπτο Ῥαίτα κϑηκουφίζει τὶ ηἱ τιμὴ ἐδ στόγας τῷ αὐ χοντῖ 1 
ΠῸ5 ἰθότοπι ἰεπϊοτγοηι [ἀςῖτ ἱπηρογατου  Οἴσογο ΠΤ 
{πι}]}.Ἐπτὶρί 465, ϑν ἡδὺ ἃ σωϑέντα μμεμνῇ δϑτὴ «ὄνων, Οἰσετο»ἤμια 
εἰ Ἰαδόγιπι ργατογίτοτοη πιοπτοτία.. Ετ π Ἔρ ἶο], Βα! 
αἴηι ργατογὶτὶ ἀο]οτίς Ιοςιγα τοσογάοτῖο ἀοἰςἐξατοηοπι, ἐν 
γον σιευα' ον ϑϑερνβαίος ᾿ςπατονοηις ΔΙ ]οατο, Βυ4.1η ερ {εν ΡΤ" 
πόνες «σοιῆσω ΑὙἸΠν Ἰὰς ἕη ΟΕ] ταί, πόνιΘ: πόνῳ πόνον φέρει γ ἵ 
ϑόρῆος!. πον. Τητεγάμπὶ δυλοῖ κακοπάϑειαν , τῶλό 

ποσὰ πε ἤτιμαν.9 ἀοογοσῃ; πιουθ ματι; οήξο πὶ. πον κπ Ύ ! 
6 Π0, 



ἀοίογοηιν αἰρογπηαγὶ δέ ἃ δ τςρε!- 
ὦ ἀαμα «ἂς ἘΠ ες ἐχ Ερὶςμεὶ ορὶ- 
γιατὶ ταν Ἰτη ἴλαις] αἰ ατγιιαν ν ἐγιις» Εἰ οτ- 

ὁ Βἰοίσογίά. παρ. σϑια]ατιιην ἔσστον, Μαγ- 
ἔ αη8: εἴ ρῆς. Πυύνοιτογαιίπα» Οαζα ἰἶρτο 

νΟ. τες μμδνα Αὐἰῆπα]. Ατὶ τοῖς]. πυρενοὶ κὺ 
ϑαἸςη Πονον ἀκ ἀμ ςὶ νοἰτιητ πῆρα τὸ πέννα τι ὁ ραϊιροῦ- 

ἱπιάιο τ τοΐος Ἀοιηληος Ειοίατς αἰμλλίμπιη; 1ὰ- 
ὅν παρέχένιν [4 πωρέχα, Ὁ 

ἑωροτιοῖοσ, ᾽ 

χοπιέγρο, Α δ, ΑςοιΓ, 
ἰξιιδοροίαρ Ἰσιιδ.ῖαι αἶτο ρ σους θη. πονπικοὶ μύες, ρῦ - 

τ ψῷ ε αυΐδιις ἀριιᾷ ῬΙπῖαμι ἰὍγο οέζαιο, . ςαρῖτὸ 37. 
ἕν καῤυϑγ, ΠΧ ΡΟμτῖς αν ἀῈ 6} Δ. ταὶ καον τι κα ας ἢ] τας μ- 

δ δ. δ ΠΔΑΤῚ 1155 βοΓ 5 ἱ π Πλ ἢ 15. ΕΠτὶ Ρ 1 ΑἸ]. πόρτας δεῖς 
οὶ. ποντία οἷα -οἱ. τὸ ἐνδότα τον μέρος ϑιλ ἀσδὴς, ποντίας νῆας, 

ἀαξετ[ο 5. Εἰιγὶ ρ. πόντιον στόμα, Α ΡΟ]. Ἰιοι,Ος5. ρομτὶ- 
τις. Πόνπα φυταςνῖς Ὡρόσγειθν, 

Ροπτία5 ΒΗ άτιιςγοι4.Α ἐς, Αροί, 
(Θ' ε) δ πδτὶ πιδεὶς ἐλξξιι5. στοντοβρόχοις ἀκτώλεσας κ . τηατὶ 

Ἔα Π{π|.}. 5. μα. τ: 

τ, 
ἴω 

ἥδ 
ὑωίν 

σὸς ΒΧ ΠᾺΓ1- : 5 

κοι Ὶ ἐπι: 2 Νορτιμὶς » ἰη ἘρΊ σταπηπιαζ. σοντυμεύοντι αγιν- 
ας Π1. 

Τιηὴ ᾽ το βογοιγγεγο Ια: ἢ ῬοτΙ οἷ. ποντοπύρει» δ 1 8.5. ἴῃ πὰς, πα Χο ΧΟ ΩΝ ἐγ ταυ 
ΝΜ. ἃ κὶ δὴ 9 ὑἱ 7). ζκῖν 

ῬδΓ πιᾶτο ἴτογ ἔαοϊο,τγαϊ!οῖο» 
δ. ῬΕΙ͂ ΠΊΑΓς 65) ΠΊΑΤΕ ρΟμΟτΓ ἢ 5 Ροπτίργαίις Ε- 

τὰ Ἑυτιρίάοιι: νης σοντυπῦρρς ναῦς ΕΓ Οπιο, πελαγο- 
Ἡείγ οι. ς αἴ ως , 
εἶν ων 9.» ὁ ἸΝ Ἔρτιιπιις,ἰὦ εἴζ, πόντιΘ’ ποτειδών, τουτάς- μὲ- 

νηπάς πόντος ὠγα ϑὼν. ἴα εἴτ, πλάϑος ἡ μέγενος. ΑἸἸ τορι αη. τη 
ασυντοπύσ ειδὸν νὰ 9ε:) ὡρεσβυτικοὶ, δζς.ὁ ρομτσο ΙΝ Ἔρταης. 
Θητι5.ΑΠπα: Ρατβαμαπάοαης πλάτος, μα πονίθ-, αυΐα 

δ. Ρίεηιις ἤτρὰς ρεορτὶὲ ἐς πηατὶ ἀἰοϊτιιτγαοκ Ἰὼ ΟΠοτ 
{πὶ ὃς Εἰιχίμπι ΠΟ ὨξΙ ΠΕτΌΓ: Κϑὰτουχεηςτμκιῖς ναὸ ἐς ΟΠΊΩΙ 

εἰς δ υξῳ πόντον ἐπλόυσε, ἴῃ πιάτο ΟΧτογΠΕΙΠῚ Βάι  σαμῖς, ο- 
( ὀξθων ὕλὲ οἴνοστι πόντον,}.}) ϑοίλαοσαν, 
Ὅν ΟΠ τις, ΑΛ Πτορ ον πὰς ργοιίον. εἰς ἀνα πόμας, 
οὐ ας, Αγ ἴορ]ι, Ν 

τὸς ἀσοητι!α τοτυπάα, ἰατα ὅς τοπιὶς ἡ ἰαοτ! ΠοῖῚ5 αρταν 
πλα ἧς, μελιττούσα. τισι τις ἀε ϑαςσυϊ οὶ! . ὁ δὲ τις λα- 

καὶ πόασανον «υερυτίγει. Αὐπορβαπ.ΐῃ ῬΙυτο, βωμωώ ποσὰ 
ἤματα καϑασιώθη : ἀἰσιιητιιγ Δι πύστεγα ἃ πὲ] εἰνον τ 4118: 

τ τβμάτων γ.,.. 
ιν ρορίἤλις, μος οἰ Ἔρορίϑ τις νριρα: νοσεπὶ οάογο ΡΟ ]- 
Ἰοπίζειν, κῳλα μέ φυσῶν, χα αὐλεῖν ὡς οἱ παῖδες. Ὑ ΠοΟΟΤΙΓΙ5. 

αὐκεῖ σοι μλρ σιωὴ Κορύδονι ποπιζειν. 
α»οἱαηἀἰςπτῖς νοχφαιτ ετίϑιη ἐπ άἀϊ σπαητῖδ5. ὦ πόποι, τί: 
[ἀπέϊε Ταρίτοτοργο Πεῖιπν ἀταιις μον Ἰπαι πὶ Πά σι, ΡτῸ 
πποτταο5. ΕἸ οπηογιῖς Π|αάος α, ὦ, πόποι, ἢ μέγα πένϑι Ὁ. ἀ- 

γεῖδρ ἵκαίει, Ἐτ Οάγῆ. «΄, ΩΣ πόποι, δῇ δή νυ ϑεοις βρρτοὶ αἱ. 

ταν Οἱ χοτλιαστικὸν, οἵτ, πάρ παητί αι Δά  οΓ πὶ») ΡτῸ 
αιάηάο οτίαπι εἰς ϑάυμα ςτκὸν ν ὃς ἀὐπγγαρτὶς ἰοςο. νῖ 

αἰ, Ραρα:»αοπποάο ἀρ [ατῖπος. ΡΙΠτάτοίμις ἐπ Ορυΐσιι, 
ῥγησίας, ἐπίῃ χεταὶ πεῖς ἃ ϑύυμῶν εἰπεῖν γὦ ποανοι, ἢ μεῖλα δὴ μα- 
οἷ οἴ, ραραυίοτ!δ. δί «οποὶ Αἰοκυλιρσαις ξερξης οἷν γ5 

ὑ Ν απο. 

. οἱ 41),,ἀα πιο 65,0 τοὶ αταὐτα διοπήδιοντες ) 14 εἴϊ. οπτηΐα 
-ἴοητος. (α]τας ΠΡ το Ῥτὶ ΠΊΟ 5 σαρίτε 24. γη4ε δί ὦ πό- 

ΒΓ ΡτΟΣ: ἐναοστν : 
μμιύσω,α υκαορτορτῖὲ εἰ ΠΌΊ]ο ἰος εἢ ] τὶς ςοπηρτεῖ. 
τίοτο πὶ φιιεπάαπι;, οτἷς ἑοπιιηι εἄο 5ομο]  αἴτα: ΤΠεοοτγ. 

ὡς φωγώ τινα ,ἱάς τη τα ρἢΌ ΡΟΡΡΥ [πῖς Ργοίδαιιοι 5. κο- 
ὕω» ἀρρίαυάο ἀοπια!ςςο, δἰ απαὲ ατιτεέζο. ιιοα δά οαιι5 

. Ἐγνυ!ρὸ ἀἸοῖπηι5 βοηρ βΎ ΠΟΥ. ἀοαπα σον. ΡΠ Τρ τις Ξ 
οἶτε ἀδοίπιο . Οὐππὶ ριηροτγεῖ ρορρυζοιτα γοτίηςη- 

απ. Ποπαύζα, ΠΡ1|0 . Δι σΟἱ ΠΠΠς παι! θι15 ἴητογ 
πὶ ε(ο. ΑτΙ Πορ μα ἰη Ρ]ττο, ὁ ϑεὸς ἐπόαιωυσεν » ὠἰξγξά- 

αὐ δυο διριάκονπ᾽ ἐκ τῷ γεαὺ, Πει157 [Ἐ (ου]αρία5 ντάἀςο]!ςοτοί- 
επτ ντ (Ἐγρεῦτος Ρτοπιιγεητ, ἐσύρξε. Ἦος γεῖθο εγίαπι ν- 
οἱὲ ΤἈδοςτίτιις 14γ].ἐ, ἀς Πἰπιιατοτς ᾿οαιιεη5.ἐδύ τὸ σοα- 

Ἐν. ὃς ἀ]ςε5 Πιᾶμϊ σαπῖς οἵς Πιἤιγτος, Εσθαπιις. 
ινίτος, τον Οχ Πέτα ἃ ίοπο ηπ0 ἐα41ι15 πεσάπιπὶ ἀοτηὶ- 
πα  πημτ,ατεγεξξατῖο δ] .πάα αι: ἢτ δά οἰσιγαπάϊιπι ἐ- 
Ναζαδηζεπ. σδιια πιληιις Ρ[ιιίιπι νοσας ὙΊΓΡ] Γαπιε- 

δαῖγτα 6. Ῥγαθοῦῖτ νατὶ ογεδγπι ΡΟΡΡῪ ἤπια τοραητί, 
ι5 ἴθγο 58. σαρίτε ἰξοιιπάο,, ἀἰχῖτ, ἔαρ οῖγα, ΡΟΡΡΥ [πιῖς 
Ἐ)οοπίοπἤις σοπτίιμη εἰς. ἩΠης πόσιυσμα ΡΓΟ κολακεία, 

οκολώκευ μοι, 

δρἰᾷοπὶ φιοά πόππυσμεγσύρισμα Ἔ ΠΡΌΙΠΩς ὃς ἀρ ρ διαί, 

Ἴ 

παίμ 

διηὶ 
μὰ 

ἹΠῸ 9 τος 
πϑὸρ σοπατυσμὸν πεφυκό αι, ι οι (νε νοτίας ΡΠ ΙΗ] ντατ)αά ρίανι- 
ἤηῖ ἀρουταν οἱδγ μον ἢ Π|ἃ ἕητον ἴς, δὰ ἴῃ ΡΑίπνο πὶ ςο Πατὰν 
δ] απάμπι φιιςιηέίαιι [Οπιιπὶ οἰόγς ἀρτὰ πιο ΕΙογ πιο αι πρτὸ 
9.Ὀ]1ι.ς.33. 

Πὸρ [ςοηςς ἀϊσιητ ρτὸ πὺς ν 14 ει ρος τεῆς ἩεΐτΝ. 
Τορδεικὸν, τὸ τιν αεἰ ἀπ π)ν Πρ ἰηΟ απ» ρυιά δ᾽ πιοπίάοπα, δτγαδ.}.13. 

δια βροχον ἘΧΡ. 

Πύρφαλις, ραγάτις πγαν τη άνῃ [ιυηΐηα πείρλαλες ἀἸοίτυτοἱά εἢ ρβε- 
ταῖς «δα π τρρϑνεϑεμῆςς αἷδα τὸ αἰδαλλείδτω, ΕἸ εἰν ο.11.0.Ε1 οἱ 
ΠΙΟΓ. πόρδελιν ἀΠῚ 14] νοσατ, πϑίρδαλιν γεγὸ ρο  οπῈ οἴτι5. πορδα- 
λίωνορ το παρδαλίων ἢ Ἐρίοτ, 

Πρ διὰ ἢ ςυὐνν σα ττῖ5 σΓΘΡ ται: ἃ νεῦθῸ αἰ ϑομαι, 
ΠΟρα τας Ὁ τ ΟΡ Ια μα ἔοςἰτράςάϊτ ἀοηαεῖτ, ἔστονν, παρ ύσχεν, ἐϊωρή. 

στετο.} 1.1.1..οἱ, τίω) οἱ πόρε φοϊζ(Θουπόρε τιμίων ἐπεόθνα 9 ἰὰ εἰξ » τίμησον, 

Ἠοπλειιι5. ἱ 
Πορεία,ας ἡ, Ἰτογοίη στο Πισ ργο ἐδ] ο,ν α,στοδις, απιδιιατίο, πη - 

εὐ ζοἤιισ,εφεζις ρτοβτοῖ5.. Πσογατ, σας χ᾽ γίωϊ πορείας εὑομήῥειν» 
τεττοίἔγία ἰτϊηογὰ [μἘογτς. ῬΙατο ὀρ ἴο]α ἐρείπια, ἡ 3 δὲ ὑστέρᾳ 
πορεία τε ὸ πλοίς εἰκότως γέγονε ) ροίζοτίοΥ ῥγοξβεξεῖο ὃς παιΐρα- 
τῖο ποι] τς Πείσορτα οἱτ, [ἀσαν ἐρ (Ἐ0 }2 ττοποίντα κοδιυΐων ἐν 
«τορείαις ὅξὶ μες αἱ «τιρεία τρατοπέδων, εχ ογοῖτας ἀμ ἐϊῖο, Ρτγοςείπις 
ΘΧοτΓοίτιι ὃς ΟΧρΘα του πορ εἰαν στοιοθγλαι ἵτοτῦ ἔοι, Γαιοϊαη. κ᾽ Ἀ 
«ἀορεί νοητοῦ εαπάςι,1 ἰατο ἐς 1 ἐρ-. ἐν τειῖς «πορείαις αὐτῷ αὶ σλιί- 
σιΐϑ- μαρανϑήσετε Ἰτ65 ἴῃ ἀδιιηἀαπεία ἔμπα τπατοείφοτ, [ἀςοδὲ αν 
[τ Εταίπηις ἰδίάςπη 5 4 ταπιθη φἀπηοιος Ἰσρὶ ροιϊο,ἐν 5 σο-- 
οἶα! ς91.1] αν πα λτιλ:Ρ Οτίτ5 ν ςτὸ δυπορίαις. 

Περεῖα, τεὶ, εἰς «σερείδυ χειίσιμα 148 δὰ Ῥτοξοξιίοηοπι ἤχητ ἰφοηοᾶ, 
νοις σΟΠΠΊΘΑΤΙΙΝ » νἰατίςιιτ, ταὶ ναῦς κὶ πορεῖα ϑαλά ῆια ἀϊοῖε 

ῬΟ]. ΠΟ] συ ΓΓΙΙ5 ατορεῖα κα πορέανν οςατ,ΐ. ὀχήμοιτει, ἢ 
Πρρεῖ ον, ει ἄστυ ἰοσλτὶς ἀὰ ἰαρατίοπ πη τὰ Πα ια τ ΠΟ ΠΊΓῚ οατιδῷ 

Ετν τ. Περατίιμσαι Ν ρ. 
Τύρδυμ να ἴον, αἰ} 15 οχ ροά τ] 9 Ἐπτῖρ. 

Πωρϑύομμαι, μα, ϑύσομκαη, 5, τ. δυ μαι ΕΟΥν ἰᾶτῃ ἴπο 5 ἀδ 60 2 ἴτοτ ἱπρτοάϊοτ, 
Ῥεττυδη τονε πιοι οεοσιοιεο,ἶά εν οος νεγίογ, Νειτγᾶ δὸ- 
[ο!. «τορϑίομωαι δὲεὶ ὶ ἀγρος»οἰη ΟἸΈΉοη, πεϑρϑύομαι κῆὸ γι, ΤΗὰ- 
εγ ἀτά. πορόύομαι εἰς πόνοις, Ὀ]Ατο ἀφ ορι. ππορδυεῶτο εἰς τοὶ κτὴ - 
μϑτα. οπιο ἢ ςη. ἰά εἴ, Πα τοἀίτατο τ) δάϊτε. «τορδυδμῆνοι ἂν εἰ -- 
σελΓεία)ς, ν ετίχατες ᾿π ἰαίο 1591. Ῥουτὴ 4. πουρόϑομω «αι τὸς τῷ, ἄζο; 
Δθογγο ἃ} ] το ἐε ΤιερΊ. πορόε,ν αἰ ἐς πορϑύϑυσι. πορόυϑίω αἱ ἴχ- 
αὔϑε, ΑΙ τὸ ξοΓΓῚ. μον πορόνϑ' νυ τῷ φωτὶ πῷ πυεὸς ἡμδέ κὶ τῇ φλογὶ ὃ 
εἰξεχαύστι μάν,  αταυσειιις ἴῃ Οτγᾶτ. πὸ ξεγδίατ ᾿ππηΐης Ἰδηῖ5 
ποτὶ. ΒΙ Πα! άτι5 ταπτὸπὶ οδυιΐατη ἐἀ ΠΊ115. πορδυό μῆνα δι᾿ ἐρανοῦ, 
Γίατο ἴῃ ΤΊ πη Ο 9 ρΡοπειγδηγῖα ρὸγ οϑίμσῃ, Οἷσςοτ. τ οιιη Ας- 
ουατιπ.α οπἰ5. Ατιτοτο! ἧς ππάο ς πορέψετωι δεηϊαὶ πτορείας ὦ 
παμφαῆς ἡλιθ., ἀρ οχ ἴτον ἕλοιτ ἐρίς (ο], πορόϑομω δύσβατα, χο- 
ΠΡ, αὐ «φτόκνει κφικροὺ ὁδὸν πορδυ εὐὅτο, ΓΟ ον ἰΟὩρΡΑπὶ νἰδέτι ἐπ: 
ϑτεάι, ΟἸςιν ας ὑααγειν, ἢ ΑἸηπηοπ. 

Πορειὶ, ροτγττοτ,πορϑμειξ 1 Αἰ Ἰαισαὶ τγα οἷς, ΕἸ οἢ. 
ΠΕυρδίσεμιο:, κα, δ τ 4 ΟΣ [1556 ΠΥ ΠῚ ΘΑ 5115. 9 ΡΟγα 115.) ΠΔα ρα δ Πἰς σοὶ 

μϑύσιμος ποταρμϑς Βα πΊοη αιοά νᾶ40 τγαμει] ροτεῖϊ, 
ΤΙϑρόϊ Τεον, οἰ! ἄτη} εἰς, Επγῖρ. 
Πορδ,τικὸς οἱἦ, ὁ. αι 1 στο 15.411 νὶπη μασος σταδίοη!, φσρᾶνσες 

κὸν ὄργανον» ἴα Ἐτπ δητύτι ἰπος υ1 ἐς! ἐραταπι. αρδυτιχαν αυλί 
ἰῃςς ΠΠ Πα, Ζιια: ἀπιση]ατο ροῆαητ, νῖπι μΒαρεμιῖα ἀπιδι!δη!ν 
να ἀται [1τ|16ς5 ἔτη ἀι}} Ὑ τττγ. 4 

Πορδιτὸς, 4 οτείἪ 1574 Π) θαι} 4τ1}1ς ΨΊττιι. δ ἀν ορόυτίωδ χώραν κατεΐργα ς αἱ 
καλώς, ἀστιπὶ θοπς διαῆς:ς Ολ2. 1,3,0α,2 5. ἐς φασί, ΙΔ ἰερα 
σπορΆ, πίω), ' 

Πρρϑϑω, μ,δυσω αν δ κα ,ασοςἀπξο,ἀδάμισο, κομίζω, ὃς τταϊ!ςῖο, 50Ρ]ι- 
ἴῃ Αἴδος, Επιγὶρ. πη Οτεῆεςε ἃ ΡΒα μη ΡΙατο ἰὴ ΡΠιατάγο. Οἵ δεῖ 
(ὅδ συλλελυτας εἰς α'δὸυ φοορδ' εὐλει γμῖλ ἡγειον θ- ὀκείγα ὼ δὰ φῳροστέ- 

τακτοὶ «ὧν ἐν Ξέγσε ἐκεῖσε πορεύσαι. ΓΛ 4 Π11155. ϑεοῖς χάρες οἵ σε ἐ- 

πορδυσαῦ τε ὅ) ἃ βαῤξαρον. Ἐπτρ.1π Ἡεοιιθα» ποῖ με παὶ μελεὸρ ατο- 
βϑυσειςς το εἴξεις,κομίσεις. Τορϑύωγπγαν! ἀΟὐτηῖττο, πέμεδω, ἀποστέλ- 

χω, δορὶ ἴη Εἰ ςἐξτ. ὐποιωῦ ἀτοστείχοιμ᾽ δδικλυ,ἥνας, ἐπωεςρ {τ᾽ ἐμοσ' 
καταξίως σορῴξειας ἐἴτε τῷ πορόύσωντος ξένε, 

τιυρέω,ἄος ρτωθςο, ΑΞ Αςοι, 
Ἰόρῃ. πῆρα χη τὔδεαοι" ση Ηοχλέγ. ἃ . 

Πορϑέω, μ, ἥσω τειν κα ΡΟΡΙΪΟΥ »ἄγω αἱ αἰ παίξω, ἘΧΡΏΒΠΟΣ ἄοπιο; 
καταςρέφα, ἀϊτὶ ρου ρβεγάο,ναίζο, εχ ρΙΪο. νογθιμη ται ταγε οἴ; 

ἃς εἰξ ρτορτὶὸ γτεπι ἀγηνῖ5 ζάρταπν οχοίπάοις δὲ ἀσροριατῖς 
Οὐγῆ. ξ, αἰθεκαρλέας ἀγρριὲ πορϑτον,ἀερο ρα ραπτιιγ ργβάδητοα. 
Ῥδυ]ις αἱ Θαϊατας σαριτς ΡΓΪΠΊΟ . ἐδίωκον τίωΣ ἐκκλησίαν τῷ ϑεοῦ 
κὶ ἐπύρϑοιω αὐτέων, ἰὰ οὔτ, γα[ταίναπι ἄταιιε ἀἰτὶ ρ εἰσ πη.“ αἰ οἰκίας, 
ἐπόρϑοιωυγἀοιτίος Γρο  αρα τ, ΡΙ τατον. ΟΔμ,1110. “ορϑυυῆνΘ. 
σκόροδα. ΑΥἸΠΠΟΡ Δη, «πορϑουμῆμη λῃστείαις ὈΡργοῖϊα ἰατγοοϊῃ 18. 

Ηετοάοτς. Ἶ Μὰ 
Πύρθησες ιος»Ἷ» ΡΟΡιάτῖο Γἀπῖτι5. γαίτατίο », Δερορυ]ατίο Οἰες- 

ΤΟΙ 5 ΟΧΡΙΪΑτΟ 5 ἄχωσις, Ἠετπλοφοῃ. ἐρήμωσις δια, κριϑτείβεη 

σις αἰταγη. 
Πορϑυτιὸς. οἷ ὁ ΡΟΡυΪΑτοτυ Οὐ] 4. 
Ἰτορϑμεία γος." ἧς 

πορϑ μεῖον κε, τὸ, αλυΐςαια Οαίλεϊ ΡῬομιο τὴς» ἀἰοϊταιτ, αὐ οο αμόιξ 
Ε Ἔοπει ΠΩ 



κἀά ΠΟ 
τς ααυΐδυς ἴα τταϊϊοϊο πάϊς ἀσθοῖσα5 ἴοςο ῬΟΒΕΝ ΠῚ Ὑτίπτοτ. 

Θαϊιςὰ ον δα οσαταν ὃς πορϑμὶς, ὃς πορϑ'ιμέ δέον ΒΑΥ ἔἀ ὁ τὰ μα- 
ααἰϊ. Οτςίτιτ οτίαπι πορϑ' μεϊοννί οσι!5 Ρόγ αιιε πὶ τγα ἡ οὐ πι 15) αι - 

1ὶς οταῦ Κοπια ψείαργαια. Ρ᾽ αυάτο ἐπ νἴτα Β οπιι}}, καλεῖται 
3, νυῦ ὁ τόπΘ’. βύλαυρρν 9 ὅτι πῶ ποταμοῦ πολλακες υεῆρχομῖμυ δες 
αϑρυῦτο πορϑ'μόοις χ7᾽ αὔτο τὸ χωρίον εἰς ἀγρερίν. ἢ αορϑμείαν Τίωμαῖοι 
βωνρατᾶραν καλοιΐσιν, ᾿ 

πορϑμεύομαι,τταϊϊοῖοτ. Α΄ αιαπάο εὐῖδπὶ Αδιμπὸ ΡΟ τγᾶῃίς»Ἐὰπ- 
τίρίη Απάτ. δαίμων ὅδε τις χδυκίω αἰ ϑέθρι σερϑ'μϑυόμϑμΘ-, ΑΡρίΔη. 
1η Ιδετιπορϑμευεῶτη εἰς δὺ Ορφ ανές, 

πορϑμεὶ, ἑωςροττίτουγπερρέτης. ΑὙἸ ΠΟ Ρ ἢ. χαλεπαὶ γ᾽ δύ ὅτε γγυόμθμαι 
«οορϑμεῖς, ἕλκοντες εἶ πλωτῆρας ἀπεκγώετε. ἶος ἰάςο ἀἸοῖς ἐσ ειδ'κα 
οἱ πορϑι μεῖς ὧὸ παρέοῆας αὐαγκα ζεσιν εἰς πὶ ἴδια πλοῖα ἐμζαίνειν, 

Πορθμευτὴ ς»κὴ Εἴορ ϑ'μευ τικὲ ς»ἱά στη, (Ὁ ; 
Πορϑμδίομαι» τη πιϊττογοτγα  οῖοτ ἴσοι τγδησέεγο,τγδιῖςῖο Επτὶτ 

Ῥίά. ἴὰ Απάγοπι. : πες ᾿ 
Πορθμαύω, μι. δύσι, αν. δυκοεγτταϊιςῖο. Α 11}. Αςοιιίατίι. δ το τεττῖο Ε- 

Ῥίργαπηπη. “ορθμευ εἰς τὰ τ᾿ ἀχέροντος ὑδιωρ, τγα !οἰδραριὰ Ἑαύτρὶ- 

ἄεπι ἰερίτατ σορθμενῶ πύδα, ὃς προρϑμάνὼ ἴχνη ργο πιοῖιεο ρὲ τ 
ἄεπι. ὅζ πιοῖιοο νε εἰ σίιμτ,Ἰά οἴζ,εο. σορϑιμόνω γοαφαῤ, ἔετο [1- 
τοτας.14 εἰ, ερ  ΠοΙαπι. τάοπὶ Ἐαγρ ἃ. ἀ ο!ατὰ ἀϊχὶς ἴα Τρ}. 
1 Ααἰ.τίς ποτὶ ἀ ἀστὴρ δὲ πορθμευει, ττδαῇε. 

Το. μήϊον» τοὶ ΠΑ. υμτι, τὸ πσορθ μἱονγναῦλον, ΟΔΠΠ1π|ᾶς  τοιυΐεχαι καὶ γέκυες 

πορϑ μῆϊον ἅὦτι φέρφν]ω. 

τιορθμικὸς, ροτγτίτοτ τι .}. 4. ΟΠ Ίτις, 4. ᾿ ; 

τιυρθμίον,υ τὸ ὁ τ σον 9 μείων διδομῆν Θ- μιϑϑιός, Γαςοΐλα. ἀς Πα ξξιτντα 
πορϑμία καταζαλεινγπαι τη (Ὁ  τογΕ 5 πιογοοάςιπι ργῸ τγαϊςξειι 
ἀερεπάςτγεροτιτοτία (Ό]ιιοτς τὸ ναῦλον, Εἰ ετία πὶ αν ορϑμίον,παιις 

4ι ἔγετιιπι αἰ ψιοά τγαϊϊοἴτατο Ὁ ὯΝ 
Πορϑμὴς ἴδος, πη ἘΡΤΟτΑΠΊΠΊΔτ,Ρ ΓΟ μδιισαα ἔδυ παῖε: ἡ πελαγ»- 

διρρωούστο,ντ ἀγατος ὃπν ἡ ἀκτῆς ) Μοτδοά ιι5:! ἐρέται ὃ π“ορθμίὼ,, 
ἴῃ ΕτγτηΡτο ἔγετο, Ὀ᾿οηΥ. 46 ἤτι οτθῖβ. : ἡ 

τιορϑιμὸς γον, ὁ, ἔγατιιτα, ἤπιι5 πηατὶ 5 αι βο τγαϊῖςὶ ρους [τ αὐλὸν» 
δῦρκανΘ-, πέσαμκν ἀμφίγει!θ- ϑώλαοσα, Ν τἀ ἐ αὐλῶν. ἀρυὰ Ηοιπο- 

τιτι Οὐγ 1.) ἐν πορϑμώ)ϑείκης Τητογρὶ ο5)τῳ διαπερρματι, τῷ ςε- 
νεῖ τόσῳ. “ορθμὸς γὸ λέγεται ἡ τ ενὰ ϑώλαυσα, σορϑιμὸς ναώνγο τις Ωᾶ 
δἰ πη. τγαὶε το. περ. 

Τιό,8:0-, ν, ὁ γατι8) {1 ΓΡῚ5 μου ΠΊΘΠΙΡΤΟ στόρθίθ., 
Πόριαγτοὶ δ} σ 18 5 4110 115 ντεθδηταγ δά πμ] τες τγαπίροτταπάοβ, 

Ῥιοάοτ.!. κο. αὔρῳσκδιασοίυϑυ Ὁ. πόρια «ρὺς τίων αὐρφκομιδίω Ἷ τε 

φρατιω τ ὁ αβοφσκϑυῦς γ ὀϑήχθη σιωὶ τῷ στόλῳ, Ἐς ἰθτάειι ἐκ ἐχὼν 
ἱκανὰ πόρκα ὠρὸς δαὶ τ᾽ ςράτιω τἶα᾽ δια βασιν. Αριυά Ῥο  σεῖπ πορεία 

ϑαλάήια, Εἰ δὶ πορεῖα ἡ πορία, τὰ ὀχήματα. Ἐς ΡΙατιάς [(ορ10.3. 
πόρεια,ν οσαῖ σαγτιις πὰ γὙφ σα], 

Πορία ας ἡ, ἔλοι]τα59ῳ 4 Ὀπἀδητία, 
πιόρκες οἱν ἰτα}}. δι ἃ νέοι βῤεςιμόχοι, Μ1ἀς Πόύριε, 
ΤΙοράζομια, μι. ἴσομιαι τσ. ἰσμια]., δὲ Σ 
πορίζω, μκἰσωγαν, κα γα ίτιιπν ρατεξαςϊο 5 ν᾽δηι ἀρΡεΓῖΟ 5 ντ φιυίάαπι 

ἐχροιιητοτηςταροτιριά ἙΕπτὶριάοπν ἐπ ΝΜ ςάεα 5 ἐκ ἀπαλλα- 
χθήσομω ϑυμοῦ, τὶ πάσχω ϑεώῶν πυριζόντων χαλιὸς 9 ἀϊϊ8 θέπε οπι- 
πἷα γοττςιτίθιις γ ἃς ργοδκ δ πηϊ αἰ Πγαητῖδαβοντ ἰδὲ “πορίζειν κρι- 
λώς, πε {ιιοα ὄνοδουυδ 5. ἀϊείταγ δὲ ἄν ϑωειν τοξλο τγάπηϊτς ἀςάι. 
ςοτετίε ( ἐονταῖϊε ροῆτι ετίαιτι δδ(οἰμιτὰὸ ἐχροιΐ ἀτῖ5 τεξϊὲ [μὰ ρ- 
Ῥεάιταητίθιις. 1. ἔαυἴτα οτπηΐα ργαεπτῖθιις. ΓΟ» ΟΠΊρᾶτο» 
το ΠῚ ἔλεϊο, κερδαίνα, ΓΟ ττὶ ἔα} ΠἀΓΟΙ ΔῈ Ρ ΘΟ 5 ΠΊΟΓΟΟΓ, ΠΟ ΠΊΠῚ}- 
εαἰϊποτρεχοορίτο, δ᾽ ρέσκω, μα γνοηάϊςος πηι ἐοηςοι!ο 9 παη- 
εἰ(οἱ ρᾶγο; οοῃίςαιιου 5) ἀσ401ΓῸ » τ1ἱ ρᾶγο δί οιγο 7 ςοπῆο: 
γηάο πεπορισμῆθον αἐγύρμον, πιο τΠοη. Ῥτο ρα οιιηία δὰ ἀ{0]- 
πεηάμπι 45 αἰἰοηιπη οο ςέϊα, Οἰσοτο σομῇσοτς ρϑοιηἰδπὶ 
ἀϊχῖς δζ οἴιγατο. ἀοίςεπαάϊς διιτοπὶ πῆρα τὸ πόρος. Πορίζεῶοι, 
αϊριίοὶ δΐεαιι!. ΡΊατο ἴῃ Τίπιο, οἷξ ὧν ἐπνρισοίμεϑοι φιλοσοφίας 

“ἴ0Θ-.ιδιι5 εχ τοῦθ Ρ ΝΟ ΟΡ ΐδπν αἀςρτί ἔμμπιιι5, Οἴςετο. 
τιοράξεδθοι, ΡΓΠιιὰ ςοσηράτοι οΧοορίτογ ράγῖου 5 Γπρροάϊτοτν 
φιοι ραἤπιπιπι εἰς ἀριιὰ Οἱσογοηςτη; ὃς ἀέγηυιτη ΡτῸ ἴρρε- 
ἀϊτο. Ατιζοτε! ἈΒοτοτίς. ργιπιο, τέχνα ὃ λέγα 9 ὅσα μιὴ δὲ ἡμδ! 
σεπόρις“αι, ᾿ληγὰ ρφῦπι ρχΑν» ΠΟ ΠΟ ἃ ποδὶ 5 {ἀρροάίτατα ῃδ 
ἤιηῖ : νεῖ ποθὴ ρατίππειγ οροτα Πιάϊόηης ποίῖντο : 4118 ἃ πῸ 
ὈΪ5 ποη Ἔχοορίταπτιγ:ντ γογτῖς ππης ἰοσιπὶ Οἱ ςεγο [ξειϊη 40 
ἀε Οτγάτοτο. πορίξω, ρατο, ει αἰτοτ : εχ μέδεο » σοηξογο, 
Πιρπιϊπίῆτο : παρέχω, ἱπττοάιςο»σεωαγω. ἸΝοταηάιμη Διιτο τη 
ποείζειν Πρσηΐῆςατο 4[1ς Πιρροάϊτατευ πορίξεῶτῳ ΠΡὶ. Χοηορῇ. 
χαὶ αὐτοῖς αὐκοιυῦ τα «σορῥζεῖϑει » ςοπτεητὶ ἔχης ἢ νἱξζατη ΠῚ αυς- 
τοῦτα ροίπητ.ἀςπ|, τοῖς 'θμοις πολίταις ὧν δέονται πορίξειν; [115 [ΣῚ 
φιηΐθιις ορεητ [πρρεάϊτατο. Γςαλ, αὐαγ καίζομαι τῷ σώματι ἐργαξόμε 
γ06- ταὶ ὀπετήδεια ποριζεῶταις ν ξειπι πὶ πιά γίταγς, ΡΙατο (ες: 
ἀο ἀε Κορ ]!ς. ἐκ ϑνών πορλζομῆδη διυΐαμις ϑυσίαις τε καὶ ἐκσωδαῖς, 
γὶς ἀϊϊπίτιις ἀατα (οτος ἃς οατπαϊπίθιι5. ΑὙἸ ΟΡ Παη. ἴῃ 
ΡΙατ. πεῖσιν αἰ ϑρώποις πτορἐζοιᾶν ἀγαϑὸν. 14 εξ, σο αὐτάς, ὐξδυρέ 
σκομῆν. τάφιη ᾿δ4ε πη. εἴ μοι πορίσας αὗτον τίν δ᾽ πεπεμμυῆμον Δοίης 
χατειφα γεῖν κὺ κρϑας ἃ βίον ἐκ “ἴ ὑμετέρων κινδιυίων πορίζεται ᾿ Ε΄. 

«ἴῃ, 14 οἴ, χιιαεγῖτατ, ἐφόδια πεπῦρα αὴ τῇ σαυπῇ ανανόρία γ αι ἢ - 
αἰπι,8ζς. Τάοπι, 14 εἴ, ξϑικώντησαι. ατιράσω ῖϑα τίυὶ δαπυϑώίω 5 ἀε- 
ΤΏ 15 Ορογϑτα γι ἤιπαρτι ἔαρρςταξ » Τμμογ ἀϊά, Ποραζε ὅτῳ λό- 

ΠΟ 
ιν ετθα σοὐπτηἸη {οἱ ΠΣ πιο ἢ. κ" οἰδωΐνθ. δεινὸς ξ. 
ποριεῖ ὅποι αὶ ἀδίκων πγρᾳγμαΐτων γ οἴεται αἰδάξειν ὑμός ὅπε, 
σα»ὃζ σαπὶ ΠΡὶ ἱρη ἀϊίοττυς εἴϊς νἱἀςλτατοϑς νοτθα ἔαοὶ 
τα ηἰ οἱ ροίϊς συ ΐθιις σαυίς Ἰοϊ αιήτατὶ ρατγοοίποταν 
φισσίηααε εἰ σο  διιοτῖς γος ἃ τεέξο ροῦϊε ἀξ άτιος 
ὧγπῃ Ἑ νόμον » ἰεροτη σοπιπϊη! οἱ ὃζ ἐχοορίτατο, Χ απο 
οἰξεῶτι, Ὡρωτεῖογ, Ῥ τί πτᾶς ράττος ἢ] νεπάϊςαΐς, ΝΑῸ 
οεϑναῦαιγ Γαρ ρεῖοῦο, Τ μην ἀϊ ἃ ποριϑνεῖσει αὔοώσκδλὶν ἀρ 
ἀπ πττἐξιϊ5. πορασοώμβνοι κευΐας.Χ ΣΠΟΡΉ. πορέζειν ἑαυτῷ, 
ἴῃ ΡοΙ τ. ποράξω σοι αῇοὶ κα δον ωὺ, ἰδὲ πρρεάϊτο νοϊυρι 
τὸ ἐς [ερίδ.γδὲ ἤιης αὶ Βαροδητ ἐκπορκεῖν. πορίζω τῷ 
πιοῆτα ΡΟτγΙρΟ 5 4} ̓ πτοηταπι {πρρεάϊτο, γπάδ ὡρ 
ποόρμοηυσορίζω μυχανίω,ν ἴλη ἱππσπῖο, ΡΙατο ἀς [οὶ 
ζω πόρρνιρτο εοάειπ θ᾽ ἀειη. πορίζω τέχνας ᾿3η τοῖς φι 
εἶπας ἐητεη40 ἴῃ φ05 4] τ δ] ἤιὴτ σματὶ [Ππ|], ἀὐταβι 
το, ἘθτΊΡ14. «πορίζειν τρι(αὶ, αιϑετοτο πλοτδο, ΑΠ Ππορηδῆ, ἢ 
εἶξε ει ἔνια σαίις φἀϊςξλίοη ἐ, τὸ χονματίζεδδαι, νἸξλιιπι αἰ 
τον αἴτιαι τος. Γαξγτίας ἴῃ Τί  πλομε 5 ἀπορῶν μήτοι πὶ φ 
ἀπῆρεν εἰς ΕΝ ἡσποντον  ἐγτεύϑεν τε σσορεσοίυῆνίθ-, ἀπῆρεν εἰς ὦ 
Τιοφέζεῦϑτι κὶ ποράξειν. τὸ τρρσαποδεικεύειν . ΣΧ ἀειποη γα 
ἔειτο ἃς αϊτιογο, Ῥγος]ιι9, εἴ 5. αποὶ τὸ εἰξ ἐκείνων ἀποδὲ 
κὴ ποριζύυΐυα. Ἐν ανοράσοιόϑαι αὐτὶ τῷ ἐποδεῖξω ροίαἱτ. γἱ ΔΘ Υ 
το δά άίταπηςητο δζ αιιαῇ σογο ]Παγῖο ἡ ἐποδείξεως, Ὁ 

Τιόθεμος, Πρ ἀἰτᾶς ἀπΐπλαπι 7 411} ἐχροηπης δυιάδοῖᾶ γἱᾶτη δά 
τλαῖὰ ρατεξιςί ῃς : πάτη δέ πόραμος ἰάεπὶ Προ σατο γοΐπηι 
4ιις τγδηήτιτν ἀροι ςεη9)ν 1λτη ἔαοΙ Π5 γ ἴδῃ ΠπεγπΈηβ, 
ὉΡγοπιετῃ, ἀπόλεμος καὶ δὲ γ ὁ πόλεμος εἰς ὥπορᾳ πόρεμος. Ἰὰ 

{- οί αἴζιεχρό, πόρον δεδοιὲ κὶ εἰς τὰ ἄπορα 7 πὰς τοῖς 
ὄγυχίρον ὁ πόριυος αὐτοῖς, ΄ιοτυ οὐο ἀοοϊρι δηλ άϊιτα ἀρὰ 
εγαϊ 4. ποραμώτερρς εἰς ἄσαντα, Οοτρ πη Αροϊορία Νὰ 
Τίς γὸ εὐ ἐποίησε ἢ αἰϑρώπινον βίον πύρεμμον εἰξ ἡστέρφυ; νἱτατη 
Βι15 Πιρρεάϊτατῖς σορὶϊς ΔΕ ρπτοιη 7) οχ πόρε οπιηῖ 
ἐρεητὺ πΠέριμος ρτὸ πυριστὸς αι Πιρραάϊταδὶ 
οἰ]ὲ ραγάζαγ ὃ Πρ ρεάἀίτατατ 5 αὶ ᾿α ργοπιρτα οἰτόφις 
φοήπε , Γιατ πὸ ράγαθη]ς : σΌ 115 οὐδ πὶ πορρς ΠΟηϊΓᾶ 
πο[ιι5,ϑεοῦ 2 παρόντος ἅπαιν ἀϊπορρν,πόραμον,ἰὰ εἴτ, ἄυπόριστεν :, 
ταῦτ!ς ΟἸςοτιΝ Ἰάς ὄυπόρις Θ᾽. πύρεμος, λοϊ]ὲ ρεπεῖγαπι 
οἰπ ρεποτγα ά "5 Ψ 1 ρ}}.ραιωτικός, Οαἰεπιι5,βραδυκορ 
τυύτων “ἦΔ οἴνων οἱ χιῤῥοὶ κὶ παχεῖς 7) δὰ ὅμως παύτων 3 
περεμώτατοι, Τόρεμος οτίΔπὶ οἵδ αὐραιωτὸς κἡ δ ἴπορϑε 5 
εἰϊὸ τγαῃ ππῖτεῖ δζ ροπεῖγατὶ ροτεῖξ, 14 εἴτ ρεπετγδθ!}ς 
ντ ἀϊχῖτ δτατῖμ8.5 Ῥοδξας Π0}}}1 ροποιγαδ 1} ἔσσγο : Ε 
ματι ρεπειγαῦη]ε Ν 111. ΘΑ] ἐηιι5, ὺ τούτῳ ὕπαντα βάσι 
ραμα, ᾿ὰ εἴπ, γα τηλι ἔς}. πΠόρεμος αὐὴρ ἀϊοῖτα 
Ἵικὸς͵ δγηνοητικὸς, «σοριςικὸς, Δοτῖς ΠΟΤ ΤΙ ητατιοηΐβ δά 6 
ταπάτιπι Ῥτα Πάϊαπι δυς πα Πα πη, Γαδ 1115 ἄτας ἀςὶ 
ὦ ὡρὸς τὸ καλὰ παΐπων σὺ πσοριμώτατε, ΟΠ ἀΟΟΓΓΙ 
πιοης τς σοπηηϊηἰσο445, δὶς Απεῖρηο ροίϊς ργὸ δα 
Ἰησοηϊοίο δὰ γεπὶ ἱπιρεάίταῃι ἐχρεάοπάαπι, αὐτὶ τῇ 
νὴ ἐν τοῖς ἀπόρρις πόρον τινὰ φἡρέσικειν, ΟΓεροτίι5 ἀς Π0}] 
γ ἐβνετο σορεμωτέρᾳ φύσος ὀκείνης εἰς ζᾳκων δῦρεσιν, πα} 4 
ταγα οχτίτς » δά αἸαΐα ἐχοορίταηάα {{|4 δογῖοτῦ δἴαιις ἱπθ 
ον. Πόρεμος, οτος τι, ᾿ 

Πιόρι- αὐπ' τῷ πόρ)ι8-, Εἰιτὶρ. 

Πόέρες ρΓΟ σύρτες, ΠΟ ΠΟΔν Ἵτ} 8, μιόος Θ., Ατατα5,λειμδνθν 
βεβοσίοιο, ᾿υυποηςα: δα Ηοπλοιις 1ὰ Ο ἀντ, ἄγρανλοι α΄ 
βοῦς ἀγιλάας, 

Τιόρισμα τος, τὸ, 41 Ἔχοορίτα ΕΓ 9 γε σοτο  Ἰλτίθιτι : τῆ ΟΣ 
4ιοα οΡίτοτ ἃ ργίτις ἀοπποη!εγατις γοϊαϊτας ὃς αἰτγα τατον ᾶσ, 
Ἰυτὶ Τστο ἀρροηίτησ : ἡ Κὑποδείξεως Δ ἀἸτΑτη Ἔηταπι. 
εἰ ρεοπιεξιίςιιπα ντ ρήβλυμα ὃς ϑεώρημα, ΕΥΟΟΙι5 ἰπ Εἰ 
Ὅτο τοττῖο, τὸ ὃ πόρισμα λέγεται μρ καὶ ὅ)ὴ Ὡροβλημούπαν τινὰ 
τα ὀυκλείδι γιγραμυῆνα πορίσματα, Ὀϊ εἴτις ἀτοπὰ Ῥτορτδ 
“0 ἀποδεδεῖγ μϑύων Ὅνγο «τι, δ᾽ νὴ διαὶ πῶτο ασόρασμα ΔρῬεΕΙ ἰἌτιη ἰη 
τι κέρδος ὃν, τὶ ὅημς-ημονικῆς δστοδείξεως πάρεργν. γηάς Περίζ' 
400 ἀϊξξιπι Πιρτὰ, ᾿ 

Πορισμὸς, οἱ ὁ, Πρρεάιτατίοντατίο υἱτα πιιδγεηάα:, αι ἀφο)" 
ῬΙίτ, φησὲ γδ δυσὶ μόνοις κε χρδῶδοι πορισμοῖς γεωργίᾳ κα φειδοῖον 
Βὸ ἀϊοίπγεις γνογει, Τφρασμὸς,τοἀἑτιις ,φρόσοσος»ν οξτίρα!, ῬΑ 
Ργίπια δά Τ ποτα αρίτε υ]τὐ τι νομίξοντες ἀσορασμὸν ἐ ἃ ὄυσές' 
Οὐ φια τι μαίσοητ ρίθζασετη, Ετ ἰηέγα, ὅςι ὃ φορίσμὸς κ 
δυσέξεια μῆλ αὐταρκείας, οἴξ δυιτο πη αιια τις πιάση! ρίοτάξ ΟΝ 
Δηϊηγο ἤπια ίοστο σοηζοητοιν ἰάς Πόρρς. ᾿ 
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Πορεςσκςγοὐδ ὁ, 4τ1 πηοάτιπι υἱάπισας ςοτησπηοπίγας τοῖ 
ἁἴαιις σορτγαποη ἀκ τοὶ πυιπηαγία ) 4Παῇ {ρρεάϊτατοτ: 
Τ,0γ ΠΏ ΘΗΥ, δζ πη6γ 614 εἴτ, σορασμός Οτεσοτ γ1 πενία ὃ πϑθιδ'ν 
1 δυπορία οἶκον ἐμὸν ζητεῖ. αἰ τιατίαπι [νατἰπὸ ἀϊοὶ γοίαης. 59 
γετγὸ βεήφοαπι ἢ ἐς Βοηοβῆς ἀἰχ Πς ΟΥμαπι αχ ἀἀαϊτοτα 
αιισίτιιατίατῃ ν οτία, ἴὰς οπηηῖς [ἰσοπεῖα ΠΡ ἵρθοῖο αὐτο 
Ῥέτεγοτ. Πορας τα) ἐπαιιγ δι} 45,0 εἶ πόρφις εἰσηγούοῦνοι δημαγι. 
δὲ τῷ ἑαυτῶ λυσητελ εἴ, ΑτἸοΟρΗΔη. ἴῃ ΒΔ] 5)κ) δὸς τουτὶ κλέοφι! 
φέρων κὶ τουῖοις τοῖσε πορας ἐἧς οἷά εξ. τοῖς φορρλόγεις. τούτοις ν ψὶ 
ἰμαιῖς τπτεγρτ, φὲ τἰρὶ πόρνυ χριμσίτων εἰσηγ ὑμᾶσθς » ἐν ἡ 

᾿ τ2)5 

; 
[4 



Σ 

ἐν Φ; 
Οτάτοτος αἱ ἄς νῖα ΑἰΘῊΡ πιοάο ἀπιρ! ἱοαηἀα τοὶ πιιπιοτῖς, 

ἃ Ρορυ ται νογθα ἀσοτοηζ. Ποράστῆς,Γοὶ αυσρτοη(α’ {π|- 
ἴο Ατιοτο!. Ἀ Βοτογθρτο {δοιιη4ο9κ, οἱ αὐὲὸ λης αὶ αὐὐτξὺ πο- 

ὁ καλδσιε νειῦ » ριαἀοπος ἱρῇ [εἰ ρ[ος ἤἰιης τπορες-ας ἃς τοὶ ἔὰ- 

νὰ (τ ἀἸοἴος νοςδητν 44 τς φατε Πομοίζιωι,, [Δτ- 
᾿αἰϊοσιὶ ἀνουθτιιγ,η ἡ {᾿ πα ]]ς ἀττίθιις [ἃ ἤατ. 

ὑΠειιτ πόριμθ-» «11 ἀτταποίττα ποις ὃς γατίοπο ΠῚ νῖτα; 
Ἰταπάα’φαρτιις δά ἀσα}} Γδη {1Π}.πορας ἐκὴ στα δ κὶ,, χρημα- 
Βιι. ἴπ Ἔρ᾿{π ρτίοτ. Εἰ πορες ἰκὴ πόλες ἵῃ αια ἔαοΙς οἰ νῖ- 
ἱπιςηῖτα. 

ν»ιιοά ξιο"]ὲ Παρ οἰ τατυιτ αύρεμον, ρατα δι ς. 
- εἰν οἰ ἐλάφες ἢ ταχεῖς. 

δια τις Δῃμ}} 15 οσυαΐπ5 οἰ Γσ απ Ρ]οχὰ ἢ τα: ἐογγι τ 
ἴσιο σοογοοτιτ ο τ ὅγησδορα τίδος δεικτύχιθ. ὁ κέρκος ἢ χρίκος 

οι ε τὰ ὅθηισορᾳ τί δι; τὸ κρίκωμα σειωεκτικὸν τῷ ξυΐλε κὶ α᾽χ ας: 40 

απο οπτηΐα τοτοτία ὃς Δ πα] τὶς ἔου πα: ἀἰσηητιι 9 14 οἱ, 
αὗται «ρυγύλα κὶ κρεκώδη, ἘΤΟυηοτις ἴπ Π114., αἰρὶ ὃ χεύσεῷ. ϑέε 

Ἰορίσιιτ ὃς ππόρκος» ντ ἀριιἃ 5111 44 π}.1) 16] ν ΟἸτιηῖ αὐροὶ τὸ 

ἄςπα ιιο πήρκης. Ἐπ γοῖο ρ:[ςατοτῖμπι οχ ἐμ ηἰςι}]ς 
χει. χοινίον πὰ γμα γα γκέτιρον αἱξεφερὲς κὶ αὐδεηγές. ΡΙατο ἴῃ 

οκύρτοις, κα δίκτυα. γὴ ρόχοις, κὶ πόρκοις ν ταὶ τοιαῦ τα ἄς εἴλα 
π πλίων εἴρκυ. τος τετὴς σϑηιις 4ιιοα οἰγοιιϊαγῖτεγ ἤραγρῖταγ 

ἵπ ογθοπι μια Ἰτὰγ » δι πάα. ἀϊοίταγ ἃ Νιγρι!. τὰ ςοτν. 
τς αἰτιῖς ἰαταπὶ πα ἴλτη νεγεγας δπγπεῖη. ΑἸπιᾷ νοτὸ 
Ἰσυ!απι φιοά ἃ νεγγοηήο ποπιθη οδείηιϊτ. νῖάς εἰμφίἝλη- 

πογΑ τοῦ οτίδηι ἴτα πΠοπλϊπαγὶ νας Ετν πλιοπληϊα τοῖα - 

οτος !ατὶς ἔοτπξ. 
α ας, ἰκολασία » αἰστλγία γ ῬΓΟΙΕΊτατα Ρη ἀἰ οἰ τί 9 αὐτὶ ἴσοττο 
ΠΠΠ ΘΟ απ, ριἀ Ραι] δα ἘρΒοΙ ἴπτο 9 ἔοι πἰςατίοπξ 
ςοττατίοηοπὶ ΓΥΔΠβξογιλη : 4 5 νοςε5 Πι ΓΔ πὶ ἀρ [ὰ 
Ἰππισηΐο. Πρρνεία . άπ] τογίππι ΝΜ] ατε]νισαρῖτο φαΐοτο, 
Σπολύσῃ Ὁ γιωῷκᾳ ὐὑτῷ παρέκτος λόγου πορνείας τἀττοτίοαιι- 

ἐμ το τ! }:1 Ἔχοορτα σαι. ἿΝ 
πγτὸὶ ΠΡ ΠαΤΟϑΟΥΏΪΧ.0 ἰκνίσημον αθργοζοσκείον. ; 

δύσω, αν. δυο, ςοΥτοτ, Ρτο ἴτιο. ΡυιἀἸς τ] ΠΊ.5 ΠΊΘΓΟΓΓΙ- 
τ ΟΟἸ πιεῖ. πορνδλομαι. ΓιςῖΔ ὃς Πλεπιο ΒΝ δπγγιπὶ ἀὉ- 
Ιαξαπι. Ἡτης πεπορνό μῷΘ- ΑΞ (οἸνὲπ. 4119 Ρ] ομῖιις5 Πρ η σας 

, πεπορνδυκώς. Χ ΡΒ. Π 1150 πε πορνδυκότοι ΟΧΤΙΠἾτ5 4:16 πὶ ΠΡ ῃ 
ιπὶ ἀἰχὶς Τ γα πα} {ΠΠ|5. Ετρο 5 οτὶσ 4] ΡαΠίεπιις εἰ ἀϊέξιις 

πα τ ρ Ἰςὶ ρατί οπτὶα)ᾶς παι] οτῖα Ρατίτατ, ; 
οὔ πιογοι γι χοίσογειπι το ΠἸδιι} τι, δυαιμργὸς, δημοτικὴ σπὸ 

τ 

ΠΗ λκύρᾳ 9 πανδοσταγλεωφόρος, Ἐν [τ 1 Ἡοτης. χαματυ σης εγίτα 
δὴ Το οὶ, πορνδύτρια., Αἰμεηαροτᾶς ἴπ Ἀροΐορ. ακουομί παέρι- 
ἐὰν πόρνη τίω σώφρονα (1μτο] ΠἸ σἴτιιτ λοι δὸρεί )ππογοτγιχ Ριια - 

Η͂ 
με Ἅπ| ἸηΓεξξατιιγ, Αἰὰρ  τπι Ὁ Ἐταίπι. ρυα του τιν. ᾿ 

ἰδιον, ἐν τὸ τ Οτοτγς}, ΑὙ ΠΟ ΡΝ, μήλῳ βληϑεὶς τσ πορνετι αν ηλγα- υηνϑ γα 
ὦ οτῖτιδ ἃ (σοττ]ο. (Ν.2. 

-ν - ᾿ » ᾽: ᾿ 

ΠῚ φουπογοτγί οἷς. ΟἾτΥ (Οὔ, πορνικὴ οὐ χύσεως μιάδος, γέλως πορνικος 

ἀμ "σεῖο μ(φχοι 5 411] [ρα πατῖὰ ἀοΓσπάιιητ, ὃζ (πὸ ράτΓΟς 10 
υι ῬτοΡδητ. ᾿ ᾿ 
σχεῖ ον,» τὸ, ΠΡ Α ΠΤ. πορνεῖον, Πρ Παγ τστι,. : 
ἡσχ εἰ, [ἐπ ο οἰ ιπτη οχέγοθο, ίθπο ἔμιτ 9 Γατ απ ΑΡΟΡΙ".1,4- 
υπορνοβοσικ εἶν, αἰ οπο ἀπηοτὶ (Εγα τς. ΑὙἸ ΟΡ απ. Ιεποςϊπατὶ 

χογιιηῖ Γιατί πὶ, ὅς Ιεποςὶ πἴτιπὶ ἕαςοτς Ῥ]αυτ ὃς ΝἹρίαη.1. αι - 
ἴα5 ἐπ  ]Π οτος αἴθε αἴαις Ρτοἰτἰτιιογονντ ἰθοπὶ αἰξι. 

υσκία ἱεποηΐα ἀτϑοἑ ΘΠ ΠῚ.» πορνοζοσκία ἐκ καὶ ταν ἡ Ἴων πἰ ἐν 
ρῷ ὅπη αὐ ἐρῷ πορνείας:ἐκ “νόμων. ἢ 

Θ.. 6,6] 00 5 41 4] 16 ΠῸ ΔΠΊΟΥΙ (οσαῖτ: ἢς ΕἸςογ.: (Ατη]. 

ὠγδο,μαςρωπός, ν εἰ Ἰεπα γος οἵν,Ἶ πεοΐτώσα γιυυώκας ὅδ μι, 
τοῖς πέδῳτυχοὐτσι συμφϑειρρυῆνας, καν ἑτέρῳ αὐδιχ ἥματι τὺχον δὲ 

ἡρεσίαν ἐν χαπηλείω εχ [μον 
ζησκοιμύτες οἷ, ἰΘΔΟΟΙΠΔητο5. 
ἐφ΄,» 4] πγόγοϊτςες ἀερίπριτν οἱ ἄς [οτ] δ τ, αι! ἐς πγς- 
ἴδιις Π γαπὶ σοπίςγιδις Ατῆςη. 

ανῆς. ἀπ ριιά 1 οι! 5»πογοτγιςῖο ἀπιοτε βαρταῆδι, ΜῈ Ἐ; 
ιριχὴς, ἐΘ-, δ κ εἷ, τη ριΔΊςιιο, ἡ ὠμσρτία πορνοδοίχϑς ἐπρα]ο 

ΟΥτατί ΟΠ! 5 Ῥεσοατιιπὶ ΟΥΤ]]. Ν 
γ9..εγ δ. (ςογγαπη πα σι ππι οἷ πα: 4115) 411} σογΡΟΤο 4ιια:Πιιπὶ 
Τὰ εἴτ, υια Ππιιᾶτῖι5.ηᾶπὶ Παῖς νΟΧ ΠΟΠΊ ΠΏ 15 ΟἹ} 5 ΠΟΓ- 

τὶ πτογίτογῖο. διιητ αι] ὃ «όρνον ν οἰτητ ἀἰςὶ οτἰαπὶ [ζοττατο ς 
γΠοη [Ο]ιμπὶ Γσοτγτιιπη : Ῥαϊαπτ Ἐπ᾿ τὴ ἀϊξλιπι ἃ ἀϑνω,ιοά 
πάο,14 410 ςοπιρετὶς πιαρὶς ἱπ ἰσοτέα. ΡτῸ ἰποντάτοτς 

ἃ Οοτίμτ. σαρῖτε αιΐητο . ὅς Αι ἘρμιοΓςαρῖτς αιΐοτο ὅς 1ῃ 
Ἀροσαὶ ςἀρ.:τ1.ἀριἃ ΡΙμτάτοίνιπι ἴῃ Ῥοτῖς!. Πρ τιν αὐτεξέκλεψ αν 

πόρνα δύο, ἀτ1ο0 ἜΠΩ νἱοι[Πτὰ (αττὶρθογιητ. ἄμ πις ὥραν αῤγυρὶν 

τ, πόρνον ἃ Σποκαλξ σι, ὅζο Χ οη. οἱ παῖδες πο ρνοι) ΡΟΓῚ ΠΛ ΟΓΙΓΟ 
Αὐορἢ.. ΚΝ ἣ } ᾿ 

ἀγα ρυά ΡΟ]. Ιςποπες,ν εἰ φαΐ Ρεσιπίαπι αἰ απ ῬῈΡΙ:- 
Ὁ ἀγατῖο (οἰ απιητοντ [ποσὶ πέτπι ἕάσοτο ροίπητοιος οἴ ίςοτ 

Ἔτο ὅζ εχ 1ἰς ιια τππὶ ἔασοτς. 
ῬΓΟ ἐπορφν, ΡΓΣθιι]5 ποιρεσζον. Η ᾿ὴν 

Τνντγαηἤτιτη πιιπῖγο 5 ὃζ πγεατα5 ἀροτῖγς. πορρποιών ἀδι- 

ΜΗ, Ὡ 

ἴάψι 

πο 07 
λώρρογ οὔδσα σοτροτῖς ἢ Ῥἰγαπιςηΐα ἀἰϊίςιείςης; Πέοίς, ἱ.ς.ςΔ.15᾽ 
νηάς Μεταπορρποιῆσαι. 

Πόρος υγδς πγρατιι γα τοις θυ πη ἢ 5, α πα 15. πὶ πόρρι ὕσὺ ἢ πεί- 
ρω κ᾽ αρω ργορτιο ἰυῖς (Οπιπιφυζαγ. Ατηϊορμαη. ἴῃ ΡΊωτου 
δ} δ ὑγρῶν ἀἸςίτυτ : νπάς ἔμπορος, ὁ τιρᾳγματευτης αἴἴορωπίθ-., ὃ 
πλέων ὁ ϑαλάοσης πϑόρρν: τ δὕπορῳς, ὁ ἔχων αἰ εἰ ἃ ὅηηῤῥέοντα πλούτἧν, 

ΟΧ πιοῖαρίιογα τὸ υϑδωτικο πόρρυ, ψηας ἀηια ἱρίαᾳ ρεγ ἁἰπιοιητν 

«ἐοιιντοιις οἷά εἴς ῥος, Πὰς τὸ ῥεύμᾳ, Βιιοιτίπηαις ΝΊ.μ}}. ὃς ἂ- 
πγη]ς ἱρίς, ἰά εἰς, «τοτοιμὸς,οτίλ πη πόρος ἀἰοίτατ. δορβοεί. ἴῃ Α- 

᾿ᾶσς, (ορρι αἰλίῤῥοϑοι πτίραλ ἁ τ᾿ αἴτρα, ἃ οἰτ, ῥδύματα κἡ πο ταμοὶ, ἢ! - 
πλῖηα ἴῃ πηατς ἀδοιγγοητία, Πόρφε ἴτογον α, ὁ δὸς, τρίβ Ὁ -.Ης- 
Πποάτις ἰὴ ΤΠοοροη. διαζας «ὐόρον ὠκεανοῖο, οὐγοπίας τοῦ Οςςα- 
ΠΝ Αροϊ!οπίης ἈΒοά. πέροι ἀλος, νὴ; πγατὶς ἅταιις πιοάτισινα 

Ρτὸ ἱρίὰᾳ νηάα νιν ραυῖτ ἸϑἸοηγίτις ροοτα ἀς ἤτιι οτος. πό- 
ες οτίαπιν οσαθαταγ αὐ Ἡ ΘΓΟΡ ΙΝ. πογυτι5 ορυϊοιϊς αι α ἰηρυξ 
ἰιαίδοτ πιοᾶτιιπὶ ὅς ν ὁ] τ σαηα οιτι ἔρττέτιις αι ν ἡ Ποιϊς εἰν σαιι- 
(:Οα]ςηιις Πρ το 4.46 ΠΙβογοητ, δ γ πιρτοπη. Ναὶ ὃς Πόρφι ἀϊ- 
σιλητατ ἐπ σατο {τ 165 πηςάτιις ἄτας ἔογαπηΐπα αυΐθιις Πτ οχ - 
[ρίγατῖο (νεῖ γε Μοάῖςὶ Ποαιμιπτατ)εγᾶ Πρίτατίο : 44 δέ λον 1π- 
{ρίγατιγ ὅς ἐχογοπιοητα τογτία; σοποοξξϊοηϊα 1414 10} 

ντ ἴῃ ἤιάοτς ςοηίζαι. Πόρρφις πγράτιι5 νοςαῖ Μαογοθίμς : (οἰ ας 
ξογαυηλῖηα : Ρογ ἐπα 0111 ἱ παῖς» βογασῖπα ἴτοῦ (ἢ οπάο 
οἰδιυάιιητ. Γλισγοτίτς νοεῖς σαι αογντ μος νογ Πα, τ ρογίατη ἃ; 
ξοτᾶς ροῖ σαιηας οἰϊοῖς οἵηπος. Αἰεχαηάογ Αρβγοάι ἴῃ Ρτο- 
Ὀ]οΠῚ, τεὲ γδ βρέφη, ὕγρα τοῖς ασόρρις τε κὶ τοῖς στερεοῖς σώμασιν ὑπ αό- 
χίν ἰπξαπτες ᾿ιπιλἀ] (χὴν ἴα πιρατί 5 ὃς ραττίθιις ΓΟ 1415 ςοτ- 
Ροτι5. Η ας οξμΐπὶνοχ ὁπτηοπὶ πηθάτιιπὶ Πρ ηἰ σας, αἀ!οέτόσιις 
ΔΟΠΊΪΩ6 ρᾶττῖς ἀΠΠςοΓη τατον ΕἸ αἰ το Ππλ1]1, ντ ἀρ Οα!οπιιπι, 
σαΐρματικοὶ ἀγγεῖα 9 14 ς(ἴ, Γςπλ]η]ς5 ναί 9 ναί ο πίττα! !α, νοςσαπς 
τι σιαδρικφυτικοὶ πέσ ρφι: τ ἀτόρφς ἐρητικὸς. [1 οἵδ γ ΓΙ Πα πιράτιις ἃς ἢ - 
{τα}. 51ς “πόρων μεστὸς ἀἸοἴτιγ ἡιι4 ἢ ἔοτα πη πΟ ΠῚ νὸ αὐρέτρητος» 
ξογαπηληῖθιι5 γε γα Ρἰθημβοαριιά ΑὐἸτοτο ἐπι. Πόρος, νδάτιπι» 
τγαϊ ςἔξι15) περαίωσις͵, διαζασις, ἩΟπλετιις ΠΠἸδάος (β, κὶ ϑρύον ἀλ- 
φείοῖο πτόρρν, ἰ(ὶ εἰς, ΑἸ Βοὶ ναάι!ηγ;14 εἴδον δὲ ἢπιπιοη ναάατί, Π- 
τις νδάο τγαπίτὶ ροτο ἢ, τὸ δεαπόρκιμον αἱ διαίζατον «τοταμοο μέρος. 
ΑὐΠπορἤδηοο ἴτα τγδυΠατὸ αἰχὶξ 9 τις ασόρος σοὶ “ ὀδού γγυύσετως 
ῬΙῸ «ἴϑας κὶ δια βασις: 15 τἰρὶ ογῖτ ν τα τγαη ἤει! ἃ οἴ χια τγᾶ- 
{015 ἀταιε τγαιτοῖθο [η 6 Πόρος αὐτὶ πῷ γίφυρᾳ . Ῥοπϑ:νε 
ἀριιὰ Ηςγοοτιμηη, κόρον λύΐειν » ροιτεπὶ ἱπτογοίάογς νοὶ (οἱ - 
το δ, Πόρρς, ΕΧχεγοῖτι » ΠιοπΥἤιις ΗΑ Ἰσατπαίϊοιις ΠΡτο 
ἵεχτο. Πόρος. Σεαἰτιι5»οἰσιδητίο, ν οξεῖρα], ὠϑόσοσος . η118:.- 
{ιι5»λήμμια καὶ κέρδος, «ορασμὸς: νηάς ἔμαορος ἀϊέλιι5. Ηἰς Πόρφς 
ἈΠ εἰς τ μήτιδος, ντ ᾿παιῖς ΡΙατο 'π δυπιροῆο : 4 πῃ ἰοςο 
Ἰεριάα ἔαρι] ἐς ςοποιιδῖτι πτόρου κὶ πενίας ἐχ 4ι1ο ἤάτιις οἴξέ- 
ρως, ΑὙἸΠΤΟρ ἀπ. Ἰη ΝῸΓρ15 υ»ἡ πτόρον ἑλλαξ ἱερὸν 9 1ὰ οἰϊοττ! δυτιιπὶ 
ἃς γεξειραὶ, ἃ πσορεσμόν : εχ Ρίηάατο ἤηηρῆς ναὶ. «σανδείματὲ 
μϑὸ ὑπδροντιον ἐλλαὶ πόρον ἱερόν. Χ ἘΠ ΟΡἢ.. «πόρος κἡ ἐπ᾿ ἐμοι ὡροσγί-- 
«τεται ) ῬΡΓΟΙΙΟ ΠΕΣ ἃ τὴς ἀποαις ργϑίξατιγ, Αὐτὴ τοτοῖςς ἴῃ Ρο- 
1πτὶς. ἀἸχῖτ αν έρρν σσοιεῖ ὅτη ν 41» Πτππὶ ἕασοῖο. Πρρο, ὁ σο- 
βασμοςχἔιρρεἀττατὶο, γατῖο ἀτάις γία ραγαηάα ροσιιπία Δι σεη- 
ἄϊφιε νϑέξιρα 1: ἃς τρία ρεσιιρῖα ἃς ᾿ποτιιπν. ΑὙ ΠΈοτοῖ ες ἈΠε- 
τητος αἴοὶ αὖ πσόρων ἃ μέλλοντα συμξελόλειν» δέοι αἱ το πορεσύδοις 

τ πόλεως εἰδέναι τίνες ἡ πόσαι 9 41 ἐσ τατίους σοπβτςϊοπάα; ρεςσιι- 
πῖα: μι] 1ςὲ ἀϊέθιτιις ο[Ἐ 5 ονο οροόστοῖ γοάττιις οἰμιτατ!5. 40 Σ 
4ιυια!έϊν ε Πητ. τὰ πόρον γοσαῖ ν]ᾶ πιοαίπηαιο ρεοιπίαἰραγδάς. 
Το πιο ἢ. λέγουσι ὃ. κἡ ϑησιξ τινας διηθι «πάρφις, (Ἰσοτο Υ ΕΓὶ ψ πὶ 
ἐχρτοίῃε ἴῃ ἐρ τ0].44 Οὐ ατιτη ἕν: Ἐτ οσιπος νἱᾶς ροσιΠταΣ 
πους πἰπεγίο ταπχθη σου] ἴο Ἠ]ι ροοιιηήατη ααγεῦδητ, στο - 
θ9ς χρυμοίτων, Ποηο Π]ιθη. ροσιηλδτγιιπι Πρροάιτατίο: ἃς ρτὸ ρ6- 
εππιαγίἀαπη, ΕΠΓῚ ρ᾽ 465, από ρρι χρη μφύτων εἰσὶ. ̓ ἴσος Ροςιιηας ρά- 
τάτε ἄτας τοῖη ἔδσειθ. πΠόρΘ- αὐτὶ ἣὸ ἐμιατόρεον; ΟἸΠ ΡΟΓΙΊΗΤΙ. 
ΤιιοΥ αἰ α,ἐν αόρῳ χατωκομῆνοι:ν Οὲ ἴπτογρτ. ἐν τέρω, ἰὰ εἴτ, ᾧ σῇ 
αἰράλω, πόρον ὃ χάλει τα ἐμπόρια. Πορίῶ.. Ἔχουρίτατα ταῦ 
Αἰ τα] «ΕΠ οἰομα], εἰφορ μὴ, ἕλοι τας Γοὶ σογοπαά δ ἃς οςςαίο,εχ- 
σοριτατίο. Ρίατο ἀς Τερι. κα ύρον κὶ λόγον αὐδυρίσπομῆν 5 πηο ἘΠῚ 
τατιοπέτη εις τεὶ ςοπῆςιομαα; Ποπηρογίῃγι5. Τάςπὶ ίοχτο [μ6- 
ἅ: ἴδω μβυ. ποίνεω τρὲὸς πᾶτο, εἰ΄ αν τινα πτόρρν «τοράζο μᾷν οὗ χ᾽ ταίδε, 

ὉΒεν [ο(τοιηις, αὐθὰ ἱέρωσ᾽ δὲ αν όρον τοῖς ἐστόρρις δ᾽ ρεῖν, 1 οἰξ, λότ 
σιν, ἀΧρεάοηἀϊ νἱάπηνντ δριιὰ Επιγιρίἀθπν, «ορίθ’ κακων, πιὰ- 

Ἰοσιιτι θοτατῖο αἴας ἐχροάϊτᾳ τατῖο. Τ ῃςοάογοτγηϑ ἴῃ ΡΥΪΞΏΖ 
ΒἰΠοτιοεοϊ εἰ, τοιωδε α ὅρῳ τω) δσπορίαν διέχυσε,, ἢὰς Ἔχοορίζατιο - 
6 ἃς ςοπιπῖοητο ἀπ οι τατοπι εχ ρα ιτ.  ἀοπη. ἐν ὀστορία ὧν, πό- 
οὐν ἀἶρε “ὃ σωπυρίαε. Ἐτ τι ἴῃ Πάγτα 5 “σόται κινοῦν ασύρον εἷτ' 
γαίγκη 9 ΠΊΕ ητΙΟπὶς ΑΙ 116 “ΡῈ Π 1} ΧΡ ἢ σᾶ πεα γατ επί τ 
μι] πο τεηταπάμεη ἀταὰς πιοιοπάτιπι οἴζον τ, δίς [ἃ οἰ, «δύ το 
χίϑον κινεῖν εἴ πεοεῖϊς, Πωρθ.ν εγὸ δἰ πιὰ εξ αιιὰπι πόρρς, γἱάς" 

1π πιο οτγάϊηε. ἪΝ 
Τί ὁρπαξ,κος, ὁ, θα], αἰ Πετιλ, ν]ρ ὁ ἀσγαξο:αόραη. Ἐτ Δα η.}115. ΟἽ: 

Ἰοτὰ νἱποι [ἅς ςαρυίις τηλοῦ ἐστὶ τὐδπα δ ειἢ ἀπ πα! ΄ οἰγΡείς 

Βαθεπα [οιτὶ » (ει απηςητῦ. ἴχε διά πολυῤῥαφν φρέφων πορπακος ὁ - 
πῆαρύφον, ἀξῥηκτον σίκος,50Ρ]ν, ὄχανίθ.. ἀμ αφορ ειὲ πὶ ἀ ασίδὲς κὸ αὐαργειός 

πόρταν, κεν Ἰά τ πν απο αν ὀρπαξ 7 ΠΌ.]Α.) περόνμ. ΗσπιοτυΣ ΠΠα(.σ, 
-χαλκδυον ϑαίδελα «πολλοὶ, Τύραας τε »γιᾶμη αῶν ἥλικάεν χαίλυκας τὸ 

Τοτῖπ: 2: ΥΥ͂ ὁ) 



καὶ ὅρμοις  ἤδ υἷας αυϊδας ν εἴξες ςοπηπητειιήτητιντ Ουϊά.8.Με- 
ταπιοτρμοί, ἈλΕ}15 πης Πιπιπια ἀποτάορας ἔρια γεῖοαι. 

Τἰχίτηιο εχ μος Ἡοπιοτὶ ἴοςο ΡΙΙπῖ ας στο 33.ςἀρῖτε (ερτὶ 

πιο βλτῖσαπι οτίατη [) οἴμτι ΕΡιΐας. ἃς αἶα πιιῖϊο τὶς οὐἶτιδ: 

“ναϊρὸ ἀϊοίτατ ἄρνας - φίλα Ἡείγ οἰι. πόρπη οτίατη ἀσιῖπὶ Πρηὶ- 

βοαταρυά Εἰτιρίάςπιίη Ἡςφοαθα » σόρπας λαξώσαι ταὶ τευλαι στῶ 

ἐρις κόρας κεντῶσιν, 
πιόρτπημα οἱ το ΓΕΠΠῚ βθυίατιιπι, ἘπτῚρ. 
πόῤῥω, ἰςπ οπὶ ὠρόσω, εχ οόφιις ἔλέξιιπι {Ἰτϑγάτπι μεταϑέσει νὰ 
τρρπῇ ντ ἘΘΙΑτΗΐτ5 τοίζατιιν 9 14 οἴ, αητε ἴς ἴῃ δῃτογίοτῷ ρὰγ- 
τοπὶ νοΐ οτίατη Ιοηρὰ ἀητὸ ἴδ. ΑὙΣ ΕΟ Ρ]Να. αἴδο τό τοιται μακριὰ πόῤῥω 
σχάνυγϊοπρὲ να] ἀδ. τ σιιπὶ Θοπίτίποντ πόῤῥω τὶ πόλεως τόσοι! δὉ 
γιθο. Ὁ ἐπ Ποι ἧνα μὴ σόῤῥω τῷ ποιρόντος γγύωμαι ας ἰοηρΊι5 ἀὶ 

ϑτοάίατια ύβῥω γἴγνομω πὸ πατάξαι. ΔὈϊηεο ἃ σασἀεηάο. πόῤῥω γ- 
νομῆν Ὁ. ἡλικίας, 4111 αταῖς Ῥιοςοίῃτ,σαζα ἂς δεηςξϊ, Ρίαϊο; ποῤ- 
ἕω τ ψλικίας ὕκων οἷά εἴγαταῖς ἴδηι ῥγοιπεέζιβ. Τάοτη ἴῃ Αροΐο- 
εἰἷα, ὁρᾶτε γὸ εἰς τίυὲ ἡλικίαν ὅτι πόῤῥω ὑ δὲ θρὶ πὶ βίε,ϑ ναίτον ΠῚ ἐγ, 
νἱάοτὶς ἴατα τ μι ατάτοπὶ ἰοπρὲ ρτοιιοέξαπι, πόῤῥω διος, ῬΘΤῸ 

τοῦς, Εταίπι. ἴῃ Αάλρ. ΧοΠΟΡρ ΠΟ Ὡρρβ  σεάϑοι «τ ῤῥω “ μοχθη- 

οἰας» Ῥγοςοατιπι οἵϊε Ἰοπρὲ δά νἱτίιπι. ΡΙΑτο » πποῤῥω «ροῦε 
βυκόται τ ἁμαρτίας γ αττοτα ἰθησὲ ρῥτοιιςέϊα, πόῤῥω ἡ στενοχωρίας 
πορήγαγε» ἰοπρὲ 40 Δηρα 115 ργοατιχῖτ, Βιιάαηι5 ἱπ ερητο].Ρο - 
{οτιουῖθ. ἤδη πόῤῥω ἡ ἡμέρας ἔσυς, Ἰὰ εἴν θομα ράγτο ἀϊεἰ 1 τγᾶ- 
(λᾶχα, ἴαᾶπὶ πο τὺ πη ἀϊε ργοσςάςητει σόῤῥω τ γυκτος,ὅζο. 1ἃ οὔ, 
βαϑείας ἠδὲ νυκτός. «σὐῤῥω “δ᾽ νυκἦν᾽, δὰ τλι!ταπι ποξξοπι, αἰόῤῥω 

ἿΡ πραγ κοέπων δᾳὶ, Ἰοπιοὸ ἀρ ον ἃ τεθιι5 5 ΠἊοοτατ. πόῤῥω τῇ ἀπο- 
χεῖντος, Πιρτὰ πιοάτμην ν]εγὰ αιιὰπι ἢν [λτὶς ) Βινάλπι5 1 ορα, 
Ῥίον. ἃ ροίξεγιν τας Θαζαπὶ ᾿ἶδγο 4. στόῤῥω σαρκὸς ἡϊωφύσιν δξὶ, 
ἃ πάτατα σατπῖδ αἰ τοπα οἰ» Ατ τοτ, πόῤῥω τέχνης πονηρὸς εἰγ 1ά εἴῖ, 
ἐκ ἐπὸ τέχνης ἐδὲ ὑπὸ μονέπης, διὰ φύσει, ΑὙἸ ΟΡ ἢ ἰπτογρτ. ΡΙατθ 
το ρτιμῖο ἀς Ἀεραθ]ὶς, ργαρο το; εΠῚ αἶρε χάάττ ρηΐται, 
Μῖ5 γοιδῖς ὅτω πόῤῥω ἃ τδδί τε τῷ δεκαίε διχαιοσιιυης. ὅζο.14 εἴ, απ 

Ἰοποὲ αθο5 ἃ ἰυτο ὃς Τα Ἐϊτῖ. οἱ πόῤῥω 5 ν]εἰπηὶ 9 ἱπιροῦῖτι : ἢς 
Βείατῖο δριι Ρ]ατοηςπι. τοὶ σόῤῥω, χα πιιτιιπι ἀϊξαμς. εἰς τὸ 
«πόῤῥω. ἴῃ ρατζεπι οχτγοιηδ τη, μέχρε πόῤῥω, ἀϊα,Ιοπσο τοπηροτγε. 

τιυῤῥωθεν ἃ τη ΐπιι5 5 ὁ Ισπρίηημο ΡΙτη. ργοςι] [οηρίοτε [ἸΏ 1010 5 ὰ 
Ιοησὲναζα σαρῖτε χοἰ τθτο ἀτιαττο » ἀε ϑφηοτ. ἈΠ πΑ] τ οῤῥωθεν 

αὐχῥυῆνθ-, Ἰοπρίοτὶ ἰπἰτῖο ἀρ στο ἸΘ5)ΡΙατάγο  1η ἔγσιτρ. σὰ 

πόῤῥαθεν ἐφηκότυς, τῷ δεινῇ τούτου πολέμουγτε ρΣσοςαΐ πιδηδτο, ΟΠΓΥ 

[οτοτη. ἄς οἔῆς.Ερίς, 
Τοῤῥωτάτα, [οπρῚ πιὰ. δς σπεῤῥότατα ρΓο ΘοάςΠΊ. ὅτι ποῤῥοτάτω ὠς 
αὐ δῶ φϑυκτέον, αἰ οἷς 4 πιὰπι Το ποτ ΠΠπιὸ Ειρ ςπάνμτι, [ςίαῃ, ὡς 
«τ᾿ ῤῥώπατα, ΑὙῚ{Ἐ|4.4τιὰ ττὶ Ἰοπριτπηὸ. 

ΤΙ ῤῥώτερον, Ἰοηρὶι5. Ασιτοτς ε8 ἐς πηιιηνίο 59.Χ7) τὸ ἐγγίον τε αποῤ- 

ῥώτερον ϑεί, 
Ποῤῥωτέρα, [Ωρ 5, ΓΟ ΠῚ Εις ποῤῥωτέρω τ ἐζσύμης ἐ σεῶτοι μῶνλει καὶ ἁ - 

καὴ, Θα! οη.44 ΟἸαισοη οπρῖιι5 φυὰπι (ςρτίπιο ἐς νυ Ἰοὰ- 

Θἷιι5 ὰ (ρτῖπιο ἀΐε. ὡς ποῤῥωτέρω τ φυλῶν ἐγεγϑνεισ΄ννντ Ἰοῦ- 
Βα ἃ ροττίς αἰδϊογαητ 9 ΡΙ ατάγοθαι5 ἴῃ (απ 110. ποῤῥωτέρω σὰ ω 
φήμης αἰοιξεηκέτες αύχῃτε, 1 ται] ταπι ἕαπιαπὶ σοι ΓΘ ἔιοττί5, 
Βιι4. 1 ἐρι Ρτῖοτ. 

ΤΤορστείνω. μι ανώ, ὃζ 

Πιορσευΐω, ρατο,οτηο, ὄυτρεπίζω, ἑτοι(ρέζω, αϑόφσηιδυα ζω, πορέξω, πειρέ'- 
χογργαῦοο. Ἱτεῖπ οἱ ουνεμογοτοϑεραπευωοτιμώ, εἰς Ὡροκοπίωὶ εἰς 
γν πόῤῥω ποιώ ἐκεῖνον ἐφ ὦ ὅξιν. Δοσιίατιι. ΑΡΟΙΠοη.ἴεσιπ 40, 
δαίμονα πορστίνοντες. Π]Οττοτ.1}.γ»πορσιιεεσεχεχ οἷα ες 5 ἑτω- 
μοίζασα Ξορμος ἐγὼ 5. τεῦλλα ποῖν τα πορσιωυ 214 οἴ, πειροίξω, τς [τ- 
Βο,οἐβοῖαμτι, Πρ ρεάϊταθο. Πατῖπιο ἱππχῖς ν πὰ οὐπι Ασομ. 
ἼΧΘΠΟΡΝ. οἱ αὐὸ δὲ ὁρωσι πορσεωΐον τας τοῖς δεουύοις τὸ ὄγητήδεια. γα- 
τὰτι νεγιιπαιις Ροοτίσιι πη :ὰ πόρῳ καὶ πορωὶ τὸ πορέξω, Ἐπὶ ρ 4. πορ- 
'σιυυὦ σοι ἢ πόνον. τἰθὶ Ιαοτοιπ φάτ! αΠἜγαϊο, οχ ον Εῇ ς], 

δίβπίῆσας ετϊαπὶ ἱποῖτο 5 ἱπεῖτο:ν πάς ἀριιὰ Ἡεί νοι πόρσυ- 
γε διηγειρε ὃζ πσορσιυδεσ κὸν διη γει ρον» ὃ πορσιωδωγγέρεϑίζων 9 τἀ 61 
«πορσιυΐασοι , ἐρεϑίζεσει, «σορσιώειν τὰ τῇ ϑεῖ 7) Τ)εὶ ξε[τ4 σε! οΡτατς, 
Ἡετοί. ἢιρ. Πορσεωΐῳ, Αἱ ον» τρέφω, ΡΊ η4. ΟἹ ΠηΡ. “πορσιυϑομαι αν 
ςοπῇοῖρτ, Χ εηΡα .7. σορσιώεται ΗἩςείγομ.οχροη. ὀδεύεται ἴτοτ " 
ἔλεϊτ. 

πόρσω, Ρτὸ πόῤῥω ἔμωρρῶνεν» Ῥτοσι,ν ἰτγὰνν τογῖμ5.]Οηρῖι5. Αταὰ- 
τιι5. - οἱ δέ τι πόρσω Κλύζονται. νης σοι ρατατῖι!. πτόρστοννν ἶτα- 
τις γοὐραιτέρω, ΡΥ πάατιις ἰη ΟἹΥ πηρ 15, πούπγαιγε «πόρσιον, Ἐτ πορ- 
σώτατα, Ἠείγςἢ. 

Πορτεέζειν»ν τι] τὶ γ δε μαλίζεδδει. 
ΤΙορταάκεον. κγτο, ῬΑΓΌΙΣ γ Γα 015 ἐπ ιο που 5 ἔδει βάγια ν τι} ἐπι οη- 
οὐ]. ΗΠ εἰν οἢ. 

ΤΙύρ τοιξ, ακος, ὃν ρΤΊΠ5 ὙἸτα 155 ᾿α πο π οι 15 τι}10. 1ΠΠ|240ς ρ,ἐμ.- 
φὶ δ), αὔῥ ἀντ βῶν᾽. ὡς τις αἷθὲ πόρτακι μυτὴρ Τίρωτοτόκος χινυρὴ 7 ἴη- 
τοῖρ.νεογνῇ βοὴ, διονεὶ πιδραΐ αἶδὰ τὸ γεοςὶ πορϑύετο γα βιώνειν, Τὴ πιὶ-- 

πατοἿξ ἃ Πόρτις, 
Πόρτις, ἤγραάτιια ν τευ! δεόμαλιςἸαποποαὶν ηάς ὑπόσορτις ἔρεϑος, Ης- 

Ποά. Ὀ:οΐτιιγ ὃς πέρας. 
Τπορευὴ.,] οι ι5 το ἀἸ οι! 4, ποιγίς, 
Ἐπορφύύοα, ας ἡ, ρυγριιγα ὃς Ροηι}9 σοΠο Πα, ΑΤΙ,1, 9. Απῖμι, ὃς ἐῈ - 

ἰτα,γιάς Οἵγρεον 

Πιορφυρανϑεὶς, ὃ, ὉΪ βότγεπι ρυγριγειιπι μαδεῖ. 
Πορφύρεεν ἡ ὡς, ! σ εὍλτ Διτοτγα. Νοπη. ᾿ 
Πορφυρείθογμοδς ΡαΓΡ Γαι» ,ἀςηἤιι5.πῖσοτγ. 1144. οἰ, ὠμφὶ 

ΠΟ 

Ργ πορφύρεον μέλαν. δζ 1Π12.4.6,ἔλαξε πορφύρεί, 9. αατος,1ἃ εἢ 
ἡ δ δὲ αἵματος.δζ ΗΠ|Δὰ,9.. πορφύρεον μέγα φαβίθ. ἔχον, 14 οἴ, ἡ 
ΘραδψΡΌΓΡ ΓΕ πη καρ ατίδιη πορφύρεθ, ἀϊοΐτιις αν ΑΡΟΠ]οὴ 
ἈΠποάρτο στα. ΐ πὰ} 

Πορφυρειὶ, ἐ(Θ.,ὁ χὸ δ» 411 ρα ΤΡΙΙΓᾶ5 σα ρίτ.. εἴπροη5 ΡυΓριιγα, ρα ; 
τατὶ 19. τ [τ 1 ῬΓΟὈ]. πορφυρδυσιὴς, ᾿άετη, ἘΝ 

Πορφυρόῦτι καὶ ς- γα! οαία Ῥ᾽(ςΔτοτΙΙΠῚ ΡιΓΡΕΙΓΑγ ΠῚ, ΕΠτῖρ. 
Πορφυρδύωψ 1 ΓΡ ΙΓᾺ5 νΕΠΟΓ. ΕΥ 
εὐ ον αν . ἰάοπι οἵη πορφυίρω ἔστι ριιγρίιγοο σοΐοτα 

εο. νὰν δ 
Πορφυρίζω, [πὶ ραΓριιγειι591Ππ ΡαΓΡ γα Πι γεγβΒο. πορφυρέζοντες;Ρ 

Ῥίγαητες, Βαγατ.}.3.Ὀ1οῦ ς.44. Ἢ 
Πορφύρκα «ἱκορὶγ ῬΌΓΡΟΓΙ]α 5 Οαζα ἰἶἴργο αυΐητο Ατίϊτοσοὶ 

Ριῖο τῇ. ν ᾿ ἘΠῚ 

Τιρρφύριον ρᾷτιιᾶ ΡυτΡιΙΓδοἶτο πὶ πορφύρεον Ὠ}Π πΊα} 15 ἄϊςοτο πορᾷ 
δριυῦ ἰονγϑς φλύγινον ἤιις φλὸξ, πουπὶπα ἤιητ βοτιπὶ δρμὰ ΤῊ οἱ 
ΡΒγαίζαπι . αι ρεῖσπιο νοεῖς ΡΟ ἰεςοίοη ἤπε νἱοίαπι αἱ 
{πάτῖ πὶ ἐπι σδητ. ΤΠ 1815 ρα ΓΡιιγοαπῇ ν οσαζ, αἰτογιιπη ΗΔΠῚ 
Ἰῖδγο ζιισαρῖτο νπδεςίπιο. ρα ΤἼςοΡ μγαίτιπι διζοπι ἄς ]. 
οτ. Π|δτο ἰςχεοοςσαρῖτο “ρει πιο ἶσα Ἰορίτατ, εἷμα 9 τῷ Ἰρ,δ , 
κρότερον τι γέρρν κὴ το φλόγινον χριλιυυον, τὸ γρίον [64 ἴοεις ἢ ς, 
τοβιτιοηδα5: ἅμα 3 τι χδυκοΐῳ, ἢ μικρόν τι ὕστερρν νὴ τὸ φλόγινον. 
χφαϊ οὐ, τὸ ἀΐγριον, Ῥ] ηδι15 οτἴαπὶ τα τγα μα Ἐ}1Ὸ 9 σαρῖτε [ὃς 
Τ1ῖδτο Στ οίξρα αι ἀρρε!λτιγ ραγριγεα: ργοχἰ πὸ ἢδ 
486: ὃζ Ρί]οχ νοςατιιγοίν ιοἰπτγ15 ἀπιηταχαῖ.ς τς 

Πορφυρὶς ἰδὸς ἡ ν ο[Ἐ18 ρτγρατοα, ἀλεργίς, ΕΠ ἃς τη []5 γηΐπς Ογς 
ἄϊιπὶ ποπηβῃ ἃ πη τἰ πιά της πιιγίςιιπι ἤς ἀ1ξϊ25, τας 8) 
Ἐς ποππεῃ διιΐβ.ν 1 ε Πορφυρίων, 

Πορφυράτης κγδ. ΡῈΓΡΉΓΑΒ πορφυρέτης λίϑος, [Δ ρ5 ἴῃ ΠΊΟάτη ἢ 
τὰ τυθεης, ὃς ἔα πίπιιτι πορφυρίτις "δὸς ἡ Πρ τςΔπς Η 
ἄἀνιπι ριγριγα νῈ βοτρμγτῖτὶβ ἥσει. 

Πορφυρέων,ωνζθ-,ὁ, ῬΟΓΡΑΥΤΙΟ διιῖ5.4 114 αιιὰ πὶ πορφυρίς, [ν6 
τοῦ Ατίζοτο! μΠτογ, Απίπη8].8, σαρῖτε 6. Ατμςη.Π1,8., 
Ἰῖδτο ἀφεῖμπο 5 σἀρῖτε 46. Ροτρῃγτίοπῖβ δῆς Ἰητογάλι 
ἀκὶς 9 Τιαιῖτ. σαρῖτε νπάςοϊπιο. ΕἸ ΆτΗ, πορφυρίωνα 
ταὰπι (ογι τ δὶ τὸ τῷ ῥύγχίθ- φεινικοῦν ἃ ῬΓΡΕΓΟΟ τοῆτι. 
ῬΙΙ5. ιοχις 15 γο ἀςοῖπιο 9 ςαρῖτο 46. τοίϊατιιΓ τοῖα οἶδ, 
ΡΓαΙοηρα οταγα ταδογς. ΕἸ ἃς ρη[ςἷ5 ποεηςη: οίγο,, ᾿ 

ΤΙορφυρόβαφοςγ65 ὁ, 41 ριγρατς [αιιοῦς τἰπ σῖτον οἴζες δα [Δ] 
Πυορφυρῤξαπῆος ες κὶ ἐφραγρματθο ςοΐοτς ἱπηθατιις δας τη, 
ΤΙορφυρφειδέα δὲ ἅλα, γος τῆᾶτα ΡΌΓΡιιγείπι, ΕἸ Γῖρ, Ὥ 
Πορφυρθεις «ὐεντος, ΡᾺ ΡΌΓΕΙΙ5. ΡΌΓΡΙΓΑΠῚ γοἔογοΠ8. ἂν 
Πορφυρφκαυλίθ.26 11 οἵα σαι} 6 ΡΊΓΡΕΤΘΟ, ν ΝΗ 
Τρφυρομιγὴς ἐδϑοὶς κἰ χλαμιξ » παῖς ΡΟΙ ΠΧ ἀχ κ᾽ συωυύφαντο 

ραγϑηγὲ πῇ οἷξ ἐρὲς φαια ἰσῃ καταρχαὶ ἐμέμικτοι ὦ Ἷ 
Πορφυρόπωλες ἡ,“ 1α᾽ ΡιΙΓΡιΙγᾶπι νει, καὶ τοὶ πτορφυριξ ασωλξσε 

ντίταγ [πἰς. Αξς.16. 
Προῳρφυρρύς. ῬΙΓΡΌΓΟΙΙβ. Γαοίδῃ, καν ἃ νήσον ἔχῃ πλόκαμον ἃ 

ἐριῦς «πορφυρριιῦ αὔϑος ) ῆος ριτριιτοιι5. το οτί 4,1 τὸ τ: 
Ρἴτε 136, Ἂ 
Πορφύρω, μουρώς ρεγρυγεῖιπὶ οξ οἱ ο.γαθεξλοῖο 511. ΝΝοππ, 
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ρῶν γιίτονα πέτείκω ὄρϑρΘ-, ΑἸΙ]ιληάο Ρτο τιῦεο 5 ΡΌΓΡΙ ἤΡΔΠ0Π} 
γε] ριιγραγο (ο] πιο] ν πάς πορφυύΐρων βότρις, 10 τὸ [ςρὶ το ἐπ 
Ῥέσγαπηπι. ρα ΓρΡαγάςοι5 γάσοπι5. Οδρίταγ οτίατα ργὸ ἀσδῖε ΟΝ, 
ει πἰρτεῖσο [τοπὶ ρτο νοτίο 5» ἀρῖτο, μεραμνω ἰδυανοῦ μαι 5} ἽΝ 
μαιγμεριμεράζω,τατίδο ἴειι ταιγθοτ, ὁρμαίνω κυμαίνω ἃς κυμᾳίνομ ΩΣ 
ἶῦτο ἔφεισά4ο Ἐρίσγαπηπι. ἐδὲ ϑούλαοτα πορφύρει, ἤιιξα ΠΝ 
1Π|0.ΘἜοἀοπι, ἤυ δια υἦν πόντος «τορφύρεται» τα πα 1 }]ὸ ὃς αυιῖοῦ 
Ῥυγαίοῖτ ἤοπι. Οὐγ δ), πο ναὶ δὲ μοι κραδίη κούρφυρε κιόντι 
(αθατ,ςιιγῖς ΠΥ Β τὶς 4 γα οθατιγ: Πα ΠῚ αιοπια ἀπ οάτπὶ 
αυοαιῖς ἀἸείτιιτ κυμαίνφν αυαπν οδοίζατιις ἃς Ῥδττατθατες δὲ 
ἃς Τατὶυὸ βιιέξιατε ἄτι αἴτιατο γα πῆδτο νοῦ ἃ πιατὶ 
ὃς πορφύρειν,ντ 60 ἴῃ ἰοσο νδ] Εἰᾳτιοχρ. "Πα ασύρφυρεγδν 
γετὸ ὁγαλογισμοῖς, βαϑέως διελογίζετο, ᾿ 

Τπορφύρώτερρς, τη σἿ5 ΡΕΓΡΊΈΓΟΙΙ5, ἣν 
ΤΙύρω; μι. ὁ ρώγπ ορ κα ἰἀο πὶ ΖΙΟ «τοράζω ῬὑγαδξοιΑ.Ας. «πομὸνγ 

Ῥγαθιῖτ. } 
Ποστίκες. ι!οτ 65, ίατο ἘρΙΟΪ. (πρεῖπτα. Ἐς πο σεέκες «πόσος ποσί 

ἀϊςίτιιγ πυιππογαις 4] οτος φαοτιια φιοτὶ 68. γα] Ὠμπηογοϑ στ 
Τλογάτιις πγηογοί, 

Ποστεπλ εἰσιν. ΙΟτιΙΡ]οΧ, ᾿ 

“μι 
ὟΝ 

Παμο ἢ ἵν 

ΠΤ σειπλαῖς, [Σ ΡΟΠΙΙΠΊΕΓΟ 9 Πιρτὴ σιιὰπι ἀἸςῖ ροτοῖς, παι τἰρ Ἰοῖτιν 
Ποσ᾽ ἰπα,αιιότπατη. Ατὶ .ς. Ἐτ πόσ᾽ αἶα δι ὑποδήματα: 4ότηξι 

ολἱοοἰδ[ἀᾷ 4. ἄς σαεἴο ἀϊχιτοφανερὸν ἐἰαι ὁ πόσαι οἷῆα κα ποῖ ἀ ὶ 
δξὶν»“ιιότη απ: ἃς οἰ ίπιοά!, Ἁ 

ΤΠ οστεχῆ, ιιος ἱπ ἰοςἶϑ. 
Ποστεχ ὡς, ΠΙΟταΡμ οἰτοτ)αιιὰπι γατὶ ὃ, ἀδαροϑ᾽ κήτως Παπὶ πόσον 
παηάο χλμ τππὶ Πρηϊ σας. 

Ποστ, ]ιιο ον, ΐ 

Πυσειδείων, ὠγίθ., στ οσει δ ὧν ορτιμιιϑ, ΟΠ σα Ροηηΐ, β,σέρνε Ἴ δ 

ἰ 



ΓΕΘ 
λέων δος, Βυιῖτς νοςατ, ΞΟ] ςιι5 Εἰ ποσ εἰδὸν, ΓΟ ίοιις Φοσειδεν, 

Ἰε Ἰηΐτα Ποσειδῶν, 
γγἐωνίθυς ΓΟ πσοσειδαον Ἡοτοάοτ,],4. 

νθ΄, ὁ πη οις Γορτίπηης 9 411} ἃ ΠΟΙ ΠΕΠΠΠ}ς δερτόπι δεῖ, 
τὶς ᾿ σοι θοτ οἴδο σγοδίταητ : ντ ἴῃ αιιο 50 {πἰτίπ πὶ ̓γ δοτ. 
εἴο σουίτος ἀὐιείνουι το Πἰπιοηΐο 9 ἃς ΗαΙσγοπὲ) ἀϊς.. 

428 ἀριά ΤΠςορ γαίτιιπι 1510 τοῦτο ΕΠ τογ ρ δυτατ." ερτε 
δτόμ γοττίς : Αἰ "δ᾽ ταπγοη Πεςθιηθλοπι, ντ ἀρι Ασηζοτο!- 

᾿ Ῥεοσυΐητο Αὐἰπιαῖ. Αρ Ατεῖσος σατηοτα Ρ᾿τατοῖ, πτορῇς 

εἰξια: Γαυυνά τὰς πε ΣΙΕΣ ἢ 4 44πὶ ορΊ το ]α αἀ [πιάοιι!- 
απὶ ἔγαγγοπι. 

τοσειδεωνὶς οἶδὸς ἡ, ̓ Ιαἰον οποῖν "ἐς ποσειδεώνε πο πῇ ποπτοη ἃ αἴο- 
. ς Ηυἰογ οι ἴδυποσειδεωνὶς ὄρεις, Πα ον οἱ αὐ ὶ 5, τέτα αιὸᾷ )6- 

φδτὶ ρατίατ,θατα ἀςαπεηῇριις. 
τἰδυγα, δ ἸΝ ρτιμλὶ5.ἸΝ ορτιιαὶ ΠΠΠπις. ὈΙΟΩΥ ΓΡοςτα,κὶ ποσ4- 

δύϊα ἔργα, ὃς ἸΝερτιισα ορογα. 
εὐ βυλνγοἰνίθυ, ἘΝ ΘΡταπιιδ. ἢ Ασαια, ποσειδιώνα 5 κὶ ποσειδω εἰξ ὑπο- 
᾿ χοσῆς.νκὶ ἢ ποσειδιῶ, ΑὙἹτορἰν. 6 ντέτιιγ οὐταπὶ ἢ ]μτ,η ἢ οτηνο 

τ. οἽς ὦ ποσεισδὸν, ποσ ει δ ὧν «ἥρεσιβύτατος ἀϊεἴτιτ ἃ Τοῖς ἀριι ΕΟ 
ΠοΓαπῚ Οἰὐν [ιν το σειδοων καὶ ϑεολ ασιιθιν, πτοντοπ οὐ οἰδευῦν, ΑΥΠΈΟΡΗΙ. 
νύσειδοῖνο᾽ ἐπε πείθ-, Ἰἀοιη.. ποσεἰδιων (Θ- ἱερῥς, ΗΠ οπ..1]1., 

«δάνιον ΟΡ τι τειη Ρ᾽ττὰ ας ἔχηι, 
οὔτ Ργαρατία πη, ΡΟ! τς τα ρἰἀης ρυμίσ πα! νη} 115 τς ρίτιιτ, 

σηΐβοατ ἰτοῖῃ ρυ τη 81 5 νἱτα!ς πη σπιθτιπη το ῖτο δυυϊήσιρες- 
΄ς» Οἱοίςοτίάος Πτο ἥιιατῖο » σαρῖτο 247. ρεηῖς.. Ατιϊο- 

ἐφ. τουγ ἰὺ μεγλίω ποδί μικραὶ, αὐτο ρατιιμσι ρυίαριιπη. 
τὸ πὰ αὐ" οὲς αὐθρον ὕτως λέγεται. ΡτίΑΡ᾿ ΡΟΠΠςπὶ οἶς ππς ποιχίπε 

ἀἶχις Ατιίζοτεῖ. πόϑϑοίω νοςατὶ τγαάτς ΡΟ Πχ.- Ργὸ ρεης ἱρίο 
ἔς τλπιν ἤις εἰ Χ οπόρθου Ῥα 2 ς, τὸ ὅ κερενὴ ὥτη πὸ τὴ 

τῶν, κἡ “τ ποάϑης παΐυ αὐτοῖς καυιπὸν κὶ ϑηραῦδες δοκεῖ ἐμ: ΓΗ οὶ 

οἰ δοτιπὶ ὅς ροπὶδ ἔοινίι ἀταιτις νοἰπρτατς 9 1ΠΠ15 σαηϊπιιπι 
ἰηύνμππιις νἸ ἄτι οἴε Ἡΐης ὃς πόϑϑεν ἐἸἰςῖς Αὐἰ ΌΡἢ. 
»ἀφοὐ οἰάοτη οἵδ αιιοε κριϑη. Ος} Πἰς ΠΡγο Γερττηο ἰπ ραΐρε- 
ἔπροτ ρ: Τοτιιπὶ ΓΟ σἘ ΠῚ 9 τι! δ τς πσπ Ραταμα υπη Πα οι) 
ἃ Ππιῖ! τυ άίπο ογάἄοὶ ἃ ταὶς κρϑη ποηυίηδειγ, ΡΔ1Πς 

σίπετα ἀρίςε {πὶ οἴτο αἴτορασιαι [1 Ππ|. οὐ] οι σιιπηῖιχτα ρα]- 
ταὶ [πηι πη] ταξο πη “111 ταυσὸν τα ἀϊχῖτ : κρεϑὴ 5 ἱπααῖτ, ὄὅδιν 
ε(ρότιον χ᾽ δὶ πὸ βλεφαῤιι τυρσὸν ὅλη μηκες, α] οπιι5 “τὸ χιατ- 

χτὶ τὐπες πο Ἰσαγηζητα [Ογῖ δὴ εχ Απτοπῖο Μιὰ ρος τας 

ρα 

Ἰπαι, Γ 

ΠῚ 

ΠῚ 

γμΐιν 
ΤΠ 
ἔμ 57] βλεφαῤων, σφ᾽ φησι, ἀτοὥδίας καλϑσηταιοὐ δ τοροτίτ τη ἤπςο εἰπε 
ΜΠ 110. ΑἸπ|ὰ νετὸ χαλαάζιον να ἤ!:ο ἴοςο ἀϊςοτηγ, 
κίε το, ΘΏτα]4. τὶ Τορμντάς Τῶν, 
αὐτὰ ον, γί. ὁ ἰἀςην:ν εἰ αι} ετα Ὁ ροης οἵ ἀπτογαῆο Ργαρατο. 
ὃ ᾿ ΤΠ] Βογπί οίπμι τᾶς Πῆς ργαρυγιο πος πσδυίης ἀρρο!ἰατὶ νο- 
ἣ, ἴππτ : εἰ ἴεετα σθηιις χὐποκορεσμοι τ]αῖγο5 ὅς πυτγίσος ἤς νοσαᾶ- 

τ ρῬι6ΠΠο5 ντ (αἰαρυιτίατα Γιατί μῖδ: νἱάς Ἰοί ἢ, δοαϊσες 1ῃ 
αἰ], ἰ 

δ τον, ορτιιηὶ του ρ  υπν, ογοάοε. 
νβο, ἡπόνῖθ..ε, ὁ. ΟΡ τιιη 15, ορταηὶ ΠΠΊΟΝ 

1δαν ἸΝ ΘΡτΙΗ1ι152 ΕτΥ ΠῚ. 
τος ε, ὁ. .ΡΟτ ΒΗ 15. πότμος, 

ονίδες, αὐ ν οητ ἐπ σαϊσαπεθ. 
τας ἡ Ροτίο: ροζιιϑϑἶναι τα 5, ΟΠ Ροϊδεϊο. σοτὸς ᾧ ποτής. Ηο- 
αὐταὶ δὴὶ πόσιθ- αὐ ἐδητυίθ. Ὁ ἔρον ἕντο,  ετὰπι ν Ὁ] ἴλπὶ ς- 
ἤπις ἀπιὸν ροτύϊαις οἰ ούτε τ ργο νἦπο 9 ἰάοπι ἴῃ Οὐ. 
ὶ Ὁ πόσιν, ΠτοΓ σοτπροταπάιη. Ὡρὸς πόσιν, ροταπάϊιπι. Πό- 
οἴροη ἤισ,νἸγοσΟΠΙΙΩΧ 9 αὐνὴρ᾿ Π]αΤίτιις. πόσα μρ ν' ὕφοιτος μοι 

υυῆνε τῇ γῇ. γιωντικὸν γένετ “ἴα φυ τῆ κὶ σερμο των: ἕτω κἡ ὁμὴρ 

γνυυᾶν Ὁ. αἴ γωυαριὶ αὕ τιίθ.. γίγνεται ὁ εἶκε παίδων γϑωε σεως. εἰ.6, 
ἐ πόῖσι; ὅρης. Πύσσις ΡΟ ο΄ ςπι91η Ἐρίς. 

' γδ αι δι τίς, υιὰπὶ πλαλ ταις) Π νι Δητι]5, ΠΕ ΟΤΙ]5. Ἰρτογγορα- 
πύσου αὖ Ὡρίωο ὡς ε αὶ γιυώκᾳ δπολαζεινγς ηιϊδ τὶ ἐπλογο5 νῦν τ 

Το ΠῚ ΓΟΟΙ ρογεδὲ Χεπορποπ [10.3.Ρχ ἃ. πόσει δ μοι χρἤκα τα 
δίς, εἰς δ γωυάγφι ξθτὸλ αὐ εἴτ; Ἰάοπν ἐδ] ἀεπν. μέχρι πόσουναιους- 

Δάιι[αιις. 4.14 τιν). ΘΟ ΠΑ ΠῚ νίαμε, Θε].ς.3.}. Χο τ ἢᾶ πὶ 
ἀπ Έαι1ε πιο, χὴ το πόσω κὸ τῷ «ποίῳ, 1. αιιαπείτατο ἃς 4υΑ τα - 
ἼΟΔ0 ὃί σεπογοιδὶς Οζα ].5,46 ραττ. Α πἰ πα ΑὐἸΠπορῖι. οα. 5. 
πόσῳ αἢ ἐθέλεις Ἔ γιυάγκαι σου εἰκοῦσαι ὅτι σικδυσφορεῖςς αἰια ΠῸῚ ι.- 

τες υγζνχοι ἀϊιάϊγετὺ ὅςς. Χ οη.1.3.Ρι 4. πόσον δίδως, ΑὙἸΠΠΟΡ ΙΝ. 
σον Ποῦ, γῆς δῈ1 ὁπόση πόσοις ἱκανὴ πεέφειν Π]ατο ἧς Περ. ἄρτο 

ὉριιΣ ταπτο 4ιὶ ροτε ς Ἔστιν ΠΙΠ ΤΊ ΟΓΙΙ ΠῚ αἰοτο. σεύσω 4ιότηαπι 
ὅσει, (ΟἸ]ϊσοῖ μέρη 9 ἴηι απιοῖ Ραττος. « Πόσοι (οτίεῖτατι- 

τ αιῖοῦ ὃς ιιαπτὶ {τ : ντ, πόσοι δὴ ποτὲ ἡ σαν, αιιοῦ ογδητ τᾶ- 
οὔ] ἀρια ᾿οπτοίζινε νεγὸ Ὡοῖος τις, Αἰ οἰτιιτοίτς ὅς πόσος τις ργῸ 
ὅσος ἀριτ ΑΥἱΠ.7.Ῥο] τ. 
Δ] απιαπτιι5.4 114 αππταΐτ5. σογτας οὐ πα Γάλητι αι τί τα 15. το - 

δῷ τινι χοτ αὐ Θ- οἴνῳ; ν ιν πτοηἤιγα χαλάαπι, ΟΔ ΖΔ. σιμυίςησι ποσὸν 
πἰτίταῖς Ζιιαπτιιπι,ἰά 6 πτ.χτὴ τὸ ποσὸν» πιο 4] τατίοπα. δὴ «ποσὸν, 

ἃ Ἰσιιδητιιπι. ὅπη ποσὸν ἐφεψηϑεὶς, ἰοὐΐτοτ ἀςοοίξξιις. εἰς τὸ ποσὸν αὶ 

 αἰαπείτατο πη. σσοσονγ,ςςττα Δα τα 59 ΗΠ ογοῴοτ. πο σεὶ δέδονται, [τ 
δὲ ἀδητυτ, Οάζα, 
“ὑσοςις.  ΠΠΟΤΙΙ5. τ ΡΥ ΕΣ ς 

ῥὴ οὐτο;, ἡ να αῃ εἰ τα. πιο {ι5γγατι οἱ ἈΠ. η.ἰὗτο 7.ςἀρῖτε 

ἐ 
Ι . 

. 

ἡπωιμ 

τύ 

Ἰι: 

Ἷν 
Ὴν 

πο 
συΐητο. Ψ τι. ΠΡ το ργϊ πιοαρῖτς Τςςιπάο. - 

ΤΠοδελμαρ, ὃς 

Τοςάθ., εν, ιιοτ» ἴῃ 4ιοῖ ἄϊεθιις. ποσταῖθ. πείρει; αἰιαπάο νοπῖτσ 
{Ὶ} φοσταῖθο ἀφικοίμίω , Χοπορμοα Πδτο αορατάϊῶ,Ι, πὸ ἐϊς 
ῬΟΓΙΘηἾ ΓΟ ΠῚ, Ἰ 

Πορημέριον, ἸητουΓο βατίππιπὶ οἱτ ]ιιοτα: ρατιῖς,ἤος οἴξ, πότον μόρείν 
ὅθι, μι τοήροηάετ τρῆημόρκον τγὶ οιλ5.τε τεερτηαδραὸν αιιαάτ 05» ὃς 
ΑΠἸΆτπην Ῥατγτὶ πὶ νοςαίνι]α, 

Πος ιν, ιϊοτις(ν πάς ὁ πός δι, ΑτἸ Πιη Ῥο] τς.) οἱ τείροπάος τρῖ- 
τος τέταρτος, ὃζ ἀοίποορς αἰ ἴα, 

Ποσως, αιιοαπηπιοίο, αἰ ἐαιιαητιιη, Αἰ τ] Δ ΤᾺ] 1} 1.5). μεροίαν, ΕΧ 
Ῥᾶττε 9. νϑ᾽ τὶ Π Πα πτοιίο, ἡγοάϊςὰ αὐ αισηάαῃι νίαιις υ1οὸ- 
«ἰπιπι,αΠ χυϊατοιιιδυ ποσῶς «υφῶν, Ἰεὐἶτοτ αἰπτείπροη5. 

Ποτειγεαἀς ἀιπι.Π)οτὶ οὐ φατε πε ἀϊςίταν Ῥῥτγο φῳρύσαγε, ει πότεχε, 
ἀττοπάςι ρτῸ 60 40 ογᾶϊ ὡεόσιχε. 

Ποταγ χὺ μῶν, ῬγΟΡ Πα ιαπ:15,τροσορ μέ ζομῆν ἀρ ρ ΕΠ ππι5. 

Πού γωγέδες, ἀρτά ΡΟΠ σοὶ εχ ΑὙ ἐπ Ἰοριταν.οά ργο οο Βικῖ.γο- 
Ροαις δὲ ποταγωγίδαι, αιοά ἰάοπι {τ συ: ρυσεαιγωγίέδ αι: Πιὴτ ἀὰὶ- 
τοι Ὡροστιγωγίδιαι, ἘτΑΙΤῊ. ἱετρτοτο ΧΡ  ογάτογος: Ἰάσι αοᾷ 
φῳροστιγὠγεῖς, 

Ποταρ ν Ὠ 1 Ρ ΘΓ ΓΟΟΘΠΓΟΓῚ 

Ποταΐνμον, ΠΟἸΠΠ ΤΙ γος 55τὸ νεωςὶ συμξαὺ, ἘΠΓ4:}}.1 124. ὦ, τρόσφα-- 
ἬΝ ἃ, ποτὶ κὶ ἦνιδι οἴιπὶ φάσις ὃς ὧν 8.. 1 Δοπὶ Πραϊβροατ, ἰάςπι Οά. 
4.Ῥ᾽πά. ΟἹνπιρ.10. τίς δὴ ποταίνιέν γε λάχε ςἐφανον, αἰ ηαπη το- 
ςέητοιῃ φάδρτιις οἱ“ σογοπαπΠΊ. 

ΤΟ ταιμανεἶδν, δύκίω πεοτεεριοῦ, 1} ΠΊϊ πὲς ἐπ ΠΟΤ ΘΠῚ 9 πτοτς Ηϊμ1]} 5 Θεά; 
Ποτειμηπόρος δ, ἀριά Ορρίϊαπιιμη δὶ ὁ πὑρων Χ «σοτειμὸν Η Βιυχήςη τγὰ- 

ΣΙΟΙΘ5. 

Ποσείωι δε κα, ὁ, Ε 0115 15. στο τεήμια πλοῖα ηδτιος Πυϊα οὐ, ΒΥ Ε, πὸ τώ: 
αὐθ. ἵπαν Θ-, θαι ατ1}}5 Ἔα τι15γαπιηΐςιις Ὀ] τη. 

ΤΙ τειμογείτων, ὠνίθ-, Γοταιπ σοῖο, ΡΈΒιις Ποια ἃ ΗΠ πιπητη νῖ- 
οἰ πίτατο, ἴῃ Δαμποίιδ οηἰπὶ παίςτιγ , Ὠϊοίςογιος Πδτοὸ 4. ταν 
ῬΠΟΟΙ τ 

ΤῸ ττερμε δαῤρΊης. 8 11}}}1ΠῈ Ρ ΘΠ οῖγδης [δι τγαϊ ἐσθ πα. ϑ.14. 
Ποταμὸς, ὁ. ΗΠΠ 5. ΡΓΟ ἨΊΙΘΗ 8. αϑροὶ τὸ σι ὅτο ς ἢ το τ σιμον ὑφ ἀρ ἔχεν; 

«νεῖ πὸ ταιμδν, Δ τογΟ ΗΠ ΠΊΙπο. ΤΠοπεμὸς, ἰὰ οἴ". ἀσπηηῖδ ἀϊοῖτπις 
ΝΝΊΤῸς κτλ εἰξοχίμν, γε ἀριια Τ Προ γαἤτιιπ ἈΠ ἴοτ. Πστο χῆαττο. 
ςρ το τογείουντ ὃ χρο[ιῖτ ΡΠ 1η.11.13.0.9..ατο τειμὸς ὁ πὰ ὠρίωγίθ. 
Πρηιιπ ςς  οἴτε Ρτος!. ἀς δρθαγα, δτιξοττ, ς.1.ΑΡος,]ΙοΔη. 

Ποταμμοφόρητος »ὁ κ' ἡ 411 ἃ θΉ Πηῖπο γα ρίταγ, ψιεῖπι Βιιπιο αι ἀιιξοτες 
ΤῸ πεμόχω τ(Θ.... δ, ΓΟΓΓᾺ 4118 Ηϊιπτΐπς οροσίτι τ Η εἴν οἢ. 
Ποταιος, νΟἾ τς ΓΙ 50 Ρ ΓΟ ἀτοἸζωὸς, πέεινος. 
Πο τοίομοι, ν Οἱ ο515,6 ὃ ὥς ε νόημα ποτῶτο 5 1ρ[ς γετὸ ταπηπαπι σορὲ: 

ταῖῖο νοἰαρατ. "]. β, ἐνϑει κὶ ἔνϑει ποΐσται, πεποότηῖαι, αἰ π]η αλεκ εφί - 

ὧδ», ΑΛ ΟΡ Ἰητετρ. 
ΠΟ ταπὸς. ἢ. ὁ, 4 118 }15.ΟὙΠ 5 ΡΤῸ ἀτοδαπὸς. Παῇ ποίκ ἐδώρες. Τόσο -- 

δοπ.άς Τπιιοητ. σκοκτυτέον τὸ κυρ γμα ποτειπὸν ὅθι, κὴ πὸ τακσον ἐπεί - 

λήφε σαὶ, χρηστὸν ν᾽ φαυλ ὃν, 4114]15 τε5 ἢτ. Τὶ ἐξίοης ποῖ. Πρ] Ἰεϊ- 
τεῦ ἴπτειτο σαπηη5:(ο ποταπὸς Αἀπηϊγατ] μα μαθοῖ ἔμφασιν, - 
ταῦ.ς.8. Επια πη. Μδττον δὲ, πο τεασός ὅδιν ὅσος 9 ὅτι κὶ οἷ αἴεμοι, κ᾿ ἡ ϑεῖ-. 
λάσσα εἶατα κεέεσιν εἰμπτῖν 4114 []ς οἰ ας, 

Το τοί, τ ετ αἰ!οιἦ σποτείομεὶ, 
Πότε, Πα πιϊο.ταπήςηγ ραγοχυῖ, 
Ποτὲ οχγτ, ΑἸ ιιαπ 0,0 }1π|. πο ηδάπγ, τα ποτ ηζογάτιπι, πππςς 

πιοάὸ, 7 ΠΊ ον ἃ. οὗ τινές πτοτε εἰσὶ αιιδοιιηαιις ταπεςπι ἤπτΝ ἃ- 
2Ζαηζοῖπ Οταζ. στοτὲ 4] Ἰητιαη1ο νάςατ, Αἰ το ΡΝ ἴτε. εἰ το - 
περίἐπηροτοαοτέ δη) κ᾽ οἰπτονάϊμτι ν ογὸτῇς πη ργϊηςῖρῖο οἰδα[ι! τ, 
“»οτέ υδρ, ποτε ἢ,α]}ᾶς αι οπι,αΠἸὰς νοτὸ. Π)ς μας νοος ἤς 4η- 
ποιδιῖς Ῥοτει15, 4 τὴ. [πο Ῥαυτῖςσι ἃ αιπτη Βαίσοῖ ἤπιπ τοη δέ 
τοπηροτῖς δάμογθίππι οἴξυμος τγῖτιιπι ἃς συ! σατατη εἴτ: 4 
εἰ ᾿δπο  τίοα ᾿ἱποδγγιπιὶ 8. "1πάςβπίσιτη ἰ Τ4114 Προ ῆςαῦ., ἃς 
Ῥτορτεγοα σαιάοτ ἱπηρὶ ΠΟΙῊ ΠΙ 15 ἰητογγορατ 5 5 δί πηοτῖ- 
τὸ : πᾶπὶ Ἰητογγοσατίμα πΠοιτπα ρταὶ ἔς ξογιιηῖ Ἱσποτγατίοποπι 
εἰπιξ τοῖ ἀθ {11 αι ΓΙταΓ. ἘΧΟΠΊΡΙτιπτοντ τίαποτε, ποόαποτε: 1 {{- 
δαιτὶ, πα ΠΠ{πᾶπν.Γπτογάει τι τὰ πλεῖ ἐπ η το οτίατην ΠΟ πμ ΠῚ Κ 
τεἰατιαἷξοντ αριιί Τ υον 414. εἦ τιν ἐς ποτε εἰσὲ , αλαΡσΠα115 τα τ 
ἀξ Πητίναῇοῖ ἱρίτεν τ4επι το ἀρ [ἀτέηο5 5 ΠΔΠὶ ὃς οὔσιιος 

τιότειδεις Ψ ΘρτιΠπσν Αττῖςα Π]η σιια. 
Πυτέο μα! μ. ἡσομα!. αν.) τὸ ἀν οτοίω, ΑΡΟ ἢ] ΟΠ1115 Γοσιηδο ΑὙΘΌΠΔΙΥ 

τὶς. διηέρκαι ποτέονται:ῃς ΗςΠοά ἴῃ ΤΠοορυποτέοντο χερὸς ἀπὸ σέ 
βαρῆς. ὁ τααπῖ γοϊαδαῦτ, 

Ποτέον, ἡ οπάττη εἰ. 
Πότερᾳ, Αττεὶςς, ἃς 

Πότερον, ν ΕΓ 1 ΠῚ,4η.. ἀτότερᾳ δῆ τα, δες τίιητπο. «“ὅτερρν αὐτὸς κ᾽ αἴρέ 
κλῆς παλαίει βέλτιον, «πων 9 ανὸ μῆμ(θ.,Ἰτο σΔῃ5 ντςγ αἰτοσὶ ργςίζα- 
τὸ Πιέα, ἱρ(α ἀρ ουῖο ςς, ΓΙ τ, ἤπ Ρετίςὶς. 

Τύτερρε,ντετ. Γπτογγορατ. ΓΟ ὁπότερος, ΠΗ Οα.1]. δέ ΡΙαις. ἄς Το ρον οἷ 
ταπιοη Βα. πότερος Ἰορῖτ. 

Ποτέρωϑ,ντγα ἴῃ ρᾶττα. : ; 
Πυτέρας. αἀπετθυντγο τποάος μος ης 4η 110 πιοάο, Χεη, «οτεραῖ 

αἵ μῶγλοον τὰ πολετυκαὶ πράτ οι εἰ αόγξθ- αὐὐτεὶ τιρῴττοιμει ἢ εἰ ὄθημέ- 
λοίμίων πῇ ὡς πλείσες ἱκανοιὲ “0 πρό ειν αὐ τες αοτέρανς πραΐετα) γαἶΞ 
δαλὸν οπεῖττας πέσης ἱπζοττῃπι οἱζ, 

Ἴοσπι: 2. 
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οἴ0 “Ὁ 
ποτέρωσε ὉΥΟ ποτέρωϑε ) ἱπνττῶπι ῬάγΓΟ ΠῚ» Χεπορῆοη αἰίᾶττο, 

Σπομνημον, πῦτο οὖ ποτέρωσε ϑετέον : γ δὲ ἔφη, ρος πίω) δἔιχαιο- 

συωΐω. 

ποπὴ ἤφονδον οἷατιις, ατῆσις:ὰ πέτω 5 ἔςας αὖ ἔχω,ὀχή. Ατατι8)ϑυδεο- 
ὡντι ποτίω) ὄργεϑη ἐοικώς, 

Πιύπημαν ροταιϑ,ἐκλεικτοῖς κ ποτήμασι χαμβανόμϑμον . Ἰὰ εἴ, ἴῃ δοἷορ- 
τ χπατο ἃς ρότιῖ Πιπιρτιιπ» Ὀ]ο σοτα. Πρ το 2. σαρίτε 195. δὲ {. 

εοάςεπι ς.205- 
πιοτίω"ὸς αἰατιιδ.ν Οἷα ΟοΓ2 ΕπΓῖρ. 
τιοτὴρ, “ 69556)Ρ Οσ] π|ν Ἰάετη. 
Πιοτηριϑγλύτ)ης» δ ΡΟΟΙ]Οτιιπὶ σα το τ)αρι! 4 ΕἸΙρ οτΓ. 
ποτήριον," τὸν σα ἰχ.ροοι ἢ, ἔκσω κα. Στὸ τῷ τίω) πόσιν πηρεῖν δῦ Ηιο- 

τοπΥ πιο ἱπ σαρεζ 45. ες Β ΕἸ. απ] ς ππις Ρ [ςῖπα. Ροςαλιπι 
Οτάςανα υοςεπὶ πιασὶς Ἔχ ρτιπιῖς αὶ αι σ4 1χ5 ῬΡΟσΆΪ πὶ ἐπὶ πῇ 
ἀϊείτοτ φιιοάμϊς ναϑ νπάς Ὀ1ΟΊτΙΓ. ντ ποτήθμον 5 δέ ἰρίατη ἃ ρο- 
ταῦάο ἀϊέξιπι : αὐ οαΠ1χ ἔρεςῖο5 οἱς ας Οτγατοῖς ἤια γοςς ἀἰςὶ- 
τὰς χύλιξ, δίρῃϊῆσαςι ὃς ἰατογάιιπι εχ ἰαπὶς » Ετγιποῖίορ. Τῖο- 
πήριον » ὕρῖποίτις ἔγυιτοχ αιιοτη φριωδιον νὰ νδυρδω ν ΟσΔΏζϊ 5 οτἰά πὶ 
Ὡϊοίςοτί 4. "το τοττῖο, σαρίτς 17. Ἐτ ΡΠ Ϊμῖα5 Π|0 το 27. σαριῖς 
1}. (οτπαγας ἴη 6. "10. Οαϊ εν τύποις ΡαΓαΙ τ εἴϊε ργιιπιιπη 

(γ1επγοπλνοιῖι15 ἔγιιξξιις ταὶ βράξυλα ἀϊσιιπτι : πα (ςατθητία 
ος χαρτομοπαϊταγ ἃ πη τἰ8. 
πότως αν ροτοτν ο] ροτάτογ ΡΙαατ. δἰ διμιι5ποτικός, γτ ποίτης λύ- 

χνῇθ. » πιαίταπι οἱ εἰ σοπίμπηεης Πισογηᾷ. ΑΓΠΟΡ απ. αόσίω 
ἅ77ες λύχνον. 

Τίοτιλ οὗτος γΐς Ροτι5. οι. Ο«. 6, ἴπεστος ἐδητύιθ. δὲ ποτῆτος. Ετ]]. 
ς βρωτίω) αὶ δὲ ποτῇ τα,1. πόσιν, πότον, 

Ττοτωτοςς Οἱ ποτὶ :ὰ ποταίομαι. 
τίοτὶ, τὶ ςὼ ἃς τερτὴν ΡΥῸ εὉ 404 τεὸς ὃί ποτὲ ἀριιὰ ΗΊΡΡοοτ.Ο- 
ἀν. ξ, ἱκόμεῶϑνα πο τὶ κα τόλιν. ὃζ οὐχὶ Πατί. ΟἿ .γ»γ)}αρ γε ποτὶ σπι- 
χείσεοσιν ἔαξεν.1}. α΄. ποτὶ ἢ) σκῦ πῇ ρον βείλε γείη,] ὠροσέξαλε καὶ ωρρσὲβ- 

ῥπψε τὸ γλσϊῃ τοτγᾶτπη τοῖος τ, 
Πποτιαπῆω, λοτὶοὲ ρτὸ ωρρσείπηω. 
Πιοτιδέγ μὴν Θ-,-"γ,6, Ἔχ ρεέξαμ5γοεεσδεχόμνθ-οἱπ ΠΑ, 
Ἰποτεδέρκ εξ. ροσβλ ἐπετα,, Η οἴνο ι. 

Τποτιδόρππον ΡΓΟ Ὡρρσδόρπιον Βουϊο. Οὐ. 9, ἴφοα οἱ ποτιδόρππον εἰ "5 
ντ ἤιρεγ σα πᾶπη,ν οἱ δά ςασηδπὶ ντεγετιιγ, Α[1] ποτιδόρππα, ΕΧΡΟ 
παιητ σοπιοΠατίοπος, αριιὰ ΑρΟ] οπίμπι ἈΠοά. Αἀτςξξ ποτιδὸρ- 
πῖον ὕδωρ, ἀ΄τια αἀ σορηδηι. Ποτπδόρππα Η εἰ, ρϑοσίτια, 

τρτίζω, μ. ἴσῳ, πους) σον ροτιιπι ἀογπιπίσκω ΗΠ ΡΡΟΟΥ. ἀο ροτατιι 
Οοἴππιο!. 49 ροτιΐ Ος Π, ροτγγῖρο Ροτιμπι» αὔδω, ἰγτῖσονάο Ὀ1- 
Ὀεπάιμτ . ἀο ἴπ Ῥοτιι. Αξεῖα. Ασσαίαάτηηι. ταη σῖτα. ποζει «ὅὺ 

σπεῖν ὑϑέλοντας, Ἰψαχαπζοῆ, ροτατη ργαΐσες δίρεγς γοἰοπτῖθι5. 
πεπότιναν ἔϑυν» ροταις σεητος,σαρίτο 14. Αροσαἰ γί, αἰ ιιδι- 
ἄο εἴπὶ ἀποθι5 Ασοιίατιι!. ποτίζειν ὕδωρ ἃ πένητα ἀατα ρᾶιρε- 
τοῖὰ ροτάγς 'Ναζαησοη. Τ πθορ ταί. ἈΠ τοτ. Εἴθ το δὲ σαρίτο 4. 
κ᾽ τὼ ἡμέρα αἴδα τοίτίων ἢ τετώρπίω» ποτίζεται 5 1}15. ΡόΟτιι5. ῥγῶ- 
Βοτωγ.Τοαπ. ἐποτίἑϑιν υἷο εἰς ἐν πνεῦμα: ἡ ν αὐτὶ δρὶτσαπι Βαιῇ 
ΠΊΙ15.9 ῬΔυ]π5 σαρῖτε ἀιιοάοοίπιο 5 Ρυῖπια δά Οοτίμτῃ, ποτίώνητι 
ὄξδ-. ἀσετιμν δῖδε, Ναζαῦζοπιις 15. Οτατ. ποτιζό μᾶνοι τὸ γάλα, 
τάοπι ἰδ 14. τὸ ῥίζαις ποτιζά μῆνα ταάϊοϊδιι5 ππιπιογει δά θεη- 
τα »ἸΝαζαῃ.ΐη Οτας. πεποτισυῆνος, ρΟτΙ ΟΠ τ 55. 516 τ, 

Ποτικὸς, ες δἰ θαχιντ βρωτικὸς ,οἄαχ. τ πότις γιυνὶὰ ἀϊοίτατ, γπάς ποτί- 
σάτος ἀριιεἰ ΡΟ ]].1. δ᾽ ας  ΠΠτπιιι5. 

Ποτίχρανον, κ» τὸ, ΠΟΥ σὲ ΡΓΟ τξόσικρανον, ρυ Πατ αϑρσκεφαίλαιον, ΡΟ], 
Εἰνοχ οοπιῖςα. 

Τιστισμια ατος το ΡΟτΙΙ 5, 
Το τερμφιτο τοί ςγ15 ὁ) ΟΤΊ ΟΠΙΠΠ ΓΟ] ροΓάΓΟΓ. 
Πότιμος, κε, ὁ ιαΠ ροτα 1115. ΡΟ οι"! ΠτΙ 50 ΡΟΥῺ ΡΥ ΑΓΕ 5 ΡΟΙΌΪ ΡΓῸ- 

Ὅτι 9 ἀρτιις ροτι. πότμος Θἰ ΔΤ νΟσΔτΙΙΓ αἷο αἰ χιιῖθιι5 οἷν» 
δευτερίας τὰ οἴξ.Τοτα, αι νἱ πηι (ἐοπάατία πη, Πιοἰσουιά.11- 
Ὀτὶ ς. σαρίτε τς. πεότιμος ἄμμος ἀτ}ςἰς το πα,ΟαΖα ἀριιά Τ ποο- 
Ρβγαίξαπι {τὶ 3. 4ς σαατ, ρΙαητατ. σαρῖτο (ςρτῖπιο; καρσιὶς ἴλυ- 

- κεῖς γὴ πποτίμες., ΕΓ ας ἀΌ]ςο5 ὃ σΥάτο5 ραΐδτο ἡ ἱάεπι ΠΠΌ τὶ 4. 
σαρῖτε ἴοχτο (ς συ ΡΙΔηταγ. τὸ πσότιμον, Δητιὰ αἰ} οἰ5» λπιΠηο τ 
ἀυι]οῖς ας Ροτυ εητι!5 5 δἰ δὲ ἄρτι 0 101 1 ἀοῃΟΙ15 9 Ροταγὶ μ401- 
[ἰ5. τῳ το οτήμῳ τεέφεται γ) Ἀππτοτς ἀυϊςὶ ὃς Ροτυίξηζο ἀἰπητιιγ, 
Οδτᾶ. πότιμᾳ υἱδατα, ΝΑτάηΖοπ. ἴῃ Οτατιν δὶ Μοίς απ ροτα- 
ὈΠε5 445. 

Προτινίομαἱπστοάϊοτ, 

Τιοτινίατοιιαι γοηϊοναςοεάδοτὰ νέω νίσσω, γίσσομκω ΠΟ τ,.1]..,Ου δ); ὅς ἐς 
Ορχομῆμον «οτιγίοσεται 5 δ6), ὅσαι ϑῆ βας. ττοτρυ. Ὡεϑσέρχεπαιἱα ο[ξ, 
ανακεῖται. 

Ποτιόσσυμα;» αἰρίςἸ ο.ΟΧΡοξτΟ. ποτὶ ύσσεται, ΔΙ Θ ΓΑ ΠΤ 5 Αροϊίοη. 
Κποά. 

ΤΙοτι 7 συμ, μ.ὐσομω), τσ, υ)μα), ΔΡΡ ςοτραπιρίςξξοτ, Ὑ14ε Πρρσ- 
πῆύσσουμαι. ς 

Τιότις γεωὴ ροτγῖχ Πλα] οτιν ἰάς Πότης, 
Τρ'πισμαγατος» τὸ ροτῖο, 
Τποτισμὸς, Ῥτα ὈἱτΟ ροτΙ ἢ 15, 

Ἰποηίςατος, γος Πότης, 

Τοτες ρον, ΠΑ Πα 1564, τ 4 Θαηοίς 
ΤΠοτίρης υγο, ἔτ Ιρατου, 40] ροταπι ρτῳ οι, ΙΝ αζαηζςῃ. 

ΠΟ 
ποτιφέρω,ἱ ωρρσφέρω, ΠοτΙςὲ, ἡ ῬΌΩΝ 
Τότμος, 3, δ,[οτ59Γοττιιπα,τὸ μοιρίδιον ς ἔατιιπα οἱ Πτογτιις σίας, εις 

ταις Πλοτβ»αὐρίΘ- ,»ϑείγατος. Οὐν ἢ. ξ, ὡς ὄφελον ϑεινέειν, χὶ πότιμον ὅς 
απεῖν γ Ὑτί πδπὶ ̓ πτου"Πἶςπὶ ἃς ἔλτιιπι ἢδιΠεπι.. [δὶ πηόττεις 
ὀΡΡοτοπι. Ι Ὁ} 

Πότνα το «οὐτνια) δέαποινα, αὐ όπνα γιυωκών ἴῈ Ἐρίρτ. ἡ, 

Ποτνιεί δες αἱ, ποτ 65. ΒΑσ ΟΠ α, Εἰ τῖα. 
Πποτνιάζομα, [Πρ] !ςΟ»οτουπποπθο,ν τάς Ποσγιαω, : ΠΝ 
Ποτνιώζω,}}1οἰτῖ5 Δπηογῖθ1}5 γ το γοτοῖς παι ἐϑνοῖς χεῦμα! Ἡ εἰν οὗ, ἃ πὸ 

πνιον καὶ δαυυτ ύχιδ ΡΟ άεχ. πὶ Ἢ 

Πότνια» Βαξοῖῖος γερΊο) Ετν πη. , 
Ποπνίασις "ΕἸ τῖτατῖο. κι πτλιασιμός, ἀμ τιιπι εἴϊε νἱάοταγ ΡΟ. 
Πότνε"» γόον σπεγαῃἀ 59 ριἀ σι. «πὐτεια, οηοταηά . ΒΟπογαρ 

115.[χπέϊα.Ο ἀν. ὁ, πότνια αὐτηρ, δὲς, αὐ ότννα κα Οη, σεβασμία, ἔγτιμο 
σεμνὴ, Ἡοσπιοτιις ΠΙΔά. πότνια νίκυ, νἸξϊοτία ροί!επς5, 4} 
Ριι4 Ηεγοάοτινο τόϑνια ϑεὰ 5» Ηοσιεπις Οὐ. τ. τιμία 
σμία., ΒΙοΠποάτις ἴῃ Οοοτρ. κα πότνια πειϑω 5 ὅζα. ὦ πόσγια 
ὃ (λογά το ]τις : ἴτοπη καλήνντ ἩοίνοΒ. “ποις οΧρ, 

Ποτνιάω, δίς 
Τποτϑιωμμα,. (ἀρ ! Ίσο,οιστι σεσαῖτι οὈτοίτον. φαϊτιτονι 

αιιϊτῖτον ἀϊολτατορχετλιαίζω, ΡΙ τατος ᾿η Οαίατς, τῶτο ὄγαρ ἡ 
«εερνία ϑειῖστι μέρη καταβῥ»γΥύνᾶνον , ἐδόκει πτοτν ὦ ὦτα πἢ δειχρύν, 
πνιώμα αϑορὶ τὸ πέτω «οτγιὦ. ὃς Πρηϊῆςας {ἀρ ] οἶτον ἱπιροτ 
ντ αἀογδητοϑ ἃς φερσπίατοντες [οἱ οητ, ποτυιῶν ΠρηΙβοας ΡῈῚ γαῖ 
(χετατὰ οὐτείτατίοντ πποταᾶς γα πηιι5 1π Πάρε 2.Ἐπαηρο τ 
ςα.Ἐτ Ἡεΐν οἢ. ἱκετεύειν, αὐρκαλεῖν, ἱπτετάμ πα Ῥοπίτιιτ ζθι 
{ὰρρΡ!τοῖτον ἀθρτεςσοτῖ. Ρ]ατάτγοῖι. Οατίτ, τῦτο ὄγαρ καὶ Κ' 
ϑεαστοιυῆη κα ταῤῥηγνυίμϑυον ἐδόκει ποτνιώ ὅδτη τὰ δοικφύ εἰν, 

Ποτνιώμῆν 9.5) οδτοίαμ8 ἄξοβ. { 
πιότνιϑυοϊ οι αι ἃ ποίτνιθ., Ἢ 
τιοτόμφω, οἰ ἕλοῖο, τερσοζω, οτύμφει, ὡροσύζει Ἡ εἴς. 
Π τον, τον ρΟτιι5. ρου Χ οπορῃοη, αοτὸν σαν.) ἡδὺ ἰω ἀυτῷ, Ἱ 

«πο ταὶ πίνει" τοὶ φαυλότατα, ρόοτιι ντοτῖ5 νῈ}}ΠΠΠ|ο. τῷ ποτῷ λέ ἘΠ 
; ΣῈ ΕΚ. ἜΝ 

Ροσα 5 ἴσα ρος ντὶ,} 4 εἰϊ. ροῖατα » ΑἸεχαπάεγ Αρῆζος Ἷ 
Τἶστο ργίπιο Ῥγοίσ!οππατ. Γςϊαη ἐς Γιέλιν,,» πολ μνύμος ΠΝ 
μιὸν 9 Ῥοτιια τπεπηοτία πο 15. Ρίατο ἀε ἈΘΡΌΘ]Ὲς, φαῤμα ΝΝ 
κ᾿ συτίᾳ κὶ παοτεὶ δίδωσι. γλυκὺ «ποτὸν 91 ἘΡΕστδεηπγᾶῖ. το κόι 

σαὶ, ἴῃ ρότα ἄδτιιν, ὈΙοἰσοτίάες ᾿ἶδγο τεσ εαρῖτε 60. μὰ 
στοτῆ Ἐοσηογ. τοὶ ποτε 5 Πα ἤππτ ροτιι ἔδει ροσδη 8, ροῦ ΠΣ 
41: ἀαητιις στουίς,ΡΙατο ἦς Β ρα] ς θτο ρτίπιο. ἀυμνὴ 
σίτων δσπύλαυσες. Χ ΕΠ. ποτΐα αὶ σίτων ὀβάλωσις,Ρ]Ατο ἀς [6 ᾿ 
εἰδϊάμς Πππιρτιιϑ. 

ὐἰν 
πὐνμ! 
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ἘΡΌΣΣ 

Τποτος, νγο᾽, ΡΟτι5,ποσις, πτοτιὶς) ΘΟΠΏΪ τη ἄς ρότιι σογταπη αμην: 
εἶδῃι. κὶ «δ «ν᾽ τοις ἐρεῖς τὸ τὰ δεῖπνα δες, 14 οἴξ, ςοπιροτατί Ἄλτ, 
πότοις ποιεϊϑοι γα ρα ΟΠ ςαπι.ΠἊοογατ, δυλαί ταὶ ἐν τοῖς π Ν 

ΤΠ 
ΓΝ 
ἀἰεπηηὶ 

σιιωνσίας, 1 οἴϊ, ἴηι σοτπηροτατέ οι, ΡΙατο ̓ ρτὸ ρτίπιο ἀξ 
ΡΕΒΙΙς. αἰαμιμγησκόμϑοοι αἶθί τε τ᾿ εἰφροδίσια κὶ αἷδὰ ποίποις 

χίας. Ατἰζορμδι. νεφ, οὔψων. ποίτων 9 κιχλισμδν ὕστοστερ 
πσοΐτοιςοἱῃ ΠΟΤ] ΡΟτατι ἰδ 15) οα ρίζα Ρτϊῃιο» ΕρΡ ΤΟΪα τΡε μὴν 
δι Τ(οοτατ. ἼΩΝ 

ἼΗΙ ποτὸς (7, οἷ, ΡΟσιι οπτι554 πα ροτα 115 5. ποίτιμος 5 ποῖσιμος 9 
ΡΕ Ομ οτος Ῥοταροηΐις Μεἰα, «ποτὸν φαῤμοκον, ροτΔὈῖ 
φαπΊσητιι 1. ΕἸ Γῖρ. ποτεὶ φαῤμώκα, ΑΥΠΤΟΡΒ ἰητεγρ. ποτ ὅν 

αῖα; αὐ ροταπάϊπιπ:ῃς ἐχ Τ᾿ μον, 18. 
Ποτᾧσσαν, ὃς πσοπωπους ΟΥ65 τὸ πρόσωπον συοτ Εὐ[τ, Υ 
πῶ, ν δ], ὸ,ιοάαπε ἴπ Ιοςουἱοοῖς φιϊδυίάαπι. Πξ, ΡΖ 

ΕἸ ΠΟΤΕ πῶ, αἰϊῳιαηάο νασας. γιής ὃς Πῦ δέ φοῖ ἴῃ ΑἹ 
πξ ἴῃ Ἰητογγοσαῦίοπο οἰπὶ εἰγοιηῆςχο. πΖ αἱ 
ἐγκλίγεται, ρτὸ ἐοτιπιὰ, αἰ τσοὶ» δη. Ηοσπογι Ηΐλάο95 ἀνϑ 
σοι τόγ ἔδωκε. 14 εἴς, νίρίδιι, δέκοι σαν οἰτοῖτον ἀθοοη 
σείχα,, ὃζ [οτῖο {π9[ιςϊδπ. μέχρι αν 5 44 η 1. ΝΑ Δ ΏΖ, 
Θεαϊτίαονε «ου γῆς» ν ἱ τεττατιτη. σαζα ἰγο ἡμάττο. : 
«τῇ μοι γῆς κυρεῖς νὈΪ ΟἸ ΗΕ τοτγα εἰδὴ 14 εξ. 40 {πίοι Ἢ 
ἴῃ δοάςπι νοτῆι ρτὸ {το ὃς Ὁ] 5 ἀριμά οηάεηι; πᾶ βάτος 
πῶ στάντος ἕωρ ἐκ ἐγώ; αιτο Ρτορτοίῃ 5 αὐ νοὶ ἤδητῖϑ Ὑδῖ 
ερο ὃ “ὦ κῦχθες νϊ τογγάτιμτι ὃ 4110 ὃ τὰ ἐγρών . ἩΟΠΊΟΠΙ 
πὸ τύχος ὄςκε, χιιο ἰπ ἴτα οἴ 5οΡΗ. π'ὃ φύγω, Ειιτὶρ πὸ φοΡ 
«ῇ ἔς, ΑΥἸΠ ΟΡ Δ. τὴ 

Τελυζοΐτειρα γῆντοντα πιατοτιιπι στ χ ΕἸ πλ.1], γυ θη χϑονὶ Φ 
βοτείρη,ϊ. πὰ πολλὺς πρεφόσῃ, ᾿ξ 

ΤΙελυγώλακτος, πλοἶτο αξὲς ἀρ ηἀλη5,1: Ἐρῖοτ. ᾿ 
Πολυέλικτος αὐνὰν; πα 1Πὶ ἃς τετηριις αιοά ἴπρα γοἰ τα » ἐπα τον, 

νοϊαδῖ]6. Νοῦη. ; 

Πελυΐτηρφο, ν ΘΓ 5.4 πη οἴ οἱἀετη. 
ΤΙελυκαῤίων Θ. οἴφις οἴη ΕρῚΡ.4ς ῃγάτα Ητγοι]ς. 
Πελυμέλασρίο αὐλὴ αυῖα αττῖο ἀαυρ]ο ρταα τα, ΝΟπΠα. ᾿ς 
ΤΓολυμεγιλο, οἱ κὸ ἧς Ροττλ  Χτιι5» ὃς τη εἰς τηϊχτιο»ΓοΠ ας γ1πὶ Ἐρ 

δταπιιηαῦ, 
Τπελυοί δδις, οντος, τλ ἔτι πὶ ἐς πτατιι5. ΝΟΠπη. 
Πελυτοί τας, ΠΟΙ 16.5.10 Ἐρὶρ. 
Πελυτενὴς, πη τι πὶ ρου γοίχα5, ἱοπγ ἀς ἤτι οτδΐ5. 
Ποιὲ «ποδὸς, ρο5.1π ν᾽ Ὅσατῖιι, ὦ πεὶς [ο] πὶ. πε σοϊποίάας οαπιιαιι 

Ρτο υἱοὶ 5 ἱπαφιῖς Θατα, ἐπ θ0Α]1 παδὲ παν νον - 
Δ 
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πρ 
ν 

ποσὶ νὴ ποι, Εοτποτ. αὐαὶ πόδα, Γοῖτο : νης αὐαποδέξειν κἡ αἰα - 
τ14. ς 9 Τιωῦ υἱρ γδ αὔ' ὄλυμιπόν δὲ πόσες φέρον : ντ ἀρὰ 

ιο τὸ Μςτὶ ροάοθειρρ!ς ξογαητ: αιιΐα ρεάς5 ἔσταης 
ἴδητος. Ἐκ οὔθ᾽ ποδων ἐς πίω) κεραλίω, ἃ ροάϊδιις νίημς αὐ 

τ Αγ πορβαπος ἴῃ ΡΙατο. Αἴκους ποίνεω, εἰς ἐγὼ τεὶ ράγματα 
ποδὼν ἐς τίω κεφαλίῳ σοὶ πτέντ᾿ ἐρώ, νθὶ Οὐοηγΐςσιις. ἰός ἴῃ 
τίο ογάϊης ὃς ργαροίϊοτο : ἀοδιυῖς ουΐαν ἀἴςσοτγοντ αρά 

τ Πα 4 ψ, ἐς στ όδας ἐκ κεφαλὴ ςγἡ σαρίτο ναι δὰ ροάς5.Ετ 
τα Βιιοο], Κ μ᾽ ἀπὸ ταῦ κεφαλαξ ποτὶ τὼ παοδὲ σονε χὲς εἴ. 

. Μοὰ οαρίτα νίαιις ροάο5 [υπγαιῖς [υπλΐης τοτιπι : δὲ ντα- 
Ηοτατίιαι)-ταῖος ἃ νογτίσς ρα σ ΠΥ Δ ἔπιο5. Ἐκ ποδὸς 

ογντ ἐδίωκεν αὐτὸν ὧν ποδὸς, ον ΗΠ Ἰσάγῃ.11.3. ΡοΪν - 
Ὁ το 4. ταῦτοι ἢ εἰπὼν ὅπη μελε το παρϑγίοιλε ἡ ϑεραπόυειν 

ὑδὸ ἁπασιν, ὡς ἐκ ποδὸς ἀκολυϑύσων «ρωὶ τοῖς πολεμίοις, Ηςς ἰοςιι- 

5. οὐτη!διι5 Ρτοσιγαγο σογρότα ἀςηῇοϊαιτ, νὰ Πηπιιηο π1α- 
ὁ Ποῖτος ὁ- νο(εἰσῖο ροτγίςομτιτιι5, Ἐκ πορὸς ται εἰξ. ρτοο 
οὐ ρεάς ςοἸΐϊατο. Αατεια ἐς. ποδὸς υὑπομιαυχ ήστεντες. ῬΟΪγ δὗχτις 

λοιπὸν ὁ σον ἐν. ποδὸς δῃτν ϑνηστεγ, ὨἸχὶς νεγὸ [10..3. Τότοις οἹ ἐκ 
αἰεὶ δευύαυιν ἔχων αὐτὸς εἵπετο κουτόπιν ἀν ο Προ ἱρ Ὸς5 ἃ τοῖ- 

ξορὶ 5 ᾿πί αιμιτις εἴ, ΡτῸ 4110 οτίατη ἀἰοῖσιν ἐκ πο- 
Ο αὐ ΓΗΔ σατη.Ο3 ἐκ ποδών σωυᾳκολαϑεων αὐ ιθῖφ) σιιυεῖςπι 

υσιν εἰς τὸ τοῖχΘ-γἐο5 νοὶ ἰ5 ἸηΓεαλτιις ΟΕΝ οα ἀἰΓ. 
Πρηἰ σατο κ᾽ πόδας, ἀς ηι0 ἱπέτά, Τ Πςοοτῖς. ὃς ἐμ ποδὸς 
ἸΠ σον. ν ἐπ ρῖο. Εχ ποδὼν οτίαπι ΡΓῸ ἐκασοδὼν : νἱ ἐς 

ἃ [ἀρουλι5. Ἐκ δυοῖν «οὐδοῖν καταφδύγειν, ἀποῦιις Ροεἰϊ 
'σοτο: Πο εἰς Πιπηπιο σοπᾶτιι ὃς ςε[ ετίτατα ἀἸοίτιγ. Ατὶ- 

Ἰάος ἴῃ Ραπατῆ θυ. κωταφδύγειν 6) πίω; «τόλιν, ὥσπερ ἐκ δυοῖν «ποδοῖν 
τἀληϑώς, ΑΤἸ ΟΡ μα π,ῖπ Αἰ. Ανεπόμεῶν ἐκ τῆς ποετρίδος ἀμφοῖν 
υδοῖν, Ε ρατγῖα νττόσιις ἀοιιο δυιίπγις ρος. Ηος ἤιπηρτιι ἃ 

: παιτππιγῴς Ζι0 ̓μξγά, Ἐκτὸς ἔχέν αοδει, Ἔχ ΟΥτο πη ἀτήιις 
τοπι εἰς πθς δοηὶ Ππ6 πια]1. νηής πωρριμμακώς αἀἰςλ τη, 

«αὐλή πόσας ἔ χα, χττα [ιπτῖτπὶ ροάος Βαθοτς : ρτγο ἱπιπιιπὲ 
οτῖςα 1. Ἔχττα ἀστή πιοπ ἄτας ἀἸ σαπὶ σοπ ξίτατιιπη οἵς, 
τις ἴα ΡΙτ ἰ15 Ἀγ ΠηΠῸ 4. φαντὲ δ)᾿ ἐἰ μὴν τοῦτ᾽ αὐμαρώτειτον 5. κοι 

“νώσκοντ᾽ αἰώγκαι ἐκτὸς ἐχάν πόδα, ΑἸπητ ἀιτο ην πος πηαχὶπιὸ 
το ὅς ταο  Ἔ(ἰ [Ππυιιπν οἰΤονοιπι αι μσποίζα ποτίτ, δ 115 [πὶ 
ἀποπὶ πεσοίπτατο οχοϊια]. Πς δο οἱ Ργο θεηοίαγι5 ζθοηο- 

σητγαγία τοροπαητηγ. ϑορμοοίοβ ἴῃ ΓΒ οέξετο ν - -καν 
τὼ ον ἧς ττως αὖ ἐκτὸς κλαωμείτων ἔχοις πόδε, (δ ητῶτια Ϊπ 

ἢ πυδη (του ἰονγαίϊο οχ ρεγ5 ἤς Ἰῃ ἔογτιπι}. Εν «ποσὶν» ντ τεὶ 
σλναιι8 ἰἸητ αητο ρῬοάες. Πεγοι, Εἰιτογρο, τὶ ἐν «σοσύ αὐτέων ε- 

ὀῶσο ἔτι ἐς ἐμούτπναῦι5 {πατιιάτιιπι αἷς ν [45 δὰ ἤμιπι ν -- 
πιραῖς ΕΠ ἰάσοητος αα ρος. ΡΒ οἰξτασιις Ἰη ΡΒΟσα]- 

δήβεις ἢ πεῖ, μετέωφέςε τε νὴ υὑτὸρ' πτῶντα ταὶ ἐν ποσί ; ΟΥ0 τοηήϊς 
εἰατιιο,ροήτάσιις ἀπτο με 465 οὐπηΐα τ Π]ρης ὃ γε Οἰ- 
ἱχιτ 3.4. Οτατογειϑοησοα ἰη Αἔτπα. 
πὶ 411: πΠηοττα [5 ἴρος οἴ, 185 ἀπο πτῖ πιά], 

Ἱ ἸΟῸΙ5 ἐγγάητοπὶ γόρ πο ΡΟ] τότε γε], 
ταπι Οριι5 ἀπτο Ρο 65 τγᾶηῇτο, ὃς ρογάοτς [όρηςβ, 

4ιο4 γ.ἐς ΠὨταΐπαῖ. 
οὐ εἰ Δητε ροάες,ποτιο ἔροξξατ: καἶ [Ογζάτιιγ ρία ρα. 

σὶ οτίαπι ἀἸσιιητατοἰαἰπαατία, ρ γᾶ δητία, ημα ἴῃ σοη ροίειι 
Ὁ {πητ, ταὶ ἐγίιῷ. ῬΊ να τὶ 5. τοῖς ἐν ποσὶν. ὀκλαυϑύω, ΤΩ τα ῃτῖθι}5 
ἐς ἐπυρεάϊεις ἔϊπι, Επτὶρι4ς5 Αμάτομι. -- τοὶέν «τοσὶν ὑκ 

χζω, καὶ λογίζομαι κακεὶ, [ἃ ρες(οητία ἀταε λητὸ ροάο5 πλὰ 
τις σου πάεγο Ἄταε Ρογρεπάο ΡΙμάλτις ᾿π Ῥυτῃ. τὸ δ), 

σί μοι ἴτω πρέ χαν»ἰὰ αιιοΐ α(οίξ ργοσοάατ. [Π]σαηκατ ετίατη 
οσὶ ΟΡ τᾶς, να] σατῖας αἰ ἐλα ὃς ν 1118. Γαιοίδηιι5 ἴῃ Ρίξιι- 

ορ τα οχ Ρίατοπο ἴῃ ΤΠ εφτετο, ἀἸΧῖτ 5 Κ τοὶ κοινὰ ταῦτα κὴ 
οσὶὴν ὠγνοων,Ἰ 4 οἷς, ῃςς ργοτγῖτα ἀτάιια νυ] βατῖα 1ρ ΠούΔη5. 

Ἰοτεῖ. 2. Ῥο Ἰτίσοτ. οι «ἴδ ἐν σσυσὲ κἡ εικρων, «υϑρσκρρύοντες δηρῇ- 
ἐν σοσὶ ρτο οὐ ̓ ατα οοςαήοης αἰἰαυαηάο Ροπίτιιτ. Ἐπὶ πό- 
ΠΤ). Ετντ ἀϊοῖτ Οὐ πε ΠἸαπιιδουοξοτγο Ῥεάςαν,ἱά εἴϊ, αὐα 
ζειν,τεβεέϊοεγε ρεάοιη, Οατα]. γερότγτατο ροάςπ1» δὲ Ρεάεπι 

δρτϊ πιόγος Ψ Ἴγσὶ]. ὃς γειιοσαγα Ρεάςαι: Οὐπαῖιι8. γέττετο 
:πο Χεπορ. ὅ)) πόδ αἰώγειν. ΑΤΊ [14 δ} «σόδο, αἰα χωρίσα. 

χη Ὁ3ῃ πόδα δι) ϑιὲ ὁ πίσω χωρεῖν, το ὃς ἐρχεῶτῳ ἀϊοίτιιτ. Χε- 
ἤθη Ῥα 4.3. πειρνηίσησεν δὲ πόδε αὐαΐγειν ὕξω βίλοις: αἷτ Ογτ 

ε ογάϊποςτεῖ ὸ αδάποί»Ἔχτγα το]! Ἰφέξαπι. Ὀΐχεται Τάς πὶ 

λίωικεῖν, Οἱ 3. Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ στῆ «πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο. 
πιεζουδυοι αὐεχώρηστιν δ): πόδε. οαπὶ δἀτηοάμπι Ργοπηεγοη- 

ροίςπι τεΐεγγο δέτεσίρετε ἴα ςςερεγιητ. ΓΠΟἾ 4 ΠῈ15 Σκυϑη.δζ 
σφροίσος, ΕὐΘιὸ οἰξιὼν τῇς οἰκίας 6) π ὁδα αἰαςρέφει; ἃ νοἤιρίο 

Πιιοττὶς ἡτοτ. ΡΟΪ γ τς ἰἰδτο [Ἐσαπάο 9 Οὐχ ὑπολεεπομᾶν Θ’ τὸ- 
»ρὸς αἰαὶ 55) ανόδει πῶς ασειροῖς αὐαχιίρησιν, πα το ΠηΠπθης ἰο- 

ὉΒοττιϊϑιιβ αι γεσορταπι. Ε πὶ σοδων»ἶπ ρεάςς » ρεάϊθις 
ἰτεπάοατηης ἱππίτοπάοιντ ἀριιὰ Ατἰίτοιε!. διλοτ. Αμίπηαὶ. 

ἴδτο ς. ὅθὲ «τοδιωνὁ χόύει, ρεάϊδιις ᾿πΠΙτεη 40 Τοῖτ. Καππὸπηο- 
ἐς βάσιν, ρεἀετοητί πη: ()υοα ἃ δι1144 τοξοττιιτ, θη οἥνδ καὶ μικρὸν τὶ 

᾿ὄντῶν κὰ 5) τέχνίω νὰ αὴ ἐϑρόως. Κατὰ πρδαραάατίπ).Ρ]], 
Ξεχρ πύδα γεὶ 7) πόσεις ἐἱπεϑεη ἴσπα ραάτιπι [δαμ Οἰιϊά.ν ο{|- 
᾿Υλ αἰτοτῖτς Πιδίςχαὶ, ντ βεγὲ ρος ροάοπι ργοπιατ ΡΊατο 11. ςρ. 
᾿ιζδόλοις δ᾽ ὅθετησευ μασιν ἑπετω χ7' πόδα κριτηλείας ὅδησηευμρτε; 
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14 οἰτ,πιογοῖς αἰτοπ) φαἀιτογία αγϑ σαι ροηΐα δι ἰηΠίτοτία ργο- 
Χἰριὸ Πιδίς ιυίτετ, ἰα οἱ, ἱπυηοα τὸ νφαΐτ τγαδϊαπάα, Χοεπορ" 
ἄἀενοηας, ϑηρατέθ. καὶ χἴ᾽ πόδεις, ὥσπερ ὁ λαγώς, δὶς ὁ. νοίιρίο 8 - 
[εαυὶ αἸοῖς ΡΙια ον οἰδπερ ἰς σοι χυὶ, Οἱςοτο, Πξυνίαπιις ἐς ςὅ- 
ΡοΙττ, Ὀϊροίε. 5.17. ΝῊΠ ταητιπὶ ΠῚ νοἰ τς φαβ ἴῃ ΟΥᾶι ΠῚ νΟςο ΠῚ 
τγδῃεξογτηατς ἢιρ σοάοτη οτάϊης γφάσιις σοίςαιοητία» ιν αιια 
δέ γοςο5 Ἀοπιαης: Ροίτα ἤιης :ος αιιοι Οταοὶ χτ' πόσα ἀἰ- 
οιιης, Εἶος ἴῃ Ιοςο ἀἰχ! οι Οἰςογο, Α ἀ νογδαΐη, χιιοί Πιτιςδ- 
(αϊτιις νο]ῖς ἰαπιοῦο, Βατῆτις ΧοΠορΡ ἢ. Ραα, ὅτι 3 τάχυ ἐφόυ- 
ῥ᾽ ϑείη δνγας κέλας εἶχες ὕπητετηδϑυ μῆμας τρὸς τὸ ΧΤ' «αόδας αἱρεῖν, [14- 
ΤΙ} ἀπ Γ6 ΠῚ} Γοροττο ἰσροσο 5 Πἰ πηέγιι πὶ αἰ τας σαης5 μΒαῦοθας ἴπ- 
Πεμέϊας Δα ςοιηίθι5 Το αι ομ ἀπ ιη»ςαρ!ομαίϊπηηης ὁ νς Πιρίο,ᾷ 
οἰ, σευμτόμως» Ὑ Πϊιον ἃ χ᾽ πό δος αὐ δ᾽ ἱέναι, ΘΟτα τη νοΠιρι 5 ἐηῇ- 
ἴξεγς, ΑὙἸ Ια. ΚΡ πόδας τῆς μοχης τρρῆλϑον. ςτοίοι, Τοει Ρἤςἢ. 
ἐουρων ἢ ἤδη ἐν χίῳ χὰ πόϑας ἐλυηλύϑεε πἴρσφων ἵππίθ- «’ονλὴ δυακαυσει 
«ὧϑ σστύονας, οἰἱπὶ ἴλη ἴῃ ΟἸτο εΠ΄ςατ, Ῥογίαγιναι πχαΐτιις ςαμῖτα- 
τιις5 ἃςος [Πτ2}}1ος νοἴτἰρ 5 Ρογίςαιατιις, [46 πὶ δ το 53.τταΠατὰ 
αἰχίτ,τῇ Ὁ. χὰ πόδας ἡμέρᾳ, ροίζοτο; ἰ( οἴἢ, ΤἸυΠδαιιςητῖ. Οἷλω 
«οδὲ τοῖο ρεάς νοΐ οπιηὶ.ἰε οἴ, Οπτηὶ σοπᾶτιι, ὅλῃ δι ἰμᾳ ςεἱά. 
(υπτη}.1η{τῖτ, Οτας. Πδ.12. ττασιῖς ἀῃ Εἰς αξξιοαΐθιις ὁπιηὶ (ντ 
ἀστΊςο]α: ἀϊοιιητ)ροάς Παηάτιτι οἴ, Τα «πούδὸςιντ τὸ πτὲρ πο-- 
«δὸς αἰςσίτα τ ργαΓση5 Πξατι5.9 Βιιπηαη γῖτα σοπάϊτίο. Ῥιηάαγις 
πυϑίων γυλϑὴ ταῦ ἐοικότα περ δαιμόνων κα ς-δὐφοῖν ϑνατῶς φρεσὶ, γνόν- 

ταῖς τὸ πε “οδὸ φοοΐας ἐσ μὴ μοίρας, ἰά εἴ, Ποσοῖ Ῥεῖοτς ἃ Π115 μιι- 
Πηλῃ 5 ἀΠ1Π}18 ΠΟ ΠΕ ΘΠ] Ὠτία 5 αἰ πηαάιιογτοητῖος 14 αιοά ργα- 
ἴξπϑ5 οἴ, ϑὲ φιοά ἤτ ἔαγιιαν ποίζγιτι., Τιαρᾷ ποδὲ, αιιὸα ἰη- 
ἴα ἱπηιῃἸηέταιις. Ν1ἀς Εταίαι, τη Ργοιιοῦθ. Απτο ρεάος. Παρ 
ποστ ἰτχτα ροήςς, ἀξ γε ργσρίπαμια, ντ ἐν ποσὶ, 14 εξ ἀητὸ Ροάς5. 
Ριπάλτγιιδ, Ολυμπίων εἰ, Οἱ ἀντί ποὶρ ποσὲ α᾿ εν φαϑη 5 Ργορέταχιν 
δάες 16 ς διιῖς οἰξοηε τ, ΗΟπτοῖ.τγδΠατὸ ἀἰχὶν Π|46.6. Ταῤ-- 
στιν πε σι ἢ) πταραὶ ποσὶ κά ππεσε ϑυμὸς » ἜΧΤΟΓΓΙΓΙ» ἃς Οτηπίθι5 ἴῃ 

ΡΕάες ἀςἰαρίες εἰξ ἀπ πιιι5914 εἴς, ἴῃ το ργαίεπεὶ σοηςίάττ απὶς 
ΠΊΙ5. Τίαρα πϑδεο σοἠτ] πιὰ νοΠιρσίο πη ργοσηρτα, παραυ- 
τίκακἱ!ςο ὄν ϑέως, 5ορ ποοῖςς ̓π ΡΒ] οέξ, πολυ αἰδοὶ πόδα κραίτθ: 
ἔξνυτα) ὃ- ν (το 10 πηλϑηάτη ΡοΟϊρη τί ΟΡ τὶπετ. ἴῃ 4ιιο Πρηλῇ- 
ὅλτιι (ἴςογο δὲ διιοζοη. ἀϊσαητν πὰ πιᾶπιι 9: νοὶ ντ 411} Ιορτιητ, 
[Ὁ πιάπιιπι, ΡΟ νι ἀς αἰ οἰς Ἰοαπεης 116. τ. Οντως γκρ εἰσιν 
ὅτοι αὐδῳπλήσιοι ταῖς 67) εἶ εἰ ξωκίων ψήφοις, ὀκεῖναι τε γδ Χ7 τί τοῦ 
Φνοίζοντος βέλησιν αὔτι χοιλκοιιῦ κ᾿ «παιραυπίχος τάλαντον ἐχύεσιν, οἵ τὲ 

«ει ταὶ αὐλαὶ χ᾽ τὸ τοῦ βασιλέως νϑῦ μαι μια καίθκοι  ᾧ αϑοοὶ πόδας ἐλεει-. 
γοὴ γίγνονται, Ἐτ 4111} οἱ ἴα δ αατίνρ ΓΟ πατιὶ Γορ 55 ὁ. νοπίρίο πιῖ- 
{οτὶ (μη Γιυις 4, ὧν οὐρα πόδες οἵ ἔχλεγκοι,ιι85 τοάδγριιοτς ἴῃ ργῦ- 
Ῥτιι ει. Τάς, αὐδοὶ πόδα ἱσορία, ἴῃ ρτγοπτρτιι εἰξ μι ποτῖα, ΑἸ 
416 Ιοςἰ5 (Ὁ]οῖ νἤμνρᾶτς, αὐτὴ τοῦ ἐγίιὶ, πλησίον, ἐγίυϑεν, τς ργαίδπ- 
τιν χατὶ πη ὀυϑέως, Παρᾷ πύσδαις ριῸ ἐν ποσὲγν οἱ ὠρὸς ποδὸς, ἀητα 
εάες γε Του ησῖι5 αἰ Χ1ῖ. 
τῆλιις εἴς ἰἀρογογποη ιοά δῆτε ρεάες πιοδὸ οἵξ 
Μίάετς, [4 εὐίαση 1118 αιια: ἔαταγα ἔαης 
Ρτοίρίςετε. 

Οὐιοά ἱπηίγατιιγ Οἴςοτγο ἴπ οξῇς, ΡΙατο ἴῃ ὙΠποδτ, τὰ σ᾽ ὄμωροῦεν 
ἀυτί τὸ αἴ πόδας. Ἐΐατ 5 5 αὐεὶ “δ αϑορὶ πόσοις. κα “ἿΜ ἐν οφϑαλμοῖς: 
διαλέγει, Ἰ Πογογο ἀς 115 ας ας ἀητο ρος 5;8ς ἴῃ ΟοΕ}15 ρο- 
ἢτα Πιις οὐ οςμ]ο5. Περὶ πόδει, 4. ὦ ρεάσπι. ἤΠιις τ χταρα- 
ἄεαι, ἃ εἴπ ςοπιιοπίοπτον δὲ σστηοπτοτιντ ἱπάπιξξιι5 ΡΘα ςα]- 
ςοτῖς ἀρεῖ Ππιιι5. δ] αὐρότον σφο δρα,λιναιῖτ 5.114. εἰς πεὸὶ ὑποδη ματα 
τοῖς ποσί. Οἰτάτηιις πος ΡΙατοπ 5 (οαλὶςῖ, ἧς ἔτι μοι τὸ χοῖα πᾶτο 
αξῳὶ πόδα, ἘΠ αἴσει οτίδπι αἰδὲ ποδὸς, Ε]ς  γ οἢ.. αντὶ πὮ αδικοζόντως, [.- 

εἰαηιις δά ᾿πἀοίλεπι ἴθ τος ρεῦ πλιίτοβ οοπηραγὰ πτοπι, αὶ πῦ- 
δ δ σοι»κὶ ἐναΐγίελθ- ξβδ ,υιαάγατ ἴῃ τοὶ δς {τπ Ετιάηρο[ε15. ΤΓάφ πὶ 

ἂς νοςε δποφροίδος, Οὐ αἷθὲ πύδεὶ οὐμῦ τῷ τορέτῳ 7 εἰπέ μοι, ὄστοφραδει 
ὀγοροφόξζεθϑοι; ΑΠ ποη σοπαοηϊ τοῖς πλ!ἱν ταῖς ποξαυτιντι ἀρ ς"]4- 
τ Πρ ποδὸς, ὃς ὡϑὸ ποδών,λητο ροάοσ,ρτο ΡΘ ἴθ 115. ἐν ποσὶ 
ΓΝ πόδας. ΑΥἸΠΟΡἰ τε ποδὡν κείυϑυΘ. »Δῃτς Ρεάος ἰάσοῃ5 δρο- 

ἢτας. Ριπάατιις ἐπ Ἀγπιηο ν]τΟ Το 9. τοὶ ποδὸς αβέεον αἠεὶ χοῦ μα παν 
οπιης ιιοά δητς ρο ες ρτα[ἐπίαιις οἱ, ἔξιπρεγ ΡτΩΙ ΑΌΠ 5» 
14 εἴξ,ἴη ργοπιρτιι Ρίδξο 4.4ς ΒΕ ΘΡ. πείλαι ὦ μαχαίφεε φαινεται τεῦ 
ποδῶν οἷξ αῤχὴς κυλιν δεῖ λοι κὐ ἐν ὁ ορωῖμϑο ἐρ᾽ αὐτό, ἢ υϑυ κεταγελᾶ- 
ςύτατοι, ὥσπερ οἱ ἐν πῶς χερσιγἐ χοντες,ζητούσιν ἐνίοτε ὃ ἔχεσι, Ιαπά- 

ἄππι ὁ ξε!χονίάδταγ γαγίις ἀῆτο Ρο 465 γοἱ αἱ Π6ς ν᾽ άςθαπλις 
ΜΠῸΔ4,ὅκο. Ποιὸ ποδὲ,ςοἸ]ατο Ροάς. Ἐθτὶρίἀς5» -«ἰς ἐπαλλά- 

χβϑεὶς αοδὲ, αὐὴρ δ, ἐπ᾽ εὐοοὶ ςαὶ καρτερέί μεχμ.δῖς ΜΝ ΓΡῚ ἴα Μξπεῖ- 

ἄο,μοτγοῦ ρεάς Ρ65, ἀβηΠιίαιις νῖτο νἱγ. Ὑπὸ πύσδαι τίϑεῶσο 

οἴσραηξοτ ἀἰοἰτιιτρ το ὀλιγαρεῖν, 14 εἴτ ,οοητεπηποτο ὃς ἀρογπα- 
τὶ, τὸ δυτελίξειν,ντ ἃς ν τι] ρ ὁ ἀἰοἾτλ1155 Πλοιεγ [τς ἰο μά. ῬΙμτατ- 

εἶς σοηῖγᾷ ἘΡΙσυταπι» ταὶ μῆν ϑεμισοκλέοις κ μιλτιάδου ὠρᾷξεις 
ὐπὸ πύδεις τιϑειῆύε κα χοτευτελίζοντος 5 Ὑ ΒΟ ΠΊ τΟΟΙῚς ὅς ΜΙἸτι 15 

τος σοίξας ςαϊσαπτς ἀτα11ς Ἔχτοηϊδηζο.ἀ ἤοη Πλΐηιι5 εἰεραπτος 

Τατιαὶ ἱπιϊταπτεγρδίσιητ εηῖπι ἴῃ Βαπς [οπίιπιν {ἰίοοτς ρα - 

ἀϊδιις : ὃς (Ὁ ρεάϊθιι5 εἴϊςε αἱ φοϊἀ, φιιοὰ σοπτομιρτιπι πες 1Π 

Βοποτο οἴ. Ψ γρ}].3.Οεοτρ. ἧς 
Αἴαιις ΠΊΟτΙΙ5 ΟΠ Π65 ὃς Ἰποχοταθ το ατιιτα ᾿ “1: 
φιδίοοῖς ρεάϊθιισοτερίτάπιαας Αοἰιοτοητῖς αδὶ Ταιογεῖλιθ,. 

1ηἴ0. ῥυὰ ἘΞ ΚΑ ἄρτο σὰ ραν γν "ὴ 



Σ2 εν 
Ἐπ οαρί τς Γαπιπηὶ ρτατοἴαλτιπι ᾿ΔΠ σας στα τιπι 
δ ρ φάρα νοὐσὶ σπτάροιιπι προῦαῖ λοπότοπλ.. 

χερσὶ εὶ σοσὶ φιΐα ἀρ αἱ ἤςοτ,ν!άς ἴῃ ἀϊξείοπε Χείρ. 
οἷς χά τοδιν,Δηταιη Ρεά σιις ναΐοτ, φιδητιπὶ ροΐοίς οὄπεα- 

ἀοτοναιαοῖδιις ρει δάίαηιιο πιο οπιηῖθιι5 ποτα 5. τά εἢ, οὐπὶ 
{υάῖο ἀταις σοηδτιι. ϑοσγᾶτοϑ ἴῃ ῬΙατοηὶς σοτγρὶα τα ἰοαιοης 
ταάιοίταγ » Ξαφρφσιωκ μὴ! δεωκτέον χὺ ἀσγευτέον, ἐκολάσίαν ἢ φθυκ - 
τέον αἷς ἔχά ποϑὼν ἔχας Θ- ἠμδ!!, Ὑ απιροτδητίιν φάει [ςξξατὶ 
δίηις οχοιοῦτα ἐοπιιθαίτ : σοπτιὰ» ἰητοπι ρογαηγίαπι, ἔαροτε 
ἀπιδατιπι υϊίαις ποίτγίιη ρΡεαΐθιις να] οτ, Ποιὸ ἀα αἰϊα τγαη 
Ἰαταιπη»ντ σοῖς αὐτὶ τοῦ «ποδεών, ν᾽ἀ 5 τα ἀϊξξο πο Ποσδεὼν, ὃζ Πόϑὲς. 
τιοιὲ Ἰατογάτιπι ἀϊοίτιγ πιὸ πτὶς γα χ ἄτας ἔπη}. ἀσώρεια . 

τούϊχατον κα κατώτατον τοῦ ὄρφις μέρος. 144... ὑπαὶ πόα νείατον ἴδης. 
ΕἘὶ Πα... πόδες πολυπίδακος δας Καὶ κορυφαί, Ποις τραπέζης, 

Ῥ65 πιςηία ΑὐΠπορἤδης5, - - τράπεζαν ἡμῖν φέρε Τρεῖς πόδες ἤχρυ- 
σαν. Ομ ά, Μειαη1.8. 

-αποπία: [οἀ ἐγας ΡῈ 5 τοΎτιΠ5 ᾿ΠΊραΓ. 
Τοοίϊτ πιο ἔτος πιοπίαᾳ (αρῖηλ ρο4ε8. 

Ψψιάς Τρρπέζα, ποιὸ, ταθηιτα Ζυδτιιοῦ ραϊπιοτιιπι, Ηθτο- 
οἄοτ. 16.5.8 ς Τπτογρ. Ηεοα!, ρος [νατεηίϑοντ ΡΊΤαἴο [1 .1Ὁ. σ4.1. 
ποιὶ, γεἰτιρ πιο εἰ εῦχνθο, Τ᾽ πον 4, Ποις, ἴῃ παιιὶ Εις 
410 γο πὶ τε αἴτιιτ ταῖς ἰάχάτιγ: Δ! ΠΠ σάτιιγ αἱ π1α}} ράττεπι 
ἵπιαην 14 οἴ, ρεάεπιον πάς δύ ποπΊϑη τγαχίτυρο5 ΘΉΪΠΊ ν ΟσατιΓ. 
ΨΊΥΡΊ!. Αὐ πεῖ ά. ςΟ πὰ ΟΠπΊη65 ἔεοόγο ρεάξαι 1« ο᾿ πόδῖαν. 1π- 
αιθς 86: α15. 50 ΡΒ οοΪς5 π᾿ Απτίροπα, ὕτως ἢ ναοὶ ὅτις ἐδιρατιὴς» 
πόδα τείνας υὑτ εἰκει μυδὲν ὑπτίοις γᾷ τ Στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασι 
γαυ πλλεταιγί!ς ὃς σι ογηᾶτου αδυ155 το! 46 η5 ρει 5 (απ η- 
1] γοπαἰτεῖτ, 1 ΠῚ ρατα πτοχ τγαίσο, νοΐ σατίπαν ἱπτις ἰταγ να- 
ἀτ5 ρογ πιατὶ5. Ἐπτίρι4ος ἴῃ Οτείξς.. Καὶ ναῦς γδ ἐντα ϑεῖσω τοῦς 
βίαν ποδὶ ἔζα ψεν. ἔφη “7. αὔϑες ἰω χαλξ πόδα, Ας νὶ οἴτατο πγεΓρ τα Γ 
τατὶβ ροἀς: Ελάἀέπηαιιο,[ γι [ετῖ5 [τ 0115 πλαιιοτ, Ττογρτοβ Δ - 
ῬΟΠομἢ) αδοά!] αδτοὸ 3,ἔιηος ν ΟΠ 1,14 εξ, χαάλογιιφητοβ9 ν αἱ]- 
φόσις εαϑίος, ἰὴ ττῖα σολογα αἰ! ἀἸτταῦ σπίτι ἀοττυ αἴτην ἴδ γο 
Πι1, ὃς νΟσΔΠτῊΓ μεσουρίαι αὐ ἱπτεπάτταν ντγίπις χὰ ρτογαυην 
δι Πιὰς τρότονοια ας σοπιιουτίτα τ ἀζ αχαταγοίνὶ χὴν χα’ τας γωνίας, 
μι λησι!! ὁ 558ζ ΔἸ σιαθ τι πόσος, ὅζι αῦτα μος τορότοσδες. Ὁ πο (δα ἢ 
ἀϊχὶς Ρ]Ιαΐ τις {δι 2. σρ.47.{ Ὡς ν δίισαπην οπτὶ8 1η σοπτγατ 

παυΐσαταγ ρτο  ατίς ροάτθιις,ν τ ποέξα ρΙογαησης νεῖ σοισιιτ- 
ταις Ταπιεη ργὸ νοο ρος ἐτίατῃ εὐντ: γί ἀοτις Οατιῖ- 
[5 εὐππὶ αἷτ 
τ-ντσαπαας Πιρῖτοῦ 
δίπλα! (οσαηάτι5 τη οἰ ἀΠ{6τ ἴῃ Ροάςπν. 
τοηλ 5. Ὀἴαιιτιι5 ἴῃ Μοολι}. 

Αἰογιαατοτονμως (α]τἰς παταΐος ρα άς5, 
Ἐρὸ γοιὸ ηδιιλίος ροάς5,γιιάςητο5 κ ἐδ πϑύνις νεὸς ἴητο! ΠΠσοῖντ 
δριμὶ Ἐοσηογιτη Οὐ [{ ἐνὰν δγ᾿ υὐεῦρ ας τέ, κοίλοις τέ, πόδας « ἐνέδη- 
σενὲν αὐτὸ, παρ Πσταις ρει 68, διηέίηιις σταπέίαηις ται ἰοητοσ. 
Ποιὲ ρΙΟ ο0 ἡ ( ο[δ πηδείλιον κὶ οἵαξ, οὐ δ ογηδοι!πι,οἼλιπι5 ἢ - 

Ῥτοροττ. 1.4. 
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τ τοπιο. ΡῬΙη ατις ἴῃ 6. ΝΟΠΊαοτα ΠῚ, Τὸ 2. πτὰρ πο δὲ ναὸς ἑλιασο- 
μϑοον ἀεὶ κυμάτων χέγεται παντὶ κ(φόλισ᾽α δὸν εἶν θυμόν, αἷτ ΟἴΓΟΙΠΒ τὸ- 
της πὶ σοπιπτοῖος ἈΠπιέξιι5. πηαχταγὸ ἀα τ Δ τα πὶ Δα ΠΊΟς 
ςοπιμχοπογο Ογ {{κ, αἹεὶ γδ πόσει νηὲς ἐνώμαν, [ὈΠγΡ ΕΓ οηἱπῚ ἱρίς 
Ῥεάσαι τεβεὶ γατί ον ογτῖς ΤΟ σἢ Οα πιογαγίπις νἴν νυγ ας Ππ 
δια ρου εἰ Πππαπ9: (οἱ οροὸ οἰδυῇ Ἰπτοτργοτοῦ, ηος αἰίτογ [ο ας 
ἀσοῖρὶ ροτοιε σας ἀοθοτ. Γατογρ ας πόδες νηὸς. 110) τὸν μεταγῶ - 
γν τοῦ κίτατος καλων:" τὸ σὴ Πάλιον : νττίια]ις νεγὰὲ Πσῃ!ῆσατ : 8τ 
Ῥοίζογίου ᾿πτογργεταγῖο ᾿νῖιι5 εἴ ἰοοῖ. Ετας ὃς οἀϊξεῦ αιιο- 
Ῥίαιη ὁ σϑιὶ,ηιο Ἰοπσ 5, ντ ἀρρᾶτεσ ρογῖο 5 σοῃ[ἴαπ5 5 σοη- 
τοῦτα σοητἰπιιατάαιςε νοςςς ὃ ν πὸ 4.{ρίτῖτι ἃ ργάσσοης γοοῖτα- 
Ῥαταγοντ οἰξοπάτε σα] πη. ΕρΙάσι,.[10. δ, κῳϑοορ οἱ κήρυκες ὅταν 
τὸν λεγὸ μῆνον πθόεν ἐκκραζασι, ὅζο. 

ΤΙου ργο ποιώ, 

ποώδης. ον Βοίας ΡΙΤα. που δις Οο᾽ απλοὶ ποωσες χρώμα, χογ {τις 
ςοἴον. ΡΙΙπ. ἢν τἀ 15 ἃς ᾿νογθεις ΡΊδιιτο. 

τηοῴγμια τος, τὸ, 65. ρεΙ59[αξειιπη οδαία ἀροιάα, οβἤοίμπι, ὁ δῆμος 
μετέζαννε τίου) ἐϑιῆτα » αρᾷγμα γρομῆνον 53) τάςς μεγεέλαης γὴ δημοσίας 

συμφορῶς,ν εἴτετα ΡΦρι 5. πη ταν τ) 4015 γος βου [Ο] τ τη ἀτὰ- 

σαῖς ρα δ ΠΟ ΤΠπ|ς σα! χπλίτατθιι5. ΡΙ ατᾶγο, ἴῃ (ΔΙ 110. ἐϑὲν πρὰ- 
γα εἴ} Β}} ΟΡ δεῖς, ογοος ΡΙατο πη Αροϊορὶα, τὸ σὸν τί 
ὄξι πρῴ γμα; 14 ἔς ΟἹ ΠΕλὸν 6] το ἃ τυλπῖ πη οἰΈ ΠΥ πι18} 4185 τα εἴ 
ῬτοξοΠτοξαιιοκ τιιιη ἸΏ ΓΕἸτατι ΠΆΡΤ ἄςαι Ερ1. 2. ζητεῖν τὸ πορῷ- 
γμα τί τὸ ἐμόν ὅδε. αιιστοτο {το οἴϊος πτοὶ ΟΕ οἰ] πλιιπι185 Πα: 
πιραο οι ρτοξς ο πράγμα γγνναῖον ποεύσω, ΑΥ Το Ρ να. αῤγαλέον 
φρᾷ μι, Ἰἀουη ορᾷ)μα χαλεπὸν. Ὠο ΠΟΙ ΈΠ οη. Πρρέγμιατει μετέωρᾳ, 
Πιθίτπτος τος ὃς σα εἴτο5. ΑὙ ΠΡ Δ, πραΐγμμα πε κὐ ὡρῴξεις 5) ΓῈ5 
ὃζ ἀξεϊοποςΡίατο ἀς Το πραγμάτων τρθς ἰϑ ιμαίοις μετέχ», το- 

τῖσαι αἰ Ατμοπίοαίδ5 τγα που για πὶ ἤππὰ ραττῖσορ9. Τ μιιογ 14, 
ἿΦ πραγμάτων διαίρεσις » ΤατοΓρυ ΑΡμτιοπ. Αἰνάν πραγμείτων, 
Ῥοπιο τ οπ. οὐδ, πα} Π1 τοδιις ροίτ5. Ἐπὶ ραγμοίτων ἐξ), τ 5 
ἀρστοί, γοδιις ἐποιιπηθογς, ὡρῴγμασι, ποιή μρισι, ὙΠ ΟΡ γαη. 
Τιράώγματα ἴῃ τπαίἀπὶ ρασῖδπιν ντ]ρ ὁ ἀἸ οἰ Πγ115 [α{οἰρογίοε: νἱάς Α- 
τι τορπαη. πη ΡΊΙατο. ΕΠ δαΐπι ετἰαπ τορᾷγμπ δυσί έρεια πιο ε{1|1. 
γὲ ποροτία"ιατι πὸ, ὄχλησις, ὈΙΑτο ἴῃ 5 Υ προ ,ἐ δὲν τορᾷῷχμα 5 ΠἾ}1] 

πραγματεία ας, ἡγαοσοτίατῖο ΟἰςοΥ. τας ἔουθη Πογαδιοῦσαῖ 

Ποχγαατεύομαι, μι. δὐσομα!» πιόυμωγ πο σοτίιπι οδςο Οἱςογο 

ΠΡ 
εἰ ἱποοστλο δὶ ὃς πλοία. Πραΐῆσας ετῖαπι ἔποῖπας ἴη: 
Ἰατὰ ράγτςπε ὀνρυξάτου τρφνγμαἐ πόλεως ἔργον, ἐδὲ χρησων αὐ 
διεαιρῴ Πεῶνε, ς πγο {ἐν τῷ τϑδὰ ς-εφ α[»κ, ὁ δὲν ὅδ: μοι τρᾷγμα 

ΠΙΒῚ] τα] τοοιιιη εἰς πεσοτὶ]. Γ πιο ίτίπιρτο Οὐοτοιμα, διορμινυὶ 
γίϑ» μηδὲν δῇ) σοι κὶ φιλίκσπτῳ πτρργ μα} 1} τα ΡΒΙΠρρὶ ϑτατι αἱ Υ 

του ΟΠ ΠῚ 10 Π181] οἴδοτ περ οτὶ])νἃ ιιο π1}}} ἤρογατος Δι 
οἱξ μηδὲν ὅδι σοι πρᾶγμα κυπειάδει. Πρῴγμα πραήεις, ἴτοη 
ἀοτο,ποροτίπι ξασε!ζευς, αοογμα τα στρα Πουῖν ἑαυτοῖς 
Ρ᾿(ειρτίοτ τάς ποάης. Ἐἰχέν αριίγματε 9 ἀρ [Λιςίδη,ς 
το] ε Πὰς. Οσοι!ρατῖγ) πάθογο ἀἹ ΕΗ οι τατε5. ἴῃ ταν, 
ξατίρατι, Χεπορ.α ΟΈσοι. Παρέχέν «πράγματα, ποσοτὶ Ε 
το] οτίαπι οχ αἰ ϊρεσο Γιςίαῃ, τί δέ μοι παρέχές ἀτραγματα; Τ 
γματα, ἡ πολιτεία ἰχος οἰδεῖ ρα τεῖ ρ! ! σα: Δἀ πιϊπὶ ταιΐο 
τοπάαγοι τη αὐ τη η}Ἐγατάοηθ5: νῸ αρόγμιιτο τοροί ἥειν, 
ἐεπιρο δ] Ἰσαπὶ ρογτὶ ποητῖδιις οροτγαπὶ ἀαγο, φέξι το 
το, ὃς τὰς ἀϊςεγευ χουματίζειν, Πραγματει τῆς πύλεως ,ςἷ; 
σοτία,Π[Ὀογας. ἤλϑον Τὴ τὰ πράγματα, Τ᾽ Ἀιογ ἀϊά δά τος με 
ταν ἃζ τογαπν αἀπηῖπὶ πγατίομοτη, τράγμασι χοῦ δϑεώ ρα 
πόγὰ ΟὈἰΓθογοπηρ δ]. Ἔτους] πτάγοῖν τη αὶ οπταϊο, ΟἱἹ 
μητω ἔχοντες, Οἱ ὧν τοῖς Ὡρά μασι, ῬΥἸΠ) τ 68. απὶ ΓῸ5 Δάπὶ Ι͂ 

ὙΤΒαογἀϊ 4. πράγματα, ρογτι ατί ΟΠ 65265 τα γί ! οητ Ν 
πιοητα, ἃς ἀἰϊςείτιν ἐς ρσλ πεῖς, Χ ΘΠΟΡΒ. ἀδιιύατον τεσούτοις πε 
ὧν τρίου τοῖς πρό γμασι., τὰτι ΤΠ} ]το 5 1 ταητα γογ τη αηρι 
ἀαταγ ες. πράγματα, οττιιης, τύχαι. Ὦϊχετας Ὠὲ 
εοπῖγα ΔΕ (ςΗϊη. τοὶ τ᾽ ἐν ωύων ρα γματα, Οταροῖδο ἕοτ 
εἰς Οίςετο. δὶς ῬΙ]ο ἀς πιο 9 το5 ἥπιχας ἃς ἔοττιι 
ἄς ατα νὰ τυχηρεὶ πράγματα, Γἀετη ΡΏιο θ᾽ ἀεπὶ ὠράγματα 
τοὶ, αἰ Πτα σίμτ ὰ ζοτροΥ 115 ᾿η αι! ηφυτα δεαγοΐᾳ ταὶς ἐπαὶ 
σεις σωμάτων τε κὶ πραγμάτων εἴωθεν αὐϑρωπον χρίτειλαμίανει 
τιοργιατα ἱ 14 ἴςἴ4»}1τ65. ΑΛ ΠΠΟΡμ απ. ἴῃ Ν ΟΡ 1158 ουλομῆν 
κοινῷ ὅϑοῖ! τε καὶ ἐς λόγον ἐλϑεῖν Προίγματα καἰντιγρα φας. ΙΠτῸΙΡ’ 
ττδάϊτ νοσατὶ ταὶ δίκας πείσας, διειὼ τας «ντι ϑέσεις κὶ λύσεις 
δρυδμ ον. Μιάς Κρίματα, ; 

προ 
άπ 

ον) 0 

τὐαὶ πὸ 
μι 

ἰὗμο 
ἡ ο 
μΟΠΠΟΝ 

ΤΩ 

ἢ μία 
ἽΠΠ δά Νιοος  6πν, τας οἷν ἐργάσίος καϑίςη κερδαλεας, ταὶ ἢ πτϑ 

ὄγηξιμίοις, ἔχο νὰ αν ἀφιηηοία αὐ ποςατί 655: ἐγ πη μεν 
Πιιηι τγαζξατι οσοο αάς ἀϊοῖς ΕἸςετο [10.14.44 Αττίσαπιν, Τὴ ὑ 419 
414 πραγματικὸν ας (οτος 9 14 εἴ, ξογθηίε νοὶ μὴ οι ἴημπ 
παϊηἰ γατίοπο σοίτιιπν. Ετὶρῇ ΟἸσεγοηὶ Ῥγαϑιιδτῖοῖ ἔπη, νὰ 
εΔὉ {15 ἀρ οπ 15 πλϊ αἰ τγῖ,ν τ ν ἱρὸ ἀτοῖιπνι!85 (οἰτοίεθαγοο] ΠΩ 
γε} τὴς τατῖ5 Γτογρτοξος, Αἷς φαῖσι ΟἿ ητ|]. Π| τ. 3.ΟΥ, 
“ματικοιὲ γ οσδηζ 1ΠΓ18 ΣΏΓΟΤΡΊΟτΟ 5. Πραγματεία 9 ἴῃ 
σομΠάετγατίο, οσειρατῖο. [τιν 119 [λοιυιῖτας.,αγ8) [Δ ο Γ᾽ 
φατίο, δ [ριιτατίο» ΟΡ φοπιπιοητάτίους φουηρο τιπι : 
οτάτος οτατίοποπι ἤπαπὶνεῖ [10 6}}}Π{}Πἔοῦς δηιμιόνικαν τρᾷ! 
ΔρΡο Πατ 14 οἰ τυαϑατηπι, τραλματείαν ποεεϊ ὅϑτη 5 ΟΡ 5 
θογονΘαΐςα, .»..4 Οἰλιις, Πραγγματεία ρτα σοΟΠΊΠΊΟΠΙ 
Ὡς ἴρίι, ὃς Ἰητοπτίοπο ἀπἰπηὶ ὃζ νοχατίοης. Ρίατο ἴῃ ΡΠΖι 
ἕνεκα ἡ πολλὰ συρᾳηρ"αταία αὶ οὖν ἐν πιδπαρόντι βίῳ, ἐς ̓ πιιδτίοη 

τἰτατῖα ἰουῖτιιτ 1 [Ἐν πολυκρᾳγμοσιωη, ΠΟ ετας. δεεὶ 
ραυματείας οαθοῖη Οροτα, καὶ αἷδὶ τίω) πολιτείαν ευρᾳγματεί Ἶ 
(ἰτιιοηία: ποῖ ρα δ. ΠΕ ἀἴτιπ, πολλῆς δὲ] τεῦ ποιυΐυ εὖ τρᾳ : 
κορτερίυς» τῆς ὑπο ογῆς, ΟΠ γΥ [ὉΠ «ἰδοὲ τιῆς ἱερασι, ΘΙ ατάγοίη, τ 
γησίας, καὶ μέγίλοης δεῖται ποραγματείας» πίοι 1111 τι αι]τιιπι ἔτ ΠῚ 
ὨἰἈ1 εἰς πόσου]. ᾿ ὙΠ 

' Ϊ ΠῚ 
στο ΐ 
ἼΠΠ, 

Π 
ΜΠ τ; 

Νὴ ψι 
ἸνπΠῚ 

ἰκὼ 

τίαπι ρογοἀσολοίναι» ἴατα σο οἶτοα αἰ ̓ αυι ἃ δέ οςοιρο, ἢ 
τε]. «ὐ Ὁ σοποπΊς. αἰρὶ ἰὼ αὐ τραγματευώμεϑει, Ι 
πεύεόναι, νοχατὶ ἃς ἔλτίσατὶ ποροτ{{π|ς ἱπιρ Ἰσατῖο ντ' 
εἴπτιις » ἐβηδ εν δείδησπο, Τάοτι Οτερ. εἰ δὲ σοι μηδὲν πονῆϊ 
δὲ τρᾳγματευσαυδίῳ τυ χοῖν δὶ τῷ ποϑεμῖμν,, πόσης δυηϑεί 
ζἀνιεῶτη; πραριματδ)ομαιςἰαοτΟντ πτοΠΟ  ἱογ, ΘΠ ὑμην 
πραγ απϑίομαν ὅλίω πίω γύκτα ἀ ὑπνίθ-, τοτατη ποέξοπι Εχρ π΄ ἡ μη} 
Ἰαῦοτς ἀτ]ης ποροτῖο. ΡΙ ατάτο αι Ὑ Βα πη τος  οπηραγμα! τ τ 
«ὦ πολίτας ὅποσποὶ σαὶ πῆ ς ϑεελασσης ΠΡ ΠΟΡογα ἰαθογᾶτ, ΜῈ ΟΘ΄ τ νης 

ἃ ατατὶ αδάτςατ, ΤΠΟΟΡ γαῖ Πρ το 4. ποτ. πτατ, Κὶ ὯΝ 
φιλοτι μήϑη Αἴρπαλθ. ἐν τοῖς αὐδᾳδείσοις τοῖς αἴδὲ Βαξυλαῖνα ἿΝ 
πολλάκις κὶ τπξαγματϑυόμῆρίθ-, δι᾽ οὐ δὲν ἐποίει πλέον, σοπίοι ἀγοι, 
ΡῈ ἃζ οπταΐα τρηταης»ἵοαά 81] ρτοξοςῖτ, ο πιο της. Ο᾽ ὃ σᾶτινι ας 
παντὸς πἴἢ χρόνα μάλιςα ἐωρᾳγματόϑετο, ὁπιηὶ ορς οἐῆςετς σσηὶ ἡ 8 

ἀοθατ, αδογαϊατιασείθατ ντ ΟΠ ἤσογοτ άοην ἵπ αιάγγα ΡΒ ἿΝ 
ελ,Οἵτι σάντ᾽ ὅσου κορργματϑύε ταὶ κ᾿ κα τεισν δι οἰξετωι νιν δ5η πίω 
πέραν πύλιν κόρῳ σιεϑυα ζεται [Γγιιὶτ ΠγΟ  Πει1τῸν Τραγιματεύομαι,, 
Ιοίορ!νον ἃ σοπηπιςηζοτ, ἱᾷ οἱ, οσσιροτ Δηϊ πιο οἰγοᾶ ἐπι 
τίου πῃ νογίτατις ὃς το ξεὶ, γα ξζο, μεταφ σέζομω, σὄροπο δέ "᾿ 
Βο.ΡΙατο [10.4.. ὡς Β ἐρο ὅτα μηκέτι κυρᾳγμαπϑυόμεϑει αἰρὲα ἿΝ 
γηο Ὡς “14 Ὁ} ΓΑ τς ἃς σΟυπ πη πτοπηατγ. [α αι0 Πρη βσατι δῦ 8 
Δεσαιίλτηο ἱππισίτατ, Δυ τοτο], Καὶ μεγοτ, δεῖς αδὲ ὃ οἵδ δος μυΐι 
φῳράγματος τὸ πλεῖφα ποραγικατεύονται» ΡΟΓΠαἾτα οχτγα ΓΟΠῚ δέ 

μιν 
ὶ ιϑ ὶ 

. 

ὙδΝ 

ἴλτη τεαδζαητ,  οἵκ,[ουιδιιατ. Τάοπὶ ᾿δίάειι, Οὐδὲν γδ δ ὁ Ν 
9 ῳρᾳγματϑλοῆαν αἱ} αἰ α τὰ 5 1115 1ΠΠ|5 Π|δτῖς ΑΒΜ Ν ᾿ 

ἄς Ὡρᾳγματείας νοσατ ἱρίς [Ὀτὶ ρεϊοπος.ςοπηπιοητατί οπόί Ν᾿ ἿΝ 
(σοτατες τα Βα ιν τϑεὶ μᾶρ οι ταῦτα πρρᾳρμετϑυο μήμωνγταῖτει δ 

βατια ΤΉ 

᾿ 



ΠῚ 
ἰἰχῖτ ἀς ῬΆΙΠο ΟΡ αἰ φυὶ ἵπ᾿ τόσαι τὰ πατιγα πὶ σοτητηξ- 

δ αταιις τγαξξατίοπο ογλητ οσσιιρατὶ. Ηος Οἰςοῖο ΡῬοτ- 
Υἱάοτιιτ ἀρβο!ατε, ντ ἀς Ἰατιιγα τὶ Ἐαὰ γογὸ ἱρίᾳ πα] 
πΊρὶ τς ἔγιαΐ Ροτιι 5 Ζιιὰ πα ἢ τὰς ποη πιοάὸ δὰ ἰορθη- 

τἴδτος, [δὰ οτίαπι «ἃ τοταπὶ Ρ ἢ] Ὁρ ΐαπιὶ ρογεγαξξσ πα πὶ 
Π|Ὸ0πι, Λα ΠτορΡ ΒΝ θα}. γὼ ταῦτ᾽ ἐωριγιοτευόμίω, ας οὅ- 
μ4π|. Ασλτοτοὶ. [10.5. ῬοΠ σου, πὐϑαγματεύεῶ ταὶ τῆς γῆς 

ἰς. ἀοἴογίθενς τετγα ἀμ ίτι5, Ὑηὰς ὁ τρᾳγματευδωζθ- 
σιν οἱ ἃ εἴτ, ἢν πο 5» ΡΙ πταγο ἴῃ Ρεγῖς!ς ἐς Ζουοης ΕἸδα- 
αἰ οτία πὶ ροπίτιγ ἴῃ ἰνος Πραἰ βσατιι. Γιαξιτίας ἱπ Α - 
ο͵ο.» Τοστούτει μῆν ἀντι πραγ ρα τόυτω βιξλία οἵοταῦ ἱρίο 

ἱπτοπτατίοπα5 δί ΕΠ τὶ οὐ ττὶ ἴαπτ. Πραλματόνεξϑει » ςοη- 
δι ἀδ πάτα ΔΙ 1.14 ἔλσεις. Χοπόρθοη ἀς [μαΐοτα ἀς- 
πο σα τι1ΠῚν Οὐ ὃ διώκει ἐσφαιρωμῆῥα τ᾿ ἐΐχων εἰκόντια., καὶ δόρυ 
εφγματευυῆμον 5 ἰνῖς ἀιτοιτ Ἰη δ αιἶτιι ἡ γα ριατα τόπος 

ἀνθ Ἐάπηαιιε σοι Πἰτὸ τὰ ἔα γι σαταπι πο [χτάοτς ροίῃτ, 
ματόδύομαι ΠΟΘ τ  ΟΥ τ οΓιαπι δέ σοπιροπάϊατη (εΐζοτ, ις- 
Οπιρᾶγο, δὶς τγαΠατὸ ἀϊχίτ Οτορουἧιι5.τοῖς κσίτω τὰ αἴω τρᾳ- 
νϑμῆνον 5 ὁ τοῖς ῥέτισι τοὶ αὔδον τα αἰ ἐς ὦτα κα τακτώ μῆρον, ὃς ϑεὸς 

“(ὦ 

ἐδ 

γα} ἣ 

ἮΝ, ᾿ πίω) αἰϑεινασίαν ποραγμα τόλεται,, Ὀ εις Ποι αἱ πχοττα ὶ ἴπ} 
τ Ὶ Αἰ Ἰτάτοτη σοηο1]14τ. ΒΠῚ ἴῃ Ργοιιογθ. Παύτες οἱ τἰω ὀγαγίελι-: 
ἰω 1 υ ορόϊν ὁ μῆνοι 5 ἔμποροί ἐδ μέν. δειὰ τῆς κργασίας τὴ ἐντολών,, τίωὴ 
τες σιν ἑαυτοῖς “0 ἐρανίων 'πρφγματου ὃ υῇνοι, ΟΗτΥ (Ο[ ἀς πποτοατο- 
γεν Ὡτατῖο ΟΠ 116 η 5. Κα τίμ ΤΠ ὠνίων τι μείω ὅθητεινόντων, κὶ τὰ ἰχήχ!; ἡ πενίαν κορφλιματευμᾷ) ων 5 411 νοπα ἢ τταπὶ τογα πὴ ργοτῖα 
πλιτῷ Ρτάπταιιο ἰχστιιπη οι ργοχί πιογιιπὶ ἱπορία, ἵνρτο- 
νὴ περοτίδητιγ δέ μα θδης αι ΠἘπατῖ 5. ντ ΔῃΪ πηὰς Ποίτας 

ὃ ὶ ἀἰχὶς πιοάῖσος ἢΠ1π.110.59.. σα ρ.. 
»ΠΟΡοτΙῖς ἐπι ρ] σον ν Χο. ἀ{{Ἐτη Ὁ 9 κὴ ἐν τοῖς πτροίγμασιν 

δι ἴγλοις πυρᾷ γμιοι τό τῶ κα μετειῤῥιπῇ ἐτω κὶ πωιζέτω φϑον. καὶ 
᾿ κὶ τύχ»» 1105 οσσ!ρατος τοιφαῖ. Πραγματόσομαι Ῥαᾳ[αιὸ, 
ὉΓΟΟΠΙΠΙ ΟητατΙ ΟΠ ΓΓα ἐτοτοσοπίτι πον, Ἰατο αι Αροΐο. 
ὕκει καλιςα πεορφγμοι τόδ ὅϑτι αὐτοῖς» 118’ πὶ αὶ νἸάς Ὀδητατ 

[σ ρεγιιαέτατα ἀται6 εἰαογατα πιᾶρηα ἀΠΠΠσοητία, Γαοτ- 
(ντ ἀϊξειιτι [ρτὰλῖη ΑὙΠΠἔοτοῖ ὁ, Τοστε ται μὴ) ἀυτοῖ πετραγ μιοῖ- 
βιδλία,τοτ 20 ἱρίο σοπιπηευτατίοπος Πδτίηιις εἀττὶ Ν ας, 

«τὸ ἐσδράγον πραγείστεύεται 5 ἴξ465 {{ Πἰτιιτ ταις οσροπᾶ-: 
Ὁ Πραγματεύομαι Γ)ΟΡΟΠΘΗ 5. 

ατειὲ, ἐθ., ὁ, ὃς 
κα του τικὸς ὀῤϑρωπος, “14 ΠΟΘΟΣ ΤΟΙ. ΠΠΕΓΟΔΤΟΣ, ἔμπορρε, ἐμέ- 
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κὰν ὥ, τὸ, αιοὐἠ εἰς πηασπο να! εξ ςαχ, αραγιατικώ πετοῦν; 

ΠΝ »γντικώτατον,ε ἢ Αςὶ Ππηι1ΠῚ. τοὶ πραγματικοὶς ἱ. γράμματα 
Ἴ (δὶ »νἤπς σάποπα ἀποάεςίπιο Οοπς 1) Ὁμαϊοϊἀοπεπῇς. 
ειὐμῃ ρα γμοιτεία, 

ν . . " 5 οἴ τῷ κα 
δηγοῦ ς » Δ τοπ] πιαχἰ πιὸ ροττίποης, τραγματικὸς αὐνὴρ ἀϊοἶ" 
Ἧ ᾿ΡΠΙάςη5 ὃς (Ὁ]6γ5 5 41 σοηἢο ἴῃ περοτὶῖ5 ἀσοηαἷ5.5 τα- 
ἢιινὶ ετγαξϊαπάῖς ποη ἀςπβοίτιτ : νυ]ρὸ ἀϊοίπλιι5 Ὁ ἰγορηηιε 4- 
νἀ γ᾽ ῥγαιιαμε: ὁ τραγιατομοιϑυὶς διά 4:. 
ἯΙ γαατικὸς)ΠΟταΓΙ 5 ΓΟγο [5 πιοηΐτοτ, Ὁ πτ1].οἱ πραγματι- 

ἤπηα: [οττῖς Βοπλῖπος, 1 πηδτοςάιια αἀάιιξι!, πλϊηΠἜγος Ἴ 
{ἰῇ ̓  θεης ἴῃ τἀ ἰςἰϊς Οτγαζογῖθιι55 Οἴσοτο τάς Οτάζοτο, ὥρᾳ- 
ἩΝι πικὴ ἀμφισβήτησις. Π οτπγ, ὃς Οὐ] ητ1}.11|0.3.6ἀρ.1τ. τραγματι- 

σις ΠΟ σΟ ΙΑ 15 (ζάτιι59σαιιία» σου τἰτιιτῖο πεσοτία] 5. Ηοτ- 
ἢ, ρᾷγ κα τικὴ ἱστορία, Λοσοτίοία ἈΣ ΠΟΥ] ἡ ΡΙ ατατο 5 ἴῃ 

γι! 

ὑο Δ 9ἷά εἴν ἴῃ αι ἀἰ ΒιΝΠες δι σορὶ οὔτι γὸβ σείτα τγδέϊδη- 
χα ραγεια τικιὴ ὧρ μιὴ κ ἐνδυυστώδης 5 ᾿ΠΊ ρΟΓ1Ις ἀΠΙΠῚΪ [ἘΓΘΠΙ1115 ὃς 
Ν 5 ΡΠ Ιτάγοθιις ἴῃ Τγσιγρο. ΡΟΪγ ἷι5 ἀς ρισπα Οδπηξη- 

Ἰαΐρ χαιριύ τραγ ματικὸν ποιεῖν δοκεῖ χα φρόνιμον ἔργον εἰσ δρύξας, ἔλ- 
[ων νἶτγὶ (ΟἹοτγτῖς ἀταις ἴπ τεῦς τγαξξδη]ς ρογὶε. Ὑ]ἀς πρά- 

ἴα, 
καΐς»(Ο] εττοτρεγίγέ ΡΟΪγ Ὁ. πραγματικεῖς κἡ φρονίμως περὲι- 
τὸ μέλλον, ΤἀοΠη,ραγματικωῖς ἕχρισὰ χίρίζων.[ἀΘ Πηγνοίως χώς 
ατικώς. ζου Πάςτγατὸ ἃς αἤιιτὸ γογιιπὶ τγαδηάδγιιπι οχ- 
Ἰαγρογῖτό, 
σϑγ το, ΠΕ σοτί οἶα πλ, γος], τ ΠΟ Ρ .νεφ. 

τ δίφης αὐ Οσατι5. 41 4 Ἰσυτι5 σαι πὶ ἀμ ΕἾ Γῖτ 5 δικόλο- 
Ἰυπιηπίατοτ, γσορηδητα. 
ογρευῦτες ἴῃ ΠαΓΓΑΠ 15 ΓΟδῚ15 Οςςιρατ. 
υμαϑ ἐς ἐ Θ-. ὁ κἡ ἡ, Παρ οτίογιπι Ἔχ ΡΟΓτΙ σου Πἀοηβονοτρτα- 
ΠΩ αἰ τ5 Ὡραγματικὲς, 5.114, 

ὥδης,ε(Θ. ὁ καὶ περοτίοίις, ἀ ΕΗ οἸ}}ς, ἐπτγ στις, 
ΟΝ πιιπὶ αιιοά 44πι»Γεὰ γ1}ς δί αὐιεέξιιπι; ναρρ, Η εγπΊ, 
Ὁ τεῖϊε. 

ἕ» ἐΘ΄. τὸ τος, ορ σοτί ει) Έ 10. φράγμα, «ρᾷξις» [λοϊηιι5, 50- 

06].1η ΑἸδος, προς ὥσκοπον ἔχ πἴράνας, ΤΟ] (οι 7 Ὡερσβλείεειν 
ξ σὸι τεὶ τα σε πτράγη. ᾿ 
ἡ τηδη[ιεταυτρᾳείᾳ ψυχῆ, τηλπήμπετο τηΐπιο » ΒΑΠΠ 5 ἴῃ 

Ὡράείᾳ φων! ,ταΪτὶ γοςςυπρᾳ εἶαν γύκτα, ᾽ς ποέζειη,Ρ]- 

οἢ.1η Ἀ οῃη. 
ὡς; οἰ απιοπτοτ. οηΐτοτ, Βα. 1η ἘρΙ. οί. πολι 
ἔθ᾽, δκὸ ἡργηφηπιςτιιδνρί οί ἀτ15, ταϊτί, τοὶ αραύα, τιῖτί) οἷο τ 
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ΠῸΨ 73 
Πα ϑέση, τὸ ρα ϑεῖν, ΡΟΡΙ αὶ ἴῃ 2, ΑοΥὶξ, γουθὶ αὔόϑῳ ἡΤ' μετάϑε- 

συν τῷ αἰ καὶ ἐπεκτάσει τῷ ἐ ογαϑέειν Η ΠΟ, τοὶ 3 «ραϑέειν μεμαώτες» 
1. ὀμπορϑὴ σα. 

ΤΙραϑελογεντας, ὁ ν Θη Δ τις, γ]ἀς Πρ ἤω,ράσω, 
Πραγκό χια μῆλα, ἴῃ ἀϊξείοις αἰ μίριαχᾳ, 
Πρακτέογ, χοἰ ςπάιιπὶ οἵδ, 4 
Τερακτέθθυ, καρ ξηάτις:γος ἐς 411 ἀροπάιιπι οἵδ. 
Πρακτιὴρ, ἤφρς 9 ὁ, ἐχδέζογ, ςοαέζοσ τ διιτοσαπι. 

ρηκτὴρ ἀριιὰ Οτορ. 
Πρακτης, οὐ, αὐτοτ. δι. 
Πρᾳκηκὴ - νἱ. ἀροημ ξασυἶταϑ » το αι» ἴὰ ΓΟΓΙ πὶ αὐξίοης σογηϊ- 

Τὰ  δί πρακτιχαῦ ἀΥτο5 αἰ σι! ητΕΓ 7 4 ΑΓιΙπὶ οπηης οριις εἰ ἃ- 
Βπάο. 

Πρκκτικὸς οδ ὁ ΟΕ οαχ, αὐυς ἐκὸς, ἐνεργητικὸς, οἰπείςης, Πρ αϑοποπὶ 
οαάς ἢ5γ8 ἘΠ ι}115 2 ΡΟΤῸ [5761 τος δρ θγοάιτυτοῖι ξαέϊο ροιτα:» 
ἌΡτι!5 δά ἀρ θπάιιπν, γοῦιις ἀμοπάϊα ἀρτι5, αὐ το» ἀροηάας 14ο- 
ΠΕΣ δέ ργφίζλης σρακτιᾳὸς βί(θ-,ν τα αξξῖμα, Αἰ ποτ, .7.Ροίϊε. 
ζΆριτς .λογος Ὡρακτικὲς, ΡΠ ΒΟΠ, Τητογρτ, ἴῃ ἔλέιῖς ροπτι»τῆς 
Οὐἴητ}}. εὕδα εἶν᾽ ϑεώῖν πρακτικός εἰμὶ, ἃ ἀ 5 Οχοτο 4ιοά νο!ο, Χο- 
πορ νης Ατρακτεῖν, ΓΟ ρ.] ἀπὶ ἀοςίρεγς.. ποη ἐοη(οσι!, ποῃ 
Δ Ιρ οἱ. Ὡρακτικὸς ἔργων, Ατἰζοιο! ΚΕ Βοῖοσ. Ρτι5 δά ἀροπάιισι 
Ορόγα. τρακτικύα ὁρμίω ἐντίϑησι,ᾷ ἃ ραπάμιπι ἱπιρο τ, πγακτιχαὶ 
ἀῤχα 5 τοτιι πῇ ἀθ Ομ ἀαγιπὶ ργϊηςὶ ρα. φρακτικὸν ϑος» πιοτος ν [αἱ 
τογαση ἀφριτατὶ » Οζα οχ Αὐἰοτο!, Ῥγο] ἐπηδτ. διαὶ τοῦ πρακτί- 
πού πις δ ειτω λόγον, ΡῈ οροτὰ βἀοπη γογθὶς δάβμιθεις, Νάζαηξ, 
Ηΐης 

ΤΙρακτικώς, ο β ςἀοῖτον ῬΙη.ἀνεργητικώς, ΡΙατατ ἢ ἶπ Ῥοιῖς]ς, Τὸ κα- 
λον ἐκ εὐτὸ «ραλτικως Κιγεῖν; 14 φιο ποηςίτιτα δ4 [ὰ οἰ σαοῖτοῦ 
Αἰ ἰοῖς. 

Πρκα τὸς, οὐ, ὃ, 41} ἀρὶ ροίῆτ, ςαάφης ΠΡ αϑίοποπι, ἴπ αξεϊοποπὶ 
ςΔάςη5. ΑΥ̓ΘΎΓΟΡ. τοὺ Ὡραλιτοὶ, γε 5 ἀθοηάα,Γο5 {ι5: (ιν δέϊϊοποπι 
ςαἀιιητοαροηάα νο] Βετοπάα Οἱς. 
ΤϑάκΊωρ, οὐος, ὁ Ἰπτοτ ςἐτοτγιαῇ ρεγροζγαζου. ἔκδυρος, νη 4ςχ.αρραΐ- 

τορι χέρι, υἸγ σα πγᾶπιι ἃς ν]ττῖςς, ΑὙ ΠΟ ρΠΔη, δὶς Εἰιγίδ: δρυά 
ΠΑ͂Σ (ΟΗΥ].αγρεκτυρες ματος . 14 εἴζ, ν]εγῖςος Ρατγγί 41) ἀὐσιιατατν 
ΑπεΡἢ. πη Αροϊορ. ὅτοι τρεΐκτορες Τὴ ἀκουσίων εἰσὶ, τὰ εἐἤύροτρε- 

τγάτοσεβ, Πράκτωρ, Οιφίζοτν Ὀτοιῖ, δι 411 ρεσιιπῖας πηι} - 

ξιλεῖεῖας ἐχίρσίτ, απαϊητῆς, οχ αξλου)ςαρ. τ. ἘΘΔΏ ΡΤ τις: δὲ σαρὲ 
3.Ἐ{Ἰσο, μὴ Ἀύῃ τράπτωρ πικρὸς τοι ἐλ αἰ Πογ(Θ- χρέοις, Νὰ Ζ .ηΖ.)6- 
πιο ίξ. ςουτγα. Τ ἢ ος ΤΊ, ὧν εἰδεὶς κοί δεδωκε τοῖς αροίκτορσε πεὶ ογό-- 
ματαχδυ]ά. ὁ εἰςαραΐ ων φόρον, 

πράληξ, Ηείγς. εἰν ὁ λίαν αἰχροῖκος, 
ΤπραμνεῖΘ..». πηαηΐμςτις. 
Πραανιθ-, κα, ὁ. ορΊΓΠοτοη οὐ 4 ἀπὶ νἱπὶ ὃ Ισσο πρπηρο ἃ ̓γαπιηϊά 

ΤΊΡΟ ἴῃ Ἰσατο 1ηΠι] να] ἃ Ρταπιηία νἶτο ἀΠι) αιιαΠ αῆοᾳ υϑμιον 
ἀϊέχιιπι νοἴτιπτ. τὸν πρὸς φῆδα υιονίω ὕγυτίδειον, 41} αἴδι τὸ πρωύνειΐ 
τὸ μμ..«ράμνιθΘ- γλυκιξ, ρᾳ!ϊιπι Ρταπιρίμπ, Ὀἱοίςοτι 4. Πῦτο 5. 
ἄρ. τοι Οαίεπο δριια ΗἸρροοτγ. έν. εἴ μέλας κὶ αὐφξηρός αχοπαὶ- 
ηἶτ ὅς ΡΙῚη.118.1..ο4ρ.5.Ετ ρταπιπι ο(πααϊθυ5)ιο ἐ ςπὶ Ηος 
ΤΏΈγι5 σα εδυδοὶς δείφιτη πιὴς ἐπγας ποπος. Ετ Πρρέμνηικοι; 
τῆς τραμνίας ἀμπέλε πλήμαιαριιὰ Η ον ἢ. Ὡρώμνη οχ ροίτιιπη ποῖ 
πιοάο μπελθ΄, [δ 4 εὐἰατη δίκελια Προ» δἰ άςης. 

Ππρᾷν, )οτὶςὸ, αὐτὶ Ὡρώϊω. ἀιιάτιπ|. 

Πρᾶνες»"Θ.,Ὁ καὶ Τ)ρτοηιι5, ἀος [150 Ρ γος 1155. 1} ρᾶττα Ῥσοπα οὅ- 
τἰποίαγυργδοςρ5. Οἱ ορροπίτιιν ὅπῆι., 14 οἤνπιρίπιις. ΤΊιοο- 
Ρ᾿γαίξ. αἷϑὶ φυ δ ΤΌ το τισαρίτο τό. ποίντα 2), ταὶ φύλλα διαφέρει, κι πεὸ 
ὑπ]ια κὸ τοὶ τρανὴ ανὴς ὁδὸς. ἀφο} 1159 κρτωφερής. πϑρωνεὲς ὁ ςρακον; 
τεῖτα ᾿η ἀογίιητ ἀἀτα, ΘΑ: τὸ ραν ἀογίαμη, Αὐἡἕους]. 1.1. ἐς 
ϑοποτ, Αηΐπ. τοὶ τρανῇ δασεῖς. ῬΊΙΟΙ ρατῖς ργομᾶ. ὧν τοῖς ὠρανέσι; 

ἴῃ τογρουρᾶττε ργοπα, ὡρὸς τοὶ Ὡρανὴ πέφυκε, τετρῸ εἰξ φάιποτίΐ; 
Ατὶξεος. "θ.4.4ε ρατεῖθ. Απὶπγ.ς ΟαΖα. 

Περνίξω, ργαεϊριτο,ἀοἰϊοἱοζἀοτιτο, Εςγ πιο. 4ατη φοά τρίωΐξων 
ὅδε ὠρόσωώπον ῥί πω. 

Τπρανιχθεὶς ὈΓαΟΙ ρἰτατι8. 
Πρανὸς,κ", ὁ ρανής, - 
τὐηθδν τε τρὲ 4ιια ἀπ 5 45: 4185 ξεν ε ἤπόπι ᾿πηροποτα 
οτεάςθατιτγνδι 4. Η εἰς Δέζοταπι νἰτεῖχ. 

Πρκξικοπεῖν,αἴξιτα αττο ὃς (ας Π} τγαξζατίοπο αἰ ἐχι!α τέτατο, ττιιο- 
τε ἀτοις πιο ἐγίγνερὸ βώγε υλὸ προη ἐν Κρ’ βγαμαμο. ΕἸττς ἃ ἀε-: 
ἐείοποιη ἃς ρεοάιτίοηοπι (ΟἹ ΠἸοἴτατο, [οτπᾶτο, τλσς! ιρι9 

σΟτταΠΊΡοΓο. Αταις αξξῖο οἰ αἱ! Ὡρ ξες εἸοττιιτοἱ ἱ οὔ ῤγας 
εἰημε (σ᾽ πιοηέε,ντ οὔ αττς ττὰ ξξατοις Παῖς ΙΠοντῖ Ἰοσιήτιιτ 1ο- 
τοητοῃ Ηδαιτ ΡΟΙγ δὲς, Ὡραξι κοπεῖν τρα πόλ ἐν ὑἡτξανλό ὄρ (9- ουλτι 
τ οΠὶ ἀτῖς ἀταιις δίτιιτῖα ᾿ρτογοροτα τερταίξετ, Ἰά λυ ροῦρτος 
ἀϊτίοπξ σἄρετγε σοπατιισ. κα, δια᾽ πράξεως ἐλέίν τροϑέμμϑι ὁντ "ίς 
αἰ δὶ ἀἰχίτ. πάει 1105. τ. ρωτον μὴὺ Ὡραξοκοπήσας  κατέοε τί οἷ 
ἐρβησέων πόλιν γ (οἰ νοϊτατὶς ρτὶ"5 δά Ριοἄἀεηάαπι νεθ ἐπὶ αιμθυς 
ἄλτα οἰυΐθις νεῖ ργαιςξεῖς. Ετὶιρ ὁ (ἐεσπἄο ἐς Ατᾶτο » καὶ 

“πραξικοπ ἠστὲς τὸν ἰκρρκόρανϑον Ἀντιγόνου κυραδύοντος » ὸ γ3νο αἷνΘ΄ Ἀγ 

κρχτὴς ) ὅζς. Κατίις [10] εἴςε Καθομῆνοις πεωραξικοπηκότος ἀο- 
ἐδ. ηιῖφος σππμπογῖθιι5 σογγαρεγας ὃς (αθοτπαιιεγατ, Ψιάς 

πρᾷξις. ὰ 

τιρέξις εὡς, ἡ γα ξελοναξευ» λόταπι»Περοτλα πῆ; 

Ῥῖὸ υο Ἰοηϊςὸ 

τιβαί ϑεῖο ν 14 «υδᾷ 



ἀρίταγίειι ρεειπη»Ἔχεουτ]ο ῬΙΊπ ὃς Ὑλεῖζι ορτιβ,  αοἴηι15. δίκην 
τιμωρία, ντη χα, το59ςαιι (αν, ἀρ, αλτᾶ 5. ΕΠ οί παπ, πλα ΡΠ γδτιις,το- 
ταπὶ δἀ αυἰ τατίο,πεξξις πολεμικὴν ε!Π πι,θ 6} σα ἀπο, Ρ]Ατο 

ἀς Τιερίδ.πρᾷξις θεωρίας φεῤξεν!θ-ἸΝαταπσεπ.ῖα Οταζ. αδρὲ τοῦ βα- 
πῆισμ. αἕϊῖο οἵξ ςοποιΠἸατεὶχ σοητει β] τ Οη15, πρίξις τοῦ βίου, 
ψιῖτα ποτα. πράξιν ωρὸς αὐτὸν σίριίξας Ε 411 οἱ ποροτίιηη ζςοη- 

ξροιτΑσητοιοὶ.σαρ.6.}Π1Ότο ς. Ῥο[ τίςοτ. τί πορῴξιν κατεσκϑυζον- 

τουτ τη πο Το δῆτα, πιο μαι, ὅγὲ πράξει φανέντος γυπος, τς 
φοτεμάα νυΐτιγς (ε οἰτεηάςητο»} } τα ς μ 1 Ἀοπλι]ο, μτ πεί- 
ἤιν,τα ροταξξαπρξξις οὐ γεγόηται ΑΞ Γοπῖα. τίω δὴ πεάξιν Π " 
ἑνὸς κἡ ἀμφοῖν:ν αγθα ἔππτ ἴπ σομτγαξξίθιις ἀρρουΐ [Ὁ] τὰ» Πρ πὶ - 
βοαυτία ντγιαις ἰπ (Ὁ Τάτατι οὈ]Πρατὶ, ὃς γοο5 εἴϊε ργοπιιττῶ- 
᾿άϊ. πρόξεις ἀπος λων, αἕϊα Αροϊϊζοϊοτιπι ἴση αέξιις:Ἐταίπι, σο- 
βιὰ τππδυα!τνΟγ ρτίδη,έξα νογυῖτ: ΗἸογοπγπγπιοάὸ αἕϊα,πιοάὸ 
δξξιι5. αἱ πραξεῖς. τος σετεπάα:, Αὐτοτ.ῖῃ ΒΠετγοτ.γογιπι αέξιι5. 

Ουΐμτι] τὰς πράξεις ωνέϊᾶχει!, ποτα πῈ δέδια ἘπΊΟΓΟ» Ῥεπλο τη. Χ ε- 
πορὰ. ἐξ ῷ ταὶ αἰαγκ 4 τεῦ ταις πλείςτας πριίξεις τοῖς ανϑρώποις ἐν υἷ- 
σπαΐϑρωγ Βοπηϊηϊθιις τος ρΡ᾽ γί πὰς Παρ ἀϊο ἀροινάας οἰϊς. πράξεις 
οἔγνονται ἐπ. πᾶ ἐνεργεῖν εὗξὶ εἴριςαγεχ ορεγδειοηιθι5 ας ἤπιητ οἷτ- 
οὐ {Ππριτϊὰ παῖτιις ἐπιογριησ 5 Ατιΐζος. 1.3. Εγμισοτιςαρ.ς. πς 
Ατγρυτορ.προίγματει "ἡ πεάξεις. Ορετγα 8( δέξου 5 9τὸς δί δέϊϊο- 

ποϑορίατο ἀς Τιορτρ ἐς γοθιι5 ἐπαϊςατῖς, ἔργῳ κὶ περξεσι, τε δὲ ξα- 
Εἰἰς» οπιο ]ιθη πράξεις εἰμρισβητου μῆνα) 5 τ65 ἀς 4α]θιις αιιαετῖ- 
τατΡίατο ἀς [μερ πράξεις βίαι» νἸο  ΘταΣ δξτιοηςς. κοιναὶ πριρξής» 

Τεπιο τ μεηυγογατη σοπηπγιηέτιπι Δέξ5» ΡῈ] 1σα ποροτία, ἔνδυ- 
μοι πράξεις, Αὐ χοτοῖ! ἀϊσιιπταγ οἰ 1165 δά τη! πτατ᾿ οποϑιν 6 
Οἱ ἐν ταῖς πριξεσινγτηΡ [Ἐγάτις γοἱ πολέτευ ὁ μοι οἱ ἐν τέλει; κἡ οἱ ταὲ 
εὐχαὶ α΄ χοντες, ΠοτοάΔηιι5,ΟἿ τ᾽ ἔπαρχοι, κὸ οἱ ἐν πῶς μεγίςταὴς πιρφί - 

ξεσιν αγεζωσμῆμοι, αἱ ΓΟ τιαγ {ππγηγα Ρτ ἔς ξεϊ ογαητιν]ρὸ ας - 
τας ἴα αὐ εἰἶγε ἀος α[[ τἰγοο: οθγε ἀμ ργλμέ εοπ[ειἱ: ἰνος Ὀ] ἸΏ 1- 
ποτ δέξιπι γογιιηῖ ἀἰχίτ: Τταη Ή,} 15 σαγαπη γοτιη, Πράξις 
ἰάεπι χιοά τύχν, (οτβ[τατιι5914 εἰ, ἄν πραγία ἃ δυςῶρ αγία, ϑοΡῃο- 
οἷς τη Αἰδος, ἐκ οἶδα. πίω) σἰαὴ πρᾶξιν, Ιθτἀεπὶ, ἥκει φέρων αἱ αντος ἡ- 

μὲν πρϑξιν, ἰὼ ἐλγισ᾿ ἐγώ,πρῴξιν ἑαυ πὰ πάστιν ὅποιλαλειγ ΟΠ} 8 [πὰ πη 
ἀςβει σοαἐιτοπειη, Πογούάοτιι5. Πράξεις, οχαξῆο, Ατἰ οι. 6, 
Ροϊϊεῖςσοτ. αλαγκαμοτοίτη ὃ. α ἐδὸν ἢ χαλεπωτά τη “ἽΜ αῤχ ον ὅδιν. καὶ αἴδὰ 

τας πράξεις εἶμ κα ται δικφιῶνέντων.ν ὈΪ εο5 Ποπιῆσᾶτ αιιΐ πλι ἐξατὶ 

τἰαϑ Ῥεσιηΐα5 οχίροθδαυτ, ια]ες ἔπη δὲ Οοαέζοτος πιι] ἐξα- 
ταιπὶ ἀρρο ᾿αητ, Μασομαῦ.ΠὈ1] 2. σὰρ 4.πράξις διαφόρων,ν οἐξίμα- 

᾿απὶ εχαΐξτίο. πράξις 9 {υἰρίοἱα πιοὶτεῖο ἀζηϊιο ἀγϑ ἀἰτιιτα. 
ντοιῃ τεηγᾶτιΓ γος ποιά" οἱ οἰτοκοινοωραγία κ νεωτερισμὸς. 1Ρ(ἃ- 
4πε ργοάιεῖο ροῦ πγυιβογιιη ἰατο το πι ἀταπ6 σογγαρτοίαπι. 
πιοΐξις, να] ὁ ργάείιι (σ᾽ »νοηέειν υνὰς ὡραξικοπεῖν,ἰά εἰς, Ὡράξεις 

τωρ ἀῆειν, Κὲ [Ἰυῖ ας πιγε ργατίψιος σ᾽ πμεπέεξ, ργ ἀμ μου, ῬΟΪγ Ό1ις Πς 
1. Καὶ τότε τορ τον σιω εἰς τί) τορ ἄξιν, ανήγζειλε τιῇ «ρα τηγ ὦ αἶα κα χυ- 

δονίων, ΠΟΠΠ1Ο Ρτοάἰττοηῖς ἐπτο}]ς ἐζο. Γἀςπη. κυ δια τωρ ξεως ἑλεῖν 
φοοϑέυδμθ., Ψιάς Πραξικοπεῖν, [6 πὶ ΡΟΙγυἱτις 9. μῆ τὸν ἐν τῇ που- 
τείδι φίλιων, πρί τίου πορ ὁ ξιν κα τασκόνασμῥου. Β ατίιι5.. σιωεςάστετο 

πράξιν ὅλη (δ Αἰ τωλοιὶ διοὶ πανίθο: γτ γα! ὁ ἀ ρημ15 5 ἡ ἄγε πὸ 
7 6 268. 

τιραϊονθ-,αρτἦ ΑὙἸ ΠΟΡἢ ἰΦοπὶ χιιοά Ὡρίζας, 
πρᾷΘ.,ν, δ Πς ας πιαη θτα 5.10} {155 Πλιτ15, ΠῚ Ο ογάτῃς. Π11Π18 Π118» 
Ρἰδοιάτις, ἔς 115: αϑϑοὶ τὸ ποῦν τα ῥαδίως ποιεῖν, ΠΟ οτατ. τ ((Θ- ἵφωνου, 
πιῇ ταὶ τιμωρίας ποιεῖ ὧι τῆσδ᾽ οἵ καρ τανομῆδων ἐχοίῆοις ῬΊατο 2.εἰς Κςρ. 

Ὡρϑς «δὺ οἰκεῖες Ὡρᾷθ:., ἵπ ἔλπΆ1]Π1άτο5 τη] τἰς ὅς μι πάθια. ὡρῴ Ὁ. 
Ἱππθη  αι}15 πιαη οτι 2 ] ατάγοῆιι5 τη ΓΥσιγρο. ρα. ὃ χα 
λεπὸς ΟΡροπαησιγ ΕἾατο Ζ. ΡΟ "τῆς. δμ αὶ οἷ το; δεῖ γε αρθσς μὴμ «ὃ 
οἰκείοις πρᾳοιὰ αὐςδὸ ἐμ; ωρὸς ὃ «δὺ πολεμίοις χαλεποιξ, 

ΤΙρφότειτει. παι 1 οτΠΠππ|έ. 
Τιρᾳστέρη κὶ δον, ΓΟ [ΠΟΥ ν Οἱ τ ρτασ.ΡΙατο ἀς Τὸν, : 
ΤΙρᾳ ὁ της ητος δ] γυγα Π[στι!ἀ09 [οὶ ἀϊτας  άτγο. ὃς Οε]}.ο]επιρητία, 

ρρσίμειαι . Πα πἶτα 5. [δ ἰτασον ἱγταιτῖ 5 ποι η. Αὐ ποτὶ 5 [1- 
το ζισαρῖτ.7. Ετίσοτ. ρ᾽ Ασα] 1τὰς Οἱσογοπῖ, ΨιΔο ρα ύνσις, 

ΤΙρὰ πὶ ςοἱδὸς ἐφ ρτίοτὶ [γ].Ὀγοι! ρτωςσογάΐϊδομος οἰ, φρίω, ἵτοτη δυε- 
γομα. 11} ΟΠ 576 Γᾶ Ἰἀα{Ἐγῖα ὃς σορίτατὶ γι σἴατη τη οητὶ5 [ει ες 
{ππτ ργωοογάϊα ἴσα ροδιις. ΗΠ οπι. "1464... 1π ἤης, Ηφα)ς Ὁ, ποίησ᾽ 
εἰδιίησι ποραπί δεοσ ἰτίοπὶ ἩοΠοα ἀςσερῖτ ργὸ πιρητς ει (οἱοῖ- 
τία ί ἰπ Τ Βδορ ἀἶχὶς πέρι μὴν πραπίσδες πέρι δ), ὅξι νόημα, 

ΤΤεκστὰ ας ἡ, Οχγζοῃ, ἀγα Πὰς ἀγοοΐα Βογτοσιιη Οοἰτπηο!. Πιὴς 
επὶπι δά οἰεγιπη σοηπτιοπῷ χιαφάτατας ἀ Προ τι οη 65 4ιιᾶ: ὥρα 
σταὶ ἀϊσιιητιιτοἴη ἰάτογοι!] ἔογπηαπη. Ηςοίν οἰ. ρα στα, Πα 1τ.αἹ ἐν 
ποῖς κήποις τετρῷ γῶνοι λα χανιαὶ» δῇ πϑρασιαὶ, δεεὶ το ὅπη πέρασι “{ κὶ 

ες παν ΓΙ πἰτς ν οσαζ Ρυ]Ϊ ΠΟΥΙΙΠῚ τΟΓΟβ9ατ]ις ἀγθαβ. Μαγςὶ σαρ. 
δ.κἡὶ ανέπεσον πρρασιαὶ πρρασιαὶ 5 ἀἰ(ςιυ!οτιιητ ρογ ἀγοᾶβ ἤπις ἀγθο- 
[15 ἀτίροπτει!: ιαῇ αυςο] ατὶ πΊ, ν δὲ τγαη Πατὸ Πιπηρτ πὴ καὶ ἔοτιπμα 
σοι δἴτιις σἸ1Π| ἀγθο 15 πΠοτζογατη, Ἡοτηογιι5 Οὐν Π; κ', Εὐϑα ὃ 
ποσμηταὶ τρασιαὶ σϑῆορὶ νεία τον ὄρ χον, Τηῖςγρτ. ωρασιαὶ . αἱ χα χὸμεϊα τὴ 

αἱ οἶδ φυτείων τετράγωνοι χέσεις ὡς τὰ πλινθία, Ὠϊοίςοτίἀςο5 ῦτο 

Πυαττο,αρῖτ. 18. φύεται ἐν Ὡρασιες, τα οἴτιιτ ἴῃ (εροτίθιις.Β πο], 
ὅδ. Βατ. Ρ]Τηἴ5 [στ Μάγος}, νεσὸ πγ61115ν ἰη Ποττογιπὶ ἃ- 
τοῖς ὠρασταὶ κεκοώρισμῆμαιγατοα; Βογτογατη ἰτετοογατα, Ματςςο.]. 
τ. οίς. ς.19. 

Τρκσία,μοπῖση γγθ 5. ραγοχυτ, Ογγ] ἀρ Αὐ πορμ.Οοπι ΐη Ῥὰς. 

ψ 
΄ Τίρασόκουρρν,9υ, τὸ. [ΠΠἘγιππθητιπὶ δά ἱποϊἀοηάιι ρογγαπῖ 

σορ᾿ισιαὶ πόλις λακανική. ᾿ μὴν 

Τίρασιξω, με. ίσω, ατοικαι, γ]τείςο 5 ῬοτγάσειιΣ [πΠ|υφρασέζων . ρο - 
σοιι5, Ῥογγᾶσεο φοίοσο γίγεης,ἱοἱςογία. ἰσ το 3.ςὰρ.94. ἃς ἢ 
4:0Ὰρ.2.45.. ; ᾿ 

Τιρασικὸς. οὐ δι γ 6 Πα Ἶ15. ΠῚ 
Πράσιμος, 4 επιιαριιά Χ οπορὶν, ἴῃ Ρα ἀ7Δ.,αρεΐσιμον κἡ πώλημο 

δί 1 δοττ. ἿΝ 
ΤΙρασινας, ἡ ν 11 τας, ργδπιις σο] τ, Βι 4. 1η Ραπάοῶ, 
Πρσινίθ-, δ ΟΥΓάσο 5). ἰγ ἀἴ8: 6 χ οτη Π}1 ΠἼο πο σΊ ὅζ πἰρτῖ, ] 
Πράσιον, “, τὸ γ ΠΙΑΥΓΙΟίτπὶ μετ 5 Ὀἱοίσοτ!. ἰιθτο 3. πα το, 
Θὰ [ἴρτο 6.ςαρῖτε τ. μη τοτγ.ρ απ, ΤΗςορ μγαίε, τράΐσιον οἱ 
ἀἰοῖ σραγοφίγανον ἀοςοῖ Πϊοίςογι ἀς5 [ἰδ 3,ςαρίτο 34. 
λάνν ΠΠΑΥΤΕ 1 ΠῚ ὩΣ ΤΕΠῚ 5 ΠΕΥθ αι ἃς βαλλωτὴ εἰἸςῖτι 
(ςοτιά. ΠΡ τ.3.ςαρῖτε πι7. ΡΙτα, πίρτιιπι ρογγιιπὶ αἰ χιτηίς 
ΡῬτασοντ ποῖατ Ματοο] δ άθπι. Ατμοπαιις 110... ροσγα 
τάτιπΊ 9 14 εἴζ, κεφαλωτὸν [1 Ο σον αἱ. οὐδ ὠράστον ἀἰςὶ 
ταῖ. δῖς ὃζ δτιισίηςπι γοςας Ν'ςΟ]. ΜΥτερ ἔτι 5 4: ὁ 
τυεγά ἀε σ΄. Ἑ 
ΤΙροέσιθο, γι Ἰ 5. ,τρσινίθο τ ἄσιον χρώμα, ΟΟἷοΥ ΓΙ 415) Οα 

ξαΐαο ὅς πῖστο, τείξς ρ]ατ, τη ΤΠ. ἔ 
ΤΙιρρίσις, εως, ἡ ΟΠ τἰ ΘΟ» Αι! ξἘ 10. αἰγρρασία, ῬΙατο 2. ἄς Β ορ. 

τε χὺ ρα σιν διακονεῖν, ΟρΕτδτΠ Ππαηφ Δα εἰ ρτὶ ΟΠ οΠὶ δζ γοηὶ 
πεῖ ἰοςᾶγςο. ἀπὸ τῆς ὡράσεως εὐὐτῆκδ, λιγχτα ΟΥ̓ Ἰ ΠΕΠῚ ΠΙΠΠη,, 
12.11.4. ἐν. τὸν ὅγὴ πράσει δεαπολξ σι σῖτον, Ὁ] τατον, ἱπ Οἱ 
νδὶ ΡἈ]ΕΙ ρμιι5. δά ἐπηρτιςι]15 ἀπποηαπὶ γεπάμηζ, 
ἄϑεμγν εηαϊς Βαρετο,ῬΊατο ἴῃ Τορ ὡρώσις [γι δάτιι ἀρὰ οἱ 
ἴῃ [στὶς πηδηι [στ ρτί 8. τὰν 

Τρκσιτις, ἡ, ρταῆ 5 ἰΔρ155 ΤΒεορμγλιῆς ἀϊϑιι ἃ ςοΐοτο Ρ' 
Ιμερςε ΡΠ. 4}.3.110.37. ΑΝ 

Πεασοκουρὰς δὸς οὐ. 1η εέτιμτι νἱγι4θ οχ δἰτο κφρμεθ- ἀϊέξο 
«ρα Ιαξξιιςας ὃς Ῥταοϊριιὲ ρουγθ5 ἀεραίοίταγ ἀταις 
γπάο 8ζ ποπιοὴ αῆρα τὸ τρ σον ΡΟΥΓΙΙΠΊοδὃς κουρέιν,ἰὰ οἴ, 
Αὐπορίαη πὰς κείρειν, τοπάοτο, ΑΠΠοῦτορεβ νοςάπὶ 
Ῥοτγγιοἰάψην σαζα οἴεραπτον βέτο ποπγίης, ΤΠςΟρΒΙς 
Ἰτοτ.ἱρτο 7.:ςαρ.5. Κω ἐν πῇ ϑριδεικίνῃ, Κ) ἐν τοῖς ὡράσοις,, 

πὰ εἰοσιν, α τορ ασικουράϑες: ἢς γιτλοίς [οτίρτιιπη. 564 τα 
νῷν οἰ καὶ κράσις (νεττῖτ ᾿ππιογοπη Οα:24, απαῇ ἰςρεπάμι 
γε σία νο ] υὑγρανσις: Π1 Π ροτίιις 7 κραίς ες οἱα εἴτ, γριίςεις» δ᾽ 
ϑροι ζεῖ σοι ὀστοῦν υσι. ὁ ταν κόωρος ἄϑροα που χαταλαίξζῃ (14 οἱ 

συθὶ σοπροίζιις ἤτπιις εἤςε ςοηείβοτῖς : θεὶς οὨἷπι κφταλαι 
ςοητίηρεις Πρ] Ηςατ) φιλόπονον τὸ ϑιυθίον αὐαδεύεται 9 Νὴ 
μῶται ἐν πῇ κόωρῳ, (Ἰορομἀπ1ΠῚ φίλυστον τὸ ϑηρίον ὀϑαϑυ, 
διὰ κοιμᾶ πω ἐν τῇ κόωρῃ) διὸ διὴ ῥᾳ ϑὲον ϑεηρόθειν, ΓΠΓΟΓΡΓΟΒῚ 
ρίαμννηες νοῦθα δἰιοχαΐ ἀερτγαιατα πιο! !οχῖτ ἀξ 
ΡἈγαίειὶ {π| ᾿πιπλοπιοῦ τρασοκουρίδεις τγα τίει} τ Ο] ατταβίι 
φω Οταςὰ)αρια Αὐἠζοτο!. Πγο Ὠ ποτ π᾿ πλΑ].ς οὶ 
ἢ Υῇϑ καραζων γίνοντω αἱ τρασοκουβίσες, ἔχουσι ἢ πῆεροὶ τὼ 
4ιἴα δἰαττας ἴῃ Αἰ πρᾶγ 15 ἀΐχετγας Τ ποοάοτγις,  ογπῖο 
τος πιά αἷς Βίαττας ἴῃ δγαίποϊς νεγεγο. Ἐς] σε κόρεις Πὶ 
ΠΟϑΥραΓατ ητ ἢ ἔΔΠ]Ποτ, πραστοκέραδας Ιεφομάμπη εἴϊε,ν χἰη 

εἶτι5. ν ἦτ ἁἰἸο αὶ οὐ διτίοις δάπαῖγα1}159 πγα! ὸ (δ πἰταῖς ιοΝ 
ῬΑΠΠαἀτυιπιοΐτα ουἶτ5 σοάϊςε εχ εἰπ5 Πάς ἴτὰ αἀ(οτίρταπι Ἷ πη τ 
35. Πιρρσοκόρέδεις Ογαςὶ γοσδης Δηϊ πια] α 9 48: (οἴοης ΠΟ 5. Ἀπίμεν 
ὨΟΘΟΓΟ. ΕΓΡῸ νϑητγι ο πὶ ν εγιιοοῖς Πατίπι οςς! ρ΄ τη Δι. 
ἀιθιις [ἰς»ίρατίο αιο αριπάδητ!ειτον ἀς θεῖς ορογί ΜΠδς 
διάυτη τορογῖςβ 101 ἀπίῃ δἰ Τὰ ἱρί σοηροῖα. Ηος οπ πὲ 
τουτὶ ὸ ξεσοτίς 9 βΈη115 οἵππο οἀ πορεθῖτ. οχτίηρηοϑν ἤνηη; 
αιίάοπι, ἀατθο γεωπονικών ἱτα αὐ νογθιιπι το ἀϊ 41: Πθ τὴ ἡχαΐῃ: 
λίαν ὡροξάτου γεαραὴ . πλήρη τῆς κόωρρυ νὴ ἅπλυτεν. κατώχα ΠΠ 

βάϑει,δν ὑδηπολὴῆς. δ ρήσεις γὸ πεπληρωυδοίων ἡἶα πρασοκοὺ ἡια] 
τίυὐ εἰ 5) καὶ δ ϑὕτερον ποιήσεις τὸ αὐτὸ, ποέστις σιωνεἰξειας τὸ οὔ! μέ 
διαφϑερέῖς, Ἐτ᾿ τατίο ἡιιᾶ δἀάϊτ γἱφοτὰς Πιεπρτα εχ ΤΉΡΟΡ 
110, φιλόύίκο ρον γδ ον πὸ ζωον, νὴ οἰ εἰ ἐν κότορῳ ὃν» ἅτω ταχέϊ 
σεται. [τὰ νοτὸ [οτίρτεπι ἀριά Ηοίν εἰνίιπη, Πρασικὸ 
χλωρθν 5 κείρον ταὶ ἐν τοῖς κηποις λάχανα, (185 [ογΊ ρει, 
ὙΠΟΟΡ γα ὃς Ηοίγ ομ1) ἀοάιιολτιτ ἀπὸ “ἴ «ρασιών ΟΥ̓ 
Πρασια. 
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Ῥατατοῦῖα ἀςπιοιςηαἰς ποττοπῆδιις οἱογῖθιις δοςοπηπιοῦ 
εχ τὸ ὡράστι κουρεῖν, ἴῃ Ἐρίρτ. πω" 

Πρσον,ου, τὸς ΡΟΥΓΙΙΠΊ:ΡΓίοτο ὈΓΟΙΙ τραΐσει [Ώ. ῬΙυγαὶ!, ἴῃ Ἐρίρτ 

14 εἰ ροτι τραΐσον κεφαλωτον 7 Ὠἱϊοίςοτ 4. ρογγιπὴ σαριζα 
Ρ᾽ϊηςνε (εἰ πιιηη χρίρτος ἀϊςίτιτ. ΤΙραΐῖσον οτλδιῃ αἰ ρας 
δἴες, ΤΊ ΟΡ γαίξ. με Ἔοτ. ρίδης. "δ.4.ςαρὶτ.7. ργαίοη ὃς τοῦ 
ΡΠ. ΠΡ ας σαρ.2:. υὐρϑ 

Πορσέργη, ΙΧ τποίϊογια. ΝΝ 
Πρασώδης, ροτΓάσκι. ᾿ Ὁ 
ΤΠΕρατοερφσία, ρ 6 ο 65 Ἔγαῃῦ μα [δ ΡΥΙΏΊτ1) ἀγατ ουὶς το ΠΊριι5 

ἀςθαπτιιτυκατόυ χὴ αῤχουδώης αὐοπριάσεως, Ηςγ οἰ [δά [οτιαῖς - 

Βφη τιπη τφρηρόσια, ντάς 5114. π οα σοὺς οὕᾶηῦ 6 ΠἰΠΊ ΦΈΡΗΙ 
(λοτι βοῖα πα: ἀπῖς ἀτατίοποπὶ Ηςθδηῖ. 

“Πρατέθ. νοἀςηάτις, ὈΙατο ἐδ Τερ- ΙΝ 
Πρ» ἴρϑε) νὴ Ὡρατηὴρ λίϑος » ἰΔρῖς γπάς πηδηοῖρία ΤΡΑΜΕΝ ̓  

οἱ 



ῬὍἜ 

ἯΠῬ 
, ἐξα πὶ νοσᾶς ΑὙ ΠΌΡΕ, ΡΙαταγοῖ,, ἐπ ΒΟ! οης, τὸν 

᾿ς Πρατη αἰϊτέοτ.]. ι νος τ, ὁ «σωλων χὴ 
ἱ ᾿ δ. 11. αὐαγύτω υὐο' ἔχων εἰς τὸν πρατῆρα » κ᾽ 

᾿γεπάϊτοτρπι νοὶ ἐοπατογοπι. 
Ὀτιῖπι ὃς πἸογοᾶτι!. ΒΑΠ]. τούτοις αἰγαγαν εἰς τὸ Ὡρα- 

δατηδλον, ἃς πηρα τιΐρ λίϑος 7) ἔογαπι ἱρίμηι ἀἰςὶ- 
οἰ εχ. ας {|| ΡΙΔιιτι., Ὁ ἔπεῖτο, ηςίςἰϑ 

οἰαταὰς ἱπ ςο ἐξὰς ἰαρίάς νδὶ ργαοο ργσαϊςατ,ἱ, ὡ- 
; πῆρε λίϑου, ̓ 

φγν ἐπά το τ, ὁ σι ὡλων ἡ ρα τὴρ,Γ{ρειίς δὲ Ηγ ρον, 

ζξομα,' «ἀγα!» ὃς - 
πι ἀχα, ΑΘ Όγτο πὶ σεγον ἀτηλπὶ γοντγαπίρο, ο]ὰΡο-. 

Ραϊγονᾶσο εχ εἰδέξίοπ πιο  ἱοτηρατο,σεωτελωὶ  - 
ΒῬεπιο[ἰνναἀυοτγίις Παοτ. Οὐδὲν ἀκυύκοαι πρᾶγμα μια- 
ὅτοι πεωραγυϑῆύρι εἰσὶ αἱξὲ καὶ κ(οὗς » ἔλεϊπιι5 αιοα ἢΠῈ1 ἴῃ 

(δγιητ. ΡΙατατο ἴῃ ΟἸςογοης; Πρρέῆων ἀὐτε κοέϑοσον, 
5 τού τιν δῦ ἐχὶ!ἶο. πράγμο ρα ἥειν, [τοὶ ἰητθη- 
45» γοὶ αἷρ οἰῶ ἀτ᾽ ἐμαυτῷ πώποτε, ὄπ᾽ ϑμότρια Ὡράγιιᾳ τα 

δ τωὐάγκασμι τούτου κατηγορεῖν, αι πη ιαπὶ πες της ᾶ 
ἀϊ πος αἰϊξηαπι : μα] μἀπὶ πος πηοα ἢες α] δ πὰ ἃ- 

ζρεγεις μαι. τάς Πεώγια, πρώπειν ράγκατα 6- 
ποσοτίμπι ξπςοίϊοτο, [Γἀσιη» τῷ Αἰθεστοφ ει οἱ ωρ ἁἥοντες 

᾿Ὡράγματα. τιρρέήειν τράγματα Α]Ἰαιιλη4ο εἰ γοθιις δά 
Ἐγτπεηγίδιι5 ορεγαπη ἀαγο δέτε γογιιη νάςατς, Ἡεγοά, 

ες ἀε Αὐπαίδ γθσς, Τὸ αἦν ὀρϑριονγμέχεις δτου πλυϑούσωυς ἀ- 

»θύμως ἔτοριοσ: ταὶ τρρσφερό μῆνα πρήγματα, Ἐτ ραιὶὸ ρόϊε, 
Ὡρήστήν τὰ ὡρήγμοιταγχὶιι5 ἀΐσοτς ἃς χξηκατίζοιν, ὈΊατο ἴῃ 

χ»τὸ ὑμέτερον ὡραἤ εἰννν ἜἘΓ15 σοπ τη. 415 ἸηΓδγι γε. 
τῆς πόλεως, ἰάᾷ εἰ, πολ τεύομαι, (τι ἴῃ πηαρ γάτα, δζ ἃ- 

ἸτΟ ΠΕ Πλ τοὶ πολιτιχαὶ Ὡρ αἼ!ειν, ἃς τρ {τ εἰν ταὶ πολιτικοὶ ρα. 
ἢ ἐπιρ.τγαόξαγα. τὰ διυνιόσια Ὡρα ει, [ἄπ πη ΡΙΑτο ἀἰςῖτ, Ετ 
ταὶ κοινοὶ κὺ πολώτιχοὲ ρτῸ ξοιοΠΊ. Πορέηζω κοιναὶ. [πὶ ραγτὶ- 
τιιδ σοτη πηι αἷς, Εμγρι . Πορηειν τα ἑαυ τῶ, οΠΠς ρτίπα- 
ορήειν μικρκ,ραγαὶς ἰξυάετε , Ποπιοῖη. πραήοντες τα- 

πα ΓῚ ἢ οτος γα ἐἰτι. ΡΙαταγοῖπ ΟΑ410. πεζῆω πολλάνπολυὺ - 
οἷ, ΑΥ ΠΟ ρ δ π. Πετρ αἴγα ων παῖν τα ταγα ϑεὶ, []ςτη, οπτηΐα 
ἱπιι155. εἴ θεπε δέξυτῃ οἰξ ποθιίςιιπι, Πρ ἤω κεδναὶ, 
ὃ πηδοιιπὶ ἀσίτατ, Εἰιγῖρ. Πιοέτω μεγάλα, [ρ!Ξη 4145 μο- 
[ὰπὰ ἀοηατι5,[ά ει. πρῴ εἶν χρηστόν πρργο ροτῶ 4ιιθη 

ςοοιτι μαθεῖς. χρυσόν τὶ ὡρ ἀπ ων «δ φίλοις μεταπέμπε- 
ὦ ἐδὲν χεῖρον τὰ δη)κα,14 εἰτ,}7) πὸ ὌὍμα, Ππρκήεινα. 
Πρπίβοατ σοπτεμάο ὅς ἰάδοτο νι ἰϊαι! 4 ἥδε. αιοά 

Ὅτε ἀϊοίτιιγ Γι λεϊπὲ : νης αὐτιαράηειν, το ἔγαρατὶ ν ὃς ἴῃ 
Ἴμπι ὩΡόγατε ὃς ς πτοπάσγς, ΡΙ μτάγολι!5. ἐν ἐρωτεκῳ, ῳἢ 
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ἡ πα γέμον κόρης χ᾽ γγ0 9. ὠρρτηκούσης )τταἔλης ΠΟΠΠΕ πὶ 
απ ἀγάπης. 5ῖς ἕασογα παρτιας αἰχὶς ΡΊ δι. ὃς Τ οτξιπ Απαγ. 
ἱαμ! 6 γυσὸ {αὐτο Ὁ πράγλίχο. πραβήογτες τὠναντία., ςοητγατία 
ἡιπώ δ5ίεξξαπτες σοπτγατῖδ, Αὐ: πο ρἤδη. Πράηω τὸ κρικὸν, Πηα- 
ΤΠ 
εἴα 
ψεί! 
οα μ 
Δ, 
ἼΝΝ, 
αἷὰ 

ἀμ 

ἢ Ρέγρεῖγο; Ναζιΐη Οτατ. Πρα εὅϑωι τεὶ του πολέμουςτος ὃς Π]]- 
ἘΧεοιτΙ Ομ τηδηήατο, οπλοίξἤ ἢ. τῇ ἀήεταὶ γὴ κοι τασκ δ οίζε 
πῇ, Πἑτρακται αἔξιπὶ εἴ. Ρογδέϊα γος οπ οοπέδέξαπι εἰξ, 
Ἰάυαραχθὲν, αρζγμα, τοβ ροα » Αρμτῃ. Πραηω ετίδτι ὃς 
ὁμα;,ντ Εἰςαράπηω ἃς Εἰςωρ ἀήομαι, 14 εἰξ,ὀκλέγω,εχίρο,ςο - 

νοι! ἀπο οιῖς Αςοι Χ Ἔπορ , (δὺ δ), ἑαυτῷ πη ϑυμοιιῦ-. 
εὖκ ἐαρώήετο χρήσατα. Τά οπι, οὐδένα γρεώ τῆς σεωουδίας ἀῤγυΐξιον 

ἤη, ἃ ποπιὴπο ἀτοιρυ!οτγαπι ρεσιιπίαπι οχὶρ 5. πρώ πομιαί σε 
ματα, ΡΕσΙ!Π14 τὸ πτι! ὅζο. ΤΠ ἢ ἐὥνω δεπλοιῦ, ΡΊΑτο ἀς 1 ἐριῦ, 
ἀμρίασι. Τ ιον 4. αραγυΐν Θ΄’ φόρφις» 4] Ἔχε σὶς τγῖθδιι- 

4,16 Θπη.ἐσραξαμίω τούτων αὐτὸν δίκας, Οὗ μας τ] ροσηας ἀε- 
ἀπ ΡΠ οὐξτ.η Ηετγοῖς. πράσσω σοι ἰδὲ ᾿πίστγιιο Ορογᾶπη 4ο- 

ἡπιοάουντ σεωεργώ εἰς τίω τερδοσίαν, ὙΉμΟΥ ἀ. ἀρ ασσουσιν αὐ.. 
τ οἰπὶ δο. [{οπχντΊςετο ἀϊοἰς ἃ τὴς εἴν πε ἴτας. 
«εὺς σὲ, Ἰάδτα αιιοἀ Ὡροίοσω σοι ἀρ ἄοτονται ὡρὸς σὲ ταὶ στολλοὶν 
τγδηΠριπτιτ τεςιπη, ἔστι ἀριά τα ταἶτα. ΠΟ πῖπι πρέσ- 

ἐς ὧν βαρζαῤοις, οὐιι Βατρατὶς τγαξϊο » οἰιπὶ Βαγρατὶβ ἀρῖτο. 
Ἴω τρὺς ὀργίκω, Ρετ ἰγατ ἕδος ΟΡ] μτάτομι5, Πρ ιν ὑπὸ φι- 
νυ; ΠεπηοἘμεπ.ἰά εἴς, φιλιφιαίξειν: Πποζήω . ἔγαιά πε 
πάο ττίδιιο, ὃ. σοπ ἢ ἴο, ΟΡ μος]. Αἴδος, νοῦ δ᾽, ὅπλ᾽ ἐ- 
φωτὶ παντοῦργῳ φρένας ἔωραξαν, 14 οἰτοδυεργτνίσειντες ἔδωκαν, 
» ΑΒΓ μτὲ ροίταπι Π σαι ῆςατ νῖιο. ἀρο υἷα οἴ, φτατοπὶ 

ἴοττς δ᾽ ̓ ψιια ντοτ. οπιοίμεπ.ΐη ΑΞ ΘΒ η. ὦ γὸ ὁ τὰ βέλτι- 
αἰἥειν νομίζων χα ἐρίς ἴω ἔχιν οἰομβυ Θ-. ἐχ οἷδεν εἰ μῆδει τοιουύτη 

εἰ τῆς ἑασέξας πώς χεὴ ὀνειδίζειν τίω) τύ χίω ἐὐβαοι (6 ξε!ς τ. 
εχ  Ἐἰπτατ: φαΐ {οσιμπ ἃ ἔοτταπα δέξαπι εἴϊε ρταο τς 

σεπίδς. Τάοπα, ῥα ων οὐ κρὶτ᾽ ἀξίαν, οττιιπα; τη] αιιίτατο δὰ 
ἴδπη γεάδέξις:ποη τα τὴ ξογιιιηᾶπ (οττίτιις 4118 ἀἸ σῊ15 6 

ταῦ, Οογάζ, τ αἰδιρὸς ἕτω τα ειγως Ὡραξόμτος,αὉ ΠοτπιηΕ ῇς λἔ- 
ουδὲ ξοττιιηὶς οριούα; ἰαρ[Ὁ.1πᾶς δ᾽ Ὡρώδειν» βέλτιον αρείτ- 
ἐμείγον πρώτ εἰν, κοιλώς Ὡροἰ εἰν, κακῶς ρα ἡ εἶν, ὃς καλώς πέῶρα- 

Ῥγῶτετ. δ᾽ ρώήειν, ἐε]Ίος πὶ εἴς. ἤοτοτε ὅς δεάτιιπι οἴ, 
ὅτις οδριις ὃς ἔγοης εἰξ ἐρ᾿τοἰδγαπι,υτ ὃζ λιαΐρ εἰν; ὙΘ] υἷγιαΐ- 

μ-. τις 
τεῦ, ΡΓῸ []υτατίοης, Τὴ Ἐρ ΓΈ, Αὐἠξοτοι ς ἴῃ ἥης οτῖαπι οἴ, τὰ 
δὴ αὖλα δ φεάῆε, ΡγῸ ταὶ δἱ ἀνα ἔῤῥωσο, ὀυδωρμιονῶν, υεὴς ἄροτον 
ἀυνμερεῖν, καλῶς φερ δεῖν, στα ἃιιτ ἔο! ςεῖ με έτον, ἀῶ 
οσυδαννοδε ληΐοιρ ὑαρε χουσι Ω} τἰςαχύων οἱ δ πράήοντες » 4Πιἀ τὰ ΠῚ 
Ἐπλμηφης 1 ἰσροτθιι5 ἔρίσα: ἔα τς ο 5.6 τρρώπων τοῖχθ-, ξε!Ἰχ ρα- 
τἰ 5, ΑὙΙ ΠΌΡΙ., τὸ αρώ πεν δ, ρτο ροιίτας, Χεθορῃ. πιράῆω βέλ- 
“πον [ιν ἔς οἴοτ, ΑΥΔτορ απ ΐῃ ΡΙατο, αὐμεινον ἡ χϑὴς πράήοων 
τοῖς ἀυᾶει Πογί ἀϑμδμιαΝ Ἀρίτιγ, κρᾶτον ἐλπίδος μλύβυο, 
ΤΟΣ οἷς Πιρτὰ ἤροπι εχ ἰσητοητία σας, οὔρεα πραῆω, [η} πῃ Ξε 
Ρτίπιο (παταςν τον [οι ἀ 5 τοῦς, ὄντυ χω, ορτιπγὼ τι δδτο» 
πιοςιΙΠῈ σοπηπ)οἀὲ ἀρ τατ, δι ἔς Πἰςίτοτν [πῚ ξοττιιηατὶ ἤτηλι15. ἄριστα αρ᾿ ἤει ἔς οι ἤιπγις εἴς, ἤοτος ορίσαυς. Πρρέτῆειν ὄυδ'αμιιό-. 
γως,ΑὙ το ρ μαπ, Πραήειν ἀξίως ἡμὴ, λ μλο Π] κυ ἀξίαν τὖρ ζἥω. 
ΡΓο τ οΓί τι ἀϊρυὸ ἀξῆςἴοτν» Βιιά,"ῃ Ἐρητιροήξε πρ’ ἥω κάλώς Ἐπ 
ἴδια, Χοπορμβοη. Πέπραγα κακφρίως {απ ἔο χ, Ασ Πορἤαη. εἴα 
ἐαραξας, ΠΑ τοῦ τέσιιπι δέϊωπὶ οἷς, Πραῆὼω αὐδαπλυσίω ες {Π ν} 
τορι ξοττιηᾷ ντου!ςοογατ. Πρ χακώς, τα ἰῖς δἰῆιςζοσ,,π 
ἰῃξοττιηίιπη ἰηςἀο, αἰ ἢ! ἔξας ἔπη ἃς τπγϊίετ, ἰὰ εἴς. κακως ἐδ 
νεχογ,πιϊ εγὲ τγαξξογ, δυαποα γέω, (ΠῚ ἴῃ Ἐε ΠΧ, ἰης Πἰοΐτον τε 
Οἵ! ΠῚ ἀρίσταις. Πόννος τρ ἑηΐων. ΔΕΒ έτις ἡ ταλανανὡρρυ μᾶν 8.» 
ῬΙατατοΒ, αὐτὴ τού πον ίρως,ν τ δ ποῖ πονήρως πέωῤαγά, Ξἰς Ἰος: τοὶ 
ἀἰϊχὶτ χείρω ρα τῆν, ρτο χεῖρον δχωκεῖςϑεο.διηϊ ἐπὶ πὶ Α ἀμ γρία ἰπ 
γοσθιι ρ γα Π15 πυιπποτὶ σοπίοτπηατα, Πρ ῆειν δι ἡσυχίαν εἴγεὶν 
γι σοητίαγία οο ΠΠςηςς. πᾶς ὁ ρα ων, ργοσιι1η5. Πρρέτ- 
τῷ ἰητεγάιιπὶ πο [ὉΠ ὴ πὶ ποι Πρ αἸΗςατ, [δὰ οτίαπη ἀὐτὶ νοῦ παίχω 
"Ὁ διάκειρι α ῬΡοηϊταγνντ πάχω αὐτὶ τοῦ ὡρἑἥω, τη ἀς {ΠΠ| Δηιδισιὰ 
ὅς Ἰορτ ὸ ἀτέξαπα ἀρ Εἰὺτὶ μὴ, νθΐ Ηεοιρα Ροϊγπηποίξωτί; 
ν᾿ ἕν᾽ ἐς οἴκεις, ἃς ᾿πξιὰ 5 ὡς ποίντα ὡράξας ὧν σε δεῖ, φΞεΐχῃς πάλὶν 
σιμὴ «παησὴ, ὅπου τὸν ἐμὸν ὠνκεετες γόνον: ν] Ὡρ ἐξας,Ἰά εδιταϑών,ντ ἴη- 
4ϊτ ἐπδιγαῖοσ. Πραΐῆω ἀϊοίτιτ ἀριμ Ασι οσοίειη ιαηάο 
εχ σρεγάτίοης πΙΠ1] ἢτ αιιο γεπηληρατ: Ποιω ςδητγὰ, ΠΟ τὶ Ρτ- 
ταὶ ΡοΪτσοτιοαρῖτε τογτῖο. Πραῆων ὥσσερ ἐν τῷ παρόντι χεῆ, 
{ἐ φεγεης νῖ ρτδίξητίς νίτα τατίο ροίειιϊατ. ΠΌοται. πράήειν 
χτὸ νοι, πο φος ̓νασογο Πιςςοῆϊις. ΡΙατο (δοιπάο ἀὸ Κερυδι!. 
γα αὐοοβ ϑεοῖς νὴ ποὶρ᾽ αὐϑρώποις τ ἀξομῆν χ᾽) νοιωῶ 14 οἰἘ ποδὶ ἔρια ἂς 
ΒοτῸΓ ΟΧ ἀΠῖπῚ [δητοησία. ΠΌογάτες δα ἸΝΙσοοίοπι., ὡραήειν τιὐ 
αἶα δ ϑεῶν ἀγαθὸν, ἃ αἰ]ς θοπὶ αυρρίαιη ἱπηροῖγατς, ἴσα ἀό- 
εἴρετο ὅς αἴθ μι]. Πρωήειν ἡ πραΠεϑϑοῦ σΟη []τατο, βυλάε-- 
ὅπη. Ὑπιον ἃ. Οἱ ὃ. μετ᾽ Αϑιμαήων αρἀξόυτες ἔφασειν χρίυῦαι αἰοΐγειν 
ταὶ πύλας, ἔ μελλὰν δι᾽ αἰοιχθεισων εἰςπήπῆειν τοῖς Αἰ ϑιωζοις,ἰὰ εἴ βε- 
λάνϑέντες, Πραάδειν ρτο τραξικοπεῖν, Γι τ1 τον Πα} τ Οἱ τὲ 
ἄταιις ἀττε τγαξξαγεννε γα σὺ ργαείψμοῦ. Κις ἴπ Πρῴξις, Πρῖγμα, 
δι Πραξικοπεῖν. ἐς πασνοςθ ἢπξο δηποτῖαιῖζ ΓΌσιιῖ5. Πρα τω» 
τηἶτα, δίνατὶα Πρ αἰ σας 501] οἰξοςτιο, πγο  οτ. πιο ἢ ας 
1τΡΠΠτρρίς. ὑμδυ 5. οἱ υδο, αὐρειόντες εν κακεδαι μονίων φασί φίχκιανασον 
«ροΐ ἡ εἰν τίιυῦ 8 ηξεήων χαταίλυσιν, ἡ τα πολετείας διασσεῖν, ὠραπῆειῖν τῖς 

1ῃ «Π 110 ξοτγπηα ἰξατιι οἴο:ν εἰ ξουτιιηα αἰ τοι καὶ τὶ δὶ ὠράξα- 
σιν αὐτοῖς ὡσὴ ὅψες «γα ζε τε, ΚῈ (γ Π Ρειῆς, Πρώπω τὸ ἐκ δικώ. ὅ ἐν 
Ὡρξ κωρ ὁ ἔκδικος. σου! φόνων ποτ αὖτον πράκτιρ᾽ Ἱξεῶται πατρὸς [ 

«πραΐκτωρ ὁ εἰ, ρα ὁρμᾶν Θ᾽ τὸν δβηκείμενον φό ον. σουιδ' ἱπηρετγαγὲν 
ξενοφών τ, ἐλλυωικών, τι λακεδ'αμχόνιοι πάντων ὧν δέοντα πεπρυχότες εἰ- 

ἐν αϑοᾳ, βασιλέα, τιρεὐήειν ἔς τινὰ 7 ἀρίτατο ςου ἢ τα συπὶ Πα Π 09 
το] Γι ἃς {τγιιοτε ΔΙ 6} 4 οὐτα αἰ ἐς μι ονϑεκύδ' 1.1. ἀς 1 αἰιίλυϊά 
Κ [μλς.ἔκσεκονεν ἐς ὺ βαρζαῤοις, 

Πραύυήδως.Ἰεπϊτοτοπιδῃ[οτὸ: ὠρρϑυύμῶς, κτραίᾳ το μήσεε χουν Θ.,Η ε- 
{γεδῖι5. 
Πραΐύνσης πῆ τ σατο» πλοάεγατίο δ ΡΙ ἀσατίο ἱτα;. πρᾷυύνσας, εἴς πιο- 

τὰς '5 4110 διἱ αἰράότητει, (μα ἰοηἶτας εἰὮ) αι] σοπιπτοτο ἱγατό-- 
41| ἀπῖιη {πητϑ στα ητιγ. Αὐπξος ποτ, ἔσω δι στρα ὕγσις, κα- 
τάςασις τὸ ἠρέμόισες πῇ ὀργῆς. 101 46 πη, πεὶ 3. τὸ ὀργύζεοϑοι ἐνώντίον τῷ 
πρῳ ὑνεάϑει "ὁ οργιὶ πτραὄτιτι, ἥ 

ΤΙρβυντιχ οὶ, ταὶ, αἰ τ σατοτῖα. Γ]Ιηϊο: 
Πρᾳυγτικὸς, ὁ τι] σο ἢ 59[Θηἰς 5) ]ασδηάὶ γἴ πὶ Βα θα ποοἴςἀδηβ,τηῖτῖ- 

βΑτιϑικατακηλητικός, 

Τιρφύνω, μιιυυώ, ρΥἰ πηὶς (ἡ Πα δὶς [δ οἷς ἐπ τί σονρίαςο, πιδη Πιοίαςϊο, 
ταπ!ςοοοΙεμΐο, ς ἀουκατακυλέω: ει, ΑςςιΓΡΙατο ΡΟ] εῖς.9. κὶ 
πὸ ϑυμωοειδὲς κνραύνας,11{4 οτίαπι τοῦτα ραττο ἀπί πηΐν ἴῃ τα ᾿γατά 
εχῖπες ἀγάοτι ίςάλτα ἀἴαιις σοί ἐξ, Οἰςζετὸ νογτῖς τἀ Ὀλθὶπ: 
ψιάς Ππρῴυύνσις, 

πολύ παϑεία, Ἡ εἴν Β.Ἔχρ.σραύπας, 
πραιὶ, πῖτὶς, ἔς 1115. πηδη χοτι15 5 οἰ} 815 σοηττγαγ. ϑυμρίοειδούς. γιάς 

αργιξ 10 ϑεποῖ. σε πραεῖα, ΡΙ τ νιἀς Ἀδραθ Ια. “ποδεν ϑυύμοειδὰ 

καὶ μεγαλόϑυμον 3.Ὁ- δὐρησομῆν ; ἐναντία γάρ πὸν ϑυμϑειδει «πραεῖα 
φύσις, 

πράϑ της, "τος ἡ τα’ Γαςτι 40. αρᾷ ὑπτέϑ'εια 2 Ηείγέβ, οὐπ ὁρρορϊταῦ 

Θυμός, 

Πράω τὸ φυσείω, ἸΠτεγρτ. Αὐτό ΡΒ ἤρῖτο, ριτίτα ᾿πΏο. αν ΤΑ. 
Πράως ἱεηἰτοτοιπδαίαετὸ ΟΙς, ρ᾿ τον αραᾳόνως ΑΥἹ το. ἕλον στρα ὡς; 

Ιεπέτεγ νεῖ τηοάϊςὲ οτὶΓριιυν  ἀδιπδητίη ῬΌν Πορη. 
Πρεκόκχεανν οἱ Ππραικόκεα,ν εἰ Πρρκόκμα, Ὀταφοςία Ρ]Ἰηῖο [1.1 5. (ρὲ 

ἱτιρτασοαίϊα νοςαῖ Ματγεια ον αἱρὸ γοσάπτοτ ἀμαηε- ρε[οβεν)ντ 

ἀυταεϊνια»᾽ 4 οἴ, δαράκια. (ΑἸ ςη. Δα ο ΑΥΣ οἴπετ. ὃς Οοηἴδητίπο 
ἐπ Οχοροη: δωραάκενα; δὲ Υῖ ἀτηϊφηΐαξα ὁ ὰ ον αὐρδνια χορὸ μι Χάς 
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νυἱρὸ αὐγίοοις ΟΠ οπηπία (ρεεϊες ἀϊποτγίας ἕπης ρου βοουιπι, 
αι: αὑρσικαὶ μῆλα ἀἸΟΙΠΤΕΤ ) αὶ ῥοδείκινα ἃ Οταςὶα τος οπτιοτῖθιις 
Τΐσοῖ αἰ νοίτης οἷς ρεν πα, οἱἵ. τῆς 3 σέας αὔλα » ται! τὰπι αὐ 
ΜΠῚῸ ἀιθογθατα)αόίηιις νοσάπηιι5 ρεειρος, Οτεοὶ ποππα}}} ἃ [μα΄ 
ταηΐτατε ἀομογγθητοβ 9) ἀΓΙ ΘΙ ΔΟΟΓΙΙΠῚ ποπυῖμο οτίδτη νοσαγς 

φτγαςοοία, αιοά γαϊὶς οὐ δγιδπάτη Οαΐοπιι5 [σοι άο ἐς 
πιρητὶς. σι μῖρ ομὦ ἀμείνω τὰ Ἰρεκόκκιαι κφικένῆνα “ἶἈ" αῤμήριακών, ὅ- 
σοι 8 φδύγρυσι πἰω) αἷμ ὠρεκοκκίων τρρσηγρρίαν,αρμῆμιακοὶ μῆλα κοιλοί- 
σιν ἀμφὸ τερρργα [1116 εῤμῆρια, (ἀφ τι ΘΑ! Θηιι5 δι ταρ]1ο. ΠΡ. τατηεῃ 
ἀιϊςεθας, Μηλέα αὐ μβμικής τα της ὀκλέλειπῆαι τὸ παλαιὸν ὄγουα.Κοιλιᾶ σι 

γδ ἅπαντες κα τὸν κουρπον κὴ τὸ «έγορον τυρφκόκκιον, (1155 σοττὸ αἰτοῦ 
ποη Μεάΐοο» ποπηῖὮ 1} ἰητογ [Ὲ ριιρηαγε αῤῥδριακϑὲ ῥαιμοῖςὶ Φρα]- 
κόνια ΔΡῬΕΙ τί. Ἵ 

Πρεμνιάσω ξιπάϊτιια εἰ 6 ΠΠδγα) ὀκειζώσα; Ηςίνοἢι. τα πημάπι ἃ αρε- 
μυιάζω. Ι 

πρεμνίζι 5 ἔμπι ἀΐδια οὐις "0 5 ἜΧτίγρο 5 κόπ]ω πεὶ πρέμνα, 1 Ιερῖθιι5 
Ατεϊοὶς οτας» Μη αὐϑραϊευειν. ) μηδὲ μολδύειν 5 μυνὲ τὸ «μνίζειν, 
ῬοΪΠκ. 

Ππρέμνιον, ὃς 
τιρέμνον, το ςδ!46Χ.ς ἔλεχ Θ’ να ἐξα, τγιιποι5 Αι ΡΟ τίς, ὃς μεταφηθε- 

κὠς ἐμ απιρητιιηχιντ ὡρέμγον τῆς ἑςίας 1ὰ οἰξ, θεμέλιον, ΑΡΟ]]οη. 
2.Αὐροπαιιτ, ταμέεῖν αρέμνον δδυὸς, ἰὰ ο[ξ, [πἰρίτοπι ὃς σαν ἀΐσοι. 
τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιοῦ κἡ τοῦ ὠρέμνου υὑμβροει δὲς, ΠΟΥ αι σοττῖςὶ ὃς 
Ἰρπο ἱπτοτοοά τ, ἱοίςοτι 4,1} τὶ χισαρῖτ,143. Ὡρέμνα 9 {Ἰρῖτ65. 
Χοπορίιοι ῃ ΟΕςοποπι, Ὑτγαηῇαιὲ ἀϊχττ Αὐλξορμδην Αἰ. 
-- ωρεσβύτα δύο Ἡ κίετον δὲ ἔΐχοντε Ὡρέμνον ρῴγματος πελωρίου, ΡτῸ 
'χρίσιιμόν τι εἰσηγρύμῆν οι. ΤτΟΓΡΥ 65 κσρέμνον αἷς Πρ ἤςατο ςἐλεχίθ' ἢ 
ἑιζωυ. Ἐτίῃ οοιο τὸ καταλῆγον τ λογάδων, πρέμνον ἃ ΡΟ ]πος 
νοσάζιιτ. Τρέμνον ῥτὸ αβεέξιι φιιοίαίῃ οἱφα᾽ » νἱάς 
Τόγίοος. 

Πρέμνϑ- Πρ ο5,τὸ πρείμνον. 
ττρεμνώδως. [πἰ ρλτ15 ν οἱ σαιι 18 γατ ΟΠ ΘΠ οὐτίπεη54. 4 ἀϊσοίι5. 

νι ςαιιάϊοαΐοιν ἀϊχὶς Ρίδητιβ. Οδα ποι ππΐηιι5 δατθαγὸ αιὰΠ) 
Ἰπορτὸ τὸ πρεμνώσες γατ ἀοιμπὶ ν ογτῖς : ἃς ΑΠ10ὲ {πε τνρα ΟἹτι» ἴα 

115 ἀποῦθιις ἰοοὶς Τςορμγαίει Πἰδγο Βεπογίαν. 4. οαρίτε ττιάς 
Ογροτγο;φύεται δ ὑπὸ τοῦ τρεμνώοις ἑτέρᾳ ).επἼ7ν. δὲς. Ἐτ ἐς (αιι- 

5 1ιδτο ρυϊηγογοαρῖτο 3. δια τὸ περεμνώ δὴ ὸ ξιωεςραμυϑῥίω πώς 32 
αἰ ἑίζαν, 

τιρεπὶς» ΕἸ εἰν «ἢ. ὁμοίασις, 

ΤΙρέπον, τὸ ἀςοςη5,σοηρταπι, ἀσσογιτα : οί (ίςσετο ἴῃ. ΟΕ Η͂ς τὺ 
«ρέπον ἀϊοῖς, οἰξ ἴῃ ρεγίοηϊς ντ τη αἰΠ]5 τερι5 1.4. αιιοά ἄεςεῖ. 
σρϑπον} να]. 1 ἘΡΠΝ, νοὶ (αδαιμάττιιν ὅρια εἰτνάεοετ. τὸ στρέπον 
ἔχω, ὈΙατο ἐς Τιεν (τὶς μαροου αι Θοπίτ, ὃς Γλασῖι. χτ' τὸ αρέ- 
πον αὐ τῆν ἑκα τ ῳ)ν αἰσιαίαιις ρ τὸ ἀϊρπἰτατε: ἄςηὶ ᾿υ1άθιν, πρέπον 
αὐ εἴν ῬΙατο ἐς 1,ορΡῚΡ, τοὶ πρέποντα τα: ςΟἰςηταιοα ἤμμτ, τὸ πρέ- 
πον χρό. ὅμοιον αἰ Ἡοἰγς!. : 

Πρεποντως, ἀεσοηζογ ΟΡ ΓΙΘΏΓΘΓντ «ἀερετ, πηοτϊτὸ ἱουςο πιο 
Αττῖοὶ πρέπον ἀϊςινητ ΙΝ οὕπίας ργο Αἀιιογθῖο ντοηζεϑ, 

τίρε πῆ, Η οἰγ ἢ. ἤιητ φαν τύσμιι τοι, εἰκόνες, 
πρέσω, 4. ἀςοςο, οπιιοπϊο»οοπρτιιο, [πὶ ἀΐρτιις: Πατίι. πρέπω τῇ 
κουρᾷ ΑἸ οἱ σοπρταῖς το ΠιγᾺ. Επεῖρ. πρέπω ἐδολτι κα κόσμῳ, [τα 
ναίει εἰς σαπτιὶ οὐπατιι [την ἐς ἀμφοτέρφις ἔπρεπε,ἄζε. ἴα ΕρΙ- 
στάσιν τγιηαης ἀσοςθατ ντγίαιια σομμθηιεθας. πρέπειν ἐς πλὴ 
ϑυςυ Χ ΕΉΟΡ". Ετ Πρέπει, πτρογίοπαϊο, οὐαὶ τίμιο ἃς “πΠητ.1, 
τ-αρρσήκει, κα ϑιν κά δεϊ,αβιιϑτῆει,σΟΠιΙ ὨΪτοάεοςτ» ἀἸ σαλι οἰξ, οἱ πρέ- 
πει ἐχϑυϑέρῳ, το» ποπιίης [ἴδ ογο ἀϊρπα ἤτητ. πς ἀσοεῖ ρα [,- 
τἴηος. ἀατλο ἑητογάιιπι ππρίταγι Ρίαιιτ. Α πιρμῖτ, ππις ἕαοίηιι5 
404 τὰ τ Ππλι|15 ποίτγο σαποτγὶ ποὰ ἄξςοτ. 

Τιρεπώδης ε(Θ- κὶ καὶ ἡ, ἀςσοη 5. ἀδσοτγαβο!οποίτασ, ΑὙἸ Κορ ἴη ΡΙατο, 
οὐδὲν ἐκφέρειν πρεπώδές ὕξιν, δέ ρα} ρΟ [Ὁ οἰ Πλατίτιο, καὶ γδ πρε- 
πωσὲς ὅδι τῃῇ διδασκάλῳ ἰχάδια πρρξαλόντ᾽ δὲ τούτοις αὐαγκάζειν 
γελῶν. 

τιρέπων,ἀςοοτιισο παρα] Ησιι5..ἀἸσαιι5. δυαμαρ τεὸν αὐδρὸς εἰγαϑοιδ, ὸ φί- 
λου μάλλον ἢ πολεμίου ῥωμαήοις δ) «τρέποντος. ἴ(ἰ εἴτ, αθογγαητ ἃ νῖτο 
Ρίορο . 14 Ε(Ὁ 5 οὐ ογύοῦς νἱγ ργο 5 [ογιιαᾶτιις Πτ5 ἃς ἀΐρηιι5 
αυ ἀπλιοιις πηαρῖ5 αὰπν ποίτἰς αὶ οὐπαποτγιιπη ᾿αἰσξατιγ. Γι - 
τατοἶν!5 ἴῃ ΡῈ] 1σοἱΑ. βίος αὖ τοῦ ϑεούῦ λατρείᾳ πρέπων, ΟΠΓγ (οἱ, 
νἶτα [60 ἤϊσηα 9 Ποῖ στιν. πρέπουσαι τιρυὴ 5 ΠΟηΟΥ πιουῖτιιδ. νἱ 
αυρέπουσαι ζυμία, Τ᾿ μιιογ ἀϊ 65. πρέπον χεώχᾳ, Ρίατο 12.1 ἐσ ἄςςο- 
τιι5 φοΐοτν Οἴσοτο. πρέπον χἅμα, Τάς ἴῃ ΤΊπγαο, ἀεξσοτᾷ ἔοτ- 
πιαοίσετγο. 

Ῥιρέσβα. Κοποτγαβ 15. Γἶπι, νοπογδη 44 5 πτεσβυτείτη 5 ἔντιμος, Ηο- 
πιογι5. ἄς Πιποης ΄ιιᾶΣ πιαχίπηα ἤλτιι ΗΠ Ιατιιπὶ σδτιγηὶ ξμῖτ. 
Εἰτ απτοση μετ γ ποθρεη ἃ πρέσβεια » ιιοά Βοεπιϊμΐπιιπι εἴς, ἃ 
«τρέσβ ς. 

Τιρεσβε' ες σαι! Ἠογοάοτ, 
Τιρεσβεία, "ρατῖο,πρέσβδυσες οὐ «ὐϑῷ φίλιππον πρεσβεία, Ἡετποροη. 

Ρίατο Εριτοία ἐαρτίπηα 5) Ὡρρφασίν τινα πρεσβείας αἰβοφὶ τῆς πόλεως, 
δίς. ἀπώρω «ρός τίω) πρεσβείαν, ρτο ἢ οἰ σοτν δα Ιορατίοποπι, ἰά εἴ, 
80 [ϑρατιις5,. Δὲ (σΐη. ἐς πρεσβείαν ϑλϑον, ἱορατὶ νοποπηζ. ΑὐΠἴο- 
τοῖος τ Ρο[ τιςὶς. νὶ οτίαιη ἰορίτιιγ ἦλθον πρεσβείᾳ, πρεσβείας 
πέμπειν. επιομςη., Πρεσβεία, ἱορΑτί λα ΠιΙΠΊ ΘΟ Π15) σοο- 
τὴ ἰσρατογιη» ΑΣ ΓΟἰνπος σομττα ΟτοΠρἢοητοηι ) Δημοώνένης 

πιρεσβεῖ. ον» δυγ τὸ, [ερατίθαπι γεὶ [ερατίτίτιπι Ὁ ᾿ 

᾿ πρέσβυ μοι γατος, τὸ ἰορἀτΊουἰ το ΠΟΓΔΥΙ πη]. 

ἥῥανῃν πο ς." 

ΤῊΝ Ἐγ Ὑ  Ρ ἤμνο ον, Ὅν, ΤῊΣ 
«γ᾽ ἁιαυτὸν βουλδύττος γοὐ δὲμίαν φανεῖται πρεσβείαι 

“λέσας, 5ἷς ἀϊοίτιιγντ ἰχφοοτηΐτατιι».. ΤΙ 
ςατῖο. Οἴορον, Τὰ μὴν ἡμέτερα ποῖὲ ἐκείνου τ ̓ 
ἄγοιτο, ᾿ Ἑ τὴ οθ ᾧ 

Ποῖ απ (πὶ μα θοταγο δὺο γῆρας τορρτίμησι 
ογέορς χ7} τροτέμησιν [ες πὶς πο Γατγὶ μας Ρ ζ 
γϑν πρῶτ εἰ ον οὐ κριλεῖ τῶ κυρίως πϑροσίβεῖον, α ζηκοτυ᾽πητό 
ορύυβυιν, πρεσβεῖον, Ἰεράτιι πη ρτδ᾽οἰριιηπι {ιιο 
το Πἰτο ἀςάϊτοαῦτ πιαϊουι Ὀςι τ θη. υπὴρ φορ, 
ἀεῶι!9. πρεσβᾶον 1πάς ΔΟΟΑΡΙΓΕΓ ὃζ Ῥτὸ 

Ῥτίπι ὃς πιά ΧΊ ΠῚ πᾶτε ἢ]1]» 40 τις Ρτίμ 
σοηΐα αἰςὶ ροτεῖ, “ἦν τῆς φύσεως ὀκοώπη 
δὰ πῆς ἱερωσ. Πεπιο τ ἱη Οτατ. ἀμοτῇις Βα: 
μόνον, ὀιγὰ κὐ πιῷ δικαγω πρεσβεῖον ἔχοιμ᾽ αὐ ἐγὼ το 

.Θιοῖτας νογὸ ντ Αείς ἴον, Καλλίς-εἴον, Παῖς ΕΟ ΔΕ. 
εο το οἷν ποποταγίαπι ΟἹςεγοηΐ γ. καὶ τὸ γέρο 
ρες ἴον : [Π124 8. ἢς Ασαπιουγποη αἷς Τ᾿ Βειιοτο, 
ἐμὲ «σρεσβηϊον ἐν χερὶ ϑήσω. ΤΠτΟΤρΓΟΚ πρεσβεῖον, τὸ 
μᾶῆνον δωώρον. ῬΟΠΠΧ , πρεσβεία 5, γέρα γ τὰ τοῖς ΄ 
ἅμα. ΐ ἣ σὴς δ 

«4. . ᾿" ΗΑ, 

πρήσβειρα; οπογδ1}15 [ἀ0.δντιμος , πρῆσβα, ντ π᾿ 
πᾶττι πιᾶχ τι ἘΠΓΙΔΤΠΠΗ. , ὶ 

Πρέσβεις» οἱ, Ἰορατῖς ἴῃ Ρίατα ταιτὶ τι ἀἸ εἴτα " ἐπ 
“πρεσβάυτὴς πη πορέσβ'ς, Αὐηπχοι πρέσβεων, . ὥρη 
σι ἰῷ ᾿λατίιου ἰοσατῖ5, δῖ ΓΙΈ τάγολιι9 ἰῃ Ἀοπιιο : 
εἰρϑώμροίγυξ ἐν πολέμῳ, [Ὠτεγρτε9 Τ᾿ ιιογ ἃ. πρέσβεις 
Ἀφ,ον. Ὁ} {Π|5 [ορατίς ἀ! χογιητ Τ μον ἡ, ἂν 

ΤΙρεσβ ϑλομο)νμ. ϑύσομιαι, ταῖττο ἰορατοβ. ΓΩΪττΟ Ἰεσατίουι 
σιβϑ) με! γανρεσβείαν πέμπω.  πλο  Ποπε5, πρεσβδυο 
Ἰεσατίουοϑ αιιὸ Οριι5 εἱς ἀἰπηϊτεθητα5, ἐπ ρεσιβόϑοντο τ 
οὐ 4.14 εἴτ, πρέσβεις ὑπερ εν υὑτὴῇρ τού κοινοῦ, ἐπρεσβϑο 
αϑίωωοις, τάς Τ ΊἸῖον ἀϊά. Ἰορατος κα ΑἸδη ςη 65 παῖ 
Ραιι!ὸ ρὸῇ ἀἰςῖτ ὡρέσβεις πέμπειν, Πρεσβόϑομαι 
αἷο, ει σατας ταϊττ οι οορατίοης ἔμηροι, Ἰὰ οϊ, πρεσβό πιῇ 
ἀευλαπάο, τρεσβΆνομῆϑας κ᾽ διαγζενλου σοὺς ταὶ εἰγει ϑτὲ, δὲς, ἼΙ 
σβϑυ"ὖρα, πσσοοία δέϊα τ Ἰορατίοῃς : αι: ἴῃ ομῖτα, ΤῊ 
τεδη(αξια.. : ΠῚ 
πρεσβϑῦς, ἐΘ- ̓ ς Ποσάτιις Ττοπι (εποχ γέρων, Πα ΠΟ άτι5. αὐόδεςο μα! 

σβηες ἔστων γῆ ερές τε μέμαρπῆον,αιιὶ ἀπποίς ἐγαυτ, 14 ΠΡ ἡ 

Πρέσβι. : ἶ τον 
πρεσβῴνσις Ατιϊςὸ, ἡ πρεσβεία, Τ τιον ἀ.{1}5.1. αὶ μὴ αρέ τῇ 

ἐς ἀὐτιλογίϑω ποῖς ἡμετέρφις ξυμμείχοις ἐγήῥετο, “ἀκ 
τιρεσβάυτεὶς οὐ, ὁ, [δ ρατι18. ΟΥ̓ΆΤΟΤ 5 [ορᾶτι!5 ΘΟ [15 ν᾽ ἸΠὺ 

αὐτιςρ τυ ς. τὸν πιρεσβέῥυτίω) τοὺ παΐγματος 5 ΡΙμτατγοῖις 1 ᾿ 

ἼμΩ 

ΤΠ 

«" 

ἀπ άοθ. (εὐπι 
νδὲ ΡΠ ρας [ςἸουεπὶ ἰερίοιΐς οἷν 481 Ἰερίοηὶ ργδεί " ἵ 
(εἰν ηΘ 5» αὐρεϑεὶς πνρεσιβόυ τῆς σὴ «δ Αἰ μφικτύονας. ῬΆΙΟ ἀς ἊΝ 
{ετῖ δὶς ἀγίλοις ἕδὺ μὴν τρρῤῥήσεως ἀξίοις, ἀτρεσβϑὺταύς τινα 
ἐξ πρὸς ϑεὸν, ἡ ϑεοῦ ωρὸς αἰϑρύποις, ἸᾺ ο[Ἐ 9 ἰσρατος ΒΟ 
Το. ἃς εἰ δά Πουηῖηα5. 
πρέσβδϑω, μ. δ σονγτε,δυκα ὶς σατίοποιι οδ 60. ἔορΆτιι5 0, 6, 

ται 9 ἰςσατιοποῦὴ ΡοτΟ οἱορατίοπο ἔππροτ, ἐπρέσβόυν 
«πρεσβείας εἰς ϑυ δας, ἴκρε ἰσρατὶ ργοξοξε ίππτ Ὑ μεθ α5, 
πτρεσβϑύων ὃπο καρίνϑου, ΟΟτιητἈϊογιπι ἰοσάτιις,  ογοάοεαι 
σβϑύω ἐν μακεδονίᾳ «᾽η Μαςεάοπια ἰςρατίοπο ξμηροτν. 
σβϑϑω εἰς πελοπύννησον, πιο [ἘΝ σρεσβευίω αἰδαὶ τύραννοι 
Ῥίατο ἰῃ Ἐρ:το]. Ὡρός τινας τἥσ' αὖρα σὲ «τρεσίβόυόνπων 9 αιἢ ς “: 
δοτιιπὶ σαὶ ̓ ερατίοποηι ἀριιά τε σογοαητ, πρεσβεῦῶν ἡψμ0 
βασιχέως ςρατηγριὶ, ςσατίοηε ἔπη σεης δά ὶ οσῖς ῥτατοῦ ὑπ 
τατοῖν, πὶ Γγσιγρο. δίς ΔΕ [ΟΒήπ. κα τεικελεύονιος αἢχεινὴ 4 ἀμ 
υἱῶρ αὐ σ᾽, Ἰυδοατος ἀὐτ ἐπι ρογαγοτφιις ᾿γοῦ ῬτῸ δ ἰς 4 ᾿ ἵν 

ταῖς ϊα ΟτβοηςνὈἱ ραι!ὸ πιοχοαρεσβεύειν πρὸς γερμαν ἡ" 
Ἰερατα ἴτο δ σεγπιᾶπος γογίτιι5»ὅζο σρεσβεύω ὡς φίλε ἵπῶν 
τοῦ ἰορϑτιις, επιοίζῃοη, Πρεσίβευω » (τα ΓΟ ράτι Ἱ 
οἰτυιοἱ εἰξνν ἰσάγῖι5 {πιρογάτοτΓιοϊαπυ5)αρεσβευων Γ ἡ 
Πρεσβεύω, ἰη ἸΙοσατίοης ἀρὸ ΄υϊρρίαπι ὃ τγάηῇρο, Ο᾽ ἕν 
(Ἀτϊυιοῖντ πρεσβενω εἰρίωμω, Ποτλο με. τη Ἰερατι5 ἤδ) 
ςοηο Π απάλπι, [ςσατιι5 ρᾶσοπη τγαπῇσο ἴσιι ρατγίο » Ὁ ὦ: 
Ιερατίοηςπι ἰηθο. τῶ δίχῳνα ἐπτρέσβευσο 9 [άςπι. νηά πη 
σβϑυκάνα.οα αι: ἵπ ἰορατίοπο δἕξα ἴαητ, πρσβεύω, ρι “ὐΐ, 
οτο, οἴραχαλω, 4 εἰξ, ργὸ δἰἴο ργεζασοῦ ἱπτογοοάον ἀ6᾽ τὰς 
ντ Οτέροτ, πῆρα ου,}1}..2.. «6 ΟΒ τι το ἀϊχίς, δὶς σαν ἀαῖοι 
ἐρατος δά Π)υμηποτίροιη ΕἸ εάϊμιπι παϊτταητ νυ γτ 60 Ἅδη] 
τοτς καὶ δοφιιληὶβ μος ἱπηροζτάγοητ, πρέσβευω ταὶ λεταὶ, ρΓ γυδ 
στο, ΡΠ οἤγιΐη Ἡθτγοὶοῖς. πΠρεσβεύῳ, αἴϊετο «ἰἸαμ!α ΩΝ 
{ἰτιο. Ογασογίι,λ όγρν,δὲ καὶ αἰγία πρεσβεύει γραφὴ, πάντων αἾδ' ρδ 
ἐκ τῷ ϑεοῦ δ διαζεξαιν μη πίω γχύεσιν. τ{ ον τ ἐκ πῶ νον τέ καὶ ὁ ἴῃ: 
τωύ πίω) ιτωσς ῶα πρεσβεύεστι. Πρεσβεύω . οἰϊπὶ Οεαϊτῖ “ΟΝ 

ἀοιπίηι5. ΟΡ ἤιοο].ἰπ Αἴας δλύμπου σῦϑ᾽ ὁ πρεσβείαν Γι 
Ἰγαιρὶ ἁτθίτου πιρίτοτ,ϊά οἴτ, τῆν ἂν ἐλ ύμπῳ ϑεων ὀὶ τοὶ πρεσβεῖ ἐμ). ΔΝ, 
ζει, πρεσβείω, τὸ τρρτιμων αἰ 81} αατίιΐις μαδςο, τί δῇ 
ποιοίη μάθ 60 » ργί λας ρᾶττος ἀογρπιο ἰοσο Ρόηο; ὅς Ὁ ᾿" 

Δ] Δ} 

ἡϊνπὶλν 

μὐτηἢ, 

νι}, 

Κιπὰί 
Μηισὶ 
ὙΠ 
ἼΝΝ 
ὲ Ἰη9 



ΠΡ 
" 

5 5 δμνυμί σοι ϑεὸν ὃν καὶ φιλοσοφία πρεσβάζει, Γοι πὶ 4 6 ΠῚ 
»μἶα ποποῦα ρτοίε υίτιτ. [46 Π1ν εἰ φιλοσοφία πτρεσββλειν 

ϑειὰν αὐτέων» ἢ ΡΠ Οἱ ΟΡ ἴα ργίανας. ράττος ἀατὸ ἀμϊπιὶ 
τατὶ ἀϊἀἸοἰτοος οἱδ ρυϊ ποι ρατιτι τγι δίιογς 9 διαὶ πλεί- 

ἄγειν, ΒΔΠῚ. κα αὐτὸν τὸ δυοσεθὲς δόγμα τοῦ Ἀρείου τρισβό- 
ρΙ4ε5 ἰπ ΗΊρροίγτο . Τοις αἱὸ σέζοντας τοὺμοὶ πρεσβδύω 
» ἱπαιηῖτ Ν᾽ οπι155 41} πο πὶ ροτοης Πυπλφη σης ὅς 
ἰγ ποποτς ἀξῆςϊο. ΘΟ ρμοο! ἰῃ Τ άςιτη, Καὶ α τὸ μη- 
πρισβέύσεις πλέον, νεῖατ του. 5. πιαίοτο ἴῃ ποηοτο 

᾿ Ροποτγο,ιὰτι [οἰ ρ ππη, Αὐχυλ. δυνά, πτρώτον μὴν ὀυχξ τῆσε 
ϑεοΐν τίω) περωτύιχαντιν γεῖαν : ἃς πάλλας τορῥνεήα δ᾽ ἐν χόγοις 

Ρ]ατ. εν. Οἷτι τὸ πυρεσβύτερρν εἰ σμικρῷ τῷ νεωτέρφυ δὶ 
ἐν τε θεοῖσι ἵ ἐν εὐϑρώποις. ἱ. Βοποτγατιηι. ΓΙ υτατοὶι, 

πρεσβδύων τοῦ παντὸς ἰδέα τε χὶ κοινξ συμφέ 
ἀιισοις. Γἀ πὶ. δως τε κὶ δυκοσμία πορεσβϑσον 

5 δηΐδητατι πρεσβάϑειν πίω ἄλογον τρι( κὸ, Οα] ει. ἰδ τ. 

ἡπσοηοπι, σοΐετς ν ππὶ ἱγγατί πα! σπι. ΙΙρεσβόϑω, [τ 
μάτι. ἀταῖς ργαοοο,, πρεσβύτερος κ᾽ «τρεσβύτατος εἰμ, 

[5 ἐπ ΡΟΙγ πη πᾶ 5 ι᾽ μῶν δὴ ὠροτέρων ἐπνέσβϑυε Αρτοζα- 
το ἴῃ θη, Αλλ᾽ ἐκείνη ωροτέρᾳ ὑσσηρχε τεκούσῃ τὸν 
τῆς δυονυσίου γχωεαξ υἱὸν, οὐὐτῦ βονϑεῖν «ρὸς τὸ γῇ. Πρε 

ἴης αὖ στάτο αἱ ποπότοπι ἀϊσηϊτατόπγαιις τγὰ πἰξουτιγ, 
πὶ Βοπουάτῖογ νοΐ πόπογατὶ ΠΠλ1115, ΠοηοΥο ἄτας ρτα- 
οἄτετος ἤίρετο. Χούορίιοα ἱπ 7. ἈΠ ποτα: Οτασοτιπι. 

γυ βαλέμϑυιθ. ὁ Ἑδφρων., ὠὦχσερ αὐδαὶ τοῖς Αακεδ'αμμονίοις ἐν 
πολ ῦϊτ . ἕτω κἡ αἴοο ποὶς ἐναντίοις εὐ πορεσβόύειν . ἰὼ 

οηοτς οεἰΐς ὃς ῥγοτῖο, 
δ ΓΑΡ ΓΔ" ΠΏ ΠΟ Ρτὸ Βοποῖς ἀάτατ, Ργἰπια ρατῖος. 
πρεσβῆον. Υ᾽άς Πιρτά. 

ἑας ὁ. αρατυνρον ὑντ ἄσςοῖ δυϊάαϑ ἐν Πάς οτίαπὶ «ρέσβιως 
ορξυτόνως. αι ΕΠ  Π λουτ δοπιιολεεοαι ἀϊ- 
᾽ 01 "τὸ χτ᾿ ρέσβινοϊμ τ ΡΟ ΠΧ, τὸ κοϑ' ἡλικίαν, δ τρε- 

 ξ 

9 ππελαοτέορ γγύεσις. χ᾽ πρεσβυγγνείζω τετίμηται μένον, 
Ἱπηῖροπίις οὐ οποτγατῖογ εἰ. 
ἡ ἐΘ' ὁ κα ὑντηδίου πάτα πρεσβυχλοὶς χορόν, ΙΟ ΠΟ ΔΊ 
ἡΡΙμτατ. ἴῃ Ῥεγίοἷς. 
οὐ ἴα ποχ δ, Ῥγίποερ5 Ἰερατιις, ἴδπατοτ. Ροίτογίογς Βτε- 

Οἱ ξτ. 56 βογὸ ἴπ ΡΊαταἱτ ταητὰπι ν Πιτρατιιγγδς [οςο οἶς 
ΤΊΤΟΣ πρεσβόυτής. Ψιαάς πρέσβεις {ἀρευῖλι5, Πρέσβις,- 

Πἰα πὶ τα πί ππανροῦῇ φυλαὶ (δοιιη ας ρᾶττος ἴῃ ρατιεΐτατο 
πεῖ δ Βιιΐς Ππη1Π15 ραῆτογ τγορ  οάγτοβ.» σαι ἀοίςτίρτῖο 
ἅσιιε μἰποτίδ ἀριά ἐπ οτίτηπι τὰ οατα σα οι |4. ὈΙοίτιν νο- 
ρἐσίβις οτὶ πὶ κήρυξ, βασπλϑυς, τον χῖλίθ', τε χ ἀὐπππιπ|, τα ρ [115 
ἜΆ]ι ϑον αἱ ρὸ γογεείσεγγογδογεααίε. Αὐτὴ οτεῖος Βιίτοτὶ: Αηἰ- 
Ἰῖδτο 9.ςαρ. τι Ο᾽ 3 τορχίλθε(ς (στίρτιιτ, νὴ λόχμας 3. τρώ- 

ς οἰκεῖ. δυσοίλωτος ἢ) κὶ δραπέτης." τὸ ἥδος ἰῶνεν τίς, ὄυξίοτος 3. καἰ τε-- 

λεῖ ταὶ ἢ «ρέσίβις κὶ βασιλϑύς. διὸ γἡ τὸν εἰετὸν ἀντι φασὴν πο- 

ἤν, ΡΙΤη.110.8.παρ.:5.4ς Οτοσοαάϊϊο ἰοαιιεπ5» πης (λταγιιαι 
Ν (οἴη ϑείδπυροι οἰδ!θητο οτε ἴῃ Πἴξογο (οπλπο ἀλξιπη, 

αἰϊ5γατιος τγος 05 1δὶ ν οσατιιτο ΓΕ Χ ἀιπλ πὶ ἴῃ ττα 451 α- 
ἃ πἰαπάϊίεη ραδι}] ἔμ! σγατία,, ο5 ΡΎὶ πλι1πὶ οἶτ5 ΔΙ τ πα 
τηφοπΊοχ ἀοπτορ,ϑζο. (τα: ἀεΠιπιρῆτ οχ ἱρήτις Αὐίτοτ. 
ἴδτο 9.ς4ρ.6. Αριὰ Ηοΐγ Ομ. [οτίρτιιπι τοῦ χιλθ τερποὶ- 

1 ζ᾿ 

σις»! εσατίο, ΤΉ ΠΟΥ 4.11.1. ᾿" 
πος, ΠΑΤΙΙ ΠΙαΧ Ὶ ΠῚ Ι50δςτατ5 ΡΓΟΤΙς ΕῈ] Πτττια’ γάτατε βγαηα 
δησῖ αν ΠΠππτι5, γεραήτατος, πλαχί πὲ νοπογδη 4115» ἐντιρμό τοι - 
Οτατ! ΠΠτππ115» ἀιι σα ἘΓΠΠίπιι » τιμιώτατος, ῬΙατο 5 γπιροί. 
εἴη ΤΉ ΟΡ. ϑυγάτηρ ἀψοῤῥον ὠκεανοῖο πρεσβυτάτη 51, ρταῃ- 

, ΠΟ] -» ͵ ὑΠεῶτι ἐν δὲ δια- 
Πατιι.στρεσβύτειτον δὺ ϑεδϑι»ὶ ἐν πρώτοις φυλα κα 

εἴον, τὸ (οπίοτιιπι σοπρτορατίο. ἶ ᾿Ν 
τὸ Ρτορτιὰ ϑοπατιιδ : ἃ [ππῖδιι5 δὲ Οταος ὃς Γατὲπέ, ἃ- 
πὶ ζΔρ.2:. σιωμήχθη τὸ πρεσβυτέθιον τῇ λαν 5 σοΠεςποτπηΣ 
Ῥίεθὶς : Εἰ άιις αἰτῃοτγίτας (ἀοοτγάοεί] » (εογάοτίμπι, 

τοτγοτιιπὶ ογάο,ςαρ.2:, Α δ, ΑροΙτο]. Βοπὸσ {εποξτατῖ5, 
[δ  ο 15. ᾿ : 

θρε γε δ. ΓΕ ΠΙΟΤοΔΠτΙ αΌΪΟοΥ στατο σαῖς Ῥγοιιςξξῖοτ, γερώτε- 

ΠΟΓΑΤΙ ΟγΟργϊΟγρτεβογτοτοὶ πρεσβυ τέροι, [ςπίοτος, πιᾶῖο 

το Ἐρ το α 7, ΜΝ" μεϑιοφόρων «ὅσ πρεσβυτέρας διονυσιῷο- εἐπε- 
ὀλιγρμιϑϑιοτέρες ποιεῖν, Ἰ4 εἴζ, υετογαπῖ5 τ ΠΠτῆριι5 Πίρειάϊα 

ἰοτς τοπταιτ. ΤΆΘΟΡΕ. μ το.1}}.4.ςἀρ.7.Διονύσε. τρεσβύ- 
τύραννίθ.:εχ 4αο ΡΙΊη. 11.12.6 Ρ.21. Ῥϊοηγ 5 Ῥτίογ 5ῖ- 

ὙΤΑΠΠΙ15:0 1 ΟΡΡΟΠ.Ππίογ. [τεῖῃ Πρεσβύτερον, ὅ)τμελείας 

ρον, Δητοοττεηάιμτι,ητί 4115. ΟἿσοτο δὰ Αὐεὶο πὶ [εοῦ 

νὉ οπιπας ἐπτο ΠΠσογοπτ πἰ 81} [ΠΝ ἁπτίυιτιι5 ἀπηιοῖτῖα πὸ 

ΕΠ7ε. Ηεγοάοειις. Τὰ γδ ϑεών πρέσβυ τέρᾷ ἐποιόῦντο, ἢ τὰ ἣν 

ὑν, αητιφυΐοτα ἀπσοῦαπτ ὃς ροτίοτα. Οὐδὲν ὅξι πρσβυ τερον» 
Δητίαι τς, 1, ἐδὲν τιμιώτερον. ΡΟ] ΠΧ. πὲ ὑτερίθ- Ἀ07Ρ.» 

[ἀξτῖο γέτιι πῖον, ΡῬΙατατο ἴῃ ΡΌΡ] 1, αρεσβυτερα δὲν ὅλα, γετιι- 
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Πίοτος ἄγϑότγον, ΤΊνο Ϊ ἰ : 
νην ἐτοα Ἐἰαξορβαε, ίδιι ἑαγίδς Οχι ρίαπι, γοειας τ. 

Πρεσβυτέρως Δάμοτ,ΡΙατο 11. 8,ἀς Κορ. διωὼ τὸ τῆς ἀληϑινῆς μεύσης “ μῷ λόγων τε Χὶ φιλοσοφίας ἡμεληκίγαι, νὴ «ρεσβυτέρως γυμινας ικ μι τετῖ- ἀημρτ. βενο οὐγὰ πο ηογοπῚ οἱ μαίας, 
ον ὑμρμη γμῷ μ 05 εὐρελαφ αν γι μϑρὴν Βιαηάῖο,2. ΓΟ πρα, Ασ το ρ]", ὑηζδ σ΄ ὦ τυ ρεσβύτα μιὴ πληγων δέῃ τ πγοο ὁ ἴποχ ἢς νοῖρο- για τἰ δὶ {τ οραι5.1 0] ἀφπ), χαῖρ᾽ ὦ αερεσβύτα παλαργλοές. ἔσῃ ἡμῖν 
Ὁ ορον νήφειν, ηδῦ 15 ἀιιξξοτ,ςαροτο, Ν  πιογουεῆη, τ τ ͵ ᾿ δ μὴ ἐφ ἢ Ρτοιιοξλα;, αὐρεσβυ τες αἰϑρώποις » ἀρισβύτιδας γυ- 

Πρεσβυτικὸς οὐδ, δ. (1115. οἱυιτιι5, ἔοπο ἀϊρηιις, ἐς ὅ' 
ἰφπιιπὶ ται θα, ΑὙΉἘο Ῥπαη, τρεσβυτεροὶ ταν ἐἐπιτλι δ δ τοὶ 
[ςπιιπὶ ΡγωΠάςς δέ Ρτγοη . Γἀοαὶ ἴῃ ΡΠ το, ὦ ποντοπο  οισὸν κ᾽ ϑεοὶ 
παρεσβυτικοὶ, δίς σρεσβυτικὰ καχοὶ, [ξΠ1]}1ὰ ἀνα. ἸΙάθ αὶ Αγ ἴσο υἢ, 
ππρεσίβυ τιχρὰ ἑλκη, ν]σογὰ [οπιιπι:ῆς Ἠοτγπιοὶ. ὃ; Ἀτιο] ἀρυι Ὁἷο- ςοτῖα.} Προ ἀιςαρ.3 6. Μάγος]. γογὸ ν]ςοτα νοι ἤιπια, της Πρεσβυτικώς Αἀιοτ, δα τον Οὐης. γεδοντικώς. τρεσβυτικως [ακ- 
τυρϑύοντες» [Θη1}π| ἀθιηογο σαση!ο ᾿πηϊτοηὶ 65. ΝΑ ζαηνῖηι Ογασ, 

Τρεσβυ τις εως,") Δ Πι15.ν οἕι]α. ὙΊ1ς Πρεσβύτιδες, 
Πρϑυμῴεια . ἀϊέϊιο ςοπηροῆτα αϑοαὶ τὸ «τρῶον κὶ ὄυμβυὲς «ἰτὶ ποῦ ραὺ- 

εὖνες)Ρ] ας Π τας Οἱσογοπὶ, ο]οπηθηχία νοὶ ΡἰΙασατῖο. ἃ τὸ κρᾳῦ - 
μῆμον, Ρ] ασατηςη οἱϊ ἀριυὰ Γι απι,νο] ΡΙοαπιοητιηπι 59 αι νεῖ- 
τατ ῬΙΠηἰειϑ:κορᾳότης, ὅυ μήεια, ἘπτῚρ.Ἷπ Οτεῆςε, ἥκω λαζῶσα πρῴ- 
υδύειαν; τε!) ΡΙασατίϑ (115 ὃς γθσοποι ΠἸτὶς 2 φοτιῖ τοςο! 
Βτατια : 115 το ά! εἰς πὶ] ργορ τίσ. Τωζογργος Ργορ  τΙατιο πεῖσι νεγζιτοᾶς Γατὶ πὸ ϑοηδοα ΝΝαταγα]. Οὐ δ. 1.2. οὰρ 3:.Ἐχρ ςα- 
θο ποπιοάο  Π ξατὶ σεττιις οἵ οσάο, φχρίατεοης5 γατ οηέίχης Ἵ ῬΓΟ ΙΡΊοτμ πὶ ρογίσιιϊα αἰοττδατ. 

Πρδυυῆνες, ἐ(Θ. ,ὐ κα ἡ, τ εἰσ, να π[οτισνρτορ εις, Ῥίδοδ Ι]1ς : ἐκ τοῦ 
ρα Θο ὄυμήμής, ενρδυμβνώς ΑἹ ΓΟ μγ. Ῥεγῆς ρόυμήμως δ᾽ αἰτοῦ τά 
δὲ, ΠΡ ]]Ἰοίτογ ῃςς μετα, 

Τρ γμαι οτος. τὸ, ΓΟ 5. {ἘΔ τι15. ΠΕ σΟΥἾα ΠῚ, ΟΡυΙϑ, ρδγμοι, πρήγματα, τε 
βοπά δ: 1τοπη πρϑγμαγοᾶρας Ροϊγροάϊϑ. Πηὴς 411 πλιεκτείνίωυ γὸ- 
σΟΠΓ:ΡΟΙΙΠ5 σλή μαι, 

Πρηγρρϑύων διημοκόπος ,κυρραγρρδυτὴς, ΗΠ ον οἢ.. 
Πρηγρρεων,ὠνίθ-, ὁ Πρ μα 5 Ὀ] πο, ὠρόλοίϑ. ΑὙ ΠΤ οτ.ἱ ρειτειγῆς ΠΠ|8 
εἰς γοΠοι]α Ἰη ΔῈ} 1155 [4 Π1Δ πὶ ΡΓΙΠ πῇ οἴ δι1ς ΠΟ ἢ Πσίτογ: 
ῬοΠαχ, Καὶ ὄρνισι μῆρ δ μοιόντι τούτω Ὡρόσκειται, ὃ «πρηγορεῶνα καλξ- 

σιγγε νϑοὶ πορα ϑροίζεται η᾿ τροφνΐ, ΑἸ ἘΟΡ]Ι. π᾿ Αἰ .Ην δὲ ποῦ δειπιῆ.- 
τε, πρυγρρέωνας υἱμὴν πέρι ψομῆν. ίάνπιις ὀχροηῖτ (ὺ βεόγχοις τ 
ὀρνέων «δὺ λεγρυῆσοις ὠρρλύζας, ὅτι συνλέγεται ἐν αὐτοῖς τοὶ σιτία, γι] ς ὁ 
νοσατυτ {αϊ]ε, 

Τίρυϑιωαι, ν τη νν ςηἱ ΠῸ, πεσε δ ϑει. πσρνϑεὺς ἐς λιζύζω 2 Ηετοάοινε- 
Διά ατη5 1η ΠΥ δ᾽ αι νομεῖτ ἀρια ΠΥ δγαπι. 

Πρῆϑμᾳ 5 ἀϊοίτιτν αὶ πολυ ποδὸς κεφαιχὴ» γε] πλέκτείνη ντ 41] νοϊτιπς 
Ηείνγε. 

Πρ ϑω, μον σωχποηχοε, Πσση40 1 }Ηο καίω, πὶ μπῤνμι, φλίγω, φυστία. Α- 
ἔξει. ΠΠ18.εἰἐν δὶ, αὔειωος πρῆσεν μέσον ἱςτίον, 1. ἐφύσησε, Ρεγῆλιτ τες 
ἀϊα γοία. φιδησιατι Επ ατη, πιοποῦ 4 πρῆσεν ρος οἴϊο ε- 
τί πὶ ἃ τεπηατο αι, ιιοί ἐπέξιμπ ΟΠ ρογ γμοοροπ οχ «ὥω 
οξ ζ( παῖς πρηστεσοῦ κ δὲα, πρὴ οὐνιστε κέλδυϑον.ος οὔ διαῶρώσες, Ἐπ 
1116. β,πρῆσω 3 «πυρὸς δηΐοιο 8 ύρε τρακἱ. ἐμ αυρῦσα). Κριῦσαι : νἰγῖ δι 
Πυβραιά τειν, 1, διαὶ πυρῆς ἸΝ αὐπεγοτισαρέζ,ς. τὸ ὕδωρ τεῦ ἐλεγμξ. χαὶ 
πρηϑνήσεται τίμν κοιλίαν, ὃ πᾺΒ]ΠἸΘτὶς νδτοτ ᾿πΗαπιπιάτι ἰμΗατύ-. 
4 ἀἰ ΠΠ|Ὶοτ στρ ύϑεεθεο μος Ιοςο Αἰ τπὶρὶ Ἄτάιια στόρατγο, τὸ ῥή- 
γυνόϑτει. (Λα: τοττία ο[Ἐ Ποηἰ Ποατῖο, ὃς εχ σαι ργαρτο α ἐθο- 
ἐϊα5 ΠΟ [οΠΊροΓ πεσοΠατὸ ςδίδαιοης. ἔπ βατηπιατίοπεπὶ [Ὁ- 
ΕΠ ΣῈ ΓΕ] ΟΥ̓ ΕΠ ΠΊΟΓΟΠῚ Γαρτιγα. δὶς ὃς πίμαυρφόϑει.1ἃ οἵδ, ἴῃ - 
ατηπΊα11, οτίατη Ρτὸ ἱπῆατγι ταις Ἰῃτιιπηςίσετς, κὸ τὸ οἰ δεῖν (τις 
οἰδώνειν [πη τ χΤὶ τίων ἀκολκϑέαννγτ Αδ. Αροΐτιοαρ.28. τάς τὶ 
ἀϊέξίοης Βύσσρηςες, δζ ΤΙρυςτγο, 

Πρ ἔον, Ρτίτ5, 

Πιρην τῆ» ρ Θ΄, ὁ, 41 ἕλςῖς Αἰ αι} 4 ντ νἱπιιπῖ, ο] οἰιπι, 4] ἐλέξον σο- 
Τππιο Πς:Δέξοτ, διραςσ ρ»Ποροιίατοσ, Πρηκπηρ ἐργων.αὐξοτ το- 
τιπ. Ηο. 11124.:. Τύνεχα με ὡερέηνιε δυϑασι ἐ μῆνα τοί δὲ πάντα Μυ΄- 

ϑὼν τὲ ἑυτηρ ὦ μῆναι πορηκτῆρρὶ τε ἔργων, Ἐχ «το Ιοςο εἰἰχς ( ἰσεγῷ 
Ῥεογατ.3. τ 1Π|6 ἀριιά Ηοπιογιπι ῬΠσσ αἰ χ » 411 [ὃ ἃ Ροῖοο ρὲ - 
τὰς ΑΟΒΉΠῚ ταδὶ σοπιΐεεῃα οἵδε ἄδτιπι ἀἰςῖς δά δο! ἔπη, ντ 1] - 
Ἰὰπὶ εΓἤςογοσ ογάτογεπη νογδοτιιιη,αἐζογέχηαιιο γεγιμη. 
Πρηκτηρ ετδπη ἴῃ τεῦς τγαξγδη ἐς [Ὁ] οὐς ὃς ἐχροττιις.ὔμπρίθ', 
σε νυ ὁ ἀϊοῖπημ5 ἄσογε (σ᾽ ῥγσείμε τε Οὐ 9. Αρχος ναυτοίων 
οἵ τε «τ ρηκτῆρες ἔασι, 1. ἔμιτι εἰροι, 

Πρη"σδύν, υςγοΐος ρΟ πο β: οΥτα ἢς ἃ ΨΊΓΘΙο ραυα ἀἸξγα, ττῖα επσηῖ 
Οἰφάτιμπι ροπογα ἔλοῖς ΙΝ Ίσαπά. πρημαδίϊω . ὁ χα δα ὃζ μυρτίγίαυ., 
418: ΨΊΓρΙ ππϑοντ ορί ποτον πῖςο πος νεγῇι ἐχρσοίτ, Οὐοβιτος 
ὅς τ ]], ὅς ἁπλαῖς ραιιπα θαςεὶς. 

Τίρηκκαήνείγον ΘΠ ΘΠ, ΘΠΤΟΥ [ρίγαγου Ατἰ τορι. νέο. περημαμνέστες τε ϑυέλ- 

λας» βιγοηζος Ῥγοος [45,14 οἰξ, μαννουῖσας γα λαρως φυσώστις. “νρῆσαὶ 
)5 τὸ φυσᾶσω. 

Πρυμναΐδες,8ζ πρίν!» ν ππασεὶ σομοτῖς ἔρεοῖοβ (ἀπ ΗΕ 
Πρίω,Η εἴ, ταῦρΘ.. δὲ ρτο πράδες » ιοκ ἀριιὰ δι} 4.1π παρα οτιρῖ. 

οτῖδτη Δ  Ξθε) ἐχροπίιητα; οἱ φεϑνενδικότες τόποι “Ἷ ὁρέοῦ 
Ομ. 2. 



418 Π Ρ 

{οτϊδοπάτιπι πρηώνες γτ γεἰ εχ Ἔχεπιρῖο φατοῖ ααοὰ ἰὉ] αἵ- 
ξέγτετ, δ 

πρίωυηδὲν, ἀφ οτίαπιρ εἴιιπ. ἴπ σαΡυτ Ν οπη: ; 
πρΔοὴς, ἐΘ., ὁ ρτοηις δὴ πρόσωπον ρΥδσορ59ος εἴ, ἴα  σαριτ ῥτο- 

Ῥεπάρηβ» αὶ ναῖτιι εἰξ ἴμ τοτγᾶ ἀειοοϊο:! ορροπιτιγ υἷηῆι.. 
1.ΠιΡ τα Οαΐςθη.110.2.46 νἤι ρᾶττ. ἐδὲγιὅϑ᾽ ὑπῆ(Θ- ὠδεὶς, {τε πρᾷ- 
γὴς ἐργάζεται. Ἡεποά. πρίμωὲς δ) ὧν κογίησι χαμὼ πέσεν, Ἀρπὰ Ηἰρ- 
Ῥυοτ ορίωες ΕΧροηὶς αἴεπιις, τὸ πσὸς τίμ γίωΐ γενδυκός. τε Ὡρη-- 
νῇ τὸ σωμώτοςγ ραττος ΡΆμβυχίς ΒΟ ε πθοΡῚ τς 4.4ς ρατ- 
τῖσαι ηΠΏ. 

πιρμωίζω,μ. ίξω,π. ἀιχανρταξοϊρίτρ,κα τείςρε ̓φοΒοίγονν πριωρβεὶ οὗτς- 
οἹΡ τατιι5οῃ Ἐρίρτ, εἰ 

Τρ μυισμορ δι ργαοιρίταρτία ΟςἢΠ οὐρταοϊ ριτάτῖο τ πε οὶ 
ἴῃ δι  ΠηιΣ νογμθιις Ἰερίτατ, 

πριξαριοαὶςς, Ρτο φεῴξα» 1}. α΄, 
τιρήξις, ἐς η, )ν ΓΙ τᾶς. ἐξιι5.αἴυσις, αρή ξιν τυ) ἑωυ τῷ πᾶστον ἀπέκλωε, 

ἀςεῆσθας οπιποπὶ {πᾶπὶ σοπαάϊτοηςπ1. Πεγοάήος. 
Τρηρφσία, [λστὶ ἤςἰτπὶ αι 4.4 π| ἂρ τἀ Ατἰιςπὶςηίες, 
Πιρῆσις, ἱΠΗ τὶ ογέμφυσησις, Ψ14ς Πρῆσμα, Ιτοπὺν Πο»καῦσις, 
Πρῆσμα, τη ατῖο ΝΊςοἷαο Μγτερίο. ἀπὸ πὸ ρήϑειν, Ἐς ΟαΙεπας 4- 

Ρυά ΗΙἸρροογατ, ρος ρεῖ ἐμφύσημα:οιιὶ ὃζ τρῆ σις, 1ὰ οἴϊ, ἐμ- 
φύτησις, 

Τρ ἡοσ τὅλτο αἱ γϑθιον τωρ ἤοσομοη χκύματα,οχὶρο Ῥέσιιηϊ15, ΗἩετοά. 
Πρήασω, μι ἡξω,ποχας ττλῃίςο 5 δια ὦ, οτριμοπαι τγαχὶς οχ «ξρίσω, 

ξλδα ἔγμοορς. Οὐ. ὁ ὄφει τρήστω μρ ὁδοῖο, 1, ἵνα πορϑυώμαϑει εἰς 
αἰωὶ ὁδὸν, ὶ οἰπαιας ϊάγηι. ὃς ράσωμυ, ντ τοῦ ῬοΓα σα ΠΥ 59 ͵τῸ Γ οῦ- 

Ποίατημϑ. ν Οἱ οτἴδηι [αι ἀϊτὶ Ροτοῖς διὰ, [σις αιιιπι Αἰ "δ ἀτοῖς 
ἕλκηῃσιν πεδίοιο ὃς ἐπτέτον το κονίοντες ΠΡ ἘΠ ΠΣ (αι ττὶ (τὶ 
υἱὲ διά Ετ οαπὶ Ἀδφοι ΑρΟΙ]οα. Πρτοῖ «Αγβοη, φρϑΐόσει δ ὁ ὅν. 
Ἡοτλ.ὁ δ᾽ ν, ρή αν σι ἐλ δυϑον,νλὰ ΠῚ [ξςάῃτ. Πρήασω τὸ ὠρῴήω, Δα 
ΤΩ ΓΟ, σΌΓῸ ΓΟΠΊΣΠΊΟ ΠΟΥ. Ὡρήοσειν ταὶ τρλγμιι τά τ65. αἰ πηξηὶ- 
ἤτατνο. 

ΤΙρυςὴρ, 69: »ὀν ρΥοίτοτ,ΐ σης ται» ἴον οπτιῖσ ὃ δι δι15 ἜΥ ΠΤ ΡῈ 5 
411 οἰγοιπγαξξιις ἀνίαις ν οἱ ατατιι5 ἰη Παυααγάταν ἔαγιτη;» ἀπ]- 
θαγοης σοηταξξα ρατῖτεν δὲ ργοτογοης. ἔς ρος], 110.2.ςαρ.48, 
δ 49. ϑοποσα πη Νδτιιν, παν} 110. ς. (40... Αὐητοε, ἠδ τηιηάογ- 
ναφυσημοι 7,5, πνεδμα χέγετω αἴὼ φερόμῆμον Γ αἰω) ἐκ βυϑονὶ τιν», καὶ 

ῥήγμιατος αὐαδοσιν: ὃ ταν ἢ εἷλ ἐμᾶνον πολὺ φέρητω ,Ὡρης"ὴρ χθόνιος ὅδε. 1. 

4 τατθο ταγγοίτεῖς εἴ, ἅιιμπι δλαΪτιις ας φομτόσγγιις ἔουτὶ σα - 
Ῥτιια αἴξ ἡ μέπυρφς κεδᾳιω ἐς ἀϊοίταν ᾿θ᾽48 φρης ρ, ἧ, ἀοσδηζιις τιτ- 
Ὀουντ φΧροηΐτ; τάςαι Βιιάαρις: ὅτο τ τορΣ εἰν τὸ ἐμπεαρ ὧν. φλε' γει 

Ὁ) διὰ τὸ ὁ σουεπιαπ ὅτι αἴθ. ἑαωτῇ- σὰ χυμερεσ ραν ἐσίαν ὃμ τῷ νέφυς, κ 

πατίυ» ε ἐμπυρρφιμῦ ΡῬ (ΟΠ αν, Αὐηζοτοί. 11.ἀς πα πάο, Σπὸ ὃ τῆς ξω- 
ες αἰαθυμιάσευς γίνονται αγεμοί τὲ γὰρ πεν δι μού των διαφοραὶ, βροντοὶ τε Ὁ 

εἰςζραπ αἱ τὁ Ὡρησρες κὶ κεραιμυοὶ, ὅζς.ἃ, εἰρηςεὶ ται 5 Ποσναρρησ ρ νμεραυ- 

νεθ.,1η Ἐρίρτυωρηςτῆρα γδ ἐοικὼς αὔεμος φκχεγόντι κοι τεβῥη γτυτο, ἱπ ταν 

τις οἱηἷς αγάοπατῖς σα πὶ ἔγαροτο γεητιΣ Ἰμβτπεθατ, ΤΙ ΕΡΕκΝ ἴῃ 

ΩΣ οχτοτμα βιιτ- Ἑαθῖο. ψ1άς ἴῃ ἀϊέτιοπε Τύφων, 
τιιγίς ξλιιςίδιις πιδὶ ἔα, 41: 1π θαττιγ ἱγατὶς ἀταὰς Ἰηγα τη  οἷτ, 
ῬοΪτχ. υὑποκειυδωίης 3 χῷ τίων κοιλότητα τῷ τραχϑίλῳ τὸς φαῤξυγίθ. ἐ ἐν- 
ἔόϑεν, τὸ -ἰξωϑθεν εἱππο ταὶ ὀργαῖς. υἱστὸ τῇ φυσεῖ ὅτη πιριτορᾷ" ὅμον, "ἡ ανοι- 

δου υῆνον, αρης ὴρ ονομαίζο τῶ, Ἡ εἰν τρης ὅφας ἀἸοὶ [οὐ] 1τ τὰς ἐκ σλα- 
οἷα τὸ τραχήλε ἡμὴ φλέζας, Πραφη,οτίαπι νοσδτιτ (ξγρθης» 
οὗ ἴπε χεϊηέϊα: Πεῖς ἀγάογοιη 4ιο πὶ ἰπέογε πτογἤι:! 6πν οἵξ 4} 
δεψας, κἱ κοιῦσος ἃ Τϊοίςοτῖάς νοσάτιν [1.7. οαρ.13. Ὑ1άς Αξτιῇ 
ἐς ἀϊρίαάς, 

τηρησήθεθ-,5, δγατη Βαγοη 5 ἰπ πτοίζιιτη ρτοζογῖ5. 
ΡΞ ΗΜΗΝ Βαδοης αἀαιτοπάϊ, τ Ηδπηπηαη αἰ. ἴτο πὶ ̓η ΗΔ 41: Ετα- 

Ριυὰ ΗἸρρος.τρηςκώτατος ἵ. ἐκφυσικώτειτϑο τ αὐρον τὸ Ὡρη 5, 
ΤΙρης οἷς Ζαϊάαπι σοτασοι!5» εἶδος κῆτοις ϑιλασσίκ, αὶ Ἀεγομῆθη μοΐλ- 

ϑυ)511 445. 4 δυστιν ταν ὀνιςτον ες ἀϊοῖτ ἃ ΡΠ πιο νΟΟλταΓ Ρτὶ- 
Πις. ἔοσταῖδε διισοι ἀλέϊα εἰς τρῆςις αἰδ τὸ ἀρ ϑεῶτο δ᾽ ὅδιν ἐμφυ.. 
σώ ὈΤΙα. ΔΠ] Ἰρίμητ αρίςης ΡΕτ ἴοτα ἴῃ Ρυ τδι τὰς ἱπέγά, 

Τηρητίυλας, ΕἸον ς. (ὅδ ἐνιαυσίες ἀρνας, ασπο5 απ πίςι] 055 πτοπηϊηἷς Επ- 
{ατἢ.Θεῖαπι 9 ο Ππιρ οἴτετ τάηττπι ΓογῚθ 6 ἢ5. Ὡρητίωσας ὃς ὅγι- 
τ τξυδας ὡς ἀσαὶδ ν 6] Πα: 415 ἀϊέξιιπι ατατὶς Πραϊβοατῖοπξ μα- 
Ὀεγὸ ντίῃ Ρτοιοιθῖο πο αἰγὸς δγηωρητίωῦ Θ- ἐρυϑρξ πήρη αῤίςυ, 

ΤΙρητηθεον. 85} Οοτ15 ἴῃ 10 τὸ γέμαϊος ν ΠῚ ΠῚ ἘχΡΟπιητατοἔογιιπη. 
Τοηϊςὸ Ρτο φῳρᾳτήρεῦν 1 [γποῃ ζει εἴ πὸ ἡ παλητήρλον 2 Ηετο- ’ 

ἄστιις 
Τρ  ἤω μεῖνον » πο ΠΠπι5 πτροιπτι ἀρίτιτ, Τοη!οὸ ἀρίστῳ ΡγῸ ὡρῴήω 
Πρ υ γελαφ»ττοςν [οἱ ἀπ1Π| τ ἀφηβ) τα 1τ15: ΖΟΡ᾿γτὶ ορίτμοτοη 9 1πῈ- 

Ρ᾽στᾶπι. 
Τιρηὐνόμοις, πο ογατῖς 9 ἱ. ργωδιτῖς δοπῖρηα σοπίποτιάης ἃς πιο- 

τιδι5οῖυ Ἐρίρτ. 
ΤΙρῃυνοίθ-. Ἔριδος, Ῥ εἰ ἀριὰ ΡΟ ΠΙπαγῖμιπι, 1. πιςατο ἔΔο1} 15 ἀτηιις 

ἰξηῖς ἝΓ ΓΙ. 
Τιρηύγω ἐπα ρο; πιδηἤιοβαςὶο, ἴοῆτο; ῬΓΟ Ὡρᾳύνω, οη σα [Σοπάλ, 

ἩςΠοί. 

Τρ μι ἵν σγοωι ὲ ὉΡ᾿δοῖδα: ὁΡτορ εἴτισιν πάς Ὡρηιῷ ἀπόνλων, 1.1, Ἐρίρι.Δ- 
ῬΟΪ. τρρῃὺ τούτου ποταμοῦ ὅζς, 

τιρηυτέγοντες » οἱ, τηφῃ ἤιοῖα σΟΠ α ἴσαι σογιίςες Πα σοπτοστοισα ὁ- 
Ρἰμμετοη., φμογίμπη ΘΟ Πα ἰασο πιδα[ἰςξαέϊα, ἤχητ, Ὡρρυ τένοντες 

ΠῸΗΡ 
- παΐρριρἷῃ Ἐρίρτ, ᾿ ᾿ ν 
Τρ ὑτερίΘ.,Ρἰδοατίοτ: δτῖο. πρρύπερον ἴῃ ε 
βλη ρεάνδ ̓ουἶξο χὰ Ἔὐλϊηφητί, ποτα ῖνο οεραο 

γάλε πέτρη τρνμῶνξθ- ὄρεσι; Ε]ς[1ο 4. Τἱοιγί, Ροοτα, Μακρὴ 
. ὥνα πολυσπερέων ἀτλανταν, [5 σαοίπηθ. 
ἘΘΉΜΝΚΝΑνο Ουΐάατη ἰπ (ΟἹ. Ρταίειτὶ ὃς Ππηρετέεϑι 

οἵδε ἀϊσμιπτοτε θα τοπιροτα 4Ὁ ὠνῦ Γ 
Ταπρίειτ. 66. ξ, τίς γὰρ σε πρίατο κατώτεδειν ἑοῖσιν, ἢ. ἐπρ 
Π11ς {π15 Ροηςιποπίρειο!ά εἰν πυκητη15,. ὃ ἀς [πο. 
ἐχροπαπειν οἱ ευλὶς ὃς επιρσυτι ργρρξοοϊς Πιϊδ δες. 
δ) Ρταροιῖε, γιτάς ἴὴ ἀἰξείθης Κτέαρ, ἢ ζΕΠΟΡΒ. οἰλπι, 
λέγεται ὅλης ἀ πίω εἰς πὠργυρεῖαι Ὡρί ποι τειλα εὐῆμς ἢ 
αἀἰπὶς ργβῆσετες, ταϊξητο ἐπηϊς ἀϊοίτιιτν 

. ἢς Αοοιί; Ορηΐτ, ὃς Αδ]ατίπο ἐπ χῖς σα 
ὡλώναι πίω πόλιν, ἐπρίατο αὖος τῆς ὠϑίκωας βοών, 

Μίποῖια ἀποάσοῖπι θοθιις απγῖτ,, πα ντθ, 
ποΐτο τρὸ πτάντων χριρσέτων, τος οπγπαριν ροοιμη 

ΡῬᾷὰ. ἐσρίω, ομ ΠΕ]. [νυιοϊαπιιδ. ὦ ἀκ αὐ ἡ ἀρ ααίωυ ἐδεγὸς λό 
ΡίιοοἹ. ὁπόσου αὖ τρίαιο ὥςτε τίωὶ γραἰκοὶ Χπολαρεν, α '. 

ὙΧΟΓΘΠῚ τες ρίΑ 5. Χο ΠορΗ. [εδτ. 3:ῬααἸα, πρίωμο), 
φΟΠῚΡΑΓΟΠῚ,ΟΠΊατ1. πόσου “ρίωμαρ ΑτἸξτοΡιαπ. δ μὴ. ᾽ 
ΝΜ" τινὲς τοιότου. ὧν, ἰδίῳ ϑαινάτω τὸ ποίμνιον. «ρριοίωδυ θ.» ( ΟΒΥγ 
πΐρα ἱερωσ ᾿ πρκά μέρ Θ-.οπρτου»ΡΙατο ἀφ μερ. δ [ει πο 
αὐΐροι, οΠΊρτογ 5, ΑΤ ϊτοτ, Πρίαδϑει, ἀρτογάτιπο Π 
γρλαζεῖν, 1 εἴ γοάφίπτοτς ἴδ οριι5 ἐποϊειάτιπι (οι 
Θοτγιιπηρεῦς ρΘοΙ]4 δοςῖρΡὶ νἱάστιιν ἀριιά Ποῦηο 
τοὶ τέλν» ρα διιμιὥδνωσοι ὅδε τὸ αἴϑαλαμζαγειν ἀϊεῖτυν, 

νοξξιρα]α τοάέπιοτς ΟἸσογοπῖ, νὰ ἔδοίμμτ 4υΐ τοάς 
ἱρίο ἀἰσιιαξαν ὃ γυ]ριὸ [ογγοίσε: Βος τεἀεηηρσιγαϑ 
γΙρίδηιις : πο5 γυΐρὸ τειθεδ ἃ ἔξγηιε : ἥιαΣ «᾿ 
πιο... 

Περυμωϑήσομαι, να ῬΑης αταοῖ ρτὸ γαάατ, φᾷ Ρη 
τιᾶροσα5 γαῖα εἴδει. 

Πριαπισκωτὸς» 8, ὅς ῬΘΠΙΟΙΠῚ γἩ] πογατ (τα πὶ τουξάτα 
οἷος 1 ῬηΔρΡΙ ᾿ογπηασι Δίϊατγμεην. «ρει πισκω τὸν αὐτὸν ( 

Ἰσπιις τὰ Παρορο {πα πηδτεπη Ῥιβαρ τίσιν, ἃ σοηϊτα ς ἢ 
(αν Ππτυάτης. ν1ἀς τῇ ἀϊξξίοης Μοτός, ἡ 

Πρκασασμιὸς οὐ, ὁντοητὶ ον ρυιΔοηἀϊ οχτεαῇο οχτα [Ὁ 
Μεάϊςοςνλάς Σατυρίασις, 

Πρίαπος. ὃζ 
Πρίωπος,δί ρΡεγ ἕ Πρίεπος αριὰ Ατεϊαπῦ ἰᾳ ΒΙΤΒγ πᾶς 

τοτιιαι ἄςας, ΕΠ τ . 114 4.ν], [τἀ ἃς πιοπηρτιπη νἱ ! 
Ἰητοπτιη πρίαπος τάτη ἃ Οτεοῖς ατιὰτη ἃ 1 ἀτί πὶ ἂ; 

Πρίζω,μ,ἴσω, ααιικαν (ςἰμ 40 5 ἔογτγα ἰβοοςαρίω, ΑΕἴλαι 
Ρο]]αχ. 
Προίημι, σπχο. ἰγρρρέζω, δι} 4. 
Τρέλες εως δ τΠ1105 Ροάςς. 
Πριεμαιόδία ἡ ρτινηαὶς Ρἱίσος, 48} ἔς [ἢ σαπο δ σομάιιη 

νοττῖς ἀριιά Αὐτοτείςιη. 
πιρεμικήρε(θ- καὶ Ἰρωτοκύρκίθε, ΡτΙπιϊσετ], Ῥτίπηὶ εἴδηῖ ὅς. 

οἴπμλιαν ἀϊραίταταμα,, αυὸά 1π ται !α σττατα ΡυΙτΩ] ΠΟΙ 
τιιτικηρθς ἐπὶ τὴ εἰς σε. νπάς ἴῃ {π. Ῥτα εξχιγάτιμπ [Ὁ 
σογλτη ἰς ΒΙΈΙΓ, Ετ Ματγίδπαϑ 1π ̓ ἀε(οτίρτίομς Ἀεἰρ. ΤΙ 
Π|. Ατοδα!], ὃς Ηοποσῖ) ῬτΙπιϊσ οτος ποταυὶο 1. Ρτίῃ 
[οτὶ συ θις - ὃ Ρῥτγιμιϊσοτῖος οαγοηίος Θπα πο; 
Ρυϊαιοσογίμηι ἃ πιδηΐριις 5 απ Π᾽ ῬΤΙΠιΑυ πὶ ἀρ Ὶ 
ΑἰαἸπηίαπιις Μάτος Πῖπιις ὙαἸςπτίπὶ ρτί πλῖσοτ!) Ῥτοτο 
Ηϊοτοπγ βίαιος ἴῃ ΟΠγοηΐςῖς Εἰς 1) 5» Τουιϊδηὶ ΒΕ, 
“ἀοπιοίἰσοσιτη » πῖρη τίοποπι ξαεῖαητ. Ηϊες τεϑὲ 5 
μυαίριθ. » ὃ τρώτος τάξεως πῆς πυχώσης, δῖς Ζοῃδγᾶβ ΠῚ 

μεγάλου ποραμικηρίου σκια διὸν ὅξι μέσον χδυκοῦ κὶ μέχενίθο, 
τιις ἴῃ Ἐρτ το] Αὐμα γος τερῖβ Θοσβούιπὶ δά (ἐπαᾶτο 
δὶ5 Βοιηα : ΠῚ τ νῖγο ἀῦάιι6 τηαρηῖῆοο Μαχίπιο Ρὺ 
σοτίατιι:. 41] ὃς ἀοπαοτσᾶτιι5 4ιοϊταγ, ρογοηάαπι, ἀιιχὶ 
διαίτατοην. Γάοπὶ ᾿ἴδ το ίοχτο Ἐρ᾿τοίατιιπι» ρει πιὶς τί 
δἰζγατιιπι Πιπηπιο ’σσο 1π ΑἸιριῖα! 1 φοπιίτατα ἀείς 
ἄοπι ξογπταΐαπι πητα5 πη σ᾽ πγατις τγα τς οοάοπὶ Πῖδτο 
πλΐτοπι (λογατιιπι Ἰαγβίεἰοπιιαν, ἐΡΊατα Τατοςοι [τὶ " 
Οοά. Ηιις ἐτίαπι ρογτίποπε αιιαε ̓Ματίδπιις δηποτζαιὶ 
Ῥγα:ξοἐξιγατιιπι “πο παηξῖς ἱπιροτ], φαὶ ἢιδ οἔβςῖο 
σΟπΊπγογο οσαη ροΥ ΠΙντΊοιιπὶ νιαάεοὶπι Ρτιπλϊςοτία 
νἹάε! σον ρεϊπιϊσογηιπι τοτῖμ5 ΟΕ Ης 1], Ῥτἰπιίςογίαπι [κι 
ὨΟΉΪ: ΡΥΓλἸσΟΥ 1.1}. [οτὶη!} τα] τι οσιιῃι, ΡῬιΐπμος ἴμπ, 
Ὠ1} ΝΠ ΠΊσγασίος {Ππ|ν ΡΥΙ παῖς οτ πὶ αἰδῶ πιαα. ΡῬη ῃ ΄ οἱ 

αὐτὶ αὐ τοίρου [πὶ . ῬΓΠἸσογ πὶ (τί ποσὶ (λετὶν εἶ: 
ΡΠ ηλ ρον 1 ἀγσοητῖ, ΡτΊ π! σογῚ 11 ἃ ῬΞομ ΠῚ 15» ὄρ ΥΙΠῚ 
ἃ ΜηΠαςοδῆθ5. γερς {1115 ῬΤΙ ΠΊ σΟτΙΟ 5 οὔἴασι ἴῃ ΠΛ Πτῖς 
1: [15.2.σὰρ.21.δῖςας ΡΥΙΠΜ ΟΣ 91 ΠΕ τοῖπ οἰβεῖο 
ΤΙ ΡΥ, Ἐν Ὁ δὰ ἢοποῆιην συαίϊηο [ιαγαι6 πὶ 
ἀιεηῖτ στα παγεῖτα Ἰοστοιατι) οηἰτοϑοσοίοττος [μᾶ5 σθη 
α1] αἰούλιοπς ΨΟΠΟΙΔΉΓΕΓ. 78 

Πρὲνηρεῖτις, δατὸ, αητοα, αΖΑ {|5.4.ςοττίρίσαιτ ἴῃ Ἐρίρτ. Οαπι τ 
οἄτίιο, Οἀν ὶ ξ ἐν, ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε, τοῦ Ῥτο ἀπτθαμεῖ 
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π᾿ ΡΠ 
ποτ. πὰ οὶ πρερεῖα καϑεξα, δις ερὸν ζρμας δε. 
μς5) Τ μον. Ῥτιμψιὰ τη Ατἰιοινοη τ πῈ ροτοησία απ ροίζοιοῦ, 

εἶς ΝΑ. πρὶν ἐπέλωκε, αὐτοαιὰιι ἀφ α ἴτ, ςαγ οὐ που ωρὶν αἰ. 
«σεθοἱ (ΟογΑτυ τορίν τινὲς πον, [ςπιράοηςς υΐάλαι ἀἰχοτινηῦ, 

᾿αρὶν ἢ δύλῳ Ὡρρέρχον, λἀνϑοίνεσι, Δτιιουτητ, οαι τοππόγιῶς [)6- 
μα, Τ Βαογαϊα τρὶν αὐ κωδανίσω, ΑτΊ ΠΟ Ρ]}}. ἃς Γ)λοπιοί]ιοη, 

᾿Ορτατιιο Ριαοούίςητο πρότερον, "]ατο ἴῃ ΑροΪορία» 
ἕχατον υἱμὴϑ σι εἰϑ εἰν ἡ τορότερον τσ ἑαω τυ εἶ μηδενὸς σβεμελῶ- 
ἑαυ τοῦ ὅπαμελο θείη, ν τ πα []} ἐς γοθιις [υὶς ρυΐτις σαγανοῦν 
Ρίμην. ,Πρὰν διιἠπέζ, αὐίαιυις αὐ ραττίςι]α, 50- 
᾿ξω «-αρήκειν »ρὶν παρῶν αὐτὸς τύχῃ. ἔοτα 9 ποη ργοάίτε 

Ῥγδείφις ἱρίς αάἀοἴες. αρὶν ἀκούσῃς. Ραμ αὐιάϊ- 
α ιν μίω ἔγκυον γγύνται ἐδὲν “δ ζώων, αὐ} {1 α- 
Ἵ [οἱ οτιλητοαιιὰ πη ντογιι ἕογατν Αὐτός. Π. 

Ἢ Προὸὲν αἰϊαιιαμέϊο οἰπὶ ΝΟ λ  πατ. Ὁ πὶ. Πρ ρτοῦ 
δον Οὐν {{6,οὐσὲ τι ἘΣ χρὶναρὶν ὥρη, κα ταλέχθαι, [αἰ αἀϊο πὶ 

πὶ γήδαται. ραν σιιπὶ ἰη ππίτγιιο. ᾿ΐατο ἱπ Ἐρί[το]. 
παρενανδευ δυσα πτι ϑεῖν ὠρὶν αὐοσίων αὐτυῖς ἔργων γγυέῶωι κοίνω - 

τἰῖς {ἰρ ΡΠ Ἰσίπετα Ροι ροτὶ πλα ες. αιϊὰ τη ἔσο! ςτιτη ἱρῆς 
Βει Οἀ γῇ: δ, αϑάξαινε, κέλόυε' τε ποίν τας ἑταίρρις πρὶν ἐμὲ οἴ- 

κέ ϑοι 7 ῬΥὶα Γχάτα νοπογο ἀπ. Π, παρὸν καν, Δατοὰτη 
σαὐστοῖ ες τα. τριν ἐξ) εἴκοσιν εἰ τῆ, Χ ΘΠ ΟΡ. ἰά οἰς . ρυ ε!αιλτι 
τλπποΣ σάτα νἰρὶητὶ ορὶν ἀκούσαι αὐτὸν ἀτοπέμπουσις οἰ ἴῃ - 
ἐϊτιιπι αἱπυϊτττιυῖΣ Γ να ον ἃ αρὶν ἔκπυς 6. γϑοέδϑου, Ρ στα Γιὰ πὶ 

-ἰἴοτο πρὶν χόγον δδίω ων Λὲς ΐη. πρρὶν τοοᾷξα!» Ρσὶα [ιν 
οιμο ἀἰίξη. πολλω Ὡρὶν εξ νεῖ ὅπ, να τὸ ρτῖτις χυτὰ τ 

σας ροττί μου οαορῖ, Πὰν ἰῃτεγά μι σ πη Πατιιτ 9 τὰ 
ποτὶ ἰοσο ἀπτὸ Πρα! Εςοτο ὃς φιὰπὶ ἐπ ἰεοιιπάο. Ἡοπιεν. 1- 

οὐϑ]᾽ ὅγε πρὶν χοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξοι,, πρίν ἐπὸ πατρὶ 
ἤναι ἐλικπιδα καυρίω, ὅς. Πρὶκοιαι Αττίςσιηο, ὁ πρὶν» 

τι, ΠῚ 

Ἴ [τὶ ι5»ἀτοα ἐγιιδορείον, εἰ [σα 5γα πτοςσςάοπ5, ὁ Ὡρὶν λόγος, ρτὶ- 
πἰις [εγπιο, ὁ πρὶν χρόνίθο, {ροΓῖυ15 το πιριις 9 Ὁ δαοΥ ἀ14. ἐν τω 

τὐηλης χρόνφ»ἰλ αι ρΥ 6 Π1. ἡ τρὶν αἰκοσμία, ΡτΙ ΠΕ ἔειι ργίοτ δαὶ ἢι- 
ἐλ μὴ τίου εἴπ, φια Γαροτίογίθιις ἀΐεθιι5 εὐα ἀςξογηιίτας 9 Ν - 
ἡμὴ δη,ἶπ Οτατίου, ταὶ πρίν, Δητὸ ἀἸ ξξα 4υς ἔχέϊα Πιρετγίοτα. 50- 

οἷος. ταὶ αρὶν δ᾽ ἔργα χερσὶν μέγις"᾽ αὐε ταὶ, δζς. 14 οἰξ. τες δῆτοα 
ὙΠ - ὸ 

ἰὰι ρα ὰπλ,οὐνπα δι δἰ πη ξλίιιο. ΑὙΠἘοΡδπ ἐπ ΡΙπτο, εἰ δεῖ 
ἄξειν χὶ βοᾷν πρὶν αὐ μοιϑης,απτοαχιὰπη ἀ 1 ἀἸςετὰς Ὡρὶν αὐ φροί- 
ἀειη τρὶν αὐ τῇ δδαισηςνρ γἰα ὉτιὰπῈ αι] [ο σεν ]5.5ο ρος]. Φεὶν 

Βιειά.1π Ἐρὶ [τι ργίογι φρὶν αὖ πῆίξωμω, Αγ τορι. “εἰν αὐ κρα- 

οητοίξ, ἢς δὲ ΓΙατο ἐς Γορίῦ. 
ὡς ὅ9Ππτοτρ. Τπυογή. 

ἰΡΓῸ πρίν. "Οὐ ωρότερρν εἰπ᾿ἤλϑον Ὡρὶν ἡ τῷ λιμιῷ τῦτον ἐπέκτειναν, 
πε ρ ..Ετ εἰπὶ Ορτατ ἰς ργατον άςπι, Αἰ ταγορόυόντων «Ἶ0' φίλων 
Μ᾽ ἐμδιῖ αν ἐποχ τεῖναι τοὺ αἴδξα «ρὶν αὐ ἐγὼ ἔλϑοια, Τυηρίτατ ὁ- 
πὶ εοίίοιτ ἰοπίτι οσπν Τα σατο. ΓΘ πγο Ὁ}. πρὸς Δεπῆίν, χείῶ 

" Δεπῆ ἰνἕωω εἰ τορότερον τιϑένω τὸν ἐωωπὰ νόμον . «γρὶν ν᾽ τὸν παλαιὸν 
ααξ ἔλυσε γραψάυδυθ. «αητεηι!ὰπι ἀθτόσατοτ. δὶς ατιπὸ Αἰτο- 
πα ᾿ ἰδ ἃς ΡῚ τι μιὰ πα σοηἰεγιιητατ. [1 1115. Νὸς οἄετγιπε Ῥε1- 
ΠΣ πὶ ΡΥ [11 ΠῚ Ἰατα στ ιιητ. Οἰἴςογο ΡΟ ϑόχῖο σμ ἢ ϑαβίωη- 
υκλῆς το. ΝΟ ἀρϑτούίατ ἘΠῚ 1ΠΠ|ϑρτια μιὰ) ἀοοιιότο ααῖδιις ἴηϊ- 
ὑπ ὅζς. Ἐτ ρτὸ Ἀλδιτῖο οὰπὶ [πα Ἰσατίτογ 56 τὴ «απίατη [υΐτο- 

Ὶ {ΠῚ δητὶ 1] γε ΠῚ πο] ΟΣ τι : 4118 σαι αὐτὸ πτογῖμα εἴ, 
τι πατιις 65. Ἐπ ργο Μωγοπα, Αμτοαιὰτη ργο Μιιτεπα ἀϊ- 
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τοὶ ίταο, το ανε ἱρ Ὁ ράιισα Ἰσαη,. 
Ῥτία (Πα πη ΡΓΟ τρὶν ", Οἰππὶ Τὴ Πα Ττ]ο. πριν ὴ συμμίξαι ἐφόυ- 
τἰα Γαι πι σοπρτο οτεητιγοξιρ εδᾶτ, κὐ στεμουηλ πιρανο' γνεῖς- 

8 δνοδζοι πες ἄτιπιὶ δά πηι} ΓλΟἸμ1) σοξποιιογατςα}.3. ἰδτο 1: 
νὴ ὧν ἀφίφανται. πρινη πᾶν αὐικ'κοι ὅϑυϊωῦ αὐ τὸ ὑγρῦνν μος ΡΎῖμς ἀὉ- 

ἀπαητνσυιὰπι οὐλ}5 πιιπποτ ᾿ατιγίαταιγ, Ὀἱοίςον!ά, 0.2 ςαρ, 
[ ΦΜΗΝ ἐεπρν καθ ερ ; ι: 
ἧ οἷν αὶ ἐγζθοντο ργασεάορητα αὶ πεφῶνεν, ΧοΠΟΡ. ρὶν ἡ ἐπανελϑεῖν, 
ΠΕ. τΠΙΟ ΟΣ, ΡΓΙΙ [ιιὰ πα το {|| τ. πρὶν ηἱ δινρδρμῶτι! τ σώμα 9 Ῥεῖ- 

ἂπι σοτρα5 ἐογπιθτον, ΑὐἹ ἤοτ, πρὸ καὶ τῦσδε ποῦ βίν μετας μαι, 
δ, δες. ρτι Γιὰ πὶ ἐς μας νῖτα ἀΠςἀο. νἱάςο , αζα ἴῃ 50πὶ- 

ἴο δεϊρίομὶβ.πρν πρὸ ἐδ μυρίων, ροταν τς ἀητα [δ ι}}15.[.ὲ- 
ἂς ϑλοτίῆς. ταῦτα γδ ἀμέλει ἐν τοῖς εἰδυτοις ὑπόκειται γρα φέντω 

ἡ ὡρὸ ἐπ μυρίων. 

ἸΡΓΙΠαΓαυνὰ πη, ου τη Τα 4! ςατῖπ ἘΠΟπτοτ. δι, 
᾿ἁτος. τὸ (ΠΟ 5. 

ἰδιογ ρατιια τἰεχ, ΑυτΠορἢ. ἶ ες 
ΠΟΘ 1521 Πρ ηιι5»8ς τρεῖς ται» (ΟΠ 5. ΠΟ Ποά, φέρήν 

γύΐω ὅταν δδριτοτορίνιγον, ὅζ ς ρίνιν9- τρίξολ Θ5,1η Ἐρὶ δ. ρτῖπια Ιο- 
ἤϑραχες ρίνιγοι, ΑτἸΠο ρα. Αςμάτη. 
ον ἔτι τοχ ἐχ 4110 Πα (οἰ τι!γ σΟΟ(ΙΙ5. εἰϊοῖς σθημι5. Τ]ΠΊςος ἴῃ 
οὐΠηςα νοσδυτητ γον [ὑς. ἐσ’ εὐ {65. Ἰρώσπι εἰς στα [ΠΠΠπηιι1π|5 
οἱ [ἰ ἐτοπιοτιτιογορίτανη οὐϊτ, τεῖςς Γςίαη. Αὐ Τορ]αη. τα 

Δη1ς, Συ σ᾽ δυϑιὲ ὥασορ τρῖνθ- ἐμιωρηϑδρεὶς βος. (οσιπτοητ. ἴῃ Α - 
ἢ. Πσπμια] οἵα αἱ ἔψετν δ εἰοὺ εἰς αἴϑρεχφις. Τἰςχ ἃ τὰ ἐχρο- 
᾿Οὐπΐοτ Πιοίσοτι(οπι [10.4. σαρ. 480ν ὈΓ αἴτι Κόκκδ, βαφι- 
μνῷ- δὶ μικρὸς φρυγανώδης ἡ ὦ τωρϑσκεινται οἱ κόκκοι εἷς φακοὶν 

ΝΣ ὙΤΠοορ ταίξαπι ἐἱίξοτ.11}.3.ςαρ.16.ν δῖ, Ο ὃ τρῖ. Θ- φύχ- 
Τ λονυΐὺ ἐἰχί σρνωλι ς, ὕκατον ὃ, ἐπα τα, ϑέζον (ἸορῚ Ῥοτοίς αὔρα τανθίζον, 

ἢ ἸΝα 

ἐμμι 
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ὧν 
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Ὁ Βα. 419 
νἱάς 4ιας ἴῃ οο νοτγθῸ {ὑρτὰ ἀηποταυ πηι!) τὸν ἢ φλοιὸν Ἀεεύτερρν 
δϑυόξ. αὐτὸ 3 τὸ δένοον μίγα, καϑεφρηὶ γε, δες. ΝΊάς ἵπ ἀϊ ἀίοης 
Κώκθ ΗςΠοὰ, δδυὲς ἑκυκα,αγίνου γύης.» δίςσιρτίοῖς τει, τ᾿ Ε- 
Ρ᾽ σεϊοηρα ἀριιά Ηςἤου, ὅς ΑὐΠπορμαη, ὃς ΤΠοοοτίτ. νης ο- 
ξιμαλίδες, 

Πρινωσὲςφυΐλον, βο Ἰτην 1} ςῖς πιοάο. 
ΤΙριονοειδης τ (Θ., ὁ νὰ ἡ, (οττα; Πριιταπι δα οηςἴογγατις Γ]οἴσοτνἢ- 

«ο πριονφειϑ ὡς, ἢ πγοιίιμν [οτγα,ἔοντα ἤριγα, 
ΤΙρεον δας, εἴθ. δ κα, δ» ςπ στπὶ ργα τος ἀςιτί πριογοειδιὶς, Ατβοη. 1}. 

13. Ὡριονώσεοσι χἤμασι δῇ «ριονώδι φύλλα ἕο] τα (οττατα, ἔςιι (ὈΓΓα ΠῚ 
ἔνα Πβιιτα τορτφίςητδητία, Ὑ ὨςΟρ τ. κυ τοὶ μὴ δ΄ χιςτα α δῇ πριο- 
γάδιη χαϑυί ἰῷ τοὶ τῆς ἐλώτυς αὐ ΡΠ Ὶη.110.16.ςαρ.2.4.41 οἷς αθλοτὶ οἷς 
(ς ἔο]Τα (ςέϊα ρεξείηυτη πο. 

Πρεόνωτει͵ ὄφεις ἅτω λεγόυήμοι, δια, ρτο ηιιο Φιδέμπι οἰξ γοροηοη- 
ἀμπὶ πς ἢτ πρμονωτοὶ Δ πρμονόγωτοι νῖ ἧς νοσοητιγ ἃ ἀοτίο ζοτ- 
τατο. 

Πρκογω τὴς, κς [Ε (ἢ 15, (Οτγατιις, 
Τηρέα, ποτ πιο. Ποταιτα παι ἃ πρεόωινηάο ἐκπριόω, 
Πραίστος, ἀϊοῖταγ οἰ Ποῖπα 41 αἰιγιδιι5 οὐ ΡῸ] το οι Δυτ Αἱ Ια πὴ 

το ΠῚ πιο οἰζα οἰζτ,χιαΐος πιπε ἔαδγόσγιπι, 
Πρίσες..[ςξτύι τ. ΡΠ] η. [δ αια; τ (ἐστ. Εν ἰάοπι ασυοά ἢτίδοτ,βρυ- 

Ἅμιος. ΡΤ ατατς. αἴθε αοργησίας, δήγμασι χλων τὴ πείσεσιν ὀδίγτων, {ἰτὶ- 
ἀοτὶ δ. ἀοητίσην, ' 

Πρίσμαται. τοὶ, δστὸ τῷ πρίειν ἀϊξξα {πτν ιαῇ ἃ (οττὰ «ἀἸς25 (Ἔγγαπιοη- 
τα ΕἰῈ επΐπι ἰσοῦ5 ἐογα πὴ αιια; [ογγὰ (οσαητιτοντ ῥινηματα 9 Ἡι185 
Τἰπτὰ ἀοτογιιηγε 5 π185 ὃς ῥιγίσμαται ἀϊςιιπτογ : ντ ὃς πελεχ ύ μα τα 
418: ἰρευτὶ ἀοίαηάο ἀεξοϊάπητ τγδίξέϊα : τορυδύματα γοτὸ τοῦτο 
Βιιητια φαῖδις ἀρᾷ ΗἸΡΡοοτγ. ἰχϑυήμα τα ποη ἀϊιοτία: ποτύτα- 
415 οπηηΐιπη ποιπηῖης ᾿σοῖ ἀϊ ποτ Ὀφρεπὲ τος οαάς πὶ ἴητο Πρ ῖ- 
ταν ΤἈΘοΡ γα ΠΌτις, ἄς (διῇ 5, τεῦ ὃ χλαρα λίαν συμῳ ὕει κὶ ἐν- 
δέχεται ἐν τοῖς ὁδουΐσι τοὶ πορίσμαιτα κἡ ἐμπλείῆει, τὰ εἴν, ὅς (ποῦ 5 (ον - 
τα ἀςητίσες ααἀ]γαγοίοϊς ἀσαιις γεγιποτιτ, Ὀ]οἰσοτ ἡ, οὐ! ΠῚ στρί- 
σματε ττᾶ Πατὸ ἀἶχὶτ ἴσοθεπι ἃ νογπιΐδιις ἐγοία πη, ἰά εἤηρπο- 
τιιπὴ σατῖςηη. δολέζασι ἢ αὐτὸ, ᾿παις ἐς γ γᾶςο, τοῖς ἐκ τῷ δένδρου 
πορίσμιοισιν » «ἷ ἧρ ὑπὸ εἶδ σκωλύκων αὐατιτρώτη, Ψιάε Πελέκυμα.})1- 

εἴτα δί πρίωμα ρτῸ «ρίσμα, ταῃαιὰπι ἃ Ὡριόω, ᾿ς π] ἤρα. φιοά 
Ὡρίως " 

Πρέσης » οὖς ὃς συιὶ (οττὰ ΔΙ χα (οςατ δὲ (πη ϊτ, νης [(ςοατηοητα. 
ΡΙϊηΐιις914, εἴζ, Ὡρίσμα ται. τρίς αἱ γ ἡπατῖς ΡΟΪΤΧ ν τομεῖς : οἶδα τὸ 
φρία χιιοε ἃς φριζῳ ἀἸοιταγ. Πρίςς 5 Ρ᾽[οἷς υϊάαπι ςοτα- 
εἰς ἀρ Ατηζοτε], 2 νοττὶς ρυέ[το5. ΘΙ ΡΟΥ ΠΣ (τ ιαθῖτοτ 
πρήςις, 

Ἰτρίσ ἐς οἷ, ΡΟΘῺ]: σοπιι5γ8. Π2}1 61}. Βᾶγ Ει ὃς [ΕΓΓΑ σβρίων ΡΟ] ]υχ. 
Πρις ἐς, [οττὰ ἀἰΠεξτας ἰδ} }5 Οὐ. (ς ἔϊημες (οί. Τιεις τὸς, σ6:. 

ΠῚ15 ΠΊΔΓΠΊΟΓῚ5 ἀρ ΤοΐΈΡἢ.ἀς Αητιαθῖτ. 
Πρίω,μιΐσω, πικα, ες ο, πρίζω, οττο 51}10 [τα]. σττὰ ἀϊαϊάο. Αδεῖα, 

Ασοι, μὴ πρῖς εδὺ ὀδέγτας, ΑΥῚ ΟΡ Ε.50}: ἄσητοο ἔεγγατο ὃς πτ!ῃ- 
ϑογδ, πεπρισ μϑῤ(θ- [Ἔγγατιισ. ζως ἦρε ποιῶ εἰς» Ὀαΐταςο σοπἢτι ϊις 
ΠαΠῚ 10] πρηϑεὶς ΧΡΟΙ. οἰξαρθϑεὶς δεσμδϑεὴ 50 Ρ πος ἴῃ ΑἼαος. 

ρίας Ρ τὸ «τρίασο, [ἡ ο[τ,ὠνησαι, 6 ΠῚ6. Ατἠξτορίν. τεφ. μὴ πρίω παὶ δασα: 

Ὡς ὁΠ|49 ριι6γ ἔσο, Ετ πρίωμοω» ἴηι ΒΔηΐ5 ΡΓΟ δἰ γνεύω 5 ΕἴῊ 41); 
ΦΙΥΕ, 

δὲν σθμυ). 

ΤΙρίωμα ατος, τὸ στρίσμα, ον εἶν, 
Πρίων,ονίθ-, ὁ, [Ὀγγα πρίςις. Οα] Ἔπμ πη εγατ ἄπο ἔδγγατιι πη ροπογα, ας 

χιυρωτὸν, ὃς ὀϑοντω τόνος ψαϊθα15 1η [ιἰς Ἰοςῖς. ΕΠ δεσσρίων, σαρτίοσ 
ἢ Ρεγρίοχίᾳ; ἀτριμπιθη τὶ σεηῖ}5) απο 410 ΠΟΠΊΪΠΕ κεοκοδφλέ- 
ἧς αἰςίτιτ, τος Ποχορατγο ἴῃ ΑΡθΕμι ΟΟτηπιοπε. [τα ὃι πρίων 
δριιὰ Ἡοἴ, εὐ πὶ ἐχρ. ἀγρρέζων ρτοὸ 410 τεροηθπά ἢ ἔοττ. στθαῖ, 

πελοόιτι Οεηῖτιρτς, Δητα [ππ|ε Ῥτο, ἐμαερόδεν, ρΓΙτι5. 5 σῆς Ιος 
δ τέριποντ σεὸ τ᾽ πυλων: πρὸ ϑυρων, ἵν ρτο ἔοτὶ 1591 ΠΟ] σαρὶτ. 

. 

Υἱτ. ὡρὸ ὥρας. Δῃτο τε Πρ 5 ποῦς ἴῃ δα οἱ] (ςεμεα 9 Δητς ἔατιιπι ὦ 
πτὸτϑ νἸοίητα, ἀἸοῖτιν ὃς πρὸ μοίρας, ργο ςοάςΠῚ 5 ΑσηπηοΏ. πορϑ 
ὀργάνον πᾶς ὑπυρέτυς, [ογΕ115 Οπηηῖς ἰη Ἐγα Πυεητιιπι ἀητὸ Πλ{τντι- 
ταοητα, Ασλίτοσ. 0,1. πα ρ.3.ΡΟΠ τίς. τεῦ ἑαυ τᾷ λαΐνα κα ποιηστίμδοοςς 
4υϊ σαρίᾳ [ς ργοτεχῖτ, ΡΙ ατάγο.ΐη Ρυοἱ Ἰσυσε ἐϑεν,δητς ἴς,οο - 
τὰτι ἔδ.πεὶ ἑαυτῇ, ΕΠ Οπτοτ. Δ 4. πρὸ φίλωνοἱ ἔμ ρρόλιεν εἶα ἐπαίρωνῳ 
τάςπι ἰδίθοπι. ἄγετο τυ )ραιῦ π οὲ δόμων, Ἐμτ1ρ.ἀτιςῖτε [οταϑ. ποὴ 
πόλι... πὶρ ντθο Π.ΑΡΟΙ ΠΟ. εἶπο πρὸ νοΐν, ΠΟΙ πΕτ, πρὸ βραχέθ-: 

πμροτζῇοη τὰ ρτέάοπι. Ομτν (ο [Ἐ. αἶα τῆς ἱερωσούης » πρὸ μος καὶ: 

λαιδὼν μαρτίου, 1( οἴτορτίαϊς Τα! εμ415 Ματτῖας. Ὁ] υζατς, ἴπ Ρι, 
ἡμέρα τὴ πρὸ ἑγδεκα καὶ θυ δῶν μαΐον 5 αὰ ἀποάςοϊπι (α]οινάλτιπι 
Μαἱ}. 1Τῴοτα ἱπ οτμ]0.5 οὲ δεκατβκων καλανδὼν μαϊων, ἀεςῖπιο 
τοτεῖο σαί "πάϊς Μαϊας. Τάεπι Ὀ]ιτατοῆιις ἴῃ ἸΝ  ΠΊΔ. πὴ τραν 
ἐτέων, Γπρότγίογε ττιεηηΐο. Πρὸ ἔργου ἤιις σρρόργυ, ΟΡ ετα- 
Ρτοτία πη. ρτδιοττεπ άπ ςοη ἀπο 1] ον τ]: σΟμλ πη ἀτηπ, πϑὴ 
ὁδοδ, Ατιίοτ. 6. Μοταρὴγ Γ σαι γδ ποὸ ἔργρὺ πφὸς τω) πταρρύστεν σκέ -- 
ψιννετίτ σοηάιις! δ! ογᾶς οἵ ἴπ ρυϊμηῖς ντάφιάαιπι, Ν14ς Πρρύε- 
2». Πρὸ ὁδοιῖ ̓ άοπὶ αιοί πϑὶ ἔργον. ΓΛ οἴλμι5, Οἱ ἃ οὐ ἐδο( σεὲ 
γβοιτο εἰς τὰ καϑήματα,ντι!ς ὃς σοπτατοάιιηι οὔτε ροτοῖς. Ατιο- 
το} π τιάς Οοηοτας. ποὺ ἐδυδ γὸ ἕτως ἔσω » ἢ ςπὶπὶ Ἔτὶτ ορροτ- 
τυ πῖαν ὃζ ΓΟ πυπτ οί]. πε ὁ τς οτίαυιν ἀϊςίταγ ὡς ρῥτοῖς -- 
ἔζα ἀτήπιο ργοστοίπι. Τάςπι Αὐποτ, 8. τ. Νιων ἃ τόσϑεῖτον ἡ - 
μῖν ἐξ πε δδυδι γέγονεν, ὅτι ἡ δία. 14 ἢ 7 τληταπι ΠοΡ5 ἰδῶ ρος 

Τοπι; 25 ΧΑ ᾿) 
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ξεᾶιι εἴ δά εὰ αα πιοχ ἀϊ τα] (ἀπτιι5.1. ρυα απ νὰ“ 
δϊεπας διάτ. ΑἸΙΡῚ «οὶ ὁδοῦ, οἷνυίαπι ἀταια οοςυγτγξης, αιοὰ ἴα 
Ῥτοπιρτι 1ς τη Οὐδε. τῖρὴ ἐμμῴτων ποιεῖν »Ῥοῦοτς οὔ δὰ 

Ἰοβ»οοα ῖς Πιυϊίςογο» ἀπτς οςιι]08 σοηἰτίτιογς, Ατι ποτε} ἐδ ἂἷς 
γιθαπίτατος σοποίπηλίσις ἰοσιιτῖοηςἐ ἀποὶ ἐ σεποτε ἢΠ1|0 τιᾶ(- 
ἥ1λιϊοηϊςοιιοά ργοροττὶοηα ἤτ:πες πῦ οχ ἰἰς οτίατῇ νογθίϑο]ας 
δπῖς οσιῖος διιἀτουι πῇ γὸ πΊ σοη πἰτιιαπτ: σα Πποάϊ ἴαπξ ἡιι8 
ἀραῖς αἰ φα!4ραο αιῖσε φοἤλητιντ ἢ ἀϊ645, αὐδρὸς αἰϑὸύσεν ἔχον- 
τος τίυ ἀἐκμίωςΝ οτθᾶ εἶς τς ΒΕ ποτοτγίςοτ ἴδγο 3.Δλέγώ δὴ ὧρ᾽ 
ἐμ μότων τοῦτα ποιεῖν, ὅσαι ἐγεργρειῦ τὰ σημμώνει, ΜΊάς Ἰοσιη. ΤῸ’ 
ὃς ὑώβορτο φεοάοιη; ΕὺτΙρ1 4. πρὸς παιδὸς θανεῖν, Ῥτο Αἰτο πιοι ΄. 
τϑὸ αὐτῶγρτο [εἰρίο, Χ ἐπ ΟΡ] πολὶ εκες δ᾽ ἃ τρὸ αὐτοῦ τὶς ἀκ εἰργά. 
σατο, ταῦτει ὁ φίλ: «ρὸς ἐὺ φίχες ὑξήρκασε,, τα: ἡτιῖ5 ρτο [Ὁ ̓ ρίς 
ποη [ἐοΐτ,οα Ρτὸ διμῖοῖς ξοςῖτ, Ὡϑϑ αὐτῷ ἰδεῖν, ΠΡ ρτο ρσεγα. Τ- 
ἀοπη,αρῦ τῷ χοδϑχγαττο ν απ. αρὲ τῷ Ὡρρκόψαι εδὺ πόλας τ τα τᾶ 
Ῥεάεϑ ππρίπρδητ Ναζαηλ. ρὲ αἴ αὐτίκᾳ τὶ ἐλάον πῶ τῷ κινδιαιῦου 

ἐϑέλω ὑφίςαὥτ, πηα]ο Πιρὶγς ρογιοι αν αιιὰπη νεῖ αἰταιαηι ἱαέξα- 
Γατα ἴῃ Ρταίςατία [λσεγε Τ μιιογ ἃ. ἰλιόϑι τε ἱ. ἐμωεφόϑεν, Ἡοιη. 
Τα 4.}.1. ρτα ΠΟ 14 ετη ὃς ἴπ ΠϊΔάς, ἔρανόϑε ωρὸ. 1. φοθ τῷ ραν, ὃ 
ζιν ἐν τῷ ἀοχν ον}. ἕμιωρν ϑνενταῦτ ὡρὸ παρέλκει, Πρδιργαοῖα σσπι- 
Ρατατίοῃοἱ. πάρ 5. ὡρ δούλου δεαποτης ἀοτηϊη [ΓΟ Ριςἴταν. 
“ωο δούλα δούλ., στα ἔέγιο ργα τας. ΡΙατο 2.(ς Βριι. ἐπα- 
γεῖν τρῦ δεχαιμοσυυϑὴς ἐδεκέων 7) Ῥτας Τα {τῖτῖα λιν ἄτα τ, 18 [Ἐπ] Π| 5 1. 
Ῥταέεττο. πρθ η Οομηροπτίοης Πσπί ἤσατ ργς άπτε,ΡΥ115) 
ντίῃ Ὡρραγορδύω,τορραποφηϑλλώ: ἃς ῬΓΟνντ ἴῃ Ὡρφαγωνίζομαι,ὡοράγ - 
β"η. ἴτοπὰ σπιρ ΒΑ τη Ῥταίοετίπι Βειπίπατα ) γτῖῃ ὡε φορκυλιν- 
δόυῖυθ-. 

πρὸ ἔργου ξς ΤΠ ρρύδργου. γἱὰς Πρ’. 
Τί οὴ μικρῶν αι! ὁ δητέ, 
Ππῷ ἐδοῦ Μιᾶς Πρ’. 

᾿ Πρὸ ὀλίγουγραι!ὸ δητέ, 
τιρραγαγεῖν, Αττὶ ἃ, αὐτὶ τῇ «το; (1 εἰν, 
Πρρυγίέν ων ρτασιητῖο ΟἸςοτ, ἔ 
πρραάγίλμα, τὸ, ργαάϊξξῖο, ρ τα “αἱ παάτῖο; ΡΠ Τα, 
Πρράγίελ Θ-φρταηιιητιτιϑονλι[ξιι5. 
Ππρράγελσις, 4. ΡΓαπιϊητίάτιο. 
πιρραγνεύω, ρτίμ5 Ππ|τγο ὅς ρυτὶ ἧτο. 
περάγμα), ρτοιις ποτο τ έρχορα! οι ]ογογαπηρο, οἰ αδοῦ, Τόσο ῦ, 

ἐπειδη εἰς τούτοις τυρϑύχθιω «δὸ χογρ:ς, αι!ᾶ 10 πυισυ σις ἐρὸ αἱ. 
εοηάο ῥγοιςέξιις ἤιτπ. ΓΔςπι, Οὐδὲ πουίσω τοι τὸν ἐδὲν,ό δεν ὥδϑα - 
χθησομώποπ ον ("6 ὁγυμη ραπι. Κ ἜΠΟΡἤ οι Ρτὸ ἀο]ανὶ Ροίαιι 
ολάοπὶ γάτίοπο. ἴῃ τ. Αἰπομν. ΟἿρω 2). χὰ «ὧν διὰ φιλοποσίαν ὠρφαχθέν- 
πατοιὸ ἐδ εἰς ἔρωτας ἐγκυλιϑϑιέντας ὠρϑόχθη εἰπεῖν» ργοιιο ἕξιι5 εἰ αἱϊ- 

ξδτο, ρεγγοχὶς ἀΐσογε, ΡΊ ατατς τη ΡΟ ]1ς, ΑσΠτοτε! ἐς πη 40; 
εἰπεῖν τρούχϑησαν ὁ τι, ὅζο. ἐο νίαιιε ἤπης ῥγοιςξξι ντ ἀϊρεγέητ, 
δίς ὠρρυΐχθη ἐκ τῆς οἰκίας »ἃ ἀοτπο ργοάπι ἕξις εἴ, ΡΙ ατατο ἢ, Ρ ι- 
ὉΠ ουτρρογμῆρθ.» ἀεάιιδλιις, ΠΕ πλο μεν. Πρρώγοιμαι, αὐτί τοῦ 
πρράγω,ρΕἸ]Πἰςῖο.,4}}1ς] ο»αἀποττοτ, δά άιςο, ἐχοιτο, ντ Ὡρραγεῶχ 
ἐὺ πολίτας, Ατἰξοτεῖ. ΡΟ] τί οΓ.2. ἃς Ὡρραἰγεῶττι «ὅ) πολεμίοις, Χὸ 
πορΡΠ πρφαγόμυ Θ΄, ἰπιρο]} }ςη 55. ΔἸ (οϊπ. Πρφώγεώεω ΕΠ ἐτίατῃ 
εἰς αὐλγκίω κα ίςαῶει τι ποιεῖν, ὃς σοτη Ρο 11: σι ἃ ἀἰοίτα 4Ἰ" πη 
60 νίδιις αι ριοστοῖϊιις οἰδ» ντ τείογγε ροάσιη ποη ροίτ ὃς 
τοστο! ρράγνμω λέγειν, ΠΟ πτοίἘΠοπο 5. ρϑώάγομαι εἰς αὐοί γαίμυ πο - 
λείμου,[ἀουπ το Πρράγομα οτηοΥ ἃς στο σο. Ρ᾽ ατάτοίνις. ἀρ - 
κελλίνου τινος “Ἶ) τσο ποικπύϊον σορῷ ἤχθω δοκου τῶν. Τά φτι ἴῃ ἘΔδῖο, 

ϑϑυχθεὲς εἰς τία) ὡπατείαν ,» αὰ σοη[] ἀτιιπι Ῥγομηοτιι5 ὅζ ρτοιο- 
ἔξιι5. διιπλίταν ὃς Αὐτὸ ἴα. ὁο [Ἐπῆι : [ἀςπὶ πῃ Τα] τοοΪς, 
ρϑλγοντο τὸν κύμωνα πῶς τιμῆς, Ογιοποηι ποποτῖθιι5 εποχο- 

τιιπτ. Ηΐϊης ωρραγωγὴ, αι μεοπιοῖῖο δά Βοποτο5. ψιάς 
: ΤΣ ἹΠῖτάα: 
Πιρραγύρευσιςγεως δ ΡΓΟΡ ΒοτΙλ γα ξεϊο, ορόῤῥησες, (] ατατῖο, Ερὶ ὦ, 

Καὶ ςααϊς τητογά!σοαητατ οτος ἴῃ ἔοτο εἰοπὸς [τα εἴϊότ ἔση- 
τεητίοοάσις ᾿ητογά  εϊ οὐντ Οἴξεγο ἰοσιίτιγ, 4] ἐξα εἰς ὡρραγό- 
βῶυσις. ΡΟ ΠΧ. Εἴργοντο 5) ἱερῶν, κὺ ἀγορᾷ ς᾽ ἐν χατηγρρίά φόγου . ἄχρι 
κρίσεως. κ᾿ τῶτο ὠρφαγύρδυσις ἐκαλεῖτο, 

Τί ρἀγρυδυτικ κα ἀπ] πατῖον ρα τ ἔξ ϊο, 
Πρραγρραςὴς οὐ. ὁ. Ρ ΑΕ ΠΊρτΟτ, 
Τιρραγρρεύω, μ. εὐσω,π τορφείρηνοι, ρας πα πτΙ ρα ἀϊσο, γα οὶ οὐἷα ὶ 

δεοφργαπιοποο,ς ἀϊςο,ἐχροπουἤιαάεο, Ὡρφαγρρεύω σοι πολέιιον, 
τἰ δι ΟΠ Παπὶ ἰπάῖςο. Τ᾿ ον 4. τρρνγό ρόυκε τὸν πόλεμον, Ιλ πὶ δ] 
ἀηάιχὶς νογθι5. Πεπηοίζμεη. τοὶ τρϑαγορδυ} υϑνα, οἀϊέξα, ΡΠ ξατ.η 
ΟΟΜ τοῖο, σοὶ 3 μ(ράρ τις πρϑϑ γορὲ ϑουῆν εἰς τοί τίων αἰγρραν πτιρεῖναι, ΕἸ Ο] 
ἀσηιποίαπιιις ἄγ αιιο ργαά οί πλι15. τ ἀἀ {5 δά τυ πη 4]. [48 πὶ 
ἴῃ ΑροΠίδο ἀ᾿χὶτ κρίσιν προαγορεύειν 5 ἀϊδαι ἀΐσεγο. Πρραγο- 

ρεύειν ὑγοο απηάτορταοηΐο ἀεπιιποίατο, Ἡεγοάοειις ἴῃ ὙΠα- 
1ἰὰ. Κήρυξ πορραγόρδυε ς"αξ ἐν μέσοις. 

Τιρούύγω, αἱ αξω,ρτορτεάτου, ργασοίο, ργοστε οτοργοσθάο,ρτςθο. 
Μ΄ τι... ὅς τ4. Ρίατο ἴῃ Ρμαάγο, Πρφαγε δη κὶ σκόπει μα ὅπου 
καϑιζησύμεϑεί ρταῖῖ. Χοηορία ἴῃ Οὐ ποσοτιάς σαπϊδιις ΒΠαοἷ- 
θιις ἃς ναυΐς» ἐφ᾽ ὅτω αὖ εὐχωσι ὡὌν ἐγρυσε, τεπγογὰ ργοσιγγιιητ. 
ῬΙυτατοὶν ἀε Μαῆροα, οὐΐτε ὡρράγειν, αήτε ὑφεράξειν, ηος ρτασεάο- 
τονηος Πρ [δ αὶ, Αττοις!.2. Ο σοηοΠ,. τῶτον 5) τὸν Τρ τον Ὡερη - 

τῆν,λά Βιιης τποάατα ριορτοίαια βιοϊς αι οιληνῖα ΑἸσγοπο; 

ΓΕ Ρ 
προίγειν δὴ αρϑς συ χαιοὸς»1η ντ τὴ ἀοςε ἀεγὲ τα ΠΊΡῈ5 εἰξ, ἢ) 
πιοίτμ ει, τγδηΠατὲ ροίϊς. 99 πολυ πα ρραγει αὖ τε βίᾳ καὶ ὠμότ 
πιαρπορετὲ ἴῃ ν᾽ ΟἹ εῃτίδπι στο] τατέτηας εἰιδάϊτ, δὶς Αὶ 
αἡ τέλΘ- πόῤῥω προαγαγόντες ὑξρεως, τληήετη εὸ ροτι απτία δια 
ταοζ δέ ργόρτοπι [πτι ρφώγων ἐγυτέρω τῶς ἐλπίσι,ρτορίοσε ἢ 
ἀιιέζα:, ΡΙαἴατοι ἴῃ ΘΑ], ἵππας ἢρ πἰ βσάτίουο Ρταξειπαι, 
εἰτ ἰπτοόγάμτη δοσαίας, ΝΊ αττἢ.1 σον .51ς οἱ τελώνγαι, τὴ αἱ πόρναι αν 
γρυσιν υἱοὺς εἰς τίοῦ βασιλείαν τῇ θεῖ, τιργώγω,Δ Ποπ 
πιοιῖῖθο. ατρρούγω εἰς ἀξίωμα 5 Ῥτοιο ποτ δα ἀϊρηϊτατεπι 
Τιυοιιγϑο, αν φάγω σε εἰς δόξαν, τε 1}Ππῖτο 9] οτ δ᾽ μισὰ 
τΠ.  πρράγω, ρεγρε! !ο ἰπηρ ΕΠ 10. ἄππα! σα: Ἰάςπὶ 
ὑξαγω. ὉειποίΠοη, Οὔτε ἐλπὶς, τὲ φόζιθ-, τε γλο 
πρϑυγάγιτὸ, Προΐγω, τους μον ἀδάιϊςο. ΧΟΠΟΡΗ. 
μῆν ϑρώποις ἐπ᾽ αῤετίω) κρρίτι τον γεγονέναι 5 πε σϑαγαγεῖν δ᾽ ὁ “ι 

ἐχ᾿ ἱκανόν, δία. Αττοτεῖ. ΟΕ ςοποση μαι Αδοι, ὃς Θεπ ἯΝ 
ἄγων ὑὐςδὺ “ἷ πόλεως υἱκρλν ΕΟ 5 αὖ ντθὰ Ραμ] ἀπὶ ἀρ άιι τὐρ ' 
ϑάκυα προῆ γὴν ὀμιοάτων, ἀοΒτγιπας ργοξια τς οσα 5. Εὰ ἫΝ 
“α δράγειν εὐ τὸν ἐΐμενλεν ΓΟ πξξιγης ογατ οὐτη ςαρῖτ. 12. Α. " μἱ 
Αροίϊ. δὲ “ἀρ. 16.101. ἀν’ ἐραΐγει ταὶ ὠαὶ ωρὲς τὰ χονδοώδη, Οἱ Ἄ ̓ 
ἄτι ραττάδιι5 σαι τ] ρίηε!)59 Ασ τοτ, τ ρρείγει τονε κενδίωνε Γ ἴα 
οἷτ ἀἰ τοις ἢ αὐ Ῥδ ΟἸ τα πάη» Τ᾽ μον 414. ΠΟ ογατεβ δά Ἢ ἢ 
ὅδε τί) ὁμόνοιαν π' ρραγαγεῖν.πρφάγων σεωυτὸν ἐξ τὸ οἴγαν φαῦλον, μ" ̓ 
ταηταμὴ τὰ ἀἰ πλῖττῖς πε συ τίατη, Πγοάοτ, Πρφάγειν εἰς Φ' Εν 
σοπὶ ργοίεγγς ῬΊατο ἘρΗ.7. τίου φύσιν εἰς φωῖς τοῖς αἱ ει 
ἀγαγεῖν, τ οφῦγε πολλοιὶ Κ᾿ φ' ἡἰ γεμιονγίας, τ το 5 ρτοπχουῖς ἀπ τ 
χεῖς τι) Ὀ] τατον 1η Οα ] δὰ. πρϑεΐγειν εἰς πεέϑος ἀϊςοῖς Ατ' 
ἈΒοτότ τ αἰοέξιις σοποίτατο, Ἐτ 3.61 Γἀοῖπτη ΟΡ Ο 8, πρρ 
γέλωτα, τἀπὶ ὅς ἐξ  ΓἈπ| [ατίτίαπα ἀοάπςοτγε. 
τίλπὶ ργοιεἰτιονργοάιςο: ντ ργοάϊςοτγε ΕΠ 14πὶαρυά 
ποφάγω, τα το» ὃς ἢος οσιιπὶ Θεηϊς, Ὠἰοίσον. ρϑάγει 
ῥυτινων ᾧ ϑεραινϑίνη, ΠΔ ΠῚ 4]1ς τερὶς σοι. Πρ 
ἀπέξον ἐχογοῖτας οἵ πὶ ἀρπηῖπς ργοςοάςῃδ. ΡΟΪνΒὴΠ5. 
τας ἀυπῖ διωἰ μεῖς, πα βοή γε ὅτα τῆς αυῤῥίωίας. 1άετη, Πόφλιδ., 

ζευξας πσρφῆγε διαὶ ἐσ πιδὶ ὧν ὅλ) τίν) τῷ πώδου γέφυραν. Ὁ 
Πρραγωγεία, ἡ, ἰεποοί πλιιτ, Ν Ί4ε Πρφαγωγίῇ, ' , 
Περαγαγειξ 9 ἐ9., οἱ καὶ τ, μαςρωπὸς » Τιατὶ πὸ Ῥετγάμέϊοτγ, δί Ρ 

ξζον ἀϊείτεν ἃ Βεκίατο. δὲ ργοάιξετῖχ. ρογάιέξογεπι 
τὰ πη ἀϊοὶ τερεγῖο : τρραγωλὴς,, ντ ἀρὰ ΑΒ (ομῖπ, σοηῖ 
ΠΊΉΓΟΗ, Καὶ «ὅδ πτρφαγωγρις γ᾿ ἀφεῶτο "»νελεύει, κεν λώσι, ὃς 

"" 
ἡ} 

ἡἰρονὶ 
ἢ ἅνε 

μι 
της Η ᾿ 

Περαγωγεύο μιεύσω που κα, ἰεποςϊ ποτε ΠἸοἰονμαποπςὶ ᾿ μιν 
(ξητοητίαπι τγαμουργοάμςοφμος εἰς, ργοίἰτι ονοοης ΠΟ. ΝΣ 

ἀι τι. 
ΤΠ 
ἽΣΙ 

ΜΝ οὐ 
ἀλφυλει 

ὙΠ]: 
Αἰικοη 

Ὑψιβειπι 
ἈΚ 

γώ. Α δτί ται πι, ΑὙ ΠΟ ΡΠ Δη. νεφ. ἑαυ τὸν αν ρραγώ γεύων τοῖς ἐφ 
ἐξάδεζεν, [οἰρ Πππὶ ργοίξιτιιςης οι] 15. ΡΒ ΟοΥ [14 μυὴ πρρα’ 
ἄλοχον, Υ ΧΟτο ΠῚ πο Ρτο Ἐἰτιι45.. 6 ᾿ 

Πρφαγωγῆὴ ὃς, ἡ γά τι ξξιι5 ἀταιις τη τιςι , 41 [ςἰ ρ!1πα, ῬΟΙγ οἷα 
Ρίτοηγο. τεϑραμμῆλοι δ); οἷξ οῤχῆς ἐν τῷς Τ' πατέρων ὑξουσίαις: 
ἀγωγῆς γεάιισατί {ιὉ μάττιιπι ροτείϊατε ατχας ἀπ Ἰ ρΠ1πᾶ- 
Περαγωγῇγη. Ρτοπιοτίονντ δριά ΓΠατ ἤ ΑρΟρΆν. οἱ ἐν ἀρ 
φίλοις Ἰά οἵδ, ἀπο  ργοπιοτὶ δά ἀἰρηϊτατὶ 5 στα άτπὶ ἀτα 

Ετ|.Ετ ἐν πρραγωγῇ ποιεῖν, εἴς φἀ Βοποότος το πηομέτα. [Ὸ 
Ἰδιωτεύοντες ἔτι τὼ ὀκ είνε φρφτουιῦ τες ,ν π᾿ρφογωγῆ τούτοις ἐπο! 
ΤᾺ ΠῚ [ΔΤ ΠῚ ἔλιιτοτοβ δά ἀπΊρίο5 ἀϊραϊτατὶϑ σγᾶ 5 ΤΟΙ͂Ν 
Βλτ. Πρφαγ γῆ εὐί δίῃ 1 πη [πὶ ραστοη {ΠῚ ΓΠΓ. ν᾽ 
γωγία ἀριιὰ ΛΑΥΙΠοτοῖ τα Ἐτπὶς. "6.5. 4ρ.2.14 εἴ, χυαῆῖ 
τατῖο Ριιάϊοἰτία: : νης περαγωνγὸς ἤτι πσρραγωγειὲ 5 ἱ. ρογάῃ 
Τιατὶπὸ ΡΙατ ΐη ΤἬρατετο, Αλλα διαὶ πίω αἰ δικόν τε νὰ εἴ τεχνον τω 
γωΠιν αὐδρὸς κὸ γεωωαικὸ ς,ὖ «περαωγείᾳ ὄνομα. διε ΟΠ 5 ρτς, 
τἰδηιτι ργοαρορσίᾳ ἴῃ μος (πηι ἢς ἐχτα! τ π ἸΝΈγοηδ: 
Ἰῃροπαογιιη ργοάσορία, ὃς ΠΙΡταγιπι σοποι δ᾽ παστὰς 
νΓΡ ΠῚ Ἀπ τίσ νἵπι τας τ Τητγοάιδεοπες ἀϊχὴς ΟἹΓΕΓ, 
Δ Αττῖς.Π16..1. 14πὶ νογὸ ὁ 41) θοπῖςγεπὶ ρογάϊταπι : τ ἀπ 
ἔϊος σοτγατγιιπη τ] οτιιαι ἀταις ἀφο εἰσοπταίογιπι πο ά { 

Κη η: τὴν 
ἀυδδι 

ἀρίμηι 

Ἰηττοάιιξξίοηος ποηηι}}}15 ἐπα Ἰοἰι5 Ῥτο πιογοςάϊς οαππα ΠΟ υχοὶ; 
Ἐποπιπτ. Αραα ΡΟ] Πσεαι (τῖρτιιπι ετίαπη κα δραγωγέα, ἘΠ] 

Πρραγωγικὸς. 41} Υἵπι Πα ετσοης ΠἸ4Π4] ἀπιοτίς. ὈἸοην Πι5 Ἡγίιυ 
οὐἰίατοτε ἀπιουὶς αἰ ϊηϊ, Οἷτε αὐτὸς ἑαυτῷ κα ἑαυτῷ δδὲ πιρραγ8} 
αὶ ναγητικός, ἶΝ 

Τπρραγωγὸς. 8, καὶ ἡ. τρραγωγοιξ,]ιαῇ ργοιτατοτ. 146 Πρραγωγή." 
τἰ το ρ να. εἴρ 5. να ταὶ μουσοις ἢ σι χεῖ ταὶ μὴ «αργαγωγιὲ ἀαύφίι ἶ 
4ιοά αι αι ἰπτογργογατιπο πηι {ἃ5 ἀπ θιι5 νἱπιιπα ἀπ ςοἸηρ᾿, 

ποηα 15 ςοιησ 5 τοφάογεῖ τηογί τοῦ Α5 ὃς ῥτο εἰ τιιέαϑ,ν ΕἸ ΠῚ 
[Ὡς [πὰς ργο τ τιίογεῖ δά χα ξιπιν ἔλοϊεπάτῖπα. . ' 

Πρραγωνὠνίθ., ὃς Τη τ 1 πῈ τσ Πα’ » ρτ  ἀτιπ φἐγταιτ ἢ! σ ἴα ὦ Ἷ 
στοτὶ » ππππτὶ 1 σοι [ταΐσατιιτ Δητο απ Ρορυϊις [ἴα ᾿ 
τοι: οι προ ἦλου μοι. δ εινξ γγοῦ μῆῤκ τοῦ π ρροιγωνίογὐκέ ιν ὃ ἀγὸν 
Ἀ9- δθπεικέςερρν, σγιι εἷς ρὰισ πα ἐπί τ απὶ πο παϊτῖοῦ ΟΧΙταϑ ὁ 
σοηίεσυτιις. ες οτἴα πη ἐσ εφαγων, ρτα Πο ἀξεοπὶς οτατοτῖς ἵ 
«εῖς Βιιά. Πς δύκυς περωγωνες. ΠἸ τη ῬΟΙΊΡ. ἐγήφοντο 9 ἀυτεβ πῆφ δ΄ 
κης «ρρείγωνες ἐκ ολίγρι αἰῶῶς τὸν. κριτῆγρ δϑν. ᾿ Ἵ 

Περαγωνίζο καῦτα ΔΙ τ σογτογας ραρῃο, ΟΕ ΘΌΓ, {τ6Π|) 4πτ 
Ριιρηο, Ἡογοά. [10.3. αἰφνιδύως αὐτοῖς ὅθηπεσίσης γγοναάς χὰ ει 
γών!σ μῆψης δον, αἱμφως αἰα; Δατοα αὖ Ρυρπαμεύδῃ τοιπ οόττο Ῥ᾽ 
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ἀπ’ Ρ ἮΠὺ 

γι ἤπιος ῬΌΡΙΟ 5» ρτοριισηο ῬΆΔ]ο ἂν ὑώρμαχν ὁ φεραγωνί- 
ὕτατος ππογίϑ-, 

ἐς λΡτοριισπαῖοσ ὃς ἀοξοπίοτι αῶτ. 
'ν»αητὸ ἰσἀο, τρρηδυκημῆνοι, ας ς Πτεὶ, Ἐς Βίη. 

φῦντε φοροπαίζοντες. 
δέομαι» γριοτοητίαπι ἄς ον, Λοοιιας. 

Ῥ τοροῦτιμπ, Βιιά, πὶ Ἐρτᾶιροῖϊσ. σῇ ωρραρέματες ὑξίσα- 
Ἂς ἴιο πιοτὸ ἀθςεάογο Οἴςοτο αἰςῖξ » ὃς Γἰυῖας ἀςοοάοις 

ἴῃ Ἰς το, Ἰοίταγ ὃς Οταςὼὸ τῷ δηντηδεύματος ἰξίςια ὅτι! τῷ ἰδία, 

Ἰὰς ἀριμὰ Βιι.η Ἐρ᾿.. ἷ 
ρραϊρέομκαι, με υἶσομαι,πονικαι, οἰ σΟ  ἰἃ οπρπγαΐο, γα ἔογο, αητοροπο, 
Ἰπαπίπιο σοπίξίτιιο, [τατιιο ργοΡοπουρταἤιπιο, σοι Πιτὸ ἔδει 
ς εἰ Ποτατίοις ἃς γατίοης Αἰ Ταμ14 ξλοῖο. {λλιι5 αἀ νοτδα 

τἀ Όρτο, Πδτὸ 8. [οςαη 4] Ὀ6}}} ριιπῖοῖ, Μοσίοπη ἴῃ ςοττα- 
ιὰπι γε αἰτοῦ αἴτογιας ἐπηρογῖο Παιδὶ σογοτιγργαορταη- 
ὁπιοάο ετίαπι ἀο ἐξ Πππλιῖς “πτοῦρτος νοττῖτ ἀρ Αρο- 

Οοτίητῃ, σαρ.9. ν 81 ἰοαιςης ἐς δεπεῆσεητῖα ἴῃ (1π- 
ετΐκας Θ- χοϑὼς Ὡρραιρεῖται τῇ καρδία, }ὰ οἴξ, νι υ (αι 

χηΐπτο ν οἱ σογάς ργοροζεϊς ἀταιὶς ςΟἰζιτιιῖτ, δὶς ορῸ πα! πὰ 
ἐπὶ ργαορῖατ ῃος ἰοςο. Οὐἶθιις νοις Πιπιπηοιοῖ ἐχοαι- 

ας Βγ ῬοογΙ πη. Γ ἀτὰ ἀυτεπη οἱ ἀϊβοτεητία ἴητου ργςορταγα, 
Ὄγγο ἀταιις οἰ] σογς, ὅς ἰητοῦ ργοροπογο ταις ΠΟ ξίτιιοτο: 

ἃ φαἰπῚ ΠΟ ὶς ἔλοϊοπάα ργοροηΐσις αἀάιξεϊ ποςεἤητατε, 
ἃ ΓΔ ΟΡΓΓΟΠΊΙ5 101 ἔλοοτς {ἴ Ἰητερτιπι εἴϊετ δζ ΠΡ εγιιπη. 
ἤπαιις τά πιο φρραιρεῖῶς ΠρῊΪ ςατιν πο τ φήρεσις, ΣΟ Ρτορο- 
.Ατϊ ποτ. ΕΒ. μοτοτγ. προ φεῦ ται ἢ πρῴτ]εῖν τείτε εἰρνυμῆμαι., - 

δὲ ρτοροημης ὃς Ππατιμιητ. λοι οΥἴΠρτο Οτοπρθοητς, 
ψαθῶνε τὶ ὑμδιῦ ὑκοίτερος ὠρϑειλετο ὠρῴήειν,ἔλσοτα Τα Ἐίτιοῖτ, 

Ἢ ρτο σοιίμϊτὸ ἕασετο ἢς ροἤητ Ατιήξοτεῖ. Ετηὶς ὀσὶ 
φώνεται προγρυυϑυθ. με ὑξείξεν. Πιρραιροιῖμαι αὐτι πῇ 

ἐρένο ὉΡΓαΡοποιργσέετο. φρο ρφδιω σὔτο αὐτὶ ὀκείνου, μος ΠῚ 

ἔεγο, Ποπη Οὐτἢ. μὴ Ὡροογροίῦμαι αἰειποιξιϑειι τὸ ζῆν δια φϑείθας ,1, 

Ἰοτο γἤποτο πποδὸ οοςϊάοτὶπ, Ασα ΐτοτ. ΠΡ. 5. ΡΟΪ τισαρ. τ, 
μοι μῶλον κερδ'αἼ:εἰν, Γ) ποι ἢ ς ἢ, Ὡρούρησαι, οἰ ρ [5 [κ- 
ἴη Ασδατη.δεο χα σε μάλεςα φίλον οἱξ εἰ πείντων ἀϑύμναἴων Ὡροφα 

τὸ χλ ἐθ. ΣΣΕΠΟΡΉ. προαιρεϊόϑειι τὸ κριτεπεῖ ον μάλλον τρα4ν 
ὶ χαρίζεῶι, αλαἢ]ς πο σοτίπιπι ργαίθης οθῖτα, φιιὰπι νοα 
ἰσότο, Τά 6π|; ϑεένατον αὐτ᾽ ἀιπι ροκιρετέον ἰὼ » ΠΊΟΥ 5 οὰ ΓΕ 
Ἰροπάα οταζ. Τρφαιρειῶτῳ δὲ ἑκόντα ποιειγγἀιβεγαητ αριά 

ἡτοτοπ Κ Ποῖοτ. 
ογηήρεσις τως," ΡΓΟΡΟΠταΠ1» οἷ αηταβ [ΠΡ οτγᾶ 9 ἱπηπἰτατιμτι» ἀι1ε- 

ἜΚ) ΠΟ ἢ Ππππ|»8 αἰ πὶ (δητοητὶα»πλε 89] οξξῖο ) (εξ. τΟοτατ: 
Γᾶ τιαὐ Πλεπχοηϊςιπ)»τας τοῦ πατρὸς «ροωρέσεις αὐα μιν εὶς 1. 
ς ἸηςἘἴτιιτα ὃς τστίοποβ δα ϊπιο γε] ςης. οἱ τῆς ὀκείγε πρρ-: 

ἵσεως,αα {την ΠΠ|1115 αἴ [ α’. Π επιο Ἔβιοη ἐκ προαιρέσεως ςΟα- 
τὸν νοἰτπητατὶὸ Γ1ι.οΧ γοϊπητατῖς, ἐς ηάιιπτῖα, τἀ Ἰςῖο δίςῦ- 

οΔἀ ἰἰτο, φατα ορογα  ἀφάϊτα ΟρΡΕΓΔ: γηάς ἐκ προαιρέσεως ἐ- 
εκ φονα εἰν. Ἷ. τὸ ἐκ τρογοίας : Πιοἀ ὃς χτὺ προαίρεσιν ἀϊοῖτατ, 
οὔ ἢ. Ὠιβέεττ τὸ ἀκουσίε: ἃ γδ Ὡροαίρεσις μῖλ λόγου χὰ διανοίας Α- 
Ἐτβιςοτιπι 2.146πι 1. Ε ποτοτῖς. τ. Τα μᾷν γδ ὅϑη φανερρὲ 
ροαΐοεσιν, ἡ ὃ προαίρεσις αἰαφέρεται ωϑὸς τὸ τέλίϑ., ΤπτοΓρΓος 
Ἰόππη νογεῖτ. [4 τροιύρεσιν πος Ιοσο γοσαῖ αιάπὶ να ὁ 
τις ἐπεοηείόαταιο ἔεηία ἀϊχῖς Οὐ ητ1].Π10.το.ς4Ρ.3.Ν4η 6; 

αἰρίᾳ α αὶ ἀεϊςέϊαητ, πεςεῖῆϊ εἴ τιοσοητ Ὁ Ἰητεπτίοης ο- 
τὶς ἀς Ἰπατὶ. Γεηιίταν επίπη, ἀοίππῖτ Ἰητιιοτὶ 40 ργοροῇτα 
Ἰοτατ. ΓΟ ορς Ἰρίιπι Αὐἰτος. [10.3.4 ἸΝ Ἰσοπηαςὶι, 
ρετέον, ρα ογοη πη οἴϊ. ΄ 
βετικὲς αὐλρ,γ ΟἸ ππτατῖι15. Ναὶ οαριἀὸ δὲ Προητοῦ Αἰϊαι!α ἔαςἰτὲ 

ἴος ποηηίης νἱάοτας Ατγιΐζος. Ἀ πετοτ. ν οσατο Βιοπηβηςπὶ Ῥτο- 

πι, δ δὰ ἰαγρ᾽επάιιπι ξλεϊ ]ς πὶ προειρετικὸς τοῦ πλεονεκτεῖν. 1 - 

ΠῚ (ξοια40.Ρο "τὶς ̓ π πἰτιιεης ὃ νδΊςης Ρεοιιπίαπι μα- 
τας ΠΒΐαη5 ΡεςιΙηἶα Ὡροαιρετικὸς πλεονεκτεῖν δ χρυ μοῦ ταν, εἰ- 

Ῥίάιι5 ρασι!πἰδτιιπη. [θη ἃ τἰίτοτ.ςαρ... Πα Μοτα!. φροαρετικὰ 

᾿ς. .οἱεϑυς Βα ίτιις, ἐνέργειαι τρροα!ρετικαὴν ΡΊ]ΟΩ ἀς τηπη- 
δξίοπες ἃ ργοροῆτο ργορτῖο πιαπαηζες ωρϑαιρετιχαὶ καγὰσ ας» 

πιητατι) μα έτιις ἥτις αι δῖ τγαν } ΘΑ] οη. 44 Οἴλιις. τὸ φροαρρετι- 

τῆς ψυχῆς ἀόρκον, ρᾶτς Δί πα; ιρτοροπετῖχ. Ατιζος, {ἰδτὸ 1:. 

σποσιι μι Μοτγα πιΠ|)ς.35υαροαιρεταχοὶ ῥήμσιτα,ϊ,Ἰ ςξγῖ, λα 

4. : 
ἧς, Γροητῖς μιυπηδπῶ; ὃς ἀτ δἰ τγάτῖι!ς ἡ ᾿πα τ Βυά. εἴταης ΟΧ 

τι οτ.ς. αὔθ 3. πρακ ἣν ἐν το ὡεαήοντι καὶ προαίρεσις τὺ αὐτὸ γδ 

ακτὸν κ; ωροαιρετὸν Γοτα, Αὐἰΐτοι. Ετμὶς.Π}0.5.ςἀρ.2. ἴῃ πε. 
ἑκουσιον κα παΐ πρφαιρετὸν, δ. αξα γε τὸ προξεξιχδυμῆμον. δζ ς1ρ.3. 

ὃν 3. κ' Ὡροαιρετὸν τὸ αὐ τὸ πλίω ἀφωρασυῖώον ἡ δὰ τὸ ωροαιρετὸν, τὸ 

πῆς βελής ὠροκριϑὲν ὥροαιρε τόν ὅξι. νὈἱ 4 ἀδπι τρά !άοτιπτ 

Ρἴδ.1 6,411) ἀο]Πσοπάμη, 411] φιοά ΠΡ ἀο! ςξξαπν στ, 1}, 

ἀς αιιο «πηρίεξξεπάο ργοροῆτα εἰς δηϊπιο (φητοητία νο] 1ὰ 

40 ςατοτῖς ὑγοροῆτις ἀπιρίςξτουάιιπι ΠΟ 15 ῬΓΟΡΟΠΙΠΊΗΣ 
ΠΙςπάο οτυπιου αιιοιὶ Βαϊγετατ. Ἐτμῖς.11.3.παρ.2.1πῆης. 

μαίγειν 3. ἐἴοιχε κὺ ποιυὔνοιμο; ὡς ον πρ ἑτέρων αἦρε τον. ΚΑ ΠΥ, 

᾿Ἱεραιρέω, αν ρτοπιο, ἀορτόπιο, ΤΆμςοΥ 4.10.8. Ρ.191. ἐς υὦ καὶ τὸν σῖτον 

ο΄ ξώαγκαξον πάντας τὸν υὗσν αὐχον τά τε κ᾽ τὸν ὑποπλέοντα υϑξαιρειῶθτει 5.5" 

᾿ Τεθϑεν τροαιρρυιώ τας πωλεῖν γ δὶ γ4}14 ἸητογΡτ. ρου ερύ τοῖς» ῬΤΟ- 
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τηρητος ἂς ΠΑ] ὸ ΠΔΠῈ ἃς ἀριιὰ [μι οῖα Ἵ ἐκ ἐ ἐν Νμοάψα Ρ ὨᾺ} ΓΡΡΟΓΙΡΟΓ κάθα ἐκ 

ΡΝ Ρτορτοάϊοτ, ΡΙμτ,ΐπ ΑρΡορμτμορπι, ἐκέλδυσεν εἰς φίλον αρο- 

ΠΊξραι δϑιαΐομιαι με, τφρα ὅϑνῷ συ μιι αν. τηροΥ ἔϑιημαι, Ῥγαίςητίο.. ρτοιϊάςο, 
Ῥταςορμοίςογαητὸ [ξητίο, ργαςαιιεο; Περοπι Ὑσηϊζιπροα, ϑναίο-- 
αὶ τοῦ ςρατοῦ, ρα [οϊο ἀἀιισητινη οχογείτιϑ, ΤΙ μονα, ἃς Αςοι- 
ἴλτιντ ταῦτα ροα, ἁδόμβυοι [γα:ς φυιιπὶ ἀητὸ (ςα ἴξηῖ ἃ δΡΡΙατα 
Ριδιὶς. 

Περαέϑνησες "ἡ, ρτϑ[οητῖο ΟἸςοτγοιΐ. 
ΤΙρραιτιάομαι, μι. ὥσομιαι, π΄. ἀμια!, λυ Οτγαρτὸ σα [τ τεάο. Ποροη. 
ΑΟραΓΡΑ1}] σᾶ ρ.3.4.} ἈΟμηαπ. τροτεα σείμεεϑοι γδ ἐσδνοις τε κι λ- 
λίωας πάντεις ὑφ᾽ ἱμαρτίαν ἕῇ). ἱ, Δητο σαιιῇ 5 αἰ Πλτῖς σοι οἴ πλα15 Γ 
ἡλέγξα μῆν, Ἰ πη ὃς ΠπΊρ]οχ σαι ίατὶ οτίαπι Πρηϊῇρατ, 1. φαμίλια 
ἁβέετγο. Α 1} νογτιης ἀῆτο οΓ  πλἱ Πατὶ {Ὡηλς. ᾿ 

ΤΙρρανώνείθ 2611} οἰζ ητς (ποι! 4, Νασαπ, ἴῃ Οτας. 
Τπερακούω,μι, ἐσὼ,πικχαςα. ΡΓῶδι ἀἸογαητὸ αμ1ο0., ργατοἱο, τα σης 

τίο » Χοηορ νΑ λτι, Οεηΐτ, ὃς Αςοι τ, προακήκοι Ριαίςηίεγατς: 
προακηκοότες Οΐ δητο διιήϊουιητ, : ; 

ΤΙ ρφακτικὸν, Ῥγοςοάςης, ργοργοαϊοης Ὡροξαγναν ΗοῇΔΡ ἐὰ πὰ αροάγᾷν 
Πρηὶ Πρατίοης αιὰ ροηΐταγ ργὸ Ρτᾶοο ὅς ρτωςοάο. 

᾿ Προαλείφω,Δητὸ γησο. 

Προαλὴς, ἐξθ-. ὁ καὶ ἡ. Ηςἰνοἢϊο πρυπε τὴς, αὐ χέρφ- Αἰϊοποητὶ ἔτ ε πὶ 
Ὡρύαλες ἀπίω Ρτο τροπετες ἃ τίω, ,Ὡροιχέροτα τέων ον χι οἱϊ ἃ αριαλ- 

λομαιεντ {{τ 411} Ῥγοπιρτὸ ἃς Ἰητογάιιην μὲ φοϊρίταητον δά αἱ χὰ 
ἀϑργοάϊςηάιηπι ρτο Πἐτια ἤτοττ [ἀοπὶ Ὡροαλ εἴς ὃς ργὸ χρ τα φερεῖ ἃς 
χα πιξαλὼ ἀο[πρτιιπὶ οχ ΠῚ 4. φ.ν οὶ ἀιοὶν τὸ αὶ τ᾽ ὥχα κατειζόμε- 
νον κέλαρύζει χώρᾳ ἐνὶ Ὡροαλεῖ ἴῃ Ιοσο ἀδς [11]. , 

Προαλίξω,φητο σοηργοθο ὅς ἴῃ νΠῈΠῚ σΟρΡΟ ΤΟ ρ ἢ. τὸν σ)ὲ τῶςς μιὰ - 
λέσαμ συμφιράς ϑυυμὲν προαλίστιντες ἐγαφεῖναι τοῖς δξαἴσουσιν αὐταὶ ἰᾷ 

δι. ετῖαπι ἘΧΡοη προαϑροίσαντας ρτατςΟΠΠἰρθητοβ. 
Πιροαλέσκομαι» ΡτΙτ5 Παρ οτγαητο σα ρίοτ  πτατς, ἐς ἀιιάϊο δά, ροςπι; 

προεαλωώκότων χἱπτὸ δῆξης αὶ ἀποίτης, 

Τροαλλοιδωνρτίι!5 αἰτογο,αητὸ ᾿πΊΠΉΠτο, 
Προάλλομαμ ργο ΠΟ. ρα διε). Ὁ προαλόμ- τῆς πληϑύθ- μετεχῶ- 

ρῆσῃν εἰς Μέαρσίιῶ. 1. προπηδιυίστος, 
Τίροα μείξομαι, εἴ ροηἤοης ργαοσοιρο. Η εἰν ο υπροαμοίψα ὃ πρραλ- 

λαξαϑει,παρελϑεῖν αρια ΡΙΑτοῚ. δ. στιά ς Ἐορίρ. προαμείξεῶς με 
ΦῈὺ εἰ ποηίϊαπι ροτίοίυτο ργοοῖο ἀςοίρεγὲ οριιϑ. 

Προαμευτις, Ηεἰγς. οἴ ὁ ἐργάτης προυγουύμᾷνΘ-. 
Τροαρμειυύομιαι τς ΡῸ ἐς  οΠΠΟΠ οι: ΡΟριρπο. 
Προαρκεμλα, κα, τους Ργοτασοῦργοριισπο, Αδξλα Αςοι 
προαναξαίνω, ρτίας5 σοηίςεηάο. Ασα ζιτ. 
ΠΕρανα ζάγλομιαι, μα. οὐδἕα), παν ρφαναξέξλημών ρταὶ πάτιπι ἔπος ργο β 

40 5. νο] ργϑ]ιάο 9 Π}Οοταζες ἱπ Ῥαπατίση. Αἱ μὸ οι ἐξ, ληϑίω κα 
«ἑρὶ ἐμαυτῶ, κυ αἰξὶ ἥδ ὅμων.. ὥσπερ χορὸς ποὴ τοῦ ἐγών Ὁ.- πρραναξα- 

λέῶτο ταῦπεί ὅξιν 7 ᾿γαες [της 45» νεῖτις ργοία 41) σι ργα τὲ 
ψο αι. 

Πρρανάγομαι Ρτίοτ ἴο πιο φὰς αδίσεάο. 
Πρραναϑρέτης, οἴ (ἢ. τροαναζλἐπουσὴς, 
Προθναϑρώσκην, ρ γα ΠΠἑτε ΐη σετίασσοη ἀεοίςεπάογοι 
Προαναιρεῖν, »γαοϊἀογε,δητὸ οςοίάετς. Γπςίαπ. ΡΠ ἀτατιῖα ΟΡ τς, αϑωὲ 

εἰοργησίας ὀργὴ 3. μυρίοις ὡρρανεῖλε τῆς εἰ μέυΐης » ἀηξε ν]τίοποπι ἴα - 
ΠιιΠτ, 

Τἰρρανακινέα,Δητο σοΟΠΙΣΠΟτΙοΟχίδιι πη ρῈ Π10.Ρ] τ: 
Προανακλαΐομὰ), 6. Δ πητα ἀεῆςσο. 

Προόϑναχρίνωγλ τς ἸΠΓΟΓΓΟΡῸ [1] ρου σοπτῖου ρτίπιο ἰοςο. 
Προανακρύεξϑει γ ργα πα ἀἸππα σά πεῖς 5 προκατείρχε ῦϑτι! τῆς ὠδ᾽ῆ 9 10 ΠΊ 

Ρτΐογεπι γοῖγο ρα Π] . ἴδια γοῖγο ἐπ 81 δ οτ!»ργίουοτη τετγοσοάογα 
᾿π 10 ῖτο σαγίμι χιοά Ηοίν ἢ πες! Ποχὶτ ροΓγ αναχαντίζεεν, 

ΤΙροαναλόω,ὰ 4ι10 προαναλίσξω [πγῖτ τοι ΡΟτΓα ὈΓΙῚ5 ἀγορου Τ ΒΠΟγ 6 
“ροαναλῶ ϑ' κῶας ρτίτι5 Δ Ππτϊ, 

ΤΙροαναπί πω ΡΥΊιι5 σο πο ,αητὸ ςο]Παδοτ ἴσα ξοτγιο ῬΒεΐο. 
Πρααναπνέω ρτΙις5 γοίρίγο. Ρ᾿ετ, 
Προαναρητίζω. Δητὲ [61] ΡΓΙΟΥ αἰάρποί ζω. Γλοτη.1ἢ Μεά. 
Προανασιδυαἰξομια!, ρτα Ρατος ρτοιἀοο τα πγιορηυϊτὸ δητὲ οοτα - 

Ροτῖο. 
Τροανας:ὠλωγαητα σοἠίδεο δὲ γορτἑπιο; 
Προενατείνω, ργαῖοηάο. 
Προανατέλλω ΡΓΙΠ5 ΟΥΙΟΥ. 
Προιναφὥγησες ἡ, Ἔχ ο[ ἀππλτῖο αι; ητο τε ΠῚ δἰ 1414 δτὶ 
Τρρανα χώρησις, ρτῖοι ἀἰςο ]ιι5. ᾿ 
Προανέχω,ρτίοτ Ἄττο ο ἔδει εἰσιιο ἐχροηῖς. δζ πεῦγγα! βτοπιιπεσε 
Προανϑεὶ ΡΥ: ἤογογε ΡΠ η. ἔοτο ργαιιςπίγο. 
Προανίπ]ημι δῆτε 1η αἴτιιπι οοΐο. Οτορ. Α 
Τιρθανίςημα: ΡΎΊΙ5 1π ῇι γρο,αροαναϑρώσκω. προανήξ᾽ αὐϑει αρυιά Ῥοϊςξ; 

1.{ἀγρεηάο Αἰ ιιοῖπ ργδιιεπῖγο ὅγαιιο ΡγαδΙΟγτςΓῷν Οἴτας ναπο 

νεγίαπι οχ ϑιγατίάς (οπγῖςο; Τί ὅϑ᾽ ἴασερ οἱ τ᾽ αδιοδρόμοι προανί- 
ςαδσαὶ; 

Προδυύτειν,Δητὸ ρογῇςετου Κ ἐπορῇ. ᾽ 
Προατανταίω, ργαοιΓγο οἰριιΐαπι» οι! ο»Οσογγο» ἴῃ οοευτίυτι γ8 ΄ 

πἰοναρυά Γαιρτοτίμμη Ρυσυγγογο ΓΟ ρτδοςοιηγοσς δι ργεοῦς 
οσιρατα ροἤτιη εἰ. ΕΞ 

Τοαι. 2: ἈΧ δ") 



ζ 
᾿Τιροατσαμϑείηο, μι. ἦστω  π', ἡ σι ῬΥῸ5 ἀςξατί ρον Ν οατι σέο]. 

52, ὯΠῸ ἂ 
ΤΙρρα τείντηστεν ΟὈυιἰάτ ἱτΊ ον] Ρταριισπἴτιιγ ἀἰ Ἰατι}5 αππιπὶ ρταρο- 

(το ογάϊης ρτίις ἔς οἴξοττ χιο ροίτοεῖιι5 εἴς. 

πιρραπειπεῖνναητο γοπποίατο αἰ ἴσα! τοῖν ντ ἀρια ΡΑιίδηᾶ ἴα Μ οἴ. 
(φα ὔτε Ὡερανα ει πείαυοι πίω φιλίαν ) ὨΘ] 110 ρΎλ15 ταπαποίατα ἀτηϊ- 
«ἶτία. 

ΥΊ ρραπείρηχϑε, ρεῖΟΥ ΔΩ ΠΊΠΠῚ μαι δ ἀν γι ῬΕΠΊρρυιπι. 
Περαύβχομαι ρτῖον αῦθο ἔει ἀτσε4ο. Δπτο [τος αἴσεο. ἴτοπὶ ρτῖογ 

ἀεσεἀοιρτείου Ἔἐχοθάο εχ μὰς νῖτα.Οτορ ἶπ Μφςςἢδθ. 
ΤΙροα αν γέο μαι Ρτῖτ15 ΕΧΡΌΠΟ ΙΟηἰ δ. ρΓΟ φεραφηγέομαι. Π] ογσάο, 
Τιροαπὲς, πυρᾳπίς. ἘΓΕγ Οἢ. πρραπίδων, φρενωῖν, δεανοιών. 
Προαποζρέχι» τις Ρογβιάο. ΘΑ ςπ. 11.1.14 ΟἸδις. 
Προαποϑυλσκω, τα τι τίοτ Γ1ε.Δητὸ ἴητογοο, 
Τιροαπολείσω:απτο ἀεῆςϊο,Ρ ες. φρραπολεπίζω ρτῖιι5 ἀσςοττῖσο νπάς 

φακὸς ὠρραπολέπι ἀνεὶς ἀριμὶ ΠΟ σοΥἹα, 
Προαποκοπήω, ρταοῖάο. 
Προαπόλλυμω,Δητὲ ρετεον Χέπορ τ ἴπ ΑρΡοΪ σία ϑοογατῖϑ. 
Τιροχπόλωλ ἀ σου αῦτο τα Ροτγὶ}. ῬΌ.ΠΓοτ.ἰπ Ἡογοϊοὶς. προαποόλωλας ὃ- 

μοῦ, ρου πὶ απτε πιο αροαπόλωλενγαῃτὰ ΡοΓ τ) Θπλ τ, 
ΤΙροαποπέματω, ρταΡ ΠΊΪΓΤΟ, 
Τιροαποπίπω,λητῖο ἀς οἰ ἀονρτατοϊ διαις ἤιπι. 
ΤΙροαπορέω, ρτῖοτ αι ἰτουρτίοῦ {παγον γα ἀιι δἰ ταιιη 4:5 ἀἰρττο. 

Αὐζος. 
ΤΙροαποῤῥέω, Δητε οἴβιιο. ται. Ηοτατι δ ΡΉη, 
ΤΙροαποσμή χω, λητα ἄετεγρο. 
ΤΙ ρου ποςελλω, ργας πιϊττο, [6 πιο ἘΠ, τροα πες αλησοῦν ) ΡΥΖΓΆ Ἢ ἤπητ. 
ροαπος-αλ εἰ ΟΡ τάετι ἱ {{π|5. 

Πρραποτέμνω, ρτας ἴάο. 
ΤΙροαποτίϑημι » πΊΪτο Δητο ΤΟΡΌ ΠΟ ὅζ τοοοπάο ἐπ [ΟΠοΊΙΠΙΥ ἤΠ|Ὶ, 

Β4Π]|. } 
ΤΙροαποφοιτείω, ΤΑΙ ΠΊΟ ΤΊΟΤ. 

Τιροαρίϑιμησις, 4. ΡΓατ ἐγ τί ΟΝ ΔΖΔ 2. 
Τρφάρον, το, ρος τ1π}Ὲ Πρ ποι 410 νΊπατη ΠῚ ΟΕ ΤΙΙΓ, Ατςη.[5..1, 

κρατήρ ξύλιν- εἰς ὃν τὸν οἷνον κερνώσειν οἱ Δ, ἥι κοί, 

Ἡρραρπαγή 4. ΡΥ γερτῖο, 
ΤΙροαρπάζω, μ, ἰσω,πιακο ρΓωτ ρῖ συ 
ΤΙροαρ τοίω, αρ"αρικό ζω τοροτείνω, Ε] εἰν «ἦι. 

ΓΙροαῤχο τῆς οἰδικίας, "Πα Αγ. απ δυιτίιον ἔπτη γα’. 
Τιροασκέω ρτῖτς σι γου ρλασκ εῖ,, χτὰ ἘΧογσογον ΑΡ ΠτΠ τ 
Πεῤαημα,τος, το ρτσςητίο Οἰσογοηΐ, ὅς αοΠΠ1ο [16.1.πἀρ.1τὶ Τὴ ἅ - 

δξϊοιίθιις Επιμελάϑημα, ὡς Ε πο ἃς ἀἰ χίλι ΡΥ αὐτά τῦ πτις Ρτο- 
Τυάτιπλον οἷς ργα Πα ὅς ρτοίιο ἀϊέζα, τα ἀρ ρα ΠΑτὶ τὸ τίυὶ ἀ- 
γάχρεσι, Ἐτ Τ Ἔττα Πἴὰποὸ [10. σοπττὰ Μαϊεπτίη. ἐρ οἰτμαυ Πγ4. ἽΡ 
ἐπῴσιον ηιοά ἀφσδηζατο σλητίσο ΔΟΟΙ ΠΙΓΕΤ 5 ἀπ ἐμ σαρέργε Πιδ- 

τοχίτιι τ. τίη τἰ᾽οιηῖς τι 410. σαμο πὲ ᾿πσορτίο ἀγα 8 ἁρστοῖ 
Πὸ ρτα διά) στατίοτῶρ ουύχμον ἀ οἾ τι Ατιοτοῖ. τη 3.8 πετου. Τὸ 
μ᾽ οὐ πορτοἰπαοιόν ὅξιν αρχὶ λόγου: ὃ αὖ ἐν ποιήσει τρϑλογ0 ς»ὐὺ ἐν εὐ)λή - 

ει ρραύχιδν πὰς Προαυλῇ σα, ἴῃ τ δ᾽ ατιπι ἴῃ βάτο ντὶ ρτς]π- 
ἀϊο, τὸ ἔνδόσεμον οτά ἰτι ἃς ἀρ [ριςατὶ. Τάοιη τάς, Κι γδ οἱ αὐλη- 
σαὶ ὅτι αὐθχωσιν αὐλῦσαι 5 πῇ τ Ὡρτεὐληστοντες σαν ψαν τῷ ἐνδοσίμῳ, 

Ἡοίνοδῖο προαύλεχ(ῇς οπῖπι ἐπιοπά δ τιπι ργῸ τριααΐρεα ) τεὶ προ - 
«ὐλήμα τ, ὥπερ ὩροαΐμἝελ αι τοὺ τοροκιϑτεράσματει. 

Τιροασπίζο τῷ πατρός ρτο ματγς ἀπο» ΓΒ] οἵἶτ. ἴὰ Ἡογοὶς, ἀροα- 
απίζοντες, ΡΓΟρΡΠρσηαῦτες. 

ΤΙρθασπιςτἐρ. ΘΟ ργΟΡασπάτοτ οἶγρεο οδὶςέτο, ρτορτιὸ Οἱς, ρτὶ- 
τηλι5 δ 6 ΠΔτοτ)οιη ΤΑ τῖλτις ριισηάτοτ. 

Τροασσις ἧς, ἅ, ὁ ΡγΟΡαρ πατοτ,ἀοξεηίου. 
ΤΙροάφειον (7 τῦν {ΠΤ 111. 5 ϑι1 445. ἀριἃ 50 ΡΠ οοἾ ἐπι. ἴο ρτιπι 

προαςτιον, 

Τροασφαλίζω, ΡΥ ΤΠ Π1Ο. 
Προασυλεῖνι Ν τὰς Πρέασμα. 

Πρ'αὐλια τοὶ ἀἴο5 41 λητοῖς Πρ τῖΑ5,νἡ ρϑὶ εἶθ᾽ γάσνων ἡ μέ:ρ, ῬΟΠ ΙΧ, 
Ψψιάς Εἰ ποιύλια. 

ΤΙροαύλιων, κα, τὸ ὈΓΟΟΣ πη τη ΓΟ πα 4]. ργα Πα ἀπι ἱπ εἰ δίατιιπι σαα- 
τα ποις πρόλογος ἴῃ ΡΟΘΠ. προοίμιον ἴῃ Β οτοτῖςα ργορτϊὸ γοςα- 
τον Ἂς Πρόασμα, 

Τιρῥαυλον, κυ τὸ ) γ οἰ Βα πὶ, προτυίλαον,, ΡΟ] ΙΧ. ἀριιἃ δι14, σϑα- 
αὐλίον. 

Προαυξεῖς 5 ρτοιιεξει αταῖς 7) ἃς τη δὶ αἱ ἱρῇς ἀφοϊάιιητ, ΗΙΡΡο 
οτᾶτεβ. 

Τίροαύξεται γ Ῥταταιιροίςῖτ, Τ Βεορμγαίξ δ γ.4.σδρ.ττιἀς ΟΔυ ΡΙΔπ, 
Ολ2α. 

τιροαυξαίω,αητὰ Διροο, Δ ἀο] ον ρτοστείσο. Γτιοτοε. 
Προαφωρθωνρτῖι5 ἀσσογροορίαοογρο. Οἱςεγ. Τ Ἀοορπτγ. μΠτοτ, Πδτ. 

3,ςρ.6.ἀς ἔππιέαι ̓ πη! ρο γί τροαφαιρᾷσι, κὐ χξόγον τιγαὶ τηρῶσι, 
Τροα φηγέομο τ ΘΠΔΥΓΟΣΡΓΙ5 ΟΧΡΟΊΔΟ ὅδ .1). 

ΠροαφικνομώΡ τοῦ ραγισιϊοναητς Ῥεγιιεηῖο. 
Τρυα φῖκτο, Ρ 5 ἀθίογαῦ. 
πιροαφίςνμι, μοΐσω σι ηκα γαῖα τορι ἀἰσεάο, ἸΝευττ, ΑΓ] τᾶ, 

τωροαφίς αὐϑαι ἴπ ΡΟΓΠεῖςο ΡΙ το 59 ρτίις αοΠίξετο. 
Τερζαςρτὸ σγοάεγενργοά »ἐη {πηρογάτίιο, Επτὶρ. ὃς ΑὙἸΠΟΡΗ. 
προύάδυυ ἰηῖοῦ ἐπ ἀπ πη, ργορι εἀϊςηΔο,κνευάνθοντ ἐχροηῖς ΡγῸ 

οἰμΣ ΕἸ Πού, Μήτ ἐν ἐδῷ, μήτ᾿ ὀκτος ὁδοῦ αροξζα δύω ἐρηΐ σης, ἰ 

Τροξαίνω, μα. τρο(ήσομα), αν. τροξεξηκα, ργδεσοἀο,ρτοσςάο, ὅς! 

ΠῚ ριζάλεσκε, ροεζάλετο, ὠϑ ει, ̓πλρὶ Πρ οδατ, 
Ηροξαλλο μα τἂν 

Προξάγιω, μιλώ, π᾿ ἡγφ ΡΤ ον ΡΓΟΙηΟ υὩροφέρω, ἐκφέρορμιαι 

᾿ 

ΣΡ 

4ποά εἰ Ρἴδιιτο ργοιιοπίονργοάθο, τγαηΐςο, ργοῆοῖθ 
Βο,οχτεπάο,ιἑρἝώνω, επλΐπεο Ν εὐτγ. αἰ Ο], αροζησομαι, ὑτε 
ἀληι,ουδάλίη. προξέζηκσς, τργελήλυϑεις, υἰσῦρ μοί χηστῖς, υἰρϑρζι 
Ἡοστποτ. Ηΐης Προξεξηκ οὺς. ὃς τρϑζας 1. υὸρζαὶ ρτορστοῖδι 
Βτοιι5. ΠΙδά. ας. ὃς ΑἸ} 1. τρεξεξοκέτες ἐν ταῖς γ᾽ μέρεις αὐ ἐδ ΤΟ 
ἀεὶ ἤππτ ρτουιεέξα; φτατ5οαηΐ ὑγοεο Πεγιιης ἴῃ πυμ τα ας, 
κα (δ ἐκ ὧν ὥρα “ἴδ πολι. δ.) δὴ προξεζηκότας,, (ος οτἰατη ςἢ" 
4 ποη ογᾶησ ἴῃ οτε ταις, οἀ ἀπηΐς ἴάτη ογαι!ος, ΠΓ ατὰτὴ 
Οαυλο. ἡλικίας εἰς τὸ τρόᾶδεν ποροξαίνειν. ΡΊΑτοΙὶ ἴῃ Ἐρὶ 
τατα ργσσι οι ] ρρζαίνω τὸν ποόδ;. ΑὙΠτορἤαη. Ὡρρζαίνειν 
ὁ ἀουσ Ρτοάϊτο, Οὐντν [οὐξ. αἰθὲ ἱερωσι ρρξαήνοντος χρόνου» ἴατ 
ἔζο τειπροτορτοστοίίῃ τεπιροτῖβ. ὀ ὀπρρξαίνω, ρτ αι 
ἤοάιις. τρυχῖνϑ. ἀροζέζηκε,» 14 εἰἘ 5) τεψχῖν Θι βασιλόνει,, 
Ῥταεῖ, ; 

Ματχιπ.12. ὁ ἀγαϑος αἴσρωπος, ἐκ τοί ἀγαθοί ϑησπαυρᾷ Ὡρο αν» 
γατυν αὔϑος Ὡροζαλλή, Ηοτεπα ἔμ πα το ργοπητορτοξοτγι, Ὀΐο 
{ἰδτο τιςαρ.189.14επὶ ΠΌτο 4.0 ρῖτε 50. προζάλλει χρ εἴγρι 
Βἰγοὶ νῖτιι οἷοι. ΗΠ οπηετ. Π|4 4, β ἀλοχύτας προ(αλοντο,Ἰᾳ 
εἐχέαντο, ἐπεζάλοντο, προζάνιω, "5 ΓΟΣἱΠΓΟΓΓΟΒΟ ΠΑ 
ἴκ πιράϊιπι αἴξογο, ντ ὅπορίας Ὡροξάλλειν 9» δε μῖρ πιᾶτᾶ ΡΓΟΡΙ 
ἐχρ αμαπ δ. Αἰεχαη. Α ρῃγοά, χροὶ ὡροξαγλειν εἰς ζη τισιν 

ἐξ μα, 

ἸΌΝ 
ἔχοντα χώραν, Ἰὰ εἴ, ἥιητ αιιατοπάα, Αὐ το ρμαηινεφ. ἕτερον, ΠῚ 
ροξαλ οὗ τί δεξιὸν 7 τί] ργοροπαπὶ ἐρώτημα αρέξαλε,αα χ (τὶ ΠΝ 
αιαηάλιη Ῥγοροπεθατ ΡΙ αταγοίμι8. ἴῃ ΠΥ ςιιγσο. Ψμάς ἃ ΠΝ 
λϑιήνα, ΧΟ] ἐπιατα, ἃς ἰη αιαίοπεπι δά ἀιἐξά» ὃς δεην 
πηροτεϑένται, ποροξεζλημῆσα δεανοίματει ) ΠΟ ρσίτατίοπεϑ ἀπ ῖα5 1 
ΖΔ: ΖΕη. ἴῃ Οταῖ, Προξαγλομω,ἀςῇρπονοτςο. Οτέροσ: ἀς 
τῆλ, ἐπεὶ ἢ αὐτὼ τροζαάλλεται. δ 1ἰδαπ.ρέξαΐλλετο χνηΐς 

{πιο αὐτοηγ(πηαίτ Βιιά.) νεγθιτα μος οὔϊε πιεάϊιι 
πη πο. ἃς ντγάπαιε Προ Πσατίοπεμι ἴδ Ραί δα νοςς, 
αιοηίαπι Α ἔξηπὶν σα πὶ Ἰεσίε ποὶ ἐποιη πὶ. ΕΠ τᾶ 
4ιαιάο προξώγλομαι 5 14 φιιο πα πο ρταείδητεπι ἤποτς 
ἃς ποπιῖηατο ; 48α|ς εἰ 9 αιιο ᾽ω5 Ρατγοηδτις μαθογον 
μος εξ »ῃοπηῖπαπάϊ ἀσπρπαπάτιπι. Ποιηοἤἑιοη, ὗ σε ἐκ 
σε προζληϑένται, ὅς. ΕῈ (οἴη. αἰδὲ ἴξτρ. ἐγὼ μὴ προεῦ 
πο ναυσικλύοις, ΟΥ̓ΘΡΟΥ. ὃν κοινὸν πσαιδευτίυ) αῤετῆς καὶ πόντος 
τα ὠρνξαλχετο,ἀς πο παίαῖ, οὐοαθαῖ 9 σομἔπτιιοῦατ, Ρ ταὶ 
ΤΙροζαλλομμαι, τὸ πρσφασίζομιαι αἹτιοῖμ α)» Ξαι! Ὁ τγοχ οι! Ὁ, Γοραὶ 
ΠΙ τὺ γὰ πώδεις προξἀκλεῶνε τίν) ἢ χαρδέεν πληροφορεῖτε, , 

ὅτι, ἔλεγες πα προφάσεις, χά ξογοδας Ἔχολ Δτίοη 659 ὈΒαΐ: 
Προξαχιω δί Προξάλλομαι ἔμωροῶνεν τίϑημι ρΡγοϊοπέο, ὅς 
ἀο.ΠεΠοά τις. σὴν ς ἡ σατο γι προζακοιτὸ τε ἔργον, ἰά οἴ, 
σοίηγοριις ργοιοηάδτιτ. Οτεροῦ. ἸΝΑΖαηζεη, ὕόρα ὀνέαν 
αἰτὶ μιαξ πρϑξαγλετο, Τιρεξάγιω πῆρ τούτου 9 Πυΐς ρτατοπα 
(«ἰπο προξαίχλονται γέ τι πτρῷ τῆς αὐχισης » ρει τεπάμης ἃ 
4.14 ταγρί τιάΐπι. Προζαλ ἐόϑτο τὸν μηρὸν ἔξ λαγ ργόῖοη 
Ρτοξογγο. ΑὐΠτορ μδπινεφ. τὸν μηρὸν ἔδει προζαλέϑϑοι 5 ἔς πα 
Ἐογεπάπιπη ὃς οτατ ὃ Ργὸ τοπθινάτιπι, [46 η1,0 κοι τροῦι 
χᾶρε κ᾿ ακτενεῖς ; που Ρτοξογος Πηδηι1558ζ οχτουάο5 ὃ προξαλλο 
φίσματα φοζετχ, τουτὶ 1165 ἔογπλας ργστεπάοητος, Ρ]μτᾷ 
1 ΝΝπτα. προξά ιω ἐμαυτοῦ εἰς ἀραῖς. πῖς πη ργοσδτί ΟΠ δ 50 
εἷο ὃ( ἔχοὶο οὐποχίμ » ϑορμοοΐ, προξαίλλομαι τρει ; 
δρείου., ὙΠον 41, 1ε οἵξ . αὐτιτείτζομαι. τροξάλλε ταὶ τας γης 

ΩΝ 

ἐών μι 
ἿΠΝ 

ΤΩΝ 
ἽΠΠΩ 
μι νι 

ἐπα δ 
αἰ δες 

μη ιν 
κ ἡ διτ' 

ἰπΐτα, 
Θρὴ 
ὑείῳ, 

ἐμλιίοι 

Ξ πειρασμῆδ,οητγα τεητατί σηος δ Ί πὶ Οὔ] οἵτο ΝΑ Ζα ΖΗ πὸ ἼΑ 
τ ατ, αἰεὶ τοῦ βαπῆίσματος. νέφη προζανλ ὁ μῆν(Θ. ὥτοδι εἴν α σκει ε πΙ 
μίοις , Ῥίαται οἰνεῖαι Ἑλί᾽ο ἰπί οξξὶς πο] ]5 μοίζες οβτισῖ 
οὐἰείις. Ὡροξαλ τὸ ὑ δαρ κὶ τὸ πνό μα 9 ΝαζάπΖεη, ἴῃ ΟΥ̓δζ 
Ροης ἀσιληι ἃς [ρἰτίτιτη 5 δ σα τα ιδηὶ το 1 ΠΊ. τρϑξανι 
ϑυρεὸν τῆς πί τεως ΟΡ ΟΙς οἶγρειπι Πάεῖ, τροξεζ γυῆσα Τὶ 
ἰάετν Ναζαηζοη η Οχγατινδιὶ Μοίς!]Δητι5»ογεάτατα ποὶ 
οὐ 15 ργοροῇτι» ἃς οδἱςξξα, ΤΙροζαλλομαι, ΡΓΟΡα σπασι 
ΟρρΡιισποντρΐχομαι, ργοτερο,άϊατο, νοἰαπχοπταπι ὃς ἱπ 
πιρητιπὶ οδτςηίο ὅς οἰτοιηάο. ΡΟ ν 1115 ἱπ 5. Ἐππηεη ] 
δι νο τς οδίσοπν ορρόποτο Πρη!ἤσαης ἀταιε ῬΓΟΡῚΡ, 
Ἰοςο οο δ ππιιηῖγο. ἀἰχὶς ποταμὸν προξαλλεῶτι. ᾿) «πος 
τιϑ. ταῦτα προύζαλομίω ἐγὼ πο’ τῆς ἀπῆικῆς ) 5 ΘΡῸ ΡΓ 
οὐ 5 οἰτοιιαγπυπηλ Ατεῖσαπι ἀστιμτι, ΟΒγυ (οί, ἄς Ρτ 
Πα, τῦτο αὐνον το ὅπλον τῆς ςρατιας «οροζαλλουΐν!- . ἢϊς (ΟἸ ΠῚ 
ἐχοτς τι πὶ πη πἰ ςηςγῃος ἴσιιτο ργοτοροης, δίκαια δύο προξα 
ἄγει. Ποῖ (8 ἴασις τοί, 4 οἰ, προτείνεϑευ, Ὑ πάς προξεθλλυῖ 
πῆς ὀκκλησίας ἀριὦ Οτοροτ, ἀϊοῖταν οςς! οἴπας ορττοριις., 4α 
(τι ργοριισπατοτ, . ργοτοόξοτ. Ετ προξεθλημῆδον, ο τεητον 
ἀπξειτ,Οτερ ὸ πα χὺ πῶτο σαρκίον προζεξλημῆσίθυ, σγαῖϊα μᾶς (- 
ἀϊιέλιις σατιας 4.5). οδάμποοτς 1 ἀτίηϊ5, ΟἸσεγιάς ΝΝΑτζ.2, (- 
ἀποιητύσαις {το ἀπὶτ ςοτεῖςς {ἘΠ ΓΡΊ ΙΝ πγ.προξαλλομαι ἐλτῆς Ἵ 
οἵδ, ἐλπίξω, Ποτπιορ. προξαλλό μῖυ Θ- ἐλπίδα, ἴροΠΊ Ργαίογοπβ- 
τη πιρτο Οογοῃλ 9 Ἐγχέρῶν μῷ ἀεὶ ἄπασι τοῖς καλϑδῖς τί) αγεξῦ 
προξαλλομήμοις ἐχπίσα, Ψιτοβ Βομοϑ αἷζ » (ειτρ εν εἴς Τροττιν 
{ιυιιοίος πομοίζατίς , ρυσξογοπτες ἔρον, θοπαπη, τεῖχϑ 
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ΚΠῪΡ 
πε ξάλετο, ταιιγιπὶ ργοάεχῖς.. ἃς ργορυ σπάση πὶ πνι- 
ἀριιὰ Ποπιοίτμεποπι. τθρβαιλλὀιῖθα το τῷ λόγου δωυα τὸν, 
ἴς νῖγος Ἰητοιάίητις ἃς ἰλέξαπγιις. ἸΝαζαησοπης τὰ Οταῖ, 

ἄλλομαι ρτα τὶς ἕστο. Οὐ τροτγι ἀφ Εριίςορ. Οἱ ἢ τέ) δοραὶν 
ὑτου οἴει ζεζλη λοι. αὐ τίωὐ ὅγε φ αὐειαν ἡ μέρον τροβαλλό μᾶμνοι., κὶ 
ἡδυ,ὅζς. τιερξμομα,ι  πλι! ο.ροίτιο, ἰχος οἱ, τοι πὶ 

ἐογο,ἀϊοαι ἀϊςο» οι οι] δαὶ. χΤ᾿ μκειδῇ τυρρζαλλοιζν δύο κ᾿ χα- 
οἰεῦτος τὰ δήμου 5 4ιππὶ ροραιις ἀϊιος ροίςοτοῖ ἡ ΡΙ ατατοθις 

ἦν 1δ11ς. Πρρζαγλω »ἵἢ τοῦ πλ παταιταπὶ ργοίήτςο, αἰνάγω. 

οχαπάου Αρμγοι ι. ἰἀσγο ἴὰ οιμνάο Ῥγο ]οπηατ. εἰς ἐνέργειαν 
διλει τω διυύαμιν , ἴῃ Δἔξλιιηι ργοΐοτγτ ἐρίαπι ροσοπτίαῃν, 1- 

ἐδ]. αἱ δωκε μιεις ας ἐνεργείας τροβόμασι. ροτοπτία ρτο- 
'ς5. ᾿ς διδοτίδιις σοτεηϊηδητίδιις ἀἶχις [σας 

ν Ρρτίπηο τα δέ δρᾳ, ὅταν ὡροξαλωσι κα δη. ἸΏΤΟΓΡΓΟ5. 
πὶ ἴΔ πὶ ἘΠ. ογίωτ ἔο Πα : ροτῖι5. Ργοάιιχεγίος : χιοε 
παις ἀἰχὶτ σαοῖτο νἱροπαιοσιάιτο, ὅταν τεὶ φύχλα ἐκφυῇ, 
λυ μα; 5 Ῥτοπιοιάῷ, ργοιιςο, ργοροηο ς ἵπ πιςά τιππι αἕ- 
οὐ μιωροῦθεν εἴγω γ ΟἸτΟ,ΑΠ 6 σῸ 9 νι Ὡροβαίλλτώϑοι νόμοις 7 Οτο- 
ἰά εἰϊ, παρέ χ »ὅϑτι!. τροφέρειν. Ἐτ πρρζαλλ εὗτο μαῤτυρας, ρτο- 

τογὸ τοίτος. Ποοτας. ΑὙἸΠορβατινεφ. ἄγε νυ ὅπως ὑταὐ τι τορρ- 
᾿αὐδν σοφῦν αἷξὶ μετειέρων ὀυϑέως ὑφαρπαῦ ει 9» ατππὶ αἰ ται ἀο- 

Ῥτοροίμοτο »(δα ἴῃ πιεάτατη δάδιιχετο 9 νἱάς ντ {ατὶ πῇ 
τ ρ 45. τί υερραλλοιάνθο: αι] τὰ τηοάλιπιὶ ργοροπεης ἃ δά. 
δας: Δὲ (τ τε 5. ρνζ αλλ ἐς μέσον, το, γορταίςητο, [αἰςίαπ, 

βίῃ 
ὍΝ ὑ 

μζύν λ 

ΠΝ 
Ἰρπιι 
τ τι ἷ 5 
ἐν ὅλα ἐΐγίυϑεν . ριορὲ ἰρεξξο, σλζὰ εχ Οἴσει. Πρρξόνω 

ΝΣ ΚΣ; 4 Στ τα Ἶ , ι 
ἰω Πρρξθμομα! λιττ ογα ̓  ἰσῖο ὃζ ροτγῖρου Υζ τροζαλλ ὅ μῆυ (Ὁ). τί 

᾿ σὰν 5 θΟΙΥ 15. Τπ6ς ΤΙροβολων., νεηαθι] τῆλ, ν νάς ἃς ἐς 
Τρ φιιοαις ἀἸ οἰ τατοριιρποϑ ἱπξοίτος ργατοηάοητίθιι5. 
ΟΥ̓ ΧΡ 1 5λ.2. καὶ μοι τορφσεοιχ ένα) δοκεῖ αύκτῃ τε κακῳ τίω τεέ- 

χἡ πρὶν τίιυ σταῖσιν δῦ ϑέδδαι » «φοζαλλουΐνῳ 5. τα [1 ἃ ΠῚ 115 
εἴϊο νἱάοτιγ ρα." αττὶς ἔρπαγο 9 σαὶ ρει αίιαπι {ξατιῖπι [1- 
δΕΠῖτο ρεάς σοιπρο [εἰτ ρυσηοϑ5 τη δα πογίαγια πη Ἰατοπάιτοαια- 

᾿ὐπογίαγι} ρετι το πο 5 ΟΧΘΟΡΤΉΓΙΙΝ. τοῖς φορὲ αλλ ομῆσοις σε, Πηῖτ- 
ἐητῖριις το; ςαρῖτο 22. Ῥγοῦογρ. δα οπιοη. τρρίβαλ εἶν ἀκήσδευτα 

τά ατα 5 ἀρ ]ος{ε σογρόγὰ ἤσποτα [εριιτιιγᾶ: ργίμιατα, Ρ τι - 
τοις ἱπ Ροτῖς!ς. τρρ(είλλονται κὶ κολάζεσι «δῦ ἀ δικοιυῦ τας. ̓Π11ι 

πὶ Ῥγορα ίλησ, δὲ Ρ  ςὐλιιης ᾿μ απὸ ἀροῆτος 5» ((ςπὶ ἴπ δοΐο- 
προ δ ω σοι πτοίων ἡ τὲ τεγγοτεῖη τηοιτο, ΠΠρρξμω, Α- 

τἰ το ρμαιτος ἵπ ΡΠ το ρτὸ ργοιίςἴο 5 τρωγάλια. τοῖς ϑέω μάγοις πρρ- 
μεῖν. φλόγμα ἐκ αἢ στίματος πρρίϑμει., ΟΊτι τα ΠῚ ΟΧ ΟΓγὲ Ρτοῖῖ- 
Ὀϊοίξοτγιάςες Π15γθ [ρτι πιο ςαρῖτο [σα ο. Πρρβνομα,, 

[ριιο τα χουν τι ρογο ο᾽η πιο, οπυΐπουν Δπει[ονϑεχεογου: 
καγϑειρίδας κα φαλάγγια «τροῦ δνιηεόϑει, Ὀ᾽ ατατοὶν."ἀττη ἴῃ ΘΔ] αν 
Οτμοπε; ἡ ἃ πείσωνα δεδιὼς. κὶ ἃ γάχζἀυν ἀροβαλλό μῆνιϑυ. δὶς 
τὶς ἀϊχῖς, ἐμέ τινες φροβέβλίωπαι. τροβαλλο μὴν Θ΄ αν αὐτο 
ΟΥ̓ ἰἀ.οἰιὶ αν οἷς τ ἑατθτῖα, ἤς Ν 4115 14 εἰν κα ενγορκωώνίθο, 
αὐλόκῆνΘ. χόγὸς. τ το ἴῃ ῬγΟ ΠΟΥ ἢ πὶ ν οὐ ἸΘἢ 5914 6 Π1.1Προ- 
τι» ἰη πτηυ]αγενροίτα το 9 μος οἰζ 5 γοιῃ ἀεέεττο, ἀϊοῖα 
τὸ. Πεπιοιξίιεπ. σοητγα Μά. κὶ πρκζαλόμίω οἰδεκεῖν τουτονὶ 

δ δοοτίω:, Τάςπι. ΕἾγω 3 εἰ μὴ πρεξαλόμων αὐτου, φιὸά {| ἀτ 

πο αιχι{{ἐπαονἱἊε Πευζολη, Προξόνω, Ῥτοάιςος ργοιηο- 
δ» δυαζιξάζω, νἱάε ἴῃ προζιζ ζω, εἴς ὅς ἀσστάο πειτγιμτι., δὲ 
πδίξιιγ Π)ατίτο » ωροβαλεῖν πῇ ὄρει,αςοοάοτα δα ᾿ποητεπη. 
Θ΄, ε, δ, οἴ γρειι5, ἀσπὶς, Η ον οἰ αἰουϊα πὴ 1ρίαπι πρυζϑηονται 
ἰχύμᾶμοι,ἱ Ο ΤΠ οἴππε. ; ᾿ 

1. Ροξτῖσο ΠΊΟΓΕ ρΓῸ προξάτοις,οἰΐδιις, ΕἸ ἰγο. 
τγέως , ῬΓΟΙΙΘΏΓΙΣ.ΡΓΟΡΓΙ ὁ ΡΟ ΘΟΥΙΠ 7 ΟἸΜ1111Ὶ Ροδείϊο.πε- 
ἴα, δὲ Πεπρ  ἐοῖτον φυπάτιιροάιιπι ἱπρτοιϊιις 5 Ετνέπο].Ηο- 

τπσγιις Οὐἀγῇ.β, - ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη Ὑἱ μείας ἐϑϑνέμβρων κει ονλιαΐ 
. πεῤβασίν τε, ἰά ον, ἰητετρτοτῖ, φρόσοιδον δστὸ τῷ πσροξαίνειν, 1ῃ- 
ἰέασιιε τίυϊ ἐσίαν, 14 εἰς, (δ Ἰλητίαπι ἃς Ὀουα:ϑυϊάα, ἡ τροξα - 

ἀρῆς Ἴων κτῆσιν, (ταις πάο αὐτεπὶ Ποπιβοατίοποπι νετθὶ Πρ αἰ ἢ ςαθὶς 
εὐοι τ το Ποποιτονε] Ρτορτείιοπεοιι. 
ταλΣῆε, Τρμξατεία, ας . ἡ, ρεσιιατῖα,ὅ:9 Ψαττοηΐ : ραίςιια. ΟἸμ11ΠῚ 5 οπιτὰ ο- 
ον ΜΠ. στ ροβατείαις χ᾽ κτίυνυτροφίαις ὄν ϑ'ἐυύκσι, ρεςιἀἸδι5 ὅς πιπιὅ- 
ὧν 5 [Ὅπτος οἱ οέγαητ, ΡΠτ ἴα Ραδ ἐς. ἵ. πιπ! ἔζης ρασπά μέοιια- 
ἐΉ1| «ξὺ γ9 νομαῖς κὶ ποροβατείαις διατρίξοντας , τεῖ ροουάγιαΣ ο- 
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ΠΝ 

ἐμῇ ΓΑ ΠῚ τητος άειπ ἰπ δοίοπο. ᾿ 

δα Θ΄ κα, ὁ οα]Ποὶς. τ ροξάτειον γάλα, ΟἸΠΠΠ πὶ ας, ΑὐΠ οτεῖος 

φῇ Ὁ τεττὶο Απὶπιαὶ. προξάτειον ἦθος, ΟἸ1}Π1 ΠΊΟτο5 9 ρτοιιογθὶά- 

ἽΝ, 
: Ρτὸ Ππιρ!τοΐδιις ὃς ἔατιιῖ5. ΤΑ “τι Ι 

ἣ “Θ΄. ραοτ; ὁ ΤῈ προβάτων ποιμίω), ΟΡ ο » «τοβατευτῆς» 

τεΐ. 
τεύσιμος, ντ ἀριιά ῬὨϊ Ομ οπὶ προβατεύσιμος πόα νο] προα- 

[μὴ (ντγοσιια ἐπὶ πῇ ντῖτιΓ) Ομ ι15 ἀρ τ ΠῚ ιασισηγίοιι ντίτ 

ἀ. ρεδοιιατίν πὶ σταπηςη. 
πκὴ τέχνη, ἂτ5 Ῥεοιατῖα) Χοπιῃ ΟἿ ς. 

μα, τος. τὸ τεόξατον, ΗΠ ον οἰ. ῃ ᾿ 

ζατικὸς, οὐἱ ὃ. ΟἿ 1159 ΟἸΝ ΤΊ Γ15 ΟοἸμπιοῖ. υαί ρος 15. Ἐπ ρο- 

ἰἰς ἱπιρτορτίὲ προβατικὸν χορὸν Αρρο δαῖτ ὃ -ξ αἰγῶν πρηξατικὴ κο- 

υυμξύδρα (ντ Ιεσιιητ Τοδπ. 5. ΟΥὙτΉΠΠ 5, ΟἈτγ ΓΟ τοτηιὶς ἅΤΈοο- 

ῬΑν] )ρεςιιατῖα Ρ᾽ίοϊμα οχ 44 Ῥοτᾶγα δζ 1 απ νετίατι Ρέσιι- 

δες (ΟἸο ποτ  οαπιραταρΒταίξος Γομηιδ ὕω “( τὰς δυ ποίητθς ἐν 

ΗΝ 

ἘῚῚΉΡ 4Σ3 
δυυύδδῳ τροζατικῇ Ἀν ουτενὴς, ἐστώωινϑ' 8, δίς, ᾿ 

Προξατιον»εγτὸ Οἱ οιλ[α προζα τίς βίθ-, οὐ πα}: νῖτα, ἰά οἵδ. μωροο κὶ 
αὐοήτου, ΑΥἿ ΟΡ. ἰπ ῬΠετ προζαῖν βίον κέγεις,ὃςς, ᾿ λ 

Τρυζαὰ τοκ σ΄ πεηλίϑ-, κ δον πα ἶτοτῦ οὐΐηγη. 
Πεῤξατον, κ᾿ τὸ Ολιο πὶ Πση]ςατ: ν᾽ στ αὖ τετράποιω βόσκημα. Ορρίδη, 

ἀς νοπατιοιιος (γἱιιο ἔτος ἀοίςτιδῖς, ρεζατα, οι 19 Βεπειῖδ ρο- 
ἐοτγά δὲ ἀτπλητα. ΠῚ Ρροστγας. ᾿ἴδτο ἀς λεγο σιογθο . εἰ γέρ ὅδιν 
φυτοῖς δν)ο «αρυζάτιον δὲν κὶ αἶγες καὶ βόες. Ἐτ [10 .αἰδὶ αἴδρων : καλώς γε 

δὅμηρος κατεμεμαϑήκει, ὅτι πατῶν ὙἿ προζάτων βόες ὅπ μόλιστα 

πονέκ σι αὐ τίκυ τυ) ἰϑίω, (Λυετα Ιοοιηὶ Ἔχ Ρ ἤσαης Οαΐςπιις αἰτη 
ρόζατα  νιιῦ εἶπεν οἵαν αντα τὸ βοσκήματα . ἃς Ἐυίατὶ, τὰ πλείω 
πετραπύδιων τρήζατα λέγονται μέχρες ἕπασων κὶ βοωῖν κὶ Ἴαιίρων.. ὅϑεν κ 
προυζάτων τρώπεζα αἰϑφὶ πινδαῤῳ ἡ ΤἿ Ἰσίσων φάτνν, ἰδικῶς ολ:5 ἢς- 
Βηϊῇςατ. 

Προβεζηκὼς. ἐτος. δ, ἰΔ πὶ ἀταῖς Ρτοιιςἐξιι5, ΤΠ σοάἀοτιϊπτούρτινάς π᾿ 
ἸΠροζαίνω, ἃζ γέρων ἀριιά Απιαγοι τ. ; 

Προξεζιωυῦοα, τοῦ, ν ἴτα ἀπτοδέτα, 5 γποίτι5 ερ [{ο].110.. δρέπον τοῖς προ- 
(εζιωυυίοις ἀυτῷ ΗΠ ογοάοτιις ἰἰγο ἰοειιη 49. αὐώξια εἶν᾽ προζεζιω- 
μϑθων ἀυτῶ κα Ὡροπεωράγμαν νομίσας. 5ἷς ΡΓυτ,ἀς ΠΡ το πίεῖς. τίω) 
σδῦξαν “ἦν τροβεξιωμῆμαν οἰξέχεαν: Β]ογίδηι νῖτα δητοαέζα;, ΑΔτὰΣ 
Διο Ὡροζιοὼ [ει προζίωμι κα ἶὰ τορογίμπτιγ ἐχοπη ρα. 

Προξεβαλα, Πα τι], ΓΟ Ρ Οὔ  Ργαστα]}, ρτασορέο 9 πλαΐο : χιιοᾷ νοῦ- 
διιπὶ νῖπα Βαες (οπιρατατίε!. Η Οπιοτι5 ΠΠ|24,α., κλυτεμνήσρης 
προβ ἐξελα,1ἃ εἰς, προτιμω, «τροκέκρικαι, 14 οἴ ργςέογο ΟἸγτοιηπο- 
Πανὶ Αοιείμι5 Πιξδαινάϊτιιν αὐτέων, οἴς διττὰ Ρτατοτίτηπι 
πγοάτιπὶ τὰ πΠ]ΠΑΤῚ ἃ ἀτρυξκλέω, 

Τίρήβημα. ατος, τὸν ργορτοῖιι5, (αἴτει. Αγ τορἤδπες ἴα ΓΪττο » ἐκ 
ὁ ἥδ ὁ ὑμβας γεθόντων δυῤύϑιμοις προβήμασι, ςοῃςἰΠιῖς Ῥτγοστγοῖς- 
1διις. 

Προξιάζομαι,.Ρτςοορογάητς νἱπι αάξοτο, Αὲ (οἰ νῖ Οιιπὶ Τὴ ἢν αριιᾷ 
ΡΙυτ. πη Οαηλ}]. 

Τρο(ζιβάζω, ἀϊοἰτιιγ ντ ἐμβιβάζω, ηβιβάξω. τὸ φῃηβέίσκω Ἡδοπιοτίιβ. 

τά οὐτ,αἰσεηάοτγε ἔλςίο ( εἰ επῖπι Πρηϊςατίο σοιϊρατίοηίς 
ΗΙΡΒΙ ρα Ηςργαοβ)ργοάιιςο,, ντ ἐπ ἴσςηβηι ΡγοάισιιηταΥ 
Ῥοβπιδτᾶ 9 Ῥγοιιο πο, πρροάγω » ργοπιοιοο. Γπισὰς ἴῃ Αξεῖς Α- 
Ροίϊο]. σαρίτε 19. οἰππὶ Πσητῆσατο νο]]ετ Πτάπος ἃ πηεάϊα τιιγ- 
δ τυσπ]ξιδητο Πιδίλτιηι ΑἸεχαπάτγιπι ρερπιατῖς ἱπϊαγ ργος 
ἀιχηῖεντ διιάϊςητίδπι πὲ ἔλςοτγεῖ, αἱζ : ἐκ ὅ σῷ ιὄχλε προεβέ- 
βασαν Αἰλέξανδρον . προβαλόντων αὐκὼν ἰ-δαίων,δζο, γ Οἱ προβιβάζειν 
δί προβόνειν ΡγΟ εοάςμι ρΡοίμϊε : 14 εἴ, ἐταγθα νοτὸ Αἰοχδη- 
ἄτιιμη ργοάιιχοτιης ἱρ τ ργους με πείθει Πι44:15.4. [1] νεοττιᾶς 
Ρτγορε!]ςπείθιι5 : αιοά πο ροήϊιπι δάραϊττογε Ηος ἰοςο νογ- 
δ᾽ Ππιρίοχ εἰ ργορείάαις δεςερτῖο. διιπιίτην οταπὶ Πρό- 
βιβαζειν μετειβαπικώς ἀεςοπηπιοήατίτηιις τες.» Τάσιις τγδηΐς- 
Ἰατὲ ργοὸ ργοροπεγοροόποῖε οὗ οςι]ος » γεργαίδητατγο, νὲ προ- 
βιβάσεις αὐτοὶ τοῖς ιοῖς σου, Τ)ο!τοΓοΟποιηαρῖξς ἰςχτουἱά οἴ ]ιςς 
ἘΠΕΙΝ τιιῖ8 ργοάϊιοος ἄτας ργοξογοβ, σιοά ἢς παγγαμάο. Προ- 
βιξάζω μεταφορικώς οτλπι , ἱπίτιρο 5 ἱπεϊτο τι. ΣΧ πορΒ. 
τῷ λόγῳ προβιβάζειν. γεγο ϊς ὃς ογατίοπς ἱποίτατε ὃζ ργσοπιοῖε- 
τε εἴξ, ἰπάτιοετε δά Αἰ αι} 4 ἔδεϊ επάτιπη : ἴῃ απο Πρηϊῆσοτιι 
ἀϊςος ετἴαπι ργοάμςετς. Αα Εογεη. Πρτο ἥιαττο οϑς ἃ νὲ ῥσο- 
ἀπέζξις Πυιάϊο ὃς νἱγίθες νἰτγα ἕλος ]ὸ ργοοιιτγαβ, ΡΠ ηῖτι5 ἰρτὸ 
ΠΟΠΟ,ΓΑΡΙτΟ 35.Ετ φυιίςην πα} 14 ρουίοης δά μος ργοάιέϊι!5. 
Τάςεπι Χεπορμοη, εἰς αῤοτέω) φρεβίβαξε,λὰ νἱττατεπι Ῥγοάπχης 
ὃς Ῥτοπιοιιῖτ, δὶς οἰΤς ἢς δί {ἰτῖράτον ράτγοηὶ οαειίατη ἀξ μγ ο5 
ξλεῖσης ἀτάιις 1ΠΈ ΓΙ Π5 5 αὐτὸν προβιβάζειν ἀϊςῖτιιτ. 51. ετο- 
ἀἰϊαάϊς ΠΠ1ὰ Πιτη πη {4 ὃς τα πτιιέϊα νο!ύταιις ργοάυξτα ἃ πλάτγεν 
σαρατ Τοαπιὶς ΠΡὶ σοποςεάὶ ἜΝ ΕΜ τ μὲς 14.592 
«εροβιβαϑιεισει ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς. δὸς μοιγφησὶν» ὅς ἱὰ οἴ, Ε14 
νετὸ ἰὰπὶ ἰηΠγιιέϊα ἃ τπάῖγα ἔπ : ρτῖτις ἐπάϊιξεα: δος  ρίτιγ εὐ] 
Ῥτὸ ρτοίηϑιιςος μος οἴ, διιρεο, ὅς δά διπιρίοτα ργοῖςμο» τὲ 
Βιιάσιις ἱπτογργοζαζ 1η ΕΝ Οτοροτσι]. δεὸν χ᾽᾽ μικρὴν Ὡροοί- 
γέῖν αὐξὺ εἰς τὸ εἐἰμτροῦν εν καὶ προβιβάζειν τοῖς σφηλοτεροις : το Πὶ 

Ῥτοῆςετς ἔαςϊο ὃς ργορτεάϊ. Χεπορ. Ἀροιπποπι. εἰδὲ δὴ ἐγ- 
κράτεια χαλὸν τε κα γα ϑὺν ἀμ δοὶ κτή μα ὅδιν, ὅηασκε ψώμεϑα εἰ τι Ὡρεβέ- 

ξαζε χέγων εἰς ταὐτίω» τοιάδε, ἃ εἴτ, τεπηρετγατίονος τεφάςρας ἀξ 
(ρος ϑοσγαῖοθ. προβιβάζειν ετίαπι ἀϊσιιπταν Ῥεγογῖ ρας 
411 641148 {ιυπηπλττιης «4115» 4] ἅφις τασαφητα ἰά ξέθαυς Ροῖ 
δήάπα {πγᾶην. Αριιά ΑὐΠΠοτο ἐπι πρατγα τοῦ ΡΓΟ ΡΓΜ5 τα (8 
ῬίταγΊη ςιάς μι τοτ. Απίπη, ἀς ἀρτο; ὀχόϑειν ἢ εἴωϑε χορταὼ εἰς κὶ 
μὴ πρεβιβάσας'ὁνίω. Αριιᾷ ΗἩςΙγολίμπι προβιβάξεταρϊὰ εἴϊ,προ- 
κόπηει, το Ποῖτ, 

προβιβα δίων, ργοστοάτεης. 
ΠΑ ΔΉ ΘΙΣ, ἰκγρεο ἐξάβχεει βοήν ρας ΘΗ Αι δ᾽ ὦκᾳ 

προβ βώντα πόδες φέρον, 

Προβιβρώσκων απῖς σοτηείοι:ν ηάς προβιβρωϑεὶς γΣ Δητς σοπποῆις ἰπ 
εἶθ ργωίαπηρτιις, ῖ ἢ 

Πρυβλασταίω, ρταρειπιῖπον ΡΙ1ηΐτ5 ἐς Ἐἰπαπτῖμς ρεγπιοα ἱποβοον 
ὙΠεορῆτ. 

Προβλάςημδιρταεεάεης σευ πΊοῃ, - νε 
Πρῤβλας -.ΒΔςο ςοραρηιθη : Π4ΠῚ 9 ΟΠ] ΠῚΔ5 ἁϑεπαδιις γα Ρ5 

ἴλετα εἰ ξαςεϊευδητ. ἫΝ ἘΠ ἀπέν 
Πριβλέσα,ρταιυϊάςο, σρεομῖν Ῥτοίριςιος αρβλεψάμωθ. δὶ ἡμῶν 

Τοῖι. 2. ΧΧ δὴ 



- 
Ἕ 

514 ΠΡ 
»ρῶδον τι 5 4] ἀς ΠΟΌΪ5 πιοίτιις ααϊἀάδιτι ρτου! ἀϊτ, οαρ. τι, δὰ 

εὔταοϑ. 
Εροπο πο οἰ φέξιιπι τα; ορροίτᾶ «( οὐχ, γΑΠΠαπὶ, 

ἀρϑεῖ: κἡ τὸ ὅπλον εἰ μευ τήριον γ) ἡ ἀσφάλισμα σκέπτις, ἐ ρυμαγόγικᾳ -- 

λυμμαν ὃς φιιοάσιηαις ΡΓΟριρμδου πη νε οἱξ (σατιιπαντ τος 
(ιάουα Πτατὶ5, οπππέσιις πλι αἰ πη Θητι πὴ πω πη πιςη,ΡίΑ- 
τὸ ἴῃ Τί πιαο,πεβλημώ χίαόνων, τεσάνοη ἀάιιογίις ἢν 6Π1}5 ἰπτ 
τατίδς. ΡΙαταγοις τοϊτἀϊηοπηίιια τ σσητίπιατα ἰουτοτιιτη 
ἐταῖο ἔπρεν σαρῖτα) κὸ ὃ σιωνασπισμον ἀϊχὶτ 5 ὅτι τἶ᾽ προβλημάτων 
«τεναγώτατόν ὅδε. 1 ςπ|. προβλήματα ποιοῦσι ταὶ δέρας. ρ.} 165 πιὰ- 

αἰπιοητί σαιλς. Ῥγατοπάπητ. ϑορμοοΐ. ἴη Αἴδος 5 μηδὲν φόβου 
πορόθκημο ἔϊχάν 9 ὨἸΜ1] Βαῦογε ψιιοά πηοτιιπὶ Ῥγορα ει: ἈαΠ]] πὶ 
ῬΓΟΡΙΙσ παρα πὰ ἀάτιογίις πηετιιπι. Τάς πὶ ἀἰχῖτ τὸ φὼς δια τὸ 
ωρόβλημα φαῖνον ἐν τῇ σκοτία. 1ὰ ον. πε Ρεγ οὐϊεξξιπι (πεπι- 
Ῥε Βιιπιδῃΐτατο ΠῚ κὸ τὐμὴ ἀν  ϑρωπότηται) [16 Π5 ἴῃ τε ποῦ τ 5.1 4ςππὶ 
τρόξλημα αἷτ αἸΣαιιαπάο 5ριτίτασι [ἀπέζιιπι ἀἸς τείρεξξι Ῥαττγῖς 
ἃ στο οπηἠττίτιιν ὃς ργοσςαῖτ 5 ντ 50115 γαάτιις5. στη τις ἀϊ οἴτιτ 
φεέθλημά, Ηϊπς. πρόβλημα τγλιατὲ ἀϊοῖτιτ ἀς ργοριισηα- 
τογεαταιε ἀοξεηίοτο, [τιοίδηι5. τὸ μέγα ἔφελ!θ- αὖ γες. τὸ ἔς 
ρεῖσμα Τ᾽ Αἰ ϑίωυαϊων, τὸ πρόβλημα «εἶ Εἶλλα δὸς. σοἰ πτοῃ Ατἰεηὶξ- 
Πυπὶ ὙΡτ Πα ιπι, (115 ὃς τιιτεα Ογαςοῖα: νὲ ΗΠ οπΊεγις ἢ “ού- 
ζολον. 14 εἰ τατοτοπι ταις ργοριιρηάτοτγοπὶ αἰ οἷτ ἕρκος, ντ ἐρ- 
κος Αχών. πρόβλημα, ρτατοχτιις. ϑορ Βοος πη ΡΒ] οὗζετο; 
λαξῶν ὠρόβλημα, σαυτῷ παῖδα, τόνδε, Ὠ]ςῖτ Ν]Υ πὶ ΠΡῚ αιιαί ρτα- 
τεπάπς {ΠΠπ|πὶ ριιοτιιπι, δῖς ἀρ ἸΝαζάηζεηιρτο ἰροςῖς δί ἀρ- 
Ῥαγεητία δα πῷ φαινουῆσε σοοῤληήματος » Ῥγορτοῦ οδιφέταπι ἔρε- 
εἴεπι (ρι ἐπεισ. Πρῤζλυμα ρτορυὸ αιιοά δῷ ἐχρ ἰσαπάιιπι 
Ῥτορομίτιγ (ντ ἀριιά σθοπιετγας 5 τίω δ ϑείαν δίχα τέμνειν, ρτο- 
ὈΪεπηα, χα το, ζήτημα » ρτοροίτιπι ΟἸσεγοηὶ ἐπ Ραττίτ, ργο- 
Ῥοήτίο. πρῤβλη κοί ὅξι.1Δ εἴτ, ιιρτῖτιγ. Αγήξοτο! Εἰ μπίπθει δι᾿ εἰς 
Ἄνο ὠρόβλημοι καὶ σκέψιν ἑτέραν, ρόβλημα. Ατἰίξοτο. τος, ἔςι 3 Ὡρρ 
βλύήμαται νὴ ὧν ἐναντίοι εἰσὶν οἱ συλλογισμοὶ, ὄστορίαν γὸ ἔχά πότερον ἕτως 
ἦχ 9 Κ ἐχ ἕτως, δια τὸ αϑοὶ ὠμφοτέρων ἐξ) λογρις πιϑανοιξ: 15 Ε1ο ἐς 
το αι! θεῖ δά ἡιιᾶτπι οοπιγαγίαν ργοθατίοποϑ γοξογγὶ ροϊμρτ, 
αἶα ̓ σπογαταγ μος πὸ ἀπ 1110 πποο γε ἔς μαίγεατι σουΐδας ϑεώ- 
ρῆμα σιωυτεῖνον Ὡρὸς ϑεωρίαν νὰ γνωῖσιν, πρόβλημα Ἰάε πη αιιοά 

»δύνημα. ΟΥορ οτίπις ἀπο γῆις Πα] 14ῃ, ταὶ πικρρὲ τούτων γζυνή ματα, ὦ 
προβλήματα. ὕδραι. Περβλημα 5 Ρεγίσαἑιπι. ΡΟ Ϊν ῖι5, ᾿- 
πέλυσε τὸ μεγίστου Ὡροβλήματος. ἰἰθογαιῖς τηαχίτπο ἐἐ(ογίνη 
Ὡς, Ηϊης πΠροβληματώδης. αἀἀυι ίτατι 9 ἐπ αιια ποπε ρο 
τις δὲ ἀΠΠπορτατίοπο. τῦτο τὸ μέρος τροβλημοτῴδε; γίγονε τ ἀΐπορον, 
ῬΙατάτγοῃ.. 

Τιροθληὴ οὗτος, δ, ρτοῖς ἔλι15» ΟΠ ΠΘΠ ΞΘ. ρτοπηποη5. Οὐἦγ ιν, προβλῆτες 
ἐν ἀυτῳ ἀκταὶ, [ἴτοτὰ ἀτάτι. ΠΠτοτὰ ργοπιηθητλα. 4 ο[Ἐς αἱ πτροίε 

βλυιᾶμαι τ ϑαλάίσσυς πέτραι. Ἐτ ἐν ν᾿ οἰκταὶ πτροβλῆτες ἐ σὸρ σπίλα δές 
τε ποίγρι τε 1124. μ, στῆλαι προβλῆτες 9 Ἔχίδητος ΡΠ] ὅς ργοιηῖ- 
ποητοβ.. Τάεπῃ 1{144.β, προβλῆτι σκοπέλω,Ἰ4 εἰ, “ροέχοντι εἰς τὲ 
ϑείλασταν, 

Ἰπροβλητικὲς» ρτοἀαςσοηεἶϊ νἱ ργαράϊτιις σοηἶτα 18. γχυνητικός, Ογασ σὴ 
γὴ γβυνντικιὶ, κὶ πτροβλυτικηὶ πᾷ ἐν αὐτῇ κρυφίκ αἰγαϑοι,, 

Πρόβλυτος,Ξ ὁ οἰ σέ ϑ)ρτοϊςέξι!5.5Ο ΡΠ. ῥιφϑιωΐ κυσὶ πρόβλητοςν ἰά οἴ, 
ἐκβλητος. 

Προβλώσκω, οχ ον ρτοΐςο, χτιθοτο, σρομολίσκω, Ἡ εἴν οἢ. Ἡοπιο- 
τιις Οὐγ τ, διμώας σ᾿ ἐκ εἶα προβλωσκευῆν. Οὐν Π.Φ, αὐ τι 3. ὑρν-- 
ζ «ροβλωσκειν, 

ΤΙρρβοείω, 4. ρτα οἰ λπιο, ΟΒοττοσ. 
ΤΠΘ9β ουϑέω ἐς πύλιν Οὐ] τατὶ οο ἀπ ΧΊΠΟ. 
ττροβόλαιθ., ἴῃ Οτάσι]ο ἀς μαίτα ογεξξα,ἵπ ργοοϊπεείιιις ἀά ρι- 

δπαπη, εἴσω ἃ πτροβόλαιον ἡ χων πεφυλαγμῖθ- ἦσο, 
ΤἸΤορβόλαιον, τιιτά πη οι:ν 
Περβολειὰ, χα ῇ Ρτοάιιξτοτ, γγυνήτωρ, Οτεροτῖις, αἷεὲ εἰ οὐ, ἃς ἀς Ρὰ 

τγς ἀπ ἀϊ ει ηῖ5 ἸΟ το η 5. Οὐ ων γϑυνάτωρ καὶ προβολειβ, λέγω ὃ) ἀχρό- 
νως ἐπαϑώς, αἰ ἀσωμῴτως, ΑἸ1ὶ ἀϊςῖς, Ρατγε πὶ προβολέα τὰ «γι. 
πυδύματος.].εἰφ᾽ δ΄ ἐκπορόδετωι τὸ δγιον πνείΐμα, 

Τφρβολη, ἥ ς, ἡ ρτῖπηα ραγβ Ῥ μα απ ς,ἤις ἤάτιις ρα ρ 1115 ἴῃ Ῥγοοίη 
ἔξει [λητῖ5,οοςαΠοπίαιις ἴῃ ξογοηα ρίασα; ἱπιπηϊμθητῖ5 γντὰ 
Β᾽τατοτῖς ἴπ σατοογίθιι5 οατ105 σαγείιπηαας [τη ε ατὶς, ἄχρις 
ὀκὲ βαλ βίσος υξίωσιν. Ὑ πὰς ΟἸςοτο δά Αττίςιιπι 13.5επιρόγαιιε 
(λγποαάςς πρρββον ἐμ ριισ}}15 ὃς γοτοητίομοπι αὐτί ρῶς ΠῚ] ]6Π| 
ἔλεῖτ. δὶς ὦ προβιλῇ στίωδαι. ΡΙαΙταύς μη ᾿η Οαίαγες οἶς ἰπ Ρτγο- 
εἰπέξῳ σοηΠίξεγε, ΑρΡρίαπιι πη Τθετ. δὼ ἐν προβολῇ τοὶ δόρᾳ τει ϑε- 
μίϑοις ἐς αὐαι. κὶ ὅγαόντας εἰ μευδεῶϑει! μόνον. Προβολν ἰπιιαο. 
ἈΡΡΓοἢ Το, ργοςιγῆις, Ατατιι5, ἔτι δ) ἐν πιρφβολῦ σε νότοιο, ἴῃ Ῥγο- 
εὐγίθις Αἰβτί. τιροβολιὴ, ἀριχ ΠΓοστατοηι ἰορίτατ Ργο ἃ- 
ξζίοπε σία Ἰητοπάϊτιγ, χτ' ΤΑ συκοφδυτησαύτων. στὸ τῷ περβαΐλ- 
λεῶτω τιν εἰ ἀδυκεῖν. ΡΟ] ΠΧ. ποροβολαὶ 3. ὅσὸω κὶ αἱ τὶ συκοφαντίας γρει- 

φι. ἘΠῚ αἴῖτο πη πιροβολῃ. Ἰητοηἤο ἃς οδί φἔξῖο τ ϊοῖ} «τ ατὶ, 
44 ροτίτίο ἀἸ Δ ἸΔητῖ8. Αριά Ηογπιοροποπι ἀς {{ατίθι}9. 
“προβολὴν πι!5 οἰϊ οχ ἰοςὶς Ζιιδιι5 τγαζδτιγ ἀεἤηϊτῖο,, ὅς Ρτί- 
τηι15.16] εἴπ, Ἰπτοπτίο: ααπαιαπῃ ἃ ΤΥΔρΕΖιιπτῖο ἐχροῆτείο νοῦ 
τίσατ : ἀ] τύραννον ἔπεισε φιλόσοφίθ- ἔσο ϑέδϑτε! τίυδ τυραννίδα, . ἠω- 
τεῦ τὸ γέρας, αὶ σεροβολη, ἐΐσσαυτοι τίων τυραννίδει τὸ δὲῖ λαμβάνειν μα πίω 

δωρεϑρ ὅςς, ἘΠῚ διτεπιἑητοητίο μος ἰοςο οτατὶο, οτίπιφη 49- 

Ἁ 

ΠΡ 
δ᾽ τύπον ες αἰτουὶ οὈΠἸοἴοπβ. Ἰάοπι Πογπιοσαπες αἰ" 1; προβον 
αὐδρος ὁγ9- εἶ, Ἰητοπτῖο, μοπιὶοῖάα ς5,. ἢς [1ῦτο ρτίπιο ἈΝοτ 
4 Ηετεππιυνηἴητεπτῖο , Οςςιἀπ{Π| Αἴασοπι. πΠροβολ, 
φεϑβλημα, ὅπλον φυλακτήθκον ρτοριισπδοι πὶ ὅς σδίτο [πὶ 
Ὀἰτύ(αιις πλατηΐιπι ΠΟ ἘΠ] 6 πὶ ἱπηρδτιιπὶ ἀτοσπϑιντ ΧοΠΟρ 
πὶ δ΄ρη ἡ ἀπτικῆς «ροκεί μῆνα, ποροβολίωὴ τὶ χώρος γοςαῖ. ΒΌΡΠΟ, 
ἀνγυχίε δείματος ἰμ μοι «ροβολαὶ κ' βελέών, Προβρλὴ . οτὸ 

Ῥτοϊςέξατα δὲ ργοτοξγι πη, ὃς ρᾷγα ργοπιῖποηϑ γ 6] τοίεὶ 
Θτιιη Δα 9 ν οἱ τ εἰ οαΠσμηαιις9 ντ ραϊ ρεῦτατιπι ΡῚΠῚ προβς 
{υητ οἥμ ὀρϑο μὴδ, 1π ΗἸΡρίαττῖα, φλεβοτομεῖν δεῖ ἐν τῇ χὮ Ἃ ὑ 
χίω «προβολῇ υ᾽ά οἴ, ργοχηϊπθητὶα ἀσοταθ 11, πσροβολιὰ ἐκ ̓ 
εἰὲ ἡ ΝΊροτ ἀρ ΡΒ] οἰζγατιιπι νογτῖς ρτοϊςέξιις ργοπ 
τὴ). Ὡροβδο» ἐὺ τῷ ὄμματος ἔχων, 1ά εἴ, παθεπς δάϊιπ 
τὰπι ὁπηΐποπϑ Γα ραν ΟΣ Π ἢ Πὶ 7 ΡΓΟΘΙ] σογπὶς , Ατιζοτεῖ. ΠΡ 
ςαρῖτε ργίπιο ἐς ρεπογας. Απέπηα]!. Προβολὰ ρτο τορι 
τατοῖα !οΥῖςα ΡΟΏ τα. προβολη καυμοίπων 5 τεστηθη δὰ 
Παιπυ, ΡΊατο 1. ΤΊ πισο, προβολίω ἐ χὰ πα ὑλίς. Θ011ς5 ηἰπη 
ἤηιπὶ διδοῖς, ἃ 5015 αἴτι ἀεξοπὄτῃτ, Τ Βοορ γαῖ, ἴδτο 
οὐπάοιοαριτο ΠοπῸ ἀς ςδυς ρίαμτατ, 64Ζα ἰπ ΑὐΠποτεῖς νι 
τὰ προβολίωδ ριταπηθη ἐπτογργοῖατῖ. Πρεβολὴς ὨΟπΊΘη ἱ ἡ 
οἷ] Ατμιοηΐβ δάμεγίι5 05 αιὶ Δ᾽ χιι]4 Ἰμ ατιάτγα πα ἀΐεις ἐς ΠΝ 
ἃς [οἱ οηηίθιις αἰτοτγὶ ᾿πτα της. Ψ]ρίαπιιβ πὶ Οτατίοπ,, ν 
πο ΠΠνοπισοηῖγα ΜΊ ΔἸ Διτ, ροβολὴ » ̓παμῖτ, ὅδὲν ὄνομα δύκης ᾽ς ἐπὶ 
“1 τδοὶ τίωλ ἑορτίωΣ αἰ δικουιύπων. τίυ) προβολίω) εἶφοσιέμϑυ(θ- κα ΦὮ καὶ ἢ 
σηγθρὼν καὶ κιστει εἶδ κίμωνα λυασσύσας ἀπεχώρησε 5 1 οἰξ 5 τεριιότα, οὐ αὶ 
φεοσιίατιοης οχ οπηπίθιις ἀος!ἀτοτῖθιι5. πι!ἰπηὰ ΟἸπηοιῖ ἧς ἀν! 
τη ξο τιι5. Ρ᾽ αταγοῖλι5 ἴῃ Ῥοτιοῖς. ποροβολαὶ αἰαύρωνγ) τὶρα: 4 δὶ «αὐτὰ 
φεῤοδοι τἴυϊ , ΤΙΟΩΥ ἤιι5 ροοῖα. ττροβολωὶ  γλώήης εἰσὶν αὐΐε ἢ 
γοαμμζθθτων γΣ ΠΟΠΠΑΪ 8: ἰἰτοτα ἰΐποια ργοάτισιητιτ, Ατῇ 
1δ5 {το (δσιιπάο ἀς ρατεῖθιι5 Αοἰπηαὶ. ΤΙροβολη 9 Πι μπμ 
πιο ἀταμπς Ργοάίτἴο, Θγορότ 5, στασία ξεν κὶ Καισαρέων ὑν8. 
Οἱ «προβολίων αἐχιερέως. Προβολὴ 9 ςιπιέξατ!ο αὐα βόλι, αἶμα 
ξαριαπι; ργφτοχτιιβ,αεῤβλημα. Ὑ ογτΠΠ δ πιις 1}. Δάπιοῦ ΠΝ 
χε Ηος ἢ αιιῖς Ρυταιοτγῖτ πλα σροβολ μι αἰἸ4 1 ῃ} Πα ς χπιηῖι 
Προβολη, ἴῃ αἰτο (εηῇα ἀρὰ ΚΣ (σαγ]. Αραιπθιθποη. ἃδοὶ ΠΝ 
αι ἀἸοἷτ κακοῦ 5 χαλκοῦ τοίπον τρίβῳχτε οὶ πσροβολαῖς μὐδνα 
γῆς πέλει δικωμωϑεὶς, ὙΠ 

Προβόλιον, κε, τὸν ν ἐπΑ Ομ πὶ 4110 δ ἄρτος σοηβοϊεπάος ἡμεῖ 
ἔεγαϑ σι} πῈ 4115 ΠΟ ΠΊΐΠι15 ἀρ οΠάτιπὶ οἰϊ, νοπάσοτοϑ ὙΓΠ ΠΤ, τριοίν 
νοηάτογηπι το] 1π|. ὅΦ’Ρο πὰς νοςε Υἤι5 Χοπορθοπ ἡ ηρεῖν 
περοετῖςο,, νῖ τὰ ὃ Ὡροβόλια ἔς ω “ρώτον υδ λόγχας ἔχον τῷ κερον 
Ρυι]α δυτεπὶ οἴζο ῥρσλπιμση αι ΐάςπι [ρ]Ο]1ς Ργασ πηι ηΐτι ψη 
{γεν σιβευμλη. ἡ ὯΠ 

Πρόβολθ-.., ὁ. [᾿οριυ 5. ΡΓοπι πρητία 9 ῬΡΓΟΠΊ ΟΠΓΟΥ ΠῚ 5. γε 
ἘΠΊ ΠΘΗ5 ἴῃ ΠΊΑΓΙ 5) 4110 Ἰπηροτιιπη δ᾽ τιι ἔγαησίτ, Τεπιο ἡ γ 
Ἠοπιοτιις ΟάγΠ. μ, εἷς δ᾽ ἐπ᾿ ὅθὴ Ὡροβόχῳ ἁλιειὰ αὐδειή ἡμίν 
Τἰχϑύσι τοῖς ὀλίγοισι δύλὸον χ᾽ υἷϑατα βόνων. 1π4ς τγαη ατὶ ἰλὺν 
Ρῖὰ Οτεβοτσηις ξοττῖ ΠΊπηιπι ἘΡΠ ΟΡ ΠῚ 60 ποτηΐης ἤΠρὶ τσ 
τ 48 τγγα πη βογοςσίαιη ἱπέγερῖς νίττατε ἤπια, ᾿ Η 
Θ΄ Ργορισπασι τππὶ, ργα ΠΤ πη,τιτο ]α, φρόβλυμα,τατοι ΜΝ 
ΡῬιιρπατοτοσρόμαχε, ἀςξεηίοτ,οοιγιγατὶς ςοποὶ [ἰατοτο ἅδὲ 
Πάτιη.Χ Ἔπορὶν, παιδ', 4. πορρίβολ Ὁ’ εἴη ἢ πολέμου. ΑἸ[ἴο ἤν 

ΝΕΒῺ]. πεόβολθ- ἐμός, σωτὴρ δϑμοις, ἐχθροῖς αὐιαρὸς, παρέ βολίθο αὶ " ἥ᾽ 
μα, Ατι πιά. ΤΠεύβυλοιγ ᾽π Ροητὶβ σοηίζιτιξξίοπο τγᾶθ ἘΠ ἢ ὧν 
ΕΠ ταγῖϑ ἀταῃς ρα 1 ΤΊσποὶ Ππιιςὰ δά δέ! : ΠΡ] }ςα8 νοραῦι ἡ 
(Ἀγ. ἰαῖα5 Γαδ] Το, ΡΙατίη Ος το, θναὶ ποιότοι αι ρῴβλοις ξύλ Ἂ ς 
γέλων διαὶ πὸ πύρα καταπεπηγότων, , ; τῇ 

Προηβεσκὴς δὸς, ἡ, ρτο Πλας 15 οἰ ρ μαητῖ5 οτίαπη τηδηιις ἀϊξῖα αἱ » ' 
ἤι,τρονομαία. ἘΠῚ νεγὸ Ατἰ οτος! μυκτὴρ, ᾧ πἰοὶ προφίμὴ Ὡροσα Νὴ ΩΝ Μώῶ ΓΓ τε} μ' βη( σροφὰυ ΦΡ' π|}} 
κριϑείτρ χαρὲ χρωυβυΘ',ὡρὲς τὸ στόμα, ἱςετο ἰεσιιηἀο ἐς ἊΝ 

Μδηιι5 ετἴδπη ἄτα Εἰ ρα πτιβ»δζο. 1πάς ὃς προβοσκὶς, ΓΟΙΈΙ τὰ 
πυιίςα: το Γιατίπὸ φιοαηις ργοθοίςἰ5. ἔσιι ργοπιίοῖς ὁ ΠΗ 
ται ΑὙἸΠ.1.4.Α πἴπι αἷς (Ὁ ρ1α5,1ο]]ρίπα5, ὃς ἰο]1ο5 ρλΐσος δ᾽ 
{οττίτος ργοιγίςι 465, μὶ 

Προβέλϑι μα. ατος, τὸ, ἐφοτετὶ ιδῇ ργα πιά ττη τροχέροτονία 5 61] 
44 σου Πι]ταίρατιιγ δητοημᾶτι ροριίι (οἸίσοτοτ, ἤςας δὲ 
αγωγιτροβαλδύμα τα 5 οἰγτὸ ἀφοτγοτα,ηι: Ἰἀοὸ δἀ Ρ] δ απ 
τοθάητιγ σοποϊοηαηϊοηι,, 'π σοποϊοπέφιις Ρορα  ργοπη 
Ὀαητιτ, ντ ροριηῖ Πιῆταρίο σοηῆτγηηαγοπιαν Ὀίοην Πα Η. 
ςατπαίϊοιις [μη ρῆτ ρτο Πρ βαν ἀπε θεν οἷς ἀϊχῖς Πεπῖο 
ξοητῖγα ΤΙπιοοίατ, τροσήλϑε πῇ βελῆ. Ὡροβέλδυμα ἐγραφει» ! 
ταῦτα γγνομῆνης ἐκκλησίας τρ ἐγφροτόνησεν ὁ δῆμος. ἐξ Τρ 

Προβελφυομω, μια ρυαἀε! δογο, τίου ἀο!δεγο, αητὲ ἀς! Πδογύς ς ἴω 
ςοηῇιηϊτο. Χοπορβοη, ἀφ᾽ ἑαυτὰ χρήστμον ἕξ), κὴ ωρογοεῖν, κὴ ρὸ Ὧν 

λδύεὥτοπροβεβκλόυμῆύα ἀρρε ας Πεπιοί θη. Ρογ σαγίπι σὐν ἐηὶ 
οἰ ΠΠἸϊιπηις ἀοοτετα ἴῃ Οτάῖ το σογοπᾶ. Ῥοΐγθῖι5 ἀς ΡΟ Ἐς, τς 
Άοιῃ, ἰω κα σιω επικυρώσῃ τὸ «ροβεβελδυμῆδον ὁ δῆμος, τ 

ν 

ἐᾷ 

- ἀγιε 

ἴω; 
ΠΩ 

ἧμὴι 

ἜΝ 

ἡ" 

; "} 

Πρυβελ ϑ' ῳ,ργοίριοϊο,ργοιάεο, ροσποπω ἐ  ΠογατΙ πο Ρ γί 
παῖττο, [αιοίαπιῖς. ἴῃ Οδιςαίο . ἀεὶ γερ τι βυλόω εἰς τὸ κεν, ΥΣ 
ππΊρογ 4] 1αι 4 σομΠ]1ο ἰπ ςοπιπιμης ρτοιίάεο, σρροβελό ᾿ Ἅ" 
κοικοὶ πλοἸα το ἰτατὶ, Αἀπιδη.η ΡΥ ΠΟ. προβελόνειν ἀἰοορα δ΄ 
αἰτία ΑἸ οῖ5 5» απο ππτε σοπαϊτία ρορι] τὰ τοβοθηζι τ ὅν 
ἀο σςηςπάφαιις ἴῃ ουτῖα Δρἰταίρατατ, 14 ἀς το Ῥοριεις τν 

δ᾽ 



ΕΙΡΨΡ 

νι Κοπηαν, 1ἢ τα Πρηϊβοατίοης ντίτυν Ποιποἤοηος 
ὃς «εδοὶ αἰδαωρ. ὠρρ(ελάύειν αῷ δόμου, σοΠΠΠ1Ὸ πλα τἰτιυνὶ" 

γαϊιιςηῖγο : σοη ] τὸ ὃς ἀς τς αιαρίαπι Ρτῖμς ἀυὰπι ρο- 
φοη ἈτιτνΡΙ τ. π ϑοίοης. 

οδορτιπιατῖμν ἐπ ντθς σοηΠᾺ] τργουοτ Ηοτας. Ἐτ πα - 
5) ς αιο ΑὙΙΠοτο ος ἤρτο αιᾶντο ΡΟἰ τἰςογιιτη; σαρῖ- 
τἴδτο ἔεχτο σαρῖτε οέϊαιιο. Γαοττῖ) Ιητοῦρτος εἶγοα 
«ξοιηάϊ 9 περ(έλοις σοΏΠ|1) ργϊ πιοτος γοττῖτ : ὃς δὶ 

ν ἰαπατα ργἰποῖροπι, Ἀ Οπιδηὶ νοσδζ υστοΐτοις καῦσου 
φῳρρξ λοις » ῬΡΙτατοίνις 'π Ἀοπιο, πρόβελθ'. εἰι- 
Ε οΟΠΠΠς [ιἰ5 ροριο ρτούρὶςοϊτοις φυϊα ρογρόγαπι αὐ 

αὐιτ αἰϊὰς ἱποοπιπιοίο ἁβῆςοἰατιιγγνπάς αιςτοη- 
πὰς νάσᾶτγο ποφιοατ, Βα, 
πα οξλςϊο, ἀητὸ πα οξιοίο. ργατηαάϊ 4, ΡΟ τί α- 

ΘΡἈγαίτιις ᾿πζοτ. το τοττῖο 5 σαρίτο 17. δὲ] 2 φυτεύειν 
ἔγάητο τπλσογδηζοϑ [οπλῖπα, ὥροβρα χοὺς, δηῖς τπσάο- 

ἢ οἶθο ργαπιπιρτιις. 
Ἰχνον οἰῈ οἰ γομπίππὶ ργοπιουέτο, βιςετέσιιε ντ δά ἰγ- 
ργορίιις ἀςοεάατ, οἴϊ,αρομύξαι ΨΊΓΘ τς, Ετ ρτο- 

(οἱ! “παρᾶς μαπιογο σάγοητοβ, ΑὐΠορ Βαμ την εἰρ 5, Καύ- 
αμίϑέϑεν σὺ νει χαζὼν, ἃ λύχνον πρόβυσον. Ἀ εἰροῃάοτ αἰτοῦ 
σπατιο ἀὸ ξαξτοτγιιπι ἀἸρίτο, ἐκ θν οὶ ταδί μοι γε νοῦ δεχὼ ἃ 
μοβυύσειν:Ἰὰ εἴδ, εἰς τὸ ἔμευροῶνεν βαλεῖν τὸ ἐλ ύχνιον, τ οιτια 

ὕω, ἱπαπῖτ ἰπτοτριν τάς ΤΙρομύσσω, 
(ἀεὶ οὶ πι»εοπυΐαΐμστι ἀητε ππιρτίΑ598ς ἀοπατίοηοϑ ἴ- 
χδητε πιιρτίας οἤεγαμτιγ, ἀιτῆθες ΡΌ]Πιος. ΥἹάς 

εἴας 
»ἴοσιπΊθηϊΑ γ ΕΠ ΓΙ5 5 [1014 Π|15 ΡΙτΠΟν φατγα δυν]οὸ 

ρβέζωμα. ὶ 
ἱσιωρ οσρε δ, ΥΕΠΓΓΙΟ Π1520 11 γεητοῖ εἴ 
ἱδαπιαπτοῖα ΡΗγπορη. 

γυὼς, ΡτατογΙ τιο ΡΥ (σι. Χ απ. 
ϑλίθ., ρτ πιὸ σεβἰτιιβ»δησὸ σθηῖτι5, ΝΟ πη. 

ὑειθ.. 5 οὍ μα οῆς δατθαπι ργοτα απ. ; Ἢ 
ἠυέσερρε» εν, υναῖοτ ματι, σαλαιότερφς.1].,, Η᾽ δ᾽ ὄσσων γῆυεῖ ατρο- 

φερος δ᾽ χομαι ξξ). Τϊουιητιγ ΠΟ αιις προγγυέστερρι» 4.1 Δητο 

ὐὔΐμι, ̓ 

ἐχδκὼ 
χἰκιαν, 

Πρβ 
ἐπ Ἱμοὰ 

ὙΠ οὐ β, 

υἱλς 
ἰμιη τα 
ἹΠΕΤηη 

“πρβλνι 

ῬτοπιάποηφΡΟ ΠΧ, δὲ 

θη εν! 

ἐπὶ ἸΘΓΌΩΣ πλδῖ το β5[ὩἸΡΟΓΙ τ βου στα Ἐοτο5» φδατ]οτοβ, οἱ 
“ΡῈ, 4691 λα τῖνοι. ΡΥ [οι [,4τ1Π1)Ρ ατοῖη Κ οτπς 
κὰν λητο φΈμοΓο. 
πων Ρυϑ ρος) ΡΓΟρ ΠίΓΟΥ ΕἸΙΓΙΡ. 

; πζα,ατῖς ουπο,Ατιζοι. 
κὐι τ Ῥιαρ το Πα πα !. ; 
ὸ ς οὐ ὁ, ῥτασιήτατοτ Οἷς. ὃς διιοζοι. 
ΔΗ φς Ῥτΐμις Πονρυῖας σ  σ ΠουΡτῖοΥ οτϊοτοάητξοοδο ὙΡγαςε- 

ΘΠΟΡ Ν. κέν διωρον τὐω «νρογεγρν ὧν χαῤιν Μειούδεη. Ρεγςα [πὶ 
ὙπΕΡγοσ στατία ἀςοτγείςατ. «αρογινόμδυα » Δητὸ ξαέϊα Ὑ ΠΟΥ - 

ἴδ. πα ρογε γζων» υϑδύΘ- . ΡΎ}115 ξαξιιιεοἰαρεγίοτ, τιον ὁπορίιοη, 
γεγθονηυῆύοι 5 711 ἀητα βαστγιιηζ ) ΔητΙ ΑἸ] 2ΠΓΟογατ. τοὶ αν ρογεγ ζω - 

ἰειαιι 

ὝΠ 
ει, 

ὑβυμμ 
τα γ65 σοίξα παξξεπιι5. πΠρργίνομιαι ΡτῸ αὐδαγνομαιὰ εἴν 
ἐμν Ιο. Ἡοπιετιις ᾿π ἤγτηπο ΒΑΟΟἨΪ ἴῃ ρτὶποῖρίο: δ ἀρ 4 Ηε- 
υηιούβο τοὶ δ᾽ ἀμυϑθις προγόοντο,ἱ. διλοιῦ ὅλϑον, πεν} νΘηθτιιπτ, 

ἐσκω,μ.πρϑ γνώσομαι αν. ρρέγνωκα, Ρτοίοϊο Πις (αιιοά ραπὲ 
τῇ εἰ )ρτα οἱ το. ργαποίςο:ργοορποίςο νεΓῸ 5 γάτιιηι εἱἷ 
σι ρταισοσηίτις ἴῃ αιιΔἀἀπὶ οΡ το ἑα ἴητογ ΟἹσοτο πῆς, 

ὥσκειν εἴς ρτοίαρῖγε ) Οοτηεὶ, (εἴας οπὰ τοοεπίιοτες 
τις τις τς αιιαηγεὶς 4ιι8: ἀἀπι ἴῃ ογατι οηἰθι15. σππιταυ]Ωτ, 
Ἐπ μας ]Ππ|πὶ ορτίπιε ργααστς ξατεάησιιτ. Πρργινώσκω 

γινώσκειν ἴῃ (ἐσιη44 Πραϊβοατίοης οἷς ἀεςοτγπεγείϊζαταε- 
δητὰ ἀδθοεγῃο ἃς {ξλτιιο. προχρίγω κα κα ο» θιοράζως τα πο δί 
ἡείσιιο Γιαξϊπὸ,αιιοά ρταά εἴπατε ἀϊχογιητ Ρα ς αὐ Κο- 
1π05 ζαρίτε οέξϊαιιο Οἱ πγέγνω κὶ πρρώρισεσυμμόρφοις 7 δὲς. 

» τος Ρτε πίτυς δῖ ΡταΠηλιῖτ. γΌΪ ταπηξα ἱπτογρυοτεβ 

μηνί 

ψίοι 
υριοι 
ΠῚ: 

Ὑη πο τ ρα ἰυιίτ ὃς ργαάἐπίπαιίς, τγαππιογιητ. Αροίτοὶμς απιτοπι' 

ἀρ πῦ αἰδρλλήλε ἀπρΊ:1οἱ νεγθο νι ἰπ οἰπιίάςαι τοὶ ΠρηΙ βοατιι, 

τὰν οἶτε νπάεοϊπηο ἐκ οἰσώστετο ὁ Θεοῖς ἃ λαὸν φ τ, ὃν «ερίγνώνν - 

ἐν; ἜΓΡΓΙΡΙςΕΟΡΠΟΙΙΪτ : γ61Ὲ15 γΟΓΙΟ 5 ΡῬγαίοιθάς.. υἱάς Πού 
ἡ} . 

εὐπιν ' πργέως οὐ ρταηοτῖο Οἱσοτοπὶ, 141] ῥγαίοϊςπτία. σὰς ρτίπια 
γὐμ! ἑ σηϊβεατίοινπαε πρργνωστικ εἰ (τ, ρταίοῖτα Ἱ΄Πη, Πρεῤ- 

σις ἴῃ (Ἐειιπ 4 ἀςσερτίοπε, εἰς τορρορασμὸς 5 ῬταΗπίτίο 5 αιᾶ- 
τις Ῥγ πἰτιτίουν οἱ αητὸ [.τὰ σςοπίξίτιιτίον τ ῬΓΟΠ ΠΟΙΆΤΙΙΠι 

{ατυταπα Ππιιε ἀεογεζιπη Π οἱ ΔΌ οπιηΐ στογηισδῖονῃ 1. ἐρι- 
ἴ Ῥεεγί, ςαρῖτο ργί πιο, ἐκλεκτοῖς χτ᾽ πρόγνωσιν ϑεού πατρθς.1π- 
τα) 6  ο(}}5 (ποιιπάππι ρέςποτίοποπην ετιῖς γογῇο {εοὰη- 

τ Ρτα οἰ οπέϊάετι,. 11) ρτα εἰ πατίομεπι. βοᾷ ὠφόγνωσις μος 
ἘΣ] αἰ τὰ εἰς ιὰπι πρρωρισμῆῥη βελὴ “ἃ ϑεοῦ. νοϊύταιις 

πρύκρισις,Ἰᾳ εἰἘ. ρτςἰἀϊοατῖο Οὐ ας  ἴδπο 5 πὰς ρτα τὰ ἀοίτπι 
10 οΧ νοϊτπηταῖς σῖεγηα ᾿πάϊοῖς Ὀεὶ Ιεσιίχις σοπίετατοτῖ5 
οἰϊατιὸ (Ἱ μα διιητατ εἰς ξεὶ στατία ὃς ἀαπηπαθαπτιγ τερτο- 

᾿ δι πηεττὸ. δὶς ργαϊα!σατίοποσι γεὶ ἀπτορτοιπιιπι ἀςοτετιιπι» 

᾿ {{ποἀὰ εἴτ χά γετθιιηι Ῥταιτἰταταπινν ογτογῖπα κα Αδι5 Αρο- 

ἷ αἱ μὲ 

ιὰμ 

μιὰν ̓ 

ἴων Ι 

εομποΐοης τοραάπάμ5 ογαζ. οὐαἶτ|5 {ὉΠ ΠσοΥ ογατ ΠἸπιπηα,ς 

- 4:5 
ΠΟΙ θὲ οἀρῖτο οξζαμο τῇ ὡρισμῃ βυλῇ κὶ πγρργνώσφι τῷ ϑεοῦ, 
δίς. Ἱπτογργοςῖν ἀοἤμίτο σομ ἢ ἴο ἃς ργουίάεητία Ὀςοὶ : γε- 
ταῖς γογβὸ Παδοῖ ρταοίοἰςητία, Ργοιι ἤοποπι ἥτις ργουϊάςπ- 
τίη ἰὰ εἰ πίω) φεϑυοιάν ὃζ κορύγνωσιν ἴῃ ρτίοτς Πρηϊβοατίοης τέ 
«λπάςπι ριτο . ἴῃ αἰτογα πα ]ο πιοάο. δῖς ἰράτιιγ τίωὐ κρρόνοναν 
αιϊατοηιὶς οἱζ ργςηοιῖο,ίξρατο ἀπὸ ᾧ πυργγνώστως οὐδ ΡΓαπ μά ϊ -- 
εατϊοπειη Προ πςατοα ἴῦςο Ὡρόγνωσις κ᾿ πορόγοια, στα δὲ οβξε ᾿ 
ἔϊω» τατιοπς πὶ Οθτϊπςητ, ἴτα ντ ἡλια: ΑΒ ςτογησ γο ογὶς βοτὶ; 
ες ἔϊο τοπηροῦς ργα ίτιιοῖς - ὃζ ἴτὰ ἔατατα ος πεςοϊατὶὸ» 
ΡΓξιιάοῖτ ἀτα; ρει ἀογίτον τ ἐρίταγ ἃ ρει ξητία οἷπις νοίμη.- 
ταϑ » ἃ νΟ]πμταῖς ΠΠθογα 9» ἀφοτοζισι πεςοίϊαγίμπι, ἢς αὐ ἱρίο 
Ρεπάετ οχ σοπίδουτίοηο Ρτοαϊάοητίᾳ, ὁμαὶ τ φμκλησίας ἔτα κρί:- 
σις. νἱὰς Προγνώσκω, 

ΤΙρφγλωσσὶς ἰοὺς.» ΠΠηστῖς ΟΧτΥΟ ΠΊὰ ρᾶτς ἀςιτα, ΡΟ], 
Πρργυώς γεν, ἔιτυτοτυτα Ρτε εἰμ, νατος, 
Περγνως κὸν, τὸν ργΟρποΙ σιιμλ, 1 Γοὶ ἔατυιις ΠρμαΠῚ : πὸ πτρργνῶ- 

«ἰχοὶγὰ Ρ]Ὶπ, ρτςίοῖτα ἀϊσιηταγ. 
Ι περ ϑνη τ ἰ ἢ σηα τς Ὑ ΒΕ ἰπ τη τ,οῖμ}, 
Περγνικὸς δ, ὁ, ἀΙαἸτι 152 ΓΙ Ππ ΓΠ 1115. τα ορη νεκρὰ κτήματα, ΡΟ ΤοΠοπος 

Ἁ τηαιοῦγιδιι5 ἀσζορῖς. 

Πρρηϑνϑο, ν δ ΡΓΟΔυ 15) Α 115, ΡΓΟΡΘηἶτοτ: ργϊΐρης : αιὸ το - 
“ὁ Ε]}}:ν Εὴ πρὸ νά εἰ, ὀρ τὶ ντ Τάτ, αρῤγρνίθ- αὖ γόοις ΤἿδ τευκοι- 
δῶν, ἃ 4110 σ6Π}15 Τ ουογι ἀλτιεη [ πιρῇτγ ἰηἠτί μι}. σορῤγονον ἤυΘ» 
Δ. τυ Π1} ΘΘΏΙΙ5 5 ΑὙἸΠ ΟΡ Δ. ἀρόγογ- πατρὸς, ἱά εἴτ, αυ5, ΡΊΙατο 
ἴῃ Πορῖθ.. Πρῤγονϑ-» ἀπτῆογ ἃς σαιιία. ΘΟρ Βοος ἷπ Αἴαος, ἰὼ 
“τογοι πυρῴγογοι "πόνων 9 1ὰ οἴζ, αρχηγρί, ρόγονοι πῇ κοὶνα βίε πᾶσιν αἰσρώ- 

ποις; Α ὙΠ Ὲ14, Πρυγργοι οἷ, ππδίογα5, 16 οἰτ, ΠΠ4Π ἀπτς σορἑτί, 
ῬΓΟΒΟΩΙτΌΓΕ5. τρύγρνος, πτιπῆὴρ πτετρὴς 5 αὶ οἱ αἰωτέρω : δπόγοι υἱὲ 
ἐγγυθ' 5 αὶ οἱ χαγωτέρω,, πορόγονοι κὶ οἱ Στὸ προτέρα γάμου γῆ ουμε- 
νοι 5 ὥγ δ πατήρ ἡ ἡ μήτηρ εἰς δεύτερον Ἰλϑὲ γάμον, λέγονται ἢ. τωρόγογοι, 
“οεῦς «δὺ Ἔστο τῷ δευτέρα γκεέμχου γζωυτωμϑύε, -ὅλέγονοι αὶ χἔγρνται,οἱ ὑπὸ τῷ 
δευτέρα γέμου, Ῥίατο ἴῃ Τ πα: 5 σαφώς δὲ ποὺ «ξὺ αὐτῆθ προγένεῤ 
εἰδόσιν. Οἴζοτον οστί τ, πος αὐτο πὶ ϑεπογάτοτγες [105 ορτιπηὸ Ρο- 
τογδητ. 

Προγρρεῶν, ΕτΥ ΠΊ.  [Ἐ τόπος ἐν ᾧ ἀγείρεται ἃ τρυφὴ ἡ ΡΓῸ 4110 ἤιρτα πρή - 
φρρεὼν 5 δὲ ᾿ηξγα προηγρεῶν. 

Πεῤγραμμα,τος τὸν ἐκϑεμα, ΗςΙνοἢι. (τι ρτιιγὰ ρτο ἔουίθιις Ρτοροῆ- 
τὰ »ἱπίοτι ρεῖο ΠΠσυιἴυ5. τοὶ νο πα 15. ταδαΐα ρέμα! ρι:δΠςὲ 
ΡτΓοροῖϊτα ἃς [πΐρεηα 9 ργορταιηπια . [ςγίρειιγα ριιθ σα ἴῃ ]οὸ- 
ζο Ργοροῖτα ντ 40 οῃγμῖθιι5 ἐς ρίληο Ἰεσὶ ροίῃτ : φιιοπιαά- 
πιούμπι οἀϊέϊα ρτς [ογὶ ροίιις ργοροπεῦδηγιγ, ἀπτ γοίογίρτα 
ῬΓΙποίραπι : ντ το τειτῖο Ο, ἀς ἰϑρίθιις ὃς σοηἤῖτιργίπςοῖρς 
γυάερτο εὐϊέτο αἰϊαιαπάο βοπίτιγ, Γυιοίαπες ἐς ϑαστιῆς, καὶ 
18 υἱὐ πρόγξα μία, φησι μι παρκέναι εἴτω αὐευῤῥαντηρίων ὅστις αἰ χα - 

ϑειρός ὅξι ταὶ χα θας, παρύγραμμα σωτήριον 7 ρταοορτιιαι (Ἀ]μτατο, 
ΘΧοιαρίππι ργοροίταμπη, 

Προγραφὴ ὕςυἱ ρΓΟΙΟτρτῖο, ραπιι5 ἀαπηηάτιοηὶς ἀρ Βοἴηαπος; 
Ρίμς τη Εἰς ν]άς ποροστεγγέλλω. 114. κατηγορία. 

Προγράφομαι, ΡΓΩ ΓΟ τ ΙΡΟ. «προγεγ οαιμεμῆρης ἀυτωῖ δίκης » απ οἵ εἴϊεε 
τπθτέξα ἀςςιιίατιο, ΡΙαγατομιις ἴῃ (λυ 1] ἢς ΓΑριι», 16 οἵς, φυῇ 
ἀϊέξιις οἵτετ ἀςοιι[Ἀτοηῖς ἀϊε5. Ἷ 

Προγοάφα, τς ογῖρο, [4 οἴναητς (οεϊδοίνε ἀϊθατα ἴῃ ἀϊξείομε οἷ- 
πιάδογραφΘ-) ἀοίςτιο. Αὐἰ τοτο ἐς ἐεοιπήάο ΟΕ ςοποπι. χόρη- 
γιὰ «ροέγραψεν ἀμ ἴῃ σΠοτο5 [ππιρτιτι ισεγοὺτ σου ίογίρῃτ: 
γὈ οτίδτη καταγράφειν τὸ εοάἀέπι ροίιϊτ, πρφέγερψε σρατιαξ καὶ- 
τεΐλογον, ἀο] δέτιι πὴ πη] ττὰπιὶ μα αϊτοὰ εἴξν πὐιπγδτγιιπι πὶ Πτεισπὲ 
τοσοη [τ Ρ] τατος πὶ Θά }}}. ΑὙΠἸαρΡΒαποῖα Αἰ. αὐἰελομῆες 
9. ὅπλ᾽ ἀπιέναι παλιν οἴκαφε, Σκοπεῖν δ᾽ ὃτι δὴ πορογοώφωμβν ἐν τοῖς 
πινακίοις, Ἰπτογρτας αἷς οἵδε τα ἤατίιπι ἀπὸ ΤῊ φυλετῆμ, ΟἿ τινες 
ππρογφρίφεσι «ξὺ ςρατευσίμοις ὃν πίνακι. ΤΙρογρρφεινγς οπηπιιης οἰξ 
γογθιμτι (ςέϊρταγα ὃς ριέξατα, Προγράφω, ρτοίςτιθο.14 εἰ 5 
ἔπ ταῦ ο}]α Ρα δ] οὲ ργοροηο. Αροίτο τι ἴῃ ςρ το]. 4 Οαίατ, σα 
Ρίτε τοττῖο 5 δις κατ᾿ ὀφϑαλιμοιὶ Τ᾿ ἡσούς Χριστὸς «σροεγρφφη. 1ά εἰν, 

ἀυΐθιις οὐ οσιιΐο5 γείας ἴῃ Ῥτοργάνητηατο ργοροῆτει ἔιογαῖ. 
Οιο( ὅς [ματἰπὸ ρτοίοσγίδετγε νὰ νογθὸ ἀϊοίταγ: 0 οεῖαπη γο- 
δὲ νπις5 οἹἘ νοτιιβ Ἰητογρσ, ν]4ς Πεόγθραμμα. ἴῃ γξοεητιὶ νογποπ 
εἰτρργῖτις ἔμεγατ ἀεριξξι5. [πάς προγράφειν » Γοτί ρτιτα οἀϊέτιιπν, 
Ῥτοροπεῖο, επιοίς, Βιι ρτοίσγίδεγς ἐχρ. ἀςοίαγδης ιϊά πξ 
προξελόύειν πρόγραμμα. ᾿ 

Προγυμναξζω, 4. ργαεχειςοο, Αςο Πποϊάπινπάε Προγυμναςὶςγαριᾷ 
ΡΙδι. ὃς Χεη, 

Τιρογυμνάσματα, τεὶ .4. ῬτςΟΧοτΟϊτάτίο 65, Ρεὶπὶς Ἐχοτοϊξατίοποβ; 
Οὐυΐητ,].2...4. 

{προδαίωϑαι, πρὸ μαϑεῖν. αὐβοδειεὶ γα ρόμοιϑ' ἂν 5, Ῥγςποίςεης » ργαίς οΠ89 
Ηοπι.Οά. 

Τίροδεινείζω, μ. εἴσω, Δῃτὸ ἔσεποτο. Γιοΐδημ15, προ δανείσας τι ἀσόνλωνὲ 
τί χάριν. ὁσὶ εἰς γβύεσιν πιὸ πογᾷ «γροδιανει εὶς χρόνίΘ. γ τ ορετί 

ἑοηῃῆοίεπάο οἰιπὶ ἰασοτο το πυρὰς ᾿πιροπίμπι » ῬΙατάγοθιις ἐπ 
Ρεγίςὶς. 

προϑέφαεν, Η εἰν εἶν, ἀσρομεμία ϑηκεν. 
Προ δείδω, ρτῖοτ πηοτιο. ποτε πὶ ΡΓΕ 

5οΡΒι ΧΡ. ἔμφοζθ', 
Προ δείἐλιΘυ:απτεπιϑτι ἀϊδηυο Τ ες 1άγ].31: 

ἴππιο : νῃὰς προδείσα ἀρ ἃ 



ΦΣ 6 Π Ρ 

τιροδείκυυμ τς σλοτγονρτφτο πο, ΟΧΡΊ ΓΟ. φρο εἰκγύγαι, ἁςπιοι- 

ἤγανς. ᾿ 
πιο: δοικιύω, ἴτε ἀσνρτα σου ργς πο το, ροττοπήο. 
πιροδείκανς ἰάοηι οἵα ν ἐδετα 41} διειμηλι στῆ ορίπιιε δεικηλέκτας. δ1- 

(χεῖο αὶ ἐῃ τῆςατγο Ροτίομαϑ Ῥόριυιο οἰϊοηάϊτ δριιὰ δυϊάαπης 
ἔχορε γὸ μίμοις κὴ τοῖφ δείκ ταῖς ἀν καισύλε πᾶσι τοῖς ϑαωυματοποιοῖςς 

χιροδιειμαίνω, ρτῷ ἔπ πιὸ πιςτιλτη. 
Τρρδ εἰπσνέωγαμτὰ ζηο. 

πιροδείσας, εἰ κφοξίθ-» 50ΡῈ, 

πιρρδέκταρ, δ, ρτς ς5, εγ ἀοῖ, 
πτιρρϑέξοντες[ουϊ οὶ ρτὸ ὡρρδείξαντες Ης γ οὮ, 
πρρδεύω,χητὲ τυλάς[αςῖο, 4. ρεςπιδάοξαςίο. 
Τιρέδηλυν, με γοοὨ τΑτο ατιιπη αἰ: Πρ. οί, 
πρόδυλθ., ἐγ ,πλδ ἔς τιι5, θοῷ τὲς πιΔ αἱ ἔς ταγῖ 15. Ὀ[διῖτ αρόδηλ 

7 κακία Ναζη ΟΥαῖ. αἷοὲ τὸ βαπῖ. 
Τιροδηλύο,ρτοάο, Πρ οϊῆςο. ρεϑιποπίξτο. ' ; 
τιροδιίχως, ρετ ρους, ΟΙεοιποίος πρτὸ [ξοιιπάο . τούπυ τροδύλας 

ἀδιω ΐτου ὄντος. Αἰ᾿χαα πο ἀεςοτὸιαῇρ αἴτουδορ ἢ. ϑ'ἁνεῖν τρϑ- 

δήχως ἡ λαμανριῶς κὶ αἰδῥείως. 
Ττρφδιαβϑηω. ἀητὸ σα] Π ΠΟ τ. 
τιρρδταγινεσκωγρταποίςο, σοι βάοτοΣ Τ ππογά. 
ττρρ διαγωγὴ γα αιιαν ἀιέξαις ἰοπΡ ΟτΡΙατ. Ἷ 
ΠΙορδὲα τεσ. απτοσςάοησ ἀπ ρ οἴτίο ορυ Πλῖπα δῆτ το. 
τιρρδιασπίκα δα!» ἀριι Τοἰδρ ναι ἀς Αἰεὶ ααϊταςριφηπποίατο,ρες- 

πλοηοῖς. 
ΤΙρ9 δεατησις, ργας ρα  Ατίο 
Τπιρφδισνοέω ρταϊάςο. 
ΤΙρρδιαγοῦ μα!» τάξη. , 

τροδιασύρω,ρτίοτ τγαάπιςο δζ σάτρο. ΑὙἸ ΠΝ Πς,3.υὗςορον 2 Ὡοὺς τα- 
γαν τία ἀποινταῖν λύοντα κὶ αι ρφδιασύροντα Η εἴν Οἢ. νογὸ τροδιασυράς 

ἜΧρ. αὔδῳδας τας σαυϑύκαρ, αΣάετα τγαπίστοι{πι5. 
ΤΙρούυα τ ταῖφ, ΡΥ ἴτ15 ΟῚ ὈΥΟΥΡΎῖι8 ΡῈΓ στ δγιμτι πύλῃ ΠΏΪΕτΟ 5 ίξαι 1τη- 

ςοτηϊςσιΐο Ριραυγρο:νιάς ἔμ. ἰὼ Σποκριθώΐω. 
ΤΙροδιαφϑ'αρῇ. ΟἸΣΟ τ ΟτῊΓ Ῥτίιι5. 
ΤΙροδιαχςΐω ἃ χτὸ Ροτιη σο. 
Τιροδιαχωρέω, ὦ ρτῖοτ ἀἰ ἤπάςουνρτίου πη δἷρ ἁπλιοῖτῖα Αἰ σταῖς [ερα- 

τουρτίον ἀπ] οοῖο ατς Ατίϊζοτοῖςς αὶ ποτοτῖς. τοι οἷς αὖ ἐγκεκλιν 
κότες ὥσι,κὶ προδυακεχωριυκότες 4 101}5 στ πιῖπα ἰασι]ογιιῃτ.» ὃς ἃ 
φιῖθιις ἴ ἀπ Ποοἰανίις ρτίογος φαΐ ἀπτς ςομμιπεϊὶ εἤςωας δί 
ιηϊοὶ. 

ΤΊ υρδιδος κομω,Ἰάς τι αιιο ᾧ προ ιδάσκω, ΑὙἸΠ 1 ῬΙα το, ὁ 
μα πρε διδα :ατονπιδ δητὸ 40 σμεγαγ. 

Ττροδυδεύσεω, μ ἄξω α΄. χανα.Ρν αἰάοςοςο. Α ξ1ι, 
Τιροδίδιωμι με. ἀσωγα,οκαν Ῥτοάο, πὶ ργοάϊτοτ, Ῥτοάιτίοποπη πιο- 

Ποῦ. καταλείασω ἐοογονης σ  μο. [π4ς προδιδόναι τἰωὶ δίκιο, ἡ τί 
»ατημθάν τα; υατὶςατὶ, καδυφίεῶτη. ὁ ϑελοχακ εἶν γττοστεῦν ταλοι γϑι- 

μευπροίεαωι τίοὶ δύ κίων, ατρο διδόναι ταὶ ἐλ πιδαςγ ΑΥἸΣΟραη, ΕΔ] Ποτα 
{ρεπα, ἐγ επρατὶ ἔρε: ὅς Ὡροδιδόναι πὸ κα ϑ'ήκονται Τυςϊαπο,ο οι, 
ἀεϊοτοτο,οῆριο ἀεεῖς. δαρε ἀϊοίτιις ὅς ρτὸ ἀοίοτγοις. ἀοῇι- 
τιιονο ἔιο αι χ το. αβενταγ ἃς ρτο ρέτοις οχ Πεπιο μη. δί 
ῬΙατοῖ Ροεῖο ε Ττοπὶ πουτγα! τεγ ρτὸ ἀεῆςοτε ἀρὰ Ηοτοάο- 
τασι ἐπ ΡΟΪΥῪ αἰ Ὡἱ προροευῦαι τοὶ ῥίεϑ ρα 1 ποτα μὴ ἐνίων. Ῥτο δΔητὰ 
ἀο αεοϊρίτις ἀρινά Αὐπτοτοὶ πὶ ἴδοι άο ΘΕ ςοΠοΟΠΊ. προδεδὸ- 
μδϑίω πρίμίυνον συτα; χίμιν δωρεύμ αὐτοῖς δὙ δυνά). στατὶς ὃς ἄσπὸ ἄάγο 
αιιο δῖ ἐρ[ς τι τινι πιςηδιαπι {Προ μμῃ ἀάτιι) εἴϊετ. 

Ττροδτελθ ων. α1}] Ριφτογίιε, 

ΤΙροδυεξελ ϑην τες ΡΎἰΠ15 Ρογτγδη(οιιητες. 
ΤΙροδιεργάζομαι, ΡγΆΣΡάΤΟ δέ θ᾽ ςράτου. γηάο προδεειργασ μῆϑΘ.. Ῥτω-, 
Ράτγατας. Ασ ξντο, τ] δνα δέ τρυδεειργάστεδλιι τοῖς αἰτῶσι ἃ ἀἰκρα- 
πῇ ψυχίω «πεὲς τὸ καλῳ χαίρειν. 

Ττροδιερειωνὦμϑυοι, δι. Ρτα ογαταητοδ. 
Τιροδεέςη, {1 Πιίοτε ἰᾶται σοερογατ ἃ προδεΐςτ μας 
ΤΙιρο δε, κρινεῖ ατιτο αἰ Γςολποννο] ἀπσατῖο, νῖάς Διδυκρενώ, 
ΤΙρφδευνγέο μαι. ῬΓ1Η5 ΟΧΡΟΠΟΟΡΊΦΠατγΟ Τ ογθηῖ. 
ΤΠροδενίγησες. π ΡΥς Παγγατῖο 1 ατροχοτώστασις, ΕΠ ΥΠΛΟΘ. 
Τίροδεκοισία, ρτς {σατῖο ἴοι ρτς μά οίιαι ιιοά οἴτας ΡΟΠΠΧ εχ 

Απεὶρ οπο,ίτοιπι πηροδικῳσία( παῖς 5114.) Ἰσοθάτιιν αιαῖπι 1) 
αυὶ «ααϊς τοὶ βοθδας μι Ρυγτάηςο τγὲς διοη[ες ἀρεῦαης δπτο 
τι σῖτα αι διις ντγίη σις αὐ σαι ητα, ΡτΓΟ ου θαμτατ, 

ΤΙρο δ κέῳ οτος ΡγΟΟΙ ΓΟ ἐπετς οπένω, ΕΓ ον ΟΝ. 
ΤΙρηδικέα 10 ἀτι15 σμΓΔτΙ ἢ 15 ΠΊΉΠΠΠ15. 
τιρόδικος, ὦ, ὁ, ἀο[οηἰοτ σι γορθο,, ρατγοπιις : σατᾶτου τρὶς ἀριά 

Τιαροάςπιοηίοσοἴτουη ταγοῦ συτατου Χ οὐ. δυϊ4. εἰξ ἐτίαπ ἀτδὶ 
τεῦ οχ Ατιπορῃ.. ἘΠ᾿ ἴτεπὶ ργορτίθτη ΡΠΙ οί ΟΡ], φιὶ ἐς Ηστ- 
οὐἰς (οτῖρῆτ ργαιοϊατυνι οριδοντ εξ ρα Οἱσεγοόποπι ἰ ΟΕ. 
Πεῖϊς. Ὶ 

ἘΠρυδιόρθωσις Κν προκοιτασκδυη, Ῥγςοεάεπς σογτγοξείο,ντ ἰπτεγρτοῖα- 
[σὺν Ἀοιμ. Αια. Ἡςς Βριγαίντ τάςτη αἰτ) ν ὶ αἰϊαι!ά ποςοί- 

(τί τι ἀϊλιι ὃς ἰπίπαιια. αὐ! οπτίδιις 9 ἀις οἀϊοίμαν ἀιξξαγὶ 
Πιπλις, ΡγςτπιιΠἰτ. σροϑεραπεία ΕτίΑ ΠῚ (οἴ τΕΓ. 

ΣΙροδεδλίξειν, μια ἢ] ρὲςοΟ]ατο,αητὸ ςοἸατο. Πϊοίσοτι ἀο5 Πργο ρεῖ- 
πιουςαρῖτο 94. δεῖ οὖν τοι ππροδιύλίζειν πᾶσαν ῥντίνίων τιύκοντας, γα τ 

νετοπηα ᾿χιατα ργφοο!οτοτ » ὺ συ ςητα [ον ἀῤίαιις [δρα- 

Ῥεῖ ἀϊςταπ,. 

"δὶ 
ἑερειὶ ἀυτεῖ 

1πὴνΡ 
ΤΟΠΔΓΙ͂Γ, ᾿ 

Προ διομολογέομκαιῬΥΪΠ5 ραοὶ ἴσον ἤἥμις 
Προδϑωξιςον τὰ, ππροΐωξις ἱπέγα. ν 
Προδοχφίζω, μ. ἰσωγαν αι κα: ἴη Πα] οτ, Οὐ εγιιο., αἴρρτ 

[γολῖτις. ᾿ 

ῬΓΐτΙ5 50 ΠΙΙΘΠΪΟ οἵαπ Δἴ τς 

μραῦ, ἐγεγάα 
" 

ΤΙροδοκεῖται, ὈτἾι15 ἀςσογηἰτιιγιν Π4ς πτροδὲ δυκτο 7 ῬΓΪΠ5 γοΐ δηὶ ̓  
οτοτιπὶ ἔπογατ, Α [ 

Πρυδοκὴ ἤ ς557}. [οστια ἸγΠ ΔἸ τι πη ἱ οοτις ̓ η 4115 ἄρτι »δνῦ 
ἔζλατιιν βετς Πιθίς 4 δεγιῖο. ἢ 

ΤΙροδομέομαι»απτὸ σοπ τα οτορις ἔστιν, ἐὺ ' 
Πρό δομον, 65 τὸ, ὃς ΤΙρύδομος.85 ν ΕΠ. πΠ 9. κ' τρὴ τῷ οἴκου στοαὶ οἱ 

φοῦν Ηεἰν οἰν.στροσ'ας, Ο ἀν, ξ ἐνὶ προδόμῳ δἶ " μῆμεν δὶ ε 
πιϊοθαηῖ ρεγοστῖηΐ, Τ4οπὶ Οὐ. 6, δὖρε 3 τυλέμσχον 
ἀγλαὸν ιὸν Ἑ ὑ δοντ᾽ ἐν προδόμῳ μβυελοίς . 14 εἴτ, τοῦ προσ 
μουςἐν τῇ αὔρα σταίδε, ΠΥ] ἀν τητ15 ἐν τῷ ασ οὶ τῷ ϑαιλαίμου, ἰὰᾷ 
Πιδι]ο τα διαὶ ἴξιν ἀοση5 πτρόδομος πυρῆὴγἱη Ἐρὶρ. δι} 
οἰζφυ πᾶς ας, 

Προιοσία ας, δ ρτΟ ἀ᾽τῖο. τοζο μ᾽ ἐμιαειρίαν κἡ προδοσίαν πὸ 
νεῖ μοί τωμον ἡ αὐ τιπτέλων ἐμψυχίαγδζςο. ΟἸΓΥ [Ὁ {Ἐοιπιι15. εἰδὶσ 
χϑο τά εἴς, (λστττατίοσιιπι ραεγίτῖαπι αταα 1 ργοάοπάο, 
φαἸ Πα ἰτατεπα ἰςροπιιπιογο ἐγαγάτιιν μοίείτιπι Πάπα, τοῦ 
Ἐταίμαι!5. ᾿ ] 

Προδοσίκομπος 5 ῬΡΥΟΠΊΠ ΤΑ (α ΔΙ Β1Π1 ἔαοϊοης., Βάεὶ ἀςίδττοσ 
Ρτοπ ἴα πα ργοάϊτ, αι ἔτι γα δ( τὰ γαπιιπὶ ἀπ χα ά ρτοι 
τίσ δά, Ἧ 

Προύότης. 6) δζ 
Προδοτικὸς, ζ. ὃς ργΟ Ἰτοτοργοἀϊτοτίι59υ αι μαροη5 ργούςπι 
Προδοτικ ἧς. .ΡτΟαἸτοΥ ΡΟ] οἱ ΡΙδις. ὴ 
Τροσδύτις. το Ἰτγῖχ, ἘΠΓΙ4. 
Πρόῤδοτος, ε,ὐ ρτοάίτι8. 
Προδραμού μβυΘ- ρα ον ίιτι5. ΝΜ 42.1π Οτατ, ᾿ 
Τῖορ δδομεὶς, ἡ) ργοἠτοτη 5) χν “τ ι15 ὃς ἀπη δι ατῖο πυΡςτῆγαν 
Πρφύβομος, κα, δ Ῥ το ἀγοπγ}15 δέ ρῥγαοιτίον Οἰσεγοη! ὅς ΘΧΟῚ 

πα! λγιας Ἡογοάοτι. πρρόδομοι καρποὶ, ρταςοςο5 ἔγαξειιβ᾽. 

γην8. 
{0 ἰα! 
ΩΝ 
ὰ ᾿ 

γΠ{0Π 

ΤΩΝ 
ΜΟΙ 

ΤΊ 

ὙΩΣ 
ἌΝ 

οορῖτε ργῖπιο ὙΠεορθγαίτας ἀς Οαις ρίαπτατ. ἕω 
μώ ετίαπι ἀϊσιηταν σι ΡΓξοΟςο5 5. 41:15. ῬΓ ΤΆ ΓΗΔ: πον 
πιο] τις »Θαζα ργασοαιο5 ἀϊχίτ. Ατἰλα παριβ {ἰδ γο τουτῖ αμην! 
Ὁ. προδρόμων χαλυ μῆῤων συΐκων αὐτὸς Θεόφραστος ἐν τείτῃ φὺυ ᾿ Ἢ 

ὙΠ τιὰν ἕτως, Τῇ συκὰ ὅταν οὴρ ὄηηγβύντω μαλακὸς γ γρος νὰ ξερὰ 
καλέσατο πἰωὴ βχείςησιν, ὅϑεν κ᾽ πρῤδρομοι. 1 αυῖίι5 ποτα, 
αἱ κοίρτημα ΑτΠοηαῖ: απ ας οἴτατ εχ Τ ἈςοΟρΡ γαῖ Ο]ι 
δαηταγ στο αιΐητο ἀφ (διΠΠ5 ραθταγ. σαρῖτο ρτίηιον, 
οτίατι πδιιπτ Ρ]Τη1ιι5 Πἰδτο 19. σαρῖτε 26. υδὶ Εἰς ὃς 
(ες μάθοτ, χια5 Ατμθηῖβ ργοάτοπιοϑβ γοσδητ. ρέδρομοι α ς 
ἀἰσαηταγ γοπτὶ Ετεῆς, αι 8, βοτπιὰ ἀΐεις ἤλειι ργροῦγ 
ἀτηις αητοσοάδητϊ οχοττιπ ΟδηϊςἝα: [γ ἀοτῖσ. Ἱπάς ἀραά 
δἴπιτι [το 18.ςαρῖτο 18, Ῥγοάτοπι θδτης Ετοίπατιμη. ἢ 
Ῥίμπι Πῦτο (δοσπάο, σ4Ρ.47. ΟΠ πππε}, ἘΠ} το τ. ςαρῖτο 2. 
Ἰΐπια στο κυ. σαρίτς 1ζ. Οαζὰ γοχαῖ ρτςιΐος [δὰ [πο 
Ἰςεπτίου : Ες Ῥγοάγοσμιις ἔστη τὶπι ΟἸσεγοηῖς ἔσσιῖο οἷ 
ἄοπατιι εἴ. Τηρϑόδομον οἶνον, ε τα πὶ γοσαῖ ΑΥΠοπςιΙ5 
πον,νἰάς Τη ἔτ, εἰς αυτοπὶ πρόδρομος οἶνΘ- » γίπιπι ιοα 
ποπάπηπι οαἰςατίς ἔνα ἤροπτε ἀςῆμτ, ἢ 

προδιωμοίτιον,α, τὸ ν ΕἰἘἸ Βα αι πλ» Πα τ ἴδει σαῖς. 
Πρϑεγείρω, ΖιαΠ ρτςεχοῖτο, προεγείρονται γεκροὶ;πιοττι! δητὸ τοί] 

ἼΠΝ: 
δγῖν 

νμο 

ΠΣ 
ΤΣ 

ἼΩΝ 
εὐαὶ 

ἐνη}.. 
᾿ ὡμ 

Ν,αχιΐη Οὐδ. " Ὑγχὺ 
Προ:γκαϊ τυ ητς πος, Η εἰν ο.πράπάρχέν. ΕἾ 
Προεϊερατεύομιι) 4 σοπτἰποητῖαπν ἀν πιοτοπῖς αἴδις ἕλοῖο Βαῇ,. 
Ππρῥεγμαφἰάςμη αιοά ἔχασα ἤγπιαπι ργοροίταπι;ς ἐσιγ μα) δια 
Προέγνω.ν Ἰὰς Προγινασκω, 
Προεσϑοοκ τος ρτίτ15 σοηἐετατιιπι ἤει ἀσογοταπι ἔιαγαζ, 
Προς δεθεὶς» 4. ΡΥ οἢτατι5οὰ προύδα,ρτςοάο, Ἵ 
Προς δρδίω,ρτς πίςο, κοτο παρ γαταπι : Οοηῖτ προς δρόλοντες πὰ 

δὸς, ραττὶς ρῬγοζογοβ. ἡ 
ὙΓρϑεδοανρείταιιτι (Π ς ΕΠ τι, ὁ πρώτη κοιϑέόρα, το 4 ὃς πραῖτι 

λον ἀἰσοθατιιγ ἴῃ ἔοτο,τεῖῖς ΡοΪ πςο. ΑἸΒῚ τς παθεῖν πρῶτ 
ξύλον," προεδρία. μάλισα υϑὸ δικαςων ἐφ᾽ ὧν ἡ ὃ πρώτον καϑίζο 

Προτύζα ρον νοςατῖς Ἐρίογατοβ»ῖν α]ρὸ ῥγέβάεπε. ᾿ 

Προς ἐδία ας ἡ, ρτΓΙ ΠγᾺ [δ ς5»4.ρτς Πάσητία, αροτίμησες τροχοί ϑησιο, 
πηὰ Πιδίς 112, Ηογοάοτιις ἐς τερίδιις δράττασι. κα ἐὺ τοῖς αὐ 
πᾶσι προς δρίς τ-ἰξαιρέτοις, βὲ [οἰῖα. ἴῃ ογατιἀ ἔ 1 ἰοσατ. ἃ 
«προς δίας. καὶ ὃ στεφ «ἥες καὶ ταὶ ἐν πιρυταγείῳ σετήσεις δίδοτε, 
Ἰπρῴεδιρα, 

ΤΙοϑεδοίθο, ρ τας ρα, ρας [Ὁ]. Ὁ Ὁ} Ππ 65. στ ρόο ὅροι, Πιο Οἱ δέχου, ἀςοοηι 
ἀἰςεβαητατοπαῃ ρτσΠάςς.» πιαρὶγατι5 4] 44πι Ῥτίπΐ, ἣν 
{011}, αυδι5 σςτοῦῖ Οπλη 5 (οἀδηάὶ Ιοεο σοάεθαπε: δὲ 
Ρζέπος ἀϊες ἐππρεγασαπτ, Βαόςιις ἰα Απποταζ, ὃς ΑΞ οδέπι 
κτησιφ να δυ, σα πῖ αιιτοην ΑΤΒ ας ἀσςο πη «τρϑεόροι) ἡ ΠαΙα } 
τὰ Διιτθη» πρυῖῇ«ἥεις, 

Προεέργως γο ϊ ο ον ετίηοο. ΑΘ, Αςου, 
Προέηκε, οτος παϊ Ππτροπιῆτ 4. ξ καὶ τι ἔπος στροένκε,ϑζο,, ἀρακεγοόοτ, 

σε:ίτὸρ' σὰ «σροΐημε, Ξ 

Προεθίζω; μι ΐσω αν, χα ρτῖα5 αΠαςξαςΐο, ΑΘ, Αςοιν, 



ἤρα {Π Ῥ ; 
“" " ἐν ᾿ 

πρροιδέω, ρτ οΟσποίςο:ςορποῖσο αητοςιαῖῃ ἔατ, 
οηϊςέξοτα ργαίσητῖον Αὐἡ τ ἰὴ Κὶ ἢςτ, 

ἱτρεϊορίτιν 46 ΤΙρφαρέομαι. 
φιιὶ απτὶο  ρααίτ, 
οἰεξξιι5 διτηγατη τις ἔμπν. φξρείνταὶ καιροὶ, Οσοαοηος 

"τ΄ » Ιλ} Π{ Παρτ, Ὁ οπιο ἘΠ ἢ, ον ϑευ, ρτοϊ όχι οὗ 
σῶς ἴὰ ἜΡ᾿ΠΟ]15. ῥγῖοι ἰδιις » τοὶ προειιάνα σωθήσεται, Πε- 
ὙΠ 1 τοϊεἰτιιοπτοτ, 

τούς, ργοςςιο, Τοτοιβοτιιβ,πεθεισε πὸ οἴκου. αἵ εἰς τὸ ἔῃ) 
ἃ Πατιιίὰπι τογιιπι ρτοι το ΕΠ] ογο "1. αιητο. ατροηει 
οἷς ἡ τυμιεσόμοις ρτοσφίςυατς ἐἀοοτίάοιυ αὐ εἰδίας ἃς 

τη 6 Απτοηῖμο ΗΠ οΙοραθα!ο. ρυοστοάιοτιργοβείίςοτ, 
ΐ ἣν εὐσω, ρτορτοαϊ ν]τουΐες: νἸς προζέγαι, [τ οΥίοτ, 

ν. Δ Ρ}.ἴπ ἤῃ. εἰ 9 γῆς τε χἡ ὕδατος εἷπαν δ᾽ γίνέωι τορέφσι,ῖ Πα 

ἐνητα Βι1 4. Ἀΐης ρᾶττ, «προϊὼν ργοάῖςσ. Ε] ον ου, προϊὸν αὶ φο- 
( οἱ προΐοντες ἀευτῴ, 151 4,ητοαιη δ! Ομ σ,νὶ νοττῖς ΡΟ]. 
Ὡβ.ν 14. ἴῃ προιὼν, 

γἴττετα δα περ ἰσογοὰ προΐμα ἘΤοτοάος, - 
οι ΤΙρρειπειν εἰς πιιποιατογοάϊσοτο, ρυσορεγο. πρρο- 
αἷνας, εἄϊοοτα [Δο 5. Χ ἜΠΟρΪν. προειπεῖν τινὶ πόλφερον, ἴῃ - 
ἰἰυτι οὐ ρίαπν, ἰάοιη. «αροείπον, οἰ χὶ, ὥρεστε, «σροεῖ- 

ἐν ρτα Βπιμὶς ἀἸςπὶ 7 ΡΙ τάτοθιις τὰ ΡιΙ ]ἰοοΐα, Προει- 
ξατυιβ,ρὺς ἰο ΟΠ 5) Ρ ΙΕ 5 ̓ο οι». 
᾿πρωῶρᾳ, 

Ρ΄ου ἱπάπςο, ἴδει ἀπτο ἱπτγοάμςο, Αὐἰξοτοῖος ΡοΙ τίς. 
εἰπηονσαρίτε 7. ΤΠεοάο.ἀς ΕΠ τίθης ὑδενὶ πώποτε παρήκεν 
ἢ τροεισεύγειν ἐδὲ τ δυ τελῶν υὐασκοι δ ἴῃ Γσοπαπν νὴ, [δὰ 
1 Π|. δε δι τ Ἷ 

; πρτίον ἱπρτοῖϊα, κ σρρεισέρ χομαι. 
περ! χ Πς τοῖς οἸΠΠς, Τα πιο ίξ. ἃ προΐεμαι, , 
πέμπω ἰῃτΓΟὨλἶττο Δητὸ, ν εἶ ἀσσεγίο απὸ, τοῖν τα σπα ΡοΠῚ 
ἃζ σοτηίτατιι ἱπάτσο. οἴη. προεισ πέμπεται ὃ, ὁ ΝΑ 
“ δὴ. κὶ πλοκάμοις καθει ἄρ. Βα ά. 

ὦ Ῥτίοτ ἰηοῖάο : νπάς ρατεϊεῖρ. τροεισπεπθωκότες οἀ 
(Ρ.πρρεισελ ϑύντες, 

(ει Ργξοι τ. οπΊ οἴ ςη. Οεπίτιι. προειστήκεισαν πῆς μετει- 
ΡΓαΟΙραΐ Διτμοτγος οχείσογιης πηπτατιοηῖβ : ΤΒιοΥ- 

ΡΤΔΠ5 ΟΠΉΙττΟ 9 φητο οἰϊοῖο. 
μμϑα,Ρτ τς ἐἀετο»τγδη τ σοηάϊ ροτοῆάτοηι ἔλσοτο, 

Θορτῖμις χροποηβ. 
ΠΡ ΟΕ τ σεκϑέοντες, ρυςΟιτγοητο 5. 
ἐϊβα σεςγεως ἡ, Ἡοττη. οἱς ργοροίτίο,αἰτ ἐη ἱπι:τὸ ἐν αὑχὴ τι λέγοιν 
Ἱ ΠΡ χεφαλιώων οὶ ὧν τις μέγλᾳ καὶ τα σε δυαὶζειν, κν σε δούσης ν,οἱ τεχγμκοὶ κα 
ΤΠ δρούκϑεσιν, ΑἸ115 εἰξ,απτεςοάθης οχροίτιο 5 ἑωύᾳ σις 5 ]ιιαῇ 
εἰν [νὰ Ἔ ΧΡΟΠΕΪΟ 5 ΠΙΝ1ΠῚ} ῬΓίτις ἀἸοῖπιις αΪ4 Ποτὶ οροτγγμοττ, 
Πάπα ἰηάς α! ἔλιπε ἤτ, εἴπει}. το 9.ταρ.2. Πϊοίτιιν ὃ προ- 
ΠΝ σκϑυυ, ᾿ 
μον ἡ βέω, ΓΟ ΠΙ ον εἶ Δητο ργοΠ]ίο, γπεῖ, 
γἱς [αὐ “,ἀηῖς οΧχροττοναξοτο. 
ἐλύο νεπροιιῦ ἢ τόπον, Ο οι ΠῚ ΡΎτ15 αἶτγο ρου σατο, ἱοἰςουα, 
πο ααϊητονςαρίτε Γποιη 40. προεκνίτοῦσας, 11 ΑἶτΓΟ ῬΎΙΠ5 Ρετ- 

αἰτοιάοτη ὈΙοἕ]..4.ς4.:28.απροεκνιτρωϑεὶςο πῖττο δητὸ Ῥβετγέγ- 
᾿ἰϑοϊά ἐπι Ϊ.2.6.152. 
ἱμπαςΡτατηΐττο. 

ἰ θεκπιν δι. Ῥγᾶτο ΟἹ ΟΣ ΡΎΙ115 οΡΊυο Βιιά.οχ Διίοη, Π15, πσρονπανον σ᾽ 
οἷς ἀκ ὡσαὸρ ἡ μεῖς πῶτο γδ «τροεκπιεῖν ἐἶστιν εἰλλοὶ μέσον ἃ σιεύφον, 

πῆειν. Ῥτῖμς5 Οχοιάογθ. λαλίαὶ ΚὉ φήμη πρροεκπεσοοῖστε 9 (ΈΓΠΤΟ ὃς 
ἃ δῆτα ἘΠΊ ΘΓ ΘΠ5:ΡΥ15 ΟΠ ράτα2} ]υτ Οαἰ ρα, 
ἡκομαι ΡΥΙΙ5 σοηταθοίσο. 
ϑ μα ΡΓΟΡΟΠΟΣΡΤΟΥ ἰοσο ἘΧρΟ ΠΟ" ΕΟ πιορ. 

«τι κ]ω, ρτῖτ15 Ράττι 40 {ει ἐχοΐι4ο, 
ἀφοβέω, λητὸ τοτγο οϊο, 
χφόξησις. ρτίτις ἐπουἴι5 πτετιισ. ' 

αὐτὰ, δα τιο Ρτοιςποτοαητὸ ἐαυίτοιαπες ἤσπα διοδον Ετῖτα 
ἰοῖτιτ ἐς ἐαι τῖδιιδοντ προεΐγω ἧς ρεαϊτίδιι5. ; 

σις φὰς. ἡ τ οφοσὸς, 12» ΡΓΟΡτοίτι5, ὅθέδοσις, το Γς ξτι5,Βι14π 
Ροῖ. 

δνσομα!ρτςςεἄαπι. Ἰκο 
ἔλυϑε, Ῥτοςείπε, ργοάιϊς . βεγιοηῖς » ϑοπιο ]ισπ. ὐπὸ τῇ 
ῥχομα. 
Ργοςεάς. ΣΝ 

ἣν. Ῥτοάίγονπαίοι Γαιοΐδηι15. ἐμ μέσων προελθὼν .. ΕΧ τπεάζτῖς 

ΘΠΞ,Ρτορτοίἤι5. προελθὼν εἰς ἰγοεῖν 5 ̓π ἔοτιισα Ῥιοε ς 18. 
δελθὼν τρεαιλίοις ὁπλίτας.» οἰμτὰ {τις ἀγπάτοτγιῖπι τιλιδὺ5 

Ορτο 15. 1πτιπ ΡΟΡ]. 
ὑομα!, Εἰ σου ν ΟἹ ο.ςοπῇἤίτυτιπι παῦεο. 
Θ΄.501 ἐχροῆτιι5»αρτίοιι5οτεὺ ἑλης ) ΕτΥ πιοἷορ,. ἰερεπάιιπι 

ἡ}, 
απ 

πίζω, λητὲ ἤρετο. ἡ : 
ὑτρόω, ΑἸΗς δ 5. ρρελυτροί γο πίω) [λυ 77.». 1 πά4ιξξα αιιαΦαη] 
[χὰ ἀτς ορετοιι!ο ρτςιπυπῖτο ΠἰπρυαπΊ,ης ἃ σα" 415 ἔοτοι}15 

μι ιγάτιιτ. Το σῖτατ Προσελυτέσυως 
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Πρρεμβώηα, ρ τις ἐπιυιδάουπρρεμζόνω ἐς τίυὶ γίυ), ΟΠτηο ἴῃ τοτγαπι» 

'ν ἱπηρίηρο. ἣ 

Περεμ(ολὶ γίδος ν᾽ σητιπν αυοάάαπι ἐπηΐποης δὰ ῬΓΟΥΩΠῚ παι 5.) 
οὐ τοῦτγινσι ἀΕ Πρ τιτ,αιιο ᾿πηροῖίαι ἔποίιηε ἰη Βοιίιπν οἰ οἷς 
{850 ΡΟ] χ. , 

Τροΐμζολον, Β) το» οΓη, ἰκρύςομον πες τῇ προιόγᾳ ὃ γηδε δι, 

Προέμν. Γ)οτὶ οὐ ΡτῸ «τ εἰναι ἃ ΓΠἸοπχᾶτο κεροΐνμι, 
Προέ μῆν(Θ..ἀοἰογοις,ἀοίςιτοτ, 4] ἀϊτηΐῃε : ργοάςξης 5 πορίϊροποὶ 

φρο υῦυθ΄ οὖν ἀνπνίλογισ μοιὲ, ἃ [γο σοηῇ το ἐς οἰ οι5, ὈἸατατοῖ. 
ἴη) ἘΔ 1Ο, πρού μήν. τεὶ πατρῴα, 14 οἵδ. φαΐ ρεοἱ εἰς ἃς φομἤμια- 
Ρἤτ, Δὲ [0] πτροξμῆν Ὁ. εἴ} προδδτας ἀπελϑεῖν αἱ ργοάίτοτας ἂὉ- 
ἴτε «ἰπνΠτ, ΡΙατάτολιις ἴῃ Ῥι ]1ς. φίλον προέμῃνθ. δε αῤγύρκον, 
41 Ῥοσιῖας ατατία ῬΓΟά ἀΤτ ἀπηίονιπι, οἰοςῖτ, ἀαυνηαιῖς, Τάς πὶ 
ῬΙΘταγο μι ἴῃ ὙΒοΣΊΙ ΠΕ, πσροεμένοις αἰαλαβ εἴν ἀϑίωαοις σάλαμῖ- 
να» ΑΛ ΒΟΉ οπίθυς δα Ἰ ΑἸ ἢ 6 ΠῚ 4118} ἀπ ΓὈγαης τοσρογαπάδῃι 
ΡῬογΠΉ  Πο Ἰάςην ἢπ Ρυδ] ΟἹ, πτροέωῆναι πουρϑενίαν,ιῖς ν᾽ ἰηΐτας 
τοῦ ργοαί θυ ητο 14 οἰ τη ΓὈγιιητ, ἰάς πη ἰη πα. 

ΤΊροεμιπί πῇ αὐτὸ ἰποϊ ἀο ας δηῖς Οσοπτγοχίξιι οὔτις ἤος ΡΙατ. 
Προεναρχομα ἀητὸ ἱποΙ ΡΟ. Ῥαυ ες ἰοσιη4. δά Οοτίατπιςαρῖτς ὁ“ 

ξϊατιο, ἵνα καϑιὼς το ρρενήρξατο, ὅτω κὸ δθητελέσγγντ ἤςιις ἀττο ςα:ρῖτν 
ττα οτίδαι αϑίο! ας, 

Πρϑενέγκριδγτι γα ἔογτο. 
Περενεγκών, 111 ργΟρο [εῖτ, 20} Αἰ Πο σαι τ ρρβαλάνγ, 
Πρρενέχείϑει! πολλοῖς αἱ μαρτή μασι, λυ τἰ5 ροσοατίς ἐπι εἶτ, σαρ.8,]; 

2 ΜΔομαῦ. 
ΤΙροενίαμίο χε Ρ τ τα] το ρτ Δ χίτ, ἴῃ Ἐρὶρ.- 
Πρρέννεπον ρα ἀἰχὶ. ΡΟοτῖςιιΠ1. Ἷ 
Πρρενοίκησις τον Πα ίτατιο, 
ΤΙ ρρενώπτα, [ἢ ΘουΓΡοξξι!, οογάιτι, ἔμστρφοϑιεν,αητο οσιΐος, Ηείγοἰὶ 
Προρξάγας ρον οψισοςφργοάηςο, 
Πρρεξαΐοσοντες, ΡΥ ΓΟΤΕΚ ᾿ΓΓΠΘηΓοϑν 
Πρρεξανα αἰ, ρτὴ115 ΟΧΉΓΟΟΠ5. 

Περεξωνέστη τῷ πολέμῳ , ὉΠ] Π Ργδο οι ραυῖτ. ΡΠ αταγοθιις ἴΏ 
Ἀοπιΐο. ᾿ 

Πρρεξόυίσταμιι), ὈΥ118 ΟΧατσο, ΡΤ τάγοθιι5 ἱπ Οριι σα] αἷοὶ ἀοργη 1 
σίας, ἕκ ἐῶν τϑοῖξανίσ τοι όϑτο εδὸ ἀϑέγνα!ος 5 Δ16 ΓΕ ΠΡΙ15 [εἴε οοπι- 

τποιίοτα ἀτάτις ἸαΠιγσογς, 
Τροεξε θρην ρτς τοτάμτη; Π]ογοάοί, 

Προεξειρεσία ας "ἧς [ΙΟΟ 15 1ῃ Πα] »ἴη απο {έδπτ τοπηῖσος » δ απ 6 
οχῖτα τοπιϊρατί ΟΠ ΟΣτ, 

Πρρεξελασω,Δῃτὸ φαμΐτατε. 
Πιροεξετάζω, ρεΓραπίο ργάιι5ο δὲ απτὸ Ἔχατηῖπο. 
Πρρεϊίσταμαι, Ρτῖοτ Θχοίτου πτ οχίγσο ΡΒ]. 
Προεξοδεύω,α τς 4 πι ]Π Οὐρίας Ο, 
Προεξορμαν ΡΓΙΠ5 Ἔερτοάι. Χεπορὶι. 
ΤΙρθε ον τοι τορο γεγογόποι, ΗΠ Οτ}.1}. : ΐ ἕ ἜΣ τ 
Προεορ τι, χαϑαρσις » ἸΝΑΖΑΠΖΘΠΙΙ5.5 ΡΠΓσαιῖΟ ἔς ΠιμΙτατεηὶ ρὲ α:- 

σεάςης προεόρτιθ- ἔυφροσιν,! ς εἴτα Εοίτισι Δητοσο εις, 6 πὶ} 
Οὔάγιής [πέϊτο Ραμα, 

Προεπουναῖ ραῖτ5 [Δτ:4ο. 
Προεπανεσείδθιν αἰδᾳσκ δὴ 1ὰ εἴ 5. ὦ πολεμείκη αἰϑᾳ σιεδυνὶ κεβουαπειλι θη 

Ὑδυον 41 ἀρραάτατας ρα πὶ ἀϑὶτα θατιιτῦ 1.6 {Ὁ ἃ προεασανα- 
σείωςἱ αὩτὸ σοποιγιο νδγαπάο. 

Πρ επηβαλ δύομει, ἸηΠ6115 ργ οι οσ ρον ἐπ ἱππέας Ἰποῖο. 
Προεπιβελδίω,Ἰ πῇ ἀτις Ρταιθιτοιη 4125 Δητὶςῖ ρου Τ Βογά, 
πιροεπίξουξι:,ἱ Γςοτοα εἰς ἀρια Οτςοοβ,ιδηο ἴητοῦ ἀπ0 ποηλξ" 

πὰ γεγατη Ροπἰτιτ]ιιοά δά ἤμοῖι δάτἰςοὶ ἄἀςθεθασ. [ 
Τίρϑεπελογίζομαι, τὸ ἀτσιση Θητὶ5 ΠΟΙ ΠΡΟ. προεπτλογιόθιες σοι Σστο δ εἰξις3 

Ρμιΐουι ἐς πη άο, ἀϊςίτας απ σο  ςξλᾳ ἀεπιοιήξνατο. 
Προεπιπλή πω, μυΐσω,αν.νχογαπεὸ ρεγοι τ ον ρΥςπηοποο: ἃ υδῇ ρτς- 

εαΐτερο πο αἰϊοχυὶ ἀϊξξιπι τας ργδεπππμϊτίοης ᾿ ςοπτῖι5. ἂ- 
φουείἤις ἀϊξξιπι ν᾽ ἀογοτατγο ἀπ ὑπο ά 101} 6 τοι σογοτιτΑ - 

τι οτοῖ. Ε βετουῖς.3. Αἴκος δὶ ὅ)ὲ πείσῃ υἱδρξολῇ τὸ ϑρυγλενῆνογ. Δεῖ 
γ αὐτὸν αὐ τε προεπιπλη εἰν. Οὐ Ἰητ᾽ [ἀπ ΠΌτο Ὡ0Π0. σάρξ το Γ 
το, ὃς Π 4! ἃ ρετιςσι! οπι5 πηχηῆε νυ ἀοπναγ, αι δε απ τεπιδ 

ἀἰῖς ργαπιαπιπάτπι οἰἴο τ τα ἀϊσαπι,δ1 Πσοτ ἀἰςοτον ιοά- 
«πού» Ρεγπιῖτες πλξμὶ ἤς, ὃς ἱη τὰ, Οὐ ἀς το Οταιοιπι οτῖς 11- 
Το οἰ εραηει ΠΠ πιιετι 110 ργαοἐ ρίτην ᾿τα τρβοεπισλον σειν τῊ τῆ 
βολζινηάς Προεπίπλυξις,ἱς ργφ τα Πϊτ0 Οἵα: ΟΡ 

Τροεπίστα μα!» Ῥτς [οἰ οναητο [ΟἹ ον πΊ1 1 ἰά πὶ Ποτιμτι εἴ. προεπες εἰ δθει; 
Ἰᾷτι (οἰ πλ55Χ εη. : 

ΤΙροεσεχέρε ρῶς ρτς ΠΟΥ τοῦ ̓ πια δ ρυΐοτ τοῦ ἀρρτοάϊοτ, γα 
Ἐπ πη σίτατ, ἦ ΣΝ 

ΤΙροεργάζομας ρτῖτις ΈΓΟ, προεέργηστο Ἀ67 εγ1.ἐη πϑορισκόυνς ἐλέγετο,ο- 

τατῖο παδίτα εἴπ άροειργασμῆν Θο, ρΎῖι5 σοἴτι!5. τοὶ προειργασ μῆνα, γε 8 
Ρτλις σοίτα,, ΤΊνογ ἀ. Α : 

Προερδυγάω, διερειυυῶ α Χ Ῥίοτγοινηάς «προερευυητὴς) ΟΧΡΙΟτατοτ ἁριϊᾷ 

ΧοπορΗ. ᾿ Σ 
Τίροερέω,ρτς ΔἸ σον ρτςα πο τῖο στ ροερώς ρτς ἰσατηΡΥς [ΡΤ αι ρτςπααι 

. αἴθ . Αὐλ το Ρἢ τροερέοντες ΘΟ Ἰσοπτος, ΡΥ Ρίεητε8. Ηετοαος: 
ἴῃ ΤΑΙ, σροερέοντα τῇ φρατί, ὡς σ μέρδιθ- σῷ κύρα ἀκους"“α εἰν, τῇ 

χοιποῦ, Προερεῖνἀςπαποίατονϊ πἀϊςοτς 46πὶ Ἡτο ἄοτ πρθερέ ον 
τις πο κομοννπἀϊοοητοβ θα! Ππὶς 



πιρρερύω, μιύσωγπουκρι Δ Ὦο :.Ὰ δξία, Ἀσοαίαται. Οἀγῆ. ὁ, τί) δ᾽ εἰς 
ὅρμον Ὡρϑ ρυθδαν ἐ μι τιον ΕΆπλ χα ῬΟττασι τοῦχι5 Ῥγῶιγαχεγηῖς 

᾿ααρφσείλκυσαν κα ξ9σ ἡ γΑηΡΥ. ν ᾿ ᾿ ᾿; 

πιρρέρχομαιρτφιςπίον ρτςοοἀονρτῖι5 λοςεάο, ἵποςάο, βτορτεάίοι» 
ἐχοιτγο στοά οτ)οτ ρ πὶ ἄποο ἃ, παίζοτρεχοο. γμάς - 
ἐρχεῶίῃ ὁδὸν, σοηῇσετε νλτα. Ῥίατο ᾿ἴδτο ρτίσπο ἀς Ἀεραθ!!- 
ξὰ. ταὶ αὐτῇ πευυϑ'δϑειϑοι οὖσ τιγα ὁδὸν σα ρρεληυλυϑό τωνγα δ Τρ 5 δὰ 
ἀϊτο ταπιιατανἰᾶπὶ αιαπάαιη ἸοηρΑπη Ῥτορτο ΠΠ5.πὐρρῖλϑον αὐ- 
ἐὺφρταυεπογαητ δος, οδρῖτο [ἐχτο, υαηρε!. Μίαγοϊ. εἰς τοσούτον 
ππρρῆλϑον, ὅζο. 44 ταπτατη [πσςο αι Ροτιπεγιητ, Ποογάτας. 
ἀτρρέρ χοῦν τῆς οἰκίας, ἀδιπο ργοάϊγε » σα! οπιιβ8 δὰ Οἰδιςοη. 
110τὸ 2. ἱ ΐ 

Τιρφερωτεέω, κ.η σωγαν ἡχφγητὸ Ἰητογγοσον ἢ, Ασαια, 
τιρϑεςο ἰπλῖτες, γο πη μς.1].α,, τύωδε γε τεϑεςοἷ, φρλπεμψον, αϊττο. Α - 

οὐἶἝι.2.ἃ προΐηυ. 
Πρφεσαν,πρέπερμψαν, οι. Οἀ. 
πιρρίδεη ἀϊτηϊετεγα, πη ττοτδ ΓΟ Ἰσογο ργολίσογο, ργοάογε,ἀείεγε- 

τε. ἔγνωτὸν μὴ παρ ὁ νοι! τὸ τέϑφιτπον τοῖς ῥωρμαίοις ,[τατιιογιης κὸ 
ταδηῖβ σασγαστα ποι οἵδ τεπαἰτιθη άπ Ρ᾽ττοΐπ ΡῈ]. πτρφέόνοι ἢ 
ἐλδυϑερίαν,αδ σεῖς Πἰοττάσεηι . ργοάοτγε δ ογεατοῖι, 4 ςπῚ ἴῃ 
ςοἱοπε.ρφέϑει τίω εἰρίωω 5 αἰίίσοτε ράςαπ1. «τρί ὅϑαμ τισὶν εἷ- 
μᾶς ξαπατῆσω, Πλαπιο]ιοα, Πάτίιο ὃς Αςς"ιΑτὶ. τα ρρέδϑει χε - 
μιάτα τοῖς δδο μῆύοις» ῬεςιιΠ145 ραιρογίθ.5 [τ ρσὶ γί ΡΙ τς. ἢπ Βαρίο. 
«αορέδέτα τοῖς χεείττοσι, ος στο ροτίου 15. ρρε τη εἰς δουλείαν ἴηι 
{ἐγυϊτιιτοτι ν οπῖγο, Ρογῖτγεγο, δ επλοίς, 

Τιρφεϑοίω,απτο σοπχεάο. 
Τι ρῥεσις,εως δ, ΔἸ Πυ Ππ ο πη  Πτο. οι ΠΟ» ρ τοι» ὈτγΟΗΙνΐα πιιωρό- 

«σις Δ σιτίων. οἰ δὶ ἱπάϊρ οι, 

ΤΠρρες τες ΡΥ ΠΟΙ ΡΕΘ. ΡΥΪΠΊΟΓΕΒ. 
χιρρεφυνκὼς ὁτος, ὁ, ρτα ἐφέλιις5. οὗ πιφρεφηκότες, ρταΣ ἔς ξἘΪ, ΡΥ ΠῚ ΟΓ δ. ΡτΟ 

σοΓαβ)οἱ αὔχοντες, ΟΠ] ΟΤΈ. 
Τιρρες ὼς το [5.ροεςως Ὁ ἐφόρων, ἸΏΓΟΓ ἜΡΠογος Ἐπηΐπρητὶ ΠΠΠΠ|15. 

δι ἀροες- ὡς ὄφιν ὁ ριβληϑεὶς ὅ)ὴ τῷ «σωλεῖν κ᾽ ἐγρρζειν ὃν τόφσῳ;, καὶ ὀμω- 

τὸς τόπου. ἱπίτἰτοτ. Ἔχ Γμερ, 
Τερφέσιοντοορτατοπάςθαηξ. 
πρρέτειί(θ-, ἀπ Π 15, τα ἀηΠτΠ σδάθη8. 
ππερετέον τυ φιλίδρ απνὶοἰτῖα ῥτοάςπάα εἰϊ,δίς, ΡΒ] τις, ἢπ (4152. 
περετικὸς, ντ εὐ ρϑετικὸς αἴϑψωπος»ἰοτηο ῥτοξαις (Ἰςεγοηὶ: φαΐ ἰη- 

Βεηῖο ταῦ! εἰζοντ ρατεϊπιοηΐιπι γοτίπογα πο μοίῃπε : (εἀ τιιγ- 
Ῥὶθ. εὐἴαπι ὃς οἱ βέξις οσα η  θι5 Π.}Π}0 τ οτῖτηῖπο ρεγίοπα- 
τιιπὰ μα ῖτο 5 ροοιαπἴ45 πα χὶ πιὰ ἀπ] ατοίατιγ ὃς ργοξιπάατ. Α - 
τἰ ποτεῖος ργίπιο Β Βετοτῖς. αἴρὰ ἀσώτου ἰϑμΕη5 5 ἡ εἰ πρφετικὸς 
τοῖς τυχοῦσι. νὰ τοῖς φίλοις. Αἰ γετῦο Πρρΐεμα. ἰερίταν Πἶδτο 4. 
φαρῖτς ἰςοιηἄο, αροεκτικὸς σΟΥΓΙΡτὸ ΡΓΟ ποροετικς. ἰά οεἢ, Η-εί, 
αριστικὸς. 

Τιροετικώς, ρτο ἔα [δ Γυ ἤης ραν Ππηοηΐα 5 ΑΥσυγορητις ἀρᾷ Ατὶ 
ἤοτεῖ το 4.Ετῃὶς. ςαρ. 2. Ατετίπν ἐγὸ 9 σιμὴ αιπάαπι Ρτο- 
ξιποπο, : 

Τίροετοι μοίζω, ρταράτο, ν᾿ 
Πρ9δπρεπίζω.Ἰἀοτῇ. 
Πιρρϑύχομα) λαοῦ το Ροριΐο οτὸ 9 Νὰ. 
Τίροέφϑασεν σὠτον» Ρ ΓΘ ΘΔ ΟΠ] Ο ΟΡ ΑΙ τοαπζειογεῖτν 
ΤΙροεφοδιάζω,ν Ατῖςο αηῖς ἰηἔτιιο ῬΒΙ]ο τη νἶτα ΜΟΓΠ το ῥυῖπιο. 

ἔχων παῤ ἑαυτῷ τοὶ “0 τεράτων ὄργανα τίωὶ τε χεῖφρ καὶ τίω) βακτηρίαν 

οἷς προεφωδιάκ 44] δι15 ταπιμιαπὶ ν]ατῖςο Δπτα ἱπἰτγιέζϊιιβ εγᾶσ, 
ΤΊροολ εἴ «»οἱ, οταρο] αὶ, ΟΧ  π}}}} ΕΠ εἰν οἢ στα δεϊοικκραταιοί, 
ΤΙροέχω, νὴ Τιροέχομα οἷ ο[Ἐ προβϑηομαρτςτοηάο, ορτθηάο. αητε 

τα τοποο ει Βα οο εμἰτίῃ, ὃς Α οσιίατιι. ΑΛ ΠΟ Ρ μάηνεφ. τέων 
εἰασίδει ὃ κωλῆς προέχων 5 ΟἾγ ΡειιΠ) Ροα  ριστοηάςπϑ ὅς οδτεη- 
ἀςη5,14 εἴτ, ροάςπὶ ίςιιτο τροπβ. οΠΟρΗ, Ραά.2. καὶ εἰ αὴ ὁμο 
(κυδὲν ἔχοιμι, τὼ χεῖρε πορούχων ἐνεποδεζον, ὅτι εἰδιωρείμίω κα πειίογϊα. ἢ 

ΔΙΒῚ] αἰτιια πα θετοιι » τπᾶητς. ΟΡ ϊςῖθη5 ἱπηροάϊεθαιη Ρογοιι- 
τιεητοπΊ,νε ροτοιαπη. ΑὐἸορ ἢ ἰὴ Νοθυΐνοςς Ραΐπια ἀϊχίτ, 
ἐξέφερον αὐ κὶ «ρὲ χα μίω, «βογεθαιη ὃς ργατθηάθαπι ) ὅζο. πρὸ 
χοντανρτωτεηάιητ, Τ πον 414,14 εἰζ,προβώμονται. Ἰτεπὰ ργοσηὶ- 
ΠδΟ νῖ φύργος προθ χων Νῖπο ΡΟΥ πιοῖαρμοσ. ρτς πη ριςςς]]ο, 
εχοςάο,εχος!!ο5 ἤιρογο, ργωτουργαοσσιρο. προέχω πῇ κέφα- 
λῇς σάρῖτε ἐχοοάο, Χεπορῆ. προύχω “ἤδ ϑμων δ ὄψιν. ΑΡΒτμοη. 
ξουπηα αἰτοϑ ἤχροτο. πολλῷ προέ χάχα! τὸ Πιροτίοτ οἵδ, Πα πιοίξ. 
οἱ προύχοντες ΓΙ ΠΟἾ ρ 65. προεχόντων κὶ προεχομϑύων, ρᾳττῖ πὶ ταρπᾶ- 
τἰατὴ ὃς ἐχος ἢΠοητλιπ ραγεῖπι Γι ᾽ εέζουιτι ὃς μαι θητῖμ ΝᾺ 
παυζἝηὶ5 ἴῃ ΟΥδζ. προ οῖχε τῇ καὶ μέρα νὴ νυκτὶ μφέλις-α, ν ΠΟ ἔογιπὸ 
ἄϊς ὃὲ νπὰ ποέϊο ργοςοίογαι, Τ Ἀιιογ ἀϊ 4. προέχων εἶθ ἀϑίιυ ων καὶ 
φιλίας γνώμας, ἰά οἴτισ πάτα πο Βόποιο]ο ογρα ἐρήμη) ἀπο 
«[{- Ατἰουϊεη (ας. αρέχεσοι πῇ λιμῆ ϑ-φρογγαΐ ργοπη πο η5) ΤῊΙ- 
ογἀ]ά. τὸ προέχον, ρατ5 ργαοπιίποπς. Εἰ ργόυοτθ. τέχνα ἑτέρᾳ 
εἰτέρας πρῶχέ, ρταίξας το δγῖϊ. ΧΌΠΟΡΙΙ. προέχεσαν τῇ ὀυδιαγμονία 
τίω σαιτρίδα ἀπέδειξεφροτέος τ ντ ἔο!Ἰοἴτατε ρείξαγες ἴα ραττῖα, 
Τάδαι Ρᾳά. 2. ἐν ἢ σῦδε τῇ ὁπλίσει, ἐδὲν ἡμεῖς μδδ προεξουᾷν. 

Προύψω, Δητὲ ςοχιο,ργαοσαιο Ρ]Ίη. τ προεφιεῖ ἩςοΙγ οἰῖο πρρα- 
γρρόυει. 

ΤΙρσεωλίξειν, ἀϊςιγητιιν οἰ δὲ αι ριυτγείσιιττ γοροῆτὶ. 
Τηρουγεμῶν αἱ ρ τορι τψιυχ γιϑε»ς 4 Ροου ἰατίτο χιὶ ρυκῖς σασο εἴ- 

Προηγεομαι μι. υσομια πιημαιγαιτοστε 

ἘΌΝ Ἦν 
. 

4πε ἀτχ εἢ να Ηείγο".. 
ἄϊοτι πος εἴξ,ἐγέομωι τινὶ πίω 

δὲ Ργα! ασς ον ας τη πὰς ἃς ρτὸ εἰξηγεϊεθει ποοοδρ ποιεῖν, ' 
ταῦ 7 4α}ε εἰξ ργαῖτγε ἀρυα Γιλιΐηο5 » νῇ ἀρ Γάιε δο τὰ 
1ῖδτο οξϊδιιο»Α σεάϊιπι ροπειξοχ ΡῈΡΙ οι 5 ρορι πὶ Ἀσπια, ρτις 
νοτθα 410 115 τῆς ΡτῸ ἱερίθιι5 ἀειιοιεαπι. ΤῈ τὸ Βιιάςα 1 
Ἀπποταῖ. Πλεῖιο Αὐἰτορμδπ, ἐπ Ῥίπτο ᾿ππηχῖτ » προηγεῖ 
ϑεῴ, ἀθο ρτςῖγο δέ ρυςίπσοτο, Προηγεϊδνει οἰα ἸῺ 1τῚ ΠῸΓ 
εἷς »᾽'η οαλ ἀσεθάα γα ἄπιστα ὃς ργαιίαπι οἷο, Πρ 
τινὶ ) ρταοςάετς δἰ Ἰαιιεῃι (ντ ἰπ ἀρρατίτιιγα ἢς οὐπιὶ ἀρ 
τὸς ἀρραάγεηῖ πιδοὶἔγάτηὶ ) αητοσςάοτγο δἰ απ 6 πη 5 ντ σπτᾶὶ 
Ῥέςοτῖς Δητοσςάϊτ στεροη 7 ὃς ἀτιχ τἰποτῖς ἐρίαπη 
ἀιιςῖτ Ππιε σὐττι5 στατία ρογάιιέξογῖ5 ρεγα ξιπρὶ 
εἷλ νῦι Βα δηϊοοείπο Βοποτὶϑ σαι Πα. ἑάθο ργο ΠΟὶ 
ἔλοετς ἀτάμε ἀσξοτγε δου ροπίτιγ. Ψηάς ὃς «ρον 
τιμῇ ἀἸοίτιν οοσαητον ὀῤτὶ τῷ «προτιμᾶν 7 αἰἸαιοῖα πο πὶ 
ποπῖγς. ἢς εηΐπῇ Γιατί πὲ 9 αιιδῇ Ῥγαβοπογᾶγε ἀϊσαταγ 9: 
πῖμς ἀἰοὶς ρογηαϊπατίοπο ρυαςηῖγο, [4 οἵξιοτίατι ΤΡ ΡΥ 
παΐπᾶγε. δ15 Ῥι]ι5 οὐπιὶ ργαοῖρίτ.. ντ Βοποτῖϑ σαι αὶ 
τοὶ νους ἀρράτεάτ Ἄταϊις ρυβ μσεδτ, 4 εἴτρντ αἰτεῖ αἱ" 
πούς ἔλοϊατ δἵαΐις ἐσξογατ,αῖς: Τῇ τιμῇ δμήλες προνγού, 
Ἐριο].4  οπηδπιοαρῖτε ἀμπιοάςοϊ πιο.» ̓ πτΈΓΡΓΕΒ νοὶ μι 
ποτα ἀἰτι5 4}1] ργάρειιητες. Ομοά πιι}1ο οχομηρίο;, ὃ ἘΠῚ 
διὸ ἀϊξλιπι ρυτο. ν Ἔτιῖς ν ογῆο πιμ]τὸ πιο 15, ΠοῆΟ ὙΦ 
ας ΠῚ ρτςηδηΐθητοβ, ψ ἄστη ἀυτεπὶ Πσηϊ σατο ῬΑ 5 ἡγοιὼ 
11 πιὸ ἐχοπιρίο ργςοιιητεβ ἰη ἤόποτε ἀςξετεηθο : αΊ ΠΝ 
Ῥτοςεάο Ραιῖ προνγουμῆδε εἰς ἴκρον ἀμφοτέροις τᾷ μίσοις .] 
ἄεης οὐϊο. ταύτως κερονγουμϑύης 9 Ἀυ1115 ἀπ έϊιι, ΑὐΠξοτς, ἴπ. 
ἴΟΓ. χαιρίαξ κὶ ππροηγρυυῆνας σημασίας 7 ῬΥϊΏΟΙρΡΑ 5 δέ ΡΓς! 
Πρπιβοατίοης5, Ὠϊοίςοτί 4. "1 τὶ 7. ςαρῖτα τ. Προνγρυμάμι 
σις γ Ῥτίπηα ΟὈ] ἔτ ῖο ἀριι4 Ηογπιοροποπ : οἱ ορροηΐσΙΣ 
ὑποβολῆς, τὸ προηγουμᾶνον “0 βλας-ὧν ὡπουλών ὑποσκληραυέϊα 
πιὰ βαγ8 δογηηῖπιπι οσάπγοίεις , ΤΉΘΟΡ Πγαίτιις ΠΡΌ Γὸ 
οαρίτε ζτνίε σῆς Ρίδητατ, Προηγου μῆρον τεκμήριον) ΟἾῪΝ 
τῊ 115. πρὶ π' ἱερωσ. ργαιδίοπς Πρπατη. Προηγουνῆνα σιαθμ 
παΐροηϊα [ςπηϊηα,ἱά οἴ, αῤχοειδ δ, Βιιάςιις ἴῃ ΟΟΠΊπΊςη. 
Τρ. ηγ» ὑμῆμον ετίαπη ἀἸοἴτιιτ τὸ ἀῤχέτυπον » φιιο Αἰ ἰοταπὶ 
Ρίαγ εἰ. Ατιζοτοϊς5 κὶ ναὶ ζωγραφία “ἶδ χρω μρτων ἐγκορασαμῖν 
σεις 7 ταὶ εἰκόνας τοῖς «προηγρυυάνοις ἀπετέλεσε συμφώνας, 

γυυβνον,χαοά ρετ ἔε ( Π|Ίτ, τὸ κα θ᾽ ἑαυτὸ ὑφεςηκὸς 
συμπῆωμα. Ετ «τρονγουμῆνον αἴτιον ες προνγουμῆη αἰτία, 14. 
τοσεάςης 5 ἤιις ἀπτορτοίϊαοἤι!ς ργαροίϊτα οδιι Οίδεγο 
ἀϊοῖς ἀπο Ππης πιοτοτιπι σάτα γατροηγου μῆῥη αἰτία, δὲ πῇ 
κτική, Προηγουμῖόη 5 οδυιία εἴς ἀητεσοάςῃ8 9 ̓ατογπᾷ δ 
ἀϊτα,, νὺ γοσατιιγ ἃ ΟςΠὉ ἴῃ ργοσεπηϊο τας (ὉΠ }5 Μεάιοϊ: 

ϑηῖτα : σαί απ οὐ] οἰ ἱπτοπη ρογὶε5 ΠπΊρΙοχ » Βυππογαπῖ ΤΙΝ 
τὰ αἰ ἐτας 9 Δι γεάιιπίλπϑ οοτα πάσαν πιαϊτἰτιάο : νπά ΜῊΝ 
Οσσιιτγαῦ ργμάςης Με άϊςις., νο] πάταγὰ ῥτοιάα ) γατι) ᾿ 
ΒῚ πεςεῖϊαγιὸ οτγίαπτιτ.. Ιοτιιπὶ οι! π| «ρουγυμίμίω Υ' 
ΒΙτητΙ590 Εἰ τοὶ προ ηγησοίυδνα εἶα αἰτίων. Ἰπροχφιταρκτικιὴ γ ΟΤΟ; 
{ εἰζ ἐχτοῦπα πες εχ σογροτγὶβ Πιδίϊλητια ), ηιια: ππογθΌπι ᾿ 

οσοαποηοπι αβειτ([ἀεόαιις ωεύφασις 41 τ α)τττατὰ σαι ἢ ἮΙ 
πᾶ, Ἐτντη 1 ἀϊαταγπα εἰξ. ἔατα ἀτατια πηδηθης τμας ἡμίιι 
ΠΊΟΗΘῊ5 ἀΓ] 116 τοπΊρΡογαγὶδ. Ῥγατεγες προχφταρκτικον τι ᾿ 

τις προκατείνχον, τ" ἰαος της σαμίαροιιάφης εἴξινπάς 
ἄδης σαι 40 1ρ[Ὁ Οοτ, (ΟΠ ἀϊξλα εἴς. Εν άεητες οαίπι δ 
Ρρο!]ατ , ἴῃ 4υἾθιι5 αιιαεγίτιγ ἰη τῖσιπι πιο τ] σα ον τ 
Δ} ἔτ σιιβτἔαπηος,αη (τί οταϑ : ἃς ας ἔπιπτε Ππι1]1α 9 γε ΘδτΙ 
οαῇις ὀχτογηΐ, ντ ρίασα 5 αβεέϊιίηιιο ἀηϊ πηὶ,ντ ΠΊΟΣΓΟΥ γι 
αἰιϊ πιητ ὄχεγα σογροτὶς Πιδιβδπτίατη ἄτας ΒΑ ται ἡ 
[αὐϊεέξιπι πιοτϑῖ. Οαίοηις ἀε σας πιογθόγηπι [16 
εσἰπάο . ταὶ μῖν δὶ κατ᾽ αὐτὸ τὸ ζώον εἴτ᾽ ὃν δια ϑέσεις. εἴτε κινέσι 

αἴδοὶ φύσιν αὐτίας ὀνὸ (οίξεσι προυγεμῖῥας νοσημάτων. τοὶ 9 ζω 
ἀπίπτοντει κὶ ἰλλοιξντα " μετα βάκνοντα μεγάλως τὸ σώμῳ τρ 

χοντα 3) καὶ προναταρκτιχοὶ καλᾶσιν ὦτια, Τά 6πι Οαΐσπι5 δα! 
ΠΟΠεΕΠΊ; Σκοπεῖοϑτε 3) χρλὶ κἰ χώρας κὶ ὥρας τὸ καταστάσεις 9 ὲ ἐν 
κίας 7 ἐϑυ τε κὶ τεὶ «τροηγησοίυδνα δ᾽ αἰτίαν. Ἐτ Πθτο ρτίπιο Τῇ ἠ 

Ροῖτ, Οαιία οἰ άςη5. ἤιιο προναταρκτικὴ, ΑΡ Ἰρίο γοσαάταγ. Ὧν 
ὠϑϑεν προ απίτῆ ἐστε αἱ τία ἱ ἃ εἴν, σαι ἐχετλη οι δροΐάοπϑ: ] πὐ 
το {ιιᾶττο ἀξ τιιοπάα [χπΐτατο ἀἰ εἴτι, αίσ) ὅλως ἐγυπείρχασα α] ᾿ν«ἷἵ 
σία ΠΡ τὸ χιαττο Ὀς νἱδξα ἴῃ ππουθῖς ἄσιτ, ρόφασις, ΟΟΏΡΙΔΙ ὰ 
Βάης ἀἤησπαταπε ἀπ γεητίαπι Α ἔτιμς δογπι. 8. σαρῖτε 59. ΟἹ Ἣν 
ἀϊχίτ: λέγω 3) τὸ προνγγηστίκυο ν αὕτιον τἰω) οἷξ υἱ ψηλ πῆώσιν, Βεδιϊ, ϊ 
ΘΠἰΠῚ τὸ προκά τερκτικὲν τιον ἀϊσότε : δα ἢαης εηἰπὶ σα Ἅδη, “χ] 
τογησῖῃ τοξογγιγ σαίῃς ἅς Ρτγοϊαρῇο. πὶ δυτῆοτε Θαΐεπο ᾿ 
υἱγιεινων, τὸ κατ᾽ αὐ τὸ σα αἴθε ὁ μδυ ον, κὸ ὃνο μοί ζεϊαι προνγούνδνο ἣ 

τιον! ἡ ἀμ δ᾽ ὅλως ἐνυπαῤχον, κ) κοίλεῖ τι πσρὸ καταρκτικὸν εἥπιον, 1 ἐη! 

Αξεῖας ἤς ἱπιργορτί ὁ Ιοηιαειις οἱξ ἴῃ τφισαρῖτε τιανροκρεταῤχέ ὃ 
Ἰῃσιαῖτ, τῷ στέϑαις ποτε μὴ 11 αἰξικειυβσων μευων ἄλγιαα, Ηϊο ἀΐςοιν 

ἀιληι ογαγ προηγεῖτω : ἀοὶς οηΐπι ἀξ ἱπτεγηο ἄοϊοτγε ἀ(οιϊλάϊς 1 
πἰτίιπι αἰξοτοπτο, Ργορτίὸ νογο Ιοααμτιις εἱς Ραμ 5 Δλείπο! ᾿ 
τὰ οσὐπὶ ἀϊχὶς πθτοὸ τογεῖο.. σαρίτο 78. καταῤχά ὃ τῷ παῦτο ν ᾿ 
πολι "“ὅτο; ἀμετρίθο, κχἡ αὐούταιηι συμ τογοὶ καὶ ἱπποεσία, συχνὴ δες. 56. 
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ΠΠ- Ὁ 
Ἰτυιτοτπρουγρυμῆδης υδὸ ἐν τοὶ σώματι κὶ τέως ἠρεμιούσης “ὁ ὕλης, ὁ 5 

τικῆς αἰτίαις κενηστέσης αὐτέμ), Ἐ]ΊΊης ΓΙροηγου μήϑως Αἀιιοτδ. 
ὁ ἱπξιλινάς οτίδιτ Προυγούωδνα. 
τρϑγδ 01 σᾶδοΟ αι ροτέρτίηο γὶς ἄἀϊτιχ εἰ, ρογάἀιιέϊοι:ο χέ- 

᾿ ραγωγος τὸ τυφλῦ, Ποίν οι, " 
νονγντικὸς» αιιὶ ργα οοαἴτ, 
ἔγμαι, Ῥτ ιιςέξας ἤμπι. 

ορνγυδδα, [Ἰοτις «τ δρηγρυμῆνα » ταὶ, τι: ΡΥ Ἰ ΠῚ ΠῚ Ἰοςιιπὶ οδτίηθης, 
ρυνηΐ σνοῖις. διη νοςοπὶ (ΟἸςοτγι νατὰὶ νοττῖτ: πὰ ΠῚ πιῖπς Ρτο- 
ἀπξια ὃς ργοπιοταιις ρ φρο τα ὃς ρυφοίρυα ἀρροΙ]ατ, Τα οττ. 
Ἰητογρτ ἰδτο Ζ. ιν Ζοηοηο,νοιτίτ ργοδιιέξα. [λητ οὰ αιιᾶ: Πα- 

ὑοπζ οχὶ ἰπιατί οσπ), ποις αἰσάἀέϊα » 41 ἐὰ σαγοητ. ὅζς, Τὴ 
ΠῚ ἀορι ἦν πρρνγμῆϑων, ταὶ μὴν δὰ αὐτοὶ πρῷ ἔκται, ταὶ 3 

᾿ φκρἰνᾶτο 4185 ρυφροτα αἰ Πγ115 » ράττί τ Πιπτ Ροτ ἔς ἱρὰ 
φεωροῆτα,ϑζς. (ἱς,ἤς νοττῖς 5.(ς ἤπι}. νοὶ ἃς τεσηοτα ἄρρεὶϊ- 

ατι Ουΐθιι5 ορροιῖς γοϊεέζα,ι δποπρρηγιῆνα. 
ονγδρϑυεγἀϊχῖς, 

9,6) (ἀρυκὶ Οἰσεγοποπι ΡγΟΑΘΟΓΙΙ5) αι ρτίπσορϑ ἀταὰς 
1ῖος νεγθα ξιςῖς, 

«αν, ενίδ.-. [ΠΡ γὰ 1 ΤΙρνγρρετν ΟἹ ἀυιτοισι σα]α οιι σιττατ. δι}}- 
45 ργοριϊὲ ἴτὰ νοσατὶ [ογιθῖτ Ιοσπι ἐπ ἀυῖδιις ἴῃ ἀιοτη οἶθιι5 
πη ρτας Ρυπιμι σΟἸΠ ρίτιιν αϊςὶ τα ἃ ἐς πΠοπιὶαΐδιις. 

υμᾶνα 5 ῬΓΙ ΠΡ σο 4 » 4ααῇ ργίηχοι ἀϊα Πα. τὰ αἐχοειδῆ , ταὶ 
ἐσηκότευ, τοὶ τορκ ποκαίμβυει. 1 οἘ, ταὶ τρότερον φύσει ὄντα, ΡΓα- 
δὲ Ῥτίγπογάτα πάτιιγαΣ 9 4118: οτίατη ρτςοιιησια ἃς ἀῆτοστα- 

Ξητῖα 1 ατὶ πὸ ἀϊςὶ ροί]υατ. Ατὶ τοτε]. 1}. δ τπμάο.ν ζωγρα- 
ΘΙ ταὶ εἰκόνας τοῖς «προηγρυμῆῥοις ἀπετέλεσε συμφώνες. 14 εἴϊ. οἱ 

Ἰγὰ εἔἢ ρἵες τοῦ σοπίομας εβεοῖς οχοπιρίαγίθις : ἔς τη- 
;. Βιιι]. τρρηγρυυῆνα δ ἀπο πρρηγουνῆνα Οταεῖνοσαητ, [τὶ ηἱ 
ἀιιξειοπος ἃς τεἰατ!ομεςςτοῖτε (ο].} ταις ς Ποϊαη, τρρυ μένα 

τὸ πρρηγουμῆνα νἱά ς Πιρτὰ ἴῃ Περηγέομαι. 
μμῆσως 9 4111 ρτςοοάςσητογ. ἐχ δητοζούεητο γοΐ δητορτοῖα 
ἃ τ Οὐ] ἑπουήνως 5 1] οἵξ, οπηίξαηποητεγ Ψ)ρίαπο, ορροπίτατς 
δίςεμπιις ἀς Πςο, ΤΑ 5 ἐφ ἡ μδμ', τὸ μὴν ἀγαθαὶ ὠρρηγουμῆμως 

ει χἰ ὀυσδοκαῖ. τοὶ ἢ. πονηροὶ ἡ ὄντως κακοὶ, ἅτε «αρρνγρυμίμως ,, ὅτε 

ὕϑως. Ἰὰ οἴ 5 πες τρίτπι ροτ ἴξ,μες ΡοῚ δοοίάςης, ΒΑΠΙ τις 
ΠῚ τὸ τυερνγρυμῆψως υφεςηκὸς κὶ καϑ' ἑαυτὸ, Ορροπὶς τῷ Ε πακο- 
στιν ἑτέρρις : ἀἰσίταμιο πείϑος ἐπεηγϑύετο αὐυπαίρκτως καὶ αἰυπος «- 
ἡ αὶ παρρυγρνυΐψως. Προνγουμίύως 5 ἸτηΡτὶ ταὶς. Ρείπιο ἰο- 
Ῥγαοίριυιον ροτι ΠῚ πλτπὶ 9 ΡΥ οΙ ρα τεσ ΕἸ τη. ΓἘσιη40 5 ἃς 
Ἰάσπ ΒΑΠΙΠ 155 ψυχῇ προυγρυυήσως υδὲ καρπὸς καὶ ἀλύίϑεια. Οὐ 
ἐχ ῥγοξοιο, δὲ εχ ργοροῆτο ἐχροίμογιης δριιά Π]οίςο- 

τἰάεπὶ ΠἰΌγο αιάτγῖο νὈ], κα ρρηγουυΐψως ϑερο πευτικίμ ἐν τ ϑεόϑεει οἱ 
), [ἡ Ασατὶ νῖτα . ἰαχὴ ϑί φασι) προνγουμήσως κ; «σοιητίω) γχυ- 

᾿ 
ΣΡΓΕ ΔΙ, ργφηοταιίνρτς {Ἰχ, ρτςυ!ἀογαπι, 
᾿δΔητὸ Ια τοτ. 

ῬΓοργοά!ςθατητργοσοάςθατ, Πειηοῖϊ. ἥ 
ἀἰπηῖπτ,ργς παῖ πτοργο ἀϊἀϊτ: ἃ ποροΐνεμ, ρθη χριτο ἃ ὀὔτρωπον, 
ποπὶ ἀϊπηῖπε » ΡΙατάγομιις ἴῃ ΡΕΌ]1ς. περήκωντο » Ρτοα!.- 

᾿πτν 
ῬῬτοΙ οἶς, Ποπιοῖ, 

ΡΊςαοιτι 5 Ος (ΔΤ, 
ὡς ρτος ἀο,ΡΓαοΟ. κὶ αρρίκαν, αὐξηϑεὶς ) πρρελϑῶν, ΑτἸΠΌΡΙ. 

ἐφ πσρρήχων ἐς βαϑυ τ ἡλικέσξναττατο τητὴ ται ργομοέγι5.καϑ' καὶ 
ἴων πιρρήνων, παᾶτιι σται 415. ΓΙ υτάγς ἢ. ΑἸΟΙθ. Ὡρρήκεοντες καϑ' 
αν,Δητὸ εἴητε ατατενίάστη ἴῃ Οτἰοηο, 
ὑΡτοςοΠητ:ὶ προέρχομοι. 

τά ζω,Δητὰ ἰηίο]ο. 
ἥλων ως, ὃ, ργς ἀλτηπατιις {ππ|γάπτο σαρτιις ΠΙΠῚ». ἃ πηρραλίσκο- 
"» ὰ 

ἡμαρ τη μῆψα, τοὶ, ργςτοιῖτα Ρεοοατα. 
ὠΡγος εἴ. 

βημαι [τλτιιῖνν οἷο. 
ἴα ας 5 7.5 ποπηοη δου ἢοἱ] » ρτὸ ἔς οἱ ξασιγάτιιπι ἔταρτπι 

Ῥγοιεησιι. ἘΠεδατ διιτε πη δητὸ ἀγατίοποπὶ, νὰ ΠΟΏΊΘη ἱρ ἢ] Πὶ 
Ἰηθῖςατ. Αριιά Ηοίν οἢ.. προηροσία, τὶ, ανεὸ τῷ ἐἰρότρε ϑυίμα ταῖς τι 

ΟΡοριμ]ιις προακτούρια γοσᾶῖ. : ; 
εὐνάδο, ργο ἀατῖς. σου, 1 πολύ σητε ἴπτοτρ. Τ᾿ μον ἀ. κυ με φεῤηῶε 

τῳ, απο. 
αἰ Ρτοίαι 41], ργο οἰ, ὁ προήσομιαι τὸ προσκιυμυ μῆμον, ΝΎ - 

ΠΖΘΠΙΙς ἴῃ Φ ταῦ. ατροηΐσομαι δ γέμον,ν Χοτοπι τη Π{2π| ἔλο Δ τη. 
τατοῆιις ἰῃ ϑοΐοπο. προ σεται ρτγο ογοτ,επίττοτ, Τ ΠΕΡ τα. 
᾿ δοκωώ ανρου σεοϑει λ γον ἄνδοξον χρονικοῖς πισὶ λεγομῆψοις κανόσι ςα- 

τίς ἔλπνα πόα ταὶ ντάεταγ ρεγηιίτγοπάα ἀππαὶ 1διις4αδι 
ζαπουϊ σεις πι!ποιι ρα 59 Ππαττοθιις ἱπ Θοίοπο : οἰ ἃ τἰῖο- 
παροΐη μι. 

οητικασμῆὉ-. ρα ραγδτιις. 
μβέμθιω ρτος οἰ, βεουεύξει (ἀπ᾿, ἴμπι αἀἀιιξτιις, ρος ἤϊπι; 

Ῥοετρ εἰσίω, 
᾿ς ΡΜ ἱπίοο Πιοίσοτ Πρτο αιΐπτο 9 «αρίτο 36. ἄς 
τ Ὁ πιγτεῖτο δὲ ὃ κα «αροθειλοπεδεύνσιν ἐν ἡλίῳ κὸ ξυρλύωτες μίτγυ 

σιν τὰ χοίγικι κοπεῖσῃ πρ εἴς πόϊύλκας ὕδατος ὈΔοςα5 ταγ τοὶ ΟΓΑΓ10115 

ΤΠ ΤΡ 29 
νο] σαπηΐς ἰηίξγατας ρτὶτι5 ἑηοἰλητ, ἃς οχίσολης νάς Το] απ)... 
Ἰτ0.1...ς.39. 

ΤΙρο ϑελυμναν γα Ἰοἴτιις.Γ ἀἴτι}5,σιω αὐταῖς ῥίζαις. 
Προϑέλυμνθ., 5. ὁ, τρῤβῥιζίθ-, οτὸ τοῖς ῥίζης, ἃ γαῖος οτγιζις ντ Ηο- 
τη ογῖι ΠΑ ἀο» προϑελυίμνες ἕλκετο χαΐτας, Ἐτ 1ἰ| 44, 9, πτροϑέλυμνα 
δέιδρα,Ἰὰ οἰκ, αρέῤῥιζα, ἐπαληλα οὐ πυκνά, ΑὙἸΠξορΡΒαη, ἦι Ἐφυΐτῖν, 
ἐφορει7ας δριξ, κ᾿ Ἴας πλαῖ]αΐας» κἱ δ ἐχϑροιὶ προϑελύίμνες. γπὶα 

Οοιιπιςητζατγ τ Ῥαςς,προϑέλυμνον μ᾽ ὦ τρυγαῖ᾽ ἀπώλεσας, Ατὶ [τ᾿ 
οτίαπι προϑέλυμνθ., Ἰὰ οἰτρἀφη 5, ἔτοαιιοης, σωνεχῆς νὐμΘ-, ἐαν᾿ 
᾿ὅμῳ, ΑἸῖτ5 ἀροῖ Αἰ ἑαν 1. Η Οἐπιογιιδ, Φράξαντες δδρν Φευρὶ »᾽ὰ 
στέκ Ὁ. στώκεἰ πρυϑεὶ ὕμνῳ, Πιρτὰ ϑέλυμνον αιιοηις ΗείνοΒ. ἐχροῦ 

ὅλον ἐκ ῥιζωών τοτιιν γα οἰ τι15: 1 πηιιοα5 ἀοτ πιατιιπὶ πόδα τὸ ϑέδϑοι 
ντ ϑεμέλιον ; Ὡ ΔῈ) τιτρα ϑέλυμϑον ΕΧΡΟΙΪς τέσσαρας ϑὲσ εἰς ἔχον, τὸν 
σραπῆυχον, 

Πρόϑενα, οἀ ἔτη πὶ, ται} ργοροῖτα μι] σὸς, τυρόγρα μια, 
Τροϑερμικένα ΡΥ 15 οσαἰείαςϊο,ΑἸΕΧ.Αρ γ, 
Προϑεραπεία αὐροκατασκόνη ΕἸ ΠΊΟΡ. 

Ἡροϑεραπεν ᾿ς ρᾶτο. 
Προ ϑεεῦτο ψῆφον, σομοπά! ροτείατοπι ἔλσεις » δι σα]συΐμτι ρτσ: 

Ροποτγε. 

Πρύϑεσις, ες νἷ» ΡιφροΠεῖο,ια; ε[Ἐ ογατίοπἰς ρατς ἀριιά Οτάγηντ 
αϑοοὶ Ὡρὸ, τῶ, δες. στ εὐ πῈ 18. ΠΊΟΓΟ. Πρ ϑεσις,ρτοροπείοννε 
ἀρυάς. ργοροπτῖο απὶ πιϊ,ντς ργοροῆτῖο, Πρόϑεσες αὐτὶ τὲ τορῦ 
τασις. ρΓΟΡ ΙΓ 7.118’ ρατ5 οἱ ταυτὶ ΟΥ̓ ΠΩΓΙΟΗἷ5,Πρόϑεσις ΡΓΟΡΟῸ 
τὰ Οἰςογουῖ υἱνχιοα χαϊίαιις πρὶ αοϊοπάτπ ΡΓοροηῖς δηϊ- 
1ποχἱἀ οἰ, πτρουύρεσις 9 πιο 5 ἃς ἐῃ[ἘἸτα τι! ηγ: ὁ χΤ. πυρόϑεσιν ἁμαρτά- 
γῶν 5 411] Δἴ πη0 ὃζ νοϊππτατο ρεςοάτιιτ φἀπλῖτείτ 9 411 ἀπ πισ 
ἴσο ]ι5 αἰ Ἰιοά ἀεῆσηαι ΒΗ. δὶς ἀἸςἴτιιτ ΓΙ εόϑεσις πῇ ϑεῖ, 14 εἴ» 
Το ργοροίτιιπι ὃς νους σκοπός, γι] ὁ ἀἸοί Πγιῖ5 ἐρ(ούνς, (σ' ἱπ:- 
ἐεηοη 1 οἰ Το πτοηο (] χτΠ]Πἴάπο ἴῃ ἐο Προ! βσατη: Ἰερε προ- 
αἴρεσις. Αροἴζο]ες ἰῃ ἐρη. ὦ Ἀοτπαπ. σαρῖτα οέζαιιο . τοῖς χῆ' 
ρόϑεσιν κλητοῖς ὃ σιν ) εἰςἐξῖς Γδοιϊηάτπιπιὶ ργοροῆτιιπι Τ)εἱ, Ἰ αιτι 
411: Τοῖς ΑὉ ατογηο νο]εῖτ Πογὶ δἰ αιιαηο . ἐς (ἀριεπτῖας 
ΡΓοροίιε ὃς ςοπηπια παι, ῬΡγοροῆτα ὃς σοηἤηϊτα ἀξογαιτν 
πιοαίπηαιιε ργου τ 9 ἀξοτεῖα ὅς ργοιυ ἃ σομΗγπιαιῖς ἀτατις 
Δρρτοβαιῖτ : Ροἤιεπια (ειτα οἰ αξῖο αὐτὶ ργἰπυὶπι πητιη- 
ἄιι5 εἴτε σοτρῖτ εἴτις ἐπι. συῖτ5 νογθὸ νπίμπογπτας Γογαπὶ [6 - 
Π16] ργοσγραῖα οἵδ 9 δὲ οἰππ15 σοπτίπια ργου ἀθητία οπιηϊ ας 
(μη ὃς ἤπμητ νο] πλϊηῖπια πηοπιοπτα πηοάογαητιγ, Οἱ] νΕτι8 
οτάο αγαις ἀϊπΠπ|πέξιο ντάογην εἴτε Πογι πὶ γογθοσιιπὶ τὰ ϑογῖ- 
Ῥτυγαςοιιπι ἀϊοείτητ, ϑέλυμα πὦ ϑεῖδ; πρόϑεσις,] ἃ εἴπ, προαίρεσις κὶ υ- 

ποϑεσις:ρισμᾶνη βελὴςν πὴ πυρόγνωσις 7 14 ο[Ἐ, πτροδιορεσιμός: κα ρϑ-- 
νοια ἴῃ [δοιιηο Πρα  ἤσατιι : ὄυδοκέα,14 ε(ἢ, ὄυαρεσκαία κὶ συγκαταῖ- 
ϑεσις) μος οἴ  νο]ητας Π εἰ 5» Ργοροῆτιιπι, ἀστογπηηδῖα ν οὐ πα 
τῶϑ Πιις (ξητοητία Δα ἀδογοῖηιι ( ἴῃ 410 Πρπ ἤσαπάο ργαάς- 
{Ιπατίοποπι ν οἷ ργωίρητίαπη ν[αγραγιης.) ργοιἀςητῖα : γάτα 
ςοπῇἢτπιατάσιιο ν οἱ μηταϑ5 ὅς (δητθητία,ἱἁ οἴζ,ἴπ αιια δσφιίοίοῖς 
ΔΠΪΠΉ115 ἡ ἀρργοθάτῖο : τἀπἀέπηημε πητιη 41 ὀγεατίο. Ηςς ταπηεα 
(πατιτα σοπποχα, αἰ πη ξάσαε σαιατιμπι ογάϊπε ἃς σοπἤιςτι- 
ἄϊηε ) ἀϊσιιπτιιγ ργο σάρτιι μιΙΠΊ4Π0 5 Ζιιάτοπι5 [εἴ ἱπασοοῖα 
(ΡΠ πηῖτας ὃς ᾿ΠσοεαργεμοηΠ 115 Πὰριοητῖα ἐοίο σγαῖτα ἴρηο- 
ταητῖα; ποίτγς ἀξσοτηπιοάαῖ ἄτας ἀςπηϊττῖς » φιισπτιπι δά ἔχε 
Τατῖς ἐητ "Πρ οπτίαπι πεζοῖς οἵξ ας Πιβῆςῖτ. Οἱ κτροϑέσεως αὐτοί, 
Ῥᾶπες ργοροῇτιοηίς 5» 405 Ηεθγ αὶ ράπες ἔδοϊογιιτι νοσαητῖ, 
4ιὸι᾿ σοταπὶ Ποπλῖπο ἀρροίτὶ τοῖατι με ἀοπιαάςπι ἵπ ιιγοα 
ταοηΐαᾳ Βιιῖς σι τι ὃς πιϊηΠεγῖο σοπίξογατα, Τιορο [μουΐτ, νἱ- 
βεπιποηιατῖο. Ογασὶ ἱπτογρτετες Ἰῃτογάμ ΠῈ ὁ εἴα πῚ ἐνωπίεον 
ἱπτογάιηπι πτροκοιαῆνες » 411 Π ΔρΡΡΟΠτὶτῖο5 νοσατιητ. ΜΆτΊΗ. ς, 
11. γα ἐδ ατοις τῆς προθέσεως ἔφαγο. (ὐ"οὰ ἀϊςέτετ ἀς Πα] ς 1. 
Κορ. ς. 21. 

Προϑεσμία ας, ἡ ρτς Ἰ 4 Ἰο την ρτς Πηΐτιιπα τευ ριῖ5, ἀἴες τα ογρτι8 
Θτατὶα Αἰ ἸουΠ1115.5 το Ύρι5 Ῥτς [στί ρτιιπη 5 ἐχρίοτα ΡΟ Ποἰτατο; 
του ΠῚΪΠῚ15 ΠΟΓΓΙ5.7 ΟαΖα ἐς δοποέξας, Πσηίῆςαῦ ἀπτοπι μας ἐϊ- 
ἔξῖο ἀΐοπι ρτς σγίρτινπι δα ας πὶ ἴπ15. Αἰ ΠΟΏ1π|5 ἄπιγατ., ποτὶ 5 
τΟΓΠΉΪΠ115. γηρρκεὸς εἶ κ᾽ τῇ ς ασἰαγκαίας ἐγῃιὶ π-ροϑεσμίας » (ΞΟ Χ 65 ὃζ 
ταῦ! ργορίπαιμις πος ιατι. ἸΝαζαηζοη. ἕως ὄν χῆς α ρύκειται 
προϑεσμία. » ἀυχτα ἘΧορτατα στατία τὶ ἐχροῆτα εἰξ:Πς ΒΙ11Ρ 414. 
ἀρυ ευπάοΠ|. προϑεσμίαν ἐπαγγελίας, ἀϊα πη ΡτΟπι ΠΙ οηΐς .Να- 
ΖΔ ΖΘΠ, ετροϑεσμία τακτὴ 5 ἀϊδς Ρ'ς Ηπῖτα. πτροϑεσμία χρόνε., Ατῖ-τ 
Ποῖος! ΒΠεῖο. δα Αἰοχαηᾳ. γ ὠξισμίῤίιω ἔχῳ προϑεσμίαν,ηοη [τ4- 
το ργοβηϊτόσιιο τοπρουε ἐχογίτιτ, Ὀ]ο σου. 116.7.σαρῖτε 4. 
7 Ἃ «τροϑεσμίδμ, εχ οὐ ζτο5.7) προθεσμίαν χέγειν, ργαβηῖτο Ιοααΐ 
Τογεηζ. 

Προϑεαπίζω, μιίσω,ποικαν ργςάϊςο ὃί νατί οἰ ποτν τς ἀϊ απὸ ΡΠη.ΟΙ- 
εοτ. ΠΡ. οἴζαιιο. Ἐρὶ{π. δὰ Ατείσιιπι, αροϑοαίζω 1 επτ Πποίτο Υ 
Ατεῖςε . ποὴ δι οἰαης ντῖ]]α σα ποπηο ογεά αἰτοίε σοηϊεέξι:-- 
τὰ ργοίρι εἰς. ΕἸ εἴν ΟΝ, αροφντεύω,,Ὁ ἰ ων 

Προϑετικὸς, 411] ΡΓΟΡΟΠΐτ. πεϑϑετικον ἰδιοεία, ΡτςΡοΠιῖια Ρτορτγῖδ- 
« ταϑ,ἱά εἰξ, ργφροπτιϊοηῖβ. ὅς πεφϑετικὸν σεωΐϑετον,] ςΟὐ ΠΡΟ Πτιασῖ 
4ιοἀ ργαροίτίοηϊς ἔδγιιας ςορἹϊτιιξιλοηειτι δέ ΡΓοΡγιοτάγοπην 
6128 1.4. ᾿ Ε ὯΝ 

Προϑέω, ρΓξΟΙΙΓΓΟ τ ροτοέχω, ΗΪλά. αἱ τοτυῦνέκα ὧε σιρρϑέασιν ὀγεί δετέ 
μυϑήστροδτι ἱ αἰξετρέχεσι, συωιόάσις 

Τοπν. 2. ΝΡ ῬΚΑ 



430 ΠΡ 
σιορϑεωρέα ρτς ΠΟΠτο ΤΊ ΡΊ Οτον Εἰ ργῖι5 σοπ πςπτΟΥ.. ΐ 
Ἐιροϑεωρία 5 δ» ΡΥςοουπηγοητατίο ἔδιι ρυφπγοάιτατῖον ἵτᾶ νοσαταν ἴῃ 

ἀεςοϊαπιατίοπιθι5., ιοά ναἰσθΐσιις τη αι πὶ ἀγθαπηςητιπι 
τε Πρ τιιγ. Ν Ὄ" ἐν 

τιρρϑθης,"58. 401 ρτῖπιος Ῥιιδοττατῖς Δπῃος ἅττ ριτ εἰν ἢ αὐτίως 
ἀκμο ζαν: [οἱ (οτἰ σεπάλιπι Ροτία5 αρωϑηΐβης νῖ 144, 9. παῖδες 
πρωϑέβας πολιοκροταφας τε γέροντας, 

τιρρϑυσαυείζω,αμα ρτς αἴϊοτιο 5 δέ τεσοηάο, δῆτε νἤπὶτοροηο 
ἀπ τοί αιιγαιτι, ποτα ρ ἢ. ἀριϊά Ατπποτείςιι ἀς ράγεῖθιι5 φηϊπηαὶ. 
110..ὲν ὦ Ὡροϑησαυρίζασι πίω ἀκατέργαστον προφίων, 

πιροϑνέσκω σουγρτο τα Πιου οὐ» ΕσΓίρ. προθανὼν τῆς πόλεως» 41] ΡΓῸ οἱ 
αἴταῖε ριρπαης Οὐ τη ΕΡῚΡ. 

Τηροϑορῶν, εἰς πη ιο ἃ πτροεκπηδ' σας [δι «σροεκϑορῶν » ῬΓΟΠ ςΠ5» ΑΡΟ] 
1οπ."10.3. 

πιροϑύολα ϑυώλυ νη ΤΉεορ. ΗςΠοά , ἱ ργοςο οἵα τεπιροίταβ, ἔνϑε 
πὶ ὄνϑα φέρει πσροϑύελλα ϑυέλλη 5 ἢ ξοττὸ ἀϊΠιιπέζιπι Ιορϑιία πτ 
νοΧ δὲ τρὸ τεξογεηάιιπη δὰ φερᾷ. 

τιρόϑυμα, ατος τὸ, αἰ παρ χὴν τος {τις αηῖς [λογι ἤσῖμπὶ οβεγιιγ Ῥτῶ τ 
πιλέλατα υἱξεϊηια ρει πυῖτία (οτὶ Ηςἐ], ντ τμιι5.6 160. ογάειπι. 
Αὐ ορ ἴῃ ΡΙμτοιβωμῷ πόπανα κὸ προϑυύματαςχοιθωυσιώθ, ΠΠτΟΓΡ. 
προκα!αῤγματα καὶ τοὶ «δὲ “ὶ θυσίας γγνο μῆνα ϑυμιάμαται, καὶ πλακοιώτια, 

Τροϑυμέομαι, μ.Νσομα)»πτ. "μα)γ ἴα ΡΥ πΊρτιις 5 ΑΙ Πα πὰρ πὸ {πιι- 
ἄϊο Πιίοιρῖο ἃς 1π{τἰτιογεπίτοτ, ἰαρογο, βεέζο, ἤιπι ργορεη- 
ἢοι 59 ορεγαπὶ ἀο ὃς ργοπῖρτο δηΐτιο οἰιγο. Ασσυίατιιο ἱπιηρὶ- 
ταγοντ ταῦτ ασροϑευμμούῖμαι » ΡΊλτο ὃς Χεπορμοι Ατηΐζοτς!. Θὲκ 
οἷ ὅξι τρᾷήειν αἰ βέλεται , αὐϑρώπου 3 τα δέοντα προϑυμεϊῶτογαϊα- 
ΟΥΤΟΓ Ἔχρεῖογα οἴλςετο σαρετα ἀταις ἴῃ δοϊταπὶ ᾿πάπςοτγα. 

φερϑυιλοιωῦ ταὶ τίυλ ὀλιγαρχίαν. [τάτιιῖ ῬιισοτιπΊ ργοροηπιις νὰ- 
φαητ. ΤἈΙογ ἀϊά. συμπροϑυμοηϑεὶς ἃ ἐκπλοιω, 411 ῬΥΠσαρς ΠΟΥ 
τάτοτ ἔαῖτ τγδη Ππϊτεςη δ} ἀοπι. Πρρϑυμούμαι 9 εἰ [πῆ ηϊ- 
το. εις πος. κἰ ποιεῖν τὶ προϑυμου υὔρθ- υἱὸς δ. νο: ἃ- 
Ἰίφιιο Βεποῆςϊο ἀσπιογετὶ πιᾶρποροτο σαρίςη5. ΓΙρρϑυμοίμαι» 
ὅπως ἐν τοῖς στενοῖς ναυμοιχήσωσι 2 {ππιάφο οξἤςετς 5 ντ ἴῃ ἀπσιίτις 
ΡῬταϊῖο ἀοσογηδης: ΡΙ ατάγοίιις ᾿π Τ᾽ μενος! 6. προϑυμουιᾶν. 
«οἰς ἐυσέβειαν, Βιιάςιις ἴπ ορ᾿ ΠΟ] 15 ροϊπειτοτῖδιια. δ ποιητέοι ἵνα 
ϑέλωσιν προϑυμεϊδϑοει. ντ Ῥγα ίσπτὶ αὶ πιο οἵΐς νοΠητο ζ οπορΠΟ. 
φιλοπονω πρυθυμούμμ Ὁ- 2 τάςαι ἴδτο ρεῖπιο Ρα 4. ̓μρεης ορε- 
τᾶ" ηδιιο. 

Πρρϑυμέα,ἰἀεη). ἐ 

Τιροθυμητέον. δὲ ᾿ - 

Πιροϑυμντέω, αὐτο ηάτιπι, οπἰσοπ ἀπ π|,οομδη άπ). προϑυμητέον εἰ 
σπεῖν. ὈΪΑτιαΤ ἰπ|. 

Τιρυθυμία ας, ἦν ἀλὶ πὶ αἰαοτὶτ4 9. ρτείςητία π᾿ ΠῚΪ αὐιτ ῬγΟροΠΠΟ2 ΟἹ 
Ρ᾽ἀϊταρνυαῇ ργοπιρτίτιιάο. [δά τι} 1τ45241Π} 5 οπτῖα, Ὁ [Ἐ4}}111Π|ν 
{γεπεταςοππροΐατο Ππάττιπι, ΡΑθ] 5 (εση 44 δὰ οτ. σαρίτο 
9. Οἵηιε γδ τίυ) προϑυμίαν ὑμὴδ. ποιὶ Θηῖπι δηἰπηὶ ν εἴτι δ᾽ αοτὶ- 
τάτοιπ, ὈΙατο ορ το] α ητιαττα 5 οἶμαι φανερ εν ὧῇ) τέων) ἐμίων σεροθυ 
αἱαν αἰεὶ ταὶ συμβεβηκή ις φῳράξεις, Προϑυμίὰν πᾶσαν ἔχω, οπι- 

ποπὶ Δ ἰΐθεθ ἀΠΠΠρεητίατη. Περϑυμίαν ἐμβόμειν, ἰηΗληι- 
πιᾶτο ἀπΙ ΠΊῸ8 ἀςπάοτγῖο, ΧΈΠορΗ. Ηοπιοιις ΠΠ|4 6.0 ἦσι προθυ- 
μίμσι ποπειθὼς, ἰὰ οἴς, ἢ ἑαωπα προθυμίαις, μ7λ προϑυμίας 5 οἰ!πι, Δη1- 

“τοὶ ργοιηρτίτιιάϊπε 9 ΠΠσεηταγ » ργοροηίο δαΐπιο. υαθὶ προϑυ- 
μἷης » ἴφεπγ. ϑυποήπι5 ἴῃ ορί το]. Προγνοις γὸ ἐν οἷς ἔσομαι, κα- 
τέβαλε τίωΣ προθυμίδῳ τῆς σιωὶ ἡμῖν Σσιοδημίας., πηοὶ σαίιι5. ξαταγὶ 

Ῥταίο 5» Ρογορτγιπατιοπὶβ ΠΟ ΐσιιπι αἰδοτγίτατοπι ορὶάϊτα- 
τέπιαιις αἰιδοῖτ. 

Πεῤϑυμος,ε,ὁ. ΑΙαςτί 5,41} ρτοπρτο ἃς ἐγεξζο εἰδ δηΐμηο 9 Πιιάϊο- 
{55 Ράγδτιις,ᾷςςϊη ἔλι15.5 οΧ ρεάϊτιιβ, [δ η 55 σπαιμ15.ἴρι ει μὲ πρός 
ϑυμος υὑξηγέεάθε! » ποη Πα πτογ ἐπι ατἰ αιτογῖ τι. σσροϑουμμότεοτος. 
ΡΓορεμῇΠίπιις ἐτρα δἰ Ἰιιοτπι, πιο ΠΗ͂. ῬΠτατομιις. Π1}0, «ὐθὶ 
αἰοργηστας ἰ ΠτοΓΡτ. Δ Πλὶ οἱ [{ππῖ]ς, Πρόϑυμος εἰς ταὶ πράγματα, 
ΑτΠοΡΉΔη. τὸ φρρϑυιμον,αἴαςοῦ διΐπηις, τὸ ὠρύθυιμον παρε χοόμε- 
τοι,αςοϊη δὶ, ΡΙάτο ἴῃ Γιορὶθ. ΕἸεσαητον ἀϊχίς Ῥάαἤι5 σαρίτς τ. 
τα Ε οπι. τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον κὰν υἱμῖν τοῖς ἐν ῥώμῃ δυαγγελίσει ει οἷ. 
Ῥάγατιι5 ἔπτι, θυμός εἰμεν τάς ἑ τοίμος, 

Τιρρθυωότειτα, ρΓ τ ρτὶ ΠΠ γὸ, 
Τρφθ ἀρ ΜΕ ΔΒ μΕΕΡ ΒεοτΙ Η β βαδὲι διρίετὸ Τιιαϊο,ασοιγατὸ, 

ΠΡ επτογργοροηίο δηϊπιο ἱλαρῶς Ηςἰγ οἰ, ]ατίτετ. προϑυμως 
ἔχων ῳρὲς ταὶ ἐργασίας,,ὰ οὈΓοτιιατίο πος ργοροπῆιϑ, ΠἊοοτ. 

Τρόθυρρν, «τὸν ν ΟΠ ἰ θυ πη 5 Πἰπλθπ 7 ἀοιπιις ργὶ πὰ Ραγ8» 4ΟΠΊ115 
ἔτοης ρτίπια. Οὐγ τη. ξ, ἕοσυ τ᾽ αὐὰ τρόϑυρον, Ἐτῖτα ἀτοίτιν ἀς ρτὶ- 
ἀτ]5 ἀἀἴδιι5» ντ τρρπύλαιον ἐς νοϊίσι]ο ντθ155 ναὶ το ΡΠ 1)ν οἱ 
τορὶ αν αιδησιαπι Ατηζοτο! ἄς γοσία Ρεγίατειπη Ἰο ιοη5) τὸ 
ποόϑυρον Ἰηχὴϊ αυλώμο Ν ἰττιμ!. ορόϑυρα(! πη) Οτατςὸ ἀϊσιη- 
τιιγ ]ι18: Πιητ απίς ἰδητιαπὶ νο ίθει]. ΝΟ 5 διτοη αρ ρε ἢ] Π|15 
Ῥτοτῆγτα, ιια; Οταοὰ ἀιςσιιπτιιτ ἀϊατηγτγαιηιιο νοσάθι]ο αιΐά 
ἀπτο σατο ἤιρτα ἀϊξειιπι εἰ. σσυλώνες κ᾽ πρόϑυρα 5 ὅζο. 14 εἴ, 
γε 0} ἃς γα 9 ἤς Βιιάπιι5.ΝαζαπΖοπιιςίῃ Οτας. μι Ὡρόθυ- 
ξκ στεφινωσωμῖν, Ῥίατο [ξοιιπο ἐς ἈΘριθ] ς, πεἦϑυρα μῶν νὴ 
χἤμα κύκλῳ φβρὶ ὁμαυτὸν σκιαγροαφίαν αῤετῆ ς αἰριγρααντέον, ἰ οἰ, 
Υἱγτατῖς ἰπληοπι ἤρεοὶε πὴ τη ὶ εἰ ργατοπάογς οροττες φυαῇγα- 
(ἐδιι!4 ἃς γεϊαιηοη. 
Πρρϑύω, ας σώ τ υκαι, πῖς (λογῆς, Αξείμ, ὃς Πφρθυΐομωι ΡΓο βοάξ, 

Πρρὶ,ρτο φὡρωὶ ἀϊεἰτιιτ,ἱπ τοπιροτεςπιατιτὸ, ν 
Τρϑίαι, ἄπεοι, αἱ ὡρῶται γευόουαι »γτὰ ργαςοξὶᾷ Ηείγοδ, 

Περὶ ἕτατος, ΡΓΩΟΟΧ 5. σαν πρότερος 5 ἔγιιξξι15 ΟΥηΐτπὶ ᾿τί πηι ἢ 

πΠΡ ΨΜ-Θ 
᾿ , ΒΥ Ε ᾿ {4 ! 

«ροϑύετο ζ μούσωκοίαοτα Μυῇς αητὸ ροτίοἰ πεδας ἡ Ῥ]ατατς ᾿ς ΐ ἼΩΝ 
ἴῃ Πγουτρ. ροθύομω τῷ λαξνρτο ροριιο ἰδοῆςο, ΝΝζαης, 
ἴπ Οτᾶς. 

ΠΊΔΤΌΓΓΙῚ ΠΊ115. 
Προ φημ, ἔοταϑς ἐτηϊττουίτοπι ρτότηο. 
Πιρρἱ ἀπῆω μι. ἀψω, κα. αφαν Πλῖττο Δητο το ΠρΙ15.9 γὲ ψυχά ἀ1δὲ Ὡρο 

ψεν,ἰὰ εἴ, αρϑ ὗ εἱμαρμῆϑης ἔπεμιψε. αιμαῇ ἀϊιιτῖτι5 ἴῃ Ῥάος γἱις 
Ῥοτιυι {{ἐπτ. δὶς ΝΊΓΡΙ!. 9. - ᾿νπιοηῖιπι Ργῖπιοϑ τοῦ πηϊίογίτ (. 
60:1] ὀχροι. προϊαπῆω, ρτο σι] πιΐττο 9 ργοςι αοίερο ἴξιι οοὺ 
τπᾶπάο. προϊάπ]ω, ποςοονίαάο .» πηΐττο οἰμπ ἀθεγί πιοπὶ,, 
προϊάψει γ Ὡροδιαφϑερεῖ, ἩΟὐποτιις 1144. Ν]ςαπιάογ ἀπ Ὑ Ποῖ 
-ἐνδέ τε καυλὸς Φύρματι μυϑειλεθ- προϊἀτῆΐται 1 τογρ. προπέμπειν 
κἡ τροδιὶ δὸταιγκὶ διογεὶ σήπεται. ἊΝ 

Προΐασι, τὸν προέρχονται, 7) πσροϑέσεως σιωυτείσσεται, 
προϊδεῖν, του ἀετονργοίρ᾽ οτος σοηἤιϊετε. φρρίδωμϑυ, ῥτοῦ.. 

οἰ ΔΤ 15, ΡΤ ΕΟ ἀφαπηιι5. ρρίδιωσιν τίωὶ νῆσον 9 Ἰῃι[πΔ πὶ Ρτοίρεν 
τὶς, ΡΒ] οἵτγ. 

Προϊδέδϑτε 5 νἱάοτε » αὐρίοοτε. ἩςΠοάιι5, χαλεπὸς αροϊδέῶτῃ., γ΄ 
ἴσαι. 

πιροΐδων', αυιῇ ργςιἀἰτ, του ἤςης. προϊδόντες ἑαυτῆι Πὶ σοηία!. οι, 
τοῦ Τ μιογά. ι αἰ 

προΐει, ρτς πηι δατοτνροέπεμπε, ἃ προϊέω, ἩοπΊοΓ. Δα, ἃ ὡς εἰσ τὰ 
προΐσι, ΟΔΡΊταΓ ετίαπι Ργο ρτς ἴεητι. Το πὴ 1]. β,ἐς πἰωειὸν προς οὐ κίον 
καλίῤῥοον ὕδωρ, ὶ, «σροπεμαειγἐκ δίδωσι, ᾿ ἡπαθὶ 

Προΐεμαι, νοςε ρα[ιια, ΟοΙἸοἸ οὐργοάοιντ προΐεῶτοω πἰυδ πόλιν 2 1 μι 
ταοῇμςη. 14 εἴ, ργοάοτο, ἃς σοπάοηδτς 7 νο] οποτιθη πὶ ! 
ἰΐσετς : ιιοά ὃζ κοιϑυφιέναι ) ἀϊοῖτιτ. ΑΠΡῚ ἀϊχῆς, πρρέϑαιν 
«αρυδοιυλαὶ τίω) δ ορκον ψῆφον, Προΐεται τὰ τρῴγμοτα τοῖς " ἸκμΝ" Δ ΠΟ. Ἢ μγΟΟΣ 

λείοις »τὸς. ΒΟ θιις Ῥγοάϊτ.. ΡΠ Πταγς μι5 η Ῥετιοῖς, ἵν 
προΐεϑο! 5 Ποιπο οί. ἐγκαταλιποντος καἰ προϊευῆθα πῇ «παιδὸς, αὐ 
μυτέρᾳ 53 ΠΙῖο το  ᾿έλα πτάττα ὃς ργοάίτα, ΡΙατατοίνβ πὶ ἐμμπα 
πλιὸ. Προΐῶτε 9 εἰπίττενο, Αὐἡποτοὶ, κὶ τὸ αἰδοῖον προῖῃ μιν 
σαῦδμα. Προΐεικαι ῥῆμα 5 ἐπιῖττο νογ θυ, πιο η, 4 οβςςς νι 
φίημι, ΓΙροΐν μῦνΘ-. φωνζωῦ,, γος ς ΠῚ Ἔν ἰτῖ ἢ 9 ΡΙτατοθας ἐπ 1 εἶν 
εατρο Προΐεμω)ν ἀϊπηῖττο» νὰ προΐεϑει διυύαμιν, ἀἰϊπητνς,͵, νοὶ . Ρ 2 {τιν ἐγ Ὰ - ἰνηηνι 
τε ἐχαγοίτισι 5 ΒΡ] μτάγομη5, δίσας Οἱςεγ, ΟΕῇς, τ. Οὐπι δες ηᾺ 
τεπὶ Ροπιρη]ο νλάσγετιγ ν πᾶτῃ ἀἰπηίττοτς ᾿ς σί οη ΕΠ, μὴ αρι αὶ 
ἐδῤε παὰ κόρρις, ποῃ ἀἰπλίττεπτς Ρι16 1115. ΡΙ ατατοδιι ἴῃ ἈΟΠῚν,ς,ς ἢ ἢ 
Προΐεμαι» ΡΓΟΙΙςἸο» ΑΒ ϊςῖο. ἰατρίοτρεβαπαο 9 ἱπιρεπάο ἴῃ 
Π]ΟΥΡΓΟΠΊΟ ΓΟ Ἐίειο 5 τα ἀουςοποςάοιογορουνῖ χρίματα πρι 
τι τοῖς φίλοις, Αὐ Ἰΐοτεὶ, Ἐτηϊς, 9. Εττθ᾽ ει, Προϊοῶτο 
14 εἰ ςςάετο ὃζ ςοπάοηδτε ἀπγῖςο. Αὐἰ ζοντο]. ποτουῖς 
οἱ συμζελδύίοντες τοὶ υἣν ἄνα, πολλάκις, «προΐενται 9 14 εἴτ » σοηςα 

δάινοτγίαε 5, Ποπηοἢῆςπ. ταπιθη. Προΐεῶτο τοὶ χρη ματι 
ΡΓῸ Βοπιὶπὶ οραῖγαῖτο δὲ Ἔροητὶ » ὃς ἰΑδεξαέξατα Πάοὶ οΥ 
Βα[Π 5 5 ϑυρμομάχοις ἃ πλῶτον φιροΐεϑτη. Προΐεμαι ἅτε 
ὀναγίω),ςΟπγηγῖττο Αἰτογὶ ςοπιπημιτατίοποπη, ἃ εἰζῳρογ αἱ 
ἔοι ,ΡΊατο ἴῃ [.6ρΡ. Προ τη πίςιν, Πάεπι αἀμίθοτγςν Βα 
ΤΙροΐεντο ἑαυκδν ) ΑὈϊοσογιιης (αἱ ρίὉς5,α δ ἰοἰεραης, Πιροϊέμ 
πειρὸν 7 ςπ. τεϊἸοἴςητοθ. Προΐεμαι » ΡΕΓΠΊΪττΟ, ΠΟΘΙ 
τοιηπο.Γο πα 110 5 ἀοίεγο 9 ἐγκα ταλείασω, Προΐεμαι ἐἰδεκου, 
οἴ, “Βιορω, Ὑ Πιογ ἀ14. Ρογπιῖτιο ᾿ηϊατγίαπι ἤοτὶ . 14 οἱ 
ΕΡὶ Προϊζεμβυ- τέυὶ κτῆσιν ὧν χρη 5 τοτιιπι ποοο ΤΑτίτιιπὶ ρο 
ἸΟΠΕΠῚ το ρ οΠ8 9 ΡΙ ατατολιι 1π ϑοίοπο, Ἐτ Προϊέμδνθ. 
τα ἀϊςϊτιιγ, 411 ργίιατιις οἱ γοθιις {ι|5. Προ έωνοι χὠρὰν 
πηᾶρῃὰ ἀρτὶ ράττο ΠλΠΪτατὶ » ΡΙΠτάγομιι5 ἴῃ Ἀ οπτΐο, 
ὅτ Ῥγοὸ σοποςάεις ἃς ἀατο. Ατιτοτε!... ΟΕ ςοποπη. “ἰὴ 
χῶν καὶ σαροϊευῆσαν αὐτοῖς ἐδὲν διαὶ τὸ χα» ἔτι ὀφείλειν, τὰ εἴ, 4 ; " 

4.Π]1πὴ Ὠ18}} ρτςθόγθηζ » ιιοηϊλπὶ εἰς Ἔτῖαπν ἀςθογθητ, ΠΡ. ἢ 
ὧραι γ ντ ἀρια Ρ] ατατο ἢ πΊ, πτροΐεεϑιαι ἃ ἑαυτῷ βίον » τηοττο πὶ μὴ 

Ὁ σοπίοιζοτε. Ηος ΨΊΓγρῚ]. δά νεγθααν Δὲ ποῖά, 6, ἀἰΧῖτος . 
τάπηηιις ΡετΟΙ͂ Ργοϊθςόγς ἀπίπιαβ. ἘτΤ δι» -ΔΛΙΠΙᾶ5: 
ἔσπάοτο νὴ] 65. Ὁ ποΠ ες ΠΟ τς ραταβ. Γνορίταγ ὅς αροΐημι, 
ἔξίαα νοος ριο οξιτῖο, ργοϊ οὶ, ἐπιπηϊττουροτγὸ ἀρο5 ἵπ Β΄ 
τη Δ ΠῚ ἀοῖο πὶ ῬΓΟΙΊΟΙ ΘΟ Κ οη, «αιδ᾽, 7. 8ζς Προΐεῶναι πιαΡῚ5 
εἴπιντάς Προΐνμι, Ἢ 

ΠροϊέναιῬγοσάογα » Ῥτορτγοάϊ, ΧἭθοΡΙι, κὶ φανίμεη ἀυτῳ δύω γ 
ναϊκας «προϊέναι μεγώλας, πλέπῳ παροϊέγαι μέχρι παν τὸς, δὰ [ΠῚ ΠῚ 
νίσιις ἀταϊτίατιιπι ργορτγαά!. ΡΙΠτάτο μι ἴπ ἽΤΩπια, προϊέναι, 
ρεινίωδ. τηοητΑπαιη ν ἴδῃ σα ροἶοτθ, προϊέγα, τῷ πούσω, ῬΓΟΡῚ: 
4 νἱτογῖιι5. ΡΙατο ἴῃ Τίπισο,, διχῇ κἶ τεὶ ἐναντία μα πρὶ 
γα!» διξαγίαπι σοητγαγὰ ἤσπιι! ργοσεάοτγε » Οἴφεγο. Τάοπ 
Ῥμαάτο,, προιέσης ἡ ἡλικίας ἡ» ΄υπὶ ἀταξςς ρτοσοῖοτι ἴσον, 
γετγγίτ ἴῃ Οτάτγοτο δά Βτγιις. Προΐοντος πῷ χρόνε » τε ρ ΟΝ ῬΓῚς 
«οἴ, πρεϊέναι ἐπ᾽ αἐετῇ , γίγτιιτο ργοπιοιογο, ΡΙατατοῖν, 
«ἱξὲ ρϑύνε, φϑογεῖσι 5 μιλλον,τοῖς μάνλον ἐπρ' αῤεπῇ πορολέναι δοκοῦσι, ἢ 
νΟΙῸ πσροιε ναι, ΟΠἘ ἃ πο οῤειίαι, 

Πεόέζα,ρτο πρώ ζα, εἰν οἢ. πραγ, ποι τα τπαΐτο δῆτε τοπηροῦ Ὁ Ὁ 
ὨΘη ἴτα ῥτίάςπι, 

Προΐζω,αριιά διιϊάλπι ἴῃ πιβημίοτιρτ, εοάίοὶρ, τὸ καταγινόσω : ἢ 

ἔμεν 

ἰρέ!} 
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υἱσατα εἰσ ςἀϊτίοπες Βαθεης σροΐζα, τὸ κα ταγενείσομαι. 
Ροίαϊε. Ἡοαλιοτιιϑ ΗΠ14.4. τρρωτον μὴ) δηναροῖηλε πρε - 

οῬτωπηῖτο, ἀϊ πιίττο, ἐπι πιίτεο: ΡΟτγῸ ἀρουΐη ργί πηαπὶ ἂςὶξ 
Ὁπιοιιςο. Χοπορῆ.7. μα: σροεὶς κα αήλας ὡς ΚύρΘ. ὀκέχδυσε, 1. 

οῥετε ϑὸς αὐεδὴ τίω Τὶ κα τήλων ταίξιν. Ψ Πάς πορέες Ἰπηροτγατῖ, 
{π, Προΐνμω»ντεηήυτη ἀοιογορσοςοτοάο, ἔσεπογο, Αστηζο- 
γεφ. εἶτ᾽ αἴδιρᾳ “Ψ αὐτὰ τί χρὴ προΐέναις 1. ῳρο διεον αι. κεχρίν, 

νῬογάοτο Πρη ἤσατ, ῥῥπλειν, τολέσαι χ᾽ σκερπέζειν : ἸητοΓρ. 
ορίιαπ. μια ᾿ 

ΑΓ 8. οΓάτατ ΟἿξοτ, εἰμι, Χ ὁπ ΟΡ ἢ. αἰκριὰ μέρη, σοι ὀκείνα 
᾿χαβόντες, στατεϊτὸ ἀςοὶρίςητος προῖκα διδδνα ΟΠ ἀοπᾶτο, 
οἰ γινεφ.; Ϊ 

κοὐ αδοίξιο ἀοταῖὶς προίκειε δώφα ἃς προίκεια αἰσ(οἰ τὸ 4- 

Ἡςορ ἡϊδές, 
ον ἀοτιου Δ, εχίριια 405. 
νὸς σταταΐτιις 4αὶ ἢ τ'ἐμιθϑν) προΐει Θ., χάρες ἴῃ Ἐρίρτ. ρτα- 
υτατία, : ᾿ Η 
μα!ραιεπϊο»αςοςάο. Ἡοίνοἶν.οπὶπι προϊκέϑει ἐχρ.ἐφικέῶι 

ΠΊ. τϑὸ αὐτὶ σῷ παραὶ ἴῃ μὰς ςοτηροπτίοης ἀοοὶρὶ ἐγαά τ, 
τ οἷηία!α πιάτο διιπάδηϑ 9 οὐρα τὸ ὃ φροῖκα τ μαρ. 
ταδουιρ ας Αι ιιὸ ἀ ἀπ πλιά δ ι15 σατο ὶς Πα  ἰδδιις αδιια 

ἐξ γάρ ὅδι ζωῖον ὅμοιον ἐλάφῳ, Ετγ πη. ΠΟΥ ΠΊΛὨΪτΟΥ ΘΩΪ ΠῚ προ - 
ἀἰϊοείτιιτ. ; 

δοιὰ [59 {τ τις» ρΑ ρου εἰν οι. 
τοϑ οἱ ἀοιτι,ΠΊ ΘΠ ας 115. ὁ πτροστείτης {116 μετεέτης 9, ντ 1} ΠῸ5 
ας δὰ ροτεπάϊιπι {τρεπι Εὐήζατῃ. ὁ προϊκετεύων υπῷ αὖ 

: Ἡοπιοτ. Οάγῆ!., αἰδὼ δ᾽ ἐκ ἀγεϑίω φύσ᾽ εἰ μυήνω αὐδρὶ προ 
ἐχπηνλητεγρ. με τείτῃ αὐδῳ τὸ ἱκετεύειν κὶ προσωγεῖν, ΕἰῈ οτίαπι 5814. 
γήτης, βωμολὸχθ-. ξοκίλη αιιοὰ ταῖς5 ρίδγαιαας ἔμης πιρη- 

] . ᾿ 

δ, ἀοτα 5. Ἴ ΡΤ, 
ψο τὸ ργαοχ. 
Ροτ γπςγεῆη προὶξ, ΑἸ οἴτιιγ τὸ δαῖρον » ἀοπῦ νὲ 40 ἀ ρτο- 
οἴδιι ρογγεξξα πιδηιι ἀστιιτ»α ἢ) τα πιεη προῖκα ἐς ΠοΠΊΐπα- 
οἷος αῆραὶ τὸ σροϊανεῖ νει εἰς ὑτέρε χεῖφα : Ε’οΠτοτιις (λπὸ 
γοςαῖ δώρον το 4 ἀατιι τῷ προίκτῃ Πτις πηροϊκυσυλύῳ, πο η- 
ἐμ Πεὲρς στατία αἰ Ἰαιιεπὶ αςςοάιτ, Οὐγ ΐ. ρ, ἔμελλεν αὔϑις 
Ἰὼν προικὸς γε στιάγει Αἰ χαιών : σιιατε ἄοηα Ασἢδοτιπι, 

τὶ φυτοπι Εοπηοτὶ προῖκα ρος. Ἰατῖτοῦ ὨΦηχίπαητ τὸ γα - 
ῥον, ἃς υιϊάοι 410 4 Ῥατοῖ ΗΠ τα: ἀατ 9 41}}}ΠῈ ὁάπη εἰοοαῖ 

Ἰηὶς ἀο5 ἀἰ δλυπι»οτία πη Ετγπιπὸς νας αἱ ἐξι!ηι αὐϑα τὸ προ- 
τ εἰς δὶ σῷ γαμ βρῶ δίκον »νς] αὐϑαὶ τὸ προ ϊκνεῖ ὅτι εἰς ἃ σῷ γαμ- 

ΚΟΥ. ᾿ 

ύο, Δυτὸ ἐαμΐτο, ει ρτασοάο. Ῥ]τάγο 18.» τοῖς προῖαυ- 
ζύοις ἡ ἐαιεἴθτι5 Ὁμι] ρτς γα 5 ἴῃ ΡΕ ]1ς. πολυ προΐα- 

ΞὈμαν,ἰοπρὸ δητὸ αἷτος ἐααϊταη5ο᾽ ἀσπη Ἰῃ αΠ}}} προῖπ- 

ἰλθοι 
' Π ( "ῇ 

(πα ἴων τῷ ςραιτοιῖ, ργο Ἔχεγοῖτι ἐαιῖτα "59 το ἜΧρτ οί ἐ4θι1Πὶ 
ἀαῦαι Βη5οϊάςιι ἰδϊά. : ᾿ 
ἔμ ῬΙῸ πρώρᾳ ἀρὰ Ηείγο ἢ ἀδιαρέτως προίρης τάς αν ἐχροί- 

τ Ε 

ὑνχῃ υὔνορ τα οἰ πιι5. ρα σοσηίτιπι μαρεπηις, ΤΠ τυσί, 
ΜΝ ἐσυμα!» ρογτῖρ Ο πιδῃυ ποργοτοηἀο,αροτείνω χεῖξα. Ο " 
ΠΝ σταμα), ον αια ἀητς ἴτο, ἰά οἰξ, ργοίζοοντ αριιά (πε ]ΠΔ. 
ἵμ ἴδει ργοίξατε οἰδάϊο οἱηέξιπι : δι ἀδποτας ἀςξομποποιπ, [οῖ- 
την τοὶ τὸ ἡ ματροῶϑνεν ἵσ τοιάϑει! 5 (9 βου ϑεῖν τοῖς ὀτπάᾶρεν 5 εοπῆταϊτύτ- 
ἔνι  οἴιπη Οεη τι. ντ αρυιὰ Τ Βεκαλίζος! πὶ 4.Ρ}γ ἢς. ὑμδ ὀνειρρ- 
ιν σιν δι πσρρὶσπείμῆμοι τῆς δόξης. ἀεξεηίοτες ταις αἰϊογστονος 
ὅν ΠΠ11}5 ΟΡ! ΟΠ 15. Προΐσταϑϑει Ὁ ὑμετέρων δικαίων, λαγὰ ν οἴετα 
λυπὶ, ιοτὶ ὃ ἀεξεπῆτατο . Πειποίμεη. Ραυ]τς ςαρίῖτο νεῖ πη. 4 ΤῚ- 
ΝΟ ᾿ητ»καλών ἔργων φροΐς αὗϑτη 9 σου Οροτὰ ταετ οἱ εἴτ, Ὀοηϊς ο- 
εἰ τς ᾿ηέξατε ἀτηῖιε ναθαγα. δὶς ρσὸ ἀεξεπάετγο ὃς ραῖγοςὶ- 
οὐιλοῦ Π Πηρήτ ΟΠγγ (Οἴζοπη. αὶ προστιΐσεται ἀμπεῖ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ἕν τοί- 
μων" τοῦ εἶ χον.Τη4ς Προς ὐτης» ραξὶ ΟὨῚ15. Πρρίσαμαι ρτς ἤοῖοτ. [)ο- 

οἴζμεη, ργο Οογοια, κὶ μεγίστων δὶ πιρᾳγμαίπων “Ἐ] κατ᾽ ἐμαυτὸν 
ϑρώςσων προς αἰ, οἸτᾶΣ ἃζ Δάπηϊ ἢ Ἰγατί οι ρ γα ξεξξι5» δὲ ἐπ τὰ- 
ἢ σιγαπὶ μαθοης ὃς ροτείϊατεμη. Προῖςαϑευ ργα ἤςοτο, 
Ξε γαπῇ σοηέοτγε, Βαγίις ἰάε πὶ κτὶ Νεα ρρί τα ται στέφανον 
ἢ αὐπῆς » διιης Πδὶ ϑτερ δπιπὶ τατοτοπι ὃς ἀοξοπίοτοπι, 

πἀϊςέπηαιιε ΔΠινπηΐτ. ΤΊ οϑς-στέμανοι 2 σόλωνα αιιὶ ἀτισεπτι 5ο- 
6πῇ Ργϑ ἔςσοτγιητ ΡΙατατοἢ.ἵπ δοίοης ἀς ΒΕ]1Ὸ δδἰαπηϊηῖο. 
εϑὶστείμδροι , ρτΙηςῖρος ἐδ πιο ομιπι οἷο ἀριιά εὐπάθτη Ἰ)άξ. 

ἀοοϊά. σφων “γ᾽ «αὐτὴν πριέστήσαντο τιμωρὸν γμυέῶκει Κιφίσιον, Πρ ῖ- 

πο Πτα ργὸ ἃ[1ο ἴῈ ορρόπογε 5 σδιιίος αἰϊοπα: ἀοίξηπομεπι 
Ρεγα. διδητάπιις ργαίξατο 6 πιο ἴῃ π χτ' Ονήτ. Εὶ αὶ 

{ππὶ οο πιοάο ργὸ αἰΐο γοοίριιησ 7 Προσαΐτες τῷ ρῴγματος 
εἰπάεπι ἀϊσιχητιιγιν πάς Προς ασια. ΤΙ ρφίστετι, δὸ- 

τινὸς» τιοτὶ ,ἀςέοπάοτο ἀταιις αἰΐοτογε αἰ ̓αιιᾶπι Ορ᾽ οποπης 
πθύστεϑοι “Ἀὐ δεκαίων, το τΊ 1ιι50π|φἵστειῶχτει ἥδ᾽ πράγμα των» ρτίι- 

5 ἘῈ εἴϊε τεϊριθ τα» 8ς ορρόπετο ἴς αἹ σι] ργὸ αἰῖο. σοφοκλ, 
ἡ τοῖσιν ἐχῴ ρφῖς δῇ βεζυκόσιν ποτε ψυχῆς τ ἀφειδήσαντε 5 “«ράσπή πίω 

Προΐσταμαι» » ργτοηἀουρτατοχο» φερβόνγομιαι ωρφτείνο- 
Μμαρορρίχομαι, Αἰ!εροτοςαιίοτ:νε (Ὁ θης δε διχρηθλογούμῆμοι, ἢοά; 

μω] 
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ΤΠ 531 
«οὐ πτυϊειτ δινσι Ασουίατιι. ΓΟ πιοἢς. αἰεὶ στεφ, τί πρὲς ἐμὲ 
ἔχϑρθυ ὠροΐσ ταᾶα!. Τίροςηστεμήση, ργξτοπάςῆ5. ΡΙατο ἀς ],ορὶΡ. 
5ΎΠοἤι5, ΟἿ δι᾽" αἢ πίωὶ ἐκκλησίθω τροφηστίμδῳθ.- αὐξῃ βακόύτιον ἐπ 
ὄξιν ὃν ἡμῶς σιωόδου Χριστιανωῖν ἐκκνροηομᾶν, ἰὰ οἴϊ, τροβωλόμμθ.: 
411 οὔτοητιι ὃς ροτ Γρεοίοηι ταις ςαιίαπι Ἐσοϊοῆς τυοπεία: ατ- 
ατις ἀἀπηιηἰγαη δ: 5 τοτη ἔςσοτῖτ ὃς (τα αἰιχοτγίτ, Προΐσαιϑει» 
ῬΓΟΡΟΠοτο,ἑοτίϑεόθει. 1 ΠΟ Δ Πιι5  κὴ τί δῦ Ὧμο αϑρα δειγμα τού- 
τοῦ ἀΐμειγον “ορος-υστείμίμως Οὐυόἀηᾶ πη αὐτοιιὶ τλο ἔτις ΘΧΟμΡ Ια πὶ 
ΡΓΟΡοπεγοπιδ Τπροΐςαὐϑεο, ρα ογ γος, ἀπτοροπογο, ργςροῦο- 
τον Οτοροτῖτι5» πὸ χᾶρον ὡς αἴμεινον τορρεσ τήσσντο, Ἐτ Ῥ]ατο » ταὶ 
ὦτοι πῇ νῇ τυρρςηστί μῆνοι 5 Ρ]115 ἀιιγί 115 αᾶετι «πο πτὶ τε διιοηζος, 
ΒΡ θοοὶ, φῳεύφητ' αὐαγκαίας τό χὴς γ) ΟἸτα ϑοτίτε νϊοίςητα ἔοτ- 
τιυιηαῦ δὲ πεςοῆητατὶς Ὑγροητῖβ, Προΐςαὐϑεω,. ἴῃ ΡΥΙΠγῖς Ροπεγορ 
ἄῃ ῥτγἱποῖρηῖς Ιοςατς. Ογοροτάς ΒΔΠ]|. αὐτὸν τροεςησοἐρανοι σῷ χά - 
γὺυ πὸ ἐκείνε Θεὸν, ἐςςηίοτενι πτοάεγατογέιησις διατὶδ- 
15 Βυιῖιι5 Πλοιιαι ἐπ ρτὶ πηῖς ἰοσαητος. Ὑ πάς Προς ατήραθ.- Ἀροϊ- 
Ἰουαιαίι νο δυι αγλις ἃς ᾿ἰπιϊπατὶ5) μα Πότς Ἰαπίτον ἀρρο !α- 
τι15. Προὶς-αὐϑου, αὐ ος, Οἰτ τ. ἐΠΑ ῥηραύν δ πεα ει είτε [ε 
ἔεττε. προΐστατο ὁ φυνστως ἐν τούτοις. 'π Ἦϊ5 ΠοπηΙΠ]ΐ παάταγαΣ 
ΡτΟΘοη τι εἰς. Προΐστα ταὶ χολὴ αὐτοῖς » εἰς Ὀ1Π}ς ργοΠίτίτ,, Θαζα 
1η το ] ἐπιατ, Ατπζοτο!. (ἐν, 4. πτροϊς ὦσαι τὸ πνεῦμα. (ρἰγίτυτι ἡ 
Ρτο[ οητοβοἱ ἄοιη. κα ροὺςςεἴμήμοι γλοιώσδες., Ιδητοτῦ (πιαχ ὅς οο] - 
ΠΑρβ ΘῈ τι πρτο 2. τοίςοτ, ΑὐἠΠ] 4, ῬΑ Πατ, τε κνροςηστί-, 
μῆνοι τὸ χῆῖμα φαυλότερον τῷ χόγου,ηξς [ροοἰειη οτατίοης ἰρία ἱπ- 
ξεγίοτοι ργᾶ [α ἔογθηζοβ. 

Πρυΐσημε μοΐσωγπιυ κα τα ἀπο. Γαι πΊ;ρεγ ΠΟ ατροκρένα, ἀητὸ [2 
τὰ ον» ρτς βοοςρυςτοηάο, Οὐδ᾽ οἰ ΟΡ ΟρΡροποφργοάιιςο. ποϑοεισπηχκεῖ 
τὸ δήμου ἡ ῬΟΡΙΠῸ ρταογατ, Τ μον ἀἰ 4, Προειστηκέσαν αὐ τἶω, οἷ 
Ρταβιογιιητ, Αὐ μους! Πρ το τεττῖο ΡΟ τὶς. σαρίῖτε ἀεοίπιο. ἐκ 
ὀρϑιῦς σεωυαῷ φερίύςηκος, 14 αἰἴγποη ἃ ἀϊρπίτατε τιια ἀορ]ς, ἤσετο- 
ἀοτιις. τ ροες τίκτε τῷ πατρὶ, ραττί αὐπάερατοάετη. ὁ ὁπλοϑηκης 
«ροέςηκας 1 οἴξ, (ντ ᾿π 1 (αγτῖ}5) ἤαρ ον ἀγαγοηζατίυπι ροΞ 
ἢτιι5. ᾿πρἄςη ἡ ἀαῤχιερωσιμίης Ργαίμιε [Ἀοεγάοτίο, ΘΔ28 ἀς δεπει 
ἔζυιτε, «ερις"ὀύαι τῷ δήμου, ρορυΐο Ῥτςοῖς, ΤΊνιον ἀϊ4. ΡΙΆτο ε- 
Ῥ το α Γερείπηα 5. μεγάλης Φρνες ἰς πόλεως . τηα σης νΥδ] ρταξε- 
ἔτι. ετγο ἀϊδιτι5 5.1 βάσιλ εἰας ψενηΐμης Ὡροες εἰς, 411 Ἔτατ ργὶπ- 
εἰριιηι ἃ τπσπιοτῖᾳ, πος εἴπ, οἱ 59) τ μνήμης πῇ βασιλέως, καὶ κο- 
σμίς ὠρρες σαν ἐργισίας,, ἐδὲ σεμνῆς» ᾽ὰ εἰξ 9 αἱῖς ράτιιπι ποποῖοσ - 
ἀπο ἴτε! ρτςοῖϊοε . αἰϊα ρατιμτι ριιά πὰ νίταπι ἐπε Ἰταιτ, ΡΙατατ 
ςβιῖς ἴπ Ρατγις !ς. ΤΙροεφ στε ὠρὸς δ ἱστὸν, τε τεὶς ρτςοἴξ, Χοπορς 
ἔπ ΟΕ ςοποιη. Προς αὲ τὶ σεωυτῷ ποιτρίσος 9 τιια; Ράτγὶς ργά Πάοηδ 
Ηεγοάοε. τ ἀὕτων Ὡρος αὲ ὀψυχίᾳ, ΟἸης5 πιᾶρβαπίτηίτατς ἀηῖο- 
(ΕΠ! ης 5 ΡΙατο ἴῃ Τίπιθο. Τίροΐςημι; ργοἰείτιιο, ἰά εἰξ,ρρα- 
γρρδιὼ, ντ ὠροσ τῇ δα πίω) αἰχμφ'λωτον, ὃς «οροσ τεῖστι γειωὴὶ, Ῥτγοίδῃϑβ5 

Ρτο{ετιιτα. ἡ ἐργαζομῆδη, 14 οἴπυπηεγεπς ρα] πὰ, ν' ἐταιρεῖν ὀκω-- 
ὁδωϑεῖστι καὶ ἑταιρηκῶα ἡ ἐφ᾽ ἑτωρασμῳ μεμιώϑνω μη. ΑἸ Πεη δ᾽ 115. Προε-- 
φυκῦ αι ἐπ᾿ ὀικήματος, ἴτ ἔοτηϊος ρτοίδητοβ, ἀοΠη. καὶ ἡργυρίσαντθ 
αἱ τροσταῖσαι “ἢ ὀἰκυμοίτων 5 ὃς τις ἴῃ ξογπίοῖθιις ργοίαραπτ, 3 
Τὰ νΘΠΟΓΕΔ ΠἸΟΓΠΙΘΓΏΗΣ . ΠΑΡ τΙΙΓᾺ5 Πιογοτγι οἰ .8 ἔλέϊ ταγηῖ. Ὁ 
Τροΐςημἱ 7 ΟὈΠΙΟ.ϑορΒοοϊ. ἐπ Αἰάςα 5 σοι γὸ αἴάς πολέμί. αρᾶ- 
ξῚ ποτές ντγίιπιπε Αἰάχ ἐοητγα τὸ μος ἤθους νυ παιᾶπὶ ὃ πάς 
περοεςῶς 5 τὸ [ἴΔης,) ργοςἄοη5. ΟΡ 11157)0 Ὀ.14 5. ΡΠ Πτάγ μας 1π 
Ῥιιδ ῖςο!. τοῖς τρρερ χουβύοις ἢ τροες σι, φητὸ οἸΠπτῖθτι5 νεῖ Πδητί 
δη5. Ετ ὃ βασιλείας μνήμης πτρϑες αἷς, 411] ἜΓᾶῖ ΡΥ ΠΟΙΡῚ ἃ πιο 
τὶ. Ἡοτγο τα. προεξ τες, τ] ΟΊ ΠΕΓατιῖ5. ὃ, ροες τες τι πόλεών ρτῖπ 
εἰρε5 οἰπτάτιτη. 

Προϊ τορέω, ἀπτὸ πὴ 5ΠΊΟΓΟ. ΡτΙ 5 ΠΟΙ ΠΊοτηοτο, 
Τροΐςωρ, ρΘ-. ὁ το [ἴς. Η εἰν. 
τίροΐ χομαι»Προΐρ ὀυῆυοι γυμνὰ τεὶ ξίφη, 41 τὶ ξξο5 ρἰΔδϊος5 ργξτοπάεπϑξ 

το59᾽ ἀοιπ ἴῃ Θάρα. Προΐρζετο σείκος 9 οἰ ν ρεῖητι ργατοηάςθαῖν 
Ργα ογοβαῖ,η ΕρΊ ρταπιηιατο, προΐχοντο αὐτοῖς, ο τα Θγιιτς ο18 
ςοπαάϊτίοποπι. 14 εἴπ, προεζϑμοντο, Ετ χεῖρας προΐσγομαι γ) ΓΔ ΠΕ 5 
{ῸρΡΡΠ τς ο5 Ρουτγίσον Τ Πτιον ἀϊά. Προϊχο μάν Θ- χεῖραφφιαηι Ρτο τ 
τοπάεπ5, ιαπιις ραήϊας Ποοη 5516 εἰτοίκετεύσας., ἱκέτης γγυο μῆρν Θ΄. 
Ἰάσαι. νἱάς Χ εἰρ. ἔτει πιεταρ .ρτατοχουτορίςαμαι γ Ὡροβόμομαι 
Δ] ςσοιρτατομάο.. Ηεοτοάϊαπιι5)ὁ 3. τὸ γῆρος «ροΐο μῦν. πᾶ- 
ρητήσειτο , ἱρίς Διίτοπη ΓἘποέξαγοπη ἐχουία πϑυγορι ἀἰαιίτιϑγπο- 
{{|5. γὴ σῦτο προΐο, οἵϊαι»ἱ.Βος ἱρῇ ργςτοπάπητ. Πρεΐχομαι, ορροπῦ 
ῬΓο νεΐδπιθητο ὃζ ἐπτορυιπιδητο : σοπηξειπτύγαις εὐπὶ Οεηϊ- 
τῆπι. ὃς Αςοιατίαντ προΐο ἐὔϑει τ᾽ ἐφϑειλμδ ταὶ χεῖρας : χιοά ξα- 
Ἄφτς (οἰεπε χιὶ νίάετα ποί τς» δέ αι ς Ριάοτ σεγηεγς, ΡΙὰ- 
τάτοθιις.» ἀποςρεφομῆνοι κἡ προΐος ὁ μῆνοι εἶα ὀφϑειλμδι᾽ τας χεῖρκο. 
Προΐος ὁωῖνοι κομέιν χελυυδήίω . 41] ρα [5 ἤιητ ογιπίδιι5.» Ῥ]υταγ- 
«εις ἴπ ΒοπηΠ]. Πρεΐᾳ ὁ μᾶν Ὁ: «Ὡροτείνων χ᾽ ἐπαγγελλ ομῆῦΘ., 

ΡΓσροπθης; ΤΉοΥ ἀϊά. Προϊοιὀνάνδ. ἔπεα, νοτθα ξαοῖο ΠΝ. Ηστο- 
ἄοτιις ᾿ἴθτο ρτίπιο. Προΐσχοινθ- τοιάσὲ, 1, τα Αἰ ἰΟσΕΓΕς 5 ἰάετη ὦ 
Προΐσχόμυ Ὁ- χόγον τόν δε αὶ ἰεσαπς Πδης γϊτίοη στη. τροϊσχόυῆνον 
μωρόφασιν»οΧ οΑτί οι οιη αβεγεπτοβοοαι τὶ, Ἡςγοάοτ, 

Τιροϊ χνδύω, μ ϑύσω,ποδυκαςαητς ν οἴτίρο. ᾿ ᾿ 
προϊῶν, ργσοοάοπς, ργο ο πο, οχ οπορτορτοῖδις. «ρόΐοντος χοῤνν, 

Ρτοσςάξητε τοπιροτο ἰά εἴξ, Ἰητετιεᾶο τεπηροτς » Ρτορτοῖα 
τοπιροτίβ. δί προΐοντος τῇ λόγου Ῥτγοργοῆαι οτατϊοπὶς » Αὐοτεὶς 

ἈπΠεοτοιὶς,αἀ ΑΙοχαηᾷ. Ὡροϊὼν ἀϊ οἴτιιν οτἰδπν ταπ θπὶ νῖ τελϑυς 
Τοῦν 2, ΧῪ ἢ 



ἜΞΩ: π' 
“.Δυια λα Ῥτοῦὶ ἄς νῖπο Ἰοαιοπδ. αἰκρῳῷ μῆὺ πὰ εἰω ποϑεῖς χαλι- 

στέρας ποιέΐ ἔτι ὃ πλείω ῥητορικουὴ κὶ δ᾽ αρστιλέες. «ηροϊόγ]ας, δὲ, τυρὸς τὸ 
ῳράβειν ἰταμοιὸ,ν οὶ Οᾶζα νοττῖς ργοςεῖπι ροτδηάϊ, "εἰ, τλη. 
ἄσπι Βιιά, ΡΝ ΟΝ . ὶ ΟΝ ; 

τιροΐωξις, ιιαῇ ργοίεοιτιο, ἃ οἴ, αροδίωξις. ΗἩοῇοάμι. ὧν θ πρείωξίς 
σε παιλίωξίς τὸ τέτυκτο.ν 0] ̓ΠτΕΥΡΥ (8, ἐν τούτοις, φησιν» ἐμ κα πιροδίω" 
ξις χἡ ὀπισϑοδίωξις ὡς τίνες ϑεαὶ ἐ ζωγρυ φυυᾶρω: γὸ οἷν πολέμιοι πότε 
εἱὲ διώκουσι κὴ γϑιλιεἴ πα], πῦτο προΐωξις. ποτὲ 5 διώκονται.» ἡ Κοιλεί ταὶ 
αὔτο πτιλίωξις, εἴν λιιτοτγ προΐωξις ἐοτιιπι 4] ργίοτος. ἱπίςαιιη- 
ταῦτας παλίωξις Θοτιλπη 4] οὐπὶ ξαι σάγοπγιτ υἷος γοτία ροίϊοα 
ἰη!εαυμιητατ οος ἃ υΐδθιι5 Πισαραητιιτ. 

τιρόκο ταυτὶ πη γοχτοπιρ] ὀογοροητὲ, δ ἰτὸ, εχ ἱπιργοι 5 ὄυϑέως, 
Ἡετοάοτις, χὐ ὠρόχοι τε φρίκης αὐτὸν ἐπελϑουσὴς »ὰ εἰξ υ ὄυϑιὲ, 
αὐδα χεῦμα. 

τιροκαδέτερον, ΠΡ 15 Προ Τλγι υπλνν τ! λι15,1πέγα προκαλείστερον, 
Προχιαϑείρω,αλ4Π ΡΥ ΡΊΓΡΟ. 
ππροχριϑεόρία, ρ αἴ πτιι5 ἰοοιι5 ἱπ σοπςοῆϊι. 
Πιροκαϑέζομαι,προεδράΐω, ρτα: Πάςο. Προκαϑέζετωι γυκτὸς » ᾿ΠῚ ΡΕΓΙΠΠῚ 

μαθεῖς ποέξ 5, ΝΖ. Οτατὲς [χτιη4.14επὶ σοητγα 1181} τσροχοι 
ϑεῶοιῦαι ὃ ἀσεβείας, 

προχάα ϑεύδω, 4. ρτς ἀογπηῖο, ΑΓ ΟΡΕ, 
Τιροκᾳ θηγίομιαι.{πισεπι πὶς ΡτςΌςο. 
τιροχαθημα!, ρτς πάςο. ΡΆΙΪο ἀς νέτα Μοῆς Πδτο ρτίπιο . ὁ γδ προ- 

καθηυϑνδ- βασιλδος πόρϑησιν ξυλαξηϑεὶς » τεχ 4] 1115 ἰοοἷς. ρτςῇ- 
ἄοθατ . ἴτεπὶ ἔτπὶ ρτς ἀ1ο,αἀ οἰτο ἀϊάπη γεν ἕξιι5.. Πηγὴ 4] 1οὰ 
15 τορὶοηὶϑ ὃς ρτς Πα1), ΡΟΪγθὴμ5 ΠΡ το Γξοιιη ο. 5 αἱ προκαθὰ 
μῆνα) ν᾽ Ῥωμαίων ἐν τῇ τυῤῥίω ἴᾳ διωωυάμεις, χἡὸ πσροκαϑιήνάν Ὁ. ὅηη “ἦα 
αὖ ἃ Α᾽ δδείαν πύπων. 

Τροκαϑέζομαι λητο οοηἤ ἀφο, σροκοϑίζο μι ἐς το προάφειον, 
Προκαϑίζωναητε ςφουΠάςο.1}14.β,κλαγγησὸν προκαϑιζόγτων: νὴ ἀιτύ μὴ! 

«ροκαϑίσαντος τῇ βασιλείῳ ἐδδα ἐς (πηπιοίο ἰςάδητο ἴῃ ἱτηρε- 
τατουῖᾳ 114. Ἰτοπὶ ρτς ἔοτο, Γςΐλπ. 

ΤΙροκαϑήσημι, μοΐσω,π ηκαν ΡΥ ΦΟΘὨ τι» Ρτςροπο. Α ἐξ, Ασοι το πὶ 
Ριςραγοιν πᾶς προκατεςασις, Ὡς: Ν 

Περκαλόνμα) ργοιιοςοντ ργοιοςο δά ςοτταπιοη: εἰς αἵμιλλαν καλϑ- 
μαι Βαρίτο, οι τα! ον ρ τι ν οσοοἰπιιῖτο, ποτζοτ. κινέω,ωροτρέ. 
«“ω,εοσονν οςο 1 Δι Ἰοαπα, Ἡ οτη τις Π|4ἀ.»)- ἐπεὶ προναλέσ- 
στιτὸ χαῤμηγργ οι Οσαιειαῖ δά Ριυρηδπ, Οἰςεγο Τιίςι!].4.Ετ ΟἿ ΠῚ 
᾿Ασοιιίατλιι. «σροκαλὅμαι τεὶ μέτριαγ ΄ϊια Ροίτι!ο, Τ Ππογ 14. ὄγ- 
χίρ εἴτε εἰπεῖν οἵ ποροκαλέιδθα, ἀϊςετο 4ιια: ΡΟ Πα πγ159]"Ἰατιάς " ς- 
δῖθιυ5 τος Ιάοτη ἐριτοὶα οἔζδια , προκοιλ υῆνοι φίλος κ᾿ διαφόρες 
μαλαχώς,. πιο Πἰτετ ἀπιῖσοϑ ὃς ἐπί πηῖοος σομογίδητοσ, Πρρκρι- 
λξμα ταῦτα, αὶ Πῶς ργοιοςο, ΤΠ ον 414. Πρρκαλεσοιῶτα, ἃ ἀφα- 

σ΄ ὅγονται βαρξαῤων, ργοιιοςαῖς "Ὁ. ]οι!Π πλιὰ ὑαγράγιπι, Ρ]ι- 
τατο ἢ ἴῃ ἸΝιιπια 9» ᾽ἀ οἵξ,, ργοιοςαῖίς δή σοττάιηςη. (04 δί 
τιδηΠατὸ ἀἸοίτιγ ργοὸ ἐπμΐτατε » ντ ἢ ίπ ἰγ πιροίὶς ργοριηατῖο- 
ποι  ηἧς ἀριιᾷ Αὐἱνεπαιηι το ἀεοίπιο, αροκαιὰ εἰ ὅδοι οἰξονομα- 
κλήδίω γ ᾧ «προπίνειν αὶ ϑέλει, ποι. Πατίττ ἐπεΐται 6 ἄγ 16 ΡΓΟΙΙΟ 
σάτοφοι ΡΓΟρ ΠαΓΓ5 [18. Πρρχαλεῖ ὥτη. ργουοςαγο ίαςοῖ 
[ετο, τάχα ἀπρ είτε, ἸΝ πὶ δἰ Τα η4ο οχτγα ἔοτιπι οἱ , τ 
Πῳααηάο τη ἔοτο : σοπῃγιϊτύτγαις ντγοαις πηοάο οἰπὶ {πο - 
διι5 Αςοιίατ, Εχτεα ἔογιπὶ ρούμι ΧΈΠΟΡΗ. ὑχ αἱ κρείσσων κ' δι 
ταύΐτα Ὡράχαλεῖ το «δὺ σιιωόγπας 5 ΠΟῊ 115 πιάτο τ 5 αι} 65 ργοιο- 
σαθθατ 4η δι ἔς (προτίογοιη ες σοηβάοθατ΄. ὀγπεικη κὸ μέτρια 
χαλώμοι ἃ Ῥώμυλον Σσιοδίδοντει ταὶ κόρας Ὀἰ ττατολιι5 ἴῃ Κοπλ], 
Γυρρ]ῖςες Βοιπαλιπι ογδῦτος ἃς Οδίξογαητος ντ ρας} 145 το ά- 
ἀογοῦ, τη βογο:  οσηο ἢ] θη, ὡρὸς Παντεείν. πτροιζϑιλ ἔνται τορφ κλῆσιν ἡ - 
μᾶς ὡς αὶ σεξομῆες, ορτί Ομ πὶ ποὶς οθεγεθδητ νοις ποθὴ ἀσος 
Ῥταγὶ5, ΕἰῈ ση πὶ ΠΙρφκφλ εἰ ἄνου κορφκλησιν,ςο πα ἰτ οΠδ ΠῚ ἔεγγου ἃς 
Ρτοιοσᾶγο Ποπηΐ μεσ αἰἔαιιο ἐπάϊςῖο. δὶς προκαλεῖ ϑει δικίω 
ἀρυἀ οαηάοπι Πεπη ἤθη. "δ᾽ ἀςπλ. δῖος ψαΐον, Μαχίμι, Πῦτο 
{δςιιπ4ο 9 Ῥογτίπαοῖμς Ρτορτοῖα σοητοπτίοης 9 Ν Αἰογίι5 Γαι- 
ἑξαγίαπι ροπἤοης ργοιιοσαιῖτ. «σροζαίλε σατο εἰς δύκίιυ ἴῃ ἀιι1-- 
οἴϊππὶ ῥρτῖοτ γοσαιιῖτ, Χ ἐπορὶν. Προκαλῆμαι ἐς δέκας 7 αὰ τ 4 Ἰο]α 
νόσον Τ πον ἀϊά. Πρφκληϑεὶς ἐς κρίσιν, ἴῃ τ] τ! π ν Οσδειι5, 14, 
ΤΙρφκαλᾶμαι ἐς εἰγεῖνα» νΟΩῸ ἱπ ςογταπιθη , ΧΟΠΟρΠΟη. Πρὸς κ(ϑέ- 
χίω αὐτδὴ πρηκαλ εἶ το, Δ4 ρα ρπαᾶτη ρτοιιοςαθαζ 9 Ρ᾽ μτάγομιις. ἴῃ 
ΟΠ]. «προκαλεῖ τι ἐδὺ ὀικότας 9 14 ς[ἢ, βαστινίζεῶοι. εἰς βάσὼώρον 
αἱ τεϊόϑτιι : φιιοά (δτιιοϑβ ἐπ φυδπίοποπὶ ροίξ!ατς Οἱςεγ. ἀϊχίτ. 
14 Ζιιοά ἱπορίᾳ ργοβατίοπιπι οἱ ἐπι ἤςρατ οτϊαπη ἰπ σΟΠΙΓΟΙΙΟΓ 
Πὶς οἴμ! Π 1 εις, τις ρογτῖποῦ,, ιπιπι οτίαπη δἰ ̓ ιιαπάο μη - 
τ Γ ΡτῸ ἀςπιιητίατς αυἱρρίαπι δἀιιογίαγιο 9 τοϊατόσιιο ρτα άϊ- 
ξεγο. ΨΊ ς Πρόκλησις, Πρρκαλεῖ ὅτῳ διαγτότίων 7) οἴἴογτε ἀτθὶ- 
ΓΙ ΠΠῚ » ἀγ ἰττῖο ἰαςοετγο, Προπιο θη. Πρότερον ὃ Ξενίσσπῳ, ὅν 
ζπῖν πρέκαλ εἴ το δια τὴ πίων. ὄγιτρειψαντός μος «ἱεὶ « δίκης. Πρρκα 

λ εἰ ὥτη ἔμετον, ν ΟΠ τι ποιογε ἀἸχὶς ΑἸοχαηά. ΑρΒγοά [1 
το ρτίπιο ΡῬγοδίοιπας. ὃς «προκαλεῖ ὅτη Ἰαὲ τροφαὶ δ} ἃ στόμαχον, 
οἶδ 05 ἴῃ ἸξουιαςΒιιπὴ εἰιοσαγο Χ οπορ  ἰμηχίς ἀιοῦιι5. Αςςι- 
(τῆι αἰτοτῖ Ῥγαροπεϊοηοπι εἰς ἀφ εη5.αὐιϑυήσεταί σε προκαλείκῆνον 
ἑαυτὸν εἰς αὶ ἀγώνα ττον, [δητῖοῖ (α ὦ πος σετταπιοη αὐ το ΡΓΟ- 
Ποραι. ἹΤρρκαλᾶμαι ἃ ἱππέα εἰς πεδία. Θαμτο.} π᾿ ΘΑ ΠῚ ΡΙΠΠῚ 
ῬΓΟιΟςΟ 5. Βιιάκ5 ἰη ἐρ πο} 15 ρυϊογίδιιβ., ργοιθγ α τοῦ αἰ - 

Θτητ,, Πρρκαλέομεμες ὁμολογίίων αὐ, Ἡςτοάοτ, δα ἀφ ϊτῖο- 

πΡ 
μεπὶ Βοτῖοσ, ΤΆ μον ἀϊ 4.4. Λακεδιαμοόνιοι 8. ὑ μοὺς ἀροκο 
σπονδ αὲ ̓ὴ δεεΐλυσιν πολαίμου, 1ὰ εἰζ, σΟηἀἰτίοποπη ἔδτιης ἔα 
ὅζ Ῥέτιητ ρᾷςεπη. ἐϑεύῤῥει κ «ρόκαλεῖτο πολλείκις ἔρος Βοπα 
εἰ; Βοττατύηιιε ἔπ ρῖνιβ 9 ΡΊ ατατς αι ἐπ ῬΕ ΡΒ] ςοἱ. ΟμπιΤη 
αἰ, στροκαλόντο μοίχεώϑτει ) αὰ ριισ παι ἔς ἐπι 6 ΠῚ Ῥτοιοσα 
1άςπι ᾿π Ἀοπλα] τορ ἐκαλ εἴτο φίλον ἐδ). ντ (δ οιιπη πη ϊοἰτὶ 
τεῖ Βουτατιις οἴϊτοϊ ἄσπι 'π Ὑ Πείξο. Χ ἐπόρίοη ἡλίωι, 
καλῶντο ἢ ΜΠ μακρών τειχῶν δὴ δέκα ς«αδέες καϑελοῖν ἑπάτερι ν; 

θαητ ὃς ςοπαϊτίοηςπι ξεγοδδης . νε ντέγαιιο πιατιις ἴσην 
Παάϊᾳ ἀεςεηι ἀϊτιιογοτατ 1ἀ 6 Τρόκλησις. . 

Πρρκαλέστερον. ΡΥ ΟΠΙρτ 5, ράγατίμ5. Ἡςίγ οἢ. Παρ τα σροκαό 
Προκαλέωγχμ σαν γποηκας ρτῖϊι5 ν οςουαςοϊουιαάςο» ὅἠπαπώμο 

εἰονργογίτονν οςο δἰ θά ηάο δά ἴξάςπι νοὶ ἱπάϊοςπη, ᾿ς ΜῊ 
Αδ.Αςοιζίιπρ., ι Ἢ ἢ 

Πρρκαλίζομαι, ὃ : ! εἰ 
ΠΙρφκαλίξω, μ ἴσω,α,, κα, Ργοιιοσο, σροκαλώ, οι προκαλ τ φᾷ 

ἄσο,τορο, προτρέσσω. Αδια. Αςὄιίατιι. ΠἸΔὰ.ἐς κέ ροις κι ᾿" 
προκαλίζετο. Ἐτ ΤΠ]. δ οιμ τὶ [Π Βπ δ ὅγε ἀϑλόύειν «σροκαλέζετι Ἶ 

ποςσαῦδας δὰ ςετταπάιιπι, ροεκαλ εἶτο, Ὁ ἠὲ 
Τροκοίλυμμά,ατος, τὸν Ἔἰατη 6 Πον Εἰ Δα ΓΕΠῚ » ΠΟ στ π 9. ᾿ μὰ 
τεχτος. Η οἴγονν αρόσχυμα Ρ ΓΟ ποροχοίλυμιμο ΧΡ. ΩΝ ι 

Πρρκαλινδέω ὦ ρτ ΟΠ Ο πο» ΟἾτιο δητουαπροκαλινδέομιαι. ὅμ Ν ̓ 
Δητουρτοιιοίμογον ἀν ροάιδιι5 δά ρεάε5 ατερ. ς Γν 

Πρρκαλύπομαι,, Ῥγοτοσογ)νεῖο ορροῆτο με δε ἀφ τον ὌΝ 

Θοτρ. τὴ ἄμα αὐτοὶ ἰμιπεχόρδροι διοίσει, ονεὴ τὶ ψυχῇ δ εὐδιδόφς, “το 
μοι κ᾿ ὦτα κα, ὅχον τὸ σώκα «ροκεκαλυμμῆῥοι, σού ροτς ὃζ σους, ἢ ̓  
διυιγίθιι5 δηϊτηαπη τε ξζαπη ὃς νοἰατατι μαροηξεβ. ἽΝ 
στόμα 5 ΟΡῬΟΏΟ ῥτὸ νεἰαπιοητο,σροΐσχομαι. πᾶς ΡΙῸ ΜΗ" 
Χοτα ροπίτυγγδο ργατοπάετε υντ ἀρυα ΨΊΓΡῚ!. -ος τὶ ὅν 

μμσμ 

ν 

πογηΐης σΐράπη. Ρίατο ἴῃ Ῥγοταρσοτιωρόσ χημς, ποιεῖ ἃ νὰ 
καλύευτεόϑοι ἐδὺ μϑὺ ποίησεν, δες. ΟΠ Ἰοη ἐπ ἘΡΠΈΟΙ. ἢ δεικιοκοπεῖν., Διὰ 
τὸν ἡ πσροκαλυστεῦναι δῦξαν μετριότητος) τη οάοἴἴ18: [ρεεὶ ̓ πω 

ξετγεγπηοάεἤίάπι ρυςτοπάετγο, ᾿ Ἴ 
{μι 
ΜΠ} 

ΠῚ 

ἽΝ 

1πιλ) (ἢ 

Περκαλυψριςγεῶς ἡ ΟὈτδητι5 ἐρές αδῖῃ5 ορτοπάοπάϊ νεῖ, 
ἄεπαι αἰ ̓ 4ι4 δ4 τοσεπάτιπη. : 

Πρρκοίμνω, [Δ οΓΟ «προαγωνίξομαι ἃς λτὶ ροτοΡΥα5 ἰλογο σι 
γωϊ πάντων δ᾽ ὥσαηρ κιὐτυρ υτὸρ παίδων πρύκαμε, ΑΥ̓ΜΕΙ46 5, 

ΠΙρρκαμασυλ-. 6.6) ἦς ῥ᾽ αητὶς ἀ]οἰταγνιος ν 1 Ργ αγὴπη ἐπ 
αἰτία νοπογίηζ 9» ΓΙΓἤΙς τΕγΓΑ ΠῚ νοτίας ἐπο  ᾿ηδητ:η 11: αΠΠ 
ἐγοχεγιηἴοῖπ τ γγδπὶ [δ γα ΠῚ 5 ᾿Πποι τα πτ. ΠῚ 

ΠΙρρ κοί ρδιονγκοτὺ νος “Ὁ ΠΡ ροέξοτς ἀςρτοζαπι, πιο] ς ὃ 
ἢ ἐτιχτα Ο5 ν ΘΕ ητγῖσα]]. 

ΤΙρφκαῤίωυ ῷ...55 ὁ ρΥς ΠΟ ρ5)οαρίτε ἀδογίμπι γογσθηβ. δι " 

4 νι 

ἽΝ: 

ΠΝ 

πυπρὶ 

Πέοκαῤπιονον ἰάς 1 η ἀἸέξίοης Περικαῤπίον. ἽΝ 
πρρκαταβαίνω, εἴτε ηάο. π᾿ ὮΝ 
Πρυκαταζόμομαι 14 εἴς, φιια ρταϊαοῖο: δζ ΟΥ̓] 01 Ῥγα ΛΟ ΠΟΥ ἽΝ 

(ρἱσότγαιις, ξιιπάαηηθητιπι ροηο ὅς Ἰαςἰ ονρταίεηιο. ΠΡ ἐν 
βόμομαι ναταίλογον, Ἔπιτπθγο, ΑΙοχαηάογ ΑΡαγσάϊἤιμυρ Ἴ 

- πολύτων χαροκατει βαλλοίμίι κατείλογον . ὅζα. παῖ ξιπά ΠΟΙ ΤῊ 

Ροηοτα ροήπηγ, ὃς οτάϊτὶ ἔειι ργορόηοῦθ. Οτοσοσῖιδ ἱΠΊ. Ε΄ ὠμυ οι 
πογῆις ΠῚ] 1Δπ. τυ οἷ ἔχθραν διεὶ ἡ ἀδελφῇ σφαγῆς «τρϑ υ ισϑ 
μν Θ΄ Οὐτπι φυϊάεαι τητογξεέζο ἔγαττο 9 αιδῇ βιηάαπιο ἼΠ 
Ῥομοης : οσζάποηοπι οὐ) γα πΊο ἴοπ8. ΟΒτγ ΓΟὐτοπΊα ΠΝ 
Οοτίηι. τς. Μεγώλίων πἰω κρηκοῖδει κὶ ϑεμέλιον «προκφίταβαὴ τὐδι 
αὶ αἰδὲ ἡ ας ἄστως λόγρυ, γηαρπα μτα[τγιιέϊᾳ σγορὶ ἀϊπα ἐωπ)ὰι 
βιπάσλιηεητο, Ἐς σροκαταβεβλνυῦμον , Δητορ τοι πι, μιπάαπη νος τ.) 
τιιπι ὃς ργαεχ τεη5,αρθασαῤξαν. ΑἸςχαπά προκᾳταβεφλημῆνη δ γαγηὶ 
ΟΡ πιο ργοἘγινέξα ὃς ἀπτίςιρᾶτα, Κὰ 

Προχριτειβόμω, ]ιιαῇ ρταϊδοίουντ προχατειβόνριν ἡ πίστεως τὰ σαι, 6. 
τα, ΓΒ γί ποπηι5. ΤἈδορ γαῖ ἈΠ ποτ. Ὅγο τοῦτο υδᾶρ᾽,. μι 
[εσυπάο, ϑηαὶ τίου ἐτέαν ταχιὶ προκαταβόμειν ) Ὡρὸ τῷ τέλει ὑψίν 
γα! ἡ πέψω ἃ καρπόν. Ἐτ 4 ΡΠ ηΐμ5 Πἶδτο τ6.ιοαρίτο 26.) ἫΝ 

διιτο ΠῚ (ΠΧ ἀπιϊτεῖς [επιθ πη. Δητο Πα πῇ ΟπλπῖΠῸ τη ζα ἬΝ 
{τπτίας Τιροχαταβόμω, τορ γί ΠτΟ ΡΤΌΟΡΟΠΟ 9.4Π| ἫΝ 
[Οἱιο. δὶς Γοηρο]. ορη{κ.1.τ 8.4 φυΐα ποη Βοτιιπὶ ἰδ πο: μι 
ῬΟΥ ΠῚ ΠΊΘ 4116 ΠΟ Γι δες ἃ ΠΕ πππὶ δά ἀϊ πὶ ἀμϊο!αςτι ὙΠ 
γάτα τα πΊ ΡεηΠοηιπὶ ροοιηΐαπι τοργα εηζαγα, ᾿Υ 

Προκαταβλη μα ατὸς τὸ, ΠΟ Δητα ἴση {Ὁ τι ὃς τεργαίεπεατ. τ} 
δίσαιις ἀρρο Π]αράτας Ατμεηΐς τερτς ξυτατίο ροηΠοπίθνο 
ΒΆΤΙ ΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ Δ» 111 ΠῚ ἃς «σροχαταβολίμὸ νος δης : τἀ αἱ τὸ 
ΘΠ τογηυπηπγί ντ ἀπο ἀςἢηϊθθδητατ τεγπηϊηΐ ΘΠ ΡΓΟΓΙΕ 

σα ηΐα) πα ἐτα το ἃ (ο]εη ἀΑ,ρρεκαταβόλημφι ἀϊοοῦδᾶτι 
νἱάε Προσκατεζόλημα. ἡ 

Προκᾳταζολὴ, ν]άς Προχαταάβλημοι ὃς Προσχαταζολημα, 

Προκᾳτεζρ' χα,απτὸ ρογτβιηέο. ν «ἦς 
Προχφταγ γέλως ργςιητῖο ΟἹςιαπτὸ Ρτοπλίτγο, αι] δὰ Οοτ..0. 

προκατυγγε). μϑόη ὄυλογα ρτςπιιηταΐᾳ νοὶ δητὲ Ρτοσγαα Ῥερ. 
Πορφυτια. ἷ 

Προκαταγινώσκω, ἀητὸ σοσπο [σο, ΡΓῖ5 [οϊο: ῥταάαπιπο, φῥεδῖας. 
οο.Θεμίτυ. ὃς Αςοαίατιι, Ν᾽ 4 προκατεγνωυῆνη δίκη 5 ΑΙ Ὁ 
{ὰπερτα ορίΐοης ἀαγηηατα ο[»ἀπτοχαδῖη σι ἀράτατ, 1) 
πο ῆμιρτο Οοτγοηα. στο δ) ὅξὲν εἰ μόνον πϑ μυὴ σροκαιτεγγωκάγαη μι. 
δέν, ὁ δὲ τὸ Ὁ ϑἤγοιαν ἔτίω ἀμφοτέροις δστοαούγαι,ν ιι5 εἰς ὃς μος ἐν 

ἢ Ὁ 

ἴχιλ 

ΠῚ}. 
ἴζῃν 



Ἢ 

ΠΡ 
χτ, σοηῖτα Μά, ἴη. 7 

᾿ Ῥτεϊαα εἰμι, ρτς Δ σατο Ὁ υΐαξ, ἰτεπὶ σοπίοηλ- 
5 4υς ἢτ φυσάαπι ρεφιαϊςῖο, 
αὐϑω ἀητὸ ἀοηιογρογοςοίάο. 

α πὶ τ ἀπρβθαν μας τ Ομϊποπιΐοτὶ Ιοςο δι σειπνιο. 
πιχλίνω,αἰγτο το ΟΠ ἴηο κἴειι ἀΠροηΟ 9 ἀητς αἰϊος. ἀςοιμτθοτο 

λύζω, 4. ρτεῖιο. ΤΊ ΟΡ ν α11.},9.ς.12.ν τρ᾿ κατακλύζξειν ὄινω 
ΝΥ) ΄ 

α πίω) αἰφυλότηνα,η. Ἰησοττἰ τι ἴῃς ΠῚ Ριφαγοάίτογγδί ρτς 
Ἰατιη Οριιίς. : 
βανεάϑαι! κιουτείλ ογον, Ἐπ πη ογαγο ΑΙοχαηάογ Αρῃγοαι, 

τῸ Προχαταλαμβανω, Μεττγοάοτιις, Τροχατείλημμαΐ σε ὦ αὖ΄- 
Υ̓ αν πίω) σίω αφιρημαι παρείσδυσιν., κά εἴτ. Οὐσσιραμΐ τς 
ἜΝ »Οπϊπέίαις τος αὐἠίτας ἱπτοτγο ῇ . ντ δά 

ἰγᾶτα ποπ ῬΟΙΪῈ5 5 Οἴσογο Τυίσιαη. ς. ΤΕ ρ γαῖ. Ἰ. 
ς Εἰ μὴ προχοιτα λυ ψογῖα᾽ ἐν τά. ἡἱΠ ΠΟ  οσῖτογ απτοιιοῦ- 

᾿΄ 

δύω, τα οὶρὶ υἷα οἵδ, ργσοςςιρο, δητὶοεῖρο, ἰητογο- 
οὐρα π ἀο,ργαιιθηϊοοδητοιοττο, φϑαίω, Α ει, σοι: 
ΠδΊταγ. ΤῊ ΟΡ γαίε. ἈΠ Ἐοτ. ΠΡ τὸ αιιΐητο, βελόμαν Θ- προ- 
ν τὸ μέλλο ν. εἰ ἢ) πιροχριτοιλείζοις σεαυτὸν τῇ σφοαγίδι, (το ἢ - 

Ὁ ῬΓΦΙΠΕΏΙΟΙΊ5. ͵Ν42.1. Οτας. 

λυψις ἐς ρταοσοιιρατῖο, Εἰτ δτοπη(παυῖς πὲ, ) χιιπι ἰά 
ἀμετίατγιιις ἀτιὄρταγιις οἴτοαις 4115: οδ᾽ έξατιιδ. ργαπα- 
1σ Ῥτφ ἸσἸαλε15.1 εἰμ (πα τ) ρτφσορτῖο νοὶ αὐτὶοῖρα- 

οἰταγον τας ΤΙ ρήληψας, 
ὑωγμου τω, πουκα,αητα οιεττο ἃς ἀοίτγιιο (οι ἀρ οΪ  ο, Τ μι 
Ἰῖδτο τεγτῖο, δὺ νόμοις τρρχαταλύειν, τς ἀητὸ Παϊονῶρ- 

λυσε πῇ ἐργου ἃ βίον, λατο Ορετῖς Δ Ὁ] τίου ὁ ΠῚ Οὔ τ Ρ τα Γ 
ὶς ἰῃ δοίοιις, Αρυὰά ἸΝαζδιιζειι. τροκοιτοολύσαντες μακραὴ ὃ- 

115 41 Ἰαπὶ δοατὶ ἤππτ, 41} ἤγα ἢ ῖ5 1ξι ποτ λιι5 σοπ ἐς 15. 
τοδπποπθηι αιτὶρειπητιος εἰἴγ 11 ἀπο γζογιμηζ 115 4] 

νία Ππητι 
ἐταπίγω, τ Ἶ 118 ἀσιοτο, 
᾿ἀξγμοιτεις τοὺ. Πα ανῖπα (χοτα Ποϊοτιπ, ας ἤορλπτ δητοημᾶ 

τὶ ἐου γοητ)ωροϑύματα, 
κτικὸν»)σδιιία οἰ φη5.ν 1ἀς ΠΙρρηγίοριαι. 
ἀρκτικὸς. ὥς, ὁ νας Πρφυγέομω. 
ξιεν ρτληοῖρτπι ὃς οτρο. ΜοίςβορηἝιις Ογαπηπη Πρρτό-- 
δτορ(ον ὅδι τὸ πρωτόϑετον υἴτααῤχον 5 κὶ με ἐΐχον τορο χοίταρξίν τι- 

αἡτίαν τῆς ἑαυτῷ γγυέστως, τορφκοίταρξις τῆς δίκης » [ἰτἰ5 σοη- 
τίο.. 
τίζω, ρτᾶραγο 4 ργξαβίο!ιιο ἃς ριξοοποίηπο. ῬΑ 15 2. 
ΤΠ ΏΤΗ.Ο. 9. ἵνα προχαταρτίσωσι τω) περοκατηγγελυλυίω ἔνλο- 

αὐ ΡΙςοοσρομδης ἀταις ρτςραγοηζ ργφηϊιητίαταπι θοπα- 
τίαπηῖνεῖ αητο ργομλ απι [1 οτγα ἰτάτοπ. πσρρκοίαρτίζειν, 
οπηροποτγε Οὐ. ἐξ 

αι βΊυομα ΟΠ ΡΟ ΠΟ. ΟΧ ΠΠΪτὴβ ν ΔΠ1Ὼ ἔλοϊο, 
αῤχομαι αἰ ρ᾽σοτοίαπι ααΐροχ. πρρκοταῤχεύϑοι δίκης 7 ΠΙτοῖη 
εἰξατὶ, τ ρφχοταρ χ ομκαι "Δ᾽ ἱερων αὐ δρὶ κορινϑίῳ ἴῃ [λοτῖς ν ἱττιπὶ 
Ἰπεβίιπι ρτς ἤςιο, Του ἀ. 
αδχω, ἢ ρτςοχ το ητοιιθγγονητε στο ἤοτ. σαί εη Βὶς ὃ τῶ 
γγωσιν αἱ)ηΐὰ ὃ σε ἡλικία κ᾽ τὸ ἔϑος, ἴα αντεί τε ταὶ πορχα τείρχοντοι “ἢ 

, φωοτελεῖ. Ἰὰς Τιρονγέομα!. Πρρκαταῤχως τ Ἶ] 0 5 41- 
ἴον Ιοςο μιιπιοιόσιε Βαοογ,Αοοραρ οἱ ἑνώσεις τἶκ᾽ διακρί- 

πίων ὄξηκρατῶσι χἡ πρριφἐταῤχέσι. 
σα πστο μία! ΡΤ ΤᾺ τις ἤρ ἐσι]οτ ἔσει ἐχρίογο. Ἡογοάοειις 

θτο 8. 
σιιδιοἰξω, μι εἴζω, α΄, ἄσω, τσ ακφι, ρτρατο)ργαίεγιο ὅς Ρτα- 
ἰοῦ 4ιι!ρ ρίαν αὐ 14 αιιοά τοπτο εἔῆςετο. ΕΠ δὲ Ργορόῆο 

᾿ἘΓΠΊ Οσ ΘΠ]. στροκατεσκόυοιζο μήν 9. στοχοισιμὸς γ σοηϊεέζιιγα μὲς" 
οδατα. ἐπι. 
χτεισικόυν), ρτατρατατῖο.4, ρτς πτιτέλ]ο, ΡΟΪ γὑἱτις Πἴδτο τι! ἴοτ. 
ῥϑεχϑεμῆψες πας ἐν πῇ πτροκαίτεισκϑυῦ πρῴξεις.δῖς νοςαάτ ἜΧροΙΠτῖο- 
δγῚ γοὶ αἰτῖτις γορετίτατοντ Εἰ που α: ργιποῖρία πη τοῖς αὔωϑεν οο- 

τ. ιιαπάμις αἴτεχτα εἴα νἰἀοατιιγ : 411415 1.111} ρ τα ία 
Ἐσιπαΐ δ 611} Ριιαῖςὶ. προκῳτασκόμὴ ἢ σιιγα, Ῥγοεαταίσε- 
ἱπααῖς Επβηὶα.)Πε φαΐμπη τοὶ ἐς ηιιὰ δέξτατὶ [Πα πτις ςοϊοτξ 
Ῥάγάτηι5 9 4[4}16 Ῥτςτο ἢ ΔἸ ΠΊι15, [ματιηὰ ἀτοίτιγ ρτςξρατγα- 
νἱάστυγ εὰ αἷιιδ ὃς ραττίτιο ἀϊοίτιι ἃ συ! υἥάληι. «ροκα- 

σι διυνὴ καὶ κὶ ϑεραπεία χοιλα μη, Ἡογπιορ εη 65. Οἴτην ὃς σσροδεῴρ- 
. δ ἐπαγγελία, ἸοτοτΡ. οι οηἰς. νἱάς ἴπ ἀϊξξιοης Ξ΄- 
λία, 

τοῖσι τοισις ἃ Ὁ Ἡροτπορ.τ.ἄς Τππιεη. ἀ] εἴτις αυροδινγησισν ἱ. ΠΑ - 

Οηϊβ ργφραγατῖο. 
ἐταχεϑεὶς, Δῃτὸ ΘΟΟΓΟΙΓΙΙ5. προ κοιτοιο εϑεὶς δαὶ τῷ βατήϊσματος ΝᾺ 
Ζ.1η τας θαρτι ἤμιο ργςοσοιράτιι. ᾿ 

λησις, "14 οἴ, “ν᾽ αὐλν τῆν παροάσκησις, τ δ᾽ οἰπαῖη ργαπιεάι- 

ται άσα,ντ ἀϊχῖς Ηογατῖι ἐς Αττς 

ἂν. -ιῖ Ργεπῖα σαπτατ. 
᾿ς ΤΙθίοςι, ἀἸαἸοῖτ ρτιμι5)εχεἰπιιιέται!ς πη ἐ{Ἐτιῖσης 

»Ρτοςςἀέηϊαις εχοτοϊτατῖο ἀπτεχιὰπη ἴῃ ΡαὈ]ΊσΟ τς 1 ΓΟΝ 

Ἡ.Ρ 533: 
ὙΠ εόρβγαας ἐς ἈΠ Πποτ. ρίαητατ. Πρ τὸ ἃ ιᾶττο, τα Ρἰτο υοάο-,, 
εἶπηο ἀφ ἀτιιπιμῖδεις εἰ δια! δ5 Το οπ5,}} 78 ὥτο τανθέντα,συ-, 
χροῖς ὧν ἔτεσιν ὕστερον γίνε θαι χρήσιμον, κὶὶ προχώταυλήσεως δέράδτιῃ 
πολλῆς. συμμύειν 3 τὸ στόμα τῆδ γλα ον » δ᾽ ωρὲς πίω) δικκτορίαν ἴ) 
χφήσεμον, Λα: ΕἸ τη εις ἦτ γος Πργὸ τόισαρίτο 36. 5,ς ΡΓα- 
ΡῬάτατα: αἰτηϊιοῦ ρο ἐξ ἀηηος ντί!ος οἰς ρον τ ρον ΄ιο- 
4 ηγεϊτὰ ἀοπιαηίία: ἐχοτοϊτατι οι ὃς σαποτο εἰδῖα ἱρίᾳ ἀο- 
Το ἦα: » σοπρε αἸοητθιις [ς Πα] ἰς., ὅζς, προχατομίλησιν, τα 
νοςς δὶς “ΠΠἶς νης εἴς ὙΠοορ τατος, νοττῖς Οαχα πΐπις ἢ - 
ΒΒ] ΒοαατοΥ μα πα ἐχογοϊτατίοηοητν  άς ἴῃ χαταμνησες, 

Προκριταιφϑύγω » ΡΓῖλ5 [Πρ] ον» ἃς οβιρῖο ἔιπιρα πο 11) Τὐῦτι πὶ τος ΡΟ 
αητὸ, Ὑ ΠΟΥ ἀν}. Πέρχὸ τεντῖο να μα ταὶ "ἦν κερκυραίων ἐβύγιοντο 
πσροκοιτοι φυγεῖν, 

Προκᾳ τειχοή ὅθεν (4 Κα τεεχοη ὅϑεο. 
Προκαταιχφρίω, ρΓΙλ5 {ΠΠΠηο: Δατὼ ΟὈΪηΟ. 

Προ ταυχξαῦγκα! ἀητὼ ΠΟΙ [πο ἀητὸ ρτο βιπιίο δὲ αἰδἤιπισ, 
ΠΙροκα τεδεῖται» ΡΎῚΠΣ σά οτ, τοί άι,, 
Προκφῳτείλημμαί σε,απτοιιοττεὶ εἰ δὶ- 
Τροκφτειλήφει, σοι! Ραιιογατ, 
Τροκοτεργέζομαι, ΡΥ ΡΑΓΟΥΡ ΓΙ Ι5 ςοηῆεῖο. 

Προκαιτέχω, τη ργΙ οτὴ ΡοΙΠἀςουνρυςοςςιρο 9 αητὸ ζαρῖο . Ῥυίτιᾳ 
ἀρείηςο. Ατβομβαροσ. ἰὰ ΑΡοίου. τῇ κοινῇ κὶ ἀλόγω φήμῃ σιωαπε- 
νεχ ϑέντας προκα ταν εθ χα! ρ᾽ ςοσειρατοϑ εἴϊς, : 

Τροκα τηγορέα αητεσςὰοη5 ἀςοϊίατίο, ΤὨογ ά. 
Προκαυχέω, ρτῖα5 ἸπΙΟ πὸ. αἰ ατὶς ἢπι Ἔρ το]. Αραγία. Ἐὶ μά ὃν ττρο- 

κατηχασοὴ ταῖς ἐμαῖς διαζυλώς, [18 λητε ρογΓΟὨπδγιιης διιγος ταῖς 
Οαἰ τι πη 115 Ζιφ 11} ΠῚς ΠΟΙ ΡΟΓΙΏΓΗΓ, 

ΠροκατοψόμβΘ-, ΧΡ] ογατιγαϑ. ᾿ 

ΤΙρῤκαι μαι χύπραχ ἀμ πο ΟΠ]2556.2. ΓτορΒοῖς Το! ς, 
ΤερΑφμκαι, ΡγΟΡ οὔτις {πἸπΊ» ΡγΓοροποτοριςροποτ, ιαπὶ είτε (μετα 

Θχτγοζοηίηςο, τρόκειταί μοι ζίω 9 ταὶ μὲ νῖτα Ρτοροῦτα οἰϊτιρόκει-. 
παὶ δεῖγμα, ἴῃ ΘρΡ᾿Π0]. πιάςα ργςροῆτς ἤππτ ἘΧοπρΙῸ. πρό- 
καμαρρτςίάςεο Ρ]Ίη. τρόκεῆαι γῆς σκυϑικῆ ς» δογ τ ῖς 85 τοτῖς ρτς- 
Ἰάσοτν Ε] ρτςτοπάϊτιγ. Ηγοάοτιις σροκειμθη τὶ ἐχομήρης γῆς» Ἔχ 
Ροττγθέϊα ἃ τογγὰ σοητίρι. 6 πη, Ὡρῤκεῖϊαι ἐς ϑώλασξαν 9 ἴῺ Ροη- 
ται ΡΟ  σ τατ, Πρῤκειμαρτοὶς ἔξει ἴασοο. ϑορῃοοΐοα ἴῃ 
Αἰδοο, Θανόντες αὐ προκείζδ᾽ ἀρχίσω μόρῳ, Τά οτη ἐδ  (, τὰ νεωῦ δ) ὧτε- 
μος ἃδὲ τορόκειμα.ἱ,ΑὈϊεέξα5 ἱπσοο. 

Πρῳϑείμδο ον, τοὶ 14 αιιο( ἀρίτιιτοἱά 4 410 ἀρίτιιγ. ν οἰ ἀπ ρίτιιτο 
14 φιοα ἱποιάϊε ἴῃ αἰ Πραταιομοπι, τες ας ὑτοροῆτα εἰζορτο- 
Ῥοίτιιπι, 

Προχείμϑυ (Θ᾽, ες ὃς ρ ας Π5ΉΡΓ ΡΟ Πτι5,ΟΧΡΟΠ τσ, αρροίτις τντ Ο- 
ἀν, ξ, ἐπ᾿ ὀνεέαϑ᾽ ἑτοῖμο ποροκείμάνα χεῖρας ἴαλλον, παροκείμϑυι. ἃ. 
Ἰυχως Πατὰ ἴῃ ἔς οἱ βουτιηα; σα ροῇτιις, Αρἤγβοπ. [τοπὶ (πδ]ε- 
ζω», 14 εἴν ιὶ ργοροπέτιν ἐχοπιρ!} Ιοςο. Οαΐεπι δὰ Οἰδιό. 
δή δ) τἰ περοκειμύνης δια ϑέσεως ἴῃ. {πιρροῆτα αβεέξίοπς, προκείμϑυΘ. 
σκοπὸς, ΠΕ] τιιτὰ ΤΠ το ατ Οὐ Ργοροίτεις ἰσοριι5οῖ οι ᾿δ1 Δ σροκεξ: 
«νον ἕργρν,οριι5 φιιοι [ας ρίτιν, 

Προκέλδυϑος, {1 ν Ρ ΓΔ 1 Π5. ΡΓΟ σα ΓΙΟτοαη τοι δυο. ΝΟΠπη. 
Προκελδυσμια τικὸς, ΡῈ 5 ΣΏ ΟΓΓΙΟΙ5 7 Φιατιοσ [γα δῖ5 Ὀγοιέθιι5 σοπ- 

{ἔχλης. 
ΤΙ ροκελή σα)γαηξς ἰυἰἱοτο, προκελόῦσα), ΕΠ οἰ  οὮ, 
Προκέομαι,1, πορόκειρλαιν πᾶς σαροχέηται ῬΤῸ ΡΟμΔΤΙΓῚΙΣ διδιυπᾶίας 

δζ προκάοντο, προϊζεί μῆν Ὁ. εἶη Ηείγελ. 

Πιροκέφαλιθ., 5,6. χιΐ οἵδ σαρέτο ἀοιμπιπαῖο γ νον ρρα, Αρηπά Οτᾶ- 
Πιϑτῖσοϑ αἰοίτιτ νογίις προκέφαλθ- πιὸ μαχροκέραλίθες ΟἸΠ15 1- 
ἰτέα σοπη  άταγ : ἃ 4110 ἢ Πάρι δι ἔθταβ 9 νοἰπς Πρ ογβι ΠῚ 
τοί β ποη 5 (λπιπη ΕΠ οἵος νογίιπιιν οἱ Π σιω ζήσει της Ἰσογῖ50 
ὅζ τὴ ἀλιγ ]τπὶ σοη 65.111 5 εἰν 1116 ἐχ αἶλις ὅτι γιωνῷκα αἰαὰ, 
κώδια ὑτδρυπεύεις. Ἡυς Ορροηίτιν αἰχέραλ Θ΄ Εἰ|},1].ἐ, 

Προκεχέρισ μῆϑΘ- Οὐ ἢ θῈ}5 οδαα 15 ΡΟ εἐγιιβ9 ΟΕ ΠΊΡτΙΙ5. 
ΠΙροκυίδομω πῷ αἰδιρὺςον ἰγὶ σιγάτη σοι νΡ  μτ.ΐη ἸΝ τα. 
Προκη δὲ μιοχαιραδίῳ αριιὰ (Α]. ἴῃ Γι οχ. ΗΊρροοτγας. τῷ φλεξοτόμω Ῥτῦ 

410 δι: 4. 6οα. μαδεῖ «σροαύκει ὃς γοξξπις ἔογίαῃ 
ΤΙρόχυφαίνω, ΔηχΊὰ ςορίτο,ϑορ ἢ, 3 ἜΑ ΝΣ 
ΤΙροχηρ ὑπ] ΚΗ {0 ρτξοοπε ἀοςογ Ὅν ροΓ ΡΥ ΟΠ ΠῚ εἀϊζο. Ατητοτὶ 

2.ΟΕς«τροεκήρυξεν ὠνεῖόϑεο ἃ βαλόμανον » οὐϊχὶς ντ αι νο]]οτ» 65 
μηθγοῖν ΡΟ τς, προκηρύξαι δῷ ὅδι, τὸ προκαλέσαϑτε! ὑαπὶ κυρυχίθονπ- 

ἀε τὰ νοσατὶ ἀϊονιπτι τα 1 ο,δινμοσία προκηρυκεὺ στέ μῆνοι, οἵ Ας - 
εὐίατίιι. προκηρυ ταν τίω ἀλογίαν, ργοροῦτο βἀϊέζο ἱπιρεγῖτίατη ε- 
ἀἰςετς, (4 εἰ εαίςεγο ης χιῖς ἀοτ ορογασι {4115 Πτογάγε πη. 

ΝΙαζαηζοπισοηζγα [ΠΑ πὰ Π|.οἷξ ὃς προχηρύπη ον οἰάοπ Ναζαᾶπ- 
χρη. τὸ προσημαίνειν, ρτ δε σα σατο, πη] τσ δητὲ ρυδ᾽ ἐοὸ ἀξηια- 
εἷατε, 

Προκηϑεέρισμι ν ̓άς ΤΠ ρύασμα, 
Προκενθίμυ θύω, θύσω τι, δυκα, ῬτῸ Αἰ! ]ιιο Ρογ οἰϊτστ, ρεγίςι!ς οὗ 

εἱδῦι σονρτοριισηο. Αξτιμ. Α σι ατειι, προκενδεωυ δύω δὶ ὦ ὧκ εἰ-- 
γῶν ἐλδυϑερέας, ρετὶ συΐειπὶ ργος φοτῖιπὶ ἰἰοτταῖς Πιίορῖο.. ΡΠ ὁ 
τάγομιις ἴῃ Τ βοπιποοἷς. αζατζοη. σοπίτιι. ᾿απχῖς δϑίχις 
Ρ'εροἤείοπε οἱ μαῤτυρες  ἀλυϑείας προκενδίμωυ ϑύσαντες) 6} ΡΓῸ γα 

γἴτατς Ῥογὶο τατὶ ἤιπτ Π1Π Πρ αὶ. ἕνεκα, 
ΤΙροκεν εἶν το πΊϑιιογς. Χ η, 
Προκλαίω;,ρτς ΗΟ, Εἰιγὶρ ροκλαύσωτες ρ τίς ἀοβοητες. 

ΤΌπι, 2. ΥΥ 1) 



ΠΡ 554 
προκλ ἧς ΘΟ ῬΥοο ἐπ» ]1μ5 Αμπ κοάεπιί, ράτοτ 501 . Ῥίατατ, τα ἴγο. 
τποῤκλησιξοδγρτοποσδτιο ἰά οἰναρρο λεῖο Ρ]τμιο: ὃς φγγοιιοςαῖῖο» 

μος εἴξ. [αι σομάιτίο Σ ῬΕΌΙτΊΟ 5 ῬΟΠΙΠοἰτατῖο. ῬΙΗτάτομ}5 1π 
5.1] δέξο μῆμε ἢ “ὦ Σύννα πίον φεόκλυσιν ον ἤροντο σωυϑιήχαι οἷά εᾷ, 
Ῥοτίεἰοτιοαι Ἅπας Σγ}α οἰμπὶ ἀπ! Π Ποῖ. Τάς το ἴῃ ΡοΪΙτιοῖς ρτς- 
σερτ. Ηἤρεσεν ἡ ποῦ κλυσις τῷ ΕἸυείᾳ Ε Ρίδσιιῖς φουἀϊτῖο ἰατα. ΑΠτ 
φοτοῖςς ΚΠοτοννρτῖπηο. κὴ τὸ σῷ Ξέενοφ αὐες αῤμόπει, υ τι ἠκ ἴση ωρέ- 
αλησις αὐτὴ, ἰσοβεὶ τρὸς δυσεβῆ., δ) ὁ μοία κ᾿, εἰ ἰσχυρὸς αἰ δδενῖ πατώ- 

- ζω, ἢ πλγία αἱ περκδυλέσαιτο γ 1ΠΠ| ΧΟΠΟΡΗαηῖς να] Δὲ ἀσσοηη. 
πιοάατιιπι οἱξ, πιτ Πςέαιις μυῖς ἰοσὺ σοηριτῖς : αἴοθατ ἐπ! πη 
ποι οἰϊο ργοιιοσατίοπεηι ᾿π1ρ1} ἀἀιιετίιιβ ριιντι 5 [πὰ ρα σοη: 
βιαν ΐαιιο ἂς ἢ το ιιβει5 ΔΙ ἐπιιῖ5 ἐπι! ἄτι ργοιιοςάτοῦνντ νο] 
νετρεγάγοῖ., νοὶ ναραατγοτρίε ἴῃ φιαττο ἀε Κεριθ]1ο. Εἴτι σ᾿ 
οἱ ἐν ταῖς αὐχιῆς ἐγκαλοιώτες ἃ δῆμον φασὲ δεῖν κρίνειν οἱ ὃ ἀσιάμως δέ- 

χεῶτη πίω πρόκλησιν, Ὁ τ τι (0. ἱπαιΐτοζαπὶ δοηϊρμηαπι Ἰπιῖτα". 

τίμιοι Ποὴ τορθάϊας 9 [ς 4 Πθοητεῦ ιο ἃ ἄατιιγ ἀοςῖρῖτ. ΓῪ 
ἢδ5 ἴῃ ογατίαπου α ἀς νυ! ηογε σοηἤιϊτὸ ἱπηροῖτο., « γὸ δήπου 
αἶα γε τούπων τρϑκλησιν πιστοτέρα υ (ρὲς νομίζειν δεῖ “ἡ μετέρας,χο- 

αὰς οηΐπιν }]ο Ραξζο ριιτο νο 8 πΊαϊλοτο ἢάς ἀϊσπαπὶ Ἔχ τ τιπη- 
τατος δἀπονίαγιογιπη ργοιοσάτι ποίη ιᾶπι πο γα ΠῚ, ΟΠ] Ἰοὶ 
τατιοποηι ταπῖθη νεγτῖς ΝἸξξοτῖι5. Μαςςαθαοτιπ ρτοὸ (ὃ- 

οαπάο,οαρίτε αιιᾶττο, Εἰ ασάυδὸν μετέχεν ὁ ἐν παλαύςρᾳ «ἰδῴνδμου 
χορηγίας, νἱλ τἰυὴ τ δίσιοκ ῳρόκλησιν 9 ῬΟΙ[Ὲ αἰ [οἱ ᾿αττατί οι Ὁ ΠῚ ὃς 
Ῥτοιιοςατο ΠῚ» ἰά εἴἢ., ἐμιπὶ αἰτοῦ αἰτογιιπὶ ργοιοςαίζες αὐ 
αἰίοὶ σογτάπῖοη Νοα οητπὶ ργορυϊὰ ἃς Πραϊβσαητογ νοττίτ ἴῃ- 
τοΓΕ Ο5» ἀἰοἱ ὀχ οΥοϊτατίο ποπι,14 εξ, τίου οἰ σκησιν, ΤΙΓρόκλη- 
σις 5 Πἰρο 1 115 ἀς τα ΟΡ 15 ἴῃ αι5: Ἐοπουη ΡΟ τι ατἰ5. 9 ἀτηις 
ἄς ἐοτιπ το ἰπηοηΐο.ϑιιῖα, Εἰώϑεσαν ὁπότε δι χαζοιν τὸ τινες . ἐξα - 
σχεῖν ἐνίοτε ϑεραπαίνας καὶ ϑερποντας εἰς βάσανον καὶ εἰς μαρτυρέδῳ πὰ 
πράγματος κὶ πῶτο ἐκαλεῖτο τρρκαλ εἴ ὅϑει!. τὸ ἢ γομματεῖον τοὶ «οὶ 
πυύτου γοχφόμβυον, το (οίζετο πυρρήλησις, Πρφκλησις οτἰλΠΊ ἐς - 
ΠΙΙΩ Ἰ ΑΓ Οἢ5 ΘΘΠ115.5 11 ΠῚ ρᾶγτος Οχτγα ἐπ ἀἸοὶτ πὶ ἀΐ ον σοη- 
{ιταππτ οχ ὀοιπροίτο,ν οἱ αἰτοι δἰ τοῦὶ ἀτοπὶ ἀιοἰτ δὰ αἰ" 16 πὶ 
αἔζαπι πιά !ςῖο ΡγοοΙ] ἀρεπάιητι -ντ ἔτ νουοὶ σγατία 5. “ιΠπ|πὶ 
χα δἰ τοτία εἰ ρετίτῖο δα ἰηΠεπιππεητιιπι οχίσγισεπάα, Οἷς" 
τὸ κλῆσις ἰῃ Αμταϊοπινῖ ς Προκαλέομαι. 

ΤΙρρκλητικὸ ςγοῦ, ὁ. ΡΓΟΙΟσάτοΙῖι5 Ος]]1ο.. εβςαχ δα Ῥγοιιοσαη 
φιρρΡίασι νἱπι Βα εης οἰ Ἰστοπάϊ ἐγερτικές, συ π Οφηϊτίμο.πρρ- 

. Ἀλητικὸρ ὑγρων, λυτῆοτε5 ἀσςογίς "5.9 δου ἢ5.» ΡΤ ΟΥ τα ἢ 9 [ππ|- 
τῶ 550 165 5 ἐχοίταη5. Πὶο [σοτίάος Πρ το (ποι πο σαρίτο 104. 
φιρρκλυτιλὸς ρων οὐ 5 ν ΓΙ ΠΑ ΠῚ) ν ΓηΔ ΠῚ ργοιοσαη591 48 1.1.ς.163, 

Τίς “λητος ΡΓΟΙΙΟσΑτ18. ΡΓΟΠΊΡΤΙΙ5. 
Ἰπρρκλίτηςγπγδ, ΡΤ ΠΟΟΡΒ 1Π ΠΟΙ Π10 5 411 1π σοπμ μη ο ρτῶ [65 οἴ, 

Ρυϊπιάίαιις οσοιιρατ, ὁ τὶ ἐστιάσεως ρωτος ατὴς. 0]. 
ττρφαλυ ξωχαητὸ αι] πο» ραγβαη 40 ρεῖιι5) ἀητὸ ΠΠπ|0 9 ΡΎΐτι5 ἔρυθ110. 
τιρφαλυτο ὃς (ρτόϊιο. 
ΤΙρόκλυτος, ἐκ... ῬΤΦαΙ Δ  ΓΠ 5 Ρτς σορηίΐτιι, 
ΤΙ βοανημμον, ν ̓ς ΤΙαρακν βίον, 

ΤΙδοκοίλι(θ-, ὃς Πρργάσωβ, ὙΟΥΓ5 Ὑ ΟΟΑΤΕΓ 9 ΟἸΉΠς γ δἰ τ αἰ τις ἱπτα- 
πιε[οἰτ,οοητγαξιϊομόσις ᾿άἸσοτ, 4ιια 15 οἱὉ ρτισπιις 11. νου ι5: 
νΌΪ ἴΠ «συληΐ ἀδεω,ε 1η ὦ αἰ οτίσεσαγ, Εἰπὶς.11.ζ. 

ΤΙρρκοιτέω, μου ΐσωςτσ, ἡκοε, Χο θ Ν δατ. αἰο]. 
Τρρκοιτία., ἡ, ΟΧοι δ᾽α5. ῬΟΪν δὴ15 9 ὅτε “Ἶδ᾽ εἰσόδων ανοὶ δέκ, ποιοιιῦ ταὶ 

τούσων αὐτῇῦϑ᾽ πας ωροκοιτίας 114. ἀ ρφκοιτία κα παροφυλακῴ. 

ΤΙρρκοίτιον, ἐς ΡΓΟ Τάτληο νττίιν ΡΒ] ]π. ϑεσιιηά, ἰ, ἀμ τἰτ]α]ατπιι5 Ν τΓ, 
νοςδητ δητοςιἱςυ } πι, αρείεανεδγε, 

Πρόκοιτος. 6. ἜΧΟΙ τοῖς ρρφυλαξ, σι, 
Τιροκόχκια, νὶὰς Πρεκόκκια, 
τιρρκολακεύω, μ. δύ σιω;α, ὄυκα.η.Ρτα Ὁ δινάϊον ἄτης ἄμ] ογ. 
ΤΙρφκολπιῶ, ὁ αὶ ἡνυ} δῆτα ΠΠτΠῚ οἰχ,τ πτροκόλπτον,ε. τὸν ητοτῖοῦ ἢ- 

ΛΙ15 ΡΥ :ἀὨΓΟΓΙΟΥ Πημ5: ν οἱ ργοληἸ πο πτίου ρᾶγβ ἢῃ Πηιι, τὸ ανρϑ' 
σῷ κόλπου ἀπηοτατ γοιὸ δι] Δ λὰν βόϑεόδεῃ κὶ ὅπὴ δωροδοκου,ντ προ- 

πιὄλπαίθ. τ οτἶαπιὶ 41} Ρτομαϊηθιτος ἐπ νοίτο Πημ15 σογίς : ἴῃ 
4τ1ο9 ἀσσαρτᾷ πη ποτα γοοῖροις ρος 9 απ ετίαπι σοητγα ἀὈΓ 
ςοπάοτς, Ζιὰ α[ Τὶς ἀοποῖ τ νης ἃς Ε πα: ἔϊϑος ἰωῦ τοῖς μετιοιῖσι δα 
αῤχίω αὐοικαλεῖν 9 γὰ δεῖ το ὑῶτι ἐδὺ πολίτας ἂν ἱματίῳ κατιόντας εἰς δ 
ἀγοραὶ αἰόυ χυῆφθ.,ν οἱ εθάπταιις Κ ομδηὶ οὐ Πι[ριςἰοη οι δια- 
γοιιῆς ἀὐγυρία καὶ δεκασ δ ἀζωςτον τροΐεῖνα! κα ἀχιήῖσα τοῖς πολίταις ἃ 
δεομῆμον οὐ ἥσδιντ ΡΙατατοῖ. ἀοσοτ λα Οοτίοίαπο νἱά. ἢ κολπσω- 

«δὲ χιτῆσας ας Πατοητοντ Ἰ ςαὶ ΡΙ υτάτο } ἀοςοτ ἰη ΑΡΟρ τορι, 
ΤΆΠΏΟΓΑ ἂν Τα ἀτροκολπίῳ αἰ σοπάογοητ. απδ1ι5 ἴῃ Ρτο ΒΟ ηΙη- 
ἀο ροριιπι σογγρογοητΑριά Ὑμεορδτιίη Ομαγαξν (ἢ. αὐρὶ 
δὐπονίας. ἔχων ἐχῖνον ἐν τῷ πτροκολπίῳ, χ᾽ ὀρμαδὸοιὶ γραμματι δίων ἐν ἢ χερ 

Προκουαδιὰ τς ἧς, οχ ἈΙἱ το. Ρα πα, (σίν. 

ΤΙροκομίζω.. Ῥταίογο, ἰά εἰς. χητς ἔσο. τοι εβεγο [οἸ]Π σοῦ ἔῃ». 
Οτεροτ ἴτοπι Ἔχ μέθθοςντ προκομίξω εξὺ Ἀόγρις) ἐπ Ραμ 4. προκομὶ 
ζομαι ργαῖτοπάο οχ Οδοιπιοηῖο. 

Προκομέδίω, Ης [γ ο]ν. ἀτροκομιζόντως. 
ΤΙροκόμεον, α, τὸ, ΔΠτο τοῦ σουηα δητία: ει! σαργοης οἰ πέεγρτοῖ ΤΠ θο 

ἀοτο, ρώται πρίχες, ΘΠ οΓ ἸΠτοΓΡΥ, ν᾽ φενάκη. "0]. πα ίωυίκη,χὴ προ: 
κόμιον ασροάδετον, “10 4 ποη (οὶ πὶ Ποῖ ἀρταίσαητ πλι] Ἰετοβ»ε ο- 
τιὰ ἢ ψιγίςν [{ς Πιυυΐκη. 

Ττροκόνησος ἐν (χα σοταῖς αθιιπ4αα5,δνον ύσιθ. γὸ ὁ ἀϑύωνμ!θ. ταὶ ἐχεί - 

ἀν 

Πρυκοπὲὴ ἢ ς ον γδι ι5. ΠΗ δοσις., Ἰοίερ τι ἀε Απεϊχυΐτατ,, 

Προκοπὴς »"ἱγσα: [τὶ 5. χαήτη, ΕἸς γ οἷν. νὴ 
Προκοπὸς, ργοςο {1591 εἴς, (ισςο ΠΠπ|55 οἰ!απειιϑοντ ἀρᾷ 

Προκόπ]ω, μ.ὁψα, αιοφα, Ῥτοςςέο» ργορτοάϊοτ. Ὁ ΐοπ ἵΠῈ 

Τιροκό πα αὐτο ΡΌ]]ς ς δὲ Ἡοίν ς. ο[Ἐ καραῦ εἶδος ἤρεςὶδ5 δ 

Πρῤκρεμοε » τὸς 5 τὸς ΠΠΔ ΠΗ͂ ῬΓΆΡΙΔΤ10 9 προτίμησις, ῬταίταπεῖαΣ ἀται Ν 

Προκρίγω μὰ γω στμκα, Ρτςξιαάίςο: Υτ) προκρίνει τῶ ὀκκληστα στο κοῦ ΤῸ ̓  

: 1 
φοις τρόκας λέγει, τν τη. 

ες τὰ ἢ 

λώμβ ενε δὴ τὸ χεῖρον πιροκοιανῆ ς αἰτίαν , Ῥτοςοἴιπι ὃ, Ῥτο ᾿ τῇ γ 
ἴῃ ἐδγογιις. Προκοασὰ εἰς πίω αρετίυ). ΡΓΟ τεῆϊο δά ̓ πος 

ΟἸσεγ δι προκοσ ων ποιεῖν 9 Ῥτοξεέλιπῃ ἕασοτο ἀϊοιιαςῖ, 
νῦ ἔλσοτε ῥτοξεέζιιπι (ι ργάσσθρτους ἀϊχάς Ρ] ηῖτια 1ὰ 
σεῖς Ῥτορτοῆεας τη [015 Πι}41}5 ΟΥςοτ. ὃς οξῆςσετςο ρτοςοῖ 
Βαθοῖς ργοροίϊιηι ἴπ ἢ το βοϑι οτοπίιβ ἀε οἰ τὶς Οτα 
ξδητοῦ γογὸ ἀείρας Βίοη ἀρ Γ δεγτίιιπι, τί οἴησιν εἰ κε 
«σροκοπῆς οἷα οΠ ορἰπατίοποπὶ εἴς Ῥιοξςέξιις Ργορ γοῖη 

τοταγάστιο πο πῚ ἄτης ἱπηροἸ πηθμτατη τη Δ ΠῚ ποτὰ ἈτῚ 
ἘΡρουῃίτιττῇς ἐγκοαυὴ τῇ σε ροκοστῇ, νάς Προκοπός: ὃς Πρυκόηῆων 

᾿ 

οΡ το]. Οιαυιηταν ὃς ἀς σοπἢ|1155 ὅς ἐς Ῥτοςοἤπιθι95 Πιΐσει 
᾿άηταιις ἐς μὴρεῖ ας τε]ϊαιθγαης, ΕΠῚ δὲ ρτοςοῆμι 
ΘΠ ητι!55τὸ ὄν τυΐχημα, [ἀεὶ ἀς Τ γα π 61}, νίτα, Ἐκ Δα πη 
Ποης Δ] Ἰοποτιη Ῥτοςε Πιμπὴ 9 ὃς Πιοτιπι ἀε(ρεγατὶ 
τιιηας γα σεη5 Δη ἴτηιι5, [ἃ οἴ, ἐκ ἥδ᾽ θμων προκοποῦ, ΡῬΟΙγῈ 
χέος ἐλάμβανε τὸ ἀρᾷγμα «ροκοπὸν, τε5 “τατίμη ργοςοίῃς, 
εἶτεῖ Πισοείῃε. ᾿ 

ὡς ὃ τριοίκοντά που σταδίᾳς ἀπ᾿ αὐτῆς «προεκόψια μᾶν 9 διιγὸς ἐμ 

μῶν κατέλαβε, Ππιιι] ἄτας τεὶρίπτα Ππαάία αν δὰ ῥτοοι 
7Π115. ΠροκόπἼειν οτΊδετ μετειβατικως ροηΐτατ γοδι 
σοι οἀδτηγ ΡτῸ ρτατογγουτγαῃῇτγο, δεέρ χεόϑει!» αὐοοάγει 
4110 Πρ πιῆ σάτα ετἰδτὶ ργοςςάεις τὶ πὸ ἀἰοίτιγ, ΨΠΙ 
ποῖ 4.3. - ἀϊς5 ργοςοίεγας γητι5 ὃς αἰτογ. δα π, 101 
5εἀ νὈὶ ρίετιηαῖιο ποξεῖς ργοςοῖπε 9 οίσιιτο οτίδπι 
τα ϊη 6 ὙΠ} ἴτος Πρ γι μϊῃξ ἤσπο ἄλτο οαἤϊτα μϑίπί πα ἐπι 
Ῥαμ]ς αα οπιδη. σαρίτε 13. Νιωῦ γὸ ἐγύτερον ἡμὴ κα σ 
ὅτε ὅλες δ. σειμίυ, η΄ νῦξ προέκοψεν, καὶ ὃ ἡ μέρκήἠ γγίκεν 9 1α οἴϊξνι 
ἐοίπε . ἀἶεβ νεγὸ ργοριπαιαδυῖτεντ δριιὰ Ῥοοζαιῃ. - ἰαχὴ 
τὰ ριορίπσιατ, Ορροῆης Αροίζο[ιι5 προκόπῇειν τα ἐγγί 
Αἰῖτεν ἢἰς ἰστίρτιιγα ἰοοι9 ἐχροηὶ ροτοῖϊ. ἈΠ ν ογθὶς νὴ 
Τάἀέμπαιις ἢς ςἤοττιιτ ἴῃ ρτῖπια Ἔρ το]. Τοδη. ςαρίτα δα 
Οἷτι ν σκοτία φϑρφγεταὶ κα τὸ φως τὸ εἰληΐινὸν ἤδη φαΐγει, Τροκό πῆ, 
Ἰατὸ ροὔτιιπη, ἰυτέω προκοπίω ποιεῖν, ργΟἤσοΙς, ργοστοηοΣ 
ςοτοτίη αιιο Πρηῖβοατιι ἀἰοῖς ἐτίαπν Οἱ. αά γἰγτατῶ ρυῖ 
ὃς 4.ἀς Πμ10. 1 υἵγταζε ργοσςάοτε ὃζ Ῥγορτγοά!:118.4.86}} 
Ὠϊοῖ ἡ ντ η1}}} ργοςεάερας, Ἐθπγὶρι 4. 1π Ηρ ΡΟ Ἰτοκαΐ τοῦ 
γ ̓δὲν λυπήσω δέ σε, ὃς ἢ Π1Ὰ1] ργσοςἄδηι ἄτας ργοἢοϊαπ 
ϑὶς νογὸ διέξιιγα Ηπὶ ἀο] ογεί ταιιπι.1π ἀορπλατ, τοὶ 
Οὕτω οἱ προκόπτοντες» χρις ἅ πίω) αρετίω αἰαλάβωσιν 9 αἰδητοι 
χθηροὶ δραιυῆν5σι:ΟἸςοΓο τοττῖο ἐς ἘΠ 15 : ἰτεπὶ 4ι ρτοςὶ 
ΤΙφιφητιιπη αι νγτατὶς ἀἀ ̓ σαι, ὨΙ 610 πλῖπιις ἴῃ τρίζει 
ἀιυιάττι 116 αι α1 1] ριοςοῆητ, Ραυΐις δα Οαἰαταβ σαρὶ 
ΠΊΟ. "ὸ προ ἐκό φστον ἂν ταῦ ἐεδειϊσμα υὑαρ πολλοιὶ σιωηλικιώτας 

γεῖ μουγδζ ἴῃ. Πιάδατίπιο ρτορτγοῆϊπ) ἐδοϊεαπι Πιρτὰ πιὰ 
ποΙὶς πιεῖ ὅσια] ας. ἢ ἀρχῆς «σροκοσ τόνων ὑμδϑ ὀικείνοιο»ἱά 
πρεπιξ ἐντῶν 9 "ἴγριω προκὸ αγ ζω), τὺ ὅπ δοσιν ποιουύτων ἡμδ αἱ 
κείνων» ΤΉΙΙΟν ἀϊ4.1ητεγργοϑ, ΠΟ δὶς δι σοητὶθι18 ΠΠΟταπν 
τἰ μι! Πγ.προκόψαντος τ ναυτιπουῖ μὲγε μέρος » πγασῃα οἰ Α[{9 ρατῖ 
ΘΤΟΡΙΔΠῚ ΟΡΟγα τῇ Ππαπλητος. ΤΒυσγ ἀ1465 «1( εξ, τροχοί 
γίλίω τι ναυτικοῦ στόλῳ αϑοφο ὄντες. ποτ᾿ ἐςι πολλαὶ ναῦς αἴδαϑι 

εἰς ταὶ γωυ(αχίας ς καὶ ὡς τινες » σηὴ μέγα ἐν τῷ ναυτικῷ Ὡροκόψ 
ἀπ ἰητογρτ. 

Πρόκος Ηεἰν οἰ, πονηρὸς, Ἰπη ργΟδει59 [το πὶ ἡλέθηθ.,, ξλτιας 5 Ρὶ 
ἃζ Ὡροικόςς ᾿ ᾿ 

Τροκόσμαμα, τὸ» ΟΥ̓ ΠΑ ΠΊΘΏΓΙΠΠῚ.ΟΧΤΟΓΠΙΙ5 ΟΕΠΠ 185 ἀριιὰ ΓιΔοΓῦν 
Προκόσμιον, 5) τὸν ΔΏΓΘ τη] ΠῚ 1111, 4. Ρεςηάίηπὶ γε ἴῆτς 

τα ἀπ ΟἸς ἀϊχῖτ, 

" ᾳ Ἷ}) 
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Ζαλμτη ΠΙΠΊ ΓΙ ΠῚ ἃΠ161}15 τοὺ πρϑέθνεν κομάγῃος εἰξ, 4ιλμπι ἃ ἂ 
(ςι σάρτοπῷ Αἰ ἅτιιν, αἱ τοὺ τ κο δὸς σρίχες, τά. ἢ. ΠΟ το5 νῸ Ὁ 
κεφαλίω) σα ρυ 241 48 νογὸ προκόηαν εἴς σοπίδης κοροὶνοἶδά « νηὶ 
σαὴ ὑοὶὲ τὸ μέτοπον τρίχας τείξε ςο4.Ρο]]ντ ΗΟ ν Πασ αι ἴδ, 
δί κεφαλϑετοίχωμα:[εἀ ᾿αίρος ἰ5 ΠΟΠ κοῆὶς ν ΘΓ πὶ κόη να δά 
ἱΡίς ἴσα πουιίματὶ τ κεφαλίω ὃς Ἦϊης κοηὲς ἀρρο τὶ ὧν 
ὄνας ΒΠηᾳσςος διεὶ ἃ ὅγη αἰαὶ κεφαλίωδ χόφον, 

Ῥγαιιαἰ ςπτία(ντ' Ἰοχυίτα ῬαμΪ]5 Ταγ σοί.) μαίοῖτα ταῦ 
ἀπο ρτὸ ἀοἸοξξι ἀτατε ἀἸογί πηῖης ροηϊτιγ: εξ γογὸ πρύκρίει 
πὸ προτιμεν, πηᾶρ 5 αἸξΙΠΊᾶτα 7 ἀηγοθαθογο, δητοβογγε {{|6 Ρτϑ 
ἔοσγο, θα] ρυΐτπα δ Οογίητη. σαρῖτε φαϊητουῦνα ταῦτα, 
λάξῃ; χωρὲς φροχρέσατος, 1 ο[Ἐ,αθίαις «(οἰ ἐέξα ὃς ἀϊ οτὶ πεῖπε ἢ 
ΒΜΣΓΙΙΩῚ ΡογΓΙπατιιη. Ψετας οηΐπι τίου) προσωποληψίαν. ηῸ μπ 

νογττ, αὐίημς οο ντ γ 1 αἰτετὶ ργςίεναϑ, Πρόκραμα 9 ΡΥΩῚ 14} 
οἴη πγνντ ἴη ἰνῖς σχοτΡ ἐς ἀρτα δι! άδηη, ἐδὲ το) ἑτέρων μνημίω. ᾿ 
ποίησε λογισοί μῆν(Θ.- μησευμκωῖς πρόκρεμα γίνεάϑευ. 10 1416 ΠῚ» ὡς μὴ ψ, 

πρέμᾳ εἴη κατ᾽ ἀυτώ, ρτφὶπαϊοἴτεπι νογό, γε πος ἴοςο τεῤκθέμσι ία 
ΡἰΠΙπιὸ (ς ρογίο πα αἰ οίτιιγ ἀρὰ ἃ Οἷς, ἢ 



Ρ 
ἀϊηϊ οςςοὐαξείςο: ἢς ἴῃ σαποης τοι σοης!] ΝΙςαηὶ, 
φτοῦ τούτου, ΔΌτΟΡΟμ.Ο. φερτιμώς, ΟἸ᾽ρῸ, ριτσέογο, ἴῃ 

ἰς ξεπίξο, ἴῃ ρτίπιο ’οςο ρόπο, ργάροπο, δέ πγαρὶϑ αἰεῖ- 
ἐγἡτοτο!. Ἀετου. ". Καὶ ὁ, οἶα᾽ φρφνίμιων πὲς, καὶ ΝΜ" εἰγαϑὼν αἰσρων, 

(νι, ορρέχρινεν,ν τ ]ν ΠΟ ῬΑ ΠΠς ργατα τ, ΗεΙοθᾷ Ὑ ο- 
15. Χοπορβοῃ. ἴῃ ΔΡΟΙΪοσ, δοῦστατ, αἰϑρώπων ἐμε πολλῷ προΐκρε- 

φέρειν » πτς σῶτονὶς μο ανλη τις ᾿σπρὸ ργαστ τ, ΡΙατο ἴῃ 
»,οἱς αὐτοὶ ἕαιυ τ ἐν τιῶς αὐχιῶς τοϑρχφίνουσι , τος ΠῚ ἀητο- 
ἴῃ πιὰ σἐἘγατὶ θι15. τὸν ὄγτεικῆ πὰ πλεσίε τορρχρίνας, ξτιιρὶ ὃς 

ἔμπὶ ἀηγερομςι5 ἀἰεϊτι, Ρ᾽ τατον, ἰα Τβοπιϊοςϊς, ρο- 
ὶ αἰδρίᾳ. , Βοττϊτιιά ἴῃς συμέεὶς ργααγο Ἰπφίσατις, Ετ 

γτες ἀϊοιιητιγ, τιμαὶ ποπηΐηα αὐ ἤροπι (οττίιιηι γοοὶ- 
“) αιΔΠ ΟΧῚμ1 1} ὃς [ας ξἘ] , αυιὶ ὃς Πρόκρετοι νΟσδητιιτ καὶ 

υ Ῥεπιοίϊ, «ρὸς Ἑυζουλίδφίω. Καὶ ὅδ ἰωδ Νὰ" ὠροκρεϑέντων 

ζων, Ατἰΐξος. 4. ΡΟ] ἰτοκὺ κλυρωτοὶ καὶ ἁπλώς . καὶ ἐκ ὡροκρίτων, 

ἰἰοίτογ (οτγες ἀπέ, νοὶ ἀοΠηϊτὸ οχ 15 αιογιτη γατῖο 
ὁπ παρ Ἐγατιιι μιαθοτιτ. 
Ἰαάιςατίο. Οὐ πε} τποϑγνωσες, 
ξογοηάιιπι οἰϊ, 

δ ν ΡΥ ΘΓΟΠα Ι5, . 
ν δ ο Θξξιι596 Χ  Πλ 15 ΡΥ Ὸ Παταθρ τς ο ρυμ15.9" κράτος, ἴη οὐ - 

η Δητὸ σοςέθ 5) ἔγκρετος » Βιι4.1 ἘΡΗ ΤΟ Ἰσυηταγ “ποαις 
,αυροκρεϑέντες (ἐς 4.1} 0115 ἴῃ ΤΙρρχρίνω, 

τοὶ (ἀςτὶ βοίατα (ογογίς. 
ἥες, ΔἸ σιιητιιτ αἱ ἐπανληλοι» ἤπιε ἀὔχλαι ἐπ᾿ ἔλαις. ΑΠ1α Ροίς 

»ἴδα [ὰρετ αἰἴδβ 5 ντ αυτιπὶ σοπτίμα, (τὶ ἴῃ ΡῬγοοϊηέξι 
ἀτιιοοῖος Βαδυ]οπίας αρυνὰ ΑἸ μομ.Π στα. ἀς Ῥγτμαγρο 

Ὧ0 τυ γαπηϊοὸ ρατγία: ἱπηρογδητὶ οἱ Κυξηκίεω οὶ εἰξορ μήσσιντες 
Ὑ εξον δρόεκοιων τπαρόκροοσοι φερό υἷνοι Ἐπ τὸν κίγδιιωον, ποῖα, ἃ 
οἷς παυιὶ 5, ΕἸ ον ο. τυρρκρόοσσς ναῦς οἵΤο ἀϊοῖτο ὃς ταὶ ἐπαλ- 

᾿ Πὰς ἴλλας ἐπ᾿ «ὔλλαις ὅς τὰς κατ᾽ ϑμγηλων γεγεωλκη μῆνας, ΕΤΥ Ω]. 
4. χτ᾿ κεφαλίω σιωυτιϑεμένας χὰ εἶξισουμῆϑας 4:Π.Ὡρρκρεόασοις, 
γῶν; 4. ΡΓΩΘῸθοΓηθΓ 5 4ιοά οἔβοίμπι εἰϊ τὰ φρωρρέτου,ἴῃ- 
γοἴΤιχονε ααΐ δησουίογοπη παιιῖς ράττς πῇ γοβσατ; ἤλις ςὄτγα 
ρνὰν τῆς νεὼς α111 ἴπὶ ΡΠΡΡῚ θάςις ἐπ) ριιρόγηατ. 

γαυμ ὙΡτΟ πε φρο μνηφρια. Η εἰν ς. ᾿ " 

κύλιν Τεϊῶτε!. αι Ῥοάε5 αἰ τουῖις Πρ ἢ ςεπι ἀσιοϊι, φεόσπιω εἶν» 
το αἱ σοημα, Οἷο, τὸ ὅγηὴ γόνυ πεσύν τε τρρσκκει εἴν 9 δι, 14 αρο- 
δύμαυ Θ-,ρτΟΙΙΟΓτε15. ποφκυλιν δεῖται πὰ ϑυρδύοντος,οὩτο νεῃα- 
ῬΓοιιο  αἴτιιτ, Ασάτιῖς ἐς Οαἤπερῖα » δεάκοντος φρρκυχίν- 

» Δπτ6 ἀτασοποίῃ γοίμίτιν » Ὡὲϑ ϑεωρείται «ϑατολικῶτερον 5 

ΠΤ οητ, ᾿ 
,δέω, »τοΙΙΟ]το»απτὸ νοΠο2οπιο ἢ. ὃς ΑΥ ΠΌΡΕ, 
σις] ΡΟ] ἐσατί ον ΡΊατο ἐς ΓορῚ8... ᾽ 

"λίαν, Ῥτοιο πο ονν Οἷτο απτο, Πρρκυλιόμαιν ΟἾΠΟΥ Δητδ, 6 
δή ματα » Δητουτοῇ!α: νΟ]μτατί Ομ ἐ5 ἀριιά δυμείιπι ἄς ἰπ- 
Ὡς ' 
ἀγα, ΠᾺΠΓῚς ἢ σατιι5 δά τορο Τοπιΐππι Αἰ έξι5. Τ᾿ οήταγ δζ 
κα ἃ δεγυῖο. δὶς ἀοίουιοῖς Οὐ αι. ΝΜ οταπιογρἈ. --αὐίαςοι 
Ἐπέβ2 πιδπιι πιο ο5. 1» ρτίπλας απο τὶς νη 445 Εγδπρ το 

Ἰποιιτίις αιια; ργοψε[ 1{{τ Δαμιάτι!η}. 
υμ συν, δ Αἰ ον σ, ργοτηρτιι5γρόϑύμωος, εἴν οἢ.. ᾿ 

γκειεῖν αἱ Τιρφύλακτεῖν ἀϊοῦτιν ἴῃ νοηατίοης σάπ 68 ποηάἤ ρεγ- 
σδρία ἀγα ἰπιιθῆτα ἔεγα ἰστγδαῖος. ΡΟ ΠΧ. 
θβμμμες 5 ΟΠῚΠΑτ1} σα τ ο5»ἷπ ἘΡΊΡΤ. ; 

αὐπῆω, μι. ὑψω, πουφα, ᾿ηοἱ που πηπαίηςθο. οδἰΐσθστο σαρίτε ρτος- 

)οἴο;ογιι πη ρον ρου με οι γσο ΘΟ Χ [ξ0» Ῥτοάςος το πΊῖςΟ; 

ῃ Ἐρίρτ. ᾿ με 

ων, ὧν, ὁ, ὈτΟΟΥ ἡ ἴγ ἀτι5»Δ τ σΔ ἷ5 Οἰςοτ. σΔ 15 ΠΗΪ ΠῚ] (φαϊας 

Ηἰρίπας, Ῥγοςγοα ᾿ἰο ἴῃ ἰλέξοο εἴτοιίο ἀςῆχῖς Ρεάϊθας 
ἔξ α  6πὶ οἰτοι πὶ ταποὶττρρέξατ αά οςραίϊιαι, ΚΡΔΏΤΘΓ 

Πλΐπος ὃς (απόγιιπι σοηβιτασιις : αΕ] αιοά φητῷ ΠΊΔΊΟΓΕΠῚ 

9ΠῚ ἘΧΟΓΙ ΓΙ Ργοσγοη ἀρρεϊίδτιις. Ε]Πς ἀπτοηι οςοἰάϊε εχ- 
Ὁαρτίςοτηὶ ομπὶ Τιοοης:δς μασετν μαιῃ ἢ απ ἴῃ σαρίτο, 

Ἅτπ 'π Ρεέζοτε , ἴῃ ἰυ παρὸ ν πᾶπι, οἰξ οπιηῖπο {πο ΠΠἀττῖπὶ 

5 τείτιτη. Ὀϊ οἴταιις ΨΊτγιμιίας "0.9.0 ρ.7.Θ Πλ1Π08 ἀὰ- 

 πϊηιι σι εις Οαπὶς [πε χυΐταγ. Ἀπβι5 Δυΐοπιιξ, ὙἸτίπλις εἰ 

γο σοπείποσιιπι Πιβάϊτιις αίεγο. Ατατιις π᾿ ῬΒσσποτα. ΣῈ 

μὴ κὶ ποερκυῶν διδύμοις ὑπὸ καλεὶ φαείνει: ΟἸσοΓΟν-- ΒΕΙΔΙΠΙ5 εἴ 11- 

6 {ΠΡ τρῆς Απτισαηῖ5. Οταῖο Ῥγοσγοη 41 ποταϊῃς ξογτατ. δὶ 

γα καὶ ΤΙροκώγια ΡΟ Ϊ [τοὶ 5 τὸ υἱξ ἀφούκτων κρεϑων ἀλδυρὰ. ΑἸπς 

ΠΠΊΘΠτΟΓΙΙΠῚ σοπογα., ας ποτάςα ποὴ ἤσοατα, δὰ ττϊτῖςα 
ες σοι εξϊα ὃς ἴῃ (οἱ τοῖα, Ἐτυπιοίου,. ντίτιν μᾶς γοοο 
ῬῬοςτγ. ᾿ 
τὰ οὐ, ὃιντ ἀρικὶ Ηδετγοάϊαπιιπι ΠΡ. ζ» τρόκωπον ἔχων τὸ "νᾷ 

ταν ὁ ξιφήρης, 14 οἵξ. ἀν εἰ σαρι πὶ πτλπιι ἀάπιοτα 
τίπ 

Ἰοςοαποποηὶ ὀχρεξξας. [ἄοπι ραι!ὸ δητὸ ἀϊχοτᾶξ » ἐχὼν 

'πῶπον τίω) δεξι αὐ, ἴ. ἀεχτγαπι μα επ5 ἐπί 8 σαρυΐο αἀπιοῖαιῃ; 
δ΄ τ κλίοαι Ππη115. [ςΐδπ, ἀε Ρογίεο, ωόρκωπον ἐ χὼ 

τῶν αὐπίω, Ν]άς ἴῃ Ππιρόσκωπος. Σοὶ 

λαλθυ ρτασερο ἴῃ ἀϊσοηάο, ὁ πρφαλὴς ἐν τῷ λέγειν 9 δι. ὁ τοῦτον 

: σίγάσειν πἰωωεἴγχως ὠρόλαλόν το κὶ ἐταιμὸν ὄντει, ἀς 60 ἀϊαίτιιτ 4111 

᾽ Ἀμιὲ τοίρας ἰοσαΐτας νοἱ τοπιοτὸ ὃς δητὸ αιαπὶ Ῥτϑπαςάϊτατιι9 

5} 
εὐ ἰη 
εἶσι 
ἀμ 
ὐ οὐ 

Πττ, 

πῶ 3 Σ 
{τ ι αὶ {ἰν αἰσειάμῆν. 

Περλαμζαγαν, ργαςἰ ρίο, ̓α οἱξ ἀητὸ οαρίο (οι ορροηΐτιν ὕλαμίά- 
γῳ )ργατι ρβῖο, ργδιςηΐ ον ρυς οι γγΟ, ργ ουτο Φϑείνα λαζ(εῖν,οςςι- 

ΡΟ, καταλαμβαίω, διιωερκαταλαμ( χω, ργςοςοιι Ρονἀητοιοτγονρις- 
ἴαπιο, πὰς ἀητοί ρονντ ΟἸσοτ. ἀἰχῖς. ΑἸοχαπα, Αρβινοά. ἴῃ ὕγο- 
] ἐπι ποερλαμζαύει χ᾽ τὸν χρόνον ὡς ὀξυτέρᾳ τίω πλυγὶω ὄψις, τέλιιπι 

Δητὶςίραῦ τοπηροῖς νἱ [5 γι ἀουίτιον 4ιυιὰπι αὐνάτγιις, [ ο1π, νὶ ὄψις 
φεολαριξαύει πίων ακοϊω, ν [ες αὐιατιιπν ρετειοαῖτ, ἴσαι αὐάττι απ- 
του οττίτ, ἔαατδνδε προλαξῶν τὸν χαιρόν»Γοὶ Ορροτγιιι αἰταῖοπι ασοοῖο- 
τυ τ2}}π|τ.ἴη (τ ]} ρ ὕλαζε πολλῷ, ἴοηρς Ρτγοςείπι, ΤΊ νἀ]. 
ὡρολαμζαΐω πῇ κρίσει, ρταλ ἀίςο, ΟΥΙΠΟρΡΘη δος, Προλαμ(ά- 
γῶ φοπξγιίταιτ ἐτίαπι σιπν Α σοιίατ. ὃς Τλατίιο. Τ᾿ Βοορῆτ. δ, ὅ- 
πὼς Ὡερλαξωσι ταῖς δυδίῳς τίυλ αὐξησιν, γε ἰλος ΠἸΘὨΓΕΠΤῚ ριασία- 
ποτα να] οαητ οἰ εππποητῖα του ρου 5. ΔΙ, ἄς αν σιν Οςφηϊτίαο 
Ρο[υἱτ,ρολαξῶν τῷ τ ρμωνυ,απτοθοῦγογς ἢν ὁπ, τρρλαμ(αίω τῆς 
φυγῆς γΕιι 9210] οοςσιρο; ΤΊ Νςγ ἀϊά, Πρρλαμᾷ( ὕω, φϑηένω, Ῥτα-- 
ςεάοιδγηο ἀε Απιαπάς ὃς ΡοΙγογαῦς, Δῖλον ἐποίησεν ὅτι κα τ ἐδώ- 
χρὺσεν εἰ Ὡρέφλαζεν καὶ συμφορὰ πίω) ϑπόῤῥησιν » ἢ απιὶςἰτἰα: το πῃ οία- 
τίοποιη αἰ Δηγῖτας ΡοΪγογατὶς Ρταςο ΠΠος. Καὶ φρρειλ πφότα,ρτς- 
σράςπεϊα,αητίσυΐοτα, ΒΔΠ] εἰ ωρρειλήφη τῇ φωτὸς καὶ γϑύεσες, πώς νεῖν; 
δίς. Ἡίης Οἱ ωρολαξόντες, πγαῖοτος ὃς ἀξοο οτος διαπτοςοοτγς. 
Οἴορογ. Ἐ πειδοὺν οὐδ τις θη ς τἦθ' νέων, πρώτον μᾶρ ξεναγεῖται αἴοσ' 
τινε αἶα προειληφότων ἐκ τῆς αὐτῇ ς πατρίδος, (ΠῚ αἰ Ἰχιὶς δάπιοηςς 
Τἰτ 5 ῬΎῖτ5 ἀπιογ (οὐ τΠὶ οἱ ἀαγιγ ἀριιὰ 695 αιυὶ απ ἶι τῇ ντθς 
ΠΊΟΓΑΠῚ ΓΓΑΧΟΓΙΙΗΓ, Πρρλαμζαιω,ορ᾽ηοης Ργαιπο » εχὶ- 
ἔχίπο. ΒΑΓ]. διὸ τούτο Σπν τύχης γίνεῦϑαι ωρρείλιυῷπαι » ἴατῃ αὐτὶςῖ- 
Ρϑτά δέ ῥγαιπηρτα εἰς ορίηξο 5 ξοιτιηᾶ ᾿ς ἤοτὶ, ΡΙ αταιςμιις 
ἦπ (αίατγο, ὃν τῶτον ὃ() πὐρολαξοντές. 1πάς Πιγ (ςοι Πα εὶ Ρτα πιο 
αἀϊσιιητιρτο ορί πίομς δητίοίρατα ἄϊιςοτ, Ετ οἱ τορφειλυμμῆμοι πείβᾳ 
δἰσιπειν Γαιοῖαπο 5 40] ρταιοτο δηΐππεῖ πηοσῖι ργαρρο τὶ ἤιης 
δὲ αἰϊεξειθιι5 οὐ ποχ ) ΡΔι]ι5 αἀ αἰατας (ΔΡ.6. ἐαὴ ἡ Ὡρρληφθα 
᾿ “ ᾿ - : . ᾿ αὐϑρωπος ἐν τινι αῇραιπ]ώμα τι, 14 ες, τἀτηετῇ ἴῃ αἰ Ἰαια ργο!αρίοης 

ἅταιις οἴεπἤοπο Βοπιο ῥγαιιοηγιι βιοτῖτ 9 14 οἱἘ Ἰητογσορτιι5» 
κάτεεφωρᾳ ϑεὶς» ἀερτο ΠΟ 5 κἰ κρτοιληφϑ εἰς. ἸΨΔΩΣ 4υοά Ιῃτεγρτο- 
τε γα [Ἐρυπν τ, Ετίαπι ἢ ργαοςσιρατης Ππογῖτ πουπο ἐπ αἰϊαιὰ 
οβεηία, ἴδπἤι σατεῖ ἃς ἤπς ἘΧΟΠΊΡΙο ἀἰςίταγ. 

Πιοφλώμιπ᾽ ων (ρ]οηἀοτοπὶ δ τσοὶ ρτοάο; Π]Πς ον γ ποῖ τ ἄγπῖπο 
ιιοάαπι ποπιῖπο Παΐλιν φέγῃϑο, πείλιν αἰτῶν πάλιν ἡμέρα τϑολάμαει 
εὖ νυκτίφοιτον ὄρῷναν. 

Πρῤλαχιθ-»ἰιος ρει ἴοττα οδιις τι ρτίοτ ἴοτϑ. 
Πρϑλεαΐνως μι, αν ἀητὸ ΟΧΡία πος ργα ἢ ΠΟ. γα τη ΠΟ ἴτεπὶ ἀπτὸ οδ 

ζετο; φητὸ σοπτπληπΟ5 ργωρατον δῖα, Ασο ΟΠ τὺ (οἴτο, ὁδὸν 
ρρλεαϊνεῖν, ν ἴα !τι ΠῚ ΠἶΓΘ. 
πρρλέγω,μ, ἔξω, π ὄχι, ρτοτἀϊςο, Δητο- ἀἴςο ΟἸςοτ,ργῖτ5 σοιππιοπιο 

τοναἀςονργαοςειρο.  ξξιπ.Αςοιμ, φερλέγειν πίω ἡμέραν» ἀεὶ 
οοηάϊςοζο. 

Πρρλείπω,μ.είψω,π. εικα, είογο, ἀπο ὑχω, ἐκλείπω, ἀοἔπίτιιο. το 1πε 
4ιο,ΡΓΟάΔο.Α ἐξῖα, σοι Οὐν Ποξ, κτήματοί τε τρρλιπῶν αὔδρας τεῦ 
ἅζο. ΡΠ ΟΟΥ!. μυχρῖτοις πορρλελοιπότες οἴκόις, ΡΟ Ὠἰτὶ Ππτπι45 ἀοπιοβ τε - 
1Ἰηχιιοεπτοβ. Ττοῖῃ ἀςῆςίογοιμπι ΓλΑτ, εἴ τῳ κορολείποι ἡ ῥώμ»»Π αιιξ 
νἱβ ἀεεο ἴεν. 

Πρρλελημφτισμῆῤε,αητοα ποῖιπη ΡΓΙ (οἴχῃ, ἰἴδτο 8. Ρσῖτι5 πιοῆτς π- 
τιςιραταπι. 

Τιρφλέλοιπα, φοτο 14 1] τὰ πρρλείπω, 
ΤΙρφλελεγ μήῤοι»ιιΐ ἀςἰ «ἐπὶ ὃς φητὸ Α]1ο5 σοΟἸΠοςατί ἔπσεγαητννε! ἀς- 
ει χὰ τοποπάϊηι ρτιπλτπὶ πὶ ἀσίς ἰοςιτη, : 

Προλεπ]υω, τὸ ΘΧτοπιιο, 
Πιρύλεχ ΘΟ Ζι παι!τῖς γα ἔατιιτ ὃς ἰσῃσίοτο νεῖτιν ργοΐορο, πολλοὶ 
πρρτευμαζων, ΚΕ (ΣῪ Τὰ ἴῃ δι ΡΠ ς δ τι551) μὴ φοῤλεςς Θ΄ μῆδ᾽ ἐφολ- 
κοι ἐν λόγω οἈύη. “ ᾿ " 

Πεόλημμαι. τος, τὸ, αι ἀ Δητῖοῖρατιιγ, ργωγοραγίμα, ΡΟΪγΌ115,Ωεν- 
λημμῳ τῷ φιλίκσασω ποιων οὐδὸν, τ γορατι δ ῃ} πα πὶ ἀάπ5 ΡΒ - 

Τῖρρο. 
ΤΙρφλίωλον, κα, τὸ τογο το ρ. 5. Εἰαΐα;, ἢ ἱ 
τι φρληπῆικὸς οὐδ, ΔΤ πυρείτπι5 αὐ ἀπτὶς ρατίοπεπι ροττίποης Οἷσ, 
Πρθληψις εως ἡ ΟΡ πο ἀπε ρατα)σορ ἰτατῖο αιις ἴάπι Διϊπιηι Οο- 

σα αι το ρυςοςρτῖο, " οἰ!τῖα Οἰσογοναπτεςερτὰ ἀΠΙΠιῸ τοι 484Π- 
ἄδπι ἰηξοτηηδτιοποπ, ητί οἱ ράτί ΟΠΕΠῚ ὅζ ργα ΠΟΙΙΟΠ ΟΠ νογτιῖν 

Τυτιςοην οσαπέ ργα Ππιπηρτίοπει,ΥὉ δί ΡΙΙη. δοσιηά. ( εἴητ. 

Ρταιπηρταπι ορὶ πόποι : ἀταΡ ΠΗ οατῖο ὰ Θαζα ΨΟΓΠΤΩΓ ἀριυιά 
ΑἸοχ. Αρῆγοά. ἰΐσγο τς Ργο δ] πηατιιπη μόνοι κευύες ἐν πεῇ ϑέρει λυτ- 
φωσι διαὶ πίων τρῦ λυψιν πῆς ἕνεεξς κράσεως 9 ζᾶπο5 [0] ταυϊοῇ Βυηξ 

Ῥεῖ αἴατοτι ρτορτοῖ Βαῖτις Ποοὶ ἀπηρ}! Πρατίοποπι. Τάθηὶ 1, 
2. ἤϑη πρόληψιν ἔλᾳ πειχ ύτητος. ὅζα, ἴαττι 4[ 1414 εχ [ς παδᾶς σταῖς 

Πέυατηῖς. ὠρόληψις αἸτίας ἴῃ ἘΡΊΘταπι αἱ ἐκ τῷ ἔθος φερλήψεις» δίς: 
14 εἴτ ργαπερτα ορίπίοποϑ ας ν ἔα οἱ ἵπι πο] οπογιιηῖ ) Βα - 
Π| 1 Ἐρηῦο!. Πρόληψις» ἀητα οσοιρατῖο Οἰςοτγ.3.ἀς Οταῖ. 

ρει μπηρεϊο:ἢριγα,αιμπι τᾷ ααοά ΤΡ οὶ Ροτοῖι ΟΟΟΙΡΆΓΆΕΙ55 
Οὐϑατι! Πθτ. 9.ςαρ.:. το  ορΠβ(ίπφαῖτ Ἀπ]. Γριϊ5)ειξ αιιαπα 
τᾷ ιιοά δες ᾽πὶ δάιιογίατ!) σαι 5 αὐῖτ ἴῃ πππάϊςῖς οριμίοης εἴς 
δατῖ ἔοτο αγοιίγαθασπιτ σοητγαγίι πη πο βορ τά ΟΡ ΑΠΊ5 ἀι- 

ξοτο ἃς οσππὶ γατίοης ἀποίτπετε. Ἠλδης ἤριταπι {αροτγίιις φερὰ 
κοιτείλυψιν ν οσδυπτας, Γιατί πὶς ἄρρς τὶ Ροτεῖ Ρτφίιπαρτϊοςνοῖ 

Ἴοπι: ἡ: ΧΡ Π.) 
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δοτίοϊρατίο. Μ Ἂς ετἴαπι Οὐ πε] ΠΌτΟ 4.04.1. ὃς 1|8τ. 6. τᾶρ.1. 
πεῤλυξψις οτίατα ἴῃ Ὠ]α]ςἔτίοα,, ργαιπυρτῖο. Οἱςετο ἀε  1ι1- 
πατίοι:, 566 ἀςφανὰς τ {{π45 ἀνιᾶς Πιπιρτίοῃς5 5 δὰ αι; λήμ- 
μάτα ἀρρο δας Ὀταϊ οξεἸςΐ. [δά πος Τιϑξτυὲ ο΄] πτα]τπιιιο: 
Ῥτα ιπιρτίο αὐτοπι» 4081 φεφλινφιν 114ετη γοσδηῖ 5 πὸἢ ἀα- 
Ὀἵτιιτ. 

Τίρολ μναῖ δες ΤᾺ) ποτα μὴ, τα πα βιιυΐοτιιπι, 
τΙρφλιυμοκτονως ΡΥ 115 ἔλτης Πιᾶσοτο ὃς ςουῇεῖο. Ατἰϊτοτ.ἴη 8, πΠποτ. 

Δαΐπι. ἀς ἤτς Ἰουμιθη 5, πιάνεται 3 τρρλιιυμοκτογηϑεῖσοι ἡμέρας τρεῖς. 
μορϑλιμοκτονη ϑεὶς γα τη 6 ΡΤ τί ρατις, 

τιρρλιπεῖν» ἐς ογιμ {ιν ἧς Ὡερλιπων 7 πὶ ἀοίδτιτ. Μιᾶς ἴῃ ΤΠ ρρ- 
λαπῶ, 

Πιρφλόξιον »". τὸς ΤΟΥ̓ΠῚ ΠΘητΙᾷ διγΊ στα ἴῃ ἢ πγα: 7 41 λοδὸς ἀϊοῖτητ. 
τὸ πρᾶχον αὖ χυζὅ, ΡΟΙ πχ. 

τιρόλοξ Θ᾽, κοδ άοπι αιοά πρνγρεῶν, φύστα 514. γε σορτάςι  αὐππ τη 
ἀυδταπάαπι ( παπὶσάτοης ΑΠοης5) ἴῃ αιοά εἴδιις ᾿ηα Πρ αίτιις 
τοςὶρίταγονά εἰς, Ππιῖς Ρ ΓΟ πα Π ἢ 5 1Π. ΘΈΓτΙΓΟ 41}11117. 1 4116 ΠῚ 
Διιοϑ τοσρητος οἴδο5 ἱπιηλτταητ. ἃ ΡΠ Ί πων οσάταν ἱπρ πυ δοτνε]- 
σὸ ἀϊοίπτιις ξείϊο. Ατἰ τος. ἈΠῈ, Ἀπ πι. 110.5.σὰ ρον τ. Οἱ μβ) γδ ἔχυσε 
πορὴ τῆς κοιλίας πορόχοξον, δῇ ἀλεκτρυὼν, φάοσα αἴρις-ερα αὑρδιξ, Αἀ41τ- 
41ε σι Πε. Εἰς σ᾽ ὁ πρόλοζ., 1 ποτ, δέρικα κοῖλον κἡ μέγα 5 ἐν ᾧ καὶ 
προφη πρώπη εἰσνοιΐσευ, ἀπεπῖ ός ὄξιν,ϑες. ΜΊ ἐς ΤΠΙρηγορεών. ΡΟΠ οἱ νε- 
τὸ τρῤκοῦθ- οτίδηι εἰς ἴῃ ποητιης γαργαρεών, 1.10 Πφραττα 5 πὸ - 
ἄϊι5. 146 Γαρῤγυρεών, 

Περλοξωδεης,ε(θ.,8 καὶ ἐγ. 5, ἴῃ υμΐοἱ Παλ1]15. 
Ππερλογίζειν, ῬΥΔΕΑΤΙ » πρότερον λέγειν ) ῬτοΙοαι 7. ργσίοαα Ρ]Ίη. 

δεσιιηά, 
ΤΙεύλογεγεγόν τς λτῖο, ργο σι. ΒοξιΒέτις ἴῃ ΠΠΊΕΓῚ5 Ὡεόλογον {- 
σε νοῦδῦ, ἃς υξσλογον ΠΟΥΠΙτΕΙ. ’ 

ττρρλοχίζω ρτῖτις ἰπΠ αἴας {Ἐγιιουξνε δράνω. 514. τρολοχίξωσι τοὶ πρὶ τέω; 
“πόλιν ἐγεδρειςνοῖτοα γΥθ θη ἰη Πα τας οΟἰ οσαητοίη πα τῖ5 οὐ Πἀθητ, 
Ὑιογάϊά. Ὡρυλελοχισμῆϑαι ἐνέδραι 5 οσοιιρατα ἰηΠἀία: ὃς ρτα- 
Ῥαάτατο. 

Πρρλύτων ὦ, ΡεοἾγτα ἔδιι ργο ται. πος αἴξ ἱγτοτιπι αητοςο οτος. 
Τυτῖϑ τη Ππτὶς ρυπιἀθητία ργοιςξείογοβ. Γὰ ἰαγὶς οπίτ Πι6 10 
«{| αιιατειιπι ἰδ πὶ ἀαπιμη εἰ ορογαπι ἀθά  ἤξης ταπτόίαιιε ἐπ 
ἐο ργοστεῖϊις βοο ἴτητ ντ ἀς εο τείροπάετε ργορὲ ροβδητ ἃς 
συαιομοβ (ο]μοτο λύται ΠΟ ΠῚ ΠΑ ὈΔΏΓΙΓ, ἢος εἰ (Οἰπζοῖοϑ. αὐ 
4υὶ χιϊητιπι Ὡρολύ ται 411} ντ γη0 ΔΏΠῸ τὰ οτῖαπν ροτγίτῖα ἰὴ [ε- 
ϑιην απίσ πλατὴς. ὅζ ΠΟΙῚΝ {πιτῖ5 [Ὁ] ἐπα 5. δητείγεητ ἐδ λύτας 
μα Π ργω(οίμιτοτγες ἀΐςογοβ, Πῖος (ΟΠπτοτὲς. ργι! ἀθητιμη γο- 
(ροηῇϑ ἃς φιαϊεϊοηῖθι!ς5 ΟΡ γᾶ πη ἡδιαητο5 ΠΠΠΘΠα 15 πος νογ- 
ἴα ργορὸ ὀχργοΠηῖο νἱάσταν. Οἱ ̓ ατβ πο άο5 Ιερίϊπηηιις απὶ- 
δπλατα (ΟἹ πατὶ Τ γ πο. δ] ιογίατ. 1.8 ςαρ.τ, 

τπρῤαοκρῶ., ΟὈ] οαρ τσ αρομηκής, Τ᾽ ΘορΙ, μ{{π.{18.3.σἀρ. τς. καρπὸν ἢ 
μικρβνγτορῷ αϑίκρῷν γδ μυθίον κραϑ' ἢ. 

ΤΙρριαλακτήρτον, τὸ ρας Ργίπηα Ῥαἰπεὶ 5 ὃς σε 11 ἴπ αυᾶ ἱπσταάϊεη- 
τος οἴη δδτο νεγίασδητγαγ σα Π140. ἴτα ἀϊξξα φιιὸά ἴῃ οα σογροτὰ 
Ῥγαπηο τὶ (οἱογεης. Θά] θη. τ. ποπο. 51 ΒΊρ]}1ς. αἷρὶ χαλκάνϑα 
Ἰοαιιοῃ ἐν μρώτοις οἴκοις βαλανείων, οἱξ εἰώϑτεσι τρομαλακτήρκα 

κάλει, 

Τιρφμαλακίαν ργπλ ΠΠο 111}. ΑἸοχ, ΑΡμγοά. 
Τρφιτλεσσω  Νὸ 

Πεφκαλάήω, ταῖσι  Π1 0. 
τιρφ λίθου, αγτῖςοα ἡ μυράκαναριά ΗἸΡΡΟΟΓ. 
Προ (ον μρμη,ης ΡΥ ΘΔ 14. 

Πρριανϑύγω, ργωάιίςο Οἱς. ΑΥἸ ΟΡ .νεφ. εἴτ᾽ αἱ τρομαϑεῖν ἃ σμ' ἐδὶ- 
δασιε, 

Πιορμαντεία ἀρ, ἡ ρτἀϊα πατῖο ΡΊ Τα ρτα δ] ξεΙο, ργασοφατῖια ἴπ να- 
τἰοϊ δ ο»οΥ σι }} σοπ Πα] οπἀϊ ργατγοράγιιᾶ. οἸατῖοσ [οσιι5 οτὰ- 
ου]οτιιτι. εχ ὃ κα τρομαντείαν πὰ θεοῦ πτερώστες ἡμέ ς ἡ ϑεηαλὲ ς 
δωριέας »"ὐ ἐσ ἄνες ὠμφικτύονας ὃς ἐδὲ τοῖς ἐδλησιν ὥπωσι μέτεςιν. ᾿ς 

πο ἢ.3.ΒΠΡΡ. 
Πρρμαντϑϑομαι.. μ.θύμιαι, π΄. ϑυσομα!, τα ἀϊεπο ΡΠ] πῖι5. οροποης, 

Αεοαΐατ, ΑΙοχα. ΑρΡμγοά. Πθτο ᾧ.Ργο ] επηασ. αὶ φύσις ὁ ὠρομε- 
ιι9’ντόυτο μέγεθος» 1ά εἰξ παρ ηἴτι4ο εχ πατιγᾶ ργοι ἀθητία ἤῸ ἢ 
εχ εἰπῆς νογτῖς σαζαυωροεμαντόύστετο, ΡταΡ 111 4111} νατῖςσιηα- 
τιις ες Πεγοάοι. 

τιρρμαντειὶ, ὃ, ἸΝορταπὶ σορποπιθηζιη ἀριάᾷ Ὑ Παγῖο 55 ΠΥ ΟΡΓ. 
Ψιάε ᾿η Πρόφαντος. 

πεῤμαντις γ ἡ, ΔΓ το 5. γατΙ οἰ ΠΔΉ ΤΙ ΠῚ 5 νᾶτοδ 9 Ῥυτία 5 ηἱ Ὡροαγ- 
ρβθουστι ἐϊ. μαντείας, Τητογρτ, Ὑμπογ Αἰ, αἱ ρομαντες 7 ΠΕ τ65. 
Ἡετούοσ: 

τΙρφασρτυξομααητοίζοτ Ηοτατ. 4. ργοῖείζοτ. 
Πρρμα χϑω τρομα χα ργΟΡιιρ το πῦρ καχώ, ξεῦρααπίζω, 
Τιοομα χίζω, ἐκ ἰσωςποικαγὶπ ΡΥΪπγα ἀοὶς ρΡιρ πο. Ν οιτγαπι Δ (01. ο. 
1Π͵α 4. γυτρωσὶ μδὺ ρομοχιζεν ἐἰλέξανδρίθο, ἰ Ὡρλερ(ρίχένρτο Τ ταϊδηῖς. 
Ῥτορησπᾷθατῖ. ν᾽ 

τι δορ(ούχομαι, ργορισηο. ᾽η ΡτΩ 0 πο τοπιὸ σογο ἴῃ Ργίπηα αοὶς 
Ρισπο,ίητον ργῖπηος ργα]ογι οηΐτιντ Ὡρομοίχομαι σου, ΑτἸἴτο- 
Ῥθαπος. (πὶ Ασοιίατία, ΡΠ τα τγοίν5. ἐπι. Βα ῖο . ἐκόια ζεῶτῳ 
«(ὅδ πολεμίοις. καὶ ρομώχετῃ "δ᾽ υὑπϑρξολων ἐγκρατεῖς ἂντοῖς ἀπεγίνω-- 

σκῦ 5 Ῥὲτ μοίζος ἰοςο πιιμαἰεἰ Πππλο ἰῃἔγιιζξος ἔογγο νὴπι ἔασοτο 

[2 

ἀϊῆἀοθας ἢς Πάριι5.. 
τρόμαχίθο,μ  ΡΓΟΡΒΠατοτ, ἀπο ΠΡ παηιῖ5, [η ρτὶ 

Ηστλ. "14 4.γνφαΐτες δι ἴα φρθειον ἐμ μῆμαι 5 1. πορῥικαχον, τ 
Ὡρω ταγωνὶς" αὐ ρτΊΠοΙραΪος ἴῃ οἷο τη] ΠΠτα 5. τ ποῖρῖα, Ἐτο Γ, 
Περμαχ Θυκἷς 1 Ρτα δἰ θεηο οςτοτῖς ργβοινατ,αρια Αἱ 
δὲ σ6ῃιι5 ΝΥΝ ; 

Πρρμαχῶν, ἷν:Ὅν. δ ΡῚ ΟΡΙΙ Πα 1} π|. ΡΠ α᾽,ΠΉΪΠα: » οἱ ὅδ 
φρϑξακοι: Η εἴγε. ρομαχόντες Παθεῖ, 

ΤΙρφιμελετείω, μι, ὕσωγπ ἡκρι ται πσάϊτου ΟΙς. 
Περμελέτησις ως, ἡ οτδοτη οἀἸτατῖο Οἷς. 
Ποροείον, τὸ. τη] ΡυΠἰοΐ ρόπας ἃ ΡΥοπΊεηο πολ 

ἀιεχι, ΝΊἸσαπά, 
Ππρρμεραμνείω, 4, »ταςορίτο,ητὸ {πὶ (ΟΠ οἶτιι5. ρΓῖΠ15 

Ματοὶ οα.3.μὴ τρομερεμνῶτε τί χαλήσητε, μηδὲ μελετῶ 
τίς φηχὶὼ [Ὁ ΠἸοἴτὶ χα ἐϊξξιγι Πεϊδοιοηϊις πιοάϊτοι 

Ππεσμετρεῖν ἀρ ἃ 1ἴςτ1Π|5 ρτα᾿ ΠλοΓ τὶ, ν πὰς Ὡρομετρητος 
Τιδθι|10. ἢ 

Πρ μετεητης. 1 τγΊ εἰ στῇ ἃ]! (αιις ἔτιισος νη ἀοπεῖδιι 
ἀϊ οξβοίιιπη ρτὸ πιοιοοάς ὀχ δοτι δὶ, 

Πρρμετρητὸςυ γα ΠΊΕ Πῆις, ᾿ . 
Πρφμετωπίδεογ, τὸ, τὸ ὅ πὴ τῷ μετώπου δέρμα Ῥοἢ ας: ἔγοπ 

ΓΕ ἰπ.Οτηδπιθητι ΠῚ 641} οἶγοα ἔγοτο πη, ρομετωσηδεα 
165 ἐιμάγιπη ἔγοητίιπ, Π δγοάοτ, ὶ 

Προμετωπὶς οἰδὸς, ἐν Ρ Εἰς ἐγοητί 5. 
Πρρωήϑεια, ας, ὅν ργουΠο ΟἿσιρ τ ἀφ ηεδοργου  φηξῖα, 

τὰ ςοη ΠΙ πη, δὄυλαζεια ὕηηξελ κα, ἰη Πάτα ὠρϑγνωσις, σκέψις, π 
9 εἰαν λαβεῖν, 1. κηδεμονίαν, ἘᾺΤῚΡ Ὡρομεηϑειαν ποιεἰδϑοη 5 Ῥτο ΙΝ 
Ῥίατο ἄς Ιμερ. ; 

ΤΙ ρομη ϑέομαι., οὗγκα)γ τὸ προμηϑεύΐομαι . ρογοοιῖῦμα)» σοπ [αἴ ο; 
μιαθοο 5 ργοίριςϊο . ργοιτάθο 9. σομῇΠ]ϊο πα 15. 1πη ΠΉἢ 
Οὐσιγγο. τομὴ ϑέεῶτη ἑωυτοῦ καὶ τιμᾷν ἐκέλδιε . 1ὰ 

ποποτ Βαδογοῖαγ ἀζατις γειιογςητῖα, Εογοάοτιιϑ, Ὡρομὶ 
σέο μὴ πλέξω,, ρτοίρϊ᾽ εἴξῃς ἢς τὸ ξογίαπι., σομ Πάργα 
Ἡοτγοάοσιιβ. τρομηϑεύωῆυ 9» τὸν εἰδελφεον , ἔν ατιῖς τείρς ( 

Ὀοης5.1ἀθηλ. ᾿ 
Προμυϑὲς, τὸν ΡΓΟῚΙ Ἰάοητία. 

Προμ»ϑέςατω σοη[Ὡ]τἰ[Ππιηέ, 
Περμυϑεύομα 5 τὸ ὡρομυϑέομω. Αἰεχαπάογ τὰν Ῥγο δ  οαδεῖδι 

γἡ κ6γος τηρογοητικὸς Ὡρο μηδ ὄυεται τοὶ ἐν γυ ἐσει κὶ φϑυρᾷ, 

μυϑέομα). 

Πρραηϑειὶ, ἐν, δ, 15 στιὰ Δητεαιαπη γο8 ἀρ στοάϊατιιγ Πιρροτῖς 
{ππππ|.Ρτοι τ Ηοταῖ, 

Τρφικηϑέω, μ. ἴσων πη κρι. τὸ Ὡρομηϑ μὲη, 
Προμηϑης. ἐ(Θ- ὁ χὰ ἐν ργου  4εΠ5. ῬΓαάοπ5,οΟυ Πάογαξι9, 

ἔχις, φροντίσει ἔχον ἔειι ἔχουσα, ρτου ογ Ηογᾶτ, 
Προμηϑύτρκα,ας, ἥνωρομνήςρια ῬΟΙ] ες]. ᾿ 
Πρρμηϑικώς ἡ Ργἀοητοτοοϊγοιη ροξξὸ», Ρτοιίάεπτετ, 6ςΙ] 

τορι. ᾿ 
ΤΙ δρμηϑοίμαι ΝΜ ἄς ΤΙρομν ϑέομαι. 
Πρρμήκης 5 εἰ... ὁ γὴ καὶ» ῬΥΟΙ χτις » ΡογΓοξξιις., ἰοπριιϑ 5 Οἷς 

Ῥτοάιέζιι5, τ Ἰοπρίτυνάϊεπι Ροτγεέγιιϑοργος ογι}8. ἄρὸ 
χεφαλίμ), ΖΕ οἰὉ σαρῖτο ΟὈ] Πρ ΡΙπτατ πα Ῥεγῖοὶς. τὸ 
ΟὈ]οΠριιη,. ἰ 

Πρφμύω ὑυω,ρτα Πρ ηϊῆςο Οἱσοτ ργπιοη!γο, τα το, Ρτᾶ 
Ατβεπαροτγαϑ;,Ὁ) ψυχὴ ν Ὡρομίωνύεσου τ μέλλοντα, βιιταΓα, 
προμίω ὑειν πόλεμον, ρτατῃιιπτίατο ΒΟ] αι, ΟΠ γγίοἴξοπι, ᾿ 
σιυης, ᾿ 

Πρραήτωρ,ορος, δ, 1115 ΟΧ ΤΉ ΔΓΓΟ ΡΑτΟΥ παῖ 9 οί γοῖ,, 
ΤΠ φιιγίκῦ αι, στυυελϑεῖν, μαγίῶαι, Ἡ ο΄. 
Τὴ μικροῦ, ραι]ὸ δητό, ᾽ 
ΤΤρο λυ εἰομα!γέκ. ἡσομα!γπ ημα! τὸ ποροξεγω κὶ μνης- ϑύομκα), τσς εἴς 

{πηραΐοτορτο αἰϊο ἀπιδῖο, ὃς εἰ σοποΙ ΠΟ. ΡΊατατο ἴα} 
ρομνῶ μϑυίθ. ἀυτὼ Κιλικίαν, δὶς οτ᾽ 4} ῬΓΟ σΟΠΟΙ ΙάτῈ κ ὅ 
τροξεν εἴν {πππτρ ΠτΡΊατο ἴῃ Τ᾽ Ββοδτοτο:πανυ δυ μνως ὠρῦ 
ΠΙρρμϑωϊμαι »τορομνης ὅϑορκαι, ῬΥΟΠΙ σα’ Π116 ΠΕΡ ΑΓΕ ΠῚ οἱ 
τγι οἷς οἔἤοῖο ξμπσοτοϊα οἰξ, σιωναρμοςρίας τῷ γάμου. Β] 
ἀτοτο, ἐπεὶ ταξ γε ὄντως μαΐας που Ὡροσήἥκει Ὡρομνῆσαι 
ΤΙρεμνώμκαι ν Ἰάδτιιτ οτίτη ἀςοὶρὰ ρτο νχογεπὶ ἀείροι 
τοῖη μοττοσ ἃς [ὩφάςοςΡΙ τατον ῖη Οοπηητεας, 46 Γαι Ι 
αἱ πνιιηογο, πη οταρΠ.. ἀσοῖρίτατ ρτο ρταίρίο. ϑορμοοὶ Ὁ εἀϊ 
Οοοη. Ὡρομνεῖ ταί τι μοι γνώμη, ἡ 

ΠῚ δομνηστομον, ἡ, το πα α, Χο πορῆ. «εἰ εἰξαποτηϑέγτας εἷμα μι 
λήλοις τε χὐ τίυ, προμνηστιμϑρίω. 1. Ρτ ΟΠ αι. 

ΤΙ ρόμνησις, αὐτοσοοπς πιο πλοῦ) δ το σΟ ΠΟΙ Ἰατίο, 
ΤΙ οομνης δύομκα!, τὸ προ μαν οἴομαι. πρρο μένης δυστέμϑμό ς σοι ποῦ Ὡροξενὶ 
γετείοκ εἰ δὶ Ργοχεηΐάα: Ηἰἴάπὶ αἀ σοποιθῖιπι σοης  Π14η5 

-οοῖδη. ΑἸσΙρμγοπεοὺς ταυτίω ἀυτε τρέμνης δύστετο πίων ἐρωμήνίω, 
εἰ ἤδης διπίσαπι σοποι ἰδιῖτ, ᾿ νὴ 

ΤΠ ομνηφικη τς τῆς τορομινηςρί δος 4 3Γ8 σους ΠΑ π 4] ὃς ξορυιϊαπά. ὁ " 

σοποΙΠατγίχοντ ογαγίο σοης! ΠἸατγῖχ ἀἰςίτως ἃ ΟἰσεγοηςΝ εἴτι 
Οτας νος ΡΙατοῖη Τ᾽ μβεαῖζετο. 

ΤΊ ρρμινης νοι γα 15 ΡΟΙῈ Αἰ Τππ|. Πρ. Π] τί πῃ. οἱ ρομῆμοντες δηνλοὶςν ἀν 
« (Ὁ. ποΐντες πιρφ!ογτες» οἰ) αὶ αἶλ πείξιν, ὦ ἐφεξῆς, 
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ΠΡ 
ἀξ, δοργοπυΐρα τρρξενη τοῖα, ἡ πυρρμνησαιάμη , σοης Πἰαττῖχ 

πὶ ὃς Βοίτου 8: ητιρτία5 σο ΟἹ  τατ, ν' νυμφαγωο ϑνωρομνη 
πιΐῃ Πιάϊοῖο ἀφατιιπι, ΑὙ το ρ ἢ. εἶϑ' ὄφελ᾽ η φρομνήςὶ 

κακις, 
οοἶδὸς, ν᾽ ἀοπι. Χ ΘΠΟΡΉ. ἔφη ταὶ εἰγαϑεὺς τρομνηςρίδεις δήναῤ 
(γον εἰϑραποις εἰς κηδείαν ) ἀἰσοας δοπας ργοπιθαβ ἀρτὰς 
πιδτγὶ ΠΊΟΠ 11) σΟὨΟΙ Πα ῃ ἀϊιη,. ι 

ρΘ-.4αϊ πιοττς ἱπηηατιιγα ἀφοοάϊτ ἰητῶρο [Ἐπ Ετ 4 πτοτ- 
ταπιάτιγα ἀἰοίτιγ. δι, τρυιμοίροις ἢ ϑεινώτοις ἐφϑείρετο καὶ νεο- 

οἰ αρρις ορὴ τῆς μοίφας, 
μολὺὶ ἢ τον Πα ΟΣ ΘΏ ΘΤΠ ΣΟ ΏΣΙ )ργο στο, ν ἸΏ ]τπ. «ἢ σ᾽ 

φρφιιολῆς» ΡΟ] Ποὰ Ποεῖς ἐπ ν οἰ τ ρα], ἐπ ρτίπιο αἀῖ- 
ΕἸπρ το Τι.ἐν πρριμολῆσι, τῇ εξ όδῳ, [ΔΘ πὶ ΑΡΟ].Ἀ πο ξριο- 

εἰ ἀκρωρείας, εἰξοχῶς ἴῃ ἘρΊρτ, 
τοσοάο,ἀοςοάο. Οὐ, ὁ, ἐς ϑωκον πρόμολον» ἴς σοητι]ο- 

φορῇ αϑον,1Π1α,ς-. Ηφαις-ε πρόμον ὦσε, 
ὄντ οὐ ρτοσοάςι 5, ρρελϑῶν ργαο στο 5. 
δορί πλα15 ἴῃ ἀοὶς πρόμοιχίθ-. ΡΥϊπιατῖι5 ὈΘ ΠΙΑτοτ, Πα .γ. 

-ἴα Ὡρόμον ἔμιμῆναι, Ἐς ΑΡΟΙ ΟΠ. ΠΡ το 2ιΑσρόπαισ. ἄὐψα 
μεῖς ἐρων τρόμος ἵτατο , Πιγσοθᾶτ ργοριρηδῖοῦ Πποτηπι [Ὁ- 

[1 

γῇ Ἶ νἱ γαά ἰςες ἕαοϊο νι τγαάϊσος ίεγο, ατουρρμοοδυόμε- 
ἐαϊγαάῖος ργοιοπίςηϑ. ν᾿ γααῖχ ἔλέξιις (Ο]πλς]. Α- 

ΤΙςοργαίτεπα Πρ γο μον. 6, σἀρίτε 7. χαλεπώς 9. αὶ ὑπὸ 
᾿άτος τρρμεὰ δομἥμογ( [64 [Θ ρ΄. τδρμο δυὸ μῆμον) ἐν ὀςρείκοις 5 ἦτα 

τ ΡΙΪαῖα5 ΠὍτο ζινςάρ.το, ἰσπιίης ιιοάιο ποη ἤπς πε- 
αὐτατῖα τταηϑέογαητιγ. Θαζα [επηϊης. 4} ἘΠ οιιτοτ οχὶτν 

τεῆς δητεα νἱιϊγαἀϊἸοὶς σάτα ᾿πτί πιάτο. Ψιάς ποίϊγατῃ 
ἀτίοποπι ἴῃ Τ᾽ Ἀςοργαίεὶ 11}0.2.ΒΠΠἜο τι Δρ.7. 
ξαδυΐα: ρτς ἔτι αποι α Γοητθητία ἃ ]ιια πλογᾶζα Πάγγατῖο 

(ΟἹ οτοῖπαιῖς Ποπατιι ᾿η Τ οι θητ, ντ9 01} ἐπι πιοττα 85.) 
ὅιι βοιηο «14 ρα πατεν τάς Ἐπιμύϑτιον, 
νι" νεῖν, το πιϊπόγε, ἰαθγὰ ργοτεηφογοαρι ΗἸρροοτᾶξ. Ὡρο- 
τ αὐλλάνει, ΘΑ ΘΠ. ροπεπῆ ὠκει τροέιχᾳ εἰς του μιωροῶνεν, ΑΙ]. ἀροτείνειν 

πὸ χείλη, 

ἐαας, ἡ, 4εΑ 4118: Π10 15 ργα πάθας. αρυ δυ!άαπι εἰξ αρο-- 
ἃ, πο ἀ τεξεῖιι οἱ - ἸΙάοην σἰωὶ ὡρομύλιον ϑεὸν ἀϊςῖτ [Ὁ] τα ΠῚ 
Πυτόϑοι! ἐν τοῖς μεύλωσιν, ν τ δύνοςτον, 
σώ νεἱ Προμύήω, μιξω, ον σονντ προμύξαι τὸν λυ χνον,επλί-- 
αςετπαπη: μύξαι ΕΠ πὰ ἀἸοιΙΠτιιτ Πάτο5.} 6] ροτῖιις Ὡρομύσ- 

ἀινοντ ἜΧΡΟΙΙΪ ἴῃ Πρφξυσσειν, ὅσην ψν 
ἐν ἤατια ῬΑ δά τς τη Το Ρ εἷς, αϑῶσ: τὸ πνεῦ τοῦδ γα ἐς" αία! 7 Ἐ- 
ποΐοσ. ἐπ ὴ 
γ» τὸν οἰ ΕἸ δι] τ πὶ τα πη Ρ᾽ 1, ἀπ [πςιῖς ἀητε ἔα ΠΕΠΊ. 

κοδολητα ΓΕ ΠΊΡ] τ [14 Π5. ῬτοτοπΊρ 11» γε] ργοτεπιρία- 
ΤΑ ἸΔα τπτεγρτοντ Ηετο Δ. τυαρονηζα, Μ πετᾶ» αᾶπι τά πλεῃ 

᾿ Ῥγοι ἀςητῖα φρόιοιαν ν οσδηξ. ὲ 
ἀχέω, ρτῖου πάπα 16 ργς  ππὶ ἱπεονπαιαῖς σοτταπίςη 410 1- 
Εἱ οτίατη παι14}} σογτταπηίης ραρ πο. Ἡοτοά. τβοναυμαχή σᾷς 
σου Ῥτο Ρε!οροπποίο παιιαὶὶ ργϑ!ῖο ἀϊπυϊςα]5. το 

ἀν Ρτοστοάϊοτ, ὃς ργορτιὸ 401 46 π| Ραίσοπάο ὅς ἀεραίςἔ- 
Ρῇοε!, ἘΪεέεν. ἔδεϑ᾽ ὅπου προνέμετα) τὸ δυσέρις ον ὦμα φυσων 
ν δὶ (Ὁ Π0].Ἔχροπ,ριξιζεξει, 
ῬΓΟΠαΪ Προ ργοροπάςο Χ οπορ νη ΟΕςοποπι. ͵ 
7 ΤΟ ΠΥΡῚ: Πισοτιιηάα » γε] Ροτίμ5 νοι δυαπι τε ΠΊΡ]1» 

οἰ} 1}5, ] 
ω, Ἰεῖπιηο Ῥτιάΐς ἔς πῖ, ρτῖτια Ἰοίαποιρτο 40 ΗΙΡροογας, 
ἐαγ [σαι ἀἸοῖτ. : 
οτὰ γἱπσο, Τ ΒΟΥ ἅ. . 

αι! ἃς . Β 

»βαζατιμπα αἰ αι απτὸ αιὰπι ἔα λιπι Πτ,απίπιο ν]άεο ὅς 
τπο. ἷά εἰξ,ργαυῖάθο γωροορωῖ,αρογινάσεω ΡτοίρΙςἴο: ἴῃ χιο ἢ- 

ὙΠ Πσατι! ετίαπιὶ ργοιίάςο ἀϊείϊτατ, ντ Οἴςεγο ἀϊςοῖς ξατατα Ρτο- 

Προ: ΡΠ πέπς,ῃος ἐπίτα [ἀρί επί ον ᾿οπιηΐα 4618: ν ΕτΓα μης 
οἰ ἀδ γα, ς ΤΙρονοεῖν εξ τὸ ὡπλως «υρότερον νοέίν» ΟἸλ1 ΟΡ ΦΙΊΤΙΙΓ 

ἔγ:ντ ἴῃ 110 Θογρία Ιοςον Ταῦτα γὸ “ρονοήσεισε μᾶν, δωυα- 

γοήστεσι 3), αὐΐατα. Ἐτ ἀρ ΑἸ ΟΡ ἢ φράνοησω, Ρταρι 11. 

γοεϊόϑει!, δεττρονοεῖν, ἴῃ (δςιιπάα Πρπἰ βοατίοποἰά οἴξ, προμηθόύε- 

᾿Ππϊε προυηϑεϊδϑει τίν) τορόνοιαν ποι εἴ ὅτε (φυοά οὔ σιγὰ ὅζ εδιι- 

ὁπὸ σοπίπιηξξιπι εἴς,)14 εΠορτοιι δες ἀταις Ρτοίρίςεγο ντ 

ἴσεγο ἀἸοῖτ ργοιυιϊἀότο σοπῇ! το : ταυτὶ ομῖθιι5 [5 Ῥτουϊάέτε: 
οι ἀγα πῖπιο (τὶ αἰ Ἰστιῖπ5)14 εἴπ ςοηί!εγο:ᾶς οἰΐπι αἰτοὰ 

Ἱπιπτοστα!θιις μοπιϊπίδας οἢςς ργουϊξιπι. σοῖς Οεπῖτ. 

Ῥτίοτε Πρηίβσατιι Αςςιίτ. ΡΒΙ 4ε πιιπάο, τιν ἐν αἴτιον 

"τον, τὸ Ὡρρογοῦν τοῦ τε κέσμε κ' τὴ ἐν ἀυτῳ, Ἰὰ ον, εἴξ νῃὰ σλαία 

ἘΠῚΊΔ 9 Πγ πο δ 415: ἵπ εὸ ἴππτὶ Ῥτοιυμάξης «ταῖς Ρτοίγι- 

ἢς. Οτέροσίες » Οἱ ὅ καὶ τρονοεῖν (ὅδ ϑεοῖὰ αὐ τῆδὲ δογμαπίζουσί, 

δι. εἰκῇ ιὶ ὡς ἔτυχε τὸ ποῖν φέρεόϑει!. ῬΔΜ]1ι5 τι Τίππου σαρίτ,ς. 

δὲ πὶς ΔἿ ἰδίων κὶ μάλιςα τἥω οἰκείων ἐ φρογοεῖ γ τίκαὐ πί ς-ν ἤρνη τα)» ἰά 

7 ἀοπιο τοῖς ποὴ Ρτουϊάςτ .Ὑο] δοτιΠὶ αιιγαμῖ ποη βετίτ. 

ὙΠιιον ἃ, προνοῦμκαι τῆς ἀσίας, ἔοττιιηῖς πγοἿ5 ΓΟ (ρἰ οἷο. Τ ββοίοτγ. 
ἴπ5.ὩΠἴοτ, σε] οἴ ὑπ ονεῖτο 5. τούτου ρογοήδεις αὐτὴ, 4 ΡΟΠΠςο- 
Βάτας μος ΠῚ οτος ἔοτς. Προνοῦ με σου,οδία!ο ςοπίπιο ἀ15 τα 55 
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: Ἀν 57 
τιῖς τατϊοηΐδιις Ρτοιυίάφο, ΑἸεχαπάογ ΐῃ Ῥγοδίς πὶ. ἡ ὥρονὸν μήψη 
τού σώματος διμύαμως. δὶς νοὶ ΠἸτατιιαὶ ΠΟ Π τὶ δίργοιίαα πατα- 
τὰ ἀἰςΐτιιγ ἃ ΟἸοεγοης, ἐς ἱρίτεν» ςοτγροτὶς ἔοι τας σοι ττὶχ 
ἃ Ρτοιΐάα, ΠΙρονοεζοϑει» ΡΥ δοαι δ τς ροφυλαί ἡ εἄϑαι, ]οίσοτ. 
᾿ιδγο 6.ςἈρ.(ς ᾿εἱτινο 4} πίθιι5» ΤΙρονοητέον ὃ. χὴ “Ἷ ἐσ᾿ ὠριλεία δὲ .-- 
μήλων, ὅθηφερόντων 9. πορλάκες κίνδυνον ἐχ ἡ ῆογ δ ϑηων φαρμάκαν ὡς 
ἐ)λεξύρα χϑυκοῦ, ἃις,ἰά οἴ, ργασλιιςπάμπι ετίαπι αὐ ἐς: ψτ  λυΐιις 
Ρταιφαιέτς ἂρ ἐμῇ {5 ἀϊοίτ, Τπτοῦργος πο], ἢς ταπηδῆ τγᾶη- 
{ἘΠ} Ργου ἀςηάτιπι δεῖ απ ἴ55 τα; ἃς ἢ ξοτοπαὶ Δι Χ 1} 1} στάτῖα 
τγαδαπτυτοῦοη πηποτὰ τάπης οςτο 5 ν οποηῖς ρογίσα!α ἔς ρίις 
φαϊογιητ, αι Ἰητογρτοτατῖο ἤθη νἰάοταν μεῖς ἰοςο σοηρτις- 
τας ΟΡ 14 το ΓΑ ὈΣ] 5 αιοά αἰτοτ τὰ νοτγίογατ, ρυπάςητει τγὰ- 
ἐϊατὶ ϑεία πη ϑρι5 5 ἐἃ αιας (ΔΠτῖς σαι φάπτμτ. Οαΐοσασ ΠΡγο 
τ δὰ Οἴλιις. οἶδ αὐχά χνὼν προνο δἰάλει ἀἰχῖτ,ἰὰ εἴτ, ἐχτὶς Ργαοδιιόγς 
Άταυς Ρτοιρίςους »νὶ ἃς ργομίαάδὺς ἀἰχοτγῖς Πσοῖ ἰατίις Ῥαῖςας 
48ι4π| Ργα ἀμ έτγς, Ρᾶτϑ ἐπῖπι ταητὶιη ργοιϊἀξητία οαττίο ἤπς 
Ῥτδοαιτιο.. Τηρονοεϊαϑεῳ ατίαῃι ντ να] ὁ ἀἰοί τις [ωνε ρτοιέ- 
[τον «ἀροετοι (οί ζεῦδου, μὰ ραγατο οἰ ρᾶγατο, ργοοιιατο, Ὁ ἢ- 
Βηϊῆςατα ἀϊχίτ Οπίαγ ργουιϊάδις γαπὶ ἐπα πυοητατίαπι. ὃς τοῖ 
ἐτιιπλοπταγία: ργου δγο: ΟἹ οτο, του όγς γοδιις πες ο Ττῖϊς, 
ΡΓῸ τὸς πϑροι[ἀτῖλς φοπηράγαγο : ΡΠ Ιη τι5,ργοιϊ 4 ἄγος ἴῃ Βγεπιες 
Ραδι μη). ὶ αγῆις Ορ τορτοιυ ἀὄγο ἐγαιπιοηταπι Ἔχθγοίιαι:.1- 
ἀΠπ|5 Θὲ. πὶ 1ἢ 60 [δηι ργοτι τ. 41 [οὐςπι [δηςέξυτὶ νείεγα: 
Ῥτοίρίιοἴιητ, [4 εἴς, οἵτινες πίω χώραν πῇ υὑμδβ Ὡροξεζηκιία ἡλικίᾳ 
“ροϊοῦνται κὶ Ὡρομηϑεύονται.  ορὶς ἐπὶπι Αςσοαίατοπ μας Πρηϊῆς ἃ- 
τοπς, ῬΑ] 15 δῇ Κ ὁπίδη. 4.1 2.Ὡρονοίοῆνοι καλοὶ ἐνώπιον πείνπων 
αἰϑρώπων,].᾿οποίτα Ρτοίριςίξητος ἃς ρτουϊάεητος» νε το μα- 
Ῥυΐτ νοτα5 νοΓΠΟ ΝΟ εηϊπηίνε σο τας εἰτατὶς Ἔχ ο ΠῚ Ρ ἴβ)ρτο- 
υἱάδτο ροεῖιια οἱξ Γρϑοιη!ατιοηὶς ιιὰτη ἀξ ϊοη ον ν δὶ οἵ ἴα ΠῚ Ριο 
φαιόγς ποθὴ Ροηϊτιτ. 5 ῖς ἴπ 5, δὰ (οτίηυ!οαρ. 8. ρενούρβιοι χαλὰ 
ὦ μόνον ἐγώπιον κυρέε 5 δημεὲ γἡὐ ἐνώπιον αἰϑρώπσων, Ἰητογργες, ντ χΐ 
ῬΓΟΟΙΙΓΘΠΊΙΙ9 μϑηείξα; πο (ο] ὺ πὶ σογὰπη Πλοπιῖπο 9 [δε εἰτᾶ πὰ 
ςοτὰτη πουλί πίδιις. Χο Πορἤοπ ἰπ γιΑναζάσ. Ἐγα μβὸ, ὦ Σ415., 
ταῦτα; ὡς φίλε ὄγτος σου τροενούμίω . ὅπως συ ἀξ. φομοίης δὰ) ὧν οἱ 
ϑεοὶ ἐδωκαν. Προνυξ καρ γι θη5 ὃς (οἴ εης ἕαοῖο Οἰςεγοηὶϊ, ὅς 
Τετγεητῖο. σοη ΠΗ] αἰζαιὶά ἀροτεάϊογ ἀταιε ἐς ἸηΠ ε{πτῖα, 
ἰά εἴτ. ἐκ προνοίας ποιώ Γν τς ἴῃ Αροΐοσ. Τῷ γδ αὐ ἐδξειε πις-ὃν, ὡς 
ἐγὼ «ρονοηϑεὶς χαὶ ὅηηξουλόλοων ὅλϑον ὅδέ τίμὴ Σήμωγίθν οἰκέαν μεϑη- 
μέραν 7 δίς. 146π|; Ωἷς τε δεινὸν εἰ αἴοι τούτων ἐγὼ δύξω Ὡρογονϑῆ.- 
γα!) δίς. ὁ. 
Προνοέω, μα, ἡσω,πιηζα, 146 ΤΙρονοέομαι. 
Προνοητιὴς,κγδ. ΡΓΟᾺ ΟΣ Βοταῖ. 

Προνουτικὲς. ῬΓΟΙ 1155 οἰ ΓΟ ροξλι5 τ οἱ ΟρΡΟδΐτατ αὐθητος αριά 
“ΧΟ ΟΡΗ «Ὡρονουτικὸς Ἀόγος το 4 ταῖϊο, Τ ΠΟΥ 4. προνοητικὴ δὺς 
γομέςον 15 ΡΟ ἄς πα!. τὸ Ὡρογοητικὸν, α ηἰ πὶ ν ἐς δί ξαοιἶτας ρτοι- 
ἀοπα!, ἴδια ἐρίᾳ ργοιμάςπεῖα, 

Προνοητικώς ρ του ἐ ΡΊἑηιντ ργοιυιϊάςπεὶ Πππιὸ ἀϊχίς Οἴζοτγο . ρτοσ 
(ρἱείομτεσ δε], : 

Πρήνοια, ας οἴῃ ρτίτηα Πσηὶ β ζατίοηςο τοῦ τ ογοεῖν, 14 εἴ, ρτοιποΣ 
φρόγνωσις : αἶα ν]5 εἰξ Ρεγίριςαςῖς Δηΐπιι αι ΓΟ] οττία ὅς τογιιτὶ 
Ῥεγίτίᾳ βιτεγα λητα χιὰπι ἔλέξα ἤπτ ργαιάςε ὃς φιιο δ πιπιο- 
ἄο ῥγφάπιῖπατ οχ ἀπτοσοῇποπίριϑ σοηίαιοητῖα ο[ οἸ σΠ5οΡΓΟ- 
δτοῖΠιι5,οιιςητα διςοπίξουτέοπεπι αι πεοο ἀγα, πῇ ἢ νι 
ΠΊΔΙΟΙ δέ πιο τοῦ πάτηγα, ἰά εἴς, εις ἱπτεγοςετις. εἰς Οἰςοτο 
ἀϊεῖε ἴῃ μος Πρηϊβοατι οί ετὶ ταπιροτῖς ργοι πο : τ ργοιι - 
ἢ Δηϊπηὶ ὃς ργαραγατῖο 44 πυιϊηπεπάιμη ἀο] ογςιη: τ αἰ δ ἰη- 
Ποπιπιοάοτγιιπι σατιτῖο ἀτηαδ Ργοιο, Οὐ (ςηἢι ἃς ρσοιι- 
ἀφητία νἤιγρατιγ ἂρ ἱρίο ἐς τμπιςητ, Ργοιἀοητία, ἱπαηΐτν εἰξ 
ῬῈγ Ζιιαπι ξιταγιμτι ΑἸ αι 4 νἱ ἀετιτγ,αητὸ αυὰ πὴ ἔλέξιιπι Πτ. 
Πρόνοια νεγὸ ἴῃ (εσιιπάα Πσηϊ βοατίοης 4114 οἰξ,ηεὔηρο ῥγουΐς 
ἀεητία, ἰά εἰς, ιρίθης ΔΙ ἰσυάτις ταὶ Ῥγοοιγατῖο 018: σα τ] ΟΠΟ ΠῚ. 
Ομ ἐμ πῈ, σιγά πιο οἰ Ἰπέπηαιε σοταρ! εξξίτιγ. πο ἔςη- 
{ὰ ἴῃ {ογίρειγα αὶ ϑεῖ πρόνοια ἀἸοἴτιιγ. 14 εἰξ.. Ῥεῖ ργοιπμαάςητία 
4} πηιπάιϊι5 σοπίξίτιτηις εἰς [δτηο], ἀτάις γογυιπτι ν αἰ πογΠ τας 
ἰά εἴνοτηπε ΡΠ ΪποΣ Ππρι}}5 τε πη ρου πη ΠῚ Ο πιο πεῖς ΓΟ ταγᾶτ- 
αἴ πιοάοεγατιγιῖτα ντ πΠ 6 Οἴπ15 ΠιΙ ΠῚ] ΠΟ) ΠῚ ρΟΓΪΟ ἀταιῖς Ρτοσι- 
τατίοης ἢς πηΐπί πλιπὴ 4.146 πὶ ἴῃ Ππ ρα] ἐς τ ἤατ δυτ ἰητογοαζ, 
Οἱΐδας περοατγιὸ ςοηβοίτιιτ» η1Β}]} τοπηοτὸ ἃς ξοτταϊτὸ, αἰ 81} 
ξαίω δας ἕατο χιίςηαπι ρος σοπείπσετε:[ς4 οαιηΐα οχ ἀϊυξ- 
πᾶ νοἱπέατο ρεπάδγο ἀταῃς οἷτι5 Ῥτου  ἀδητία : νπάς οπιηία 
φυαοιηηιιε οἰγἤις Πιΐ σοτταπ Ιερεηὶ δος ρίτππε πο γογὸ Ρτο 
δεθίτγῖο. πΠρῥνομαν διοϊςὶ ἀϊχογιητ τίω εἰμαρμήμιω, ὃς απιιπὶ 
ξατι ἀἸσαπι,ιιοη άπ ἢςο ρου ἤτπππι ρου άθτοῖ γορι5 Βιιπτα- 
εἰς. Οἴςογο ἀε ἸΝΑτιγιάςοτ. .1. Αὕὐάϊτε,παιῖτ, ποπ φοπΊγηεῃ - 
εἰτίας ξυτ!]όΓχιιε Γδπτξητίας » ποι οριῆςοπι αἀϊβεατοτέπισια 
ταππάϊ ΡΙατοπὶς ἀς ΤΊπισο Πειιπι»πες δηιπὶ ξατὶ ἀἸσαπη 5τοῖ- 
ΠΟΥΙΙΠῚ ρόνοιαν, Πα πὶ 1 ατὶ πὸ Πσος ῥγοιἀδτίαπι ἐϊςετε. σβεγ- 
Πρριι5 αὖοί προνοίας ΠἸδτιιπὶ σοηίογίρῆτ : ἱερς ΘΟ Πὰς Πδτοὸ 6. 
(0.7. Πρόνοια νοςάθατιις οτίαιτι ῬΔ]]11ς 5 διαὶ τὸ ωρὸ τοδναΐῦ ἐ- 
δου ὥευ ααοά ἱπάϊοατ ΑΞ οΠῖπ. σοπτγα Οτεπρβοῃς. ἀνομοξετό Ὧν 
αἴραὶ δελφοῖς ἀ ϑίω α πεῤνοια.Α}}) ἀἸ ξξλπι ν οἰ υπτ, τι πρνόησεν ποῖ 
σέκοι ἣ λυταὶ, Ἡλγρος. Π]ἴλπιις οτίατι ἀϊοὶς Μιίπογιιαππη [τς γοςᾶ- 

ταῖν πος γοτίῃ, ἥκετὸ δ[' ἐς ϑυϑὸ καὶ ἐς γνα κωτσαι τρονοίϊω, νὦ 
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πρόνοιαν ποιεῖ ϑει ἱ ἃ οἴ, ὑόλογον ποιεϊεϑει, του τς, θπορέφεϑει» 
τατίοποιη μάθοτς δἰ τσιαῖπ: τοὶ ὅς σατατο. Θεπιοῆπεη. Μήτε ἄνες 
μιυδεὲν ὃς ποσόνοιαν ποικυῖῆμα, αιιὶ 4 Ῥγο ΠΙμ11ο ἀμπχίτοσα! ςογᾶ πα - 
Ἰάπι γατίοηςπι μα εῖτ ρόγοιαν ἔχον τούτου» ΤΡ τον ἃ. ὁ διαΐμων ἔχεν 
ἀμτῳ πυρόνοιαν, [)6ὰ5 οἱ ργοι  ἀϊτ: ΤΠ οτ15 εἰ σο ται πιν Οἱ αῖτν "0 - 
εζοΐη Εἰιαροχα. ρογοιαν τ ϑεώε, ρ του  ὄγς, Θορ μοο  ο5,ἐπνεσ᾽ ἔρ- 
20» κὶ τρύνοιαν ἰωὺ ἔϑου. αὐϑρωπίνη πρϑνοια, ργου  ἀςητία Βιιππάπα, 
ΠΟΡ]Ν τρόγοια αὐδιρός, ΓΟ ΠλΟἸ ἘΠ Ή,αρ ὄνοια π]ωχιύν οὐ ῬαΠΡροτιιηι 
ἀϊείτιιν ἃ Οτγ [ΟἹῈ ἐπ ΕΠ οῖο ἀς ργοςατίοης, ρῥτο σιγᾷ 4118: Πα- 
οτατ ἐς 1ρίϊ5, ὑπὸ προνοίας ἤγρεω Στὸ γνώμης κἡ αὐδφσκϑυδ εν ΤΒΒ- 

ογ ἃ. κ προνοίας, “Ομ τὸ» εχ Δηϊπιο, ἄς ̓πάι[ττῖα, ἀςξάϊτα Οροτγά. 
ἑκουσίως οἶξοπί τηδὲς, )επτοίξ, Ομ] ἀκεσίως εἰς ορροΐτειπι, Οἴσετο 
οδίαταπι ἱποοηάτιπι εἴϊς ἀϊοῖτ,,,ἀς πάτα ἐχθπυ, ἀπ Οτα- 
τίοπς ρτὸ ἄουπο ἤπ4. ὀκ τρονοίας ἐκδικῶ, [πῃ 5, ργιιΔέηίαιις ροτ- 
Ῥογαπι ἀδῸ ὗκ ὧν προγοίας, 1.10 σοη ΠΙ΄ο. 

ΤΙρονομα]α ας, ἢ ΤΟ οἴοῖς εἰ ρ μάπτὶ, γ1ἀς Πρρζοσκίς. 
ΤΙ ρρνομία ας! γαρονομεία ἃ προνέμομαιγἀορταάατίο 45: τ ἃ ραβιιϊα- 

τι Ἔρ το 15 ΤΑΣ τὴ ιι5 5.114. ἡ σεύλδυσις. 
τερϑνομεύω.μ. θσωγπδυκα οἱ άοιη Πρηϊβςατ αιιοά προνόμεὶς ποιω ραίοιι- 

ἰδτιμτι οχοιιγγο δι14. Ἔχ ρθη, "ληΐζω κα ἰχμαλωτίζω ῥρταάοτ ἔξει! 
ἀερταἀοτργα αι οπῖβιιϑ ᾿πξςίτο, σαρτίθιπι αράπςο:ίαης προ- 
νομεύεάθοι οἰξ σαρτίμσιιπι αἰσάιτιοὶ αὐ 115 40] ρα! αειιπι ἴδει ρτα- 
(45 ἀἔξιιπι Ἔστοῇι ἔχης γτ ργοιιοτίνϑα]ο, σάρ. τι, ἐπρονομάν ϑοηστιν 
ὐπὸ τῆς γῆς αὐτῆ, ι Ἶ 

ΤΊ δρνομὴὶ, ἀϊοίτιις ργορταῆτο ἔδει ἐρτείπο ρα} σαιιίαπος εἴ φῦ 
Ραϊνι!ατιιπὶ ἔοι ἔγιιπλσπτάταπι σχοιγγιιης πΉ  ΠἸτο5 Γιατὶ πί59 Ρά- 
δυιατιονἐγαπηθητατίο, Χο πορῃ. Ης]].τ,4ς Ασα τρονο μὴ ποι όμε- 
γὉ. ἐκ Δεκελείας, ὃς ῬΊτς, ΟΔΠΊ1ΠΠ0.ἐν ὠρονομιῶς ἐσκεδασυῆνες κατεῖδε 
δς τιιγίιπι εἴργον ταὶ τρονομῆς, ἤςσατ Ος τ γε ραδιιατίοπςε ὅς οο- 
πλοατι Κὶ Οπηδηἱ ργο μι ροδητιιγ. ἀοοὶρίτιιγ ὃς ργὸ ἀϊτερτίοπα 
4185 ἢτ ἐν ταῖς τρονομάς.ντ 80] οΤΊ.11. ἔσονται εἰς τρονομίαλ ΠῚ ΠῚ πια-᾿ 
15 δὶς ἱπτο! ῆρογς ποη διαρποιγίω [ς ἀἴλωσιν 9 ἤτις αἰχμαλωσίαν ὰ 
ἂν Ὡρονομιαῖς5 41π|π| γἸἀο σοῖς δἰ ᾿χιιῖς σαρίτιιγ Αἰ ἐπὶ παῖ οῖβ ρᾶδιι- 
ἰδτιιπὶ ὀρ τας αι; ὃς Ρτο ραδιίο ν αγραταγ. Ρ τ. ἙΑ οἷο πεδίων 
ὄπελατέδθτει ωρυνομρὶς ὁ χόντωνχίειι Πα ΘητΙ αὶ τας φρονομώς ἀϊ- 
τὴρὶ ροςης. 

Περιομία ρταγΟ σΑτί Δ᾽ ργ Π] οσία πα 5111. προνομίας ἐχροηῖς τιμῆς 
σλείονϑ. ἐεαάςπι Πρηϊβοατίοης ἀϊοίτητ τρονόμιον, Η οἴγοἢ.. οπὶπη 
φρογόμια εἴς ἀϊςὶτ τέων ἐν ὙἿδ νόμων οἴξεσιαν τὴ ταὶ ὁφείλόυβυα τῷ ἁ- 

ξιώματι, 5114. ΠΟ 4116 Ὡρονομίων ΕΧΡΟΠ «τρολημμοίτων [ἢ δίμησοι}5 
Ἀπμης ΘΧΕΙΠΡΙ Σδιία Ἰοςιπι τροποτῶς σεαυτῳ τοὺ Ὡρονόμια «ν᾽ αλ- 
λοπρίων ἐπαρ χεωῖν διεκδικών: τ ρονόμων,Ἰἀειη ἐΧρΟη, ϑεσμδμ, δεχαι- 
(οἱ τῶν ος ἰοοο τί δὲ μοι φύσεως μέλει, κὐ πορογόμων, 

ΤΙρόνοίθ.,υ, ὃ, ἃζ Ρεγ σοπεγαξεϊοπεπὶ ἀρονές ργοι  άι18. 
ἹΤρυνοτίζω,απτὲ πηδάςαοϊο, 
ΤΙρονέσερθ., Ργ ἀφ ητ οσςρ ο ἀοητί ογγωρομηϑέςερίθ.. ΘοΡΠοοΪ. τού΄- 

τοῦ τίς αὖ σοι π᾿ αὐδρρε ἰῶ ωρονές-ερίθ. ; 1. Ὡρονοίας μῴλλον ἐχόμθ.-, 

πωρονοητικώτερ Ὁ». 

Προνωποὶς, ἐἰξθ. ὁ α ὅν ρυΟΡΘη α5ηρις σα ρ 8, ΓΟΠ5. ἔα ο" Π1 5. ργουηρτι5. 
ὀυγατάφορί-, ράτατιι5»ΟΧτοα ΠβΡργοσι πη θεπ5. Εαγιρ᾽ 41 Απάτγο - 
τπλοΐια, Αἴγαν Ὡρονωτιὶς εἰς τὸ λοιδορεῖν φήρη,) ΠΙ1π15 ΡΓΟΏ 5 δά τη- 
Ἰεφισοη άπ, Γτογρτ ὄυκριταίφορίθ- ἕτοιμος, τ ρόχειρ Θ.,δυ χερής»προ - 
πετής. ἘΠῚ ἃς αὐαιδὴς., χαὶ ᾧ ἐϊμιαροῦδπεν κῷ τειφερόυβυΘ-, Τά δπα Εἰιτὶ- 
Ῥἱά. ἴῃ Αἰοςῖῆε . ἤδη Ὡρονωπής ὄξι καὶ ψυχοῤῥαγεῖ, Τητοτρτ. ϑίξωθεν 
ποῦ τρονωπεία ϑειλοίμμου τρὑπεπ]ωκιζα εἰς ϑτένατον. 14 ΠΊ » Στεί- 
χει Ὡρονωπὴς ἐκπεσούστι δυμινίων , Ῥγοηα ἀοξειτιιν οχ {γατὶ5 Ῥσο- 
Ἰαρᾷ. 

Τιρονώπτον» τὸ ΟΠ 14 δὰ ἔοτε 5 ρτϊ πιὰ πὶ οσοιιγτῖς, ντ νεΠι ι], 
πρϑϑυρον,πτροεκκείμάμον, ρτοὔρεξλιι5. 14 Ὡροενώπεον, οι ἐνώπιον, 
αιιδά ἴπτιις οιΐπιις Ἔχ ροίτιιπι εἰ, ὃς Ιοσα ν Ὁ ἐπηαρίηοβ ἐχρο- 
πορδητζιιγιαρονώπια ΡΟ Πτοἱ, τοὶ πρὸ Τ᾽ ϑυρών. 
Προνὠπι θυ) ργορ τ τ5οἔοτ!5 οδιιογία ας, Ἐαγὶρ 4, τὴ ΒΑςΟἨῖ5. 
Πρόνωπος. ὁ ρονωπὶς»ροτετομῖν-, 
Τρονώπως. Ηεἰγο. προτεταμήνως, 
Πεῤξ, κος, ὁ Δηϊτλα] ςατιο Ππι}}ς 5 ἱ πηι πι5, 44 πηα, ἐλάφι γγύνημα, ν οἷ 
σου Ῥγασηδηϑον οἷ φογια ργί πγλτι οηἶχα. Οὐγ [Π π|-- αγίνεσκον 
νέοι αὐ δρες, αἶγας ἐπ᾿ ἀγροτέρας δὲ πρό κοι ς»"᾽ δὲ καγωές, 

ΤΠ οξεινθ.,Ἰοίρε5. 
τιροξενέω, μι ἡ σω, πη ΠῚ Ὡροξενδ-,ἰά εἴ ποίρες ΡΟδΙΠ οι, Ποίρι - 

το οχοῖρίο ρα θ]ῖοο ποηλΐπο οἐετατίς, επηοίζ Ργο σογοπδ; 
τῇ φιλιςίδου τότε τορ ἐσβεις πῆρα σοι χριτέχυον Αἰοζίνη , καὶ σὺ τρεξένεις 
αὐΥ  ροΐξεν ὦ σοι αὔτο πλεῖ ρ ἢ. Ποιιτ ὃς ἀθ πρόξενιΘ. ἀϊέξιαι ΟΠ) 
ειῖπι5 τοὶ ἔπι εἰ δὲ διτῆοτ. μάπς τοπὶ τίσ] σοπιραγου ν οἷ σοπι- 
Ῥᾶγαγο σοῃου. [λις. ταμ πἶω» σοι τί) ὅδ᾽ αγυνονίαν ὠροξενὥμϑο ὠροξενω, 

ἔπτη ἰατεγρθβ. ὃς σοποι]ἴατοῦ γε Πιγατα πὶ 5 ΙἸοτύπηηιιε σοη- 
τταέξιιαπι, ἀς αιῖθιι5 τγαέξατιις οἱς Ὀτοιι ἴῃ Ραπάςοέξὶς Γὰ τῇ- 
τιῖο ἀς ργοχεποτίς. επθο ἔβη, τέϑυμε ὃν πίω) σιωυοικέαν ἐκκαίδε- 
κοὶ μνωὼν αῤκάστιντι ποιμξωτοίδη ὧν αὐτὸς ξξξ ὠριξένησεν ἰά εἴτ, ορρο- 
πὸ ἰρίτατ ρίρποτῦὶ σαξηαου ατίδϑ ἀ 465 (ςἀ6ςῖ ΠΊ Πλϊηάτιι πὶ ΠΟ - 
ταΐπο, ψιιας ραπηοταάος πα! μὶ Πρ ροάίταιῖς 1 ἱπτογργοῖο νογ 
ἴαγα ἔλοϊεπά δ: 146πὶ ἐγὼ Ὁ Ὡροξενών τυῦχαϑω ἡ Ἡρακλέων, σης 
Ρτοχοπείᾳ οππηΐμπι περοτίατοτιιπν Ἡογὰς [ΘοηΠιπι. 

Ἡρεξενητὴ ς,οδ ὁ ργοχεηετα Ματεῖ] 14 οἵδ, ραταγίμβ, ϑεπςσα [1,2. 

᾽ 

ΠὉ 
ἄς Βοπεῆς, Οὐ άδον ποίτιπε ποπαῖπα ἴδοιιπι βοΐ πος ξητο 
ὩΣ ραγδτῖοϑβ, δίς. ϑιιηῖ νετὸ ργοχεηεῖᾳ ὑτὸὴ τῷ τροξενεῖνς 
νογΓατ15 ἄτα 6 ν[ιγὶς ςατογίίαμο σοητγα πο πάϊς πορ τ 
ΟἸΠΙατοταβ 5 ἱπτογργοῖεβ ταις ἱπτογημητί] : νῃ]ρὸ ν᾽ 
γη0.γ ΕΠ ΘΗΥ 5. ΓΟΗΥΕἶΘΥ 5.» (᾽ ΦΟΥΥ4ΠΕΥ 5 ἴῃ ν ὁπ Ἰτίοπο σαπογαση, ἱ- 
Ρίάῃ.Πμερ.2.}).ἀς ρτοχοποῖ.δὶ ργοχαπεῖα ἱπτογιιεηοτῖς αςὶ- 
ἀϊ ποπιιηΐβοντ πγαϊτὶ (οἰ εητον ἀθδπηι5 Δἢ ΡΌ τ πιδηβατον.ς 
ποτῖ, ΒῸ5 γυ]θὸ νΟσᾷΠ1:5 ἐοη  ἐΐεγς ἀμ εἰράησο. Πΐης πρὶ»: 
τικὸν, ἰά εἴτ, πχεγοο5 τα: Ργοχοποτῖς ργῸ οροζγᾶ (μι τς Ἢ 
ἴπιτς Τιςῖτο Ρετὶ ροτοίτονε Ἰάστη ]Ἱρίδη αἷς τη 1. τος 3. 1461}. 
πρῴτωρ, η 

Πρεξενήτριοι,ας. ὁ, ΟΠΟἢ ΠἸατγῖχ Οἷς Ὡρομνήςρια. Ν 
Προξενία, ας, ἡ ἀπ οἰ τ 2 ΠΟ Γρῖ τα Ἰταβ.10 5 ΠΟ Γρῖτ]} 5 ποςείῆηιι 
{δι ὃς. Ῥυίματα ὃς Ρ] σανοδπηοατι5, Ποπιο ει ποι 
1} ξένων ὑποδοχύ, ἘτατΊη Ορρὶ ἀϊ5 Οταροῖα; πλιιπι5 α 
τοοὶρ᾽οηάφογιιπὶ ποίριτῖο (ςπάτοτιπῃ, ᾿θρατογιιπη , ἢ 
ται» ο Ὡροξενία. νοσαθάτιγ: Ετ πρῤξεν- ἴς ἀἸ δπι5 ἔμ] 
ἐο5 4ιιθσης οὐπὶ ΟἸἶτατο 115. Γοοἰοτατὶς ἱπτεγσεῖϊογας Βοῇ 
ῬΌΡΙΠοο γοοίριερατ, Ὲ μος πηιηογς ΟἸσοτο ἴῃ Ὑ ογγοπ,,. 

πεύξενθο,", ὁ κἡ κ᾿, ὦτι(θ., προς οἰτης, ὁ κοινῆ πῆς πόλεως ὅλης φίλ Θ,ἢ 

ΡᾺΡΠουΙ5,4Ὸ1 Πς σᾶτοϑ οἰτπίτατιιπι Ποποτάς σαι Πιίςἠρῖτ, , ἡμαὰ 
Ῥίταγ ὃς Ρτὸ Ργΐπατο μοίριτς ἃς σοποι! τοῖο. νπάς Οτι μή 

τγδηδατὲ ρο(εἰϊτομυςοήρκον λα μπ'ρότητος πρόξενον," ΠΟΘ ΠΟΙ ΜΠ: 
ἀπ. ΟΠ τ (οἰζοπη., σωτυρίας κα ζωῆς ἀϊωνίκ ατρφξενίθ» κς 
{Αἰ υτῖς σους ἸΑττὶχ ργοοατῖο, Αὐσοὶρίς ὃς ἴῃ πη απι ρᾶγ 
Ζαηζ. δέ ΠΟΠΠΠΠΠΙΔΠῚ ἴῃ ΟΠ Δ ΠῚ. πρόξενοι ἡμῖν χοικίας, οἷ 
σἰτητατ 1 ΔΏ ΡΟ Π 1 9 411} ΠΟΘ 1Π πη τὶ ἱπηρο Πητν αι 
[πε πη τίσ δυιτῃοτο8 » ἔδι πη ρ. οτος. πιρόξενίθο ὧν 
Ε(ομίη.ἀς νῖτο φιάλη ΑἸμοηΐθηῇ, πιρόξενθ- ὧν τῆς α 
{ρος οἰαἰτατὶ5, Ααἰ τος. Πρ. 5. ῬΟΠ τῆς, αρ.4. πεῤξενδ- ἰῷ 
δὴ; πἶκ' λακεδαιμογίων, ΑἸοΙΒΊ4 465 Ππηπιατη οἰπῇ 1, Δοοὰ 
[τ Πτίτατοπι σοπτγάχογας. ΡΙ ασάγοὶ, ἴῃ Αἰςιθίδάς, π ͵ 
ὧν τῷ δήμου 4 ἃ ϑίωμώων, Κὲ (ς Ὠϊη, πρόξενοι κελϑυὁμῆροι ἐκ πῆφε 

πόλεως ἐγίνοντο, 1, τ} {1 7π| οἸτατὶς5 οὐ ρίτίμτη ρα τα δα 
ἀς 4} 14 ἤροητς ἔμοίεθαης ἐϑελοπιόξενοι αἰ ξἘ],Πητογρτ, Τῆι 
Νιάς Προξενία, ἔ ἱ 

ΠροοδηγρςγἀτΧ νἰδ. Ρεγάιέζον Ρ[διτο, ργσιῖι5 [Δϑζλης, ᾿ὶ 
(2.24. ὲ 

Προοδευκαὶ μέλη, ΠτοΥρτ. ΑὐΤορ᾿, ὙΌΣ ταπηοη προῳδεχαῖ, Ὁ 
Προυδοιπορέω, ως ΡτΑ ΟἸΙΓΥΟΥΡΓα τ] ΟὨ ΓΟ ν]αΠΊ»ν] πῇ Ργάσδο,, 
ΤΙροοδοποιέω, μα. ἡσωγπ'. ἡχρι) υἱᾶτι ἕασῖο Οὐ ἴητ}. νίαπα ἂρο 

νίδτι ἀο Οἱςετ, δὲ νἱδπι ρᾳτείαςϊο ἀταμς ΠΊΠΠ1Ο » δάϊ 
ἤτιοινπάς 8( Ρτο ργαρᾶγατο » ρΡγοπιρτιι ἐχΒἰ έγον 
τυοάατς δά, ὃς σιιαῇ ἱπηδιογε ροπίτιτγ. Ατἠοτεῖ. Ῥγοθίοτη 
πῦρ «ροὰδοποίησε κὺ παρεσιιδύασε τὸ σωῖμ:; πρὸς ποὶ υδϑοι, Α' 
Τλατίτιδοντ προοδοποιω σοι τοιῖτο. ἤιπ τἰ δ] ἀπ τΠΟΥ ν ὃς 
ΡΓαεο. Ὡροοδυποιεῖ τῷ λυκουύργῳ τίυν παρ δυσιν αὐ δ. Θο5 ΕΥ͂σα 
1πιπττατῖϑ ργαράγας, Ρ] πτάτοὶ ἴῃ ΤΥσαΓρο τρυοδὸποιεῖ τῷ πόμα 
Βιααυίτο ρότσα ἱτογ τερ τρατα ἴῃ Ργο επλ.[ς ἐξ10.3.ωρο 
κα τῷ φόζῳ, πηοτιΐ δά ττιτη ρατοῖςοῖτ, Αὐἰτοτ.ῖη Ῥγο ! οπη, πὸ 
ροσυπειργάστιτο κὴ τοροωδοποίηισεν ἀυττᾷ πῇ ς νομοϑεσιας. ΠλμΪτΟΙΙ ᾿ 

δάϊατοτ Ευῖτ Δ σά οπάλτιτη ἔοσιιπι γατι οποιη, ΡΙ ατατο ΐπ 8 
Ἰοπς. Ὡροοδοποιεῖν δεῖ τεὲ τοιαῦ τα π' ρὸς ταὶ ὕςερον διατραξαξ, δ 
τορτεάϊ οροττεῖ 9) [ςιθητία Ἔχογοϊτία ἄτας ᾿πηίτιτα ΑΓ Ὁ} 

ἴτοτ. Π1Ρ.7.ῬοΠ τὶς. ςαρ.17.εἰξ τοι ργοο Ππῖ598ζς ρτοροηίιδ αι, ΜΙ 
Αὐζος, ΕΠ] νότου. ροῳδοποίησε πο γῆρας τῇ δειλίᾳ, ὺ 

γι πο 
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Πρροϑοποιξμαι, ρτο ττιέζιις ἔππι ν οἷ ργοηιι5 ἃς ργος [1159 Πιη ἐὼν 
Ῥαγατιιβργοπιις ὃς Οδιλῖι5, Ἐτ πορωδοπεποιημῆμθ- 9 ῬΤα: ἡὦ 
ἜΧροίτι5. πρφοδὸποιξταὶ τῷ ποίϑ ει» οἴ ,αἰξεέλίοηὶ οἵδ ορροῖ,͵ τ νΣ 
πῖοτ.τάςπι δ το 2.46 ραγτίσιις Απὶπι, σα Ρ. 4. φροοδοποιεί ταὶ εἰ αι 
κας ον, ργασεάϊτ δά ππρι[4.0Θ4Ζὰ ἴῃ ΡΓΟΒΙςΠ1. Ατ τος, ὠροῦδοπ ἀὔση 
εἴται πρὸς πίων πεοατοκίαν 5 Ῥτοροηἤις οἱϊ δά σῃοη ει! ΠοΑΠῚ Ρ8 
τίοποπι, Ατ τοτυπροουοποιεῖπ αι πρὸς τὸ αἴω,γετοὶς δά {τιπὶ ΠΡ 
τ ουοπη,άζα εχ Ατἰίτοσ. ".3. ἀς ρατεῖρ, ΑἸϊπιαΐ, φρο 
σαὶ πὶ τῆς φύσεως πρὸς τὸ κα ταύ χεϑει γ δὰ το γι σογδη άπ τ 
πατιγα μα 0115 το ἀϊτιιτο Ατιζοτο] η Ργοδ] (ες, δι αροωδόπεσι 
ηυὔΘο, ρταράγατιιβ ἐπ 40 ει δα πιστὴ ν ἰα ἰάπι 5 ΙΗ 
ἔϊα εἰ δρεα εἰπάςιη Α τίζοι. γ{) 

ΤΙ οφοδὸς ες ργοστοῖϊιις Χ Ἔπορβοη; Ελλίωικ.3, ϑυομῆψα ΑἹ 
ρούδῳ:ν Οἱ ἀς ργοστοῦϊι ᾿οαιιίτιιτ. ἡ τῇ ασιίρματος τρόοδος 9 ἴδ 
ταΐ5 ΡΓΟἨυ ἶ τι. ν᾽ παύλε Ὡροοδὸς, Ρα}1} ρτορτεῖϊι5, Ναζαπ 
Οτδῖ. ἐμ δόξης εἰς δδξαν τρούδοις ἡ ὠροκοπῷς ἃ ΡΙ ΟΥ̓Δ ἸΠΡΊΟΙ ἣ 
Ῥτοςοίπριις » ρΡεοξς ει θύϊαιιςε. Γἀςην πὶ Οταζ. διαὶ τω ΜΠ χα 
πρὸς τὲ αἴω κα τίωλ γίωὺ πῆς ἐπτιγζελίας πρφοδὸν κὶ αὐάξασιν,ἰᾷ οὔρτο, 
Το ἤιιπι ἃς αἰςεπίμπι, δες." δεῖ ποὺρ ϑένον προσόδοις αἰδαῆϊας ποιῶι ος 
πολλαξ, πῃ Οροττοῦ νἱγρίποπη πγαϊτιλπη ὃς ἱπιιτι τον ρτσάγε, 
ΟΒεν [οὐξοπι. αὐεὲ τῆς ἱερωσιπηοτάρθιρτο ἱπογοπιεητο ἀρυά τὺ 
εἴδη ὃς αἀϊοξεϊαὸ αὶ νίατη ργδίτι Χοπορ,ίη ΕΕΡρ. μὰ 

Πρροδοις, ἴῃ ἸΤρφόδων. ἢ 
Πρρόδων ονίθ-, ὁ, 6.1} ἄφητος μαθοῖ ἐχοττος, ὁ εδὺ ὀδόντεις πρῴχοντας ὦ ἶ 

ὑϊξωτέρω ἐἴχων τῷ δέοντος: τ Ὡρούδοις, σὲ ϑολυκών ΡΟΠ]αςῖ. ; 
ΠΡροοικοϑδὸμέω ὦ, 5.41 οον ἔειι ἔττιιο δητὸς γα ἔγιιο. ΡΟ Παχν 
Προοικογομία ας γαῖ ξυτιιγος ργαρατγατίο ὃς ἀϊροβιίο. ἢ 

Σρῦ 

! 

Ι 



ΠΡ 
ἀμ ρταράτου του ἀφο: ργοσιγο. ἴςοτ, ἶδτ,2 4 Οἰΐητ. 

τι Ἐὸ ἴα φερῳκονο μεήστε ὅν αιιαρ(ἀπὶ ὀύχαίρως»Ἰἀοξ σις (πὶ ρτα- 
ἐξ ἵπτιι5. δ. ποῖ. Ο δαίμων ᾧ μέλει βλάτῆειν τομαὶ πορρῳκονο μήσειτο, 
υδὲ σ ᾿πταρ εἶναι. Ήιϊης Περοικονοιμκον αἰςίτιγ φιοά ρισῆγαϊε 

πὶ ἔαςῖτ δά [ςαιιεητῖλ. 
ζομαι»Ῥτοσεπιίοτ ἢ] πη, ἴῃ ἘΡΠΙΙποῖρῖο ργς τὶ οχοτγάϊογ. 

ο ἀς 1 ΟΡ. Ὁ, τορροιμια στέ μῆμοι, Βιι 4.1. ἘΡΙΝ. ροίζογῖο, οἰ ἰτοπὶ 
 ς ηἰτίππι Πιπιο. Οτορ, ἐντόῦ ϑεν ἀυτο τας μείζοις αὐχας ᾧ βασιλειὶ τορρ- 
ΠῚ ζεται, 

μιάσω,πιακα,φϊοτη ἸΝ οι ΔΙΌ], 
ὴ οἰμιακὸς, 4. ΡΓΟσΣ ΩΣ 5. 
ἴ ἢ ᾿ ἢ .Ν ῃ 5 . - 
ἥν μιον Ἐντὸς ΡΓΟΡτὶὲ εἰξ ργασεητίο, τα νόος ντῖταγ Οἷς, ὃς 6ε]]. 

ΝΙΝ πάϑ τγαμΠατὸνογατί οηῖς ῬΎΑΠοΙΡ  Πγ»ΟΧ Οὐ λα »ἱ Πἰτἰιι ΠῚ. ΡΓα:- 
ΣΝ 
Ἰχῃ, 
δι ἴἜ; 

το ὰ τοὺ δέ οἵαν σαρτυ5:]Π σοῦ αἰτἰς ΑΒ οἦμος, 14 εἴπ,νῖα, Αὐἡος. 
"Βς ὉΓ,3.1ὸ μὴ οἰεὗ προοίμιδν, ὅξιν αὐ χὴὶ λόγου: δὼ ἐν ποιήσει ρόκο- 

εἰν ἐν αὐλήσει πορραύλεον Ὁ 101}. {το 4.ςᾶρ.1. ἸΝ Δι Πιὶς Ρτο- 
το αιιὸ οἴμν φαητιι5 οἵδ, δὲ εἰτμαγασάϊ ραισα 1Π|ὰ 4ιια Δη- 

τὶ ᾿ς σ! Γι Πλι1π| σα πγθη ἱπσἢοΘητ, Θηπογοην ἔαιιοτς ϑὅτα- 
ππιπΠτ, ῬΓΟΟΣΠΊΔα πὶ ν οσαιογιιητ)ὅζς, (ἰς, ἐς Οτατοτγονὅ- 
τ ἀυτ οι ἴτα Πτ ργ ποῖ ρημπι σοηίςαιοητῖ οτατίοπί,ντηοπ 

εἰτνατα 41 ργοσσπηαπι σξῆχιαι αἰ Ἰαι! 4 5 (ς ἃ ς0]να:- 
Πϑ ΟΕΠΠῚ ΟΠ ἢ ΠΟΓΡΟΓΕ ΠΊΘΠΙΡΤΙΙΠῚ εἴς νἱάἀδατιιγ. [π Ε ποῖον. 
ἰογεπη, 1 γ.1. Εχογάϊογιμπι ἄϊιο ἤιπτ σοπογα:ρτ πο  ρ 11Π|ν 
] Οταοὲ ὠρφροίμιον Δρρε [ατιπι: ὃς ἴῃ Ππιιατίο, ιις ἔφοθος πο- 
ἀταγι  ἰάς ἴηι ΟἸ"Π14, γα αν Ργοσσπιῖα πιάση. Χοπορῃ. 

ἴσω δέ σε Ὡρροιμίοις ἡδονῆς , ὨΟη το ΕΔ} π| νο]τΙρτατῖς 
τη 1159]. ἃ νοϊπρτατο ἀϊιξϊὶς Ἐχογά 15, τεροίμια ὃς ὅδέλογοι 
οὐο ἀϊβεταης, Ἡογπιοσ. Οτιοῦ ργοσξιῖῖς νγαητιιγ Οτα- 
Οὐ με} 141.11.4.ςἀρ.1. ὃς [10..6.σαρῖτα ρτΐπιο. γα πϑξοτ- 

(4 ΑἰἸανντ φρροίαιον δείπγο» ΑἸ ̓ ςι}. δ τὸ τοττῖο ὃς «ρρροίμιον τῆς 

λ ὕω. ρα χρ που ργαρο ο ΝΑ Ζαηζ. 
ων ΡΤ γοῦν Πάς τρφοικοσία, οἱ δ πγατῖο Ἐοίτο 5 4141 1] ἔὰ- 
ἀϊοιιπταγ)αιι φητς αἰῖος5 σοποορτῖβ νετθὶς ἐπγαητ, ΡΟ ΠΧ. 
σία μὴδ, ὅρκος ὃν ὁ κατήγορος ὠρρομυνει . ἢ μίω ἀληϑὴ κατηγ- 

ογι την ὅς ρὲγ ὦ πλοσα ἴῃ [Ἐσιπ4α (γ}]αὐρα. 
ογέω, ρτοβτοοτ,ητὸ σοπῆτοοτ. ΡΕΙΪΟ ἀς τπιιπίο., τοῦτα δὰ 

ΠΟ; γσυμολογιϑέντος αἰκόλκϑον αὐ εἴν» δες. 1 μος ἱρίτιγ ἴαπὶ σοι ΐς ο ἃς 
ΠῚ: οἱ το; δίς, 
ΠῚ. ἐον,ργοίρ ᾿ς ἀππὶ εἰς, 
υὐρι  Τ τὴθ.,ν, δ, ρτα ον 5» ρυφοοσηἑτα5. πηα πὶ βοίτιις σοη ρί σις, αϑό- 
αἰνν ας 5 ῬτοΟίρίοσμιι5 δθπος, φερόσστῳ ϑενατῳ ) τη  ς [τα ποῖ, 

ἱῃ}} ὶ 

ὕμιι 

ἽΝ" 

ἰρι} οὔοτ, 
ὩΣ ; ῬῬτοι! ἀφο, ρτοίρ! οἷο ὃς σοπίιϊο, ὠρομηϑεύομαι, φεριοῦ- 
ἡτιὰῃ τὸ τίκιὐ τορένοιαν ποιῦμαι. Ὑ ιοΥ ἀ τρρειδό μβυΘ- αὐτῆ, 1115 ργο- 
ἯΝ Ὡς ὅζ σου ιϊεη5. [ἀ6π|ν Καὶ εἰκὸς ἰώ ἡ μιφὲς κα ὀμυόρρις ὄντας, κὶ 
ὐπιὶ ρα κανδιω ϑδοντας, τορρορᾷ ὅστε! αὐτοὶ ἷ.τὐρρ γινώσκειν, 
ἤν τῶι] ἀφο γωρργινώσικω, φδυερώς βλέπω, Ῥτοίρ! οἷο ΧοποΡ ἢ, 

υρωῖσιν ὀφϑειλ μοὶ, ϑζ οι τρφϑρώ εἰ καιρὸς εἴ η21 6 πη. ὀλίγα ρφορω αἰεὶ 
τος, Τάς ΧοΠοροπ. τᾶτο ὡρρὶ δῶν, ὡς συμζξαλεῖται τρὸς τοὶ 

εἰν Τά οπι [10.2. Ραάϊα;, μος ργαιϊάςης σοπιξξιτιπι δά 
Πα 11. 

κοὶ οἱ ατιὶ ργούριοἴπιπτ διταταν ρου 1, 
τς » “1 ΡΟΓ ργουὶ ἀδητίαπι πιιππιᾶπᾶπὶ ῥτουάογὲ Ροτεῖι, 
οΡἢ. 

ς τοῦ σίτου τ οἱ ἔγιιητοηταγῖα σοη αἱ οητος5, ογοάος οηὶ- 
ἐντὶ τῷ χυροορίοντες. 

ἃ, ιιδΠ ρτατεγπιῖπο ὅτις ργαιἀοτογπιίπουϊ ατίπὸ ργαβηϊο; 
Ἐ[Ετιιο, αιιο ργα ἀεἰτίπατο ἀΐϊχογιης ΤὨςοΙορσὶ. Ορίζειν νο- 

ἢ ἀςῇσπατε, ἀοΠηΐτο,ιιο α ὃς ντ γινώσπειν 1π (δοιιη4α Πρηϊ- 
Ὥρρτο ἔζδγιιοῖε δι σοη[ἰτιιογὸ Ροπίτιιγ, [τὰ τα5 οἱ οαάξ 

ἤγνωσες κὶ ωρρορισμιῦς, ἰεὶ ο[Ἑ. ρταἰ πα Ἰσατῖο ταις ριξῆ- 
.1Π1 ρτα οἰ οητίδτι ὃς ργαάς Ππατίοηοπι ἀρρεἰ!ἀγαπτιν ὁ- 
ὧν πῇ Ὡρογνώσει, Ἰ)οἱ ἀξοτοτιιπι ἀταις σοΠ Εἰ τυιτι!] Ὡοὺ κό- 
εἴς τῷ κόσμε ταηττη φοπΠάετγατιιγ:5ο ἃ ἐν τῷ φεϑορασμῳ, ρΓα- 
ος οτἶ4 πὶ το ΠΊΡιΙς. ππτιιγιιπὴ οἰ εἰ» (14 εἴπ, τοῖς ἐκλέκτφις» 

τὸ ἀφωθισμῆμοις γα [Πσπατιῖπι ἴῃ πιρητα ἀλιῖπ4, ΠἸ σάτα 
τιῳθρορεσμος, 14 εἴς, ργω Πηϊτῖο 5 ιιοά σοπἤιτατιπ α 69 

[υ]5 εἰεξξῖ5 ὃς ἀςΠυπατίς, 14 εἰξ, φερωφασωΐνοις κα ὀκκρίτοις., δέ 
ἀ 40 αἴεγπο ἀοίξιπατιιπὶ οαπὶ ἀεί πατίοπε ὅς Βυϊτῖοπα 

ἔοΠΠρΟΓ 5 διιτιγι, πη 410 ΡΙεπα ἔγυϊτίοης τορτς (Ἐητδ ίτοτ 4ιοά 
δες σεγε! {Πτηὰ ἰδπὶ ρταοῖριτρα τί ςἰρατ, ὃς ἴῃ δυτοςςῆαπι ἀςοὶ- 

Ἅ1|05 44 ἘρΠοἴ σαρ. το ερορέσεις ἑοῖς εἰς οϑεσίθυ,δς 14 ςἢ;, 
δ] λἀοριϊοπὶς ΠΟΙ γα: ταπηριις ρτδ η αῖτ, Τπτογρ Έβ ΣΕ] Ρτς- 
παῖς πος γιὸς δάορτάτος ἴῃ Η]1ος. Ετ δά Ἀοπηᾶπος 8.6 τι 

ὡς τρρέγνω κἡ τερώρισε συμιωόρφες τῆς εἰκόνίθ. τοῦ ἡ ἃ ἀντ 5 1. 4118 
᾿ ἅπιος ργα ξεϊτιις ὃς ργα:ηταῖτ. 14ς Πρργονώσκω. ὃς Πιρόγνωσις.. 

᾿ Πρρείσειδϑαι οτίατη Πση σαὶ ἰάοπι ηιιο ἃ τίω εἰσέαν κὶ τίω) οἰκέων α - 
φυρίσει ὅτι. ἕος εἴς οΡΡίσπογατίοη ῥ ἃς ῃγροτβεςα; ποτατῃ δρ- 
Ῥοπετς. ΠΟ πιο ..Τ' Ονήτορος, Τὸ μᾷν χωρίον τὸ νυώ ἕτός φησιν ὅσο - 
τετιμὴδδτο ταλώτουν͵ τίωλ δὲ᾿ οἰκίαν ὡς πρρωράστετο, διο ἰλίων ἀς οτεάϊ- 

τοῖς ἰοσιιεηϑ. 46 π|,ΤΊ γὸ βυλο μῖνΘ- δεχιλίων περωρίσω τί) οἰκίαν, 
᾿ δέοι γετθα ἔμπης (οι πάϊ οτοάίτοτῖς αὐ Ργϊπνὴπι αὶ οι Αρβο- 

Π]ν, 
τῆς, .Ν 

τ 
δὸ ἀεδίτοτο ἐταιᾷοπι ἢ 
στρα τογθη), 

ἣ ΨῈ 

ἀμ οτοΣ ππρν τ γ- Ο Υ ὶ λ ἐδ μώηὶα πόο πρηΐπςατι. γ]άς ἱρὰ, ὃς 

Πρ ρορμαομα,,αητὸ ςοποίτοτ. 
Περορμεῖν Ῥο μοὶ τὸ τρρεκπλόϊ σαΐ ποι, υἰξορμεῖν, 
τἰθὴρ Τ διὸ ἡβοῖοιρβεῖθιθιο ὉΠ Δαν {ιοά ἀϊχίτ ΤΒεορμτα- 

λ{[οτνρ δος, δ.2.ςἀΡ.7.γυρρις φοορορυ τειν, ΟΠ η.ν οτεῖς αῦτο 
17. ζὰρ.}χ. ἔο ας ρταἔοάετς, 

Πρϑορχης ἤρες,άτιςος ὄίρτα πο ἰη δ. 11 ἢς ἀϊθι ἃ ΤΉς Γ]Π]ς. Ππ- 
πεν ἃ [ἰτλιτίθις ἰὴ σμοτοῖς, αἰ τὰς φερόρχυ'ὶρ εἰϊ ριώ- 

ὑπερ ἐς ἘῺ γΡΝ Ἡραρέμοαι 612 «αἰ σοπταν ἴροῃτς Ἅ1{||- 
τ | φϑαος (πις τεήτρρπος “,ατὶμἰδ νληιμτι ἰἰχία πὶ 

γι άε Πρϑτρρπον. ζ 
Προοφείλω ργῖοτ ἀςθοοιδηῖς ἄοθεο. [τὸπὶ Πιηρ]  ςίτοῦ ἀοθοο. Ατὶ- 

Τορἢ. ἴῃ Ψοίρὶς Κακὸν ὥκα τῶς πλόυρᾷςε τι ὠρέφειλες μέγαιτιαρΐ 
Αἰ τφιιοι πιά! τὴ ἀερεθας ἰατοτίδιις. ς 

Πρροφείλομαι,απτο ἀεῦοοτ. Πεσιοίτ ἰὴ Μοάϊα. 
ἀνὰ ἐμ νὸυ, τὸ (Ἰϊο. Πεφοχόύομαι ΡῬιου ἱποοτρτῖοσγ ἴἃ- 

ἸΟΓ, 

Περοχὶ,"6. δ απ ἱ πρητία ἰοσιις ΡΓΟΠΊϊη Π5. ΡΓοσπΐ ποης Τ᾽ δοῖζ, 
Πξῤοψις εως ἦρτο ρο ἔλα, του. αὐ φερύψεως, ΕΧ ἱπηρτγοιϊίο, ,, 

μιὴ ἀπὸ τῷ φανερῶ, κρύφα, ΤἈιογά, 
Πφϑπτεγης εἴθ. 5 ῬΓΟΠΊΪΠοη 55 Ρυ τι θεγδη5, Γπιοΐδῃ. ὀφϑολικοὶ Ὁ Ὡρρ- 

παγείς, 11 ΡΓΟΠΊἑΠΘητος ἃς ἢ Δητς ἱρίἃ σι! τῆι σαι Ηχὶ οἵ- 
[ξητιποῃ ῃτι15 ΠΟΙ] οσατὶ, 

Πορποίϑ εἰα, ἡγαπτα ΡΑΙΠον ρα νἀ τιιαι πλοτ δ᾽ αἀιοητατίο ππογδί. 
Περπα)δεία τεὶ ρώτα μα ϑήματα(Ἰ παῖς δι} 445) ια; ὃς Ὡρρπαιδεύμα- 

το ἀἸσιιηταιγ, μος εἴς, {ΠΡ γα 5 ἀττεϑ. αι: ἀῦτο Τ μεοΐο οἷα ΠῚ 
ΡἈΠο ΟΡ μἰάπταιε ἀοςοτὶ ἀοθοστ,ΡΙΑτο τη 7.4ε Κοριδ!. τὰ ὶ 
ποίνίω λογισ μδι τε κ᾿ γεωμετρίας, ἡ “ταίσης τῇ ς παιδείας ἰωῦ πῇς διαλεκτι- 
κῆς δεῖ προποιδευ ϑίμζα;, παισὶν ὥση χουν προζαγλήνι γιοῦ, ΜῈ 5. διαὶ τ᾽ 
πρρόπωδευμῴτων ἡγωΐσοι., 4υὶ δὰ ΡἈΠοίορΕϊδιη 1]]οτὰς Ρεάϊθις 
Δδεοςοίοπιησ, 

Πρρπαδ δύω, μ. θὐ σώ αν, δυκα, 4. ρταάοζοο γργατηοπῆτο Ρίδιτο, γἱ4ς 
Πρρπαδεια, 

Πρρπαίζω, γα άο Ψ το]. 
Πρόπαιςγαὐδὸς ὁ. ΟΠ Ο)ΠῚΔη ΚΣ ΡΙΙΘΓΟΓΙΙ ΠῚ Ρτοδιυξιοτ πρραγωγὸς, μα 3 

«ροπὸς, Ἡ οἰν ςἢ. Ἶ 
Πρῤπαιλαι» ἀἴπι,1α πλάτει, 14 πηρτί 4θιη. ΟἹ ἐπι, ιου άαπι, 
ΤΙ εὐποίν, τοτιι.1} 15. πρόπαν ἣμαρ ἐς ἠέλιον κα ταδιωτα διαΐνιυτο 5 ὅς: 

Ῥογτγοιαπῇ ἀϊεπη. 
Πρρπαππίκὸς γε ΡΒ αἀδ,αθτβοτα ΡΟ ἰμος, ἀχὶς ἀφελτηρίων πιροπα αἱ 

πίων Ἰςρτοδυ ται ἤτια ργοδιιογιι {τ {τ τία πη. Ἂ 
Πρόπαπος, «δ, ρΡΓΟΔΙΙ15.ὰ πάππε ἡ πήϑης πατήρ. ΡΟ]], 
ΤΙ ρόποιρ. π᾿ ρφπτοέρριϑεγ, 'η σοηίρεέξιι. ΗςεΠοα. πείρασιν ἐν γίίης » πρό παι 

ἐασεφίδων χιγυφώγων,ϊῃ σοηίροέξιι Ηεἰἤρετίάιπη, 
Προαύρᾳξάλια,λορετὶς ἰοσο ργαῆτσιιο. 
Τρ αἰδαάλυψις,εως, ἤ, 4. ργααΠἸτυρτῖο :δς ἢ ριιγα 4μπτη δά ἤποιι 41: 

ξξτοη 5 αἰ; 14 ἀοσεαϊτ,αμάιη ἐαηάοπι ποηπι}}} 1 αὐρῳγωγίω νὸ- 
σαττο ποκοπὴ σοητγατίατη; Ὀ᾽οσιςάξς ταπιῷ ἀἰϊπίπραςηάαϑ ἐχὶ- 
{τἰυσιατηιιεῖπι σοηἤα]ς, 

Τρροῦϑα τι δυαίξομαι, ᾽ὴ 
Πρϑ εἴρασκδυείζω, ρταρατοιοησὲ Δηἴς Ρᾶτο, 1᾿τεῖη ργφπηΠηῖο. Χα- 

πορὮ, τοῖς μέλλεσιν ἔσεῶει απ αἰσὶ τορο ὐοφσκδυάξει πάντα. πορραβοϑ - 

σκ δι ἴξω τὸν μῆρὸν διαὶ τεύ των; ρτασπιιη το ̓ἰς ἕεπιμτ, αἰ οι. 1 .ἴς 
φὰ Οἴλις. 

ΤΙροαϑοα σκδυὴ ἐγ ΟΣ ΠΟ δέ ργαράτάτιο Οἱςεγοηῖ. 
Πρ πο ρφιϑέν, δίς ; 
Πούπαρ,ρογ ἀροςορεη,ογὰπι, ητοὰ ,ὐιπ᾽ρρόϑεν, ἀητὸ; οχ Δἀποτίο; 

ςσοηττγὰ»η ἐοπίρεξξι. Εἰ ατιτεπὶ Αἀποτγθ.τεπηροτὶϑ5 ὅς [οο Οα- 
εἶτοϊ πη ρίτιτ. 144, γ,ἐρχ ὁ μῆνον «ορπτίροιξγώ ὁμώλα , Δλτο (οετιμ, 
Ἡεἤοά. τρρ πείῤῥιϑε φυλάσσει, πη ἔτοητε εἰξοάϊτ, 

Πρρπαρρξύτονθ:»4ι] 'π ἀπτοροπα τἴττια ἀοιτιτι τοπαπὶ Βάθες, στα 
ξυτονίθ., αιιὶ ἢ ῬΕηα Εἰ πγΔ. 

Πρρπειρφξιυΐω, ἴῃ Δηξερεπιι [τίπια ἀουταπι τοπατῃ σο ]οτο. ς 
ΤΙ οὑποις» Ὀγαροῇτίοης γοάδιιπάλητε ργο πες, γ αἰ πο γί 570 πη 5.114. 

βινϑας τε πιρφπτέστες:ν Ὀ] ἡ Ὡε9 αϑοιοσή, τρόποις ς ὁλ Θ΄, ΘΟΡΒΟς «1 πα- 
στὸ διυύαμες, ΤΌΤΟΓΡΓ. 

Πρϑπεις Θεγφητε τῃ αἰ πλιπη [ΟΟι15.51 φφκοίτῶν, 
Ποπάκχω, Ἰτγῖ πη Ργῖογ δοοὶρίο 5 απτὸ Ρατίοτγ,ητὸ αβῆςϊοτ. Χε- 

πορἢ. ἐδὲν ἀγε γεν πρρπέπογθα 4 1155 Πα} Ππ|π| Ρτῖτις ἀσοςρῖς θεπ6- 

Βεῖιαν.ΡΊλτο ζ.ἀς Ε οριθ] οα, ἐδὲν διὴ κοικὸν τ ρρπέπονϑ ὡς » πα} 18 
1ηϊατῖα [δες [πτιις. πο ροποπονϑύτες. ἴδ ΠῚ τηϊαγὶα ἸαςοίΠεὶ. σροπαθῶν; 

δυτὰ ἁἕβιξεις5.πρποαϑόντες ὑφ᾽ ἡ μῆδ, ἃ ποδ]5 ῥτῖιις ' σῇ. 
Πρρπαάτωρ.υβίθ., ὁ, ρΥἾ ΠῚ115 ΡατεΓ,) σομογὶβ αασμοῦ Ὑ γα. γι ποῖ ρ απὶ 

Αἰ ϊσιιῖιι5 σοποτῖς.ρτοσοηίτοτοπροποίτορας οἱ «ἴω πατέρες, ΡΙατο ἀξ 
Τορὶθ. ὦ ζαῦ πρργϑνων πιροπώτωργ ϑορβοοΐ, ΡΟ ΠΧ ετιασι τγαάῖς 
νοσατὶ ναῤχας Κὶ πάτρωνας, Ἷ 

Πεῤπειρα,ητοστοῖα Ἔχρογίοητία, ἱ, ργτοπτατιις ΡΠ Ίπινπάς σοῦπάς 
6αν ποιξβϑϑεη εἴς ργατοητατς Οἱςογοηῖ, πρόπειραν ἀϑέω ἀΐοίσι πθρό: 

239 
υοϑας Δ4 Πιπιπιοιιοηάσπι μείπιηπι 



540 ΠΡ 
μᾷροι, ΑἸ Βδο απ ιι5 τοΐοσαπτας Ῥουῖου στη, Ἡογοάοτ, 

ΤΙ ρα εἰροίομαι ῬΥΙΠΙ5 τοητου ργαῖφητο ΟΙς.πρόπειραν ποιξμα). ᾿ 
πιρϑπείσομμαι, ρτῖον ἀοοῖρίατμη ἀοτγίπιοηταπι. Ἐπτιγαπα ν οὐδ Τφ- 

πάχω, 

τιερπέμπομη, ητεατη οἷς νῖςα ἔπη ροτ ἀςάιιςοπιῖο αἰ αι, ἰνο- 
ποτῖς οαεία Αἰ 1ατιοῖαι δατεοράο δίορογαπι τοράτατη φταῖῖο, ἄε- 
ἄπο. ΑΘαι  οποΡ.Π0.5.Ῥαρ άϊα;, τὸν μῃ) περστον το αρέπέμπετο ἐν 

τόξει, ἀςάποεῦδε ὃς ἀἰτίροθατς. 
τιρφπεμπηηρι 9.55, 4110 Ργοίσαιίπνν ὃς ἀοἀποίπηις αἰίσιοπ ἃδ- 

ἐπητεπιντ ἀρ Οτερου,ροπεμηηριθ. η΄ ὄπμτάφι!9: ἔπαιν(Θ΄.]Αιι5 
α ἔππι5 αἰ σαἶτ5 ΡΥ δα ιἤ μι ὅζ ΡῈ ταὶ ὠϑρπεμηήηρκα, ἴῃ οτα- 
τίοης δππορτί ἴῃ ΓΟγογῷ ντάοτηγ ἐπτο Π χης ρτεσο5 ἃς οχρία- 
τἴοπες 8 ππογίθητοτη οβ[λ5.4πτῆογ. Βα, 

Πρόπεμηῆα,ὐϊητα Ράτ5 (Ο] τ ΟΠ 5»κ) τρος ἡ μέρας πέντε, ὨΙ άγῃηο νἱ- 
ἄδτυν ἔμ {6 ὅδετίμεα τινα τοὶ πρὶ τῆς χα ταζολῆς, φιιοηΐαίη πη} Π1 
ἀϊςαπε πιογὶς Εἴς τοὶ πέμπῆα τ᾽ τιμημάτων πῆρ ριταξαἰ δεῦτε» 
αιιοά ὃς ΤΥ Πλ5 ἐῃ. οτάτ' οη, σοητγα ΑΡΟΙ]ο 4, ἱππιξ» ΠἸΠ ξοττὰ 
ρόπερμπῆα ἢ πἰ ἤσοτ Ὡϑὸς ἡμέρας πέντε ργορτεγοα ἡϊιο ταῖς μεγεέ- 
ἴλαις διχαὶς ἐκ ἤρκει μία ἡμέρᾳ τεὸς τω) κρίσιν, Ηας οχ ΗἸΡΡοοτατ. ὃς 
δι114, 

πιρρπέμπω, μ.ἐ μόψω, στο μφας τσ πηίττουν [τὸ πηῖττο, σοπηίτοτορτα- 
οείο ἴῃ ροπιρα 5» ἄφάμςο ποποσίϑ σγατία. νης συμ ροηέμενων 
οοπςοοπιτοτον πὰ ἀδάμοο ἀρειιητοη. κα ροπέμψατέ με χϑονὸς, Ε|- 
τὶρ. οσσοπιϊτατηῖῃὶ πλε Ἔχῖγα τογγαπτ: Ετ οἱ «τροπέμποντες ἀἸςιιη- 
τας φητοδπιθιίΐίοποβ Μαγτ!α!! 9 41 (οΠΠσετ ρυϊποῖροπι δητοςε - 
ἀπιητιψαῖν ογὸ (σαι τιΙ οἱ ἐπ μῆνοι, 

Τροπεπηγως. Δ ηϊῸ ΠΟΠΟΓΟΤΓΙ!8. 

Προπεπονϑώς. Ν ες Πρρποίχο. 
Πρραϊξεχαορέω, Δυτὸ οἰτοι γα Δο,αητὸ ἔογγο οπιαγρίπαπς [σατῆςο. 

Ὀϊοίςοτ. 1.3. ἀς Ἰαίογρῖτ. ἕλοις τε ἡ πύλες αἴρει πα ρφαϊδεχαφαχθεν - 

τος» 1. Ῥεάθτη οἴδιιοϑ σα! χες το" Πττ Ρτίμ5 οἰγοιιη σατὶ Πσᾶτος 
ξουγοΒ 1 η.{10.2.2.0 4.27. “ 

ἩΙ ερτερϑνεΐω, μι ὅσω, πνηκφι, αἴ ἀητοτίοτο ράττε ΑΡιΐο. 
ΤΙρραΐυσι,τοττῖο ἀππο ἀπτῖο ρυτ ςητοπη»άῃμο ἂρ μος ἕοττῖο : κἧρυσι 

ἐπίπι Πιρειίογς ἀπηο ἤρα! ἤσατ, ; 
Τιρρωρυσιτὸς καρπὸς,,, ἔγιιέζιι5. Δημἱ τοττι λητς ργαίξητομη, Ψ|άς ἴῃ 

ἀϊέξίομο Περυσινός, 
ΤΙρρπετάννυμι» 40 ἀητογίοτο ρᾶτῖο ὄχράηάο γεὶ οὔτομάο ῥγα- 

τοπόάο. 
τιερπέτεια ας ἰ ΡοΓΉΪ Δητία) τοηγογίταβ) ΠΠριιᾶ 1 γοη δᾶ, ΠΙσοπτία, 
πίε πε αϑοομτιιπηαςία. τρόπου πρηπετεία ΤΠ ΟΥΠΠῚ ἱπιρτγουίταῖς, 
Ῥοπηοῖς, ΠςὈογατοα α Ππιαποης δά ΡΠΠΡΡ. πρνπέτειαν ΟΥΤῚ πη1- 
πογάς ἀρρο Πααϊττσιιτη το πιο γι τατῖϑ {ΠΠπ|πὶ ἀα πηπατετ, ὁ 4 ρατ- 
τάτη ἴδ νἱξξογίαπι σοττά πιο αἰπαϊα οἸατίοης ἀπ᾿ πηὶν στα 
4ις ἤια οἴξεπταπάα σπρΙ ἀἰτατο)οοτγιρῖε, δι114. «αρρπέτεια γῆ «ἰ- 
χαλίνωτος γλίοσα, Ἐ[Ὲ ὃς ἴῃ ΖΙΔ ΟΊ 4Ι1ς γα Ργοο τα 5, ΟἿσ, 
Τιρφπετὲς, Εταίπτι. ργαοῖρίζαηζογ νεγεῖγ, 
Περπετῆὶς, ἐ(Θυ, ὁ καὶ ἦν ΟΓΠ ΟΓΑΓΙ Π ΎΡΓΔ σα ρ55 ΒΠΙ [155 ΡΓΟΤΕΙΠ15. Ὡρῦ- 

γλοας 9. δι)... εἰς τοῦ ρρῶνεν νενδυκὼς 9 “π᾿ ρϑπίπῆων τοϑ τοῦ λογισμι, 
Ῥιοςαχ, Εβ τ πΑτι5. ΓΟ 5. ΡΓΟΡΘίΠ155ΟἸτι18) ΡΓΑΣΡ ΟΡ ΟΓΆΒΡΓΟ - 
οἰτυ] 5, 4 Ἰτισορτοσιπθ  η5.τρφμεί αν 9.. Ατἰτοτε!. ἢ πετοτγίς.3. 
αοροπετῆ οὐὦ ἄγει τὸν ἀκρρατίυ αι! τοτοπι ργας! ρίτεπι γαρὶτ, Α- 
ῥά Ηἰρροοσγατοιι ργοσίἀτπὶ σχροημη ΕΥ̓ φποφογγωςικῳῦ 9 1 
Εἰ 3. καὶ προπετὴς γζοιτο » ἡ κατειῤῥέοι στὸ τῆς κλίνης . ἢ ὃς ρτγοοϊάδι 
Ργάοορίν ς ξογαταγοάταιςο ἀοῆιιατ ἃ ̓ ςέζο. σ᾿ ρρπετιὶς γέλως 7) ΤΊ ἤι5 
εἴας, ΠΟ οτατ, αὐτο γέλωτα Ὡρυπετῇ ς ἐργε»ἱά εἴπ, εἰ ἤππὶ {ὉΠ τιιπη. 
ῬΠΟΟΥ ΓΑ, μη πρρπετὴς ἐς χέϊοᾳ, απ ρφπετεῖς ὁ Φϑοιλ μοὶ, ρτΟΠΊΪΠοητο 5 
οι] αριιά ΘΑ] οπιιπν ὃς ΑἸεχαηάτιπη Αρμγοά ει πὶ : αιῖδις 
ΘρΡομμμπτα κοῖλοι [ἰγο 1, αὦ ΟἸαισοηθηι. πρρπειῆς ὅπη ταὶ ὑζω, 
ἴῃ ρατίεπῃ Ἔχτογίογοπι ργοροηῇις, Αἴθχ. Αρμγοά, ποροπετιὶς πο- 
λιας ἄῃῃ χατας» ἘπτΙρ 4. 1.1η ἀτατο ργαοὶ ρ τὶ ἃς ν τ πη. προπετὴς 
δὸς ταὶ ἡδοναὶ, ΓΙατο ἀς Τα σ δ ιι5. κατ ρρπετηὶς ἴσο Δ ἐχοττιι5)άς ᾿π- 
σα δριιά Ηρ ροογάτοσῃ. προπετεῖς γλώσσῃ 21 ἘΡΊστάμηπη. Αἕζοτγ. 
(ΔΡ.19..κὴ μηδὲν το ροπετὲς κοφάεινγ) πος 4] σαιαν ργασορς ἔλος- 
τε. Τρφπετὲςργοϊοἐξι πη, οἱ ξξιιπι, ἐῤῥεμῆον κἡ τροπεσὸν χα - 
μώδορ Βοος! η Τ δοίη, τοῖο νεῖται πρρπετές, 

Πρρπετώς: γοο ἱπἴτοτ, τεηγογὸν ργοτογιιὼ, ργοσαοϊτογϊηΓΟἸ ητοτν 
ππρτγοθὸφροειδητειοτεπαιό, πρρπετώς μοΐχη χευστέμϑυ 9, αι 
τοτηογὸ ριβπαιίοι, ΡΙατατο τ ὐαυμ1}10.ΠΠὉογαῖςϑ ἴῃ Ράπατῆς 
παϊςο,  πείτει μη παροπετως δστοφαϊγοόϑτοι αὐ ὧν ἐκ ἴσουσιν, 11 σοη ἢ - 
ἀεγατὸ τῆι τοπιογέ. 

Ττρο πέφανται ργοΣ ἰ ξγα (της, πηδη ἔς χα ἤιητ. 
ΤΙρρπεφραδυΐν θα, ρταἀἰ ξξιι5,ργαπιιητίατιις, ἩςΠοά, σορπεφραδ μῆνα 

πο)λεὶ ἄεϑλα. 
Τιροπεφυκὼς,ὅτος, ὁ κα ἡ, ΑΓΕ Χ 5. 
Πιρρπηλακίζεόθα ρτΟδτῖ5 ἀτηις ἱσποτηϊηΐα φῇς! υἱξρίζεῶχ, ΡΙατατο. 

ἴπ Ἑλδῖο. σροπηλακεϑνεὶς χόγοιςηὶ ἔργοις» ἰχσεἤπτιις σοτηπιο τα ν οἱ 
ἐπιαγί. ΡῬΙατο ἀς [ιορὶθ.πορπεπηλακσ μᾷῦΘ-, ᾿ρποπλίπίο ἃ σοι- 
ταπηρτις, 4! τῖο αἰ έλιι59 [46 πὶ τη ἘΡ ΠΕ. 

Τρρπηλακέξω, μι ἴσως ποῖοι, τ ρουο δεασιυΐρογσΟητο ΠΟ. οὔ: Ο1ΟΥ» 
ἰχοοῖο, ὑξρέζω, [4 δτιο»αΠΠεἶο,, ργοῦτίς ᾿π εξξογ 9 κρικώς λέγω 

Αδιμπι, σους. ὨἸ ξξιὴγ φτμοῦα δι 16, τρια τὸ συλὸν ὄηηχρίε-» 
ὅθτα πὶ πρότωποι εἶν ἀτιμίαν καὶ ὕξρον χαιταψηφιζομήνων, ΑτΙο πᾶ ΘΟ 5 

ΠΡ 
ἴη Δροϊοσία Ῥγὸ ΟΠ ληῖς, κἂν χτ' κόῤῥης «ορπηλανίζωσι, ΕΥ̓͂ 
φοἸαρθιιπη ἱπυροσογίητ. ΠΗ͂Ι 
Περπηλαίκεσες ας, ἀτι! ροτατῖο. Ρίατο Π|Ρ.τ.ἀς Ἀεριδ. 
Πρρπτλοικισμι ς γα γὅγ ῬΓΟΌ ΓΙ ΠΥ τ ρογατονάςάἄςοι5. ΤΡΡγοδιΐ ἢ, 
σοητιπΊο 14. ΨΊΑς Αἰκία, ἀριιᾷ ΑπΊπιοπ. πτρραηλακισμς πή 
χαμοσιωήης, Κα [οἰνῖ πα. Πυιἀ] δτίτσι ἰΠ τῖ αν : οἰξαδένωμσι, Ηείγο δ 
βρισμα. 1} 

Πρρπίιωὲς, Ηείγο. ἐμπρρῶνεν κατωφερεὶς, ὃς ὅλ! ρύσωπον, ἡιοἀ δι ᾿ " 

«ρϊωὲς. δὲ απ άεμι γοέξλιιις. ἜΗΝ ( 
Πρρπήχιον,ο5 οἰιδ τὶ πγαῖμ! 5, σα ίτυ πη ΡΠ]. ΨΊ4ς τ αραπήχιον, ς 
Πρρπίνω, ρΟ οι πη οἰπὶ νἴπο ττα ἀονργορίπο,ροσιο ἐπιῆξο, ἐν 

πίνειν ὅξι κυρίως ( Ἰη4υῖτ ΡΙ πάάτὶ Τπτεγρτος ) μα τῷ πόματι 
φιώλίω χαρίζεδϑτη κα ρρπίνειν τας «Φιλιοπησίας, λὰ Ῥοτάπάιιπὶ ἴῃ 
το ἀπηῖςοϑ. τς ἐπῆγα, τρᾶστεν ὁ τιγολλῖνίθο αὐὸπ ἢ πέντε κὶ ε 
Θείδας αῤγυβίκ 5 Ῥτορίηδιτ οἱ ΤΊ ΡΒ οἰ ἴπιις φυϊπαυαρίπι 
ϑητα τη} }Π14 ἀγσθητθοτγαμη, Ρ] υτάτγο ἢ. ἴῃ Οαῖθα, Πεπιο 
φιοαιῖς Ῥτγοάίτοτγοϑ ρατγῖα: 9 ΒΟ ἘΠ Ρ 115 τας πουτρίδας π’δϑ: 
σεθατ ροῦ πλεῖαρῃογαπι “από άπη . αιιΑΠΠ δά οοσιρα 
ττίατη ᾿πππἰταητα5, ὅς νἰττὸ δἰ Ποίξητος αἰἴοϑ. 1 Οὐάτ. 
πωρεσβ. τ ὄπιε πίω ἑγλάϑα ἀἰχῖτ : ὃς πσρρπεποτωι το τῆς πολ' 
γματααντὲ τοῦ προδέδοται. ΠΟγπιον. Ἔχροηΐς. Ασβοη, 
καὶ εἰ ὅκῃ υἰξονομαικλύδ λων, ᾧ πιρρπίνειν ἐ ϑέλει, ΠΟΙ  Πατὶ πὶ ὈΓ 
τε συΐ ργορίπατατιις ἢς. Ποητοίξ, ἐς ΕΔ} Ιορατ. Σιων 
λίσασῳ νὴ φιλοτησίας ρ ἔπινε, ΧῸΪταθατ οἵ ῬΒΠρρο ἐεῇ 
πτοτῖθι}5. ὃς 1ΠΠ1| ἀπ! εἴτα: ροςμ}α ργορίπαδας. Ιάοπ Ο 
ποιπέποται τῆς αὔδφυτίκαι ἡδονῆς τὸ χείρατος τεὶ τῆς πύλεως, 
ΡῬτορίπαγαγ Κ εἰρ. ργφίθηει νοι ρτατὶ ὃς ἀεἰςξξλεϊοηΐ, 5. 
[υτὸ Τ᾽ γεπτῖαϑ πὶ Εππασῃο, πης γοδὶς σοπηιοάσπάμι πὰ 
τί ἀοπάμπι ργορίπο Ἂς Πρόποσις, Γ 

Τρόπτον.α. τὸ, ΟΥΔΟ τΠΠ19ν ΑτὶοἸ ὩΣ 1Ὴμ(φόντόυμα:ν ἢ ἀδ ϑεοζρν 
Προπιτοῴσεω, ρτῖοτ νοηήο. ἔ μι 
Πρυπίπῆω,ρτοοϊἀο,ἤιπη ῥγοοϊ ιν πάς δυςωρδπωτος. ποτὶ 
Προπιτνώ,αςοἰάδης [πρὶ ἴςο. ᾿ Ἢ: 
Προπλέω ὦ. 4. ρταπαιῖρο Ῥγίου πδιίσουν οἱ ΠῚ ΠΕ  σλιῖο 

τοπὰ ἰοσιπὶ οδτίηςο, ΡΟ ᾿γ ῖλι5. ἐπογίελαν οἱ ὠροπλᾶν 
λέμζοι, 

Προπλόθο,κ, ὁ πρόπλες 5 ΡΥ ΔΙ ρ4Π5 » ΠΔι1ΐ5 1185 ΡΓΩΠΉΪ 
ἐλιιατίαγντ ἐχρουΐτηγ ἀριι Θε]. Π.10.ςα.2ς. νδὶ δ ἐ 
οἰτιιγιαεόπλοι γδες» ρταεσγίοτία: πδι 5, Παῖο5 ἘΧ ρίογαζοι 
τος Γρεοι!ατοτία αρια ΡΟΠ τσοὶ Τ μιιον 4.δς ΠΌογαῖνος 

Πρρπλιω, ΡΥ ΠΟ, ΡΥΙα5 [ΔἸ ΠΟ Ρτῖτ5 ΠΟ] πο. 
Προπνίγεον» τὸ ΓΟ ΡΠ ΘΟ ἢ 1 Π|118 Σππῖοτ ἘρΠΠΈ.17. [152 

πἶπιπὶ ἀἸοίτι ἃ Νιτγιμῖο, σα] 14α ἰαιατιουίςι οα᾽ ἀατι ἰπ αι 
ἱπτγάθαητ ὁ ἔγὶ ρ! ἀατῖο, πτΐηι!ς σα ἢ] ἀπ 4ιγ4πὶ ἱρς ανιγειξ 
ἄτιπι ἀπτοπι ἰρίο ἐγ ριἀατῖο γ ἀπποτῖαῖ Ψ ΙΓ. ; 

Πρόποσες, Ψ|άς ἴῃ Πρόποις. ξ 
ΠΙροποδιζω, μα, (σα, αν χα ΡΟ τοτ, ἱπστοάϊοτ, ροάατίπι ἱ 

δας ρεάοτεητί πιυωροξαίνω. ΗΊης ΤΙροποδεσμοὶς {τς ΠΑ τιπη 
Ματϊνεπιατῖςϊ οιι ν᾿ ἀφητιις ἀς ἤσπο αἰίαιιο νοἱ δϑ ρτὸ 
τία νἡ ωρουγυνῆναγγ εἰ δά (πε πιςητῖα γὸ ἑπόμμα ρτοσςάοτο 
Βέτε. 

Προποδιῶὼγ. Αἀμεν.Ρταίςηβοδητε ροάες ]4ς Πρό, : 
ΠΡροποιέο μα! ΡΤῚ 15 ἜΧΎΓΙΟΥ. Ὡροποιη ϑεὶ ΡΓαΣΡΑΓΑΤΙ 5. ΡΥ ΘΟΕ 
Πρρποιωῖ, ρτῖμ}5 σου ΟΓΟΠΡο. ἢ 
ΠΕΡ πολεμόω, μὶ ἡσω,γπε, ἐΚθΡΓΟΡΊΡηΟ, Αἐξίιπι. δηϊτιαροπο 

αὐ γράμματος, τορι ρπάτογοϑ Πτογα;, Ναζαη,ἴπ Οτατιωροπ 
χΤὸ εἦϑ᾽ ϑηρίων, ἀπ ετ 5 ἔογαβ ΡγΟριρ πδη39146πὶ 15] 461 

Προπολϑυω, [1] ΠΔ τὩρῦ πολ Ὁ- δριιά δι, Ἢ 

Προπολι(.,5. ὁ. Πθιιγθάπιις, ἃ πόλις, Τιροπόλιϑθ.,, Γᾶ 
Ἠογασῖπις, Δῆτο τοΠΊρι15 σᾶπ05 ΡγοάηςοΠ5 : ἃ πόλιθ. ὦ 
Ῥίοηγί ἡ Ὶ 

ΤΙρόπολις, «ως » ἡ, ρατϑ τὰ ντῖς ῖτῶ ἴῃ ΤΡ (Ὁ {πατὶπν φάει, 
ῬοΙ].ςηΐπι ἀϊίοτίπηθη ἕλοῖτ ἵπτον προάφεια( δ μτ 14) ἂς 
Δ6Ο ΠΟῺ τεὶ ἴξω πόλεως : οἷζ ἰτοπὶ Αἰ ΠΘΟΓΙ ΠῚ ἀρ ΓΟ, 
πολις, γα ποτ παατογῖα ὃς νἱςοία ἴῃ ΕΠ πάδπτεητῖβ ΟΡ οὶ 
ΔΡ65 1η{ΠἸτυπητιΡγορο 5 ΡΊτη. αι] αἷς Π]0, τα, σαρῖτ, 7." 
οΥαἢΠΤοτῖς ᾿απὶ πηατογῖα δά Ἰτῖς. ἤοτίθιι5 ποηάιιτη τάτπῃ 
[ξἀ ξλυιοτασι {πὰ ΠἸπηφατα πὶ 4114 οπηπο5 ἔγίροσγὶς ἃὰιξ 
αἄϊτιις οδ  τατιηταγν Φῳ 

Πρῤπολ(ῶν,«, δ χὴ να Πα ΠῚ ποτ, ἔα πηι 9 χογὶ ἔσιυι5. αάϊται15) δ" 
ΑΓ ΟΡ δΔη,νεφ σφαυ τὸν αϑορ, Πὸς ϑειῤῥων τοῖς ἡμετέροις “ρυπύλοισιγ, 
εἴτ, ϑεράσεσι, "οτ ἀπ ΡΙ το, ὁ τῷ θεᾷ πρρπολθ-. Π οὶ τὐἰ πὶ ἴογ, ᾿ 

Ρι4 Ηογοάος. πρύπολ θ᾽ ργορυϊὸ νἱάοτας οἵδε βαπιμ 5 ἀπατᾶν 
ΟἶΠΠα πογαπι ργωσοἀδο,(αμαῖες ἀρὰ Ματεία!, δητοαπηθι!οπ: 
ντ ἐμφίπολίθ:, ρει Ποατια αι που ἴθ 115 ταϊ πα τογ!5 ἱπερητα: 
ξετὲ Ἐπ ξατἢ. Πα 4. π. Ατῆοη. ΠΡ... αἹταϊ αφίπολον ἀϊεὶ. τω αἴοι 

γ, δέσποιναν ϑερράπαναν: πρό πολον Υ οζ ὁ. τέων προπορδυουο ἐμ ,ὶ, ρυασοὰ 
τοπὶ ἄτης ἀητοδι ποίη, ν δὶ τάπγεη σογγιρτὸ ᾿ς βία α 
ππορνδυουβυίω,. 

Πεῤπομει,τος, τὸ, ΡΟτΙΙ5 ΡΌΠιΙΣ ἐχ νἱπουᾶς πη 6 116 ἀοίριπιατονίτᾶ νυ] 
Υἱηὶ [Ἐχταγίος ιιατιιοῦον 115 πο Πἴς δά δογογαγ: ἄτι ἢς πι] 
τιιγα σύας οἴτεα σοξξαγαιη,, αι» τάσις (ΕΠ ο Θητὶ τεπΊΡΟΙ 
(Οἱ αθατιις 5 ἃ ργοροπιατῖθιις ποι πιιΐτατ, ἀϊιογία βαθεῖ, 

ςομ 

ἮΝ 

ἔπι ὴ 

ἐδ, 

ὙΠ; 

πὶ 



ΓΨ ᾿ 
ιάϊτα ἀρρο! [Ὧτὰ. ἴῃ δητθοατηἱὴς ( 41 νοος νεῖταγ ΑρυΪ οι) 
αξοτεσδητιτ. ΑΥ δ ἢ δ 115) Πρό πομιπτε, τουτου φυσὲὴ τὐξιενεχθέν- 

οἱ πταΐτα τγδαϊτ ἰπτοῦ αι: ὅτ μα: ο, τρόπο ρ(ρ τι ωρὴ τοῦ δ εἰευνε 
φήροτὸ καιϑὼς εἰὼϑει τὸ «ρρώτον, Ἐτ [Ὁ ψιιςητὶ ραρὶπα, αἴλεξις ὁ 

ρόπομα ὅλον αὐδῳτίϑυσι τοῖς διαχρίνειν διυωαμίοις. Εἤαις 

ἃ Ῥα Δα ϊα ἰπ Εςδτ το σαρ᾿τὶς 3:5." π|σεῖρτίο τὰ] ἴογντ ρτο- 
τὰ ἔροητε παίσαπτιιτ. α ἔτιττ, στο, γῆς ἐντερα πρέσφατα ἐφϑεὶ 
ὑπ᾿ οἵνε ἡ κονδῖτε καὶ ἑτερρυ ὠρυπόκατος, αὐ νείςαΣ σα! οι ἢ (ας 
τὰ. 564 δίρι ΟρΟπγατα νοΠ] ρτατὶς στατία, ἔγοηιιοητοῦ δῖθο- 

ἐγ οἰ ες σοπηροτατί οηΐς ρ γα τα ἰτιν}. Α ρια Ατμοης Ργορὶπα- 
ἢ. 4115» ΟἹδ πεύποσις 1) 1 τγα τ τι} τ Τητογρ ε8. 
αὐ γεμονία, ἩΠοτηλον. 
ἤν ργαπ πο. Πρρποριπὲὴ ἀἰςόθατιιτ ἱη (Οἱ ἐπηὶ- 
ἢΡῖ5 σοπηίτατιις ργασοάσης ὃς ρταια ταγρα Ομϊάϊο:ντ 

ηδαϊοιιςς ὃς ρταοϊαιπίτατογος Εοῖο, ΑἸΠ] ργο επιιτη 
ἰὸν πανύγυραν εχρο[ποτιιητ. ἐν 3 ταῖς τορρτομπαῖς ὁ ὅλως 

οἵων τς πομπιῶς Ὡρρηγριῦτο κήγυκες «Ῥα Ἔ πολιν, Ρ] ατατο υἷα 
τΥ δὶ Γἀρι15,} ρτοξε Ἐς ἀυτοι, ἃς οαγηΐπο ἴῃ ᾳοετάο- 
{πἰ5, Ροῦ ντδεπὶ ργσοπες ργαοὶρίεθαητ. ταὶ τροπομπας 

(ατοφυ ρων ἐν ταῖς ἐμ" ὀχημοίτων ἀἰμοιζ ἧς ὅῆπτα χιιύουσε,ἰ, ςε- 
ΔΕ ἰᾳτῖος ἴῃ γεβισι οὐαὶ νἱςὶ Πιτιιάϊπιῦιις Ῥγαπαῖτ- 

ἰς πὶ 1π σαἶδα ἐγαυίταϊτ, 
Ἰαγας Ν᾽ ἰά ΠῚ. 

πιΐθν ε δ κα ἡ, νι Ὡροπόμιπὶθ- τιμὴ γ πὶ Βοπο τὶς σγατία Α]1- 
ΡΣ ἱπγιι5» ὃς ἀσάιιοϊ πλὰ5. Ὡρρπόμπιθ- οτίδ πὶ ρτῸ Ὡρόπομπος ν- 
ἀτυππι ἰερίτιγ ἀριιά Τ᾽ δορῆν. Ἔρι{Ἐ. 1. μείφαῖνμον ἐὐα δ εχ εἰ καὶ 

πίϑ. ἡὶ φιλία γραιξ ἁσήρχεν Λζρϑτονον ργαϊ θατο οάηοςίρατ, 
δ δ ρτασιιῖιις ἐς ἀπ ξξοτν Οἷς. δητεαίηθι!ο Ναγτ, Πὶρα- 

τομπειξ, ἀπχ νἱα. Χοπορῖι. 
.Ροίεπι. ἀϊοίταΓ αιιτοιη τρόποις δὸς. ὃς ποθ ποὶς, ἴοι! Ὡρ ὁπ Θ., 
που ,ἱ. 111 ΡάΓ5. ΡΓΟ ἱπιᾷ ραιτο πιιιδοῖη ἘΡΙΡΓισφυρον οἵὶ ἃ ΠῚ 

τΡτο οάςηι. δπ 
ν»δητὸ ξιτίσατι, ργα᾿ἀς 4{{λτ] Οἱ. Χ ἜπορΉ, 
οἰδὸς ἡ Ρεοροητίϑ, μος εἴτ, τητος 1{Ππ|4 αιιοά δηῖς ροητ 

χίηιτι οἴτ, ΒΥ Ζαπτῖο δάϊαςσεη555 14. 
δ ὁμα!, τα ςοάο. γα οο,αητοςςήο, δΔοτεςῸ ΟΙο, ἀ'ρ)πορδομαὶ 

Ἷχῃ πρρῶϑεν ργῸ εοήςπι, Χοπορίν γιάς Πρόπολ 8, 
ἱλ; ϑδα,ργοςςάο. 
ταῦ εὐποσὶς εως η΄, ῬΓΟΡΙΠπατίο ϑεποσα,. ΤΟ Ἰοΐτιιτ ὑπὸ τῶ προπίνειν, εἴς, 
ἀϊα Ορ᾽ πατουαιιοά ποη ἢ ργαρυταπάο διρτε οἱ δεηάοοντ τα ἐϊ- 

[ξὰ εὐπὶ ἱπυϊτατίοης δὰ δι δεπάμτη ν εἴτις ργϑιιοσατίοπς 
τεγι Ροσι]ιπι τως ἀρ μαννενς διθοτῖς. Ατθαπ.}}. 

Οταοῖα ποτε ἰϑη θη, Εἶν δέ τις αὐτοῖς κὶ διαὶ τ το ροποσεως α- 
ἐς, Οἱ γρυῦ ϑεοὶ χευσέοις δοπείεοσ! δειδέχατ᾽ Φηϑΐλοις (πειὴρε ἀ- 

"4 Ησοπιεγιιπὶ 144... 4..} ἦτοι ἐδεξιοιμῦ το αν ροπίνοντες ἑαυ τοῖς τῶς 
ἰα]ς καὶ τις 3. δείδεκτ᾽ Αἰχιλλέα, αὐτὶ τῷ ἐδεξιτο,ἱ ἐπα (τ ροεπενεν 

τ τῇ δεξι διδοις τὸ ποτήρκον, Ιάετῃ ἢς (οτιῖτ [10.11.ςἰταης 1]- 
πὰ 1Π|1α (1. το. Πλησοίμῳ Θ᾿ 47 οἴνοιο δέποις δοἰ δειτ᾽ Αἰ χιλϑα: Πληρριῦ- 
5 προέπινεν διμίλοις αΤ' πρρσειγρρϑύσεως. 1] ἀέπηοιιε δἵτ τον τίρήν 
ορτιὸ Πρηἰσατα, τὸ ἑτέρῳ πρὸ ἑαυτοιῦ δδειῦαι πιεῖν» 4110 ἐκπίνειν 

εἷς Απασγοοης ἴσετο ταϊποπἰοη σὲ αἰίτοτ σοητγατϊόσῃε ἢ1ο- 
ὑγορίπαγο ν[αγραιῖτ, δ ντ ἴτα ἰΟ αι, Ργο ρταιθογς ἂἰτα- 

πὶ ργοιιοςαπάο. Ταίοιη. δοσγατοϑ οἱ πὶ σοηἰ σέζιις ἴῃ σατ- 
σοΓοΠὶ τγί σίητα ἴα|Ππ| τυ τα ποτιιπὶ νεποπιιπὶ ντ Πτίοςπϑ ςΡΙ δ. 

τνγο Πατιιπι ἤς ὁ Ροοιΐο οἴσοιτο ντ ἰά τείοπαγοτ » 40 ἐϑαΐτα 
τον οπς:Ργορί πο, παμίτοῃος ρα ΐςσῃγο Οὐϊτία, ἡ] ἴῃ οἢ 

γαῖ ἀοτογγίπιις. Οταςὶ σπϊπὶ πῃ σοπ 5 ΓΟ σὴν ΠΟπΊϊπᾶτον 
1 ροςσιἽιπι τγαϊτατὶ πιητ Ομ ἰάεπι Ατἰει ρας ΠΠ.10.οὅ 

ἢτπηατ,ν δι: Πρ καλεῖ δ υξονοιακλήδίω, ᾧ τρρπίνην « ϑέλφ. ΝΊἀς Τρ’ 
γω, τ ιοά Ιερίτιτ αριια Ηοπιετγᾶ, Πληστέυο (θ- σ᾽ ον οἱ δώχεν 

εὐφον, ὦ τ ἔπινεν, ραγ ὰπι ἤτπιιιπι δά τυξάιι πη (ἰςογοποπι: ἤΔηὶ 
οἷς Αὐἰίζαγομιις ας ἀϊπιπέϊιοπε . ντ ἔπινεν πρὸς τὸ οἱ τεξογα- 
:Οτατηπτατί οί τις περπίνειν εχ ροπῶτ, τὸ αἶα τῇ κρίματι τὸ ἐγ 
χαρίζεϑϑει αριιὰ ΡΙπάλτ. Απαστγεοη ἀϊχῖτ, Αλλα πρόπινε ῥαδι- 

τὸ ὦ φίλε μυφριὲ, ρτο τγαάε κἡ χαρίξι,ἜΧ θα, τ ἰη Πεϑπήνω ἀΐος 
τις ἀριἀ Τ᾽ ἐγεητίιπη ν αγρατί Ῥτορίματε. “ἢ 
»τίσαι ἀϊχῖς ΑΡ(γττιιβοκὺ προπότισμα » φιοά ΟΟΙαπλε}}4 (Δ11π|4- 
:γδζ (Δ Ἰπατιιπι. 
τισμὸς,ο,4.ρ ΟΊ ὈΊτῖο. 

τις, οὐδὸς ὁ. 41} ργωτηαρηίς εἴς Ρεάϊτθιις. ἘΠ ὃζ ποπῆξῃ ἢεῖα ἂ- 
Ῥτοείιμη ἐς ϑρμξογανηιιας ροάςς ΟςΠΊ!ΠΟΥΙΙΠῚ Ρτςοεαίτ. 1- 

[τ Διο πῚ Ὡρόποις, 4 [! ρΓΆΣΡΟ5.1τε πη ρόποϑες Ἰυ{τ|5 αι!» ΔΆ. 
ἴοῆς Αἱ σγρτὶ πρόποδες ὄρφις,πἸου τὶς ἱπιὰ ΡᾶΓΒ 7 ΟἸεοπιςά. 
καὶ σῶς λαγὸσι “Π ὀρών ἐντυγχ αὐδυΐυ νὴ τοῖς πρόποσι. δῖ ἃ ο- 

σῆζες πιοητίμπι ράγτοδ: (σορα ὶ Ἔχ οιιγγθηταβ κὶ τιρς : χα 
ὑγοοιγγοητία ἀἰχῖς Ίγρ. : 

ὡρ,νγεὶ πιρρωρῴτης. Ἰάοπη ἔεγπιὸ ον τροξενετῆς, Τιργοχε- 
»Ρατατίιις. 564 τατγξ ργοχεποῖὰ τἀπὶ ἀρροηιτιγ Δθ ἐπιρτο- 

»ιιὰτῃ ἃ νεπάϊτοτς» αταιις δὉ γτγάηιιο ραττς ςὄτγα πρητιι 1, 
»γευρότωροντ ἃζ ποις οἰτεπαἸτυταπτιὶπι ἴτατ ἃ ραττο νοπάϊτο- 
Ἰάεόσιις ὃς Πορπώλης αἀἰςίτιιτ : ἰ εἴς γοίτιτ ν οπάϊτοτις ἐπ{{|- 

τποπ γεγὸ απέξογειη μας νοχ σηίῇσατ, ντ μι πγᾶπο πῖοτο 
της αἀἶχὶς γὴὲτ γιατὶ ἤιπαιι5 Βιιάσπι5 ἐπ [115 ΟΟπυπτοπιραί- 

Ἔ ̓ 
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δὶς δζ πιοηοκὰ Ἰρρπώταρ [Ὀγίρτιπν. Τα] ι5 ΡΟΠαχ Οποπιᾶ- 
{εςὶ 11.7.0 αὶ τοῖς πη οράσκυσι Ὡροξενοῖν, ὡροτορῴτωρ, ντ ἡ σαι ὨΪ- 
Ὡάτοθιις ἃς Π{πιι5 : προπώλίω γοτὸ ΑὙἸ ΟΡ μαπος Ἰρίπιοι ἀϊχῖτ,κὺ 
προπωλοιώτα Ὀ] το: ν Πα [τις «δὺ μή ροωρῴτας, ἐδ ὃ συμ ἀλοις 
πιωρφσκοντας, συμωρῴτας, ἵ νεπαϊτὶ οἠἱς ἰοςῖοσ. Ρ]άτο [ἰδ τισι 
1. 1. Εγίυντνὴς εὐὸ δ καὶ κὶ ὁ τροπωλοῖν ὁ τιοειῶ ., τ αὐ ἐνδίκως πωλοιω - 
τος 25, ὁ μηδαμοῖς εἰξιο χρεω: ὑπόδικος δ᾽ ἔστω κ' ὶ πρροπωλωῖν κρϑείεῷ ὁ 
ἀποσδιδνθ-. 1. Ῥοτγὸ Παοίιον δι ργοχοπετα 41 πιά] αινέξοτὶ 
δὲ νοηάϊτου! πιαϊα; Πάς ας αι] ποη εἰν (ΟΠ ςπάο » ἴῃ 4ι0 1115 
ὩοΡοτίο ᾿π{ἘἸτοτῖα πιιηογς ξπηρ τιγιτὰπη νοτὸ οαϊξεϊοηξ Ρις- 
ζεῖ Ἰηπἰτοτ. υὰπι νοηάίτοτ. Τὴ αυο ἐχεμηρίο νἱάς5 γεπάϊτο- 
ΤΟ ΠῚ]. τὸν παλοιυῦτα Ρτορτὶὸ πιιέζοτοπὶ οἰς:Ἰ Ἐἰτογοαὶ νοτὸ, ἷ. 
πγοπωλοιεῦ τα ΠιάολυΠοτῖβ ἤπιος ἤροπίοτὶς 4 ἤπια Πς ᾿πδεῖ,ταπ- 
τιῖπι ρᾶγτος τοηζις εἴτι5 4 Διέζον ογοάξαι ἃ οπᾶῖο ἀϊςϊτιγο" 
1,διιξξοτ [ςσιάτιονν τ Ν]ριαμις γα ϊτ ἃ γα!ρὸ ποπιίπαγὶ, Ρία- 
τοηῖς ᾿νᾶς Ιοσιιπ) ἤς Βιιάαιις ἐχροίμτ, Οἱ ΐ 4υ!ρρΡὶδηγ(παμ1τ) 
νεηάίτ, ρομίοτ οἴτο δὲ τοργοπιον ργὸ οππριογοῖ να ἢ ἰς πο 
ἴπτο ροίἔοα αἢ1} οἂπὶ γοῖπ ν οα ἀἸ ἀεγῖτ » 1ὰ οἵδ πιαυςὶρῖο τγαάοτα 
ΠΟΘ ΠΟΥΙΣ , ΠΟ Π πηΐπι}5 1ΠΠς ργῖογ γεπάϊτον αμέϊξότηιις φυὰπι 
Ῥοίϊογῖοσ τοηράτιιγιδοά μας τι ἀοξὲς ἰδξξογ ἐχρεηάς. 

ΤΙρραγίωυνης, Ργ δος ροΣΡγομι5. ΗΠ Ομ. {124..γ, ἔτ᾽ ὀπίσω, δ τε προσ ἱωνὲς 
ὅι ς.᾿. εἰς τοὐωροῶδεν, 

ΤΠρρωροχαταίγδίμω, ΔΉττΟΥ ΠῚ οἸΠπ| ἴγ ΡΟ. Αρο!ΐοη.2. Αγροη. ἐϊ- 
πρεχε κύματι »,ἄξρο ὡροωροκφτω δέω κοίλης ἀλοὶ οἱ εἰς τοῦμιωροῶεν; 
αὔωϑεν κφιταφερομλρηιναῦς (ς"Πςςτ. 

Περωροκυλενόδὺ μὴν Θ- ,( ρΡ᾽εχ δὰ ρεάες ργοιο τισιν δ᾽ Ρυαροῆισ 
Βεπχεπατα σπιρμαἤτη ποτάτ, (οἸ]ςεῖ να] άς ΓρΡ]ἰεϊτοτ, νοὶ ἄτα 
δαἀπηοάϊιμη. 

Προτωρυμναςαριὰ ΑΙ (οἢν].1π γιὰ Τ μεθαϑ,1ρτου5»οτππϊ ποία 
αἴτει, παντελως, 

Πρρπηῆαίω, ἀητὸ ἰΔθογοργοςίἄο, οἷά επι ρτῖογ δος ρῖο. 
ΠΕροπῆορϑια, ΕἸ οἰ Οἢ. ἐν τοῖς ἀξοσιν γ᾽ λέξις φέρεται, 
Πρόπήωσις »"ως ὐ ργοίαρπο ΟἹςογοηί του ἀςητὶα Ρ] πη. Ὀἰοΐτατ να: 

τὸ Ὡρόπωσις ὑςέρας κ᾽ δαικτυχίε ἃ Ὀϊοίσοτ. δ τοι. σαρ, 90. ν Ὁ] πα: 
δκίξα!ϊς ργοοϊ ἀθητῖα ΡΊτη. Τάς Ὀτοίσοτ. 16.1.ςρ.ἰς ἸΝΑΡ τ ἢ4. 
ποιξσαν Ὡρὸς πνίγας ὑτερικαξ κὶ Ὡρυπῇώτ εἰς, 1. χὰ ντετὶ (βοσατίο- 
πες νυ] πατύπιαιις ρτοςϊἀεητίαπι, ΕΠ ὅς 16ρΗ 11}5.1.6.13.4.8ς 1.4. 
ς.38..} ὀφϑαλ μιῇ προπῆωσις,). οσιϊοτι πη ργοςϊἐδτια ΡΠ1π.11}.34. 
ςἂρ.ἴ8. πρόπ]ωσις διχέοιι Η Πης δάϊιηέξο ροηατιιγ» ροτῖιις 
ἄς οςιϊ ργοςἠεητῖα ᾿πτο!] Π ρἵτιιτ, 411} πιοτθιις οἰδ νι τππὲ- 
οἷς ργοσίάιις, Ὁ ἐγοποης δι ταρτατα σζογη θα ῬΑ. 15 Αἰ σῖπα- 
τὰ 9 Προ πωσίς ὅξι τρυπέτεια σὲ ῥαγοειδοιξ χιτων(θ- ἐν δια» ἀστως καὶ ῥή «ὶ 
ξιως ἢ κερα τοφ δοις γινομῆθν, ὅτις μικραὶ υὔο ἐ τι οὔσει, ὡς Ὡροσεοικάγαι μας 
κεφιλῆ, μηοκέφαλον καλεῖ ται. ὅ7π πλέον 3. αὐξηϑεῖσου αὐδᾳπλυσίως ῥα-- ΞΈ 

γἱις«φυλωμα. ὅηῃ πὰ εϊςτον ἢ ὡς ἑώρεκπί τῆ εἰν τὸ τὼ βλέφαρα, μῆλον, εἰ ἢ, 
πυλωϑείη πὔτο, 1 Θ- Ὡροστιγορϑύοτα! ΟΟΥΠοἰ 5 ΟςἸἤις στο ἴσχτο, 
ἸΝΘηπιπαπα ΠῚ απιτε πὶ ἴηροη5 [Ὡ Παπηπιλτῖο τάητο ἱπίρβετα ε-- 
τιιπηρῖτ, ντ οσι]ο5 ἤια (πὰς ργοροῖίατ : τρύπωσιν ἰά αοηΐαπε 
σου] ργοσϊάδητ, τσοὶ Δρρο! δητ. ϑου θοητι5 Πάτρας ἴα. Οο]- 
[ντῖο ὑἤτταςῖπο, δεῖς, ἴῃ ιῖτ, δέ δὰ ναἰζατη τιπιου ΠῚ, 4 16 ΠῈ9 
4ιια ἃ ἴοσο ἑπτογάμτῃ νι άοτιγ ργορεί]ογς οςαξιπι, «ρόπ]ωσιν 
νοσδηῖ, : 

Πίρόπλωτος. ργοσῖ ι)ς Ρ᾿Ὶπ. Αριιὰ ΤΊ ΘΟ ρΕ. Β τότ. "115.3.ςἀρ.6. Αἰναΐ- 
λόγον ΐ) τοῖς φροοιτή ὠτοῖς εἰ ρενέοῖς, Ἰεροηα. τροπ)ώτοις, ἵἁ.στοίῃς Ῥίο- 

οἴάιι5 5 {1105 δἰσοττιις ν οσαι ΡΙΙη. ργαοϊάαιι5 νετὸ νὰ γοστῖξ 
Οαπαναῖῖο διτίογε ἀἰοίτατε!ζειτι ΤΒεορἢ. οἰ σαι 10. σαρ.8. 
τα ἔρινα τὰ πυρᾷ τί πῆοντα ΔρΡΟ[[Ατιῖτον τ δά ποταιῖπλιι5 ἴῃ γογθῸ Οἷ - 

ἢ χαυϑοφηρεῖν, ἃς Οἴλωωϑος. . 
Προπιωϑάτομε,, ρτῖμς ̓ πτο ΠΠΙ σον» ργις δ! Δ] ονργα ςπεὶίςο, Αςοιίς 
Προπύϑομαιν γα οἱ ον ρτϑποίςο, 
Προπύλαιδν το ὃς 

Πρόπυλον,ροττϊςιιςγωρόϑυρον»ν ΕΠ ΡΤ τῖπν, ἱ. Ιοςτ5 1Π|παπτς ἴλης 
ἀητοῦ ἔοτο5 ἀΌπη5 ζ νἴδπι πγεά τες γε ἐξξιι5οῖ πη 4110 4} ἀοαιῖ- 
πιιπ εἶπ ἀοιπιι5 ἰα τπἰτατιπι ν οπογάησ, ρυλααιλ μι αἀπηϊτζοτῷ- 
τιγσοηΠϊεαητ: δι ἤοαας ἰπ νῖα Πα θλητ 5» ποαις ἴητγα Δ: 465.6- 
ταητ. αγεὶ ρόπυλον, ἴῃ ν οἰ τι] ο91π Ερίρτιροπύλαια τ ἀκροπόλεως» 
ἁτεὶς νεἰπισυα, Ρ]Ιπτ. ἴῃ Ῥοτῖς!ς. δὲς αἰ Πςαῖ οτίαπι ἱπρτοῖαπα τξ- 
Ῥ ΙΓ Ὡρόπυλα τῷ ἱερζ, το πιρ 1 ν εἰτι δα τπ), Ηεγοάος. : 

Περιπωγώνιον,κ, τὸ [ἀρ οὐρτίπια τ αιμυύς αξ, ὑποῤῥῥιώον; ῬΟΪαχ, 
γιάε Μύςξαξ. 

Πρυσσώληξ, ΡΓΟΡΟΪ ἃ Οἷς. παλιϊιοίπηλ θ., αἰα ρῴτης. Ὁ] τος τϊποτῖ 5 
ἐπιρτα5. Ρ]ατῖ5 ροίξςα νοπάϊτ, ΕΗ Περι ὥλης., ργοχεηςῖα, Ὑ14ς 
Περωράτωρ 

τίρεστωνα ταὶ ἐαυιτά ἴτοπι ργθπρτα. Η οἰν οἰ, 
Περρέο,ρτοῆιιο. Ηςίτο ἀ. ποταρδϑ εἶχα ὁ προρεὔντῶν «ρορέον τι, ρσοθαξε 

τ. Ἡοπῖδτ, : 
Πρόρινίθονκ δ Ἰητοτοιις,α 4 εξ ῖπέ. Η εἰ οὗ πρόρατον, τὸ μωταξιὶ ΤἾ σαιρι, 

κιῖν "ὦ “ἢ δέρυᾳτος. 

Προῤῥαίνω, ρτοἵρεν ρο, Τας!ξ, 
τιρρῤῥ νϑεὶς ,ρτῖας αὐρογ ἢ ογργούροτίας Τοῖς. Ἶ 
Προῤῥ-ντιζα αἰρογροϊπίρεγρο, τὸ φροσραίνω ἰΠτοῦρτ. ΑὙἸοΡΕ, 

Περῤῥηϑεὶς, »γαταϊξζιιςοαιτὸ ἀϊέζῃ5. "ἡ π τ 
Πρέῤῥησεςγεως »ἷ, ται Ἰξξῖο; νατὶςη τη» ἀεπιιπείατῖος οτάςυιπος 

ἜθΘπι: Ζ; 
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φυσοςρτιπι Γυοϊδη, αὶ ϑυσ. ϑέμϑροι ὃ βωμμοιὲ κὶ προῤῥήσεις νὁ αὐδεβ- 
δωτήρια προσάγουσι τας ϑυσίας : ΥὈΪ Ῥτο Ἰοοο ἴῃ υο τεάάϊτιτ ο- 
τασεΐιτη σα τα Γ. ἶ 

τιροῤῥντέον αὖδα τούτων » ἂς 115 ῬτΟσς ΠΣ πὶ [λεϊεπάϊιτι εἰ, Ρίατο ἀς 

[ερίθι, ἱ κι ἡ σον 
προῤῥητεκοὶ Ἰα οτρήτ ΗἸΡροογατος ἔιος ρυαάϊξτοηιπα ᾿ἰθτοβ.Υ - 

ἀς Οαϊςο.η Οοπιπιδηζ. 
τερξξῥντος ἱ. τροειρηυβύ(θ. ΘΟ Ρ μος]. 1π ΤΆτδο. 
Πρῤῤῥιζον, ταάϊοῖτιιδ Ὡρο ϑέλυμγον. ᾿ ᾿ 
πιρῤῤῥιζίθ-, ὁ κ᾽ ἡγοῖιπι ταις θιι5)γᾶ 41 οἶτι!5. φοθῤῥιζίθ- ὀκραφϑ είς 5 50- 

ΡΠοοΐ. αὐτὶ πῷ παντάπασι. 
τιρὺς, Θεπίτοϊπέξα. νὶπι ἰαΐσος ἐαπάοπι ἡτᾶπὶ Ροτν Πιτγδητ 85 ἀπτ 

οδίδογαηγίσντ, ωρὸς τὰ διὸ ς,14 εζορεῖ Τοιίοιπι. ρὸς σῷ δὲος ἱκετϑω 
ὑμᾶς, Κὲ [οι τρὸς δεὸς φράσον» Ατι τόρ. Χεπορἢ. ῃ ΟΕ ζοπο- 

πιῖς. Πρὸς ϑειῦν. τί Ὡρώτον δυδείσκειν ἔρχε αὐτί ; Οἱςετο » Οὐ] 4 
Ἰρίταν ργοι ἐοῦσι ἱπιπιοτταἤ ει Ῥεϊπυὰπι ἐπὶ ἀθςεῦς 4ι156- 
(9: ὡρὸς ϑεύν, τσ ο Ρὲγ ἄςος, Πεμδ ο Ήη. ὠρὸς “ἶδ ϑεών, Αταζο- 
{ξορ εν] ὄχι τοῦ ὅρκου χεῖται). Ῥοπιτίιγηιις εἰεσδητοῦ ρὸς οἵ Οε- 

πίτίαο ἴητοτ ἱρήια ὅζοαίμπι ἱπίογτᾳ ἀϊέξίουε. Εἰτιρι4, Ναὶ ποὺς 
σὲ τῆς σῆς δεξιαξ δυωλένε, Ιτοτῇ ὦ πρὸς σὲ γονάτων, μηδαϊμώς μ᾽ εἶἴξερ- 
γίσα, )οά ὡς Ματο ἴῃ Λξποὶά. ἱπαίτατιιτ» Ροτ ἐρὸ Πὰς ἰαςιιγγ- 
τιᾶ5 ἀοχιγάπιηιςτιάπιτο, Πρὸς αντὴ τῇ ἀπο, Ἠοιπογι Οὐ, 
ξ, πρὸς γδ διὸς εἶσιν ὥπεντες Ξέγοιτε πω χοί τε ὰ [ου!ς, 14 οἴτ, 1η 1ο- 
αἱϑ τατεῖα αἴας ργῶάϊοϑορμοοΐ. ἐπαήνε τέξεται τρὸς γριιῦ ἐμ, 
ἃ πη ψιυΐάεπη, Ια οἵξ, ὅσον ὠπ᾽ ἐμοῦ, ΘΑ  ἐπας ἴῃ τ ΑΡοτί ἔπι. δια- 
γις ἀμῖνα ὡρὸς πῷ ποίϑοις, Πρὸς οἰῆειιιπι ἀεποταῖοντ ρος ἡμδδ' 
δαὶ, οἔΠ εἰ} ποίετὶ εἴξ » ποδὶς ἀδσοτιπι οἰδ, ποίττιπὶ εἴς» ποίττα 
τηζογοι]}Ὅοτατος ἴῃ Ρ]δταῖςο 7 Οὐ πρὸς ὑμδύ ὅ8:.. ποι εἰς νοῖτα 
ἀϊρηϊτατίς αταιις οἔἴβοιΊ. ὁ πρὸς τῆς η' μετέρας δόξης τάδε, τὸ νοἰξγα 
βίουῖα ἐπάῖρηα Τλιιογἀ ϑορμοοῖες , Οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοί ϑροεῖν 
ἑπωδῶς πρὸς τομιῶντι πόσατιγο ἢ ΠΟΠιιΟηΣτ πηρά!ςο ἀοῶο. Πρὸς 
σοἦπου ὅδ μοι,σομιιεπὶτ παραὶ, σου ξητᾶηςιις εἴξ, ῬΙάτο ἴπ ΡΠμα:- 
ἄτο, τὸν ομιὦ ἕρωτα ΤἿν καλων τρὸς πρόπου ἐκλέγεται ὕχας"Θ-, 41 {6 11ς 
εχ ἤπϊς πιοτῖθιις ἀεί σις. Ν1ὰς Τρύπος. Πρὸς: αὐδῥὸς ἐδὲν ὑγεύς 
ἧς" ἀργασυῆθα, Χοπορἢ ἄτοπα λέγεις ἡ ἀδευμωώς πρὸς σοῦ, δοίιγάα 

ἀἰοίσνπος ρῖὸ τα ἀϊρηίτατς ἀἰτ ργο ἴα οξῆςϊο. «ρος τῷ χαϑύ- 

κογτός ὅθι, οἴἘ ΟΥΗςἸ7.Βι14.1η ἘΡΠΝΟρτῖοσ. ὀ πρός ἀσποτατι ἵτοση 
οἱ ἰποπΊνντ φρὸς αὐ δρώνγαρος γιυυαμκιῶν. 14 εἴτ, αὖ ἀρηδτῖς ὅζ οο - 

σπατιϑ!Οογατ. Ραιι(Δη, ὄντες νηᾺ εἴ δια] τοὶ τορὰς μητρὸς γςοσηδτίοης 
ἽΝεϊ άπ μος ε,ὰ Ν οΙ14 ραπας πιατοτηῖπι ἀπσεητες, ρος μὴ- 
πρὸς γόϑος,πᾶτιις ΠΟ ἢ Θχ ἰπ τα πιάττο, ΡΙΙτάτο ἢ. 1η Ὑ οι. ἐλό- 
ϑερφς τρὸς πατρο τοἱά εἴτ, ράτγου ὡρὸς πατρὸς θεῖ... ῬΑΓΓΙ15. Ὡρὺς 
αἵματος, σος πατι 5» ΟΟὨ Πρ Παιὶς. οἱ Ὡρὸς «Ἵματο,ἱᾷ εἰρτορίμ. 
4υ], οἱ συγγγνᾶς, ϑορ μος] ο5,αἸχεωοιμι εν πρὸς ὥμαπος , 14 οἴϊ, «ὅδ 
Κπὸ τοῦ γγϑας, το 5 σεητ1}65 δς οοηίλησιίηεοβ. Πρὸς Ἰητετ- 
ἀιιπι ροπίτι ρτο οο πιο [ἀεὶ πὸ ἀϊοιπηις πο ά Ροττίποῖ 44, 
Οὐιαπτιιπ ἤροῦας ἀντ ἀριιὰ συ ποι! Π1,π οὺς Θεοῦ αὐ πρὸς αἰϑρω- 
«σῶν αὐαωήτι-. Τἄ στη νας Γιατιπῖς ἴῃ Ργπροῦτ. Ἀ, ὃς Α. ΡΙδιτιι5) 
ἃ πιοσῦο ναἱτ,Οἰσοτ.διιπιιῖς δα ΐπὶ Παρ ιτἸοσὲ ἱπηραγατὶ, οἰ ΠῚ ἃ 
παῖ Ἰτῖ σις.» τισι ἃ ρεςιιηῖλ. Ομ οὐ ὃς ρεγ Ῥὲτγ ἀἸοΐτατ. [1189 
Ουἴοεινπι ἀεῖπάς τοιηριι5 ἔοτα ν᾽ ἀςθαταγ το! ]αιιπν αἴτατὶς 
ταπΊρι!55 ξι Πέταιις Ῥεῖ Ῥαξπιιπν Βοῖῆεπι. τρὸς ἐκείνων ἔξ) ἐν ὀλίγῳ 
γαμμοχίαν, το 1}}}ς εἰ{ς ἴῃ ἀγέϊο ριιρηδπη μια ]ςιη. ΤΊ ον ἀϊά, 
1ὰ «(ἢ . ἩΠ|ς ἀρῖαπι, Φρὸς ἠδικηκότων μ(ρόλλον δὲ, (0 ΠΥ ΠῚ 0 {1|}5 οἵδ 
1υ5 φυὶ Ἰηϊαγίαπι βες το, τάς ηγ. Ὑ Μλιογ 414. Ὡρὸς δ᾽ ἐχόντων τὸν 
νόμον τίϑως, ἡ σοπιηχοάτιπν ἀϊαϊτατη ᾿Θρόπι ροηὶς, Εαγὶρι 4. Ὀ1- 
αἴτιις ᾿άεπη αἰ απο Ροτ οὐρα χοίραν, ὃς ἕνεκαι, δ, διαὶ, οιπὶ 6 - 
πῖτι αν Ασσι,  ΠπΠεῤεοτίαπι οἰπὶ Οςηΐτ. ργο αὐδρὶ ἃ νοὶ αὐ, 
ϑορ ποεῖ. ἐϑυλιω ϑίω ςύμᾳ Ὥρος τῆς ὃ τῆς γιωλ ῦκος, ἴα οἴξ, ἤχαι ὁ- 

Ὑπο Πἶταῖς πυποτοποηι αὖ μας πΊΠ] ογο, 14 εἰ 9. τππισγο πεῖς αὉ 
δὰ οἰ πιο Πἔτιι5. ωρὸς τοῦ δήμου γεγονέναι δοκούῦστε, η1185 ἃ ΡΟρα]Ὸ 
τα(ειιέχα νἱάστατ : Πς [τἀριι5 ἀριν ῬΙΆγα το. ἴῃ Γγοιγρο. 
ΤΠ οροναριά να] ἐγρα. Ἠοπιοτ. αι. «α΄, ε(οἰρτυρφι ἔτ᾽ ων ΤΙρός τέ ϑεων 
μαωκοαίρων,ρὸς τε ϑν» 9} αὐθρώκσων 5.14 οἴϊν ρος «ὧν ϑεοις, γτ οχρο- 
πἰτ Τητογρτγος. ωρὸς ἐμοῦ γγυοῦ, δά μῖε πΊ1 1 πιοπῖοπι» ΕμγρΙ ἀ. 
πγρὺς βασιληίθ-. ἐόντος λόγου 7. [1015 ἀρ γερεπὶ δχῖ ππιατῖο- 

πῖς Ἔχι[ξοητες. Ἡθγοάοτιιθ. Πρθέρτο δά ἴθι νογίιβ, Πρὸς 
γυκτὸς, ἡ ποέξοπιν ἴοι! ποέξεπι νον ας. 14 οἴδ, οσσαἤιπι ν ογ ἢ 5. 
Ἠεποάιις ἰῃ ΤἈεοσοη. 7075: τ᾽ αἱ ναίουσι φρ'ίω κλυτοῦ ὠκεανοῖο, 
Ἐχατιῖ πρὸς γυκτὸς . ἦν ἐασεράδες, Ὡρὸς ζεφύροιο, δὰ ΖΟΡ ΥΤιΠΊ, 
Το πΥ ἤιις ἀς ται ογδῖϑεν ΟῚ {διά τιγ μέρθ-. 1ὰ εἴς, ρος τίυὐ 
δύσιν, πρὸς βορέω ανέμου, αὐ Βοτοᾶπι νοητιπι » ΗἩεγοάοτιιβ.ν ϑὶ 
(δαιάϊτιγ. Αςοιίατ σσνοζω),ν εἰ χα Ππλῖ]ο: ς Ἡοπιογι ἀν. 
ν» πρὸς αἤκτου τῇ ς δυρόπης φαίνεται 5 Διὶ ϑδερτεπίϊοηξ Εμγορε σοη- 
ἢλι, Ηεγοάοειιο πρὸς εζύης, ΓΙ γΑπ νοῦς, Πρὸς αὐτὶ πὸ ὑ- 
πῆδιντ ὠρὸς τινὸς ἐξ), ΑἸ ϊοαὶ Ππυἀέτς ὃς ξαιότγα, ὅς εἰπι τιιογὶ αά τα 
τατέχιις, Ιάςπι ἢτ ἴῃ Ῥταροῆπιίοπε Α ἀριιά [ατῖποϑ 5 ηιΐαῦ 
ἰϊχιο βλσοτο, ζαγονν οἱ εἴϊε ἀϊσιιητ, ργο αάϊιπατο, ὃς ἀςἔεπάς- 
τὸ Αἰ Ἰ ιιο ΠῚ 5.6] σαιιαπη Αἰ Πσιιῖι15 ἀςςπΠοπέγησις σου πια- 
τοι ΟἸςογιϑίαθατ ἃ πιοπάαοϊο σοπτγα νογιπὶ. ὥρος "ἡ μὴ ἔσεῶτι ἃ, 
ποδὶς ξατατιιπη, Τ᾽ μον 414.14 αἴξ, βοηϑήσειν ἡμανιΟτεροτ, Οὕτω 

κ᾽ πολλοὶ τῆ πἴξωθεν πρὸς ἡμδῆμδ, λυ ὁ φησ [ε58 πο τ γαγιι πὶ ΡαγεΙ πὶ, 
δὸς μλὰ ἂν τούτοις δυρέσνοϑ ταν ἴῃ ἐλ ᾳι!ο ργοὸ ποϑὶβ ἑαςίασ ἰημῷς 

ΠΡ 
τἰτατ. Ν λζαηζεη ἴθ Οὐταῖ. τρὸς ἐμ ὄντα, ργο ποδῖς ἔδοῖν 
ὙΠ ογ ἀϊά πρὸς ἡμέων ὅδ, Ῥτο ποὺὶ5 εἴ  ἐγοάοτ. πρὸς 
γεῶνεκίϊατε ἃ πολ ὶς. πρὸς ἐμοῦ λέγεις ργο πῖς ἰοσιιογῖ, [κὰν 
εἴπιίῃ ππσυιῖτι ςοπηπιοάιϊιπγτρὸς τῆς ἢ φροίσον, ᾿Ὁ11115 ποτὶ 
4ιᾶγ. τρὸς “Ἶ" πολεμίων μᾶλλον δε], τηαρὶβ ργο Βοίειθι α 
δ πολεμίων ἐξζσοι τυγχαύει, ΒΟ ΊΡις Ρτοχάμηα οἱϊ, τοι 
Ὅτο 8. αρὸς “Ἷ" πολεμίων μᾶϑλον γομίξει . Ῥτὸ ποξειδιις πα 
ΔΙ τγατατ, Τ ΠμοΥ ἀἸά ποὺς ἐμοῦ ὅδε, ἃ της εἴ, πιο ἴζατ.56 
ἴῃ ΟΕ αἱρ.πρής σου γδ,ἐδι ἐμοῦ φράσω, Ἰὰ εἴν, ὑπ σου,ὰ τε, 
ἰάὰ οἴζιρτο τς. πρὸς ϑύμού,ρτο ἀπὶπιὶ (επτεητῖα, Θαζὰ ἀξ 
Ασγίδηις ΠἰΌτῸ ς. Καὶ ταύτει παῦτει κυ σὸς ϑυμοό ἐγίγνετο ἀκουεῖ 
τιιπῈ ἃς {πσιπάτιπν οτας αἀΐτο. Πρὸς δύκης ςἕγης» ἴᾷ εἴξ 
ϑορῃοοὶ. σοὺς “ἦδ ἕνδεκα βασιλέων βασιλδύει,ν ηὰ οὐ νπά 
τορίδιις γερ πα ἤεγοάοτ. Πθὺὸς ϑεών, ςοταπῚ ἀ11ς5 , ΗῸ 
εἰγαϑού, ἰάοπι ηιιοά ἐω᾽ ἐγαϑώ, (Αἰπδγίτεν. στρὸς ἀγεϑοῦ γί 
εἰς Ατἰοτι ἄς ππιπάονρτο ἔς Ἰοῖτετ εοπῖγα, ὑτοίρογὰ 
ἢς Θαἴεπ, Πρὸς κακοῦ ὃν ργο ἱησοπησηοίο ἀϊχῖξ. νἱ α 
γίνεται,ποςοῖ, πρὸς τρόπου 9 6Χ πο Ίθι15 οἰ Ππ4116 5 ες 
4ιιοά σοπιιοπίτ ἀυζ σοηΐςητάπειιπι εἰξ. Ἐτ μας σππὶ Ο 
το. Προ Πατίτο {πι)έϊᾳ ροπίτιτ ρτο ᾿ιχτὰ, ργορὰ 
ντ Πρὸς τοῖς ποσί. πσρὸς τοῖς εἰωϑόσι τρόποις, Πιχτα Ποπίμπεται 
(ἀετυάϊπειη, Τ μον 414. Πρὸς τῇ γῆγρτορα τογγάπη Τὶ 
μὐοτ.Π1..4.ς4ρ.7.δοῳ ἃς 1δ᾽4. ποὺς τῇ γηοϊηττα τογγαΐη δῖ ΠῚ 
ϑοπά, αὔρα. προς τοῖς πολεμίοις σειν, γἱςϊηἱ ΠΟΙ θιι5 ἔπεγαπῖ 
Εἰἴπ, σλυσίον οἶα πολεμίων, ΑτἸτοτ. 46 πηιιπ4ο. αὐρὲς ταῖς αὐαούσει 
ἡλία εἰσρέων ὃ ὠκεανὸς ἰὰ εἰἢ,4 0 οττιι 5015 ἐπ οὐοιη τοῦτα 
ἄλλης Οσεδηιις» ὅς ΡΏΠ]Π0 ἀξ πλιπάο . ἐδ πρὸς τῇ αὐϑέρα. 
τπογοπὶ οἵΐο, ΤΠςορ τ. μέ ΠΠοτ.}}.3.ς4Ρ. 18,4ς εἄςτα, 
φιλεῖ ζιω, ΑἸῖο Ἰπηῖχιιβ νἱππογα σοι πδι τα [τ υῖπ15 ἀἀΠηΐη 
«πρὸς τῷ ἱερῴ, [εοιι5 ἔλπιιπη, Ρ᾽ πτάγοιι ᾿η ΤῊς ςο. Ὡρὸς ἱερὸ 
ἐρχειᾶει, ἴῃ [λοτῖς 4ι δυ[άλπη (αἴτατε 7 Τάςαι ἴῃ Γνσιιγσον 
ἱεροῖς θυσίαι γέγνονται. ΤΙρὸς ἱεροῖς ζώντει κακώς λέγειν ὀκώλυσε, 
ἀπ (λοτὶς ἰπ ἰοςῖς πε Ηὶ πλα!εἀτξξῖς γοταῖτ, ΡΊαταγς 
Ἰοπιασρὸς ϑυσίαις δικτείζει οἶτολ λοι! ςὶᾳ νετίατιτ. 6 πὶ ΠΝ 
τη. Πρὸς ταῖς ὠγχοίλαις παιδία κουϊξουσα), Ριιοτο5 ἴῃ ὙΠ πἰ5} 
τες, ΡΙ τά ἢ. ἢπ Κοαπιΐο. Πρὸς αἰμφοτέροις ἴσον γγυεδϑαι!) 
4{ς εἵϊε ἀ᾽αιια! ος»[4οπὶἰπΊΝ πιά, πέντε πρὸς τοῖς οἴξηκοντα β 
καὶς ὄτη,ν Ὁ] ὃζ (ἐχαροΠιπιιπη στατῖ5 ἤπια; Δηπίιπη ἀρ ίοΪ 
ἄστη ἴῃ ΤΒοπη δ. Πρὸς,ν χες 4, ται. ἰη ΑΡΟοΑΙ γΡῇ 
Καὶ πϑξιεζωσ μῆψον πρὸς τοῖς μοις-οἷς ζώνϊω χευσίκῷ. ὃς ΡΓγαοὶ 

πΊΔΠ1Π11}}15 τα πτις Ζοπα δυγοα. (τΐπ δί οπὶῃος οἀῆι τ 
τα ποη φατεῖ,γε Πρὸς τούτῳ εἰμὶ, επηοΠΗ. ἔστιῖο μὰ ΐ 
εἢς, πιπὶ ἀςάϊειις»ν εἰ οσςιρατζιι5 ὅς Ἰητοητιϑ: πος τηςάϊτ 
ρο. Ἡογαχίιιϑ 5- δ τοτιῖς ἴῃ ἢος ἤιπη. ΑἸ] 9 - δέ τοῖα 
δῖγαθο [ἴδτο ς. Πρὸς ϑηοῖς μείξοσι κὶ αὐαγχαιοτέροις ὄντες, 
ῬΠαάτο, Πρὸς τιβειρηυάνῳ λόγῳ ἐῶ ὁ σωπράτης, Πρὸς ποῖς 
γένομαι, Γλοποἴ ἢν αςο γεθιι5 ὃς ᾿π οι τα πρὲς τοῖς φυτοῖς 
τίς νασας. ΧΟΠΟΡῆ. Πρόδετοῖς ἔργρις αἴχολοι 5 ἴς Ὀρογιη πὶ 
ἐχογοοητες, Ασλίτοτ. δ. 5. ΡΟ] ἰτισαρ. Καρὸς τοῖς ἐργρις δ 
τὶ τς Ἰητοπ ἀογο, Γ4ςπὶ 1Ρ 14. 51ς Πρὸς αὐτῷ ἐξ ρτο [εσιπὶ 
ἀἰτατί, Ρ]τιτα πολέων χρόνον ἀῶ πρὸς αὐτῇ σιωπῇ ιαϑήμΘῊΣ 
πιεάϊταρατιιγ. Ὁ οἴταιν ὃς ρογ Αςοιᾶτ. Πρὸς εἐαυτῳ τεὶ στὸ 
πριΐτα νο[ταῃς ἀπὶ πιο ας η ὙΠοτηΠ. ΤΙ οὺς φυτῷ, γᾶ, 
ἱρίου Τ μιιογά. πρὸς ργὸ ὄδη. ϑορ βοΐ. ἴῃ Αἰδος. ἔξαψα 
δ᾽ ὠρὸς αῤγείων «ρατὠ, Ἰὰ εἴ, ὅγ) τῶ ςρατῳ, Ἰητίηχ ι ἐπ δι ἢ 

εἴτιιηι γα σου} »ἷ. εἰς τὸν φρατον, Τά οττὶ ἰδ᾽ ἀφ , ἢ τὴ ὠξθὶ 
δωσιν αἰ χμαιστὶς χέρα; αὐἀποτ[ι5 Ἀτγ ας ἀτπιαίτι Πα ΠΕΠῚ 
Τοῤς,ἰά εἴτι αά. Οὐ πρὸς ἰατροί συφού ϑροεϊν ἐπιῳ δες ιωρὸς το 
μάτι. ποη εξ πγεάτοὶ ἀοέεὶ ντὶ σατπι πῖ διι5 ἴῃ ἐὸν ἷςα 
{τ ]ρε! τα πὶ ροίοϊ τ, ορ μος, πρὸς τι κλέμεισιτι γροί ψας 
φρρφγράψας τῷ ὅζς. ΚῈ [ςμὲπ. Πρ ὑὶ τέρῳ τινὶ πίω γνωμίω ἔν 
εἴν] τὰ5 το5 ἀριαητονεῖ ντ Οἱ σοτιν οΓ 5 ντᾶτ, σαρῖτα ΠΣ ἢ τρμὰ 
Πρὸς οτίατη δοςο ΠΟ ποπὶ ΠροΪ σας ρτῸ ῥγατεγ, Πιρτὰ, ν τ ὑὐωνὶ 
ἀρὰ ΤἼθορ ἄς Ηἰτοτ. Ρίδητ. Πἰδτ.9.ςᾶρ.18. ωρὸς τῇ φύσει, {π| 
ϑος,ν Γγὰ πατηγαπι οτίδιη σοπίμιετιιἀο. ρος τούτοις, ἱ4 οἰ δὰ ἢ 
Πρὸς 3 τούτοις, ϑες. Ργατογεὰ γογὸ, ΡΙατατοϊηΤ γοιγρο, Προ ω 
τοῖσι, ἔ, εἰρνυῆντοις.14 οἴξ,ργαζογοανρτατοτ ἀϊξξα. κα ἔτι ωϑϑς τεῦνν 
ΠοιηΟΠΕ. ΤΙρὸς 532 τούτοις 9 Δάμας Ατἰ ΟΡ. ἦπ ΡΊατ. κὸ πε 
τούτοις πεν, ἰτόπηηιις ἀἰχὶτ. Ποῤεοτῖαπι οτπὶ ατινεῖ Ἁ 
ἴατ.ἱὰ εἴτ, ἀριιά Τά ϊςεϑοντ Γιατὶ πὲ δα (ΡΒ ΓῈ Πα. Τλεπιοίεπεη,, 
Νεαίρ,γραίφεται  φοάςωρ Στέφανον τουτονὶ τυρὸς «δ ϑτομοόϑέτας. 14 
κατηγζύησεν αὐτίωδ πρὸς τιῇ Ἰπολερ(φόρχῳ 7 ἱροπίοτιδι5 οδίτραυ [ 

[ροηῃίοτγος ἂν δὰ Ἔχορὶς ἀριά ΡΟ] εὐπαγομυπι πιὰ Ἐγάτιπη, ἡ 
ΤΙρὸς σιιπὶ Ασςιατ. ΠΟ τοτ νἀγὶ} ν᾿ ]5 εἴτηροηϊτγαις Ρτὸ ἃ 
δριιὰ οι ἐγραςοῖγοα, Γι. Δ ητενν ἐσ ἤι5. εἰς» ἴῃ ςΠῚ τποτιῖ διά Ι 
ποτα ργορτιὸ τατηοπ ποτα αὐ γαπῇ δηίχηλταπι Πρηϊβοᾶτ, ἢ 
Πιρῤς τὸν ϑεὸν εἰ φικόμεϑεε, ΤΊ ΠΠΟΡ]ι. 44 Τουτὶ Δοςο Ππηὰ5, ΠῸ 
οἰκίαν βαδίζει, ὈΙ ατατοῖπ ΡΟ Το. Δἀ ας ναάδτ: ΕἸ οπιεγ ΟΠ: 
ὄλυϑ᾽ ἐμοὶ πρὸς δὼ καταγν δηΐτ ἴῃ πος τηρᾶ5. Ἐς Οὐ 1.6, ἀπί 
φρὸς μαπρὸν ὄλυμπον. ΑὙἸΈΟΡἢ ἴη ΡΙ το » τεὸς τὸ τέμβριθ- διδυτ 
ϑεοῦ, ἴῃ ἀρ! αδτιιπι εἶ νοπίιπας. Πρὸς φύς βαδίζειν, ῬΙτάτος 
Τιγοιτρ οἰ πιῆ ργφιῖο ἴσο. Ρίατ πη Ἐρ οὐκ ὄςι τούτων πεὶες, 
πολλοὶ; κριτοιγελατ τέρα εἰκέσμια τοι, ἐσ) αὖ τος «ἂν ὄνφυεῖς θάνε ἐ 
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ΠΡ 
ἐν ουσταφικώτερρ, Ἰὰ ονπα 1α οπῖπα ἔμπης αιῖς ἀιξξλ δά ρο- 
ΠΙΔΡΊΝ τἹά οι] νἸἀφάπτιγ 5 ἤρατο ἡ: ἀρι ἰηρεηΐο 

δηταπ» πη οἷς αι γα Ὀ1}18 ὃς “Ππῖπα, Πρϑευύμᾶς εἰπεῖν.» αριιὰ 
ἀ] τογο, οπιο ἤν. Πρὸς ὑμῶς φράσω, νοἰδὶ5 ἀϊσαπι, Γἀοτη, 

δε γόϑεσιν λέγειν, Ψ1ας Ὑ πόϑεσις, ΤΙ ρὸς πας ἐχθρας δηπεικιὶς, Ὀ]ιι- 

ἢ ϑοίοις. Πρὸς ἀφρρδεσια οἴρες ον, Ν Ξῃς! τὶ οχοἰταης: ἢς 
ργεῖος Ὀϊοίσοτν. 1{.}.ςαρ.91. Πρὸς τοὸ ψηφίσματα τρ’σεῦ 

ἀ(ογῖθο εἰσοτοτὶς » Κι πίη. Πρός τεϊατιιτι αὐ τοτη- 

ἴα τούετα σαίινε ΤἼςορ γα. ἦς (αιηῆς ρίαητατ, ΠΡ τὸ 4. 
14, Τὸ βλαφϑὲν ωεὸς τίμὴ γϑύνησιν  ἴγονον, ἴὰ εἴτι χιιοά [α: Πμπ} 

ΠΝ φοπογατίοπὶδ ΡεΪποίρίλπι : οἶγοα ἐρ πη Θχοτγειπη, 
κἐρίθ. μικρὸν “ καὶ μέρας ἴὰ οὔτ, αἀ ἀ!οὶ πιοιηςητιιπι ὃ ραττῖ- 
δε οΐη. Πρὺς τὸ παοῤνεἴη ργαίοητι ἴῃ ργαίοης,14 ον, 

Ρία ἐν τῷ αἴθ χοῖμα. ὃς Οταοὶς ἢς νΠιτγρδτιῖγ ντ ᾿ατηἰς Τῃ 
εἰ  ἡση (ΟΤτη εἰς τη δητί . [δα οτίατ ἀ6 αἰ ἰς τεπιροσὶ- 

ια᾿ Ερεῦ αὐ δὺς τοῦτο πείρεςτι τοὶ τορῴγματα φιλίππῳ , τὸς ΡΠ Π ρὲ 
ἃ ἴαητ σοπάϊτίοηε τειπρου 5. Πρὸς τὸ γίίρας, ἴῃ (δηςέξιτς, 

5 Γορ δ. Προς τώγαλια ἵστα» ἀητε Ππι]αςμτιιπι Ππαθαῦ, 
τ. Πρὸς τεὶ διο ὕσια 7 πα Ὠϊοην Δ. Πρὸὲς τὸν ἀέρα δια- 

ππὶ χρὰ ΠορΒ. Χ Θαορ ΝΠ ΓΟ Ργίπηο υἀυπομνηιμονόνν. σωκρείτης γε χὺ 
τίν. μοις αἰϑρώποις κόσμον τῇ πόλει παιρέῖχε πολλῳ μάλλον κα λίχας, 

Κι ἴσπα ̓  ᾽ς πη, νὐ Ὡϑὸς φίλοις καλίω) ἔφ᾽ παραίνεισιν ἔξ), 14 οἴ, 

»“-“"ς 

Ἰην:,, κἰγοᾶ απιϊσος, ὅζς. Πρὸς αῤε τί ἀξιοπις" Ὁ... ΑὙ τότ πη Β Ποῖοτ. οἷσ 
ἼΣ εἰς αὐτὸν αὐτὸς, ΠῚ σοπι θη] θητοι:ἀἘπὶ ΡΟ] τ.7. Ττρὸς ἑαυ-- 
εἰν τηὰ Ἔσιπα ἱρίε (οἰ τ5. ὈΙατο τη Ῥηαάοης ;» συχνὸν χρόνον ὅθμο, οὖν χὸ 
οδκη νυ ς ἑαυτὸν τι σκεψ μῦν Θ-, Οἷ0 4 οταπι εἰ φ᾽ ἑαυτῇ ἀἸοῖταν ὃς Καϑ᾽ 

[ο Ὡρὸς ἐμὲ, αιιοά αὐ πὶς ροττίποῖ, Ὠοπιο τ ἢ, Οὐδὲν του΄- 
ἀπίῃ μέ, ΑἸ], αἶοτε δὲ ὁ λόγος τῆσδ᾽ χΤ' ταῦ πὶ πυρφχθέντων πρὸς 
[εή!; {ξ, ἃ πις πο οἱ εἶτι5 γατίο γτεροίζεπάα, Πρὸς τὸ τρρσῇ - 

πε ονη τουΐσις σοπίςηταποι πὶ ον ὃς σδιισῃῖοπ5: αι ἀ οτίαση 
ΠΣ ΧΡ τὸ τερσῦκον, [Οογάᾶτ,π Απςοραυῖτ, Πρὸς ἀξίωμα,το 

πὶ 

ἐγαὺ Πα τατίθορτο ἀἰσηΐτατο, ΠΘπηο τι. ὈΤοῖτιγ οὐἱαπὶ πρὸς 
ἐν ἥιαὶ πρὸ χ7. Πιπχίτιτ. ΑἸ μεπαυ οταβ ἴπ ΑΡΟΪΟΡ. χτὶ διεωαιιν 
[πη ω εἰ κὶ μὴ πρὸς ἀξίαν. Ῥῖο πτοῖς ἡ! ἄξειν γι θιι5 τατη ει ῇ 

ὁ τοῦ ἀἸσηίτατο. Πρὸς αρετίμ) τας τιμαὶ νέμει 5 ΡΓΟ ΠΊΟΓΙτΙ5 
5 ἱτη ρει Τἰτιτ Ρ]ετάτολι. ἴῃ Ἐαθῖο. πΠρλε συμφέρει χέ. 

τὸ ἴῆς αι: ργοίτιητ ἀϊςο. Πεπιοῖηεπ. Πους τὸν θεὸν αριιά 
πι.14 εἴν οἰιπὶ Π 6, ΤἈεοραγίαϑ. Πὲς βασιλέα γγυ μάνω 
(χα! οἰπὶ γορα ρογοια ἔοσάοτα, ΠςΌςγᾶτ. Πρὸς αὖ τὲν ποι- 

Ἔο γεπὶ ασῖτ. Πρός με πῷσαι, πγεσιπὶ [΄οτς. ΨΊΔς 
δὲν ἀυττὸ πρὸς τίωὐ πόλιν δξὶ, Πεπιοῖ!. Πρὸς ἕτερον ἐξ).τα- 

ε δι αἰϊογυτη ςοπιπιοία. Πεὸς ἕτερον ἀξχων, 401 ΑἸ ἸΘτ τη 
Ἰγατ, ὃς αἴθυια σοτηπιοάα τοτιιγ Πρὸς καϑαρότητα αφε- 

ἼΡΤΟ χΤ' καϑωρότητα., ἀϊ{τὰτ πες ἥδ ἰὼ Ῥμαρίοης. 
ἧς τὸ πνδὺ μα πέτονττον οἶητ Ηχτιι [δο4ο. Ο424 [1.8, ΠϊΠ|, 

᾿ς Προς τὸ ἐναντίον, ἢ σΟΏΓΓΑτΙΙΠΊοἱ ας ἢ. 1 Διο. 
ΠΠΘΠτ ἃς ΡοΓπγμτατι ΟΠ Ἴθι15 δς σοπηροπίατ! Ομ δι15 . ντ 

ΟΡ γαίι. 46 Βα! Ιλπιο ἴγποετο » φιοα (ογ θὲς υεηα: δὺς πρὸς 
ἴδιον, 1 εἴτ, ἀγρεησο δὴ ἀγαομπιαπι 9 ντ Ἰἤτεγργας Ἐχροηῖι: 

ἴι15 515 τδητο ἀτροητῖ, γε Βυ4, Πρὸς οσσιῃ!ράτίοπεπι 
αἰται! 4 ἀοπηοπίξγατντ Ο᾽ ὃ Αὐνίζας ἐγίνετο πρὸς ταὶ κατειςραι. 

ὃ πολεαίοις, ἴΠ ἐῸ ογᾶτ Ος οι Ράξι152 06} οἶγοα 14, ἴά εἰξ, αἷδὲ 

δ νεἸ προς τούτῳ ἐῶ, Πρὸς Πρηίῇοατ π1ΠἸτιϊἀἴπεπὶ ἰπ- 
Ὅν ΕΑριια ΑἸοχ. ΑΡμτ.110.2.Ργο Ὁ] υὐ καϑύλε πρὸς τὸ κύμα 

ἰυ) χούαν τὸ φαιγό μῆνα. Τιρὸς τὸν βραχίονα, ρτοροττίοης δτας 1]. 

αὐτία) ῬτῸ εἶτι5 σογροτίς πιδρηἰτιιαίης, ΘΑΖα. Πρὸς τὸ “ἱγε- 
ς πύλεως 5 ΡΓΟ ΥΓΟῚ5 πιά Πἰτ ἀπὸ. Πρὸς τὸν πολλών λον τ 

Βῖι5 ἑοῖς, ΡΊατο ἀς Τιερ!Ρ. Πρὸς υἱϑρζολίω τοίρε ἔξει εἐχοεῖις, 
ὃ συκοιιῦ, ργΟΙΙΣ ν᾿ (πὶ Ειιοτῖτ. ὀ Πρὸς αὐτὶ τοῦ ἕνεκα, Ρτο- 
νυ πρὸς ὄν,σιμτι5 σγατία, ΡΟΪῪ δ τι5,οἰποιγαγεῖν ἐκέλόυε τὸν Λεόν- 
Ῥὸς τίω) ααδοχ μὰ, ΒΕΔ ρτορτεῦ ἤροπἤοποπι,οὉ Βάεϊοῆϊο - 
τη εἰ δὲ προς τίω) « γίυίω πὰ Μεγαλέε, Προς ἐόοαν, Ὠε- 
αἱ] σαι Ἰηϊ πιῖσο ἀπίπτοςνε πρὸς ὀργίων, Ἰγαςιπάέ, ΟἸςε- 
ἴτ ρεγ ἱγατηνροτ ἱπυϊάταπ, γε] ΡΟΓ Βοποβοια δζ δτατίαπι 

[014 ἕαςοτε ἰά εἴπ, πρὸς χοίρον εάήειν τί. ΤΊ οἴταιτ Διτοτα Πρὸς 
ῬτῸ χάριτος ἕνεκα, γε Πρὸς χῖδιν δικοίζειν, Πρὸς χαρὰν ὁ- 
ἴόοτατ. οἰἴπι αἰ ̓χαῖθτια νοτίατὶ δά επιοοπάδιῃ ΦΟΤΊΙΠῚ 
, πρὸς χάριν εἰπεῖν. Τάεπι,, δά στατίδτη ἰοφεὶ {ππ, Ατῖ- 

ἱγεφ. πρὸς ταῦτω οἱ τύπῖε,ϊὰ εἴν, Ἰἀςῖτοο. Τάστηῃ 1 ἀοπι, πρὸς 
ὦ μειράκιον 5 ϑτιῤῥω ἐμὲ τὸν κρείω ἈΘ6ΊΡΥ αἱφρο, 1Ἰὰ ε(ξ ΡΓΟΡτεΓ 

τορτογολ,  μᾶγο. πρὸς ϑθμοτολαὶ υὑσύτη νον αὐτὸν 5 ὙΜιιογἀϊά. ΒΡΙΠΠΟΙ σον! ργορτοτ ορ το 145. Ατ τοῖο! .Ἀ μετοτ.β. πρὸς ἀ- 
γατίω λυ Ἰτοτῖς σα ργορτοῖ διιάδίτογοπι, Ρίατο ἵπ ἈΑροΐο- 

ἴα, πρὸς ταῦτει φαίωυ αὐ δες. ταις ἀἰχοτῖπ). ΟΡ οΪ ἷπ Αἰαές, 
τ᾽ ὀδυοσδὺς ἐν κενοῖς ὑξριζέτω. ρτοῖπίς Ν]ν {ε9 Βυβτὰ ἴη- 

Ἱτεῖ, πρὸς. ἰά εἴ, με δορί οο!. φυσών ὃ αὔω πρὸς ῥῖνα ὦνμαν 

πᾶτος οἔῆλητοπι (λησιΐπεπι. Ποὸς αὐτί σῷ χτλ »Ξ“οηττὰ,ά- 
ῬΙατ,ἢπ πη]. ἐκ διαφοραξ αὖ δήμου πρὸς τίωδ σύγμλυπον»ΕΧ 

δητίοης ΡΟΡ ΠῚ αὐιιογίιις (σπατιπι. Ομγν Γοἤοηι, «δὶ Ὡρ»- 
ὑχῆςγαναλυστὶ μῆνο; ταὶ κερὸς ϑεὸν οἱ μαρτίας τειν ΠΠοπεπὶ Δάερτὶ 

ὉΠ 

[Ὲ Ῥτοιιοσαι!ογαητ. μείχομαι πρός τινα ΡΙΡΏΟ οἰϊπι αἰίσυο Β Ἰά 

οητγα Γοπιο ὃς Ποοτ, Οτάτῖο Ὀςπιοξ, σρὸς λεη νυ ἀϊ- 

ΠῚ (1185 ἐπ Γλοι!πὶ σοιητηϊίεγαητ : φυϊίριι5 ἀ αι] η πὶ ἵγὰ ΠῚ Ϊ 

' 
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Οἶτιτ, ὃς ΠΟη αἰ λεπῆίνα, αιιΐα (Ὁ Πἰςοτ εχ βογπηια ὁ οἿν αἰοανήμων 
γ4ἀφῆς ΡΟΙΓῈ ἀπηλιπν ἀσςαίλτὶ ἰςμέΠατοτος ἤθη ροτοιοιὲ ματα 
4 δυιειι ρου ι5 ιιαιη ςουτγὰ οὐπῃ ᾿σροη ἂῦ οὸ ἰατατη δοοιιίας 
Ροίξ ἀπ 01 ΠΊ» 4 Πα ες ἀριιά οαπγ.Οἴςοτο ταπηοη ἀρρὸς Λεπἤίνίω, 
ἔοητγα [πδρτίποιι γοάα ας. Ατίϊξου, πότον. Οἷον ὡς ἐφικράτης 
τὰ πρὸς Αἰ ρειόδεον, ἵ, ἴῃ ἀςςιιἀτίοης ἀάϊιοι ἔις ΕἸ εγπγο ά ιπι.σιρὸς 
δυσωδίαν ς- ὁματος διαμαοσά τω, ζουττα ϑταθοῖη οτὶς μα] τῇ πδη- 
ἀἰταγη ἱοίζοτ. ΠἸγοιιςαρ. 78. πρὸς φαῤμακα ϑειι σιμά ποιᾶς ΑΚ 
[σι ςοηζττγα νοηςηα. ἈπΠ6]. ἀπ ογίατιγ νοης 5, ἅςς, Ηεγιπο "δ. 
1 τοῖς. οὰρ.9 5. «ρὸς εἰμιζλυω πί αν ποιεῖ, νἱ (πὶ οἰ ατί σας ᾿Πη.ὰ- 
εἷς δά ἰλοθοτος ΟφαΙ] 59) 1οίς, Πδ.1 σὰρ.[40. πρὸς τα ἐοζ7λα αδωό- 
ζει αυιχ ἢ ἴατιιτ σοητγα ἰςγροηιι σι Ῥοτγοι 52 110 ΓΠΠδ.ιςλρ.14.4. 
πρὸ ἡμάς ὄξι .1πι ΠΟ 5 Πτιπὶ οἰτ» Ῥεποσ πος οἰξ, Ιτοπὶ ἡ ατρὸς ἐ- 
μας φιλία. ΠΛ] οἰ τἰὰ {μι ἰητοῦ Πὼ5 Ἰητογοζά τ. ΠΟ στάτος αὐ ᾿ς τις 
«πεςαλχαί σοὶ τὸνν τὸν λόγον, δεῖρον. τυκιμΐριον τῆς πρὸς ἡμαξ φιλίας. 
“προς ἐκείνοις ὀρϑ ὡς συμξαίνειν, ηιιοε αι ΠΠ|ος Ρεγίηςσῦ, γοξεὲ ςοπ- 
τίηρις, Τ μον 14, Προς γηοίθ. πταῤχων,]. ὁ πρὸς αάστος» δοητ] 15.) 
Ρτορίηαπας, Ηςτγοάϊανι. ἠι 3. τῦτον καρ ὃς γϑο ϑ.- αὐτῇ ὠπιαῤρχοντα, ἐκ 
μικρὰς κ᾿ ὄυτελοις τυΐχης ὁ Σε(ῇ ρ(Θ- εἰς μεγάλίων τ ρφήγα γον ὕξεσίαν. ἀδ 
ΡΙδιτίαιο Ἰοαιιθη. Πρὸς ὅνον ζμῶ, εἱεραης εἰ Βιεηιι5 ᾽ο- 
μεπα! ῬΓῸ αἰτογίτς δυθίτγιο ἃς ααζα νἸμογορα τοῦῖας ἐΧ ΠΊΟΓΕ 
νΠιογε τα 4110 ἐδγαῖτιις Πρ πἸ σατιιγοντ τλ  (ογι τι αἱ Ποπα ν τσ οΓα 
φιλάτα,ἀ!οῖς Ηοτατ, τ Τ ἐγοητίας ἱπ δας. Ηαπςοίης εὐαῖ α- 
πὶ Θχ {{|ππ|5 πιοτὸ ἢ {{Πππ|πΔ Ἔχ οΠΠ5 ν ἐπ εγςι ΟΕ] ξοΌ ΓΑ ΠῚ 
Γαιλιὲ 4] οἴ τιιγνΠθὶ νίμοτον ἵνποη [δγυῖτς (δ 4 ἤμα Πδοσιατς ἔμιΐ 
ΟιἱΠ4. 3. ΤΙ Π.ΕΙςρ. 4. 

ψΠριις εἀοέζο ἢ φιςαμιαπὶ οτος ἀπηῖσο, 
ίης τἰδι: ὃς Ιοπρὲ ποηγίηα τηᾶρηὰ ἔπος, 
σίας τἰ δ᾽ :αηϊάπισιιο ροτος ρε! υἱζεια νἶτα: 
δαεῖπιπι ργδ  α{τ τὶ ἔπ πιο δὉ ἀτος νεπίτ. 

Αὐπξζοτεῖος ΚΒοτοτσ. Πδτγ.ι. Καὶ τὸ μηδεμίδυ ἐργάζεδϑοιι βαίξωσον τέ- 
χρίω «ἐχϑυϑέρρφυ γδ τὸ μὴ πρὸς ἄνλον ζιὦ, ἴὰ εἴτ, ποπιῖαῖς εαΐην Πἰδετγὶ 
ΠΡῚ νίπογοοπος δἰτογιις (ιδιαςόςς τπιρογίο:ποη ἔσγυῖτε ἴῃ νῖτα 
ΠΟΓΉΠΊΟ ἦἴς5 ἂς πιτῖριι5 ΑΙ ΤΟΙ ΠῚ. ἴτὰ ἴῃ 4..ἀς πιοτῖδιις αὐ Νίοο- 
ΤΉ Οἢ, ΟἸΠΠ| ππα ΡΠ ΔΠΙΠῚΪ ΠΑΓΙΙΓΩΠῚ ἜΧΡΤΙ ΠΡ οΓοῖ, ΠΠΔΠΟΙΡῚ) ΡΓΟΞ 
Ρτίτπὶ οἵς αἶχις ἴτὰ νίπογς : ἃ 4010 Βα Π} Πταῖο ππαρηορεγς 4Ρ- 
Πιοττότς πάρ πο δηΐπιο ργαάϊτου : καὶ πρὸς δμον μὴ διωΐαῶχο ζίωῦ, 
ὧν εἰ πρὸς φίλον δουλικὸν γι ΜΊ ΔΕ οτῖαπι {1|5.1. αὶ τοὶ φυσικα, )ς- 
το ἢ. ργο Οεοπρβοητς, τοῖς 5 πρὸς ὑμαξ ζωῖσι, κὶ τῆς πτερ᾿ ὑ μδὰμ τιΞ 
ἐἐπο γλιχομῆροις, 11Π15 γετὸ 4] νοὐὶς (ε ἀεἀϊάεταῃς ἂς ἰσγαϊιητρ 
συριάπταϊα ογηδγὶ ἃ νοῦ 5. δῖ6 ΠΟἢ ΠΊητ5 οἰαρδητοτ ἀϊοῖτας 
Πρὸς δόξαν,1. Δα [ρεοίςπι Γι. 4 ορίαλοηςπι. ψάγτο [16.5.ἄς Πα- 
811 [στ, Οἰὸ ἢ ποη Ροτιιοπίαπι, [οἰ εητίαπι αα ορ᾽πίοποπδιι- 
συράΡοτα Ου Φοπιγαγηι πη προς ἀλήϑειαν, Ατ ποτε ες ΚΒοτοτῖςς 
1ἰὅτο τ. Καὶ πὸ «τρὸς αἰλν΄ϑ ει εν, Τὰ πρὸς δόξόμ: ὃρίθ- 5 τῷ «ρὸς δόξαν, ὃ 
λόρϑενειν μέλλων ὧς αὐ ἕλοιτο, μἱ οἴξ, Ἐὰ οτίατη, 185 τοῖ νογίτατεπα 
[ρεξέδητες Πιπηϊ πηι5.απτοροποηάα ἤιητ [15,185 44 ορίποπ. 
Τάοτη ἰῃ Τρ οἵ5. ΟἿ. 5. τῷ πρὸς δόξαν, τὸ μυδενὸς σιωειδότος., μὴ αὐ 
ἀπε δεσ αι ὑπ αῤχέν, ἘΔ αὐ ορ᾿ποηςπι Πιιπτ,ηιια; πεπτο Πἰοὶ ραγαὰ- 
ΤΟ ΟΡ ΟΓΟΣ 5 {1 1||4πὸ οἰλπι οτηηΐθιις ξπταγα εχ πίσνάτος. ΑἸ δὲ 
ἀϊεῖς τὰ ωρὸς τὸν νόμον ἴῃ δοάςπὶ (Ἐπίμ:ντ ΚΠ οῖοτ.. Τὰ ωϑὸς ἰ-- 
ληϑειὸμ δυκουῶ τε: «δὴ 3. ἴπωϑεν, τεὶ πρὸς τὸν νόμον. ἸΝάτη ντ [ἀἐπὶ 
παι 'π αυΐπεο δά ἸΝΊ σοπηαςῆ. Οὗ γδ νομος δόξα «ν᾽ πολλών, 1)1- 
σεθάηπταιιε νόμῳ χροίϊω ξ2):ν ὅμω γχλυκυ,ςοἷοτος ἐχ ΟΕ πο πιδιι5 46 
1 ἀἰς 115 Ποιπιτ πιο τ ἀοπὶ ετίατα ἴα ροτοβ, ΠῸΠ ΕΣ νετίτατς. 51. 
Ἰοσυίτητ Γι ἔγτίης ἴπ Ῥγτγίοπου Καὶ ὁμοίως ἔθη σάντων μηδὲν ἐῷ τῷ 
ἀλη εἰατνόμῳ 3) καὶ ἐϑ εὐ πάντα «δὺ αἰϑρώποις ορφίῆειν. Οριπἰοπῖθα5 
δίς ᾿μπ{τἰτπιτῖς οπληὰ τρηοτὶ στα πὶ αἰε ας Ποπιοοτίτι5 ἀριιά ΟἹ - 
ΠΟΓΟΠΟΙῚ 1. Ασδάξειγ ρος ὀργίω αὐτὶ πῷ ἐργίλως ὠϑὸς ἀλη ϑειαν, δὲς 
βίαν, πρὸς ὀυσέξειαν, εὐτὶ τῷ ὄυσεξω, ,ἰλυϑωῖς, βιαίως (ἘΠ ο]. ΘΟΡΒοςΙ. ᾽πὶ 
Εἰςεξῖυ. Πρὸς ἔδγιιτ οείαπι σουτοπτί οη 14 οἰξ. ςοπιρατατίο- 
πἰοπουτ τα ἀριιά 1 ατίμβοςοντ ρτας ΠΟ 5 δδάτις νιάςτ!5. ΡΙάτο 
ἀς Κοριιβ 6.ὦἰ- γε πρὸς τὸν αἴποιντει χρόνον» ([1Π| 6Ὸ ςοπιραγοςοδς 
οἰλπι ατεγηίτατῶν οἱ ρτῶ πιο Τάςπὶ Ερ1Πο].7. τὰ 3 ὅνα 5 σμικρᾳ 
αὖ εἴη Ὡρὸς ταῦ τοί μοι βλάξ. σξτετα νετὸ ἢ σιγὴ [ἴ5 σοτηράτοη- 
τιιγρφαπηπᾶ ἐχίριια πλῖΕὶ ν᾿ ἀαπτιιγιΡΕ 1] ἐς ππιπάο ταὶ πρὸς ἀ- 
χήϑειαν καλὰ οἱ ο[ἢ, τα: Δ4 ΠοτιηΔΠῚ νου τατὶ5 ΡῈ] οἰ ἔιιης. ὡς 
«τρὸς ἐμὲ νομέφονται Ὅνηοι αἰδιράποδα. Ρτγα» τὴς 41] ἔθγιη εχ τηδῃ- 
ται, πτοία πιις. πρὸς τὸ μακαρίοις κὶ ἔυ δια μονας ἐξ) νομίζομϑν, πῦ Ὀς4- 
τος πηοδὸ, (δ ε[ςο5 οἰίατη ὀχ ΠἘἰ πηδιπιι5. ΡΙαταγοῖ απ Οριο. 
πρὸς τὸ ὑπόλοιπον, ΓΟ 411 σοπιρατατίοης πρὸς εἰκρίξειαν, "Προ - 
τοι. πρὸς ἀλλύλοις,ππιθτ ὁ πα! σα πηγπρὸς αἰ φϑονίαν,α ιιπάέ. πρὸς ὡ- 
φοσίωσιν ἐς ἔπ ἑγοτέ. πρὸς βίωννη ες οἴλτϊὸ » ΑὐἸΠΟΡ ἢ. πρὸς βρας 
χὺρρδυ Πρ ετ. πρὸς ἑαυ δ ἴητοῖ [ονἴδοιιαι. στ ρὸς ἔκν!Θ., ὃς πρὸς χέ- 
Ἴρν,ν 6} ΡΟΤΙῚ5 ἀπρὸς λόγου, τοὶ 411: ἀρίτατντ ἐδὺ πρὸς λόγον τὴ 
ἢ, ἢ λά τεπὶ ροτγτίηογς ν] ἀθαταγ 9 Ρίατο. Τάοτη, πῦτο τι πρὸ ἔπιθ.; 
πρὸς καιρὸν πογεῖν,το πη ρο ἘΠπὸ Ια ογαᾶγς υϑορος!. ᾿ῃ Αἴαος, πρὸς 
ὀλίγοννρατιπηροτγ. Γποίλη, πρὸς ὀλίγον διαρκεῖν, ὰ τξριις ἜΧΊρ πὶ 
ἀιιτατο πρὸς ὀργίιὼ εἶπε, τα (ἀσσοπῇι5 ἀἰχ τ᾽ ΡΠ τατο ἢ ἴῃ δοίοπο, 
Πρὸς ὀργίω φϑύγει ὀκ αἴ πόλέως ἶτὰ ἀιιέλιις εχ ντθς ἀϊίοςάττ, "άεπι 
ἴῃ. (λπ1}}}: πρὸς ὀρϑι καὶ ὀρϑηαὶ εγτοξεῖς {1πεἰ554 4 τοξγαπι ΠΠποᾶ9 
δά τεέζιιπι ἀπριιπι. Γι Οουτίο σοπιροπάϊοία οἰ Ἐ: (πα ητο Π191- 
τῶν οπῖπν γραμαϊὶ, ὃς Ἰπτογάτιτι γωνία, Πρὸς ἐδὲν αὐτὶ τοῦ εσρδὲ 
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ςϑδεμίαν αἰτίαν, ϑογμοεϊ. ἐρεῖ πρὸς ἀδὲν ταῦτα, ταῦ ὰ πῈ 4] ΟΠ ΠῚ 
ἀϊεετ. πρὸς ἄν υξωϑεν,αχτογηΐσ, Πρός τι, Δα αἰ χα! . τοϊατὶ- 
αὐπτι»υοἀ δά 4Π᾿ τεξεγτιγιν πᾶς τοὶ τεῆς τι, Ἰὰ εἰτ,ποπιῖπα δά 
Αἰ 1ημ14 ἀἸέτα,ντ Ιοαυίτιιγ Γλοπάτι ἀριιὰ Τ᾽ γοητ, ἴῃ ῬΠοτπι. 
τιρὸς τιςἤιις τὸ τρός τί ζοΣὨ ραγατῖο ΔῸ Ἠετγπιοϑοης ἀϊεῖτιγ. τοὺς 

τοσούτον, Πλζτοπιι5» Αγ τος: ΟΕ σΟπ. Πρϑο.ὴ ωρός γινΑάποῦ- 
υυἱαϊ τον αὐτὶ πᾷ ὠροσέτι ροίϊτα ΡοΓ (δ δεῇπο οαἤι»].ρτςτογοδ. σαΐπ- 

Ο οεἰααινταρι ΤἼορ τ πϊτῖο [0 τὶ φααγεὶ ἈΠ οτυὺ πρὸς, ὅζο. 
Ῥίατο ἐς Κεριθὶ. ὅπ κοινῇ ςρατεύσονται 5 τρός γε ἴξουσι ΦΥΠ παίδων 
εἰς τὸν πόλεμον ὅσοι αἱ ἐροί,ἀςπὶ ἰπ ΟοΥρὸ ἐλεεινὸν ἢ τϑθτ.9 ἀται6 εῸ 
ΔτῊΡΠΠς τα! γαπ άπ, Ὀ1οίτιιγ δύ Πρὸς 3, ντ ὡρὸς ὃ) νὴ καὶ δέχαιον) 
ΘΠ ἢ.14 εἴλ, πρὸς 3 τύτῳ, (2 ριι5.πρόσο ὸς υἱὲ αὐτὴ. δυο καὶ εἴκο- 
σι μνοῖ, ἡ ποθ ονἷ. παρ 5. Π Πλοιπιο [τι χτ φιλίπ.α, χρήμοι το τοίνυν ὅξί 
υῷν ἡ τροφὴ σιτηρέσιον τοῖς ςρατευουῆσοις, ὃζ Ο, τοίλ ἀντει ξυνεγήκοντοῦ κὶ με- 
κρόν τι πρὸςγπρὸς δ᾽ ἔτε ἀταις δάθο Χοηορι. (1.1. εἶ ἑλλίωικωών, 
φρὲς δ᾽, ἔτι καὶ αἰοὶ ϑείνατον αἰϑρώπων ἡμαρτηκότες, 

πρὸς ἴῃ Οοιμροίτ, Πρηίβςαν ἰη προγ 7 ργάτεγοα ντ ἴῃ Πρρσδίδιαμι, 
Πρρσεπιλέγω:Ππιιὶ,σιμλν πὰ : ντ ἴῃ ΠΙρϑσοιπόλλυμαι, Προ σδιαλέγ- 
μώτ ΑἸ 1} Αἰ ἰιιαπάο ἐπηπηιταζ » ντ ἵπ ΠΙ ρφστινα γι ζω αι ἀναγ- 
κάζω δι ἐπαγαγκοίξω [Ἰρ αἱ ας, ὅς ΤΙ ρφσειναλαμξάύω εἰς τὸ αἰαλαμι- 
ζαίω : ἰητογάτηη εἰς ἐλαήωτικη , γτ ἴῃ Πρ σεξπῆ «(τη 5 ΤΤροσψαύειν: 
ίπἀυϊτατεπι οτίαπι ἤρα! σας 8ζ νοποπιδητειη ΔΡΡ ἢ ]σατΊ ΟΠ ςΠ1» 
νι ὶπ Προστίϑεμαι, Πρφσι στ δά ντ ἴῃ Π ρφσβαίνιο, Πρφσ βάλλω, 

Τπροσείξρατον. ΜΑτοὶ τς οἰωδ αἴ σικδὶ,κὶ ὃ ὅξι τορστίςζατον,οτας ραταίζοιιο 
418: ργαοοάϊε (αἰ ἰδατιιπι: μα ἀΐοασ Ρ τοί άτιιπι, μος εν 1- 
αἰτίῃ (σθατὶ. 

τιρϑσειγζελ δὺς, “ἴθ. δ, ορφστυγωγφις, ἜΣ ΠᾺ} ΤΑΓΙτι5μίωυτης , Βιιά. ἰά6πὶ εἰς 
ἐπ ΤᾺγ115 Ιοαιοῃ5 ἀἰοιχητιιν οτῖα πὶ μια πιο! τη] }} {πτὶ δ διι- 
τἰτὶ σοι η Πηράτουο5 τυρφσειγζελεῖς ὃς ωϑρστεγωγίδιας , ὃί ὠταικουςα)ν 
411 οὐίαπη ἀιιγ6 5. δὲ ΟΟΕΠ]]1 γοραπ Δρρε! !αηγαγ. 

Τι φρστιγίελία ας. ὃ. πιιητΊΑτῖο, πιιπτῖτ15. ΡΠ Ιατ.ῖη Ἐρ ΤῈ. ῬΟΪΎ θ 1115. 
δια τειραχθεὶς πἰ πυροστιγίελίας ἔφυγε. 46, τῷ Ὁ Πτυλεμμαίω γῆυο μἥσης αν - 
στιγίελίας πτιρεῖναι τὸν αρχίανγοιιπι Δ πιιητῖάτιιπ οἴει, Υ τὰς Γρ9 
στυγίέλχω, 

τιφρσοιγίἐγλω, μα. εχ ἀππιητῖο. οθογο, ἀςέεγο 9 γοιπὶ οἷο Ο ςοτ. 
Τιιςίαπις Τοχατγὶ 5 Πρρσεγίελλει ἑαυ τὸν ὠροσελ ὃ ὧν τῷ σιωναριχοφῃν 
ἀεέοιτ πὰς ᾿ηάϊςας [εἰ ρίμπι ἀριιά Ργαζογεπι. Ετ ἔμ: Π εφσουγίε- 
χίας ἰεχ ἰατα ἀς [15.411 ὀχοςἀφηάμχα ΠΟ νῖτα ΡυτΑΓςητ 5 ουμῖι15 
σΟΠΠ]1) τοἀάἀοηία ρα] σὲ γατῖο Ἔγατ. ΤΙρφστεγ νειν, αἰιέϊίοηα- 
τί »αιιξξίοποπι ἔσογωρτοίογ θογο γωρργρφεινοϑδιημδύειν, ΡἸ ταῖς. 
ἄῃ Οἰςογοπο, Σύλλα τὩρρστεγίείλαντος τιν (Ὁ. «σέαν ὡς ἐκ πρργραφῆς ὦ- 

γαιρο ϑέντος , ΟἸΠΠ 5 0114 οὐ Δ ττι Βο πα ργο συ! ρ(Πες τα ιιαπὶ 
ἐχ ῥγοίογίρείοπο Πιδ ἰδεῖ, ἱ ρ το τί ρτὶ ἄτας ἰπτογῶρεϊ. δὶς θο- 
πα ργοίογίθοις ἀϊχὶς Οἴσογο ρτο (λυΐπτῖο. 

ΤΠ οϑσειγήοχα. Δι Χ 1: τρρστέγω᾽ ρφστυγηό χασι, Δ ΙΧ ΕἸ Πητν 
ΤΙρφστυγχλίζεδει .ν 115 οοπιρὶςέτί, 

, τηροσοίγομω τὸ, ἐποίγν μα όῆπατιὠμωγὲφ ἕλκομα!» Ῥτο  ςῖο Ρίλατο.. αἴοῖ- 
[2ο9α}Πἰςῖο,σοης ΠΟ, Ρτοπποτθοντη αὶ αἰοτσο; οἰκειΐξιμαι»ἐ δε ῶμαι» 
1 πιδιιπὶ ἔλιογοιτι Ρογιγα μι  ατγγαιιο, [ἱρ ο» πηαηοῖ ρον» δελόω, 
φαρτίθιιαι βλοῖο. Τ᾿ Βεορ αν. "1.6. ἀς Οδι5 ρίδητιςαρ. 5.4ς Ρδη- 
τιογα Ἰοσιιθης ηιια ἔογᾶς Αἰ ΠἸοῖσ ἤιο οάοτε.. ἐπεὶ χὺ τύω πούρδαλιν 
τοῖς μὴ Ἄμρις, ἡδύ φασι δοκεῖν(]ερ.. ὄζει») αὐτίω) δυὸ κ᾿ ϑυρόυ εἰν αὐτίω), 
ὅταν κατα κοὶῃ αὶ πού τίυν τυρρστιγ» μᾶυν.ΠΟΥΤῚ ΡΟ. ὁ τειν κε τουγνο ράσο πα! 
τη(πειηρε ὀσμῆγεύς ἑαυτίυ πνερσευγουῆρη. Ὀ] τη, [10.2τισαρ. 6. ΑὨἰπια 
Παπὶ πα Πππὶ οὐ ογατιπι 9 ΠΠΠ ἀς ρδητποτῖβ αιοά ἀϊέξιιπι εἰς 
ετοάίπαιις. Ὀἰχοταῦ οηὶπι ἰρίς 110.8. σα ρ.17.Ῥαπιμογὶς ἰὰ σαπαϊὶ- 
ἄο Ὀτοιιες τπαςυ!ατιπι οο], Ἑδγαης οάοτε φατιπὶ πλϊγὸ [Ὁ]1- 
εἰτατὶ ιιαάτιρεϑ οιιπξἘα5, [4 σαρίτὶς τογιῖτατε τεγγουὶ Ο4Π|- 
Οὗταπι οςοιίτατο δ0. γα 1145 Δι! σεήϊης Ἰηιτατας σοττιριῆτ. 
Ατίδοι ἰοτ. 1.9. παρ.6.Δύγουσι ἢ. ὅτι κὶ Καταινενοηκ αν τἰωὺ πείρ 
δελιν ὅτι τῇ ὀσμὴ αὐ τῆς χαλρφυσι πὰ ϑηρία. » ὄστοκρυ τῇ ἐστιν ἐαυτίυ) 9 
ρδύειν. τυροστέγαι γδ ἐγιὸ, ὦ λα μξαϑειν ὥτω κ᾽ τας ἐλαΐφυς,, ΠΪατο σις 
Ἀερ. Καὶ λαύο μῆν(- ὀυτώ αἴωϑεν αὖον ἢ ὦμον .ς ἐμεῖγον τα τυροδηγάγετο. 

δὰ ἴδ ατιταχὶς, ἐπεσσα σατο, Χ ΠΡ Οὐ δεῖ ὑξαπινώήως απᾷν, ν᾽ ἡρε- 
μαίως πορφστώγιϑϑτῃ χαλινῷ, ἔταεπο (δη πη δάἀάτισετς ἀταιις ρα ΠἸςς. 
τοι ΠΟογαῖοβ, ϑεραπείαις τυφφσοίγεῶτ, Οὐ ςτὸ ἐεπηογογὶ ἄτα αἱ] -- 
Τίςοτο. ἀεὶ ἐπ Ρ]αταϊςο. τορφσοίγεόνοι ἐὺ Ελλύυας 1, αἰοἰΐςσοτς, οῦ- 
ΕἸΠἰατο. Πορστόγομω σύμμαχον ἴῃ [οςἰετατεπι δά άτισο. τρρσυγάγετο 
αὐᾷὸὺ,Α ἴς ρετάιιχίτ,α ἔς τγαάιιχῖτ, Προσοίγομα! σε χρή κασι, ρ6- 

εἰιπῖῖς τὸ πη δὶ σοποὶ ο9ΡΊΔτο ἀε 1 μεσ, Πρφστίγομαι τρφφίω, ςὶ- 
διιπι οαρὶο, Αὐἰΐζοτΐη ῬγΟΌ]. Π ρρστώγεται τοῖς ποσὶ , Ῥοά [15 οτὶ 
εἴθδιυτα δἀπιοιεῖοίοτα [10..4..Α ὩΠῈ, τορφστέγεται ξένῳ, Αἰ 6 ηι15 οἵ, 
δἰϊοηιις ν᾿ ἀοτι τ] υτάτγο μη ΒΚ οι. ἔϑνη φερσηγάγωτο πολι μων ΠΔ 

τίοπος δε 11ο ἀρ ά τάττει, [σαι θ᾽ ἀπ ρρσαγόμῆνΘ- ἂν δὲξι δ΄ ἴσον, 
Τίατο ἀς 1ιοσίθ.ἴα ἀοχετα τοποης [ἀρ Ίττατη, φορφσοιγαγεδντα ἐς γέ 
λωται, Γἰ [ἀπῈ ΘΟ! Πσογο. τορφσούγρμκαι τούτοις 9,15 ἀἀτισοτ. Ὡερστέχομαι 
καλύψω αάάιςοτ νῦ ορογίαπι Οαζα ἐς δοηοέξ, τρρστέγομα) βίᾳ γὶ 
ἀὐιξοτο. ὃζ πυρρστιχβίισαι βία, ςΟ 5].«τϑρσευχθεὶ γα] Αἰ ταις εἰς, 

ὙΙρ στε γϑρϑύσας, ἀρ ῬΟΙ]ατὶο, (α] ατατῖο. Ρ]ια  αγὶς ΡοΪγίξνατο, ὃ ὑςώτίω 
λαξόντες τρφσοιηγόρδυσιν,ϊ. Ἔχττουηὶπι αθατὶ ἀταιις ἃ πε (ἈΠ πιτατὶ, 
ΤΙροστυγθράυσις ρτὸ σσρο!]Δτίοης ἤιις ἀρρο!]ατίοης, νἱάς ποῦ 
«υωσις, 

Τηρρστιγορόθω; μ. ϑύσω,ποτορ»σείρηκρι.]]Ο 4! οτ»ίΠατο»αρΡε ]ο, οῦρε!- 

Πρ στιγρυπνῆσαι»ν ΕἴρογΙ νἱρῖϊαγε. ΡΟ ]ιχ, Καὶ τὸ οἷο ἐτίμας 

Προστίγω μι άξω, π.ἤ χα άτιςο, Δ ἀπηῖττο, δάπηοιθο, ἐπ ὦ 

ΠΡ 
Ἰο,γοσο,επιιητῖο, Αξεῖα, Α σου, «ρϑσειγρράσει σε δε ἐμοῦ δες. Ὁ 
ἴῃ Ἐρ ΠπΟρτίοτ. ἴδ! τᾶς, Ἐς οὔ τη Ηπῖτ. πρρσειγορδύω σοι χαίρειν,το «ἢ 
Ἰατο, ΚΕπΟΡἢ. ὃς τοϑστεγρρθθῳ χαίρειν, Ἰπΐεο γα οτ ον ἤροσπο,Ρ -᾿ 
του ἀς Το ρ Ὡερστε)ρ δύειν καιτ᾿ ὀρϑογεγεξζὸ ἀἰςογποτο, Οἴςοιο 
εοἀειηυωερσουγορόψομο,ἸάΘ πὶ ξιιπι Ασα, ΤΙ ρρστιγορ δ έϊαι πεὶ 
αὔ τα ἰνυιϊεπιο αὶ νοσάτιτ ἀοπηἰπί θυ. Ν Δ ΖΑ. αὶ τρρσεεγρράον., 
σουτοπηποτ, ΤΊλιΟΥ ἃ. Ὡροσειγρρότει, ΕἸ οίγο. ἐαναζετα. ἢ 

γευπνῆσα!, ὺ «φεσπερεύσαι ᾿" Ὃ ἐφεσπερόδυ στε λα. ἄϊς τι μμ ἡ 

ἔρεγαπι νίσας νἱρι!αγοῖμαπι ἴῃ Οταςο ἤιδοξ πιοπάμη, ὦ 

το ἀρροπο,ςοιῃροιτονοβετο,αττγίδιιο. Ημῖς ΟΡΡοηΐτεαγ αὐ. 
γα, Οοπγαΐτατ διιζοῖ ὃς σαπιὶ Πλατῖπιο, ἃς οπὶ Ασα, [ας τὸ 
πιις ἴῃ Οαιςλίο, ὅταν ὑμῖν τας ἑχατομᾷας φρρστίγωσι, Ἡ.}1ΠῚ νῸ ̓  
οβετιπτ ἔξα αἀάιιοιητ. [46 Π1,τυροστέγουσι τῷ βωμῷ, τα φἀπιοι!,, 
ΟΒεγίο ιν, δ ὅμνϑ:ς τῷ δεσπότῃ προστίγειν. ἱ. οἴξεττα. προσάγειν 

ἢ 

κοφδωτί αν Δἀ μι Βόγο οαἰ πγληϊάπν . ἅς. Πεπιοῖ. φύξον πρὸ τὶ ̓ 

δάάαςοῖς πὶ πλετιπι Ταςῖτ. αἀδίθογε πιδιιπὶ Ου πε], αἱ Ἂς 
τάστιπι Οἰςογ. οι ὃς Ροτ ξισογο,ἴποιτογα, ᾿Πέδγγο, ΠῚ τος 

4ιις ἀἸεῖτατ. ΒΡ] ατατοῇ.. πρὶ ἐοργης φόθα Ὡροσοιχθέντος, ΑὙἸ ΟΡ ᾿ 
ἴπ ΡΊιιτο 5 δεῖπνον χῆλ μία τροσάγειν. Ὡροστέγω πρὸς ̓ ὲ ἐλαίαν, 

Πορμ.αάάιιοο. Προστώγειν πρὸς τὸν δ᾿ μον 5 δά ροριυιπὶ 
Αὐτοσ, Ρ.5. Ῥομεῖς σαρ.9. Κεμορ ιν, ωροστέγειγ ὧν δὲ 
μίω ἔχων, αι Δάπλ [Πομῖθιι5 ρας ἕξις ἐγᾶτ, ἼΙρρο 
“ὥροστέγο μα! »οο ποι ἴο,ἱη Γετθητίαπη δά άπςο, δ απά τὴ ἴη ἔν, ! 
ΔΙ Ποἰουσυμπείϑωφροτίαάεο,ῖπ ἰοοἰοτάτοιη [ΟΠ] οἶτο. ἃ πο 
δά διποτεπὶ ππθιτπ ἀπο 9 οἰκειβμα). ἵνα ἡ μαξ πσροσαγάγῃ 
να τοσοποὶαγοτ 60,1. Ρεετὶ 7.1. κα τοιλλάξῃ, αὶ προσήγαγε 
ἃ ὀὔϑρωπον,οὴ σοπηπιοιῖς ποιηϊηο πη αὐ 1{{Π|π|α πὶ 7 ΟΝ 
ἐμμελῶς «ροστέγω φοζερὸν αγόρα,ν ἔτι πλετ ει πὶ Ρίαοι 
ἀπ ΡΕΠςοἱδ. ΤΙρφσεέγω; ἱπηροπουίπἰ ΠΠ σους ἱπηρι 
Ῥότοπι [ τ η]5. Οἷς. ἸΝτη Ζιιαττ 16 ῬΓ 115 ΠΕ πτ| Ια Ὀοτίϑ 
Πιϊτοαιιὰπι ΠΟῚ [πππρῆτ. Πιροστέγο,Δσςετίο, αὐδακαλι 
ϑονπίξο,σοπ Ποῖος, σοπιηπιίτεονοὨτγα ἢ 24 {π|1Ρ Οὐ ΔαρῸ 
Ἐξέξίρποπι (οἰ ςῖτο. Πρρσῆγε εἶ αῤίςτοις, ορτίπγατες ἃσαι 
ῬΙΠπτοΐῃ Τγσιγσο, τροστέγει πῶτο λόγοις . ἤος νεΓδ 5 ΡΘῚ 
Τάςηι ἐπ Ρεγίοϊς. τροσείγω τὸ ἔργον, ΓΟ ΠῚ οχοαι ἀρσγοάΐο 
στέγων σῷι ὅρκοις ὥπεάγοι! σῴεας ἀυτῷ, ἰπτοϊαγαιίο Δαΐσεηθο 
[ξ [ςαιιοπάϊιη. Περστίγω εἰ] Πὶ εἰς λάϊΠπσο σπ6. ἃ 
Ῥτγορὸ δοσεάο. ΡΙυταγιῖπ Οα θΆ 5 Ὡροσῆγον ἑαπασμιέγοις ποῖ! 
ἢς ἀϊοϊταγοντ προσβάνιω. [πιο ὃς ρτο ΟΌτερεζς 9 4ιοά 
Αἰτηπι ρεγ ΠΥ ροογιπα ἔλ]} γος ρΟμ τα τας. γὺ πρόσο 
ἀπάτης τοῖς βασιλϑῦσι,ϊ. οὈγεριης Ἀσριθιι5. δὲ σαρτϊοϑὸ 
τιιγ ἀριιά Βὶ θρε5. Πρφστέγω κολῇ μαλακώς, πιο  Π|τογ ΟΤΙΝ 
ΡΙμτατ ἴῃ ΑΡΟΡ ΓΗ. πορσδγίω εἰς πίων ῥώμιω, [ες ΒΕ οπηατα 
Ιάεπὶ 1ῃ ΝΝ πη. ἷ 

Πρφστυγωγειὲ ἑ(ῶ, ,δ, ΟΠ Ο ΠΑτοτοῖ πτογργεβνίοσιιοζον, ἐπὶ 
φρρστιγίελειξ ,ποτειγωγί δης 8, πυρρστεγωγίδηφ, ὃς ὠτακους ἧς 

1τίηῖς αιιγο5 ὅς Οσ.}}1 Κὶ Θρτιπη 41 ΓΥΓΑΠΠΟΤΊΙΠῚ : ἴῃ ντὶ 
φηἷπῃ ράττεπι δοςὶρὶ ροίΠιης. ΡΙατατς. αἷθὲ πολυκοραγμ, Κ' 
τυράννοις οιὲ αὐαγκη πτόν τα γινώσκειν, ἐποιχϑες ἀτοις πονεἶ τὸ ηἶ 
γῶν ὡπἶο" κὶ ροστεγωγέων γω. ΟἸ ΓΙ Ἐπ. δου ἀτογο ΠῚ 
νοσᾶς Οτοροτ. πα πο5᾽ σοποὶ 1 ρᾶῖγὶ, Πρρστίγω 
ἀϊεϊτιιγ, αἀπη1ΠΠοηα]1ς5 Γιατιηί, 

Πρφοτιγωγὴ, ἧ 9 γἡναἀτηοτίο Οἱςετοπὶςἤις δάπιοτις ΡΓΠΠΠῸ 
βλης ἰσοιιτίο 5 ποιεῖ ὅδτοι δὲ πτορστεγωγία),, γερὸ βεΐγε ἰες αὐ 
Ῥο! γίοϊτις, Πρ ϑέωυ 8. ὃ. τἰ πόλτως χτ᾽ δύω πύργοις ποιεῖϑει τί 
σα[ωγίμὰ,κ7) υἱρ τούτοις χελώνας κατεσκδύαζε,οιιπι ρτοροίαΠ 
πιοτιῖς σορί 5 δά ντθεπὶ ρ ΠΊΠα5 ἀγοςβ ἀάἀοτῖγ. Προσάγὰ 
ποροσέλδσις,ςςς Ππ5. ὃς ἀοςοίΠ ο,Α ἀϊτιι5, Δ πη! ΠΠονἕαιοσ 
φάτ Πηοπαί 5.14 εἰς απ: οσαγωγεῖς ξαοίπης Πα ΡΡ Ισατυτῖϑ 
ἩΠὼὸς αὐ Ῥεϊποῖρο5 αὐ πλίτειιητ, δῖς Ραιΐτ5 δά Ἀ Οητ.οάρ. 
πρὸς τον ϑεὸν δια πὰ κυρίν ἡ μὴλύ Ἰησοῦ χεις:ὃ ἃ «υροσωγωγζω ἐ 

ποϑ 4 Πεῖπὶ ρογ Ποπιίημπι ποίττιιπι Τούαπι ΟΠ τί 
ποίτοτ σοποι!ατοῦ οἱξ ν εἰύσαιιε ΔἋ τι} ΠΠοη 4115. δά πλ! Ποῦ 
Βοτοῖτα οπὶπι ρτορτγιὰ ἀἰχοτίβον τα πη Πίοποπι ἀᾶτο ΡΙ Τὴν 
Αροίε 4 Ἐρμεῖις.3.Εν χεισῷ ἰησού τῷ κυρίω κα μδι,ἐν ᾧ ἐΐχο 
ῥησίαν κα Ἔ πτροστι γωγίω) ἐν πεποιϑ ύσει:Πτογρτεῦοϑ, δα τα 
πλιις, ἃς ἀςοοῖτα τγδηϊξογιης. ΡΙατατοῇ, ἱδρυμῆΘ. δή χω 
μιόϑεν πε ρφστυγωγία) ἐχόντωνγν πάη; ἐπαςςοίς, Εἰκ πτροστέγῶ 
4υϊά ἢετ ἀἰοϊτατοσὰπι ἀοσοτοης ἢτ [πίτπι ογοίσεητοινπας 
ΡΓὸ [δα Πηινραιατί τις ρουϊτατεϊᾷ οἴ, ἐκ ἀθρόως θμὼ κατ᾿ 
γρντντ ἐκ αὐδαλληλε ἀὐχὶς ΑΡίν τειισοκοτ᾽ ὀλίγον ἐμ, βπΐωτ ᾿ 
[οτοῖ.ςΡοΠ τὶς ἐκ τ ρφσαγωγῖῆς τὺ χ᾽ μικρὸν γινομῆδης “ὦ μεταιξλη ἢ 
λαιϑωνέσης, 1 6Π|» ἐκ προσαγωγῆς ἐϑίζειν ) ραιι τίπτε αὔυοίος 

ΤἈξοργαίξηβ. ἐν προσαγωγῆς μάλλον καὶ αἰριφέροιαι, (φμἤ αὶ πιὰ 
τοτφατιν. )οπιοίς. Ατ Πποοτ. ἀἸχὶτ, δ ρξτε ἐκ πτρρσαγαγῆς υἱμῖν ἐ- 
λον,γ ἡ οτὶς γοθὶς απτἰς (ςλῆπι στ. Ἐχ 115 Ἔχ παρ 5 [τί 
[τ ΡοΠτισο τι απΐμιις οἰγοιπ ρος ἀϊχηῆς υὑσαγωγίαὶ νὴ π΄ 
σαγωγίω ὀμεκτοὶ [16 νοσαθιι]α. ἢ} 

ΤΙροσαγωγίδης κε ὃ, ἰᾷοπι ηο ρεσαγωγειξ, πιρρσαγωγίδως ῬΙΏΤΑΤ« 
νοῦσαῖ αὐ [οιτατοτο 5» γοβογαητ διιάῖγα. ἰδ, κἴρι πολυαφαγμξ 
ἰπ Ὀίοης, γἱάς Εταΐπι. ἐπ Αἀαρ. ΜΙἀΑ5)ὅζο. 
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ΓΙ ΓΡ 
γϑ τὸν τα [ΓΙ ΠῚ Θητιιπα ἔα ΎῚ]ς τι Τρ πα σαγιια αττγαϊιξ.- 
ποῖ. δυνά αν, τὸ εἶο᾽ τεκ τόνων ὀρ γανον, δ᾽ τον στέγοντες δυ ϑιμύεσε 

α ξύλα. Πείγς.ε[ ἃς οἰγοίπιις,ὁ διαξήτης. 
ἐς ἰσδος»" ΟΧΡΙοτατῖο. - ᾿ 

ὡγδε» δ δ] αι ἀτιποΠιαιιῖς δια ἴτιι, 1] χ Αρραν], ἐπουγωγός. Οτο- 
οἷσοι αὐ οἱ τὰ σοφιςικοὲ ̓  Ἢ «ορφστιγωγροὶ δὴ λυμμὰ Τῶν 5 οομςὶ- 

5 ἃς ἰπτογργοζοβ σαρταγαγιιπι αἴας ἰποῖ ογιιηλ. 
γνις "ἢ “»"σΟΠοοτΙταζοτ. Ν 
ϑωνμιίσω,χοοῖπο. Α ἔτι. ατίτιο. ροσᾳδω τῶς μούσως» τῇ 5 
γνἀσοῖπο, ΑὙἸΠΠ ΟΡΙ. 
ὡ9 ΠΟ Πἀο Ὡρνασαϊζω. 

οἶζεσειν, ποιαπιμον φ᾽ ὁγα ἘΠς (γς ἢ. αἴζοντ ῥ το ποιῦῶσοι τύυ) φλόγα 
ὅδε! τρὸς τὸν αἰϑέρα. 

ητε δίαπάϊοτ νοΐ αὈ]απήϊεηο ἀητὸ ἀδιμι!σθο κυροστέ-. 

ἡγωρρσέλκω. 
οἴομαι. (κουἷσομαι» αν. μα!. Εἰ το, ΟΠ σ024}1 509 1. δά πιιπλογιι πη 
αὐτὶ αι ἀο. ὃς τα Ἰ πὶ σοορτο. Χοποροι ἴῃ τα ἀτα, ἔσοστιν 

διακοσίας Τ᾽ ὁ οτίμων τοροσελ ἐῶν, ΕἸ αταγοι5 τη Ομ}. 

δὺ ἐκἄνίΘ- αὐτῷ Ὡρρσελό μὴν Ὁ- Κορνήλιον, ΠγΔ ΟἹ [ἘΓ111 οαι1- 

ἱ ἀιχῖς ὃς ΑἸ] στ. 
οὔΐεττο ὃς ργω εις εχ ἰδόγο, Ηΐης Πρόσειρσις τ γευ- 
ἀριιά Ηἱρροοτ.ἰὰ οὔ τροσφορᾳ, εχ μΙδίτῖο. Ετ ΠΙ οῥσειρικοι, 
τρφυϑη τροφὴ, ΟὈ]ατιι5 οι. Πρφταίρειν,α ουγαν νῖ 1 

ὀγοογατὶς, ρόσαιρε τὸ κρινᾶν, το σὰ ἢΠ Ἐγιιτη, ἴσο πὶ [αγο ἃς 

τέρα ὅτι τροφίω. (γχἱ. : τὰ, 
ἕω, (κ. ἡσωγπουκαν λαμ Ἰςο. Προ πῇ Οὐ ατί τη Ροτο. πολλαὶ αἰτῶν, 

Ἰρεῖ ροῖο; πω χέύω, οι ςέξοτ, Αςσσιίατ. ΝΜ] τοὶ σαρ.10.ὀκαΐθη- 
ι τί) ὁδὸν προσ ἦθ ̓ΓΟοτατυωροσαι δ ἐδ ἐντυγχούύίοντας 9 ΡῈ: 
φιιθιι: δ τ δι ῖς. Προσώ τω, αάϊιις ρετο. Χοπορ. 
οἷορ. ϑοοτζαζ, τὸ ζῶν ἐΐτι ὠροσωὶ δ, ντιοτο δά μιις σα ρΊΘης δὲ 
8. 

τηςοϑ, ΘΠ ἀἸοι5.πὔωχος, Ὡροσῶ ται απ αὐτες. τιοϊαη. πηοη ἀςὶ ο- 
᾿ς ΟΠ γγ τοῖς. ἐλϑεῖν εἰς ἐμελίαν αἴθ ὠροσαι ἐδ, ναπῖτς ἴῃ ςο]1ο- 
σὰ πὰ ΠΊΘ Πα ἸςΙ5. 

ἴομαι,ἰπιρετ ἀοςιιίο. Ασομ ηρ. 
γτίξζο μαι ἴα οἴττῖς σοπβοϊοτ. ἈΡΡ 

ἢ αν ἸηΡοΥ ἀσιιο 59 Βιι4.1η ΕΡΠῈ, Ροίξεγ. τροσουκονῆσαι χοΐγον, 
Ἡπρηῦ τοπὶ ΔοίσΓο {ΕἸ} ΔΙΙΡΈΓς. ἢ ὙΠῸ 
σιν ον, αἀ ἀτςοπαάμιση»Δἀπιοιοπάιπι. Ατιζοτ,. ΟΕ ΘΟ. οἷς ταὶ 
Ὄ, ἰλβϑέρια “0 ἔργων ωρὺστεκτέον αιιϊδιις [1 τα 1 οἐῆςϊα στοάςυἠα 
Ἴ ητ, 
“δ σακηρίδες Ε]ε[γοἶι. Γητ οἱ τῆς μυλολόγϑοις ποὺς τιῇ σόε(ψτι μικρρὶ πό- 
τι ξοτίαπ φιιουῖαπι ἰἰς πὲ δημπήδήα ωροσείγει κα τροσέλκη. δ γνΝ 
οι ίφω 41Π1π- ἔξιι 1ΠΠ1||0. ΕἸοπ.Οαγ Π.κ, ἐδὲ δε αὐτὰ Ἐρχομέ- 

στῴλειφεν ἑκώςω φαῤμακον ϑο. ᾿ 

ἐπι πομα ρτατεν αἰ ϊα σαρίοτ ὃὲ σοπάοπιπογ, Ατἰ Πορ  ἴη Α. 
; τῇ. Κα ται προσαλέσκο μέϑει, ἰὰ εἶτ, Ὡρὸς τούτοις κατα δεκα ζόμεϑτε; κὶ 

"μα. 4 ΠΟ» ρα ΠΙ το. Αὐτός ἄς πιιπία, : 
οβλα!, τὸ ἐπτε μῶμαι κὶ σωωϑώγω, ασοιιΠλι} 0. Ψ' ἧς αὐτιωροστομη- 
πίω) γιω ἀριιά Αὐεϊαπαπι. " 

Ἴομαι, αάϊαιιο ὃς Ρτοριισπο, ἤιπιο ἀςίςηποπέ δάπεγῇι5. 
ἼΠ στο. Πατίπο.ῬΙας ἴθ Ε οσλΐο. 
ταν Τα ἰϊς οναἀτππιο. απ Χ ΠἸοτ,ορξ ἕστο, προσβουϑώ, τατοτ. 
ἂο ὃς Αςοι, Ηοπτογ. 1.4.8. ὄφρα ἴδητω Η ῥα τὶ οἱ χ᾽ ἡ μεῖς 
τοῖν νι ν᾽ άδατ δὴ ΠΌῚ «σα 11 ΠΊ αἰ! Χὶ ΘΟ ΠΊΠΙΓ. 

μφιαομαι εἶμαι ἰαίαρετ ἱπάϊιο πιο. 
ἐναξαγλω, Ἰ Παρ οτ Πιγίτι Ἰαοϊο» ΑὐΠτοτιἄς πππάο, 
Εὐϑι,α σε πάς ΠΡ οτῖι5. Γαισα σαρ.14. ξ ΝΥ 

αζω.Ἰάςπὶ αι αἰαγκοίξω, δι ταν γκοζω(πϑιτι νἱ Ὡϑρο.Ὁ]- 

μῆς δα Πρπιβοατίοποιι ἔς τ) μος εἴπ: Ομ ρο]]05 οΟΡῸ. αἄ- 
34 οΥποίππι γοῦγαμο. ΓΙατο, τροστιναγκασέον πἰων τοῦ αγάδοῦ 
ἤὔϑοις ἐμποιεῖν τοῖς ποιήμασιν. Ἐτ ἐπ ΡΟ] τὶς. Ὡροσίωαγκοῖσοι μὴν 

πὸ ἡ ὃν. ὡμίι ᾿ 

»ἀσροπο, σΟΠΊ ΠΉΠΠ1σα :ἃ Ὡροστινα τ ϑέμα). ᾿ 
᾿ μμοΐσω, πη, ΡοΓ οςοϊάο. Ηεγοά, ΠΌΤΟΙ προστινέίλον 

ὃ πῶδας πῷ Κλεαϊδοα. [τε τπῦ ̓π ρον τοήροπάςο ἀς ογδοιΐο 

ἔστη ΡΙ τ ἄς ἀς εξ. οταςα]. τίν πυϑέαν “ροστιγελ εἴν. «γροστεγαι- 
"ἰηῆιροτ Παίς! ρῖο. Τ μον 4.11|0.7..ὺ πόλεμον ἐδὲν ἐλάσσω Ὡρο- 

τεγείλοντο τῇ τρότερον ὥασαῤχούτος, ἄμμε 
ΒΟ ἡ κνακήμα πλιτὺς Πιπὶ ὃς φἀάϊξεις» ντ πρρος᾿ ϑέμιε ; 

"Ασα ἴῃ Αροςαΐν. γυμνὴ ἔχασε κρρτος ὅγ “0 τοῖς γηΐγοις ὥρο 
ων, 

ἀομωνε! Αττὶςὸ ΤΤροστενατλ ἀομαι» ΕἸΠῈ αἰΐχιιο ἰαπιςπτοτ, 

ΠΠΡΟΓΗ (το. Γατιπουϑγ ποῖ, Σοΐ με δεῖ τροστεγα κὰ αὐ στε δε παὲ τῆς 

ὑγκούτης συμφοροὲς. τοσιτν ἰατηδτατ ρατγῖδ οσαἰαμγίτατος. [46 Π1: 

σιν ἐγκείυβυ Θ- ἐφῳῷ τροσεινακλ αἰ εἶὗτι. δ: ἔν" 
ἀναλαμξαίω, ἴῃ οΥἀϊποπ αὐ [οτος Ππππτο, τὸ αἰαλαμξαίω, {εἀ 

τηδπτὶιῖς αι ἀ4ἀπι,ΠρηἸῆςᾶτ. 3 
9 γησείντες οἱ, ργατοΓοα ςορἰταητοβ,πιοηῖς τοιοϊ που ἕο. 

λῶται 1 Π͵ΘΓΙτ. Σ 
ἀγανεύω ἴῃ ΠὰροΓ γοποι!ο. ἱπῆιρογ πιοπιογία πὶ ΓΕΠΟΊΙΟ. Αρυᾷ 
ἄλπι, Οἱ ἢ Μαῤκας “ροστιγανεωσοί μβὉ- «τἰω) τὸ τείχας τοὺπείνο Τῇ τοί. 

ν᾽ 

δ, ἢ 

ἔν 
ἼΠ 
Ἰλνανι 

1 τ 345 
14 οἴ, λα χαινίσεις καὶ «ἰεγείοκς, δ᾽ 

ΤΙροστιναπαμομκαι {Ἰπγ}}} αμ!ς το, νο] τοις ῖςο » γε γηᾶ διιπὶ αἰϊο 
4μιοίσο. πτογάιπι ΓΟ αΐιι πὴ οαρῖο. 

Πρυσαιναπιπῆω,τςςιιπιίδο [δι ἀσσιιηλο ἀρὰ Αἰβοπ, Πργο το, αύρα- 
ψραβ ον (Πιδ. ἴα ἰγροῆο) μδ ὡροσεχαϑιζεν ὅδε ὡροσανέ.-- 
ΠΠΊε, 

Προστενειπληρρω, Γὰ ρ οἷ ςο, Ααὶ ποτ. π ΡΟΠ τ. Ρααΐτς 2.δὰ Οοείπεϊι, ο, οὶ ἡ διακονία τ υσοιγαπληρῶσα ταὶ ὑξερήματα Τὰ ἁγίων. Γ πιϊαἰγὰ-- 
το {ρίας Γχιέξοτιιπη ἀοβοξξιιν, ὃς σαρ ταν τὸ ὑςέρημοί μὸν ωρο-- 
στινεπλὰ ἡρωσταν οἱ οἱ δελφοὶ , ἸΝ Αι αιιοι πλιὶ ἀςῆρϊορας ἴὰρρ!ε- Ἰοτιητ. 

Τροστενᾳπῆυοσω αι ἄτι ο, ΓΟ ἴσο. 
Προστεναῤῥισίζω. ἀςηιὸ οχιίοιτο. : 
ΠΙροστενας ἱζομα) ΡΠ] ἃ ἰςαιςητ. πρροστενας ζω, οἴἜ Δυτο πὶ πῶρ οστεγοι ζω 

ἰτοτιιηι σΟΠΊριΠΡῸ δάάιτα δα τα ποτα, ν τ ταὶ λοὶ πτὲ τοροστεν ἐςίξαν, 
Προστενατείνομκαι. 10 [Ὡ ΡοΓ Πλἱ ποτ αἰ πειλωβ, 5.114. τοὶ μὴ αἰδακαλων τὰ 3 

“ροσαγα τειγο μβυ(θ., 

ΤΙροστεγαι τί ϑεμμ αι, ργῶτοῦ Πση] Πσατίοποπη ἤα; Πηηρ τοῖς αὐωτίϑεικαι, οΧ 
νἱ Ῥγυπρο[τιομ5 Ὡρὸς οτίαπι ἀσοοίποπεηι Πραϊῆρας, ἰἀέτηας 
404 1ηΓἀρ  τνρτατογοαιντ ἰπ ν ογ δὶς Προρδίδωμι, Προσεπελέγω: Ἐτ 
Ἰάςηι αιιοά {Πππι]9ν πάτντ ἴῃ Προς διαλέγομαι» ΤΙροστιπύλλυμω, ἘΠ 
Τϑῖτιιγ Τροστενατί ϑεμω,, αἀ Ἰςϊο»Ιά εἴπ Πιρεέγρορο 1 πϊουιρογλά- 
ἀο Νιγρ. ἃς Ρέοροττ. δὶς Ραμ 5 οἰϊομάςξης [δ Ρίεμδηι ἃς αδίο- 
Ἰατάπι Επᾶηρο ἢ) ἀο δ τῖπαπι ἀἰε πίτυς » ποη νεγὸ ἀρ Πομιίηΐ- 
Ὀὰς ἀςςορίηε, αἷς ρὸν φιὰπι οὐ πὶ Αροίϊτο!ς σσητι!ἶοτ πυ!Π 
δοςοίποηεαι δά ἀοξ τί παπὶ ιιαηι ργααἸςαίρατ, αἰν ᾿ρῇς ξχέγζαιαι 
ΟἸΪΘτΩΙ ΒΕ: ΠῚ Πιρογαἀ τιιπη ἀὐῖτ ἀοτγαόζιπη.ἴτα Θηὶπὶ δὰ ΘΑ]. 
ΤΔΡ.2. Ἐμοὶ γδ οἱ δοκἔντες ἐδὲν τοροστινέϑεντο, εἴ, Ν τὴ 40 ἰΐς χιὶ 
Ρταάιςᾶταν εἷϊς αἰαῖ! (μος οἰζοιιόσιπι ἰλιις 4τΉ 16 ΟΧ {ἘΠ πη4-- 
το ταητοροῖς ἰδέϊατιιν Δ ἱπηργοίυ:5 9 ὃς πια ἰτϊοςὸ τῆι ἰημῖ- 
ἀϊοίε σιιπὶ πγδα ΠΟΠΙραγάτιγοντ ἢος σοπτοητίοηὶβ ρκα ποῖ 
Ετιᾶπρ 11) πιοὶ δυιτΠουῖτας βόας πη) πιιατογ. αἰ Η1] εἰς παι ὲ 
Πιρεγαάϊτιηι: ἐδὲν αὐτοὶ ὠροσέϑηκαν καὶ ἀφεῖλον πῳῷ ἐμῳ κηρύγματι, 
Τηζογργες σοπιοττῖτ, Νά ην αι ἔππτ ἰπ ργοτῖο 1 81] ππφοιηι ς « 
τι ογιητ, ΤΙροσανατίϑεμαι»ν πὰ ν 6] Ππὴ}} ἐς! οτο;, ἴῃ ςοηῇ- 
Ἰματη δάμποςο νοὶ] 4 δε ο, ςοη ἔογο διῃαροτί τι πε τ ΠῚ οχρο- 
ὯΟ 414116 ΠΟ ΠῚ ΠΊΠΐςΟ ἀπηϊοὶ ὃς σου [Πιϊτο τὶς πιοΐς, Ανατί θερμαὶ 
14οπιτρη] βςατ ΐςε νεποπιθητίοσ νἱβ ἰη ροηγίηα ΡιαροΠτίοης, 
Δροίζοίτις δά Ολ[αταϑ ςὰρ. τ. Εὐϑέως κεἰ πρροστενε ϑέμἑιω στερκὲ κὶ εἷ- 
ματι, ς[τποη σοητίπιιὸ ςοπτι] σιπι στη ὅς [λπστιϊης: τὺ πὶ 
οἰιπὶ Ἀοπηῖηα ΠΟΠΊΙης σΟΠΊΓΙΠἰ σα : ΠΟΠῚΪΠ: ΠῚ. ἢ Ρδγ Εἰιαπ - 
8610 ἀοδεεῖηα ἴῃ σοπἤ  ππη ἀμ ἰδ].  ἐϊς ὄν ϑέως, αινία αἴμ ΡΟ Ὲ 
οὐϊπὶ ΑΡΟΙΤοΙ 15 ἀς Ἐπδηρο 1) ργδρἸςατίοης σςοητα! τ, δε πὶ 
σαρῖτε [Ἐαιιςπτὶ αἷτ 5 Καὶ αἰεϑέμίω αὐτοῖς τὸ ὀναγίέλιον ὃ κηρύδσω δὴ 
τοῖς ἔϑνεσι, 14 εἴζ,εΧρο ἤι: εἷς Εἰιαπρο ἢ Π| ισά ργαάϊοο ἴῆτοτ 
Βεητος. Ὀἰοάογας ἐς ΑἸεχαπέγο, τοῖς μάντεσι τρ'σαινα ϑευῆν Θ- αἰεὶ 
πῷ συμείκ,συιτι ΠροΓ ρότγῖοπτο ΟΠμα  ἄαος σου {πε τ, 1 υοῖα- 
πιις ἴῃ ἀϊδίορο Ζδϑὺς τραγῳ δὲ οἰξατίπη ἴῃ ρτϊηςιρίο :(ἶ Ζδῦ τί σεωες 
νὰ κατειμόνας λαλεῖς, αχρὸς, αὔἴξεπα Κ΄, φιλοσέφε τὸ χριμα ἔχων; ἐμοὶ 
Ὡροσαναϑου,λαζε με σύμξαλον πόνων, ἵ. πη] οἷ σοπηπηπηῖςα ὃ, νος 
1π Πηϊιτπ ΠΊΕ ῖ 1 πὶ ἐς ροπειπης 'π σοηΠΙ αι ἀμ... Πριστὸ- 
γατίϑεμοἷπμιροεγ μος Οπεγί5 ἱπΊρο;Ο Ὡροσισηφορπιζω ἢ ἀἸςατιιτ» 
ΔΙ Ἰαυ 4 ποτὶ πιρεγαά4ο ὅς πιρεγροπο. Χο ροΡ ἢ. ἴη 2. Αἰπομνη. 
Καὶ γὸ πάνυ μοι δοκεῖ ἀΐφρον(δ- εἰϑρώπου ἐξ), τὸ, μεγοῖλε ὄντος τοῦ ἑαυτῷ 
τοὶ δέονται αὖος, σι δυζειν. κὴ αῤκεῖν τοῦτο, διαὶ ὡροσανα ϑεῶτο τὸ χα τοῖς 
Ὄμοις πολίταις ὦ δέονται πορίζειν, 1, τοὶ ἑαυτῇ Ὡρωτῷῳ ἀἄδβει καὶ τὸ ὥροςτι- 

ϑέναι»Πιο οαοτῖ μος Πιρογαάδοτο. Ἰωἤιρον ἃς πος ομοτὶς [υΐοῖ- 
Ροτονντ 411] στιοαις οἰ 115 {15 ρᾶγος αι δθιι5 Ἔροητ, ἱπΠιρεγ 
δ μος οπετῖς Πδι ἱπηρόπετγε νῈ} οτῖαπὶ ρατὶ {] ἱπιροπὶ ὅδη τῷ 
“πρώτῳ εἴχθει καὶ τὸ ὃ ὠρεϑει. ΤΙροστινα τί ϑεόϑοιβ ΟἸἸΔ πῸ αἰ {ἔοτγορ 

ουμπέζατιοντ ἀριι δι. Οἱ ὃ βραχέα Ὡροσεινατιϑεὶς » χοιτένδυσε ποι’ - 
σειν 1 πατεποιρϑεὶς ὃζ ὀργέδδ εἰς ΠΟ γοξε ΟΧΡΟυΪτατ.. 

Προστενατρέφω, 1ῃ ΠΡ ῸΓ 410. ἴοι ἰη Προ ππττῖο ) ντ οχ πιουρὸ αἷτ- 
{πγρατ,αριιά Οἷς. 6ρ. «4 Αττὶς. 

Προστενα χρωννύΐω, [ΓΔ ἢ 5 ΟΓΠΊΟ της ἱπ οοἴ᾽επΊ ςο]οσγῶς. 
ΠΙρϑστεν δα ποδίξω, [ΠΡ οτ πτς ἴπ (γα ΐτοτοπι γάέσο, ᾿ 
Προστενέρπεῖ τῷ τραχήλῳ, σεγι οἱ Δἀπιοιιοτιγ ) Ρ] αταγολιις ἵπ ΤΠε- 

ται τοςΐε. : ; 
ΠΙροσεινέ χω. ἀ μας γεοτ,πἰτοτοσο β4ο, αροσκεκόλλημάι, φροσέχω, οἷ γ'- 

Ὁῖτι5, ΟἿ Ὁ “σαῦ υὑπομάειν ἐδόκει; τροστενέχων παῖς “Ἷ αἰγυπῆίων ἐπαιρ - 
χίαις. Βαιτίι5.Ο᾽ 5. δηαὔτριίθ: αροστινέχων τὴ παρνσίᾳ σῇ διαπος"ολὴ - 
στευδών τυρὸς αὐτόν. Ἐ[Ὶ ὃς «ροστενέχώ το ἰξέχω.Ὁ 

Πίροσεινν'ειγαίςεπ ἀερατ, Τ μον 4.ἃ τΠο πιάτο τροστέγειμα, 
ΤΙροσειντέχ εἰν, ΠΤ οἴγς Ὡροσι εἴ ὅδε. μαστοῖς ἔοι φάδθατγοτα, ἢν Ὁ: 
Ποὐσείντες. τὸ Ορογα. [αἰ οτγπιο]οἔξιιπι,δυχερε ςοἐγαντίον, ἀΊ ΕΗ ]ς»ἀ4- 

ον Παπλ»ἀοο  ἴπς.Εἰιτῖρ.ἰη Οτεῖϊε, 
ΤΙροστέντης; Ε(Θ. ὁ κὸ κα ἀτ ἀ{15) ρογάτγάιη155 αάιιοτ 15. ορροῆτιι5, ὠνὸυ- 
᾿πίθο ΠΟ ΓΑΓΙ 5 οςληρνδυρ εριὶς ἴα α 5,41 ΕΠ οἸΠτ5, ας Πυϊ5,αἀ- 
τιογήις, ΧΟπορἢ πη Αροίοσ δος ύκ ῦ Ὡρὸς πάλι ταγεϑες ΠΡ. ἡ σείντης Δἀλιοτις α[14 θοηα ποη αἰτείδατιιτ. τραστίγτης λόγος καϑί- 
φαταν»οτατῖο ἴῃ σοπτγαγι Πἰττιιγυῶρ υστέναε Ὡροσἰπενν εἶτα πιΟ-- 
1εἴτῖ, Πρόστιντες χωβζον, [Οςι5 ἀςο 1115. ΟΡ Ὺ 

ΠΙροστενατ τα αν, ΟὨ Π ἢ ξ ΕἸ πὶ ςἴτατιιτ εχ σαν ρτο αὐτικῦδαν, 
Τὸπι. τι ΧΗΣ ΤΠ] 



ἢ ΠΡ 446 : 

προσον πιξολέω, ἀρτοσοτ ΠΙοτατ. ᾿ 
τιροσαυτλέω, μοΐσω,γα κα ατιγῖο, ΙΕ τΓ, ἘΠῚ ὃς ἔοιιοο ἀριιᾷ Τιαὶ- 

[τά πι1Π|. 
πιρρστέντως, Λάιον. ἐν εντίως, σοπτγαττὰ Οἱ ςοτομ, ΒΟ ]Πτοτ ᾿πίπῖ- 
ον άε ἀρὰ Ἰϑϊοάοτ. δῖοι] ρρσοίντως λέγειν, το ταρατίοοχ οὖ 
τγατῖο αἰϊχιι σουτοη ογε,ποά σοπιγαάϊςετς ἀϊχεγαητ, [οἱο- 
δι ἀς Απεαΐτ. ΓΙρϑστεντως( ς ἐπὶτι ἰςρ ον ΠΟῺ ωρφσυτώς) ὁ 
βασικειὲ ἐδόχετο τίου τὰ τα μέ ϑυτον παῤῥησταν 5 ᾿χουλ της ἱπηπηοἀςαπὶ 
Ττιδειταζειη ἴῃς τὸ ἃς Ἰαι1ο χηῖπτο ταῖς, ᾿η [εἰ τὸ σπῖτι Γλπο. 
ἀιλαϊπγῖσο Δηϊηλο, Εν ἀριιά διε, μήτε ἀκαίρως οὗδῳ “κλεῖν μήτε Ὡρο- 
στάντως. 

ΤΙ ρρσεινυῦν Ἐς (γ οἷ). τροαυξων; ἴῃ [Ὁ ογ΄ αἰ απο. αι σεις. ἱπογοπθη- 
το, ἰαΐαρετ αἀάςηβ αιιοι Αἰὐνεν Πσπίῇς, αὔξειν, ὃς αὐνὶ᾿ αὐ ξησις. 

τπρφσείξιντογατο σοπρο Το γαητ, Ἡογοάος. 
Πρφσοιπταντέω,ἱη ἤιρεῖ οχίρο, ἀοπίίοτγο ργατειςα. 
τιρρσείπαξ, (οταοἷ. ΑΡΒγ πο πΐιι5. 
ΤΊ ρρυτεπειλῆ ,ἡςοὐ γιατ ξἘ Τπτογι ἡ πατὶ Οὐ ΠλίηαΣ δά {ϊτ8;, 
ΤΙρόστὰ πειλησοξ μὔμ(Θ,, 11} πλΐ πᾶς ἃ ἀἸα τ, 
Τί ορστιπεκδ ὑεὐδοιρταεῖοτθα οχιιοτο, Ογαροτ, Καὶ γυμν ὑμῆσοι τοροστεποκ- 

δυοντα ὃς νἱτγὸ [εἴς πιιάφητοβ Ἔχις. ΤΊ οῖτιιγ ὃς Προστιποδυΐε- 
ὧι .[ά απ, Κω τὸν χιτώνα τῷ ἱικατέρο τοροστι ποδ σου ἄγω. Ἀλιιν 5. ρο - 

στιποδ υσομιαι! φησιν εἰ βέλει νὰ τὸ χιτώνιον, 
ΤΙροστυ ρ χομαμἱίαρ εν ἀἰςςἀο, Χ  πορβι. 
ΤΙροστω ποζαάχλω, Ἰη{Ὡρογ ρεγάο. Αὐξια. ΑΛ ΟΡ ι. νεφ. πγόοστὸ ποζαλ εἴ ς, 

ἴρ᾽ αὐτὼ αϑος τῶς δωϑεκᾳ, ἱπίιροῦ οαΠῚ ροσιμπίλπι οΠλΐττο5 ΟΜ 
ἀιιοάεοῖπι [5115 [οἰ] σοῖ, 

ΤΙρυσου ποδί δωμι, ἃ Ἰ]οο. ροσαπόδος Δἀ ἀἴτο, 
Τηρησωπόδοσις, τς ἀάἸτ1 0.1 Πὰς ἤριιγα (1παπῖτ Ἀ ΟΣ ΉΠΠπ|5 [π1ρ 115) ἴση- 

τοητίῖ5 ἀπαδιις ἀὰτ Ρ[αεἴθιι5 ργοροῆτὶς » πα συΐιις. τατῖο νοὶ 
Ροίζογιιις γεάκίοιιτ 9 ν 6] [ξατῖπι Παῦ νπαημπάφις (δητεητία πιὉ- 
ἀπη σοτη τ 115 ρο τοτῖοτ γάτίο {δὶ πέθγαγιιγ. Ἀ οσα, Α41}}14. 
προσαπόδοσιν ν Οὐαζ 2 αἰιπτη ἴῃ 1{6 πὶ νὸ σαδιιτππι ρο το α ρᾶγ5 
φαοηθτί ἀςΠηΐτ) ἃ 4110 5 ἀαιθίτιις ᾿πσαερῖτ. παὰς Πριταπι 411) 
κύκλον Δρρεϊ]δατ. 1ὰς Οὐ πι1}.11.9.ς4ρ.3. ; 

ΤΊροσει πο δύ ει τρόσου ποκδιυ εῶτη.Υ ἰάς [αρτὰ. 
ΤΙρυσού τοδὺ σομμα!» ΟΧΊΙΔΙ γἱτγό, 
Τιροσευπόθεσις, 4 [Ἴσηατῖο. 
ΤΊ ροστε ποκρίνορκαι, τις Ὁ ΙΤΟΟΥ οἱ ρίιις ταις ἱπίοτγοσου το ροπάςο. 

Ρίατο ἴπ Επτὴν ἃ. Οὗτος, ἔρη, ροσουποκρίνετοι τοῖς ἐρωτωυΐώνις, ΑἸ 
εἴ αἰοα ρογ γἱτγὸ οἴϊογτατ. 

ΤΙροστοτόλλυ μα). ἤπλ] ρογοο,ν πὰ σοποϊάο. ΤΠ οοτγατ,ῖπ Λὲ στποτ. δεδεέ- 
γα ἐφαστων μὴ κε ίγω ὡρῦσοι πθλωμώ 146 πὶ ΠΙροσδεαφϑιερ κα), 

ΤΙροσοι πολλύν, ὃς 
ΤΊροστὶ τολιύω, [Π αλι] ρεγάονν πὰ ἀπλῖττο. Ρ μα] ατὶς ἴῃ ἘρῚΠ Β' πεὶ ἡ τοῦ 

ρώτου χρῦνε ἢ πορῦ; Καμαράναιοις ὑπόληψιν τροστι πολεῖς , γηὰ ΔΠχὶῖ- 

τὸϑ Ορ᾽ ἤΐομς ΠῚ, 
ΤΊροστι του ττα 0 ΠἸΟΥΑ ΠῚ; ΠΟ ΠΊΠΊΟΓΟΥ, ροστοποηρίζω, 
ΤΙροσοι τσι να ζομε»ἰαίαροτ ἀπγο ᾿οτγᾶιιτ ἀπο Το τ. 
ΤΙροστι ποτ -ερέω,ἰι ρ6Γ ρτιονἔγαι 19, ΟἸγΥ [Ὸ [ τηροσοιπος-ερεῖν εἐαυεδὸ 

τῆς σωτηοίις [ἍἸτιτς [ς ρυίιατο. 
ΤΙροστεπος-ῆσαι » ἱπίπρει ἴδει ν]ττα τγάίετε ἔστι (ΟΠ Π]Ἰοἴτατο δὰ ἀςξο- 
ΤΙρυστεποςρέφα.ἴΠΙΠΡΟΓ ΔΊΙΟΙτΟ. (ξοιςπι. 
ΤΙροστεη]έον,τΑη σοι τιπι οἴς, Οφηῖτ. ΝΑ ζαῃ 2. 
ΤΙροστέ πο μμω) αὐτί σου τοῖς εἴκροις τοῖς δακτύλοις αἴπῆομαι, Ὡροσψαω, ὅγ- 

ψυύω, ἤττη ρατεῖςορ5.Οοηΐτίπο ἱππρ, Ὀἱοίσοτί, Ὡροστέπγετωι τῆς 
τριχὸς γῬι{ππὶ αττίαρὶτ. Αἀαίτιτ οτῖδαν 1αείτις Χ οηοροα. 
τροστιψ νῆμα μόνον πιῇ «-ὅματι . 4.165 (ΟΠ ἢ} οὐ ατείσογίητ. ὥρὸ 
στυψ χτῆνοι ὑμόνον τούτων “ἦδ ὠραγμάτων » ἰσαῖτογ μιὶς σα! ρα φεῇ- 
ἢς5. Δὲ (ρ τη, 

ΤΙ ὁστέηήω, μ. οἱ γώ, π’ φαι Ρ Ρ᾽Ἰςο ἀλη σον αρΡ οπογαίῆρο , ἀεῆρο 
1ῃ αἰ 4:18 του ρΡοΠπ 40. ροστρ τώ, Γτσἰαιλι15., Ὡροστέψαντες τία) ψυ- 
χιυὼ τῇ μνήμῃ Ὑ παρεληλυϑό τοῦν', οι ολίαν ἐκ ἄγουσι τοῖς ἐν ποσὶν αὐια- 

ὥπηγ Λάςο δηϊπεὶ Ἰητοητίοηοπι ἀς ἤσαῃτ ἴῃ ργατονίτα ν οἱ ριὰ- 
τὶς γεσοτγάαφτίοης, ντ ἀπτοτιμι ργαίοητι ἀοπάογϊο ἀθῃ τηᾶρηο- 
Ρέγε δεβοϊαπτιγ. Τροστέπ]ω, ἀτττῖθιιο, σοπτγῖθι10. αἤΠρηο. 
φρυσγέμω, Αὐλία. Ασσυ οι πὶ Γ)ας, Ααὶ τ ἀς πνιιητίο. τί) ὠγυπῆον οἱ 
μδ αὖ ἐσίᾳ οἱ ἢ αὖ λιξύῃ τροστίπ]εσι, γος εἰς «ροσνέμουσι, «ροστάπω 
σοι τι (96 οἱ τιμωῦ σε, ΟΡ ἢ. ἀριιά Ῥ]ατοη.1η ΤΊ πιάτοον Οἱ] τηροστιηῆ εἰν 
χέρων υὑπτηρεσίαν, πη. η115 ἀ σοτο οσιιοττίς Οἱσοτοῖάς πλιπάο νο- 
τὸ Ἰοφιίτιιτ, ἴῃ πη! ἃ ραττοιη Ἰητογάιπη : νὲ ἀρια ΠΟοτγάτοπι ἱπ 

΄ Βιιῃτηἀϊς ἐπσοιηῖο . τηλικο τίων ἀυτεῦ τὴ μέγεϑος αήδφνομίαν Ὡροσῆῇ - 

ας, ὃς Ὡροστέπ]ω πῶτο σοι Βος εἰ δὶ ατεγίδιιο ταπαδπὶ δυτλογιρῃιι- 
ἴτι5 τὸ δι μοτγεπὶ ἔλοϊο Σὰ μωρεῖ ταὶ τροστέπ]εσι ἡ ἰκ δίων αὐτίας 5.- 

πηᾶτΊτα 1 ἴῃ οοζοπη σιιΠῈ [4 αἷς Βατοπτ σγιπηΐης, Το δ Ρἢ.. 
ΤΙροσαρρίοσομκαι 9 Αἰ ΠἸΔοτ, ἵπιρο! οτς ΑἸοῖρ τ, Καὶ τἶθ᾽κυμετων τὸ μᾷ! 

πρὸς τῶς πέτραις ποροτηραοσετο, τοὶ ἢ, εἴσω αὐοισοιυῦ τα ἐῤῥνγνυτο. Εἰτ ἐ- 
αἰτῃ Ἰάθηι αιιοἀ τροσιερέομωι, Ὡροσρηγνυμαι. ὃζ Ὡροσαῤῥαίσομω ἀρια 
Ἡετγοάοτ, !ορίτιν. Προσαραξα τωσαν ἐς τὸ μέτωπον ὀὺ ϑ υὴὶ τέων ϑυίρρν; 
Ταοίαης οτος (αδἰτὸ ἴῃ ἔλοῖςπι οσο! άαητ. Ν 

Τροσαραίοσω; μι ἔξω, αν. αχας, 1 1140. α(ῇρο; σοΠ 40, τιιπιρο, Α ξτίῳ, 
Ασοςιιῖ, 

ΤΙροσοῤρδο μαι, ἱγγὶ σοτ ΠΠΙο τ. 
Τεροσιαρήρεται» {Π Πα  τγαρταῦ, ΗΠ: Ποάϊι5, Αςςιίατίιο ἃς Πάτα ο. γία- 

Προσαρϑροώ ας ρετ ἀγτίσιος ςοπηεέζο. ἢ 
ΠροσαῤΨρῶσις: ΟΠ πιοτοτιπΊ σου τη {{π| τὰ πατιιγα  ἴσ 

διαῤθρω σις. ἨΊΡΡΟΟΓ. ΐ 
Προσαρκέω, με, ἐσώ»π.εχφ, αἀληι10., ΠΙσοιιγΓΟ, Ορεπὶ ἕστο, 

[πρρεάίτον  ϑλῖι.Α ἐς, 
ΤΙ ρῤσορενα, τος, το οἶδ 115. 41 αὐ ιπιΐτιιγον εἱ 411 Οἰζογταιγ: ΑΓ] πῆς 

φούροτὶ ξαπι]ίαγα ὅς δἀβιατείσςηϑ . αὶ τῷ σώματι Ὡροσφιὲ᾿ 
Ἑιυήϊατὶι τροστέρ κατα, ἕο τ οα} 4 αἡ προφαΐ; ἢτς εμλτα Παῖς 
τὸ τροσφέρομκαιγὗϑεν χη αὐτος λέγετω. ΑἸξ Ηἰἴρρος. Αρβοσὶ ῃ 

τ. ᾿ν ἐπης ἃς γοτο τοὶ Ὡροστέρ μαι τε πλείω δοτέον, 4118 γΘΠΕΓ 
τὶ5 ἵπίπτὶ φυιαπιρ γῖτη ἡ πὶ σοπτίποδητ, ὃζ τας τεροτῖς 
παῖς ἰοπ στ πτυ5. ᾿ ΚΣ 

ΤΙροσαρμόζω; μιδσωγποωκρ » 4. αἀαρτονασσοπηπηοἀοφαρτὲ ςοηΐμπ 
δάϊποιιςο, σοπιαλῖττο, Αξιτηι. πρῴγματα νόμοις τροσα 
Ἰερι δὲς ἀςςοπιπιοάδηβ. ΕΠ γάτγ.ῖ ϑοΙ οπο, ; 

Προσαρμόήω.. αάἀϊπσο » σΟΠΡ ΩΤ 5. ἔοΓΓΠΙΠῚΪΠΟ » 60 σ 
φροταρμόζω, Ῥίατο ἴῃ ΤΊΠπΊ80 » Καὶ μέσον μέσῃ ξιωάγι ᾽ Ἢ 

ἯΠΣ μοῆεν : Οἴσογο ν ἴασις ἴτα προ πιράϊιπὶ Δοσοπηπιοα, 
Ρυ αθας, ΩΣ οὐ νὸ 

Πρόσαρσις » Ἔχ δίτῖο οἰδὶ,, νοὶ ν (5 οἰ] ΗἸρΡΡοσγας, υἱὲ 
σωήρειν., δἰγηθ 

Προσαρτοίω, μ. ἡ σων πον Φ γα Ρ ΡοΠ(ο, τροστύηω, [Πρ 340,4 Δ τιπ: ἐαὶ 
σηρτυμβύ 5, ρΡομἄοης5. Πλατίτιο. αροσηρτημῆόον τῇ χύτρᾳ, ΠΕ ἼΩΝ 
ἱπηδεαμη» οἱ: ἀρροιίαπι, Ὀιοίςοτν. [.8.σαροτς. ΤΉςο, βέν Ν 
ἀε (διῇς. κωλύει αροσυρτημῖμα τροφαξ, Δα Πα τεητὶα ΒΩ ἡμαίν 
υρα Διιοίαῃ. τα ἡ δον προσυρτημῆθ’.. ἀφαΐτιις νοΙ αρτας ἡ εἶχ 
Ρεμάθης,ΡΙατατ.ΐη ΡΟ πηρ. ροσῳδύγειν; κὶ Ὡροσαρτα νοι γὔννι 
(οεἷαις [ὰ ̓ αποαῖθιι5 [αξπιοί 5, ὃς 115 ἀπ τοίςοτο. ἽΝ 

Προσοίρτησις, 114] ἀρ ρΕμΠΟ, δι ἰτατῃ ςητιτῃ ἀπποχς Τὰ τὰν 
ὩΔΟΙΙΪ 111, ' τω 

ΤΊροσοίρω,σΟὨΠΘηΐΟγᾶρτο. ' ἼΤΩ 
ΤΙροσας-ειείζομω. ΑἸ Ἰαι1ἢ (ἀςοτὲ αὐ6.Ὰ Ρπά 5:14. Παραμαλέ ἼΙ 

χαὶ τι ὠρυσας εἰασοί υὔμίΘ- τοιῖτον; Αἱ εἰ δ] ὁ τλοτέρων αὐδρωῖ φρέγει Ἀ ΗΝ 
ϑονται».ρτάτογοα νυ απὸ Ἰϑοαζι!8.. αν οἰστεῖον πὶ προσειπὼν γαὶ ΝΣ 
δάάεης ποη ἐγγιἀ]οι[ό: ; ν» μι 

Προσαςρεἰπῆειν τοίχω, πλιιτο ἰξα! ρ τς Ν αζαηζ. ἴῃ Οταῖ, ΤΠ 
Προσατιμόω, ὦν ρταντογεα ᾿ρποπηνηϊᾶ αἰβεῖο. Ὁ». 
Πρυσαυδάω, μοΐσως πιυκοι, αἰ οαμοτοία᾽ το, σοπιρςο]]ο. γοτδα ας" ἀν 

ΝΗεμτγι σοι Οὐν ΠῚ, ξ, ἐγὼν ὁδυσῆα ὠροσηῦ δῶν, ἰισοπιισηϊοῦ ἯΙ 

Τάεπι 144... πεα πῆ ρῤενττι προσηύδα ον οὐδ Εχοϊερατ,αρ ἱ 
Προσαυλεῖν,ἰῃ εἰ δ᾽ αττιην σαῆτα ρα ίοτο, : 
Προσαυλεἶες τύχας, ον εἰ!ηα5 αἰ]! ἀγα, Ἐπ ῚΡ. 
Προσαυλίζω, μι, ίσω, τσ. "Ἢ π δα] ἸΝ εαττ. ἡ 
Προσαυξαύω, "ππιρεγ αἰροσναάαιιρεοναςοτοίσο. ΤῊ ΟΡ τ 

Τῦτο ρτῖπιο, σαρίτο 22. ᾧ Ὡροσαυξανομῆν ων ὅθημήσει ταὶ αὔϑ 
χξῦνον, 

ΤΙρυσαύξησες ἀςοτεῖῖο Οίσον, ἀσοΓοΘητα ΠῚ ΡΙΐη. 
Προσαυτοχέρία ας," (αἰπτοῖ ἸοτουβοΕ1ο. 
Προσαφαιρῷ μαιοἱπίμρογ διιξεγο» οι οἴτἢ. 
Προσαφεψίω, μι ἡσω,τὸ αὐα φψω,ν πὰ σοα0.σΟΠΘΟΘΙΟΣ 

τον ἐλαίῳ Ὡρυσαπεψήσαντες»Ἱ, σιυυαιτεψέσαγτες. ᾿ 
Προσαφλ ατταξξιις  Ὶτ 61]. ἃς ψατγι ϊοῖς, δ τ.4. σαρ ἄς ϑγη 

αἴτοτο » Καὶ τὼ φύλα ἔχ χγῶν ψαύτραχιω, χφὶ τί) πηροσαφίω 
ἐμποιῶν τα ια» ατταξξιι ρτυγίτιιπι ςχοταηζ, : 

Προσαφέςονμερτατοτοα αὐ ἀςξεξείομοπι [ὉΠΠςῖτο. Τ᾽ Ἀμογὶ 
Προσαφϑεῖσα πυρὰ, ἶσοϊ αἀπποτανίρηΐ Πισοεπία, Ἢ 
Προσαφοδείω, ρτοἰαυτοπι 4{π| ρτοιοϊο τοτοιις οἰ !4ιιο, ΗπῊ 

ἀετε νογεῖς ΡΙ1η.11.8 σαρ 5. οχ Αὐἠ ποτ. ηΚοτ. 16,9 
Προσβ ἡνω,αἰσεπάο,οοπίςςηἀο.ἀσοςίο ὡροσέρχομκαι!, ΡΓῸ 

στοήϊον δά: λατίι!ο τροσέζη τοῦ κεπ υλίῳ, Οαρίτο ἡπππὶ Ὁ 
ἀϊτ,Ρ μτ 1144... Αὐ πὸρ ὁλαξ τροσβακ,ςαῖος τ᾿ ΠΙξοης,σοΠ 
ἸῃΠι ταις Ὡροσβ αὶ, ἐνσορῶν,ἐμξαὶ, αι. Ἰπτογρτ. τρυσβάσι 
μεγάλῳ, ξητοπι σαρτίποιιπι Ἔχ οο  Παπῃ2Ὀ] τ. ΗΟ πὶ 
Ηὼς μ ἑὰ ϑεὼ ὠροσεξήσατο μακρὸν ὄλυμπον,σοπίςεπάοΓαξ., 

Πρ σβ ἔνλομω, τἀ οοτ, ἰπἔογου » ᾿ποα γι ΡογογΟρΡιρα 
τροσίβ αγλομῆμον ἀϊοῖτιιν 1 ᾿ῃ αιοά αι! ρρίατη ἱησαγγῖς νθῖ της 
ν οἱ ἱποιιπηδῖς ἃς ἀρΡο Πἰτασ ὃς ιοά ὀρριιρπάσαγ, ΡΙ το χθῶ 
ἅτε τὸ Ὡρησβαλλον ἔς αι, ἔτε τὸ τρροσίβανδ μῆμον. ἢ ἔτίριις αἀϊοξει 
ὃς δἀϊοίξας νοσος Ογασοτιμα ᾿πιϊτατίοης ργοτι!ς Οἴρατι 
ΝΝάγατ, ἀδοτιρτο ἀρραὶἤιπι, ὃς ἀρρὶι! [85 5 προσίβιλλεται 
γμασι,ταοτῆδις 1π|ϊοῖ τι, Ὠιοίσον. 1.8, ν 

Προσβοίνιω, με, αληδ, τε, τοροσβέξληκοι, ἀ Ἰοῖο Οἰοοτ. ΟσσμγΓο, ἀρ ΡΓΟΡ 

Φιιο αΡροΠ ον ἃς ρο!]οοἰποςῖθ. Γαςίαη, τίς ὶ φωνὴ τροσύξαλε 
μῖν πόῤῥω ϑεν; ΕΡ Ϊ τς αιιτο5 πο ίϊγαβ) Προσβάγιω. συμ, ί 
συμπλέκομα σου ρο, τροαπίπθω, ἐπ στποφίτγιιον ἰαΠατο, ἃ 
ἀἰοτοῖπιροτα ξιοϊο. ἀοτγιοτφοοηίοι ο ΠΊΔΠ1155 ἰΓΓΠΠῚΡ ΟΣ» 
ἱγυθ ρει οποπη ν ὁ] ἐπηρτοίποιιοπο ἔδοϊο, μος οἰ, μάχομι 
Ρίραο : ντν Ὡροσβάλὼν τῇ πόλει Χ ἐπορῇ. «μαβαλαν δ αμ 
λέ. τροσβάγλω πῇ χωρᾳ γί ππαίο τορίοπεπι, ΡΙατάγοι, ἰη Τμοπιν 
ἐαὐ σοι ρ᾿σβ ἔλῃ ,[ὶ ἴῃ το ἱποατγγοσίτοιος οἰξ, Π΄ τα 1ητιιδ πιαὲα ἕ 

φοτο τορζατίτ, τὸ ἑαιιο ουῖτ Ναζαῃ, ἰπ Οταῦ αρααβαλῶὼν τοῖα » 
}} 

ἡ} 

πρίν 
ΓΝ 
(πη 

Οἰἴει ; 



ΠΡ 
ἀάοττιισ. δοίη, προσβόμω τῇ Ἰωνία, ἀφο Του απν, Το - 
ροσβόμω κωρύκῳ1α εξ, ἐγλιμυίζω, πρυσσϑνν ωρὸς τὸ τεῖ- 

ντααγο (ισςς ἀο μι οςΟ πγιγος 7 αἀοτίου πλμτοθ,,. Προσ- 
ἱπιρὶπρουἱητογη 0. 1ΠΠ|4ο. Α (ςΐπ. φιλοκρ, ἐκ 3. τούτου 

ροσβόνρειν αὐτοῖς ἃ ϑεὸν τίν) νόσον ταρπίμ) πελαμβανον, τὰ οἰ, 
σεῖο, Προσβόμω ἰτθαι τ σιωταροζῆω κὶ συγκρέωφιος ς[ἢ, 

ἰάο;ο ΟἿ ἀονροτοιιτῖο, ἔοτῖο. Ρ]υται οἶς ἐς Βειτου κὸ τῷ δί- 
υμνῳῦ προσβαλῶν πο στέρνον, εἰπέϑεινον, ΤΠ ΟΡ γαίς, ο, πἰίζοτ, 
αὔδοντι 2 εἰς δ τόπον δὺ ϑιὰ ἐσ μὴ προσ βἰλλει,ςοατιιὸ οὐἱοῦ ἂρ 
5 δύ αἀϊςέξιις πάγος ἔσγιτ : Ἰποίάϊτ, Ἰποιιγεῖτ » ἀρ ρο!Π τοτ, 

ποίζμοι. ρτο Οοτγομα . Οὐχὶ (ὺ καταρα τοις τούτοις ὥσωώρ 9»- 
μοὶ «υροσβανλον τῶν 5 Π6 ΤΠ αμΠ] ἀο ΠῚ} συ πὶ ἢ 5 ἰςοίοτατι [η- 
πιομλεπος γ τα η ιιλατὶ ἔότᾶβ τη πλς Ὀοἤτιας ργοτγιιάσγεησ αι - 

5 αὐ γρογοητ δζ ἱπιπηίττοτοητ, ΕἰῈ οηΐπι προσβάλλειν τινα ἐ- 

ἰμοῖζατο ἴι εἰπι ὃς ᾿γγίταγο, δ] πηιΐατς ἃς προ! εγα. ΕΠ 
ιις πρόσβινηεῖν ἀτιμίαν» ποταγο ἱσ ποπιϊἰαὐἰγγομάνο ρηο- 

πὶ 8(ς ᾿μβ]ρογο ΡΙυται σι. Προσβάνιω, αἰἰηοιιςο .ντ 
αβόνω, ἀρρ[ςο,α ἰςῖο, πιαλῖττο ἡ Ἰη ἴοι ονασστορος, ἄρρο- 
σοιπιηο ον Ῥ]ατο ἰὴ Τ προ. ρόσβαλε τεὶ ἑούα, χάϊος τος 

Ῥοίξονιἀος ΠΡ τὸ ρεΐμιο, σαρῖτε 4. ΘΑ] οὐ ιβοσικύαν μεγί- 
ψαν «δ τιτϑοις προσβαλὼν, ϊὰ οἰ αρ ]Ἰςαὴς » αἰἰ τοις ῃδυπρος 

ιλε πόλεις εἰς τὸ κοινὸν, ὅζο. Ατλ Εἰ. 1] οἰχ, ἀρ υτοραιτ, Προσ- 
ὑνω πἰωὺ ὀίψιν» Οσιι] 95 μα Ἰότο ν εἰ σοηιΐοῖο. Ασοιρίτον ὃς Ρτὸ 

ἴω 7 δὲ συ ττη οΡτυτύπιαις ἤμο. ΡΙμπτατο ἢ δγιπροῦ ὁ 9 
«προσέζαλε τεῖ νεωγίσκῳ πολεωὴ χρόνον. 1πτ6} 1 ἴτι" Χ ῥτῶ- 

ἡ δψιν. ὄψις προσβάνγεστι, τοῖς ὁρωμίύοις . ἸΝαωζαιΖοηι5 ἴῃ 
; , ἡλιακ φωτὶ σπιϑροτέραν ἔτι κσροσβανιόντες πίων δ ψιν, τυ δςς1]- 

δτῖθιι5 δά νπις Οσι 15 5015 Πα σθαι ἰητιιοητος ,) Ἰάζηι ΝΝΖαη- 
α, πρρσβόμει αἴω, [ατίαπι το Π1τ9 1 1ατὸ ἴῃ Τ πιο. π ροσιβαλλάν, 

ἐρέειν, ἰΠσΏΓΓΕι δοντ ἰπσῦγγοτο 1η οσι[ 59 Βιιάσιις ἴῃ ΑΠΠΟ 
ΡΙΤΟΙ. περσβάλλω τὸ σιωνίωμι, ϑορῃοςὶ, Τιδολίη. ὧν ἄζς. 

ἢ ἐτι πιρρσέξαλεν. 

σις) ῬΓΟΡτοῆ 5, ἀΐτιις, πτγοἶτι5, ἐφούος,αοςς [{π|5.5 αἴσοηἤις 
Ἰοίερμ.ἀς Αμεὶα.- 

θα τὸς) ΡΥ 1185) ΠΟ Π1|5. Χ απ. χωρίον, ἔγϑοι, ἐ τϑρσβατοὸν ϑεινίτῳ,;, 
5 4110 ΠΟΙ ἀἰρίγατο ΠΟσΏΙΓοῦ, 
Το μαηγἐκ. αἴσομει» π-. ἀσμα! οΔἀτιγοοο ΟΠ [Ὁ ὃς Ἡοτγατ, Ἰηΐαροτ 
ον] “ΟΡ. Ρεγ νἱπὶ ἕαςϊο.Αςσοαίμεϊιι. πιροσβιἀξζετω τοῖς πτὶ 
λμῶσι «τυρὸς τίυ) ἀρετίω) ,, χα νίγταιτε πὶ ρτοσςρτῖς ἀπο τατος 

4ς δεπεέξ.4}1) ταπίεπ ἰθριπι πρρβιβάζεται τοέτιιις, προσβια- 
εἰς,ταρ 4 Ειρίςη5. ᾽ 
σβιαάζω,ἴἀςΠ». 
βιζώω, ὦ, ἀοςο 409 ]ατ, ἴηι Πα: 4. ὡς εἴτις ἀπιςων το; σβιδ 2 οχρ. 
Ἰδιις ἢ φιιῖς Πάεπι πο παῦφας. 
"δαὶ ὡς Ῥτοπποιιοο, ἵπυρς ον αἀάμοο, ἄδεςο; Ῥεγίιαάοο, Α- 
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Το Ῥ "να ἴῃ Ἐσιιΐτ. Δη, ἐτεὸν ἡγεῖ γδ ϑεοιές Νι, ἔγωγε. Δη, ποίῳ χεῶ 
πίε τεκμηρίῳ, Μι.Οἷτιὴ θεοῖσιν ἐχθρός εἰμ᾽ ἐκ εἰκότων ξί Δι. Εὖ πρ;σ- 

εἰ μ᾽ 14 εἰς, πείϑεις ροτῖιις5 40} ἂτη αὐδαινεῖς, ἀτὶς στοχαζῃ ἡ ντ 
θεὲς (ουηπιεητατ. ἔποϊδητὶς 'π Απδοδβατῇ. αὶ γὸ ὅτῳ λέγαν 
τις ὡρρσβιβάσειε σε τῇ ἡδονῇ ἦα ἐκεῖ σδω μῆμων γ. ὡς εἰ κοιϑεζο-- 

μὔν 6. δες. 
θλέκτω. μι ἐψω, πιεφα . οδτιθοῦ Ρ΄αιτ. αἰρίοῖο, Αὐξτι. προσ 
λέπω σε. 14 εἰδ, βλέπω ωρός σε, Ετιτῖ ρ[4. ΓΊατο Πἴδτο ρτίτηο ἀς 
ΘΡΙΘ]Ις. Ὡρρσβλίσσων αὐ τον ἐφυβέμίω «αὐριοίδης ἃ οἰιπὶ εἰ ο- 

ὙΓῚ, ΓΙατις. δα ἔλοϊοπι αἰρίςοετε ἀϊχῖς. [πο] αῃτι5 σαν ἀπο ις 
Ἀςουτειι. ἐν τοῦ αἷοὶ πέγϑοις»«δὺ υἷν εἰφικνευνίες φίλιον τι αὐ εἰρίευ κὸν 

δῤσβλ πετῶν, ἀςοφάσητοϑ ἀσηῖςο ν τι ὃζ ράσατο ᾿πτιιοπς. ϑΟρ ι. 
ΓΠ ΠῚ ν Πἶσο προσβλέπειν, δ) οξες σοι πεὶ τῷ 2 τορφγη, τὶ Οἱ [τσος ἰνε- 

5 ΟΡεΓα ἱπίρι οτος. Ατπορ θη. τα Ρίτ, Τιροσέβλεψ ἐ μέτις .ἃ- 
βεχῖτ πε αι ρα πι, Προσέβλειψεν αὐτί ἵλεῳ αοροσάσσῳ 5 τοΙΪτῇ 
αὐτὰ ολπὶ αὐρεχῖς, ΡΙ τα γο ιῖς ἴῃ ΤΌ] ΓΟ]. ἸΝΑΖδιζομις ἴῃ 

γάῖ, ᾿πηχὶτ Ὀάτίπο 5 ἡλίῳ προσβλέψεντα, Εἰ1πὰ 411} (οἰ επὰ ρτὸ- 
εἶτ ὀρθοῖς ὄμμασι προσβλεπεῖν. οΥοξΕ15 ΘέιΠ 15. οἴτιιοιῖ σοι. 
ε αἰρίςετε : ηοα διάαςία; ἃς ᾿Ἰπηρινάεητιῶ εὐτρετεν Ὁ 
Πε ἀρυά ΤἸΘΟΟΓΙΓΙΠῚ 9 ἐν ὁδουπ', τ μόγα δ, ἐἰχϑοικανγει τύψε 
ἘΞ Ομμα σι τοῖς ὀρϑοῖσι ποτὶ βλέπεν, ὅν ποκ' ἐίοντω 11ώσ]᾽ ἐΐτ᾽ ἐγ ον 
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βλητὸς Δ Πα 6.55 κολλητὸς, ΡΟ] ΠΓΙ ΠατΙ5.7 Ρτοάεξτης, τ οὐ) ὑ- 
“ῳερσβλητὸν 5 ἀτεοηταπι Ργοάιιέϊι πη, σαρῖτς ἀσοιηο δἰτς 

ῃἶδ», ᾿ 

ὀηϑέω, Δα πιϊπίσιΐοτ Ο]ςεγ. ἔσγο διιχὶ! πη »ἀσοοάο αιχὶ- 
ἴο. Τιρφσβοηϑεῖν 5 εἰιπτὶ ΔΧΊΠΪΟ ἀσςιγγουε. τὸ συμιβοηϑεῖν,, {ιρ- 

ἴὰ5 ἔεγγε 9 ἀγα σοπίοςϊατο Ἡπυσγάϊά, Περσβεξουϑυκότας, 
συμβεζουθηκέπας, ἃς δπηξεζουθηκότας ἀρ )ο}]αῖ ἐδὺ συμιίφ χύς. 
λιν ἧς, ἡ, ἃ τιροσ σάλι, ρ»τορ᾽ πη πάτο Οἰἴσοῖ, ρυορη λα υ1τ85 

ἰ ΔἸ πο τγαϊ θῶες, τγαπῆτας. ἐν σορφσίβολῃς ἴὰ ττίλοτο, ΡΟῚν δἷτι5, 
κα μόνον στενῆς ἡ τρᾳχείας τῆς προσ βολῆς» ἰτίποτο ποῃ [Ὁ τα 
ὙΠ  . [πὰ οτίαπι δίροτο. ὃν προσξολὴ ἡ σικελίας, 4τιππὶ ἀπ 5161- 

ἰῇ τγαη ΠπΙττιιητ. Τμαιον ἀ.ν Ὁ] Ψ111α 7 ἴῃ ργοπιϊποητίθιις 51- 
ἡΠα; Ἰοοὶς. Ἔχροπῖς. πΠρρσζολιὴ, ἀρρα}Πις Οἰςογο ἴον 15 ̓πι- 

ι5.ἱποιτίις ὃς δασεῖς νἱοϊ επτίου 9 ἐχοιεο, ἱπυρτοίτο, 
ἔροδος, ἀρστοῖτις »ΔἀιποτίουτΟΥΠΊ ΠΓΙΙΠῚ 5 πᾶς ᾿ἰ Δ, ΓΘσΘΡΤΙ155 

ΓΗδογάϊδος Πρ τὸ φιαάστο : ἤς γ 4114. ΤΩτογρυ. ἘΧΡΟμΙς προσρρ- 

τ 447 
μῆσις γ Κῳταγωγη δ ήϑεσις . ν Ο] ὥητιις ἡπιροζης, ν σοῦ; ἀζιοὶ ἴηι αἷ- 
τογγΊοσ πὶ ἀσί ςιΠ Ορριιρηατίο,, ντ ὁ ἐκ ατροσζυλῆς γῶν, ρι- 
8:0. οἴγοα πγμγος ντθιι)) ΕἸ τατον ΟἸσογοιὶ ἰέξεις σοπίοόξιον 

λά οὐδ αροσζολὴὶ, ὃὲ προσζολη “ν᾽ ἀϑλνοῖα, Ῥοιίτίο δ] αὐ ατοτινῖι 
δά να ]ηοτγα ἸηΗϊ ρθη, ντ προσζολὰ γ᾽ πολεμίων, ἐκ προσζολῆξν 
Ρτπτο {πατῖιτι ἐπιροτι 7 ΡΝ Ποὗττας, ΡΙαταις μι, φαλαγγι χοῦ μῆνθ. 
προσζολίέω ἕο ἐχνεφν, » αιια: ροτταπιρὶ ἐπ ργοί πους ἤθὰ ροτογαῦ, 
Τάθηὶ Ὁ ἐκ προσζυλῆς ἀγώνα» νοσαῦ ριιραδιιι αι: ἴῃ ντιῖς αρ- 
Βιοίποης ἀτῆϊς οὐπδοης οἰγοα πλιγου σοσηπιϊτείτατ. προσζο- 
λή ς ὁξείας τῷ χείχά γγυουϊοης, ἐπ πα γιμν ἐπηροῖι ἀσσογγίπιο αὐ Ὁ 
Πίρὰς ἐχέτο 5 Ῥ]αταγοίνεις ἴω Ῥω ϊςοἹ, προσζυλίων ποιᾶμαι πέριξ 
τὸ τεῖχθ., σορίας ΠλμΓὶς δαϊηοιοο, Πεγοάοτι,προσζολαὶ ποιεῖ - 
Ἴα; τῷ τείχά, να Γι ἀρθτοάίγι τ. ΤΉ ον 414, προσβολαὶ ἐποιοιυῦτο, 
τηδοβηα5 Δα ΔλλΓῸ5 αατίςπάο5 ἔχοῖς ναπτ,  ἀοιι πρυσζολίὠώ ὅ- 
χῶν τ σικεχίας, ἰμιια ἀοηία; 51 ΟἹ ἴα: ΟΡ ρουτιμτιις, ἴοι ἔχων ἔφοδον 
“, παροσύρμησιν, ἀῃτοτγρΓ. ΤΊ ιον αἰ, «προσζολαὶ, Ια οἴ, συμπλοκαὶ), 
Ἰπ Ρἢ σατο πο5 41Π1ΠῚ Πα ἷ5 ἔπ παιϑῖη ἱποιάϊτ γίάσηιν, ὥροσβο- 

λαὶ ΠΟ κινδιωΐων , οαἤτις ρου σα] Οὐ! ἡἸΝα δησοπις ᾽ῃ Οὐταῖ, σε 
κυᾶς προσ ζυληὶ, σι !σιιΓἰτα ἀξ ἢ έεῖο 9 αἀτιποτῖο, Ὠ]οίσοιι ες Π}. 
Γερεϊπιουςαρῖτο ρτίσπο. ἔστε τ αὐδιοδικών σ ύγ χεισμα τωρ» τῆς ὑπιό- 
πῆς προσβολῆς, ἔς Ὀτίβιις οἰγοιίτιι γοἀοιιητίθιι {ΠΠπίταιγ δοῖς 
[υἰρεξαπι ἀοσο τοι ςπ:), οί ςοτγίάος Πρ τὸ αι ϊητο, σαρίτο 123. 
προσ (ολ αἱ προσώπων φιλίαι » Επιτὶ ρὶ 4. εσιΓήις Βτατίογὶβ. ΤΒεο- 
ἄοτοτῖ, ἴη τ. ΗΠ ογ, Ἐςο εἶ, ἐκ ὠὔεγκε αὖ φϑυὺν τίου προσζολχίω, ἴῃ - 
ςεΠοπτῖς Ἰηυ] ἀ ἴα; ἀρ ρτοίποηςπι ἀτάις ἀρρυ ἤιπι. Προσβολὴ οἾθ' 
ομμ(θό τῶν πυρὸς τίν" προσήκουσαν φορδιὲ 5 ΟΟ.] Οτιμι σοηίοξζιις, Ρ[ 25 
τὸ τὴ Τ᾿ βοδτοτο. Βιυιάαιις τάπης ἀρριι ἤχπι ὃς ἱποιυίίτιπι ἀϊ- 
χὶτ» [εξ ἐρὸ Οἰςεγθηςπι (ἐχαοτ : Εν ὡρὲς ἐπ εὔροίτίοης Ιοσ 
Ἰοςο Ππημ]. ὃς νπὰ Πριϊῆςατ. Προσζολιὶ, ἰξχιιϑ»ρΊαρα ἡ να] Π|152 
ποχὰ ΟΡ) ἰα: ἔτι πτιπγοη, κυ ξνμία. η) τῷ δαίμον Θ- οργὴ ὑντοχ Ροηῖς 
Οὐμπηεηταγ. Αὐπτορμδηὶς ἐπ Ρᾶςο 9 νοὶ ἀς (σαταῦςο ἀἰοίτιιτ, 
Μιαρὸν τὸ χρῆμα, κὶ κοίκκοσμον κὶ βορόν. Ἃ᾿ ὥτου πύτ᾽ ὅδι διαμμόνων 
προσβολλ, Αριιά ϑνποῆμπι, τὸ παϑοις «προσβοληὶ. 14 οἴξ,. ἱπῇιῖ- 
τι δα ρος το : ν δὶ ταπιοη ποχα οἰοηΠόσιιο δῷ ἐρίο Βιιά. ἐχ- 
Ροπίτιγ. Προσβολαὰ καρτερρὲς » νΑἰ1Δ4 τογπηοητα ἀἰϊχὶς Ηεγο- 
ἄοτ, Πρὸσζολὴ τ' ἀτιμίας εἴς ἀτίμωσις, Τροσζολία) ῬΊατο οτίατη 
ἄρρο Πατ ρυμπέξιιηι ἀξ Ἐ Ομ ἷς. συ ἀπ. ὃς ἀΡΡΙΠςαεί οι 55 
«ἀσοιηΠ]ατιο: τας 5 φιιο Οἱσοτο σοπιπι Πα γάτη νοχτῖτ, αι 
λππέζαγασηῃ σο μαι εητθη,. Προσβολὴ οτίαπι ἀϊοίτιιτ καὶ αὐχὴν 
εὐρὶς ὅζ α] 241) τηογο. οι μη ποτέςι5. τοὶ γδὸ ξιφίδια κα σμι-- 
κρῴτερᾳ “δ γαλακτικων ὄντα. κὶ Ἴαὲ κυροσ βολαὲ χαλυβ δικαὰ ἔχοντες 

χερσιμώ τοιτοὶ σφισιν ἐγγύετο, ̓ὰ οἰἘ, ὐχμοὶς ἐστομὼμῆϑας., πιιιστοπο5 
ἃςὶςε ἀτπιατος. λέγει μεγίςίω ασροσβοχίμ Αἰ χα ἔδει αὐτὶ τῷ μέγιστον Αἰ -᾿ 
χαιῶν φρατον προσξζαλῶντα. Αἰαύλ. ζ. 55) ϑήβαις, 

Προσβόρει(θ-. ὃδζ ΓΙρῥσζοῤῥί(θ-, Α 4ιμ] Ομ ιι594 4 Α4ιμ!οηςῖη νογσοηβγὰν 
Αφιίοπε ρογῆστιι59. 1 Βοσορ ἐς σφι, Ρίδης. 

Προσβρέχωχιπίτι ρον Ἰαξιιπάο, ἰγγισοκίειι πιααςεἰαςίο. 
Πιρόσγειζθο κε, δ ΓΕΓΓδΣ ΡΓΟΧῚ Π118 ὃ ΘΟΙΓΙΡ 115. ΠιιΠ}}}15. Ατέζοτο- 

1ε5 ἐς πγιιηάο, ἀς [γἀουῖθα5 ογγαηειθιις, ὥστε αὐ 7] τὸ μὴ πιροσ 42: 
τερον. τὸ Ὁ αὐώτερον, ντὶ ΘΟΥΆΠπ αἰ ργΟρῖι5 τογγᾶπὶ ἀσοςάατ, - 
τυ {τ αἰτῖιιθ, ΤἼςοργαίτις ὨΠποτία: Πἰργο αιλγτο 7 σαρῖτα 
(ςρτίαλο ἀΐςιτ φὺ τοὺ πιρόσγεια : 4ιδι15 ΟΡΡΟΙΙΣ πονσνατῇς ΡΙτηλας 
1ιδτο 13:ταρῖτε ν[ εἴτις Ρ]ητας παι ρ γος] [πλοῦς ογείσοητοος: 
4ιριις ορροηὶξ φᾶς ηια᾽ ἴῃ αἷτου πεῖπρε μοΐδρο,ν οσαπτύγαις 
πελάγια φυταὶ » Ἰ᾽ Δαν ἃς μας ἢς ἐχ μοί. ταῦτα μὴ ἅν δῇ 
πεϑσγεια, «ὗεί γε τίωὶ ϑοίλα αν: ὃς ̓ιὰ ἔζεηιις ἐς Ὠγατίμὶς ΡΙαπτῖς [ο 4 
οὖς πιαῦίτισηα, 

Προσγελάω,μ. ἄσω, που, ἀττίάεος Αςοιίατιι!. Επιτιρ ες ῃ. Με- 
ἀκα. ΑἴΨυχον εἰκὼ «ροσγελώσα σώματος 5 ἀττϊἀςι}5 ᾿πηάϑ]ηὶ 1 
ἔρεοι!ο. 

πιροσγίνομαι» ἰα Πα ρογ ἤο . Δἀηαίσοτ, διισοοτγιαάάοι Α΄ ΠΠπἸηροτ,οῦ- 
εἰ οτ. ἀσοςἄο, ητογιςηΐο » αἀπιπι,τποῖάο. ΓΒ1]ο ἀε πππάο; 
ζώα ἢ πῷ παντὸς ὁλοχερεσ τέρας «σροσεγγόετο μοίραις 5 1ὰ οἴτοαῃ πιά 1 
ἀταρ!ἑοτῖδε5 νηϊπογῇ ραττίδα5 ἀοςο πο} 5 νῖςο φοΠΤςτιιπτΡ ΙΑ - 

τὸ ρτίπιο ἀς ΒΘ ραθ 1ς. προσιχρῦ ὅϑει τ ῦ μιϑϑιωτικῇ τέχνῃ προσ γίνεππὶ 
ποῖς Φημιυργοῖς., αὐτί οῖθιι5 ᾿ὰ ἀσσοά τ 9 γε ἀττο ἐπογοοπαγία ντᾶ- 
ΕΓ. Προσ γίνεδϑει 5. ἀσσεάετς 5 Δἀϊοηῖγογ 464 ἴγ : σλι}5 σο- 
τγάτί τ: δπογίνεϑοι, . ΡΊατο ἐς Τιορὶθ.ἀοπὶ ἴῃ ΤΊ ΠΊΩΟ 5 τό, τε 
δηίλοιπον ὅσον δξϊ ψυχῆς αὐφρωπίνης δέον προσ γῆν ὅλαι Ν «ιαητύμπι- 

4115 οἴΐετ το! ιιιγη οχ διιπναηο ἀρ ΐτηο 7 αιοά ἀορογοῖδοςε- 
ἄετες Οἴςετο. Ὡροσγϑω διά, Θ- πῷῇ βασιλεῖ... 16 519 (Οοἰστάτοιη ἴσοι - 
ἰ, Ρἰατατοίιις Ἰὼ ὙΒοπλ ἴοο]. προσ γεγουυῆνα ναυτικοῖς. ἀςςοΐ- 
ἤσης εἰαῇη!5. ΤΜιον “4, προσγίνεται ἀπ᾽ ἐμοί, ἃ γῦς ργωίατηγ, 
ΕΠΟρἤΟη, προσ γγυουῖνα,πρφσιτη θεν] 4. ΠυΙΟΥ ἃ. τ ἐ9 σγῆυο υῆναν 
ἐκαίνγε δι ΗΠΠς θεὴς σοἤιϑοἰάδτη. 

᾿ πιρρσγράφω, φἀίοτναϊο, κτρφσεγίραφω, Ρ᾽ ατατοῖιις [ΠΝ στα, πο υϑτεγόραρ 
᾿ πὖ πολιτείᾳ πρρσέγριαν αν γ Βιοῖ ρα .Ργτπαροταηι αἀίς ρίςτιιης- 

Ἰάφαι ἴῃ Ρ Γις, υὐτὸν τὴ βολὴ πρρσίγραψεν ἴητοῦ Ρᾶζγα 5 Ομ πῈ Ιε- 

δἰτΠρρσγερίφειν τῶτο πρὸς τίωδ εἰρίωμίω, Ἰά λὰ Ῥάσο μὴ φαίετίθεγε 
ἴοιι δά ἴαπι (γί ρταηι ράσςηι φἀάογε,υι, τοῖς ὀκηγότοις αι ρρδγρα ὁ 
ψόυτες Ὁ εἰρίωτω, επιοίϊ. ν 

πρρσδαπανάω,ϊπαίιρες αὐ πιο, ρυσταγοα τοίαπιο.ὰς, Ιου δ, τὶ 
δ πρτϑαπανήσγε,ηιοάοιπίις ργώτογοα ἐπ πιρίοτῖθ. 

Τοῖΐα.; Ζ2 ") 



48 πὴ ΨΡ 
τι ρόσδεγμαγτος τὸς, ἀρυιᾷ ΒΟ μοςΪ. ἴῃ Το μπ. {|ςερτῖο, ὑποδοχὴ, 
τιροσδεδευῖροι πευφῆ, αὐ ἀντι ἀο]Ἰολῖς:ἃ γεῖθο πρσδέω) ὉΒτΥ [οἵϊ. 

«ἔοὶ  ἱερμωσιωΐης. 
τιροσ δέδεται  ΠἸσάτι5 εῇ. ν ἐς ᾿ ἰ 
προσ δεὴς»ἰ πιά! Θη5»40: πά τ ροτ, 1} ΔΙ 110 ἀς βοϊτηγοασρο σδεηϑείς. 

ἀεολτιι ΡΊατο τα ΤΊπιο, Η γήσουτο γὸ αὐτὸ ὁ σμωϑεὶς. αὐταρκὲς 

δυνὔιεινον ἔσεόγοι μιδῦθιον ἡ προσδὲς ὄψων: ΟἸςετῸ 5 ἢς οηἰπὶ τὰ- 
ταῦ οἱ {ΠῸ αὶ {πὰ τααχῖς ὃς σοπἀ ἀ τοῖρίαμι [ες σοπτεητ εῇε 
ππιπάπιπηγῃοαις ἐροτα δἴτεγο. 

τιρφσδεϑεὶς ὁ ον τηξτι5.4 Πρ άτιι5. ᾿ 
Τίρφσ δεῖ, ρεγ ΟΡι15 οἰἙ, Γλατῖπ. δί Οεπῖσια. ΡΊΑτιη ορι, ἐρασώ ὃ 

κορίσκ «σρὸς τὰ δ εἰδων σοφίᾳ, φυμὲ ἐγὼ προσδεῖν σοφίας ἡ αἴξ «δὺ 
πονυρὸς τὸ ἀδίκοις φυλακτικῆ ς»δᾶς.1ἃ οἴ, Εγδίτο ὃς (οτί ἴζο ῥῬῖςτογ 
φαῖῃ [ἀρ᾿οητίαπι ιῖς ἀοξογηι!5 ον ξῆγηλο οτῖαπι (ἀρίςητῖα ο 
Ρι5 οἵδε, ιια 415 ΠῚ 4Ὁ ἱπιργοῖβ σδιιεγα ΠΟ τ, προ σ δεῖ πὸ - 
Ῥό,ἰαίαρογ ορα5 εἰδ ρτοιιόπει» Ὁ οπιοίτμοη. Προ σέδει τ διδαισκα- 
χίας ἐμοὶ, Οριι5 Ἔτας ταϊεϊ ἀφοϊατατιοης, ΤΉμΟΥ 414. ΡΊΑτο [Ἔσπη- 
ἀο ἀε ΒΟ ΡΌΟΙΙς. προσδεηΐσει αὐτὴ κα “Ἷδ Ὅγων τἀ! σοῦῖς ᾿ρία ὅς ἃ- 
1159 προσδεῖ υἱμῖν τῇ γαυτικού, ἰπάϊσετῖς εἰαίς, Τ μιιογ ἀϊά. Πρρσ- 
δεῖ ἑνὸς, γ πὸ δάθιις Οριι5 εἰν, Γκιςιάη, προσδεῖ τ ἀρετῆς, νἴττητς ο - 
Ριι5 οὔ, Αὐἰπότεῖοϑ ἔργο ργίπιο ΡΟ] Ἰοἰς πλείον᾽. ἐδὲν αρο σ δεῖ, 
τηαΐοτο ΠῸὴ οἰἘ ΟΡ 5 ΡΙΆτο ἀς Το σ θι185.. οὶ δέ τι «σροσδεῖν δοκῇ. 
Παι!ά ἄεοῖτε νΙἀφατατοῖάειῃ 1014. 

Προσδείκνυμι, οὐπ πιο Πίζγο. 
Προσσέκομαιγεχρεξτοςοηϊςὲ ρτο προσδέχο μαι 
Τιροσδεκτέονγα οἱ ρ᾽ ΘΠ τ1Π|. ᾿ 
ΤΙροσδεκτος ἀΟΟΟΡΤΙΒΡΥΑΓΙΙ5. 
Πρρσδέομμω,ἱπάϊροο Ργατου ΟΡ ογα Ἰπάϊσεο,τη τῆι εἰ οριι55 το- 

ογροίε!ο, ἐς Πάογονοὐίςογο. ερ.σεηῖτίι. Πρφσδέομαί τιν». 
δἰ αι παι μὶ ἀος ἢ. Χοπορμοπ,μαντικῆς ἔφη προδεῖδνε.14 εἴϊ,ο- 

115 οτίατη οἷς ἀϊπατίοης. τ Πηα4 ἀπέφϑεγμα ΡΗΔιιοτπὶ 4- 
Ῥιιὰ ΘΟ! απ στο οξχλιιο, Οἷς γὸ ἔχω προσδεόυδνῶ:.. ἀφελὼν ἔ 
χω» αἰκοῦμαι οἷς ἔχω, Αριι4 ΧοΠΟΡΆ. «ροσδεζάθοι χριρ(φύτων 5 ἴῃ: - 
{ιροτ ρεομηῖα ΘρόγοΡΙατο ἴῃ ΤΊ πιατο.» ἐδεγὸς ἑτέρα πιροσσδεόμα.- 

γον; ΟἸςογονηοᾷ πες ἀεπάστατγος αἰτοῦ, 
ΤΙρὸσ δέρκομαι αἰ ρὲ οἴ ο. ἘΠῚῚΡ.- 
Πιρόσδετος. ὃ χὴ ν᾽, 41ΠΠράτιις»1η ΟΡ. ὺ 
Πιροσδέχομεη, μεϊξομαι αν, εγμα!» Ρτῶτογοᾶ οὶ ρ᾽ο»αΠΤιιπιο. ΠιςΊρῖο. 

φάπιττο 9 ἀςοῖρῖο ςομαϊτοπεῖπ 5» 1π [οοϊετατεπη ᾿Δ(ΟΙΡΙΟ, 
ντοτοοχοῖρίο. ῬοΙγ δ ιι5. ὃ υροσ δέξατο αἰ σιωυθήκας ὁ δέμος, 0 ἢ 
άγαϊῆτ . νοὶ ποη ργοβαιῖς., ργο αῖιο ὃς κατανεύῦσαι Ροίαϊτ 5 14 
εἴ, σοηςοάεγοασημ!οίσοτα οὐἰατιβ πιτ ΡΟ τ]ατι5. Πρρσ- 
δίέχομω 9 Ῥτα(τό]οτ» ὀχρεέϊο ἡ νύ ἀριιὰ Γις,οαρίτε ἰοοιιηἀονάς 
δἰ πηδοπο, προσδεχό μῆρ Ὁ. πίω! αβοφκλησιν πῇ ἰσραύλ. Ἐς Χοπορῃ, 
«τροσδεχουβρίθ- κὶ ϑηΐω ςρωτιαὶ οἴκοθεν. «προσ ϑεχομϑύω (οι γεγβύνπαι, 
δίς. ΤπαοΥ 41 4.1π2. ἴάεσι ἴῦτο ἰαχτου κὸ τῷ μλὸ νικίᾳ πτροσδε 
χουΐύῳ ἰι τοὶ «ὐδὲ τἿ ἐγεσταίων ας ἸΝΊοϊα αυϊάσσι 14 Τρίπιπι ἐχρε- 
ἕταιιετας αν Ἐροίτα 15, διὰ φόβων κόροσ δεχονᾶνοι 9 εἰ πη ςΏτο5 ὃς σα- 
τςητο 9 ἴατο ἐς Γιορ θυ πολιορκίαν προσ δέχ εὥεω» ΡΊ ατατς. 1. αὐδὰ 
ἀοργιοσΠάϊοποπι ἐχρεξζαγοιν εἱ τποτιιοσο. 

Προσδεω, μι ὕσω, πα Πρ οονταςο. ῬΓατ ἴῃ Ῥετγ. σειμέες σευνίσι τροσ- 
δήσας, 4υιη} δά πη105 τα δι} 15 ΑἰΠραίετ. 

Τιροσηγαξάγοιω, ςαἰπηπϊοτοἰπἤπλι}} 0. πα οΥ σα] πη ηΐαπη ἰποῖτο. 
Αὐλαι. Δοςη τιλ ὡς σσροσδιαβληϑείη μᾷνοον εἰς δ κακωνισμὸν,γῖ ΕΧ 

Τ1.αςζεάα: πιοηϊογιιπη πὶ οἴτῖα ἤπ τα ἰαπὶ Παρ 15 Δ ἀπ σο θῖν 
Ῥ]μτ τη Ῥεγιεὶς. 

Τρρσδιάϑεσις, αΠε ἔλι5.41 Πρ οἤτῖο. 
ΤΙρρσδεωιρεῖ ναι »ἱ αἤιρογ ἀϊι! ἀοτο  Δυ τ.1π ἈΠΕς. 
Τιροσδια ταί. βοήσω, αν, χοοα Ρα(ἰ αἰ Ἰαιοπ ντἐξτο. 
ΤΙροσσδιαΐπησις,φως ἡ, ΠΟμιοτίατι ον ἐξτύαιιὸ ἀριά Δ] 1αποιπ, 
ΤΙροσ διαλέγομαι. Ππλ}}}} (δ πηοςϊ ποτ ΟΠ. μιοτ. πτρρσομιλω Ὀ[ττατ- 

οἶς. Σωωεβεζήκει δ᾽ ἀυτε ̓ δεῖν χἴ «ἂν υὑΐωνες Ττομασ τον το εἰνὸν κὶ 
ἡφιτηφῇ 9 προσδιαλεγδυῆνον ἀυτῷ. ϑ ΠΟΙ. τῷ εὔδετυχοντι προσδια 

λεγεώτεμδεαλ ἔγομω ὄυχῶς,οτο ἱᾺΡΡΙοΧΡΙατιάς ΤῈ ρ. 
Προσδιάλαξις ἀΠΠογτατῖο, 
ΤΙροσ δεανούομαι,ἸΠιροτ φητῖο ῬΙατ. ς Γορ. 
Ἡροσ διαγοω, ΡΊΔτ. ὅν Το ρ ἰπίαροτ απιπηδάποττο. 
Τροσδιαπαοσαλόζω τοὺς στνίδει, τα Ρι}155 τγαῖο ζο ραΐο δῇῆρο. 
τῃροσ διαστέγλομκαι,, τὸ διομιολογοόμμαι γ πτροσδιοράξομαι, ΠΟΙ ΙΠΑτῚ ΠῚ ΘΧτ 

εἰρίο, ὅς Πιρυατίοπς οαιιοο. ΒΑΓ 115 » αὐαγχοῖον ὅδε τῶτο προσ- 
διαστείλο ὅϑει ὅ,τι φϑύγειν δεῖ. ΑἸ ΠΕ Ὠαις τΖ. ΠῸ. χέγων ὅτι προσδὶε 
φειλαίμίω πῷ πνορϑιμεῖ, ἵνα αϑοοὶ τίω γίιῦ πλεμγϊα εἴϊζ 5 διω μολογνῦστόέ- 
μίω, «τροσδεωρεστίμίω,, ΑἸοχαπάογ ἴῃ δοιιηάο ἐς Απίπια, ὑ- 
γιὸς οὖν ὅροι; πτροσ δια σπειλτέον ἢ, ,ὡς ἅτε » δζς. 1ὰ οὔτ, ν ατιιπῇ 4] 46 πη 
ΕἰΕἼΠ04., [πὰ οἰπὶ μας σχοορτίοης τα πη 6 5 φιὸά ποο,δίς. νε] 
ΟἸΙΠῚ οὉ τα! 9 ν᾽ πεο. πο Πρφσδιαστολὰ ) ΟΧΟΌΟΡΙΙΟ ἀτΩ; 
ςαυτὶ ον οἤ αἰτιδαιιε, οἰπ ἰη ογδτίοης αἀἀίπηις ἀϊπηταχαῖ, ν 6] 
Ῥαιτίςσυ πὴ σαιὸ ΡΟ ] οητοιη, 

ΤΊροσδγαςρέφω, ἴῃ Παρ ογ ἀἰ Πουηιιθο» ἱπίιρεγ Ῥοσίιεστο ὃς ἄςργαιιο. 
ΤΙροσ δια σύρω, ἐπ ος Το, ἀοῖγαμο, τ οριι. 
ΤΊροσ διατρίξω, μι. ὦ, τ φα, ΟΠ Οτοτον Πὰ νοτίου, σεμήειμι σσροσομι 

λα ΡΙατοὸ ἴῃ ΤΊ οστοτῖο, ἑαυ αὐτι σοι οἱ προσδιατρίβοντές σοι. 1ὰ 

εἴν εὲ πλησιείξοντές σοιγαιαΐ τος γογίδητατ » 41 τα ςοηίςέϊαη. 

ἘΠῚ 
τὰτ. ὀΠροσδιατρίβω, Ἱπηπιοτοτ. ΑΥΜἘ 465, ἦνα μικρὴν πηροσδγα 
πείψαμῆν τῷ χόγῳ . ντ Αἰ ἸηπιαητυἝιπι σου πτογοπιι, δίς ὀπὶ πὶ 
φΟπι πιο άτὶ Ρ᾽μγ θιι5. νοτθ15 ἴη οῸ 5 ἀϊχίς Οἰςοτο ρτο ΟἸπιθη 
τἰο. Ηΐπς Προσδιατρι( κὶ,ςοπιηἸοτατῖο Οἱ. ᾿ 

Πρρσσδιαφϑείρρμαι 5 Βιμιιΐ ραγθο. νπὰ σοποῖάο., ἀρ 
(οςταᾶτ. 

Προσδιαφϑείρω; ῬΥςτοτΘά ΠΟΥΓΌΠΊΡΟ, 
Πρισδίδωμι γα ἀο, οοπηπγιπίςος ἱπἤιρογ ἄο. Χεπορβοη, 

«προσ δοιυῦ αἹγκὸ ταῦτα μηδενὸς ἀγαϑυι, ρτοοδητοῖη [δ ρᾶττὶ οἰ ροπη, 
(προῦ εἐΠςοτε,ίάφας θοπὶ μα}] 1115. τὴ 

Προσδεέρ χορ. 1 ΠΙῸ ροΓ Ρογσαγγο ἴθι σπᾶγγο. ὶ 
ΤΙροσδιοράζομκαι, ὃς " 

Προσδιορίξω, πτροσδεαστέχλομαι ὃ ΤῊ τ15 σοπάϊτίοποπι ἁδὰ 
δίίαμις ἀττοπηρενο ὃὲ ἀς πο αιοα ἀϊξξιιπι εἰξ, ὅς αι 
βπῖο αιοά Πηιρ !οἴτογ επππητιάτιιπὶ γαῖ ἀ ἀἰτα πιο 
συπίστιθο 5 3. ἀπηρ 115 ἀπ πίμριιο. Ψ]ριι5 οἰτοιιηίξαητὶ 
ἄετς ἀϊΐεῖτ. ΑἸεχαπόςεγ Αρῃγοά τ, ̓π ς. ΤΟρῖς. Πολυτρόπω 
τανεσι ἡ" ἂν τῇ ΤΠ ἰδίων Σρτοσὺσ ει μὴ προσ διορεζόμϑροι κοιτεώ τιγα, 
ποδε δόχσι. 

Τροσδιορισιιὸς, Ἰγι1πι{πη οἱ οἰγοιιπίοτί ρεῖονν ον θοτή ΠῚ 116 ΡΓ 
ὙιυΠρὸ ἐἀηερίτρτα[οτίρτῖο Οἷςει. Ἐτάριι Πιαἰεξτίςος. 
τις οᾶ ρᾶγς Ῥγοροίιιοπῖς ῥγεοῖριια5 414; ΠρπΙῆσας αι 
Ππρίῃ Ῥιςαϊσατατη πῇς ῃ Πιδιςέϊο ": οἰτοιιπίϊζαητίαπι ἃ ἡ 
δῃζ. ἔ 

Προσδοκόίω,μούσω, αν ηκα,οχρεΐξο, Προτο αθθεμηω, οτοάο . 6χ “μη 
{πρὶ σοτςγεογηργαία σίου ττπὶ 1 Πηίτιι.ΡΊατο [ποιπάο κὐγρῦ 
ῬΌΡΙΠς, προσδοκω τρργρου ἐδ) εἰς πὔτο ἤρετο αά μος ρτοάς κίμυ 
εἤίτεοσ. σροσεδοκωντο μὴ συμμίῤειν 5 ΟΠ Ῥυταρηταγ Ὡμδ 

πιδηίυΓῖ. προσδοκώ ἡποδείξειν,. σου ἢ 40 πιὸ ργοθαταγιπη, ἢ οὐ οι 
Εἰῖη. προσδρκὼ κακὸν αὖ τι ἡῃγρέϑεο , Ἐπ Ήεη. προσδοκῶ, εἰναι 

ΩΣ 

ΔΥἰτγοῦ » ἀς γα ργςξτογίτα ἀρὰ ΡΙατοποπι ν[ἀγραγὶ δα ἐαρμ 
Βιιά. δ απ 

ΤΙροσ δοκίαι ας κα, ὃς Ἶ ἼΠ 

ἡϊμόν ΗΝ 

ἼΩΝ 
ὙΝμμνγτι 
ἽΝ 
(ηξυο 

ρον, 

Προσδεκίν»]οηϊο,εχρεξατῖο. φόβδ- ἃ ϑτοϊοὶς ἀϊεἴτοτ 
κακοῦ ὃς ἃ ΟἸσέτοης Του] λη,4.Πιοτι5 9 ΟΡ πο 1 
τηαἱῖ. δρο5 νογὸ, 4 οἰ ἐλπὶς» ἐχρεξίατίο βοηὶ, ἀλγεῖν 
προσ υκίαι δὶ, τΓῚ{{|5 Π14}1 εχ ρεξξατίο οἴ, Ατιτοτο].ἰη Ῥτοῦ 
{ςξι.7. ἔχω «προσδοκίαν ἡ ἀσφαλείας, [χτπ ἰπ ἐχροϑιατίοης [Ὦ 
τἰτατ!55.ο πη ΟΠ η, προσ σδοκίὰν «παρέχω, Πρπιῆςο,, αἴθαὶ 
δοκίαν σχῆμα ἀἸοῖτιτ 5 ιιαπάο, αἰϊτοσ το ρο μά οπΠΊι15 5 
εχροέϊατιγ. ἢ ὑμείία 

Πρρσιδύκεμω 5.56. ἀρρτοθατιι5,ἀς 4110 ππαρπὰ ἔρες εἴ, ἱππιπὶ Ἰὐθηίουν 
ἱπιρθηάςη 894 ἀξιτιΓι15 5 411 εχ ρα ξξατιιν. πτρρσδδκεμός ὅδι γιέ μι 
ἔζϊατιγ. πος Ατιἴοτς]ς5 ἐδτγο Γπουπάο ΟΕ ςοποπι. «τρϑ ΠΝ 
ὄξιν ἔχων, δις. ΟΠ Ί ΠΝ. [να οἰτανιις ογθάίτιιγ, εχ {πῖτηαι ὮΝ 
δόκιμος δευϊαμίς ὅδι πειννονίας, εχ Ῥαπποπία σορία: Ἔχρὸ 
ΡΙμταγοδιις ἰη Οτῃοηο. προσόύκεμο ἰμδ το χρη ματα τρός ὁ 
εἴτ, Ροσπηΐατη ἐχροξζαρας. προσόδοκίμωνὀγτων τῇ δνῇ σπ 
14 εἴξ. ϑειῤῥοιωώτων Ὅμῃ σπρατιᾷ : ελδυσομϑύῃ δηλονότι 
ΤΠ ον ἀϊά. 

ΤΙρρσδδρππὸν.ν ἴἰς ποτιόδρπιον, 
᾿Πρυσδραμεῖν, ἀσσιττοτο, ΧΕπορἤοη, προσδραμεῖν τῷ ἐρακλεῖ, 

δραμεῖν τῷ δωρίματι. ἀσουγτοτε δά ἀοπιμη ., ΝΙαΣΔΗΣ 
πρϑσ δραμεῖν τεὸς «ὔ ἐγίις . ΧΕΠοΟΡΒΟη 5 ἱπειγγεγο ἱπὶ 
Ργορὲ ἤιης. εν 

Πρρσδιραμοίῖλα 7 ἀσσατταπι ΠὨεπιοῖθοπ, κτρϑσδιραμεϊδτι ἂ 
τα οἵδε. ᾿ ; ' 
Προσδραμῶν, ἀΠΟΙΓΓ ΘΠ 591 ΠΠ|16η5. ΑΥΠΟΡΕ. 
Πρφσεαω, ρογπλϊττο,ῆπο. 
ΠΤ ρφσεβηστιτο., ας : Λοσιίατιο, ΗΟ ιι9.5 φίκιον ὠκρότ 

σεβηστιτο. ᾿ 

Προσεγγίζω, μΐσω; κα ιχοὶ 5 ΔΡΡΓΟΡΙΠαιΟ» ρσορίμ8 ἀοος4ο. πε 
ΝΝιτ.Τλατίπ. πη ρίταΓ, ' ; 

Προσεγγραφω,α!ΟΓΙΡΟ. τὸ προσγράφω, ΠΙΠΡΟΥ ίστιθο δὲ «(40, 
δ ἀςοτοτῖς, Δ Π]ςῖο (οτῖρτο, ΑΣΙΌΒιπεθ. Ππαπρίταγ Πατῖαν 
Ἀσοιίατιι. Ποπιοῃςῆ, Εἰκότως δ) ἃ προσενεγράψατο ἢ 
δια μαρτυρία, ὉΔῸΝ 

ΤΙρεσεγίι τ ὅλωι , ρτατογοα νάφατε., ργώζογοα ἐπιά4ϊσάτιπι (Ο] στιν 
ἱγὶ ργοσηΐττογς » ἱπἤιρογ ροπίογ οἵδε ᾿πάϊςατί, Π ἐπιοίξι οι, 
ΟοτΟΓ. κ᾽ δύκης ὀφλήματος προσεγίυστιόϑει ἴα ΡῈ [ροπίοσ εἰ | 
(ς τα ἀτςατὶ Πα] ποατὸ : . 

Προσεγκαλωῖ, [ΠΠΙρογ ἀοςιὈ»εχρολειονϊποτερο, πιριτο. 
Προσέγκειμαι,Ἰ ποιιπηο. Ἥ 
Προσεγχείω,Ἰπ Ἐρὶρ.1}Ππο. 

ΤΙρφσεδοχνϑ., [ρΘγαταπν εἰ. Ι͂ 

ΤΙ εϑσεσδοϑύω, μι, θύσω, τ, ὅκα, αἴ άοο, ΓΔ ]ὸ ἱπουπιδονίιπι (Πα. 
αἴπιϊο. ἸΝευττι ατίιο. Ατοτοῖος ἴδτο οὔζαπο ΡΟ] τσοτ 
σαρῖτο αηᾶγῖο,, στροσεόρδυ ἐση ταὶς φιλοπογίαις 9 1ά οἴἴ7 ἜΧΟΓΟΘΉΓΙΝ,ς 

προσεδδϑ'ω ἐν τῷ δεκοις-υρίῳ 5 αἴπάοο δά μά τοῖιπι 9 ἔεα τι διιπαίας, 
ΟΒτγ[οἰξοπηις ἐς οἔῆς, ἘρΙ͂ΤΟΡ. πρὸς ἴδιον αι ρρσεδοδύει, 1ῃ τοῦ 
Ρτορτίαπι (φάμα τι ἐποιιπηθίτ, τοὶ ργοργίας ἱμΠΠεῖς (οἀι]5,Ατίςς 
Ττοτοῖος πΡ τὸ [Ἐοιιπ4ο ΡοΠτἰσοτιιπ),οαρίτοτοτγεῖο. σρρσεόνδῳιςς 
ἀτοηγγὶῃ Πάϊοτ, δηνβελϑύα, ΟΕ γΥ [ΟΠ αδοὶ ἱορωσ, Ἐν ἀριά ΡοΙγρίαπ 
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ΠΡ 
σεδρδυεινοἱ ἃ εἴς, οὐἤάετο.. 

τρία νας». Α(Πἀιἶταβ., Ρογίςιιογαητία,, ἀϊυτίηα οὈΠάϊο, Ὑ μιι- 
νάϊάς5. ' 
δ5Θ.9., ὁ α ΠΠ4οης.4 Πτάτιις 5 ὁ οὐρα κ αϑυ μῶν. «ολαζων.. «ρό- 

9. εἶ μωντείας » αἰραγι} ργα ες, Αὐἡτοτοῖες ἰἶδγο οέζαμο 
[ΠῚ εὐ Ὁ ἐ 

υσέειπον, αἰ Το συτιις πη τροσέειπε,α Το ξζατιι εἴπ, προσεῖπε, ΗΟ ΠῚ. 
φροσέειπε ἀμ ακτα, ἶ 

ἐζω, αἰ αοϊο Χ οηπ ΑΡΟ]. δοοτ. δ γε μζω νέες πτωώς αὐ δια - 
ϑείρομω καρτεράσν, ὁ ὄυτέλειαν προ σεϑέζων; ςο 5 το ογαπταπι ἀ(ο- 
η5 ἃς ἔγιιρα τατον} 

οσεισδένω δ χοίφιν» ργάτεγοα σγαταπι μαθογς 9. Ρίατο ἴῃ Αροΐορ. 
ατὶς. 
αἰ ζω αἰ πηι}. σοι ραγο ας ρᾶτο »ππροσομοιω, οιξ ποὶ αὸ εἴλ- 
τυραν δῦ τις γγύει τρρσ εἰκούσειενατιο 5 4.1 ἀς τ ἀπ το 5 ἴι- 

Οσῖιπι σοποτὶ 4Π Πρ᾽απὴ αἰ ΠιΠ]ατῖξ 5 ΡΠ τάγμα ἴῃ Ν Πα. 
ὁ ἴα ΤΊΠΊ2Ο 9 κὶ τὰ μῷ να εἰδὴ μέχρι χεόνε ἡἈυίσεως ἀπείρ- 

ττϑ 5 εἰς ὁμοιότητι ὧς αἱ κα εικφέζετο : (ἸςοΓΟ, ὃς φατοτγὰ 4] Δ επὶ 
τις δὰ τοι ροτὶδ ογταπὶ ἱπιρτγοῖϊα δἰ {11 τὲ ἐπιϊταθατιιγ 
Πηχεγατ. Ὶ 

σε λα, ὁ, λα [πη] ς, πη]. 
υσειλίω,συςρέφω. 
ἐσεῖλίθ., εν, ΑρτΊςιΙ5 5 44 σα! Οτεπὶ 50] 15 ΟΧροῆτιι5 , ὁ πρὸς εἴλίων 
πεπραμμδθο,ἰος εἴν, τεὸς τίω νἱλίκ αὐγίω, Ὀ᾽οῖταν ὃς πεήσηλίδ- κἡ 

ἀλιδος 
σοπιροίἝειιπι εχ πρὸς ὃς εἶμι, 60 » ναάο Πρηϊβσατ, Ιά εἴ, 
»ἀσοεουςοπιοπῖο, προσέρχομαι» ἀοσοά ΓΕ. Ποπιϊεηἶγα 9 ὅς 

ῃ αὐ ρετγίομας αιιὰπη δά τος γθίογταγ. ὡρόσει ἰησοες,, ἀοσοά τ 
ἰΝαζαυζοη. τϑόσεισι π᾿ τἰμμοῖς, δὰ νΟἸτΙΟΥο5 ἀσος  {τ9Ρ]ιταγ- 
5 ἀπ Καὶ Οπλ}1άοπὶ ἄς Οἰςοτ.. νὰ καὶ τῷ λέγειν Τὶ φόβου 

»σιῶν » Δα ἀἸσεπάιϊιπι τἰταϊἀὀαοςεάςπ5. Ὠϊοΐτιιγ ὃς ἄς πλι!1ε- 
υδοητο, πῇ ΡΓΟ σομιΘιῖγε ἴῃ ΠΊ4ΠΙΙΠῚ, ἴα οἰδ 9 σοητγαθο- 

ὃς ΠΟΧΊΙΠῚ ἰηΐτο ἡ τ αὐδδὲ προσελθεῖν ΧΟΠΟΡΠΟη. δ᾽ ρηϊῆσατ ο- 
[πὶ 4ιοταπη β γε ἶτὲ ὃς οδιιεπῖγο, ὙΤ μον 4. ἴῃ 2. Πρφσιον- 

ἡ -ἰξακοσίων τειλόμτων εἷς ὅ2:1 τοπολὺ φόρφυ κατ᾽ ἐγιαωτίν, Ψηάς 

τας ΙςΠτί ΟΠ 685 5 γεάίτιις, Ροτγεῖπεσ δ᾽ φιαπάο μας ἀϊ- 
αὰ ξοτιιπιντ προσιέναι τῇ βαλῆ, αά συιγίαπὶ γοξεγγε: ἃς ὡρρ- 

4] τῷ δήμῳ, οἴμπτὶ ΡΟΡυΪο ἀσοτα. πιο θη. τρρσιέναι τοῖς δεὲ- 
ταῖς » ἀρι τά !ςος σαπίατη ἁξξίταταἸπ ἡιπάτοῖο ἀΐςεγο. ωρο- 
ῬΟΒγγ(οἰζοπτις ἐς Επο ματι πὰ ΤΟ ι1ο 115 . ἐκ ἔστι τόλμα τὸ 
ἕκες πσροστέναι διμοὶ πὸ ὀυαξίως, ἘΠῚ «τ «ροστέναι οὈτογαγς ὃς 
οἱ ἴσατε 9 Ἰάοπι ΟΠτν[οἴζοπι. τ. ΤΊ πιοτῇ. ζ.ὲ γὸ οἰξίω τοῖς Του- 

ἼΝ τῷ Θεω προσιέναι μα χοεῖ κὶ ϑύειν., ἀἰοῖταγ ἃ προστέγαι τῳ λε΄- 
ει γένυν τ αριεἰ Γιατῖπος Δ ἀισοπάϊιπι ἀσσοάσγοι Ν Εἰ οπὶ Αὐςι- 
ἮΝ ἴα. γε ἀριιά ΑΙ μοπι. φρρσιέναι τὸ δικαστήξεον » ἀπρτοά 
τα ιἀἸ οί τιπι. ᾿ 

ἫΝ εἰμι. Δα Ππη . Δἀϊϊοίοτ. ν πᾶς πρόσεστι, ἐς αιιο ᾿πέτὰ. Χοεπο- 
“πρὶ πῇ υδὸ βίᾳ πρόσεισιν ἔχθρω 9 γιοἱ επτῖα ἱπίπιης ἐπ᾿ πηϊ εἶτα, 
ΠῚ . (πὶ ν᾽ οἰ δπτία πιης σοπλπέϊα:. ΠῸΌοτατεβ 9 τούτα πείν- 
η προσεῖναι δεῖ τοῖς καιλως κειμῆῥοις νόμοις Ἰᾷ εἴ, ἰης Πα. ΡΙάτο Ρτὶ- 

ἀς Ἀ ΡΌΘ]1ς. δεῖ δὶ αὐτοῖς αὐαγκίωυ ποροσεῖνα) κἡ ζημίαν, εἶ5 ἐπι- 
ηἰ ποςοίπτατοπι ὅς τι! έξατη. 
γα ἀςεῖϊε. 

,οἰδρασ. β, ἀρ ῬΕΙ]Διι1 9 αβέλτιις (απ 9 4]]Ποςιιεῖις ἤιαι.» ἀἰχῚν 
θοΔιιῖ. τῆτο προσεῖσεν ἑμωτὸν 9 14 ποπγεπ ΠῚ νεπάϊσαις., ΚΝ 4- 

ζϑηιις ἰῃ Οταζ. ὠρόσειπέ μοι ἃ τρεσβέυτίυ) ἐμδδ, δες. Βυάαιις 
ΡΙ ΠΟΙ ἐς ργιοτίδιι : (Δ τα Ιοσάτιιπι ποτ γιατ προσείπθιμι, ἃ 

[ἰ, ὠρυσοιγρρδύσαιμι, (τ τΑτοιτη. προσείποι, ν Οσαιιετῖτ, προσειπεῖν, 8] - 
1 Ππιτάτε. προσειπεῖν ὄνομα, » Εἱιτὶ ρ 465. προσ ειαν δὲν ἐ κοΐτερον 

ὀνομαστὶ .» Ποπγΐης ΗΠ Πππ ντγιη ας ἀρ ρο [Δ Πς.ΡΙυτάτγςῃ, ἰη 
Ὀ]ϊςοἷα. 
ναπηςἔζο, πτροστέπω. 
σρά ἢ ἱ ΠΡ οΓ εχῖρο. 
σκω, τ} }15»γὲ τροσηίξω δέμας σοτροτε ἴμπὶ Πηλ1}15 ἀριάΕὶ 

{0} 

ἐν 

ΠΝ 
᾿ ωΣ 

ἴω 
ἼῚ 

δῆτα ζΟΠΟΊΤΙΟ. 
ηϑεῖστει γοκμμαὶ ἀϊοτιπτιγ ἃ Οεοπιεττγὶ οἷς » ἰἸποας νἸτευῖι5 

ἀδα:.ΟἸςοεηθά,].2. κροσεκβληϑ σιν ἴσαι πλόυραί. 
ἰξω,ἱππιροῦ ἐχργῖτηο. 

(δίω, Αςοςηἀο.ἱπίπιρεγ ἐχατο. 
τηδάῳ ῬτοΠΙἰο, ἱπῆιρον εχ ]ο. 
πυρῴω, ὦ, ἱηῇιρεγ ἀοοομἀο,ἰηΗαπιπιο. 
«τέον,ἀττα πές ἀτιπὶ οἵδ. 
τικὸς, ν,Αττοητιι5)αςςιιΓατι5)α ΠΧ ὼ τηληπῈ15 ΠΠ1ΠῚ οδίοηϑ. προ 
τικὸς λόγος. Ε]ογπιορεη. ογατῖο δά ςοπιραγαπάκπι ἀπὶπιὶ ἂτ- 
πιίοποπη σονηρατγατα. ΔΕΙΤΗ 

ἰκώταυτει . πιαχίπηα οἰιγᾶ αἴήιις ἀττεπείοης 5» σατΓΊ ἢ ΠΙ πὸ» 
. Εἰ δόκει γὸ Ῥωμαίων «τ ροσεκαπκώτωτα κὶ ὄδεμελ ἐσ ταται κτλ «δὺ 

πατρίες ϑεσμοιὲ δηπτελεῖν τοὶ θυσίας, ἐχροπιῖ νοιμεχιὺς κα πολυ- 
ῶς, 

πἐσεκτίλλω ἱπ(Προγ εἰις 10. 
ὑγω » τγδἰσοπάο, Πιρεγος ροτγαιιτίςάο ξετῖο, ρτοάμςο. 1- 

 Ἐππὶ ἀςςο ο:ρτοβοϊ(οοιυΡτο πιοιιθο,ἰγγι ον τους ιοτ, ἐαμῖτο, 

1 ἢΡ 549 
ἁἀδοιυ το αι ςἤοτ,ντ προσελαύνω τῷ ἵππῳ, ας θοῦ ἐαιο) Χο- 

πορ]οη.Γςπὶ 11}. ιαττο Ῥατὰ. ὁ 3. ὡροσυλαύνει ωρὸς ἐὺ ὑὑρκανέκε» 
αἰτεῖ αι ο πὶ δαςαυίτας αὐ Ηντεαηπίοϑ,ἱά οὔ, οαιιο ἔσεται αν 
Ἰάεπὶ Ηΐρραγενι. πό,τε ὀῤτιμετώποις «προσελαύνειν ὁμμήλοις ) 7.079)». 
προσελαυγάσως ἡμέρας. Τιοϊληιι5. Δἀϊπιοπίςεπτς νοὶ αἀιιςηταηῖα 
ἀϊς, τῇ πόλει προσελανω 5 ἐπηροτμα δῷ νγδοπι ἔαοῖοῳΡΙατατςῃ: 
πη ΡΕ]]ς. ᾿ 

Προσελεῖν., σοπιιτοἰατί ὑβρίζειν, αἱ ΕἸ Τ4ς ντῦς Ατοδάϊα;, νεὶ αἷ ἱ- 
Ρἤς Ατοαάϊδιις σοπποἰατοτί [ι}5) 4111 προσέλίκυοι ἀϊσο ραπτιγ. 
Προσελϑύθω λἀιιεπΐο. ΙΝ οὐιτ, αἰ αροσεληλ ύϑευτε τῷ ὄρει, δά πιοητοπι 

ἀςος ἢ ὶς. προσεληλύϑει,ασοοίοτατ, 
Προσελ δύσεδϑεα, ἸτΓΙ1 ΠῚ εἰς, πτροσφλδύσομαί σοι χά το ἀοςςἀ4π|,[η Ε- 

Ρ᾽ σγάπηπι. 
Προσύλδυσις ἀςοοῆϊις. 
ΤΙροσελ κυ... ,αητο ΤΠ πὶ ἡδτιις. ΨΊ Δ. ΟἩΠ Ἐταΐ, 
Προσέλίμυοιγδι»ς ΟΠ ΟςΠΘητα τὴ Ατοαδιιτὴ 9 αι ἀητο Γπιπαπῃ ἐα 

ἴς [ς σοητοπδοτῖητ » γ οἰ πογίηγαιις ππουτα τ πὶ οπιηΐμι αητῖς- 
αἸΓΠιηὶ νἹάογ ΡΟ Ποηΐαϑ Πρ γὸ σατο Αγροπαιτὶς, αὔκαδὲς 
δὲ αἱ πορῤάδε σελίιυαήης υἱ δέοντα» Ατολάος Δὶς Ρυϊογος. τὰς Οὅ- 
πηρηταγ. ΑὙΠΤορμδη. ἵπ ΝΟθι δ. Οὐ, ἔα, Ατοαάος μπὸ 
Τιοφάἀέηφιςο ταραχ ὃς Μαπαίις ἰηροης. Εἰτὸ σο] ητ, Γαϊπα οτα 
αἶτα τοῦτα ὑγίογ. 

Προσελυτροιωῦ ο[Ἐ πίιροτ ἀρροῖτο ἱπεοριπηεητο ἀταιια ἱπιιο αι - 
ΤῸ πριηῖγς ὃζ οδτερογοιντ 1Π|ς ν οἰ ρτυατίτι ἀρ Ατῃςηςιαι 
1|δγο ρείπιο. ΓΊτμν ]ι5 Τ δηθὰ, 4ιιεπη αἶτ, αὶ αὐδεγλω πΐϑα μόνον 
υμήυνίνίω φορεῖν, δια χα ωρρσελυηβοιῦ δ γλώρσδμ «τρὸς αὶ ὁπολαύσεις, 

Προσελώδης. ρα] [Ἐγ 15. 

Προσεμβαφνω, πίε το. Γλάτῖιι. υὶ γδ' 8 δυόντι κἡ «τροσεμβίωαι σε χρη: 4π- 
ΠΟ ποστιο ἑη(]τάτε τὸ ἐπ τρον ἀδοςτϑορΠος!. ἴη ΕἸοέξγα,ἰά 
οἰ, ἐπεμξίάυαι, προσεμξαήνω εἰς υἰδωρ,ἀεἴσεπάο ἰπ ἀημαπι, Ὀ1οίς.]. 
ς.Γ.21. 

Προσεμξαλλα,ἱπἤιροτ δάϊ!οϊοναἀάο,ἴτηρο]]ο. 
Προσεμβίωω,. ἐπεμπηδῆσαι. 1ΒΠΠ1γον 1η αἰταγεὰ συροσεμβαίνω. Γεῖας 
ἴπηρ.ϑ0Ρ ἢ." γδὸ θανόντι κὶ προσεμζίιῦαι σε χρὴ;αῃ πό πιόττιο τε ὁ- 
Ῥοττοῖ ἱπἢιϊταγοὺ 

Προσεμπαίσᾳς, αἴρογ  Π55)4} δίροτῇτ,ὰ προσεμπείοσα ἴτε Ὡρρσεμποίτ 
πωγϊαίαροτ ἰπίρετρο. 

Προσεμπεδδιι ΟΟ ΠΑ τΙπαΓο. 
ΤΙροσεμπικραν εὗδε! στεμίοις [ςεἶτο ἱπ 54 πιϊο5, ΗΠ ογοάοσ, 
Προσεμφερὶὶς, ὁ, ἐμφερις τὸ παρεμφιρη ς»»ὴ προσφερηὴς, Π}11}15. αὐ Π 1}. 

Πηυ ἰτιιάϊπεπὶ γεξεγεπβ 5 ποη αἀϊΠἀεπ5, ποῦ ἀρ πη 5 Πατῖτι 
ὙΠΕορΒ δίς. καὶ προσεμφερὲ ς τῷ ὁπον τιναὶ σὔτ᾽ ἔφε κα ταιρα κεφαλῇ, 
Ππχι τινά πε πὶ γεξογῖἹ. προσεοικός, 

Προσεγεγχο μϑνΘ.7411 Πεπηρἤτ,αιιΐ οπταιῖς ν 6] σοπιοάϊτ, Αἰςχαπά, 
ΑΡἈγοά  Πδτγο ργίπιο Ργο δ! απιᾶσ. προσενεγκοί μᾶνΘ- πίω" τροφίαν 
4] οἴθιιπι Ἰη σοῇτε. Ὡερσονεγχοίμδυ(θ- κὥγειον , 41} οἰσαταῦν μιᾶι - 
Πτ. ὨΙοίσοτλε5 Πἶδτο ίαχτο, σαρίτα ργίπιο ὅς 31, ὡροσεγεγκοί- 
μῆνΘ- εἰς φώς 7 4] δά ἰτισοίη ἀττι {1 τ2Ρ τ ἢ Γγς. 

Τροσέγεγκε,ΟἴοΓυπροσεν γχη»Οογατ. προσενέγκας» 01 ΟΡ ΤΙ] τ, 
Προσενεχτέον, αὐἀξειεπάιϊηπι οἵζ »ἀρροπεπάππι εξ. ἀμί θοπ άπ 

οἴ, 
Προσενέπω, ΔρΡε1}0,4{ΠΟηϊιοτ. ὃς πτροσεννεέίσσω ΡτΟ Θοάσπ,. 50 ρΡ}ι. ἡ΄- 

λιοὺ τοροσεγγεστῶ,. 

Προσενεχθεὶς, Οὐ] ἀτιιϑρἀδιτογατιι89 δ αΐξις, ὨΙοίς.},6.ς 4.32}. προσενέ- 
χϑὲν ἐρώτημα. 

Προσενεχυρρίζω,ν πῆς Β)επι. τρρσεένεχύρκαζε φαινοςμεί τίιυ ρ'σποτα 6: 
1π|5 σαρὶς Ῥγο οο] τίοπο. 

Ττροσενίωο χες Ο τι ἴτ,ο. ται Ραὶ αα ΗςΒ. 
Πρρσεντείνω πληγαὶ, νετθοτα ἹΠΗ͂ΙΡΟ 5 Βεπιοῖίεα, ῬΓσγάγεβιις ἐπ 

ΑΡορβιβορη). Πῶς 3. ψαῦ τινίθ. κολαδϑυοὲς 5 εἰ τῷ πειτοὶ ἐἰξξη γειλεν, 
εὐα οὸν ἰώ τῷ πατεὶ μιὶ «ὐϑοσεντεῖναι οἰκούσαντοι πτίλιν ἑτέρας, αἰξετὰς 
τοτίάοτη ρίασας αἀάετο ὅς ἰπβίσοτγε, Εἴραγα οἱ Ατεϊςα:πᾶ ἴα - 
διιάϊοηάτιπι πλυγαέ, : 

Πιρρσεντέλιω ει! Ὡερσεντέλλομαι » ἀπ Προτ πιάπάο δὲ ἱπιπρὸ ρει 
Χεπορι: 

ροσεντίκτω ἱΠΠΡΕΥ ἰπσόπεγο οι ἱπρίσπον ᾿ 
τροσενώπια, Ε εἰν ον. ἤμιρφόϑοεν ρτῸ 410 {πρτὰ Ὡρρσνγῶπεα, 
Τιροσεξαιρέομωι ἔπ ιρετ Ἔχίπηο δα ἀἱ Προ. 
Προσεξαμαρτανειν,ἱηῇαροῦ Ἔγγαγς δὲ Ρεσσάτο Ποπιο Πα, 
Προσεξεργαάζομαι,ἐπῆιρεῖ σοῃῇςῖο δ αδίοϊιιο. 
τ ρόσεξις, αττεητῖο. ἢ : 
Προσέοικα, Α(Πτη  Ποτοαρράγεο. ατίμο, ΡΙατο ερίοία (τρταιδ. ὕ- 

χῇ «ροσέεικεν αὶ τοιαύτη ξυμβελλ » νοτο «[Π1}ς ο[Ἐ τ] 6 φοη[]1, 
τρρσέοικε τιῇ παρε ντιφρτςίςητί σοπΠἀεγατίοπὶ φοπτιφη τ ΝΖ, ἱπ 
Οτατπροσέοικε χεῦ ὅτι.) επιοίξ, ᾿ ς 

Προσεοικὼς ὅτος ὁ, ἀΠ Π1}}155ποοσεμφερὰς. Ῥατῖα. Γαοῖδηι5,κ “ΤΑΣ 

διῷς προσεοικότα, 141 Γ15 ἴηι πλ111α, εἰς ταὶ πολλοὶ καθαρμῳ ασροσεοι- 
χα πναϊτὰπα Πα πγατιοιὶ δά πη 1}15,ΡΊατ Ιη Νίαια, ᾿ 

Πρ95 ἐαταινὼ ᾿αΐαροτ ἰαιιάο. ΟγεροΥμ5) ἐπ᾿ ἐμέμψατο κα σροδεππτες 
σεννοη πιοάο ποῇ ἱποιίαειῖτον τι ετῖα τα ςοἰ αιιάαιῖτ, 

Προσεπειπεῖν,ἴτογαπη ἃς τοττϊὸ ἰοα] ὅς ἀΐςετα. 
Πρρσεπελϑεῖν, (περῖτις ἃς (πρ΄τι5 ρογοαγγοτς γεὶ τοίερεῖς, Βυιάκιϑ 

ἴῃ ςρίος ᾿ 



549 ἀς 
τιρ»σεπεμβανεινοἱ αἰ τατο ἰγγιάοτς. 
πιροσεπεμβάνιω,Ἥ11ς]ο. κὰν ᾿ 

προσεπερωτάν,ἴτοτΠὶ ἂς τογεῖο Ἰπξετγοράγε. ᾿ 
τιροσειπϊρωτητιὶ γε δα ἀ ΕἸ Ρ]Ατοτ, 1} Ῥτατοτ Πἰρυϊαζοτεπι ἰητου- 

τορατ ατηιις ΠΙρυ]Άτατ. 
Προσεανήνεσε, ΡΥ ΟΡ ΑΕ, 
ττροσεπιβλας- αὐω, 1 ΠΟΥ ΕΠπι Ο ΛΓΙΙΠῚ ΡΟΓΠΊΪΠΙΙΠ {ιτίρῖο. Ὁ 
Προσεπεγονίω,α. Δάρσεποτο. ὶ 

τιροσεπιδιεικνν' γμι. Εἰ γα. οι χα» προ οἴξεπάο. ἔτη. ὶ 
ττροσεπιδημέω, μον σογασ μζοεγ1 ας πὶ 4110 ἃ εἰσεπιδημέω,ὠώ ρετερτὰ νο- 

αἴτης ΔΠααὸ ἀϊπούτο, 
Προσεπιβίδωνι,λάἸςὶ σ»Δ 440. 
πιροσεπιδοξάζω, τα σοορίποτ. ΟΕ] 11 Προ 19. σαρῖτα Ρτί πιο, 

ταὶ τοιαύτας φαντεισίας νἱία Πῖμας απἰπιὶ Παϊ τεγγ σα ποῦ ἃΡ- 

φτορατιμος εἶχ, ὁ συγκοτατίϑεται. ἐδὲ προσεπιδοξ ἰξει: [ἀ αθτίςοῖς 
τοίρυϊτάπις. τὐΐάσπι μα ααοαιιςο αἰειηῆο πε ἀρργοθαζ 5») αρρ- 
σεπιδυξάζει τος επῖπὶ γεγο δεοϊοῖ 5 οὐπὶ ἔα ρεῖ {πὰ τὰ ἀπῖε- 

ΤιμτΥΥΓΙΠΓΩΤ. 
Προσεπιζυτέω,ἱπ{ΠΡ ΘΓ ἸΏ] ΠΪΓΟ. 
Τροσεπικ πῶεῦτα ἀπ Ὡροῖ δοηαίγοτο, ΑὙΠἘὲ1η ἈΒεῖ, 
Προσεπηλαμβόϑομα,»"ὁ 
Τιρφσεπιλαμβανω ἱπίιρεγ αἴαπιο. “ 
πρροσεπιλέγω, τὸ ὄπικέγον ἀνέξξὶ αι Ειξεὶ τατίοπειι παρ (ο,γοἀάόαις 

μος ίδπι ἀϊξξῖς ὃς ρτφῖογοα δά4ο. Τ ἈΣορ γαίξτιιϑ ἰἴἰθτο ρτίμηο 
ἂς σαμΓ, Τ μου ἴοο!. ἴῃ 8. ΡΗγής, ὧν ἐδὲ Αγαξαγόρας τίμὸ αἰτίαν 
πσρεσετπλέγεῖ. Ν 

τιροσεπίλνατο, προσεπελαζε. ΠΟπ1.Ο ὦ. 

Τιροσεπιμελϑμω)»ἸΠΙΡ οΓ οαταπι σατο, Ρίατιάε Γερ, 
Πιροσεπιμετρ εἶν» Π Τα] ἃ νἶτγα Ἰαξαπα [ρῖπ 46 Δἀπηοεῖτὶ 9 ὅς αα εἰι- 

ταῦτα αἀάετο. Γπιοΐδηιις ἐς 115 4] πιογοεάς σοπάιξει (ετ- 
αἰπητ, τα γὸ χὴ ὀφϑειλμοὶ βασιλέως πολλοὶ, εἰ μόνον τεἰληθῦ ὡρώντες, 
δ ἀεί τι προ σεπιμετρᾶντες 5 ὡς μὴ γυςσάζειν δοκοΐειγ, 14 ει, τεὶ ὃ ὡς 
ἰδὸντες κ) ἀκούσαντες δεηγούυῆυ οι κὶ ατροσεπιματρῦντες {τι πλείω Ἰώτων. 

Τίροσεπινοέω, Ἔχοορίτατι5 Δα ἰςῖο.. 
Τπρυσεπίσττω, ἴΠ[ΠΡΟΥ ᾿ποιΓΓΟ οἵποῖ 40 5 1ΠοιταΡο, στα ΠΌΤΕ ]ο. 
ΤΙροσεπιῤῥώννυμεγἱπὔϊιρον σοττοθο ΓΟ » σοπῇγπιο ονίγοβ Προγαάάο. 
τιροσεπισιτίζω, ΓΕ ΠῈ ἔτι πιοηταγίδπι Δάδιροο. ΡΟ ΪΥ}».Οἱ ῥωμοῖοι προ. 

σεπισιτιστέμϑνοιντς ἔγιιπτοπτατῖα δἀδιέϊα, 
Προσεπιστέλλω,ἰααροτ [ογ ον πιάπάο, Τ μιιον ἅ. 
Τιροσεπισφραγίζομω ἰαίιρετ Πρ1}}0 πἰςο σοπιργοθο. 
Πρησεπιτατ εἰν ἰπἀ᾽ο5 4114 ἀαιις ΑἸ δον οἱ ἐπάἀϊε5 πηαίοτα ἐυίσετο, 1- 
ἴος ἴπ Ατολ! 4. ὅτι αν αὐτες εἰώϑεεσι τοῖς μἦὸ λίαν «'ὶ τοίμως ποιὲ σι τὸ τυρρ- 
ςαὐήόμϑμον, ἀεὶ πλέον ὠρφσεπετεί ἢ εἰν, 

Προσεπητέρπομαι,Ἰ ἢ Πιροτ ου] οξξοτ, Α τ το ]". ᾿ 
Τιροσεπισραγῳδεῖν» τη Ρ σατο να 15,δεινολογεῖν. 11 ἃ, «ε δι ὼς μιὴ πολ 

λαπλασιείσαντες τὸ «προτέρημα!» Νὴ φρυσεπιτφαγῳδήσαντες, 

Τηροσεπιφύομαιγἰ ρον δά παίσονΒι.ἴπ ἐρ Ρτίου. 
ΤΙροσεπεχέρ εἰν, ρον δά πποιοῦς πιαπιι κοι ἀρ στο, 
Πρυσεπιχίωγιηίαρες ἰππιπάο,αβιιη4ο. 
ΤΙροσέπῇ ἐν, πσροσέπηησειν, ἀπο ἑατιητ, ΑἸ ΟΡ. [ 
Τιροσεργίζομαιρτεῖογοα ἕαοῖο ἔειι ςἔβ οἰ ο» ΑΙ 414 οροτῖς ἃ44ο. 
ΤΙροσερείφω, μ.είσω, αν. οἰκο, ΕΠ σ 0594 }Π|4ο5γγ τοππι Πγάτιπι ᾿πα 1 

Βιιά.νο] ρα[Πιιὲ «ΠΠΔοτ,αξῆροτ. τ 
Προσερδύγω, σι, ἢ φἀτιιέτο. Ατἤοπαῖις Πρτο εχτο,, οἷς ἐπειδὴ 

προσερύγοι ῥαφουϊδω. Τϊοἴταιν οτίανη τρρσερυγόθειν, 
Τιρρσερέω, ΠΑτΥΟ ΡΟ ]ο, ἰαιιάο. Προσερεῖν τίιυ πόλιν 9 14 εἴξ 5 [Δι!- 

ἄατο, ΑὙΥΓΕ4. ὡς τρρσερέων γ γε σομΓἰτυιτιιϑ)οοπία] μά  στατ]λ» 
Ηετγοόοι. Ἷ 

ΤΙροσερομε) ἴα ρ ὁγ ἱπτογτοσο. Ν 
Τιρρσέραω, ργοΙοτρο. βορμοοΐ, φοβῶμαι τὸ κσρρσέρπον»ἱ εἰδ, τὸ ἀκέ- 

λεϑὺν 5), τὸ ἀποζησόμῆνον 5 τη ςτιιο Θασητιπι. Τά 6 7 κ᾽ σοὶ τροσέρπον 
σϑτογλά το τορβη5. 

Προσεῤῥη 8. ΓΔ] πτατι!5 οἰ αρ ρα ΙΔτιι5 ἐπ. Ἐμτὶρ. 
Προσεῤῥυη,αςς ει, Βιιχίς. 

Προσέρχομιαι,αἀποπϊογαάοο; ἀσστοάοτοθις πο 5 ΓΟ ΠΟ» δ6- 
τποπῖο 9 ἴθ εο 9 ἀςοςάο δά οοδο, σοπστεάϊογΡογρο, σοὴ ἢιο- 
ἴτο. Περοη. Τγατῖμ. πῦρ. παροσέρχομαί σοι αάτε Δοςοάο, Χε- 

ΠΟΡΠΟΠ. ατρφσέρχομω τῇ βελῇ 9 τοίοτο δά οἱτῖαπι» Πεπιοίξ- 
Πισῃ, Ὡροσερχόται τῷ βήμασι» Δάϊτ τιλθαπ] 5 Ομτγ(οἰζοπλι!5. 
παρφσέρ χεῶτι τοῖς κοινοῖς ) αα Β᾿ Ἐπηρι ]1ς. φοσεάοτο δί τγαέζαγς, 
ΤοπιοΠςη. ἀϊοίλιιτ ὃς ποὺς τῶ κοιγ εἰ, ῬΙατο ερ᾿ το] ποιὰ 7. ὡς 
ϑστὸ πῇ βελτίστου τδὸς ταὶ κοινοὶ αν ρφσέρχονται 5 ΠΕΪ}Δ οἶ115 4ιιοά ὁ- 

Ῥτίπιιπι οἰ τατίομε δά ΒΕ ηραδ]!ς, ρογεπάαπι δοσεάιητοτ- 
σέρχομαι ἐγίϊὶ, ἀρρτορίηφιιο, αἀουιου  Χοπορίοη. Πρρσέρ- 
χεᾶδοι τὸ προσιέναι ἀϊχὶτ ΟΠγγ ΟἹ οπλι5 ργὸ σοπιιελῖγα οὐαηδὶ 
ϑτγατῖα ὃς (χλετοίαηξεὶ ἐ ρα] 1 Πιπιθπάὶ σαι ία:οἰ παξ,ὰπαιῖτ,ῖη τια 
Τίπη.Ο.1 τ ἐνιαυτῷ προσερ χώμεϑτο, 

Πιροσῴσομαι. 41] οἸ τ οἱ αρ τ δάοτο,ΡΙΑσ,ϑις Β Φρυκλίναι περοσέσογῆαι» 
ἀοσοάϊητ ᾿ς ἐξ. 1. αἀἀεητιτ. 

Προσέ κῃ. αὐ οτιγ. ατῖπ. 
Ἰπρόσες:,λάςος, αἀ ἀιτιτ, τὸ σεωὶ τοῖς ὅμοις οἷς ἔχω ὅδ: μοὶ κὺ αὔτο, ὃς ἰατρὲ 
τη] Περοτείε,ντ ἢς ἀἰσαπη, ρέσεστι καὶ υἶβρις, τα αρετγ δοςοήϊτ, 
ἐσλὶς ποῖ Ὁ. ρόσεςι τῷ πρφγματι οπο ἢ ςη, ποὶ τρρσῶγ τα τὰ διᾳ- 

' ΤῊ Ἶ 
βοκῇ 5 ἈΠοδοΙρῖι. Αρτίς. ᾿πτογρτοταάσαγ ἀρυᾷ Ταιοϊαπαπε αὶ 
τί οπ!β οοπάϊτιοης5 : ΑΠ1], σα! πιοΐα: γατίομος, τοὶ πυρφσό γ 
π]ωχοῖς διδμεμητέον ἐ),ος εἰ. ταὶ πλεονεί ζογχει, ΕΧ αιο ἢἥς 
σὸν Ῥγο Ἔχοιγγοητο [πγπλὰ ροπατιιγ 5 ὃς ηιιοά διαάται 
τὴς δὲ ἰπταρτς [προτεῖς. ον. 

ἸΙροσέρε, ΡΠ οτιϊτοασςο τ 5 ἀρ ΡΟ τ, ρ Ργορί πημδιιῖτο καὶ ἰδ 
Προσέχεν εἷς μοίρα να ΑὙἸ [π} 4. ΤΙρφσέσιον «ρρς ὃ σίφνον; 

δΙΡΗΠιΠΊ ἀρ ΡΠ σπογαητ,1. ἀρΡΡΌΠΠ ἤιπτ, : 
Πρρσέα ες, Δ τη ἀπο τυ τ]. Χ εη. ὶ 
ΤΙρρσε ταέγηργαδορειτη εἴϊ. νεῖ Ἂν 
Πρροσεταιρίζω, μιίσω,α κα, αΠοοῖο δτατιςοπίοςϊο, (Οοἰτπι 

ἁτορ] εδξοτ, ἴῃ ἰοοϊετατοιτ αἰοὶ [πο ἱη ἐοοϊετατεπὶ παῖ 
ΝΝεαττι (οἱ, σιηι Ἀσςιίατιι. Ἡετγοάοτν Τα Οτοῆα Ρετ 
«αροσετα)θαστέμϑυ (9. Μένωνα, δίς. ἰπά ας Ὡροσεταραστὸς.υ, ὁ, ἴῃ 
τατοπη ὅς δἀϊιπτοητιιπι αἰοίτιις. Τ ον ἀϊ. το οὐζαιιο, 
σαντες ὧκ “ὶ Κυΐμης ξδὺ πσροσεταιοισίὺ ὁπλίτας ὡς πεντήκογτα, ἢ] 

πρφσετέϑησαν, Π ΟΠ Τεγιητ. ᾿ ; αν 
Προσετετεί χατογαττγί δαιτὶ ογα του: πατὶ ογαπῖ. ' ἡ 
Πρρσέτι Δ Πμς, ργςτογοααπηρλιι5. Πρρσέτι τούτοισι,» ταν μα 

Βας.Ηετγοίοσς. ἱ 0 νὑ! 
Πρρσδϑυκῃκὲς ,ἀςάϊτι5 ργοοατί οηῖθιι5, ΟΠτγ (οί. Ἄ» ἊΝ " 
Πρρσϑυκτήρκον,α τὸ, ΙΔ Π ἀἴς45 ΡΓΘΟΔΓΟΥΙΙΙΠῚ » Ἰοσυς ἐπ ῆαο Ῥτῖες ἐμ 

ππιγ, ἡ ; 
ΤΙρρσϑυπορέϊ δε, Ἰατρὲ Γπρρεάϊτατι,, αθιιηάὲ ἰπρετεῖϊε, 

σοηττα Τίηιος. ζει ἐῶν ὃ νόμος ὁ ποιων πηροσδυπορεῖ ὅγε, 
Πρφσδυπορίω 9 ὦ 7 ργξζεγοα ΠΉΪΠϊ ἀοααῖτο 5 ἰτοπὶ αρπάὲ [ 
τη. Φ ὃ 

Πρυσόυρίσκωγα Ἰππ!οαῖο. Ασοαίατῖι. 8ς Γλατῖμ, Ηογπιοροπ, κα 
ἀυτῷ λέϊπον τι «'ροσδυρών. ὉῊΝ 

ΤΙροσ δυο, ολεῖν, Οτἰ" πὶ ὃς Ορογα ΠῚ ῬοποΓξ 7) ἀσοιιγατὸ (0 
Οεπηΐταηι ὄγημελως βλέπειν δι}14. 

Προσφυχὴ ἧς", ργερατι ογάορτεςαεῖο, ογατῖο σας δά Τ)6 ἰ 
τιιγ τη ἐρὶ 0 ].1. Ῥειτὶ σαρίτο 3.εἰς τὸ κιὴ ἐγκόποτεϑεη πὶ μΝ 
χαὲ ὑμδδ. πε ἐχεϊπάδητιγ ργεςα5 νεγα ἄτας ἰητετ Ἷ Ἰκὰ 
ΕΠ νετὸ τροσδυχὴ, αἴτια: ργοςα5. αὶ ὄν χὴ ἐπ᾽ ὄὺ χῇ εγἱ ἰγμι 
χὰ ΡΙατοη, αι! δά ργεοατίο, πα πη Ὡροσϑύχεῶτο ᾿ᾷ τ 
τὶ Ηοτατῖο. Α[1) ἢ «]οὶ ν οἰμμητ, 8 ΠΠ ΤΙροσοχ ἡ, ΟΠ ΔΠΊ ὐὰ 
τίοης ὀρ ἤει ΟΠ ΓΚ [οἰζοπιιι5, ταῖς τροσόυχαὶς συζῆν λή δον 
Ῥταθοατίοηΐθιι5 νι Ποτς. ἣ ; 

Προσϑύχομκαιν μι. δύξομαι, αν. δυγμτηγ αάρτεσοῦ Ἡοταζ, ἐπευύχομα 
νοῖᾷ ρεγᾶρο, νοτα πιιηςσιρθ, ΠΘροη, Πάτιι, ΡΙατο 1 
Προσδυξό μῆν. τῇ ϑεῳ, ΑὙἸΠΤΟΡΙ.ἴπ ΡΊατο οὐιπὶ Ασουνὶ 
υμ ἵνα προσϑύξῃ δ θεοὶ, ντ νοτὰ τιιὰ Πεο ρογᾶραξ ἃζ ΡΓαὶ 
Ρτεςατίσπο5 ξχοῖδβ ὃς ΠΙΡΡΙ1ς 65. Προσόι χεῶτη τοῖς ϑεὺ 
τατος ΡΓατ,ΐπ ἸΝΌ πη. ΣΝ 

Πρσεφδυρίσκω,ά ις ἔοι! ᾿η Πρ οΓ σοτηπαϊ πιςοτ, ἀϊπιιθηῖο 
ἴῃ ορι[-. ροῇ. ᾿ 

Προσέφη . ΑΙ! Οσμτιι5 εξ 5 τροσ εἴπεγωροσεῷ ϑέγξατο, Ασοιυΐας 
ΠΊοΓας. 

Πρισέφυ, λάποχιι εἰτ,αἀπαῆτ. ΑὙΠΠ ΟΡ Νδιδ 8 γεφέλιτου 
νευυὶ λόγῳ δδ «ρροσέφυστες,, 1{ππ:ἃ γ εὐ απ το ξὲ 65 ἀρ  ἐχ ϑιξοῦ 
5 Ἰοσίτιιδ. ᾿ ͵ 

ΠΤροσέχήα, ας νἱ αττοπτίο ωροσοχηὶ, δι]. ἍΝ Ι 
Προσεχής "Ὁ... κὶ ἡ γείτων, ασεφαῖθ-. σΟὨτΙ ΠΕ Π5.ΟΟητΙποηϑ,ίοὗ 

ἀττξητϑ, σΟΠΓΙΡΊΠΙ59Υ 1Οἰ ΠΕ5ΟΡΥΟΧΊ ΠΊ15, Π ΠῚ Ι Πη1|5,. Δ Ι 
οομαι θης. Ἡθγοάοειις ἴῃ ΟΠ ορο, Αϑειωαίων κα “ἴδ᾽ ωρο 
«ρατός. Προσεχ ἐς» ΔηΪτηδἀτιοττεητοβ᾽ ἀοιη, Πρυσεχέας 
ΠΡῚ δρρ σαιιογιιητ, 

Τιροσέχοντες, οἱ. [Ὁ 61} ΑΒ ΟΠτ],αΠ]επίοτγος πάτο. 
Πρεσέχομω! ἀΠατεο,αἀηαίςοτ, ἤιπὶ αξβηπὶς προσιέφυηρι, προ 

μ᾿" γαροσίχομαι. Προσύχομαι ἃ Σπολογίας. Βιιά. ἴῃ εριῆιροῖο 

χέται δὴ τιῇ δέν δρω, τ οτὶ δἀματοῖ, ΤἈΘΟΡΒτ απ Ππ.Ὁ] 
σεχόμβυ(ὃ. ὡροασνῖν ὑνβυ 9-. ἀΠπςτοηδι αροσεχόρῆν Θ» οἶν' ὁ 

γῶν απεδ ἢ, Βιι,1η ἘΡΠΟρτίον. ἊΝ 
Προσέχω, μι. ἔξω, το, αρυσέχηχογαττεη4ο. 1 πεοηο  απροορμίζομα), 

Δ οχυϊ νο]οποιιδο, πηθητοπι δά μῖθεο 5 ἴθι φάτο 
ΘΡΡΟΗΐτιγ ἀμελῶ  οαστ. Τλατάπι, ᾿πηρίτατ : Υτ σσροσύχα Τὶ 
ποῖ παῦοο τατίοποπι, Χο πορἤου. Προσέχω τοῖς ἔργοις, Ια. 
κυΐπῆω ἡ πονῶ, ΑὙἸΠΟ ΡΠ Δ. Προσέχέν τεῦ πολέμῳ, ᾿ηοπτη ΒΟΥ δ᾽ 
Ἰαπὰ,Α δ Αρο.ς, 8, προσ εἶχόν τε δὲ ὄχλοι τοῖς λεγρυήσος, Δ Εν Ά. 
ἔγῖς αττξάς μᾶς, Προσέχήν δ νοι πηςητξ Δα ι θοτο,ατεξάεγς δῇ 
Οἷσινο! ατεδάοτο απίτηο Τογδτ. Αὐιε. τη ΡΠ τι ωρύσεχε ἢ γοῦ 
αὐϑι,φάῖδο πιςητῷ γε ἵπτο ΠΠΠρα5. προσέχω σοι δ γε", τα ἀἸΠαΪΟ 
το οὔ στο, τοὶ δά] τεος αθεο ἐπ ροτεητία τι Πάνιοἰαπ, δε 
[τἈϊπος. πτροσέχω ἃ νοι τούτω, απ πηατη δὰ μος «ἀπίδεο δύ ρ᾽ 
ΡῬίϊοο. Ὡροσέχήν ἃ νοι "τοῖς πολεμίοις, ΡΙατο ἀδ [ερ.44 μοῖτοβ δ 

τοι αηϊ πείση ι1ς σοπιογζογς. ρόσεχε ἢ νουυῦ εἷς ἐμὸς Αὐἰπορ 
δεῦρο ὡροσέχετε ἃ νοιυῦ, ἰάσεται ΡΊλτο [δοιιηάο ἐς ἘΈΡΕΒΙΝ ἣ 
μῆχρε τού τοῦ ᾿Ὡροσέτχον δ νοιωῦ, αἰ πα ποττὶ Τά οπὶ ἔῃ Ἐρ Ἐο αν 
τοῖς σφόδρᾳ προσεῖχον ἃ γοιιῦ,εο5 γΘμοπΊοητογ οὐ για ᾶπη, προς 
σέχω τίωὐ γγνώμίωυ., ἀττοητιις [απι, 1 μυιογ ἀἸ4. αροσύχο ντες τίν διαὶ 
γοιαν φραξει; μεγίς η) πη ΧΊπης ἀξ ΕἸ οηΐ πιοπτο πὶ ΔἸ Η οηεος, ΡΠ ' 
τατοίνιις π Ναπιά, Ιἄςπὶ βμς οαΐὰ ποηχπῷ ἀἰχὴς», αὖθις ἰώ 
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ΠΠΠῊῸ Ὁ 
πεζῷ προσέχην δ Αὐτώγιον,αΠ τπιτμ ΠΟ ΠΙΙοΙτοΓ 6 ἀγα ἂρ- 

ἦσεχε υἱὴ γγθη δίς σαν πο 455 Ἐρϊέξοτ, τροσέχω κἀπὸ 
ἱ φαιιοο ἂν μος, σαρίτο ἰδρείπιο Ἑσδηρο!, Μάτιῃ. ὃς 

τό. πρισειχήν ὑπὸ τῆς ξυΐμης εἶν᾽ φαφισειίων ςλιιοῖο ἃ ξεγπιθη- 
τί σουιτι, ΕΝ αὐζοπὶ ρου σέχω τίυ) δαϑοιὸυ τούτῳ, τὸ ἔχω 

ᾧ τίωλ διαύοιιν» ντ ΑἸ ΟΠΐπος ἀϊχίτ, πΠροσέχοτε μὴ 
οηάίτογης ξαοϊατῖ», 14 εἰὲ . Αἰ Προητοτ σαιιοῖς» Ματτι, 

Οχῖο. ΤΙροσέχήν “ἀμ (συ ]ταγο. ΟὈτοπιρογαγονράγεγς, 

οοοάοτογα(ερυ τὶ, αἀπαγοτς, οπίςητίγς ἴδει αἰοητί τὶ. 
Ματγιγτ, ὡς αλυϑεύοντι τροσέχᾳς ὁ μΐρῳ ; 1ὰ οἰ  οπιοτο 

Ἡοπιετιπ δια ϊς  Αἐέζοτιιπὶ Αροίξο] οτιιτη σα 
ἔλιῖο. ᾧ προσ εἶχον π᾿ αὗτες ἐσὺ σμικρᾷ ἕως μεγώχε. Ἐτ ἰδί46π), 
ν ἢ ἀυτῳ, 1ὰ οἰτ,δυι συ !ταθαις οἷ: οἱ αττοπάςθδητ ἰά οἴ, 

ντἀρια ΡΠ Ϊπίϊιπ) ἴῃ Ῥαπορ. ἸΝᾺπΠὶ οἷμ πηαρ 5» αι ὰ πὶ 
' τοιναμίαν Ατγοηάο νοτὸ οαπν Αςοιίατιιι. ροτίο- 
{Ἐ ιιάϊο. ΕΠ ἱρίταιν εγγοτ "ἰδ γατὶ) φιιὸ 4 ἀττοπάεᾶτ ειιτη, 
τ Ἰητεγρτοῖοϑ. Προσέχω,αἀἤατοο 9 αἀίϊο . αἤίτο. 

τῖιι5) Ὡροσέχηκε τῷ ϑυσιαςηρέω, αἰτατὶ αὐ [Ἐἰτῖς. ὀ Προσέ- 
ἀπλοντ ιιά το εἴασα ν [5 σοπτοσαρτιι : παπὶ ντ Τιατὶ- 
11ο πο ἁὐιἀϊο,ίῆς καὶ προσέχω, το πἰ 1} πιοτοτ. κὶ ὡρο- 

«μκονίᾳ » δζς. ΟΠ ἀτζοπέο οἰ ἰοϊτατὶ., ποπ οἰιτο ἔο ὶ 
π. 6181} ποτοῦ ξο Ἰοϊζατεπη., ΡΙΏταγοιις 1π Αρορβιῆςρ. 
4κὶ νῦσος ἀριιἃ Ηρ Ρασγαζειη, 1ὰ οἵϊ, λἀματς  οἰτηρογπιᾶ- 

Γ 
ἤπον]]ο τηράϊο,ιτοητὸ, σοπιίποητοῦ. σσεδαίως. Ης- 
εοπιοάος Πἰδτο (δοιιηάο., νεωῶ ὃ προσεχεῖς αϑοὶ ἀυτεῖ τούτον 
ΟΠ ΠΟ ἀἸσοηῖι5. 
τἰοαιιίιπι. Ηςεἰγ «ἢ. Ὡροσεοιγϑρέζσις, ὁ μηλία, 
Ποαιο)α 115 Δ ἀϊτιτη σοηιιο. 
ἀλροτιι ἃ ππροσυίγω ἔδι! «ροσοίγνυμι, 
γἰανὥσω αν. ὠπρι ἸΠ ΠΡῸΣ ἀάτηπο Δέῃςῖο. 
τ Ασι Π Ρ Κι. ατῖλι. 
ἀδοραθοτ. 

ρρεῖν, π᾿ ρφστεγ» ρδύειν, 1] 11}. 
συγορνιια,Α]!Ποαιτιῖπα 118. (αἰτιτατίο. ΕὐτῚρ. 

"α ας». ΑἸ Ἰοςιιτῖο ΟΑτι]}.ςΟπτρε το Οίσοτ. (Ὡ]ατδτῖο, 
ρο ἰατῖο. ῬΓῸ ποπιίπς ἀρρο]]ατίιο Ἡδγπιοροη. τροσηγρρίαν 

ἀπὸ τινί. 5 ἀρρε!]ατίομοπι μαοῖς ἂρ αἰϊαιιο 1άς Ουΐπτ. 
. 

γεικὸς.»5γδ 7.) 
φῆ)» 0,Θ.γ 5, να ρ ρο ΠΑτίιιιι5,α. ΓΔ] ατατίτιπι5 ατροσκιιυντς. 

(Θ΄, φυιαίι Ι]οςιιτοτ ἃς ἀρρο!!ατον, γπάς 11: αιιοτοιι ἕὰ 
ἴᾳ δὲ Επ ἀφῆτε οσάσιια 9 ν πα πι 4 ση 411 Πομλΐπς σοῖπὶ 
ἄο προσήγρροι ἀϊσιιπτιιτ. ΑΞ ΓΟ ἢγ Ἰτι5 ̓ ῃ Ῥτοπιςτῃ. τέρας τ᾽ 
αἱ τοροσἤγορφι δρύες, ἰὰ εἰς, «τροστιγρρόεσαι κὶ μάντευ ὑμᾶῆμαι» 

ἔίφυνοι, [ο΄ ςο5 ἃς γοσαΐος : 4115 ξατὶ ἀϊσαβ ΠΟ ΟῚΙ5 ἀἰχίτϑε- 
ἴῃ Ηοτγοιΐς. ϑωρῆος. πη Απτὶσοπα,ὗσως ἱκοίμίω δυγματων 
»Θ αρρΙοχ ρυςοίδιις νεῖ (α᾿πτάτοπι ἄξαμη. 
ἰδατιαοςςἀοθδτ,ργεοεεθατ,αἀτπιςηϊοθατς,αἀιιςηῖτ, Ρτο - 

ερᾶτιασροσήει τυρὸς ταὶ αὐχαὶ, Δ] θατ τα Πἔγαάτιις, Ὑ Παογ 414, 
Πτορ ιδη. ἴῃ ῬΊετο δ ἢ ϑεὸς ὑμῖν προσ ήειν : ὙΠ] προσήειν τεττῖα: 

(Ὅπα: ἰωνικώς, εἰς γὺ πειῤ ὁ ιήρῳ, ἄσγεειν εἴφια καλὰ 9 δὐ τὶ πᾷ ἤ- 
" ἢς ἰηζεγρσ, ΕἰῈ ἐρίτιιγ πτρόσήειν ΡΓῸ φρρσϑει, γἱάς Πρρσίη- 

ἃς ΤΙρφσεῖμι. 
σαν, ἀσςοάέϊραπτ, δά! Ῥητορογροθαπε , δἀϊδγιηξ δοοεῖϊε- 

ἢτ. ΧΕΠΟΡ ΟΠ; σωκράτει ἀκ ἔτι τυροσηΐεστιν » ΠΟ ΔΠῚΡ {115 50 - 
σγάτοιῃ αὐτί αητ, ορφσίεσαν τι σόλονι» ϑο[ οποαὶ δὶ ῬΑ Ρ ες. ἰῃ 

οποιν τίς Πρρσίημι, 
ἡσυϊε ουςηΐτοπροσηϊο φύρΘ τγῖ δατιτα οδηθηῖς, Ἡογοάοσ. ᾿ 

αἱ Π1Π1}}15. εἰζυπροσύϊξαι δέμας» σοτροτα 65 Ππ}4 15: Ἐπ ῚΡ. ἃ 
ἴσκομαι ὶ ηιιο ἃζ τοττία ρογίομπα πρρσηϊκται. 
"ανγαςς ΟΠ ετιιηῖ. 
κτο,αὐτηϊπτ, οτ. 1 πιο ἀτιπτι ἃ πυροσίνμε, ς 

κον. τὸ, "5 005. υὑπιχρροθιξορηνοι ςοπιιθηϊτ. 
Ἰοηΐβ βοτηι 5 αιιος Ὁ εο τηδηδηζτ. Υἱάς ἴῃ Πρσύκο, 

ντως. ἀεοφησοτ, ὀφειλόντως Φρεπόγτως 5 ὀφειλομλύως 5 δεογτῶς, 

τἰτὸ, γὲ ραγ οἵδ (διι εγατ, προσηκόντως τῇ πόλει! ἐγγύοντο τοιοί τ 
ες Ρατ ογάτ,τδῖες ἴῃ Ῥᾳιγίδτα οχτίτογιτ, Τ ον. ; 

» ζοπιιοπίουἱα εἴτι ςομρτιο, τὸ καϑύκω χ᾽ αἰήκω,, ῬΕΤΓΠΕΟ» 
Ἰ αι σις » Ῥγορίπαιίταια ἀιτίηρο. Νευγγιθάῖο τππρι- 

ἐδὲν προσήκει ἀυτωῖ, χὰ εἰμπὶ αἰ μι} ρογτίπες » Παπιοβεης5. 
κει μοι τῶτο, ῃος πη! δἱ σοπμπεπίτοίάςπν, Ετ ἀρὰ οαπάςηι 

κίω δοιυῦαι τοραγμοίτων. ὧν ἐδὲν ἐ μοὶ κα οφσηΐκει » 4ΙΙΟΤΕ πὶ ΟΥἸ ΠΊ 
ἢ τπξ ΠΕ] ρογτιηοτ,ποη σοπις ἰ τς ογπΉ ἢ πὶ Πγς ΠΟΙ ο γε- 

16; τί τοροσηΐκει τῷ ἀδεκοιιῶτι 5. αἰχ1 ᾿πτοτα Ἐ αἰ 115 47 ΤΠ111- 
ἱπέογε ἢ Ἰάσιη ϑειποίμεη. ἰά εἴς, διαφέρει προσήκει πολ- 
ἱποιιπιδῖς τα] εῖς, (Οοη(τγαίτιιτ ετίϑιι οι πι ΤΠ άτιι ὃς Θε- 

ἴω. Ποπιο ἔΠεη. ἐἰ κτλ αῦτο οἴοι σοι «τροσύκειν “Ἷ0᾽ τούτου. ὅτι αὖ 
το ἐς ποτε ἐγήύετο τῷ σου; 5), αιι14 οἰ ἐπι {{π| (οττιΐυῖς ρατεὶ τιιο1- 

τα ρογτίπογε δόμα εἶιι5 ςεπίςοΣ ΡΊ.το {ἐρτῖπιο ἀς Ἀε- 
δ] Ὁ. κὐ μίμωων, κὶ ἐνιαυἾδ. ἀ μόνον γεωργία «σροσηήκαι 5» δημα, γ, φῬα- 
« ἐχ ἧπτον, [εἰ ετίατη ἀττὶς ἐπιρετγατογίας γοίεττ τοπηροίτα- 

τοῖς (σετα ὃς τεπετο, ἰὰ εἴτ) οαπὰ ρεγτίηοῖς δὲ εἰ σοηλπη- 
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διμα οἵ, Πρυσήκει, [ςαιιεηῖς Τη Ππ  εἰιιο,οιπῃ Γλλτῖι, πιιπ ον 
πμῃς οἰμ) Αὐοι[ἀτὶι), οτίαην ἰη σαάςπὶ οἰαμίμ 4. ΠΟ ςταῖ, “«ρο- 
σήκαι σοι πορεῖν τ ροσηήκαι υὶ κφὸς ποιεῖν. τ ρρσ κει μοι ὁρῶν, Βίας ἴα 
πρ το 5 ργϊοτί δια, ατροσίκει δ ῥικογόμον ὡς “εῖ ταῦτα δεαϑεῖναι,αά 
Βιιθογηατζογοηι ἀοπλιὶςΣ ἀτιλιοῖ, φιιοπηαἀπχούιπι μας ἤων αἀ- 
Ὠλ1η ἐἘγα πα, ΑὙὐἸτοτο! ος Πἶδτο ρτίπτο ΡΟ  τἰσογαιη. φυρσῆκε 
πάχειν, δίς. ςοη[ςηταηοιετι ογας Ρατγὶ . Ῥ] τάχος ἐπ θα ]1- 
ΓΟ. μδῦ προσῆκε σοῖς χὰ πὶ τοὶ ογας Ρτορι πανὶ Ἑαγίριἀ πς Ρ]ὰ- 
τὸ ἱπ ᾿μορ!δ. Ρομλτιγ οτίαιτι ΔΙ ἰαιιαηκίο ἀρροσ κεν ΡΓῸ “«ροσ κει» 
Παιις ἰῶ Ρτο δθὲ; δίς ἐδει ρτο δεῖ, δορ νηοί. εἰ 3. τῷ ξένῳ τούτω προ- 
σῆκε λαΐῳ τι συγγϑυὲς ϑς, ἰὰ οἔξ, οἱ ἐὡὖ τις ρρς λῖϊον συγγηύοια, Πα 
ἰηγογοςίςθατ οὐ [αἷὸ ςοηί(ληρε τας, οἷς τι τ ροσνκει τῦδε πῷ 
χοικουργιματος, 4] μεῖς ἔχείοσι ἔμως αἴῆηες : ἢς Βυέαις ἰὴ εἷ- 
ὅσοις ΑΕΠη 851η Ἔρ᾿[00].ν πες Τροσηΐκον πουπουγντ τὸ ωροσή κὸν 
πὸ ὠραγματος» ΡΟ Ροττίποης δά σαι ἍΠη, ἃς 414} ας ςορμα- 
τιιπλαιις » δέ ΘΟΠΠξιμτπι σι πὶ σαι : [γι] ς οἱ αιιον 1 αἰϊηὶ 
[πη ἐπ οὐ ρα;, στ Πλϊ πὶ δι Γιρίεοὶ ἀϊσιιης, Ὀ]αῖο , τὸ τρο- 
σῆκον ὑχαίσῳ ἀπο λδδγαι, ἴὰς ἕλιιτι νηϊσαΐαις τγίδιιοῖς, πρ'σ ΐκον 
τῷ αῤχομῆνῳ μίω), ψαιὶ Ταςρ᾽ητὶ πη ΗΠ ἀείσοτιγ, ᾿ά οἴ, [ρεΐζας, 
ῬΙατάγολιις ἴῃ ΘΟ! Θης, ΓΊατο ἴῃ Τί πιαρο, κὶ ὁ μὴν 7 ἃ προσηΐκοντα 
Κἰοι χρόνον, Οἴσογο Αταιις {|| αιιὶ το ὃς ποποίξὸ οὐ εἰσι! πὶ 
νἱμοηαῖ ἃ πατιιγὰ ἀάτιμτι σοπβεσοτγίτ. ἐδ τήρησιν αὐ τἰυϊ προσ ἠκουσ' αὐ 
τοῖς ἱερε σι, ΘΔτὰ Οὐ ογατίοποπι (χςογάοτί δες οἵα ἀο] μάταν, 
ἰάοπι ἴῃ Ν ιΠγπ, πτροσύκουσα πόλις ἀυτοῇ, γτίς 4115 {τ ζιτις ὅς ἀϊ- 
τίοπίϑ ἐρ πη: Πατάτοθιις ἐπ Β οππιι!. στροσήκαν ϑόύατος, Γλοπιοίξ. 
ΠΊΌΓς ἀπ ἐς οἰτα, πιογῖτα ΤΠ ΟΥ52 6114 411" εἴρη! ο{ξ, καὶ πριση᾿ - 
κουστε ψη φίθ. 5. Ἰάςιτι Ποπιοίϊῃςη. πηοτῖτα (επτοπτία, πρισυκουσεὶ 
τιμῇ ἀεθίτιις ποποῦ.. σοπρτ5, Ρίατο ἐς Γορ δ. τυγχαίάν δό- 
ἔνς τ προσυκούσης, ἀριι ἐἰπά οι, 14 οἵς, “οι αἱ πιοι τᾶ 81ο- 
ΓΙΑ τ. αὶ πυροσήχκουστι δἴκη 5 πγοτῖτας Ροσ πα», Ποτη οὔ Ποη. 14 εἰϊνα- 
ξία, προσήκφυσοιν τιλωρίδῳ αὐ πίστεις. εἰ Ῥαδηδϑ ἐ4 015 ΠΊΕτ τα 5.5 
ΡΙλατο ἀε ᾿μορὶδ. μὴ προσήκουσα, Γ) πιο Ἐ]ν. δὰ τοπὶ αἰ Εἰ} Ρετ- 
τἰπεηϑ»Πο σοηίξητδησα, μεσὲν ἀντι προσήκουσι πα τφά, Εἰ Πὶ 
ΠῚ ΒΗ] ροττίῃθης σοι Πα ταῖς, ΡΙ τατος ἴῃ ΓᾺΒΠςοΙΔ. δεισιδα)- 
μογίαν ἐεθὲν τι πα χτ᾽ νεμάν δυσεβ εἰᾳ «τροσήκουσειν, ἀξοτ ΠῚ τορος 
ΠΕΠῚ Π1}}}2 Ππη1Πἰτιάϊπς δά Ν πα: Ρίοτατεπι ἀοοςάςητοπι. 1- 
ἄεπη ἴῃ ΝΝιιητα. Προσηκων τοῖς πολίταις λογος, ((ΥΠῚῸ ΟἿ 0115 
ςοηάτις 1115 9 ἰ46 πὶ πὶ δοίοπο. ὁ προσήκων ἐγ τειτα» ϑεπεγα 
Ῥτοχί της 5 Ρίατο ἐς ΤορῚΡ, εἰδέν σοι προσήκων, ποη τἶδι ῥτο- 
Ῥίησιια. ἰὼ σδέτι λι(ζίᾳ Τ᾽ γγ0Θ. προσήκων, οταῖ Τλπ14: σεηογς 
ςοηϊαπέξιι5 γ ΡΊ ατατ μι ις η Θά]. διιηὴς οηΐτη Προσήκόντες οὗ 
οἰκεῖοι, ΟΡ πατὶ δέ αξἤπος, σοπ πόδ, ργορίηιϊ. ὀΠροσηκον- 
τες τῷ βασιλέως 5 τορ΄ς ΠΕσς ΤἈτ]]: δι στροση κοντες ἀστί, ΟἿ τις τορυᾶ- 
τί 7 ΡΙατο ἴπ ἴμὸρ. δὲ δ᾽ άοιῃ σιληι [λατίπιο. ἐν πτροσόκεντες γγύει; 
Ατιορηλη. ἰλησιης σομαγθητεβ, πεσοήϊτατς ἀφ! ηε!, ὅς αἔ- 
Βηίτατο σοπιιπε δὶ, Γοἴαπιι5 9 κὸ ποίρεισιν δι πρισίκοντες » αὐ - 
ἔχης ποοοαγι). ΠΟ ογατος αὐ ΠοπΊοη, μᾶλλον ἐθαύμαζε εἰ «αὐοὶ 
αὐτὸν απο δοίζοντας κἡὶ «δ τιβ γύε: προσήκοντας 5 αιιὰτη χυρτίηο σοππ 
ἱππέζος. Ρίατο ἴῃ Αροϊορ Οιιπι δοηΐεῖει, ὧν τούτων «προσήκογτες5 
πιοτιτι ποοοίζαυ!). δὲ τουτων οἰκεῖοι. Πρ σύκουστε γεωνὴ χὰ 

349, γχοτ ρεπευὶς ςοπί πη δξϊοης ρτορίησιια, ΡΠμταγς ες ἴῃ 
Ῥογίοϊς. τὸ πρφσιάκοντοα χ7' 09... Ατίβῆοῖεῖ. ἥΠροσῆκον ὅδ); 
Ὀοπι θη. 14 οὐκ, πορσίκε, Πρρσῦκον ἰω ἔχέν. ἀφοεῦας ἰνα- 
θεῖα 7 ΡΙυταγομιι5 ἐπ Τγοιγσο. ΑὈΓΟΙ τὸ ἴτοπὶ ρουίσατ, Γθοπὶ 
1η Νυιπτα, ἧς ἐδοεγὸς ἑσωώτος “ἦν᾽ αἰϑρωπίνων γ ἂν, ὅπας αὖ ςρέφῃ ἃ βίο 
ἡμλ ὁ ϑεὸς . ὠγακνν νἡ δέχ εὐϑτι! «τ ροσῆκον»ἱ ἃ εἴτ. 4ιιαΠ ἴῃ ιπιαπὶς 
τοθιι5 Ἐ18}} ΠῚ (8116 5 [πὰ ντοιιηχας γογτας [λοις νίτατη πο- 
ἤγαπν , Πἰθδητογ δἀπιίττοτο ἀςσϑατ . ἅζς. ὅς ἰπ ΡΕΒοοΪ]α, ἡσυς 
χία ἔγμυ ὁ ἐαλέριο. ὃς τῷ βρώτῳ μᾷλλον αῤ'χάν Ὡροδηκον.. 4 δι᾽ 
ψαϊοτῖις φιιὸά Βτιτο πιαρῖβ ἀθθογοτιγ ἱπυροῦίθπη. ὀ Προ- 
σῆκον αἤ χω, ἰορ τἰπγὲ ἔπηροτο. κεἰ σρροσῆκον κένδεωυον αἰαῤῥίπω, ἴπι τ 
Ρτοβὲ ρεγίσι!πι ργοριο, Τ᾿ υον 1. τορι." Γ]υτο} 
“πώς ὃν αἱ εἴης χεντὸς ὦ ποιχρρῦ χε, εἰ σοι προσῆκον μηδὲν » εἶτ᾽ εἰπε-- 
χθαϊειςἰά εἴτ, ἢ ΡΓΟΡτοΥ το 5 416: τὰ αἴ Ἀ}} Ἰητογήιης ἴῃ Οὐαὶ 
γοῦ!ϑ : ἀς τὸ ΠΙ}}]} δ τε ρεγείπεητζο, ἰά ον, δγὰ «Ἶ πρλγ μιϑταν 
«Ἷϑ᾽ σοὶ μυδὲν δια φερόντων λυπῇ κ᾽ εἰγανακτεῖς, καίμας ὥκοιυ ατειχί- 
ςες, ὡς προσῆκον αὐτοῖς μέγα φρονεῖν, Β] τατος 15 ἴῃς Κ ΟΠΊα105 

νίςος πο πηιτὶς ἱπςο ςθδηῖ 5 φιαῇ ἰᾳ ἱρῇς ρδτγίππη ἔοι ἐ- 
ἰᾶτο δηϊπιο εἴθ. τὸ προσῆκον σζοντες, ΑΥ̓ΝΠΕΙ4. ΚΤ τὸ ἀτρρσῆκον, 
γὺ ΡᾶΓ οἴίιρτο ἀϊσηίτατο, Αττοτείςς ἰη Ἀ Βετογῖς, αἴδα, τὸ τρο- 
σῆκον, αϑδορ τὸ εἰκὸς, Ῥτατοῦ Ποποίξζατοπι 9 ἱπάσοοτε 9 ἱπυπγογίτὸ» 
Ἱπά!ρηὸ, οὐδ προσῆκον, ΠἾ Β}] ΡΕτΕ ἢ 85. τοὶ προσ ήκοντοι Ῥετγεϊπ για. 1- 
εἶτα, ἀρ πα» ἔθη, ΠΟ πεῖς σΟ οτιἀτη 65. ΡΊΑτ, τοὶ προσ υίκον το ποιεῖν, 
Ῥεπτοίϊ, ἡ. τεὶ δέον τα. Γτοἴτιιγ ὃς τοὶ κα ϑιήκοντα ποιεῖν, τοὶ πρεσυκονττα 
πράττειν, τεξὶὰ ἀροτγογϑς ρτο οἔῇςϊο, Χεπορθοη ἀϊχιτ. Ατἰίζοτ. 
ἀς ππιηάο . οἰξίασιν εἰς σιως ὅρια ταὶ πρϑ σήκοντει κά εἴς, αὰὐ ςοη- 
(Ὡ{Ππις ΠΟ δετγίθισος . 14 οἴ, τὸ δικεῖα, δύχαια νὰ περ σήκον τα γινώ - 
σκεῖν, ᾿πιἀἸσατονατιοτο,, ΠοπΊ ΟΠ. “7 προσηκόντων πταύτες τυγτ 
χόδεσι. ἀερῖτα ΠΣ ργαήνία οπιηος ἔογιητ. μηδὲν πτροσήκοντει., 
θη ἰἀοπαανηοη σοπηιοπήδητίδ. τὸ μὴ προσῆκον ταὶ πράγματει »ἱά 
εἴ, μὲ ὄντα ἀληϑῆ 9 πὸ ἀλλότρια. Πεπιοίείι. Τητογργαβ8. 

Προσηλιθ-, ἀρτῖσιι5.550}1 εχ ροίτιις, 50 ̓ 6πη [πητί η 5, ἔλα 
τιρόσηλθ- ἰάοαι, Δὲ (ςμ γι ἐπ Ργοιποτῃ, εὔτο πλὶνϑυφ εἴς δομδὶς σα ἐπ, 

τέ 



2 Ἧ 
σήκες ἤσαν ἰά εἴ,,ὦ ϑοΐεσι σουιιοτ[λϑ 7 πρὸς ἥλιον ὁρῶντας, Ἐπ- 
Ῥο!!ς, αὐκι φοόσηλ Θ᾿. Ὑ ΠρορΒταίτς ἄε οδαῖ. Ἰ. 6.ς.2 7.5 οόσος ἡ 
πορόσηλ Θογτος αὶ ἤτ ἃ 501... 6 424 τγαηΠ τ. Τά ἐπὶ ΤΠ ΠσοΡΒγαῖξ. 
ἐς εαπῆς Πδτὸ ργῖπιο σαρῖτε τς. τόποι δυσκεπεῖς κὶ πιεόσηλοι» ἰοςὶ 
ἀρτί οἰ νηΐ πιδ τ αι ρίαπι (Οτίοτο ρῤσειλθ. ἂν εἴλω, 

ττρϑσηλόω, κι ώσω ἔσο. Γαιοΐδπιις Ἰη (ὐΔιισαίο, ᾧ πτροσηλώστει δείσει, 
οὐ αἔῆρεγε οροττείσίε, τοῦ βίζλοις «τροσηλωμῆύω, Δ τὶς ἱπουπιθᾶ- 
τ ΟΒτγίοίτ ς οἴῆς.ερις. Ἶ ᾿ 

Προσηλυσις, ἡγαἀίτίο Ὀ] αιιτο ασοοῇϊο, Τα ῖπιις ΜΑττυσ ὡρὸς τρύ- 
φατα , βραχις δὲς ὑμῖν αὖθι εἰπῳται «σροσυλύσξως χρόγως. ὈΓΕΙΙΟ ΓΕ 

Ρα5 νοδῖς το αλτππι ο“Ἐ ἀσσεάςπαί δὰ ΟΠ ΠῚ ἤάεπι. 
τροσήλυτος εγ δ, 441 ΘΠ Δ.ΡΟΓΟσΤ  ΠιΙ5 ΡΤ ΓΕ γτιῖ5»δ οἷξ ἐϑνωών περοτελη 

λυϑώς:ἃ ρος δί ἐλδύϑε ῬτΓοίε γε νοσαραπτιιγ, ὃς ργορτὶὸ 1) Ζι 
εχ Ειβηὶοϊ 59! εριβιι ΜΟΥ ἢ ὃς σεταπιοπῖ9 ᾿π᾿ τί ατί πιἀΑἹ ππιιῖτα 
Ρτοβεοσδητιιγ ἡ ποι 1ΠΠ| φαάςηι ρθητο [εξ δάἀορτίοπε [ἀα!: 
νπάς τη Αδπὶς Αροίξο!οσγιιηι ἀϊοΐτιτ, Πάει χιοαιις ἃς Ργοία- 
γι. Προσηήλυτος; Βείτο Δάιιο βάν τ ποίροικος ΡΟΙΏΡ. [ΙΓ ΙΌ. ἴ, 
ἱποοί, ποιρεπίδημος. . 

τιρφσυλώδδτα γί ἤρομ 41. Π επιοῖϊ. 
ττρόσημαι αἴ Ππάςο,οὈΠἀςεο,ἀΠ|το, Πατῖι. 
Προσημαίνω,ρτςῆσπο Ρ]πιργαπρηΐῆςο Οἰςογ. ροσιεηάο. 14 εἴ, 

οἰϊεπτίς Πρ! Π σον Ργαιητίο. ΧΟΠΟΡΒ ἐσ) ὅταν τοῖς ἕλλησι τό - 
οάτο πέμιποντες «σροτημραίνωσι, [4605 Θεοὶ 2 πεάγτο ἴστισι; κ᾽ προσι- 
μαίνασι ᾧ αὐ ἐϑέλωσι. Ρ] πτάτολι5. Ε᾽ δόκει 3 τὸ δαιμόνιον προσημαί- 
νεῖν ταὶ πιρφοσο μῆνα σειόμοῖς κὶ φοίσμιασιν,ῖ, Ῥ τς Πιιητατὸ. Ἷ 

ΤΙροσημοσίαιγας5"5 ΠΡ ὭΠ117. ΡΤ. Πρ ηΙΠράτῖο. 
Ττρησῆνοα ἀοτγαύ ἀπαγοθατ, Ὀ δτῖι. 
ΤΙροσ ώεγκεγ τα [τι προςωέγκοτε, τα ΠΠ{π|ς. 
Προσίμφα,ας, ἡ, ἰςἶτὰϑ5 9 πιαη ποτά ο 5 Βεπειιοίςητῖα, πραότης γ- 

γαϑοφροσιωῃ, 

ΤΙρασίμμεμμος 6) ὁ, ν ΦΉτΟ ΕΧΡΟ ΓΙ! 55 τᾶ Ῥάτοη 5. σροσίωϊεμος ἅλως χο- 
πορμοηυρος ἔνεμον κα πτνόυματωσες Τ᾿ Ὴς ΟΡἢ..ὅζ ἐν προσίωέμῳ ἴῃ 
δυτα Χο μορ πη ΟἘςοποπι.λικμῶν ἐκ τῷ ὑτσίυέμου μέρες τ χω, 

ὑκ ἐκ τῷ προ; ωεμου προ οἴμίεμος τόπος Δριιά ΤΙ ΟΡ γα τιιτι ιν 

110.3.ς 4.1. 
ΤΙροσίω ἐχθη, ΟὈ Δτιι9 εἴτ, ἀ ιέξιις εἴς, ταῖς πόλεσι πτρο σϊιυέχθη φιλαν- 

ϑρώσωςγοἰἴτατο5 δοηῖρ ΠῚ πὸ τγα ἔξαμττ » ΡΙυτατοιι5 λα Ροτὶ 
εἰς. προσϊιωέχθησαν,ἀπγοτὶ ξιιδ τι! Ὡτ ἃ πτροσφέρομαι, 

Τιροσἑωὶ ς.ἐΘ-γὁ κα, Εἰ Ατἢ ἀατῆοτε δ ἠτὸ ἀεγιπατιπι Πσπίῆσατ ἃ 
πρὸς τῇ ἀγα ϑύτητι ὄντα, ὈΟΠ11ΠΊ5 δα πίρπιιπι. ΗΟ. προσίωὲς 
ἜΧροπ. ποη (Ὁ ππῦ ὠγαϑον χρησὸν ΒΟηιη.» [εἀ οτίδπη ὅπεικὲς 
Ὡράᾶον ἰσπς πλϊτο ρ᾽αοίάϊιπι ἱτοπη ἐδ Ἰασι Δ (παιο αιτ {80 - 
ταράο Ῥίυτ ἄς διά ῃ)7ας πρό σίμωεις ὦ πολ πὲ ὅσοςρι φοντες ὁμιλίας 
τοὶ ὦ τοι [ΘΠ6 8», ὃς πχ0 165 » ̓ 4οπ λεῖα κὐ ππροσίωή κινὴ ματι πῆς 
στιρκὸς. , 

ΤΤροσ ὑμνὐς ΓΘ ἢ Ἰ Γετπιδ η  ποτὸ, ρ᾿δοϊἀὸ, δ᾽ απὸ, Πιδυίτοτ, 
Προσηάσὼ λητῖο τηδοοτο,γᾶς ριτγεξαοίο. 
Προσυωῖθ-, αὐ αἰγογάπι Γρεξξδη5»ογ θητα 8. 
ΤΙροσηιάεις αῤτεμίδος ναῦς. Ὀτοίςοα: Ὀίαπα τοπηρίππη θ΄ Αὐτοτα ΠΟ, 

ΡΙμτάγομιις ἰπ Τ ποτα! τος. ν 1 ς δϑτερ Βαπαπι ἀς νγθῖθιι5 ἴῃ ἀϊ- 
ἔχίοπςε αὐτεμέσιον, 

Τροϑιάλατ, ἢ. Δἀ ξοιοο )έοι!ςο. 
Τιρόσϑε, τὸ τρόσϑεν,τνρϑ τερον, ργιοτῖ ἰοςο,Δητὲ, σΟΓΑΤΊ.[η ΡΥ ΠΊ4 ρᾶΓ- 

το, Πρ τὰ, Πιροτῖ115,ατρὰν. τ 5 ρτΙοΥ ἰοπσα. Ἡοπηιοτγ, οφόσϑε σ᾽ 
οἱ δύρυ ἔχ εγεὶ ργατεπάϊτιρτο ὄμαρησϑον ἀυτώ, ᾿ἀοπα ΗΟ ΠΊοτιι5 1 
114 4.ἐν τῷ πρόσϑε, ΑὙΠΟΡΗΔη τρόῶν ἵσταμαι, ταροΐςομαι πῶμα χω, 
Ἡοπιογιίπτογρ,Ο ἃ. ὁ, δεξιὸς καξε τρροϑν ἕα σων,αητο εηιιο 5. ρον 
δῶν, Ποιη.1}.μπρόοσϑεν Ἶ θμων, 

Ττρόσϑεμα, ἀρ ροί τι ἃς Ῥγορί παθιμπ ΟἿ σογι ΔἸ σαιη ἐπτιμπι αρ - 
ὥδημα, ρ ροΠιϊονα ἀἰτίο ρα μά χ, αρούϑυκυ, ΤΙροσ θέματα, 16 - 
ἀϊσαπιθητα ηϊια: ἴῃ ν οΠΠ6γα πατιιγα! ἐδιις ἐπι 1 όταν φἀτπηοιιεη- 
τιτοῖος ΟἹ ρε ΤΠ, τοὶ ποόσϑετει, ΠΙοσοτῖα. ἐς σοἵτο 5 Διωύαμιν ὃ) 
ἔα ἐμμσων αἰγωγὸν; καὶ αἰξὰ τίω) ὑσέραν ποιϑ'ὧν ἁῤωγοὸν ἐν προσ ϑέμασι, 
14 εἴαρροίτα, [ἄδεια Πἰδτο τοῦτο ὧν προσ ϑέμοιτι ποιεῖ ἴῃ Ροο 
Ῥιοήεί, 

τηρόσϑεν,αιτὸ σοτὰ πι,αητο ΤΙ Π5.ν [ΓΟ 89 ἡ μαροσϑεν 9 ἴῃ σοη ἤρα 
ἔχιι, αν οφτερρν,απτοΥλιϑ πέστε καὶ οἱ τρόσϑεν. Ποπιοτ.ῖπ δε] 9 κα- 
πάτΠ [ἢ 9 σοί άϊτ σούαπι ᾿ρίο. Οςπίτια; ΑὐἰΠορ μι. νεφ. εἰ αν οὐ’ - 
σϑεν ἔτι μιαξ ἐγες ώσης Θδκης ργιά!ς ιιὰτη [ἐς πε σοηίπίτατα. νἱάς 
ἴῃ ἀϊξείομε Μία 15 πρόσϑεν, γι ἀϊς. ΡΙατο ἀς [,ορ 0.14 οἴ, τῇ προ- 
τεραία, οπι Οδηϊτῖιι, τ οόσϑον τἶ' ἐπωνύμων, ὨλΘ πη οί  Πο.αν οὐσϑεν 
ὁρώντες γεγρνοὸ τα ἦδ᾽ πολιῆδ, ν Ἰάσητας οἰτπὶ σπ ξξε!5 οἰαἰ θιι5. ργα- 
ἄτα, ΡΙαταγοΐιις ἴα Ῥοτῖο 6. λέκτρα πρόσϑον ϑἥσειν τῆς ἈΟΎ χης. 
ῬΙατὶς ἔασοτο τμάίαπτος τι ἰνα(τπὶ 9 Επτί ρὲ 4, ὧν τ ρόσϑεν, 
4αῖθιι5 ρα] δἱ εἰ5οἱ ΟΠ, αν ρόσϑεν ποιξ μαι γρτςτοηήο.. Ρίατο 46 
Τιερίθιι9. Τλοίτις ὃς ἔμιπροσϑεν πορῦμαι 914 οἴἶζν Ορροπο. μηδὲν 
πτρόσϑεν κ᾽, ηἴ 81} απτὸ αὶ πη, πΥ 81] ρτίτις αιιὰτη, δοροοἱ. ἐ Ὡρή - 
σϑεν δζς «πρὰὴν αὖ, ϑζς. Χοπορθοη.ἰά εἴτ απεεηιιᾷ λὲν τῷ αι ρύσϑεν, 
ἄη ἔγοιτεο. εἰς τὸ παιρόσϑεν » 'π Δάἀϊιοτίμιτη, εχ δά πιθυίο, ἢ δητίσαπη 
Ῥαᾶττεπὶ Οἴσοτο ἴῃ ΤΊπιαρο. εἰς τὸ κα εύσϑεν ὄθηδεδόνω, ἰΠ ΟΥΟΠΊΘΗ- 
τατη σᾶρογα ἀταια ετίδι ἀιισογὶ. ῬΙατο ἰμ ΘΡ [Ἐ0], ἡλικίας εἰς τὸ 
παρόσϑεν πυρφξαήνειν, οτατε ργοσγοάἑ ατατο ργοσοάογς, ΡΙαταγοῇ, 
«δεὶ ἀοργησίας τι χρόνῳ τηρἄβωννον εἰς τὸ αιρῤσϑεν τῆς ὀφεξικοικίας, τς πι- 

Π: ἣν 
Ρογε πιδῖουεβ ὑτοβεέξιις ἐαοϊοἰαπι δά πλαϊ οττπὶ τοῖον 
Τηροτρτ Ῥγοβοῖοῦδῃι δά ν]τογίοτεπι πιαὶ, εἰς τὸ πρῤσϑ 
γα! ΤΠ νόμων, τάεται ΡΙλτο ἀς Τ ρῖριι5. ν]τογῖας. ἴπ βοτὰ 
Βῖθιις ργορτοάϊ ἐς τοὶ πρόσϑεν χαρειγροτγὸ ρεγρῖτ ν] 
περιτ᾽ ἐς τὸ πτρόσϑεν » ΑἸ ΠΤΟΡ μΔη. ργοςαάϊτο ν ἰτοῦῖ 
τῖι15. πρὸς τὸ π'ρύσϑεν ἤγαγον. ΑὙἸΓΠ4,, ἀπιχογαητ ἴῃ ρτὶ 
εὐ. Τάοπι, ὑαὴρ τῷ τ ρόσϑεν αἰγωνίζεῶτῃ ἐς Ῥτῖπιο ! 
ἄετε 5 8ὃζὲ ρυιπγῖ5 ρα ι18. ὡς πτρόσϑεν ἤδη. ἰάτη ἀΠτι 
δεποέξ, ὁ στ ρόσϑεν, ρ ΓΙ ΠΕ Πι15, ΠΡ ΕΥ Το, ἡ πρόσϑεν ὁδὸς, 
οἱ παρ σϑεν, 1 Πἔλττ ἱπ ἔγοητρ. ; , 

πρόσϑες,αἠἀς,Δάδιρε. ᾿ ΘΝ μᾷ 
Πρότϑεσις,εως»ὐναρροίτίο ΟἸσετ αὐ διτίο,αρρεηάίχ, πρόσϑεμα πα. ἢ ἢ 
ὥρήκηγαοςς πο. ἀϊ εξ ΕΟ. ἱπογοπηθητιιπι» δά πηοτῖο, . Ἴ 
ςοτσο Ἰατίηγ. τὸ ἐκ τσ ρρα ϑέσεως ἀϊ ἔλεγα Η αυϊά πε ᾿ ὯΝ 

ἤοτο] ἰπ δ. Μειγαρην (Ργοβοῆς. εἰτ(παις ΤΎΥρἤοη ἴῃς ; μεν 
ἀἰςε)αιιιπι Αἰ ἐχυ ἃ αὐ τοίτιγ ργϊποῖρίο {γ1]αθατντ ἃ ἰ Τὰ 
μοὶνρτο ς«χις,ἕμα. 3 1: πω 

ἡἶρῶ Πρόσϑετος. ὁ. ὁ πα άϊειις,αρροῆτιιο,αρρεπάοπο,αἀπηοτιιο, 
κόμυ, 1 φενακη, επιοῖ, πΠρσϑετος Δ ἀϊεγι5 ΟΥ ᾿ , ἐ 
γπυος, ῬΙ ατατοίνις ἴα Γαι σα} 1, αὐτοῖς τε τέλίθ. υὐὸ ὧρ ΠΊΩΝ 
γουῆοις δουλάὐεινοα 4 ἰέτοϑ ετιιῖγο, Πρόσϑετον, δε ῖ δων 
ἔις πιε ροϊαγίιπι. 14 οἵδ, προίσϑεμα, ἐν πρρσϑέτα, ; εὐ 
παμίἰιυίων ὅγπαπας: κὸν, ἱὰ οἰζο πο 85 Οχτγα τ ΟἸΠΠῚ ΤΏ] 
ἀϊτιπι ἐπ ν οΠ!ετγς» Ὀϊοίσογι 4. Πθγο ἐδοιπάο, σαρίτοις εἰμι 
ἰεγε ἀρροἤτειτη 5 ὅς Πρ το τοττῖο » σαρῖτε πθπο »ἱῃ ΤΩΝ 
ἀϊτιτ, ΡΠ Τὰ 

ΓΙροσ ϑέω ρΓςΟΙΓΓΟ, ΒΕ ΤῈ ' ἶ ΠΩ 

Προΐϑυήκυ,υς ἡ νἀ ἀ!τίο, Αι πιςητιιπη, δά ἀ τα] πτΠῚ 5, αἱ, φ: 
πρόῶνημαν Ἰλοταπιςητιιπι, ἀσσείΠο 5 ἀρρεπάϊχ, Ρίατο μὴ “λὶ 
ἀε Ἀεριθ]ῖς. σμικρά γε ἴσως ππρρϑϑνκη, ρατῖια. 4. ἽΝ 
ΡΙΟτΑγομιις ἐπ Απίοῃ, ἕτω ὃ ἀρὰ ασορ νίκη γειυαικὸς ἐῶ ὑιοῦ, 
γεας σοπλϊτῖς ὃς Αἴοοϊα οσο ἃς πιιπιετο εἴς γο τίς, Ὁ ημ 
ΠΠοη. ᾧ 2 δῆμος ἐν πσρρῶνηκης μέρει. ἰά εἰ 5 πιιπῖο Υ μμ00}} 
ντυ ΠΟ ΠΙΙΠΊΘΓΙΙΝ ΠΠΠῚ115 9 ὅς ἔγιρ 65 σοῃἤηπ οτος παῖ ἐμ 
τατίτιπινν δἱ α1}}1 ΟΡ]: γατῖο παύει, [τε πὶ «αρρϑοήκν, ἀν. λον 
ὄψηκουρία,ρτο συμβελδορῃ, ΝΜ Ἴω 

Πρόϑιημα, 146 πη, ΠῚ 
Προσϑεγγάνω,απτίπσογαρρτομεπάο. Ξ ἐπα 
Πρόσϑι(θ.,κγδν ἀττογιοτορυίοτγεπι ΟΡ ΘΠ 5 ΠῚΙΠΠῚ; ΓΙΟΥ͂: ΠΩ 
Οὐ εχρ.τρόσϑια τραύματα, ἀιοτία γα] πογα 5 ἀάΠΟΓ 
ἴζεπι ρεέξζοσγε ἐχοορτα,ίη ἔρὶρ. 

Προΐϑυλίζω,ἱπἤηρεγ ργαπιο ναὶ ἀρργί πισηάτζετο, 
Πρόσϑου,αἀε,4ἀπηοιιε προς  ϑημι. ΑΓ ΠΟΡΗ, 
Πρυσίασι, ἀοσοάιϊιητ : [δ οἰαΠ} φρρὸ σοι ρ οὔτι πὶ τρρϊα ἡβῇ 

Ποη ρρΐασι, ΝΕ γμλανε 
Προσι δεῖν, ρτοίρὶς ἐγο, αἰρίςοτε, ἢ ΠῚ ΤΠ 
ΤΠροστε. σσρόσλ ει, 

Προσέεμαι » αἀτηῖττο, ἰά εἰ τες ρίο,ασποίσο,ασσορτιμα ἢ 
σάγνμω ατρησδύχομαι . ποι τοριάϊο σοηάϊτίοποπΠὶ » 
τίω) πρεσβείαν, ἀρὰ Τ1θ4π. δῖς Οἴσεγο ΡΒΠ]ΠρΡ. ἈΞ 
τιιπιὶ μοίείππι, δίς, Τὰ δικεῖα, πιροσίν ὅδ ὺ ταὶ βλώαι τοντά 
τεηόγε {ιια’ [ποιπάτιπι πάτιγατη Ππτ 5 δὲ ΡΕΙεγε οοα 
ξετο ΄ιαῖτο ἀε Εἰηΐδιις ἵτα νεγεῖς εχ διοϊ σογιπὶ ἤορ 
Χοπορμου,, εἴ τις χρυμίσέτων ἔβηϑυμδι ἡ αν τ φρσίεταινίι 

Ἷ η ί 

ὅσσ 

ΤΙΝ 

ΠΝ 

ἼΩΝ 

ἐν ψμ: 
ππιλίι 

(τα σρν 
ΠΡΟ 
ἡ δα 
ἰορνὶ 

᾿ Α Ἶ ἰὐϊαι; 
οἴη Ρογρ. τς ντηοῖ [ς ρατίτιιγ, Τάδιῃ» τὸ αἰχοα ἢ ι [} 
σίεῶαι » ἃ τυγρίθιις ἀθἤογγοτς. [46Π|. αὶ σρρσιν δαν ἫΝ 
πο ἀάιςεραγ νταϑ αἰΐοπαπιὶ σοηῆάγοπι: ποη {{ πλὴ 
ταπιταᾷτη Γαπλοτς ρεοιηΐαπι, Τά οτη 9 τὸ ἁσώτιον δῇ τι 
ατρθφσίεμιαι! » Οὐποχἧμ εἴα οὐ ]ιιαπτι ποη δάπιοάα 
πρυσίεπαι χόγρις ἀληϑεῖς, δά πατεῖς ν ΟΓΟ5 [ογΠΊΟ πο 5. “ἃ 
ἴῃ ΡΟΘΠΙςοΙ, ὃς Ομ τγ οἴτοπι. αἰεὶ τῆς ἱερωσ.᾿ αὶ πρρσίς 
ϑυς. ποιὰ Δάπηῖττο ἰπέξιηι 9 ΡΙ αταγομιιβ ἔπ ῬΕδ]ἰοοΪ, 
ταῦτα νας χά τλἰτε πτοῖάεπι ἴῃ Β ΟΠΊ. καὶ ατρφσέοντο πίω) πὶ 
δηϊπιιῃ} δά ργοάίτίομεπι ἔλοϊοπάαπι ποι ἀπάπ χοταηι 
ταὶ αἴω, {τῆιπι γγαπίπαϊτεῖτ, τ  τοτεὶ πὶ Ῥγο ] οπγατ, δὶ 
ἢ ἐαιυῖτί ςεάϊτ, τὸν αὐαιβώτέων «κα ρφσίεὅϑοι 9 1ᾷ οἴ ,αἰσοηίοτ 
πιΐτεεις ἀϊοίτιτ. ὀπΠροσίεμα » φάἀπγίττουἱά οἴ, ρρτοθο 
μάξζο, Χοπορβοη, Παισ].8..χὺ ὑωοχρίειϑεο, Ὁ «ὃ ἐφϑερλιμριὶ. 
τον ποὴ ἐπιργοθαθαζ. τς αάπιίττοτο το! ρίοπος, Οἷα 
εἰθιις. Πρρσίεμαι να πιῖττο,14 οἴ, ἔαςῖο νεἶ σοσητηῖ 
ΠΟροη ΤΤα]δΊ.7. «προσνεμεϑει κακέογες ᾽ πιρόσϑεν γένω, ἢ 
ΓΛ ΓΟ ΓΟ ΠΝ159 νὰ ἀοτογιογεβ αιὰπι ρτίτις οἴζοπηις., δὶς 
ταῖς ἴῃ Νίεπος. Οὐ ταπάοιη ἀὐτηι ἴῃ τε ν νὲ ἰοααΐ πὸ 
ἀεδιπὸὲ 

ΠΙροσιέναι , λάϊτο,ασσεάοτς, αοςοίπς » Ρτοιοηῖτο, ρ ργορ πα 
“ιοταηῃηὶς τοάϊγα ἃς οδαιξηῖγοι νπάς αὐτιπροσιέγαι ) ΧοΠΟ 
σπροσιέγαι τὴ αληϑεία,, ἀσσεάοτα δά νοτίτατο πη ΝΖ. ἐπ ΟΥ̓ 
σνένω ϑεοῖς τοὶ πιρρσόδια, ἀἸΐς φιιοταηπὶς οβογγί, ὙΠΟ άπ. 
ΤΙροσθῖμι, : Ἂ 

Περσιζαύω, ἐπ Πἀοο:Γλατοπροσιζάύει τοῖς τοίχοις ς ΔΑ τοῦ βάτ 

Ἰὸ0, 

ψῃ ἃ 

ἮΝ 

ἼΩΝ 

ἀπ 

Δ ἥ 
(0 

βιῳ 
Ἤδη; 

Ιλ 
νὴ ἡ: 

δὲν 

Ὁϊοίς,1.ς.ς.76. ΔΝ 
ΤΙροσίζω, μι ΐσωγπιινᾳ. ἴλοϊο (οἀότα, προσκαϑίξω,αἤπάςο, ἱπΠάςο," ὃν 

ϑίζω. Ὀατίθν ΤΠ περ Ἀγαίτις αιτον, ἰδτο τοταῖϑ σαρίτο, ἣν" 
ἘΝῚ ἴῃ; 



Π’Ρ 
φύεται δ΄ οὐδ καὶ ὁ μελιηϊϑης ξξς χυλος. ἐκ τῷ ἀέρΌ. . ὅ5) ταῦ- 

λιςα πνροσίζειν. ἘΧ ατιο ΕΓ ηἰις δ το 16.8.(ου!πάτα; το- 
ἐς Π] ΟΠ [το 5 ὁ ος[ο οαἀοητοθοηοη αἰ ἰς5 ππαρὶς Ἰηἤάοτο ἔγοπάϊ- 

,οφρσίξει τῷ μιζικε,ιπί!ἀοτ ςαΠ οὶ ἴα μδστοτ, Ὀϊοίο, 1,ς σαντο, 
ον ἐν τοῖς αὔϑεσι, το πάσῃ ἴῃ ἢοτιοιις. Τῆδο ΡἈυ δι ςισανι4ι 

χα ρίδης. 
ἀμεποτι τα ιδητατγῖτ,ς 

.. Αὐδτίθα νοσς. 4 επὶ αιιο προσίεμαι ΓΑ ΠΤ νοτίδα πα 
νι εἴτ, ΧοπορΡΝ. 4. Αναζάσ, κὶ «ροσέεσοιν Ὡρὸς τὸ αν εἰν 

τάρῃοῃ δαπηξίογιιης. Προσίημι ργῸ «ροσεῖμαι» νἱὰς (ἀργὰ δς 
᾿ ΠΙροστέναι. 
τωρ» ρΡΙοχ. 
γΡτ τ] ἀουρτίοσ ποςεο. 

ὐω,αἀεαυίτο. 
ἀδυοίοιν πάς προσέπ]αν ργῸ προσύηζησαν ἁριιά Αὐῆορ. 

ἂς νῖτα Μοῆκ5.Ἰούτοις προσέπ)ησαν αἀ πος αἀπιοίατιητ. 
, εἰν οἰ. σιωα πων, ιν Ροτῖι5 προσείρων. 

ἀρίκ,Ν σοριαν αν ἀμ! [111 ἀἀ ΠΡΟ ἃς Ῥγοχίπτις ἢπΠ|, 
ἀρίσαμαι. δὲ [Πυἴπ. χ7 τιμοπρυσεςηκότας τεῷ δικριςτηρίῳ. τορος: αὐ πῇ 
 ΡΟΡΌΪΟ ργαροῆτξιις » Ποπιο ΠΉ. χρὴ σε, ἐδ τὸ ταυτομοίτου 

ας. νοσαῖ τοίτε5 ξοττιιῖτοβ,4 11 ξοττὸ Ἰητοτγὶαν αθηιεγιης, 
τάμα) 5» ΟΟς ΓΟ Οθιατη ΘΟΥἰ ΠῚΡΙ ΠΡΟ, «ροσκυαἼω ςοηρστο- 

Γ ἃς ἀρρτγοάϊοτοντ χαϑεύεῳ ἀθληταὶ τηροσιςτωμεϑα πρὸς πῶτον αἱ 
»ν,ἀρστοάίατηιγ φασαας μας ἀϊ ριιτατίοποιη,ΡΙατο. 

»σί-’ἀμάμτο ἐγαντιῶ μαι. ἐμιπο δὲ ζω κἡ προσκρέω,λἀποτίοτ,ο ίιτςε- 
πιαϊ ὲ δέ οἴ ο, ΟΠ ο.ἰηἱπιίςιις [ππ|,οὐΠἀςο, οἤθμάο : (ςά 
οἰιπὶ Γλατίτιο. Οἱ δ ι15,,πτροσίςταμαί σοι, 1 οἴξ . ἐχθρός σου εἰμί. 

ΠΑΠΊ. προσισ τοὺ μῆυ Ὁ. τοῖς ἀκφοὦώς» Διχτο5 ΟὈ ἔγερθης ἀγάϊις 
ἀεη5. ΑὙἸΠᾺ ΡΓΟΌ]. 5ερη].4, χολή τε αροσίς αἶα] αὐτοῖς 1. πγο- 
πιαϊὸ ΔΗ οῖτ. ὁ Ὶ 

ταμι Ο ἤτπιουἱα εἴ, ἤγπιῖτεν σο]]Ποοο. Απεῖρῃ. ἵπ Αροΐορ. 
τὸ σύκα π)εσ'τή σαντες πῇ σκοποι τυχεῖν ὃζ ΠΟΓΡΙΙ5 ἁξβγεηδητο ντ 
ξορυτπ σοἹ ΠΠπππάγοτοντ ςοτγτίτις Ἰασα]ἀτοταγ: τὰ οηΐπὶ Αῆτ- 

πᾶτο Πππηρῆτ Τ δοῖτιι5. Προσίςημι, Ο Ἰςο ΠῚ ΟΡΡΟπο . Πίϊτο 
δ᾽ πε ϊδοο. οπιπιοᾶγς νότο, πιρεάϊοιντ προσις ὧν τὸ σσνεύίμα. Α- 

ποτε]. οἵδ ἴτοπη ἀρρεπάο ὃς ροπάεγο. νηᾶ οι 4}]155 ἀρὰ Α- 
βεπαρασι [16. ΓΕχτου μιὰ προσίς'α τουτό μιοι τος ϑνγα 4 ΠΟ απ|1Π1, Πα 

σφοόρα ἐς δὲς προσέκοστε κρέας, 
ἐσιςορέ α.ἱΠ Πρ οτ [οὐ (οἰτοτ)ῖτε πη ̓πῇιρον Γογῖρο ἃς ργοάο διγαῦ. 

Ῥέσια μα! 5 δί ᾿ 
ἦχον, τὸ τπροσέχομμο), ΑΔ ἢ τε, Ργορ᾽ πηι! ογασςοάονδιισιτο, ἂτ- 
πο τεθς τοῦ δὲν ὅρῳ πτροσίοι εὖλαι » ατοτὶ ᾿ππτογο . ΤΠΘΟρτΓ. 
ΓΟ ποπὸ δἰτοτ. ρΙδητατιαρίτε {ιᾶγτο 9 Ἰοαυίτιγ ἄς τἤιιγο, 
Ῥυσιογομῆμας τῇ καταπόσει βδέχλας, [ἰῦτο τοττῖο ]οίςοτί 4. οἀρὶ- 
94.Δἀ μα τοητοβ σα]α’ Ἀἰτι ἢ ἀ 1165. αροσίσ χον ἐς ταὶ νήσοις ΡΓΟ- 
δι ἤχης ἴα Ἰη (45. ΗΠ ογοοτιιβ. τροσίφοντες τοῖς ἐσατοις» δὰ οχ-τ 
εἰπιὰ ργορί παιιαπτς5, ΤΠιιον ἀ. 
ὃς, ες. φιλῇ ἀσοο Π01}15.ὐ πτροσυτὸς πλείοσι, ρ τ] θι15 ἱπδοος Πι5. 
. ὀντοςγαςοξάσης, ΑἸ εης,σροσελϑαν. ΡΊλτο ἴπ Αροϊορίδ, ἐ- 
χάσω προστὰν, ἢ ΠηστΪΟ5 Ῥτλατὶπὶ ἀἀἸ οΠ 5, στροσιὰν τῷ δήμῳ, 
5 (ἸΠΠ| ΡΟΡιΙΪΟ. αροσιῶν τῇ βελῇ 9 τοξοτεης δά σοηΠ]τπὶ δὲ 

ἴλπι, Πεπιοίβεη. ὃς Βιι4. «τροστὼν τοῖς κοινοῖς. Ἰϑ πο ἢ πη. 
τ Β οππρι Ὁ] Ἰσαττ τγδξζλη ἠδπὶ δοσθάθη8. «ροστὼν πυρὸς ταὶ «ὐ- 

[αθῖθης ρογτιί5οἱ 4 εἰξ,ρεγ ροσζαβ. σροσιόντες ἰελίε μίωο ς)γἱπ- 
ἴδητοϑ [11] πιεη ἴα, δὶς [ἀρι15 ἐπ ΟΔΠ1}}. Ῥ]ττ. πτροστοντες» 

σστοΠη δἀιιεηζαητεϑ. σρροστόντες τοῖς ὁμοιςγίε Δα αἰἴος5 σοηξογθη- 
προσιόντας πῇ ῥώμῃ ) ἈΟπηᾶΣ ΔΡΡΓΟΡΙΠηΙΙΔΏτο5.» ΒΡ] Πάτα Βιι5 

η ἘΔΡ1ο. 
καϑὲ Ὅμα!) δί 

ϑημα.οὈΠάθο, ἐνυπαῤχω, εἰγειιπίϊο 5 Ρεγίειιεγο ἱπ οὐ Πάϊο- 
ΠΕισροσκα ϑέζομα! 1η πόλει. οὐ Πάεο νυ επι» Τπιιογ ἀϊ 4. πα ροσκαϑέ- 

α] πολιορκίᾳ τά ποο πη οὐἤΠάϊοπε. σροσκοϑεζο μῆνοι τίω αὐὐύδγαν 
τολιόρκησαν, ΟὈΠἀδητος ΟΡΡΙσπάτιμητ, Ἵ μον ἄ. προσ χοΐϑημωι ἐν 

πῇ σεέμω. προσχρίϑητο τῇ πόλειν γθ πὶ οὐ ξάϊτ. Τ μιν ἀ. πολιορκού.- 
(α] τυρφσιηφιϑ. ἡ μῆυ (Ὁ. Χ ἐπ. ἐπολιόρκεε προσχαϑήμβυθ- 9 οὐΠάϊοπς 

οἰγουπάςάϊτ, 
σχια ϑίζομω, ἱΠσατηΡο. 

ϑίξω, ̓ ποιπιθοναἀ μα γεο,αίπάςο, [τ ῖπ Αροΐορ. σειντοιχοῦ 
χαϑίζω, 

δες μι ηἤαρεν σοηἤίτιιο. 
ϑοπλίξω,η.ΔἀαΓπηο»οτ41πι ἀΥ Πα ἸΏ ΓΈΓΙΙΟ. 

α ον ράιι}] ἤρετ. 
ἰαιρίθ.,κ, δ, τα ρογαγί τς» το ΠΊρι}5 ἀϊιγαπϑ » ΠΟΙ} ῬΈΓΡΘτΙ1115» 
οὶ σοηλη5. Ῥδι]ις (δειιπἀα δά (οτίητῃ. 4ιαττου ταὶ γὲ 
ἐπό μῆνα ὠρῤσχαιοα»τοὶ 3. μὴ βλεπορᾶνα αἰώνια, πδῖτὶ αι; σετππη- 
τ τὥροταγία [πητ : τ {185 ΠΟ νἸάθητιιΣ [ἐπιρίτογπα. ορόσχαι - 
Ὁ χάϑτερσις, ΤΑ Σὰ ΖΘΩιι5 ἴῃ ΟΥαῖ. πρόσχαιοα ἡΐγισ μᾶμθ- 5 146 πὶ 
Ἰάεπι τὰ εἴ .ἀ τοι ριι5»αντὶ πὸ προσκφίρως. τ Ματοὶ ο.4..τϑϑ- 

χροὶ ἀς μοπιϊηΐθιι5. 
ἱρας, δ τοπιριις:ῆς Τ᾽ ἈςορΡΒ ἷη Ταῖς. 

ἰω,αάτιτο. ΝΜ 
""»ρ αϑεῖν, σου] εἴσεγε, οπιροίτι!πι εχ τοὺς αιοά Αἰ Ἰαιιᾶ- 
᾿ ἀο ἴῃ ςοπιροπτείοης αἰπάιιτατοπι δὲν ἐμεπιοητςηι ἀρ ΡΠ φατῖο- 
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ποῦ ἀοποῖατ, ἃς κακοπτιϑεῖν ιοΐ οἱ «πα }Π]ς ἁέῇςὶ : νης πρόσκα- 
κοπαϑεῖν τῷ δὲ ἡμδιῦ μογφω ϑέντι κὶ βακυτιδρέντι » αριι Οτοροσίιτι 
ἴῃ Ἐρίταρ ΐο, οἴ ἴῃ σοητοτηρ]ατίοις ὃς ςοπηπιοπτογάγιοης ἢ 
τηδηϊτατὶς ἃ ΟΝ ΓΟ ἔσγυτοτς Πιΐσερτα δἕῆςὶ ἀοίοτς, δ πιᾶςε- 
τατὶ ὃς ρεης ἱηταδοίζετγς. 

Προσ χαλέομαι Διιοςο;αςςετίο αὐἠ πὶς νοςσο, αἰσίίςο 9 τὸ αροσκαλω, 
ἀςοῖος γε Λέξογιπι Αροίζοϊ οτιπὶ σαρίτο 5, ατροσκαλεσοί μῆμοι «ὔν᾽ 
ἀποστόλας 7 σι. ΑΡοἰζοϊ 5 ἀσοου Πα] ητ. νοὶ φοπιοςαίθηι, 
Δἀμοεαοητ. πΠροσκάλτμαι οτίαπι αἀ ᾿ς ΠῚ ΓΟ οἰετατοπι καἰ εἰς 
τἰωὶ συμμαχίδυ ειοςο ἅταιῖς Ἰπυΐτο, Ὁ. 11 (Ος αἰοὶσο κὸ ωροσ- 
λαμβαίω τιγαῖ, ῬΑΓΠιὸ ροπίτιγ Αἐξογινιι ΔρΟο  οταπι σαρῖτς 
“.ἄς Τ᾽ Βειιάα, ᾧ πτροσεκλη ϑη αῤιδμὸς αὐόδρών. οὐ αἰοίτιις εἴς νἱτοτ 
ὨΠΙΠΊΘΤΕΙΣ 5 14 οὐτ, αι νἸγόγα πὶ ηἰιπγθγιε ΠῚ αἰσιαἶτ: ἢς πέτα 
οτατῖο ραἤτια σοπιιοτοηάα ἐπ αὐξλματη : Ἰῃτογρτος: οὐ δά ἢ σ:- 
Πτ νἸγουιπη πιιπιότιις. 554 ἤος «ρησέχειϑτε κι ατροσίσχεῶτω ἀἰςᾶς 
Οταοὶ. Ν ετι15 ΠΠτογργοδ οὐ σομίςσηῇε : Προ σατο ἀϊχὶς ν - 
τογάιϊιο πο ταπιςῃ ρτορυϊὰ, Προσχαλεῖται πρίχας, Ρίϊος ἐ- 
Οοᾶζ 5 (ἀρ Ί]Πο5 Ργοιιοςατ,α εξ, οἰ τοῖς. Πιοίς, 105. (δειη 40. 
φαρίτειϑ4. Προσκαλῦμαι 5 τὸ προσκαλωΐ, ἴῃ 5 νοςο. παρέ- 
σταμαι εἰς κρίσιν. προσχολῶμαι τε ἡ ὕβρεως, νοςο τε ἴῃ ἴτι5 Ποπηΐπδ 
Ἰπϊατία. ΑΥἠΠἸορμδηνεφ. συ ὃ νὴ ἃ ἑρμίωῦ προσκεκλήσεῶτῃ γί μοι; 
εἰ μὰ δοτὸδ'ὡσεις τ᾿ σγύρμον, δ τὶ τῷ. διαὶ Τ᾽ μαρτύρων ὠπαχθἡσεῶϑει, 
εἰς τὸ δικαστήριον κληϑυσεῶτω. Τά ΘΠ 1πῪ οἰρὶ5 5 Προσκαλῶμαί σ᾽ 
ὅστις εἶ «εὸς ἀγορανόμοις , βλαζος τ φορτίων. Ἡοιι5 τὰι αι! ιιῖς 
65» 1 {5 τα νοςο ἀληπηπὶ ᾿πὶτιγία ἀατί ἴῃ ἰϊς αιια ᾿πηρουταλΠ 
ἴῃ ξοτιιπγ.προσκληϑὲς εἰς αῤ'ειὸν πείγον δίκίω ὑπέμεινε οἴτατις ἐπ Α.- 
τεορΑϑιπη,"πἀ Ἰοἴτπι (δ ᾽ς, Α τ ζοτε!. "δ. 5. ΡΟ τῆς 12 τροσκλη- 
ϑεὶς φόγῃ εἰς αβειον πογρν,ες ἀ1ς ἴῃ Ατξορδριιν δοσοττιι»ΡΙΏτατ, 
τη δοΐοῃς. ὃ 

τρρσκαλία, ΑΕ, 146 πη ἡτιο ἀ πτροσχαλὅμαι,γαρῖο ἐπ τ, Τα πιο 
Τί με προσχαλεξ 507 ΠῚ6 ἴπ 1115 γοσαϑὲ Προσχάλω, Δσςογίο,γοοο, 
ΘΟΡΉ. δεύτερόν σε προσχαᾳλεῖ Ἰτολτπὶ το νοσο. 

Πρφσκαρτερέω, μι." σώ απ. ηχϑι, ῬΓΟΡΤΙὸ αἰϊ το ογάητογ ὅζ ρατίςπίογ α- 
Τὶς ταὶ ἐππίτο: ίης ργὸ δἤτάιιμ εἴα, ρογίατο, ἱππίξετς ὃς 
ΡεΓοιϊογαγε ροπίτιγ, ΑἸ ἢ θηα5 7 προσκαρτερων τοῖς λο΄γρις 9 {π|- 
εἴὶς ᾿ηΠοη5 ὅς ρογίςειογαπγογ ἱπουτηῦθη5. [4 ε πη, αροσκαρτερών 
γἡ αὐτὸς ταὶ ἡμέρας, δὲ ἱρίς ἴπ οο ορεγε τοῖο ἀΐς ΡευΠίζοηϑ ἄτας 
αἰπάιιι5. ὙΠ οταΣ ΠἘλιις ᾧ κεώες οἱ ϑηρδύπριαι ϑυρίω Ὡροσκαρτερροῦσι, 
ἰά εἴ,ν οἤριὶς Βαιγεητ αἰ Πατιὲ 9 ηες Ὁ οἷμις ΡῬετίςοιτίοης ἀϊ[- 
«εάτητ ὃί αὐήβαης. Αἐζοτγιιπι Αροοϊοτγιιπι σαρίγε ρυίπιου 
“Ὡροσκαρτεξφυῦτες ὁμοϑυμα σὸν τῇ πρρσευχῇ 5 γηδηϊτηΐ ᾿ηΠίϊεητος 
οτατίοηΐ. ντ η ορ τα Κὶ οπιδη. ζαρῆτε 12. τῇ ροσδυχϑ ὠϑοσ᾽ - 

κριρτερριὗ τες, ῬΓΕΟΙθι5 ἰπΠζαητας ἴῃ οἱ 116 ρογίδιιογδητος., Ἐξ 
ΤΙ ροσκαρτερεῖν τινὶ ) εξ Αἱ» Αἰ σα ϊα5 ἰάτοτς 7) ποη ἀϊσεάετε, ἔς ἂἵ-- 
{πάτιτητι σοπαΐτοπι ργδίϊατε 9 ντ αο αἰ τσὶ ἀείογιίιης, δὶς Α- 
ἔϊοτγιπι Αροίπο οι ταρ.8. ὁ 3 Σιμὼν [ὦ τορφσκαρτερέσας τῷ φε- 
λίπισω, 14 εἰϊς ΡΒΠΠΡΡῚ ἃ ἰάτοτο ποη ἀϊςεάεδας : ΡΗΠΙρΡΡῚ ςο- 
τὴς 5 Ρεγϊαθας :ντ ἀριιά Οἰϊάϊμπι , 5014 σοπηος ποῆτα ρεῦ- 
{εἰπ|τ Π4 Αἰρα;. Ιπτεγργεβ σοπιιογτῖς 9 Ρεγῆδθας αρυά ΡΒΠῚρ- 
ῬιπῈ : αιιοα πο παῖ μὶ πι}}}0 πλοάο Ρίδοοτ.  απὶ πος, ἴτὰ ἀϊ- 
ολτιιγ οἷοπρὲ αἰτι4 Πρηϊ σαι, ἤγριω Ὡροσ μήδειν αϑραὶ τινὶ 14 εἴς, ν 
ἀυτύ οἰκίᾳ, Ματοὶ Ἑιιαηρο!. οαρῖτς 3. ἵνα πλειώρεον «ροσκαρτερῇ 
ἀυτώ,ντ παι ρίο!απι πὶ ἁὐπαιιὲ ργα το εἴϊετ : ντ παυϊςι]α ΠΡῚ 
αἴπάιϊια ςοπλος εἰει, Βάκις. εσπιο με σοητγὰ ἸΝ ςατοταὲ ϑε- 
εαπαίΐνας ταὶ Νεαίρᾳ προσκαρτερούδας ἀϊχὶς » ἔΔ πη} 45 αὐα 'Νοξτος 
αἰπαιιὸ ἀε(ετιτογαητ. εἴας ἱππεῖς σοπτῖτες Ἔχυτογαηῖ. 

ΠΙροσκαρτέρησις, [Δι δὲ το] εγΔη5 Α] 1411 ἴπ τὸ ρογίοεγδητῖα, 
Προσκατειβαίνω, ἀεἴςεπάο αὐ ςδε8 Τ μοὈ ἐν τῷ πίνακι, αὗται ὑπὸ αὖ 

κρημνῷ προσκαταβαϊνεσι, 
τπροσχατάβλημα, ἀοσε(ΠΟΣςΟτο [Ατάϊπι 5 ΄ιιοά ἔςπῇαι δοςεῆιητ,ας- 

ςεἴπο [ουτῖς» Πεπγ. τ ἀξις-. ΤΙρφσκαταίβλομα, προστίμυμαφδζαμοά 
οὗ πιογᾶπι πτι! ϑξα ποπιίης ἀοροπάςθαητ οἱ ὄφλοντες τι δημοσίις 
υχόρήμεροι γγυόυβνοι, ΡυΙ ὉΠ σΔαΐ (ἘΠ Πςοῖ ὃς 411}... 4} αἰτοτο τᾶῆτο 
πα απ τιγοντίτιν μας νοῦς Πεπιοίεισοητγα ΤΊ πηοοτ. γιὰ δ 
1η Προσκαταβολή, 

Τίροσκφιτοι βολὴ ἢ, ", ΡΠ σοτιπι νει ρα πὶ τοάοιηρτοτῖθι}8 [ο- 
Τυτίοπῖβ ἄπο ῥτα τὶ Βεραπειγ τοπιροτα ( νυΐρὸ νοςαιπτι5 
2εγηηες,6 1165 Ογαςὶ φρο ϑέσεις (με τπερϑεσμίας,}) ν ΠῈ}ΠῈ 1 4110 οὖ - 

εἰμ ἔμ ]15 τα φεπιρτιγὶς Ρτγαίοπτοπι με οι πίαπι ὨμΠΊΕγᾶγὸ 
εχ Ράτῖο ὁροτγτεθατ, ἄτήϊις μᾶης ἴπ ἀπτοςο πὶ (οἹπετγοίντ Ιο- 
ααΐταν δοπεφᾶξηος βάγεγ ΑΜΑΜ: ηνάϊηι ἃς δαἰϊϊον αἰ ἀηάπτε) ὃς ἢος 
φροζαταβολὴ ἀϊσοῦατατ. Αἰτογαση (ΟἹ τὶ Ομ ργα Ἰτασιιπη ται - 
Ρ115 » Ἔγαᾶζ οεπὶ ρεπΒοηΐς πιεγορἀύπηαιις το τι ρᾶτς ἴαπι 1 
ἀεδίταπι ρεπάερατιγ,, αο προσκαταξολὴ ποιηΐπαταγ. 1- 
ἀέπισιιε εξ προχαταζλημα 4 οα Ὡροχφι ταζολη » δῖ «γροσκατάζλη- 
μα 4 προσκαταξολε, [ΘρΊτι!Γ οὐΊᾶ πὶ προκαταξόλη μα κὶ Ὡρῳσοί- 
ταξόκημα. 514. “1 τελών ππαρᾳσκομβώων δύο προϑέσεις ἐδί δογτο τοῖς 

ὀνγκωμοις ἐν εἧς ἐχείῶ εἰσενέχθίὗ αἱ τὸ αὐγ ὕρκον. δ΄ πὸϑ οὦ μέρ. χοιμοῖ- 

τῶν πρὲν αὐ ξαῶϑτιι τῶ ἔργου εἰσφέρεσιν εἰς τὸ δ ηνμιόστεν, το προκᾷταᾷο - 
χὴ καλεῖ τατὸ ὃ τῇ δευτέρα προϑεσμίᾳ δεδὸ μᾶρον, «προσ καταζόλυμᾳ,Ἀ- 

(τοπῖτις ἴπ 4.1η Ν ἐγγοσηντγῖα δα ροηΠτατίομμπι ροποία ἔςρᾶς. 
Βἱτ, σα ποποπι; ΟὈ Ατὶοποπη, ὅς ἐπ 41 ξξϊοηςση. 

Προσχφταβολημα.ν Ἰὰς Πρόχφιταζολῃ, 

Τοσλ, ᾿. ΑΔ 



574 τ 
πιροσκαταγλαῖ, οἱ δ τ γεῖΐ Ἰοίαροτ ἱστιάςο, Ατῆεας 
τιροσχαταδέω,νἶττα οτίαπι ποέζο 8ζ νίπο!ο.ΒΑΠ], 

τροσχᾳ τολὰ εἰ ττομα! ΓΟ ΠΟΙΟῚ ΠΟΥ. 
προσχαταλαλᾶμαι 1 οχυλοίτατα οτῖα πὶ ΟΡ ἤτορογ δίας οὗδταπάοτν 

ἴῃ Οοπιαν. ΑὐΠτορ. ὁ 3. γέρων πλυγαὶ χαξῶν βοίμὴ Ἰςησι κὶ προσζφίτα- 
χαλέυβυ Ὁ. ἴων τῷ «δὸς ὅτι δίχαηον ἐὺ πωτέρας ὑπὸ ἦν παίδων αὐτι- 

τυπτεῶτι! »ϑζο.ἐν νὲφ. 
πιροσγαταλέγομα! Δ οΥἸ Ροτ. ΑΙ ροτ. ὃς ΠΙροσχατειλεγ μῆύοι,1,4 1] Ἐν 

προσηρημῆροι, εἰς Ἂ βαλίω δοκιμασίᾳ προκφταλελεγυῆρο ε. 

Ἡροσχατοιλείστω, ᾿ΠΙροΥ γε !π] 80. νας ΡῬΠΙομὶ ἀς ανιηάο 9. τεὶ 
«προσκαταλειῳ ϑέντω τοῖς ὅϑπσρίσευσι δεινοῖς» το 14 1115: τας [εἰιϊεητι- 
διις πια}}ς Πιρογεῖτες ἔπογιητ, 

Πρρσκατανέμω, ἰατροῦ ἀπ ῖθο, 
τιροσκατασκδυάζω, 1 ρΡεΥ ἀχγγιιο,ν εἶ σοπήττιο. 
τροσκατασύρω,αἴπροτ ἀετγαμο ίπ Ἐρρ. 
τι ρρσεατατίϑυμε,Ἰ αὔπιρετ ἀςροπάουίοἑιιο, πιπιογο, Ατιΐε, νεφ, καὶ 

προσκαταϑείνιυ γ ὡς" ὁμόσοι πριώξολον, 
ΤΙροσκατεγίυω, ᾿αίπροτ ἡροπάςο, ἔτότιιπι Ἱτογίιπιαιις ΡΟ ΠΙςοοτϑΒιι- 

ἄςις ἴῃ εριῆ, ᾿ 
Τιροσκατεύ χομα), ᾿Ἰλ!αρΡοΥ πργθοτοῖη Πιροῦ Ἔχ θογδτίοης ὑτου ΟΣ] 

ορροηίτιιγ ἐπτύχομα;. ΤἈΘΟΡὮΓ. 
Προσκατέχωχάτετίιι5 τοτηθο. ΒΔ, αἱ ψυχαὶ, αἱ μὴ σὴ πολυὶ προ σκατέ- 

χόντωὶ τῇ ζωλ ταύτῃ, 
Τεροσκατηγρροῖ ὥτο, Ππγ] ρα! στ» ἀριιᾷ Ατιτ, δὸ 1πἰτῖο 3.{δξεῖο- 

πῖς ἐς επιιποϊατίοι ε,ἀε γεῦθο δι ήζαπεῖιο ἀϊοίτιιγ. 
Προσκατηγορέω ὦ, παραγ ἀσομοφρτοτογεα ἀςέογο. Χοη. ῥα ὃ σο δ 

«προσκατηγρρήσω ὅτι, ὃζς. "ὁ 4 {1 το ἵτοπὶ ἀοσυίαιιεγο 4ιὸά 5 δίς. 
προσκατηγνρὼ ὅδ εἰξίν τινα ὅπ χεήμασι, ρτς Πα Ἰοῖιπὶ δἰ αιιο οοῖ- 
τιρτοῖα ἀρροόπο, Τ μιιογά. : ὡ 

τιροσκατημαι»οπἰςὲ ρτο προ σχοίθημαι ἀςΠ άςο ἀριιά4,αίΠίςο,6εχ Ης 
τοάοτιρτο οὐΠάςο, αιο ἃ ὃς αἰδεχαάθημαι 4 οἴταΓ. 

Προσκατόμνυμι ει! τρὸ σκατόμνυμαι»ἱπ|ΠροΓ ἀεϊ γον ρτῶτζογεα ἀεῖο- 
τοι αι, δι ὃ. αὖ δρες δι ἀϑληταὶ κὶ τοδὲ ἔτι σερο σκα τύμνυτα, 

ΤΙ ρφσρεειμαι γα ἀἸασοοον Ἰοἰ 15 [5 προσεγγίξζω Δ ΠᾶΡτΩΟ 5 πλυσιείσας 
ὄβάκειμα.Ὑ ὨςοΡταίτας δἰ τον. θτο ἘΕΡΕΡΙβοκας 18. δεαχ τὸ μὴ - 
δὲν αὐαὶ μέσον «πρρσικεἴδϑαι!., 4αϊα αἰ Β1] ἦπ πιράτο νἵτγα δάϊαςεῖ : ἢς 
επῖπὶ Ιερεπάβηι. ΑΥἸΠορ Δ η.1π ΝΕεδιι]. κοῖλον πρὸς ς ενώ πιρφσηιεἰ - 
μῆμον ἃ Φρωκτον ἐχεῖν,αηριήζο δἀϊασοητεπι ροάίσοπι. Ὠϊοίςοιϊ- 
465 ἰδτο αιαττο; στρφσκεί μῆνα ϑιμίλοις φρολλα., ἔο [14 ἱπυιίσοιη δά - 
Ἰαςσοητία ἀταις σο αγθησία. Πρόσκειμαι)» ἀρροποτ,άείοτ, 
περρείϑεμαι.. Ῥίατο ἴῃ Αροϊορία, ορόσιοειμαι τῇ πόλει τὺ τῷ θεοῦ, 
ζαπι οἰαἰτατὶ ἃ Πεο ἀμ ἰτιι5:14 εἰ ρτς δέξαι, ἀρροίτιιβ 9 »ὁ 
παρφϑϑορίς, ῬΟΪγ Οἷτι [το τογτῖο 9 εἰ γὸ ασρρσέκειτο 9, ϑεοῤτῦρ ὅ)η πεῖς 
Λοκτατία,κυρίας Ἐ) ταύτας ταὶ σιωϑἥκας ἐ αὐ κὶ τῷ δύμῳ δόξῃ ῥωμαί-- 

ὧν, ποη ἀϑάϊειιπι ογαῖ, Ης γ εἶν, Ὡρόσκειται, Ἰὰ εἰδ» ἐκ πορριϑυήχης 
κεῖται). Πρόσκειμω; ἰπσι πα θουϊ πίον ᾿ηο 5 δ ἀτέλιις. Πιηὶ 
ἃς ἀοάϊτιιδον τ ὠρόσκειταί μοι, ταὶ πὶ ομτ5 ἱποιι πη ἷτν τα] ποσῸ 
εἰαπὶ σοι Π Πιιπὶ ἀτηιις ἀοί εράτιπι. Οτερογίλι55 Εἰ γὼ ὃ εἰ υδὲ 
ἑώρων αὖρα τὰ μετρία σπῶτο πποιουωῦ ται; καὶ πλεογεκτικώς τῇ φιλοπονία πορφ-- 

σιείωβμον, κεν ἐμεμιψάμίω, Πιργὰ πχοάιτπι ἰαοτὶ δά ἀϊ ἕξιηι. Ης- 
το πες ἴδτο εοιιπάο . παρφσέκειντο, ελιποι φεῦ τες κ᾿ αὐτοὶ ἐμ τι- 
χαμβαὐφόνωι “Ἶδ᾽ ὠρᾳγμοίτων, ἰᾷ εἴτ, πταθαητ οδίςογαπτεβ ἃς ἱρῇ 
ντ τογατη δά πηϊηπγατίοποιη Πιςί ρεγετ. Ογοσοτῖμ5, Κλαυϑιμῷ 

κα δεήσει προσέκειντο νυκτὸς κα ἡ μέρας 7 10 ΠΠ πε Δητ ταις ογᾶπτ [5 
ἄτι: τα Ρτεσατιοηῖθι5 αἴας οδίςογατί ομΊθις πο ξζι! δέ ἰητοτ- 
ἄϊα. ΡΙπτατοθιιβ πη ϑοίοης, τῷ Σόλωνι προσέκειντο τίωΣ τυραννίδα 
πορξενοιῶτες , ϑοϊοηὶ ἱπταθαης τγγαπηϊάθπι υἱτγὸ οβεγοητοβ, 
ὙΤΒιιογ “14. προσέκειτο πειῖς νσωσὶ 7 ἴῃ ΓΕ ΠῚ ὩΔΙτΙσα πὶ ἱποιπηθε- 
θατ. ΡΙ]ατάγοις πὶ Ρογῖο] ς. φρόσκειται δεόυῆν-. ῥτοοῖθιις. ἴῃ 
ἴζατ. ϑορθμοοί. τρήσκειμαι κοικαῖ, δ ἀἸ ξξι5 ἔμπα πιαίο  ἱά οἰ τη Δ- 
Τὶς ἐπρ! σοῦ ἄτας ἀοτίηςφοτ. αι ρρσκ εΐ]α 15 ἀὐαγνώσ 4,16 ξεϊοὨ] ἀς- 
ἄϊτιις οἵα ἄταιῖς αὐὔπάμιιο.14 εἴ, ὀῤαποασάςως δεώκειται κ᾽ διεείκει- 
Το κἡ διαυῆσει σιυεχωῖς ττῶτο δεἰιωεκως ἐνεργεῖ, ΤΙρόσκειμαι εἰ Πὰ 

εἷς αἰϊοπτιον,αἀ πιρι]οτν ἔδιιθο 5 τγαηίοο ἔῃ ρᾶττοϑ [ςητοητίᾶ- 
τις αἰ Ἰου 59] ἀέπηπιις αιιο ἃ προς ἰϑεμα, (ες 4ιιο ἐπίγὰ. Αριιά 
δι 4.Ο᾽ 3. ἐντυχὼν ασρφσκειυῆν αἷς ταῖς ϑ'ϑρα!ςγἱά εἰζ, 1 πάτιῖτν κεκλεισ- 
υὔδως. ϑεὰ ἐρο πρρκειμῆψαις Ιεραπάτιηι μιιτο,] 4 εἰς 5 Ορροίτί8. δῖ 
οἰδυῇς. 
ΤΤρφσκειυῆνω οἷ πδητογοα ἀξ ὰ, Βιιά.1π ἜΡΗΟρτίοτ. 
ΠρρσκέαστομασΟητοτπΊρ!Ιοτ, σοηΠ ἀογο αϑδκεργαξομαι κὶ κοι τανοώ, τ ρρ-- 

σκέττομαι πα ταγοπηηϊα τἰπηοτφοοηΠπήοτγο, ἔς ἴον. προσκεψαί- 
εᾶν- δὴὶ σεκυτώ, τε δριιά τοῖρίιπι ςοπἀογατα. 

Τί ρρσκεφαλκιον,εγτὸ,) 41 οἱ Ὑ ΠΟΟΟΓ τιι5 ποτίκρανον » Ρ.] αἱ πατοσογι- 
ταἱ ρου ]υΐηιι9. Ρίατο ἴθ το ρτῖπιο ἐς Κορ ς χαϑῆςο 55 πι- 
γΦ- «:ροσκεφαλαίν κ; δίφρε » ἰξάςἷσατ ἔρεγ Ραϊαπιιπι ὃς {6}14π|. 
αὐτὶ 3 «πορισκεφαλαίκ λίϑον ζυμεγέϑη πρὸς τῇ κεφαλᾶ, ΑὙἸ ΟΡ ἢ ἀπ. 
ΡΙμτο. ; ᾿ 

ΠΙροσκηδ'κὶς, ἐ Ὁ: συγατιτη ΡΊ παι 59 [Ὁ 1 οἴ τις ΡΓΟσιγαηβ. ὡς κε σσρο- 
σκυσδεθ. δ τιαίσεις ἈΡΟΙΠ]ΟΙ.3.1. ὀνυβοειΘ. γε ἐχροη τς ΒΟ ἰαϊ, ὃς 
πιρρσκη δεῖς, ρτο χἱ 11) ἐΠηε5.ὁ κατ᾽ ὄδηγα μίδυ ὀικεῖοι, Η οἰγ οἢ. ατρο- 
σκυκδέες ἐυτιῇ ἔσαν, ἵπι εἴιπὶ Ργορθηῇ ογαητ, Ἠογοάοσ. 

Ἰροσκ μενον; «5 τὸν ῬΓΟ σε τ. 5 ν εἰπε] πη [ςοῃ δ)! απ ἴσεης: 
Ὁ ρὸ ὃς σχίμοή, 5011 4. τὸ Ὡρὴ ὃ σκίινῆς αἰδρπέτασμα, 44π|,} 3. τύχρ ὡχζ 

ΠΡ 
σαρελκομῆθη τίω) φεόφασιν κα ϑείαἷ τὸ στρρσκίώιον, ποιρεγύμνωσε π΄ 
ἀλιϑεῖς δηηνοίας. ΡΊ ατάτοθιι5 ἴῃ ΤΥ οτιγρο ατροσκίωλα ϑεαίηραν, Ῥτος 
[οεαῖα ταςατγογισι. Ἐπὶ ὃς ἀρποιηθη ΝΝΔηὶ) {ζοττὶ ἰηῆρι 
ιὸὰ οχτοτνίοτς οα]ειι βουπηα νἱτίτιπι τερεγεῖ, τ 

Προσκήπῆω, ρτς ἀἸσονΡτς Πρ μΙῆςο, τ ρφ σημαίνω, κα ρϑλείγω, προ 
Ηεγολ. : ἴω 

Προσκηρυκεύομαι, παῖττο ρα πςΕΑτογοπΊ, ΡοΥ Ια σάτιιπὶ Ρεῖο 
Τρ σκερ τεΐω, μα. σ,Ρτς Π]1ο. προσ κι τῶν, Πογοᾶ5 ἀπιςαγονΡ 

αροεκερ ἥτι τὰ λόγυ, γογθ0 ργα Πιἰτδητὶ, ΝΖιῖα Οὔαῖ,ος 
Πρ» σκλαδονίζομον» Ἰη[ἀρετ ομπΐ ποτ ἔδιι Διριιγοῦ ΤΟ ΈΡΗ. ἂρ 

ἀαπὶ ταῦτά τε δὴ τσ ρΆ σκλησὸν ζο᾿ μβυ Ὁ- νὰ ςαϑεραὺ μετ᾽ ἐμσειρί, 

ἡλικίαν ἑρών:1ἃ δι. 1 4. ΟΧΡΟΩ. εἰσ᾿ ἀγαϑᾧ ὀϑυόυδυ Ὁ. Ξι]4. 
Προσκλήμι,οχατοίοο ει ἐχταθεῖςο {ππιάϊο ηιο αἰ οὶ τοὶ 

πη. ᾿ 
Πρρσκλυηςθωγμ. σώ, ασ. κοι οἴοττς ἀπ ΠΠ90. ΔΠΠςρο 9 ἱτο ΠῚ ἃ 

φιλπάιις [οττῖτο ἁβῆσο ὃς οἰτοιηίοτίθο. [Γμιςΐαηιι5, ἴθι 
σὲ τούτῳ τῷ βίῳ ἡ τύχη παρρσεκλέρωσε,!, ὅτι ταύτίω) σοι ἐπέκλι 
μαρμῆριω, αιιὸά τε ἔοττιιπα μεῖς (οττὶ νἱταάιϊις σοπάϊτίοπι 
{Πιπαιῖς ὃς Δἀ ἀϊχιτιῖμς, ̓π Α ἔξ, αρρσικληρώθησ δρ τῷ παύλῳ, 
Πρόσκλησες γεως» ἡ) ΕΧογγατίονν οσάτίο ἴῃ ἐππάϊοίιτα.ΡΙΑς. ἢ 

Γερὶδ. Ληξεων 3. δικών κα πιρρσκλύσεων κὶ κλητόρων,ἀς [οντὶ 
οαμπίατιμσι, ἄς τ 5 νοσλτί ΟΠ θι15.» ἃς ἀς 1ἰς 4105 ἅττ ἢ 
Ῥοττοῖ, Η(δγ οι, ροτροαη), ἢ πρόσρεψις ὅηπ' δίκης, 

Πρήσκλιντρον, 4. Πι δ Ἐςπτασι!τιπὶ οἰ Ἰπηἰτί πλατ, ἘτΥ ΠῚ. αν 
δριυμ δι} 4. (οτίρτυτι πρρσκλιτῦν. 

Τίροσκλίνω, ρτορεπάςο πο ἐπογϑιι 4. λη νοῦθῸ ὠρόϑδεκος, 
Πρόσκλισις, Ῥγορπῇο πο πατῖο. Ῥδυ]ι5 ργῖπια δά ΤΊπι, 

4ιπτο; ἵνα ταύτο φυλάξης χωρὶς στροκρίμοιτος γ μηδὲν ποιων χὖ 
σκλισιν,. Τα ΐθι5 γεῖας ρεγίοπαγαιη μαδογὶ ἀεἰ ς ἔξει, 
εἰϊπατίοης Δηΐπιὶ ( νὰ ἔοϊες ἱπίσιιιβ ᾿νε χ) πη Αἰ τεγατη ρά 
ΡῬιορεπάετγο. δῖς επιπὶ ἰοααίτιγ Οἴσογο. Ἀ ς ἱρίταγον 
ἴεταος πες ρεγίοπαγιιπι ἀς! εὔζα 5. Ὡ181} ργορεπήοπα ἔἰς 
π᾿ Ἀ1} ρσορεπίιμ5 ἔαοϊθηϑ ἴῃ δἰτογαῖη ραττεπὶ δηϊπηὶ ἱηο αι 
πε, ἱπτογρτες ἴς ἐχροίμητνε μας [οτιιθ5.) ἄραμς εὸ γῇ ψῇ 
αἰτεγὶ ργαξεγας, 181] ἔλςῖεπϑ ἴῃ αἰτοταπι ράττοπὶ ἀ 6! ἐΠάΠι 
δι14, μη διαωρο ᾿ἀὔϑοι! τ κατ᾽ ἔχτραν καὶ κ᾽ αϑ᾽σ κλίσιν 7 14 εἴτ» 
μέρειαν. 

Πρησκλύξω, μιύσωγα υκα, Πχο,ἱη ον το 2 Ο ΟΠ Πο»ἔοιιεο 
Ατειίατ. 

Τρόσκλυσις, εως ἡ Πτἰο 8ζ ΔΙ Πππ16 5 11. 
Πεήσκλυσμα,, ῬτοἰΪυαῖτ πὶ ΤΈγοηζ, ρτοξαπο 5 1λξιπο 9 15] 

εἰς ασροσκλύσματα καρ βόϑοται, αὰ ἔοτιις ἰΠαν τατ, ΒΟ} }.}} 
Ὁιοίς. ᾿ 

Προσκγάωγαττογο: τις, Χ εη. ὄθωθυμδμ ἄυϑυδηήμω παρρσκνά, 
ταγάεπηο δἰ σατὶ οί ςη5. Οταρ Ν ΑΖ. εἰκοίω) συροσκνώμδοι 
Βιῖ5 ἀιιτο5 ργατίμη ὃς τ Πάπτιῖγ. , 

Προσκνή ϑω,ἴ4ςπηῬτο Ππηρ οἱ κνηϑια ἴῃ νογίι ἀριιά Ρ] μα 
εἰοργησίας, ΤΙῶς δ᾽ αὐ γεογνὸς χέρὶ ατροσκγήϑων νέα, ἢ 

Προ σκνύζο μαι σαπηΐτι ἀρ ΡΟ Ϊο ἔδει ἐποίδπιο, Προσκνύξο μα! σοι; 
δάραππίο 9 ΡμΙ οἱζ, ἴῃ Ἡετοῖςοῖ5. ὩΣ 

Προ σκολλοίω μι ύσω, τ ηκαν Δα Θ᾽ τ πος Οπρἑ ατῖπο. Α ςομίατ, δ Ὁ 
τίθν ς κρρὴ σκολλώμαι Δα Πδεγεουᾶρ ΡΠ Ποτυ ΟΏ σ᾿ τῖπο 
σφύομαι, ἀϊαῃ σοτγοσοηἑ προσ, ΘΠ ΡΟ Πεης: Ὀατῖϊ, προσ. 

τῷ σώματι . σοτροτί σοπρ τ πατὶ»ΑἸεχαυάςγ Αραγ 0.2. 
« δίοπι, ἐφαβυτᾷ αν ρφσκολλ ἃ ἅν τῷ τρεφομῆψῳ μορέω , ἀρ 

ῬΕΓ [δ ραττὶ χιια αἰίτιιγ. δι ι5 δά Ερῃο, ςαρίτς 5.ὺ σα 
Ἀκϑιίσεται τορὸ ς τίμυ γιωυὦ κα ἀστῷ, Ἰὰ εἰς, 4ἀ νχοτοῖη [παῖτι. 
τἰπαδίτατι(δὶς φηῖπὶ ἃς ςοπήϊγιχίς ΡΑι]π5 'π Αἰἰα]. [τὰ 
δὰ πιά! πὶ πλα]α: τος Ρ᾿ ατάπιας ἔς ἀρ τί πα ητ)} ἃ εἴς, πιάτα 
1} [οοἴετατο σοπρἑυτίπατιις ὙΧΟΤΙ {1255 14 υϊάιιι5 σοπηςϑ 
Βατοθῖς ουηηΐπιπὶ ράτοπτιπὶ ροίτροἤτα ποςοῇητιιάϊηθ.ς 

Πρρσικομιδιὴ,αἀτιε ξεῖο,ν δέξιιτα αὐαφοροὶ, Η εἰγςοὶ.. 
Προσκομέζομαι, Γοςἰρίο ὃς ἀιισοτισροσαπομίξεσαι φόρείῳ ὡρὸς τὰ δ! 

ΟΡογα ἔοστιγ ᾿ς δ σα, ΡΓατ ἀπ Ρεγῖοϊς. ' 
Προσκομέζωα βογογοοπηροττο,ἀιςουα ἀπιοιςο αἰ ροσφέρω, ὦ 
ΤΙρϑσκόμηυν «υρῤάϑνετον, , 14 εἴτ » ρ4! ΘΕ οι μππ » φενακη, ποϊωκηγαῖς 

τὸς κόμη, ; 

Πρύσκομμα.ατος τὸ, οβεηπο, οεπάϊςυ τι 3 οὐρα πτῶμα αν α 

«ρσκοση, βλάζω, ζυμία., ἀατηπιπι. ἐγγοτίςαη δἰ πὶ. 1 
τςητιπη, οδεχ. ἘΠῚ Διτοπι φεόσομμα ἴῃ Ρεά 1 θι55 4ιοά 
εἷς ὑπώπιον 5 τείξε Εἰτάτηϊον να]ρὸ ὑηγεννῖας ὡαώπτον, 
προσκόμματος, ἰαρὺς ἴῃ ει ἐπτρι σα τα τΉ Ροστιι5 Ἀροίξ. (σᾶ 
2. ἘρΠῈΙρτίπηας ΡΑι]τς Δα Β οπιδην σα ρῖτα 15. ἀεὴ τι ϑέναι περ 
μα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκαΐδαλον, 1. ΟΠ οπά:οα]μπι Ρ᾿η, γεὶ οδέϊασαμ ἢ 

ῬΙδατιν τε Προσκοςσή, ᾿ ἢ 
Πρρσκοπέομαι, μκ. Ξ μα! ὃς - 5 ἣϑ 
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Πρρσκοπέω,ώ, ρτοι! τος ργοίρι οἷο. τ ρόσκόπέω τοὶ κοινάγίῃ, ΘΟ ΠῚΠῚ 
πε ργοίριςϊο, ΤΒυον (. πιροσκοπούμαι τὸ σὸνγςουίαϊο τοῖο σδπιο 
ἀο δὲ ρτοίρίοϊο, ΕἰιΓΙ Ρ.περφσκοπουμῆνη ρτο [ρ οἴ οηϑ. 

ΤΙρρσκοσν ἥ «ον 5 Ἰάοιτ Ζαρα πρόσκομμα, ατρόσχρουσις σι]. οβοπῆς 
ῬοΙν}.Πρρσκοπίω διδόναι, ηιιοά νοσδητ [ςαπάα!ἐζατο, ἰά εἴτ» 
σκόμφαλον τιϑέναι, Οἱςετ. οΗδαἤοπὶ εἴτε. οἤδηποηςπι αῇοι 
γε] σδοίτατς, Ῥαιΐις ἰρομη 4 δὰ Φογίητμ ςαρῖτο ὠὰω ὶ βίησυν 

ἱ 
ΠΣ 

᾿ 
] 



Ἢ Ῥ 
᾿μυϑενὴ διοδετες σροσκεπίω, 14 ον, πι}Π1πὶ Ρ[σῃὸ οὔ: πῇοηοτη ας 

᾿ ξαγξητοσ: ΠΠσογ Ἰέογρτος τα σΟιΠοττατν ΝΠ] 14 πὶ ν Π]α ἰὴ Γὸ Ρτα- 
5 Οἵ ἀἤοηεῖα,  Πρησκοπὴὴ, ΟὈΠασμ τη ΕΙαυτ,οβδη- 

κα πὶ ΡΠ, δι ροά πηοπτιιπ). Τ υον εἰ ἐς πρρσκοτιἰω νεῶν» 
Ἰ ᾿ ρος πάᾶ5 Παιιοβον ο] δὰ ἐρεςιυ!απάιιι, 

σης ΠΟ ΠτοΙ ΠΡ ατίΘ ἃς η.ργοίρςξξιο. 
σε» ρεοιατοτ, εχ ρ  ογάτογ, 

ἤ ων μια κατ. ὁφα» Οἤοπ ὁ, ἐπτηρίπρο ἴῃ, ΓΟ] ον, σατίρῖτο, 
νδαλί ζὸ μαι. αν ογασ τω, ατροσχρέω. Ν τι ἐο, Ν]αττ. 7. αἴεμμον σπρο 

ἢ ὸν τῇ θείᾳ, Ἰὰ οἰτγν σητὶ πο δι στ ας ἴῃ ἀοισιιπη, γ6] ἐπι- 
ἢ ητισροσκόπω χόγω, ἴῃ [ὈΥυ ΠΟΠῚ Ἰπηρίυρο 5 ζαρῖτς 2. 

το]... Ῥοτγί» προ σκοπἼω τ ὀφϑαλυ ὥς ὁσσυτγοης οςίο οὗ 
το ΝΑ ΖαηΖοηις τη Οτατι ἐς πατιῖταῖο ΠΠοηλ πὶ. τρὸ σχό- 

'ς τῇ σαρκὶ, τς φάτο οβο μετ. προσνόππουβν τῷ ἀέρι προχάζωντες, 
ὁπάο αὔγοην ἵπυροτι ποὐτγο ντο  πιις. Αὐ τ. ἴῃ ΡτΟΘ]. 
-προσέκοψε τι σκότῳ ἃ ῥὰετυλον, ΟΗοηα τ ἴπ τοης δὶς ἀἰρὶ- 

Ατ τόρ αη.. προσ κοαν τόμ, α τὸ πέτρα νήπιαςς ᾿ληγος Ππ 
ΔΙ᾿ Ιἀτιητιτ, ΝΑ ζαπΖοηι5.προσκόπΊω τιῤλίϑῳ, τηρίησο ΠῚ 

1» γα τ. ἀριιε] Ῥαιιίειπὶ ς. 9... Β οτ, Ετ ς.1.4. μηδὲν ἐνῷ 
ἱφός σου προσκόα 4.» σκανδειλίζεϊα:Ἰ Ὀτογρ τ ο5,ἰπιρ] Ὡρὶτ ταις 

παἴτατ. ποροσκόσέης αὐ ρὸς λίϑον πόάει σαν ρίηρας ἴῃ ἰαρί ἄς πὶ 
ἢ ΤΠ. σαρίτο 4.4 πο. ΝἼλτι νι. Ὀὶοῖτ ετῖππι Οἴσοτ οΕ. 

το 44 ξογηΐσομι. Οοἰμπιθ} } 4. σοτπιι δὰ {πἸρίτοπι οβοπάς- 
τὶ ρτορεὶ Ἰο,δοιυτῖο 9 ἵγγι!ο πὶ Αὐσιιτηθητο βατρώχαν α- 

ἈΠ Τορ ἢ χιιο ςαγπιίης [οτίρτιπι οἴ, ΑτἹ ἢν Ασοι ἀμ αχὶτ 
0]. (εῶ.7. 

ρέω, το, (ἃ ταάϊηπι. 
οἰ ΠΙάτιπι αἴζοτοης. τὸ προσκορὲς, στοά αβοττ (τί οτάτε πὶ 

Ῥω απ ὃ, οΥπιοσ.Ρυῖτο προσκορώς ἀϊςεθάμι:η. 
να τὸς ΡΪΒΪ Πα τυ σροσκαφαλωον, ποτίκράνον ΤΏΘΟς, ᾿ 
νἀάἀάισοτο. ὶ Ὁ 

" ἀσοτο ζετο, ασρ τ] παᾶτὶ, σοασπτοπτατὶ, πὶ Ἰάεπι σοτ- 
ορὶ ὃς ςοαριυϊατὶ,ντ οἰδεισπ Αἢ πηοητιιπι σοηςοέλις. Τῆς 
ἢ 2.46 Απὶπια. Α᾽ υὐχανον 3 προσκριϑἰωϊαι μηδὲν ποιϑοεῖσαν τί) 
Τά οιτι. ΤΙροσκρίνεϊα γδ. ὁ τὸ ἐρθυ πίε τῷ ἐναντίω, διαὶ τὸ ὁριοιον ὃ- 

τοὶ ἐχυρίζεταρ τῆ προσχείσει, ᾿ 
γισις. ἡ. ΤΗδπνίς, ἰά εἰς 7 ἀσογοτῖο ΟἿσουῦ. Δσογοπιςῃ τι "ΠῚ 

νἱάς ΤΤροχρίνεὗϑτι. 
μα τος. τὴ, Ο ΓΘ 10. ορύσκομεία, Οὗ οηἀΙςαἾ τ πι|. ον ας ἱ 
.λὶς. ἀρυ ῬΓ τ. αἶοὶ αὐργησίας. ὀκ προσκρασμάτων πελλων,οχ 

εἰ τὶς σους ΠΠοπίθιις Εταί, 
νιον. ΑἢΠ1Π|, ον εχ, ρόσφραγμα, ον (ἢ. 

Ἴ 'σιερεως "ὶ, ἀρρυἤις ΟΙς. προσβολὴ πιραξεῖο δεποςς,οθη 
. προσ κοπσή, 
χρίω, ΡΠ πάο αἴῇσο ον οἰ ἴτεσι πτρίπρ ο.4111409[τξ α»- 
ὁπῆω, π ροτπ]α᾽ω, οἴει ἀο,ο ἤθη (ο ἰποιιγγονγε το, γο ἔς 110. το- 
Ἵπ1ο. δ πεγίου , ἐν τντιῦ μια!» ἤππ οἴοπ ἤι55 ἔπτη 10 ἔς τπ|5. ἐπο- 
ἐζω, Ἰηξοίτιις τεςΐα πο 5 πτὸ ἐπξοίπι!ηι ρταοο. αροσκεκρεκοὶς, 
Ἰηϊπΐςι!ς οἰξ ἔλέξιις. άεῖνιν τ πσροσχρέειν ϑεαῖ, [λει οἴοη- 

το, ΟἿ γν (οἰ τοσηιις. πϑρὲ τῆς ἱερωσευύης, αὶ αν ροσκρεέσως ϑεφῖ, ᾿6 ΠῚ 
᾿οἔποῖο Ερ᾿Γςορογιιπιοϊνς ἴῃ Το οβεηποηςτη ἱποϊάας. τρο- 
ἤρέσε τοῖς λακεδαιμουίοις, Γιαςεδεπιοπίος οἵοηάϊε, ΡΙ τατος 

π Τ ἐπ] ΠΟ οΪ , προσκρεω τοῖς πολίταν:. ἵπ Οἔοη Ποη θαι οἰ 1111 
140 ὃς ἱπιιϊάϊαπι » οἴἴοπήο οἶμε5 5 14επὶ τὰ Ὑ Βείδο. πτροσέ- 
τ τοῖς ποκιοῖς πὶ οἴ ΠΟ λοιπι τλ τιτι {ταῖς ᾿πσπ γγὶ τ Ρ Πιτατ- 

5 1π ΕΔ ΊΟ. ἤχϑοντο τῷ ξαλεράῳ κ προσέχρεον,ἱά οἴ, ΝΑ] οτῖο ςὅ- 
εἰ ἰηπ 4.1 ἐς πὶ ἐπ ῬαδΠ οἰ. πτροσχρέω τοῖς πολεικοποιοῖς» 

5611] ρτεέπηοῦ δατῃοτίθιι5 9 ᾿άοπι ᾿θ᾽άςηι. ἧς ἢ ταῦτα σι ἐζη, 
τείπτεσυ προσχρέσας εἰφῆκε τίω) ἀῤχίι ἐκπὸν, ν Οἱ ἢωος ἱποϊἀοτιιητο 

Ἰπηϊδιι5 οπιπῖσο ἔτ οὐϊο 9 δί ἔξ στιὰ ἔγατη νἱτγὸ ἀράϊςα 
ἴτ 7 ΡΙπτατοίιις ἴα ΡυΙ ] ἰσοἷα, «οροσέκρεσε χτ' τούτωνγ΄. Π)επΊοίς. 
Ἰ οἵδ: πῆοποπη {τοτιῖῖα ἰποιιγγῖτ » οἰξεπάϊε τος. Προσχρι, 

Ιν πιῇ πόνῳ, οἱ οτὶ δἀπιετγίατι. ίχεγας ἘΡΊοιιγιις, τῷ τοὶ ζεῖα αἶα πω 
ὑγηϑεαι., ποὺ υἱὲ ἡ, δον ἰωὺ ἄυαρεστεῖδννει. τῷ 3. πένω προσπρέειν φυ- 

χαῖς κὶ χωρὶς λόγου, Οἴςοτο ἢς νεγτῖς ρεῖπιο ᾿ς θα10. Οπλης α- 
ΠΊΑ], Ππη 11] ἀταιις πατιιαὶ τ, ν οἱ ρτάτοτι ἀρρεῖογς.. οἄσις 
ἀν ίογα ντ ἤμηπηο μοηο : ἀοίοτγεπι αἴρογπατὶ γε ΠΙΠΊΠλιΠῚ 
Δ]πππὶ 9 ἃς φιαατιην ροίίτι ἃ [ας γερο ῖ]οτα 5 ὅς, Αριά 504. 
ἐσχεχρεκοὺς, 1 εἴπ, ἐχϑρὺς γεγονώς, ΠοΙῖ5 ἔλέξιι5. προσκρέειν ΡτῸ 
ἄοτε 8. ἰδηρίηρσοις Ποιηο οἴ πεηςργο σογοῃᾶ, τὸ ὃ πρίσκρξ 
αὶ πα θ᾽ ὡς ἡ βελομεϑει αν συμέίώαι. [᾿ξ Τλειπιεῖτγ. ἀς Τμιι- 

. καὶ ἀεὶ μᾶλλόν τι προσκχριίοντι ἐοικεν,, ἐἷστὸρ οἱ ταὶ τραχείας ὁ δδιὲ 
Ὀρόυο ἶνοι, Ττεπι ρα πὲ οἰξεπάοτ, ἰγαίςογ 9 Ποπιάσθις ταὶ 
οὐδτας, Αὐτὴ: ΡοΪτεῖς.2. ἣν 9. εοκ πόνπων τούτοις μάλιστα σ’ρο- 
ἐουζυ οἷς πλεῖστα προχρώμεῦτε τυρὸς ταὶ διακονίας τας ἐγρυκλίας, 

σκτοῖ μα). μι. ἡσομκαι κα ἡμια! ) ἀσα το ( Γρεν ἀσαιῖτο ἔειι ράγο, 
ΠΕΡ οΥ σΟΠΊρΡάγο ΠΟ ΟΠ 5 ἐπ Ροτοίζατεπι γερο 5 ᾿ππρεγῖο 

ογαίοϊ το. πάΦπςο.ΑΠππιο, σροσλαμβαίω. Α ἔξτιι. Ασοιεείπ. 
τούοικαι διεωΐαιιν, Ροτεητίαπι ργοίατοι χύραν πολλίω προστκτή - 

οἰ πῃροτι] ἤπες ργοτα τ, "ος. ἢ Επιαρ. 
υδὴς. ΘΟ. ὁ κὶ ἦγν ἐπετγαπάτι5. δ ογιο:5. 
κυλίω μι, ἔσω, απ χαρα άπ το. Αξετα. τιροσκυλήσας λίϑον τῇ ϑύυρα» 
ἀριάςτη αὐ οἴξδιμπα φάτ οἹ αἷς, σαρῖτο 27.Εμαπροὶ, Μάτε", 

" 

ΜΠ Ὁ 
ΡΙαε.}. το ἀς ἔεριπεροσκυλίσοις μα Κὶ πορεσκιω σεις, 

Προσκυμσίνω, τ! δια ο ΑἸ. Γλατίι, Ρ 1]. Η τ. 
Προσκίιωυ φῶ, μα. ἶσω, κατ, κα ςροηι]ο Νοηΐο, πος οἴθρεησα Ηςέϊο, 

Βιρρὶ σορἔϊιπι [ἀρ Ρ]εχονοπεγοτ, σον αφοτο, Πεγοδοτΐη Ρὸ Ὁ 
Ἰνιπγηΐα 5 «ναγκίω σφὶ αρυσφοερέντων προσκιωΐειν βασιλῆα περοσπί - 
«στοντας να ἀροϊάςητος ἀἀοταγεηζ ἃς νΟΠΟΥΔΥΘΏΓΕΓ Κορξ, το ὶ- 
ἄἀεπι πορδηζ 1}: ϑραγτγίατας 7) σφὶ ἐν νόμῳ ἐ ὀὔϑρωον «τροσκυρέειν, 

Οεπεσαρίτς 37. προσκίκυή σαὶ σοι, ΕτίΑΣ πος νοΥΡΠΠΠῚ σαρίτς 4, 
Ευδληρο! οαη. πσῖταΣ Τλατῖιι. προσ χιμνῶσν τεῦ πτεπρὶ, ἃζς, 10 - 
πὶ ταπιθὴ Ἰμηβίτα  Α σοι ἀτῆιι, εὔὺ προσκιωοιωῦπας αὐτὸν, Δ ο- 
τΑπτος οι) ὃς ἴῃ ΑροσαΐγΡ.Ισαπη,πιης Τλατῖτι, ππιας Αςοιίᾳ- 
τῆτην ἔπ ἴσαν. αρεσ κμοεῖν παγέρα 7 ἀἰογᾶγα ρᾶτγο πη, τίμὶ φατηίω 
προσκευΐησον, ρτςίςρς ἀάοτὰ 2 ἸΝΑΖ ΔΗ ΖΘΠΙΙς ἢ) Οτγαςι Ομ γνίοεϊο- 
πυδλγπρυσκεωήσας Ἔ τοσούτων εἰγαθιῖν ον τῆρα αὶ χρρνγόν. ΑΤΠΈορ ἂν 
ῬΙατο, αὶ προσκευνὖ γε πρῶτα μϑὸ ἃ ἥλιον, ϑις. 

ΤΙροσχεινη μας ν ἜΠοτὶ ον ἀογατίο, Ατἰοηαν τη Αροϊορα, 
Προσκευησες ἐως γἱ ἱἀ6 ΠῚ. 
Προσκευυητῆς κγ δ,δἀοΥΔτοτ]ΟΔη.ς.4. 

Προσκιμν τὸς ,υγ δ ΔαΟΓΔΠά τς, Ν 4.1 Οτατ. 
Τροσκυ πῆω, μα, ὕψω, τσ, υφα ἱποίτηο τὶς δἀπιοιιςηάο Α[1], ἔειι ἴης πὸ 

ΠῚ ἴαχτα αἰ Ἰ]ποΠΊ,συγκυύπ]ω. 0] Δτ. 0. ς, 46 Κοεριῦ]ς. ὀκεῖνον 
ἢ προσηγάγετο κὶ προττίνας ἐσω νῦν, ἔλεγγω ἄττα πρ;σχκεκυφὼς. ἃς 
{εἰρθυνι ργοτοηάςης, δά Δυτέπιηις οἴτ15 ὐἀπλοιιςῃϑ » 4 ἀλπι 
οἱ ἀϊχῖτ. πς ποίαν. ἐρέμα ἀτροσκύψας κορὸς τὸ ἧς, 

Προσκύρησις, εὦ «7520 ΠΠΟτ τα 5. ΕἸ Ρροσγατςϑ ἐν ἐποιγγίλ, φϑυκτέη 31 τὴ 
πρέψις ὄηικρατίδιων δια πτροσκυΐρησιν εἰ κέσι(-  Ῥγορτογ δυτῃογίτα- 
τοηγ ἀττὶ5 ΠΊ Θά Ἰς:Ε, Τάτ πὶ κῆρὲ ὄυχνικοσευης νοσδῖ αἰακυράωσιν, οἵ 
Αἴτνῃ ΘἸ ιν πὶ Δ᾽ σ ΛΌΓΟ 5 1Π}}} [ςητο ΠῚ μεμνκ ὅτε δεῖν αἰακυριώσείθ., 
14 εἴτ, σταυ τατὶς ἀτήϊι δατμβουίταγιβ,ας ν ουθιτα πρρσκυρῆσωι ς 
(γε ἢ.οΠῈ πρασεγίσαι ῬΡτορίπαμπατγεγαςςεάρτς, 

Τρ’ σκυρον, Γα τα πὴ ἕαοϊο, σοπῆγπιο. 
Προσκύρωσις, ως ἡ ΟΠ Πγπιατι ουαἀάϊέϊιο. 

Ποέσ κυσον,ἀογατο:ρτο προσκιμίησον, ὰ 

Πρόσκωπϑο,κνδ, ΓΕ ΠΊ εν τη Π|] τγαέξδης. πρόσκωποι, τοηιΐσες 9], οὗ 
πρὸς ταῖς κιότσαις ναῦται, ἷ. κωπηλείται, [αι οΐδη, ἴῃ ΟΠάτοητςο, σε 
μυδὲ «τὠποτέ σε καὶ αἰτλεῖν ἐκέλδυσοι , κὶ πρόσκωπον ἔξ, 5) σῃ! οδητητ 
δῦτοπι ᾿ς ΠΟΗΊΪΠΟ Γαι ψ65 4ι1φατη. 40] τα ΠΊ ἢ ΘΕΠΙ ΠῚ ΟΡ 5 
οἴει. ἀεσεγγάγειν ογίαην ὃς ργοριιρηπαάγειτ, ΕΟ 8 γοσαιτΊιι- 
ογ ἃ. ὀμτερέτας, ὃς μαχίμοις, Βαγ Ε, 

Πρύσλαζομα. ὃς «ροσλαάζυμαι. «τροσλαμ(αίω, 

Προσλάκέω; ΔΙ] Οαιιοτ. προσλαλέω σοι, τας ΠῚ ΓΟ Το ιΌ τ. Γι ΠΟΙ ΔΠι159 
κὸ Τιλοίσαν, κὸ εἰληϑεία «εροσλαλωΐ, ἱ, ἐντυγ χομίαν, περοσομιλω καἰ προσ- 
διαν ἔγομαι, Ἀιξξ, σαρῖτ ν [ττὩ1. διαὶ παύπίωυ οεηδ πίαὶ εἡτέαν πτώρεκαλέσες 

υἱκος ἰδεῖν κἰὶ σροσλαλῆσαι ρτορτοῦ ἤδης Ἰσίτιτ σαιιίστι αάιοςα- 
ὉΠ νοϑοντ ν! ἀογοηη ἃς ΔΙ] οΠμέγετ, 

Πρϑσλαμζαίομαι γ οτδιιπὶ δΊοα. αἴηιο, προσλαμζαίω , ςοποῖρῖο ὅζ 
σου ρτεμεηάο : Ετ ρτὸ τοςῖρῖο ἅταις σοιηρ! οέϊοτ [ιπηϊτιγονε 
τι !Θητο ΠῚ αἰἴΔη5 σου ᾽ς ἐξίτιγ, γε τ ν ἐπ εηγοπη 405 ἀΠ)] σι ΠῚ 
ςοταρ  βέξίταγ ὃς Πιίο ρ τ ΙΝ Δι δὲ πρὸς ἴῃ σοπηρο[τίθηε τὸ σεωὴ 
Πρηϊῆςατ. ΡΑτ 5. δ Β οπιαη. 4.1 4. τὸν 9. ἀδϑιενοιιῦτα τῇ πίςει 
«τροσλαμξυνεῶνες ᾿. Πὰς ἴπ ἢ τιτιπὶ σοπΊρ  ςἐἘἸ ποὶ πὶ ὃς [ας ρῖτε. 
Ἐτ σαρῖτς τή. Διὸ προσλαιιβαῖεϑνε ἀμλας) χαϑῶς κὶ ὁ χε" προσελαῖ- 
ζετο ἐμάς εἰς δόξειν ϑεοδι, Οὐαρτόρτοτ ἴπτοῦ νος ςοπιρ  ςέξμγῖ- 
πἰ, 4 υηαἀπιούτητῃ (Ἀγ τι5 πος σοπιρίοχιϑ δά σἱογι απΊ Π εἰν 
νὶἀς Πρεσλαμβαΐω, μω 

Προσλαμίβανομίμίδι, αι πη ρει 5, Γητοτ (Ὁ ἐΠ15 4ΐ τη ΝΠ οἷς φϑύγγοε 
αἰϊσινητητ χϑν ΠΏΤΠΟΓΟ. πρροσλαμβανό μῆν9-ν ποῦ ἴἴδητες ἃν Πτγ1-- 
110 πυμπι γάτα ἢ. 5 σαρῖτε τ4ιν οσαταγ δοσυϊτιις α Ματτίδπο 
Ορο 1, ς τγόριιῖς εαῖτ η ἔζαϊα Μιηπσοτιιπι ΠΟΙΓΙ το πη ρ οΓῖϑο 
Αὐγοιοτγάϊθο [δοιιη 115. Προσλοι βανουδυη ατιτεπηςν τ αὐτῆον Βοῦ- 

τῖπις ΠΡ 1. ςαρ.20,. εἰἘ ποπιοπ ἀθοἰπιδαἴητα σΠογά κα. αι: ἀ1{- 
ἀϊαραίου σοπιρ[ εὐξῖτα τ. Ετροσλα μέανίμῆνα, ἔτος αἰϊιπηρτα, γε 
προσλν εἰς, ΑΠΠἸπηρτίοπο 5... ΕΧ 401 θι15 ΟΥΙ ΠΠτιτ ταὶ ὄθεφερόμῆνα,, 
4πας ΤΠ ατίοποβ νοσυπζ, 

προσλαμ(αΐο, Α{]πιπνο,ἀἀ πο ρὸ πη! ΕἸ. ΠΉΠ}] ἁἰοι[ςο,ἱπίαροτ σαρῖο; 
αἀτηίττο, ἀρ Ποτφοσσιρο. ).πι.ΟἸ γητ.2 «ἢ γὸ ἐκσίσων αἤοιαν 
ἀεὶ Ὁ αἰνούγων αὐτὸν εἶξα ποιτῖν, τὼ προσλαμβαγων τως ἐυξνϑη Νὰ πη - 

σαϊογὰ {πο ΠΤ ἀϊτατξ, χυτθ. Πλ ΔῈ 5 ΠΟΤΙΙ5 οἰὸς, ]18» (ἐρετ,οόίᾳ; 

αἰοε[οῶς ἶτα στοῦ τ. Χ ἐπ. πτροσλαξων ὁ μέλλων οἷξ ὺ ἀθῆ δ φοτάτοις, 
"αἰδαρτῖς (εχ ἀςσδπὶ οὐδατι ΠἸ πεῖς. «τρυσέλαξε διαξολίμν ἀπιςίας, Ροτ- 
Βάϊς ᾿π βιπνίᾷ Γα τς, ΡΙατ τη Ἐαδ. Προσλαξείν τροφῆς σιο ὃς ῬῈΓ 
προσλαειζαὐεόδεο ἀἰεϊτατ.", εἰ αὔίμινεγε Οουπεὶ. ας νεὶ ετιζ 
εἰθῦ νπὰ Πιπηόγε:παπι προς. νὰ ἄητα (πο ἰοςο φἀποσδιγι5. 
τητογάτιπι ἐάσειν χὰ ὁ ἡ στωὺ, ἱ Π πε}. ν πὰς βρη σας ἔῃ σδροῇτϊο-: 
πς.δἷς νετὸ ἀςοῖρίξάο πὸ ρατεα Αἰ ΠΠςεἶτας [οἰτητυταριά 1 - 
εἴη Αξ Αροίονθὶ τα ς.17.παρέγαλει ὁ παύλ Θ᾽ ἀἰπαντας μέται- 
λαζεῖν προφπεγλέγων., τεοσαρανεχοίπέυν σήμερον ἡμέραν προσδοκώντες 

ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν «εροσλαξοιδνοι, 1, ΠΟ! ς ἀοςἰπιλαιιᾶττα ἀϊες 
ἀρίτητνεχ αι ἐχρούζᾶθο ᾿πιραθὶ Ῥογ[ἘΑτῦ 5.1}. ὑπὰ [ιπιῦτςο, 

Οὐήδιις (οἰ τετι οὐξοπάτταν πα] νι {πιιπὶ ργαηάίμ πη β Ἃ 
1ο τεπιροόῦς 1110 5 ςοπέεοἴε : [κα ταρτῖτη οἴδιπι ἔμπιρ τῆς; 
«04 σπὸ νοείο τα βεταίατὶ ἀἸοἴτιτ. ΕΠῚοτ ἐπ πὶ παϊγάσαϊαπε 
τδηταπὶ πα τατιπι ὃί ν εὐζογαπα τατρανηγίης ν 110 εἴδο ταπάϊως 

ἼΘη): 2. ΔΔΔ ἢ 

55 



φοτυῖῆε το ἐγάτὶ ἅτις ὰ ροτεῖς. ἈτΟΓΡΓΕΚ ταπΊςῃ ἤς ἐσηιιεῦ- 
τἰτοϊειαπὶ ΡΞελδμοτ89 518} οὈὶ ςἀριοητε5. ϑεαυίτατ ) διὸ πὸ- 
εκμαλώ μοὺς προσλαζεῖν τροφὴ “Ἐτοὸ αὐτοὶ προσελάζοντο προφῆς. ι 

τιροσλέγωγϊηίαρετ ἀϊςο.Ραῇ. «προσλέγομαι 5 ἀρι!α Ἡοπιοτιιπὶ ἰςρὶς 
τας πττῖο Οἷὐν Π, μεν Ὁ! νἱ 4 Οἴτος γινίϊοιη χίὲς ἐχύέσει φίλων Σπὸ 
γύσφιν ἑταίρων Εἶσέ τε κὶ πιρησέλεκτο κὶ οἰξερέεινεν ἕκοισται ργο ὠρόσεῖ 

σεν αἰἴατα εἴ » αἰϊοσιτα οἰ. ντ φιίάειι [Ὁ Πο[ταίτος να] : ἀρυά 
Ἠεποάιϊιη νοτο Ἐγρῶν, 2. ὙΌ] πολλαὶ ἀεργὸς αὐὴρ κενενὴὶν ὅνῃ ἐλπίδα, 
μίέμνων χενίζων βιοίτοιο κακοὶ προσλείξατο ϑυμωῦ ΜοίΈμΟρΡ. ἘΧΡΟη. 
ἐγενόησεν ἐν τῇ ἑαυπῇ ψυχὰ «γος 15 ρρσενόησεν 5 πρφσεπενδησεν 5 1Π- 
ἤιρογ ἐχοορῖταζ, Ἷ ; ἰ 

Τιροσλϑυοσωγ αἰρὶςϊο,ϑορἤῃσοί, πρρσλϑύοσων φϑτον,Ἰἀοηη αὐδιρᾳ ἥ ροσ- 

λόύσεις. 
τιοίσλημ οι ατορ τὸ) 10 4 ρτάτογοα οἱ ἀσσορτιιπα ει απ πιρτιμ, 
πιροσληπτικὴ γα {ππηρτῖπα οαια,(Οὐΐητ.1.7. ς.5. 
Ἡροσληπτυοδγ τὴ τεὸν, ΡῸ {6 ἤΠπ πη "Πς ἱπτεγρτ. ΑΡΟ]. 
Πιρόσληψις, Δ απιρτῖο σοι ργς θη Πο οο σ ἰτέον αὐϑυφαΐρεσις οἱ ορ- 

ΡΟΠΙΡα ἀριυιᾷ ΝαζαηΖοη,η ΤΠ) 14] οξτις 5 Αἰδιιπιρτίοηε5 πρρσλὴ - 
νύφες ἀϊσιτητιγροχ ΕΠ 0115 τοὶ δηαφορόυῆνα οτἰιητατ ὃς πφσλαμᾷα.- 

γόμῆνα, [χὰτ ΠΤ πηρτα. 
τιροσλιτείνω, στα Παπα τοάφοοἴπηρο, ; 
τιροσλισορέω, μού σώ τε. Ν 6 τὸ προσ μῆῤω, ποῦ ἀϊςςἀο.α πάις {{Π|, 

αξῆχιιο Πιπηυδιωτελώ, ροτίξιιογο, αὐος ταλώς Πρ] ςο.. δἰ Χὸ Ρτο 
σου. Νουττ ΠάτιΡίατ, χρύμοσιν αὐτοὶ, ὡσ πὸ κηρίοις μάλιτῆαι πρήδλε- 
παρφφυῦτες, Βιι Δ 1π ἜΡ τ ΡΥ οτυπολιὲ δὲ εἰμι κχὺ διατελῶ περφσλιπαρων 
τὸ προσέχων τοῖς αθιω μῆμοις «δὺ «ὐξεπάτοις ,ὅζς.πλ0}1τ|15. πὶ ὃς ἁἤΓ- 
ἄιι5 εχ μοττατί οπίθιι5»ὅζο, Ι 

τιρφσλιπαῤησις ες »ἡγο οοτατίο Οἱςετ. Πσηϊ σας αἤϊάμ45 δι οὔ - 
ΠΙΧα5 Ρτορο5. 5. να] αἤπἀπαηι ἰπροη!) ργα επτίατη ἀρ [αι- 
ΟἸΔΏΙ1Π1. 
πορσλογίξομαι, ἀπ Πλο το, ΟΠΊΡτο)γοσεηίδο:ν πάς πρφσλογίσοιτ, 

τοίδυυς ἀσσορτι ΠῚ. 
Πρφσλογίζω, μιίσω, τ κα, οΧ  {ἘΠπι γα ριιτο, ἀΠΊΠΊῸ σσηΠάεΓο 5 1π|- 
Ριτο, Α, σου, 

Προσλογιτέα, Δἀϊιοϊοη 44: Αι. 
Τιροσλυμαΐνομω αοτο Ρατηἰςὶς ΠΊ. 
τιροσμανθαήω, 10» ἱπῆιρον ἀϊίςο. 
οΠτροσμιωραυρέω, ττοίξο Γ. προσμιαρτυρέω τῷ τούτω ῥηϑέντι, ὅζο. ἢος ἀϊ- 

ἄλιμπι αττοογ. 1ά οἴτ, απ ρον παῖς ἀϊέξο. ΡΙητατομας ἴῃ Ο- 
Ῥιυμσι 15. Π οίτιιγ ὃς οαπα Ασσυίατιμονε προσμιαρυρεῦ σοι τόδε, ὃς 
προσμαρτυρώ σε τόδε, δι. 

ΤΙροσμαί ως ΟὨΡ ετ᾿ πο, τ] ίσεο: ρΡΟπο. 
ΤΙροσ ρα χομαιγἀοριιρηο,ἀςςοττοισαπι Πλατοντ προσμάχομαί σοι; ]Δ- 

τὸ ἀε Γερ. 
ΤΙροσμειδεάω, μι. ἀσωασ αν δι ΑΛΓ ΘΟ, 
Τηροσμελωσέω, ὦ, Δἀπγοάμίοτ, 
Τιροσυήϑω, μ. εγώ οΧΡοέϊο) προσλιπτιρέων ΡΘΓΙΕΙΙ ΓΟ ΘΟ ΠῚ ΠΊΟΓΟΥΡΓς - 

(τοϊοτ 9 ἀπιτο, οπιαπμεοορογ οὐ δγοο σαι είςο. προσ μῆς 
σί σοι, Ῥογίοιιογαητ ἀριιὰ ππε76.15. Ἐπαπο. Μίαττ, προσ μήρειν ταὶ χρα 
«ὦ αάῃατοτς Ομ γτο,ς.π. Αἐ Αροῖ.. 

ΤΙροσ μετρεῖν, αἀπηοτί τα ρι ΗΥ ρογί 4. ἃς ΡΟΪ]. 
πρρομίγιυμι,,ἀπιίςςο, ἀπ ρον τροσνεγγύω, 
ΠΙφρσμίγιο, ἀπ] ςοο ργορτὶ ὁγαορσωιγνύω : αἴης ΡτῸ δάπιοιιοτγς Ππι- 
ΤΠ ὡς ΔΡΡτΟΡΙ Π]αγοαρ ΡΟ] ]ογα, τρρσέρχεώει, Γαἰτοΐιςος 
ἄστεα: ντ ἀριιὰ Ὑλιογ ἀϊάσπι. τρρσέμεξεν ἐγίίς 714 ο[Ἐ 7 ἐπληστασεν, 
ἀάπτους . ργοιποιῖς ργορὲ. ΡΙυταγομιι τη ΡῈ] ςΟ. Ὡερσμέ 
ἕαντες τιῇ καπιτωλίῳγ σαρίτοί ἴο αἀπιοτὶ » ῬΡγορίηηδητοβ. ΡΙατο 
ἀς Γιορτ. ὃς Χομορμοη, τ ρρσμίξαντες αὐτοῖς ἐγζύϑεν» ῬτΟΡίιΙ5 Δο- 
φοάςητος. Χ ΘΠΟΡΗ. τρφσμίξας ωρὸς ταὶ δ᾿ 6μα74 11 ἀρ ΡΠ Ἰσαλῖτ δά ἢ 
πα55 τ ἀρρυΠττ ὃς δοσοίπτ Τ Βιογα 14. τροσμέγειν τῷ τείχφ τι - 
τὸ [ποσοάᾷοις. [4 πὶ, ρφσμίγηω τάραντι, ΤΑΥφΉτιιπι {0 1-. ΓΤ ὉΠ}. 
ἀπ ρρομίγειν πρὸς τοὶς κα πάλξεις 5 Ῥίπηπ5 τππτοτα πὶ Πιδῖγα, Τά οιη. 
παορσμίξιι αὐ τόσο, Π1τις ἀοςο Π|{ς. Ἡοτοάοτ. σροσέμιξαν τῇ νάξῳ, αα 
ἸΝάχιιαη ἤιης ἀρρι. ΑΞ Γοἰνίη,ΑΠ τον αἰ χίτο τ ο,σέμιξε δὲ κίνδιμω ον, 
41ια{Π Ῥατίου!απη ργο πα (ουτ, Ἰὰ οἰτῳ ρον σα απ σγοδαῖτ ν ΟἹ ἔς- 
εἴτ. Περσμίγω, Οπηπι σε ον συμμιγνύω, ΗἩϊης ΡΓΟ ΠΊΔΠΙΙ5 
ξοπίδτγοτς ἃς σοηστοάϊ ροηίτιιγ. Ὑ  μογ αἰ ἃ. τ ρρσμέγειν αἴ πορρι, 
δά ἀϊτηϊοδηάτιπι ἃς σοηίδγεπάϊιπι οαπὶ μοίξε ᾿π μα 5116 5.Π Π ετὸ 
ἄοτιις, προσέμιξον τοῖς βαρξαῤοις συτν Ὀατθατὶς σοπῆϊχόγς. ΡΙα- 
τατολιι5 ἴῃ ἸΝ μη α, τα ρρσμήξαντες ἐγίιδν ριιρΠδπτο5 σΟ ΠῚ ΠΕ 1526 ΟὩ - 
[ξγοητος. - 

ΤΙρόσμιξις ἀτη!ῖο (Ἰςεγοη!. 
ΤΙροσμισϑθω, ποτος ἄς σοηδιιςο. 
Τίρφσιμολ εἴν, :Πξελ θεῖν, ρτο ἀϊτογασοοάογοιὰ μόλῳ [εΒ μολίω, 5ορΠοο!. 

ἴῃ Αἴαες, σὲ «τροσμολεῖν καλώ,γτ ἀσςεάας τα νοσο. Γ[Δ46πη οἰπὶ ΑΟ- 
οὐ. ᾿ τἀ οπη, μέσον τὴ προσ μολών ςρατήγηον» ΠΊΕ ἀ 1 110 ἱπρτοῖπις 
ΘΧΕΓοΙτγη, 

ΤΤρρσυόνες Ρογπιαηῇο Οἰςογ. 
ΤΤρρσναύμο χυσεις “πελοποννήσου 3.1] Ῥεϊορομπείο ἀιτηϊςαἰ 15,1 ε- 

τούάοτιις. 
ΤΙρρσναυτσηγίε τη νέας, ΠαΛ16 5 χα ΔἸ Πσατί. 
ΤῈ ρρσνέμομα ΑἸ Ιςσοτ 7) αἀ[οτίθου 5 Πόπλιος. ἱπτεγρτ. ἀϊ δ ίοης 

Ἡφεανόσιοι, Προσνενέμησϑε ὅς τον τοῖς γ ἴῃ Βογσπι παπιοτπι λά- 

᾿οπρεὶ εἴῖ5. 

Πρρσνέμω γατττιριιο, Δ Ἐτίθιο, τοῖο. ΑτἸ ιν ἄς ταιπάο, καὶ Ἰαὶ γῆ, 

Προσνϑίωγαπιπιιο ἐποιπηθο ἴῃ τοπιοϑ, Χοπιὴπ ΟΕ ς ἐν πίξει 

Προσγήχομαι {ιν ἤξομαι αν, "μα γα ἀπατο. Προ η, δτῖι, ἢ; 

Προσνοεῖν, ΟΠ ἀογαγο ϊηίαρον πηεητς ἀρίτατα, Ἵ 
Προσογκὴ 5 1 ΠΊΟΙ ΘΙ ἀπ] Δπ| ἀἠἴεησι5. ἷ 
Προσοδεύομω ΡΕΓΟΙρίο,, καρπούμα), ϑττα ον Οἷαῷ προσοδεύονται ἃ 

Προσόσδιυ(θ., νυ. ὃ. 4. [τ ΠΟΓΑΤΊ 15. 
΄ «λ “, ἰὔνιοι ᾿ ε Ψ 

Πρῤσονος ,,γ5,ἃ «ὐροσεῖωι Ἂς 4110 Πιρτὰ:ἰπρτοζιις,ἀςςο {|5,.ὃ 

ΠΟ ῃ 
ΤΙροσγε μκάδτε τοῖς τενικηκόσῃ, δὰ νἱζοτος ἀοσοίος 

το » ῬΙατάγομιις ἴῃ Ἀ ὁπιυ!ουνίἀς ὃς Βυιά. ἐπ Ἔρ ἢ 1 γετθοὸ Ὁ ̓ 
τείθιιοτς, πρρδνεμηϑεὶς τῇ φεατρία ἴῃ τγῖ διιπὶ δα (οτῖρτιις, ΡΠ 
ἅπ ΡυὉ]. σα 

4; 
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᾿ «ροσνεμουσι τειῖς γείτοσιν δἰεὶ μιοίγαις 5 ἵπιΠ1}25 ΠΟ πε δυμχητ 5 Ρα 
τις 9» Ζυΐιι5. ἀγα πη 4561 νἱοϊηΐτατε ςομἑιηέϊᾳ εἴς, φέρ ᾿ 
δ αὐεικλῆςς τιᾷ δήμῳ τροσέ, ειμῆν ἐ σαυτὸν, [δ Ἰρἤιπι Ῥετίο! ες Ῥοριιὺ 
ἀφαϊε 7 [δ δὰ ροριυίιαν σοησι τ, χᾶλις εἴ Ροριε]ατῖς, ΡῬΙΔὰ ᾿ 
ἴῃ Ῥογοΐς. ὑδιν 

ϑίωτω ἐν τείξει ὃ «σροσνδ, ἐσιν. ἐν τάξει σ᾽ δια πίτῆνσι, νἱςὶ [ἢ τη ὃ ἕ 

ἐχὸ ἄτας ογάϊης ἐποισαθιιης ἴῃ ΓΘΠΊΟΚ 9 ὅς τισι τοίαρὶ 
ταιγ.αΠ1) προσυδύεσι [ΘΗ ης, Ργοο Ππαπειιτ,τος Ἰπαπτατ ΡΟΙΥἘ 
1ἴδτο ρτίπιο, Καϑύσαντες ὅ)ὲ “ἦν εἰρέσιών ἐν πῇ χέρσῳ ἐζὸ αἴδρας. 

αὐτίω) ἔχοντας τάξιν ταῖς ἐπ εὐ τῆν οἷν σλοίων καϑέδραις » μὲσ 
τοῖς στήσαντες ἃ κελόυστίωυ) ἅμα πόντας αὐαπέτηειν ἐφ᾽ αὐτᾷδ 

τεὸς χεῖρας νὴ πάλιν ποροσγόλειν εἰξωϑοιεῦ τας, αύτας σιιυείϑαζον, ἀρ 
ὙΒιις. προσήνδυσὸμ ΕΧΡΟΡΟΥ προσέπτουυστιν, ἱ, Ασα ειε ἄς: γ4 11 ὴ 
ῃατατιπῖ σοπιοττῖς. »ς ΐ 

«ρῶς ὑπὸ τἶ᾽ ἐρίων, ἰατσὸ τοάίτιιβ ρογοῖρίιπτ. προσοδευόμῆνα, 
ματαφροοιαὶς ας οχ γεξεῖρΑ! ρει Ργοιιθη ππι,αραά Υ]] 
ταοίτἀπτεγρτεΐθηι. ' 

. σοπιισητ ον δάϊτίο, μος εἰδξ, ταρεσίοι, Ομ ρτοΙΤιι5,ςοηςατίῖ ΙΣ 
τοάοτιιϑ πα ΡοΙ γπληΐα, ἐς ἀγρρῆς κου μάλιτα πληϑώρίω γα 
ἐποιέετο, 110 τοπροτς ἔοτιιπι Ρίοπιπὶ εἴϊε (οἷος, ἐΟ 
πιοιΐτ ἀταιῖς ἱπηργοΠοης πΥ̓ἔοοῖτ, Τρόσοσος, τοάΐτιι5.. οδυ 
τὶ ονᾶς νεέτιραὶ δέ αιῖς τιι5, ποτα πηγοςη [π5,λ μια, κέρδος» 
ῬΓΟΙΙΘΏτΙΙ 5. ατροσβυλη,, πορισμός, ςοτιροηάίιπι, ἐπετήσια χροὶ 

Τ τοί τιν΄ ἃς ἔργον ὃς ὅδικαρπία, ϑτταῦο ἴῃ 1τ7.ἡ λίἰγύπῆε 3 παξ' 
δοις ἄν τινι λόγῳ Κικέρων φράζει. ΡΟΪγ δὲμ5 [το αιιΐπτο.σι 
σὴς «ροσύσου χ᾽ χορηγίας ἱκανῆς γ ςοα δ Ἐῖ5 γε τῖδιι5 ὃς φΟΡ 5 ἢ 
τπᾶρηῖς. ΠοποἴΠςη. αἷὲ αἰδ 6, αἰτ {ΠΠ|ς Ἰορατίϑ ταὶ τ σ 
χον συμφοραξ, ὠροσύδοις γεγγυν δα! 5 ᾿πστο 5 1 ̓. Πρρσι 
χριμάτων, ΤΟΥ αἰ 4, ΤΙροσύδδυ πόρον μηχάνἃ τι» ΚΟΠΟ 
θτο ρτίπισ Ρα:ἀ]αοἱ 4 εἴτ, Ρεσιιηΐατεπι γοάττιπι ἐχοο σΊτ 
ἄλτο ορεγᾶπι ράσάπίο σοιηπγόλτι!!, ροσύδοις μηχανᾶς 
Ῥατδηΐς ἄατο ορογατηγφίάοπι ἰῃ ΟΕ ςοποπι, Ατἰδοτοῖες 
ἀς ππιηάο, ὄνοι καϑιειστήκεσειν φροσύδων ταμίαι 5 1ᾳ εἴϊ.4}1} ἃ 
νοξξί σα! τα πὶ αιιαίζογες οθιοπτοπύπιαιις σοημεϊτυτῖ, ἢ ΠΥ, 
σοδὸ ς.ΟΠΙΙΘΏ ΓΙ. ΟΟὩΟἸ 111 π|7 114} σωΐοσδὸς ἃς πτόρύγυρας : ἢ μι 
Ρτὸ αὐποςατα σοποίοπε ροπίτιγ, Πογατ,ῖπ ρυϊποῖρῖο Ατὸ γεπὴ 
ΡΑΡ. αἷδὲ σωτηρίας τίνὐ πυρόσοϑδον ἐποιηστίμίω. Τάς πη, ὑπ ἧς ἢ» μια, 

λόγον μένω ποιεῖ ὅτι! καὶ τίω; «οὐσοδον' ἀπεγεα γα μίω ,"ὰ οἴ σοπι "" 

Δ ΕΠ ΓΠ6 μια τυγιπὶ ργοίοτὶ ρείοης ργοξεῆπις πιπὶ 5 πὰ μμῇ} 
σταυημηατο οἄϊτο, Ετ ῬΑ η145 ν ἤις οἰξ ἐπ ΑσΒαῖοιϑ αὐτὶ αὐῖίο 
δρίε, Πεῤσοδοι αἰ!οα τι ἀἰςτπτιγ ΠΡ] Ισατίοπο5) 44 πηλίν 
ΡΕΪαϊπατϊάιτς ἀθογιιπη οδίξογατίοποβ. ᾿ΑΥΠτορ μην τὶ 
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σοδὸι μον εἴρων ἱερῷ τύ ι.14 οἴ, ϑρησκεῖ αἱ «οὶ «δὸ βωμοιέ, Π' ἡ, 
"ὁ πομιπεὲς ϑεοῖς ποιεῖ ὅδτει 9 Ῥίατο ἐς Τιερ!. Πρ ΡΠ σατίοπα: ἤω 

τ Ῥᾶ5 ἀροῦς, οπιοϊῃςεπος δὲ Αὐπεπασογ. προσύδοις κα ϑυσί 
Ἰπηριιητ. [ηἀς προσύδγα μέλη » ζατ Ϊηᾶ Πα: ἴῃ Βιυιλυπιο, 
{εοτατίοηῖθιι5 δὲ ΠιρρΠςατιοπέθιις σαηὶ (ΟἹ εθαητ, Ατίιθη, Πε 
σοϑὸν δτίατη νπγρας Ομγγίοίζ. το σοπιιθητιι δά ἰασγιιη ΘΟ 
ΓΙ ας ΘΡΌΪπη91,. 4 ΤΊΠη.1. 

ΤΙ; οσοζω, Οἱ Θοκίξιι! οἠογοπὶ ργοξεγο 34 ἤᾶγες, οτῖς, ποτόσϑὼ 
στίτηϑ. ᾽ 

Προσοΐγω,αὐαροτίο:ν πάς προσέωξα ἀἀαροτιι), 
ΤΙροσοικέναν»᾽ἄειτι ηιιο ἃ πϑροστοικέγω ΡΟ]. ' 
ΤΠρυσοικειοίκω. τ ἢ σο ΠΟΙ ΠΟ. Αςοι, Ἵ νι 
Προσοικειόῳ, μι, ὡσωγαςςοτηπηοάο, αἰ ςο. Προσοικειῖται 1ἢ φυύξειγῃ! Ὁ ᾿ 

ἡ) 
Ραγοά ες, τὸ φλέγμα «ροσωκεία!ι ἢ φύση μᾶλλον πῆς μελαίνης χ᾽ Ἧ 
λῆς, Ρ᾿ τι ροσωκείς 3 ἑαυτὸν Αὐ]ώνκΘ- ἡρακλεῖ ΧΤ" τὸ γν0. γ αἰεὶ ἀλ ης 

νας ὃί δάορταβατ. . .- 
Προσοικέω νοἷ ΤΙροσοικίζω,ασσο]οοἷτιχτα παρ ῖτο, Ὀατῖιι, «προσοικέα, Μῆφι 

ποταμῳοςο]ο διμλῖπιπ,,Ρ]ατ τ Τ πα. τ οπὶ Αςοι, ἀτροσθς, ΤῊ Ϊι 
ποτοιμμοιυὲ ἀσςοοτο ἥτιιος, ΑὙΠΠ πὶ ΡΟ τ. Προσορκόῦσι αὐτέαὶ πθλὴ 
Ἰρῇ νγϑὶ Ππιτίπηὶ ππητ, Ὑ πυιογά, ν πᾶς Προσοικοιώτες νἱοπί. ὦ 

Προσοικοδομέω, ἀϊοοςαἀΐαπσο, {1 οἴιπὶ ἀιιρεο. ὃ ᾿ 
ἸΤρόσοικος γα. δ. ν Ἰοίηιις οἰκεῖος, ὁ πλησίον οἰκεῖν, Π ΠΟΙ ΠῚ Π5ΉῬΤΟΡΙΠΑ Ϊ 

ΤΙ ρῴσοικος ἡ πειρίθι ,ργοχίμμα σοητίποηβ. φρὸς 7αὲ τῷ τόπσῳ κα ροῦσί 
ϑεας, ΑὙἰΠ|ὰ4, 

ΠΤρόσοιμτος τὸ, τὸ τηροσφερό μῆνον,]ιιοἀ οοττιιν γ οἱ δά μι θοτατ,ϑΡ 
ΗἰἸρρος.«ῥεὲ τόσων. ᾿ 

ΤΊροσοίσομκαι 4 Π{π|πηαιτι ἃ προσφϑρομαι. ΠΕ ἢ. 
Ποσνις ἐφ. ὄξιφ. προσφέρειϑει γα ξογοη το γοἱ οβογοπάτις 5. 
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ἀιδ: ας ΠΊ Οροτῖοῖ πτοοσφ ἐρεόϑτο αἵ ἴηι} ἤτάτο τ] ιοπἧατς, 
ἃ 4010 «προσφέρω ταμτιάτιιτ ἔτ. αν ἃς τοπιροτγα ας ἰηάς 

δάπιοιιςδο,αβι ταπη:ὶ Πρφσφέρω, ει τροσοίσῃς χεῖρα» Ὡς 
1πιιπὶ ἀἀππιοιςᾶς ἘΠΓΊΡ. 

»ἰμαλο ἀρ» ςο:άρρ ΕΠ]. τῷ αἰγιαλῳ αι ροσεγγίζω, τροσορμί. 
1ωἰτοηι τπρίηρο ἀρια Τοΐδη. 

ὕρομαι. ΓΟ [Δ πλδητοτφοο ἢ ΟΠ] ἴςΟ, ὠρόσοινα κλαΐο μαι, 
τέω, ΤὨςοΡ Γςιοτ,οΟὨγΙτοτ ἰἐς πὶ 4110 4 ἑμερτέω, 

μχέω γα, ΠΟ] Οα το... ΠΌτη ΠΊλῃ] ΓΟ ουπγοούρτγοάϊον,, νεγίοτ, 
1] [Ὀγπιοο πο Γυπρροσ δγαλ ἐγ και. αροσλαλ ἢ πτροστεγρρόσω, Γγατίτι. 

Ἀσουίατιιι. ΟγοροΥ. αὐορων τε τοῖς αν δα ὸ τώτοις τροσομιλοιιῦτες, 
ἐχαπά. ἈρΡμγοάν ΠΌτο ρτίπηο Ργο δ! ην. ἀεὶ ταῦ ἀέρα Ὡροσομι- 

τὶ [Ὀπιρογ ὀχροίτιιπι ες. ΤΔοπη,») εἶν φροσοιμλῇ σαν ϑὲρ- 
ὡρ,δίςι ποῦ ῖ5 οὐ άιιέζα ἀατια σα τἀ. πτροσυμιλζμϑ. τὰ ἴδια, 

ατὰ ςὅ πηι πὶ σατηι5. πὶ [)ατίιο γοὶ Προ Πςατ νογίοτ,τγα- 
 Ἔξουντ Ὡρρσομιλεῖν τῳ πολ ἕμκω,ν οτίατ ἴῃ [ε}}ο ΤΊ νιον 4.1}. τ ἀριϊά 
Ἶ Ἰπάςπὶ τάπτο ΠἰΌτο [δοιιηο., Ὡρόσομελ εἶν πέτρῃ ἐχροπῖτ, 54- 
χιπι σοητίπρογον οἱ ἴχχο ἴς δάπηοιιετς. 

λυτέον, ασςοἀεπάλτῃ εἴς. 
νπικὸς ἢ, ὁ. ΓἜγπλο οἰ πατί τι15. Ὁ αἴητ. 1.5. ράττοιτι ἀπ 1 οἰ] δ 
εἴοπα! πὶ προσομελητικύα ἱ. Γογπποοἰ παττίσοπι ἀϊοίτιαις ἃ 
ἢ τατίοπς ἀιΠππμρ ται 5) δί εἰς ἀςςοπηπιοάατα ῥυ]ματῖς ἐἰ- 
ἸΟΠῖθι15. ῳ 
ςοηρτοο, οΏ στο Τι5, σοπιιετγίατι ο. ο]]οατιΐαπι. ςῦ- 

"5. ΑἸεχ. ΑΡΒ.1.2. ΓΟ]. ϑερμαν ϑέντει ὑπὸ ἡ τῦ ϑεριμοιῖ ῳροσομε- 

αὐτιϑερμαίνασιν αὐτὸ, ὅζα. 
να Ππ}}15.πταῤ ὀλίγον ὅ μοι(Θ- παϊηύϊαιις 4ηὰπι μοι. Ηἰς 

ἢ ὡοῆς ἐλα]ωτική, ᾿ 

ολδγίω, ας υτϊ οτοῖη Προγ ατοογ τος, 
ὀρ πυμε, τα ρτ σπου ΠΕ ΓΟ» ἱτο ΠῚ αὐίτεγρο. 
ἐὼω, σοπτεγγηϊπῈ15 Πππη. 

δ᾽, τὸ ]ιο« Πιροτγοίε, ἔπη πα οχοισγεης. Π ςπτοίξ, Ἰαὲ διχιλίας 
ας καὶ πὸ ὠροσὺνοἱ. αιόάαιις αιιαἀγδμτὶ [ἸΠΊνπα; ὃς ἰαταρ 2: 

ρογοίε. 
εἰδίξομαι, Ἔχ ΡτΟ Ὀγατί Ομ  δ115 οπογου. 

ογσογει δίζω, ρτϑτεγεα Οὐ οἰ ο»οτἰ πη που. 
τγομ5 ζω,1 {Πρ οΓ ποιηϊη ονσορποπηξπουνοςο. 

ομασία αἰ ποι! πατίορᾶρ ποπιϊ πάτο» θπιις ἥρτγς 7. ΟἸΪΉ11]. 
Ἧς: 
41 δά Πιπτ, ἀπε ηΐθητοϑ. τοὶ τρρσὺν ται, ρᾶττα δο πα, Χ δη, 
αἱνα(ρις]οΥἱπτιιοον. ἘατΙρ α Εἰςῶν. τὶς δυσείβὰς ἐμὸν κάρα 
ται ἴτοπὶ ν᾽ ςο, ΒΟ Ρ ἢ. 

«γα ρ᾽ οἰ ο ΟΡ ίδσγιιο. 
ζομαι. Ἰηἤιροτ ἐγαίςοτοϊπάϊσποτ. 
ζω χρόνον, ργς Πηϊο τεπηριΡ ατ. πη γος. : 
(θῶ, ΒΟ ἘΠΠτοτ ἀοοϊἀο. Χεπορβοι ἴῃ ρτίπιο Ραά. Οἱ 5. πο- 
μοι τρεκίνησμ τὸ ςἰφ, ὡς «παυσομϑβς πῇ διωγμοί ἐπεὶ σφας ἴδοιεν 

φσορμησωας. 

γμεῖν ΡΟΙ]ιοὶ προσεόρόσειν, 
ἐζομω ρει ]ου, αρΡ!ἰσοτ.πἐ ροσορμίζοῆαι «πρὸς δῆλον 4 Το] 

᾿άδεης Πατί Ομ της τροσωρμίδνησανν ΡΡ ΙΟΙΟτιητ ᾿π ῬΟΙΓΙΠῚ;Ο. 
“Ευδηρ. Ματοὶ. 
σρ μι ζω, Δρρ εἰ] ο. προσοκάγλω. ᾿ 
ῥέάσες Ρ ΡΠ {5 δα [Πττιι5» 5 ν Ως 

Ξ δ σΟΠτΕΥΠΊΪΠΙ15. 
ων μι ἰσωνα χα, Ρτοίξοτπο, τοῦτα 4110. τεὸς τὸ ἐσαφθ- ῥί- 

τῷ ἐδεώφᾳ ὠροσκρέω.Ὡροσουδισας πάλῳ σφ, ο]ο 1{Π1Π|Ὶ ὃς ἰπτοῦ- 
ΟΕ], τροσεδίσας εἰκόνα, ρτο[ἐγᾶτιῖτ ἱπηαρίηειη, 1 1π (Ο]α 
Ἰεοῖτ δί πα πιΐ ργο ἐγαυῖτ, ΡΙατιῖη Οαἰθα, 
ῥεῖν, ἔς ΠἸςῖτογ ἀροτγοοίςιιπάϊς νοητὶ5 ντὶ ροσερήσας, ὄνϑυσο - 

ἴσας. δ δοκι μέσας. ἢς ἀριιὰ ἰητογρ. ὙΠ τορ. Ἑ ᾿ ᾿ 
ο(Θ..14οπὶ αιιοί ὄρειον ηάς προσερίς ἀρὰ ςεἰά. ὃς ΗεΐγςΒ. 

Ἔχρ.ὔθητηδείς ἤςις Ηοίγ ἢ. ἱρίμπι ἄραθ' οχρο ὔιτη δ 4.) 
Ἔω Ὶ 
Θ΄.»,  , σΟπτεγαλίπιις. οὗ τρόσεροι ἰγύπηῳ, Ποτοάοτ. 

ν]άε ἴῃ Πρεσύφλω. 
'σωςἴπΠ!ροτ εγο ἀςρίτοτ. ᾿ ; 

κόῤα ἀςοο.ΑΕΕπ. σοι ατίι προσωφλίσκανον εἶλα ζον εἰαν. 
«τίοηῖς ὅς Ια εδητῖας μοπηεη (Ὁ 11 οἰτ. ατάγοιις ᾿α ΤᾺς 

οἷα. 
λων εἰ προσυφείχω, ἴῃ Παροῖ ἀερεουοτίαυι ἀεθεο,4!1ο ποπιὶ- 

᾿ἄςθεο. Ρδυ]ις ἴπ ἐρ το]..ἀ4 ῬΆΊ οι ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι κὴ σε- 
τὖν μοι τοροσοφείλής,ντ ἧς ἀσαπι {01 αι ετίατη ταῖρἤμ πιὶ- 

δὶ ἰπῇιρετ ἀεδες. Ατἠζους! ες τ ϊσοτιμτι αιιάττο δυεργετουδυ 9. 
ι αὐοχιυΐε τα ἡ ὀὐτευεργετικός ὅξι πλειογων. ἕτω γὸ προσοφλήσει ὁ ὑ- 

τάρξο οῆς επὶπὶ ἔτ νι 411 δεπεδοεςητια Ῥτοιοςαιτ » οτίϑτη το- 

πίο Βεποῆςϊο ἀεβίτοτν ἢτ. Χ ἐπορμοη, προσοφείλω σοι ὄμας χ- 
ΤΠ υςίαπιις 4ε 5Δοτὶ ξιροσώφλεν αὐτοῖς πλέον καὶ πριάκον ται διρα- 

οἱρῆς ργατεγθα ἀεθεθας ἀπιρ  τπ5 «ιᾶ ττῖρίπτα ἄτας ιπι15. 

ὀρθοῦ, Οἱ ἐδὲ αὐαγχαία δεωανται πορεζεόϑει δαμαὶ ἢ φεϑσοφεί- 

41 ἰπής τοίεγατε νἶζαιτι ΠΟΘΠΘΊΙΩΥ 511 γε ἂς Αἰ ἸΘΏ1ΠΠῚ 

μοῖς ποροῖϊς ἢτ, δἰ ρυϊ σαι οἴϊαπὶ το  ἴχια ἀσθετο) 4118: 

᾿ 

ΤΡ 427 
Τρεσοφειλό μῆνα ἀϊσιιητιιγ. ῬΟ]ν ἱμὰς Πδ τὸ ρτΐπιο 9 μέρ» τι Φ 
προσυφειλουῆύων ὀψωνίων. ΓΟ πιο ἢ ἢ. δυμοφυν κὺ Ὥρρσοφεέλονπας κὶ - 
μας ἐνέγοαψεγηιίη ὃς ΠεππορΡ ἤθη 1 Πιρεῖ ἐχροι ιπι πὶ ΐ ρο- 
οἰιηϊα ΠΟπΏ 111} τα] τ, Προ πφλ εἴν, ν᾽τγὰ να] ἱπῆιρογ πγμ} - 
ταὶ. 1 ξτγτίις ἐς ΤΠ ΟΡ Πγαίτο, μικρξ κὶ προσώφλεν » ραγύτη ἀθ- 
ἔπειτ φυΐη οτίαπι αὐ τάγόταγ. δὲς ἢ ἰ ῖ, ΓΙ ροσοφ εἔλοντες τοὶ σα - 
πίμια, ἤος ἀρ Πμ5 οτίαπι πη ]ταην ροπάετς ἴα ΠῚ, Γοπηοιτῃςη. 
ταὶ πεγτεικοσίας Φρα χμαξκτροσώφλεν, ᾿ηῇιροτ ἰρίς φυΐηροητὶς ἀγα 
οἰ νιῖ5 πγι]τατιις οἱπ. Ἐχ νὶ ργςροἤτϊουηὶς » 412: αἰϊαιιαηάο ἱπ 
φΟπιρο τους ἀπ ρΠ τς ιν ατην, 8, ν]ττὰ ἀςῆρηατ, ΤΠρο- 
σόφλω ζημίδω τι! το το Βιιάς 5 ἴῃ ἐρ  Πιρτιοτ. προσέφλειν αἰ εὐΐίω, 
Ἰεπιοῖϊ. 

Προσο χὴὶ προ αττοπτίο»σοη ΠΦοτγατο, ἄλεσασία ἤιις ζϑήςασις, Ἐρίξϊα- 
τι15. ἐντε τοῤέϑνω σοι καὶ προσυχῃ, αὐ ποτε αὔα υἰπωοῤῥυῆς εἰς ἰδιοτισιμόν.οἘ 
κριξὴὶς δηημέλεια διώτη δυνά, Πρ τὴς γ᾽ ξζες γατίο, κατ αν δασες γῆ - 
ψεοντάς 1η Εὐσβολκ ἀριιὰ δι 14, 

ἸΤροσοχϑέω, μι, Ἴσω, στιν α)λῃ ἔς ἢ ἤις [απ αἰ Ἰσεΐ τα ἀΐπὶ πος ίάπι- 
41ις ςαρῖο οχ τὲ 4ιαρίατη. Α ἐξ, σοι Εἰξ οτίαπι ἱπυρίηρο, αἱ- 
114, τροσκρεω. ΕΓ Πάςς ἀριιά δι 441; εἰ δ) αὖ χολαίζει, κα πτρῦσο- 
θεῖ τὰ μέϑῃ. 

Προσυχθίζω, οἴ οπάο.᾽ ἄς πὶ το προσοχϑέω,ἰτος ε[Ἐ.. «ροσκρέω;ατρ5- 
σκόπω δπὸ “ τὰ ὄγηνηχό μῆνα ταῖς ὄχθαις πτροσκρἐεόϑωμντ δι Δα πδο- 
τατοαῦ οοάεπὶ οτίπι ὀχ ροηΐτιιν δυσαρεςω βδελύττομω,, ος εἰν 
ἰσοπηΐμοτ : οἱ διιγοπὶ ν σαι! πὶ Οτγαοἰς ΒΙΒΙ οτιπὶ ἰπτοῖ- 
Ρτοτθιι5 ν Πτατὶ ΠΠ πη. προσώχ ϑισα ζωῇ μου,ταάετ της νίτα,ςα- 
Ρῖτοα 27. Οςηοί, «ροῦ ὠχϑησοα τὰ ζω αὐ τῇδ, πιο] οἵα οἴ τ μὶ νἱτά 
1ΠΠΟσιιπι, σαρῖτε 25. Εςο] οἴ, προσώχϑισοι τῇ υεάῖ ὀκείνμ ΠΆ1]}1 ἀϊ- 
Τρ σαῖς ροπογατῖο 1112. ΡΙΑ π|. Πα] 4.58. Ετ σαρίτο τοττῖο,ερῖ- 
ΠΟ]. λα Ηοῦτ. νΒὶ ἱπτεγρτζη βρη ις ξαι].Ροτοῖξ ἀἸο! αὐ μας ρᾶ- 
τεῖη Οἤθη αἱ 9 να] ἴῃ μᾶς : ντ νττοσιις πιοάο 1 ατὶ πὶ ἰοφυμπ- 
τιιγ 5 οἤπάοτε ἴῃ (σοι ]15 γε] δά ἰσοριυος. Ηοίν οἰ. ἐχροηῖς 
ΡΕΓ προσέχοψα γε μέσωστι. προσοχθι εἴ αἰλτοῖς Ὁ Βοττοῖτ αὐ εἰςοσαρὶ- 
το 38. Ἐςο]ε Πα ΠΕ] ςὶ. πτροσοχϑτεῖτε ἐν ταῖς ὀῤομίαις ὑμδδ, ἀρ] ]ςς τ 
ν δὶς ἱπΙ ιἴταϊ 65 ν οἰ Ἐγαυ σα ρῖτα 26. ες] εἰ τς, προσωχθίδον ϑυ- 
ρεὸς» ἀρ] εέξιις εἰξ οἰ γΡ εις. σαρῖτο τι θτο 2. Κορ. ὃζ σαρῖτο ἔε- 

Ρτίπιο Ποιτογοποιηὶ) : Γοατίςὶ ςαρῖτα 18. κὶ προσώχϑισεν καὶ γῇ 
τοῖς ἐγκαθημῖσοις, 

Προσο χϑισμα,ατος, τὸς ὃζ 

Προσοχϑησιμοςγε, ὁ) ΟθΈΠΠΟ, οἰἴεπάϊοιιπ|, πιο] ε[πϊ2 εχ το χιαρί ἅν 
τα ἀϊιιτ, οάτιπη. βδέλυγμα, εἴδωλον, οΧ Θσγατίο.4.α ϑοσπη πάτο ὃς 
14 ο τ. προσοχθίσματι προσοχϑτεῖς. ἀετο Πα αγίς, Ργο Ἰάοΐο . ς τ, 
1..,Κ ες. ἔς οτίδιῃ βδέλυγμα 10]. 

Προσύψημα τὸ ΟΡ ΟὨΐτπιν Ὀ ο σον δος Πἴδτο ρτῖπιο . εἰς προσοψη - 
ματα ἐψώμϑυα φύλλα καχανδήεσα!» 0118 ΟρίὉ παπτιγ ᾿σαὶ οἱ ογιπὰ 
τπιοάο δά εἴτις» ΠουπιοΪατις ἀρια Πϊοίςοτγίἀςπι Πσ το ρτῖππο; 
σλρῖτε 112. 44 ορίοηϊ νἤΠιγραητιτ, Κπι6] ἅτε ἃς Ἡεγπηο].}.2. 
εἰμ ίαοπὶ ς.33.προσοψέμασι μίγνυται, αὐ ἀἴτιιτ ἴῃ οἶθος » ορίοπεις 
φάτιν. 10 {11.1.ς.147. 

ΤΙρόσο.ψις, τως ἡ, α Προξειι5 ϑτωρέα,[λοῖος. ΒορΠοοΐες ἴῃ Αἴλος» σίωὶ 
“ρέσονψιν εἰ σιδεῖν,τια τι ἔσο πα ντήογε 8ζ ος. τίων ὠρόσονψιν 4 πο- 
λεμίων ἔχω, Τ ον 414, Τ᾿ ΟΡ γα τιις 9 τὸ γὸ τὸ φύλλον ἔχέ, κ᾿ τὸ 
μέγεϑος , γἡ τίωὐ δλίων πρόσοψιν. Ἐχ 41 Ρ] ̓ πῖϊ5) Αγθοῦ πιῦτο ἢ- 
δ} 1157 0 110» πλασηϊτι! Δ] πο αἰρεέδιι. Τρόσοψις . Ῥτοίρεξειι5. 
ΤΒυον ἀἴ4ε5 Πἰργο αιιάττο., ἐκ ἔΐσης τῆς «ροσόψεως ἡ χρὴ θηγή - 
λοις ὅπηβονϑεῖν, (πὶ ργοίρεξειν ργο ΒΙ βογθητιιγ ) 4η1α ρᾶττς διΐ- 
ΧΊΠΙα Πα πηπλϊττὶ ροίϊεπτ. 

Προσπαθεια ας, ,α βίο }1 5 4ιιαί ταὶ αἰ εις ἴαπγις οπληῖπο δάαὶ- 
ἐπ εἰάιε δά βαγε πη Π5. 

Προσπαΐζω, 4[Ππιάο.8ς σοἸ Πάο. ΤλΑτῖι.ν εἰ. Αἰ πεν. προσπείζω σοὶ, τ δὲ 
Δ Πα (ντ ΑΙ] πάετς ΡἈ]]οίορ να: ἀϊεὶς ϑοπεςα ) Ἰοςοῦ το 1. 
Ρίατο ἀφ ερίθ. προσπαίζει ἃ κευΐα, Τ αιςΐλητις Πνάς πο δάπιο- 
τοῦ σα]. 

Τρῤασι Θ-. ὁ κὶ ἡ, τοσεῃ 55» ΠΟ 1115.1.ρόσφατος, αρτά ΝΝΊς.ἴη ὙΠεγ. δέ 
Ὡρόσπταγον, τί, νυάς ἐκ προσπαία,τορεητὸς οσοητον ΑὙ Π.1,9. Ἑτῃϊς, 
ς.5.ὃς πιροσπούως. Δ ΠΥ. Ρτο φοάοπηςπος εἴπ, [υἰρῖτο ὃ τερεπεῖ- 
πὸ αιϊο πῃ ἀπίτη πγοτι. "14. 
Προσπαλάω, ΟἸ έϊοτ. ΟὈ! αέξοτ, Πάτῖμ, 
Πρισιρῆρᾳ βάλλομαι γάρ βετο. [λάτῖι.ροσαϑοφξαλλονταὶ σφισι λίϑόις,αρ- 

σετγιητη ἔπππα νίπιπὶ ἰαρ᾽ 465. Τ ον ἃ. 
Τροσαὐραγραμυοιγτος τὸ, αἰοτιρτίο, 
Προσαΐδαγερφ», Δα [ογὴ5ο. 'απὶ Το ρτὶς αὐὐάο. Γλοιπο δ, φρὸς Βοιωτὸν 

Προσαὐοῳγοάψεσι νὴ δία ἃ ἐκ τιλαγγῆνιΘ-»ἐδμ σε ἐγζοάφωσιν, ΡΊατο ἴῃ 
Ῥῃαά. ὥςτε προσἰδῳγεάφεσι τρότοις οἱ δὺ ἐπ-ιγώσιν αὐτὸ, 

Προσαϑδᾳκαλήω, ἀἀϊιοττοῖ., σομοττοΓ 5» ἴῃ φαχ τ πὶ νοςο, Ὑὴάο 
Παρακαλῶ, 

Προσαΐξφλαμβα' ὦ, ἶττα αοοὶρίογν οἱ νἶτγα αἤιιπιο: Προσαββαλαμζέ- 
γω Ἃ ἀκρίζειαν, ἐχαξλὲ τγλο 5 τπᾶσπαπὶ ἐν ροπο ἀ1|}» μησὶ τ 
Ῥ]οίς.1.1. ἴῃ ρτς ατίοπο. 

Προσαἰδ σκδυάξειν, γειτ ον πὰ ἀρράτγατο, 
Προσσαρδεῖν, ορρεάοτο Ατ τορἢ. 
Προσπσρέχω,ἱπίπροτ Ἔχ σε μα ιρογ ργάδθο, ΐ 
Προσπείοσω, αἴροτρο. τ ροσσάδειν λετρα ἀλώνίαϊς αἴρογροτε δᾶϊποδν 

Ο1].1.1.λ4 Οἴλις. 
Ἴοτα, 2. ὅλα Ὧ) 
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π 

πὺΡ 
»οαφέγδ. Δ Ποῖον ἰπιπλο ἀν πλᾶρπο αβοξει μστεο, Ῥτορεηία8 
ὕπτια ὃς ἀραϊτιις ΔΙΊςα] τοῖ» ροτ παπάαπι νεῖας (Ὑπιρδτῃϊαπι. 
Ἤλπὶ αρὸς μῖσ νοποπιοητίαιαι ἀοποτατ. )ατίιιο Ἰππρ;. προσποίο ὦ 
σοι, Δέβεῖϊοτ τὶ, Βιιάςιι ἴῃ Ἔρ ἢἘ0}15 ρτουῖθι!5.παὶ δείᾳ, προσπε- 
πονϑὼς 9 ἀοέϊτγίηαηι ἀπιϊοὺ ςοπιρ!οχι39άεπι ᾽ς πὶ. ὈΙΟΩΥ (εξ 
τΤιοοϊορι5. Οἵσιοι ὃ ὅν ὀφείλἐσι τοῖς γηΐνοις προσαοίο εἰν, μπαγέγε ἀτ- 
ας ππτπο ἀιοὸ ΔΕΠοὶ τογγοίξενιπι σάτα ΡΙ αταγοι Τὸ ἢ. μειρρίκεον 
ἑτέρῳ τινὶ “79 ἐρα σιν μεῖνλον ἰ προαπεπονϑὸς 5 14 οἰζ,ρτορεπῇοτ δί 
πιαρὶο φάττα. Οἴσοτο δά Ατεῖς. ΠὍτο [δοιιπάο:εσο (οτιδίεγυ- 
φλώπω ΕἸ Πλ {ΠῚ τι καλῷ «τροσπέπονϑεε, Προσσα χω ο[ ετῖαπ 81 - 
ηυτά ρτατέγοα Ῥογρογίοσν)νε πρὸς ΠΟ ΠἸΘΏτιμτ δζ ΠΟῚΙΔΠῚ δοςεῖ 

Πομεπὶ Πρηίῆςες Βαί. 
πιροασαΠαλδύω, μ. δ ὐσα,αξῇρο,οἰαιιο ΔΕΗ͂ρο 5 [κςΐαπιι5 ἴῃ Οαιςαί. 

Αὐτορθδη, ἴῃ ῬΊττΟ » ταῦτα «τρὸς τὸ μέτωπον αὐτίκα δὴ μάλ 
ὡσρ κοτίνῳ, ΤΓΙρραπατταλϑύσω τουτωΐ 5 ἰναῖς ΔΕῇ σᾶπὶ [1014 εν 
φροαπήξω. 

Τιρόαπεινθ..5,6 ἔτη ο ἢ Ἰσι5.οἴιτί οη5)ς.το, Α ἃ. Αροῖ!. 
τιρυσπελείζω, αἀϊιησοτ ὅς Δάπιοιιςοῖ; προσεγγίξω. Γγατίτ!.δς Ασοια, 

π Ἐριρτ. 
ΤΙροαπελ σαντες, πηοτ] ἀξ] ργορί παι, 
Προσπελα της 6702 ΠΟ π5ραριά Ατἢεη, 

᾿ ε 
Ἱπροσπσελ δ ῬΓΟΡΙΏΗ80. 

Τιροσιτέμασω, ὨλΪττΟ ΔοσοΥ τι» 1 ΠΡ ΟΓ τα]ττο. Αὐ ΠΟ ρ Βαπ,ΐη Ρία- 
το, ἄμητε τε προσύπεμιψεν ἡμῖν) Ρσςπτάτπαις ἱπίαρον πὐλπτ δά 
πο5 ἰιάης, 

Πιροαπεπ] κως» τὸ αρτ ΘΟ] οΠι1ΠΊ 7) ιιοά οΟἸ]αρῆιπι εἰς ὅζ σοποεῖ- 
αἷτ, πτρραπτεπηωκα «-ἀφυλὴ 5) γιὰ τισοία Αὔτίο νοςάτιγ. 146 
ΤΙροσπί πω, 

Τροσαΐίδω.. ᾿άοπι 410 να τοι οί δῳ ὃς κατα ποαβδῳ,ουλῖττο ογερ τῇ, 
ψοηγγὶβ σοη γα ΟρΡςάο, 

Προσαΐειβάλλομαι! ) Ῥτορτὶὰ οἱ νἴτγα πηοάιιπι ἀπιρ] εξτου 5 ὃς νἱτγα 
1 ἴο5 ἤπε5 Ῥγότορο ἱπγρογῖτιπὶ 7 ν οἷ νἹττα πιο ἀπ ἃ τηαϊοτὶ- 
Ῥὰι5 ἀσοορτι!πῃ. ΒΑΙ1|,ἀς ἀιιατίτίλ ) Αλλ' ὅσῳ εἧρ αὐ πλείω προσεῖει- 
βιάχνοντω , πῇ ἴσου δέονται ἡ κὶ πλείονιΘ-, Ῥαπίληϊας ἴῃ Ατεὶοἰςγτώ- 
σριΐον ὅγης: οἱ μϑυ(Θ- ὄν Δυμυτρίῳ προσιαἶδιβεἰλλ εὐϑει! τι ἐ ϑέλειν, ΤΙροσισῆδα 

ζαλλομα, δ ρίο,οἰγοι πη ρ! εἔτοτ. δια! ]ο, ἰἀέπιημς αιιὸ ἀ πε- 
διβάγλομεμπροσαδδιβάλλεται δ πεζὸν ςρα τὸν τεῖῖς ναυσὶ . του ΓΟ ἘΓΕΥΏ 

ἐχοτοίγιπι νηί αιις παιῖδις οἰγοη ἀφ τι, ΙΓ ατάγοιιις 'ῃ ΤΉς- 
ΨῊ][. τείχη προσιῦθιβανιετο, πλοσαῖ θ115 ντθοπη οἰ ΧΊ τ ΠΟ οτγατ, ἴῃ 
Ἑπαάσοτα. 

ΤΊροσ αι βαίγλω, οἰ ΓΟ ΤΠ ΡΟΠΟ ἱΠάιι0  ατροσαδριλαρβανω, Α τι. Ασα, 
αορρσαύξι βάλλω τεῖχ - τα πόλει» ν τὶ πηπιγιιπι οἰγοιηφουίο 4114. 
δριυὰ Ὑ Ἰπιογ ἀ. 

Τιροσιξριγἠνεύϑει. Ὀ Θπτοίξ, Πρ εγο δε, 
ΤΙροσἥρονίω ὦ, Ποι}}4 ἀπποέϊο ἔειι αβῆρσο, 
ΤΙροσπεσειτα) νοοῖ. 
ΤΙροσπεσ εν, τ} ἰγτυἰτρα ἀοττιιϑ,οἰόρ, Ο, ἀπὸ τῷ πεσὼ αἰχρίίφα, μείζω βρ9- 

τείας προσπεσὼν ἡ μιλίας, ᾿ς] ἀφ π5 ἴπ σοη ΠἸοτε!ἀ1Π 6)» σἰππὶ 1)14- 
πᾷ (ΟἸΠΠσοτ 7 ἔγοαιι θη ιιὰπι ἴῃ. Πολ πῖ9. σοη [ποτιι ποι. 
παροσσεσό,τος τιν αὐδικλεῖ τῷ πρόγμματος 5 ΠΤ δὰ τος δὰ Ρεγς πὶ 
Ῥευίατα οἰοτ, ΡΙατ. ἐπ Ρογῖοῖς, 

Τίροσπεταύνυε, Χτοηἀ0,}}Π140, 
Πιροσπέτομφ γα το] ο, 

Τροσσέφυκα,αἀπατοο, ἀπαίσοτ. προασεφύκασὶ, ἀἀῃςΓετμηῖ, 
ΤΙροσπεφυκόπως (ἃ Ος].1.ς.Ο.9,ασροσφυώς 5 {τ τὼ, ςοΒατγοπάου 

τοτὶς νττιθιι5. [ογτίτοι. 
ΤΙροσπεφυκῶς, ὅτος, δ, ΟΘΑΠἾτι15. 
ΤΙ ξὐασηγμσ' οἱ 10 4 ἀξῆχιιπη εἴτ, «τροασύγμαται, τοὶ, Ρ4Γ5 4115: 44Π| 

δι 9. Η εἰν εἰν. 
ΠΙροσπηγυύω, ».ὐξω, αν ηκοι,α ῇ 509 στ οὶ φβῆσο Οαττ. σγαςὶ {πῆ χο 

διιοτοη.  ἐζογη πὶ ΑΡΟο το] ογαπη σαρίτο [πσιη4ο. προσπήξαντες 
αὐνείλετε, Το ΕΠ ΧιιΠῚ ν οἷ στο ἤχιμτι 1πτογουη 115. ὁ πτοίϊο 
{απ ΠΠΠ 5. 
ΤΙροσσηδώω. ΡτΟ ΓΙ Ἰο 91 Πι]το αρρτοάϊοτ. 
ΤΤροσπύοσομαι, «προςρίζομαι. 

ΤΙρο απ χ εμύο μα! οἰόρ, οἷ. ασροσεαυ ηχίμ οἱ μίωω 7 115 ἀπ ρ οξξοτ 5 ουδῖτο 
πλετίοῦ. 

ΤΙροαπίλνα μαι ΡΡΘΊΠοτ . Δάπιοιςογ. προσπελαίζομα, Ποπὶ Οὐγ ιν. 
Τροσπισηρέσκῳ, Π1ῖς αἀπιιπέξιιπι νεμάοςνεπάο σι Ὠῖπαάτο}}. 
Τιρθαυί πη] ἰττιιο. κὶ βαρέως ὅθητίϑεμαι κὶ σφο δρεὺς . πτροσβεγλω ν ἐπι ρλη- 

δον ποιτίο, ἔχοϊο ἱπυροτιμπὶ 9 Οσουτο 9 Δα οΥοτῦ 9 στο 21 Π1- 
Ρτοίποηςηι ἔαοῖο 5 ᾿γγιιπηρο, ψογθηπι ἔογὲ παἢ] τατος, Ποπηο- 
ΠΕδη,σοητγα Οὐποη τ φινοςραίτῳ «τροσπίπῆει, ἱγταϊτ τ ῬΠαπο- 
{ἔγάτιιπη. προασί πῆςσι τυρὸς ταὶ ψυχαὶ. ἱστίη ἴῃ ἀη τη459 ΡΙατο 
ἄς ΠορΊΡ. Ὡρὸς τίμ ἐςίαν προσέπεσε, ἴῃ (χοτατίπ πη [Ὲ σοῃϊδοῖΐς, 

ΡΙΘτανοθιις πη Το πλ τος], Προσσίπω, ΠπρρΙοχ ἤο 7.44 σο- 
τι ἀσοςο Οἴςοτ, λιπερώ, ἱκετεύω, ξοηῖθι5 φαϊιο οτονὶ ἐμὰν 

τὸν καταζάχλω, Ῥτοοϊ4ο, τ σι πΎ )0 2 [τι πη] ῬΓοΟΙζογποῦ » δάοτγο, 
{ὰῥρ ]ῖοο: άτῆιο, Ὑηπάς ταῦ σεῳ προσπίπῆειν» Γ)εο Πρ Ισατο. 
ΟΡτυἰο τοπι. Χο πόρθοη ἥιαγτο Ραρα, ἱκέτης «οροαπίπ]ω.. [ὰρ- 
ῬΙοχ δοςεήο, προαοίπηων δουλικώς τω πτιτρὶ, ὅζς. ᾿ΝαΖΔηΖΘη 5 1ῃ 
Οτατ, σα θι5. ρατγί8 ἀσοίἀθης πγόγα (Ἐπ γιιπη1. παροασί πη σι 
στῇ ἀσὰρίγᾳ δεομθμοι , ϑριιτίηατι ΓαρΡ ος9 λάογαης, ΡΙατατελιις Ἴ 

, νάτα γἴδροτο δὰ βοηιια, λα πιο Ἔ]Πεπος, Αὐϊτορβᾶπ ες ἴη Βα 

ΠᾺΡ 
ἧπ Οτβοηςο, προσείπω σοι, Εἰιτὶ ρί ἀς5 Πιρρίοχ τὸ Ῥίαςο,ἶδὶ αν , 
Ῥ[ῖοο ἱκέτης τοροατήπω . Χ ΘΠΟΡΒοα . ΡΣ δά τι Βθῆιι 
εἰάο,ἴασοο δὰ ροἊεςργοίζοτπον δά ρεάςβ. πρυσυίηειν ποὺς γ ; 

τἰθιι5.Θοων ἐόντε «ὐροασεσεῖν ποι «σρὸς βρέτας. νὰ οὔ ἱκέτας χαϑίσ᾽ ἢ 

Τιροαπίπῆω, ἸγλοιΓ ΓΟ: ΟςοιΓΓΟ) συμύανω, ὅθηπί τῇ ὦ, Ἰητοτιιοηὶ 
εἰάο ἱπ.ᾶςεῖάο. Ατὐϊτορίδη. ᾿π Ποπείοη. Αἱ 3. γωυῶκε 
διόδοις αὐροσπίπῆεσι τοῖς δ'πὸ δείσενα, ΟΠ ΟΙΙΓΓΘΏτΟΒ ῬΟΥ ν 45 Τὶ 
τἰθιις ὁ ἐαῦπα, 14 εἰϊ,σιω αντώσαι, Πὰς τὸ προαπίστοντα, ΑτΙ 
τεῖος ῬοΠτισοτιπι τουτῖο Ρτὸ 1154: αιοτιαϊς 41 ἀταύς αἱ 
φοςιϊάϊιητ ὃς οσσαγγαηγ, δὶς Οἱροτγιδά Ατιῖς.  εῖας πὶς (ιρ 
οατὶ υϊςαμαπι ἀοο  ἀ{ΠΠς δα ἀπίπνπη τισι» Πα οἱ ἔφει κἃ α 
οτρα το σοεμπη ΠΤ |ιπὶ Πτ. Προασίπτον ταῖς ἡδονῶς ἡ ὕβρεσι, 
ἀπνοία ποίσῃ λποῖάοτς ἴῃ ν Οἱ ρτατεϑ ΡΟ] δὶ τη ροτα η 
Ἰηΐαιϊαπι θ]ατο. Πρυσσίπ]ω, ἱποϊάο, Ατἰΐζοτεῖες ἃ 
ἄο, ἀςρατὰ πρότερον τὶ βροντῆς «τρὸσέπεσεν , ὕστεφρν γῃμουῆϑη, 
Ἐξ] ροῖγα ρτίτις υιλιη τοπίττιι πος [είς ἵπξοττ 9 μετ ταῦ 
Ῥοιε ἱρίστη ἤατ. Πυιοϊδηη5. θη μοι ξένη τις φωνὴ «προσέπεσ 
διυιτῖθιις πἰοὶς ἀσοἀΐτ, ντ ΡΙ ΠΩ 115 Πππῆοτ Το πυίτιτ : νεἶ ἂὶ 
τοϑοντ [υἱπ1|5. προσέπεσεν ἐκ ϑεῦ φωγὴ τῷ μοίρκῳ κεδικίῳ 
νοχ δὴ ΝΜιατγοὶ (βά!ς!) αἴιγεϑ ρογίατα οἵα, ΡΙ τατος ἔῃ Ο 
1ος 1εδ. [σι ἀο Μαςοαθαοτιτηγοαρῖτε οὗζαπο, τῷ 9} 
σέπεσε τδεὶ τῆς πῇ νικόμορίΘ. ἐφόδου. Πιάας Διιτοπι τοίοϊ 
ποτίβ δάἀπισπτιτη ἄτας μος πὶ ἱποιτγίμπι. Ἐτ σαρῖς 
Οἵντι 5 Αντιύχῳ κατ᾽ ἐκβάτανα, προσέπεσε ταὶ αἷδὲ ἃ γικόῥορᾳ 

οἴμπν πιιποῖτις ρογίατιιϑ οἵδ ἀς ἸΝΙοαπούς, ῬΟΪγ Ὀἱιι5,αροσπεσι 

γίνη 

εἰν." 

(πι 
Ἴων 

σῶν ἢ τούτων εἰς τοίραντα καὶ «δὺ ϑουρίας ἐγιναίκπει τὼ πλήϑη ἮΝ 

εἰπὶ τεηπποίατα οἴΐεησ, τά ο[ς, ἀγγελϑέντων, κοροαπίπ]ω Ὡρ ΠΝ 
σοιιῦτας. ἱποϊἀο)ϑές. «ροσέπεσέ μοι τοὶ κακοὶ» ΑΤ ΠΤΟΡΉΔΠ Ι τομ 
τιιητ προσπίπτουσι τύχαι» ἔοττι τὶ σαῇι5. Προσσίη]ω 2 ΠῚ 
ἡτιοά Συμπίπῆω,ςοποῖάο 5 νπάς Προσπεπήωκότα ἀἰςιη, 1 οὐ 
εοῃοϊάοτιης ὃς σοηττγδέϊα ἤπητ ( ντ αισὲ Ἰηταπημογδηξ. ἢ 
σοηοϊάιπτδῖαια σοητγαιιπειγ.) Ζυΐ 115 ΟΡΡΟΠΌΠΙΙΙ 
σῆωτα. ΟαἸεηιις {τὸ 1. Τ᾽ γμν δῦ ρ ἐϑη προσπεπηωκέτα κα 
αἴἰκύα ποντεις 

Προσπιήνέω, Δ οςι Δ ΟΡτοοϊἀο, ργοςιπιθο;ΟτΟ, τ ροσπιτγέσι 
ἀςη5» ἀπο τα, 5 οΡι. ᾿ 

Προασλαζω αρρΓορὶ πηιο,προσπελόζω, Ν ἍΜ 
Τιροσσλάοσσω, ἃς προστηλεί ἤω, ΔΕΗ ΘΟ. ἱτεπα 1ΠΠ|πο. ΤᾺ 
Προσσλαστικὸς ΟΡ ά1 [ει οδίτγιιςπάϊ νπὶ μαρεη5, Ὀ]Ο ΙΓ], 

το,(αρ.77. 
Τρϑαπλαστος, ὁ) 18 ἀρ Ρτορ παι 81115,Έ2ς1}15,4Ε{11159α} 
σπέλας Ὁ-, ΑἹ (τ ΠΥ]. ἐσὲ πιρόσαλαστοι ξένοις» ιν ΠΟη Ράτῖα 
ἴς σοπαπιοατε μοίρίτοϑ. ἢ 

Προασλαἤω, ΑΙἤπρο. προαπλει]ομδυθ» τοῖς μηρρῖς 5 εταγῖδι5 
τοίσευ5., Πἰοίςοτϊ ἀος Πδγο ρτῖπιου σαρῖτο 129. προσῇ 
ποῖς καυλοῖς δούκρυον 9 σαι 1διι5 ἀἤαγοπο [αολγγπτὰν ἰάθπὶ ΠΡ 
τοιτῖο, σαρίτε 92.8ς ΠΡ, 4.ςαρῖτε 24. προσπεπλιοι μῆμαι πῇ γέ 
τοτγγαπῃ “γάτα. " 

Προασλέω,ἀηαιυ σον ἀιιεπίο,ἤαπι ἰη στα» ἀιιεητο, γα 
το ΠῚ ἀρ Ἰσο, σλΖα. 

Τροασληρῥῳ,λἀϊπιρ ΘΟ. ἀρετὴ ρΙεο. 
Τρῤασλωτοςῃ αι 4 }}}18. 
Προαπνέα,μ.δσω, Α[Ηο.αὔριτο. ΑΥἸΠΟΡΆ. ατῖμ. 
ΠΡροσποιομα)νμ.νσομα). πα) γἁποτείω, [θά π 60 5 λάϊυπρο, 

ομμτο ὑπυκόες, ΠΡ] οδίεαιιοητες τοἀἀοραητ, Ἱ Βιογ ατά 
χὺ αὐ “ πατρῴας αὐχῆς προσπεποιη μη. μῷ Αἰκάδων (ὧδ ποὰ 

ΤΙροσποιξμκα)»ν ἐπ ἀϊςο. οἰκειζμα,» τ] Βὶ ςοποῖ ον» ΠλΕΙΠΊ Ο᾿ 

τοηάο 9 ντ ἰατο τα] ] αἰ αν επάϊοο. Εἴ! οὗ πύσοι συγ! 
κὸ ὑεῖς χ᾽) δόσιν πτροσεποιήσειντο “Ἶ᾽ Με κοσραίτου 5. ΕΧ τε ταπιοπῖι 
γοπά!ςαῇοητὸ 14 6π|, πτροσποιοιιῦ τοι ὀκείνα τῷ ὀνόματος, Ἐξ 
Ασοιίαείτι. γε προσποιοιῖκαι πίων γίκίων, τ] γεπάϊοο νἱξὲο 
δὶς ΡΙατατοθιι ροζι ρτο γεηάίοο 914 εἴτ δἰϊιπιον 
“κω: κ, προσεποιοιιῦ το τίω «ἴδξαν. ἱπαυῖτ, ἄς ηεςε Οαίατιϑ. 

σποιοῦμαι, Ππνιΐο αὐτου παι] ατίοης ντογρτα τς [δ 
τὸ σοπηροπο,οιπὶ [ἢ ΗΠΊ τί]. «τροσποιούῖμαι δ) φίλ Θ.. ἔπρο 
πηϊσιιῃ, ΑΞ (πΒἰ πες. προτποιούῖκαι βηήειν ΠΡΟ 18 τιιητο.; 
ΡΠοη, πτροσποιούμαι δεϊδόπο ται} ἐπῆε ῥγθοατὶ. προσφποιεῖτο 
σωυῶν ὀκείνῳ, ἴῃ σεθατ ἴς σαιάετε 1 ἔπις ςοπίοττον ΡΙὰ 
ἴῃ ΟΑΠΉΠΠ0. ΑἸεχαπάογ Αρμγοάι Πδτο ἰδοιιηάο Ῥγου ἐπὶ 
παρυσποικιάνη τὸ ϑεραπεύειν»ΐς της ἀοτί Πησοης. {Ὁ οταζ, εαν ΜΗ 9 
μδνΦ. τὸ δεῖδδει προσποιῇ, αρότε ἤπραϑ. Ρίατο ρτίπιο ἐς ἈΘΡ 
προσεποιεῖτο φιλονεικεῖν, πίξατε ἔς Ππταΐαρατ, Ν᾽ η46 μὲ πρὸ μμβ 
ὅσο (αἱ ΠΤ λυ] το, με προσποι εἴ τω «δεῖ αὐ εἰ ἡ δέκησταν» ἀϊίππν!α 
εἴτ ει ἀε! Ἰυ ΠΠοπτ, Τ λπιον 1.1 εξ, μήτοι γε δεικνύειν τὸ ᾿ 
γα. αἴτει ὃ ρτὸ 6ὸ ἐπροσποιέῖϑει. ΡΟΙΎΘις5 Πρτο 4 ὃ 
πἰῆοτγ. σπρατηγὸς» αὶ προσ ποιό μβμίθ. εἐδὲν “ἴα γνοιΐνων γ γι ἡ 
ἡσυχίαν. ΤΙροσιποιοιῖμαι 9» Ῥτοΐτοογ. Ῥίοη ἁρυά ΡΙάτοη 
ἴῃ ὁρὶ πο]. πλάττων, ὡς ἔοικε, προσποιεῖται μὲ τὸ δυμοκρώτιᾳ, Φυμα 

εθνται εἰδέναι, δίς, [ας σα Π|6γε ργοβτοιαγ ςα ας δά Ροριυιατοπὶ αἰ 
τι1ΠῈ σομβογᾶητ, προσποιῆμα) σοφὸς ζῇ. (ἀρίξιτοπὶ πο οἵα ῥτὸ 
τοοῦ 9. Θαζα ἐς ϑεποῖ, Προσποιείϑει.» ἀἀϊπσοτο ΤΒοπν 
ἴῃ ΖΡΗγ[ οἵχως 3 ἃ ὑλίω καὶ προσ ποιᾶντὶ αἱ μαϑηματικοὶ πειντελίδε Π 
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ΠΡ 
ἦσω, ποικο ἱάο πη ὃς τα ΐ αὐῖς το, ̓  ἢ ΤΟ ΠῚ ΠΊΘαΠῚ γοΓτΟ» 

«Ροτοίζατοπι το! σοςεγακίο, οἰκεῖον ποις Πι 1Ἰοἴο,ρο- 
οδτίπεο. Αςοιιίατ, ὃς Τλατίιο. ποίντας Ὡρρσεποίησε βασιλεῖ, 

ἢ ἵορο Οπλπος ἔχ ΠΣ]! ατίτατο σοηἰ τη χὶς » ΡΙαταγολιις ἴῃ Ρς- 

" οοτὸ, Πρ αΪατὶο, ἔα ομ5οΠ ῖο, 
ἰνσηφοἱ ἐς πη οὐκείωσες κτῆσις, ν ὁπ τατος, χἰσόκρισις, καὶ αἰ παιγίελία, 

Ἰητογρτ. Τ ον 41 4. τροαποίησιν ἤχων κομπουδέςερον, ἰρεοὶς ᾿ρί 14- 
διλητίοτ, ΤΊ Δ ον ἀἰ 4.6 [Ὁ ἴτας ἐτίατν Ὡροσποιήσες {Πππλ]ατῖο. 
γασοιητικὸς, Πέχοτ. τροπτοιητικὸς αὐδρείας , Ππγι!ατον ξοιτίτιιἀηϊ5. 
Ϊ τ. 1},3.Ῥο]τ.οαΡ.7. 
πσοιητὸς οὐ, δ κς ἡ, ἢ ἐλ 15.Π πηι] ἀτι5, Αττζοτ.2. ΟΕ ςοη. μετ᾽ ὀργῆς 

ποιντυδ οι αἰ ἢ ξϊα τα, 
εμέων ΟΡ Ρι σαν θ ΘΠ ππὶ ἔλσετγα ρογρο. Ὡροσπολεμωσοι, τ δὶ 

Γ Ἰρον Ο , 

νασολεμόω ἱροῦ πο ἴζοπι ἔαοῖο πιριρθον δε! πὶ ̓πάίςο, Α- 
ἀβοτᾶβ ἰῃ Λροϊορίᾳ Ρῖο ΟΒε εἰδηΐς, ὅν μόνῳ ὀνόατι Ὡρο- 

«τῶν ἡ μῖν “ν᾽ πονλών, ἰῃ Πιροτ ἃ τπαιτῖς ποθητὸ ταητι τη 
.ἰηξοῖτο Β.Π]ο νοχαιημτ 46π|,ν κακία τροανολεμμεῖ τῇ ἐ- 

αγὸ κὶ νἰ (τυ 59 [Ἔτι α πο 1114. γ1π ποτ τὰ (οτῖ5. ΘορΡἢ. 
οἷς φυλάσσεται» [οτιιαταγ ἃ [Ἐγ 5.1. ὑπο αἶθ' φροσπόλων, ἵ, “Ἶ 
Ατἰπορα. Ἀαη. - τίνα μοι διύς ἰιωον Ονειρον πέμπεις εξ ἀφα- 

οἱξ Ἴδε, τρὸ απολὸν ψυχ αὐ} ξασηρέ πίω, 
ἕω, αὐ αθοτο. τῶτο μοι τροαπεπόνηται ἰιὰς Πγξα οἸγὰ ὃς ἰαδοτς 
οιἰςἔξιπ εἰς. ΒΩΠ]. 

ἡρτοςφἀονρτοστοάϊοτ. Ατητοτ,2 ΟΕ Οη. «ροασοράυο.-- 
δεοργοσοάςητο δ. [αοπτο πιςηΐς, Πρραπορόύομαμδο- 
τίη Ἑσπαπρο!. Ματτ ἢ Ὡροασορϑύομαί σοι; Ἰητοτρτιάσοςάο δὰ 

: Ματοὶ σὰρ.10.ε προαπσορόύονα α] ἀυττί. ΠΙρφαπορδι, μα)» [1 Ρ-- 
ἴσεῦ δίςο. απ ἱο, υφηίο, Αρηἢ δ] 4. ρυαπορϑυομᾶῥαν δ)᾽ αὐ- 
᾿ δικημήμων»,ξὺ υἦρ' διέσυρε χλϑυἀζων, δες λὰ οἵτ, προσερχομῆμαν 

ἰκετηρίας. 1 ἐγ Οὲτι59 Εἶϑοις δι ὄντος δυΐο πτετρικέοις κα δίκα ὥϑτο τότε 
ν προσπορόϊο μῆμων 5 ἐϊο πονῶ μῆρ ὧν ἐτόλμα με ταπορεύ εὡς δὲ 

ἐδελφῳ, συλ Ρ τγ6 5 οαπὶ αἰ σα τάτοιη ἀπιθ γ ηῖν ὕοη Δ1- 

ς Εἰζ ἐπ ΡΓῸ ἔγαττγο ροῖοτς. Ετ αἰ εὐ τούτον τροσπορδυομῆύν Ὡρὸς 
Ῥανομέπα ἱ τ 41 ̓Ἰτάτοῖι ρτοη πιο ὃί αἰηδίοητο. καγῆις, Ηξίκ 
γαν ἀὐπτ λαμιωραὺ δυ ϑέως ἑτοιμμοίσαι:τούῦτο γὸ ἐ' 9:6. ὕβὶ τοῖς ταὶ αὐ- 
μεταπτιρόυο μῆψοις,4ς τποτο οἀ 4! ἀατοτιιΠ1; φαπάϊάατοτίατηα το- 

ἢ ῬάΑΓαΓΟ, 
ὡ,Ἀςαυἶγο;ΟΟπΊραγο, ν οἱ ἀςαιῖτο αὐ ἰ4 φιιοά ἴΔπὶ ραττῇ 

πιο, Ρ ΣΡ ῖς.1. προσπσορκεῖ τοὶ λοιποὶ εὐ τὸ τὸ ςράτευμα δπο 

υ. 

ὃς» οὐ, ὁ. ἀσ 4} Πτῖο οἶτι5 4110 δάδιις ἐροθαπηις » αιοά 
Δοαιϊτίειις ΡοΓ 805 αὶ ἴῃ ποίϊγα ροτείϊαϊε πως; ρε- 
1». 

αἴ, [16 Ὡροστορτάζω, ἢ ι}14 ἀπποίζο, ἤδιι] αξῇρο. 
πυρπατὸς»ἱη ΗΠ θυ! Ατιι5.4 ΓΗ χιιδ. δὲ (ον ].1η Ῥτοπηει!. δεσμῳ αρο- 
τὐρπτοτὸς, ἸΏ Οι1}0 ἐπ ρ] οχτιϑ ὅς ςοπ γι  ἔξι15. 

μα άτος. τὸ, ΟΕ πΠου ορόσκομμανρτοίαρῆο. Αἰεχαπά. ρἢτ. 
ΟΡ ἐμ προασίαίσματος βεξων γίνεται, ]111Π| ΡῈ 5 ΟΒ΄ς Πα ττιΓ, 

ἢ ἑοτιιπτοίειτ. [4οπι 110. τεὸν τῷ Ὡροσπ]ώσματι σῷ ἐν ποδὶ δακ-- 

: βεζων ἐπανίατα ρετ οεηποπεπι ἀϊΡ τὶ Ρςἀϊς ἰηριςη ἴπ- 
{εἰτ. 4 

μαίσω, π᾿ αικαι,ο βπάο, ροσκόπῆω, αροσερέω, Ὠατίιιο. Αρῇ- 

ὅ: ἀκάνϑωις προσέπ]ασε » αὐ ἴρίπα5 οβοηἀἴτ, προαδήαιεις τῷ 
ῳ,ΟΒδ εἰἸς δὰ 14 αιιοά ν] ἀατιιτ ΙΝ 24 η2.1Π Οτᾶτο. ὡρο- 
σὰ φωνῦννοος Οοπα τη ἢ], {Ἐπὶ τἰθιἀεπιυαρυσέπ]αισε βοι- 
π Ραοτῖος ἱποίάοης οἤοπἤποπεπι αοςορὶξ » Βατοτ! 5 ἤμς- 
τ ΡΙυτατ.ἰα Ἑδἷο. δια φειδία αροσέπή σε τῷ δήμῳ 5 ΟὉ ΡΕι- 
ἴα ἱπυιϊἀίαπι ὃς οοπποπεπι ρορα 1 ἰη οἰ ἀϊτ, Τάοπη ἱπ Ῥε- 

ἢ [σγπιοης οτίαπη [1415 Ὡροστῇ αἰει μι1π| πη ρ ̓ ΠῚ δες 

εἴμ Πηριια,δν ηεἴ ἐς αιιοήαπι πιοπιοτῖτοτ ΡγομιποῖΔη- 

πορο σχῇ ἴων,“ διοσολογων, ἐν ἐφις"ἐμῆν Ὁ ἐφ᾽ ὦ τίυλ μνήμίω ἀθροῖσαι 

πα] ἴω, τἀπιοτία ξοττιηα ἰαδοτγο, ἔοττιιης νῖσος ΟΧ ρου εχ- 
χρβϊ ἐλοτ, τ ἀοτ, ἐτιηῆτου. Ὡροσέπηαισταν μεγάλως» πηδρη τᾶ- 

ξεσογᾶτ, μεγαλωςὶ Ὡροσέφή σε, τιᾶ ρῃάτα οἰαάεπη ἁςςορῖτ» 
ἀοτιι5. προσαῇ εἶστις πὸ ναυμαχίην» 11 ῬΤΩ πὶ πδιαΐς τα] ὲ 

[άεπι Ἡετοίοι. 
ος»α] ἀπο Διυΐτ αρυά Ατορ ὰ τροσίπῆα μαγν πᾶς Ὡροσ- 

ἀιιο]ατοαριιά Χ οη. ἘΠ ᾿ ΑἹ 
υγμα, τὸ σοπιρίοχιις. Εὐτὶρ ἄη Οτεῖϊο » ὦ φίλον «ρόστπηυγμ᾽ ἐ- 
. ΠροασΊυξά μῆυ Ὁ’, Ρ] ΟΧατιι5. 

μὰ! δέ 
στο μευ ὐξω,που χα αταρ  ςἕτοτ, ἰστάξομαι, φροσαυδιῖ ν (αἴατο. 

Οὐ, πώς τ᾽ ἀρ᾽ «ροστ] ύξυμαι αὐτὸν, αὐτὶ τοῦ Ὡροστεγρρευ- 
λοφρονῃ σορκα). Ὡροσεταιρίσομα, Ἐτ 1.1. Ασροῦν ΡΟ η. τχεῖ- 

5 χιοὶ ἴκρίω ἀμφιζαλων «ροατ] ύξατο φώνησέν τε 51. ἐδεξιώστιτο τ 

ἐς ἐφιλοφρονίσοιτο, Π οπι. Οὐ [{. δι. αροσαύξατο μύϑῳ»} οἶξε- 

«ὀκολάκευσεν, εχοταιῖτ, Εἰιγιρ.οιπι αςξπΐτπιο πὶ Μεάσα, 

ὦ ςὁματος παίδων ἃα τώλας ὩροαπῆΊυ ξδϑει!γῖ. Ὡροσαμδ'αν5 αἰ - 

ὥτοία!τατο, Ρτο αάοτο εἰϊ4Π| Αςοιυίατιαριὰ ἸΝοππιῖη. 

σἰύσσειν μύϑῳ ἀἰχῖς Ιἀοπὶ Νοπηιι5 ρτὸ ἐρωτώτορο : ϑδὲν ἐτι 

π 549 
νι, Ὥρότερῳ μι συρῳῇ αγυαγήυξετε μύϑῳ , ἡ 1} ροΠ ας πκο γοραδίτις: 

ΡΓο ἐμὲ ἐκ ἐρωτήσετε (οΐγ, ὶ 
Ὑρυασυλιμον,κντὸς νοι δα πὶ, 
Προασιυϑαίνομκ ἱπίμ μοῦ ρογσοηζου, 
Προσραγω, εἴ Ῥεγροςϊαίρεγροαἰἰςϊο, αροσβάλλω, Αἰ Πορ Δη. τροσ- 

βαίνειν τὸ ὄξίΘ- τῇ μήτρα, ΑἸοχαπα, Αρηγοά, τηίρογροτς ἀσοτι πὰ 
ψα]α;, 

Πρόσραξις,(ΟἸ ΠΟ 2ποπΗ͂ὶ δξλτί ο, αὐτικοενὶ, ῬΉΠο ἀς πιιηάο. 
Προσρβοσω Ἰάςῃι ιιο τροσρήγνυμι, δια τοροσρέω, ἀξ Άιιο, 
Προσρήγνυμαι γΠἸάοτ, Ὡροσκαταραοσομα » Ὡροσκόπῆω, «ροσκρύω 5 οἴ- 

ἐςοίο, ἱΠπάοτ, ΒαΑΠΊΤι5.Οἵπω; κα ϑαπὸρ ἐν πελ ἄγει πολλων ὁμιοιἷ δυμ-- 
πλεῦντῶν 5» υὑτὺ τῆς βίας τοῦ κλύδανθ- 5 ποίντες ὁμοῦ ἀνκίλοις προσ ρήΐ-- 
γνιώτα). 

Προσρηϑεὶς; (ἈΠ ιτατι15. ΕἸιτρ. 
Προσρημαι τος, τὸ ςΟΥμ ΡΟ ἰατίο αρ ΡΟ ]ατῖο,(αΠτατῖο. ῬΟΙ ΠΧ » Κὰ ν᾽ 

μὴν ὑμέρα, ἐν ἢ γίγνεται εἰαπασμιὸς ) Ὡροσριγτνὴ 5 Κ) Ὡροσρητέα, "ἡ αρόδ΄- 

ΡΉΘ,. 

Πρόσρησις»εως.η),Α]]Ποαυυτί ον Γατατῖο ροσνγορία, ἀσπασμός. ΡΙατο ἴῃ 
ἘρίΠΟΙ. ρ᾽ ὀρϑων αὖ συγχαύοιμι τῆς βελτίςος “προσρήσεως ; Ὡρὸσ- 
μῆσις οἰκέτου, 4οτὴ ἴῃ Γι ρα. ἴογα ἀρρο! ]ατῖο, 14 οἵας αὐ ἴογιιι πα 
Δ]Ποοιτῖο 9 αα σοτηρο  ατι ἔδγιις. τρόσρησος ἐμπόροις ἔςαι » ἃ 
π]ογςάτουῖθιις (] τα τιγ., ςοσππιεππογαθίτιις, ῬΓμτατοὶ, ἰπ 
ὙΠεπη, 

Προσβυτέον ἀρ ΡΠ] άτιιὴ εἴξον σσατο ὁροττες Ρίατο ἀς [εσὶν, 
Προσρητέίδ-.Ἰη ροῖ ςοιητπεπιογαή 15. ν 
Προσρητός 14 ς Πρύσμημα. 
Πρόσριζα, ὃς 

πρέσρεξον, [Εἰτρίτιις. γα ἀἸοἴτιιθον πὰ σι ταά!οἴδιις. ΓΊοἴτιιγ πρόῤῥε- 
ζαιν οἱ πεϑῤῥιεξον, ρόσρεζοαν ἐλῶσαι, [Ἐἰτρ τι εἰς ἢ] π8γΑὐλτοτ, 1.9, 
Αηϊπι, ς4Ρ.13. 

Τιροσριξζοφυνλθ-. 4} Πχτα γαάίςοπι ἔο 114 Παρ οῖ, 
ΤΙροσρεζόω,α ξἘ]5 γαάϊοιθιι5 ΔέΠ 9 054. Δἀγλάϊοο, Γλατίιο ὃς Αςουίατ. 

ΡῬ"]Ὸ ἀε πιιπάο. . 
Προσραπῆ ἐυῆνον τοῖς κύμασι; Ἡ οΓιΑ[ἴοττ ρτο κυματιζοιάμον, ιν Ἰαξξατιιτ, 
νη 5 Βιιέϊιδητεπι. 

Προσρυεῖς, αι ΔΕβυχ τ. ῖς πρροσρυΐωαι ΔΕβιιΧ ΠΕ νοὶ] ετίαττι ἁξήϊιοτρ; 
ἃ τῃοπηαῖο Ὡροσρευΐωφἤιις προσρέω 

Προσσαΐνω6. Δ Δ] απ ϊοτνα ἀι] οὐ ὰρρ]αιάο. ΑΓ ΤΠ [ες ἰπ Ργοπηετῃ. 
εἰ τῆ «ροοσήνει σέ τι, {1 "14 νοτιιπὶ τἰδ 1 ἀἀθ]απάϊίτιιγ ἄτας ἂῦ- 
αἰ ἀοτιπτουρτὄνφραίνει γ᾽ ὑπομνήσει, 

Προοσημάνω, ἢ μηἱῆςο ψατγοπί:ργατογοα Πρηϊβοο,νι ρῦμοί ὅδε μέ-- 
ρ- λόγου χρόνων διαφόρων φροσσημαντικὸν 7 1ὰ εἴτ. σαὶ Δέξίοης 6- 
τἰϑ πὶ τοπυροτγιπι Πρηΐ Ποάτητπι. Αγ τοτοῖς «ἕξ ΕἸρμίω. ῥῆμα 
δὲ ὅδι τὸ προσσημάνον χρόνον, 14 οἰϊ. (δοιιπ44 αιαίάπὶ γατίοης ν΄ - 
πὰ Αἰ τιὰ οτίαπι ἀρογίεης ἀταις Πρηϊῆσαπε: δάπρηϊῆοδηϑ ν εἶ 
ςοηῇρηϊ σαι. Τἀεπη ἴῃ ρτίπιο Κ πετοτῖς. Ἐν γδ τῇ προαιρέσει ὅδ 
οἱ μοχθηρία, 5 κὶ πὸ εἰ δηχκεῖν : ταὶ ὃ τοιαῦται “ἼΠ ὀνομάτων ἀροσσημώνει τίωδ 
Ὡροαΐρεσιν ; δή ἕξρις κὶ κλοπή. ἸΝΑτη κλοπη" ποη [οἰ ὶπὶ Πρηϊῆσας 
Αἰται14 τηπιῖτο ἀοπηῖπο [Πιρίατιιπι οἴϊο, [τ ἃ οτίαττι αι Πατεῖ ρυτ. 
γα (μπππ| ασογοτ, αγγι ρας, δὶς νοος ὕζξρεως, 14 οἵτ, σοητιπο- 
115» πο αβείξμις δηϊηηὶ ἑδπεὶπν ἀφοίαγατιτ 9 [δ δτίαπι 1{{Ππ|5 
αὶ ροῖϊοτῖς », φια τας ἀῖαις ργϑιῖταβ, Ὑ1άς ἴῃ 2,ἐς σποσὶ δά 
Επιάεπτιιπι. 

ΤΙροασαϊρὼ, ρα! ρίτο δἰ ΡΙττ, Οτμο πα. 
, Προσσημαντικός, ΊἊς Πρθασημαίνω. 
ΤΙροατηασέα, [Π σηιμπὶ δι  ἀ Ἰτιμτιον οἱ σΟΠΟΠΓΓΟΠ5 ΑΓ Πς Πρηῖσ. 
Πρόςαγμα,ατος. το  ΠηΔ (τι! Π17 6 εἰ Ἐι111|» ἹΠ ΡΟΓΙΠῚ» Ρτδο τ ἢ ΡτΕ ΠῚ» 

Ιεχ. ᾿ 
Προς-ακτικὸς οὐ, δ Ω.Ἰππρογατίιις, Τισεδας ΟΠτγ ΠρΡΙΙ5 5 νόμον δεῖ ἐὉ 

ππροςιακτικὸν μῇ “Ἶα᾽ ποιντέων : ἀποιγ. ρδυ τικὸν ἢ. εἶν οὐ ποίντέων, Εχ 
40 ἀϊχῖς Οἴςετο τιάς "ιορίδ. [εχ οἱτ τατῖο Πχπιτηα Τα τα ἃ πά- 
τιιγα 9 4ι|α: ἰπθοῖ εὰ ἡ ἐλοίοπ Δ ἰμπτ ; ργομιδέταιιε ςοα- 
γα γᾶ. 

τιρος-ανύω, οχτοπάο. Αἴ. Ασα, 
Πρόςαξις,εως ἡ, ἰαΠΠ 0.1 πιρογία πη» ρα σε ρτιιπη, Ατἡΐξοτοὶ ἐς ππια- 

ἀο; σείνται ὑφ᾽ ἕνα σόμαίντορᾳ δεγέῖται μθ' πρόςαξιν τῷ το κράτος ἔχον: 
τος ἡ γεμόνΘ-.14 εἴτ, ν πο ἀϊιέξοτγο οπτηΐα πηουιθηγιγ} 40} πππ- 
Ροτία ὃς ἱρίς Πσηϊῆσαμάα δοςερῖς ΑΡ ἐο ἀριυια αιιοπη Πιπηπια οἰξ 
ἀπηρετῖ]. : 

Τίρος αργανδώ,απηδέξο, 4111 ογαβῆρο ἃ ταρχένη Πιιο σαρ)γάνη. αποά εα 
νἱ ποι! η1, πο χα βοἰτοιι5 ΤΥ ςορβι.)ήμφοις προς εταργαγωμάμίμυς 

προς σὲ, Ὡρόσωον, ρΟττίςιι5. Ν1ἀς Παδας αἰ. 

πιρὸς ἀδεὲς αἱ αριὰ ΑἸΗςπ. Γςογτα»ρτοίειθε!α ΡΙδιιτο. 404 προρ"ωῖσαὶ 

γιιβαϊκάς. 

Προςασία ας) 7) ἱπιρογΠ πὶ 6.10 Αἰ Τα δι15 ργαίαΠηιι5 »Ῥγαβεδιιγας 
ἀἰραίταβορτδ οέξοτία ἀϊρ πῖτας ΤΒμογ .11}.2. δὲ ΡοΙγΡ. ἴτοπὶ 
εὐιγαοτιιτοῖα ρατγοοϊηϊται, ιιο ἅπτὸ αἰϊαιιοῖι π08 ἔξατιι} ΠΊ1}5 Ἐπὶ 

εἶπ ἀοέδπποπεαι ςοηῖγα αἀπιογίαγιαπι αὐ τοβ δἀπιογίασ,ιπτοῦ- 

ἀιὶπι ὃς διιχῖ τι, ΡΟΪγ θ.110. (. ΓΙατ, π Β οαπ. δί Θεπιοῖς. οοπ- 

ττᾷ Ὀγαϊο γε ΠΊ, Προςασία, ραττ ΟΟἸΠ111Π1ν ον ϑ'ειανν πατεωνεία. 

ςὶς εὐἰπιὶ ΡΙατατγάπ Κοόοπλο ἄοςεῖ [ατῖημος νοσαΓς πο πρώνειαν 

4ιιᾶπν Οταξὶ φροςασίαν» 41} 4υϊρίαπι ΡΓο αἰϊο {{π|(ς ορρο- 

ηἶτν 8ζ εἴτις ἀεξοπἤοηοπι (μ{οἰρὶτ . ἐαςητάπηαις Ῥγαίιατ, [)6- 

ΤοπΙ. 2. ΑΔδαὰ 1} 



460 μεν 

πιοι μευ κδλονέήτισροσασίας ὑκ ἔτυχον, αυιχ ἰἴο ιρενϊοτῖς (ππε ἀο: 
Πίτατ, ΟΠ γΥ (οἵ. αἴ ἱερωσ. οι ο πφηςςοηῖγα Οπετου Ταῦτ᾽ οὐ 
πολλὴ σϑριφανειεί ὅξι͵ τοῦτ᾽ ὁ χ᾽ ὁμολογουυῆύη τορος ασία: Ἰόππης Πἰς ΡἷΔ 
παπὶ ἤιε ἴίτος {{τ| αἱ οπα [Ὲ ορροποτγεὶ [ἔχας οἶτ5 τατοτος,γπ- 
ἀἰςες,4 Παγτογοβ ἱπ σογοΓΟΡ 

τιρρφατεία ἀφο ῃ Πογωεσε σίας ρΓΟΟΙΙΓατΙ Οὐ ρ γα ἔσέξα γα. σπορἢ.χο- 
βυγιαφογυμνασιας χίας ορσεα τείας ὅζα. ᾿Προςατεία, οἷο σικδϊν5)) 

ἀρρατατίο ἥτις ἀρραγάτιις ῬΟΪγ 0.10.5. Πρρσοδιξαυῆυ(θ. πίω παρ γέ- 
νὸν ὑΤ΄ τῆς σῤμοζάσυς ἀπωντήσεως κα) τρρφατείας, ν οἱ Ὡροφασίας γγτ 411} 
Τοραπεισαταπι το ροξξύ πηαιας ̓ λτοΓΡ γοταπτατ, 

ΤΙρης-ατέω, ὃς ἱ ᾿ 
πεϑςατϑύω, μ. δ,σωνπ. θυκαν ργ ἴαμα, ρυςΠάςο. Οεη τ, Θπορ ἢ. εἰ συμ- 

φέρει τῆς πόλεως κυδος ατεῖν, πορφς“οτῇ σαὶ ποίντ ων ΡΓΠάΕι ας οαλη 115 
φὰρ.4.{0 τ Μαςοπααοτιιην, ωερρςτατεύων αὐδρώπων᾽ δρῶν» ΧΘΠΟΡ. 
{τ Ρα ἀϊα:. περσατϑύω ὅπως δποτελώσι, {πὶ Κι ΘηΟΡ ἢ Ἰτο πὶ ΟυΠῚ 
Ῥλλτίτιο δέ ἐν Ργαροῇτίομο. οἱ ἂν ταῖς πόλεσι ὠροςιατόσοντες, ῬΊλτοΟ 
πολίτ, ἡ, κακων οἰνοχόων πορος-ατοιυπτων,Ἰὰ εἴ ρτωΠαάοητίθιι5. Οἱ τοῦ 
μεγές'α πορῴγματος τρϑς-ἀπϑϑων,αριϊά Εἰς [10.7.ςἀρ.13.1η αιοάᾶ 
Οαϊϊεπὶ τοίοτίρτο ά εἴπ Ργοσιγατοῦ Ος ἀγί5,4 11} δι ρτοσιγατοῦ 
{ιπηπηα τοὶ ἀϊοίταν ἴη 1.3. Ο, ἢ ργορτεγ ρυδιροηί, δζ ἀριιά δι1ε- 
του ορῖς Ομ] Δσῖτ5 Πιτι ΓΟ [α]τότγιαπι [πη η  ἀτίοηαὶς [ὰπι- 
πλα γεϊ οἵη Ποπητίδηονποι ἁιέζογοηι [ππηγηάγιι πη. (ογπο 1115 
Τοῖς. ΠΡ. 5 Ἔπλῖπεπὶ [Πα πλτηδ ταὶ ἐππροόπογο ροτεγαητ σ 10. 
9.Ἐποϊαταιη [δ ἀς ραιτῖα γεδύ (μια Πα πη πη ῖ8. Προς ατεῖν το 
τρρίςατα!» ἀς ἔςηετο, ρατγοοίϊηαγὶ, νσ Ογθσουῖ5 4ΠΠ σι ὶ ἀἰοῖς 
ἴξ μάβοῦς τρρφςατούσοιν αῤῥωςίαν., 1ὰ εἴτ, πηοτιπι αὶ ΠΟῚ ραῖγο- 
οἰποειιτς Θά ἀς δεποξλιιτο γωρροατεῖ ἀυτῴ, (ες ἀςξοηἀϊτ. Προ- 
φατεῖν, ργοσοάστειντ ἀρ ϑορμοςἴη Εἰεέϊγα»ὁ Ὡρρςατἶϑ χρόνος) 
τιὸ δρεγινάμρθ. 

στορο ατήριθ.,5, ὃ ρα ες» Α ΡΟ Ππῖς ἐρίτῃ, φυλῇ νου] τίς ἃς ἴ1- 
πιΐμα τ! 59 Ζιαί σις ἰδπί του, Ποπηο []ν. Καὶ δ χεῶτι Ἀπόλλωνι δ 
κατηρίῳ εὐοὶ τυχὴς ἀγιϑῦς, ϑορῇος] τη ΕἸ εξξγα Κλύτις αὐ ἡ δὴ φοῖξε 
φρος-ατήρες Ἰὰς Προίςαμαι. 

χιρρο- τήραθ- μἰα), πο η 5 110 πιϑοιγία σε! ΟΡ γα Ῥδητιιτον π΄ 41ς Βοτ 
αἱ [Ἐτῖα γος! ἀοσατιγρα ρα ΡΙμτάγιμίω) τερτατνρείθ. αὔδα βοιω 
τοῖς ὁ ἐλαφηζυλιὼν. 

Πιρρο της,» δ, ρτοοῖς5. Ρτᾶ δέει 5»ργαοίι!, αἰτοῦ 8. ἄχ, αἰοττου 
φυὶ δάοίε, ἀραΐτας α ρταάϊτιι, νη 4ςχ. Ρτοσιιγάτοτ. ὄθημελητὴ ς ̓ 
ΡτΟΡ ΔΑ τοτ ΑΙ ΧΊΠἀτοτοτιζοτρα ἀτιιτοτ ἴπ δ. ΠΧ οΠοΡΒ, ἐαν 
πρροάτὴς κα ὅπως ἐνερηοὶ ὡσιηδίς. ἢ ρτς δέξαι ἤς ντ ορεγοητυτ)ᾶζο, 
ἀρι ΑΤΠ ΟΡ ἢ, ἴῃ Ἐφιεῖ.ρος τὴς, ὁ τρεῖς οἱ μὰν Ὁ. τοῦ δίμου,Ἰὰ 
εἰϊ,δημαγωγός. Προ--ατης, ρᾶΙΓΟΠμ5. ΑΡΡΙΔΠα15 ἴῃ 2. σ }], 
ΒΕΙΓοτιιτη, ἐς μὼ τῆν ἀκλοξ ρόγων ὠὐνρς- τὴς 1 ΟἸα1 615 οἰ Ἰφητοῖα ογδηῖ 
ΑΠΠοδτορο5. Ρ᾿Ιατατοίιις ἴα Ἀ Οπλι10. εὖὐ διειναεδῦ δστο εἶα πολλών 
διήρει ποέτρωνας ονομοίζῶων 5 διε ὅξι πορος΄τεις, 1 6 πὶ ἴῃ Μίατιο αἷτ. 
πάτρωνας καλ σε ἐδὸ ρος τας οἱ ῥωμεῖοι. Ἐτ ργορτιὸ πος ποπιίης 
ἀϊσοθατατ Ῥατγοηιις ρογορτῖηὶ ποηγίηΐς.. Μὸος οπῖπὶ Ατβοηὶς 
δαῖτ ρεγεργίηοϑ αἰϊαιιοπι ἃ οἰπῖθιι5 ΠῚ Ὡρρς αἰ τίω ἀο] Ἰρονο. 
ΤΙ ες αὐ τί νέμειν δ] ρατγοιιτ φἀορταγο Οἰςοτ. δὲ ἀς ἔβη ογθ τι 
Ῥαταγονρατγομιιπι Πα ες. ρρφ ὐτίω ἔνχάν. τὴ ντ Πατρός. Ης 
ἔγολ, ϑυυ!ἀάἴαιις τοιταπτιιτ, τ᾽ μετοίκων κοι 9- μῆλ ρος του “δ αἱ 
«ον τιν. τοὶ τρῴγματει ἀυτεῖ στ ὠκειγγὺ τὸ μετοίκιον κα τετί ει, Ηνρο- 

τί ἀέίαιιο τὸ «ρερς:  τίωυ ἐἴ χειν,ν ἐκεῖν τορροτά τέων ΔἸ Χτ: κὐ νόμον ἡμῖν ἐ- 
ναγχαζετώ παρέ χεάϑοι τὸν κελόϊνον τῶ μὴ γέμειν τοροσ-οἴ τίω», Αὐϊοι. ἢ, 

3.4 Ὲ Ἀτρ. πολλαχϑ νῃ οὐὦ ἀδὲ τούτων τελέως οἱ μέτοικοι μετέχουσι “«ἴ 

ποιυῦτως κοινωνίας, ΘΜ, ἀνάγκη νέμειν τορϑς- οἱ τίιυ, δὲ α τελωῖς πως μετέχα - 
σι. [ἀςῖτοο ἀϊχὶς Τ᾿ ογεηζῖις αἰ Ππάφης Δα πδης ΑτἢςηϊοηΠῆ σοη- 
Πιοτιάτποπι, Τ᾽ μας ρττὶ [ς σοι πηθπάδιτ ᾿η οἰΤξητο πν ὃς ἢ- 
ἀςεπι.  πάς Αἰωρροτασιον,αἐϊο ἐγασ Αὐπεη 59 π ἸΠ 4 11 05 «ιὶ ἤ- 
ἢς ραῖγοπο ὅς ργϑάς {τὰ σα πιπὶ ΠΡῚ ν Πατρα]οητ, Αρυα 80- 
ῬΒοοΙ α ΟΕάῖρο Ὑγτγαηηο, ϑεὸν αὶ λήξω ποτὲ πορρεἀπτὰν ἐΐχων, (δ ἢ 

Ῥετ Δ) Π1 ρδτγοηι5 ὅς ἀοξςηίοσ ει πτ, ὨΙοίΐτιιγ ὃς ἀἰωρροτασίς 
δύκη, 

τιροςατικὸς οὐ, ῬΔΤΓΟΠΙΙ18. 
Τί ες ἀτες ἐδὸ ον δ ΓΛ 1 6Γ Ζιια τοὶ Αἰ ἴσα ρτα Πάοτ τας ργαοίε, τατα- 

ττῖχ οί τα σαττῖχ ὃς ρατγοηλ. ΟΒεγίοίτοιμ.ἴη Εριῇ δά Ηεδτ. 
5 ἐλεημοσιυ)ὴ τεχνῖτις ὅξιν ἀαῤίς:" 9. Χἡ ρφτάτις δ ἐργαζουύων αὐτίω, 
Ῥαιτις σαρον τι αὐ αὶ οαχἀς Ραθςε ἰο πιο 5, Καὶ γδ αὐτὴ ρος ὦ- 
τις πολλών ἐγγυη 9», ἀυτῷ ἐμοῦ, 14 εἴτ. ματι ὅζ ας ἐπα] τοτιιτη»ηο - 
Πείαιις δάϊαςτῖχ δί ΡΓΟσΙΓΑΙΓΙΧ εχτίτίτ, ΓΠτοΥΡτο8 πο οσιιογτίτ, 
ἸΝδαι Πας στη πλαϊτῖς πο ρ᾽τίτιπι ρυς Ὀυαἰτοτὰττι πα τἰιἱ οτὶ ἃ ἱρῇ, 
Ου»ά Δτοπῃ αἷς Ἐπ᾿ κατ 5 ρρίτα ὃ τἦδ᾽ ξένων, τρϑξενον ἦῃ) αιΐ- 

ἄἀεπὶ ἀφο! τάτοποη νεγὸ Ὡρρς᾿α σίων Πιπρ]ἰστοΓ, 
τιρςσα ἤομαιοντ ὄητα ἤ ομα ἰτα ΡΘυ τα ἀοςϊρίο, Πηρ οι ογ. ΕΘγαγίς, 

ΡΙατο τ ἄς Ἀδρ. ἀρετῆς δοκεῖ σοι ξἢ ἑχασῳ, ᾧ τῷ καὶ ἔργον τὶ ὠρρστακ- 
ταινουὶ ὃς ἀλτιηι15 αἰ᾿χιος οἷξ ἀΠΠ σπατιιη, ασρον τεύχβζων ουλν; γα - 
ἀλέα {πὰ [δ ἱπτρεγιπι,αξξα ἤναι ἔδγιια. Εαγιρι. Ομ Ας- 
εὐ Χοπορἢ. ρος ἀπ εὥει γδ οὐεῦσ ἔφη μείζω καὶ χΧτ' διυναμιν, τη τὶ 
Ἰρῇς ἀϊεεβατ τηαΐογα ποροτία αιὰπν ρτο νἰγίθιις, τὸ προσταχθὲν, 
σιιοά ἰυἤτιιπι οἴ, ἰπηρεύαταπη. ΡΙατο ἴῃ ΤΊπιαο, τῦ,τε αιρροταχθὲν 
μα ϑε:Οἰσογονιρογῖο ρατότο ἀϊάϊοἶτ, 

Τρρτ αὔἤω,μ, ἄξω, π. αχακγϊπιρογονίαθεο, ργαίάςο, τηληάο οἰτᾷ να] 
Θηλι5) 4] ορ οργ στ οοϊπίπη ψο, οι" μοιοΣ βουλὴ ῳερσέτα - 

, Πρρεέμον, ρτοταϊποητία το ξε!. ΓΙ μτιῖπ Οαίαγε,αὐτὸς ἢ μ᾽ 

᾿ ᾿ ἝἜ 

ΠΥ ΠΡ ἊΝ 
ξεν ἑτέρῳ, Τρρςαἤω, ἱπιροτο ττίθιυιτιιπι ν οἷ ςο]]ατίοπεπι, Χὺ 
ὨΟρι. Καὶ τίωὐ πόλιν αἱ ὅϑνεν ομμοι τοὶ μῆν ἤδη σοι ρος ἰἤουσαν κα 
τελεῖν, ἱπίο τροφίας τε χἱ δίς ας τ δ΄ ΠΊΠΠΟΓα ἱπΊροτ, 
εἰσφοραὲ τοσαύ τας σοι τρις ἀξουσι, Προς ἀήω.. ατιτὶ 
ποιαῇιρηο. Ρίατο πη ῬΒαιάοῃο, Καὶ πολλὰ ποιϑούσα βίᾳ -, 
πού ωρο;ε πεγμῆῤου δώμονο- οἴχεται αγομῖμη. ὙΒιογ ἀἸἀ65.χ, 
λείποντες ὃ αὖ τις Ὡροσαχθῇ » σΐσιια ἀτυγίσατιις Ειουῖς 
Ῥπατιι5... 

Πρρταυρρῦπ γῆας,ῃλιιε5 οἰ ατγὶς ρταςῆσιης, γ14ς ᾿πἀϊδῖο 
69Ό, “μ. 

τῷ Ὡροσεγίω τῆς ϑυύρας ἐκαίϑευδεν, ἀρ 
πορς-εϑεὶς, αἰ 4 Ἰτι 15. ΟΠ τι5ρασογοίςοπϑ. 
Περςεϑήσομω .Δἀϊὶςῖατ. 

πεοστείνομω ἀοροίςο,πζδητον ροίτι]ο,᾽πῆο, Ὑ 
περστειχίζω. ἀ ἰο πηιιγιιγι. ΟΝ ἐμ 

νη! ΤΙ ροστελειωϑεὶς, ὁ Δι  ]τιι5. Εἰξ ἃ προστολεύω ΠρπΙβςᾶτο ὲ νι 
Ποῖη ἃζ σοη  ἰπιπιατίοηοπι ρογάιϊισο. "αἷς 
Πρραέλλώ,αἰττϊησο. [σοί η 9» ρΡργϊπιο, ΟΙΉ ρτΙ ΠΟ. ΠΟ 

παπα!τατοπι τοά!ρο, οπηροποιογποσκέτω, ὃζ τρυσοΐγα 
χιίτον δια ζώνης Ὡροσες σλυῆυ Ὁ. τῷ σώσατι,ρρτεῖϊις. ΟΔ] 

Οἰλδιισςοη. τροσέσαλτο μὴ ὁ σκιῤῥώδες δ γκίθ.. τιιπτοτ [οἷτ' 
Ρτεῖως ετγατ ἃς ςο δίτιι5.1ἀςΠη,ρησέςταλται τὸ χαρέον ὧν - 
σες-αλυῖμθ- οτίαμι ἀἸ οτιιγ αι] σοπιροῆτιι5 εἰξ ἴῃ ἔτι ρα τς 
δὲ αὐ τερεγαπτῖδπι πιοάδογατι οπέμηαις τοάαξξις, ας, ἢ 
ἂς συβεγπατουῖα Ἰοηιιοη5. νη" τέχνη Ὡροσεςαλ μῆρη ὅδ νὴ κο 
Ποτ. ἴοτ.9. ἄς Βοπαίο, ὁ ϑρὶξ τῇς τού ἵππουνκ; τροσεςαλυῇ 
λον ἰά εἴπ, ςοτηροήτίοτοϑς ποη ἷτα ρογ σΟἽ Δ ὃ ἀγπτος {{| 
λα τοροσεςαλμῆδα ἐπ᾿ ἀλλυλαγίο 1 ἰηπσο πὶ σοπυρτοῖϊα, 
Εἰδτο 4. πρροέγιω αἰΐοττιιτ εχ ΤΠ σι ρτο ργοτερο [ἴδ.5 
φούευΐροις τρος ἔλλειν ταὶ γυ μενα εἰριςτον ὡς μοίλις α πῇ πὰ ἂν ὁ 

τεταγ μῖμε ἀσπίδι. εο ατοἀ ργοτοσεγοης π1445 σοΓΡΟΥΙς 
οἴγροο οἷμ5 41 )ἀ ἀςχτογαπη οἷβ ἰοσάτιις ἐγας [πὰ (ςμο. 
Ρουΐτ ποη [Ο τι σε πεινον ΟΓυμτὶ οτὶα ΠῚ ροσούγειν» 41 ΠῚ 
τίογειη εχροἤείσηςαι [οαιιο αΐο σομηροίτιπι εἴδοῖ οχ, 

ἣ 

Ἴων 
᾿μ" 
μι 

΄ςἔγλω, 
Προττερατδύομκωαι, ἰά Στ ητ!0 4 ὄπατερατόυομαι 5 Ρτοάιρίοσὲ δῇ 

ΔΙ θα ΐοτ. γε 
Προς-ερνίδιον, ρεξζοταῖς ΡΊ ἸΏ τσρρςϑέδιον,αἰδέςτερνον: ν᾿ Ῥαξε ἡ μι 

ἐαυῖς,14 οἵδ ἀητι!οπα;, μας πρροηϑέδια ὅπλα ἀϊσιιπτι, ἍΝ 
ἰ)πύτι 

ἽΠΠ 

ἑ "Κ 

ἰγηῖο 
ΙΝ 
ἔγπαου 

ἼΩΝ 
ἰννήι 

δον 
2, 

δητογιὴς ἀρρί σάτα, : 
Προς-ερνίστεϑτο αι ροέξιις ἀρρτίπχοτγς 8ζ δάπγοιιὄγδ, ΔΙῚ Ρ 

(αγλεῶτα!. ᾿ ἘΠ᾿ 
Πρφςετειγ υὔύθ- οι] πιδη ἄτα πὴ εἴτι προς ἐταγυῆυ θ- τοῦ λαοῦ, 

ργαέεέξις. 
Πρφοεταργάνω υδργη 41] ιιοατα»σοη πόδα. γόμφοις παρὸ 

νέμω ο]ατιῖς απ χασι αἰ χὶς ΠΥ ΘΟΡ ἢ ἃ σευργάνη» ψιχαΣ Ατεῖς 
νυἱάς ἤιρτὰ κτρ φαργανόω, 

Πρρσετυχηκὼς, “11 ἡπτογα τ: ατίιιο. 
Πρροηϑεδιον κντο γωροςερνίδιον, ΤΠ 6.118 ὡροςηϑέδεα ὅπλα κἷ, ἃ ᾿ 

ῬοΪΠχ. νι4ς Πρρφερνίδιον, δἰ σα!ῆςας οτίατη Ππιιαομτ γῆν 
ἱπτασίποπι ποθὴ Ροτἐςέγαπι 9 [δα δα ροξξιι5 ταπτὺπι ἀδάμι ΤΝ 
εἰκὼν μέχει φηϑοις, 514, ᾿ ̓ 

Πρρτηϑὲς 9 ἰδὸς » 5 4:Ροέζιι5 ρας .Πος εἴτ. εαυϊπεητία 1 ὰὶ 
ἀϊσίτος ρεάτιπι » «ἡ ϑιΘ- ποδὸς 5 τὸ μὴ αροῦχον υὑαὸ ἐδ Ἢ 
Ῥο!χ. πιλιμν 

Προς ἥκω, κ, ἕω, ποκα ἱπταδείςο, ἰιιοίσο,. ατταδοῖσο: ντ αϑὸὶ π 
τοῖς παϑή μασι. Προς ἐτηκοι τῷ πορῴγματι αὐτὴ τῷ χαίρω κὴ τέ 
4 ἰπτασείοο ἃς αὐ! αμείςο»αναασαςττως διάκειμαι, ὃς Ασα 
ποαιιςο. ὃς αὐάϊέξιι5 ἔπι ,αροσεφυκότως ἔχω. προς ἐτηχάν 
ρφσκεκόλληταις, αἴῆχιις οἰτισοαρηπθητδίι5 ο[ἢ) ἀφ άϊτιη5 οἵδ 
φετηκωρἰπταδείσςης,Γαἰοϊαη ΠΠτοτγρ. Αστίςοία : δβῆχιιϑ ὦ 
{πε ταί ΓΊυιτατ. αἷρὲ φιλόπλν, Οἰκοιωῦ αν ἡμεῖς ὅταν ἴδωμων 
πορισμῳ τρρο ἐτηκότει  Κὺ τοῖς ὀῤαλώμασιν ὅπεης" ἕνοντειγτί φήσομ 
ϑος ἔῃ), αυιδεγοη 415 ἀπι1τ||5 ἰηταείζεπτοπη ὃὲ φιαῇ 1} 
τοτπ. ὃς ̓πηρεπάςηάι5 1{Πλσοἢγν πλδίτεπι, 

Πρρςἰαι,ρτοίἰταεγο γα ἤςσεγουποιῦσαι, ρτοάυςεγε. 
ΠΙρροτηστώ εῆν(Θ.,αΐ ρταἔφοϊ τ: αὐτὴ πῇ ἔργον πονηστέυδυ δ.) 6ΠῚ 
Προς δάζομαν, ρτατεο νοὶ ργοςεάο,πρρασορδλομαι μεράζομα! ΕΠ 
πρρειξας, δος, ἡ, ν εἴτι ἱπιρτοῖιιπι Ὁ εο χιὶ ργῶῖ! 

λαπῆηρα ἱποὶ(πηνντ ἢτ ἴῃ ἱπιρογιῖς τιρίδις, ρα δι 
τώκει δ), ὃν απηλαήῳ,πρφς δ δας ὀμτετμημῖῆῥας ἔχοντι χτὶ τίω 

Προςίϑεμαι. αἀἀο οτίαπι,14 εἰς, ΟἹσεγοη Ποῖ ο, ἀρ ρΟπΟ.Ε 
[φατε] οὐ να ρα] οτ, Δ ἀ  ατοοτ,ποίϑομαι,ασος ἀο, 440. β 
σ᾽ οὐ] δα ϊοῖο ΡΊ Ια νεῖ φά!ςῖο (οἱ ἀὰπι,1 ἃ οἴξ,σοπίεηξ 
Δριιά ΨΊΓρΊ Πτππ|, Αὐ ποἰά, το, Τ᾽ ἀγοφητιμτι φάϊοίιητ, ΠΊΘΙ 
ηΐθιις νηὰ (ςιιεπι 1914 εἴπ, προς ίϑενται, ἀυτο προ σέϑεντο, ἵ 
᾿π ΧΟ ΠΟ ΡΊ ατάτοῖ, ἐπ Οα] θα. προσέϑεντο τῇ γνώμῃ ἀιτεν, 
{τητοηγίαπι ἐπουσητ, [ἄς πὶ ἴῃ Ὑ Βογοτοο, Γἀοπὶη Ἐδθ 
σετίϑεντο κὴ χοιτεκοσμιουυῦτο πτάντες εἰς τίυ» ἐμ εἶνε γνώμέἕιυ 5 ς 
ἔς ἀεδογιητ, Γἐαιίς αὐ εἴτι Γδητοητίαπι δοςοπιηιοάαγιηζ, α 
ς-ἰϑεῦναι πρρτόρῳ λόγῳ, ὰ ρτίοτοπι [ςητομτίαιτι ασοοάογο.Ρ 
πτρρϑϑνέ γᾶν Θ. τοῖς ἀφιςοτέχοις κόγοιςγα  ἀϊδεις ἀσσπιατὶ Αὐτοῦ 
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1} 
πο εεἶαπὶ Ροτ τέϑεμκαι ἀἰοῖταν. ΑΠ ΠΣ Το ΠῚ 5 ἑαυτὸν ποιρέϑωκε 
τ ργο ςοίεπι, Περςἠϑεώει μιᾷ ψήφῳ, ν ἤλπ σα σα [πὶ αὐῖτ- 

Ῥυον ἀϊ4. Τιρος ίϑεμαι οτίαππη οὐαπὶ [ἢ ἢ ἢἰτίιο σοι ἔγι τ 
σκειβιαιἱ πίξο ἰη ΠΙΤο, ρογρο,Α ἔζον. Αροίζοι, ςαρ.15.(ς 

. Ὡροσέϑετο συλλαβεῖν κἰ πέτρον, ῬοτΓιτὶ οτίατη σοττίρογα 
ὈΠΉργ Βα πάογο ΡογγΟΧ τ οΓρ ΟΝ. τοροσέϑεντο τῳ αῤιτα- 

ἡήρν φρν οσειν»ἰπ πτογιιατ Αὐ ἴάσοτα; γι  ἤςοτοῖ, Ηςτοάοτυτο»- 
ἐκ φίλον, ΓΟ ποι ἰατο ἀπ. σι! Π. 
τμεήσω π' εἰχριχτὸ εἰς αὐὐξησιν τίϑηυρι, ρροποιςὄροπο, ργο- 
ΡΡΙΓςο οοπιπλῖττο Δ ἢ οἱ οναἀἀοςῳ 4 τη ὅτις. «ρος ϑεὶς ἐ-, 

ςΩ ῬβιοοΪ οβ,ἰσηρτοσαείοπος Δ οἰ Θηβργοροόποπα. Προςίθν- 

ταὶ πξάγμα ται πίω) φιλ᾿ανορηνπέαι, Το πιο Ἐ).α ἤῆς ΓΟ, αἰ ο,αρ- 
ἙπΟΡἢ, τὸ σόμα ϑὸς τοὶ τόμῳ πρρϑοσᾷς, ο5 οὐἱ αάπιοιιο- 

αὐ ΠΟ Ρ ". ὕπισον Ὡρρσετίϑ ει «νοὸς τουυῦομα, ὁ μΠπὶ αἀήςθατ ὦ 
Ἴδη. Περείϑνμι, τὸ αὐατίϑημε κὶ τορρστέπω, ατττίδιιο, σοπ- 

να ου Ὁ, ὃς φερσλογίξομκαι, ἰπιριτον ΤΉ μον ἃ, τὸ ὃ ἐμπλη΄- 
υὶ αὐδρὸς μοίρα, τοερσετίϑ:η, ἄατιπη οἱζ ντγὶ ΠἸτατὶ ἃς αἰοτιρτῦ, 

» ΡῬταοιριτῖς σοἰογῖτατις. σδιιίαπι ν τὴ] τάτοπὶ οὔ οςπίο- 
Πρρςεἰϑυμιγαάϊσοιν πάς Πρῤώρετος, Προς ίϑυμι τὴ ὄψει, 

ξεγο. Ρίατο 'π Αροΐορ. οιιπη Πλάτῆιο ἃς Αδοιίαε. ὁ ϑεὸς 
εἰ προς ἐ 8 εκ εν 6115 Ππὶο Οἰτἰτατὶ ἀττγ δαῖτ. 
σώ, ἰ4ο ΠῚ αιιο ἃ κα τατιλοίω, [χογοιι5 οἰ! 14ο. ΑὙΠτορ Βα. 

γοὺς αὐτὼ τωφϑειλμῶώ μου πυφοσετίλησεν,ὶ, Ος.ΐ 5 πιδο5 Ποῖοο- 
τά τ. 
ται  ξξο, ζοιόω, χω τοιχρίνω, Γλάτῆιιο ἃς Αςσι ἐπι ἀλ- 

»ο μοῖν ἐπέταξε τῷ δυμοσίῳ , οὗ νὶηγ 1ΠΠΔτατι πγ[τατο δυ τα 
Ππτορεσιιηΐα Ἀ οἰρ. ἀςρουάεπαα, Γἄςπὶ σοπττγα ΤΊ πλοῦ, τυῖϑη- 

Ὁ ὠρος τί μη ταὶ ΧΥ, νόμον. 

«να τος» τὸ Π111} ΞΕ, ζημίαι. ζημέωμισ, Ῥαπηὰ [πο ῖδιις ργα πῖτα 
ὮΝ ἑτῖς ν]οἱατοτγος, ὅδπτίμιον. τι ιὴ, τίμημα. 

ον. το ἱ 6 π|. ΡΟ ΪΥ ἰν. αὖρα ῥωρκαίοις ϑτὲν(Θ- ἀζ τρόφιμον αἰ ἐφε- 
ς τι ἃ τάξιν. ρόςιμον ζημίαν τυχᾶσαν ὁρίζειν, Ῥα: δ τὴ 4ιᾶ- 

χς [Ὁτϑ τ] ογιτο ΘΠπιγον ας ἴῃ δοίοης, 
ς ΠΤ: , ῥ 

σδιογ θ τὸν ἰα ΟἸΟΥΠῚ ΠΟΣΊ ΠῚ τα, εἰς ἄλοιλα “Ἶα᾽ χέλων σὺυμζολὴ, 
ΙΧ. 

1ος. 70 8 ΕΓ 155 τοαῤςτοίμον ξίφίΘ- ῬΟΓΠ ο΄ τὸ ἐστομω μήμονονὼ τορμὸν: 
κορμὸν Εἴτι5 ΠΟ ΣΙ ΑΓ. Ἶ, τὸ μολαικθν, ἐ αρῤφτομον, : 
ανὲς ἴῃ ἀρΟΓΓΙ ΠῚ, τὸς τὸ ἐμφανεῖς, 
δεῖν, Τ ταρὶ οὶ Αἰ Ἰαυ14 οχασ σοτάπάο αἄάέτε, δϑίταῦο, φρο- 

δών ἢ) τούτοις ὁ καλλεδνένης, 

λίζω, γἹάς ἴῃ ἀϊέξίοης Τραχρμλίζω, 
τρέπομμαι, ὃζ 
φύσω, [ρΡ] το. οἴ, αροτρέσω, ποιταπάο ρτθσοτ, σοΐο, Πο- 
Ὁ» οτο.Αριά ϑορβοοίςην. Αἴαχ ἴη οηΐςπι ᾿ποι δ ἴτιγι5 ἴτὰ 

Ἴσατ ργεσατίοπο ρογαξζα, τοσοιύτ᾽ ἃ ζῴ προςρέπω, ἃ ε[ξ, καιτόυ- 
πκεῖς λέγω, ργοςα δι πεὰ ἀἕςο. ΡΙΑτο [ἰδτὸ 9.1. ἐσ ιιπη τοῦτα ϑόντος 

πβόςρεπο μου πἰωὴ πούϑίμυ,ἰὰ οἴπ, ὑποπεμπουβου, κ' πρεπομῆδευ ΒΡΡΕῚ 

ποῦ, [ἐπὶ δορ μος] Μιὶ μ᾽ ἀτεμοΐσῃς τοιόν σ᾽ ἀλήτίων, ὧν σε προςρέ- 

φρισαι. 
ἔχω, μα προσ δραικουδ κα), οἰ δρ, δ, Ὡροσέδραικον, ασσαττο. ἸΝΟθττ ΑΙ οχ, 
πγοά Πἰδτὸ ϑιΡγοθ! ἐπι, τηροςρἐ χήν τοῖς ὄν ὠδεσιναςοιζγεγο 44 ο- 

Δ 
μα!γγ) : Ἶ 
αθτίςο,αίτογο, ΒΑΠΠψ15,Καὶ τοῦ χουσοι πίω) δια φορν τῇ λίϑῳ 
όντες δοκεμφέζομῆν, ὃς αιιτὶ ἀἸ οτοπτίαπι ργοαπηι ἰαρ αἱ 

γἴτιιτα Γγἀϊο.ἱά οἰτ,ςοτίου!α: αθτσδλητας. Πρρορίξεδϑαν τγδηΐ- 
τὲ, ΠΕ! ρουἱποιτίο, ὅθτίϑημειν πληγίω τροςρίξομω. ἃ εἴτ, ρ]α- 
βάτη ἰπῇτρογο ΟἸσογοηῖ. Ατ τορι. πληγὰς «ἀεὶ Ὡὡροςρίζετω τοῖς οἱ - 

᾿Ἰητογρτ ὕζξρεις κὶ χακοὶ πράγματα και τασκδυάζει κὸ μηχανᾶται. 
ἀε Ὡροςρίζω σοι τιμωρίαν,14 εξ, ἐποίγω.5ὶς τροςρίζειν βλασφημέαν 

{τ πια  οἀϊέχα ἱποιτοτγο ἀταιῖς αἰ !σατο5 1 στα νἾΓῸΙ ἰηῇςοτε 
ἂς σοπταπηΐπατο. ΒαΠ].π Το, η. Εἰαπρ. Μή μοι τα Ολ ογ οὶ διω- 

τινας λόγων, μηδὲ καὶ τῆς σῆς κοικοτεχγίας Ὡροτρίψῃς τιγαὶ βλασφη- 
πῇ διδασκαλίᾳ πὸ πνϑύ ματος. γτὰ ἀἸοἴτιιΓ Ὡροςρίζεοϑει τινὶ τας αἱ - 
οὐ μέμψιν, οτι πιῖης Αἰ Ἰαιοπὶ αἰρογρογοιςαίραπι ἴῃ ἱρ[τη τα- 

ὦ ῬΙΘτατολιις. Αὐτὸς σ᾿ ὧν ἐνεχαλεῖτο, «δὺ αὐτίας τῇ Φελξία πρ9- 
ἴξετο, ἱπι Ἔα πὶ σα ΠΡαπὶ σαι ίηιιε τοϊ οίεθαζ : δά πη αιις ἰἴς οτῖ- 

ΠΠΙΠ1 115 αἰρεγσοθασ ρήτις ἔα πηδῆι ἀττογοησοῦτ Ιοαιθτυτ 51} π- 
πεἰπς. ἢς εδὲν τῇ φιλοσοφία προςριψάμῆνΘ- ἔγκλημα ἀϊχῖτ Ατβοπα- 

ἴῃ ροϊουῖα, 14 οἴ, ογίπιοη ἱπιρίησετς. ΝΥαπὶ ὅς Περορί- 
Πρητῆσας τὸ ἐνωπομόρίνυμαι γο] ἐποιμόργνυμαι, ἱπαριιο οἱ πιρτ- 
ΟυΓΟΠΟ ΠΟ ἱπιιτόπιιο τγαηἤατὸτν τ τροςρίξεοϑει! ῥύπον» Ομεγίο. 
οἰ, [οτος ἱπηθιιοτε ἀταιις ςοητγαδμοτγο δε στά ὅσοι. ΡΙμτατοοΐα 
τηροῖο . ἐς σοτηο α Ροπηρε1)} [οαιιοπ5 Τιτθεῖς ἱπηθιιτα . Καὶ 

σίω τούτοις ἦϑος ἀνδιας γὼ αὐδλεργίας καϑεερον ἃ δὴ γέαις ὠροςρίξεῖαὶ 
ξὶ ταὶ τοιαῦτα μαϑήμσιτα 5 «τας ιιΐά6πὶ ἐππιοηΐθιι5 πη! Πετῖ- 
ὉΠιι το αἱ 41 τ] ρ 1πᾶ: ἱππρτίπιπηττθος οἰτν τεῦς οἶδ᾽ γυναικῶν 

ϑΐαις ἐγαποικόργνυται. Τάς πὶ Αἰ Ἰδὲ ἤς ρτο σοης Πτατο δέ ἡπαγεγς 
[αἷς Ὑταπῆατίο (αταρτα εἰ ἃ σο!οτίθιι95 ἱπέγι σατῖ 5,4 τι πος 
ἴι αιττίτῖς 9 {τι τπαςι]απὶ σοηταέξιι το! παυπτηξ 5 ντ Π αιιὴς 

τΓΟΓΙς ἴῃ σαγθοπασγίττα. ΡΙ ατατοῖη ϑοϊ οη ςτὸ σ᾿ δὺ δανποινον πῷ 

ἦγ! τὸν ἐμ ποράκον οὔονται βίον ρος ετρίφϑαι)ϊα εἴς, δοίοπ γοξὸνς 

4 

Π'ὰ 461 
᾿Ροβιΐον οἴζο, οχ πηογσατογία νίτα γατίοης ΔοοορῚ τὸ ἔεέτυγ, 

φυσις το φρίψατο συγγζωικὸν ἀυπῤνόσυμα, οἱ ματιιγα σοητίίοι πιοτ- 
δύνα Ἰηϊςοιτ Τάς πὶ ἴη 1 ογίοϊςυαν οςριψαμῆν Θ. τῷ στωναῤχοντι παι σὲ -- 
φογίας αὐαϊγκίω οζεται 4 ῖν κρετειχ αρίφε τι τοῖς γιωαιξὶ ἐξὺ τοροδότας “ὃ 
καρ ἢ Φ δον ΞΟΠ οβα μοςοῆϊτατς οσοίφεπᾶι [δ ετος, α- 
απ} ἀτιοτ ἔα πλϊαἰς ροῖ στγατίαῃι ῬΓοαίτογοβ βαινα' σοηςς- 
ἄσις, ΠΙατάγο αι Ραδ], 

Πρόορεψις ἡ γα τ ξξιις ΡΙΙῖΘ. 
Νννἰαα αἶρε ̓ με κρβ ῥὅναν φόνε, διαὶ πῷ αἵματι μεμιασιῆν δ. “ι]4. 

νος ες Χπὶς ἩΑΑΜΤΡΟτΣ α ΠῚ Κλ Θ ΤΡ ΤΡ ΘΣΠΡΙΜΡΡΑΣΙΟΑ- Γάται 5. 15. Ττοιη τὸ μέασμα, [Ἰςεῖτ ΤιΑτιη 5 ἴσο- 
Τὰ ρτο ἔξο!εῖῖο. ΙΝ πὶ αροσρόπαθ. οὔ Ρἰασι τη, Ζαΐ ρίας! 
ἱπγηρόγταῦ, 48] γο!!ρίους οδῆιηϊηρίς, οδ Δι πν το ρῖο οδοτὶ- 
ΤᾺ. 6. Ἔτι τι ἐυδυμεθ. ἀἰςίταγ, Ραυ χη ας τη Οοτίητῃ. 
Τιξρεβοπ αι 9 ΡΓῸ Πρ  ος. δορ]ιοοῖε5 ἴῃ Αἴδςς, ὦ πᾶν τρόσελϑ 
δεδορ,ιὰ Ξαϑεὶς πέλος ἱκέτης ἐφαψαι παῖρὺς, ὃς σ᾽ ἐγείνατο. Θά» ( ἢ ρο- 
Ἐρύπαιθ-. ἐν χερρῖν ἔχων Κύμας ἐμαῖς κὶ τῆς Ὁ κὶ στάυτουι τρίτου ἱκε τή-- 
Ετον ϑυησσιυρόν. ν ΟΊ αἷο Τητογργοῖς προςρόπαι. Ἐχροηΐτιιγ ρος - 
τραμμῆ.- ἀμτῳᾷ ἢ ἱκατεύων., αὰ εἰιπὶ σοηπογῆις γε] Πιρρ] σας, 
Ηϊης Ῥῃαϊατῖς ἱπ᾿ ἘΡΗΤΟΙ]. αἰχίτ, προςρόπωα χρήματα κγρένα γῇ μΥ 
κιγδευῶν τοσθυ τῶν Κρ ιτεος εἰν στέμεινα.,1.ἴςς! ογατας Ροοιιἴ45 ὅζοῦδ- 
τα πλῖπαταϑ, ΑΡαα δι}. τρ ὁςρόπαιθ., 1ά ον ἱκετικός. Πρες»έ- 
πα΄ ζειξ, Ππιρίτεγ δά 4πθην Πιρρ οςϑ γοὶ ἐρεηξςβ φοπμοττ- 
ΤΠ ΓΟ ΡΙἀσ ] τ 5. 

Πρρφροπαίω, ΠΡ Ρ]Ίσο, ἱκετεύω, Η οἰ οἷ, 
Περοροπη ἢ ςοἡ, Πρ ΡΠ σατο, ἑκετοία, ὃς τϑᾶτιις οὗ ΠιοπηϊοἸ ἀτ ὃς Ρία- 

σα τ. δὲ ΠΟὨ ΓΑΙ" ΠΑ ΤΑΓΙΙ ΠῚ ΓΔ ἢ1}}1ΠῈ Δ Οπηϊ πατί ον, ἃς ἀοτεῖγα- 
Ι]ς Εποΐσιις » ἰασος (σοί ογατα; ςοῃταρ! Ομ ϊ5. τὸ μίασμα. δγποῖ, ἴῃ 
Ἐρτο!. ἐνϑεγγαίων 5 ἡ ΜΝΔΝ, ἐναποριόρξῃ τῶν προςβοσ ὁ, ΠΟὈὶς ντίσις 
Ἰαίοπι [το] οτατα: ςοηταρ! ΟὨΐ5 ἱπηρυο ρους, Τἀςἢγ,κὴ ὁ ϑίγων ἐνα: 
75: Σπολάύει τῆς πρρςροπῆς. ἹΠροςροπι. ἀεποτί ον ἀοτοίατιο. ΑΞ - 
{οἰυῖ. σοπτῖγα Οτοπρ, Καὶ ἀκ ἀπέχενσεν αὐτοῖς τούτον τον ὅρκον ὁμό- 
σαι, θη οὶ κ' Ὡροςβοπίωὴ χὶ ἐρσὴν ἰσιυροὲν υὑτῶρ του τῶν ἐποίηστυν, ἀϊγᾶ5 ἴῃ-- 
Ῥτεσατὶ {πητ,Π τ115 σοηττγα ἕαςογοῖ, Πρροροπῆ ΡογΠιρ μι π|» 
ἀριιά δορβοοϊ ἱη Οςἤρο Οοΐοπεο. Πρῤςβοπιθ-, Ιου τί στο - 
φρόπω Ὁ: ὃζ {ἀρρίοχ. ϑΟΡΠΟΟΙ. ἔχετόομ σε παύτες ὧδε πρόσροπο!" 
ἀλκίωώ τινα δὺρεῖγ,]. πρραπεπ]ωκότες Ὡρὺς ἐπ οα μυῆσοι, 

Πρόςροχίϑ.κ, ὁ, γοτιι πα τ β)φρογλ Θ΄ Ηοίν. Ρτορτλὲ Πρηϊβοας ΔΟΟΙΓ- 
τοηϑνΟ] δή απ Δοσιγγῖ ροτοίς, 

Προςυγχ αἴω,α οἰ ἀογἐγτυγχ αήω, αϑοστυ γχαΐω, αϑορι γίνομκα;; τις οἤξετγο: 
[οιτὸ οσσαγγο ποῖ ο. τεροτῖο, Ἰητογἤιεη, αἀ [ππ, 'ιο οἰσαΐπσ, 
ΡῬίδτο ἴῃ Ἐριιἕτως ὀξέως ὑατήκουσεν, ὡς «δεὶς πώποτε ὧν ἐγώ φρυσέ- 

τυχὸν γέών. γὲ ΠΟΠΊΟ αἰ ι5 οχ Π]5 Δἀο] οἰ σοητιθιις τος νπαιᾶπι" 
ΠΟΠΠ ΠΟΥ ΠΊ. [6 πὶ ἀττηρ ο»ἵηδηιπη Δἀπηοιθο: ατίπο. 

Πρφουλίθ.)γ 4 ἀπτογίογὶ ρατῖς σο πη ηᾶ5 μα σδηςνΥ͂ τ. 1.3. 
Πρύσυπιϑοαρρ τοί 5, ἴξιι ἱπιρτοῖτι5 Ατβοη, "δ,5. ὃς Ὠιοίς, Πδ5τ.4: 

σΔΡΊΤΟ τα. 
Πρφςυποῦμω ἀρ τί ποτ αἰ ςη,α Οἰδιις. 
Πρόςυπῆϑ-. (αἰ ες,ἀ τι τὰ. 
Πρερευύφω Δητο αἰτιίησο ἴσῃ ἀητς ἱπίρ 7ο, ὙΒοσρμγ. ΠΡ. 4: Οὐἀοτὶ 

Ὡροςτυφοντες σ᾽ ἐὶ πολειῦ χρόνον ἐωσι ταὶ αῥώμαται. 
Τρφευχι 540} ποῖ ἀ1τ αἰ Ταϊιόγο δα τ15. 
Προςυχῶν» 11 ΟΠ 4116 Οδιμτις5 ἔα ἐγ εἰν. τὸ πρόςσυχδν»οἰστ11π|. ῬΙατο 

ἴῃ ΤΊηταο 5 Αὐλώ πσως ἡμεῖς πολυὶ μετέχοντες «σῷ προςυ ζοντος τε κἢ 

εἰκῆ τευ πῃ πὴ κὶ λέγ ἅν, ἴς ηο5 τπυ]τα ἱπσοι Πάοτατὸ ἂς τεπγετὸ 
ἀϊεϊπιιι5.ἴςοτγο. 

Πρόσωον» τὸ ἰοςι15 Δητο ΡΟΓΕΙΟΙ ΠῚ, ν ἢ ΡΤ πΠ1,πιροπύλαιον, 
Πρεοσυζρίζω. φτατοτρα ᾿μαἰαγῖα αἴποῖο 9 ἴπΠ ρος {πὶ σοπτιτηοἾ1σ 3 

Πις. Ποπτοίδη. 
Περσυγίίνομκειγατπτο ΘΟ Ποαηοτ ἔδιι σοι ρτοάτοτ. Πατιο. 
Προδυλλέγω,αητὸ ΠΟΙ Προ. " 
Ποῤσυλθ΄,ιὶ πηάτογῖα: δά μοσγοῖ, πιάτογ 4 155. 40} ΓοίρῈ1ς σαι ιιςῖς δὲ 

σοποτγετῖς ἀθάϊτιις εξ ροῦττις αἰὰπη δρ τγδεϊ 5 φάγῃ 15. Βια. ἴπ 
ἘρίΠιροΐζεγ. : 

Προσυμμότγοντες τὸ υὑἱδωριαητο σοηβιιοητοπὶ οί οηταβ. 
Προσιωωοικήσειστι, 4115 Δῆτο ΠΟ ΠΑΡ Ιταιι τ)ϑς ητρτα ξα]τ, Γλδεϊεΐο. 
Προσιυοικώ, τχτὰ Παίῖτο. 
Προσειυτί ϑέμαι, ρτἰι15 Ῥας] σοτ, 
ΤΙγοσυπαικους-ἐογ (ἱ»αιἀἸςηι1π| οἵ, 
Προσυπακούω, μι ἐσῶ, αι αν ΡαιἀἸο)Ο αἰ ΐο. 
Προσυ πεῖν τείω, ν ΦηΐΟ ἴπ Οσοτ ΠῚ; ΟΠ ΟΠΓΓΟ. 
Προσυπτώρχέν,ΟησΟ ΡογΠττὶ , ἀατ»  Ἔπιοίξ, 
Προτυπογράφω, [τσ ίςτῖο. λατῆπο. Βιιά.1π ἘΡΠῈ, 
Προσυπουργεϊῶει, ἱη!ογυ γον οἰ τα γον ύστηρετεϊάϑοι ΕἸ δίς. 
προσυρέζειν, ΠΡ ]Ατο ἐπι ἔθ τς, ΡΟ 1118. ν᾿ 
Προσυφαίνωγαἀτοχοιατίπο ὅς Αςοιΐ, ᾿ Η 

Προσφαΐγεον, ες τὸ, ΡῈ πη πταυ {ππ|) 1. ὁψάρμον :1πάς ἀϊξξιιπι φιὸά οἀ- 
ἄλταγ ραπίονε πογαῦ Ἐγδίπι ἴῃ σαρῖτ.Στ Οαπηῖ5 Εμαηρ δὶ 41} 
νοττιηι ορίοπίμπι νοἠ ταις 14 6πὶ εἴα χιοὰ ὀψοόνιον, γος] στε - 

οϑάνμα, ἱ 
Πρόσφαγμα,ν ἰξεῖ πα, ΠΟ Υτῖα, σφ αἴγιον, ἘΌΙΓΙΡ. 
Προσφωανομώςαρραίςο. ᾿ " 

ἩΣΤΝΝΣ ἘΉτ ἘΟΝΟΕΎΒΕΣΣ ἔρις πιαηϊξοίξιαι οἴ ἰϊσοτ, 
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πιροσφαί δα. 41} αυῇ, τροσειπεῖν, εἴν «ἢ, . ἶ 
τιρρσφατος,"5 δ ΓΟ ΞΏ 59} ΠΗ ΘΠ 52] ΠΠΊ ΟΥ̓ γγο ώτερίθο γέ Θ., γεα ρὸς) 411] πια- 

Ῥεῖ σομίτίειτ. Ὀγορτιὸ ἀἸοίτατ ὡς τοσοητοῦ τασοΐατο: πΔ πὶ φῖσω 
ππροΐατο οἤ,ν μᾶς φάσγανον,  1Δς Νεαρὸν π Ατπτηοη, Πρόσφατος 
δύξα,τοσθης ορίπἰογιοέτο. ἢ 

Τί ὀρσφα ἥω, ἰαρυ]ονἰηαξξο ἱερεῖα πρυσῷ ἀῆειν , ο πἴας σαράοτο. ΡΙδῦ, 
ἴῃ Μίεημο. 

ττερστφώτως, ΓΟ ΘΟ Π59ΠΠΡΟΥΓΙ ΙΗ, 
Πευσφ ρος, “Θ.νὁ κ» ἐν Π}}}15. ΑΠΠΠΠ1}}15. 

τούάοτειι, 
τι ροσφέργμσ.Δἀπποιιςο, δά οο . ΡΙατο ἀς Β 6ρ.3.ς [ΠἸσφητία ἀε- 
πιοογαάτι Το ποπ5,Κ αν ὁ τοι δουλείας τι: πρ᾿σφέρηται, εἰγανακτεῖν 
κὸ μὴ αὐέ χεὐδου τεροσφέρεϊη] τοστωυ τἴυν ἰσω το βοή ϑημανταηταιη ν ̓ ΠῚ 
παθοῖ τ τοπηςάπιτῃ. ὨΙοσου!. 16.7.64 Ρ.4. τροσενείγκοιάϑει, τινε 
σα δίωλ,αλπάδπη ἀμ! γος ἀ111οοητίαπη, ἴῃ Ῥτο] ΟΡ ἘςοἰοΠα- 
Ποῖ. Προσφέρφμηρντοννντ τροσφερεϑτιι ἵπποις, Χ ΘΠΟΡ. τοροσ- 
φύρονται τραχέως αὐτοῖς. οἷς ντιιητι αίροτγὸ, ἃ οτνοοϑ αὐρογὸ τγᾶς 
δελατ, ὈΪαταγο να Γγοηῦρο, Προστρ  ρρ’"αἰγτης σα Πγ6 οΧ- 
μίδεο,ϊη ντγάπιηις ραττεπη γοξξὲ νοὶ (εςιι5. Ριο ἔμππι Ὀοποῆ 
εἰς Ἰὼ αἰ Ἰαιιεπα. Ἡογο ἰδ. ὡς ἀφειδώς προσεφέρετο αὐτοῖς, 4}10115 
εδΊηΠ ἡππιὰ εος ὑτοίςιεατιιγ. το σ᾽ ὁνα τῷ φαζίῳ Ὡρυσεφέροντο 
χαμτρ ἧς, νὴ τὸν εν ὠμπε φζιον αὐέ δειξαν ν΄ ταιτον» 1} 01τ 118. ΒΟ πο- 
εἶδες Ἑαίσίτι πὶ αἰξοσοτιηζ 9 τιπὶ οἶπ15 ΕΠΠπὶ ἘΔ λα πὶ σοι Γι} πὶ 
οτοατπι ΡΠ τατον ἴπ Ἑαῖο. αροσφέρεται τοῖς πται σὴν υὑσῆρηραϑως» 14 
εἴ, φαῖ πλαΐτα ἴπ Ρίιογος ροτ {ππιπιᾶτι σοητι} 116  ἸΔπὶ ρετρο- 
τεαίτοι4δ πα ΤΠοίεο. ἐμεῖς τροσενίωεγ μῆροι ὕτως τυρὸς ἐκείνας. )6- 
τα ἢ. τ πο5 ἱρίος τα πτοάςοτὸ φείππλιις ἴῃ 1105: ἴτα Ρ[α- 
εἰἀὸ σὐττὴ {{Π1- Ἔρτπιιιϑροσφείρρμε σοιγγτ Πο πιο τον εἰ Ὡροσφέρ- 
με] τούς σεγντ ΠΟοτατ. Ἔχ μἰ 60 πὴς 10] ἃς ργαῖτο; ἀρὸ τοοῦ θ6- 
πογδησ ἴοι. οπο ἢ. Ε γὼ μὴν ὕτως ὑμῖν τηροσενἰιύεγμαι 5 τα ΘΠ 
᾿ς νοΡὶς ἐχΒίραΐ ἃς ΡΥ τι. 51. Ραγοητὶς αθεέζιτη εχ μι έτς 
ἀϊχὶς ΡΙΊ πα. ντ ὅς ἴῃ ΕρΙο]α δά Ἡερτγατο8 σαρ. 15. Εἰ σαι δείανυ- 
πορμϊμετενώς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεὸς, 14 εἴτ, Π ἀν οιρ! πάτα ἢι- 

Πιποιῖο,ς Τὴ η5 νοὶσ (δ οχθθύοῖ ντ ΠΠ1|5.: πο ν ΟΒΊσιιπὶ ἀρ 
στ οὶ ΗΠ 1591, ράτγοπι νοὐδἱς [είς ργα τατ. Τπτογρ τ οΠ1πὶ ἠδ το- 
διὸ, (ε οἴξογε τγαααΠ1τ. ΕΊΑτο ἴῃ ἘρΠ. ὅτ᾽ α τρὸς ὧν ὅμοις βέλτιον 
«ροσφέργνντ τς ἘΓσα 4[105 το ξτπ|5 ρογαϑυσροσφέρο μα σοι χαθεν, εχ - 
τὴθθο τἰδὶ δεποῆοιπι, Ρ αἰατ,ῖῃ ἘΡῚ τροσφέρομαϊ σοι διαὶ γραμ- 

ειϑότων, Βι..1η Ἐρ τ. ργϊογοταοιιπι ἰἰτετὶβ ἀρ. Ὡρ σφέρομαι σοὶ τ- 

τωχῖτα τόση! πὶ ἀσϑοῖἀο 1 Ἰθ᾽ 46 πη. τορησφέρρμαι μετρίως, ΠὨοηλΟίτἢ, 
πιο οιὰ ἀρουαροσφέρομαι αἴω,πης οβοτο ἴα (αδλῖπης. πρρτ- 
φέφγμαιρταϊϊο σοπρτοά! τ, ΠΊΔη15 ΘΟ (το, ρυσελαμνω, τοπάο 
ςοῃττγᾷ, ὡροσφ ἔρρμαι πρὸς πεφραγ μῆῥοις γ πΛΠἶτο 5 ἀρ σγοάϊοτ, Ηο- 
τοάοτιιβ. τροσφέρομαι πολέμῳ, Ὁ. } ἔπππὶ ἱπβογο [61] τότ 2} 14 π.ῖῃ 
δὐριιηγ. λα πιοΙἘΠ ροσφέρεται διρόμῳ,οοαττῖτ, οἴτατο σατίιι ἔετ- 
ἔπ ΙΓ ατατ ΐη ΡΟ]. Προσφέρονται κραυγῇ κἡ ἐλαλογαι, οἰα- 
πλοτο δ  Πἰοο [δ ἱπέοσγιιητ, [ἀ6πὶ ἴῃ δοϊοπα. [ἀοτη 5 μαλακώτερον 

τοῖς ὁωμώοις προσεφέροντο «δεξὶ ταὶ σιτολογίας, τοτηΪ [Πτι5 Ὀ.}}0 σοη- 
σγοδιοσαῦτατ ἃς σα τῇ Κοηιδαῖς ςοπιαλίττεθδηξς. προσφερῥμῆνθ- 
γυμνῷ τῷ ξίφει, 4 πτιέϊο δας αἀπιοιϊο ποῖ γγα ΘΠ5921 64 οτὴ τη 6α}}. 
τρυσφερομνῆμοις ὀξέως σεἰ ογίτοῦ ᾿π στο πτῖθιι5. [6 πὶ ἰῃ ὙΠΟ πη το. 
προστρ: οὐ μῦν Ὁ- πόλειμος, ἱϑ6 1 Πππὰ ἱπηροπ ἄς 59 ἱπρτΊ ΘΠ 5 9 [{6Π| ἴῃ 
Ῥουίοϊο, πρυσφερομήης τῆς νεὼς, ἤδπς φὐϊπισητάητο 9 Τάοτη ἴῃ κο- 
τῖμ]ο. Προσφερθωῆνα, ΧΟΠΟΡΗ. ἄς ἔοτὶς 4ιιαΣ ἰπξεγαιητητ δα σαί 
[ὡς προσφέρομαι τῶς συμφορῶ ςνἔοτο Δοοϊάεητία. ΤΙροσφέρεται σκο- 
πέλῳ,ἴςζορι!ο δά πτοιιετιιγοϊοίδη. Προσφέρομαι» ΔάΒατδο. 
Ῥατιος (οιιοτνασοοάο. Πογοάοτ. ὗρεσιν εἰ μῖν δ δουόν ὑμεῖς, ὁ πότε- 
μὴν [βίλεϑε προσφέρεῶτο ἡ αἷρσῃσιν καὶ φοίνεξι, γ Οἰ 15 6 ἀοσεάοτο δας 
αὐίπησοτο νο5 Ρον Πο)δίο,αροσ υείχθη υὑπολοί σοῖς πράγμασι . το} 1- 

α185 τὸ οἵ ἀσϑτοῖία, Αὐἰ 1, . Προσφέρομω. ἐπτο»ς διπτι ἢι- 
το νοὶ ααπιος ντ (εἰ Γἀἰχῖτ. Τ Βεορ μναῖ. 4. ἐδὲν γδ ἐνοχλεῖ πο- 
λυ τροσενεγκα μήλων. ΤΙροσφέρομκαι μικροὶ εἰς αἴτου, ρατιὰ ΠΥ Ῥαπῖς ἢι- 

τον τ ζοτοῖη Ῥγοδ (ει ἰχθύας τροσῷ ἐρεῶτω, ΡΊ (οἰ θι}5 ν εἰσὶ. 
Προσενεγκσί μῆν Ὁ» φαῤμοίκοννν ἱ (τα ρΉτ νο  οΠΠ πη. ]ῃτατ πη ΤῸς 
ταὶίπ. Προσφερόμν θ-»ραἴτι Ἔχ ΒΙ τι!» σα, Ψηάς Προσφερόμε- 
γον ΟἿ Ο115, ΡΟ ΟΠ 11}, ταὶ Ὡροστῷε ρὅ μῆνα» φαῦεἴσ. οἶθι15 οἰϑἰατιιο. 6- 
{τυϊφητα. τροσφερόμμα τοὶ ἐδέσμα ται, οἰ θὶ 4111 σοπτοάιητατ, Οατα. 
Τιροσφερόμῆνα ὡρήγματα, ποροτῖα αι οχροάϊιητ. τροσφερῥυῆνα 
ἐς γυωῶκας, δίς. πλ. ΠΠοτΊΡιις σοπ θη  Ἔπτῖα, Τ πον 114. Προσ- 
φέρομαι "Προ οἰ τοΥργοξογο διτμογίτατεπι ἄτα το ΠἸ πο η τιπῚ 
Αἰ Ἰσυιΐτις (τ  ρτο τὶς αροτείνομαι. 1 α γτῖι5 ἵπ ΑὙοο ἢ]. τὰ οἷξ Αὐδϑομέ. 
δὲ Ἑὐραπίδου τροσενεγ κοί μῆν Ὁ... 80.146 π|ν. Κιὴ «ρὸς ὧρ διασυύΐαντας 

τροσεφέρετο πας Ἀφιςίππου χρείας, ΑἸ ἰεσαατ ἀϊέτα δὲ ἀρορ τ οσ- 
πλαῖα ΑὐἹΠΊΡΡῚ. 

γιρόσφέρω οἰ οτο, αἀξοτο, ργούογο, θαφέρω, Ἰπέοτο. Τρησφέρω. 
εἴθιιπι οβογο οἀεηάιπι, ἃ ροτγῖσο ροσυἽτπὶ δὲ πτοὶςαπηεη- 
τιιλον απο ςιι5 αστοτο απο. Π] ιτάτοῃ Καὶ τὸ φαῤιίοσικον τοῦτο 
χρίνῶαι τοῖῦ πορᾳρατέτου “ἦν ἰαπσων αὐαν "ὅπη προσφέροντος, 

Προσφέρω, τὶ ν 6] Πατῖθιι5 ἁἠπτοιιθο. Αττξοτ, Γγο Ὁ [6π|. 56 5 ΠΊ.2. 
α ποιέϊ ὁμοίως δεικρύειν Ὡροσφερουῆνον, πῷ ρογῖπάς ἰΔσἢΠγυ τη Δ ΠῚ οἷεῖ 
οτῖ νοὶ πατίδιις αἀπηοῖπ. Προσφέρω, δ 6 0,1] οῖο. τροσ- 
φέρειν χόγογ, οὐατί ΟΠ πὶ Δ Βίθοτο νυ νοῦ ἕστο. ἀρΡ το α]1- 
πο π}1}. [Ὁ] οἴτατο, ΑΙ] οι. ΡΙαταῦς, ἴῃ ΔΕ 4ς, Πιαυυτινίας δρε- 

Ττςπὶ σοπάιιο! 1115. ΕἸ ς- 

Ἕ 
πιο 

τήδῃ αροσέφερε λόγον, ἐξιών, ὅς. ΤΟ οἶτιιτ ὃς Τρεσφέρομαϊ 
εοάςπι, τροσφἕρω σοι λόγοις »τοοιιπι δγπιοηςς ἤαδθο, ΤῊι 
λόγον ἀντεῦ προσ κύεγκε, οἰιπι οῸ ΓΕ ΠΊΟΠΕΙΉ ἐοηξα ΠΝ τὰ 
Ὑποπηῆ. προσφέρω ταὶ χεῖρες 5 ΤΠΔΠ115 ΔΗογΟ Οἷοι 
Τγ θυ ςυροσίωλεγκε ταὶ χεῖρας ἑαυτοῦ, ΠΡῚ τ Δ Πι15 ἄττα τ, ς 
προσ ἰμύεγκαν αὐτοῖς ταὶ χεῖρας ἄυψύ χως πάγυ κὶ λακωνικῶς 
πὰ ρου στα πτ: ΠΟΙ πιόττοπι σοι οἸπογιιητ, τας χ εἶρας αὐτοῖ 
σέφερε 5) ᾿ρίο5 πιαῃίθιι5 ἀρρτοπεπάςθας : πιληιις τρῇς δ 
γιάς Χείρ. προσφέρω σοὶ τοὶ βου ϑἡκο τες, τὶ τε πιο δῖα δάῃ 
ΔΙοχαπά. Αρῃγοά. ΠΡ. νι ΡτΟΌ]ς, προσφέρων τῇ σωτηρί 
πυοάϊοατηῖηα δὰ ἴα! υτοῦι ΔΒ θΈπσ, ΡΙ ατατο ἐπ Ροτῖ 
φέρων τεκ ιήρίον τὰ Π 6 Π5 ΠΟ πο Ἐπγάτη, Ατὶ ΠΟΡΉ.νεϑ, μηχ 
σὲ ωροστφρέρειν ἀΙχῖτ, ἴα εἰς πιο θῖπας δά τα δάπιοιιογς, βίς 
ροσφέρειν, ῬΊατο Ἐρ1Π.7.νἴπὶ ραυτῖα ἀμ υὅτο ἤιε αἰῇς 
κίυσ ὡροσφέρω, Επτίρτ, πεςείητατοπι δάξοτο. «προσφέρειν 
κὸν, Τάεππι. Τροσφέρω, τε οτος, Οηξεγο ὃς ρεηάο. αροσφέρ 
τανροηάο τα! ςητα,]. ΓὍ] 110. ΤΙροσφέρω λό 70,4 ΠΟ Ποτ9ἢ 
πιοποπγοίςσητοπε ἱπέοτο, Ἠθγοά. πη Ὑ Πα ἰα, Ὡροσέφερε ὦ 
Ὶ τοῖδνσδε ητα Εἶτ ἀρυι Τλατῆμπι τα 5 πὶ [ἘΓΠυ 6 ΠῚ, Ἰπέρι 
πιτοποπὶ ἀϊοῖς (σοῖο η ΟΕῆςΡΙΆτο 1π ῬΠαράτο, ὡρὸς οἱ 
γρις Ὡροσοΐσ 4, ρα 4ι1ο5 νερά ἔλοῖετ. εἰς οὐδ ὠροσῷ 
το ὃς Ὡροσφερόμῆνα ἀριιά ἸΝ 424} 2. αὐτὶ “ἤν προσφορεν Ρτο 
εἴθ οα ατα» Οβοτηηταγ ἀδοιαρα ἃ Χδηιν ογο ἀς ἔοτῖς ἢ 
ξογπητιιτ δα ρας. “" ΝΣ 

Πεοσῷ δ᾽ γω,σοπβσίος γοπιρῖο, ἔατηιιο Ππ|πῸ ΓΈ Γυωροσφι 
βωμοῖς, [ς δὰ ἀτᾶς γεοὶ ρίοητος, 181 34 ἀτᾶς σΟΠ μι σογαητ, 
ϑοΐοπο, 

Πρόσῴηαι, ΑἸ Οατ ΠΟΥ» προστεγορδήω, ΕΠ ΟΠΊΟΤ. 
Προσῷ ϑέγζωμαι ΑἸ] οαποτοίλἑ του ροσφωγὼ, ΓΤ 
Προσφϑεγκτήρια, τε, ἄουα νοσαίναητιιγ {πα ἤροπ 5 ἤροῃ 

θαζ αιπιπὶ νἹςηφαπι [Ὁ ὀχ δεδατ ἀπηῖοῖς Προπῇ αι15 
λυπῇ] ήρει, τοίτς ΡΟ] ας Ἰάεο πλᾶσὶβ ΡΓΟΡ το ποπιῖης 
τιν [τὰ προσφϑεγκτήρια οτῖδ πὶ ἀἸ σε άστοτ ταη αι αὐ ἢ 
40 δὲ σουηρο!]!απάο ἕξι {ἀ]ττα πέος το ἴς τιης ἀοΐ 

ΠῚ 

μημιιο 

μι 

αὐὐηνι 

ἐγῦῦπι 
ἀφο 

ἬΝ 

ΤῊΝ 
ρου φυοάϊεης ἴῃ σοηἰρεέλιπι. απιϊσογῦ Γρομῇ [Π|56 ΠΝ 
ςουτρε!]αἰρατ ἃς νἱο[Πτὴ αὐ ἱρῇς σοπροἢ]αθάτιιγιαία αλλ 
ῬοΙΤαχ. ᾿ , μοι 

ΤΙ οστφϑεγκτικος, ροστφοωνυ δ ἰωῦα! ἀξιθ.. ἀϊρηιις (αἰυτατιι, 50 Ρ 
ΓΠτοΓΡτ, ϊ- 

Πρ ἐσφϑεγμα, τὸ, ΑἸ ΤΟ" πτη.(οτ πλο» Ἐπτ Ρ. 
Πρόσφϑεγξις. [4[πτατὶο.Τητογρτ. Πογπι ας Πριιτῖς προσφώνγησ 
Προσφϑείρομει»Ἔρετοο, ημαίνομκω, ΟΠ τυ οὐκ, 44 Ἡεῦτιςᾶρ. 

ϑοὶ ὁ πῶς αὐχῃ «ροσεφϑειρμῖνθ. ἑταίρᾳ τινὶ, ἱπίλπο ἅπιοτι 
ἁτάοτ, ΔΙεϊρηγοπ ἴα ἘριΕ, τροφϑείρετω ἢ Ερπυνύδι τὰ ; 
βρ.. εἰβιξιπὶ ἀδρεῦῖς δης Π|4π|, γε] προσφϑείρεῶτῃ οἰἙ ΑΟΠΙ 
ςοηΠιπηῖ. “. 

Προσφϑονέω, ἴηπαροῦ ᾿ππ]άςο, Πτῖμο, 
Προσφιλϑς, τὸ σὙΑτΙΙΠΊ. “0 
Προσφιλὴς εἶ. ὁ κὸ ἡ, Ὁ] ἀπλατοα πηα 115,1 ξξι!ς, σγάτι5. ΠΟ 
Ῥεποιιο 1157} ]Δσθη55 ἴῃ ἀπιου ΠῚ ΡΓΟΡΟῊ [1189 ΟΠ αΓΙΙ5 
ἐπα  ΠἸατὶ 5 Π μι πιά πιις ας ορτιι5.σσουηπιοάτι5. ΡΟΙΥ δὶ 
γχηὴς Τὶ πίω εἰ πάντησιν»ἴη σοπρτοῖδι ἔὰς1}15 ὃς ΔΕΒ1115. ἵν 
ςοημοττιτ, Α]Ποιῖο ἀσσορτι5. Ὁ Βοορῃγαίιι ἐς Ολις ἢ 
(ΔΡ.3:5. προσ φιλῇ μὴῥ γὸ δὴ αὐδνγέλοις καὶ σύμξια πὸ φυταὶ 9 Πα! 
Ῥἰδητῖς ἴητοτ ἔς ἃς ἁτηϊοἴτια ποςοϊπτιάο, υἱταάπς [οεϊεῖ 
τογος τι ασηδης ἱπτοτ ἴδ αἰ πηῖγιι πὶ ξατΠ]1ατῖτατο ΠατηΓα, 
ἐς σαιηῖς Π5.4. οτος τοῖς 3 Ὄμοις ζώοις γὺ τοροσ φιλὴ νὴ ἀλυπ 
ἐκείνοις ἡ χαλοπώτειτα μεϑλον ῖ, στατα ὃς ἘΠ} Πα τῖδ. δοὰ ΡῚ 
λον ἴοσς ἡμῖν: προσφιλεῖς τοῖς ὁμοφύλοις ἦσαν 9 ἴῃ [εἰ οτά 5 
65 [οπῖτοῦ ο᾽επχοητέγσεις ἴ παδοθδητ. 

Προσφιλοναλώ, χὰ Οτηλτις οἱοραπτίατη δά 40 δέ αἄ!ιςῖο. δεγαὶ 
νἱτιάς ΑἸοχαπάτία [ο υιςι5,.ἦδ᾽ γὸ ξασιλέων ἔχας"Θ. ὥσπε 
γοῖς αὐὰ 9. ἡ μία σι τροσεφιλοχο) εἶ τιν οἱ κόσμον, ἅπω νὴ οἴκησιν Ἰδία, 
λετὸ Ὡρῆς τας υὑπταρχάσας » Δάδεθαι δά ντγ 5 ογπάῖα ἀτα 
Βαπτιατῃ, ὶ 

Προσφιλονεικέω,ςοητοηάο, δά ἠ 
Προσφιλοπονωῖ γαὐίαδοτο " Ἰάςπι σιοά ὀπηφιλοπογέω σηδυῖτοΓ αἵ 

τοὶ ἀο Θρογαπη, φιλοπόνως κὶ αδαδιήως ὠροςίϑεμαι, τ ΡΟ ΓΒ, 
, σιν ἐν χέμερίῳ τῇ ὥρα πείννυ χον τῇ ϑεωρία ωροσφιλοπονή στιντα. 
Προσφιλοσοφέως ΡΗΙ Οἱ ΟΡ 4: αὐ ἀϊδξις ἔπι. Γαοΐαηιις ἴηι ΤΊΠῚ 

Εὐαψ υΘ. τέο διφϑέοαν ἐργέξομαι τίω γί, αἶ ἐρημίᾳ νὴ τ΄ διχ ἡ ἢ ἀΐων 
, ποροσφιλοσοφιδν, Ψ ὍΣ 

Προσφιλοτεχνεῖν,ε Ὁ ΟἸ οττον σοπιπΊ πῖον ἀττὶ οἰ σΟΠΊΠΊΕΠΙ δε τος 
ἴΔπὶ ἰπτιοη τὴς αἰ αἱ 4 αἄάοτο ἃς αττς οὐδ ἀγιιατὶς αἀ σοῦο, ἀμ} 2 
ταϊζου. ἴῃ τοῖο ὀνειροκριτ, Δεῖ ἢ τοῖς κᾳ ταιξηροις. "ὴ ἴσπερ λα! ἰἰη} 
χέσιν ογείροις. παρ᾽ ἑαὼ τῷ τι προσφιλοτεχγέιν, (ὐιτοά ΑΠΠ δὶ ἀϊοῖς ΠΝ 

τὸν ὀνειροχρί τυ» καῇ ἐκόνον τεῆς βίξχοις προσέχειν οδηαὶ κ τῇ οἰκείᾳ ΝῊ 

γὰ στιυέσει χοῦ ὅϑτε! ἐν τῷ ὀνειροπολεῖν τούτοις ἐδ ὀγείμοι, ὦ ὑπ ίμι 

Προσφιλοφρονῆμαι. Βοπὶ σπὸ ἘΧορὶθ. Βα. ἴῃ Ἐριηπιροίξετ. ἮΝ τ μὰ 
Προσφιλως αταϊςὺ, Βομ ει ὦ ΧἜπορΡ προσφιλῶς χρίει ῬΈΠΕΙΙΟ' 

εἴα ῥρτοίοσαι Ετ ἀρ ΠΟ οτ. Προσφιλεφάτως, ἽΣ ; 
ΠΡοσφορ κ', αἴ, ἡ ΟΒΙΑτῖο, αιιοι οβοττιιγ ντ ἀοπατίμΠι » ὃς 4ι σα 8. ἀν 

οχ Προται ταῖς ργο ἐς ἔξαπι, Ραμ ας δά ΕρΒοΙ,ταρ.5. ἀφ ΟΒΠ Χ 
ΓΦ 
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ΠΡ 
'αυτὸν υἱτὸρ ἐμὴ πφρσφοραν τὸ Θυσίαν τῷ ϑεῳ; εἰς ὀσμιὼ 
δαϊς (εἰρῆιπι Ῥτὸ ποδὲς οὐ] αιὶοποηη ἃς νἱ ἐξ πτᾶ 

οτὶς [ηαυίτατοια, Πρρσφερᾳὶ οτϊαϊῃ ἀἰςσίτιι ἐς ἰἰ5 
5 ποίττίς οἰξουιιπέιιν δζοσςιγτιπτ:οάαιις οἰϊαῖα,ντ 

ταις οἀοτ,τερσφοραὶ ἀἸσιιπτιιτ. Ὁ Βοορ ταίε. ἀς (λι- 
«τοις Αἰ Ἰπιοητὶς ἰοαιιοπς ἐχ (ππηπἰδιι: του πολὺ ηδ 

ἕλκοντες » δα κουφοτέρᾳ σροφῇ χρὼ μῆυοι, κουφοτέρ αν ποιῦ σι 
φορρὶν, ἴα οἵδ, [δἰνΐοτο πὶ οἴδιμπι ργρ της, να Ἰοψυίτατ 
Εἰς 11 τ.2.σαρίτ, 18. Οαζα σοῃιιοτγεῖζον ἤιπὶ οἰ δοτιμνι 

ες ἰεἰοτοπι:πορτὸ (αι, Ετ τα πγοι ὠροσφοραὶ, ρτὸ οἾἱ νι 
πρτοπονδῦ ἱρίῸ ΤἼςΟρ γαίε. πτογάιιπι ν Πιγρατιτοντ 
μἰϊοτισαρ. το, ἄς 1οτὶ ταάϊος;, Τὸ 3. ἐντὸς λδυκον, ὁ ψώμψνον 
ονγγγένεται λεκυϑυῦδες, ἐδ ὃ ἐν τῇ «ροσφορέῖ 1 εἴτ, ρτατιιπὴ 

ΟΠ ἴῃ οἶδ ΑΠΠτΐτιιγ. ΘλΖα, στατιιπὶ οἰ δὶς : το ογαθ1}1- 
Ὑ1Π| ὃς ἵγα νεγζογαῦ Ρ]1η.ΠΠΌ τὸ 13.σαρῖτ, 18,1 τοτῖι5 σα ϊ- 

ς ΟΓΡΙΙ5 σΓΑΣ οἰδὶς, δίς, ἘτΤ0,2.ψς Οαιῆς ᾿άςπὶ ΡἈΙ]ο- 
15 ὀρνίϑον φορ»σ' φοραὶν ἀἸ χ᾽ τοῖς ἀιιΐττα ρα Ηᾶς ετίλπν νὸ- 
ἰς οὐοτον Πιγραιιῖς τα (ογίδεης {10.9. δ Πτοτις.ζινάς Ος 
Δ Ῥίαπτα 406: νἱὶ οὐοτοιη γοξοττ:ν 8. τοδοίνοϑιρα ῥίζα δὸ- 

ἡ οἴνῳ, Ὡρᾳύτερον ποιεῖ "κ ἱλαρώτερον τὸ 59.9., ὄρει 3 αὐανϑείσης 

ἐν, (τοίτιις, ὄξει Ὁ αὐανϑεῖσει ὥσπερ οἵνκ: ςοηξέγαιις Ρ] 1.1, 
1πν δι ταάϊςο,'ς σιιπὶ Ποσατα εἰξ νἱητιπὶ οἰεητο:Ετ Πϊο- 
ρ 4.02}. ααϑ.ν Ὁ] οὐέζαν ὅτις ξηρεινϑεῖστε, οἴνα οσχε "οὶ δἰστο δίδωσι. 

[λυ Π1]4π| Ἰητοστατη τγδη ἢ Δ1τ. )γφαήνεται 3) αὶ τοῦτο ἄτοπον. δή 
σφυρρέ τις γίνεται διευύαμιν ἔχοντος οἷν ωδη, 14 ςἢ. Ηοὲ αἰιτοπὴ 
πὸ αὐ ιτάτιπι οἴο ν᾽ στα: ρροιοηίαπη τ εχ ρίγατῖο 
[λυ Ουτις νὴ5 ἃς οὐου ντ0 [15 Ἔχ] τς, Ηἷς οπὶπι σερσφο- 

οχρίγατίο Οἰςογοπὶ ἤιις σα ροτατῖο ϑθηθοδ, αὶ τῆς ὁ- 
εκ. Οα7α τάπιοη ἢ τγδο ζει τος οηΐ πὶ φιδῇ γοσγςατὶο 

ἢ ΕΧ νἱγίθιι59 1145 τα ἀῖχ {πὰ νἱπασοας ροίπάοτς. 
ῬΡτο ταπι δζ νἱτιρογατῖο ( αι δά νέτῖα νεῖται οἤστδη- 
γητί γα; Οὗ οσιιΐος δυτβιουῖς ὃζ διά! οητίμ πη. Ἐτ τῷ τρρ- 

" νἱτῖιπὶ ΠοϊατΙΓ.9 νῇ ὃς ρετγ οἤειτγε Γατιπὶς : ἢς {Πρ τιιπη 
πα ἀϊοεῖς Οἰσοτγο:ν ἶππὶ οἴξοτγε νἱγρίηϊ Το γε )γορτο- 
ηἰςέϊλεῖο. ΡΟ ν Οῖι15. Αἴξιόν γε τὸ γεγονὸς ὀνείδοις χὰ ὠρϑσφο. 

5Π11ΠῈῚ ΡΓΟΡΓΟ ὅς νἰτι!ρεγατίοπς, ἰά οἴ, ν τι ρεγα 1} 6. ἀτ- 
τις αιιοά ἀείοτί θάτιιγ ἀζαιις τγδ ἀμ σάτιΓ. σοφοκλῆς ἐν Οἰὐδί- 

ἢ) Κολ, ἶκ γὸ ἡμορτημῆζων ἴκημ᾽ ἔΐξι, ροσφορρὰ οἹ ἐκ ἐς ἔπι, 

γοροὶὶ Εἴ ΤΔ1Π| αὶ πρόσοδος Γοἀἴτιι5:αρούϑνη κυγασοοίΠο.κ) τρόσϑὸ- 
, ἢ βαϊά ἰη Οεάῖρο ΟοΙοηἁϑορβος. Ποίῳ γδ η σὴ ὠδοσφορρὶ δηλώ- 
ἢ “ὐ Οὐ όπαπι ηιιοά οβοτο ἱπποτοίσει τεροτγεὺ νερὸ ἀἰοίπηις 
δι ἢ ἐαιιοά [τ4}} ῥγοξονια. 
τς γε» ϑγ γα ΟΟΌΤΠΠΊΟΟ 5.4 ΡτιΙ59 ΓΟ πιο ἘΠππ||5.. ἔα οἰ} ἃ ρατ4 115» 
ΠΝ ἣ πάτο Ρ}}15» ΟΠ σΤΙΠ15,αῥιιό διίθ. τρ ἔστων, ὅβητη δ ειθ.- » πὶ 

“4011 ̓ μπατοσυμιφέρων, ἐφϑειλμῳῷ χρόα ὩρόσφορίΘ',οςιο ςὅ- 
9 ζοΙ οσ Ρ] τατος. ἴηι Ρογί οἷς. τὸ ϑρόσφορρν ἔχάν, Ο]ατο ἄς 1,6 - 
πιπιοαὸ γα ἐξατί. τοὶ ὠροσφορα,οα 4118: Θχροάϊιητ, Τ Βις, 

τα τὸ ὡρόσφορω ὄπητυοευειν τῷ ὠράγματι,ο πη πα Ἔχογοῦτα 411: 
ξλοϊαπτ,ΡΙΑτο Ἐρι.7. μὖ οἶθ᾽ προσφόρων τῇ ϑεωρίᾳ μαρτυ- 
1 δῖτὶς οσΠάοτατί πὶ ἱρι σοπιαπίθητίθιις το πιπο ἢ 115. 
ἴῃ Οτγατ. τοὶ τροσφοριε τῇ φρατιῇρ ΡάγΑτι15 ΟΧογοῖτιι5,4Ρ- 
θεῖ. Ἁ, 

᾿ςοπιφηΐεητοτ. ΤἈοορἢγιάς Ολυς [15.4.ς.8,ερθφόρως 
αἵρα, τι Πτοτ ὃς σοιηπηοάὸ γετὶ αἰ ρῃατιτ. 

Θ᾿ γίζω, μι ἰσω, τ καγαητὸ ἱπΠρπίουν οἱ οὐΠρπο. Αἐξι.Αςςιι, 
ΘΊΓΙΙΓ. 5 

ἐξο ὁ καὶ ἡ, Δ Πα το 5. ρτιι5)σοτηπιο 115, Ὡρρσφυῆ, 4185 
τ ἴῃ 411 Παέγοητ ΠΙΠΉ114ΠῚ ΠηΠτατς ναίςητ. ῬΪατο ς Οο- 

ροίμτ Ἐρηο. 7. ὁπόσοι “ἦν διχαήων τε κὺ εἴσ᾽ ϑμων ὅσα καλαὶ, 
»βοσφυ εἴς εἰσὲ καὶ ξυγζενεῖ ς»,ὃζο. αι] ιις ἀΡ μὶς αιια ἰαἴτ Πητ, 

Ε Βοποίϊα ἤππτ αἰἱθπὶ ὃς αυ πογγοητ. 
"Δα Πα τέγο. ᾿ ᾿ 
ἘΓΠΙ σά, ΡΓΟ Π ΚΊΙ5 5 εὐ τόμολθ- 5 ὃ Ὡροσφϑύγων ὧν ἐκκλησίαις. 
τ οὐαὶ ΠΟΠΩΙΠΠι14π| οἰιπὶ αι] (πᾳ ἤροητο ἃς ρτὸ- 

οἴπιητατε {πα ]οϊόαιιο αά Αἰ ̓ατιοπ»ουτι5 ρατγο οἰ ΠΊμ1πὶ ΕΧ - 
Ἰτροου ἔπ σ τ. Ζιια πὶ οἰ ἐσ πτοιπι Τιατιηὲ ἀϊ οἴ πιιι5. ΝΑ Ζαηζεη οὗ ὃ 
δὺς τροσκειυρητει κὶ τέλειοι κ᾽ τελείας θεότητος πρόσφυγες. Ιτο 1 ἴΠ 
ἤεξς, Οταοῖς, ὁ δι᾿ ὠπλυς ίαν τῳ οἰκείῳ σιωϑέμ Θ’ αρόσφυγι συ- 

φανερρὶν τῆς δίκης μμοῖρριν ΜΔ τίω) δέκίευ χα μξανειν κ᾿ ὄπημείνας. 
υγγρρεῖν ὀκξαλέδρωφῃιος οἵ (Οὐ (τις ᾿ΠΘχ ΡΙ Ὁ 11: μυοτὶ ἀςῇ- 
᾿ἀετεητιις. Δἀιιοςᾶτιι5 οἰιπὶ οἰ ΐοητο πο ραξξιβδιιογῖτ οντ 

ἱπά!ςῖο φοττάπι ὃς ρυϑε ςτίρτατη ράττοπα ἀροϊρίατ,ᾶς ἴτὰ 
ποτατιιγ:ἃὰ ρατγοοίπῖο εἰϊοίδτιγ, Πρόσφυξι αερπόλοις, 5ὲ- 
ΑὐἸ ΟΡ. Ἰητογρτ.ΐη ἀϊξείοης Πρόποχθ-. 

μαι Πα γοο.  Ποργοίςο. ἀπαίσοτ τ ἀρπαίςοτ, ἄςογα- 

οὔδο. ΓλΑτίπο ἐπιπρίτατ. Ρίατο πὶ Ἐρ [πινυῦ σοι ταῦτα Ὡροσ- 

γάρ τι Ὁ] ᾿πο[ εἴσεησ. Πρεσφεὶ, ευὐτος 6 γα Ὁ ΠατιΙ5) 8 ΠΟ ΓΕΓΙ5. 

ἧς, σοποτοτι5. ἴΠΠαΣΓΘ 159 ΠΟΠΊΡΙ Οχιιβ, ἐνδακών, Ρίατο ἴῃ 

ωροσ φειύται ἐκ πυρὸς κα ὕδατι.» αι: ΘΧ ἰβῃς δέ 4411 1π- 
πτιΟΙς. Γπςίαπ. ἐπ 5 γερο κὸ τίω ῥῖνα Ὡροσφις ἀπέτρωγο; ἱ. 

πὶ πιογά τοις ἀρ ρτθ ςη Ππ|. Ἷ 
παρ ροπ ἰχ δά ἢ απο Οἱςοτ, μια 5 Τμυόγοτισο Παςγθητὶᾶ» 

Ἵ ἀπλτιιπιγαρπατῖο. ΤἈςΟρ τ. Β  τοτιΒΡ.τ ςαρ.6 νἀς ξο!Ποτᾶρ ε- 
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ΠΥ :63 
ρας Διχφοριὶ ἢ), κὴ τὸ μι ἐκ οἶδ ωὐνῇῦ τῷ τίω ἀρόσρυνρνν, δ ςᾶρ.18. 

ἀγμόσφυσιν νοσᾷζηη ἰρὶςατίς ἀρροηάίαςπι ( 4ιια» ον ψνοάιςι! 
ἰοοο) 4 ἤρίςα οἰπιο Δάματου, ΑἸςχαηι Αραγοα, [δι 2. ΡΓΟΡΙ. 
πὸ ὃ δμελ εἰ χ' ὡρόσφυσιν κα ὁμοίωσιν, ὡς ὦἶμα σαρκὴς ἡ μυελ ᾧ, κἱ ὀφῳ, 
4]1ὰ ζΟπμΠριπττ ΡῸΓ ἀρηατὶ ΟΠ οτὴ ὃς ἃ] πη} τὶ οηοπιοντ ίχη- 
ἰδεῖ ςατὴς νο] της} [ἃ νεὶ οἵϊε : ἀρ! υτίπατῖο ἃ χα γοά- 

Πρσφύο μι, ὑσωναρρευΔο,απηρέϊο,αρηαίςὶ ξαςῖο, λΑτίτο δι Ασοιι- 
(τι ΑἸοχαηὰ. Αρ το άιτὸ χρυςτὸν πούπγματος τρνσέφυ τῷ μορίᾳ,ρτο- 
θιιπὶ (λπρυΐποπι ΠΙ πηι γο αἀιιηχίτ, Πρρσφυύω ἀντὶ τῇ πορρ- 
Δι υμρ ρας εοο. ἈΠΠζορ, σροίμισμεαύγο κά μαπῆι τηςιδαὶ- 

»ἈΠΊΡΊΕΧΙΙΣ ς5 ὅς ἐςςιζιις αϑραπεφυκοὶς αὐ Πα ςη 5. πατίαις, ἴα - 
Πτιι5. αι] ἴς ἐπι πη} (σεῖς, ΡΙατο ἐς [μερῖδ. ωρρσπεφυκώς τῇ σκεύψει 
Βιιά ἴῃ ἘρΠῈρτίον. Τρραπεφυκὼς ἐς τὸν μυκτῆρα, πιατὶ ΗΕΜΆΣ: ἢ: 
Αταλτοτ. 1.15... αἰπη. ᾿ 

Περσφυώς 5 φἀ ια[ὲ ΘΕ ο » ϑερασεφυκότως , 4, ΠΟ Πατοηζοῖ, οἰκείως. 
«κολουϑὼς 5111445 ςοηϊιιηξξὸ, ἀοπιοίεϊοὰ, ἔα πΠ.]Π]ατίτου »Ξοηΐς- 
4ιοητοΓ, 

ΤΙρησῳιονέ νοῦ σογόονχαι, ΔΊ} αιλο τ  ἀρυσειγορδϑω, ανονσῳ ϑέγΓι μα! αςεῖ χὰ 
ΠΟΣᾶΡΡΟΙ]Ο.Α ἔζη, Αςοιατίιο. Οὐ , ὁ, Ὡροσεφάνεε γέφορ. εἶφή, 
Τ[οοτγατοϑ. τρρσφωνεῖν «ὧῦ ἀπαντώντοις »ἀρρο το οδιιῖος ἃς αἰ1ο.-. 
φαΐ, νοὶ (ἉΠπαταρο, Ετ απ Πλατίιο: ποργστφωνεῖ τοῖς ἑ τα δ), ςο]Δ-. 
ταῦ [Ὁ ἀλ! θιι5, σα ρ.11. Ευδηρ. Μακε. ωροσεφώνει αὐτοῖς, ΓῸΣ Αἷ- 
Ἰοφαοθατιιτ;. 4.22. ΑΔ. Αροῖ. προσφωνώ, ὨΜΠοΙρο,ςοηί- 
Ἄγο ἀοιοιιοον Δογτις ΟΒγυΠΡΡο. τοσοιῖγᾷ γδὸ βιδλία γοίψα; κα. 
δειὶ τἶδ᾽ βασιλέων προσεφώνησε, 
Τροσφωνημα, τὸ ασο!τπατίο, (αἰ ταὶ. 
Πρφσφώνησις γεὼς ἡ, ΑἸ Οσ το» ρόθφϑεγξις, 
Πρρχαμρητέρια. γ ἔς τπτἢ ἀρυ Ατῃοπϊοπίως.» ὅτε δοκεῖ ἀπιέναι καὶ κόρὴ, 

81.445. 
Πρόχερρεγα πᾶ ΠῚ {τις αὐτί τοῦ προ ειρΘ-, Ατἶιοη.[110..4. αρόρκερρὰ 

δ᾽, ἑκάςῳ δυο κρέα, 

Πρόήχες Πιε Ὡρόχες ἀτῖοπάς ἃ περχἔω,ἤιις πῳσέχω, 
Πρρχ ἕω, αἴ τιιη40 Γαιοΐαπυτὸ ἄμμο πένογτες τοῖς βωμοῖς πυρρας εὐ μῆμον. ΤΙρρ-: 

χέομω ψυχρῷ ὕδατι, τυ δ] ἀιια ἔγί ρ᾽ή4 Ἰηξιπαϊτιτ, Ατἠζοτε πὶ 
Ρτγοθίςεπι. Ξ 

πρύᾳναο,τος, τὺ νὰ φερέχίν Πρῃϊἤσαητο ργατξατο, οπιϊπογε:ίρθοῖοσ ς- 
ΧΊΠΊ αν Οἰτις ωρρσέχον ος ἡ κῶς κὺ «ἰξαήρετον, ἸηΠσυνο, ἀςοιις, ἰξίω κα, - 
δι. ταϑ ἄτας ἀπρ τι. ῬΟΪγ θ᾽ τ5 ωβώτος αὐξήσεως δὲ βασιλείαν,κὺ 
γγμόμυ Θ᾽. ἀῤχνγὸς τοῦ Ὡρρούματος τῆς οἰκίας φίλιππιθ-, ρτῖποςρ5 ἀπὶ 
ΡΠτα ἀἸηΐ5 ἃζ ογπαιηρητὶ {οπηι5. Ε]αγοάοτις, Καὶ δῆ κἡ τῆς Ἰωνίης 
ἕω Ὡρόρημῳᾳ Μίλητος. ἰά εν άςοιις ἴσαις ογπαπιρητζιπ Ιοηΐα. Α.-- 
τι τοτι4ο πγιιη 40. Δαρείς Ὡρόσημία γ εἰς σεμιγόπητος καἰ υὐξξροχῆς ἐφ. 
μεγαχοωρεστως διεκόσμοητο, ν᾿ Οἱ «ρούμι ν Οσδῖ πηασπί ἤοαπὶ ἤρεςϊέ 
τορίας (οἸ]ςες Ῥογῆςα;, ὃς αρεξελθι!επι, ΡΓΠτατο ἢ ἴῃ ἙΔΌῖο ἀς 
ἀϊέϊατατα πηαϊείτατε αἰχὶτ 5 τὸ τρόριημα τῆς αἱκ ρρτοτοίτης κ μεγίφτνᾷ 
αὐχὴς ὠρϑόημᾳ, τὸ χρλλώπισμια 9 ἀξςιις ὃς ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΠΓΕΠῚ σοφοκ, ἦλ, 

. Κεῖνθ. γδ ἐλϑιωὺ εἰς τὸ κλεινον ἐλλάσος ὠρθοημ᾽ ἀγώνγθ-,λὰ ςοἰςθοτς 
τίπιοϑ ὃς τηὰρ αἱ ςοητὶ ἤπιος Οταοΐα: ᾿μάο5. Πεύίαχημα.. ἃ 
φερέχέν Πα πΙἤςλητο, δητς (δ τοπογο ἡ. μαθετς, ργατεπάοτο νοἰα- 
τπδητιιπΊδζ ἰητορτιπηοητιητι 4 4 {ιΠπγπηδδ γεγιπη ἕαοἰςῖν ντ ἢ - τ 
τα] ἀςΠτόγιπὶ ΡΓα ΓΘ ΠΤ τι!Γυτο αὐοφκαλύμμα κ᾽ ἀμφίεσμα, Αριᾷ 
Αὐητοτο ὅπηι τη ἀπ πτοιτὶ τοτῖτις ποπιθη οδτίηςτἷά οἴ» 14 οπηπα 
4110 σΟΓΡΙΙ5 ἐπα ἶτιτ. 16 Δ] οἴτιγ δίς ςοητορίταν ἢ 2. ἈΠοῖο- 
τίςογιδά Τ᾿ ῃεοή.ςοτιιρτα ἰο1ο τὰ τοι τις πα 5 Καὶ ὧν ταὶ μίρη 
διωυατα, κὶ τὸ ὅλον δειματον:κὴ ὧν τὸ λον διυνατὸν, κὰ τοὺ μέρη ὡς ὄζατο- 
πολὺς εἴ τε γὰ τρθοημο γῆνε ὅϑαι διυωύαται)κὶ κεφαλὶς. Κὸ χισν, κὐ εἶτ -- 
δή ματα δυυμαπτεὶ γε δϑει. Καὶ εἰ ἑποδ ἡ μοτει, τ κεφαλὶς 9 καὶ χιτὼν, τὸ 

φεόχημα 4 εἰ, Οοτιπι ρᾶγῖο8 [ἢ ΓΟΓΙΙΠῚ ΠατιΓᾶ ΡοΠυητεχῖς- 

Πετο,ροτεῖς ὃς τοτιπη:ζ ὁ σοπεγαγίουντ ΡΙυγὴ πιὰ π) Νοα ἢ ἴη- 
ἀιλππδτιπι ἤςτὶ ροίπτ, ροἴπιπε ὃς ρι[εἰις ὃς ἸπάιιΠιιπ)»ς ςαἰςεῖ, 
Εἰ ἐ ἀϊιοτγίο ἢ σα! ςεἰ, ὃς ΡῚοιι5»8ς ᾿πά τη τηνροτοε ἃς ἱπάτιπγᾶ- 
ταΣ8.1 411 8115 Οπηπο5 [Δ Ρἢ Πιητητεγρτεῖοβ. Πρόκημα 1π1- 
ἀς τγαηΠατὸ προ νυἤιγρατιγ αριᾷ ΠΟ πη ΗΠ. αὐτὶ τοῦ ὠρόφασις, 
14 εἴ  πππΐατα σαι» οσσαίοιντ ἀϊοίτατ χτ' ὠροόχηκαςἸά εἰν - 
ὁ [υεω εομί θην [θη ργεεεχιο (σ᾽ οσραβοπιρον οσσα ΟΠ ΠΊ»ΡΟΥ οΔ11- 
ΕΣ {ἰπτυ!ατίοποπι Οἱςογοιηὶ 5 [1.010 εἴτιίο . Ρογ ἱροοίο τι 
4ιοά ἀς Οταζο ἐχργοίπι:) ιν οὐτοπτι:ϑιςτοηρεςῖε : Ψίοτς 
Ῥγαιοχια: Γασίτιρογ ποπγῷ, ςοΐου ἐτίλπι πος γοσάτιιτ ἃ Ομ π- 
{Πα πο: ὃς ργατοχτιηι ἃ ΤΎδηα 1} 10. Τ᾽ ΆΛοΥ ἃ. Τὰ 3. σώφρον πὦ οἰ - 
γαΐδοα αρϑχημαγία οἴζ, Ρτατεχτιις. δύ νεἰαπιοπτηπι, Ἡογοάοσ πὶ 
Ἐγατοφρόσχημα τῇ ς'ὁλογά οἰ, οχ ρεάίτίοη]ς σοΐοτ ὅς εἴτα, Α.- 
τἠϊζοτεῖ.πολιτ, ς᾽) Καλων ὀνοριφτων χὺ πυρροζνμείτων μεφ-ἰωὴ . τε ξοτταπαὶ 
(ρεοίοϑς πουλί πίδιις αταιῖς τἰτα 5. Ηεγοάοτιις, Εἰ μὴ χονμέτωΐ 
χρίζοντες, τρόχημα ἡμέας εἰξωτέονται » ἢ ΡεσιιηἸάτιιπι οσοητοβ,Π 05 
Ρεγ οαπίαπι ἀςροίσιητ. Τ μιιον ἀϊ 4. πρόρυαα [ὦ ἀμιωεῶτω 5 ἵιρες 
(ροοίοπι ν] οἰ (ςοη Δ]. Θορἤθοο5» ὡρόχημ ἐγών. δέ φικων ἄϑιλων 
χάριν, ργατοχτιπη μος ογᾶῦ σεττα πη 5. Οτεροτ. Οἱ χὸ δύίκίω ἔδο- 
στεν π' σιυνέσεως, ὥρθσχνυα μῆρ, ὡς εἰς τιμίωὴ βασιλέως αἴδανομέστεντες 
τὸ 3 ἀκηϑὲεοιοῦβ σῷ αλιϑινζ βασιλέως κινδίω ξ σωιντεῖ, αὐτὶ τοῦ τρερφά -- 
σει υδὲ, κ᾽ τῇ ὃ ἀληϑεία,φἵ. Πρεοὶς φυπάεπι, ὃς το δυτοσπι νογαυαδδιι- 
ἄλτυτ χῦ Ἐτ ργοὸ τρόχημα,οτίαπι τὸ χκἥμῳ ροίαϊς ΤὙΒυςγαϊμεςντ 
ἵη 2 ἀϊςετυτ, Ηΐης ρτϑτεηάότε δέαϊις ρτατεχοιῷ γρι!ὸ ὃξ 



ς6 4 Π Ρ 

[ΤΠ Ε1.14 εἶτι πρόχνμα ποιεβ ὅτι »δγοιιυ τὸ προφασίξε δα! Ὁ πρόχην 
μαςοεήφασις, Οφ11δτ.3.Β6}} Οἴθοντ πομπεῖα ργαίοτίρτανς τεῖῃ 
ταγρὶ [Πιηατι ταβοίοητ.. Τί ρόχημας ρογίοηδοἰατιια, αρρσωπεῖον, 
51. τρί ισμα νεγὸ ἀἰϊππἃὰ ες περ ο σα! σεαιιοητὶ [ςπ}}15 
σομιδῖτα ἀϊδει ἃ ἤσατα νους Ργοίοιἤιπι, τρραίζω εαὶπι οἰ 
αὐτὸ [οἰπάο. ΟΠ εχ [0.7 Οποσηαιςὶ σαρῖτ.22..ὑπυύσισμα σ᾽ αὐ-- 
ὅρων ὑπόδημα μαῖα δυτελὲς :Ὸ φρόχισμα “ὠρεσβυτικάν, ΑτιζοτεΡτο- 

ὉΪς. 56. πι.30. Οἷον καὶ σευτικ ἰού δημοὶ ἐκ, πυρραίσματος: ΟΔ2ᾶ., (λΕ- 
φάπποάμπι Πιοπάϊ γατῖο Ἔχ ργο ο7ο σα! σοιπὶ γοάάϊε, Ἐξ ταιτξ 

ἀιιοδιις "Π15 ἰοςῖβ σοϑηκα [αρίτιγ : 415: Εις οςςαο ογγοτὶα 
πα τογι πα. Ετ σογγαρτὸ τὰ (στίρταρ ἀριιά Ηςίνοἢ. τορχ ήμα τα, 
ὥσος ὡποδηρίοο τῶν ἐαζισ μῆρον ἐκ γῆ ὁ μυωρρῶνεν,ΓΛλιηατος ςαΐσοθϑ οὐ! ἃ 
φείζατιης Ἀ οπιδπὶ. 

Τιρροκαιτισμὸςοἤ ριτα ἀϊξεϊουΐς επ, ιτιπη ᾿π ἥπς (γ 1.4 ΑἴΤιπιὶ- 
ταιγοντ λόγοισιν ΡΤ λόγρις γ Τ᾽ ΓΥΡΕ, ἴῃ ΑΡρεηά δῆς ὃς ρατᾶρο- 
δ6ῃ (ἀρτὰ πουλὶ ΠδιΠ|115. 

Τί ὀροκοῖ," ὐλύω συμφορεῖ, μι Πλιπὶ ἂρ σογῖτ. ΤΟΥ 4. ἃ ὠρραύω ωροσ- 
χωννύω ει! τρροὠννυμιγασσοτο γίοτγα ἀρ σοίτα πηπηΐο. 

ΤΙ ορχουᾶν Θ-, ρτατοηἀοη5)ωροτείνας. ΑΡΟΠ]. 2. ΑΥ̓Ρ. αῤκτου τορος ὁ μῆ!. 
σκιαιῇ δερίθι ,ἱ. πρρξαλλ ὁ μᾶρ(Θ» αὐτὶ ἀσπίδι 8.-.Ἰοςο οἰγρεῖ τεπεης. 

τιρόχορ δον, σοπίοηϊ, σύμφωνον. Ργορτὶ ὃ δά σΠοτάας χιιαάταη5. αρὸσ- 
χύρδω ῳϑέγματα,οοηῃίουμδε νΟσςς, ΡΙατο ἄς Τ,ερ. 

Τιρόχορον ἀϊχὴς ΑὐἸΠορΒ.υὺ συγχορδυτρίαν τίμ χορδύασαν, 1, (αἰ ταττίςξ. 
ἃ ωρόκορθ»»ιος [46πὶ οἰζ ἀταιις ἴῃ σποτο ἐπππέξι5, ὃς δά πλη5. 

ΤΙρφαράορμιαι οἴη Παρ τ ντογΡΙατ,ῖη ΤΊ ΠΊαΟ 5, τοιείτῳ τινὶ πτρρος ὦ μᾷν Θ- 
«ἰδ ϑείγμαπι: ΟἸςογογΆταιις ΘΑ π12Π] ργορόπεῖ Ἵχοπηρίατ, [κι- 
εἰ ἴπ ΑἸοΥ. φύσις τέχναις ὡς Ἀ670ς, τινῶν ἱεραῖς ὠϑέρ(Θ. μεγάλε τροσ- 
χεωμῆρη 9 πατιιγᾷ ἴλοτα δύτα8 δΌ αῖβεγο τπαιτιιαῖα. ΠΟ ρφοιρωμιαι σοι 
σλεῖςα,τε ντογ Ρ] γί πιιὶπι, Δα τοι. 1 ῬΟΙττ. Ἡ ρφορῆται τῷ χευσῶ, 
Τιιοΐαπ, διιγο ντίτιγ ΡΊατο 1.46 Κ 6. ποινῇ τινι τεῷ ἀυτοῷ «φρο ρώυδυοι 
ἀπ᾽ ὀκείνε. ὠφελοιώ ται, οάδηι νηο ςοἀέπηα!ι"6 σΟΠῚ ΠΉΠΠΙΤΟΥ Υ - 
τϑητεβ. Πρραρῆται τῇ αὐτῇ ωρρσηγρρία, φαπά 6πὶ ἀρ ΡΕ τ Ομ πὶ 
(ιδιτ ΙΝ αζαη πῃ Οτδτ. Πρφος ρή στο ύϑει ποιή σει, Ροδί! ορογᾷ ἀεαι{- 
{ἘΦ }Ῥ]ατάτς ἐπ ϑοίοης. Ἐς ὡρροιρησαῶτο ν εἰ το ρῆ ὥτη α ἀμ] Βογὶ: 
αιοά δι πα φρσκεί το ἐἸοἴτιιτ. 

Τιροχρήξζω, τη Παρ οτ ἰπ ἀϊσεουἴτοπι ἴῃ ΠΙρΡογ ρατοςηἤιρογ θαρίῖτο οχ 
Ηετγοάοτο τρρσέχρησε οπὶ σοηΐτιτιο σοη πτιιέξιιπι ἀβογειγ ΠΟ ἢ 
πιοάο ρτο ροροίοϊτ, εά δα ργο ἄς! ερῖτ. 

Τιρόχ υσιςγ 6 ΠΟ» Ρτο μα Π0.1π ἘρῚ. Δα Ἡ δ τισαρῖτο τα. τρύχυσις αἷ- 
'μφτθ., 

Πιρθχωμα,τος τὸ, ἰοτις ἴῃ 4Π6ΠῈ ἀαιια σοηβιητ ὃς εἴθε (ἀδι]ό4; 
τουγάπι οχάσσοτγαῖ ἄτη ἀσσιπηι τ : πιο[όαιις ᾿ρί ποιὰ μο- 
ςεἴπους τοτγοηὶ αιιοτί ἀϊς διιξεῖου ἃζ σα πια!ατῖογ » αἰα χωμάτισ- 
μδογτῶ χώματος πρό ϑνημα, ἀρ ρος Δσσο[Πο ἀζα  ἀϊτα πιοητιιπὶ πο- 
τιο ἀρρείτιι σοη πγρεπς :αροίχ σις ΤΟΥ Ρ].ἀς Αἰτὶά. ΑΒ (ΠΠ}.1π 
Ῥτγοπηθιἢ. Ν έλι π ρὲ ς ἀντ ς- ὁ ματι κὶ παρριχ μάτι, 

ΤΙρφχωννύω, τΕΥΓΑ τὶ ἀοσιιπ ]ο ἀρ θογο. ΤᾺ οΡἢγ. μηζοτ. 2. αρίτ.. 
βλας-ανόντων δὴ, ἀε τοϑφοχωννυ εἰν, ὦ χρις ὃ αὐ γγίηται αἤτια. Ἐχ αι ἴο- 
ςο ΡΙΣμΐτις 10.17.6 ἀΡ.17. Αὐοιπλ] τύ ας σογπιΐματι τογΓὰ) 
ἄοπος τοδιγ ρίδητα σαρίαῖ. - 

Ῥιρρχ ρεω, ἀσσε ον: Ρεγσοςπὶς σοπέετο αά,πὶς ἀοἄο, αςϊο ἀςάϊτῖο- 
πεπι, 44 ρας (ςοηἀΠ ἀείςεπάο, ἀεῇςϊο Δ. Πρροωρω σοι, 1 τι ΠῈ 
ἀἰϊτίοποην σοποςάο,δά τε ἀςβοϊο, οἰκειζμα Πρραχωρώ τῇ ὁμολογία» 
ἄπ Πάςπι ἀςοϊρίοτον ἐπῖο πη ἀθάϊτίομοπι ν ἀεἰςιίσο δά 9π|ς ςο]- 
Ἰοςο δά, τγαηΐτο δά, πο ἀθάο. «ἡἶϑ'᾽ πολεμίων ἐδείς τυρρσιιοχ ὥρυνοῖν. 
πα}Π|5 εχ ΠοίΕδιις δὰ εἰτι5 πο πι σοηξιρῖτ, ΡΙατατοῖη λυ ἱο.]. 
ἴς ἀφ αἰ άϊε. Πρροωρησεισειν ἀμ χ εἰ πόλιν ἀυτιΐ, 8. ντοπ αισε ἴς εἰ 
ἀεάιάεγας, Γἀεπὶ ἴῃ 10. Ὑ Μιιογ ἃ. ἐδόκει ἢ κἡ πιροογωρύσειν κα 
πόλις πο τινῶν ἐγϑδὸϑεν πρασσόντων. 6 Ῥτο δἀῃςτότς, αἰ εητίγὶ. ὃς 
1ξ αὶ αἰτοτῖιι5 Ράγτος ρΘηῖτιγ, Ποφοωρεῖν,ασοοάοτΓο, πρϑσιέγαι. 
Τειπ δ. ΤΙρφσεχ ώρηστιν αἱ ϑἰωαϊοις ἐς ξυμμαχίαν, ροσῆλϑον. ΓΙρ9σ- 
χωρέεις Πασοςάϊτ. Ἡστοίάοτ. ἕω τι προχωρῇ, Π αι! ργοἢοίαητιις, ἢ 

αἰυϊά {ποσοίατ ςἀ ξογτα ἱἜροπά, τροχωρῇ, Προχωρέω,αςςῦ- 
πιοάο,οιπι Αςς. Πρφσκεχωρήνιρεσι δ᾽ γλώοσαν πρὸς τὸ καρικὸν φθνδ., 
{εἀ ὃς ροϊοτίη ἐο Ἰοςο [ιραιιάϊτὶ ργαροίτιο χρὴ, ἵτὰ ντ πσροσ- 
χωρέϊν ἐο Ισζο αἴιοσαε ἤτ ποισγιιπὶ ὅπ σα! ῆςος ςοησςάετο [δὰ 
τγαηῆτο λα. 

ΤΊ ρφοεώρησις.ἀοἀϊτίο. 

ΤΙ ρφοιωρ(θ..ε, δον Ἰοϊπιι5γασςο Δ, Πη ΙΓ  Π1119. 
ΤΙρρε σους γὰ Ρ σΟΓΘΠ5. 

Τρῤκωσις ἀσσοταρϑοίτιο, {{π|] ἀσοοίξιι5, ΑΙ Ππ110. να] Πππὰ. ὙΙάς 
Πρόκωμῳ, 

Τιροσψαύω, μ. υὐσω,π' αὐ χο αττὶῃ ΡΟ. ΡΥἰ ΠῚ Οὐδ τι5 ἀἰρ τί 5 τᾶρο, αροσ' 
«πῆω . Πευϊηρο ὄν ψαιΐω, Α ἔλῖι.Α σοι Γ Γαισας σαρ. τ. οὐ αὐτοὶ ἐγὶ τἦσ᾽ 
δωκτυίΐχων ὑμδγδ ἐὶ πιρρσψαύετε τοῖς φορτίοις, ΠΟῺ Δἀττ μη ΡῚ τ18 Οπογα, 

Τιροσψ δ, δομι. ΑΕ Προ» οσποητίογ. 
Τιρρσψηφίζομαι, ἀφοτετί5 αἀτϊοἴον ΕΟ ἀπΊρ 115 ἀδοεγπο. Αρρέδη. Καὶ - 

στίρε ὧσπερ το εἰ τηστιν, τίου) ἑτέοαν πενταετίαν προσεψηφίστιντο, 
Τροσψιϑυρίζω,η. αἀ[αΠαγγο,᾽η ἘρΊρτ. 
Ηρόσω,λητὸνν [γὰ,ν ἰτοτί πβ.ΡγοσῸΪ  ρτο απι,ὰ ἔγοπι 6» ΦὨΊἾΠι155 πόῤ - 

ῥωφ!οπρὸ, πιαρῖς ἃς πχαρίϑ. Ατ τοτι ἄς τμπ40. δευκπγέωσι πρόσω 
χτ’ δυϑεῖαν,γοξ τὰ Δητο ἴς βαητ,ἀϊτοξεῖς ΠΠποἰ5 Γρἰγαητ τά σπι ἰδ1- 
ἀοπιγΠρήσω τε κὶ οπίσω δεεξέρπων,γ ςτὸ οἰτγόφιις ρεῖγεροης, Ηος 

ΠΡ ' 
Τ|Ὸ ἃ ὦ ἀδὲ τὶ οἷσι γοΐ αι ἦμο πρόσω καὶ ὁπίαγω,1, ἔμπιορόθιεν; ἃ ξτζο, 
δητέ. Εν ΤΑ 4. γν οἷς δ) δ γέρων μετέῃσιν εἴμα πρόσω γἡο᾿ πίοτω Αδ; 
Υἱάος ἃ ἔγοητε δζ ἴῃ Ῥοίξογιι μη. πείλιν κἡ πρόσω, ὰ ον, 
αρρῶλεν, νος ὃς αητὲ,14 εἴ, ν Ἰττὸ οἰτγόασιιδ Επτὶρι 4 
δὰ ᾿πογοπιθητιπη,αἀ ργοσςἀεηάμπι. Πρόσω ξϑιρτοςα 
ΠΟΡΒοη, ὡς τρ ὅσω [ὦ τῆς νυκτὸς, Οἱ πηι τιιπι πο Ἐς Ρῖο 
ΤΡ ιιογ ἃ ἀγύτῆν καὶ ὁ πρόσω,ποη ῥτοσιιΐ Ὁ Αξργρτο, Ηδγο 
πρόσω γἐγνομαιῬτοςι] αἰίσεο., ΧοΠΟΡΗ. γεγονὼς ἤδη 
τρόσωγα ΠΠ15 ΡΈΔΙΙ15,650}1 ΠΛΔΤΙΙΓΙΕ5.ΓΊατατ ἴῃ Οαπηλ], αἰἴεξξδῃ.. 
τάτοτη ἀϊοὶτ ΟἸσετο. Πρόσω σσφίας, ἤιρτα {ὰρϊ οπτίαπη, Μοῇ 
Ηετοάοτ.αβοττοτ ἱτεπὶ τὸ ὡρόσσω εχ Γιςΐαπ. ΡΓῸ ΘῸ 4ιιος 
Ῥεάες εἴ, ιοι ἀπτε ποϑ εἰς, νι 

Πρρσῳδεὶ, τοὶ ἸΏ (ἔτι! πιφητα 4185 ΠΕΓΙΠ5 ᾿πτο τη τ11τ0 αι εἰἰᾶ Ι 
μῆνα, ἐ ΎΧΡΡδαι ἃ ἔντοι τοι ἀϊσιαπταγιπροσῳδοὲ δυζοτι «ιἴὰ (οἴει! ΐ 

νΟΧ δοοϊπογδ, ἢ 
προσώδης, ξοετί ἀτι5: [ἃ οιπι ὁ Πιδ Ὀτίρτο τυιπι! τις, Αρτιά 
πρρσωδές ερίθ.,1. δυσῳδέςερΘ., Ἐτ [1.2.4 τηοτθῖ5.9 Π 
(4ιοά ἢτ δῦ οἰδηΐμι)! 4 εἰξ ὁγκωδές ερίθν, 

ΤΙ ρρσῳδύα. κατ. ἡ» αςοοη ταις, ΓΓΙ σἴαπο ἱπτογργοζετὰ ωρὸς ὅς ᾧ 
εἶπι πιοάιατίο ατια: ΔἸ Ρετατ (γα ῖ5. ἀϊθίοπατη. 
{ετῖ θῖν Προσῳδίαν γετογος ἀρ ρο [4{7ε εὐπη ποτας γος 
ἀεταπιθητα, τ Δοσαπτιιι ποι} 45»τὐ πὶ νος] ατίοπος, Οτῖτὶ 
τμαγασάϊςος σἄτιις ετίαπι Πρρσῳδίας ἀρ! Δυῖς, ΡΟ], Καὶ κ 

᾿ ταὶ τρὸς κιϑεέραν δαὶ, καροσωσδίας ἀρέσκει καλεῖν, : 

Προσῳδιακὲς Δ ργοίοὐατη Γροέξαποντ πρόσῳ διακὲς ῥυϑιμὸς. 
ἐνόπλι.. ΟΟπηπηρητ, ΑὐἸ οΡἢ, ἵπ ΝΟ}, ; 

Πρρσῴδιεον,ςαπτί!ς πα [λογα αιια ἀἰϊ5 σαπίτιιτ, Ετυ τ, ΒΥ πιπιῖδ, αι 
ϑεοῖς «σροσαὐομῆυον, με ἢ) 

Πρρσῳδὲὸς, ὁ οἰ Πάτοτἀπ5,ςαπτοτοιμελῳδὸς, ΑὙἸΠ ΟΡ αιρτο 
ταῇοἰς ἀπ!Ἐτιιπλο τὶς ἀοοἰπῖτ, εἴξ ἰτεπὶ σοη ΤΌ Π1|5 οὔρ; 
αἀἰοτερδηβ 5» ηιιαῇ σαητιι σοπρτιιθης ΡΓῸ 410 ἔγοα 
ΟἾταΓ σιυῳσδὸς, 

Πρφσωζεσαιν,σΟτα ΕΓ ΙΘτπυΟ] πογιιητ  ΖΔηΖ. ᾧ πὸ χανε 
Ζεστιν κὶ οἱ μώλωπες. 

Πρφσωϑθεῖ ϑευι αττοτὶ οἰ ΠΠ 4 2 ΡῈ] ι ἀτις ἐπηρ Γι καρ οςρίζεῦϑαι, 
Πρόσωϑεν,μαχρόϑεν, Ἔχ ἰοΠρΊ Πα ΙΟδορ μος ἴῃ Αἴδος, σείχοντα 

σωϑεν αὐτὸν ἐν κύκχῳ μαϑόντες ἐμφέςησαν, γα επτο πὰ οΠὶΐ 
σἰπαιοὶ ἰοϊθηταβ οἰγοιιηποτογιιῆσ. ᾿ 

Προσώκειλε, πηρορ το πα τ, αρΡ]Ἰσετ. ; 
Προσωών,αιΐ φάος, Πρρσόντος ἀυτῳ πλύτου, ]ετάτ,η Ῥοτῖς 

ἤΠιρρεῖδησ Ἰρῆ οροβ. αἰ 
ΤΙ ῳ»-σωνομοισίαι ας γα» ΠΟπλϊπατίο:ἢ σιγά ἀριιά Οὐπε|]. αι ΠῚ 
τα Πἰτιάϊης αἰ ταια νοσαπηναιτ Ρατησιι8οᾶις ΟΘητΓΑ 5 Υ6ΙΣ Δ΄, ἢ γι 
{8 διιγοβ ἃζ ὀχοϊτατ. 14 Παρανομώσία. ὶ : ͵ 

Πρφσανυμία ας, γα ρΡΕΙΙατῖο » σορποπῖεπιθος Ρ] τατιντταγι 
τὶςἰ δ. : 

Πρρσώπασι, αἰτὶ αὖ προσώποις, οτΑΡ αἴπιο. 1α.»,, Μειδιόων βλοσι 
σι προσίοι, 

Προσωπ εἰν, γτὸ, ὃζ 
ΠΙρφσώπιον,"., τὸ, ἃς ΤΙ ρφσοπί δὲον, χὰ 
Πρφσωπι ςς ΟΓΙΟ Πα. ἀτιιανν τι 5,αρδαημα,μορμολυϊκειον 
Ἡείγο ΟΠ εν ὉΠ. τοὺ παρρσωπεῖα ἀφελόντες 7 ρΡοΓΓΟΠ45 ἀΕτ 
το5. Πρφσωπ’εῖον εἰσοίγην»[τοΓρ. Ἡογπιορ. Ρογίοπαπι ἱπά 
ἀπάϊπιογε. 

Προσώφηγα ρεξζιι5. ἔλεος, νόσοις. Ηςγ ο. 
Πρφσωπικὸς, ροΓΙΟ 4 15. 
Πρφσωποιὸς, ὅδ) 4] Ρετ(Ο ἢ 5.9]. ταὶ «τρρσωπ αν ἐΗοὶοἰδαϊ) ὁ 

Ρο ΙΧ. 
Πρρσωποληπγέω, ρετίο παπι γοίριςῖο. τηρρσωποληηῆεῖ τεῦ, 

ταίρι εἰτῖς, Ἐὰ γος νεῖται ἀλη Ιασοθοιις ἰπ ἴμα ἘρΙΓτΟ 
Προσωπολήτδης ενὉ.4.ΔοσοΡτΟΥ Ρεγ Ὁ πτιη) φαΐ το ρεόξαπι 

ΡοΓίο πάτιι πη» ἐϊ. 4Ρ.1Ο. ἢ 
Ποσωποληψία, ας, ἡ ἀσςορτίο ρετ Ὁ πατγιπηφγοίροξξιις ρεγίοηῶν ὗ 

δυῖς πιαρὶϑ ἔλυε πηι 4 πὰτη 111) ποπ οὗ ἱρῇπ5 τοὶ (τὰ ροτ ὶ 
ἀϊ(οτίπιοη. ΡΑ}},αἀ Ἐρμοῖῦσιν τι πιρφσωποληψία αὔο τῷ ϑεῷ ὦ 

Πρόσωπον,υ, τὸ, ΡοΓίΟ πα, γα τιι8» ἔας 65, αὐραέξιι5» σοηίρεδξι!δ» 
εἷες, ἤριιτα ατιια» [πιο πα {πι5 ΡΟΠ τχ αἷς Πρόσωπον ΠΡΠΙ}Ὶ 
τε ἰά χιιοά ἐγοητὶ (δείξ,ντ σοπιρ[ςἔζατιιγ οσι}05, πάίαμπ 5 
σϑηαβ, πισητιιπΊ.Ος}}.11.13.ςαρ.28. ἀπποτας ἔδοϊοὶ νοσᾶθι! ̓ 
Δριυιά Γιατὶ ποϑ [ατῖτς ρατέγς, αιὰπι Οταςοῖς πρόσωπον, (ἀχ!: 
πιοη [ΔΟΟΡ 5 (40.1.46 σΤΑΠΉΪη 6. ἡ δυαρέπεια σῷ αροσωπν ἂν 
πώλετο, γοῖπάς ἀς ποπιῖης ταπτιὶπα ἀἰςἰτιγραιιοἀ φαμη1}} 
δηϊπιδητίθπι εγοέξιις Πτῳ ο ιι5 δατγογῆις ργοίρεξζατ, γος ἢ 
Δητοιιογι5 οι ττί τ, αΠΠ τρόσωϑεν ὄπωπον, διαὶ γδ τὸ μόνον οΡ δι 
δ ζώων μόνον τρόσωϑεν δπωπον καὶ δὶ φωνίω) εἰς τὸ πρόσω δια ᾿ 

ντ (οτιδὶς Αὐὐτπ.Π10.5.4ς ραττῖρ. Οὐὸά αιτοπὶ ἐπ μοπλῖπο πῦ 
ὡπον εἰϊἰὰ εἰζ ὁς Οἰσογοηῖ, ἵπ δγατῖς ἰγγατίοπα ρί(αιις σον 
μὴ ἀϊεϊταν,ἤςιτ ἴῃ ααΐθιις ῥύγχ- ὃς ῥάμῳᾳθε, ὠγνούμῆνθ. πιῇ “ 
σάπω,άἀς ἔλεῖς Ἰρποτιι5, ντ ἀς ἔδοῖε ποίτὶ,ἀἰχῖς Οίςογο, ΡΩΝ 
44 Οα]ατ, σἂρ. τοὔμοην ὃ ἀγνοώ μῆυθ- τεῦ προσώπῳ πῶς ὀκκλησιαιε.1"᾽ 
σωπον ἡ γριωμβῥον,τατρατα βαοῖςο5. Χοπορ βοή. πρρσώσων ὅδημεα 
οὔτις ᾽πὶ ἔλοϊς του νεΐτιι8, Ὑπεοίοσὶ φιοαιις σιοόσαασων, 
τμιῦ ρεγίομαπινποι χιλ ῖς ξμῖς Ἀοίς!) ἴῃ τἰοαιγονίο (0 
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ΠῚ Ἐν ὶ 
ἀϊαϊ ἀυιαπι ὅς ἰατο Πρ οητοπι » αι ΠΊ δεῖ τ υὐππύςισσν ἅΡ- 

οοὐβήαβαν. αούραν, ΡΜ αἰχῖς ΝΠ] λοντ οἱἐ οςαϊον ἃ [ἰἰχ 
Ι ᾿ς Πρόσωπον οτἼλιη ΡγῸ ᾿ομλΐποςντ ρογίο μα ἀρια Γιατὶ, 
ἢ εγὶ. ἀδίκως μι κρῖνε πρόσωπον Ραμι}].:. δὰ Οὐοχίπτῃ. ςαρ.". ἵνα ἐκ 

ολλυῖν ὥροσοετῶν τὸ εἰς νἱμοῖς χοἰρεσχοι γ ἵ. ΟΧ ΤΠ τἰς Ῥοτίομς9 νο] 

τιν τάτους ἀτάιις γοἤρεξξιι, ὃς ς. 4. αἶτο ἦνα η χαίρες σλεο 
; διαὶ Ὑκ] πλιειόναν σοι ξεν Οὔγγ [ο το. αῖρα ὡρρσ᾿ ἤρκει μὴὸ οἱαῦ 
ρόσωπον πο ϑέοθεει κρετῦ, δίς, τάσις (τς τ αταμ ει εν ι- 

ρογίοπαπι ἰπάτσογς. ΡΟ Ϊ ν᾽. Αἰλν οἰξητοιω ἡγεμόνα τὴ τορόσὡπον 
οἱ ὅγτες βοιϑεῖν αὐτοῖς. αἰιςὶς ΡευΙΌπααν τοιμαϊγοῦδοτ, Ετ 
γωνιῶν, Κὺ τραγικὸν, κ, κα φον ρῬογὍ πα ςοπισα ταν σα, ἃς 

υτῦ ΦΏπΟΥ τὐδρτατικόν ν [εἰς ΤΙ ρρτατικῦς, ὅθῃ προσώπου αἰγύπῆν, 

Ὁ ἀπ πρν,.Ἀερινθὶ ΟΧΡΟΔ ΩΣ ὶὶ τοριοὶς ἄλργ ρει, Πισιτιτ ο- 
ον «ἢ κορύσα πον, οΓῷ, ἰνῖη ργαίςοτια:ςοτγὰπη, ἃζ σοτὰπι Ἰῃ Ο5, 

νι αριιὰ Τογοητ,ΐη Αἀς!ρ)νςοΥ αν ἐπ ο5 [αὐνάαν ε914 οἵδ, ἶ ὡρό- 
᾿ ἡ Νὰ ἀναντίον ἐσταινεῖν. Ὁ] δίοττι» δυο 5.7. κορόσωπον αἴδὰ τ ἁ- 

᾿ ν κϑίνολογή σα μῆυ 9-᾿, σοτὰ πὴ α ξξιιταις ὅς ΠΟΥ ΠΉμ Π  ςαταΙΓΙΣ 
τοδιις πος ο Πατ 15,5] χτὶ τρόσω τον αὖθις αλαι, σογὰπν ὡς ἀροττὰ 
-ογίατὶ ὃς [οΕ ορρόιεις. Ῥαιίιις ἐς Ροττο αἷτ δά Θα]ατ, φαρ. 
Τ᾿ πεύσωπον ἀυτῷ ἀντεςίαυ,} πιοτὸ δί ἠη σδίρεξξιν οπναΐε πὶ ἱρῆ 

ἃ οἷμ5 οτο ἱρήϊ πῆς ορρυίι]1.εὸ ρυαίδητειν εἰ σοτὰπι ἴῃ 
ἐρ! τι, Αἀδίτχας ῥοίξοα. πον τα πέτρῳ ἔμικυρνεδνεν πεῖν των. 

ἡσωπον ἴῃ ἀοὶς ἀἰοίτωτ τὸ μα κα μέτωπον, ἔτοη5: Ψηκε χτ' ὡρό. 
τε ἀϊοιαατιταςὶς 58 οχ αἰπογίο Ἰηβτιξξα:, Δἀ μοτίᾳ, Χο- 

ἰδ. τς ἀτα,κτῦ πρόσωπον ἄγειν τὸν «ρα τὸν, σορίας ἐπίξγιξξας 
τε ἡρεδῷν δ Ὰ ἴῃ ποιζεπι τοηάθυς. ΡΟ γ .110.ς. Επεὶ 

στον οἱ βασιλεῖς εἰμφὸ τερρι χτ' πρόσωπον ταὶ ἀμ τμ τάξεις κὔραᾳ 

τες ἃ ἔγοητο ἤἥιος ογάϊηος ὀχοίγαμτο 5.1 Ἐπὶ [1.1 εἶμ μὴν χτ᾽ 
ἡσωπον, τα] 3. χτ᾿ νώτου «υρραπιπἼόγτων., Οἰλτη 41} ἃ ἔγομτο . 4Π1) ἃ 

ἱγγιογεης ἀτάιιο ἰηΠξὰτεητ. Τ μον ἀ,Οἱ 3 Αἰ ϑίλυαζοι χτ᾽ προ. 
Ὅν τε εἰργ»ν τοῖς ὁπλίταις, ΤΙρόσω πον, Πἰτίι1:πι5 41 κἰ νι ἔαοὶς 5 
τι οσσιγγας : ντ {ΠΠ.4 ἀριἃ Ρίπάατ. Ολυμς, αρόσω τον πη- 

γος (ΡΊ τα ἀ! ἀτιπὴ ἰοἐτί πη, 
οποιΐα, ρου Οματιΐσι Πξλὰ ἱπἀιέεῖο, Οἱς.3.ἀς Ογβ,ηιιῖπὶ γο- 

αν ἱπα 1 πιατῖ5 Ρογίοαπὶ οτατι ομέπιηιις τ οι! Πγ1159 αὐ ἀ(ε- 
πέϊζος τδηαιιαπινἧιος ἃς ργοείξητεϑ ἱπαποιτηιις : ςοπἔοτγπια- 

ὁ ἀἸοϊτοτ ἃ Ὀγι(οἰαπο. Π)οἰςείδιιπε παης βσιιγὰπν ΒΕ οἵη. Α αι. 
Ἀυπα, ὃς Ἀπ]. Παριις.ντάς οτίαιπι (Οὐ πτ1}.110.6 ςαρ. τ. ὅς 1. 

9.0Δρ."..ὠξοσωποπο:ΐη) ϑεατριχα, 14 οἵδ. ιιος ναἱρὸ πιοταϊίτατες 
ἰσαπτατ, Ρα. ἴῃ Ἐρηπροίζοτγ.: 
ὦ τοῦ 4... ΑτΉ 5 νας ΠΟΙ ΠῚ ογαῦ ος ἶπο ρον Πμλ]οῖῃς ἀξ τ, 

σι Ἰσοπιιτι ὃς ἔεγαγατι ἱτπαρίηςς ἴῃ οτὶς ἀπ θῖτι! οἰτοιιπηρὶ- 
ἃς Πα θογεῦν Οἱ ΠΧ, ΕἸ εἰν ΟΠ εἰς ρεοραγοχντοηιτι. Πρωσο- 

αν, πα {ἶτα5 ρογ [ΓΟ παταμη ργῸ Ὡροσώποεοσα. (ξλξξα σοπττα- 
ὉΠα ὃζ πγιταζο ἂσ ἴῃ τ] ,Πλοτο Ατεῖσο ἔστι ἴῃ οὐνξηᾳ ὃς μελιτ- 

σάτατα πιαίφιι 11). τροσωποειφ, 
εὐσωτ]α. [Ὁ οἱ Πππγὸον Ιτοτγῖτιδ. 

ὕπατος. «. ὁ. ΟἹ Οἱ {{ΠπΠπ}115. ἐσώτατος, τῷ σοροσωτείτου, τ] [ἢ πὸ, Γοη- 
Ἰπγὸ 9 ἀἸυηι ρὸτ ΟΠ Πρ τη πῇ δια, Αρυα ϑορβος!. ἴῃ Αἰδοδν 

λέγει σ᾽ ἔρις δραιιούστι τῷ προσωπάτου,], [ξ ἀτιιγ σοπτειτίο ἰατὶ ἢΠ- 
ἃ ροτγιαρατα, 
ι τέ τω, ἰο πρὶ Πππιὸ, Χ ἐπορ. ἀπενεγκεῖν ὅ Φωμωτὸν Ὡροσωτούτω στὸ 

αἰζνίσεον» 4 ἀτῃ ἰοησὶ Πιπιὸ ἤοτὶ ροταὶτ ἃ (πη πες Ππμηιηο- 
[{8. ΤΙ ρρσωττώτω τ' ἐλλάσος, [ΟΠ ΡῚ[Π πιὸ ἃ Οτα οἴα, ΡΊετ, ἴα Τς- 
ἴἴζος. ὅτι τρρσω τεύτω, ιὰπν ἰοπρῚ ΓΠ πη» Χ ἐπορθοη. 
τέρων,ν ἰτου 5. Ὡρφσ τά αὐδ,νῖτγα τρίσϑ, τὰ ὡροσωτέρω,ν ἴτε- 

τᾶς 
σωφελεω, ΠΟ» Ρτο ἤαπι,»οο Πιρροτίας, Ὁ δεῖτο σοη τισιν ὃς 
οτη Αςςοι, : 

Ἰδρταινὶ 5 ΠΡ ΕΓ» ποιὰ . ργοηνρτέ, Πρρτα)νὴὶ τείξεων, Ἐπ} 14, φητὲ 
ἴς5. 

γταλνιον, Ῥ 41 ὁ δητὼ, νοΪ ἀπά τ1πι. ποθ μικροῦ, ἢ παλαιὸν γ ῬΗδῖιο- 
15. - 
τος. 1: Ῥτί ον! ἀςῖο ριισπδη5. Ὑἴ) ποτείκτων φόνΘ.- ἐἀὦ πολιξ, αι 

ἵπ ἔγοητς ογαησ,ηλ τὶ σοςοίἀδταπῦ, ΡΙ ταν. ΟΑΓῊ1]}. 
μεῖν, ρτδίοϊη οτος, ργῖιι5 ἀτατο. ᾿ 
ἐμῶν, ρτα οἰ ἀοπ5. κόψας, ΠΟΠΊ. ΠΣ ΤΣ 
ΟΡ σα ἀβρεττα,ἱα ρτίογο ἃςῖοῖ ρᾶττς σοη ἰτιτῖο. γΊάς ἴῃ 
Ῥοπά ἀς νος. π}}τ. ἢπ Ε Ρ 
ἐρζέω, ρτὶας τῆεζιου τπγοτγο δητὸ σογγίρίου ΕπτρΙ 4.1 Πτο. 

Ἰγεηῖο. 
φιχϑύω,ρτὶιι9 ία]ς σοηιἶ το. ς 
ἰσις, ἐς ὐἷ ΡΓΟῺ ΠςἰΑτιιπι, ργοροἤτο Δρι ἴο ἰσοϑ, νσ βοπιο 
τε τυαρόϑεσις λῆμμα, ΑΥἸΐτο..ΤΟρίς. δῆλον Ὁ ὅτι κἡ ὅσαι δύξζαι κτ' 
ας εἰσὶ, δεαλεκ ἴχρὶ ὠρφταίσεις εἰσὶ, “τα ορ᾽ πιομε5 γι ἐς τος 

5 Δ Ἰρῇς τγαξεατὶς ἴθ Ππσ }15 ἀττῖθιι9 Ππατ . Ῥτοροἤείοηςϑ 
αἴ ἀϊα  εφεῖςα:ν πᾶς αὐτικορότεισες,ἱ ΟΡ ροἤτα ργοροίειοιοχρο- 
ἴο ἐϊοίτιτ ἃ Ὑταροζήη Ποῖ, ΑὐΠϊ.1ὴ Τρ οἷς τγαάῖσ, ρὸ τεο- 

πν εἴτε φια πο μοπῚ αιια: ἴῃ νπάτη ἀπηταχαῦ Ράττοπὶ οἤεττειτ, 
δύιητ Ὡς ἀϊείτία» Ροπαλαιιαια ἢ ἐπ ντγάη 11 οβογας ραττοπῚ» 
“ὔλημα, ἢοτιντοδίιπτ τς ἀἰεῖτῖς θοπαναπποη δοπαῦ 146 Προ- 
ἵνω, ττρέδλημᾳ ἢτ Ῥεγ πότερον ἰητουγοσαπάο τωρ τασις ΡΟΓ αξα, 
δύ πισις οτἴαπα εἰ ἱπ ἔλα] ατριιπιαπτὶ ταῦτ, Ὑ πὰς ἀγοτα- 

ἰὸν 

11. Ὁ σ6ς 
τικὲν πρόσωπον, 

ΠΕΡ τάσσω, μ ἄξω, πα ἀν αὔ] Ργαογάϊπο, γα τι ορ τα ἤη] ον ργ:- 
Ρουο; ρταῆρο. τὸν αἰεὶ ὙἘ] χυοσοδιυίκτων λόγον τροεταξῳ μῷ, ἦν αἴλ- 
λων» ἰδ. 7.1 γοἴσοσαρ 5, ἀητοροίαἠπγιις σιηξείς αἰ τὶς ἀς πηογα 
ται σαν}5 [Ἐγ  ΟΠ ΠῚ. 

Πρρτειτικὸν πρόσωπον, ρογίο;α οχτγα ἀγρῸ ΠΙΦΏΓΙΠῚ 7 ᾿ηηυἷς ΠΟ πᾶ- 
τιι5 ἢπ ΡΤ τη πὶ [σοηα ΠΥ ρτίμπὶ αξξας ΡΠ ογην. Τόγοητ, Τ4ομ ἴῃ 
Απάτηαση. "εἰν αὐτο πη “ὡροτατικὸν πρόσω τον ἢ δε ις τ ἃ ρογ- 
[οπαπν γοσορίς 50 Προ ργΟΡτοῦ οι Ο πο α ΠῚ ἀτραηϊςητὶ οδίσι- 
τἸτάτο ΠῚ, Γογίοπα ἀιτοπὶ ργοτατῖσα, κα ἴητοΠ Πρίτατ, ηὐα; ἔςπτοὶ 
ἀπάιιξξα ἴπ ῥγίηςῖρίο βασι! α:,ἱπ μα ἀείηςςορ» ἔαδιιΐκ: ρατιὶ - 
Ὀιις δ μι θεῖα, 

Πρ ταί μα γργασοίο, 
Περτεγίσμια τα τὰ. 18: τεξξο {προτὶ οἔγ ἔτη αά ἀγοάιεπ ἐμ δτ θη; 

ΡΟΠ ΠΧ. 
Περτείνομαι, ργατξδι ον τας χονοΧομῸ, ᾿υαρεΐχομεων, προζάγλομαι. 1.1 - 
δι». Ταῦ τά τε οἐω ὁ τί δίκίιω ἔχων προτείνεται ταὶ δίχα, το γ.ἀς 
ἈΘρΡιΙΡ. αρεϑομοις ὠρρτειν ὁ μῆυ(Θ- διαλ ἔγη ται, [ἀ πὶ ἴῃ Ερτ. τω ψλε- 
κ{αν τρρώτεινο αίω, εχ οι [ἰ[ πν,}, Πἤογ θα πὶ ἀπ ἐχοιίατουςΠι. 
Τροτείνομκα) ρα πὶ οὔ του ργοῖογο ἴῃ πιάτα, οιπο ἢ χοη πρὶ 
αὐοφτρ, τί ἀειλογίαν ὁρώ δφ εἰγομῆνί8., Πρφτείνεάθοι τὰ δίχαια. ἴτι- 

{πὰ ἵπ πηρά τι πὰ ργοξογγε, Ποπηοίς, 
Πρρπέςω μὲ εν πα χα, ρτοτοπ ον: ροτγτῖσο; 'π πασάϊιπι αἤξετο, ροὶ- 

Ἰϊσεοτοι ηἰΐοιο. Αξζια, Αςοιίατ, ΑὐἸὮορ.ὰ ΡΊμτο; )9.ὺ τείς γε χεῖ- 
εἰς παγκοίλοις ἔχάν μ᾽ ἔφη. χρ. ὁπότε πιροτείνοιεν γε ὅραχ μαὶς εἴκοσι, 
4ιῖηὶ ροτγγίρεγοης νὶρίητὶ ἀγαο!πια9. Πράτεινε τεὶ ἐκπώαα ταῖς 
Ἰϑοπλοίνη. Προτείτω, Οὐ ἔξ, ργατεπάονρ γα πὶς ἔσγο. ΡΙατο 2. 
ψό δὲῶς ϑεὸς αὖ ε ϑέλοι καὶ λόγῳ ἡ ἔργῳ φαύτασμα πορρτείνων,Ἰ ἃ εἴς, (ΑἹ - 
ἴχαι ουτεη ὅς ΠΡ] ἤρεοῖοπη. ΒΑ 1]. μμχρολόγως ὀλίγα ὙἾμ ἐκ πῇ κ{σ-- 
σι περρτείνεις: [)᾽ΟἾ ΤΕΥ ἃς ΡΓῸ 60 φῳυροτείνομαι. Πρυτείγω, τὸρ ὅται σὴ 

ποιως "γος εἰ πα πορώ, ἐη αι ΠἸοη ἐπ ὃς ἴῃ ἀυδίιπη γοιοςο, ἀϊ- 
ἐρυταηάαπι εἴς σοητοῦάο Δ] ματι γον ΡΓΟΡΟμΟ 5 πρρφάλλω, 
πὶ] Ροίτι! ο Ἔχ ρ] ςατῖ. ΠΟ τασιν Ὡροτείνειν, Ατὶ ξοτοντ ρόζανμῷ 
φριξαλλεῖν, Ν᾽ ἡεἰς ΤΙροτε ϑέντα «ἰἸςτἸητιῖτο τοὺ τυροζανν ὁυῦνα, ρτοροῇ- 
τὰ δ( ἴῃ 4π4 Πλοποπα αἀιέξα.) Ῥγο δ] πιάτα, ΑΡ ἢ γον : Τάς πη, 
ρὸτεῖνο μόν, τορο τεάσας, ΓΘ} ἴῃ Ἔχοτγά, ΡῚ Ο!Θπγας, Οἷσοι μέρ τοιαῦτα 
γνως  κὶ στέφη ὡροτείνεστ, αὐ τιχρις ἐἰἔον ταὶ νοι, ΝΟ ἤτης ἴλπα πἸςη- 
τί5. 4" {{π4 ἀτοπηοηταηάο ἀϊριταηάα ες ςότειάτπτ, ιῖς μοῦ 
[δ ποτα ἤτης. Προτείν ειν φιλίαν. οσΟἘἢ οἴξογνς Προτείνειν ταὶ 
δεξιας το Ί]ετο ἀς χεγαϑυομορὶ. [το πη Προτείνειν αἰ ἰὴ 1140 ᾿Φ ΠΗ 
αιοά λαμᾷαγειν., 

Προτειχίζως ργοπηηΐο. Ἵ 
Τίρο τείχισμα, ργΟρ Βασι πη, τ τ 55 ἜχτοΓ Οτρ πη το, 4. 24ητὸ - 

ηγπταΐ ον 

Τήροτέλεια, τοὶ, ΔἸ οὔτι ἡ ἂρ ὁ τὰ" γάμων δωρεαν γ οἱ τεὶ αγὺ εἴ γέμων διώ-. 
φαγντῖηψαῖτ ΡΟΠυ χιἀοηλτίο λῆτε ἢ ρτίλ5. φρογέμεια οτῖλῃι ἀξ- 
Εἰὰ καὶ ἡ ϑρομυήσις. τοὶ τρ τέλεια γίμων, "ΐατο ἐς ἔς ρΙδ. 4.Ἰηἰτἰατῖ- 
τὰ ππρτίαγιπι λογά. δε γοξοτγγατ οὐῖδπι δ Αἰ [45 τοβ : νὰ τά αρο- 
τέλεια τῆς σιώουσιος, ἵαιοΐλη, 14 οἰτ7 νείετὶ τυ γος! η την ὃς Ἰη τί -- 
τίαιιπη. Ἐχ ἐσ ἀϊχτς Αρυ δῖα σά ϊστοτῖσε ν οπογῖς δητοσοτηΐα: 
Οὐπη ὅς οἰπηία ρτιππογ τ γεὶ ἀπο: ἔαοοηα: π᾿ ἀρρο] !1π- 
τιγ)τορογ. ᾿ 

Προτέλειοι ὄυχευ ἀϊςο δαπτατ αἷο τεῖος σὴ προὶ εἴθ᾽ γέμων εΤλ ϑυστώϊ ἐν- 
χώ.δει τιδηῇατὸ δος ρίτιν ἃ ὈΙοην το, ρτο ρτεοίδιις σις ἤππὸ 
φητὲ (λογοίαπέϊαμν ἐριυ ατίθπο πα 7), δι ΔΙ ἴλπιὶ τοπὶ ἰχογαπὶ δὰ 
αιιπὶ ἀςοΙ ΟῚ ΠΉΠΓν 

ΠΙροτελ ϊντοίαν, ρτῖ τις πιοττεῆι οἴγεσ., ἐκ ἥδ, 
ΤΙροτελέω κμιἐσώνπ.ιέκα νι ἰτιος ψηάς τροτέλε ὅτῳ ἀϊσεσδπτηγ ἔροηΐ 

ὃς ἤρου ἴχναιιτη [ς ἸΙάοπεοϑ δὲ ριιΓο5 τεάάει δητ: φιιεπ)α 10 - 
ἄϊτιπι ὃς ςατεγᾶ 410 4}16 74 1185 ἐχρλαηά!ὶ στατῖα Δητα τοπὶ (ΔοΓα ΠῚ 

βεθαητ,οοάςπὶ νοςαδιΐο Προτῇσατγὶ (ο]επτ, Προτελαίμεϑει ταῦ 
λογῶ, ἸΠ1ΓΙΘΠΎΙΙΓ νογρο. Ναζαηζ. ΑἸσ! ρἤτοη, Καὶ καίϑειρσίν πὰ δεῖ 
ρρτελέσαι τίμὴ γιιυ οἶκοι. Τροτελαῖ, 1 Ὡϑρπταιδεύω. ΓαιοἰΔ. Εἰ μη ἀγο- 
πελ ἑὅδης ἐκεῖνα τοὶ τροπῆς ῥητορικῆς, ὁ πόστω ἡ, ὀδμὴ τροπα δεία τοῖς αὐό-- 

ἡτοις μ7λ πολλῶ καμοίτου ὁ δο ποιεῖς 

Προτελίζω, 4. ργαἰ τὶ. ΕΏΓΙΡ. ᾿ ἀπ ιν ΝΕΝΝ 
{ροτερῆψισμα ατὸς» τὸς ΟΠ ν ο ἘΠ] 1 π1π|. ἐν πὸ τρφτευθρίσγατι Κα] ̓  

ΤΙ μον ἀϊά αητς ἔβοιμαι ἤταυς οἴ ἴῃ νεἰτ θυ] 0 το πιρ ] γον τι τρ» - 
πυλαώς ΧΟ Ν ᾿ ΄ 

πρϑτενήξ, “9., ργοιςηΐις, Πρρτενεὲς δύρυ, 14 εΠπ πφρτετειμᾶνον, ΑῬΟΙ]ς 
ἈΠοά. . , ὩΦΔ Δ “ 

Πρρτέ νϑυτγεγδργατρ  τοτον ογάχ. Δτμςη, "τ. 4: Μυποτε 3 κὸ ὁν νευΐ 
καλῆσιν οἱ Τίωμαϊοι τορργϑυφίων γ τότε οἱ Ελλίωες ρρτέν δίων ὠνομισ ον, 
ψιάς ρίτιτα Ἰθ1. 4. χέχνθ- κἡ ὀψοφαΐγος, ΑΛ ΟΡ. νερ. ὁ οἱ Ὡρο- 

πένϑαι γὰ δοκῶσέ υἱοι πανεῖν, 1 Πὰν φομοσ»σϑπλοάοη ΟΣ, ΠΡΟ] οἱ, 4ε- 

εἰττὶ εὐρεύϊαν δι τπτογρ. γαῖα. Περτένθαι θιράι φρλάφιξανογαες .Ἱ 
πορϑε ϑίοντες ταὶ ὄψα πρὶν εἰς αγοροὶν κοιμιἀδήκυ αἱ 5. κὶ μ'εταιπηκοράσκογτες 
πλείονιθ. οἱ νευῦ μετείξολοι καλά μῆνοι οἱ χί χνοιγοἱ ἀκράτεϊς. πὰς ΠῚ Ξ 

Περτενϑειήων ΡγΖ  ἐριιγῖο» ΒΟ ἢ 0 τ» Ιυγοοῦ, Τά επὶ ΑἸ ΟΡΒ Ια. διαὶ 

σὔτο ὡρά τένϑευστιν μέρα. αἱῷ 3 ἄϊεν ΒΩ τεπιρὰ5 Ριαβχιπι Ριζος- 

εὐρατιιπῖ:ν δ᾽ Ἰάειι Τητογρτο8. Πρ ἐτέγϑθευστεν, ρργελα χε ϑύσεεντο, τόρ. 
ϑέσμδυσειν, ἡ μέφαν μίαν ὠρρέλαζον τί) «ερϑεσμί αν) ὑπὸ αὖ ὄηιϑυμὴτε- 
κας ἐγεῖν κθ κέρδος, ᾿ 

ἘΣ ἐν τ Ε 880 



466 π 
σεορτερά, Κ᾿ αἴας δητοσο οεπδ,ρτιάϊς τῇς ὑτερῶα, φοϊιάϊς, πρρτέρᾳ 
ΠΠφατοπὶ ρυϊοτο ΠΡ] Ποτογ ἐν τὸ τρϑτεραλᾳ,, Βιι4.1η Ἐρ τ τιροίζοτ. 1. 

ρτἰδῖς, τῇ φορτερών, Πογοάοτι. φρρτέραα, ἡμέρῳ τὴν μοίχηορτάϊε 
αιληι ρυα  Παπὶ βοτοῦ» Τππογ ἃ, τῇ φέρτεραίᾳ ὅτε, ρτἱα1ς αι πὶ» 
Τοιποῖῃ. 

ΤΙ ρφτεραϊ τερς, ρυϊοτ) ΑὙ οι. 
τιεφτερϑύω, ὃς ἱ 
Ππρρτερέω μ.Ἴσωγπονχθιγ ῬΥΊ ΠῚ ᾶ5 ΟΠ ΘΟ, ῬΊΡΟΠάοΓΟ 7) ῬγδΠΊατΙΓΟ. 

τιροτερϑύω πῆς ὁδοῦ, ρτασςάο, ἔς τίη. Ποφτερώ, (γι ρτιογ:ποις υ- 
φεριδ, [πὶ ΡΟἰτογιοΥ ὡρρτερεῖ καιοϑυγταπηρούς ργαριοηΐτ, ΤΠΘΟΡ. 
1ι0.2.-αρ.50 «ἐς σαι Ρίδης μικρὸν Ὡροτερεῖ τῇ τόκῳ, ρ Δι} ὁ Ραττιμπι 
πηατιγατ, τορότερεῖ εἰς πίω! φϑορρὰν σα! ογῖτις Ρογίτο Ὶ Ποορ τ. Π.14. 
ἀς σαι ρδητ. [ἐπὶ μΠἴοτ.}10.1.σαρ.τς. ἰδὲν ὃ προτερεῖ “Ἶα᾽ λων» 
᾿δμα καὶ τιγαῖν κὶ ὑσερεῖ, ἀδὲν ᾿ροτερήσετε εἴξω πῇ ἐφϑεικέναρεἰ δυκοιιῦ τες, 
δα 1 ἴῃ τε ρυίογοβ οὐ τἰβο τα ἴῃ {Πατιοης ᾿π]στιατιμτι : Λ1 81] 
δητεοςάοτις αυὰπη, δίς, ΤΙ οφτερεῖν, Ργδειιἐττοτςαητοιοηϊγεναητο- 

εοάετς. Πρφτερῆ σα!» τορρλαζεῖν, ργΥ δ ηῖτο, Τ Ππον ἃ, ρφτερήσοςς τῇ 
ἑκικίαᾳ ὑμδδ, Βιι. 1 Ἐρητιρτίον. 

πιορτέρηκισγατος, τὸν ΡΠ ΠΟ σ τιπη, ργατοσδεϊιια » ἔπε χ Πιςος τι8 5 ὃς 
τος ρτίπ5 θεῆς σοίξαγαρια Τἱοάοτιπι:ν ᾿ξξοτιδνρτίπλα: ράγτεβ: 
οὐ ὑσέρυμα ΟΡΡΟΠίταΙτ, 

Τπρφτερίζω,Πγοἷ τοῦ αι ἀἀαπὶ ΠΟΙ]. 
τιρϑτερεκὸς, ἕο ΠΙπιϑορταοχ ὃς πηατιγαηςιντ Ατβεη, 118.3. προτέρα - 

κίων ἀἰςὶ αἷτ γγ0 9. τὶ συκῇ ε,ὗτις φέρει Ὡρώϊον τὸν Κρερπόν, (Ὀτιίταγ τα- 
πῖςη ἰδὲ ροτ ὦν]. Ἰηγὰ πρωτερκκὸς, 

ΤΙ οότερον, ρτῖ τις, τοὶ» ρ ατίοτὶ το προσ ον Ρτατογῖτο το ροτε:ρος- 
αἰ 5.ΡΊατο ἀς Το σὶ δ παρ 591 Δ. πὶ τ᾽ ἀπ αρώϊω ΑὙἸ Τορ ἢ. Ροίς 
ἀιιάτη ραττὶς πὶ πο (δαυΐτιιν υφερρν, Γοὰ [σι ἴτιιτ, ντ πὸ - 
τας Τατογρτ. Τιογ 4, ῬΙατο ἘρΠο]8 3. ὅπες αεδὸν ν μέραις ποοότε- 
εθν ἄἴκοσι τῆς ἐμῆς ἐκ συρφκουσίων οἴκοι δ), ὅποδημίας, δ᾿ νι δὴ χέγήε» 

Αἰχτπι νἱρίπει βογασὸ ἀἰοθιις δῆτ πγοιιπὶ οχ 5Υγαοιιῇς ἐῃ ραιτίᾶ 
τορος Πτη, πα ππης ἀἰοῖ5. Πρότερον πῇ φύσει, τας ογάϊης ηδτι- 
ταῦτῖτα ετίαιηι ρότερον τῇ χϑόνε » ῬΎΙΠ15 ὃς ΔΠΓΙΘ 1115 ΓΟ ΡΟ οὐ- 
ἀϊπο, Πρότερον ὑτος ἰαῦα! ΡΥ Πα αυιὰ πη ἀοἤσοτος, Τ᾽ ΠιοΥ ἃ. ΤΠ ρότε- 
δὲν ἤ σάπια τι] ατασς ἴῃ ΟΑΠΆ1110, ὑκ ὄφη τϑϑ γέρρον ἡ «δὺ ἐν τῷ 
χαπιτωλίω πολίτας ὅλ ψηφίσοι ὅγε Χτ᾽ τὸν γδμον, ΠΟ αἷς ἀητο “πὰ πῃ οἱ- 
τι 5 Ζαϊ πη Οαρίτο ο ὀγαητοίορε ἀδοογπογοητ, τρότερον Ἢ κριϑε- 
ρνυτωαητο αι ὰπι ραιΓράτιι5 τ 5 ΡΙατο ἀς ΓιορῚ].. Πρότερον ὡς ἐδὲν 
ὄντες ὀδόντες» ραΓὰπι ΠεςοῖΤατ1) ἀδητοβ. ΑὐΠτοτ. 1.3. ἀς ραττ. 

τ ΑπίπΊΔ]. Οἱ πεότερον, πιαΐοτς5 πάτα, 1 ΘΠ. τοὶ πρότερον, {πρα- 
τίοτγα. 

τιρότερφς, οδορΥΙ τ: ρυορτϊὰ 4ς ἀιιοιις,αητεςεάση5, {προ ΓΙ οτορτὶ- 
{πἸπιι5.πάτι τηδίοῦ, οἱ τρότεβφί» αὶ ΟΥΟ5)0ἱ πορρηυέςερρι, οἱ πρ ἡ - 
εὖ, Ηπιοτ. Πα 4. Πρρτέρα ἡμέρα, ομλο ἢ ,. τῇ προτέρᾳ, ἡ μέρα ἐ- 

οἴσετο τῆς τρρπῆς5 ΡΥΪαῖς πιπτατί οηΐς σΟπτΙ ρΊτ5 ἰά εἰϊ, ἀἱς ρυϊοτὶ 
δΔαῖς πτατατί ποίη, Ασἰΐζοτ. Πρ. 5. ΟΠ Ἰτϊσοτιι πη, 4.12. τῇ ωροτέ- 
ρ4 νεμίωΐᾳ,τῇ παρελϑ'ἐσῃ τουτέςσεγεως), ΑΤἸΤΟΡ ἢ. Πητεγρτ τῇ ὧθ- 
πέρα ἱὰ οι, ργΙάἸς, τῇ προτέρα. καὶ ἐκλέπετω 9 ρτΙαἰς οἶτ5 4161) 4110 
οχοϊ αι ἀϊτατ: Αγ Πποτιῖθτο ἴοχτο πὶ ητα 1}. Πρότερον. Α- 
τὶ ἔοτοῖος Ἔχ ρ] ςατὶς ἰαιτὶ ἀθοοῖπι {1115 σα πογὶ δι15,4ιιὸ ταηαιιὰπῃ 
ἡ σαρῖτα ηιιας4απις οι ξξα: αἰ τα γος τ ογιητιτ, Ποππ 11 οχ 
φοίπιτ χιιας αἀίππαγο ργασορτίοποιη {ἰ]δτ ν᾽ ἀεσαητιιγ: ἴῃ 110 
τις ποῖ πηοιίς. ἀϊσεγοτιις ἴῃ Οτςςο ἰδγηοης Αἰ] αρότε- 
δον: Ῥ᾽ασίθιις αι το ΠῚ 14 1 Οἶτ5 ΠΟυλ 1 η15 ποτ Ομ ρι15 ἀφο Αγατὶ8. 
αἀάιάττ: σολἤιοο οτίαπι πλε τ τ! Δί πεν ουῖ πος 411] πγαΐοτα 
ἴῃ ἰιοποτο ἀρ ἱρίοϑ ξοτεητοιόίαις πηαρ 5 ἀΠΠ ρογεπτ, ἀξῆγ- 
ΠλΑτο Ὡροτέρρις χρῷ τοῖς ἐ). ὙΟΥΟΏΓΙΙ5 1 ΕἰΠιισἢο., οἰμ} ἰπ- 
ἀτιχτς Τ Βαϊ άοπι ττὰ ΔΙ] σαιιὔτοπι δηϊάτογο πὶ ἤππὶ ΡΠ στ ἀτίδπι: 
δ5[πῸ ΕἸΠῈ ρτίοτοβ ράττος ποίσς αἰΐσιιοῦ ἀΐες ἀριιά της μαδόγε: 
ἄος ἀπις Ποϑιι σαερίτ 5 ιι0 οείαπι ἀητοὶ ὉΠοσάτ]άπι 5 οἰιπι 114 
ἀιάγεητοιη ἀς 1ηἰτιγία ἔοοῖς ἀϊσοητθαι : Αἰτ αῖα ἤμμη ἀριι τς 
Ρτίσια5.. Ὁ ! δα ἀδ ΝΜΜΝ ΜΙ 

Προτέρω, ποῤῥωτέρω, ᾿Ο ΠΡ Ὶ 159. [το 1591 του 59 πττὸ ,ἐ σωτερῶ, ΤΙρφσω- 

τέρω ῬΓΟΘΕΪ Ἰη5εἰς τοῦ μιωερῶνεν, Οὐγ [, μα εῶχ ὡροτέρω. Ετ Οὐνῇ, 

δ. βαὴ δι ἐέναι ὡροτέρω, Ἰά οἴξ, εἰς τοὔμωρρῶνεν. ΑἸΊιΔηἀο ἀἰετῖι5. 
ἈΡΌΪ]Οη.2. ἔτι προτέρω τετιημῆμοι ἰφιανώντο, ΤΠ ρρτέρω καιρ!ῇ 9 1ὰ εἢ, 

κξραιτέρω τοῦ δέοντος ἢ μετρίου, ἢτ Δυτοια μοτ Γγ πόρε ΡΓῸ ποῤῥω- 
τέρω, 

ΤΙ εοτέρως, ΔΏΤΟΥ 55εἰς τού μιτροὥνεν, 

Τί βρτέρωσε,γ]τοΓῖι155 [ΟΠ Οἵ 15. εἰς τὰ ἐ μανορῶνεν μέρη . ὈΙοΩγ ας 5ϊτιι 
οΥἱοὶ 5 γαροτέρωσα κελϑύϑου» ΑΡΟΪΚ οί. 

ΤΙροτεταγ μῆλο, τ τ 5 4] 1π ἔγοητς σο]Ποσατὶ ἤιητ: νὰ δή ταντοι κὴ 
δηπτεταγοήνοι  ρτο ττϊατὶῖς ὃς (α Πα ατὶϊς σαριπητατ, 

ΤΙρφτφτακ ὡς» ΟΧτοη ἀςη554 1 ΡοΥΓΟΧΊτ τὰ προτείνω, 
Προτετύχῥαι. Ν Ἰ4ς Ψατίμιιτη τη ἀϊξξίοιις Πρργγόθντο. 

ΤΙροτε χνολογούμαι ἀητο αττὶς τγα τι Ομ. ΠῚ ΔΓ 111} ἀγε! Πςἰ ΑΓ ἰτοῦ τγα- 
ἀο. ΡαἢΠτιὸ ἀϊχῖτ ΑρΡμγοάτ Τορίςοτ. 8, αἴτια ἐν τῷ αρύτῳ Ὡροτε- 
χνολογεῖται τιγα χρήσημφι χΤλ τίω) ὡραγματεί εν, ὅπως καὶ ἐν τῷ ὀγόδῳ ὅγπ- 

πεχνολογεῖτῳ τιγά 9]. Ὡρότϑοον ἐντέχνως αὐοφγίελλεται 9 ἡ ἐμμεϑύδως 
πὐρι δίδοται. 

ΤΤρο τι ϑ.,ης να] ν Οἱ αἰλα: ἤπαζοτ, 
ΤΈρρα ἐς, Ἰη ν τ πΊ,Οὐν δ, 1 προς, Γοτιςὰ ὃς ποτί, 
ΤΊφρτι ἀπῆω [ἢ το ὠροστώπω γα Ο] τίη. 

ΠΡ 
πιρρτιζαγλω, ὃς τροτιξαγλομω) Γγοτϊ οὲ ρτο «ροσβαίλλομωι, Δ ἀοτίοτ, ἂς 

ἐπειοτοήξοτο ἐοφθη δ ενλήνσο, τς τοῖο, ςαἴείρο, σοέσοοι. ἰδ 
114.’ δὰ ἤπειη, ροτιζαλλεαι ὅβηςρέ φεις,σωφρϑνίξεις, παιδεύεις, ὁ γὐννὶ 
δἴζει. Ιἤ ἕὰ ' "μνἢ 

Πρ» τί δεγμαι Τοηϊοὲ [εὰ Θοτί οὁ Ῥτὸ τροσδέχομαι. ἴτειπι ποτ “ΠῚ 
Ρῖο τροσδεχόρθμθ-. ἐχοερὶ, ἈΠ πιρ ἢ, εχροέϊο. ἐν μο 

πιρρπιείδειν, Ηςἰγς. ἐγκλίνειν, (σπᾶν ροτίιι5 αἰρίοοτς θουϊςὸ δι “ΟΝ 
σείδ᾽ εἰν, ἐν Υ 

Πρφπιειλέω,μ. ἤσουν, αν, ηχα)ν Ἐττογτογαιιςο, ΑξΕἶ. Ὡροπιειλεῖν 'π 4 
Ἰεχίςο νέζεγὶ Θχροηίτ. συλλαξεῖν, διώξαι, τ ΟΠ ογοροτί ᾿ 

Πρ» τίϑεμα ΡτΟροπΟ,.ς Οη[είτιιο ΔἸ αι] ἔλοϊοπάμπι, ΡΙατο ἃς 
ἴθι. ρύϑετο πρὸς τὸν ϑεῦν. 60 Ῥτοροίιϊε. ΡΙατατ.ῖπ Κοστι, 
προτίϑεντο, Ρ ΡΟποῦδητ, τροτέϑεστον, ΤΙρρ ϑέδθοι πίω) «μὴ φον, γῖἀδ 
ὙφΘ᾽. εἰς τοῦ μφανὲς Ὡροτι ϑέράσος, ἴῃ ΔΡΕττι τη Ῥτγοάασεης, Ναὶ 
1ῃ Οτατ. Προτίϑεδθευ ἢ δαϊπιο Ῥιοροποῖο, Τ μιογά, Αριιὰ ΗΙ | 
ΡΟστ τωρ οτεϑευῆνοι ροτείνογτες, πῆ νὴ. 

Πρ τίϑημι, μονΐ σοι, κα ρτῸ ΡΟηΟ τροτείνω, ΧΙ οο, ΘΟ ΗΕ | 
στιν τιμιώτερον κρίγω,τοροκρίνω Ὡροτιμων ργδορτονργα οτο ᾿ 

οὐ ϑορ μος. προϑὲντ᾽ αδελφῳ δεῖπνον οἰκείων Νὰ 41} ἢ Ϊ 
Ῥοίαῖτ σοσπαπὶ ῬτΟΡτΙ ταὶ ΒΠΙογαιαι, Ὡροϑέντες ἡδογίοὶ 
καλῶ, ΕΌΤῚΡ τρὰνήϑεσεεν πα ὁσία τὸ τιμαρεϊόϑοι 5 ῬΥαΣ ΡΟ ιοτιης, 
ξείτατί νἱηἀ]ξξλπι, Τ᾽ ΠιοΥ ἀ. προτέϑημαι τυ διωγνώμίω λα ςοηΠ]ς 
τεξοτο. ἔδοξε βιλίω προθεῖναι τῷ καμίλλῳ, ΟΔτΆ 1110 γὰΠιπαὶ 
οὐΠπαπὶ σο πε οσαπά μι πι ΡΠ υτατγς, Ἰὴ ΟΔΠΉ] 10. ΓΑυῖπ5 ἀϊοῖ 
τὸ [ξηάτιιπι, Π ρφτεϑέναι ψῆφον ὃζ ἀὐα διδόναι, ροτπαΐττοτο {6 
γι [ξητεητίδπὶ ἀϊσαητ, ΓΘ ΠΟ ἘΝ, Τἱω ἐναντίαν ποτὰ Θηζαίοις, 
ἔϑεντο ὅτοι αὐεὶ ἡ μδ ,ἑαὴρ αὐόραπο δισμιϑ ὡροτεϑεῖσοιν. Η 

ΤΙορτιρίφέομω»εὐπόξος ποβοτς Δρτο 10. Χ οπορ. ἴῃ Ῥαΐτια 
τῆς πολεμικῆς διιωυείμεως Ὡροτιμᾷ ὃχ τὰ πολιτικίον ἢ τοὶ γε άῃ, 

ΤἸίσα: ἰῃ πόποῖα Ργὰ ἔοι ΕΠ ατατ, ἐπ ΝΠ... 
Περτι μίαν μα, ἡ σωγπταηλιρα. ρ ΙΓ 5 ς Εἰ πιο ὠροκρίνω, ΑΚ ΈΪα. Ἀσοιί ὅζι 

ΑΓ Χ ΘΠΌΡΠ. τὸν σὴ εἰσγ᾿ αὐ αἰ μιμναύα προτιμησαἰμίων,, ἤππς ἃ 
{εἰῖργα φυϊάςπι ρ] τς το ΠῚ πλαιιοσῖ πη. μοί απι15. Καὶ τοὶ 
ὅτῳ Ὡροτιμώνται ἡ μδδ, 1. ροκρίνονται. τροτιμῶν τίω) αἱλ ἡ εάν ΡΙΙ 
Πίπιατο νογίτατο πη ΡΊατο π ἘΡΊΠΈ. ποροτι κήστες τὸ ποίᾳ εἰν αἰ 
δρᾶσαι πρότερον, ΠΟ {ἘἸτιι6π5 ρατὶ ἱπάΐσηα ὃς ποξατία ροτῖμ 
ξαςογα. ροτι μῆσαι Τὶ δεκαηοτιιυίω πῆς βασιλείας, Τα ΓΕἸτί ΤΟΡΠΟΡ 
το [{πἰῷΡ υτατ,ΐω ἸΝ τ πλα, ωροτιμδμ᾽ πορλιῦ ἐμοὶ ξεῖνίδ. γέ ὥεη 
ξαοΐεης Βοίρί τἰτιπη πγειιπι, οτοάοτ, Περτιμώ Ατεϊσὲ ΡΤ 
ἔχω, ται ΟΠ απὶ Βα ΘΟ, ΟιΓΟ, θηςρέφομω ὅγαμελῖμαι» κυ δορά 
σποιμα), ὑπόλογον πϑιϑμκω, μέλϑι ἐμοὶ πούτου, ΑἸ ΠἸορ ιν ἴῃ ΚΒ Δη, 
αὖ ουυῶ ν ὧν ἴδοις κλαύσαντα Ὡρότερφν, Εἰ ροτιριήστιν τεί τι αὐτο μ 
στον ἡγρ μι ϑεὸν, 1 τατὶ ὁπό πὶ Πα σοτο ΠῚ ν ΘΓ ΘΘΓΙΙΠῚ, δαὶ 
το πὴ σΠΠῚ σα ἀοτιτ. {6 Π|, πείσει αροτιμῶς γ᾽ ἐσδέν,Διυεδέν μοὶ 
Τάξην ἐπ Ρ] τον ἐδὲν Ὡροτιμώ σου,1,κἀ φροντίζω σου, φοζ μα! σεν, 
Ἰφυλνὶ σιγὰ ταῦ γε] τατον τ ἰη Ασἰατ. Εἰρίιών σ᾽ ὅπως ἔςαι 
τιμώσ᾽ ἐδὲνγη1}}} σιγά ητϑη  μ1] οἰ πηᾶτ, Γοπιοῖς, ὧν ἐσδὲν προ 
4ιοσιπι Π1 81] σιιγᾶτ. ᾿ 
Τηροτίμη μοι» το ΓῊ}}} ἐξα ζημία, το ἐπαΐτιον ἀϊκὶς ϑοίοπ, τοί 

ἴὰςς. : , 
Περτιμυσις» τι! ΡτροἰΑτίο αρόκραμα, ΡΥ ΙΓ οητῖα ΤΟΙ, ΡΓᾶ 

τἰο:εἰςέξίο ἃ Ὑταρεζιιητίο ν οὐτίτιιγ, ᾿ 
Πρρτιμητέίθ., Ρ γα ἔογο πα 159 ΡΥ ΡΟποηάι5. Ὡροτιμητέα ἡ τέχν 

ΟἸΔΠ115., 

ΤΙρότιμος. ᾿ 4 ΘΠ]. 
Πρρτιμότερρν ἀ[ 16 1111155 ργα Πα τ 115» ΟΡρταῖίιις. ρτα ἐδ γξάιιΠΊ. ἤὶ 

πιμότερον ἔχω ἷ.τοροτιμοίω, Τλιοᾶδη. προτιμότερον πὰ νέκταρίθ. υὴ 
τὸ φίλημα ἐξ). Ὁ] Εἴτιιτ οτίατη πρέργιαίτερον, δ: 

Προτιμωρείομαι» 4, ΡΥ] οἱ ἰςοτ) Αςςιίατ. Γ 
Προτιμιωρέων ρΓΙι5 Οροπι ἔογο τη υ]ο σοῖς ᾿αΐ τ 15. ατῖιισ, 
Πρφτιόσσο μα! ρα ἀςογρταίασϊ ον προύλέπω, Οὐ Π. ξ, ϑείνατον Φϑν 

ὀεσετονὶ Ὡρφίλεπε, ον εσεδέχετο,ητο ΘΟ 5 Ργοροποβᾶῦ. ἣν 
Τρ τι πῆ ὑρσομα Ατηρ] εξξοτ, αὐδᾳκαλώ, γ14ς Ποτιηύοσω. ὴ 
Πρφτμησις ες ἡ» ἃς 

Τρραμητος, β, δ, ν τ 1 Πἰσιις. αιιὸ 4 ρ τί πηι ἐπ ἰηἔλητε [ἐεετατ. 
Π|λ4.λ. Δαρὰ κτ᾽ πτρότμησιν σ᾽ ἀασίδος ὀμφαλούίοστης Νύξεν. [ΠΟΤῚ 
τὸν χΤλ  λαγόγα τόπον, Χ7' τὸν ὀμφαλὸν δια τὸ πρῶτον εὐ τὸν τέμνεῶχ, τίς 
ὃ. ὀσφιυλ κὶ πρότμησιν γ οσαθαητ)γτ αιτ μοῦ ΡΟ  τιχ. δι ἶσρον ΕἰΠ 
αἷς Πρ ὀμφαλὸν τίω) περότμησιν. Ἵ} 

ΤΙ δοτολ μοίωναι!ἀας᾽ α ΟΧΕΓΊΡ πὶ 40, Δοοῖο ἐπί ατῖα, ἩἨεγοάίδη, δὲ, 
ἐπεξελϑεῖν κἡ τιμωρησοιῶτω γερμοινιὶς δ) τοῖς τοροτατολμημῆμοις, ὦ 

ΤΙδρτολμίξεει. ργατςηταγο Ρι αεἶγο, Δ 
ἡ ΡΟΠ το, εἰ ρᾶτς σαρίτῖς ἴῃ αηϊ πα τις ᾿πέγα βγοπτοπΠΊ ἐς 
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Προτομη 

οσι]ο5.4ϊο ἴῃ ἁἰιθιις ῥύγχθ’ δὲ ῥάμφθηίη Ὠοπηάης πεύσαπιὶ 
Ρτορτὶὲ ἀἸςίτατ. Ατμποπαροτγαβ πα Ἀροϊόρία ἄς Ρεγίςρβοπδ, 
πυρρτομἑμὶ χτλ τὸ ὁ τιῶρεν πῇ ραχήλε μέρος ἔχάν. γηάς ὃς ἴῃ ἀτῖοῦ, 

τλδο Πα. δὲ ἰῃ παιιῖβ ργογα σαραϊ ο ποιηϊης Πρ αἰ Ποάτατ, Ρ᾿. 

ΟἸΠΏτΙΙΓ ὃς ᾿πγαρῚ 65 Πρφτομα) 112: νας Δ ν 1} ἴσιπὶ Ρίαβ ̓ 
4“ τατ. ΤΙ ρρτο μὴ ἵππννρτῖτηα σαι ροττίο τῆς ἀἸςίτιιτ ἤγάιις το 

ἃ Ῥτοοΐο. ΓΙ ρϑτομαὴ μόσχων; [Ἰπηπης ράγτος νἰταϊοτιιπι»οαρ.9. θυ, 
3.Καρυιηνν τάς Σκολόσεν ρα. Ϊ 

Προτονήζειν » τ! ἀοπτος ἰΙαχος ἰητοπάοτς ἀτηϊις σοπῆτιηρογα, ϑύπος. 
ἔλιις ἴῃ Ἐρ1Ε, τὸ κέρρς ἐτετρίγοιν κα ἡμεῖς ὠόμεϑα ατροτονίζην τί γαῖ! 

4. Ὁ 



ΤΠ ΡῚ 
ετίατη Ῥτοτγάβεγο,. 

“πὶ οἱ αι γα ἐξαιον τοὶ πη ροηςβαι: ὕφασμα, Ὠλϊοοίσαταιν 
πὶ πρρτύνιον, ὅτι πηρώτη πανδιώον; 7 ἦν ἀδελφῶν χα τεσμδύαου τοῖς 

ς πίω ἐκ «Ἷ ἑξίων ἐῶντα τα, αὐτ! οτος διά, ᾿ 
εντο ἵν οπτγὶ (Θι.. ἃς ΤΠ ρότονίθ,ν, δ, ὁ ωιροτετειυῆν Ὁ. χαίλως, τιι- 
ξαηΐδηαι0 Πλά ες παμὶς ἀα ργογαπ ργοτϑαίγην αὐ ρὰρ- 
οαν ΟὟν ΤΠ με ἰτ Ὁ πρρτόνες ἐ βῥνιξ᾽ ανέμριο ϑύελλα. ητογρτι 

τεὸ αὐτέχοον τα σὺν ἱστόν, Ἀὶ αγίτις Οἷν {{ γ.Χ τ᾽ 3. τροτονοῖσιν ἔ: 
1. αοιίοις δὲ ὧν ὁ ἱς-ὸς ϑποδεσμ, εἶ ταις οἷς αὐ ἔχῃ βεζωως Ἱ- 

νιν] ) παιλιηοὶ καίκνας Ἀπὸ τῷ καρ χησία εἰς κηρώραν κὶ ρύμιαν δια- 
οἰσααῖς Τί ν πλιις, 

τεὰγαητοίχας, πρότερον, αητο ὃ πΊ,ρώϊω, ἀια1}1}}, Ατίορ. 
τῷ βί9:. Πιροτίου νἰτανθαζα ἐς δοηοζὶ, ὁ Ὥροτε πύλειιος, Πρὸ - 

ὁ δ. Πειπιν ΠλοιτοἘ. ὁ πτρρτῶ χρόνίθ-, Πρ οτίιι5 τοπυριις, ΑὐΠζοτ, 
ἂν ταῦ πτεοτῷ χεῆνώ. του  ροῦο {προτίουὶ, ΗΠ ογοάοτ, πσρφτοῦ 

οἂ 4 61}. Α ὙΠ ἘΟΡ].,νεφ αὶ δῆτα περραὶ γε. 
ο ποτραπίωαι» εἶξαι. Ἡ οτη ον. ΠΙα(,, τερτρπεδθοι ἄχει ὁ- 
ΟΝ 

(ἃς, ὥς ὁ. οΧ Πού τυ 115. πτροτρεῦ]ικὸς ὠρὸς αῤε τίου), ΑΞ (ςΕ]. προ- 
τ λογρς,[ιαίοτία ογατί ον! Οστας. Προτρετῆ κι ςταΐσις ν οἷ ποι- 

πχὴ ξλτιις Ἐχ ἢ ΟγΓάτΊ 1159 ἰπτογρτοῖς ΟΠ ητ ἴλη Π| δ το 3. 
ἰχοὶ ἑήμαιτει εχ Ἰοττατογῖα νοι δα, Θ4Ζα [1».4..ΟΥλτη. 

πομεε. ὃς ΠΙροτοέστω, μι ἐψα, τ. ἐφαν σοΒοΥτοτ, διεγείρω κ᾿ ἐγάγω: 
τις οο Ὡττιδυτο το σω: [πα ἰδο 91 Ποἰτου τη ρο]Π ον, οχ ἤούτοτ, αῆδα 

ἱπάπιςοεϊπηῖτο, οδίδογο, ποτοῦ, δἀϊιοττοσ. Χοποόρμοη, 
αὐόϑει αὐϑρώτοις καὶ π᾿ αῤετίμ), Δα νἱγτατοιι Ποιπῖπες ἱποίτατο, 

ψαῶτῳ εἰς ἡμετέραν φιλίων, οχ πΠοτιᾶάο σοπιοτζοῖς ἴῃ ποῖ 
οἰ τα. Δὲ (οι... ΑὙἸ τότ. το. Ετθῖοο. Σιων δοὶ ὃ οἱ λόγοι τοῖς 

ες ὄντες, πῖς ϑδονται. διο στ ροτρ επονταὶ «ἀν ξεωιέντεις ζίμω κοτ᾿ αὐτὸ. 
οσαητοοἰειτ. ταὶ σαν πη ἢ οἷς. ΑΞ [οἤτη. τἶσ φίλων τινε πτρο-- 

δηημελέι ὧν τὴν σων͵ δίς. ΧοΠορ, αροτρέπεται «δὺ πολίτεις ποι- 
ἦν τῆς στ υγυρεως,ΟΧΒΟΥΓατΙΙΓ οἰ τι65 σε! εἰεϊτατῖς Πεγὶ ραττὶοὶ- 
ΟΡ ]υτατς ΐη τιν ουτμο. Χ ὁποΡ ἢ. ἤκουσα κ᾽ Ὅνον ἀυτῷ λόγον͵ ᾧ ἐσ. 
(ἴοι προτρέπειν τὸν ἀκούονται ἐΐξεταζειν ἑσω τον. ὅζς. Ετ οἵ ἀποριις 

οι ατίο 5. ΘΟ ρθο ςἷ. τοστευδτεί σ᾽ ὦ ζ45 προτρεπω, τΑμτιπὴ τὸ οΥο, 
ἔσσειν ἐπ᾽ αε τί), [Ὀοτ. ἢ προτρέψαι. πτροτρ ἐπτεῖν τὸ ὥρᾳ, ντῖ- 

ὃς δίς. τ. αι] Οἴλιιο. στροτρποντοιτοῦσα ἀλίσδητ, ἴνατρο- 
ἕω ἔφόυγον, οτη. Ἐπ αριια ΗΙ βρόοοτ. προτρέπεϑω μετα (αλ- 

Πα τᾶι δ. 
χων ρταουτγο Ν εἰιτγ. Γγατίιιο Πρ ΕΙΙΓ. πτροτρεχ τοὶ κοτσραζό- 
Τῇ ἐκότερων ὸ εἴκοσιν κα μέρως γα; [ξεγσοΐαητιιγ ἔς ΠἸπΔΌτίις» 

Ἀπ αιια: [ζετο τὶς ἔχατ τα ρινα στα πη ρας, ΤΆΘοΡΗ. [{ὐτ.8, 
".8. ἈΠ] ΈΟΥτΡΙ ΔὩτ. ΠΟΥ. πτροτρέχέν Πλάτίπο ὃς Οςπίτίιο μη χίτ: 
οἷς γδ αὶ γχώτία «σροτρυχέ τῇ ς διανοίας, ΠΛ] τ ΓΙ ΠΙ’ρτια πη δη- 
ΓΑΡΟΙ ΓΙ τ. ατροτρ ἔχοντες αὐ ρμίφότων, ὅζο. ΟἸΙΓΓΙΙ͂ Ρταοι οτος 5; 

8.118.1..Ἀ ἐρ. 
αἰυνθ', εχ Βοτγατιις, μοττάσις, 

“ἰς α ΓΙ 5.4 ΘΓ 5. 

τας τα τυ! ἀϊπιη τη τοὺ τρέτης ἡμέρως τῆς ἐκχομίδας, αὶ ὅ2) ἡμέρας 
νἀ μεινον ὃ τὸ πτρώτον, [το Γρ. Τ᾽ μα ον. τα υδὸ ἐς ἃ π-ροτίϑενται “ἦν 

ψυοιύσθων ποότρετα σκίω ἰωὺ ποιήστντες, αέτο δητὸ τ ἄτι τα - 
οι] 5 πιογταόγιηη οἷα ργορομιιαζιγ, 11 ἐχ Τ Πειςγά, 
ὈΡ ιγαῖς. ἐς Ολμῆς [10.3. σὰ. 7. ὧν γύρες ὕδατος ἐρίπιπλαίαι 

τα. 

ἀδίω οὐγίμ σοποίτατος ΠΡ ει οἰτατο. οἰ μετας»εη7)ὲ η εἰς τὸμ- 
ν» το; 9 ὕύμως ΠΧ ΘΠΟΡΗ φδύγειν «τροτροποίδίω, ΡΟ]. 1.2. 

" πλ ϑος ἐ φόῦγι ποροτροπαίδίω φο" δυο μῆνον ον τερας τογσᾷ νῸΣ 
Ἰάο ἀταια διάληάο. 

τυ, μι. ἡσωςπιυκανοτίο, ἤςέξο: Δ ἰπτα. 
αὶ Το ὀχ οττατῖο, αἴ τλυησις, [Ἰ Π 9 1 ΡῈ} Πις., αῆδῳ μυϑία, 
τρτ Πειποῖς. Αὐ  τοτα, στον, Σύδμζελης ὃ τὸ μϑ) προτροπή 

) ἀποτροπη 1. (χδίτο ὃς ἀΠπάΠο. Ργοῖτορε (ἀπαιῖτ Ἀπῇη.44- 
οΙτατῖο διΐ δἰ ἰαιιαιτὶ το πὶ ο[Ἐ. 8( πωλιλογία, Ὑογο, τῆθης ππης - 
πἰτιγρῖτε γοπιῖς Ἡςέξοτει (Ὁ ςἰ]. ' 

ς οὖν. ἀἸοῖτιι ὁ στροτρεπο ῥά ὃ. οί ἀςβιητ δητεηιιὰπι ν- 
σεητιτγῆςοι εαὶπ ὅρα ὃς χυμεὶ ἃ ποι τςοὶ5 ἀϊοιηγα τρο- 

ἰά οΠ σἰοτῖ δ. ῥτοιιοσατῖ 5. ντ ΠΙΠΊ ΓΙ πὶ ργοβιαητ ἴτὰ 
πεότροπον ποπιϊματην οι ἔιορτς ἱπιριι ἔπ ἀςθετ αη- 

πὶ νι Πτ οαἰςατα, ροάοετε ἱρ[Ὁ προτεεπόμάμον. ΠΧ 1.1 αγπ- 
(τ ἃ (ἴτε ο 14 ἀϊοὶ ντάοταν . ἴλτις ἀρταὰ ΠιλΠτιἀϊης Δ πο- 
ἃ ἰἰχτυΐα,, 45 Ρὲτ φοΐμπι πιαάφητο οἴποῦο ῬΑ. ]ατῖπι ἀ18111- 
ἴιγ. ὙΊττγιταῖτις αἷς [,οςιιπι ἐμ πὶ ντμιτι ργοῖγορο Ρτο- 

το, Ατμθη. Πρ τ. τ. ὃς πυρότροπον ἃζ τρόδδομον ΔρΡΟΙΙατάτη [οτὶ- 
1ἰτν!εὰς ἴ5.ν ̓ πῇ ἀτῖος αιιοι ἀριιά εο5 παίςίταγι Αβηοίςίς 

ἰἴπ. πρότροπον (αἰ ἀπ 9Ἰατοῖ τγαπἐπηατίηα νἸηα ρότροπος γλυκιὲ, 
ἱἤττπὶ ργοιγορου, Ὀἱοίς. [1.5.ςαρ. του Ρτο βόποτγα ν]η1: Γατὶ- 

ἰοΐεατ [ἰχτταττιαν ντπαπλ. Ν Ί4ς Περόχυμᾳ. 
ἡ», ὅρίδν, ἐν {τ 14 ἅνια ἴπιχτα νἐγρι 15 ἀεχιγαπι αἰδπὶ ποὶ- 

8ζ ῬαιΠ ὁ ἀπτο νἱπάδιηΐα: τοπιριι5 ἜΧΟΥ τατραρ ἢ ΑὐάτιπΊ. 

ς Τρυγητη, 
ῥυγιτηρ, ὅς ἱἀ ον) ΡΊος υ5 ἐς σρ ματα... « 

τὸ γ Ρα ΠΟ πὶ 40 ἰἀσοτίος τπἀιιοἰδατιτ,πιόχις ρος 

ΠΡ 
- 

Προτυγχαίω, ΠΠ ΠῚ οΒυΐες, 
Πεῤτυπος να] Πρότυπον, ΕΠΙΓΠΓῚ ΟΡοΥΙ5 ργσοάςης τΥριι5. ἃζ ἔογητα 

ὦ. ἸΡΕρηλ Π15 ρτατία, 50 ργοργιὰ Αὐφβἰτοέϊιν Πιίςορτὶ οροτίδ » 
ΟΧ ΠρΡπο ἔογπγᾶ εἴβοεῖς ταις ργαγυΐτον τ δητοῦτατη τα! Ποῖ 
φσερτιηὶ Πτ 5 ογγαᾶτα αἰϊο μι: ξατιγα ἀορτοπςηιίατ αταιὶς αητὶοῖ - 
Ροτ ἄταιις 1} πγοι οΠΠυλν ν οςᾶτι δου ρτοῦ νογὸ σοτᾶ, ΡΙαΠέζαις 
στοτά ργορ  απια Βαρῖτ, ΡΠ ῚΛ.116.3ς σαροτς, Ρτϊπυάίαιις ρογίο μας 
τορ ]ασιιπὶ οχτγουηῖς ΤΠγ γἸ οἴ διις ἱπυροἤμτ, 4ινα: Ἰηῖογ Δαἰτῖα 
Ῥτοτγρᾷ νοι : μοίξςα Ἰάςην ςέϊγ ρα ἔςεῖτ, Ψίάς εἴχτυπος, ὃς 
Πρωτοτυπσον, ν 

Τροτυπύα, ρ τ ΟΥΠΊΟ. ΡΥΡΙ Πἔογπιο, πυεΐτο ἀητὸ αὐ ϊαπιθτο ριασῆ- 
ξπτο ἀριά ΝΝαχαη .ἶτοπὶ ῥοηόνντ νυΐρὸ ἐἸςίτιν οαίμεη, 

ΤΙρουγελ εἰν» ὐζρ ζειν, Ἰηττιτία α Εἢ φοτο, προπηλακίζειν Ης ἢ εἰνρτο αιο 
ἄρῃ ΕτΥ ΠΟΙ ον πρησελλεῖν, ὃς ἤ!ρτα προσελεῖν. 

Πρ» διδοσεεν,α ρηἀ Ὑ  υογε, Ατιῖσα [νηϑ]ωρῆς ργὸ πρρεδι[δωστεν, ΓΟ - 
ἀϊἀογιμε: [ΠΟ πτρώδεστιν, ρτῸ «ροέδοσοαν αριιὶ ΠςπλοΙΒοη ἰτίἀςπα 
Ῥτο δι ἀονιιητ πτρούδρκε, ρτὸ προ δωκαν ργοάιαἴτ προυϑυμίατο Ρτο 
ποροεϑυμεῖτο, πορουν οί ϑοητο ΡΓῸ Ὡροεκαΐϑητο, ργα ἀείρας. προὐλίγου 
ΡΓῸ «προολί)ρυ, Ραμ] ο ἀῦῖς προυλάμῥανε ΡΓῸ προελαίμζανε, ὃς ἢς ἀς 
ΠΠΉ1 ΠΡ ι15, 

ΠΙρῈλ ἐσι, ΓῚ [πεζοῖς ἐπλίτς ρτο ἥτιο Ἰηξγα πσρυλ ἔσι, 
Πρύνηκος, Η ον ο. Πητ οἱ εν κομέζογτες τεὶ ὠνια Χτὸ τῆς εἰγορῆς» δ] ]}, 

δὲ οἱ μιλλωτοὶ τας σοπατὶ}.ἴτοπη δρομεῖς πειχεῖς, ὀξεῖς δυκέγητοι γρργρὶ, 
συγ Οσο5. ο  ογο5.4 5116 5. ΕὐΠτατλι. [οτος πτρούγεικος, ἘΧΡΟΙΪτ ᾧ 
κομίζων μεῶδν τινα υξ γρᾷ δΌ ἐνείκω, 4ιοά εἰϊ φέρω, 4 νοτο ἤης 

ἀἸρμτθοηρο ἴα ρεπαϊτῖηγα (οτίιιης ἃ νίκη, ἀοτίπατο νἀ Ώ ΓΤ 
Ἰάφοηιις ἘχΡΟπυηϊ, ταχεῖ 9757) ντ ΠΙΓΙΟΤ 65 4υΐ ςεἰοτίτατο νἱα- 
σοΥς ὅς Ρτφιιοηῖτγο ςπηηΐος σαρ πητ, ἃς απαπάοαιἑοπι ὑξρασ 
Πραϊῆςας ροητ οτίαιη οἷο οχ ργεροῖτ, τε ἃς γεῖκ ὃν ρ]ςοπαῖς 

Προειύ, ἡ, Ῥτιιητ5 ἀτθοσ , ΤΠ οοργαίε, ἰἴθτο 9. σαρίτε τ, Εἰ Πποσῖας 
Ρ᾽Δητα ΓΗ ΠῚ. 

Προύννεπω, ἀοΠιπτῖο. είς, περὶ, 
ρου θη, ΓΟ} 115, βουνὸς, Η εἴν εἰν, 
Προειυέςερίθο τοι ἀφ ῃ σι ΟΓ, ατρονουτικώστρϑ-, Ξιιΐ ἃς αὶ βοτταῆς ἱδρ; 

προνάς-ερίΘ., 
Προυξενω, σο ΠΟΙ] ον οήρ᾽τεἶο Γι ρῖο, ξενίζω, 
Πρου παρξις ἡ πα ργα εχ Ἐφ αξϊαι ργορτὶὸ ἐς Τλεο ἀτοίτι σαῖς υἰ- 

αταῤξις ὃς (α ὈΠ δητια υτῇρ τοὺ ὑπταῤχοντα, ἐπειδὶ καὶ ποῖστε ὕπαρξις ὧξ 

ὀυτάνν τ ἀἰχὶς Πῖσαν Π) Πητογργοβ. λα πηαίσοῃιι5, τοῦτο ον ἀραγίύοις 
ληριηκφίτων τὸ αἰτόπημα, «“ρουύπαρξιν ψυ χων δδγχμοπίστεντος , 611] Δ Π1-- 
πιὰ Δητο σΟΓρΟΓα ογοαταβ τᾶπὶ Οἰπὶ ἐξ Ργοήϊαϊτ, Π1ςῖ- 
τιιΓ ἃς ᾿ 

Πρϑύπαρχὴ, ὁ προχοίταρξίές Ατἰποτοῖ!, Ἰ ατο ὑσαρχὴ ὸ αῤχη ἡ ἱ. Οττια 
1ηϊ τις οαϊαας γεὶ. Τροὐπορχϑγαυτεστοῖα ρῥγϊόγχις 
ῬΡεηοβορητία . θοποῆςοηηπι νἱτγὸ ςο] ]ατισι. Ασεϊξοτεΐ. 9. Ἐτῃϊος 
Ἐνίοτε δ), ἐκ ἔς ἶσον πίω ἑτέρε προὐπαρχίω) ἀμείψα ει 5 ἸΝοππαπ- 
ιιΔπ1 ρει. ΠΟΙ !ΙΔτιπὶ Ὀεποῆς τὰ ποι ρολης σι φυὸ τοππιι} 
ΠΟΓΔΓΙ, 

Τερουπτόρ χω μι αὐξω,π.αρχαγάς ταπτροτο ἀ οἰ τιταπσή σις ρτῷ εχί 
(χο, μαι δατοα,τοπροις ρταοθάο, ὃς δητὸ (μζο τ νηάς τροῦ - 
πτώρ χοντες νόμοιἴεσος ἀμΓι αι οτοϑ γίτας δητὸ ἰατς. Τ Βιιογά. «ρού- 
πάρχεσοι ἀξίωσις,ρ τὶ [εἶ πα ἀρ πῖτας, ΓΊατο ἴῃ ἘΡῚΠΔ, πτροὺ πείρ χουστὸ 
φιλότης τε κα κοινωνία, ρ τα σοάςης ης σοίπτ (0. Δυτοστοῖα δῦ 1ς- 
εἶ. Ραιίαη. ὑφερον ὃ ἐπι ἔχω στιφὲς εἰπεῖν, πότερον ἀδικίας ἥρξεν Αἰγε- 
ὥιΘ. ἡ προυπῆρξεν Αγαμέμυονε φόνΘ- Ὑδρτάλκ» » Δῃ ριαςοοτῖς ταπ 
Ῥοτῖιι5 Ασαπιεπηποη ΡγΙοΥ ᾿Π1Πγ 18 πὶ ἰῶτα τ οαίο Γδηταΐο . 1. 
προύπῆρκται πιῇ Αἰγα μέμνονι τὸ πἰδὰ πείν τα λον γος, 51ς οπῖπι ραίπις 
γοςς ἀϊχῖς Ποιμοῆῆι. αἰδὶ ς ἐφ. Οὐ κατήῤριας μὰ δε" δὲν τῇ ππροὺ- 
πηρμῆων τῷ μῖλ ταῦτα βίῳ, ΑἸ Ἀ1Π]1 ἀεάςσοταίει ςοτιπὶ ἡ εἰ δὶ 4Ππ-- 
τοι σορτιροτδητ: ΖΙ105 Δητοτῖογ ξογτιηᾶ τιια τ] οτατ, 1, κ᾽ προῦ- 
παρξαντων σοί,ν οἱ πρότερον εἶπας ξαύτων σοι, ΑτΊτοτοῖ ἢ πότου, 1.1 
Καὶ ὅστε 7) τὸ ἀσροσἥκον( ἐπαινεῖν )δῇ εἰ εἰ ξια “7 προγόνων, κὶ ἦν πρού- 
πνργυΐρνων, [τας σοῖς ἀἰρπας πηαϊοτίθιι5 [8155 ὃζ ρτΊ πῆμα ξοττιι- 
πᾶρντ πης δηταςοάςητία ἔαεα, ιουΐταῖος, σατεῖαα; ποίεγα νῖτ- 
τατο ραττδι οι ἀϊχὶς Π.τ. οἰ ἴίοπι ορετῖ 5 Αἴτεχεα 3 λέγω, ὅστο 
μὴ δὲ ἡμὴ πεπόρις-αἱ, δαὶ «προυπλρχέν, ΧΡ ΟΓτοΚ ἀττῖς ΡτοΡατίοπος, 
αιφσιησις οροία {ιἀϊόᾳ; ποιίῖγο ποὴ Ραγ πηγαγισας ἃ ποδὶς 

πη δχςοριταητιτ,εά ἴῃ τα ΡΌΠταΣ Ρτῖτι5 οχτίτοτι Ὠτυσαα πιο τ΄ 
ἀϊ Πιὴς τοίξες ὃς φιαίτοποϑράταιις τά Θεητι5, Ηΐης παρούπαρξις, 
Πρού πείρχω, τὸ ὕσταῤχω, ἰιοτα ταῖς ἀταιις πλιιαὶ Πού τα αἰἸ4ιιοπὶ 
Ρισποπιονδεποῆςξδτίπ ργίογες ράττοβ ἀπεῖςίρο, ΠΡογα]ς Ρτου 
1η 4]Π]4πὃ ὀχ το. πιο ἢ Πάντες υὐΨὸ γέρ εἰσιν ἴσως ἄξιοι χρείαν αὖ- 
παπολαμζαίειν δ «παροὺ πάρχοντες τῷ ποιεῖν 4. μόλιςα δ᾽ οἱ αἷοχ ταὶ 
χρείας, 1] ρτίογοβ ράττος οοσιρδητ ἴῃ ΟΠ οἷο Ὀοποίϊοδεία,ρται- 
{οττίτι νεγὸ μα! ορροττιπὲ 14 ἔλοῖιπτ, ὃς στη ορογα οἵδ ρτο- 
“αΐιπν. [48 πρὸς τιμέϑεον » Μεταπεμψ αμῆν- τὸν πατέρα τὸν ἐριὸν εἰς τὸ 
σειρὸγτοιω δῦ εν “Ὁ ἀπ ρουῦτπ ηρΓυΐδων ἐπ νά» ἐδεῖτο, Πεῖη ἄς οὰπὶ οὉ 

εὐϊτᾷ ἀπτοα ἰπ ἔς δεπισπίτατεπι ρτωΠίτάφις οδίςαι!α ςο]]Διν- 
ἀατυιηςοδίεογαθας οτιαπι. Ποστατισιηπι ΟΟΠΪτ. πού πάρχάν τσ ὅν- 
ἐργεστῶν, [ΠΡ ογα ίτατο ργαπιοττογς, οξβςῖο πες τὸ σοτταῖίο ρχιοτγξ 
ρατηΐτοατ τ. Αἰ ποῖά. Προύπώρχο ἱποιρ! ουἀέπια; ψιοα [πιρ]οχ 
ὑαταῤχω, 4Ἐπὶ Το ογιωρὸς φίλιπον ἀἰχ ἀξ αρού ποέρξ αἱ τῆς ἔχθεκεν 

ΦΠΊ, 2. ΒΒυ ἢ 

ἃ 

567, 



τιροῦπεξαγο Νάζδμη. προὐπεξάγειν ϑανώτῳ, γἱάετατ οἷΐς (δ άπιςετε 
τοττί. ΡΣ 

Φ περὺ εργασία ἢ ρτΟΥ ΡοΓ Βα παν εἶ Ρατ[σοιο(1π4ιτ Ἀπβη,)είξ ρτς- 
μυθοτῖον αι δητὸ ντίπηιτ ντ σοπβγπλοτιτ ἰὰ αποά (δ εφτατὶ 
{αππις - ντ ἢ τείτεπι ργοάιιξϊιτὶ ,απτὸ οἱ πάσαν μά θεπάατα εἴς 
ἀοσοάτηις. Ὅπατα γοἷτ σεπογάὶι ἰοσιι5 δς τγαέζατεις σοπΊπλι- 

πὶς εἴ. 
τιοουπεορωμϑ Θορτῖας Τα δ ἤτατιιΣ. Ὁ : 
τι ορῦπηργμέναγτογτο5 Ἰατῃ ῬάγταΣ, πὶ ὑπὸ σοδ ἐμοὶ φρραιργμῖρα, ας 

τὸ σι πὶ ςο τα θεποβοϊδ,Βιιάα; ἴῃ Ἐρητο]. ροίξεσ, 14 ποὺ - 

πούρχω. 
τιροῦ πεινρτορι παῖς, Αττῖσα Τγ παΙσσρ μα ρτὸ πρρέπιο, 
Τιρρυ περι ἔομα! ρτῖι5 ργοπλῖζεο, 
τιρρύποὐάλλομαι» 4. ῬταἸ οὶ ογργοίξγιιο ΘΟ τ. Ῥτα πιο] οτ δὲ ἔπη- 

«ἀαπιῦτι Ιοζο ἤάτιιο. Τ᾽ κοπιι πη Ζ.4ς Απῖπηα, Εἰ ὃ ν φυσις ὡροῦ- 
ποζάλλετα τας διωνάμεις κὺ Ὡροτέφρς ἐκείναε ὀνδὲ δωσι τ ἐνεργιων, ἐδὲν 
ϑπευμώςὸν, τὸ ἃ ἢ πατατὰ σοπηράταταπι οἱ, ντ ργ]15 ἱππητ ΡΟ - 
τοητία: ἱπ Ποπρίης αὰπη ἀέτιισ» δίς. [ἀςπ1»0 ἐς γὸ εἤ ϑυνηῆδ' κα φύ- 
σις ἔδιαχε λογισμιονητούτοις κὶ ταὶ λοιπταξ ποῖ σεις δῳιωάμεις εἰς δορυφόρῥαν 
αὖ λόγου τὩερὺ ποξαΐγλεται. 

τιερυποκειμα τις Πιδίς δας ἔπη, Ῥτς [ἀρ Ροποτνρυῖις {1π|; 
προὐσαρχω, ῬΠϊϊο ἀς πιαπάο; τὸ δεξόμῆμον αὐόΐγκη Ὡροὺ ποκα δι σώ- 
μάτι, Ἰοοιι οροττοῖ ἴῃ γογιιτη πάταγαπι Ρτῖιι5 εἀϊτῇ οὔ αυὰκι 
ζΟτριι5. ασρρυποκειυῆμης γῆφν ΡΥΠΠ5 ΡΓΟΡΟΙτΙ ἀρτὶ 9» Ῥγϊοτίς ἀστὶ, 
ῬΙαταγομις ἱπ ϑοίοης. Πρφύποκεί μῆνα ἀϊσιιτι τ πρότερον φύσει 
ντα,ηΐιια; ἐν τοῖς Ὡροηγουυῆσοις εφαζοπταγ,αίιας ργάοιιητία ὃζ δητα- 
᾿ὅτοάιεητία Γιατὶ πὸ ἀϊςὶ ροΐμητ, ΠῚ 

Τιρϑυπολαμξαΐω ρτῖμις εχ {Ἐἰπτοφαπίπιο [ει] ορἰπίοης Ργα πιο. 
Τροῦπος: ἀστι, ἰᾶται ογεατα, γε αι τθη5, ΝΑ ΖδηΖ. ὲ 
Τιρρυύπός σις πῇ σώματος» ρταοοάςῃ5 σογροτῖς [δ λπτια,αητθορ ὃς 

οοπηρᾶσαβ ςοτγροτῖς. Ὀϊοίς.110.7. “Δρ.:. ᾿ 
Πρρὑποτέμνω,ν Ἰάετιτ οἵϊε Ναζαπτεπο:ρ γα πιοττον Γαι! Ογωρου- 

ποτέρμνειν τί) φυγίμὴ βιὰ α: ἀάίτιις ἀητὸ οςοἰ τά οτς. 
ΤΙρφυποτίϑεμαι»“ιαῇ ργαίπρροπο. Αὐπζοτ. 1.7. ΟΠ τι αρ. 4. διὸ δεὴ 

πολλαὶ ρόποτεϑεῖδι κα ϑε οἷν ὄδυχονάμοις, ἐξῇ) νβϑότοι τότων μηδὲν ἀδωιώα.- 
τον, νης 

Πρρυποτεϑέντανδος εἴ Πρροῆτα. 
πρρυύποτίϑιυια, αὐτὸ (δ πετηο,Δητὸ Πιδιοῖο, 
Προῦπύφαίνω,λητο οἴτοπάο,ἱπμάῖςο. 
τιρῦπῆθ..., δ τα πὶ ἔο [τι ι5.ν Π0 1155 σο γι 5. ρα } {π|5. τρροπῆ Θ᾽. τρο- 

φονὲς, τρϑ δηλ Θ-2Επτίρ, δ. Γεηιοίξ, ἐς ὡρ ὅσον κένδιειωωυν κα τας σήν) 
ἴπ ἀρογγαπι ρογισ!ππι ἀπ χοιῖπτ, Τμπογ . 

Πιρδογιαϊτερρν»ττις 1π|5ν ἡ 115,4 Πτ1 4 11:1155 ρτς Πα 1 ΠΠπ|5υαρργνώτερον τὸ 
ἑαυ ἣῥ ἐποιήσαντο, [185 Ῥοτῖμ5 (Αἰπτὲ σοί] πσγιιητ, 1} οἰἴ, Ὡροτι- 
μότερρν. ΤΠ τοτρτ. ΤΟΥ 4, ωρργιατερον ἐ γεϊάσεω τίω τύ χίων τῆς ὥρο 
γοίας, ΑἸσΙάαπι. ΡΟΙΪΥ. Οὐδὲν ἐποινσοιντο ὡρ ἐργιαήτεβον 5 ΘἿῚ} ρσῖιις 
δαῖτ ροτίμς μΒασψογιητ. Οἱ πάγοι τῆς βυχῦς αὐτῆς τὸ δίκαιον καὶ τολυ- 
ϑὲς τωρ ἐργιαήτερον ποιηστεόης τ 411115 ἀπ χῖς, Ὀ1οίταν οτία πὴ ϑέ- 
ὅλαι πρὰργιαϊτερον., 1. πρὸ ἔργου αἱρετώτερον, ͵ 

τιρ ἔργου τι δ,ἀἱοῖτατ 4ιιοά οροτγαρτοίσι εἰς 8 ργαιιογτεπά 1Π|, 
ἴπ ρτίπηῖς νἰἀοπάμπι ὃς σοπά πο δι1|ε:ν πὰς αρ ἔργα τι ποιόίν,ορα- 
ταρτογίτιτη βασογο: 1 Ὡρρ ἔργου παντὸς ϑ,« δηλονότι, ῬΟΪΥ 1115. 
Οὐδὲν γ᾽ τρ ἴργρυ πϑραίνων, 11} ργοπγοινδϑ. 181] ρτοςίεη5. θ ο- 
πιοίϊ Καὶ μυδὲν ἐὴ ρὔργου αὐεὶ αὐήϊ τι χέγειν,ποη εἴϊο λἀπηοάμαι 
σοπάαςῖθι!ε ποῦ ρσοειμ πὶ οΠς ορεγα Ῥίατο  ἀς ΒΘρ. αὶ ρα τι 
πηρἄργου ἡ μὲν δξὶν αὐτὸ σκοπούσι ωρὲς τὸ κατιδεῖν, ᾶζς. Ἐτ ςοττὰ ηοη- 

πἶδ}} ποῦῖς σοηΠάοτγαητίθιι5 σοπέεγε δά ρογίρι οἰ οπά πὶ . ϑίς. 
Τάςπι ᾿διἀοιι ἔγωγε τροσδοκῦ πρξργα ἐρ εἰς πᾷ το ταύ τίω» τυ) σγεέψιν, 
᾿ιαης ἀϊςορτατίομοπι δα 14 ἔρετο σου άποοτο, τρόργου εἰ δὲν ἐῶ 
ποιῇ σα! Οὴ ΟΡοΥςργοτίαπη ογατ οἔποοτς, ΟλΖα. τὸ ἔργε εἰσὶ τρὸς 
τἰυἱ αἰπαγίω),εχρεάίτίοτος δά γαρτιιπι» [ἀφ πΊ. Ὡρ ἔργ τι κ᾿ ὀβαγ 
χαῆον, το εχ τὸ οἰ ὅζ πεςοίατιιπι Γιοίαυτρ ζργα πεσόντοει. Ετπι- 
τὶ ρισοπηπιοάὲ ἰαρἤιὴ,σΟ πη πη οα{{Ππ|ὲ. εἶν ωρύργου, 1, ἀπ δ αὐων. 
διδεσκοντες τι “δ᾽ ὡρἄργε λόγοις τὸ δέον τορφατήννἀοςῦτες νοΓὉ15 αι]ὰ 

1πρυτηῖβ ορεγαρτγεγίιτη ἤτ ἔασογο, Τ πιο νἀ. ΑΥΠΟΡ. ἵπ ΡΊατο; 
κωλύειν 7 τι ρἄργε ποιεῖν. Ῥγοβιδόγς Αἰαυ4 ἐοτιιπη 4112 ἴῃ τῷ 
Ῥγαοιριὸ ἤιπτ ίαςογο 9 δἰ Ἰχυιϊᾷ ἀοτιιπι ιιας Ορογωργεγίιπῃ οἰ 
ἕχςετς, ει τὴ τ ὠφελίμων. “Δ ὡρἄργε τι δρᾶν, τπὶ ΑὙ το ρἢ. τ 
“ρέργα ἀπανλαγεὶς, ΡοΓ( πέλει 15 ιιας ἤπητ δητί αι Ππγας εἴτα; 
Βιι4. ἴηι ἘρΗΈ. ργίοτ. ὃς ἰη ροίξετ. 1 4ς Πρὸ ἐδού, 

Γρεσεν ἔν, ὑξρίζφν, σΟμτι πιο 1α δβῆςοτςο, Α γοδάῖθδιις. ΕτΥΠΊ. 

ΤΙρ ἐςτἡ τέων φόνα ΘΟ ΡΠΟεΪ, ἱυτροέςηστεν πϑρὰ τῷ φόνν , 770 ἐχθρών, ((]]Π]σοτ, 
ρος: α ταὶ ἐγζύοντο. 

Πρϑφος ηκότοι, ΡΥ τ (ἃ δῖ φῬτϊπιογάϊα παῖιγα». ρου ποκεί να. 

Τράφες ὡς ἀΠτοστο τις, εγπιοῦ. αὐ γὸ Ὡρούφεςώσος τῆς ὑξρεως ἐδὲ τὸ 
αδεὶ τί) ἑορτία) ἐ δυνκεῖν σιωυίς ατε,ϊν! πο Ργαοαητζς. 

Τίρφίταμω,πητοςοάου Οεηϊτο ρδυπόκείμκω,, ΡΓατα ἄς ἕλτο, πέφυκε 
δίωατὸν αἷς γωΘ. Ὡρούφες αὐ τῇ ἐνδεχοιῦνα, 

Πράφίςημ ἸΝάτδη, τοῖς ϑγοις πίω ὅλίω τρὔπος ἴσοις, δζς. 
Τίρ ὄφυγρτγο φροέφυ,ἱ ρὲπῆρξει ΟΡ μος. σού πα τοὺς μϑυ ὃς ὡρύΐφυ ποιρΐρ, 

1. χτιτιτς, 

Πράχύμέιω σε,ρτοτοπάδρλπ|. ΑὙἸ ΠΟ ἢ. 
ἐπρν χλυτο,αροεί χουν το, ἀρίχρν ἡ κατεῖχον 59 τὸ σφάξω, Ποπιετ. 

Φ ν 

ἢ τὸ 

πὰ ΠΣ 
πρά χωγωροῖ χρ ει πε ον, χος 10. Ῥυδος!]ονργαίτο, ἘΧΟΙΓΓορ τα; 

Βεο,νατιοίποτ, τρῦχέ ἐδὲν τὶ τουτέων ὅημεμνόϑτο » Ποτατη ἕαςοτς 
πιρητίοποπὶ πὰ Ἐ}} ροττίπες.. Ἡογοάον. ΤΉις. 1.1, δ αὖ μιοίλις: 
ρ ϑχονται.1. ρον εἰγυσι,ροξ ἄγονται. 7 1 ς Περέχομαι. 

Πρό χων, οντος ΡΟ ΠΊ ΠΕΏ 5. ΟΘΏΪτ. ὠσκ αρχοντα πόσει, γε τὶ ῬΓοπηΐη 
τεπι ρεάςπ),Ρ]ττατ,ἴπ Ὑ ΒΕ, αυρἔχυστιν ρρέχυσαν, ΑΡΟΙΒ Ποά 
Ἶ. ἘΠῚ ποητοπ, αν ὄχοντες γα  ]εητο5. ΝΡ" 

Πρὔχωσε,αρροίπι, Αςςιιίατ. ἐν 
πιρρφαγεῖν οἰιιπα ΡταΠιπιεγενδητὲ σοπηράογεν Ατβοη, 5.3.4: Οἷοος 
ἅτ τγτδῆπο ἰοαιοηϑ.δὃς τοῖς πλείςοις ἐδίδου κώνειον πιεῖν, Ἐπήδος 
οὐδ, Ἰῃ αι το ποίντες ἔγνωσοιν τέων) ποι φαρ μούκου ταύπἧω» φιλοτησίαν.. ὁ 
σροϑεσοιν "ἣν οἱκεών πρὶν φαγεῖν πήγανον, τοῦτο γὸ ἄν προφαγόντας μὲν ̓ 
δὲν ποίσειν, ἀν 

Πρρφ ψνεόγε, ἀρ ρατέγς ραἰὰπι, οδιιογίατ! ἵς Ἔχ ἰθέγα. Χοπορβοη ̓  
ἔγζελον σὲ τοῖς ἱεροῖς πιροφώνεῶζ ϑεων μἰῶτν, ἀδφοτιπὶ ᾿γαπὶ ἔῃ οτὶ ̓ 

ἀρραγέγς πιόπεραπτ. Ρ[τᾶτ.ΐῃ διη 1}. προφαύητέ μοι αρρατοῖι 
τα ἢ δορ]νο οἷ προφ αν αι, ἀρ ΡαναΠἴς, ΗΠ} 

Προφαήνω, μ.ανιῦ π᾿ αγχοαγαροτί ον ραίλιπ ἔλοϊονρτδς της [εγο,ίαοξ ργφ' 
ξεγου τα σθο, αὐέχω τὸ φώς, ΡΙετατο, ᾿η Οάτοης, Καὶ πσρώτος οὐλὴ 
ἀσροφαινων ζὅθης αὲ τιβ Δομιτίῳ, πλυγεὶς κἡ πεσῶν ἀπέϑεινεν, ΤΉ ΞΟΡΙ 
᾿ποτ.Π.1ςαρ.2:.«ἀς ραἰ πα]ς αἷς τὸν 3 ϑύλιω ὧκ αἰϑεῖν,, δὴ νϑι 
«σροφαήνειν τὸν καιρπὸν »ἷ. Ῥ ας πτο ΠἰΓγαγο:οτεπάεγα, Προφαίνως ρο; | 
τεηο, ὃς Πρπίῆοο αἰΐαιιο ργοάϊμ!ο» ἀεπηοη γος ργϑπιοηϊγο, 
Ἰητογρτετοτ. ργδ ἀϊσουργαηοῖοο. ΙΝΑπζδηζ.ΐη Οἴατ, Χεπορὲ 
ΑἸνδρες δ μϑὺ θεὸς πτροφώνει πολλὰ ὠγεϑαὶ . οἴτεητας πος ἤρειηὶ 
δεητίτ τοτιπη. ΤΉΘΟΡ ΒΒ τοτ. 4. Περὶ 3. τείραν τοι πτροφ αήνεσε μῇ 
σολιμὶ χριρπὸν ἀεὶ). ΟΥτοΠτδητορτς ἐετιιητοίροςίοπη ξατιτγὶ ργςπηδὶ 
ἤτγαης νεἰύισχας ΡοΟΠ Ἰοεπταγ. δίς ὃς ἀς Οδιυιῆς [16..1. προφαΐνει μ 
οἰωΐ τὰ ἴγρια πολεμὴ καρπὸν, τῶτον ἢ ἐκ ὀκπέη ει, ᾿ 

Προφανεὶ ς»ἕντος Ργοίρεξξιι5)ν:Πι5. “ 
Προφανῆ ς»ἐϊξθ.γ ὁ χα ἡ ρεγίρ συλ5, αν ρφοπῆΘ-, ρτο ρα 5, ὑπὸ σῷ πρῦφα 

νοιξ, εχ ῥτοξοονεχ ἀροττο. ἀἰοἴτιιγ οὐῖαπι διε σῷ τ ρορανῶς ν Ρτὶ 
εοάεπι, Τπηἀ6 προφανέςατος 9 ΘΙ ἀς τὶ [Πττνπ15 5 πη} ἔς ΠῚ Γαι 
ὙΠεορμτ. ἰοτ. "1.3. 4.18. εἴθε, ὡς υἱὲῈ τοὶ πτροφανείςαται καὶ μέγ 
σα λαζεϊν τρία, ἘΠ] Πῖτι5 γοττῖς τγῖα σοποτα πιαχὶ πιὸ ἱππρηΐδ, 

Πρόφαντον, ουγτὸ, ΟΥ̓Δ ΘΙ 1) Ρταρ ἔἘι1Π}. αὐ φήφαντον ἐγγύετό σφιν οἷς ἃ; 
ἄϊππ οἢ. εγοάοσ, ν 

Πρϑφαντος, ΟΠ Ρ Ομ59οἴατι155 σε ερ τίς. ΝΈρτιπιῖβ ἀριά ΤΙ ατίς 
Βοος ποηηῖπο σο ϑραζιτ : γε ηποῖαζ  γοορἢτ. Γἄτοτρτ, Ποῖ 
φιδησιαπι η ΑἸ Αἴπο Ἔχ οπαρ ασὶ ἀριιά ΓΥσορὮτ. προμανϑειὲ] 
δίτατ, 

τίροφανως, ἀροττὸ,η ἘρΊρτ, δὴ 
Προφασίξομα, μοΐσομαι, κα, ισμια!» ὃς Ὁ 
Προφασίζω, μι, ίσω αν. ἐκρεγοα ΡΟ ΟσςΔ ΟΠ οτη 5 ἤπηι]05 ῬΓΖΤΕΧΟ, ΟΣ 

ασα{ο.τεγρίπογίοσ, ἤπρο οαιιί5. Οἱ" 4, ἐτίας προτείνω, αἤτιολο 
μαι ρτςτοπάο, σή πομα) ἷπ ἐχουατίοπειι δἀάισο, Δι ΌΓ, 
ἃς ςλαίιῆςοτ ἀἰςῖτ ΡΊΔως. 1. σαυίαπ ἐχοιίατϊ οπέπισις 4 
αὶ πσροφασίξομαι,1. 1} 14π| σαιίαιτι ἀϊσο ΟἸσεγοη, ἰ 1] σὰ 
σου αι σαιίαπι ἀϊςο 1ρῇ ΡΙδιτο. αρέρασέσοιντο μέσα, ποηᾶ 
δἀοῖϊς τπεπίοπι σαι θαητιτ ν Ἰά εἴ, ἔλϑγον δ ἱερομίωυίαν, π' 
σκή πῆ γ τὴ προφασίξῃ προφασεὶς ὧν οἱ μαρτίως, ΝΑ ΖΔ 2.1π ΟΥ̓Αξ 
βατῆϊσιπαης πος ππὴς {ΠΠπ|4 σαυατὶβ, ὃς ρτατοπαί9 οχουία 
πες Ρεςρατὶς, ὠῤῥως εἴν σροφασίξωται Γεπιοίϊν, Προφασι ϑννν, 
ςοηβᾶιαπ, ΤΗιονά.  ᾷ 

Πρόφασις, τως, ἡ, ῬΓΩΤΕΧΤΙ5 » γοἱ ργώτοχτιπι ΤΎΑΠα]}, ἜΧΟΙ ι 
ΤοσοΑΠο, ογατι ου δι. τρῤκ ἡ μορτοτρ᾽ οτίατί ον Οἱς ρεοῖς 5)ο᾽. 
τοῦσιι5, γατῖο, δυχσιολογία, αἰ φορῆ» πχμ Ατί Ουτί τα [1150] ΟΥ̓ κα 
δίξιις ἃ Οὐ πε! ]ΠἸαπονεχουίαπαϊ τατίο λει λϑεῖο. Ασπου ἈΝ 
τοτῖς.1. προφασεως δέετοωι ἐμόγον καὶ πογηρία 9 ἀτηρσ δ τᾶ5 ταιντπιο 

εαἤους ἱπάϊσετ. Ομ ςοπίρητίς Τςπαγῖας δὶς Μεπαπάτὶ » ΜΙκὶ 
πεὐφασίς ὅδι τῷ τυρῷξαι κακῶς γ αὰ ρταιιὸ αροπάμπι οχίρια [ξῆς 
οσοαῆο,]ά οεἰξ,ριατοχτιι 5 ἡ πρήκνμοι, ἘΠτΙΡ ἰ πα ΤΡ Βίσεη, ΑἸ 
Ἐπεὶ βραχείας κοροφάσεως ἔδει μόνον, Οσοαποης τητὰπη ΟΡ ΙΒ ἢν 
τῖτ [ευ1:14 εἴς ὁρροττιιπίτατο. Υ146 Αὐἡτορ.Τητεγρτ. ἴῃ ἀΐξας 
ἂς Διατρι(ή, ΑἸ ἴοτε].Πδ το 2, Απἰππαὶ. Ἰοιισπς ἀς σογπατίδ, 
πἰπλα  διι59 αἷς [ογροητος ιϑίάατη δά εγς Ππυλ τἀ ποῆι σὰ 
ἄαπι ςογηλιιπι, ὄφις ἔχοντεις ἀπαινοίςασιν, ἐσον κεροφάσφως χαραν δ 
Ῥεητος 4016 115 αιιαῇ 4] αι] 4 νοἰπτὶ νει ρίυτι σοτπας οχταθι 
τα, λα. προφάσεως ἕνεκα 9 Ια ςῇτο ρτατεχτι, Ομτγ (οἰξοπι,ο 
πῆς ἱερωσ, γέγονεν καὶ τῆς ϑεραπ εἰας πρόφασις νόσου χαλεσωτέρας ὅσον 
σις Τά οπ ᾿δ᾽ἀ6πι, πρόφασιν δὔλογον ἢ Σπολογίαν, ἰὰ οἵξ εχοαίατις, 
ὨΘΠῚ. «τώδε σἑμ δεύρ᾽ δστος εἐλλεῖν 7 ὠχιλλεῖ πεήφασιν ὡς γαμουμῆνίε, 
Ἑυτὶρὶ 4] δία μὰς τιατὴ πλϊττογε,ποιῖης πος» 410 τη 6}! 
ΑΟΒΗΠΠΕ ἡρομία πυιδογοῖ νῖγοι σροφάσει χεδῶτο. Πα πιο ἡ πρόφέ, 
σιν εἰπεῖν» Τά οὐτι. ρόφασιν δ δωμι τοῦ ξητεῖν 9 ΔηΐΔ πη ρταθο αἸ18. 
τοι]. 14 6πη. πρόφασιν ἐνδύδωμι,, ΤῊϊμογ ἀϊᾷος, πυόφασιν κι ᾿ 
σαιιθο, ἑαυτοῖς. Πεῤφασιν λειμξανειναριιά ΡΙατοποπΊ ἢ 
οἴνιαπιρ! εξεῖ οσσαποπεπι,οςςαοπεγη παηολίοὶ, πρίφαι ΟΝ 
ποιά ϑτα αροά οπάεπι ρτο ςοάςπ, Ερ 1.7. 
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τιρόφασιν τῆς ἀεὶ Ὑΐῃης 
ἐυοῦ διαφορᾷς ποιέ μῆν(Θ-,οςςαἤοπετη ἴῃ τὴς οἱ) σαρίεη5. ΠΕ 
φασιν «ποιεῖν, ργδοτο χογοργατοηάςτε . Πεπιοίϊμοη, πεόφα ΔΝ 
αῤγείοις φίλοις ἡ μῖν ποιεῖ» ὅς, ΑτἰΠορΡΒΑ. Ατρίποτιιπι τι οῖτίς Οὐ λα λη, 

ςαἤοηραι ἰμίαγία ριατοχίς, Προράσεις ορᾷ ἤφῶτην ἐ ΣΟ ίΆτέ, αν 
᾿ 

᾿ 



ἐ ἢ 50} 
ς ἤἥπρετο, ΓλαπιοΒ. πΠεύφασιν ἔχεν, ΘσραΠοηςπὶ παηςϊζοὶ, 

ἜγοΡίατο ἀς [ιΘρῖδιις, Αὐιίτοτ. ᾿ Βοτ,α, Καὶ οϑὺν εἰς ἔχουσι 
οἷῃ. 41105 τλῃηια πὶ ἀπίλπι μα οπτ ταις οςςαἤοποπη,}. 

ἐχτιιπὶ ἃς ΠΟΙ ΟγΘ ΠῚ, τὸ ούημα, Πρρφασεις ἔχάν ἐς ἀπι- 
πιὰ » ἴπ οατα εἰς αι10 πλΐπιις αιιῖς στοάς. ΧοΠόρμοη. τὸ 

ὡρῶ φρρφείσεις ἔχᾳ τὰ νέρωνίθ- ἐγκλήμᾳτει, αὐ Ρτίοτγα οδτεπάμπη- 
τῶ Ἐγοη 5 ΓΙ πηι ηᾳ, ΡΊαταγο ἴῃ Οα] 04. Σωΐμα ὠρόφασιν ἔχον 
ἀϊείτιιγ σογρ 5 σαιιίατίτπι ἀταιις να] οτιι αἰ παγίππη,ἤας ἐς δι]. 

τῇ Ἄἴαιις ἀςογπης: οἰ σώμα ὀὔκρενες ορρόπηέτιιγ. ΠΓςΟοτγᾶτος 
ῬΙΠς. Εἰτι 5. τὸ σωμάτιον ἕρε θῆκρινες ὃν, δη, ἔχον ωρόφασιν, ἰὼ 

Ὶ γ ἐμ πο δεῖν αἱ τὸν πυρὸς τοὶ πολλὰ “ἢ πρᾳγμαίτων. Πιρφφεΐσις πει- 
Χν»Ατ πο ρ μαη, Πρῤφασιν πορίξεθθει, οὐςαοποπὶ Ἴχοορίτατς, 
τὸ ἰη ΕρΠΟΙ 5. Πρρφασεις φρρφασίζεόϑο τοτρ ἐπε ἀτί Ομ. 5 
χτογογοα[45 Ὠςέζοτο ΝΊτγρ "10. ΑΞ ΓτΒϊπα5. μή μοι αρόφασιν,Α - 
Ῥδαην δὲ ΠΙ αι! οπάϊμηπι οαρφασίζα γο] αἰ 4 Πτα1]ς. 
ἀσιν Φορος ἐ μῆνοι πεευστεγιέω υἱξριν, Πρ ογῖαπὶ Ραμ ηΐα: σαιι- 
Ἑγοάοτ. Πρρφάσεις, ΡΓΠΠΑΓὶᾶς ἀζρτί ποῖρα5 οδιιίας ταις 

πιδηϊξεῖζος, ὃς εὐἱάεητοβ ἰητογάμπη νοσαῖ ΗἰἸρροογαι. δ. 
4, 1πτεγά πὶ οτίαπι ΕἸ} {85.ν146 Θά! επιπὶ [16.5.8ς 3.4ς [τα- 
, Ἐκ πτίσης Ὡροφάσεως ἀϊοιιης Οταοί,»ηιοά ἃ Ρ]η. ἴῃ Ερχί, 

πιηΐ οσςαῇοηο. 
ικὸς λόγος, ΟσςάΠοηΐς γοΓ δ: Π1»ΕΧοιτοτίιπι νεται ΠῚ, . 
δατογσαιιίατ,ι5. Ἶ 

οὐ Ρτοπηρτα ωρϑυμος ὃζ πα’ ρφυοηϑ στε, ΗΠ (γςΡ ΓΟ φο ἴῃ έγα 
ραχοσις, 

μω,Ορ τ. ΠΟ οταῖ. 
ςατος,κ»ὁ, ρτα: [ἘΔ ητὶ ΠῚ ΠῚι15» ΟΡ ἰ ΠΊ115. 

ῥερέςἐρίθ.. ΠΟ] ἰΟΓρ τα απτιοτοπιδίογ: 1 ργϑ δ ίτιγ ὃς ἀεέετ. 
" ΤΑ τλτιι5. Αλν αὐεὶ ἔτερίΘ΄ Ὡροφερείς-ερΘ. ὁμε: ἰςοτο,- φιοτῇ αἱ - 
' ἐγ Ρμ]ο Ρταϊαθίτατ δῆτο. 

ἰαίς 

ἰδ υν 

ΐ ἧς »ἐϊθ..6 κα ἡγααὶ εἰς ργοιιςξλα πτατε ίηαιῖς Βιι4, αἴογεης εχ 
τἰῖπε ἵπ ΤΊ πιάτο ιιπι. ἔνιω μβν γδ νέοι ὄντες ροφερεῖς κἡ ὠρεσ.. 
ροι φαήνον τα]. ἔγ!οι ἢ πολυμὴ αῤιϑιμὸν χρόνε γεγονότε παντείπεισι γεοι 
σιν ἔῃ): α ξοττ γεγο ἃς εχ Ρ[ατοῖπ Εἰιτῆν ἀ. δ᾽ ἐκ εἶνίθ- οἱὸ σκλη- 

Σ ἢ «αροφερὴς ὸ καλὸς χ᾽ οἰγα τὶς τίω) ὀἁψιν εχ ΡΟ Πἰταγ 4] ἰΟα1] προ- 
γερῆὴς» ΟἸτι5 ἔα οἶ 65 ΠΊΛΪ ΓΟ 5 ἀπΠῸ5 ργαΣ [Ὁ βεγτ,ιιπι ἤτ ἰτηϊοτ. 
ΧΡΟΙΪπος (ογίθεπτε προφερὴς 5 ὁ τῷ υὸ χρόνῳ νεώτερ!Θ- τῇ 3 ὄψει 

«ρισβύτερθ-, ὃς οἱ ςοπττγαγίππι εἴα, σκληρὴν» αβξοττιιγ αἱτο- 
ρυφερὴς εχ ΗἩεἤο( ῥτὸ πιαῖοσ πᾶτιι 5 ν δὲ σαπιτ αὔθ γε μων 
ππροφερὴς τ᾿ ἐὼ πρεσβυτάτη τε. Προφερνὴς»Ρταίζαποινηής 

γερέςερίθο, ρτα Ἰδητίοτο πο ἰοτο πηαΐοτ. τ ρου]. προφερέσα- 
το Ασδτιι5»- ἶλλα πφποίϑοϊ Ὁ ὑ φανὸν εἰστιν!διῶν αροφερέςερα δ σοι, 
Ἃ ΠηΔΙΟΤα ὅς ἱπΠρηίοταν 
Ἅμα! 46 πὶ αιιοά ΤΠροφέρω, ρτοξοτο,ἱἀ ο[Ἐ,επηητῖο. ΤῊ παι. 
κἀς Αηἰπηα . Οὐδὲ εἰρατείνεται τῇ δεεξόδῷ τῆς λέξεως δὲ ἧς προ- 
ἤμεϑεε τὸ, αὔϑρωπιΘ- ἡ συυύϑεσις τῷ νοήματος, Οἴ1ΠῈ ΡΥῸ ἔς Γἰ ΠῚ115 ἃς 

τοπιιποίδπηιις ἕος ν οσαίλα πὶ αἴϑρωπος, Πεγπιοσοη, φληϑενώς 
προφέρει! τὸν λόγον, 1 εξ, ἐνδια ϑέτως λέγειν, Προφέρομαι γε 

ρέρω, οἴτο» ἢ] σου Ρτοογο; 1 οἴ, παρέχομαι, Χοηορ .» ὅνα 
ΤῸ βασιλικων νόμων προφερόμϑυ Θ-. Τ᾽ μον ἀ14. ἴῃ 3. σροφερ δῖοι δρ- 
τὰς ἧς οἱ πατέρες ἡμὴ ὥνμοστον. ΡΟΪΥ δΊιι5 ἴω ἴδιον αὐδὸ γδ ἔργον ὄπηφα.- 

ἐς χὶ κατυξιωυῆσον πτροφέρεώϑει, τοῖς αἰδῳκαλεμῆροις, Προφέρομαι» 

δ᾽ϊοῖο, τὶ νοττο,εχ ργοῦτο  ὀνειδίζω, Αττίᾶπι!55 Οἴςτες 5 κακὲς 
ι Αλήξανορον μὴ (μόνον ὅστε αἰξια, κα άζεῦτι ὅδι, προφερῤμῆνΘ- κακε- 
οὐαὶ ξύμπαν ξιωαγεγαν, Ὠἱοιτιιγ ὃς προφέρειν, ΡΟΙΥ τς ἴῃ ς. 

{ἰ,μὶ 
ἠέήεῃς 

πηι 

ἐνκυγα 
ὙΠ 
γἰμ!α 

πιΐῃ 
γἰμμί 
μη 
πιόνε 
Ἰυμδὰὶ 

υρὶ εἰς ἀσέλγειαν κὶ αϑλφνοιιίων ὠγείδεζε, τίω ἐν διωδῶγῃ νὸ δίω προφερόμε - 

γί 9. ἀσέξειαν, ἷ 
τ ὑφέρω » Ργοέετο, ἴῃ πιςάϊιιπι Δ άιιςο,» ρτοάο, ἱπέεγο, ργοροῦο; 

προλέγω, 4] ΠῚ ξαοῖο. ἈΑςσιΐατιιο σοηθτιυάτιιτ ὃς Πλλτίιιο. πτρο- 
δ μα φέρω μῦθον, ργοροπο ψεγθιιπι, ἘμγΙρ 4. πολυ «προφύρει ἔργα δόξας. 
μων λα εἴ ορετα ἔλεῖς ἰοη ρὲ ργαίϊαπτίοτα αιιὰτι ΟΡ ίπρηζιτ » ἰῃ Ε- 
πρθος ῬΊργαπη ρέφερον ταὶ σφαΐ για, 14 εἴδξ, ἔμιαροῶνεν τῆς ςρατυγίας ὑσφαΐ- 
ἡρ: 
ΠΝ, 
μη 
οὐρα 

Ἵν 
να 

οὐ Τ᾽ Ηυογά! 4. Ηοπιοτ. Π1.4.γ, κροιζω ἔρεδα πτροφξοον ται, 14 οζ, 
ταπΊεη 1ΠΕογιητ. εἰς φανερὸν προφέρειν η ἘΡΊΘΓΑΠΊ. εἰς φως «σροε - 

γκωμῆω ὠςαῖξ' τινα τόκον, δίς ἴπι [σο πὶ ργο ἔεγαπηϑ γοἰττ ραττ, 
ΖΔηΖ, ἴῃ Οτατ. ρόφερε. φανε σὸν ποίει. ΗΠ Οπιοτ. προφέρω τὸ 

ὦ 9 Οδτ!οῖο, ἜΧργοῦτο, ἱπηρτοροτο» ογϊ ΠΉηΪ οδ ϊςῖο. ντ 
ἕρω σοι τίω) δυσηήύειαν, δ5ἷς Οίσετουντ παι Ππ|πὶ ἀϊέζιιπη Ρέτιι- 

Ἰλῆς ῥγο βεγατιιγ, ἃ εἰξ οδ:ἰοϊδτωτ. Ἐτ [10], ἸΝΠ]απὶ ἴπ τε τατπηῖ- 
Ἰίατὶ (Ὅτάεπι ροῦϊε ρτο ευυϊ. προφέρω σοι τίω) ξενίων.14 εἰξ, ὀνειδύ- 
ζω, Αὶ (ΟΠ ΐπ. τισί Δη. τοὶ τοιαῦ τοι παροφέρεις 9 τα 14 Οὔ Τἰςἰ5 οἰ πιῖ πα, 

τη ςτ. 144. β, χα σφιν ὀνείδεα τε προφέροις,14 εἰξ,ὀνειδίζοις, ἘτῚ-᾿ 
λά,γ, οὐ μοι διώρ᾽ ἐραταὶ ὠρόφερε. Τὴ] οἴτιιγ ὃς Προφέρομαι. νϊάς [α- 
4 Προφέρω,οἰτο» ΑἸ ]ε σον παρέχομαι, δεκχα)ολογρύμαι:ντ ΠΡΡῊς 

τας προφέρουσι ταὶ δυχφώειαιτα 9 γε φοτιπι Ρατγοηΐ. δὶς ργοΐεγγε 
Ἰπῆταπιεπτιπι, ἴῃ Ραπάεξξ. προφέρω τὸ ὅπιδύδαμε . σπήδοσιν 
με ρτοῇοΐο,ἱποτγεπιςηταπὶ ἔαοϊονοιιπι Θεηΐς, ΗςἤΠοάιι5,"ώς τοῦ 

ἀρμφέρει υἱρ ὁδοῦ, προφέρει 3 κἡ ἔργου,14 εἴς, οςείποηειι ἐδοὶτ υἷα 
δῖ ργορτείζιιι. προφέρειν μέγα ἐς τὸ κ τήστε τη δωύαυιν,τιαποροτὸ 

͵ Ῥτοῆςεγε δὰ ροτοητίαπι ἀπ ρ 14 Π44Π|; Ὑππογάϊά., προφέ- 
ἐπιρτγαίτο, χες! ο, ἥιπι πις! τοτ, στροέ χω. ἕτερίθ- ἑτέρα «τροφ ρει, 
᾿ ἀἴππ5 4119 ργαῖξατ, ΤΉιιοΥ αἰ 4. προφέρω ἐδενὸὶς ὑ μδ ῥώμῃ, Ποπαῖπε 

᾿γξιταπι Υἱτίριις ἔμπα τπο!ῖοτ» [ἀ6π|- προΐφερε δὐδαιμονίῃ ΤῊ γέ - 

ΟΡΙά, 

ΠΡ 469 
σωνεἶπτοτ ἰῃ ἤι]Α9 [οι βοίτατς ργωίαθατ, Ἠσγοάοτ, Π,ς, προρέραν 
πλούτῳ αἰδίω αὐων» ἰιιτἰϊα ἰητον Ατ ἢ οἰ θηίος Ρτποῖριι5) Γἀςτη, 
σωρροσευΐῃ «προφέρων Ἰἢ ἘΡῚργαπΊπι. Ευτίρίἀ ἴη Μοίοα, προφέρω 
σου ἐς ὄντυχίαν,τς ἴχροτο Κα Πἰεϊτατρ, ὑπϑρζαλλω δυτυχίᾳ. Προ- 
φέρειν, Οδ ἰςογο,αγριπιοηταηάο,ἱά οἰ, ιὑανρέρειν, Ογοροτο τούτο γδ' 
-» οσφόρως ἡποκρινούμεϑες τῷ προφέροντι πώς αἱ ἰῷ δίχα τοῦ γάμου καὶ 
αὐϑρωπος. 

Πεῤφημαι, μι, Ἴσω πε. ατροείρηκανρταάϊςο. 
Προφητεία ας, ἧς ρΤΟΡ Ποιὰ, (Δοτιιπὶ γορἤμπι σι νατί οἰ παν. Ργο- 

Ρ οτίαπι Ραι 5 νοσᾶζ σᾺρ.14.1.14 ΟουίητΒ.ἤΘἢ Ριςφάἀϊξεϊοηεπὶ 
ξατιιγοτιιαγ [πα ̓ῃτογργοτατίομοπι αἰ» δογίρτιι τις πηδά - 
τηοάᾷ ἃς Ρ]άτο,ναζος ἃ ΡΓορβετίς ἀϊςογηῖτ, ψατὸς ἀτιερτὶ πὰ- 
πιΐηςρηος 4υ}4 ἱρῇ Ἰοπιιᾶτιγ Ἰατο  ΠΠρυηττοα ργιιάςητος ἰητοτ- 
Ῥγεζδητηγ σατογὶβ, Ῥγορ Ποία οαιηὶς ἴῃ {χοτὶς ΠἰτογῚ 9 ἀρρε]α- 
τογ νἱποινπάς ὅς Ρτγορβεζα δητὸ ἀϊσεραηζισ γίάσητοβ, ἰηιῖς 
Ηϊεγοη, ἴῃ ςὰρ.12.Ο δ, 

Πίροφητεύν, μ. δύσω, τὶ δυκαι,νατὶοἰποτ,ρταίαρίονϊπτογρτοτοσ, φιυαῇ - 
4τις ΔητΠἰτἰ5 οἰ ῆςοῖο Ρεγβιησοτ. Αςειιατ ἰαπρίτατ ὃς Πάτίμο, 
Δ ζος. ἐς τηιμάο 9 ϑείῳ ψυχῆς ὄμμωτι τὰ ϑεῖα χαταλαῦῶσει τοῖς τὰ 
αὐϑρώποις τνροφητάϑεστι, ὃς ς, προεφη τόυσε, ρτῖιι5 γατίς πατεῖς οἱ, 1ῖ- 
ἀλς Αρο,ἴη Ερἢ δ, Ὀϊ εἴτι οτίατα Προφητίζειν ΡΥῸ Ρταάϊςεγς,α- 
Ρυ4 Ηἱρροοτγαζ. προῤῥητικῷ β. 

Προφήτας, 20) ΓΟΡΠοτα,Ω. Ργατηιμητίάτοτ, ἀπε ἐξα ςνητεγρτος γατιοῖ- 
Βἱογιτῃ Ποὴ ἐρίς νᾶτο5. τείξς Ρίατοπε ἴῃ Τησο. ὕτο Ροοῖα ἃ 
Ραμ] ἀςεϊρίτιιτ σαρ.2. ρΙΠ.24 ΤΊτιιπη, προφέτης ἀἸοἴτιΓ 4] ο- 
{ἰτα εἰϊσεθατιιν ὁ βλέπων, τον ἸἀΘΏ5»Οαρ.9. 1.1. Ἔρτιτη, 

Προφητίζω»Ἰ Προφητόδύω, 
Προφητικὸς, ῬγΟΡΠοτῖοι5. - 
Προφῆτις. δος, ργορ βου Δ, πυϑία, προφῆτιν» τίω), Ρτορβοτδπι,ςαρίτε 2. 

ΑΡοομ] Τολη.ἀς ΙοΖαθε] τηινϊοτο. 
Πρυφϑασδίίω αἰ γορϑύειν,λητοιεγτοτε [ἀγπιοη δ, ΟΠΠιΙβ. 
Προφϑτίϑυ Θ-.Δητομοτγζθης. 

Προφϑεένον, ΓΑΙ! ογτο, ἀπτΙ οἰ ρον ργαιιεηΐο,προάγω, Αξξία. Αςουΐατὶ 
Μτεμ, σρ.17. τροέφϑεισεν αὐτὸν ὁ ἰησοιζ, προφϑαΐσει, οςσιραδῖτ,ς, 9. 
11.:.Ε ςρ. πεῤφθεισον ΡΓΔΡΙΙΘΠὶ αὐ ροφϑεέσω μῆυ, Ρ τα ΙΘὨἰ Δ ΠΊΙΙ5. 

Τιροφϑέμϑυ Ὁ. ρτ :πγοττιμια ἴδι! ἀητε πχοτταιιβοῖα Ἐρίρτ. 
Προφιλώς, Ρεγαπηδίτοῦ Ρ]ἰη. 

Προφοιξάζω, μι ἰσω,αητὸ ριΙΓΙῆςο, προαγνίζω, ΝΟπη,Οιπὶ Αςοαΐατι 
Προφοραὶ αξ, ἡ, απ ῃτἰ τὶ οὐργοπιιητίατίο,ν οχ,οϊαεῖο. 
Προφορέϊαϑτο τε χττῖ πᾶ νος 1] 11π|, ρτῸ ἔγαπηδτη ἈΠ πη4ις ἀμπσογᾷ 

ἅτις γεάπισεγθυ ὶ. δεοίζετο ΡΟ] εἰς]. ψ η46 Ρτο νἱτγὸ εἰτγόσψις 
ουγῆταγς [ἀπλίτιιτ. Ασ πο ρμαπος 'π Απΐθιις, Τί ὦ πύνηρ᾽ αὔω καὶ τὼ 
πλανύομϑυ; Απολύ ἴθ᾽ ὅνως πα) ὁδὸν «οροφορευδύω, ΤητΟΓΡΤ.ΕΧΡΟΠΙῦ, 
δεῖ. κα κεῖσε πορδι)εὗτι εἰς τοὐναντία, προφορ εἴ ὅϑεῦ) γδ λέγεται» Ἰη 41» 
τὸ αὐοφφέρειν τὸν ςἡ μονα τοῖς δυκιξομήσοις, ε 

Προφορεκὸς, οὐδ, δ, ΕΙ Οαιιο 5,6 τ τί τι15.προφορικὸς λόγος. (Έγ πιο “ιΐ 
Ῥτοξογτζιιγ ὃς δπητί ἀσιιγ)ν οσΔ 15: ΟἸ11115 ΘΟ ΙΓΑΓΙΠΙΠῚ δὐ διοίϑετος: 
1πτούπιις ἃς αὶ ἤς 1π ἀπῖ πιο. ὁ προφορακὸς ἀτοσὲ χἡὴ κοινὸς ἅπεισιν ἐ- 
μὲν λόγος» ἴξτ πιο 4 ργοξδγτιγ, ἸΝαζδηζιΐη Οτας. δηπσητίατίιις 
δοηξοα. προφορακη γα ΠιΠτίατγὶχ Ομ πτ|}. 

ΠεήρορΘ.7ε, ὁ Πα πλοτ σγιιθηζιις ὃς Διο ἤ!5 ἱηττγα ἐπεσηγδηᾶς ηΐ-- 
θιι5 ἔσετιιβ σοπείποιτ, εἰ ξοτεῖ. Β ποτ. 11. ὃς ς4Ρ.7. ἀδ Ἔχτγε- 
πιο ἔαειις ἱπιιοΐιοτο Ιοιιθπς.. Μεταξυὶ ὃ ὑγρότης ὑδειτάδης καὶ ἐ- 
χωράδης, αὶ αἱκαταδη, κὶ καλέ μῳΘ. ὑπο “ἴδ᾽ γιωνακων ρέφορρς. Ὑ1-- 
ἐς Μηκωγέον, , 

Πρήφραγμα, [οςιι8 Δητς (αρτιιπι ν εἱ [σοπαπη. Ατἰΐζος, 1.2. ΟΕ ςοη. 
ῳρρφράγματα γοσδῖ [ερί πηοητα ἀπτο ἀοπηος νο 1 θ1}}}5 Ππη1 18. 
Πρόρρα)μα, τορι βθδοι ππι7ζιζάτηςη, Ὡρόδλημα τγληῇατέ, Ρο- 
1γ 0. Αἰεὶ αὐ ἐν μεγώλεις ἐὼ κινδεωΐοις ταὶ χΤ' (δὺ Ελλίωας, εἰ μιὴ Μακέδο-- 
γας εἰ χομῆν πρόφραγμα, ρετὶο τα δλπειιγ τες Ογαοοσιιπι η1ἢ ΜΔ- 
σεάοπος πΠ05 πλιίσιι 1 ὃς γα }}} ᾿πίϊατ ργοτεχηἕςης, Ηείγομίο 
φρρφράγμαται ἷ. φρο σα ίιύια, 

Πρφρφοαζομαι, γα ϊσοτοργαπιποίογ νπάς πρ»πεφραδιυάῦϑθ., ργαάϊ- 
ἐξα υργαημπποίατιις γε προπεφραδιμῆύα ἄεϑλα, ΗΘ ΠΟα. 1 Ἐγρ.. : 
Πρόφομασαν ργο πιρτδνροπειιο α, πεόϑυμος, ἀπ αγατα. ΠίΔ(. κ, Σεω σοὶ 

δέα ϑεαὶ ὅτε οἱ πρόφραοσα πειρέςηφοἱ ««αροδιαγοηϑεῖστε, ρὶν αὐτὸν πο οσ-- 
χαιλέσα αι. αὐτεπάγίελτος, ποίφρων. νοἰμητ ραττὶςὶ ρίθ πε οἷς ἐδιο- 
τύπου ῥήματος, ντ ἃ βύσω, βῆσσα, ἢς ἃ φρῶ φρύοσα: γπάς φρζοσα 9 δὲ 
ςοτηροίτ, πρόφρασσα, ΕΧΡΟΠΊΓΙΕΙΓ οὐ ἊΠΊ τοὶ υὐτῆρ' ταν Θ΄ φραζομάμη, 

Περφοόνέως, ροϑύμως, ρτΟοΓάρτο δηΐπιο, π θθηζοτν 
Τιρέφρων, ον, ὃς ΡΓΟπΊρτιι5, αἰ Ασα ΡΓΟΡοπἤμ5, ῬθποιιΟἶτ15» Ρτιάςης. 

ὁδ).ξ, ὠσόφρων κρονίωνα. λιτοίμίι.1.ἐϑελοντηὴς, ὠρθϑυυμός» ᾿ΠὈΘη5. πε - 
φρον; ϑυμῷ, ΗΠ ΟΠ]. 1. τῳ ἐκ φρογήσφως κᾧ δια ϑέσφων, ν 

Προρυγεῖν, ρτΟ ξισογοι σσροφυ γόν τοι, εὐτὴ πῷ ὑποφνγόνταγ Π170.1146. Ε 
Προφυλακὴὶ κα ς ἡγ4. ρτασδμτίο, ἔρ Θοι}]4. ν1ρ 1114: σαυιτῖο. 1τοΠῈ ΠΉΙῚ- 

πἰτῖο δά ἀτοεηάιιπι. ἀτεφφυλαχαὶ» ια΄ Ργοςιδἰς, Ἔχοῦδία, Χ ο- 

πορῆοπ. ἢ 
προφυλακέδὺς ναῦ ςοὔραςιιατοτῖα: πδιιο5.ατς δὰ ργαἢάϊα Ἰοςοτύτηνς. 

οἰ ξτοάέαια πατεῖ [ΟἹ ἰτα;. Τπροφυλακίδες νῇ ες», ΤΉΠΟγ ἀ,1,αἹ ποὺ ἦδ' 
ὔγλων ὁρικώδαιντ ἰΠ 41} ΤΏτοΓΡΥ. ". 

Προφυλακτικῆ ἀἸ οἴτιιγ οα ρᾶτ5 πιοάϊ οἴη: 4118: σαιι[28 πποτθοτῦ ἂτ- 
σεῖ ργαςαιιοη4ο,προφυλακτικὴ ἀγωγὴ ρτασαιιοπάϊ τατῖο, Ποία: 
[10.6.(ςἀρονἱς. 

᾿ Τὸπι. 2: ΒΒὺ εἢ 



579 ΤῸ 
᾿προφυλακτικὸς τρόπίδ', Ῥγατοαιιοπάϊ ατοάτι5. τϑοφυλακτικὸς Ἰοο λων» 

αὶ ἃ νομεηλτῖβ Δηἰπι θιις βετῖσὰ πση ῥατίταγ.. Ὠϊοίςσοσ. 1.3. 
ολΡ.165.πρυφυλακτ κοὶ βυηϑ' ἡ μοτοι, τε] 6414. ιθιι5 11 ρυςοδιτίο- 
μα νεἰπλατ Ὀιοίσοτ. "0.7.6 4.1.4 15 πηοτθο5 ἀγαθαητ ΒΕ]. ὃς 
Βιι4.1η Εριιροίζογ. 

Πιρρφυλαξ, ριασδατοτ ΡΊδιτο: τ ργοουθίεον Εοῖῖο: 41 πο ἔξει οιι- 
(τοἀϊα: σατιἃ απτς οαἴῖγα Ἔχ οιθατ, τοὶ ργιπγς Ἔχοιθίτου. 
Ππρρφύλακες, ρος Ατοτεβ, ργδ 414 }}»Ρ] ατατοἦπ Οδιπ1}1ο.[τ4- 
τἰοπατί] ἃ Ε]πῖο ἀϊσιαπτιγ Αρρίδη, πη Τθογιάς δοϊρισμθοοσφύ- 
κακοῖς ἢ. ,ὦ πέρ τιγες, δὶ φρουρίων ἐκ ἐποιεῖτο, γ Ὁ} 5 ὁ αιράν! σου βετάφ- 
σαγάο. ᾷ 

τιορφυλοίτομαι Ὡροαι ὅϑναϑομαι, ρτασσανεθο ρονοζμω ρτου ἄς, 

ττρφῤυλ ἐΠωφολιεο, ρτο ρ᾽ οἱ οορταπάϊο ἱπιροῆτο τατοῦν ργσῖθθ0. 

σου Ἐθ 10. ΚΘ ΟΡ ἢ εἰ μὴ ἐγώ τροφυλα ἥσοιαι ὑ μῶς, ΠἸΠ νος ἀφξξη- 
ἄσίοπι: ἀθ οάπο οἵμος οΠποάϊεηϊς. προφυλαί ἥα σε,ὰ τα σΑι16 09 
Ἡροτοάου, Πρρφυλαΐοσασω νέαςοηδιιο5 ργ: ΠαϊΑγίαρνηδιιο5 ἤρεσι]α- 
τουῖα ἀςπ1, 

τιροφύσια, Ε] εἰν οἶι, ἐν τοῖς μοτείνλοις τοὶ σκέπης χάριν “ἥδ ἐν παῖς φύσαις 
αὐλῶν τι ϑευῆνα. : 

ΤΊρόρυσις σεν πιοπιβλάσημφοντ Εχροηῖς Οαςπ Αριιᾷ Ηἱρροο, 
Τιροφυτόθω, ιν απιοατα 4 Πστμῖτ18 τοὶ ἰδοὶο. τροχοῦ σόοι ζω, ̓τᾶθρα- 

τογωροσι ἐπ]ομα] ϑοΡῆιος. 

ττρρφωνέω, ὡς, τ: οαιιοτ ρα ἀῖσο; δορβοοΐ, καὶ σοι αροφωνω τόν ἢ μὴ 
ϑεώπζειν»ἱἀ οἴτ.τε ρτασπιοηςο πε ἵερε  ας,. Επγῖρίἀο5 ᾽ῃ Ηίρρο- 
᾿γτο,φδυγειν Ὡροφογωώ πθσιν, ἱντροαγρρδυω Οὐ ΠΙθι15 ργασ ἴσο ἄτας 
ἀδηπηςίο., 

Τιροφωχθεὶς»αητὸ το [τι15.4 οΥΠΠἘὰρ γι οὐῖς ραγτί οἰ ρέῃ ἃ τμοπιαῖο αρο- 
φώγνυμι,!οα Πρηϊῆσατ ἀηξς ἔξει ρτῖμι5 τοῦγοο, 

Τιροχ ἰζομω ρτορτεάϊογοοοάο, 
ΤΙροχ ὐη" ογ΄ »Οσσα Πουργατοχτιις, ωρόφασις., τρϑχυια, σκῆψις, καλύ- 

πῆρα. Ἡ-ςοἰγει, ἴῃ ουἴιι5 σοάίος παρφξώδετω, δ Εἰ ξάτἢ. αιιοις 
ἐχροηίτιγ τρόφασις, δγίπαητο ἃ Ὡροχεήνειν » Πσαϊῆσδητςο Ἰάοιη, 
4ιοά Ὡροφ ἄσκειν ἤιις Ὡρυφασίζεῶϑει!. 

πιρρχ θαγμαφξαταγας τοὶ γεργϑίςητγατίο, ἐπα ρίπατὶα ᾿τηαρὸ ξατΉ ΓΙ 
δρυὰ ὄγεροτῦ. 

τιρφχαρίήω, 4. ρ δ σα ΠΟ, ρτΐπηα ΠΠποαπιξητα ἀεί σπαμάο ποῖο; 
ρῥγαπραο Οτοηὶ ὃς ΡΙΤη. 

Τιρόχαρις ἤρα, τοὶ, ἀἸ 5 ἔείζτιι5 ἀριά Αὐμεηϊοηίος 9 4110 πταοῚ ἔγατιι5 
Βαῖτα ἴασιν θυ Ἔπτογδί {γι ξἘ 115 ρογιηίηαγο ἐποῖρ οῃτθι155 Μ1- 
ποῖιμα ἴδοι ἔλςεγο οπῖπος (οἰ εθδητ, διά. 

Τοῤχέλον» ἰαἱοτιιη ργοπυμΕ ἢ 5 ράγϑιν ηής το Ὡρορφλίδια ἀἸσΙΠΓῺΓ 
ἴῃ πατιγα τι μια Ἰογι πιο  χ. 

χιεόχέλ θυ, ὁ Δ οΥ Ργοπυιηθατῖθιις [αἰτἰ 59α τοις Ος Ὁ. 
Πιρρχίμοίζω, ρτῖον ἢγεγπο . ργίογ η πγογπα σοηςδάο 9 νοΐ δῆτα 

τοπ ρει ἴῃ Ἀγ γηάςι!α πῖς γεσίρῖο, ἴτοι τς τοῦγρι5 ΠαΠῚ 
τοπιρείτιοίι5. 

γιρρχείμασις, ἡ, ται οϊ45 4ι125 οἵδ δητο ἀϊοπι [ἀτυτιτη, ἡ εσοτ. ΠΡ, 
4ιορ,40.Ρ]1η. 0.18. τὰρ. 25 πῆς ρταςιιγγδτς πος ραιιοῖς ἄϊο- 
θ05. τεπιροτδτιπη Προ ἤσατιι 5 αιιο ργοςπαῆη ὥτγαςῖνο- 
σδπτιππης ΡοΙ  νοπϊεητε, ιιοά ορίοκίπτα πη, 

Ἡρρχάοίζομα Παῦοο ἐπ πιδηΐδιις ὃς ροπουρτοπιοςἄοναητο οσἶος 
ΡΟΠΟ,ΕΧργου πο )γοργαίξητο, τρ' φέρω,τταέξο,εΧροηο. Ὡροχέσί- 
ζομαι τὸ βιζλίον. σε] τὶ πηδηίθιι τογο. δυποί, ἴῃ ΕρΗ, Οἱρῷν τε 
ἀστόντα δοκωῖ. τὸ ἐναποτε δὲν ἀπὸ τῇ ς δέει ϑέστως εἰ δὸς τῶρο γχάραζομήμης τῆς 
μνϑμης,αίςητοπι ἰἸσοῦ νἱάεγο ν᾿ ἀξου,τοριαίςητᾶτο ἀτασς παρ 
δότοητε τα 1 πποπτοτία ἔογ πιά πη τ1ΔΠῈ 11) ΔηΪ πιο ποίἔγο γοσῦ 
ἀϊταπι, φίλαν οἱἵπι ργασητοιι ᾿ηταΐτ5 ἔπηχητο αθοέξι δοπς 
ποϊσητία: σοπιρίοχιβ ἔπη. ΠΕ ροχέράξομαι, ἀο] ρον ἀοῆσηο,τά 
αἰϊχυϊ ἃ βαοϊοπάυιη ἔππλο ἐς οἰ τσο, ὄγηλόγω, ρτάρατο, ὄυτρεπέζω, 
1 {πἰτιϊονσοπίττιιο, ρυφ οἷο. Γαισας ἴῃ Α ἔξ αρ. 1:5. ὁ Θεὸς “ἦσθ᾽ σα 
τέρων ἡμὴ αροεχέοισοιτὸ σε,ἀο! ἐσὶτ το, ὃς σα0.56. τροχηράσοιδνα! σε, 
ντῦτο ἀεπσηᾶγοπγ, Προχέρασοί μὴν Ὁ. ἡλιόδιωρον ἐπέφειλε 5 ΔΟΟΊΓΙΙ ΠῚ 
Ἠε!!οάἀοτιιπι πεῖ πτ,ςαρ.3.}}}0...Μάςο αν. Ἀ" υἑα των οἰκέτας δὴ- 
μοσίοις τοροχάθισοι μῆδων τοὶ δόγμα ται κομίζοντας τῇ αὐτοκράτορι κἡ τὰ 
χριλέ μῆνα διπλώματα δόντων» δίς. ῬΙπταγο. ἴῃ Οαἰθαιν ΟῚ ΡΙΣ ΟΡ. 

ἀπιπν σοπία 65 ἔααλι]ο5 ῬαιὉ]Πσο 5 ἀοπρπαίίοης., αὶ ἀδογετα 
Ῥοτταγεησ ἱπηρογαγζοτί 1416 ἀϊ ρ! οπιατα ας νοσαπειγοάατξι, 
δις.προχάρκϑπεὶς ἰρετῖ τῆς σρατιαξ αὐ᾽χάνον ἱγτατο ῖνν ἱγστατὶ5 ΠΟ πλΐπ 
ἀε!εᾶιις αὐ οχ ογοίτι! ἱπηρεγαπάτιπι, Γκιοϊαπ, δὶς ΡοΟΪν Ὁ. ὃς Ὀ]α- 
το, Προχήρέξομαι, ρτατιιοττου 1 Δητς οπτηὶδ ξλοϊο ὅς αιιαῇ ρτὶ 
ΤΏΠΠῚ ἐπ πηαηῖι5 Ππῃγ0 9 Ατιζοτο!, τὰ σι ἄς ΤΟ εἴο, Προχήρεσοίωξυοι 
δὴ πδοὶ τῷ ρώτα ἡἶα᾽ σω μκούτων, ἑτω σκοπω μᾷν καὶ αἴθ ΤΠ] λοιπωών. 
Προχήφίζομαι ρΓΟΐοτο ὅς ργοάιιςο»οἶτο ὃί ΔΙΠοσο, προφέρομαι νῈ] 
“προσφέρομαι τὸ τοροτείνομαι. Γκἰςΐαη πῃ Τ οχατὶ.Ολίγρις δὲ τινας αρο- 
ερασοίμῆρον "κα ϑ' κοῖς αὐ ὺ 7 ρτοάιξεῖς πὰς ργο τὶς ραιιοῖς 
αυϊδυίάαηι ποίγογιπι τα πηροτιιπ). ΤΙρογφράζομαι τὸ δυτρεπίζω, 
ἑτοιμάζω, οροχέριζω εχ ροἀϊο, ἀρ ρατο,ςοπίρατο 5 Αὐορ δ. ἰπ 
Ὁ οησίοῃ. Προχάραῖμαι κα ξετοίσω τίων ἐσίαν,Ἱ ὀυτρεπίσω, 

Τρυχέρέζω, ἴῃ πηδητιτη τγαάο : νπάε αὐτὶ τῷ γνώραμον ποιώ χὴ σωωυέφημι 
Ῥομΐτατ: ὃς ἰπ οο [δ ἢ ἐς πγᾶπι ἴῃ πηάμι πη» 40 ἃ ἀἰοῖτιιγ, ἔγα- 
ἀοτο,ἀῖχιτ Οἴσοτο ἴῃ ἘρΙΠϑι 14. στ σε γνώριμον ποιῶ εχ ρΡΟὨΪ τ. 
ΤΙροχέρίζω ἰάθη ΄ιιο Ὡροχέρίζομαι οχτγεπιο ἰοοο ροῆτῦ ἃ πο- 
δῖ Ῥγὸ ὀχροάιίγοναρρατγατο,ς ὄραγατο, τὸ ἐτοιμρζειν γὸ ὀντρεπίξειν, 

ὙΠ Ψ 
5:ς Ραἢπιὲ ἀϊοῖς ῬοΙν 0.11.1. Εἰσὶ 3. αὔϑῳὶ ῥωμιήοις τὸ σαντα 
φρα τόπεδαι οἱ κατ᾽ ἐγιαυςξὺ προχφρ ἑζοΥ] αὐ» ἴητ εχετοίτεις 
ΠηραΝ 5 ἀππὶς Ἔχ ροάϊιιητιγ ὃς σοπηρατγαητιτ, Α]1} Ρ 
τιιγ. ΕΠ ὃς αροχέράσαι τὸ ὄῃαλέξαι Η εἰν οἶν.1. ΟἹ Ίσεγο, 

ΠΤρϑχέρον 5 τὸ : ἢς Ηδτγπιεπορυῆις 1115 οἴ 111}15 Ἐρί τοπΊοα ἃ 
τάττῃ γοςαῖ,) αιαῇ οχροάϊταπὶ ὃς οι ουΐαιιε Ἰυγίβτο 
τῇ οάϊιπη. 

Ποφῤχέρθ-,5γ6, Αἀϊεξξ,εχροάιτιιο, ὅτοιμος, ΡΓοπΊρτι!ς ἃς δά π| 
ῬΑγατιι55 ἔλ01}}8261] ἴῃ ρτουάρτιι» νυ] σατὶς οππηἰ δύαιις 
Χοπορῆ. κοπὶς τορύ χέρ(95. ΠΊΠΟΓΟ εχρεάίΐτιι5 ὃς Πεϊέτας, Ρ 
ἴῃ ΓυσαγρΟ  Ὡρῤχέοοι σκ θη τὼ αὐαγχοῖα. εχ ρεάϊτα ναί δζ τ 
τίδιἱ οὐκ, υΐθας ξογὸ (σπιροῦ ντίπητ, Οδἱ.Π10,1,.4 ΟἹ: 
ϑεραπείας τοῖς τοιότοις σπτυρετοῖς τορόχάοα γταΐας5 ἔς γ65 ΟΧ ἔς 

- , Ι» 5 . 

Ργοπαρτιι ογᾶτατ, ἸΝ4Πη τοφχέθον ὄξι, 1ὰ εἰ 1 Ρ ΟΊ, Ἴμη 
εἴ ργσοίλις ἥτις π᾿ ργοο 14 οἵς ἔς]ς, Ἐτ ἐκ προχείοι ὝΝ 
ΕἾΤ ΡΙΓαϊο ἄς ργςίαοι! ῬΙας, φιοά ὃς ἀς ρίδπο ἀιοίτατ, ἴα ΜΠ 
{|0..ὌΗος τἰδὶ ἀς ρίαπο ροίϊιπη ργοπείσγογε Μοπηπη. Ὧν 
ὅγε παντὸς τροχρέρεἱπ ργΟΙΊρτιι, Π ρόχέρον ἔχαν γ 1η ῥτοτ μαι 
θεγευ ΟἸςοτιίη ταδηῖθιι5 πάθετε, Ρ]πτατοὶ. τη ΠΡ ες ἡ πι 
ςΔρ.Κἀκεῖνο τὸ βιδλίον ἑρω σε πυρθχάρον ἔχοντει πολλάκις γυὶ; χω 

Π͵ τισι ποπ βετὲ ἀς τπαπῖρι5 ροπεέγεοντ ἰοαιίτιτ, νὰ 
αἴτιαι δὲ πρῤχέρον ποιεῖ ὅγε 5 1ὰ εἴζν ἵπ ργοπιρτιι ροποτε ὍΝ Ἴων 
Ῥον.110.ς. οἷτι τας ἤν πρότερον ἐπ)αικότων ἐν ἑκοίςοις αἶξι αὐ 
ποιέμεϑει ἀροχ εἰρες, Οὐδ ἡ πο ἴπ Ρτοπηρτι ροηΐπηις σα βἤγ» 
τπογίος»᾽ἢ πο 5 ρτίοσθβ 4 Π116 τοπΊρ οτος ἱπΠΟΠΓΓΟΓΊΙΗΙ ω 
ΤΙρῤνρίθ-,ὃ εἰς ταὶ δειν ἐ ἕτοιμος εἰς τὸ σφαλεροὶ ὡροπετιὶς 9, γνπι 

ῬΓΟΙΊρτι5 πάπα ΓΛ] ον» Ργοπ ρίας δα ροτῖςι! Οἱςογ,δὶ γεν 
Ἰητοτάμππι το πηεγαγῖις : ηάς ΗοΙοάοτιις ἀἰχίτ, μεῖρα: υὐμόηα 
πρῤχάρονγϊαιις 1] 6 αι! 4ἀ4πιὶ οἵδε τεπηογίγατοπι, Ἐν Αεῆς αὶ 
4.4ἀυετθῖο ἧτὰ ν ι5 εἴτ υπροχείρως πόνοι ποιών» ΟΠ] ηἶα ἔδοῖν ΠΩ 
πιοτὸ ὃς ἱποορίσαητεγ ΡΟ Ὺ δῖιι5 [Π.. 1, δεξαιμᾷν Θ- τίω ΝΜ}, 
χέρθτερον τῇ δέοντος, ΟἹ} 41115 ὃς αἰ Πιλ5 ταπτοτὸ {12 ἴρε ἀγγορῖᾶ, ΓΔ8ΕΟ γι πτί 
δριτᾷ δυνά. Οἱ 3 πιρόχέρ(θ- ὧν τῇ γνώμῃ δεοὶ πίω) ἐμπειρίαν. ἃ μὴλλ:͵ ὁ νιν 
ἔφη δεῖν, ὁ ἀπειντᾷν κὶ ναυμαχεῖν τοῖς πολεμίοις, 11}6 γετὸ 
εχρατίθητιαῦη ἀπ πιο ΡΓΟΙΉ ρου δζ δι δοίοτ:ΠΟΣ οπέ 
εἴς ἀϊσείατ, δίς οἴ ἔτειη πρῤχέρίθ», ργοπιι59 ργοο ταῖς οἱ 
βηΐτο, πρόχρίθ- ἀκολεϑεῖν, 4 ΖΔ. ΤΙ ρῤ χάρ(Θ. ετίατη ἀϊοὶ 

ὑἰμμοι 
μηνὶ 

εἰμι: 
αι 

ἄμ], φαὶ τοπτογὸ σγοάτς αἰ σι! ὃς [εἴς σοπηπιίτεῖς γα ἡβμο: 
ἢπαρ σας ὃς ἱησδυτί:ν πάς ὃς αὐτὴ αὖ ἑπλοιζ ἡ ἀφύλακτος {| ἡ τοίου 
ῬοΙγ Οἷς οἰτᾶς ΕρΙοΠατγπιὶ ἰςητεητίαπη, Αλλ᾽ ὅδὴν τιον αὖ μὴ πιους Πρ οη, 
χίρον ὑαταῤχέν το παρ᾿ Ἐπιχάρμῳ κρλώς εἰρημῆμον, ΝΜ ῦφε, αὶ μέμι ἼΩΝ 
φεῖν:αξϑρα ταῦτα τἶκ᾽ φρενῶν, (ὐοπεγα στε {Π1τατε πὶ τοις ἐμ θυ 
Ππιρ!Ἰοϊτατέπιηιις ργαεοίατιιπι ἀϊοἰτ οἵα πος ργασορε ἡμπνα μι 
οἰπατπλῖ, ϑοῦτγῖιι5 ἤ 5) πιο Πλἑ ΠΟΓῚ5 πολ! σοηῆάοτς, ἐγίνην 
πογιιοβ μο5 οἵἷς ἀντί (τις ἰαρίοπτῖα. Ὁ ἱα ὶ! 

Προυχέρότατον πῷτοςαιοΐ οπηηΐθις εἰδ Ἰῃ Οἵ, ᾿ ΠΗ 
Προχέροτονέω με, ὕσω γπ', ἡχϑι5 ΡΓῚΠ5 ἄς] Πρ. ντ ἤτρεῖῦ Γυδιαρία 41} νἀ} 

ἀείιρπο, ἔστι ογοο Πιβέγαρ ἰἴβνρτα: σάτοτῖβ ἀοΠ σποιὰ μοττὶ ἼΥ 
ἀϊσὶτί 5.4 σοίτιι Πιβγαραατατ οἱ πὶ οριίμ. ΑΣΕΑΙΣ πρύνη 
ἴῃ Αροίτο σα μιτοτία [ας ά:. Α ἔζοτιοα, το, μφέρτυσε Ὡροχα ἡ 
γημῆλοις το[εδιις ἴάπη δητὰ, να] ργας [115 ἀςσιατῖα. Γλοῖπι μηδ 
οοπττα ΤΊ πηοοΥ. Προσῆλϑε σῇ βυλῇναροζῴλ ὄυμα ἐγράφη, μ0) ταῦτα ἐς. (61 
νομήσης ὀμικλυσίας Ὡρ ὀχειροτόνησεν ὁ δῆμος 9 ἴῃ σοποίοῃς ΡτΙῇ ἐδηγι: 
ξιαρία ἀς 1110 ροριυιις τα] τ. ἢ Ἵ 

προχειροτονία Ατἰχοη 5 ἀἰσεθατατοχάιμιηι αιιο ἴῃ ἔσπατι σοι 
οτατ, δὰ ρορυ πη ἰά ντ σοηἢτιπατγεῖ,γςξογεραταγ, ΡΟΡᾺ 
τοῖα ρτἰπιὸ Πιβταρ τα ἔλοϊ εσατ » ἀς Πρεγαπάϊπισιις ΠοπρῚδ ΚΟ ας 

τ 

μείω 

μη ωνρ 

Ρογ Ἐπατι [σοι ίαϊτο 5 Δ ΠπιρΠἸοῖτον τοοϊρίοπάιπι, μιπ 
ζέλῥυυᾳ. ὙΝ 

͵ λ ἄϊ ᾿ ν. ῃῇ Ϊ ῬΙ πω 
Προχ εἰρως, ὉΓΟΤΊ ΓΘ ΟΧΡΘαΙΓ ΓοσΠ Ογ 2 ΠΟΟΏΊΌΣΪΟΣ; {ταν ἰφιχη, 

ποιχέως ὀξέως. ΜΊ(ς Πρόχειρ.. ἱ 
Προχέομα, οι ἀοτοργασς 0. ΗΠ πλ.1Π114.,ἐς πεδέον Ὡροχέονη 
Πρόχόυ“«««τος, τὸ, ρτοξαῇο. ᾿ ᾿ 

Προχϑϊω, ἀροχέω, Γγιοην [Ἂς δῖτι οὐδῖδβ. 

ὄχεα; 
ΠΙΠἢ Πὶ ᾿ 
ἌΝ 

ἕ ᾿ τ: ᾿ Νν φίλη 
Προχέω, κυ σω,πιηκφοοιηάο, Αξεῖα. Αςοι, ἜΠΠΠῚ 
Πρόχθες, Πα ἀπ {τοτιΐα5. ὟΝ 
πρόχνυ, Αἀιοτίν, ιαῇ πρόγονον οαϊς! τί πλ,ἤ Π σοᾶξ ἴῃ οὐ ἤρα 

ςατι ν ἤπτρᾶτα ρτο ἱπσοπιαριὰ εἴ, δπκεκαμμίως, αοά δ θῸ 
αἰεὶ Ππιρτὰ αὐποτατιιπι, ὅβεγόνυ:ν πάς πεόχνυ κριϑέζεὐϑεο Ἰά. 
πα Πιπχιπίττογα ΡῬΙϊαῖο, σοπιι τογγᾶπὶ φοητίησοτο Οἱς. ἴῃ 
ϑδοι σαάοτο Ρτορεῖτς θη ἤθχιιπὶ [δ πηίττετε Οἱ}. ὃς, 
αἰτί τ 11} (αταϑ ες Παρ ΡΠ Ἰσιτη, 5 αι ὃς τεργαίρητας (γάϊ 
Τα] τὰς ΕἸ τπυΐςς πσοηίοσι!απιν σας, Οἱ. πἰχοπι δέπυ:Οἱ ἘΜ 
τον πἰ χαιπι: Ν Ἴτγα ας» Πἰχίμτι ἴῃ σομῖθι5: ΜΔ Δ, 1115. Π  Χαπν Ἂς 
πὶ ἤρεοίςηι : Οτατοίηιις ἐν γόνασι) φιιοᾷ {ρογῖμς ορίογμδταοδ ὰ 

ἽΝ 
ἴα 

ΡΓΖΙρπαυΐτηιι5. Ἡ οππετιις "1184... ἄς πταῖγο Μεϊςαστὶ πο " 
τᾶς ἱπηρτοραητο, Κικλήσκυσ᾽ ἀΐ λέω, κὶ ἐπα)νἱυὴ «ἴρσεφόνειαν ΤΡ, ἰὼν καϑεζομβῥη.} γναταιντ δρινά Ουὐ]4.3.Μοτάπι. Ες δεπῖδυ : Ν 
αἷς (πὰρ Ίοχ, Πα (ας τορ τὶς 1 εόχνυ κοϑεζομῆρη κα γργυπ ; ἣν 
Πρόχνυ Γαυυίτιιν οὔἱᾶ ργὸ ὁπιηὶ Πῖγρε [ὐίατα ὃς οχοῖ, 1. Ε 
ἀϊειιϑογαάϊἸοΐτιις. ροϑέλυμνον ἤπιος προϑέλυμγα, Ἡ ΟΠπΊοτΟ. Φρόῤθενε 

ΠΑ (4. φ, Πειραῖ ὗσκεν Ὑρώες ὑεῖ φίαλοι ἀπόλωνται, ΤΙρόχγυ Κρ ̓ 
σιμὴ παισὶ καὶ αἰδοίης ἀλόχοισι, ν σοῥῥιζοι,παντελώςγ ρ᾽απε, Οπιδι: ΓΙᾺ 

ψιξ 



ΠΡ 

Οἱ. ξ,ἀκέϑαι πούχν 
ἡ, αι 115. 

οὐξία Πα οι τη 1π ππατδ. 8ζ ἘοτιιΠῚ ΑΓ οἷ, ας βιιχτΣ οπι- 
ς ἃς ὑ» θυιοπτιιπ. τ τ ποταμδι] υἱξοδευτικὴ ἄφεσις εἰς ϑείλασσαν 

οϑὶ παντὸς ὕδατος, ΟἸΠΤαγΙι πΊ, Ἡ οπλοιιι5» Οὐν Π ε,, - ὃ αγ᾽ ἐ- 
ν Εἰς πυται μου τορν χοαὶ. Ἰὰ εἴ, ταὶ εἰς ϑείλασσαν 170) ποταρδ ςὁ- 
ταὶ πορόὺσεις ς ἔπια τς ΓΙ ἀγελιι8. ΑΡΟ]], Αγροηδευτὶς, ὡρ- 
Ἴησι; ρ.Ὸ εἰς ϑεόχασσαν ῥεῖς ἰη ἢΠπὶτ ἴῃ πιατς, ΕΠ, ρτο δεῖ 

ε ἐν τροχοῦ ποτοι δι. 1. 1η Η απο δι Δαιιῖς Ἠμμϊ γι νσὶ Πα ΠῚ 
ξἀάετο. 
"ἴδιον, αγτονν Ἰᾷς Πρόχοϑ., 
δὲς δὸς. πηατι}} γα μές, 

τεύχοθ- Πιις «σρύχες γ᾽, ἰὰ εἴοντηι]α 43 ]1ς ϑατγινας οἵδ Δαιιαι 
Ἴιι0 Ργοξιπάϊτιιγ δηϊλα τὰπι πιδοΐθιις ἀτιπι ἰαταπτιιγγτὺπι ρὸ - 

{πὰ ὙΤαι1 1 το πη ρογαταττα πιὰ γοτὸ οἱξ σαττις ἔπος σιτ- 
{{πΆ.ῬΟ ΠΧ πρό χοιω νοςας υἰδροφόρον αἰγγεῖον 5 αἰταιις χί6- 

νοςς ςοητίπετὶ. ψηάς Προχοΐδιον, τος τις τα! θτι5 ἀ6- 
15 τα  Πἰ [ποτὶ 15. οἰγγεῖον οροχυτικὸν, δυτὺ τῷ χέειν τὸ ὕδωρ, Οὐ, 

προχόῳ ἐπέχδ,ε φέρεσα Καλῆ, χευσείῃ, ἐπῆρ αὐγυρείοιο λέζητος Χέρ- 
Ῥ εἴτις οὐίαπι Πιρόχϑενοντος, ὁ. ῬτῸ οοάοιη, ΑὐἸορ μη. 

ὑδάτων χευσέοις αὐ φῶτ «τ οόχεσι, ἀαι185 αἰιτοῖς ἀα 1411}. 
τος πιὸ ἢος ἰοςο ντροῖδ: ΠΟη γγηὶβ νοΐ Πτη]τς, σα], ξέςί 
ὕσιν ἘΧρΟηΐτ, ΕἸ ἀριια διγα θη οπ1; πτρρχοΐ τόν τα μελιχραῖ- 
εἰν ἢ. ἀγγεῖον τι οἰνηρὸν, «“αμνὶς. κοιτοί χυσίς. 

»»αροχῶνν ὕω, Αἰ προχώννυμει, μι ὥσω, αν ὠχϑὶ» ΔΘ ΟΓΟ ῬΓΩΡΤΊΙ- 
φρῦ χύστες ποτειμὸς τοὶ χωρία, ΕἸ]οτοάοτ, 
ἡ Ρύλας ΠῚ ποι ΟΟπήϊαης. κ. γεωπον, Τρϑ χείειν ταὶ ῥίζας κὴ τοὶ εἰ- 

δ κλημάτων ὑγρῷ βοχξίπῳ, 

υμοιγτος το, ἃ Βυτοητῖο ἀραά (οηαπτίπιη. γεωπονικών 1 γῸ 
Ὁ φαρῖτο 16. τα ἀϊοϊτιιγ νἱπιιπὶ Προητὸ ἀοῆϊιοιις δητὸ αι 

Ῥιοπιδηζατ νι». Τρὲν ϑλιβίωϑ ει «δὺ βότρυας 9 ἱπηιιῖτ; τὸ εἷξ αὐ υῆσ' 
ε(ϑίτως ϑποςιαζον γλεῦκος, ὃ πρόχυμα τινες καλῶσεγδζς, ΟΟ]ι- 

16 114 [}0τὸ ἀιιοάφοίεηο 9 σαρίτα 27. πιιίτιπι [ἰχι απ νὸ- 
ῬΙτπῖι5 ΡΓ ουγοριισῃ ἴθ το 14. ςφαρὶτε ποπο,ίςἀ ᾿ητοῦ σοπο- 

ἃ ροζιιπ|; αἷτ 1{|ς . Ρόπετο ἀεθεο ὅς ργοτγοριιπ, [τᾷ ἀρρεῖ- 
τ ἃ φιι!δυνάαιτι πτιῆιπι ἤροητο ἀεἥμπιεης δητὸ πιαπὶ ο4]- 
ΤᾺ ντ1α», υθιις ν [εἰ }5 ν εγθ15 τῷ ροτρόπου ν οοἷβ σοητίης- 
οτί σίπάτίο ἀτηιις ποιατίο. αϑϑῷὶ τὸ περ τὸ πραπεῖν. Εν ςἢΪπὶ 
αοἱ ρτοὸ ἴδχτο . οὗἷνυ πότροσυ Θ᾽, ὁ πρὶν Σὁποϑλίβεδει ἐκ- 

᾿ . Ῥϊοίσογιἀο5 Πρτο αιΐητο . Οἱ ὃ ἐκ τῆς ϑνλοπεδυϑείσης 
Δμυ ΒΕ σαφυλῆς. καὶ ὅ3ὲ “ἴδ κλη μοί των ὀπ]υϑείσης κἡ τρεβομῖῥες γγυὸμψ.Θ- Γλυ- 

1." ιὸ χαλέμῳ- κρυτικὲς 9 7 πξότροπος ἡ πιξῴώμνιθ.» 14 οἰἘ 7. γἱΠι1Π| 

δύων ἰοἡ εχ νιια ραῖϊα πιο Ποςαῖα, ἀἰῖτ ἴῃ νῖτε ἃ Γο]ς φάττα δέ τεῖ- 
οαδψι ΤᾺ ΡΑΙΤυιπι ν εἰ πα ίξιι πα στ οτισιμτναι ΡΓοτγο ρα πηγαπτ Ρτα- 

πἰππη ἀρ ρο ἰατιιτι. Ατἰνοποοίις 5 πρόδρομον κὴ πορότροπον ἃ ΜΙ- 
Ἰοπαῖὶς ἀἸςοὶ τγδάϊτ, Τὶ εΐτιιγ οτῖιτι δου θο τος ντηππὶ αιιοά 
ὁπὶρ ἀε(Ή]|4τ. ἐχ ραῆπς νυῖς νἰττὸ νἱπιιπὶ οβιιπάεητίθιι5. 
ἔτίτις Πρτο ποηο 5 σαρίτο 24. Σκυβελίτης ὃ οἵνιΘ. δὲν. οἱ αὐ- 
τως ἐποστάξζων, ἐμ) πὰ τὴϑ εἰσων σ τα φυλών 9 κ᾽ ἃ οἶνον ὅπο- 

υς ξιπάϊτιις ἱπτογῖγος 
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γγτιῆφη «σαν. 
ἼΩΝ σις εως ὃ. ΑἸ πειΐο. τοὶ μεταξυὶ χωμαιν πὰς πρόχυσις χϑονὸς, γὴ ἡ 
ἰγεμ ὡς" 9- Πἴπ|ὸ οὐάιυξξα τεγγὰ ὃς ἀρρείϊα 9 γερο οὔ] πιατᾶ. 

εἰς Δέργρτιις. ΑΡο].2.ν) 9 αὶ εἰοσυρίης πυρόχυσιν ἐφη τὶ ἀεσυρίας: τ᾽ 
ἰ τ χδυκεσυρέας πίω) ἐγκειμήψίω χώραν αὐτῆς εἰς ϑώλαστ αν, ΟΙοηΥ 

τῦσε μετ᾽ ἀοσυρίης ὠρόχυσις χϑογος ἐκτεταγυςαι. 
ὙΗ δ 5. ΠῚ15 ψα 5) ΡΥΙ ΠΪτ ἰδ 5 Βοτγάθα 9 411 4115 'π ΔΠΓΟΠῚ 
ἱπηα ̓ πξπἀεθδαταγ. Προχυύστὴ γῆσίθ-γνπάς τροχυτεῖθ-, δὶς 
ἃ αὐτοπι ἔτ 111 ἐμ ιϊα ἃ τοῦτα αι} [ἃ δεγαθο 1.9. 

χύτυςγεγ δ. σοπαις ΡΟΟΠΪῚ ἀριιά ΑτΠεπϑιπτι 5 ὃς Ηείγοϊ. Ὀ]οῖ- 
Γ ἃς Ὡροχύτη, Προχὕτης 9 αριιά Ἐπειρί ἀπ. Ἰά εἴζφῃρο - 
ἔτυρες {τα αἴροτσοθδητιτ ν᾽ ἐλ! π|ῖ5. Προχύται γ νατῖα- 

πῇ τογα πῇ τὶ ΠΠ]1ὰ 9 να Ηογιιπὶ δ γι ξξιιτππι 5 4155 ἰαςὶ (ΟἾἶτα 
λῃζ ἃ ροριιῖο ἔαυτις5 ἀοο[ αππιλτί ομ στ15. Ρτ ποῖ ρετα [Α]πταπ- 
; ιιοά δέ νϊξξοτὶ ἴπ σοτταταϊ πὶ οἱἷς ἤοτὶ σοπίπιοειπι. οΡίογ- 
λυιἢ ππιῖς ἱπ ποίξ τις Απτὶ χι τατιιπῇ [ἰδ γῖβ: (4 ιις φυλλοβολεν 9 14 

Ε[ἴ0 [ο1115 Ηοτγι δύναιο ἀσσιιπγιατο Μ γρῚ! ἀρρο!αταγ. ΡΙμτατ- 
ἴῃ Πίοπς» καὶ χαϑ' οιξ γύύοιτο. φοοχύταις τε βαλλόντων 9 Τη- 

Ῥτος 4ιοηια ἀσςείεγας παι ο5 ἤοτες ἔπιρέίαιις ἔρατρε- 
τι 

ὑω, εἴιμ4ο,ργοῖιπάο.. Ὁ 
εὔνα)γαϊ τα το 59] Οσα5 δὶ οἰπὶ Γε4ε σοπἰππρίταγ σοχεηάιχ, χα- 
πύγωα.Ρο]. 
ἕω, ρτοσςάου (εἰ επίπι ὁ ὅταςο ἐχροπεπάο ςοπιροίϊιο- 

5 Ραττεπη. ὃς αἰτεγαπι του πε 4ο εἰ ξξινπι νογ ΠῚ 5 αιιοά ε- 
ἢ ἴῃ νει Πτατοπη σεάετς, ὅς ργοάοςο Πρηίῆςας ἀριιϊά γατγο- 
ἀξ Ἀ- τιμεὶς, οαρῖτε τ48. ὃς ΟΟΠ Ππππὶ [στο απίητο, οσαρίτα 

.)Πισσεἀο,ρτορτεάϊοτ. 8) ̓ροχωρεῖ τὸ αρᾷγμει, Ὀεπὲ Πισσοάϊε 
προχωρεῖν κφλως » ργοίρετὸ ςεάοτε, Χεπορδοη. [οῖΔ- 

δες, Ταῦτα μὴ καδὴ χτ᾿ ροιυῦ περχωρεῖ δοίμεδε, Ἐύπτὶρι4ες ἴῃ Ῥπα- 
ἴς. ἐκ ὃν χρρείως 5 ἐσ) ἕν παρϑενδύμασι Μυυῦ σοι προχωρεῖ σ)αιμό- 

'ν κοιτείστασις, ΠΟη ΤΙΌΙ ἴτα τος ργοσθάϊς : ποη ἔεγί ἔοστιπα 
᾿ λ.Ὡρρ χωρεῖν δ): μέγα κῃ πιαρπἰταἀ ποῦ ργοῆσετε » Τ πον. 
ρυχωρεῖν εἰς τουυϑόρτίονγ ΟΒΓΥ (ΟἰτοπΊιι5, εἰθὲ ἱερω συυύης, τοῦ αρ- 

ὙΠ, 

ἽΝ 
ἮΝ, 
1}; 
ἽΠΝ, 

(0 Π] 

πὐι ν᾽ 

ΠΕΡῚ Ρ 571 
χαβοειῶντα 18: Πιοσεάιιης. Προχωρῆσας ἔρωτος » ἀτηοῦίθιις ἀπι- 

ΡΠ ἰσαξιις »ἅρι4 Ηοτγοάϊαημει ΡΟ] τί πο ἰηζογρτγοῖς, Προχωμεῖ, 
Ἰϊσου, Πατίιιο. ἀυτῳ χρήμα τα πέμψον ὁπόστι σοι φῳροχωρέϊ. ταἴττς. λά 
ΦᾺΠῚ ταητιλ γι ΡΘΟΙμΪᾶ , ΦιΙὨτιιπ} ΡΟ ΠῚ οοπιπιοάὸ, Χεηο- 
Ῥἤοῃ. 

Προχωρίξω,ςοηςοάο  ν γῆ χΤ᾽ μικρὸν σοὶ πυροχωρεϑϑνεϊσε τεττα αὐ Ὀτειΐδ 
τοπΊριι5 τὴ σοπος [ ΒΑΠ]. 

Προχώρημο ίζοτοιι5.6.32, ΕΖος ἢ. 
Τροψύχω, ρτῖτις το ξγίρονο Ῥ]υτ συ πηρο δι ΡΟ ΡΒ]. ξ, 
Προώδιων, Ε] ε(γ ο!. ὃ υξέχων «δὺ ὀδύντάς, οἰ] ρτοπιίητης ἀοπεξϑ » ἴοι: 

4υϊ μαδοῖ ἄςητος Ρτοπιϊπςητζοβ. 
Προω ϑέώ, ργΟροΙ]ο. τοῤρωϑυύσι, ργοττγιιάιης, ὙΒεοργαίτξας μΠποῦς 

Ἰῖρτο τόγεῖο 9 οαρῖτο Γξρτέμηο; κὴ ἀυτῷ! ατροωϑεῖται τὸ υαῤχον: ἀδ 
Βετγηνπατίοης [οαΐτιγ 9» αἴταις ποῖα ἀςοςίποης ἤϊις ἀσογα- 
εἰ να ταηῦ ΟΧ  [ἔοης ἀταιιὸ σπᾶτιΐπι σογ πιο ργουτιάϊ ἀταρτσ- 
ΡΠ]. 

Προάλης, ἀητο τοΠιρι!ς5 ρορἀ θη άιι5,αανάλης, δ 4 Ρογῖτ Δητς τοὶ - 
Ρι5. Ποπιοῖς, 

Προυΐκα) εἴα γα τη, γοπἰττάΠΊ, αϑρῳχωρίσα, ὠρρώμεϑοὶ, ςττ ΟΠ ση, ἃ 
φρϑΐεμώ ΑΟΥ . ροεμίω, 

ἸΠροωμιοσία, ας", 14 ΕἸ 5. ργςίπγατῖο ἐρίᾳ ἀξ 10 ῥτῖτις ἱπγαηάΐ οχξ 
Ροιι. ὃς ἡ ππταηάπτη σὰ ἀοοιιίατον Ὡρρομνυ ει ν ογαπ εἴς Πιᾶ 
δοσιατέοπεπι, ΡΟ ΠΧ. 

Πρύωνες,ἀςο] εὶ πηοητίτ πὶ Ιοοῖ.ν 46 ΤΙρώνες, 

Πρόωντα,» ἀε[εὐλητοργοάδης , οπιϊίοτγιπτ, τι ίτοτ,] ς. ΡΟ] τιςάρ,7.ἃ 
«ορρίέμεη, 

Προώγυμὸς» 4ιιΔΠ] ρτώποτηϊπάτιιβ. ΝΝΟΠΠΙΙ5 ) υδὼρ ς“ελλομήδοιο φυρραῦτ 
γυίμον ὀμ σέο πομπῆς. . 

ΤΙρόωραι, ῬτλτηΑ ϑιευπλϊη αρρώρας Θπΐπι Ἠείσοἢ. ἐχροη. τοὶ πρωπὸ. 
Χλυματα; Ε' 

Προώριθ- τιμὴ ἃ ΝοΠΠο ἀϊοίτιιγ» ἰά εἴς, ρίονϊα τεπαριιβ ρταος3 
συ ρδης. 

Πρθωρίϑ-. «0 ἃ, ἸΠη ΤῊ ἀΤΙΓΕΙΒ ΡΊς ΟΟΧ υωρφωρίθ- μοῖρα, πῃ Ἐρίρτ. 
Προώρως, ἔπη πηα τι ὁ ἱπτοι οἰ ναητο Ποτδηι. 
ΤΙρόωσις, ἡ. ὥϑισις, αι Π ρτορὶι 05 παπὶ ἃ τπ4 ργο ρα]! το Οἰςοτὶ 

1πηρετιι5. Αττζοῖςῖςς ἀε ταιπ (0; χτ μίαν πρόωσιν ὁματρέσειν,ν -- 

0 οδηΐχιι [διιόγτεγς, Γ οἶτιιγ ργ ρα ἤις ὁ δεηδοα ΤΠεορΗξ, 
Ἀπζοτ. ΠΡ το τεγεῖουαρίτε [δρεῖπιο 9 ἀς ἔγιιπηοῆτο 5 ἀεὶ τῇ ωρρ-- 
ὥσει τῇ ὑαταρχόσῃ αὐξόμεται ) ΟαΖα ΡΓΟΙΓΙΙΙ σοΓροτί5 {π| ργα- 
[εητὶς αὐ άιιὸ ογοίοϊε, ἷ 

Προωσ τικὴ δευύαμις ἢ Σοϊρατικὶ, ΘΑ] Εππ5 Πἶθτο 3.46 4 τιδυπιρε 
164 εἰ Ἔχ ρ  τγῖχ ἔχοι ταϑ ) γι Οἴσοῖο ἀἰχὴς οχρο]τγσοπη νἰτῖ 0 
ταῖσι Ὁ ἢ} ΟΡ στη. 

πρύωνΘ-. ΗςΙν ἐινέ δος, ' ᾿ 
Πρυλέυσης. Εοίγ ἢ. ἀἰοὶ [(οτὶ οὲτ ὅϑὲ τῆς ἐκφορας γα τελιδυτησἀὕτων πὰ - 

ϑὲ τῷ ἱερώ, 

Πρυλέες» Η εἰν οἢ τες φιδυιίάατη ἤιπτ ἀρόμοαχοι ργοριισπατογαβὰ 
αι ΣΡ 41} πολλοὶ χαοὶ 5 ΡΟΡ 1 ὙπεἸτίτιιἀο ἴπ νπάπὶ σοηστερα- 
ται ἱϊς πεζοὶ ὁπλίται ἀϑρόοι » Ῥεάϊτος σοηξετγτὶ. 4: Ροΐϊεγιοῦ 
οχροῆτῖο τοροριῖου εἰτ νης ποχ 148 Ἰεχῖρτγαρη. «ρυλέας εχ - 
Ροπίτπεζοις ὁπλίτας ρεαἸτεϑοντροτε πορεία χεησεευῆσοις τταξϊο᾽ πο -- 
πλΐπὸ ἀπὸ τῆς πορείας φιογηοῦο Επίζατῃ. αιοὰιε «ϑρα τὸ ραν 
ἀϊέζος ἐγαάῖτ φυῇ περυλέας, Ἡ πλεῖ. ΠΠ|44.ε.᾽.ἐκα τὸν πόλεων αρυ - 
λέεοσ᾽ αῥαςἢ «ν,1α οἴ, πεζοῖς ὁπλίσας. Ἐτ 1144... Αὐτοὶ 2 ἀρυλέες διμὴ 
τεύχεσι θωρηχθέντες Ῥίωοντο, ἰἸ οἶα Γ ΡΓο εοάεπ ὃς ὡρύλις τεῆς Ης- 

{γον ὃς Ειήξατῆ. (ἃ οχροη. δί Πρύλις ἡ» ἀγπηατα (Αἰτατίο, ρντ- 
τ ϊς μα, πυῤῥίχη. ΟΔΠ πα ΗνΥ πη. Το υ15,)0 ὅλα ὃ κουρῇ τές σὲ πέρ 
“ορύχιν ὠρχσοεντο, ὃς ς.1., ὁπλίπίω,. 

Τρύμνα,"»ς.51, ΡΕΡΡΙ5» τὸ ν]τῖπτα {τ ἴπ παι, Οὐ. ὅ, ἐν πρύμνῃ 
δ ἤσειτα κοιϑέζετο., ἴῃ Ῥαρρὶ [βάεβατ. τ᾽ Ὡρυύμναν ἱσταιόμον τοὶ 
πνεδμα, νοητιῖς ἃ ΡΌΡΡΙ ἱπίρίγαμ5. Ταμπογ 414, Αὐατιβ» Ελκων 
εἰξόγαϑεν πρύμναν πολιτειρε Ὁ- αἰγός: Οἴσοτο, Ετ ρτὸ ἱρίε τγα τ οἰ α 
τὸ ομπὶ [πτπΐης Ραρρίμα. Πρυύΐανὰν ἐκρυσοῤμίω", ριιρρῖπι ἡμΕ1- 
δι. πΒῖθιι τειη ρι157 Ογερόσῖις ἰπ ερ το. Πρύμναν ὀκρούοντο, τα - 
τπ05 ἱΠΗΊΡόγα σαροίδητ, ὙμποΥ ἀϊ4. ν Ϊ ἔπτεγρ Γ. πρύμναν π- 
{αῖτν κρύφα, Ἔ[Ὁ ραι]ατῖπι ἔς (ιάτιςοτε 5 γα οεἴ πὶ πο γοττ 
ταπήο παι οίμτι 1 Πς τοςφαῖτ δα ριιρρεῖη γαπηὶ βᾶζ, νἱάς πα 
γοῦθο Κρέομαι, ὅς Δ᾽ γακρέομαι. Τρυϊμνα,Ἰητογάπιτη ργὸ πᾶις ὅά- 
Ῥίταν, Ηοπτογιις Π116. α΄, «ὧν 3 Τ᾽ πρύμνας κὰ ἰμφ᾽ εἷλα ἔλσαι ἐπ 

χαριέ.ν ΒΪ ἱπτογρῦ, τας ναῦς Σπὸ μέρας φησί, πρύμνα γδ μιέριΘ- “νεῶς 
τὸ ἔχατον. νηάς δίπρυμνθ:, ἀμ ρ] οὶ Ῥᾷρρε παι. νἱάς Πραΐρας 

Τήρύμναι καλοιυῦται τοὶ ὄπιῶνεν μέρη “ἢ νέων, τά ο πὶ ΤΠΈΕΓΡΓ. 

Πρυμναίοισι κορυΐμξοις»ΓΟΥΥ ΤΡ 5 ΡῈΙΡΡ 591: Ερὶδ. ᾿ Ἷ 
πρύμνη, ριρρὶς » πσὰ ΓΟ] ὑπ πδι]ςοἱοα σαι [σιμ πα τοῦ Ὄχττοπηῖ- 

τας» τυ πιο ορ. Οάν . ὁ, δχετο θῶ τ᾽ ἀϑίωγ νηὶ αἰθὶ πρύμνῃ, ἰά 
ε[Π, νεας πρύμνῃ 4 ὨΙΔγ πηι : ΥὉ] τοτιπα ὃς Ρᾶτϑ ᾽πὶ εοάςπι ςαδ 
Ροπιιητιτ. , 

πρύμνηϑεν,ἃ ριιρρερἃ τόγρουν τάς Πρυμινόϑεν,, ν ὡν 
πιρυμνήσιον ὐ τ, ΕιΠἰ5 4110 Πα1115 Δα τογγᾶπη ἃ ΡΌΡΡΙ τοϊῖρατατ τιν 

ἀεητοσι ΡΠ ΙπΟν οσᾶτ: Α[1} οτγάπι. ταὶ σρυμνήσια 5 τετ παρα. Οὐἀγ-ς 
ὑ, τοὶ ὃ ποῤυμνήσν ἔλυσαν οτάπα (ΟΠ τδγιιη » Τπτογρτ. αϑρσὶ πρυμνύ- 
στα, 14 εξ, τὸ Σπόγεια χοινία, ἩοπτοΓ. Τἰοιηταιγ δί γύαια ὃς πὥ- 

σμάτα, ῬτΥπλπεῆιις ραἰπι5,ἱπααῖς ΡΟΠῚΡ αἶλ5» Ποπ 11} τορῖα 
Τοπι; 5: ΒΒ0 1} 



72 ΠΡ 
(αἴτει ἀϊειητοα αάςεπη ἐαηἷς παιυιτῖσι5 το! ρατύτ, ὙΒεορϑταίε. 
δ τοτϊοτο αιαττονοαριτα οὗδιιο, ἦν 9. μεγίστων υἑαϑρεχίν «δῦ κλα 

δοις δ ὧν τὰ ατρυμνίσια μα πῆειν, δὰ ηι1ο5 τιιάσητος τε  Ἰσδηταγ. 
φιρυμνῆ πὰς» » δα ογπατου ίῃ ῬΕΡΡΊ (εἄεη5.8ς πιετρ ἢ. Ρτῖ πος Ρ5» 

ἁριιὰ Αἰ (σα γ} Ἰὰς Τιρωράτης. 
Τιρυμνητι οὶ ἄφλαςα,[απηπλῖτας οχτῖγοπια ρα ρρῖς. Ὑι1άς ριιά ΒΑΥ͂ 

Βιιπι. 
τιρυμνόϑεν» ἔπη ἀτοιι γα ἀ οἰτιιδ,πρύμνα:ν Οἱ ροτίμ5 πρέμμνοϑεν καὶ πρί - 

μνα. ἾΝἍπι πρυμνόϑεν ρτῸ πρύμνηϑενοἱα οἵξ,ὰ ριιρρε νοὶ ἃ τεγροὸ 
ἀϊοίτυιτν. Ατᾶτιι89 - κατ᾽ ὑρίωὴ ἕλκεται Α᾽ργῶὼ πρυμνϑεν, Ἐτ ρδιιϊὸ 
Ῥό τ, πρύμνηϑεν ἰησογὶς ἔλκοται αργώ. 

πρυμνὸς ρὐ, ὁ, ν ἰτ πιιι 5. ἤσατος, [τι πγ1155}184, (, τῷ δ), Ἀπὸ μᾷ γχὼσ 
σαν πρυμνΐω τάμε ᾿ἱπισιιαπι [πηπιᾶπι ἱποϊάϊτ, πρυμνὴ χεὶρ οἱά 
εἰἴϊ, ὁπιῶνέναρ, 

Πρυμνώρεια, ας. ἡ) ΓΔΑ ἸΧ πιοητῖς. αχτγοπηῖζας πηοητίς. ΗΠ οτι5 1- 
1144. ξ, 1ἵσποι δὶ ἐν πρυμινωρείῃ πολυπί δεικίθ- ἔδης. ΓΠτοΓΡΓ. σρυμνώ- 
ρείας ΕΧΡ. ταὶ ἔχατα κὸ κα τώ πεται ΤΑ ὁρωών. 

Τρρυ]ανεία., ὃς Τοηϊοὸ «πρυϊανεΐη 5 ἀϊρηῖτας ἔξια ροτείζας ργγυταηῖσαν 
τππιπιις ν εἶ ἱπιρετίατα ργγτδηῖσιιπι. ΡΠ αταγομας ἴα ῬΟΠ τιργα- 
«ερτίς : οταῦ αιζεπὶ Πᾶς πρρυ]ανεία 5 πιοάο ρεπὲς ἔδης 5 πιοάο 
Ῥεηος ΠΠ|4π τγί διιπι οἷα ρ Ὁ τοιροτε οἱ ργίςγιρτον νὰ οτατ. 
ἢ νεγθὶς ἄοςοῖ ἔςι δ᾽ ἰραϑιμὸς καὶ μερεῖν καὶ πρυϊανεία ἡ τοι πρκοίκονται 

Ὑ, ἢ πριοίκοντα πέντε κὶ ἐκοίς:η φυλιὰὴ πρυϊανδύει, ἐγαητ Διιτοιῃ ἀςσομη 
τείδιις Ατμεπἰ 5.4 ποταπηῖς φρυύϊανδύ ἐστὶ ἑκαίςη, 

τηρυϊλρεῖα, τὸ, ρεσιιηΐα αιιᾶπι ντογαιις {τὶ ρα πτίτιπη 9 τὰπι ἀξζοτ αι 
τοιςῖη Ργγδηςο ἀεροπεθαῖ, 4115 ὃς αὐδῳκαταζολη ἃ Ἰσς θά} 

ἀς αιο {ιρτὰ: [ιατιπὸ ἔροττι]α ἀρρε! [ατιῖγ. Ατ ΟΡ ἤδη νεφιποῖς 
“κίρ τις δ᾽ μνυσ᾽ οἷς ὀφείλων τυγχαίω γ Θ εἰς μοι πρύϊν εἰ" Σπολεῖν μέ φησι 

καξολεῖν : γεῖρα ἤιπὸ ἀςυϊτοτὶβ σα! απτπίλτοτί5 ὃς [ἰτὶρίοῇ. ν- 
Βὶ νἱάς ᾿πτεγρτ. δι 445 διτμοτ οἰξ 5 τεάίτιι5. ρῬα ] σο 5 Αἰδο- 
τὶς πρυτεινεῖα ἀρ ΡΟ ]Αγὶ 5 ὃς ἐο ποπιίπε ποτ! ογιπὶ νοξλιρα- 
112 δκ ἔοτὶ 5 14 εἰ τογιπὶ ν ἐπ άϊταγιιπι 9 ὅς ροττοτίογιπι 1ητοῖ- 
1161. δὲ φιϊεχι! ἃ (οοἱὶς νοὶ Πιράϊτῖ5 ρεπἤτγάγετιγ. ὃς ιῖο- 
414 εχ πηάπι} 115 5 γε] τεριις ΡΒ] 1σατί8. το !ρ ογογιτγ,, 4ιιο- 
Τα πε οσππλα τς δίπα τ  Π1ὰ τα οπτιιπὶ ΡῬγορεπιοάιϊιτη ςοπῇ- 
εἴςθασ. 

Τηρυ] νεῖ ον» υγτὸ [οςιις Αὐμεηἰδοῖπ 410 ΠπΔἸς ες. δὃζ Παρ Ίγατιις γοτ- 
ζθαθτιγ. σοη[ιϊταδάηταιτο. Εο ἴπ Ιοςο φιοαις αἰ εραπττιγ 
Ῥυδ]οὲ θεπο πιοτῖτῖ ἐς ΒΕ ΕρΡΟδ]Ίς, αι Ποηο5 ἰαθεθατιιγ πιὰ 
χίλι» υἵ εχ Οἴσεγοης ἀς Οτἴαζ. ἱπτο Πσίτατ. Ντ εἰ([ 5411) 
νἱέλτιι5 φιοτὶ φίδι ἴπι Ργγῦδπεο ΡιὈ] ]ςὃ ργασεγοτιγ. δὶς ἀἰ- 
ἔχιιπι χιαῇ «πυρρε ταμεῖον, Ἰὰ οἹἘ. ττιτἰ οἱ ργοπηρτιατίιπι . νο] 
Βοτγγοῖπι μι] σασι, [«ςίδηιις ᾿π Ῥτοπιοτῇ, ταὶ τοιιῦτα ὀγειδὲ- 
ζεις ἐφ᾽ οἷς ὄγωγε ὃ ἐν αρυϊανείῳ συτήσεως δηντιμηστίμίιυ αὐ ἐμαυτόν, 
Ῥίδτο ἴῃ Αροϊρβία, ὠγεϑὸν ἐκ ἐῶν ὅγτι μᾶλλον πρέπει ὕτως» ὡς τ 
ποιοῦτον αὔδιρα ἐν Ὡρυτανείῳ σιτεῖόλτι!, ἔῃ Ῥγγτάποο Πιπηρτιι ρι}]1- 
6ο πιιτγῖγὶ. [λαῖης 5 ΟγΖίοϊ ᾿ἢ ῬΓΥΓΔΏΕΙΙΠῚ οἱ εἰξ 5. ροπεῖγα! ε 
ντῖς ον δὲ ΡΗδ]ςὰ . φαΐθιις ᾽ς ποπος ἄτι οἰξιν εἰσιιητιγ δίς. 
Ἐϊ Τ᾽ Ἀεορταίε. Π δ. 110 ἀς οἀοτίθιις. Ῥγγταποῖ πο πλῖηἶτ 5 φιοά 
εταῖ ἴῃ ἱπῆι4 ΤΗαίο. ἐν πρυτανείῳ σίτησις 9 ιιΐθιι5 ἀΔ ΔτΕΓ 9 [Π- 
τεγρτ. Πεπιοί νεη. ἐν ὠρυτὸν εἰω εριυ]αἰραπτιιγ νατες, ΑΛ ορμδη. 
Τητογρτ. νδὶ ργίπια ἔμπτ δγειιξ 5, σετηΐσεις ἐν τῷ πρυτανείω, ΔῈ Γ. 
«πος ἀς ἐποΐδιις. Αἰεδδητοτ ρι]οὸ ἃς ὀρφενοῖ, νἀς Πιρτὰ 
ἀπ ἀϊϑίοπε ορφανία, Ατἰ ποτε ος Πἴρτο ρτῖσλο ἀθ πλπάο . ὁ 
υϑϑ τις εἰς τὸ τρυ]δυ εἴον βαδίζει σῆησθυβυ Θ-»᾽ἀ εἰ, εὶς ἴῃ ΡΥ ταηειιτη 
τ. οὐ [ἃ ἀδτιμη οἰ . ἵπ εο ντ ρα σο νἱέξιι ἐρυ]οταγ. Ν᾽ αγ- 
Ἑδὰ Ρίπάατο Ργὸ 4υΐθι [15 Δι] }ς δὲ μετοῖς 5 ςἀΠ] 5: {Ὁτὶ 
ἰτύγαας Παῖς νοχ ΔΌ οπηπ δι πρυτανεῖον, πυροτύρεσπσω μήμως ; ἀδ 

4118 ὃς (εαιιοπτῖθιι5 νἱάς ἰητογ 1105 Π]αγρόογας. ξελδυτηήριον ἀἰ- 
οἴτα τ ΠΟ πιι πα δι ὃς οατίᾳ. Ἡεγοάοτιις.ἀ46 δίσνοης ἰοαιιξ5. 
1οτο χαΐητο. πρυτανεῖα ἔχων, οτΓῖΔ5 Πα ΘΟ ἢ 591 ΒιιοΥ.].2. τοὶ πσρυ- 
παγεῖα τιϑένα νά ς Πρυϊ ἀνεῖα ὃ. Παραχφτειζολη. 

ΤΙρυτανδύομαι μι. ϑύσομαι αν. ϑυμας τα τὶ νἱέξιις ἴῃ Ῥγγτάποο {ὰρρεάϊ 

ταταγ, ΡιΙ᾽ πὲ ΔΙοσ ἴῃ Ργγτάποο : νπάςε τγαπῇατὲ ἀϊχιτ ειπο- 
{{πεη. 13. ΡΜ ρος κὸ χιρηγὸν ἔχοντες φίλιαπον; ὁ πτρυτανδυό 
μῆροι παῤ ὀκείνε 7 Γὰρρεάιίτατοτοση μαεητος ΡΆΠΠΠρρΡυμπ, ὅς οάι- 
ξατοτοπὶ τῆι αἰτογοπη: σηπία [πὶ πἰ ΠἸγδητοπι. 

ΤΙρυτανδύω, μ. δ) σέο. π᾿ ϑυκφι 7 ν εὐ θα πὶ μος ἂρ 115 ἀδάιιοἴ τυιΓ 7 41} πσρυ- 
παὐφε γοσα ΔΉ, 1155 οτᾶῖ αἰ! παιαροηδτγῖα οἷα 15,1 οἰ, καὶ ν᾽ 
πεντακοσίων ΑἸ ΠΟ Π15 5 4115 ἴῃ ἀϊε5 απ 4116 δζ τγσίητα ἹΠηροτ) 
(ἀπηπιᾶπὶ οδτίπεθας : δ Πρπίβοατ γερεγα, πιοάθγαγι οι ΓᾶΓο. 
δἀπηϊπίῆτατε ὃ. σοπάεγς, ὅς Ῥο ἱπηρόγιο σοπἤιιιεγε: νῖ 

τίω) εἰρίκυίευ ἐα!ρυπταίδυσε, {{Φ τας. 14 οἴτνρτο ροτοίζατε ραςεπὶ ἢγ 
πλαιῖτ ὃς ςοηξεοῖτ, Ετ Αὐ ορμ απ. Αςμάγπ, ἡ μὴ αἷδὲ εἰρίωης πρυ- 
πανδύητε, τἰΠ σοη ἢ ετῖ5 » σοη ἢ] ϊα ἀρ ίτετὶς » ὃς ἀς ρᾷος ἀρατί5. 
Βεπιοοπιργο σογοπᾷ 5, τίων πρυτανδύεστέν φιλία ἀἸ οἰτοττ σι 
Οὐιι5 τιιΠῈ ἐπ ρογπτ. Τάςπι ΑΓ} δὲ, φανήσετω ὃ ὁ μ) πνρυτανδυ - 
στις ταῦτα. ματι γιατ τγαηίαέζου ἃς {πη πλιι5 δά τὶ αἸΠγάτοῦ 
οχτίτῖτ. ϑν ποῆιι5. Εῤῥωμϑύως διαβιῴης 9 φιλοσοφίας ὄυϑευμέαν πρυτα- 

γδυέδης ἐκύμονα γ» τεροῆτε ὅζ τιδητο, Τς μας νοῦς [ς Δηποτδιιτ 
τας Ροττιι5. Τρυτανόσονται οχ Βιι4. ἀπς ἐγᾶπῖ ογὶα ΑἸμ πὶς 
Ὑπ Ατξοραρίτατιπι ρογροτια, αἰτογαη φδ πεντακοσίων , ὃς οτατ 
τῆλ 115 ΦΏΒΆΙΠῚ 9 ἤρες ταῦ δαπτι πηι ξταπάϊς ςοηΠἰτιξά (ας 

γαοαῦατ ὃς ρῥραοτγᾶϊ γνὲ Ἀ οσπιας 56 ΠΆΌ15) ἃ ΘΟ ἡποηϊαπι Φ᾽ 
διὸ ππμ] εἴτι! τάπτὰ σοσίτιιγ » ὃς οἰιπὶ σοη αταπάϊιπι οἷς οιὺ 
ἄἀεπὶ σοπμεπίτοϊάςο ἴῃ Χ,, οἰαςῖ5 αι! πρεπατία μας οὐσία ἃ 
αἱάεθάταγ 5 Ζαοῖ ς. Ατμοπῖβ τγῖ θ.}15 ογαῖ σάζαις δά Βος ιῇ ᾿ 
αὐάρεποβ νηδαμδεάιῃς τεῖριις ἀεῆρπαθας, 4ιο ἤοδας γε οἱ 
ἐπΐαας οἰ Δ ᾿ἐπηρθγῖιπι ἀϊ εγιιπη τ ϑι ἀαΐπαιε δίς πον ας 
επὶπὶ ἱπηρογαθᾶτ ο[α[]ς5, ὃς Δῆπις ΑἸ με μϊςπίπαπη εγαζ ἀΐετιι 
4:δ 50. ἴαρτα 390. 4ιοπίαπι πηφη ες ἀρ ἔπος [ιπατὴ στοὺς 
τους δητατ. τ χιοά ἀδεγατ ἀΐεγιιπι δὰ ἀππιπὶ ἐμτιπη,ἴο ᾿ 
τοπιάιις ται] οποπηοἱ ἱπτογοαἰατίοης (ἀρρ!εθατιτςγαγίας ι ' ἱ 
τοτγιῖπι δ πη! πἰ Πἔγατῖο ὃς σοπίτἰτυιτῖο ποη ἕλοι! ς ἃς σοπιπιο, 
αυϊπαηάσαηιπι Βοπηήπιιπι Αγ ίτγατι εχροάἑ γοτιγ, ΠῚΙΠῚ 
4ας ἱπιροτίοκἱςοῖγοο πιοτὶς ξαϊτ ντ 1ΠΠ1 ςο. (Οττῖτο ἵπτοτ' 
Ῥαγατέσ δριιά αιιος εοτιμῃ ἀεηοϑβ9ῖη ἀϊες ἴἜρτθεποϑ [τη 
{εν ἵτηρευ!) » τᾷ γτΊη οΥρεπὶ ἱπιρετίταῃάϊ γὶςο5 ργοσο 
νίαις δὰ ἤπεπι δηῃὶ ΡΟττο 9 ομπὶ μᾶς τατίοης ἀςπί, 
ἴῃ ἀἴε5 ἔδρτεῃοϑ ἱπηρογίαπι [πτητηῖιπν ἐπ σοη ΠΟ ρει] 
Βοτδτοἰητοτίς ταγίπις νπππὶ ἀδοιτῖα: ρτίποῖρεπὶ ἐΟττίε θαι 
Δρειὰ αι επὶνντ ἴτὰ Ιοιατ, ἱπιροτὶ) Βα Πα πιοάϊ ξαίες 
ἐτατάας ἀϊαγηιπι πος ἱπιροτγίμπι » ἀσοιτίατάιια Ρτὶποὶ 
γΘΓΙΙ ΠῚ οἰ ΠῚ ἀϊες ΓἜρτεπὶ τάητιιτι εἰςητ ἱπιροτὶ} σα! 
αἰτία 9 οἰ!επίςρατ νὲ τοτηϊ Ποπηΐπο5 σαῖς ἴοτβ ποῃ 
ξα(σιιπι εχ ρογτῖος οἴϊεπσ 9 ειπὶ (πρτοπὶ 4165 ἐεηΐ8. Ποπη 
Πρ᾿Πατῖπι ποη Γι Ηςοτές., ηυϊπαμαροπατία ἴτηιε οἰαἤο, 
1η ἀϊας ξ, ὅς. 30. τπτροτὶ) [ἀππιπιάπὶ οὐτί ποθατιρυϊάμεις γοςὰ 
τιιτ» ἃ φυῖθιις πτρυτανδυ εἰν, ΤοΘΟΓΟ. πιο ογδγὶ Δ ἀπαϊ ηἰἔγατο . 
ΡτῸ ἱπυρεγῖο δοηζείτιιεις γ 4 ΟἹ τὲ νετο Πρπίῆςατ, ρέτογει 
τλαΡῚ Ἰτατιιπι;πρυῖ λύφαν ται ροτῖ5 ἔρατί μι 4110 γοπιρ δ] ῖς 
τὶ ταίσδητ οἱ πτρυϊαϑεις. Πρυΐανείον ρ]Ατίτιτη “0 «αρυτάνγει 
Πρὺ ταινεῖα 5 ΒΈΠΟΓΟ ΠΕΈΓΓΟ 5 ΠΌΠΊΟΓΟ ΠΊΕ τ τἀ ἰς ἐγᾶῦ 
πἶα, {πᾶππ σγοάίτογος ἃς ἀοθίτογες ἀριι πρυτάνεις ἄδρο 
Αρισπφαν,νεφέλ, πᾶς γέρ τις ὄμνυσ᾽ οἷς ὀφείλων τυγχαίω, ϑείς 
Ἰανεῖ δπολεῖν με φησὶ » καξολέΐν, γ Ὁ] ἰΠτοΓρτοβ, ρυτανεῖα ἢ ταὶ 
καὶλέυδυω αἴδῳ ῥωμαίοις σπόρτουλα, - μ᾿ 

Πρυϊανηΐν τ ἡμέρης. 1 πη ρεγ τη] ἀϊ 65,41 65 ἱπηρο τ) Ἡεγοάοξ, ' 
Πρυτανή ἴον, 146 πὶ 4110 πτρὺ ταιγεῖογ, Ετν τη, ἐν πρυϊανηΐῳ, τι οὐτί4.)Ε 

τοάοτιις. ᾿ 

Πρύτανεςγεως ὁ) τοξξοτ,αἀτα τ Ἐγάτοσ, Π ρεηίατοτ,η Κερὰθ 
τῆς πιοπῇ πρυγϑώεις ἀϊςςδητιγ .. νΊγὶ ΟΧ, νὴτὶ ὠρρέδ σφε: 
τοπὶ αι νηἷςτι5 δύ γηΐςο ἀϊε γε ἱρΠίάιις πϑρέδιρφις βτᾶξει 
δηηστάτης.. ντ [10. ἀοοοῖ ἰπ ἀγσιιπιισοηῖγα Απάτογ. Ηδγροοι 
τε τείζε ὄἽγδητ πενσήγοντεε αὖρες ὑἐστὸ μιαξ φυλᾶς οἱ διοικοιιῦτες, τι 
τα τοὶ ὑπὸ “ βελῆς ταττύμμα Δριά χιετη νἱάς ὅς 4111 41} 4ἀλι 
4ιια: ὃς ἀριιὰ δι" 4. Ἔχτδης : Πάοπι ὅς ἴθ (επατιιπὶ ἱηίγοάμς 
Ὀλητ αμιπτι οριι5 εἶδες Θ05 411 ρετῖσατὶ ΑἸ 14 ἐγαητ τοχ 
(ζοτεὶ. διιζοιη Πἶδτο ἔσχετο Ρο ἰτἰςοτιπι. οἶγοα ἤποπι σον 
7115 οἷς δζ (λογο γα οἰῥα ΠΊ σοι ΠῚ" ΠΑττι δας, Ττὰ φυΐδιν γον 
οἰα τατίθιι [περ 6 ὅς νηΐςιι5 ογᾶτ πρύτανις) ΡῈ θογηατοΥ ὃζ ἀπὸ 
ἰΠἔγάτου ντ]ς 5 γα] ρτςῖοτ δῖ ργα εξ  (εοιπάαση αἱ ΐ ΕἸ 
Ατἰζοτεῖος Ροἑιτίςσοτιιπι αιιΐητο» σαρίτε ψιΐητο, ἴπ ἢν ἅμ 
{ετιττ ἔμ} {ΠῸ πολλών κα μεγάλων κύριον ἃ ωρύτανιν αἰ Ἰοιιδὲ Βεηΐ τ ὐὐὰ 
ΑἸ "χωὶς φἀάϊτιτ 8: της τε τιγ,ἰὨτοτβιπιγεον,α τη 
τοτοἰητογάιπηι ἀιροπίατοτ ὅς ργαίςξξιις., ΠΟΠΠΙΙΠ ΠΑ ΠπῚ ἤμμὶ 
εαϊξος ἀατ τατοτ. ςπηα ἀπηοάϊιπι 5145", ρυτανὶς οἵδ βασι ὕω; 
αὔχων, ταιμίας δεοικυτῆὴς, τωρρφ' ἄτης 5 φυλοὶξ. τᾶς ἐοτὸ ὃς Η. “μῶν, 
Βαῦεῖ. 4ἱ ἐχροηΐς ργαζογϑα χορηγροντ ἴῃ [16. δα ρί θη, ἰνῶν 
13. πρυταΐεις κόσμε, ται η 4] τοξζογος ἐς ἔοὶς ὃς ἴὰπα φωστῆρας πυίνι 
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φανοῦ πρύϊϑϑεις κοσιμοτῖ, ϑεοιὲ δῇ) ἐνόμωστεν, ᾿ αἰ 
ἘΩΣ ΜΕΝ: ΕΥΡΝ ὦ μὴν “οὐ ᾿ Πρώ, τὸ πρωΐ, Αττὶσ Τητοτρ. Αὐ τορι, ἤπρεγ μἷς πη Οοποίοπαη. “Χ 

μὴ πρῷ πόμυ πὸ κνέφας ἥκη : γεὶ πρωζὸν.. αιιδῇ εχ προὶ ν ΩΝ 
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ἄς «ρωΐξον Πὰς πρωϊζεὶ 5 ἀήἤμιοτθ. ἀριά Ἡοπιοτ, χϑιζὰ κα πρὶ 
ζα Βοτὶ ὃς ποάϊε τδης ἴποη ἴτα ἀιιάνπη νε ὅζ πρυϊΐζὸν ϑυιϊά.5 
Ῥοη. τῷ’ ὀλίγου, ἴῃ Ιεχῖςο χιοάδπη νετογὶ Ἰερίτατ πρώζον τὸ π᾿ 
χιϑεσιγὸν ξλέλα (γπρτοῇ εχ τρωιζὸν, ὑπόγιγον ἀδγίπατα καὶ πρωΐ, 

Πρώμωυ, Ραιι} ὁ ἀητὸ, ρεἰπιιὶπι»ππιρεῖ, πο ἵτα ρτίάοπη, Θδζα.]. 4. 
πρωϊω τ Πλὶπι, ΑΡ ΒΒ οη. Πρώζω ποτὲ, Δὲ (τ. χϑὲς τὸ πρώϊω, 
τὶ ὃὲ πι Δ  ΠἼοττῖις. ἡ 

Πρωϑύξης. αν ὁ, ἜΧῚοη5 ἴῃ Ρυϊ πιὰ ριιίδόγτατε, ἐπιριδῖ5 9 Ῥτίππσιι 
ψΊτρη]. ρα οττατῖς ρυϊ πὶ πὶ ἀππος ἱπρτεῖϊις. Οὐγ 3, -μο 
ὃ 6»! Προϑῆβαι Ἱς αντο, ἈΡρίΆΠ|15.5 κατέλεγε πρωϑήβας οἷάς, 
αὔτι ἀκυιάξοντας νέας, 1Π|14, 8, παῖδεις σρωϑήζως.» 14 εἴξ. πρὶ 
τως Ἠβώντας, «δὺ νέοις ὄντας 2 δπὸ τῆς ἀκμῆς 5 δ ὅδιν ἡλικίας ; ̓ 

ἸΠΓΟΓΡΓΟ5. ᾿ 
Πρωϑιύστερίνν,κ, ὁ Ῥταροίζογιιϑ, τ πρωϑυστερῦν γοσδηῖ ΟἸΑΠΊΣ ᾿ 

τιςὶ ἤπιος υἱστερόπρωτον, Π1111ΠῚ 4ΠΠΟ ΠάτιιΓα ΡΤΙ115 ΡΟ ΟΓΙΏΒΓ 
ξεττιγ: ιια; ἤσιιγα οτίαπι ὑὕσερρν πρότερον Δρρε ]ἀτοτ. 

Πραὴ, πιδη δ, 41] πο], υστ νοϊ,πρῳ Ατεϊ οὐ, πτοπιρείίὸ, ργα πᾶ 
τόγαητς τοπρε1ς σΟη[Ἐἰτατυπη ὠρῥωρον, ἴωϑεν » μα τὴ ὑμέρα. 
ορροηίτιιτ ὀψὲ, ΧΟΠΟΡΗ. ἐπ ΟΕ ςοποση. ὃς ἴῃ Ραά. μα πρὸ 
πιοχ ντ ἀΠΠειχ τ, ἐρίο {λτί πὶ ἀΠ] νοι] 5 οππν Ρτίπια ἴπος» Ὁ 
Πετ.,. κα. τῇ ἡμέρᾳ » ἀρι Μαετῆβιιπι ςαρῖτο νἱροῆπιο. Ηι 
πιοτιῖς, πρωὶ σ᾽ ἐπ᾿ 01,14 εἴδ, υπὸ τέο ἕω, ἑωθινῇ ἡ μέραγϑαν ἃ ἐς 
ὅρον, ΧΟΠΟΡΗΟΙ ; πρωὶ αἰαςίωῦαι 9» ἀΠΠποιῖο Ταγροτογαδαῖτα τ 

ῃ 
᾿ 

᾿ 

ὅπη] 
" 

ἐγ 
ὶ 



ἐπ 5." 
αἰτίιμι8: νῦ πρωὶ τὶ ἡμέρας » ἀ!]υςιο ἀϊοὶ ἴδια (δ τοπι- 

ἰτίσιιπι, νἱάς Ορϑρθ. αριιὰ Απηπιοι. πρωὶ σά- 
σῷ ποὸν πῇ δέοντος χαρρφοῖ, ΤΏΓΟΓΡΓ. ΤΡιρον ἀϊ4, Πδγὸ τογεῖο, 

πρωὶ ἐσβαλλοντες 5. χ᾽ πὰ σίτου ἔτι χλωρρι ὄντος, ἐσσόιιζον προ- 
πολλοῖς. 4110 'οςο «τρωὶ » 1ᾳ ἴδ 5 ΓΟ ΠῚ ΡΟ ΙΙ5 » πιάτα, 

ο ῬβαΠΛΩΥ εἰρὶς Κα αοῆ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐλθὼν » τρρχφϑεύδει πρωὶ, 
ῃ τογρ.φρὸ πὸ δέοντος χα ρριῖ ἀπιὼν, Σπονυςάζα, 

ἐν (αν ὥραρπιατιτίπα Βογανιη διὸ πτρω ἕας δ) ἀπενείγων,δζς. 
δηὸ Δι το ΠῚ γειιογσεη5. ΝΊατ.:ι, ΄ 
ἰταταγίπλπλο πηδυὸ, 

Ὀς ΠΊΔΤΌΓΓῚ 118. . 
(Θ-, κγδ, τοπιρο ΠΟΥ) ΔΤ ΣΟΥ σστοτῖς βοἰ πδητίοσ. 

' Ὃν τὰ δέοντος, ΡΙατο ζχ.ἀς Ἀορ.πιατυτίις. ιὰπι ἀσοογοῦ: 
54. Π| ΟρΡΟΥτΟγΓετ, Πρῳΐαγτερρν γέροντα γίγνεοϑτι 1. πάτα τὸ 

ετὶ (Ἐ ποι, αΖα ἐς δεπεέτ, 

ρτίπιο γογα βογοηβ, ργοροτὸ βογοης, ρτπηατιιγὸ ο- 
ἴηαητοῦ ἤογοπς, ΤΠ ΟΡ γαίξιις ἀς ἸΝαγοο, Οὐμανϑὲς 

Ἐκ» κ ὀψιζλαστὲς . ἡ «ρωϊαγϑὲς, ὁ ποτέρως τις λαμβαίει 

τέω, ΒΟΥ πλΐπᾶτο ργορογουπρωϊβλας εἶν, ργςςΟα14π| βλςοτ 
ΔΥΙΟΠ ΠῚ, ΡΓΙΤΟ γ ΘΓ ΘΟΥΠΊΙΏΔΓΟ. 

σἰανρτςοοχ ὃς βεγπηίματῖο Ε]Ὶπν 
ΕΣ ν 

νοπαταγὸ ΒοΓΠΊΪΏ4Π5. ΡῬτορογὸ ΒΕΓΠΊΪηΔ 55 Ρογπηΐτς 
ϑ,βοτιηΐπο ργαοοχ. ΤΆΘΟΡΕ, Ἀ1ΠῈ.1.1.0..23..ττὸ οὐ πρωὶ 

,εἴϊς αἰτ,τὰ 5 ἀψιζλας, 
στότερίθ,: ΡΓῖτ 5 ΡΟ ΠΛ Π4Π5. 
πα τους. Ηοσ,1]. β,χθιζά τε καὶ πρωΐξ᾽ ὅτ᾽ ἐς αὐλίδε δες. 
πνοσς Ὡρῴζον. 
ῬΔι]ὸ δητὸ ργατοτίτα πὶ; μεἰτεγηιι, 
ἂς πηαηῤ, 
ἤν σο ογῖτοσ ἔγιξξιπι δβξογγο» οἱ σοπῖγάσ, Οὐ ψικαρπεῖν, 
Ρἢτ, 

ὑπία ἡ, ργαςοχ,η. ἐγ ξει Ποδτῖο. 
σΘ., ἐγιιέξι ργαςοχ, ἔγιιέξιι ργαιιοπίθης , ΤΒΕΟΡΒγαῆειις 
τῆς [᾿δτο ἐδοιιπἀογοαρίτο (ςσιπάοτοιι! Ορρομΐταγ ὀψίκαρ- 

Ν}}{}.1.ς..23, ν ν᾿ 
ϑ)ἤιις πραώϊθ-, ὃς πρῳΐθ-, Α ἀϊοξετα, ΔἸ ΠΙπρυῖτιγ σοπτγα ὁ- 

ς Πιιδ οψίαγίθ., ντ πρώξωος απὸ ρΘ’ (ομηἴδητῖ πο γέω πονικων [1 - 
[δειιἰοφοι φάἀιιοτίατιιγ ὄψένος, ΒΓ πὰς ΠΌτο 1ι8ισαρῖτε 24. 

5πὶ ὅς ἔοπἰπαταπι (τ οποιὶ ἀἸοῖτ 7 οἱ ἰςτοτίπατη ορρο- 
Ἰάεπι διισμογ γωσ, δ᾽ 4." ν᾽ αἀσόρων ὁ πρωϊμότερίθ. τ αὐτῶν καὰ- 
ΑΒ εοάοηῃ ἰδ το ργίπιο . πρώλμον ἔτος ὄψιμον γος ΔΓ, 
ἀππιις ἐε[πῖπιις ὃς κοῖοῦ 9» απτ ταγάτις ὃς ἰοτοτί μι :τὸ ἔτος 

- 

ΤΠ 
ΠΡ 
ἐφ 
ΠΝ 
 φομο 

ΤΙΝ 

ὑπαὶ ἰῇ :πρρίχτμδὶ δ » ΣΙ Σ ξ 

ἯΙ οεωῦ κ᾽ «τ ρωϊκαρήθεωῦ γ ὃ ὀφικαρπουωῦ απιλις αι ἐγ έξιις ἕλοιτ 
Ω͂ . ἴον . Ω Η͂ 

ταῦ Οσδ5,αις [γοτίηος, ΙΝαπὶ ἴτὰ πρωξωος καρπὸς ἀἰοίτατ ἃ 
μγαίτο εἰ ἡ ὁ τ εἰ ὥρας πεπογνουῆν., Οἰοά ἵει ὈΡιγαίτου ἡ εἴτ, ργαοοχ,ι ὁ πσερώρας πέπον ορόρμθ., 

ποτιπὶ ἐγαεέδυις ποη ταητὰπη τγὶ δααϊτιτ σα ετίδτῃ τοῖη ρα 
115 ἀπη φάτο γίδες ταὶες ἐγιιέϊας ξαςϊεητῖδ. Ἰοο ας ἢ 

ἴτοτο ντ σρωδον τόπον 5 4Ἰοῖτ ἄς Τ Πεορἢγαίτιις {ἴθτο οξὶα- 
ταρίτε τοιτίο μἰξογ, Ἐς Ρ] ἐπῖτι5 Ιοςο οἰτατον οα τγαπϑίο- 
ἀπη οἴ, ἰπυῖτνοχ ἐγ ρ  ἀἰς [οοἰς ίσπιθη ἴῃ σα! 4, ποαιις εχ 
οοΐδιι5 ἰπ ἰογοσῖπα, δι πη] Ὲ4ιις γατίοτο νἱετὸς πτρώζμος,, αἰ 
ος ἀϊςϊ ροτοίξ γατίοβε ςξἴς ξξι!5 αι] ἴα ἔγιιξει. Ροτο  ρίτιγ» 
ὙΡΙ Πα ργαοοχ απ [ογοτίπαιν εἰ γάτίο πο το ρου οχρα- 
Ῥ πα: ἡ ντ σάτα ὡραῖα τοπηρεἰκίι25 ἀηπια5 γοσατ, ΙΔοπὶ 

τάσις αατθοτ., φιῖδιι5 ἀώΐρκα ἀυφίαρᾳ τάτεται : Ετ ὀψίαμι γοσατ 
Ἐγοτίπας ἤπιε ἔδγας, δὶς οπὶπ ἰπ εσπ 40 ἐς ςαις, σαρῖτο3. 
Ὑ ἢ οἱ καρποὶ χρονιώτεροι, κἡ πλείονιΘ. δεόμῆνοι προφῆς γἡ πέψεως, του - 

ΝΙ 
κυηέ 
ἯΠΝ 
ΠΝ, 
εἰρη ι 
ΜΝ 
οὶ 

ηἶτι5 σοπιογεῖα Πρ το 17.ςαρῖτε (δοιιη 405 Οὐ γι ξξι5 [05 
τἶιι5 σοπτίπεηῦ, Ιοηρίοτέίαιις ἀςβάεταητ οἴθο5. 15 δείε- 
πος ἀαιιας ντἰ]εὰνντ νετ ΟΙ θα ραη οἰ 5υ αδι15 ΑΙ 11 [ποῖα 
τῖατ μυῖὶς 'οσο εχ ἐρ!Π0].Πὰςο δὶ οαρῖτε αιΐίητο, ᾿δουὶ ὁ γεωρ- 
ἐκδέχεται δ τίμιον καρπὸν “ἰ γῆς» μαχροϑυμδδ ἐπ᾿ ἀυτοῦ, ἕως αὐ λάβῃ 

πρώϊμον κὰ δ ψεμμον. ἘρῸ ῥ᾽ πιἴᾶπὶ το: ροΥῖι15 πα πγάτατίιις: 
ογΙ 5.14 εἰξ, τατά τις νεπίθητεπι, ητεγργετου: ἀἰς ἰρίτατγ ρὶιι 
πῇ πιάτιιγαπι ἃς Γεγοτίπαηλις Γεοιπάα εἰ Πρπἰβςατῖο ἀπὸ 
νρωὶ ὃζ ὀψὲ νΠτατὶ ππηὰ. Αἰ] νεγὸ πιδευτίπαπι ἃς νεἰροττὶ 

Ἰαΐτὶ ἴῃς Πϊριιητιχιισς ργίπηα οἴδες Πρ αἰ βςατίο Ππιρίέχαιιο » ἢ] 
ποάὸ νἤτατα. Ν οἴτις γεγο ὑετόν ῃοι!Ἔρὶτ᾽ τοτίϊπηαιιε 48 ἔτιι- 

τοτα τ ργσσοσεπ ἃς (δγοτίπιιηη. [ςἀ ργο ργᾷοοος τοπλ- 
ἀτιριιπὶ ροίιϊτ. ψάγγο Ρ τὶ ππογοϑ ἱπιῦγςϑ ἀἰχίς. 

ὡς, οἱ, ὁ πηατυιτίπιι5, ὀρθρινος. Πρωϊνὴς, ἐπ᾽ ὄψιν. 5) τρόσωπον, 
ον, ἔϊοτα πιαγιιτῖηδ. 

δγδ ἡ ἧς, οἰ ΟΡΡΟΙΪΓΟΓ δι. ὁ παρώξαος, τ ΔΕ 1115.) ΡΓΟ- 

Ϊ 1» ΠγαταΓίι5 νοη δ βον οἱ οἶτον πηάτα γε ςοη στα ΟΧ,ΠΊΔ- 

ΤΌΓιΙισ. τυρώϊ. υἷωνθ., πηατιισίηιις (ο πτηι155 1 ἘΡΊρταπηπΊατ πρώ- 
ἴον ασείρε σιν ἄρρζον 9 ἴλτι! τπατιιτο (Ἔγιαπτ ογαιιη1, ΤἈΘΟΡ γα ξιις 
ἀε οαιῆς ρίαπταγ. πρωΐα δένδ᾽ι σα, ρταςοαιι8ς ἀγρογας.. Θαζα. 1 

ἀς σαυῆς Πθτο (δοιπίο.ςαρίτε ἀποάοοϊπιο, αὐοαφυτεύεσι 
συχαϊςἐρινοιὶ, ταῖς μὰ πρωΐαις » τρρῖες. Ἐτ Προ ϊαίτοιτος ἀριυιά 

"αὶ οψιήτατορ; 

ἧς ὡραῖα κὶ ὀψιαίτερα(υἵϑιαιτα ) καϑεύεξ ὠμπέλῳ, δος ἐλαΐα, τα: ἴτὰ ἢ 

πρ 573 
“"᾿ 

Προΐοταρ γ ΒΡΆΣΟΟΧ 5) Γηατιτῖτας , ΤἈΘΟρ τας ὡς ΟΔιΗῖς Ρἰλη- 
τάγι ΠῈ. 

μμυλαὶ το ατιγὸ {τ ον ροϊαϑορνϑεὶεγπγατυιτὸ ἔτι, 
σορω, Ρτα:πηατιγὸ [ξπυΐηο. ρον ασορροσε ἢ κύαμον, θαπη π)Δ- τιγὰ (ςγιιπιν ΤῊ ΟΡ Βγαίτις ΠΡ τὸ τογτιοηςαρίτς 30, ἐς σαι]. 

Ἰάστι μ1Π|.8, Τὰ μὴ αὐοὴν φιλεῖ κερω απο αὶ ὅτε, τὰ ἢ ὀψέ, δι ἀς ολυῖ, 
118.4.ς.8. " ὶ 

Πρω ἱσαορίθ. αι πγδτιιγὸ (δία γμσρω ἑασορα, ἔτι πιςῆτα 411: Ριςπηὰ- 
τιυτγὸ [εγοηάα ἤίης : αιυΐδιι5 ςοπιγᾶτνΟ ψίασορα 4 [ἐγ ΤΉ ςο- 
Ρμγαίξιις. 

Πρωκτὸὶς οὐ, ὁ, Ροάεοχ,αηιιϑ. απ τι, νπάς δυρυύίκερωκτος ὃς λακκέσρω- 
τος, ΑὙ ΟΡ .νεφια ἃ πρῶκτου διορυ ἤπσι, γἱὰς ἘταΓη λάαρίο, ΡΟ 
ἀοχ ἰοτίοποιη νἱποίτ. ς 

Πρωλτοτηρεῖν, αἰρίςετο Δ Ϊτεγογιπεὶ ἤᾶτος ἀ11η ἀὲρη]δηταγιῖτα ὁ- 
πὶ ΡΒ] ςὸ ἀὐι]τοτὶ ῥ᾽ εξγεἰσλησιιν, δε, ΔτηϊορΒ ίη Εσυΐτ, 
Οὐχομω σε δή τα ταῦτα δ εν ἐν ὅδι τα ρωκτοτηρεῖν; πρωκτὸν ὄξητυρεῖν τα 
πορνδυουΐνων, ν 

Πρωλυϑίαι, Η ον ο). στιρειμῆοι ) ἀβἕδγοπτὶ ὃς πτρωλύϑτον Ρτὸ δβμμιφερὴς 
δὴ: τὸ σόμα γτ γοςαδιι}}5 μι5 Πρηϊ βςοταγ ΟΧΟΪατιισργοῦιις, σα 
Ρύςοςορϑ ἰπ ος. 

Τρῶν,τὐρωνὸς ὁ, ΟΊ ΠξητΙΑ πη οητῖς, ὃζ γα ἀἰχ οἷτις, ΓΟ Π1ς, ἀἰ εἴτις ὃς 
πριν, ΑΙ ΟΡ απ, αἰγαΐκ «σρώνγας, τη 9] 65 ΑἹ ρα. 1144, Αἴαντ᾽ ἐ. 
χα έτίω ὡσιὡβ «ρῶν ἐχ αἰει ὑφωρ Ὑἱλήεις πεδίοιο διαιανρυύσιόν τετυχη- 
καρ:ητογρ. ὑλώδ ης τόθ᾽ εἰξοχκὶ ὄρρις, 

Πιρὼξ, ὠκὲς, ὁ. Το τὶς, το 5, ΓΟ τς ατῖα γε ΠῚ ΠΟ  ἀ υιπὶ » ν᾽ ςαγοὶν πῆς 
δοσενδπὸ τὰ φρωΐ σεμπεόῃ ΠΟ οτ. Ἰάγ].4. μι «τ ρώκας σιτίζεται, 
ὡσαρο τεπιξ, 

ΤΙρεώονες οἷ, ἰοςα ἱποιΓιι δ, Ργοπλϊποητος τισι πὶ νογεῖςο5,οἱ κρρονέ - 
γδυκότὲς αἦδ ὀρών τόποι, κα φρρξεξλημῆψοι αϑουὶ "τὸ οἴξειχίν, οιης Π|π4ς 
5. Ξ΄ κτ' ἔρανον σοῖσαι σ᾿ κοππαὶ, ἡ «ορώονες εἴκροι, γὰς Πρών, 

Πρῳθο ργο πρωϊδ-, Ργοσπηατιιγι5, 
πιρώξα ας, ἡ ρτοτγᾶ  ἔγοης ῃλιιῖς ΨΊ ρα. οὐρᾷ τὸ προϊέναι. ἃ ρταειπ- 

ἀο, 141 τ ρώϊο τις ὅσοι, ΒΑγ Ε, νιάς ἴπ ΟΒΙΐτα4. Ετγαΐμι. Ργοτα 
δύ ΡΙΡρΡΙ5. 4 Πρώρᾳ οὐἴαπη ἡπ, γἱτο ἠϊοῖτιΓ. σαςιπηΐπι πὴ εχ - 
τγαπηᾶ ἀγτισι ατῖο ἡ ντ ΡΊ  ηῖι5 ΓΟ σπίτι : ἰ4 γοτδτιπὶ εἰν, νὲ 
ῬΙοτΓδ; παιμι1π} γοίἴγατα ἀϊςιιητιιγ: ν πὲς ὃς γοίεγα παυιίτη ἐ- 
ἔα Ρτο ἱρᾷς ΡΓοτίΣ, ΤΒεορηταίειι5. μι ξοτγία {ἰδ το (ςοιιπάο, 
σάριξε ργιπηοιλως ὃ λίγα τὰ στὸ τἶκ' αἴω' μάννον βλας- αὐοντες [Ἢ 
»ϑυνώμϑυα, κοαιϑαιρ ἀΐμπελθ- σπὸ τ᾽ κληυοίτων. αἱ τὰ 15 δ᾽ ὑπὸ πῆς 
πρώρας δὴ Χπὸ τὸ κλήματος φύεται, ΘαΖα ργογαι νατγῖσ: ἰοά 4ις 
τα ν[ἀγραιιὸ Ἐτ 411} ράττοιη οτς ΔἸ ἀοιιησ ηι8; λγπηεητα ρτα- 
«οάατ πρώραν ἀρρε!]ατί:ιυἃ 404 ἤτ πες 1}}Π| ἐχροπιιπῖνπες ἱ- 
Ῥίεπτο!!ρο. Τιι ἀϊς πτεὸ ρογίςα!ο νἱτῖς γοίξειι πη [4 δὲ .» τὰ 
ἄκρον πὸ κλήμαστος ιιο  (ἀτίοης ἱπειτῖϊς γείρας Οοπίξαητία, 1.7: 
γεωπογικών, 

Πρωρφέζω 5 ἴῃ ρτοτὰ ἐορτίπιο,ἤς πραροίζειδει παιιῖς ἀἸοῖταΓ 4υιππι 
Ῥτογὰᾷ ροῃάδγιπι Υἱ ἀθργί πγιτισ: πιεταρῆοτ, διζειη [ςπες: αι 
σαριιτ εἰς τοῦ μα ρράδεν ἱπσαγιατιγιν ας Η ον οἰ, 41} πρωράσαντες 
ΘΧροηΐτ οὐίαπη κροτήσαντες ) ἃ ἡδαϊ τις [ἀταρτάμη Πιριάρ οτος 
ἄἀϊςεη5. 

Πρώρᾳϑεν,ὁ ΡΓΌΓΙ 9. 
Πρωρατεύσαι, ρεογογαηι εἴϊς, Αὐἰ ΠΡ. 
Πρωράτης,"γ6, δί : 
Πρωροις,ἐ., ὁ, 41 ργοῖαπι γορίτοντ πρυμνότης κὶ κυβερνη τῆς επ δὰ- 

Ῥεγπατογ 4 οἰδιιιιτ τοηοῖ ὃζ ρα ρΡὶ πὶ αἰγίρίτια Γιατ Π15 οὐῖδατι 
ῥτόσγεταᾷ ἀιείταγ. ΡΠ αταγςμιι5 ἴω Βαάεβτς; δὲ σιὶ Ρτογεῖᾳ {ΠῚ η4- 
αι σφ »ἜΡῸ σι θογπάᾶτου οτος Ρδυΐας δ το νπάςοῖμιο 5 8.2. Ὁ. ἀς 
Ῥυθ]ῖς. Οὐδὰ ἢ αδίξητς ἀοπιίηο ἰὰ ἃ τηδρὶῆτο 7 ν8] συθοτ- 
πλῖοτο γι Γτογοτᾶ, ἡδιζάνς Αἰ ιιο 14 ξχλέξαπι ἤτ,, ὅς. Χε- 
ποόρβοπ Αναβασ., ξ. χαλέπαϑει μὴν πρωρειὲ τοῖς ἐν «ρῶρᾳ : χαλεπαί- 

γει 9. κυξεργήτης τοῖς ἐν πρύμνῃγία σςεπίετ ργοτοτα ἐἰς αι τη ργοτᾶ 
{ἀητεμοοςηίεξ σαι θογματου 115 αὶ ἴῃ ραρρὶ. 

Πρως-αἴτης κα, δ 4] ῬΓΙπΊι5 {ϊας. 

Πρώτει ΡτῸ πραῖτον» Αὐτὶ σὸν ργἰ πλὶ πη» απ ΑΓ ρ τὶ πὶὶ πὶ, οὗ σοιξ, τὸ πτρώτον 
κα πίω) αῤχίω, Ἰευττὶς5 ἐπῖπι Ππρι!Αγίτογ δὲ ρΡ! γα τος ἴῃ αάπιοτ- 
Ῥίοτισι Πρσηϊβολτίθης ἱπά! βογοητογ ντιιητιιγ. Ἠοπιογ. Οὐ. 
ξιἴσω νιῶ ζειὰ πρώτα ϑεών » 1ά εξ. 4πτο ἀδοϑ αἰϊος. Αγ πορθαυς 
χ; πρώτα μὲ διὰ ἡ κεφαλῆς ἐφηψατο, ἔπειτα καϑειρὸν ἡ αἱτύζιον λα - 
(ων τοὶ βλέφαρα «ἰειέψησεν. 4 Τα αρώτας ρτῖ πγᾶ ΡῬάττοβ. 510 γ1τ- 
51]. Αἰ ποῖα, ς. Ἐξηϊοδῖ . Ευγῖ} 115 ἃς πλιηεγε νἱέξον ἀπιϊςὶ ΡἊῖ- 
Πιὰ τεηθτς 4 τὰ πρώταιγο] πρωτεῖα αἱρεῖν. Ρτίπτας τεξοισς. τὶς 

Πορῆδη. καστι τοὶ πρώτα πῆς ὀκεῖ μοχθηρίας. 1Ἰά εἴς, «τῃρωτεύει, πρωΐ: 
τὸς ὅξι,ρτίποορς εἴς. ἨοπΊεπις 1144, οἱ ταὶ πρώτα χαχοντὲς2 

πιᾶποῖρο5.οἱ τοὶ «πρωτεῖα φερϑμῆμοι; ἴα σ᾽ εγὶ (οἰ οτατιπι » Βιιά. 
ἀλη ἀϊέξίοης Μαποῖρα8. 

Πρωταΐωνισ τὴς ,δ.δ, ὁ 6111} ἀρ ὶς ῬΓΙπηᾶς ραγταβ,αρὶς ἴπ ἴσοπ. Τη (τε πϊ- 
εἶθ αξζοτοϑ ρΓΙ ΠηΔτιιΠῚ ΡΑττίμ πὶ πρώτα[ωνις-αἣ [ξοι!ηἰτιπι δὲυ- 
χερίγωνις αὐ, τοττιατίμπι τραταγωνις αἱ ἀϊσιιηταγ: τγα ποίοις ἃς δά 
4ιοση 1 6γ 5. α111 ΡΤΊΠΠ}15 ἴπ 41101}}5 σΟΓΓΑ ΤΊ ΠΟ 5 ἀται6 ἀίςο {πὰ 
4αοιι 5 περοτῖο ἰοοιιπὶ τόπος ργϊποορίάιις εἰς, ᾿ς μᾶς νοςς 
ᾷς Δηποτδιῖς ἔγαης, Ροσγτιι55 Πρωταγωνιστῆς : Εἰ τίοπςος ογαπῖ 
δριιά νεζογες «ρωτάγωνις" αἱ, δευτεραΎ ὠνιφ’αὐ ὃς πριταγῶνιξ᾽ αν Βοδ 
εἴξ, ρει πχάγαπα 5) (σα πἀάγαπι 5 ὃί τεττίαταπι ρατέϊμπι ἀξϊοτἐθς 



574 ἘΠ᾿ 28} 
41 εὐᾶέ ΡΥ πὶ Ὀγάτηῖ5. δ 5 πτᾶχ ὑπιι1Ὶ οπιις Ὥρυ]α τοοῖταπ 
ἀπ εοπιαιτγοῦστας : 4 ογαητ ἰφοιηἀΐ ογάϊηϊϑ 5. 1 πηΐηιι5 [Δ΄ 

Βοταθαπε 1 εὐάττς τ υτ], ΠῚ ΠΤ απ τογαπτ ΔΈ ΓΕ οἱ πρωτα- 

Ὑ ἀνιφαὴ ρετεἴοτες (ἐουτη δ γ5. Γεοιπάϊ τευτιῖβ : τευτ!}) γρὸ δτϑηῖ 
Ἰαβταὶ οτάϊηῖς ἴτας Ποπιο οηες νοσᾶς [πρῖϊις ΑΞ (τ ὶ- 
βοὴ αἀπιογίατι το ἧς ἤπεγωνισ τίου. ντ πο (Οἵ πγα ἈΠ τ οποπὶ εἴ 
Δρρε]ατεῖ 5 4ποά οταῖ ἀλμμαι15 1 οτα ς, ὃς (οτάϊάἀυπι.. [εἀ ε- 

τἰάπι τογυϊατῖναν ραττπιτη ἀξξογοι, ιο ἃ ἐγᾶσ 1] ΠΠπππιιπὴ : [ς- 
διπσπατῖης ὁ δευτεράγων, ΟἹς η Πι.π Ν τγεπχντ ἐπ αὐτοτῖδις 

Οτοεῖς Ποτὶ νἹάστηης ) ἵσρο 1{Ππ|ππὶ 4] εἰς (δοιιηἀλτιηι., ἀὰτ 
τοττίατιίτη ῬΑΤτΙ πτ΄, εἰἰ πὶ ρο Πτς ΑΠΠατιαιθο οἰλγίας ἀϊσε του 
1ρίε ρυιιπαυιηῖ . πγα τι Παπυιϊττογδ. ντ Πα ρτίποςρ5 4ιιὰπα 
τπαχητὸ Ἔχοοι τις ἔλοῖετ Πα [το πιισ, Ἰδὲ (δγαῖος. 

ΤΙρωϊαγωνιφιδ, ρτιτιξ ἀἕξτο πὶς ραγτος ἀρ, ρτίπηο Ιοςο ἀρο»ΐῃ (οΓ 
ταπυϊἡϊθιις ργα ἔσγοτ. Αγ ζοτο ες Πἴδτο οἔζαιιο, σαρίτα πιάτο. 
ἱπρωϊαγωνις εἴν ὈΥΙ ππᾶ ΠῚ ΟγΑτΊ ΟΠ 6 ΠῚ Πα γδ 1 ἢ 4 ϊοῖο. ΓΛ αηιπρὼ 
παγωνιστοιῦτος Λυκούργρυγᾶζς, δὶς Δόντεραγωνις εἶν ἀἸοΊΤᾺΓ 5 τά 

Εἰ, δευτέῤρλογεῖν . ὙΟΥΟμ τ 5) ΓΙ λα 5 Ῥάγτος αΠ1] ασοῖ. 15 ΕΥῚς 

Ῥμοτηθῖο, 
ΤιρώταρχΘο» ΓΔ τα ργίποςρ5.6.10.1.2. ΜΔομαῦ. 
Τίρωτοίτικὸν τρώσω πον, 1 1ε ΡῈ Ο πη σγοἢ Πιρτὰ. 

πηρωτεῖον, εγ τὸν ρ τι πο ρατις. γί πιατης (αίατι , ργῖ πΊπ5 ΠΟΠΟΥ.. ὈΓΙ- 
ππάταιῃ [οσιις. τὸ πρωτεῖον ἔχεν » Γλοπιο ἴῆοη, τοὶ πρωτεῖα, τεὶ πῆς 
«πρώτης τείξεως γέθργ ῬΓΙΠΊΔ: ράττος, ἰά εἰ, ταὶ πρώτα. [τίη οτᾶ 
Ῥγίατμας ἀρ ρο χης : ἃς ἰεςιιἢ 415, ὃς τε ΓΕ 145. ταὶ δευτερ εἶα. κ τεὺ τρι 
πεῖα, Γίατο ΡΒ θο:Ετ Οἴςεγ. ἀἰχῖς ἀς οἰαγῖς ογάτοσ Ῥγ Πα 5 
ετῇ ντιϊ σα ενρτίοτος τάπης ἰξητοῦ ἀςξεσιητ ]ϊο, τὸ σρω- 
τεῖα φύροξκαιι, δ᾽ πρωτείων τυγχαύω, 

τηρωτερίκὸ συκὴ, ἘΘΙΤΤΗ. ἀϊέζα νἸάστιγ ἐμ τᾶ «ρφὶ, χέϊα ἴγῃοορε δί 
Πησίοτῖρτο 2.411} νεγο «ροτερικηὶ Ῥοτῖτις (ττειάϊιαι οοπίδησ, 
ΘΠ 0 14Π1 ΠΙΠΙΓΠ ΠῚ τρ τερεῖ τὴ πέπον εἰ ν Γ ῬΥΓΟΟΓΕΚ Υ1Γ65561135 

ἀῦτο τοι ριϊς σοπ[διαπι πιάτιιγαπτ ἔγιιέξιις [10 5. 
τρώτεύω; Δ. δύ στ. δ κοι, Ῥεῖ ΓῈ5 Ῥάγταβ ο τ Π6Ὸ 9 ῬγΙΠλα5 τεπθο. 

Ῥεΐπτας ξεγουρ ατίπηαι αἰ τ ογίτατῖς οθτίηςο, ρυϊποῖροπὶ [ο- 
οαπὶ οδτίποο. πρωτεύω τι σοφίᾳ, (ἀρ᾽ οητία [αση ἐχςο!]ςπείον. 
«ρωτεύ τὶ ὠὐτοῖς Εἰς ἴς ἀπσοιτ ργαίϊατ, Χ οπορῆοπ ΟπηΠ[. το 
{εου πο, ΡΙατάτολις ἴῃ Αρορβτπεσπι. “αρωτεύοι τῆς ἑλλασος. 
Θταεῖα: ἰεποτ μυάποῖραταπι, Τ4ςπι τὰ ϑοΐοης 9» πρώτευΐει αῤετὰ 
ἥδ πολ τϊϑδ'  νἸττιιτῖς Ἰησοῦ ΟἾΠῸ 5 Ρ ΓΙ Πᾶς οὈτίηςτ. [ἰδ6πὶ 1 ΠΥ 

σαγϑο; πορωτεύει 7) δὸ ταν , σ'οτία ρταςο! τ, Π οἴτιιν 4ιι0 4: πρω 
τευ τόδ» Ἐταίργοιογθ. ΑἸ ρα ροσυατογατη. 

τιραϊηρό της) 401 ρτίπηι5 ἀτατο ΠοΠοά, ἐν Εὔργρις. 
ΤΙρώτις αὐ ΡΠ ΠῚ τὴ ἴῃ ΡΤ η 15.914 ο[ἢν τὸ πρότον Αἀμ τ θ. Αὐἰ ΠΟ ρ ἢ. 

ΡΙατο, ἐμοῦ γδ εἰσιόντος εἰς ἢ οἰκίαν πρώτισια, ὅς, πὴ 
ΤΙρώτις (θ., ας, ὃς Ρ Ὺ  ΠΊ15. πολ  πρώτις ΘΟ ΡΓΟ πάντων πρεΐτος, ΠΟ Π1.1]}.6, 

ἃζ ΑὙἸΠΟρ ἐτρώτιςος μευγππε ρυϊοτ Ν οΠη, 
Τϊρωτόαλίδ. ρτίπιλαν πα ἰράης, πρωτόπλας. γαῖ. 
Ὑτρα το βσϑρεῖν, ΠΡ. ΕἸξέτ, ὑψωσεν αὐ τὸν κ᾿ ἐπρωτοβέϑρει ποίντων “Ὁ φίλων 
ἀυτῷ,οχ αἰ ταις εἰλτι) ὃς ῬΟίατ οἴτι5 ΓΟ]ττιπν {ΡεΓ Οπηη 65. ἀαγ}- 
σα ηϊιοβ παρεῦας. 

Τρω ὐδαυρΦο,κο δ, αἱ ἴῃ Θπηϊ πο με [ππιοὸ ἴοςο [δάοτ: ὁ προεδρείας ἐἰ 
ξιωδεὶς. ἴῃ (Ὁ (οΠΠΠ|5 ρτίσταϑ ἔξ θη5, ὁ πρώτος χαϑέζων 5 Ὡροκλίτης. 

πρωτοστάτης. ΡΟΙ ΠΧ.) 6 6ο ἔπιε ]οχῖτ ᾿ηΝ εἴρῖ5 ΑὐἸπορ δη η" 
αἰιΐεη5. Εἰ ρῷ τε τούτου πῇ δίχα ζειν ἡ σἔνει Ἡ ν μὴ ὅδὲ τῷ πρώτου κα- 
ϑίζηται ξυλκ,. 

ΤΙροτυίολ ἕω, ΓΙ ΠΟ ΘΙ το. ΤΠ Ἐρ᾽ργαπησηᾶτ, πρωτοζολ εἶν 5) ΡΥΪΟΤΕΠῚ 

᾿ἀδοιματῖ. πρωτοζυλήσει ξυ χὸν βρώσιμον, ητ1πὶ ΕΓ  οτιιτη Αβογος 
Ῥγπριεῖαα,..47.Εζεςἢ. 

Ἱπρωτεζόλοι, Ρτὶ ηγὸ ξοτίοητος ἔσει ᾿αοίςητος, ἵπ Ἐρὶρ, 
Τῇρωτυξύλ Θ- ἵππος, 4115 4111 ἴατη ΡΓΙ ΠῚ. Π) ἀσῆτεβ ΕἸ Πτ) ΡΕΠ]]18. 
Τιρωτογέλα,[ς ΡΥ ΠΊῈ πὶ Ροἱζ Ρατγτιιηγ»αιοά ἤροητε σοποτείςιτ, 
Τρ ὡτογϑυη ΟΡ ΥΙΠΊ] σοηΐτις ΟἹΟ. 
Τιρωτογϑυνήκοτα ϑερεσμοῦ,οαρίτο 23.Ἐχο. πιο [Πς ργῖ πᾶ: ἔγα σον, Ὀτὶ 

πλἰ τα" ἔγιΙΡ ΠῚ. πρωτογγωνη μοίτων ἀπορρ χ αἰ, ἔΓΙι σι πῇ τὶ πλϊτίας σα- 
Ρίτο 4ς. Ἐςς!ἐπαποὶ. ὃς σαρῖτε 44. ΕΖΟΟΒΙΟΙ15 5 τοὸ πρωτογήον 
μώτα ἐμ δώσετω τῷ ἱερεῖ, ρα παίτιια οἰ ογιαιπ. νοἰἔγοσγιιπ 4ὰ- 

θιτῖς (ἀσεγάοτί: 
ΤΙρωτογεύςης,»»δ ρτασιζατοτ ϑιισζοη. {4]ος ιπε ἴπ- ΡΤΙ πο  ρίιπη 

15. οἷς δτίαπι ἀϊεἴτιτ δαί πιαὶ αι οάάαπι- Γπάϊοιιπ, ̓ς ἀιιο 
καὶ γευςικὴ διωΐαμις ρταοῖρια εἴτοντ (στῖδιτ ΑἸοχ. ΑΡ. ῬτΟΡ].1 2. 

Πρωτογναίμκων, Γ ατὶ Πἰς ΑἸ οἴταγ ργίποορο Γοπάτιιβον οἷ ργίπγας (δητθη 
τί Νγη ρτίποερ5 (ξπατιις δπϊτ Γγτς. 411 ῬΓΙΠΊΔΤη (ἐπτεητῖαπὶ 

μιαδεθατ ὃς ργατορ τίμα » 4114Π| νοςαῦδης Ἀοιμαμὶ ρτὶπγα 
{εητοητῖα:. ᾿ς χιὸ Οἱςετο [στο ργίπιο ἐρ το ϊαγιιηι δά Αττῖ- 
οἴιπι, Ετ ῚΠῸ (Ἰὰς ἴῃ ἀϊσεηάο Ιοςιις παθοτ δατἢοτίτατοπι ροπὸ 
Ῥτϊποῖρῖς. ἃς ν οἰ Πμλτάτόηῃ Ποη ΠΛ] η1ι5 ἀευϊηέζαπι ετίαιη δεηςεῆ 
εἷο (οπῇιμ 5. Μοπιῖηῖς ἃς ΕΓ οτας ἐχ [ἀπο σαρῖτα 48. Μάτοιις 
ΑΞ τα ΠΠ 5», αΐ ρτίποςρ5 Γόηατιις [οχτὶς ἰᾶπὶ σεπίοτῖθιι5. ογασ 6- 
ἸΙοδλιι5. τις ρογεῖπου ὃζ Τ ςς }Π}] ΡΟ ΠΟ πὶς [Ιοςιι5. ἐπ ΒΗ τογία 
ψαϊογίαηὶ : Οἱ νοδὶς Ράῖγος σοη(ογῖρεὶ νι άσταγ ἐς σεηίοτα 
ἀο!ροπἀονΑτῆὰς εἴπ} 4Π1 ογᾶς ΡΓΪ ΠΟ Ρβ9Οτιπ) [τ ηατιῖς Γεπτῶ- 
τίαηι γοσαίϊοτ, ὅζς, αθίδητς Ν αἰογίαπο. Ἐς ̓γοῦιτη ἴῃ ἈΠΠτογία Ὑ Ὺ 
ὙληΠοτΉ ΠΥ; οα πῇ ΡΙΓΟπὶϑ Υἐταπι ἀοίογθεγοτ : Αἰιγο 5 Εἰίσιι 5 

7 πρωτογνο, ργϊ πη πὶ ρτι οηβορτιμγὸ βηῖχα, ΗΠ ΠΟ ἀ, πρῳ 

Π Ῥ 
ο δοη [ιατῖς ρυΐτηας Γςπτρητία . φαΐ ἴῃ ΝΑ] ογίλ πὶ 
τ ογατ, δίς, δ18 Ὑδεῖτιις {Π0το τοῖτίο ᾿πΠποτῖα Απρι 
ἐξῖαυι Ὀγιζεπι σοη οτα ἄς ρηατιιπι ἀϊσοπάα:. 

« {ξἤτεπτία;» φαὸ Δ{1| οἰμἴς τορασταγ 9 πα ἐφτοτῖς. Ἦ 
ποςοίπτας ἔοτοτ. Αὐητις ΘΕΠΠὰς Π|δτί ἀθεϊπηυατεῖ, 
Ῥιατορατίμαπε παϊαίος πηπῃοτῖβ ἴτα ἀερι πρὶτ: Σπατιιϑ, 
σουζιΐτιπι Ηοτὶ ἀϊιοθιι5 πιο! 5:άτις ρον ἀπ ςοΙ πόποι 
(δατίγοτατ : δὺς ἢ τὸς ἀιδῖα οἴδος. ρεγ Παρ ]οτίῖσι ἔν 
Ἔχ αι τας. Πασιι!ος αιιτοπὶ ἄςθεγο σοη ΠῚ δταάατῖη 
τς ἃ Θοπίμ! τι ογαάιι. εχ 40 σταάιι [δι ΡῈ Γ ιν 
Ρτίπνιπη τορατὶ [ΟΠ τιιπι 5» αὶ ρτίποερς 1Π (Ὁ πατιη 
δε. τις ἐραέξας ετίδνη ἰοςιις Εἰδτ)  ορι(οὶ ἴὰ Ἃ 
Τίιης {πγτοχὴς ργῖπτας [εμτεητῖα. “ρας 5.1]. πι15. 
ἀιιτιις εἴτ. Τάς πὶ ἴῃ ὙΤασῖτὶ Ἀἰτοτία :ὉῬοῦς μαες εἴπ’ 
41 ἐγᾶτ ρτί πιο; [δπτοητῖα: ΠΟ [1155 (Ἐμτοητίαμ, 
4ιιατη νοΠ]οτ ἀϊσογε οἷς (Ια πατι5 δος  απγατιῖς. Ἐτ ἵτοι 
τὰ ργοῦὶ Οαίτις: ἢ μας Μη] 15 5τ ατίαπιι5) 11 ΡῚ 
τεητία τιῖπς εγᾶτ 5 ὅτὰ Ἰοσιτι5 οἴ. Ητις τὲ ΠῚ μετ 
(αρίτο ταὶ Ιοςιις ἰῃ Οοτάϊαηϊς : Ούπιαας ἱηρτείῃ 
τίλπι » ας ργαοϊριὸ εἰπιοτεῖη Μαχῖτηὶ αἀπιοητι ἔογγοη 
ἀοτέηταιϊις . τεξογεητε σοηᾷιϊε ἀς 1115 το 1556] ρτὶ ΔΙ 

τοητίαπι οτας ἀϊέξιγης5.ης οτίας εἴς. ΑἸΔἀῖτ δά παΐα 
πατοτες ΡΓἰ ποῖ ρε59ἤτις ρτίπτο (δητζεητία, ὃς ΟἸ αι άϊα 
ἴῃ Ῥαπεσγτίςο ΟἸν γ1) ὃς Ργο δι πίθος σατηλῖπι 

τ|ῖςεῖ ατε νετα το ἀν τ- 
ἙΪοτεατ, ὅς οᾶτο οἴπσάτιγ Β οπλὰ ἔσπαῖι!.. Ὁ 
δς ἰδέζαγο ραγοπη,ίς ρτίπηα ἴοής το δα. 
Λητβοτλ}15 ἄς ταγὸ Πσοῖ σοτταγο ἐςοιιπέος, 

Μειαϊπογαητ ματι ἀἸ σηἰτατῖ5 δζ Τατοσοπ (τὶ, Μοάς 
1.ὔραάοπεπι.5.Π οἰπτατῖς5 ργίποςρ5 ἐχοιήατ,τητ, ' 

Πρω τό ον». ὃ. ΓΙ ΡΌΠ ἰ115.πτρωτόγονίθ. ἐντολὴ, πιο ἀατι πη ἢ 
δεηϊατη ΝΑ ζαηζοηι5. ΟΥΡΒ Εις, Πρωτόγεν Θ᾽ φαέϑων πϑδε 
ἠέρος υἱός, Οἴτατ ὃς 1,αξέδας. ΤΠ πτας. 1 .τις, 5. Τρῶτο 
ΡΙάτο ρτὶ πὶ οσοηία νὴ διμοιομερ. Ν “.. 

μϑϑι 
δου" 

μεν 
ἽΝ 
7 

ΠΝ 
ἜΝ 

ὙΠ: 
ηὐ ἀμλυα 

ἡμμώπα 
νϊ θνρπι 

Δι ον 

ἐρίφων, δα. "Ἢ 
Πρωτογιωεἶκες,πιιης Ρτἰ πὴ μι ἀμπσεητεβ ν χοσγοιῃ οὲ ριὶ αἱ 

νάϊ χᾳ “εἴν ἢ. τῇ 

Πρ ὠτοζυξ, ρτὶ πιὸ ταῖχτι: γἔειι πγαττίπιο πῖο σοριυατη,1πῈ 
Πρ τοϑοινία ας δ, ΡΓΙΠΊΔ σΟΠ11}}}} Ροττίο. ΡΟ ΠΧ. Το ὃ ἐν 

χίαις καὶ χρεωνομίαις Ὡρώτον “ἶδ' μερίδων λαμ βαΐειν τσ ρωτυϑομ 
μαζεται. 

Πρ τύϑρονίδ-.κγδ κα ἦγ ρτῖ πο Ιοςο [ς ἀοη5,ανρωτύβαϑρίδν. 
ΤΙρωτύϑροίΘ-, ρεΙπτὸ [ΟΟυτ5.Ν οππτι5.Πτεῖι ρεἰπι ΟἽοπο οὐ 

ἂς πρωτόϑρο.- ὀμφη ἱρτορ νοτία. ἱ 
Πρωτον ᾳ δεδρία ας. "ἷ ρΓΙ πλιὰ σατίεάτα, ρτίπιις οο πη ο ΠΠἘ59ρ τῇ 
ΠΊοοιις Οἰςοτ. {1 ἀϊσας τς Πἀθητίαπι. ᾿αττθαῖ σα ρῖτα 
σί τε τίυὶ πσρωτοκλὴσι αν ἔν. τοῖς δείσενοιςγ) ταὶ ἀν ρωτοχοιϑεοῖνί αι 

σιωαωγαῖς, Ατηάηται!ς Ρτίπτοϑ σοι δέτιις ἴῃ σοσπ5.») ὃς ΒΓ 
ςοπίοιις πῃ σοπιιθητίθιι5, ' 

Πρωτοκήρείθ., ἡ, ρυἸ ἀν σογί 5, ν 1 Τριμικήξείθν, 
Πρωτοκλησίαι ας.) ΡΥ] ΠΊ115 ἀοσιιοῖτιις, νἱάς Τρωτνκαϑεόρία, 

ποστώτης. δ᾽ 

Πρωτόκουρρς πόα, Ποτθα 4ια; ρτἰ πτὰπι νος] ργῖπια το ΠάοτηΓ. 
Ρβαη. 1ῃ ΤἜχτα ἩΠου, Τῆς δὲ πόὰς τῆς μηδικὴς τ] ατῇ 
φαύλη, οὐ ἢ ὌΝ ᾿ 

Τιρωτύλεια, ταὶ. ῬΥΤΠΊ τας τι σ πὶ Ῥεΐπια ἔρο αὶ πρώτη λεία 
. ἔτι ϑ; 

ὃς Πρωτύλιον, εἰ πτιρχι. 
Πρωτολογεῖν» ρυ πιά ἀἰσεπάϊ ραττος οσοι ράσο. ἶ 
ΠΙρΡωτολυγ ας ὈΓΊαΠ115 (ἘΓ ΠΟΥ ρ ΓΙ πγὰ αϑεῖο, ρ τὶ ΠΣ ρᾶττοβ ἀσθῃ 

Ραηὶις.Εὔςι 3 ὁλόγος ξξξ δευτερολογία. ὃ ἀφεψίων γδ ὡς ἀεὶ ἘΔ κα 
ἔχλαξε δ σσρωτολογίαν. ΠΠιπσμτη 

Πρώτολοχία οὐ ἄο ργῖπ} 1 ΡΊ]Ατηππη, (ΕἸ: χοχαγων, ἀδμὰρι 
Πρωτόμφαλον.« το οἰ γρεῖ ν πα 1 Π]οιι5» Η ον οἢ, ' νὴ, 
Πριΐτον, ρὲ τι π1.1 4 οΠῈν αὐτίχο δὴ, Πα πλο τ π, νοὶ αἱ} (αι οὐ ήηη 

Νατρασαγ ἴξρε νῖσς σοπιραγασῖαϊ υ ντ ἀρὰ ΑἸοχαπάπι ἀμητηι, 
ΡΒγοα ΓΠθγὸ ργίπτο Ργου! επιδτ. καὶ πληγὴ πρώτον τ αἰσρασῆς ας 
βρρντίω) γιτοτελ εἶ ἃ ἅμα, ᾿ξξιις το πίστι ρ τ Π5 αιὰ ΠῚ Ευροτ, 
Βεϊτ, αι [πηι]. ν δὲ σαπιὶ απίτι. ἡ. πο τατ οἴτναπτα 
«σρώτον οἱ πείνπων, ΓγΟ ΠΟΥ Ὶς. στρώτον ἀἸσομ  Πτ Πποη πρώτα, 
Πῖς ἢ. πεν πορῦτον ἐγ χωρήσῃ, ρτῖιο σαι} τοπηΡΟΓΟ)ΒΕ Ι: 

ἐρΠ οΠἰς ρτίοτ. τὸ ασραῦιτν, ρτΙ πιατῖ τις Ρ τ ς  ρέππὶ 184] 
ἴῃ Νιιπλδςρτο Τςο ἱρίο. τὸ πρώτον, ωρέτρρον, :Ιξαρχῦς » ΗΟΠΊΟ 
ΤΠ Τα 1. τὸ αἷὸ πτρωτον, Ποπιοίτῃςη. ΡΟΙῈ ιιοά (οαμΐτιιτ ἐπι 
οἴ, ἀοτηάς. τὸ υἱὲ οιεῦ προῦτον, ρα πὶ ΠΊ.1 46 η1. «τρωώτον πείλιν» 1Δς 
Τοετπλ ΕΗ. πτρώτον αὐ, τιιτηι ΡΓΙ πι ιστι Χ Θη, πτρωτον ἢ ρτῖμς αι 
Αὐπ πη πεν. : 

Ππρωτόνεως ΡΥ πλὶλτι παι σα π 5940 4] Ρτἰ πυὶπι πΔῈ}} ἐπ Αἰΐαιις 
Ἰοςιιπὶ νεπίτ. ἵν ἢ 

Πρωτοπειγιὴς. εἴ. κὁ κα τ ,ὃς Τρωτοποιγὸς οὗ, ὁ, ΠΟΥ νοὶ Ρηπιὸ δὲ 
σατι5. ΠΡ Ὸτ σοπηραξξι5, γοσοητοῦ ἐπ Ἐγι εξ 5,ατρώτως πεν 
νεοχφ τασκθ ας Ὁ. ᾿ Ἶ ἢ 
Πρωτοποϑ εἴα ας, ἡ ρτάπιατῖτ15 φθέςξξιι5. ἐδεοσοιϑεία Σ ΟΣ σρΌδις, 

συ 

“πο τοπη 
ἰϑραα: 
μὴ υὔχν, 

αι μιτ ψι 
Με αι 
ἼΠΣ 
μα) φΗσμ; 

νοἐ νυ ἢ 
.} 

ἜΠΠΙΝ 

Μι μιπι: 
ἜΝ 



ἘΓΡ 
“ἴα 7 ἀοϊόταιις χαΐ ἤξ ρεγ σοηίςηπιπι αἰτουίις ρατγεῖς, 
τὶ ἤππυιιδ ν ἔτι οἱξ ἀἐξπ οἷς Βυιΐμ5 ἀριιά Οα!οπιμα,γε ]., 
οἷς. 

ΡΓΙ πὴ πὶ οχροτίοπϑ, 5.114. ̓  3 νήθ' ὧν κομιδῆ κὶ πρωτό- 
Τὴ Τ᾽ πύλειμον ἐρίων, ρ τί πγα ΠῚ] τα τἀ τηοοτα ροποηϑΟν τ 

Πρωτόποσεης γ΄, 
ὑπλας 9... δ ργιπιὸ Πέξιις ὃς στοατιιϑονς Αάλπι. 

μγϑγ δ ρΓΙπτὸ παυὶρ ἃ π5:ΘΡ τόσο παιιῖς ποις, πατρὶ, 
ἀτοπι. 
εἰα ἀοίταγ ἀο 115 4] ρεϊπτὸ ἱποςάιιητ, 
ἥγαιις νῖγρο ἴάπὶ ρεἰπιιὶπὶ περί πιατίτογαρωτόσειρρς, 

τ “}), ὅζ Ροϊιχ. 

παραδία ἡ ρτῖπια οχαδεῖο, αιιὸ ἃ ργἰπιὺπι εχίρίτατ » 514, τὸ 
ν ἄπαιτο υμῆνον. 

ὀῤῥυτος., ἰτὰ γοσατηγ ἃ Θα]οπο ΠΡ τὸ τογεῖο, αὶ γγών, γεῆπα 
γᾷ [ροητὲ ργοδιιίτ οὐ ζἀσιιο αὐτόῤῥυτος ἀ]έξα , ὃς ΟἸ Ποῖα: κα΄ 

τρι Ηοίν ΟΝ. τῷ ἄκρῳ τᾶ ῥυμοῦ, ἐχέγαπιο τεπιοηῖϑ. 
δι ΠῚ 15. γα ἀφ 5. ΓΙ Πα ΠΡ ΓΙ Ποῖ ράτι πὶ ΟὈ ΠΕ ἢ 55 
ν; πο πὐρρώπρὰ «ρώτος 1ἰ1λὰ.5.,δμαὶ πολὺ πρώ- 
ων ἕλεν αὐδϑιρα κορυς ἰώ, Ἰνὶς ροΙτίιις σταάιτις αρι ΟΥςοος 

ἴμις ναγράτιν ργο σοπηρατγατίμο ἰα οἰτορτῖον αὐ Πιρ τίου 
ἴτο ἀεοίπιο ορ᾿ τοἱ.αἀ Β οπιαῃ.πρώτος μου ἰωῦ, σαριτς ΡτΙ- 

Ο»Ἐυιαηφο]. Τοαῃη]5 . ΡΙΟΓ πλ6 τας, εἴἘ. μοτῖοσν δὃζ ροτεη- 
ὉΓΘγας. πρωΐτίθ. ἐμοῖο, 116 ΡΓΙοτΟΝ Οπηιις. πρώτιϑ- γει κ' πλέ- 
οὐ ε μι. πρώτοι, ππαϊοτα 5. πρώτη ΡΥ Ι πιὰ, δπὸ πρώτης Ὁ ἢ- 
ἩΤ μον 414, τίυ) πρώτίω ἀϊσιιης Οἵς οἱ ἐλλ εἰαστικώς, Ρ ΤῸ Ρτὶ- 
ςα νΕ] ρτἠπηὶπη."Ὁ κατ᾽ αῤχίω), ρεϊηοἰ ρ᾽ ὁ γεν α]ρ ὁ ἀἰξήπιι5 

ἴδ βγρινιλεγον οἱ βόμν ἕα ρτορρίετε, ΟαἸ οπιις δά Οἰλιισοη Αρξα- 
πέήεὗϑει! 5 λοπῆον καὶ ὑϑαρῇ τὸ ὀλίγον τίυδ ατρώπίυ» δι δόνει. [46 πὶ. 
ρὸν λδυκὸν διδὸν αι τίω) «τ ρώτίω, ΑτἸΠτοτεῖ. ΡΟΠἰτίς. αἰεὶ ὧν πίω 
συμφέρει ποιεῖ ὅλαι τίω ὅπη μέλειδω τοιὐπίω 5 ἃ ρτίπνα ζτᾶῖς 
ταπι. 6 γτρώτον ξύλον, ΤΙρωτοξαϑρίθο, 

τα 15. χε. Ογτι]. ΐ 
γε 4111 Ρτίπλις (απιΐπατιις οἰ, ργῖπιο ἔλτιις Πα «πρώτοαδό- 
δας Πα πο Ίτοαιΐ ρυῖπιιϑ (είς δεῖς (πῖτ. «πρωτοαπύρίθν 
αἰδοτόκου βίε γώμος, ὅζς. ΤΟΙ ἢ.1.Ππιρτῖδ Ρυϊ ποῖ ρίι πὶ δὲ Ρτὶ 

ἢ [Ἐπιϊπαγίιπι νἶτα: ΠΠ105 ργοάιισεητῖβ. 
μην ταύκ τί. κονία, ΠἸ χὶτιταιπι ὦ οἰ μεΥῖθιι5 σαΐος σοπητιχτῖς σοτα- 
ἰμν ττιιπν. Ῥαυιις ΑΞ σίπετα οἷθὲ κονίας Ἰοαιιεης ἰρτο (ςρτὶ πιο; 
ἰὑεησῃ τὸ δ! τξίπλυμια τῆς τέφοας δνοι(φ ζεται: Εἰ ὃ τρεσλάζοι, καὶ τί - 

᾿ τέφρα, καυστικίω ἐργάζεται τίν κονίαν 5 ἰωἱ δι χἡ «ρωτόστακτον 
βμδ, σι, τοῖς κλυστικοῖς μ(οέλισ το μἰγνυ μλύϊω φαρμζφόκοις. ν]άς Ππι- 
Ἱποΐγην ἰὸς: ἃς Κονία, ΑΙ ἸΟ αι ἀρωτύστακτος οἵδ Ρτορτιὲ 411} ΡΤΙΠΉ15 ἀιϊ- 

αἰἴτ, 
οττί της ὐ»δορΓα 65,515: ῥτα ἔςξει!ς. Ῥταείεσ ρτΐηςςρ5. Χεπο- 
τη, ν᾽ ἐς ἴῃ ΑρΡροπά.ἀς νοσδθιι}. πα ἴτ.ῖ πὶ Λοχαγωγὸς» ὅδηστεί- 

Φαλαγίθ- μῆκος, Ὡρωτοσταίτης τῷ δεξιοῦ κέρως 7 40] ΡΤ ΠῚ 5 
᾿ἄεχττο σόγηιι ἴτας, ΤΉ τιον 1 4. πτρωτοστεύτης αἱρέσεως » ἀΠΤΠΟΤ 

οη βορτα ςξζις (εέϊα, 4 Πρωτοστάτης τῆς ἑστιάσεως. ὃ τίω» 
πθκλησίαν ἔχων  ΡγΪποορβ᾽π σοπειίιιῖο ὅς Ομ] Ρτἰ παγίς [ο- 
τγι δυιἴτιιΓ » 401 ἀσοιιδίτιι5 ρτήπλαᾶς τοποῦ 5 4ι| δέ περκλίτης 
[ας ἀἰοϊτιγ: ὃς πη ̓ πἸςΐο πρωτύβαϑρ-. Ετ τγδηῇατὸ ἀϊχῖς 

ἼῚ ἍΠ|Ὸς σαρῖτε 24. Αξζογιιπι Ραυ πὶ εἴϊς πρωτοστώτίω τε ὦ 

ΤῊΝ ᾿αζωραίαν αἱρέσεως ἱ ρ τὶ πεῖ ροπὶ (πέτα; ΝΑ Ζατεπουα πη, 
πτοχεείσαι Σ εἶον, ΠΙ πὶ ἐἐογο ργῖ πιο σθπἰτι 5 σαρ. 21. Θὰ - 
ΤΟΠΟΠ ΠῚ] }- ἘΠ ΤῊΝ 
τύχια, ταὶ 1141 ρτὶ πιο σοηϊα. ταὶ πρωτοτύκια ὀμπε αἰπτέ δοτο,}115 ΡΤῚ 
Ἰοροηἰτὶ ρογπγιταιῖς : πὸ Εγαίτηιις ἴῃ ερῖ το]. ά ἩςΡτγαοϑ ο. 

πποῖας Ἰά6 ΠῚ, πρωτοτόκια γῇ ρη] σατο ΠῸΠ Ῥτἰπιτιυα ίεὰ Ρτὶ 
αἰτα τα. ντ τα σατα ἀοσθηἀ] ᾿Ο απ 5 14 ο[Ἐ5 1115. ρτῖ- 
ἾτΙ. τὸ κσρωτοτύκια καὶ Ὡρεσβεῖα,ἱά ε[Ἐ2Βπ4.1π ἐρῚΠ1ο].ρτίοτ. 

πιο οῆϊα δὲ ΡγαοΙριπη αὐτατὶς,ςαρῖτο 2: Οςπείοος ἰερίταγ 
τοκεῖα. ' ὭΣ ἡ 

Ὅχος, α. ὃς ΓΙ ΠΟ ΟΠ ἶτι5. Γιςᾶς σα ρῖτα (ςςαπάο,ᾧ ἔτεκε ἃ ον 
ς ἃ “πρωτότοκον. ὡς ρερετίῖτ ἈΠ ττμτὶ Γαιιπι Ρτϊ πιο θαΐτιμπι. ὁ 
τοκος πάσης κτήστως» ΡΓΪΠΊΟΡΟΠΙΓΙ5 ΟΥ̓ Πἰς ογξατιιτα » ᾿ 42. 
τᾶς. - 

τηνι 

. ὐ 
216 }ηΠ' 

ἼΤΩ 
ἜΣ, 

᾿ ΠῚ ἐ 

εν Μὰ " 

οὐ, ἡ 

110 
΄ λέει - 

κ᾽ Ἢ " Ἰυτέκος,ε,ἱ οΡηπιὸ φπίχα μια, Ρτ πη ροροτῖ του πιῖρατα Ε]Ίη. 

ἫΝ ἴον .1].»,. ὡς τις αδοὲ πόρ τανε μήτηρ ΠΙρωοτύκος κινυρὰ  1ὰ εἴζγαρώ 

Μ ἤυκήα. ἐπ ΤΠ 
πα ῦ ἢἸυΜοκούσει, τα ΡΥ ΙΠλιῖπὶ επἰτῖτιτ.. ὶ 
κῃ . μος δ χὶ ἡ» αὶ ρυϊηγὸ φαράἴτιιγ, ἴῃ ἘΡΙ ΡΥ ΑΠΙΠΊ, «τρωτόσομος 

μ᾿. ὃς, ΟαἸεπσαυίτις ργοτοτοπλιις δὲ τόμ, 11 ὅς κύημα Ὁῖο- 

Ὧν τι ἃ, ὃς ἰρμῶνΘ- ἀριτὰ ΕἰηπατΒιιπι.Ππιϊοπῖες ὃς πρωτότοκον κάυ- 

μὲ “ΓΟ ὀνἴη βοάοπι Πρπίβοατιι. «ρωτοτόμου ἀμπέλου ,) ν᾽ τῖ5. ΡΤΤΊΟ 
μὲν" ατατα; ἸἈεορ ταί. Πθ το αιιαττο)οαρῖτε 16. ἈΠ} δητιςι οΡ- 

ΟΠὶς ὀψίτομον, 
ἵἡδιομιώ, ἴῃ ῥτῖ πιῖς ριιτο. ; 

ἡτυπον,»ε. τὸ ΟΧ ομηρ ατοαῤχέτυπος. ν]άς Πότυπος.. ἢ 

ἤότυπον ὀγομα, ποπιοη ῬΓΙΠΜτΙ σι 1ΠῚ ὃς ῬΤΙΠΙ ΒΟΠΙΙΠῚ »τὸ φρῶ- 

᾿όϑετον υὐσταῤχον . κὶ μιὴ ἔχον πιρρκρίταρξίν τινα, 5.  σἡτίαν τῆς ἑαυτᾷ 

εὐ 

ΠΤ ᾿ς 
ΤΠ τυργὴ ΦΡΓΙΠταγῖ 5. Ρίατ, ἐς [6 ρ.10.φρρτυργοὶ κινήσεις κὶ δέυτερρυρ" 

ὶ, πιοτὸ ς ΡΓπιλιὶς ὃς ἰξοιηάατίφ, 
Πραϊοφὸυςν τ πιὸ ἀρρᾶγοη5, ΝΟηη, 
ΤΙροδοφυές, ΑΡΟ].1.γ,ργίπτο πατιιπὴ ἔειι χοστιιπη, ͵ 
Πρωτύπως Ηείν ἢ ἰκολέθως, 
Πρώτως, Ργἰπυὰὶ δ; ρτἰ πιὸ, πρῶτον κα αρϑταγρταοϊριιὸ, ρτῖπιο ἴοςο, 

κυείωςν 1ὰ εἴτ. ρτορὶὲ ὃς ρεὲτ ἔδφῃοι μοῦ ἀσοίάςης, ΑἸεχαηάος 
Ἀρβιγοάι βαρώτως ἐχίνναριϊά Ρ]ατοπεπὶ ργαοο!!οτο,ρωτεύειν, Ασ 
Ρυά (σα! ἰάοιη Πρανῆςατ πρώτως, ἀπλως τὶ πρῶτον λόγον ἃς κυ- 
εἰως. Ἠὶς δρροπίτιιν τὸ δευτέρως. 

Τρώων, πὐρῶὸν, [δι] πτρηών, σασιι πο [οῖι νογτοχ πιοησίο, 
Ππείης,ν οἱο5.4}0 ἵπηημε,ντ σιαΐας ἂῦ ἴσυμι. 
Ππεΐρωςτοτηιτο, σ]αῤνυμω. 
Πταῖσμα,ατίθ. τὸ, αἰοώπθομια γανρόσκομμα, ργοΪΔρΠοϑοττσυ, ραςοατ, 

ἀο! τξλιιπι»ογ πλεη, [159] ρίτι5 4 Π θεῖ, σφάλμα 9 ἱπέοστιιη, 
φαἰδυηλῖταβ, οἸ αὶ ο5 9 ἀθτυ)πιθητι πη), απιημτη, ΒΕ οἰίογτιιγ ἃς δά [α. 
δυΐάτιιπι ἐχαξεϊουθηι ἴῃ ἰπάἰς (σοηῖςῖβ» αιιαιι Τ γοηγίτις πὶ 
Ῥτοίορο [ἤφογτα: ςααπιίτατοπι ἀρ ρα ]ατ. ΟΠ] μοὶ οτίατ πγοΐσ- 
σματα 5 τὸ ὑτῶδ «δ δακτύλες κιέσμαται 5 ὅδιπῆαίσματα ΑΥἸΠΟρΠδη. 
οβξηποπες ἀἰρίτοτιπι ρεάμπι ἰπτο Πρ ιιητ: ργορεὶ σταῖσμα, 
«ἢ Ἰαρῆις οβεμῇο αμιῖπὶ ροάος ἰαρ α], τις 411) οὔτε πάϊοι!ο πα 
Ρἰπριηταγ, 
Πταίω, μι ήσω, πα, ακρι Ἰη οἰ ἄο ἴπ ἔγαιιἀς πη, ἱποὶάο ἠη αἀιιογίαπι ἴοσ - 

τι!πᾶπ1, ξΑΠΠοτοοὐϊεπάο, ἰαθοτρογγο. ΕΓ ργορτιὰ ἱπιρίησεγογαᾷ 
υϊρρίαπι,ας [40 1:}οὐιῖπι5 ο(Ὁ αιὰπι σαάοτς : αιεπηαδάπηοάιιται 
1πιρίπροτο ΡΟτΕΙ αὶ Ποπ Ρ᾽ απὸ σοποίάατ, Ρομίτιτ ταις ριο 
Ἔγγοτα Ρεσςαγοἀο]παιοῖο 5 ποσογο. Νευττ, ἀρ (Ο]. ἐκ ἐλάοσώ 
ἡἼσγει, Ἀοα πυΐηιι5 ἰαδτατ. ὙΒιιογ ἀἰ ἃ. μυὴ μαρδονίῳ πῇαΐσῃ ὁ ἑχλαὶς 
τς Μαγάοηϊο [ιδἠϊςογοταγ Οὐςςοἰα, ογοάοτ. οἱ πεπ]αμκότες, ΒΕ Π6 
τοτῖς. ὦ ΑἸεχαπάτγ, νἹάσητιιν ἀϊςὶ 4} τοις ἀτιτῖς ἃς δάιιοτῆς 
ςοπΗ͂ϊ ἐξατὶ ἤππτ. πῆώσαντες “ἿΠ μαχων, ΑὙἸΠ14.1.νἹέζος. 

Τἰταιχοίλα, ἡ ἴζοτοα ας ἴῃ ἰς πη 15 Πα πογπιτιγ, ψίαθ- ἐν 1οἴς κρ:- 
τίοις, καίνα. 0 }]. 

Πτακὲς ἱδὸς, Ραμ] άτι5.1 40. αιιοα πτοὶξ, 
ται σικὸς. οὐἷ, ὁ, ΕἸ] 4ϊτᾶς. 
Ππεικωρεῖν,εἰπηἐγογραιγο τ τή σειν, δεδοικέναι, 
Τ ταί μϑυΘ.,ν ΟἰΔη5.Υτ αν τστε ἀπιῦο ἀοτ.2.α0. ὕπζημ, 
Πτοξ, κὸςοραι 415. εἰλὸς πωξ, 
Πτερμική. ἡ, ρτατηῖς 5 σοπι5 Πετθα᾽ γαΐςης δά Ππογπατάπηεπτα ἐὰ - 

εἰταπάδ,ν πές ηΠοπΊεη δοςερὶτ, ὨΙοίςοτ!ά, Πδτο [δοιιηά4ο; οα- 5 
Ρίτε τος, 3 

Πταρμεκὸς,οὐἷ, ὁ, ἢα δ π5 Υἱαι οἰσπ 1 Ππογηπτα πηθησα, ΡΙΤη. ἀἸ τ, γα χ 
σοποῖίᾳ {πογπιισα ΠΏ Γ ΤΊ ,1. τὸ π]αριμικὸν ὅδε, 
πταρμὸς, οὐ. τογπειταπιςητιπη Ῥ]η, {ξογπιισατῖο ϑογίδοπῖο [,2τ- 

80.. π)αρμμοιὲ κινεῖν, ποτ πιιταπηοητα πτοιιογὸ, σα] ςη. 0.1 δα Φ]Διι- 
ζοπεπΠ,. 

Πταῤνω, δ, Πταῤώ, ὃ. Πιταΐῤνυμί, Πἐγηίιτο  οαττ [0]. ἔπαρον, Πότ τι 
ται!ἱοῖπ ἘρΙ δεν πάς ἀρὰ Τ ρος. ἴπ Ὑ ΒΑΠΠΙς Σαι χίδα μι ἐρώτερ 
ἐπεσταρον. - 

Ππείῳ μοΐσω,ἀδρ.β, ἔπη, ν οἷο» 5.Ν εἰιττ. 
τιτὲ » (γ]]αἰυῖοα εἰς δἀϊςέτϊο » βλέ! ροτ (χῆοοροη ἃ ποτὲ ἡ γε τίατε 

ΡΙῸ ξιιτ, 
Ἱπτέλεϑρον, ΠΡ ἘΓΕΙΠῚ  πλιεϑρον, 
ΤΙτελ ἐα στ. ὃ. ὃς 

Πτελέος, οὐ ὁφν [πγιι5γε δὸς δένόσρε, ΗΟΠηοτὶις Π|144. ὅς Ὀϊοηγῆιις ἧς 
τι οτδὶς. Εἰτι5 τγιησι5 ναἱες δά Εϊπάαπηοητα τα! ςϊοτιτης 
Ὑἱάς Πϊοίςοτίά. Πθτο ρυΐπηο 5 σαρῖτε 112. 40] ὃς 16. οἰα!ἀοπὶ 
σαρίτε 185. ᾿παιμς π ΟΥρτο ψιαηάαπι ςιιπὶ ες, 4ιια: ν] ππὶς 
εἴϊε νἱάρδσυσ. ΔΕ ετῖαπὶ στελέα ντθὶς ποπηςῃ, τστελέα 4104; 
Ἠεΐνοἢ. τεῖτε Τἀσολιπι ἀϊαϊςέξο οἵ σύ, 
Τιτελ ἐν Θον Γπτοῖι5 (ΟἹ τιπ16]. 
Πτερία, καὶ πὔερὶς. Τ ἈΦ ΟΡΒ.1}.8.}1Π|ςὰ.8. ᾿ 
Πτέρανθ. Αἰ ατιιο, πτερώϊός, ττερίνοις ϑέοῖς» ΑὙἸ ΠΠΟΡΆΡΟΪγ ϑηκοσμέν- 

σαὶ οἱ ἑωμσῖοι πτερίνῳ ςεφαίῳ. ᾿ 
Πτερὰς, (δος, ΠΠχ Βογθα,, ΠΙοίςοτιἀος Πἴδτγὸ πιαττο,οαρίες τ8ζ2ι γ΄ 

πτερία.τὸ βληχεὸν, Ἧ 
Τίτέρνα, ας, ἡ, Πα] απειι πη; ᾶτς Ροάΐς ρο[εγίογ: στὸ σὲ πατεῖν τος }- 

οατου8ζ ἕεα τοττα ὅημξα τὴς Ἡ οἰ ἢ. τὸ Σπολῆγον τῷ ποδὺς κριτόπιν, 
Ψηάς πτερτοκοπεῖν. Ετ κα τέρνη τ πόλεώς 9 ἀριὰ ΓΥςορμγοθιρτο ᾿ 

βάσις, τοίξς ΕπΠτΑτ. ἐν «στέρναις ὙἼ ποιμνίων » Ρο (Ἐν οἰτρᾶ βιςρᾶ, 
εαρῖτε ρεῖπιο Ὁ δητὶς. δοϊοπιοη, ΔΕ ὅς Ἰρξουῖοτ ρᾶτε πα ἢ, 
Βαγῆιι5. 6 1το πη] ττέρνα ἀϊοίτυγ ας 1Π λίωαδα ἘΠῚ σοδύμίω ἀιτι- 
ποίτείτιτ ἀριὰ ῬοΙ]μοοπι 5 416: πιαἰ ὶ σαἸχ ἃ ΨἸτγαιῖο ἀϊςίτατγ: 
ΒοποΓΑΠΙτοΥ ῇς ἀϊείταγ σαΐπιῖς ταὶ ΕΧιΓοπλήτάβονῦ δ ΓΑτικαῖχ. 
( πτέρνα, ἀο] τις ἔγαι5» δὸλ Ὁ. ϑπζελὴ, συ]4, Α Πτέρνα ἴῃ Δτδῖγον 
δὲ σιδήριον "ὲ χατατεῖνον ὑπὸ τίν» γυίων :κ; τῇ ποδὸς. Ἡ εἴν ςἢ»οαρίτατ 

δι ὑτο γοπιρίοναβογτιγ οπὶπι οχ σάπτῖςο ΒΟ] πιο, ς τν «τῇ- 
ταῖς ἦν" ποιμβύων ροίξ νεἴτ᾽ρῖα στορηπι. 

Πτέρν»ἱάοτπ Ετγπη. ἰ ἔ 
πιτερνὴς ἱστὸς ἡ, ἄοπι 4ιιο ἃ «πτέρνα» σα Ἱ ΧΟ ΔΙ σα ποι πη ἶτο πὶ ξιηάιπΊ» 

ἃς Βα[ς ρεϊμίείιτι πιοά!οοτιπι)Ρ0}}. ἷ ᾿ 
πιτερνίζω, μ.ἴσω, τα κα ἱαρρίαπτο. Α ὅτ. οτίαπι λακτίξῳ, ΓΑ] ἴττο: ὃς 

ΑἸ1ο, ἐπα, κὶ καταθάν »υϑ μα, Ῥχοβίταμίατς [ἄρῃς Αρίγττας, 



πτέροξιικος, ὁρρτοτγοῖχ οἱ οἰδοσαυ]ῖς εαξεινιὰς κακῷ, ἀρ 

πιπρνισιὸς οι ὁ, δύχ Θ., ἀπώώτν, δητζυλή, 4. ΠΡ ΡΙΔητατὶ νά α5οἱ πάις» 
᾿ Ἡείνοι. ῖ ἡρδνηκὸ 
{ἴτερνιστὴς οὐ, ὁ, χα ῇ Παρ ρ᾽ αατατοτγφοδί οἰτγο)πῆερτισ τὴρ ἢ 6φεγδ υἱάοπι 

νεῖ ζαϊσαγ. ᾿ 
πιερνοωπεῖν, σα] σα πεῖς “εγορέτιιπ πτουιέγς, Πιρροάοτς Ῥοάϊδια. 

Πτίρ αἷς κτυπεῖν πρδὸς τοὶ ἐδώχια ἐν τοῖς ϑεώτροις, ΡΟ] ΠΧ : ἐχρΙοάε- 
τε ἁῖις τα πηι ταατί, Ἡΐης ἀρυὰ Ατἤθη.ἢ 6 ΡΒ  οχεμιις πτερτ 

ι 
νοκοασηςς 

ΤΙ πρροτρ ἐκ της 414 Π} ΡΟΓΆΊΙΠΟΓΙΙΣ 9 ρτορτίτπι πλπτ!59 Ἠόππογιις ἐς 
θΕΠΠ}ο ταπαγι 

ΤΙτοροδόνη]θ. α, δ Ρ Θπαἷ5 γΕΥ ὈΟΓΑΤΙΙς. , ταχιε: 411 ΡΕΠΙΪ5 40 [τΆ ΕΓ 
ςοἶετ, 

τίτερῥεις δεν Θ., δ, νου! 150 Ροππίρετον οἷο, τοιχιὶ, 1 {15,16 0}15.. ἐά 
«ατερωνυδν Θ- ἡ ταχϑως φερόμῆμνΘ΄. πτερῤειξ οἷς ἐς, Π Οπηεγ. γ ΟΠ στὶς 
(λρῖττα ΟἸςοτατερῥεαταγία ἘρΙργαπηπιάτ. κ'ὶ ΠΠτερόεν τε ἀἸςιτη- 
τὰν νεῦρα πιαῇ ΑἸίατα . ππὶς ρεπηῖρετα 9 4 νε τὶ Π1' {Π|14 

{πε νοϊοςῖα 9 αὸ δηϊπλιι να] πεγαητῖα 1πίταγ [ασιτγατι πη ἔπια 
ὥστερέεντα ὠροσηύδα, Ε] ΟΠτοτγ. οἴ. λόγρις τὰ χ έϊς:λόγοὺ γδὸ αδὲν τει- 

χύτερον. ΡΟ Ϊοἰμ 955 νοΥ δα, ντ ΡΟ τα: αἰπητ, ρὶ ππῖς ἀρτὰ νυἱρὸ 
γνοΐατγοητ. Οἰςοτο,Ο 4ες αἰ πιαναρτα 5 ρίῃππι5 ἃς Σππιγαηάιηῃ 

Του! 5. 
πτερὸν, οὐ, Ῥοππα, ρίπηδιργο ρεππα ἀρὰ Τ᾽ Βεο μγαῆτπι Πε{το- 

τία ἡ ᾿ἰρτο φιαττοςορίτε υίπτσ, Ετ[α Ολίεπιις ἄοσεῖ ταὶ 
«-τεριὰ ἀλη εἰΐε ξςδτιςιταητίθιισοντ σᾶς σάτης Πητ πιο 1. ΡΟ 
Ρ᾽απιὶς, ΟὐγΠ. δ, 7) ὃ πτερὰ χεῦδέν ἔραζε. Πτερών αια;ἀαπὶ πτί- 
γώ 9 14 εἴτορ᾽ απτα πιο 1165 δὲ ἐπο[γοατά", ντ ἐπηΡ [τι 65 4165 Βα- 
Βεητ: ιατἀληι δ τετοὶ ργοργίο, μος οἰτιρεμπατας αἰαε 5 ισεαπι 
οὐἰαπὶ ὠκύπ]ορφ, αι οἰ τί ροππε5 ΠΟΙ Ἰπαητιγ. ΦΠτερρὶ, ρα Ϊ- 
τυΐα: τεπλογιιπι ἀρια ΡΟΠ σοι: 41} δέ τερσοὶ κωσών. Ἡοἤο- 
ἀιιδοννὸς “7 ρα ἀὶς τοι οἴ, ἐςία,νε]α, 4 Πτερκὶ, ἔσιι π]ερώμα τοι. 1Π' 
τὸ ςιἰϊΠρατοτία μιατί ἄτι 1η Αἰ τιτιια πολ σοηΠγρεητος δἰλτᾶ 
ἰμῆζατ. 6 πτερθν,ντηῦς 14, σκιαί δον, ῥιπὲς. 01}. 

τΙτερρπὸ ἰκιλΘυ γατῖλ5 ὃς Ρ᾿ξξ25 ρεηπαβ παθοη5 Ατ τ 1π Απὴρ. 
τι τεροῤῥήω, ὁ Παερρῤῥυέωρεηπας ἀεπλῖττο; ἀπηῖττο ρα πῆς, ΑὙἸἴο- 

τοῖος. Αὐτό ρμι.ἴη Αὐθιι5. Καλλίας αἷ ὁ ὅδ ὠεγις ὅν: εἰς προ 

νεῖ, Αἴπε γδ ὧν γγωνα! 6. , ὑαὸ “ἴδ᾽ συκοφανἶα τίλλετω,, εἰς οτίατη πττε- 
δϑῥῥέω ρεπηὶς [Ὁ τίς αι Πἰχιιςἔαξξῖς σοποεάο 5 ἱμίτα ᾿σαγὶ Νὰ- 
ΖΑ ΖΕ." γ 

τιτορφύϑει.ν οἷ ποτοπι Ποῖ. Ὀ]οἴταγ οεϊδπὶ ΡΕΥ ΠΙοΙΑρΠΟΥΔΠῚ αὐτὶ 
ἥ ψορει ει γίνος οΠ, ἐπαίρεϑεοοίρε ετῖρὶ ὃς Δηΐτηο Ἔχα ταγεαπαῇ 
αἰίτοπα ἤρου: αι ἀητηγι5 ἢς σοἤίεης σοηΠίξοτο ποίςῖτ ὃς ΠΡῚ 
εοπίϊατε. Ρμαΐο ἀς πλιὸ . ὑπὸ τῷ τὸ ἕν ἰδεῖν ἱμέσφυ πῇερωϑεὶ «. 
γα: ἰοπάοστιο {Ππ4 ν απ σεγπεηάὶ αιιαῇ! αἰες ἔβέξιις., 14 εἴ, 
ἀεῇάοτίο νοἱταδης, Ναζδηζοη. ἐατέρωται, ρεπηῖς Εἴ Ἰητεέξιις. 
ἐπ᾽ερώϑησαν,ἰὰ οἴ ἐσ ἡρϑυσαν, ἐπηερω μέν.  Ρ πηατιι5. ΔΙ ΠΟ ρμὰ- 
ΠῸΒ ΤΠ τΑΡ᾿ν. οτίττι πα ι165 ν 6] σῆερο ἀόϑδει ἀἸ σι! ητατ 5» ἀριά ατο- 
ροτἀϊςσιητητ δὲ πῆ ερρδδϑει ἱπ τοῖριις ἀάιου ΤΠ 554} ςοἢ ςέζο δηὶ 
πιο Ζιαί αἱ)5 τυιγία5 οἰθιιαητιγ, ὃς ντγος τα Πα πηηης, ὈΠ πτάγο ἴῃ 
Απαχᾶρ. - 

Τιτοροφόρ δι οπηῖ μον ῬΙτῃιντ ρι ποίου Οὐ]ᾷ. Πτεροφόρρι, οἷ, 
γοσδιζα σγίο τα βταθς ]1αΓ1) ας πιιητὶ], ὁ ἃ 8] ροτορτὸ ργοῆ 
εἰίσεητ οκ(ντ]θτοιν Γ (ογ δἰ τ) ττοέξας ἴῃ σαρῖτο ρεηπᾶς ϑείϊα- 
τὸ (ΟἹ οτοητ. ΡΙ αταγομις ᾿π Οτῆοπς 9 ἡ π]εροφοῖροι σιωεχώς ἐφοί 
σιν οἱ αἱ τὶ τρφχωρεῖν ἐκείνῳ φραξοντες, δὲ ΡτετορΠοτὶ δἤπμαιϊιὲ δά- 
προς αητ}}} Πιδῖπάς ἀσοίάοτς αιΐρΡίαπι αἰ γεπτος. Γἤτεγρτ, 
γοττῖς γογεάατῖος. Αὐἀ Ἰά Ππσπαϊθπι αποαιις Αἰ] ΠΠς ραταωτ 
ποπθὰ 1}. 

ὙἸδησίαπι ἐς (αττίς Αἰ αι} 4.ς οὐ τ!Πς 5 σαι τὶς 
τέταται ,γδηιιαπὶ ἀ ΠΥ [15 ραττίθιις οὐ ῖς 
Αηχίὰ βταοὶριτ γοπ Π{ετ ἐρ ΠΟ] ροηηλ. 

ῬοΔιτούτιτ αἰιτοπὶ νδχ ἀπὸ τὰ π]ερὸν κα, φέρειν, ἘΠῚ ὃς 1π δερτεη- 
τιϊοπίδιις δά Αἰρηαοϑ πιοπτες τερῖο πος ποπιῖπς πα σρᾶ- 
τα αν αἰϊπάτιο πἰιιῖς5 οι: ρεηπάτιπι αι ἄαιτι Ππλ τινά Θ2Ε16- 
τοάοτο ὅς Ρ᾽ τη. Δ ογῖθιι5. δὶς εηῖπι ἔπιες ορ᾽ παθδητιγ δε. 
τεῖῃ Ορρίετιμη οϊε ρεπηϊς»ρτοϊπάέαιις πῦ ρατέτγε ἴὴ Ἰοηρίη- 
πὰ ρτοίρεξειπι» πεατις τγαηἤτιιπη. τε πὶ ογάο αι ἀαπη τη1]1- 
τατὶς ἢϑς ποιπῖπεαρρο [θατιιγ, διαὶ τω) ἐν τοῖς λόφοις αν τέρωσιν,], 
Ῥτορτῖοτ οτἰ τὰς 4ιιας ἴῃ σοηΟ σοίϊαητ τοι [ἀσεγάοτι ρΈΠι5 
ἀριιὶ Δὶσγρτῖος. 

Τιτεροφόρῷ-, τερον αριά Ροιπροπίι πὶ Με τη, 
Πτεροφυΐσ αντες οἷ ᾽  πτατὶ. 

Τιτερφρφυήσουσι αἷς αἰΠπςητ,ο.4:. Εἰα1α’. 
Τιτερόως ρώ, μι ὥσω, πιωκᾳ,αἶας Δοσοπηπιοάο. Πτερώσαω ἃ ἕτερον, 

ΡΓῸ ἑπανωρῇ σαι, 8 πεγεῖραι» Φ΄ὶ φριυν ἢ) 414 αἷας δάάογο 9 ἐποίταγο 
αἰϊαϊιεπη οἰζ ιις ἀμί πηιπν οτίσογα., αι ἃς αὐαπτερεῖν ἀἰχὶς 
Αὐἰ μόρα ς. Οτοροτγία5, τ ταῖς ἐλπίσιν ἐπτέρφυ μεμνημῆῥοις “ἴδ᾽ 
υωσχ ἔστων, ἰ΄ οἴ, ἔρε οὐἱεξξα ὃς ΡΟ ΠἸοϊταινίο ἐτίσεθατ Δη ΠΊ0 5 
εοτιπη» ὅς [αι Γρεη 5 τοηοῦατ (ΡΠ Ἰπιέίαιις. Τ απ Πατὰ οτίαπι 1- 
τὰ νῇις ο ῬΙτο Πρ γο αιιΐπτο, τῆς πολιτείας, Π οὺς τοίνειω τὰ τοιαῦ 
ταὶ πεπτερρειῦ χρὴ παι δῦα ὄντοι ὄυϑις ἵν᾿ αὖ τι δέῃ δτοφϑύγωσι, «ὡς λέγεις: 

ἔφη. δὴ «δὺ ἵπποις ἰὦ δ) ἐγιὰ δὐ «(αστένν, ΟΛυτδι15.6ιῖτος ὁ ρεά!]- 
εἶθ. ἕαςεῖς περῶσαι γοσαιιῖτ, Τ αηϑξογτιν οτίαιτι Πτερριυῖ κ π7ε- 

Πτερυγίζεινοντ ὁ ταλίζεεν τὺ αἰορταλί Ζειν,ἀς αὐ. ἀἰοἴτιιτ Α1ς 

πτερύγιον, κγτος ΡΊΠΠ1|4)4 14.) νε] ροτίμς ράτιια αἷδ: ε 

τ. 

ἐγ δῶ δὰ πᾶυδς : ΠΆτη ἐπῆεραχ ἦι νπες ΔἸ ΠΏ αἱ ὄμκωποι, τὺ 
τις 5 εὐ φέϊις δέ [Ὡ]τῖς ἀτῆιϊις ΠΡ επῇς τοι! 5,. 4 τορηϊ σἴμετ, ᾿ 
τατα.. Ῥοἰγθῖιι5, Αἱ ὃ νῆες σῇ σόματίθ. οἰξ ἀμφοῖν τοῖν μερρῖν. ἐδ 
χϑτ ὁ πῆερωκα ἡ πρὸς τω) ἐμβολία)., κα σύνονψιν τῆς ἐκπλεῖν μολάρι 

νεώς, 1ὰ οἰτοἰπίτγιιέξα: δά ςοττιρί σπάδπι πδυϊπη ἈΠιοάϊ], μια: “ 

τιιρτιιγᾶ ογᾶτ ἃ ἔαιιςῖθιις ρόττες ΠΥ Βα Τά ςπὶ 1. ργῖπιο, α-ὸ 
λαὶ καὶ βραχὺ Ὡρφσπλϑύφας ἐπέςη, π]ερώσας. «ῥεξὰ γαιιῦν ὡσανεὶ τορο; ϊ 

λύων Θ- εὖ πολειίοις, ΓοΠΠ05 ογεέζος τεπογὶ ἐπ 115» ὅζ λάτςε 

Βῖππι ράτάτοβ. Ρ] τάγοθι5 ᾽π Απτοῃ, «ἐὺ μᾶρ ἐρέτας ὁπλίσας ἢ 
“δ καταςρωμάτων παιρέταξεν ὄψεως ἕγεχα, ἢ 5 πιρονι γα ἢ ἱ 
δεΐρας 9 κὶ πἰερώσας ἐ κατέρωϑεν ὃζς, δὶς Μετειφοροκως ἀϊχὶς ΝἹ ε 

Αὐπεϊά, 6. τεπιῖρίσσῃ ἀἰδτιιαι. Ἐτ π τοτεῖο.. ὅζ νο] ΟΥΠΠῚ Ρ.. 
ἀἴπγις 4145. μη τοῦ Ογαρ οτ 15, Η' γαῦς ἐκ χι μῆναν αὐάγεται, 
ἱςίω τῆεροῦται), Ἶ 

ι.. τ - 

ταρτῖδ. [Ιατεγα αθοξιδητιθιΈ4: νο]ατῇ : ποπά ςοἢγπιάτι 
Ῥξη!5 δά νοϊατιγᾶ:νε! ἀφείς πεσά μ]απὲ τεπατίσινης 
ἔγυζγατο σοπατιι ετὶᾶ σπἤερυγίζειν ρτο ΔΤ 4 ἔγα[ἔγα τὶ 
ταϊτυτοδς ἐπα Πῖτοῦ σοηδλΥ ) δ ταγοπογεῖν, ΑτἸἴτ.ἢπ ῬΊττοὺ σὲ 
ξαι μ᾽ ἔπω δύνασαι τὗθὶ γέτα διηαὶ φλυαρεῖς κὶ "Περυγίζεις ἡ τύα; ἢ 

Ροτεϑ πὶς ἀς μαςτὸ γεάδγριετς ἄτας τείς!]ογς. δε ΠΠ 
δὶς ὃ αἷαβ ἔγυι ει αὶ σο πη πιο 65. ἃς ροτίτγερ 5 : πάπα σᾶρε 
τα τα τοπτᾶς 9 κοῦφα τὸ μού ταια διαλέγῃ. ΕΓῈ Θ]ΠῚ τγδῃ 
αἷτ ΤὩτεγρτο στο Δ νεοοσὼν͵ ἃ πειράζασι μὴν ταὶ πτέρυγες. τ 

αὶ διώανται τϑὶς δέ τι ἀΐσετα σοπαγὶϑ 9 [δ τάτησπ ὨἰΒ}} ΡτῸΠ 
ν659Ἰγγιτύ (τις τἰδὶ σφας σοπαᾶτιις ἡπς. Υ 5 οἵδ ὃς πος γς 
Τιυ οἶδα. [0 6110 ἀς ππογοθάς [δγα οπτῖθι15. Υ Ὁ] ἘΓΑ Πηι5 ἴῃ 
ςοτὸ ὃς [ςὰγτ Πἴτοτ σοίτἰση]ατι ἐχροπίτινάς Πιτεῤύανεδϑοη, πῆ 

ν γίζειν, ἴτε πὶ ΕΧΡ.α]ὰ5 τοῖο ριιγρᾶγα, 
" 

αὐ 

μμίηι 
Ω 

Ἶ 
οἱ ἐπα! 

Ὰ ἐμαὶ 

ἜΝΙ ΒΕ 
Κιπις 

ἀκα τ 
' ᾿ ἃ Π ον 

ἡμικτο 
ὙΠ 
μι, Τὴ 

ἐχρ 
᾿ Φαίον 
(κου, 

ἐγιερήν 

ἢ εηίπι 
πατίϊμπ ἃ αἼερόν. Πτερύγιον 9 τὸ «στέρωμα 5 ἀΐταμά γ ἀχρᾷ 
Ρἰπηασι! πη, ντ κὸ ἵστησιν αὐτὸν 65: τὸ π]ερυγία τῷ ἱερρδ, Μάτην, 
4. ΠΊερύγιον τῆς διπλοίδος. “αρίτο 16.}1ὅτο ρτίπιο ἈΘρ. ὃ 
ζ 4.14 εἴπ, Ἰδοϊαῖαιντάς Πτέρυξ, Πτερύγια κα λεπίδες. ΡΊΏΠ 

Υ 

᾿ Α ἐξέρανι ΠΟ ἌΝ “» 
{ατιλπηας » σαρῖτε νπάεοίπηο "ει τοὶ ἠε ρηςίθας. Πτερύγη εοπιν 
ῬΓΟμδηθηζος γτγ!Π 6010 α[25, ἀρι4 σα! επιιπὶ Πἴδτο Γεοιμπάοα. εἰ ΡΥ 

γμ) 1, στη γ ΓῺ ραττιτπη: ὃς Ἔχίγοπια σα γηδου}} ρᾶτς ἴῃ παι, 
τπλοπα γαῖα οςι}ῖ ἴδ Δ σα] Οὐ’ 68 7 410 τὰ τι σεῖς ακπιη! 

ἄοσσιιε να ρα ΡΊ ]}Δτη ορογίατ, 1ατὶ πὸ γπσιιῆς ἀϊ ΟΊ ΓΠΓ. "στρα 4 ΩΡ ᾿ ἣ ΒΡΣΝ 
ὕτο [ἐρεῖπιο. Νηρ 5» 4104 αἼερυγον Οἵε οἱ νοσαπτ,είε ὙΠ Ῥ ἐλαάτη υΡ ΣΙ Ρ γ “ 
δταπαΐα πενίᾳ οτίθηβ δῷ δησιίον αι ΠΟΠΠΙΙΠΠΠΔΙ μαΐι οἱ ; : ἘΝ ΟΡῚ ἸΩ͂ΠΣ ῇ 
ΡῬΊΠαπι σιόοαις Ρεγιςηῖτ , ἀτη6 εἰ οἔπρῖτ, δαρίμ ἃ α ἰυ αὶ 
Ἰητογά πὶ τα ΠΊ ἃ ταΠΊρΟτιΙΠῚ ρᾶττα παίοττιιτ, ἘΤῚ5 ΔῈ Μη 

ἜΤΗ ΠῸ5 5 ὙΠ|1} ἀρροπάϊοῖς ποτα δἀΒατγείοϊτ, αἰτοτιιπι {118 
πᾶτιιπι σοαἰ ἐτίμτιηιις εἴτοντ (δ ήπιις τοίου ἀπποταιῖς! 
βίσσι ἔτ φυλπάοαις πη οομ! ο3ηππὶ ροῖ Ιοπραπι ἴα 
ἄο οαιϊ Ἔχ! ςογατίοη θη σάτηΐ(ηϊις ᾿π δὰ ρᾶττο γαδ 5 

μι]! 

ἡγαμίσι 
Ἰυλη ον 

ΠΊΘΏΤΙΙ ΠῚ. ποτα δζ τεμεῖς πιειπιδγαπα οοιο Πρ οτ ἡ αι: 
Ἰπσιῖς σα! εη. πτερύγιον ὀφϑειλμικὲν ΟΠ ΓΟΤΕΣ ἴπ ΠΟΠΉΙΙ Ἰππέ μμ 
1ο νπραϑ9}10το φυΐητο Ὀϊοίςοτί ἀ, σαρῖτε 118, περύγι γα, 
φϑαλιιοῖςον ΠΡΊ1651Π ΟΟἹ}}15 ΟΥ̓́Θ ΏΓΕ5.» σαρίτο ζΖ. ΠΌτΟ ἡ Πα τοτι 
Τϊοίξογι 4. Πτερυγιον οτῖαπι ἀϊοίτατ αι ἃ ἴῃ ροάρι5 πιᾶπὶ 
ας τ, ὅς νθ] 4:6» Δ ΡοΠΠἸοῖς ριαειριὸ νηριεπι, ἘΠΕ ἂἱ 
ΠΑΓΠῚ5 ἹΠΟΓΟΙΠ ΘΉΓΕΙ1Ὶ ΟἶΓΟΑ ν ΠΟΊ16557 Νηρ 5 αἰ Ἰαιδεν ΟΡ 

 Ῥάττεπη, (οἱ Πὰς Π|δτὸ ἔδχτο, αρίῖτε 19. 1π ἀἴρῖτίς τοσοῦ 
νθσιις σατιποι σα πὶ τῆᾶρ πο ἀοΐογς σοηΠιοθυῖτ, περ 
εἰ ἀρρεί!ητ, ΑἸΤπ υιτο πὶ Παρανυχία 9 ἀς αι γοςς ἢ 
σερύγια τὸ ἐν δακτύλοις. 1 οἴσοτί 4, Π το ρτ πιο ςαρῖτς 
ρὕγια δὁπουλοῖ, ῥτογν οἵα δά οἰσατγίσοπι ἀποῖς. Ὀ᾽ οἰσοτίά ἰν 
ἔλεῖτ πτερύγια ὃ ποιρωνυχίας . ᾿ἴθτο ΗΠ πτο ςαρῖτο (οχῖσ υ 

ἀν ὑροῆα 
τιν δ ἢ 

αἰ μα 

ἀἤηι! 
ΜΟΙ 

ἯΠ 
ὌΝ: 

γυχίας τε αἱ πΊερύγια κὶ ἔλα εἰφες τα καὶ ἱμασσώμα σιυὴ μ Ἰοηιὴ, γ, 

δαπεύει) τεάια!α5 ὃς ρτοτΥ οἵα ὃς δοίςοάσητος ρίΠρΊμα5 οἵ 15 τού 
τά(αμις οὐππη ποῖ !ς ἴαπατ. Ἷ ἀἰονε 

Πτερυγοφύρον, [πςσοΙπιπγ:ῆς ἀϊξειπι αιιο Ρ᾽τιπγὰς5 ἰειδς Ἀρίαι 
φτῖγαματ, αἼερνγ» φόρον ἤλεκτρον,ν ἰάς ἴῃ ἀϊξδείοπε Αυγκούρι 

ΠΊερυγωδης ΑἸατιι5)ἃ [α; (ροοίςιῃ σοτεης. αἹερυγώδεις οἱ γ ἃ 
ἀἰϊσιιπτιγ 1] Ζυῖδνι9 ὀχγδης ἄτης πηι ποπῦ ΓοτγοΥ [ΠῚ 
ἴῃ πτοάιιπι αἰατιιπι οχσαγηο 5, ΟΠ Π|πτοάϊ Βοηγῖποϑ ταδὶ οὐ 
χῖος σςηίξης , Θαΐςπισ Πἴδτο (ξοιπάο δι ίοχτο Ἐρἰά. δζ τὰ 
ὙΤεπΊρετγ. ἣν 

ΠἹτερυγωκις ἐ{Θ., ὁ χὰ εἶ, ΖΔ Π οΟ  οΥ ροΠΠΙ 5, ΡΟΓηἾΧ, ὠκυπῆερδυ 
ΚΕ ΚΒγ ]Ππι. Ν᾿ 

Πτερυγ ματα. τὰ. Ριιἀςπάϊ πη]! τὶβ [Ια γα, εις κρημνοὶ Αἷο ΗΠ) 
οὐιπτα γα τ ἴτας σοπίτΑ 15 πα} ΠΟ ΓΙ. όγη ΟΠ 

Πιτερυγωτος. 4] 4τ015, ΡΟΠΊΔΓΙΣ ν οἱ ΡΊ ΠΌΔτΙ.γ Οἰ οΓί59 ΑΓ ΟΡ, 
Πτερυλλίδες, αἱ, εἰςα ἀκα: ἰοςτιτ8;,αχρίδες 514, (τἀ ρὲγρ ἐγᾶπι Ρ τ 

“ταπτερυνίδες,ντ ν οἱ οτυπιοη οἰϊοηάϊτ φιοά Πιδἐηρὶτ α 
τέσταροι ἐ'χέν πγερα ραῖοῖ οτίαπι οΧ [80], ΑὙΠΟΡμαπιθα αὐ 
ἀοἤιηπρτα ἤιητ, [ 

Πτέρυξ, γὸς. οὐ, αἷα : ἴτοπι ρίπηα Πτις Ροπη τ ντ ῬΊ ΠΠΑΓΙΙΠῚ εἴ: 
ἀθίετῖς ξο!Ππππὶ ὙΠ ΟΡ Βγαίξ, ἔῃ οὐ5 σοάϊος ἵτά ἰορ οπάπη8 
ἤοτ. ΠΡ το τοττουςαρίτε ἀεοῖπτο . ΕἾχέ ὃ πτέρυγας τὸ φύλε δ᾽. 
ἐσ ἔλα ον 9 ὡςε τίοὶ ὅχίωυ μορφίω δὴ ϑολοειδῇ,, κἡ παρόμοιον 

ΠΝ 
ἰδ σινν 

ΩΝ 

Ἰ 
μῆς 
ἀλη; 



νὸν ἐὴ 
ταῖς βοιωτίαις κειυέα)ς. ἸΝΊσΑπάοι πτέρυγας ἀἸχῖς ρεάος το- 

πἷδ πιατῖπας δι ἐμμλτας ρτὸ Ρἰπηιίσις γτίτηγ, Πτέ- 
ταδογηάοι! ρᾶτγϑ ἰατίου ΡΟ ΠΧ. Τητέρυγες κὶ αν τερύγια ο- 

1πὶ ἀἸσιιητοτ ἡ οἴτς ἰδοίηϊα: , ράγτος νεἰζλιπι οἶγοα Ππιδτίας 
αἰοίς:, ιιὸά ἰΔοϊπίοίο ρτοσιιγία ἃς νείμας Δη σας αἰα- 

πὶ ἔογπιατη γοξδγαδης. οὶ Εταίστνιις πηα!ὸ τγαπσξοιτ ππσηϊςας, 
αὐ ΡΙαταγομιῃ ἔπ ἸΝ πα, αἱ χισ. πῆ ρυγες, ἸΠτοΓΡΓ. νοεῖς 

ἴσα ρίαπα: δια. Θεηϊαλικαὶ πυτέρυγες. ἩΟΟ, 4 ιἰτραἰοίτον διαὶ 
πὸ πτερυγιὸν ἔχέν τας ϑεδαλικαὶ χλαμυϑας, αἰτῶ εἰσιν ἐχατέρωθεν γω- 
γίαι . διὰ τὸ ἐοικέναι “τέρυξ; ΕἸος ὃς Μασεάδοηΐοα: Τμἰδιαγ αἱ ἰαςὶ- 

᾿μἰαιῖπι ἀΠ ροτία: τειν ΡΠ ηλις Πἴστο 2ισαρίτο ἀςοῖπτο; οιιπὶ 
Αἰεχαμ για αἰτ,αά εξ ριοπι Μαςςάοηϊςα; οἰλ!α πον ἀϊς, οὐδὲ 

γτᾶτο ἰαοἰπιοίαπι, ἰςχττγα ἰοιιάψιις αηρυ]οἵο ργοςιτίι. Ρο]- 
ΙΧ μέρη 3 ἐϑήταν,πτέρυγες μδρδικ; πτερύγιον τὸ ἥμισυ πὴ χιτωγίσκα, 

ἰαίας οτίδτι μαῦοτ ἰοτῖσα. Τάσιῃ ΡΟ ΠΧ, θώραξ, κὶ τῶ μέρη 
πῇ ϑώρχκος, στέρυγες. Χεπόρβοη,., ἄναβασ, 4. Εἶχον ὃ ϑώρρικας 
Ἀν ὶ μέχρι τῷ ἔπρε, οὐ πὶ ἢ “ἧῶ πτερυγίων. απαῤτα πυκναὶ ἐςραμιμᾶσει: 

Ἰστογρτ. δεῖς ν οοἷβ ᾿ρηόγάτα Πρηϊ Πςατίοης 5 Πιηεας, ὃς ρ]ιι- 
πᾶς ΟΧροΓπογιιητ. ὠΠτέρυγες ἴσοι ἀἸσιητιιτ ἐν τῇ λόγχη, αἱ 

«τέρω ϑεν τοροβολαὶ ὅϑεν πλατίώετω,, [ορο ΡΟ] σθαι δτὸ ἐν 
ἷτε 3. 

οοὐναίατιιπι Ρ᾽ σις, ν "4 ς Γίτερυίσσομαι. 
ὑσσεῶτο ἀλιογίιιπι εἰξ ἃ πτερυγίζην, σοῦ ντ ἰη νοςε. ἢς ἴῃ τὰ 
πα τισι τ σοπιιοηϊοπτία ἀταιις ἐΠαϊτατὶς :(ς ἃ πτερυγίζειν, εἴς 

αῇ νοϊατυγίγε : πτερυϊσσεῶει νογὸ;, οἱδ αἰὰς σοποιτοτς: αἰαγῇ 
αι [ατογα ξογῖγε 9 υτ σα Ππαςεὶ δῆτε σαηταπι. [ιοϊαπῖιϊς, 
τε γὸ ἐν τῇ πρύμνῃ χίωίσι- ἄφνω ἐστερύξατο κὶ αὐεβοησε, 1ὰ οὔ, 

ἐγα αιάτοτς σορῖζ αἰΐβ. Ρ]ἰηλις ἀξ σα! πάσαις 5 Πῖςπὶ νο- 
πτοπὶ ππηοίδηζ σδητι απ ν αγὸ σαητιιτα Ρ δια ἰατοτί, 

Ἰ στερύξει. ΤταυΠατὸ ἀϊχὶς Ατποηαιις [τὶ 6. οχ ὈΊρ 1}. 
8 χὐ χαίρω τὶ κὶ πτερύδσομαι. ν ογα ἤτητ ρατα Πεὶ, ἰά οἰξ, Πα: 

γαῖα σαι ἀφόσιιε ὃς 415 ΡΙ αιιάο:ν οΪ ταπαιιαττι ΡΔ ἢΠ5 4115 ρο- 
ἴϊο. Ηος νεγθο οτίϑον νῇ ἤιπτ ΒΙΒ᾽ οὐ πὶ ἰητογργοῖος Οτα- 
ἱ ὀλρῖτο Ρτίπιο ἘΖεςδιο Οἱ πτέρυγες ποτερυου (ναι ἑτέρα πῇ 

οἸκαΐα πιαταὸ Ραιάεπτος. 1014. ὐκουον ἃ φωνίω εἶδ πτερώ. 
ον αὐ εἶα, ἐν τῷ ττερυοτεὐλωι αὐταὶ, ἀππὶ Ρ᾽ αι ογοητ, 

“μοι τα ταὶ, «ὐτέρωμαν ροΠΠΟ πὶ ἴῃ. διμθιις τοσπιοη : Ατίἤοσ, 
ἴη πα ἃς πλισὶ 1 φάτ ἤΠοῖὶς 9 45 αἰατιηι Ππ] τι ἀϊηο. ϑέγαθὸ 

Ὁ 17.πτερώματα νΟσαϊ ΠΊΠΓΟΚΝ δ μὃ αἰτος,), οΧ ντταα; Ργοηᾶ 
ἐάγοα ἅτε δὰ το πΊρ οτιιπὶ αἰ τί τ ἴπαπι Πιγσεητοβ, δοα {Π|4τ 4μο- 
ἸΠΠ΄ 4116 4118: ἤϊ σοἰτπιπὶς ἀἀππιπὶ οἰγοιιηια ΠΠατιο πο ἢῚ 9 ἃς ροτιῇη- 
ι πυρὶ Ὑ11π| 1π 6115 ἰλτουοτι5. πτερώματος ποιηΐης ἰητς  ἰοχὶς ΜΝ σγα- 
Ἴδε ἴπ5. δι 4 αἰατιπι ἤροςὶς ρτοτοσατ Ν14ς Περέπτερος, Πτέρωμα 
ἀνα τὶ αῷ κοτυλασία ' ταίῤῥω κοι» τ ΟΠ σατί ουνάς Ταρσύς. 

ὙΠ σις ΓατῊ ΤΊ. ἃ ἰατιιτης Ν ΊγραΪ. αια! αἰατιιγα. αατερύστως δια- 
ἤρα ϑείσης, ροπηῖς {ΠΟ εἰς» Γαἰοΐαπ, πστέρωσιν αν αλαραζ αὐει; ῬΟΠῊ 45 
ὑμπὲῃ τεοῖριτ, Αγ ἤΌρΡΕ. 
αἰἰοίμ πρω τὴ ς»οἱἱ, ὁ. 41] αἰας αἀάϊτ, αι 4115 ΙΒ] οἰϊατο πέτα ρ ἢ. ἀριι Οτο 
πα αν ΓΙ ΠΠῚ τ ἐρημίας «στερωτίω), 14 εἴτ 5 Ἔχ α]αγατογεπὶ ὃς σοηπτ- 
ὙΠ τους ΠῚ. 

κε }ἢ τθν. τὸ, Αἰ 65. ν Οἷ ποτ 5. 
ἱιγον τὸς, οὐ, ὁ, Ρ πηΔτι15»4 [ατι!5» Ῥεπηῖς Ἰητοέζιις ΒΞ νοΓ μι εΥ; Ῥεη- 

ΠΩ ὦ 5 γοίΔῃ5. αδοὶ Τ᾽ στερω ἥν ἐς αἰατίς. Ροὶ. νἡ π]ερωτεὶ, κὶ πλωτὰ 
ἰ εἶα Φε» σκεφιίλαια ἀγορ(φ ζισι. 

εἰρη οἰπΠηῖτ..Ὁ ἐπτόμδω, ᾿ : 
Ἵν δι τόμος Δι11|Π|, πτῆσις 5.11], 
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ἐκ τῆμι, μι. σώ αν. πα, ἰόρ, β, ἐἰπαΐωςν πὰς τ τωρ!» γοΐατε, ἸΝοστγιιπι 

τον, 3θίο]μτιπι. ἄμε σὰς τ 

Πν εϑδ, ὁ, γο]πογίδονε Οαζα γοττῖτ ἴπ Ατιοτεῖ. ν οἷ ατ] 15» αἷὰ 

ὐῤεω 5:δζ αυτέωδν, νΟἸ ΙΟΓ ΕΣ ΡΘΠΠ ΡΟΥΙ1Π). τοὶ ἐν τέο ξωα, αηϊηδητο5 
Οἰποτο δ. τίωοἱ πόδες, νΟἰτοτες ΡΟ 465 ἴῃ ἘΡΊρτ. «τίιυοὶ λ670.5 

ἴατ. ἀς Τιορινετθα νο τ]ὰ. 
ως ον ΟἰΔτι5ον οἷατίο, ΟαΖα ἵἰπ Αὐτοῦ, 

ἡμα!)ν οἷαθο ἵη Ἐρὶρ. ΐ 
σῶμ, ἥξω πη χαςτῖπιςο 5 ἴπΠοττθο, πιςτι] τγερίο. ἂς ςοπῖτα- 

ΟΥΡΕγΟΟ οτος ΟὨ τογποΥ. τσ τοέομαι!. ΒΟΡΡΟς].1π ΑἸδος, τείχ, 
ἰφνης εἰ φανείης» σιγῇ αττηήξειαν αἰφωνοι,, ΠΙΘΉτΊΟ “Οπετα πσητιιτ 

ζ τγερί ἀθητ,ἱὰ οἵδ, συσταλεῖον ὑπὸ φηβε. Χοπορίνοη; Ἷνα γνῶσιν 

τι καὶ φοβέμμοι «-τήοσομν αὐεδὸ. οἴκοι κα ϑή μῆμοι, πόλις Ὡξὸς πόλιν ε 

ττηξε χέμα ϑνεῖσει, Εὐιτὶ ρ᾽ἀ. οἰτῖτας οαἰατγῖτατο δροορτα ἔγορῖἊα 

ὁ τοσιρίτ δά αἰ Ἰεπαιπὶ οἰ τΐτατοπη. 4 εἰ σοιξιρις, πτήξωντες ἐ- 

μὴ ΑΥΙ ΠοΡΗ. αϊετὸ [υΠάφητο5. ντ ἱπ ἰηΠ ἀ1ς Ει ετίαπα ἢ: 
πηετιι στ τήσσειν Ἔξ. πῇ Ρτο αοίσοπάοτγε ὅς οὐοςυΐτατο ἴς φιοά 

᾿ οἰξσοπίςημποης τηςειις. ΕἸ είν ς. πτήσσων ἐχροηποῇ [οἱ ὰπι ιπό- 

πίσθων [εὰ οτίαπι χρυζέρῆν(Θ., τ! ἀόπιαιιο 5111. ἐν τήξω μῆν » ὃς ΡΓῸ 

κῃ ἀοοῖρίτ πος ἰοσο δν ὀμποδ ὧν «τήξωνᾶν..᾿ ντ Πτ ὁ πιεάϊο 

οίςοάαδιπιις ὃς πος αθίςοπάδπηῖι5 » πὸ νἸά. ἴῃ πππτ5. ΠΟ ἘΠῸς 

ἵπ Ἰάληγιις. Ὑταηπτίιαμ ἡ 0 41:6 Πρπιῆςατ Ἰοπειηβαθοῖ ῃ- 
σηΐ βοᾶπς Ῥεττογεθίαςϊο . Ῥαιιοίαςϊο; [πεῖο ντ χιῖς ατοτὰ ν εἴας 

᾿ΦΟΠτταΒατιιΓ εἰς πτοίδυ κεν, πιις ἐκφοξώνντ Εὶ Πιαριᾷ Ἡοπλ.1] ξ, 
πτήξε ὃ ϑυμὸν ἐνὶ σηϑεασιν Αἰχαιών, δ᾽ ΠΆΪΠΤΟΓ Ἡείνοκ. ηιοαιιε 

᾿ ὠτῆξεν ἀςοῖρὶτ ρτο εἰς φοίβον ἔγεγεν: [τ απποτας ΕΑ τ, αἰιοί- 

ΠΝ 

μι: 108 
ἸνειηΝ 
ΜὐμΝ 
πν; 
Πν 

ἘΠ}, 

ΠῸΡ ὙΡΙ 
ἄλτα ἴδ] (οτίδογο αἥξειντ Πε πεσνγήμαι δῇ τῷ δέει ποίνσε, 

Πτηπικόφς, δ γ Οἷα 5 Δρια ΑὙ]ςὴ,}. 9 αριά Αὐἠοτιν οἱαχ νοττίτασ 
ἃ Οατζᾶ. 

Πισίλον, 5, τὸ Ρ Ὁ πιᾶς ροη πα πιο [115 ατερὴν ἱπαλώτερον » νο]Ππὶ, το 
ΤΠ 5ΊΡΓΟ μα οα, ΑὙ ΠΟ ρ ΠΙαπ.Ππτογρι. λα βλέφαρα, Ὠϊοίξοτί- 

ἀς5 [1.2 ςαρ.87. γαγίτας Πρ ογΟ ΠΟ ΠῚ Ἡετγπιοΐδιις, !αδτε- 
[σςφοτος Ππγα] τις παίςοητος αἰταΣ ρα! ροῦτα;,, Μάγος Πε5 αππο- 
της ὈΪοἰσοτι ἀςρματο οαπὶ ἰαθοπὶ ἡιιαπι ΟΥα οἱ πἤίλωσιν ὃ 
πῆΐλα βλύφαρα ἀἰσιητ» ψιοά πιαΐτπι Οα! ςη. ἴῃ Πάρους ἀείοε!- 
δῖτ. αὖ αυίθιις ὃί ἐατιιπι ρεπηΐς ξαξξα νοχ οἵδ: πῆιλα οπὶπὶ ἀϊ- 
σιχπταιτ ἰδητιβ πο 5 Ροτῖτι5. αιιάμτι ΡΟ πα; [τατὶ πῊ ὌΧοΠεο 5 ΡῺ}- 
1ὸ5 νο[Πἰφητοβ,υΐθιις ἀοῖηἊς σα πὶ ἡΠογοΠΊφητο ϑιῖς Ῥεγοιη- 
τίσις ᾿ς ρττίπτα: ΡΠ υπγας Ο ΤΠ ΠτᾺΓ. πύλαι καὶ πστερω τεὶ φορέει, Αἰας πῦ 
Ῥέπηατας [ς οἰαθτας σοτῖς , Ἡετοάος. πϑίλα οτίαπη εἰἠοπητιιΐ 
Ρέπηα: οι! ρπηα; ργορτὶὸ ἰη[δ ξξοτιιστι, νὲ ρα] οπιιπν. Ατὴ- 
ἴζοτς}.1}0.ἀς στοῖτιι ΑΠἱ πιϑ!, τοί Ὁ τῆίλα τοῖς ὁλοκυτέρρις ἐν, πῷ πλα- 
γίε ὡροσπεφυκεν: ἀἸοἴτιιγ ὃς ἀς [ὈΓρεητίιπι αἰ 5. 

Πτιλὸς, οὐδ, ὁ, σα [155 ογ ΟῚ 1115 ἀ ρα] τ᾽ 5» Ε ἵν ςἢ,ἀριιά διι}4, (οτῖ- 
Ῥτιιτη, 7 λλ Ὁ... μαδωρὰς τοῖς βλεφαῤοις. (τε ἴτας ὃς π7ιλ., 

Πτίλωσις; ες) ΟΟἸΜ]ΟΥΙΙΠῚ Υ [11 ΠῈ 7 4Ππὶ ΡΠ1]1 ΑἸροτγιογῖς ραΐρο: 
δτῷ ἀςβιιητο ν ΕἸ ατιιῖπη σΟ ὨιΙοΓτι πτιιΓ ΡῈΡΙΠάπταιις ἔπιρε- 
ἄϊιητ » νοὶ ογάϊης ἀμπρ 1οὶ [ρου πα συητιιτ, ογὰ Πτιος εἴς οα]- 
Ἰοία ρα!ρεῦτγαγιιαι τιιΐσςα 5 οι} αὐσοά τ βισημ ξητογ ἀς Πυμΐιπν 
ῬΙ τι. Πσίλωσις, Ἰῃ ιιῖς Ῥαιη5 ΑἸ ρίποῖα [το τοιτῖου 
σαχύπης ὅρι εἶθ᾽ βλεφαῤων τυλωδης, ἐνερ ϑὴς,, οἷς συμζαίνει πορλαίνες 

ἣ ἶρ πρὶ χων Χτοπῆωσις, Οαΐςηιι5 ταπγοὴ ἰἰδτο 14. ΜοιΠοαὶ σῦϊ- 
λὲς Πυηρ]]Ἰοἶτον ἀρρο!]ατο νἱάσγιτ. δος 41 Ρογάτάοτιης οἱ- 
Τϊοταῖπι ΡΙΠο,» «ἦν δτολλυύτας, πα τ, τας ἐπ, ὧϑ βλεφαΐων τρίχας, 
οἱξ ὀνοι(φο ζασι πηίλες νά 1ρίπτη 1..4.χ7) τόποις. 

ΤΠτιλ τοὺς ταὶ, 4115 πο Πλθταηα ἤςσοα νοητῆς (α7α ἴῃ Αττοῖ. 
Πτισμὸ ς οὐδ, ρτορτὲ ἰΌπατ ρ᾽πίατίοποπι, τποποπὶ Πσηΐῇοας ὃς 

ἱπτογάιϊιπη ἢ ἴδ᾽ πστιοσεσων ὡδ ζω. 
Ττιοσ μη ης ἡ γρτι 4, Βογάδξιιπι ν αἱ τγίτί σιπὶ ἀοσοττίςατιιπι. Εἰξ 

οεῖαπ ρεϊίαπα εχ αἰτ|5 ἔτι ρ τσ τι591.2. Ὁ 10 [σι αρηα Το απο] ρ] 
τὶς σεμι5 εχ ἔατίπα πογάςαςοδο οἰ πιὰ ΧΙ ΠΊΑΠῚ το τ λπγἄ ἀατ τ 
ψΊγάι πῃ Υἱ5 ᾿πεΠ, ὃς πιι ΓΘ Πα]. 6115 ΟΓΕ ΠΟΥ ἔπιε ἤπσσι 5 ἄδτιτ 
Ἐεθυλοϊταπτὶδιι5, σα! θηῖις Πἶστο ρτάπιο δά ΟἰΔιισοηοηλ τ τιστίνὴ 
Ῥτίπγα ὃς (δοιιπά4 Ὀτει»η ἘΡ᾿ρταατιηΝ ἰσαπάον ἀϊχῖτ, κοτύ- 
λίω πστισάμοιο χεαιϑτι.᾽π ὙΠογιαοἶ5. νῖ4ο αἰρδεπ]ίσσω, σστιοσ αὐ 
νοἰπιης διιζοτη σγαπηπΊ, ἀϊξξλπι εχ π]ίσσω ὃ, αἰέω, 4110 ἀ ὅς αἰνέω 
ἀϊοινητ : ΠΠ τις ἐχροη. αὐαχαϑτείρειν ἀναδεύειν, κὶ ὁρα κινεῖν ταὶ 
κραβθ αὲ ὁ δειτι φυρφντα. 

Πτίοσω, Ριγο ογἀοςοττίςο,πάο. πο ρ᾽πίεπάο ἢτ η ποτάςο ἃς 
Αἰτῖς ἔτι οἵ θι15.  ττισ μῆσαι κριϑπεὶ , Ποτάσιιπι Ρ᾽ηπταπη. Οαζα ἰ1- 
το οέξαιιο Απέπια!, Αστοτο 5: πογάσιιπι ἃ οί πιπια Γοραταῖῖϊ 
Ἰάοπι. “τιδϑεὶς » Ρ᾿{ππιςοθαζα [στο Ζ μ᾽ βοτ. ρΙΔηταγ Τ ἈΘΟρΒτο 
νἱάς πίδιττίοσω, 

Πτις κὸν, 7 τὸς ΡΙ ἢ τί τὶ ἀρσιιπα γε αι ντιῖητιις δά ρἰπἰατίοπεσι 
φρὲς ἢ «τίσιν, ' 

Πτύα, ἀρ, ἡ Ραιιο το Ι ΠῚ ΟΥ̓ ΓΙ ΠΝ 115. 
Πτοέομαι,)κ. ἡ σομα)»αῦ,ημα). απΐητο σΟΠ ζΟΓ ΠΟΤ, ἀφἼυρομα 5 της. 4. 

πἴπιο Ροτςε]]οτν ρδιιοτγε ρογξιπάοτσ, μι πτουϑῆτες ης τογγεᾶ- 
ΠΉΪΠΪ 5 ΠῈ ραιοατί. ἐσστοηϑοης ἔρωτι α ΠΊΟΤῚ5 ασἴΓΟ ῬΕΥΟΙ [5 ε5. 
Επτιρὶ(, πτοεῖται αἰεὶ τοὺ ξύλα 11» η15 σαπά οι, ΑὙΉΤ, Πρτο οἕϊα - 
το Απίἰπια]. ἐπτόζω ταὶ αἷδὲ πίων ὀχείαν. ςορία ΠΡ ΙΔ Ἰηἷς σαιάξις 
Ατιΐτος. Πδτο ἤοπὸ Απἰπιαὶ. σαρῖτο οἕξαιιο, ἐπτοῦ ὅσαι πϑοὶ πίων 
ἐδονίων τίωυ) »πὴ ὁ ὀχείας : 14 εἴ» νοΟ]ρτάτε τεὶ νεπογοα σε ῆίτα 
δτηιις Ἰηςἰτατῖ 7 Αγ τοτοῖςϑ Πἶρτο ἴοχτο Δηΐ πιά ἴπΠῈ 5» σαρῖτα 
18. Αἀαπιαητῖις ἰῃ ΡΕγπορποπι. εἰς ἐφρρδίσια, κἡ δυπαίϑειαν ἐ- 
πατοΐωται. ὦ νοηογοπι ὃς ἀοΠ ςἴα5 σοποῖτα τὶ ξογιητιιγ. ἐπτοημῆρος 
κδεὶ ταὶ ἐν πἢ σκίιυ ἢ τέρψεις, ΟΒιγ(οἴτοπη. ἀς οξῆςίο ορτςοΡ. 14 
εἰτιερτιις. πτοη ϑέγτος κὶ διαφυ γόντος τῷ δρτυγος 5 ΠΟΙΤΊΙΏΪΟΘ τγρρὶ- 
ἄλητο ἃς οιιοΐσητο, ΡΙαταγςί8 ἐπ Αἰ οἰδάας. ἕσ ποι στον ϑέντες 
ἀπ «δευιοξ ἐμφανοῦς τρρφάσεως, ΕΠ] ΡΘΓΓοτυ τ πα} τη] οϊα 
εαυία ἸΦειι 1η Ρυ  Ἰσοα. πάε ἐαστοημί Θ- ἵππος . Ἔα π|5 σα τ 

Πεῖπαζις Οὐάϊο. Οομδητιηις Οὐδ ίαγ γεωπονικών ἰἴθτο 16: 
εαρίτε ργῖπιο 9 ἰητεν ποτᾶς ἐπὶ ροηοτΟ  Ρο[αΐτ, ἑαὶ με καὶ ἐπῆου- 
9. μὴ ὃ τὺ ἣν“ ὐφνιδίως φογνομῆμων ἐκταρα ἢ ὁ μᾶμνΘ-.Ἐ᾿ πτουμῖθ. 

οὐἰαπι ἀϊοίτιτ ἀττομἰτιι5.» Πρ διι5 πη τίδ᾽ γτ γα] σὺ ἀἸ οἴ πηι15 
ἐ[βουν αὶ ὃς οβονπέτα τι νἰτία πα εἰς Ἑαιιοτιισπη 48} ἀἸσπηταγ Κατ 
γομοίγες ὃς υτοξγάφεις » 4ιαῇ νπλστατιος. Τ]οίςοτῖάος ἐς Τὸ- 
χῖςο : ὃζ Ῥανίις Αἱ σίη.Πρτο αϊητο, σα ρῖτο ὅ3. κα εἰ τινες αὐτῆῶ 
φύγοιεν ἃ κίνδιωον, πολιν χρόνον κλινωπετεῖς διχυῆο εσι, κὶ αἴας τες 

ἐπτοημῆμοι ἃ χοιπὸν χρόνον διαίγουσι, Τάσπι (Οηίταητ, )έωπ:!. ςαρ]τα 
ἀεεϊηνο, Εἰ αὐ ἐν κριῷ τ σελίωωης ὄσης βιοντὸὴ γύντα; 5 σημαίνει «στοῦ - 

αι τινας γ7) αἰυὶ χώραν," ἀττοπίτος ἔμτιτοβ φιοίαπι γς! [λπ- 
τίίαιις ταὶ ουἱ5. ᾿ ς 

πηέω, μοήξω αν κα)τογγφοαΠο]ο ἔρε γοΐ πλοῖα; μα Π πςϊποτγολέξ; 

Δ ςοὺ ( Ξ - Ὁ ΕΝ ͵ Η 
Πτίησις, ἡ δειι αγαηἶ ταὶ σοη[ογπάτῖο Τὰ ΡοῖγιορΙβ αο μὰ φοβέμε! 

γοὶ μηδεμίαν π᾿ τόησιν πα} πηι πτοῖῖιπα τ τγορ  ἀατίομοπι τἰπηᾶπ 
τος. Ετ χιιῖα σατυ ΠἸεητο5 πηι] ] τ οβνρτα [Πα ϊπε [πρεςοπῆετ- 
παμτο απἰπιοίντ Πιβοςατίοπςς γαίας, ἰά οἴ, ὑστεξεκε πνιγὰα 

Τοπι, 2» ςῷς 



Ἱ  Φ 
τοατοιιητ)εὸ ἐλδυσῖνε ατόησις ῥτο Π Ι ἀϊης τυ  οδτὰ ἔατπα- 
τα. πρὶ ζώων γγνέσεως ᾿ι.4..ΟὰΡ.5.4 1091] ΔἸ πεπι τα] τοῦτα ςεΐ. 
ᾧτε ροίξ μηι εἰ ρ ἴσοπὶ Ῥαττιιπι, Εὔςι γὸ τὸ καταμίολια, »σαβματα 
ἀπεστον(αιιοά ἀορβπια ταπιεη ἃζ ααἰπηδάπιογ Ποποῖμ!ροῖ) ὧσ- 

αὖ πεότερθν εἶρυται, Διὸ τὸ 10) γωυαικών ὅσω πρὸς τίωὶ ὁμιλίαν ἀκρατεῖς 
σζωὺ τοιοῦ πίω 5 ὁ ταὺ πολυτοκή σω σι πάλδον ταὶ Ω πτούσεως. [ἰδ ᾿πποίτ- 
4πς ιαπς γάτίσμοπι ἐκκεκρκυῆόη γ σώρματικὴ εἰοί ἤωσις, ἐκ έτι ποιεῖ 
ἃ ὁμοηλίας ταύτης ὄψεϑυμέαν, 

πιτοΐαρας, ἤνρτο πτόα)ρδιιοτοῖ πα 15 ΠῚ ΘΕι5. ΤΥ ΠΟ] ἴτοπὶ ἱπιρὸ 
τρησφδς νοίατι ταρὶ4α ΠΡ δ᾽ ἀο,τοὶ αἰτσαῖας αἰπιῖα δῇ Ἐ] ΡΠ τ, 
ττεια Πογπατζατῖο Ηοίγοξ, 

πιτοιαλε δ ιῖτερι ἀμ. 
τἰτοιέ δ γμυΐσω,πιηζριγ τΕΓ ΓΟ, ΡΓῸ «στοέω, ςΟΠΊ ΠΟΙ ΟΡ τος ]ο.Α δῖ. 

Αςου Γῇ σά, Ὡρὸς ὁμύλικας ἐπ τόνται»ἷ, σαιιάςης [ρεέξατ ὅ αι - 
ἰε5:8: ἰπτϑατιις οἰ 24 ε05. 

τι τοῖο, τἰπιοτοτιι αι τι ταν τοίησες ἱ ΔΘ πη οι1ΠῈ πτόησις, 
τιτολεμϑὶς ἴδος ἡ, ΡτοΪ οὐαί ϑοντθς ῬΒσξηϊ οἰα ας ἃς Αἰκιὶ νοσατΓ. 
Πτολίεϑρονορ ἀπιπι, πόλισμα γπόλες, ἂν 5. 
Πτλεοιέζω, Β. ἢ ροτο,πολεαίζω,ἰὰ εἰν, πολεμώ, Οἀγῆ!ξ, α:τολεμίξ ο- 

μϑω ὅες ἀχαιμών. 
Τιτύλεμος, πόλεμος. ΗΟ ΠΊΟΓ- 
Τὶ τολίαρχίϑ-,πολ ἰαρχΘ.υἴη ἘΡῚΡ- 
Τιτολιύπορϑοςγ 50 αὶ "ἰ γᾶζ 
πιτολίπορϑος, γτθῖ5 Ἔχριισπᾶτογ ὃζ ροριιΐατοτ, πολιορκύτης, κὴ δ᾽ πο΄- 

χεῖς πορθῶν : καὶ ἐκ “ ἀκεκεϑίας πολεμικὸς γ ὈςΘΠΠσο 5. ὃς Μλττῖιι5. 
Ματζοιις ΤΠ ιις ἐρ {0}. }1Ὅ το ἀοοῖπιο » τ: επὶπὶ Μ, Απτο- 
πἴππι ορρτγοίϊογίτοῖβ θΈ ἢ] πὶ σοηϊεςετιτίτααας Ἡοπηετις 
Αἰάςοῖη 9» πος ΑΘἈΠΠ6π|ν ἔεά Ν]γ Ἐπὶ ἀρρε!]αιιῖς στολίπορϑον, 
Ἐρο μος ἀς ΑςΒ}Π1 ν ετππὶ εἴϊε ρεγαορο. Οἷ4 επίπι ῃθο Ὶ- 
1114.6, Λιοσομϑόη τι αὖ σαι ἀἰχιννῦα, «“τολίπορϑον. Ἐτ ᾿ἰδ το Φ 5 αὐταὶ 
δγ᾿ ὡς ὀγόησεν οἱ χινιῆα πτολίπορϑον, Ἀπτίις Πθτοὸ ὠς Εἰ κτορος ἀμφὶ 
γέκυϊ κ᾽ Αχρλῆϊ «τολιπόρϑῳ, Ἀεξδόέχιε ἀϊχίτ, Ὑ τοῖα ναΐζαϊοτ 
ΑΘμιΠ 65. ὁτατίιις ὃς 51Π1|15 [τα] 1ςτ180 - ῬτΙά παῖ τορ ΠΟτατα οι στ 
ἴου ἈςλΠες. Εχοιίατ τασπ θη δέγαθο Οἰσεγοποπῃ [εἀ Ερρ Δὲ: 
4ιαΠ 1116 Ἰνσπιο πο Βιοτῖτ. 

Γιτόλιςγεως ἡ εἰ  πόλις.1}. ς, χΤ πῆόλιν. 
Πτύλισμανωτος τὸ οἰ αἰτας5 πόλις, 514, 
ττορϑεώκανϑο ΤΑ ΠΟ 5 σΌΓΕΠ5 ἃσ ΕΠ ατΟςςΓΑΠηΪ5 σι! εἰροτ Τ ΠΘΟΡΗ. 
τιτόρϑος,κ δ τ Πη 5, ρπηξορογπηοη κλωνγκλάδος,βλαςησις. ἩΕΠοΟ ά. 

τατόρϑοιό τε λήγει» ΠΠΘ ΠῚ ἔλοϊτ σεγπυϊπαπαάέ, Αττ τορμάπες ἵπ ΡΓτὶ 
τὸ ῥτὸ [ταρί5 ἃς ταιπιιι 5 πιά ταν ἔοι αι ἐγ Π!Ρι15 5). σητεϊῶτο δι᾿ 
αὐπὶ μὴ αἤτων μαλαχης πτόρϑοις. Ἐτ ἀρι!4 ΤΉ ΟΡ ἢγα τι τόρϑον 
{ταριιπὴ γογτῖς Οζα, Πτύρϑος μέγας 7 ΡΓΟ οἸΔιιᾶ Ηετςι 15.» ἴῃ 
Ἐριρύαπησι. 

Τιτύρυμον; ΕἸ εἰν οἶν.ταχυὶ φρῥνιμον,ν ΘΙ Χ, Ργι ἀςη5. ὃς 
Πηύρίσυος φροντισμος. 

Τιτυαλισιὸςα ρα Ηἱρρος. εξ (οτδάτιις. Γπτογρ. γ οτεῖς εχίογεστίο- 
ποπὶ [Π|0.46 νἹέξιις τατιῖα πιοτῦ.ἀσητ. 

Πτυαὶ ἤριτατγίχ,ίρεοῖες χισάπι ο[τ αὔριϊ5 ἀριιά ῬΔ1]. Δὲ ρίηςτ, 
Αἱ» ἰπίραοηάο γεμδ πο σογροτῖθι5 τς ἀτέϊα, 

τιτύγαυ τος, τὸ, Πσηϊῆοας αιϊρρίαιη ἀπρί σατο σοπηροειπηα τς 
ςΟπρ Πσατιιπηντ {{πτειιπγ914 εἴτ, η)ύγμα ῥάκοις 9. τιὶτ διπλοίώ: 
τι τριπλοιυῦ,ϑς ἀριι Δὲ σ᾽ ποτ. Πθτο [εχτο αρῖτε 90. π]υκτὸν 
Φιπλοιι:αιοκ ἃς δίπλωμα ἀἸοὶ νοἸιοτιιπς πο η}}Π}Ρ αρο [1πὶ 
γοσαῖ Ὁ τς Απιγοῖ. Μοάϊοιις ΟΒγοπίδη [ἴρτο τογτῖο, σαρῖτα 
2. Οσπιοηἴε οτίαπι πλα τἰρΠἸσατὶ [᾿πτοαπιϊπῖς νἀρουδτῖο 5 ἤπια 
Ῥᾶιποτιμπιν οἷ ρα σο ΔΓ ΠῚ 5 αι: ΟΥ̓Δ οἱ πῆήύγματα νοσδητ, Α- 
Ρι Ηείγ οἰίτισπι (στ ρει σύγμα, 4 οἴποκόλπωμα ,δπλωμανῖ- 
ἐς Πίλημᾳς 

47 ὃ 

τιτυξ,)οο»Ρτγ πΧ,ατιῖς ιιαττι ποηη1}}} σα πάοτη οδε ρυιζαηῖ οιπὶ ΒΥ 
τὶ, Ατι(τ.1.9.Ἃ πίῃς τ. 

τιτύελον,-, τὸ  ριιπιὰ πποτῖςοἤρατιπη, (ἢ ἴα. [ι15 τοηίοτία Ηείν. 
σμεθ. ὕβετήδειον ἱερὸς χνεθν, ἢ πῇ ὑσμα, ΑἸοχ, ΑΡ.]. 2. Ργο ].πῖυ- 
ἀλον ἀϊοὶτ ρεῖ «ταὐαγοται τὸ π]υαλον, ρας σχρυΐταιγντ ν οττῖς σα- 
σαιντάς Πτυσμια, 

Ἡἰτυελίζω, [τεαιιεητετ ἔριιο,οβ Ρ]θπιπὶ βαθεο,ίριιτο Ηἱρροοτγ. ἴῃ 
Ῥτγοσγλοτ. 

Πτυελισυὸς ἱάεπι ηιιοί π]υαλισμὸς. 
τιτυκτίον ες τὸ ει! σα, [106 }}π|5 ΡΠ σαι} 5 ΡΗ ΡΊ ΠΑγας. βιξλίον, εἴ εἰ. 
τιτυκτὸς, οὐ, ὁ Ρ σταῖς, σοι! πτιι5» ΟΠ σπᾶτιις. δ Ἰἀς πτῶμα, 
τιτυξ χὸ ς, ἦν οἱ Πτύξες 14 οἰἘ, ΡΠ σατιιγο δέπλωσις, Ἡ είν ΟΠ, πλύξιρ: 

ντ ἤτγασι!α νοἰξι5 ΡΠ 1σατιιγας ἀἸοῖς ΡΠΪπ. δὲ τιιρ 5 : χαίσψις,ῆς- 
χας. ἤοχιιγα. κα αὶ πϊυχή, Πτύχες 1ῃ [οὐτῖς ἀϊοιητιγ σοτῖα ἃ- 
114 Πιροτ αἰτὰ σοι πρ! τσατα.14 εἰξ, τοὶ διάφορα πῆς ααπίδὸς ἐπ᾿ ἀλ- 
λήλοις ἐλάσματα, ἩΟπτοτες Πα], Ὁ ὃ διὰ πυύχας ἢχϑε. τιτῦ 
χες οτίαγη αριιά Ἡοπιογηπι. 14 εἰ, δ᾽ ὁρων ἀποκλίσεις» ΠΟ Ἰτἤτπὶ 
ἀςσιιοχίτατος, ὃς ἔπι σλον οἱ ρου 5 φαῤαγγὲς. Ὑ πάε πολύπ]υχ Θ’ ὅ- 
λύμπος ΔὉ εὸ ἀϊέξιι5.9 φιαῇ πα εἰς τρὶς αἤδιγροπς» νι τύχας 
αμαῇ {τγῖας Ἰητο ΠΠράτηιις αὶ ἤπια ΠἸτιάϊποπὶ ν οἰἘἰιγη {πτλαταγ 
δί σοτηρ ἰσατατιῖπι. ΓΊοΩγ τις ροετα, Παρνησοῦ νιφόεντος υἱαὺ πῆο- 
χὶοίαδ ἴαρο. εχ 4ιιο Πτυχώδης {ἘΓΪΑτΙΙ85 τυ ρΟ 15." ΑἸ ον! ε5 
γοτγὸ σαπέτοτγιιπι ΡΠ 1σατι Πα ἱπτοριιπιθητα ἀτηὰς οροτγοιια, ὄθη- 

᾿ 
κρλύμματα τῆνχόδη γορλαὶς ἢ τοτι στο φαΐατος γΌ] δἷς ; Οἱ 3 

ΠῚ ΠῚ 
κοιρνᾶγοι χτν τοὶ τορϑ ὅδια οἰγλήλων συωδυάζογτ 5 τὼ δρικαλύμματα" 
πῆυχώϑδη τρὸς ὀλα συμζαλλοντες. ΠΠτύχες, ναΐια. ΡοΙ απο 
Οὐ) πομλαίτιοὶ ΠΌ το το, Αἱ μῆ ουυῦ ϑυύραι 5, κὶ σανίδες, χὴἡ πῆυ χες ὁγο 
εἰϑζονται. 5ὶς ετίατπη τείϊασοας ναἰτια5» ιιδιι5 οἰἶγοδ οἰαιάππ.ς 
τιιγον οσᾶς ΒΔΠΠ 5: τὰν ἴδῃ ἂν ἀἰπσίω ἐμοῖς χωρίοις εἶθ᾽ ἐδογῆς δια ὦ 
ϑειλπῦ μῆνον τὸ ὁ ρεϑν, ἡ ὠρὸς ταὶ ἀκτῖνας ταὶ πῆύχας ἑαυτὰ διαπλὰ 
σαντως τότε δ γδζο. ἯΣ 

Πούξις, νἱάς Π τύξ. ᾿ 
Πεύξαγρις»ςαποτὶ ερ᾿τπετοη. 

πτύον, τὸ, γΘηΓΙ] Αθτιτη ργοργὶὲ ἡ ϑιριγάκη ἤπιε ϑρίναξ, ὃς οτἰ δτιπι 
411Ὸ ἔγαπιρησα ἰςριιπιπανρτάπάσιιε σἰπςιιπαιις σοποτῖς αχ 
ἀσοτιο Γἀπιρτα στ θγάτάσις μον ἰοησίιιβ ἤρατίμτη ᾿δέξδητας 
νεητατοτε 5 6.11 ΘΟ ΠΙΠΟΓ [5 ἴῃ ν ΕΠΓΙΠῚ σὰ οπιϊτεῖς δῦηῃς ἴα 
οαΐατιις 4ιὰπι Ροτεῖς Ἰομβ τ ΓΠπιὸρντ εὰ νοητἸ]ατίοης ἃ ραϊεὶ 
δοοτϊδαίαιις ριῖγα γεπηαποδηττοῖς ργοργιὸ ραῖςα Ἰΐρποα 3 ἢ 
[ἐπιῖηᾶ εχ ἄσοῦιο Πιπηςητοβ ἂῦ νηὰ ἀγοῶ Ἐχγοπηϊγατῖς ἴῃς 
τάττῃ σοηττγὰ νϑητατη Ἰαξίδητ, γε {{πῶ ν εητη]άτίοης ἃ ρα ΐεγς 
δεοοιῖθι5 Ραγροηζωτὶ Δικ κητήΐθκον ν οὐ ὸ γαπημ5 εἱς 40 τάῆτι τ᾿} 
ἴῃ {ἀὈ] πιὸ στάμα Ἰφξίδητιιγ, ντ πα η πατ}5 ρα] οἷς Ὁγάϊδύι ΕΠ 
δὰ ἰδξϊατίοηο 9 ἱρία ἐχοϊρίδητιν ρυιγίογα, ΠΟ ΠΊΟΓΙΙ5 ΠΠαά, | 
τ ὐπὸ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὁϊσ τύς. Ως σἹ δ᾽ τ᾿ ὅσο πλατέθ.- τῆν ἐφιν(ε: ᾿ 
τάρορς ΡΙο πῆυ.) μεγαλύω κατ᾿ «λωΐι Θρώσκεσι κύαμοι ; 

χίρες καὶ ἐρέζινϑοι, ΠΙνοῦ υἶτσο λιγυρῇ κὺ λεκμητηρίθν ἐρωῇ, Οοππηεπι 
πῆυον δὲ ὅξιν ἐν ὦ τὰ ἐλοημῆμα γγυνήμα τοι αἰαζαχλεσι, χωρίζοντες ἡ ὰ 
χύρων, Ὠ]οέτιιτ τὸ σῇ πῇ ὕειν, ΝΝ 

Πτυόφιν,ουμπὶ νεητ αθτουν Ἰἀς Πτυον, μ᾽ 
Πτυρωὸς, πλοτιι59 Ἰοτγογ,φρίκη Ηςίν οἢ, 
Πτύρρμμωι, σοπτιγθοτ » τεγγθοῦ 5 πτοέομαι φράω, σου ἴοΓπΟ, 

το ὅζ ρεγοε! οτ ὀκσλη μα!» τιιπι το. ΑΡροίξ, δά ΡΒῚ ΡΡ 
οαρῖτο τ. ὁ εἱὴ πἼυρόμϑυοι ἐν ψιηδενὶ υὑαὺ ἧἶα᾽ ἀὐτικειυάζων πες γ]] 

το νοβ Ββοίζιιπι τεγγογ ργοςοίδε ἃς ςοπταγθες. [πτογρτ. 
γ11α ἴπ τὸ τεγγθδπηοΐ 58 115 ααϊ ε ορροηιηζ, αῇυρεὶς ἵαποεν 
{τεγηάτυ8 Ἔα ι115, Ρ] ατάτοθμ5 ἰο ΒΔθῖο. Ηςίγς. πῆύροται εχρ. 
(οἸὰπι φοβεζται. φρεήειςξ ετλπὶ κεσδαένεται,σείςτα,κλῶται, 

Ττυΐσις, ΟχΘοταττ ον ραταπιγεχρατῖο Ρ᾽Ίη, ᾿ 
Πτύσμα, ὃς πίτυσμογατος. τὸ, ΡῈ} Πγ5 πύελον, σίελ Ὁ. ἤιε σίαλθ 

Ἰαοῖ.ἔριιτίπια ἀϊοῖς Νίτειι, 0.7. ςαρῖτε 4.1οΔη, ΕιιΔηρ.Ο. 
ποίησε πηλὸν ἐμ πῇ πΊυσματος. ἤ- 

Πτυύσσομα σΟΠΊΡ] ςοτ. Ἡογοά. Αὐτ πο ρἢ. νεφιαρὶν αὖ τουτὶ αἴ ύξο 
1. αὐξαξείδλο μαι τὸ ἱμζρυ τιον διπλιασιίσας Αριια ΗΠ. Π1.ν, Πα τα; 
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σεόϑοι ἀϊσιιπτιγ ας αάςο ΗςχΊθ1}65 ἔππτ . νσ ἕεγὲ σοπηρὶ 
μος οἰ, ἀρ |Ἰσατὶ νἱἀδαητιγ οἱ δγαπάο σοηοιηῖς Εὐπ.ς 

Πτυόσα, μ. ὕύξω, τιυχ ας Ρ]σΟ 9 σοητγαθο ἴπ τιιραπη. Δ πηι. Αςοὶ 
τῖτι. τίω α'λυργίδει αστύξαι, ριιγρατατη ἰῃ Ππι5 σοπίγάβεγο, 
ἴῃ Κουλ. 

Ππτυχὴ, ς,ν»΄, ἰάοπι αιοά πτύξ, πετύχη, ἴῃ Οοπηπηεηζα 
Ρτίπιυπι Ατροη. Αρο ]οη. λέγεται ὅπου τὸ τὶ νεωςς ὄπηγράφετι 
νοζ(σ 5 [σους νδῚ παιιῖς ποππδη 1η(οτ] δἴτιτ, Αριιά ΡΟ]. (οτῖρ 
ὅπου κα τοευΐομ; ὃ νεὼς ὄηηγράφεσι, 

Πτυχὴ ς᾽. “ΟΠ σαι ἶταβ, ν 1115. μυχὸς, ΠΠ15. Ἐπτὶ ρἱ ἃ. ἐν δέλτου 
χαῖς9 ἴῃ Πηῖθιι5 ὃ ρ] εἰς ἐρ {πο ἢ. ἐν κεϑ'αιρωώνίθο στυ χαϊεγ)ά 
κοιλώμασ, γἱάς πῆυξ, ἰτοιη πῆν χαὶ , ἴπ οἰγρε 5 ἀϊσιητας ἃ 
Ἰαπηΐηα: φαΐδιις Γαητ οδάπἐξὶ 5.14. 

Πτυχὶτοῖῃ Πτυχη. 

Πτυχώδης,ε(Ὁ-»ὁ καὶ ἡγγιροίας,ν 4 Πτύξ, ἣ 
Πτύω, μούσας, τ υκαρίρι!ο»ΟΧΟΓςΟ ΟΠ ἶττο ΓΡΕΓΙΠΠῚ 5 ἜΧΡΌΙΟ, Οἶοὶ 

ἀς πηατὶ»ἷη Ἐρὶβ. πιοταρ ἢ. σοπτεππο, ΟΡ. οἰλὶὰ ατύσας 
συλυὴ μέϑὲς ἢ παΐδω, ε 

Πτωκοίδες, ράιι1 4. τίπιϊ(α», ιρασε5, Ηατρυ ]α) 5 Ποἱ ϑορμοοῖ, 
ΓΗΠοᾶ. Ψ 

πτωγαξέων, βοττηϊάατο, δοιλιῖν, «οἹώσσειν, νὴ 
Πτώμα, τος. τὸ, ΓΑ [1159 Γϊπ4 ἱαρίμ5. Ὡρὸς πἸώματα ποτίζεται, δ δι 

ῬιςξοΙρ τατῖς οχ αἶτο : δι δίτιγ σοηττγα ργαοιρίτατίοπο5, δὲ 
1.6.187.ὃς 1.3.ς.2.πηοῖαρ αῇώμᾳ, ἀϊοῖτιτ ρεσσατῇ, ἀςΠ εξ, Π' 
«λάλιιοτ,κ ςαἀᾷάο ἀϊέξιιπη; μος εἴ, τὸ τῷ πίπτειν, ηιδδά 
δζ Τατῖπὶς. Εμπαπρ. Ματοὶ σαρ.6. ἀξ Ἰοᾶπης Βαρτ κ᾽ ἦραν τὸ σὰ 
μοὶ ἀιτώ, ἰᾷ εἴτ, οαάαιιοτ οἷπις Ιοροτιης δὰ {ἐρυ]τιγαπη, 14 οἰθγι 
σώχα, Ματιῖ. 14.514. σώᾳ αὔδυ τ κεφαλᾶς. Πτώματα ἐλα ών αἱ 

οΕἶτ ΤΥα5 » σαάϊηας οἱ ςλ5.Ετ Ἡςίν οι. πτώματα 5. αἱ συῤῥήσειρ α 
τοῖς μεταΐλλοις. ἢ 

Ππτωξ κὸ ὁ εἰπηϊάιισιν πᾶς Ρτο ἰεροτο Ῥοπίτειγ: ἃ εἰπγίἀίτατο 7 Βοὶ 
εἴτ, ἐπὸ τῷ πτώσσειν. ΓΟ], συ] 4 λαγωὸς, ΓΗ 

Πτωματίζω,αριά Ογτ]Π πλ, Ρτς οἰ ρέτετη ἀο,ρτξοῖρίτο, οἱ δθυχαίονι 
τες δ) πτώση ἱτείρων ἑαυςξὺ «ἼἸωματίζεσι, 1 αἸίοηα γα ϊπᾶ βαυάξ 

ΠΡΙΡΗΣ ταϊηδηι ἀγοο μητ, ἊΝ 
Πτω μα τὴς γίθδος ὐ ΡΟςΠ. ἔτι αἴας νας σοπιι5, ΑΒ ΠΖΙΙ5 πδτ 

νηάοοίπηο. Ἶ ᾿ 
Πτώσιμος, κε, δ, οΔάτς 115. 
Πτώσις, εως»ηἸ, ἰάεπι ηιο «στωμαςοαίτις ταΐπα, Νίατι ἢ. σαρῖζε 7.6 

ἀοαιο. κὸ ἰωῦ η πτῶσις αὐτῆς μεγίλυ, ὃς ξαῖτ ςα[μι5 εἶτα ππαρ 15... 
Ῥίαρᾳ οχρ.ς.30.Εχοδὶ, ὑκό κα ἐν αὐτοῖς «ϑἼαῖσις ἐν τῇ ὅδησκοπ αὶ αὐτὶ. 
πο οτἶς ἴῃ εἰς Ρίαρα, πὶ βιογίης τοσθηπεὶ, Πτώσεις 4 
σαπτηγ ἤοη (οἷ ἀπὶ ποπιβηἷς σλῆις , [δα ὃζς αι φοπιιρατά γα, 

ς 
Ι 

ἱ 

ἬΝ: 
ἡ ἰκοίῃ 
ΔΝ ἐν 

ε μα 

ΠΝ 

ἡ ς 
ἽΝ 



π 
χῖ Οἱςοτο, . ργαοϊριιέιε ἀἀπογδῖα, Ατιοτο!. ᾿ῃ Τορὶ οἶς, 
στώσεις ἢ. δ} διχαίως κι, αν δρείως νὰ υἰγιεινεῖς ὃς, ς [ἀπηρῆτ οὐϊαπὶ 
ἜΝ ἃ ἣ 
ἘΝΗ͂Ν 

ἐζω,Ιομἰοὲ ρτΘ πτήσσω, μι ἄξω, πτιωχα, ἔογ πιὶ ἀος τἰπιθο, πτοία 
ΥΓΘΟΥ. δειλιων, φοζοίχκαι. 111 4..4. Τί σ]ώσσεις: τί δ᾽ ὁπιπαϑύεις 

σολέμοῖο γεφύρας; Ου μὲ Τυδὲϊ γ σε φίλων πϊωκαζιμᾷν ἦεν, ἰά οἵξ, 
τέπῆνχας. Σποδειλίᾷς. Ππτώστω, τὸ πσπῳ χϑύω.. συστέλλομαι- 

ἡςπάϊςαηάο αἄεο. μη σοὼς μετεξυὶ χατίζων ΠῚ τώσσῃς διμοτρίοις 

ἐς ΗςΠοά. ἶ 

Φ.4. σα Ιλ }1ς. 
τὸς σα α  ι115. σά ιιςιι5. 
4 ἀζων, ραιρεν ἀιγοραη8. οἰξοητάτοτ ἀϊετίατιιτι ρταν (δ ἔς- 

ξαίτιπι οἵιπὶ ραιιρεγτατε οοητιμχξξιη), Ατἤςη, γἱάς ρτο- 
ον ἱη ΟῚ], ταί, Μ οἶς τεῆς ρτορτῖα νῖτπιο. 
χείαγας οἱ, ἸποΡ Δ» πιοηἀἸοῖτα 5. 41}}.Δ 4 (ουίητ.2. σᾶ. 8, ἵνα ὑ- 
ἧς τ ἐκείνε πἴω χεία πλετιίσητειπτωχ εἶα ὁ ν χῆ ς) ΡῬΕΠΙ]Δηληλἶτας 
ἃ ΝΣ. ᾿ 

χεῖον, ρτο Ἀπ πι,ἱ. σ΄ τωχοδὸχ ἐἶον, 4ο ἤλιι5 πο η ἀἸ σοτιιπ, ἰῃ α- 
8. οο.ς1}}}} Ονα σε ἀ,ἀτοίτιιγ ὅς Πτὼ χοτροφ εἴν, 

ὡ μβ ὅσ σω,π. καγὶοΡ5 ἀθρο ἐπα τω, ὠρόσαι τως πηξάτςο Ν εἰ!. 
δίΌ ες. δαῖτα «Ἴωχύειν, Ο ἀν Π{.17.Ρ γα πα τι πῈ οπηθηάϊςατς. ἃ - 

ἙΆ Πετ.3.τὸ φαῖαι ὃ υἷρ α]ωχόθοντα. δὺχεῶτι.»8ζ ἃ σοηττα οἴξατ- 
Οτατγουί5. νη. 6,λιλαΐομιαι Ἄπονἐ φόϑτι! «πἼωχ δσων, μιν ἡϑεντι 
αἼω χϑύων, πόσον ἐ πλέπησας, Ν42.1η Οτατ, α]ωχόσει τίω) ἐμ ιὼ 

σαῤκα ἱάειη ΝαζαηΖοι. ΟἿ τοῖν σα ΓΠ ἘΠῚ Ρατρεγ ἤτ. Ῥαι τις 
ἰς ϑειιάτοτε 2.Δἀ Τοτ.ς.8.ὅτι δε ὑμες ἐπἹώχδυσε πλέσιθ- ὧν. 1ά 
Ἐπνφῆγα σαι νι πιοηάἴσιια πἰ ἢ}] Ροτάςης αἸἸοτιτη ορίθιις 
τος πὶ τἀ πιο ἰοςιΡ]ς5 οἴοτ, οἰπὶ ρεὨΐτίτο Πρηιῆςατ ο- 

Οοποηῖςο, ἢ 
τυχίξω, ραιροτοπὶ ξαοῖο,ς.2.1...Ἀ ἐρ. ' 

ἰὸς οὐδ δ. τς Π 416 115. ἴσα πὶ 4111 πη Πά ς εἴτ, παὰχικὴ στολὴ, 
ΡΙά.. ; 
Ἔρος, πο ηἀἸοἰοτο ΑὐἸΠ.1η Αὐδμάτγπ, 
χείονον Ἰὰς «Ἴωχ εἴον. 

τλύσιοι» 1} ΡαΙΡαγτατοπι πη ητΙ ΠΠτιιΓ24}}} ἤρεςῖα ῬΔΊΙΡετ- 
τοῖρ α ἔπη ἀἰτἐ Πππλϊ,ποῖας ἰὸς νογθο ταί, Ἐταποιίςα- 

τοιὸς, ΠΕ η ἴσος ἔλςοΤἘ π5.ρατίοπΒ πιοηάἐοίτατεπι, 
1 ταχὸς, οἱ ὁ, ποπά οι5,1 ΠΟ Ρ5. ΠΟ τι, περς γδ δός εἰσιν ὥποιντες ξεῖ. 
ἰῷ ἵ τε πτωχοί τε. Ὠἰβετιιης αἼωχὸς ὃς πένης, ντ ἄοςετ ΑὐἰΠπορ Πα. 
αἰ ΓΠ} ἸΏΡΙατο, δῖα νου δἰ 5: πτωχοῦ μὴ) γὸ βίΘ- δν σὺ χέγεις. ζίω ὅδε μη- 
πλῆιϊ δὲν ἔχοντα. Τοιῖ 5) πένητος. ζίκύ φειοόμϑυον 5. νκἡ τοῖς ἔργοις τιροσέχοντει: 

γιγνεόδτι σ᾽ ἀυτῷ μηδὲν, αὐὴ μᾶντοι μησὶ ὅπλ είπειν, ΕΓ άτις. ἀριά 

Μλιτίαὶ. οι εἰ ραιροτῖος Νοτοτι βαθεῖς Ὡ181]. μας ἐπὶπὶ 
ῬΓορτῖὸ εἰ πποπαϊοϊταϑοἱά οἰ, πἸωχείαναμμα πὶ τα η ρτὸ ποθ ὶς 
τοίογατο πο ἀφάϊρηατιι οἵς Πλομαπαβοντ οχ οἷτι 5 Ριροτατο 

ὃς πιεηἀ τ οἵτατο ἀϊτοίςογοπηηςοντ τείζατιγ Ῥ41}}.2.4.1 Οοτ, ςαρ, 
8, Πτωχὸ ον ἰτῖο νογγίταγ ἀριι Γεθ ἢ, ὈΤοΐτιιγ δεῖαπν ἴῃ Ἐα:- 

Ἰη μὴ ᾿ Ὅν, ΕΠ αωχηὶ, Ραμ ροτ.ς.2:. Ἐθδηρ Γις, Αριά Εμδηρο 45’ 
δε 15 πτωχὸς, ἱς ΡΔΙΙΡ ΕΓ σΔΡΊΤΕΓ ΡΓΟ (αΪτὶ ἔς! πη στο, πιοτε 

θτ. δ ξογὸ ξεγοςῖτας σοπιϊταταγ ἀ{1τ1455 ὃς Πτ ἔσγος τα 5 
ἰἄος 115. ; 

ὑπο ἀϊςοδήιιτη ες  αύεκδ. Ατεῖοῖς ΡΒγν ηΙς ἢ. : 
ον οτεγος αἰ χης ἕδρας Ῥτο κυσμοιὲφληποτας ἘπΠτ. 1114. χ)δζ 

ΠΧ -- Ι 
ψιων, αν. πηεηῆς ἀριιά Ατμοηϊςηίος 5 αι] Βοτηδηῖς οἴ" Ὁ 
ὅθοΓ » ἢ Τ Πεοάοτγο σγεάἠπλιι5:1 4110 φο! εἰσγαπεητ πυανείψια 
ἃ ἈΡΟΠ πὶ λογά. ψαῖθιις αύδνα ςοαιςδαητοίος οἰξ, ἔα ρας 

Ἰερυτηΐπα αιιαράιη:ν πάς ὃί Ποπιεη πιεηῇ. ἘΕτ πυανεψίοις, 
Ὁ ἴῃ Αροϊ]τῖς ποποτᾷ ἱπ{πἰτυτονιιαῇ χυα μεψίοις αἱ οἱ Δ - 
ατ Εἰ|}.1].χ. ἵν : τ 
[αθα εριπιθη. Ατἤοματις [ἰδ το 9, τῆς αἴ πυρωῖν ἐψησεως 
ηϑείσης » οἱ μᾷρ παλαιοὶ «τΐανον γ οἱ ) γεῦ ὁλότσυρον «ρρστιγορϑιίεσι. 

ἡ ΟΟΑΡ απ πετύα, Η εἰς. 
ἵτης, ἀςςοέξιπι ἰας»ιοά (τατὶ πὶ ἃ Ράττιι Ἐπιι] σθτιγ 5 οοἷο- 
τπιν Ἰάς Πὺ ός, 

(ΟΠ 

(υππαϑ 
Ἢ ὅτ ᾿ 

ΜΝ 

ἐμ 

Ἴων 
ὑλέοτ 

ἀρ ΔΝ 

«πα 

ἰμηνή, 
εὐ 

πε 

κος ΑΙ] Αχ,Π ιἀϊποῆις. 
αι . ἀρ δτγαδ. αι πδυιλπ1 ἀἸοτθ ἀξ οἰ ππταΓ: Ὁ ἀΠ56ΠΊ. 
ἡενίάε πυΐγελα. Ι ᾿ 
᾿ξ ΑΙ Πα: σοπιι5 σαυάα Αἰ δίσαητο. Αριά Αὐτΐοσ. ΤΕςοά. 

τ Ῥοῖϊε δἰ ἱς. Πα πὶ ἱπτεγργοταγι. Ν ΟσάτιΓ δέ νεξοόφονίθ»»1.ΒΊη- 
τἰαυοοάεπι Τιθοάοτο ἰπτογρτῖτεπι 41 εἴς αἷρο ροάϊςε; 

ἸΟἾΠ]ς 8. εἰξοευαϊηδτιι5:ἃ πυγιὴ ὃς αῤγύς. 
[τ γῆς εἶτοα Ἐρβείμπι Ομῖο ορροῦτα. οἐππῖτας εηἰπὶ "ας 
᾿ Ἰοηὶα ἤς ἀϊέϊα, τὸ 4 ποπημ}}1 εχ 115 40} οπὶ ἃ Ρ τη ΠΟΠῈ 
' π {ππταξιιπι ν ἐπεγαησ. {{Π1ς ργορτεγ πη ου 1} 5 {(εὐξφηλ ὃς ματος 

 Ἰπέελητεπι σοι πιοτατὶ Ππητ. Τ πεοροσηρον τὶς Πυγαλία),, 6 

ον γῇ ογνΐνπατος, ὕδιρα,κάϑισμα:οπ ρα ρῬγίογς, Αυτορονπάς λιαπὸ- 

ρ»ἱ ἀερυσο5 Ηοτας. Χτόγλετοι, ᾿ 

υγιδὸν, Αάιιοτ  Αὐλίζοτ. 1.5. Απΐπι, πτυγηδὸν συνιόντες Ἀἕοντερςο- 

ἴΘ.. 5, ρο[ίςιι5, πυγαῖον ἀκ ρρνγεΧτγοπηα ΠαΓΙΠΠ. τοὶ στυγαῖα, κο-- 

θῖν 479 
"65 Διο σοοιητος. πυγηδὸν αὐα χορφοῦσι γε μεδυῖῆνοι, τς άμιπτ ἴῃ ἃ- 
πογἤιην ρα ςεηϊς5.1 48. 

Πυγίέδεκον, ΑὙ ΠΕΡ, ἀἰ πη ητιτ. τ πυγῆς. 
Πυγέζω μίσωγπ κα, ροράϊςο. Α ἐν, Ασοαἰπαρινάς Κατα συγώ, 
Πύγεσμια ατος τὸ ρος ἀϊςατῖο. 
Πυγιςτὶςγυγὐνραάϊοο, 
Πυρμαθ-»»γ. ΡΚΘπιαιι5:ὰ Ποπλίης φυγὼν, ἱᾷ οἵϊ πῆχις, ]ιιλ πη: 
χύώ Θ’. αι σιθίτα!ες ξογὸ Πητ , ὅζ τογπὸς ἀοάγδπιος ποῦ 
Ἐχοράλητοντ [οτῖθῖτ ΡΙΪπΐα5. πυγκαῖοι, ἢ. πα τ» ΠΟ ς5) ἃς 
ῬΆΠΕΠῚ Ἀοπυῖηδς 5 Θαζὰ ςαρίτο ίοχτο, δ γὸ (σουηάο εἰς σοηςῦ. 
Δη πτι4]. Αὐ ἡ Ἐοτο 15. 55 ος ςΟγιπ ἤιητ {ρτα ΑΞ ον ρτυπὶ ρτορα 
Οὐ εδηι πη) 4 δ 115 οἰαπ| σγαΐθιις ἀϊπηϊςατίο, εἴϊς (οἴετ,ντ [ογῖ- 
δὲς οπι.}]. ἰηϊτίο γιντάς ἴῃ ΟΒΙ]1Δ 4. ἘγαίπνιΡ. σππασόγαπι ας 
οΒγοτμίηϊα ΘΟ] ΟἽ λάορτατο. πυγμαῖθ- ἴτεπι, ΒΕ! ατοῦν 
ἃζ δά θς 1] ρυσιη ρει Πππηιἰπαηῖς Ηϊεγομ ίη ς.27. χες, ᾿ς 
Ῥγρπηαὶς Ος].] 9.ς.4. 

Πυγμαίως, ἱηΠγατ ΡΠΒΠΙ, τυ τι κεύξ, 
Πυήμμια τος. εχ. Η οἴ" (ἢ. ἔο τὸς ὕσατος ὃί πτύματος, ᾿᾿ 
Πυγμαχέω, [αι ρι1Ρ1}.σαίτιν ριιρ παιη σοι πιίττο, ΑΡοΪ.5. ἀἰϑλόζαν 

τιτίζωυ εἰπεχϑήνυτο πυγμαχέοντα. 

Πύγμαχίθην, ὁ Ρι151}.1. πύκτας. Π οτη.Οἀ.9.,οὐ γ5 αὐγμαχοι μῇ ἀ 
μύμονες. 

Πυγ μὴ εν δ ρα η115,γόνϑυς» συΐγκλεισις δακτιύχων 7 ΤΉΔΌΙ5 1ΠΡΙΙ 
8ππὶ σοητγαξξὰ δι! 4. ἃς Ηςίγ ΟΡ 1ταπτ ριρ1]ἀτιις,14 οἰτγσοτγτα- 
ΤΉΤΠ 5 ΘΟ Ώ15. Ρ] αταγοιιι5 46 ΠΥ σαγρΟ 5 πυρμὐκὴ ἢ κἡ παγκράτιον 
αἰγωνίζεϑτι ἐκώλυσεν. Γὴς 0 ΨΊγρ"] φιοηις Αἰ ποῖά. ς. εξ ἴτεπιὶ 
τηοηΐαγα σοπτίποης ἔρατίηπι αι οἱ ὰ εἰδίτο δά ἀϊρῖτοϑ 
εἰλι!05. Πυγμεῇ πυκγώς;ς.7.Ευλησ. Ματς,οτεστὸ ὀχ ροηϊτιιγινὲ- 
ἀε ἴῃ διιρρ!. 

Πυγρλαμπίςγίδος, ἡ, οἴ πά εἴ, σοπιις ̓ π [δ ἐξ], πο πτῖπο ροπηατιπὶ 
εἤρηιης ἱπηροπης, Ασ ποτε! ες {1}. 4. Απἰ πη απ. Ἰὰς Δαρ- 
«σπυρίς: ἀἸςῖτιιτ ὃς τυγρλαμπεὶς (Ὁ 4ιι0 ἃ εἶτι5 πατοϑ5 ἔς! οἰ πο5 ΠῸ 

Τυγὸς, οὐ ὃ, ὃς (χα [πςεητ, 
Πυγρσκελὶς» ὈΓΟΙ1 5) ὃς ΘΟ Πι15 ΔηἰΠ1415.κσυγὸὺς οτίάτη ἀριὰ ΤΉΘΟΡΗ. 
1.3.8}ΠιΡ|αητ.ς.3. ΘΠ} πη ΟΓΑΓΠΓ ἸΏΓΟΓ ΠἸΟΠταΠΑ5 ἀγθοτος Μάςα- 
ἀοηϊα αἷς ἴπ ρίαπα ποη ἀείςεπάιητι(ο Ἰερϑηάτιπὶ φυγός, 

Τὺυγρστόλίθ-»», Ὁ κ' πη, οἴτηπο5 οὐπδῃ να] ἱασογζος : δρίτποτοπ της - 
τοτγὶοῖς. ἨοΠοάιι», μηδὲ γεων σε φτυγρστόλ θ- εἰξατετώτω 9 1ὰ 6ἢν 
κοσιμούῦῖσοι τοὶ αἷρὶ τυ) σευγίω κἰ τ ὅραν μέρη ζωναρίοις, καὶ στολίζεστε «δ 
πυγώῶνας κὶ πϑχὰς αὐ ταὶ χεῖξας πἰϑιξρᾳ χιόγίοις κὶ δεικαυλίοις,γντ ΧΡ ὲ 
ΤΏτΟΓΡΓ. 

Πυγούσιον, κε. τθ οι δΊτα  ε)ν πα. Ασάτιις ἀἰοῖς ἤρατίμπι ἱπτον {τς 1185 
Οὐαποτὶ ἀρρὸ ἤτας ργωίερὶ.ν Δ ογὶ. ὅσον πσυγύσιον : αοά ὙΠΟ 
ἐχροηις, ἀτὸ τῷ ὠλ εχραύε εἰς μικρὸν δώκπυλον αἰακεχα υῆμον, 14 εἴς, 
4ηοά {τ ητοῦ σα ήτιπὶ ἘΧχτγο πηι 9 ὃς πιϊῃϊ πηίπι ἀϊρίταπι 
ἀπῆοχιιτη. 

Πυγρεζξω ἀϊειιπειιγ πὲς τ ῥέζων. 
Πυφσαελὶς, Ηείν ΟΝ. ζωόν τι νὴ ὁ βαχιξ, 
Πυγοςολδ΄. κι νοΐ αι οἴππος ογπᾶζ, 
Πυγῶν,ὠνΘ-. ὁ )οιιδέτι5: δυὸ τὰ ὠλεχραΐε δ) ἃ μικρὸν δείκτυλον ἡ χ(οϑὸ 

. ἐκτεταυῖν'ον μέτρον. ΤΉ ΘΟΗ. τὸ 3 μῆκος ὀκτωχφίδεκα πηχέων τὸ σσυ-- 

γονθ.,16 εἰϊ,ἀιιο οι ρ᾽ητὶ ὃς ἀτα ρ ἴτι5 οὨ τοίη εἰς ἰοηρι- 
τα δοιντάς Πῖχις, 

Τηυδειρέζω, δρτὶ τῷ ποδαρίζω αἱολικως, “ΑἸ οἴττο Ροάς5 ἐποτιτᾶς (αἶτο, 
τΥ πιο] ρ. ἀἸοῖτιιτ ὃς πυγεράζω, αὔρα Ἃ αυτιωδ,λακαίξω,  Οτηπηεη- 
ταῦ. ΑτΠορ απ. ἴη Ἐσαὶτ, ΠΤ εἴν οἢ εχ ροη. πυδαρίζειν τὸ μι αὐέ- 
χεῦχαι τινὸς δὰ δσιοσσηδῶν κὶ χαλεπειίνειν. 

Ππυέλίον, κοδζ ! Πυελὶς ἶσος, ἡ ὃς Πύελον, κε, τὸ, ὃς Τπυελ Θ-, αγὸ. (ογ τ 
ΡΟ οντπαι ΡΟ] ΠΧ ἴητοτ ναί θ᾿ ποατία Ροπῖτ, μα π 411} μ(φό- 
κτεὸρ γοσδητ᾿ καὶ δεξα μβνω, ΑριΙὰ ΘΑ! ΘὨλμπι «τυείλῳ μικρώ, πτογρτὸ 
(ο]᾽ο ρατιιο ΑΠ1ἰ5 νἱἀδταγ πυελίθ' σοπΈΑ1}}5 Ἰοσιις ἔ1Πς ἴπ 
410 ἀρ μμογοησητ : 44 πι115. ὃς τῃοσα τοξχὲ ἀϊσατιγ πύελος 
ΝΟ ΠΆΠΠΕ πυέλοις Βαϊ πεὶ (ΟΠ ᾿πτεγργοιαητησ, Πυὲέελδ καὶ 
«υξλὶς 16 εἰξ,Ρ414 ΠΏ], σφενδόνν. ΡΟ ΠΧ. σφραγιδιφύλαξ,ντ ἰς « 
δεηνάριά ΗςΙν μεμα. πύελϑεδριά Μοάϊοος ΠΟμΟΔμΪ 5) 
διιῖ ἱπτοτοαρ οο ἴῃ {ι13π| σΕΓΘΌΓΙ πποᾶτει5 ΦΧ οΊΙηΓ. λύιυδν αιείὶ 
τοτοιαν Ἡετόρ. νοσαμτισύελθ- πο πύαλίθ' δὲ ρὸν αι ἔδιι 
εαπαΐειη ρίταϊτα ἀςῆϊιοπογΐπ ΡΑ]ΑτῸ ΠῚ 5 δὲ πάγος τγδη σο] τι 
ῬΗτγυ πο ἢ απ αὐτο ὡπύκοιλα ὅμοια πυελεῖσιν ον εἷς ὃ καρπὸς. )10 

(τοτί4ος Πδτο ψιαττο, σαρίτο 25:0 1 5 σα! ομ]ατὶ ἕο Π] σι ὁ 
Τὶ ΔΙ Παυιδητιιπη σαι]. 1π δι (ππςη ςοπτίποζατ, πεῖ, πὸ: 

Χο, Ηείν οι. ἡ ἰσείμινϑος.λαῤναξ, 
πυρλα σεις μίδες, ΓΟἸ ατὶ παῖτι 1: Πς σαζα ἀς πίστη ῖς ἐς σοπογς οἱ 
Πτεοτιιπη. Αὐ τοτε 11. φαῖητο Απἰπιαἰἐππ|, σά ρῖτε τς. ἐν πεν 

χώδεσι τόποις φύεται τοὶ ὅφρεα, ζοποῆα; Πα σατο ἴῃ θαγρίτογα- 
2 δριιά διά ο πη Ατ θά. ἶ 

πυετία, (, σοαρτπη, ἄς 410 Ατἰ.1.3.Δηἱπὶ.ΟΔ:4 1. φοά.ο.το, Δ 
Βπεηι. δέ Ρίαγα (21. 

Ππυέσ,αἡ (πρριιτατίοποιι Ρεγάπιςοναρραγο. 
Ππύν,ΠτοτθῈ15 ρα πιοηῖ5, 1 ὃς φθίσις ποιηῖπατατ ὙΠ .}.1. 
Πυϑείκνη, ἀοΠ Πα Πγ»ν σεις» Ὀ]οίσο. ἶδτο ςισαρῖτε 15.ν14ς Πιρίᾶ Ῥεδ 

ἐπ ΡΓΙΠΊΔ. 
Πυϑεδὡν ἐγίθυγσησεδιὼν, ἀρια ΙΑ ραΓ, 

Τοῖν. ἂς ξος 1) 

" 



80 ΤΙ 
πιυϑεῖον, Ῥυτδίαπι οὐδουἝαπη. 
τιυϑεέξϑοι»ἀκοῦ 

τἸΤωυξεαϑόμώ. 

πυϑάν, [οἱ(οἰτατειντάς Πιρϑ' αύομω). 
παυϑειὲ, ἐθο, ὁ ἃ πύϑω ἀϊοίταν χαα ντῦς εἷς ῬῃοοΙ 415, ΓΟ ἰ5οἷτὶ- 

ἄἀεια ἀρρεῖ!!ατα οἱ ἈΡο ται ἴλοτα : νπάς Αροϊίο πυϑειὶ ὃὲ πυ- 
Θέ. Τουϊςὸ, ; 

Πυϑεῖον διμἀῳ τὸ μαντέον, ΠῚ θ᾽ ΡΊΠαΠ δυτοιι Δη ΡιῸ ογδοιΐο Ἀγ - 
ταϊοναη ρτὸ ἰοςο νὶ γείροπία Ργτμΐιι5 οάοθατ. - 

Πύϑια τὰ, ἢ 41 1ᾳ πομούςπι ΑΡΟ πὶ ἐπ πίσιιτὶ Ὁ Α σαπιεπηηοπο) 
Ἔιγια Ργτμία ρεγάοπηῖτα: [ογρεπεῖς ποπηίης ἀἰξξί,ντ σαηίτ Ο - 
αἰάιντάς ἴῃ Ομ] ἘγάιΡυτηϊα ὃς εἰ 14. ἃς ΡοΙῈ Ργτμῖα. 

ττυϑεάψε:, Ργ τ λ ο59ὰ ΡΎτΒΙ15 ἀϊσιιπτιιγοίσιις ΟἿ᾽ πυρί ς8, 
Πυθίη νατοβ Αρο [Ἰπεἰ νατιοϊπδητοβ ΡΠ ο σφ ς5.ἃ ποπηΐπαῦ. τὺ 
ϑία αι: ὅς συϑίας ἀἰοίτιιτοντ ἴῃ συϑία (θαι, ἱέρεια Δα ταῖς 
υϊὰ Αρο πὶ Ῥυτμι] [Ἀσοτάο5 Ρυτβὶα. 

Ττυδιανοὶ 1} ̓ποοἰ της ἀσύϑιον ν Το τι: {111} ΑἸτασοπο. 
τιυϑεεῖς, οἱ τὸ τα ύϑιον προ Ιςφητεσ πὶ ααϊάσιῃ ἰοςι ε {τ νι Π οιις 

Φοτιγηα γτδ15 Οτοῖα: πυϑτας νίκη, ]ατιάς Γορ.. 
τιυϑικὸς, ὈΥτ ὶς 15.πὺϑικὸς νοικοϑέτης 5 ἰοσιιτηατοτ ΑΡΟ 1155 Ρ[1- 

τὸ ἴπ Τ εριπυϑικὸς χρησμὸς, Ῥγ τ σιιπη ογάςα ιιΠΊ2Ὀ] τ, ἴῃ 50 10- 
πο.τὸ πυϑικὸγοἰἀοη1. ΑΥΙΕΟΡἷ,, συϑικηὴ δώφνν,14ςπ|. «συδικὴ χθὼν» 
Ἑμτῖρ. Πυϑεκὸν, ὀῥργανὸν τ ψιλῶν κιϑουράσων, αιοά ὃς δακαυλικὸν 

νοζας ΡΟΪΠιχ., 
τιύϑιον» τὸν ΑΡΟΙ τ πἰ5 τε πη ρ 1 π|.ν 146 Πυϑεῖον, συϑιον ἱε οὲν Αἰ πόλλωγῷ- 

ἀϑίωγσιν ὑπὸ πεισιςρώτου γεγογὸς εἰς οἱ «δὺ πρίποδας ἐτίϑεσων οἱ τιβ κυ- 
κλίῳ χορῷ νικήσαντες τα ϑτεργήλιαγσουίσ). 

ΤΙυϑτονίκης. ΡΥ τ ϊοπἰς65.1.ν]έζοτ ἐπ Ῥγτ  ἶϑον ἰξλοτ ἐπ Ῥ γελοῖα. 
ἀϊ5:.4ς 15 αατοπι νἱξϊοτίθιις Αὐἰ ποτὶ ρῆτρντ Ρ ας. γθξογε ἴῃ 50 
Ἰοπ.ἀϊ εἴταν ὃς πυϑιόνικος, 

τίύϑεθι, Αρο Ππῖ5 οσορποιηςη ἃ Ργιμοις [ἐγρϑησς, 41Π16 ΠῚ 14οι} 15 
[αὶς ἱπτογοπις ἔοτεαγ : νοὶ ἃ ἀἸσοηάϊὶ ν ἴῃ ἀταιῖς Ἰητοιγορδῃ- 
ἄννμος οἵδ ὐπὸ τῷ πιυϑιὀῥεόϑευ. Πυΐϑιοι ἀϊοεσαστιγ ἀριὰ [ςε- 
ἀαυιοπῖος 5 41 Πορίνος δά σοπ[ι!εμ4α οτγάςι!α παϊττοραη- " 
τιῖτ » φαΐ ρα δ ἐςὸ οἰπὶ τορι οἰδατῖα μα ςθδητ 5 ὅς γείςευᾶ- 
ταν νπὰ Ηετοά.1,.6. 

Τυϑ μάνόϑεν, μι π τι 5, ργογίι. ᾿ 
πυϑιίω), ἐνθ-, ὁ, απ άιπιυύϑημα, γι ΠῚ. Ρᾶτ5 ἱπτδ)ίο ΠΡ ΤΟΡα 

βοτααϊχισυϑμίω ὄπ τραι Θ-. Ἀτ᾿ζοτοῖεβ Πρτο ψυΐητο Ῥο[ιτῖ- 
ξοτιμπ, τρίτα ἀποάεςίπιο»ίε [αι] τοττίμτι ξιιη11πην Ρυτμπιθα 
Θρ τεῖτιισιν δ᾽ πυϑ'ιμῆύα Αἰϊαμ Ἰητογργοίδητιγ γα σοιηςνῖ ἰν]αγ- 
ΑἸ πι5:1) ργοραρίμποπι : 411} ξιπάτιπηννε Τ᾽ πογπιαγάςβ Ργτμα- 
οτῖοιις : ᾿ς σοπαγάιι5 σ θμΠὶ 7 φιιοά ποη ρίασος Ἑαῦτο δῖαρα- 
τον Ἰδίάεπι νι άφας ἀπ! ρέτον ἀς τατίοπο Π ΠΟΓΟΓΙ ΠῚ. 
Σπὸ πα πυθυΘ- πολλαὶ ἔχ ῥαβδοις, ργοτί μι δὸ γαάίος νἱγραᾶς ᾿ιὰ- 
δεῖ πυιηοτοίμς, Ὀιοίςοτα, στο Ῥυϊ πιο οαμίτο 155.ΠῸ Ι΄τογρ. 
αϑοοὶ συϑυῖν ἐλαίης» Ἡοίλοτις ΟΑγ ΠΠι 14 εἴτ, αὔρα ῥίζαν, αὐ ταά!- 
ςεπι. φιιοε ἀϊχὶς ἸΝΟ πηι» ἐδεῖν ὑπὸ πυθυῦϑα συκῆς»ςαρῖτο [ςοιπ 
Ὧο Ἑυαηρε!. Τοαῃηἰ5, θὲ ἃ πσυϑμῆῥα ἡ ῥίζος, αὐ σαριιτ τας Ἰ554 4 
γιατ ταάιοοιη, ιοἰσοτί 4. ΠΠΌτο ηατγο,ςαρῖτε τος ἐς ἑνὸς σὺ - 
ρ06 εἷς πυϑιρίαλ, ΑὙἸζοτοῖος Πἶρτο ρτίπιο ἐς ροπογαγ. ΛηΪπΊα], 
ςαρίτο νἱρείπιο: ν ὶ Θλ28. ΕΧ νὴ0 τγίτιςὶ σγᾶπο νης ξιιπάιις 
Ρτοάϊε. ἐπτεὶ στούχυες ὃν συϑ' μῆϑε ἐνὶ» (ερτοπι ἤρα ἴῃ ν 0 ΓΕ} - 
το. τί" 3 ἄμπελον ὧγειν δεῖ εὐ κλῷ αἰεὶ ἃ συϑμίμα,ἴά εἰτιν τς νε- 

τὸ Πιρτιις οἴτοιιπη ἴαμα στιιτα ἱπ{τἰτιιςη 4 ξουτπηαπάδαιις εἰ, 
ὙΠοορΒγαίξπις Πρτο τοττίο αρῖτε 18, 4ς σαι ρίδηταν, συϑ'. 
μᾶμα πλατωλ ἔχ τὸ μέαπιλον, ΠΤ οἰσοτῖα. "στο ργί πυοφοάριτο 171. 
σας ρ!Παπὶ ξυπάϊτιπι μΒαοῖ ἱπὶ ἰατί τι! Δἴ πεην ἕααπὶ., Ἡστπιο- 
ἴαιιο: Ἀπιο Πτπ5 ἔπηαπι ραττοπι νοττίσ : Μάτος ] 5 ν πη] [1 στη. 
14 ἐἢ,ητοᾷ ἴῃ Πιπιπιο ΡοπΊο ντΊΡ ]1ςὶ πιοάο ἀςίςοηάίτνργα- 
{εττὶ πν ἴῃ πλα Π 5 ΡΥ τἰδοίου θ᾽ 8) τπο Γρ 1} 15, ὃς αΠ115 ρα πὸ τη βηῖτι5, 
πη 4ι}0. σάιηιιιιῖ δὲ νοὶ ασπηα ἀε(τοποηφ]απηρσίηος 1η ε8. 
Ῥαττς Ποσοόίαιις ἃς ἤοτος μοίζ4μαπν ἐς οτιῖτο ἐπαιε}} ες. το] - 
απἴ45 οἴζτοηάϊε : ὃὲ ΟΠ ἀείσοπαϊτ, ὅς ηιιαῇ τη ἀο]ο Ετη- 
ἄϊτιπι [μος 5) πυϑιμῆθα, 4 εἴτ, Εἰ πάτιπη» δι αιιοι Βιιπιδηῖ γλ 1}1οἱ 
ταοάο σαϊαιπὶ οἰϊτ.ομφαλὸν στα Οτγαςὶ νοσαπογιητ, ΡΟ Ϊ ΙΧ 

1ἴθτο [δειπο οἰζεπήϊε ἈτΠοηϊοηίες απ άτιπι ἴῃ Ποὶς νεη  }}1- 
ξιπὶ νοσατο τοὶ ἢ αἱ κοὶ κα ἃ “ἴδ᾽ σύίκων πυϑμῆϑα ὀμιφαλὸν ὁγομαίζεσι, 

ἀά εἴς. Ατεϊοὸνεῖ ὁ ἤσοτατη ξαπάτπι νπιδ} ΠἸσιπν ποηλϊηληῦ, 
Ηας Ματςοῖ]. Πἶθγο ρέϊπιο ΠΙοίςοτ 4. Πυϑιμίω δρειθ.,πηοπτὶς 
Ῥαβἤις γαάϊχιιδσαρεια, ΑΥὐλτι!5, πάρεξ ὄρείΘ’ μεχέλοιο ΤΙυϑ μῆύα 
χείγετα. 

Σιν ον ἴα Ῥντ οάάαις ἤπς ρταροπτίοηπο, οι ὀλυμπιασι κ᾽ ἐϑϑυμῳ, 
«αυϑοῖ κἡ α ϑίωνῃσι, Ρ] τ τ ΜΝ απιατν δ᾽ Γπτογρ.Ργτμία: δ. ΑἸ μα ηἶβ, 
νἱάς οτίδιπι ϑτςρ ἢ ἴῃ ἀϊέλίοης Πυϑο, πυϑοὶ,αιτο πὴ ροηϊταγ δά - 
πογδιαΠτοτγ ἴῃ Ιοσο. [ἀπ ἴῃ δοίης, ἔνιοι δὲ φασι κ᾽ μαντείαν γε- 
γέ ϑτὸι τῷ σόλωνι πυϑοῖ τοιωύτίν, ΠΟΠΏ1}}1 οτίαπι τγαάαητ Ργτμϊς 
οτασι τα αι πη οὐ! γοφάϊται ϑοϊοηὶ Εις. 

ΠΙυϑοίατο το Πςχογίητ, δι ογἸ τορι πυύϑοιντο,ὶ, μ(φι ϑομεν. 1144. εἰ 
σφαῦδιν τοῖδὲ « αὐτει πουδοίατο μκάργει μῆϑοιν. 

Πυϑοίμέω ἰητε Προγοπη, ἰητο !οχοτῖπι; ΑὙΤΌ. 
νων Ῥγτθῖο ςούγθρτα » ἔμγομ5.ο᾽ ὑαὺ σὲ συϑίν ληφθεὶς, 

ὃ1α, 

σαναμἀϊα!ῆἔς, Αοςερ ον ἡ ϑνέῶει, ΗΟ τ Πα ά νά ε Ἧ 

ὑὑΠΠΠΠ ὝὙ 
τιυύϑομαι»Ρυτγείσο, σιπομω ητοτγορουαιιάΐο. 
Πυϑόμαντις ἢ) γατες Ῥγτῇϊςιις. δορὶ. Αἀϊςξελιὸ νΠιγραιῖς ργο [ὰ 

τιδτοῖς ἐπ τγτᾶῶπο ΘΕαΙρ. πυϑόμθυτις ἑσία, ν᾽ ὖ μαντικῆς πυξοῦ 
οἰκία [ἐπὶ 5ΟΡἢ. ͵ 

ΤΙ ύϑοντο, αι ἀἸ εγιιητογο οἱ πογιιπτ, 
Πυϑού, [δοιιπάτι5 ΑΟΥΠΈ, ἃ «τω ϑιόομια) 14 εἴτ ,ογεάς; σοποοάς, 65) 

σρέψον, ΑΥ πο Ρἢ. ἡ5..}} 
Τυϑύχρηςτον κυ το, ΟΥΔΟΙ πὶ ΑΡΟΙΠἸηἰ5 ΓΟ τβ οἀϊτα ἃ ΡγΓΠο. ὡς σ' 

ϑοχζισα αὐδφγηέλματα, ρτασορτα νοις οτάσιια ΑΡΟΙ  πἰδ, αὰς 
96 χφηςον μαντεῖον, ΟΥ̓ Α Πα τπὶ ΡγτἈϊσιτη, Αὐἰ.1.7. Ρο τις, 
ϑύχραηςτον μόῤτῥυμα, ἄτη, ὦ ἢ 

πύϑω, μ, ὕσω, κα υκφ, ρυτγς ἕαςῖο. Αξλῖα. Αςςου να μὴ πύϑῃ Διὸς ὄ 
(ρϑεοἱ.σ πῃ, ]ςΠοά. ΕΠ ἢ 

Πυθὼ, ὁ Θ-, ἡ ρυτγεάο:ᾶς νεὸς ΡΒ ον ἀϊς:αβροὶ τὸ αν υϑεεϑου αὐ | 
δράκοντα ἐν ὀρέϊλεν ὁ δστόλλων, Ετγτη.ἐς πυθὼ μολῶν Ἐὺιτῖρ. ἤδι 

Τυϑωσε, ἀιιετ.αἀ Ἰοςιιπι ογας }} ΑΡΟ ἢ Ἰπὶ5 Ργτ]].. 
Πύθων ωνθ' ὄνργιθμο (ἐγρεηβ,άτγασο, τοι ἔρίγίτιις ἀπ Πατο τα 
αι φοτγερτὶ ἤχης, Πυθωνικοὶ Δρρο ἢ ]Δηταγ. Ρ] τάτγοῃ, τγάϊε πὶ 
θωγα. χο τεπηρογα νοσάτιμτι ἔ}{  » 4ιιο πὶ ΟἹ πη ἐγγαςρίμυ 
νοραθαητ, ἃς ἄνρυκλέα, Ψὶάς ΕἸ γγαφρίμυϑος. ΤΊ ΕΠ ἀη. 
πἰπιρεηεῖς ΠΕ ρμῖςα Ῥγτβοιι ἀϊχίτ, αύϑωνθ. πνεύμα, ᾿γε 
πῖϑ ἰρι τι ποοαρῖτε 16.Α ἐζοταπη Αρο οί οσιιπ νοὶ γα, 
τῇο ποπιση γᾶς ἀγάσοῃ δ 5 116 Πὶ ἴ401}}15 [5 σοπβοοἷς 
1ο. νπάς ὅς ̓ ρίς Ῥγτβῖι5 ἀϊέξλιι εἰ : ἀεῖπμάς ἔρίγίτας 1] 
ἔβατὶ ρτα ἀϊςεθαητ ξιτιγ. Ρν το γοσατὶ σαρτι5 εἴ, 
ῥέοντα τῷ δημοάνενες αἰραθάλλω πρὸς ταὶ οδινοτέως νιφείδεις ἢ 

γῶν. ΓΛιοῖαπι15. Τάς πη. μηδὲν μὴν ὁ πύϑων τοθς δυμιούθνένίω 
θων ργορτῖιπι οἱ ογατοῦῖδ. 

πυϑῶν, ἡ) ποπῖςη [Ὁ οἱ » Ἀπιπιοπ, ὃς Ογτ!}} 146 πὶ αιοά « 
ῬΟΓ5. 

Τυϊον, (ληρι 5 Ρυτγε εξ ΠΥ οι ἀριι 5.114, 
Πύκᾳ,οτηαϊὸ, ρτἀοητέγα βα τὸ, πημελώς κριλώς, ἔγς 

δ, σιωεχῶς αυκν ὡς, συχνως, γττά 6} τε, 
Πυχάζω, μ, ἴσως αχαγρτίπνα ὈΓειΐ το σο. οἰ σραλίζω͵ σκεπείζω, ΓΝ 

εοποοίςεγς ἔλοϊ σε! οἰονπταηἱ ογάςηίο, συχνάζω, χαᾳλύτῆ ἼΠ 
ΠΟ)ΟΟΙΠΡΟΠΟ πις,ἀςςοτὸ της σατο. Αξϊ, Αςοι ΒΟ Ρἢ. ὑμηεπὶ 
ϑώρσον,ἀεσογὲ τε βΈ γε ΟΟΥ15 ΠΟΙΠΊΡΟΙΟ ἴα. νόον πεπυκᾷ ΠΝ 
Ρτο ρτιιάςητὶ ἀϊςιταγ αο ΗςΠοά, Ἠοχπεπις 1114, β,αΡ' ἽΝ 
8) πεσύυνασ μῆνα κεῖτε, εης ἰαοταῖα ἐσκεπασυῆνα, Ἐς]... ἐμέο; 
δ αἰνὸν ἔχ’ «ύκασε φρένας ζωδιόχοιο., τλοητοηι οάιιχὶ ΙΝ 
ἡπιιο αἷς ἀο]οτ,ὶ. πὐρεε κάλυψεν, ἐσκέπεισε, . ΤΠ 

Πιυΐκαισε, αὐοχεχφέλυψεν, ἐσκέπασε; στυυ ἐσ ε: ΠΟ πη οΓ, ἿΝ τὴ} 
Πυκᾳ εὶς, ἐντος» ὁ, ΟΟΡΟΥΓΙΙΝ πυκριὀϑνεὴς σ-εἐριμοισι) ζοτΟΙ 5 ΘΟΟΡΕ ΤΩΝ 

τι15. 2 ἐγ γνιπι 

πυχασμὸς,ἀφηΐατίο Ρ] πη. δασύτης γβωνηματος,Η εἴγε. ΠῚ 
Πυκεμήδης ε(Ὁ- δ κα ἧς ΤᾺ ἀφ ἢ 55 ΟομγΑτι5)σευυετὸς7) σώμετή, 6 Π 

ξορθη ΡτῸ πυκινομηδιῆς ουιὶ ἤηζ ασυκιγαὶ μιήσιεοι » ρτμάφητία ᾿ς προ 
ςαἰ Πα σοηἢΠ]ῖ. Ὧ πηι 

-Πυκιναἰςασυκνώς σι χώς το τὸ, Ἡοτηεγ. ΗΝ δ ἐς 
Πυκινὸς οὐ, ὁ, ἀφ η [Ἰι5»ογοθ ογ, σεωεχὴς, ΓΟ] Θη550 4 1 {1 ἀπ, Ῥτίῖ ἴδω, 

σιωετὸς τατιι5. ΗΠ Οπιοτ. "Πα. πυκονζω ἠρτευΐετο βελζω), 1. σ' ὙΠῈη σι 

ἩοΠο ἡ. πυκινοιὶ κευθδῆύας ἐχεσιν, οράςΟ5 ἴσο {π|5. πυκινὸς ἼΗΙ 
ἀεηία ἰηΠάϊς, Ηοπιοτ. ὃς πυκιγὸς δόμος οἱ «υυκγὺ ς»ἱρεύρός δ. ΤΩ, 
νὸν χέχϑ- ἱπυκνον,ἀςη πη. Ἰ ιυἱὶ 

Τιυκενόφρων, ον. ὁ ρτα ἀφ η59σώφρων, πολύφρων, 
Πυκινώς ,ὄ)εμελως εἰσφαλως πυκνώς,συμετώς, ΗΠ ΟΠΊΟΓ. 
Πυκναὶς ργμἀεητοτο ἀπὲ, γοργὸ, ΑἸοχαπά, Αρῃγοά,1π Ῥγοῦ 

ΜΠ 

ΠῚ 

αὐνο 
Α 
μοῦ 
νι 

ὙΠ 

Ἴν 
ὑὐγγκοὶ 

ἌΠ 
ἡ, ππὶ 

ΔΘ Πζερὶ οἱ 
᾿ “βνσὶ 

Ι 6}0 Ἀν ΠῚ} 
"110, 
ἡ νη] Ι ς ᾿ Ἡν 

οἱ πυκναὶ Ἀκφυΐυοις 4 στε γγὸ θΑΪΠΘῸ ντιιπτιιΓ, πυκναὶ ῥο ' ΤῊΝ 
Ραἤηηι ἔναξιατα, Ηοπιογιις Οὐ γ {{Πν.Ὀ]ςΐτιις ἃς Πυκγὸν Ρ' ἡνίηι 
κνα, Εγςαιοητοῖ. ΑὙἸΠΣΟρΡ Δ, λη Ὗ οἰρ᾽5» πυκνὸν γϑϑοντες εἰς τ΄ κι, 
γίωῶ. 

Πυκνωῶ Θεγνοτι5. ΗΠ ἰγ ἢ. 
Πυκναΐκες, ἔγο Ζιιςητοι ὙΠ 1π ῬτΟὶ, Γεξ.3, 
Πιυκνὶ ὃς Πυκνίτης Ι οοτι5 ςοποϊοηἰς ΑτΗςηἰ5ραμοά 8 πνύξ 

τιιτ Αὐτὰ ΟΟπηηλ.ἴη Εσιῖτ, 
Πυκνύβλας Θ-, ἀφη [ὃ ροτγπιϊπαπ5. ΐ ᾿ 
Πυκνογόγατος ,κ,) δ, ἀφη ἃ σεις ατι8.. ογεῦτ15 ἀπ] ξξιι5 σεηῖοα 

δ ἐτοτοσάῃο, Τοῖς 
Πυκνοκίνδιειυίθ-. 4111 φιο θεῖ Ρετὶ σι πὶ ἱπττερι 4ὲ δάϊτ,ἔγει 

τοῦ ρογίσι]α ἤιδιοπ5. Ατ τος, 4. τηϊς ἀς παρ παηΐπιο ἕο ἐς 
στυκνοκίνδιω» ἐδὲ φιλοκίγδιιυ θυ, ᾿ 

Πυκνόκομον » ΡΥ σΠΟσΟΙΠΟΙ 5» σόηι5 ΒοΓΡα; » 4ς χια ϑἸοἴσοτί 
1ἰδτο 4μαγῖο, καρῖτς 272. ἢς αατεπι ἀἰξτα εἰξ , φιιὸά ἀοηὶ 
Πτοοιπα. “᾿ Ι 

Πυκνόν.νάς Πυκγά, ἢ: ἰ 

᾿ ΄ " 

ἍΝ 

ἀρ, 

ἰιη ᾿ 
ἡ } μὲ 

Ν 

ΤΙυκνόραξι-,ἀφηι» γα ον» αὶ ἀοη οἵδ ταίσε,υσά εἰς ἀςηῇθ!, 
τς στο δ τὶς ταἀιοϊθυς. 

Πυκνοῤῥωξ ἀςηῇις αοἰῃ!5 νἱτὶς ερ᾿τΒοῖοπ. 
Τπυκνὸς, οὐ. ς, ἀςι[ι5»ογο τ. ἔγαιιςης Τα στο ΡΟ ΤΙΣ αϑαὶ Ἵ 

(ΟΠ ας 9 Πιςοὶ ρΙ επιις Τ᾿ γθητίο 5 481 σάτῆοηι μαθοῖ [ΟΠ 4δι. 
Οαϊςη αἀ Οἴαιις πα χυὶ αὐτοπι Ομ εις ὃς ρἰαριυίϑονε ᾿ 14. πιο 
«υκνὸν ἃς μανὸν ςοηττατῖα, Ατἰΐζοτο]. 1η ΡγςαἸοαπιοηζο ας 
τἰ5.τουκναὶ ὀκκλησίαι οτος στὰς σοποίομοβ ἴοι πυκνὸ σιρυετὰρο» 

Ριῖς» 



ΓΕΥ 
5. Ἡοτη.Π|α 4. γ, μήδεα «τυκγαὶ ΟΠ] [πα ὃζ σοτύατα. 

ὁστέρκος αι] ἄς Ὁ οἰ σογροτο, ἀφ! πτοῖς ςομ ἢ τσ. πυ- 
4 νόσοιρνος παρῤϑένίθε. αι», ντ ἴπαιτ ἢΠΠς ΟἸνατοα Τ᾽ ογςηζίαπιις, 

οἰ Τάτιπι Ἰναΐδεῖ σοτρι!5 ὃς Πισςὶ ΡΙ ςριιπυ: αποά οτἴαπι ἐπ δο- 

ἴδ νἱτρ  πὶς Ροπιῖς [ποῖ τις ἁρυά ἸΝομ πη: Ηϊς ζΟΥΡιΙ5 (οἱ 1- 

ἱπιιθη  ποἰνὶς ἴατο ρα μι] ]ας. 
ὁσπτορεῖν, ἀφ η τι (ςβγοη ἢ Ῥάτρογς. 
ἐσσοροτ»ἀοι[ὸ [Ἐπί ηατιις. ἦ 

ορίμϑου Θ., 4] ἐτοαιιοητον [τίτιιτ. 
λυ, 4ηὶ οἱἘ σγοθεῖς σοὶ τπηπ]ς. 
δον, ογο ΓΙ 5, ΓἈΡρ 15 ΡΙατιἀς ΒΘΡ. 
ἡροἰοη [τα 5. Πο 1 Πτιν ΟΝ ἴά46 Μαινότης. πυκνότης, ρτι Θη- 
ἡ σιώλεσις, φρόνησις, ΑὙἸΤΟΡΠΔη. ἴυ ἘΖι τ. Οὕτω ἦν ον αὖ 
τΕἰ σοι πυκνότης ἔνες᾽ ἐν τῳ «ροσότσῳ,], εἰ σιωεχῶς κὶ «δι πὸῤ- 

πτῶ ΦΡΦΥΟΙῊ ςς 

ὅμαι ἤρου δοπος,ογαοίςο, [ρΠΠοῖςο, (ΟἹ ἀεἴςο, εἴας ςοη- 
ἐγῖ τι πὶ οἰϊ μὰ οὐἶμαι. 

ὀφϑαλιιος ΟΓΟ τὰς Πα θη 5 σοπηηηδϑ,ίς νἰτίσιις ἀἰ εἴτα, 
ὀφυνλιδ.. του άϊδιις ἀςη 5. 
οἰ. ὥσω, αν ὦκα. ἐς η Ὁ. (Ὁ}1 40.» }Π{0 ΟεΠΓ ο τιιο, παχούω, 
τᾶυο ἴτοιο ἤπρς, ΑΥἱ τινεφ σαὺ τὸν ξρόφει «συχνώσας το νοΓΙα 
τὸ τὰ ξαοίδας. 
᾿οσγο τὸ, ἴςρε. 
κα τος τὸ, η στύκνωσπες ,ἔγαέξιις ΟΠ νη οἱ, πίλημα, ἀεηῇτας » οῦ- 
οη6. ΟἸεοιηςα.}.1. τὸ τὶ γῆς πύκνωμα. 

'ἰςγέῶ ς. 5), 14 ἥι!οα πυκνότης, Γρ᾽ [Πτι!ἀο. 46 η|τ45,ο γα Ππτιιο. 
5 σΟὨΓΓΑΓΗΪ μέαγότη ς οἵ. γα τᾶ Κη Ὁ σώ φύπων πύκνωσις ΠΟτΡΟ- 
ἀδηῆπτας, Οα].1.2.8.4 (] ας. εἴτις ὃς αύκνωσις φώλαγζϑο, 
ἵπ Αρρεηά. 
πγτὸ [Οστ15 ν δ᾽ ΡΙΙΡΊ ος ἜΧΟΥ σΘΠτΙΙΓ » ἀγπιάγίππη [06 110- 

δι114. το πος ἐν ᾧ αὐ ὐκται ὠγωνίζονται. 

Ἄμε, ὃς 
μὰ ὅσω αι ϑυκᾳ, φιισηο.14 οὔ ρυρηΐς ἀδσοτῖο 5» ΡῈ ΡῚΓοΠῚ 

Οὐ ΡΌΘΊΠαττι σογτα πιο ἢ ΘΧΌΓΟΘΟ 5 ΡΕΘΊΪΑΤΙΙ ντΟΥ 5 ΡΕΙΘΊ]ΠΠο τ, 
ἀςι5 τη Ῥαπάεξζιοχ Ραι]ο. Ασορίτασ οτίαπι ρτὸ “ποι 5 
ἀο σοητοπάοτγα. Γτιςῖα. τοῖς Κριτευροέτοις οἰκονύμοις διαατυκτόνων. 

᾿ εγϑοδο ΡῈ 51], πύκα χίθ.. σύκτης πόλεμο ες] [πὰπὶ᾿ ἀπιγιιαλ»γτ [αὶ 
{ πνδιχίτινὰε Βιια. πη Ῥαπά, 
ἽΝ ττδὲς. αἱ Πα σα]. 
ἐπ Οὐ πκη ἢ 50} 8 Γ5 ΡΤ. Π157 0111 1415. 

πχὸς, ΡΠ ΡῚ [ῖτὶ σου τα ΠῚ ΪΏΙ ἄΡτι5, πη ρ [τοῦ 41. ΡιΙρῚ πὶ τηὰ- 
ἜγΑΥσντορ. Ἔχροηῖς δὰ τ] Πταη άπ πὶ ΑΡτΙΙ8 5 δ( Κη} Ἰτα τὶς. 

ἴζοῖς!. Οἱ γδὃ διωεί μῆμ Θ- 9'λίζειν κὶ κριτε χήν 7 παλαιστικός :ὁ ὃ ὥσ᾽αι 
πληγὴ γαυκτικὸς, 0] ρτοπιοτα ξογτιτόγηιμις τοηοτο,44 [ἢ γαπὶ 
ἰδοποιιθ: 4 ρα ρΊ] τισὶν ογὸ ἀρτιιβαιὶ ἰξξι Ἰοη σὲ ἃ [δ ρο] 

τοι ΒΚ οτ,] αν 
κιτίον, κα, τὸν ΡΒ Ὶ ΠΑ τα 59 110 61 τις, τειιίατίη πη, δγειις, πυκτίς ἐν πὺ- 

ᾧ γραφοντες ,ἦη ῬῈΡῚΠ αγῖθι15 (οτ ρα πτο5. ΑΓΠ ΟΡ Βαπ.Ιητοτρ, ᾿ς 
πςοἱσὸς. ν, Ε10 6} Π|5οτα ιν! 4, ἐρτ το 1 δπὸ αῷ συκτίζῴν,ιιος εἰ «- 

σφαλίζεθϑει . κ' συγκλεἰεϑτι. ὙϑαΉἿ} πὺχ τί δυ, ἀφ ριξξα ταῦ 49 1π 
ἴσο ΠῚ πτυχτὴ 2 Π0 ΠΊΘἢ ἀμ 1415 ἀρι ἃ ΑὐἸϊορ ἢ. ιὸ ριιῃ 

ἰς {τἀ ΠῚ ἔξιιπι, ντ αι δίτγογ. 
ἐς, ἐσφραγιτυῆθθ.. ριιη ἐϊιι8:ὰ «σύσσω, ΕΟ πίναξ «υκτὸς, ΡῈΡ1]- 
65 ἐχάγατα δὲ (σγίρτα:. 
σευ, ΡῈ [τι 5 ἴοι ἀτ5 ΡΠ τα καὶ συκτικὴ, Χ ΟΠΟΡΆ. ἀρ 
οη, [τος 

το ἢ γρρείν. ργ [Ια σοτάπι ἁρσοτὲ ἴοι οἵδε, ΛΕ (ἢ τη. 
φρο ἀγόρης γε δ ΓΟ σατι!5). 4111 ἃ ΠησταΠ15 Ογασοτιιπι εἰττατιδιις5 44 
ἀπιὴ Διηρἢγ ἐἸἸομτΙπι ςοπιιθητιιπη Πηϊτεοσατιγ ἀπὸ τῷ εἰς συλ οήαν αἰ- 
ἡ νη Ὑΐρεῶει 9 ποπηρο αι δά Ργ Πα σοηιιεηἰτφητιαρ ΡΕ ]αθάπτιιγ 

10 411ς ἱερομνήμονες, ΟΟπηπι. Ααἰ[π 1 Ν ΡῈ]. 
"αὐ ἰοοιις Οταοϊα, το πὶ Τ᾽ μουτιοΡυ ας. αἰτὴς νοζαπῖ 5 πο- 
ἶπε ἱπιροῆτου χα ΡΥ] ἀος 111 ὁ ΟἸ γτθηνηοἴτνα: σατίεπὶ 
Ἵπ|115 Πτ ἀλπηῃάτις ἐν οἱ διε πὸ σενίμὶ ἐξ) ται τω) τί) εἴσοδον δπὸ 
Παλίας εἰς τυ) φωκία πορδυοῆμοις : ΠῚ ἁ ΤΙ. Παῖς αὐ ΡΠ οὶ 

ἀδπὶ Ἰῃπτγο οι! ΠΓ1δ115 ἀπσυίτις 4ς ν οἰ με ρογτῖς ααϊδιμθαπη αἵ- 
ἔζατιι» ἰοςιις ντἀθθαγι, ὈΊσςθατιιγ ἰτο πὶ σύλα σομμΘηξι5 Δα 
ΡΠ ἐἙΙΟ ΠΕ), Ἐτν ΤΩ, 

ἼὭχαι ἡ Ὀν 1:49 1. εἶς, σο ποῖ τπὶ ἀρᾷ Γν 115 Τοσυπι Οταεὶς ἔε- 
(οἸττιπι Ὁ Αππραγ πὶ οηῖριις, ΔῈ Γο τη. ὅς Ιοςις ἱρίς νθὶ 
πε οθδος αι ἀἸσεαπτιν πσυλάγρα. της Πυλαϊα ἃ συ- 
ἡὶ ὀχλαγωγία ρτο ττῖα14}} Ιοχυαοίτατα. ΡΟΌΪΤΙΓ αι δὰ 
ΠΟΓΊΟΡΥ 45 Ποπιΐπιιτη ΟῚ πτ|165 σοηβιεγοῖ. 1105 συλάνα 

αὶ γοσάδ4ητο ὃς 5111. πυλοὶσ ταί τοις 1.1 εἴτ, ΠΟ ΠΥ πος ἀξ οἴτοο ὃς 
ΟἸτοΠξοταηθοϑ,ντ ἰοηιίτεν Οἴσοτο : ἤιιε οἰγοιίατοτοβ, 41105 
ἘγοἸσος Ἡοταζίτς ἀιχ τ. ΡΙγαγοίις ἴῃ ΑἸτοχογχϑοκτωσιας. ς εἰ 
᾿Χαὶ τις ὁ.,.3-, μύϑων ὠπιϑιαΐαν καὶ αὔρα φόρων ἐμ(έβλυκεν εἰς τὰ βιξλία 

πτοσεεανίωΣ στυλο αν. [ἄς πὶ ἴῃ Ῥυγγηονταῦτα ού ὅτι ατυλαΐκος ὀχλα 
ἕας, ῃῶς ὙΒογπτορυ άγατη πόρτας γοάοίςητ, 
Θ΄ ,εχίτὰ ροῖγατι, ἃς 

εἰ ὕσατος, ἤοπηο αἰ 1116 μυδὲν ὑγιὰς μήτε χέγων, οὐτε πράσσων, : 
ΜΠ ΠΙυλαγπς ἐδὸς. ἡ, Ορ᾿τμετοπ Νλϊποτιιος, ααΐᾳ ἴῃ ροτεῖα γγθιιτῃ Ρὶη- 
γμιὴ δέθατυτ, 
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Πυλαΐνε ἃ «τυλαι ρτορινπάς αυλάτις ἀγορὰ, ἀοπι σπὶ αυλῶα σιωΐς 
δδενίαιι ἢ) εἰς Θερμεατύλας γγυουδη σωυΐεδος “ΠΑ μανκα νόναν. 

Πυλαΐτης»ε ὃν Βαδοη5 Ροττας να] άας δί δοπεροπιρλέϊας . ἀδιεξό. 

δευτος, Ἐρϊεμ. ΡΙυτοηὶς ἀριὰ Ηοπιοτι ἀν Π,ν, Ἐς Πα 4.9, Εὔτε 
δ αἴδαο πυλαῤταο πυροῦ πεμῳ, Ἰητογρτ ἱχυρωῖς σιωαρμόξοιπος χὺ 

κλέίοντος τας «σύλας, διεὶ τὸ μη δάέγα ὑποςρέφοιν οἷ «'δευινίς Ἴ Βοος, 
ἴῃ Μερατα. 

ΤΠυλαυρὸς ν οἷ «ονλϑυρὸς, ὃς 

Πυλαρὸς «οἱ, ὁ κα ἡ ,ἰαηϊτοτ, ἃς ἰααϊτεῖ χ οι 5. 
Πυλεεὸν νΘΩΡτο αυλὰν,ν οἰ αι] τ ἰδ υανΡοοτς. 
Τυύληϑης ΝΡ οττα, ΟΠ πλη εχ ἰαρί ἄς αιιαάτατο γε! [ἀτογοι! 5,142 

ἈΠ» Δ ΡΟΠ]Που. Ἀ μου ἐς ἄοπιο,, τοι, 1144, β,α ύλω εἱ πὰ τεῖ - 
χρις: ϑύραι αἱ τὸ οἴκου, [ητοτρτ, Τ᾽ μον ἀϊάϊς, αὐ «τύλω αὐτὶ τῷ αἱ 
εἴσονοι τὰ ἀγωνθ-, ΑὙἸ Τορ ναι Ματεῖν, ςαρῖτς Γπρτιπηρ, πύλη στε 
γλνροττα ἀηρι τα: (1 ορροπίτιιν πλατεῖα, 4 δια «τυλώνγγνςξἘϊ- 
δαὶ σιοάιαπὶριιά Αὐμεηϊοιίες νοραϑατατ. 

Τυλ γϑυνὴς, εἶθ. δ κὶ ἡ νἴπ ῬΎΪΟ γτρο σεπίτισ,ντ Ν οἴζοτ, 
Πυληγόθρι, ΡΠ 1ςα πὶ, 1} ὃς ρα ΠΟρΎ ΤΟΝ σιγαητ, 
Πυλιγγες, [Δ 0152 Ρ }}} 4] ἴῃ ἅπιὶ υ σι πτιιτ αἱ ἐν τὴ ἔδρα τρίχες, καὶ 

ἤδλοι, βόςρυ χοι,κίννοι,οἰπςϊ πηὶ, Ης γοἢ. 

Πύλεθ', ας δν ΡΥ ΠΠπι5.τραγέραν αὐλιθο τοῦ ἴφιοχ Νοὸτ ΡγΠἷς, ἴπ Ε- 
ΡΊΒγαπηπι, 

Πυλὶς ἱδὸς ἐν ροττιια. 
ΤῸ ἕω ἔτλη 5, Ἰςο ἀἰαιρο,Η εἴν οΒ. 
Πυλίθονες ρΓΟ πύλη αριιά ροοῖᾶς. Ηοπιοτιις 114,0, ἃς ο[Ἐ ποῖα 

Ρἰαῆπιις. 
Πυλερῥς ἰδ ηϊτοτ, ογοάοτιρτο σοάοτῃ ἀϊἸοἴτιτ ὃς «τυλωρὴς : νἱάς 

ἰηξγα. 
Πυλούχ γε, ὁ ροτταβ (ὉΠπἰποπβ,ριι ΤΟΙ ςρ ἢ. ἀπε αιῖτ, 
Ππυλόω, α᾽ ροττὶς πηπιἱο ίοι οι ο Χ οη.Ης].4. 
Πυλωλακτης, ΠΠΔΙ ΟΤΈΠῚ ρ΄ Θπιι5, ΕἸ εἴγοι, 
Πύλωριῳ, 14 1145 Επγὶρ ἦπ ῬΒαση. 
Πυλῶν. ὠνίθ.. ὁ ν Εἰ ΒΉ τ πη, ϑυρῶν, ασυλώνίθ» ϑιυΐφα, οἰξίιπινς ΙΒ] ἢν 

(4Ρ.11. ΑΙ ΑΡοΙΝ. συλωνες »ἔοτο5,ατγῖα, Αττ ἄς πλαμἀο, υλώ- 
γεὲς 3. πολλὰ οἱ κὶ σιυνεχεῖ ςγτορό 3 υρρ τεγῶζς ἴδηι» ὃς νεἤιθι1.. δίς ς 
νὈΣ ητον [ς πως ἀϊΠιηέϊα Παπτ, 
Πυλωρ εἶν, Ἰαπἰτοτόπι εἴς, ροτῖας ἰσπιάτο, ντ Ἡογά ἀριιά ἘΤοπιοτ. 

ἴῃ σ]ο: ϑυρωρεῖν. 

Πυλώρμον," γπὸ, ἸΔΠΥτο ΓΚ {Π 5. ΓΠΠΠῚ ἡ οἴκυμα, ΡΟ]. οἴτ1411) οο]]αντ- 
ταῖι. ἰ,6.ς.18. 

Πυλωρῥε, 0), ὁ, Ἰληϊξοτοροττάτιιπι οἰἠτο τα» Ργαξς ἔλτι5.9 υραρβς,ο- 
Πιατιπστὰ ποπηῖης ὥρα, ἱά εἰτιςιγα. πυλωρὸς οατίατι, ὁ συϑμώ ἡ 
κοιλίας, ΟἸ ΟΠ ΡΥ ΤΟΤΊΙ5, 1Π ΓΟ ΓῚΙ5 ψΘητγΙ ΟΠ οὐἱ Ποῖ μΠῚ, 

Πυΐκατος,». ὁ ν [τί πλιῖς, ἔχατο ς»τελδυταῖθ-. ρ πη Ὀγευδιι5, ἰη Ἐρὲ- 
στη. ὃς ̓θ14οττὶ πυμοΐτη, ΑὙΑΤΙΙ59 -χρητιηροασυμα τη δι, ὅδικειταὶ 
Ξἴϑωλον κόραπόςοἱά εἴ,εχτγοηια;. 4οπη, αὺ ζοίτης δ) γυκτὸς5π0- 
ξξς ργαςὶριεὶ . Οἴσοῖο, ἀϊοίτιν σύματος αιαῇ συϑμώτος Ετγ- 
τηοΐϊοσ. 

ΤΙυυύδειξ, ἀκος, ὁ πη πα! δ τί πῇ 91 44}|]}. 0 αῇς, συϑιμίω, γᾶς οΑΠ1χ, τ 
πιωδοικτος, ρΘαἸΒιις σαγοη 585 8πτ ρόττηι5. Οζα ἀριμ ΑἹ τ. ἴῃ 
ῬτΟΡΙ.αςςίρῖς ρτο ορεμουΐο, ἐπεὶ κὸ ἀμφυρήως ἃ πιυΐδενα ἑ αν τις 
εἰφελὼν «διαὶ πᾷ πυϑ μι. πρίξῃ ἕλκων ἔσω " κ᾽ ὕξω εἰ σείψει διαὶ τῷ 

κατοδιίματος, ἡ ὁφον πριεῖ, ὅςς Οἱ παπι οτίαπι ἢ αιι15 ἀπ ΡΟ τας 
Γαπάιτιπν ἀετγαέξο ορεύοιο νἱοϊ πὶ πηοάο ηἴι15 Δειγα ἢ ἢ 59 
τποάὸ Ἔχῖγα ἀςρε τὴς ροττογατοίοπιιπι ρῸΓ ἱπτοτοαραάίποπι 
τοίάου, ὅζο, ῚἹ 

Πυνϑόυομμαι, μ. πευΐσομιαι, αν. πέπυσμαι, μέσ οἰόρ.β, ἐπυϑομίω αν ἀϊοοὶπ- 
τε Προ, ορηοίςο,ςοττίοτ ἤο, ςοπΊρογ Ὁ» γος ςο;, ἰκούω,μαν- 
ϑόϑω,ἐρωτεῖ, ἱπτετγοσο, [ΟἹ εἴτοτ, Προη. Ασομ τί, πειυϑ'αΐο.- 
μαι παῦτα, Παῖς αὐ!άϊον ΧΟΠΟψΕ. σιιυϑ'αόμε δ αὔδιρα πόύτων, Αἰ 
οπιηΐίοιις [οἰ(οἶτον ἀς ν᾽ γον τόρ μαπ. [πτοτρτυσιυϑαἰομαί σὲ 
ἐγαϑὸν ὄντα, ΡΙατο ἴῃ ερὶ 1 0115. ἐπεὶ «ὕϑοιτυ τὰ φρουρία, ΧΟΠΟΡΗ, 

ὙὈὶ ἰπτο!]οχὶς τοτι ἐς τα ἤε 110. διαὶ οἾα᾽ κα τοισκυίπσων πε ϑ'ατομαὶ 
«το, Κα (ς πα. πυϑέιδτι τὸ πὲ ρφγ μήρον, ΠΟ ὨΠΠ1Ὸ ΡΟδΠςΟ ἰητοσ- 
εἴϊε, ΡΙατατόμιις ἴα αὶ οπλα!ο, οι τῖιιο στῖ αι {ΠΕ ΤΕΣ. τσ 
(οττίτν υπι Πρηιῆ σας ἀιϊίςο ὃς αὐάϊο.ὡς ἐγὼ ἢ πειτρὸς ἐαεω- 
ϑανόμίω,ντ ἄς ραττγο αἰἀιεσα πη, 4 οἵκ, ἤκουον, Αϑ (τ ἈῚ ΠΟ. σεωϑοι - 
νἀμίων ᾿ϑείκης, ΕἸ οπιοτιις Οὐ ἢ.» αι Ἰεθαπὶ ἀε ᾿τπασα, Ατιΐτο - 
ΡῬἤδη. φέρε δὴ τ ὑϑεόθιν μου ταδιὲ, 14 εἰπιαριτο,διάϊτς ας Οχ της. 
πιωϑιαύομαΐ σου, 6Χ τὸ αὐι410.Ποπηοίτμεη. ὃς Ρίατο ἐς ἔεραθι. 
πιωυϑιόμομαί σου τεὶ ὠράγμα τὰς αἰ) τε Διιάΐο τες, τ ΠΟρ Δ, θα - 
μοί σιόν τινα λογον ατυϑέῶτει Ὁ μουσων 9 ΠλΪτα 1} πὶ αιεηαπι ἴετ- 
πτοποπὶ ὁχ τῦῇς διά {0 ΡΤ τατοἢι5 ᾿π Ντιπτα, σσεϑ' ανο κέ 
σου ὁποί(Θ. καὶ χρκὶ θηρίοις πελάζειν, Χ Ἔπορῆ. σοι [0 ὃς ρότο, ζρρι- 

χία σου πυϑέϑει βέλοιμαγραιοα ας το ροτοτς νοἱο, Ατλπορ]ια ’ 
πος ἰη ΝΙῖδιις. ποῦϑος εἐσὲνὸς ἅ ον “ἿΨ ἀπίςων «συ ϑέῶτη ϑ'αὐμοΐ-- 
πων, 1ὰ οἴξ,γο5 ποη παΐπις ογοάίτιι {1 { 115. αυὰ πη τα: ἀπ}: 
τα βάέαιις ᾿πάιρπα νἱἀοητατ ΡΙατατοια5 1. ΟΔΠ ΜΠ] } ουπεω- 
ϑισζομαι ἀκοῦν αὐτο. αι ϑάλομαι ἀκούων,αι Ἰδῃς ἴπτε! Προ. Ηο- 

τον. Οὐγ Π, δὐτὶ σῷ σιωϑανομῆν- ἀκούω:ις ὈΙάγπλιῖς. πέω ϑανό- 
υῆμοι ἔσαν, αοοϊρίουτος οἴο, ΤΊνον ἀ1 4. Ἐτ οἰππὶ Ργαροἤεϊοι - 
Βιις στιωθ αὔο μια! ἐν σού, Τὰς ΠῚ. στε ϑ' αἴομαι αϑροὶ σοδηῶτο , Τ)οΠγο“ 
Ππεηοσ, ααψῖο οχ τον ασμυϑόμομαι «ϑρο ϑεών » ἃ 4115 ἔα ξξ 5 [πὰ 

Τοπι. 2. ρῶς ἐ) 



ΤΠ ἡΥ 
εοτιϊοτδοδς: Κεπορὶν. πίω ϑόμομαι αὔτο ποι Ἄμων, ἄς 'ος Ὁ 
αἰπῖς σοττίοῦ ΒΟ επι. πύϑου παῤ αὐ δὴ διαὶ τὶ, δζς. ΑΞ [οϊπο5» 
{οἰζοἴτατο δϑ εἰς εαγ, ὅζς. πυϑὸ υὴο Ὁ» ποιῤ ἀντώ, αἴ εο εἀοέζιις.. 1- 
ἴδοτγατ συϑόρανίθ: ταύτα σῆς εἴθ κατασκύςταν, ἄς Πϊς ΡοΥ ἤρεςι]4- 
τοτοϑ οττῖον ἔλόξις » ΕἸ αζάτομιις ἴπ (απ 1} 1, πτιὼθ αύομαι «ἱρὰ 
δ αὐ δ, ἀς εἴδεται γεδιις οοηίαίο , Τάςαὶ ΡΙατάγοῃ. πα Ο- 
Ῥυΐοι]. ᾿ 

ππωωικοὶ»κ᾽ πιωύνοιἱο στ πη Πα σο ἔζα, αυανοί, 
πιωΐν(θ., ὁ πρώκτης ὃς πιωνιαζειν,ὥραίνειν Η οἴγεἢι. 
πυξ, Αἀμετδ. ριιρηἸϑομονδυύλοις. 710.1].γ, ἢ τ ὺξ ὠγιϑὸν πολυδευΐκεαι. 

ἢ, ἐν πυγμῇ αὐ δῥέϊον᾽ πὴ γονάγον. Ἡ ο[. οἱ δγ᾽ ἐ ζούχοντο πυξ τε χὶ τἈκυδὸν» 
Ἡΐρρος.1.3. «δεὶ γέσων, ἐς ορ ποτοῦ ἰοαιιςης» καὶ (ὺ δακτυ- 
λοις πὺξ ἔχά, ἀ] σῖτοβ ἴῃ ριισπιιπΊ σοπτγαέζος μαῦροι. πὺξ ἔπωσε, 
1. πὺξ ἐπάτεξενὴν εἸ σα ὑξ ἔπληξεν, ριιριυτη ἵπηρορῖ τ, ΤΠοοοτῖτιι5. 
-πυξ νὴ κόῤῥας Ἡ"λασω καῦϑες δμ αν, ήτο Πρ πλυγίμ ριησο ρ]4- 
ρᾶτα ἱποιΠΠ τη]ας, 

πύξα τάς Ιητογρι ΤἬςος.14γ].ξ, 
πυξεκανθτὸ Ψ1ἀς Αὐκιον, 
τιυξοωνοῶνΘ-, ὦ, Οὐ ΧΟΙΙΠῚ, 
πιυξινδτοοὐν ὁ πχοιι5.Πς ἀ]ἔξιις εἰδ χαιρεφων, ΑὙἸΤΟΡ᾿. 
Πυξίον. τα] τα ντοραητιγ [σγίρτονοβ, ντκίς ὃς πυξίδεον ἀρτὰ 

ΑἸ ΟΡΗ. πινακί διον, πίναξ, Γλισίαη. ἀς ρα ΡῚ τὶ διιστ πα τὴ δητῖ- 
αυΐτιι ἴῃ ῬιΧῸ εἰεπιεητα ἕογπιαθδητ οὐ ἐπιατοτία Πγηλίτατᾷ. 
οείρίταν ἅτεπὶ ρτῸ τα γιπηθητο Ῥιοτί5, «ευξία λίδινα τθι- 

Ια ἰαρίάςα;,ς,»4. χοάϊ. 
Πυξὶς εἰδὼς, ἡ ΡΙΧῚ5»πηνακίδεον τ 

«υξίον. 
τιυξοειδὴς, ἐΘ', ὁ καὶ ἡ, μαδεης σοΐοτγοπι ΒΊΙΧΟΙΙΠῚ 5 411 θαχοο εἴ 

ςοἴοτς, γιά, 
τυ ξιθ.,κ δ αχυσονπάς ἀδάιοίτιιτ πηυτάζο αν ἴῃ 5. ἀἰοῖταγ αὐτο πὶ 

ὁ αὐξις,κ αὶ σύ ξϑ',αριιά Ὑ πεορῃγ. μ11.1.3.ς 15. 
τυξωφης, Οὐχ οι59ὈΠ Χο δὈθιιπΔη8. 
ΤΙυοειδ ἐς, ρα τα  οητιις Ρ] ΤΠ, π}} 15. ΡΕΓῚ 7 ΡῈΓ18 {ρεοῖςπι τοξογοπς, 

428 εχ ΑτιΠ.}.6. Α πίστη. 
ΤΙδαν, Ὀ 15. ατδὸν ἔπλετο λδυκὸν,ριις Ἔχτίτῖτ ΑΙ θιιπι, Ἐπιροάοοΐ. ἀριιὰ 

Αὐοτ,].4.ς.8.ἀς ρεπ. Α αἱπῚ,ασδον ἐκ ἔχοντες ριιγε σατεητες. Α- 
τίτοιο]. 5.5. Δηϊαλ πῆς ας, δά Οἰδῃσοηῃςεπὶ. νὈϊ πυὸν 
Ἰερίτατ. 

τιυοποιεῖν, χά Ππρριτγατίοποιι ρογάμςετο, ὉΙοἴσοσι ες πθτο 2. 
οΔΡ. 188. 

Ττυοποιοὶς, ὁ χῷ ̓ ν) Ῥ115 ΠΙΟΙΙΕΠ 59 ΠΡ ΊΙΓΔΠΒ 5 Ρ115 Εχοίτδης 9 ΓΠρΡΡαΓΑ- 
τίοηςβ Δ πιὰ π5. τὸ σσυοποιὸν . [πρΡιυϊγατίοηο5 ἔα ἢ 5.τοὶ σσυο 
ποιὰ) Οἱοίς.1.5.ς.82Ππρριιγατουία πιο ιςαπιεητα Ρ] 1. ππιεά!- 
οδυλεητῖα Ρ118 ΠΟ ΙΕητίδ. 

τιυοῤῥέειν, ρι15 Ἔπλίττεγε, οἵα ριιγ  βητιιπι. 
Τυοῤῥοια. Πρ Ριιγατῖο. ᾿ 
Πυυῤῥοιιῦτα τἾδ' ὥτων, ὃς ὦτα πυοῤῥοιυῦῖτα, αὐιτες ῬΌΓΙΪΘηταΣ 9. ἀπιΓος 

αὐΐθιις εἐ ας Ρ59Ὀ1οίς.1.1.ς.78. 
Ἰπυὸς, αὐτὶ σῷ σὺ ρος. 1 ΓἸ ΟΠ}. Ετν ΠῚ. 
τιύος, ἐΘ.. το ΟἹ οἰζτιπι ναὶ ςο] οἵτγα ατ»δς ρτίπλιπη ροΙϊ ράττιπὶ 

ἴῃ οὐπη!θίις Δη πιά τδιις : μος οοἷς ἀεπίατίγημς ἱπ οαίεϊ ἔρε- 
εἷςπι :νηάς Ματείαἱ ἢ το 13. )ς ργῖπιο πιάτγιπι ἰδέϊε οοΐο- 
{ἰγὰ ἀσηλιι":14 οἰ, ὥρω τύγαλα: οι ἢ ἀεοο πιάτα, πυρκείπης. κα 
χυτείτης ἀϊοίτητ,  πυρίεφϑον ἤιις πυρεέφϑης. ΑὙἸ ΠΟ ρ ἀπ. ἴῃ Ρ4- 
ες» ΗὟ καὶ κὶ «τυός τις ὄνδον, καὶ λαγώα τεήαρα.  ΟΟτηπιοητατι συ γτὸ 
«ρῶτον γέλα. ὃ καὶ ἐψόμϑυεν ασήγνυται 5 ἡμεῖς χυτριπίυ λεγθ μᾶσον, τὸ 
μεταζεβληκὸς ὦ μα, τὸ γαλακαώδες υὶ γρόν 101 «απ ν γάλα νέον {7 χβε- 
σινοιῦ γάλακτος εἐἐμελχθέν, Ἐπιτῆι5 ἀριιά ΑὙἡ ΠΟ ρ Ἠδιι ἴῃ Ν' εἰ ρ᾽5 οὖ 
ἀπιηξεῖπι ᾿ς σίτατ κυ σι ὐῳ( 16] ἴτα (στ ρτι πη) κ) αὐυῤεώτῃ : ἸητοΓΡΥ. 
«υριάτης »τὸ κσυράεφϑυν ΔΙ Δ]1411}0 115. ἀρ ρο [ἀτιιπῚ, δ᾽ καταισκ εἰ - 
ζέσιν ἐκ τῇ τρώτου γάώκακτος μλ ἃ τόκον δια)γόμνοι 5 κὶ ἐμπιπλεί μϑμοι 
πυρκάπίω», Ῥαϊαπιθάες νο εἷς μα5 νοςες ἰσοδιωυαμούσας οἰ ατ 
4 411} ΡΟ]]ετα 9 [ἴσετ,νε ἀϊέζιιπ1. 411} πιο ας ἀἰΠπίπριδητ. 
Αριᾷ ΗἸρροστγαῖεπι οτίαπι ν Οἱ ἴτὰ [ογῖρτιιπὶ πύη ΘΔ] ἐπι εχ - 
ῬΟη τ» τεὶ αρωτογεέλακτα ταὶ εἷξ ἑαυ "ἦν σηγνύνάνα., 1ά εἴϊ, [ας ῥεῖ 
τθῖπη αιιοά ἤροητο σοπογοίοϊτ αταιῖς σοῖς. ΟἿ 14 τπίτοσ αιιὸά 
ΟλζΖα δριιά Αὐϊίζοτεϊ. σῦν, (πάπι ὃς ἴτα (οτ δ ῖτιιτ) Ρὶ15 τγα 
τ] ογῖς. 14 οἵζ, τὸ σον. ΟΑ͵οι. ΑἸτπιεης. ΠΠτο τογτῖο, σαρ. αὐρὶ 
ὀξυγάλακτοςοἶτα (τὶ δ1τ: Αγ δὺ ἢ) πιτύας, κὶ τὸ μ᾽ τζωο) δστοκύησιν αἰ μελ- 
χϑὲν αὐτίκα «σή γνυσαι οσυρωϑὲν δ) ϑεραῆς σποδιαξ ὀλίγῳ χρόνῳ, Α ἀ- 

ἀϊτ μας ετίαπι, Καλεῖν ὃ. ἐοίκασιν οἱ πτιλαμοὶ κωμικώς τὸ τως ποι γὼ 
γάλα πευριίς μυ(Ἰὸρ. πυρια τἰω)οἱ παῤ ἡμῖν ἐν Ασίᾳ πυθεέφϑον Τρ ΓΔ 
νοσαπίι ὶάς σα τεγα τσ 14, Πιςίτωτ οτῖαπ πυρέεφϑης, ὃς ΑἸΒῈ 
πα Πἶδτο 14. Πυρίεφϑων 3. μνημονθύει : ἤτω νὸ χιαλεῖται τὸ «ρρεῖτον 
γάλα, ῬΠΙΠΡΡΙήε5. ὦν αὐλοῖς, (ὧδ ὃ πυρκέφϑτεις., ἡ τὸ λάχανα 
παύτ' ἔχων, δῖ. ταπηοπ (ογι δῖ: ΡΟ ΠΧ Οποπιδίτιςὶ το [οχ- 
του Πύον, ΓΙυροίπα, Πσδηάιπη τυ, πυρκαΐπης,) φιλιππίδης ἢ ἐν 
αὐλοὶς. κὶ πτυράεφϑα εἴρηκεν. ἸΝΙΒΉ λογά τ ταπιοα ἰάοπη ΡΟ ].1}.2, ἴπ- 
τεῦ ρας σοηςγὰ πυρκα πίων ἃ Τη]τὶς ἀἐέξιη σσυρίεφϑον, Ὑὶ- 
ἄς Πυαρίτης. 

Τυουλκὸς, οἱ, ὁ, ἰπΠπγιπιοηταΠῈ 4110 τις ἘΧτγδ έτη, Θά! θη 11. 
ζχ. Δα ΟἸαδιις, 

Τῆυόω, ὦ, Πιρριγο,αα Πιρρυτατίοποπι ρογάμοο. 

“55 

γνπάς συξίδιον, 1ὰ οἴξ, κυλέχνιον ἃς 

πύππαξ, ἰῷ (ουππ. Αὐτό ρ ἴηι ΑςΒατ οἴ ραΙρὶ δε Ρορρυἤσποτὶ 

ΠΤ τ 
νοχῖνηάε σὐπποξ ὅπφωνεῖν, εἴϊ ποππυΐζειν, ῬΑΙριιπὶ οδττγιιάοτ 
ῬΙΔιτο, ΡΑ ρατί, ὅς ἀρρίδιιάετε, Αὐ ΠΟ ρθε ἰοζο υξεῦρπυππ 
ἀϊχετ, δ σι ἰαρεπήνοι ὑτϑρεασύππαζον τέμε. ταῦ ΕΗ: Ἰεποοῖπαθο ῃ 
ταγι ται Ηςὸ πὶς γοςῖς ἰσποοίπῖο ἀεπταΐςς λα. 

Πόρ, οθςοτὸ,ρηΐ59ν 'ς Ἰσποα,ςα] οτοἴῃ σα π|ΠῚ. τόρ φλογὸςοἱ ποσπαὶ 
βυιηπηα. Φδπξ μαλϑεικὸγ, Οοπίϊδης, γεν πονικῶν 11|0.18.ςἀρὶ ' 
το ἀς Μεῖςδ.1ἀ εἰν, ]δηριάιις τρὶς ΡΊΙπ. [επτιῖς Ἰρῃῖϑ οτα. 
τὸ πὦῦρ γίνοπ αἱ 65) πρ.Ἰ ρῃ15 Ἰρηὶ δἀαίτατ, συρὸς χοῖσις. ἸΠΤΟΓΡΥ 
Ηςποάϊ. δαόρ ἀένναον » (ΑΠΠΠπιαςῃ, ἐρη]5 (απ ρογ ἤμοπὸς 
4ιοπὶ ὃζ ᾿ἰφαϊάπτη ργορτογοα ἀϊχῖς Ψιγρηὶ. Πἱςεῖ Αἰ ἴτοῦ ἰδητῖς, 
ϑογα 5. Αγ τοτεῖ, πθτὸ ἐς νῖτα δὲ πιοττου Το 5 πὸρ ἀεὶ δειατελ 
γινουῆνον ἡ ῥέον "ὲ σώ ποταμό ςτιὺρ καίειν σοὶ ἔλσετο, ἔοςυτη ας 
φεμάοτο, Χοπορβοηη ΟΕσοποπι. κἡ πόρ κάειν ὦμα πᾶσι δὸ 
ξύκα ἔχωσι ἐν πυρὰ γε ὥτι εὐαπείςεις, ΗΟ πιογ. Πα. πὶ. 
γεῖν πυρὸς τὸ πύρ , 14 οἰ, σοπαατῖ, πᾶπ ἰρ Πῖ5 κὺ τὸ πόρ τὶ ὄνωχία, 
δημαντικόν:ντὰς ποη ἐγγ! ἀἰςι]ὸ ὃς ἱπξαςετὸ ἀρ Ατἰπορῆ, ἢ 
Αοδατη. δια πεινῶμον εἰ Ὡρὸς τὸ πῦρ ἰὰ εἴ ίαπηροῦ οἰαιγίπιι 
βπεπι» Ποπρε ἰεἀςπξεβ συρ πολλοὶ καύσας διεσήμηνε πίω) ἑαυαὶ 
παιρφυσίαν, 1ὰ οἴτνρεγ πλα] τος ἴσποβ ἤιαπι δἀπσητιι Πρηϊῇ Ἵ 
αὐτῳ ΡΙταγοθιι5 ἐπ ΟΔη}}}10 ἃς Βιιάσειις ἔπ ἐρ᾿ το] ς Ροἴϊοτίς 
τίριι5. ταὶ πυρὶ ὀκκαυσαντες,Ἰπσοπάςητος ἴρπος, Ἰθγοάοτιις, ἃ 
ὙΤΠιογάϊά, Φπόρ ρτο ατβοτε ετίαπι ἰμπιὶ νο μηζ, ντ ἴῃ αἰμήοΣ 
ἴο Αἀδρ. ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχβότω πυρὲ 7 14 εἰϊ, τὴς πτοῖτι ! γϑνῃ 
τεῖτγα ςαεΐο κη]σοαταγ, Τδηγεη πυρὰ γεττῖς Εγαίτηιιβ ἰῆςο μὴ 
4ιυιςιη Βγοάδι5 γερτοβοηάῖτ ποη ῥ᾽ πὲ τεξξὲ : παπὶ ὃς ἴτὰ ΟΙ μιν 
ζετο δοςερὶζ σιπὶ ἀἸχῖτ 3,4ς ἘΠπ1Ρ. Οοηπίδπι γοχ {Πα ἰολ [πιὸ 
πλδηᾶ ὃς (ςεΐογατα ἀΐοίτιγ σου; 4.1 περσδητ ἔς γεσαίατ πῆ πὶ 
ΠΛΪΏΙΙ5 5 115 ΠΊΟΓΤΙΙΪ5 5. ΤοΓΓΑΓΙ ΠῚ Οπηπίμτι ἐς Ηρ τατὶο ἀπὸ 
(ςτιᾶτιιγ 7) φιιοά γα! σατὶ αιιοάαπη γογίι Ογάῖοο ῥτοηῖιῃ τ Ἐν Θα τὐπα 
(οἷςατ. δ ἐρυσίπελας. εἰ 

ἽΝ 

4πὸ ὔἴγριον νοσαῖ ΗΙρροοταῖ. τὸ . 
«πνέοντες.14 εἰϊ, [εγοςε5. Χο πορῇ. 7. Πότ Ουασοτινε Ησὶ 

τὸ 9 υὔλεα «γείοντες ΑἼβαντες, Πυεὸς αὖϑ- 9 Ηείγςἢ. τὸ ἼΩΝ 

ΦΕΡΕ 
᾿ς ΜΕ 

Πυρα αξοὐργτα,ος οἴ Πρποσιιη {γιιςς,γοριιδοϑυτΠ|, συρ ἴ; Π 

Ἠοπι.1}.τάφϑ-. Επιτρ. ΝᾺ 

ΠύρᾳΓρα ας δ, ἔογσΟΡ 5590 ὁμοιότητα λαζῆς, δ ἃ Ἰρηοπι ΠΡ 
τηογιι5 ΠΠ144,σ ἐπέρῃφι γζύ το πυραίγρίω : Τητετρτ. ὀξύλαβον κα Ἢ 
χαλκαυτικον. ἯΣ 

Πυρκγφεί της καρκῖγίΘ,ἴη ἘΡΙΡ. ᾿ ἢ 
πυραζω,μ.εἰσω πα ἀκ αΥΓΌ ΣΙ], τα ο. Ν εις, σοὶ. 
πύραινιΘ.γν45 δὰ ἴρῃποπὶ ξογοηάπιπη ν τάς Πύρανον, 
Πυρρέκ ανῶτι, ἡ ΡΥ γασαπτἢ δ, ρίδητα ἀς αι ρτςῖεν Τἱοἴσο, της ΠΗΪτ 

ΝΙςης ΤἈστ.Δαζεο καὶ συρακανθαν δὲ φλόμου εἴῤῥενον αἴϑίω, Οἵ, 
ἄλλαι ριταπτ εἰς βεγϑεγὶς οἔΗςοϊπατιτα:ιοα Ὀἱοίς, ὁξυαίκαις, 
εἴς, ἈΠ σγεάιδεγιης [1]. 

Πυρακτέω, οτιθΕΓο. 

μι} 

ἜΠΗ 
ΗΝ, 

ἽΝ 
ὙΠ: 
“ΠῚ 

ἐχ) 

Πυυφακτόομ
αι, 

μι. ὥσο μα) αν. μα!. 114ιςἴσο ρηϊ οἱ σπείςο, ἣ 
Πυράκτωσις ως 591 ΠΟΘ ἀ11|Π|. γλανν 

Π ΟΠ Πυρᾳλὴς »νγ41}15 ἀΔιιοτία ταττασί. Ατὴ.}.9.Ααΐπη,ς, τ. ΘΑΖα ἱρηᾶ 
1πτεγργοσαταγ τ μοῃ.}.9. : 
Πυραμειδ ὃς, ρπἰτιιϑοῖ σης ἤρθοῖεπι ΒάΡεπ55 νἱϊ4ο φοοτς ὅτ, 

ΒΠοΟ Ργδραἴτι5 - ἴτὰ αυ!άοπὶ ᾿ς ρίταγ δὲ Ἐχροπίταγ ἀριά 58 
[ε4 βοτταῖϊο ρτο συραμοειδ ὶς, 1ἀ εἴτ, Γρεςῖοι Ργγαπι ας 8 
Βιιά, εχ Αὐτίαπο, πσλέγματο λόγου συραμειδὴ πλήρη λίθων. 

Πυράμη 9 "55 5), Δ]χ πιο οτγῖα, ὠὔμν, (οπαπι, ΑὐΠτοΡ ἱπ Ρᾶς 
Πυραμυτὸς, οὐ, δ της [Πς5. τὴ ε[ἢ5 τγλ εἰς. 
Πυεαμίδες γαῖ, ΡΥ ΔΤ] 465.Π10]65 Οςοπτοσγῖςα τατίοης σοηεϊας 

ἴπ πιοάϊτι ΗΑ πλπια 9 ντ ἃ ἰάτο ν᾽ ἀ εἰ ἴσος ἴῃ ἀοισα πὶ τεπάαγ 
Τϊσιπταγ οτίαπι το εῖδ σταπαγίᾳ ἀριιὰ ΑἸ συ ρτῖοβ, 85 δε ἃ 
λίαν κ᾿ πενίαν “ἦσ' αὐχουβύων, πα υτ Ααἰοτοῖ.ς, ΡΟ τὶς. Ηἰοποῖ 
τατις (οτὶ δῖτ ὙΒαΙοτοῖι τηθο απὶ οἰΐς ργτατηλ ἀς5 νπιθγᾶϑ ὸ 
{ἐγτια πο, ιαηάο πορὶς απ πηασηϊτιάϊης ἤιης. πυρᾷ μ4 
χαάλιστος. ἴῃ Ἐρίρταπγ. πυραμὶς, ΠΡ μοόζα τη ἰεχῖςο φιοάαπιν 
τοτὶ η΄ ὀκ πιρων κὶ μέλιτος. πυρᾳμίδας οτῖαπὶ χρό, Ἡ οἰγοῖ, π 
φρει δεῖς λαμπάδας, ᾿ ' 

Πύραμος, Ἀιαῖι15 ΟἸ οἴ α᾽, 4] ξγιι5 ργόρτοτ αι ἀαητίασι τὶ τοῖς 
οΑτρ πη, ΕτΥ ην. 
Πυραρού; ὁ, Ατμ 6 η.,}.14. πλακοῦς ἐκ πυρών πεφωσ μῆωνγκ) μέλετε δεδὲ 

μδύων, Ρ]αςοιταΣ ρΈη115 ΟΧ τγῖτςο. ΠΊο}}ς ἀἀπιῖχτο : αποά ΡΓ 
Ῥοηςθατιγ Ργα Ὠλτιιπὶ 115 » 41} τοτᾶτη ποέζεηι νἱρῖ!ε5 Ῥειᾷ 

τΆτοητ, ΟΟΠΊΠΊ. ΑὙἸ ΟΡ ἢ ἴπ Ἐσιτ, ΡΟ ΠΧ, τοῖς μϑύτοι διαπῖαν 
χίστισιν εἶ ϑιλα ἰδ σησαμούς, κὶ πυρκιμούς πέμματα διὰ μέλιη!θ» 
φϑεὺ Τὴ σοηϊτιπυραμοιῶτος, Ι 

Πυρα μα ἡ αρ 1597} μέλισσα, ᾿ 
Πύρόμον, ἰη {Γι πη οητιι πη ρ τι" ἷς ἀγάοπεῖθιι5 ἔογοπάῖς ἀαπτηάτιπ 
σσυρφ ρον, πϑοαὶ τὸ πεἶρ ἐνιαύειν ἐν ἀυτῷ, ῬοΪΠ ΙΧ, τὸ πσύρανον ὦ ς 

ἐμπύερι; ὥϑρακαις κομίζεσι, γι] ο ὁ εἰραμ οι : πύρανιθ. ΕΠ εἴγομ, 
ΠΡ, πυΐραωνον μα νοι ἱ. ϑέρ μὰν σριν,νὺ πυρφόρον. ᾿ 

Πυραυλικεὶ ὄργανα. Βιιά,νοσατ δοπηθατάας ἴῃ ἐρξι ροῦξ, δά ΒΠῚ 
Ἰὰς γεξεσδησ ἃς ἴρῆςπι ἐπηϊττδητ, 

Πυραυσ τις, Γαι! (ἔΔον εὐ πιΐσιι 5 ἀγαποὶ ἤρεςὶς 9 1πξοξλης. ὅλ: 
Δριυι πη) 411 δέ κλῆρος ἀἰϊοίτατ, Ααλ.,1.8.Αμΐπι. οαρ.27.[ς φ 

ἜΠ 

ΝΠ 

ἐμεσιῃ 

δι ᾳ 

πεῖχι 
ἽΠΝ 

ἈΠ) 
ΝΥΝ 

νη ίχι: 



δε ράτιιιπι δηϊπιαὶ αιιο ν οἱ ς ἐπι Πισογπᾶπι, ἵρποπη αττίη- 
οὶ {τ Ϊ πεν . : : ἀιγίτον Ηΐπς Ῥτοιμοτι Πυραςτ ειὖριθ- ἴῃ οος αὶ Π δὶ πτοῖ- 
αἰοὶ[ουιητ, ἀἸοίτιγ αἰ Ἰὰς ἡπέολιθ-. ΜΙ: πλϊαῖς οἷιις ΤΣ Πἴαπον Ἂς 

α ΟΒ1}. Ἐγαίωι. Γγγαυ τα: σαι πη. 
χεκτος,αγ ἀοπ5,ϊτα τάτη θη ντ ἂν ἱρπὶ ΠΟῚ σΟΠ ΠῚ ΠΊΑΤΙΓ, 
ἡνεἱαἰταγ ευΐγγι 5 γσατογιιατι πη, Πα. μι, πυργηδὸν σφέας αὐνεξὺ αῤ- 

ἴοντες ΑὙτίοι ἕριανται.ἰα οἰξ δύκίω «ύργου σωω τάξαντες ἴοι ἀῤηρότες 

μι χῆ πύργον νΓ 11] Ἰοαιυιΐτατ: οἵξ αιιτοτι πύργος οτάο παμϊτατὶς ἐς 
ἐς ̓ς ο ἰηξγα. Ζ 
"αν ὴ : ἑωγμιύσω,σ υχογδζ ᾿ 

ον ἡκαν»ἔππὶ 1: ἀτος,ΟΠτίῃ ΘΟ πιο ἔπῖγα ΠΊΠΓΟς, ΠΊ γος ἀοίση- 
ἡτὴ γ. ὃς πυργηρέω τι τα γτὶ [τ0 νο] ταγγῖπὶ οἰΠτοα]ο. είν οι. πυργη- 
ΠΝ ἡμῆν ἐΧροη φυλάπομϑν τὸ τείχη. δι} 4. ἀπποτατ (οὶ δὲ οτἱἃ αὺυρ- 
οὐρή,͵, χύμεϑα, Βιιά, (ΟΊ οἷς πυργυρώ, {τ᾽ τα ροης οχ Ευτῖρ. Οτοιξς. ὥς 
1 τις πόλις πυρὸς ἐχϑρὼν σώμα πυργυφρυύμεϑαι σιιπὶ μὰς ἐχροῖτ, 

κυπλύμεϑει, οἰ ΓΟ Δ ΠΊΠΓ, 
»γίρως»ἜΧος Πἐϑπίταν τυγγῖβ. 
"ΕΗ γος τὸ » τυγγίσι]α. ἴτοπν Ἡ ον οἶλρᾶγ5 τγϊ γοτηὶς, νὰ πυργίδηον 

το, 
ΑΥΠΊ ΑΓ  ΠΠηγᾶγοα ἴῃ τι γγῖ5 ΠπῚ}} τι 1 πο π]. 

Τ᾿ 

πὶ 
ΠῚ ᾧ ᾧ 

ἐνῆγε 

(πη ἐν 
ἡἶηιν »φρεϑοὶ, ρα οτος 40] 1πτασγῖθιι5 πἰἀϊ ἤσαητ, ΘΟ’ εη. 1.6. .- 
σΒρὶς,͵ πιρτίιιτη. ὃς Αἱ ρίη.110... 
ΤΡ ΤΩΣ ἥν ΤΕΓΓῚΝ πλιιηϊτᾶ. ΡΓΟΡΙΙΡΠάοι]1π γε] ἄστη ἴπ 
ἐξα ἀϊιπὶ ταγτγὶς ααϊῆροιτα,ντ Ἐχροηῖς Π).Ηἰϊοτοη. ϑυ 4. πυργζά. 
πἰυῖς Ὥρομα χεωῖνες οἱ ὁ χυρώτατθι “Ἶν᾽ πύργων,αιι τείχν ὀχυρά. 
ἡδμην, χεῖν. τ γγὶπὶ Ορριρπᾶτο ΒΡ] τατος ἐπ ΑΡορθτη. Γάςοπινοὶ 

αττὶ ρα σπατς, ΡΟΪν.1η σοι ἄς ΕἸορμᾶτὶς Ιο Θη5, Εφ᾽ ὧν ἐποί- ΠΟ] : ΑἸῸΣ ΕῚ ἢ 
κί ᾿ ἀγώνα καλὸν οἱ πυργρμα χουύ τες » ἐκ χερὸς τῶς χερσὶ δια δόρατι ζό-- 
ἰῇ; ὃ μῆρδι, κὶ τύπηοντες ϑμλλοις, 

Ξῇ ι ρηρευνοδοταττῖδ ΣΡΤΟ ΠλπτῸ ἃςορὶ τγδά τ Ετγ πιο ].1Π144.γ. Ἐς ρτο 
τῆς φ!λάαπι πλαΓ 1. Πα. μι. Ἐτ ργτραις Μαγτῖαὶ. 14 εξ γι] Πὰς 
ἐπα 1 τ Αἰ οἾτι5 ἵπ 4110 ἀρίταητιτ Δηζα Ἰδέξι πὶ τοϊογαριντ 
᾿ὰ Ηοταιποίττοτοσ ἴπ ΡΥ γριιπη τα! ο5. ΕἰῈ ὃς πολεμις ὅρκον ὄργα- 
εἶξε Ηείγοξμοντ ταγτες απτδιιατοτία ἀριιά Ν᾽ Ἔροτζίιπη. 

Θ. . ΤΑΝ ΠἸτατῖς οτάο αιαάτίησοητος νῖγος σοπτίπεης 5 τά- 
ΓΟΠΟΥσ 9 τγπτᾷ οαιιο Ἐτῖ5. Ὑ14ς Εἰιγιρὶ 4. ἴῃ ΑἸσοΠιάς. Επ- 

{πε}. 14.6, ττα ἐς σοπίϊταϊο ὁ τγεσοητίϑ δὲ (Ὀχαρίητα νἐγῖσοἱη- 
υαἱτίγαιια αιιαάταπρια ἔογπια 44 τυ ΡΕιΠὶ τττ5. Ὑι4ς Πυρ- 

ὴ ἐμηῃ 

Ἰζοιἢ 

{ηὰ 

ἐϑιΐιη 

{πε ον 

ιἤλεβ 

Ἡηρύχοι,οἱ τ σπᾶ ἴῃ παι σαταρ ἀγαξζα τα: ταγγος (αἰπίπεπτ. ΡοΙ- 
Ἰὰχ . Εν" ἢ καιτεάφρακτον τὸ πλοῖον ὄγπναυπογοιιῦ ται πυργοὖχοι δύο, 
ῬοΙν Ὁ. Απέξαλε τὸν δεξιὸν ταιρσὸν τὶ γεὼς, ὁ μοι συῤῥαιγγύτων κα τἿδ πυρ- 

᾿ ᾽χαγ(ῃο επῖπὶ το τι πάϊιπη ρτο πυρσου χων, })}.Πᾶ1}15 ΓοιπΠ τ 
ἴγο ἰάτεγς ἀοσογίο νυ Ππυυΐαιις σοπεγαξιὶς ἀςβιιεητιθύαις 
πἰς 4011 ταγτοβ ἔμ] ο]οθαητ. 
ορέω;ΓΠΓΓῚ ΠῚ σοίτο. ἱ ᾿ 

γφῦρίδ-. 5, ὁ νὰ ἡ, τυττι ἔστ : δρίτπετοη Ἀ Πιεα;. πυργφύρθ- Κυδέλη, 
ποίη Ἐρ᾿.14 εἰτιταγτῖτα ὙίγρΙ]. ταγγίξεγα Οὐμά. ττγῖσοτα 

διατίουν δὲ πύργος ΕἰἘ τατο [15.αρΊτί5 ογπαπιοητιιτη γὲ ΕΑ πη ηῖ- 
πὶ ἐχιγιέξιπι ἴα αἰτἰτι ἀπ οίῃ ταγγὶς ἰηΠατι 146 ψάτγ. 1. 
εἸπρ.Γατο ὃς Ἐοίτηπι [10.18. ; 

γα, μι. ἀσω, πιωκα,ὑ ψόα πα τιῖπὶ το 1}: νπάς ἀρι4 Ατ πο ρΠαη. 
ὦν εἰρίμὠῃ πυργιῦσαι τέχνζω 1. ψώσαι ἀλξη σαὶ, μεγαλυύειν. [ἄς πὶ ἴῃ Βα 

οἢ ασυργρε ῥήματα ΡΓῸ μεγάλα ποιεῖν ἀἸχΊτοντ, αρώῖτος “ἦν ἐλλής: 
ἣν ὧν πυργαῖστι: δήμοτα σεμνοὶ , 14 οἴξ, αὐξησεις. ἘτῚΝ οπηιι5,λαὸν ἀλη - 
πα ᾿ πἴῶ πίςιΘ. ἀῤῥαγέεοσιν ἐπυργώσαντο ϑέμέϑλοι:» ΕγΟΧοτΙητ ἃς ΠΑ 1- 
ωκ ΝΡ τν ετίαπι [10.1.Ἐρὶρτιαυργωϑεὶς ἐλέφας, ταγτίτι5 ἃς 

ὐνγωμοα, τος, το, τι Ιττ 5) πῦρ7»ς. ΕΠτΙρ.π ΡΒασηΙ ᾿ ν 
ον ΠιιΕ πύρδεινον 5 ᾿ρη ΤΑ ΓΙ ΠῈ Τ᾿ ΟΠ ΕἸΠΠῚ πύραιον γΕ] ετίλπὶ 

Ὁ ᾿ριηῖτιι55 411 οἰ πογῖθιι5 οδτιαΐταγ δά ξοπίδτιιδάιιπι ἴβποπὶ 
πὶ πύρδαλον. Ἡ εἴν ΠΠϊο εἰν τὸ κα ύσιμον φρυ γεένον ἡ ξύλον, κὶ λείψα- 
ὅς πύρδανα ταὶ λείψανα κἡ τοῦ ζώπυ κα τῷ πυρὸς αι Ἠοσποτιις 
ἤρα πυροὺς νοσατ,ντ Οἀν.ς.1π ἴῃς σπέρμα πυρὸς σώζων, ἵνα μι 

ν ἄλλοθεν αὔοι εἰ ἀεπὶ Ηεἰγο. πύρσαλον οἵς ἐψοποιεῖον:ϊ. ΓΟςτς ᾽πὶ 
ΠΠ0 ἱσπὶς δοςοπάϊτιιγ 4 ςοαιοπάα οδίοηϊα ἃς σοιαπάᾶς 

φάγηο 5,14 εἴξ σὨ]Ππα.ςοαυΐπανντ Παρὰ τροδιώσιον.. Σ 
ἐδ δρν, σοπιις μοτΡα:,Ὀ1οίς.[10.3.ς4ρ.86. δας πυεῖτις βοταήη ἀϊ- 

τὰ ΝΙςαπάτο, Υ 

ον κυ το ἕοςιις» ἐμ γ  ΡΌΠα πη, γος ρτασυ πα ᾿σπίπιπι,οαρ.27.Ε- 

᾿ 

Ἡΐην 
ἡνμν θδν 
Τιχν 

ἰΐν οἱ 
ΜΠ 
ἡππ|ὼ! 

ἽΝ 

μια 
Πριψιφὴ 
ἡ: ἢ} 
τον 

ἔμ τῷ 
(οι ἠ 
γὴν 

αὐμαι 

"} [ἢ 

χρυ χοάϊ. ϑυμιατήρμον ϑιιϊ, ἀσοττα 9 ἀγίειον κεράμιον εἰς συρς ἔνϑεσιν, 

ΘΗΝ Ἢ εἴγοῃ. , 
λπτ πυρίκζῦλα, Ἰσπἰποπια, Αἷοχ. ἈρΡΒγοά ἴπ ῬΡγο ςπι. ὅδὲ συρεκζολών, 
τ ἀπ Ργγοςθοϊδ.ἰά οἰξοῖρπίμοπηα ἀϊειιπτιιγ, ΡΟ τη. 181- 

ΠΣ εἰς ἴτεπι πυροκέόλίθ- ΠΙοχ (οἰ πε} 145 εὐδς. πυρέκζολ θ᾽ ἱρῃῖ5 
Εἶτ Πις. Βιιά. Ρ Ἃ 
ρεκτικὴ αἰομοιλία» ἔε .1}1ς5 ἐπα’ τα τας γ Θά] εη, [ἴδγο ργῖπιογαά 
Οἴλιςοη. 

Πύρεξις, ως, ἡ Ἰ4οπὶ Οὔππ| πυρετὸς. Ὁ 
Πυρεταήνω, οι! πυρεηώνω, ἔς Ὀτῖ οοἔς τί οῖτο. ὙΜΟΝΕ 
Πυρετὸς οὐ, ὁ. ἔς τὶ : ἃ πῷ ἀἰςίτατ αιιοπιαάπιο άιιπι Γι ΑτΙ ηἰς ἃ ξοτ- 

ῃ πεηάο : πές πυρέτον» ἔς τῖςι!α 5 Αἰεχαπά. Αρδγοά. Πιδτο ́ - 
᾿ ἢ ᾿ Κγοβίςπιατ.κὶ εευρέτια λ:πῆα κἐκτίνται ) ἰαϊδοτδης ἔς ογιοα ις, γ- 

᾿ 
Ἐ 

ἀμ 

ἐσηρη! 
δε 

οἰ! ; 

᾿Ν ἐπ; 453 
4ς Θα]ςη, ἴῃ 1.4. αἰ Πετοπτιϊς [πθϑεῖατη, πυρετοῦ «ὐείοφος καὶ κατα-- 
ὥλη, Πεπιοῖϊ. 
Πυρέω͵ ἐς δτιοῖτο, ἐς Ργο Οατα,ἔοθτο σοπῆϊον, γογδιπὶ αὐνοποι- 

ϑυτικὸν Οαζῃς «υρέῆν τὸν πυρετὸὺνγςογτίρμίον μας εγί, ας. "1. 
1.4 Οἰαιι.πυρέμτοντες τεταρταω αιᾶτταηα ἔςδτς ἰαθογαηῖςς, ΡΒ - 
Ἰοῆτιη Ἡετγοὶεΐς. 

Τυρετώδης, ἔςθτος σγολπϑ, ἔς γος σοπτγαῃοῆς, 
Πυρδὺς, ὁ, οπιθιιγοπ5,ἴρης να(ταπο)ἰησοηάϊατίις ΤΙ δεῖς. πυρπολήπης 

Ἠείγς. “υρκειϑὺς ΑἹ (ΣΗγ]. 

Πυρδὶ τ ἰκὴὶ χρεία, ἱρατίιις ν (5, ΓΗ ΞΡ γαῖε, ἴρτο τιολρίτ, 3. ΠΠΠἜοτ. 
Ῥίαηταγ, 

Πυρδύων τω ὕλίων,ἱρηςαι ἐῃ Ὠηάτουάιαι ει ἡ" Πἀπὶ ἐπιηγίττοης,}}14- 
το ἰη Ἐρῃξ. 

Πυρὴ, ἔοοι18»ΓΟΡ5. 
Πυρήϊα, τοὶ, ἐἰβηα αιια; οοἸΠα ἴβποπὶ οάτιητ, ἤπιε Ιαρίάος ἰάτπι [ὰ- 

αἰςητοθο σηαγία πυρεῖα. 
Πυρίω, ἰῷ. 6, ὃς πυρί», Οἱ Πα τα μΠ οΠϊοι]απι,Η εἴγς, ὄσον τε πυρί 
ἐλαις, Π ογοάοτϊαΐζαγ μὰς εἰ οἰ πα :Πς ν411α. τὸ ὃ ἔντος πὸ πυρὴ- 
γΘ., δες. (Δητα πη, μος οἴ πιο σοτιιπὶ τὴς αι} 14. ογπτο]. ςαρίτ, 
147.11}0το τ. Πϊοίσοτ! 4. ιιο δυταπη ἴητγα πο οι οἰ 9 Ἀπεὶ, 
Πυρΐώες 5. Ἡμοἱ οἱ ἀϊσαητατ οπιπες ααΐθιις 1: ροπηΐς οΧτογίου ὃς 
Ἀπ δ ςης δος σᾶτο {{ἘἸ ποτ γοηιαΐ ες ἤιως ἴῃ σογα ο, ργιιηΐ5,ο- 
Ππα ϑοντιῖς, ΠΣ Γτ16 οἵα Ππιο αὶ : κόκκοι Υ τ ὁ ἀςϊηΐ. Μάγος! ες 4- 
Ριυά ϊοίςογι 4. ἀς πιαΐο Ριιπῖσο Ιοφιοπτεπη, δ τ. τῆς 3. ὀξείας 
ὁ πυρί οὶ 41 νά Π] ἀςίηιι5. δίς. σΧροηιϊζ , ἤΟἢ ᾿ΠτΟΓΙ ΓΟ ΠῚ Π11- 
οἴει, [δα οὐμπὶ [πα σάτπο οι Ὠ ΠῚ ἴατο Πρ εης. Ηεγπιοΐ. ταπιέ 
δζ Ἀπ] πιο οιις ἀσηὶ πηα]] ρυνηὶςὶ ἐπτοι ργοτάτατγι Αριιά ΤΉςο- 
ΡἈιγαίξ, Πότ. "1.3.6. τλυτῇς μιαπίλης αϑρίῶα: ημποά πιο Γ0 1} 4- 
οἴμειπι τε τ τ ΡΠ] Γπλιι5 Π|Ρ.1ς.ςάρ. τς ἀρυ ΗΙρροοτας, οὐἰαπι 
ἄς τθιιγῖς σταηῖς ἃς πηϊοὶς ἀϊσυνηται πυρῥῶες ΡΓΟ χίέ δδοι, πὺυ- 
Εἶναι γ6] «τυρίῶες ἀϊςιιητιιτ. 4 οἵ, φροζιλοι ἀρυ αι ςη. ἴθ το 6 χζὸ 
τόποις, ὨΙοἴτιγ νογὸ ὁ πυρί, ὃς καὶ πσυράνη ἃ (οπίϊταιις, γεωπονικων Πἰς 
5.(Ὧρ.18. ὃς 19. Αριιὰ Ηείγ οἷ. ποι {γο 111 ἤιιο αἱιοῖν μίπιςαΣ 
πὰς εἰ, [ἃ αἱ συρῖναι, 1 ἃ εἶδ, τὸ ἐντὸς τἶ' ἐλαμων ὀς: ἃ, ΟἸἐπατιιπὶ οἵ-- 
Ποιΐα. πυρί, σοηροτῖοϑ, [τιϊέίνε ᾿π ἀοιιπιοπ τοηάον 5» μα πὶ 
τη οταΠΊ γοσαᾶτς ΡΟΓ 15, οὐ οὐ] οἰξ ἔσεπὶ πιοῖα πυρίωϑα ἀὐκης» 
ῬτῸ ἔρες!ΐ πιοάϊοϊ ουΐριἀς Ἂς Πιπηπιο ἔγειιεητεγ ἀϊοϊτιιγ 
Οαΐεη, (εἰς δάϊτιογ ἴιπι ἔρεο! πὶ γοσατ, Θά οη. φτίαπι αἱ - 
Ἰϊογιιπι Γαρπηφητα., πυρίιύας αἰ χῖτ, ἐτυῤίῶες βοτρύων, νἱπαςοδα . 4- 
Ριι Ατι ποτε! πυράδες ἐλαὶ ἤοις, ραιοίοτα νἱπαςοᾶ, ΘαΖα ἴῃ Ρτο- 
Ὁ] πν. ΑὙἸξοτο!. [εξξ,2 ο. 45 Πξ.2.4.10146πὶ ρσὸ πιο εἰς ραϊπγα- 
ἰλγιιπι. 

Πυρίω ἕμοις ῥιπίδειςνν ΕητΠ]Ζηζος ᾿ρποπὶ ξΟ]}65; [πη ἘΡίρτ. 
Πυρίω «δὴς » 4. πιο} ξασει5 9 πιοἷ οι 9 πιο] ςοίι5. πυρίωώδης καὶ! 

πὲς» ἔγιαξζας Πρηο ἱπτιις αθ!ςοπάϊτο» Θαζα [.2: ΗΠοΥ ρίδπς 
σαρῖτ.8, 

Τυρυφέρθ., ὁ, ἔτι ρΊ ον, σντοφόρδ-, 
Τίυρέα ας». ΠΟ ηἸσὲ φυρέη;ης, ἡγΠαά ατῖο Ποσανντ ιπιπι ΠῚ οἶδ Δι ἔοτ- 

τὶ ἔγιτα σα πα οἔλέϊα ἴῃ ναροτατιιπι ἴῃ ξογιπτιιγ δα οἰοηάῇ Πι- 
ἄοτοεπη. θαΐηςι σοηιι59 [Ὁ] 111π|. η΄ ἐν τῷ βαλωνείῳ πύελθ-: δὲ ᾿γτία 
ντς Γ.εβ ]. [τπὶ ξοτιϊςξοτηφητιτη, αἰ ει. ἃ ΟΙαας, αἱ ἀτυρίαι ὁ 
ξοπιςητα σα] ογ 596 Πατίοηο5. πυρίας ἀρια ΗἰἸρροοτγατ. εχροηῖς 
Θαἴοηιις . ΡΥ (ν᾽ δγαπυΐρφις κόζλακας ν ϑρύμρματει διὰ αῆ δτὸ σικῶ-- 
εἴας σιδήρου. Μιὰς Φακός. 

Ππυρίαμα. ἕο πιο πτα πη. ΟάΖα ἴῃ χοῦ]. Ατηοξ, 
πυρκᾷν, οιότε. Ν]ἀς Πυρεάω, 
Πυρίασεις »ἔοτιις.Ποσιιπὶ ξοπ ςητΕΠΊ. 
Πυρκάτης, Ν1ά4ε Πυός, ι 
πυρί τήρκον, τὸ, τεξἀο 11 νπάς νάροσ Ποοῖις σστοάίσιτ δά οἰξ- 

ἄϊιτπι Πιάοτεπι, ϑύλΘ- ξηρὸς ΑρἈι οὐ; ἀοσαϊοιιαι (οΠο, ας 
( ΟἰἸςογοηὶ, ὃς (μματογια δεποςα ᾽σαι! ἀτίαπι Ν ττιι. 1 ες, ςα]- 
ἀατῖία ος} 1 ΡΙἑηῖο. νἱάς Πιργὰ Δάποταζα τη ἀϊξξίοης Θύλθ'. Α- 
τὶ οτο]ες Ῥγοδ! οπταῦ. δα στ, ᾿ Οὐδ, κϑ', Αἰεὶ τί ἐν τοῖς πτυριατα- 
οἴοις μ(οῦλλον ἱδρ ἔσαν, ϑζς.14 οἴζ,οιτ πιαρὶς Γμἀαηττη ΓαςσοηῖςιΣ Εδ 
Δη Οὐαί, λῶ, δια τί ἐν τοῖς πυριατηρίοις ἐδὲ ἀδροε τοι πξυρὸς ὄντ 6» 

μόνον ἱδοέσιν, ὅς, (οπ Παῖς ΠΟ Π 6 ΠῚ σϑϑὶ «τυρκατηρίων λα κωνικαΐν 

Τῖρτο μἰΠποτ.53.8ς αἶδὲ πσυρκατηρίων ξνβαῖν γ Α ἔτιιπὶ 56  Π1.1 0. ΠΡ. 
15. Ὀε 1 ςσηῖςο ἰερςε Ὑίγγιια. δ το ςυσαρῖτε το, Ος ἢ Πππὶ ΠΥ] 2. 
σαρίτς 17. ΟΠ ππ|ς  |14πὸ ἴπ ρτϊη οἱ ρίΟ ορογί 5, άτεὶα !. "10 τ. 6. Ε- 
Ρίρτασι. ςζιῃάατίοπεος κυ πίπιοάϊ, ντ ἃ γοξαῖ Ὑ Τεγυυαῖι15» ταγτις 

εὐπ εἔλητ σαπγογατας ἴῃ ΠΟ ΠῚ ΠΡ μδουῖμ πη, 5 μα τ ξοτάθπι ἀϊσάς 
ςποτοπίμς ἴπ Υ εἤραπαπο ἃ γοτιιπάϊτατο: ὃς ΡΙΪηΐτις ας" 15 ἴπ 
ἘρΠῆ..4 ΘΔ]Πμπῖ, Οογπο τις ΟεἸ {5 Προ 3.ςαρ.27. αἰΐας [ι41- 
τἰοῆος ργοτα τ. δά ἀϊβογοητίαδη εατίιπὶ 4118: Πιητ τ Π θα! 5. 

ϑεηροᾶ ἴῃ ἘρΙΠΟ]. Πιιϊατοτῖα ἀρρο!]ατῖτ, ἹΝῸ5 πυριατιΐριον {ΠῚ 
τμοί αν νυ! σὸ νοσαπηη5 υρ ῥοεῖο. ΑἸτΠ ἃ νετὸ ὑπύχαυςον, εἴ» 
ὙΔΡΟΓΑΓ ΠῚ ΟἸςεγοπὶ, μν ροσδη τη ΡΙ τη ἴῃ Ἐρηῆ. 1ά οὔ, ἔοτ- 
πἰσαταπι ΟΡ 5 ἴῃ 4710 1πο τι οἵξ 1ρ 5. 5]ς Βγροσαιιιπὶ δέ 
Βγροσαιη νοσας ΝΊττιι}}115) ἔογ παοι!α πὶ 6τι6 σαπηϊηατᾷ {τγὰ- 
δατγαπι σοπεαιηογατ οηέίν ς ἴῃ αιιθιις Ἰρηῖ5 Πισέεπάϊταγο νης 
ἀς αι ςαἰςῆτ αὐ νία5 ἀϊαταταίῃ οο ]Ατύιπηψας ΒαΪ πεῖ. Ναδ 
[αρτὰ μν ροςδ τιπν ττῖα σου ρο πο ΡΑ τΠΓ Αἰνοπᾶ »Ἄριιπι «κα 
ἀαξίαπι; αἰτοτιπι τορι ατιυπι » τοτει πὶ ἐγ α᾽ ἀατίπηνντ εχ τοῦ 

Τὸ. Ζ.ὶ ςςε τὶ 
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εἰατητι αὐ σλάσσι στοά 

οουτσἱ ἢν ῥοσαι σαἰεβοδάιτ να 
οἰδῖας συ ία τό τπηο ἱρτῦτα αν, ΤΟ ΡΏΠΊΟ; 

νυ ναροότοῦι. ΨΠρίαπας ἰἰῦτο τό. 

Ὁ ἔτο πλούισο πγαπεαηο ἀϊσοτγεῦιτο 
Το 18» ὃς ἢγ ροσαιιίζιι). δέ τα: 4 πὰ 

ἀρτα, ια τατρ επί ἔπ οοτγος. Τάξει ἢ το ςς.5..2. 
4, {π|0.32.{ἰραῖς Τερατὶς. “06 σοπλριγοη αἱ σαπ- 

(α ρανάῖατη εξ ςοητίποτιγο Πὴς δά θα οἱ ο4] εἰλδλ! οηοπὶ, ἤπια 
ἀιστατατα πνροραιίζογιπν [Ὁ] σας γεῖ, Γἰςπν Ὑ]ρίαπιις ἔοτ- 
ασανῖθαν συ πὶ νοσαῖ, 4: Ἰρηῖς ἴῃ ἕογαδςε ἤπιος ἔμτπο οπγᾶ 

πα νοττποπη ὃς Ῥααϊας ταυ τα Γοτηπσατογοιη νόσατ, Ὀϊξχιιπα 

ΠῚ 

οἱ ὑτοκαυστν οὐδ τὸ ιξωῦ ὀέχαειν, ιν Παρ Ῥαιιΐηχᾶτο ἱρπὶς ἢις- 
σεπάσι ἐγασι τὰς Φακός, 

υροίτηςΝ τὰς Πυάς, 

Τυρ ατο οὐ, κέρκαος [λτοτγαις σα! σαθϊᾷ Ἰρης σαἰ ςξχέξιιηι [Τπτεο ἴπ- 
ποίας ἄναιτ αἰ}: 5. ας αὐλόν εἰν τὶ τῆς φαοαας Βελίπο! Πιεη, 
βοπυουτὶ στατία αὐπιοιιοταγι τὰς Φικός, 

ΤΙυριαΐω, [Οὐσος σα της ἱπιροποσυριῶν θερμῇ ϑολαίσσῃ. σα 14 πιατὶς 
δαῖα ξοπέτς, Ὀἰο σον. [15.4. 04Ρ.247. Ῥδι]ς Δὲ ρίηετα Πρ το 
3 0Δρ.45. Καὶ συρεώ ὥτῃ κελϑυειν ἐν τοῖς διχσυίρφις τοίχοις ἐμξαῆομέ 

γοις τιν οὶ 770 ν" τρϑδιῶν σμονγρίφέ των, ΜΊαἀς Φακω τύς. ασυριάϑει ξοι!ο 1» 
τοῖν Πιάατε δύ ἱποαϊ οἴσεις οχ σαπιίηϊ ἀἰς αύρλας φα! ςξα ξτίοπς, 
Ατίιθη. 110.12. 
Τυρκθ της ἴρσαςπι ἱπρτεάί θη, ' 
Πυρίξια, ταὶ ἀπ πλα Πα αι!α απ Ἰρπΐ νὴ φησ )ϑι]ά, 
πιυρκίρεμέτας κα δ᾽, ἰη ἴσας Πτιἀθπ,ργο πυρεξρεμότης, 
Τιυφε βοὴ φοἱρ αἱ (τις ἱρηΐ σοηϊτιις ρα Επτὶρὶά, πυριοὶς παλίμη 
ἐχροπ, ἀπίω ας ανλμερος. δα αιΠαη ἰρτϊ5 Πτ το ἔσιια., ἴδια 1τῖ- 
ἄεπι ἤιπτ 9 χιια εχ οο πᾶτὰ ἴχπτ, ἀρι ΑΞ (Ὁ. πυφεγῆν ἐ τα χρλαινοὶ 
ἴβὴς [τί σαεῖ, 

Πυρίγλίω 8, οὐ, ὁ ναὸ κα) ̓ ρποᾶβ ριιΡῚ 1125 ἤαθοπς, Ορρίδι, στο 3. ἐς 
νόπαῖὶοη. 

Τιυρεγϑνϑ. ἱρ πεῖ σοηδγδης, 
Πυρφίέ διον.ν.ἸσὩὐ σα 115. 
Πυράεφϑ' Θ΄. Ἰσῃὶ Το ξξιι5. ασυρίε φ ϑον ποππ1}}1 νοσάηῖ ρτὶ ΠῚ 1Π πὰ - 

ται ἰασ» “οἱ ὃζ πυρί φϑης δί πσηριαϑοὶς ἀϊοἰταγιν τάς πυάς. 

Πυρά,τπ τ σα} πΊ, οι οἀοτι οά σου, ἀετη, 
Τυριηκ ὶὶς ἐξθο-, ὁ χα ἡ 1 σῃ ταις ἶσα ἀσιιτι15, 
Πυρεήτης (δ. λίϑος, ρ τῸ πυράτης, 

Πυραϑωλσ ὶς σαὶ λέξις [το αιαττον Α ΡΟ Ιου, πυριϑαλπὲς ὕδωρ, ἴῃ 
᾿ρὶρτγαπῖ, “ 

Τιυρέκαυς- Φν,», ὁ γα τη δ ΕΠἘπι59 σαὶ αἀαξιι5.πεπύρω μῖνθ, πυρίκαυςτα γό- 
σήματα, τὰ εἴς, γγοητοβ ἃς εἄλοςς πιου δῖ» Εἰσίη. ἴα Τ πῃ σο ΡΪα- 

“τουΐ5,4αἱ ἰηαΐτ ὈΙΠοπὶ ἱπτιι5 ΠΟ ἰ δίταιτι ργοάμοοτς Πιιιπο 
“ ἀϊ πιοιοϑσυρέκαυςα ἕλκη» ὈΙοἰσοτῖ 4. Πἰῦτο ργιπιοροαρ ὃν ἀη1- 

διηῖα Ἰρηὶ. 
Τιυ ρμκρότα φίθ.. ἔογτιιπὶ ἴσπο οἰ αδ γάτα τη, δύ ρογοιΠιπὶ : ἀπὸ σῇ κρο- 

τεῖν » ΗΟ γ οἷν, ἂτ μας γοχ ργοργιὸ ἤρμο σαίιις τοπηροτα ἱρηῖτα 
ἴμχπτ. 

Πυριλαμπεῖς ἐσορετ, ἴῃ ἘΡΊσΤ, 
ἀπυρελάμπυς, τῷ πυρελώμποις, ΠΥ ΤΙ] ἀπρο5 νῖγ Ατβεπίθηξς, ΡΙατατ πα 

Ῥουῖο! ε. ΓΓυρελαμστας, ὥς, ἀἸ έτη σὴς τα! σδη βρης [πσοης. Α- 
τάτιις ἐς ἢ γομηϊονσυραλαμπὶς ἐγυϑι μύξα, 

Πυριλαμαὶὴς, νο} συρελαμιπὲς . ν ΟΥ̓ ΠλΙ σι {115 41 ἀπ ἐπ τοι Θθτί5 Π|- 

σφι γἤπις Ἰη δέξίιται πλτπιιτιι 7) 4Πτοτη οτῖδπη λαμπουρὶν νοςΔηῖ: 
εἰοϊπ οἷα, ποξει!πσα. Ν1άς Λαμπυράς. 

Πυρέμαχιθ-, οτιιοης ἴῃ ριιραδ, ἱπαϊξξιις ρισηδηάο, ἘΠῚ ἴτοιὴ [ἀρὶ 
αἷς Πρςοῖοθς, ΑὐἸξοτυ, ἴὰ 4. Μετθοτοί. Ἐπ Π Υ. αἷδὰ ϑέυμασ, ἀκουσ- 
μή των, ξοτταῖϊο αιιζοτη ἀτοίτιιτ. σσυρίμαχιϑ»γἸοπἰα πὰ ἂὉ ἰσῃϊ οχ 
Ῥασιαταν ρ(ἃ πἰ πλτιιηλ τήξο, 

Τυφῶνα ἰίοηι οἱξ αιιο ὀξυώκανϑτο τὸ αυϑυανϑη Ὠϊοίςοτι 1914 εἢ αἱ 
να ἔριπα Οἱ] 4. ἃς ἔρίηα ΡΙ]Ίη, τα: παρ εῖ15 ἔτ σο οὐ τὶβ : να]ρὸ 
δηϑείδηι τ ἤοὴ γοτὸ ΟἐΠοϊπαγατη Βογεγ 5, 14 εἴ, νυ]ϑὸ ἐῥύνο 
7. 

ΤΙυρίνη 9 οἷ δι15. οὔ α πὶ ητγα οἴοαιη,, νἱάς πυρίω, ὃς [401] 
Τιις ἐσπίγιις» ϑρύμμα διακρκεῖς γ χϑνόρίθν λιξανωτοῦ, νιἀς ἴῃ ἀϊῶϊο- 

Ὡς Νάφϑει, 
τινρανοειδιὴς, ἐπόφυσις 9 Γπσαης{τπ5 [ρί πα νογτι ΟἹ ΠΠῸς 9 Πιις ΓΡοπάν - 
[9 ἃ ουἰριαις Γρεοὶς ἀϊξξ5. γ, ααεπι ΗΙρροογας. ὁδὸν τα νο- 
οατῖτ. 

πυρινθ- ετἰτῖςο "5, ντ πύρινθ- αἴτος ΡΟ ]]ςὶ Ποιιτ κρίϑίω δ. πογάοα- 
σοιι5. πυράν» Π7,οσανη) 115 Χ τΥΊτῖσο ἔα ἐγ οἴ ρὲ {{ἀπηα. Ὀ]οίσοτ. 

115.5.ςαρ.τιῖ, ὃς Ατπξοτε! ἴῃ ῬγΟΌ] ὁπ. (Ἐξ, το ανυύρανον αἵλ δ ρον,ττὶ- 
τίςξα (ατίηα, ἰοίσοτ, 1.3,σρ. 116. πύρανον χυρον γ), τγιτἰσεα Ρα- 

Ἰτα, τ σορ ἢν. [18.8.ςαρ.4..8{π|ρ΄Δητ. 
ττυρανὸς, οἷα. Ἰσηοιι5, Τ᾽ ΠοορΒτ, Π1.9.}}π|Ρ|Δπτ. ἐν γλώσσαις πυρινεῆς 

φωνο δ ον, αι [Τ᾿ σαΠ15 ἐρηεῖς ἀρραγοη55» ΝΑ 212. ἴῃ Οταῖ, ωρινοιὲ 

ϑώσχνατ, ἴσῆθος ΤΠ γασόβ90, 9. ΑΡΟΟ. 

Πυρεν ύδος ες, ὁ κὸ υἰ, ἢ πα} 115 πιο ο. πυρανώδεις ἐφϑειλιμοὶ, ΘΟ] νο- 
Τὴν πιοίθιις σοηλητδ5, Ατλξος. 9.6. Αη]ηλ. 

ΤΙυρίον οἱραϊατίιηι 5 ἰι οἰἘ 14 Ζιιο ἱρ αἷς οἰ ἰοίτιιτ, σοηίζατ ὁ ΠΠῖος ἃς 

ΑΝ Ὁ ὯΔ 

᾿ ον  ὉῚ υσις 

' ΠΥ" πλν τ 
ἔξτγο 5 σι σο ΠΠ 8 ἔσπεπι οχοιιτηιῆε ΤΣ τ εΐτον εἰ 
ἃ ἐμπύρθυσμα. Αρυὰ ὙΠεθραταῖϊ ἀς δἰ Πρτ Ρἰ δὲ τρὺς ὦ 
47 οοττερτὲ ἰορΊ Εν τοὶ πυρροὶ Ρτὸ πρυρι: ἀι18: ρον. ἀϊα 
ξοἑ πα. ΆΡΗ 

Πιμρί ποις, εἰ βαφῖραςπι, ξελ: αυυρλαιοῖς, 1 εἰ οἱγ ὶα ἀγάφην, σῦν 
πνοῶ- ταῦρίθ, ἴῃ Ἐρῖοτ. 

Τυρέπνοα τοξι (ἰς ατςιι ὃς ἰασίτεῖς απγοτῖς. 116 1, 
Πυριῤῥαγήςηὐ ται σι ΠΔ πυροῤῥαγις,ντάς Ἰπἔγα. 

Πυρεσμαΐρᾳ γος.) Ἰρὴς το Ὁ πα ς, ον ο δ πὸ πυρὸς ἐχων, 
Πυρέσαταρτον δ γμαγπλοτῇις Ἰρῃς ἴλτι 5» ἴῃ Ἐρίρταπν. 46 Ουρ 

παηὶ 4105 ᾿πειπογάετίτ. σου τὶς ̓πβατημπιαῖ ἀθαῖθι53 1178 
ἔρει {5 ρὲγ τοζιηι σοΥΡ 15 ἀπ 4Π5 ἴτας, Ἧ 

Τυρίοσ ,ατάςο. 

Πυρέτης λίϑοςν οἱ συρέτις 5.1.1 π ἔσε. Ργτῖτοβ [αρὶς, εχ 4ιο ἢ 
οπεϊτιτισυράμο χίθ’. Ὀἰοἴταν [ματὶ ιν νἤστις ἰλρί5. Οτατῖι Ρ εἴ 
Ἐτνίπαπι ἰαρ᾽ἀοιπ, δ οἶτοα πιο τοη Πὰ ποόζαπι σον! δ, Ἧ 
1αρί ἀἴς πγοπγῖπίς Π]οὐσοτ. "1.5. σα. τ3ς. ὃς Θαΐεη. δὰ Οἴλας, 
οἰγατίουπο το οπαπ.Γμποϊαπ.ῖῃ Θαοτ! Εἰ ασυρέπίω γι οδηυπιν 
οατοχιὸ α οἶγοα ἱβπεπι ΡεΓροτιιὸ γεγίστιιτ, αι ᾿ραϊροτες ἃ , 
τηϊς ἀϊοταγ, ᾿ ὩΣ 

Πυρέτης αρτος, ὁ, ραῃῖς ΓΓΙΓΙΟΟΙΙ5, . ὧν 
Πυράτις δὸς» σ΄ 6 0115 πογίσαν, πα’ Δ] οἴτιιτ οεῖΠῇ συΐρεϑρον, ΜΝ Ιοδηά,} 
ΑἸοΧΊΡ μαγ. δύ ποτε ῥιξίδει πρίξε αυρίτιδοι βείμματι ῥαίνων. ΤΏτΕΓΡΓ. 
πύρεϑρον [ἀπ 1 Τ᾽ Βογδοῖς,, δή ποτε δ) ἡ βλωϑροῖο «τυρίτιδος Φ' 
χλοα φύγλα, ᾿ 

Πυρῖτιρ»εως ηἰ πηοπζᾶπα ΠΑΓά 5.4 τα; ὃς ΤῊ [αοἰ τί 5) Θαΐεπ, ὦ 
Πυρετρόφ ϑιυῖσηςπι ξοιιεη59ῖη Ερίρτ. Ἷ 
Πυρεφλεγέτων,οντος ΡΥ ΤΙΡἊ] ἐρο τοη, Ηϊηπῖι15 Ἰῃογοσατη 5 [τιν 

ἐς πέτα. ἢ 
Πυριεφλεγὴς τύπος ἱοοιι8 ἔρπὶ σστδι 15,1 το 3. Μ Ασομ. Πυὶ 

κτος. 8.114. ᾿ 
Πυρίχεως, 146 Π} οἰ πυρόχρως. 4111 Ἰσηο] σοΐοτὶϑ εἰς, ΑὙΠΠ, ἈΠ 
πυρεών, σε ἀδη5. οτος 5. 1ος.].2.ς, 191. Ι 
Πυρκα αὶ ας, ἡ γατυρρὰν ΓΟ ΘῚ]8.9ἱ ποοηἀ τι ἐμόρισμὸς,ςοπβδρτατῖο, ἢ 

πια φλὸξ, ἰσηῖς,Ο428 ἀς ϑεπςοξς, ΡΟΪΠιχ. 

γι ἀπ 
ῥϑδι 

ΠΩ 
ἐερμο 

μέλιτι 

ὑμβιὶ 
" 
μην κσ 

ΩΝ 

Πυρκρίεις, ὁ ἐμιωρήστις, δὲ [ΠἈγ]}.ν14ς Πυρεις, , αμην 
Πυρκότι ΠΕΡ Εἷς ἀϊσιπτιιτ ἱερεῖς δ ἐμπύρων μαντευϑυῖνοι τοῖξς ΗΟ ᾿».Ὁ 

(τη ἐρίταγ 46 41} ϑυοσκόοι α΄ Ἡοπιογ. νοσδητηγ νος ὀἠμμ 

[ρίος 8.91 πυρφομοντεῖς ἃ 6111}15 πυρρμαντεῖα 15 ΡΊ ΟΠ. Ὁ ἡεᾳ 
Πύρνα,υς οὐ» ΡΔΠ152Ἐγατιτι ρδηϊβ:ὰ σύρρε,τγιτἰσιη, ῇ μμληΐν 

Πυρνώ -,ε δ Πγάτιιγιι5.4. σοι ς 1 01115. ἀρὰ ΤΉςος.14. τ, σι Ἰμ!απὶ 
ΤῊΝ ςαφυλῶσι καλὸν βέξρεϑεν ἀλαὰ γ] (ς᾿ο]. ΕΧΡο «ρκαζείσαις. πραὶ 

Ὗ ἤν ρητη μοις ἃ πυρνθ- Πρῃ! τροφὴ, 
πύρνθ-,κ, δ, τῷ αβτου ἀπόκλασμα, ἔγυιτιιπι Ραυ155 ψωμός, 1τ6 ΠῈ ΡΥῸ πὶ, Ἰρηπημ 

ξεν. αὔτος γα ὃς αὐτόπυρΘ- ἀϊοἴτιιτ» ᾿ς ρα ηῖ5 οΧχ ἔατῖηα γγἀτίοῖ το ἀμ νε 
βαγβιτὶς πμ}} φάσπηρταπη βιῖτ. Οὐ γ 7“, αὔκε τὰς κοτυύλίω κα πὸ πϑεπίη 
γον θρεξῃ.1.π᾿ύραγον αὔτον. υρνὸς αὔτος.  1Δς Πιτυρίας, Ἷ ἡμράρι, 

Πυρνός, 146 πη» ΕτΥ 1. ᾷ 
Πυερζόλα. τοὶ τογπτουζα αὐ ἴσῃ ςπὶ ̓ δοι]ημπι,ορ. 6.11... Μδοι 

κατέσπειρε πὰ χοΐομκος ὦ φϑονα “Μ αυρρζόλων, ἴῃ γΑ] } πὶ ἔλσες οἱ 
Ὀτας5 ᾿φεξαιῖς, ΡΓ αταγο ἢ, ἰη (απο. Ηεγοη οτίδπὶ τγαάῖς γι 
συ φφξόλον,ν αίσι! πὶ Τρ ΠῚ] ΠῚ ΠῚ2Ο 1115 ν ἢ ἴα οὐ Πάϊοπο., 

Πυρϑζολ Θ., κα, το 1} ἐρῺ {{{|Π|. Ἂ 
ΤΙυρφ ον »ττ τις Ρομϊτ591π Ερῖρτ. Πυρργϑοὶσ, ἀοῖτιιτ Βδοι 

αὖ Ἀπ ΟὨ]ο οἷ ἴσας ρεηῖτι!8, δ 
Πυροδ' στον, ἔοςι!5, 61} 18. ᾿ 
Πυρρειδ'ὴς, ἴση 6 15. ΙΑ το ἀς Τμορ. ἡ Ποπέη 
Πυεήεισ, όεντος 764 1 4115. 8 Δ᾽ Ὴ ΠΟΙ 5. ΓΕΤΙΠ5οἱσηΐτιισ, ΤΙυρϑεις, ΤΠ 

τὶς Π 11 Οἰσογοηὶ 1.2. 46 ἸΝατιτα ἄθογ. Ατοτι ἄς αλαπάος εἰ αν 
ὃ πυρῥεις ὁ ἡρακλέοις τε κὶ αξείθ’ πυρϑστιγορθυο μϑυ(Θ-γατυρῥεις πόϑοξ. ἀψηξει 

Δι γι Ερίρτ. ἣ {μα γε! 
Πυρολαμπὶς 5 κὶ 5 Ποὐ οἰς! πἀεἴδπι ὀχροίμογιης δριιά Ατϊ τοῖον ὙΠ 

αἰπηα}. Π|0γὸ 5. ςαρ.19.ν] δὃζ συγρλαμπείδες ἰςρίτιιτ, Ψ|4ς “ΠΝ 
πυρίς. ΔῊΝ ΠΝ τ 

Πυρόμαντις δ, 41] οχ ἴσης ἀϊπϊηαξ, ᾿ ἮΝ 
Πυρρεαντία., ἡ, εχ ἴρηο ἀτϊπατὶϑοῖσπι ριοἴππι ΡΙ Τα, ἢ 
Πυρφομκαι, μα. σομα αν, ὡμαἷρηοίοο,͵ 6 ΠῚ Ῥατίοτ, Οζα. Ατ Ποῖ, ἢ ἣ 

πγιπίο, φλογώδης ὄσία ὑπὸ τῆ ς αἰϑερία φύσεως πυρφυυΐση διαὶ πἰωλ τς ζῃ ἢ 
ξύτυτει τῇς κινήσεως «συφρύτα!»ΟΔ] οΒτοξοτγιιο οἰτοσαπάοτ ἴση οἴοίτ ον ᾿ ὴ ὅ 

Αροσα], σ4Ρ.:. αἷς ἐν καμίνω πεπυρὼ μοι γε 'π ἔογηδος στ. ἡ ῇ " 
3. χρυσίον πεπυρωμᾶθον ὧν «συρὴς, ΤητοΓΡ. ἀθγπιὶ ἴσης Ργοθατᾶ: ἕο ἫΝ ἴ 
ταί ο πεπεῖρῳ μῖρον [οτἰ σε α, ξ ἥῃ Ἧ 

Τυρθν, τὸ, ΟΡ ῚΙσ. ας Ππ99 1 ἀεἴη 4 ἡ συρεῖον [οι] πυρίον. ΕΠ 
Πυρρποίκιχ(8-. ὁ, ριη ξπῖς σο] τς ᾿σιοὶ αἰ πέξιι5 ὃς γαγίμ18. Ν 3 
Πυρφπολέεϑει ἱρῊ] να[τατί, ἔν 

[ἢ Υ ᾿ 

Μι 

τς 

διμν, 

ἐνἰιδι! 
Πἰγ μι 
ἌΠΝ 
θέε, 

ἀβλ νύν 
ΤΠ 
γυναι 

Πυροπωλεῖν,ν οηίοτς τε τοι, οπλοἘἢ. 
Πυροπώλης τι τς ν ΘηἀἸτοτν Ασ ορ ἢ. ᾿ 
Πυροῤῥαγὴς, ἐΘ., ἴρος ἐγαέζας, Ἐγιζαπι σατηϊηὶ ἰσηῖς νἱ τοῖο Τὰ 

«υριῤῥαγὲς Ῥτορτίὸ ἀϊοῖτιγ πιοταρ ἢ πυρρῤῥαγις ἀο οἰ ρΊτατ ΡΤῸ σ 
ϑρὸς ἃς ἄχρης -, 5114, ΑἸ ΟΡ. ἴα Α σπαγηςη Γι ἡ ψοφεῖ καλόν τί 
πυροῤῥαγές. ΤΏτΟΓΡ. πυρρῤῥαγής κέραμος, ὁ ἐν πιυρὲ ῥηγνύ μᾷν Ὁ. ὃς νὴ 

ὅρον ἡ χεῖ. ὦ 
Πυρθεγουδ, ὁ νττά τίσι πα, ἔγασλοπταπλ:Ρτιοτὶ Ισηρα, αυρ)ς Κατοιλφησ 

χρϑν 



ᾧ πΠ 
ἥτος. ἘΤοπ]. 1112 4.9. ἀς εαιιῖ5, Ὑἱ μῖν ποὶρ φορτέρρισι μελίρρρνα 
'ϑηκαν, εἷς σσυρὸεον πιιπὶ τυ τὶ οὶ ΒΓΔΏΠῚ, «συ ρφὶ, Γ  τἰοὴ δῖαιμ, 

υραν, ἔγιΠπιςητοτιιπ,, Βιι 4.1 ΕΡΠΤΟ]. ροίζοτ. Τάθαν ἰδίάο πὶ ΡΓο 
ἴμπι, τὸ δ αυρωὼν ἀΐλδυρον, ΟαΙει.1}.1..Χ« ΟἸΔιι.αυρων μέδιμνον 
ὕριοι 5, ἔγιιπιςητὶ «πα ἀγαρίητα τά] Πα. ΜῸαἸπιποτιπι. 

Ἐμ.ἴη ΡογίοΪς. 
γτομία, ἡ, πγοΓΠΠς εγϊ τι οἷς, ᾿ 
οϑέ μων μι ἴῃ τοθ.1 5, ἔγι ΠῚ τα"), Σεταρ χα! Σι- 

ἱδοῃϊοὶ πηι πος ρτρξοξει. ὙΊΔς Σιτωνία, ἩΙοΛΟαγ νη» 
οηΐπὶ 410 ( αχχ.τγδη ἘΠ γι σσυροφύρον, ΠΟ 5 δι ατςῆτα. 

ΠῚ ΥΟΥΤΙ ΠῚ115. ΤΠχτᾶ ΔΠτΙ ΠΕ} [ὉΠ Ο ἢ 5 οἱ οαι  1πι. Εος ΘΏΪ Ὁ] 
5 ππης Αβθητζος ἴῃ τοθιιδον οἷ νοεῖ οἀατίος ΔΡΡΟΙΔητ,νοτογος 

ιἱπγεηταγίοβ Ποπλϊηάθαηζ, [)ὴς Ασοπτιῦ, ἴῃ γοθιι5.ῆτ πιοητίο 

ως 

. 

ἐγ, 

ἴθ 
ΠΝ 

᾽ 

ὑαρρὴ ἰοοἀοίδηο (οάϊος, ὃς ἴῃ Ἐρ᾿ Ο]. ΑἸαθγο ] αὐ Ματγςο Πα, 
δὼ Βοητοσ ἴῃ τοις μαγισριανοιὶ ν οσδιιοτιμης 51} Διο χαιςρισίοις, 
ιν «Οὐπτοηίο5. 
ὑμ φοθρεγϑυ» δ, ἔτι σῚ ἔοτ, σιτοφ ὁρφς» ἔογαχ ττῖἸς ΡΥ πτα Ἰοπρα. Αρο. 
ἸὙ}} ἱ πο (γῆς τουροφόρου πεδία. ΓΕΥΓ8 ἸΣΙ ΕἸ υϑαθα στ, ῬΠ σατο ἴῃ 
ἀμὴν, ἴοπο. Ἡς ΠΟ. ὠνρ ἀσυρρφόρ(Θ- τέτειται 5 1. ἀ6Υ7η γι το ογτὰ πὸ - 

πυρός. ἀἸ οἴτιτ οτα ΠῚ πυρηφόρίθυ, γτ λαμποιδοφόρθ. ντ Οἱ, 
͵ δὴ ἐς πεθύον πυρηφόρφν. Ιτ6 ΠῚ Πυροφυρ.. ἐσηΐξοτ ἃ ποπηΐης 
ἩδΝὰ δ. δου 1: ΑἸεχαπά. Οηΐα!. "0.5. σαρ.3. οἴχπὶ ππογοπὶ Οταςὶς 
ὅπ Πονντ χιοτῖος ργοςιη ξξα: ἀςῖο5 σοηστοαϊ ραταγοητγαηῖο Ρτὶ- 
ἐν 

Ἰοῖς 

μα ἰζατοῖ νατος [ΠΠΓΘῸ5 ἔσγεῃ 5 Γάῖη 05 ὡς σοτο [4 5:}ΠΠ΄4ὰς 
ὅρῳ ΠΟΠΊΘΩ ἔμ ΠΠ ατιοπίαπι ἰαπηραάα ργαέογτγοσ, ει γιο- 
Ἰγηπλιι μα δεδοτιιν ας α 5, το ἰορατὶ τηιποῖς ἔπη σοτο- 
οἴταιΣ ὃς πυρφορίθν, : 
»ς.ο(Θ-. ὁναιι"ς. 
,ὥσω,πιωκαν τί πα Ὀτοι ἐπ Ἐρὶρ σης οχαπηῖπο, δοκιμοίζω, 
οἰλοϊουϊπησεπάουτοτγεονογοπιο, οχιιγουςογηδιχον σοπςο- 
Ἄρα ΑἸοχαπή Αρῃτοί. 
ἰδ τι Ἐὰίτατι χροι. Κρκοτεχν εἶν κὶ δῇ δεοὶ συρὸς ἐένα) τῇ κα 
νέα, 

ἐλ μμης γμ5 Ὁ. ὃζ στυρπουλαμηης ἡ, ἀἸοῖτατ δίζιιτιις τοῖςς Εὐατιαις 
ὑχέως τι ὅδε" οὧν χ παλαμώμδυ Θ- ἔστι τῷ «υφὲζἱπχαΐτ 5114.) 
ὑχαιοις, ἴπ ας Η εἴνς νοσαῦαης νδέγοϑβ δίς ἢ 4 ο5γ)εδὺ δεοὶ τού- 

ἰς τὶ μυχ, “ὦ ὅτι διυυαυῆροννΝὴ οδὺ ποικέχοις τὸ ἢ 8», 
γο9- ἴσης ἰρίταπονρτο «συρίωνοίθ-, ἘΠ τῚρ. 

ὡς μυΐσα, πουχαρῖποςη ονῖρης ἄθρο, υ]οτοῖσηο ναίτοι ἐμπὺυ- 
καίω. ΑὙἹΠτΟΡ τές ἡμδι συρ πολ εἰ τίωυ οἰκίαν, 15 ἀοιπιμ πο- 

πὶ ἰσῃὶ στο πιαι Ργορτὶὶ αι πὶ Πρ τ τι ἄτας [οςἰ]5 ατς Πο- 
τς τ τα πε διισίσης νεγίο. σουρπολέουτες 9 ἸΏ ΕΠῚ γΟΓΓΘητΟ 5. 
πολ εἴν» ἰσ 6 πη ἕο ΓΟ, Χ Ἔπορἢ πυρπολῆσαι κώμας Βιι ἢ Ἐρ]. 
τι συρπολομῶ τῶ τοὶ Τ᾽ φωκέων ἔς», ΡΗΕΘσοηίπτη ντθος ἰηςῶ- 

ἴο ἀοιιαίἔχητς,ΡΙμτατ.ἴη Τ᾽ Ἀθπ ς ΡΠΑἰατίς, ΑὟτί οὐδὲ αὐ δρων τριά- 
Ὁ ὧν ἀστζωῖς κατεπυρποληστέτε. Ποτοοτ. πὺρπολείεῦτω τί Αἶι- 
τὺ βαρξα ρρις, Δι ετίατηι ἀςροριάεῖο αι ἢτ τραὶ δὲ ἱποςη. 

ἴδ. ν 
ἡσιςοϑως ἡ ΡΟΡυΪατίο ᾿σαϊ591Πς απ ά ιϊπ|. 

ῥαγὴς ἔταξε: δὲ αἰ {ΠῚ της ἴσης. δα ππετάρ ι. ρυιττῖ 115, πι1}}15 
ἹΠπορμυΐη Ασβάτη. 

ἀκης. ΠΔυΠΠ52ΓΕΓΙΠΠ15 τι ιι5,σαρ.16.1.1. ἢ ορ. δ ς.17.1014, πυῤῥα 
ΡΓΘ δοάεπὶ ἰεσίτιτ. 
λὶς ἱδος ὄρνις ποιός. Η οἴ, ; 
»οὐ 9 ὃ. [Ἐτρεητὶβ σοπιιδ δ ῖσπεξο οοΐοτο. Ἐτ [Ἐγιϊιῖς ἀρυ δ 

πι!ςο 550 Ὁ Παρ ΠΠΠ|π|} δα Πιοτοπι : νπάο Τ᾽ ὀγεητίδηιις Βυεγηία 
ἔοτταῖϊε ποιπεπ μαθοτ, ργο Ργυγ να. Τά οπη δ ξανϑίας ἐλ οπὶ τὰ- 
τἴοης ἀϊοῖτιιτ, ΕἸμΠῈατ, 1114, γγαυῤῥίαις αὐτὶ τὰ δὸύλους» ΑὙἸ το Ρβδη. 

ἴπτογρτ. 
αἵ, τιιξιις5 ἤιτπι. 

Ὁ, ἐδ ηι νοΪ γιιπιπη σοΐοτειι ἱπλϊτογ. 
ἐδίχυ νοοήν Ῥγττμῖσα, σοηι5 τγῖ ρα 41}. φιιο ἀν πλατὶ ρογαροθδηῖ, 

( τι15. τ ρι Δ τιπὶ ἀγπιατογιπη ἴῃ Ριισηα δὴ σοπἢάοπτῖς οἴζοη- 
τίοποπ, νὰ ποίτος ἱπάς σοπτεπιπὶ ἔς ραταγϑητ (αἰτατῖο ΡΌ ΠῚ 

. Ῥ᾿σοθδτιιγ ετίατη ὁπλίτης. Κοπορῆοη Αναξάσ. ἡ Ὁ ὡρ- 
τῦτο αευῤῥίχίω ἐλαφρών. Ὑιάς ΓαςΐΔη, αὶ ὀρχήσεως. ὃς ΡΟ]]ὰς. 
4. ]1ατ. 7.4ς 1 ερ τ. ΡΠ 1π.118.7.ςἀρ.57.5αοτο.ΐῃ Οκξίλτο. Ατι- 
ΡΗ δα, π᾿ Αἰηδ ταυῤῥίχίω βλέπων, ᾿ς  ΠἸοιιμα ᾿πτιοης. νἱάς ἴῃ 

ΜΠ], Ἐταίτη, Ργγγμϊ μη ος 15 ρ τᾷ το ἔεγαπβ.νάς ετίαπι Βιιά, 
αὐάςξ,, 
ζω, [ΑἸτο.τυἸριάϊο., Δ ΕΝ, 
(Θ- κα δ ργτγ ἰς ἴτι5 ΡΕ 59 ητεγρ. Ηοτπιορ. Οὐπης,10.,9.0άρ. 
τ ΤΉ 115. : 
πος οὐμθνορημοτομίη Οιτποπειῆς ῬΒΙεΐρμις. 
ἐῥεχισα) Ῥγτγῖο ματι) Πτι Ρυιγυ τς 411) ἄγ ΠῚ15 (αἰτδητο5» Βιιά. 1 
χης, 
χΘ',βυ αιιβ.ρτο συῤῥὸς Ποτῖςέ, ' ΤΝΝ ᾿ 

ριξ, ικος, ρα ΑὐἸΠοτεὶ. πη ΑΠιετογῖς ΠἰὈτο τ. Εὐπεὶν ἘΝ Κέιπα 

ἼΜΝ ἢν τυῤῥότριχι ποι τοὺς ἀκόύειν. [46 πὶ ἴπ Ῥγοδ] πᾶς. Καὶ παντας Ὁ οἱ τεῦς 

οὐ ἄβκτον συῤῥότρεχες; τις “4 }1}}155 40] σοΙοτ σ άτιις Ἰαμάατύζαιιε 

ἠδ} Ἰμ ρυοτίς, Τ Βθοοτΐη 7.140], ἴκφω σὠδὶ γὴ τέο) αυῤῥοτρίχω : ἀμφω 
δ αἰαξῳ, 
τῆ , ϑ' 

νη ἰὐλῥοκόμης, ἔα] ατ5 ςοτπλπι, 

ἰπαὶ 

ἡμιώνν 

εἰλη! 
', 

χὐηΐμη 

νψν 
Ἴ 
ἡ ρει 

ἢ, 
κοι 1, 

Φυζιοι 

ας ἐμιῃ 
ὙΠ 
γι οὶ 

φ 

μιὰ 
ἡ πΐνν 
Ὡπιηδι 
ἢ ΠΝ 

ἀπιηΝ 

Ἵ ΠΝ 

τἀ Ὁ κα “ὃς 
πυῤῥόρ, οὐδ, δ, βαΐαιις, Ειοῖς [δὰ οοιμις ἰρηςῖϑ, τιεῖ 5. τιμῆις, Ατῖ- Τλορ αη. ἐς 60 αιιὶ ἤεισοῖς Κα άστις εἴν, νης Πυῤῥιαζω ἃ, ἐ. τὐπυῤῥάξω, Ἐμ τμις σοΙον λει ἔα (ςίχιις ςοπιραιατίοης ςξοηβα- τιιγν ]ατο ἴῃ Τί πγαο, αν υῤῥῳ αι μὲ} οἰὶ ςΟητγάγιιΠ1») Ααἡξοτς!, ἴῃ Ῥγακρατηςηζίϑ. ων δ τὺ ἧς Πυῤῥοτης,, Υ, σοΐου τισι τας, ΘαΖα ᾿δτο 4. φαρῖϊο σι ἄς σςῆςγ Α πιηγα]. 

Ὰ ᾿ 
Πυῤῥότριχθ-»ν, δ, βλυιις οτίης5, πυῤῥότρι χας «“,ὠλοις» σαιο5 γινῆς ρι]1ς 

φουἤρίςιιο5, Ἐπεὶ ρ ά, 
Πυῤῥούλας ὁ, ΔΟΠΊςα αἰιὶς ἀριιὰ Ατἰίοτ, Οα χα νοεῖς τα δίς Π|ατγ ας 

τα δος αιη. 

Πυῤῥκὰ φεόζατα, Οὐ. 8 Ργιγβῖς) Δυ ον. "5.2. Απ ζω, 
Πυρστ, μι) 5» ἕο. Ἐπὶ ἰρινῖάς ἴῃ Πυρσός, ; 
Πυρσεία ας γήΠτρ οἱ Πςατῖο αια; ἢτ ἀσοςμς ἃς ΠΙδΙ τίς αεῖρις, Ρο- 
γονάς Σωώϑημᾳ. ᾿ 

Πυρσεύομμαι,μ. θυ σομκι.}}}{πτο τ, εἸμσθο, ἐπυρογίο δι του ἐσυρσεύεται 
ἕλος [δ ]ατὰ ΡΓΑΙσοτι Γμιςιἀς ΕΠ. (τι. οἷς πυρσεύοιις ἀπ᾽ ἫΝ 
τὰ τὶς γεν τιλλουδύοις ὅ75 πολὺ πῆς ϑειλ «Ἴης, γι Τρ τότ. ἃ συ ΡΓατατ. 
1 διξα Διοίτιιτ ασυρσει εὐϑοι νςς Πσοτο,ντ ἦθῃς5 ὅς ἤρεοιία Ριςφηῦ- 
οἰ) ροτίρισιιὸ το Ππτιιν. 

Πυρσεύω,ἴρας {Ρ]ατο ἀο ὁ ἔροξι!α Πρ ιιτη, δια υρσούώ, ἔσο Ρῖς- 
Του γα]ιςαο, ΑΔ γογθιιπν [Ὁ Πατ τὸ αν σεύτειν, Ἰρῃςαι 4υάτεις, 
Δηίζου, ἀς ται ο 9 ἢ φρυκτώρκων χ’" δια δὸ χαὲ πυρ“εὐκσων ἀνλή.- 
λοῖς, δὲ ζεῖ ΓΒ θι5 οχ [τὰ ἀταιις 411 Γαδ πὰς ἐμφοιια Πιυ]ατίσ. 
ΒΑ1]. τὸ οἰκου μῆδῃ ποίσῃ πυρσευν γπρ} φρυκτωρῆσα, δια δου χῆντε. [χς 
Ῥτα ΟΓΟ βορΥσ σοι. τοροφαήνεστε, ἢ ̓ ογ ἢ, ατυρσεύαι ςχυοηΐτ Πῦ 
ΓΟ] πὶ δαδὺ χεῖ,λάμαει [Γ᾿ αὶ οτίαπι εἴπει πόρ ὅς υξατῆοι Ἰπϊάοιι οΣ 
Ἑατιριάς ἀβοτγτιν πυρσεῖ, ργὸ Ἰπσοπαΐτ ἃ γερὸ αὐυρσέω, 1τεπὶ ἃ 
πυρσεύσάστιν δι}1 4. ΘΟ Χ ΡΟΣ τ φλέξαάσειν, 

Πυρσοκουρσολέογτος τῷ, ςαρῖτο αι. Ηαια σα ίατὶς. 
Πυρσολειφοι, οἱ αἷρ ἐν ηἶδι15 ἀς [ἰγατὶ, υὐαὺ αὺῥὸς μεμα δισωῆνοι κὦ πεφλο- 
γσμίροι ἩςΙ  οἢ, 

Πυρσῦς οὐ, ὁ, Πα τι πγα, ἰρ 15, ἔχοι], ἔχ, λαμποὶς, ᾿ρηῖς οἀττις ἱρηῖς 
ἀσορηίισ, Εἰ ἔείξιιπι χιιοά άπ ἀππὶπογίαγϊ ματι τρί πυρσὸν 
νοσδητ, ΠΟ ῃ πὶ ἘΠΊ ΘΠ Ρογίσε!ιπι ἃ Πλάπ80 Γνποαις Ηγ- 
Ρογμιο γα » ξαοῖθιις ράττα (ὩΠΠτὶς ὁ ἸοηρΙ παιιῖς ἤρεοιις ἤρπα 
Ρτγατα δ πτυ ΡΙ αταγοῖ ἐπ Ολι}}}. αδαι εἰς τίω ῥάμίω ἀἰχίτοί σης 
ἴξα ἔλοςπι αὶ οπιαπὶ νον ἤι5 ἵπ αἰτιιπὶ Ἔχτα {Π|ςν Ἐν φῶτα πυρσών, 
Εισα!ατιμαι [ πλῖηα ἀϊσιιητιτ. [ἢ ΒΦΠ.ΙΝ Ομ συρστὸ, ἔχις 655 ἀρικὰ 
Ἐπγίρο τη Ηξοιιθα, [πιο πίτιν οἵα ΠῈ πυρσὸς ρτὸ ατυῤῥὸς, ἴῃ οα- 
ἄἀεπὶ Τταρα άϊα: πυΐρσ᾽ ἔχκστε δέργματα 9 τα] ο5 μα ρθς οσιοϑ, 
1π ῬΙατη 5 νεγὸ ἀἰχῖτ, αυρσώ : γγύυ σιν δ ανδρώμνος ἄς ἤλια ἰα- 
ππρίης θαγίς. 

Πυρσοτόκος λίϑος»ἱρπαγῖι5 ἰαρΊ 5.1 Ἐρίστ, 
Τίυρσοφα (δ. εγδγν5 σαρα χη ἴῃ 410 ἔρμη Πισοεηία ἱπηροπςβαπέιιτ, 

γᾶς αὐ ρτιιηας ξογε 45.πύραν δ. Ηείγς. ᾿ 
Πυρφορέω, ὦ, ἵσπ. πὶ (ει ἔιςος σοπο»Εἰτῖρ. ἴα Ττοδά!δ. 
Πυρφόρίθ.,», ὁ τρηΠοτνπυρρφόρίϑος νὶ 4. 500]. Εαγίρι ἢ ΡΗα ΑΙ δὲ 

Ργοῦουθ Ν ὁ Ἰροΐξεγο χιυΐάοπη ρᾷγοίτημ, ΑἸ (ςΒ4]. οἰταταγ ἀριά 
ΟΕ]. 11.13.σἀρ.17.ἐν τῷ πύρφύρῳ τρρμήϑει; .1π ᾿ρπίξεγο ὕγοπιε- 
τῆθοπυρφόρων ἀςμα τῶν, δορῆος, ἢ ΑΥὙΈΟΡΒ. συῤφόροις δὲς οἷς, 
Ἰρηϊβοτὶς πα ΠΡ 115. 1 μιιον ἀ1 4. πυρφόρίθ. ϑεὸς ΘΟΡΒΟςΪἰτυρεῖν- 
φορίΘ. καυςικός, πυρφόρον δ᾿ ἡμητρα, ἀδδιη ἔπιραπι Οετγογοπυ Επ:- 

τὶ ριπυρφόρρι ἱερεςγχοοιἀοτος πο ἀρρο τὶ, ἐμιςίαη. 
Πυρώδες, τως ὁ κα ἡ γὶ βἰτιι5» [Ἔγα] ἀιι5,α τἀ ἔς, πυρώδοις χτὴ δὲ γεεῖσιν, ἀεὶ 

ντϑτῖς οἱἘ σα. 1οίζοτ. 65. σαρ. 191. πυρώδεις πίω) γεῦσιν, ΓΔ πὰ 
11.2.6 ἀΡ.2.0 6.411} στίτι οἢ ξογυςητῖ, : 

Πυρωϑεὶς, αυὶ φησι [τη Πυσαπάθῃβ. ᾿ ἶ 
ττυραύ κα τε, τοὶ» φαΠΠοἱαε ἀτιγίτι 5» ἔοι σο ἢ] οἔξῖοπς5) 48 ᾿π ο411|Π| 

ΠΟΠοτγοιιθγ ητ, 
Πυρῶπιὲς ὧρωαριιά Νοη. πυρώδεις, 

Πυρωπὸς,κ, δ. οὐ ἔλοῖος γατ!ατο ει τατῖλεις δὐρεΐξις, ΡΙατατς. γη.3. 
Ῥτοθ] ει. ΑἸ οὐτιιν δείδτν ρυγοριις σοιηπγα οατίλιι ΠΟ 5. 

Τιυύρωσες, ες. ἱ πος η ἀ τιπνν Ἰο»οδοοξεῖο. ΤΉ ΘοΡ με. 1. υἷ,ς. 7. 
ἕγια γὸ δείτω πορώσεως, ὥσπερ μαλα χυ. τάοπι 0.ἀ(ς Οὐἀοτιδιωροσ- 

δέονται «τυρώσεως μαλακῆς, ἢ χἶ᾿ μικρὸν ὀκϑερμαίγυστι πο κσ εἰ ὁ αἰαθῃ - 

μίασιν. Τπτεγρ πο ἢ Ἰοτοπὶ ἀςΠάογδης ἑρποιη, Εἰ ἴτοπιὶ ρτόθατιο 
αιια 'βηα δι. εν. : 

Πυρωτν γ᾽ ὁ, Ζυι Ἰρη] ΕΧΟΟΩ “1τ) δζ ριγσαῖ, Σ 
τυρωτικὸς, οὐ, δ. Πα σοης πατιιγάπι ἔοι 44π|,) ξοτοτοπὶ φχοϊτδῃ5,ἃ- 

ἀϊιγοηβ»ατἀοπ5,οαΐοτα ἔστε η 9. 
πιο ιό. γ14ς Ατηπιοη, 
Πύσειςρυτγοοίοτ, σήψει, ΗΠ π1. 1144, 4᾿ 
τιύσμα, ατος τὸ Ἰητοτγοσατὶογἐρώτημα : τ᾽ τισι Ἰηζογργοτατῃγ Α.- 

41 |4»ν Ὁ] ἐχαςσοτιιφηάο 4} 1416 ἸΒΓΕΓΓΟΘΑΠΊ5 δί ἀμ! πιιι5 ἐ0 

πιοάο,ντ δὰ 14 πο πἰῇ ρ μεῖριις τείροάοτί ροίπτ: ἴῃ ιο ἀϊ- 
ξετι αὖ ἐγοτοπιατοῃος εἰξειϊοτοτγορατο δά πος νηὰ γοςς 
τδηξιπη νο] πεσδητς ναὶ ςοηῆτοητς γεϊροηπάετί ροτς π. ἶ 

Πυσματικὸς, ρογου ἢ ΑτοΥ 1155 [ΟἹ οἰτατίλι5..ντ πυσματικὴ ἐρώτησις», 
τιρεγοϊεξατοτγία ἱπτογγορατῖο ναὶ (0 ἰοἸτατήπανντ Βυιάξιις ἁὐάος 
νόττογο αιια; αἰ οτι τῆς διαλεκτική «ΜΊΑ ς Α πη πιο αὖοά ἐρμύώω, 

Πύςες; ἐω τ ἡ πτεγγοραῖὶο; ΑἸ Γ5) ΓΙ ΠΊΟΧ) ξαυτλν ἐρώτησις 5 πόρον» 
Φήμη Τ Πτςγά. 
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πυτίζω,μ, ἰσοπ κα ἴραιτο ̓ γγογονίραο: ἃ νοτθο πήύω ἀςδυ δε, εἶ 
τῆ ἠω. ἀποπυτιζει τίω ϑοί),αοσαντοίραἶν απποτοπι, Ατί τότε! 11}. 
4.Δϊπι. 

Τηυτίνν "ς ἡ »ν 5 ὙἹΠαΓΠΙΠι πλέγμα δστὸ ϑοιχλών, ὁ [τ οι}}}5 ἀσχιιπη γὰ- 
{ςα]αι Ν οπηεη οἢ Οοπιο ἴα Ογατηὶ ἀρὰ Ασιτορῃ. 

ΤΙυπινοπλόκος ,μγ ὁ 2411 ν ἸΓΗΠΠδιις ἀο]1α το ἐσατ,αοπι ν]δτογοπη Γατὶ- 
πὸ αἷςὶ σοπτοηάιτ, Βιιά, 

ταὐτισμα τος, τὸ, τὸ Πἢ ὕσμαι, 
Ττυώδης. ῬαΓ ΘΠ τιι8.. 
ττυών,α Πιρριυγατίοιοαι ν τις ρεγάτσοης, Μ] ἄς Ἐκπυώ, 
Πύωσις »ἐως ἡ) ρρυγατίο:ρυγὶ5 σο  ἰεξλῖο εἰ αιια σιιπὶ ἰη Βα πηπηᾶ - 

τἴοπε οἴγοα ηἰσταπὶ οοι} 1 ράγτοπι δα ᾿γί ἄς πὶ νηραὶ Βιαπηᾶιο 
Πηλ1}15 ἰδ, Δὲ σίποτα ὅς Οἷς. Ν Ί14ς ἴῃ ἀϊέξίοης Ὑ πόπυον, 

π 2, Ὀοτιοό, ρτο πόϑενον δὶ, ν πάςν»ἤπιπ|.ἐδέν πώ,1. Π|}}}} ἀπιπ15 ΠἸ Ἀ}] 
δά ]μις» Αὐπτορίχινεφιν δ] ἐγκλίνεται. Γάοπι ἴθ ῬΙατο, ὧς ἔΐςι πῶ ταὶ 
«ρόγματ᾽ ἐν τούτο, ΟΠ ά τ τας ἰῃ δο ἔπατ. ἐδὲν στ ὅμο.9. ΠᾺ ΠῚ πὶ 
ἰτπι φηϊπλα], ΓΊατο ἐς ἴ(ορ ἐδενός σώ, .}Π 115 ἀτπιπλ. Πα} Ππ||5 Δά- 
Μασ, πα Π{π|5 ῃφέξεηιις, Τ μον ἃ, τίνα «τω, ιέπηηαπι ἔειι αιιάπι- 
παι. ἱαἴςατ. γέ σωγηι: 46 πη» ἀαπιπιοάο; ΑἸ ΠΟΡΗ, 

πω ροΠιάςο. 
Ἡμὠγων,ον ζῶ», ὁ σαντα, γγύειον, ἰασίμὐηνν  } 115 πιοάο δατθα: ἀοροπάςης, 

Τιώγωνες ΠΟ ἀριι ροοταϑ οιρι65 ἔοι ἐρίσι!]α Πρ η ἤσδητ, 
4ια: Ηοπιοτγιις γλωχῖνας νοσατ. ΑΡιά σα [6η.}10.1. χτὴ τόποις, σώ 
γῶν λοπίμου ἀἸοἰτιιγ» οἱ ΡΠ α’ι15 Βιἵρίδιιπι σα] σοι ὅς ἐς! πα- 
ται οαἰταποα ἀρ ρο!]αιιῖτ. ὅς ΔῈ ΓοΠΥ]. πτὠγωναι φλογὸς 9 ἀἸχὶτ πιο- 
ταρ!οτιοὸ, βατητηλπη ᾿σηΐ5 ἤρατί τη Ἔγιιπηρεηξζεπ» ὃζ 1ῃ ΔΟΙΠη 
ιοάάλτῃ αὔιγοξτεπι Αρια ΡΟΠ]ις, σὠγῶν πυρϑς. καὶ εἰς ὁξυ αὐα. 
δρομὴ τῆς φλυγύς. 

ΤΙωγωνία, ας, [τς 11 τις ἀεοτήιπι σοπιᾶ ρα [ογτ,ντ κομήτης {πτ1ΠΊ; 
ἃς ξιφνφόρίθι,. οαἱ Αο ἴπ1ο αἰΤιγρῖτ ΤΉςοη ἴῃ Ατάτισι, ΡΠ Ὶπ τα 
“ογανίας Οτα οὶ γΟΟΔΏΓ 5 41116115 ἰηβοτίοσο οχ Ρατῖς ἴῃ ἤρεςίεπὶ 
θατγθα ἰοηρα ργΟπηἠττίταγ θα, 

ΤΤω γωνίας, α οἰ, ὃς 
Ππωγωνιάτης 4, ὅγδς 

ΤΠωγωνι τὴ ςγ δὃ( 

Τιωγωνίτης, θΑΥ ατι591οὴς ἜΡΓ οτοη. 5.114. 
1πωγωνοτρφφιῦ, ατ Δ πὶ αἴο, δατθαιη πιιγγῖο, ΡΙιτατο, ᾿ὰ ΑΡοΡ τ, 

Πυϑυμῷνυ δὲ τιν Ὁ. διὰ τί κομῶτσι γὺ ππωγωνγοτροφ σιν; ὅπ πώντων, ἔφην 

κοίγλιιςι ὃ. κα ἀδευποινώτοιτος ἀνδρὶ ὁ ἔϑυ2. κόσμ, 9», 
ΤΙωγωνοφορίοιγας ἡ γροίξατίο, ὑατία;. 

᾿ς Ρεσοτγδοργοροϑιὰ τοῦϊο σιωυντὸ ποίμνιον, ΗΟ ΠΊ. 

᾿ 

Πώεα, τῶ 

Πωλδεσικε.ν ἐπ Ἰά τ. 
Πιωλεία οαιοτιμι ἀἰ{Ἰρ! Τηα ἀτατς ἐπ ἘἸταιτῖο, Χ Ἔπορ ἢ. ΠΡ ραγο, 

αδδὶ «πωλείας, δηλονότι ὀμυδόσει τὸν πτῶλον, Τιωλείαςαττηδτιιπι ἀριά 
Ψιρίαη.ἐς ἀητὸ οἀϊέχο, γ14ς Ππὠλῴσις, Πωλεία, δι). χα. 
Ἄάτγτο οσιιαγίατλ ν οὐδε τ9ἱ.ἂγ ΠῚ ΓΙ. ΘΠ ΟΊ ΣΙ τσ ὠλδυσις ΡΓΟ 
εοάοπι, Χ  πορ 

Τωλέομαι, μ.ἡἤσομα!, που μα) ἃ «“ωλέω αι ᾿άοτη εἰς οἰιπὶ πολέω,} 4 εἴς 
νειτοςνόγίου Πμηιῆσατ ᾿σίτιιγι νογίου. αὐαφρέφομαι νο] ἐοςπς οῦ- 
ἔεγο. Περοπεης. ἤοπλ. "Π144, οἰ, εἰς αγρρίω) σωλέσκετο,Ἰ ανεςρέφετο, 
παρεγίνετο, ασςοήςθας. Π144..6]. Ωἷ - δ᾽ ὅγε κοιρανέων ἐπεπτωλεΐ το «χας 
αὐδρών, Ο ἀν. 4), «“ωλεῖταὶ τις δειδορ γέρων, ΕΟ ἀ.1 Του. πῶ 
λεέϊπι ἐπ᾿ δυρέα γώτο ϑωλασσηςγία ρον τοτσα Πγᾶγ 5 ν ογ ἴα δὲ ὁ 
ΠπΠῖτ. 

ΤΙωλεὸ μβϑΘονγ ΠΑ ἰ5 9 αι νάϊ ειιγ ραττιορῖμ πηι ἃ πωλέομαι ΠΡΏΪΕ, 
νεηάογ. ᾽ 

τηωλϑυμᾶνο;; ΗΟ. ἀν. αἴοῳ γενό μῆν οι, αὐαςρεφσυήνοι. 
Τπηώλδυσις 9 οτιγὰ ἃς ᾿πάἀ γα οη 15 ΔἀπυΠ]τι ὁίαιις δ οη αὶ 9 δι δά- 

“ ὙὨΠΤαγα Ειοϊς πάτα: ιογιην τγαἑζατὶο 9 ᾿η πἰταγῖο αταις αἰ {οἱ 
Ῥίϊπα . γ᾽ σωλεΐα, ΧοΠΟΡμοα ἴῃ ΗΙρραιο ιν. ἀμφὶ «τώλδυσιν δια- 
“οίξαν. ἕ 

ΤΙωλδυτικὸς αναδιϑυτικὸς. 
Πωλδύω, μι. δ) σωνπὶ, δυκοι, Θ αυιι]οο5 Ρ.Π]ό να ἀοπιο, μος εἴ» «σωλοδα- 
μνῶν ε] ἀΔοπγαπάος ἰοσο.Χ ἐπορ νη Ηρ ράτγο. Οπως γε μἰωὴ δεῖ 
«πωλδ)ειν, δοκεῖ ἡ μῖν γρατῆ ον ἔῃ. Ηος νοῦθο οτἰδηι οἴγα Τρία δείπ 
ἀιιίεεῖα εαιια5. ἀπ τι όίαιις ἀἰθη 1 ὃς Δ πλλ]ιγα ἑαοϊ ἐμά α: 
σοργα ς ηάϊταν. ᾿ 

Πωλέω, ἡ σωνπιηκαγν δο, πιωράσκω,ν εηαἷς μαεο, νοηαΐς ργορο- 
πο,αβάϊσοςτεροηάο, Α ἐξ, Αςοι πωλοιῦτες τοὶ δημόσια. διιξιῖο- 
Ὡδητος ΡΟ ὈΠ οὐ ΡΙατάγο ἴα ΡΒ] Ισοἰα:ριτο Ἔχ ροηθη μη) 69 
Ῥυθ] σας νομξητος. Πωλώ ρθε σὲ τ᾽ νοπάο, Χοπορβυσω- 
λᾶῖται τρὸς διπλοιυῦ αὐγύφμονγι ρ!ο τοροπάϊτιγ ἄγσεῆτο 7) Ὠϊοίς. 
Δα ςαρ.18, ΠωλένοοΧροποεῖς ἴδ, ϑς (α] ςορίαπι ἔλοοτα. οἱ ἐταῖ- 
ρα) πεφασυΐρως στ ῳλουιῦ ται, πο ΓοιΓῖσος ρα]ὰπῃ ΠΟΙ αιια τη ᾿π 4] 
σαητ, ΡΙ ατάγιῖῃ ΘΟ οης, στ ὡλ εἴ ὅϑοι τῷ δεα φόρρυ ῥαιζδεα τίμια. γἱτραϑ5 
τπᾶσπο Ργοτῖο νη], Τ Ποορ ταῖς. 1. 9.οαρ.6.Ε Πτοτ.ρίδη πώ- 
λέν Ὁ, δυπλασίῳ, ἀπ} 0 4ιιὶ ν οηἀ τιν] ατάτςο, μα ΑΙ ΡΟΡ με}. ,4.- 

σου. παλού μῆμοι ὑπὸ δδρυ» [15 Πα [τὰ ν ἐπ άἰτὶ, ίοιν Γ, Η αἰ τραγ. "1. 
4. γ) γδ ὠνησσὶ μῆμοι αὐἶορ τῷ δημοσίου «ἄὺ σὺ δὺρυ πωχου μῆμοις ἐκ τἶ' 
λαφύρων, 

Τωληὶ νς Δ ἰτ ον ορᾷσις, Εν ρει 4, 
Πωλημῳ, τος, τὸ, Γδ5 νοηΔἾ15, 
ΤΡώλ »νγόνν Θηαἰτοῖ,διιλά,εχ Ατιζορ]ι- 

1ηπ| τ 
ΤΙωλ σαι, φοιτήσεις. αὔδα γγυήσῃ αὶ αἰαςραφήσυ, οπ ὃ 
Πώλησις ες δ ν᾽ ΟπαἸ το ἐμπωλ αι ξεϊο: αι οταπι ἀουπαΐος ὦ 
Πωλυτηθεον, ἐγ τὸν ΓΟΤΕΙΠῚ ν Ὁ πα 1πιπη: ἰαρῖς νης σιιαπάατη ἐπδη οἱ. 

νοπἀθσδπτηγιν ἀϊς Πρκτήρ, Ἐπ ἰοοιις ἱπ 40 σοηῇάεθαμ αἱ μα 
πωλητὴθ ἰδηάτιι ἐγαητ. ᾿ ΧΗ: Ν᾽ ναὶ 

Πωλητηὴς» οὐ, δ, ν ἜΠαἸτοτ, ὁ πηκορούσκων, Ἐξ τπδρ Πετάτιις Αὶ ' 
σοπἢ Πα ΠΠΘΓΟ; 4111 ΟΠ Ὠΐμ ΠῚ ΓΟΓΙΠῚ ν 6 Πα Π ΠΏ ΟΠ, 
οἱ πωληταὶ ἀϊσε θφητατον εἰ πωλῆ ταὶ Ρεπαΐτ, οἰ γοιιῃ, 

Πωλία, ἐπ{τγιιπιοητιπι αοά φάγῃ σγθιπι Η εἴς. ατοῦπε αι 
Ρέβπια μιιπηογῖ5 [15 σοΙτΔη5 τιεὶ “ἿΓ Α δυκιππίδων πώλ 

πωλικὸς, 2,6 ΘΠ ο [τ 18. 6 4] 115» γγυναθ-, παι δυκός, ἐς τον 
πον, Ὁ 11} 1. ΠἸΟΤΟΙΊ 2 [τς ἴα,αωλικη, ἀπίμίη. ϑορβιος 
ἐζόνγ μη. : 

Πώλιον αν τὸ ΡΆΠΠ ιΙΠ11. απο ἀ Ἔαιια δια τοῖς ἀπτα αιυὰιη οἱ 
ἸαπηγΑὐηζος. [10.8. Δ Π1π}. 

Πωλίον, ράγιμ} 015 ΡῈ ΠΠ|59Θ απ} 15». 6 7 οι15. ΤΠ ΟΡ 
Πωλχοδαμνέω, μούσω,πουκα,ἀοτηο 1105. ΟΡ ΟΟ 68 ΡΓῸ Ὁ 

ἐνγόμοις πουτρὸς δεῖ πωλοσαῤιν εἶν; }. ὡς πῶλον γυμνάζειν, 

Ῥιείταγ ἃς Πωλϑσεῖν, ᾿ Ν 

Πιωλοδοιυσςὴς αρυι 5.14, ΕΧΡΟΙ. γυμνας ἧς, Δ ΩΝ 
Παλοδάμνης 656) ἙαΠΟτΙμΠτν ἀΟ ΠΊΪΤΟΥ 5 Χοπορμ,ΐη ΟΕςοη. ᾿ 

ὃς Πωλοδει μας ὐς.1.51}14.γυμνας ἧς. ἜΝ Νὴ 
Τιὠλ (Θ΄ )ου, δ καὶ ἠν ῬΆΠ]15 ΘΠ πιι5) 6! εἴις.. ΟἸςσοτο 9 ἀοπηΐες 

Ζιογαπι ἔλτης ἀφ] ΠἸτάτς ΘΠ} ΘΟ ΤΙΙΠῚ πὶ ΠΊῖ5 οἰ γοηδξ 
νπάς δὑπωλΘΌθοπος βηϊιο5 αἰ θη. ϑορ ῃοοἱ, ἐς πώλοι 
ΤΟ οἴταιν οτίαπι ἀς ρα}}10 ἀβπὶ»σαρ Σ᾿, Ευαηρ. Ματιμαὶ 
ὄγον δεδευβυίω κὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς. Τὴς οἱ ερ᾿Δητί 
9. Δοἰπια],σαρὶτ.1.14 οἵδ νἱτιλας. Οασα τατηοη Ρα Ππππὶ 
Ῥτο ΡῈ] Επτιρ. πῶλον πἴυ πῶδα λέγει μα τουφορακώς, ἢ" 

τογρ. Ν]σδη .ἴπ ΑἸ εχὶ ρμαγπη. - τότ᾽ ἐν σαγονεοσν γάλακτος! 
πώλοιο χέας ὀπὸν ,1,γέας γιυναικός, Ἐτ ἀφρρδίτης πώλοιγςοτς 
τιν ΗΠ εἴγςἢ. Ἶ ἶ 

Πωλοτρόφίθ- ϑεσσαλίν»ϊι) ἘΡΊΟΥ, ᾿ ἶ Ἶ 
Πώλυψ, πος, ΡΟ Ριι55 μος εἰν σαταποι] πγισοῇς παῖδα 

[ςεη5 οἀίαις οὈτιγαπ5 πολύποις, σοὶ ρξ ῥινὶ δγιφυουῆνη, μυξως 
ἀφιεῖσα ηαφροαῆασα ἃ αἰαπνοί, Πώλυψ, οτἰαΠῚ ἀἰςἶταΓ Ρ 
Ρ ςἰ5.Ατῆ θη, Π0.»,0᾽ 2 πώλυψ σευ έργοι υῆρ ἐφ ρρδισίοις, 
ὅξι κὶ δυαπεπῆθ., ΐ 

Πώδμα, τος, τὸ, σε ἔπτισμα, ἔκπωμφ» ΟΡΟΓΟΙΪπι» ν τ σώμα πίϑ 
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δλίϑυμαυπώματα πορφύρων,αρινὶ Θαϊοπιιτ τ1.5,πιρ!σ, 14 Θ[ ας πη πη» 
ἴτας ἤπια ορθτοι]α ρυγριγάτιηι β᾽Γοἴπιπι ν τὸ ὄρρακᾳ, δὶ ἐρρααινιμα. 
φαρέτρης. Ἡ ΟΠΊοτΙΙ5 1114. πώμᾳσιν αἢσον, 1 οἴξ, πώμρσον, ἡϑυατῖν 
Ππώμῳ οτίαιπι ἀἸοἰτιτ ἀς ρα πιὰ Δὲ σγρτία, Ὀἱ οἰσοτι 110 Ἰωυμὰ 
149. φοίνιξ ἐν Αἰγύπτῳ γίνεται. πρυγῶτωι ἢ μεσοπορφύσης τῆς" 
πῶώραν εἐἰκαῖς, παρομφέρων τῇ Αρκ(ικῆ μυρρδαλαίῳ,, πώμῳᾳ 3 
πιγτούα πὶ Πτα1}15 ρομηατῖ5 σορποπιῖπο, ἱπτογρν, 
ἀοξειΠππηιι5 Ἐγαηοίίσι5 Γα] Πητι5 [Ποτο το ποιρέρ γῶν οἂ! 
ἤς μιαίρετ:ν Θοατίιγαις ρα! πλιὰ ἢςς ἃ σορὶα {ποοῖ, ιο ΠῚ 
οεῖν ῬΟΠΊΔ 51. Ῥοσυ πη. Ατάιις 15 ἐπιοηίίας Ρ] η}] σοδίοῖς 
δλιομ πιο ἴη 410 τάπηθη ἴτα [γί ρτιπι [στο ἀφοϊ πποτοττίο, ἢ 
γογὸ τε σοῆπιο τουτὶ ο)οαρῖτο αιάττο ἀς ρα Ἰ πγ15, ΑΒ. 
τὰ ππαχὶ πιὸ σο] Ἐρ ΠταΓ 5 ὃ. οἷδο υϊάςιη ς [ε4 ὃς ἤὶ 
τίμια, Ἐχ αιῆθιι5 ρταοίρια ν᾽ηα Οτῖςητί 9 1ηΐ μα σαρὶς 
Ῥόπτο ποπιοπ ρα ̓οροπάιιηι αἴτον πάς ροπλα ποιηθη, Α 
ἐαΐτογ ὄσγασ 1Π}6 πλεο τά ϊςῖο. τειν Ρ᾿ταῖι5 τατ ομθαῖι 
σἀπίεγ οατί οὐ: χοΐρον ΕΠϊ ΠῚ σΔρ τὶς αςέζηπι εἴϊο νοοῖ 
ξοτοηβοίιρτὰ ἀϊόταπι ἢ, Πα, ροτις ἔδι ροσαἶαι 
δτΆπν 1 1Δ 118 [αἰ σατῖς Ἰη ας οτῖαπι ρος ἰορὶ πόμα 
{711 θα ργορτεν μ Πἰφυϊάαπι ργοάισαειγ, Επγ  ρ᾽ 4. δαὶ 
ματος. το 2. Ε(άτα ἰςξϊ, δ. βγώματα ἡ πόματα, ΨΊΔΟΤ 
Ριιά Απηηοη. 

Πωμοίζομαι, ὃς ᾿ ' 
Πωμοίζω,εἸαιἀο»οδτογο,ορογοιἝο, 45. οἴ τιπ1, ἀρροπο ορότο ἅν ἀεὶ 

πωρ(φέσῃ, Οροτῖατ, Ασι του ἐπ Ρε δ] ποπῳμασμίθ., οροτοι ια ᾿ ἴ 
σωμαδοῆ, οἷαι ας ξιοτιῖς, Α τίου. 1.8. Α πἰχπὼμοϑϑνεῖςο βιὰ ὺ 8 
τιιϑοντ πωραϑεέντος τῷ σὐλ 1. ὄγηληφϑέντος. ᾿ Ἡρὴ : 

πώμαλαι, ὅῆαῤῥηα αῤνύσεως, Αττὶςὸρτο ἐσαμως Βα ἀμ). Ἢ ἣν ν 
Ἰατοηι 5. πιϊπἰ πεέ, ο πο τ. ἐδ  ρ ἤμπι ἰητογγοβᾶμϑ {δι οῖτ, ὅτ. ἸΩι 
μαλα:δς ΑτἸξορῖι, ἴῃ ΡΙατο. ᾿ Ἂ Μὴν 

πωματίας, π4Π ἀἰςαᾶς Ορεγοιίατισ ἔρεοῖες σοο ἶ θα τειγο σοῖο ἴκ μ 
ίζοτ. "1... ςαρ.π. ν ᾿: δ Ν 

Τεώπφτε,ν ἢ πη ποτὲ, ἢ ιια πο, Ρ[4το τι ἄς Β ορ αλλά δὴ καὶ οιξ ἢ ἢ ΩΝ 
οἷο ἐξῥωμάμως πώποτέ τι μετ᾿ Φηήλῶν κοινῇ ὠρᾷξαι ἰδίκοιςόντας γ μιν 
οἱὐ παν τοόπασιν ἀληϑὲς ἐλέγομῆν. πώποτε οὐδαμοῦ) ΠΌΑ ΙΔ ΠῚ » ἐδ μα 
Πορ!ναης5. ὶ 

τωρϑω,ἀτττπὶ ἕαοϊο, ὉΠ 40. ἐογγαπιΐ πο σκληρευω,λιϑοποιωῖ, ὈΙΠΙ 
Ετ υροο,πενϑω πατοτς αξῆςοίοτ. Ηοίγ ον ἐχροηῖΐταιν ὃς [ον 
αἴῆπεῖο. 

Πωρυτιὶ, ὑφ. ἡ, αὐ Γογιοϊξξιις,ταλαισωρία πένθος» Εἰς γος. ᾿ 
Πωρεῷ-,  ΔΠ] οὐ. αὔροτγ. 
Πωρίνα λίϑον πηοπιίαῖς Ηοτοίοτ, 1.5. 
Πώρφς,:. ὁ, [πιέλιις, πθοϑος. νης τοιλαῤασωρίῷ.) ἃς. σατογᾶ σΟΙΠΡῸ 

Δατίπιας ἢ ἀσωρός τοι οἰλό χοίσι τὸ οἷς τεκάφοσεν ὅκοις!Θ., Ψ14ς Οο᾽- 
ΚΆΘ 

πα νιν! 

Υ 
ἀν Εἰ; 
ἐπι} 

Ψ" ἡ Νίη 
ἢ 



ΡΑ 
᾿ΑὐἸ πορ 1 ΡΙΏτου το οοάσην [ον] δίτιτ ὃς πώρνγαρυᾷ 
αὶ ρ] 4. Ἡςίγολ. γεγο ατώφρς οἰ Ὲ ὁ ταλαίπωρος, Πωρριν 

 οοποτγειῖο 9 ἀμγῖτιος τορὴὶ Ἰηἴλτ, ργα ογεῖπι ἴῃ ἀττίοιι- 
ΠῸ5 το ρ νης. τ τοτιαυτποῦ οΠῈ 116,4. Α αἰπιαὶ. ἀπρυΐποπι 
πλ 1 Ρὲ15 ΨΟΥτὶ : εχ ριιτς Διιτοπὶ σοη σα Ποἰσοητο » πωρον 
ς, Ολζα νοὐτῖσ ΡΟΥΙΙΠΊ; πταῖρρι πποσευγφώνγ, ἰὰ ς[Ἐ ἀιιγίτίος 

ἔς ἴῃ ροάαρτίκ:ἢς Ολζὰ ἀριϊὰ Αἰοχαηά. ΑΡῃγοά. πώρρις 
ἡ ἱοίςοτ, Πρ. 5. σα ρ 10. ἀτιϊσι!οτμτη τορος σδπηὶπιιῖτ, 

οἰ “τυ: 415 ΟΥςοὶ ρογος ἀΐσιης. σδοτγετα οἶγοα οἵα ἰαρίάο- 
[υττίας ἔγδησὶτ, Μάγος 15.146 Πγγπώρν δια χεῖ, Τ οτη λύει ἐδ 

ὁ αἴ ϑρα «πώρρις ἱ δστολ δ ὥσεις ὑγροῦ, “εἰ, 

φ τα! Πεἰσογεγοῦοα !!ς ςους,οἀμτείσογο, Ἐτ αιο ἴῃ αἰ ϊῖς 
τῶι ἀἰοσϊτατει οὔ θιις ατωρφοϑει ν οσατιτ. ἱ. σοηξογηόγα 

το ἀΑτὶ σε! Ὁ ΤιδηῆΠατὸ ἀἰχὶς Ῥα τς δά ἢ οπΊδη. (ἃ. 
λοιποὶ ἐατωραἰϑηστινο ΓΟ ΠΕ ν ογὸ σα Π πὶ οι ιἸχοτίιητ, ἢ-. 

βολ Πογιητ, Ὑι14ε Τυλούϑει. 
οδάμτο»ἱπ πιοάπιπι τοραι σοποα! ]οἴςσοτς ξαςῖο. Ἰοαπηΐς Ε- 

πεπώρωκεν αὐτῆ τίυν καρδέαν, ς4}}π|π| οἰνάτιχὶς σοτάϊ θὸ -- 
π.]4 εἰς ̓ πἀατγαμίτιντ απ Επδη ρος! Μάττῃ, πεσσωρω μῆύη χρορδία, 
Ἰπδιγατιπη: 4110 4 σ4ΠΠπππὶ σΘητγαχῖς. δὶς δέ Ματοῖ σαρίτς 8. 

ἀταγμα, δίς, Ὀ]οἴςοτ. [{|5.1.ςἀρ. 12. σοηξγαξϊα [ἀτοῖτ, Ηοτ- 
5: ταξχα οἵα (οἰ τά ας, Βα ἢ πὶ : ΟἹΤ΄ὰ ἔγαέζα (οἰτάαι, Πις- 
το οἵεα οἰσαιτγῖος {ιμιπι ρογαπι ἀἰςσιιητ, Μάνα! ιις. πωροῖ 
ἐςτέα, τς τοῖς σου ει ἐτα οἵαν ἔαγγαιπηίηατ, ἴῃ ο5 ἀτιγατ, 
Ρτὰ ἴῃ ἀϊξείοπο Απώρωτος. ἱ 

γ.ης οὗ, φα! Ποἷας τασιοῦ οχ ἀροίαππατα οἶτοα [Ογοτιη 5 τὶ 
α ἰδὲ τὸ ὄχεον «ἶξ ὑπος ματος, ΟΠ ΠΧ. 
τος» τὸ. ζαΠΠοἷτις τιπιοτ, ἡ πύρωσις, Ὑ 4 Ππορωκήλη 8( Πώ- 
Ἂ 

ὡς Ν᾽ ,οἷξ ὁς ἑων σύμφυσις κὶ σιωδέσμιος, ΓΑ 115. η4ς Ῥτὸ σοτ- 
«τα τγαηΠατὲ ἀϊοῖς Ματοις Εσδηροῖ. σαρίτς 3. συλλυπού-. 
τῇ «ϑωρώσει πῆς καρδίας αἱ ἥδ, «σά οἱ οἴσεπς αιιὸ σα! Πτεπὶ 

“πιχ Τετ,ἤτις οσοα {τ οοτ σοτιιπ151 4 εἰ, οσἀατγι τ, Ετ 
εἴοαρ. 4. διαὶ τίωὐ «σόρωσιν τῆς καρδίας αἱ ἴδ, 14 ς[Ἐ,ἀιιγ τί οπὶ 

Πις τορι ὶ ἰηίζατ. Γπτογρ τὸς Οὐ  πΓατι ποτα ν ΟΥΕΪς 5 τοέϊὲ 
“πὶ ἢ ατὶπὸ «Ἰσογογαγ, ΡΙαταγοδιις ἴπ Παπηπτα τοτ ΚΒ πῃ, 
(Ὁ. ἔοικ τ ὡρωσίς τις δῇ) κὺ μιασμὸς σώματος ἷὰ ε[τον]ςιις γ]άς- 
ΠῈ πιυτ]λτίο ιιοεάαπη ἰαδέζαιις σογροτῖς. [πὰ Ιεροπάιιπι 
σις. Ν᾽) ἀς Τύλωσις, ϊ εἴτα οτίαπι πώρωμα, ΑΡίγττι5.Εἴω- 
ςς ὑποζυγίοις πωρώματα γίγνετ κὶ μείλιςια τοῖς γωταγωγοῖς, 1.οἱ - 

ὑποςρακούμῆνα ἰχύρᾳ κὶ φύσημα ἔχοντα »ΥΪ σοττγιρτὼὸ ἰς- 
"τ πυρώματει. 
κὸν ὅπηῤῥαιαγντ ποῦ, Πο πιο ον; ηιιῖ, {τι τατίοης, ποίῳ τρ- 

Ας γτΙΖαο ρα; (Παῖς εἴ «ἀϊεξεῖο 
ποτὶ σαι» ὃς πο τῆς. ὀδ). ὁ, ἀπερ- 
χόρϑμος ῥα. δίς. Ῥὰ Ροηῖτιιν α]1- 
απάπάο οἵη μῆδ. Π|44. 8, Ὅνοι μᾷρ ῥα 
ϑεοὶ, δίς, ἕξι αὶ σιωδεσμίθ- αἰδαπληρω- 
μιατικὸς, πα ἰΓΠΠτογρτο5. Ρα Οπὶ 
γ5 » νΥ Πα, οἷ, κ᾿ γίρ ῥὰ κλυταιμγήςρης 
φρρζἐζουλᾳ. ἱὰ εἴ γὰ δή, ὅς ῥὰ Ροετὶ. 

Ξ οὐ ρτὸ δς γε. Ρὰ σιμπὶ Δοςοπτι ε- 
ἰμιιθηϊτιγοντ Π144. 6] ἢ ῥὶ, ἀἸχὶς φιϊάςην. ὅς 3 ἡ ἕτερον ῥα. 

"μαΐτει μϑρ τὸ δυχερῶς: γίνωτω ὃ ϑστὸ τῷ ῥα δον, χ᾽ ἀποκοσίω, 
Δ, 6 π115 τη 1 ο 15. 11α τη ῥῥον 411} ν οσαητ ΤΠ] οἴςοτ. {πθ.3:ςᾶρ.3. 
ἀροητίοα εἰξ γϑάϊχ ἃ ἃ μὰ πιο Ροπεῖςα τορι οηΐβ, ἄς 4110 
ΠΠΊ Δ ηι15 ΝΠ Αγοο  ΠΠπτ|5 ἈΠΠοτῖοι5 ἰρτ.συ, Τδηδὶς 9 4111 ἴητοῦ 
Ἰοδίτας οτος ΓΙΡ ΟΣ, ΡοΓ Ππιιοίος ἰα ἴσαν οἰγοιηῆοχι5. Α- 
σις αὉ Εὐγορα αἰ τογπηίμδη5. ἴῃ Παρηῖς Μαοτίς!ς ἀοἸτο- 
ἐς δυο ΒΒα νἹοίηι!5 εἰς ΔΠγη159 ἴῃ ΟἸ11Π|5 Παρ τ ΟῚ 115 νεροῖα- 
ψιαάδαι εἰυας:πι ποπλϊπὶς σι ραίτηγ γα ῖχ. Δ πλμ]τ1Ρ}}- 

πιράεἰατιπι νἤι5 Ργοβοῖςπ5. 
"ῆω, ΥἹττὸ οἰτγόφιιεοίατἤιπι ας ἀεογίαπι οραιηρη]ο, Πγοριτᾶ 
τοφςοπιρίοάο. 
ΜατιΝ..23. υἱμεῖς 5. μι κληϑῆτε ῥαϊξεὶ, 14 εἴξ,γος αὐτοπὶ πο Ἶ τα 
τὶ ταδὶ. ΨΌΪ δηποταῖ Ἐταίπ. γὰρ] εἴϊε ργασερτοτθνο- 
αἴττπ, ποίπρς 41 ἄσσοῖ, Ψπάς ὃς ἀριιὰ Ηεδγαο ἃ τὰ] - 

τπδίης (οἰοπτίατιιπι 41:2 εἰξ νοχ ῥα β. ̓ τοπὶ ς4ρ.26. [π|4α5 ἢς 
ΟΒγι Πυτττι σοπηρο! ] τ μή τι ἐγώ εἰμι ῥαξεί; Γι] ἐρὸ {πὶ τὰρ- 

ΘΡΙΠ στο πιᾶπιι (οτῖρτο αιιοάαπι [ουηἸῖτιιγ τς ὁπ η]θ5 [οςῖ5 

᾿μέῶ Ρεγὲὴ (οἴππι. “τοπη Ιοδη, τ. οἱ ὃ εἶ πον ἀυττ ῥα (ξὶ,6 λέγεται ἑρμὴ- 
᾿ νο ον» δειδεώσχιαλε» ᾿νἀἸ χεγαπς δασοπι 1}: Βα ΡΌ 1. ιιοά ἀϊοίτατ 
Πἰμτοτρτοτοτῖο πιαρί ποτ. 

᾿ἀὐρυγὴ ρτο διδιώσκαλε, ρταξοορτοτ ἴδια πιᾶρ ποτ οδη, ΠΡ .2Φ, 

πῷ πῶς αὐ καλέσειας; Οπτοάο γοραγοοῦπῳ γράτε; 111 ἢτ ντ ἡ 
ἀπο  ΠΠρατίσ σώ; ὑκ αν εἴηστεν ὃ τοι αἶμα χοι; αι  ἀηὶ ἰτρ. 1! ςς αἰϊοσαὶ ξατατὶ Ἡογοάος. βοίοπάμπι αι πως καὶ ἰῃ ἘΠ Ραῆοα ἡ αν 
ΤςηΠοποπὶ Πρηϊβοαινι τί μίωταιιά εἱ, 5] ἱπτογγορατί οηΐθιι5 ο- 
τι ΠῈ ΘΟΠιΙδηΐτ)ντ δύ αυϊάηϊ» ΠΣ πλο ἢ, πως ἐν ἀδικεῖς 9) δειγαὶ 
ποιεῖς; θη ης τὰ ἱπηρ τοῦ ις ἐδ πώς γδ δας Ομ μη ἱπῆοίᾶς ἴτο Ρο- 
τοῇλαιϊἀη!β ΟΟπττὰ τως γδ αὖ, πε ρατίομο πὶ «υῖρῃΐπη ἤει ροί- 
{ει Ηογατῖι5, ὖ 
Οἱ ποίοἴτον οΥ ας τα πλξὴ αὐάος Πρρεῖς, ψιϊ ηἰ} 
Ταρογ ἃς ΘΟ ΠΙΠ15. ᾿ 
ΤΈγρητ, ΑἸ {ξἸπφο δοτοῦ αι ηἰδι νίχμις νηὰ Ππιοτίην, ΡΙῚ 
ἴῃ Ἐρι. οη!δητοτ,ἰη ιῖ5.8ς [ογτίτον αἱρ ϑοι μος Μδυ. 
ΤΊΓΟ ΠΟΙΜΓῚ ἤΟη οἹἘ.. δὶς νυρὸ οἰεραηζοῦ ἀϊοίπλιις ῬοηγαμΟγ 
πορῖνο ] (σ᾽ ἤτον ἀονοθ πως ἰαζονάτιιη ο αι ἀπὶ [τυτευτὶς [ὰ- 
Οἰτιστοροτ, σι 3 τῦτο σις αὶ πος αιιδηαιι ραέξο βοτὶ ροτοτίτὸ 
Τητουάτπὶ ἐμφατικώς ρΟὨ ΤΕ" ν ἃς (ρα! Πςατίσηςπι Παθεῖ σῇ χα- 
ταπολὺὶ͵ ὃς 44}1 ἀπ! γαϊσιιηκἰὸ ργοξογταγ, Αὐ πο ρ ναι ἐγὼ 3) τεῖ- 
τὰ πῇ τρόπου πως εἰμ᾽ ἀεὶ τ ὁρο χηἱτὸ πος ἱπροπῖο ργαάιτις (ἢ 
λίαν ἐμὸς ὁ τρόπος, δ γ Π 6 [1)5.5. δνΐωυ, ἐν, «ὡς οἰ φ ΘΑ 1] 5 ΠῚ ἐαμῖς 
ἀειηνάταιις φιιέαηηαηι δα νίηυς τποϑμπὶ 8 λυ} πως οἴει σφό- 
δρα; ΑΙ ΟΡ Παη 65) μο τη νοΒοπιοητογ ρυιτα σοι ο ΠῚ νεφελικώκ τ 
σιδέων βατρρ χοις ἐποίει, «ὡς δοκεῖς ; αιιὴ ριιτας. Ὑειηταγ διγοῖι 
Οταοὶ μας ραγτίσια ἴῃ ΤΒτοΥΓΟρ αι] οη ἴθ 9 5» 4ιια5 πο ρογίηάς 
Τατὶαἱϑ ν ἤταταν ἔπη. ἀσεὺς δυσκόλως. φιιὰπι ἀξῆςιίτοτ, Μαγοῖ 
ἀςείπιο. πώς δυχερῶς , αιιὰ πη σγδιῖτογ 7) Ποπιοί πος, σσωξ, 
δ Ἰάσον., χατ ἐρώτησιν, Πώς οτῖαπὶ ἱποίτηατιιγ, ΘαζΖα [ἃ- 
το ἀιιαττο,, δζ τιιπς Πρηϊῆσατ Ζιϊιοάαταπηοάο.. αἰΐψιο πηοάο; 
γο] ογπαῖ ἐππρΙέταις [οἰ ίιπι. αὐτίπαλα γάρ πῶς ἰώ. Πατη Ρτορε- 
τπο άπ Ρατία ἐγαηζ, διαλαϑών σῶς 5 ντοιπιμις [ατἰταης , ΤΉμ- 
Ὀγά!(ος ἀχριξως πως; ἐπ Οἰ ἘΠ ςηο5.ν Οἱ «τὼς ναςατ, εἴπως ἢ 46 π- 
ΠΕΙΤῚ ἴπ πηοα ει πη7[1 αι! ο ΠῚ [1 πηοάιτη ῇ 4 τατίοπς, 
Πως μὴν, ὃς πώς ὃ ἐτῖαπη ΡτῸ πῆ μῇῥ δι πῆ ἢ ροπίτιιτ: φιοί [λτῖ- 
ἈΟΡΑΓτΙΠῚ αι 4 ς1π|ν 8ὲ Ραττίται ιιζεπ ἀἰοίτιγ: Τ᾽ μςπΊ (τος]. Ἰη 3: 
ἄς Αηϊπα. 

ΠῚ τεύο μαι, μι." σοβιαι, τ. κα]. Γλο τι οὐ ρ το ποτοίομα! βαϊῆςας ὕο]ο. 
Πεὐτηϑεὶς, γ οἷατιι γα ρτ5»ῖπ Ερίρτ. 
Πυῦν, ει, τὸ ΡΟ σι σ.ΡΎΟΧ ΟΠ Ππ|ν ποίμνιον, ΟἹ] ο. ὁσΊ. ξ, τόσα «πώεα οἰων; 

τοῦ Οἰμἶτιπη »γΓαρο5, ΗΟ ΠΟ. πώεα μήλον, ὃςς. 14 εἴ, αῤια, Ηο.11144, 
γυόςτ᾽ οἵων μέγα «τῶν διέρχεται. 

Ττώύγξ,7» ογο ΓΛ ΟΓρΡῚΙ5 ει ππετρὶ ἤρεοῖες σωύγίεε,τπυῖς Ετγπι.ϑῖς- 
Χἰσιιτη νοις. αἱ αἴϑυ,α! αἱ κληϑεῖσαι βοίῖγες αϑορα πίω) βοίως κα τίω) ἡ.- 
χίμὴ πιοπηϊαῖς Ηςἰν ς. φισαιις [δ ταητιιπὶ ἀϊσεης οἵδε ὄρνιν ποιθὴ 
δριιὰ Ατηϊοσιίη αι τογῖα Απἰκηδ  ἐτιπι. 

Ῥ΄αζδοία ας ἦγ ν ΕΓ θογατῖο 418 ἢτ νίγρα. 
Ῥ αζδεύω, μ. δύσω πε ὄυκρι, τὸ ἐαζογξω, γε θοτο; ΟαΖα, ἷ, νἱγριι]45 απδ- 

το. ΑὐΠτοτ.η 9. Αηϊιη. 
Ῥ΄α(σγα, ταῖςν ἱγρα τα, γα 10] οτὶς ρ Γο 0 ΠῈ. ῥα δεύεται τοῖς ἐν τῷ σὁμοι- 

τιγὰ καλῶσι ῥαζαία, γοτθοταῦ ταὶ. ]]ς ΟἹ [α] γ 405 γοςᾶζ γἱγ- 
σι 145. Αὐηϊου. ΠΡ. 9.Α ηἴξη. 

Ῥαὐδίζω, μιίσωγπ κοι, νἰγρὶς 40,5 ΟΧΟΙτῖΟ » ἀσοισῖο ρους δ»ρεύς 
τι σὴς ρεγοιτῖο. ΤῊ ΟΡ γαίτ. ἐε Οδυ τ ρΙαητ. ΠΡ τοῖ, 4.23. δένορο 
ῥα διζόμνα. αν] ιι5 2.44. (οί πτν,ξαρ.σρὶς ἐβῥα (δγάθνω » τεῦ Υἱγ- 
δὶς σα [π5 ἤππη. 

Ῥ΄ αζόίον,ν ἸΓρ Δ γάτπιι 1590 αρι15. 
Ῥ΄αζδοειδιὴς»ν ἸΓΘΆΓΕ85.ν ἴθ: ΠΠ1}}15. ΤΕΝΤΝ 
Ῥ΄αζδοειδέϊς, [ατίϊτα τη οἰ! πατῖα, ῥαζδοειδηἰς ἤτις ὀζελαῖα Πιταγα 710. 

τογάτιπι ἔγοπτοπι πιράϊαπι [Ἐσαη5 5 26 [Ππηπγιπὶ ν Γις παία 
Ργοςεάιτοίάαιις ἴῃ ὙἼΓῖ5 ποη [ξρε,τατὸ ἴῃ πλι  εγῖθιι5. ᾿ 

Ῥ' αὐδυνόμος,ου,', ἀεἤ σπατοτ, [Π᾿ξξοτ» αι τον αι] ξαεῖτ ςεὐἀξτο»ἱᾷ 
εΒ,Ιοσπὶ ργάθοῖς. [τοπὶ βραζδυτηὴς, φαΐ νἱξζοτὶ ΡῬγασπλλιπι 4 - 
μας Ηείγς ἢ. " ᾿ ; 

Ῥ΄«Οδος,κ ἡ νἱτρα: τὸ τοῦ ῥαπίζειν, καὶ αὐϑοὶ τὸ ῥα δέω ς ποιεῖν βαδίζειν, ὑπὸ 
ἑάξοοις ὁμοῦ πείσαις κὶ πελέκεσι, ϑὲς, οἰ οπτηΐθεις Πυθα] ξα(ςθ.5 
δς (Ἐσυτ θαι ,ΡΙτατγοΐῃ ΡῈ]. ταὶς ῥαίξσοις ὑφέιγαι 5 [ατηπηίττογς 
Εα[εος Ἰδιάςην. 8( ἤρίτις ροίξοα ἴῃ σέπεῖο Ἐσπηπίπο. ῥα δὸς ἔ- 
δισὸς ὅξιν ἔμφασις δυϑεῖα, τὰ εἰτ,ν ἴτσα,άτειις οα  [ο[πῖ5 ἐχμιθιτίο εἕ 
1η ἀἰτεέζαπη σοπξοϊπιαξαοἐπαιιτ Αὐἡτος. Π1Ρ.ἀς πιιπάο,!οαιιέϑ 
ἄς 115 41 ᾿ῃ Δόγα ἀρραγθητσ, ῥαξ δοιὰ λεπ] ας, Δ ΓΠΟ5 της 5.0 105 
ἴζοτ.[1}5.2.ςαρ.199. ῥαδδοις διαποίκιλ(Θ-.᾿ϊπεὶς ἱητοτ θη ατῖθε15 
γατίις,Θατα. Ῥ᾽ ἀξδὸς,τἶγρὰ νἱίςο ἱπηθειτα δά ατιο5 ζαρί ἐπ 4452 
Αὐλτορ Τητεγρτ. ᾿ς γῖγρα σογγοξλ! οπ]5;Ρίατο ἐς Πορῖδ. ΡΙα- 
τατο πα Οδαμ. τγαάῖς (απ πὶ ριιοτῖ5 ΡΒΑ τ! σογιῖπι ἀεα 
ἑάφδοις νὴ μόςιγις, ἃ. νἷτρϑ ἃς νογθογα {Ὠ]θῈι5 ρα ἀασοριπὶ πιι3 

ἄατυτα ἴῃ ντθεισι ἀρογόης. Β᾽ ἰδδοίγγξησε τεΓερὲ δῇ τοῖς αὐτννονὲ 



ς88 ᾿νε 
ῥάζλις, ἴπ πλετα Πς γοπᾶς . Τ ΒοορὨγαίε, Π10.,4..ςρὶτ,ῖ5.ἀς Οααί, 
φἴδατ. Ττομὴ νἱγραίταΣ ὃς Ομ ΕἾ] 1 Ηοπιοτιν ἐγ αἰοτῖθε- 
Ὀαηῖατ. ἄτη ψιοάιις ραΐιτια: ρεοι Ἰατῖτον ῥά όδοεν οσαύτατ. 

Ῥ΄αὔρουχέομαι μοίσομαι απιημαφοαδιςεατοτῖ αἰοςϊοτοοιιαι ξα(οῖθιις 
ἀοαιςοτ,ῥαξυουχοιώται ἢ τερϊοῦσω ἐςιάδες, Ρ] ατάτο, ἴῃ Ντηα ἐς 
Μεπαίτθιι5. ᾽ 

Ῥ'αρίδεχέω, ΟΧρΡΟπ, Ππιρ Ἰοῖτοῦ ἀηζοθο δητοαπηθ! οπὶς οὐ βοίιπη 
Ρῥταῖϊο. ἢ ἥ 

Ῥ᾽ χουουχίαγας οὐ ἵρἤπυι πλαπιις σοίταμά! νἱγραϑ»ίειι ξαίοες. 
Ῥ᾽αζλοχθ., "δ ς 
Ῥ΄ αὐϑδεφόρρς.Ε,)δῷ ἡ Ποτονίγρᾶτος Ῥίδαπτο. ῥας δοῦῖχος, νίατοτ εἐχρο- 

αἰταν αἰ Εγαίμπη σα ρ.16.Α ἐξ, Αροῖζ. παπὶ οὶ ῥα σσούχοι, 1νἸάτοτος 
ἀρ τον ἐς 79 0Γ 7105 πιαρτ[ἔγατιις ἐσυμπατίδης σι νο- 
τατουῖδιι5 πη 5 φιοαηις ας σοίξατς νίγραβΒιι τη. Ρα πὰ ΡΠι- 
τατοια Βοτη, τὸ ὃ δα σαιγλατῖνοι ποίλ αι μὴ λιγάρεν νευῦ ὃ αἰγλιγορε κα- 
ἀξσιν:ὅϑεν οἱ χε ῥαξδόῦχοι λικῖυ δες οἵ τε ῥ σοι βάκυλα καλοωῦ τα δεὰ 

τὸ χοῇ ὥτει τότε βακτηρέα)ς ἑαζδούχες ἴτοπι δ βραζόυτης ρτο εοάειῃ 
ἃ Ρίατοης ἱπ Ρέοταροτι το πιοάογατοτο ἃς ἀτοίτγο ἀϊίρατατίο- 
εἰϑοάοπσηατοτε ἸηἘγιιέξοτέαιις σοττασιϊηἰ591.ἀσοηοτίιοτα, 

Ῥ'άξδωσις δ, ἴῃ τογειαπγατὶ 115 ὃζ ΘΟ  εἸπηηἷ5 ἐς ατιιγα νίγρατα ἀτήϊις 
σαπα συ] Ατα:(Ἐγέατιιγᾷ νοσατατ ἃ Ψ τγιιῖο [δ τὶ 4. σαρ.5.νυἱσὸ 
εἀποίοαγειν πὰς σα πα σα] τὰ ὃς [γάτα σο] πληδ 14 εἴπ 9. κίονες 
ῥαξδωτοὶ οἱοημ)ὸς σαγοίεες. δῖς 455 44 π| σΟΠΟἤΒατι πὶ σοποτγα ῥαδ- 
δωτα αἰοῖτ οἵϊε Ατἰτοτο], πὶ ΒΗ οτῖα ΑὨἱπια! πτη, 14 εἴς γιγρα- 
τὰ 7 ν6] ἤτίατα δζ ροξείπατα Ρ]1π, Το Ἔρμιι5 ἐς Αητϊαιτατίθ, ἀς 
τοτγοιπηᾶῖο ΡΟΟΙΪοτιιπι ἰΟα τ! 5 . ῥά όϑωσιν ρο[αϊτ, Αὐἰζοτο ο5 
«ἀς σο] πη ἱβ, ΠΡ το. ΕΣ ἴσοτ.σΑρ. 4..ἡ γὸ τ λίθων σιυύϑεσις, ἑτέρα 
πῆς τὸ κίονίθ. ῥἀζϑασεως.ιχοἀ 414 οἴδος ΓιΑτῖ αἱ Τητογρτοῖοβ ἴσην 
τάγηῦ, ΕἸ τ τ Πῖτ15 ῥαζδωσιν Ἔχ ρΟΠΙτ 9 τίν χτ᾿ μῆκθ- τῷ κίον. στὰ - 
ξιν τς ἡ γλυφίωδ ἀΐςετς ἀε δαῖτ. Ρογγὸ τη μα! πιο άϊ {ἰγίαταγα ἄπς 
ἔππτ ραττος Γιατίαϊς ἀΠἘϊπέξαν ποπηπίδιις. ΕΠ δηἰπι ρᾶγ5 οαιια 
φαπαϊ σαὶ τἴζατον πάς ὡς σαπα[ σι [χτὰ σοἰπιηα νοςατιγ: Ατ 
4 Πἰς σοἰτπηπάγιαιν σα] Ἰοιιΐ 15 «ρὶξ ἀἸςοίτιιτ» 14 ἢ, Πεὶχ ν- 
τγιντ ἢ. το. σα ρ. 15. ΑἸ τ, ἀπά! ςα 1.41 Οταςὰὲ ςρὶξ ἀϊοῖτιιτ, Ιο ἢ 
σῖτα άο, δέσουν Οι ταπιθη 41) ςοττίσιης σύριγξ. Αἰτετα ΡᾶΓ5 5 ΠῚΪ - 

πα] πιο ρου θογδη 5) {γ14 ν οσάτιιγ. 4118» ἰηΠἘὰΓ Υἱγσᾶς ἃ ππὰ- 
το δὰ ἱπλιιπὶ αἰγὶ σἴτιγιν πᾶς {γάτα ν εἰ νἴγρατα σοἸ απηηα πο- 
ταφῇ [ηἀίτιπι. ΗΊης ὃς [Ἐγίατατη ἔγοηγοια αἰχ᾽ς Αρη εἶπα ἴα τος 
ξιθυα: Μγίείαςα;, ρτθ γιιρῖ5 οχάγατα ἤιις γιισοία, Ψίτγιι. Πδ. 
4:ὃς ς.Οἴτοα {Ἐγίσιιπι σατιαγ ὃς Δη σι] ο5 {ἐγ υιιτη, Τά6πὶ11}.3.ς. 
3.(οἰπηηατγῇ {ἰγῖσε5 ἔλοϊοη δα ἤιητ 24.1τ Ἔχ σαυατα;, ντὶ ποῖ- 
]Δ ἱπ σαπ0 {Ἐγὶ σὶϑ οὐπὶ Πιογῖς σοηϊεέϊα, οἰγοιιπηαέϊα, ἴῃ ἀπςο- 
αἰδιις Ππτίασιιπι ἀοχτγα ἂς ΠΗ τὰ ἀπ ριΐος τάῃ σαῖ 7 ντ σι, ἢ 
πούπηας ΟἰΓοΙΠτοτιπἀάτίοης ταησεηο ρεγιασατὶ ΡΟ [Πς 5 δίς. 
ΒΕΓ σα 5 ΔΊ ΠῚ νΟσάῖ δοχί. ΡΟΠΊρΕΙ115) ΟΥ̓  ΠοπῚ τόγιιπι ᾿ηζΟΓ [ς 

ςοπττοιατὸ σο]]Ποσατατιπγ. τα γοσε ν[π5 Ἔτίαπη Οο μος 14 ἐς 
ἔσευο ἰοαιιθη 5.15.2. σαρ.19. 

Ῥ'αὐλωτὸς οὐ δ. (ἘγΙαταῖσ, σἸγράτασιν πάς ἴητογ οἴἶδτεα 4118: {3Π| ῥαξδω- 
πὰ νοςᾶτιιγ, ἢ. ἴσας γίγραταγν οἱ ρεξξ πατὶπι ἀἰ 14, σα ἰητοτ- 
φῬτεῖς νἱάς Ρ΄ἀζδωσις, 

Ῥ᾽ ἀγα ,νίθοτον 15» προτις καὶ, βία, ὁραὴὶ, Ρ' ὦγα -αφυλῆς, ΔΟἾ ΠΕΙΠῚ 
ναα, τούς. Π}8..4.σαρ. 72.ἃ ποπηϊηατῥαξ, 

Ῥ᾽ σγάδια, Ος  Πις νοοῖ 4.11 ὨΪΠΆΪΓΙΙΠῚ ἴῃ Δ 110 οἰ 8 ἜΧΟΙ ἀίτατ, 
Ῥ' αγὰς, δὸς, ἡ, ΠΙΠιιτ4. τὴ ηγα. ( ΠΠπγάργιιρτιγα, ῥγγμα, γα τητα, πήλυξ» 

σαφυλίς ῥα γάδες, Η 12. ἩογπΊο] απο: τῖπηα [τἀ ϊ5.. Ἀπ. Π], ὈΙσαηταγ 
ΔΓ ΠῚ ῥαιγώδες ἀπὸ τῷ ῥηγνυμι γα εἴτ, ἔταπσοπάο, Ρ΄ αγάδας, Δηὶ 
Πῆινας ἐχρουΐς δου δοηῖις Γαγριι5: Π1145 ῥαχ ε(ούδεις νοςατ ΝῚ- 
ἐο]. ΔΊο χη. ῥα γίδες αἱ ἐν ποσὲ κὶ δακτυλίῳ, Γ πγας ρα άτπι δίς 415» 
Ἀπιο]. ὃς Μάγος! κὶ Παρ δά ες, ϑές. Ηογπιο . 11... ϊοίσοτ. σαρ.95. 
ῥαγέσι κὶ κονδυλώμεισι, δζσ. τἴ πγα [εἰ{]ς ἃς σοπάγ]οπηατὶς, ἅζς. ἢς 
Τατουρτιριά Ῥϊοίςοτ. [15.1. Ρ' γὼ Ηςοἰγο.ἐχρομῖς πήλυξ κὶ 
ξαφυλιης,βόγῖςς 

Ῥ'αγλῶ!θ.,6, δ πη ρθη ἤπ5.ν ΟΠ Ομ θη 5. ἰππατ τουγοητὶ5» γα ἀπ. α- 
ἤροντο μογγοη 5,511 4. ΡΙατατ ῖη Ομρις, δὲ ἀοργησίας. τὸ ῥαγδῶον 
νοσαῦ Πειάοτγοπιον τάς φορίφα'. Ατὴτοτο!. Π1.. αἴδὲ κεςὠν, κ τ ν᾽ - 
φώτων τοὶ καλέμῆνα ῥαγδῶα τίωὶ βίαν, 
Ῥ'αγδιιότης »»τος ν᾽ ΠῚ ροΓΙΟ τα, 
Ρ΄ ἀγδίω, ἀτιοτθιαδγαρτς ΡΙ τι ἄς ἀεξοξ,, οτδοιιϊ. 
Ῥ᾽ αγεὶς, ἦντος, 62 ΠΡ ῚΙ8, ἔγα ἔξι15. ῥαγεῖστε, ρτα, 
Ῥ΄χγες βότρυθ-,Αοὶηὶ νι, Ἰὰς Ρ' ἀξ, 
Ῥ'αγειὲ έξοτ, ΕτΥ ΠΟ]. 
Ῥαμξω,μ ἰσωνποικα)ν τι σοτηο4ο ν εἰ ΠΟ Προ 9]. ῥαγρλογέω», ΤΉΘΟς. 

14γ].έ. , 

τ᾽ «γικοὶ μίχοι 5 ρα ἰσ.}} δοϊμοτιπι, Τ ΟΡ γαίς. 10.3.1 Πἴοτ, ρίδητ. 
σλρ.ν]τ, 

Ῥ΄ ἅγιον, τὸ ράτιμις αοῖπιις. οἵ οτῖδπι ρ ἢ αἰ πρὶ] ἤροοῖος (ντ Αι 
το παταν)ῆσιιγα τοτιιη 4, σοἴοτα νογο ἡἶργα δοὶηἱ γος ΠΡ γα: ῃ- 
τα ἢ τι ἀϊαςον ηάς οεία τη πΟπΊθ δοςορίτ, 

Ῥ᾽αγυὴὶς, [δὸς ς σαττα, ΟὙτ1]. 
Ῥ᾽αγρειδιὶς χι δ, ναιοα οσα11 ταηῖςα 5 φιιδ τάσοπιο ἤτ {{π||}15 οχ - 

ΡΓΟΠῸ ἤιςςο, 
ἡ Ῥ'αγδεις, ἐντοςδ, ΓΙ [155 ἰἀσογΟ ΙΝ οδη4. 

"Ρ'αγρλογέω,ῳ, γήσωγαοῖπο5 ἰερον 

. Ρ'αγδω, οἴμἀ09Ετγ τη ῥαγώσιν οὗ κριϑα)» 

| ἀς ἴπ τὸ 4ιιαςιηηις νογία τ, πανουργεῖν, νΕ] σαινουργεῦ 

ΕΡΟΔΑΙ 
Ῥ'αγλόγος ἐχῖνθ΄, ΟΠ] ορτις οςἰιϊπιι5,1. Ἐριρτὶ ΩΝ 

ἀϊτιιρτα οὐτο ἕγδηρᾶς Ν᾽ 
ἀςα. Ὀτοίς {0 ς.ο4ρ.94.΄ τὰς ἢ 

Ρ αγώδης, αςῖπο [5 »τασοτπᾶτιις. 
Ῥ' αδαλὸς οὐδ ὁ, τοηοτ πιο [15,4 ΠΟ] τι15. τευφερός. ἔταπι 

ἬξεϊνγοΝ. ; ; 
Ῥ'ασαμνθ-,», ὁ, Γατσι 5, γατηιι..λάσος, βλας-ὲς πσυφερός, δα, 

«ἕ υξελ δύσεται, “αΡ.8. Το .ν δὶ Τατιη ςστάπιοα 6.115 δρ 
ἂς διιϊάδηχοντάς ὃζ Ρ΄αδενός, 

Ῥ΄ αδωγον,Ιἄεπι το ἡ ῥαδινον,ς ἔς Ἡοίνς, ῥαδανίζεται 
τινάσσεται ΠΟΙ ΟΕΓΙΓΙΙΓ 4 ἴατιιγ. 

Ῥ' δανώᾳοι,οἱ, ΠογτῸ [απὶ, 4 οἱ εγῖθιι5 ἀδλας ορογαάτη 
ταταγὶ ποτατοἱ ἥδ᾽ λαχ αὐων κηπουρφὶ ταραντῖνοι, 

Ῥ᾽ δίαι, «ΑἹ σρατηοητα αιιεἀἀπι»ία πα 4 1454 πὶ 
τιιπὶ ἰαοτγετατοάϊέϊα. ἣἥ 

Ῥ'αδιεςέραν πόλιν ἀιχὶτ Ηγ ρεγιἀς5, ΟΠ Πογειη, ρτοσηρτῖο 
δοιές ἐρρν. ΟΠ. δίς ἀφϑονέσερον Δὲ ς ἢν], ᾿" 

Ῥ΄ ̓ δὺεςερον, ἕὰς 1{1π|5» Αττίζοτ. Ν 
Ῥ' αϑενἴκη » ταθίηδοο : ἴτα Ρογίς νοσᾶης οἶεαπι, Ηοτγοᾶι 

δτο 6. ΝΗ 
Ῥ΄αδινος οὐ δ το ΠτΠς. σ Δ 01 1591πη δος. } 115,46 8115, Ἰπηρο 

τι}5,λε 77 ς οἱ δϑνεγη ςοτρυφερος λΟ 1115. ΕΠ 9 ΠῸ 4. ποίη 
σιν οἰέξετο, λουῖθα [Ὁ ρεάτδιι5 Ν᾽ ἐποτὶς πη Π|δι15 ογ΄ 
τὸ ῥαον δινεῖ ὅδε. [τ6πὶ σε οτ. Α πᾶσυ, ῥαδενοιὶ πώλοις 5) αἶν 
4ιιο5. στο Π ΠοτιΙ5, ῥα δινοιὰ εἴκοντας. Πευ 4} Ἰαςια, Ποῖα ἡγε θιι 
κίονας, Ἔχ Οο᾿ [5 ὃς ᾿πητππῈ5 σΟ πγηᾶς ἀἸχῖτ, Χ ἜΠΟΡΗ, εἰς καρ το  υδν 
αὐ αὐξανεόϑει! τίω) ῥα δινα τοὶ σώμαι ται "ποιούῖστιν αρρφίμ) μό, ἀμτἰ σι μιν τῊ 
δύνειν ὁ χυκούργος κἡὶ γήσοιτο, νὶ τίωυ διαπλαπευλουσταν τῷ σίτω, ἰς ἀρ υνε» 

ἴῃ Ὑ πουίαςῖς, Καὶ ῥα δεν" υὑπσένερϑεν ἀέξεται ἀδεὶ ῥίξα Τὴ ἼΩΝ 
μνώδης,ἱὰ εἴς, κλαδώδης, άτὴ ῥάδαμνίθ-, ὁ κλάδος, Τῆς οι σεί 
τι. - ἐντὶ ῥα δεν αὶ κυπτώριοτοι, ἸΏΓΟΓΡΓ. ῥἑαδιγον , ἘΧρΟΩΐς τ ͵ 
καὶ λεπῆον, τὸ ῥέα 1ὰ εἴπ, δυκέλως δονουϊμῆνον, ΚΑ (τ γ] 1 Ὁ ἀγον οίναι 
εἰπ᾿ ὄσσων ῥαδὺγων λειζό μᾶμο. ῥέίθ- 9 Δ΄ ΟοΠ 5 Π] Οὐ Δ 118ε ΠΡ τιν κουΐου 
δυκινηταν, ὀ Ν δαὶ 

Ῥ΄ ἀδιξ κῶς»). ΓΔΏΊΠ15, ὅρατηξ, χλ ἀδὸς» Ί Δ. ἴῃ Ὑ Πογῖασ,τόρρα ἢ ἐηϑανοε 
το, Ῥ᾽ ἀδικοι κόψαντες πολυτεφεθ: κοτίνοιο, νἱς Βατήρ, Ι ἴλη" 

Εἰ ἀδιθ’, κα, ὁ ἔς. }15.6χ ΡΟ τι. ΡΤ ΟΠ Π11}115» ΡΓΟΠΊΡτιιδ. 6) γε Ετᾶ-:, “ιπτς 

1115. ἄλυπος, κούφίΘ-, ἀφελης Χ ΘΠΟΡΗ. ὁ πείνυ γε ἐἀδιόν ὅδι ὁ ἀπε μη 

δἀπιοάτιπα ξιοιϊς εἰ ἰμιτοητα ῥα δεόν ὅδιν κολάσαι, Γἀ οτη, ῥάθσθα,, ἐαμην 
ποιλλαγὴ Δ 1}15 τεσ ορτιις 7 Επτὶρ. Απηπιοη. αἰ π]πσιῖς αὐ {πα 
ἃ ὄυπετης. δ᾽ πηηιδανῦι 

Ῥ΄ αδυεργέομαι, ἃζ μι ἐπ 
Ῥ᾽ «διουργέω, μ.ἤσω; αν, ηκοι, ἀ] οἴτι! τ Χ ΘΠΟΡ ΟΠ, α.Π1ΠῚ αι νι βεο, 

Ἰὲ ἃ ἤης ὨΘΡΟτ Οἱ ἀςΟΙΡΊτΓ Ῥτὸ πορ]σοτε. ὅζ πα αϑικληϊ 
δὲ σἴχγὰ ποσοτῖιπι οὗἴτενντ Ορογατ!) ἀσπάςητες ὃς ἴσην 
ΟΡΟΓΙ5 σοῃ ππγη τ! ΟΠ ΠῚ δ [ς ροιτίποτα ΠΟ πΊάθΠΟΙ δἰ αὐνωι. 
ταητ:ῥας ὠνδύφν. Χ Πορἤοη ἴῃ ΟΕ ςοη. Τὸ ὃ δὴ ἐᾷφν ῥ δ Δδ ει 
πῆς ἡ μέρας «δὴ αἰδρώποις, ῥαδίως τὸ ἥμισυ διαφέρει τῷ ἔργ» π ἡ ίμι Ε 
Εἶτα δι Ρ΄ «δυουρ γεϊῶτει. Παρ πο οτῖο ςοὔϊατο,οπι π ΠΝ 
ἀς ῬοΙτ. 1 σοι, Γνοιὲ ἐν τούτοις πλείφοις ῥα δεου ργεϊάϑει εἰς τὸ ἼἸΧΝ 
υἰξήγαγε ταὶ συσκίκώια, Ῥ᾽αδιουργεῖνοἱ πὰς ΠΙΠΊρτιπι ΡΤ ΤῊΝ 

ΤΥ 
ΒαοΙΪς δά [οο]ι9 Πα οα ρατγαηάμιη ρου ΡΟΓΟν, πὸ 

Ρ΄ ᾳδεέργημα, τος το, [αςϊηιι5,[ς ε 1115. Πλριτιν πὶ ἃ Βυάασο Ἧ Μ 

νοτογαγόσηι τη ἔα Ώ115. ἰὴ : 
Ῥ᾽ «διουργία, ας ἡ, (οοἾτ15)44 φιοά ρατγαηάιπη ἔΔο᾽]ς αιιῖ5 Ὀτι ᾿ Ἢ 

(ζεἶτι5 ἃ ργοϊεέϊα απαάαπη αἰιάλοϊα ρτο οότιιην (οἶμαι Ὧν ᾿ 

παρ 
ἀιι ζόρι 
ὝΝΝΝ 

ἴ 

ξιεϊμιις,αἰτυτία, Δ Π|οἱα, σιδυωρία,, σιιδυώρημο.. πτινεργίαι 
Ῥτορε ἀΠὺ δή αιιοάιις ἔαοϊππ8, κακουργία, Α ἕζοτ. σ4Ρ.13 
ποντὸς σδόλν κ᾽ πώσης ῥᾳδιαργίας ὦ ΡΊοπο οπτηΐ ἀο] ναῖε Π 
εἰο»ίης πια]ὶς ἀντίθιις. Ετ σαρ.18. ῥα δηέργημοι πονηρὸν, ΕἸ αν 
νοςάθι]ο τοι τα πγοτὶ Ππρροπτίοποιη γοςᾶτ, [το πὶ ΠιῸ 
σατῖα, οτίτιπι, ας ἢ  1ταβ ν ἡ], ἀς Πἀ14. Χ ἜΠοΡ. αἱ 
οὐυργίαν νὴ ἐπι πῷ αἰϑρ χοῖ μα ἡδοναὶ ἰ. οἷτα ἃζ νοίαρτατος τγάπῆ 
ῥᾳ διουργίαι “ἴ  διδωξαήτων, ὅς, ἀοσεπείτπι ἔαοὶ [τα 5, Βα 
ΡΓίοτ, Ἷ 

Ῥ᾽ αὐγ7ερηθς, ἀρ ΡΠ ταγ. 4ιοτῃ είν. Πρπι σας {οτι δίς σλας 
1. ἈΠῸ (γι δθητοτη,ίιεπὶ Οἴσετο τε απηςοητατί τ 
εἴτι άι]τογατογενη το πη θη! :ἃζ τειχύγρειφονοἱ, (οἷς 
τοι ὃς πονηρόν, Ἰ4 εἴτον ογ [ατιιπη: ὃ, μυχανξργνγ ἀττὶ 
λυμήχανον, ἵν ἜΥ ΠΡΟ]. πι. 

Ρ΄ ᾳδίως, ας! Πουτοτιτοπγογὸ, εχ ἔο ἢ δυπετώς. κούφως, 
χῶς, γηάε ῥᾳδίως ἔχω, (πὶ ἔς }159 θο πα ἤιπὶ ν δ οτααϊ ἱ 
Ῥο τοι. ἕᾳδιως πὸ γῆρας φέρειν. ΟΙσετο εχ μος ἴοεο 4 δι αΣ ᾿ 

πρέξ. το ογα δι! πὴ [ςποέξατεπι γ ἀοτῖ. ᾿ ᾿ : 
Ῥ' ἄζω, μι ἄξω, νὰ χα, κὶ ῥυύζω, τὸ ὑχαικσώ, [αὐτο ρει συ. ῥαξώ ῇ Ἰὼ; 

Πτο πὶ ἀἤρογρο » ῥαίνω., ἃς οχ ἐο αδϊιιπι ἤσις εχ βαΐν ῳ 
βάζω, ἴῃ 

Ῥ᾽ αϑτιγέω,ωὠ, (Οη τι οἷο; [οὶ Πγορίτηισῃ Πγερῖτο, “τοπὶ τσ Οδ ἼΡι, 
οἰο.ἴτοπὶ ἐγαηρο οοπέτϊπρο. ᾿ ἐα 

Ῥ᾽ ϑειγος ν δ Ππτορ τιι5, ται λα τιι5, ῬΓΟρτὶ ὃ γοπτὶ ἀατια τη ἔευήξυ! στ΄ νῆν, 
Πῖτιι5 5 ὃζ ἔταροτ ἃ βιιέειδιι5 ἴπ (σοριιΐος ΑἸ ΠΠ5 οχοίτατιιϑ οἱ γι 
ςαπά, Ιπτογρτ, οχροηίτιις οτἰαπι σοπογαῖῆτ, (Ὀηΐτι15 ἔγορ ἢ Νὴ 

μια δε τ 
᾿ 

Ἵ 



ῬΑ 
ταπιοΐτυς. οί ομ,ς 

ἀτα, Ηοἰνς. οἵδ ροήνεται ὃς βρέχεται, 
'ατωνη, ρ΄ αϑυμία,ἱπογτία, ἀ- Πα1α, ν 

ἀγξογρεοδν δ ττα, ρα δ οχ ἐαιυιτατιι γος αγῶν, καὶ κονιερτύς Π}...Ε- 
σοη.Οἰς ἘσΞ. κ᾽ φονίη μ᾽ αϑεέαιγῇ λιζας κατεκίρνατο «πηγή, ΠοΠοά. 

ΓΙ Ο ΒΡ αϑεύμιγίες ἀπέασυϑεν αἱ ματόεασαι, δ ιιτμ25 οἱ ἀΘΏταΡ, ρ᾽ανί- 
σταγόνες. 
εἰζω, τὸ ῥώώνω. μ᾽ αϑτεμέζε δου, ρ' αἰνεύϑει.1 αὐρογρὶ, 
τυγίζωγοοῃσαιι8 δείατα πηάΠ1] πᾶτος ἔογιουνο] ρεάίθιις ἵπ ρο- 

1η[υἱτανάο ςὐπιρ!οάο [οπϊτίιπηαιιε οήο 5 τῇ πυγῇ ῥόϑον 
᾿ τί) πυγίω αἴ χιεὶ παήω, ν τιῇ ποῦ αὐπῆώ, Ατ ΠΟ Ρ. η Ἐφιῖτ. τὶς 

ἴας π' ἀπελαυγειξ Ἐκ τῆν πόλεως ρ΄ αϑασυγίζων. 

Ρετγοιτῖο. ἵτο πὶ ἀίρεγρουρ᾽νω. ΕἸ οίγ οἷν, ρ' «ϑαονόμήνοι, ρ'αν- 
οἱγἶτοπη πλὴν] ὀμάροι, 
ἕω, μιήσω, τ κοι; ρ᾽ στεῖζο, τοτρείςο; ζετο ἃ, αῤγοἹ κὶ πρυφώ, 
τοῖς Ορογα ἢ ἀο5ἰς Πάφον ἀς Πα ὃ ἱπογτῖδ' πὶς ἀφο, οτῖο 

ν᾽ σΏΔ.1}5 {ππηρηορ Προ, α ϑυμω, ῥα ϑ'ύμως χω, ΙΝ εὐττ, 
ϑυμὴμ διετέλεσε τὸν βίον τἀ εἴτ οτῖο Ἰλυρυιο 5. ΠΟ στα ΡοΪγ- 

. ποίντων δυδαιμονιζόντων Τό ἔλεον κἰ αὐοαταλοιώτων αὐαπταὺ ὅλοι 

ϑυμεῖν, ἐπεὶ αἴας ὑ)υτέϑεικε τῷ πολέμῳ. μακαρίζειν αὐεξ ἔφη ὅτι 
ἔΐχεσι τας διαλήψεις, νὈΐ ρτὸ φιυ!είσογε [τη ἴτιιγ ἀταμιεο- 

»ςεῆατγε. ἸΝατη ὅς φιΐίοτοπι δηϊπηΐιις σοΠΠἈτίοπεπη ῥα- 
ὩρνΟσατ Ηἰρρος.1. αὐάποιυσιν. (Ὡ: Ρ1ι15 τα πιο ἴῃ Πα απὶ ρατ- 

ΠΙΠΊ ταῖν 
,Ἴ ΙΒ τισί, οσογάϊα, ᾿σπαινα, Ἰποττῖα, πο σ Ἰσοπτία, ἴα- 

ὙΨ|6 5) Οὐ μ 2.0 ΕΠ 1τς 5 ἀΠἾ πη σε! Ἂατῖο. μέλεα ῥαϑυμία 
1Θ- τῇ ς ἀργίας κὶ τρυφῇ“ Ὀ͵Αῖο ἀς Γ,6ο!ὐν.ῥαςτώνη καὶ ῥαδυαία, Γ)ε- 

ἰ τας ἀληδαναὶ “ἾΓ ῥα ϑυυμιῶν ἐκ ἐν ἢ ἀῤγέαις ἄστες ὁρωών, νἀςῃ5 γο- 
Δηἱπηὶ αι οτοπὶ πο ἴῃ ἱεσηϊτὶς σοηΠετγς.. ΠΌογας. τη Ἑ- 
το αιΐεῖς ἔγεααξης ἀριά ΗΙρροοτγαάτοιη. ντ ΗΒ. ΔΕ 1η- 

115. Ὁ 

ζω, Ργοριο Τοσογάϊατηναἀ νἱρ Π]Δητίλπν Ἔχ οίσο.τεπη Πιδ- 
οἰειιο, ἀοιπ!σςονγθοτεο. 

"᾽ς γάοΠάςπι ὅς ἱποροπι γεάάοπς ΤΒεορ ιν]. ερ.19. 
του, ὁ ΠΤ οτιι59(Ἔσηΐ59 ΠΡ 1η115.4ςΠ4 10 53π10}15. πὶ ῥεΐϑυ- 
Πα 1α, Ατιτοτ.η ἈΒετ, ργορεῖὲ ἢ νοςῖ5 οτγιποίορια ἰρο- 
Εἰς ἴς ουαἶτι5 ΠΊΘΠ5 ΟΟΟΠΡΑΓΙΓ ἴῃ 115 Ζιιας γεηΐμης εχ ἔΔ 0111 

έσιις ἴπτεητο αθοτε. 
ἐρϑν, [τη αἱ πε} πτῖπ5, πη 0115. 

ὡς κίε σαἰτοτοίιρ πὸ, εἰταπτοτνρο ᾿πουτίατη. μηδὲ τούτων ῥε- 
ὡς παρέρχεϑϑοι  Οαΐθη. Πδτο τ. ΟἰΔιισοηςπι. ῥαθύμως εἵτο. 

Ῥατίθητετ ἔστγο 9. Ρίατο ἐς Γεριῦ. ΤΟστας, ἐσὲν ἐφρόντιζον 

Ἰἰεια 

εν ̓ 

πη μι 

γχλαε 
ἡ, ὦ ἐν 

Ἱ ψααᾷ ἐτο γελλομήύων, ὁδὶ ῥα ϑ κως εἶχον, αι εΓεο ναι, 14 εἴς 5 ποπ 
ἴω: ποι ατ, Αστοτςο]. 7.1) τίς, ῥεῦϑευματέρως διαΐγειν, [δ σΪ15 

αἰαὶ ἕ- ; 

ὑῶν, οἰ τας. Δ ηϊτᾶ5. 
" δῆς, εἴθ. ὁ καὶ ἡϑησαγαιοκαμπύλθ, ἩΠΡΡΟΟΓ, 
Υ 

ἰν αὶ 

ἐινιγιία 

{χηρι 
εἰ πιμῃ 

ΟΠ 
αλδ 

που) ΟὈ ΤΠ ται, «πρλὸς, κωμπυλίθ», διεςραμυδύος, Π ΘΧῚΙ »Ρατι!οτ- 
Ἵ411 ροάτθιις εἰξ ᾿ποιγας ὃς ἴῃ [δ σοηττγαξὶ]55 οὐ σγαγα (πης 
Ὅτἤιπι οὕὗτοιτα : αἴρα τὸ ῥαήω τὸ φϑείρω, κ) τὸ βαίνω. Ἡ!ὶς οΡ- 
ἡἴταιτ βλαισό; ῥαιζοις οἰ πι( ἐπα μῖτ ῬΟΠῈΧ) Ποπλϊπᾶπε οἷς καμ- 
'ὰ εἰς τοὶ ἔνεδὸν πρὶ σιεἐλη,βλωςοιὲ το ΠῚ οἷς τὸ ἀπὸ τσ γρνείτων εἰς 

ἕω ἀπέςραπῆῇ. ᾿ 

κελης.ἱΟτῚ ρ65,Η.οχα παρ οῃς στιγα.ἷπ ἘΡΊσταπι. 
τῶ (λυ 41 118. ς 4] σοατθητα πα Πεθτῖα. 
Υ Εἰ Ῥ΄ αὐ δγον,ν  Ι σα τα, τ εάα, αξμα σκεπεις: ὄν, 
χ αΐσω, αν κρ,ΟΧ ΠΟΥ ΒῸ τε οἱ ΠΠοτοἱ. πιο τις παεο, εχ ΠΊΟΥ 
Γοστθοτοοξαναφέρω,καταπαύω, ἐκ τῆς νόσου αἰαλαιξαλομα) ῥα ίξει; 

"ει Βαθεῖ. Ἀπε}.110.8.1οίς. (4.3. 
ἡ ΗΠ σε! Ππ,᾽ μας ξ. ᾿ 

ἐδ. ΟΥδοι5γαΠαϊἰτίοπε Ὁ ᾿ἰτογα ἀρια [ΠνΑτῖπος. 
εἰτὶ τῷ γραμεὸς, ἘτΥ τη. ᾿ 
ὦ αι αγχφςτοτο, αἴρεγρος ἰπρογρ 9 τοίρεγσο, γέρος μιι- 
ἃ δεῖα, σοι ῥαίνω εἰς ταὶ βχέφερω, αἴρετρο ρα! ρορταβα- 

᾿ [ἱν ! Ἷ 

Ὥς 
"δν πι 

λίρα 
ἰὐίμι 
ὑπ. 

Ὁ τ 5 

ρϑμ 
ρυιο 
Ν᾽ , 

αἰ 
αὐμπην 
φη 
γ" " 

"Ρογάογς, ἀεϊεγιιοτονὰ ῥωω, 
»φγὸ κα αὶ σῳύφαντλα [ει15. παγίς ῥωστήρ, 
ὙΠΟΓΓΙρΡτΟΓ ΡΟ σάζοῦν ἀεπειέχοτ,ϊπτεγίεζοτγ. 

Θ..ου, δ, ΕΔ ΤΙ Π15).8ς 4. Αἰξατίτιιι55 4. ΟΥΤΙΡ 118 5 Αρο] θη. 
᾿ πῶ 

ΟΥΓΙΡΓΙΙ5.ν οΪ αι ροτοίς σοΥγιιπηρὶ, 
ἀ.ΡΌΓΙΙς [πι»)ςατὸ νῖμο. 
ΓΕ ουφϑείρω,ν αἰζο,ἀοἴξτιιο, σογτι προ, ϑραύωνπάς διαῤῥώω. 
Ασομ, ἘΓΡ ζομαιρεγάοτ, ρεγεος φϑείρομαι, Οὐγ ἢ. πά. 

ποτ᾿ ἀΐκουστς Ῥ' αγομῖῥε, ὅτε μ᾽ ἐΐῥῥαι ἐκικλυ τὸ ς ἐννοσίγαι. νατς ῥα! - 

οἰα5.2.Α ΡΟ] οη]], παιιὶς οἰοτΔγρεγάϊτα, 
ὦν οΠΙπιεητα ἀεήίςςο. 

δυτθ. πρικοείμιων, ἀοττῖτα νεἴτε ἁπηϊέδιι5. 
δ αἱ, τα πὶ, ἔγιιτῖςε58. ὀρόδαμνοι, 

υγτὸ,ν οἰἘ5 ν1]}ς ἀοεγῖτα ας ρογειία,λαΐκες, ΑὙΠΠΤΟΡἨΔ. ἀϊ πη! - 
τιππ πη. ΟἸ γυ ΓΟ ο. γευνώκᾳ πῆωχίων δείκια φιρφυσῶν 51. [οτάϊάις 
ππὶς γο Π γι [Ο ἰταπη: τοὶ τρύχυ,ταὶ απαῤγάνα, ἑακώριατει, ΑΤἸτοΡ ΙΝ. 

,͵ ᾿ “ 

ὙΑΜΗΟΣ 

Ων 
οἵ ἰνῦ 

εἰ 
ηἐ 

μαγηοΠ, Δός μοι ῥαίκεον τοῦ ποιλαιη δ φάμοιτος. ῥάκιον, ΡΑὨΠ]- ἢ 

ΕΝ ᾿ 
᾿ Φα] δεν ταρι 4 ὙΠοορ τ. δ Π. 1105.5.ςαραστ, ἡ 
Ῥ᾿ακεοσυῤῥαπῆα δα ὁ, Εἰτὶρί 4.40 Ατὶ ΠΟ ρἢ, ΠΟ σποπιϊποτὺτ,ὸ 4 ἂν 

Ἰίοτιιπα ΡΟοταγιιτ αἱ ἔξ 55 ο οι Ρ πιο αἰ Ἰοπῖ5 [δίς ογπαιογίτ, νος 
ν 408 ξετὸ ρᾷῃποίος γοσος ἴῃ [σοηᾶπι Ρτγοάυχοτγίσ, 

Ῥ'ακοδυτεῖν, ρα ῃ 15 ΟΡ ἤτιμη οἴ, ΟΠγν (οὐδ, ἰη ἘρΤΠῈια ἃ Β Οπν. 6. αὐ.- 
χιμώσει,ππειγ στε, ῥικοδυτῶστε, Ῥ'ακόδυτος συλ »οὈίΟ!οτα ὃς ρῥάη- 
ποίᾳ νο τ 5, Επγῖρ 4. η ἈΒείο. 

Ῥ΄ακοέσσα, ραηηοία ἃς νἸ]Π15,1 ἢ Ἐρίρτ, 
Ῥ'ακόομαι νά γα ἴῃ) ρ' ακούψαι, 
Ῥ'άκος, ε(θ-᾿ τὸ, ρΆΠηιΙ5 νοἰτἰςιραπηοία ἃς ἰχεοτατα, τριζώνιον, Πὰς ρ᾽ ἧ- 

γον» το σα] (α σα. ὁσ]. ἕ, ταὶ στ ρ'ἀκιὰ δνοπαλίξεις, Ἰ, σιελαιαὶ κὶ δγεῤτ 
βῶγτα ἱκῳπία, ΑὙ το ρα, ἴῃ ΡΙατο, ὐϑ' ἱκατέν μλρ ἔχιν β'ακος,ρτο 
νεἰπἰπιφητο βάθογς ραπημπὶ, ἰά οἴϊ, νοἴζοιη ατεείταπι. Ρ΄ αἰκος» 
ῬΑΠΠ ΘΙ ΕΙΠῚ ὅζ Π᾿Πτδο ΠῚ οὐἤαπι Πρμϊῆςατι. Δ]. αἱαλαμζανέ ὥνωῳ 
διπῆύχῳ ρ΄ κει τριζακῳ ὀξαλίδος χυλὸς,οχοἰρίατιιν Πισοι5 οχα ἀῖς 
ΡΑππίοιιο νο[Ἐ]5 ἀετεῖταυ, νης ἀριὰ Ὀιο δον. ρ'αΐκος κινοιωῦ [ξρε 
ῬΓΟ οϑύνιον, ρ'ίκη λινᾶ, Ιλσετατα ᾿ἰπτοοΐα, πε]. Ππτεοτῖ ἰδεϊηΐα. 
Ματςο! {ἰϊδτο «- ὈΙοἰσονῖα.ςαρ.78. Ὑταηίξογσαγ ἰῷ Ποηνέποπι 
ἘΠῚ, ποΐαη. ἵπ Τίπι. ἃ ν εἶξε ἀοτγῖτα γε! συ!άσις Πιπιρτο ἐδ- 
ατῖο, ΕΟ τπιᾶγιιγ ἀιιτο ΠῈ ἃ ρ ἥσσω, ἐξ, ἔῤρχα,» Ἰη ἃ ςοπιογίο, ὃς 
ἀςηία ςοπίοπαητς ἰπ τοηιιοπι, ΟΑρίτιιγ ουϊα πὶ ΡτῸ εἰςατγίος 
ει! τιρα δι ἰαοίηἴα ἔλεῖϊοϊ. ΑὐἸ ΟΡ ἴπ ΡΙατο, ὄψει κατάδηλα τοῦ 
ρφσώπου τοὶ ρ΄ εἶκν, 

Ῥ'ακούμαι [ἀςετοτοῖη πιοάιπη ἀοττῖ τὶ ΡαπηΐςαΠ! τ πηροτ. ῬΠταγος 
ἴῃ ϑυπηροί «ὐϑὲ ἐἶϑ᾽ χυκοζρώτων Ὡροζα ταν, Τὰ 3) ὑπὸ ϑηρίων δυχθέντα, 
κἡ «δὸ ὄνυχας μελνέται, Καὶ πρεχοῤρ' εἴ, ἡ τοῖς δέρμασι φλιδεῖ κὶ ρ᾽ακε- 

ταὶ. ϊοίςζοτ, [1.50 οντοΣ ἐῤρ'ακωμῆύα Ὡρόσωπα, τισοίᾳ ἕαςῖςς,οῖ- 
σλττιςοία ὅς ἰασοτατα", ἈΠΟ ΠΠπ5: τ σΟῇ νιτιι5, ΝΜ άτος Πς ὁρυά 
ΗίΐρροςΡτο ἱτγγιισηρο. ΐ 

Ῥ᾽ακοφορέω, ὡς ἔμτ, σώ, ασογδτη ν οἴ 6 ΠῚ σεῆο. Ξ 
Ῥ' ακτήθεανταὶ τ πρᾶμα ἃ [το ρίτιι. δ (ΔΙ τατίο πἰ8 σεπιις, 
Ῥ'άκτος, νΑΠΠ ΠῚ, ΤΟΥ ΓΘ 5. ΡΕΙΓα, (ΟΠ ς, 
Ῥ΄ακτρίον, ν ἴγσα7 δάςι τι5: το ἔγιιέζιις ἀο! οἰτιητνῶς ἀδταγθαπεὶ 
Ῥ᾽ακώδης͵ ἔγαέξι 5 αγέλεῖθ, διεῤρ᾽ αγωὶς, ἀτττέτιι5. νπάς ρακώδεις κόλ ἢ 

ποι ἀἸσιπτυτ ταῖς ΠΠ|15 411 θι15 ΓΟ ΠΝ οτὶς ἃς ατιτῖτὶς νο- 
{{ΠπΠῈ ἔτασπιεητῖς {Ππλ}}15 Πιρογίαςοτ, δίς. ρακώδες σώμα . ᾿πὶ 
Ἐρέρταπι. 

Ῥ'ἀκωμα, Ἰἀ ον 4110 4 ρ΄ αἰκέον, νοἴτΙ5 ν1]Π15 8 ἰάσοτα 5 δ σοταγο {π|τῖ9 
ςοηίδττα. Ατηξορ ἃ. τῇ Αςματ. Τὺλ ἐφε ρακώματα, ᾿ 

Ῥ'άκωσις, ἡνντ Δριιὰ Αἱ οἴπετ. ' ἄκωσις ὀχέποΙαχατα (στο συτῖ5. 
Ῥ'α μια, τος τὸ, [ἸτΕΙΓΑ. ρα φὺ νδστὸ αὖ ρ'ἀπῆω, Ῥ'άμμα, οἰ πὶ» ΕΠ] πὶ, 8Ζ 

Πδθα4, ἥτις τα πα αι: ρον ἀπι]ρ5 ἐχοιγγῖς νοἤείαιις (οἰ Ππτα5 
ἴητοῦ [ς ςοπηπηϊτεῖτ, Γοορίς ἀς Αὐτίσιι. Ῥ'άμματος αἤδᾳληφϑέν- 
τος εἰς τυ) πρὸς ὠλλύλοις κατείδεσιν τοῖς κρίκοις τὰ τῆς «ὅϑιυῆτος αἴϑατ μι -: 
ματα ἑνοῦται. ἨἩείγς. ρ'αμματα ἐχροίαιϊτ βοςρύχια, ρ'άμμα οὔδλαν 
[μἀτῖπο ἀἸοίτιιτ 4οΐα. 14 ες ἢ] πὶ, Τ τἸ ΠΙ ΠΡ συ σἵο 1] ρτπιοῦ 
Βοηέᾳι ε Τά ορτις Γοῖτι1 :Β ἜΠ σι 1 ἀςι155 οϊάίσας ποτο ἄτας με - 
τὰ ποίττα. Οοτγηοϊ. Ος (1.5. σαρ. ὅδε ρ᾽ ατπατίοπς νυ πεγαπις 
γτγάσιις ορτί πιὰ εἴτ οχ ἀζῖα 0 }}} ἢ τπῖπτι5 τοτζα, 4110 τι ῖτῖ9 
ςοτροτὶ ἱππέας, ᾿ 

Ῥ΄αἀμγίθ',κ, δ, τα πηητ155 ἐρί ποῆι5 ἔγατεχν 410 ξογιης δασποτος μ13 
(ἴον. Εος! επαίς. Ογιηίζαπι γι ιατογοπι ποίξγι! πΔ ξοτοπατιπ 
ξμΠἶς ΤΒεορἀγαίι. Π15.51ἢν ΡΊΔπτ. Αρ.3. δ σᾶρ.17. ἐείφυκνον ἀχ-- 
εἶτ εἴτ, ιιοά ποίϊγο τβδπηηο πο ΠΟ πιο ΠΙΓο Οὐ [Ἐτπδι]. 1 
(τοτ.11}0.1.σἀρ.120.4 νεποῆςῖα να] ὄγς Π5 1τὰ ργοάϊαῖτ, Αέγεταὶ 
3). ἡ κλώνας αὐτῆς ϑύίραις καὶ ϑυράσι πεφος-ἐ ϑέντας, Ἀποκρϑ εἰν ταὶ 4) φαρ- 
μφίκων καχουργίας. Οὐ 14 ἀλεξεναῤίω νοςατ ΝΊοαπάοτ, (. δάπογῆις 
αγο5 ποξξιγπόίαις [ππγιγος ὃς {γι ρ 65 δι᾿ Πατγῖςεπι, Ηλπα 
ΡῬίλητατι νοἠιης [ρίμαπι αἰ θάπι ἀϊοῖ: ιιὰ ΠΊ ΘρῸ οξὺ ἀκφϑεὶν ρὰ- 

τονε 711 Οὐ τ Ἐφ!» ὴ 
Ηἰς ξλυῖς ὑρίπιαπι αι τε [τ 5 Ρ6]] οτος ροίϊες 
Α ἔουίδιις ποχαϑοίτς ετατ αἱ δας άάϊτ, Τ᾽ ἀςῖη» 
Ψιίγράσιις [Δπ4}15 ἀς ἤρίπα Πιπιίτητ αρ8 

αὰ [πσοῖη τΠ]α πλῖς μάτια ἕςποῖτια ἀαθδτ. ς Ξ 
Ψ Με Πυξενί, ρ᾽άμνον ἀρτὰ ΤΟΙ Ρμιιπι πηδ]ὲ Ἔχροἤιτ Ἰηξεξ 

ῬΓα5 τα θιμπι. 
Ῥ΄αμνουσία,αε»η, Ἑοττιηα ει ΝΙ οπτοῇς » τᾶ: ἴπ ἈΒαπιημητς νἱο 

Ατεΐσα Ππλα αοῆγαπι μαδοδατ, ἃ Ρμϊάϊα ξαδτεξβέξιιπι, γιάσ 
Νέμεσις, ς 
Ῥ'αμφη, σα] ἀπ. ΟΠ]τοτὸ 
Ῥ΄αμφὶς, δὸς ἡ, σοπιις Π41101}. ν 
μαμ ϑν ΘΗ ἃ ἐπίδει ΤΡῚΣ Ριορτλοντ εὐγχθ',[αὔλην. Γ[οατὶ 

οἱγϑ υῦμον κόρακος ρ' ἐμφθ. Ἰδὼν ἐσέδυ:ῃς ετίατα ΑἸοχ Αρμγοά, 

Ῥ ανὴς ἐδος ἡ, {Ἐ}Π14, σ ττον ἃ Ρ᾿μθ α,δίρεγρο το (λπρυΐης:ΟαΖά 

ἴῃ Ργοῦ! οπι. Ατηΐζος. Ν 
Ῥ᾽ανπὶρ,ἤρφεοϊοσιι ἴπ οοι] 5 νηάς [Δ ΒτΥ πα; Ππιιητ, τρυγὴ ῬοΠαχ. Σ 
Ῥ αντέζεοϑτε τὶ σατὶ αὔρογσὶ» πιιιηἀατί» ριΙτρατ! ἀρ ζετο, αἴραδεξοτα- 

οὖν διὰ βορδέφρυ μικρὰ ρ' αντέζεδειι κα κοιϑτερον ἐξ) διεὶ καϑειρις ὁδυδ φέ- 
εὐυῆμον, 2 Δη2. ᾿ Ἷ 

Ῥ΄αντίζα, μι. ἰσω,κν κοιναί ρεγρο. Αξελμεπις 

Ρ΄αὐπσμα. ὃζ 
ποίσς ς ΕΤΟ Οἰςετ.αὔρετίις ῬΙΠηῖο, Ταγατῖο, δίρετβδι 

5ίς ΡΙΪηΐπ5 ΤΙοησίπαμα αἤρεγ βίης πιαγ15, β'αγτισμος ἀϊματος 5 λως 
" ΘΠΗ ὅ. Ὁ 
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399 ΡᾺΑ 
συϊαῖο αὔρετῆο»"η ἘΡῚτα,Ρουτὶ οὰρ τᾶς αὦ ἩοΡτ.ς.9. 

φ' υτὸςοαίροτ(υςοἰγτοότγατα. ὶ : 
Ῥ'αξ,}» οὐ νὰ ἡ γα Ολ}}}15 νεσε πῃ 10 φοἰδπταγ νἴπαςοα ἀϊέϊα ετἱᾶ ἴπ- 

Ῥτοριιὸ δοϊπ᾽οἱ.γέγαρτοι:ῥαὶξ ν ἐτὸ ε(τ για διαπαπι, εἴ, κόκκθ.- 
σαφυλῆς. ρτῖπια Ιοη σα πὶ ΟὈΪ ιιῖ5, Ὁ ιοίταγ ὃς ῥωξ τῃ ἘΡΊρΥαΠΊ. 

ὃν ῥαγὶ σ᾿ αφυλῇ «π᾿ ἀοῖπο ντα; ρα. ]οίσουϊα. [1|9.3. σα ρ.9.4. δῖ 
(4.19. εὐϊτῖς  ἐδὲ τας ἑώγας ἀμπελών(θ- σου συλλέξης ἴα νῖπδα τα 
τάςοπιοϑ δ σταηα ἀςοϊἀςητία ποὴ σοηστοραθῖσ, ῥάγος 9 ΟΊ]: 
Ῥιοίσοτυια. 11.4.6 4ρ.51. ὁ ἄγες μικραὶ, συῤῥαὶ κδ' μέγεϑος συρφύγντια- 
τιιπΊ αοἰ π᾿ πα μοτο τι τινιπαρ αἰτιά της τγι τοὶ αγοο] ἰδ: ἀξ: 
4. φάποτας ΡΠ ἐπ, τάσεπγος ν οοᾶτς 4105 Ὠϊοίςονά. ῥγες ποα 
ἤης ἀϊ(οτίτηΐης : αιοηΐάπι ἴῃ γασεπη δα ρ΄ ατο5 πη ν παι οΟ ἢ εξεῖ 
γυατιιπι οὶ πὶ ἔμπης : ἴῃ 115 λατεπι 1125 νοςαπτ Οταροΐ ῥάγας ον - 
πῖμς ταητι πὶ γιιας ὃς δοίηὶ απ πηατίο οἵ, Ἰἀετίιγαιις Ὠϊοίσοτ. 
ποη γασοπιοβοΐςά ἀοῖπο5 ἱπτο Πρεγο, (ἀρ άθης χτ᾽ μέγεθος σσυρφό, 
34 εἰδιτττίοὶ σγααὶ πηρηϊτ της, α ῥεζγες βότρυθ- αςὶ πὶ νιιατφας!- 
παὶπ ΒοηυΝ ουττ, Οδτ4 ἰ1.3.ἀς (δι (ρἰδηγαγαπι ὙΔεορ ντικα- 

λούσι ταὶ ἐν σκορόδῳ ῥάγας ἔγλιϑεις) ὨϊοίσοτΙά.11.2.σαρ.τ8ς.4}}}} 
παοῖςος νοσδηζ ἀρ Στ [45,16]. ἀπο] 05 4110 115 σΟΔ σ᾽ ΠἸΘητάτιΓ 
δἰΠππιρΠρῖςα5 ἀρ ρο Πἀπτ, ΒΑγρατιν οσδησ ἴῃ [1115 ἀτιΠ Ποπαδ ἤρ!- 
(85 ἔειι πιο] ος.. Ματςοὶ. αϊ ᾿θλάοπι ἃ Τ Πεορμγδίτο, ἀἱ οἱ γέλ- 
γεῖς αἀποτατῖ,αιι45 Τϊοίς γλιϑεεις.4 11) ἀγλίδια γοσαητ. γΟσΔτΙΓ 

δᾶγες ετίδ ΠῚ οΧτΓοΠΊἾτα5 ἀἰ ρἰτοτιπι ἰητγὸ νογροπ5 αἰ180 ΓΟτΊ- 
ἄϊον εἴζ,ν δὶ ρα ρα] τεγεῖοβ ἀϊρῖτοβ τογηλίηδητ, ΡΟ ἢ]. 1 τὸ 2. 
ἈυΕΈρμεί. 

δ᾽ ἄξω κοι πι(αλ εἶν ἃ ῥάσσω, ῥάξει ὁ ϑεὸς «δὸ ἐποινιςτα μήύοις 15) ὄρος σιὼν ἐ- 
πὶ αὐτὸν, οἰ τάοτ ἐος Ποιι5 φαΐ σοπἤιγριιης σοητγᾷ πιοητέ δῖον 
ς.9. Εἰαα:ἢς ΗϊςγοπΥ πι δ!4οπὶ ἐχροηῖτ. 
Ῥ'ζξιρ,εως, ἡ ΟΟἸ ΑἸ ἔξις ἀοϊοτιιπγ ΒιΙ4.οχ Ρ]μτ. 
φ΄ζον,ονΘ-, τὸν ἔς! [Ππι5,δυ χερὲ ΓΛ 1159 ἐ τοιμιότερον, ὄυχερέςερον» ἔυφο- 
ρώτερον. Ψ οσαίσα ει πὶ σοπι οηῖοπ5 ὡρτγοτὶς, Ζιιὶ ἱποῖρίιας σοηλα- 
Ἰείζετς ν πὰς ἄς νεγ θᾶ ῥαΐζω, το ἔοι 5 ἃ πιοτὸ πὶς βαῦςο. 

ῥ' αόνως Ἰάςπι αιιοί ῥῴως,Ἰὰ εἰς ὀυκόλως.Βι}14., 
Ῥ'απάταυλ!θ-. ὁ πἰρι ]απὶ 1Π ΗΔ η594οπιὶ αι] ὃζ ῥαπ]αύλης, 
Ῥ'απάτυ, ἡ, ΠἸρυ Δ καλαΐμη. 
Ῥ'απ]αύλης κι, 674 αἱ τ 145 σοΠιρΙ Πρὶς ἅτις ἰηβας Εἰ λατ ἰάςπι φιοᾷ 

μόν «λῷς 

ΡΒ απίζω, μἴσο,πνυζοι, αἰ ρῖ5 ρογοιιτῖο ποιτοίδσω, ΟΡ 5 ἐς ἀο οοἷΑ- 
Ῥβιος ἱπουτγίο ἷα (εις ρογουτ ον ςοἸαρ νι ἴῃ ΗΕ! 50. ]αρ45 ᾿πι- 
Ῥίπρο. Αὐλλι. Ασοιατ.ῥαπίξω σε ὅλ σταγῦνα 5 ἱπηριηρῸ ἰαραπι ἱπ 
τάχ Δπι τι πλ, ΜΑτι. 5. ῥαπίζειν ργορτὶὲ Πσαϊ Ποατ, σοητιιπλα- 
116: σαυίαον γα δὰς Ειηδο,αιτ ετίατη στο ρ 44 αἰ τπὶ σαεάοτς (πᾶ 
ῥαπὴς 8ὃί νἴτρατι δζογερί(ἀπὶ Πρ η  Πσατ)ἤοιις οπηρ να] ε,(ἀη 4410 
σᾶρατ Ἡ οτος γεγθογαίσασ Ρ]υτατ. ἴῃ ΤᾺ Θπλ[τ. εδὺ ἐν τοῖς ἀγωσι 
φρρεξανις"α μῆύοις ῥαπίζασι, 1ᾷ ο[τ “05 4} ἴῃ σογταπαϊηἰθις ἰητοπη- 
Ῥοιιθὲξιτραυτ,οατάτιης δύ ραι!ο ρος, Τὰ ἐχρ! ςαῃς ἐαῆρι με, 
ἱπημὶς τί) βακτυρέαν ὡς παιτείξοντος, ἤος ε[ἴ5 4ιπ1πὶ θαςσι τι οχ- 
τα τ ν δ] ατὶ ρεγουιτιι5. Το. ΒεΖα δηποτ. " 

Ῥ᾽ απὶς δος, ἡ ν τ σαγοτορ᾽ Δ, Πθιι]α ῥά δός, γμάς χρυσόῤῥαπις, 1, χρυσίων 
ῥαζον ἔχαν, ἤοπιου. ὺ 

τ᾽ ἁπισμα,ατος τὸ, αἷαρα; σοἶΔρ 15. ΓΓῪ πἰς ας πὸπ οἵε ἴῃ νι. δυι16, 
ἔχὲ κόῤῥης δ χαιτ᾽ ὄϑος κέγρυᾷ ῥείπισμα, 

Ῥ᾽ απ] ὰ σςυτουδ5) Ρυμεηὶ, ταὶ ΤΑ] θεραπόντων ῥαπῆαὶ, δίς. ΧοΠΟΡμοα 
ἴῃ 4. ἑλλίως 

Ῥ΄ ἀπῆνς,ου. ὁ, (τοτ. 

Ῥ΄π7ὸ ε.οὐ, ὁ Ἰχσοτο ἔγαξλιις, Πυτ| 19. 
ρ΄ χπῆω, μι ἁψω,π.αφα, πιο, Ομ οντεῖο, σοηίατγοϊπο, δέβηρο,ἄο- 

Ἰοίἃ φοοοίνπιας ἈΠΟ. Ν αι σοι ῥάσω κακοὶ Η δ. Οὐ)... 
βελδήομω σιω αἴ, τεχνδκα ἔτγιιο,  1άς Κακοῤῥαφία, Ὠ1οῖταν ῥάπ7ο- 
ἤλαι ρτο δοάςηι Αὐἰτορ δηο5. νεφελ, ἐδὲν ἦλϑε ῥα ψαιήνη σκύτιγον, 
νἱάς Ργουοθ ΙΝ οι ἤτο ἔπας σαρ τὶ ὁ ἴπῆειν ἀοι δύω Η οἴ τι. 
ςοιπροποτγε,ςοητοχοτο, ἴοι ράηροτο σαγπποηγδέρογ τγαπῇατίο - 
ποπὶ σοηοί πηατὸ. 

Ῥ᾽ ἀπιοάοπι οἹἙ πο « ῥαφιενπαριις 40] ἃς βανιαξ. 
Ῥ΄ ρίας, εἶδος, Οοτγο5) ἃ Κᾶτὸ αιιοάαπι Ττῖργοίςπι 411 σορποπλ- 

πατα, ιιδαὶ 115 αιπατῃ ΗΠ δαὶ φισγεγοιςπούριτιο δοςορίξ, 
δ αρίον,ριϊογ»ἰΠ 40.59 ΕτΥ ΠῚ. 
Ῥ᾽ ἀφρς, του τι :ἴτοπη ν οπῖοτ, γᾶς ὃζ ρτῸ ρίιετο ροηΐτιτ, εἰξ ὃς 

ποπῆεπ ἰοςὶ ρΓΟΡΓΙ ΑΙ ΠῚ, ἘΤΥ ΠῚ. ἣ 
Ῥ'ἄσμα,ατος, τὸ αρετρονΡογῆιῆο, Ατβςη. μύρων ῥάσματα εἷς τω γί 

ἐπιτῆεν, ἱ. ῥανίσμια τα Κὺ -αγῆγες. 
Ῥ' ἀοσατενα ρεγρίτο,γῖρατο,ὰ, ῥω ῥάξω, Ἰττῖσο, Ποπλ.Οὐγ νυ] {{δτ- 

η0 «ΐ εἰϊςϊο. Εὐήζατἢ. 
Β΄άοσω, τὸ ἐραοτω, ἔτ ῥάξω αἱ Δ ο ἀεὶ ϊοῖο ἐχροπ, θεῖαι νἱ διάτηρε- 

τιι ναἱἰ4ο ἀογῖο 
Ῥἄσα, ΔΟ"ΠΠ πνὸ, ΑΥ πορμδηνεφ, ῥᾷ τα ποίγτων, ΓλοπΟ[Ἐ]ιῈπν Ὑσ μοἰ- 

λιςα ποντων, 

ας ἄξω, νεῖ Ρ'αισἰζω, αροτο,ϊπιρο ΠΟ» τιιγθο, 
Ῥιῴςον το βέλτεερν καὶ βέλπιον, Εἰιτὶρ. 5. ο]. 
Ῥζσθον ὁ, ΕΠ] ἑππιϑ. 
τ αςτωνδύομιαι, ἃς 

Ῥ'ασωνάνω, αι, δὐσω,π' ϑυχπνχολάξω, ἢ εγὼ ἀρσο, οτῖοτ, οἵἷο [Δηριοο» 
σάρτο οτλιαπν ἰαάιι!ςο ἀιλοττίᾳο, ῥα διουρ γω, ΕφαττνΑ Οἱ ςμο, 

Ρ' ἀφστωρ,ορρον ρος π] ΟγΑτογτὰ ῥαίζω,1. ἱττίσο. γ ἢ] 
Ρ᾽αρανέλαιον, ΒΑΡ ΒΔηο δ ΙΠὶ » 4ιιο ἃ δί ῥαφαϑινον ἐἴλαιον, Β ΒΑΡ 

Ῥ'αφαῤη, ἡ Δ 6πὶ 104 ῥαφϑυὶς τάχ πη ς τάρθδηι5. ΗΟ ΠῚ 

Ῥ᾽ αφανηδὸν, ἀπ ςγρ. γιάς Ὁ αἰ φανίς. ᾿" 
Ῥ'αφανιδδω, μιώσω γ ροάϊοςπι τγαϊἱοῖο γάϊσε . 14 οἱὲ γὰρῇ 

Ῥ᾽ αφανὶ ς οἱδος, ἡ, αι δέ ρ'αφαῖη Ἡοπποτγο ἡ γαρβδηιις, Ὀϊοΐτας, 

Ρ᾽ ἀφαγίθ.,ν, ὁ γαρμαπιις(αἴσ' τὸ ρ' αδίως φαίνεῦϑει τ παι Βαυπιὰλία,, 

ΒΕ Ὰ 
οὕτων υδὲ πρέοτυ ἐφ ᾧ αὖ ὥρμυται βαδίζων . οὐδὲ ῥαφωνθθῃ αῷ νος 
αὔδα κρίμα ς κα ὑπὸ σικιαἧς αὐχπαυὸ μῆν9-. ϊοῖτας ὃς 
νυδμνθ,. 

Ῥ'ατ-ὠνδυσις ἰάεπη αιοά ῥαστώνη, δι, - , 
Ρ᾽ασώνυ»,ης ἡ ΕΔΟἸΠἰτᾶ5. ΡΊατο Ἐρη,7. ἔπεμψεν ἐπ᾽ ἐμὲ πρρήρη ῥαςώ ἔ- ων Ὁ 

γεφι τῆς πορείας. Ἰτ ποτῖς ᾿ς Δ πα σαι, Ῥ' ας εἶνη γίγνεται, ὅζς, 

Ῥαϊπιιὸ ἐῤ 

᾿ ΤΉ χὰ 

το Θοτγρία, τι μϑὺ ἐκπίπηοντι τῇς πόλεως ὄχλῳ 5 ῥας ὠνζω φυ; κι 

χον "εχ ντῦς ξιρὶοηαὶ ἐασιίτατειπι πο τἰτιμϊ οὶ Ρτ: 
Ῥ]υταγοῃι5 ἴῃ Οδπη]}. Ῥ'ασών,»Γ γα πὶ (πο πάατιτη ᾿το 

το Δ 2 Ὁ ἂν , " ἐξ 
τα5 (εου πάροδος οἰϊ, τῇ βίου δυιωρῳξία, Οὐλίγρις πολλαξ 
μᾶνΘ.. ὁνα οὐ διαὶ μικρὸς ῥχϑυμίας μεγάλοις πόνοις 
Οτοροτ. ἴπ τ. σοητγα Π}Π ΙΔ, «ἢ ἐυτεῦϑεν ῥατ-ώνῃ 
δαμαονεῖν. Ἐς ῬοΟΙγ Οἷα ῥα ώνίω οἰαδδίσατον ἀρ ε!]ατ, [τᾶ 
{εοιιπά!5 Βοτεητοπη» ἴῃ 4 6πὶ πιι}|4 οἶδάος, Αἰ Αἰ Τὰ ταῦ 
Πουΐτας ἱποιγγῖτ, Πα Π]Π πὸ ἱπξογγυμΐίαση, Ημῖς ΟΡΡοη 

αἴ τῆς τύχης αὐτιπίπῆοντα. Οἱςοτον ἰτο τγα αι Πἰτάτοτα γὸ 
σότητος ἐν ὅν πορία κα ῥας᾿ὥνης δὲ ἄυτέλειαν γεγθυυμήύης, αιμαπῖ 
τὰς εἴτ τη ἀρυυμάἀδητῖα ὃ ρογ τ] τατεπὶ ἰαοϊοτας, ΡΙμ 
Τγουτροῖῆς ΓᾺρ5. ῬΡ'ασώνη,τεοτοατῖο, γα αχατῖο, 
Ἰαχαπιρητιιπι, γε ριγατὶονγο ρ γα ῃα] ἤρατάιιεη, αϑώπαυσι 
ΟΥἰ ΠῚ. ΟΡ α5,4ι1α ἔα ΟΠ ἴῃ οαπὶ 1} ἴπηιιτ, ἴοἱα 
ἀνα, ἐσηδιι δ ίε σηϊτιο5, ῥα ϑυμία ἰαἰρουὶς ἰσιϊαπλοπτιπι 
τατῖο γεὶ σοηβείεπάς : οὐ ορρσῃίξιιγ χαλοπότης, ῥὰς 
φέρειν, τοϊαχατίοποπῃ αδηάδηη Δέξοτγο, χα τινί ἐν σιβη 
ς᾿ὥνης κὶ αἰαππαυσεως ἐμ κῳκων δεομῆμοις , ΟΥἾ πὶ Ἰαθογίίαις ἶ 
Ποποπὶ οχ τηΑ[ 15,46 Ππήἤεγδητιθι5. ΡΠ τατος μιι5 ἐπ ΟΔι 
ῥὁχςώνίωυ οἰξείδοον εἰς ταὶ ὁ δοιὰ πεὺὶς μακρφτέρας 9 ἔλοϊϊοττι πιοάϊ 
ποηλ οπρίοτ!β ἰτπογῖς σοη ΠΟΙ μα], μῦ) ῥαςτώγης ἄποτε 
ΓΕ ου]τάτοπι δδίοί μετο. Ατιοτο!. Προ ἀς τηπάοι 

σου δι, ὀῥοίπαυσις τέρψις τρυφὴ δυκολία ῥα ϑυμία, ἡδυπάϑειο 
σηςγαῤγια, ξενοφ, ἀγησιλ, ὡς ἢ σειωειλόντι εἰπεῖν. ἰγησίλαίθ. 
γώλετο ῥας- ὠνίων ὃ πώμπαν οὐ τρρσίετο τῳ πόγῳ τίω) ῥα--ὠγίω Ὁ 
οτἴμεῃ ἰαθογι. 
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γὐκη ἐκ 
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Ἷ 

πιὶπν οἰ δυπι: [ἃ ἢτ οχ γμαρἢδηὶ (πηγῆς » Ὀϊ οἴου! 4 Πἴδτο, 
Ρίτε 46. Τὰ 

αὶ πρώγω ρ' αφαίας,  κριάμζας αὶ κολοκευύτας. Ὑ Ἰὰς Ρ' αφανής, 

Ρύσμᾶ ογας εοσῖμ 41} ἐπ Δ τοτῖο εἴϊεητ ἀδρυθβςηῇ, , 
Ρ Δηννεφ. τί δ᾽ ἰωὺ ρ'αφανιδωϑ ἢ γε σειϑυ μῆνΘ- τέφρᾳ τε τιλϑῇ, 
γνώμίω χέγειγ» τὸ μὴ δυρϑτρωκτος 0); 1Δς Αἰποραφανὴ δῶ! 

τδά᾽χ. ῬΑ ]λάτι5 ἐπ Αὐρεξο σᾶρ. 5. Κδάϊςο5 ἐκειπίπϊηϊ, 
Ῥατάπταγ, 4145 ΠλΪπι15 ἀσγο5 (ππτοϑε μα οης 0112 [ατίοτα 
ἔτάψυς ταρβάπατη νοσᾶτ, Β αἤτςι]α ἃ Ο428 τγαηίξοττι 
Β] ἐπι, Ατιξοτο]. δερπν. 9. ῇ.6.Επ ταπλοπ τδάϊουία 
8 εἴα ΡΠ πὶ οφυςπιρε ἰδηατια, Οταςοτίιπιαιε φρύϑεονις 
δὸς αι γαιο σόποτᾷ αἤσπας ὙΒεορμγαίτες5 μΠτοτ. ΠἶδῪ 
Ρῖτε 4.4πεπὶ ΒΡ] πῖπς ᾿ἴδτο 19. ςαρῖτις. 84 ν εσθειπὶ ΧΡ, 
τὰρ ἤδη 05 'π ΠΑ͂ΡΟ5 σοηιιογτῖς ἐγγότς τηδηϊξοίξο, ΕΥΤΟΥ 
ξαϊτ, φιοά δι επὶ ρ'αφαϑε (14 οἰ Αττὶςὶς Ὀγαῆηος νὴ τῆς 
ττῖα ρεπογα σοηἤίτιατ, ΒΙ]]οἴορμιι5. ΡΙΤηδι5 τθο ; 
ταράπιπὶ ἐπτο Π χογῖτ, ἀπ ρ! ςατόαιις ἐγγοτα δᾶ μ᾿ Ἢ 
Ρβδπτπι της βογπιατὶτ οχ γοςιπῖ ἑρποτγαητία, ἘΠῚ 8ὲ ρ'αι δ νὸν 
ἐγοιθ- ΤΠςΘΟρΡΗ ἰἐ εἰ ατοπιαςί τι ΟοἽ τη. 155. ἤιις ἅτ μιν ένα 
ῬΙ]ηῖο . ας ταριι]α δοτία νἱ στιν ἀἰχιῆς Ηογας. νυΐξ Μιὐβην 
πλιῖς γεξονίο. Ῥτορτέσιις ρ' αφανὴς » ἐϊ πη ξπ]οπὶς σαί αἰδ6 [Φ. ἀἰγο τὶ 
γοβτεηοη γετὸ γάμειθος εἰἶπι γαρᾷ ἤιιο γάριιῃ1. ἷ. ψ' ἘΝ 
ἡργολὶς ΘΔ] πο. αι: αι νοηττοία,γασέρας ἀἰχοτᾶτ, γε δἰλμιι 
Ατβοη. "τ... 15 ταπιοπ γργυλίδα ἀῤρίενα Δριιά ΤΉΘΟΡ. "Δα 
ΠΔΡιΙπῚ ἱπτο Π ρὶς αὶ βοιιωιαὶ εἰ Ὀϊλοίςοτίἀϊ : ποδί γα ὸ 4πι Ἔν 
πράμγ οἱ πάπεῖ, ἈΡυα ᾿ρίασι Ατμο παι πε ρ᾽ αφαινὺς ἃ Ριίευῆρι μι 
{πρὶ νἱἀοτιγραῦ οὰ τα ράφις ἤτις ρ'άσις ἀἸοἴτατ 5. ντἸηΓ5. Ὑλ ἤυ 
Ῥτεζογογᾶρα Πὰς γάριιπη. ΝΟτὰ ρα φανίδα 5. οτῖαπη φοπηπιιηὶ ἢ ἡ ἤκυ 
διια ρ' ἄφανον ἀἸςὶ, Ί4ς Οοπηπηδητατ. Ατ  τορδᾶπ.ΐη ΡΙατο. 
Ῥ' αφανηδὸν, ἀπο γΡιντ ριά Ραμ]. ἢ οἴη. 11. 5. σαρ. 89, Δία 
“0 καταγμάτων εἰσὶ πλείοις, καὶ μδὼ γδ λέγοται ρ' αφανησδὸν 279 χιδε 
δὸννδζς, Αἀαίτα; ραυ]ὸ ρὸ π5Ρ΄ αφανηδὸν μῆρ οιμωῦ ὅδε εἥξις ὀσέν χο τ 
ὄχυκοίρσιον κσ διαὶ πτάχοις δ᾽ κα) σικυηδὸν κὺὸ Καυληδὸνν "πνὲς ὀνομάζει 

ἐκ τῆς ἐμφερείας “Ἶ᾽ χαταγνυυΐζων σικυων καὶ καυλών; 14 οἵδ, ἈδΡ ἷ δϑ}) 
πιοίο ἔμέλα, ἔγαδέζαγα οὔϊ!β ἰοσιπάϊιπι οδ! ἰχιαπι ἤρθτγατι ἐγ 
οτα[Πτι ἀϊ οπι, 

ὙΠ 

οι κι 
πητα 

οτίτιιτ, Ποιὰ σο πα ΠΊ  ἢἰ: Πα ΠῚ Ατιϊςὲ ρ'αφανὶς φἰεἴταγονς ἢ Ὥ ̓ 
ἀηοταιυίμηι!5. Αττὶςὶς νετὸ ρ᾽ ἀφανθν,1κράμῥη σταίποα, Ὑ1άς Υ ̓ 
φανον» ἃς Ρ' ἐφόμον ἴῃ ΑἸππίοη, Ρ΄ ἀφόνί(Θ., τα χ νοττίταγ ἃ Οἱ τ 
118.1. ΓΟ Ι οπιατ. ΑἸοχαηά. Αρ σοί. χα. 42. τὰ ρ μη 8 ἱ 
Βταίσα ἀριά Ατιῆοτ, {16.5.46 πατὶ Αὐΐτη. συλιι5 μας ἔπε 
Βα: 3: τῆς ρ'αφαίου ἰω χαλούσέ τινες κρά μόνω, ἴῃ Βγαίποα 9 4ιιᾶ ὅτι 
οαας ΠΟΘ η ἰὰ ςγᾶρςπ,Ρ᾽ αφὸν Θ- ἀχία,οταίῃολ {γ᾽ εἴττῖ5 Ὁ Α΄ 

ἌΡ 



Ῥ'. 
ΤΙςορ γα. ῥάφανίθ. αῤίφιν, δταηςα ορεϊζπα . Πζοην Πστὸ 

Πρ  ἀπτ άεπν ΤΠΘορ το τάς Ρ΄αφαυίς, 
τς ῥίζυ γα ἰχ πιοδο γὰρ αηὶ σοι ἰζαης, Τ᾽ σορμτα ἢ ἰὴ δῖ- 
νίδηιϊ, 1 

(ἀτιῖγα. ῥαφαὶ τὸς κεφαλῆς, ΟΑ] οη. Ἰ, ς ἄς ν ἢ ραντίμπι [οτῖ- 
ῥαφίμν μιῆς ἀρρο!]ἀταπὴ αιιοιὶ τοῖς ἐκ πλειόνων ῥὶ Φιῖν σιιωιῥ. 

οἱς ἱματίοις, ν Οἰτιθι15 εχ τα] εἷς ραηπῖς σδίιτις πθλεΠς ἢτ. 
ἀεὶ ντῖτατ τη πγυπγςητο αιοιὶ ῥαφὶς αἰοίτιγ ίατον, Ἐρὶ- 

Ἡὴ 
ΟἹάςπι Ἐχοι ςαρ.27. 
ΓΙ ΓΕ ΧΤΙΙ5. τοῦ ὑφ τοὶ κὶ ῥαφιδευτεὶ, Εχοί.36. τῇ ποικιλία 
υτνορογο Ρ᾽πππαυὶ ο.σαρ.27.]Ὀ] ἀσην, 

ννγἰ 11] νκῶν τήρκον. Αραἀ ΗΠ ΡΡοοτ. ἑαφίῳ. Οαἴςη, ὀχρουῖς τε 
. ᾧ διακεντομώ τες οἱ τεχνυῖτοωι εἶσ τοίου τὼν ὅδητηδείοις ὁπαὶς τῇ 

διέρσει οὔρῳ σικδι,ει ζισα νχὰς Οἰπάτπιν. ᾿ 

δὸς ο νὶ γ οί") ἀοιοιια 5 Πδρι}]45 νῖγσα, σα σοα πτοητιμηι,, ο- 
τοίξς Ἰαρίαπω; Πηλΐς, ἰτοῦι ρα [οἷς ἀςι5γ Δίθοη, ἀἰτο βοινὶ- 
ὄν, : 

τάς Ρ᾽αφανίς, ὶ 
, . 5 Δ ὦ 

ίωυ,4. ὑρ! οι τἹ ΠῚ ὅθ) τοῖς ῥα χεῶς, 
᾿ 

ἴοι (ν ἰτιο ας. ὃς (Ὁ ]1μχεῖς : ἃ νοητογαπι Παρίσι 4] ξξιιο: 
ι γὸ ψ 9 9.. Ηείγολ, νΙάς Ρ᾽αχης 
ζω, δεχίξω, τὸ διακόπω, ῬΟΠΠχ. ᾿ Ἵ 
ον. 5. τὸ απ Θι ἰτ πιὰ ρίας: ΡΟ ΠτιοῚ τὸ μέσον τῆς ῥ ἔχεως. 
πα σμια ὅτ χείϑεσμαι, Εἰ εἴν ἢ. Ῥ΄αχαν» αἱ» Τῃ ν το ἀἸςΏΓΕΓ 
ἃ νοΐ ροτῖμς δτάςπῖα αιιαὲ ἀϊιγαπηφητα ὃς ἀπταπιίηὰ νο- 
Οἱ αι ἴα ὃς ΡΊ η. ιιὰ: τη οι 6] Πς νι ι15 Ῥητατο ἀρτῖς- 
ἴερε νογίτατη οἰ δίσαια ἀρια ὙΠιοορ γα ξ. ἰοσφη, ΠΡ. 
ες Ρίαῃσ ζᾶρ.9. ἅπαν ὃ φυτὸν ὅταιν ὀκόλαςῇ τὸ τρυΐτον, ἐξν 

(αι 9 {μηδὲν καγουωῦ ται «Ἷ] αἴω κα γῇ ὅι τ" αἰ μι πέλων πποιούσιν, 

τες τας ῥα χοξ ἷ. (Ἰιοπιαἀπιοάμηι μος τα νατίθιις ΠΟ Π 

5 ἀπγαιης πτα Πππς Ὀταοίγϊα. Ονοὐ αυ ἃ εἴζετ ταιϊογαιεῖς 
ος ἰρίιπι τγαμΠ ]ΠἸςης. ΡΙΏΣΠΟἰορ ἀν ξγιμν ρ οἰνογυλπιῖς 

ἴι5 ἐχ Ρ ἰσδιιτ ροξτα, σεογρὶς.ἰ10.2. 
ατὰ ρσίπιμ πουῖς δά ο᾽ εἴσισ ἔγοηάϊθιι5 τας. 
σευ άα τη τε πετῖστϑς ἀτιπὶ [δ ἰσειις δά αυτας 
πες ἀρὶς ἰΑχῚς ΡΟΓ ΡαΓι ΠῚ 1Πγ ΠΙ  {ἴπις ἰνα σφι Ἶ89 

οι οί ἔογγὶ ποπάμηι τοπταηάα:(ο νποὶς 
θαγρεπάς πιαπίθιις ἰγοηά65.1πτέγημς ᾿οσοηάτ, 
πιὶς ν] ἴδ να ἰἀτς ἀπυρίεχας {πτρίδιις ν ἰπγλο 5. 
χιογίητοταης {ππτηρς σοπγαβοταπς ὕταολλα του. δα, 
ἀξ τ ῥωχὶς (ρ᾽ πα:!οςιι5 δα ϊτης: σαλτοϑ: Ππγορὶ τιιςτίιτιις αιο 
ἃ νοτγίσεταῦ : γοσΙργοσατιο Πιιέξιμιμτι Πτις αιιαγῇ αὐ τιιςγνα- 
φτιιαν 1 πὶ, ΠἸτοτῖς (αἰ εὐ γα ἡ τοῦγα πιοῖα! Πς ανττηδαπο: 

' ς ἀτθοτῖιις σοηῇτιι5. ΕτΥἣι. ῥαχία δδὶ πεῖς α δὺς τύπος αὐδὲ ὃν 
ὑνγνυται καὶ ϑεύλαεσα, ἡ ὁ κλύδων," καὶ ϑεελείοσης ὁραὐγ ὁ δὲν τὸ γώ τιον 
δι, ῥαχὶς καλεῖται, ὡς δυτὸ τῆς ῥαχίας τῆς πέτρας Γπτοτρ. Τ᾽ υσγ 
Ἢ Τ πιο γα... 4. Αιμευ ὁ μὴν (8- αἴρῳ αὐτέων πίω ῥα χίαν, υ ὦ, αα- 

| αἴ 1τα Τοπο5 νοσαίϊο τίωὐ ἀἴμυστω τιν κὶ ἀνε χώρησιν τῆς σαλοίοσης. 
ὃς ῥτοιιοτὺ ῥαχίας λαλίςερρ 
υμμ, ἱσιαν,π’ εχοι, ἀΠΠΠοσο, ἀτπ 0 ροτ Γρίπαπη, σφείζω, ἐα χετρίζω, 
ὄτῆω, ϑΟΡΒος] 1 Αἴαςς, ἔκειρε πολυίκερων Φύνον κύκλῳ ῥαχίζων. 

ἢ, ἔσφαζε καῤῥάχεζειναἱρ ὁ ἀἰοίτηιις οἰοίοένον. Ῥ΄α χίζω, λα 
μα. 51. ἘΠῚ ὃς Ηεἰγο ἢ πιοητίοτ » εἰκαίως κ᾽ ῥαδύως ψδυδομαι. 
ἴπ. Αςοις, 
υἕως, ἡ (οἴη ἀοτῇ, ιος ἃς ΑΟΓΟ]τὸ Πρ πα:ῆς ἀἸ ἐξα ἃ ῥίοσω εἰ- 
ἦ ῥῆξις δῷ) κα διακρίνειν τὰ δεξιαὶ μέρ ὁπὸ αἾδ᾽ ὀνωνύμων, Ἰπαθῖτ Α- 
ἰοἡ ἀριιά Ετγτ. 411) ταπηεη ἃ τραχις ἀουλιαητ» 40 ροη- 
ἱραττε ροίϊοτγίογε , Πηξ τετραχυμῆώοε 1. ἰρί πο ἃς αὐρατὶ ἐς 
(ὁ ἔοἰ 1), Ὀἱοίξοτι.11}.2.ςαρ.217. ΤῊ ςΟΡῊ.ς ξο]1ο τοδου 
πσης [105.3.ϊΠότιοᾶρ το. ὅ ὃ τῷ φύνλν φύει κτ᾽ τίν ῥα χιν σφα!- 

κὸν οἴτοα ἀοτῇ ἔρ᾽παπι. αἰ 1] μέσίω ἰνον νοσατο στ σαρ.17. 
γα ἔο!ο.Ῥγο ἀοτγίο τεσγα ἴῃ ἘρΊρτιργιθγοι!. ρ᾽ ώχις 6- 
Ἰοίτατ ράγς [2ειιῖς ἃ αι ἴπ ροΪγροάς οτάο ἀςοταθ]οτ 

ἸΠοατιγοΛ εἰίξοτ. Π10.4.Α πὴ. Τ γα πϑίοτταγ ἀπ] σπάο, ντ ῥα- 
τὸ ὥρείδι., ΕἸοτοάοτ, ὃς ἰη Ἐρίρτ. ἀνία πι πιοητί5. ἱερίων ρα χιν; 
ἰοπη, τάς Ρ'αχία. 

ν ἥ ρος δ, να Π. 5» πιο πἀαχ, οἴ οπτατοτ. 
Ἷ αὐτάς. Αριά ϑΟρβοο  Τητογρτοα ῥαχιτοὺς (ἔς εηὶπὶ (οτὶ- 
τη) μεγώχως κφικουργρωῦ τας. ρογ Ἰτἰ ΠΠπιος πο οης5γξαςϊ- 

Ὁ5. 
ς μυελίθ., ἤλ ο» ἀοτῇ πιά Πρ πιο 114 Γρ᾽ πα! 155 θῶ δέ γω- 
Θαΐςη. ᾿ 
Ραΐτις Γρίπο τις, ὃς νἸτ! 5» Ἐτγαη. ἵπ Ρ γα Π ππτηοτγο ῥείχοι ἀτ- 

ἤτις οὔτο Πἰρίτος ἀρια Χοπορ νοι άοτη Ἐτγμιο]. δίας ἀἸοὶς 
νεγ δι πτῥαχόω [σπ] ΗςΔ115 τέμνω. [πἰπιο. 
οἰσω, πο υχσιν οὐ [5 σοητοχο ἴοι σοποπηπο ροοπιατα ἦο- 

ον ογΓαιπὶ σεητοπος τοοῖτο, Γιςίατ ἐς {ππέξιϊ, τότε ὠεός «ἰ- 
ν ῥα ψωσδοιώ τω δύο τῷ ὁμήρρυ τἰχρι,1 τ οοἰταλτατ ν εγίι5 Δ0 0 

δι15. ἐχψωδώσε, ΑΥἸ πορ μα. Βαγοῖοῖς γογπδιστε σοἰ εῦτο, σατ- 
πὸ σε! εῦτο. [το πὶ ῥαψῳδεῖν 9 τυ] σατ) πηρας ἀροτογα δόλει αν. 

ἤνιρτο ἀ Πστγοτς Πεπλ πη. 
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ἐιρίδατ. ὙΠΘΟρ γαίε, Βγα ΠΊςα ἀγοοτὶ εὐυϊοτατοιιν αἷς (το 

ες ΒΕ’ Ἢ : 
Ῥψώθδινια,ατου, τὸ πηοπ ας ιπν, Πινσα ψδῦσμα, διά, 
Ῥ'αψῳδία, αε ἡ. δυτὸ πὸ ῥ (πῆ εἰν κ, Τα ἡ. σΟὨΓΟΧτΗ ΓΑ σατ ἢ 100 ὃς 

ςΟΠΟΙΠ τ Ογφλυαςίαγοςῃζο, ῥα ψῳδία τῆς ἐν μα δὸς, ἰςίλη, Ππιης 4.1 
ῥαψῳωδίαν ργορτὶὸ ἀϊόϊαπι ρυτοης [1] οπιοτγὶ ΡοΆ τη ἴῃ νπππὶ σοτ- 
15 4141] σομ [τ πη τι Δητοα Οἰπ5 τη οι γα αἀἰπι} [ἃ αι} - 
δα ζάλην οἰγοιατοῦίδιις ροςτὶς γοοϊταγοηταγ ἂς τοατατ Εἰήτα- 
τλλας νϑτογε 5 τοταπὶ ἩΟηλοιὶ Ῥοςἤ ἐο ποιπήπο ἀρρο Παῖς, 
1ςἃ ντάςηλι5 ποι [Ὁ] πὶ τοτάτι ρος ἵτα ἐη(οειθὶ [ς  ἤπσιι- 
Ἰοϑ οτίατι ΠΠΌτο 5. 400 νοτὶ Ππυη1]ς οἰ Ε τοίρεχἴς οἰ γ ομίιαι 
Π1π1Π| ῥα ψωδιαν, οἶα ἀἰχὶς μέρος αἢ ποιήματος. 

Ῥ'αψῳυδς, οὐ τοοτατογ σαγηνὶη}ς ἔς ν οὲ ΠῚ} πη, αι αἰΐοπα σαγηιῖ- 
πᾶ 11. ΡΕΠΌ]}ςῖς σοπρυτίθιις ἀσοίηοτο ΓΟ] οἰλατ: ηιιὸεὶ σαητϊοιο 5 
φιιαί! ποτ οης σοποὶππατίοης γημἶτα, 1 του εἰς ΕΙομπογο, ὅς 
Τυτεγρι ΟΡ μοοΪ!ς ἀς ϑρηΐηρε ἥτις νοτίδος φηϊρτησία τοχοθατ. 
ΑΙ] ῥαξρῳδύθυ ὃς ῥαζδῳδὸν γ οσαητγὰ νἱτρι]α , ὅτι ῥα(δούχοι ἠγωνί-, 
ζοντοῖπιις 41 ἰαιιγὶ τα ΠῚ ΓΟ ΠΘΓΟηἴ9 ἀεὶ ᾿νε πποιϊ σαγπιῖ- 

πᾶ ζοπ]ρΡΟΠ γθητ. ΡΙ πάατης ἃ ῥάπηω ἀοι νέο ποπλίυςοι ἁρίοὐᾶ, 
μ'απῆων ἐπέων ἀοἰδὲν νοςας. ὈΙατο [1.2. ἐς Κορ, ραψωσοις ἔαςῖς 

᾿ Βοετγαγητα Πλτυἵϊγος. 
Ῥ' ἄων ὠνίδ. ὁ χἡ δ» βαο "Το τ. ρ᾽ δίων ἐγβύετο, οπυΑ Πυΐτ. 
Ῥέας Βιο Πὲς ρ᾽ ᾳδίως., ὄυκόλως, ταχέα: γ (ας λ] τι. ὃς αἰτὶις» Ῥοετῖ- 
οὐ εἴ, : 
Ῥέαν ΒΕ ςα, ΕΠ Δα Οςοδηὶ ἃς Τοιιγος: Ρ᾽ατ, ἴῃ Τίπηο, νχοσ 84- 

τα γη  αυ1α» δύ ρ΄ εἷα εἰς τιιγ. ΕΠ οὐ, ἴῃ ΤΡ εορ, ῥ᾽ εἰα δ) ουῦ δ ϑεῖ- 
στ χρηγίω τέκε φι δια τέχναν δὶ ΙΌτογρτ. εἰεἰα, τουτέξ ιν καὶ ρὺυ τὴ κ᾿ ἀ΄- 

φατος κα αὐεί δείθ- ὕλιυ κὶ πάντοθεν δμοιατὴ κἡ ϑρεπῆιὶ. καὶ καὶ ἐν καφία νὰ πὸ 
δυχερὲς κ᾽ ϑειόν, 

Ῥ 7 ΕΠ οφτἰπέξοτιρτο οοίζοση ρ' ηγεις, ΗΓ ἴτοπη ρ'ογκεις, ᾿Φε την ρα- 
γε, τντης 

Ῥ᾽ ἐγκα, Ατεϊςὸςρτο ρ'ἐγχω, τοττοιρτο ἔγοεπο ἄς οι} 4» Ἐὺτὴ ΡΟΝ οι" 
Δδία!, πυἱ! 

Ρ'ἐγς,αρυ Ηοίγοἢ. εχ ροηΐτιτγ βαμμα, ἰάμος ἃς ῥάμμα,ευίις οχξ- 
Ρίπτν Ἐτγιποίος αἰΐογτ ἐχ Απδογοοηιῖς ποιεῖ λιπόρφυ ρον ῥ᾽ ἐγος ὃς 
β'ἔγμα αὉ Ετγιποίοσο ροηίτι ρτὸ εοάοπη οἴταητο πῆς ΟΧ Το 
Ὀγςο ἰοοιιτη “ποινμέλο: ρ' ἐγμάτει . ὃς ἀρ Η εἰν ἢ ον λστιητ εὐῖαπε 
βεγισα οαάοιη Πση σας νἱκ,ρ᾽ ἡ γος, ; 

Ρ᾽ ἔγξιες ἃζ ν' ἐγχῶι.Μ ιάς Ρ Ἵγ χα, ὃς Ρ΄ γχθ. Ρ γα, 
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᾿Ρώγχν, μιέγξω αὐ, ἐγχόνρε, κως Ἐοττο ΓΟ Οἢ 10. Αὐ Πϊορ]ν η ΝΝ εἴ 
Οἱδ᾽ οἰκέται ρ' ἐγκουσιν, [ἀφ αν π᾿ παῖς, Ρ᾽ ἔγκει μεθ υὼν ἐν τῶσι βύρ- 
σὰς ὑπῆ,0-.}, Πιρίπιις {ξογτῖτ. Πογατιν πες Ρ΄ ἐγξις ὦ Ρ᾽ ἔγχϑθ- ἀρ ά 
Ηἱρροογας. πα {πογτοτ, τις γοποίνις Ματτια! τ ὃς το ΠἼᾶτς 
ΡΙαμεο, .  ἐγκεινιν αἱ σὸ γουβ ον. Ἐς Οομροῆε, Αἰποῤῥνγχο,γάς- 
{ἔογεο Ρογπο. της Ρ εγχώδηςνὶ ἄς Κεγχεώδης, 

Ῥ᾽ ἐδεον,ν. τὸς το στιγτιῖδ."π ΑΡΟοαὶ σάρ.18,ρ᾽εδὼν τῇς άδιιπι. 
Ρ΄ἕδω, 'έζος ς ε 

Ρ΄ ἐεῦρον,κ, τὸ, ΠῚ Θ τΕ1Π1.ρ᾽ ἐἴϑρον, ' δῦ μα. 144. 8, κα ςτρία ἀμφὶ ρ'ἔεϑγας 

Αροἱ. 5. Ατρ ἐδὲ ρ᾽ἔεϑρα πύον δ] γώναν ἵησιγ 1.τοῦ ΗΠ πλλπα ἔετι ππ6- 
δτιι5 ὃς ἀπτη 5 τ Υ δὶ Τοε δίτογ Τ Βειπιοάοητα Ημαΐμπι Γοςατὶ Τ᾿ 
φοηζιιπι ἀππ η0 5 ΠΠατι ΠΟ ἘΧΟΟΡΓΙ5. 

᾿ΡἙἝεν, Πινείσαενρτο ἐῤρ᾿εεν»ἐῤρ΄ει,εφέρετο, ΠΟτη ετν 
προ ὦ 
Ρ΄ίζω, κα ἑξω αν.εχα,[ςϊοχίαοτΠεο.ἱερφυργώ, ράττγον πιδηϊθιῖς οοα- 

τιοξο τη ρο. Α ἐξίτππὶ Αοςοιυατίπιο.Οἀγ 7 ξ. ἱερήζα πολλαὶ παρεῖ- 
γον Θεοῖσίν τε ρ᾽'ἐξειν αὐτοῖς τε δ ἦ τα πίνεὀ)ευ 4 ἀἰ15 [λοτ! Πςαιηάλιη. 
Ἠοἤοά.κ; τὰ αὔϑρωποι ρ' ἐζεσι,Ἰγας Γασίιηξ. 11πι4..α΄, φοίζῳ ϑ᾽ ἱερωὴ 
ἐκοιτόμρίω Ῥ εξ μὴ Φαναιν,} ὅθε τελέ Ζαι, 9. ὅσαι. ἐῤρεξεν ἡμᾶς ἐ κο- 

χιύςοπος ἱπσοπηπηοίο αἰξοσιτ, Εἴατο ἀς [να σιρ.. [τ6Π} ΟΕ] ἄϊιο- 
Νὶς Ασςιίαείεἴφεντ Π| πο, ξεινοδῦκον κασὲ ρ' ἐξαγγορίτοπι [546 - 
τος Ἐενι [αοῖο ρέο ἰμοτι Εςῖο ροπίτατονε αριιά ΨΊγρ. Ουπὴ ἔα- 
εἴατα νίταϊα., δός, δὶς ρ' ἔξω Πτηρ ἰοίτον ργὸ ἱερόύῳ, 114. 9, Ενϑτῷ 
ἥανου φαίω ζ"ὐὶ ρ' «ζεσχκὸν « χαιοί, 

Ῥ 3, τοὶ πιο πη γα. Ν 1 ς Β᾽ έϑος, ᾿ 
Ῥεϑοιαλίδ ἂν οἱ ἐρυ φερφὶ τω) στέρχᾳ ἀο]]Ἰσάτὰ δὲ τλο ἱ σαρθο ἐολ τ 
Ῥέϑος»εἴϑ-, τὸν μα οἷα ρᾶτα σογρο δ : [ο κατ τἰξεχίω) ὡς ΠΣ τοῖς 

πον, ἕαςῖο5, ΤΡεσοτίτα5) - οὐ φρὶν δὲ ποῖ ἐκάτ᾽ ἐμόνϑος Σοζετ᾽ δι ρ'ἐ- 

ϑέεοσι 1. 1Π 96 Π15 τ [αἰ γῖ5. 5 ἢ. πη ΑΠτρΘηᾶ, Νεφέλῃ δ ὀφρύων 

ὑοὴρ σἵματόεν ρ' ἔϑος αἰχεμ εἰ} ΠΥ οθ τ} το πὶ (ἀροτγο! 5 ἱηςΙάςης 

( τε ῖττα ὃς παστοῦ ἡ ροπᾶϑ ΡΌΓΡΙΙ γοαΣ ἀξοοίοτατ. Ἠοπι. ψυχή 

δὲ ἐκ εϑθέων πθαυῆρν ὔτσος 8. ῥεζίκει. Ετ 1146. χ. β΄ Ἄϑέων δι ἐκ ϑυμὸν 

ἑλυτωτ!τογρ ἐκ μελέων», οχ ἄττα ει5 ὃς πσαι τὶς. ΑΡΟΠ]ΟΝ. τ, 

2.Ατροῃ. αὐτίκ᾽ αγαοςο μῆνοι β΄ εϑτων τε» πείρριδε βαρείας Χεῖρας» δίς. 

Ὑδἱ Τητευρτο 59 β 65:9. ὃ εἷπαν μέχθ'.ἐνταύϑα δ πὲ Ὡεόσωπα . ι4 εἴ, 

οτὰ ὅς ἕας!ε5.1 αἴσατιρτο ςουρογοφϑηλερνρ ἐϑΦ' αὖον ἐγίρετο,}. τὸ 

σιΐνα. ᾿ 

ῥῶ, βυῖτ. ἀἸσοπάαπι Ατιὶεί πο ἐἐεΡ τυ πίοι. ὶ 

ῥεα, Αάἀμετθ, [λει] ὀρχτόνως» ροοτίςι αν ἀρ Νιοάδυπι ἴῃ ὙΒογά- 

εἰς Ρτο [᾿δεῖπι. οἷα ζωώντας ῬΟςτοΩ Οτβοι αἰσιιης Ὁςο5 αιήδιις 

δά ὕθης δεατέαιῃς νλςητος 18} ἀςοἴξ : 51ς Τοτουτ) νἱτα ἃ- 

ΡυιφΡοτοίηπι 5 Τα Ρὸγ ἰάσπι τοπηραΣ 81} ἀριτασδοτ ἔλοὺ- 

1Ἰπτέ. ᾿ « ᾽ 

Ῥ' εἴα, ας, δ ρτῸ νέα ΚΠ ιςα, - 

ῥείν,Ιάςπὶ τη ἘΡΊΡΓς Ἶ 
ΕεέηνΡτΟ ῥ᾽ ἐμγβιιατοῖπ Ἐρὶρτ. 

Ἔοτα. 5: Ὁθὰ ἢ 



ὶ 

493.  Ὲ 
"" ὥϑρον,ν» τὸ Βαασα ἀετοῖς ρ το ἤπιε ης Δατιλ ῥεῖϑρον δζ ὑδῦμα εοτ- 

:ὰηχὶς Ναζαηζίπ Οτδς Ατηπιοη. ἀπτησιυῆτ ἐν ῥείθροις Ἀπ ἈΕῚ παῖ- 

τρις Βαπιὶ 415. Βα. Πν ὃς ΒατῸ. 1.2. Ὀἱοίς.ς.209. 
Θ᾽ εἰ τος» Βπεῃπεβέαν, 514. 

ϑ' εἰν τη0 ἀρὰ ἘΠΡΒουϊοποπι, ΕἸΥ ΠῚ, 
Ῥ' ἑκος.6|Ὁ. τ, ΠΡΌ τη. νίάς Ταρνίά., ' " 

Ῥ΄εατὴροῦ ρος, ὁγξλέτοτοαυτοτ ργάτης, ἩεΠοά. κακών ῥοκτῆξᾳ ἢ υἱὅριν 
Αἰνέρᾳ τι υήσονσι, 

Β᾽ ἐκτηςγε γα. ἔξ απ|5) γε ΠΝ. 
τ οκτὸς, ν τη }15. Ποΐν οσΒιεχροη. αὐ δρεῖθ.,αἀ εηϑ καὶ χιτῶν, 
ῬμἝαζω,γαροτ τθηζς, (δὰ φαΐπιο ἔμπα νασαδυνάο, Ἶ 
τὶ μύασμὺς, οὐ, ὁ, Οσσιιρατῖο πιςητί5.» ὠχαλίγωτος ἔννοια, κἡ ξωης ὠφανι - 

σαὺς, δεμξασμὲς πα ϑυμίας, ἱπσοατλητία σοποιρ Γσοητῖπ) σᾶρ.4. 
δαρίςητί ας Υ14ς Ρ᾽ ἐμέθ., 

Ῥεμξδιω,οἰτοιηἀουναροτ,αέϊαο. 
Ῥέμζ, γιάς ν΄ ἐμξδ’, 
μρέμζομαι, πλανῦμαι, γυρδύω, ῥεμ υὴν Ὁ. ὑπ τῇ φριτοπέδου ἡ πίω! τάξιν 
ὀκλείασων τατον π Ἑαδῖουν οἱ Τατοτρ.ἃ σα τγ!5 ποέξα ἀἰ τε ἀξς 
ὃς οτάϊηςιη ἀείεγεπϑ.!ἀςπὶ ἴπ ΡοιΏΡ. ῥεμξόωρον ἐν τοῖς πρῴγμασε 
τὸν οϑπένναν κοιταμοιθων,ν ἀρᾶτὶ ατ4; τῷ ΠΟΘ Πρ εητοῦ σόγογα. ΟΠΓΥ 
(ΟἿ δοίτω ὧδ πάας εἰκῇ ῥεαβουΐϑοις, πὰς Ρ΄ ἐμόν. ψιὰς Ρ' ἐμῷ, 

τ μεθ, δ νάριις. κυρίως ἑέμις ὃν ὄξιν ὁ σωυεχοὺς μα πίως πλαν ἐμήν θ-, 
καὶ κα! οριυὲ εἰς ἀγόητα δωπανών βραδέως εἰς τὸν οἶκον αἰαφρ φει ῆπης [κ4- 
εἰπὸ ναραβιυιπάμιτη ἀΐσετς ροΥδαπγιις,οχ [ορ. Ἐν ἀριι4 δήαγοιια 
ΑΛτο ταπη, ἡ ψυχὴ ῥέμιει9.,1 ἃ εἰξ, απίπια γάρ. ὐστὸ τῷ ἑέμζειν, 0 
γείτατ ΡΙατατο πη ειποίτα, Ηΐης γε[μον, ὃς γεξμογιεγηιιὶ ἐγγου εἱζ 
απὶτηὶ κὰ τῆς ψυχῆς πλιαὐ», 14 εἴ, ῥεμίασμὸς με ῥέμῶν ἀριιά Ηἱρ- 
μοσγάτοη, 

φ᾽ ἔμξω,, εἰτοιπιοῦζο » γάο 1110 5 ἀτεῖτο, Ασα. γπάς ῥόμεθ», Ψ|4ε 
Ρ ἐμ, 

Ῥεμξάδος, θυ, ὃ κὸ κα, ΔηἸπλο γασαδυμπάο ἐαέξιις. Πια] ς εἰξ εἶτις ὅυ 
χαΐπτο νά σάτιτ, ΡΙατ. ἐπ Πίοι, ἀριά οὔ ἀςπι εἰς διιάϊεπάο βχέμι- 
μα δεμζώϑες Ἔχροη. ὁςᾺ}} μι ἢ Πὰς να ράπτο5,η6 ἀς χὶ ἴῃ οἰπὶ 
4 γεγο ἔλοῖυ. 

τ ἐμφθ-. 60, τὸ το τιπι,αίι5.05.ν 146 Β᾽ άμφθν, 
Τ' ἐον, ἔλοὶ τις δυφορώτερφν. 
Ῥ᾽ τογταγταὶ, ροΟυ 4. 44 Π| γί ἄς Επῇατῇ γι} 1. 
φ᾽ ἐθ.,τὸ, Βυιχιιϑοὐ δῦ μα. Αὲ (Ἀ}}. δεύκρυσίσιακτον αἰατ᾿ ὅοσων λειξουῆρα ῥέος, 

στάς δι 1 ἀϊξδίοπε Πλέκθο, 
Ῥ'ἐπε,καιτέῤῥεπε, κοιτεξαῤειγκοϑ δέλκατο, ἩΟΙπΟΓ, 
τ ἑπω,τορο,ἀςοἸῖπο, ἱποϊτπονν εγρο, Ῥτορειμάςο, πὶ ργόρθηἤι5. 

Ῥτ ροπάεγοργοϊαδοτουσοκλίνω. [)ς ἤϊάτογα ργορτίὲ ἀἰ εἴτι οἱ 
Ἰλυχ αἰτεγὰ δά τογγαπὶ τος Π{τ. Τγαπῇατὸ ρούμι Το δρη σλῆϑος 
ὄξῥεπε τρὲς (δὺ ϑρασυτέρρις. Ρίατο ἘΡΓΠξ.7.. δες’ ξουτί μοι πότερον αὖ εἴα 
σορϑυτέον α πῶς ὕμως ἔῤῥεψε δεῖν γἡὸ νιῦ πειρατέον ὃ), αιλαγῃ ἐρίε ἀτι- 
Βἰταγοιη, ἴδεν οὐ πάϊητι πέσης ἰηςΠἸ πάτς εὸ [δητεητία, φυὸα τὴ 
ταοίεπτία τοηταπάμηι οΐοτ, ΑΡ ος νεῦθὸ ἀφάιιςοϊτιιν ῥίπῆω, 

δερτων οὐἰλπι τὸ ἑέπειν ργοὸ ρογείπογς. Αὐἠ το ρ ιν. ὁ χρισμὸς εἰς 
πουτὶ ῥέπειγο ὸ ροττίῃος ὃς τοπάϊτ ογάσα αι. ῥέπει εἰς τίω γατέρα» 
ἴῃ νβαξζγοπι το τς ὃ ἔδγταγγερῖτ, Οαἰςη, 44 ΟἸδις. ῥέπειν Ὡοθς 
ταὶ ἡδοναξ, ργο οἰ υἴοτοπι οἵϊς γεὶ ργορξήοτειπ δά νοϊιρτατος. 
ἐν τῷ γλυνεῖ ῥέπουστε, ἴῃ ἀιςξἀϊπεπὶ νογροη55 Ὀἱοίςσουϊἀεϑ ἢ... 
ζ4Ρ. 28ς. 

»᾽ δκα,ατος, τὸ, ΕιΙχιιϑ) απ οτὶς ἁΡ  αοατίδυκα ταῤῥοις ἑδῦμα σομάχου 
κα κοιλίας, θααχτις ΠΟ πΊΔ ἢ] ὃς νδηττῖο᾽ Ὠϊοίςσοτ ἃ. Εἰ τ. εν σα ρ. 114. 
ῥδίματα “ἴδ ἐφϑωλμδν, ἀι 1 ΠΠατῖοπος σι οι, 14 εἰ τοηιθοονε 
ἰμσυῖς Θαἰΐεπιις, 4111 βογαπίαγ οχ οι 5 μιιπτογος , 41:1 πες (ο- 
δἰρογὶ ροῆτητοπες νοϊ ξτῖδιις ποδὶς ἤπιητ: ἃ [ἀσπγγυῖϑ μος ίο- 
1ὸ ἀϊξεγεπτοβ,]ιιο ἀ ἰΑογΥ πια ποη σπιρογ Πμιιητ, ὃς εἰςέξιο- 
τιοπὴ οἱ πτατέπηαιιθ ἴῃ ποὶς μαθεης. 

δ᾿ δυματίζομω 5 σταιιεάίης πο τοΥ 5 ἥπιχτι πυπιοτῖ5 πο χὶ] τοπῖοτ, 
βιιχιοπίθιις ἱπξοίξοτ.ῤδυμα τι ϑνεὶς δ αῤτερίαν, οὐ ἀἸ ΠῚΠατῖο 1ῃ ἀτ- 
τοτίατι ἀςΗμιχῖτς. ΑΙ οχαπι Αρατον "στὸ τι ΡΥ Ὁ]: ΠῚ, σᾶτο πτάχούσι 
τὴ οἱ ῥδυυα τιῶυέντες σὴ ἶ χατείῤῥων τίου αὐτηρίαν, Ἰχος 1}Πὶ5 Δοςϊ ἀἶτ» 

ἀιιοτιπὶ ἀττογία αἰ Ἐ1Πατίοης ἰηξοίζάτασ ρετ Βυιπιοτῖβ ἀξῆιι- 
δητίδη1, 

Ῥ' δυυατικὸς, δια πηάτίοιις ΡΠ: Ππχτοηίδιις οσποχὶι5. ἑδυιᾳτικὴ διαί. 
ϑεσις. αζείεῖο τῃοιπάτῖςα, Θ᾽ ἐπαις δά Οἰδισοη. ἕλκη ρϑυατικοὶν 

ἀν ιΠ|Δητῖα ν]ςοτγα, Ὀϊοίςοτι ἀ. [1 γ.2. αρ. 15 6. ἑδυ ματικϑὲ ταὶ ἐν κνή- 
μαιςγεϊθίατιμτι ν]ςοτα ἀ{{Ἐ1Π|λητλ47Ε υϊ44 τἰ δἰάγιιπι ν]ςετα, Ὀ1ο- 
[σοτ. "10.1.6 2Ρ.18.4. 

Ῥ΄ κατικέτειτος,ε,δ 41 τηαχΊ πιὸ οδποχίις οἵ βυχ]οηΐδιι5. 
Ῥ᾽ δυμούτιον͵ 4. ἢ χίςιη] 4. ῥοὺ μάτιον ἀἰοἴτιιτ ϑερμόδων οἱ, Βανι ὙΠ οτ- 

πιοάοπ,η Τ᾽ Βείσο ΡΙ τ. 
τ᾽ ϑυματισμὸ «ν᾽ Ειιχὶο ἐχροπίτατ ἃ ΡΓΤπ, ἐθυματισμιὸς κοιλίας. Υοτ- 

πιατιίπτιις αἰ πῖ, [4 εἴς, Εὐχιῖς πία!ὶ ἃς ποχὶ] πιπηοτῖς ἴη αἰ, 
ἑδυμᾳτισμὸς ὃ ὡρακος»τ χοππιατὶ [πηι τ γα βοἤτεγργοτῖο Ὀ]οίς, 
ΠΡ τ ςρΡ.107. 

Ῥ'ὗσις, ως ἡ, Πιχη5.Β Χο, 
Ῥ'δυςτος, οὐ, ὁ Πιιχιιδ. χυτθο σα ἀιοιι5») ΠΟ ΠΊΘπτΔ ΠΕ Ι15, 
Ῥϑυςῶς, Βαςητογ μαστοῖς. 1.4. Νίαας δάφο ϑπτηῖδιις Δ τοθὼς τὸδ 
οθααις Ηπεητοτ Ἐσγεττῖ, Εποπτεὶς ἴῃ τηϑάαπι, Ι 

Β ἐφαυζ-, οὐ τὰρ Βαημ5,Οπ]οὸς Ατηπιοια 

᾿ Ῥέα, μ, ϑύσωγεσ, χα ρτορτιὸ ἀἰοῖταν ἐς τεδιι8 ᾿ἐχυΐάίς, Χ ἐπι 

ῬΉΗΉ 
Ῥἑερὴφγεο δι. ; 
Ῥ᾽ εχϑεὶ εγξλξιι5, Η οστετ. ῥεχϑὲν, ἐλ ξξιιην. ν 
δ᾽ ἐχθεον Πα σεῦδης. ᾿ Ἂ 

Ῥ 
ἢς ἀϊείτυν ὑδαροκρίωη, ϑείλαοσα ῥέει ἀρὰ Ἡοηι. Πχετάρ ἢ, α 
γίιγρασαγ ἀε Αἰ τὴς ντ ἀς ἴσης ἀρὰ Ατιῖοσ, ἰπ Πδτο ἐς νὴ 
τηοττο, [τς πὶ ἀς τε 159 1Δρτάϊθιιϑον οὐ θὶς ὃς 4[1158 τευ φασΣ 
αηλάλῃ) σε!οτίτατςο δὲ αιιο πη πιρεζα ξογιηταγ, ἀραά Ης 
Ῥοηλτατ ὃς ρτὸ πιο.1. {{{ῆ πο εἰαπείσο,ἰπτεγεουίο! πο, ] 
ντ δριια Ρ.μοπ. ϑρυπῆόμϑοοι καἰ ῥέοντες, γα Ὶ!ς5 δὲ βπχὶ ἤσι 
ΤῬειλο τ. δι ΡΊατάτοῖ τταπὰ ἀξξειὲ ρτο χέω ἔιπάο. Εἰὶ 
Ἡξεοιιθα,Γαιιφη τιν ὃς ῥείω ρτὸ ῥέω ἀρινά ροξτδβ ἴτεπη ῥέ 
Ἰοαιιοτοῖπ χιια Πρηιβςατίοηο “8 ηι15 ποι ἢξ ν ἤτάτιπι 
νία ταπτοη οὔιαοτ. τ εῤῥ ἐθω (ρτο 40 δκ ἐῤῥέϑίω ) τορα]Ὰ 
ξοτπλδτιῖς δ ἔῤῥημαι οὐις αξξῖιι. ἔῤῥηχοι ἔτ. ῥέσω, Β΄ ἐε 
πο ῥέω Βτιο ἵτοπη ρεγέμημοτν νι ἱδρῶτι ῥεόρῆν Θο μάοτε ῥ 

Τὰς. Οἱπά, ΘΑ] εη. ἢ 
Ῥϑως ἕω, ὁ, Αττϊ οὐ, Ππσπτιιπ, ΑΞ (Ὁ Π1]. δύποτον κεγχφείας ῥέων, ρότι 
ὡς, Ἀπιπιεσυάεπὶ ἴῃ ρθη, Ἰήραττο ῥέθθ' ἀϊχῖν, ἢ 
ἡγεῖ ἐ Θ᾽, τ ηέξοτ. ῥηγεῖς οἱ βαφεῖς. [Πτοτρ. ΗΠ ΟπιοΥ, 

Ῥ γγη ῆς, Τα τα. ἐδγμα, χίσμα, ρα ΗΙΡΡοςτ. " 
ἥγμαγατος, τὸ, ἐγαέτατα ΡΠ Π.ετιρτῖον Ζ.ἐρταγα, ΓΙ πα, 1 οἵδ, 
τἂρ.δ1.ρ )μα(παιῖς Ὑ]ρίση,  κοτ,)αῖππτ Μεάςϊ σοποέρε 
Αἰϊσιυιίις ταρτατγαπῖοντ νος γοἱ ἀττουια:αβέτταις ἃ Πγεῖν 
τεσ μος ἤτ νθ] ἀτείςαλιι5 πιο Ιοςο πιοιοταγιν εἰ ῥἶμς 
ῥὼν διάςασις ἀϊςϊτατ: φρέμμοὶ γοτὸ, ὐσές μετάφασις ΟΔΪ. (οτί 
τἰγᾶτὶβ (ΟἹ ατίο ποι αυα: ἴῃ πιι οι} 15 οιιοπῖτ, ἕλκ- κα ῥῆγμ 
οἱ. ἈΠ] ἀτέογιτιπι δὲ σεπάτιιπι εἴς νοΐαητ, Αρίπετα τὰ δ, 
τα υϑ) (Ἰπαιιῖτ)συω ἐγχυμώσ εἰ γίνει πάντως, Αρι4 Ατιζοτ, εἴα. 
ἀο, ῥήγματα γῆς ρτο (αἱ εστῖς ροπιιητιτ,ὃς Βίδτι, ὃς τεσγα ἀϊ ἯΩ 
{ιιχτ᾽ ταὶ ῥήγματα ταὶ ὀῤατυνδαὶ ἴα εἰν. τοῦτα; ἀϊςοΠπθιι5 ράτθῖ ἡμμδΝ 
Ῥεγίρίγαγε. 14ς Ρ᾽ωγμὴ ὃς Ῥ'ωγμός ῥήγματα, γα ξιλ, Οαζᾶ ΕἼΣ 
εαι, ἈΠῸ Ρίλης Τ Ἀεορθτγιγαρτα, Τάς πι Π1Ρ.9.ςἀρ. 19. αὖοῦν Εἰ 
ῥηγμα. Ῥ᾽ γμαγυ! πα, καιτακρης κῶς, ἔπιςα; σΔρ.δ. καὶ ἐγίδετο ᾿ 
για πῆς οἰκίας ὀκείνης μίγα, Ἢ 

Ῥ᾽ νγματίας, 4} τιιρτίς “αδογατ, τοῖο ῥέγικασι. ῥηγματίαι σα ποτε δῆ; 
]ποὸ ντ σραυμοτίαι ἀϊσιιαταγ αι θι5 ἀΠΠΠ ε λα πὶ δας τιρτῇ 
εἴπ: πλοίο ἰηγμς αἰ 11 Ειογῖξ» Ῥἰοίςοτία.11.4.ςρ. 
ΜΜαγςεῖ 5 ἰδ] ἀθηι. ῥογματίας ἐφελεῖ τι ρτῖς ργοάεῖ, Ὀἱοίς 
3.ς.163.ἀἸταρτος οτίαπὶ νοσᾶῖ (ζετο ἴῃ ΡΒ ρ. ν 

Ρ᾽νγ μὴν, ἵνίΘ.,Ροοτίςὸ, Πτι15) ᾧ τοὶ κύμα τω τρρσρήοσονται, 1144, α' ἢ 
γμῖνι ϑειλαοσὴς οἱ. ὅ)ὴ τιῇ αἰγιαλῷ, Ῥτορτὲ νογὸ ρσοςε δ, ὃς 
4111 Πτοτῖ, Ετγ τ. οὐκταῦσιν 9} ῥηγμῖσι, ἘΛτΡ. 

Ῥυγμὸς, οὐ ὁ, Ἰάς πηι. ι 
Ρ»»μοχασμιὲφηιαίι μδης ταρταγα, Οεἰῆις (100, δέ οαρ.4. ΑἸ ΕἾΡ τ γυσοι 

4ιε πιράϊοἱ ξιιεγιητνεῖ ὀχεία ράττο αἰΐ αι» ἰληρυῖποπι οἰ δν Ὁ ὐλκι, 
γῈ] ταρτανν οἱ οτς αἰ συ ΐι5 νης ρατοίλέϊο : ρυ λα πὶ διά 1 πο, 
{ἐσιιη ἄατη ῥυγμοχασμὸν 5 τοττίδεη αὐχοόμῶσιν ἀρρεἰἸητ, ν ΠΕ λιλτκε 
τπαϊηϊ πιὸ ποσοτ, τ πὰ σταιη{πἰπέ. (Ουἱάλπη ῥήγμαᾳ δέ χάδι 
Ῥαγατί πὶ [εσιιης πι}}}4 γατίσπε. ἵ 

Ρ᾽ ἡγνυμωατιτηροςντ τοῖς ἢ ϑήλεΞ ῥήγνυνται ταὶ καταμίωλ μα γετατη ΠΟ. λυσι 
“πηοηϊεγμα, Ατὶ ἤοσιῆς εἰϊαπὶ γοχ ῥπ γηνόϑερ αἰοτιιγοπος εῇ, ἵκίς, 
Ρέτο, φιπι ροίς Π!επτιιῆι οάϊ πηι φάγῃ ἃς [οαιιίσηατ, Ν᾽ μιν 
τγδη πειὸ ἀϊχίτ ς.8. ῥέξατο φων ζω, Ἔτιρὶς ἐπ νοςεπι. Αὐὐ ΠΟ ἤθη τι: 
ἀρανομήκη ῥήξατε καὶ μοὶ φωνίω!,, ἴ, Ῥταΐοπρα παῖ 4ιο αι ΨΟ ΠΕ νλιαιλη 
τρίτο. δὶς γίγρ.:. Αβπεῖά, (οσπηροῦτο τρὶς νοςσςηη, νἱσὶ θ8ν ν. 
ταρῖτ νοςοτῃ»1.οτιρὶτ ἰπ νοσεπι. Ετ ἀϊέζυιτ εἴξ ρετ ςοπίγ 
μᾶπὶ {Π Π] Ἔπεῖλ! πὰ ταπηρογοο ἰοαυ(ντ, -φαϊά της αἶτὰ ΠΙς 
ςορ᾽5 Ἀπππρεγοϑὺ)ν οσεπὶ γᾶροτς οἰϊ τάσετο, μας 1Π| 6, ΕῚ 
μὼ ςἢ νεεπηεητία ὃς ἕγάσοτς οἰ Δοτοδε[ιρογηὲ ἀδοὶάο, ἿΣ 
ςοΠΠοἱὰ ῥ᾽ να ὃς στάπάο ἔο[ ες. Αὐτζοτ, ῥηγνυυήσων ὃ. χῴμάνι 
αἰσίον, Ῥ᾽ ἡγνυῶιγετίαπι Βιιξξι5 ὃς νης ἀϊςτατοδος εἰ» ̓  
ἃς ἀϊιμάι, ἘΠ᾿ οτΐατα ἀπις Πα εὶρί, ῬΊατο Ροϊττιν. οἴμῴκ 31} μη ΐννῃ 
γἌνομῖων κ σεισμῖ ῥα για αἱ τι τὶ γῆς, τὴ γένέ ὃχ χάσμα. Οἱ ΟΗ. 3,0 οἱ ἰωὸ 
τοῦγα ἀΠ ος ΠΠΪοτ ἀπαρηῖς φυϊάοαι ἱπιδτῖδι5. Οτορσ. ἀς ἢ ἐν δ ιῃ 
σοφία 3 καὶ αστιδὴ, κἡ τὸ ῥαγζωαι κύσμια ἡ ἐδ Θεοῦ μνοῶτη, ἀωγηδι 

Ρ᾽ ἤγνναι, ὃς ' 
Ρ᾽ υγνύσκω, δὲ ) ἜΣ 
Ρ γνύω, μιηξω, απ χα ΠῚ ΡΟΣ ΡοΓγρ ον διακόηοω ΜΠ Π|Δ0 γμδπ δι 

ρὕοσω, το ἔτιησο. Ἰη τιπσο. [πτγαπατι οηῖθιυι Εἰς σάηϑν Π βιδιη, 
εἴζ,ντ ῥηγνεΐαι φωνίω), εἰξ Ροί ΠΙεμ τὶ Ἰο αι, δ αι ἢ νοσδῖη π΄ τη}, 
Πίφοτοπι οάογο μος οἴτνπμοτο ντ Ἔγᾶρατ, Αι τοτιη Νὰ 
φιννζωὶ ἢ τινι χαίϑειρ, Ποπτο [8.3.1]. ἐτύλμυσεν ἐδεὶς ὁδξαι ὅ 
Ρχξαι κλαυθμὸν, οἰοτς νοςοπὶ ΗςΒΊ]ς μι, ΡΙατ, πη Ρετὶς, δῖ δια 
τὸ σαι ἀἰχὶς Τ᾽ όγοητ. Τὰ ςρῚ τ. )ά Ουἴατ, οα.4. ῥῆξον κα βένδαν 
ῥηξον φωνίμιδ, Ἔτι πηρε ἴῃ νοςδπι, Ογοροτ, ῥήξειν φωνζω ἐλόυϑεβιν ἱ 
Βοτὼ Ἰοη εἰ ἢ θεγαπὶ ν οςοῆν οιπίττογα. Ρ  ύγνυμι, 4 Ο»ΟΓΒΠΊΡΙ 
Βαεϊο.Γἀδότη ΡΠ ταν. ῥνίγνυσι πτυχὰς να κούτων ϑερμδὴ ὁ χὦ ρφς 2 ΟΥῊΝ] 
ἔοητος,ἴσατεῖ ἔοητῖδιις, ]υα ἢ τοῦτα τιρτα [σατεῦγαπι εἰ“ ἀ ἴτ} ι 
χ0. Ω΄ς (δ αμφοτέρες μάκαρες ϑεοὶ ὀφρειύοντες Σύμζαλον»ἐν δ᾽, 

φάδαι ῥἥΐγνιωυτο ( ἀρέϊαν: ὀῤ τὴ πῷ ἐῥῥνοσον,εχοἰταιοτάτ, οὐ! ἀεγᾶς, ,- 
γα! δεκενα, ετρετς 1π ἰΑς τγ τη 45,11.2.Ἐρὶ στ δεῖ φυα, δὶ, ἀκ ἐδ ̓  

Ῥἤγρε,(Θ. τὸ ρᾶπις τιπεϊιο,το βεξαριμῆμον ἱμάτιον, βατῆφν οἰθεθόληνος 
οι σι. 

Ν᾿ 
Ὶ 

ὃν 

ἐπεὶ 

{μη μι 

ἡμποηαπ τε 

ὙΠ 

ἐν λα ἔπι 

ἽΝ: 

“᾿ Ἂν ᾿ 

ΝΙΟΠΙΣ, 



Π 

᾿π τς 
εἰτγὰ ἱοἀϊχ, Πταριίπι δά σοορογίςπάιητι: αἴδα τὸ ἐξα. βά- 
Ἰαάον τ. - αὶ ῥέγια καλαὶ Τιόρφύρε᾽ ἐμζαλέειν. ΠΠτοΓρ. βα πῆ ὶ φρώ- 
Ειυήζατι. τγαάττ ῥῆγος ἀο φιοτιιπάαηι Γξητοηγία εἰ τὸ σοί. 
ἱ τα ῥήγματα “ χροοσῶν. αἰτοὶ νογο αἰ οἷτ ῥήγεα ταὶ βα πῇ ἵμο' 

ὑφάσματα ἴγλως τεὶ πἰδιςρώια τα κὶ πείντα πεὶ βατῆ αὶ ἴδ τὸ 

ὁ ὅξι βαψαὶ τ᾿ γλῶτῆηαν ἐς φασὶν οἱ παλαιοὶ, ἢ εἰν ολ,οχΡοη, ῥαί- 
ὃς εἰξίςρω κα σπάραγμα ρφσκεφαίλωα. ή 

εἰς, ὁτος»ἰ ξξιι5. ἐν ϑὲν, ΑἸ ἐξα πη»υς ρου ι ΠῚ. ῥνιϑέντα ρτομιιατίατα,, 
αἰεὶ. 

ται ἀἱσοτατ Τ πογά. 

2 

δ, ροοτίςο, το ῥά δυῶν, [ας "Π1ς, ἀὔκολδ.. ἩοΠοὐ, ῥηΐδιον γὸ ἤ- 
τος εἰπεῖν» ὅζς. νπὰς Ρ᾽ ,δίως ΡΓῸ ῥαδίως ὀυκόλως, 

οἰ Ππιὲ. ν ᾿ 
ἴθι, κ, δ, ἔλοῚ ΠΠΠ πγις. ῥοΐση βιοτὴ αρες ἡ, εἰ φϑον Θ΄, Ἡοπν.Οὐν, 
προς ἑαοἸΠἸοτοῖἢ Ἐρῖρτι ῥηΐτερον ας 115. ΡΟ] ου. ΚΠ οὐ, 

σεισμοὶ 5) α΄ Α τὶ (οτος ἀεὶ πλιιηιίο 5 τοῦ γᾶς πιο τι5 ἀἸἰσμΠΓΙτ, 
εἴξ, οἢτ δξζοτοϑ 9. 41} τοῦτα Βιάτιπη νἱ ὁταρτίοης ἔχέξα Ρατε- 

᾿ οἴτητ, 
τιχὸς»ν τ μα εη5 τ προς. 

γατοςοἰτὸ, Δ] ξξτ πὶ. ν ΟΓΌ 1] ΠΊ»ν Οσα θα] ΠῚ ΡΓΟ ν γι ἵπῖορτο Λ- 
ἴορ ἢ. 14 εἰῇ ἔπος, ῥύτατα, [ογπηοηο5. ΡΙατο ἴῃ ΤιερΊΌ. τοῖς ῥύμισσι 

)τοῖς . Τλεπτοίτι. ῥηγμσ ἐχτα ργορτίοτασοσν Ἡᾳθγαῖοι ἰοτ- 

ἣ 

τοβη θῇ 

ἐδ  υο ἰς, ἀἸςίτατ τονε σᾶρ.;. ἘπΔηρ. ἱ ας δ᾽, κα ἰδ μῆν τὸ ῥῆωρ, τούτο 
πρηει ΠΝ Ὁ γιγρνὸ ς, ὃ ὁ κύριε. ἐγνώρισεν ἡμῖν 51. δὲ ν 464 ΠΊ115 οι πος ἃς- 
απριπι( (: Ὁ Π0 4 ποὺς ἀρεταῖς ΓΟ ΠΉΪΠ 115. 

ὁ οο ὄν ΕΥΡΑ]15. καὶ ὑιϑ υὴ 
τι ρχιὶ πον, ἐγτογν ΟΟΙ[»4.ἀΤϑτ ποι], ΑὙ ΠΡ. νεφ. ῥημα τίοις χαινοῖς 
ει ληι ΟΝ ἡ δὲ “τοία)ς καὶ το τοζϑύσω, ΟἸΠ 1 ΠῚ ΠΕ 15 νους δε (εητῶτι!ς ἔειι 
ἀμ τεην ἰοπΐδιις σοηἤοίαπι. [ἀ6Πὶ ἱπ Ἐφι εῖδ. ῥνκατέοις μαγειρεκοῖς, 

ἐἀ ιν: τι ἃς ῥημῳ τί σικιον, ῬΊατο ἴῃ Τ᾿ Ὠοατετο, ῥημοτέσιια αἰνιγματω- 
πριν οὶ οδίσατα: νοοῖ α:. 
ὑγν σκίον, ας Ῥ᾽νμ(οέ τιον, 

μοδ ΤΠ Ἐγα τ ΘΏΓΙΠῚ 4}10 ῬαΠΪ5 ἴῃ {ΓΟ ΠῚ ̓πηπαϊτεϊτιτοἱ εἰ 

ὰ Οδτοη 1) ᾿η ξαγατ θα! τπι ἀϊχογᾶς : ντ τυται! αι Ἐδίζιις 
(οἰ ττο Πα αἰ τινὰ ξαγβατίιτι οὐίδπη ᾿π Ἐγιππεη γι 5 4110 - 
ἷς ΡγοταῖταΓ Ραηῖς σους με! στατία. πος ν υἱσὸ [ρμγφον γο- 

τντ ρα ἰλοραίο. Ατἰνεισειιϑ 1.3. 4ς ρΡαπῖθιις ἰΟ]μ Θης 9 ἐφ᾽ ἧς 
ϑεται καὶ μειτέρκακ"ὸ ἐν τι ζυυνοοὐδδοι οὐ κολλοῖ ταῷ τῇ καρδύσῳ, ἐπει- 
ἐμέληϑ εἰς τὸν φοοονον υὑπυσπτίοσεται τιῇ ῥήμῳ χόνδρος τις γἡ τὸ - 
ἔϑεται οἱ αῇτος ,ἷ. ρα ἰα» ἔτ ἱπ ρογ σίτιγ. πια }1π|υξῦρπ', ΤΠτοΓΡΥ. 

[ον το] ΟΠ. ΠῚ γοτγτῖς τοοίαππιαῃτε (ξηΐι ἃς (στίρτιγα, ρτὸ τὸ- 
0ΠΕ ΘΠ1ΠῚ ῥμμὸς [ΟΥ] δίτατ, Ατ ῥδμος»ηἱ ΕΔ ]ΠΠ}οτο νοχ [Ατῖπα οἴ]. 
1159 ἃ σαῖς. Ππη τυ ἀΐης Ῥτο ρα] ῥη μὸν ἀἰχὶς : Εν ἑοτεὸ το- 

ἰιος ἐρίππι οτίαπι, αἰ Ἰχιιἀο Πραϊβοαιῖς. Γατίματη ν οςς ΠῚ 
Εοἴϊεπήπητ ἃς 411: ἤς ΡΒ τρίο νἱπγράτα,ντ ματέφεα, φούρνθ-, 
ΠατοΓΙα ἔμιγΠῈ15. 

αὐρηρτι 
"Ἢ 

ὑκαμα 

μι υῖι 
ἸΜΠΣ δ᾽ ᾿ ἜΣ δ 
Νρπτ. τωδς, ὁ Οἷς, ν πᾶς ἐυῤῥύω ὃς πολυ ῤῥίω, ξσοῤῥψω δ. απ ῥίκῦες, ἱ. 

ἈΠ ὦ ᾿"- 
ἱπῇιΐα ποπ ργοςι] ἃ ΤΠ) εἶο. 

ἱκέρ Οὐδ πὶ ἀτις ἀσπογιιπη ροἶ 659 ἀΠρμτίιεγας 9 αῤνακέδες,, αρτιά 
ΗΙρροοτγαι. 
τὸ βα᾿ψαι ἔλεγον οἱ αῤχῶοι, τίπσοτο, νηάᾶς ῥήγεα, βαπῆὰ ἱμοίτια κὶ 
ὅλα! ἴησις τάν πι. Ἰπτοτρ. ΗΟ ποτὶ. 

τ) αὐτὶ τῷ δγα σκεδείσας, δ᾽ασκορπίστως» ΑΤ ΠΈΟΡΝ.1, ἀλρετροη5) ἀ1{- 
ΠἰΠΔης. 

ψπιμμ 
ἀμυημ 
ἀἰομίαι, 
1 ΤΟΙ, 

πἰ μ 

νι ὍΡΙΟ διὰ ῤῥήξειν, ΠΟ πι. 1144 β. Εἰς Ἱ ; ἶ 
εἰπεῖ "ϑεΐα,ας, ἡ, ξοιτίτιιάο; τοις Ῥτορσὶς ἴὰ ΡγαΙο ποῇηες δες 

ΕΠ ρευχίικ αν ΠΣ, ϑυύουε μι αὔες τὶ ὑλυκυ, αὶ Αϑν, καὶ 
αὐ ρο τ ἐβίζω οἷν ῥίατειν τίω) ἰωδορέαν., ὃ ὅξι τίυδ ανορείαν κὶ γζωνω τη τω τἶσ᾽ 

λείων, 

ργορίϑ.» δ. οττῖ5. οΠΠἸοοῆις. ντ Ἡοπη. 114... καὶ ἐδ αχρλῆα 
τ ἴορα ,ϑευμολέοντοι. ΤΠ τΟΓΡ. ῥηξίκυορ,, τὸν ῥνγυύῦπει πῇ ἐμορέηντου τέ-- 

ἢ αὐδρίᾳ αὐόδρεῖ ον,» τὸν ῥέξαι τὶ κὐ πιρᾷξαι τῇ ἰεορέῃ δ υμ αἰυῆμον, 

νγθνΘ. δ. Ἰάς 1. δ κα ταξαλῶν τἰωὺ φρένα, αι Δ Στ 41 1}1118 
:δῚτ δί σοπτιἰτςι1 ἔς γοοίαπι 4] Ἰουῖι5 το ρτο τ, Ποίγς. 
ἡἀχόνϑος Χπόχλων,ἴπ Ἐρίβτον Δι ῬΟΓΓΕΙΠΊΡ 6Π5. 

βάκχθ., ἴῃ Ἐρίρτ. φιι ά πιοητοπι ὃζ Δα πητπὶ ἔγαηρατ ὃς 
ποῖ, 

τέως ,νἱ ἔγαξξαγά. 4, τιρτιιγα. Αστίτοτ. ἄς ππαπάο, χζ' ῥδξιν νέφοις, 
ἔγαέζξιγα πυιδῖ5. Ιτοπὶ Ἔχ] σοτατίο οομἾ 1 πῃ σογα θα τι! ῖςι- 
“Πα νο] οχ δι νοΐ νετεῖη τὶ ̓η Ηχππατίοπε ἔόζα Πτ,4π8:- 

ὅς αἰ {τιιρτῖοπθ τι] σάτιιπη οςιι}1 αἀ ξοττ,ας πα πιογος Ροτ {1105 
ΠΉ115 4Π ἥπεγε σοπιρε Πτ. 

λοία τοὶ, 1115 οἱς (ςασογ σοτταχυ φιιδτοιπαιις σοττῖςςπα τ - 
τπαταγαῖγτ ΠΕΙΓ65. 

ἼΟΓΙΠΊΡΕ. 
οἷ» τῖρε!] ἤτητ ἴῃ (τι Ἰοπῖθιις » ξιἰτυτίίαμς ἀεςῦπτο- 
νῖ ἤρικα Οαἰατί,υ οὶ ΠΡ] τοῖα Γιατ τ δοίης ΝΊγρΙ!. ὃς 
Π4]}1. ] οάοτιις σ᾽ Ομ]. Διὶ δᾺ" μετανιαοτόντων ὑπορύξας τὰ τεῖ- 

χς πὰς τε ῥηποὶς ἐμωρσας, κατέζαλε τρέϊς πύργοις» 1. ταὶ «ἡεἰγματα 

ἘΣ ἜΡΠο.ν τς Στηδφεγμα. ἣν 

ΤΙτον ον. τὸ, ἀϊξεΙ ποι. [ςπτοπτίυηςο α), λεξίδιογ, δι] ἀᾶς, 

μή ' 

{πιὰ ̓ 

ἡ, 
μμ 

ΒΗ τ φ9 
} 

[ςτῖδροτ σει. 
Ῥ ἡσικοττεῖν, 5:11}, δ μη γορεῖν, 
Ρ᾽κσῃς αἰ ξξο9] οςυτῖο αἰ ξλιιπ), Γοπτοητῖδ,ν ογ δ τη οτάτῖο, ἐ ἰσίν τινα 

μοκρρὶν δοτοτείνειν,[Οπ ρα αιιαίατῃ ογατίοης ντὶ. Αὐηορ. νεφ. ἐσ᾽ 
ἐεἰξ δυριπίδοις δῆ σίε τινα, σοοι ας οχ Επ τριάς Γςητϑιίαην αιαηἀΔῃ}: 
γΕ] ῥῆσις, ὁ μακρθς Τ᾿ ῥήτορας Σποτείδιω ἐκφερόμϑυ Ὁ- λόγος, Οἴςοτο 
νϑάστιτγ ρογρ ότι) πῈ ογατί ΟΠ. ΠῚ ἌΡΡΟΙ]ατο. τίω ῥῆ σον καταπλέξας., 
411 Ρετογαιίτ, Ηεγοάοτ. [ἄς πὶ η ΜΕ ροην. καὶ ζτο Σκυϑων ῥῆ σις, 
Δριυμ ΤἼορ τ πη ΟἸναγαἐδογὶθ. αὐἰωὶ αὐϑασείας, καὶ εἶτε ᾧ σαι, ὅτε 
ῥῆσιν εἰσε εἶν, ὅτε ὁρ χήστι τε! αἱ ἐθελῆσαι. γδὶ γιάἀετιις παττατοπὸπι 
ΠραἰΠσατγοϑαιις ἀϊέξαπι. Ἢ 
Ῥ΄ϑοσω, μι ήξω,πουχα, 4 δι οί ῥηγνύωιν οὐθοτο, ἀσογο,δηϊο,Γοίη- 
ἀο»ἔοτῖο, κρρτω, ΑξΈῖι. Α σοι, Μαγοὶ σαρ.ν. ῥίδσει ὁ οἶνθ. ὁ νεέθ. ἀὸ 
ἀἰσκοις, τιιπυρὶς νἽΠιπῚ ΠΘΙΜ ΠῚ νττο5, ΗΠ οπ1.}}Π1α.σ., υὑπὸ καλον οἷ - 

εἰσὲ Λοπῆαλόῃ φωνῇ τοὶ ΠῚ ῥίασοντες ὁμαρτῇ 5 Μολπῇ τ ἰὐγαώ τε ποσὶ 

σηκαήροντες ἕποντο. ΤατοΓρυ, κρρτοιῦτες σιωὶ αὐ μονίᾳ κὸ κτύπῳ τοῖς ποσὴ 
τὸ ἐδοιφθ.-, 

Ῥ᾽ υτέον, ἀἸςειλά τι)» ΕΧ ΡΠ] ηἀΔαΠ0, ῥητέα, ἀἰσθηάα., Ποτιπιοσ. κρίνω δῶ 
Ρ»τεα. ᾿ 

Ρ τη, ἢ ρος δ, ἀϊοῖτ ργασορτοτ, ὃς ἰ4ς πὶ 41 ἑντωρ : ργορτϊὲ φαΐ 
Δρτὸν σοποιηπὸ δὲ εἰεραητοτ Ἰοηυΐτιγο νπάς Ηοιῃ, ΡΠα:πὶςο ΠῚ 
ἰς ΑΟἾ 1} ρτα ἐοίλιπ, μύϑιών τε ῥητῆρ ἐμ μῆναν, τρηκτῆερ τε ἔργων, 

μος οἵζ, ογάζογοιι νευθογιπι ὃς αἕζοτγοπὶ γογαπι, Οἱςοινάς Ο- 
τατ.]10.3, 

Ῥ  γτήνη, ςγὐ το πα. ΑὙΠΈοτο] Πρ το 9. Αμαν. Δρ.:ο. αἷς ταταϊ δέεριις 
αιιοάάδιῃ ποη νοὶ μ!Π νἱίςο δὲ γοηα. ἦν Θ- ῥητίνίωω πετυϊγίω ἔ,-. 
χων,ντηιπι ρΊσςα το πηᾶ σοπαἰτιυπη»νιπιιπὶ τε πατιπι. Ὠϊοίσ. 
1.5. οαρ.1ο.. Ρ᾽ γτὴν φρυκτὴ αι: ὃζ φρυκτη Παρ ἰοἶτον ἀἸοΐτατ, 
ἀριιά (αϊςηται ἰϊ0.2..Χ7) τύποις, εἴς τοίη ἐτϊέζα δ΄ τοίϊα, τα: ἰϊὰ 
της! οἰ ηῖ5 ἃ ερ] Παντῖ5 ΟΟ]Ορμοηΐ νοσατιτ. πιο τπὶτοτστγοη- 
ἀϊ ἀοςοῖ Ὠϊοίςοτ 4.110... ΕΠῚ ετίατη ῥντίνη ἐν “Ἶσ᾽ κερᾳ μίων ὑγρὰ τε- 
ἤΠηα ἰϊαυϊάα οχ ἀπ ρμοτί5,ἤμε εχ ἀο 1115. αῖιαπη Ρ4!] δά τις ΠΡ τὲ 
3.ςρῖτε 2 γεπηδπη ἰοςι]αγοπι νούατι Θαΐςη.6, Μετ οὐ, οὐ οἱ 
τοι μὴ πτερφύσης τεριιγϑήνης. τ᾽ ἐν, ἶα" κερα μέων υἱὲ, καὶ ν᾽ φρυκτηὶ κα - 

λώς αὖ αιχθείεν. Ετ  ἴδγὸ 4. ἐς ἰλπίτατς τιιοπά4 . ὅπορων 3 τούτον, 
τοι τίμυ οἰς τῆν κεραμίων γ μεγνειῦσαι πα τὸ ἑνί, κα κα πίω) φρυκτίω) ὁ;ομα- 

Ξ ζουνίυ. ῃ 

Ρ »γιρίζω, (πὶ το Ππασειι5 γε Πηάπὶ τεξοτο. 
Ῥ γγιγίτος οἵγίδυ, το Ππατιιηῖ ντηιμαι, Ὀ1ος. δ. ςσαρ.35. 
Ῥ ππγώδης εἴθ, ὁ νὴ ἡφγοπηο ἤι5. δὶς (ο]Ώ τας 114. πιο άἸσαπηοπτα δά: 

, Ἰἰςῖτο τοποία,γομαςοα. 
ῬῊ χὴν» τὸ ἀϊξξα πη, αἴ πτ}}.1η τοττῖο ἐαρ.8.1 Ἔραί ος Δυτοπὶ φὰς ]ο- 

ΠῸ5 ἰνλς ἔδοῖτ, δογῖρτι δέ Ν᾽ Οἱ μητατ!55 {ιατῃ τρίς νοοδῖ κτ' ῥητὸν; 
ἈΚ, τ εξαίρεσιν ,ἱὰ εἰν. (δοιιπάτιπι ἀϊξξιιπι ἃς ἐχοορτίοποτη, δίς, Ἐτ 
τἰυν χΤλ ῥητὸν, ιὶ δὲαήοιαν ζήτησιν γοςα"τ χιδίπιοηοηι [οτῖρεὶ οἷά οἵ» 
αϑ ἐγίρέφε, ὃς ν οἸτπτατίς. ΗΠ ἐγ οσϑοποβοῦσὸ ῥντῇ, τἰων ζήτησιν ὃ οὐ 
αἶδὲ ῥητὸν ἔχ4. Ῥ᾽ τὸς οὐ, ὁ, χα τιιτὸ ἀϊοὶ ροτοίς, ἀϊσεηάιι5,4ϊἔλι15. 
ἀςΠαηίτες, ςογτὸ ρτα γι ρτιβ) οἰ εθγ 5, γιι5.ὀνόμαςΘ-. ἔνδοξ-, 
ὁ χόγῳ ῥ» τὸς, υ (ογπτοης Ροτοῖ Ἔχ ργί τι αζαη.ἕη Οτατ, χοῦς 
μα’ ῥντον η) σιϊώμβρον, ἘὰπΥΤΡ τά. τῷ ῥυτῳ τούτῳ, ος νοτθουίος ἀϊέϊο, 
Ἰνος (ογπιοης, ΝΑζαηζία Οταζ, αὶ )5 ῥητοὶ φα μὴν δρ) λέγοντές τε αὐ - 
ταὶ ὡς νόμοις οἵ «ὅτι! πιϑεμῆδοις ἐ;: ῬΊατο ἐς 1,6 ῚΡ. Ν 4 πὶ ἴῃ το πλμ]- 
τὰ οἰϊς ἀΠοί πτι159. 4115» ποη τα ἐἰοὶ ροίϊιατ, ντ ἰεσος ἐς οἷς Ρο- 
ἩδητιΓ, Ρ ἡ τεὶ κ᾿ εἴῤῥητα,ἀἸοοη 44 τασουάδηιϊιο, ἔαπα 1 αἴας πο - 
ἔλα. ῥυτὰ κ εἴῤῥητα κακαὶ ὑξέϊπον, Γλετη οὐ ἢ. ἀϊσεπάα Πἰοπάληϊα 
οἰιτίοτιιατ Γςπν ἤη 1. ΟἹ ητὴ, ἐν γὐ δστοῤῥητων κυύρκον,ν αἰ πο τίῸ - 
ταστι ἀοπηῖπιτη ἀἰχὶς ΡΒ ΠΡΡῈ πε. Ποτ, αἰεὶ τἶθ᾽ ῥν αἷς ἀποῤῥύτων 
αὐακοίνα ἱ. τι ἴῃ ναΐριι5 οἴογγι ροπητ. ΡΊατο ἘΡΠΠ.. ῥητοὺ γδ 
δειμοὗς ἔξιν, ὡς Ὅμα μαθήματα, νΟΥἷ5 πὶ ΠῚ Ἔχ ργῖπιὶ ποη ροτοίξ 
γι ἀἰ(οἸρί τη δ᾽ Δα. ϑοριοεΐ. Ἰῃ ΡΒ] οέξοτα. δάνον γδ δὲ ῥυτὸν, 14 -- 
Ἰωπι Βοστίθ}}ς ἀτατις ἐπς 20 116: 1.1.14 οὔ. πο ν οτος εχ ρσῖσ 
πὶ ἤθη βοτεῖς, δητὸς ργὸ φοτῖο ἀτηις ἀςβηῖτο : 146. Φιμιϑδοῦ 
ὅγη ῥιτώ, σου ίτητο ργα πι οἰ λον ἀ. πεύτερον δ), ἥ σειν 72} ἑητοῖς 
γέεγσι ποιτρικαὶ βασίλειαι, (ΟἹ τ ργωπιῖα ἱπηρογοσιιπη. ΕτῈ- 
τὶ ρ᾽ά. 1 Ηἰρροῖγτο., δὴ ἑντοῖς,σοττὶς ἰορΊθιι5. ΕἰΊ πη πὶ ὅθ: ῥυτοῖς., 
[ἀρδτ τὰ σεττα δζ ΡΙαηα:ςοιτῖς ρυρε τρεῖς σο πἀιτ! οη δι Ιορὶ- 
δύΐαις ποι νοτγὸ στατιτό. Ἡςγοάοσ, ὅπη ῥητοῖς ἐδὲξ αντο 9 Ποττῖς 
σοπα τ οηΐθις γεσορόγιητ, Ετ ἀρ ροπιθιγαϑ, ῥητὴ δ ϑεῖα, ὃς 
ῥητὸν τετράγωνον, ἠς Ηηῖτα [ἴπεά τοΐξα. ὃς ἐς βπίτιιπι σιαάγατι! πη: 
Οπιηὶς νογὸ ᾿ΐποα ῥητν ἀἸςίτιγ γεὶ ἄλογος. ῥητὴ αὐτοπι 11Π4 185 
Ρτίογ Ρτοροηίγηγ 5 ἀπ 404: ρτοροίτα ἰλῃ 8: ΠΟ ΠΊΠΉΙΡΗΪ ΠΊ6π- 

Γατα σοηξογείιγ, ῥητὸν σπί πη ἀἸςίτιγ συϊσαι!ἀ σοημοπῖς » Ματτ, 

ΟἈρο 1. ΡΙατοηῖ ἴῃ ΤἬςατοτο, οἷ συλλαξαὴ γνῶς!αἹ τε κὶ ἡ» ταὶ, ποτα; 
δίςεττα ἤχητ. ΕἸ εΠποάο,πιοτῖα! ος ἤιης ῥητοίπ᾽ αξῥητοί τε, ς ] εσγο 5. 
διιῦ ἴδςιι5.6}: ῥητοῖς χωρεῖ, αμ10 εἰϊαἤ!τιις ργαἀϊσατιτ οι ά τς, ΤΙΣ 
εγά. 14 εἴς, ὡφεσωήῥοις, ἑητῖ μέρα, ςου τἰτίεο ἀϊε. ἐν ῥηταῖ χξόνῳ, σοτ- 
τὸ ἅς ἀείρματο τοπιρογον το, ροτο σΟὨ ἘΉτΕτΟ 5 Ρ] τατος ἐπὶ 

Ῥοτίεῖς. - 
Ῥ ητυρεία ας, ἡ, τ ἈετοΥσΔνοτδο ἀΐ γατ ογογατῖο, Τα οἴα, ὧν ταῖς ῥητορεία το, 

ἴῃ ογδηάος αζαᾶ. 
Ῥητορόνω, μ. δύσω, το. δυκα ἀεςἴασπο, οτο ἀἸσονεχετοθο ἐβετογί απ; 

τῆοτογιιγη πιοτο ἀϊςο. Ν ομτγ.αδίο] ΡΟΪ χ. 
Ρ' γτορικὴ ατϑ ὃς νὶς οτγατογίαγατίο ἀἰςο πα, ἀττὶ Βοϊοία ο] οαιιοητῖβι 

Ὑοπαν ἂν θΡά 3) 
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τοτογρτοῖς ΟἸζοτοηογϑς οτατουῖα ἐλουΐτας, σιια οἰυ1}19 τατι οπὶ5 
ἃς (οἰξητῖα πλάσῃ ρατϑ εἰς. νπὰς δυτοπι ἀϊέϊα πτ ΟπἸλτ δα. 
τι. νισαροῖ ῥοτορακὴ βαφῆ, ξυισυι5 ὁγατουῖα 5 Ρ] αταγοῖι. ᾽πὶ Ρεγλο]ο. 
ῥητορικὴ γραφὴ» ἀϊσοῦατατν δέϊιο νεὶ δος ίατιο δάτιοτῆις τποτοτξ 
Αἰ ται 4 ἀτσοητεια, [οτί σοπτοπι ἀϑοητόπιν  σοηγτα [45 ὃζ ἰαρ 65. 
γο ῥντοράκαι γραφαὶ ἀϊσοαπτιγ 7, {ιιὸ 4 [διά πὶ γανῖαϑ πιοτὸ - 
τατη αὐλῖομες ἰαττο  πσο αηταγ ΠΑ τροογ. 

Ῥ "τορμκδν,τΠ στονίοσπν Ὁ αἰπε! ΠΠἀπ.Π 10 γ.9.66 0.3.0 [Π5 {ΠΠι|ὼ σταπι- 
νατίσαπι, πος τπᾶρ15 γποζοτίσιιπι ἀΐσοτγο, τοὺ ῥητορακοὶ αἰτιᾷ ἃτη- 

ῬΠΠοδοτ»Αὐζοτοὶ.ῖπ ΒΜ οτοτ 14 εἴ, ὁφείλει ὁ ῥήτων χέγαν: ἢς 
Τπτογργοδ. 

Ῥ᾽ υτορεκὸς, ἔχοι ἀπι59Ὁ ταζοτ. 
Ῥ᾽υτορικώς,γ ποτοῖίςο πιοῦο, ΑἸ ο ἰπισουττα ΤἸπήατοΐ,. Αὐνν᾿ ὅμως ὄ - 

Ψεώπτο ὅτε κὶ μοίλα ὄππςρεφώς καὶ δητοει ως. Ν 
Ῥ΄ ἡτονοας ἡ σο πιο πτὶ Ουδμιλία, ρα ἔτι πινραξξῖο, σέο 87 κυ) ὁμολογίαν κα 

ὅλα ῥητοῖς κὸ ὁμολόγου υὔῥοις σιυυϑ'ήκη Ν αάς ῥὲ τρίω ποιεῖν) Ρδξγοποπι 
ἔχςοτε ΟἸσετοηὶ. οπι.Ο ἐγ ξ, Αλλ᾿ ἀγὲ νι ῥηπρίω ποῖησόιθ᾽ γα - 
πὰρ ὁ πιῶνεν Μαῤτυρφι εἰμφοτέρφισι ϑεοὶ, ραοιίσανπιιγ ἔπτοῦ πο 5. [κὶ- 
εοἴαπιας η Το οίοατ!»Καταζαὶ ἐσὺ τῇ λόγου ῥήτραν σοι δίδωιμ, ςςεάο 
τἰθὶ Ιοςαπι ἴοι νίσος ἀϊσοπάϊ, Ρ'ἡτρα»ά σε πά! ΠΠοοητῖα. τ ποΐδη. 
αἰωὶ ῥήτοιν αἰδιρκαζωὼν ράττος ἀϊσοηα! αἤιιπιές. ἸΝΊσαηάοτ π Ἅ]ο- 
χιρ λαττη. Θροΐασης ὠϑιύρφισιν υὔσ αἱ ῥητφῃσιν Ἰώμξοις, Ῥ΄ἥτρα, φοτη- 
ταρητατ 159 [Ὀγί ρτιγα 5 σύγζοκιαμα : ὕπάδ ῥήτραν ἔγραψε» τορδτῖο- 
παι τα τ, εποἔ πο π,Υ οἰππτ οηΐπι οτίατι απ! ργὸ ἀθοήοτο: 
ψηάς ῥέτρας {ας (λιιξλίοπες νοςαίϊο Πγοιγρῶ 5 ἀιεμον οἵδ Ρία- 
ταν ΐη οἶτι5 νίτα, 414 νἴις ἀφογετα ταις ογάσιια οἰθηττὃς ἱπ 
Αφεπίδο. 

Ῥ ἑπρη, δάση ἥιῖο ῥήτρα, ΕΤΥΠ1. 
Ῥ'ητροφυύλακες, (στ ρτογαῃι ρα ΠΠφΟτιμΠι δ τιοηιΠ ητοτιτη σοη- 

[ἐγιιάτοταε 8, ΕτῪ ΠῚ. 
φντωρ,ορϑεγδροτάϊοι σαι ΠἀἸςτι59 ἀριιά δητίιιος ἀϊσοθατογ τοσοῦ 

411 σοη ΠΑ Ῥοριΐο ὃς Κοιρι δ] σας ἀλῦθατ, δημαγωγὸς, ςδοϊοπα- 
τοῖο ἱ διυμηγόρφε. ΧἜΠΟΡΗ. ἑώρων ῥτοριες φαύλοιε ἀγανοῖς διη!κνγόφρις 
φίλοις ὄντας. Ρτο ἀείατοτο ΡΙατο ἴῃ Αροϊοσὶ α ὑτοίμων ὄντων ἐν- 
δεικνιυῦα μὲ τὺ ὑπάγειν “Ἶ ῥητόρων , χαστα τἤοτοτος ρατατί οἰΐοητ 
ποπῖϑη τποπτῖ ἀςβογγογιηέφας ἴῃ ὑππάἸοῖ τι τγάμογο, ΑὙὐΠΟΡἢ. 
ἀπ ΡΙατο, τὸ σα μ᾽ ὅληξύσεις κέρασι 4Ἶκ ῥητόρων, 1. δ κατηγόρων, [εἀ 
Βοροτα τι εο Ιοοο ὃς σοπ ΜΠ] 115 Ροίπελοοῖρί ργὸ οο αι] 
αιιαείτιι5 ὑτατία νετγίαταν ἴα ἔοτου δζ ἔμαπι ορόγαμα ναπάϊτας [1- 
τιραητῖδι5.146πὶ Ἰδ᾽ ἀοπὶ ρτὸ ἀϊιξξοτίδιις ρο ρα], σκέψαι τοίνεω 
Ὑ ἐν τῶςς πόλεσι «δ ῥήτορας. ῥητόρων φοραὶ τρεῖς, ἀριιὰ {{Ὀστατθ, Πρα]- 
ἢρατ οτίατη ῥήτωρ ΘΙ ΟαιΙοητοπι ὃς οἰιπ «αὶ ἀς ιιασυ πα; γα Ργο- 
ροίτα πιαρπιῆςὸ νατιὸ, σοριοίξαμις ροτοῖι ἀ  ΠΘγονα αιο πραὶ- 
Παακιι ἀοοιριοάπιπι οἴ {14 αιιοά νἤμπγρατε σοπίποιογατ, 1- 
(Ὀοτατοϑ. ῥη τορός ὅδι τὸ μικορὲ μεγάλως κὶ τεὶ μεγάλα μικρως εἰπεῖν, 

φίτως ρα ςοττὸ, φανερώς, ΕἸ οἴγ .ποΠηΐπατῖπι, ἃ νογθ πὶ, δζοοτ- 
εἰς ν οὐδί5.ἐχργοῖέ, ΡΙτπ, Τ Βοπλ.Ἰη 3.4 6 Δηϊπια, ῥητως γδ᾽ ταῦ - 
πὰ φησι πδοὶ ἀιπῷ, ῥοτως φησὶ, [οἰτὸ ᾿πημῖτ, ὨΤοίςοτί 4.11.8, σὰρ 14. 
Ῥαιῖι τ.αἀ ΤἼΊπουἢ.σαρ.4.τὸ ὃ πνϑῦμα ῥητώς λέγει» 5 Ίγτα5 ἀ1- 

ἐεπὶ ἀϊ(ογτὰ ἀτοῖτ, 
Εἰ ,χιάδαινοῇ Ρ χάδια), οἱ 1} ἀΑπηπατος εἰς ταὶ ῥαχίας, 1, ἴῃ ἴαχα Ρτς- 

οἰ Ρ᾽ταητ, δι}. 
Ῥ᾽ υχίνγἱ ῥα χίαναρυ ἃ ΗἸρροοτι πλυμμύφρ. 
Ῥυχὶς»ὐνθ γᾶ οἰ ΡΊ ΤΠ ΠῚ ΡΓΟΥΠΟ ΠΟΥ ΠῚ. 
Ῥηχός)ν Οἱ ῥῆχιθ.»[ἘροθνΑ πὶ [ςρ᾽59 Ἡογοάος, φραγμὸς») Τητετρτ. 

ἸΝΝτοληάτι. ἱ 
δ υχώδης ε(Θ- ὁ κὶ ἡ αἤρετοίλ! στο ις πλα] σοτοποῖ ορῖτἢν ργόρτοῦ 

ἀπο αι! τάτοιι οἱμτῖς. ἸΝΙσαπ άπ ΑἸ ΟΧῚρ μαγπη, Μυλείης ῥηχώϑεδ. 
εἴγρια ζαίρφη. 

φ᾽ εϑαγὰς, οὐ ὁ, τουτὶ 115» οτ τ! 1115. Πογγθηϑ, φρίκω δης,κρυερφ, Πα, 
Ἐρίρτ. σπέρματι ῥιγεδαν καὶ ασηγυλὴν ειὐτιαἷσει, 

Δ ίγέω, μι ἡσω, πίη κα) ρ Ο 21 τὶρεοναΐροον ἐχποτιθονοῦ- 
{ιυρείςσο, τἰπςο. φουξέμαι : ἃ. Δά ΔΊ ΠΩ τ θυ ταῦ 9 ντ 
διγίω αα σογρη5. ΕΟ. Πα το, ῥίγισεν σὴ ὁ γέρωννἽ. ἐφοζίϑυ, 
διγόω, ῥιγώ, τὸ ψυχομαδιγέω, ῥ, γω, τὸ φρίοσω. Ῥ'γρεῶτες, ἴῃ ἔφ τίμπι 

ἀσοοίποπίθι5 εὐτπ τγοπιοτο αἰ σοητοσῃς Νίατος!}]}. [1.3.Γοίς. 
ςαρ.29.γἰ σοητοϑ»ἴλαιο] αἱ σατο Βαγθατιις. νυ άσταχ ταπιθὴ το- 
τίτις {πιὰ ξιγρωτες αὐ ῥιγύω το ἔοτοη 1Π}. 

φυλὰς, οὐδ ὁ, τγεπιοηάτις, φρικτὸς ,φοζερός. ΟἽ). ξ, κατειρεγηλεὶ, πέλονται» 
ἔπε ποτγοηατρτῖπια ἰοηρσα, Εἰ ῥγηλὴν αιι Πτατῖπὶ τιροτς ςοτ- 
τρί τετοη τὰ χέως ῥεγωώστ, 

Ῥ΄ἐγεθο, κ δ τὶ αἰ Δυ5οἰνουτ 4115» ἔτ σ᾽ ἀπ5,πιοΐ οἴτας. Πουπογ. ῥίγα πα- 
39] οττογοϑογίσογο5 ἔς Υ Πππ] οι τγοπῖογα αἰρογοβ) Μάτςε!. 
ἀριιά Ὀἱοίο. ; 

Ῥ γις Φο,κ, ὅποτε 1115. [ 6: ]ἱ ἔοτ. ῥίγει, φρικ ταὶ, ΠΟ ΠῚ. 
Ῥ Ἵγεον, ον, ὃ, ἀοτοτῖς, Ποιά, κακῆς ὁ ῥίγιον ὁ Μονἷ. ρος ΠἰΠ}] πιαΐὰ 

νχοτς νἀ οἰ σοῖο ἱ χάφον, ΕΟ. 114, τὸ οἱ αὐ ῥίγιον ὄςω, . φρικωσέ- 

φερον, χαλεπώτέρρν.ο Ὁ ποπιεη σδρατατίαὶ Πρῃ"ΠοΑτίοης ἃ ῥῖγος, 
Ῥ᾽ γος ιγηλόςς 
Ῥ΄τγος, δον, τὸ εἸροτοίγι σις ἱυψόχιδυτοι! ΟΡ ροπέτιιγ ϑπΐλπος ἀρι Χο 

ΠΟΡΠοητι αὐ Πουγοτορτίππα ἰοισα, δου δ᾽ τα Γ ὀτία τη ρ'ΐγος, ἰά ςἢ, 
πῆς σφ᾽ ὅδαξ ψυχρότητος αὐόϑνισες Ἐτ γτ αἷς Θά! 6Π1}5 Πδτο 4.46 σαιι- 

ν Ἐ ΠΟ; ΧὙΡ τς ἘΚ 
Ἐς (γρτοιῃ, αὐδρικλα ὅθεν πτοντος τὸ σώματος σεισμιὸς χὰ »λογίθος Ρ ΕΙ 

͵ 

Ῥ᾽,γδονγ σἸ ἀΠ5»Βοττῖ 4115. γ1Ρ 1415. Ετγτη, 

Ρ. : 
ψυάς ὀδιξολὴ κἔγοις, εἴτ τροτῖς δοςοῖπο ὃς ἀρϑυοῇτο. Ἰγατὴ μὶ 
ἴῃ ἔσθτο, οἰδ ἔτ ριιβ νεμεπιητῖι5» ΓΙ ΡΥ 40} οἱξ ἰτέα Π 
Ῥτορτιὲ ἀϊοῖτοτ Εῖρα5 1Π04., ιοά ἴπ ἀςςε ΠΟ πίθιις τε 
ξεῦτιβ Βοσαΐπεῶι τγοπΊεγα ἔοίτ: μι 4 ΙΔ ογαητ,β ρετες. 
οαπτοῦ, Οἱ" ἢ οχτγοπιαϑ τα πτιπι ΠΟ ΠῚ ὈΓΟΤΙΙΠῚ Ῥαϊτοϑ σοι: 
Ραυοτίς, ̓ αὐεέψυξις νοσατετ. Αἰεχαπά. Λρῆγοά. γίνεται 5. αδείψ ᾿ 
πρώτκ εἶτα ὄγιταϑεῖται φρίκη εἶτα ρ΄Ἴγος, Ροπίτιιν ἃ Ὀϊοίσοι 
Ρτο ἱρία ἔορτς. Ῥγν αἴθκοδεκοὶ γί σοτος ξεϊγἽτιπη οἱ ΓΟΙα 

Π πη το5. ΒΟ] ἀρ Ὀϊοίς, 1δ.1.ς.62. χρόνια οἽγν, Ὠϊοίς, 
86. ἀτυζιιγηῖ τρόγεβ, θΕ]. ἢ ᾿ 

Ῥ'μοσίξιθ.,κ ὁ ρεγροτηο γι ρα) ἀεἰ ρ ἐγών ΡΟ] χ. 
Ῥιηδω, μι ὥσω, ποκα Ἴ 5.60. ἐγ σεουτὺ ψυύχομαι : δὰ σοΓΡΙΙ5 τοῦ 

ΝΝους, ΑΒ ΟΠ ατ. ἀν {1 ξ ἐκ ἐφάμίω ρ',γωσέυῆυ ΣΧ ἘπΟΡΒ ΟΠ, ̓ 
σιὼ ἐγραπνήσουσι, ΑἸ εχαπάετ ΑΡμγοάϊ σις στο τιΡγοῦ 
ται. τὸ σώμα πτῶν ριγρδυᾷν, τά ο[ἢ, ραγῖε8 ὁπίηςς ποίει στρ 
τίβοης [πιοίδη ἐς Γιέξει, ἕνα μὴ ρἐγώεννπο αἰροαπτ, ρτῸ ριηρῖε: 
ἄδην ᾿δ᾽ ΘΠ, τὸ μὴ ρ᾽εγρεῶ πολυ κούνλιον αῷ αἰ μπεχ ὁγὴς δυποροῖν, Πὶ 
ξγίσόυς τηο Ππ5 4ηὰπι νεἴζοτη Βαρεγς Ττεπι ̓ δ᾽ά6πι,ἐδὲ ρ᾽ γώσι, 
ΑἸ ΟΡ θαης5 ἴῃ Ρ]μτο; ἐνεῤῥίγωσ᾽ ἔπτη ἀριαχαίσδεκρι., ΔΠΠῸ5 ἔτος: 
εἶτα τητιῖς ἔγίχι. ΑΜ 

Ῥ γα Ἰάφπι 4ος ρ' εγέω, ἃς ργθω, ἈΝΕ 

Ρ ζΑγρα ρα αρτηοταια, τι Γρίσυ!α σμἰτιγοὶ οχιταμιηῖ, Ἐπὶ 
ξοτταῖϊς Ιορ ἐπ. ἀριια (ογη ΟΠ ἤναι Π|.7. φαρος ἀοπεῖδασι. 

ἐ- 

ἡ μια 

οἱ: Οποτίείσαιαιις ἀοπῖο ἜΧΕπιρῖο γααὶχ γα]! εϊα οἰτνρτς μὐαθ 
ἐα ἀιοαις δὰ ἰά ἔλέϊα ξογῆος, ([ορε ξοτγοῖρο)αιάπι ἔζαν, ἐμηνιν 
γοσδητοχποπήδεί, ᾿ ἥ 
ῬῚζα νης τα χ, δ ἧς ρ' εἰ τὸ ζιώ αἴω τοῖς δὲν ὅδοις, ΠΕ τρ5,ΟΥ" ἀκα, 

τι Ἰοησανίη Ἐρί στάτη ὃς νἱτῖπια Ὀγθμῖ. τας ρΐξζας αὔδα ΜΠ 
Ιααιιοάταγ, Ῥζα νοσᾶτιτ πο] ρᾶγ5 οἰαιῖ νοὶ σὰθς , ἐάν! 
11»αηα ὃς Αἰ1ο ποπηίης φϑεὶρ ἀϊαϊτιιγ ὃζ ἔποζωμια. τοῖν ἘΠῚ 
τὰ Μαριπτο, ὃς Δητς μιπς ΡΟ] 6. Ρίξζα,αριά ΗΙΡ ρο ἡἠομαποὶ 
νύ ΘΟ  οπιις η Οἱ οἽοπτατὶδιι5 ἱπιθγργοταγατ μου 
εἰ πὲ ςαιῖς» Ππς οτος, ἥδ ἰφπνίης : ΠαΡοΩ5 τοῦπα, 
Ι͂οησα δά ἀπο5 ἀϊρίτοβ»η τοῦτα τασο γι αγαά {πΠ}Ππά ποτ 
εἰν ἀ:γ σαπὶ ν οὐ ὁ τα πα! 6 ΠῚ» 1 ΠῚ 6 Ο 1} Ππ|8 ρα σαητοπι», 
ἀοίοτῖρεῖο πἰ 81} αἰτιιά οἰξεμάττ σπὰπι Οποίαια Ὀϊοίσοτ, 
πο ἀπϊπιφάποτο {ε Οαϊδαππι ἀοπτίγοτ. Ὡς Οποίπη, 
Ῥίοίδσοτγιἀος Εἰρτ.3.σαΡ.147.Οποίπια, οἰοπρα ἔο τὰ Βα 
Πα Πτιιδτποπν ΑΠοβι 25, Ιοπρίτιαἴπε αιατιοῦ ἀϊρίτοτγιη 

η “ (οἱ; ̓" 

ἰκύα ὴ Γ 

ἐπ οι σα 

ΤΠ 
αἰ εὑ σιοι 
μι μύα 
ΠΠΠΠΝ ν οἷτις ᾿χτίτιιἀϊπ: Οἱ ΠἸΔοῖη τοῦτα ἰδοῦτια, πς ολαῖς, Πης ἴοι 

ης5 Πης ἤοτο:γαάϊος ηἰτίτιτ Ιοη ραγτθη ιν ἱμῆγπη, ταδί 
δίραιταν ἴῃ δίροτίβ, ἔσο} ἴπ νίπο Ρότα ρᾶγτιιϑ οχεγα μα ἡτὴν 
βααης {ἰ φασι [προτγργοάιατιιτ, ἀδοιτιιπι ἕαςογα ἀἸοίτητ, ΡΠ ΠΙ ΣΟ νη ἢ 

ΠΡΣΣΝΑ : ὙΣΊΝΕΣΣ . "μἱ 
νει ΠΡΥῚ 27.ςα}. 1, οἰατίας οἴξοπά!ε οἄφοπι εἴς μου θᾶπη οἱ πος, ΠΑ 
Οποΐμπατο : οὐπηΐα οηΐππ 1ΠΠ1 τγαἷς τι» Οα! θη" τῆ ὩΡΗΝΕ 
ταά!οἱ ΕἸὰς ἤας νογθα: Οποίπιηα ἰσπρα ἔο ἴα μαδες βογὲ ἃ 
ἀϊρίτος ἴῃ τοῦγὰ ἰαςοητίαοτγία,αὰ ΠΩ τυ ἀπο πὶ ΑΠοδαὶ 
{λφπης σαι] ςνπης βοτγεςἤης [πππιῖης. Ργασπαης ἢ εἀαῖ 
{ρεγρτοάιατατναδοστιιπι ἕχσοτγε ἀϊοίτιιτ. οαάοη) ὈὨϊοίδι 
ἴτε ὃς Θα!οῦο ᾿ἴδτο δι πιρ  τοῖτπη 8. πη ΓΟ] ἐπι ὄνομα ἀἸοΝ 
οὐἰδ ΠῚ ὀσμιαξ γχἡ φλονῖτις χἡ ὄνωνις, Ῥ΄ίζα ΡτῸ ρὲ ζαίγρα.» ν]ὰ οἰ 

ἐπ οανοςς, Ρ᾽ζε λόυκη αρυ ἃ ΗἸρροογατοπι,γαάϊχ ἀγᾶςι 
11. ἡ ρ,ζα δρακοντίε. 

Ῥ ζεζον κυρεναϊκὸν ΕΧΡΟΏΙΌΙΠτοΓΡτος ΝΊ σα πάτὶ ἴῃ ΑἸΕΧΊΡμα 
Ῥαϊπηλ Ν ἀς Σίλφιον, ἊΝ 

Ρ᾽ ζίαε ὁ, [σις τα ἀἸ σατῖιι5 : Πς ἘΧΡοηΐταγ ἃ σα Ζᾶ 5 ΡΓΟ 6. 
ταάῖος ἐχριϊηυίτατ. Τπεορμτ, 0.6. μ1{π ρΊ δῆτ, γ Π49 Γ 
18.(αΡ.3. 14ς Σίλφιον, ἩΝς 

Ῥζζιον, ες, τὸ γα ἀϊ σι} ΟΟΟ]τΠ1.1 ράτιια τα ἀτχ. ταὶ ρἼζια, μάτια: 
σαρ  Παπλοητα γαάίσιη, γα, Ὀιοίς. 1.2. ςὰρ.193.6ὉΌ 

Ρζυ(ολεῖν, γα ἴσος ἀσογογα ἀ|σ65 ἀοπαίττοτα. γα Ἰςατὶ, ρζο 
κάτω, ῃ Ἐρίρτοί,ραττοβ ἰη Πηγα: ἰσσοτιπε γα ἀἰςαδ, 

Ῥ ζοζολΘυ,γαάϊοος ἀσεηδ89ΐε ργοραρδηβ. 
Ῥ΄ ,ζόϑεν, γα οἴ τις. Γτγρίτας, Οἴσετο ἄῃ άζοης πηαίοτα, 

εἰγναι 
τ ξηρεν 
πολ άϊ’ 
Ἰνη, (πὶ 
ἢ 

ΤΊΣΙΝ 
πέραν! 

Ἰρπρν 
ἐπηδέτο 
δυυϊούοη 

ἡνρψιιὶ 
ἘΝ 
ἐμίεη 

ΤῊΝ 

Ῥ᾿ζολαύέω, ὦ γα ἴσος ἀρο, Βυι4. 44 νογθιιπι γαῖ ςος φρο. [πεῖς 
Ῥ᾽ ζολογεῖν το τρεμνίζειν, τα Ἰσατο οχτίγρατςο. ιοάοτιι5) Καϑόλυ σθ μὐνῤ 

παῖς τυραννοις ρ᾿Ιζολογηίστο: υἱἀ οἰ τα Ἰςῖτι}5 οχτίτρατα δὲ ΘΠ ἰγα 
ταπηϊ ες, μι Ἔλα 

Ῥ΄ιζοτυχθ:ς γηροΐατη ἴῃ 4 οἰτῆς τηἰτία, ας γε ας τά ϊοεϑ φυσᾷ ὧπ 
ἰών, ΩΝ Ῥο]]αχ συ θεηἀ. ζώνυχες. ᾿ 

Ῥ΄ ζοτομεῖν, αὈ] ετοατο ας γααῖςες τοίεολτο. ΤἩοοΡΗτγιπ 3.46 Οα 
{15 ρἐ Ιζοτομεῖται Ὁ μΤ᾽ τίω) φυτείαν, δες. Ῥ' ζοτομεῖν βοτείνας, Ηρ Ῥού 
Βεγθαβ Ιοσογο δή τηθἰςαπηεητα, 

Ῥυζοτομία 5 Ὁ αιιοατῖο, ΠρηΙ σας οτίατη Βεγθατιισγα ᾿οξ ΟΠ Ἐπὶ 
το Ἰσαπηδῦτα, τα οἱ ἀϊαπι Θαχα νουτῖς {1 1. 9.ςαρ.8. ΝΠ. Ρ 
ὙΠεορᾶτ, πογθαγίαπη ἀϊοῖς Ρ] Ὶπ. 

Ῥ Ιζοτομικὸς, ρογτποη5 αὐ ταάτοιιπι Ἐχοὶ ΠΟ πεπΠῚ 5 ἔδει ᾿ιογράτγιμπ ὶ ' 
ἐϊϊοπ πΊ,ντ ρὲ ζυτομωκὸς Πἰ ετ τος 15 ἀρὰ («μο ΟΝ ]οαπά, δὰ 

Ῥ᾽ζοτόμιθ., που θατῖι15. πη Ἰσαιποπτατ 56 αὐρὲ τὸ μεὶς ρζων ἐμπείξ 7) 
ἔχων, οἰδρμο Ν ἰσαπάογ Αἀϊε πὸ Πιπιρῆτ ἴῃ Ὑ Ποτας 8, φύῦ ἢ 
λα τε ρ΄ ζυτόμον τε διοίσο μαι αἰδραίσιν ὡρίω. , ἀχοσιαν ἰςοαπάλταν, ον 
γαἀἰςιιην τοπηιροίαλτατ ς της ὴ ὅμι 

Ῥ᾽ζο: 

β 

ὮΙΣ 

ἤππ λο 

ἢ 
᾿ 



π᾿ Ρ᾿ ἂν 
ιιοτιτη ταάϊςες ἱποϊάιιπτιιτ : ἢς νοοὶς εἴγπιο- 

ὩΡ ἰοῖτοῦ (ο παῖ. [τἀ [ἀτῖτι5 αςοϊρίτιν (ς τοτῖς ποιθὶς 
τι5 πιο ϊ 05 ΠΟΙ] ρα πτατ 5» να ἀρο 4 ὙΠΕΡ Βια τι 

οὐ τατος ν᾽ θη 5, γα άϊοςς οπταης,, γα σιπι ἀρροῖθη, 
ἰσοβρνογαχ. 

οἱ σοττοχ εἰ τα ἀϊςοὶς Προςῖς. Τ᾽ Βοορἤγαίτιις Ηἰοτ. 
ονοαρίτο οξζαιιο, Σπογηθρέσκογτα ὃ παιχυφλοιοτερα, ὄ- 

διζύφλοια. κι ϑυί ὡρ αἰ μεπελ-, (αζαγοοττῖςα οἰιπὶ ΓἘποίοττ 
οἱςατϊοτίαιιο. ΝΟη μι} 15 σοτγτοχ γαάιςῖς Προοϊ πιο 

ἵκι, νοι νἹτι, 566 Ἰοςιὶς οἰ ἀδργαιιατιις :Ιοσοηάύπηαιο ρτὸ 
ΠῚ ΤΣ τεραντρα χυφλοιότεροι, ἴἃ οἴἘ, σοττίσοπι (σαρταπι μα 
ΠΝ γυϊδιι5 ΟΡ ΡΟ τ λειοφλοιότερα, Ετ ΡΓῸ ῥιζοφλοια, ΓΟ ΠἸτιιθὴ- 
νοι ἐν ὕφλοια:α 11} ἰερτιητ,ἰνόφλοια , ἴα εἰ σοττὶςὶς ποιοί ἢ- 
ἀκ ο γτατὶ δέ πε πὶ Ὀγαπδοεὶ. ῬΙΐΏλας Πἰρτὶ τδιραρῖτο 31: ςοττοξ 
ναι ποπιταπαςειπι οἷο ἀϊχΊτοαιιίαιις ὕροπεο γυσπρίτατιτο 

τ γογὸ (οαδτιιπι οπτηϊ δύσις ᾿α Γοποέξα τιροίοτνςπι. Ἐξ 
ῬΗΠ οἰ ΟΡ ς αἷτ [τὶ οὐτατὶ ς.4..ὁ ὅ τ᾽ ἀμπέλε φλοιὸς εξ ὑτρρ" 
1014. ἐνώδος φλοιὸς κἰ ἄσαρκας ἀμπέλι, 
λἀϊςατςο δί ταάίσατὶ ΡΙ᾿ηϊο. γα ςςίςετο, οπος. ορ [,87. 

τα τπ5 ἰἰογπεπάσονς ετἰαπὶ εχ σογροῖς γααϊςοίσατ, αταςο 
ΤἈΘοργ. ' 
γηταἀο65 Ἔπγίτίοτο, 
τά ἴσος Ργοιιθ ἢ] ἢ 5. 
ο ταάϊος ξο] Ἰάτιις. 
ὁ, τὸ ἔξῖγρ 5. ἐκ ῥιζοφύτων τινῶν σρ μοί των, οχ (επιΐη δ. Πὶγ- 

πη, α2α. 
ςιγαῖος ΠΔτΙΙ5. Ἷ 

ὕσω,τιωκα τα ῖσο, ἢ τπιο, α!οἰο, τα άϊςος δάσο) ἤρο τὰ- 
εῥίζωσεν ὁ κίνητον ἐποίησεν, ΠΟ πτοτιι5 Οὐγ .4ς παῖς νετία 
οἰἀετὶ. ΡΆῚ]Ο ἀς τηιιπάο 9 γίω κα ὕδωρ ὃ κοσμοπλάςης δ) 

ἐῤ ῥίζυ,ἵπ πιςά7ο Πδ τί [15 τοῦγαπι δέ ἀαιιάτη ςοὨ ἴ4]- 
Ῥ]ατο ερὶ τοΐα Γρεϊπια,οἷξ ὠμαϑίας πάντα κακαὶ πᾶσιν ἐῤῥί- 

βλας-αὐει καὶ εἰς ὑσερον ὑστοτελεῖ καρπὸν τοῖς γγωυνη στίσι πακρόται- 
εἴτ τδάϊσες ὁσογιιητ, ΤΉ ΟΡ γαίτις ἀς σάτα [ἰδ το τεῦ- 
χρῖτο 18.ἐῤῥιζωεθει. γα Ἰοἰδιι5 Πασγογο Ρ τατος ἴῃ Ρ]αςίτ. 
τ Θάλεω πίων γίω μέσίωυ. Ξ:νεφαύης Ὡρώ πίω εἰς ἀπείρον ἐῤῥιζώ- 

ἴςεγο ἴπ [μασι] |05. 1 γγα ρει τίς ἀςῆχα ἤτ 7 δὲ αιιαίι 
ἴδιις ἤ15 πατεατ, 

ἀϊοὶς ἤρεοῖοπι Παρ επ5. 
ἰρἴογγα: ἰῃ Παγείσοης, γα ἀίςος σαροίϊοη5,) τα εἴδιι9 Δα ἢα:- 

ἤ 

τααϊςες σἄροτς, τὶς πιραΐχυπι εἴς. 
τος, τὸ ΓΔ ἴχ. Δὲ σ᾿ν Πρτο βόπεγο ἤπια ρσοσθαὶς δοςορῖτ. 

Ἰῆςσαν δέ οττιπι Ππιρ ρτίποὶρίθπν, ΕπιοἸ Δ Πιι59.ν βίων πράσει, 
(9 ἃ ἀμετέρα ψυχέ πόδα δῦν τα τετρακτευ 9 Παγαὶ ἐεγάς φύσεως 

τ' ἐΐχεσειν, ἰά ο[Ἐ. ]ιάτηοῦ οἰ πηδητα ν 4118} ντ [πιϊπατῖα 
οσανιῖς Ἐπαρείοοϊος. Ψιάς ῬΙμταγοματη ἐς ρ[αςϊτῖς. ΡΠ ]- 

γ.ΡΓΙ πιο, ὃς τϑεὶ τ ἐν τιμαίῳ ψυχογονίας ὃς ἴῃ (ὐοπιπιρητζατ. εὗρ 
αὶ οσίρ. (οτηο!π5. Αρτὶρ. ἀε Οὐςομ}, Ρ ΜΙ οορι. Πἰδγὸ 

τἴπιο. 
εν τὸ, αι ἃ ταάϊςς58 ορῖτ, γα ἀϊσατιπη σογεῖς Οζα ἀρυάτηςο 
{πππὶ ἀε σαιπῆς [το τοττῖο,ςαρῖτε 4τιᾶττο, Πλείονθ. ὃ ὁν- 
Ἰχυροτέρρυ πἢ ῥιζώματὸς . πλείων καὶ βλάςησις ἔςται 9 κκἡ κϑλλίων, 

ἐπὶ ἀϊχιι 1.5.4 σαῖς, 18. ρολαμἝανάντων ἐὺ χεμλϑας εἰς ῥίζω- 

"» 4.84 τα Ἰςατίοποῖη, ἩῊΣ 
᾿" ὑχθ-.,.γ6,4.ἐτδά!οδεοτ)γα ἀϊςος ἔα τις. εἰλς [οπϑ 5. τη Ἐρὶ- 

ΔΩ σταπητηατ. 
ἷᾷ φυχέω, ὦ, τα άϊσοτα οβοάϊο. 
ἈΕΟ,. ζασις τως. ἢ, 4. ταἀςατίουν Ἰὰς Ρίζωμα, 
δ» εἰργεντος ὁ κὶ τἷ) τσ (15)γν ΘττιςΟ (Ὁ ετι5, ΙΝ ἰσαπά. 

ΤΠ 
τι 

Ἷ 

εὐ τοὶ, ἔμίαϑρα Ρ6]. 
δ, ὁ ἑνοσῦς. ἈΡΟΠΟπῖμς Γεσιιηὸ Ατρο- (δ τοῦδ ας, τ σο Πι59Οπγιτπ5εῥύοσος. ΑΡΟΠΟΠῖις [ξσιιη τ 

τς, ῥικνοῖς ποσὶν δε ϑϑύραζε,τιρ ος ρεαίδθι5. [ἄστη ἵπ Ῥτίπιο, 
μι οἷσιν ὅξησκ οἰ ζεσοι πόδεοσιν. (ΔΙ Πα οι] » νὴ μοὶ πὸ ῥυκνον σιδαρ 
ταν μἐῤῥυτιδωυῖύον. Ἡ εἰς ῥικνὸς, ὄθηκεχαμμῆθθ. σκαμβὸς» σκολίος, 

ἜΤ ὃς ΗἸρΡροοτγ. 
ἧτο . ΟΌΓΕΪΤΑ 5. 
,»ϑγκῃ, ἀΠΠγαθοῦ δονηηίδιις πιο 15 ἀππογααεοτ ἴῃ αιᾶ- 

ἰ ἵρεοῖοπι. ᾿ 
τυ Υ ΕἾ ἑιχν οὐδε 9 οὐ ατο 9 1η (αἰταηο {πρὸ 5 νεποπι- 
ἴτατε » ὃς ςοητγδῃΐ ντ εηες: θοΠ]τις! 5 τέων ὀσφιω) φορτικώς 

ἄγειν... ἘΠῚ ὃς σοτγιιρατὶ 5 τὸ ῥυτιδούόλοι 7 ῥυσσοδῶει, Νιάς 
Ὥμῶ, 

"ς βάκχϑ',ἷπ Ἐρὶρ Δ ταρο 5, ΡΓορτοῦ νι 5 Ραῆας. 
(αἰτατίοηῖς ἱπιρυ ἀῖσα: σ6Π115 5 411ὰ τα πη πὶ ὙΤΠΏΓΕΓ 

ἱΠραηὶ: υτὸ τῷ ῥικνούόσεο οἱ σΥ Πάτα. ὙΠ 
ἰμρα Ἰειίτοτ, τατί πιςςο! εγίτογ τ αὔρῳ τὸ ῥίπδειν ἑαυ τὸν διὰ πέχοις., Ηο 

τῆοτι5 Πα. ζ ῥίμφ᾽ ἑὰ γρεώα φέρει 9 τὰ οἰξ., ταχέως » δυχερως ἡ 

ως. : ΐ : 

ἡνοεμὸς ὃς ,πατί5. Χοπορῆοπ, ὀσμὴ γε μία εἰ ων ὅῖνες φερετέϑε- 

δαν,τί αὐ ἱμᾶν ὄφελθ. ως ἩςΠοά 5.1) ἐκ υἦὸ ῥινών μύξαι ῥέον 5. «ὰ- 

Ὁ 41ιᾶγτο 9 σαρῖτα ἴδχτο 9 κὶ σχεδὸν παύτα τοὶ ῥίζοτο-. 

ΨΩ 495 
ἦι ἃ ηάτίδιις πηιῖσιῖς πηαιναίδατ, οἱ δεαὶ ῥινων αὐμοῤῥαγία!, προ ἢ 5 
ὲ ηατῖθιι5 εὐ ριιοῃ 5. Οὐ σημ5 Πἰδτο Ρυΐπηο χα ΟἸαμσοιμο, 
ΤφΟοτίτιΣ ἄς Ῥαης, δι ρεμεῖα χολιὶ ποτὶ ῥινὶ καϑυτωδὶς Ὀ] ι ταῖς 
ἀϊχῖς οἶδις ὈΊ]οππη ἴῃ παιίριι5, ὑανὸ ῥινὸς φϑεγγεῶτι, νἱά4ε ὑπέῤῥι- ἡ 
γ΄, Τας ῥιναὶ υἱλίζε, 14 οἴξ,ηατο 5 τορηγραγντ ἀφ 5 αἰχὶς (γα- 
τἴηπ5 ἄρα ΡΟ] Πτισ πὶ Πιηγρτα τγαιῇ, ἃ ἐγοπάατογίθιια. Βὴγ 
ηαίτις. ΑΥ ΠΟ ΡΠΔλπνεφ, αὖ ταὶ 2. ῥῖνας ἔχεσιν,Ἰγα» παίος μαδοητ. 1- 
ἄδπι ἴῃ ΡΓ]με, εἰπεςρφη τίυ) δὲν δγηιλαζοίστε, αἰὐιιετίατα οἴ παίατα 
ΟΒτιγάῃϑ, Ἰάςῃι ἴῃ Ῥάσο 5» νοὶ (γα Τπογσοιὶς τοῦτο οάοις 
Ρετταῆις ξαςοτὲ αἴτ : Ὑμὴν σέγ᾽ εἴτις οἷδέ μοι κα τειποίτω [{69εν αὐ 
«ριαμίω ῥῖνα μιὴ τετρημλμίων, νας τα σΟΙΉΡαγοη ἡα τ Π| ΠΟ ἢ 
Ῥογίι 11} ἀταιιο ἀρόγταπ, ΡΙαταγοίνς ἰὼ ΡΩ ΒΓ ςο]. διαὶ στρό- 
πητα αἱ μινὸς ἐνδεδυκιῇ "ςγῶστε μὴ ἐὼ τὸ διορίζον τὰ ἔμμᾳ τα ὙΡΙΌρΡτοΥ 
Πυχίτατοπὶ παίῖ ἴτα ἄορι 5 να α 1} εἰἴον χιιοα οςιΐον αἰ- 
ΤΠ ΠΏ ΠᾶΓΟΙ. ἀποφαγεῖν τέω) ῥένα «; Σποτρώγειν ἀἶχις επιο ἔτη. 
ςοητγα Ατἰἴος. πχογῇι παίιτ αρείροτς : ἀεηαίατο ἀἰχὶς 
ῬΊαιτιι5 ἴῃ Οαρτ. ἕῖνες . πατος» ΑὐΠϊορπασ, ἐς σόποτς χμα- 
-ἄλπι τουταγῷ. 

Ρναάω, (110 ἀοτιρῖο. ντἸητογρτγεῖ. Ῥαιιίη. πιοταριοτιςς ας ἰἷς 
“ϊ ροτ οἰβαξξιιτη ἀοσίριιιοτιατ ἀιῖς ἀφο ρίμπι Μεηδα. ἔγω ὅσ. - 
σάμαι ῥινάν, Ε1ΠῈ.}].ξ,1,λυγιἀογονπαίο Πιίρομάεγς, μυκτηρίζοιν, π4- 
ἤλις ἐπ μι ἀΐσατιις ἐγεὶ Ποη,Ρ]Ιπ. 

Ῥ ἥγου. αἱ, σατῖςα; ηἶρτα:. 
Ῥ γε[χυσία, [Βα Π0 Ππις ᾿πΠΠΠ]ατῖο ἵπ πάγος, 
Ῥ᾽μεγχύτης,ε)δ, ρΘΟ [πὶ Ρὲτ ιιοά ἴῃ πατα5 ᾿πέιπά τιν αἰ! !ᾳ, 

Αριὰ (α]παπι Αὐτοί Ομγουίδη Πδτὸ [δειιπάο, σαρῖτε 4. 
ἸΝαγὶ Ἀφάοτγας Πασοιιαν ἰπίιιη ἀοητοβ οχ ξοτγαπηθητο πος τιὶ- 
ποποβίτοη Οτγαοὶ νοςαῃῖ, Ματςο ]μι 5 Ἐπιρειγίσιιδ., Ραγρατατ 

, Θάρα Πογαιι αιιοιὶ Οτς ὃ ῥινεγχύτης γοςατιιτ. 
Ῥινεγχυτῶται δ χυλὸς» πατῖθι!5 ΠΗ] ἴτιισ ἤιςςιις» Ὀ]οΥ.1.».6α.21. 
ῥινεγχυτου μῆμΘ- ΠατΊθ 15 ἰρ{Π1Π|Ατιϊ5γατῖ σεις Τα ξαῆις, ἰάοπν ΠΡ. : 
φι(ᾶρ.1Ο6. 

Ρνέω, πιὸ Πιοίς,].ς- 

Ῥ ἵν »ς ἡ" Πῖπια, Ομ πτοητατ. ΑὙἸ ΠΟΡ Βα, ἴῃ Β Δηϊς, ἐῤγαλεῖαν τεῖ- 
πονικὸν ᾧ ῥινούσι, γηηής Κατεῤῥινηιν Ὁ». 14 οἴἘ 9 υξεσμῴθ. 
γὴν ̓ η{Πτιμπηοηγητι αἰγο πη άε πο ἀρταμηγντ ῥίνη τεχνησίχευσος, 

οἴη ἘρῚρ χρυσοχ οἰκὸν ἐργαλ εἴον, 
Ῥ νη »ης»͵ν τΒτηα μι (05, Γαπατίηα,ντ Οαζα ἰητεγριαριά ΑὙΙῈ,1.2.4.- 

ὨΪ ΠῚ. ΘΠ π| ὃς Δ ἰταπ. 
Ρινηλατεῖν, [λραςῖτοτ Ροτίςαιιὶ ἃς ἱπάαρατο. δγπεῆτιις 5 τοῖς πρεσβυ- 

τέρφις»Μετέλϑετε «δ φωῖρᾷς ῥινηλατοιιῦτες, ΡΟ ΠΧ. ῥινηλατεῖν, τὸ ταῦ 
ὀσμαὶ ὁ'λκειν,οἀοτατὶ [ἀσαοῖτον ἐυὶς πιοάο, Ψηάς Ρινήλατον ἴ- 
Χ»9:. νοἸρίππι οάουλει ἀταο οἱ ἔχέλιι ἀερυοποπήιμ, Ορ- 
Ρἰαηιις, (βεεϑύκερως ἔλαφίθ' ὀιγήλατον ἔχνίθ. αἰ εὖρε » τορογῖς νοζε- 
δῖππιε οἀοτοπὶ [ςοιιτιι5. ΟΔΠΊ. 

Ρνηλατης γεγο ιραχτάε σαπο ἀἰςίτιιγ. ΡΟ]. 
Ῥίνημα τος) τὸ 46 {ἰπτατιγανίνε ἔύσμα, τα ιγα:)Γςοὐς. ταπιοη- 

ται :βίνισμα. ἀἸοίτις το ἰοοιπάο Ἰ)]οίσοτ 4, σάρίτε 61. γ14ε 
Πελέκυμα. 

Ῥέα, τα ματος. 
Τ νέζω, Πἴπ|ο. ΡΌΪ]1ο. ῥινώ οτίαπι ἀϊοίτατ. ΑΙΈχ ΑΡἢτ. 

ΡΒ γέμον. σίδηρρςγ δία. [δτταπι αιοά [ππάτατγιν πάς Εἕνημα 9 κα ῥίπ 
νισμια, 

Ῥίνισμαινάς Τγημα. 
Ῥ'ινοξα ταὶ οἱ Β αἰ ποὐατι αΖα. ἤπην ἀυτὲπι Ρ δος. 41] παίοϊ ρι- 

ταητιγ ἐχ [αιιατίηηα δὲ ταὶ» Ααλτιιθτο 2.48 ροποτα. Απἰπλα]. 
σαριτὲ ς. ὃ 

Ῥοόξατος,ε, ὁ, ΚΒ] ΟΡ ατοΚ Ρ [ςἷ5. Οα2α ἀριά Ατιτοτοίεσι [το 
{εχτο Απὶπιδί πὶ ἰου ταΐαιι Ἔχ ρο ας : αἰ Ἰὰς Οτγασαπι νοςοπὶ 
το πααῖτ, 

Τὶ γοζόλῳ ποτοίγῳ υἵῃ Ἐρὶ στατηθηατ. ίοπο πατῖδιι5 δάϊτο ὃς ἱπ|- 
ΡΠ. 

Ῥνοδεψης,κ. δ, σΟΥ}]} τ οτ. σου Ατῖι15. βυρσοδέης. ΗΟ οἱ, 
Ῥ᾽ινόχερως, ΓΙ] ΠΟςΟΓΟ5,α πὲ πηαὶ ντῖτι5 πῃ πᾶγο σοτπι! : ἐς ιο Ρ]Ϊῃ. 

εῦτο οὗδιιο. σἀρῖτο :ο. Ετ ργάτογ Ραὰ [ἤη, ἀταιις ΑΞΠ απ. ΟΡ 
Ρίαπ. Πἶδγο (ποιιπάο ἀς γεματ, ὃς Ργοιοθ. ἴῃ ΟΠ 144. τα ίπες 
ΒΑΗϊποςετγοεὶς παῆις. Εἰ ἃζ ποπιξη νδῇ5 Μ]δτεῖα]. "το ΠῚ Διιδον 

ἄς Ος!.1.9.ς τς. : 
Ῥινοκόλερακίςιι Ρ'νοκάρφυρα γ Οἰτἴτατὶ5. ΠΟΠΊςη ἰπ Αΐργρτο 5 φιὸδά 
ἰῃμοο σα: οἶπις εἴϊομτ πιο τὶς πατὰιιβ,φδῖςρ ἤδη, (σ]λις5 110.. 2. 
ςαρῖτςε 30. 

Ρινοκολύσυης, ἀΙέξα5 εἴ Εογέιϊος; φιὸά 111 Ἰορατῖς φυ δι η48 πα- 
τος ἀπυριτα Πςτ, 

Ῥνοκοπεῖν., παιπι ατηραζατο,; ἀοηίατε ἀϊοῖτ ΡΙαμτ, Ασοιιατίι, τα - 

δὶς 5814. Ἶ ΕΝ ᾿ μ 
τὶ νολα(ὶς, [Ὁ «. ἡ, 1 τυ ππθπταπὶ 4110 ποχἰὶς παῇιπὶ ἀ βου ιο ᾶτν, 

φε 4, ὃς ῥινηλασίαι, 
Τὶινέμακτρθν, τὸ οἴμἀατίπι αἰἰτετσθη 4] 5 πατίθιι5 ἄρτοι πη. 
Ῥινοτύλν.νς»"͵γλὰ οἰδ, μικροὶ κα ύλην ροτστιι]α Τα π15 9 γ0] ὁπ ϑυόόδοιιος γὺ 

πλαγιὰ ϑύρᾳ- γὉ] 9 ὸ φηλείρον, ἃς ξα(β6- βογτο 9 αυἱλη ἀφανὴς ) Ροίε- 
εὐπὶ Πὰς ροιἰσυίαπι Ρίλιτο » να] ροιεἰουΐα,ντ ἀϊχὶς Αραϊς- 
ἴπς ᾿ Ῥοῦ δγοιιεπὶ ρο Ἰςυ πὶ ατγὸ νοσατ πῖον, ΡΟΪΥ θῖτι5) διαὶ 
τινϑ- δινοσυλης ϑξελϑον ἧκε, ΙΔφὰϊ ἀς ῬΕΪ οπιοπς ἰοα μοι, Η: 

Τὸῆν. 2. ΒΡ ἃ τὴν 



ζςοῦ Ρ Ϊ 

ϑὴ ὃ κατεσαδυεσ μῆῤίων ποισι τίω» τῶι} σιωυύϑειαν ωρὸ ε ἐδὸ 625 τ ατυΐλλς 
ὥστε μὴ διαπορεῖν δὺ φυλάήοντας , ὁμ ὁπότε τρρσεγγίτας τῷ τείχει 
πορρστυῥῥξαι νυκτὸς γ ὄυϑέως αἰοίγεόσαι τίω) ῥινοαύχίν.. ἵπτοτρταϑ 
αὐϊά μας νόος Πρηἰ Ποάτοταγ ἐσ μογδαῖς τ Ἀἰπορν ΠππππΊ τγάπί- 
ἔρτοης. Πεδιῖς Γαι σοπίμετγς Πἴδτο φυΐητο 611 Ραα1- 
εἴν το 'οςο εχ ΡΟΙΪΎ}.ἀἸς τ, ΡΆΠ ΠΟ πλοπε5 ρογτυ]α αἴϊιςτα να 
πδτίοπειῃ ἰυξογεπβ)γᾶζο, 

χλννὸς, οὐ, ὁ νε] ες ρα 5 (σατιιπ, βύρσει, δέρμα, ἐἰσαὶς,Γοτριι5)} 6115 δὰ 
δα χα οἰ γροῖ Ορογ ἢ τιιΓ 7 ΡΟΠΠ1ς οχ αι ἤπιητ (εάες. Ῥτὸ 
εὐτο ποπιηῖς Οὰγ ῖ.ξ, ῥινὸν αἰτ᾽ ὁστεύφιν ἐρύσαι, σπτοπι αὖ οἵα 
δι τγα ποτ ᾶς οἵα γιϊςεγίθιις παάλτε : ἐς σατο Ν]ν ἤϊς. ΝΙ- 
σἀπάοτὶη ΑἸοχίριαγπι, -θνοτε ῥινὸς Αὐκρρν ἐποιδαίνων; κα τέτει- 
γῦντ᾽ εἰ σεληκόται ῥινον, ΑΡΟΙ] οπίιις ἰδοιιπίο Αὐσοηδατίσι βοπεγα 
Ἑσιυαίηῖπο ἀϊχις ἀζαλέας ῥινοιέ, Ἐς ΕπτΙ ρ᾽ 4. ωλικίω ῥινὸν, 4 18 

ΡΟ ]ει. Ηςβοάιις, ὀστέα δύ σφι «ὔδὶ ῥινοῖο στεπείσως 9 ῬΕΙΙς ραττγε- 
ξχέζλι τάς Ριροτόρφε. ῥινὸς ἵπτουάτν [συιτιιπη, οἰ γ Ροαϑοροπθηἦο 
Ῥαττοπι ΡγῸ τοῦοςνῖ (οτιδῖς Εὐ!ζαγιιν τ 144. δ᾽, σι ὁ ἔβαλον ῥι- 
γοιξ» σι δ, ἔγχεα αὶ με αὐδρεῖν, : 

την ὄστμος, ,τεηλα πὶ μαθεης πα τ. Γποίδη. 
Ῥνότρμητος, Οἱ παῇτς ἀς(εὐξιισῖνε ν οςατι5 εἰς παπἰπἰαπις ᾿π Ποῦ- 

τἴαπα ἐαῖοης ταῖς φαϊᾷ ραῆιι5. 
Τί νοτόμος "969 σττα ΡΟΓΟΙ τ 15 ἃς [οοάπ5:8ζ ' 
ϑμογύρος,"γὉ5 σΟΥΙΑΓΙΠ5.ΟἾ Υ ΡΕΟΚ ἃζ ἀγα ἀϊεςαπς. Ματτῖς ερῖ- 

τπετου Ἡςἤοάιι5» αὐταὶ αβνὶ ῥινοτόρῳ, ὅζο. Ηοπιοτιις Π144.φΦ» ἦρ- 
χε γδ αὔὴς Ῥ᾿ νότορφς οἱ ἡ ε[ἢν ὁ τιτρώσκων κ᾿ δεανιδεῆων «ξὸ ῥινοις, ΠΑΤῚ 
διτοὶ ἀϊσιιητοΓ οἰ γρεὶ κὶ οἱ ααπίδες ,τι ὁκ βοείων βυρσων εἰσι, 

Τὸ νοτορωκυϑέρεια, ΠοΙΏ 6 ΡΥΟΡΓΙΙΠι ἢ ξΕἸτι απ) Ετγιίη, 
τὴνοχύθυ, κε, δ. Βα πα [δι πη. 
Ῥίρω τυολσ ᾽ἀοπι σοί αὶ φολκὶς,ΡοΪ, 
Ῥεξαχ Ἰσκα ίοιιτ ἀἸ οἴτιιγ σοπιῖς φιοἀάαπιοςυ τα: ΟΠ ΡῚ5 στα γιθ.» 
τοίου! Ππ|τγο [δοιμ4ο, σαρίτε 57. νΟὶ ταιηςπ ἔππτ χαὶ ἰο- 

τὰ 
81 ἀστρακος, 

Ῥίον, ἐ,)τὸν ῬΓΟΙΊΟΠΓΟΥΙΛΠῚ) ΠΟ τ 5 σλοιπηθη, πη 1τ8 5. τὸ ἄκρον 
ἀπραΠΊ 5 ὃς ἤροοιι!α, ακρωτηήθεον. τοὶ ὄρφες ὄρθια) αὶ τοὶ εἰς ϑεέλαοταν 
ἐγκείυῆμα,. αἴδῳ τὸ ῥα ἱζειν, τὸ κα ταλή γεῖν εἰς δ ξυ ΓΤ λυ ον 414. Οἱ υἷἱ 
μὴ ὀμκπλιᾶῖν ᾿ξω ἥν ῥίων ὃς αἴ ὄυρυ χυρίαν φορφυυῆνοι, 11.3.Σερ υν 

κεν ἔτ εετα εὐδὶ ῥίον ἐλ ύμποιο Δησαὶϊμίω 1, τὸ ἄκρον : ν εἷ δίζον αὐρφ τὸ 

πἰραῤῥ εἰ ἅλω τοῖς οἴ μέροις. 

Ειστίῖα, ὄρη, ΡΠ οὶ πιοητος δά ϑερτοητγίοποπη: 41} φιὸΐ Βοτεᾶς 
ΠΠης ἢσις ἱποϊρίατ. ΡῬΙατάγομιις ἴῃ ΟαγΆ]}105 αἷς ποίδατι 
τα Ομ] Πς Οεἰτὶςῖς. Γαροτγατῖβ ΕἸΡΠαῖς πιοπεῖριις Θχτγοσια 
Ἑπτορῶ οσσαραῇς. 

Ῥιποὶς ἃς ῥιασ τιιγῦο γοητὶ ανήμου συςροφὺ, 514, 
Ῥίπεαι» τεὶ, ἃς 

τ ἑπες, σγατοβ ΥἸπλ  Ποᾶρ ΠἸραπηῖπα οΧ ΥἸΓΘ τς γεἰ (αἰτοιθιῖ5. Νο-: 
ταϊπατίαας οἷτις εἴπ, δὲ, ῥιπός, 

Νεαὴ, τς» ἰδεῖς ἔοι 1Δἔξας το! ῖ πὶ ΠΠ νος βα νη 155 νοῦ ν15 α΄ 
τιιιμτι ἃς Γρ τἰτιι5)οσ1}1 ΠηοπΊοητι ΠΊ. Ῥαν ἰποῖτα τη οἢ τῇ) 
ὁριὴ κένησιφ, Ἰπυρα  Γς, Ρτορεγατί οὐἱη θατι5, πρότιις ΠΠπ|46...΄- 
λώνταὶ αὐδιρὸς ἑγὸς ῥια ἤγδίς, ρτοτὶ ἰοη ρα, ἰά εἴτ, φορά σῖτα δέ 
ἔδτνη,ργο εοάεπι,ὰ ῥῥαήω. ῥιαὴ πυρὸς» ἈΡΟΙΙΟη.ἈΒο Δ. δορμοεὶ, 
ἀὰ Εἰεθγα, Αϑίσσω παμφεγγεῖς ἄσρων ῥιπαξ, τὰ εἰ σιλξιδονας, γα - 
ταιπῈ ἔμ] σους 8 δὲ σοτιατίοποβ. Δρά ΓΙπά. ἴῃ Ῥγτῇῥιαυνϊ. (ο- 

χὰ κ» μέχθ., 
Ῥιπίδιον,, τὸ, ΠΑΡ ΠΠππὶ, οπιπι ΑὐΠποροῖα ΑςΒαν. 
Ῥιπίζω, ασω,ποικαγ[ ΕΗ 9.6 χοῖτο Ἰσηοπη (ιΕβαπάοςν ετιῖο, ΓΟ ΠῚ- 

θιις ἀσσοπίο, ἕο Πἴδιι8 ἀρίτου [οἰ σἸτονοῖο» ΠΟ ΠΟ Ὲ 6 5 ὀωήώ, 
αἴτο : ργιπιὶς ἰοπρῖς ἴπ Ἐριστατηγηατῖθιιβ, ΡΏΔ]Ὸ ὧδ τπμπάο» 
“δὸς αἰέμου ῥιπίζετω τὸ ὑϑωρ. ἀΠ1| Ηλκτιι νοητ] ται ας ον. σᾶ - 
Ῥίτο ρυῖτιου ἔοικε κλύδωνι ϑὰλάσσης ὀβεμιζομθθῳ αἱ ῥιπιζομήρῳ « αιιὶ 

ψεητὶ ἔδτιι νϑητι ατιιγ ἃζ οἰ οτα τ ἴτι6 σοπιηχοι όταν: 41) ἰαέτα- 
τατοῖα εἴπ, διπντοίζεται ῥιπιζόμνον τὸ πιὖ», ἰσηῖ5 Ρεύ αἰιγᾶπι [Ὁ [16] - 
τατιις. Ατὶ Πορῃαη. τη Οοποίοη, Αἱ μυρρπωλίδες ἑς σ᾽ ἐφεξῆς τα 
πειούχν ῥιπίζετα): [ΠτοΓΡ. ὀμτὶ σῷ ὁπ τῶτε, 
πὶ οοἱδὸς ἡ, νὰ5 οΧ γἱπαῖης σοητοχίμῃτη [ηἀΔς διπτ διον γιά ΠΎ ΠΕ, - 
Ρυά ΡοΙΠΠος τ ῥιπίδως πλέκειν κὶ απυράδας. ΑἸΙΒῚ ἐχρομῖτ,πλα- 

μασι ψιΐϑῳ ἢ φορμῶ αἰδᾳπλάσιον, Ψ'πάς ἀριὶ Ογάτοιη ῥιπηδεικο- 
πάγωγος. Ἡοπιοτιι5. ῥιπίσι δα μιόρὲς οἱσυΐνοισι, Ῥτο Η40 6110 αο 
ὀχοϊταητιγ σαγθόοποβ : ἐργάλεῖον ᾧ ρ'πίζεσι «δὺ αἴθρακας, ΑὙἸζο- 
Ῥῇαη. ἴη Ασμάγη, τίω ἐκ ἦραν μοι δεῦρ κὴ πίω) ρὶ'πίδαι. Τάοτῃ 101 - 
ἄτη, δ θυϑραίκων τρινίνων Φέψαλθ ανίλατ' ἐρε -Θιζομῆν Ὁ» ἐρίᾳ δι- 
πί δειλὰ εἴς, τῇ τῷ ὀῤέμου φορῶν οητὶ ᾿πτριῖπι ὃζς ἐχοϊτατίοπε ας 
Ρογαρίτιτ, ἤαθο! 0 χιιοά δὲ επί τιον ἀἸοἰ τιιγ)ᾶς φυσητύρ, Ρ πὲς. 
πὶ σηοιει δον, τ 6 149 λτπ|σαὙ τιτην ,μκηοσθζη2 0]. 

Εἰπισιςρεως ἡ, 1 οἴδ 9 γομτι]ατῖο ΡΙἰα. ΑἸοχαπάθγ Αρμγοά [110.1. 
Ρτγοδίςηι. 

τ πιτιδς,ν οατ  ΄ατῖο. ΑΙεχαπάογ Ἀρμγοά τ, Ῥγοδ᾽ οπηάτιπι Πρτὸ 
[ἐευπάο, μελεΐλη Ὁ γένεται αϑωπνοη δὲ ἃ δ ρἵπιο μὸν τ καρδίας. ἰὰ εἰ, 

ντοοτ ίατὶς ροίης γε γι σογαγί. 
Ῥπιστὸς , ῬΟΓβατΠ ς ἡ» νοητὶς ΟΧΡ οἤτιις, ῥἡπισταὶ ) διαπγεομῆνα, γ)4- 
ΤΙ ς, 

Ρίπος,γ τῆς ἴῃ ΡΨ. 
Ῥισυ ποίσω, ἃς Ραπώξω, δ Τλιπττέω, κι ἡσως πιηκθ) ἃς Ῥίπ]ωγμ ψὼ, 

Κ᾿ ΐ 
σπιιφας ὑτοϊ οἷο, επιϊετο ἰδοιΐοτο ἀϊΠ| οἱ οἱ ἑα τ, Ατὶ ει 
ταλπάο, οἱ δ] αἴω ο᾽πστουῦ τες κὶ χάτω,ϑζς. 41] [ὨΓΓΏΤΗ ς 
ας ἰαθέδητ, ποις 9 ὃ υἷὸ εἰἴατεισκοον ὁπέοσω, ΟἸΠη 
11 οὈΔητορτο ρ΄ αταίζεσκον, ΞΟ ρΒοεΪ. ἴῃ Αἴάσε » γλώ 
ο'ιπτεὶ ϑερίσας. χοὸς νοτίγιιπι ἀεφἀιιέξιιπι οἷϊ ὰ ρέπω, νοὶ 
διτινηάς ἐῤῥεμυῆϑοι, ἀἸ Π εξ} ἤΠιὶς ἐρατῇ, {ιιο τείεμν ας 
ἐς [τ ΠΠ|ς 9 τοτο σαῖο ρδίηι 5 τεπτεγ,πι!]! σι ὁ 
{5.ἐἤῤῥέψεν συ τὸν εἰς ἐλπίδας ὑπόρριε; ἴς ἴῃ ἔρεπι ᾿πςεγ 

εἴτ» ΡΙατατσμι5 ᾿ῃ Τ Βεπηλος!]. ρ'ἰπω βέλη 9 ἐπγῖ 
ΡΙατο ἐς [ιορί. ρ' ἐπαΐειν, τὸ ὡπλιώς ἱέναι, ρ΄ «τῶν ὃ. τὸ μῖὶ σῷ 
δ Γωῆειν κίνδιαυον 1. ΠἰθΊ οτος ἀς Ειμρ 1. ραν τύῶτο. ΗΕ 
ὅατὶ ΟεἰΠ αστοτὶ εἰς τη ἰςέϊο ςοπῆϊξϊαηεῖς. Ρ]Ὶ 
Οἰςοτοπε διηδίεητς ἵπτογ Οσίτϊς ὃς Ρουιρεὶ) 
ὄξι τ γνώμῃ πθλ αἱ ρ' πσται εἰς ἐπ᾽ ἀμφότερα τὸ δὺ 

πτασμὸς οὖ, ὁ ἰαξτατῖο ντ αστοτί σοηΗϊ ἐξαπετῖς ἰπ ἢ 
οἰνις. αὐδὶ ὠοργησίας, σι ςπιτείνειν ἃ στρ γόσημῷ 5 μίπτα 

᾿ ζοήσει τὸ πος. ἕ 

Ρὶς ἐνὸς ἡ Πα ίις, τ μυκτῆρε τ) Γ 5) ῃοτα Α πη οηῖο 
ξαπάπιητιιν, Η εἴν μι. οὶς ἡ ρ΄ ἐνγρ' όϑων, καὶ ὃ ρὲὶς ὀρθη 
χτῆρας αὐδιρυυετο, ας πα (τις ὃς γεέξιις ογαῦ, ὃζ αἀ πάγος, 

, ΘάτΕΓ ΡΒηΠοίζγασιι5 ἰὰ Ηοτοῖς 5. σὴν ματι δι ι5»γ 146 ΡῊ, 
Ῥίσκθυ,,δοτιίοιι5: Ργορτιὸ οἰ ρ6}1ς σοπτεέξα τες Ὁ 

ἡμυίρψν 
ΑΝ 

νιν να 

ἀε Θαλιοποιοί, Εν μΐρ Ἀν 

τΐςρον, τὸ, θα Π Πππι,ν δηυ ἡ! α τη πιρπῖσδον Ἡςίγοἢ. ὦ ἀμί 

Ῥ φεὶς ἐντος δ. Ἰαζζιις7 πὶ οἔλιι5,. ΑἸοχαπάογ Αργοά, υἵδατος ΠΠὼ 
ο'ιφόγτος. μα Μη 

ὴ ἢ τ φὴς ἐπρατι5., ὁρμὴ τυ πάς τἰρμαὶ πιοητοϑ υνὲ γαΐς 56 
Οεοτρίςϊβ. ΟΝ μα 

Ῥ᾽ ιχνούδῶεη ρ᾽ ἐκνοιίόϑοι!, τιιτ ρίτογ ὃς ᾿ποοπηροῇτο ΠΊΟΤΙ Ο᾽ ΩΝ 
ΡΨ, πὸς ὁ, ν᾽ τς η.Ης χη]. τιισλιῖς (ΤΠ ῖραι!5. ΑὐΗτορ δῆ ἀνα υοῦθι 

ΤΠ 
: ἡμοώμ! 

ντι ιν 
ἐρπημοίο! 

χογίγεοί 
ὑπῶς 

ἡ ια 
τ ύσωπ 

ἫΝ 
τεϑ ᾿ἰέτηαιις ρἽσεα ἃ ρἽπ.εος τὸ, αβξοττατ τάταθῃ ἀν υ ν 
Ῥιοίςσοτι ἀρτο ογατς ὅδιϑεὶς ρΐατον ἐκ καλάμου. Ἰτεῖη ὅδε ΠΝ 
πον ὄξητιϑέασι ᾿γα;ς ἐχ ἰἶδτο αιιϊητονσαρῖτο 94.114 εχ ἰἴσγο Ὑπ μλ νῶν 
1π0 9 φαρῖτε 56.ν δ] τοι άϊτιτ οτίατη δζ: Ποτεα»παττα [ς ΠΩ 

Ρἐψασσιςεδὸς͵ ὁγτἰ τ Τά τις τὸ β'ἑψας τέ! ἐἰασίδει, ιι] αἱ ςἕξο [δὶ ὑππικὶ, δὴ 
διττὰ εἡπῆω δὲ ἀσπίς. ἐποξολειὰ “ἴδ ὅπλων, ΡΟ] (Ομ ΟΡΡΟ; ἦν, 
ξασσις 514. ΑὙΙΠὮ.νεφ.ἢ ρψαασιν χθὲς ἰδοῦσαι. ᾿ αἰμιαίι 

Ρψαύχίω, φαγί ςεπη ἔξ σο  ΠΠ} ργο ἐοἰθη5 ἐν πάε ρὲ νυ, 

ςοβαηταγ ξαπατίοϊ 5, αιιος Ρ] τατον οσαῖ μανεκοιὶν εἰν πὲ 

Κέρδοις ἔχατι κἀν ὅηὴ ε:πὸς πλέοι, (Οπηπλεητατ, φρυγὰ 
οὐ ψυϊηυντο μων ώσες φυτὸν τ᾽ ἰτέας κλ ἰδὸς. αϑραὶ τὸ ρέτω, 
βεέτατιτ οὐ ᾿εητἰτι ἀϊ ποίη, ρ᾿ ψὶ κριτειστεγεζω 5. ῬΑ᾿ οἷς 
Ἡξετοάοτσὶ Γπτεγργ. ποπ τεέξὲ, Οτάτοην 84, χρη 
Ῥγουο θα} γετίι Θεού ϑέλοντος κα 5321 'ιπὸς πλέοις Ετὰ 

τοπι νἸγρα τι το ἀττ πὶ 15 ργοιιογ 4} ΠΡι}5. ἱτιάο αι 
δγὴ ρἱιπὸς ἢ Αἰγαῖον διαπλεύίσω νἱγοιΐτο Αἰ σεῖιαι τγδὰ 
νἱάς ργοποτῦ. νἱγσυίτοα [πἀρ μι] Αἱ σομπι τγα [πὴ 
Διιτο τὰ ρ (.}. σγατῖσ. Πς ρΐσες σγᾶτες γε ϊταγ 9 ναὶ νἡπηῃ 

ΠῚ 

ΠΣ 

φάριιτοτα πη σεται σοπη ἰφέξατοατ, ταῖοβ ογάης ΘΑ ἔν ἰρνη 
πη ΠΩ ΠΊΑΓΥΪ5. ἱ Ἱ} 0}. 

Ρίψις, ως, ὖ, ἱπτρετιις ἰαξξινργοϊςἴο Οἴςεγ. ργοῖς ἔπ ἬΠΠ 
τὸ (δοιιαάο ἐς Κ ΘριΡ] 1. ρας 3. δεσμοιὶ ὑπὸ ιἷός κὺ ἡ φαϊστι ΑΝ, 

ΟΕ 

ὍΤΩ 
, ἐζω 
νην, ἴτω 

ἐμήνη 

οὐριεπί 
ἰπίαι 

τίνα 

ἡίοι 
ἯΣ 
ΤΠ 

ψης ὑπὸ ποιτρὸς καὶ αἰο θεκτέον. ἡ α]σαηιιτι ςΣ]ο ἃ ρᾶττ 
ἐἤονποη οἷς δάἀπιϊττεπάιιην. ᾿ 

τὴ ψοκένδυ θο, κ ὃς το πιογατ 59 Γε ἴῃ ρογί σα πὶ ΡΓΑΡΟΙΡ 
ςορίταπ5.αχἀαχ»παύτολμος, ϑρασιὲ, ϑερμοιῦγο 5 αὐοομδ 
κίνδιωνον ἔργον, ἀμ Δαχ ἕαςίηϊ5. 7) ΧοΠορἢ. Οἴςεγο ἴῃ 3:} 
νεττῖς αὐ αιιάσηάιπι ργοϊςέξιις : ὃς ρτοϊςξξαπι διιάᾶ 
ψοκωδιειυίαν ἀρ ΡΟ Π]Πατ.Πάοτη ργο Ἀοίσιο Απιογῖπο. 

Τὴ ψοκονδιωΐως, αἰγα ἔζο τ. τε] ογασ ὃ, 
Τιοοὶ, αϑ, ὐν Πλα Πτι5 ριμαῖςα ἀτροτ, ἃς ΠΊΔΪΠΠΠῚ ΡΌΠΙΟΙΙΠῚ ἔγ 

εἴα ἡ ργαπαταπῃ ΡΙ ̓ πῖο, ΤΠ ἰ οἴτιιτ Ἔτίδ πὴ ρ᾽ ενα ρ'οαὶ γλυκεῖα; 
Ῥυπίσαγα. ἐπ !ςς. ρ' σοὶ οὐνώδης , παίαπι Ραηΐσιαι νῖπο 
οξεῖα, ἀοϊάτιπι σταπατιτη 9 ἈποΪ, ὃς Βατθατιαοί 4 ρα 
ςε].1.3.ς4.4.0.Ὁιοίς. ἥν: 

Τλοιαὶ. ρ' ϑυ ματα, Ἡοτ..1}.β, τὴν 
Ῥραρ, αδος, ἡ, Πι1Ὸ ρ'οισὲ, νῚτ[π1Π| οἱξ νἰτίπτι οὰπι αςῖηὶ ἀοῆιμιηῦ: 

πουμπὶ ἐς βιιιία τη ΡΟ ἢΠ5 ἀρ ρο ]ατο. Ῥοίπεηιπι οἴ ἴητεῦ ᾿ 
ηἶα. αἷς ΡΙΛΩ.ΠΠδτο 17. σαρῖτς 24. Ζαιμπι ἀεἨοτάίσδηζοπι 
ὃζ οἰ οάπὶ ρογοιι τς ἱπηθογ » φιοπίατι ππια]} ἀσῆπιῖς ἐπιδι-- 
θἱ άπ τοτατίοποιη νοσαᾶτ. δἰ ἀογατιοη 5] η4μῖτ» ΒοΠαι5 Εἰ πὶ" 
Βῖς ἀεβοτείσεητίριις τοτατῖος Αἰ οὰπι αοῖπὶ ρτ απ κε 
ἴζαττ ἀοςοασιπιητατ ἴα σα! πὶ. Οὐοά (ἐοιπάμιπι κρείσηασι 
ὙἈεορμτγαίδο, ἢ τεξξα οἱξ ἰς το . ἐς ια ἃ ποδὶς5 ἀϊξταη 
νοῦθοὸ κχρεπωϑίωι. Ρ[Γϊηΐτς ἐχροίαϊς απαῇ σύλωσις Ἰορηντ 
Ὑ ΕΟΡΒγα ΠῚ νοτα Πιροτῖις αίςτίρτα οχ δ. δἰ ποτναυαθι 
᾿σαρῖτο τό. ἃς ἀξ σσιητς Πθγο αιΐητο 9 σαρῖτε 13. πἰ μι! οριις 
τοροποόγο τἄπη μαῦες Π.}{{π|.2. φαρ.8. 575} εἴθ ἀμιπέλων, Εν 
βοαδοι γίνε ὅλον οἱ Οαζα ρατιρὶ πῇ [αἰοιυϊοτοπι σοπιιογοίτιαι 
τη μΐ ποιὰ ργοτηΓ, ι 

Ῥοί δεῖ, Δῥαῥιπτεῖ μετ᾽ ἤ χες 

Το(λεῖ, ρ' “φεῖ πνεῖ, 
Ῥοδρ ΘΟ τ σὶης αυιλς.βασιλίσμ δ, οἰ οἷνον τάς τῳ Ἄσβις, 

ΝΠ 
γον 

ὯΝ 

ἘΝ 
[ ὯΝ 

1 μη: 

νι 

Τ᾽ ἀξ 



ἥ Β Ὁ ῬΦ40 
; 

ἔχοτ,βαφειὶ, Ἡςεΐγοἶν, ρ υγειζ, ξυδ 
ἐκ ρ(ϑέζει,δει μοί ζει νοι, 
ἰχγάκέτρια, Ης νοι, 

Ερίοβαγπλας ἀϊχὶς ρτο ρ'ἐγκ εἰν.ἱ Πόττοῦς, 
ίοπιις 4ιιόπι 15 Παρ μι Ἰτεγποπάο ες, ἢ ΟΠοΒιι5: 

.397 
τηδεῖοὶ ὑπὸ οὖ ὀξον ἀοδιοιιης, Απηπίθη, ἀϊπίηρυϊε λ εἰ νδονιαὶ ὃς ροδῇ, 

Ῥόδον, θοῆς οἴφης, ΕΓ τη, : Βέοθογι ὲ ἀξ, ἡ ἸΦςιις ν δὶ γοίῃν παίριιπτωγ » τοί υπι; τοί, Οαζὰ [ἰ Ρτὶ τ διογ. ρίδηταν, Τποορμγαῇ, ζαρῖτς τς, ῥτὸ ἐτυτίςς γοία- τα πη2 ἴδτο (οχτοφοαρίτς Ρυπιο, διάςαν, Ῥ'οδονεαὶν τὶ! ς πιςπ,- 
τ ΠΔογριὰ νογεῖς (δι Αἰιγο] λπις Ασιτοῦ. ἢδτο 

οὐπάο » ςαρίτε ἀφοίππο, Ὀϊοίτιγ οτίαπι ῥ᾽ ἔγξις καὶ ρ'ἐγχθ-, 
Ῥεγχο. ἴ 

σταπδτὶαπι Οσγει! τι, σετοξόλιον, ΡΟ] νΟΧ εἰξ συ] οτιιπὶ αι 
Ἐρ᾿ομάτπλ5,. Ὁ 
ν»Γοίοπδγοορ᾽οχθεῖν αὶ δ᾽ ἐγχν. 

ΡΥ Βοπομιβ,αρι ΑΡυαϊολαπη ἴσης παίγνια ἢν Πογηξ. 
᾿Ρ᾿ ἐγ χωοίϊοττο. 

νωνα, ἡ, ατοος Ῥεγίρα, "ν᾽ αὐρσικιὴ, 4112 ἔοττ πιϑ]α ρογσα, νοΐ 
Ἡρ ον ςτἰ δτιιγ αὐ 1115 ρ' οὐαενέα, Γοπρὲ 4118 εἰξΑγθον 
εἱ αῷσεία ἀϊέϊ4.1 εἴτ ρογίοα, οχ ηιια το αἴζσια μύλας 14 ς 
οτἰα, δύο Ργίμαο» σαρίτε 188. Οομβιάογιμας. τάπιοπ 
τὶ αἷξσέαν (1}Π} Ρυγίοα γγὲ ΠητογρτὶΝ ἰσαπα, 4ς ϑοίγατο 

ταἰ ἐτούστέον 3 ὅτι Σώςρατος ἐν τῷ οἷδὲ βλυίτων , καὶ δα κέων Ὁ αῷ- 
Ὁ ῥ᾽ οδακύι αν καλοίδον, φυσὶν στὸ αἰϑιοπίας εἰς Αἴγυκοτον με τει- 

υὅα). Τιοοὰϑ ο(ζ ἴῃ ΑἸοχὶρ ματα. νοΐ Σκληῤ, ἀπὸ πϑοσείης 
ὅς, Ἐς δι 4, ρ' οδεικίμυἐδμ ΕΧρΟΙΪς Ρογ πὗἶσφαν, Μοτηϊηϊτ ε- 
οὁδακίυέας Ατίις 56 γαη 13. σαρ το τιϑ.. δὲ εἶς ἔγιιέξι5 [1- 
τῖτπηο ἀς ρεγῆα ἐπαϊο τγαξζδπς. Αἰϊιὰ νοτὸ δωράκινα,Ἰἀ 

οἰπα,άς ρεπογς τάπιθη ρεγἤοοσγιιτι. Ὑ᾽άς Πιραικόκκια, 
ἴσος. Μγγερίμπι [οι δίταγ οτῖαπι μαδωικενία σαρῖτο ἐς 
8. 

ΓΔ ΤΩΙ 5. ΘΟ γπιοης 

εν» τγᾶπηᾶ. 
»ἀρίξονδς σοητίπιο πλοτι οἷ 0 τΓΔΙΤΊΔΙπε 5 σίωε χώς τιγαίσσω 
᾿ ΕιΗῈ.1].σ, 

οὐ ὁ. ΕΒ Ποάαπι Ηϊπιῖιι5 σ 4112 Ρ] ας, ἴπ ϑοίοη. 
πυκοριστικὸν ὡς χίϑωξ, ρατιια τοί, " 

ὦ σώ μρτος ΠΟ] Οτἱς ΒΟ πῖταβ ἱπ οοτγροΐς μαδίτίογς ὃς σεπα 
δεγᾶτο 5 ἐρεζϊοίιπ αι δὲ γοίςιπη τα ἴα ἔογοης» νὲ 1 
δεῖς Ριιογὶς »προπι (τε πο Πτογ εἀπιςλτῖ5 ἀρράτοτ. ς 
ρα Το ςρμιη ἄς δητῖᾳ. ἐς Ρίςιο. ΑἸεχαπάτο αι ξαςἰ]ὲ 
τ οἵδ, ὅτι αὐτουργίῳ ἐτετρ ἰχωτο κὼ ὧς ἐἶχε τὸ ρ' οδειρὸν πὰ σώμᾳ- 

ἡπὸ προφῖς κὶ γβωναιότυτος σιωωερχαμῆνον, δε 101 σοττι τὲ Ἰορὶ- 
'ωδῶρϑν, ΡΥ Ο ρ᾽ οδδρὲν, 
φίηἱπ Ερίρ.ρ' δέῃ κάλυκι, 1 δὶ 4. 
τα)γία, ὁ ἐκ ρ'οδιων ς-ἐφανθ-, 
ὈἰσαιπλνΡιγραγοιπι οὐοτγάτιπη, Γρξοϊοἴαπι ΙΝ ἰσαπάοτ ἴπ 
ΧΙρμαγπΊδο}}, Ορρχέζων λίσεὶ ρ'οδέῳ, 1, οἿεο τοίασεορέλαίῳ ρ'ο- 

δ᾽ δέω, 
τ ἷ, τοίλταπι ἔπιξοχ, αἰ ὰβ. ῥ'ἐοδ κα) ςἰτοιπῆ, Ὑ]άς τὐδὲν 1π 

οπίο. 

πα ̓ς 

ἄχρι 
ΤῊΝ 

τρία ; ἡ 

Ἰδέ τι 

τ τ ἢ 
δι» ἰὴ 

ἘΠ 
μπ πεν 

τ πὶ ἢ 
ἼΠ 
γάμην, [ππ 

ΤΠ 
[ἀγμιι! 
ΠΝ 
ἰμυ ᾿ 

Ὃ, 

ἘΠ 

ἀἰμοιι Ἵζα, τῃοάίαταάϊχ, μογθας σοῦιι5 αιιας παίσἰτιιγ ἐπ Μαςεάο- 
0} : ἀϊέλα ὑπὸ δ ρόδων. ἃ τοῆς αἰιατατι οάογοι γεξειτ; ἢ 

Ἔγάτιιγ, ὈΙΟίς.}.4.ς.46. 
᾿ κόγλα. οἰ ττίπιπα Γμο ἀϊλοιπι, Ὀ]οίς.1.3.ς το Ι. 
ῬΑ ΠῚ} οχ τοῆς σοπἔεξι!, ὨΙοίς,19. 
τοίξο οοΐογε τἷπρο. ὅτι οιιπὶ Ασοαίατίτ, ΑἸεχαπάογ Α- 

ὑγρά τς μα ρ' οδίξει τὸ δέρμα νἡ ἐρυϑρώνει » (ατισ 15 ἤογεπὶ οἰτὶ 
οἴτιιγ, Ῥοδίέζειν,τοία οἦοτε ᾿πηθιιοτς. Τ ΒεορἈγαίξις πδτο 
Ὁ οτῖθ. Κατανοεειν 3. δοκεῖ τὸ ρ'ο δὸν κὶ τίυ)ὐ σιιυύϑετον ἐσμίω. ὅ- 

ΤΠ: 

πρ: 

γ) Ψ 7 
ἼΠ ηδ ἀκμέζω τὸ αὖϑος, 'οδίζεσι “ἀξ διωυϑέσεις, 'οδύζειν, τοίλτη Π0- 

ΑῚ ΑΝ ς- 

ΠΑ Ἔν] οάοτο τοέεγγε ἀῦαιις 8. ΠῚ ]ΑΥ].ρ ὁδύζει τῇ ὀσμιδ 7) Οὐοτα 
ἢ ἱπηϊτατι τ Ὀ]οἵο.Ϊ.2.ς.12. 

ἡγον ἔλαιον; τοί οειιαι οἱ οιιπι, Ὀϊοίσοτ, ἶθτο τ.ςσΔρ.4. ὅς ΟΔ].1., 
χὰ ΟἸλιιο. 

(μῦν 

ἰμϑ 
᾿ὑῖς ΝΘ. οἱ ὁ, τοίλςειις. 
καθ. δον μυΐρρν.ν πρτιςηταπὶ τούισοιπι, Ατὶ τ πὶ ΡτΟΌ]. 
χὰ τ Ῥα ΠΕ ΠΠπι9 τοίσιι5. αἱ ρ'οδίδες καὶ τοί ΡΑ[Ὸ}11. ΟΣοίζοτ. ΠΡ. 

.135, 
τῷ τῇοάϊίος νἱμιιπηοῖ. τοίαοςιιπι γί πατ; Ὀέοίςοτ. Ὁ. 
Ρ.26. 

ὑκτυλίθ. εν δ ἡ ἦν Πα ςη5 ἀϊοῖτος,14 εἰζ 9 τα ά]ο5 τοίςοϑ. Αὰ- 
Ἐρ τμοῖοη εἴ. πᾳ. αἰ, ἱοὐνδαχτυλθ- ἠὼς, 1ὰ εἴ. οδύχροις, 
Ἰς,ασυρώδης γὸ ὁ οἱ ὲρ ὄγϑρε γίνεται ἐν πῇ αϑατολῇ Στὸ 9 τὸ χὐκας 
δ αἰ χοὸς δουυτύλων; παρίστησι τοὶ τσ' ἀκτίνων χἤ μα αλις [Π- 

ΓΡΓΘ 

οὐ Ῥίδητα, ὃ, νῴθεον ἀϊοϊτα τ, το σοτί δ. 4:-. 8. 
δρρν, ᾿ποάσάοηατοη,σοηι ἔγτἰς155 401 δέ γηρκον ἀϊςΐειιτ; 

ἱοσδούεέφνη, Οἱοίς.1.4.ς.82. : 
δὴς, ἐΘ᾽ ὁ χ ἡ, τος ἢπ41}15α ρείξιι Βτατίοὔιις, χεροποιός. : 

ἐς ϑντος. ὁ ΓΟἴαροιι556 ὁόδεντοι αὔϑεα, τοί, Εἰ γι ρΙ 4. τὸ ρ'ὁδιον ε- 

δ, ΕἸ οσλόγιις γοςατ ρ' οόδεν ὃς ῥ᾽ εὔδεντα χείλεαγτ οἵτα [10]. 
δύμελι, το άοπις!ῖ, ςοπξςέξιο ηιια 44πὶ εἴ τοῦς δί πιο! ]ς} 0 10 - 

Οἰζοτ,] ς.ς.26. 
ἡδέμιλον, α, τὸ, ὃς Τδτίςὲ τὸ ρ' οδύμαλον,τοία δέπας ᾿ 

᾿᾽δογος, τὸ τοί, πὶ ΡΙυτατοι. ἢς ἀϊξξαπι αἱτο ὅτι ῥεόμα πολυ ὦ 

ὑδ μῆς ἀφίησι, φιιοά ἱπροητεπι οζοτίβ Βιι υ πὶ ἐπλῖττατ, Οταπι- 

ὦ 

Βτιιπ,. 
βοδύσηχις ὁ αὶ ἐγ Βαθεης Ιάςοῖτος τοίξος, δα ν]πας συ δῖ Ἡςἤοά, 

᾿ ἱκπογόη ρβὑδόσυχις, 
Ῥοφὸπὸς, οεἷ γοίειις οοἷοτ. 
Ῥόδος, ἴῃ (ιΐα: ΠΟπῖρη, ΕτνπΊ. 
Βοσδός αγρια, ΠΠ]ιο τ τοίλταπι,,η Ηἱρρίατ. 
Ῥοσδοειωτία λοστὶς, ἔχις ρ'οδονία λοποὶς, σφ ητις σἀοτατί δά]! ] 8. (οἴτα- πηςησὶ τ 4110 ἐπεγῖτα; γοΐς, γχάς Αταςπ.},9.,1π ὁ. βεγοδαάτας 

δα πηθη πὶ, 
Ῥ'οδοφόρρε, ΟΠ ίοτ, 
Ῥ'οδῦχορις, τοίςιι8) γοίμοςϊ ςοἱοτῖβ; γε διιγογὰ, 
δον ρ' οδὸ χροιω, 
Ῥοδὼν ὧν Θ΄, ὁ το τι οπγιΟγτί!. 
Ῥοδαγ οὶ, κἀτη, τοί τί ματη, τόπος ὅπου τεὶ β'ο'διε φυΐέταινντ ἠογεὰ νἱοία-: 

τάχη ὙΊΓΡΙ, Οσπιπιοίτατ, Αὐτορμδη,  Ῥᾶςς. Νπὶς β΄ οδοίιυ- 
πα. Τδοσγωνμοὶ,ν ἰΓ 1}, τὸ αὐδιρὸς ὠϑοῖον, ΗςΙγ οἢ.. Τἱωδονιαὶ Ρῖο τοῖο 
ςεφφίτς δύ γοία; ρ] ληταγαριιά ὙΠΒεορπιγαίτιιαι ἀς μον. δι 
δί ξαρίτε (δοιμπΔο,, ὃς Πρ τὸ ρεϊπαο,αρίτο τς. ἀἰοίτατ αυοαις 

, οδε ποπῆςῃ νιτῖς [ογοπεῖς γιιαπι τοίοὶ ςοίοσίβ. 
Ῥοδώπις, τοεἰς ος 15. 
Ῥοδωπον τίωδ χρόαν, αιιοά τοίςο εἴξ ςοΐατε, ἱοίξοτι στο 4υϊη3 

,τογοαρ. 22. 
Ιβοζω, λεγο, απιια ργορτϊ τίς ἃ ἐγαηΠλτὸ 4ς Ποπιϊπίθιις βίο ».)- 

᾿ Ζω ἀςοἰρίτητ,ϑαια. 
Τλονὶ ἥτγὐ, ιιχιιδ, φϑορϑὶ, ρ' σις ρ ὐσις, ΒΓ οπι.1].β, μαι αὐδρα τε ροιὶ ἱ ῥδίω 

ματα; βιιόηῷ. Ἶ 
βοϑέω, μα, ἦσαν, κα τ ΡΘΤΙΙ ἔογοτ, ἑρμω, δεαίκω, ρο τίς ]υοτ, 

Βοξπαζω, τὸ ἐρέοσω δυτόνως δι ά, ἱπιροτιιοίἃ γοπιῖσον σοηζοτγτίπη ὃ 
οὐαὶ νοοὶς [γορίειι ἔεγοτν τ ἀς Πτορίτι αὶ ἕι Αἰδλοζίτετ νοτᾶ- 
40 ἀἰοίτιιγ οὐίδιπι ρ΄ οϑιάξω, 14 οἵδ, αὶ ρ΄ ὁϑοὺ καὶ ψρε ἐθίω,, Ατὰ- 
{τορδα, Τατογρτ. ἴῃ Ασματποηΐ, ἐς ροτοῖς Ἰοφυύτιιτ : ροϑταξειν 
ἐχάδας, : 

Ῥόϑιον, α, τὸ, ἱπτροτις, ν πάα, Ηπιδ ι5,κύμα, τοπιόταπι (οπῖτιις, ὁ ἧ- 
χθ᾽ τὶ εἰρεσίω;, Τ᾽ ΒειοΥ αἴ ρτορτίὰ η᾽ τὰ κλυδώνδ- ὁρμὴ, γε ἀππο- 
ταῦ Ατατὶ Γπτογργοβ, Ἀτὺ τῷ ταχέως ρ'εἶν, ἃ τοπιϊραητίθιις αἰ 5 
απ πὴ {ππ|1} πη [τὶ5. γθηιῖβ σοποῖτατα ηδις ἱπιρο Ππτιτ. Ατὴτ 
Πορ απ Τπτεγργ. ἰη Ἐηα τὶν. ρόϑτον καλ εἴποὶ (παῖς Ηδυροστ.) 
«δὰ ὃ ρ΄ ὅϑον ἃ ἐᾷ οἴει κωπών αἰκόυδυῆρον ὅταν σφοσρὼς ἐλαωνωῖσιν, ῥο-- 
ϑές φηζῳ, τογγογε 1ΠΠΠ {οι αὶ Ηιιέτωιτη, Τ μυιογ ἀν. 'όϑτα κλυζον- 
το. Ἠιιέτει5 ἱπιιηάλίθαπτ ὃς Πμέτυαθαπτ, Αρο!οη. Ἀποά. χό- 

ὅιον ἵππου ἀριιά Ὠ᾿ο Ων Ἡ αἰ Ἰσατηδίϊ, τὸ (εχτο 9 14 εἰξ,εμὶ 
ἘΓΟΠλέτας κ, χξεβκετισ μὸς, φρύαγμα ἢ φρυαγαὸς ιοάστ, ἤπιε [γεοο- 
ΡἈγοηὶ φρεαγ ίός, 

βόδι. εγδ κὁ ὦ, ν ο] οπτιιδ,ν ΟΠ οπιοπ 5 ρ΄ οϑίοισιν ἐδ κρφκάχησιξϊπ ἘρίΣ 
δ τάπη,ἴπ Πτοτῖδε5 ἐπηροτινο 5, δ αιι85 ἀμ: τάροτι ἱπιροτᾶ- 
{Πρ οϑέμ νηΐ επτὶ δι δά, 

Ροξυπυγίζω, παῖς5 οἰἀπὶ ἀςςοάξης εχτεπίαᾳ πίδπι γόγθετο. γι ἀὰ 
Ρ᾽αϑεικουγμζω. ' 

Ρ ὁϑοςγε, δ. ἔπη ροτα5)ν πάλτιμπι “πγερίτας, Ἐ ἀοτγψόφιθο, ὁρμ., Ἠδ- 
Ποι. ἡ ὃ. δίκης ρ' σϑος ελκομβύης, δίς. 

Ῥοιεὶ ας, κἱ, τ] 4] Ὸπὶ ρυιπἰ οαπη, σγαπατιην ΡΤ. αἴτια ραιτάπιθη ἀἸοΐ- 
τιῖγ σίδιον. " οἰἘ, πια ! ΠσοτάιιΠγ. ρἰοιαξ χεπίσματοὶ, γα Πσοτίπν, ΘΔ - 
Ἰςη. δά Οἰφιςοῆ: ροεῳ. 14 οἰτγριμαλο πιὰ ας, νὴ παΐσεητ αὔεὶπ- 
Βεπάϊ ἰάςπι δ᾽ ἀς πὶ, Ῥίον, ριιθίσλ.ργο ἄγθότε 9 [το ρτίπισ 
Ἰοτ. ρίαητατ. Τ᾿ Βοορβταε. σαρίτς αὐΐπζο 2 (ΑΖα, ρ'ομαὶ ἀγρία 
{γι8ς τὶς ριιηῖοα 7 συτιις5. ἤος δα! αιμείμι, Ὠϊοίςοσι 4. ἶδτὸ τὶ 
ΓΆΡ. 157. 

Ῥοία, ραγοχυτιν οἰ τατιπι ςαποτι!πι,κυλίςρα, ἩςΙγ εἰ. 
ῬΒοιξ δέω, μι. σά,π.υκοὶς Ἐγ ἀςοφίτετη ἴογθςο οφέω, 
Ῥοίξδησι; οΔητας ᾿π[πδιυιίϑον τ ρα ξοτιιπτοῖ. οίζησες, (Ἐγἐ ΟΥ, 
Ῥοῖξσος, «, ὁ, Γοτ τί ΡΠ π γι άοτ, ἀοπτ οἰεπ: ρ' οἰζίϑ. ἐπηρ ετιι5. Ατῇ τ 

Πορἤδηι γεφ ἄς γεητο, φέρεται σοαρος δαὶ ἃ πυκνότητα ὑτν ἢ ροῖ τ 

δου κὶ “ὃ ῥύμης, ἔοτταιγ διιπο {τίάοτς ἃς ἰσᾶ ρετα, 
Ῥοιδ μὸς, οὐ δ. .1πς. Βυιἀοτορ οἰζσος, 

Ῥοιζέω, μού σονται ηκα, ΠΌΪ]Ὸ ἱποιιον ΠΡ Ι]ο εἴπ (ἐγ! ἀογο,συράτω, 
Ροιξεῖν αρινά ΗἩρητοτιιπι ραίτον ἀιϊοϊταν, απο ἐδιςεπίο ρας 

οἰας βΑἴπια Ἰηίοπαι, φιιοί ἃς ψιηϊάζειν ἀϊςιτυτ, ἘΠ.}} κ δ οίζασεν 
δὲ᾽ αὔα. πιφαύσκων Διομεδεὶ δίῳ, (ἰτὶο Ἰαπαῖς Τ]οπλοάϊ 5 αναῤῥῥως 
ἐφώνησεν, ἐσύρεσεν, ᾿ 

Ῥοιξηδὸν, οὐιπιὶ πιᾶρπο ἱπρετιι ἃς πάοτε. ρτοςς}]α ἱπ πτογοπΊς 
2.Ῥειγὶ σαρῖτο ν]τἴπη. οἱ ἐρανοὶ ῥ᾽ οιζηδὸν πτερελδσονται. Οὶςτιν δὲ 

εἱοιξυηδα, Ν ]ς.ἢπ ΑἸ ΕΧῚΡ αι. ρ'οιζνδα μέλισσαι. 
Ῥοίζηνκᾳγατος, δ ν ΠΟ Πιοοἰπιρετας. ἀπἀόι,ὖχ θη. ; ἢ 
Ρβοιζ-.ε5) ὁ γεὶ »»!οηιοὲ τιάοτ ΠΡ1]1, ἀπ ρςτας σαν θτίάογο, δι: 

ὅλες νομείθης. Τοίερ 5 δὲ ἐλόσ, ρ'οἰζω κὶ βίᾳ 5 14 εἰϊ, ἱπχρεταὰ 
ὅτάμς νἱοϊθητίλ. Ἠοπιογὰς ΠΠ|λ4.π' ὀϊςων ρ'οἴζον, 1 οἵδ γρ' ὑμίων 
ἑρμιω, ἔχον, (ἀσϊττατυπι πυϊδοτοτι αταεο τορι τμσὰ. Αἰ μτότεὶ, 

Ῥοίςοτίᾷ, αυῤ- 



τορι {} Ρ ᾽ Ο 

«ἰθλτὰ κόυσῶν, ἰσαιιεὰς ἄς ἰχοϊηἰῖς πατιϊδτη αν ἄτη ἃ ἐλουῖς 
τΔΏτΕΓορ᾽ οἴζον χὴ πολίμ ἥ χον εἰ φιᾶσι κὶ ψόφον. 

Ῥοικὸτ ον Αὐἀϊόξε, γι οιατα"5» Ἐγα δι: κάμπύν θυ, ὙΠ ΘΟ στΙταΙ 5 
τἀγ]..4. - 'οιοὸν δ᾽ ἔχεν αγριελαμας Αεξιτεραῖ κορυυδμ. εἰαμα πὶ ἴπ- 
οὐτθασι ν εἶ ηοάἀοίαπι, ΑὙο ΒΙΠΟΟΠα15. με μικρός τις εἴν (υ τῦρί κνα - 
μίας ἰδεῖν, τ᾽ οἰκὲς οἰ σφαλίως βεζυκὼς ποσὶ καρδίης πλέτς, 1ὰ εἴτ, γα - 
Ῥιις ρεάίριις5. ΙΝ Ἰσαπάετν Αἴλλοι ἢ. ρ'οἰκοῖσην ἰσήρεες δρ τοὺ ποιλούρφις 
Ἑ ζα᾽ βαριώονται, 516 Θαΐαν ορ ρει Θαϊδηιπν Οὐ Πλπςητατ. 3. 
1ῃ ΗἸ ΡῬοοστγαῦ, αὐϑὲ αὔϑρων:ν Οἱ. Κα ματυλώτεται ἢ πλέδυφμὶ αὐϑράπου 
εἰσὶ ο' οζοει δία προ πον, [πὰ ρ'οικοειδὲα ἰο οἷς Ολΐθη, 

ΜΒ ἵκοι οἱ, πλα ὰ ριιπίοδ. 
τ οϊκὸς οὐ, ὃ. Βιιχίοης ἰαἰδογαῖς : ὑπάςρ'οὗχαὶ ἀϊοιτητησ τι] τε 8 

ἀπιαγανα νᾺΓα5 τοι πιατιίπλονίος εἰς, θιχιοπίθος [αογαητ. 
νι Ὁ οὐρκοῖς αὐοόζᾷ τ Ὡρῶν ταγντι 5 Πχίους [αο γα πεῖ ι5 τη ρα 

[ο ςοὐξεττ, Ὠιοίςο. 
Ῥοϊσιοοὶ οἱ» σΟΓΥ πιθὶ αιιγοῖ οὐπάτι ρτατία (λσγογπι ἴτο] 15. ἀππὸ- 

χίρο πλδ! τ ΡΠ] πἰςὶ {ππ|1Ἰττι τ πειῃ ἴτα ἀϊξξ!, ρ' οἵτκοιὶ χουσονΐς, κἡ 
κώδωνας 5, δέσον οἷτις πιὰ α ριιϊαῖςα ἀἰιγεα ὃς εἰπτί παίει]. σαρ.28. 
Ἐχοαϊ. 

ϑσμοι, ἱμὰς αἥμ ἴαπων, εἰν ἐἢ. ἶ 
Ἑοΐτης οὐνίθο, ΓἰλοΥτος νἰπιιπι,ΐνοχ ρυιπὶ οἷα πα 9 οο α ἔοξζατη, 1ο- 

ἴςοτ.].ς.ς.56. ΕΛ α 5 ὅτε 
τ οέπον,ε,πὃ, αὶ ΠατεΠΊ, ΡΓΟπγοητοτίιπη δέ ντῦ5 Τ τοδί ]5.. 
Ῥαμζεέω,μοήσω ἄπνη αν οἷο πῃ πιούοπι γἤ οπιΐ οὶ σφ ενδονώ 5.14. 
Ῥομίμτὸς, 62. ν οΡ(ΑτΠ ἰς ἐα πχοάτιπι τμ πα) οἰγοινπλασ ταγ ἸΏ 

πιοάϊιηι γμοπη δ]. ᾿ 
Ῥομξοειδὴς, ἐθ-, ὁ αὶ κ, ἄσατα Οεοπιοττιοᾶ πασοπο ἰατογα ορροῦτα 
παι] τα, ὃς ἀηρι!ο5 ορροῆτος α᾿αια[ες 9 Γε4 πο εἰς τοξεῖ 

εὐ Ῥαΐα5πες τα ! τον. Τϊοίτιτ οτίδια ἐς ἤριιγα δοϊοῖ 5 αι ὃς 
σφίμωοειδιὶς, γτ μα οτιγ 'η ΑΡΡαοπά, ἀς γοσᾶθι}, πα] ἰταγ. υἱάς 

«Ρομόδι,. οὐ ΠῚ ΤΟΙ ἣ 
Ῥόμοθ. τα δου μου ι15.4 110. οὔϊαίη νεοσαπζαν νεηοῇςα᾽. ΤΊνθο- 

ετἴξις πὶ ῬΒατγπιαςειττῖα, Χ᾽ εἰς διγῷϑ᾽ ὅδε ρ' ἀμ. ὁ χιέλιεον οἷξ 
᾿ Αφριδέτας . Ωἷς κεῖν(ὃ» δινοῖτο πόϑ' ἐμοετέρῃσν ϑύρησ, Γητογρτυρόμ- 

: (9 .4πςπὶ Ατεῖςὶ νοσεῖ κόρυμζον, τα ρόσον. τέλειος ὅζι ἀφιϑυὸς καὶ 
πρέϊςγαῤχ ὴ ἂν αἱ μέσης καὶ τέλ Θ- κὶ δδὲὴ φυΐσει πρΐγωνθ.. χαλκεθ. τρό- 
χϑ.Ριπάδτειις ἴῃ ΟἸγηιριϊς. Εἰ μὲ δ᾽ ὀυθυὺν ἀκόντων ἱέντα ρ' ὄψξον, 

«ἰδᾷ σκοπὸν αὶ χρὴ πὸ πολλὼ βέλεα καρτιώειν χεροῖν, νδὶ οὅμῶον δΧ 

Σ Ῥοπἰτ Τπτογρτ.ρ ψιν ὁρμίω ποιεῖ ὅϑαι͵ τὰ δὲ υησιν κὶ τίω βεχίω ΩΝ 

- ἀκοντίων, δόμοι γποπιθιι5 ρΙ(οἱ5,ψηήπαι Ν τάς Ατμεπαιπι πη 
ἤης ρτι 7. ἀϊοίτατ γυ]ρὸ ἐηγῦοι. ΑἸΤθὶ ταπιοπ ἰηςοη δητοῦ 
ἀϊπιμριῖς, Ρομῦθι γποπιθιις,ἤσηγα σιιδάτι]τογανσινα ς481- 

ἰάτεγα χιυϊάςηι ςἢ 9 (54 ποθὴ γοξξαῆρι!α. Ρομῥοειδὲς γοτὸ αὃ- 
μα ἀϊοϊειιτ, αι! ἴῃ σοητγάτίιηι σο] ἔοςατας [1 65 ἀΓΠ 116 ΔΏΡΊΙ 
1ο9ᾳ παύει δι υ4}ς8 : 14 Δυτοπι πες γεέξις δῆ σι 15. πος δα 15 
᾿λτευῖρες σοπτίποτιγ. Ῥιτο σοηὶ ἵτᾷ σοτηρο τὶ ἴητεῦ [Ὁ νῖ αΣ 
αιαίες δαίας ἔς πτατιὸ τάπραπτν ΓΠποπιθὶ (ὉΠ141 ἢ σιιγατη σο π᾿ 
Πιτιπαητοααπι ἃζ ἔογιηα θπ|} τερτγα ἔσταν ΠπηΠἸτ της, ἐς εῸ 
Ατομιπιεά νερὸ ξμεοχοιιῖας ἤρατα ντΓΠ 48 σππεατα, νἱάς 
Βήμειξ. Ηίης ρ' ομξώνης εἶσι τείξις ἀϊσίτιγ,ἀο ες ΓπομΊ] σιγὰ 

τ] πγξξαιντάς ΕἸΟσλόν,,  Βόμέϑο, σι: (αἰ τατοπὶσ σ πιι5,. ὦ 
γηὸς πὸ πολειμπὸν σιδηρκογι νά ς Ῥ' ὑμζιον ἃς Ῥυμζός. 

Βυμξωτος, μο σἸδὶ Πσιιγάπη ᾿ασεη5 5 ἵη ΕρΡ᾿ σγάτηπιατ. ΑΥ ΘΠ 5 
11.ἐ, οἶκος ἰω Ὅν Θ᾽ πεν τάκλινΘ. ὀρόφωμῳᾳ ρ'ομζωτὸν ἔχων, πτοτριῖο- 
ὅταδν τπουαθὶ Πρσίάγα Πηλι]ςε, 

Ῥομξωδης. 1 εἐ'όμξ,, ὺ 

Ῥόμμα, τὸ, ἄοπ αιιοα ῥ᾽ ὅφν καφαρι Ηἱρροοτ. 
ΡΒ μδυξ, τεγοάουν ογπὶς Πσηα χε άοηςοι5. ΗΠ οἴ οἷν 
Βομφαζω,θαἰυϊο.βαστώξζῳ, Ης (γε. 
Βομφώνα ας ἧς ἔγατη θα, ἰδοι ιν ̓οπσιπι. ν᾽4ς ΟςἾΠπππτὶ Πἰσγο 46 - 

εἴπου ςαρῖτα 25.1η Αροςαίν ῇ, σαρίτε ργίπιο,, ἴτα (γί ρτατι καὶ 
ἐκ τῷ στόματος ἀὐτι ρομφαία δύστοιιος : ν ὈΪ τα πη δὴ Ἰμτετρτ. ΙΔ 6115 

ἀποθρ5. ργορτίὸ οἰ ἔγαιιοα σοπηπηπτατίοης Πἰτοτάγασι νυ] σ ὁ 
πε ἰάμείέποςοι: μεγιαίζαπε, 

βομφεῖς, Ιοτα ιῖθιι5 σοηΠιΙητιγ ἐαἱςεῖ, 
το θυ, σ᾽, οὐ ὃς Παχίονντ ἢϊιχῖο Δημπατιαι Οἴςσοτ, γε βιχίο ἴλη- 

Θσαϊηὶδ ΡΓῚπ, Ῥτοβιιίθμπ ἀδςι [ι5 Δα 5 Πιιπιοη, βμοητιμτι, 
β'εἴμα,, τἴπιι9. Ν αάατν πο κατερφιῦ, [ιισ! ἀητι5914 εἴς, (ςοηάο 
βυσιίης ρτὸ απο ἀϊχὶτ Ηοιπετις ΟὐγΠ. ξ, κατειῤῥνον,ἰὰ εἴπ. κ’᾿ 
ῥϑον. Ῥόδον Πιιο ρ'οιωΐ, τᾷ εἰ,ααπάαπτιατη ξασιΐπατγιτη αὶ 
τς ΡγοΗ απ τη ΒΡ] Τη. πιςάἰςὶ ξοσπιϊπατιιπι  ἀχῖοποβ ἀρ ρε ἅτ, 
ὐάττα ςοἱοτὶς ἀϊπογῆτατς » υτρόῖε πίργαβογμθεπεοβ, 1 45. ραὶ 
Ιεπεος δαιιοίανε Πιιχίοπος. Οποπιοάο ἀτβογαητ ἃ τηςηῇ- 

σδις.. ντάς ἴῃ ἀϊοης κοίϑ'αρσς. οὖς για κεῖ. ἐρυϑιρὸς , ταῦτα 
ξιαλίπατιιπὶ Ηπιχίοπος», Ὠἰοίςογί ἀςος στο απαττοςςαρίτε 46- 
Εἰπχο, ρ᾽ οεϑ' γευνακπῖον Ἰσησι, ῥτο τι ξασπηῖπάγαι {|π|τῷ ΠΡ τὸ 
ργίσιο Πιοίςοσιά, σαρῖτο 123. ρ'ουυῦ χϑυκὸν ἵησι, 4] 05 ἔα: πη πα 
τα Ηϊιχίοηςς Πέπιτ Ὀ]οίσογιάος Πδγὸ τογτῖο, αρ. ὅς. ροεώ ἐ- 
ρυϑ'οὺν,ἤπιοτοπι (απραϊ πο σητητῃ ἴῃ τα 16 γι δι1}59ν ογτῖς ϑουῖθο 
ὯΤπ5 [αγστιβ. 

υπαλίζω, οἴ τα ΡοΓουτίοον οἱ νον ταπηϊιᾶπι οἰΔι14Π1, 
Β'οστιλισιὸς οὐ, ὃς ροτοα 0 αιια; Ητ οἰαιιὰ,οἱα ὃς τεητῖρο .. τούσες «ῷ 
αἰϑοίεγτέτ ανίϑο διά, 

“΄“. » ὁπαλον, νυ, τὸν (Δι. θΔοι 15, {155 ρ᾽ αἰδόνφάς οἴαυα Εογοι " ̓η 

Ροπαλοειδὴς οἶλις ΠΩ}}}15. 4. ἢ ἀνε ον 
Ῥ'οκπαν ς.ἢν ᾿χποῖς δά ᾿πΊ πὰ νογσοητῖς ἐπ  Ἰπατῖο ταιιε τὴ 

ι 

5 ὦ ᾿ 

τογρτ. ΠΟ πλοτὶ Χ ΘΠΟΡΕ ὅγησποίστεστο τίων ϑυίραν εἴχ' 
Ῥτο σπιοεῖρτο τ] ἰῃ Ερίρ. ᾿ς Ὁ 

τιιπα » ῬΈηΠῸ Νάττιι, Ργορτῖα ἀξ Πλτέγα ἴτὰ ν Πιτρδις Ρ] 
ἴῃ ΘΔ λ1110; τἦσ᾽ 5. Καλ δ υὐδδὲ δ᾽ σταϑινὸν εἰγνομονοιπα 
τοτηρὦτον, εἶ τι κἡ φανερῶς ἀφελκόγτῶν κὶ διαςρεφόντων 
ἰληςοὶς πιο τι. ΡΓοτιάμεπάο ρτεπγοπάδαις 
θι15. Ρ'οπιὶ τγαῃ διὸ, νει ημτιις, κλίσεις. τη ΟΠ Πτὶ 
τίο πε ργορεηῇο. Αἰεχαπή. ἈΡΒγοα. βοπηὶ καταφερ 
ἢ δαὶ τηητιπῇ ν ογρ  π5.4ςο {1ταφ9] 4 εἰς, καντε φορρέ, ΟΡ 
κρᾷ ραν, τυχούστε πρόφασις, ΑτΊ(ξοτεῖ, ρ'εαίω μεγά; 
δπιιτ ἁβεττ πη οΠ] Εητι! ΠῚ. Χ σπορἤοπ Ῥαράϊα: χιαάττ 
Ἑ μικραν τι" α αἱ) τα σέε το ρ' σπτ εὐ δ) τὸ παρόντων . κα ὅπονπι 
αἱ οἵα πτοπτευτι ρυταθατ. γε θοτιητι Ῥγφίςητὶ 
τίδτη. ΑΤ τότε] ος αιαττο Ῥο τίς, ρ' ὁοποίκ ποιεῖ! κ᾽ κα ΩΣ 
τιιηι ἔχοῖς Τὰ. πάτα ἤΠιῸ ρτγαρτδιατ. ρ πίω) ἔϊχαν εἰ ΟΑΠᾺ 
ταην μβαετγε αἱ 9 ΟἹ ΓΠεορθτ. αἰ τον. στὸ 4 ἡ την 
ἀιιοάςοίϊητο, μργάλίμ ἔχᾳ ρ᾽οαυῥη εἰς τὸ ποιεῖν, ϑίς, Ὁ Ὑῃ 
πυρὸς ὅϑπεστολίι φιλίκσπου - ο'οπίμ) ἐχᾳ τινι καὶ χρῆσιν) ἵΠΟΠ ἐν ϑον 

δες αἰταά,, ὃς νἥπτη ιιοινάδτη, Ατἰοτεῖος [εοιηάο " ὠρδμε 
μεγάλίων αὐ ἔχᾳ ρ' οαίω εἰς πίστιν, ξχοϊεπάλπι ἤ4επη;1Π θὸ τὶ οὐαί 
τα τι Ὀγοπηξητὶ ροΠτιΠη εἰϊς ροῆὶς. τάειη Ἐτμΐςοτ. ᾿ ἤσμαιν 

ΐ ἐπυίε ὁ 

ἐμ μοΙ ΟΣ 

ἡ μι 
Ἡαν ιν 

μισιμπὴ δα 
μιὰ 
ἰννμψετη 
ΤῊΝ 
ὙΠ 
Πρ (κι 

πιο, Εχέ τὶ βρίϑος κὶ ρ'οσσίω τρὸς ἃ βίον. Ῥοπάιι5 σιοάι 
ταοτησητιπη μα οηῦ αὐ νἵξα ποτὸν τῇ ραν 7 χρόνε » τοι ρΟτὶ 
τῆδηῖο 7 τε ρΟτ]5 ἀττίσι! Ὑ γεητ. ΑὐΠορμση ἱ 
«ὥς. παταῖ ἂο ργϑρεηίοτ, νοτν 7) ἀμο ΠλΟΙΠ ΠΕ 
ὁραὺς ᾿πη ρα} {89 [πιρετιι5. Αὐσ Πτοτο ες ἐς πιιπάο, 
στῆς ο τοιιο ἥνων ἀποίντων, γίνεται τὰ οὐκεῖα. ].Π1 ΠῚ Δ Ὁ νη 
τεῖος στοδηταγ οπιηΐα 9 ἤτ ντίαιις απο σις ς᾽ 
εἴ. Οαϊξηύις α4 Οἰαπξοη,ροπκὶ ἡ φοραξ αὐτῆ πρὸς πὸ 
ταὶ, ἸΠΉΡΕΓΙ5 ΘΟΤΙΠ ἴπ σατο ΠῚ νΕΓΡῚΓ ὃς ἔοττατ, 
{πε ππνετιι5 ἄς ΡΓΟΡΘΠΠΟ ἴῃ 4᾽ ]Ζ πα, ΟΗτΥ ΓΟΥτο 
στυχῆς 9 Ανϑδυ ἡ Βείας ο'οασ τς ἐκ αὐ τί ΤῊ] ἀγαϑεων εἰς ταὶ ἡμε 
ϑ δ: Σ ἐφ. ἥ Π 
οι ψυχαὶ, οἴἴγα Ποὶ ΡΓΟρΡΟΒΠΟΠΕΠῚ ταῖς ππταπι : ἢ ἡ κεν πὶ 
νίγρα] 4. Τάςπι ἐς ΟΠῆσῖο Ερισορ. ὑπὸ “τ αἴω βουϑυ δὴν, 
«πῆς γὰ [ἀροτίοτο ᾿ησἠπαάτίοης δΐπτα, τ οαιὶ, αἰ ΓΟ τ ἡἰαψρὰν 
τισι ΐ τι. δορἤ ΟἿ ο5 ἐπ ΤΥ ΟΠ  Π115 9, ἐν δου ροπ τοιδι ἐδ υικῶ 

πρίαμηι 
ἡ τι, 
νὴ κι οι 
ἐἠιιομιοοί 
ἐμοί 
ὑμηοαῖ, ἢ 
ὙΠῈ 
ἐπ ἐμϑι 
ἡιπικυὶ 
νίαν 
γαηίν: ἰΣ 
ὙΠΐη ἰνα, 
ἰρλνόι, 1 

μι 
Ἰγοιιπιούς 
ΠΣΠΟη (ΟΝ 
Ἀμμ πππιη: 
Ποία! 

υἰα τοι, 

τέκνον ἐκ εἰ σιυνέρξων, ἴῃ τα ] ροΣΐσι!ο σοπήξίτατο ποι ΟΕ 
το5,1ἃ οἴζ, ἐν κανδιιυΐῳ ἡ δ)) ξη ρον ἀκμῆς ἱπτειμῆύῳ,, ΤΉΝ 
ρ'σπὴφ μια ὄγτες ΕΧΡΟΠΙΙΗΣ 9 ἴῃ ἢος τοτιπῇ ἀττίσαίο 
τογρ. Οταῖσ, με μού χη μό7:ς, ὐξαρχεῖν διωγαί μῆνοι, Ἐτ τ 
τι οχ ΠΠ0 Ηοπιεγίοο {ππυρειητι 5 ὅθε ξυρρὸ ἴσπεῦταὶ 
Ρογσα συ ἀεπιιϊητίατιιτ. Ρ πη εἴ 14Π| ΡΓΟ δχῖει 

τα τα ὁ αὐτὶ σῷ τέλιΘ-, Τἄοπὶ δορμοοΐ. ἐπ Θεάρο! 
ρὁπηὶ βία μοιγταιῖ νἶτα: οχίτις ἰηΠτατ ἄτης ἐπα ΠΉ ΠΟ 

Ῥ' οπτὸν, (ΟτὈ 1] ἐγοτδίτειοταρ ΗἸρροοτιν ΔΕ ρ᾽ ἐφώτος, ὦ 
Ρ' ὄπηρον κ, τὸς ρ' ὅπτιλον, τὸ ὅβηκροίίον τίω) δ᾽ ὕραν,, ὁ ἐν ταῖς μείζ 

πάπαλ., τπάγοη τς ΟΥδ) » σας ΑΓ }5. ὃζ {Δ 1115 ἔογ 
σπὰς (ον γἱιὶ ο[Ἐ, ΟἿὉ]} ἀπηιι} 115. 9 ἀριιο Γν ἤαηγιντάς Κ 
πῆερν,ξχα5. ἔα {1596 ]2υα,, ποίγη,ρ' ομιφώμι, ὁπ ῃ 5 σοηιι5. ΕῸΓ 
σπεῖσεν αὐ τὸν δίκης ρ' ὁπῆρρν 9 ἀϊιΐηαπη ν τ οπεῖη ἐπ Ἰσαῖν ΕΠ 
1.44..γ5 Ρ΄ ὁπῆ ρον ἀϊοίταν ΡΟ μοὶ ραχΊ 5 1π πηαῖ τι 
ἁὐῖτ τοεῖδῃς νδηατὶσίβ.9 4ϊ ἸΠΟΊΓιΗ5. ὃς ἱπῆχ δ Ἰέρῃ 
ντ Ατ θη}, ἄοςοτ ΑὙΠορ] να π, Γτογρτ. σκανδοληϑορν 
1π|ἘΎΊτΕ τ. 

Ῥ΄ οὐδ, οἱδντάς Πρ οτῖας ἴη ῥ᾽ ὁδυ, 
Ῥ΄ οὐδε, οὺς, ὁ Β Πις πιο Πιπιας ἢ. οῖταν τμτ15 Οὐ ΟΠ οὐαπη: 
τα σψὰ . αὶ ὃς ἐρυϑιρὸε, ἃς “αγειρακὸς. ςοαιυῖπαι 5: τ γκδ ἐν 
βυρσοδε ψικὸς ρ' οὖς καὶ εἰ πσοπάο σοτίο ποι δαζιις, βοός ὁ δῆ! 
Ψαον ἔνιοι ἐρυϑερὸν καλοῦσι, καῤπὸς ὅδι “ἦ καλεμῖῆῥης βυρ 

ρός: ἡτις ὠνοκ(α ὅδ ἐκ «ἢ ὧ βυρσοδέψας αὐτῇ χολῶτῃ εἰς, 
4 δὲρ κοίτων, ἐστι ἢ δὲν δδύφιον φυ οεῆνον ἐν πέτρως ὡς ἵ 

Τλιοίςρτι 4ο5 ΠΡ το ῬτΠΊ0 5 ςαρῖτο 148. ἰᾷ εἴς » ἈΠ ας ἢ 
(Ὁη115 αὐρεγρίτιγ.» αἱ αἰ Τηιθες Ἐγγτῆγος Δρρο!άτα » ἢ ΤΥ 
ΟἹ δου τὶ] ἔγυτῖς 5. [τὰ νοσατὶ (οἱ οτ.ιιοηδπὶ σΟΥΙΟΡΙΙΠΗΝ Ἢ 
ἔρξζοτοβ. δα ντδητιγ δά ἰη ΡΠ η 45 Ῥε 165 - αριυίευ απ βπς ἢ τ 
τοῖς παίςς σ᾽ πῆτα ςἰτοτιπε αἰ εἰτιάϊ ποθαο ἈπῸ}}. αν 
(ποτά. ἴτοπι Πἶδτο ρτίπιο 9 σαρῖτο 181. αὐτὶ ρ' οὺς τοῖς ὄψοις μέ 
ταὶ ταὶ ἀορᾳ ὑδόρῃ ξηοικαὶ κοπέντα » ΣΠηΠΊπτιΓα ποτά Ποκᾶτα ὃς τὰ 

δοϊπουιπιγῃ οἷς νίςς οὈ πη 5 πε ςεαταγ: πιο}. Ι 
Ρ᾽ ἐστίϑ. κ᾿, Α ἀϊεέγιι, Γι Τοιτις ἥτις τυ λτιις. ει! ςοςοΐπας ςοἷο ἱ 

βινη πλεῖν ε αιια ]ς εἰν τα τῖςα: (γηορίςα;, Ναπι δ 1ηΐ- 

Ῥτοτς Ἠοιποτὶ ἴῃ Οὐν ἴοα ΠΠἰτὸ ἐ9 μίλτος Ἐχροηῖταγ ρυσιω 
πυλός, Ὀϊοίςοτίἀςς ΠΡγο ἥισττος σαρῖτε ἀς Αηυτγμῖπο, ἥν 
πὸν ἢ φέροι μόρια ῥ᾽ ισὶν ὅμοιον» ρ'εέσιον ἰδεῖν, δῖς Ῥαιἰμ5 Δὲ σ᾽ πὸ: 
δἰ ἐστον αἴϑος ἔχεσαν, ΑΠΔσΑ [ἐπὶ ἀϊχ τ, οὐ 95 ριιη σει!5. τ 
ἀρηα Οοπῆδητ, γεωπονικων ΠΒτὶ ττ. ςἀρίτα ἀε νὶο 5. ἴα τα ἡ- 

φύρεα . κὶ τὰ Ἄνα πιλύτα τοίτε χρυσίζοντες κὶ ταὶ ρ᾽ ασίζονται, ὅς. 
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ὙΠ 

ἤμια 
ὙΝγΩν, 
ἜΝΙ 

ϑ» 

ἐθαη 

ὄπα 
ἀνῃ 

ὅν 
ἀμ) 

τιοηἴο Διτί σατογιπι ἔα οτος ( 456 ΠπιΔἸΑ αἠπογίατια ἀν τι 
ΡΠΐη.}) ἱπῆσπες ιιατιιοῦ ἀριιᾷ δητίηιος ξα ΠῈ » ντ ὅς τὴς τὲ 

Ἵν ΟΑΠτοάοτιια, Ρταππαπη, τυ] ταπηγα  Βατασι ὃς Υ οπεεαπε : 415 



' ΒΑΓ 
αὐ ΧΙρΡ ΑΙ πεῖς ἴῃ Νοτοπο . 75 λόκῇ 1} τε πυῤῥᾳ σκόῇ 

γοις  ὠρᾷσίες κἡὐ Οὐυενετίες, Ηΐης 114 Πμοηα ]ἰς,, Ραγὶς ἃ- 
οἴππι τυἴατὶ ροης ἰάςεττας. Ἐτ Ρ] ἑηΐιις ΠΡ τὶ (ρτϊπηὶ,σαρὶ- 

οἰἴςς Ἀπηῆατο δυιγῖσα εἴσατο, ἴῃ γοριση οἶτι5 ν παπὶ ἃ ἔα - 
115. ἱςο ς [εἴς : ἐγιαο ατπα ἀϊέλι 2 πε πος ΒΙουίας αγτὶ- 
ἅτΘτιιγ. δ πιοτίς Πιι41]ς σορία οἀοτιμτι σογγιιρτιμτι οτὶ- 
τρια. Οὐ παάπδιις ἴῃ πηατγπογίδιις Ἔχίδης ἰηίοει- 

:ς ΕἸ ΓΟ ἰν, ΑΡΥΓΕΙΟ ΡΙΟΟΙ. Αοίτατο- 

ΡΤ 499 
ὰρενεια) ΡΠ οπτ Αἰ τσ: αὐτιὰ τῳ ῥυῦαι ἃ ἄρενον, ἘτΥ πιοΪ]ορ.ν - 

ἧς (ΔΙ πᾶς ἢ, ἔπτογρτ, ἴῃ ἢν ππμιιὶ Ιομἷς. δοταρίταν ςτἸλ ΠῚ 
ξυνφενία,, 

Ῥὴυηφενὴς ἐδ. ὁ κα ἡ ἀἴπι 65,6] αΓῆϊμιιης Ορεβ: φῆρρὶ τὸ ῥυ δύ κἢ πὸ αἴφε- 
γΘ- ῥνηφενέων, πλεσίων, ἱοηγ τς τι οτὐσῖο, 

Ρυϑμία, ας, ἡ, πιοαιυ]αιῖο Οὐἱοτλ!λη, πγοάιιατιις ϑεπες, γ]άς 
ῥυθμός. 

Ἰμγῇ» 
ἡ νιμαι, 

Ἰδέ, ᾿ 

πέδας, ὰ 

ΠΝ ἢ 
ὯΝ 

ἵπχα 
“ἡ σω αν εζθὶγ δῖ 

α ὕσω,π.ηκα γον 6ο. ὠὰ ροφῶν, Οαΐοηιις δά Οἰαιςοποπι.Α - 
Ρβδη. ἴῃ Υ εἰρί5, τίμ) ρακί ρ'φήσομαι. ϑορῇος].1π Τταςὶι. 

ὑμονγές τ᾿ αῤτηρίας β' οφεῖγ Ριιϊπτοπιιτι μαατῖς Γρίγέτιις, Οἴσογο 

τς, τὸ, (οτ ᾽τῖο ΡΠ πο. Οαζα οτῖατπι ροϊςητάπη νοεῖς 
οτεῖ, τοὶ δεεὶ τῶ χόνσρε ρ' φηματα, ΟΔἸοητι5 Π τα ρτῖπιο 
ς. 

Ο Ογ ΟῚ 15. τὸ ρ'φητὸν » (ΟΓΟΙΪΡ . ντ ρ' οφητε ὡάώ, Ὠ]ς ταγ ἃς 

ἐχθι Ε' 
τίσιν 
Ἰὐυθν 

την 

ἡ αὖ ρ'οφαίω : βαρυτόνως. Αττὶςὶ Πο ἀϊοιιητ, Εςγ τη. 
, " ᾿ . ᾿᾽ ͵ "᾿ 

ἥσω ὧν "κοι [τγορο, τ ἀοο, χω ψοφώ, βρύχω, ἔτεπτο. ὠνο- 
ἴητα) » ἃ πιατῖς Πιέξιι ὃς {γιάοτα αι εἀϊτ οιιτὴ ἢτ ὦ - 

ἴρίιις. Ἡοπιογις Οὐν ἢ], ε΄, ρ'όχθει γδ μέγα κύμα ποτί αὖ ξε- 
πίρριο, ἱ, ἀμ τεχρέει, κἡ 'ποιὸν ἢ χον ὠπετέλει, 

[ἡ σείω,ταοιεον ηάς ἐπήδῥώσαντο, 
τς ς - Η͂ “.ν ,.«" δ ἡ ἡ Παχιι5. Πυϊά 5, Η:] 65. πὸ τοιμὸς πλατιὲ, νὸ αν αν ῥοώ- 

εἰ ἁπιηὶς ἰἀτιι55δ( ταρίάιι5)τα χυῤρὶοΘ-, Αρρίδῃ, ἐν 1 βηρα. 
ἱώδεις «συρετοὶ; ἀϊςσιιητιιγ Με ἰςοὶς ἔοῦγες ἀιια: οὐΐπι τη - 
αἱ βθχιι ἃς ΔΠΠδη 9 νοπηΐτιι ἤπιηῖ : ἀοσδάϊπιηξ Ροτέγι- 
ἐ5 (υττάσις νἸγίαπὶ ἀς βεέξξο σιιπὶ Πτὶ. νΊρ Πα, δὲ ρα] 
.Ἶπ νεηΐ5 δι ΠῚ 1 [1τ45.(Οογηθ  π15 (οἰ ἤις νοσααῖς βιιθητεβ 
ς ἔεδτοβ: τε πα ἃς ΔΙ1Ὸ5 πιογθο 5. ἴῃ φυΐδθιις πἰαλίια οχ ο- 
Ἰϊυπῖοτς ἰςοεγπογοης σρτὶ 9 ἐᾷς οτίαιι ἀϊποτῇς ραΓ- 

᾿ 

δ.,δ. ἰοστις σα 19 ρυιηϊοῖς σοπῇτι!5 5 σάρῖτε 2. Πδτο τετ- 
ματίς, 

Ε Σονῖτο5 410 ἀ4Π| 9 1185 410 ποσπιίης ψιναδες ἀϊοιιητισ, 
δροἰας, δύ ἴῃ Κρειήωϑ ῶαι. 
᾿θυτα: ρἰ (ςε5. Ατητ.}.4.Απίπι,ῆς Ο424.2111 ἢ Ῥαγρὶ. νι άς 
1 Π.1.,ς.13. 

(τος τὸς οὐ πο Δ. 
δ᾽ τἰπιι1 5.4 Ππ|6Ὸ 5 » ῬγοΝ υυΐτπι.. Πιιέξιις : ἀς ἰρηῖ Η τ. 

ἢ. ἔργο (δοιιπάο ἀε [πιιθης. καὶ ὦ τη σσυρὸς ἐΐχήν ρύακας, ἴ- 
"νη ἀαβ οἰοτηῖτ. Ὑ πον ἀϊά, ΠΡ τὸ τεγεῖου Ε ἐρυγ 3. «ἰδὲ αὐ 
[ἰ ἐωρ πῶτο οἱ ρ'ὕὑαξ αὖ αυρὸς ἐκ “ ἀτνηςἱ ἢ σ 15 Ἔπιιρτο Ηιμτιϊηῖς 
τ οἱ τῷ αὑματος ρῥσακες, ΑὙ 14, 

ἐδοςυνἑτίτπη ΟοαΠ19[η 4ιιο ρατοῆτ, ἔοταπηαπορογ ιιοά [δπ|- 
Ἱπιον ἀείσοπαϊτ ὅζ τη ΡῈ π45 {ΠΑ τα, γα ὁσι]] νἼτίιι 
40 σλπτῆις [Δοἤγυ πιας σοητίπογς πραιῖτ. ΤΙΑΙΠΔπιις 

τὸ [εοιπάο.ρυας, ρ᾽ ὕσις γίνεται μειωϑέντος πῇ κανϑοῦ, δξὶ 3 ὅτε χὶ 
"ς Χπολλυυῆνε, ΡῬυαξ, Αἀϊοέλῖι. θα χιις. ρὲ εἶδος τῷ σώματος κὶ 

ἽΠ" 6 γγυομῆρε., φυαατι σΟΥΡιΙ8 Ηχὰπι ἰαχύπιαιις οἴδες, Αὐῆο- 
ΠΝ, 5 ΠΡτο τοττῖο ἀς ραγτῖδ, Απἰπηα!. [τε πρ ρναΐδες ἀἸσιιθταΓ 
ἐπι 4118: ποπ σοπτίπεης ἔγιιξξιπη; πο α πἰπιήτιστι ἀοΗϊνιιητ 
οἰῤνὴῃ ἰοᾶς 4111 τοπια πο ητ σγδο! Πἰοτο5 Ἔχ ἴδατ. 'υάσὲς ρίίςος ἤτιτς 

Αὐπτοτοῖοπὶ ρίας αἀϊεξξιι. ἤπιχιις. ρογῆϊιθης ἀςοϊάμαι!5. 
ὍτοΪ ας [ἴδτο τοττίο ἀε ραγτίδιι5 Απίπιαὶ. δώματος ρυάδὸς 
ἧς, 

χέτος δυρυ(ιθ-, ἢ ὁ ρέων ὀχετός, Η εἰ ἢ. 
τὺ, Εἰ ὃ, ν Ομ οπιθητοτ,αδιιηἀὲς ος!οτίτοτ, οἰππὶ Πγοράτιι,σφο- 

μα 
ἱιθονμ 
ἼἼ1"- 

εὐμά 

ἀνῇ 
ΠΙηι 
ΠῚ 
Ἴων, 

ἡ ὃ 
ὙΠ᾿. 

ΤΠ 3 
νὴ; δύς, φοζερως, δωψιλώς. 5.14. 

ΠΕ “αχεῖς ΡίΠσπάς οιπὶ τοῖο, άτῖι. 
“εἴθ. τὸν Ῥτορτὶ ὃ ΓΟ ἘΓΙΙΠῚ ρογοῖοντ Δυιλιιπὶ ρ' ἐμφίθου Γχ Ὁ. 
πιϊποοἷη ἘΡΙΊρτασητῖ. 14 εἴτ, Ὡρόσωπον, ἄς 4ιῖις Ατ ορ ΙΝ. 

ἐΓριἦς Ρογοϊβοϊἐςπγινηάς ρυγχίον τοῖς Πα... 
βιισητοῦ [μστ΄ ἔπ εητετ Οἱς. δὲ ἜΤΟΣ ΩΣ Εη- 

Πιτιτι,4 βλει τη αριιπά, Οὐν ΠΠ ὁ, Κέρη δ᾽ εἰμ᾽ Αρύξϑυτος ἐγὼ 
δὸν ἀἰφνειοῖο. 14 εἰς. ρὐδίω ἃ πλούτον ἔχοντος. τουτέστι πιᾷ πλέσῳ 
διίω πλετοιωῦτος η ὅγηῤρ᾽οἱαν ἔΐχοντίΘ- πλύτου . πλεσίε, »τς 41}}- 

ὉΠ, ρ'δυς- κως, κεχυμβῥως,1, σφοδρώς τὸ αϑίεέως. 
ἸΣη 5. ὑεῖς στι.41{{Πρατὰ ἀοπιοπϑ5.νὲνναιοά Βυχὶ Ε Ἶ 
, ἴσου, αν. κοί, ΠΟΥ Ρτοτιο. ἸΝομτγια (οί ας. ὦ ἐυῃ,( Ειχ τὶς, 

δατΙ ρΙ 4, | 
πο ρος ἐκ εοτε νας Ῥόξω Πιρτὰ ἀριιὰ ΡΟ] 
ἘΠῚ {οΥ  ρτιιτη ἐν ζειν,]!ο σα δι15, ὃς ἀςοἰρ τγῖθιι5 τε] θεῖς» 
Γατο, δὲ ρίρατεο. ν᾿ 

(αν τὸ, ἱτττιιπη. δ. ]Ατῖ} σεπηῖς ργα δητίτιβ πάτα λοΐγένον ἄετο- 
5 ἀἸοίτιτ τείτε Ο 41.1.46 ΑἸϊπι. ἀπ] εἸαγίογιπι ᾿ἰ θοτιπὶ ρα 

Ἢ πι6}}ε ρυαραγατοτιιῃι. 
ἰϑαὶ οπνδηαίτο, θιιχ ςε, ῥυΐεϑαι κόγον ἐν τῷ δύμω,ετπαπαῖς τιιπῖο- 
ΤοΠῚ ἴπ ροριι τ, ΡΊατ. ἴῃ Νὰ. 
ἤσομα;, 4Ι [βτιατι; ρου ῥυύσεταινῆαοτ. 

: ἸῬΆΙΜΟ ΑΟΤ. ἈΨ55.Α Τ. δίς, μεθα Ιπτογρτ. γΊτγιι., 

Ῥϑυϑμίζω, μι, ἰσω,αν, νι κ,εανογίζω, ἐνϑιιύω, πιοάι!οτραρτο 5 ἀϊἤροπο, 
Δοςοιηηοίο 5 φοΠοΐμπΟ 1» ςΟΥτῖΡ ο,κασμας ΟπΊροηο,Α - 
ξξια. Αςοιηατίιι, ῥυϑιμέζομαι ΡΟ δοάσεῃ δριιά [δμτῃ 1 Δίςαγ. 
αὐὔτη ρυϑιμιξέπω σοι κ᾿ βίον κ᾽ λόγον , Βα: τἰ οὶ νἱταπὶ ἃς γᾶτίο πο ΠῚ 
ἀϊγιρατ, ΝΑ ζδηΣ οἢ, τὐοὶ αἢ βαπῆ,ντάς ἑυϑωός. ῥνϑαίζω,ρτο, ΑΕΗ - 
δορ»αιχύκ, ὠρρμυϑεῖ, ὧδ᾽ ἐῤῥυ ϑιμισμαι ζιωὶ δυσρλεὴς ϑέα, 

βυϑιμικος, Ἀγ τ πυϊοιις,Ομΐητ.].9.ς, 4. αὶ ἈΕΠΊΟΓΟΚ 11) ξάητι 9. νεΐ 
ἴῃ ῥγοίατίοης διιτ (Ὅσο οδίογιατιις,3,ς Οὐτᾶς. Νὸς [ως Βςς 
τα τ᾿ πηϊςοτιιηι ἀς ΝΠ Πσοτιιπὶ ἀσογγίμπα πουπία ἀϊτιροιάλονὶ 
ἐς ῥυθμός, 

Ῥυϑμοποιΐα, ἡ τ γ Εἰ πιουιπι οἰ 1. 
Ρυϑιμοπιϑ ς οὐδ δ. ΓἈγτμππογιπὶ σοποϊππατοτι 
Βυϑιιὸς, οὐδ, ς τ γτ της. Οζα θυ ιπὶ ρτῸ ΡτίμιπῚ πηι σοτιιτι : νης 

ἄς δῆρυϑμος ςδοίπηιι5 ἀϊοϊ τα, ὃς αβυϑίμος Ἰηςοποίπιφ, τα Μαῇ- 
(ἃ ΔιιτεΠῈ ΟἸἘ τα πΊρι}5 5 Ὠμπτογιι5, ὃς ΓΒ γτμ λι5. Τεπιριις εἢ 
βλοτις ογάο. Ππο ραγτίςι]ὰ Ρεάϊς, ἀἰιτ πχλἰπίπηα ν οοὶς πιεηίω- 
τὰ, ϑΟηιιΠῚ ΘΠἰΠῚ πιοτέτιιτ τοπιριισοντ ἃ Πιδ]ατίοης δὰ ΡΙορο- 
Πεϊοπεπιζαῥσιν ἡ ϑέσιν γοσδης Οὐδεο ἴοι ἔτ ἤρατίῖς Ρεάιιπ 
ἸΝυστογιιϑ νογὸ οἵδ τοπηρογιιη ογάο, ΒΒ) ΓΒ πηιις ἀεηΐαᾳας, εἴ 
ἘΧ ΓΟΒΊΡΟΓΙΗΠῚ σοζο ογεϊηδ ςοποίηϊζας. αι οαιία 5 ΟἸΓ οῸ 
τη χἰ πιὸ ἀτιγος ποίϊγα σαρίππταγ, ΝΙΑπι, γε αἷτ ΜΟΙ ορ ις 
Ῥτοδίοπιας. δορπλμϑ. ταν. λυ έυϑμώ 3 χαϊδομῆν., δια τὸ γνώ- 
Θάψον χα τέτοιγ μῆϑον εἰρ εϑϑιμὸν. ἔ ἀν, κ᾽ κινϑῖν ἡρίφις τεταγμλύως ΓΟ ΡΊΟΓ 
πιοηἤαγα νος 5) ἱπημίτ οχ γάγγοπο ΟἽ πις ἰἶδτο 16. ςαρῖτε 
17. ῥυθμὸς αἰ οἰταγγαἰτῖοτ μέλιθ-, Ομα ἢς ἀϊξ τοτα τ σας. 
Το ηφῖου δυτοιῃ πηρηίαγα γμγτῆπιι5 νοσατιατ, Ια ἐξ, πιοάαιις 
νΕ] πιιπηοτιις ὅς ρεάϊιπι ογάοταἰτῖου διΐοσι μέλ. 14 εἴ ςλη- 
τιῖς πιοάιιϊατιι5. Ηϊης Ρυθμὸς τγαηῇαιὰ ἔπ ΔΙ ἸΘΏμ τα πιήρτγατῖο- 
65 παλτας μαύρου: ὕ πὶ ργατεγαιιὰτη φιὸὰ ἀς πιοτιις νῖ ἕῃ ἃ- 
Ὁλιιπη νοἷατι!.. νη αἀἰρίτογιμη σγορίτιι αΐχιε πιϊςδιιοποῦ 
ἴῃ πη]! ςοτιιπὶ ρογοηποης ἔλθ τὶ βογγατὶ), ἃς (μι8» Πιατ ἀς ξ8ε- 
Ποῖο ΘοάεπΊ. γγτπηι ἀϊοίτιγ ἡ οτάτογος 4ιοαιιο ὃς Μεαί- 
αἱ ἱρίπιινι ΠΡῚ ν(γραιῖτ, ᾿τάηιις ῥυθεὸς ἴῃ οτατίδης ρτοία; αιιὲ 
Πγετγὶ ἰορῖθιι5 αἰξτιϊα » θείαι ὡαιιοςὸ ἃ Οἰσεγοης Φιξεις 
εἰ πιιογιιβ 9 ποπηΐης [οη] ςοῖ [αἰ σοπετγὶς 4ιοά ρτγορτὶκ ἀρια- 
ϑιαὸς ἀἸοίτατ αθ Ατἰτ᾿ποτὶς 5) απτιτατόπιαίις Πρπιῆοαι. ἘΔ- 
τιιη 46πὶ ν ογὸ αι ητίτατιμπι ἀὨμτιιι15 ΟΧ Ρτοροπτίοης τείροη- 
{59 ῥυβμὸς ἃ Μιυιῇςὶς ἀρρε!!ατιιγ: ἀς ψαο ἰᾶται ἃ ποδὶς ἀϊέξιμτι 
οἴ, ἘΠ᾿ διτοπι μἷς ῥυθμὸς ἀπ ρΡ]οΧοτιὶπη ἴῃ {11.055 ταη4ιδηι 
μι ραγτῖθιι5 Ργορτοῦ ρεάες: εὰπι ἵπ Ρεαΐῖθιις ρξορτου νοτγῆις. 
Ῥες νογὸ (γ}]4άτιιπ εἰξ ἀϊροῆεῖο : ἀῖσιις ἐχ ρεάμπι ἀμποτ 
δι Ρ] αγίπιιπι γοξξᾳ σο]]οςατίοης ςοπίξη ἤις ᾿ΐς» τμγτμγηιις 
ποπηϊηατιγ. ΝΔπὶντ σοποοπτι5 οἵδ σοπίδηπις γοιαπι ἀϊβε- 
ΓΟΏΓΙΙΜΠῚ 5 ΔΟμτὶ (ὉΠ ὃς ρΥδιῖ5 » ἵγα πιμτιοτιις ἅς, ος ογὰς ὃς ταῦ 
ἀὶ τλοτι!5 σοπίεη τις εἴ. Α Ομ τι ἴαηο τὸ ποπο, σαρίτε 4ς 
τ Ἀγτἰπηι}5 αἰ οἰ ει!Γ 5» Πα πηοτις Οται ουἰ8.» ὃς ΡΓῸ ςοιηροίτο 
ἔκρε 4111: υππογιι5 9 14 οἴδ,1ρἢ,οα αι εἰΠείσιιν εχ ρβάϊιις 
ει ςοπο]εῆο :4}{{πι|6»ςοπΊπιδη [5 ράϊιπι ἴΏτοσ (8 ργὸ γεῖ 
ἀεῇρπαῖα τηοάο, Πιοηρίμ5 ΡΙ οτίηϊ αιταᾶΐτοτ, πππς πιιπηεγιιπὶ 
πιειγὶ (ριγίτιπι ες ἀιχῖτ, ϊοιπηεάςβ ) νοιῆις πιοάι[Ατάπι 
ἐτῃηαρΊ ΠΟΠῚ » (Ὁγιιδητοῖη Πα πγετιιπὶ (γ |ασάγιιπι , Ροβείοποπι 
ἴξρε Πιδ]δτϊ οπέπηηις σοπτίπεηγοια. Αἰ ποτέϊες ἈΒοτοτῖς- 
ΠΟΙΠΙΠῚ τοτῖῖο. περαίνεται ὃ γαῖτ,ἀῤιϑημῳ ποτα: ὁ ἢ αὮ αὐματος χέ- 
ξεως ἀριϑιμὸς γ ῥυϑιιὸς ὅξιν, Αταιις 15 μέτρον 7 14 εἴξ, γεγῆιπι ἐπ 
Ογατίοης νοῖαᾶῦ εἴς 5 πιιπιοταπι ᾿αετ,ά οἵδ ῥυϑιωόν, ΑἸο αι 
ποη ΠαΠΊςΓΟ (ἃ ἠϊσοτιιγ οτγατίο ίςα ροςπια. πᾶς μέτρου κα ἐυ τ 
ϑμοδεχρ! ςαπάλ εἰϊ ἀμ δογεήτία, αιια εξ γε ρεποσῖβ ὃί ἤροοϊοϊ. 
1 Ατῖυι5 επῖπη ράτεῖ γῇ τ ππι!5 Ζιιὴπη πιείγιπι » 41 4 ὅς ᾿ρίππχ 
παπλετὴς {{π|8 σοπῇεῖ γ πες ἐ σοητγα. βωτήις εχ (γ Π]Δὶς Ρ6- 
ἀϊδύϊαις πεςοἢατγϊὸ νεγῆις σομβςίτιιτ» εχ ιηΐε ροπάστ ταῆ- 
4ιᾶπη εχ [ο[4 πηατογία: πης ααιθιι5 τάπιθη «τἴαπι ροτοῖξ ηἰῖ- 
πίεται οηΠῆεγς. ἘΧοπΠΙρΙὶ σαι, ἐητὶςὶ νεγὺὶς Οδ ἰτἰ8,[{- 
ῬῈ ΠαπλοΓΟ 5 ΔηΪπΊΟ σΟΠίστιΆπι5 : 410 « ὅς Ῥοετῖα τε[λειιτν 
ἸΜεπιογοβο παῖε, πη ΠῚ Π]»ἢ νογθά τοπογοπη. Ἐξ πηοτγιιη ἴῃ 
νοτδῖς ταπτιὶπη : τα γτμ πηι ετίλατι ἴῃ σογροτγίς ποτὶ ἀερτό- 
Βοπαϊτιγ. 14 ς(ἢ αυιαπεῖτατ!ϑ ἐῃ ἔπηάτογῖ » μὶς χα] Ἰτατὶς ἴῃ 
ἀϊροπείοης. 14 1αχῖτς 5 Βἷς σοπηροίτίογ ὃς. αἰπε! ξξοτ: 
ςουηκημτατίς ἐηἰ πῇ ν ἐγ] υτ {46 πὶ τταπίροἔπτἰ5,οτιαίη νοτ- 
(5 πιοηἤιγα πο πλμζαζα 7 γμ γΓἈ πηι ταπηοη ἐπιιγαθίτιγ )- 
1η4ε παῖιγαῖες (Ὅπο5 8ζ τεέπροτα (γ]]αραγιπι Οτάτοτ ροσῖιϑ 
ςοηίεξίατιιτ : Ῥοεέα σάγπηῖηῖς ᾿Θρῖριις αἰττὶ ἔξι!5 ΑΙ ̓ος5 πππιο- 
τοϑ ποῃ διιάετδιτίηρετε, Οὐ ἰά ἀἶχῖτ Ἡοτατιι 4. Ολγητ. 
ἀς Πεοητίοτο ἀἰτμ γτάπηθο; οτἶτις πιοειθτα δ Ροάςς Πἰὴς ἅμ 
οαπηὶ ἰοοιρίετς ογδτίοης ἀϊθι: : 

Ψψετθα ἀειιο!ἱτγηιπιογάίαυςε ἔοττὰχ 
μόφε (ΟἹ υτῆς, 



ὅδο ΡΥ 
Αἀάε χινοᾷ εατίλ! 5 Πππλογο5 δαγίθιις ἀϊοἰτ(αμις αἹοτίασνατ: 
Οὐαιϊιοηΐδ ν εγὸ πυιΠ ΟΓΟ 5 5 Δα ΓΙ 15 Φα! ἀοιη)ρογο πος ποθὴ 
ἴτοαι. Αὐ ἀϊρίτογιπι οστορίτασι οη ἀείσςεπά!τ Οτάτῖο. Ρο- 
Πτεπιὸ ταγταπιὶς ΠΠσοΥα [ρατῖα 5. ΠΊΘΓΓῚ5 Βηΐτα (τητ ὅς μῖς σοτ- 

τὰς εἴα [αΐα - {{Π| αο ποιὸ σσπρογαητ σιγγιπι νίαμς δὰ με- 
παζοκίωὶ, 14 οἴϊ, τραῆταπι ἴα ΠΠΠι4 σοπιις τὰγτθπι!. Οσᾶγς 
ταυηοτῇ οπληΐς {πγιιέξιι τὰ ἃς σορα]ατῖὸ νοοιη ἢ μέτρρν ἢ ἐυ- 
ϑιμδν. (Αἰτεπι συςη αι (Ὀττίδειτ 9 ἃς ντυπιπατα ρεάλθες5 οῦ- 
(θεν ταπλθα Οἰξοη ΠΠγῚ ἴητοῖ πυιπΊ ΘΓ συ οἴ, ῥυϑιμοις) ὃς ἀ6- 
τὐεπποπείηφίος εἰ, μέξρρνγπου Ππιρ σοι Πιδοΐς ἀϊ βογεη- 
τἴααι. Μαχὶπιὸ αιιὸ τα γτμπιὶ πιο αμπιοτὶ 5 ἔρατῖο τοπτρος- 
τατ σοηίτᾶς : πποῖγα ἐτίδιτι ογάίης : Ἰἀφόχις ἴδηι αἰ χί πλ15 4] - 
τετιι πὶ οἵϊο φιαπείτατίς 5» Αίτογα πὶ 4 τγατῖς ταν εἰ εῖπὶ οἶτοα 
ἰοαιμαι ρτςοϊριιὸ ν ἐγίατί: πποῦγιιπη οτίαπι ἀίηιε σαητι ργοητ 
τἰατιιπι 9 ἔπαπὶ ΡτῸΡ γίστατοπι σοπίστιατο. (Ομ ι15 ἸητΩ }}191- 
τιιγ 4! ἃ ῥυϑμός ἴπ ΜοάΙ οἴη 5 νὲ εἴθ φλεξων ρυϑωθς . ν ΘΠ γι πὶ 
τἢγτθπιιις ΝΊἊτιαι. 1 οἴ ναττοτίαγιπηί 4115 δέ ν οηᾶς νοςαρᾶτ) 
πιοσιις σοπ λης σοῖτο οὐ π65 401 ἵπ ΡΕΠ 15. [δ] τίθης ατ- 
ατις Ροπτιίοπο εἴ ςεἰετίτατο δΖ το ποῦο. εἰὐίαις αψιαθὶ- 
ἵϊτατε ἃς ἱπα χαλ! ταῖς ἀςρτωμβεμάϊτιγ, Εἰτάμις αυκλοτς Ῥδα- 
1ο Αὐρίποτα ἔργο (δοιιπάο,οαρῖτα νηάεςϊ νος ὶς ῥυθμὸς 5 Αι 
ἀὔρυϑιμος : ἰά οἰξ σοποίηι15.» ΔῈ ἐῤρυθμος» ἱποοποῖπιι5, Ατάια 
ἐξ ύθμου τῖρ!οχ εἰ ἀἸβογοατία: ἂιῖς ἐηἰ πὶ φἰϑαρύϑιμος» Ποη δά- 
τποάππὶ ἃ σοποῖπο αὉουγοηβ:αττ ἐτερόρυϑιϑος. ᾿ΟπΡ 5 ἃ θο πὸ 
Δοίσεάςηϑ : αὐ ἐκρυθικος» 111 ΟΠ ΏΘΙα ΟῸ ΠΟΙ Πἰτάτοη} ΡΟΓΊΟΓΤΙΣ, 
Ἠος τῆγτβιπος 5 πιοάμϊοϑ νἱΔοτιιγ ἀρρο  [αΠδ ΡΠ Ππίτι5 5. σὐὶπι 
αἷτὶϊθτγο νἀ θοῖπιο , σαρίτε 37. Αὐτογίαγι τη ΡΟΪΓα5. π᾿ σοιι- 
τηΐης τηαχιπτὸ πιο δγογιμῃ οἰ ἀ6η58.1πάςχ Γοτὸ ἡπογθ γι ΠῚ. 
ἴῃ πιοήμ!ο5 σοττοϑ ἰςρέίαιια πη θεγὶ σα5. ΡΟ στάτος {14011155 τς 
οἰτατιια»ᾶτς τατἀτι5)ᾶκς. Ἡΐης αιϊσααί σεττο πιο άο, ογάϊπο 
ὃς ργορογτγίθης ἢτ» κτλ ῥ᾽ υθωὸν ΒετΊ ἀϊ οἰ τιιγ δέ φιιοα σοηττα «αϑοοὶ 
οἰυθμὸν,ἰὰ ες, Ἔχτγα πυππογιιπὶ ΟἸσογοιϊ. δὶς ἀρ ΡΙατοι. ἐς 
ἴμερ. χτὶ ἃ αὐτὸν υϑιμὸν ἐΐχέ, 14 εἰ, χϑ' ἃ αὐτὸν λόγον, ΧΟ ςαρῖτα 
“8. Χ7) ἃ ρ' υϑμὸν ὁ ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτο, ροῖ αὐ πι τα 15 πιοάο: 
οἷπις πιο α]ῖ ἐπϊτατίοης ἀἴαιιο σοπιςηϊθητία, Ἐτ ΑὐΠότεῖος 
αἷτ ἴῃ Ρτοθίοπιας. 565 ΠῚ. ς. ἐν τῷ ρυϑημῷ αὐατνέεσι 2 Πιπλετο [ἃ 
{ρίγαας, Οατογα τὴν τσὶ δάἀποιαθὶδ . πειδιὶ (τὶς τπεῖπο άιιπὴ 
οδίδγιατίοηΐοδ τε! 46. ΤΠ Πμ τ εηῖπῃ αοτὶς οἵη ηΐα. ἤΠη- 
φυϊατίπι Ρετγίςοι!, Ηος νηῖπὶ ΔΡΡοπαπὶ 5 νυ} γ15 ποίϊγα: 
Ἰϊηρτια ἢν τμΠλῖςο5 ἡ ΟΓΙα5 » Ῥγορῖογ σοποίῃἰτατοι! παπῖοτγο- 
ταῖσι Ογάρολπη νοσοπι γοτ μι {6:41 οἰ πηι15 ἐπί πη γγημογϊά εἴτ, ρυ - 
ϑιμὸν, ποπηΐ 1} ἀοργάιάτο τὺπν πο πηϊπο»τὶπι ἴηι ἀστογτου 
Ῥαγύπισις οτίατη γε] ἃ ἀοέξὶς ἰπτο!! δέξο. νἰ ς Μέλθυ, 

Ῥυκαη,π|τειπιθησαπι ἔα γι εὐγαποῖηα δά [χυι σαπάτιπι. ῥυκαλα,α- 
Ριιά δυϊάατν: ὃς ἴῃ ἘΡΊ στα πη ΠῚ. ἢ πέλεκεω ῥυκαύαν τ᾽ ναγία. ΑΥ 
ποῦίμ5 σοητγᾷ σεητ, οΪατα οβο Πα. τους γάτιτη οχοαιιατα νΟΓ 
τἰ θ᾿ ποργ ΟἑΠασιμπι Ιαυιΐρατα ἀορ σης. Ηςείνς. ἀλρητηήθιον, εν 
ἀλκτήρμον, 1. ὠμκυυυτήρκῦν. 

Εῦμα, ατος, τὸ ἰάοιτι 0 ῥύμη κὴ ὁριαὴ βιωα 9 Ἰπηροἴι15.5 ἐπιρι} 8. 
νι νἱο  οητίαταρι δι! ἀλη ἐς τόξυ ῥδμα αὐριέπλεον τοῖς ῥωμαήοις οἱ (αῤ- 

ἔαροι πολλ᾿ μοι βέλη ἐφιέντες. Ἐπηρ ιι5. πέτρα Θέ τις οὐπεασασ μῆνη 
ἐς τόξα ῥἑύμα,ἱὰ ες, ἕλκυσμα, τ᾽ ύμοτοι τγαζξοτὶ) ἔπι ς. ΡΟ] Ὀ1115 
1ῃ Ῥτηο, ὅἠὴ τούτοις ἐπέσησαν τα ἱππηγαξ, ῥ ὕμοτα δόντες "ἰδ αὐἷὝ᾽ 

ταῖς πῷ τρίτου στόλε ναυσὶν ἐρυμουλκοίι τας ἱπεπηγαξ ναῦς, ἢν αὖδῷ τὸ 

᾿νω,τταϊνο.ν τάς αϑοσῤῥνια. Βόμαᾳ αὖρα τὸ ἑύσμαι. Ῥτοριιρπαςι- 
Ἰαπι, ἄς ἔεπΠο, ῥύμη. “βορθοοΙος ἴῃ Αἰδοε, σφαλερὸν πύργου ῥόμα. 
τὰ οἢ ὅψησφαλιὶς φυλακη,, ρατιὶπὶ τατα ππηῖτῖο. Ἴηάς τοπιοάα 
αταιια διιχ [τα ῥύμοτα ἀἰχῖτ ΗΊρΡΟΟοτΟΡτΟ βονϑιήμοατοι, 

δόμα, Πρ ετονργοτορο, το 10. ῥύομαι. 
Ἑυμξίον, τὸνγοτιι 1α ἡι15: ἀρίτατιν ἃ (υὶς δέ νοαθῆοἱ5,υ]οτΡι155 Δ- 

ΡΟΙΟΙπτογρ. ἴῃ 4.1 4ς ῥόμεθϑ', 
Ῥ'υμζονᾷν, Ηεἰν οἰ. διασκορπίζειν, Δι οτρεῖς. 
τυμίὸς, οὐ, ὁ ιν εὐτοχόγοτυ!α, ΕτΥ ΠΟ]. ὁ ῥυμξὸς ἃ Ογτῖ]!ο ἐχροηΐτιγ 

1ρηροτα5. ταγθο,δνίθ- Ῥατοχγτααιτεπα ΡΥ ΡΥ μπὶ ποπιοη ἢιι- 
ει] εἴϊο αἱ εἰσ ἰάοπν Οὐ τΉ 15. Ἐπὶ ρί ἀργὸ πιότιι δέ νογτίρτας 

« φαρίτιν Ἂς Ρὁμ6θ-, 
Ὁ Ὁμξων, Ηεχιιβ9[η (ρίγαπι οἰγοιπι οἷ το. 
Ῥ΄ μη νε»νὔνν ἰδ οἱ Πρ οτα 591 Πρ Ὸ ΠΙ5οἱητεγρτ. ΡΙδηθἀς οχ ΟἸςετι φοραὶ 

βιαϊα,ἑβ μή. Ἐππαρ ι15.τοσαύπη τὶς ἰῷ πρὸς τὸ ἀσελγέστερον ῥύμη τε 

"αὶ φορι»ῶςγδίς, ΑΥἸΠΠ ΟΡ Δηννεφ. υὑωὺ τῷ ῥοίζ δου κ᾿ τ ῥύμης, εἰ, ὡ- 
μήτι ῥύμη ϑεοδ πηροτις ᾿ οἰ» Εἰ ρ᾽ 4. ῥύμη τὸ ὀργῆς, ἱπηροζεις ἵγα: 
ἃς νἱ5» οι μοη. ἰά εἴτοόνων, Ῥ΄ μην οι !5γά γα Ἡοδτοτο, 
Τεῖπ νοῦ ι 5Ι θυ 115, ςταὶ κὸ ῥώμη ῥύ μεν [εγῖ ριᾳ νδγτῖταν ἃ Ιάπὸ [ὰ- 
[οατὶ ἀριια ΡΟΪγ Οὐπιπηιν πάς Ῥμοτομεῖν οὶ {τί ρατα γεΐ {ῖαγο. 
ὃς ἴῃ νῖσος ἀἰϊπιθιεῖε. Αξζογι ΑΡο ΠΟ] οσιπι σαρίτο ποπὸ, 
αὐας-αἢ πορϑ) 3.ητι 5} πίω) ῥύ μίω τίωὶ κοιλιαυδύίω δυϑείαν. Τιαςϊαάο5 ἃ- 

Ριιὰ ΡΟΠ]ισοπι, Ορθώς γε τίν] ῥυμίω, ὡδοιπορή κφιυῆν «ἀτοίτι ἃ ρύω 
τγαπο ὃς Ἔχτοπάο : πᾶπὶ ἔτγίρα οἰϊ ΠἰἸπεὰ ργοτγδέϊα δ δχτθητα: 
νης ἃς νι]! ρατὶς νοχ γηοιγ]ἀς πλατεῖα 41} ἀφάιιοιητ ἃ ρ'ύω, [Π 
εἴ, ὁρμώ, ντ σατα ἴῃ ντὸς ᾿σοιηῚ Πρηιῆςοῖ 5 ἴπ 4116ΠῚ ΟΠΊ 65 
εοττατίτη σοηἢααπτοάςπν επὶπὶ οἰἘ ΡΟ] τοὶ χιοι πλατεΐννδτα 
Ῥἄδθτις ἀυτοιη σεγωπὸν,ἰ4 ς ΠυΔηρὶ ροτγειιπι Πτιο σοσηρί τιιτὶ ΕΧ - 
Ῥομῖτ,Υ Οἱ νἱᾳ, ρ μιτοϑ νἱοὐ τογαιίμαητιι » αὶ ἰοςΐ ργοριοιοᾶ 

ῬΌΕΥ ἰ 
ἤχας ἰαχίοτοβ δί ἐγεαιιοπτίοτος. Ῥ΄ύμη ἀπὸ αὖ ρύομω, ἀεξ ἢ 
οὐτοα!αφυλάκη Η οἴγολ. ΟΝ 

Ῥ'ύμιγξ,τοττοηϑ,χεί μαῤρ Θ-, Ηεΐν ἢ. Ὁ οΥσἢ νΝΝι 
Τίύμμα, τὸς μι Γρ ΠῚ ητι!Π1υ καί ϑεερ μα σμῆγμα, [πο σπΊα:ϑς 

τα πα, Γπτοῦργος ΝΝἸσαμάτὶ ἴῃ ΑἸ εχὶ ρΒατγπαςῆ, τὸ μὲ 
ῥύπον ἀχροπῖτ, δου δίταγ οτίαπη ἑθμᾳ 9 ᾽ᾷ εἰ τίραι 
ἂς Ῥ σντομαι. | 

βυμὸςγοδ δ. τοπτο σαγτιι5. ἥτις Ρ Δι η Ἔτι, τῷ αϑματος τὸ ὀκτε υἱ 
λον πρὶ «δὺ ἵπποις, ἕως πὰ ζυγοῶ, Τρ αιιπὶ ιοά Ῥἰαυτει Ν 

ατα; Πγπιατοῖάςο ΤΥ 45. στηΐραγμα νοσδιιῖτ, εἰκτηρίαν Αςβς ᾿ 
δυῖμοτῦ ΡΟ  χ 1. το.1}. 6, τῶ ον" οἱξ αργύρείθ. ῥυκμὸς πέλεν, 
δι ὅλαι γαῖαν ἐχλύϑιη. , 

Ῥ΄υμοτομέω, μού σωγα,ηχο ἱ εἴτ, εἰς ἑυύμας καὶ -φιγεὶς δὲ 
ἢὰς Πεῖο, ἴα {πὶ ρα5914 εἴχτ,νῖςσοϑ ραιτίοτ ἀταιὶς ἴος: 
Πππεἰς τοξξῖς ρετ ἰοπριτα θηὶ : νπάς ῥγὸ εἰς ἐρϑ 
Τϊοάοτιις δἰ συμ, Διαμετρησας 3. ἃ τόπον 5. χἡ ῥυμοτομι 

τὲς , ΝΣ ς ἡ ο 1009 
χνως ,αφ αὐτῇ τρρσηηρρδυσεν Αλεξαύόρειαν, Ἰοίερῃ Ρ περι 

4 ΠΕΟΥ͂Ρ ; ᾿ : νηί 
Ῥ΄υμοτουούσι ὃ δυδια γέτως εἴσω τὸ ςρατύπεδὸν, σα [Ἐγα, Ι ἡιβ 

ἔρατίῖς ραττήμπτατ ἴη {ἘΓΙρ ας, ΟἸεοπιοε5,κυκλικῆς. ρων 
͵ ᾿» 4 ᾿ ΔΙᾺ, ῃ 1536. , ἕξ 2} 

[ἐουπάο -. λέγεται σ᾽ οἵπι καὶ ταὶ ἐν ποώσῃ τῇ οἰκου μη ἐβῥυμο ΜΝ 
ἀΐμφοία, ὅζο. 14 εἰς. δίαἴα ἴῃ [τ ρα5 ἀϊπιπϑλ,οςιπ 
Τατεγρτ, ἐχροπρηβ,ἰςξέϊο ντγίπα|ας ἀοςῆσχα, Ηϊποςς 

Ῥυμοτομία ας, ἡ» ν Ἰαταν πὶ νἸσογί πιο [ε ξξτο ὃς πιοζατῖο», 
1π Πτῖρλ5 5 εἰς τας ῥύμας διαίκρισις κὶ διακοπῆς ΒΟΥ Βὴι 

ἐν 
3} Ὲ 

ἤλοτυ. τὰ ὃ ,Ζ' μέρρε εἴδη πὶ τε ῤυμοτομίας ἐν αὐπῇ αῇ φρο ΠΑΝ 
αἰ Ὅμης οἰκονομίας 5 πόλει αὐθραπλησίαν ἔχὰ τίυ) διάϑεσιν, Γ᾿ ΠΩ ̓  

δὄυς-οχία ὁ ῥυμοτομίας ποιήσας διαπγεῖ ὅϑτε! τίν) πόλιν ὁ τἰμ ει 

υοιῖς διιϊἀ ῥυμοτομία, υθυ τος, Ἴ ἐηκῖι 
ἼΩΝ 
ἡ και 
ΠΝ 

Βυμουλκεν, το πη! σάγονντ νετογες Γιἀτ1} ΑἸ Χογιητ, 14. 
εοτίαβοτε Το : αιο ἢὶ ιπιπι [δα ρ Πα τα πὶ 
τις τγα ἰταν. Ἀαπιίςο τδητὴ πὶ αἰ] το γτιματηγις 
Οαίδτ, τ λυηα5, Ρ]αιτας» ὅς Ἑοτας, Ηΐης ρυταπε Πα 
Τὺπι δέϊίοηοπι ἡοταγὶ 9 ποη νοτὸ παι} σ6Π|15. ΠΕ 
πιςῃ ὑαυκορασ τικεῖς ΤΕ ΠΉΠΏΓΕ]ΐ 1 ΠΟΙ] ΠΔ4 Πα (4 [0 
Ταπὰ [ἰδτο ἀςοίτπο ,Παρίτο σφ. νΒ᾽ [επι ας} (ΠῚ 
Τνοἷτι5. ἐνέξζαλον τοῖς ἑναμουλκοίῖσι ταὶ ἐπι πονγὼς ναῦς, ποίησ 

ὐπόβασιν ἐνταύϑει κὶ νεοιλκήσαντες, Ψ ΌΤΙ ὅς ΠΟ 

ῥυμουλκεῖν , 4104 ταὶ ναῦς ἕλκειν ἜΧρ, δυάς ἑν 
τω δάκη» αἰιῖς 4ιια᾽ἄλιτι ΠΟ  ππ| δα; ππάρηϊταἀϊης Ηςείγοῦν τ" 
Ῥιωδακὸς, ὁ, Ὁ τΥ οἱδε Ηπια 5) ρα! σαμτ5 οἰξίιπι ΒεΙΑΤΙ 51Ε ψηυὰι 

εἰξ τα τη! 15. ΡΟ] ΤΠ τοτρ. ͵ δὐμααν, 

μὰ οἱ 
Ποία 

ἌΝΩ 
μα! δ 
μι. 

Ρεωεγχυτάτα ηατῖ τι5. ἀπ Πα μά τιτ. μθγμοιδη 
Τύομω,μουὐσομαγπίυσμαι, ᾿ἰαγο. σώζω,, φυλάτω, ΤΙΘΟΣ γι 

Ῥτοτερο . οἰ τοί ἴο (δτιιο 5 τατοτ, τὶ ρίο, τοάϊπιο οἵ 
ἡπολύω. Ῥερου. Αςομίατιμ. ϑορΠοοἱ. ἐῤῥυίστετ᾽ ἐ 
ὑμᾶς, νο5 εὐιρυίτ. ἰδοιιηάα (γ 114 ἸΙοηρα, Οἀγῇ. ΕΠ μιι 
φυλάσσω τε ῥύομαί τε. ρΥῖπτα δύο], ΗΠ οάτι5, ὃς 9η, ἐνπιαμῳ 

χέ, ῥύεται τε πόληα, ῬΓῸ ἀπ οἴτα!Γ ιῖτο πὶ Πἶσγο ματι ΠΝ 

τπλῖ. οὐ φυτὰ ῥυόυυ ϑ., ἩοΠοάιις. ῥυσύμεϑαι κράτοι Ἰίγιρι 
ἐρηρογίιπι ἀοξςπάεπιι5. Ρύομαι, στ ΟΘΠῖτα. δέ. ΠῚ 
ῬοΠοπῆις (ειπο Ατροπ. ῥύσα ες δυσοίμμορον αὐέφᾳ λῦ ν ΠΕ νυ ον 
Βοτγαῖε τς ςαἰαπηῖτατε. Ῥύομω ΡαΠηιὸς Πρ ΘΓ ἀκ ίει 
ῥύϑον ὑπὸ ἡ χάριτος , ῬοΓ Πεὶ ρτατίδπι οἰζ ΠΡ Θγα 8, σαι ἜΝ 
οἸΠΝΘοεςίατ ἵνα ῥυῶνω, γε ΠΡ εγοτ. δ: διυϊοη 

Ῥυ σε, ρτο ῥύπον, (ο τάδε! Ἔπι: ὃς ΡτῸ ἐὺ αὖ, τ ΤῊΝ 
τἱυπαίΐνω, μ.αναῖ, τ, αγκας ῥυπίω,[Οτάἀο ΡΙαιτ, ἔα 40, πηάσα!ο Πδαινιν, 

τιιγρο : νης ρτὸ ςοπιίτῖοτ, πιαί οἀϊ ξξῖς ἰαςοτο ἵπε τὶ Σ Μηδ, 
σοηττατίο Πρη  ἤσατιι, ριγρο,ατεγσο. δε Αοος. ΟΠ ᾿ 

ΜΠ ἡύμυα 

ὃ , 
Βυπαιον, Αἰ το] Τὰ πιο 5. εἰϊ Ν τοαηά, Ὸ ὩῚ 
τἱυπειὶ ὅψφϑεγμα ναυτικὸν φϑοφσκϑυαστικὸν ἣ αἰορκιλδυκατια νὰ 

σϊας,ασεϊατγηλτὶο παιτῖςα. Ηοίνο. Βαθεῖ ῥυπιπάπαι, γι ἀτο γι 
ἴῃ ἈδηνδοΝ οἰρῖ5. ΝΕ 

Τυστιρία ας ἡ» Πρατοϊτϊα οτάς5.. ὃς Ρίαπιτο Γοτγά τα 9] 
τε τυ τοηταπιν Πτε159 πα ΠΟ τ᾿] Πυτ} οϑορσἄοτ Γπ]ςᾶπο 
δὴϊι πα  εῆςα ΤΟ ΠῖτιΙΓ, Ἦν 

ὶ Εσσῴα ἤει πιαοϊ ἐφ᾽ οπρύζαιις ᾿π σάτοοτο ροάοτ 
Τιλπϑβοττατ δα ἀπὶ πλιπὶ,, ὃς Πρηϊῆςατ δυογί απ Ἰληλιννι 
ὀῤελδυϑερίδν. μικρφτρέπειανγνῖῃ ἜΡΗΤΟ] ἸΔοοῦὶ σαρῖτο ῬΓΙπυδπι νι 
ποϑέυδυοι πτᾶσ ον ῥυπαρΐαν κα αἴριοῦ εἴαν κοικίαςγἀΘρΟΠΟητΟ θῇ 
(οὐύάθιι ἃς ἐχογοσηθηγιπι πα! τα. Ἡ ο ἰατίπς {απηῖτὶ 
οὐτηὶ νἱτοἤτατε απὶπιὶ. ΕἰῈ ὅς ρεηῖις (ογάϊάϊ, 
Πιοίς.].ς. 67. ΜΒ] 

παι σὸς, οὐ ὁ, Γοτ τί ἡ ὕριιγοιιξ, ΡῺῚ τσὶ 5» πα Π ἀιι5,Ο τας Η 
Βυισοϊ μι] πα τιιογαιατιιδ, Ῥυπειρὲς αὔτος, ΓΟτα ἰἀιι5 ΡΔηῖς [( 

ες τὰς ἃ ΒΑ]. Αἰ σίπεια , Πιοπὶ (δοιιπάαγίαπι ΜατοεϊΠιϑὶ 
τογργούατην Πἴτο (δοιπάο Ὠϊοίςοτγί 4. σαρίτο τΖ. μἰσΡϑΩ 
εἴταν ἐτίαια ἃ στα εὶς πετυρίας οἱ ον τατος. γι 46 ΠῚσ’ κ 
ἔξια ἑυἰδα, Ια πὰ (ποςϊδο5. ΓΗ οίςζοτ! 4. {το (ξευπάο » 
85. Μυπερὸς » ἀριιά ΡΙΑτοποίη ἴῃ Ῥαγπιοπί οἷά εἴ, 1} 
ταὶς 7 Γογά τάς ὃς αι !Γ115 9 αὐ οφκερδηὴς » αὐελδύϑερος γ μικριρ᾽ 
πές νηάς ἃς Οοπηράτγατία, ῥυπαρώτερρς, ἀριϊ ῬΟΠμσΕπιν 
Γλοιός. “ ἿΙ 

ἀν ΡθΟ 
ὑμς Π 

ἐπι τί 
ἘΝ 
ηέηιὰ 

δὰ 

ΠῚ 
: 

ἵΐια; 

ἀν 
ὑπ ἢ 

Ὶ ἰρι ; 

.", . 
Ῥυπὰ μα, ατθς. το [ογάοϑ. 



: ΤΥ 
1 ῥυπέον, Μἐσωγανηκοιγϑζ ἑυπόω, ὸ ῥυπαίνα, Γαΐ το. [ογάςο, 

ΝΝοττ. ΑΒ ΌΠετ, Αὐ ΠΟ Ρ ἤδη, 'η ῬΙατο, ῥυκευντα, κυφὸν αἷ. 
σὸν, δίς. ) 

δδεγδντιρα Ροτίος ῥυτίς, 
οὐφθ' 95,6, [ο ταϊάατιιην δι πῚ} Πἰύιπηατιο γοτιπὶ ρ᾽ ὅζοτ, Ηος 
της νοσστιι5 εἰν Ργτιισιι5»ιι ὁ το Π γ᾿ Πα 59 [πτγῖηα5 ἃς α- 

Ρ᾽ξζατα ἐχρυϊπιογοῦ, ΄ 
εἰςοεντος δ οτά Ττς, 

γδυλίθ-, δ, Ραγοιι5)οΧετ επτὸ (οτάϊ 411554 11 πο πιιπΊ  τππὶ 4]: 
τὶ [ασιρτι ἕασογοῦ αὐ νηριιος τερυγραηάο 5, Εγαΐ, (]Ν].Βιιά, 
ἐς ῥυπτερφκόνδυλθο, 
πὸ, [οτείοδι ρτὸ ῥύπος Ἔχτις Ὑοσοτίτι ρον πλοταρ  αἤπιετι. 

γἴάς Γρυτυπαλης. 
(8. τὸς (τι δίτιαιν οὐῖαπι οππὶ οἰγοιη Ηθχ ο ῥεῖπος, ἰά οἢ, ΓΟ τ- 
14’ ἰπ Πιπλιηἷς ν Πριἰίιις τπγα πμΠτ ἃς ἀϊρίτοτιιπι ςΟ}]}- 

τ ἀΠΠππὺπῖ 5 ἱπυπυιη Δα 5 Ζιια: ἀἠἘγὶπρίτιγ ἃ σοτροτίθιις 
1Ππ|τ|ς Ρο Ια μάοτοπι » νπὰ σιπὶ [πάοτε γο! τυ τ(ατς Πιι- 
Οτροτίς [ογάϊριις : Πς Μάγος! ες Πδγο ρτίτηο Τϊοίςο- 
τις ἐχ νπέζοτιιπι δι ἰ ετατιιπ σουτρογῖθιις γα ηπτιν ἸΏ 

τ5ραΐο πομλῖπε ςλεγησματοι ὃζ γλοῖοι Γιατὶ πὸ νογὸ τεγῖ- 
τὰ ἀϊσάτατ. πιοταρὶν Ἂς [ογά τρις ἀἸοίτιντ, ἀπ ατιτῖα ὅς 1Π|1- 
τὰτο ἀρυιά δι 4. Ρὕπος,οςτα ΠρῚ Πατὶς ὁ ὅν: τὐδ4Θ- εἰς πὸ κα- 
ἰἰωλα οι! καφός. ΑὙ το ρ νη ΤΥ Πίζγατα, κχὺ μυδὲν ὥτως οὗ σεσυ- 

υἱτοὶ οἱ ἐχὲ -δὸ ῥύ ποις ὀϑα πάσα 7 νἱάς ΡΟ] πσοην ἢ το ἀο- 
Ἴ0 5.14. 5. ὃς ἀρι14] ΟἸσογοπείῃ ἴπ Ἔρ το]. δα Αττῖσιιπη 

05 (σε ῖρτιιτι εἴτ ρτο ςοτὶς Πιις ἔογπηῖς νης Πρ. Πηρο- 
ταγρξοτταιίε ἃ Πτιῖ νει πδτῖ5 ἀρ ρεΠ]ατὶς: ντ ὈΙΤη!Ἰα πῇ αοα; 
1. Εχριο πη σογὰ νεΐτιῖς Πα σα τς ἀΠ ΠΡ ομμε σαη ει", ἀΓΠΊαΓΙ 5. 

δῃζ Πα σῚ 0556 0185 ΠΟΙ ΤΊ ΓΑΓΘΏΓΙΙΓ Θορ τη τι Εὔπόγα. Ρ- 
ἃ ΡΟ σον ργὸ Ρ οἴ ηα ὅζ Ιοσο τὼ 4110. οἰ ποἴσαητ : ἐν 

ξέπλιωον . ἱπιψιιῖς 5 ὁ μόνον λέτρον., κὶ ̓ χαλαςραῖον λίτρον ). θυμοὶ 

ἀἄσω,αιωκανογἀεο, υὐχμα, (αἱ εουΓοτάοίσο. νῖἀε Ῥὺπείω. 
Προΐα δι ςος ἢ] οατ.ῥυκαντῆρι ῥαγδαίῳ το ὕδαρ αναχά 9 Ὁϊο 

ἯΝ ἀξ 5 Πἶδτο [ξοιιπἀο.0,. 87. σοσ ]Θανΐ ἀαυλπὶ ναἰνάτ (τ]ὸ 
δόντι πτιιγθατο. Κπ|6ἰ. 414 πὸ [τσ ]α σγαῃα! σοτιτθατο, Ποῖ πΊ0]. 
ΠΝ ἐταπιοη 411 ᾿δ᾽ἀ οι ΠΟ σᾶς αῤυτῆθε,}. μαπζγονντ [014 ἐΧΡ. ὃς 
ἠ, ποίας Νίατςε!. 
{ο|! ς»οὐδ, ὁ, υΐ δ ζετρε ἱ ὃς ρυγσαηάϊ νῖπι [ιαδετινοάο ἑυα- 
ἡ ἢ ἡχμιφονὶδ ἀοτογρεπα!, ΑΙ οχ. Ἀρμτοῦ ῥυππκὸς πὸ φαυγίϑ-, 

ἰσο5 ἀδτεγοθηβ. ] - 
ταὶ, σμενήίχομο;. ΑὙ ΟΡ πη Αςἷι, Δν᾿ ἐπὶ πώποτ᾽ υξοτου ἐγ ὲ ῥυ΄. 

Οὗτας ἐδύχθίω ὑπο κονίας γε ταὶ ὀφρὸς, (ΟΠηπιΘηΓ, ἐσ πτο- 
ἀὐτὶ τὸ σμήχομαι» ἔος οἰ. ζα τιαπΠατὸ, ὅτι ζῶντι ἐπετω τὸ ῥύ. 

ἡΠάτη ῥύμωα τας ϊὰ οἴ, σεήγματα. Ἠ οπτετιι5, ἑύμιμα τὰ παύται 
ἘΠΕ τρίτιιτ ῥ υπεόϑει τὸ σμρ ὅτι γα ἰκοτ σον (ον ά τις ριῖτς 

ἜΝ βμηι,τὸ ἐντον ἐρερεῖϑει. ὕξιηνον 
ΤῊ χαϑαίρω, αὉ ΠοΥρο, ἀετογρουριτρος ἐποιλύζω. σωήχω, ῥυ- 
ΠΝ ν» 1 οἤηριγρατγε » ποι τᾶῖπιαπ 4110 ἀἰτπι15 ΡΈΤΒ ἅττ ἐπ οι; 

ἢ ιιο τπαπα5 ἰοτάϊ ἀκ: πιιπηοτς αἰΐαιιο Ὁ] μι τι, Μίατοο] 
ῥύπλειν αίζογσοτς ἀτς ὀχτεγοῦς Ἔχροηῖτ: ν πῆς ῥυπτιναὶ σης 
της ὃζ ἀὈτογριοτ. ΡΙΤΠτας ταπλόη [ἰδ γι 5.4.6. νηδεορσίπιο, 
Ἴσοο ἰΠα ποτά !5 σε 855. Θριιγσαγο ΡΘΠΙΣ ΡΓΟ 60 ῥυπῆειν 
ἰς Ὀϊοίσοτί ες. νἱάς Μαγςο !. ῦτο τοτγεῖο Τἱοίςου!. 

διαῤῥύψαι ἃ χυμὸν, Βυπιοτοηι ἀςτοῦσετε 5 Οαΐδηια δὰ 

τἶ, ον 

οί 
ἡ 
ἯΝ, 

ἽΝ 

ἐμή! 
ἰὼ Ινν 

Ἰ ες: 

εἰν 
ἽΝ 
Πν ῳ ἷ ΝΗ 

εὐ τι σατατη {Ὁ} οτ15γ8ς γήφασεις » ὙΠ δέ ΡΓΟ ἅ4π11 ῬΟΠΊΕΙΙΣ, 

(μία Ε: : 
πιὰ ἰδεγατςα. 

μα Ί 5 ποτὶς ἴοςο Παρίου. 
υ μι. σον γα κα) σα ΡΟ ῬΊΘ ΣΙΝ »δυεχυρρ ζω, ν᾽ ἀς ῥυΐσνον, 

ὑγιτα, πήγανον Ν 1ς ἴα ΑἸ οχΙρ. ΗῈ σύγ᾽ ἐν πεέκόξε ῥυσίμῳ ἐνὸ 

ἑὰ κόψει. Ὠἰοϊτιγ ἃς ῥύτη. 
Ῥτορτἰὸ σοί ρτο ᾿εγατίους ὃς τοάἀξρτϊοπο αἰ Ἰσυλις 4α- 

ὑτρον, λυτήριον. νν Ἡ εἴν". ὃς 5ι14. ἐχροη. γερο!" ἐς 
πα ἀοπιίηϊ, ῥύσιον αῤχεγόνων ἡμετέρων παϑεων,ν πῆς ΡΊΘΠΙΙΒ 

ρ. δϑορἢνἴπ ΡΒ] ἐξ, ἐνέχυρον κὺ ἀνιοιζα. ΕΠ οὐτιἜταις ΠῚ. Ρύ.- 
ὀμῆρφι,ἱ ῥυσιίζων, τοὶ ἐνέχυρα λαμέξαίων, 0 ΓΠτεγρτ. 
ὸ ἐνέχυρϑν. Ῥ' ὑστον, Ὀταςπυίαττι ργατα ]ἀτου τ! ΤῸ ναϊο- 

ὁ Βοπᾶ αἱ ξεϊἰςΐ οἰιςητιναριά Ὀϊοην Ἂς ἤτη οὐδῖς, ῥυ- 

γ᾿ ἡπόλλων, χορριὲ αὐώηουσιν οἵ τα σα. Ε|Ὲ.1].». ῥύσνα ψυχῆς δ. 

εἴς. ἀοπα ἡἷια δηΐπγος Ρτοίης » ὅς ἥῆτ [αἰυταυ ιν !- 

(ὑπ 
Ἵν 

αμῇ 
Τ; 
οὐ 
Ὗ ὑ 

ϑπόλλων ἴῃ ἘρὶρΡ Ϊδοτοπι [οἰϊαπς. ἱ 
Οτοῆιιχις ἤπιε Παχῖο: ντ ἀρὰ Ὑταϊ πη ἴτν,2.. ῥυ κα οοΙ]] 

ας. ἀϊούτιν οἵἵο ῥύσις. Ματοὶ ς. ατίηξο, κὸ γίνη τες εἶ σὲ ἐν 

εἰ ματος) ΠΟΥ 4ιυαάλπι Ἰαθογαης ἰλπριυΐηῖς Ῥγοβιμο: 

ὃς αἵματος «ηγίω τταπ Πατὸ νοσατ. ΑτἹίζοτε ες ἐς πλιπάο, 

Υ σσις, ΤΠΤΟΓΡΓ 5 ΓΑ ΠΟΊΑ ΤΑ [γάετις Ῥγο πα π1ΠῚ : ἤοΠ]α 
ἀπ ιιγίπτι ἀἰς ΡΠ Ια. ςατήτηι ὃς [αρίαπα δεποςδ.Ρ ύσις φία 

σὰ, Ατβςπ.] απ ῥυσίδι σπεέ)δὸν. 

Ρ Ἧ 601 

Ῥυσίπτολις, (στιιατΥῖχ ροτατγιχ,  υζος νεὐῖς, αὐχύλ, ζ, δὴ ϑήβαις 
ῥυσίππολις γγοου πολλας, “ 

Ῥ᾽ ὕσκω, [οι ἑυΐσκομαι ἰ4 πὶ αιιο α ῥύΐομαι τιςοτγὰ ρογίςι! σοηίοτιιο 
ΠΤ Ν ἷ 

Ρυσαὸς,ο), δ, ἤρτιγα, ἤρεοῖος, ἱπταρο, αἵμαγτύπος ἰδέα, ϑέσες, ἡ ἔχτει - 

σις. Πτ ΘΟ ἾΠῚ δσὺ τὰ ῥύω,ἰᾷ οἰ τγα ο ἃς Ἔχτοπάοφέλκνω, γηάς ἐυ- 
πῆρ) τοξότης» δ χαλινοτοἰηαυῖς ΕὐΠπ. Πλοην Γἀς ἤτι οτος. ὐ- 
τὰς μὰ ΔΛιξύης ῥυσμὸς πέλει. ἀοῃ] 9 κῦμα 3 Λισίας, ἑυσμὸς πέλει αἷμ: 
φυτεράων,] Ἔχτοηῆο, 

Ῥ σὸς, ἴῃ ῥνοσος, 

Ῥυσόωςν ΟἹ ῥυοσόω, ὦ, Εις, ὦσω, τσ ο»σοττιισοςνηάς ἑυσωδα!. ςΟΥΙΓΙΙ- 

δάγοῖῃ Ηἱρρίατ. ῥυσούμαι ΤΙ ΚΟΓ. ῥυσούται, Γι σαταΓ» Αὐποιαρηᾷ 
4ι16Π) ῥυσὸς ρτῸ τισοίο ἐπ ΡΟ]. δς ἀριιᾳ Αὐτό ρ ι. 1. ῥυτίδας ἐ΄- 

᾿ Χῶν δὲ εῤῥυσοωμῆζΘ- 1ῃ τιισαβ σοπτγαέζιισ, : 
Ῥ'υαταύγω, Γι σῸ ῬΙΔυτΟ, ἃς ῥυαταίνομιαι, τι σον ῬΊΤη, ῥυτιδοιῖμαι, ἸΨΊςλη- 

ἀεγ ἀπ ΑἸοχΊρἢ. τῷ οἷν υὑαὴρ γγόυαφ τε κ᾿ ἢ ῥνοσαννεται ὥχα.. ἰά εἴ, 
ῥυσούτω. 

Ῥυαγάλείθο,κ, ΑἸ οξξ. τιιρο [πς, ἐῤῥυασῳμόμθ.. ΝΙοδηάοτ πη ΑἸ οχὶρἢ, 
Ηΐ μος ὑπὸ ζάγπλῃσι αἰξεξρέϑου συ οασώρίω θ᾽ υοσαλείω ἐδανοῖο κὸ ἐκ 
ψιϑύις ἐλίνοιο Καὶ είροντος ϑλίζεσι, ἴ Γρ οἴλαι 5 οὐ [4πτιε πηατιιγατη» 
πετσανϑεῖσαν κὶ πέπειρον, 

Ῥυατίμα τα, τοὶ, ἕχοϊοτιι (Ἐπὶ ΠῸ τιρὰρ ἃς (οτος. πὶ (παιῖε 514.) 
ὅγι τσ ὄψεων τ γεγηρακότων απιλώματα, 

Ῥ υοτόκαρπος. 6111 ΤΙΙΡΟΙῚς οἰἘ ἔπ γσι ἴα, 
Ῥυασὸς οὐδ, δον ο] ΠΠῚΡ τοὶ σι ξυσὸς ῥικνὸς ΕΠ ΤΟ [{15..Α τ Τρ τα. ἴα ΡΙυτ. 

ῥυπτων τα κυφον 5 οἴ ϑλιον ῥυσὸν, μαδωώντα νωδὸν. νπάς γι] ὁ γέ ὃς 
γιάό, εν 

Ῥυασόω, ν, ὥσω, ὡκα, Ποττιιρο, [Ἐποίσο, ὀυσσαίνω. 
Ῥυσσότης,ητος οἱ ἀεπη απο ῥύσσωσις, 4151] τ σοῇταϑοδυτίδωσις, ΡΠ 

τάγοίνις 1η Οα 4. ὅγισκοπηων αὶ φαλακρότητα κὶ ῥυοσύτητα 9 ἔγοτΡ- 
τε πὶ τσ ἔπι; Γι Ὶ5 Π]σατα ΠῚ ἃς ἜΧΑγΑτΑ ΠῚ, 
Ῥ ύσσωσης. Τρ άτΊΟ»ἷη τιισας σοπιτϑέξιο. 
Ρύςαγμμα,ντοίατίο πηι ἢ οΓῖ5 αριν ΠΥ σορ ι. Ετγπι.Υ]ο  εη τὰ τγα- 

ἔξιις, οτηργοῆιο, 
Ῥυςαζέσκω, ἃς 

Ρυσταζω, μι. οἴσω, πτιαν αν ΕΓ Υ1ΠΊ γα ΠΟ, ΟΧΈγαμοςνιοίο, Οὐγ, στ, 
δία τε γυωνῶκας Ῥυστείζοντας ἀεικελίως. χ᾽ δώμρτα καλαὶ. ἶλκον.» 
“ας (ἰαζομῆύες, αὖ' ὕξρεως σαὐοάσσοντας. 

Ῥυς ακτιὲ,υθ., ἡ, νἸοΙεητα ρτγοτγαξῃο ἀτηις ἐπηιγίοία, ἑλκυσμὸς, οἷ- 
- κία, Οα.σ, ὧδε παίϑοιβυςακτυθ- δξ ἀλεγείνης. 

Ρυςος 6γδ. Ποτάτοτοίοτδτου »σωτιρ,λυτρωτῆς, Ἡ εἴν οΒ τι5 αὔρα τὸ 
ῥύομω. 

τοὶ, τοὶ, γα [ὈτιιΠῚ ρα πη5υαριι4 Αὐ με παιπη Π͵δτο νηάςφοϊηϊο, να 
ςονηοα. ὃς ἱεροὶ τὰ ὑπτατοσκόπα. ἢ τεὶ ἐλκυς ἃ, χαλίνε, τόξα, στέμφυ- 
λα. ΗοΠοί. ἐφίτσαν ὠκέυς ἵπποις Βτοὶ χαλαίγονττε»ἱ. ΠΕ ηας ἰχᾶ- 
τος. ἱ.ἐγθόντες «(ὅδ χαλινοῖς, 

Ῥυταγωγειὶ, ἐδ. ὁ, Πασοπα ὃς ἰοταπὶ ει}. ἀἰοἴτιτ ετίαπι ὠγωγειξ, 
Χεη.η ἩΠΡΡατοι. Πρωώτον ιἂν ποίνεω ἃ ξυταγωγέα χε ἐκ πῆς ὑπὸ- 

χαλινίδος ἡ αῷ ψαλλίκ ἡρτημῆδον ὀυτρεπὴ εἰς τίω) ἀριστεραὶν χεῖρ 
λαβᾶν. 

τὲυττείνω, μ αναῖ το γκαν ἔσο 626 δ. Ἰ τ Οὐ πιά οἀ  ξε15 Ιασοτο 9 1ηξά- 
πτο.Αὥ. Αςοί. 

Ῥὺ πὶ ἢ «. ἡ πήγανον, τιιτα, 418 Γιτίπα ἀτϑτῖο ἃ Οταξα ἀοδινέϊα εἴ: 
ΑἸΆ] ἐύφη {τί διιητ. Το] 15 ἴπ Ῥεϊοροπηςῆαοϊς.αῖτ ἴῃ Ρεϊοροῦ- 
δείο, τὸ πήγανον ν οσατὶ δύ τάυ, ]ια νος ντίξιιγ Ὑ Ποο γί τι ΟΝ 1- 
ραπάοι ῥυσιμον ἀϊοῖτ. Ἐτ ϑάτγγο ἐς Απαΐοσ. Γογῖδῖς τυσαῖαι δέ τσ 
ἀϊςοπη, ῥα δικα)ηοη ῥίζαν πτς ! ]Ποχττὴν εγθα εε οτὶσίπο δὲ ἀο- 
τ στο. 

Ῥυπὶρ, ἢ ρός, ὁ Πα σοπα, ἔγεηιιπην ὁ χαλινὸς, ἑχκυστὴρ, [ΟΤΙΠΠῚ. (ας. ἢα- 
βΈΠ απ 40 σασἀεδαταγ (γα, ὑςσρεχίδες, ϑορβοοε!. ἱπ Αναςον 
μέγαν ἱπ ποιέ τίωυ ἑυτῆφα λαξων, 14 οἴ, χαλινὸν, ῥυτῆρες κυρίως οἱ λῶδρε 
πῷ χαλινοῦ οἱὲ κα τέχυσι τοῖς χερσὶν οἱ ἱππεύοντες. Πἱουν {, ΕΑ] ς ὐσῆὲ 
ῥυτηρίθ. κὶ οἷν μ(οό «ρος ἐλαϑεῖσι τοὶς Ἱπποις 5 εις ᾿ναϊσεπὶς αἴαπς 

εις αἀαξγ15.( αῖριι5 πραχίπια σο] οτταϑ Πραιβοάταγ τ Π]ο- 

ἄοτ. ὑπὸ ἐυτῆρος ἤλαυνεν. Ῥυτῆὴρ ετίαιτι ῥύταρ, ἀραὶ τὸ ῥύομαι, [ςτ- 
πᾶτοτιοιῖος. Ρύταρ ἃ ῥύω,τοπάοπα ἀγοττη » ῥυτῆρες ὀἸσαν, 14 
εἢ, ἡχ:σπήιννες. τοξόται ΠῚ ἑλκυςαί: ᾽οην Ἂς Πτὰ οτθι5. Αὐδίιττ 

χόξον ὅπ ἐέλιδ- χαίῃ ῥυτῆρᾳ τύξειντάδ ῥύπωρ. 

Βυτιθδομαι, κι ὥσομαι απ. ἀμμας ΓῈ} 5 15 ἔμμιη, ῥυσσανομία!. ΓΙ ρ οΤΡῚΙπ.Α - 

Ιοχ. ΑΡμτ. 1.2. ΡγΟὈ]. τὸ ὑγιὲς μέρες ἐωτιδοῦται "ιοΐλη. ὄψιν εῤῥυ- 

σιδϑῶὼ μδιδε,τισοίαπν Βασεηϑ ἔοι εση σοῖς Ἰεροηάιιαν ἀρυά ΤΠεο 

ΡῬἢγαίτιιπι μαποτ υἐογτίο, οι τοιν ὈΪ ἐρυτιδωμῆνα φυνα, τυ ρατα 

ξο]ια. 
Ῥυτιδδω, Γαι σ 0. ἐν δτάινω, 
ΡῬυ αϑό βηκρεθυ,ὃ πὶ ἐντιι σοῦ. Ὰ ᾿ ι 

Ῥυτίδωσις,εως, ἢ). σογτρατῖο, Μοά οὶ ΡΌΡ Ια: σοτγυρατίοηςπι ἢς 
νοσαητ, τι: ἃς ῥύασωσις. νἱὰς ῥυοδόπης. 6 , ἡ 

Ῥυτὶ ε,ἰδὸςοὐ τα σα. ἡ σωρελκυσ μῆῥν σαῤξιῦσο πὰ ῥυω. Ατἤορπδη, ἴα 
ῬΊΩτ, ἐν τῷ προσώπῳ τὴμ ῥυτίδων ὅσας ἐ᾽χιγαυ!ὰπὶ πηα]τας τῆ σας μω- 
δεῖ τνθὶ ρτῖπιὰ Δ Πα: σοτγιρἐαητιῖγ. Ηἰμο γυ!σὸ ἐυτίσες» 
γγίος, 1 αἡ Τὴ “ἢ με] που «ἢ δέρματος συςεοφάι. 

Ρυτὸν, ἀνται,νοχ Οταος, Γιατί πῖδν [ἀγρατατροςι}] Βεηυς εἴ τοΥ 

πἰδὰς Ππη ον ίοα ρογξοτγατιιηι ) οΧ 4010 τεπιμππιὸ Ρτοβιιομες 
᾿ Ἴοπι 2. ἘΕςε 



ὅσο, »᾽.Ω 
υἷπο ἐπέογος δἰ δέτατ, Βανι δριεραῖ αὐτοὶ ἀτιος φοπρίοβ»το- 
δε Ατβεη, ὃπὸ σῷ ῥύειν:ογτάταις ροσαλιπη μογοῖθιιβ Ρεςι]ίαγο. 
υἱάς Τπτουρ. Ὁ οπιοίξ. δὲ 1π ἕυ τού, 

γυτὸς οὐ, δ,οχιτδίειι5, αὐροὶ τὸ ῥύω, τὸ ἑχκύω, ΑὉ αἰ 5. ἐχρουίτιις 
τααρπιιϑοτγα δ η15, ἢ ἔοττ' ποῃ Ροίπι.Οὐγ ἶ  ξ, ῥυτοῖσιν χώεσ- 
σις σταθπά!θ115 (αχὶϑιἑλκυςοῖς, μεγάλοις. ἡ μὴ δεροα μῆϑοις διὼ χέρων 
βασταχθίαῦαι λίσοιςς Ὀίάγαι. ἘΡονἰαρίάηθιι5 ὀχεγαζεῖς ὅς οἢ- 
ξοης. ποῖρο ἡ οχ ἰαρι οἰ! η15 ἸΔτοτη [στ για ηταΓ αἁ 
ἀν βογοηείαπι ν Ὁ] σα ΓᾺΠ 5 τὸ δ τυχόντων. Ρυτὸς ρτο ἢιιδητῖ: 50 

Ῥβιοεῖ. ἐυ τῇδ᾽ βοσπορίων ποταρμδιδ Ἰδιρας 1. οἶα ῥεόντων . «ὐοᾷ τίω ῥυ σιν 
1πα 1 ΓΓΟΓΡΥ. ᾿ 

Ἐ ύτρρν,εγτὸν Τ ΒΟΟΡΒ.1.6.ς.3. τ Ρ [απτιδοά Ἰερεηδιυτη ἐρύγγιον εχ 
ΡῬΙ πη ἰνζιις δι θθτρον ρτο λύτρον: ἄς αιιοά ῥύσιον Ε ἐγ εἰν. ἐύ- 
«ρα ἜΧΡ. λυτήρκα ρώςτρᾳ. Ν 

Ῥυήω  αὈΐζογρο, ἐύπῆω, ' 
Ῥύτωρ,ορρς, ὁ ἰετιατοτνου τος. [οτάτοτ. Ρύσωρ ̓ ἄτπι ἡιιοιὶ ῥυτήρεντ 

δριιά Ατατᾶ, καὶ ῥύτορᾳ τόξα ρτο [γάοτγε,ιιοά [ἀρ τιιρ οτθι}5 5), δί 
ατεϊτοηοπ5 ἃ Οἱςιν ογτίτην, 

Ῥυνφὸν, οὐδ πειιταιπ. ΑΞ οἱτοα ἀϊξτῖο εἴ. 
Ῥυχάχετοτ,ν»δ,τα πη αἰ τις ϑθρυ 9, συρφετος,α ρα ΑὙἸ Πσρ ἢ, 
Ῥυψις εως ἡ ραγρατί να ζετο. Ν 42. 
Ῥυω,τταϊιο όκτείνω, ἕλκώ [τα πὶ εἰμτοάϊον ἐγ ονταςοτν Οἀγη.ξ.Η:ε- 
Ποά ἴῃ Αὐριά. Ηεγοάοτιις ᾿ἰδτο ίεχτο. [τοπὶ ᾿ΙΡογο» ἘΧΊΠ10» 
τοάϊπιο Οὐ. με οττίτις ἱπ Ασσιγτα ὃς Ρα[πιιὸ 2. ὙΠοαίοηϊς. 
«.3.ἢς ὃς Ἀοπιδι. τς. ὃς αριιά Β4Π]. Ῥαιιδη.οτίαπι ἀς (Δουῖῇ 115 
δβοτεῖ ἀϊοίτινμάς ὀῤαῤῥύειν»λοτιβσατε: ἱπτοτῖπι οἰΐατη νἱο] ςη- 
τἴδπι ποτατιν πᾶς ῥυς ζω, ΕΠΠΈ.11:σ ν τάς ἑυσιωός, ΑἸ1) ῥυειν αὐτὶ «ὦ 
ὁρμᾶν λἀποταῦτον πάς ῥυ μη» πη ροτι18. , 

τα, ἀισο,βιο,ναἰςο;ασονρογάοοτιιοοὶ πιρετιπν ἔς, [00 Ει- 
πγοΐορ. ἔμ 

Ῥωὶ οἱ, ὁ οι ατοτη σοῦ: τοπυίοτος τη ἢ] οτγέίαι ῥμοὴ ἀἸσιιπταγ. 
Ῥωζικότερος ὧν, ΑΕ} νχ ΡοτοΙς ργοπιιπτίαγε {πτεύαπι. 

Ῥωγαλέίθ-»», ὁ, ἔγα γι» ῇ ῥσγακέ οι πιοίαροἰαςσετ, οπιοτιν πάς 

εἵματα ἑωγαλέα,ν οἰχίπιςητα ἰασοτα ὅς τἰπτοίδ. Πότ. Οἀ ξ,Εξ 2. 

11.- χιῦῆθα αὖθι ς ἡϑεοσι δα ίξαι Χαλκῳ ῥωγαλέον,ϊ, δια κοφϑ»σουνῆνον 5 ἥ 
διεοισ μϑροντῇτ ἃ ῥίασω, , : 

Τωγας οἱ δ εγνῇ, πα}, σταάιι5ον ΑΓ 4,8 Ροτγα, Ετγπιοί ῥωγάδα πέτρίμ, 

ἔρθουπι ρτατιιρτιτη ὃς ὀχ οἴμπι οχοαπατίνπησιις ἘΧρομμητΝ 
ἐαπάον ἴῃ Τοιῖαςῖς, Η᾽ σφέλα ἢ ὄχμῳ κείσας ἢ ῥωγοί δε πέτρῃ. Τῃ- 
τεγρ. τῇ λιϑένῃ ἴγδῃ Ῥ' ἀγεδες τἰ πᾶ τοΥΓατντ ποτᾶϊ Ματος!.1}0.4. 
ΤἩϊοίςον. 

Τί ώγις, ρτ5 εἰδ πιαρ πα: Φοπηι5)μεγάφθυ μέρ Θ-, 
Εωγὰ δῆ ξιςιν τάς δστοῤῥωγή, 
Ῥίωγαατίης. ν τάς ῥηγματίας, : γα 
Ῥωγαὴ γῆ εν ,τἰτνα Παρ τῖ5 ΡγΟ ΙΔ ΙΓ γμοσπῖς οἴ ΡοΓ Ἰοπριπι τὶς 

σα σα πα; ργο  ιπάίοτν πὶ ἴῃ Τπροτῆςιε ΠΠπο. ἴῃ αι οὐ(αιιᾶ 
ΑἰΠδιπι ος τποιιοιῖτ. Τὴ σαρ τῖ5) οὔθοιι5 ἔγαξξιγα, κού τογ (χο᾿ »ῥωγ - 
μὴν ῥῆξις ἀἸοίτατ, ΘΑ] ει ἄς σαυτῆς ππου θοῦ {το (εοὰιπάο. 
Ῥωγας γἴπια, ΕΠ πι, ἃς (α!εργα. Ασιίτιῖπ ἈΠῈ, πἰπι, ἐἰμύγσδαλον 
εἰς ῥωγμίω ξύλε ἐνθεὶς, δίς. 

τἰωγιιὸς, οὐ, ὁ τατον Πα, ΐατιις τογγᾶς, ῥῆξις γῆς 5 τοττᾶς ἰλθς5. 
5.14, 

φ'ώδης,ρσο ῥοώδης, Ηπ!ξλεοι5. 
Ῥ᾽ αἰ διγγες. τὰ θεάν Πῖςε5. ὴ ΕἾ 
Τωεῶοι ασὶτατὶν» χιατί, ΠΠΟπι. 1]. χῶται ἐῤῥώοντο μϑλ πνοιὴς ἀνέμοιο, 
ΤῬωθων οὗζ 

δ'ώϑωνεςγπατον οὔγειν πολι ᾧ μα διαὶ ῥωθώνων, [λῃριυιηοπι σοΡίο ἤππὶ 
ΡΕΓ πᾶγεϑ ἱπηρο !ετς. ταὶ ἐν τοῖς ῥώθωσι δυσωδίας κ' σηπεδόνεις ἐκιχοι- 

ϑιιίρει,, Ῥυτνϊάα τα ἀΐα πατήμπι στδιςο σητιάπγαμς Ἐπιεηατ, 
Ατιοῖ. δτατθο οπεδτπη πατὶίπληιιε Ριισγοάίηο5 ριγάτ,Βαγρα- 
ται στὸ (οςιπο Ὀἰοίςουϊ 4 αρίτο 213. ὃς ΠΡ το ζ.6.1Ψ. εἰς ἐδ 

ῥώθωνας ἐγχυϑὲν., πατίδεις ᾿μξαἤαπι ) άςπι Ὠἱοίςουι ἰἶθτο 4. 

(80.2.45. 
Ῥώμᾳ, τὸ, ν 15. 1ΠΊΡΟΤΙΙΣ, 
Ῥωμαλέίθοε, α, δοτο δ ἴειι5.αὐόδρεῖθυς 
Ῥωμῳλοστης ΓΟ γον 11 {1τ45. 

τ Φμαλεόω,ω, τοδιιξιπι γοάάο ει ἤγπιο. τ αμαλεοδμα το 5 

τοδάογ,γοθιις ἀοαιγορίει νίγεδον πᾶσ ἑωμαλεέμῆνα ἀριιά Ατὶ- 

Ἰτοτς ει. 
δ ώμηγΝ εγϑὶν τοδιιγονὶ 5: ροτὸτία, (αἰ ταϑον αἰ οπτϊπάς δ Ὑτθὶ5 Άο 

ττια ΠΟ το ἢ) τη 50 [1115 ΝΑΙ οπτδ ΠῚ ΓΙ 5 ξυ ε ἀϊέϊαπι [4 
"εἰπὶς τγαάτε : ἢ) ἃ τμυπνανθος ον, ἃ πιαπηητα Πρ’, ιιάπι ἔα- 
χοτιῶς Κὶ ὅπτιῖς ὃς αὶ ὁπλυ τα. ἐσὲ κ᾿ ῥώμη, ν]5. ὃζ το ΙΓ 7 ΡΙατο 
ἄς ἐσ. πονοὴ ἐχύθ- ῥώμην τα τα τα το ον ϑΡΆ1Πο ἐδ πειπάος 
ἑώρα πῇ κέγειν, Ρ]Ατιάς Πορ οὐ ῥώμη τ ψυχῇ ογΧ οηῥώμίω παρέ χί, - 
εἰξπιιπι δά ας, 

Τώνεξις, Πυνυ α Πὲς παυὶρὶ} Ραμα Ηςίν οι, Ρ᾽ ὠνιθ., ἀριι5) ἰτοῃι ἀ{- 
1165. ΕΗ ἴοι. 

Ῥ' ἄννυμι, και σω, αν. ἰδ, ὃζ 
ϑωνγύω, τπιονςοπῇγπιο» ςοττοδοτγοοῥώμίω κὶ διιιύαμεν παρέχω. ['ώ- 

σας τὸ σιδμαι δια γωνίστιϑτη » ΤΟΡΟγΑΠ5 σΟΤΡΙΙ5 δά σοηίεγεπαᾷ 
φιφοι τα, ΡΙυτατοῖα5 ἴὰ ΟΠ ΠΟ, Ραΐπαμαι εἴς ῥώνυμαι ςοπβτ- 

ΡΩ 
του, σοΥτοαγοτ το ΠῚ γεογοουγο οι ογγγαῖθο 5 μιδώσομο 
ἐῤῥωμαςοηβν πιάτα ἤππα,ςοπξογτδτιις [Ἰτ»Α ΐπΊο {Ἡτἢ 
ὃς Δῃηϊπιαῖο 9 ἔτεσι ἐῤῥωμαι ργοίρεγα ντοῦ ναϊετιάϊης., 
ἔῤῥωσο, να]. ἐῤῥωυῆμθο, ἐῤῥάϑνη χρήμασιν οἱ δῆμος ἐκ “4 καφύρωνο 
ῬΌΠις εχ Βοίξηττ ἤρο "5 » ορτθ. ἰοςιρ ετατιι εἴν. ]αταγίι: 
τῷ ΡΠ ς οἱ, ἐῤῥώσθονσι αν μοῦ λον,απβτπάτίοτοϑ ἤμητ εἰς δε], μι 
εγἀϊάος. ἡ {1} 

τίωξ, δ» ΤΡ 655 ΟΊ ΠῈ15 για οῥάξιν πάς οἴμπελθ- φιλόῤῥωξ, 8 
ῥωξ βότοις, ὁ ῥωξ ἐν τῷ βότρυϊ,ασϊηι!51η τάσοπιο Εἰ 
μείζοις ϑύλακοι, ΟῚ Πςα}]1 δοϊτῖ5 πηαΐοτε8.9 ΑὐἸζοτο 5 
Απίτηα!. ΕἸ τΆτηῖτις ῥώγας ρτο οὶ ηῖς δα νιιῖ5 δατθα 
τοίϊάτατ, [ς ἃ εὸ ἴῃ Πρηϊῆςατο ῥιῖγας ἀϊοὶ ἄοθετγς. δά 
δήγας οἵδε μεγάρφυ μέρος, [εσπάππὶ Ηοπιεν. Ρωξ, 5 
Ἰλῃ 1] 5» οἱ“ ἤπλης δοῖμο γι8:. Ν!Ὶς,λπ Τ Βοτ αὐϑειλόεις οι 
σπωπιασίμλ εν ἐπαιοσύτερος ποσὶν ἐράσων, 

τἱωομαιοἰπιξτατιν πάς εῤῥώοντο ὃς ἐῤῥώσάδυτο : ἀρ Ηοπι 
τἰεθαμταγ, ὃς ἑώεϑτι ἀριιὰ Η εἰν ςΒλιπὶ ξοππαητοτ,δς ς 
Ῥετὰ ἀΘ τ. Ὁ}. 

Βὠπερονίγρα τα Ποία: ρίδπτα. Οὐν ΤΠ. ξ, ῥώπας δ᾽ ὑπέχϑι 
ἔτυυῖοος ἀςπίοϑ ὃς νἐπιῖπα ἰηϊςοῖτ:ς 1.55. τῷ 9 συ 
υἱπὺ χλωρας ῥώπτας τὴ κῴας, 14 οἰζ, φρύγαγα.δῖς ἀϊσιιηταγ 
πεῖν ) Ευ!ατμ, ποη αἰϊαγριιης [εὰ (εγραης δυιηλ,ν παι 
φ51: ἀϊσιια τη ἴῃ 1115 Γογ θεηῖος» Ειυπιοίορῖς. ἃ 

ἯΙ 

ἐν μὰ 
ἐπ ἘΠ 

(γἱιιοί. Ιτοπὶ ρἱρπιςητα, μέγμαται , Ορ»]15 ΠΡ τὸ νη ἀι Κιμδν 

ςρῖτε 17. ᾿ ἡνμημγα 
᾿ ͵ , ἀαχ 

ἡ 

Ῥωπεύειννα ρα Ἡ ον. ἔτι πο απο ν]14 στιιξα νοπάογς, 10} 
[ετατατῖατι ἔλσετα Αραμ] οῖο, τὸ ῥω ποι ὡλεῖν, 

Ῥωπή ἴον, τὸ 'Οσ 115 νἱγρα τ ρ᾽ απι5)ἔγιζεχ νη ποι ΥἱΓ 
Οἀνγῇξ, κτὸ ῥωσι γα πυκναὶ κείμεϑει ἴῃ ν γα τὶς ἰλσερᾶπι 
φ; κοιτά τε ῥωπηΐα δύω, ἸΏτοΓΡΥ, ἐμαντώδη φυτοὶ ἐφ᾽ τὰ δ' 
λης . ν ἡ 

Ῥωπίξω, λ} (6 ἀπ οαστὶ σοηἀἐτιτατη ἔαοϊο » σοπξιπάο,, Ἐπ 
1].». 448 πια]ὲ ἐχροημητ ἀριιά τοιοπὶ Οοπιϊο ρτο 

μαι διήιο, 
ἐν μααη! 
ΠΌΠΟΙ: ̓  

μγιετυθ 

ἜΠΠ) 
ἷ ΠΝ 

ὃς (το μαὲ αἰ Ἰαιᾳ ἔαςοτε. δ᾽ ἐπα 

Ῥ'ωπιχοὲ ταὶ, πΛΕΥΓ 65 να ΓΙ: τοὶ σαρεμιπορδυμοιτα, 1185 οπρτο τῇ ἱτας Ὧν 
ἐχυάτίιι ἀλη τα. εἴα. ΠΝ ἰυφὶὶ 

Ἢ ΠλσεΝ Ῥωπικὸς οὐδ Ρ τοῦτο [5 έκ τητος, ὡρφῖίθ-, διιπτ᾽ 41} ρ[ απὸ ἀϊ 
δυϊβσδτι ἱπεογρτοτοητιγοντ {τ ῥωπικὲς, ἐδενὸς ἀξιΘ.,14 

Ὁ Β.}}10 ἴπ ργετῖο Πα ἴτας. ] ταγοθι5 τ ΠΥ σιγρο, τὸ σιδὴρ 
γώγιμον ῴκ ἐμῷ πρὸς « ὁμοὶς ἑλλίμας, ἐδ᾽ εἶ χε τιμίω) καταγι) 
στε ἐδὲ Ὡρίω ὅδε! τι τσ ξενικων χὐ ῥωπικων υὑπτήρχεν, 

Ῥ' ὠππον τη 0116 ντγρ  τι}11}) Ἐτγ τυ βωσήϊον, 
Ῥωποαξ, εὗριὶ φράσις, ἔτ} ς εἴς ἃς ἰηαπὶς ἀϊ Θἰτατίο, Ἐπίδτ, 

δὲ ῥωποεῦρρη ϑρας ἰαξλατιπτ εἰξ ἴῃ φιοπάαπη ξιιτι πη δ Υ 
Ῥποπωλεῖνιν τάς ῥωσόύειν, Ὧ 
Ῥωποπώλης»υγδ, [στιιτα Γ 11 5511}} ΠΕΙΓΑΤΙΙΠῚ 8. οτη πα Θ6η115 τογῇ. 

ἀϊτοτ οι α!πιοάϊ ἃ Εἰασςο οἰςετὶς ἃς ἔγαξζα πιιοὶς δην 
ἀἰοίτατ, [τ πὶ Ρἐ σα πιρηζαγὶι!5 9 (ςρ] φασι »μυρεψός, 
ποσωλὴηξι, { 

Ῥ᾽ πον. τὸ. ὃς Ἢ 

Ῥαῖπος, οἵ ὁ, ἐλ [οἰςα]πις ἔςι λτοῖπα ἃ ἀϊιιοτῆς τορι ςοΠ ΠἸραῖα 
Τὶς ὃς πα] Ππις πποπιδητὶ πιογχοντ ΕΠ Ατ. ΠΙΔά,ν,ντ Πίοι 
Ἡα]ςαγπαῖ. γαγῖ 9 τα Π| ν εἴα 5 οταπὴ γίλγίω γοοϊταία, 
τοπὶ σοη  μο ἡ: ἀαπινατίοτιιει σο] οσιιπι, πηλίςς ΠΔποα 
ται σοδοογιατι οί χτιιγα μ᾽ ἐϊοτγιιπι ὃς προ ΘΩτΟΓΙΠΙΣ 
ἀτοπὶ ἤρηῆσατ πταντοόειπον φορτον, ἡ οἰδ 9 πλλ ςοΠ]Δηοιπι, 
ῥώπον δηηϑεὶς ἐκ. καλείμου,ἱὰ εἴν, ἐπάςης ογατεῖη ἀταπάϊη 
Ἀπ] αρια ὈΙοίςου! 4. ΠΌτο ρτϊπιουςαρίτε 56. Πογπποὶ 
λπὶ δυιιηἀϊηαοολπ). Βι14, ΔΓ 1 ῥώπον οπιθηάδιῖτ: ΠΑΙ͂ 
Ὀδτιγ ῥύπον, Ρ'ώπος, 6114 τα ἀἰρηι5. 2: 1118 ΕΠ 0 ΓῸ αι, 
νὶςε Οοφωώπῶ", 

Ῥωρρς, γ ΠΟ ΠῚ ΘΠ 5:41] σττπὶ ὑρ τίσι [θη ῥῳοῤφοντ ῥεύρος ῥοίρλαξοβ 
Ῥωσωςτοῦ ον αἵ, Ετ ἑώσαντες, ἱ, διυωαμώσαντες. 
Ῥω ϑνεὶς, ΓΟ ογατιις, ν᾽ ΘΠ» Γλπατιι5»αΠἱ Πιατιι5,βω βνεῖστε, τΟδΟΙ 
Ῥ'ωσις, ως οὐ, [χα ῖτας, ΗΠ γπιϊτι 40. Η γπλίτασγο θα γ,ν ἐΓοϑγυύγοία,ος 
Ῥίωστὴρ, δ ρρς, ὁ, 4 Ππτιδτῥωστὴρ, Ε εἴν οἷ. 
Ῥίωῳςηριον, Πρ οτις.» ἱποϊτατίουπαρηρμητήρμον 514,4 τοῦδο 

ναὶ ςἢ 5. ᾿ 

Τέωστικος, κε, ὁ, σΟτγο ΒοτΑτϑΩ ΓΟ ΗΓ ΔΙ σ Π 5, γ1Γ68 Ηγππδηο, ΠῚ 
(ας, ὁ ρμητικὸς Ἡ εἰν οἢ,, ἶ 

Ῥω πίζω, ΠἸτοταπε ρ 'η Ργοηπητίαπάο ἔρμο] ὸ ἴτοτο, 
τα ΠΊ τ ωτοικίζω,δυϊά. 

Ρωχ αὐ τιν "4. Ἐητεγρ. ΗΠ ογπιορ. σα ρου μ8. 
Ῥω χυὸς οὐ, ὁ, (οὐ πγὰ ΡΠ πυχάσμα ὁ τεττς ἀπ ςεῇπο, τοῦτ 

μα γτ 
Ἤν 
ἰδοιυμ 
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: ᾿ ἡνν 

ΠΤ τίη 
: ᾿ Ἷ ἌΝ 

ἢ ἈΠ 

ὑπηι 
ἐγ, 

τῇ 

ἍΝ - 
ζΟΓΟν ΟἹ τογγαΣ τιιρτιιγα 4ιι5: ἣτ ἱπιδγάιιπι νἱοϊςητῖα. ΗσΠΊΘΙδ. ἢ νι 
ΠΠλά.ψ Ρωχιὸς ἔμ γείης ἢ χά μέρμον εἰ χὲν ὕδωρ, ΤΟτοτρΥ ῥῆξιν ἷ ἰὴ 

κεχαραγμῆθ- ὑπὸ ὀμζρίς ὕδατος. κὶ “ἦν δποσεσογμῆδων ταῖς ἐ 
Φαις οἱ ῥωχμοὶ (Ἰοτη. ΑἸοχ.11.2,ςαριτο 9.ν οἱ ῥωχμὸς ἀςοῖρὶ Υἱῷ ὃ 
τσ ρύο τέξῃ, 

δώχω, ἀδιτῖδιι5 ἔγοπχουίδρυ χω τοῖς ὁδοιΐσι, Ἡ οἰ ἢ, 
Ῥωψιντγρο τι! πλ, ἔγυτοχ, ἀπ πι5ϑοέμινιΘ. ν] Ἂς Ρ' πες, 

ἀπ ῃ 

Ππ“πΦπτ ς΄ τποΠπππτοφψο΄ τ τοοΠττπππΠρππ5..ῦῦϑῦὖϑπΠΠπ πὴ νν υσυυο ττρττν, 0.0ὅ.ὕῳὃ0Χ(Ὁ2ἀἍἢ σΧὅ0.ὁὦὄ «αὶ 



Ἐ ΟΤ 

δ φαβῇ 
τὸ Εν 

ἀηξο 

ἐπ}. 
ἀδες, 
τ, " 

πιο 

Αἰ. ΠΡ Ια Μ ορατθη τ . Ἡογοάίαπο 
. τοῖτο ΠρηΙ σας, τινὰ ἰὰ ἢ, Ζυαάδῃι. 
ΣΣ ρτὸ σιὰα ἐοητγα ςτὸ, πο] Πλἰ ἴητο- 

ϑγα ρα Εἰτρ᾽ ἄδην, 
Σαξαζειν, δαςο]νατὶ «τεϊριιάίατε » ποις 
Ὀοςομαπτῖ πὶ οὐᾶτ ὁ, κορυζαντιᾷν, 

Σαξάζιθ- » Βασομιις » ΑὉ εἰ οά! (ὰ- 
Βαίτηϊς ὃς Αιτίοις (Ἰτατι ουΐδιις : πᾶ 
Βατθατὶ : ριφ δετίον Ὑ πγᾶσος, σαβέ- 

Ῥτο ἀυΖζεῖν νταἡτιιτ Α ΤΠ ΟΡ Δ π. Ἰὼ Ν εἰρὶς, δ᾽ υἱωνθ. μ' ἔχ 

᾿χξία, Το ἀοτη 5 Ὁ αὐτὸν οὔ ἐμοὶ ὀικολεῆς σαζάξιον. 1Ἰὰ εἰξν 
ὄνυσον. κὶ σαβοιὲ, (105 ἰἀσοτγάοτες νοσαητς ΤἬτγᾶσος., Οδπι- 

Ἡ Ηυν 
εἰίωριν 

το δ] 

5} ητασ. Ἐττα Απϊδας ἡ ὃς ΡΗγγρίδας ἐπ αῖτ , 40] σαζασμὸν 
(ἄκιηυ τ δ δυα σιμὸν καὶ ϑειασμδν, 1π δα θαζήτπι ΠΥ πΊηις εἰ ἀριά 
ἐδιπίν αατῇ ΚΠοά. ΜπΔΠᾶς Ῥατάγεπῆς, τεξούοοϊς Ἡδγρόογατ, 
ἰνείς, τ δαβθατίτι Βασςῆὶ ἢ] ̓ πππ εἴς. ᾿ 
ὙΠ Ἰστιλμακέ δες, ἴ, δεονυσταχαὴ ἐταῖρω ἴηι ἘΡΊ στ Α ΠῚ. 

φ) δ Ρ ΓΙ ἀπιϑο τὰ ΠΟΥ Δ 115, σα  Οὐτι5,αριιά ΟΗΙΟς. ἀροᾷ ἨτΡ- 
ἀμ γοην τεπὶ 5 ργὸ βαγ ῆζο θοπίτιτ.» στο ρτγίπιο ἀὲ πῖοτ- 
Ἵ 

ΠΝ 

ἹΠ 

φνρν τ 

ὦ,ἢ ῳῳ 

εραςετ δ, ἀγίτοτ. Η οἴ οἢ. ν ᾿ 
, οὐδ, τὸ, ρα ηετις ἀρτίου ἃ δαΐποο ἀςΠεςδηδὶς Φετεγσδη- Ὁ 

ἴσχε σοτρογῖθις ἀσςοτη πο 5.8 ρι14 Α εὐππππὶ δογηγ ἀπιδής- 
πη: σα ρῖτε ν πάθοῖτπο 5 ὃς Τ ΔΙ Απιι5 ται ἽΝ Ί οι ΜΥ- ὦ 
ἔππι, Ματγοοῖ]ε5 Ἐπιρειγῖςας ξαρῖτε αὐϊητο , Οτᾶπο ρᾶ-᾿ 
ἸΠρεπτογ ἀξ εςαθι5.ν εἴτατ ἃς ῬΑ ! Δα ἴ|5. συύχανον , Τά τη 1). 
ὉΓ ίαθαμα Ἔχτ τ ρτο [ἰποῖς ἱπ ΠΟΥ 528 1 0115 ΧΟ ρίταγι 

ἔοητῖς Βαρτ πιο 1πξλπϑ. ὑ σοι δΌ. Κ 
ασμὸς ἰάοπη αιοα ὄνασωόε, γν]ἀς Σαδάζιθο, 
ϑξατίζειν, (χδδατιιτί σε ςθτατο, (α σθατίζαγα, δα! ξ δούς, 

(οὐ, 
(υϊώῃ 

«μσαῇ 
δ ὦ 

[ιν 
Νὴ ἄδὴ ῥξ,ν κὶ ἡ δέρα, [ἐρτίπγα ἀϊς65. ἔ ΠΥ ΥΕ ΜΝ 
Ἰαιρο,ὴ «τισμῶς. (Δ ΡατΙ πλιι5. ΑΔ Ηεῦταος σαρῖτο αιιάττο,. ν δὲ ἀοὶ- 

4υϊοτε, τα τοῦῖδα Σπολεί πέϊαι σπιξξατισμμὸς τῷ κᾷ α τῷ ϑεοῦ ἴτλη; 
πααίτιτ Γαδ ϑατί ἥτις ΡΌΡιΙΪο Το εἰν τς ΝΑΖη Οτατάς ἃ- 

ἴπηατιι πὶ (ἃ Ὁ Ρατι πιο. 
ετον 6 τὸ (Ὁ Ρατιιπι, 4 οἵδ το τος, ἐσ ταα νοχ αι Πράϊη- 

τὰ αυἶός : πα π εὖ ἀϊ6 5 πείηρε [ερτίπιο᾽ οἱ! ς ποθ άο-, 
ε΄, ΤΠ Δαεῖς ἕπς ποι ετατ σι: πατῇ ἀροξε, ΓΠ]Δτ. ΠΏ ΠΕΓα 

ἰάοτιιτ σεέβέατον ἀἸεὶ ἃ σείβάζειν αιὸ Πα: εο ἀϊς [ὁ ἐπιιςο πα 
ἢ ἰαγσῖτς δι σε πὶ τποΐτατο ΓΟ τὶ εἴεητ. Οτερότῖϊο: Ἰγ- 
πχοηϊις ἴα Οὐαῖ. εἰς τέο καινίων κυριακίω , καὶ πρώπ᾽ νὰ ἰσις πίω) 
αἰεὶ Σπὸ κυριακῆς λαμξαίει, δῆλον δέ, δπὸ γδ ταύτης ἐδδδκης τὸ 
ἔβξατον γένετο! , Κα ττεαυσις ἕστο “δ ἔργων, Τα Ἰτοπὶ ΓΑ Όθατὰ 
ἴ65 Βεδάοιπδάα ποιυνίπαητ,Υε ἀπποτῖας ὙΠεοραν [αἐξ.1 τα 
ΠΣ 2 Ο.ΤΟαπηΐς. οἱ ἰαδεΐοι , πᾶσαν νορτίω) σἰξξατον ἀνόμοζον : δ αὶ - 
᾿" σις γὸ το σαϊβξστον. πολλαΐκες οὐ ἀἰπαίω τα καὶ ἑορτὴ ἐν τῇ αὖρα 

ἥ κα ὀκαίλοιτο πἰοὺ αϑοῳ σιοδυϊωὴ σάβξατον διαὶ τίω) ἑορ τίιυ, εἶτα τὸ 

υρ ςσαβζατον ἀνό»οἷζὸν δευτερφώρωτον 9 ὡς δεύτερον ὃν ὠδργιστ - 
"ς Ὅμης ἑορτῆς κὶ σαιβζάτου ἰνα:ς ΒΗΓ σαΓὶ.18. στάοι!5 ΤΠΓΟΓΡΤ ἅτ 

14 Τιαισαπὴ σαρίτε [ἐχτοςῆος ἐπι πι φὶ φιιοάιι5 ἔεπιητι ΤΔὉ- 

ἵππῇ ἡ σα υδην τ ἤδαι (ασΡατιιπν τεηυίεπι (Ὁ πατιϑςροπιῆηε- 
γ Τρίτον “πο 4 ας Πῖπὶ τη Ρηταίςειιση : δὲ νος λητ βᾶγὰ- 
ὑπ (Ἀδρατιπη ργορτεγ ξεβιίπν, Ιτάηις οὐ »τορτὶὲ (4ΔὉ- 

δᾶτιιπι ογατο πο πη αῦδης ΓἜοι πα ρτίπτισι, αι (ποσὰ πάτιπι 
τ ἷν αἴτετο ἔεῖο ὃς (βσθατο οἱοά ριαιοοϊοταε. Σάβ- 

δέτν σαβέζτων, τὰ εἴν, (Αἰ θατιπι πιο σητιπη . ντ ἀϊος Ρα ο Πατῖβ 
οἱ (σάτα τγῖςεῆπια δἰχὶς Ηο γαῖ ἃ ππιπογο ἡποῖρ ξυτῖς 
ππὶ. Εν (λθίσατα ΡΙ υτα!ίτοτ ἀἸςιῖπτ ΓΑτίηϊ, ντ δατυγηαίτα - 5α0- 
ἰτλτ ὁηιις νοξας Τὰ ΤῸ 9 Ματιβα  15.σεβξέτου ὁδὸν ἔχέ δίς. 28- 
Εἴτογ (αὐ διε, Αφτουλρὸ. τοῦ Πρατίππν ΠΉΠΠ6 ρα αππ|, ᾿οα- 

ἦτον ἔαςετο τἀ πὶς ποπ Πσεῦας (δ ρατῖς. 
ς είν οἢ. εἰ ϑεκτυχιδν,ατ αἰ θξητοι οἰάειν ἤπητ κατωπες. 

Ἰβιῖ. ἀς ὈΔοςϊ αυτίς5 δος! αἰπιαέϊο ἀταις  ςοπηρε! ατῖο.  τίτιιτ 
ἐπι με. ςοητία ΑΞ Υπτη. τὸ βοών δυοῖ, στε ξοῖ, ἸΝ Δι ῬΓΟΡΓΙ5 
ἰξέδοτυγ ΑΘ βόπι . ντ 4 πυδττδ σοδιἑταγὶ ΓΟ Πτὰῖς ἔποτῖτ, 

ε γᾶ οἰτπὶ οα ἔρογὰ ἐοϊ εηῖε οαιπατε, δυο σαζοῖ. 5τγάθο []. 
εόρσγαρῃ. 

ἜΝ 
γι, 

χἱο, διὰ 

αἰιηϊεαη! 

ΠΕ ΟΝ 
[πῇ πὰ 
Ἰπ μυμψ 

ΟΝ 
ΜΠ νηὶ 

ῥηννοὴ 
ἀπη 
πριαὶ 
αἰ! 
ὙΠ 
Ἴ7.:. 

αἰμμδι 

οἶμαι 

ἰδ μειθι 

ἶρ ͵ ᾿ ΒΔΘΟΝὶ (χέδίίοϑ. ὃ τελύ νῷ Ὁ. σαι(α ζίῳ, τουτέστι τη δεογύσα: δὲ 
ὕων "5 δασοίιο (λΘδ  γ14ς σαξοζι., 
με; Θ΄ ταίμηγα; ει δῆτ! δά ἔοτπια συατίδπι σοπιραάτγατιπε, ἀριά 
πὰ ν ΠΟ [απ οτίλην ργο ται] εθτι ριάςπάο ΦΑΡ τΠΓ. 

ἐγενον, [3 οἹΙτ τ εσπηο ἢ σκεποσ ει αἑριζόλαιον, 
τ 2.4 5115 2 ᾽ ν 

"γσίωον,α. τὸ, (ἀσαρεπιιπὶ . ἤπσαιις οἵ Βεγρα ουΐμ[ἀ4 πὶ ἔστιι- 
᾿ἴδπὶ τοβογοητῖς, παίςεπεῖς πὶ Μεάΐα, ἈΠἔΠ’᾿Ποσαης σε ὠπίωωον. 

᾿ϑΑράρεπηπι ἄς αδ ἵπιο σας γμ  πογατα Ἐεταϊα΄. Ὀιοίεοτε- 

ἡ συριεῖ 

πὰ 

γπὸ 

ἄςς ΤΡτο τοτεῖο σαρῖτε 9τ Τὰς σαρῖτε ὃς. εἴα Δ πὶ Π]γ.06 - 
(οτ' σαγαπίονον ΕΠ οπον,, 14 ἐς, ἸἸαιογοπὶ Βοτίσα᾽ βου] αοοα; 
488 ἠῃ 1η41ὰ παίοίτιτ, ΡῬ]Ίῃ, Ρ]απταπι ἔαςίτ ἴῃ 1τα}1α παίςοη - 
τοπὶ : οἰβοῖηας ἱητοσροΐατο ποπηὴδ (εγαρὶπυπὶ ἀρρο! αὔτ 
ΟΘογοῦ. 

Σἀγαδὶς. εὰς» ἡ, ραδδις Ῥογποὰς Β᾽ροππῖς. δς οηῆς 710 ντο- 
ῬΑητΙΓ ΑπΊαΖοηε5» ἀρίϊὰ ΧΟΡ Πδητο πὶ κοπὲς ἀἸοίτιι ὃς 
μοΐχειεα «Ὁ δοίαξηι Ῥιιρίο. {πειιγῖς ; κοπὴς καὶ πέλεκις σι ΐ425. 
Σάγαροι ἀρυιὰ Χ ἐπορΠοητεπὶ ὃ Ἡογοδοτεπι Ἰορίτις ργοῖεο- 
ἄςην. Σύγαρις λυσφλεζὴς, ΡΕ]ΕοτοΠιιπὴ ἄμο γεηὰ ίς- 
ἐαητυτ, ᾿ 

Σαγηνῖάς Σύγμα. ἡ 
Σαγίμ εἰ, καὶ αλοία, 1. Ρ 1 [ΠΑτιῖςι 
Σαγίκυειὶ, ὃς 

Σαγίωνδιυτορ δ ρρε γὸ ὃς 

Σαγίω δυτὴς, ρΙ[τατού νεττί εὐ] ατότ, πα Ἐρὶρ ὁ ἀλεέι, 
Σαγίωυόϑω μι. θύσω κα δυκα ϊντοτιο αἰλιόω, ϑηρδίω, οἴτοι πο τοι ῖδιις) 

111) 50. ΕἸτόγγ! σι] ψ 4114 ἰπτούρτοῖς. σα γί φύειν, ΟΕ ουηοπ. ἴῃ 
Αξζα, ἀς Ἀροιζο]!ς Βοπιῖπος δά ἥπεῖπ φοἠιἐγτοητίδιις ἀϊχῖτ. 
στύγἰωυδύειν Ἃ χώφαν, ἀἰχῖς ΡΙΑτ, ἴῃ. 5.46 Γςρ. 

Σαγίωύης᾽ 5 ἧς κἡγίλσομα ΜαηΙ]ο : αἰ τῖς πα η]α΄: γεγγισα πὶ νεὶ 
Θαοτ ΤΊ ΟἹ]  ἀτῚ τ α νογγέηα ἀηια γῈ] πιϑτὶ 9 τοῖς Ρ (ςατοτίϊιπι. 
Ῥγοργς τά πίθη ἔπι γετῖς 1η ἀπι6π| σρεὶ Ρι [πες ἀοιιοπίμητ. 
Υἱάς λα γχειιόν. ᾿ 

Σαγίωυβόλθ᾽ ρ Γραΐοτ, ρτορτῖὲ 40} (αροπαπι Ἰαεῖτ. 
Σαγίωυ ἐήετον αἴμμα; γἱπουλιαι ἴλσοπα ΑΙ ΠἸσάτιιπι» ἴῃ Ἐρίρταπι- 

τπατῖβι15. ἀάς 
Σαγὲς βοτγα, Γένη: 
Σάγαωργτος τὸ, Σαΐγμό τα, ταὶ Γι σ πγδῖᾶ. καν δ ἡλία, οἴ το Π155,χττ ἤἶγα- 

τὰ Τππποήτογαπη. ἸΝαην σάγμα, παυῖτ ΡΟΙ εχ 5 τ᾽ ὑπυζυγίαν. 
564 ν᾽ ἄδτιτρΙς πιὰ] ὸ ἀξ Πα] τητος] Π εχ τς. ΡΠατατο νι ἢ 
Αταάτο., κοίτασκϑυάσας ὁ Αἴρατος μίκρας αἰϑοιξιφίδας ἐγεξῥαψεν εἰς 
σἦγματα , καὶ ταῦτα πὐξετιϑεὶς ὥατξυγίοις, 14 οἴ, πτοπτοταπὶ οῶ- 
τιιποι}ῖς ὅς (ς 15 Πιὶς Πτοτίς : ποη νεγὸ ἴῃ σἀρίας ἴπο 5. ν 
τγα πη τ Τοϊεγρυ 5. Τάεπι ἰπ Ῥοεηρείο , τοὶ σάγματα Τ᾽ το- 
ξυγίων συμφορησαντεξ. “Αγ οος ΘΕΪΔΠὶ ντῖτιγ ΤΟ ΡΠ ΠΠστρτο μα 
ἀϊεῖτεν ὅησείγιία. 14 εἴς, Πτατιτη. Γι θα τ1 01 ἀεοϊ πγοσιπτο 9 καὶ 
ποι σλίστιγυς ἐφ᾽ ὃ αὐ ὅπ βῇ τα᾽ αὐτὸ γρνεῤῥυὴς, ἀκαϑαρεθ. ἕ- 

ται ἕως ἐσῦβας. Ἡΐης [λσπιατίς ἀϊξας εἰς πηι ας δάπϑτας 
Οὐ τας ἀριιά" ἘΔηγργι ἀπ 1π ΗΕ] σαίραϊο » Ιοροβ. σαιπιπι 
(ρπιατίτιπι. Ὁ ΤΉΔοΥι ἴα πι ἃ ατιοα σοττιιρτὲ νεἱσὸ ποῖα 
ἀἸςοΐτιιτ, ἥτγατατῃ Τπρότηπι νοσά τιγ 5 νπάς ο4ΡΑ]]πς [Ὡρηγά- 
τίς τ Οτγα οἵ τολδον νυ]ρὸ νοσδῆτ . τοῖςς διι44, 4 Αρυά 
δι4, Σογμάρια , τὰ βαστειζὸντει τΐρ) ϑστοσικ δὴ κ᾿ τἰοῦ μετακομε- 
διὼ Ψ ὐγετυδεᾶν. Τϊοϊτιιτ ετἰα πη δρτὲ πὰ σώγμα, σ ἀγηνῖὰ εἰ, 
ξυϊάα . τὸ αὖ ὀγε σεμα. Το Ρ πι5 . ἐφ αὐτὸν ἐτίϑει ἃ μον 

τίωὐ σώγίω, τε τῷ κτίωοις. ΜαςοΠαθαότιπι ἰἴτο [ςοιη 40 9 (α- 
Ῥίτε τοῖτῖο, σαγῃ καλλίςη διωκεχοσμημβῦθ. ἵωπος, Ῥ( ΓΟ Ποστὶ - 

πηΐς {γατὶβ ἀἀογῃαζιι5 64 1Ππ|5. ἢτ αὐορὶ τὸ σα ῆω . 1ὰ οἵ. ᾿πέλτ- 
εἷο.» ἄεη [Ὁ ἃς Προ. ἔτ αὔτοπὶ δ Πίρατα ἤιπε ἤγατα ὅς 

ΟΠ ττ ΠΣ ἐθητδη 115 ὅς τοτποπῖο. ᾿πάῴς 4 Σάγεα ργὸ ἢίρατα 
ςσοηροτῖς ἅτ 1:6 ἀσεγιο : ΡΙ μτάγο μας ἴῃ Οάτοης, Εὖρε μόλιρ 
ἐν πολλὰ οἷς σάγμασιν ὅπλων κἡ γεχρῶν σώμασι, 146 Σπιβή. Σα- 

γμα, [λρτιδοἱ εἰ ν ομῈ5 1ππιθητὶ ἔΑγοῖπατι] - Ἀπὸ τῇ, στέξαμ. Τ. 
τε πὶ [ουτὶ τιςςα. ΡΟ]]ΕΧ. κα σείγμοτθο λύτρον ἰορ. ἔλυτρον, )το ἡ 
ἀαυίδος. γοσαπῖ ςηἰΠ σάγῥω τίσ! «τανοπλίαν. ΑὐΠΟΡΒάπος 
ἴῃ Αςβατποηΐ, Τὶς γοργὸν οἰξηγειρεν ἐκ τῷ σάγματος - 14 οἵδ, ἐκ ΟΣ 

θήκης πὸ ὄσλας δ' χαχεέῖτα σάγμᾳ.. σαΐγη γ5 9 Ἰπαττ (ΟΓη ΠΊοηΓ, 
τὸ ὅπλον. 411 ἷπ 1ιλιηαο}} ἴσατο Ἰη σα ]ρτα ογᾶς σογροηῖς 
εἴβρίες. ΕπεΙΡῚ ἐς π᾿ Απάτοηναςδε 9, Καλλέστα τευ χυ γ᾽ ἐν 
κριλοῖσι σάγμασι. [1 Δξϊδητίι5 πὰς Γυιξατίις Ογαπιπιατίςιις 
1η 5τατ) ΤἈὲραϊά. 9. Οοτντμιι5, ΑἸ τοτεσα ἄγοι [Ὁ ΠΠ115. 9 ποὺς 
Ῥβατεῖτγα ΓΑΡ᾽τεάτη πε, πα (σα. αὐ ν 

Σαγῷ:, ἔλρυπι. ῬΟΙΥ ῖπ5 δάγρ αὖ ἽΜ αἰαζυρίδὰν, νδΙ πταϊὰ 

ἸπΙΈΓΡΓΟΒ 5 ΓΑΡῚ σιΠπὶ {οατ5 - ΑἸμά δηϊπι αὐαξυρὶς αιὰδι 
(τὐτατι, ΡΙ Γαγο μι! 5 »ουὐτὸς σάγο.) ἐμπεσοραννυῆίθ. μέλανα, νηάο 
ἃς Σαγηφορεῖν ἀριιὰ δεγδδ.ρύο [Ὡρῖς ἐπα 11, [ἀράτιιπὶ εἴς, σευγηφε - 

ορἷἴσ ϑ(ἀπαι!τ)κὺ κοι οτροφ οἷσι, 

Σά ουρφΥ, τὸ, ΟΥΓΊΘΕΪ1ΠΊ, γοτο. 
Σαϑέριυν, τὸ, (Δὲ Βετῖτι πη. αι ἀγα ρ 68 ΔΠἾ 58] εχ πιατὶ ν]ξειπῇ ατφ- 

τδις,ΑτἸοτεί ες Πδτο 8. Απτπι, ς, απο, Ολ24 Οὐβσλ ΠῚ) γος 
ἐοπι τε παῖς. 

᾿ ἘΣ ͵ 

Σαϑδεύα, εα] εξαξϊο ἔοπεο, ϑώλαν, 
Σά ϑη,ης. ") γνΈ τ ΟΓΓΙΙ. 
Σα ϑραξ, οἰ Ῥεα ςι11}15. 

ον: 2. ἘΕς ἢ 



664 Σ ΤΑ ΟΣ ΦΑ 
«αθρὺς, οὐδ᾽, ὁ, ἄς. Π1591πλθ ες ΠΠνῖ5, πιατοῖάψαν. Παςοϊἀπο»εατιοἴας»ἀς- 
ττιταισοραττ δ. Γαιοίατι5 ὑσσὺ τῇ χρόνω σεῦ ρὴ εοὰ ο[Ἐ νίετιις, εδὺ 2 
ἔλπισι διέφθειραν δὴ. στ ριᾷ ὄντας κα δεορμῆμοις ῳρρφέσεως., αἰϊο5 Ι 

ἔρε φοτιαπιροῦας 41] 14 πῇ ΧΟ] οτατί ούδατ ὃς οὕτεητιι ἐσε- 
Ῥαπτ, ΡΙαταγοθιις ἴῃ Θα}0 4. σευϑιρρῖς χόγρις «14 εἴς, πιοπάδςι!5. 
Ἑπτὰ ρ᾽ ἃ. σαϑιρὰ δόγμα τα, ΙΝ αχδηζοηα5 ἴῃ Οταζ. τειχϑ. στιθρϑν,1- 
εἴταν πτατας νοτη βάτο σο Παρ ία» ἃς ἀϊτιτι5.[κιςῖδη. 

ταπι ργορᾶτ. Ὀοϊττ οτῖδιη στεκκελίζειν,, ἤιε σακκέξειν ας 
(ο!μῃ φασι τηιοτ μετ ἴλοοιιπι ἐχοοϊαπάο τγαῃπαϊτεῖτιιν, 
εχ τατοτάο ΠΙημτάῖοῦ ρυγλόγαις δι ζαμα τατίοπε ἀἰχὶς Μὰ 
τἰα}}5 12.Ἐρὶρτ. ; 

“τ ΠΙΖυϊάϊιπι ροτοῖ Αἰδυάα πιοτια 
Τιχρίάα (οΠ]ϊοῖτο τγαπίπαιτεεγε Οαοιῦα ἴαςςο,) 

Μοετὰπι ετἰᾷ μος Ἰάεο τ, τν ἰφεςὶς φἀάἀἰεῖς Ρεγερτιπὶς ἄρο] 
μώ 

Χαδρότης, ἰε[1Ππ1πᾶ5 ὅς ἱπἢ Γηλίτας. ΝΑζαηζςοη. οτη ορβοηῖξ τῇ ὡ- Ὀιι5» φιοᾷ ἐχοοίδτιιγ εογιπι ἔα !τατεπι γοτι ποτ. ἀςῖτοο ὦ εν 

σφαλείἀ κφεῖσσον πα ἱτ μικρὰ μερὶς μετ᾽ ἀσφαλείας μεγάχνη μὲ φοράς ΡΙταῖιις ἀς Αηΐΐο, [ἀςςοῖς ηιοηιε δα άϊτιιτ, ὃς σὰπ ἣν 

σιιϑεότητος. τὶς ποῖσε ν'πα σοπηηοηάατ, ᾽ς (οηίϊαμτίπιιπι, ΜΝ ᾿ 
Σοθοίω, μ.ἀσῳ ἄς 1] το. ς 1 «Τά ςπι, ᾿ κῶν ἰἴοτο (δρτειιηονςαρῖτε ν]τῖπιο. Σακκίζειν οτίδιν ἀϊς ἈΠ, 
Σαθρρδϑου» αι {ἀτὶ,σοποιτί ας οτογσαλόνεόνοι ΟΠ τγ (οι, αά Ε- ταῦ (σου ατι) ἔμιγοα, Ναιη Η εἰν οδίπς5 Ἐχροπῖς » τὸ ὀκκὼ ἀρὴν 

φδείσαρ. 5. σεστέϑρω ται ἡ οἰκουδὸ οι κά χίμμεν κε αῥυονίᾳ : ἐς Ἐςο!εἴς σῳ δια κλοω μὴ ἐξὸ στίκκοις, ᾿ς (λος] τὶς ἴῃ Ἰερῖδιις, δὶ ἑ ἡϑηλ 

ςοτροτς ἰοφιιθηδ. Σαϑορύϑει, πιλτοείςογς, ασσοίετς άοτα Ψ]ρίαημιη, ἀρνὶ μανο 

Ομεγίοιξοιη. 14 Β οπιαη.σαρίτο 6. γέρ ὅδε σώμα χππὸ χρόνων παι- [ Σακκίον, ἵ, τὸ, (χςοι] "9. ΡΟ]. ἡ ων 

εἄλελὺ μῆδον ἐδεῖν, ὡς ψψυχίαν ὑπὸ εἱμαρτημοίτων πολλών σαιϑραυβοῦν κα 1 Σακκίας, γἱὰς Σακκίζεδδει, ὌΝ 

καταπιπήκσαν, 
Σαδωρρν, Ἐρ σιτῖις Απτλάοτγιιπι νοσαρατ, [ιαδγτῖις "δ. ἀςοίπιο. 

Ψιᾳοτιιγ δυτεπι ἢς ἀρρο τὶ ρος, αι πιιιπογ δὶς ἀαηκῖς Βο 

Σοίκκος, 9.) τὸ, [λοι 520: δἰ οἴτ1π1. οἸ Πἰοῖπα εαπῖσα, αι] Πα ίτιις ΑΙ 
Ρτορίνοτα 5 ΡοραΪ  ἀεἰλέτα ρ]απρεπτίβ,ἰπφαῖς ΗΙογοηγαι, 
ς.20.Εἰἴπ. δὰ 

ταϊπαπη δεποιο  ϑητίδιῃ σάρῖδῖ » δζ ἀοη]ς Δα] πα ϊτιγ γς στ ἰ Σακος κ(θ-, τὸ, ΓΟτ 1 οἱ απὶς, ὅπλον. ΑἸϊαιιαθ 40 ὀμτὴ πῷ ἀτώγων, θα με νν 

ηἶδ σαιμία, Ῥτίφχὶ (γ Παρὰ πιιης δτοι, Η ΠΟ. χερσὶ γε μων σοίκος ἔζχε,πιι; ψρι γι 
Σαήνεςρι, ὃς Ἰοη ρα διοὶ 2. μέγα, στίκος αβαξα γάεηη, δ αρκέις δειὰ δύο κκ,οἱ ὃ ἀπὴ Δ 
ἸΣανερίσες, οἱ, ἀἸσιιπτατ ἐαὶ νεἶ φᾶπος ςαμάδηι ροτγρετιιὸ πιοιιεη- δὲ᾽ ἐνὸ ὈΠγγ πίςἢ., Ἃ κι Τισ 

τοσινλάς Σίωοώύρρς, ᾿ Σακοφόρρς, σακεσφέρος. ᾿ Ἢ μὰ 

Σύνα,ιατῖο: ἰδέπιαιις το Σείω: τ εαῖπι γεγιπαιιε εἶδα τὸ σέω: 1 Σ ὄκτας οἱ, ὅς σακτὸρ,ἴαςειι5)9 ύλακος τῆ ἰσονῆδ, ΑΥ̓ΤΟ ΡΒαπ, ΩΡ]... ταί ιπιο 

Πριιῆσατ διιτοπὴ στοήνω γ φαιιάαπη ἀιᾶτίο (ξιι πλοῖο » σαῃιιπὶ το, τοι ῖϑ᾽ ἡ γιζεν εἰς στάκταν τινας 1ᾷ οἵ, εἰς ϑυύλακον ) στέκον ἃ γ᾿ 

Ῥτορτὲ ὃς σταζογιηι εἴ. Ποπ, Οὐ κ, οἧς εὖ ἀμφὶ λυκοι κρᾷτε- Βὸ σείτιομαι » τοξετοίο » ἱπλρίοο ὃς ομῇίρο. Σακτὲρ ὁ θέσι ΠΝ 
ἀμι} ρώνυ χες ὁδὲ χέοντες Σαήνον)ν δὲ ΕΠ Ἐατῇ. στε ίνήν ἐχρο ηἰτ σείειν τω ἐ- οισιάθ-. 

ἂν ἀϊείτιιτ ὃς στείνειν τῇ ἐρῇ, Οὐγῆ, π Οὐρῇ μ᾽ δ γ ἔσηνε καὶ ἕατα ὦ Σάκτων, δ αὶ τορίοτ: αϑοςὶ τὸ σρίῆειν, τὸ δἐτφοραίζειν καὶ μμάξεν ἢ ΤῊΣ 

καξζαχεν ἴμφω, [εὰ ὃς τρίς σαυιία: ἀϊσιιητιιτ στείνειν Ὀ᾽αη 1] ὃς «ρος ξέρξᾳ σοίκτορι ἀ δου, αϊ οττιπ το ρ  οἰξ, ὃς Ἰοσαρίεϊαι:ς ἀμ αν 

ἀὐυ!ατίοντ ἀρ Ατμςη. Π1}0.7.εχ ΒΟρ]ιος]. χορὸς δ᾽ ὀὐαύδων ἰχθύ- τ τὐτινάτης. ἀρτογοπιργογα1. αἰ δ οι 

Σάκχωρ, τὸ Δοςθατιπα, Οαΐοπιις ἰἰδτο ἀς οἰ πιρ!ῖς. ἔδοιίτ,ζ, κα ἢ ᾿ χιο 
στίκχαρ καὶ καιλευυον τῆ υἱἷξ Υγδίας τε ἡ δ ὄυδαίμον- Αἰ ρα βίας κομί,. τὐγπο 
σα .«Νάττο ΝΑτθοηοηἢ 5.) τ μη 

1πάϊοᾶ ποθὴ πιᾶσηα ἢ ἰν}}8 ἀιθογα οτείοίτ αιαπάο, ἈΠΟ ΕΟ, 
ΤΠ» ἐ Πσατῖς Ῥγοβηῖταγ γα !ς!θιι5 Βτιπιο τ, ἡψήδίοι 
Ῥιοὶα ουΐ ποηποαπτ ίαςοο σοπτθηίοις πιο ]ὰ, ἀήχ, 

γων 4 αὐϑρ΄ὅθει στωίνεσιν ἐραίοισι, ὈΪΔηἀἸςητιθ1ς δέ (είς πγοτίταητί- 
διις σαιά 15: οἰα ἴοι στείνειν, ἀ}τὶ,ΑΠεπτατὶ, τὸ κολακεὺ εἰν. Ὁ} 
ἀιεῖ.ΡΙατατο π᾿ Οοογ. ἀαπαζομῆδη κὸ σοείνεστι παι ρρὗσαν καὶ μέλλε- 
δὸν ΔΑ απάϊειμς» ν δὶ ποτα δος τί μιιπ 5 να ρα Παςίάπιπὶ 
στιίνασι τι» θ᾽ ἀδιπητατ «π]ἱἵη πηοάμπι σαπιπη ἰλπαὲ οδιὶ 
ας πιοιιοητίιπι» γ οἱ δἰαη 15 σαι!445, ἸΔςπὶ παρ ]ς ἱπιργορτί 

αἰχῖς σαίνεις δι΄ ὅμως τίωὐ ὑπόχεσιν γ δαπάμπὶ τς ρταθος ΡΟΠ]1- δτατίῃ5 5. 1 γιιπὶ ρεῖππο; -ς ψιιᾶ5 μοτοοφαίς Εδις, ὁ. το 
ἐςητί γργοπιίζιπι δἰδηάὲ δπιρ! έτεγὶβ, Ογορόσγι!ς οιιπὴ [)ατὶ- ολπῃαβ ας δη.1.3. ει ἢ 

Οιήφας δίθδιιης τοῆογα ἀι]ςε5 ἂρ ἀταπάΐης ἤΠισοοθ, 
δτγαῦο ἢ, νπάεοϊπιο; εἴρη ὃ κ «ἱεὲ “ἴ χαλαΐμων, ὅτι ποιοῦσι μι 
μαλιοσῶν μὴ ἐσωνγ. (Οἰιοα μέλι ε{Ὁ (ΔοοΒάτιιπι, Ατγίδηιι 1πῚ 
τὰρ!ο. χἡ μάλι τὸ καλαμινον τὸ λεγϑυῆνον στόιχαρα, Ὠ] οἴ ςοτιά65 - 

το (βομπάο ἴω πάτα, ἐκ ]οίαις Αταθῖα ἱμιοπί τι ρατας οὐ τος 

το οεῖαπι ςοπίτιιχίτ ἀς ἀσιποης Ἰοημ6η8. στένει μήν πῷ χρι- 
φὠ τελόυαᾷ δ᾽ εἰς πονηρὸν, Σώνω ετΊΔ Π| τὸ τερα ω τ ΓΟ τοΥτςο; 
ςοπιπτοιθοΡ αι. ̓ ῃ ρτάπια κά ΤῊ ς [4]. ςἀρίτο τεττῖο τῷ μηδέ - 
γα σαῤνεῦϑει ἐν πειῖς ϑλίψεσι ταύταις)ντ ΠόπηΟ 1π ἢ]5 ττὶ δι] του] - 
διις τιιγθεταγι ας ἰςσιιπάᾳ εξ ςἶπ5 νογδὶ Προ Πςατίο. Ροτεῖι 
ετίαπι ἔππηὶ αὖ δἰ πιδ! τι πῦ ιοτιι πη ἀαπῃ πηαχ πιὸ σάπια ἃς Τὰ στετίοπε Π0}}}} (4}19 9 1άαιις οτίαπι ἴπ ἀγιιπάϊηἶδις. οδ ὁ ὁ τυ ον 
Ροτγιιπὶ μάτια» αι θι15 πος γογθιπὶ τγ δαϊτιιγν ἄτη σαιμάδιτι Ραμΐο Αἱ ριμπετα, λς ἐνδεκὸς ἀἸϊσίτιτ,ι. (41 Γπά!ςιιπι. Π ΤῊ 
τοιλ ςοητ τουγ τί γαιτ ἀσίταητ δἀι]λητος.  ἴτο1ι, δὲ πο] 4, Σακχνυφόῤτης»ε»ο᾽οἰΔςσοτ τεχγου, οπιοίϊ, ἸΝμι αν 

Οςεἰ ραίζτοτς ἰπριις,πιαρηόαιο ἔπιιεηςο, Σάλα,οιιγᾶ φροντὶς. ΕτΥ πιο] οσίσιρτο εο ἢ είν οἰ, δὲ 5.14, ἢ δ ς πιοὶτοι 
Οοηίοιιις αἰιἀδςὶς ἔα ἐξ], ςαἀλπηαμε τοιπ ] σς 5 στάλι..ἴπο ςοπηρ οἵ. ἀστελὴ εκ κα ἡνα 1 ΠΌ ἢ τι5 τοὶ ΟΠΓΑΠῚ Ρ ἰν μίηυοίαι 
διιθιοοῖς ραυίτατοπὶ ντοτο δες. Ηςίν «ἢ. στένειν εχ ροηῖς ἈΠ} συγάπϑοντ ἀστοὶ ὶς μανίαγαρια Αἰ ΙΗ γ Ἰὰπι σειὶς οσάς, αἰ δι: 

δοη (ΟΠ ιὶ πὶ κολακεύει, 9 ωπεύει τροσ ζω δίεται [εἀ ετἰ τ κεν εἴσαινστε [ Σαλάγοειν, [τι ργΑτοντιιγθαγεςταραάσσειν, ΕΗ νομαῖς σαλαγὲῖν ., ψινέτηι 
χϑύεται» ταρίττεταιγντ Ἰάοπη ἢν οὐΠὶ σείεοϑτι 4112 Π4γ} δί σοηοιτὶ { Σαλαΐγν,ο]απχοτοκωκυτὸς, Η εἰν οἢ. Σαλαΐς, ἘΠ ἰμιβιι, 
Ἐχροηΐτ απο ἰάσηι απὸ αιιοηιις τινάσσει»! οἰτςοποιιτές ὃς ἢ Σαλαύζειν,]απιφητατὶ, ϑρίω ὧν, κὐπῆεοῦτοι. 5 ι}14. ΕἸ οἰγς, ἊΜ ΤῊΝ 
ιιαῖϊαι. : ὶ Σαλείκων,ωγΘ- δ, 4] ασοη ΑἸτοΙΪγ οὶ ράτογν ον πιο τι πὶ ΠΣ 

Ζαΐρω,μ. αρώγν οττο, (σορῖ5 Ριγρο. Ιτοτὰ τ 4εο, σαπάσο,ο αρςο» γηάς πιο] ]ς 5 στελάκωγες ἀ1ξ 1114 οἵδ, μαλακοίνάς Οοπηπηοη .. αἰ ον, 
Ἰμο Ἰασὶὰ ἀϊάιιοο.ν Ἰὰς σεσνριὸς ἱπέτὰ, ᾿ Αὐἰ πόρπη 1ΠΠυ4,5 ἦτα πλασίως Ω δὲ φροβας τρυφερόν τι δια τι Ἰιιη }: 

Σαὶο ἡ, βέργρτί ντρϑνν Ὁ] ἵπροηϑ εἶ ΗἸρροροτδιπουιπὶ σορία. λακάνισον» ἰά οἰἙ., ὡζριωύϑυτι κ᾽ διαϑρυφϑητι, γ θὲ] Σαλακωνδε ἢ, “1 ]η)}}: 
Σαϊτικὸς νόμος δγηχαλέυδυ Θ ρτς ςέλιιγα ϑαίτιοα ἀρρείίατα ἀς αι εἐχροηίξ τὸ στελδύειν ἢ πρωκτὸν » ἰὰ οἴἜ,, σοιεγε αὶ πρωκτὸν αὐ ε ΠΝ 

ῬΙατοΐη τῆ. ᾿ »ιγήστιι : α!οὐ ἃς ᾿ρίς ΟΟπηΐοιι5 Σαυλοφρωκτιῶν ἱτὰ γοσατ ρὶ: δυηναβι 
Σαν ἀδιονγσοπιις πηι Ποῖ οὐρα}. ἡ μίῳ φρρϑυμούμαί γε σαυλοωρωκτιάν, Ιρτογργέίηιις τὸ σθίν, ἼΠ 
Σώκανορ Θ'γριάςηάιπι πιὰ ἢ τς ΑΥ Πορ ἢ. Πραϊβοατς αἷς τὸ κοῦρον ) τὸ φαῦλον κ᾿ διεῤῥυηκός, Η εἰν ΟΕ ἼΤ - 
Σακέχλα, ὃς κωγας ΡΟΓ δια ϑρυπῆοιἥσοις ΕΧρΟηΐτ) ὅπὸ τῷ εἰ ρως κὴ μὗλ ϑρυ. ὼς [π΄ Ἷ ̓ Η 
ἽΣα τέλλιον, ΠΥ Ι ρτιπι»ίασοι.}115. δἔέζειν, Σαλάκων οτίαῃι ἀἰοἰτην ποῦ ἀπε 9 ἰοὰ οἢειτᾶτ ἜΝ 
Σζίς, ΤὨγαςος, ϑρώ κεςγ Οοτηπι, ΑὙἸτ.1π Αἰ. ᾿ Ῥεσιιηϊονις 5 ηιαί ει ἕαςετέ ἀείοτιδις Οἴςογο φιάττο δά - ΩΝ τ 
Σακέσσαλ θεν ο νὰ 411] σοικεασαῖκιθ,κ5 (σατμπι αυατίςης, Γουτοτῇ τεπηίϊπὶ ίῃ ἸΝοτατίοη 5 ἐχοπρ ο, δι 4, Σαλαΐκων, ὁ φρρασο ἴῃ ἂν 

νἱγατοτγπολεμικὸς, Ὁ. ΠΠςο ι5. πη. γΘ- σλέσι(θ- ἐξ) πένυς ὧν, Ης νοις, Σαλάκων, ὁ σωχὸς ἀλαΐ ὮΝ 
Στ κισφόρος,α ὡς. 4. Γοὰτὶ ἔοτ,οριτιοτου Αἰδοὶς, οπη. ῬΊοίτας ετίδπὶ Σέϑλθυν πάς Σελλίξοιν, Σαλαάκων ἰτ6Πὶ ἐπὶ ἐπι: 
Σαιεύω τὸ χηΐζω, ἀςρεςι! οτ, ΡΟ ΠΑτιτ ΡΒ Δ[ἐἰς.. φὶ Πιπιρτιο ας γ δὲ ποπ οροττεσνιᾶ πὸ ἢ Ἃ 
Σακέτα οἷ, ἀρπὶ {|Ὀτι1Πλ15 1} ̓ΠτΓᾶ (ερτὰ δάμιις σοι δεητατ ῬτοῸ ἃ τπιασηὶῇςο ἀϊβοτε 4ταιις ἀςσδηθγασ : ὁ δειπαγων ὅπου μὲ "μὰ 

σνυπίπω, ΤΉτετρ. ΤἈςΟοτΙτὶ, σηκέται ἢ αἤνες 9. οἱ ἔτι γάλακτος δεομές- ντ Τῃςορ ιγδίζιις δοςερὶς τεξεγεητε Ηςίυςμίο. Οο ἰδ 
γοις οἱ νομεῖς οἾδ᾽ μητέρων χῳρίζοντες , ἰδία βέσκασι κ, ἐν ἰδίω συκῷ, οτίλιη λοσορίτ Ατίξοτοῖος Ε μοτογίσογιπι (δοηάο, νδὶ ἀϊ{ ᾿ ἮΝ 

Σακκὶζεϑει γίαςςς Πὰτγὸ νογιῖς Θαζα 9» ὅζ ρο(ζ οαπὶ Ἡογηιο] αιιοά τιῖπὶ πιοτο5 ἀοίςτΙ Βοη5. αἷς εο5 σειλείκωγας αἰ σολοίκοις δ() γα 6 Ἢ ἐκ 
εἰξ νἴπιιπι [ιοοῖς μετ μάντι σοτγγρεγς δευλίζειν, Τ ἈςΟΡ γα ίτιις ἱπορτὸ Πιπηρτιοίος ἄτας πιασηίβοος. ἘΠῚ μαο ἀϊδιῖο δ ἴα 
Τῖρτο ἴδχτο . ἐς σαιης ΡΙΔηταγα ΠῚ 5. ἔϊχέ γὸ τοιοῦτον χυμὸν ὃς ἐφί- πρυφιροὶ κὶ σαλαΐκωνες. Ὑρυφερρὶ μῆρ. διαὶ πίω πρυφίων κα τίω) ἣν Ν. 1:0 
σταταῖ τιῷ οἴνῳ στεκκιζομήνω, ὅςς. ἀς τηγττο.ἱά εἴν βαθεῖ ςηΐπι ταὶς ξιν ὁ δυδαμιονίας, Αἀάίτηιε δ ΠΝ ἰχαλξκανος ὃ Ὁ ἥ ἡ ΐῃ 

 ἰγμι, Ἰμιπιοτοπὶ 41} νἵπο φῦ (ἀσσο Πἀτιιγ» γοπάοτ ἀταιῖς ἱηπατατιῇς 
Θατα, στικκί ζειν ἃ: στικκελίζειν, Οαἰ τη, ρετ ἔδοςιμπι τγαη πλΐττοτα 

ἃς ἐχςοίατς. ΡΠ Ιμ 5 οαἴῖτατε νίηᾳ ἀἰχίτ, δι ίλοςο ἔγάπσοτγε νὶ- 
τος. ἀριιὶ ΡΟ] ] τσ οτη τα [ογι ββη άτιπὴ στικιέας 5 ποπηρς οἶνίΘ-ς δ 
δούχισυθ-. νϊηιιπι ροῖ (λσοιιηὶ τγαμ τη Τὶ. οἷν Θ. ἀἰδεύλιςιθν 
νεγὸνν ἰηυτη οὐαὶ [π|5 ἔδο  θιι55ὴ μιὴ σεστοκκισωῆνθ-. γυσὸ τὸν 
4») βοὶπετορί, Ἐτ ϑο τ οπίμ5 Κάγριι5 ξΑ!ςτηιπὶ ποι ἰλοςα- 

χϑὶς “διαὶ πὸ πόῤτας εἰω ϑέγαι ϑεατρίξειν πϑδὶ τὸ ἐραμῆνον, ᾧ ϑαυμαξύ τ ὦ 
γον υον" αὐτῆ, Μ᾽  ἔξοτῖι!5 ταποη νἱγἀπΠρπΐτον ογμάλτιβ, ΡῸΓ (' 
λακωνας ἱπτς ΠΠοχῖτ., οο5 41 σίοτία: Πυϊ ἀπροτεπς ἀμηρ τος ( 
ἄϊης τὶ ρᾷτεϊ πη ηἱ}» ἃς ἴῃ οὐϊδηταπάϊς ἀ εἰ 15 τοτῖ οεοιρὶ ᾿ ᾿ὰ 
ἕοτοης αηΐ σγα τιιπν ΠΡῚ τγίδιιοτρητ άτηῖις ἀγγοράγεησ οἱ ἐπὶ 
ῬίΆπι τοὶ ἔπ} Π] τὶς, Ἡΐης ὃς αϑοαγωγα τε ὶ ΡΠ οἱ αἰ ογοητία τὶ πῃ 
τηβτιτ, ἸΝΑπὶ Σαλακωγεία)ν οἱ στιλακωνία, ΠῚ ΟἹ ΕἸ τ168) μαλακίαδ᾽, ον." 



ΝΣ ΝᾺ 
«εΐα 9 τι ΟἽ ΠἸτῖςπν ΟΠ ος πυϊματοτίιπιιις νἰτἰ απ τευοή, ΑἸοὶ- 
π. 1: ΟΡ ἴο]. νἱ Μευαπάον Οἰγεογα . Οὐδια γάρ μου ταὶ 
,94ς ἀδρενείας 5 αξ οἱ μὴ φιλοιῦτές με,τρυφαὶ χ, στιλακωνίας χρι- 

χεν εἰωϑασιν, ἰὰ εἰξ . ΝΟ ςαἶτν τα σοο Πἰτατοην ναϊοτιιάϊηὶς 

᾿ πο 5 413Π| 4} τὶς ΤΪητις ΔΠΊΔζ 5 ἐς Ἰὰς. πιο ἢ ἰτέας 
ρρε ας σομ οι οιιητ. Σαλακωνεία , ποη ἰοςῸΡ 65 4]- 

ῃ »ἱεα οἰϊζοητατίο ρεςιιηϊοία 5 ἴῃ ραιίροτταῖς ᾿αξέφητία ατ- 
Διγορϑητὶα ἡ ἐν πενίᾳ «λαξογεία, Η ον ον. υὐπξὸ τὸ δέον ἀλά- 

ἴα δ] 4. Σαλακωνγεία, ἱπΠΘρτοτιμ ον παπι [ππυρτιιο- 
( «μά ἐπὶ [τ ποι τυὰραἱῆτα ργοξωο . ψιᾳ εἰς Ατιζοτε!. 

ΠΟΙ δίταῦ,, ἀεγαλοαρεπείας υώρζολιὴ, το; ἃς ἃ ΡΒ οίορμο ἴῃ 
᾿ Ἰοῖὶς βαναυ σία κα ἀπειροκᾳλία γοράτιτ. Ηϊης Σαλακωνίσαι νοὶ 

ἀνεῦσαι» δί σοῖιοτε Πρ ηΙῆσατοντ ἀϊέξιιηι . κὸ πευφῶν, ἀε11- 
ςἔλσογς ἄτίμις πιο {τὶς ἀἰβῆιιοτο, αζρως αὶ μαλακῶς βαδίζειν, 

[ςΓΠΊΙΡΡΙΙ5 ἐν τοῖς δε μέτροις 5 καὶ καταλξαξζεσαν εἶδον χἡ σεστιλακι- 

ἴω, Ἐτ Σαλακωνίσαι » Ορε5 δέξατο ἴῃ τοπειταῖς ταπηθῃ ἂζ 
ἥιι6 ἱπορ αν, τὸ πὰ ϑστον ἐξ) ὠνρασοιεῖ ὅϑτι 9 ἐν πενίᾳ ἀλαζινϑἠεὗτη.Ἐτ 

ακανίσα) 5 (αππρτιιοίς, Ἰερτὸ ταπιεη ἰππροπάοτο: ππλρτιιο- 
1π1 οἷδε τοπιοτὸ πηαρηϊἢοεητίς: αἰϊοξξατίοιις ἀταας ἀπηθῖτῖο- 

β χὐάω σον ἐμ), Χὺ δοιατ ανηρθν ἕπου μὴ δεῖ, Ρ 

αλαμόῤδρα, ἦγ ροπιις ἰασοττὶγάδ 4ιιο Ατλίζοτο], ΔΕ Πἀπ. δὲ Πϊοἴςο- 
τία. Π| τὶ [δουμαὶ 5 ςαρίτς 67. ὅς 110. ἐοχτὶ ςαρίτο φιϊητοιΝ - 
γαπάοτ π΄ ΤΠοτἸδοὶς.. καὶ στελα μόριον εἴλιον οεώνος αἰὲν ἰπεχϑές, 
εορ γαίς, ἐς Πρηὶς. Ρ]ιαϊα; Σαρα ἐδ κρελούσι σαλα μόύδραν, 

πι [α]απιληατα ἰλζοττας ἔροοῖοϑ 5 οἰπ τις. πλίγαιῃ ν πὶ οἶα 
[ον ις ἐπ ο τ Ῥγοάϊτοτ, 

ἐμξας, ἡ, ἀασ πιο: εἶδα τὸ εἰεὶ ἐν σείλῳ ἐδ), τοῖα ἔοη τα. 
ιλάμόις»υς οὐ ἰὴ βατ συ μη, ἐςηςίενα: υΐα σέλας βαήνεκ δε αὐ τῆς, 
μα ἐποτῖς σορποιθηταπὶ ἀριιἃ ΒΑΘ γ]. 
μιγία, ας ὗν, ὨΔῸΪς ΡαΒΠΙσα νοσαθάτατ αρυ! Αἰμοπιςηίε89 408 

ὁπο τὶ δὰ ̓ ιἀἸοἴμπα {πἰθιιςμΘ θδητιγ.. ἴῃ μας 41 ογδητΓοὶ 
παυτίσα: ρετίτ᾽ ΠΊ παῖ μα ρεθάπτιιγ. Σαλαμινία τρήρης 5 54] Δπηϊ πα 

ΓΕ Π 5) 4118 ν το Δ ΠΓΙΙΓ, δά ταϑ πιαχ μπα5 ὃ Ποςεἤατίοϑν ως. 
Ῥίατ. ἴα Ρευίοϊειγιάς πάραλϑ', 
“μὲς, νΥθῖ5 ΠΟΠΊΘΩ ΡΓΟΡΓΙΙΠῚ » Ετγπιοί ον. δα ἰδ[}15 ἀγα εἴ 

εἷερία φιιᾶ δοίοη (συ τρῆϊ τεσ ρογαπάα δ4]τηῖηὶς ργδτίδν ] 
ἴῃ ϑοίοῃς, : 
τ κος ὁ, ποτ Α ΠἸΙσοτα τὰ ἰὨσΘγαΙσΌΪτμπι 5 τὸ θ᾽ μεταλλ ἔων κό 

πείνον ΓΟ]. 
,ἀἄσω α΄. ακαγηιατίο, Α ὅς. Δοςυ, 

γαμεῖ» ταὶ, αιαοι!Παιις ἴῃ γα ς σοη ἀῖτα {εππιάπτοτ δά νι δε πο- 
τι ἐν ς.1.16.ς.58. ᾿ , ; ὶ 
ϑέγτὲς ὄγυχες 5 πιο δῖος γηρυες » Ὀἰοίςου!ἀς5 Πρ. αιυίητο, 
Ρ.ζ. 

ὕομα)» ἰδ οτ, ῥνστάζομει ἰαξτοτ 7 βεαιιεο πὶς {δ Πτε.. ἢπι- 
[0 5 ζοποιιτίου » ἀϊπηοιεος ἀς ἴοςο . Τμυον ἀϊάες ἃς ΡοΪγ- 
5 ΜΔττῃ. σαρῖτε νη ἀεοίπιο 7 κόλαμίθ. ῥαὺ ἡθέμου στεχδυόμε- 

θ΄, ἀτυάο ἃ νουῖο ἀρίτατα. 
ὕω μι, δύσω αν. δ κα, ιιατί ογα στο, ΠΙ ΟἹ ΘΟ» ΟΠΊΟΙΙΘΟ 5 Βυΐιο. 

ο. Αριὰ δι  ἀλτη πολλαὶ δ καὶ καιϑ' ἑα τὸν στιλόύσας , ἀνέῤῥιψεν ἐκ 
παρόντων ὄυτυχῇ κύζον, οὐ πιαἶτα ἔδοιιπι δρίταίϊος ὐτ Ροο- 
Τα] ἰφέξαητι, ὅζο.14 εἴ, απῖπιο νογίαητι. Ἡ εἰ οάοτιις Α- 

μ, 
ΤΠ 

ἽΠΠ 
ἔχῃ, 

(, ἀ 
πὶ αἢ 
ἡπι 
λικιπα 

μῆς; ᾿Πορ.μἰἔοτ. Προ τογεῖο . τὸ ψυχῆς ἀμφοτέρρις ἐφ᾿ ὑγρρ τῷ πά- 

ΠῚ στιλδυέσης, Διϊτιο ντγιεαιιο οχ πυιπιῖάο αἰοέλιι Βιιξλιδη.- 
Ὁ ΡΙ τ. Π|0. «ὐοὶ ἀοργισίας, αὐϑρωπος ἐν ϑυμώ νὐ δργῆὴ στίλϑύων, 
αν δ Ρἰεχαῖς τὰ Π|α:.4ιιαπὶ σαρῖτο ροίϊασαιητ δρατιδηα ἰη πιο 

ΠῚ ἐπι ρ Π]Ἰοἴταπι, εἰν ς,ϑολία, 
Θ..ν, ὁ, (Τα, σαλϑυμὸς τείραχιΘ’,σοτηπιοτῖο ἃ6 ΤΠ. Ϊτ|15.» Ρτο- 

τὶς ἂς Βιχξξιπιπλ,ργοςε 14)ν οττῖ ρον οὶ Π] το. σεέχοις ΡῸ 
ἴπ|5 ἴῃ ρτίπιο ροίιἴε νάστοτ ργο ἴοςο πλϊεϊπιὸ Ρόττιο 

μμὼ 

ἰῳτην 
οὐ 
εὐ ον 
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ππΐμε ἐ ι ιν Ι 
ἡν [εά ἴῃ ιο παῖε ἴῃ (α[ο οἷϊε ὃς σοπιπιοτγαγὶ ἡιιοδητιν τάς 
εὐ ὙΠ ΡΟΙγ δῖι15, κοιϑώρμισαν πρὸς τι πολισμάτιον “Ἶ0᾽ αν αὐὐεδν ταῖ- 

μων, ἀλίμϑρον μᾶρ στίχοις δ᾽ ἔχον τὸ πορξολαξ αϑρικλειεσας ἐκ τῆς 

φυεῖς ἕ ποιησοίμδμοι τίυ; ἐπόξασιν 5 οΥἶτ, ἐρίτιτ σοίλϑ. 1 (ἃ ῃ- 
ρηϊ Πολτίοπο ὕΓΘ πηαγὶ5 ογὰ ἔῃ ἫΣ ἤλδητ μαιιο5 δ Δῃομογᾶϑ 

155 δα [1 ττιῖς ἀοσςάοτο ποη Ροίξδιην. 
[θεν ςατι οἱὲ ἐποοάοτο ὃς ἀσςιγατὸ ντ πιο Πο] 1 »σαλακωνδιειν, 
υγὴ (ΠΡ 4 ρ᾽ (οἷα σαπιιβοαιῇ δὸ5 οτίαπι ἀϊοίτατ. ΟαΖα τη Δτιτ 

ἴοτε! :Ογασαπιν οοςπὴ τοἰ Ἰπααῖτ. Εἰς ἃς σοίλ αι Πλμ]1εγ ια:- 
πὶ Το οἷα αι “σαιγνία {Πτιτα ςοη(οτίρῆτ 7 τοῖς Εἰηΐατα, 

σ, 
ογχηπίκείδαι, οἱ αρυά ΑὙ ΟΡ αἰ σαπτιτ γαῖ τι 615.) Πα- 

θα δία ξοτ πιὶ 451} 65 Πιητ. 
γκτηὶ ς γον, ὁ τα δ᾽ σε π.ΡΟΪ. 
νγξ,γ 3 ννταδα, {ἴτμιι55 δυο οἴ Πι1ΠῚ. σεέλπεγξ τυρσιιοικὶγ) ὙΎτ- 
ση τιῦα, Εὐτγὶρ4, ΕἸ ὅς ας. 4ιιατίαπι » ὅς Ἰηϊἔγυ πιςη- 
τὶ δε ΠἸοιπι. [τοὶ ιιςοῖμα ρ [οἷς 9 ἔοι ταγθο ἀριιά Ατοβὶ- 
πη, Οοἰεθατιτ ὃς αριιὰ Ατρίπος Μίπογια σάλπιγξ ςΟ 
ὈπΊεητΟ 5 ἃ τοροττῖς τ δῖ5 » ου1π|5 ὃς ΠΥ ΟΡ αγοῺ πιο πλληῖτ, 
ἀτἢ.1Π|44.σ, Σέλπιγξ τὸ σάλπισμοι᾽"γ τι) 85 (οηιι5. οἰ δη- 

φΆη πίω) σάλπιγγα ἐξ μέλι. ἄλυρρν, Ἰἥλτι μένϑθ. ᾽υομπιιβ ρτο- 

᾿ Ῥηὲ Ιγτα, 

ἢ : Ε ᾿ Θ ; 
ὃς (οηἴτιις τὰρα. Ατἴοτεῖ. Ἐ οτοτῖς. τοῦτο 7. Οἷον.) τὸ 

ἋΣ Α , ὅος 
ἸΣΣαλπίζω μι ίξω, πιιχα εὶς σΔῃος τά οἰδηδο; ἱπτοπο. Ν ομσγιῖπι 

ἀδίο μι. ᾿σάλσισε, τιιθα σφοίηιτ,ἤς ΑρΟςαΙγΡΙ. ὃι8ς σαρίτς 18, 
{το ἐδειιάὸ Ἀσριπι. Σαλπήζορκαι, ρα ΠΊ ΠΕ ΓΗ τα σᾶπτα ςα- 
Ἰξθτγοτ. Βα ]τι5, τ δυποιῖας σαλχπεζομίρης Φ'φελθ. ἐδὲν οπεῆς ἢ} ἴΔ- 
ξλατὶ δ νρτηατὶ αὶ φιιοι ἰνοπηΐπο5 τι; [Οηΐτιι ςοηἰοςδῆτιιτ 
14 εἰδν εχ 4110 4ιιδεγίτιγ ΒΟ πηΐηιιπι ἡ οτίανπι}}α εἰς ἀρὰ Ποῦ 
ΠΟΙ ΟΟ5, ᾿ 

ἸΣαΐλπισμιαγτος, τὸν τι! δα: (Ὅηι15. οἴδησοτ ἃς (οητιις τα δα», ῬΟΙ ΠΧ, 
Μέρη ὃ  πολεμιςτηρία σαλπίσματος, οξορμης κὸν φώνημο, ὅζο, ἀἰοἴταις 
δί Σαλπιγξ ρτο ἐοάςπι. 

Σαΐμαινα. 

ἸΣαμαίνν νης 5 δ᾽) 4011} ΒΌΠΕΙ5 Οἱ ΓΟ ΠῚδ 5 τοσιι Πα τΠῈ ἃς σΟ σα 111; 
ἄταιις ἴῃ νοητ Ια Πυμ ΕΠ τυ ἴ ποτ βογπηατιι ΠῚ, ντ πτατο ροτσαγ- 
τοῖς ἃς φοΙογῖτεγ σοηποττῇ ροῖϊοτ: ἃ Ῥοίγογᾶτο δαὶ γι πὶ τὺ - 
ΓΑΏΠῸ Ρτίσλο ᾿πισητοῖς ποπλοι Παΐσθη5 »αιτῆογο ΡΙατατοῃο, 
Ὑιάς ἃς ΒΑΥΕ, 411} πυμηϊπια πος ποπλῖπς ᾿πεοΠΠριιης, 5.1.4. 
ςΑΡ.31. 
Σεπαίνν, ΠρῚ ΠΟ, σφραγίξω. Γγοτὶςὰ ργο σημαίνω, 
Σαυακία, τα, ΟΥΠΑΠΊΘητΑ φυσρήδιη ται] !εθ τὶ, 

Σαΐμαξ, Βυττοπιις ἐππποιι5»αιζ δτατηθη,ογάτος ρογγα ΡΟ οὶ σαί- 
μαξ, δὲ καλάμου. ΟΟ] πη. ςαηποᾶς τοροῖαβ γοσαῖ,γἷ σάμακαξιγπ- 
ἀς τοροτίσι!α;  γγοηὶ. ᾿ 

Σύ μξαλα, τὸ σαἰ σραπηθητα, σαὐδαλα, 
Σαμξύκη,ηςγ5,) (λπηθιισαγῆος εἰ, τγ ἈΠ Ρ. τε ἱπ{ἘΓῸΙ ΠῚ ΘΕ ΠῚ ΠῊ 

Πειπ,ιοά ΟΧ ἰη αι 10 115 ἰοηρίττάϊης ἤσιτ ὃς σγα τι! - 
Ὡς ποτιιῖς Ἐξ ἢ οἰ τιιγοντ (ἐγ δῖτ ΡΟΓΡᾺν γῖο. δι 4, ὄργανον μουσικὸν 
πρίγηονον 9 ἐν ᾧ «δὸ ἱάμζεις δον, Σαμξύκν, (χτηθιιςα ἰητιπιεη- 
ται πολιορκητικὸν 5 ΟΡΡιιρ πάϊς γγθῖδιις [ἀοαοιπι, ἀρυᾷ Ρο- 
1γ.1. 7, αο]νῖηα ἐπ Ὁ. ]ο παι 1, ; 

Σαμέξυκέφρκαι οἱ, Στ . 
Σάμν, ἴηι] κεφαλίωίας, Ποπτοτις Οὐγ α΄, σοι γδ νήσοισιν ὅϑπκοκ: 

τέεσιν εἴραστοι Δελίχίω τε σάμῃ τε καὶ ὑλίεντι ζακωύϑῳ, τ 811... - 

πειά, Γι} ἈΠ πε, δ αυπέσιο, ὃς ΙΝ ογῖτος ἀγάϊια [αχ]ς. Ηαὲ 
ετίατι σάμος ἀἰξξΔ εἰὲ διαὶ τὸ μέτρον,ντ Οὐν . ὅ, ἐν πορϑιμῳ ἰϑείκης 
σαμοια τες τ Ε|4(.. β, οἵτε ζάκικυϑθον ἔχον ν᾽ οἱ σαΐμον εἰμφεγέμοντο, 

ΑΠΟδΕΙ σάμος Τοττη εἰξ ἰηἤμ|α ἴῃ ΑΠ1, ἢ 
Σάμιθ., ὁ ὑπὸ σαίμου, ἀμαὶϑ- νοτὸ, ὁ ἀπὸ σάμης, σα μία γῆ, ὈΪο ΙΓ, ς οἱ 

16 .4.δαγαϊα τρίτα, Ἐτ ἀρια ΝΥ ς, ἴῃ ΑἸεχῖρματ. σαρϑενίη γαίν, γε 
Παῤϑθενίᾳ. 

Σαυρθρφκια κρόμμυα, ζερα ϑατποιεγαςί , Ὑ μεορ γαῖ, Π16.2.ς4,42 
ΒηΠιΡΙΔης. 

Σαΐ μοι, οἱ, ἔτ] οἷα, ταὶ ψ., Ἐπ 1] ν, ν ηάς ἀϊέλα δάμη. 
Σάμος, ντἷς ἃς ἸηΓἰ2: ποϊιοη:σαμηγετγὸ νγθ]5 ταητὰπι) γε γα 

ΑΡΟ]. ἀριιά δτγαῦ. 
Σαανκιςρὶς ἰδὸς νας ΔΙ ΙΧ. 
Σαμφόραι, 64 αυῖδιις ἱπιργοίπιπι εἰς σαμρῆος οἵ σιν Πότεςνσ 
εἰναητ, ας πιά οάτιπι κοππτιτία! αἴ θιις κι Ασα ΝῈΡ. ἤϑ᾽ 
τ ζύγιϑ. ἐϑ᾽ ὁ σαμφάρας, 

Σαυμὶούχ Θ.,ἀπιρίμολιιεγαρα Ἡςίν ἢ, 
Σαμψυχίξομαι, δὲ 
Σαμψυχίζω, (Δατρ Πις μι! οἄογοπὶ τερτςίδητο; ἤιπὶ οὗοτξ ἀτηατγαςΐν 

[λυπρίμον: οάοτο ᾿πηθιιοῦ. 
Σαμψύχιον μύρον [τρίς ϊπιιπὶ ν πρτοπτυτη; Ὀ] οὐσοτῖ. ἴθτο 1. 

ςαρίῖτο 59. Ηετπιο].χΊΡΙΣα ἀυῖτας δὴ ἰάθιι Πτ λυυριςπϊηᾶ 
γησηΘΗΓΙ ΠῚ ἃς ἀπάτας ϊ πη, Μάγος! π|5 ἀπηοτάι 1άςετι εἴς - 
Ρυὰ ὈίοΓ1.:. 

Σαάμψυχον, (ἀπηριολιιπι σαπις Βοτθας » ηιιάπὶ ὃς ἀπιαγαοι πὶ 
γοςαητ, Ὠϊοίςοτγιἀςς Πἰδτγο τατον σαρῖτο 47. ]14ς ἴῃ ἀϊξο- 
ΠΟ Αἰ κφίρακον, 

Σορϑώλιον;ε, τὸ, (χπ4Α[Ππ|π|, τα] σοδπιδατιπι ται ἰςΌτο, ῥαύδησαι ταῦ 
σου δείχ αἱ σον, Πι ρα ΓΟἢ ἐας τα )σαρίτε τ2. Α ἐξοτιιπι Αροίτο. 
Ὑδ᾽ ἀπροῖι5 Ρετγιπῃ αἰ οαιίτιτ. Ὀ1οἴξιιγ ὅς δαίδαλον) σωνδαλέ, 
Τμιςίαη. ὃς ΤΟΙΈΡΒ. 

Σωδαλοϑ ἠκη, ἡ τ εοα (ἀπάαΠοτιπι,ια νοῦς νῆι5 οἷς Μοπαη ἀέτ 
τεῖϊε ΡοΪ. 

Σανδαράκη.ν 146 Ἐ᾿ρυϑεύκη, 
Συσαοάχ», [χπάατας μας οὐ 115 πγαχΊ πιὸ αὐϑηρὸν χρϑδμα  ἱὰ εἴξ, Ηοτῇ 

δες εοΐογ. οδ 14 αἰϑηρὸν ἰλπδαιασιαπι ἐχροίμς Ηοίν ἢ. - 
Ῥίοχ εἴς, ἐοίπεϊα ςοίοτα ΟἸλρλθ τὶ 5.44 πὴ ατίςηί σοι ΓᾺΡ ΠΠῚ 
γοσδητ, Αἰτεγα [αξειτια ἱά εἢιςοιῖα τη ἔογπαςο σγοπγατα,ίδη- 
ἀγχινίάο Σ ὑδυξ ὅς ΠὈϊοίςσοτνι 4. τοὸ ς. 6122. ἘΠΠΟΣ τὐδαιρρέκινον 

χρώνα, [γ τἰσιιπν»δϑὲ ἰαπάσταςῃς σοΐοτ ος νεπομο ρΡοτῖς σι ι8 
ἃς αιτοάιις ἐππποπτα πη» ΑὙἸ, 1.8 Λημ.ς.2.4. σανδαράκη ετιλτα, 
Ἰεσττιτ, δὰ τὐττὰς ἣ 

Σ»»δαῤαχίξειν, σοἸοτο ἱπιϊτατὶ (λπάχιδομβαπι» ᾽ οἱσοτιά, Πἰδτοὸ 4ὲ 

Π8Ρ.113. μι ὦ 

Σαϊδυξ, υκος»"᾿, εἴς ςοτι νττ, αυιαπι ὃς (ἀπάτας μαπι νοσλμε }1- 

ττιῖας.» ἃ οοἱοτῖς ταδὶ ἃ. ἀτάἀφητὶς {παι ἢ τυιάτης ἀἸοῖτατ εεῖᾶ 
συρικόγινἰάς Τούς ον 4 Πρτο φαΐητο, αρίτο 47. Θά] επ. βιτηρῖ: 

9. Α ἔτι) χαμήμέρον ἢ τὸ καϑαρὸν ιν μύϑεον εἰς πὸ κρλϑοῖνον συδέ- 

κὲν μετειβάλνεται γὃ τὸρ οἱ ἰατροὶ σαὐϑυκα ὀνο καί ζεσες Ῥαι ας, σαδυᾷ 

τὶ συρικόν. νἱάς ῬΊΛη. Πδτο 35. σαρίτς ἴσχτο. ψορίίσαπι ἴα Αἱ- 

τε απο νθὶ ἰαηάν οἷβ [άϊςα: ἤτ πρήτο; 4110 Ἰοςο ριιγρατί- 
Ἴοπι, '. ΕῈς δ) 



ςο δ ΣΙ Α 
(πὶ Ἰριογργετταν Βγοαις 5 Ερο οἰ μη Αγ πὶ ταδίςατα εἴς 
αξβτιπο.. Υἱάς κονάζαρε. Η εἰ γοἰλι5 οχ Θοί 1ο, Σανδυξ δειδιρον 
ϑειμνωδε; οἱ τὸ αὔϑος χροιαὺ ἔχ κόκκῳ ἐμφερῆ. δαπάγχ νοτὸ ΓγὈῖοᾶ 
Ἰάφηι εἰ 7 46 ια Οτατίιις ,ἰπτογάιηπι ΤΥ δῖςο ξασαπτατ (ἀπάγ - 
το ρίπῃσ. Ρ] ηῖπ8 εχ μοτίρα σΟ] Πρ ν οἱ υΐτουτ Ατὶλ5 τὸ ὦμα 
δραίκοντοςοἱἃ εἴτ, κιννζαρι ἰνδυκὸν καὶ λυδικόν ἱτ 6.15 ἐτίαπα μετρᾷ 
νἰάετατ ἐπτε!]Π χ Ηἶο, ϑροητο ἴα (μάν χ ραίςεπτες νοϊῖος ἃ- 
φῃοϑβον]άς Σωδαροχηγᾶς κιγγαβαρι, 

Συνδες, ν᾽ Ἂς ἴῃ. Σανίς, 
Σανίδιον, τα 6114. ΑἹ (οἰ ΐ., 
πυνιδούμαι»ταΐλιι{15 πγιητοτ. ΑἸ Θπαεις ἀθ δ. ΠΠΠ οἷς πιαο ἱπ155)σ ανι- 

δούῦται κἡ σκεπάζεται αὖρα πλησίως τ χελωνῶς χωςρῖσι, 

Ἐωνιδάφης»εΘ-, ὃ καὶ ἡγα Πα] ἁτιιήη Ππ1115. 
Σανίϑω μοι, ατος τὸ, τα 1} ΔτΙ1Π1. 
Σανιδιώμαι τορι ουταδι!ο,μΐπο ὀτσανιδωμῆδα, τὰ πλοῖα, τε ξιαγεαθυϊα- 

ταγπαιι65 τα 1415 πιιιπῖϊδ . 
τ νὶς ἱδὸς ἡ »ταθ1 4,4 ΠΠοτοί τ ρεο:ϑύρα: ΠΡ ετ, Εἰιτὶρι 4. 1π ΑἸσεα- 

ἀξ. Σοΐδες, γαἰτι55)9 ὑρα!, ΗΟπλοτγ.ἰά εἴς, π]ύχες. αν δὲς. 
ταθυΐα ἴῃ αΐδιι5 Ιςρεϑ (στ θερδπγιγριά Αἰ τ μῖ ἢ. τοῦδ] 
αὐ ῖδ0}5 ποτ Βα θαητιιγ ἀςδίτοτγεβ δι ργαειιαγίςατοταβ 5» ΔῈ - 
τίδπα ται ας ἀεἰτοτιπη:α! διιπὶ ἔειι αἰ δαγίι πη, ̓π 4 Ατμε- 
τῖς πια!εἤσοτιπι οτἰ πιῖπα ἀείογ δε δητατ, Σ «νίδες ἐς τα ι}}}5 
πδαϊβοΓπιοίαῃ. 46 ταθι}}15 Τά Ἰοιιπι, Αγ το ρμδη ἀϊσῆτατ οὐδ πὶ 
πιναΐκια, 

Σανίτρα »ἡ Αἰ τιπ1 πᾶ ΠΕΤΓΙΧ. 
Σανιώδειςγοΐ αριιά Μοάίςος ἀϊσιητιγ 1) φαῖθιι5 ἐπυΐ πα: τοῖα - 

Βοταιτ αἰαγιιτη ᾿πίϊοτ σαρι 5, 5 ργορτογοα α πρσυδιιβ τα - 
ει τῖτιι ας ἀερτεῖθιις οἰξ τῃογῶχ » νπάς 115 ποιλθη ρᾶγατὶς 
ταῦεπι ἱποιγγογς. οοίεπι δί «στερυγώδεις ποιηΐηδηῖ 5» Οαἰε- 
πῖις ἰἶρτο ἐδοιπάο ἀς Τεπιρεγα ίςα ἰερεπάιϊιπι ΡΟτΙι15 σαν, 
δώδεις, 

Σόύνας. ὃς 
Σαὐνθ., δ αρυά Οτατίη, ἔλεμιις, Εἰηξ.11,9. Εἴας ἰππῖοπος ἀρᾷ 

ταΐςοϑ [Δτῖποβ. 
Σαννίον, τὸ ρ οη ἰδ: αὐρᾷ τὸ στείνειν, ργορ τὶ ὸ μα [τ 5» ῬΟΠΠτχ ἐχ Μοηδη- 

ἀκα. Ρεγἤοιμπι 5 Ροτίτις το Ππτ. ] οἄοτι!55 Φϑ' αὐει βαλὼν τὸ σῶν" 
γίον σπὴ ἃ Αλέξανδιρρν, Α 1) Σαυνίον (ςγῖθιιης παΐπιι τοδξὸ, 

Σάοι, (Ἔτιιετοὶπ Ἐρὶνιρτίοτε ὕγοι. 
5.9.5»), (οὔροβρῖποο πι]5)8ς ςοπετα ἐξ σῶς, ἀεῖπάς δί σόέθρο- 

Ἀτοπτὸ ςεἴαπι σωϊθ. 21. ὑγιής πήε στιώτερρςγάς 410 Ἰηξτὰ, Ιτοπὶ 
Σάθο, ργοργίιπὶ ποπηεη ἵπίι]α: δί ἤτιι1). 

Σκοσίμόροτος.». ὃ, (Ἔτι 5 Ποσπιΐη 68. 
Σαοφρονέω,ρτο σωφρρνέω,[1}5.4.Ἐρίρτ. ὦ ὃ σειοφρρνύης γαβγυρὸς εἶμι ἡ 

᾿ 
νον, 

Ξαοφρφσιυΐη, ρτιςητῖ.τοατρογδητὶδορυιάιοϊτῖα,}.4.ἘΡῚρ ἰσπόλυτον 
δὲ ἁγνὴ πέφνε στεοφροσιυύν, 

"παφρωνγ θνίθ-, ὃ, ργιἀεης,οαξιι5,λπας πιεπτῖς. Οὐγ (δ), δι ὦ στεόφρων 
ὄξί,ρτο σώφρων. 

Σαόω, μι ἐσωγπιωκαγίετιιο.α (ὁ. Αξὲ, Αςςι, δὲ Σαδομαι γεγο τ, 
ἱποο] 115 ε440.91].ρ. 

Σάπειν, Σάσειρεφονϊάς Ετγπ. 
Σαπειρίτης λίθ,9.,1.σ ἀπφειρος.  ητοτρ. ΑΡροΐ. 
Σαπεὶς γέντος. ρυιττ ο  αέλι5..}} ραιγτυϊτ:ὰ σήφω, 
χατύβϑης,ε,6. ἰλροτάα Ρ᾽ (ς15.» ρΡοπτίσιιπι ΟΡ ΟΠ ΠῚ 5 411 αἷτο πο- 

τοῖης ςογαοίηϊις ἀρρο Π4τὰγ ΟΠ τως ἰἴτο Γερτὶ πηονοαρίτο 47. 
αὐ ᾶς ρογλοτα (ογι βίτιγ ἴῃ ἥπς 5 σαπὶ ἀτεῖς!ο Ἐσεπιληΐπο σα- 
2ἃ ἴῃ Αττοτε! Ογαςαπὶ νοςοῖη γο παι. [μα οττῖι5 ΠΡ το {ε- 
χτο ἴῃ Ὀίοροπ. ψο]οθας αι άφαι ἀριιά εὐτῃ ῬΒηοίορματὶ» 
οὐ {ΠΠς6 σευ δίω ἀςάϊτ» ἃς ἴσαι (ς ταΠπτ, Ι΄τογρτ. νογτῖς 
ῬεγηδπΊ. 

Φααῖ, ΠοΠηρατγιιο τ ρατγοίσατ, σοιαίεῦα), ΡατταΠ7ς, 
χαωρία, ἡ, σηπεδ'ὰν, ΠΑΤῚ ΘΒ. ΡΌτΓο ἀΟ, ΠΠαΓΓΟΥ 5 πηάτοοάο 5 ρυτγῖίαρο 
Ἡο].1 1 τοῖς.ς.113. 

Σατρίζωφρυττεῖςο. 
Σπωρόκνημα ἐλπηνρατγοίσοητία νἤσετγα ἴῃ τἰ δι 1ςγρατγείςεπτίασι τὶ- 

δίατιιπι ν]ςετᾳ Ὠιοίς.1.4.ς.80, 
Ξαιωρὲς, οὐ ὁ πιάτο άτιδον τυ ἘΠ 52 ΡΌΓΓ 155 ΓΓΡῚ 5.) νοτιζατε Ρατὶ- 

ἅτις, ὁ σεσηπὼς δια ἃ χρόνον, ΓΔ ΛΟ 4159 Πα γα ν τ Δτ115) ν] Εἴ1155 πὸ 
λαὸς κὸ αἱὴ νθ΄. ΑὙἸ ΟΡ μαποβ.Σαρθς λόγος, οτάτῖο ρετϊἀΑ ἤρα 
εἰις ὃς οἰδίξαμιις ἰσγπιο. Ραυΐ 5 δά Ἐρμοΐ, φιᾶττο 5 Παξ λόγος 
στιωρὸς ἐν «ὦ στόματος ἰμδιθ᾽ μὴ ἐκ πορϑυέϑνω, ΤΠτεγρτ.ΓΌγπο οοτ- 
ταιρτιισ. Εἰρζωης στερεοῖς ἀἰχὶτ ΑὙ ΠΟ ρΒάπος ἐπ ῬΆσΟ,ΡτΟ παλαιαξ 
κ᾿ ἀῤχαϊας, 

Σατρότης ἡ ττιάτος ἄο ὅς σατο Πρ ποτιιπλ»πτι15. 
Χάπφειρος, Βεπηπια: ΠΟΠΊΕΠ»ΕτΥπιοίορ. σάπφειρος λίϑος, ἀς 410 

Ῥὶοίς.1.ς.ς,149.8ς Ὀιοηγ  ἀς ἤτι ογδῖ5. 42, αὐδὰ λίϑον σάπφει- 
ον αὐγαϑνέντεςε 

Σατφόραι,σαμφόραι. 
Ξαπφὰὼ, ὁ Θ-γὴ νη ΟΧ ΠΟΙΙοΠὶ Ροετὶς ᾿γτὶς 5. 
Σατσώνιον, τὸ, (ΔΡο.Τπτοτρτ. ΤΉ οοτἰτῖ, σμύχω τὸ καίω : σμόχω 3. τὸ 

χοϑαίρω, οἷξ οὗ κ᾿ σμύγμα πὸ στιπώνιον, ῬΑ ]ς ὲρηοτα, Σασων ῥυ- 
π)ικῆς ὅδι διωνάμεως, 

Σαρίζα ας δ νοις Ρες ΠΟ, τοὶ αὐοὲ σαὶ κνημῖδας ξηδύμριτα ,) Ης γ.ἢ, 

Σάρας Θ-,α,6, ναὶ 
Σάραξον, γειυαάμμεῖον αἡ δοϊον τ. Πςτε Ρ ἄς τά τπ|, ΟΠ ΙΠπι15, Σαρρίθι 

Σαράϊης, ΡΟ] οΐ » μύδων πὶ φόρημοι 5 πορφυρφός . μεσθλέυκας χιτών, ὦ 

δ ΑΝ 
τἰδιαιναι δρᾷ Ρετγίας. ατο εχ σοσσο σοπξοξτα δυδομαγάζη ἔς 
οαπὶ Βα θδητ, 8 ἔσεπϊ ΠΑ} 1 ιισ(μηρρδέσας γΟσΔητ)Α]ΠΠσαΐδαὺς 
τατοσείϊαπλοη ἈΠ {γάλι νἱγογαπι ὅς ἰατγαράταπι. ἢς ΟΧΡΟΣς 
ἙἘπάοχιι5 Οτξςοὰς διθοσ. 

καπηλ θυ, ΡΟ}}. 

Σαρκγ»οὨ ΠἸΓΟΥ ΡΌΡ] ςει5 4] ἥοας γογγοθαῖ, 
Σαρκαπιαξ νἱάς ἴῃ ἀϊξζίομε Σεραππας, ἄν" 

Σάραπις ,1δὸς, ἡ δαταρ 5 ἀειιβγαιοπι Αἰεχαδηάγι πὶ φοἰ εδαπς Εἰ 
ῬΙθτοη 5 σοσηο πΙ ΉΓΙΙΠῚ. Σάραπὶς εαὶπι ὁ πλέέταν ἃς 
αὶ εϑβοσεφόνη, πλέέτειρχι» αἰεὶ Υ'σιδὸς κὶ Οσέραδὸ ς, ὄνομα πῷ τὸ σταῖ 

μοι τόύς ὅδι αἴοῳ τὸ στείρειν πὸ κριλιυγήν καὶ κοσμεῖν χ᾽, φίλαρχον 
σιυΐων κὶ χαρμοσιωύίμ δηλοῖ πουΐομᾳ, πίω) ἑορτίω" κὶ τὰ 

στιίρη χριλούῦσιν οἱ Αἰγύσετιοι, ἫΝ 

Σάραπις,εως ς Ροτῆςα ταηῖςσα αἶθὸ 41 Πι|πᾶ. 
Σαφαποιι»ὁ αὐ ἐγ ἀϊποττοβ Βαθοης ὅς ἀϊάἀιξξος ρεάιιπι 

Ριυά Ηἰἱρροονάτεηι; ἰά οἴ, μαθεη5 διασεσηρότας κα δὲς ι 
δεικτώλοις 27 ποδῶν. ΑΙ εη. σαριποδα ὃς σάρμπον ΑἹ ΜΝ Σεν 
ἐμ νοςαθλτραιιὸ  ἰατος ρα άς8 τγαμογοτγντ μβαθοῦ Τητογρ, 2: ἘΠ 
τ|}}ν. 1. ; ἵν, 

Σαργάνηχ»ςγ 5 Γροττα,σεπα, γετίσιϊιπι δὰ σαρίεπάος ρἱ[ςο5. 
ΧαΙβ Του τί 5, ξμη 15,4 τοιι5, ἌΣ (ἢ γ1. ῬΔΙΪῈ5 “εοιπάα Ἷ 
Οοτίπεμ.ς. νπάςοϊπγου καὶ δια θυρίδος ἐν σαργαΐῃ ἐχαλάδηω, ἢ 
τογριῖη ἰροτία, , 

Σαῤγὸμ Θ..ὁ ἀγερῖκος, 

ΣΦγι οἱ οἱ, ἀτρίδῃι Ρ σε5 ργεραὶς3. Αὐτ.},9. Αηΐπι. Οαζα, 
νοσςῖη τα] παμΐτ. Ἷ κι ἱν 

Σαῤγος, ὁ, λτριις ἀριιά ΑΞ ΠΑ πιηι ὃς Ασ οτος! Π στο αιΐπῖο Λπὶ ἰμεἰῶ 
συ νηἀεοίπιο, λα Ογδσαιη γοςοπὶ το ἐπ ααΐτ, ρεΓοῖς οἵδ ἃ τῆς... 
ΡΒ πὶ βοπογο, τὰ 
Σαιδαξ εἰν, δατἀοῊ πὰ τ ἄσθτγς. 
Σαρδαναφεῖλλ Θ.,υ, ὁ, ΠΟΥ] ονγελωτοποιός, 
Σιρδλμίθο γάο Σαρδωνιθο, 
Σαρδιαναὶ ἐάκαμοι, νἱάς ἴῃ ἀϊέλίοπε βάλανοι, 
Σαρδιανικὸν βώμιμαχτιινέξατα τι! δ γα, ἐν Σαρδοῖ γὸν ̓ παμῖς διά 

λίας βάκματα ατυῤῥὰ γίνεται. Ν' πᾶς ἀϊξλιιπι, ἵνα μή σε βάψω βα 
μα σαρδεανικὲν : ρτῸ ἐῷ ι0ἀ εἰς . ἵνα μύ σε ἐρυϑ'ρὸν ποιήσω ἢ 
βάμματι μαστίξας, γι ἵνα μὴ σε φοινίξω. ἀραὰ Αὐορῆ ἍΠεΠ 

Ασβάγη. ἰ 
Σαρδιανοὶ ὄγιοι, δα τἀ Διὶ γα π} 65, ντ Ἰπτογρ.Ρίατ, ἐπ Β οσπαὶ 

ϑαγάϊιντ Εγαίπιιβ ᾿η Αἀδριϊς ἀϊέξξιπη εἰ ρεο μαι δΑ  ΩΣ 
τθιι5 Ησοτγαγία ροριι 5 (αδξεῖς ἃ Καὶ οππλι] ο. στερδεανοὶ Δι: 
ἀἰξα ἤιητ κα δαγάϊθιις νεδε Γγἀϊα,νπάς ἴμπτ 4 ἑμϊτῖο ἀφ 
Ἠειτιίεί. ' 

Σαριδινοὶ, ἱπςοἷα’ δατάϊς5 νεδ]5. 
Σαῤδινθ. λίϑος,(ατάτιι5 ἰΔρῚ59ῃς.ς,4.ΑΡος4. 
Σαῤδνθ- λίϑος τάς [4ρ15 ἤιις ἴλγάα ΠῚ, σαρδ  Γποίαπο, 

{ειηροῦ δητί 1115, Πα: ΟἸΙΠῚ ΒΕ πη ΠΊδτιττ Ομ πῖᾶ ΡΓΟΡΟ 
Βεπεγᾶ (σα! ρτιιγς σοπτιτπδοῖτοΥ τοπίϊδητ. ραττέπησις, 
1ῃ ἤρηο τεηεδηζ 5 [0]1 ργορὰ οσπιπλτπὶ εχ ἔχοι! ρα μίτον 
ἄξαϊρτα φοτᾶπι ποι δυιξογτ, γυΐρο γοσδης οογηαϊἑπε,γοὶ σαν 
ἐμπε. Τρία νιυ]ρατὶς οἵδ, δὲ ρυλπιιῆιν δατάθι15 γερογτᾶ » Ὑπά 
ποπηθηερε ΡΠ ΤΠ ἰτο 37.λρέτο ἔεχτο, ἢτ εἴτις ται 
τίο 12. ΑΡΟςΑΙ ΥΡΙΕτ Εχοάϊ 21. σαῤδῆον ν οσατιιγ Ν οπιεῃ [αι 
οἰιπὶ οαγοἶις σΟμΙπηιιηἰοδυίτον πο σσρδόνυξ ἔλξειιπι ἀπ 
ἀοηγχ 7 νὉ εχ ποπιῖπε ἀρραάγεῖ, ἵπιο! ΠἸσίτιιγ σαπάοτο ἱπ' 
ἄλοθος οἴ οηγοθς γοΐμτ Αάπατο 5 Δι ςαγπῖδιι5 νησία ΒοΓ "ἡ 
πἰϑ τηροῆτο.. δέ νέγοσιις τγαπῆπςϊάο. 

Σαῤδὲς, γ τοῖς ποτηςπ, Εἴγτη, 
Σαρδόγες. ΠΠ ΠΎδι15 ὃς Οτα τετὶ 5, ὥα τῷ δικτύε, (ἃ, συλόυταῖον 

νέχεσα το δίκτυον, 
Σανϑονικὸν λῖνον, ἰἸπιιτη ϑαγάἀοηϊοιπι: ἀἸοίτατ ἃ Οταοῖς σφΟἱ οἰ 

Ἠξετγοάοτας, 
Σαρδονυξ, (τάοηγχ.νὶε Σαῤδυθ., 

Σαρδῳ, ἡ ἰϑατάλινλάςε Σαῤδιθ. Σαρδὼ, Θλτάϊηϊα [Πα] 4 ἰπτοτρ, ΑΙ 
ἴῃ Αοδατ, ͵ 

Σαρδοὺνι. πόμινϑατάοηΐα Ποτᾶ, {ιια γα πιιπριπςιη! ἤρεοῖοϑ ἴδε 
τᾶτα Ὠεγίρα ἂρ Αρι!εῖο ἀϊεϊτιτ. ΕΑ ταχτα Ὀιοὐσοτ!ά ἐπ οῖδο 
τίινς Πιτηρτα πηθητὶς αἰ οπαϊέοποπι » ὃς οαπὶ ἰαίοτιπι ἐῸ 
τγαξξίοης οα8 Ομ] Ποηας ξαοίτ , γε τί τις ἐρεοίεπι ῥτᾶθε 
ἃ 410 ἐπεητα ἡδίι!η ΡτΟΠ ΡΠ ε(᾽., ϑατάοηϊαϑ τὰ[ι5 ὁ 
δανι- γίν -. Ποιοτο σαρδάγιθ- Οὐγΐ. . μείϑησε 9 ϑυμῷ 
δικδιον μφέλα τοῖον, ῥτῸ εο ὃς [οΥ τιν σαρδιανὸς γίλως ἀρυὰΡ 
τάτο ΠΗ ΠῚ ὃί σ᾽ αῤδγ- γέλως» ἀριιὰ 5. δος. ΓΥσορατ, απ] ) 
ταπηση(ίητοτ 4105 εἰξ Εὐπίτατῇ. )σαρδ'ών ον γίλα τε ἀἸξξιπι Αυτον 
ἀὐιτ Στὸ πῷ σεσηρέγαι «δὺ ὀδόντας καὶ τεπ4αηἀὶς ἀεητίδιι5, γὙἱάει 
(πο! ἐπ ΟΒΙ]. Ἵ 
Σάρι, τὸ [τὶς ἀϊεῖτυτ ψιαάδτη ρίδητα ἴῃ Αἔργρτο; κεν}. 

4.ς.9. δἰ ρΊΔη. 
Σάρια, ταὶ [ατῖα:[ἰς ἀϊσαπταγ αυα 2 οχοιιητῖ οΚ ἔτι Ρίδπτα, ΤΠ 
ΡΒ μι ρίδητ, 

ὄχ» 



τα ὑεοὐ ἤματα Μαςοδοιϊςα» ἴοι ΠΤ ΠΝ 
οοὐοδο μα [τα πὶ (Αγ ας ροττδῃϑ. ᾿ 

ἴδ, Ατορμαποβ τη Ῥαςς, Οὐδ᾽ οἱ μεγαρῆς δρωσ᾽ οὐδὲν, ἕλ- 
δι ὅμως γλιφεότατα στιρϑίξζοντες εἷσσερ κιωΐδια ϊὰ αἴξ, τα μιιηῖ 
ἀϊάιιξιο σα ππὶ ἰπίτατ ἀϊιπὶ ΟἹ ἀτγοάιης. Ἐτδογτθα ἃ- 
ετοάοτιπι ἴπ ΜοΙροπι. δέρμα σαρῖτὶ ἰλο [τὶς ἀοτγαξξιπι, 
εβοὺς πλδυρῇ δέψει πῇ σι χερσὶν, οἰξ ζαγπς πάλῃ. ΕΠ ης 

αρίζειν,ἀϊἀπιέζο τἰξξι οἰτοηπίμιις ἰαδ τὶς ἰγγι ἄθεον χιοὰ σατι 
τ ἀκητος της πιιάαηταγ, Οαΐοπιι5 ἴῃ β] οἵδε ἐΧρΟυ τ 5 τὸ δια 

χων δυΐξεως χλδυείζειν. ἔξ ἃ ἐπιοπἀδηάιηπι εἰϊ δείξεως, δ]. 
ὡν, μ΄: πικρίας κὶ ϑυμοῦ γελών, γκἡ σαρκφίζοντες γιδτσοσεσηρότες»»ἡ αἰ- 

τες τὸ σύμα αἴποερ κιωυΐδιᾳ, Ἐτ Ροίξοα [υϊυπρΐτ, σαρχαίξειν 

ὙΠ Πρηϊβσατς πὸ τὸν κιυύα πειγώντει, τὼ λεη7. 
“ἶκ' σαρκαῖν τἂν - 

ωυ ὑπογλύφειν, Ἐτ ΕἸ οἴ γ Ομ 15 ΧΡοπῖς σαρχαὶξοιν, εἰ ρωνδυ εὐϑγειγκῳ- 
ν» τὸ δγασύΐρειν, Ἐτ σ᾿ αριφέστες» μϑὶ πικρίας καὶ ἠρέκαι τας ἐδ “(λέων 
δγανοίξας γελεἶστες, πἀς πο Πιεη Σαρκοῦσμο «οἷ 4 οἰτοῖγυῖ πο ἃ- 

ἰοπτααταιις μοί ΉΠ15. Σαρχαζειν αἰ τοτ' οτίατιι ἀςοἸρ τιιτ, 
τὶ τοῦ οἴκροις τοῖς χείλεσι σευυαγρ μῆμοις Ἀποτίλλειν τιν 1ὰ οἴτ.|4 0115 

Ῥτοίς ππς Ἰαρίοταπν σοπηπι Πτιμτι Παρ γοπιῖς σαγαῖθιι5 
ἀαιιε!οτο ἀταιιο ατγοπάόγς 5 νῖ ἐαυὶ δί ἀΠπὶ ἀτιπὶ ργατα 

(ἰοητ. δὲς ΗἹΡΡοοτγατὶ, σαρκοίζεσι τὰ οἰμφό δόντα “ἥν πουφεΐγων.γἹ- 
υλλαΐνω. ᾿ 

μος, οὐ, ὁ το Πτιοβοἰγοηΐα: ροπιι5, ἀϊσαςῖτα5 σοποίΏ ΠΑ »ἷο- 
πάτα οπτιις οχασογδατίο: ]αππὸ δά ποτγίατίοτιπι ξαξϊα(ίη- 
ἘΚΟΗπ.)ειπὶ Ἔχαςογϑατίοης δά πη:{πσοτιπὶ ἰσοΠπιι5. Ετ 

ἐπὶ αἰτδὶ (τοαίπιου ἃ οἰ ουαΐπιο ἀ πὶ ριιεης » ΡεσιΠ Ατῖτογ 

βαάϊοτα Πρηϊῆοατι [τ] δῖτ᾽ ποη ταπτᾶ ἤππὸ ἀϊοαςῖτατο σοη- 

Δ. Ὀ]οΐτις ὃς σαρκωσμὸς ἔγτ 10» ὃς ΠΠπῆο ἃ Οἴςετοης ἀς Ο- 

υάο Σαρκάζω, 
αἰ; οἵ" ἃς αὐπιατὸ, Βιιά.1π ἘρῚ ΠΤ. ροῖτοτ. 

ΕἸ ρροοστγας Πδτ. ἀε ἔγαξειγῖβ ππιίς]ο5 στέρκος γοσδῖ Υ- 

ογοςαθιιίο, αι οπτηῖς οᾶτο ἔδη [αι ρτϑράϊτα, ρᾶτς Πε ππι- 

νοδυ το, στέρχμον, 

᾿ .40] οἱ εχ σατο ΟΑΓΠΘΙΠ5, ΓάγΠς ςοπίϊδης. ςαγπαὶ ᾿ς, ςαγηὶ 

τιισοσάτηςοπι ἀρ θη5» Νααη1π Οτατοσαρκεκη ἐντολιὴ σα η2- 

πππαπάδτιμαι» σα ρ.7..4 ΕἸς τατος, στερκεκὸν τῷ χοιςγ ΟὨπι ἴπ- 

πάτο, αζαηξ. Ογατίοα. 

δ. ον φαγποι: πηατοτίατι Πρ αἰ σας πο μια Πτατε πὶ, ααασι 

τ 4ττιπ ἀἰσιιητ σαρκικός, ριἃ ΡΟΙ πο οπλ» αϑόρα, σσίρκιγον : ὃς 
ἔγη γαυν, ΕΠΡΟΪ. ᾿ 
ταταη οι [ἐν τοῦ στερκέῳ, ἵπ σΑ τη Νά ΣΔ ΛΖ. 

»ϑλάσμοτα,ςαγπὶς σΟητι ΠΟ ἢ 65. 
᾿ 

δ 6». » ΠΥ ΠΟΥ 5 4 τα Π2. λῷ ᾿ 

οκήλη» ἦτ ΓΊ]ΟΙ5 ϑεμιιδ)οιὶ πὴ στο ζπίοτ τι! ςᾶ5 ἱποτγοίςί τ, οΙ- 

15 [10.7. “4.18. ταπιοχ σατποίι55 ἀρὰ Μεαίςο5. Σκιῤῥώδης Κ) 

ἴα ἐπ᾽ ἐκ διάϑεσις, ῬΟΙ]Χ. 

εἰς, σατηοπιβ)σαρκώδης. 
; ; 

γε. Ροοτῖς ἀϊάάτωτ 415» Ρ] ατουξοττίιπα. ῬΑ πρό πῖις., 

ἰόγνα. ᾿Δσ μιν πτὰ ΔύΒΟυ 5 παίερητὶς ἰα Ρεγῆάε 9 Ππλ}}15 τιιτῖς 

ἰἸηΐ, Ὀτοίσοτ. .3.οαρῖτ.99.51ς νΟΟΆΤΙΓ δῷ εβε ει: σατηοπὶ 

υἴπι σοηρ ετῖπατ, ΡΠ ΊΠἰπ5 δὲ Βαπιπιὶ δὲ δτθοτοπι ἰρίαμι εοάς 

Ῥρε! ἰατ ποιηΐπα. 

ας ἰδος,ἔοτος 5, Μάγος]. ἔογβοχ. ἈπΕ}}.ἑοτῆςι]α » Βατβα- 

᾿ 15 11}.3. τ οίςοτ 4. ςαρῖτ.9.4.ἀἸοτατ δέ σαρκοχείξ. τα] ςάτηῖς 

πὴ ΘΠ οτ. 
ἜΡΩΣ τς κα ίζω,εατηςπὶ σοηίοϊπάο. : 

ὙΟΝΕ  πξοφέω, οὐτεπι Ὀο ]ὲ σιγοναριιά ᾿ ΑΖάπ1. ον 

τὸν χοφαγεῖν, ΑΓ Ώ 5 ἀρρετεγευξάοτε σᾶτη6851} Ἐρί στ Αρ
ρίαη πῃ 1- 

᾿ἐσαρκεφάγρευυ, ἕψοντες τὰ αὐδρώπεια, ἀς ἸΝΝπΑπ
τιη15... ᾿ 

αγΐα, ὃς κρεοφαγία ν οἴτι5 σατηΐμτη. σαρκοφαγίας αἰ πεχέγὰ (ΤΏΙ - 

ἀρεῖ ποτιν τ ρογάτατ ἃ ΡῬΙυτατγοθο. 
γος, νυ, δ σατπο ΠΊ σου ἐδ, (8 Γ 

γἱποπο. Ροπίτιτ ρτο τάφθ-. 
τς Ππς ΑΠα15, ὁτίαπι ἴτσορ μαριι 

ἐὐΤυύν 

ὙΠ, 

ΤΠ 
τ 
ΤΠ 

ἽΝ , 
ἐπε 

οὔτι εἷξ ἀυτύ σόρφι σαρκεφαίγει Ἤνοντα!
: ΕΧ 

ἔτοτιιπι σογροτᾷ ἐχοάςητος ΠευΝ 

ἢ Ἔχοά τ, ] 16 ΠῚ σαρκοφαίγον Οταοὶ νοΟσΔηζ. 

ορε λόγρε.ρτο ΟὨγ ΤΟΝ ΟΠΠΙΙ5. 

τισαρίτς 16.ςΑγηἰ ἔο 1155). 42. 
4.08.7. ὸ 
κι ὥσω, α΄ ὡκφ.,.1 ΠΟΤ ΠΟΟΑΥ 

τῷ Οστορ ΟΣ ΠΟΓΡΙΙ5 τρί ςο. δ. Αςςαί. 
ἡς)ε(Θ-. ὁ χα ἡ σατπο [185 σαρκοειδος. 

σαρκώδης ὡν πίω) φύσιγνςατηῖς ἤροοῖοπι τεξογοηδ. 

μαγτὸ, 4. ζαΓΒΟῇτας 5 ἷ 
γᾶς Ματςεὶ.110.3. Ὁτοίξοτ. αρ.9 4. δὲ 118.5. 
᾿ῥκωσις, εως ἡ )γοατΠἰ5 σαποτᾶτιο σάρκοσει 

ταοϑ ἀδιγαιονντ σα ποϑ οιπτι οἵα σάτης ἀοπιάλητ ἀϊάι- 

πα οττιβ9 οι} σατο ἴῃ οἶδο εἴ) 
ἘΠῚ εεἴαπι Σαρκοφάγος ἰΔρὶς 
5 ἰαρὶς ἀϊέξις ἃ ΡΙΙηΐο "10. 

Ρίτε τ) Ὡς 40 Οα θη 11.9.5: πυρ!ς.ὈϊἸχίταις Πτοίςοτι- 
ἐὸ [οἰ ςοτ Ιοςυΐος ἀς- 
πὶ ἰη αἷς ΡΠ Ϊπῖμ5,οοτ- 

λαἀεξαποτυτα οοπάϊτα ἱπ οουαδ παπιὶ ςοπἤατνίηττγα 4ο ἀξ 

σορτὶς ἀεπτίδιι5. τ ΟΕ] Πις 1115.4.-Δρ.5.4.14Ρ 15 οτίαπι 
4} φατ- 

δυλ Ὁ... ἔοΠ14 μα θεΠ5 κατποί. Τμεορηγαῖι. 1.1. Ἀποτ. ρἰδη- 

 ΠΡ.6.ςαρίτε 6.1 διά οπη. Ἀπτῆις 

Ὡς ἐχρ  οονδιροο οατποπΊ Γᾶτ- 

στα Ῥτδἀτι15) ΠΑΓΠΟΙΙ5. 

᾿ατηῖς Ῥτατογ πατυτγαῖι Ἱπογοη δ ητιη. 

ςὸ χιἐα,4.Ἔχοτείςοητισ σατ- 

ΣΑ 
πἶς ἰρ Τογοτο, Ὠϊοίζοτ, δι ς,σαρ, 127, 

Σαρκωτικὸ ΑΓΠΟΠῚ οΓΟΔΠϑ,σαγ ἢ 6 ΟΧΡΙ οηϑ. 
Σαῤκα,υϊατιιγχάσμα. : 
ΣΣαρωωδς, Ομπλ 115 τογγα το πᾶ τς ρ πιφητι πη, σσπιτη, Ἡςοἴγ οἱ. 
Σαρξ,κὸς, ἡγοᾶτο, τ ρτὸ ζογρογε,ῃ δε! ςξξῖς ἔξητ. Ἐρὶςιιτὶ, τί γρειῦ 

σείρ και τὸ παρὸν μόνον χηματίξει, τίαὐ 3. «{ψυχίω κὸ πὸ παρελϑυὺ κὶ τὸ παι- 
εν. Ἐχ αιμδιις Οἰςετο τ. ἐς Ἐϊηΐδιι5., ἸΝαπὶ σογρογς εἰμι πἰ ἢ 
Ρταίςης ὃς ηιιοά ἀεί, (ξπτῆτο ρο  πυιις απίπιο αὐτο πὶ ἄζρις- 
τοτῖτα ἃς Βιτατα, οηττγα ἀριά Οἱςοτοῖη Ἐρ τ, σοτρὰς ρτὸ οὔτπέ 
Πυπηϊταγ:ῇ νἹγοϑοῖ παῖς, ὃς σοτρυΣ τοι μογαιοτο, Ησς ἀϊζεῖο 
ἴαιχτα ργορτίεταζοον [Ὀγιποηὶς ΕἸ ορταὶςῖ ἴπ ίαογα Γοτίρταγά σὰ- 
Ρίτα Ἰατεγάι! πὴ Ρτὸ τοῖο μοηγΐηο7 ἤςιι 1.) φοάςπὶ ρτὸ οοάδηι 
υχὴ ὰ εἴπ, ηΐμγα γορογίτωτ. ἔσονται δυὸ εἰς στίρ γα μίαν,ετῶτ ἄπο 
ἴῃ φατποπὶ ν "ΔΊ; 14 εἰϊνὸ ἀμποθιις ἤετ νας. ἢς οὐ απὶ Τοαππος 
(ΔΡ.17.. σείρχα Βουηϊποπὶ ποπγίπας, Ετ Μασ. ζ4 ἐκ αἱ ἐσώϑη πᾶ- 
σὰ στίρξ » ΠοαΠ4αμ4Πὶ (γιιατα βιῚΠ{ὲ οπιηΐα σαγοιν οἱ ςατο ρτὸ 
Πιουλίπο ΡΟηἰτιιγ:ταυηοτ ΔΒ Ὁ] εεῖτις φάτ μαΐοῖ σατο, νο- 
1μιτὶ ἄιλιπὶ ἰατίηϊ » Οπηπο5 πηογία! 655 ΡΓΟ οἵππαϑ ποιηΐπος ἀἷ- 
οἰμπτ : πλητ σηῖπὶ πγογταΐος 41 ᾿οιπίηος Ποη ἔχη , δί στο οἱξ 
18: ΠΟἢ ἤτ μοπιϊπὶδ. στἐρξ κοχλέου, ΠΠπγαοῖς σΑ}}π|5. ΗἩεγπιοίδας 
11... ϊοίςοτιά.ςαρ.8ο. Σαρξ ἴτοπι ρα !ρα:4ς οἰτια, ΤΆΞΟΡΗ 
110.6.ςρ.1πι ἀς σαι αητιαύξοται γδ καὶ στὲρξ τότεγτιιπι Φηἰ ΠῚ Ῥα!- 
Ῥααιιρείςϊτ, 

Σαρξίφεαγον ἀρὰ Ὠϊοίξοτ: ὃς σαρξ΄φαγος ἀριιά ταὶ Πτδητιπη, 1, Γαχί- 
τταριτὴ πτὶς [αχι ἔγαρία. νοχ οπῖαπι ὃ Γατίπο τπαυτιιὸ Πιαρτα 
εἴν, χιιο νεγὸ {τορστγοιογῆιπη:3}} ἐπυρεττοη οἴο νοἰματ:4 11} 
τατατι πλιγαγ δ}: }} Πποιιδτ Ρ]Δηταπι ςΟπηπη πὶ οὔτι, οη- 
ἴλας ΡΠ ΠῚ] δυτμοσῖτατς Αἀίδητιιπα πίρτμπι φιὸά ςα]ςιιο5 ἔτά-- 

Ο Βατοίαχὶίγαριπι ΔρΡΡοΠ τι εἴΐο, , 

όο7 

ΣΣα δρς γα, δνορ τΈ15.1] ατάοπι σοπιιογγῖτ, 
“Σαρὸς»ἵη ἘΡ’ στον οὐ ΓΙ Ε υπ)κοίλλιωτρον, [ςορα:ὰ δαΐρω,νἱὰς Τητοῦρο 

Ατιπορῃ. ἴπ νοῦρο Κόρημα, τοξξίιι5 ἀἰοὶ κόρημα αιιᾷ σεερὸς ῬΆΓγ -- 
ἸςΙ, τγαάττιαρυᾷ Ηςίγ οἢ. στέρρν, εἴς οτία ταν παπιογις,ὃς ταςηα- 
τὰ “υια»ἠαπιναρι ΟἸλα {25 591. ΠΊΡὰ5 δι114. δς Ἐπ πες ᾿ 

ΣαρέμδοΘ., βιμξϊΔη89Ππιξτίθιι5 ᾿λξϊατιις,αρυά Γγσορῖν. 
Σαῤπος»ἄτολ,άοπλι15 Πρπέᾶ. 
Σαῤῥιφϑέω, ἀεΠρίοννδηιι5 βου μωραίνω. ΗεΐοΒ. 
Συρώ, εχ σαρόω, γΕΥΓΟ Οὐ ΠΟ γκορωὶ κοσμίζιν, στ ρφῖ τίων οἰκίων, ἀοπγιιπί 

νογγίτοίσοριιβ ριιγρσατ, Γαῖα τς, ἐστέρωσε πίων οἰκίαν, πλιιπάδιτ 40-- 
ταμπιΝαζαηζ. η Οτατ, τας εἐαυ ΤᾺ] ψυχαὶ τῇ δηνγνώσει σοιβώστιγτες» 
1άεπι, σεερφεωῦ, σαἰρήν. τη [115 κορ ἂν ἀϊοἰ τι ΓΟ σσέρωσον ἀἰρὶ οὐδῷ 
κόρησον, ἴηι ις ΡΒ Υ πῃ. 

Σ ἔρωϑρον, ἴςορα᾽»κόρημόι, κορηῶρον, 
Σαῤωμει, δῖ 

Σαῤωσες,τὸ φιλοχφ λημο. δι] ἃ κόέρημώ. 
Σαρώϊμα)»ΟΧ στὲρῥομιωι [ΟΡ Ὶ5 ΡιιΡΌτ. δεσορωρσίΘ. )ν οΥ[π5,ἃ νετγο τς 

Οἷς πιιμάδτηβοῖ τος σᾶ ρ.11. σεστερον αν. οἵκος,ἀοταις ἰςορῖς πιῇ - 
ἄλια, ΜΑτιῇ.12. σεστερώαδμον κ κεκοσμη μῆλον τὸν ἕν σοι τόπον, ἸΤ4Ζᾶπς 
τἕςπὶ βιιέλιιο, 8. Βῖο, Ετν πη, : 

Σαῤων,νΘ-, ὁ ΠδΙ ΑἸποῆις, λάγνθ.. Ηςοίγ ἢ. Ἐν ρυιάοη ται πιμ] εδτος: 
τοῖς νοπαζοτίμπι. [τεπὶ ϑάτοη ἄςι!5 παι ς 5) 40 ϑαγοηῖςο 

τπατὶ ποπλοη ἐπάϊτιπη,ντ (οτι δὶς Ασι πῖάος ᾿π ὙΒεπηίος. Ραμ - 
{χοΐαϑ [ογιδὲτ σοίρωνα Αἰ τῃϊορὶα πιάτίτίπια το ρου ἱπιρεγαῖ. 
Ἡΐης ὃς ἀριὰ Ογαςος ργοιογθίαπι 1114 46 Βοπιϊαῖθιις ἀττὲ 
παιιτίςα; Ῥ[ ατἱπιὰπι ἀς ἀἸτῖς5,σεέρωνίθ- νὠυτικώτερρε, Σαρώγος γ τοὶ 
Δ ϑηρχ δ χινα Ἡ εἰν ςἢ, 

Σαρωνίδες ἀΥ θοΥ 65 οδιι2) Ειγίη. 
Σαρωνίδες, ιιοτοις. 41 }1πιϑοῦιι5 ἴπ Ἀγ πιῦο δ ΤΟΙ ΠῚ 5 ΕἾ πολλας ἔ- 

φύερϑε σαρωνίδεις ὑγρὸς ἰάων Ηειρεν. Τητογρυ. δδεζ, αἴδα πὸ σεσηρότω κὶ 
σιωέςραμμῆδον τὸν φλοιὸν ἐΐχάν. Τὶ Οὐ ΟΥΙΙΒ δ΄ σ.}}}15 Ετιὰ ΠῚ Ὁ {105 [4- 

ςοτάοτεϑ, γον ἀλϑ59ν Οὐαῖ στερωνίδεις.. 

Σαρωνὶς , τπᾶτε : ἴτὰ γοέβεηπι ἃ ϑαιοης ἴῃ ὙΠ ργαοὶρίτατο, 

Ἐτυπιοΐορ. 
Σαταρίδες,ΟΥ παι ΠΑΡ τῖ5 ξοσΠΙΪΠΕΙ15. 
Σάτινον, τον δί ἱ 

Σατίνη»"ς»"ἷ» Ρ]αι Ἔτι τα, ν ἜΒ Ομ 1Ππ|. Ἡοπι. γι. ποιῆσαι σιατίνας Ὁ 

αὐματὰ ποικίχά, ἀςαιδξᾶ Διίτοπι εἰ νΟχ ἃ σευῆα αιοηίαπι οποτᾶ 
οἰ υιετῖς ἱπηροπιησιιγ δ 115 γε μπηταγ. 

Σάτον,πιεπῇιγα ιιαράαπι ἐτιιπιεηεῖ. σάτον ΥΟΧ δΥτὰ εἰζ 5 4118: ἁρυὰ 

ΠΠΙῸς ἀεοἴαγατ πιοηίμγα σοηιις σα ρ  επτὶς (εἰφυϊπιοάϊιπ). [ὰς. 

τριῖκρυψεν εἰς ἀλδύρου στέτα πρία αἰ ςοπ ας ἴῃ ξλτῖπα ἴατα τι. 

σατὸς αριιά Ηοίγο. ἔπ ἔτος εχ τὸ ἔτος τ τῦϑες δί “ἤταῦμος Δππὸ ΟΣ 

τὸ 410 τῶτες ἃζ τῆδες ἀϊσιιητ Π οτος τοῖϊε διι14. ἴτε πὶ στυτεῖς ἃ- 

Ρυ Δ Ηείγο. ἀοτιοὲ τὸ ἐπ᾽ ἔτος. 
Σάτρα, συπία, Ἡ εἴν οἰ. 
Σατραπεία, ας, δ, ρτα εξλιγα ἐποιρ χεία, 
Σατραπείω, μι δύσω, τ. δυκοὶγίιιτη ργαίΕ8. Οεπιτίσ, Ατὶ ἴον... ΟΕ ςοις 

καρίας σοίτρᾳπεύων, τὶς ρτα: ἔς ἐξιι5. Ατίδπτι ἴηροτῖο οὈτι πο η8. 

σευτραπεύων τῆς αἴω φρυγίαςοίατταρα [πρετΊοτίς Ῥμτγρίας ΡΙυταῦ, 

ἴᾳ Τ ΠΟΘ, 
: 

Σατραπηΐα.. ας γν γίατταροῖα, ῇς Ῥετίᾳ ὕοοᾶης ρτϊποίραιπι Βᾶ- 

; Ὀυ]οηΐ5. Ἡετοάοτ. 4: }.5.41ς Πατγίλιτα φοπίατυ 
ς νἱρίητὶ Ῥτο- 

] υἱοοίας»αια5 Ῥοτία γοσδητ σατραπηΐας, (Ἀττι ροἶά5 » ἐατατα 485 

Ἴοτῖ. Ζ. ἙἘῈς 11) 



όοϑ δ᾿ Δ΄. 
παρα! ρταῇάος ργαέςοηΐε, τρτδὲν 
Σατοκπυρε δ γίαττα ρα ἰρτα ἔς ἔξιι5 Ῥτγοιμδιοῖα : Γεγἤοιιαι οἰξ νοςά- 
δα]. Δυ ζοτιάς πλπάο, τίω) σύμπειστον αὐ χίω πῆς ασίας διειλ - 
φεσαν χ7, ἔϑνν σρατηγρὶ ἡ στε τράσσ αἱ κὸ βασιλεῖς. δοῦχοι τῇ μεγέλε βα- 

σιχΐως; οἷ τΟρΙ Γατηιηα σοσαμηα ετγαῖ 5 ρτατεῖριιας Ροἱἐ τα σε πὶ 
αϊσαϊτατις. αὶ 

Σαήῆ οἱ, τΟἸ αροροτουδααι σαριεἰς ξοσπλϊπαάταπη; ΕἸ νοι, 
Στ ῆω μεάξω,πιαχα, ΟΠ ΓΟ) Δ Π51η1]ηρογίσιι ἱπριπι πῃ ρούοιρτο- 

Ρτὸ ἐς ππππσητῖς οἰτις Πατῖϊς » φαΐθις Ομ ογὰ ἐπιροηπαταγ : ἴα- 
Θνυοτίτοτα ἐπι}! ον θη ςιςβογοῖο ϑισομπίροιν πὰς το υτέτω, 
τοι ργόπιο ὃς [αὐ ρστντ σε σευγυδοη γῆναροῦ {πράξεις δῖς Οἷς. ᾽. 
ἐς τας, δυιθαξζο τα ιῃὶ Ἰασοηΐο ορις εἴτι. ντ άστοὸ ποη [ἐπὶςὶ] 
διατο, ίε πουᾶτο 8ζ ἰτοτάτο, σεσοιγἱ Θ- ψάμμῳ,ατοηα τοξεγζιιϑ., 
Τιαρςίαυ.  ηάς Σάγμα. 

ΣΞτυρξιγας ἦγ ροαιι5 οἰ σι] εητί οχ ποτα. 
Σατυρίας να, δ αγοΥθι}5 ἰάςπν ξετὸ αὶ ὃς Σατυσίασις, ἐς 410 ἱπέγά. ἃ- 

εἰίτος. αὐρασλήσιον ὃ τού τῳ νὰ τὸ γεσηεία τὸ καλθμῆνον στ τυρέας, κα γδ 
ἐν τού τῳ, διὰ ῥδύμφιτος ἡ πνδύμᾳτος ἀπέπ]ε πλῆϑος, εἰς τα όρεα τῷ Ὡς» - 

σώπου παρεμπεσοντος  ἀνλώ ζὼς κα στε τύρφυ φαίνεται τὸ ὠρϑσώπου. Ὑι4ς 
Σατυρίασες ἴὰ ἰφοιιηά4ο Πρ η) ἤςατιι. 

Σατυρέασις ἤϊις σατυξασμός. (ὐιπὶ σοπίταϊς ἰΙοπρὸ [ατέφις ἵποτα- 
[εἰς ἀταις οχιοηάιτας πα] ]ὺ οαἰογὶς ὄχτογηι δὶς [141 η195 τη - 
φομτῖο, τριαπισμθς ν οσαταγίιος νἰτίαπι, Οὐὸ 1 Π ριιεδηά!ας- 
οοόαι [δ τα ςῖο ἄῦαὰς ρα! ρίτατίουστε τυρέασις ἀρρο! ]ατιτ) Οά- 
Ἰφα.}1,6.4ς Ιοςοἰς αἰεί, ς4ρ.6.14Θτη αἱ [10.9..χ7᾽ τόποις, Ο᾽ πιριαπι- 
σμος γαὐὔξησις αἰδοΐα ὅδι δ᾽ ἐμὸς οὐ ς μῆκος τε καὶ κύκλον ἀγκου μῆύ 5 χωρὶς 
πῆς εἰ; ἀφρρϑήσια ὁραῦῆς. ἢς εχ Ἰηβατίοις,απι οξῆοιτ ἤρα ἴτιιδ οχ 
νἱίσοῇς οἱ αἰδιίχας πα πηογιρ 15 ργοσγθατας ν] σα]ο 5 πηοάοτα- 
τὶς Ῥασ ας ΑἹ σίη, Π|0.3.}' στοτυρία σις ὅξὶ παλμὸς τὰ αἰδοίου, φλεγμονώ- 
δει τινὶ δια ϑέσ ει “Ἶ] σπερματικων ἀγζείων ἐπ μυ(9. μετ᾽ ἐν τασεως αςὶι- 
τ Πηπιας πιοθιῖς οἵδ ἀτίμες ἐχί τί ἰς ργορτοῖ δος  ἀςατῖα: γαγι59 ἡ 
αὐα] οι δά ίημις φοπειηροηϑβιαῖς οπἰ αι» ἔς 2 τὸ νόσημμαι, σαταϑιον μὴ 
χ, γιωϊξὶ συμξαϊνον. Ῥτῖτς πταχ πιὸ ψΊτ 1 ΠΏ Ετί 81) ὁοπειλισμιν ἀϊ- 
χοτιαης χὐ τέ νανον ᾿ ἀτί πὶ τοητρποπγιντ δρᾷ Ηυ: ας. -τοητῖρίης 
τυὰπιρ]. ΠιιαΣ νοχ ἴτα ἰορίτιγα ΡΒΑΠΠἰςῖ 5 νεγποας. ἐς ὅς πγᾶ- 
Ῥτμτι τετίβίης σοτγερ τ Ώτι πὶ ἀϊχεγαας, σα! ς, ταῦ - 
ἀϊα τουποάη τεηταὰ νόγαγο γῖγ), Ἡοταζ, -τϑητάσις τα Πηριτ, Ρο- 
{πῖτ ὅς Βοσνοιθιιηι Ὠἱοαιεάος 1.1«Οτγαοα ποπιῖηα ἃ δατγεῖς (- 
Βιυιατιιηι» ὃς Ρεῖαρο πιογτοσιιπὶ σιτοάς 5 4.16 πὶ ππμτΟὨ Αι 
Ρτγοάιρια τος ὃς σατο πιεῖ τοΠογεπι πρεθαης, οὐ ρθη 
δαδιιοῦαπτ, Σατυρίασις ἃ δατγτοτιιπὶ ἔογηια πος ποη τοῖτγα [1- 
Ὀιάίης 5 οτίαπν νοσαταγ Αἰ τ4 γα] πὶ ιιοά ἐλέφας κἡ ἐλεφαντία. 
σιςοντ ἀἸ ΧΙ ΠλΠ5»πουηῖπατιτ, Εἰ γεγὸ Ασαριιπὶ ἰθργὰ 5 αδηι ὃς 
λεογτίασιν ν Οσᾶτ,οται16 πιὰ τιπὶ δί νΊΧ νΠΠ 114 ΠῚ (πα ι]ς, ἀο ατο 
ἴεσο Θαἰε ἄς σαι πιουθοτιιπη ς. ΟΝ άς τὰ νοςς Ελέφας Σατυ- 
εἰας ετἱᾶ αιιϊά αν ος ἀϊβξοτατ 5» σομἤάογα οχ ἰός ἤιρτα οἰτάῖο 
εχ Ατιζος. 

Σατυριίζο,αττῖσο. 
ἰσατυρικὸς, [λτγ τὶς Π5γΠ ογάαχ, ΡΙ ατατοῖας ἴῃ ῬοτΙοΪς. τί αὐ τις αἰϑρώ- 

ποι; στυτυρικοις τοῖς βίοις ϑαυμώσειε; 41115 ΤΊ ΓΟταΓ (τυ τς ο5 ὃς νἱ- 
τ Ββοπαΐπιιπι οδιιςέζδητος Ποπηΐπ68 ὃ σευτυρακοὶ τοῖς βίοις κὶ ἐφή - 

μέροι, Βοῃιηο5 νἱέζιι ἔλεν υἹοὶ 7 ὅς ἴῃ ἀϊεῖπι γἹεητο8 5 Ιάεππ ἴῃ 
Οαἱθα. ἀενον, 

Σατύριονχτὸ, [λτγτίοη μεγθα δρυά Ὠιοίς. δά γεπογοπὶ ἱποίτδηϑ, 41 
οὐ ποίοτομίη ΄αοαιις νοοίταητ, ὃς πϑπῖοπ ἀηἰπ14 115 ἀΠΊΡΒΙ01) 
ἴῃ Αὐαλξοτς, ποις ἃς στὸ ϑέρκον, 

Σατυρισμος,ο"} ὁ, πχοτιιϑ τις ργαγίτιις δά νεπεγεπι, τ ητῖσΟΣ ΓΠΠΊΟΥ 
Ρτοπιίπι 15 ἤπια Δι σπλθηταπι δσπιιπι ΡΟΙΓ ἀιιγο5,4].ἡπ Ο]0. 
Σατυρασμοὶ, οἱ αἰδὰ ποὶ ὦτα: προμήκεις ὄγκοι “ἥν ἃ δέγων, ἔνιοι, ὃ ταὶ “ἾΨ α)- 
δοίων ἐντώσεις ἠΐκουσαν. Ν 1 άς Σατυρίασις. 

Σατυρις ἐς χορθφγ [τ Γῖςι15 οἰ ΟτΙΙ8. 
Σατυριώρταγῖο δὰ νορογοπὶ ἰη ταν δατυτῖ ν ὡρακι 7) ΑΥἸΠΟ ΡΠ Δ] 

ΤΏΓΟΓΡΓ, 
Σ τυρφεκίατγτι!5, οὶ τίυ) σούγωυ τὸ αἰδοΐογον το ΑΞ Π14η, ἀε ΑἸΐη1. 8 
ἀρι Ροπιροη. Μείΐδαι, ΕΠ ὃς ΟτὙΡμεὶ Πγπηπι5 ἴῃ δατγτῦ, ρτὶ- 
τλῖϑ δτοιθι15. πὶ Ερῖρτ. ΤΓαοίαπιιϑ ἴῃ Ὠ ΑΙ οσ. ιΐ 1 οι έτιγ 
Ῥοοτιπη ςοηςίο,Οἱ 3, σαίτυρρι,ο ξεῖ ς τεὶ ὥτει,κὺὐ αὐτοὶ φαλακρόι, Ηο- 
τατὰι5. Ετιιγες Οαρσγιάιηπι δατυ του ἀσιταβ. δατντὶ Δ γοίτα5 
εὐδης ἃς ῥεῖα! οἱ, 5. [τ8 1159 5116 Π115, δᾶτν ΓΙ ΟΙ1 ΠῚ 5 ᾿τεῖη ΡΟΟΠιᾶ 

οταῦ ἰα(ςιπιιι τη, ] ἀϊσι τη» ὃς πιοτάαχ, 
Σατυρέφδες, Ἀἰ ἤρί4ι15.[πιοϊαη ἃ δαῖγτο, 
Σαυκὸν οὐ, τὸ ἀτιάτιπι. Η-οἰν ς. σεευκρθὺ παῦοτ, 
Σαυλοωρωκτιᾷν., τὸ σαλακωνίζειν 9 σαλϑύειν τὸν Ὡρωκτόγ, Ἂς Σα- 

λάκων. 

Σαυλὸς, νἱἰτίοίις » Απιχύζηις, ἀο]Π στε 9 [ουὶ5 » φιϊετιι5, νἹάς Σα- 
λαάκωνς 

Σαυλοδῶχ,4.ἀοΠ]Ἰοἱατῖ τρυφᾷν ϑρυ πῇ ὅλοι ἐναϊξριυεῶει. ἀριιὰ Επτῖρ. ἴῃ 
ΤΟ γοϊορεοτγριάϊαγε νουτῖς ΓΒΓΟΓΡΥ. 

Σαυγία τα, 1 ΠῚ] 5 ἰαρί ἀος, σεουνίον εγτὸ,ἸΟου] απὶ δα αι σι. 
Σοωνδςοτ ΠΟΥ, Π10115.ὉϑΘ ὨΏ 
Σαῦρῳ αξ, ὃ, Δςονταν ἃς ΡῚ [τὶς αι άαττι στυρὸς ἀἸοἴττιτ. 
Συρία ας, ἐς σΟΥτιρτὶο (δ ροτιμπ εἰσι απγ:ν ἐπα αϊ απ άς Τίιεο- 

οτιη ΡΠαγηγασ, 

ΎΡ Β ἊἋ 
Σαμριάζω, μι, ἰσώ αν. ακαγάείξγιιο Γπροτος ἰαςυϊοτνετῖοῦ - 
ὩΣαυρέδεον, τι] ΓΟῖ τι πα; καύρδαεμον, καρϑεμὲ ς,αριιὰ Ηρ ροοτατ,. 
Σαυρρειδὲὴς ὁ ὸ ἐγα] ἤρατα ἰΔςογταπι ταργαίξατατ, τὸ σαυρρει ὁ 

ἸΣαυ ρομίοό τα] οἱ δ Αι ΓΟ πιλταρ Ὁ ΟΟΙΠΠ]ς (οἰ Ποῖ ἰασογεϊηΐϑ. - 
Σαῦρρε γα 7 ἰλξοττιι9 Πα άτιιρος 5 χλωρφσαύρα [ἰπριια ΟΠ ΠΊΙΠῖ στο 

ἘΣ, 1 

ΟΥ]ς Ἰαςοττᾳ. 

φατα ΟΠ Ώτογρτ. ΤΟ Οτιτῖ. ἃ 110 στούεα, ἡ 5 Ἰασοττα : ἃς ΡΙΓΈδ] 1. μι 
σοΥτιισνντ Οάζα νοεῖς ἴῃ Αγ τος πιο πυϊπῖς ὃς ΔῈ Παπιδεϑζαης, {πη - 
ἰι0.ζ. ἡ} ᾿ 

Σοωρω τη »ἢ 63ςγ6 7 ΟΠ Πρ 15 ἴῃ ἴπ10 ἔεττο ματα τγαῃΠιογίᾳ, οἱ 
ἀρροπαϊτιγ:ἀἸ οἴτιιγ διιγεπι σαυρωτιὴρ αιγαπ ς-αμρω πη» 
ρφδῶτι κὺ ὀοϑούϑει ἐπ᾽ αὐ τὸ τὸ σιδήρκον, τὸ δόρυ τοῖτίθιις 

Βὸ ἀς Ευζατι, ν τιν ΡΟΥΓΟ στιυρωτιέρων ῥ᾽ γαΣοΙ ραιμπι εχ 
ἰνῦη Ιοςο σοσαοίδογο ροίΠιηπηιι5 καὶ ὅτι ὀὐν σαυρα 

. χὰ να τασικϑυεἰζον ται αἱα τῇ διε τῆς ὅ:μ Πορᾳ τίθος ἐ χριάντ 

πλαϑρνέντων λοιπὸν ὑκῦ αὐτοῖς ἀἰωρᾷκτα καἰ μοέταιοι, ΕΠ , ἜΤ 

6. δςῖϊά. ἴδηι τεγγα ἀεῆχα Βα. Δητί αὶ ροΙ ᾿ γ τ γμαίιιι 
[τὰ ρατζοπι ρταρι αθλπι δὲ ἀςεῇρεπάιιπι ᾿πιὶ. Α ἤοτεϊς τὶ ῤυίμον 
τατος πος ἐχοϊειεγαῦ, τω γὸ τότεριηαιιΐτ, ἐνόμιζον ὥσσερ καὶ γαῦλ.-. ἱ καίω 
χυφκοί, Ὠϊοῖταν εὔῖαιη ἐράα χίϑ- ὃς «-ὄρτυγ, οἴητοῖρ, Ηο ς ΤῊΝ 
ςύραξ.εντι ἡ, σαυρωτίΐρων ῥοιας εἶχον χρυσέας 53} τοῖς δίρασι, ῥτοῦ ΙΣ ΜΝ 

τοις ταί ριϊηῖσα ἀτρθηγοα ρεϊαυλητ, Πεγοάοῖ, ὑῇ ἜΝΑΝ 

Σαυσευρασμι ς, οἷ, ὁ, λτῖάα» ᾿ησαα ἃς πα τοῖς αβείεο, [πὶ ἴ- ΑΗ 

τατίο. ΒΔ. εχ Ὡαζαδριά Ατοτς, Ργοθί εν εδι,27. νδ] ἀος ΜΠ 
δαφοίςςητίθιις Το ιιοη5 [οι δ1τ, ἐπεὶ τόγε ξηρὸν τῆνειν, κα ὃ σει “" εἰν 

οισμιὲς γὴ σαὶ τοιαῦται γίνεται δια πίω! αγαφορρὰν τυ πυϑύματος ἄμ ἩΆν 
δ, 21 ΚΗ αρμϑ 

Σαυ τῶ, τ ρῆπ15. Ἦν 
Σάφανιπδαὶ ἐείπὸ, γεῖ πιδηὶ ἔο ὁ ἀκριζως, στε ὑς, ὠληϑώς, ἀσφαλώ 

φ᾽ οἵα ςεττὸ (οἷο, ΑὙἸΠ ΟΡ. σάφ᾽ ἔϑν, σογτὸ [οἱας, Χοη 

ἴῃ {Π1|π4ς, ὅς: χυὔνΘ- στίφα εἰπεῖν ἱνν ἐγ, ἀληϑώς, ῃ 
Σαφέςατα 5 πηληΐ ἔς πὶ Πππιὼ 7» ἘΧρ] ογατιΠππγὸ , ργοςυ ἀμ δῖον 

αἱ [Ππτέ, Ἶ τὰ 
Σαφέφατος 7 ΕΧΡ[ΙΔΠαΙΙ ΠΠππι15. σεάφες τη γλώσσα 5 ΟΧΡΙ ΠΑ 
πῆρ. ἣ 

Σαφέως,ρΔηὸ σεφες, ἐχρ Δηατὸ σεῦ. ; 
Σαφέω,ἑιτ. Κσω, πνδο ἔοίτο, οἸαγὲ ποτιτι ἔκοϊο,ἀθοίατο, 
Σαφίμεια,ας ἢν ΟἸΔτΙ τα 5,ἀςς]ατατῖο, ἐχρτοῆτο, ρογίρ συ τα8». 
φάτο, 1 ο ἐς πλιμο 5 ἐπαναλαζέντες τὸν λόγον στεφίιωείας χὶ 
εἴτωμβν ϑζς. πῆς ἀεπαιὸ [δγπιοηοπὶ οχρΙ ηατί οπὶς οι ΟΣ ἐμρβα 
ἀϊαμιαν μι ἃ ὅς εἰς σαφίωειὸν αἰχίς Ατμοηαροτας ἑη Αροΐοι, ποῦν 

Σαφίιωμέως, ΓΟ σοπηροττον ογὸ, ὙΜΑΝ 
Σαφίωίζω, μιίσω, «οἰκα, ἀφοίατο, Φανερὸν ποιιὃ. ἜΧΡΙΔΠΟ 5 ΕΣ 
ἐμφανίζω, Ρ᾽ τανο ἢ. αὐρὲ ζοργησίας, ἐστι φίω ζεν καὶ σέίρᾳ,, ΟΧΡΕΓ 
ἀφο! ατγδυιῖτ, στεφίμυΐζει τῇ φωνῇ γνοςς ΟΧρΙΔηαῖ, Ατιἔϑτε 

μρν 

πὐβθμϑ 
εἰρη 

εἰκοτκοίνα 

ΠἼ-ν πρθωμι 
Π κἐωι 

εἰν 

ΠΝ 

πρηκἀείονς 
ς, 
με ὐτιπι 

Απἱαλδ άτμη. Ε ἡ τδηιήνιυια 

Σαιφίωις νὸν τὸ ἄγιον πνόῖ μα, ΤΑΖαηζ αι Οταῖ, δρίτῖτος ἀςοίατα Γν ὙνΗ οι 
ἘΧρίαπματοτ. ν “ Υ μἰω 

μη ΠώΣ δ ἐν 

ἐμ Σὰ 

το πιο 

Ἡπύμμσαν 
᾿ ἡ διέντι, 

ἵγμας Νὲ 

Σαφίμυώς,᾿ἀοτη 0 ἃ σειφωώς,αρια ΑΞ (ἢν ].1π Ργοήτοι ἢ. ς 
Σαφὶϊς, ἐφ ὁ κὶ ἡνυηδῃ] ἔς 5. Ρ]Απιισ.Ρογίρ᾽ σι 5, 411 π|ο} 1556 0] 

Ἰαἤραἱ5,ἃ ρογτιιϑησοΥτὰ}5 8 ν Ογιι5γάληϑυής Χ σΠΟρ ι, φίλθ᾽ σαὶ 
κἡ ἀγα, σογτι5. ΧΡ  Οτάτη8. ᾿ 

Σαφήτωρ »ορρς γ ὁ) ΕΧΡΙΑπατοτ ΟἸςετο. γαζος νΕΓΊΙ5.2 1ΠΓΈΓΡῚ 
μίωδυς. 

Σαφώς,ρετίρ᾽ οἰιὸ, σοεφικοώς, τ ται. ΑὙἸ ΠΟΡ ἢ οἶσες σαφῶς,  ὀ ἁ Ἀ αἰϊηχον 
Σάω, 8. Σαώξω,ἰάοτη 4ιιοά σωώξω, (τι. τ ΤΟΥ, [ἜγιιΟ ἐπΟ Οὐ ΠῚ τς Ὁ μήττήν, 
Ηοπλ. Πα 4. συ 3 φράσαι εἶ" με σαώσεις, στίω; ΤῸ σώζε, {ςτια ἐπ. ἡ π ὈΠποΣ 

σις σαι. Οὐγ τ ργο σοίωσον. ἾΙ ἐἰθιρνηὰ 
Σαώτερφς, [ἈΠτ1155 ᾿Π ΠΟΙ ΠΣ Π 591 Πάοπηηῖ5» ΓΔ Οτ τα ρ 5 ἸΠΟΟἾΝ ὅς, ἐπριη ἐν 

1144. «, μή μ᾽ ἐρέϑιζο σαώτερες ἧς κενέναι!, ἢ ΠΩ 
Σαωτὴρ,βορς ἰστιατοι, 0.1. Ἐρίρτ.τθ ἢ στι τήρεςγδζο, ΠῚ ἰμπης 
Σαωτηρίαγας ἡ, 116 πῈ ιοἀ σωτηρία (Α] 115. ΠΤ 
ΣΒΕΝ ΝΎ, Σ,οιώτος, ΟΧτΙ Πριοη 5, ΝΑ ζαηΖιῖη Οταζ, , ἰῃ ἤ 
Σξονύω, μ,σβέσω, τ, εκαν οχτίησο, οδίσιιγο, Ητης ἐσβέδζωνοχ τ νὴ ἐη 

ὅλαις ἤιπν, δἰ πιοη! 65, σβέδδης γυραιὸ σοφόκλεες, γηάς οτήλπὶ ὅπ τις 
σβοννύω, ἃ ηιιο ἐπεσβυηκὼς, οχτίη ἔζι5 » ΟάΖα ἴῃ δοπηηῖο δεῖ - ̓ ΝΜ 
ηἷς. σβέσαι, Ἔχτϊηχ ς » χριταποιύσαι 7) ἩΟπΊοΓ. γ' μεταφορὰ ἅπθν ΤῊΝΙ 
πυρός. ᾿ Ὑλο ἡνὰ ὲ πρκολη 

Σζεῶιήσομαι»Ἔχτίησπατ, σβεϑῇ, το Εἰ πριατιιγ,οχτί πέξιιϑ ἢτ, [κι] 
ΣΟ έσις, εως, ἡ,εχτιηξξῖο Οἰςοτ. Ατιΐζος, (οι δὲς ᾿ιπηϊηῖς οχεῖπ " τ 

ὩΦΩῚ 416; ρογ ἴς ἢτ,μαφανσιν νοσατ: 415 Δ αἰτο, σβέσιν, ΑἸτο, Ἢ Ι 
Αρβεοά, 0.1. Ῥγο ΟΊ οι. εἰ 3. ὑγρότης οἰ μέπρως υἱῦρ άλλοι πίω) 8 Ὶ Ἢ ᾿ 
τῆται, σβέσις γίνεται ἢ Βιμποτ φαΐοτεαι ἱπισποά!οὲ ΧΙ ΡοΓοῖ ἔπος μα 
τη έξίο ἔς. 
Σζεσπρ ῆρρς. ὁ, αχτϊπέζοσ (ἱς. ᾿ 
ΣΟες ἤρα. οὐ ὁ, φαΐ ἐχτίπριοηάϊ νἰπὶ μαδοῖ, νπᾶάς σβεςήθια καὶ- 

ματα, ἈγΑ οἰ ηαιηοητα δὰ το Πἰπριιοπάιμιπι ᾿ρποΠΊ, ΡΙμτατοα 0: 
ΟὐλΠΉΠ1ο. οὐδὲν ἀκος, οὐδὲ σβες ριον ἔχοντες 9 ΔΛΠΙΙΠὶ τοπιςάϊι 

ΒΒ Π]τις αο οχτίπρισσοης μαΐσθητοδ, σβεςόριον πυρὸς ὑθ᾽ν, Ἷ 
ΝΝαζαηζθη. ᾿ ̓  

ΣΔΡομπεΡαας Ατο ο5 ἴῃ πηι τἰ5 νοοῖθιις ἰοσο ζ ἰἴτοτς,ντ ΡΤ ζ΄, 
σδεις ρτὸ ξυγὴν, σδυγῆνγρτο μελίζεινγμελίσ δεῖν, δζο, 

ΣΒντς, 



ΟΝ: 

410 αἰοίτιιγ σέξομαι. 

ἄερεο, ὅζο. ἘπιΓΙρΙΔο5 ὃς ΒΘΟρῃοοΪος ρτὸ τρ διιραζα, σέζας 
,»ἷῃ Ἐρίργαιππι, Σέζας, [προσ ργα: αἀπηϊτατίοης, ἔκπλι- 
γ 4. ζ, σέζας μ᾽ ἐλή εσοεϑων ται, (Ρ οέζι!5: Δα πιϊγάτίοις ςαρίοτ ἂτ- 

50. (ἈΠ Πλαολι!5. τὸ ϑαιύαᾳ τὸ δ) ἔχω σέξας, ἰ, ϑεώμοθι, 
ἀσεβὲς ἡγήστιτο, ΗΟ μι. ἱγγο Ἰρτοἴμι αι. Ῥαταμίς ὃς Ὡς λ5. 

ηοη Ριτδΐῖτ,.. ᾿ 
γατος τὸ, ΟὨΪτιι5 Γῦοο 41 εἴ ηα] πηα]οἤατοπὶ συαπάαπι ον 
οχἢ ἰδίταις,ν Θηογατὶ ογσέρας, ΓΟ] ΠΡ ]ο.Ὠτιπχεη,ἰα οὔ ά φυοά 
ηἰ155 ὅς (Ὡ πλγα γο φογομεία ν ΘΠ ογάση αυόδαιο πιαὶο- 

τα] τ. Σεῤάσματα, ἀἰσιιητιγ οπχηΐα ἥτις νοπογδητατ 
τἰπίτιο,ντ [της ἀγα, ἀο δ γα, [ζάτινα;, Πηγι!αοτα, πλοπιι- 
τὰ νοῦ σέξομαι, φιιοά ρτορτὶὰ δεὶ γοἰἱρίομοπι ροττίηοτ, 

τΟΠγ ΠῚ.  Θγτῖτ σα τιιγα5) οαρ.17.4. ἐξ, Αροίξι ν δὶ αὐαϑεωρών ταὶ 
ξάσματα ὑμῆὺ. Τπτογργος,ν εἴτγος οαἶτιῖς. ἃ σταῖς οἱ σο] ἐπὶ 

"θη νοτὸ 40} ςοἸ τιν, ἀἸσογδίη σαΐτιις γ οἴ τὶ σωσπαμηξ- 
ἰδ εἰξνουϊτα τιαηῆατέ. 
γιιαζω, νἜποτοτ, Ρ τς ἤμπι, 

υδρτθ, ΓΟ ΕΣ, : 
Θ΄ οὐ δ, Ρ 52 ΓΟ Πρ] Ο Πα. ν Θπογα 1} 15,ν Ἔπουγδηάι5. σεξασμιον 
τα; δ σεξοίσμοίθ. πιμιὴ αι τ ἀἸ σηέτας, σεζασμία, πότνια. 

Ὑϑι σα {Ἐι5. [πιρογάτοτ. ΗΠ οτοαίδη Πἰτ..,.ἀς Ῥογτίπδοο, 
ἦν τὸ χ᾿ βασιλέα Ὡρρσαγύρδυσοιν, 1 σεζας-ον, 
νἀ ἀοτα δ. Π15ῳν οΠ γα Ὁ Π15»Βοπου δὶ 5, σεζαίσμιθ-, Αι δι- 

15. [πηρεγάτουῖθιι5  Οἰπδηϊς»᾽η ργὶ πεῖς Οξδιῖο Αἰριῖο Ρε. 
ἰἴΐατε κος ποπιρῃ ἔμιῖτ. σεζα ς"κὶ απείορι,αιισι 2 ΠΟ ΒΟΓ5. οᾶρ.27. 

ἡροῖ. 
,τὸ ἰε σοττίςο ἤιπὶ ηιιοιί 1π Παπταια ρα πταΐα οηαίοί τι » τὸ 

ῳ τῷ φοίνικι φλοιώδες γϑυνώμϑυον , Ες γοἢ χυα γοοε νίτις οἰὲ 
δεης5 ἀριχὰ Οαἰςη. 11..2.χτ᾽ τύποις, Ὠἱοίτα οτἰδπὶ ἐλα τη, κὺ 

ϑη1η ρα πηα,14 οἴ, ἰδικάλυμαα, ἔγιιέξιις ρα! πη γεςεητίς δι - 
ς βοτοπεὶς ἐπιιο [εις τιιπῚ, κὸ αἰ μφίεσμα Οαοηο 8.5 ἰπιρ ίς, ἃς 
ΟΓ. 

ἰσω, οποτο, οποάϊςο, οἷο, σεξάζω. 
ἡςΟ] οςνεποτγοτοίαπεϊὸ ίδγιιο, σεζω, σεξάξομαι» αἄούος συΐτιι 
δηιοτγασρσκυυνω, (μττὶ τα  ἐρτο 15. [πὸ ρ ι5 γα) δϑογκαι ἐνπρέπο- 
Ῥγοργῖὲ ἀς 1155 ῖθιι5 ἀπιιϊηιιπε αιιἀάδιπ ας πιαϊοίξατειη 

1554 τα ἃς σεξας ἃ ἀϊοιιητιτ. ΠΘροη. Αρουίας, ΡΙάτο ἴῃ 
{ππ ὁμοίως αὐ ταῦτα ἐσέξετο ἐμοὶ, μα:ς ρατίτοτ ἀτήϊις οσονοπο- 

τα. σεζο μῆροι μμαίνειν τὸ ϑεῖον, χαρὶς ὀκείνε κατοιμίζουσι. ἴά εἰξ, 
Ἰαϊηιτη ν 114 σδιαρίομς ΡΟ] ογοσιιγ, ἰξογίμπι αὐ 110 οο]- 

γδητ. ὅζς Ἰάοπη ἴῃ ΤΊ ηαο. Οτοροτ γα τίω ὀῤτιμιϑοίαν τῆς πλαί- 
φησι ΤΙαὖ λθ΄, ὁπολαμξαΐωσιν ἐν οἷς σέξονται. 11) 115 485 ἸΡῇ (05 

-, Ὑπάε οἱ Σε(ορίνοι ἀἸοιπτιτ τε! ρΊοἤ ὃς Ρ1]» γε] οτίδηι αι 
ποη ΘΟ Ἐτιιαητ οτῖαπῃ ἢ Πιρετιτἰτιοῇ. Α τον. Αροίζο]. οαρῖτ. 

γ.0 “ἦσ σεζομήῥων ὠροσηλύτων, ἰὰ εἴτ; το] Πρ] οἰοτιμτι 8εν οτ Ποῖα πὶ 
ἰδητίτιτ. "θ᾽ 46 πην»Οἱἑ 3 Τκδιῶοι παρώπριωαν τας σεξζομῖψας Γωνῶχας 

ας ἔυχηήμιονας ς 1ὰ εἰξ . Πιρεγιεϊοίας πιο τεβ αιιο το Πριοίας 
ὃ ἐγοατιγ: Ροτοίς οτίατι ΡΑΙΠιιὲ ἀοοὶρ!, αὐτὶ τῷ ἐντίμες ἶμο- 

5 ΡΓΙΠΊΔΓ 455 Γηασηδρά τς Διτ μογίτατῖ59 4115 ΚΘΠΟγ ΉΤΟ 
ΓΟἸΠΠτΗΓ ΠΠα σ Πα ΟΙ1ΠῈ γοογοητία, Σέξεῶτῃ ΡΑΓ πιὸ. γεηοσ 

ὉΟ]}. Οτερογίες ἀς ΑΞ ργρτὶῖς Ιοφιςπξβ, βδελυκτοὶ τῆς πλαύης» 
»κτότερφι τῇς δυτελείας “Ἶ] ωροσκυωουυῆνων κὶ σεζουήψων, αἰ οπαΐ- 

δ11ες οὐ εγγογεπι οαἶτιις ἀθογαπη,α σο πη Πα Π]Ποτοβ ργορτῖοῦ 
ττο ΠῚ ΘΟΣΙΙΠῚ αι]: δ ἱΡῇ5 σο] πεῖν δὲ λἀογδηταγ, Σέζομαι 
λπ| Αξξίθα Πρηιβολτίοης δζ οἴττα τε ̓ σίοποπι Βοπηῖηὶ ττὶ- 
τιτα. 4 εἴς, οδίδγιιοςςοἹος νεπεγοτι ΡΟ  ν θῖι15. Σέζεται 3 ὁ σῇ- 

᾿ ὅλον τὸν βίον ὁ σαϑεὶς ὡς πατέρα. ΟΠΑτοπάαϑ Δριιά στοὺς» 
τὸ ὡρὸς (ὺ αὔχοντας δ᾽τοιὰν διαφυλείηειν καϑεῤτὴρ πατρικίω, ὄυ - 

νειῦ ταέ καὶ σεζομῆμοις, Ἐχ «ιΐθις ἤς Οἰςετο 3.ἀς Γερίθιις. ες 
ὁ (οἱ ἀπ γε οδτεπιρεγές ορεάϊλησαις πιαρὶ[τγατιθιι:, [δ ο- 
τ γι εο5 σοίδης ἀἰΠράπεαιϊις ρτγω τ δίπηιις : να Ὁμάτοη ἀας 

ἰυῖς βλεῖτ Ἰοριθιι5. 1άς Σεξαζομαι. ὃ 
ἰάείη 4ιοά σέξομαι. Α ξξῖαι. Ασοιιίατ. Ταιοῖλῃ. αἶξα ϑυσιών, χτ' ἐϑυν 

νοδ αὐ δεχφὸς τὸν δστόνλω» ὅς. ΑΤῚ ΟΡ νεφ. κόραι σε λυδων με- 
ὡς σέζουσι. [ἀ6π| ἐπ Ρ]ττος ταὶ ϑεῖα σέξειν,ἀϊπα σοΙ οτε σέζω τίω) 
υσο]0 τυ τια πη» ῬΊατο ἀε Τνερ. 

;γταὲ χαιϑέσρας. 

τα ἃ σειὲ τεέξο ἱπιιήτατο. 
᾿Ἰοτὶςὲ Ῥτο σοῦ ΗΟπτοτ. εἰ κρικέων σέϑεν εἴν, ΝΣ 

φρυγειξ Πιὶο φρυΐγετρον ΡΟΠ ποῖ, ρατεὶ!α ᾿π απ ΕἸΠΉΤΟΙ ςοπη- 
ὅταγ ὅς τ  σἰτειτοίατταρ ο. Ὀ]ο την δὐῖαπὶ Σείζων. Ῥο χ, αὶ 

σείσων, γον ᾧ κυάμοις, ἢ ἀἴγλο πὶ τοιοῦτον ἐνέφρυγον. ΑἸοΧΊ5»σεί- 
ὃ κυάμων μες ἐς. ΑἹ 

εἰλίυὸς, ΠΕ ΉΣΗΝΗΣ παττίτιτις ἴσαι ρεζασοριις παραὶ τὸ σείει 
ἘΠΕ ἰος ϑεριωὸς 4114 15. Αγ το ΒιΙητογρεῖα γε θῸ τί μὲ χρίλεί οὶ 
σΉΚ κυοὶ κἡ στετυ φφὶ, ΡΊατο ἀς Το ρ. 

δ ναὶ 

λένε τὴ 

(οὐκί. 
Ἔν. 

ἡ υγιπν 

τηϊο! 
ἡγε 

ἡ αὶ 
ἰσίρ 

ΠΝ 

ἀγι. 

γούμὶ 

“ακφ) 00 ὃς γ Ἔπογοτγ, το ρ᾽ο ἃ δ πηΐγοι, οὗδίξι- 
Γ) φω. ἂν , Ξῃημ 415) ἡ αἴλλη πεῖστο οἰκου μήμη εσεζα ζετο τεὶ κτίσματα τοῦ 

[159 ΓΟ Εγθητία, αἀογατῖο , ν μἶ' πέςεως φρρσκιυϑησις. λα - 
᾿ , " ὲ δ ἔργων ϑεραπεία. Σέξας ποιηοη εἷξ ἀκλίτον,γτ (ο- 

1. α σέζας ἐμοὶ μέγιςτον, ἰὰ εἴν τι οι χα χίτηδπη γοιιογοῆ- 

᾿ Ὲ 
Σεο Τοπῖσ ῥτο σοῦ τινὶ, ρυἱπαϊτί μέ. ἐν. ὁ, 

πασηζ, 

Σαομαι γα μα τὶ οτοτγο π1Ο,Γγο Π ἴςο, τὸν ἐγκέραλον σύσεισμαι, ΑΥἸ ΠΌΡΕ, 
τ Φ. 1 ςογοθγο ἤιπὶ ἐπιοῖο. 

Σεὶρ »εἸς δ (ΟἹ, ἡλιθ., Θὰ, 
Σαρα ας ο»πἰγσατξῃλ αΐλυσες, Γο( 19, ναι πὶ, πλέγμα ἰωΐα, πλεκτὸς ἧ- (ϑἐ:λΔπὶ εἰρω πρξὶο ςἰδ, Σαροὶ (ογα ἃς ΟΒοχ ξογμιπηρςο φαδά Δητ τα ιης [Ὁ] γῆς σδπηπηιαΐτς ἰαπμας Δπῖδ ταρεγγαπι ἵξτας ν [πι. σειρφὰς τῆς κεφαλῆς μου ςα}. 16.1ἀτοιμι : ν δὲ Γιατὶ ηὸ, ΟΥΙΠ65 φαρ τὶ ἐποὶ. τ ἀριμ ῬΟΠ]ις οι, σειρρὲ αριχων, ἰὰ εἴϊ, πλο-- χμοφ»σκόλις γ ]Ρ ὁ ἐπ. Σειρα αἱον σὺ [ατοι ἐ Οτᾶςο, αϊογ- θιι5 εἢ 10. “ΠΟ τιμτ ἀμ πιςητογίμιη ψας (αΠταρτηΐθις ῥταςὶριὲ; Ττιηὲ Οδ ἐἀ{ταρτποσ,ν ἡες ἢι τὰρ ποίαν αὐ! πὶ αἶχις ΟΟ Ἰάπλς!}α 110... σαρν [τε οἱ (μβταριμεθυ5 ἤιις ΠιΒῚ ΔΡΙΩΜΠῚ νὲς: το Ἰαδογααγοιυ, Αρίψετιις, Ρ'δύματα ἐμπέπτει εἰς τσ ποσας τἶκ' ἵᾳο -- 

“σῶν ἀτίνες πον σειρᾷς έτερρι ἢ χιράματα , οἷξ δ χέγεται σειρκαν αὐεξὴ πρδας. Ῥ'ωρκαὶςὶ 3, λέγεται σουφεαΐγγυα, κεἰς Σηρρές. Ἰηιιςηἴταν ὀισείρῃ ἀρ είν ον οι Πσηἰςαγο «εὶς ΔΡοΠῚ; ἔπς ἀρὶβ ος Ἰ]λη,. Ττοπὶ νοἰδτη Ομ] σοη 5 Πα τὰ]ς εἰσσόθϑητον, εἰτγ ἤοι ἐποι! ςη- 40 τγαρηάτῃ ἰϊαυνπὶ ῬὲΓ ἤρατβαπὶ σοηξεξξιη, ρτὸ 400 ἀριιά 
δ 141 σείρμον, 

Σειρράζω,γ ἱποιμ] μι ἔγαθο, 
. Σειρα! Θ..», ὃ, ΠΟΙ ΟΠ 6411 ΟΧΈΓΑ ΠΠΡῚΠῚ ἔγοητίς σαζθηάτα ἔδει μ4- 

Ῥοπαιη. 14ς ΒΟΡΠΟΟΪ Τητεγρτογοι Ες ἴῃ Σειρχφόρρς, ν 
Σαρα (θ- οἶνίθ. ἕψημα, (ρα (οτ ταν ἃς σίραιθ.. 
Σειρας » δὸς 5 αὶ , Ἰὰς πη 40 φειράὶ. φατεηα.» ν] που ΪΗ ΠῚ γ ἔιηὶς εξ 

ἔρδιτο, ΡΠ ιιχ, κὸ πο τοῦ αδρὶ πίω ς-εφ αὐΐω βεόχου, σειραί τις ἐμτέ.-- 
Τατα ἰΣ "Ἢ σειοιδαι, ἐὺ αὐπεφδνίῳ χαλούσι, πλέγμα δὴ ἔςιν ἐκ σπαῤτοῦ 
φέρηον ἡ σειρᾷς. 

Σᾷοαφόρος ἵππ- ἴασαι! !ς Θαμμ5 [μἀτ. Ἐα 115 Ἐχῖγα ἰπριπὶ οτος οα 
το Π|, 1 δ σειρά ὅ- νοοδτιγ ἃ ΓΟ] αςς ; με  οιάτηις ἃ φυϊθαία 
ἄλπὶ Ἔχρομῃίτιγ. αἰοασειρρ, ἵπποι νοτὸ ἤμς παρύορφι ετϊάτη ἀϊς 
τὰν αυΐᾳ ἰάτογὰ {πἰραιχ Ππηταιις Ὀξς αἢ ζυγρδ,ἴρτοτγρι. Ηο. Πα, 
αὖ" Ατ αι ἰα ριιη} {ἰλοιιην ζυΐγιοι; καὶ υὗσο τῷ ξυγῳ ἵπποι ἀϊςιιηταγ, 
ἱισαΐος: Ἰῃ ματοτῖος οτλατ θοιος νοσᾶς άγγο, 4 ἴσο {8 - 
ἀιϊιπτατ. ὈΙοάοΥι5, ρεπανηφόρα αδωατα, τούτων γδ ἐκφίςου παρ ἑ- 
κατέρων δ σειραφόρων ἱππέων ὑξεκεῖτο, 

Σειρέω» τὸ σειρω,οχ ΠοςΟ: ξυρωγω, οχληαΐο, γηάς Ρυτατιιγ, σείρι» 
ἀἰςϊ. 

Σειρίαὶ, ἢν. νἷ, ϑίτοῃ,. 8: γοηηση Δ ΓΕΙῚ γἱγρίηιιπΊ σα] ορτὶς ὃς ποτα 
ἐαθυλι! ρος ΗἩσπιοίιστα Οὐνγ ἴομον Ὁ. Σειρῶας υἱὸ αἰριῦτον ἀφίξεαιν 
ὦ ῥα τε πώ: τας Αὐϑρώποις ϑέλγρυσιν, ὅτις σφεας εἰστεφίκητωι δίς. ΗΔ-- 
ΓᾺΠῚ Ἰη {1} 1 νῆσον σειρίκσοιϊν νοσαῖ Τ᾽ άςπι. Σερίω, ἰη εξξμπα 
ἀρὶ ἤθη αἰ ΠἸπᾺ}]}ς ρτια Ατ τος. ΡΙΤαΐτις Πρ το αι σαρ.ι6.ἀς ἀρῖ- 
θιι5 ἰΙοφιιεπ5, Οατετα τγθα σαὶ ἔο ΠΊΔ ΠῚ σάρεγο σριτ. ΠΥ ΠῚ - 
δια νοσδητισντ ἔιςὶ ἰγοπος ἀυτ σςρΠοις5. ΕἸ άμς Ργομεγο 
δριιά Ηρ οἰ. Σειρζω υδὺ φίλον οἰγθόλει, ξεῖνον ἃ μελίοσα. 146 Ἑταΐ, 
Σειφίωαιον μέλι, δίτο μι πη σδηξι!5. δ εερζες, ΦἸςατα οἰϊαπὶ [γάε- 
τὰ ντ Επήατἢ,οχ γμοτογιιη ἰοχῖςο τγαάϊς αῆϑᾳ τὸ σειρκαν ὁ θεὶν ἐ. 
ςρεϊτῇ εἰν, 

Σειράασις ἡ πιο Σιρίασις ν οἱ Συρίασις ΟἿ οχ νεἢ οι οπτὶ [ΟἿ 15 ατάο 
το ἀτάιις δ ἴτιι σα ρίτις ἸΠΔὨλιΠατΙΟ 5 4ια Ρταεςιριὸ ἰη ἔς Πδητγ 
Ρμετίγιο κ ὃς καύμα Ὁ ΑΡμτοάιίκο νοσαγαγ.Ρ] 1π5 ἀγάοτεϑ 
σἀρῖτὶς ἀϊοῖτ: ὅς Πῦτο 75. σαρ.το. Πγϊαίες ἴῃ βαπείμιπυ: ΒΌτ. 2 ισαρ. 
2τιιλαίδητλιπι αἰ ἘΠΠ|ατι οπας: στο 30. σαρετο. φάϊηξιοπειι 1Π-- 
ξλρτίμπι: ὃς ΠΡΟ 22.ςαρ.2. τη ητίιπι νἹτη!ατίοης5. δὶς ἀρὰ 
Ῥαμιτι Αἱ οἱποτ.ἀς Πιλτιτ,Σιξίασις, δδὲ φλελμονὴ τὴν αἰοὲ τὸν ἐγκέ - 
φαλον γἡ μίμύιγίας μορίων, αὐϑδορκολουϑεῖ 5 βρέγματος κοιλόπυς, κ᾽ ΤἿ ἐφ - 

ϑιολρδ, μετ᾽ ὠχειαίσεως κὶ ξυρήτητος τοὐ σώματος, Ἐπ Αξιι5 ΘΕ ΓΠῚς 
4. ἰἰδγὸ τὶ εχ δβεεξιοπίθιι 4: οὐαν ἔσδτε δοοίάμης, οἢ ἢ- 
τίαῇς ἴῃ ᾿ηξλῃτθιι5 ἀρ ρος ατα, αι εἰξ τη Ἠδεπετιαῖο ρατιῖ σο- 
τοῦτι ὃς πιετη θγαπατιτη. δἀεὸ ντ Πησιριξῖς ὃζ οσι]οτιιαι σαῖ- 
τᾶ5 σοῃ [6 αι 5 οὐ ἔεῦτς ἀτάςητο, δὲ ρα]οτς 5 ὃς ςογροτιβ 
Ποεΐταιςο. ἀςϊοέϊόη; ἀρρετῖτιι. Αταιο ἴτὰ ἀἰσὶ να τ ῆρᾳ οἰ σιρωνν 
ἀς ιιὰ γοςς νἱάς ἴῃ Σιρός. 11] ἀτὸ τῷ σειρΐα, ἃ ἢτίο αἰϊγο » φιοᾷ 

τηδρὶς ργοῦ 6116. ΡΙλυτας (ΟΠ ἘἸτία οι πιοτδα Πγιδπα ἧτα γος 
ἐαυτ η Ταπιιου ᾿ 

Τιπὶ Αὐιτοπι 5ΥΓΟΓΙΙΠΊ σι ΈΠι15 4110 ρατίςητί ΠΊΠΊιΠ|» 
Ἡιπηϊπιιπὶ ποπὶο Ἐχτατ μι 101 Τὰ χ πηοηίες νιχογίτ: 
1τὰ συ η ει (Ὁ Π{ΠἸπἴ4}1 πτογθο ἀςοϊάιιης. Ετ νεγρθασὶ 

Σειριάω, μι ἄσω,π. αχφν ΠΔΡΊΓῖ5 10 Πα πηπηατίοης ἰάθοτο 9 ἤτιαπη ρά- 
τίοτινἸάς ἤιρτὰ γι. Σειράασις, ΑἸςχαπά, ΑΡΠτοή, Γγοθίεπι.98. 
ΤΠ νι αγς Εἰ βρέφη ταὶ ϑήμα; σειρ:Σ ΤΣ ΤΕ τ ΤΡ Δ τα α  ΕἘ ΤΕ Στ 
χἐν αὐταί, «τυρέήῆει γὸ ἀσυρετὸν λεηῆον χ᾽ βαΐϑος, κὶ κοιλοφϑπλμιᾷ καἰ ἐπ 
γρυπνεῖ κὶ αἰ ὥενεῖ ἔνια Ὁ. διαῤῥίζεται, δίς. 14 εἴν σὰν ᾿μ λητο5 ΡῈΓ 
φείϊατοπη σαρίτλ5 ᾿ηβαπηπγάιῖο Ἔχοτοοῖ, 4112: Πτίαίῃς ΔΡρο Ϊάτατρ 
«ἴτας ἐδητίίρετ ἀοτίαειὶ ἰπἔλητος παι τἰτιάο ἀΐσετε οοη[ιοιπτ» 
ὅς. Σειριᾷν »το [βασι ποίσπι εἴς, γεὶ [υβταρίμαπι νττῖο 
Ιαθογαγει 14 Σέϊκα. σειθιαν εχ ροῃ. ὃς οἰςρώπηο ξαίσιι οὐἷῃ τῆοῦς 
Ἰεχὶςο.τεῖςς Εμίζατῃ. ' 

Σειράδες, βαηἰ οι}}1.ν ἱποι!γτοτήϊιο5. 
ΣεΐοινΘ-. Ποὐιῖς ἘρΊΓΒιρτόρτεῖ δἰϊγδ, Ετγτη. 

Σείρων;οπτπς δἤγιτ; Ετγαιονϊάς Σείφεθο, 

ὅοο 
αἴ σο αιψχον φιλότητος «- 



διὸ ΟΣ Ἑ. 

πείριθ' να, ὁ δτίις (πε 18. ατιαΣ σα ΠΊοι118 8. τρόκύων ἀϊοῖταν. σείρι θυ 
ἐἰςὺὶρ κεῖτ ἕν τὸ γήϑειον τῷ κιυυὸς ὡς φησιν ἄρᾳτος,ἰγας (τς 118 ςἴτιις. 

τροτοπο τα Γθότητι αθζοττα ραταξιγιν πᾶς ΑΡΟ]]οη.2. Αὐροὴ. ἐπ᾽ 
ξάνοϑεν μινωΐδας ἔλεγε νήσοις σ εἰρκΘ. ἃ νεγθο δείρ ἤνω οἰδεῖ ἀξῆο- 

φοῖνε! ἃ σειρφω,Ἰά εἰς οχἰιαιγίοιν ο] αινὸ ἃ οαἧος σεσηρένα!, 14 οἴτν, 
5 ἄρογῖγε ὃς Πίατο σορᾶτ, (τας {π 1 ςοἄςπι το τούππι Πρα τ 
ποιηῖπο ἐαπῖς νοὐάτιντ γος [γι δῖς, Σείριθ:, ρ ἐσ (ἰε ῆς- 

τ Ποά:δη γδ τότε σεἰρείθ. ἐς ρ Βαϊνὼν υεὴρ κεφαλὴ ς»ἄζο. τἀ 6πι,γ» γάτα 
εὐ, σείριθ. εἰ ζει; ̓ τἵ τ159ν 6} [Ὁ]. 6] ὁτία αι [Ἐ6 14 σαῖς. [ἄοπι. ὀς τα δέ 

σφι οὐδὲ δινοῖο σεὐπείσης Σείρον ἐζαλέοιό μελτήνῃ πύρετιι αἴ γ»ἱὰ Εἰ, ἑ- ἢ} 
τί γένος σῷ ἡλίν σῷ ξηφαντικού [ΠΟ γ οτ15 οὐπιαΐα αἰτγα Σ είρία νοςατ, 5114, 
ἘΠῚ οτίαι σ εἰρεθ: γε Εἰ πγεπτὶ τοπιι18 σα πιΙ5. 

ΣείδιΘ- οἶνΘ., Πγΐτι αν ν ἰπιῖπ. 1. (ρα, αιια; ἢτ πιο Ἰρηὶ ἀξεοξϊζο; 
Ὁ ϊοίς. 11}. σιοάριτο.Ν τάς Σίραιον, ᾿ ᾿ 

Σειρομόϊ φηςγϑγίρεξῖος ἰάσι}}, να τὰ. 1 ἀποόα, δ σειρρ (οί τις κα ἐδ πρὶσ- 
σοϊὲ τοῦ βασιχέως δα(ὶ δ) ἐδωνε ποῖς φζαιτον τοίρ χοις οἱ ο[πς ἀξάϊτ σεη- 

ἐξα γι οπίι15 [λα τας δὲ ἀγπιὰ γορῖς [λα 180 ςἀρ.1τ. 101 4. ὀριιπη. 
«τάς Σιερφμαςης, τὰ , 
Σεὶρβ,οὐδοιατο πα ηἶτο, ΔΡΟΙ] Τπτευρ. ΝΊ4ς Σ ἰραγω, 
Σείδῥςς ἴῃ Σιθγ ον Ϊ [ 
Σείρωμᾳ, τὸν ΡΟ  (Δτη] ἔοχ ἄτας [οἀϊ ππεπτιιπιν Α ἔτιτς Π|.τ, 
Σεισαίρωηον ν οςαθαητ τοῖξς ΡΟ] ος »τὸ ἐκ γλδύκοις ἐ ψηνῆνον γλυκύ, Ἀ71- 

ἐβΕ  Σίραγον, Τ᾿ ἰλήαν, 
ΣΣείστιτο, ΗΠ ΟΠγ 6 δεεκενη ϑη ἐταρρέχϑη,. ᾿ 
Σεισεύχθεια ας»"",αΠ]οατίο ἀδἰσῖτι σοπλ πηι πῖ5, χεέων σπου οτ, 1} ὁ-- 

Ὁ φοεῖβ Ἰαϊ 4 αἴ ἜχέιΠΠο: ποιὰ τα δ} 145 Γαττ πὶ ν οὐδηττἀϊξξα σειστό: 
ὑἰχθεια, σι τὸῦ δ εἰήν τὸ αἰχθΘ..40 ἐχουτί πο ὁπότε. Ηαης ρτῖπηι5 
᾿Ἰδοίου ἀρὰ Ατμοηϊοπίες Ἔχοοσίταιης τη χήτη τεηϊο τῇ δο- 

ὕο. ΝΝΔΠΔ ΡΟΓ 6ΔΠῚ 4᾽5 Αἰ Ἰθηιιπν ἃ ρα ρογῖθι15. νῸ]} αἱ ορΡίραο- 
γάτα ν[ατίς [ἀγισίτιιτι σου ρότα σου βάταπι, ΠΟ ]ατιῖπι οἰξ. ΟοΥ- 

τ φοτίπι δὲ ρΡΟΙς ΠΠοπιμτι γε ςπὶρτίοποπὶ ἐχρουΐτ Τ έττ. {16.1. 
4 1ηἴτῖο νῖτο; δο᾽ οη β, δυτὸ τῷ δσιοσείσω ὅτ ταὶ β(ρ. ΤΥ δεν εἴων. Ἰὰ 
εἴα ὀχουξιομάο ατὶς αἰ Ἰθηΐ τπτο ἐγ ιοπὶ ἰαγοϊ μα. ὈΠετᾶτ - 
ἐδυς ἑη Ὁαίαγο, Καὶ σεισειχθεία τινὶ ἐκείφισε «δὺ χεέωφεῖλ ἐτας, Γιδρ ἃ 
ετίδλι ἵρ χην ἴπ δοίης, ὅς ΠΡ. ἄς Ψίταπιν Ππι. 1 ΡΟ 1τ. 1 1ῖδε]- 
1ο ἀε βουειιηα ἃς νἱττ, ΑἸοχ. ὃς ὈΙοάοσ 0.:. Αρι Η ον οἰ ετιᾶ 
Ταρῖταν αἱ σειστέχθαι, 

Σεῖσες, ἐῶς ἡ, ΠΤ τις νου γάτα πὶ ΓΡῚ ἢ 85 αβξο ἔλι157 ργαῖτοῦ κυΐφωσιν, 
λόρδωσινν. ὃζ σκολίωσιν. αιια!ο σΟΠΊΡαρ 65 οπληὶς Πιι6 Παγπ Οἢ]α 
{ρῖπα ἡ τες γαγιπὶ πλοτὰ οἰζ 5 Ιοσο τάπτεῃ ἤιο νδγιε γᾶ ρετ- 

πτηαηοητ, βου σα Π ἔπγιις οἰἙ πα ἀἴα ε]]Δπτιιγ ΗΠ οἿατα αἰϊε ὅση - 
τὐ τοῖα αν ο πο π]σητοπι δἰ αιιατι ἔρμα σοποιΠοηειη, Θα]οἡ.}1. 
3.ἀ τ αὐτςα 5. 

Ξξεισίχθων ον (9. ὁ, ΠοτοΥ τογγαΐ : ΟΡ᾿ ΕΒ τι πὶ Νορταηϊ, αυτό ἐούγάπη 
« ὐατίατ, Οε 1.11. Ζισάρ.» 8. 5οηθσα [1|5,6. (Οὐ: ΠΝ ατ.σαρ.:23.}}- 

εἰξαν ὅς ὡρνοσίγαμθ-,κὐ ἐνοσίχθων ἃ) Ἡ οἡγάτο,. ἢτ ὑπὸ τὸ σείω τὸ ἐνόω: 
Ἐτϊ γαιηδχ ιθ΄ Εἰάςοιις σεισίχθονίΘ. δ γαινόχα: ΕρΊτΠοτοῦ ἴτα οἰγόιιη- 
Ἰόςύτίόπε ὀχ ρτεῆητὸ χα ΐ Πριιπιαπτία πατιι Βὶ ἐσ πα ηατίδς τοῖς 

" 

᾿Σελαγέομαι ) ἀτάςο 5 χαΐομαι γ ΑἸ Τορ δης5. λείμιπομα! 7 ὀνῇ 
βάλαν τ, ὅπη. ΝἸΟΙ ΟΠ οες Δ ϑοΆδα 
Σὐλαγέν, μοΐσω, αν, σε γε σε. Ν εὰζ. ἈΡΙΟΙ. 

Σελάγίζω; σε. []σ οφατάςο,λ ώμαα, δι, φλέγμα, αἱ ϑορίω, 

Σιλῶνα [τη ρα ο8.. ἸΟ ΟΝ 
Σέλας αἴθ, ἀτος, τὸ, Τὰ θα τ: ΠΠ πη π, σελόας, ΕΠ σὸν ἐσ ατι Ἃ 

Σεχασφόρρς δος [ΟἹ ΕΓ ρΙ ἐπάϊάιις. 
᾿ Σλά χη, τὰν] ΣέλαχΘ, 
᾿ Σελαίχια, τὰν ὰς Σέλα χίδυ, 
᾿ Σελα χϑειδη τε τι  ϑίηοι!5, αττΠ]Δρίηεὶ ῥα Ποῖα 

Σίέλαχθ-, εΘ.. τὸ, ἃς υὑπόκορ) φἸκῶς Σελάχιονν ἀϊοἴτιτ Ρὶ 

Σέλγι "να δ οἰ τα 5 ΡΙΠά Ια ν πΔε ἀσέχγεια αἰ δγ, ιιὸὰ 1δ] ἔπτι 
ταίχις (10 ςοπιρ  φέτετίς οσπιηε5. 

Σεσμα, ατος»τὸν[χοοι 7ιι5.οχοι το. - 
Σεισμιατίας γ δον τ τεώφ Ὁ» σεἰσματίας « [ἐρι ΠσΠσιιπὶ ογιὴ 1104 τα! - 

πὰ Χ τοῦτ πιοτιι ΟΡ τοΠεια ρα ΡΙατατ ἴῃ ΟἸπιοπςο, 
Σασμὲς, δ, τεγγαπιοτιϑοτεττα 4 Π͵το δοπεοαα σϊτατίο, σοηζιΓ- 
Πο,ἐοπουις. ΡΓ τατος ἰπ νῖτα ΟἸΠΊΟἢ 15. σεισματίαν τρφστεγοόυν - 
σι τὸν τείφον “ἦν ἐφήξων, ἐπέπεσϑ τὸ γὺ μνώσιον, Ατἰέοτ, ἐς πη ουπολ - 
λάκες πολυ τονϑῦ κα γχυό μένον ϑὈξωθϑεν ἐγχοιτειλήϑει τὸς γῇ « κοιγχιώειο- 

σις ἡ Ἐστοκλειϑνὲν ἰδ δου μ7λ βίας «αὐτέων σιυνε τίνα ξε ζυτουῦ Ἐἰξοσὸν ἑαυ. 

τί, κ) “ὡπεἰρ γάστι το ποίϑος τῶτο ὃ χαλ εἶν εἰώθει μῆν σεισμιδν.ἱ [ΡῈ ἤατιις 

φἠϊιεπα Ἰητγου 5 ἴῃ σαι τεγτος ἰγγι πλρ εη55 ἀε᾽ π4δ Θχίτ οὐτ- 
τα ὯΙ χε! Πι5 9 ἰητιῖς [οἴς νοτίδα ἀο Ἰπροπτὶ νὶ τοῦγαπη αἰϊαείτρῃο- 

αι σαϊιαπι Ἔχ τίτατη ἰπἀς αιια τα η 5: χ 4110 ἢτ πατίηταν ΕἸσῖπι1:» 
αιο ἡ ν ΘΟ ΠΊ115 τογγ:ιηοτητη ὅζοιν τὰς 11 46πὶ ἐς δἴμς δόθεγὶ 
ῬΏΣΟΣ εἰσμμυοὶ γῆ το 1 .τοΥγγα ΠΊΟτ 5561 ἀϊσάπτι ἀτιο το απποηζαννο- 
τις δ. ποι 11. ΝΑ Ζαη. σείσμιος “7 σρεχόντων. Τά επη ἰπ Οτατ, τδεὲ 

αἴ βατῆϊομ Πς ἀἸξλιιπι αἷς τεπυριι5 145 αιιο ρΡορε!ας αἀ ΟἸεὶ- 
Ὲ ργα Ἰσατίοιθ) σοπουγγοθαῖ, 

Σεισοπυγὶσ γί δὸς, Ὡς 

Σεϊσουρᾳ, ἄς, ἡγαυιῖουι 4.115 απ πιὸ σαϊτάαπι ιιατίτ: αι! 4 πν τποτα- 
οἸΠΠ}ατπὶ νοσδητ 146 Γύγξ, ἃς κίγαλθ; 

Σείο"ς ὁ ΖῸ] σοποιιτὶ [δἰ ψιαίζαγι ροτοίξ. τ ΠῚ Ογ πα πυὀπτ ἣὶ Πλι- ὦ 
Πορτο; ρα Μαχ. γαπιπη. 

Σέφρον, κ, τὸ, ΠΕ υι πὶ, σγορ τας ππὶ οπθῖπα ἴῃ [Δ οτ]5 1πάϊ9 (οἱξηςο. 
αἰϊᾶς σῆςρον, ᾿ 

Σείσων,ντάς Σειδὺς. 
Σείω, μιείσω,π.ειχα, Ἱσατίοον ἴ το, ασϊτο,κινώ, Α ϑ.1πι. Α εςιίας. ἔσεισε, 

τος ΤΟΥΓΩΠΊΟΤΙΙΝ {πτ, χὺ ἀυτῷ μίρυδς ἔσεισε, εοἀέπγσιιο πγδ [Ὁ ΘΧεῖτίς 
τογγα ΠῚ οτα5. ΤΉΠΟΥ ἀ, Σείωνοα πληϊοτ,συκοφυ τ, δι} 4, ὃς Ηε- 
{γ εἰν. Ζυιὶ αὐ άττ Πιυπρταιη εἴς πηοτὰρ ἢ. Χο αἴθ τεὶ αὐνίσρυά δειόν- 
σάνιρτο σείων ἱπτογάτιπι πιοττῖ σαι ἀἸεἴτιιγ σίω » αριά ροεῖας 

νταριι Απδογθοη, Θρηϊκέζω σίον τοὶ χαϊτίων, ΟΥι5 ἀριι ΕγπΊΟΙ. 
Ἰυΐης ἀοτίπατ σῖτος, σείομκα ΟΟΠ ΟἰΓ Οὐ “ΙΔ ΟΥ. Δο ΓΟ. ΥΥ σϑίετο 
σπήληξ αριι οι, αἰαιια 40 ἜΧροπτγςπιο,γοιη 0, 

Σέλφιρτο σέλα γἱ, φωτὶ τυρῷ) ΠΟ . ΠτοΓρτν 

ΞΞτςς- 

-΄.-ττ-τΠΠ’Π΄Ὸ-΄Πππ''.'΄͵.. Ὁ. π  ,͵..- .... ς .-................ ο΄ τ. 

5 Κὶ 
᾿ ».Ὁ ὦ Ἢ 2} τ 

: ᾿. 5 ἤβορα 
«αϑύχαις σελαιγεῖ.( ΟἸητηςΏτ, μῦ λα μποίδων κα πυρὸς ολδία 
γθμαι ρΥο Θοά6πι. Τ᾽ ἀδπι. ὄμμα γὰ αἰϑέρος, ὠκχομότον σὲ ὁ ἴξαν 

οἰ μαῤῥαρέ ὧσιν ὃν δὐγῶ ςγ1. κα τᾶ χείμπεται, ]σεῖ, ὉΠ 

Ῥοτ ὃ Ρέο σέλίμη," πᾷ Ι οὐχί ἡ Ὁ ἡ Ἷ Ἢ 
᾿ ἱ ἱ πεῖ "δὴ 

πγυπἀο. ταὶ σένα δια ἤει, Ἰσηἴσι}} ῬτγοΠΙπιης. ἐπ! ροῦές ἕη 
(ει ἔαςε5 ἃ 18 ἸΏ Δετε δρραγεητ.τάθτη Ἰδίἀδῖη; σέλας δὲ δὲ 
εἰϑρόν᾽ οξα ψις ἐν ἀέφε, δ᾽ ἢ σελάων ἃ μὴ ἀκοντίζάται ἃ δὲ ξὴρ ἐ 
ΕΠ]ροτ οἰ ἰρῃῖς ΟἹ ςξπ σι ἴῃ αὐτὸ ἐχάγῆτ: ῥεῖ σα ΠΝ, 
4υμάοιη ΔῈ ἴΔση]άτι ἐρέοϊὲ τγαπίϊπηθδης 5 Δυς νη Ἰδοὺ 
(α:4 [15.5.Οὕταπὶ. δὲ ποτηθη ἔλεῖϊτ ἀκλίτον. 

τ δον 

ΠΡ 

Σίλαχϑ,, 1 Η0 

δἰποίαμι, ἰα εἴζ, οὐ σαιτί]αρο ουτῖς Ιος., αὰδά ἴδοι 
ετίατη νοσάτιγοιος ο[Ἐ σαττι]ασίποιιπι; Ὁτασὲ ἂὉ Ἀκδι 
1ιαυϊηὸ ἃ ΡΠΊΩ1ο. τα] 15 εἰς (χπατίμαν ρα πηα ρας γαὶ 
᾿ποτ. Αι πἰπιὰ].11.3.64ρ.1. Οἷον οἵτο γαλεοὶ, κἡ τἄλλα τὰ χα 
σελαχη. καλεῖται ὃ σέλαχθ' δ δ ἀποιὼ . καὶ βράγχια ἐχριζω 

ῬΙΓηϊτ5 το 9. ςὰρ.2 4: ]αηοτιεην μ᾽ οιεπὶ ΑἸ τογὰπὶ οἵα, 
4ιοά ρῥτὸ (ρίπα σαν ε]αρίπειση παδοτ,νε γαλᾶς, ρα ΕἸ Πᾶσα Πᾶς νι τον 

᾿τἰθα τοτρδαοτιϑὲ ἄπ 5 Βου 5,[ατηῖ8᾽9 Δ΄ 1 1α, τὰῃᾶ; ΠΟΤ δι. 
Οταςῖα ἈρΡροΙ ας, Εἰς Οὐωςὸ ἴῃ νῃἸποτίαπι 6 ας ῃδῚ Ἢ 
υἵτ ΑὙ  τοτε 65. οε λυ 5. Π!ΟὉ ποπηῖπο εἷ5 ἱπηροῆτο : ποϑιῖ 
τοτο Ποη ΡΟΙ ππη115.1Π σαττι!αρίποα ΔρροΙ΄ατς [ἴδ ϑαῖ 

τῆςηα 5 Πδτο 2. Εἰς} 3. ἢ σελα χωδὼν ( πεὶ χονδρώδη δὶ οὗπι 
το) πολύπο δ: γαλέοί τεῦ κυδες, Γἀοπὴ [16.5.8 ῥίνη καὶ αὕπη ἡξτ 
χίων εὖσέω, κοινῶς} ποίνται πὶ σελαΐ χια 9 φυσώδεη δξϊ, Ἐν Ατὴϊες 

Βηζον. Π δ ἐοίς, σελεί χν οΠς αἷσι τρυγόνα, βοιωῦ, χαμἐ δον γα ετὸν, δ 
βἰπραχὺν, κα πτῶν τα ποὶ γελεοειδῆ, 1115 ΔΘ ΠῚ Δρρε!!αι 
τῖο οἰἢ 5 αιὸα τα Π|ΠῈ εἴτις αἴρογα ποέξε ᾿σρατ: νη46 σε 
αἴρᾳ τὸ σέλας ἔχάν. ΟΑΙΟΠῺς ΑἸϊππεπτογαΠ) 3. αὐρὲ σελάχί τᾶ 
ξέλης : Τξαχῦ, ἱπατ 5 ἡ λα μωρὸν ὧν τῇ νυκπὶ τὸ δέρμα ἥδ τι 
ὄξι ζώων,. διὸ χα] τινες διτο, τοῦ σέλας ἀ χήν ὠνομ(οἱ ὅτ φησὶν αὐτα ιν 
χία, Τάἀόπη ἴῃ ΟἹο 5 ἨΊΡΡοοτ. αἷτ σελάχη νοσατὶ ρἱΐσο5 εἰ 
1 [τα πλα5 πὸπ ᾿ἰαϊσομῖ,, ἀταια διΐπιαὶ μοα Υ, ι 

ἹΠΤΉΝ 

δπγῃ; ΠΩ ἱ 

ἕω 

ι " 

ῬαΥΠΙπε. ν Ἵ Ἷ 
Ι Ἐρλιοὶ (ρ!επεδῦιου νης ἀὐημ ζω ἰεεδεπθοιαθοσιον πε΄. 

ΝΡ Ἔ) ΠΕΣ ἌΝ: “ 
Μ 
ΠΝ 

ΓΔΏΤΟΥ ἡ πογοτοτ. τι τού δ} 
Σὐλόυκὲς, ΡΟ ο ΟΠ σεριιο ἃ ϑοΐςιςο τερο ἀϊξξιιπι. Τζεπὶ ραΐςει ὃ 

τὰιπι πλυ ἰοἶτο, Σελδυκὶς αιιῖς φυσφάαπν ἰοοιἘ5 ν οἰςεηϑιὶ 
εἱάύλην αυΐτπι ππεπηϊηῖς Ορρίδη πη ἔχειτῖς, ΡΠΙη.ΠΠ5.10.ς, 
ΒαΉ], 1 Ἐτἢϊς 5» τίω σελδυκίδεα τὸ ὄρνεον, ἐπ᾿ ὄυεργσιᾳ δ᾿ 

ὠκόρεςον δ) ὁ κτίφης ΠἾΜ᾽ ὅλων ἐμηχανήστιτο, οὐ 3, δ) βλάξῃ “ 
λων» εἰκόρεςτον σεαυτοῦ τί) ψυχίωὺ κατεσκδύασας. ας ἀέ 

π᾿ ἀϑατιΠὶ καὶ πλίεον ἐκ τί, ὙΥγοιος 50 [εἰς 465.) Υἱ4ς ἃ εἰ τὰ 
Βαγ ἤιπΊ. : ᾿ Ϊ 1 οὐὐιοὶ 

Σελίζαι, αὐ, πας : Ῥοπηπγατα ογάπὶ γοταηάα δύ [Δτα» 4 1 δι {ι Ο ἰνΐιν 
ἀϊῃς ἴπ ΠἜγιξῖτι ἀρ οἤτι5 ἐπηροποβδτιιγ νοίας οοσοηίϑ ἐπιλ(ῦι, 
τὰς Ἑατὶρι αν Ἰἀε πη Βοιξ. κἢ ὴ παῆανα 

Σελύψαϊα, ἀρ, ἡ, Γαι 4.91: σεχίμδη, ΑὙ ΠΕ ΟΡ. τεφι φως σφλίκυ μας καλός τᾶ χηενν 
τι15. Καὶ τοὶ αϑρ οἐωῦ 677 μιίκῶι σελίμναιης τε πυΐϑϑιο, υἱτίπια Νοπ ἰᾶῦ τι ὸ ἐδῃ 
Ιοησα εἴξινε (σεῖς Ομεγ [Ὁ] τα. ᾿ ἰἐπιὴτ 

ΣελίωάΘ-,κ, 6} πιπατ]5. ον ολ ἢ ΠΝ 
Σελίων, "ςγ»ηἷ Γαιπατντ νοἱτιη πῆορὶ τὸ σέλας γέον ἐχενγἀειῖ μα 6 ἮΝ 

πιοίος κυκλικῆς ϑεωρίας δ το 2.485 ὅζ μέωη ἀἰοίτατν 418 ἐσσι; 
ἢς,ἰά οἵν μίωος, ἔρατῖο ουγτιςα πὶ αἰ (οἱ τ : νη άς δὲ πλξη "ᾶ γὴ) 
Ἰμιπὰ ἃ ΨΊ» Πονοςατα, [λτηά δυτεπι 9) υάπάο πῃ οδάοπι ΞΕ, 
Ῥάττς ἃς οοάεπι ἤρπο 5011 [ιρ  ἰοἴτιιτ σιωυοδικιὴ νΟΟΑΤΙΙΓ.), Εἰ οὶ νοὶ 
ποίίςα ἃ Εἰγπιῖςο άτογηο. ΝΠ) μές ΡΥ ἡ ΠῚ γιὰ 

ἤις, τις σοἴτεις ΡΠ, Ηος τεπιριις Κάττο Ἰητουπιοπίξγαιι ἀλπ τ [ηι 
χ τεΡΙητας ἱμτογ απ μιτη τὰ ιῖο ἃς Γππὰ ἰητογπιοίξτ!55 δ( 1 Οῖτ 
πιοπβέεια ποηλ πάτα. τὰὰπι ποίει ΠΙοτ : σπάς Γαι (πη 
τία Ν ἸΓΡ ΠΟ «πιο πο έξις ΠΠπΠπηΐηυπι το ΠΊΡΙΙ5 Αραϊεῖο, ὁ ἴδωι 
Ἰσπὰ σα! ρον οὶ ποχ ΠΠ||πὶ5 ᾿ΠἸΠΤο ἱὰ οἶδ, σκοτομίων» ἤιε ον 
μιωκθ. νυξ, ὃς νὺξ ἀσέλυω Θ- ῬοΙγΒῖο. Α 4ιο ἀἰς ἀἰοἴτατ Γι 
[8 ἐχτγοῖπια ἃς ρτιμια, ἰά εἰ, ἕγη κα νέα σρ'ακοίδος ΨάΤΓΟΙΙ δέν 
δλθητ, ΑΥ ΟΡ Παη 15. πιόχαμενεομέω α ἔτεος γουμέωία Ῥ! αταῖλον ὶ 
ὃ νεόμίω σελήνη Ατατο, 14 εἰ» ποιμ!ππῖτιπν. Ετ οὐπι ἃ ϑοἷς ἤγῶσι 
φοἴπε ραντίδις Χ Νι ροαίτατα σοηίοταγ : ΟΥτιδγοιιαι αἰεί αστι νος 
τος ΧΧΧ, Νὰπι μίωοειδ ὴς σελίαΐη ἀϊοὶ ἡποὶρὶς οἰπὶ τι ἀϊ πᾶν. ὐμᾷ 
ξοτηϊοιιατα, ας στιὰ ἐπ οοτπαα,αδέίξαις ματείθες 1, Χ. ἢ εἰξ, 
ἄμοδιις Πρ οἱδ, ὅς ἰοχαπραίαιη ξλοίτ ταῦτα! )α βοοπι βρι αι 

ίρεξιπι 

: 

ἶ εἰ ποὺ 
" 
δῆ (νι 

πο ικκιρὶ 
ΗΑ ἈΠΤΗΝίυ 

᾿ διακοὶ 

μ᾿" 



δ ὦ 
α Βεχαάσοηιπι ἤπς ΓΕ ΧτΙΓς ΠῚ γοσαητ. “Διχότομος γετγὸ, 

ρμκδε νὴ νἱ μέτομιος 914 εἰς, ἀ 1} ἀἴατα Τιλπα Ρ] 1". σατη ἀἰαϊάια 
᾿ Ῥογτίοπο ἀμ ἃ ἀρρατγετγαέίεαιις ραττος ΧΟ, ὃς τατὰ 

τἰλπὶ οΕῆςὶε οιμπὶ 50]ς ἤριταπι : αἰροέξιιπι τοῖταρο- 
ιητ, Αἰμφίκυρτος, πιο εἰἰπηϊ1ο οτίρδς πταῖον εἰ, ςἣπη 

Ρᾶγτοϑ ἃ 5016 ἀΒ ξιιοτγαιιαὲ εἰπε τγ λῃ ριιίατι βα εὶς πιαὶ 
πὴ Πσαγαπι τα ροξξιην τὰ οηιπὶ ἀρ ρος Πατιιης ΡΟ επιὸ 
ἢηιαια ̓α οτθοπα ρ] πάσαις [ἰσοῖ 501 εχ ἀϊαπιεῖγο ορ.- 
ὅ.ΟἹ, Χ Χ Χ.ραγχίθιις ἂὸ ἱρίο γοπγοτα, σοινσέλίμ 8. ἤμ!ς 

ἴω. ποπηϊπατιιγ, ὃζ φερσέλίω Θ- ἃ (Οπηπηςητ, Αὐτό ρμδη. 
Ῥοπε ετηϊπηον τ ῬΙΤηΐτις ΓΟ ]οτ ἀρρα !ατο, νυ σὺ οΡρο- 

ῃ ἀσιης Ματοιηατὶς) Ομ θὰς Ροτίριουὸ Ἰητο Πρ ταν, 
74 τὰ πὶ ογοίσοης » εἰπε ἀοογοίσεῃς ἃς [ππείςθης :αυϊά 
τα ἐπ σογητΙ Δ 1 φάμα ροττίοης ἀἸμ{ἃ. ΕΠ εΐτα ἴῃ 4πα- 
5015 ἀτιϊάπα, ππς ἀτ πιά τ Πιιε ετίαπι ἀϊπηϊάϊατα. Ουϊά 
ἢ ἴπ ΓΓΙΠΊΟΙΓΟ [Ὁ ΠΗ Πα Ϊ ἀπ ἴτιιγ οτος. δὶς Πηιιατα ἴῃ 
δέ ΡΙεηα. ἀπηρ οξμγ Θῃ] ΠῚ 5015 1 δάπιοτίο, ΡοΠιεπιὸ 
τγεπια Γπιπὰ Πιις ροίζγοπηα ὃς ΠΙδης ποίηρς οἰἰπὶ οὔ ἢ- 

πα σα ἢ πη: ὺ οὐ ἢτ ἴῃ οἶπι5 (γ ἀογῖβ σοίτῃ.ν ηάς οςςαῇοης 

Σελίω ακὸς, Αἀϊο(ξ, Πιπατῖς : ν πάς σελίω 

Σελίω δια, τοὶ. } 1 1α». τ Σελδυὶς, Ης 

Σελίωλιον, τὸ, [απ Γγ ἀιι5. 

Β ὅ0 
τη, αῖτά; 1 ἄριϊάϊως ἱα το! ορ μαύμιως ἀιιτο ΠῚ σα οἱ (Ὸς5 Ειπατίςος, ἃς δοηίτα! ἰὰ ἢ 

[41 
ἰαξξαιίτα Ρυτ πζογ ρῖς- ἐλ πβθλραοι δ] ἀσαϊηχίς, Ιτὰ γεγὸ {τέ ἤιητ, ἥμρι ἴῃ Δηΐς νογίαγθητι υζ ἢ 481 Θὔίατη ποία οῖαῖς γογὼ Ἐλνὴ 414; ξχματὶςὶ ἴῃ τοιπρ]1ς νογίαῃτιγ, Πρ ογ[ἰτίοἵρ ταγ- Ἃ ΡεγΓδ ςητος [ς Π λυ Ιοαμμἷς ΠοῦθῸ νοχαγὶ, οὶ πη τατηοη ἃ ἄχπιοης ἐχαρίτοηταν, ΤΑ! ος οτᾶς {ΠῚ ΘΑ] ΠῚ πιαρηα Πεμη σγ- Βο[ο5 (ἀσεγάοτος : τα] ἐς ἃς 1114 γατος ἀρυὰ Ὑίγρη!, Ατπεϊά, 6. 1.ἃ- Οαπιις Πἶῦτο ι. 

Ν ΡΝ, του πέπηαας τοτᾶητος δαθΘ Ποῖ ρΟρι 15 ςοοἰπογαης τεϊ(εία ΟῚ δ. Ουἱϊά. 
-πηο]Π]έίαιις αὐἱηϊ τὶ, 

ΔΊ γα ςοπηὶς, 
αν λας Σελίωη, 

Οαάϊιητς ἰαδιλεὶς νη }1α τὶς 
Τιορο οτίαπι Ὑαεὶτ.], 

Ιαχα ἐκλείψεις, [τη ἀςξο- ἐἴας) ΑἸοχ. Αρθγοα. ψεις, Πιηα» ἀεξς 

(γε. ἀπτυςταπι φαοά ϊ Π0}10 ροίδης, γ1άς ΡΙ]υταγ.ιη Κ οπγ.αεΐαυΐτ, Ἶ ᾿εἸὼ 
τὸ σελίμώης ἄςρον. ΑἸ ἢ η. ΠΡ το 7.Εὐσηπῆηότερς 

τα ἀϊειιητιγ νεηςῆςα: τπ.]Πογος σοοῖο ἀφάμςετε ΓΔ ΠῚ, 
ἣ ἸγρΊ Πα, ν ο] σαεο Τπηαπὶ ἀϊτίρεγου γε Η ογασίιις.ἱά οἴ, 
ὕω νύκτωρ κριϑεαιρεῖν, γε ΤΒΟΙ ΑΓ σα ΠἸᾺ]ΠἸογο5» ἃς Δ - 
ἴῃ Οοτππιοπταγὶῖὶς ΑΡΟ Ομ) ΒΒοά ). ΟΝ ἐ( αἱ {|ς 

ἀςς λτι ορμδηϊς ἱπ Ν οθι 15 Γωνάϊκα ραρμακίση εἰ ριά 
᾿αλίω), Κα ϑέλοιμι νύκτωρ τίωὐ σελίωϊω.. ἂζς. Ἡης ἂς τίωλ 

ὦ χαταασῖν οπαταπι ρΓΟΙ ΘΙ δίμτη. ΕΠ ὅζαΠ4 Αἰκεοσαίς σε - 
υΑςεῖαὶ Γαπα : ἴῃ σιπέϊατοτγα 5.411 [15 Βα ἔογτιγ Αςοί- 
παιιτᾶ 5 (δι ρεγ [πιπαπὶ σαυατὶ (Ὁ Π1τι15» ντ ποιὰ; σαι [5 
ὅτοῖ, [π| 50 1485 σοάος μος 4ιοαιις 9 δὲ σοί τῷ τίω) σελίνῳ 
λκειςἸ ἢ τᾶ πὶ Ῥαγπί οἱ επ Γαιπαπὶ ἀστγα 5. Γ᾿ ἐ 1 ΠῈ ἴῃ 605 
δίπγοῖ ᾿ρ5 πλα πὶ ἀσσεγίιητ, νε ΤΠ ο Πα]: 4μα» ἢος τοη- 
ἘγοΌ Δ ΠτιΙΓ ποη ΠῚΠ οἰ!Πη Οσμ]Οσαπὶ ροάίιπηαιιο ἀ ΠΟ υτη] 

λάμι, ἰάεπη αιιοα Αρτεμες, Δ ἢ 4. ΟΟπηπηεπτατ. Ατὶ τορ. 

γηίίς Σελίιωυιακὸςνόσος, 116 ΠῚΊ ΠΤ Πηΐττοτο ουοάοατατ γα- 
Ῥίαπρ 5 ντ αριιά Ηοτατιη Ροετῖςα. νἱάς ἰη τά. 

1τὰ ξαὶτ θείας γἡ υὐσϑρίονίΘο,ντ (ογθῖτ ΗςΠοα.η Τ᾿ Βεορο- 
λίωυης Ἀγταπιις οἱξ ἀρια Οτρηςιιπι. ΕΠ ὃς ποπΊοη ρὶ 
1αη, 

ὑμία), (τ [πα τῖσιι5, ἔπ τον εἰς ποτ ρογρότιιι5, [ε ἃ τοσιτ- 
114 1Π|5ν14ε Σελίωμακός, ἐσρ 

ζόμϑυοι, ἰτιπατὶςἱ, σα ρῖς. 4.8ς 17.Επαπρ. ΜΑττμαὶ, νἱάς Σελη- 
Ι } 

κα ἜΧᾺ σοπλἑτ4[15. Πὰς ἜρΊΓερα ὃς σοπηῖτια! ποῦθὸ ἰα- 
Π5: 611} 8 σα Ποι185 ΓΟ ητι οί [ατις, ὁ ὄηηλυπῆθο, Αὐ ζοτ,ἤιις ἐ- 

Πικός : ταοτ δίας ἐρίς ὅθηλυψία αἰοίτιιν Πιις ὄδήκνψις αὉ Α- 
στο  ς, χὐ ἱεροὶ νόσος οἱ. (λσοΥ πο γθι1556 0 πηΐτ]α 5)σαάτιςιις, (οα- 
γς, δὲ ἃ ΡΠ ηῖο οείαπηι πόθι ἀθέρα {ππετις., νο ] ἀλοτθιι5 
᾿τατιιγ, ἃ ῬΙαιιτο. ΡΙΙοΓῚ» Ργατο ρυιὸ ΠάτιιΓα ἴτογ σομτΙ Πρ ΙΕ, 

Ὁ ἽΠΕΔΏΓΙΪ 5 πτογθιι5 νοσατιις οἵτ. ὅς ριΙοΓ Π15 ραίπο ἃ (α- 
το δπο ἴῃ Πἶδτο Ομτοηΐοπ, ρτίπηι!5 οτίαπι ἃ ΓΛιοιοτῖο 

Ξ : - - 

Οοποίάοτο δί ργΐπιοϑ 41] πη τὍ 05 πηϊττογα Πιριΐτ, Ὁ 
χαπ εὐ Τ ΑΙ ΠΑ πιι5,σελίωιακὸς ὧν ἔπεσε. ΤΠτΟΓΡτΟ5 ΠΠΠά τἰ ΟΠ 

[ ρῖο σαήπςσ. [κἀτὰ φαΐπι οἰξ ἀἰογοητία ἴητοῦ σά οι! πὶ 
ἱπατίοιιπι: ἴσος Ασγοῖςις Ὀϊπγιγπογιπγοτγί. Π.1.Γογῖδατ σα- 
ἀπ|ὶ ππογθιιπὶ ἃ Γαιπ {πη πλϊττὶ Ηαρίτῖοί5 μουηίαϊδιις φιοί- 
οχὶ (εἰπε , πᾶς δῖ σελίμνιακοδ Ἰρῇς ιιοηιις ποπίρη τγὶ- 

πη εἴς, Οδάποειις πιουθιι5 Πατιιγα 15 οἵξ ςοττάπηηιια ὁδι! πὶ 
ἹΟαπατίσι5 νογός 10 δύ σοποίάιιητ στο» ργδίογοα ἔ- 
Παθεπτ δά τα πέξιπινολιιαπηαιια γθαιου ΠΠ αγάπ, Ηος ε- 

Π ΠΟΥΓΟρτὶ ἃ ἀσπιοπο Ἐχαρ ἱταπτιγον τὶ ολπαητύτγαιις (ξριπ- 
τηξως ἐγθεάζοντες κ) τεὶ ἐσόνδυα ὠρολέγντες : 41105 ὠνθεας κοι ψοσλτ 

τς Αἱ σίπετα [1.3.πἀρ.14. 51ς Θοτί)πι 1 πατῖοιπὴ ἃ «άτςο 
Ἰδ τ Τα] ἴιι5 ΕἸ πίστις Π1.4.ΜατΒοΓ, Ἐς ἢ Γαιπὰ τηα]ὲ ἔμεγῖς 

ἰοσαᾶτα αἰιζ ρα[Ἐϊσοσ.ατιτ Ππατίςσο5,4 τ στο 5 ἔλοϊτ. Τα] ες 
γοσᾶτυτ σελίωιαζο μῆνοι,ν εἶπ Ἐυαηρ. Ματτῃ.οᾶρ.4.Κώ βα- 

'ς σαωεχορμβρδις, κα δια μογιζομῆμοις, κὶ σελίκυιαξομῆνοις. Ετ ς.17. οπ 
πλίυ ζεται κἡ καικώς πείο εἰ. πολλαίκες γδ πίτῇ εἰ εἰς πὸ ἀχῶδρ, Κὺ ποχλάκες 

τὸ ὕδωρ. ΝΟ αἰ {Ππ|}]1ς ξα πατίοτ5 εγγοῦ ἀϊέξιι5 αὉ Ἡοτδτίσ, 
επὶπι Ειγο τίς ἤρεςῖος ὃς οἵ σαάτιςο δὲ οὐπι ἰππατῖσο ρτα- 

τὸ τα σοπιιοηῖς ες ἀοπτίτιπι Ππα τη ον ντ ἢ οἴη [ι1π4- 
Ἴοη {τ ἰάοεη πλοτγθιι5,{τ τὰ πγεῃ Ρογ 115. ΒΑ πατΊ σΟΓΙΙΠ1» 
 μψαύχενες ἀϊςαπτιιτοργαοίριια ποῖα οἰξ ργάτοτ οτίϑ ἔριι- 
Οάρ τί 5 σογα ΟἹ πῈ Ἰαξξατίον νηάς ὃς ῃοπηθη. ταις μα 

5 {πᾶς Ρ] Πτάτοτιις μανίας νοσατ τ᾽ ὀρανομβθων ῥεψαυχεν! σιὼ 
Ἄριμ] Ψιΐαηιιπι χιοβίειιπι Ὑ Ιρίαπιις γοξοττ 9 51 Γογα15 

ἐπ λπατῖσος ποη (ἘπΊρογ σάρι ἰαέξατεῖ; ὃς ΑἰἸαπα Ρτοίατιις 
γ 80 Πἰ ΒΙΠοπλίπιις ἴχπιις νἸάσγοσατ. 1.1. 5.4ριια Ια ΔημΠὶ 
ἐαα!]ις, οα. Ἐαδῖι5 Οὐΐπτι].ςαρίτ.3.}}.1τ. Ἐγεαιιθηβ ετίαπὶ 
ἴτι5 πατιῖς πο σᾶτοῖ νιτῖο. δάἀεὸ σαρατῖ ἰφέϊατε 5 δί σοπιᾶς 

Ἐχουτίεητοπι τοτάγα, ξαπατὶςιιτη οἰζ, [.101.1π|9. ὉΠ Μαςεά. νἱ- 

Ὃς γα τς πιεπῖς φαρτος οτμπὶ ᾿φέξατίοης απατῖσα νατὶς  Πατι, 

" 
.:. 

᾿Β- Ἰδρο ἀμ. Πθτ.36. Ταπεπαί. βάστα ὅν Ῥπιάομτίασῃ ἴῃ Κο- ' 

γεὦ πα νύκτωρ ϑυόύμῆνα οἷ ἱερείων, γκἡ “Ἷδ ξύλων τὰ Ὡρὲς τὸ σέλίωίον κοπῆο μῆνα, 
Σελίωΐται, οἱ, σοης Ατολάϊας, Οοπηπηοηξατ. ΑὐἱορΙΝ,ἰη ΝΕεβθι, Σελίωϊτης λίϑος 9 δγ τινες ἀφροσέλίωον ἐκάίλεσειν ὀγαὶ τὸ δ᾽ρίσκεόϑωι αὐτὸν γυκτῦς μεςτὸν ἐν τῇ τῆς σελύωης αὐδφυξήσειγϑςς, ὈΙοίς.1.ς.ς, τξις 5ε]ς- ηἶτος Ιαρῖσ, 116 πὶ ΑΙ ταὶ ἀρ το δ] οηθα ἀρρο!]άγιιητ, φιιο πα ΠῈ ποίξιι! Ρίεπιις σγοίσρητς Πππα τορογίάτιγ, Μάγος]. Γατίηος αἱὲ νοσάτε [ΠΠάγοῖη. 
Ξελίκυὀδλητος, [πη ατίοιΙ5, δτόπληκτος:ροτῖιις σελζωιάκές, 
Σελίγνις εως ἡ, Προ ἃς 
Σελιγνίτης τος» Π] ρΊποι5 Ῥϑηὶβ νἱάς σεῥἐδειλις, 
“Σελίδιον, κα, τὸ ΟΠ Παττι αν ρα ο 1 γε ραρίπι!α Οἰσογοηὶ, Ογώςο Ὑζ 

τἴτιιγ ΡΟΙγ, ῃ 
Σελίδωμα, τα 0}} ἴατα, σέλα, ν᾿ : 
Σελινήτης οἶνίθι, (ΕἸ Ἰηοτοδ νἱπιμαι,Ϊ, ΟΣ ἀρίο σοπξεειπὶ, Ὀϊοῖς, 116. 

4.σὰρ.66. 
Σελινοει δος, ἃ Ρ πὶ ̓ ΠῚ τ Π 5. 
ΣΣελένον, ες τὸ, 11} Π|: δια τὸ φυΐεῖν ἐν τοῖς ἐλεσιγιν πάο Ηοπι. 1112 4.β,ἐλε- 

ὀπξεπῆον τε σέλινον, ἱά εἰζ, ρα! γα δριᾶ (ει ἴῃ ρα! Πεγὶ ’οςοὸ Ρτο- 
Ὀρηὶςη5,Α]Ιεχαη Δ. Αρῃγοά. ΡγΟΡΙ. 55.110.1.τὸ σέλένον ϑερείον δὲν, μήοΐ 
΄συρετὸν, κα τι ϑερμὸν ἐρ(τὸ δ ὅμοιον αὐξητικὸν “ἶσ ὁμοίων) ἀλλα τῷ ῥυ-- 
σῆειν «δ νοσοποιοιὲ χυιμοιὶ ἐκ τσ φλεζων, ὶ ξὴ) διουρητικὸν, ἃ εἰἔνα ρ πὶ 
496 σα! κάτι εξ, ἔς Ὅγοπι ττηιτροῃ οῸ ιιδά οαἰἸάμπ| ( ἢ- 
πλι]ἰᾳ οπίπι [Ὁ πλετιὸ ἐπι δης ) [δι φιὸδά πιαῖογίᾷς ἱηξείξδητες 
εχ νοηὶβ ἀϊσατογς ἄγχιε ἀ. τογρεγς ροτοίζ, δίς ν᾽ ΠῈ πιοιιοπάϊὶ γ-- 
τἹηδπὴ Πάθος, Αρίμπι ργοάοίξ δά οἰοπήλπι ντί Π8ΠΊ, ἢ ροτίο δέ-' 
Βάταν ἴῃ 44 πιδάμιοτιτρ ας. [1.1.4 Οἴδιις, οὐσὲ ἐν δελύνοις εἰ- 
σι, ΑΥατορ μά. Γπτογρι. Εγαίπη ἴῃ Ῥγοιδιδ 5. Σελίνου δεϊάγοι; 
Δρῖο ὀρεγο,άς Πἰς αι! ἴῃ πιοσθὸ ΡΕΓΙοΠταηταγ, ΡΙμταγς η Τι- 
ΤῊ ΟΪςοης, Τιμολέων, αὐαξαίνοντι πυρὸς λόφον, ὃν ὑπὸ ξαγλοντες ἔμελ-: 

λον κριτοψεῶε! τὸ ςραΐτευμᾳ καὶ τίυὶ διαμιν εἶσ πολὲμίων, ἐμζείγλουσι ἡ 
μίονοι σέλινα κομίζοντες » κὶ τοῖς ςρατιώταις εἰσήλϑε πονηρὸν δ) τὸ ση-- 
μεῖον, ὧτι ταὶ μνήματα “Ἶ νεκρων, εἰώϑει μῆν ὅγπεικως ς-εφ «νοιωῶ σελίνοις: 
κἡ παιρρεμία τις ὧᾷ τούτου γέγονεν 9 τὸν ὅθπσφαλως νοσοιῶ τα, δεϊάντι τού-- 
τον τευ σεχίνευ,. Σέλινον » πγυιϊορτο ριχάςπάμιπι 9 τὸ γωωαμκεζο 
Ἡεοίνει!ι. 

Σέλινον αἴχρίον,Αρ πὶ ἀρτοῖτο, 6 πι15 μοτί25) 1185 ὃς βατραχνον ἀϊοῖ- 
ταγοῖ.Γαπ ποι 159 10 ς.110.1.ς. 209. 

Σελινουσήα ᾽ν τὰ ΠΠ ς᾽ σοι. 
Σελοισία γῆγίς ΠἢππΠὰ τοτγα ἐς φια Ὀϊοίς, Π1.5. ς.176. 
Σέλερ δὸς ἡ, Γρατίιπι ἴητογ ΠΠπο4 5951, τὸ μέσον ὙΠ δύο χα ταξα τῆ ἐ- 

γζαφον τυγχάνον: 1 δ εγ:ραρῖπα: σάτίηᾶ Παιιῖ55 ΓρατῖιΠὶ ἴητογ ταδοιι- 
Ἰατὰ πϑδιιὶς: 1 ποιητης ζυγὸς ὃς σέλ μα, ΕἰιΔτἢ.1114.4. αν. σελίδας, 
Ηείγολ.οε ἀϊςοῖτ τὶ μεταξυὶ διαφράγματα «Ἶ δεας-η(ούπων τῆς νεὼς 2 

Ποιιτ ὅς ἴῃ Πρ τὶς σελίσες ἀἸσιιατιιτ τὰ μετεξ τ αἰδέγραφών, 

Σο)λίζειν, (ὉΠ το» απηθίτῖο τ πὶ εἴα, Ππηι]ατο ορος 4υᾶ ἤς ἱπορϑὲ 
σεέλακωνίσω ἃ 5610 4ι!ο44π|: 4111 Ζατιπη ράιροτ οἰ οτ, ἀΐπιος τὰ- 
τηϑη Βαδοτῖ Ππ  ο ρας Αὐ ΠΡ  Οὐπιπηεητ πα Αὐδθιι5, Ἔχ ροηὶς 
Σελλίζειν τὸ ἀλαξονδύεῶει. νὶά6 Σελλός, Ἐς Εγαίτη. 1π Αἀαρῖο» 

ὙΠοαροηΐ5 ροοια:, δὲ δι άδιι ἴῃ ἀϊξτίοης ϑεαγγύνς, νἱάς Σε- 
λέώκων, 

Σελλοὶ, οἱ, 5011, σῆς Ἐρ᾿γοτὶςα,Ιοιιὶς ἀοογάοτίο σφοπίςογατα, 4111 δὲ 
ἑλλοὶ ἀἸ ΟσΙΠΠΓΕΓ. ᾿ ᾿ κε άνοι 

Σενιὸς 1 46πὶ φιοά Σαλάκων. Οοπιπιοηζ. ΑτἸ Ἐορ. ἴῃ Αἰ. Οὕτος σ“ἕ- 
γης ἕω ϑρυπῆσμῆν Θ΄ κὶ αὐτὸς ὅπ πλούτῳ, κἡ λέγων ἑαυτὸν πλούσιον, γῃ - 

ἂς Σελλίζειν, 

Σώλω,ἰπηροτι τιιο δρμω, Ει ατῃ, : : 
Σέλια,ατος τὸν τα [49 Ὑγαῃ πγιιπυῖν πε δῦσελ βίος; [ξἀος το ΠΊ  βιΠι, δὲ 

{ρατίαπι ἱπτουπιθά πη ἰηζεΓ Παιιῖ5 ται] τα αὶ ὅς ζυγδε κλαῖς 
ΡοΠΠιεῖ δορΒος!. Απείροπαάς ςοπέταξϊαᾳ παῖς; υἱπῆίοις κάτω ςρέ- 
ψας τὸ λοιπὸν σέλμώσιν γαυτίλλεται. τ ΚΝ ΡῈ Υ 

Σελμὶς » δος » ὅν τι άοη5 5 ται [Δτ||Π| 0. το ἀπαῤτιον 7 ἐμηϊςυίιις ρέΐοας 
τοῦ! 5. 

Σελωῦν, ν 4ε Ἐτγπι. , 
Σιεμίλθ., ὁ, ΟΟΒ! οα»κοχλίας, ΑἸ μση.11.2. 



Ὁ» 

δι: Σ᾿ 95Ε 
Σειδαλιςγεως ἦν Προ. β πλλ 15. ΠΉ1]4ρο. ἘΠῚ αυῖγοτη ΠἰΊσο ἀρτιὰ Ὀ]1- 

ἰππὶ πη πιοάὸ ΘΛΑΠΕΙΠῚ ἀοΠ σατι ΠΠ πη] ὃς ρυϊτθατ!) ΑρἈτιςίατις 
εγι τίς, [δὰ τα φάτ 4 ΠΠρΊ ποῖ στληὶν αὖ τὸ σμώ "τὸ κριϑ'αΐρω, γ τὸ 
λις, τὸ χεπηομερέςατον, Βιιὰ, ἐς Δἤς Ραεΐς Δ σίαοτ. [6.1 Παι1- 

ἴαπι ἃ ΠΙρίης ἀπ πτο ρας »σὺπι ΠΠ στα οἴ ρα πευι στλεγνίτίζο ν ΟΣ 
ςοτν ίπαα οὐππάςπὶ ἢ γπΐ [Ἰπιὸ, ν αἰ οητὶ Πππγέωιις πυῖτγιγς ἀἸοῖτ: 
ἃς πιοχ ργοχίπιτα ἰοσιπὶ αἤῆρπατ {ΠΠ| ρα πὶ 5 ηΐ εχ Πιπ]α, 
γε] οχ Πιμη]αοῖπε τ» ας σεμιδοιλί πίων ν οσαητὶ Γάουη ῥ᾽ απὸ 
εἴπας τυ άϊε οἰἴδοιι ργορεπιοάιιη νοισἷς. αἰλιπὶ ἰπ αι, ΕΧ 
τεῖτῖςο Ἀταλι ἤπια ΠΙρογάείηάς Πρλ1|α, Γερο σα! ει μθτο τάς 
ΑἸτπιοηζ. 

Σεμιμαλίτης αἴτος,οχ ΠυηΠ]αρίπο ἔσει Ραηϊ5. 
Σεμίφχτας, σΟ] πη ΕἸ μι μὴ νυ Τασίθεν: 
Σεμνα), ἡ ἀφ ΕὐπΊοη 465. ϑῖς νοσασαητιν ξατία: αριτὰ Ατβαπίεη- 

(τς) Ὅςπο οαγ μα Πα] στατῖα.. αϊθιι5 (λστιιαι, Πεατ τη σα γί Α - 
τοοραρίτατγῆ, τα ι145 Ἔχ Ί ΕΠ πηάτὶ γ οἱ οσΔὩτ οἴ εἰϊε στ ρτγα- 
Πάεϑἵη σι Ποατὶ) ᾿πἀ σα ἰσαηειιγ,τάπ τι πὶ ν ΤΠ Δ ς ες ὃί ν ἰτγῖσος 
Ἠοπιϊπη ΠῚ ποσατοτιιπη. (Οἴθιι5 [στ ἤςι}}1 οὐ τὰ τγεβ ογαητ 1Π- 

το ετατῖς Ἰά οἰτοίερφποιοὶ 9 Βα. ἴπάπηοτ. Ἐρ᾽ πγεηΐες ἀρ Αὐβε- 
πἰοηΐς5 Ρληιπῦ ΠΟΙ [ἘΓΙΧ ἴτ σεμιγών ϑεών ΓΠτογρτυ μα ὁ νοσεῖς γο- 
τοηδόγηπι ἀθονιιηη. σερναὐ θεαὶ. αἡ ὄν μϑυίδες , ΑὙἸΈΌΡΗ, [πτεγρυ. 

εἰ αἸτοτ νεφέλαι ἰδέ ἀδτπ ἀἸοιιπταγ ὄπρναὶ ϑεὴ, 14 εἰξ, νεπεγᾶδα;, Ρ]ι- 
ττατοῆας ἴῃ ϑοσπε, ὡς ἐὀγγύοντο αἴϑὲ σεμνας ϑεας καταξιήνοντες, Ν Ὁ αὦ 
Ἐτγγπηε5 ἐρία5 ἀοιιοποτιητ: τα ἐπῖπὶ γροαῦδης ἐὰς ἀθα5 ΑτΠο- 

᾿ιηἰξαίες. 
Σεμνᾶεν, αν, τὸ » δογτΒάτιπι ἰοςιι5 Ὑδ] πιγίξετῖα ρεγασεριητ, πᾶς 

τὸ ἰοσο ροηἴτιγον ΕΥ σοπρτ σα ΌΔΉΓΙΓ νἰγὶ ποπειί ας ἄοπιο 
᾿ογαπποπα θεῖο, Ρ 1] ἀς πηοηδο 5 Αἱ σν τὶ» ἐν ἑκα σῃ ὃ οἰκέᾳ 
δφὶν οἴκηχα ἱεορν, ὃ κριλέϊται σεμνεῖον τὸ μονας ρκον,δζς, 

Σεβυνηορίαγας, κα σοῃοίο ποηοἴϊα Οτατῖο σγαιιίτατοπ ρα ἴς ἔσγοπϑ, 
Σομν όϑτοι, οἱ, ἀτα αὶ πὰ πιαπίφιις ἰατῖς Ρεγ τ ΠΠπ11) Ἂς το ο᾽οπὶ ἀε- 

ἀϊτ»ιαΐς5 ἀρ ρο ]ατὶ ἤππτ ΡΠ Ο ΟΡ ̓ὶ διργπιποίορ μα αριι 
ῬιοσεηςπΊ. 

« ΣΕ μνολόγέω, νἸάς ἴῃ Σεμνολογρόμα. 
Σερμνολόγιυα τος τὸ ταις ϑεγοιιεγεη 4 ογατῖο, στα} 145» |α 6 45. 

αἰτα! ες. οποτι σαι ἀϊέσαπι, Βα 4. 1η ἘΡΠ ροίτοτδισηϊῆςατ ε- 
τἴατιι ἔνδοξον, ϑεευμάςον. ἡ ἀξιον ἐντρφπῇς Ὁ μέγας ἕξιν ἐΐχον, 

Σεμνολογία ας, ὁ ἰ4επῈ αιιοα σεμνολόγημοινν ΘΠ ΠΤ ι15 [ΌΓ ΠΟ ὃς σται5) 
ὃς Ιερτἀιις Γοἰτέσιις σουηροἤτιιβοντ τμγτῃ πη ΠΓΟοτατί 5. Π411ς, 

Σεμνολόγος, οἰτεπτατοτοί [Ὁ] οΠ5)ὁ πομπους ὺς γὰ μεγαληγορφς, ἴτοτη 8}"- 
λογος, - 

Σεμνολογρδμω, ὃζ 
Σερμνολογώ, Πρες: 5 ὃζ σγδιιίτον ἰοαοτ,ἀϊσεπάο ογηο ὅζοοίεδτου 
“πιάρηϊβοὲ παῖτο ὅς [ρ᾽ οι ἀἀ6.τοίδη. ταῦ τοὶ σεμινολογ» εἶσιν οἱ ποι- 
ἡταὶ αἶα “ἣν ϑεαῖν. Ῥαιπίαη ἰα Οοτίπτῇ, δν᾿ ἐαοὶ δοκεῖ εἰ ϑίωυ οι ὡρώ- 
τοι αὗοὶ πῆς ἀικῆς ἐσεμνολόγησοιν, ἱ.ἐ σεμνολογήστιντο, Αττὶ σα [αι ες 
Ρτοάιἀογατι 6 Αττῖσα ππὰρ αἱ σὲ ἰοχιιτῖ ἤιητ. Αρρίδη, ἐα Τθετ. 
ἐσεμνολογησεν εἰμφί τε τῷ πατρός κ' ἰμφὶ τὰ ϑείε, ν ηὲς τὰ σεμνολογιί- 
εόρα, σταυῖτοτν ἀϊξξα, Βυνἀ. ἴῃ ἘΡΠκ.Ροῖϊεγ. Σεμνολογεϊάθεο.510- 
τιατἱαίζατε ὃ οἰτοητατουκομπώσαι,. Γς΄Δη. Τοιαῦ τοι νεανικώς σε- 
μινολογηστουῆσα, γ τίσι ὅς Β4Π].1η ἘρΙῈ, Απάγοπ, τρὴς (ὧν ἐνταῦϑει 
᾿σεμνολογεϊόστε. 

Σἐμνόμαντις,Υ ΟΠ Οτα 1115 ναῖος 8ζ ΘΙ ΙΟΓΙΙ5. 
Σεμνομυϑέω, μ. ἡ σω,α ηκφι ςτὸ ἐλ ιυι]απὶ πάγγοσεμνομυϑεῖν, σεμνολο - 

γεῖν, Επτί ρ. τη ΗἸΡΡοΙγτο, 

Σεμνοσρέπεια, ας. ἢγ ὃς τὸ σομνοωρεπὲς σταιιῖτας ἀξσοτα ναὶ ἀϊ σηϊτας 
οτῖς ὀχ ροηΐτωγ ὃζ ΠπιρΠ οἶτον ἀϊ σηΐταϑ ἀριιὰ δυ πεῖ σεμνοωρεπης 
σταιιθπι ν γι} ἀδοῦ5, το σΎαι}} ΘΧῚ Π]ά 4116 νγτατο Ῥτϑρ τι15, 8 : 5 : 
σεμτοτρέασις οἰπν ἀϊσηΐτατο, το πὶ σταιίτοτ, ἀεσοτὲ ΗἩεγοά. 

ΣΡ Ἐκ αι μοι ἀ οηὶ αὐἀάοςτοπογοηξίατη σοηο! ]ο»ϑεγασο, 
ΣΣεμινοποιούίκαι γα αΥαιιτάτοῦη ἢλς σοπροπουβοποίζοϑ ἃς ἰρεοϊοίο 5 

τΠΟΓΟ8 ρας Πῖς ἔστο. 
Σεμνοωροσωπία, οτῖς ἰἸραἶτας, ΒΦ 0 Π1ΠῈ, 
Σεμνοωρόσωπος, στα 15 ὃζ [ἸΙΌΓΙΙ5. 
Σεμνοτροσωπιῖ, ἰο πο τατο πὶ ὃς σγαιίτδτοπι αὐρεέξα ὃς οὐο Ῥγᾶ Πης 

ξετου πρεγθιι5 ΠΠπι ργαιοπ ἔλοϊοτι οἴοηάο. Αὐηζορίναπ.γεφ. 
καφ ἡ μῖν σεμινοιωροσωπεῖς δ ρτΟρτοῦ πο5 αροξει ρτς τὸ [ογ8 ογα- 
ϊΓατΟ πη, Συτοσεμνελεις σϑάω τὸν τὸ τυρόσώπῳ, ος νΕΓΌ ΠῚ ἜΧΡτΟΠΙς 
Οὐἰ4, Μετδη}.115.7. ΠΠὰ Ὀτοι! ὕρατίο ΠΙες ὅς ἀπιθίτατε νἸάσταγ. 

δι Προπάίταιο απ πηο9 Πέτα [δυΐτατο γοσαπτιπι. 
Σερνος οὐ, ὁ, οταιιῖς Οἱςοτ. πτογρτ. ὃς ργᾶ ἀ]ς:οα τι. ρα 4  σιι5. γνὸς» 

νου σπ πα τ59 [γος {Ἐι159 ΓΡ] 6 πἀ 4115. πο οη ΓΟ Προ ἢ]5. [ογῖτ5, 
σπαϑῶ Ὁ, μεγαλοωρεπὰὶς»ῃ σα Κι155 (ΘΠ ΠΟ Γι15. ἔντιμος, τε υεον κὶ σεξασ - 
μι-5 ςο]επήϊι», το ουοπ 159} ΘΠ ουάΠά115. Σεμνὸς, ΘΥΔΕ 5 ΘΙ ΠῚ 
αὐτΠπογίτατο ὃζ πλοάς]α. βαριὲ, τ αἵ ἀτπι5 ὃς τοτγῖοι!55 Πγο  οἰτὰ ίς 
ἀετιις. Αὐἰ τος.  Βοῖοτ.}, Καὶ σεμνότερφι, ἡ βαρύτεροι. σεμναὶ σεμνειε- 

σαὶ» Ἐπτῖρ. Ῥ Δ ἰσαπὶ ἀοςοῦ ριιάοτ : ἢς Ἐγαπη. ποπεῖτα μοπείτὲ 
ἕχεϊτ. Σεμνοὶ χόγοι, Ποποτῖ ΠΟΙ [γπιοπθϑθ. Σϑμνὸς πη {πὶ οἰ 
σψοσα ει} πι:ῖη ἰαιι ο οαἑ πὶ δζ ἴῃ ἡ ἰτο Ῥοηἑτι , [πνἰτῖο 5 1.ὁ ὑ- 

αἰρύφονθ. κἰ εὐν δανλητικὸς, οὐϊοίς ὃς ἱπηπτοάἰςὲ σγαη ἰσιντ ὅν - 
ρὸ ν[γραπλς. σεμγοῖς λόγοις ποη ἴῃ ΒΟπΑΠῚ ρατγῖςπι, ΑΥὙΠΟΡ ἢ, 
οἰϊζοηταϊι 5 οὐδε ου δι δι γογδὶς. νθὶ τί ἀδυ Τοογάτοπι γε 

σεμγνολόγογι σεμνὴ οἰλοἰζωνγόσδρογ χ Ὁ ἢ σο(ερρὲ τῷ εἴδ4, Αἱ Πτορἤαη, 

Σεμνείομαι, σταιῖτεγ πλς μυδεο, σιπῈ σταυίτατο ἃρῸ 8 

ΣΕ π 
Τατογρτ. σεμνὴ αὐτηρ, ἱ ῥέα ἰάα πὶ ΤΏτοΓΡΥ. σεμιναιὶ ἐρεγγεῖς, τον 
σεζασμίας. σεμνὴ οἰκία, γε π Οἵζ. πα ρη! ἔα ἀοΠΊι15. ποὶ 
ΧφιλοῪ καὶ σεμνογ,λἀο πη Π εἰπΟ ἔν. σεμναὶ ἱμοΐτια, ΑτἸ ΤΌΡἢ.. 
πειρίεύης, Ἐπτιρτάιν ἐπεγαῃάϑιη ΔηλΑπὶ ῬΊΓΕΠ65 ξομτίδ.. 
ἴτοπι νοσδης ἴλογατα ἃς ἱπδοςοίΑ [οςα. πὰ 

Σερμνοτης νηῦς. ἡ ΓΑ ΕΓ 5» ΓΔ πη Ομ πιαὶς [ἴ45.5 δατἢοτὶ 
τας. ΠΟ ηο τὰ νοὶ σοι ἀϊα ἴδιοι τὰ5 πΊΟΥ απ» 118 }15 6 
θτδ115 ἃς Πππιθα]θι15 ργοθὲ ὃς ρυιάϊςἐ τη Πίτιτῖθ.. ΣΡ 
πιοίογᾶτα στα ξδ5. Β ἀρύτης νΟτὸ,ΓΥ{{Π|5 [οι τῖτᾶϑ αὶ 
τας. Αὐτοτεὶ αὶ Βοτοτῖς. 2. Εἴς 9. σεμνότης, μφλακη κὶ 
της, σταυῖτας ποῦ ἀίρογα ἰς πιο] ]ς, Ποποίδα ὅς α 
μας ἀνέξιο δά οπηηοπη ποτα Πὴ σγαιίτατεπι ὃς ΠΟπα 
Θηϊῆσατ εηϊπὶ ἰμτογάιιπι ριμἀ οἰ τἰαπι:ητογάα πη (Οδ τ 
Ὠγο οἰτἸαπλορι ογεῖι ΠΠθΈγα 6 πὴ ὃ ἱπρθηιμ πη. ο᾽ 
γον. ἴΔ ποπ ροίτατ ρυιάοτοπι,, πες οχίσίς, 
Εἰιρίά, ᾿ Ι 

Σεμνοι Δάοτηατο ΕΠ Πγατο, εγοάοι.Ὁ 
Σεμνολόγηαγατος, Τὸ σευ ολ ὁ γημσά, 
Σεμγιωϑεὶς,ἰαξτα δ π τι5.ΟΧτ ταη 5. 

δὰ σταιίτατομη ΠῚς σοΠΉ ΡΟ ΠΣ ας νἸΔοτὶ αἰβςένι 
τοι βἰουΐο το πη ἀπιρίθιη ἃΡ 0. Π16 ἰφξλῖτο » οἴζεητι 
Θαντατοπηπις νοηάῖτο ὃς οἰἕερτο. φιλοτιμοία 5 ἢ παρθ νη 
σεμνολογρύσιαι » ΠΠῚ αι 4 1Ππ|1π᾿ οτατίοῆς πηαρὶς ἘΠῚ 
ἁὐτοτα ὀχτγα νογθα ἴῃ τοί γο Βα τι. ΠΟογαῖ, σεμω τ μα 
λέτων,}λ) ὁ βωμολογάὐενϑοιον εἴταγ ἃς ἰη Ηεἰς πο, ὃς ἴῃ " 
τἰ του, 4.Ετ}1ς. ἐν ὀνκ είνοις μϑ σεμνεω εὐχει. ὅν αγγυνές, ο 

Σεμνεμΐω, μα ει τς τα, Ἰάετα 0 ἃ σεμϑολογαῖ πο πο[ἴΟ, 
ποφάεςοτο, ποι οηταηι τοάάο. οτηπηςη40 ἃς οχτὶ 
Ασςεαίαν. ὡ 

Σέμνωμα ατος, τὸ, ἀς Ἰ15. ΟΓΠαΓΉΘἢ ΓΙ [4Π| 1 ΓαΓ, πολλὰ 
σεμινωμῳ τας ΟΝ 

Σεμνώς, σταυίτοτ, ἀσσοητοτ, οποίιὸ, ΑΥ ΠΤορ ἴῃ ΡΙατο., 
Ρἰτετ)α κρώςοδριια Γν ΟΡ τ. ΠΝ 

Σ ο, τι ΡΟ σοῦ, σέων, πτιτρὲς, ΠΟ πι.1}14 4, "ἢ ᾿ 
Σεοὶ, Ὠ1}9.)οτὶςέ. 
Σεπῆ δύω, μ.ϑσώ, αν. θυ ον ςπογοτοσέξω, ΠΣ 
Χεπήρμον, αγτὸ, ἈΟΙΙΘ ἢ ΠΑ Π15 (ΟἹ οπμῖτας, πα Το Ρ 15 σοῖς 

ἴῃ πποπιοτίδιτι οἶτις ριιρηα, αυαπὶ ΑΡΟΙ]ο δάπιοτῆας ΡῪ 
σοίπτ,ιεαι αὐ Τειηρς νίμμς Ρεγίδοιτε ξμογαῖ, Ὁ 
θυας θγείχοηειπ πλστι! ἔαρ ΗΠΠο:Π} Διςίαπι ας Ειρὶ δι 
414 ΠΔ ΠΠΠς (χστάτα νἱΔ ΠῚ ἀἸοἽ ΠῚ115.5. ῬΤΊΠΙΣ ψιὰπι ἊΡ. 

σομ (Ὁ τμιτι15 οἴΠοτ, οσου σα ΠΠ6τῖτα ΓΘρατιιπι ἃ Εἴτὸ (συϊ, 
αἰξ)αῦ ΑΡΟΙΠ της ἱπιιθητιιπι, Οὐτατιιπὶ οπτμΐα πὶ τότ π 

ἡμγαιο 

μα 4} 
; 
᾿ 

ἡ, 

εν 
ἀνχυγαθ, 

«οὐ σημοὶ 

μη ο ΠΟΙΟΥ͂ 
πὶ αἰκὰ! 

ὯΙ, 

ἐπί, 
τιοκίνιο 

ΠΣ 
ὑνσαφίο 

ἐἰυψομν 

πϑιπαμ τον 
πὶ 
ἮΝ 

᾿ηγϊτατῖο ἡτιαράαπι εἰς, ' μάν ΝΝ 

Σεπ]ικὸς, πη, ον ἀοΟΤΑΓΙΜ115. ΟΕ ἢ 1115. ὯΝ ΝΣ 

Σεπθὸς, οὐ. δγρτοτῖο Πις»απξχιι5,ςο οι ἀ115, νοπογαη 5, δ ἀπμάμκῃ 
Νιαζαηξ. 

ψρρδης 

Σεπ]υὶς, ΡΥ χἰδ. ἶ ΣΝ : ἬΝ 

Σεραπιαὶς ποτ αν. τ: ὃς ὄρχις ἀϊοίτιν, ΤΟ ἱοίς.1.2, ς.142.|| ' πᾶ 
Βατθαγ. ἃ Μάγος! !ο Ἔχροηῖτιν ἴαταρ145 ρογ 4561} πῆι 
σοιοαπιάθα ὃζ τρίορ χιν νοςατὶ ἃ ΡΔτΐο Αὐρίη. (10. νῖτν 
Σέρες, ως ἡ ἴητγ δα πι ἤπς οἸοδοτίασ. (οἰ μπ. 1.8.6 

ἀηίογθις Γογοηάαπὶ οὔδς σεπιις ᾿ητΥ Ὁ] 9 φιοά Οταοὶ 
ΟΠ Δητ. ᾿ς πατιγα Βπι5 ποτίσα: Ὀἱοίς. [1.2.ςἀρ.16 
116. ζυν δὶ σέραδε τη Αςςαξ , δ 

Σεράφιον, οτίρα, ιια: ὃζ αὐ ίν πε πιπιὶ ππατῖπιιπι ἀἰοίταγ, ἵν, 
ϑυῤλοίοσιον» Τοίς.1.3.ς.27. ΜΝ 

Σέριφῷο, ϑι14. γραιξ ἐν στιρϑενίᾳ γεγιρρεκῦα.» 4Π115 Ἰ185 1π᾿ 
εοαἰδαμ τι πιρτα πιοταριοτα καὶ (ὙΠ εἴτ ἰοοιϊα». 
“νχῶν σερίφίων χἡ μερόντιν. ἰ 

με ρι 
ἷὰ 4 »Η 

Ἐπ ΠΝ" 

" Μη 0). ῃ 

δι ΩΖ (οὴ 

υὐδε Σωτε, 

γαΐηιν τη 

ἐκ τὶ 
Ἀϊὰ ἔν 
ἀμ αι 

Σέρφιθο,ν, δα ΕΦΕΙ σοηιις ξογπιῖςαΣ Πα! »οηΐοχ. ΑἸ ΠῸΡ ἡμιιανι 
τογρτοα Ν οΓρ 5,θησέδεον τι μακρόν, Οτατίηϊις μύρμηκῳ εἴ ἘΠ γο α 

ζωύφιον κωνωπωσες  αάΘ Ργοι οἰ σεκᾷν μυύρμηκε κἀν σι ἀμ μλὰν: 
χης αιο Προ Πσατιῖτ μηδὲ οἾθ᾽ μικρων καταφρφνεῖν. Ὑι4ς Ἐταί ΠΝ 

ἫΝ 
᾿ ἂὸ ἐπὶ τὶς 

ἀψαίση 
ἐγαίχεὶ 

Σέσελις, ἡ δ οΈἘΠ Βαυθδ.ουΐας σοπεγᾶ 4. Σέσελι μησσαλεῶτια ἰώ 
ΕΠ φαίς, βο το, ἔα ] 1, ν παρ ς Πα ἀποτα. Σέσελι αἰϑιοπεκὰν» ἐπὶ Ν᾽ 
ταϊορίσατη, ἕο ΠΟ. Βοἀο ας οαρί τις ἀποιβὶ : Σέσελι πελοπογνθον. Ὀότηι, 
κὸν οί ορο παθαίς, ἐσ ες οἰσιγα;, ἰαπιῖης ἴῃ γπῖθο!]α, οἷοι: 5. ἀληηοι, 
Ἐξ Σεσενι κριτικὸν, Οτοτίοιιπη) σα ροςιατὶ ποσιας τορδυνν ἡΐηῳ 
γοσαταν Βογθα α ἢ σαπὶ φατοτῖς ςοπξογατιν, [τοι] οία: [οπιῖδ τ 
ετίλπν ἴῃ πυα(σαγῖο Γοατα!ατο ἃς ἀπ ΡΠ 1ο1 ΟΠΊ65 Ὡς ἴρες ἐδ ἐν ἔπει 
Ρἱ οἵα τ σποηῖς [τὰ νἱοϊηίίηπα σεπθιῳ, [οσς ῬΪοίσοτ. .. ἈΠΕ 
61.65.56 (6]1 σοῦπα; οἰξοηάοτιπτν ΡΙΊπ, Ατλίτοτ. Ἰτοτ.9.οὰ “- ἩΜ 
ἐς ςοΥυῖς Το 1615) Καὶ δ: τία) σεέσελεν ἢ τρί χουσι,"ὸ φαγύσ !  ἐτιε 

: Ἵ : δ ὑπο 

ποι δου με ἃς ογπηισε )ᾶζο. Ν ΤΥΆΉΩΝ 
Σεπιρώς,κεχίωως τ ἃ νοτθο σαΐρω  ΡΓῸ σεσηρὼς 1π πηράϊο 

Εἰοῆοα, ἐν] ὥσλητον σεστερῆα εἰςήκει, αι πάὲ ̓ ιϊδη5 Ὁ 
Σέσελ,, ἐῶ τ, τὸ, δζ ΠΝ 

Ψ "ἷ , 
ἔχονται Ὡρὲς τοὶ τέκνα πολιν, 

Σέσηπα, ρετγ τι σά τπι Ρογξς ἐξ ἃ σήπομεεη.σύσυπε, Ῥικγοίαϑας ὁ Ἢ 
σεσηπ ὼς. αὶ ΡΠΓΓΠΙΓ. σεσηπζαι νῇερορυτγοίλέζα; ῃδιιϊῦϑο ἢ} 

ΣεσηοσγΠωμῆν 9.5 ὁγίασιμλο 5. τ ἡ 
47} 

| 



δ᾽ Ἢ 
5. 1.ΠλϊΠμᾶχ οτὶς Πα τις, ντ οἵδ σαηϊς τἰηροητίς, Θαΐς- 

τ δὰ μῆμον καὶ διες -ηκὸς ὅτι πλ εἴον τοὺς χείλεσι; ὁ αὖ ἐκπεπλὴ 

Ὁ. ὁγομείζεται. 
χι χἀυὼς 2 ι]ΔὉ5 Ἰαδτῖς ᾿Ιοπσῖις ἀϊάι!δ!1ς5. ᾿σταδιιπάτι5, ΡΙα- 
᾿Ἀρορδτπορ. γελών καἰ σεσηρῶς, ΤΙ ἀδως ας ᾿ςτο δυο άιι5. σεσηρὼς 

τα τοΡμ.ἴπ Ν οὔ 5, ὡς 9. κ᾽ κλ έπῆων βλέπει, Οἷον σεσυρως εἶα 
μ᾽ ὁἴεται Πητοτρ. οἱ γδ κεύες μι τὸ φαγεῖν σεσησασιν. οἱ ὃ σε- 

Τάςπι ἀἰχῖτ ἰὼ Ραςε, ἡγρίω μΐψοις ἐπ᾿ θν  λοισι κἰ σεσὴ- 

ὀργιζομᾶῥεςοἰτατοσ. Μοταρίνοτα ἤππιρτα ἃ ὁαηίθιις: οὶ πὶ 6- 
ἀπταγ ἀϊἀινέζο τὶ ἔτιι τηϊ αἰ ταητιιτ Γητοῦ ρ κέωες ὅταν ὀρ. 

ται, σεσύρασιν δ ήλοις. τ ἃ νοτίο Σήρω. 
τ Ί δ τᾶτιι5) ογῖθτο ὀχοι[Πι5. σεσησμενη τέφρα ) οΥΊστατις 

(ο. 110..4.πἀρ.145. : 
τάς Κυχλιας, 
ον ὁγοάοέξιις, Οςπῖς. ΗΠ οἤο ἅ να πιλίης σεσοφ σιώθ., 

ὡς »ἰοἰτὼςαΠΠἸ4έ, 
μας ἔλθιις εἴν. 

Ὁ σου Οὐγ 5, μή τις σει 9... ἀκούγισεδέγεκα, σοῦ χάραγ, Ηο- 

τοδῆυθν ὃ ; κερὰ 

σέορμαι,. --- Π- Δ Φ "19 
ΠΝ ΤΕ ΒΡΙΘΡΕΓΑ ΜΙ Ρτῳ ἐσεὺ στέτο. ΑΡοΪ].2.Αγρ. σεύατ 

δε ςΡ τ ἴγο ἴῃ ΡΟ ταιπη.ς ὺ Ἂ 
σϑμμαι εἰ. ο εὐθίωναδρι σευα,οἰΘΟΤ, ΠΟΙ ςΟτοσοποὶ- 

οἰτογθο, ἀν Π.Ζ, 53) κοίπίω ἐοσϑύοντο, Ἰδητ οἰ Ἰτιιτη, Ἐτ - 
ἢ τεύχεα δ᾽ ἐσσόϑογτο, 1. ὥρμων, σεύομαι οἰιπὶ Αςςιττ. ρτὸ 

τιοτ, διώκω, ΠΟΥη τ. Π1α (4. γο εὐ τῷ αὐ αὐ τὸν σεύονται» ἀμ δπὶιιὶς 

πιῖς: [64 ΟὈΙ] Ζι τα τίν ἰῃ ν τι ἤτητ, 
ὁ, δετα, τεύτλον, 

εἴπ ιιοα σεύτμεαι, ἔιρ  2Ρ 6110. γ ςξ, σείεν κυμύας ϑμυφις λ.- 
Πφιαυίο Ἰηςσίτο:ν πο ϑβτοσόσας, Ἔχ ποιτατι5. 

"πὶ, Οαῇτοσ ὃς ΡοΪἰτχ Γασφ απο 15 : ΠΕ 1 δι15 σεοὶ ργο 

ἸσιιΠΓ, 

σῶα. 
»ἘΪεγοάοτ, σεωυτὸν, τε ρππι. [ΕΠ]. 

γ»» Ἐγα ρα απ: κανν 
οατὶο,ογῖδτο, ἱποογηο, ΓΙ θγοοαΓΠΟ γκμοσινίζω, δα}. σή σοι. 
ταῦτ ἄς Σῆσις. 

 ἄσω αν οἰ, οΟΒοἑ 10. τὰ δα] ογ:ογορτὶὲ ἄς ἀρη]55) Πα η- 
Αἰτὶς αιοαιις ἀἸσατιιτ Δοϊπταητίδιι5.144. 5. Κ πὰ νύ κε σν- 

τ ΓΟ ἥὐτεαρνες, ΤΏ τΟΓΡΥ. ὡς εἰς σηπὸν Κα τεκλ εἰὥδησαν, Μιὰς 
ἜΠορ  ἰι 3. Ελλίωικων ) Τέλ(θ- ὃ ὥασερ ἐν «ὑλίῳ σηκαδδέντες 

ογτί δδνηστιν»ἱ.ΟΟ ΠΟΙ. ᾽ 
ρον 
ζοῦνε! ““ ᾿ 

»εγϑηδ σΤΕρῚς οὐ{πο5»,π ΔΒ ατῖιι5»α ΔἸ τιιας,αριια ΡοΟΠ σοι 
ες. ταὶ μονόρας καϑαήρων»ἡ τε αἰη βγητε γαυὰς 

»ἴαρίπο»ίη Ἐρῖρτ. ; 
ἡ» δ ροά Πα, ργοπια : ργορ τὶ αι: γα τί ῬΟΠΠΙΠὶ [ετύδτ: 
Ὀϊταοὐ Γαοττο δητι5» τοίτε ΑΕ Πο Ὀιουγ , 415: ὃὲ συχές, 1. ἀ 
Γρεγᾶπῇ (ογ  δῖ τις ἀραιὰ ΗοΙν οἶι. Σικέλλαι ἰορ ὁπ ἀπ Πὶ οηλστι Ση- 

4 αιιδά ΑΙ αϊσοτῖ σις. οξίατη ογάο οἰξομ τ σχροπίτ λὰ- 
Π σηκύλαι αδεττι μἱ αἱ] παδὲ σχεη. 

φοδον ΟἹ ὑγνενπα, οι δὶς! αγία,η ΟΠ], Γογιαιι 5 οἰκογνο ἧς, ΡΟ] - 
ἈΓΠτορ. οἰρὶς. ὅτι τί 5 ὕοαν αὐέῳξεν αὶ συκὲς χάϑρα, Δ ἔοτ15 
ἵσιιτ σησίς, ΟΟπηηχοητ οὐ κα τ᾽ οἶκον διοίκονίθ., ϑερρέπαιγα, 
γἱάς Σακέται. 

ὅρος. ΑἸ τι 1115. σηκοικόρς ΠΑ ΤῊ σηκὸς ,ΓΕΤΩΡ 11, 
δα! οἱ, λγις-αἱ, ΕἸ οἰνς. νεἱ χα] ΠΑ θια νε] ἀκ ἀφο τῆι ἔχρα ἢπὶς 
Γγοοίη 15 ἃς ξιγτῖ5 ἰηξοίπλατ 4υαΐο5 της ἀφρεσι]ατοτο5 δὲ (.- 
Περὶ ἀριά ΓιΑτῖποϑ. " 
; Γι τα γε] σαργάτιπι πιαηάτα ῬΟΪ αὶ. ΑἸΠς σαι. [τΔ- 
Ὁ τ τὴ ἴ ατι0 (ξογίμαι ἀϑηὶ ἰλέξεητος εἰαπάππτιτ. Ηςἤποάτις. 

ὑμόγπ᾽ αἰμφιξαλ εἶν ποιμνήϊον «ἴ4 οἰξ,ο οὐ} ἴσρτιιαν οὐ μ αι. Τητοτρ. 
σΠΊοΓ. 146, 9. σηκὸς ἀϊοῖτιις {μα ἑνκός τις ὧν. Στὸ τοῦ ἴδοι ταὶ 
ἄσταιν πο γογθιιπὶ Συζάζω. Σηκὸς ὁ γαὺς, Στὸ τῇ σὴ ϑέζεάδοι κὶ 

τι ἐν ἀυττὺ τοὶ ἀγάλματα, αἰ 5. τοι ρίμ πὶ γε] ρας το πρὶ! ἰὰ- 
τας [1ο ποπιίης δάγτιιπι ἀϊοῖτιιτ. Συκὸς ἐς δυΐιιπι [ο- 

115, τα: Ιος]Ατηοητα γοςας ΘΟ τιπις}}4. Ατ τοτοῖπ 6.λυῖον. 
ἢ αἴ δικες δύο ποιοιιῦ τω ἴα ὠὼν σηκοιζ, καὶ ἐφ᾽ ᾧ μᾷρ κ ϑύλεια, δὴ 

τέρῳ ἢ) ὁ ἀἰῤῥίω ἐπωάέζει. 51 ρα Ηςατ οτίατι φαϑιμὸν,αατ ὀλκύω), ρὸ- 
δῆς αὐτισήκωσις ἡ αἰτις-ἱ ϑιμησις Ἴτοῖι ἴλοτα οἷθα. 14 Ναὸς 

λη, δ, Ἰ4. πὶ το ἃ σηκίσ, πα Πρμῃ 
τος τὸ το [Δη οἱ τγττὶ πος (υτίιπι ἰατς δάϊππρίτατοντ 8τα- 

Ἱ βατ ατητι 15: προ πάτππὶ ΨΊττγιαι. 4Η] ὃς 110.9.6Ρ.3.α]τ, 

ἀτῖιπη δὰ ἔχσοπηα ἀρροηάῖτ τς ἰοπιρτοτί. δὲ καρ. τ. Δ  4ιο ΡῬδ- 

ΡἈΟΠΠ,σοπια ἰαυτγαῖς ἱιςιαῖς ροπάτις, ΑὙΠτοτ,ῖη Ν1ς- 

Ἰοῖς ἀἸοῖς σάκωμα ποιεῖν, »το ἀ:ΠΠΠ τίτιπη ἕισοτγο, ΡΟ ΠΧ Π.. 
ζ4.ὅγιϑεῖνα τῶς πλαςιγξιν, αὐτι ϑεῖναι ταὶ ἱς-ἰ μῆνα, καὶ συκώμα- 

πίντ αἰχὶς Ηγροτῖάος5. ΡΟΪΥ Οτι5, κὶ τὸ χατόπεν σήκωμα, πῆς Ὡξοσ- 
δυλῆς νοὶ σιίκωα νοςαζ τὸ αὐτίῤῥοπον τητιοτ Ομ ἷς (τ Η7α:, 14 εἰξ,α:- 

ἕι προ πάἰμπ|,ἤιις ροπάτις φιοά αἰτεῖ αἴεοιϑ αθάϊταν δὰ σαμ}}1- 

χε ἘΠ 613 
δγίαπη πιο ἰςαψιιπι, 

Σηκώτθρ. [ΟΤΈΙΠῚ {0} τῷ ξυγρεῖ αἰαφορειὸ ΗοΓν οἰ. 

Σηλία, Τα εἰ, τηλία, δὲ ταὶ σήλια , ναί υσάαηι ἐπ «υἴδιις τ ραηΐς, 
Ῥάγιια ἀοἰ ἴα, 

Σϑμα ατος τὸν ς ρα] ς Πγι! πη, μιν μαντείῳ Θ.,ι{Ἐπππι,πτοπιιπγοηταπι,ῇ- 
ΒτιΠι, σημέϊον:ντ σῆμα αἴρων, Πρ ηιπὶ ν ]ΠΠοτς ἃς το  ογε ἴῃ δ". 110. 
Συ μα, οὐ τοι πη, το  τγιιπη, ΕΤοΥπ οτ. Πα .8, ἐφαύη μέγα σῆμα, 
δράκων, ἱ, σημεῖον, Τἴς ΠῚ οτΠλα, δα χ ὡρεσμα, ΓΤ ΟΡ ΗδΡι1η1; σο μιπι- 

ΠΑ τΟΥΓΉ 115. εἰς πολλὰ αἰ δια ρρν μῆνον σήματα. 9 ἴῃ) ΠΝ τας ἔου πᾶς 
ἀϊροίειιπι, ἴῃ πϑυΐτας ἀϊπ] ΠῚ ΠῚ Ῥαντο, ἱ οὐ, ΠΣ, σαρ το, σήμα- 
τοῖς β σεις “δ᾽ αὐδοιιντωγ, σϑ'ᾳ τὰ γεκψας,1, (οτῖρτα, γράμματα, Ἐδ- 

ὨλοΓι5. Σημα, ὃς Ταφθ. ἃς Στέφόυθ- Ποποίία μας νογρα, πο- 
αυίτιᾳ διά τηὶς τὰ αὐ ξῃ αὶ Ὁ σας ἰτατοηι «ἀοτοντα,γοϊατάσιις ἴπ 
ΘΟΥΙΙΠῚ ΠΈΙΠΊΟΓΙ ΠῚ α 185 αὔδὲ τὸ χρυ πῆό μίνον κ᾿ ἔνδον νοΐωῆνον νετλη- 
ταις. Τ βεδοτῦῖς, 4]. ἐν Σ κέλλας ἰῶν γραίας ἔστο συάχατος αὐτίκα τίλλοις. 
Τητοτγρτ ἐπελϑων τίλλε, αἰτ,τεὶς πάλαιας πρίχας τοι τφου σοῦ, ἔγριω 
«τὐγῆς σου, ἀερῖ]4 ροάϊςοπη ἤιῖς ξάεμν ἃς παῖς, ἃ Πυ Πτιάῖῃς 
τιμ1}}1. ἀὰτ (ρα οὶ νίι Πιπιρτα οὔ γα ἤατίο. δὶς ὃς ψοιδᾶ 
Θά ῆὼ τἰιγρίτον ἐς Πςπιητ, Ατιορῃ. τη Φοποϊοπαης. ὑπὸ τῶν 
ἢ τῶν κασοιλξα  δοιν δεύρ᾽ ἑαπλέων Θαάψαι μ᾽ ἐν ἀυτῳ σ-όματι τ ἐσβολῆς, 

Κα τῇδ αἴωϑεν ὑϑηπολῆς τοῦ ση ματος, δζς. Τ᾽ ΟΟΥτ Πρ ̓4. Μη βάϑιον 
. τίυλω ατυγίσμοαιτον ει ὃς τοι φείης. Τητοῦρτες ΟΧρΟηἱτ τὸ τσυγίζειν, [τὰ οτ!ᾶ 
ΠῚ Στέφ δύνοος ἀἰιιτιητιγ ρέο Ροάϊος: ντ ἃν Γιατί πὶ σογομα, 

“ΟΡ [ἃ ἀἸχηεΊς ἴῃ ΡΗΔΠΠς 5. Ὶ 
τ ἽΜΈΓριιβ ν]ξ σοτοπᾶτί. 

1ῃ ιιὸ Πσηϊῆοατιι δίρσαζτιγ μοπίξαγ ἃ Ρίαθτο ἴῃ ΑὐἱαϊάτίαΟς 
οτίαπι ἀρ Ταῖσγετ 1, 4 

᾿ς ΟπῖηΙδ8 ἴῃ Ρορυΐο τα Τὰ πὶ ρα ἀοαὶς αἱ οτο. 
Ἡχς ἤπιανε (ἔπηο] Πὰς Γραγοϊτίας ἀτιγοξατο σοπιοπίτεῖ, 
Σῆμα,ἰαρης ΠΟὈ.Πτατί 5)το σημεῖον, κ᾽ σηριώα Ἂς ἱπέγὰ, 

Σημαλα, δ 11. ασέϊος, τοίγμα, ΠΟ κου 59τείξις, Π σηι ΠῚ. 
Συμαϊα ας, κα, Πρτ ἃ ργορτίὰ εα Πρῃϊησατίοης ἡπα ρτὸ νοχῖ]Π]ο ρο- 

πἴταιτ, ταὶ σῆμα! ας ἐφ ἐρεῖν καὶ τα ταί χίθ κγἡ τὸν φρα τὸν. ὑπεῶτοι κελόϑει» 

δὲς. Πσηλ τεροηές ἐἤοττῖ, ὃς σορίας δααὶ ἐστ, ΡΙατατς ἴῃ Ἐᾶ- 
ῖο.Τ οι τ Ππτὸς ἱρίι αὶ δ ἤσηο αἰΐαιιο Φοπιργοποπάπητατ: 
Ἰτοπὶ Πραλιπι,ἷ, Παν οἰ τι ἀριιὰ 5111. Σνμαϊα, ̓ ηῆσης αιοά 
Δ ΛΟ: Πττατῖς τε {πολ ππὶ ἃ ρυϊποῖρο ὀοίσο Πην αι αταιις ἔΔ- 
τΉ}}1 ΠδῚ νοπάϊοαῖ, σοι πςητ. ΑΥΠορἢ ἀς Ηἱρραεξγγοης 
ΔηΪπΊΑ ἢ πλατῖπο ἸΟ 116 η5. ἀπέκτογος κὴ πτῶσε νεκρὸν δείξας ἐϊέγραψεν 
ἐν τῇ σημαᾳ ἀυτᾷ κὰ πῇ ἐσσί δι᾿ δημάϊας ΝΠ] νοσαητ αὐηποίγἰδ5ν δίαν- 
πγϑν. ας ΠΟΙ τατὶς ᾿πΠρΉΤα  συμεῖά, σή μα τὰ νοςας ΔῈ [ΟΡ γ 15 
ἐν ἐπ] πὶ δηζαις,ν ὈΪ πυθ]τα σεποια ρο εἶτ, 

Συμαΐνομαι, τὸ αἴδᾳ σημώνομω; ΟΡ ρηο, ἴσο, σηματίζομαι 5114. ρυά 
Πεπιοίξ, σημ ματι τίωὴ συγίοκφίω, Ῥαιίλη, πη Γσοηϊς., ὀὁπύστι δεξ 
σημιαϊνούϑτε, τὰ Πολὺ δόρυ σημαίνοντα! εἰκόνι, Τ(Οὐτατ. σεσημο σι μῆμα υἰ- 

δία» Οὐ Ππρπατα ἢν ἀγα, ΡΠ τας 15 ἴῃ σα δα. σετημασμῖμα δὲ-- 
πλώματα, Σνυμωνομαι 15 σΟἰ Πρ 0.1. σοπ ΠΟ ογσοηϊοέϊο:ςοη- 
Ἰοΐξαγα αἰεαιιοτ,ςοχαίζομω. δγποῆας Απγῆο; λεὶ 2 μὴ «ὐλογό- 
μῆμον, ἄς ερίς ποὶ καϑ' υ κοῖς συμαϊνεδδοι μή, δ. τι χέγει φήμη ππευϑτώ- 

νεόϑευ. δο Ὁ ἢ ἴῃ Αἴας, Εὐ ϑέως δ] ἐγὼ χατ᾽ ἴχγίθ: αἵσσω, κα πεὶ μδρὴ σα- 
μαΐνομαι, τὰ δ), ἐκπέπλυγμι, Ραττῖιη ςΟΙ ΠΟΤ, κὶ δυο σὴ μείων μνώσκως 

Σημεύνως μι, αν, ΠΟ ΠΗ οΟ, ἃ οἴζευο γ᾽ ἀγγοηι. Ασιίτος. ᾿μετοτ.3. Ὑεὶ 
3. ὀγόματα συμώνει τί. Ἐτ ἱπά] οςἱπἀἸςίτπα ἀςβογο, οὐ ἤσπο,πο- 
το,δἀηοτο, ρου πο, το θα τ᾽ ογτείτοτ, εττίογοπι ἔαςῖου 
ἘΧρεϊπτο, χρη ἠςοίαγο, δυλω, συικῶ σίαν τὴ δάλωσιν δίδωμι, ση- 
μεῖον σοιώ, (0 ἢ σατιτητντ σημαίνειν πἰαὶ ἔφοδον, Πρ τη ἄτα ριρης, 
ῬΙΆτατοΪι. σημαήνήν κατα ζόυξιν, Πσηπτη Ροποηάις οαἰξτὶς ἀατο, Ατὶ- 
{οτος πτι Δ ον, ἐπειδων ἡ στίλπιγξ συμήνῃ τιῇ ςρατοπέδ ὦ, δε ο.14 εἴς 

Πτη]} ταις οἰ αἤῆσιμαι ἐχαιάττὶ ἢ. ΘΟ Θγοῖ τα σοορτιῖπι εἴ : νε], 
ἤτπα] ἂς ταδα Πσηιιηι ἀοάϊτ. Ἐἰσήμηνέν τὸ αὐακλητικὸν » Πα αλπὶ 
τοζορτα ἀατιιπι εἰοτοσορτι σοφοί πετιιπτ, ΓΓταύο ἢ. ἴα Αρορὲ- 
τβεσ. Γαςοη. ῬΟΪν 1115 5 Οτε πρῶτον δ᾽ μεηήνῃ, κοί τοιλ ὕου σι σκίωυας 5 α 
Ῥτίται οἰ αΠοιτη νὰ σοΠ Πρ ιιατ. Αὐτίτοτ το ἐς πτιῃάο, ὅ- 
πεῖν ὁ ϑέος πάντων ἡ γεμμωὦν τε κ᾽ γγϑετωρ σηρ νη πάσῃ φότσει 7 μεν εἶται 
πᾶστα ἐνδεχε χωῖς ἐν κύκλοις Χὺ «ὖρ΄ ἀσιν ἰδίοις, ἴς ΠΠΛ}]} της Πσπιιπι ο- 
τηπῖδις ἡατιτὶς ἀεφογῖτ, ὅζς,, ενικαλνῶ πυρθς εἰ χοντας 7 ΕἾατΟ ἀπ 
ἐφ]. Σημαινομῆνον,ηιοά νέῖρο Πραίβοατατ, Οἰςογο. τος. 

ἘΠετοτ.ἕ". ἐν τοῖς ψόφοις»ἡ τῷ σημανομῆῥω καὶ αἷο, Θ΄’. αὐτ 1ῇ [Ὁπο. τς 

ἴῃ ποτίοπε, ϊά εἴς Πσαϊῆςατο. Σημαίνω, στὰ Πάτα. ἃς ΤΠ Πα ἶτν 
σημαΐνουσιν καὶ εἴν συ ϑδ εἰν, ΠΟ Ὁ 5 Ρτοροτγαη άπ Πδ αἰ ἤςαητ , Χ οη. 
Τ|δτο 3. Γατ άπ. σημαίνω αὐτοῖς μιοὐ χεόϑει» 0 οἶδ ρτ15}}} Πρ πὶ, 1- 
ἄεπι. Συμαάνω,οὈἤρ πο. σφραγίζομαι, ςἄϊςο, Ἰπιρόγο, ὄγηταθώ, 

1ποροτῖτο, αὔχω, ΟΠ] ΠῚ Βϑηϊτίιιο. 1144... τρατὰ Ὅν κ συμάννει.( ἀατὶ- 

τὸ 1Π1π4.. «,ου γδ ἐμοίγε σημαγνειν.ν Πα τεὶ σημανό μῆνα «οξβτῆειν, ρα - 
τέτε πιαπάατὶϑυϊπηρογατα ξαοοτο. ταὶ κελδυοιῆνα ποιάν. ΕΠ ο,γδγ. ἐ- 

1114.α΄,πτῶσι ὃ σημαήνειν,Ἰα οἴἴ.1Π| Ῥογαγς, τορος ἰπῆειν. Ῥ]ατο τ ΡΠ ς- 

ἄσης, μὴ σημήναντος ἀύτῴ, "ἡ .}Τι ἤιο, Οἴσογο. Σημαζω, ἀϊξξο. 
Ῥίατο τ. ἄς ἈΘρΌΒ]1ς. ὁ λόγος δημαίνει, ση βῆναι, Π σ ηὐ σατο Πρ Πππα 
εἴϊε. σημῆναι, ἢ συμᾶναι, ΡΠΓν ὨΙ Οἢ. σμέμον, πρηϊῆςα; Επτὶρὶα, 
διασύμηνον, Χ απΟΡἢ.η ΟἘςΟΠΟΠΙ. ᾿ ᾿ 
Σημαιοφόρος, Πα πιξογ,ν Ἔχ ἩΠΠατιτῖ5. αἰ οἸτιγ δόρυο ἐοὐξ σημειοφόρϑε. 
Σνααλέ-»,6.4. Προ] βοατίμ5.ἃ Ῥατδητα πὶ Αττὶσῖς τ πιθητῖο ἅγϑὲ 

φημαλέα διὸςγαι! ιαῇ ἤσπα ἀφηποηῆτατ, παι Οτερ, Ογταϊάς 
Ὥσπις ἂς ἜἘΞΕ 



6ιά. ἜΣ, Η 

αυμοντὴρ, 2 θ., ὅναιο προ ἤσάταγι το ραίδοτε, ΡΟ] οὔ. Ἀ]ιοάτι5. 
"Συμαντικὲς οὐ δια Προ! Πσατίμειδο ρα! Πσλη5 δίῃ πατοτῖιι5, συμαντι- 

χὠ ωροσεια εῖν ὀνόματι» ΑἸ ΠΟΠάσοτάβ πη ΑΡΟΪορία. 

-“μημαντρὶς γῆν τοττα ΠρῚΠ]τὴ55 τοῦτα συ ῖτι5 ν [π5 1η Οὐ Πα πα 195 Πἴτο- 
τἰστάς πα Οἴσετο ὑτο Εἰδεςο. Ἡεγοάοτιι ἴπ Εὐτοτρς, ἡ ἐπή- 
σα γίω σηυοιντοίδε ὅχιπλάσοις, ὅγπζάγνλετω, τὸν δωκτυλιον, 

τοῦ μαντρρν, τὸ πο ΠΑ Ο.  ιπη σφραγίογν ἱΠσᾺ] υτπὶ ἐΡ1 {0185 δζ ΡΓῸ ῃ- 
συ]5 ὃ ποτῖ5, Επτιρ ἃ, ᾿ 

ἀβημρόντωρνόρϑο» ὃν ΠρῃάτοΥ, 4. Πρηϊβοάτοτ, ἱπάθχ, ἀινέζοτ, βγάτου 
Ρυΐποορ5» ἡγεμὼν, ὅν τούκπωρ, 5111, 4ιχ 4] ἀατ Πρηιιπι οἰαίηςεο, 
ἰωώϊοχΘ-,Δυτὶσαγτεέξοσ, ἱπηρογάτοτ, 4111 ν πῖςμ14; ἀοῆρπας 4υϊά 
ξχεϊοπάτιπι πτ. Ατἰζοτι ας πλαπ 40, ποῖντο ὑφ᾽ ἕνα συμοίντορᾳ κιν εἴ- 
σωρουχηῖα [αν πο ἄϊπιος πιοιιθητιιγισημαίντοθε φωνῇ 7 ΝΟΏΠ.σὰ- 
εἰθέντορες «αϑμδδ, ταν ἡ Πα υ]οτιιπι, ΑΡοΙ.Ἀ ποά. 

Ξημασία, «ς, ἢ, Πρ ηἰ Πςατὶο, φανέρωσες, ἰητο ΠΘέξι5» Πρ αἱ ἀατίονοἸαἤῃ- 
οαπι; ΑΡ.2.Ν απλοτ. ὃς σαρ.29 οἱ μέρας σημασίας {1ες5 ΟἰΔη ΟΥ5 δέ 

το θατγιιπη. 
Σηματίζομα. Πρ αϊξι χυϊδυἀλπὰ ςοΠἰσο:ίς ΒΟ]. ϑορμος]. νἱάς Ση- 

βονομα « . “ν . 
Σημειογραφ εἴν» ποτῖ5 ὃς σοηίογῖ απ σοπιρεπά 15 (στ το ΡΙατατ. 

1η Οδτοης. 
Σημειογραίφίθο, ὁ, τα χυγεέφθ-» Ἔχοερτοτοα λιιαγῖι55 τ] ποτί5 ἔογ- 

δἱτ ντ γογθα ογάτογτι Πα δα ιάτιιγ 5 χοτατῖιις» ΡΙ ατάγοθι ἴῃ 
Οτοης 5) οὔπω γὰ ἤσικοιω οὐδ᾽ ὀκέκτίωτο οἷς καλοῦσι σημειο- 

γεάφοις, 
ΣΣημεϊονου τὸ, ἢ σημΠπ1,ηοτα πα] οἴπτπι, Ῥτοίρατίο, αγ σι! πγεπέιτη. ο- 

ἤεσταπα; ργυοάιρίμαι, (ν πη οἾτιπ; {Πρ βοατῖο, γοἰτρίππηονο- 
αὶ τπι,ὁ φέρων τὸ σημεῖον, Πδ ΔἸ βοτ, ΡΙ αταγο ἢ.1π Οαπι1}1ο. σημέία 
αὐδύυδω ΤἈπογἀ, Πσπα ἀττο ]Ποτο ἀταιις οἴξοτγς. σημεῖα δ) ταὶ εἰ- 
απίδεις πεποιυκέγαι Κᾶρες χείγοντω ὠρῶτα , Ηεγοάοτιι [10.1. σημεῖον 
ποιεϊάϑου, ΡΟ ἀγριιπιοατο δος ρογς. ΠὍογας. σημεῖον δ], αὔτις ποιη- 
σαιτο τίωὶ Ἡσιόδου ποίησιν. ἰᾷ εἰς. 14 ἴτὰ εἴτε εἶδ ΗεΠοάι ροεί!5 
ξμοτῖς ἀγριιπηςῆτο. σημεῖον εἰς αρετέω γὴ κρικίαν 9 ΡΙατο ἘρΠξ.7. ἂτ- 
Βαπιδηζασα νἹγττῖ5 ὃς ἱπιργο δ τατὶβ. Σημεῖον λαμβαϑειν» ΡΓο 
ἀισιμήδηζο φοοίρεγο. ΤἈςοργι τοτ. Πδ.1. σα. 22. Καὶ τῦτο ση- 
μεῖον καμξαίεσιν,εἰ καλώς ἀπίώϑηκε. Σημεῖον ὃ, Ἰοσιτῖο οἰἴνρτο 
Βαῖτις τοῦ ιαπὶ ἀϊσο Προμπι οἱδ δὲ ἀγσαπηςητιπη: δ ἤης νογθ) 
ξιδητιαις αἴτις αἀϊοξείοις ἀϊοίτατ. Πεπιοίπἢ ἄς ἔα ΠῈ Ιορατ. 
συικεῖον ὃ, εἰ γδ νἱ μὴ εἰρίωῤηφ!υλις τοὶ ἀτσιιπιεητιτ οἴϊ, Σημεῖον, 
Ῥαμέζεις νο] ριιποξιπη, κέντρον» ἀκᾳριαῖον, ΑὙἸτοτοΐ, ἀξ πγιιπ Δὸν 
δυο ἀκίνητα οἷξ αἰάγκης δδὶ σημεῖα κα ταντιχρυὶ ἀλλήλων, Σημεῖον, Π1-- 
Ἰϊατου νο ροτίμ5 ποτὰ ΠΏ] 1ατὶς. ΗΠ ογο 8. ἀπέχοντι τῆς πόλεως ση- 
μεῖα ἐκχαίδεκα, αὰ ἀεοίπγιπη [Ἔχτιιπῇ ἂρ ντδς Ἰαρὶ δ. Ετ Τα Ὁ. 1 
Ῥατναπατίςο , ἐν τινι κουμᾷ ἕτω καλοὺ μϑύῃ πόλει οἷξ σημείων διεστώσῃ 
βίων, [Ὀχτατῃ ἃ Βαϊὶς ἰαρίάοπν, Σημεῖον, το π  ρ115 ρτο ΠΙτατῇ;, 
Αὐὴ Πορ εἴτδην απῃριιγι πη οποΡ ἃ. Σημεῖον γοσαι Ρ]μτατ. ἴῃ 
Ῥοιῖοῖς ἀείοσοπι νϊσογηθπι. ϑιιητ αὶ ἀἰ(οτίπηθη ροπδαζ ἰη- 
τεγ σημεϊονδς τέρας»ἡὸ.} σημεῖον ἢτ ρτατεγ σου ποτά ηοπι» ντ 
ἀρ ἴῃ ἀοπιο:τέρας νοΓὸ ρτάστογ πατιιγαπι. Απηταοη. ἀ πίη σας 
ἃ τεκιμήρκον, ν ἴ4ς Τέρας ἀριιά οπάδι. Σημεῖα ἴῃ ἀγροτίθιις ἃ- 
φιιᾷ Ὑ Βοορ τ. μι. 11|0.2. ταρ. 4- ἀγθοτιτῃ ροτίςητα νοσᾶτ Ρ]Ίη. 
110.17.ςὰρ.25.. Σημεῖον, ΠΟγαΓΙ ΠῚ ποῖ. ΡΟ Χο οώρα, τὴ ἡμιώρκον, 
συμεῖον,ν τ Νοπαιά αρρο δαῖτ, Γαςϊη. πὶ ΟΑΠ10.Πσηϊῆσατ δίς Π- 
ΘΛ Τα ειι Πρηιμ το 4 αἰ τις ἔιιο πτήιατι ἐπηρ ΓΙ ΠΏ]. 

ππυμειοδμαςαηποτοκᾶς ἰάδην ποι Κποσημειοίῖναι. [τ πὶ σοι ΠΊΘητᾶ- 
αἴτιον τοτιππὶ [στ ρο. Ἔχ 4ιο ἢατ ροίζοα μλΠτοτγῖα. "5 νῖτα Ὑ ΒΟΥ. 
Αφ᾽ ὃ γδ ὁ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημειοίδιο πεὶ χε γὴυϑνα παΐνται, οὐ μίω καλ- 
λοις ἐφρόντισε τίω» αὐχ ωὺ, ἡ τῷ μόνον σύσω τῆ σημειώσ ει ταὶ ρῴγμαιται, 

Σημειο μαι ἰηπσαὶο, Πσηαπι ργατεηάο, ᾿πηίτογ. Ογοβόογῖις ἀς 
Ταϊαηο ἀα πιομιιτη Ῥμαηταίτηατὶς ρεγογγῖτο , Οἱ 3 τῷ αἰδοκύτῳ 
πληγεὶς. δὴ τὸν ςαὐρὸν κατα φϑύγ εἰ. ὁ τὸ πτωλαγὲν φαράακον, κὶ τῷ το σὴ- 
μειῶται κ7) ἷ! φόζων. Σημειῶμω ΡαΓΠμὸ ρτο ᾿πΠ σηϊοτοποόζοτοτῷ 
ἀλυϑινῴ φωτὶ σημειέ μῆνα πορόσωπα,. Να 2 ἀπ. συμειωϑθεὶς χἡ ψυ χω κ) 

σώμα τῷ χείσματι, κἡ τῷ σνϑυ ματι. Το τη. 
Ὡομειοφόρος,ε) ὃν Πρῃΐξοτ. νἹάς Εἰκτακτοιῖη Αρρεπά, ἀς νοςαθι}ῖς 

ΤΑῚ ΠΙτάτ, 
Σημειδω, μιώδω γα. κοι, Πσηϊονποῖο » νπάς ρα. ἀριι4 Ογοροτ. τῷ 

ἀληϑανῳ φωτὶ σημειέ μῆνα τρόσωπα, ἴτο πὶ ἤσηιιπη δεηοταιη ἐπηρτὶ- 
τππον ΟΠ ραο ο[ξ ἰτοπη ἱἀοιη απο ὰ σημειάμαι»ἱά εἰξ ποτο; ἀππο- 
τοιοχοῖριος ὅτι. ΑςςυΓ, 

Συμειώδης εἴ, δ». ἡνΠρηἰἤςδης Ατιοτεΐ, πηετθοτ. 1.3. Ττοπὶ τηἢ- 
δηϊτασ, δεῖ αδὸ {{0.8,οχροαῖταν ὃς Ποτ401}15 ρα ΡΠ ἡ] οἴγε πὰ ἀς 
νίτα Μοῇς [10.3. 

Χημείωσις,εως ἡ νποτατίο, Πρ Πι1ΠΊ» ΓΟ Τὴ πνδτατι π5,.ἀςπρπατῖο, Πσηϊ- 
Βεατὶο,ἀ μοτατιο,ηϊ αγαάιιον πος ἀ!οιμπ, ποῖα. Μοάϊοὶ νο- 

σαητ σημείωσιν, ἃς αἰϊιαπἶο σημεῖα, αιξξα 114 ἀυΐθιι5 σορηϊεῖς 
Αἰ τά αιιοά ᾿σπογαθαταγσορποίοιτιγιν4ς Συμείοΐμω.. 

“Σημειωτικὸς ἀξ Πρ 5 ἀρθηβηποτας ἀπ ρτιῶς. συμειωτικὸν μέρρς, ἂρ- 

ῬΕΠδπῖ τς ἀ οὶ οαπν παρά Ἰοϊ μα ραγτεηι αμα: ἐς Πσηὶς ἀρίτ, 
Σἠμερον,οάϊς ΟαΖα [1{{5.4.. τὸ συίμεφφν» ἀϊος ποά εγηι}85» τὸ καλϑ μῆνον 

σήμερφυ,ίιος αιιοι ἀϊοῖταγ μοά]ς 5 Αροίξ. “αρ.3.14 Ηρ τινὶ Ε- 
ταίτητοσι αὶ ἢος τεπηρι5»ἰ πα μ1τγν (ας χὰ ἤτςπὶ νἱτϑνν ΟσατιΓ 

διοάϊςυτῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ΡΙαταρονίη, ΒΑοο, δ υἱο γίκοις σήμερον πἱ μέρα ᾿ 

Σναὐϊα ταὶ ἴῃ ἘΡΊ στ. Πρηα, νι πέϊα. 
Σημῆνα)ν Ἰὰς ἴῃ Σημαίνω, ᾿ δὴ 
Σημικίνοται, γ᾽ ἀς ἴῃ ἀξ ΊοΩς Σιεμικένϑια, ὺ 

. Σίω ρος, σαι! απὶ πχοτίταη5, Δα υ]δης. ἀς ςαμῖθιι5 ὅς σα ι]5 ἀϊς τοῦς 

Σηπεδ' ὧν. ὀγίθ- ἡ ρυτγοάο, σατίος,οχοοάθῃβ ν]οις,ν σις ρατγοίς 

ἸΣυπεδογώδης αἰνὲρ. νἸτίατιις Δοτ, ΔΙΟΧ. ΑΡασ, Πδ.τΡ κοῦ, Ν 
Σηπεδιῶν, ἥν σε μι ἰΔσοττὶ εἰ δριιὰ ΚΑ Ἰἴλη, ὅς ΝΙςαηά.ποτηξ Βα ἶ 

Συπία ας ἡ γίς μἴα.ν ἄς ̓η Ῥτοιογθ.Ρογοα (ςαιήτετ [δ ρίαπη. 

δ 
νενίκυκα οἶο ἀϊς ἀρ! Ἰσεῖη νἹ ἃ οὐήαιπι τοῖν {Π|ν 

Ν 

ρ' 

νἱᾶς Σαίνερφε, ι 

ὶοίςοτσ. 1.3.6. 6. συπεδένας κοιϑ'αΐρει » Τά 6 πὴ 110.1.ς.67.Ρὺ 
ἢ 65 ΡΠΓΡΑτ, ΠΤ ΈΓΠ)0]. Ρεττοσοητῖα ν]σοτα,  αιο], ὃς Μάγξεὶ, 
Τυιςὶ Σηπεδ ὧν, ἕλκοις νορυὴ λόυκοῦ, ἱπτ χρυ δυσώσοις, τη ΔΧ ἸΠῚὰ Οἱ 

τίωσιν πιο [εἴτι πιεῖτα ντ ἰπτεγάιτη ἀξητος οὐΐάτις ΔοΠίϊληι, 

αιιοά δ εὸ ἰδεοῖῖο σοπηπιοτίᾳ σάτο ρυτγείςατ, 

οτῖδπη Σηπιαξ ρτο δοάςπι. Νςαηάετ ἴῃ ΑἸ χίρὶν. Η' αἶτε 
φηξήλισδος, ἡ κε μολαήνει Οἶδιμα χολῇ δολόεντα μαϑούσ᾽ « 

ὁρμίω. 
Συππ δεον,εκίςρίοΙα, Αὐτζος. [:5.5.Αμΐπα, ἢ 
Σϑππον,ου, τὸ, [ς ρτπιπη:ῃς ἀϊοῖτιιγ ραγ5 σιιαᾷαπη ἄτιγα ὃς (ΟΠ 144 

ἀς αιια Ατίίζοτο!. 4. Δηΐπλ4]. [ἢ {Ἐρ115 μαεταγ, ἀιιοά ῥτο 
τίοης τοροπάςατ ρσιαπι ἤρζηἷς γ Τάοπὶ Πδτὸ 2. ἀς ρατ 
Αμῖπλ4]. ᾿ 

απ! 

: 
᾿ 

Σήπομαι» (κ. σή ψομαι» ποημαι, οἰ όρ.β. ἐστίπίω. Ρατγοο,Ρατγοίσο, τα ο: ΕΝ 

[ξοφταυοίάι5 Ηο, μυδώω, [ςητῖο ραττςἀϊποιι,ν 6] σατο πη, Πίος ἐν 
ποης Δί ἰεσ, ἣ " δὼ 

Σηποποιὸς δ᾽ χὸ ἐφ ρας ἔπ οΐοη5,νπν Πα 5 ρατγοξαο ἐπα, 
Αρδτοά. ἐς ἡ κρᾶσις αὕτη σηποποιὸς,, ας αι τᾶς Ῥὰ 
πεῖη σγοαῖν ᾿ 

ΣΗΠ7ικὸς. ὃ Ἵ 

Σηπῆὸς,ν πη Πα Ἐπ5 ρυτγς οἰ οπάΐ. ΑἸ μα παῖι 11. ζ, Τὸ γδ σε 
φρϑν ρος πας τῆς πρϑφῆς αὐωδῆει πέψεις σηπῆικὸν υσιαῤχον. ἡδ σ 
αὶ πέψις. [πες Συπλικοὶνν 6] σηπῆα, τηεάϊσλιηςητα ἀἰςιηται 
ἔλεῖσοτ ἂιεὰ ἔπος εἰπΐπη οὐϊ νς πιπιοέξαμ4ο ἀταιὶς οαἷξ 
σατη πῇ ΤΏ ΟἾ]6πὶ ὃς ργατεποτγᾷ γεβάδησ [ἰαιιςης δζ ΠΟ] ᾿ 
ἁὈίαιις φῃῆι ἀο]οτγὶς τα] τα ἤτης σεάτία Α το, ἀπο, οἱ 
(ὉςοΠΠα,ἀτγορτοτὶ5φρίτυ φοαπιρο,αςοηἑτυϊπι, δία αταςδ 
οαπὶ ρύτοτς ἤπς ἔσστογς ςογγιπηριιπτ, Οαΐςη, δ πηρ τς 
Χρη 3. εἰ δέναι το καλε μῆνα φαῤμόκᾳ σητῆ εἰ, ὁ συπῆιπχα, καϑεύῶρ 

ἐμή 

Ἷ ἡμυδοία 

ΔΗ, 

Δ σα 
ἡἰέαιαν 

" 
ὑπ ἡ δὴ 

κονγχὴ στινδευραχη, ἡ χονσοκόνλα, δρυοπῆεράς τε, "κ πιτυοχαίμπη ΔΠΠδΙ,, 

του :τήκεῖν τὲ κὶ σιωωπήκειν πτιν ταις κὴ μοίλιςα τῆς μαλακῆς στὰ εἰυψιὶ 

γης χωράς. ιοίσοτγ!ἀε5 δι άμεις συπῆας ἀἰχῖς [100.3. σαρ 1, δέ 5... διπίροπ 
ἐννα εἰ, 
ἐάν 

χ.64ρ.67.}]1πἴι5 [1Π|0.34ςαρίτον τ, 46 ϑαπάαγας αν 80 1ΠΊΠῚ8 
ἀοκ,Γρτῖςα Τάς πὶ [1Ρ.27.ςρ.1Ζ:.ἀς Μγοίοτ!άε,νῖς εἱ (ἐρ ' 

: 
εχιισογατγῖχ. Ἐγγαης ποτὶ Μοα οὶ 4] ἐγοάεητίᾳ ἜΧΡ ὙΠ 
4ιοά οχ ΟεἸο σοπίϊατς: αἷτ επῖπι [16.7.ς ἀρ. 11. ΠῚ Πίσας ἜΝ 
ςατηοητίϑ αι ἢς οχεάϊτ,πο ἐγοάδης. σηπ]ικοὶ δρῦς ̓ς ΠΩ 
θὲ σοόποτο διιγθηι ϑερεϊσοτιπι ἔπητ ὃς ἐα ἡ Καϑιρε γῶν 

ΣΩ 

ἀπε 
σαιηταγ, 11 {15 ταπτοπ ἐπι ΟἸ Π]Πἰοτὰ πος ἰπ αἰτατῃ [αδῖτς 
1τὰ ἀϊέξα ἤπωτ . φιιὸ 4 Θχογοίσθηγειτι σαγποπὶ ἀοτγα απ 
δρίιπηατς, Ἐπὶ5 ρεποτγῖς Πχητ)8:5 ν ΠἘΠ|. 2 Ὁ 5 (φιφπια, 
Ρεῖγα [)ς φηΐδιις ν᾽ ς Θά θη. Ιοςο οἴτατο. Ατηζοτο!, μη τοτ, 
8.ςΔΡ.:9.Η| τε γδ «ἰασὶς ἐν Λιξύῃ γίνεται γ εἴξ ὃ ὀφεας ποιοῦσι τὲσ. ' 
κὸν, νμως αὐιοίτως. Σηπηικὴ διώαιας γγὶς ταί ῆσα ΡΙ χη, δ τ 
{ππ0. 

Ση πῆς νρυζγί τις, ν14ς Σηη]ικός, , 
Σήπω, μοήψω,ποφα ρας ἔα ο109 σΟΥΓΙΠΊΡΟ, Δ4 φάτ] ο πὶ ἀιοό. 

Τίκα. ᾿ 

Σηραγίωφης,ε(Θ.. ὃ κὶ ἡ, ΤΙ ΠῚ ΟἿ Π5» Δ ΠΘγηο ἤις. νι; 
Σηρυγξ,γ[ 9: γα Ὠττιιπι, [ραοιιϑοκυχοςγοαθοτηδν [Δ ξ15 τοῦτα οἷς Πρύωη 

Αἴτις ὃς ργῶλιρτειις, σηραγίές αἱ, ΑὙ τος, Π|0.ς. Α]Π1.], ΓΙ Πηδθ. ᾿ἀκρεὶ 
πογηα ὃς ξατισος: ἢς Οαζα,σύραγζας ἔχων λεη]αξ δες, Πς ἰερῖσαι ἵει ον 
4.Ὀιοίξιςαρ.:7 6.ν δὶ πε]. Πέτα] 5 Βαθεηϑ τεπιεβ:ἴεἀ Μᾶτ ἢ, 
τοησες παθης ἀΠπιγγοητοϑ ν 6 Πα 8, ΤΕ 
Σηρες, οἱ 5.65 ΡΟΡΕΪΕ59ν οἱ γογπιθ5 πθῆτο Γεγισιιπη.ν 146 Σηθε 
Σηραγίωδης, σηραγίωδης, ᾽ 
Σηρεκὸν, [Ὁ γίςιιπι. σηρικὸν γῆαα ἀϊχὶς Αττίδητιϑ ἰὴ ΡοΓΙρΙο παγίδι 

τὰ. οι ἰδ. μγ. σηρικὸν ὕφασμα χλιδῆς βαρξαῤε ἔργων, [46π|, τὸς 
ὄν ριΘ. ὥπειπε ἐ δῦ τι συρικῇ μη δέγοι αὔρα χε τ, δῖταθ, 11 .ἦγτοι τ Ἶ 
τα 8. κὶ πὶ σηξυκοῖ ἐπ τινῶν φλοιών ξαινουΐνης βὅοσς, Ῥαιηδηϊᾶς 

ΡΌρυος ἃ δοτο γογπιίοιο ἀϊξῖος σεηίδε. δογαΐιϑ ἀρὰ 5ς 
νογπλίσι!ος οἱἵς ργοάίτιαι! δοσπιργοες ἀϊσαητιγ Παῖς θη πος 
τι δ 14ας σοιῃρ] υγέίας 411]. ΡΊτηλ5 ομπε Απιπιίληο Μ Ὕ 
Το πο, ἀϊχῖς Πδτο 6.ς4ρ.17. θεῖα Ροραΐοϑ εἰϊς Ἰληϊξεϊο ἱ 

Βάγι τη πο δος. τσ Θεοτρ. 2. ὴ Ὡς 
οι ογάσις ντ οἶς ἀερεέζαπε τεητια (εγεβ. ΟἸλαἀἰᾶπα5, ᾿ς 
διδηλης Ζιοι πιο} }} τοπάςης ἀς [Ἰρῖτα φογεϑϑοηεόα ροΐ ' 

τ τα Η] γαπγῖς Ψ εἰ πιῖς θοὸς ἰοσιιητ, σοας νεῖες ἃ θη} 
πἶδ Δ} ἀϊῆογγε ρσαιιο5 αὐτῆ οτες ν οἰ πογοραιῖα5 ταπιοῃ ἃ {ς 
εἷς ςραγαητ, ᾿ς 15 ΤΊ Ια] [1|0.2. Ε]ε 6.3. 1114 σογαῖ γοῖε: 
Πιιδ574ιις ξοσηλῖπα οα Τ᾽ οΧετ,αιγατας αἰ ρο(ήτᾳ; νἱᾶβ, Ὁ 
Ρόττῖι5 ἴῃ ρα πη» τ τεηιιε5 Οοα νοἴϊε πηοιόγο ἤπιις. Ηογα 
5ΥΠ}.1, Αἰτοτα μ} οὐίξας Θοὶς εἰρίγρεις νἱάοῖς οἵ γε ἐν "ν κι 

ς)- 

ΠΝ 
ἰρχιι 
ὙΠ 
ἄγου η) 

πὴ ΠΩΣ 

ἡ 1} 
γε ητη, 

“ἰὴ 
ἢ 
᾿Α, 



Σ ΜΕ] 
αἰάιας, δῖνος στὶς η (οἱς,Οοα ἄδοοτς ρυτα, Ατὶποι. Πδις. 

Λη! αρώτη ἢ λέγεται υἱφαῖαι ἐν κῳ πουμφίλη λατῶν ϑυγώτηρ. ΟΠ; 

Ἰς ΡΙΔα. ΠΡ. τπιςαρ,2 2. ἄς Βοπιθγ οἶδιις ἸΙοφιςη5, ν δὶ ταις 
δίτυτ: ὃς σαρ. (ς. (ΟΟΥΝ Ἰὰς ἃς 50} 1. ςἀρ.13. 
τιο»τιἀδοκίπιι]ατὲ γἰάθο, ο5 η ἰομριπὶ οχτοηάο, νἱάς 

αἰ ποανν οὐ ΠΊΪ οι ιι5 νε τις ΠΟΧΊλ 5, σκαληξ δον ιάπτανν ἢ- 
»τόκοπος οἃ τ᾿ εἶδ ΡΟττα τις ἃς ἀογο ἤις, ΟἸγγγίοἵτο. ἕκαςον τἶν᾽ 

ἐπῶν ἐν ἔχί τὸ λυμκαινο κῆυον. ἡ σίδηρος τὸν ἴον; τὸν σ ἢ τοι» τὸ ἔριον, 
δὸς σκώληκος ἐὶ γζινουωκ ἐγδὸν κ᾽ ξύλων: 5. σκωληξ ὕδὲ κερρίτων: 

μπέλων: σὴς ὁ ϑιημοίτων: τρὶξ ὀσπρίων: εὺ σύκων παι} τ [ὩτΕΓΡΓ» 

Ποά. ἀροτίπιϑ σειὶ (γι δίταγ Τ ἀςορμγ. με(. 1100 .1.ς.τ6.ἀς ΡΟ- 
ὃ. γὁ πρὸς «δὺ σῆτεις ἐν τοῖς μα τιοις, εἰγαϑον, οι {ἰ{0.2. Π4ρ.9. 

ἀπππὶ σα ρτἰ ἢσλτίοηςε, Σῖτες ἐκδδυῖοοι χα τεϑοήνσι, Πὶς ἰεσοη, 
ενοτὸ [1.9.ς.12.ν 01 Περί τα, χφώνται ἢ πρός τε ἐδὺ ἔχε τ, κὶ 

γαλαΐγίνα νὴ «δ σῆ ταις κἡ τ᾿ Ὅμα ἕρπετα το Ἐἰτιοηα, σῆστις. [οσς 
Σῖτες νυ]ρὸ σήγετος, τρεχοξρώτες, 
ἤως Σησοιιον, [ε(ἃ πγὰ ν Εἰ (οἰαιπιιπγ: ἔγιι πη πτὶ σθητι9 1π41- 
5 [Ἐπιοῃ νἱΠτὰτ ἰπ οἔἤοϊ πἰδορίδητα ἱρίᾳ Βαξζοηιιβ ἴρπο- 
ἐρε ΤἜςορ γα τ. τότ. Π1.1.σαρι 8.10.4. ςαρε1ο. δὲ Π1. 
ΑΙ οἵδ Κοήτων, φιοά ὃς αιτιογὸ Ἠθγοάοτο Σησειμον 

πτὈς δείλιθο ετιααι Ὠϊοῖς, [1.2.πἀρ.121, ἃς 0.4. ς.ἀς 
διιοτς. ΡΒ] Τη. 1}}.18.ςαρ.10.Ἐχ 60 ἢτ οἴει ιιοιὶ Σησούμινον ἔς- 
γγοςαι Ὠιοίςοτιά. 
ν» τὲ, ὁ Συστιμὶς»αριιὰ Ηἱρροοτ. Ατβςη. Π}.14.. Σησαμέσες, ἐὰν 

πος κχὶ σηστόμου πεφρυγυῆψων κ' ϑλώω σφαιοφειδ'ὴ πέμροιται νά, Ση- 

᾿ “ ὦ Ύ ἵ 
οὐδ γδραηῖς οχ (οἰαπΊο ἔφέλις, Ατῆεη, 

ϑειδὲς μέγα [ε(απιοῖά ες πιὰ αι πιροπις μου σα, Ὀϊοίσοτ. 16. 
ἡ" .24.2.σησοιαδειδὲς μικρϑνγ οι οἴ 465 ρατιιιτη» μοτθα. 1014, 
ἰδ νΐ 
ι ΠΝ δ “- ἣ - - - - 

Ἰδορ δυτανο Πηςι14..4 1185 πηαηυαπηι ρεάύμη σις ἀγτῖςι}}5 οἰτοῦ- 
τ δῃ εἶτ πάταταὰ νεἰεις ααέξαγίατη : ἀϊέλα ἃ (οἴ αυὶ ᾿ς σα πα] 15 τπ]- 
Ὀαγι [ρεςϊς»ἀριιά ΟαΙςη. ᾿ 
ἴων "ἧς καρπὸς, [πε ΕΠ! ςδοτὶ πἰρεΠς ἀϊοίτιιγ ἀριά Ὀϊοίςο, 
τροαμ 4.ς4Ρ.241. 

Μ πὰ ἰὴ ν» Ἀν) τθ.ν [46 Σηστίμη, ὯΔ μ 
ἐμ διὰ »γδριοπη: 86 ν τὸς ΡΑΡ ἰροη αι, 
νήμρ οὐδ οιιῦτος, ὃν ἔιδὸς πλακοιώτος 5 ῬοΠίι5 ΡΙ ασοηται οΧ. (εἴλιηο δζ 
τηιβαὶ ᾿(Οοπιπιρητ, ΑὐἸ ΠΌΡΕ ἴῃ {ΠΠι ᾿π Ῥαςοισησοι ξυμπλώή- 
{ιν ὦ. Ἰηαιιῖῖ, ἐν τοῖς γάμοις σι ήσουυιον διόονε ὃς ὄξι πλαιχοις γα- 
εἰν ἰς ὑπὸ σησοίμου ποιέ μῆν 9-7ν τὰς ΣΣυ στέμμον, [1 τ ἀιτοτη ἃ σησα- 
πὸ μα το ἀ ἰάεπι εἰϊ αιιοά συσαμίς : ν πὲς σηστέμινον ἔλαιον, αιιοὰ ὃς 
ἰο γ ἀτοϊτατ,ιιο Ογτί ρετεῃ σε θαητιν τ} }1τς 5) ΟΣ 115, 

δης,ἴς(Διτ1α ντοϊ πι5,[εἰαιπάςοι!5. 
Σύϑα. Φ Ν 

σῶς, τιιῖς.σῆσιν ἔχε φρεσίνντι ὁο πάτα πίητε τεποτο. 
τατίο ἴτε οὐϊδι ἀρίτατο, οί ϊατίο, ἡ τῶ κοσικίνα κίγησες» 
αἴϑᾳ τὸ σή ϑω, τὸ κοσκινίζω, 

Πν, αυρὸς ἤτις σητάνει9.,, ντ Γογι δῖς Οτιῖς ἀριμί Ετνπλο ]. ττῖτὶ - 
4ιοά μος ἀπμος 16 εἴ νογε ἵποίιητς ἔλτιιπι εἴτ. 04]. ρυιτα- 
ἰάστη οὔς ουπα τγίπας τὶ τεϊεῖςο. Η-ίγ ον. τάπιοη σηταυίοις 

ἐηα γιὰ χρου καϑερρεὲ, ᾿ςἸΔότη ιιοιδ 1.4, σοτείνεεον αὗτον ἀςποτηῖ- 
εἀἰϊοῖς αὔρα τὸ σηϑω , τὸ κοσκινίζω ,. γε ἢτ Ραηβ εχ ξατίηα ἔμπς- 

εἰμΆ ἡτος οὐκ ὸν ΠΟ ΠΊς τι15 ἃ τἰποα. 411} ἃ εἴη οἷς το αίτιιτ 7 τἱ μεῖς ΟΡ- 

εἰμι χίσ. δὶς ροηϊτιιγη ΕρΙτ. Λροίξ, Ιαοοδὶ (ντ ἴῃ ἡ ἔλῖς Σκωλη.- 

ἐμ βατος, ἃ γΕΓΠΊΙΡιΙ5 ἀρὰ [δι15.)οαρίτ.ς. Τὰ ἱμάτια ὑμδν! συ τοόρωτα 

ταρῖϑ ἐνινοἰίπηοητα νεἴῖτα ἃ τἰπεὶς ςοττοία [ποτ 
᾿ ὑχες ἰσδὸς. εἰ  ΡΑΡΙΠΟ. ΐ 

ΟΥΤάς 1 Σης, κ' ' 
γπος»ἣ, [τροη5. Πς ἀϊξξιις ἀταδς ιιατα ἱπῆϊρίτ ἴιο πτοτῇι, ἴπ 

ο νῖς ἱποῖξ ταρις,1. σηπῆικνὶ διυύαμις.Ν ας [αιςαου»Οἤάηις 

ΤΟΙ δας οἰιπὶ σοτροτε τα ἤσιις 5605. ΝΊσαπα. ἴῃ Τετῖας 5» 

πα γε μίω πεδανοῖσι ἐλύξεις. ΨΟσατιιν δί χαλκὶς αὖ ἱπτεγρτοῖς, 

ῬΙΪη.110.32.ςαρ.ς. Ὀἱοίσοτ. ΠΡ.:.οαρ.70 Σὺ ψο ἰὼ ἐἔγιοι σαύραν ἐ- 

τ χαλκεδικίω. τ [{.5.ςἀρ.2.4. 5 6.15 νΊΡΟΓΕ εἴϊε αἰτ,αρήγει 
ἴς ὑπὸ ἐχίδνης τῆς καλου μϑύης σηπὸς δηχθεῖσι. ὙΔΕσρἈτ.}16.9. 

ΠΠ το. σαρ.12. ἄς Ῥαηδςς Πεγδοῖοο ἰοη το Π55 χρῶνται ὃ Φεῦς τε 
ς νὰ ταὶ φαλά γε κὶ ἐδὺ σῆ πας»"ἡ τ᾿ αἴλλα ἕρπετα, ἴ. [ερα5.(42ἃ 

Εἰς εἰποας : σΟΥΓΙρτα5 ἐηΐτη σοάοχ Βαῦοῖ σὕτες. Ῥείοτιθις 
5 110.1..ΔΡ.26. Σῦπας ετίατη νοοῖ ΗΙρροοτγασ. "[.3.4ς 

τὶς ροριι] σε ρπλ.3.δὲ [10.6.5 στη. 7. ΡΠ} 45 1125 δὲ ἐκϑυ- 
ἢ ὀκφύμαται ἀϊχῖτ. 
σοὐΡυτγο 4094. ρατγε ξεν οοτγαρτίο. ; 

ἌΡΟΣ, ἕ. ὁ 8( Σ ϑένης, ὁ: ροτοηϑον ΑΙ Τά 1|5, ΓΟ ΒΡ. Έι15 κου ε9:. 
δ Ρτορτίτπη ἰογροη 89. [Ππτοτρυ. Ἡουπετὶ. - 
γε. τὸ, ροτοῃτῖα, διιύαμες.)ν 15. ποιντὴ ὥνέγει» ΟΠ ΠΪ ΠΟΠΑΓΙΙ» ο- 
ἴσα νἰ τίς, δοπιο ς, έν. ἡραλλὰ Θε,ωξεφοαςικως» ΡΟ], 

δ ΑἹ σις 

ἈΠΒοΔ. 1 ὐρακλύς ΑἸ οἰτιὴγ δι βίν ἐρακλῆθο,ρτο οοφόπι, 
Σϑενόω, με. σιὼ γα, κα Οη ΠγογΓο οτγο,  ἐξέπι. Αςςιί. 
Σϑένω, ΡΟΙΤπη. ϑνένειν ὧν πλάτῳ, ΟΡ 15 να  ογοδΟ ΡΒ ἴῃ Αἴδος 1614, 

αἷμα κα γὰ κεῖσ᾽ ὁ'ποιτν αὐ ἁνένω, 1 ναάο αιιὸ ΡΟ ἢ πε, Ατἰ πο ρα. 
ἴω ῬΙυτο, καϑ' ὅσον αὖ ϑνένω, ρτὸ νἱγίδιις πγοῖϑ. ἐδὲν αὖ ϑένοι, ΙΒ] “ 
ρον, ΡΙυδτιἰη Ορις, ἡ. 

ΣΤ Α»ταὶ τὶ, ξερώ, 
Σικγόνια, τοὶ τη αχῚ ] } ας, σα 18. Γλουτοτ, 
ΣΙαγωῶν, ὀγίθν, ἡ, ΠγΑΧῚ]]Δ. ὅτι σείεται πϑρκαγουδίη, 

Σιαλενδρὶ τ»αλὴς ποτης ἦς 4ια (ἢ ας 5. 
Σιαλίζω, μ ίσως (ΑἸ Τάτ Θοπλῖττο, 
Σιαλὶρ» δ ρατι αν, (]ἡπατῖτις ἰεητον ῬΙΤη. 
Σίαλον,»ν τὸς ΓἸ πππ49Γριιπτὰ οχ οὐ Ἐπη 14, Τ οἴ τα οτλα τὶ σία. νεἰ 

σιελθ-. ἃ ΡΟ Πςο, ΧεπορΗ, κὴ τὸ σίχλον ὧκ πὰ σόματος δποπῆουτσι, 

ἐχ οτὸ (ὩΠΠπδτ Ἔχ ριπιησ. τὸ σέαλον ἐωδες γίνεται» [α] πὰ ν ἐπ φηὶ οἰξ 
ἸηΠπατοῖα Ῥγοθ]οπν. Αἰ σχαηά, ΑΡμγοά, ἤς ΡοΙ τα, Οατα αυτοπη» 
[ἈΠ10α πτ τιιδὶ οποία, ριον ἐχροῆτιο νἱάρταγ πιοϊίοτ, νἱάς ψώ- 
μισμα, 

Σίαλ(Θ' κα δ ρογοιις Ρἰπρις ΟὐνΠ,ξ, τϑρίανλε συζώπης αἰεὶ Ζατρεφέων 
σιαΐλων τὸν ἄριςτον αἱ ποίντιον, στξ σίαλίδ-, ἔος εἰζ, χοῖρος ἔυτραφυς» λὲξ 
παρὸς, σιτϑυτός. Ἡ Οπτοτ δ᾽ ἄτην, θνοῖσιν 3 σύας σιάλοις ἀτιταίλλιω, 
σίχλοι ἀχροηΐτ Ηςίν οἢ ὄντραφεῖςολεπαφρὶ, ὃς σιαλὅται, τρέφεται. 
Σίαλθ αχαηρῖα, ΗΙρροογατ, "δ.4.ἀἄς νγέξιι9 γατίοπε ἴῃ τηοτθῖς 
ἀςατ. δὶς τα πη (ογΊ δῖτιιγ πη πσαζγο ἀριᾷ Ατιΐζοτ, 16. σϊθὰὶ ἀκου- 
«-ὠν»τοὶ βεζρεγυῆνα “ἧκ ζου γῶν κὶ τοὶ πε ωκό τὰ τὸ σίαλον» ὀυφωνότερα γί- 

Ὕνγεται. τ ἔπι τον σίαλον, 

Σιαλοχίθο,κ, δ μα ἔρατ ἴητοῦ ἰοαιιουάιιπι. παὶ (ΑἸ τυαττν ἔπ ἀϊτνηῖ 
τηϊγ ἀϊιπὶ αιοπηρίατῃ αι τυγτάταις φάςο αὶ Βαπς ᾿ρίαπι 
{|ἴ{α τείρογρὶ (όι (Π1τιᾶπὶ οἱ ἐπύρυττ. Ηοίγς σπαλόχοις ἐΧΡΟι. 
ἐδὸ ὠϑοσραΐνον τας σίαλὸν ἐν τεῦ ποροσδὴαλ. ἐγεῶτει. 

Σιαλώδης, ΡΊ ἢ σΠἾ 82 ΠΊ115. σαν ῆιις Ροοτα 5 Δεινὸν ὑπὸ φτομοίτων 
βαλέειν σιαλώδεα χυλὸν, [αἰ υϊάτοπη ΠισοιΠγνν οἱ οτααπι Γραπηᾶ. 

Σιώλω ον γατος, τὸ, οἴ το 15 Τουτὶ, παι πίτηοη Ἐχροπῖς Γιαἰσατὶβ αριᾷ 
ΡοΙΪγΒ.Ιοςιις ΡΟΙν 1) εἰς Εἰς ἔχα Ὁ ϑυρεὸς σιδηρφεω σιώχλωμᾳ γ δὲ 
παὶ κοιτα φορὲς Τ᾽ μαχαιρῶν ἀσφαλίζεται. νἱάς Αἰ σφαλίζομαι, 

Σιαλώσαμγποικίλαιἱ. νάτίε σατε, Ηἰν οι. 
Σιζαία, ας»»", ὃς 

Σίξξα,Ρογα. 

Σίζδυ, ἡ ταδ απ συδῃ λίπ. 
Σιζδύα, ΡαιηἸσοτα πη σογεῖσες, Π 414. 
Σιζαύα, Ατμδπι Ργο νοπαίσιι! 50]. 61. εἶθ᾽ οι ἐπόμπευσειν κειωηγρὶ δύο ἐ- 

χοντες σιξίωας ὄπ χρυ σου, δζς. 
Σιδίων, δὲ σιξιυύν, αἰλοιδῖ Γοτίρτοπι [οσέτατ ῬγῸ συξίωη ὃς συξίνη. νῈ 

δριιὰ ΡΟ ᾿ς οπα. ὁ σιζιωύϊω ὃ) τίου) ΦᾺ] αὐχῶν Θἐκίω καλοῦσι αἰατα 

1δ᾽ἀεπι γλωτθοκομεῖον ἀρροῖ!ατ φιοά 1δ᾽άςπι τοροπάπτιιτ τἰδῖα- 
ταιπι ΠΠηρα ἐπ, Ἷ 

Σίζυλνα,"ς)5725 10.114 γατε5,ὰ ἀσπυιητῖλη 415 ἀφότιπι σοπ ἢ 115 : σιοιξ 
εηΐπι ἀεος,8ς βυλίως, οἸ ἢ] πὶ Αξοἱο5 νοςαθαητιής οὰ [ἀζίλη. 
ὃς διά, ν 

ΣιΟύλλαινειν ὃς Σιξυνιᾶν, νατὶ οἰ πατῖ» τεδάοτς ογάσι]α. Ἐτπηοτα [τ- 
πὶ ἄς! γατε ντίταγ Οἱςῃ Ερηπ. απ} ΑτΠθρἢ. ἴῃ Εφιῖτῖ. 
Οἱ ὃ γέρων σιζυγλιῷ πεῖ πτοία τη (ξπῖθτις λῦερν » ἴῃ ρα ετὶς μώ- 
βωσιν νοςδτὶ τγαι τ Α ὅτίτις ἴῃ ίσχτο. Ἐς 

Σιδύνλιοι βίδλοις ΠΟΥ ΠΩ] ΠΡ τ. ΡΊ ατατγο. 10 Ελῦῖο. ἐκ δ᾽ σιξυλλίαν ἰλα- 

σεύιδι, Θ- τι θη αι πὴ ἐχ Πρ τὶ 5 δῖ συ ΠΠ1π|5 οὔοιιπὶ Ρἰφοαιϊοτοιάξ 
τὸ ΡΌΒΠς, : 

Σιζ(υλλις αἱ ναῖ ἐς, βατί αἸ οἴ, τ χρισμολόγοι; ῬΙ τά οΒ. ΕΝ 
Σιδωθη, ΝΕ] σνγυύΐη ας ἡ γαριὶ Μασοάοπος, ἀκόντιον ἑωμαΐκον» δυϊάας, 

Ῥιοάοτσιις. Τῶν ἀξόνων ταὶ φρρέχοντοι χευστ κατεσκδυαςο ὥροτα μος ε΄ - 

χύντα λεόντων σιξιυΐίω ὁ δὰξ χατεχούσας, ἀϊπι ἀϊατί ἰξοπος μα[τ1- 

ἴς πηογάίσις τοπδητοβ. Σιηβεθη, τ δίατιπι ταςςα, ἡ ἴθ᾽ αὐλῶν ϑ.ύ- 
κα ΡΟ ΠΧ. : ἢ 

Σηδιωΐιον, [ρΊςα πὶ μα ΠῚ] ς ΡΟ Ὁ. λα Φ 
Σῖγα,ταςϊτὸ, συγ, Ποτέ. ὄδηρῥημα δύ τὶ τῷ σον τικοῦς» οὖν ἐχέ βραχεῖαν 

σίω) χηΐγουσειν. ΑΡΟΊ]οη. Π|ν.2.Αὐροῃ, σῖγα οἢ, ἄτα ϑεν ἐσυκώρι δὸς, ἐς 
Ατἰ το ρ]ν. καίϑεζο σῖγα, ΕυιτΙρ ἴα Ἡοοιιρα, Σιγάς Ἀχμιρί» φεγα ποῖς υ- 
ςῷ λέως, : 

Σίγα,ταςουσιώπα, ΟΠ. ξ, σίγα νοῦ, ντγλοις (Π]αἱρα Ιου ρα, 

Σιγαλέδ., ταοίτα5,0]14η.}10.3.Ἐρ ϑτικεῖται σιγαλέη. 

Σιγαλ φοὶ οἱ αἰ φωνοι κὸ ἄγριοι τέ 7,γεςγ πιιιτς δὲ φρτοῖνοβ οἰςαάα, Ηςίγ, 

Σιγάζω, μ.ἰσω, τ. ἀκα. αςὶο ΠΙετα. ταν τῶν 

Σιγαλός, θεντος, ὁ, Πρ 164] ἀτι5, ν τί ςγποικίλΘ..0Ὁ Ῥ ΠΟ τΙτινάτης, ἀά- 

πιϊτατίοπξ ἀπ εατάτιπι ἱράισοπσ.ἐρ  τποτιπὶ Βιεποτῆ. Ἐγα[εγᾶ- 

(απ τ ρ τας ἴα Ργοιοιδίο, στρα ποροτ!] οαγά: δι α].}.4.Μο- 

ταῦη.- Ριαῖς Ἰηρηΐα ἔτεηϊς:ν πάς ἰωϊα σιγαλόεντα, ΠῚ. ἀ. ἐνὶ ἴῃ- 

τογρο τοι ὄυδιασέςα; ὐ λαμικνρῴ κ ποικίλα αν καιτασκ δι) ϑαυμαφά 
στωπίμ ἐκ πῇ ϑαύματος ἐφτιϑέμῆνα ἱ πιὰ σπίῇοα. Ετ Οἀν[(λιῤῥήγεα -:- 

γελθεντα ῖτα ῬτάοΙατα οἰαδοτάταννε εὖ ΠΙξτῖο [Ρεξξατι ἀοθολητ, 

1τῷ φιοᾷ οὐ τοπευῖγατέ δὲ ὑποιλόπητοι ΔΌΏΠ πὶ εὐϊε ἔγαρογῷ ΕἾΤ 

ατορίτιμπι σιγαλόεν ἀϊοῖταιΓο τὸ ἐυμείκακτον͵ τὸ ὀὔϑραςον, ΕυΠπ. Πα. 4.ές 

δί χ- τ χιτὼν συγάλόεις, Ἰοηι. Ο ἐν ἢ 6, ΕἸ σραηδ τπῃῖοᾶ Μιοίταγ.,
 

Σιγίω, μι σω, ὃς σιγήσομαι, αν. "κα γίιἰςο σιωπω Π] οί {πρρτίπιο; σο- 

εἰςοίςο.Ιοηρα. Α ξξμι, Ασοιίατ, σίγα λάγρεγίαρρτπης [εϊτηοῆθ: 
Ἴοπι, 2. ἘΕΡ ἢ 

᾿. 



ὅτό ᾿ ΑΣΕ ἈΣ 
δι νετῦλ. Ἑυπρὶἀ τἀε τη ἴῃ Ἡεςιδθα. Σιγάτ᾽ Ἀχαμοὶ, σῖγα πῶς ἔσω 

χέως. σνγώ πρὸς τούτο, ξο δά πος Χ ΘΟ Ρ]}}.[10.5.Ῥαάϊα;. Αττορ. 
1ὼ Ρίατο, ὑκ ἔϑν ὅπως σιγήσομιαι, Ἐπ Ῥαϊηιὸοντ μυςήρεον χρόνοις. ἢ - 
ονίοις σεσιγαμῆθονχί παν ἐζτοτίτιπι ιιοά ἃ τεπιροτν. ατονηῖ5 τοῖτῦ 
ξαϊτν δα! ςαρ.ν 4 αὶ οπ,. ἢ 

Σίγειον, 9 το) 5 ΘΗ ΠῚ» νΥὉ5 γε] ργοπηοητοτγῖιπι Τ δ αάίς. αθρα τίου) 
σιγίμ) ἡ) αὐτίφορισιν: Πολύ χ Ὁ. γὃ δ τόπος, ΕτΥ ΠΊ. 

Σωέραης,")δ οἰ πι ΔΥΓΟΡΘΏ5) σιγὴ ρφσέρπσων,λαϑρυδώκτης. 

σιγὴ ον δ) ΠΙεοτιπ πα, τα ςϊτιτ αἰ τᾶς σιωστη,, ΕΠ ΓΙΡ. 1π Αἴδος, - γειωυαικὲ 
κόσμον φέρει κὶ σιγήντπ Οτοίξον: ἔστ δ)" δ σιγὴ κόγου Κρείοσων γγύοιτ᾽ αὖ, 
ναὶ σὺ, ὃ σιγῆς χογος. (εἶ θι15 ΟἹ Ἐομ αἰ τοτασϊεγηίτατοηι πη] ἴοι ἀς- 
εις δά άετο: ἃς οἤ νοὶ ρταίτες πἰείο, ιιὰπι ̓ οηκιῖ: ὃς σοπτγὰνν- 
δὶ Ιοαι! φιιᾶπι ΠΙογοι ρτίοτὶ ᾿Ιοηραιν πᾶς ἀσίγατος, 

σιγβοταοϊτὸ, (αὐ πη 1 νοος, 7" σιγῆς, σιωπῇ, Ογ . έ, στγῇ νι ξεωίει, 
ΠΙοπτῖο διά ἐξν συγ γτασιτὸ το Πα ιογοΡΙΑτο ἐς Το ρθ. σιγῇ λό 
γον ποιούμαι, [τη { νοος ἰσαίιοτ, [τοπὶ λαΐϑρα, [πὶ οἴάποιι- 
λυιιπ. σιγῇ τὰ αἰϑίοπος ,οἶαπι ὐἰτπὶορς» Ἡοτγοάοτ. σιγή φίλων)οΑπὶ ἃ- 
πιὶς 55. Ἐπ 114, 

Σιγηϑὲν, θα Πἰεητῖο τοτοητιπι οἵ, 
Σιγηλὸο οὐ, ὁ ν 6] σιγή φὸς τσὶ τι ΓΠιΙ8920 ΧΎ το σιωπή λιΐθ.)ν 0] στωσηλοῖς, 
Σίγα θυ, ἐγ ργοραγοχγτ. Προ π5)πάτοῖ ΠῚ}5»Ογ τη], 
Σιγῆν, τοὺ ΡΓΟ στγαν»τάσοΓα, 
Σιγήνν, αἱκρε οἰ ασὶς, μα [τ1|ς Μαςοάοπίςοιιπη. πιο π|5 ρογ υ ἴῃ πηε το, 

Αροϊξϑη. "δ.:. 
Σιγηξλο, οὐδ δ,τα οἰ τυ τ 115»4 1} οτι15.σίγηλ θυ, 
Σιημρῶς ὃς Σιγνλως α]οτἐρταοἰτογήσυχως εἴν ἢν 
Ξίγκος,ἐ, ὁ, ἀπῖπταὶ, φιιοὐ φαϊάαπι τογγεἔγοπι ἌςτοςοάϊἪι γοσδηξ. 

τς φηρί τας [οτιίτατ σκίγκος, 
ἰγλα ὦ ἰπαιιγος, δὶς νοσδητς Πογίξ85, τεῖτε ΡΟ Πτιος, τοὺς ἕλικας ἢ- 

τι ἐλικτῆρας: ἢ οἷος αῤτίαλα: ()ὐοπισεάϊα σ᾽ γκλαςρίδια ἃ χα τ ὃς 
τροῦίκια. ἃ ἔοτηια ρίποὶ ΠΙΟΌΙΣ : ὃς βοτρύσδια, ἀϊςσιιπτιιγ ὃς 
Σίκλω- 

πιγλαὴ αἱ νίαν 445 γα]ρὸ γοσάπιας 5: γαϑοποτα (ΟΠ ἰσοῖ σοπηρεη- 
ἀϊατῖα:. ἴτα ἐπῖτν νοσατὶ (στ ̓ς ΠΠἰπίδηιι5 τα Ραηάςέξὶ5 Οτα- 
εἰς. ῬΙΌτατο μια ἀἰχῖτ πη Οατοπο 9 Σημεῖα ἐν μικρφῖς χἡ βραχέσι τύ- 
“ποις πονλών γρα μ"μ(ού των διυΐαμαν ἔχον τῶ, Ατίχις τρί ποτοτῖᾷ νοὶ 

ποτατία ἀϊοίτηγ αὶ Απριηζίηο τη σΟἢ]Δτίοηιθιι5 ΟΡ οΓΊ5 Βτοα- 
οἱ: τ αν Αρυ!εῖο ἀε αἤπο διιγοο 110.7.}ς τὶς Μαγτῖα! ς Πδτο 
τ4.Ὅοπεςὰ ΕΡΙΪὯΟ].91. Τταπαι ες ἵπ 1] Οαείατο, ὅς ἰὴ Τίτο. 
Ῥαάϊαπιις ἐς Οτδτ. ὃ ργοὸ Μιίοης. Πιοι "δ. νέ, Οἴςοτο ετίδιπι 
Ἐρ1Πο].. Αττῖς.13.1π Οταῖςα σοη τ. Αὐτοῖς ταύτης δηπκειυάνης τῆς 
ποινῆς κὰ χΤλ ΜΠ σημείοις τισὶν ἐν τῇ γραφῇ χρωυΐων, ἀρ σίγλας καλοῦ- 

σιν ἤςς (τί ρτιιπΊ. 
σἴγμαφαοτπεα Πτετασάς αιια Ἡοτοάοτ δ᾽ σα! σας πχοηίαπιν οἷ ρο- 

τίτις σας ἀφο στη (ευπιγοτιπάμπι ἐπίζαγ μαπυῖσν ἢ] ὅς ἰπηατα 
τος τ]5:ὰ Πιπ"ΠΠτιιάτης [τοτα Οτατοα. 4ς 40 Ερῖστ. Αἰρῖες 
1ππατα (στίρτατη τοί άτης ἢ σπγα. Απηρτ.ῖη Ἠοϊορ. Πἰμ4 (πὲ 
ταϊτιι πη ν ἄοταγ . νὰ ἄς στοσο ἤσαηα [Ἐγαιετῖς 9 4ιππὶ ΠΙΠγΠπιῸ 8 
νἶγος γοραίϊος δὰ ργαπάϊιπι. 

Ξιματισμὸς ἰϊτοτα; σ ςοπουτγίαοοντ αριά ΨΊγρΐη Οεουρ. ὃς [ο]α ἴῃ 
ἤρα (δοιιπὶ [ραοίατιιγ ἀγθη. ὃς 5. ἄτη, Τ πὶ γῆι αἴιάπο ἰοπ- 
σὲ (ας χα (Ὁπαραητ. 

“ιγματοειδὴς αἹ, μΠαΐδεης ἔογπταπα Πτογαῦ σι σιγματοειδεὶς κ ϑροΐκη, 
γμαϑειδεῖς, αὐγαχοιιργδης ἤχητ τγο5 ἴῃ νηᾶ σογροτίβ ἀττοτὶοία : ἃ 
ἀππαὰ ράϊανο παγείγαγοϊητγὸ ὃς ἔο γᾶ5 πυιζαπτο 5, Θα οι. 

Σιγμὸς,α, ὃς {πγϊἄοτ Ζια}15 εἰς ἔουτὶ σα ἀξητὶδ ἄμπὶ τυ ἀια οχυίη - 
ΘΌΊΓΟ ΓΟ ΟΡ ΕΓΙ τι ὃς σισμῦς ΓΟ εοάεηι. 

Σίγνιν Θ- οἷν 85, νἴπαπ Πραϊπαπι, Ὀ]οἵς. ΠΡ.ς. πα... 
Σίγυμνον, ἴας 0] δαηιις.ν ΘΠ. 111}: αιδῇ συΐχοινθ-. ἃ ( σιξ καίνων 

οἱογοί κεν ἴ ντάς Σιξιω τᾶς Σίσεωον, 

τέγεωοι, [το 140 4ιια ὅς ῬεΙτατῖα του Πάτα: ἔεντο τοτα ομπξξα;. 
δ αἴας Παρ ἰοίτοτ Πς ἀϊσιης Ογ ργι]» Ετγπλ. ΑΡΟ]].5.Αγροη. 
κορίυλας ἀζηχέας κὶ δὲ σιγιωΐας ϑζοον δὶ ΤΠτΟΓΡΥ. συγύωδος ὃ καλούσιν οἱ 
κύριοι τὰ ἀκόντια: ἀγλος ὃ τοὶ ὀλοσιδηρᾳ ἀκόντια. 

Ξίγιωον, ἸΔοα ππὶ ρομίτας ἔσγγοι 1 ὁλοσίδαρον ἀκόγτιον γ ΓΥΠΟΡΙιτ. 
Επ|.1}}.1}14.γ. 

Σίγιωνθ-. (δες. 
Σιδοιλ καὶ) ΘΠ 115 ταυτ ] οηδ᾽, 

ἰδοαίραθο,ν, ὁ, ἔα θοῖ ξογγαγη 8. 
τιδαρόϑετος, αττηαταητατι τη, ἀρὰ ῬΙατάτο  ἴη ΝαΠΊΑ. 

Σίδαιρος αὐτὶ τῷ σίδηρος, )οτὶςὲ νΕ] ΑἸ οἰ Ἰοὼ Ετνπι. 
ΣΙ δη,ης , Ραυῖςα ἀτροτο ἐσύ. ἩΤΙ σα .- πολλὦκε σίδης ΤΙρωτύγονον κυτί- 

τοῖο πόροις δ ϑήμογα καρπόν. Σίδον τα ΠΠ1π ῬΕΠΠ ΟΥ}ΠῚ ῥοιοὶ ν 6] ῥοά, 
ἩΗϊΪΡροογαγις πατιγα πτ Π1ε στ] σίέως οἰνωσέας ὠκχυλὥστες, ὅζς. Ἐτ 

Ῥαι]ὸ μοί αἰτ᾿ῥοιω γλυκάϊω, μά οπη [18.1.ἀς ποτ 5 πηι}. ῥοφέειν 
3) σίδης οἰνωσέως τὸν χυλόν, ν ΟἹ π14}} Ραηϊοὶ νἱποίπτι Πισοιιπι ν- 
τοπάιμηι ρτς γι οῖς. ΝΙσαπάογ 'ῃ ΑἸ ΕΧῚΡ Ατπηδο 5, Βρύκοι δ ὔχ- 
λοτε καρπὸν ὦλις φοινάδεα σέδης 9 1. ΡῬΙΠΪσα: ξυπέζξιπι θιι! σε} Π1. 

Ἡΐης Σίδιον κα πεὶ Σίδια, Ῥ]ΓΆ]. πλα] Ριαπἰςοῖ σοττοχ Πιις ρετα- 
παρ ἷ4 ΟΠ, πγαΠ σοτίτιπν, ΡΓ Τα, ατιο στόδεν κφέλυμμα ἀἰχὶτ 1 Ἐπὸ 
ΝΙςδηά. ἴπ ΑἸοχίρα: Η καὶ που σιόδεντος δπο(ρέξωυ κάλυμμα Καρ- 

σεία, Σίδη οτἴατη ἀϊέϊα ποτα ἃ ΠιπηΠ τι τπς πγα] Ριηῖς. ἀ6- 
ἤρυλοῖς ΤὨεορ γι ίτος ἐδ. 4 ςαρ.πι, ὙΊΔοτατ οἴϊς ΝΥ πηρ ματα, 

Σ- 

. . 

ΣΝ ᾿ 
ἄς ια ἱρίς [10.9.81 ιτἀρ.13. Σίδυ, 514 ντό5 Ῥαπιρ αν τα... 
σε Ῥτοίοπι ὃς ϑίγάθοη. Ετ ἀς 544 Βα οτῖα:, Ατβδη, Πδτ.τ4.ν!,, 
Σίδως τας ῥοιαὶ καλοιΐσι Βοιωτοί, ΑἸ μφισβηγοιώπων Αϑίωαίων ωρὸς Βὲ Ε 
ἀὺ «ξεὶ τῆς χώρκε ἰοῦ καλοιῖσιν Σίδεις, Ἐπαμινώνδας δυηφιολογού μα 
ἐἰξώφνης ἐκ τῆς αξισερᾷς μεταλαξζων κεχρυμυδμίω ῥοαν,γ. αἰήρετο αὐὴ; 
«σις ἐκείνω καλοῦσιν, εἰπόγτων 3 ὀκείνων ῥοαὶ . ὁν ἡμεῖς ἅπε, 
δαν, δίς. ᾿ ᾧ ἷ Μη 

Σιδήρεθο, εν) 6, ξοττουι5οἰαυρός. ΟἽ ὁ, σιδήρεον ἐρᾳνον ἥκει, ̓ νγα ἃ 
φΈρεσν, ΑἸ πολυΐχαλκον αἰχίτ, ΠΙΟΙ ΕΓ διά οδηρειθο, α ὅσοι] Ἶ 
δήρει(θ: κορευΐη οιτ ἀἰσατατ ΡΟ]. Ἀ μο ἀ. Τρτογρτ. συδιυρείοισι, ἔς ν - 
Πηδητζῖς. ᾿ απο 

Σιδυρϑνω, ἕαὈτῖςον ἔουτιι σιάο. χαλκευω, ΡΟ [τη χ. Τὴ  μαθν 
͵ ͵ 5 Ὶ ΒΡ 

Σιδυρέω,μι.᾽σωγαν.νθε, ἔοττο, ἔστγιιπὶ οδάπιςου Τ αογα.}1.9. ὅσ. νι" 
᾿ δι) Η͂ Ἱ δήρετο, ἔογγατῃ πὶ ογᾶῦ. 

Σιδηρεκ ἡ [αἰν. τέχνη, ξΑ οτῖσα ξουτί ἂτα {ιιοα οἶγοα βουταπι γουας..ς, 
Σιδύφιον,ε τὸ γξοιταπιαπσιιτη» ρισ πὶ, Θᾶζα εχ Αὐΐξοτ, σιδηρῇ μοι 

κρί τασενξοττο Ροτίξιις οἰτ.], ἔοτγεο ἐπι Ἐγαπηοπτο, Ἠσγοά, σιδὴς "ηἰοϑιν; 
λιδουργοϊαριἠατια ἐογγαπιδητα, Τ Βιογά, “ΠΝ ΕΝ 

Σιδυρῖτις ἡ, Πἀετῖ: 159 ΠΕ α [9 1115 ππάγγιι 11,411: Ἰράκλεια, γος «ἴ!- ἱ ἐμίαα 
[ποιαπάα Παοτίτῖς ΗΠ Πσεα., ξο τς ΗΠΤοὶς : τοττία 0 1115 σοτίαπο., «τσ 
ἀιυᾶττα ὀχίρλειθυ τα 5 ἔετοηϑ ἴζαρος ΕΠ Όσιιπι εξαρὶς αιη! ἤν 
νουτὶ 1Π|ατὶ Ηοτοβιιερς Τϊοίσοτί 4.11}.4.ς4ρ.33. Ὀτέξα δ᾽ ἽΞ ΠῊΠ 
ΠάοτΙτί5., αιιοπίαπι οἰ τὶ πα πάϊς νυ πογίθιις ἀρτᾶ Ρτζοίριια, εἰ ιὸ 
ἴω Βα] Βαύοτγος νίιιη,. ι ὙΠ}: ΤᾺ 

Σιδηρέτις, τοῦτα ν δὶ οά ται ἔογγιμπι, ὃς [αρὶς ἐποῦθά δὲς γέσται [ ΓΝ 
ει Μασηετεῖι τὶ πὶ ὃς Ἠογδοίί πὸ ποπιίηαηῖ,. Ὁ κ Χ 

Σιϑηρέτις τέχνη,ατο [ΔΌΓ 1 15ν»4Γ5 ἔογγαγ ΡΟ ΠΧ, χαλκδυτική,, ΕΝ 
τῆν τ ον μηχανὴ » τη πα ἔογγιπι ᾿ΔσΠ ]1Π5. Βιιά. ἐπ Ἐρὶ εἰσηαι 

ΣΙδηρρδραϑ ὴς»σταυ!ὴς ἔογτο ὃς ἔοτγειι5, ΑὙἸ ΠΌΡΕ. ᾿ Εἰ 
Συδηρφξρῶς τος, ἦν ΟΥ̓ῊΚ βογγιαπι, Οριτη. στὶς ἀριά Βορμοοὶ ἤδα 

πος, αδηρφξρώτι Θ᾽ ηγάνῃ γεηκονῆ ς οἱ. σιδηρφξρώτιδι, τὸν σίδηρον ἐ ἫΝ ἐπι ̓ 
σοῖο ἔουτὶ εάδλος ΠΕΙΡΟΤ ἀσι{115. : ΕΝ Ε." 

Σιδρρδείκτυλθ-. Πα οης ἀἰρίτος ἔογτθοσ: ἔιοῖπα; ἐρ τῆς. ΗΝ 
Σιδυροδέσμοις ὀρ αγχθης ἄγοντα, νὰ ΠΟ. ἰς ἔεγτοῖσ ἸΙρατὶ τγδβιιπτας, τ ἀμ 

3. Μαςσομαῦ. 
ΧΡΉ τὰ 

Σιδηρόδετος,  κὃ, ἔεττο νἱπέτιι5. ἐν ξύλῳ σιδηρρδέτῳ,Ιῃ Τρπεῖς ς ἔει:α ει 
“ τὶς [0]εἰ5. Πεγοάοσ. ἣ ᾿ πἰανι 
Σιδηρφα μῆς, τος δ χὶ ἥγντ αὐδροκιμὴς»ἔδττο ᾿ητοτγδεειοσιδηροκ μῆσι « ὑπιῃ 

ποῖς » ῬεσΠἀ ἴδ .}9 ἔδγγο σαῆς. ϑορῆοο! ἴη Αἴδος, ἐν ΟἹ ᾿ β μι 
Σιδιφρρκμῆσιν γ ἥσυχίθ- ϑεικεῖ πεσὼν 9 14 εἴξ 9 τῷ σεδιήρῳ φὸ Ἢ ΤΗΝ 
ΑΙ Ρίασοι. φδηροκμῆσιν ἀἰοὶ ἀπ ἀοοιηἀὶ ςΑῇι 9 γε αἱό - ἔλπια 
μῆσιν. {0 ἢ ὑαίνων 

Σίδυρροχεχ, βοτγυτη τὰ σήζω, (γί 4 ΘΟ, δτοιή. ἨθΠοα, βειταπ, τὸ 3 Εὐσωι 
{τοῖς ΕΠ [οτιθὶτ, χαλκῷ σ᾽ ἐργχίζοντο. μέλας δ) ἐκ ἐσκ δ! δη] : ὐὐαμρε 

Ῥτο οπίς, Ἰάεπὶ ΗεΠποα. ϑύήκατο δ᾽ ὐμφ᾽ ὥμοισιν αβῆς ἀλκτῆρα σι τ ἰἰυκοὶ 
δον Δεινὸς αὐήρ, ΨΊσα πᾶοτ οτίαπι ἴῃ ἥπς ὙΠετγίας. Εαπιϊπισοη δ {ὰ 
ΘΧτΙΪ τ, σίδηρον ϑτολφ ϑεῖστιν, σι δή ρου ἐγωσις μ᾽ μολίξ δου} ]ῈΠ| 2;- ̓ ξύμηνι 

τὰ, ὈΤοἴτιιγ οτῖαπι τοὶ σίδηρον σοπογε Ν ΘΠΓΓΟ 5 ἴῃ Οσππππεηι., εἶμι 
Ἠοτη.144..4.ν14ς Νόῦρον. ΑΡιὰ ΡΟΙΠμς τρίων,] ἴογγα ἀλοῖτι ᾿ ἌΩΙ 
ϑυρρς α δογτωυδυ(δ-. ἔοτταιπν ἀφητατζιατι. ΤΉ δ μοὶ 

Σιδιηρότόυκτος, ὁ κ ἡφξοττο ξαδτίσατιι δριιά Ατῆθη. Πὰν 
Σιδιηρρτύκος εγ ὁ. ἔετ τι ργοάιισοποτορῖτι, ΗΠΠραηϊδ, σιδνρητέκ ἡμρμίίοι 

βυϑιαξ,α.[οττῖρατα ἩΠραπίΔ.1η Ἐρίρτ: ΤΥΡΕΝ ΤΠ Πριύκοι 
Σιδηροτομεῖν, ογτΓῸ ἰποϊάεγδυΐπ Ἐρΐξι. Ἢ Γ 
Σιδυρεργία!, αἱ, οττατῖς ἔλθτῖςα;. οἷ κων 
Σιδηρρυρηος, ΒΟΥ βογγαγίι5. ΤΉ ΟΡ Ὦγ. μπ.}1}.4.ςἀΡ.9- μην 
Σιδιρριξ, βοττοιι5.6 εὐῥόνι σιδορρυιῦ γόμισμα,βεττέιις αἰμππιι5, ΡΙατατ ας, ὙὐθρΝ 

Γγσουγρσο. ἤν 
Σιδηρρφορ εἴ ἄδεειν ἀττηα ἔογγ » ΤΆοΥ 414, ἐστδιηφρφορρειῶτο, δὶ λέ, Ὑλιἐὶ 

Οταςὶ ἔευγο ἀγπηατὶ ἱπυφάςραμης,, Ατἰξοτε! "το ΖΡ τοῖν. οἴη 
ςἅρ.9. ᾿ Ἰμοδῃ 

ΣΙ δηροφορέω,  Πγὰ ἔξ Ο. ΠῚ ΑΓΠΊΟ. ΠῚ Ὁ 
Σιδηρρφόρος γεν, τοῦτα ἔοταχ Ἐευτί, ἀϊοῖτατ τορῖο Ομαΐψθυπι Ρὶ δ αῇίη 

τὶςα δ  ΑΡοΪ. ἈΠοα.115.5. Ατροη. Ἴ μάι 
Σιδυιρέφρων, ξεττθιια ἀπλπο»οτιἀε[15. Δ (ςἢγ]}. αἰμ( 
Σιδηρόω, ὦ, ἔδτγο πιιπίος γε] οσάπιςο ν πὲ ἐσεσιδέρωτο ξοτΓάταπι- γηον: 

ταῦ Δρι4 Ὑ Βυιογ 4. ΠΠΌ τὸ 4. ὃς σεσιδιηρωμῆνθ.) ξεττάτι!5, Ἑέῖτο πῇ πηι 
ηἶτι. : ὀδδεν. ἄμμι 

ΣΙδεοειδιὴς, ΡΠ 4115 ἐπΠξαξ πη} ριιπῖςὶ σοτεῖοῖ5, [4 ον πη 501. Ἴδη, 
ςο]οτο, ἤλιιις, ὠχρὸς ΗἸρροέταν. Ὀϊοϊειῖς ὃς Σιδιώεις ἱροῦ, τὴν 
νῖ 6 Σίδη, ἜΜΜΕΝ 

Σέ δον αν τὸ, ΠΟΥΤΟΧ ΔῸΣ Ῥ ΤΑΙ! πα στα Πατὶ » πα] Π βταπατὶ (18  ίκαὶ 
Ηἰοὶ τι ἴσα ΔῸΣ Ῥλϊτά πιοπς ΤΠ] ἢ σοτίππι ἃ [τί 15 ἀἸοίτατ, ὙΠ Ή 
(τορι. κα κ δν" σγδέων βατράχοις ἐποίει. σίδυον ῥοίαξ ὅς λέπεσμα ῥοιάς). ἡμν κ0 
το] οίς. ο.18.4. ὃς ΠΠ|5..2.ςὰὰ παν 146 Σίδη, "ΣΝ 

Σιδογνίηϑεν, αἰ ν το ΘΠ Οηΐα. δι 
ΣΙ διοεις ὃς στόδεις:ν τ στόδεν κουρπεῖον ῬΓῸ σίδεης κοιρηὸς, εν 
Σιδιών, ὧν (Θ-. νἱ, Ιἀοη ντίρ5 ΡΗατηἰςϊα;» Ῥοπυ τ πηᾶ Ρῥτοάυξιά» δι τ “ψη 

ςοἿα δἰ οι 5. Ρορλ  εἴπτα δγθι, Ετν πὴ. ΕΠ 
Σελιςήρια, τὰ ἃ ίριι πλὰ αι: σίαλον νοἷ σίελον, ΠΟΙ ἘΠ μαβεπῖ: κατ ΝΆνοὴ, 

ἔτεπος γοἱ ἔγατπα νοςαπτ . 1. ψέλια ἡ ὁγαὰ ἐφαοσιιπι γα πριηΐξ 
φοὐτοοηζ, (ἀπάτα ὃς. ἐραπιαπὶ εαμἷ5 Θποτλης μηνὶ ΕΝ" 

τῆδῃ ὲ 



Σν ἢ 
δὐάδιητιν πᾶς [ριιπιαπτῖα ἔγαπα ἀἰχὶς Ρόοτα Οδη τίη ἴῃ 

Ῥοηίοῖς εχ Αρίγετο ἀφ ρι}]ο δαιιῖπο » τὸν ἀλινον πρὸς τῇ 
Ἰκρεμκας-ἔον, ἵνα ψαύων σιιων δέξηται; κ᾿ αἡ δυλαζ τῶ δ το ἐμ στε- 
ἴων ψόφον, ης ἔγωποταπι (Ομ ᾶτίιτη {τγορ τιιπι το βουπη Ἴοτ, 
ἀ ργασερεαπι εἰς ἀριιὰ ΝΊγς1].3.Οδογρῖσιν ἱ, - ἃς Παίι! 

ἢο5 Διιάϊγς (οπαητοῖς. ψαγτγο [10.2.σαρ.7. Εδμέπηηιε σαιία 
ἔταπος Πιροπάςπάιιπλον τ φα 11} σοη [ποίζδης δένιάοτγς ςο- 

πὶ ἔχοϊοιμ ὃς ἃ πιοῖιι δἰτάϊτο σγορῖτιθ. “ 
"εν ἡἹ π]ναλίζειν ἀἰχὶς ΤΑΙ Παπυῖοοντ ΓΊ λοις αΠπαγον Ῥγο ἴὰ- 

πὶ ἤας (αἰ τπατίπιπι ἰξητο θην ἐπλ ττογοιςχριςεο πῆύτν νο] 
ύειν πο πη 1114 τάτῆςη ἀϊογοητίατντ ἰητοῦ ΠΠ πὶ δ ἤριι- 

τη :οῦ παυσοντω. αἷς ἐρίς ὙΤταὶ]. σιελίζοντες χἡ ἐτοτή ὑύογτες., 

γ»τὸ ὃς Σίελ Θ.,ν, ὁ (Ἰτα4,Οακα [1.3. 
ζω μιίσωςπ κα δ. 09! άοο: νης σήζει αὔεικος αριιά Οὐ] ΩΤ] α. 

ἴος γοίθιιπι δὴ ξουγισα σπίτι πη ρογιίηετ 9 χιάπάο τῇ ἀπ 
Ἱπραίτιιγοας οὐπτς ΠΡΠῚ ἱπαϊτατίοποπι σοηΒ έξλιτι οἴς. Ῥο]- 
Σίζειν ργορτγίιπι οἱς ν]τ τἥδ' κοψίχων ἀὐλιπη,ἱ ππογη] αγιιτη. 
ἃ Αὐὐ τορἢ.π Ασμαγη.ἷσ] ὠπτηυῆσν Σιζαστι πίοι Ὁ-, ΤητογΡ. 

ὡς δὶ τηγανιζομῆμης. Ἐτ ἀριὰ ΗοΠι.ἴη Οἰὐγῇ. σεζ᾽ ὀφϑειλ- 

οἰ τ] ἀο τοι οπλ τ οςα}} 815. 
ον Ρυρ 4.401: ἃς ἔποψ, ἃς γίλασος, 
οἰ ἐπι ἤς ἀϊσεραταν ΤὨγαςῖα. 
αἰ δὸς», Ποςά ει], ω 
ἰχ) 51 ἰ Πα 9 φιὸμ ΗΠ ραηὶ ἃ δίσαπο νοὶ 5ίσατς Ἠ] ρα  Ηπι- 
 Ῥγοίοἐξι ἐρίαπι ἐπα ἱταπογηητ. 
ἐς δἰ σα ἐς, Ετν π1. τ᾿ γα βογ, ο] οἵϊις. 
οαρυκ Ἡ!ρροοτοτη ποία ποσυϊτῖα: σαι δὐάϊτα, τιον κε- 

αμῆϑον, πονη οἴ, υα ἐνεδρδυτικόν ἃ πγοτγαδιις 5, σα οσιιτη, σεκαγοὶ ἀϊ- 

ατιιΓ7 που πο 5 ναξει ἃ ἀοϊοῇ. ν τάς οτοάο νοΐ σατῷ νοσοηη 

ξγαπα ἀςἨμχὶ τς, 11 ταῖς πι ν οσάτι βοάμεηήν ν οἱ γε ντοἱὲ 
Ἴδιης ἐριζαπεηγς 
(8.,Πεατῖτις, μ53:ς ἀϊ]ο Πατῖπᾶ ν πγρατυτ ἃ [ας 5 ςᾶρ.:1.Α- 
ογαπὶ Αροίϊ. Σ 
ζεινιρτο ἴδ ίτατε ἱπιιοπιτητ. ΑτΠ ἐη.116.1.5 0}. οχ ρομῖτ ΡΟΥ αυ- 
ἡὐεόϑοη ἀρικὶ Ἐρ οἰ πατπλθτ » αὶ τὸ πονηρδλείϑεῳ. πο οἱ Πτατς, 
τὰς ΝΜ σηδη. 

“πὲς βί.. οἰσιίας νἱπδη δὶ πτος. Ῥίατο Ἐρ 7. ρτὸ ἔο᾽ατο ὅς 
ἐβιιοητί:οαἱ ᾿δίοτπτ δωρμκὸς ορροαίτιτ, ὃς δωραςὶ ζεν,ἱ (ο τις 
ἴογα, Εἰὶ ἃς ἀριι 5.14. σικελικὴ τραίπεζα, 5 ου]α ταςηΐα, θα 

τις ἀς ἰαιυιῖς αἀπχοίάιπι ὃς 8( γΟΙΠρτιατ 15,1.) τῆ στίνυ πο- 

πελαῖν χ᾿ πρυφυλών. 
ὁτης, δ. ̓ ς ΠΠο ἢ 5, Αὐθτηοη. 

ὃς δ .] 057 σοπτ} 6. Ασα πιο η, ἀ {ἘΠ ΠΡ. ἃ δ᾽ σεϊϊοτα. 
ὦ τικὸς. δ᾽ οι 15, ΓΤ οί. [1|0.3..1Ρ.29. ᾿ 
"α. ας ἡ, Πσεγ Δ. Ομ εἷς ροτίο 4615 δῖ εδτίετατεπι ἱπάμπισεης ἵπάς 
γε. ΕἰῚ αὐτοῖν ἀϊξεῖο Ἠεδγααςντ (στ δὶς Ηἱογοῦν τι Εΐαϊατη, 
ἰ επίπι {ιἐεεἰγάν οἴταιπιοἱ ροτίομεπι ἃς εἰσι ογάτοσι τρία πὶ 
ῬΡΟΙΠΙΔπτ, οἶνον νὴ σίκερα ον υὴ πέρ. γ νἸπιιπὴ ὃς ποτα ΠῸπ θῖθεῖ, 
1ρ.1. Επατρ. [αῖςα:. Ῥοττγὸ νἱπὶ Ελέτιτι] ν πὶ ἕξι ἶς ἀριιὰ Α- 
Ἰρεῖος τοίεῖς εἱξ Ὀϊϑάοτιις δἰ ςπιοά ἔμπα Ἰΐηθια νοσατοητ 
Ἰτθτιπι, ἰ4 φιοά ΟΠ πὶ ΘΑ ΠῚ σοτεῖ πάπα ν οσαθαπι; Πτίραπὶ ςο- 
ἵππὶ τοῖξε Ὀ]Τηῖο. - Υ 
γη ἐν ρεπιις (αἰτατί οηΐς πλ Πτατ 5.(α]ταῖῖο ἰλυγτῖσας καδτίο γεγο 

[σ᾽ ςΔ»μΑθεη5 Αἰ 4υ14 ςουίσιπΊ, Ετγ τιον ἰάς Κορδαξ 1η ΑΠι- 

ρηΐο. 
Ἰοίΐα ποπτιᾷ ἰυχτα Ευΐσοαπι, ΟΕ παες Ῥγῖλς γοςαταναιὸά 

{π|ξεγα, τυ τη. 
α|. 1 Π 111Γ65.σίγλαι. ἐνῆν, : 

Θ΄. ΠοΙις᾿πιιπνὶ ροπάεγίίαιις σεπὰς Ηςθτςοτηπι ἃ 4ηϊδιις ἀϊ 

ἴτι τ ὩρῸ, 14 εἰξ δεεοί, πιο ντ πιάαὶ ποάϊε ργοπηποιᾶηῖ 5εἶ)6- 

εἰ Οταεοταπι εἶξ τατὴρ ἤατοῖ ἥτις ἀγαοίπια 4.1οἴρ!ο. ηἀς 

Ἰτρα ὅρα χμὸν ἀἰ οἴτιιγ, δὲ ἃ Πιατ] 15 (ἐπυιηοῖα.  ]ρατὶς ΠοΙα5 
τᾶ- 

γηςῖα: ραττοπὶ 4ιατσαπι ροπάερατ, [ἃ εἰδ 1,ἀτΊ ΠΟΙ ΙΠῚ Ποῖ 

ἴπ), οχ Ηεῦταο οτίαπι τγδη!ξογτιᾶτο πουηΐης. 1ἀεπὶ Ἰρίταγ 

ΘΕἸΠΠειις, 14 εἰ ν ποῖα ρᾶγ5 αιᾶττα πυς ἐγαςῆπις ἀϊια:, ντ σοη- 

᾿Ἄτεχ].:1.5,2.Ε.ἀς ἀπη ἰερας. Ετ ς οΤας ολῖι5 Ροηάο Ὡ4831ε, 

{τε ϑα!οιηιοπς Ηεῦτγςου)ιο ξιέξαπιντ Ἐχοάϊ ο4ρ.38.[Ὀρτιι- 

δἴπτα ΤΠτογργεῖος, δὲ ΡΟίϊ δ05 Ἐρὶρπιαπίας, Ἡογοηγπτίίαιις ἴῃ 

ποῆπ, δίδραχμον ρεπάότο ἀχετῖπε. Ρογγὸ Ποίας πα Ώλ [πη ἴπ 

)ςδ ἀτᾶνη [ταϊρτατή παθιῖτ. σπὶ εἰμίπηοαι (ἐτῖρταγα ἴῃ 

υἷτιι, ὯΝ Ὁ ρῷ Ἐτὶῃ αἴτογα νἰσσασπὶ βάγοπ οὐ ογοθη- 

ἰεηρτίοης τ4]}}. ὉΥΡ ὉΛΘΥ", Τογυίαί οι (Δ ηξῖα. Ατὰ ἀτιτοτη 

ἴγσα, (ὰςογάου! τερ πίηης ἱσταθοίιιπη. Σίκλ Ὁ. ετίαπι πιθη- 

ἀτπού τπταιππ ναἰςῆς. Ατιδιατϑ δ το 8.εχ ΡΟΪγ ῖο 5, Καὶ ὁ 

κριϑὼν σίκλΘ-(μέδεμνές ὅδ) δδα νι αἷς. ὁ ἢ. δ αυρων 9 ἐννέα ὁζο- 

ἀλεξδν δριγῶν. ἸΝ ΘΠ ᾿σίτιιν σίκλίϑενοχ Οταοῖς ἰσποῖα ξμτοντ 

ἰάαπι ἰμπιπ πὶ ποτοϊπῖς ἰἴσοτ.. αἰπιὶς δα ἀδέζετ ταπηθῃ αἴῃι- 

ΠΑΊ τ, 
ἀρ, σπου τ ἱτα νἱ κολοκιώϑυ, νο] κολόκαυϑα Ὠ] οἰσοτί ἀϊ, αυα 

ὐωνία ἀϊοῖτιτ. Αταδα το ᾧ Εὐϑύφυμος ἀϑίυαθ- ἐν τῷ «ἰδὲ 

'ἀἴων σικιΐ αν ἰνδεκ ἰὼ καλεῖ πίω κολοκυ ϑίω, μεγιλοπολῖται ἐ οἱ - 

σικυωνίαν ὀγομφέζουσι. Σικύα οτίατη ρΟΙ ΟΟΥ ΠΗ ς ΟΕ] νῖ5 Ριιτ- 

ἔτῖχ 5 γτ δριμὰ ΗΠΡΡροογας, σικν ἕω ἄτμητον Οαομὰς ΟΧρομὶς 

ΙΝ, 
δ, 

Σ 

Ξ Ξ . 5 2 

Σ δ.» Ἴ - ΒΘ} 

κολοκμυδέλα ἀϑεαρετον, 1 οἴ Ἰητορταπι ὁο οο πε! ἄοπι: αι Αἰ ὰ 
οἵδ αυιὴπι σικ ύν ἀπιρειδεῆς, 14 οὔδ σιουτιἴεα ἱρη Θαίςμο ἴῃ ΟἹ ΟἹ; 
Σικυύα, γο] ντ οτίδιη [γι δίτιιγ σικύα, τς πὶ οἱδ πιο! οἰ πα! οσιγς 
δίτι!α ἤιε σασιγοίτανντ ἀριϊά δατντίσιμι: [ἀἀιτάτπὶ σαρας πος 
νεητοίᾳ οὐοιιτοῖτα χιτῖτ: ἴτα ἀἰξξα ἃ σασυτγθῖτας οἱ οτὶς Ππη11- 
τινές, Οαἰ οη.ἱη ΟἹοΙΤ, σικυώνίω ἴητοῦ σατογα Πσηϊῇςατς αἰτ, τίωὶ 
ἐατρικίω σικυύΐαν, τίωὐ ἀπθ μῆνον κ κωνοειδ ἢ σικόαν, ἨλτγιΙΠῚ ἐπὶ πὶ πος 
ἕονπηα Πε δ τάιδο πγατογῖᾷ, ΟοΠ [11}0.2.6, τὰς (συγ οἰτα!ἀταπι 
νοτὸ ἄτιο ἔμπης σοηογανο ποι ὃς σογηοιτη, Αξηοᾶ αἰτογα Ρατ- 
το Ρατοτ,αίτογα οἰαιία εἴς. ΟΟγηθα αἴτογα ρᾶττς φημ ρατοησ,αἱ - 
τοῖα ξογαπηοα ᾿ασεῖ οχὶ συ πηνίάς σατογαιπιης δχ νἶτγο ΡΙς- 
εἰριις δέ ἄγρθῆζο ραγδιταγ. ]αἰέταιις Γ!οΐλη, συκύίας αὐγυρφῖς,ἷ, 
οἰσαγδῖτας ἀτρθητεας Ρ] ατατοὶ. «δὰ πολυτρα)μ. ὥσπερ αἱ σικύΐαι τὸ 
χείριςοον ἐκ τῆς σαρκὸς ἑλκυσιν, ἅτω τα Ἐ πολυκοραγιμγων ὦτα «ἦν φαυ- 
λὸ τάτοις λόγι ὅγιαιτᾶ παι, ιοΠγδι πιο ἀτπὴ οισιιτ ἴτας ρο Πηνην 
φιόάαιιος εχ οἄτης οάμισιηι : τὰ σα ] Οὐ ΠῚ ἀπ 65 ρο ΠπΊο8 
ψιοίαιε (ἐγπλοπο8 ἀττγαμιητ, Αριά Οα ειιπι Πδτο ἐς οἰι- 
αὐτὶ. {τς [Ὀγὶ ρτιι πὶ 5 σικῦα δίώλατω τίωὶ ὕχίμω κανῶσαι!., ὅζς. ΗἸρ- 

Ροστγατιἐς ἀητίια πιοάϊςΐηα, δευΐαται καὶ σιν α ἐστ τῆς σεερκὲς ἕλ- 
κείν 5) ὅζο, 

Σιχυηδὸν ῥίγνυ ἅγεη 1. οἰιοιηπιεγ 5 'π πη τη ος [γα πρὶ ἀΐοίτατ, οὗ]1- 
ἀπ Ρογ ογαί τι ἀπο πὶ ἔγδέζηγα, Ὁ οἔτι δὶ ῥαφανθὸν , ΔΓ 5 
Δ ριη. 110. ς. 

Σικυήκατον, «τὸ ΟἸΙΟῈ ΠῚ ΟΓΑΤῚ {1Π|. 
Σικυὶςοἰδὸς, ἡ ΡΥ χι δ συξὶς,αριϊα ΕἸ ρΡΡΟςΓατ, ΠῚ δ νας Πρ] ηιῖπὶ ἵπ 
φιο ξυγίηα ᾿π|]οἰτοτο α]ςη ἴη ΟἹ οἤ]8, 

Σίκυον, οὐ, τὸ, [πε οἰ σ!ΠΊοτ 155 ἀριιά ΤἈΣΟΡμγδίτατη [ἴδτο 7. μῖ- 
χοτιρίδης. 

Σίκυθ.. οἱ οιοιπηδτοίειι σι !οἰαπιῖ5. γεν γείτασ ἃ Ολ 11. Σίκυθ- ἐπ δι. 
μος, ΘΑ  η. 1. ,51πιρ}1ς. Ιτοπὶ Ρερο ὃ σίκις, ὑθ.. οτΐλτη ἀϊοῖ- 
τισιν πᾶς σίχυΘ- ἀγριθ., δισίκις ἐἴγριθ-, ν Παῖς τὶς σισιπηῖ5 οχ 40 
Ἐς οἰατεγίαπι. οἱ σίκυοι πέπονες, ἀρ! ΑὙἸξοτ, πη Ργοθ ἐπι. εἰιςιι- 
ῬΊ6ΓΕ5 ζΟρ ποπίςητο ΡΕΡροπες Εταριά ΡΟ Πσεπη σίκνΘ. πέπων, 
46: ἀπερμα τιν νοςάρδης. ΕΠ δὲ ἀρὰ Οαἰεη.3. Αἰϊαιςητ, Σε- 
κυοπεασωνς 

Σικυώδης, ΠΟΙ] ΟΥΑΤΙ 15. 
Σικυ δ" ἧς παρ ἃ ΗἸΡΡΟΟΓ. 4 ΔΤΙΟΥ Πραϊῆςας ), τίω) κολοκειυδῖδα. δ 

εἰπιυειδὴ κολοκιω ϑίω. Ἃ ἰαπρακίω στκύαν, Ἔ ἐπυύ ϑυῖῆνον καὶ κωνοειδή σι- 
κυΐαγιντάς Οαἰεη, ἴα ΟἹ οΥ Ετ π ἀϊξϊ, Σικύα. 

Σικυώνια, τοὶ, οα] οςΑ τη ΘΠτΙ ρΘηιι5 ἀριιά ΓΟ σοι. 
Σικυώνιον ἔλαιον, (ἴον οπέτιπι οἱ οιμαι : ἀϊέξατη αι τη δον οπΐΑ πτᾶ- 

χἰτηὸ οοπῆσιτυγ, ες χιο ΠΙοίζοτ. "5.1 σαρ. 33. ν 01 Ματγςοϊειδὲ- 
ἄξιαι νῖπι μαθεῖ πος οἰειπι σαἰεἴδοϊεπαὶ ὃς ἀϊίςυτιοηα!, Ο δὶς. 
τ Οἴδιις. 

Σικχάζομαι, ἀεγιάξο, οΧεσγοτ; 
Σικχαίνο μαι ἀςπγῬΏγγ αἷς τις μος νεγθιπι τοι οὲς γτ ῬατΡγιΠΊς 
Σικ χαντὸν» τὸ, πιο] οἴδι πη, π σι άειπη. 
Σίκχας ἀριιὰ ῬΟΠ Ποῖ σοπιι5 σα  σθανποητῖ» αἴδα τὸ σωωνέχάν τὸν πό - 

δα τη δ, γΑἴτοκρυπι δὲ ἔαικεν. 

Σικχασία. τα ἡ τι|π» [1 4 1 ὉΠ. 
Σίκχυ, "ἡ, Πα τγία, κ άσπειον. 
Σικχος οὐδ, στας Π]ς, ἀνθ ής. Αὐἰλοῦάθς ΡτῸ πιογοίο ροίυϊε [{δτ. ς΄. Καὶ 

ὁ δύσκοχ Θ-,1πα τ, ὅς ὅξε δὺστέρες (9- κὶ σικχός. Σικχὸς» ἱπηθες }]} - 
Τ10ις» Ἰη πα! τά ας. ἀϑνενάς, ΡΙ ατατο αι 5 τα ῥωμαλεώτερᾳ τ) ζώων «τὸ 
φοραί χοιε σκορπίοις γἡ ὄφεις καιτεάίοντει κατουπέτει : οἱ ἢ. σιν χοὶ κὶ νο- 
σώδιεις αὔτον κὶ ὑδὼρ ὠροσφεϑϑ "ὅρμοι γάω πώσι, Ἀρυ ἃ 5614. ετίατη σικ- 
χὸς,Ιὰ οἷ σκώη]ης γαὐόρεκτος. δί Ἠείῃς,ὁ μικρϑς σῖτος: (εὰ ἰερ μικού- 

σίιτος, 

ΣίλΟν, ἡ Ρεπηπηϑτὶς σ 6 Π115 ΕΧ Βοτάεο,ἴείσπιο ὧς ραράϊιοτγε. ΐ 
Σιλέω, μοίσω, κυῖχφν ἵπτοῦ σα ΘΠ ΘΕ Πὶ οαπν ΠΟ μη ΟΠΎΡτιι οςσυἶο9 4: 

Τιὸ τοτηϊιςθ. 
Σιλίιυδς, οὐ, 5. (σΟἸ στὰ 2 Π|1σά6. ὃ ἶ ἥ ᾿ 

Σιλϑωὸς, 5. Ποπτις. ΡΓΟρτῖα πα οἱ 5.{επ|,αΠοοα; Βαςοἰιῖ, Βυιά.1π Ἐρὶν 

Ῥο [᾿οτ.σιλίμωοὶ οἱ, Εἰ ατΉϊο ἤπητ δ᾽ αμμονές τινες κομψοὶ τα εἰς ορ χὰ- 

σιν κὶ εἰς Διονύσου τελετὰς»! οἴ γ ΟΠ. ἀυτο πὶ σαλίμυοὶ ἐροι[ἀτγτὶ. 

Σίλιγνες»εως, ἤν ΠΈ σι σ ορτίπηανι τείτίσιιπ ρα  Πτανήτααιιονο] ξατῖ- 

παραγ ΠΠ τ] ορεϊπηίαιις τεῖτς] ΓΟ τ  οἴτιιτ δίς σελίγνάρ,, Ὶ 
Σιλιγνίτης αἴτος 2 Π]ΠΚΊΠΕιΙ5 Ραμα ἀϊοίτηγ ἃ Ραυὶο δ αἴπεῖα δῖ 

ΓΙΠΊΟ - 

ἜΝ ἀὔνω. μ.ανοῖ ροτ Ἰοσπτί πτοτ ἄς ςαι]]ογ, ΤΠ Ὁ Πιάο ἴπ αιοπι- 
Ρἰαπυρτοίσιπάο, πιαϊ οἠτέτ᾽5 δί φοπιμτιῖς ἰαςοτο» ἀϊςασιῖτογ ἰα- 

40.1πποίδῃ νὴ τὸ σιλαήνειν νὴ ὅβαγελᾷν,1. 4] ἔζετῖς μυάεγθ. Σιλλαὶν 

πο σρριοωδικ; δια σεγλου Ὀτορτγί ὲ εἴ ἱγγϊἀοπο οσυΐρς ἀρίτατον 

κἡ 531 χλδυασμ αὶ σείειν δὲ ὀφϑαλυοιξ, νηἶε δ Ῥοξπιὰ χλδιαςικογ σιλ- 

χΘ. Ρρε αταΡΟΠαΧ. Σινιάνα τοτιὸ νάςο δὲ 1 ΡΊοῖο, φρα-- 

ἔίζω, Ἐτγι. . Ξ 
Σρυλικύωρια τὰ, ΠΙ ΠΟΥ ρτῖα. οχ ἐπιέξα Ποτηπὴ ἔαεϊυπε Ἔργρτι γπ- 

σιοπειπιον ΟσΑΠτΕΓ απτόπτ δῇ εἷς κίκε, Ἡογοάοτ. ἢ . 

Σρλιμαφθο,κ,ὸ, ΠΤ οσῖπὶ (πτὶ ρτοτγαμα ]!ς ξἰτ Τιπιῦ Ρμλαας Ρμὲ- 

Ἰοίοραια πα θάλος ητὶ [τππιὶς. : ἘΣ ὁ 
Σίλλοι οἱ. [α]ες, ΤΙ σλοἰτατεϑ, ον τἰαταιαῇ τίϑλοι: τίλλειν Ὁ τὸ σκώπϊειν; 

ψΊάε Σηλαίνῳ. ; ; 
Σίλουρρε» δ) ΠΠτιτιις ρ [οἰ στᾷς απο γἱάς Αἰβςη, ΑΕΠίλη. δὲ Ἐταίπχα 

Ἔοπι. 2. ἘΕΕ 3} 



δι ΣΙ 
Ῥτουετδ διλατγις ρυττὶς, 

Σίλυξον, ΠΙγ δου ἴριμα οἴξ [4τα,]1οἱς.110.4.ςἀρ.:.49. 
πἰλφυ, "ΟἹ αττα.Ν εἰς πίω, δειμυλαξρίς, Ι ΠΡ Ἰπίς τ! σεῆις ααοά 

Γεεχυτοῖι οχυῖτ, Αὐζος. 0.8, ΑΙ πηα!. 
Φιλφιονγτὸν ἰαητα οἱἘ ξογα σοὶ βοπετίδ 9 ἔο 145 Δρ1]}:1Π ἀρτοὸ Οςηε- 

ποπῇ γι πιὶπν ἃ ποίυ5. πλα]τς οἵἴϊτεηία εἴς. Εχ Ογτεμαῖςα ἰδι- 
ἀατι πιὰ ουϊτιιγάπιαιις πάτιιτὰ το βιηρίεπα. Γιατί η]8 10 Γιαίοτ- 
Ρείπσι ἀϊοίτατ, ἰἴςοῖ εὐτῖαπι Ργὸ ἰαίογε(νε τοτιπὶ ἐς ραττς ἀἰοΥ- 
τιιγ) ΡΙταῖμς νΠατραείτ, [μΐοτ νεγὸ 14 οἴ ὀπὸς κυρεναΐκος., ὃ ὁπὸς 
Παρ Ἰοἶτον ρογ ΟΧοο Πςητίαπη,αριιά ΗΙρροοτ. [4 ἕξεις οἴτ5 ἤις- 
εἰι5 ο, Π χαόγαιςο ἡ] εχ γαάϊτον εἰ σδυὶς [σατι πσατῖς οἐβαχῖτ, 
οὗ ἰάφιις καυλίας,ν ΟἹ ῥιζίας ν οσατιτινΐρὸ δομ!ομίπ:[ςρ Ια Πατῖο- 
τύτιαιις εἰκ “1 ἀι!ςοΐσοντ 4{{2 ἔσετῖ 4 Πὰς ἔζοτοιις ἀϊ4 0011, 1.6 - 
τὸς σαρϑεκὸς, [πσοι!5.[ς ἴσας εχ ἀστογίογο σέπογο 5181} 9 νάτο- 
[μ5, ξατ! Δύσις αἀιτιοάτιπι, ρ γα θγτίπι ἀτιπὶ (ἃ ἔΆτιιτ. 51 ΠΡ ΒΝ) 
ξοΐϊπατη ὃς οτίαπι δι} 15 Ὀϊοίσ θυ] . μείαπετον ἀρ ε ἰάτηγ.» ὅς ἃ 
ῬΙϊαΐο πιαίροταπι, σοτγτγῖσε ἱρίτιιγ ΡΟΠ αςῖς ΠΡταπην δὲ (τυ ρτ 
511 Π1) τὸ φύνλον δοΐτπετον αἸς!. αὶ Δάϊχ 511} 1] (οἷα δῦ ΗΙρροογα- 
το σίλφιον ποιπιῖπατιιτγ, τοίτο Οαἰοη, ἴα ΘΙ οἵο : ῥμζεῖον κυρεναϊκὸν ἃ 
ἸΝΙοαηἀτο:μαγυύδαρὶς ἃ Ὀ]οίςοτί ἄς, το ταπιῷ σοπτγοιογηπη: 
αἰτίςγνε ΤΗςΟΡ γαίϊτο ἃς ΡΙ πο σδι] οπι(αα! ὃς καυλὸς Πρ] ]οὶ- 
τοῦ ἀἰοίτιιν δῦ Ηἰρροοτγατ, ὃς Ροϊΐαςς κατ᾿ ὑξοχίυλ ) νοσαητίθιι5 
μαγύδαιραν: 1115 (ςπγοη ΡΟΙ ΠΧ, τ μᾷ τοί σιλφίς τὸ υῇὸ ασέρμῳ κρι- 
λέτωι μοίνδωρας. ςοτΓιρτὸ ργο μαγύσαρις. Ἀριὰ ὙΠΕορἢγαίτιιπι 
110.ἀς υτοτισαρ.3. ἰοοιι5 οτίλαι σογγαρτὶ ΠΊ πλιι5 τα τοίταςη- 
ἄιις οἴ, οἷ ὅς δὴ τμηϑείσης ῥέϊν ὀπὸν ὡς γάλα. μῖλ τωῦτα ἢ φυεσοι τὸν 

καυλόν Κρλεῖ ἅτ 2. μοιγύδαραν. ἐκ, ὃ τούτου, τὸ κρελί μῆνον φυΐννον χρυ- 
σοει δὲς τῷ το σ᾽ ἐξ) ασέρμοι ῷ ὃ ταν γύτος λαμιωεθς πνϑύσῃ χ᾽, κιυΐα διαῤ- 

ῥίπ]εῶτω οἱ οὗ φύεῶτι τὸ σίλφιον, ΕΧ ἀυΐδις ἀἰχὶς ΡΙτππι5 Π1δτ,τ9. 
8Ρ.3.1]Πος ἱποῖο, ργοῆιιεγε (ΟΠ Ἰτιιην Πισοιπα σοι [φέτ59Γπροτ- 
πάτο (αι] δ, 416 πὶ πιαργ ἀατγίη γοσατγᾶτ. ΕΟ] Δ ἀτιγοῖ σο] οὐ ΡτῸ 
{ογαῖης πο σα οπτῖα ἃ σδηϊς ογταδιῖγο Ηδητε,ᾶζς, Ατηἶΐο- 
Ῥ.Οὐσ)᾽ αἵ εἰ δοίης γέ μοι τὸν πλῶτον αὐτὸν, κὐ τὸ βαίῖκ σίλφιον Νουα ἢ 
τ δῖ ἀοπαιιεγῖ 5 ὈΊτεηι ἐριηπι ὅς Βατεὶ ἰαἰεγρι τίν ὅγγρε (νο- 
ἐς ἀερεπογαητο ἃ Ογάσο)ρτο ἰδίετο, δς [αἴ ρἰτῖο ἀἰο τι Ἂς 
Ῥυτίοιδα. ΡΙ Δυτιις ἤρεγαϑβ εἰδὶ πος ἀππὸ πυαΐτιπι [αταγῦ (γερα 
ἃς Ἰα[γρί τῖι!π1.. δία. 50] 1πι|5 ἀριι4 Ογτοπεηίες ργατεγθα ἴγτρε 
σ᾽ σηίτιιτ, οἀογατίβ γα ]οῖθ. νιγριΐτο Βογυ 140 πιαρὶς φιιὰπη ἀτ- 
διίζοντς Οπόφυλλον, ὃς Οπύς, 

Ξριφῦσες φύλλον, ΟΠ πὶ ἰα δεῖς, 
Σίααγτα αι} 1 πᾶς : 
Σίμω (ππλπιας Ραγτος οἰτ Πα γα τὺ ἐν τῶς ὀροφάς ϑέσεις τινές, Το ΠΡ 65. 

ν᾽ ἀς (4].110.28. 4.27. 
ΣιμΟλδλω, ρος αἰπιρατγίθι5 οοπάο, 
ΣιμΟλνὶς πέτραν ρει ἱπ 4ιιο Πι6ΠΠῆςσαηξ Δροβ»ρο  Βμοά. 
Σιμ(λίδες, αἱγαρ 68. 
Σίμολιον μέλι, Πα ττιπὶ τη εἰ ἀἸἰςίτωτ δ οἱ]α ᾿ηία ας. ] οἵσοτ. 1.2. 

ξαρ το 4. Μάγος! ας τάτηοη Ιερϑηάιπι σεπίετ ὑξλεῖον, 
Ξίμέλον,ε, τὸ Δ]! ΟἿ τ15 ἀριμπι, τις ΑΓ τ15 ΝΑγγοηῖ, σμῦ Θ-. τρία ν δὶ 

Ῥοπιιητιιγ ἀροβ8γδζ ΔΙ σατο 5.14ς πὶ σἱμόλιθ-. ὁ, ὃς σίμολη, ὁ ἀἸξξαπι 
γἱάοταν σήμέλον, {14 στμόζολον',) ΠΟΠΊΡς ὅπου τὸν καίριυτον αἱ σιμαὴ 
συμφάννουσι, ΑΡαπι αατοπι ορί τὶ, ο[Ἐ σιμαΐ. σίμἝλιΘ- δὲ ὅξιν, εἰς ὃ τὼ 
κηρία σιωνοἰγεταιγαἰγζεῖον, ἡ κυψέλη, ΑΡΟΙΟπ.2. Ατγροη, ᾧ ἐὴὶ σίμδλῳ 
Βομξηδὸν κλογέονται. Η ΠΟ . ἴα ΤΉροΡ. μήοντες ἐπηρεφέας χ7' σίμ- 
βλοικςῖπ αἰτιοατίθιι5 πα ποῆτοϑ, 

Ξίμη ἃ Ῥοί!ιος τοίογεισν ἱπτοῦ φοήματα Τταρίοας (Αἰ τατὶ ΟηΪ5. 
Σιμικίν πον, γτὸ, ΓΟ πη οἰ πε λιπιν α οἱ» απ} οἰ πόλι πη, Φακεόλιον ᾽ σου- 

δώσιον ὀχ ροηΐτ ϑιι14.Ππδατίτπν,  ΊΔοτατ [,Ατί πα νοχ οἵϊο σοττιι- 
Ῥιά,ποη Οτα δ, σιμεκέγϑια ἡ σου δώρια (επϊ οἱ ηξξ ὃς Πι 4τῖά,Α ἐῖ, 
τον οἱ Ἐταντγαπαιο,ἰη ιῖτ, νοςοπὶ [ἀτιηδιη Γισὰϑ ν [πγραῦ, 
1π συΐτι5 Δἀποτατίοης (στ ίταιν σημικένϑια ΡΟ 49 ἴῃ ςοάϊος ΑἸά - 
πο Ρετ εἴοα ΡῸΓ ἡ ἀπ ἴτε, 

Σιμικὸν, τὸν Πγ ΠΟ πὶ ἱπΠἘγιπιοητιτι ἴῃ 1 σογάα 25. ΓΟ ΙΧ, 
Σιμορόσωπος, νἀΟ Σεμόςν 
Σιυὸς, οὐ, ὁ, Ππτι5,ρ το Π5 πατῖδιι5 ΕΧΡοπὶτ δογυῖι5, 4} δῦ χαρας ἀϊοῖ- 

τιιγ ἃ ῬΟΠ ας ο,»») σιμοτρόσωπος ἃ Ρ]ατοης [τοτὲ ἀεο τ 5:Π ἀς [ο- 
(ὁ ἀϊείτιιτ οχγτ. εἰς ράγοχγτ. νεγὸ Ππιιίπη ρ σαπὶ Πσηϊῆςατ, 
Οὐτὴ! ῥῖνα σεμός, ΓΛισϊπ πα ίο Ππιονάς δάϊεμο ἤος ἀϊχίς ᾿ὼ Ὀ]14- 
ἴοϑσο χιι ἐπίογ! δἵταγ, εότιπη σοῃ οἰ. Γαισγοτ, 51 πλ}} 4. Θ1 [6 πᾶ 
εἴτι στιὸς ἔρως, ἤπτιις ΟἸρ14ο 5 ἐπ ΕΡΊρτ, σιμος δ κυρτὸς ἀἸ βοτιητ 
δριιᾷ Οαἰςη,αά Οἴλις, τὸ σιμφὲ ἀϊσιιαταγ 'η Βερᾶτε 5) τὰ κάτωϑεν 
υσοψαύοντα τῆς γαςβός. 

Σιμότης, "τος, ἡ, Ππῖτα 5. τὸ σήμωμα. σμκότης ῥινὸς ἐνδεδυχύζας,ἀορτο Ι παᾶ- 
{| Πππιῖτ 5. Ρ] ατατ αι Ῥαδ]Ϊςο]Α. 

Σιμιόω, Πτηιπι γρἀάο,αιτ γοραπάο, εν ἢ. 
Σίμωμα, τὸ ̓άε πη αἰιοἀ σιμότης, ΡΙ ατατοἢ. Ἰη Ρετί οἱ ς, σείμαινα γαῦς ἔξιν 

αἱαυώρωσις τὸ σίμωμοι. 
ἌΟΡ ὙΠ ἐτμθς ΡΟΓ δ, ποργικὸς 9 ΠΟΙ ΔἸ ποίμς. ἀοπίπατιις ᾽ἀ 

ποσοηάιιπή, Ὡρὸς τὸ σίνεῶτοι μεμορηυῆν ιν, κρικόσ οχίθ., ΠΟΟΙΉ 118) 4Ε] 
4 ἰά πατιις οἵδ ντ αἰϊος ἰσΔατ,ς ἀοτγίπχεητο δβῆοϊας, 

“ιναμωρρυμῆδη ἀϊοίτιιγ αιχα οἰιπὶ νῖγο σοηρτοάίταγ, ΑἸ Πτορἤαπ,νεφ. 
γιων ἢ σιωαμωρφυμῆρη χαιρει,], δ οὶ συμουσιάξζουσα τρὸς μάξιν, σίν Ὁ’ 
2 τὸ αὐσίο λον, 

Γι Σὰ ᾿. 
Σιναπίζω, τὸ δριμύ τῇ ὁμα). Παταρ[πηᾶ οχ Ππαρὶ ἱπιροποῦ ἡϊῳ 
Σίναπις. εως 7» ΠηΔΡ] τι σίνξτω (ὅὺ ποις. ᾿ 'μπ ον 
ἸΣιναπησμιὸς, οὐ, ὁ γε Χι]σογάτῖο σθγροτὶς ἔαδλα ἱπιροῆτο Πηλρὶ. νς μερὶ 

δάποτατίοηςαι Μαγςε].}10.2.Ὀ]οίδογ... "Ν.5’ 
Σιναπις ον, Ππαρὶ πὸ ντοπάππι » πὶ }]. Ππαρὶ σοηίρογσεηδη, ,ἰ 

Ματςεεὶ. 0.7. ]οίς.ς.3. ἷ Ἔ ἀπεν τᾺ, ᾿ιρὰ ἐὶ 
Σίνατυ ποη ἀϊοϊτατ»ίςἀ νώσυ, ΡΠ τ π᾿, ἱ δ μα! 
Σιναξς, ΠΟΧ α,φϑεερτική: 3 , ἡ βου 

Σινδδερων δύ εὐϑτω Στὸ τὰ «δ αὐ ρα σίνεόϑει 1, βλάπβειν, Ἡ εἴγο, γα 
Σινδιὼγ, ὁγθν, ὃ, Ππάοη; ἰ. ατϊέλιις ἐχ ἴἶπὸ ργρτίδςο, αἴριξι 
«το 4 δέκ σροσον νοσᾶς ΡΟΠ Χο ν πά ἐ σινδονέτως τελαμῶν,τεἶα, Ο, 
110. παρ. 9. ποτα ρα πε Ὑ Βεορμγ. ἀβξλα ἢτ 9 χυΐα Ῥτπιὴπη: 
διάοης ντῦς Πυϊπγ οὐ ἀπιϊέξιι8 βοτὶ σοερὶτ» οὐ 14 Τ γηὶ 
ἡΜαττίαϊς εἸξϊα. ογδης εηΐπὶ νἱοΐησ γγρε5 ΤΎΤτιΙ δὃζ ϑιάοπ, 

ἸΣίνηπ, ἐῶ ςτὸ, [1 Πα ΡΟ Ε11115 Υἱ5 εἴ δογί8,1. δ ριμεῖα, ἸΝΊςΔηάοτ ἴα Α΄-.Ο ον Ὁ 
Χιρ μάνα. - Κ᾽ ἐμαβαόεν τε σίνηπι. [ΠΤΕΓΡ, τὸ πρα χυὶ ὃν σι γεύίσει, ὗν ̓  μια 
{1ι|5 καυς κὸν, Στ Ὗ 

Σινιαξω, μιἴσω τσ, ακαγοτὶ γον οπομ εἴς. [ γι 
Σινία τῆ ρκον, μ. Το ΓΙ ὈΓιΙ1). :}. ΤῊΝ 
Σίνις» [ΓΙ αττο κοκούρηνς Κλ ἐπ]ης,ληφής, Αρά Ατιβοτοὶ ἡ ἸΡΑΗ 

{οτῖρτιιπι, Καὶ Σκέρων, σίννις ανὴρ.Χ ΘΠ Ρἢ.1}0.2. Απομν, δὴ γ᾽ ̓ Μοὶ 
εἷξ ἃ τε Σίννις κὶ ὁ Σκείρων,κ" ὁ Τρρκούςης ἐπεϑεινονγἐδεὶς ἐπε ἀδὲκ ᾿ δα 

τον ἱ πΠοπΊθη Εἰ ῬΓΟΡΓΠΙΠῚ, ' "΄΄ 
Σινόδοντεςγ ἀφ ητ ἴσος ΡῚ πες, Ατ τος. 1.9. ΑΠἰπ. "ἢ υἱὲ 
Σιν οδδοις οντος. ὁ, ἔετα 4118 ἀςπτῖθιι8 ποςεῦ. ᾿ ᾿ ἢ ἡμμωὼ 
Σίνομαχοσεο,η οτος Ρειταγθο, ία οννεχο,ρορυΐοτ,βλάπηω, ἢ, 

Ἰδιλίτατοιη δἥΐετο. Τ)οροη. Αςοιίατ. Ηςἤοά, αὐόδρας μέγα σίνε, Ὁ 
ν γα ΠΎΠΪ τι πὶ οὔ Εἰ Ἐ, Χ οπορἤοη, σένομαι πονλαὶ τίω γίώ, “ 

Σρόω, ὦ, οςοο. [409 4 ς πὶ σιαπν σένω, οι σένοκωρνπάς ἀρυἀ ΗςΠΣς 
σινῆπαι, βχλάτηεται. 101" 

ΣῖνΘ', εἰ. τὸ, ποσιπηοητιπι,ο αὐ 65. ἀοττιπηςητιπη. ΝΊοΔη, 
τἰλοὶε ῥέα κέ τοί μορφας τὶ σίνη τ᾿ ἐλοφώϊα ϑηρών, 1,τεὶ βλατή κε αὐ. 
ματα “ἶδ᾽ ϑηρίαν,ν Οἱ ῬΥΙΟΥ (γ θὰ Ὅτειις. Σίνθι. ΑΣ οΒγ]}.Δα 
βαπιοπΊη αρέπει ἢ φώς ὠἀνολαμπὲς σίνίϑ. ΤητεΓρ. τὸ σέλας, ἥῷ ἢ 

ΣίνΘ- τπθητι αγντ ΣΙ ΤΟρΡ ἢ. Ἰητεσργιἀοσετηἀς 51|ωηὶ ἀσβεχιν, 
ποτῆςῃ οἵδ, ἮΝ ' 

Σιν τοῖς» Γσπληπ5 ἰηΓἷα ἢς ἀἰσεβατα, αο  51ητ|} σάτα ἴηοο 
Εἴγπι. ἈΝ 

Σίντης κ) δ. ΠΟΟ 15, ,βλαπῆικὸς,κακῦργος. ΝΙοΔηά, ὅπ Τ᾽ μοτῖδς, ΕἾ γα ὶ 
τοι σίν ταῦ κἰξδεφρρίζοιο φαλαγθ'. ὈΙοάτιγ οὐίδετι σήίντωρ, ᾿ 

Σίντιος οἱ Θ᾽ ΠὉ165 1 Ο πη Ὴ 1}: σπὶ τοῦ σίνεδδαι! τὸ βλά τῆ εἰν, ὄντες ἀσεὶρ 

ὅτι δοκοῦσιν αὐτοὶ τρῶτοι ὅθπνεγοηκ όναι τοὺ πυρὸς πόλεμον ὅπλα, ὶ 
ὁμολογουνήψως βλἱτῆει,].ἃ ποςοπέο,νε αι ἔχης ρίγαται: γοΐ χὰ 
Ῥτῖπυὶ ἀγητα Ἔχ ΟΟρ τάτ]ητ, Πα γθιογὰ ΒΟ πη ἶρις Ποῦ 
1111 4.«, σίντιες ὀξόρες οἶφαρ κομίστεντο πεσὸντοῖ, 1 (6 πὶ ΡΟΡΙΪ τι 
τά πὶ ἀρ ἤσηταγ ἀριιὰ ὙΜιοΥ ἀ.{10τ.2. ὃς σίντιοι αριιά Θμῆι 
[οἰχοϊἸΑίτρη. ; 

᾿ ἐμ 

{ἰαμμο 
ταροα τι 
ὐίυ κυ 
ἘΝΙΩ ΠΙΝῸ 

μπεωη 

{πὶ ι δι 

ὑγμίνω, 
ἀμ συρῳ 

ΜΔ ΥΧΕ 
ἰμίμϑίμι 
ἐαϑϊπιπῚ 

ΣΝ 
᾿ Ϊ 

Σίντω ορρεγ 7411 [πε ἀϊτ,1η Ἐρίρτ. ὁ σίντης, , ἢ τω 
Σίνω,ηοοςογαττογο αι ᾷο 1. Ο πολ. οατ, Αςοιήατ, πγδίοαι 
Σινώπη » Ποπίθη ἔοΠπλϊπ8; ΡΓΟΡΓ ΠῚ 2. ὃς Ὑτθῖς οὔῖαπι, νἱάς ας το, 

τυπιοίοσ. ΤΩ ̓  πον 
Σινώπίζειν, α[οἸυϊτο:ὰ ϑπορς ἴσοττο φιορίατν πο κεἰ οδταῖς, μπὰι 

Ἰα(εἰιβαοινο! ςοττὸ ἃ δίῃ ΟΡ οπΠιπὶ ππουῖθι5 τγδ ξυμ, τἀ μία 
Σινωπικη {τις ΣΙνωπηκὴ μίλτος» τ τῖσα δἰπορῖςα, Ὀτοίςσοτιά {Ὁ γδδα 
ζ8}0.103.Π 1 Π1ΠΠῈ δ᾽ πορίςιπ νοσας ΡΠ ΙΠῖι5», ἃς δ᾽ ΠΟΡῚ 
35. (αΡ.6. ΜΙ ςΠλπἰτ ϑέγαρο στο τς, Τμοορμγαίείη ας Ἠὲ ἰὰ 
ἀϊδιῖα συΐας σοάῖςς ςογγυρτὸ [ερίτατ ὠπ]ικίω ΡτῸ σὶν 
ἄς Μίλτς. μ 

Σίξις, εὐ ἄς πὶ αι σεγμὸς) Ατ Ποτι πτοῖθοτοὶ, [1ρ.1, ἘΠΠΑΙ 
εϊε τὸν τῷ σ ἔχον, 

Σίον,ν τὸ Πα πα ἤιις ἰατιοτομοτθα ασιιατῖσα ἔο 15 οι αεγίτα 
ἐγυδνθ. αὐαγαλλὴξ γα πΑ 5815 ἀαματίςα:ν αἱ ὁ δετίο, Τ]οίσοτ. α ἀίο 
(ΔΡ.15 4. 1 μι, 

Σιὸς, ἀ, δ ο59ἰἸπστα Αϑο σα : νπάς ϑιθγ114 ἀϊθλ οἴ. ἃς χιὰ, 4 ψ ηΐυ,, 
1ιαοςάαπιο 15.) ρειπὶηϊ Οδίτον ὃς ΡΟ υχ γπάς γὴ πῶ σιὼ ἡ 

ΒΘηλΐπΟ5. ἰηιιν 
Σίσαλθι,ν, ὁ 4 Ἰ ἢ οἸ 15» πιο] εἴχιιο,ἀεβοτιη 5. πυρυιγιιβοοὐμορφίθηθο πγγνν 

Σιπαλὰ, Η εἴν οἷν, ἐπεέργεμιος, βλοσυρεὶ, δεινὴ, λδύκας ὅ38 δ οφϑολμ Οὐκ, 

ΠΝ 

 ἔχεστα, Πρ ρα τλπΠ1οτ ὅς στάτηϊοία. ΕΠ}: ἴμι, 
Σίσαη,κς ἡ ναριά Ατηΐζοτ. 16. 9..Α πἰπιαί,ςαρ.16. ΟάΖᾶ ἐχροπιῖ ῆ Ἢ 

τὰ ρτὸ αἰιοῖνπάς ἰοσεπάϊιπῃ οἰ δὶ σίηϊη, ΤῊΝ 
Σ'πῆος,ἀσηίις, (Ὁ τά πι5. αὐ διδι 
Σιπσυλης δ οατ οδς ΡοΠιιβυμακτραγαῤτοθήκη ΓΟ, ραπαγί φαυιαίι σιτοίΐ ἤν 

αϑορὶ τὸ ἐν αὐτῇ πεὶ σιτία ἐμξοίγλλ ει, Ατ πο Ρ Δα ΡΙ ατουΝ μὴν σιπὶς ταν 
μέση σιλδυκῶν ἀλφίτων, αριϊ ΡΟ Π σοπα ἐστι ρτα Πα σιαύα,λισίφνη ως, 
δεΐας ἑμοσίανυο,, ἃ ΟΠατοηάα αριᾷ Ατητοτεῖςπι ἀἰ δ [μρτοοῦ Μη 
ἴπρθς αιαῇ ςσοπιρεηματὶ)» 1 οχ γαο ροηιν νἱ δεϊτδητοδοϑέ ΘΧΥΠςςςς 
Ατος ρᾳηαΓγία. ΜΓ ἫΝ 

Σιαυὶς, (δὸς, νἷ, ργχὶς» ὃς γὰ5 ΗΘ 116 αἴετιιαπιάα: βατίπα νίαν! ὦ ὰ 
ΠπΊ στο πη τυ πᾶς ὁμοσίσσύοις Οματοηζοβ νοςας νίγιαι ὃ γΡΟΤς ἢ , 
4ιιαῇ αἰςας ςοπιροπμάτῖοϑ » Αὐἰξοξαϊ στο ρτίπιο, Ροϊεοα εῖμ 

, φαρῖτο τ. τ ἄβμ νος τ Νὴ 
Σίπυλθι, κ δι ργἤι5 υτῦβ»8ς πηοης ἀπχτ Γγ ἀΐδηι, [κα] 8.1Ὲ “πᾷ “Νὴν 



Σ, ἘῚ 
Φίττο αὖ τις ὅλον ὃ Σίπυλον μετακινήσειεν » ἦσε ῥ᾽ καλῶν 

ἀςἔγατιιπι, ρα, πὸ ἐψημῆθον γλεῦκος, γίαιτι ποιιμπὶ ἀς- 
πὶ. ΑΙεχαηάον ΑρΡΒγοάι τ Πθτο Γεοιιπάο, Ργοδ οι, Α- 

ΡΝ ἴῃ Ὁ εἰρῖς . αὐτὶ σιραία μέλιτος σμικρὸν πιῇ ϑυμιδίῳ αὐδαμί- 
ἡ δ), ἐξ αὐἰϑρώποις ἥππον αὐτόν, σείρκίο- οἷγίΘ- οτίατα ἀἰοίταν ἃς 
ν»γἱάς Πιρτὰ, 

τὸν Ρίλοοητα σοπι5 ἡ πετί ἀρροηΐ ἴῃ Γιοτι οὶ ς (ΟΠ τα, 
εν» ἸηΒαπηπλατῖο οἰζ ραττίιπε σα γι Πὶ ἄιια: οἷτοα ςογο- 

πὶ ἀιιτ οἶτι5 ΠΟ Πλ ὈγάΠαπΠὶ [ητον ἐς ΣΣειρίασις. Ἵ 
ν οἶνίθ. ἱἀο πὶ 4ιιο ἃ σήραιον ἀριι Εἰηἴὰ ργο αιιο ὃς σείρεδ- οἶνος 

Ὀϊοίς, 
Ἢ ἌΝ : δέ ΠΟΠλΘη ΡΓΟΡΓΙτ πὶ ἔα πλῖπος : ἃς νεὸς Ιτα]ῖς. 

ο], 
Ἴλθοτο σαριεἰς ἀγάογε: σνριωσν «ταγδίοις ὅηπλα ἥττω), Ἰη αὐτί 
ἱΠατιομῖθι15.» 4145 Πταίος γοσαιῖ, 1ΠΠπίτα τ Κις]. ςαρ τὶς 
ἴδας ἴῃ ἱπξλητία,ηιιος Οτεοὶ Πγίαπη ἀϊσιιητ, Ματος].γἱάς 
σις, Υ 

προ ρἰτἰς ἀτἀοτ,σειρίασις. 
ον Ἰ γι πιδητιπὶ ἥτις νας φιοάάαπι ξογτοιιπὶ ἀπ πὴ 

υποάπη μα π5. 5114, σκευῖθ- τὶ σιδιηρφει 9 λα βία) ξυλίνίω ἔχων, 
τοῖς τελώγαις εἰς ἐρόυναν, Ἐπιπαρὶιι5 5 ὥστε ὁ σιρρμοίσαης μά λ- 
ἀνδυκίμει «ὦ δόρα τίθ. Ἰαπσςὰ Τητογρτ. οἵξρηῖ. Ὑ ας Σειρ- 

- 

ἰδ. (νεἰ νε Ὁ αἰτεῖς (γι δίτισ σειρὸςον Ε] σιῤῥὸς ἕστο ς ἴῃ 4110 
 ἔγιιπιεητα αἰϊεγιδητιγοβόθρθ- κ᾽ ὄρυγμῶ εἰς Σσύϑεσιν σἹ - 
ϑων σαΐρικοίταν, ἈΡιιά 51Πηρ|Ἰοἴτπι ἢς [οτίρτιπι ἴῃ 

ΠΠεηταγ. ἴῃ 2. ΠαταΓγα 15 Δ τ] τατὶ ΟΠ 5.» ἃ γδ ὀρύτει τις 
τεῖῖσαι χάριεν, κὴ τῷ ϑεμάλιον κοε ται βαλεῖν, κὶ ὕδωρ δυρεῖν, κὶ διο- 

ἴσα)» ἢ σιῤῥον ἡ τεῷ ρον ποιῆσαι... (Οἰτιπ16}14 ΠἰΌτο ρτῖπηο 9 ςά- 
είεχτο 9 ροίπιης οτίαπὶ ἐς ξοα ἔγαπηθητα [Γεγιατί,, ἤσιις 
αἰτηατῖ Π15 4: δι Γ44π| Ρ ΓΟ ΠΟ 15 5 ν δὲ Ρυτοοτιιπὴ ἰῃ ΠῚῸ 
ΠῚ» 41105 ἀρρο δος τος 5 εχ Βαυίτὰ ᾿ιιπλι5. δάϊτος ἃ [ς ἔτι 
τος ρὶτ, ΡΙ τητις ΠΌ το 18. εἀρῖτε 30. ἀς ἔγιιπιςητο αἰογιιᾶ- 

Ρίε Ιοψαξη:ῖν ες ξεγὲ σοηάϊτα ἴῃ ἔρίοα ἰαἀϊιητιιγιντῖ- 
ὃ ταπτοη [δτγιιαητιτ ἴῃ (ὈγοδΊθιι5 5 4105 ἤγος γοσαπτ, νῖ 

Δρρδάοςῖα ἃς ἴῃ ΤἩτγαοῖδ. (λυ: πιατιατὶ ἤπτ εχ γάγγοπς 
Πἰ ΟΠ πίττα ΡτΊΠΟΘρς ἴα [οἰ ρῆτ τη ργίιπο ἀς Ἐς τγυτς, σαρῖτε 
- Οὐ} 6ἀπ| σταπατῖα μασεης ἢ τεγγιβορε! αποάϑ(ογγ ρτασνὸ 

Ἰγγιι 5 ἔἶδγο (οχτο,ςαρῖτς οξζαιιο)]ιια8 νοσαης σειρρις» 
ἢ Ολρραδοςῖά. ἃς ΤἼταςοῖα. δητοᾶ νογο δτίδπη ἴῃ ἀπιρτοῖ- 

Ῥδτιις σύρρις,αιοα ξαςῖτ ντ ἀΠδ᾽ταῖν πππὶ γύρρις Ιεροη- 
τ: χυα νόσος ρτο ἰογουῖθιις5 πρὲ να οἱ ΤΒεορἈγαῖι. 
Οαιυῃῖς ρίαητατ, ΠΌτο τογτϊονοαρῖτςε ἱςρτίπιο; 18. ὃ ς. ν δι 

ταύται δεῖ τοις τε γύρρις πορφορυ ἤει ἐκ πολλών, Ετ τλῦχοπ ἢς σοτ- 
δτὸ Ιοσίτιιτ ἀριια ἐρἤπτη αὐτμοτοπι ἀς ̓ ἰτοτ. "0 το ἰοσαπάο 
ΡΙτα Γρτίεηο οὔ 3 σὺ εριὲ ὡερσορυ τειν εἰς πλείστου χιούνα, Ἐτ 
Ἰὸ ρὸ ἢ ἰπ «αάεπι Πρηϊ βοατέοπε χῶμα ἴτα ἀϊχῖτ , ὧν ἐαὴ μὴν 
ἰατος(ν ΒΕ] ταπηοη ἀορτγαιατὲ σώματος )δητλάζηται βα ϑέθ΄. ὃις. 

ἱδεσειρίασις. 

οὐδ δ σα  οἸΠ 5914 εἴ ἔροιο Πιδτειταμοα, ο Δ. λάκκος, σιῤ- 
ὴ ὀρύγριαται ἐν οἷς κφιτουτίϑεται ταὶ σαὐβμοται. γ᾽ 46 σιρός. 

εἰσοίοος. αὶ. (πὰ τπιιπι. ἔτιι σ ες αιιας ἔγα σίθιις ἀπίροτρίτυτ. ΗΠ Ὸ- 
ς » πλακοιῖς τανύπεπλίΘ- ἔχων πολλίω σιστεμῖδει, ὙΊας Ση- 

ἰγθεντος, ΝΔΖΑΠΖΕΠΙΟΡΡΟΙηΪΙ «δὺ ὀυτελ εἴς ατοι: τοῖς σιστεμοῦσε. 
ἀτιςοηττγα {114 Π|}π|. 
μγ... τὸ, σ᾽ ὕστεμον.Ἱ.(ς (λτπλ11 ΠῚ. 
(Υ 9 ̓ » ΟΥΠΑΠΊΘΗΤΙΙΠῚ λα ΠΘδ τα ἀυτειιπι 5 τογ 115 ΠΟ Δο, 
εἴγο ). 

ο ΤΙΝ οὐμιι5 ταάτχ γείσα. Τπτοῖ Πίεγες οἷς Πίδτ οτ- 
ὍΠῚ 5 ὃς ἀοπηείίοιιπι. γ]ρὸ νοσαπηι5 ῥάμεις γε] ἐ[ορεν- 
ερε Πέοίς.1.2.ς.139. . 

διὸ Περί ἀστ, μια !ς τ εχ ἔστγο σαπάσητς ἰπ ἀαιιᾶπι τοῖο. 
ριον, τὸ, ΠΥ τ γί τι πη ΓἜΓΡΎ ΠΠππὶ (να εἴῖτο πιθητῆα ποτε - 

ἧς ΠπῚ} Στ! ἀτης. ΕΠ ὃς ἀφιάτίοιπι σιπξιι παίξιιγτι]) » ἔ01115. ῥτί- 
γὐπν τοτιιπ 15. πιοχ ἀἰε1Π5. Τιορς Ὀ’οίσοτιά. Πθτο Γεοη 40, 
ἴτε τς 6. ΤΒεοΡΒγαίεᾶ μἰτοτῖς [το Γεοιιη 40. ςαρῖτο ρτὶ- 
. ΝΙσδηάτ. ἴα ΤΠοτΙας 5. κα μία ἡ σίσυμβοι: πέλει μειλίγμα- 
σῶν, 

ἰσίωνον, 114. δόρυ,ν Ἂς σίγυμνον. 
γας, ἷ, Ὀατίατῖςα νεἰτὶς5 εχ ΡΟ [1115 φαφτὶηῖο.ἱ (ρότιον “σραχὺ 
δ οτῃοπο ἔσει ἔτριιπι ρα! ΠἸοοιπι,διφϑέρα. (ΟΔρίτιισ εὐῖᾶτα 

ογαῖτο δὲ Ὑἱ]ὶ ἄτασι!ο. Ατ τορμᾷη.νεφ ἐν πέντε σισύρως ἐγ- 

ορδυλημῆθΘ-, Τάεπι Πρηϊῆσδης σιρύρνα ὃὲ σίσις 5 Ετγπιοίορ. 
ς ὙΠοοοτῖτί Τητογρτεῖ. [άγ1], ἐ(, ν Οἱ τοὶ σιδυρίγια 5. βαΐτι, 
Σίσις, - 
τὸ ἐἰς χροκέδιων ῥωπστόμῆνον εἰ μπεχονιον,ἱ οχ Ηοοςιι 15 ἰδης ςῦ- 

πατιιτη ἀπ σα υππιῖν εἰ, οχ αἴδητις ρδμηῖβ το σα] τὺ» ἰναμου 

᾿αβέ,Ἰαςετα Ῥεπιΐα. 
α, ἡ σισύφᾳ ἱπιἀιιπιητυμπὶ ὁ ν1Π οἷς Ρ. ἢ Πθὰ5 σοπίατιπ ΡΓῸ 
Βα] ἰςξτι, Αὐτό  Τητετρ. 

γι ὁτοι οἱ τεραπιΐπς ἴδιι ὈΡοτςα]ο ἐριο ἱπάιιτίτς ἀρυὰ Εγ- 
ἣς 

Σ 
᾿ ΞΟΡΒτοη ἴῃ ΑἸεχ.σαποτὶ ἀϊσιιητατ. ἢ εΣθηισφυμθ' δ τεραοιε 01 Ροπαία ἰηά τι}, 
ἐπ οβρβεβιοξιώοπολαῖα Χλαιγα, ΡΟ ΠΧ αἰοίτιὴγ ἃς ὄφανόνον ἱμζοί.- ὅ10ν.1}}} Ὁγαη τσ ς Οὐμνοηζαγ. ΑΝ ορΒαη,ίη Αὐλίδα, σα- σύρναγνν σισνρρκγκι σίσις Σισύρα τὸ ψξ αἡγείων δερμοίτων ἔχων ἔτι ταὸ πρίμέν δκέσασρρν.Σισύρνα τὸ ἐκ ὔδ'᾽ κωδίων ῥαπυτόιβνον αττεχ ὄγιον, 

ἰσὶς γεγο, τὸ πα χυ ἱμοΐτιον δυτελὲὶς, μικρὸν, δβτιΐδειον εἰς ἐν ἅπχε 
δ οἰξωμίσιον. ᾿ πἴν 

Σισ ὑφιὶς «δι σγσυφίη γειὰ Ἰὰ εἰ Υδὶ 51 Ρ στο ΠΔΆΠ 7 ΓΟσιΟ ζο- 
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πε τυραν δεν υν ον μένων Ὁ πος τρί πο πῚ τγα- 
᾿ "σισυφίθ. γἱ ἀφ ηὴ ετᾶς ἀρὰ γοζοτοῦ ψιοά ϑεόσοφίΘ., ( 

ῬΌΓΙΙ5 σεσυφῷ», 
ἧς προ ἰφιηςη οἱξ οχίριαπι ἴῃ ὅγ1α ἀρῖο Πηλ1ς. Ίἀς Ὁ 1ο : 

σοτ.].3.ς,6 4. 
Σέτα, ΡΓΟ Σιτία,ςἰδ 1.1 Αροίζοὶ, Αἴ. οαρῖτο [δρεῖπιο, ἀκούσας 3 

Ταχὼς ὄντα σῆτα ἐν αἰγύπηω:ν δὶ ἔτιιπηρητα Πρηϊῆςατ:σέτα διαφέ- 
ΕΣ ΠΟΡῊΝΣ ΧέπορΒ, ἐν Τ ρωνι κα σὲ τῶν κἡ ποτὴν᾽ ὶ ὄψων ἡ «φρῥ- 

χομμοιε, 
ἰπρδι τῶν Ἡκεναμμ ἐνόν ξτυιπηοηταγίαπι λάπεμοτς, Γίδη. Ϊ 

γωγϑς, ἔΓ ΕΠ θη τιμτι ἔσο 5, ΠΟ πη ᾶτιπὶ Ροττδη5, ἔτι πιθητα- 
ΤᾺ15, σεται γωγρῖ γῆ ες» ΔΙ165 ἔτι πηθητιιπ Ῥογεδηζοβ,ηδιῖες σοι - 
ΠΊΘΔΤΙΙ ΠῚ (αι μοι 5, ΤΉ ογά. 

ΣΣῆανίας, δρό, οητι5 Ἐπαπιεητί, ΤΠορῆγ. ᾿ 
ἸΣΣῆ «ϑιον,ν οἹ στυτέρεον κγτὸ, σοηλι5 πιο 111 ὅπη μηλίς, Ιτοὶῃ ἔα πη δτ πὶ 

Βογπαπη. 
ΣῆαλΘ: τυρὸς 5 τε τί σιιτη Πτδηϊιτῃ ἀἰεϊτατ αν αἰ! χιῖθιις ΠΟ 1ρἐ- 
μἰωυὦθ- αὐ ρος, οἰ, τγιπιοίεγε τί εἰςιιπὶ ἀϊοίτας ἀριιὰ ϊοίζο- 
τί ἀπ Πδτο (ςσιπάο, ξαρίτο 110, σῇ αἴλον αἰλδυρον . ἐὰ τεϊπιο εξ 
τεϊτιοο ξαγι μα] ς.1.4.ς.69. 

ΣΙ τείρκον, τὺ ΡΆΓ5 ἡιΙαγτα, ΠΙΙχυιδε, ΝΝῚς ἴπτογρτ, ἀρὰ ΝΊςΟΙ γτε- 
Ρίμπι βγαπὶ ροηάϊις ἐχροῦιητ, ; 

Σιταρκία ας δ άοτην 4110 4 σιπηρέσχογ, ἀπ ΠΟ ΠΑ πα ταῦ! 5, ΠΠτατο {{|- 
Ροπαϊιε: ὀψώνια ὃς χορηγίας ετίατα γοςατ ΡοΙγθῖι5. Ατιζοτεὶς 
ΟἘροδοπι.Πθτγο (ςοιιηάο, ἷστε τέων αϑοδεοο μηίω πρίμίωον σε- 
ταρχίοιν δωρεωυ αὐτοῖς δὲδόναι. ἧτα. ντ' εἰς στατὶς ργαδογοῦ τγίμπὶ 
πηθη {1 ἔγιιτη σι ΠῚ 9 40 ἰαπὶ δΔἀπηοηῆι5 ογατ, [θ᾽ 46πὶ; 
Διδοιὲ τοῖς - “δα τιώταις πῇ δευτέρα π' νὰ μίιυίας τας σετοιρκίας, δζς. 1014 
δ σιϑατευομῆλων ποιρητεῖτο τας σιταρχίας κἰ «δὴ μιδδοιξ᾿ οἷ ἡμερών, {115 
Ῥεοηάϊα, ἃς τητος ςπι. ῬοΙγθίας [τὸ χαΐητο 9 πορεισιόντων 
τεῆς τάς σιταρκίας εἰς τω) πόλιν, 1 εἴτ, ἀ σοπηπηδάζιις ἀπ πο Πάπ|- 
416 σοξιπηςη405. 1ΔεπΠὶ » παιρεσκόαξον 5) κὶ τοῖς ορύπαξ χσι χὶ τοῖς 
ἰδ γγοοωΐ οις ταὶ σιπαρκίας, 

Σἤαρχία, ἡ Ἰάδτα εἰ χιοά σετωνία: τ] ο« ρα] σοσιιπη ἐγιιπιοπεοτ 
ΤΆΙΠΠ115 ΘΓ αι Σἤαῤχ αι γε σέταρχοι γὴ σι ἦσαι ἀϊσε σδηταν. 48 
Σ)τωνία. 

ΣίταρχΘ.) ξοπηπηρατυ,ν εἶ οἰ δογιαι Γἀπιρτῖδιις Ρτγαξςδιις.Ετ σε" 
ταρχία τ ρίαπα οὐβοίτπι. ὲ ἶ 

Σιτέομαι 409 ραίςοτ ἐοϑεΐω, τρώγω οχριΐοτ. Χ ἐπορῃοη, σιτία' ὃ σι- 
τῇ καὶ ποτὰ πίνεις πὶ φαυλότατα. Ατηζοτεϊες ἀξ ππιιπάο; ὁ μ τις 
εἰς τὸ τηρυτανεῖον' βαϑὴζει διτησόμῆν(δ-., Αἰττις αιιίάειη ἐπ Ρεγταηεῖ 
ἴτγντ ρα δ] ςο νέξιν ἐρι]εταγ τ πορ δη. νεφικειονδὸν πω σο- 
φίαν σιτήσομαι ς ἀοἐγγίπαπι αἰ ςδηΐ8 γοταρο " Ρίατο ἐπ Α- 
ΡοΙΪορίάι ἐν Ὡρυτανείῳ σετεϊόϑαι » ἸΏ Ῥυντάπθο δἰἱ ἤιταρει ρ- 
Β]ϊςο. ΑὐΠτορΒαπ. ἴῃ ΡΊατο, σιτείεϑει σ᾽ αἰτὶ μῆ αὔτων μαλοίχηςξ 

᾿ κα τύρτοις, γ ΕΟ ΤΠ Α τι’ (τἀ ΡῚ5 τις σου ΠΊ ΣΡ 115. σιτῶμο) ατον)οο- 
πλοάο ράποίη, Τ᾽ Βεοοτῖτ. [άγ].9., διτούμνοε,, οἰθαπι σαρίεητοβ, 
Βιια.ἴη ἐρ τ ρ οί. 

Σιπδυταὶ οἱ, αττοτοδ Ναττοηΐ. : 
Σιτευ τὸ ς,οὐδ, ὁ ἀοραίξιι5, ἀρ τπατιις οἵδιι [ἀρτ παι} }15,Βιιάσιις ἴω Ραα- 

ἀςέϊ.ἀριιά Χεπορβοπτεπιοὶς σίτιι παῖδας σιτευτοις, ΑἰτΙΠ5.ντ 
σιτευτοὶ χίμε ς. ὃζ μοοοἱ. Τὴ οἴτιιτ ἃς σιτιέτός, ΑἸ Πα παιις ΠὍτο ἀτ- 
εἰπιοηίατγτο,., σιτιςτων 3 οργίθων. 1δ᾽άειτι σιτόυτας ὄρνιϑας ἐπ᾿ αὐ- 
υρέοισι πίναξιν. ᾿ 

Σιτόύω, μ, δ σοὺ, πιόυκαρὶπσαςξαςῖο ἔτι ρΊθιι5) (ἀρίπο. Αι, Ἀδ- 
σα!Ἅτῖι. , 

Σιτέω, μή σώαν "κα, ηατγῖο, Ραίςονν ᾿δεῖτο, Α τι, Αςτίατει." 
Σιυτηγεῖνοἱ, σῖτον ἐἀγάν. )οππιοίς. Ἴ Α 
ΣιτηγόνΘ- ἐριυβοτ ίσσηὶ Οταοί. ΝΊσαπά. ἀπ ΑΙ εχ ρματιηδοὶϑ 9 ἀλ- 

λύτε βκακέεαθ: σιτῆγόγε δὰ κερκίας ,δζξ, ΠΠτοΓρ σῷ εἰς διπισμὸν Ὁ 

πρρφφίω γινουῆύε, 
Σιτηγὸς ὁχκαξ, Πὰς σιτειγώγὸς,Π 4115 ξγαμιθηγαγία. ; 

Σιτνοβ ἔτγιμπιο πεαςοα τα σιτηροὲ κοιτέχάν, ταὶ ἔΓαπιθητατία: γοξειγᾷ 

ἀοιίπετο ΡΙ πτάγομιις ᾿η ΘΑ}. σετήροὶ μέτρο, τηοηΐαγα ἐπ το 
Ῥτὸ τιϊτίςο ᾿ρίο Τ᾿ εορμγαίξ Πδγο ργῖπιο ἈΠ. Ρ[δητ.ς. 6. Εὶ ς: 
23.0τοὸ ἔγυρ!θιι5. 

Σιτηρέσιον, τὸ ἸἐπῈ ΠΟ 4 σιταρκία» ὃζ ἔγαπιοητὶ ἀπ δυτῖο, τᾷ 
εἰξ « ξιμανεητζατῖο σαόσις ϑιετοη, Ρτο πλΣ Ἰτασὶ Πιρεπάϊοΐ 
Ἡετγο ἀϊδηιι5, μδλοφύρφις Ὁ} ῥπτοῖς σιτηρεσίος ςρατιώτας καταςησετ, 

μῆρίθ-. φεττὶς Πἰροπάϊοτιπη διιξξοταπηοητὶς., ὅς. Πειπιοίϊμεπ. 
ἀπιΡΙΠΡΡ. ἵνα δέκα κας Ὁ’ τὸ μίωὸς ὁ ςρατιώπης δραχμαὶ σῆη- 
ῥέσιον χαμζανῃ. Σιτηρέσιον 7 τοῆϊοτα ἔγιιπιςπιατιδοαμποπᾶ οἰπῖ- 

115. ῬΙΒτατομιι ἐπ ΟΥαο ; τ εἴν 9 μίας ἡ χάς αἱ ῥωμαίονν συτομες: 
Τοῦτ; ἢ ἙΕξ Ὧ1) 
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σιον ἐκ αἴ ἀυτῷ αὐοφσῶν. 

Σιτηρεσιάζα, μιάώσω, ἔνα πυδητιατι ὃς Π ρεπάϊιπι ργαῦδοο. Ἀσοιίατ, 

Ατἰποτοῖος ἰδοαπάο ΟΕ ςοηοτα. εδὺ πλέοντας εἰς δίμίιωωον σιτὰ ἦ 
μἐσιάσαι αὐεξὴ πλιέειν, 1.15 411 ΠΑΙΠράγΘηῖ γεῖπη ἔγιι ιθηταγιαισι 

(πρρεάϊτατε νεἱ τρίος πᾶπῖραγα, 
πιπηρὸν ἀγγεῖον, σα Ὁ {Ἐγ 1 ΠῚ; σὲπ υἡ. 

Σίτητις, ἐς ἐγ Ἰοην απο σιτηρέσιον) ἀΠΠΟΠα 416 115 Θρτΐα πα], 

φιοά ἀαθαταγ θεπς πιογίτῖβ ἐπ ΡΥ γταποο οδιισατίονν ᾿ξξι 9951 

ἰτῖο 9 αἰ πτοπτιῖπι ἤει οἰδιις 9» νἹξξιις φι!οτ ἀίαι5. ΟἸσοτοπὶ 
ἰητιάς Οτατογον θὲ ἱπτογργογατιτ 14 φιιοά ΡΙατο δοογατίς νεῖ- 
θὲς τοβεγτ, τιμῆι τ ἐν τρὺ ταγρίᾳ σιτήσεως. [τι σῖά ΠῈ 5. πὶ ὕγοιτιδ 
τῇ. τὸ τοιαῦ τοὶ ὀνειδίζεις ἐφ᾿ οἷς ἔγωγε ἡ ἐν τρυτ αν", σιτή τείῖ 5. εἰ τοὶ 

δέχαια ὁ γίνετογέτιμησουίμμίιω αὖ ἐμαυτὸν, ἀϊρπιιπὶ πλς ἀπσθγον ἀμ 
ἴα Ῥγγτάπθο αἴογετ, ἢς Ρίατο ἐπ Αροΐοσία, νἱἀς Βιιάσιι8 1π 
Ρὰ πάεξ. 

Σίτϑα νοχ οἴ ρα(ξοτα τς, ρτο ψίτανἱ Ἂς σίτδα. 
Σιτίζω μιίσω κα καγηαττίο γα! ον ραίσο, ψωμέζω, Αξς. Η εἰν εἶ, ὙιΔς 

χαᾳτασπίω. 
Σιτικὸ ςγοον, ὃν ἔΓΙ ΠῚ ΘΏτΑΥΙ15. - 
Σιτίον εγτὸ οἰ δι1ς οἰ δατίπιπι, σιτηρέδιον, ΟΠ ΠῚ ΕΔτι15,γ65 ἐγ π εητα- 

εἰ Κεπορμοη, σιτία σιτῇ τοὶ φαυλότατει,, οἰ οὶς νοἴσογῖς ὙἹΠ{{- 
πιῖσ. αἴθ, πκδυάζειν σιτία, νἱέλιμτι Πρ Ρεάίτατα λαΐοντες τρεών ἐμα 

ρων σιτία, [απηρτῖς τγίππι ἀϊογαπη οἰθαγιῖβ, Τ Βιιον 4. ἐν σιτίοις κ ὅ- 
Ψοιο ἱπ ρᾶπο ὃς οδίοηι 5, σ4Ζα. 

Χιτισυὸς, οὐ ὁ, εἴτ. Υ 
Σιτισὰ, τὰ αἰ εἰ Π|4γοαρίτε υἱσεππιοίδοιιπο Εἰιαηρεὶ Μακε. ἃ σι- 

αἰζω,Ἰά εἴπ εἶδο πιέτι ουίτοιις Αἰτ1}14 αἰ ἰοπάο: τ σιτόυτα ἀρὰ 
1γεηδειτι Γλσπιατά. 

Σίτλαι»αἱ,πατιτ 65. Παῖτι αιι5 ΟΥοὶ ἀϊοιιης ἕρματα, ἐλλύζια , ἐνώτια» 
ἕλικας, κὶ ἑλκτῆ ρα 635 σίτλας τείξς ΡΟΪ,11.5.Αριὰ Τ ΑΙ 14- 
πιῖτι σίτλας ἜΧΡΟΠΐτ τπτογρτ. ἢτι15 5 [εὰ γιάς ᾿πέγὰ ἴῃ αἰεὶ, 

Χύσλον, , 
Σιτοζόλιον, τὸν σγ ΠΑ ΤΙ Ππι» πο γγειι ΠΊ 4110 ὙΥ τῖςσιι πὶ ΓΘΡΟΠΙΓΌΤ, Σιτο- 

ζοχϑν, ἐάοιι. 

Σιτοδεία ας» 5 Ῥεπιιγία τοὶ ἔγιιπυσπτατηα, ἔα πιο 8.1 ποι 1, ατανοσιτεία 

ΧΕΠοΡ. ἀμποπαΣ σαΓΙτα5 7 Ραυπποπΐα. ἐν σιτοδείᾳ γνεῶει γα ῃ- 

ποπα σατίτατα ργαπηϊ. 
Σιτούοσια [τ οἰτίο ἔγιιπιςητὶ» ἔγιμπιςπγάτῖο δυιστοη. 
Σ:τοδοτεῖν, ἔτ αι ΠΥ ΘΉΤΙΙΠῚ ἄτα, σιτοιμέτρεῖν, ντ τα Π1τ115 ΟἸΓΠΊ. σιπηρέ- 

σιον ἀαδατις Πεσποἢεηεβ ἐπ Ρίερεΐπιατε) σιτοδοτήσας ἐὗὺ 
ὁπλίτας. 

ιτοδυτεϊῶεη 5 [τα πιδητιτη ἀσοίροτα, 51. ἀσεθάπειιτ οἱ δωρεδὲ σι 
τομετρέυδωοι, ἰᾷ ον, 1) φαῖσιι5 ἔγαπιθητισι ΡΕ δ᾽1ο 8 ἀαθαζατγ: 

Σιτηϑδέτης, [τε τὶ ατρίτοτομεπαπάεγ. ή 
Σιτυσδύχιϑ-. [ΓοἸρΊ 6 Π5 ἔγιισις πεῖι πα 7 ἔγιιπ. Θητιμτι σαρὶ πο, ΒΒ 4:15 

τὰ Ἐρ᾿ [το] ]ς ροιτογιοσῖδι5. 
Σιτοκοίπηλθο, 5 δ) ἔγαπιρητί ρτοροΪ Δ. τοὶ ἔπιπιοητατδ περοῦία- 

τοῦ, 
Σιτονλονε δι, Πτὶ 8. ἔτπτο στιιοῖατι, ὑπὸ δέψοις κλείει, ὁ τῷ φαγεῖν; 

Ργα Πτὶ τεσιίατε δτῖαπε ἤει αιιετίατι οἰδιιη, . 
Σιτόκουρ Θ-, αϑοᾳὶ πὸ κει νεῖν δ σλτον, ἔπ ιτ1}15561}} ἔγΠἘγα αἰ τατ. Ατῇε- 

παῖς {6.50 ἢς αἷς Μοπαπάτγηπι νοσαῆς ἃ αἴχρυςον κἡ μα᾿ τίω 
πρεφόμβμον, 

Σιτολογίω, μα ἤσω αν αϑιν [τ Ἔπτοτο Ν δαττι ΡΟΪν ὉΤης Τ|Ότο τοττίο. 
ὁ πούσ ας ἢ «δὺ καρχ ϑονίοις κατε ίν 9 τίω) ἢ χώραν σιτολογεῖν» εἴτ, 

σιτον σιυχγεῖνς 

ΣΣιπολογία «ς οἐς ἔτι πλςητατὶ Οὐ ΠΗ ΠΏ “ἈΠ σιτολϑγων 5 ΡΙυτατοῆις ἴῃ 
Εαδῖο. ΡοΙΥ δῖτις  τεὶ οδὸ δύο μέρη τῆς διωραίμεως ὅ)) τίω) σετολο- 
γἰαν οἰξέπεμπεγ δὰ ἔγιιπιοητιπι ἐχ ἄστγο νἹοῖηο ςοεηροτῖδη- 

-ἀμπι, 
Φιτολόγοε τά ρὶ ἔγάτιῖς αἰ ἐχῖρα πτ ἀπ ΠΟ, ΔΠῚ. ὃζ ἔγιιπιεηταπι σο- 
θη, σιτολόγρι ἀρὰ ΑρΡρίδημπι ἐν Τζηρικῆ, ἐγ πο πτάτογοβ, χορ- 
τυλογρι, 

Μιτομέτρα, αἰ ἐγ μαπδα: Δ ΠΟΙ’ ΡΌΡ] 1 οα5 τλτιπτὶς Βαΐοητ..» αιυὶ 
ξγαπηθητα πιοτίπτασ ἀπποπαπη τα ἀπρεπίλυτ . ΑἸ ξοτοῖ ἐς 
115..4.Ῥο τὶς, καρ.15. 4ιΐ πιοαίοτγες ἔγιιπιοηεῖ ἀρ ρα ἤδησιγ ἴῃ 
Ῥαηάςξ, 

Σιτομετρεῖν, τα οτῖτιὶ ἐγιστιθητατη ἀϊίάετς ἔγα πιςηξιμτιι ΡῸΓ τηδῆι 
ταϑ,ἔγαπησαταπι οχ μέθοτε. 

τπομετρ αι, ἔτυνπιςητιιπι πιεη γα ἀσείροτε : 4 πα Πτῖθιις. ἀἱ- 
χὶς ΓοΙνὈ. 

Σιτομετρία ας, ἡ, ὃς 
“ξιπομέτριον,ν εἰ σετόμ δον, κ, τὸ, ἀοπτοηἤτη, 11 ἔγιιπιοητὶ πγοπία- 

τᾶ. Ἐτατ αυιτοῦη σῖτον ἰὰ ἀρρο! Ἰατιτὴ. οἱ {πρα}15 τ πΠ0, ἔετ- 

αἱ ἃ ἀοπαίηῖδ ἀσοῖρίς θαητ. φαατεγπος [ΟΠΠΠσοῖ πιοάίος ἔγι πὶ 
εἰ. τίς αξα δὶ ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος 5 ὃν καταςήσῳ ὦ κύρκῶ. 

ὅαι ὃ ϑεοαπείας ἀιπεῖ, τῷ διδόναι ἐν χορῷ τὸ σιτομέτραου; ἤος εἰϊ χυ- 
μαῖῃ εἰ Ηάο 5 ἀΠροηίατοτ ἂς ρυάθη5 9 4116 πὶ σΟὨΙ τις 
ἀουαῖπιια ἔπ ρ εν ἔα πα τί τι π {πτιπὶ 9 ντ ἀεε 1{Π1 1η τοι ροτγα 
ἀοπιοηᾷιπι εἰσι! πισα ἀιιοιεοέπιο,ν ἄς ἀππόοτας, Εσαίμη, ἢ 
Βαιης ἰοσιμπι. 

Σιτομνημονεῖν, ἔτιιπηδητιπα τη τί τὶ γο ἰατροί τίν Παπὶ αι ἀςπιοηία 
ἢτα ἀσσεροτγδητ)εοσγιιπι ἀοπιῖλα ἀἰογι δε ραητιατ, 

! --“ἰ 4 . Ζ 

Σιτον ἐμος45γὃ κἃ δος ϊ δα πι ρταδοῆς ει ( πεϊ εἰ ἔσδης. 

Σιτοποιΐα, ρα ΠΙ Ποῖα. Κ ἐη, , , 
Σιτοπο, ἢ (οἰ τά γηιια: 24 οἰνατῖα ςοηβοίϊεηάα ρεγτῖποπε, Οἴς,οπ, 

Σιτοποιὸς οὐδ ὁ κα η΄. ΡΟ οχ,Ρ τοτ, αι! νο] αιια: ρδπδ ἔλοῖτ, 

“Σιτοσώλης,") ὁ γ οηήϊτοτ ἐγ πιοητὶ, ι 

χὰ 

 ρΡ » 

; “ φῊ" 

᾿ μμῖδ' 

ἐλοῖ ̓ν} 

μῶν 

ἀτιϊξοχ, ὀϑαγκὴ σττοποιὸς. ἘμΓΙρΙ 4, 14 οἵδ, αῤτοποιντικός 146 ᾿ 11} 
ποιούμτῳ. τ 

Εἴ 

80}, 
ΐ ΡμΠο, ΄ 

σου. εη, 

ι 

Γν 
Σιτοποιούμαι, ῬΑ ΠῚ ἔλοϊουἷῃ ραπὶ ἤοῖο Θσσιρατιις ἤππι, ΧΟΠΟ, ἜΝ 

ἴῃ Γεχτο, παιδείας χέρομυλας ὃ χρη αὐτόϑεν π
ᾳ σα δ,αἰ ζεϊδτε ες 10. 

ποι ἐ μεθώτετο γδὸ κου φό ται τὸν τἦυ᾽ σιτοποιεἶν ὀργεένων, μεν ἢ 
Π10 οἰδιιη914 ον, σετῷ μαεραίοτ » αποὰ ἃς ἱρίππι ἐλιά ν 

οὐμαι Ασοιατίτι. ἰπηρ.. σιτοποιουυῦ ταὶ καρπὸν, Εγιτξξιμ
τι δι [οι ῃ 

ἴῃ οἴθος οχοῖρίιππτ 9 ν εἰσιιητιιτγ, Πϊο σοτῖ ες Πἴδγο αμαγε 
16. Βιιάδειις ἐπ ερι[το]15 ΡοΙτογιοσίδιις. σιτοποιεῖδεπη ἴτε ἔγα 
τατιιιι Κοπ.ὶ τΡ ά, ἔγ ΝΗ 

Σετοποιώ, ραἴςο 8105 Α σοι ίλτίιι. ΧοΠοΡἤ ΟΠ παττο Ρ᾿ 
δὲ σιτοποιεῖν τούτοις: γὸ λιμῷ γε δήπου δστοκτενοῦμῆν αἱ 

Σιτοπομπεία,ας.5)9 τγίτη {πὸ ἔγαπησητὶ., ΓῸ5 γι αγδητζαι 
οὐτατίο ἀπ ποη8.. Πεπηοίξ. πὶ ς ᾿ , ἈΠΩΙ ' ἴπ Ογάτιρτο φοτοπ, βελοανθ. 
πυπομπείας κυριΘ- "χυε ὅλο). Ἤ 

τ μρν 

γόνοι" κδν 
' ᾿ “ῶὰ 

: 

Σὶτίθο,εγ δ. ρτἱοτὶ ἰοπρΑ, ἔΓΙΙ ΠῚ Πτ ΙΣ}: σῖτον ν ογὸ οἰ 115.) τὸ βρεν; 
Ῥδηϊς, αὔτϑι, ΕΙοπλογιις Π|4ἀ.ἐ, Οὐ γδ σῖτον ἔδουσ᾽ καὶ πίνεσ᾽ αἹ" ᾿ ἬΤ ᾿ ἷ 
οἵνον, Οὐ γῇ. ξ, σίτε χρειων καπερηρμῆμοι, Ἐπ ΧΕΠΟΡΒΟη σίτῳ τοὶ 

τῷ ἐχεῆ το, ὅσον ἡ δέως ἡῶδιε, αὐ ὅγι τέτῳ ἕτως παιρεσκένασ μή. 
᾿ : πέρα τ ἔβη ῖ ἶ 
ὥστε τίμα ὅλιϑυ μίαν πὸ σῖτα ὄψον ἀυτε ἐξ), γτ ῬΔΠ18 ἀεπάοτίμη 
οἴἥοι ΡΓο οὁίοηϊο. σῖτον ποιεῖν, οἰ Βι 11 Ῥάγαγς, ΡῬ2η6ΠΊ οηβ:- 

τοΡΊατο (οι π4ο ἀς Ἀεριδς, ξυοθς σὶτθο, Χ Θπορμοπίῃ φ- 
ξΟΠΟΠΊ. σῆτον αἱρέεϑει οἰ δαιτὶ σάρογο ἐν σέτῳ ἔξρτο εοάου 
ἄεπι Χεποροη, σέτυν ἐκ ἔχε. Τ αιοΥ ἀ 465) ΟΠ ΠΊΘΑΤΙΙ Οἱ τοῖ 

Ἐ ἐμεγόμιι 

χμοι 
μοι, 
ΤΩΙ 
μϑημιι 

πόρβοη [ἰδγὸ ρσίπιο Ῥααϊ2:, φέρονται ἢ οὔκοϑεν, σῖτα οὔ 
ὄψον ἢ καῤδαιιον: βοτιιης νετὸ ἀοπιο ρτὸ οἶθο ραποπι,δζο,ς 
1. Ἰητεγάμπι φασι θεῖ οἰθιιπι Πρ πἰ σας, ΟΠ ΓΟἰξοπτας,» 
προσ, γῆς » φρρσϑυχαὶ μᾷγλον πρέφεσαι τίω» ψυχίωδ, κα τοὸὶ σώματα ; 

19-. Σέτθυ, ἔγαρ ὁ59 αν, σροσιν ας σῖτα ἐμζξολ 5 ἀιιαπάο . 
ετας ἀγιίτὰς ἐπλϊγγιιητ. Ταπον ἀΤ 4.44 ποτατίοπεῦι 

ΤΟ] οι ἀϊςετς, εἰδὶ σίτα ἐκζολζι) ὃς ἀκνίνλ διὸ 4ηαττο, 

Δθητα ρεηῇτατῖο 4 ἃ δἰ ἰπηεπτιιτι νυ] ἀιάτιπη ὅς ΡΠ] οτῆ, 

 ω 

ἡαψμολην 
ὙΠΗΜΗΝ 

ἯΠῚ 
Ἰπῦ τη 

ἰμαιῦῃ 
ΤΠ Ν 

Ἶ τ - ΒΝ 
ἀαδαταν ἃ σατατογίθις5 Βοποτῇ, νεὶ ἃ γί τῖς ν ΧΟυ θι15 γδραεισ απ νιν 

΄ ͵ Ω 5 - - «Ξ ὼ Ἶ 

τἰδτν ἐς σέτε δίκη ΔΡΡοΙ]αθατιγ γεὶ ν χοῦ ἕο. Πεπῖο ἡπονμιὶ 
Ἢ ὙΠ 

σοπῖνα Αρβοθιιπι, Οὐ γδ δυδὸν τ. τίσι σῖτον τῇ μητρὶ, τί Ὁ 
κα ἔχοντες, Ἰάο1πι» ταμηΐωυ τυ! τρρῖκῳ ἦτε αὐτίαδ, ὅτε ἢ σῖτον -ὖ 
σέδωκε, ὍΝ 

Σιτὸςγοδ, ὁ, ἴσα] σπταϑ. ᾿, 
Σιτόσκελτον γ( τὸ, ἀϊοίτιιν ἃ συ άληι καὶ αἰγϑλαψ 5 πες Κκ 

ΟΘοττβα. ἡξ}} 

Σιπῶμα νἱἀὁ σιτέομαι. ὁ υϑά. ἢ} 
Σιτοφ γος» ἔγιτποπὶο νἰ ξ ταν. ἣ, ] 
ΣΠοφόρον, κα, τὸ, ΟΦ ἘΓιμστὶ ῬΑ Π ΑΓ]. ἐν ἢ 
Σῆοφύρος, κ᾽ κα δοἔγαπιοητιπι Γδυοξῖδη 5. ΠΟΙ Π ΘαΓ ΠΣ Ῥοτῖς ̓  

ἔεγαχ ἐγαπιθητῖ. σἤοφόρρς γ7,ΑΡῈΓ ἔΓαΠιφηταυ Ὲ5. ἡ ᾿ [ 
Σἤοφυλακεῖον, τὸ, ΟἸγ ΟΥα Ππ6 σἰππη γα ἔγιπιθητ, Ηογαᾶϊ,.ς ᾿ 

ἂν Ἶ 

ἡ) 
δἰπ, 
εὐ οαὶ 

Σἤοφύλακας, αγληῖ ΑτΒεηῖς ἡ ἔταπιεητο δἰϊεγιδηάο,ἶτοπι 
[το ρτειῖο νο που οτηΓ 7 ογαπὶ σογοῦδη : χιοᾷ Ἰρίμη Ἰοτ τὸ 

. βερατῖπ ξατῖπα δέ ραης. Εγδησ αἰιζειτι πιιηογο ὙἹρΙ πτ» εὖ 
ιίθιις φαϊπάος μη 1πῚρ (ἃ οἰιητατογαιῖπαημα ἐπ Ῥγιῶο.. 
Σιτύχ ρφίθο γα, δγν Ε] σιτόχ ορις, αὶ οἱΈ ςοΐοις ἔγιιπιςητῖ, μαρθης 

Ἰογεαι ἔγιπιθηξὲ. ΝῊ 
Σίῆα, αε, ἡ, Πιτα, ρί σα. Πτεπὶ σίτῆα.ν οχ ρα τοτιπι ἃ στεροπ,, ἔς - ἴοι ᾽ 

τις σί 3... ΤΠεοῦτ. ὅπηφωνημα αἰξίν, ' Ἧ 
Σίπακος, οὐ, δ, ρί τιδοιις αι! 9 ψιη)ίκη ΑὙἸ το τοὶ ὃς ΑΞ Πά πο. Δτη- ἥν 

Πτις αἰοὶ αἰαξαῖσ. ΤΙ αὐ Τνδευκοῖς ὄρνις ὁ σγῆακὸς γ φωνία) ἵει ὀὐθρωπὶνς ἡ ἐὐψιι 
ἶ ἔπεσα 

Ψοσαταν οτἰδην βίθακος, (τος ἴῃ ᾿πάϊο (ΟἹ ςέϊαη εἰς ᾿ 
ὑονν 

δ, 
5ρ. ἐκ Ὁ βιῆακου, τι γλώοσων αὐδρωτηνίω ἔχά ὦ φωνίω, ᾿ς 

ΣΙ -εἸΡ πτταςα5 αὐ15. "ἢ ψ} 
Σίῆη, ἡ, ἤπττὰ διιῖ5» 224 νογεῖς εχ ἶδτο πομο δηϊμια αι Αἰ. ἱκεὶ 

{ἴοτο!. ΡΝ ἘΝ 
Σιν, κοῦ νὰῇς ΒΦ Πμ15, - 2 ΨΈΝΥ ὶ 

Σιῆ ὑζα, χη ςι με νοἽ 15 ΡΟ Πἴσεα. ἐὸν σα 
Σιίτω, 4. ἡ, ἀρι ὅυγαςαΠος ἢς γοςάβατιτ Οοτος ψιδῖ ἔπαπνει, δὴ ἣν 

τί ρτω (ες Ατποῦ.1.3. οὐ ἄλαν: 0. 
Σῆώδεης, τι! Ἰφηταάςοι! 5. Ι 
Σιτων, νίθ-, ὁνάσοτ γυμηητάΓ 15. ς 
Σιτωνέα, [Γι πνεητιμγι ἘΠΊΟ. 
Σιτανη,ης. 63 ἐγ Πιητατῖα. 
Σιτώνης κε, ὃ, πιο τοατου ἐγι πιο η ἔατίτι » ταπιφητάτοτ ΡῈ ΠΟΙ 5 ἐδ. 

πρρες-ὡς τῇ δηυοσία σίτα : νης σἤαγία ν ᾿ρίωμσῃ ππτηι15, οἱ σὶ Ἢ ὕλοι 

νῷ σιτοκείπηλοι» ἔτι ΘΠ ποροτατοτοβοῖν αι Οτάτ,, ΟΝ 
Σιτωνία, ας, κἷ, συτατῖο σοπιπηραζι5. ἀτις ἀπποπαῦ ἔγιηοηταῖ τ 

οἷς τπιτηι15. ΓΟΙ ἐγαπηθηζατίαΣ σιγὰ ἄταια Ργοι Πο,αρ Β -- 
ΒΥ πιιπν ΕΠ σα πα ΠΡ το ἱρτίπιο. ]ρίδη. Πρτο (εεὰπάο). ἷν 
ἃς νᾶςατ, ϑι ἐπυππναῖτ, δοχυιπιἀεοίπτιαι ατατὶς ἀπαιμπι ἀρΓ,., ἡ 

ρα 

---:; ΞΕ ΞΞ ἘΠῚ 



ἘΜ ΣΑΙ 
πλιπιις Πτοηΐα: γοσατὶ πο οροττεῖ, Ετ ομΐ ταῖς ΠΏ 
ἰππέξιιπι Σιετώνης νοσατιτ. Αγοδή, [το ν [τ πγο ἀδ πιμη. 
Οἰιτὰ αιιοαιιο Ἔπιθὶ ἔτει πη ητὶ 5» οἱ οἱ { παῖπὶ Πατιιη 

Ἰδιατη οἰιγάτοῦο 5 41105 σιταὖγας, ὃς ἐλαιώνας ἀρ ρε! ]Δητ οτοα- 
οτὶβ εἰ) ὅσ ἴσοι ἀριά Ῥαρέγηιπι Π16. ν]τίηλ.5.2.).4ς δά- 
για οἰαῖτ, Οηγα αὐτο σετανικωνντ Πα] ἴ αηι15. Ιοαα - 

πο. Χ Χ Χ. δά εἴπη ρογεϊηϑατ)σι ργίησορς Φοπιλη- 
τ, Αταὶς ἱπ ἐὸ Οοαϊοίς εἴτ. Πτοιϊ οὶ πτιπςτὶς τ πιςητῖο. 

σα ΟΥΟΘΌΓΙΙΠῚ [ἰδτὸ ἀθοίπιο Ἐρ το]. ντάς Σιταργία, ἃς πυ- 

κοδ σΟητα πο ἴα. 
δεροῦ, δ Ἰάοπι ηιοά σέταλίθ.., ὃζ οΧ ε0 ἔλέξιιπι ρὸν (γποοροη 

[ᾶτο π᾿ ἴῃ φ.τΠΓΡ 159 ὙἹ ΔἸ ΕΠ} 15. ΟρΡ οι! Ἰτα  ς1 1115. ΟΠ] ρα 115 
ὙΠ τά ι15.1π0 1115. ΗΔοοὶ ἀιι5)αραιὸς, μα λϑοικὸς, χιχνὸς, ὀρμενέργυτίθο, 
,σιφλὸς πύδας ΑΡΟΙ]Οηλις Β ΠΟ α.σιφλος ὁ μαῦρος, Ἰ 461. γ- 

1ᾳ: πιεήνι! πὶ ετίαπη σιφλὸν γοσβητ, Ὁ Βιπροίαπι εἷτις 
το πῃ; Εἰ}}.1].ξ. 

»ἐχοξοο, ὅδήψογον ποιῶ κὶ μωμητὲν, γα ὀκλύω κὶ παύω ὁρμῆς, 

Ὁ ΟΧ δ᾽ ἰατο, εχρί οάεγε, μωροῦ ει. Ἐτ νυ! σατῖς ΥῸΧ Βίης 
τα [ρ οἰεγ αιιοα (ογήιιητ {Πε΄. : 

τα! ραναριιά Τγσοργ. Ετγ πηι. 
ζω, μι ἀσω τ ἀκαν Πἰπηῖς ἀσσιιγατὸ σατπιῖπο ντοτ. Ὀϊξιπ ἃ 

χοῦο δ᾽ ρῃπῖο. Α]1) 44 51 ππογιπι πλοτοβ τέξειτς πιὰ - 
τ ἔσαιτγ! 5 ὃς ργοῦάςοα,ντ ἢτ σιφνιοίξειν [αδίλπηατο, ὃς ἀἴρι- 
δἰξεηάογε » ἀϊρῖτο παᾶτος ατιτοξϊαγα 5 δίντ μαδοῖ Ῥγοιιογθ. 
ϊαπι νπριιοιτι οἰτεμάςτο. 48 ἐπ[Π| ΘΊρῆμηο ἀφάιιεῖς 5014. 
τὰ Γι οςονλεσβιίζειν, ἃ Οτοταςκχρητίζειν. νάςε πη ΟΠ 4, Ε- 
τι. 51 Ρμμὐ ἴατγο. Ης γ  τι5 σιφνιοίζειν, κοι τειδοικτυλιάζειν 5 σκι- 

λίζειν ἃ 51 ΡμΠ1ἰς ἐπγραγῖς ΟΠ! Π10115 5 τα «ραιδιχοὶ ΕΧοΥ- 

θι15. 
Θ΄ τᾺΓΡ 5. ΠῚ ΡΊΉΤΕΙ5. 
ἰάθη ιοά σιπύα. 

ΥΔΟΙΠΙ5 μηνός. 
αν (Θ. δ. τυθεις 8. σα πα ἢς νὰ ἴῃ (ΠΙοπτίδιις . 40 ἴπ ργεῆτο- 
τς ρτοτγιιάσητς (ρίτῖτιι μα πτοτ οπηἠττίτατ. Εἰ Γιατί 5ΊρΒο- 
τὶ ἀΐσιιητ ὃς 51 Ρ μι που τπ|.ππςπ4]. ἙΡΗ ρτεπιάις ἀςα ἰοπ- 
Πρμουῖθας Ἰπιρίεης. νοίπητς οἵϊς νοςεπὶ σοπῇἢξϊαπι  (ο- 
᾿ς Σἰφαντταηῇατὸ ἐς τΥΡΒοης δὲ νοτῖῖσε. Οἰγπηριοίο- 
οἴη Ατίϊοτο 5 Μεῖςξοτα, Αἰρεσοτέλης ἢ τυφιῦνα δῇ τυσπώνα, διοὶ 
τὐ πῆ εἰν σφρο δ)ρως κὶ ῥπγνύμΐαι ς:ἐρεοὶ σώματα γαῦται ἢ σίφωνα »δεεὶ πὸ, 
ἴω σίφωνίθ- ὀῤαασαν τὸ ὑδωῤ τ' ϑεελαίσσης, ΕΠ] 1πὶ εχ ροίητ ἐς 
τεῖος οι δη5 ΡΠ Πῖπ5 ἰδ το (εοτιη40 . ςαρίτο 49. ΕΧ εοάεπὶ 
πογε(!π4 01) ὃς ἐπ ἰση ρᾶπῃ ἢ τι! πὶ νο]ετὶ ΗΠ Πα] 4πὶ παιδὸς 

ἰσι14 πὶ ττα τ. Σίφων, ΠΡΙΊΟΙ 9 115 ν [15 αἰ τεπτιη σοηἠα 
ἐποεπάϊ ἱρΡίῸ ἐΧχμαυ αι δὲ οἴπιία, χυτικὸν ὄργανον» οἰἴτ15 

Πα: ΠἸτι πε πὶ Μεάϊςοτγιιπι καϑετὴρ 1Π{Ἐγιιπὶσπτιπι.. ἐς 4110 
Ργδ. Η εἴ ἢ. ὄργινόν τὶ εἰς φεύεσιν υἱδώτων ἐν τοῖς ἐμιωρησμοῖς. Ψη- 

Σίφων αὐτὶ τῷ καϑετὴρ [πτηϊτιγ ἀριά Ραυΐαπι ἴστο (Ἔχτο, 
ἸΡΊτο 59. γἱ σογγιρτὸὶ (γί ρτιπι συμφώνων, τπεγηϊηῖς Οαΐο- 
ὶς Μετ αὶ Πἰστο χαΐπτο. Σίφων,ὁ διαξνἼ»ς,(ἀς αιιοῖν Ἂς 
Ἱρτὰ ) δῖ ρου. ἱπίξγι πιο ητα τη 4110 στιιητιτ 'π ἀδρ] παῖς ἀο- 

5 ΟΠ1ΠῈ νἱπιιπῇ ἀ{πππάττπτγαιοά Γιατιηὶ τγαπιδίλγε ἀϊἸσιιητ, 
ἢ, μετειγγίζειν, Πος γυ]ρὸ νοσαταγ εβθηγε ὃς εἴσοιγεῖε, ΑἸο- 

πάθον ΑΡῃγοάι Πὑτο (που άο Ῥτοθίοπηατ. ἃ σίφωνα ἐκμυ- 
αὗτες λκοιῆν ἢ οἶνον » ν᾽ πτιπι Ρὸγ ΗΠ α]απη ἐχιισοπάο ΑτιγαἨὶ- 
15. ΣΣίφων, γᾶς (10 σοητίποτιγ ΓΙ τἰσιῖπι. Ετ ν ΟγΠηῖ5 ΠΠ1]- 

ἴ5 ἔογπιῖςα ὃς οὐ]οχ Μεΐδφαρτο 9 Ερίργαπηπιατ. ᾿ἰδτὸ (ερεῖ- 
». ἘΠ᾿ αιοηαε σίφων » ποπο [οτά! τις ὃς ΠΟ] ἀπο τς ἃ σέ- 
"αξειν. 

ἀγίζειν» ἀριιά ῬΟΠτςε πὶ οχ Αὐτὴ Πορἤδη. δι] 4. σιφανίζειν Ῥτο- 
»γϊὲ ἀς [1711115 ρτὸ οἰ Ἰσογο, εχτγαμετε ἀποασᾷν, ΑὐἸπορὶτὰ- 
ΠΘη ἀϊχῖτ, σιφανίζομν ἃ σῖτον. 

ὑγιον, ἤοτ θα αιια 8ζ βρώμος ἀἸ οἴτατ,ἰά εἴς. Διιε πα. Πϊοίσοτ. δ. 
4..2Ρ.230. 
41]. 51ς 1,ἀςς ἀπ: πιο ]]) «δὺ διοσκούρφις νοςαΔητ.νὴ τῶ σιὼ, ΡῬοΓ 

᾿ποϑΡΙΠτάτομιι ᾽π ΑἀορΗτπ ρ τι. μάςοπονῖάε ἐπ ἀϊέτιο - 
ης Τώ, 
πίω, μι. Ἴσω αν "κοι τάσοο, σοητὶςοίσο 5 ΟὈτὶςοἴσο »[τ1πὶ τα οἴτι!5. 

᾿ ὡ πυρὸς πῦτο, ΚἜΠΟΡΠΟΠ, σιωκν ἤσομω , ῬΓῸ σιωπήσω. ΓΟ ἴΔΠ, 
ἄπ Οδιοαίο . κάγῶ σιωπήσομαι ὃς ἐρο ΠΙεθο.σιωσυϑεὶςοντ κακία 

Ἰακσηϑεῖστυ » γόσος υπουλ!θ. ὅξὶν ἐν τῇ ψυχῇ ὁ νἸτίτιπι ν οἱ ρεσοδτιιπι 
αο ΠἸςητῖΟ ΡΓΟΠΊΪΤΙΙΓ. 

Σιωτὴ ἧς, ἡ, ΠΙΘπτ πα π1. αὐδοὶ τὸ σιγὴν νὰ τίωὺ ὅποι. τί) φωνίω, Ἀτη ΠΊ ΟΠ, 
᾿ ἀἰπἰπριιῖτ ἃ σιγή. ὦ σιωκσὶ “ἴδ ϑνων . αἷτος ΠΙδητίαπη ἢαρεῦδατ, 
᾿ ΨῬΙ]Ότάσο μας ἱπ ΡΒ] οἵ. 14 εἴπ, ΠΙΘθδην. στωκίωὶ ποιούμαι 9 )ε- 

ΓΠΟΙ ΘΠ. στωσυἑωὴ ποιοιῶτε!. ἕαςοτο απιά δητίαπη Οἰσογοηὶ 5. γε] 

ετο ΠΙθητίπιπι. Χεπορβοπ . Ἐλλίω, ς»στωπίω) ἐποίησε «οὶ 
αὐτῶν . [εοῖτ ντ Βίογοητ ουηηθ5. ΡΙδισις ἐπ ΑΠΊΡ ΐτγ. ἔαοϊοτίβ 
ἰς ἔθ1}1. ΠΙεητίππιν. ὰ 

οπῇ, ΠΙεπτιουταςϊτὰ, δὶ σιωπῆς Γλεπιο ἔπεπ, ἐἴφυκε στωσῇ. Χοη, 
ΠΡ χα σιωπῇ διδγειταοϊτὲ ἀερεθατ, ἀκίω ἐγίϑοντο σιωώκ ἢ γι (υἰπῦ- 
᾿ς [πὸ ΠΙςητῖο Επιογι τ: οτι. ἢ. 

Ἷ 

Ἂ 

ότι 
Σιωφρηλθ ς. ὃζ 

Σ Καὶ 
ἈΝ ἰαρομδ τ ὟΣ ἐ τοῖς τ Ἡδὲ τΑΟΙΓΙΙ ΠῚ15. σμικραὶ δδοὺ., τΑςῖτα; γα ἴῃ Ἐρίρτγαπι- 

, , 

ΣΚΑΖΩ,μιάσωγαακα, οἰδυιάϊςονχωλόνω, Η ὅλο, ἴῃς Ππο, κράτει μι- Φιξαλλω ΝΝ οἰιτγιιτι ἀὈίο!ατιν ἐς Σχάξων, νετίις 4 πιιπηογὶᾳ {ιὶς ἤθη Ρογβοἰτιτ αι ος χολιαμβοῖ, ΜαττίλΠς,.Α ΡΘΙ Πα τε τη 
ςοηιιοηὶ Πιριι ἰσάζοη, 

ἸΣκαιαὶ αἱ ἰζαία: ροτέα, ἀξ φιὸῤ ἴῃ Ποϊτα Ρᾶττε νγδίῖβ πη. ἃ σχαμὶς τ γε] ἃ ὅρα ορίῆςς : γε! φιόά Ττοϊαηὶς Πηϊτα ἤιϊς- της  ΡῸΓ οᾶ8 ΘΠΪΠῚ τΟσΟΡτιΙ5 Θαμ5 ΠΓρΏςτΙ5 οχί τίμα οἷς ἰητι- 
||. Ησπιοτὰς Πα 4. γ, ἵκανον δι σκα αὶ τ ύλαι ἦσαν. Ρέγ μας Ττοῖς 
ΟΧΊΘΓΙης ἢ ΡΎϑ Ππππὶ : γ πᾶς δαρδλύειοι τύλω ἀϊξῖα, ξΞοταΐας Οταιμησηαῖ, σπαγγαηϑ 1ΠΠπ|4 ΨΊΓΡΙ]. ΑΞ πο ἀ, ΠΡ το τοττῖο Ἀρβῃο- ἴζο 3 δοφάαιε ἀταρ θέζοσ Πποῖπα ροτῖα;, φοσα Ροττδ,ἱ παι 15 ἀϊᾶα οἵξ ὩΟΠ ἃ ΡιΙΡ αἷς Δητε [ ἔαξες σις, ἴά εἴνπτα]ις. Ξ δζ ἀητοὶ ἢς ἀϊέλα εἴπ.) πος δ ἰτίποτο τηρτοίςἰς (πιο, ,, Πηῖ- 
τοις ἃ ςλάαιοτε Ταοπιςαοηεῖςδ- ἱ, (τα οηλαῖς 4ιοά ἐπ οἶτι5 
Βχογας {ρου πη πο: 

Σκαμεμιατεῖν, τὸ καγεμ(ατεῖν,ἱπερτὸ (Αἰταῦς, σκαώς καὶ αῤῥύϑμως ἐμζῳ- 
γεὶν ορχϑράνον, δ}, ἀρι Επτατβίιπὶ γοτὸ σχαιβατεῖν Ἰερίτατ 
4ιιοί ἱρία ὀχροηΐτ σχαιωῖς κἰ ἀῤῥύθμως βωῤνεῖν, : 

κα δ ςγοὐ, ὦ, Ιαταιις, ΠηΠΈοτ, [ἃ οἢ,ιιο 4 αἀ Πηϊ ξγάτη οἴ:ςα Ὄρρο 
πἴτατ δέξιξυ, Σχαιὸς ἰπἀο ἔχις, ἐπγροτίται5.» τιιάῖς δα ἀϊίσεη- 
αἰιπη,α καϑῆς; ἱπορει5., αὶ ργόςα εἴς ἂρ μμπιαπίτατς »νεϊὰ 
Ἱττοτὶς ἔξυιις,ξεγοχ, δεινὸς, χαλεπός Ἧς ὈΙΔγπιιαριιά Ηοιποτγ. 
ΑΜ ΟΡ Βαη ἴῃ ΝΝΕΡ 1115, ὅν εἶδὸν ὅτως ἀ δ)» ἀγρρικὸν ἐδένα Οὐδ᾽ 
αἰ πορόν, ἐσὲ σηρηδν ἐσ)᾿ ϑγπλήσμονα, ΟΟπ ΠΊΘητατ. σχαρριὲ νοςαρδηξ 
ὧν ἀμαϑεῖς κὶ ἀαῆδακολεϑήτοις , ἢ εἄὺ μωρρεὶ ἀπὸ ἡ σχαιαῖ. σκαιοὶ 
χεὶρ» πδηις Πη γα, λα! ὄνώνυμωος, ἀριστερᾷ δ χα!ὰ χ εὲρ ( Ἰηαιιῖτ 
Ἐππατι.) αὶ σκοίξασοι τὑεὶ τὸ ἐνεργεῖν. οἰϊ επίπὶ ἀεχττά ἀρ ο ἃς 
γα! ον δὰ ἀξτιοπες ύλπὶ Πηϊ γα, ΘΟρΗοςΪ ες ἰι Αἴδος, Δη- 
λὸς δὲ τ᾽ δὶ σχαιὴν ἐκλύσων στόμαχος ἱππρτοθιιπη. Σκχαϊὸν πρῷ - 
Ὑθθυτε5 48 Ρτάτοῦ ἀπὶπηὶ [ἐπτοπιίδτη Ἵαάϊτ, ὃς ποη εχ νοῖος 
δῖ σχα!ον ῥίον, ἀχτριιατη τι ροπι ν οσδυῖς Η Οπιογ. ὁκαιὸς, ντηθτο- 
{ὰ5»οράςιι5. πᾶπὶ ΔρΠὰ ΝΝΙσαηΔ.1ὴ ὙΠοτίδοῖς. κ' σ᾽ υαὸ κνημοῖς 
σχω οἷς ἐγτελέίϑει φυξείλιΘ- ἐν νεμέεσοι ἘΧΡΟΠΙΤΙΓ δμερρῖς, αὐηλίοις: 
ΗΟ ορττὸ σχαι αὐ χεῖρα ἄς! (ογἷτ φιιοπίαπι ντ ρ᾽ ατίπηαπὶ 
[οἱει ἐσχεα ὅπη δ Κατοικρυ τοτεύϑει!. σ χα!οὶ, ο δ ῃ5 ΤΗτγαςῖα. Ηεί ἢ. 
ΤΠΘΓΉΪΩΙΣ δ 5ῖγαθῸ [ΠΡ το 13. ν δ] ὃς σχα ες ποταμὸς, ὃς σχαιοὺ τεῖ- 
χίθ' πιεπηϊπὶς δες ρῃαπ. αι ας. 

ΠΣ κα οσεμθηγης δ [ΕἸ οἰ τα 5, Πποτο τας 9 ΠΗ ΠῚ πποτοϑ ἃς ῬεΓΙΟΓΙΖ 
πατιγα. δορῃ η ΟἘΙρ.ΟοΙοπεοο, σκαμσευΐαν φυλάΐοσων, 

Σχαβϑπης ητος, ἐς ΠΟ Ρτιμτι δί {Ἐπ ρ  ἀτπὶ Ἰῃροπίμπι», ΠεποΠ πη, 
ΡἈΠΠρ.1. διαὶ 3 σχκαιθτητα Ἴρφατων ἶδ' 47) ταῦτα ἀδὲν τρροψεῦοι Ἡ ἃ 

[γεϊῖο ἀιοαις σχαιότης ἰδ ἀγα όϑιησία, μωρία ᾿ ἱτ!φέτπιις δι 48: 
ἀσταιδ'ϑυσία. πος ΠΟῚ ἀγρότης, σχαρέρκον 5.8) τὸ )Τγ0Π5 ΑἸ ΠςἸ]1ς ὃς 
τάς Η εἴν ἢ. χαλεπὸν ἀκρωτήριον, 

Σκαΐρων, μα. ἀρ ττ 1 ρι1ο9(Ἁ] 10 ὁ χούῖκκαι, χορδϑὼ , σκιρτω,ξὸ πόφας πει- 
χέως κινώ καὶ ἐμφέρω ἸΝ ουτ, Αἰ(ο]. 
Σκαφορέω, με. ὕσω, π᾿ νοι κοικουργέω πὶ δόχια μιλετω, Ῥγᾶτιᾷ δέ Ρεξιεγί 

πιραϊτοτ. ίοιι πηοβίποτ. 
Σκαιωρία, ἀς ἡ ἀ01115. 14} |τ|α, κακυργία, τ ρα ΤΠ» (αἴτιος, 
Σ κοι ες ἐ χὴν, ὃς σχαμωῖς διαν εἴόϑευ!, ἀριϊα ΡῸ ΠΤ ςοῖπὶ οὐ [γποηΐ πιὰ 1δ1- 

ἄεπι {ππητ ἀριαϑτείνει ὃς ἀραθώς ἐΐχάν » ἡπερτιπι ες δά ἀ{{ς 1 ρ11- 
μᾶϑ ἰτοπὶ Ἰη(οἱτὸ δί τα ΠΙςὼ σχαμώς γὸ ἀὐτῶ κα χαλεσέωῶς ὀκασιιυθω  εΐ᾿ 
τα [ΠἸἰςὲ ὅς ἐπ υπηηΐτεῦ εἰ ἱπτεγγορατ, 

Σχαλαϑαρξα, Ηεἰγ ἢ εχ ρ.τύρζ, 
Σκφλαϑ αρβία ας, ἡ ΘΙ ἀε πη εἰ αἰκεδία, ἢ 
Σκαλαϑυ αι, σοἵγο,σχαλδύξιν λάβρα πλησιάζειν, δυυυεσιεῖσο), ΑἸ ΠορΡὲ 

1η (οῃείοη. 
Σκβλαθυρμα, τος. τὸ, ὃς Ὶ ͵ 

Σκαλαϑυρ "ούτιον, Ππ1 1 στ ΠΊοντη στα, Ρἤδηταία. ἀο γα Ἔχ! 5... 
τἰ ΟΡ}. νεφ, σκάλαϑυρ μοί τε τινὶ μικροὶ ῥιανϑ' ων, 14 εἴτ, σκαλδ)- 
μάτα σμικρὰ καὶ χεπτεὶ «σαντείπεεσι νοΐ ματα κὶ μα ϑήματα ; ᾿πα εξ 

4υς ἀἀπὶ ρατιια δορεπία ᾿εὐμ α. ἃ νεγθὸ σκαλάσν 1, βοάϊο, ἴζαρο; 

{τατιςο:ᾶς ἃ ποδιπε ἄθυεμα, 1 πδίγνεον. 
Ξκαλαϑύρω, πα! ἥτις ξοάϊο. ἴειι Γοάϊο,ν εἰ ἐοάϊοπϑοίειι ἕο ἀἸςᾶς 

140 εἰτπὶ Αἰηπο ἢτ οἢὶπὶ ἃ σχάλν ὦ ἴοι! σχαλδίὼ δι ἀϑύρω, 41- 
ςαδὶ ταπτὰὶπι Πση σαι νεῖ ξοάϊοο γε] [πος γε ἐχροιίταγαθ 
Ἡεῖίνςἢ. 

Σκἀλαπείζω, ΕΟ» οἰ ΓΟ ΠΊΘΟ, ΣΟ, ῥεμίοδιως βαδίζω, Ηςγς. Ἰάειτι σκρὶ- 
λαπάζει εχρ. ῥἐμξέιαι. 

Σχαλέ ας, Ἰπ γα πιθητιι πιο ιγα ἴογγα. 
Σκαλειαὶ 4 ο πη αιιο σκοίλέσις, τις δχαλοις αττίτϊο, (οπήϊαπτίηπιις 

1η ΘΕΟΡΟΠΙΟΙ5. 

Σχαλδηρον,νεἶςντ ἀριιᾷ ΡΟΠποεπΊ, σκαλεϑρον ἰά εἴ, απ άλεϑ'ρον(πᾷ 
ἀριιὰ Ἡείν οἰ πε ξοτγιρτὸ, σκαίλανϑιρον δ απιίλαϑερν) δ αὐτο - 

οιών εἴς Ἰη{πΓππιεητινστι 410 ἰσῆςπι ξοάϊςᾶτ) ὃς σοπιπιοίξητ.᾿ 
Σπὸ “ὦ σκαλδύειν το ἴτε πὶ άγοι ΠῚ. 
Σχολδυμα,ατος, τὸ, ἐβο ΠΠο,[ἀττίτιο, σκαλια, 
Σκαλειὲ, εν. ὃ, ἔο Ποτοτιιποάτοτ, [ἀττίτου » 4ὰϊ ἰαγοιο ορογάτιγν 
Σκρίλδίω, μ. δσω, ἐς, ϑυχα ίαττὶο»ίλτοι!ο ΡΙῚπ,ἔοἀ! ονπιοιεο,ίσατιῆ- 

δον ρέάίθιιε τοτο ὑτ φαἢ πα τοτταπὴ τ ἀατ ςα]ρῖο ταπβοοίοαϊ- 



όΣΣ» τι 

τὸ 

Ῥ Ἢ ὁ 
ο ἅτε σκοιλδνειν , Ἀυϊ ζοτοῖ! ἴπ Ῥτοῦ  ἐπιδτ, σὰ ὃς σκολλειν 

ἀὐτε5 τοράγρατο . αιοά ξοάϊεπάο ἢτ . Ἰὰ εἰϊ... διιτεϑ ἔσαϊρετς. 
ΑὐἸΠορ απ π Γάος »σχαλόνει ἐδὺ αἴθοακας,} ἃ οἴξ, ζωκσυρεῖ κὶ αὐα- 
χινεῖ μαχαίρᾳ πῶρ μὴ σκαλδὺ εἰν, ἱρπεῖη ρἱαάϊο ποη ξοάϊεπάιιπι» 
ῬΙατοῖα Νιμπγα. τὸ πύρ υοσικρέχόυε, ΑὙἸΠΤΟΡ. 

Σκαλίωο ς οὐ ὁ, ἤριιγα σοοπτοττῖςα ἰη[τατ (ςαία:, ἤριιτὰ τγϊδπριΐα, 
οαϊιις ἰάτοτα ἱπῖογ ἴς οπληΐηο ᾿π4 4141. ἐπὶ 

Σκαλίαξ ὁ, [οαἰ τας ἔγιιέζας σα ξεῖ, Τ ΘοΡΙ.1.6.ς 4. Ἀπ: ρίλατ, νἱάς 
κακὶ Θ.. 

Σναλίζω, μιίσω,ποιχο ,ἴττῖο, οάϊο Ν ομς, Αςοι, 
Σκαλὶς ἱδὸς »δς ἑως)"} ἰἀταυΐ απ. Χ οπορῆοη 'π ΟΕ ςοποῦν. ὥὺ ὅ 

δὲ σκωλίας,ἔφίω ἐγὼ ὦ Τκόμαχε, τίν. ἕγοκρι ἐμ νλέϊ α) τῷ σίτως ΟΣ 
εἴτι τα τὰ σχαλιστέρκον ΔΌ Ιπτογρ. Ὑ]εοοτ, 

Σχάλισιες Ἀγτεἱ ογσικαλειοὶ: Τ᾿ ἈΘΟΡΒγαίτις [ἴσγο τογτῖο » σαρίτο νἱ- 
δοπιποαιίπτο ἀς Ολιιῆς Ρἰδηταγιιτι : ὅς σκαλσιὶς ρτὸ θοίοπ, 
ΠΌτο αιιαττοφοαρίτε τ4.Πἰῦτο 2.4ς ἈΠ οαρ.8.οοτγαρες ᾿ορἴτιγ 
ϑοαλσές, 

Σταλισμὸς, οὐδ᾽, ὃ, (ἀττιτῖο,ἴατγιτιγα, ΟἽ ππηο] ἃ αι ὃς ἔάτειγα ἀϊ- 
εἴτιιτ, ὃς ἰατοιίατῖο ἃ Ρ] πὶ, 

Σκαλιφύρθμνν, ν14ς σκχφλίς, 
Σκανλω,μ,αλὸ, ἕο ἴο, σκαίπ]ω, (Αττῖ ον ΡΊρσΟ 5 σχοίγλοντες κονιορτᾶσ ιν) 

ἔαγουΐο ρυΐπογοῦι οχοῖταπτῖ, Θαζα ᾿ἰδτο ζ. το. Ρίαης. Τ θο- 
ΟΡ γα. ' ' 

Σκάλμοη,ἠς»ὐ λα τι5 Τ Ἀγαοίςιι5,σιδηρφλάζ ον. Αρτιἃ ΡΟ ]ασεπὶ 50 
Ῥίιοοίος ἰπ Το, σχφινμὶ γὸ ὄρχες βασιλ εἴρ ὀιοτάμινεσει ἑμοιό, 

σκάλμος, οὐ, ὁ, ΡΟ ΠῚ οἶϑεν αἱ κατα ἐκ δὲ δεν αι 9 ΠΙσηλι ΠΏ αιιο 4}}1Ρ4- 
ται ΓΈ Π115.» 404 ὃς [,Αὐϊηὼ [ρΑ] πλι5 ν οσατιγ αἰ γιπὶ Π411155 
ΟῚ γοπὶὶ φἀποχὶ Γπητ,ὰ αιιο ᾿πτοτίσα  πηῖα ἤρατια 5 ἱπτογγθηῖ- 
85 ἀϊξτα Πιητ, Βυ 4.1 Ῥαμάγἱάς Βαγ ἔ, ταἰτμιι5 5 ἰητογίςα παῖ - 
τ : δωδεκασαοιλμον πλοῖον, 

Σκάλον ὁπος, ὁ ΓΑ ρα. σχρλοααεο μίας τιγαὶ οἷς φαμῆ) ἰἀπαλακας, Αὐῖτ 
{ορ μα πιϊητογρτ. Ὀἰοἴτιιν ὑτὸ τῷ σχαλθύω ἢ σκαγιω ατίατι σκαλος 
πα ας ἢν Τ ΒεΟΡ γαίτιι5 μΠτοτ. στο [ερεῖπιο 5 σαρίτο νπάςοϊ- 
πιο ἂς ταάϊος τῷ φασγάνε, 14 οἰξν γι] ά το}: πολλαὶ ὃ δρίσκεσιν αἱ 
σκᾳλοπία ( Πς οπίπι ἰοσοηά. πιο Πἐρεηάίππαιιε ἐς τα ρὶ55 Ποπ 
ντ Θαζα ἀς [ςο]οροηετ45, οἵϊε σςπίξο συπλτηςο Οείμεγτο οὉ 
Ρίοτατοπὶ Πηριατέηιαιις (ὁ δ τίμαπι νῖγο αι παλφπι (τὲ ἰΔι 
ἀατο)χαίρει γδ κὶ συνιέ γει τὸ ζωον. 

Σκάλωμα: Θ.)τὸν ταις ἰαίτατ ἴσα! ΡοΪγ δῖι15, φρρζασ ιν Ὁ μίαν ἔ. 
ἡ 7 τίυ) δστὸ ϑειλαίσσης πλϑυρρὰν κλιμακω τίω) χἡ χειρφποίητον ὧν χλί- 
μασίῳ τκαλώμασι «συκγοῖς κἡ σιωυεχόσι διειλημμβούω, 

Σκαμζαλυξ,υκος, ὁ, Η οἰ οἷν. σιοαμξός, ςρεζλος, 
Σιαμξηρίζοντες. οἱ, εἰ ἀς πὶ ὁλιώϑναϊνοντες Αἰ» ητασον ΟῚ Πῆγε 5. 
Σιαμοὸς, οὐ δ, κρεζλὸς, ον ο Στὸ τῷ σκαΐζειν ἢ σχαμαῖς τνοζωνειν:ΡΓα- ἧ 

{52 ΓΕ Π157 ΟΡ] αιιὸ Ἰη στοά! η5 πλαγίως πἴδαποιοἶώ, σα ΠΟΥῚ πη0 - 
το 7 σκολιός, ΠΟ γυΐσατῖς γοχ.οάηρο.λ. ΠΤ} Π1. 

Σκάμηα, τος τὸ, ἔο {40 ῬῬος]Π Ἰάγῖτου πς ἀϊςοθάτατ 9 [ας [1441] ἔξιι 
(σαι) ἴπ αηὸ (τα σογγαδητιν εἰ ἰοςι15 σεγσαπη  πῖ8 ἰπ 4110 ἃ - 
τἰ]οτα; σοπστοραθαητιτ ἐο [ἃ οἰπρὶ [Ο]ἴτιι5,. ας Εἰ σκαμμῖνα, 

Σκαμ οδες αἱ, ἴξοττα. : 
Σιν μοωνίαςν εἶ σκαμωνία, [σαπιοηςα,ἷά οἴ, μεγίσα τρία : μαπι τ σεα- 

ψμωνίας ὁπὸς ἀϊςῖτοτ [ἐαπηπιοπίμπι ἃ ΕΠ πο, Εἰ ΝΙ ςσαπάετ αἷτ, 
Θἄλπε βαλαν χύτῥῳ σκαμμώνιδν, ἃς. Ἐτ 41101,. δεύκρυ γεοζδάλτοιο κα'- 

ἱμωνδ- ἀἰχὶς [ραπιηχοιί) [Ὡς ἢγγιπαπλ, 4 εἴς, δωκρυϑιον ΤτΑΠ}14- 
ΠῸ ᾿ἰϊαρτγ απ σοτγιρτὼ νοσαιῖς Οα]πς. Αἰιγο ἴαπι5. Πἰρτο 
(σοιιηἀο,οαρίτε ἀεοϊπιοτοιτίο Ομεοπίδη,ἴορς Ὀἱοίςοτγι.}10. 
1,(ὰ Ῥ.26 ΟἹ 

Σκαμμανιον, "τὸ Ἐπ. 

Σααμιλωνίτης οἷνθ.γεχ [ρατηπιοπίᾷ σοη ει γἹπππ|» Ὀ οίροτ.", 
φι (0.75. 
Σιοιμφυσεῖ, ᾿πἀϊ σπατιιγ,αερτὰ ξοττομμεμψιμοιρεῖ, ΗΠ εἰν “ἢ. 
Σκανδάληθρι, τεὶ ἐν ταῖς ποι γίσιν ὅτ κφρβθθη ξύλα εἰς ἃ ἐρείδει. Αὐο- 

ῬΒαμ. Τηἴογρτ. ᾿σπα Ἰποιιγια ᾿λ Πξοτιπε 5 Ζαίδιις ἔογα Ἰηοῖ- 
ἄσεητες ἀοεϊποπταγ, ΑὙ Α οἰνα τγαπβέοττ δά ΓἘγπτοη5 ἀοι]6 08. 
κἄτ᾽ αὐελκύσας ἐρωτᾷ σιεανδώλυνρ᾽ ἱςαὲ ἐτσών. ῬΟΪ]ῸΧ σκανδοίλνϑερν 

Ἰητεγργοτάτιιγ ρα χά ΠΠπ|ΠῸ 7 61}} ἴῃ λα οἰ ρ 15 ετὶρίτατ ντ οὈἹοξ 
Πιέηοας, ας εἶπας γουθα, τὸ μῆῦ τοῦ ἔμιστείμῆνον ταῖς ψμυάγρως παῖ - 
ταΐλιον 9 σπιανδάληϑ'ρῃν καλεῖται. Ηος Ἰρίπιπι ὃς σεθμδαλον γοσαῖ 
ΠΕείγε. 

Σχϑύδαλον, κα, το, 4 ς ΠῚ 4110 ἃ σκάρδάλυϑ' ρον»ἤις σκώχονοἱά «ἢ, 1η ἀςοὶ- 
ΡΑΠῚς ἡ τεραἸςυ 155 πι (τ ρα {{αι16 Πρ πα τοῦπα ἴητογ [ε σσπη 
[ὰ νὰ 4. 4ιιατεγπαγ} παϊπιογὶ ποτάμι γοργοίςητγεης ἐμὸς ΠιΠῦ- 
ποτιισ του ἀ ἴσια φαᾶπι αηϊμηα] οἤοπίθης ἰπ ἔς οἰπογτῖς {πῖτα 
ται πὰ 9 Ππγα]άταιιο ᾿ἰἑοπιιπι ρ 3 ἰουτῖ πὶ πιο άϊφημ πὶ τγαπἤιοτ- 
[ἄπηαμις σοπιπιουιίτων ἐς σκανδάλϑοα. Σκαϊδῶλον Οὐ ἴασι- 
Τὰπὶν οβε πα συ] τι. οδεχ, ὃς φυϊςαι 4 ργοΙαροπΐς ὃς τατηξ 
οαὐίατη αθεγτ, δοοίου ὃὲ (σαπήαίιτι ἱπαιῖς ΗΠ] ἐγοην πλς ἴπ 
Ῥεϊαρίαποβ » ἀρᾷ τατος. οχ οἤξηποης 40 τιΐηα ΠΟπΊ 
ἀςςερογιητ, ἰὰ οἰδ, ἃ σκοἴζω, τὸ χωλαίνω, εἰαιιάϊςο. δὶς τγαη Πατὰ 
ἔχρε νίμιτγρατς δουίρτιγα 9 ντ Ῥαι}ι5 αα Β οτηδη. 14. μὴ τιϑέναι 
“ορόσκομ (ὁ τῷ ἀδελφῷ κἱ σκοιίδαλον, ιοά ὃς Ὡρρσκοπίωὶ δυδόναι «εἰ - 

εἰτιιτοῖα εἴ, ΟἸςεγοηΐ, οβοηποηὶ εἴτε, οἤοηΠοποπι ἀβουγο, 
γε] ςοποίταγς, ἰδ] ομΐπη Ὡρόσκομμί κὶ σκαὐδαλον ἐμ τῷ αὐορλλύήλυ Ϊ 

Σ ἣν 
Ῥοπυητατ, ἀΠπποτία τδηγαπ πηοταρμοτα. Τπτογρτος; τ αδ οἱνυ 
ἀϊου!απι Ῥοπάτι ἔγαττὶ αι [σαπάα! πὶ. ἀϊςος οτίατη μὴ ἕαντὺς 
Φαχίζειν ὁ πρόσκομμα: γί ῶτα Ἐτ᾿ ΜΙ ἀτι ἢ. σα ρῖτα 16. σκαύδειλο οὗ; 
εἰν ΤητοτρΓ δα πάα!ο 8 τ ΕΠ] : Ἐσος ΟΠ που] τη ος ἄμιος 
γε] οδ τα σα]ινπι δι σἰιι ἀπ φαἰιι, δὶς 2: Ἔρ το! Ρεν 
Ῥῖτο [φοιμάο 5} λίϑ' 9. φρρσκόμμαιο:,, κὺ πίτοᾳ σιοινδώλχα 
τὰς Ο τὶ ει, ἱά οἰ, Ἰιρὶς οβεηά!ςμ} ἃς ρόττα οἰζοπἤοηὶ 
απ ἹΠῚΡ ΠΡΊΙΣΣ ἀτα16 ἱπαιαγτιιης το !]ος ἘμαηροΙο 
"0. ταύτῃ, ἐϑυκαν ἐν τοῖς πεδίοις σγκ αὐ δεοιλ οὶ. Ῥοίισγιιηςῖμ, 

Ρὶ5 οδίϊαςιϊα νο! οδῖςεβ. Τλαυ 4. (ΔΙ πιο 69. γωηϑ άπ ἡ ἣ 
πεζὰ αὐ τῇρ εἰς ποιγίϑαι, κ εἰς ϑρχν, κα εἰς σιιύῤδαλον :. ἀιοὰ 
Αροῇ. δά λοι ττπάς ἐνῶὰ, ᾿ 

Κκαιδαλίζω, τὸ τϑόσκομια κὸ σι" ϑεῖλον πίθγυ:, οἰἕοπάο ν ἰά οἵδ 
ἢοιῖς ςαπίλτν αβοτο. Οἰςετο ἀἰοὶς οἴη Ποηὶ οἵϊε, ὁ 
πεπὶ αἴξοτγο νοὶ σοῃοίτατο τὸ τορύσκομβιοι γγοέ ὅτων πανί, ᾿ 
νοΥθιιΠ μετοιζατικὸν ) νὰ ᾿ῃ σοῃ!πράτίοης ΠΊΡὮΗ] 

ΜΜατιἢσαρίτα φιΐητο 9 Εἰ 3 ὁ ὀφϑαλιμός σου ὁ δεξιὸς ὁ 

γνεγὸ οοιἴα5 τὰς ἀοχτοτ τσὶ οἰηποπεηι αβετγε, [ά 
ντ οβοηάας. Α ἡ (ογίπτῃ, αρῖτε οθδιιο., Ἐἰβρῆμαι 
ἃ ἀδελφὸν μου. ἢ οἰ εἰἙ οθδαΠο πὶ ἔγαϊγὰ πηοοτῇ 
οσςαἤοποπὶ αβοττ, λοίταις νὲ οἰξεπάατ. , 

Σκανδωλίζομαι, ΡΑ(Πιιὸ, ἴω εἰς, οβ η ἀος ἤπιε οβοπάοτ, τὸ 
ἱλόπττο Ἄς ἱπηρίηρο : ργοίαθου ὅταὰς ἀοοῖάο 
εικώς Μλτ.ς.2.5.ποῦτες υμεῖς σικ ανδευλεδδυήσεαθος ἐγ ἐμοί, 
δειλιάδη συν ται τ:ὃς σηοανδευλιοϑυ σοίκα,. ᾿ 

Σχωνδειοι γος »ἦνο ΘΠ σα] οα»» ὃς ποησ γΥ 15. 
Σκαδηξ, ικος ὁ εἶδος λαχαύμ, γοτᾳ [σαπατῖα ἴπτοτ οἷετα ἱπορτὶ 

γπάς πατεῖ ἘΠτΙ ρΙἀϊ5 Ἔχ ργοδγατιιμη εἰς» ηιὸά [ςαπάϊ 
ἀϊάοτῖς : ὃς ἱρίς Επγὶρι 4. σκανδικοπώλης ργορτογοᾷ ἃ δε 
τγοο 15 ἴὼ Ογαῖς! Ρ]επτὶς σχουύδεκας, 1 οἴ, ν]οῖτε ο 
τοῖς Γλογτ,Πτδτο 2. ἴῃ. ΑὙ Πρ ρο ̓  ερς Ὀτοίςσοσὶ 
Ρἷτς τόϑ, ΟΝ 

Σκαὐδιιυςς οἱ ἱἀοτη ομΠὶ σκώλοι, Ηο γ Οἢ ΟΧΡ. 5 κόλοπες, χαῤ 

ΤΡ μὰ 

ηὐιιμϑαῳ 
ΡΓΦΛοα τῆν }}}. : τ μιμμνειηβ 

Σκανϑ αείζειν, τα ἶττο παίαιπι ξοτίγονν αἱ ρὸ παχαγάον, Ῥο ΠΧ, γὐ παι 
ϑαρίζειν τῷ μέσῳ “ χέρδι. δεικ) υλω ναὸ τ᾽ μείζονος οἷἰφεϑέντι δ δῇ αἰ. τ, ἐγδνιί 
ε΄. ΑΡμα Εθπ| (ογι δίτογ σκινδοιρέζειν. ὃ σκινϑαρίζειν,ντ ὃς, αἷς ἡ ἜΝ 

Ὀιήγηι. ὃὲ Η εἰ ιν ἃς σικαρίζειν, σεν ϑ'αρίζειν ἴταα; το τίτιο τ άμρι 
Σκανθο»οδυ.ἰταροάἀἠπηεπτιιπι. ΜΠ ιμ μι 

" ἄπαίαι 
Σκοιπανειὶ, ἐῶ», ὁ, σκαπϑρίτης σα απτππὴρ ) ἔοον, αι ἰἴρο αν 

αὐνάτυτοὐνα ἄχαι. ᾿ 

Σκαπαίηυς.η.[οἴΠο. Τ Βεορ γαῖ, μα ποτ. δητατ το ἔ ς ἡμιηδε πὶ 
εαρῖτε ἀςεῖπιο  αὐοὲ 2 ἡ ἐργασίας κἡ π' θεραπείας ς τεὶ μῆύ ὅδι ἀηέμοσιτ 
1, ἴδια καϑ' ἔκοιστογ, κοινοὶ μ8),ἡἹ τε σικοιστ αὐη νὰ καὶ ὑ δδεία, Ῥ] ἴῃ ποτ κπὶ 
17.ςαρῖτο 26. Εχ Πϊ5 ατια ἀδηη (ἀπτ σοιηιιτηῖα οπιηΐ 

ἄλιη ρυορτίᾳ αισνιιπάαπη, Οὐοτα πη ΔὈ]Δαιιοατίο, δίς, 
τσ δέσν φεία, σχο φδυσις σα φητός, Σκαπ αἴ Ἰάοχη εἰ 

σιαφεῖον,ἀς ηϊιο ἐπέγα δι. σκαφεῖον ἐρύΐγιον. Ἐτ ΡΟΪ]ὰν 
σκαπσανέων ἐργαλεῖον ἐξ) τίν) σκαπϑμίω. Ψηάε ΡγοπετΌ, εἶ 
ποιωυ,οἱ δι᾿ ὠπηρνοιυῦτο σγοίφας, [ΔΓ Ε5 ροῖε θαι. 1ΠΠ1 παραγ ης 
ταζγητι μάθοτς ἤτις (οδρ Βα πΊ.ν]ἀε σκαφέϊον, ν δὲ Ἐτδίπηιις ' 
τηθπ γοιτίς Προποπηνε ὃί σκάφίω ἴῃ Δἀαρίο,Υ εγίτατ 8 
οτατίο. 

Σκαπανή της) δ» ΓΟΠἼοτ. , 

Σκατξρ σοι, ἰυ1 εχ οτο τ! 116 σι Θηι5 ἴῃ 4110 ΡΥ τυ ῖβί 
ἀςραέϊα (ο[ο ) ἔογαπιεη τγαϊςέζιι5 εγας ξμῃ: σα τ5:ε0 
τπιογίιις. οἰγοιμηἀαθάτιιτ» ὅζ αἶτοῖ ροπὲ {2πΠ5 σαρύτζαιια 
Τὶ τοτίπρης ἴτα νἱ ργοτγαιοδας ἄοῃες Δἀ [υπηπηῖιπι ττᾶὶ 
εἴιιπα οἰ ποτοῖ ἄγαιῖς Πιροηάοτετ : ἴῃ αι σοηπίτοθλςν 
τα. Βος σκιαῆδαν ἕλκειν γοσας ΡΟΠ ΠΧ. εἰν Πτις5 οἴΠ5 παν 

ΤῊΝ 
ἀλπσὼπι 

αἰ πιο 
Ἐπαια ᾿ 

εἰσοθ ιυδ' 

ἱ 
"ἢ μασι, 

τ ἡ (τ 
"Ἢ ἰιβήνξοὰρ, 
τ ἡιε ιδι 
Ἐμη Ὁ Ὁ 

ΣΙΝ 
ἀπ νι ἐμοὶ 

ψν [κύν 
εἶτ »δίταιις οπιης αἰ ΕΠ οἰ ]ς σκαιίδαν ἀϊςὶ : ἢς επὶπὶ [ετῖρται δεπέαροι 
Ἐὶ σκακϑεύσαι»ςοῃἐτἰατἱολοισδὺρησαι, “ΠΤ νηβηίη 

Σχκάπετος, ἔοτ!ς 4. τοίφεφε. ἢ τείφιθ», τ ΠΝ 
Σκοιποτὸς ἀἰοίτιιγ ργο σκαφητὸς» ἀρτιά Ηςεν οἢ, ι ἥδ: ἰδία! 
Σκοΐπος, Γατη 5 δς ν οτιι5 414 4Π1|. Ἢ τῆ κῃ 
Σκαπῆὴ υἶλη, ἴο Πττῖα πχατεγῖδ. ν 
Σκααστρ ἦρος, ὁ, ἔοΠΤοτισκαφειὶ, σκαπιανειὲ  οη, ὃς ΡΟ, 
Σικάπηω, μ αἰ ψω,αιαφα,βοάϊο, ὁρήτω, ταφρόϑω, ἔοΠς σοι Ποῖ: 

ποισμαηῆειν καὶ διώαμα!,ἔοἀοτα ποι ναἰςο, Εγαίπι, ἴῃ Ῥγο 

ΓΝ 
ἤγιαιν 
δε ῇ 
“(νιν 

ἀἴδιις Ἰηρτοάίοτ. σραπομαι ξοἀϊοτον πὰς ἐσκαμμί!θ-, οι, ὁ ἣν 
Ρτοιοτί. τ τὰ ἐσκαμυῆνα πυδὸβ ἔπε5 τοὶ δἰ ἰσα1115 Γι τί ΤῊΝ 

ἀρι] Γαιοΐϊδηιιαι ἐῃ. (411. ὃς ΒΑΠ] ἶ Ηςχαυιογιβοπι,όνς ἀμίη; 
Σνάρας 3... ΠΠο.1η[δέξαπι ἡπο ἀἄδπι Ρ]᾿η. 
Σκυρδασυκπὶ σοπα  πεητίδτι5 ὅσ }15. ᾿ 
Σκαρδα μυκτοὶ, οἱ αι 115 ΘΟ} αἱ πη ῖππὶ σοπμἰποητ, Αὐἰοτοῖς ι 

ἀν 
᾿ ἽΝ 
Ν 

σκαρϑαμυκτικὸν ὄμμα οὐ οἰσιραρδώμυκτον ΟΡΡΟΠΙτ. π΄ ΤῊΝ 
Σκαρδομυκ τῶ, ὅς ΠῚ το πῇ 

Σκαρεαμυθω, μι οξω, τοιυχα γ ἔγεηιοητοῦ οδινάο ὃς ἀρεγῖο οουϊοὶ. ἜΝ 
σΘηπιοΟ ἰλλοπιαῖ νο] ὑλωπίζω,πυκγώς βχεφαρίζω; ἰὰ εἴϊ, εἰξοῦ 

τὸ σκαίοω, ἡ γρίωυ κιγὼ χὰ μύω «δὲ ὀφϑειλμοις, Γχιοῖδα. Εἰγὼ 3 δυσωπ' Ϊ 

κἡ ταὶ κέρᾳ μοι τετύχωδδον, κὶ σκαρδοιμυκτῶ, Σχαρδαμύκτως. ᾿ 
εἴξτον πλΠ1ογῖ. Οσα 15 ἐπειῖτο ἃς ργοιοςο, Χεπορῆ. ἴῃ 5γ πὴ ᾿ς 
Ρούἀς Οττουιιο ἀππάτοτς ΟἸϊπίϑ:, πρῤϑνεν μδ γδ αἰσαῖρ οἱ πὸ ὁ 

» 



᾿ ΣΝ 
γρθναι ϑεώμνοι » λιϑίνως ἔβλεπε τρὸς αὐτόν: νυιῦ καὶ ϑοὴ εἶ δον αὐτὸν κα 
πκάρδα μυύξαντα, Ῥτο εοάςπι ἀϊοἴτετ ὃί καρδειμύοσω, ἤὰς καρϑώ- αὐήωναιιο ΕτΥ πιο! ο.αρτιά Αττῖςος Πρ ηἰῆςατο αἷτ τὸ σιωεχως, 

ἐφαρα κινεῖν κχὶ εἰς δγήμυσιν ἴγειν δτο πῇ καρδείμου, 
ΑΘ Πἰταβηρο5 ἔδιι δῇς, Γ]τατῖο, ΠγοτιιςοιιΓἢι5.. καὶ ΠἿΜ᾽ πο- 

κίνησις: νης πολυσκαρϑεμιος»α ρ.Π15. Αὐατιι5. Δαν ῇ ὃ πτέρυγι σκαρ- 
ἄλιταὶ ἕωπου, ΟἸςοτΟ νοττῖς νη σι αι οι]. (ΟΠΠΠῚ. 

τ ὃ πόδα, αϑδρὶ σκαύρειν ΡΙςοῃαίπηο τῷ 9. Ηςοἴγς ἢ, οἴ σκα- 
λακτισμός, ΄ 

νυμείσω,ποικοι, [αἶτο 5 ἀασα ρων ρα  ΡΊτο,τιγθοσ, θα} 11ο. νἱάς 
πἀσχαρίζω. 

οὐνν ο] σκαρί. ποπποη Ρἱ Γοἷβ ἃ σκώρω ἀςποπιίπατὶ τοῖς 
Ἐπ. ἶργο (ορτί πιοραιιὸ ἃ ̓πο {π|5᾽ πα [Πς σαιάς ἰξειθιις οτς- 
Ππογις ἰάχεῖ ἔογεβ ἀταιις ἴτα γοτγου Πι πὰ ογιπηρατῖ, γἱάς 
δη.1,7οᾶς ΡΙΙη.}.9.ς.11. 
μὲς αἰ τιι5, Ἡοἴγ οἢ ἴτοπι ρα! ρίτατῖο Εἰὶ. 

νἴμα Εἰς ἢ, Ἔχ ροης ξύω, σκατῆω,,ρίφω, ἜΧΡΟΠΙτΓ 
πὶ Ῥεγ ιπέϊοτι ὁ αι! ἀρο. 504, ἴτεαι (σατιῆςὉ ρογ ἴαροτ- 

ἴ Ε  ἴο. 

μι ϑύσω, [ουἶτοτ ὃς ν πη θ τὶς ταητὴπι ᾿ππαρίποπι ἀς]Ἰπῖο. 
φισμός. 

ἐται νά ε σκαλόύμα τα, ὃς σκαριφισμός, 
»Ρογξιπέϊοτιὸ αυῖρΡίαπι σατο, ποαις αἀπιοάιιπ ε- 

Πατὶ Πσάτονροτ Πιροτἤοίεπε (σιπάοτς νάς ἸηΕτά. 
αὸς. οὐἱ, ὁ. ἀεἰ Ἰποάτῖο ργϊπια ρἰ ἔξιγα, ὃζ σκιογρῳ φία ητ|8:- 
γηάς ργὸ ρεγβιηξξονι ὲ ὃς ράτιπὶ ἀσοιτατὸ «Ἰτ]ιιῸ ἔὰ- 

ροηϊζιγ. Αι Ατὴτορ απεπὶ ἴῃ Ἀ Δη15, τὸ σ᾽ ὅδὲ σεμνοῖσι 
ἰεοἰὸ σεαραφισιμοῖς λήρων, (ΓΙ ΏτΟΓ, σεαρασριοῖς κὶ λεπτολο- 

σιμαγραφίαις. ἸΝΑτη σκαρεφόνειν εἰξ ρ᾽έξοτος ὑ γί πηῖ5 ̓ ἰποα- 
τς τι άττις αἰ] ἀςξογπιαγθατηῖς ἀεῆσπαγα, τὸ τὺ ζω- 
δὲ ̓ ὑποτυπ σα) “ρῶτον «ἔῦ γεαφοράοις, τις Ρτῖπηα Ππεαπηέη- 

ἴδ᾽ νοςαῖ σκαραφίμα τα. χὴ σκαλδύματα. Ἐτ σκαραφίσοιάϑοι 46 - 
Πρτὸ ΑἸ Ιυ] 4 Ἔχ ο αὶ, ὄθασεσυρ μῆως τὲ ποιεῖν, Ὁ μιὴ χ᾽ ἢ Ὡϑ- 
ὁρ ἀκρίξειαν σκιαγραφεῖν. 

ογγϑ τὸ» [ἀγα Θητιπη,  ρι}} 1, οτιιςα . τὸ καῤφίθ, κὶ φρυΐγανον, 
Ῥοοτζατ. καὶ γραφὶς , ΟΟπιπιοηῖαγ. Αὐἰ πόοραη. ἴῃ  Δη15. 

Ἐ 0. : ΠΣ 
δ ίξατιις Ρ᾽ (τ΄ 5)αριια ΑΞ ΠΙἀπιιπὶ ὃς ΑἸ τοτοί ἐπι χυϊ(νε αἵτ 

οἾΔπ. (1115 ἰῆτογ οπηπα5 Ρ δος νοςα]ῖς οἰϊ . κα τ Ἵρρφίωλ 
ὑλέϊ ἰἃ οἰ, τιπ! πατομηρυκίζετω,. 1 Ὀτειι ἵπ ἘΡΊργαπηπηδτν- 

πῇ ἀἸοῖτιιγ αὐδήεις Ιοιαχ. Ὑ ΠςΟΟτ ΤΔτογρτ, ἀπὸ τῇ σχαί- 
ἀιιςῖτινϊάε σκαρὶς [Πρτ. ᾿ 
οτ ὲ ργὸ σκαῤτὴς ) ατιο Η οἴ ομῖ115 ἐχροηῖς τοχιὸ, ἰὰ 
γον Εἰ ΟΧΡΕΓΠΙχ, 

ναὶ 
οὐδ, ὁ ιεγάλιν!ἀς σκώρ, ᾿ Ὶ 
ῥάγ 65}. ὁ πιοτάλπι σοπηοίφης: ΑἹ [τι] 401} ἐρ τμ ἀρὰ Ατ 
ὅτι Χ 

, 4υΐ Ἔχίδηζοβ τα] ο5 μαδεῖ, ἔσδιιγι 9 ντ ἀρια Ἡογαγίμπι. 
δυτῖς (σδτιγιιτη ργαιιῖβ Εμ]τιιπι τ]ὸ τα 5. Αγ ττιισον οτοτῖ- 

γἶτι5, ἵπΘ- ἵκαν- ωρὸς ὀχείαν μιὴ σκαύρφις πῦδας ἐχέτω μηδὲ 
τείγοις, 

ὑσκαφόυσις. 
ον," τὸ, ἕο ἤατιιτι ᾿π γι πιοητιιπὶ 4110 τογγΑ ΠῚ ργουαιῖητ, 

πῇ σκαίπῆω, ἔο ἀϊο. τττγιιστι ν οσαης ατο ὅς Γ11π|5. 5οαΡ ΒΤ 
ἴλττι 6 Πα }15 ϑάτγτα 6, Ετ τιιάς ϑοαρ ϊτπὶ μοῆτὶς σππὶ ἤι- 
τιιγ ἀγπγΐς. Υ Ὁ] Ραπα]τίτηα τοιι5. δογθιιπτ Θηϊ πὶ θεῖαι 

ἀφιον, γτ δριιά Πϊοηγ ΗΔ] ςάγηα τ Π το ργίτπο : νης ὅς 
οβαστικως σκαφίδιον. σκαφεῖον γεγὸ Πιις σκαίφιον ηοη εἰξ ἰἰρὸ. 

ἃ ΠΙροηὶς ἤρεοῖες ἰατίοῦ δγοιϊόγαιιο, ἐτάαιις σκαφέῖον » δὲα 
λα πλατις ἘΧΡΟΠίτιτ. [παρ ΐπιπὶ ἴτοπι σκάστανι ἀϊοίτιιγ: Οτγα- 
τα γ Ὁ] ρατὰ [Ππριια τζάπιον, ποδὶς νυ]ρὸ (ἀρ6. Εἰρὸ εἴ σῇ- 
λα, ἃς Ατιϊςὸ μηνημο ὃς ργογαίτιτ τεγγὰ ἃς ἰαρΙ4ς5 οἀιιςά 

νι] σὸ ῥομίαηοἱἀ εἴτ, λισγάρας ὃς λισγέρεον αριιὰ ΤΠτογρτεῖο 
ἘΟΟΤΙΙΙ 5 ὅς ἀριι δι. τα: να] βαγοβ νόσος Οταςῖδ:. {π|- 
τς τεχὲ ἀϊπιηχὶίς ἴῃ φιλοψδύσΊ, νὈἱ αἷτ δυκέλλας ἡ σκαφεῖα: 

Ἕ ΤΡΥ. Μοτσῖις ρινίοπάο ἰαρ 511 οηδ5 ὃς πηατι]ας ἐχροίιτ, 
Ππ|4 νεγὸ σρκαφίον, 
ομκα!ἱΑΡ ἷς πεσοτ 5 4114]}6 τογαιεηα ρεηῖις μαῦρες ἀρυά 

ἰυτάτομιπη ἴῃ νῖτα Ατταχεγχίϑ: ὃς ̓π Μερδς]]ς ἈΠ ποτ. (τε- 
ἃ Ῥεγῇς 55 σκαφϑύοται γὸ κὶ ἔτως αναιρεῖται. ᾿ 
ιὰ ἸΠ ΕΠ] 1πιι5., σκαφηφόρφς.ν [ἀς μέτοικος δί σκαφειὲ δ σκαπ’τὴρ, 

[οοτ. ΡΟ .αἰτεγιιπι τ ἃ σκίφητα τογιιπι ἃ σκαπῆὼ, 
φόυσις. ἔοἴτο, ἕο Τιιγα, σκαφεία, δι} ἃ.» κα φη, 
φὺ ἡ οὐ ὃς 
(αν οίο. σκίφδυσις. 
ης ἢ, τὸ κοίλωμα “Ὰ) ννών, γάφρα νὰ γατὴρ᾽, 5ι114.8ζ [πρ Δ. αι 
Ὁ Ἰοπσάτιιπι Ὠαυ ΠῚ» πηφάϊοοτίτατο {Ὁ πὶ πο ρόποῖς ἃ 

ϑιις ἀἸ οτος πα. Ῥ᾿Πτάτο μι» ἐφόλκιον νοσᾶτ. Γοϊδηι15. δικώ- 
πίαν πἰωὶ σκα φίλω, σε φίω λέγων. Ν εηοτὶ [ον ρίγο ὃζ φοράμπο. σπείφην 

γαίε ᾿ἴσπεο σοποδῖιο : ΡῚ πταγο νι 1ῃ Ἀοπλι]ο,ἑνϑέμυθ- 
εἰς σκάφίω παὶ βρέφη, Ογτῖ! }. ΡεἸαϊπὶ ἱπτουργοταταγ. 1 1π||1|5 

ποι ἀρρο ]4τ)α Υτρ. 1. Ἑ ἐποῦ ἕλπρα 5 φιπὶ θιυιέταητοπὶ 

ΟΝ "ἢ 6,3 
ΔΙα ΘΙ ΠΊ, (10 ΟΧρο εἰ ουληῖ ρυιογὶν τρημῖς ἰη ἤσοο ἅμα ἀς- 
{πἰτι Ποτρ δος, Οἰλπας γΕ] οιιπαδιία ἀϊχοτίϑοντ ἀριὰ Ατπῃσηςιπι 
Ἰῖδγο 13.ἀς ΕΙΕρΒδηξῖ, φιλοστοργίᾳ εἰς «τω δίον Ἰοχιιοης; Οτ᾽ οἷ 
ἡ τρρὸς ἐμπλέσειεν αὐτὸ πὸ γάλακτος » αἰαὶ μέσον “Ἶ αοδων τ ϑηρία ἐ- 
τιϑεῖ αὐτὸ ἐγ σιρίφει, ὅτε ὃ κλαίοι., τῇ τὐξδρξοσκ δὲ τίω) σκάφίω ἐκίνφι, 
τηδηιιἷά εἢιρτοθοίοίάς σἰϊπας Ριοτὶ πιοιεθας, σκάφη, οτἰατὰ 
4] οἱ Ππις Ιαδτὶ θα! πςοτίπη νἤιπι Ἔχ μῖβρος Ἰλιιληἀϊ5 σογροτῖ- 
διι5 « Ῥτ [εττίτι αρτγοτὶς αυΐθιις ἰυξιπν δα ποιπι ποη ςοη- 
τςηῖς. ΕΠ γογὸ ἁἰμιξοίες ᾿ΐρπειις ηοα 50] υτπ οτίατα 1 τὶ μὶ 
ἀϊσιιητο  άς σκαφολετς εἶν, ἰὼ (οἸϊο Ἰαυιατο, ἱά οἰ σα ρβηα ὃς ςὅ- 
«Βα. Ρτς(σείδιιης Μεάϊΐοὶ ϑτοςῖς ἴαπὶ ργοίγατὶς γιγίθιι5») νὲ 
ΠῚ ΒαΪποὶ Ιοςο", (ΟἹ ὰ πὶ ἢ τὸς ἵτα ἔογας » [Ὅ]1ο ἀοπάςηάο ἔο- 
πεδηταν 1 Δα 1151 411 τἰτοπος ὀχεϊηξει (ἀπε νοὶ] τοῖα, αῦ- 
4: 14 ροπὶις. ΑἸοχαπαοῦ Ὑ τα] ληιις, χοήσημον ἔςαι ὡρὲς ὅπανταν 
εἴτε ρρσὸυτλ εἰ ὅλοι βλθιντο ἐγκοιϑγοδωοι εἰς τίν) σκίφίυ γεἶτε ἐμζ,- 
βαζεῶτῃ εἰς ταὶ χριλεμῆσας τιτίδας δεωδαιντο, Γἀς πὶ αἰ δὶ αἰτ, Οὐδὲ «δὲ 
ἔχοντας αἰϑνενᾷ που τίω διωύαμιν δεὶ σκαφολετρεῖν. ὃ ὅδι «ρα ῥω- 
μαίοις τιτά δια ἐμζαλλειν, ν δ᾽ οἰ τ Ομ 65 τιταΐδνα ὃί τιτίδας νοςαιιῖτ. 
(ογηοῖίτις (ΕἸ ἤι5 Πδτο τεγιῖο» σαρίτς ἀποάοςίπιο » ἴτασιις 
(μὰ ἐχρεξιατίοης ργοχίπια: ἀςςο ΠΟ ἢἴ5᾽ αι Ἰαΐτατς τουτί 
Ῥοτοίξ, ἀδάἀιιέοπόιις ἐπ δα] ποιιπὴ εξ, ἀπηδάσις ορετα εἰ γε 
Ροτ ταπηριις Βογγοτὶς ἴῃ [Ὁ]10 ἢτ, Ἐτ ραι]ρ Ρος, Εουπο με: 
Ρτοτίπεις γα]! ἀϊογίθιις τοτιιπι σογριὶς οὐϊοιπάατο σοπιοηἶτ» 
πιαχΊπηόηιις πηι οἱ τῖ5 ὀχ εἰ ἐς τοίἘ]ς ὅς εἰτοπίδιι5. (απ 
Δατγο ἴα πε5 Πἰρτὸ ῥτίπηο . Ασυτόυ ἢ ΠῚ ἡ]ουδογῇςςαρῖτς νηάς- 
εἰπο 7 }ε Ηΐης ραι]ὸ Ρτοπιϊπςητίις ἃ ̓οξζο ργοάιιςεπάιις ς- 
86 » Ἄται16 Ραμ πη ἴῃς Πἐπαπάτις, Τῆς ὑροπάοπάα (τὰρλιι: 
Ἰᾳ αἰτα, αια σα 4 ρΊαπα : ἀεΐπάς ἀπο ΔαΠΙθεπάϊ., αι ἔο- 
ἀάπτ ἀἴτοῦπο οἐῆςο πὸ ν]]ο τοπηρογὸ ξοπιςπειιπὶ ξαροείςε- 
τς ξαοϊατ σαριιτ. νθ] (παρ μι! πὶ νοσας τίω σκάφίεω μεχρό) ϊὰ εἴς; 
σκαφίογ, σκάφη ἴῃζοῦ Πογοίσορα ἃς Βογοϊορῖςα 1ῃηΠτιιπηθητα.νῖ- 
ἂς σκαφίον, σεαφη, ΠΑΡ τ} 15 νἴπςι}}} 8615 5 4οἀ ἃς ϑύλθ- γοςας 
τιγν ΘΑ] ςη. «ρὲ δὲ τ μδι σκαΐφη, ἸηΠγιιὩγεηγιιπὶ τοριγρδηάίς {ε- 
τα  πἰθιι5 ἄρτι» πϑον ἐχροηῖς Ηείγοι, Οα]τάιις ἰσαρμι- 
{τεγίιπι ἀριιά (ο πιο] πος ἴδηῆι δοςὶρίτον Ἂς σκαφίς. 

Σκαφητὸς, [ΟἹ105ρα[πϊηατῖο.. σκαπόύη : αὐδᾷὶ τὸ σκ ἀπῆω : ΔΙ τὶς ρίαςεέ 
σκαπητοὸς ἀἰςὶ. Ὑ ΘΟΡ γαίτιις ἐς Οαπῆς [τὸ τογτῖο» οαρῖτε 
Υἱσοππορτίπιο, τὸ σ᾽ ὅλον αὐχμαϊα(]ερο ἀκμοϊα) κοίλισ᾽ ὑποδίσο- 
τη ζητεῖ “7 ἔργων. ἥτε βλαστολογία τε κὴ ὁ σκαφητὸς οἱ μέσος: Οαζᾶ 
ἀεςαςαπηϊπατῖο ὃς ξοῖπο: ἈὨ]ς ταὶ οἰιπὶ ΟΟ 6118 3 Ῥατηρὶπα- 
ὯΟ δζ ρα] πατῖο. ; 

Σκαφυφόρφς κ, ὁ. (σὰ ρ Ἀπ ἔεγοηςσῖντ Ποπιῖπος ἰπα4ι πὶ Ῥαηατμς- 
δὶς [Ὁ] θαητ:ο ὑκαφεις νας μέτοικος, 

Σκαφίδιον, (οι 4. ν]4ς σεαφίον ὃ σ χφέφη, 
Σκαφίον, κε γτὺ, αἰ πλΐπιιτ. απὸ τ σαφὴς 5 ράτῃα [πάρ ΒΑ 5 (σαρ μι αιγη 3 

ἀε δὲ Γι δἰ πηϊ πυτίτια ἔογ πη 9 σκαφίδιον μικρὸν ἀἰχὶτ [ιοἰαηι9ὲ 
ΑΒ εἴτις ἔογπηα μας [πε πεϊ4 ΠοπΊοπ πγιτιαητατ. σχαφία, ταὶς 
ναία δα (ζὰρἢδ: ξογπιαπηναιῖς τοτιπάα,οαιια ὃ, φι θᾶ; Ἰη αιϊ δι 
{1 η πιράϊο ἔπη 4ο ἤΠιΐ ργοςεγίτατο πογαγιιμι ἀπέξιις αἰοτῖ- 
πηῖπαης Ματμοπιατῖοϊ. ν᾽ 4ς Μιατείαηιπι Οάρο πὶ ἢ. Οοο- 
πιεῖγῖα:. ᾿ς μος ΠογοορΊ} βοποτε ( απο ἧς [πάρ γα ὃς Ἀεπιῖ- 
{ρβωτ) σασιιάτατα ἀφ βου πηατὶ ἄσαιιε ἐχ οαιιατὶ ροτο Ὁ) ἴατο]16- 
ΧΙῸῪ ἰτγααιῖις οἰμπν ἀΐσογου ἴδτο ὃς σαρῖτο ποπο, Ὀϊοίτιγ ἱπ-- 
τπιοηϊῆς (ταρμεη ἥτις πιο πη Γρ Βα τ μπι » Ασἠ ταύςτι5 ϑάγηῖς: ἐς 
ἄειη οτῖδπη ἀϊίσιιηι ἐπ ρἰδηλτια. δος μοτοίςσορίς5 δὲ Ββοτοϊορὶ- 
οἷς ἀπ πογδητιγ. σκαφίαγ ἴα σοποδιια Κ᾽ οἰτα ἴθιις ἃ Νὰ 
τιαάῖτα 5 415 ᾿ση15 ἴασεγ οχτϊπέξιις 5015 τὰ τὶ γα 15 δο- 
οξάερδηειιγ. ας ἴτὰ ἐχοδίιατα ογδηῖ. νῖ γδά τὲς ἰοατιθιι Εΐπο 
Ξπάς σοῃὶς ἐξ 15 ἴπ σοπτιιπη 7 ἀγ ἀάπις πηάτογῖα ἀρροίτο, σοη- 
ξεϊείπη ἱρηἰς πη! σάγετ. Γι ρς ΡΊμταυο 1 ἸΝΊίπηα, σκαφίον. νὰ8 
Ροτοτίιιτα ἴσα ρα; ἤριιγα 5 ἀριιά Ατβεπαῦιπι. [τὰρ]νιπι ἔῃ οΟ 
Πραϊῆςατιι ἀϊχεγιης Ρίδατης » Οἱςεγο ὃς Ματγεία!. ἃ φιος π 
εδάστη 5 ποη αἱ [Ππ11}15 τγα 11, σκαφίον, γὰ5 ετίαπαι ἀεἰ τ πατιιπὶ 
ὙΠ δτις πιϊ πη τ γι 19. σοτροτί (αι γοτγ πιφητῖβ Ἔχ οἰριςη 155 νῈ 
δζτγι} 4 Γιατί πὶς. ργορτιὲ λαΐδσανον, 4 ο[ξ [α ἀτλιλην ΥἸ ΓΟ πη. 

σκαφίον τι} }ΠογιιΠΊ, ΡΟ] ΩΧ, τῇ γιωαμεὶ σκαιφίον αὐτά πειρίῳ, Ἐτ 
εχ Αὐἰπορἤδης, σκαφίον ξενύνου ἔτη εν, καὶ γδ ἐῶ ἀμές, ΝΜ] Δ Π115) 
δοαρ ῖα μαθίτα νεπτγῖς σαι, ποη Ριιτο ἀγρθηῖο ἰεραῖο σου - 
ἐἰπογί. σκαφίον 1{6 πὶ ἀἸοἾτιΓ Ο5 σαι 1 πὶ σΟΧΟΠ ας 55 Χ) τὸ ἰσχίον, - 
ςετα λα πὶ κὶ κοτυληδιὼν, ΡΟ] ΠΧ. σκαφίον, σαρ᾽ τὶς ο5. Ἔχ {ἐπ} {τ|5 

εοηίαης φιοί ἰπίξατ ρα! τα, κρανίον, ΓΔ ἰ μια πόλ Θ. ὦ κόγ χιΘ- [γ- 
ξορθτγοπὶ. Αγ ορἤΔη65, ἵνα μὴ κχῦ᾽ γῆς σκαφίον πληγεῖς ξύχω, σκα- 

φίον τοη τα ρεπιιδ,ς πα ντες Ἰῃ Κύπος. ΑΠΤοΡιαπῖς. (οπι- 

πιοϑηζαγ. ἀπ ΑἸΐδθιι5» δύο 3. εἴδη κουραξ, σκαφίον, κἡ κῆπος. τὸ μῆ σκά 
φίον, τὸ ἐν χοῴ: ὁ ἢ κῆπος, τὸ παρϑὶ μετώπου κεκοσ μήτε. τ 
Σκαφίς ἱδος, ἡ ρος. }]} ρεπιις»᾽δέπησιε αοά σκάφίον, 1ά «ἢ ΤΠ ατίηϊς 

ετἴαπι [ραρμέμπι »ἃ (σαρ να: ἤριιγδ. αἰ τα ν οτὸ ἰουρδιις Ατβεπ. 
ἃ 4 πιιπιογαζίγ ἃς ἱπτοῦ ΘΠ ̓πάγῖαπιὶ [Ρ ΡΟ Ποξτ]!ςπι, σκαὰ 
φὶ οὖς σκάφηγν 5 ἴ αἴιο ῬέηΠτατ ξτῖπα., μεΐκτεα νοὶ μφκεα 9 Ὁ 

καῤῥοπος,αρι ΑτἸορίιδη ἐπι δ ῬοΙ͂ποοπισκαφίδες. κὶ σ κφίφαϊν 

ναί ᾿ϊρηοα γόταπάα 9 τεροπεπάο ἰδέϊζι [ετόσιις ᾿άοηςα 5» ΔΑ“ 
τποηατς ἰῦτο νπάἀεοῖπιο 5 ποιμβυι καὶ αἰ γγεῖα » Οαἴεπο ἴπ Οἰοίς- 
ἢ: ΟὐγΠ. 9, αῦλοί τερῦ κα φίδες πὸ τετυγυῆλαι τοῖδ᾽ διαί μελγρσκάς 



6χ4 ΣΚΈΚ. 
φὶς » Ὥγτλς) 1ἃ εἴτ μύαξ, πιατῖπα σοπο μα ο ἱοηρίοτ» Δριιά 
Η!ῥροεζαγ. - ' 

᾿ξ καφοειδιὴς, ἐφ, ὁ ἧς ΠπΠΙς [σαρματῖντ οβ ρος ἀϊς σκαφοειδὲς νοσα- 
τιῖγ ἃ ἤριιγα. ᾿ ' ᾿ ᾿ 

Σκαφολυτρεῖν. Πα ΤΟ σμα φὴ. ᾿ 

Σκάφθ-,εδ- τὸ, σουιπτπης οἷς νοσάθα πὶ οἰ ςπης. σομ εὶς 
παμϊῃπι 9 Υἵ σκάφη τετρκηθακοὴ 7 ΠΔ1165 ΙΔ Γι Γο 1. 5) ΘΙ Οὐ οτιι5. 
δοροοΪς8,εἰς ὃ ναυτικοὶ σχυάφη πηδἶντος οὐ δίμω ἕκτορος 5 ἰὰ εἰ, εἰς 
παξναῦτι σκοφ 9’ αῤγούς, ἘμπτῚρΊά, αὐἴδραφρασ τικυς καὶ ἀῤγω παι ἴπ - 
τεγρ.σκφίθ.5 ΡΓῸ ζοποδυῖτατο ὃ ν ΟμΓΓΟ ΠΑι18 9 το τῷ σε ὠπήω, 
σκἀφ9.. ἕο πος ραἰτίπατῖο, ἩεΠοάιι5. τότε δὴ σκάφθ- ἀκέτι οἱ - 
γέων.σκα φίθ-. 0 [150] ΠΥ παυρι οἶπα 9 τα. 110. Ἐρίβταπιμα. Οτο- 
Βοτ. σκάφ Θ΄ γεὸς ἀρ Ειπιτίριάεπι, 14 εἴ, ηλι}}5. σκάφίθ-, μα- 
{παστίθπι 5 τὸ καῤδώμον. του ρτ. ΑὙΠΤοΡ απ ἴῃ ΝΜ δι η]ς. σκα - 
φίϑυ,ολυῖτας ΔιιΓῖ5᾽» τὸ ὥτων ἔγδοϑεν,ντ κοχλίας κ᾽ "οίξωθεν αἰδεξολή, 
ῬΟΙ ΠΧ. σικίφ 9:9 ν 25 ἴπ 4110 ν Θητγὶς ομ5 γοάάοθαμς ἐσεπιίηο», 

Ἐττυίσιτα ᾿αἰπειιπιςητιιπι ξοΙϊαγιιηι 9 ἀριιὰ Ῥο αοςηνίας 
σκαφεῖον. ᾿ 

Σκαφώρν, δον! ρο5,ἀλώσηξ, 

Σκεδώζω, μι, ἄσω, απ, και, ὃς ἜΒΗ ᾿ 

Σκεδάνυμωι, αἰ προ, ἀτΐρογρο, σχορπίξω,σσπτιιτθογιγγῖτο, Αι, Ας- 
οὐ σκεδαάννυται ΕΔ ο(οἰτ, ἄρα γσίτιτ, : 

Σκέδωσις, σκορπισμὸς φυγὰ Ε] Οὐπ.ΤΏτοΓρ. 
Σκεδασμὸς οὐ, ὁ, Δ ΠΠ|ρατῖο Οἰσεγοηί. 
Σκεδαστικὸς, ἀἰ σα τς 5,41 {ΠΡ η585(ειι ἀι|ςυτι 8 41 ὃς 41 Πτραπάϊ ντη 

αθεπ5. γαδ ἱ ἤ 
Σκεδαστὸς ὁ, ἀπ {Π|ρα 1115 Οἱςετ. [ἘρΑταθι}15,41 ΠΠρατιι55 ἀϊ ἀμ: 

πλιὰ 0115 ΟἹ σοτο 7411 ὃχ Ρίάτοης σκεύδας ὑμὐ ἐσίαν,γ οτος πτὰ- 
᾿τοτῖφηι παπτα 1] σ πὶ, Ι 

ἸΣκεδώω, σχεδογνυμι 4 ἤρογρο, 
Σκεδγώ, σαδώω. Ὁ : ᾿ 
Σαθ 6θ.γοῦ, γε χαξξι5,ἀκριζηης, ΔΠ Προς. σικεϑρ οὶ δέω τα, η ΕΠ Ρ  έατ, τὰ 
“το νλξξις οχαξξα 4ι4πὶ ἀκρκ(λ ὃς χριςίω ΟΑΐεηςν οσυτ,αια ἴο- 

115 ρτιίαπας ἔπσοο Αἰ πιο] ίσγατο σοπίϊαδατ : σε «ἰἀμοτίαςιγ 
φαυχὴ. ΗΠΡΡ. ἀϊξξα Δ] ἂς οτίατι επλὴ κἡ ὅξεσυχούσοι, αἰνὰ: ν1ΠῊγ Πι 
ὃς σαταϊιπι σοη ζατεῖητογ 145 Οχίγομηας πιά] εἰς υππυφαύλη, 
{τις λει τιὶνατις οὐ 1) μέση ΠΟΠΊΪΠατα 9 41: Ρεγῇσιτιγ ΡΠ {{πὰ. 

ΟΠ Ἰτονηια]α. Οἷθτε ἀτγονεζα δὰζ σιιοιγίσιτα ὃς Ρι(οἰδ. ἑπαλο. 
οσαῤκοις, σκαῦ ρὸν, ἰκρεζίς, ᾿ 

Σαεϑρϑς,εχαξιρ ἀκριζώς, δὲ [τ Πγ].1π Ῥγοσποῖ, πάντα Ὡρϑξεπίςτα μαι 
σκεδραῖς. τοὶ μένλογτοι, 

Σικείρα, ΕἸ γ οἷ. ἀϊοῖτ εἴτε ξοίξιιπι χιιο 4 πὶ Ατ]οπὶς» Ἐχροηθῃ8 
᾿Πταιπὸπ οτίλπ χωρία ὑλίμυ ἐΐχοντοι ὀυθετῶσαν εἰς φρύγανα, 
Σκείοχτες Εἰ εἴν ας. οἱ τρϑίνεκοι ἡ κυβϑυταὶ, 
Σκεῖρῳ φεῖν, Π εἰν ς.κακοκοξαγ μον ιν, 
Σκειράφιαφἰα τγιιπτοητιιηι [ΓΟ 1151 }1. Ἐτγτπνγ ἦς σκερός σκήρι- 

φιονγ 4) εἰν. τὸ κυζοτήριον, 
Σκειρῥ ματι γε ςγ6γ6.1}} ΙσσΟ οἰἰϊτίοτο τεπιρῖο ἀοῇρσπατο διιριγία 
εάρταῖ, ΠΟΤ οι. νετὸ ἢς ἐχροηὶς ὁ ὅὴι σκείρωσι μαντευφ μῆν(Θ-.τό- 
πος 3. ἴω ξῶς ὁ εν «ξὺ οἱωγοιὲ ἔΐξλ «πον, : 

Σκεῖρφς οτάος:οαίοιις ἀοτ 5: ΠΠποιι5.ογοοτιπ. ΗΠ εἴν, ἐχρόπιρις - 
τετοα ΡΠ ]οπο ἁὐιτἢπυῤῥώδη γίῶ, τεσγα τ Γι ἔλ τ. 

Σκείρων, ν Ομ τι15 ἃ δογοη 15 Αχὶβ ἤρ γαη5, πα: δοίγοῃ ἰατνο ἰη δὰ 
Ὀἰταιογάτ: 8. ΠΟ Ὼ5 ᾿πῖοῦ Μισροταπὶ ὃς Οογπτβο τ. 

Σκείρωνί δε; πέτρω, ἘατΊρΙ ἃ. 
Σκέλευ Οογο ΓΙ ἰσατῖα. ἔαπιογαὶ τα, εἰ 14 1.. ἂν κξυρίδες ΡΟ]. τὰ Ὁ 

σχιλοῖν σκεπάσματα, ΕΠ οἰ. 1 αρεῖ σκέλεα! ἐξυ τόν. 
Σκελετεύω, ἀτεξαςϊο,αἤπεςο τὸν ἡλίῳ ξηραίνω ρτορτιὸ, ιιοά δὲ σκέλ- 

λὼ ἀιοίΓ Πα ΠῚ τεραχ ϑύω ἴῃ πλλτ1ἃ. σκέλεα δυ εὗδε! τἀ πιο Ματ- 
ςε] ἀριιᾷ Γ]οίςσογι ἄφην Πἴδγοὸ ρτῖπιο ἔσγῖθῖς ρογείπογς δα θὰ 
4 [αἷς ὐτ γατίοης ]1ὰ ντ ρεγθηηφητ, ἐχιέζο οπλμὶ μι πιο- 
τς Φυγαήιιγ ὃς ἱπιτοτογπτηγ σκέλε τδυϑεῖσει γαλὴ 9 παι Έ 114 ἃ]. 
Ἰπιιοτοτατα , ὈΙοσογίἀος ΠἰὍτο ὁ ξαιο,ςαρίτο ἀςοϊπχο Ἶτο. 
σκελετευϑεῖσοι σαῤξ, αἴΠσςλτα σατο . ἴῃ (Α]ς [Ὀγιιαταςίάοπι σαρῖτο 
τοττῖο, δ έο Γἐουπἀο, αἰδεφλεχθεέίσες κὸ δίχα “ἐντὸς σκελετδυϑεῖ. 
στ δ εἱχὸς 5 γχ ξνρανϑεῖσω ἐν σκιᾷ. αἰτιυι{τ4,εχ εητέγαζα 5 ἱπιιοῖο- 
ταῖα, (ας ἃς ἴα νπιδτα Πορατα,  6Π]}Ον οἱ γε Δ] 1] πα Πάτα ἐχοπι- 
Ρτίίηας ᾿ατογαηθῖς αΤοτγιιατα [αϊς » ἴῃ νηιθτάσιις τεσρατα. Ετ 
σκελε τόν ϑὲν ἣ παρ, ἰοσαν ας ἐπ πςτογαταπι, Ηςγωι ποςατᾶ, ὰς!, 
1.1. Ὀ᾽ἱοίς.ο.ςι. 

Σκελετίξω, (ἀρ ίλητο. μ 

ὩΣκελετὸς, οἷ, ὅς, τὶ {159 ἀς Πιπέξιι5. 4.1 ἐχατιητ, πος εἴ) σαάλιιον 
αἰποσαάτιττ, ξηροὺς» πτοττιις. ΡΤ ατατο  ατ5 1 ΑἼΓΟΏ]Ο 9 αὐτὸς 2 
κείσεται σ'κελετθς κα τὸ μηδὲν οζυσωαν Ὁ, δ ὑπὸ γι σκελετῖσ ἀϊ- 

ΧαςΤαις Πὰς ἘρΡτρταπηπλατ, [ἰδ ἕει εἴο. Ὁ Ἰοῖτατ ἐὐίλπι σχε- 
λέτευμα.. ἰάε αι πο σκελετὸν σώμφ,, εΧΊσΟΔΌ1ἢ σΟΓΡ 5, ΙΝ οά- 
ἄογίη ὙΤΠοτγιαςΊ55 σκέλετον δώκος αὐξὰ τῆς γαλῆς ΑἸΧΊΣ 9 αιοα{-1ὰ- 
τούρυ. σχολέ τευ, σκέλετὸς, ΠΠ ΠΊα ἢ σου ΡΟτὶ5. οι ᾿πιι] 6 ΠῚ 
σοΟἸ γθητη 1} ν αἰ ογία σο μι ρας ΕΟ. δπὸ τὸ σκέλλειν, ἱ, ξωραίν εἶν, 
ἀτγοππατς ἴοι Πσζατε Ο4].}. ἄς οὔπριις.᾿ 

Σκελέω, ᾿ἀ ποι σκέλλω σικελοοῖκαι , τι {6πὶ 16 ΠῚ οἵα πὶ σκέλλομα;» 
σκελέεῦλωι τλχδη ἀρ ᾿ρία πη ἐχ ροη, ἄγαν ταλυρωρ δε νεῖν, 
Σκολίζω, ἀς Ὀ1Πἰτο, (σοῖο, ΟγτΙ!], 

Σιαλ θα ραγαὶ τὶ ροάςς, ΡΟΙ ΙΧ ἰορίτιι ὃς σχελύϑριον, 

Σακλὶς ἰάςπι ηιοᾷ στέρνα, Ρο]. ρα 4 Ατβοα..6. σκελίο 

Σκρλλίδες, αἷ, ἀρὰ 

Σκελλὸς τι πςοἱτοττι5. 
Σαίρλως μιελώ,εχὶςσο αγοξαοῖο, ξηρρίνω, ἴτοῖτι ἀττοημο 

Ῥέη... ᾿ 

σεςαλωῆθ-. Ἐν ᾽} ὃ : (ν 

Αἱρίηνημο [οἱ 4|1],8ς [πσταῖπα, σκολ, 
ἸΝἸοαιά.ν Οσδιῖτ ὦ ἀγλεϑας γτὰς Αγγλιϑες., 

ἀο.Αοτο.ἔσκηλα νη πηραϊο Ρογίο ἐσκλναῖν πὰς 
410 εεἰ ἀνοίτιν ἐσκλυκώς, ν Ἰὰς {ἰς Ἰοςίν.. ΤΠ οῖτι 

ὑλῶν ηὐς ἀς ἔτει ξεῖθιι5 ει} Ποςατὶ ἴπ μγειηειη αῇ 
χὶς σαΐσμιις Πἰοτο 2. ἀς δἰ ̓ πηθησὶβ, κὸς εἰσικελλο 

, 4 ᾿ ᾿, ν᾿ μὲ Α 

δυτοτί εν ται ,φυλαίοντες εἰς χίμλύα,ἰά «{, ξηραίνοντες 

Ποσαπτατ (οἱ τὶς Γ[ππηϊ 5. Δ Ρα Ἡοπηοτ 
ἐπεῖχε νέκις μὴ Ὡρὶν μῆν 9- ἠελίοιο σεύλῃ ἀμφ ίαΐει; 
χερσὶν νἱ,σκλοηροιη, ξηρ αὐῃον τάε σχελετὸ ςγὁ ξνε94. : 

Σ (ὐχυ,ο(Ὁ., τὸ οτα5.1 εἴτ. ἔξηχὰγ οἵιπὶ τἰθία δι Ρ 
ἡμὶα ὶ σοχομά!ςῖ5 οἵδ᾽ αὐ οχτγοπιοϑ νας ρςάι 
τιποτοιν οὲς ν ἐγὸ, οἶπις [ΟἹ ἡ πὶ ρᾶτ5, 14 οἵδ, ἔεπηι 
4ια ἸΏ οΙρῖς ἂρ ἀσοταῦιι]ο ὃς Πηΐτ δά σοπι.. σ' 
τοῦρτος ΑΡΟΠ] Ομ} ΒΒοαΙ], τό ὐἴσαρκον μέρος 
κατεσκλητος ὃ). Αριιᾷ ΑἸ ποτε δ) σκέλη πεϑ οι 
(65 Ριΐοτοβ. ΑἸ] βεκχίονας κοί μπῆ ει καὶ σκέλη» Ὁ 
βεδιο το [ποι ο Αἰτπγα λατη. 161» διὰ, 
710 τελδιυτῶσιν εἰς «δὺ πόδας 5 ΡῈγ ἕαπιοτα ογυγαῦα 
«αἰπητοαζα, ὅπη σκέλθ-.. ςεἤτπι. ἘμτΙρΙ4, 1ῃ 
τορος 972) σκέλ Θ’ παλιν χωρεῖ » τὰ οἰζ. τετγοςρες 
Ῥοδατίπι ΡῬΙΙπΙο. Ατιζοτο!ος Βιοτ. αἰ πλα]. Π Ω 
“δ᾽ ἀρχὴ τὸ Τ᾽ δεξιών πτῖσι:κ Τ᾽ σκέλ- 3 βαδίξεσιν ὃ, ̓ 

μέλοι, Αἰτὰς ΔηΪ πα ΏτΕ5 9 40Ή 118 ΡΕάο5 ΡΊ πος 
Αἶτ.» ὃ: (ζαγουῖξα ντ ρτῖθτοϑ ὃζ Ροίτοτίογοβ ρει 68 ἢ 
χ᾽ διοίμετρον Ῥτοπιοιμεα ἢξ : ργορτο ΠΠοποπὶ ΔΕ 

ἐΡαγεῖριις ἀςχτι δ » ΓΟ] τη Ιεοπς πὶ ὅς ζαπηεῖο5 Ρι 
Τιδτὸ ποπο,, βάδίω ιξωοχωρεῖ κα ΧΦ σκέλίθ', κα τὴ 
φόμϑοθο, Ρ]ΤΩΪμ5 ἀἰοῖς ρεάατῖπη ὅς φοηζοιπ Εἰ ΠῚ, 
ἰοοῦςπὶ ςς ἰετο. ΕΠ νοτὸ σκέλίθ- βαδὲσ τιπὸν δὲ ὑγαάγον ἡ ΝΕ} 
“ληπῆ κὸν, Οαἰοηιις τοντῖο ἐς νι ραττίμπη. σκέλιθν ἐραή 
αὐματω ὃς βοίτιις (αἰτατοπιιπὶ τγαρ σαγιαπι οἷ 
Οὐοιππιρηζαγ, Ατπορ δὶς ἰῃ Ν εἰρὶ5., γὈῖ : σα 
ἐμλακτί ζων,ΟΓι18 ἴῃ σας τ εἰεξξαη5. Ετ,ῥίατε σ Χ 
σκέλη» ἱτγιιιῖιι5 ἴῃ ἁτὶ οτὶς πᾶς ἐπα; ἀείοτ τοῦθ 
δύῃ ἀριἃ Αὐεπασιιη αὐδί κρατῇ )εγδα Ἐι11τ ΑΓ τα, 
τη τα πῈ σγαγᾶ {τ απ εγἐ σΊ μη ΓΕ. μων 

Σκελοτύρξι,"ςγ.}) ραταὶν [5 ἔρος!ο8, ηιάπάο γεξῖς Ποα 
ἄετο 5 [εἀ ππιης ἰη ἰαιαπλγπίιας ἴῃ ἀεχιγαπὶ σΟΓ 
φιρητ » Ροδέίαις ργοξεγιιης : ἱητεγάλπι οτίαπι α 
{γτγαναςαησ μη τῆογα Ροάιην ργοπγοιιθηζ, ΑἹ 
τἰοπιιηγαριιᾷ Οα] μι. σκελοτυίρίη δδὲν εἶ δὸς αὖ " 
«ἑδιπαιτεῖν ἐπ᾿ δυϑείας μὴ διω α τι 5, κὶ ποτὲ μ κατ᾿ 

ὄυώνυμον εἰς τὰ δεξιεὶ αἰειφέρειν, ἢ τὸ δεξιὸν εἰς τὰ αἰρς 

υἱὲ ὕγησύρειν το σκέχ Ὁ», ὧσεἷρ ὀῤαξζώνοντες τὶ μέγα. Ῥ]ΊΠΙα 
οαρῖτε τουτί! Οογαιδαϊα τγαη5 ἢ πεπιιπὶ Τα [Γ15 ἃ 
ὦ Οὐ ίατε ργοιποσίς 5 πιαγί εῖσηο τγαξξιι ἔθη ΟΓβ 
εἶ55 4ια ρότὰ ἴητγα διθηηΐιπι ἄξιος ἀεοί ἀογεηζ, 
ἴῃ βοηίθι5 ΓΟἰμεγθηγιιγ. [᾿οπιασαάσεη ΝΜ εἀϊοϊ νῸ 
Ἰοιγιθοη ἰὸς πιὰ ἢ σόπογο ΑΠ 11] ΘΠ} ἐχοτγοῖτι 
εχ Αταθϊςσογιιπη ἐτιιέξαμτη εἤιγαιτθοσ ςἶ δεγαθα, 
τοῦ δὲ σμελετύρζη. 

Σαελετὸς, ΟΧΊΟΟΙΙ5. ΕΓΥ ΤΏ. 
Σκέμμᾳ, ατὸς, τὸ, ὃζ ΐὰ 

᾿ : ΑΗ Τ λς ᾿ ἐν ΗΝ 
Σκήμειος, δεν) μα ΠΟΤ τ τΑτ οφοΠεγατιο αὶ τὸ σὰ 

1 ΘΡ Ια αὐδέ τιν Θ. σικέμιμειπος φρφ"τίξογτι, ἀφνιδίως 6 
Τἰσιῖιι9 τοὶ ςοπηπηδιατίοης ἃς Γροοι]ατίοπε οσοι 
ΡῬεητς δάοττσιις οἵ. γ 

Σκέπα, σκέπασμα, σκέανη» ΓΘ. 1 Π)ν Τ] σγδοα τιτη. Ἐς ΠΟ 
μαδυάροι, δίς. ᾿ 

Σκεπάζω μι ἐσωγπιακαςτοσογᾶζ Δδίςοη4ο,ορᾶςο 5900) 

Ρζότορο, Αξλταν Ασοιί, σκεπείσας ςδὺ ῥώϑωγας,ΟἹ 
ΠΙοίς "τς. (4.88. ' : 

Σκέπανον, τὸς σ χύση, ορταση2) 01 σχέπας, ν 

Σκεταρνηδδν,α(οῖα: πιοίο ὃ ἔογπιανντ ἐρ θηλαπαῖ 
ΡΟύτιοΧχρυ Θά] ρογ ὀκκεκλασμβύως, Ντη σι κόπειργ θ᾽: 
Στὸ Ὁ τεκ τονικων σκεποίρνων, 

Σκεπαρνίζω, (δοιιτὶ Ρογοατ ον» ΠΟΙρτὶ ἴξουτὶ ξετῖο ΣΥ̓ 
σμός.ἀς 410 ἴῃ ἀϊέτίομιε ἐκκοπι, γ᾿ 

Σκεπαργισμὸς οὐ, ὁ, ἐγαἔξιιτα φοίτα; 1ῃ ἀϊι45 ραττο δ, ΠΥ 
ἰέλαι οἵα ρεγοι ἃ ἀςπσπητ. ω ΔῊΝ 

Σκόπαρνον, κητὸ, αἴτια πος ἀοΙαδγας ἔαρ της ἐμ Πταπιδτα πη, ἰ 
τοῦτος ἀο᾽ ατιιγ:ν αἱ ρὸ [δμήϊφι: τασποτῇ ἃς τα ]ᾶ πὶ ππ|6 ἡ 
ςοϊπρΙοξζατιν αιοιὶ ξυστὸν «ἰοἰτιγοντ! σόα {Ὲ γάϑοιγηιι ἀγιαίι 
ταάξιο ρο!ὔτανοντ δὲ δι ρᾶτων ἔζαῦτα ἂὸ ἴσια ξοτιξάο ὴϊ ἤ 

ξι ἃ δ." Ὡς 

Ἣ 
᾿ 

[καοῦνν 
ἡ γυνπῖν, 
ἡὐεαιλέο αι 
ΠΝ, 
αν τ 
νων 
ἐπερέ τα 
ἐπα οί: 
ΠΤ) 
μην 
γὐρα οι 
ἀιορκπίηῶ 

ἐκου δι 

(ΠΝ ποι εν 
ἀπε κι: 

ἡ νπροίνοι, 
Πίσπα 
ροο 
πὰ 

ἀππαη π 
ἡ ίεη ἀττ 
ἡηπηίγας τ 

ἡ μι 
ὑμᾶς 
ἀμαιγείν 
ΠΣ 

δι τινὰ 
ἐπ αὐ 

αὐχεῖς ἐς 

ΠΣ “. 

ΓΙῸ 
Ε ὑποομ: 

ἀλη 
ἢ νὰ οὶ 

τὶ τη 
ὑπλητες 

ἠδ 10; 
ἐν) ἀρ: 

ἀν ηςς, 



ΣΡ Κ 
δ ρξηϊ ἥτις ἔδοιιγί αιια: πέλεκις νοςατίτ. Ἡοιποτὶις 

᾿λώκε υἱὸ οἱ πέλεκιω μέγαν: Ετ ῬοΙἘςα,Αὐκε σ᾽ ἔπειτα σκέ- 
τ ἐυξοον : αἰ ἀίτηιο,πελέκκησεν δ᾽ αὐὰ χαλχῳΞίστε δ᾽ ὄδιστα- 
ὉΠ γσορ αι. Τυπεὶς σκεστέρνῳ κόγχον ὄν ϑέτῳ μέσον, Ἡ εἴν ἢ, ἐΧρ. 
: γονγα μφίσομον πέλεκωυ ,ἱ.ὈἸΡαπ πο πη, Σκάτορνον 9 Ρεσοτὶβ 

ἹΠς ἀϊχογαης Ὀ τα γταπιθὶ 5 ὅτι ο κέφι ἃ ἀγα, Εἰ πατῇ ἴα 

ὉΠΊΕΙ, 
ον ἱπου!απιιν τάς Σκεπερνηδὸν, 

οτὸ ἃς 
΄ 

ος τὸν Εἰ ΔΏΊ ΕΠ» ΓΕ ΡῚΙΠΊ ΘὨτΙ ΠῚ, ΟΡ ΓΟ 1 π|, Οροτί πι - 
“πὶ ΡΙ πον οἱ ορογγοῦλπι 5οηοσα, ἀΠη] ξιι5,τορτηςη Οὐν .(, 

ἡσκέπας ἰῷ ὀῤέμοιοιϊ. ἀς ἔξη ΠΟ, πιιηΐπιςη, 
τὰ πὶ ἀϊςσιιπτιις ἰσξεοα; ορεττα ΡΟΠΠ θι5,νε γρέστε Ἠΐεγοη. 

νἰτ Εἰϊα, ὶ 
τὐοροῦ, ὁ, ρτοτεέτοτ, ἀςξεηίοτ. 
τριδργοῦδ, ὁ το ΡῈ Π5. 11 ΟΡεγτ, Ὁ 
-ἐριογ,εγτὸ ἐς βεμίλοιιίιιπι; ΟΡ εττ συ τπη δοποςῖν. 
οὐρρτοέτιι5, ΟΡ οττιΙ5. ἕ 
ἼῬτΟ σκόσω,, Ηοπῆοπις Οἀγϊ, σκέωας παρέχω, πωλύω, ἢς 

: 
ἐρπηθη,τεριπιδτιπ, ν εἰαπιζτιπι. τ» «οσκέπασμα,ορε- 

ται « τατε  ἀρτυιτα Πισηφ τα μπη. με πέος ταῦ δεο μήμῳ ς ἐ - 
»ςγτοφφή ο»ἰτηροττίατις ἱπάϊρ επί τεέξιιπι»ἱπαιιπιοητῇ, 

πι|. ΝΑ Ζαυζεπ. 1} Οτατίθη εἰς αὶ κοηνίκ κυρκακίων ἐν σκέατῃ “ἢ 

ὃ. Ἠετοάοτιπιοτιις ργωτεχτιι:ῇς 4114. 
οἰ[εἰς ἀς φιο Αὐμεπ. 1. ζ, 48] οτία πη ὡπαγεινὸν τάς γο- 
Ρἰπὶ ποσιεπ ταητιὶτα ἀρι ΡΠ π, ᾿ 

ςοπἤάἀεγαπάιιπιςτγαέϊαπάιϊιπι νἰἀς τ σκέστομσ 

υὴ,οἵξ «οπΠἀεγατγῖχ [εξξα ΠΠ]Πογιῖπὶ 481 (ἐπιρογ αοη πὶ 
πεθαητ, (ειιροτ ἔς ἀιιδίτατε ρτς ἴδ ἔεγοητος. νυ Ἰὰς ΟΕ]. ὃς Πι 
ἴῃ Εἰ φεκτικοί, ς 
ἡ οδ, ὁ, σοηΠάεγαζου. ἐφεκτικὸς, αἸ!αΣ ΠτΟΙ ΠΕ] [Ἐπιροτ αὐΐοη 

τοτίποτ. Θε.} τος, ς.ν δ] σκεατικοὶ, αἷο 4110 φοηπηρητάηῖος 

{τι σχ εαστικὸς στύῤῥων»ἱ πα ΕΡΊ ΤαΠΊΠῚ. Ῥγίγμο ορίπαζουγ 

αἰναρηά ηιιδπι ὃς Ορίποἢ  Πππιι ἱερίταγ Πιιξ οριποῇί- 
τὸ σκείτικὸν, ΟΡΙΠΑΌ1]ς. , : 

αἰρια.ἐψομαι αν ἐμμαςομΠἀετο ἀεἴρ! οἰ ουν!άεο,ὁρωὶ τοῖς ὁ- 

Υ͂ “ς,Πρεοιιίοτ,ϑεω ρρῦμα!, ΧΡΙοτγοςτγαξξο, βελόύομα, ἀςςοτ- 

του ϊάθο, φροντίζω, πιο  Ἰτοτοφιλοσοφαΐνν Ἰ4 60.91.4 ΠΩ δά ΈΕΓ : 

110 ἀε παιπάο,σκεατέον ἠδ κ «ἴδ ἰφϑαρσίας ἐς ἱπηπιοτ- 

τχτο ν᾿ 4εηάιπν.ΠΟοτατ.αά ἸΝΊ ΟΣ! σκεπτέον τὶ “Ἶ᾽ βασιλδυόν- 

ἔργ» ὅβινχοα ἤτ τοριιπὶ πτίῖι5 νἹἀξάμπι ο(ξ. σκεψόμεϑει, 
γγωσόμεϑοι; ΑὙἸΠΟρΡ Δη. Αττατιισ ἐσκ ἐψάτο δ᾽ εἰς ὁνιάυτον Ἀιφρεάς, 

αἰάῖτ νογὸ δὰ ἀηπιιπὶ αἰεγα οἷ. ἐϑεώρησεν, ἐτήρησεν νόησεν γ ἔγνω 

σὰ, ΟΟτηπι  πάς ΕἾ σκεμυῆῥον, Ῥα[Πιιὸ, ρ τοι Πιπὶ 5 ςοηῇάς- 

1π|. δἰ πιδάτιοτἤαπι; οι ΟΙἘΝ, παΐλαι γὸ ἐσκέφϑαι τειύτει κα ἐτ 
δι! Ὡροσ κε. ᾿ 

τορος οροτί ΟΣ απο» ρταίεχο. ΑἸοχ. Δ Ρ τ δῆὲ λεβήτων σκε- 

ἡύων, ἴῃ Ορογιῖβ [οθοτ!5. ; 
ἐφ(Θ-. 57 δ, ΠΟὨΛ! τιπη,λοϊδορία, βλασφημία; εἴς. 
ἬΝ ) ' 

ΞΟΠ ΓΙ ΟΥολοιδορωώ, κερτομώ ποικίλα, ἃ τι πορ τ ]ητοτρ απ 

Ἱπὶ ἀυιτο πὶ εἰἘ ροῖ ἀράσοροη Εχ ἐς κέαρ βαΐλειν, 
ΧΘ. κ δ, Ἰτη ΡΟ ἘοτφοοπιμτἸατοτολοίσορρ., ΕΗ ον ον. ΠΠῸΣ 

᾿αγία, ας. ἡ »γαίοτιιπν ντοη Πἰ ζπιαιις ςαἰεγεππιπι ἡ εἕτῖο. 

«γώ (ἀτοΐπα5 ΠΟΙ Προ γοίογο, τοίη α5 ὃς γαία γεθο » ζοπ- 

Ὁ. σκόγαγω γεῖν ταὶ ἐκ “Ἶδ ἀγρῶν, γα ἰδρετς ΟΣ ἀρτι5 » φιοά δε 

ἱποιττοπτίαπι Βοίπιι πη, οαιο μη, «ἰδὲ ςεφι]ιο ἃ ΠΊΟΧ 

ἃ δ 4επι ἀϊοίτιιγ κατακομι ζείν τοὶ ἐκ “ἴθ᾽ ἀγρων πόύτα, ΟτεΡ. 

Σ ναυσὶ σιτηγέσαις τε δια πῷ ποτεωμοῦ χὴ σκϑυαγ ὠγέσαις. μ 

ὃς εν ναία ἔδιι ἰππγαπισητααι γομοηβιντ σκϑυα[ωγοὶ ἷμα- 

ζ ῬοΪ. ἀϊςιιπτιιγ ὃζ σκδυαγωγροὶ Ζαϊ γαία ὃς ντεηῃ]α ςαβτεηῇα 

δηῖ διις γεμιιητχοη,Ρα .8, ν 

ἀν ΠΟ Προ πεςο!]αγῖα δά Ἰτοτοοοπιιαίο σεάνεξω,ςοπῇςῖο; 

Ῥίατο (οοπάο ἀς ΚΟΡΕΡΙΙς. ἐκ “ἶθδ' κρυὴ ἄλφιτα σκόναζό- 

ἃ εἴν, σκόνάξοντες,οχ ποτάςο ἔλτίπαπη ςοπῆρσίοητακ. σα εἰ - 

ε »“ΟπΗσοτε» ἄς πιξάϊςαπιοητο ἔδει οἱςον αἴ εηι5 δά Οἰδιι 

Μ ἀσω,α.ακθ,αρρατο,ςοτιρβοπο,ἑοπάϊο»οοηβοῖο . τπο- 

τοξγαο, ςοπίττιιο: ἤπ ρου χρυῖπιο. σκόνάξω,ν οἴ  ο»οαἶτα 

ΠΡΌΠΟ, ὃς ἱπάπιο»αἀοτπο:ΈΧογπΟ. ΠΟ ΠΟΙ ΠΠ0» ἀηῆγπο »ἂτ- 

Ὁ. ΑΓ Πηὶς σοητερο. ἐσκόζασοέ σε ἡρακλέα, ΑΛ ΠΤΟΡΠ.1. τοντ Η
ετγ- 

Ἰςιι ὀτπαιίῖ τε εβοςι Πεγόι! ἐπι, ῬΙυταγοδιις,Ε ὅτι κελτικὴ 

ἡνασεί μῦν δ-.ο Ὁ] ταις στ Οεἰτῖςο τοξειις. 1Τάξπι ἴῃ Αμτοηιο; 

᾿ασοΐροι 3 αἰδᾳπλυσίως Τίαῤοοις, ΔῬΡΙ5,6.1 σ΄. ΕΠ οἰμ1}15, 

"αστίυδυοι τόξοις, ἀτουίστις ἐπ πτιιέξι ἀτ4; ἀτπιατὶ, συ ῃοἤιι5) Εἶτα 

ει πὶς υξαρτ ει! χρυσίον οἷς ζ51.κ) αἱ γυωνῶπκες αὐταί 
τε ἐσκθυά- 

ζοντο, τι ΠἸατος ογπα Δ ητΕΓ. ΠΣ 

ἄριον.«. τὸν Δ ΟΥ τι. ν ἀβ.Ρατ μα (αρρο !οχ,ντοηπὶς. τῇ. ἵπ 

Ὁ, αἴχαντα δ᾽ ἡμῖν αῤγυρίε κὶ χευσῖν τὰ σμϑυαΐρια πλήῤη ὄξῖνν ΟΥΌ - 

Ε Ρίεμα ἵμητ αἰιτο ὃζ ἀγρθῆτο. ᾿ ἤ 
αγάς ἡ »ποπιροπεϊο:ςοπάϊτιγα, Ὀ] οἴσοτ. σκόνασιαι φαρμρίχαν, 

πές δείοπες τηοἀϊςαπηοητοταπὶ, Οαἰοη, Δ Οἰάιις. σκόυασι αι, 

Σ, ὙΚ ὅσς 
ἀρράγαξεις οἱ δογιιπΊ, Ομ ἰπγσητιπη, ΡΙυτατοῖ,, ἐς ΤΊτο Εἰαπιῖ- 
ΠΟ. ὐπᾶν 3) ὃ ξένον ἐτι πόρτα τὸ κρέα χοίρεια' ὄξιν:"δύσμασι ἢ "Ἢ 

σκευασίας δια φερϑντα, 

Σκχϑύασμα,αρραγατιις οἰ δογιι τ, σκβνασία, 
Σκόυας ὃς οὐ, ὁ, ξαξεϊτιις»σοππηρ οὔτις, ΡΙατο ἄς ἈτρυδΙς. δι ροίαϊς 

ΡΓῸ ἐο 4ιιοᾷ ορϊςϊο ςοῃίϊατ, Ἐς ςρ π.7. αἴοὶ σώματος ἅπαντος» 
σκδυα οὐ τε κὶ χ' φύσιν γεγρυότος, ἀς αιοιιῖ5 σοτροτῖς Πέϊο ὅς πᾶ- 
τα 51. ἀττ ς Α]  ίδιινντ Ἰοφαΐίτις γιγριάττα ἰαἰρογαῖο, σκόυα- 
τος οὗν. ἐα ξεϊτίαιπι νἰπιιπι»Π οί, ",ς.ς.37. 

ΣΑ δι τς ἡ, γα Ὀἴτιιδον οἰξίσ.ν οἰπ τι, υ τις ἃς ΟΥΠΑτΙΙΣ » Βείιαπιοη; 
ντ φολη ὃζ πανοπλία, τυ) σι δυίι) ᾳ οζνϑυ!Θ-. ΑὐἸΠ, μα δίταμι [ξηἰςᾶ 
ὃζ ογπατιιπὶ ΑΕ ΟΓΘΗΣ, σκδυιβ αν Πα πησητα ηδιιῖς. Αξὶ, Αροϊιοαρ. 
27. τίου) σκδιω τῇ πλοίε ἐξῥίψα μῆνιν ΕἹ Τη εγιιπηοπτυτι παιτίςίιπι. 
αι σκδυν Πραϊῇοαι Τπ{γιλπησητιιπη,νῖ κφτασκδυὴ , Πος εἴ 5 τὰ 
δγκευη ταὶ κριτ᾽ οἷκογ,τουτέσι τὰ ἔπιπλα ,αιτῆοτο ῬοΪ. σκευὴ ἀγΠηά - 
ταγααρΡΑγατιισ» ἐς ἀρράγατιι πὶ [1τατὶ, Π πιο Πα. σκευὴ ἦα ὅ- 
πλῶν, Θ6Π115 ἀΓΠΊΟΓΙΙ) Ἑ Μιιογ αἰ ἃ, σκευ τ ψελῇ χοῶμν δ. [εἰ ἀτ- 
πηατιγα ντεηβοιάοι, 

ἸΣκευοϑήκη, ἈΓΠΙΔΓΙΠΙΊ,ΓΟΡΟ Ποτέ ν ΑΓ Οτιιτη 5 41: ογπαπιοητο 
πηαρὶς [ΠῚ ἀουηιι αι ἂπα ἴῃ νἤμπι χιοτί ἀϊαπιπι σοιηραγάτϊα, 
ΑἸτι5 σκευοϑοήκην ἐν ἢ Σποτίϑετ αι τὸ χρης᾿ “ῤκα σκϑη νὴ τοὶ ὑπόϑετα,γα- 
ΠῚ γΠις ηοη αιιοτὶ ἀϊαῃΐοντ Οὐ ΠΑ: ΘΠτΙΠ ἀοχηιις,αιοά ἀϊβοτς 
ΔὉ ἱππγιπησητον μος εἰϊ,ἐν ᾧ αἱ πολυτελεῖς σκευαὶ εἰσι. σκέυνϑήκη, 
Δτπιδιπι ηταγ τιπι, ΑΞ [Ὁ ἴῃ. ΗἾχον 3 ὃ «Ἷ  ὅστοδεκ δ ἡ νεωρζὼν αὐ- 
χίω, καὶ σκευοθηκίω ὠκοδόμοιιυ. 

Σκευοποίηκαγαριιά ΡΊττορτο παθίτι! [τοπίσονμος εἴνρτο ἐπῆτιπιξ 
το [ςςπῖςο, ὅς οὐἶτιι ἀρράτγατί χιὶς (ςοπϊςοτιιπι. 

Σκευοποιὸς, υ] ΡοΓ[Ο μας δί 4]1α (ζεπῖςα ἀρρατατ. σζευοποιοὶ, αι δ - 
Οὲτιῖς ποπῖοος Ραγδητ,οὶ ποιοιώτες τὰ ῳρροσωπεῖα. ΑὙἸ ΟΡ. [ητοτ, 

Ατιῆοτσ. 1 Ροξείςα. 
Σκευοποιωώ, ᾿αἔγιιο στπτο, ἔαρ τῖςο, χατασχευίξω, Ρ] τ, ὄργανα ὃ σκευο- 
ποιεἶτο. ΑἸ π.} 1.11. Δοκεῖ 9. σιζευοποιηϑίεῦα ὑπὸ Ὡρώτου φιλαδέλφε, 
ςοιηῇτιέξις εἴς, η Πτιέξε5 ὃς ογπατιις. 

Σκεῦφ᾿, εΘ-, τὸγν 459. αἰου {ππτ|.Ρ ο[Ἐ ΠῚ ἐπ τὸ ἐἰγγεῖον. σικεἶθ. ὀςραίκιον, 
γαὰς ΠῚ] 6. ιδιπῖτ. 14. σκευίδ- ἐκλογῆς. ΑΕ, 9,ἀς ῬΔμ]ο.1.1πίτιηξ- 
τιιπὶ οἰ ςἔλιπι. Εγαίπι. ἱπτογργαγατιγ ΟΥΡΑΠΙΙΠΊ, τοὶ σκόση ἀϊσιιη - 
τιιγ ἀγπηαπιοητα, ρα! εχοίαγοϊ πα: οἱ πιροάήπηςητα,βϑζ φιςοὰπ- 
41ις ντεηΠ 14. σκϑυη τρεηρικοὶ ἀττηαπησητα τε γοπαλασι; Π οπιοίξ, 
σκθύη καὶ χρήματα) Ιατο ἐς “μα σ, χοήματο κὶ σκδύη,} δ᾽ἀςπι πιοχ. 
Σκδύη,αρ ρατγατι!5οογπαπιθητα. ἕο ἔσται ὀκδύη αἰδερὸς 542 γυωαμιὶ, πὸ 
ἰηάιπιεταγ τα] οσ γεῖζτε ν γι} }Π1) Ὠδτογοηοιη. 22. γμωργικοὶ σεδοην 
ται [τἴσα ΤΠ τη εητδ. ταὶ σρεδύν τ βοών ἴι σα δοιιπι),2. Κερ.2 4υτοὶ 
ΤΟ ἴα πὼν σιδύη, Χο πορἤοα ᾿ἰργο φιάττο Ρχά Ογτὶ,ἱογηαπνξ- 
τὰ ἐαιιοσιιπι: ΙΝ  ο!ρτι5 ναία ἐιογιιπὶ οΧ ροηῖς. δπϑη πολεμέ- 
κανατυια Ὁο}Π1ς αν, Ππάτοιπι 18, ὃς τ 6ρ.13.ἐγγυνθη ἀυτῳ αἴρων δπκϑύη 
ἀυτύ, ἔλξειις οἰδ εἴτι5 ἀγ ΠῚ σοτ91. Ἀν ερ.1ὅ: 

Σκευοφόρᾳ Ἐτζυδη,ἱαπιοητα ἰχγοϊπατα ἃς οἰ το [2τῖα. Ἡεγοάϊδη. τὼ 9 
σκένοφορᾳ «ταΐτοι κτίιλη Ἐὲ καὶ ὀχήματα ἐν μέτω τάξας, ̓ πηρεαϊπιεητᾶ 

Θχεζοίτιιβ. 
Σκευοφορεία γαίοτιιπι [ατοϊπαγύπιαις ὈδΙ]ατῖο: : 
Σκευοφορεῖον, τὸ, ξύλον ἐφ᾽ ὅ τὰ σκδύη χα τνῤτηυῆνα ἔφερον, ΡοΪ, ἕω 
Σκφυοφορέομαι »ἔετοΥ τά ηπατη [γοίηδον οἱ [ἀγοῖηα πιθὰ σδίζατιγ,δξ 

εἰξ πα Π τιῖπι 5» 4 σα] Ομ θιι5 ὅς ἐπ πιρητίς (ἈτοΙ ΠάΓῚ1ς ν τι ηταγς 
ῬΙατο ἐξήλαυνε 5. χιλίαις ὁπευοφορφυύνδνθ. καμήλοις. 

Σκευοφορέω,μ, ὕσω, πιῆκαξετο [ἀτο πα5»ςα! οπυτη οἱκ ὃς πππιοητογῶ. 
δριιὰ ΧοπιΝ ουτια Ὁ]. αἰοΐτιιτ ὃ, δκευηδορεῖνγγτ ναΪτ ἴπτοῖΡ.Α- 
τ τορι. 

Σκευοφόρια, τας ρα’ Απροῦ 411 115 δά 1}1 ἔεγεπ 15 οπογῖθιι5 ντιιπ- 
ταιγ ΡΟ ].οχ Ρίατοης (τὶς τὸ σκευοφόριον, δί σχκευοφοβεῖον, γοσδξ 
εὐίατι σκευωρίαν, ἡ αὐάφορον,ἀς αι νἱ Ἂς ἀητοα ΟΠτγίπιις 59 - 
Ράτοῦ ΠΡτο ρτίπιο ρ μα δηρίδηι τγϑᾶϊς εἴς Πηΐζεπι, συ φαϊᾷ 
ἀεϊ!ρατιῖτ. ὐπδι 

Σκευοφόρῥν, ἐγτὸ τι ρα πιεπτίμπι σχογοῖτιις δ ἰαγοῖπα. ἐς ὈεΗ οὶ 
(Ἀτοὶϊπὶς ΡΓατοπ Οὐβοπ. ΑρΡΡ δη.ἴπ Ροτγ. δ τοὶ σκευοφόρα φυλάσ- 
σόντες ἱππεῖς» αἰ Πἶτα5 ἱπιροάϊπιοπτα [ἐτυδηῖς5. : ; 

Σκευοφόρρε,ε, ὁ, ἔετοπς ἰἀγοῖπαϑ 'π Ἔχ εγοϊ τι! χα οα]ο : σζενοφορά- 
ἀμ ΡΟ χ. τεὶ σκευοφόοκ»ιις Ροτταπέ ἱπηρεάιπιοητα. 

Σκευοφυλακέω, ει τοάϊο ἔλτο] ἢ 45. 
Σκευοφυλαξ,κος ὃ κα ἐγ φαὶ ντοη ΠΠ1 σατο ἀϊτρατπλατ) εἰπἴος, 
Σκευσω,ΠΠ τ ΟΣΡάγΟ. Ρ ἐ : 
Σκευωρέομαι, μυΐσθμίαγ κα» μάϊ, ἴῃ πλα ἂπι ραττοπι, ὅς Ἰ46 ΠῚ ξεγὸ υοᾷ 

δυσκευζομαι,1 Δ τι!ο πγο Ποτρσάρτο »ὅη βελδίω, οπτοοΡποτοῖπ- 
ςαρτὰ ἱππάϊοίᾳ {ἰοϊριοναταιις ἀἀοτϊοτοαάοτηο . ΠΊΔΟΠΙΠΟΓ; 

εχρεξρατγατο ςοπῆεϊο, Πεπιομεη. τα ϑιμι σωρεσκευωρρό, δίς. 

α6 πὶ Ιοσιμπι Βιι4. Ἔχ ροποπς ἀϊεῖς σκευωρίαν ἀϊξγλ πη εῇς ἃ (ετ- 
πιαπάϊς γαί5.1. ἡ σπὶ “Ὁ σκειο.- καὶ ὠρεῖν, σκευωρίαν Διτ6Πὶ αἰϊαυαπάο 

Πρηΐβοατο σαφρτατιοπεπι:δὲ σπευωρ εἰ ὅτι 5 ἐγαιιάα!ςῆτοτ αἰ υϊά 

ϑοτο πιο τὶ ἃς σαρῖατε ργα άαμι. τταηῇαΐξὲ τεῖαπι τοχογο,ἷν 
δκευαρεῖ τα Οἷςετ. τεττῖο ἀς Οτγατοτς, ΠΟ] ο ἐ05 γῖγοΚ 1Π ολετὶ 

ἐταυάςτι ἴῃ Ἀεπιρ.εἴἶε ἀεϊαρίος 5 αιιαπατιαπι δὰ τοῖα τοχῖτιιτγ» 

δίς. Ιαὐτιη ΒΑοςμϊ 4. Ἐχοτία δας τοῖα ποπ τηα]ὲ εἰς οτηῃῖπο 

πϑμί Ππτοτρ. ἐπι οίζ, σκευωρρύ μῆνον οχροηῖζ 5 ψ7) μικρὸν ὕφακτοῦ 
σοιέμβυον κα δοντες, τὀρθύογτες, Αὐεοιριτας τα Ώ Ρα[ιινὸὲ {π Ὁ 0} 

Τότα. 1, Θοἐ 

᾿ 



ἐ᾿ “δὰ 
ΥΖ 

ὁχό ΓΟ. 
ἐσμευωρυιἦρ Θ’ Ῥτο Πέξιι5. ὃς ἱπηροίζαγα: ρίας, ἐσκευαρημδύον,συ- 
γεσκτυασμῆμον σ᾽ υγκάκρφτημῖβον,Ἰα εἴτ, οηἤδταπι ἔειι οοϊτίοης δέ 
εουΐοαϊι ἀγα! τογιιπι αἀοτηατιιπη. Πουηοίζἢ, μιϑυώσεώς τιν» ἐ- 
σκευωρηυΐθης οκὶ διαθ ἥκης αὶ δεπώποτε γγνονάρης] οσατίοπα σουππγει- 
εἴτα ὃς τεζαπηςητο ξα [Ὁ. σκευω ρρόμε, τα ονροτίοτιτοτνὃς εχ. 
οὐτῖο οπτμΐα [ἀραοῖτογ ἃς σατο ἃ, ὅς ργξάσπιπι ποῦς, ΡΙ ατᾶτ. 
τη ΟΑπλ ]10. σοευωρῳ ὑ μῆνοι 3) κἡ κριϑτείροντες το χώρμονφροτγίοτιιτδη - 
τεσνεχοιτίοσητος οπιηὶᾶν ἃς ἰοσιι σοηιεγγθητοβ. Ατιίζοτο], ἐς 
44 0}115 Του 5, Τύη]εσι 5. ταῖς πτέρυξι καὶ τοῖς ὄνυξιν ) ἐαὐ τιγα λά- 
ζωσι σκευωρούμῆνον πδεὶ τοι γεοήϊίας. ἘΠῚ γετὸ σκευωρφύυδυ(Θ-,οαρτά- 
τοῦ ἐτίατι ὃζ αι ἐπχπλῖμεῦ οσσαΠοηϊ ργαάας ὃς ἱπτοπτιις εἰς, 
ταπάηίαοις ουξτοάιιτα πορὶἰραητίατ, σκευωρφυ μῆμοι «ἴξι αὐτὰ, )6- 
το τςη ἐγαιιἀα!ςπτον ἀρεητος. σκευωργδμαι ἴῃ Ομ Δι Ῥαττο πὶ 
Ῥῖὸ τιδέξο, πιο] ]ογο ὅς ἴλτα σου ΡΊ υτάτο!ν.η δν πιρο ἀςΤ ταρα:- 
ἀἰα,σικευωρουυῆθη πορφγ μ(θό των υὑποκρίσεις ποῖϑος ἐχόντων κὶ οἴκτον,ττὰ 
ἔλδης ἃς πηο[Ἰεη5νίλτασεη8 οἶγοα ε4. Ἐξ ἀἰοίτιιν διὸ ἦθ᾽ σκευῶν 
φυλακή (γοἱογεὶ τὰ σκϑ) » ὠρώ, 

Σκευωρέω,1 46Π|. 
Σκευώρημιο γατος»τὸγ οὔ πιοητιπι»ἤηΠ 415. ηΠά οί «πο τίου δζ ἔγαιι- 

ἀαΐξητα γογιτι πιο μὲ πατῖο. επιοίτῃςη. ἐμ ἐρ πλάσμα, 8) »υσε- 
τεικὴ σικενώρημα, ὅχον, 1.πλο ἔπη ϑη ἔγαιμἀι!δητανη, ὃς σαρτϊοίμπι. 

Σκευαρία, ας οἡννἀίοτιιαι ν τοι ΠΙ ᾿ύπχαιιε οἸΗΈΟ 18. 1τε πὶ πβθτάρ ἢ. ἕἵ- 
ἀειη αιιοά σκενώρημρε » 14 εἴτ. σα απιηῖοίᾳ. ἀξξῖο 5 χρτασκευὴ, 
ἀγηβελὴ, Δ άτιρίατονα Ῥατίοτγιιτατῖο. πιο ςη. «ἰδεγγυομήύε 
μου ἡ τούτων σκευωρίας 5 οἧ πὶ Ἔρὸ ἀΡίΟ]ατιι5 εἰΐοηι δ ςοτιιηι 
ςα! υπιηϊος αξτιοαϊδιιςγς φιαάτγιρ τους ρογίςοιτιοη θι18, 
ῬΙατατοῖῖη Ὠἱοπε, ἐῶ καὶ δόλθ» ν τρϑασοίησες αὐδαη πῇ τυραῦνε γ καὶ 

. σκδιωρία χλ αἾθ συρᾳκουσίωνγϑς σα ρτατῖο. σκδυωρία οτῖαπι Πρηϊῇ- 
οαζ τϑδίεργον φυλακίωὴ χα ἐρειωυανγοἶχος οἰκ,οιιγιοἴλπι, ἀς]ατογιϑιη 4; 
οδίετιατίοποιι ὃς οὐχοά άπ. αι 4 οτίαπι Ἰητογάμπι πα Ὀοηὰ 
Ῥαττοῃὶ ἀςοἰ ρ τιιγυσυλομήῆρης τ ϑ᾽νλεέας αὐτοὶ ἀῤῥενες αὶ «δὺ νεοτ- 
ἐἦθ ποιοιεῦ ται τίω) σιεδυωρίαν πχοττιια ξοσπλΐπᾶ 5 πάγος ἱρῇ οἔοῖο 
πλατεῖς ἔπη ρσιιηταγ 'ῃ ΡΠ] ο5,4πξξδηάο, δίς. Ατιζοτς!.110.9.Ὰ 
πίπι. σιευωρία, γα ΠΕ ΠῚ 6115 ΟσσΠρατῖο οἶγοα Αἰ αιιε 9 ὃς ἀεἰςἔγα- 

. τἰο. Αὐτίτοι, .1Ἁ,ἀς σοπογας, Απἰπια] Ἂς φοἶτιν 5ογρφητα 17 
βοχϑύτερρν ὁπολυ τῶι διὰ αἰοὶ ταῦτα σκονωρέαν: ΠτοΓΡ ΓΕ 5. τἀ πΊθη 
νοττῖτ » Ῥγορτεγ οι ἱρίλια ιια γταηταγ (Ὁ]ογτίαπν, Ὑ14ε 
δκευοφηρία. 

Σκενωρθε οὐ δ κα αὶ αιιΐ ν δία ὃς ἄτπιὰ ουτοάϊτ, 
Σκέψις, ες, κα, ΟΠ άοτατῖο Ἂς δοτατιοφορί πατῖο, ἀ σορτατίο » ἀ ἢ 

[ριτατ ον ργοροίειο: ργοροίπτιιπι, 1: {ΠΟ αμαμλα ἀιθ τ! 56 - 
οἰτατίο, οπηπιοητατί ουϑτωρία. σκέψν ποιεῖ λει, 4 {πὶ οτος. ῬΙΑτιάς 
Τιερ. σκέψιν ποῖ σαν ποικστεάϑοι, ἀ1Π1 Θητι ΠΠ πὸ σομ!Πἀογατο» 5146. 
σκέψις καὶ πορείας ,νἷα ῬγΟρΡΟΠεπι»"οι 1014. 

Σολυναιοά ἀρ Ηοπλεγιπὶ ἰδ ρῖταν η11α 4. μὴ τρρὴν ἦν 9. ἠελίοιο 
σπούλῃ ̓  μφὶ αἷδά χοφνγαι144π| Ἔχ ροη,μαραίνη ὃς ξαρμίνωγτααις 411 
τοτὴ δ σκώλω ροττιπδγοῖον πάε σκλή μι ὃς σκληρύφ:Π ση! βοατοτά; 
εχιοςσοῖ, ἃς ἱπάαγοῦ αατπιατοοίίοτγε ἔασῖατ. Ἐπβατῃ, γοΐεις αἱ 
σκώλλω Πραϊῇσαυτις [1 ἀπ τιπιρο ἃς ἥπάο.,» ἤσιις τεῦγᾷ ἴητογ 
ξοἀϊοηάτπι ἃς (ατοϊςίτ [οἰπά! ίαγει!ο σοι ἤαειῖς. δι δίιι 
δίταιτοπι οχροπτιιοηίς ἰοςο Εἰηξ, δηλὸν δ) ὅτι σχαλλόρμῆνον χύε- 
σαι ὃ σιιυεχ εἰας σκήλημφι ἀριιὰ (αἰ ςηιπὶ πα Πμεχὶς. ΗΙΡΡος. σκη- 
λήματι ἰηπςπἰταγ ἐχροῆτ. σκλη ματιγσχελάτεία συμτπηώσει: 4 ηἷ- 
παΐτιιη σοτριι5 ΠΟ Πιϊηἰς ἀγοξλέζιτι φο Πα ἴτατ ὃς ἣτ σκελετός, 

Σκνμπ]ω, τ τ οἴιηι σκήπ]ω, ρ το αιιο ἀϊοίτιιγ 8έ σκίμηῆω, 
Σκήμψισ,αρπά Ηΐρρος.}. Στθσνημψις.}.6.Ερλάςπι. δαπιογῖς ἄἀεςει- 

Οἴξιις ὃς Ῥγο!αρῆο ἴῃ ράγζοπι αἰ᾿ιια πα, 
Στ ἰωάομα, ὃς 

Σκίωἑομαι, ἃς 

Σκίω ἐω,ἰάοτη αἰιο  σκίω ω, σείωνηστί μβμ 8. τα σοτ αου Πππη ἔλοΙ οἢ 59 
ῬΙάζο ἴῃ [με ρ. σκίμνησεέ μῆν Θ.. καλυζιων, αι] Ἰατ δι] ττἢ ςοα Ἐγιιχ τ, ᾿ 
ΤΊ τιον ἀ14..ἐσκύμν μέλοι [γο Πρ τατὶ,ἰνα δίτασι!α Πα σεπτος. Αὐτὸ 
Ῥἰιαπ ίη Αςἰαγπ. διὰ ἴδ᾽ καυςρίων Πε δΐων ὁϑοιπλανοιῦτες ἐσκίυμέ 
γοι, μα πτος τοητουϊα, ΑὙσ τοτο].19.(6 Β Ἔριι. σκίωα ὥτω οἱω σφαξ 
ἠΐδη ἐσπῆδας γιγνουνης αϑδοὶ ὁ μέλητω ποταμὸν » τεπτοτία ΡΟ 1 7ο, 
“Χεποόρβοι χιΐητο Εὑλίω, ἀσΊει ὅτι χτ) γαιῦς ἤμελλον γαῦπ αὶ σκίμυη - 
σεῖν, 

πίω δυτὴς. οὐ, ὁ, 1 (τ επα νοΪ τεηζοῦῖο μαδίτδης. [σομα πὶ 4ι1Δ 42 ΠῚ 
ἱπμαθίταπϑ νοὶ νπιγδου πη. Ετγ τ, 

Σαίωνὴ ἢ τ »ἡἴςοπανν πισγδοα [α11γ ἃς τα τποατγὶ ραγβ, μια: ΏτΟΓ ἄτιο 
σοτπαα ρογτοπτιιγ:τοητουλπ τοι ἃ τα Ἐ]ςἰς ἐπ πιογατο- 
πἶδ σδιιίᾳ οχεῖγατι (ἢ ταπι ὀγατοτα Ὀγπδοι]ατη πλθάϊαιη τἰιοὰ- 
ττὶ οὐπίι τ. 514.» μέση θύρᾳ τῷ ϑεατρε, σκίω αἱ ἀϊσιτηταις αι ςοιιη 
41 ἴπ σα(εγῖς δἰΠ1{νς ᾿ς οΧ ἔγοη αἰ θιι52 αι} πλῖ55. 6} Π10 115, τὰ- 
Βυ τας τοπηροτγατία ἀουπὶ ΟΠ ἃ.5. “μα! 65 [εοπας τὰ Ποστῖβ ἢ - 
υδηάο αὐ νεμθύάπη οὐ βιμηταΓ, ν ἡ ς σκίμωοποιεξαει ν οτθ11πὶ α- 
ῥά Ὀϊοίσου! 4. Πῦτο (δσιιπο,οαρίτε 178. ἀτῖηἱ Δητῖ 4111 ἀττο- 
8ῖας οπηηΐα μας νη ποπλῃς νοσατγιμηῖ, 1 6} 8 [159 ὈΙΓῈΟ ππιι- 
τΟΥΙ ΠῚ ἀτιορ 5. σκίκων ἃ σκιαὶ ἀοΥ ἸΠ ΔΕ 5 ἀεεἰατάταιιε ργορυϊὲ 
ταϑογπαου! πὶ εχ γαπιὶς ἃς ἐγομ ἀἴΡι15 οδτοχτιιπη, σκίκοϊω ποίων 
ξλοῖο ταθογηαοι!ιπι, Τ ΒιιοΥ 14. σκύω αἰ πόγννδϑτι. [ἐςρὰ5 σοπ- 
{πἰτπου ον» ΡΊατο ἐς Πορ. σκἀυὴ (σεπαγι4 ΟΠ [ιΠις5ἔγαιι55 οὐ πατας 
τεαρίσαβ; ογηδίι5 αι ]14ἀπὶ πλ 111 ὈΓΙ5, σχίωυ καὶ τὰ διοράμρετος γα ξϊο 

ν : : μ 

ΣΧ Ὁ 
βϑΐς,ίς Ἑταῇ πλἢ ἤης ἀγσιπιθης. τεαραίάϊα: Ηξεειῦα 
τὶριν άς τὴ ΟὨΠΠ δά ϑοεπα (δγιῖγα. Οἱ δ) πὶ σκίωῆς ,Τποηὶ 
Ἰμλεΐοιιο 5. σείων τα ργο σοπιιίιῖο. σρείκωμ δερλύΐεεν. ἔς 
ςΟα ΤΕ τὔιπν. τέων σγείκυ ζω εἰς κοίτίω διέλυον, Χοπ. σομμηίη 
Ἰςέλιιαν Αἰ οἱτιογαητ, συ οίτιιιτι [δ σοπτι!ογυπτ, 

Σκίυὐημοιγτὸ ἄς π| 4104 σκίύωμα τε Πτογ πη, τα σογ πα ς  1Π}, ὅτ 
ἔρως αὐ τὸν τότ᾽ εἶχε ὙἾ τε σκιεριύν σκίωνη κού των, ἜΗΝ 

Σαίωΐδεον, ἐγ το τα θγ μασι τπ|π|. ἷ 
Σκίωμικὸς, οὐ ὁ, (ςο ἴσο Ο8 ἀροπο5 Ἔχογοθης, ΒΒ 1η ῬΑ, ἊΨ ὶ 
Σκίμίται οἱ ῬΟΡ ΕΝ ἸΤοστα ἊΝ ἴῃ ταδογηαοι! 5 ἀσρςητος,ος 
Σκίωοξατῶμω ἷῃ ρτοίςσοπίιαπ 'π ςοπταιάϊα ργοάςο. ν 
Σκιμωοξατώ, ἴῃ ἴσοηδπὶ ργοάποο, δεγαῦο, “ἈΠ μὰ γδ ὄσκω 

πων, διάχεκτος ἥσει αῇοοὶ τοῖς ῥωμᾳίοις, ὥστε ποι» μα τοι σι 
ὁϑταγ κούτου τιγαι οἐγώναι ποΐ τρ ον νὰ μιμιολογείάτη. σιίρμυοξαταν, τ 
Ροτγα! σοντγα σον Ομ πἰμ πῇ ΟΟμ 15 ἘΧροηο, ἰηξαῦ ς 
πϑοφδειγμαπίζω, Ἡ εγαο τιι5 δὰ Ηοιπιοάογιιπι, κα αὶ 
σκ᾿μωοζατώσιν συ τ᾽ τίου “εοχθηρίαν, ὃς [χᾶτα ΡΠ βαρίτῖο, 
Ἰπξαπιεης ὅς ἰπΠραΐαητ, Ἰοῖτατγ γε Ονοζατεῖν, κὶ ἐνγε 
διαπηρειπη αὐ δητίιια σοπιορήϊα ἰἰσεητῖα. 

Σκίωογοαφία ας, αὶ γ (σεπο ἱπιαρί πατὶα ἐχοϊτατίο ο ἔδα.ς 
Ιἀτογιθῃ αίςοἀεοητηι ἀπ πηθτατῖο 7 δά οἰγοϊηΐι 
οπχηλττπι ἰἰηςαταπι τορι Π 59 Ὺ ἰτγα δ το: 
παΐια πράγματα τραγῳδίαν ὄντα κὶ σιεϊωνοϊεριφίαννΟ. 
τγαραράϊα ἃς ἴσρηα, 

Σκίωθγρκφϑ'»ἴατοῦ τα δου πα] ΟΥΙΠ1. 
Σκίωθομαι, τὸ σκίμυὦς Ὀ] τ το. ἀε Β ἐρ ἄς Δηΐπηα [ο αι} 

ποὺ ἐσκίυϊωται τῷ ϑανώσιμος ἐξ),ταπτὴνη ΔὈς(Ἐ ἃ φῸ 
Ταῦ! ουποχία. ν " 

Σκίωνπηγια,τοὶ, [ςοπορορίδτὰ σείων ὃς αν ὕγνυμι) ποῦ εἴ, ἀ! 
ταογηδοιιὶ 5.1, ατι αὶ αὐριγατίοποιπι ρεγρογαπι δάμη, 
ἀϊες ἐγὰτ Ηοργαροτιπι,ηϊιεπη σε! υγάραης στατίαβ θ ες 
τος ργόρτογὶ σοπηςἕξας ἔτηρο5 ππεηίε δορτοπιθγὶ 5 σοηξει ἔς 
4116 τα ογηᾶοι 15 ταπαμιαιπ Παρ ἀϊο ἀρθητοβ [πτααητιιγ, νἧς 
Ρία!πνος φιοί, 4! ἰπ σγρτὶ ἔα πε Ρτο τογοι ατῖδα5, Ὁ ᾿ 
γτ ΠΟΘ ΜΠ Π15 Ρ]ασοτγοοιπίςιρῆτ ἰα νης ἀΐεπη ἐοίτιπη 
«εὐ Τ᾿ Ποορ Εν χέξιις ἴῃ ςαρίτο ἐδρτείπιο Τοδῃ, Β τη 
δόπογς ἘσεῃΊξη. καὶ τ σκϑωοπηγίας ἑορτὴ, ΖΑοματία; ῬΙΟΡΗ 
ἀϊες ξείτιι5 τα δοτηαοιίογιμπι, γ14ς ξολησαρίες ἔαρ 
ει ργασερταμι ευϊτῖςξ σαρίτο 23. ῬΕΙτατσμα5 Πδ,συμ’ 
κων 4ιςαρῖτο αιϊητουΐη πος γοςάθι!ο πλαἶτα πὰ ἥ 

"ϑ 

ἴγο. ΡΙμτα ἢ 

δ 

Ἱιιηρί! 
εἰρ,ἰτιὺν 
ἡ ΜΝ! υδη 

15. εμείποιοι 
Φ΄ ληίροιο ἵν 

Νμπν 
δὰ Διο δυο 
Ἰπ [ρίους 
ὙΠ ἐμαὶ 

παηθηϊ ἐχτν 
μι Τίμων 

γα αιοαιιο ἂὸ Αὐιίτοσε!, ἀϊ ἴτυν πἰ ἀϊ σοπἰπιτιτίο ἢ 
αἰἶτο ἰηροπῖο ὀχοορίταητ δἰτιιπαῖπος ἱπηρ ]οἶτο ἔς 
δὰ τὶ ρα] οδεὶ πουιπαπι » 414 ἀχύρωσις Δ εΙ΄Ατιι νυ 
αἰπν θτο πομὸ ἀς Αμϊπ).Πδτηγαν αὶ “ χελιδὸν Ὁ» σκίω ἴῃ ἡμ 
νερὸν ποιεῖ, ὃς ς.1. Δ τιηθ0 ἴῃ ἤηροηάο σοημεϊτιςπάό ; Ἧ Ἰῷ 
οἰατὸ οἴη ἤϊε, ᾿ ῃ Ἢ 

Σκίωοποιΐα ας, ἡ, [οσατῖο τεητουίοτα πη» οα γα πιοτατὶ [ποις 
μαι, 

Σκίωοποιεὶς, οὐἷ οἱ τςητοΥ Ὁ ἀγα χγαι ! οο γα ΠῚ τοχοπάοτι φῶμαι 

411 4015: τοχἰτολ έϊ, ρος, 18, ἣ Ν ὅΝ ρῶν 

Σκίμοποιοιΐμαι ἃς . 1: πμσαρο 

Σκίμυοποιωῖ τα δε πα σα πὶ ἐχοῖτο » ἀοπηιπὶ ἔλοῖο ὃς οοᾶσπης Ὀμδρκ ὡς 
πς δὴ τ ΟΝ 

ἣ κί ὑυιδι αν βος 

μιϊοηϊανιοι 
ἡχοϊππίιο 

Ηετγοάϊδηιι5, ουμαν ἡγνιώτας αὐταὶ νὴ αὐ μέξοντες,, σαὶ 
ταθογπασι!α ἐχοίταης., ν εἰ ἀοπιοϑ ἃ πιατοτία ἔα τῖ 
(ποτ. Πρτὸ ζ.ςαρ.16 9.καυλοι κὶ ἕλικας αὐξανουΐύοις ἐφ 
γἡ σκκίιωοπο εἴ ὅϑει!, σΔιιΐ ε5 ὃς σαρτθοος ταιγὴπι δάοἶδί 
τορίατίιπῃ φιοάδαπη ταδεγπασιιπι οἐἤπρ, 
Ἀπ  σεντ(Ἐβοίαηε ορεγὶ το ρ το» ΒαγθάΓα5 
διτεητοσγία ἐμιιπηδγεης, Μάγος ]5. μὴ στιξάδας υἱ 
ϑιι, σκίωνοποιοιιῦτες πῇ γασρὶ τὰ “ ϑρύψεως, Ἰψαζαη, ἴῃ 
ἀε!τοῖας σοποϊπηαητεβιῇς Βογοα] άιι5. ἶ 

Σαϊωοῤῥαφεῖον, τὸ οςιις ν δὲ τεητογία σοη ΠΏ ΙΓ, 
Σκίωοῤῥάφιϑ-.», ὁ, ΠιτοΥ ΟΟΥ αυ τι55ὁ δέρμοται συῤῥοί πίων; 
Σκιώ δ, «Ὁ. τὸ πα δίτατίο, ος [4 φταθογ πᾶ . ΠῚ 5 τὸ σ' 

σκίωημαςτοητοτίμπι. Ραι}.2,α 4 Οὐοτ.Ο. 5. εαὺ τ ὐθηγειθο 
σκίωὐ ες καταλυθῇ, 1. ἢ μαΐα5 ποίει τὰ γπάςι ἢ τοῦ 
τὰ ἀΠ]} οἵα Πιογῖς. ἊΣ ἤν 

Σκίωόδω, μιώσω αν ὡκᾷ, πα ῖτο 7 Βαῦεο οαἤγα 9 τα δογηδοιΐμη 
Ὀεο,οαίἴγα- ΠΠΘτοΎ ῬΟΠΟ τοπτοΓΙ τ ΠῚ ὃζ ΕΓΙ͂ΘΟ οΚθιται 
τππιῦτο, τὸ σκίωοιιῶ [ιατιηἱ ἀϊςσιιας τοηάογς ), Οῶ, 
νίψιο οοὸ ντ αι τι γα] τεπάσγθης πηοῆζᾶτο 
Πιὶ [αοιητατοπι ποπ μα ετεητι:ὃς ΨΊΓΡΊ.1.5. δὶ 
ἢ115 μὲς [Πρ πητ5 τη ἀοῦας ΑΒ. 65. [π. Αροκαὶ. 
ϑυμδυ. ὅδ τὰ 9. οὖνε σκίωμώσει ἐπ αὐςξὺ 2 τε ΤΟΥ ΗΠ] ἐτ 
τρίοσηινος νογρινην ἃ ταδαγπαςι ῖς ἀιέλμμη οἴτοντ ἰητοῖ 
Ρογαγίαπι πα οἰτατιϑμοπηνντάπηθτας Εγα [τ ἷῃ (8.1.1 
σκίωΐωσεν ἐν ἡμῶν, ὃς πιαδίτατιῖτ ἴτε πο: ΠΑ Π ἰπογ ποϑ 
οαΐτιπν πα ει ταῖς ἴῃ σοπταθοεγηὶο πο ριιπγ, φκίκωο 

τιιάογα πα ταν ΡΙ ατάγοι15 ἴΠ. Οαπλὶ!. Χ εη. σαῤε᾿ ων 
σκίμυουῦ,ν]ς Σκ ἕω οορναι. ῳ 

Σκίωυδριον,κ τα ριιγιπιοκαλύξα, ᾿ 
Σκίωϊω τα τος τὸ ΓΟ πτοΥ απ τα δου πδοι 1» Πα ἱτατῖο.νσ: 

γη βία, Χ οης Νὰ ΤᾺΝ ἰ 
ΣΣκίωιω τη ξ οὐ, ὁ. φαΐ ἐπ τα δογηδ οι ς ἀρῖτο Ηείγολίιϑ » σκίωμ 

συσὶ λὼ ᾿ 

ΤΠ 
1 πὰ 

Εν 
οἱ ἘΣ ὑμρνίωι 
ΓΙ 

ἀπο νη οι 

ρων, (ς 
5 ἀἰυηονε 

ἐπι, ἐηπ 

᾿ ψμπιυυλὰν 

"“Ἔ 



ΡΣ 
,σκϊινουῦτες. 

ναγτὸ ςερτγί, δας] : ἃν οτσο σκηρέπω : ὁκῇ πὴ δεν, ϊα, 
᾿Ηείγομ. βακτηρία. ὨΊοΐτιιν ὃς σκηα μύιον, Ἡ Οπλοτ,]}.ν,, σκυπονίῳ 
Γω χ᾽’ ἐννοσίγαι. Αἰμφοτέρω κεκόχως πλυγλὶυ μϑεθ- κρατερρῖο,ϊ, 

χήσσρῳ, Ὁ ; 
αὐγμι Νψομκαὶ ατοημμλαι γ ᾿άεπι αιιο σκηπῆω,ηἰτοτ, ἰμηΐτοτ, 

οιπιρο.1 11.4.5, ὶς ΑΡΟΪ], Ασροη,Σ. βάκτρῳ δγνπτόνάνδ-. αἰτοης 
ἿΝ ἰςι!!]ο.), 8 πγοταρ]ν.αἰτὶ αἰ ατια τ θοτιιογὶ ἴς αἰταμα το. νἱὰς ρος, 
ἫΝ πλνπη ΡΟ, Ππλι] ον τογ  ἸΠοΓ τ ἢ] υ ον σαι ῆςοτ Ρ] αι. ρτα:- 
ἣν Ο τροφαί ζομιαι» ΡΛ το Χτα ντοτφοαι [ἃ αἰιαρίὰπν οΧοιίο. «)- 

; ογρύμαι» Π)οπλ ΟἰἘ]οη.χτ, φιλίσσπου β, ΑὙἸΠΟΡ Ια ἐπ ΡΊ το, δι. 

ἢ ἕμπορρε; Συκ, ναὶ σικὶ πτοίκαι γ δ1αν τύχα, ες πα» ἢ 80 αιῖ- 
πὰ ΡτῸ τὸ πατὰ πιὸ οὔ α πηογοάτογοηι . ἰά οἰ, τς εἴα Ριο- 

ἡψατο μή ἐΐκσ τεισίν εἾν΄ λογεσμδυ, ἰς ἔιγογο Πππι]αχιῖς. Ρ]τι- 
" ἄς δοϊοης ἰὰ εἰμι5 νἴτα. σκηψοίυνυ 9. αἰῤῥως: εἴ νεἰξωμόστετο πίω) 

ἰχίω, Πηγυ]Ατὰ σοτροτὶς άποτία να]οτιάϊης ». παρ έγατιι [Ὲ 
διε ἰσαιιῖτ. ΓΔ πὶ ἴῃ ΟΠ} 110. σκύπτομωι τὸ οὶ εἰσένων ἰἰ {Ππλι] 0 

ς [οἰγο Ἡεγοίο. σκηατύμνιθ. φεὲς αὐτὸν καὶ βου ϑέω,τοΥρ μετ [λης 
ΠῚ ὀρ οι ποα ἔοτο, Τ μιν 414. Σκύπτομαι. τὸ σκηρίπζω, σκίμωτο- 

οὐ τρείσομαι,ςηράξομω Ἰπἰτοτ, ας 05 Παττοο, Α ΡΟ ]οη. 2. 
σοι, βάκτρῳ σκυαστόμϑυ Θ΄, ει ΠΟΙ Ποιν. κα ὁ μὴ Λαΐμπις ἃ δῇς 

τετά 110 1{Ἐς τοίξς αἰτίτιις ἃς σοι ἢ ἀῖτ, Ἰτοτὴ ἀεέεπάο, ντ 
ἡατεμη ὑπῆν σου , ἀς ἔσο τὸ 5. ἤιπὶ τἰδὶ ράτγοηιι5.9 ΡΙαϊο ἴῃ 

οὐ. δ. κερκειωὸς, ξιΐπηοη ντο  ςηταΠΊ 5 14 εἴς, φιοά εβταξα 
δὲ ΗΠπ|{ἃ τπιρότιι ἴα τογγατὰ ἀσπὶς. ντ ἄοςοῖ Αὐἱΐου. 

5 πιιπάο. [ἀεππὶ θ᾽ ἄς πὶ οπιιπλογᾶῃ5 Βεπογὰ κερααιύων, ἰὰ εἰξ, 
[61] πι,ἰΠ 4 119 σκηπτοὶ δ᾿ ὅσοι κοιτασκήπτουσιν εἷς τα, 14 εἰϊ, 

πάις ξαΪηλῖπα ἴῃ φυτά τὶς 11 Πητ, σκηπτοὶ" ἀἰςιητητ. 
ἴῃ Αητίροης; Τυφὼς ΐειρας σκηπ᾿τὸν ἐρανιον ἀχίθ- ἸΠτΟΓρΡ ας 
Περτο τυγϑίης νεητόσμε ργοςο!ἰοίο : αἷς ἐπἰπὶ νοςατὶ 

πτον»πάν πνεύκα ϑυελλώσες ὅταν σειωωερείδῃ πῇ γῇ κὸ πιῦλιν ἀδο ὦ- 
οφύιλον 11] ἀϊςιιητ, αὐδοὶ τὸ φροξεῖν.. ἢςς ἀφ τυρβοης ροτῖιο: 

πτὸν νετὸ ἐπ] πλοῦ Ωἱ] νοτας Ἰατοτρτοζατί. 
Φ. κα) Γαρτιῖ ον Οἱ 4.118.ὦ, σκνατοῦχ Θ- βασιλεις,]. σκὴ 
όρφρς εἴν ὁπ ' 
οϑτὸοσαρτταπιοίο! Ρ᾽ ον ου ἐπ ηϊτί λα : ἃ δ ηράπτεόνοι εἶ 

[πτεόϑτυ Ρ το σας ο πποπήτοὶ Ἡοπιοτ.Οὐν ἢ. Αςοἰρίτιι τὰ- 
Ἰςἢ ῬΓΟ 0 [οἱρίοιο » 416 πὴ τορο5 ροίτασαμς αὐγατιιπὴ ὃς ε- 
Ἰγά ται} βασιλικὴ ῥαίξσος: ὃς ΠΡ πυπὶ ογαάξι νεῖ πηροτ])» ἀ4μα]ς 
ρατποπηποηΐ ἀδτιτ ἰατὸ ᾿π ρογιγα τ] : ν6] ο᾽ αὔθ ἢἷ5 5 4ι4]ς 
Ἰοϊοηματοτ Τ ΟΙοπηδοῆιι5 ἀϊοίτηγ μασεγα : νο] τυ Πεἰτί ναιοά 

Τὶ ἀατιγν αι ἐπλιιτῖα αἰξεέζιις ρεγ  ςορττιιπην οἰ τ τ τὶς 
δο μιπλ»ἴμγατ, 1 4.ε΄. ν4ε ἐῃ ΟΒΙΠ 4. Ἐταίτη. ΑἸτιια ἴςο- 
1Π|.5 Αἰ 4 Ρ] ςἔλειμη.. σκήπῆρον Βενιαμεὶν , ςαρίτο ἀεςίπιο, 

ἰΐρτο ρεῖπλο Ἀοραπινοχ ροηΐτιν ττῖθιι5 Βαηἰάπγιῃ, 1δϊ ει ἐ- 

τίαιπι λυ} 14..... 0. δεδλϑησ οι 
τη] ρρφόρος α. δ. ΓΟΧ ἵξερετί ον Οὐ ά. σκυπήροῦχδ', 

(Π͵ω, μι. ἡ ψω, π φα, ηἰτοτοϊ πη Ἰτογ ποι ΡΌ,, “το τὶ σδάο» (οι ν ὅ- 
ἘΠΊ ΟΠ Εἰ ἐταροτιι ἀςοῖάο ἃζ ἱγγιιο σφοδρως κα βιαίως καταιφίρρμαι. 
ΠοοΙ ο5υσκήψας ἐλαύνει λοιμὸς ἔχθις. Θ- πόλιν,» ἰὰ οἴϊ. δπιβαλὼν, 

ρήρων. σχκήπ]ω ἢ ΡΟ. ἸΠγι| 0 αρρφασίζομα!» ος [ΠΟ Ὡς ΠῚ ἱπιια- 
Ἰππίτοτοἱρηΐτον Βαςιιΐο, Ο ἐγ ρ ὃς ὦ. χροπίτατ ὃς τγαηῇ- 
Ρτὸ ἱπηπλῖττο ἔδιι οὔ ἵπιροτιι ἱπιπαίττο ἀραὶ Εἰιτιΐπ Μοά, 
γῶν Θ-. ὁ. θἀσυ 5» ΓΟ! Ρῖο, σή πῆρον ῥόπαλον, 5ι}14. 

τομαι, γς]., σία 
μαι ἱπηἰ το, βα οι... τ 0 αὐπῇ: 
Ἴω,αἴτοτοσεήπτπομαι, ΑΡΟΪ.2.Ατρ ἄς δοδιις, χρλας σκιρίπτον- 
Ρ1Πς ἱπηἰτθηξει ἱ, ἐὺ ὄγυχας ἐπόβρεί δεντες, ἐμπείρρντες, νὴ - 

σοῖς ἀγίον., : ΜΉΝ Φ «Ἃς 

ἀργεως ἡ γῃ ξΕ1ο γωεόφασις, Π πη ματος κοι (ΔΊ Οὐ Ρτα το χε Ι556αιι 
[λ,Ὡρῥο, υμϑρν εἰδηλθη; οὐηϑικαίλυμμα, ΠΟΥ απ ΘΠτΙΠ0). σπῆ Ἂν ποιδ- 

Θ- πίω) ξενίων, ρτατεμάςῃς ΒΟ ρἰ τ πγο σκήψεις  ὠερφάσεις ἐπ 
εἰς ΤΠ πιο ΠΠιοπ. σίψεις τα τοι κἡ Φεεφ σεις ῥαϑυμίας » (Βεγίοίς. 

δὲ ἱερὰ στυϑης, ΟἸσοτο ἀἰχὶτ σεν ψείς γἡὐ αὐαᾳ(ολαὲ ,᾿ΒτατΟΧΤΙ. ἃς 
τοογα τ πατίοπος ᾿Πἰρτγοιρείπιο 86 Ατοῖς. ΕΠ 
Ν᾿ προ νοίδμμιοεειφοβ νι δ ἦι 

να τα, αἀπ πη τατῖο :]ιια[ κεῖ :παττ κίεν, στη ἑτατῇ εξ, 
ἰγαηΠατὸ ἀϊοιπτιγ σοπιμια. ποι ἱρὴ αυϊίςπη ᾿πυτατὶ ἃ 

1 Ἰαατοτεγίεά βιιοςατὶ αι πιρτίαιις Δ ἰπυμήτατί5. ΡΊατατ- 
Ἴ15 1 7.5. Πηρ. τὸ 3. ἦδ θπκλήτων ἐσοὺ. οἱξ γυιῦ σκίας καλούσεν, ἐ 

κληυῆσοις ἀνε δν, στὸ Δ) κεκλημήμων ὅθ τὸ δεῖταγον ἐγο μῆδοις, ἐζα- 
ϑεν ἔχ- τίω αῤχίωὺ, δὲς. Ποτατ τα ν πλθτᾶ8 νοσαίτ,ερ {ξ... 

ΘΙ ΔΈ τος πριϑ91 
πῇ σασπα Ρτῖοσ ρογίόγαας ρας 14 ϑαδ᾽πιίπι 

)οτίηςτ, ΑΠΤαπιαπτιίοςιις ο(α ὃς Ρἰατίθιας ν πη γῖϑι 

ὙτΑτ.] νι ϑατγτᾶ 8. 1... το 
05 Μεςαπας αὐ άιυχεταῖ νπῖργαᾶς. ἮΝ 
νη 2: Ῥα Δἐπικατανοησας γδ ἃ ταξίαρχον σι υὐδειπνον εἱγ- 

λύφρα ὑπϑρδάτιω) να καλέσας ὀνομαςὶ ἃ ρείξίμο τον ΕΝ ὧδε: 
ἶ βαύλα, ἔφη, διγὶ κὶ σὺ χτὶ ἃ ἑγλίω κὸν τοῦ πον, οτι φίλιον ὄξι, πε- 

ἡ τῦτο μειραίκιόν. ΤΟ αὐτέ τῷ ὡς σκεα σοὺ ἐφέλκῃ Ῥτοτι τ, 
Μδηςς,8ς γειθγα: [εἰ ηἰ5,Οὐγ (υε,ὰς ΤΊγο αγτῳ κὶ τυβνφώ- 

δ τι 

οι 
Νὰ 

μιν 

} Ι ἴτε 

ἐτῖαπι ΠΟΠΊΘη Υγ᾿ 

ΣΑΣ 6; 7 
σι νοόν πόρε Πέρσεφονεια Οἵα πεπνυύ ϑει τοὶ ἢ δκιαὶ ΡΝ δῶρ 

Ἰοςο Οἴσογο τιἀς Π μίπατο τὴς ΤΊ τοῖα οτἰᾶπη ἀριά ἵπέετος Ἠὸ 
ΤΠ Οτιι5 αἴ τυδο [υππὶ [ἀρ ογογςατογος νυ δγάγιτι ναρατὶ τποάο, 
Ἱκιαᾷ κὶ νεφέλας κἡ καπνοιὲ,ἱν ΠΥ γᾶ5 ὃς ποθι! 4ς,8ς ἑαπτοσονοςᾶ- 
το (οἱφης Οὐα"οἱ το Δ Πἶπν ρυοτὶ »χὴ τοὶ μηδενὸς ἀΐξια, (οπηηι. 
Δι ορμ ΐη Ν ΟΡ. Εἰτύμιε ρατοσπιία,, υὐαβ ὄγε σκιαξ, ἔρον ἀπαὶ 
ὙΠ στα, ΡτΟ ςὁ ΄ιιοά οἱὲ ἀς τς ἢ μ1]Π1. 1 αοίαη ἴῃ 5. ἐξ 5, ποίντεςς 
ὡς ἑΐπος εἰπεῖν εϑεὶ ὄνε δικιαῖ εἰφήχονται οἱ φιλοσοφοιϊῦ τες, Ο ΠῚ Π 65.» νῖ 

τα Ἰοαιιατράς αἰπὶ νπιδτα σογτᾶς ρΒ]]Π οὐ ορ ΐυνῖάφε ΡΙατΐη Τ)ὲ- 
πιο τ Ργοσορ.ἴἢ Ἐρ ἰ,ὄνν, φασὶν, σκευὺ ἐγκαλεῖς ,ὰς ἀβηῖὶν; «ιοά 

ἰπητ,ν τα [ἰἴτοπι πγον!ο 8. σκεδὺ φο( εἰ όϑτο, ν πὶ θγάπὶ πιοτιόγος 
ΡΙυτ. ἴῃ 5 γπιρ. το. ἀφοαάε [ερεῖπιᾷ 5 τὸ μὴ ὁ σκιαξ αὐανέμῇρΘ: 
ὄνομα χὶ δυσχεραίνων, ληθως σκι αὐ δόξει φοβ εἰ τι Ν τάς Ἐταΐ, 

Σ μαγραφία αν γαιὶ ονὐποσκία μα, ὑπογραφιὴ, υπποτύσσωσις οὐπϊαὼ 

κεχξωματισυδη ζωγραφία ἀιέχιις ἃς ἐπα πη γάτα Ριέζατα . ργίπηα 
Ρἱξξαγα Πποαπιοητα, ἰηδηὶς ἤροοῖο5. ]Ατ.ζ,ἰς Ἀτρ. αἴοὲ ἐμαυτὸν 
σκιαγραφίαν αρότῆς αὐριΓρρ ατέον, τὴς ΔΎ] ΠΪ νἱγτιιὶς Ππια ας ἢτι πῇ 
Ργατοηάογε ὁροτστετ τὶ τ.5.8 Βεῖ. Ἠ᾿ μὴ) ὅν δηιμηγορικὴ χέξις, κα 
παντελως ἔοικα τῇ σκιαγριφία: ὅσω γδ αὐ πλείων ἡ ὁ ὄχλθ-, ποῤῥωώτε- 

ορν ϑέαιν ὈΪ σοποιομα 5 εἰ πο π 5 πατυγαπι τγαάῖς Παν ο ΠῚ Ρὶ 
ἔζυτα ἡταπὶ ναι δγατί [πὶ ν οσδηζ. 

Σκιαγραφικὸς, γΥΠ γΔ41}}15. 
Σκιαγρφίθ.) 1] γοη] αἀιιτηθδταῖ, , 
Σκιαγραφω, Δ ππηθγο, μος εἴς τοι πῦ (οἿταπὶ εχ ρτίπιο, [εᾷ μοῦ 

νπῦταπι ςάονας ἔα Π]αςὶ Ππτυΐδογο γερταίοπτο, ἰουῖτογ ἰηέοτς 
πῖ0 5 [τη οατῇ ρἰξξιιγα ντηγατ  Πιις αἰἸαυα ἤπρο ἃς Πυνιῖο; 
4114} 65 ἔπππε ἱπηαρὶηες Ρίξειιτας να γατ 5 γα το ὃς τὰαυογραφεῖν 

ὃζ ὑαυτυποιιώ αἰ οἰτιιτ, σκιαγραφων αὶ ἀλήϑιειόρ 9 Δἀ πη γαπς γογῖ- 
τατοῖῃ ἾΝ ΑΖ. 

Σκιόδω τάτηὶ Ρταστάηες νπλ γαῖ [χοϊεπτοβφαττερία;, 

Σκια δειὶ, ἑως Ρ (οἷς νἸ σγαναιιε πὶ ΑΕΪγοι. σρίαιναν ἡοσατ να! ρὸ της 
ὑγξιαριιὰ ΡΠΪπιτάπηθη (ςἸαάειι5 δὲ ἰοἰαηα ἀἰπησιπτατ. 

Σκιαδηφ ὁ ξριγαριά ΡΟ]. 
Σκια δον, κυ πθον τὴ ΡῈ 112. ὑτη δγαςὰΠ, δ κέποισμα τι} }εἰ15 ἴαξιις, ἡ οἷ- 

ατὶ νυ] σὺ {Ἰγαπλίπειις ἀάιιεγἤι5 [0]15 ἀγάογεο σα ὸ Οτξοοτῇ 
κριαηλαλύκεον, δια, σκίῤῥΘ- Αττῖς 5, κι διον, το πάατη 114 να }- 
αἰτὶ γεἸαπηθητιπι αὶ μου δίϑοντ ἴῃ δηϊίο ὃς [αππὶοι  ουἱ, μαι σα- 
τὶ πη ν θ6 114 ἐπ᾿ αἴκρε σκιάδιον, ἐφ᾽ ὶ καὶ τὸ σά μα 5 ἴῃ σασιιπηέπο 
τ τατίαπη ἴῃ 4ι0 ἔσπιεη ἀςεροπάει, Ὀϊοίςοτ! ἀ. {το 3.ςαρῖτα 
φὃ, ὃζ ὅ:. 

Σκιαζω,Ἰυπιτοροδιιπιδῖο,τεσοςνεἰσ:οραςο. 5 ὃς Οἱς,1.ἀς ἸΝ ατς 
ἄἀεοτ. Ομπι διτεπὶ τοῦτα ποχ ΟρασαΤοτς τὰ πὶ σα μετ σοτιῖττη 
ξετηοῖςης δίτγ!5 ἀπ ἕξιτη. Ἐς ἔοάοπη ᾿ϊ.5οἱ 4 ΗΠ πὶ τοτγὰς ἰατ 
βαΐαςς σοπιρ[εἰιοτίτγοα!ςπὶ πιοάὸ ᾿λ155Π10 ἀὸ ἸΗ15 εχ ραττὲ- 
δῖι5 οραςος. Ετγῖρ. σκεα ζὼ γύυσι,ν 61 πα [459 ἀπσπηδτο,, ν τα στ 
εἷς σδοῖ!ο ὅς αβετγοιν μάς συσκιάξω ἃ γώ, ρεθείςο, Ὠϊοΐταε 
ἃς Σκιάωιν πᾶς ὑπνσκάω, κλάδοις σκιά ζογ]αιγγαιτιὶς ΠΟὶ τοριιξι τ. 
ΡΙατ πη Ολπηῖ!. 

Σκιαϑ ρας ΠΔῇ ἀϊοᾶς ὑπιστα ἱπήάρδίοτ : 1πἰϊγυσιεητιπὶ ἀξ ΠῚ 
βησπιίζοη οἴϊφηϊιο Ἔτία τ ἁτολιτεῦιι ντεδητζαγν ἴττ Π.1.ς,6: 
Οοἰϊοςετιν σπειις σποιηοη 5 ἱπάαρατοι γιηθ τα; 5 41 Οταςὰ 
σκιαϑιήράς ἀϊεϊτιγιντάε Γνώμων ὃς Σκιόθηρρν:ς 

Σκέανα "7, ντιδτα Ρἱ [5.4 τι 1.1.8, Αμΐπι.ς 19. Ὀὶοἰταγ ετῖαπι σκιὰς 
δειὰ αἰ Ἡεἰνο.κὶ σκενὶς ἃ 641.1.5.ΑΠπτρη. ὀκνίδες ν οσαητατ; ἴπ- 
αευιῖτ, κὶ σκέαγνα), ν ὉΠ ὁ ονρύτει Αρ μὰ Ρ]Δη (οἰλάσιις δὲ (οἰαε πᾶ, ἀξ- 
{τι σΊ ΠΕ, 

Σκιαμαχ ων μον σῶα, ηχοὶς ρίισ πο συ ν πιὰ γα νργάτη ριισ πο; 
γε γατι!οπὶ ριιρ παπῖ ριιρπο [ειι Ἐχογοφονν τα γα ἢ} φοτταιηὶ - 
πο ἀδριιρηοναιιοά ἔοίτίητ 1) 4 [δσιῖπι ρ 6] Ριιβ Παιη πηράϊτᾶ τ 
ἐδϑ,πδηιῖπε τοριιρῆάητο ὁοηςοτέδητ. Ὀἰοϊτίιν ργομογθῖο ἐς ἔ- 
πδηΐτοῦ ἰαδοτγαητιθιις: ες ψιο Ἐτγαίιλη ΟΠ}].} 1δτοῖπ ΑροΪ].δοοτ. 
δὲ γὸ υἰαθιξάσαιϑει ὅ4' τ᾿ δεῖν ἀὐ Ὁ ἐνταυθοῖ, ἐδὲ ἐλέγξαι ἐἰ δένα., ιν 
αἰάγκη ἀτεχνιὸς ὡσεὴρ σκιαμοιχεῖν ὃπολογνυ μῆνον κἡ ἐλέγχεν μηδενὸς 
ἀποκρανουΐ,ε.  Πιτρᾶς ὃς μος νογθεῖπι 8,ἀς 1.6 ρ. ὅς γιάς Κορ. τ 
ΣῊ Ποῖ ΡΙας.},4,.4ε ρ]αςῖτῖ5 ΡΜ ΟΙΟρμόσγιμαι, πτίϑο «ἐν τῇ ψυχῇ 

ἀπ᾽ ἐδὲνος φαντας οὐ γονο μόρον, κοιϑεέτίρ δγὴ τᾶ σκίαμα χοιιωτος 5 Χὴ κε 
γαὶ ϑ)ηφέρρντος ταὶ χεῖοκςιν 5] σχμαμῷ χεῖν,ἱ ἰπαπῖξογ Βταςΐᾷ 14-- 
διατο; υαι με σαπενπστα ἀἰρ φα]αγῖν ας ἀορτρπᾶτο. 
Σκιαμαχη σοῖς, ντος ὁ )οτ τ 18 1ξΈ1Ριι5 ΔΕΥΕ ΠῚ ἔπΑ ΠΕ ΠῚ ἔοτέξης: 
Σιιαμαχίαγας, ἧς Ππλυίατα ὅς να ὈΓΑ11115 ἀτιπότιπα πηςαἰτατίο, Πτις 

Ρυβηας ὃς ρΕΠῈ5 ἰειιϊοτ ὀχοτοἰα τ! ΟὨ σον λυτὶ Ρ᾿Ιατιαν ΙὰΠις-: 
γυ!ρὸ ἐβγώμει ΑΒΙΪτ ἴῃ Ῥτοιιοτ δία ἂς 11ς 4ς Πετῖ Ὠοαμοιπῖ. 
ΡΊατ. εἰεραπέον [ογὶ δφηαιὶ Πυάτισπι » 410 Βατιιςηἀὶ ρτττγίτι πὶ 
(εἀατὶ ροφριιεατ, δκιαμαχίδν ἈΠΟ ραῖ, Ὁ 

Σ ναίομα,γταρ τὰ τεροτγαἀιμγοτον πιο δ Ἶτρ. ὑγτῆ 
Σκιάπεδες οἷ, ρορι}} Γγ οἱ α' ἤς ἀἰ δὶ! αιϊοά παίοτε αἴτῃ Βμμνὶ ἴα- 

ἐρητος τοίαριαἱ νπλῦτγα ἴς ρϑάτιπν ργοζοϑληξ » γε ἰμαμῖτ ΡΒ] ης 
σκιαπόδιων ταδιαίηῖε Αὐ ΠΟ ΡΒ ὑπ ΑὈδ, 

Σκιαρὸςνταρτο 55 Ρίατο; Ι “να 
Σκμαξ, ΟΡιι5 ἐορίατιπιπι,ἴσοησ ατεςοἴλνν Πἰθτάο α 1 Π}, απλοτᾶ ὃ 

ἀϊδιις ὃς ατοιι εις. ΡΙατάη Ὑ Βόπιἀς Χογχο ρυς ἢ παϑαῖς ἵρε- 
ξιᾶτε, καθήμενος ψαὺ σκιάδι χρυσή ταδεγηαςυΐο αι ὲ 0 (οξς, 

σκιαὶ, γπιῦτα σοτροτὶς :γάπηι5 ᾿Γά ρος ἰΟΟΙΙ5, οἰιοτο ὅς ζαπτὶςδ 
Ἴοπν, ᾽, Θὸρ ἢ 



6218 ΣΟ Κ 
ἀεζίπατι, Ετγ. Σκικὲ ΒογΡα αι: ὃζ μιηφονᾷ ἀἰ οἰτιιτοῆς ἀρυὰ 
Ατμςη.1.θ.βοττὸ μυοφόνος Ιερ ἤς ὃς ἀϊοίτιτ νἱτὶς ἀγουιείια. Η εἴ. 

κίασμα, τος τὸνν τηἰγα γα ἀιιπιγατῖο Οἷς, ᾿ 
πκιατροφία,νῖτα ν πα ταυτὶ [1594 πὰ 4115 ἴῃ γι θ γα ἀεσῖς [Ἐπιρετν 

ἀοϊιεῖα ἃς οτἴππι ν πηγατιῖς. ὈΙοῖτατ οείαπὶ σχιατραφία, ῬΊυτ. 
σωμείτων λδυκων κὺ ἐπαιχων διαὶ σα σκιαπτραφίας, 

υκιουτιροφίας ἐν. ἐδικιατρρφημῆρΘ- 7 ἀεἰτοάτιι55 ἴηι γπιθτα εἀμισᾶτι!8. 
ῬοΙΠχ. 

Σκχιατροφέομα)γν οἷ 
Σκιωατραφέομαι »μιοἦσομαι γα μα], ΠΠΤΤΓΊΟΥ ἴῃ ὙΠ ΓΑ 9 ἐπ γΠΊΡγὰ οΟα- 
Ἰείςον παρ γάσ 15 ἐγαογγίη ν πηργαςι} 15 ἄς 60. πη (οΙεπὶ ὩΟΠ 
Ῥτοάθο. Χεπορἢ.άς δγτίθιι5 πιεσμδηϊοί 5, κα ταλυμαίνονται γὲ πὸὲ 
σώματα ΤΑ" ἐργαζομήῥων,οὐαγκαίξασαι καϑή ὅτι » καὶ σκιατραφεῖ τ, 

ὙΒεορτ.:, ἀς (αιηῇ 5, τῷ αὐρὸ γὰ ἡλίῳ εὐοαδεδδυϑυθ- ταχυ' καταξε- 
φαίνεται. σχιατροφφάμϑμιδ- ἢ...) μετρίως εἰσλαίμποντος σώζει 3. τὰ. οἱ- 
χείαν ὑγεότητα καὶ πεπαίνει, Ὠἱοἰτιιγ ὃς αδεὶ εἶμ ἡ δυπειϑοιμταν,  (ατς 
4αϊ πὶ ἀς 1115 ν τι γασα! τι πα αἴΐπετὶ. δάἀτ ἃ (οἱ 6 πο[ ἅτ. - 
τἤεη. Λυδοὶ ἢ διὰ σρυφία) αἰ μαδείσοις αἴδᾳ σιεδυα στόμῆνοι ἐσκευτααφᾶν- 
χογτρυφερώτερον ἐ γηστίυδυοι τὸ μη δ᾽ ὅλως ὄπηπι πῆειν εἰς ταὶ πῷ ἑλία αὐ- 
γίς.Ἐτνοςς αλλ ἐσκιατραφηκώς το ἐσκιατραφηυῆν Θ΄ ὈΪάτο 1. 
8. ΡοΪ᾿τ. 

Σαιαυγεῖν,οςςιτῖτε » ἀμέλυώήειν γἐποτα φοτιπὶ 4 Ἔχ Ὑπιθτα Δυϊ 
τεπεῦτὶς ργοάσιιητοϑ δά [μοὶς αἰρεξξιιαη σα! σαητ ΟΔ]1π ΟἹοἵ, 
Ηϊρροει. 
πιά, θη ςθτὶϑ ἔοι νπιθτα ξερό, ἃ. οἱ ,σκεάοντο αἰγυ]. 
Σκίγγς»εοῇς (οτιοίταγ το τεγτῖο Πϊοίσοτ.ς. 14.4.51ποι155 Ἀπο]. 

ἃς Ῥατθατιϑ:Πη σι» Μάγος! Ππ|8.ἀἸοῖταν τὰ πιέ σκίγκος ἰ.1. θές. 
Ζιιρτο ογοςοα!] ο τογγοιετὶ. 

Ἰκιϑεικὸς οὐ, οἱ γτΓα  αΓῈ15 Ρ  [οἰδ. 
Σκιδοιρθς ΓΘ Π1115γαῤραγδ 76 ΧῚ 15. ΓΑΤῚΙ5. 
Σκεδίον, ερτὸ, ΤῸ]. ροτῖτις5 χιδύονοἱ, σκιρός. : 
Σκίδναμαἱρατροτγάι ροτροτ, Δ [Προτ. Ἡοπλοτιις 1]. αἱ, αὐτοὶ δι᾿ ἐ- 

σκίδγαντο χ7᾽ κλισίας. 1. ἐσκεδ'αήμυτο, ἐσ ικορπί ζοντο. σκίδινα ὅτη, σκορπί - 
ζεῶτι [4ςπὶ Οὐν μα ἡλίῳ σκεδγᾳ μύῳ, Πταα] ταις το ξ!πτ (οἱ, 
Ἠετγοάοσς. 

Σκίδνημι, ὃς σκιδγεῖ, (ρατσο νἀ Προ. νπάς διασιέδνημι, 14οπι αιιοά 
σκεδάώωῳ [εἰι σκεδ' αὔνυμι, 

Σκιερὸς οὐ, δ,ντα το 5»Οράςιις. ΕΘΠΟ δ ζειν ὃ σχκμερριὲ θώκους, 
Σικερως,ν Εἰ σκεαρως ἀπ πι τατι πη: ιστοτ,}.4.5ς ἃ αι! φἀππιργᾶ- 

τἴπι ραι! ὰπι Ππιι] τα ν!ἀοταγ. 
τπκυδ ρφφέομαι» ἔτιοτ ν πὶ σγάσιι 15» τὸ σκιαϊρρφάομαι. 
τ κιϑτικὸς, ν᾽ ς Τραχούρος, 
Σκίρνα,ος ἡ, 5011 παῖς (αι Π1 ΔΉ μοτα θα] ἱπῇρηὶ ργαάϊτα : ἀἰςὶ- 

τιις ετῖαπι αν Θειν᾽άς ἱπέγὰ, Αριά Ατἰμδησεῖνη ᾿ἰΌγο τεγτῖο» 
πιεπάοίἃ (οτρτιιπη 5 τὴ ὑπο σκωλύκων μὴ δια φ ϑεΐρεὐει, 10 πάτα ἢ 
τοὶ ἐν σκιάλῃ φυπόυ ϑένται 5 δζσ.ῬΓΟ ἂν σκίλληγντ ἀρια ὙΠεοργαπᾶ 
ρτο χιάς ρἰ ἅτῖ5 σαρῖτο Γερτίπηο, τη (01}}8 4ιιο ἃ ἴπτιια ΓΕ ΠΟΓΕΙΠῚ 
6 τ101]ς αιαἤάιις ἀάορ5 9 οἴδικαῤίνον σκίδλης ἀτοῖτιΙ ἡ στέαρ 5 τὸ 
σκίρδλης μέσον : άττο (ο1}14: πιεάϊιιπι νοςατ. Οοηίζαπτιηιϑ (ς- 
ἴλτ Θεοροπίςδη ἰἶδτο 17. Εἰ ὃ μη τρρσδέχονααι ἐξὺ πιωΐρφις οἦ 
βόες, σκίλλης τό κδδικαῤδιον μῖ' ὕδατος τριπτέον κ᾽ πἰειχραστέογ, πουτέ- 
στι τοὶ ἱπλώτατα “ σκύλος κὴ ὡς β εἴπη τις τὸ στέαρ 5, διδόναι μῖλ εἰμὴ 
κάϑεαρσιν τοῖς μορίοις τ" βοῶν, πὶ σοάεπιὶ Πρπὶβοάτιι μέσον 1η [α- 
ἔξιςσα νίπγραις Ρίατ. 4. ϑγταροί, ϑογιδίταγ οτῖδπ ΡΟ σκυλ- 
χα αριιὶ Τ᾽ σοριοντ ς.7.1.. ν 

Σκολιικὸν δ ξ 8. [ο1}Π1τἰσιιπι ἀσοτιπι, άτςς Ππ|5: {0 ΠΠΠπ|πὶ δοετῦ, 
Ἀπ τας ἃ (0118 ἀιοίταν ϑενίηησι ἃς οἰοιμτι {Ὁ1ΠΠἸεἰςιιπι,ιὸά 
(1114 πετρα σδταία σουαπι ςοδτιτ, Ὀϊοίςοτ..2.ς, ἀος. ὅς |10.ς. 
ς4Ρ.27. 

Σκινατικὸς οἶνΘ., (ΟΠΠΠΠπτππὶ ν ἐπα ἄς φαο Ὀ οίς.].5.ς.28. νὈ] τὰ- 
ποι σ᾽ κιλλετικὸν ἱεσίτιτ, 
Σκιλλώδης, (ΟΠ Ππ|πτι5, ὉΠ] ασεὶι5)α ὦ {01} ἄσιαγααι ἀσοεάεη5, Ὀϊο- 
ἵζοτι ἃ. Πδτο 2. ςιζο, Τ Ἀςορ γι δτο ρεϊπιο,ς. οέζδιο ἄς σαὶ! 
{ς Ρίδητ. δῇ τε σκένλαι γὴ ὅσει σκιλλώφ 5 1; ἴοι (οἰ 1: ςατετάσιις 
Βιπι πποά!. 

Σκιμαλίξζειν, πιο ἴο ἀϊρίτο ρογζεητατο Δῃ ϑαϊτηα οὐά σδσεροτίατ: 
ἀϊρῖτο πηςά!ο 9 4 οὗ Ἰά4 τηξαπηἰσοροάϊοςπι ξοάϊςατε ἀετείᾶ- 
ἀὰ ἰαἰοιαῖα : πδτιγα !α ἀτεγεέϊατε » ιιοα πηαπιπη Πιδὶ αξξατο 
ἀϊοὶτ Ουϊάϊις. (οπιπιθηταγ, Αγ ΣΡ" ἰῃ Ῥάσα; σκμαλίσαι»κυ- 
εἰως τὸ ἃ μέσον Ὁ δακτύλων εἰς ἃ φὩρωκτὸν ἢ ὀρνέε ἐμξαλεῖν, τ ἐπ Α- 
οΒατγη αἰτ, τὸ σκεμαλίζειν Εἴ{ε τὸ τω μικρώ δεικαύχῳ ΤἿ ὀρνίϑων ἀπο- 
πειρξβὅχοι εἰ ὠοτοκούσι, σ κεφ κίζειν τιληΠατὸ, οἹἘ ̓πέατηετα, ἀϊριτ 
Ῥοττίροτγς ἀτήὰς οὐτοπάεγε σατεγς σοταργοις: πὸ ἃ ἴῃ [πὶ 
πιὸ σοπεοπηρτι ἤερατ ὃς ροτγ Ἰσῃοπηϊπίαπι τ Ραξάϊο ρογγθέϊο 
ἀϊρῖτο ποη νεγὼ ἱπέϊος αἰίαιτεπι οἰξοπάστγεν 14 οὔ, χλδυάζειν 
ιιοά ὃὲ κατειδεικτυλίσωι ἀἸςίτιιγ. ΑὙἸ ΟΡ μαηεϑ ἴῃ Αοδαγπεηΐ, 
πως αὐ αὐεξὸ ῥημαπίοις σκεααλίσω,ϊᾷ ο[Ἐ 0 τε ἀοαπτ ταις ἴῃ α- 
τηοπιν οἷ νῦ ἰηίαπιος ποῖοι, αὐτὶ “ὰ χλόυαΐσως οἶξα ϑενίσω: Τητετρ. 
ὡς ἢ Γιωαιναίωνπυγῶν αν ψομσι πος «Το Πλτῖδ προ τευ" αι ἀοἰξεν ρτῸ 
Ἰηξατπατο ΟοηΠαῤτα ἀφ ποτ ἴτα ποτας 8.114. Οἵταν βελό μῆνον ἐνγυ- 
βρίσαι τινοὶ . μέσον ἃ δείκτυλον ἐγτείγηντες κὶ ἐδ λοιποιὶ σιὼ ἄγοντες, 

δείξωσιν ἀντ, Οἱ οὐ Πρηϊβοδιῖς ταπθη 4115 ᾿παπῖοη5 ϑατγτὰ Το, 
ἐς Ιϑοπτοογίτος 

δ τ 
- απ πὰ βοττιπα ἱρίς τηϊπαςὶ Υ 
ΜΜαῃάστοτ Δα μοιπι,πηςἀϊίιπηαις οζοπάοτος γηριοιτ,, 

Μλττῖα! 5 Ερρ.1.:, ; ἌΡ οἱ 
- ὃς ἀϊρίτιπι ροτγτ ρῖτο της ἀ18Π|. 
Οἰζεμάϊε ἀϊρίτιιπη, [τᾷ ἐπυραἀ ἱςιιτη. 

Ῥετῆιις ἀϊχιτ, ᾿ 
Ταίαπιὶ ἀἸρῖτο ὅς {πγα] δ ιις ἀπτα (ἈΠ τις. , 

Ἐτ ἀριιά 1ιαθγτηιπι παγγάτιτ Ὀϊόροηος μού τ 5 ποἱ.ὺ 

Τάεσι 

ποτὰ ποι ἰπάϊοὲ ροτγεξζο 9 ἰεά πηράϊο ἀϊρίτο ςοσατποηῇε: ; ἰαββα 
{ε: ἀν οἰξαεπιί πάταπν εἶτις στο Πτῖ πὶ ποταιῖτ, τ ταγίασαρὶ Ὁ νυν 
ΑΥ τορβαπεηι ἴῃ Ῥᾶος. Οἱ ἢ δρεκτανεργρς ἐχ ὁρῶς ὡς ἥδεται; φλςς τὴπ 
δορυξόον δῇ ἐσκεμοίχισε"ς, ΤΉτοτΡτ. τῷ μέσῳ δεικτύχῳ σιωυκριμόσ. ν ἜΣ 

Γ Η ͵ , . 
μέγαν αὶ πλέξας 5 ἐφυξρίζει. Ἐτταῖ γετὸ : πάτη ἢος ποη σκιμαλίσι, κἡμανα 

{εὰ σκινϑιαρίσ αι ἀϊςϊτιιγγάς αι ἴῃ ἔγά. (οττέρὶτ δυτοπι αὐὰ 
ἢ κατεδακαύλισε, ψιοά ροάϊςεπη ξοάϊςατο ΠσηΊ σας : 
ταδακτυλικὸς ρτο [δ ἀϊποίο ἀζαιιε (α[Δ 6] δριιᾷ Αὐϊξς 
ἦπ Εφυῖε. ! ᾿ ἢ 

Σιαμξαάξω, μιάσω,αιαχα, οἰαυάϊςο, χωλδύω, νἱάς σκιμποίζω, Ὁ [ εἰσαφοὶ 
Σκίμζολ Θ...,6, ἔλτιιι5. ΠΟ Π 45. Το ἐμ ἐᾷ! 
Σκεμζδς,οΟ᾽ ὁ. οὐ ρο59οἰδιιά χωλὸς ΗΠ εγοἢν ἡ, ἀνω, 
Σκιμπάζω,ςἴλινάϊςο, χωλαίνω: «ἴδ τὸ σιχφιμζοιὶ εἰχέν ἐδὺ πόδας. Ὁ 
ΑὙἸΠΉΝ θα}. Α11} ποα Ρὲγ ποία ρεγ ὦ (ογίδαπε, τ. 

Σκίμαπεον (εἰ ρίο, σκίπων, σείπον. ᾿ Ὑω 

Σκίμπος, ὃς 

Σκίμποις ὁδὸς». ᾿δέξιι5 ΒυΠῚ1}15 ὃς πημ Πφοστα σάτα Ἵ 
νεφιχαϑιζε τοίνειυ δὴ ἃ ἱερὸν σκίμιποδα.ν ὈΪ 1πτεγρ. 
ποδα χέγουσιν οἰπῆ κοί, οἱ δέ φασι συωιαπόδεον ἰδίως ἢ λέγουσι τὸν 

κραβἁτιογισκι μπάζειν γδ τὸ χωλαήνειν αὔδα, τοῖς παχαιοῖς εἴρηα! 
τὸ σζρμζοις ἔχῴν «ὐ πόδας, σκίμπος ἀριιὰ ὈΙατίη λα], " 
ΥΓγρατὶ ργο δδοιιο δι ἰςρίοπε, 1] βακτηρία. Ὁ ; εὐ ἑαφοὸ 

Σκιμποδιον, τος ὨἸΓΠΌΤΙΕ. τξ σκέμαπος, ϑταδλτιις, τὸ κράβα! πι μ᾿ 

κοίτιον Ἠείγς. νἹᾶς σκήμπος. σ κεμιπόδιον, [ς 11,14 εἴτ, Ἰς δεῖς, ἢ ερηίαμιοι 
. εἶπα 

μαὐθλ: 

᾿ ἀμ βεναιπὸ 
᾿ ̓  ἡ εἰμί, 

Μοσίσαντο ὃ δὴ 9 αὕατον 9 ἔντε σκιρποδίῳ χίετα στέγῳ ὁποίῳ ὦ Ἔα 
χϑυύ γιιυῶκες χρῶνται ἐς ὲ γεράσια» ἐσεκόμισε,, ΠΤ 

Σκίέμπ τορι. ὃς δ 

Σκίμπω, μι ίμιψωγαν, μφαγ ρο, ἱπαϊτοτ,αρι ΡΙῚπάΔτιΙΠΊν ᾿ 
φυρίζομω. 114. τὶ τὸ δ᾽ εἴξόπιϑεν δόρυ μακρὸν ὄδει ἔνι σιάμς ἡμαύ 
ϑτυϊτοῖγγαῖτον εἰ ετίαπι χα ἔει ἴηῆχα εἰξ. Αἰξεπὸ οτίαπι ον, ὑϊαίδιψον 
γεγβεγοςἱοϊονξεγῖοινπάς σκέμψαϑαι ΗείγοΒ. οἷ πλήξαξῆς τ ἢ ΠΝ 
ἀριιᾷ Θ᾽ δαῖιπι σαίμψαι οΧρΟμ, δναο ἀσά), δελεῖν,τύναι (λοτίβι. ἐμ {τὼ 
το, 4 σατο. ἔετῖτει. ἘΠ Ὁ ΤῸ μμμρνοίρνπι 

Σκίμπωνγωνθ» θα σα 1155 βακτηρία, ῥα (δος, σκενδυψὸς, Τπτόγρ. ΑΡῸ ᾿φμμη μη, 
ἈΒοά, Ατπόρβαπ, Ὗ εἰρίς, τέ! ὀργίω χαλάσας, ἐδ σκίμαι ΠΝ 0 ἐυλυὼ 
ταξαλλω σκίμιανωνα! ροστήσονται» [ΣἰΡΊΟ ΠΟΠῚ ῥταιςηάεηι εις εἐϊειέμαίτο 

ἄοτι!θγο 4.ΠῸν 4114.ντάε Ὡς Γφα πτηιιπῃ αὐ (αδε {πὶ ἢ ς,͵,͵ ἐγ μιοτεῦς, 
Ῥοποηάμπν, ΘΑ δηὶὶς ἱπ Οἱ οἵης ΗἸρροευ. δὐτικοντώσιθ., Ἰά εἰ πη μι φλον! 
τ δικὶ τῷ κόντου ὁρ τερείστως, Ωρ κὶ σκίμπων κριλεῖ ταῖς ΥδΙ Ρτ ἡ μμμρνεμκαὶν 

δὲ τιάϊςσα, ἱ σ΄ ΤΠ 1 
Σκίναξ κος ὁ, ἀΘῚ Π15.ν εἴοχ, Ἰτα δα πάις» σκιρτωτιὸς. σκίνακες ἐβιηπνίειν": 

δὴ. “ἥδ χαγωωών,ἴπαμῖς Η είν ον. ἢς ΝΙσαηάετ 1 ΠΕΣ ἐλ ὐμη συν, 
Ἰερογειη ἀρ ρο ας σκίγαχα δερκειωέα, ἢ ΘΑ ἀιροηγού τηνι 

ἸΣκίναρς ῥοςυ τὸ. ἔσετιιγα, γβόνημαι, ἀστοὸ πῷ σκιρτῶν, δ᾽κίναρ γεαρὸν, ἐπαμανν 
πῖπηα] Ν σα ἄεν ἀἐ πιις 114. τη Το οῖδ, ἢ γεα δὴν σκέν εἶν ἀτυίοη: 
κιὶ εἰἷξας Ταέετρ. τὸ σαῖκα κα σκίωμωμα τ γαλῆς, σα χη τυιβς, 

' 
᾿ 

εἶ! 

" 
ἯΝ 

οατ σκελέτευμα. ἱ διὰ: διέψηδίηι 
Σκινδειλ μὸς οὐδ, ὁ, ΑΙΤ 4. γα ρ τα πτιπι, πιϊητιιπι ΓΤ 1. Δ ον. 

ἃ ρεηηὶς γάτα ἃς [Τρ ηϊ5 » τὸ λεπιτόγεετον ξύσμα “δ καὶ Μη ἡδεΣυν, 
ξύλων : ἂς βεορτῖὰ ἔγασπιεητθην Τέυ ἈΠ] τὴ Ἰοα ; ΠΝ 
ἀυὰπι τη ᾿ατιτἰ ἀπέ πη αἰ Ποξξα΄: τοὶ εὐθὺ ὃν φλοιὸν αἴ καὶ 
σμα, (Οἵππι, ΑΓ ΠΠἸΟρ ἴῃ Β Δηϊ5. σκονδαλμοὶ,  υγ5 τὰ 
τ ΟΡ απέογρτ. ἴῃ ἀτδξίοῃε Πίνακες Πσίφοτγ. αν δ, 
Χδιὲ σκινδεαλιβίοις πραυοίνο, 4] αἰδι]οἹὦ δεχπσίτζα 

ὃς 4 1 4 ἡ Πἰς :ΑὙ ἸΠΟΡΉ.νεφι λόγων ἀκραξαῖς δ αἰνθαὶ 
μαι οἰξρλεα τυλογίας ἋΣ. το ἀϑ ταυτὶ οπ ΩΥ τα πα 
ἐπ ΧΡ ἩΦΘΝ πμνς  ν δ νὰ 

Σκινδαλαμοφοῤέςης; αι Ὁ Θγὰς ἀΥ ΘΕ ΕΔ 9 Ἐγοραῖῦ, Τα θ τη} 
τί ῃ 5, [ρει τον ἀς δ᾽ ατογαπβ, πη σατοτιὰ (δεῖ τὰ Δ 
Πρδῖς πιιρατότ: 1] αἴσας ἐς ἀΠΠ0Π1ς ΠΟ ἐπὶ ἩΜΝΣ 

Σκόδαρ(ζοίν ἃς Ων ΕΟ ΟΝΝ 

Σιν ν αρίζειν τ οα΄ ἀϊρίτο πα μτι ἀἰΠςτας ἐδ ετ, 
Ρο  :σκανθερίξειν, τἀ ε" Πιρτὰ. ΉΡΑ ὙΎΡΑΣ ΗΝ ἔων 

Σκίνδαρ θυ τα ἐἔτιῖπι. Η ὀΐν “μ.τασποῃ ἐτ ἀυαίστασις γυξτὸς ἀφερδιο 
" Ί 
“γνεέκα, ἡ . ᾽ 

ἩλαΠιυυὶ 
Ἀλαπεανν 
μία μη 
Ἀν; 

Ὡς 
᾿ππαπαίε 
Ἰ γοι; 

ἐδ ξεήτο, Εὰ 
ΩΝ τὺ Ὲ 

Σιανδων ὀς., σδηις ΡΙλητα: Ππη 15 Βοίεγα: ρα ΝΥ πὶ ἴῃ [πᾶ " 
ἰηαμῖτ ΔΡΟΠΘπἢ Ἱπτόγρτςδ. σκινδιαφὸς γε  κοϑαψὸς, τάμα, 
ταπη Εγτί σοτ πὶ τοῦτας πού ἀοη: γι] ὁ ἐγη ὁ; πο Ῥυσοῖριυιὸ τ, 
οτος νταθτιιγργορίεγεα ἀρτά Αὐδεπαιπι το σαᾶιτο, ᾿ 
δαψὸς τετραχορδὸς αἰνλαχάτοϊο γευαικός, ἸΡ 14, ὀκινδαάψονλ 

μέγαν χείρεσσι τινοίοσ ων. οτεα ἐΧ αἴσῃ! τὸ Ρ᾽μπία ξοϊτα ͵ 

Μόπηίπὶς α] οη Πδτὸ ἡμαάττο, φὰ ἀϊβετοῆτ, Ραμα. Πεγος 
ἜΧΡ. δργανὸν κιϑεεραςη θεόν α ρα 1 Δοττιι ἤ Ῥτὸ γὩΠΓτιο ἐπ|πτ 

τῆξητο ροηΐτιιγ, Ἀν ρνεϑοναλο., ὁ 
Σκινϑέζομω ςΑ] οἰττογλακτίζοριαι, δι] 4: ϑδ μόνων νὼ. 

ἀπ 
Χ- ϑυΐτηι 



τς 
τολυμζηταὶ,ἰλοτηΐπες παητος,(εἰςάτι Πιδηϊογσοηῖος, Θὰ- 
ς.7.Ἀ{{π|Ρ|ἀπτὸ ΤΉ ΟΡ. ΡΙΙπίὰς νογτῖς παιιέταρος ἃς γ- 

δηταβοἱ,13.0.2ς. 
ὃς," γπῖθτα ρ(οἷς. αι δέ σκίωηνα, Οαδη, Ἂς ΑἸϊπιςπινὶάς 

ἣ . 
«φεῖν. δἀιηπιδτατὸ, ἀςἤρηατς, οιιπὶ Αςοιίατιι.. ἸΝαζαηζεη. 

ῃ Οταῖ. ᾿ 
ἰαγαρ» δ ρτῖον ἀοίρ ηατὶ 2 Ἰποαπτοητιπι ρτί πλιπὶ Ρίξιι- 

ρῥΘνντηθτς ρ᾽ ἑϊοτοβιιά ἐπ ορι Ροῆ, 
ἰσον ΠῚ Ὀγατ [5 ον ΠΊΌτΟ 5. 
ἐντοςγδ) ν ΠῚ ΌΓΟ [π|52 0 σιιγιιςοοραςιι5. ΗοπΊοτιις Πα 4.«, 
τε σκιθεντοις ϑζς, μέγερᾳ σκιοενται αὶ εἴς, σύσκια δεα τὸ ὑψΘ.. 
ἴπ Οὐ τί ΝΝειετγισκίόειν ρ τὸ σκιθεν, ΡΟ]. 2, Ατρ ἄλσος τ 
ν αξεθ.. 

ϑηρον τὸς ἰοςι15 σα ρταη ἠδ: νπΊδτα: ἑάοηειι5.Ετ σκιόϑηραοἰηξετιι 
ἡτᾶ αιιατάατη πιατιοπιατῖσα ΠΙΠτ) ΡΠ τ ῖη ματος ]Ον ἰὶς σκια 
- 
ας, Ἰάεπὶ αἰοά σκιαμαχία, 

δες οἱνάς Σχιαποδες, 
(δ ορφία, γτα σγατι 5 οἀιςατίο. 

ρόγυγδ [οἰ ατιι5γ4 αἰ πλΑ] αιιο σαιι44 ΠΡ νπιδγαπὶ ἔδεῖτι αν Ης 
σα ἀϊοίτιιν καμψίςρρς, ᾧ ἵππουρφς. Μεπηλ τ οἰυς. ΑἸ ]Πΐαπ, ὅς 
ρρίαπ. ἄς νοπατ, ΘΟ ΕΓ δέπιι5 δηϊηλα 5 5 Ζιοἀ ᾿πμτοτῖες 

ἦἴο εἰξ ἀγαιις ποι (Ὁ τεζξουςδι ἃ οἷ ρτο τεέϊο εἰϊ ἀταις 
Αινηάς ΠοπΊοη ἰοἰμιγὶ5, πὸ τ σκιαξ τὶ ἐραῦ, ΟΔΠΠἰςἃ νοχ ἐ[- 

“ ὃ στςςο Ηιυχέτ, 
ὡντο,ἱ πιιπη γα απτιιτ Ο ίοιιγα ϑαπτιγ: ροετςὲ ρτὸ ἐσκιωώνγτο ἃ 

πὰ: 
,ὐγίδυ ὁ Ἰάςπι αιιοά σιίμπωρ:γπάς σκιπαῖθν, χυὶ δαουΐο ἱπ- 
ἼτΕΓ. τ 
φρέως»ἰἀ6 81. 1το πὶ γα {1|5. 

ξείξιιπι Μίμογια ὁ σκιράσος,ιιο  οςἸερταίράτιτ 12.ππδηῆς 
φφορεώνίθ-, ΑἸ1}ς ἐείτιιπι (εγογὶς ὃς Ργοίογρι πα ἴῃ {πος [ἃ- 
ἀος Ετοξβεὶ νπιργαοι πη ἔεγεῦας Δἰθιιπὶ ιοά σκῖρον ἀϊ- 

τατοἱα εἰξ, σκιάδιον, Οοπιπιςητ. Ατ ΟΡΗ ἰπ Ραςς» ἃς σοπεῖο - 
Δητ. δ᾽ ἀεπι Ὁ αἰῖο ἀπποταάτιτ [ομοἱ. σκίρα εἴτε ξεταπι δριιὰ 

Αἰβεπιεπίες ἃ 4ιο τηεηῆς σχιραφορκῶὼν ἢ ΟΠΊΘῊ ΔΟσΟΡΟΓΙΣ 5.ς 

ἄςτε οος, 41 ἀς σποηῆθιας ὃς ἔεεὶς ΑἸ μεπίςη Πιμπι (ςτρίε- 
σκίρρν εἴϊα σκιάδιον εἶθ᾽ ὁ φερήψᾶνοι εἷξ ἀκροπόλεως εἷς τινὰ τό- 

τν καλέ μῆνον σκέρον πορϑϑονται ἡ τε ᾽ Αἰ ϑίωωας ἱέρεια νὴ ὁ σῷ ἡ λίαγ [ὁ - 
ἴταιτι διιτοπι σοίτατί αὖ Ετοοδαγαάὶς:(γ πη οΠςέαμ!ς ἐο Πρ πὶ-᾿ 

Τὶ τὸ δεῖν οἰ κοσδοιμεῖν κὶ σκέπαις ποιεῖν» αἶρρα αιοά ἰά το ΠΊριι5 
τἀ βοδηάιιπι ἤτ ορείπλιιπι: μας ξετὸ 1δ1 Δηποταητατ ἴῃ ἕε 
᾿πορμαπὶς γ γα, σεωοΐσει γὼ τεὶ γευῦ βαλϑύ οιτα ὅσου σκίρρις ἔς- 
ταῖς ἐμαῖς φίλαις ἔείτο ὙᾺ" Σκίρων ςλά οι ἀρὰ διά, ἰεξαη- 
χέρρυ αἰιτετα ἰοςὶ πιοιλ πογιηῦ γΑγ}} ΔΙ ΤΏ ΓΟ 5.5. ὅζ Ἰῃ 60 

Ρᾶπατ ἢ Π{ε ἃς πιεγετγοῖος σαετιι5 ργοα!ἀοτιιητν Π4ς σκιρά- 
φιον ἀϊξξαιτι ντάοτιν σῖερὶ.. αιιοί εἴδε ἀϊοῖτ τόπον ἐν ὥ οἱ κυβόυτειὶ τῶν δὲ 

τ ἴχσι, [τι ἀεπὶ Σκιρμφεῖον ϑιι14, Ἔχ ροΐς κυβόϑυτήρμον, αἀ ἀςη5 εχ 
; ΤἈΣοροπΊρο ἐπήδιη διέ τριζον ἐν Σκέρῳ οἱ κυζδύοντες άεπὶ ἃς Ης- 

"νὰν ἰγοἢ, ἵπ σκειρῴφιον, Α]1] Σκίῤῥον (στ διητ ρτὸ ντηθΈ 1, τις νπι- 
ΠῚ Ὀγάςι!]ο ὃς πγιιίζατίο. [πτογρτς5 ΤΒοοοτῖτὶ 1αγ].1ς.τίωΣ ϑυλίαν 

ηἰξ τὸ σκικίδιον, Αττὶς4ι16.Ἰτο τὸ σκιάδιον σκίῤῥον καλοῦσιν, 
ον οἴχρον, δἰ γα τπὶ ργοπιοπτουῖμτι δα 54 Δπγΐποιη ἴῃ (4, 
τιῖη ϑο] ας. 
εἴον, γ᾽ 46 Σκιρε. 
τής, ΠΠγο Σκιρὴς, ᾿ 

δἰ δοἸτίτο ἀρὰ Τιασοἀξιποηες;ς ΧΟ δ ίτογας ἐγπτ {1} ὁὉ- 
ἀλη πε ημἰς ποέξιι ἐχτγὰ ρμαΐδηρα ργοργοάογογιγΡτς- 

"ἃ δοῖ ἴτας ργὶπηὶ ἰπίαπτ ριιρπαιπ:μαο ΡΆ1]Ο ΡΒ π Π. ἀς 
ΡΌΡ]1ς. Γαςεδαπιοηίοτγαπι. νἱάς ϑιορμαηιι ἰπ ἀϊξείοπα 
ἱρρς. ἀρὰ είν ομέιι Ἰερί τι ὃς Σκειρῖται Ποῖ σκεύρᾳ 5 ΡΓῸ 

σχίβᾳ αππὶ ἀἰοἰς σκειρέτίο λόχον γοσατὶ ἃ Ὡρραινδιιυόύοντα: μι} - 
Δυτοπι Ατοδάϊοιπι ἔειι ὁ κα] ἢ τ θ.15 δα  πἰτὴ5 οο ςέξιιπι; εγας 
τῇ Σκῖρος κατοικία αιιαράδιτι Ατοδάϊξ. 
οἴοτάςς,Α απ πα π 44, ΕτΥ πη. 
οὐ, ὁ ἰά εἴς, σκινδαλωὸς, ΗΟ γ οι λατύαίω τοάάϊς, 1] ἢ]ς εἰ 

ὈΙΤΙ ΟΠΤΕΤΣ . τπλλ  πιοτῖς ἕγταρπιδητιιπι ἤπιε ἐγιτα πὶ αιοά 
τ ἄλιπὶ ππάτιποτ [Σα ρίτιγ,εχοῖάϊτ : οα ἔγαρπιςητα δἴπιι]δ5 νοσαῖ 

Ψιτγιμῖης Πἶδτο (ρτίπιο σαρίές (εκ του πάς σκιρὸὴς ΡΥῸ ἴστιρο 
Πυπλΐτιιτ. ϑουιρογιιπι [π{π|5 αι ἴῃ Ἰἀτοτγιιποιιίατῖα τα. ],γτ Ἰο 
Παΐτιτ ϑεποςσα,οχογεοξιτγοἤιϊο ἱπ ἀθαςο [ατγα που οτιπΊ,γοσΑ- 

τὰγ ἃ ΡΟ ]τιςε Σκιραφία 9. Ἰυ!όγαιις σκιραφάντής. πο5 ἀϊς [τπ1}5 
ἴμεν" απο ἰδιπιος. ΗΊιις Σκιρφιον γεἶ σπιραφεῖον δ 4. κυξό πήίρμον, 
Ῥ]ατατο ἢ.  οατοσῖτπη ἀἰχτς δ᾽ πὶμδ : δ διϊοτοΏ 15 ἔοτιπι ἃ - 
ἰξατογίτιπι 9 ντ [αάτιπν τα  ἀσίτιπι Οἴσετο. Τοογιῖπ Ατοοραρὶ- 
(5. ὅπ ἂν τοῖς σκιρα φίοις οἱ νέώτερφι δυέτραβονγέδὶ, ἐν ταῖς αὐλητρ σι, 

γἸάς πετῆός. νἱάς Πιρτὰ ἴῃ σκέρᾳ. 

εὴϑ 

γα] άς (οτάςο, 
αννςΪ ἕξ 

ἐν. τοῦτα αἶδα ντ δυρῆις,δι}4. Ἶ ᾿ 
᾿Ἰδι  αὶ γηλδ)κὴ τις ὡς γυψθ:κ" ἀθίωα σειῤῥηλ) ΔΥΜΤΟΡΒΣητογρύν 

Σ Κ ό29 

Σαΐβῥον, τοὶ (χα οτ δὲ ἰογάοϑ ολίδογιιαι, τὸ ῥνασασε; γβὴ δ πυρών,Α- 
τἰ το ρα. Ιπτογρτιγηάς ἐνεσχερωνϑτῳ, Ἐκέξῥον, γπηθε Δ, υἹάς 
Σκίξᾳ, 

Σκέῤῥί(θογε,δ, Πιις σκίρωμαννς] σκέρωμα 2 (ςττιι!5, ἀἰιτί τος, ταπιος 
Ρτῶτεγ παᾶτιγᾶιη ἄἀστιις, ἃς ἀο! οτὶ5 οΧροτγονάς Οοστῇ: 

Σκιῤῥοφορεὼν οὐ Θ' ὁ, ΝΠ ττῖιις πιοη 9, ΘαΣα 1.3.8 Ρ|Δητισὰρ.6. (εᾷ 
Μαῖας Ἰδιάςπι Τἰθτὰὶ 4.ςαρ 12.8ς ς.18.,ἀδοφὶ τὸ φέῤῥειν σκέραν ἐν ἀυτῳῇ 
Ὁ ϑυσέα,βγιῖω γύψον "ὃ γὸ ϑυσειὰ ἀἀῤχόωμθ. μῦ μινωταύρφυ πίω ἐ.-. 

ϑιω δῦ ποιήσκες δστὺ γύψε "δάςαξεν, Ετγπι,νἱάς ΑὙἸ ΟΡ Οοπιπι; 
ἴῃ Οοποϊοη, ἔς δίτων δ σκερρφοριὼν, 

Σκιῤῥόω, ἱηἀιιτογσκχηριωω, οἀπιτείςο. σκιῤῥέυδρθ- ἀηλίω ᾿ἴοπ ἀιτσ 
ταπιοτο ντίατι5, ΑἸεχαπά. ΑΡμγοά, σκιῤῥάμηνοι ἀδένες, οὔο||ς- 
ζεητος ἀάσπε 5, [ἔδγο (εοιιπο Ῥτγοδ ἐπιατ, ΑἸοχαπά, Αρμγοά, 
εσκιβῥωυδο οἱ αὐλίω ες; Ἰηἀπγατὶ Π 6 πο 5, ἀττίτῖος Ποπυέῃ Ὠϊοίξογο 
᾿ἶδτο ρεῖπιο,ς, "61. τὰ ὠπεσκιῤῥωμᾶμα, τεὶ τετυλωμῆ να, ρᾷττο5 Οδάτι- 
τοίσοητεβ» νῖ σα ]ΠοἿα ρεπιια Ρόάιιπι νοἰτιρ αν ιια; ὃς οςςα! 6 - 
ἴζοτγε δείαγη ἀϊςιιητιιτγ:ίς Βιιά.1π ἐρ [Έ. : ' 

Ὑκιῤῥώδης, ΣΔΙΠοἵὰ ἀιγιτὶς τὶ ρ τις ἃς ἱπάμιγατιις, σκιῤῥάδης τγληΠατὸ; 
ςοῃτιπιαχ, ἀϊιγιιδνντ αριιὰ ΘΑ] ἄς ριιοτο ςρι!ερτίςο, εκ ῤῥώσρης 
γοσῦς, 

Σκιῤῥωϑεὶς γἐγτοῦ. ὁ, Π ἀπ Γατιι5)4τιΐ σα ]]Π πὶ οδἀαχίς, 
Σκέῤῥωμα ατος, τὸ ἰάοπι ιιο ἡ σκέῤῥίθο, 
Σκερτίω, μή σω τσ, γιζϑι, οχαΐτο, α!1ο, ] το ἰα(οἰιϊο, ἐπα! ἕο. ΝΙ οαττὶ 

ἀΒίο]. ΑὐἸΠΠορ Δ. σκέρ ται, γέλα, νόμιζε μηδὲν αὐος οὐν,δζς, Ρ͵λι. Ρο- 
Μιτῖς.9. ἡ" σίτων ἡ μέϑης πλυνοϑνεν σκιρτᾷ, Οἴσεῖο Ργίσιο ἀς ἀϊ- 

ἀΐπατ. Πα πὶ ἤτ ἐτηπηοάογᾶτο εἰιπις λέγ ρότιι ἴαις ῥα; 
οχείτατ, Ὡς ἔσεται ετίαγη ἐπ ντογο ἀϊοίτωτ, ντ ἀσκαρέξειν ΗΙρ- 
Ῥοοτατὶ ἀς πατιιγᾶ ἔσετιιξ. [ιιοᾶ5 σαρῖτε ρυἸΠΊο; ἐσκίρτησεν ἐν ὡ- 
γαλλιάσει τὸ βρίφΘ- ἐν τῷ κοιλίᾳ μου,ϊά εἰζ,ἴΠ ντοτο (πὸ ἔχεις 6- 
χα ]ταιῖς [στῖτία, χαοά ἐχι τῖπι Πμάετο ἀϊοὶς Ηοτας, Ὀϊχις 1: 
ἄοῆι Επαπρο τ ολρ.6. χάῤητε ἐν ἐκ εἰνῃ τῷ ἡ μέρα καὶ σκιρτηστιτε 
Ιπτογριβείαξέ, , 

Σκίρτημα ατος τὸ, [ΔΓΕ ἰτ]α αἑτατῖο, σύδημα 9 ἷλμα, Ἔχυϊτατῖο ΡΙΪαὶ 
γεὶ ὀχυϊταητῖα εἰ. 

Σκίρτως, οΔ{{|ς ἴξιι «σἴιοτ5 νἰγοσιπα ΓΘ χοςητογιιπι 5 αι ρελπματίπε 
τ τα αητ, ΠΩ οαπ| 415 Γᾶτς ἀα πιο 15, ἔτγαι. 

ἸΣκέρτησις;Θχ [τατῖο, ΝΣ οἴῃ Οτδῖ. 
Σκιρτικὸς, οὐ δ. ροτα οι»... (]τατον [αἰ τπι5. 
Σκιρτοποδις. νυ. ὁ. [Δ ςἸαιι5 (αἰτάτοτ,ιιΐ ροτα [ἀητῖε5 [ΑΪτατ, σκιρτοπό- 

δὴς στίτυρε,ϊῃ Ἐρὶρ. : Σ 
Σκίρωμα, νὶάς σκίῤῥίῷ-. 
Σκίρων,νίθ., οἴ ΓΟἢ ν ΠΕ 5241 ὃς Οαΐγος αΡ ΑἸΠεπίφηῆθιι ἐς 

οἴτιιτ » φιιοπίδιη Γρίγατ ἃ [αχῖς τα; δοίγοι ἰατγο ἐποοί αἱτ,ημξ 
ὙΠείσιις ᾿ητογειηῖτ. ἐπ (οἴῃ Ἔρ Η0]. λαρναρῳ σφόδρα σκίρωνέ 
κξοὶ μέσνω κα μέρων,νατήχθημβυ δίς. ν τάς (ἀργὰ 1ῃ δκείρων. δοίτοη;,Ο- 

πἰςοίη ΤἈεΐδο ΡΙπταγοθιρτο ργαάοπε ἰρίο φιςπιΤ Βοίξιις ἴπ - 
τετξςεῖτ ἔχτὰ ἀρτισι Μερατγοηίει ἃ ρεῖγα ἀςϊςἔλεπι, Ἐπήτ δὶ 
τοι δὲς ΗΠ τι κρινήϑου αὐ ἰωλιόχως αἰ πιτϑέως, 1 ΟΔΏΕτΙΣ ὃς Ηεπῖο- 
σἢΡΙττμ ει Π] 5. 

Σκί ταλον οἱ ϑη 811 Ποπιΐη ας δί πιαΐ τς Αὐ το Ρμδη οἱ ὄντελεῖς χ᾿ τον 
γηρφί, 

Σκιφίνιον,ςοτδῖς ἃ ραϊ πιεὶβ ν ἱγρῖς ἐοῆτοχτία: 
Σκίφίθ., εΘ. τὸ, οἸδαάϊι5 ἀρια Αἱ ο] ἐδ. αἱδοῖον Ηείνοι. 
Σπιώδης, ΟὈ σατιιϑοντη ἔτ] 5. νρτοίμ 5. ΡΊ ας. 
Σκλέω,ατεοινπάς ἔσκλνα ὃς ἐσκληχανἐχατιινϊάς σκώλω, 
Σκλῆμα,ο[ῆς εχ ποσδεῖο, ΕΠ] 4α πὶ ρτο οο ἐθρὸπ αηξ σκηλημα σις 

νἱάς Πιργὰ, 
Σκλίῶα ταθείςοτετηδοογατὶ :ὰ σκλῆμενετγθο ἐπιιπιδέοιν πάς ἀρᾷ 

ΑἸοΙ ΡΒ ν ῦποσ κλίυαι λιμῳ ξαθηε σοπῇςϊ. 
Σκληρκγωγία ίοιιετα εἀποατίο δι αἰ} ρ ἐπ. σκληραγωγία α σώμα: 

τος ΟΠτγ (ΟΝ. αἷοὲ ἱερ,ἀτγὰ σοτροτῖς δάπιςατίο. ; 
Σκληραγωγω,ἀτὸ τγέϊτο, ἀτίτον ἐχογοςονἀπιγὸ ὃς {ΠΡ Θγα τοτὸ 

ἂς ταϊηϊπιὸ ἰΠ 41} σεητοτ οἀποο. τιοίδη ὁ Δαναὸς ὃ σκληραγωγεῖ 
1καἱ ϑυχιτέρᾳς,κ) εὐ τουργεῖν διδοάσκ εἰς ; 

Σκλυρα λίω, ἐγϊθ-, ὁ »σαληρρτοιχηλίθ- ἐκ μας, 4. 
Σκλυρία, ἡ, ἀατιτα εἰ τ τι δ ΓΙΘ ΟΥ̓. ἰνο ᾿ 
Σκλήξια ξύλα, Ἰέσπα ἀπτα» Ὑ ἈΘΟΡτγαίτ9 {ἰδτο 5.8 }ποτῖς ρἰαηταὶ 

(ΔΡ. το, 
Σκληρόγεως ὁ κὸ ἐπα ἐπ5 Γοἴτητι ργς ἀγάπη: Ὁ ᾿ 
Σκληρόδερμος,ἀπιγο ρα ταπαῖπο ςοηηξαη5, ψΕ] σοτῖδ 5 ἀπιτα στα ο- 

Ρέττιιϑ. ΠΣ π ᾿ 
Σαληρρκαρδία ἄς, ἐν ἀατῖτῖα ἐοτά 5.4 τίςογάϊα, γε ἀϊχὶς ΤοτταΠ]Π14- 

τς Πἰστο χυΐητο φάϊποτγίις Ματοϊοποπη, Μ απ  ςαρῖτε 19. τρὶς 
σἰωὶ σελυρρκαρδίαν ὑμλῦ, ἐπέτρεψεν  μῖνγ ργο ἀαττία σοτάϊς νοἴξτις 

παπὶ Ηΐς ΡΓΟ αὐτὴ σῇ ἜΘΗ τ 
Σκληρφρκεδεί.. 4} ἀπτο εἴτ ςοτάς. 
ἜΠΟΣ απ ΠΡΟ: «ιΐ οὐ ἐεγα ἀτιτιτίοπι ἀϊ ξβοιίτε ἱπίοτας 

Βιτατιγ:άϊε διῖτεπι αίια ἑμίσγῖρτα ἔχης τευ ποηι)ϑιβά, δ 

Σκλνρρκοίχιθ., Δ σογαης ἀιιγιτς γοὨττΙβ)α] ἀπιτὰ οἷ αἴαο) Οϊοίςὲ 
1.ς.ς.29. 

Σαληρῤκοκκος, τγα σέληα Πα ῆ5. 
Σκληρρωρόσαπος, 11 ἄμα εἰ βεεῖς. ἀν τ 
Σκλυρλενοῦ, ὁ, ἀπ ταις, (ετΊ οἵα, τι 41 5)οτα Τυ5γα Πρ οτιισγαιιξοτ δ ,τῖς 

ΤοπὶςΣ. Θϑὲ 



630 ΣΕ 
τάσις αὐροτορτόξ τισι, πη Πλ1τ1 57] Ποὕτις: μαλακὸς εἰ Θρροηϊ- 

τος. Αὐ  ἀορΆδη. ὅ σκλυρὲ δαῖμον. σκληραὶ βοφνταὶ, ἀἶγα τοῃίττιια. 
ἘΠεοάπις»σκληρὸὴν δι ἐξοόντησε,ἀιιγὸ δὲ σταιῖτεν τοππῖτ. σκληρὸς 
αὐεμδς ΙΑ Οὐ! 3.ςἀρον οητι5 γ] οἰ] σητιστρτο τοτιπις Ἡοτατισκλη- 
εὸς ετῖαπι ἀϊοίτιι ἀς οἀοτῖδιι5 ὃς (ἀροτῖδιι8 Ἰη στατίς ππα αὔρε- 
τῖτατε ἀῖαις ετἰ πιτῖ4.Τ ΘΟΡμτιἀς σας ].6,64.23.οσ οι δριμυ- 
πέρα. ἡ σιοληρφτέρᾳ, "1 Ἐπ) οἴνα τὸ χυλοῦ καὶ οσμῆς σκληρότης κα ἰσ 
χιξ το! 4οπι, μοὶ, σκληραὶ κ' ἐγλυκεῖς ΟΡ ροπίταιιε τίω ὄυμβύειαν 
κα; γλυκύτητα σκληρότητι, Σχληρϑ.γ Υἱτίττη 1π Αἰ ατ!15 410 6- 

πατὶς ἀτάποὶβ ἔλαϊ σοτγιπηριιηταν, Ης νο 1115. σκληρθοον ὅση ριφό 
τι ἀραχνίδων ἐν τοῖς σμίωνεσι τὸς τὸ ση πεόϑει! ταὶ κηρία. ος που 
ἃ ἀυιτίτία 8: σκληρότης Οὐ ΠΕ: ὃς τα πγοπ κλῆρος ποι σκληρὸς 
(οτῖρτιπι ρα τ δἰ 1 δὶ γθρεγῖο τμτι5 {δ το ν ἡ ἀθολπιουσαρὶ- 
τε τό. Εἰς ἱπ ἔλιιϊ5 φαϊδιυἀδιη ., 4ιΐ νοσαταγ οἰοτι5 5 ἀπιᾶτας 
ἀιιγῖτῖα σόα οαπὶ ἔσεται ἱπάς πὸ εἀιιχ γε πτοῦθο δι ἱρπᾶ- 
τα 7 ἀπιτ ἀμ ἐσεοιιπάϊτατα πλειὰ! Ηἰς εἴ ἀθόττιις ἀριιπι. Ἐτ 
ςᾶρ.19. δῖ ὃς ορεγῖς πποτθ 1: οπ ἕλιιο5 ποπ ἐχρίςης οἰσγοη 
γοςαητ.)ς 4110 πλογθο ἀριιπὶ Ἰπτο ]οχὲς ΨΊγρ], Πρτο ἡμᾶτ- 
το Οςοτϑ. οἰπὶ ἀϊσεγοτνΑὰτ ἀπγιιπὶ τ πο α᾽ ΒΈΒ115.» ἅττ ΠΉΉΠΕῚ 
Μέποτγιῖα [ἢ ξογίδιις ἰαχος {πρεηάῖτ ἀγάποα οαῖς5. Ετ Ὁο- 
1ὰπγ6 114 Πρ γΘ ΠΟΠΟ 7 σαρῖτο 14. ργξοϊρίοῃς ντ ἀγαπεὶ αι [4- " 
τος σογγαταριητο ετγα μα πταγ. Αὐ Πἕοτο ες τον. Ααἰπιαὶ. "ῖ- 
ὕτο οὔξαιο ; ςαρῖτε 27. ταῖς 2. μελίῆαςς ἐγγίνεται ἐν τοῖς σμίμλεσι 
ϑιηρίαγά λυμαίνεται τεὶ κηρία τό, τε σκωλύκεον τῷ ρα χνιοιυ( ΟΧ 4110 

δἰιδὶ νεγθιιπι ἀραχνεοδόϑοω ρτόοτα 1) κὺ λυμκαιν δ μῆρον ταὶ κηρία, κφι- 
κέζτι ὃ κλῆρος γδζς. Τάεπι ᾿ἴθγο ποποςοαρίτε 4. τοὶ 5). νοσήα ται 
ἐμηηπῆει μάλισα εἰς τὰ ἔυϑιωουῦ τα τἶν' σμίωων, δ᾽, τε καλένβυ Θ- κα- 
;5 Ἐτ χι!ὰ {τ Ηϊς οἰξεηάϊτ, τῶτο γίνεται ἐν τῷ ἐφαφει σκωλήκια αἱ- 
κροὶ ἀφ᾽ ὧν αὐξουΐρων, ὦσι αῤάχγια κᾳτία εἰ τὸ σμίυῦ ΦὉ- ὅλον, κὶ σήπε- 
ταὶ τὼ κυρία, Ο] οτίατη ἰἀετῃ Ηςοίν ἢ ἴῃ νος Κλήρος ἀΐχεγας 
δᾶ Πρηιςατί, σκωλύκεον τι σμίμώεσι γινόμϑμον. 

ἸΣαλυφόστερκφαγ Ι1αΣ ἀΠΓΙΟΓΙ 5 σάτηῖς [απτ, ͵ 
ἸΣεληφβςραπος το ίζα ἄττα το .τοἴξοςι5.4Ζα. (ῥυοθὶ. 
Σαληρφτώσατος γα, ὃ κὶ ἐν ἀαταιπι Πα θοη 5 σΟΓρι55.ΑἸοχ. ΑΡΒγοά. Πἰν 
Σκληρήτης, ἀυγ1τ 655) 4πτιτία ἀπ γῖτας. [σα ὈΓΙΓΙ65» γα ἴτᾶ5 5 αἰ στίφοιοι, 

Ἠετπιοξ ἰπτογρ.Σκληρύτης ἐς [ὰροτῖβιις ὃς οὐοτῖθιι5,) νἱάς ἴῃ 
Σκληρός. 

Σχληρρτρα χη Θ'γ5γ6. ΔΠΓαΣ σατο’ 55 1 ἀτιγα οἰ σουαῖος, απ 1{ ἀϊ- 
5 ἀιιτὶςαγιιῖςα 5) ντ θοΠτίαπιις ἀὐχὰτ τη σατο Γασιιπι ΡῈ 
εἰι5.Δέχογμηι ο.7.σκληρρτρρίχηλοι κὶ ὠτέδέτιμητοι τῇ χριρδίᾳ εἷς ςΟ- 
τιιπιασες ἂς γοῦε ]ς 5. ἕ 

Ξηληρτριχα τα, ]υτδτ15. ἀιιγὶ ρ1]ν 
Σκληρότρεχες,» 41 ἀτπιπτο ἤπὴς σα ρΊ]Π}ο. 
Σκληροφϑαλμία, ΠΟΥ 15 ΘΟΕ] αια πη 40 ρτα ἀπγλε16 ρα! ρεργα Υἰχ 

δίουπμπο ἀρογίαηγαγ » ἱοτάξίσας ἱπ οσι}}15 Γῆς ἃ: τεπιαπέτ, 
οοι!έαις ρεόρτεγοα Πισγα ΕΠ: Πρ ριτυάο ἀπτίοτ. 

Σκλυξόφϑωλμος.1}1 Οἱ ἀτιτὶς οουΠ] Ίϑοντ ἰσαγαδεὶ 5. Ταςοραγαίς, ἐς͵ 
οι! ς [οχιιεη5, 5 .({ς δοιῆι, ἐνίοις ἢ ἥ ζώων ἐδὲν φαΐνετα, κριϑώ- 
αἷρ τοῖς σκληρφῷ ϑείλιμοι:γκὺ τοῖς ἐνύγροις. 

Σκληρθω, μι ώσω, τ, ὦκῳ ἰηάασο. Α ἐξ, Ασσιίππρ, 
Σκληρυυᾷν,ατοἴασοτο,ο ἔοἶται ο»ραηἀἰοι! τί, 
Σκληρεωομαφἰπάπτείσο, 
Σιληριωτικὸς, οἱ, ὁ. Ἰη ἀιιτΔ ἢ ϑι 
ἹΣκληριώω, οἰἀιτον ἀμ το δ τί σεγὰ ἔχοϊονγεάάο ἀιϊιγιτη)ςοπῦγα- 

Βο.Δέξ. Αςουΐ, 
Σκλήρωκαϑἀατῖτῖα» πιο] ντοτῖ ἀρ Μοάΐσοϑ5 5» ἀιιγι σις τιι- 

πλοτίῃ αἴτια τππ]]εδτίαπι ᾿οσοτιιπε ράττς ἔλέζιις ἃ ἀϊυτίηϊς 
ὡς Ρεγπιδηφητίδιις ἐη Πατηππατί οπῖδιι9. 7, ἃ 5: 6114}1 τιιπιοτα 
οτείσοης,, τγδ εξ υΐας ἀπαΐπιι5 ΓΟ ρ σΉ ΔΗ 5 4] τὶς Φαπιηι πλα- 
ἀϊροτῖ ἀοίοτα [δητὶτιιγνιιμ ἴῃ σκίῤῥῳ σοηττὰ Παξ » 4 ταξταΐ 
ποα σοέϊτοϊη 114 ΠἸτόγαιις τυστιοῖ ας ἀο] οτὰς ἐχρεγϑ εἰς, γ14ς 
Ματγοοὶ.δάποι.].5 Ὀϊοίο. 

Σκληφρὺς, οὐ, ὁγάϊοἴτιν 411 ἀτιοπίιάτο ὃς οχ ματξο εἴς σοτροτο,ο- 
ΧΑ  οΓηἀοοΥ Ἐγῖ ΡΟ [κι59ἐοινὸς κα λεσυτὸς τῷ σώματι; ΕἸ ον Οἢ. ὁ σκλυ- 
θὲς κὶ ππαρηξηκῶς.ὁ τοὶ σκοληρρὲ φέρειν διωυυῆν Ὁ. δα, 

Σκνιπὸ ς»οὐ᾽, ὁ (οτἀ Δ μι5»ατατι5,σιωικρφκόγρς ῥυπαρός γ]άς Βέμειξ,ἃὰ γο 
ςε σκνίπες ἀετπάτιγιν τάς σκνέψ. 

ἸΣκνιποφεΐγος.Ο Πς θαι ντξλιταης, Ατῇοτ. 
ὩΣκνιφος οὐ, ὁ, αρειιτὴ πσ. μεθ 5 νἱῆι, ὁ ἀμυδρώς βχέκων. ἸΝάτῃ Ατ- 

τίς παῖς Ἡ οἰ οἰ, τπεδταβ.914 εἴτ, τὸ σκάὉ-. σκνίφί(Θ. γοσδῆτ, 
ἀριιὰ Ῥοϊΐτα ςοτγαρτὰ [εὐ τιν Πγ,σρεν πὸν ἢ. ὃ ἀμυδρῶς βλείποντα. 

τὸ Σιμωνίδης ὁ ἰαμζξοποιὸς, Η" τυφλὸς. ἢ τις σενιπὸς ἡ μέγα βλέπων. 
Σκυλψρρτο κυλψον οὐ πιϊσι ες ογο  ερς Π σαν 1 Πα11118, ΑὙΠΠ.}1. 

8. ΑὨΪΠ|.ς.2.νάς Κνέψ, 
Σκοίϑυης, δα] πτηϊατοτ, ϑνίζολ Ὁ. χύχΘ., ςμύλ 6. παν, εἰνγς. 
Σκοιὸς οὐ, ὁ ἔοττὶς, ΠΟ ΠΠ 15. ν αν απ ηοθ το ἤι5,σκοιόν( της ΕΗ γ.) 

ἐχυρὸν, δασὺ, μαλακὸν. βαϑυὶ μέγα, χλωρὴν. ποικίλον, σ ὑσκίον, 

Σκολι εὶς ταὶ σατττιῖηᾶ σΟ Ια τια ἴα .1π αι} 0ι}5 ξοττίμθτη ν᾽ γοτγιμπι [αι 
ἀατίοπες σοητι πε ρδητι ἐ σαποθαης ἀϊπιηταπατ ογιιάττῖ. δὲς 
ἀϊέξα αιιοά σάτπιοη ἃ ργίπιο σαερτιτι » πειααιαπι ἃ ὑγοχὶ- 
τηον [ὦ οτάϊης Ηοχιιοίο νἰτγὸ εἰτγόσιιε Ἔχ ορογοσαγια το - 
βθδη,ἵη Ψοίρ!ς, Τέτω τι λέξεις σκολιόνς τ ρο ΤΠτογρτιν δὲ αἰτοκοι- 
λέϑαι διὰ φίυὶ τώξιν σκολεὺν, τῶτο τὸ μέ Ὁ. ὕπο τἶδ σιυυετωτάτων ὡς 

ὩΣ Πα 
ὄτυχε τῇ τέξει αὶ δὺ μίμον, Ἐΐπ5 πτοπηληῖς ΤτΥρίοα Οὐδπλη,. ἐν 
νομας κοῖς. 5}}} ἀ, σκολιὸν ποερφίνοις ὡδί, ὦν τινι “ν᾽ σκολιων δηλοῖ ὁ 

χοῦ 9- ποιητὴ «ἵπ αΟΔπὶ [Πποτγιι πὶ σαν Πλληλττν ὁ ἩΪ015 Π πὶ ἃ 
οἰαγαν ΑἸθδι5 Ροοῖα, Αἰ [ς.1.3. ΡΟ] τις τὸ ΨΊας τα πα ῥοὰς 
Ὀ1155.Ὰ ἀητοτί πα᾿πἰ οι ατῖςα πγα(λ,Οδποτε δαὶ Πιγτειπηνο 

ἸΣΣκολιαίγω, τοτταο πὶ τεάδονν πάα σκολιαϊνεθϑει ἀραιὰ Ηῖρρο 
πῆθὶ αὐόμων. ᾿ της 

Σκολια ζω, ΟὈΠ]ιιο ᾿α Ργοιο Ρ. ΒΔ] ΟΠ, ὁ ὃ σκολιοί ζων 5 ἂν 
τιμωϑήσεται. ' ' 

Σκολιὸς οἱ ὁ, ΟὈ 1] 1115, τουτηο ἢι5, Ηοχιιο 5.1 ποι σι 1115.) σας 
{τοττιιβοἰπτουτιις.ΟΟ ἔγα σο 55 πη Δ Πρ Ἀμ59ἱ τ ροτταηι15, 4 

Τ5οϊ πα Ζυμ β.ρ Γαι λιι5 γδιεσρα μι μῆθ Ὁ. δυχερὴ ςγχαλοπύς. σκολιὸς 
σης γἀοἸΆ 115 ΡγΑλα!8,1. Γδ 115 ὃς ἀπτ στοη ΟΡ Ροηίταγ, 
1.Πλῖτίς,ΠμΠπγδηι15.1Ρετ,ς,2. ο ἡ 

Σκολιο της τος "74. ΓΟΙΤΙΙΟ τας. ΡΥ Δ Ἶτα5, 
ἸΣΣκολιόφρων. ΠῚ 4115 5. 4Ε] οἰδ Ἰηΐ]0 ἀπίτπο 9 αι ργάιια, 
Σκολιόω, ΟὈ] απο» πτοτ 1 0. ὑν: 
Σκοχίωμα, τος, τὸ, αρικ δτγα ἀπ έγα ξξι15. σκολισ τής, 

805 ἀατ σογροζς τοττιιβοἀϊςϊτ Ροετᾶ. ᾿ 
ἹΣκολίωσες. τω ς.5.91Ρ (2 Δέξϊο ἱητοτατιοπάϊ ἴσα γεάάεπάϊ τοτῦ 

ἴτότα τρία τοιτιιοῆταβ. Εἰ οτίαπη τπογθὶ ΠοπΊδη ἀρτια σηὶ 
ςοκ.Σκολίωσις(Ἰη ας Θοττγῖ. )ο Πρ Ίταϑη [ταῖς ἀΠξοτεῖο 
ἔρίῃς νἱτηιπη Ζιμπ δἰ 115 ν Ἔγγο γὰρ ΙΟΓῸ ΠΟΙ ηΓΙΓ ἃς ἴῃ ἰατὦ 
ἀπο! παπτιδιης διτοπη αἰτα οἰ πΠἄ μι νἸτῖα κυφωσις, λρδασις ὦ 
σεῖσις,ἀς 41} 115 ν Ἂς {15 [ος 5:48 Ρογγο ὁπῖηας αἱ 
ἀϊετεπεῖας ΗἸρροοτγατ. υἱβώματος πουηῖπς σΟΠΊρτοΝι 
δηποτας Οαίςη, Οοπιπιοθητ.3. εἰς τὸ τῦρὶ αὐϑρων: αἰ Τα παπάο 
ὃζ ΡοΥ σχολίωσιν ἩΠΡρΟσ,Οσπγηεπὶ ἤρίης ἀοργαμᾶτίοπι Ἵἢ τ απ κ μι 

Ὡκόλλις, ν 1|1π|52[1πτισο, Αὐ πο ὐποκείρειν ἃ σκόλλεω αἰχίτ» ἀν Ἃ Ἰυκ 
[γεἶι ἀς ρυιδεγῖθι5, ἐποκείρα τη ἃ μαλλόν. νἱάς Οἰνησήρια, ΑΡιῚ ΕΝ ὰ Υ̓͂ 
Ῥο].Γετῖρταπι σκόλις,Ἰ πλοχυὸς δὲ σειραὶ τραχών. ἀϊδιμπν νίάει ἥ ἰμηαῖνι:; 
αἰδῷ τὸ σκοκιοιῦ {πιο σκολιδλειν»ἱ ΓΟΓ]ΠΕΓΟ, ΛΡΜ " Ἀν ῷ 

Σκολομάχαίθκον, τὸ [οτταπισπτιπη ΘΒ Γι γ οἰ σα τη δὶ Ῥαχ Π] δἕ ΚΤ 
Δεςοάεπϑοντ γατῖο πφηλ  ἢ]5 Ἰο τα, ομλε5 ἰ) ἐχοϊἀςοπά 
ἀἰς!θιι5 νογγιςὶς ξογπιϊ οί χυιονν Πὰς ἐτατ, ᾿ 5". 

Σκολοπαξ, ἃ, ΘΑ ΠἸπᾶροὸ αἰ 5518 ἰη ἀτθοτς παι Πα Π14Πὶ (δος, Ατή 
1.9.Απῖπτ.ς.8,41πᾶ5 Ἰερίτιιν ἀσκολόπαξ, Σκολόπαξ, οτίάτη ΡΠ 
Ῥᾶτιμ ἐ ζογροτο τοτιιπάο τιδείξεητε ἐσ γτθτῖσι πησάο Ἶ 
τλῖ5 αἤρετῖ5: φια ργοπιίοιάειη μα οῖ Εἰ ορΡ μδητί5, 
ἜΧτΓΕΠΊΟ Θχογγιπὶ Πιγουιπν ἤπιος δοι εἰιπ|, ΓἘγγαταπὴ ἴῃ 
τε Ραγῖς, Ϊ 

ΣκΩΣ ο'πενδιραγας; δ, ΠΟτΉ δ ΟἰἘ νΔΡΊΠΊ ἃτα; πολύσημον: πος οπῖπι 1 χ 
[ἐξχῖς ἀϊπιονα (6; τ τογτο τι 5) ππατί 15 τγι δε τα (οί δι, δυνλκίω! 
ἐτεπὴ Ραητίίαιις Πελ ἴτοῦ. Οοα σσβιΠοποῖη γογασηι , μιίμε 
σηϊβοᾶτιιτ . Ἰητεγ ἔς ὃς οιπὶ 4115 οὐ ἀέβηἴτατοπι, ΡΓῸΡ ἡλιπνιαῃ 
ἴαιις πατιιτο,πια χἠ ἱπποχίτι Οτάτο ἐκ τ αὐτο ίας καὶ μὴ ἀμπέλια 
οἴας (οἹ ἅ 1 οπτπο Εις ραι] ὁ ιιὸα ρίαπίοτ ἢτ οοραίτῖο, τι γνάμκτινυ 
ἐγδθίτιιγισκολ όπεν δου, ΠΟ ]ο ροπάτα ἀπίπιαὶ οχ ἱπίεξτογ σεη ὐἰπθαλ 
τοις τογτο[ τὶς (σοϊορεπάγα ἴπ Γροςίο τε ρίεχ αἰ γομτῖα ᾿ φϑϊαῖου 
πιὰ [το] οροπάτα ργορτὶὲ ἀϊξτα, Ἰα(οέξιπι οἱ ἐκ ΤᾺ) πολὺ τ, ΝΠ 
1.ται τὶ ροάπηι ροβεῦο:ροάε5 δηΐη ΒάΡ ες οξζο, δτειμῇ ΠΝ ὑδὰ 

6. ΓΟΓ 

ὯΙ ΠΝ 
ἢ ψεγευαια 

μι μασι 
αὐ μρηκι 

υἰμυνιπίκῦ 

Πιηξιλα; ἴητοῖ ἴα νο]τ στο η 15:6 1}}5 ΠΟΓΡΙΙ8 ΓΒ παθὶ (ΟἹ ἰπομηίι 
στγίπα; τσ ῖπατὶ ἤριγα σοπίτατ, ΓΟ] ΠἸσατὶ οτγαίτιι ἀπε πγήπεκηρ 
τιιάϊης δά {πη τειςηγα 1 :Ζοπὶς Πισοϊπρίταγ ΔΟΤ ὑμορηνὺ 

Ἱ μμεκ 
ΠΝ ἀἰδηου 
ἰνῦπΊ} 

1{{8; ΔΗ ραΐταν τη χὐπια οχ ράττο τι θ 15. Εχ σταῖς 
το συ ζοτὶ ροτεῖξ αιο τηϊπέτηὸ μἱτἤιταπα, δίσερβ ε 
τοῦτο ντγῖηαιις ἔα]. 1 Αἰτετο Ἔχγγεσιο αιιοά 
εἴτ  Πιρογοπλῖποῖ σογπῖςσ ἢ ηπαῇ γαάῖι5 τα; ἱπηραδξι5 ΓΕ}: 
ἥτις Πιγοι!ς: (ςο] οτὶς Τυτοὶ ὃς ἴῃ Ἔχέγοηο αἰρτι)γπάς ὃς ἶ 
σκολογέγονας ΠΟΠΊΘΩ ὅτι ἔχ σκόλοπα ἐν} ἕδρα γαμαῇ ἢ 
δοα,ῇιε σκολόπεδι ρα Ὑ Ποορ γα. εἰ τοτ, δ το 7. πἀρῖτο τι τῶι Ποίε 
ταάϊες τῷ φασ γον ἸρΠ, Ὁ τούς, οτλᾶ ξιφίε 1: 6 [4 101]. ΡΠ η, Πδο ἰπδἠκοὶ 
ῬΈΕΙ ,[ο ιι8 8, σϑλλ ας 5, αἰτο δὐοίσκάσι ὃ σιοολοπίας {1 }0.Φαὲ σι 
χάϑρει γδ κα συγ {συν έγξαι ροτῖι5) τὸ ζωογιν δὲ Θαζοίςο!ορδά 
τοξιὲ σδιιοττῖτ, Τγάὸ πηοιιοτι ἃς Γεσηῖτογ : ντ Ηἷ5 ἀἸοδτι5. 
{ταδὶ ἵπ ἀοργο μα ἵπτον Ὁ ἄτας τἰτῆγπιαῖ!, Ηξς [το ΟΡ 
γεηεηατα ο[Ἐ, οἰ; νεποπῦ ἐγ ρι φ Ηϊρις τηοτία,ι 
Ραττῖς ριιγγοάο Γςαυήτιγοντ ποτ 4}. σηπηοὶ ψ5: Ὁ 5 Ὑ4ΟΣ ΤΟΙ τα, 
Ῥὰ κϑιτει χφης κως Αἰ Το 6 ά; ποιπίηδ ἀρρε γῆς σὴψ ἀ1] τὐηι: 
τπιογίις ἂρ ἐα [οὐρᾶς οἴου, ἰῃ οα νοςς ἀϊ δε εἰ. 1τᾶ6; ἴῃ ἘΠῚ 
ξγὲ τα; Ρτο πη οιὸ ἀἰςεῖας ΕΠ1π.1.3ο:ς.ν].1|8 αὔξει πὸ ἂτ 
σιϊατυτνίερα Οτςοὶ νοςᾶτ,4}1] ἰσοϊορεπάγᾶ, πιϊποτέ ρεγηίοῖο 
[ἀπη4; ϑές, πᾶ ἰητἑπτοσογ ος ὀχαπηϊπαθίτιιτιδῖξ νογὸ ῃςὸ ἴω 
Ἰορξαταναλΐπον π [ιν Πιτὰ ἀς 4ιια πη οχπο ὃς [δ ρ5 ἹΠΊΡΓΟΡΤΙ 
ἀἸ δα ἃ ξαουΐτατε Γερεῖςα, τις ὃς (ετρξτες ἠδεατ, οὐ ἰἀ δ τό φιοντί ἰπν ς 
ν» ἀϊξξα ἃ Ὀϊοίς, (ας Ιορῖτο 1.7.6. 6.4ς ἱρῆας που ἢαπου!άγιιαι ἡπίιημι 
νοηοβσίοτατα; ἐς τεπηθήϊο ἰ.8.ς. 4. Σκολόπεν δδα (εοὔϊάα, ἤιις σαὶ πη 
λοπένδριον ΤΕ ΡΗτ, ππ]τὶρο Δα πιαίοτ)ῖτα ἃ ςοΥΡΟτΙΝ ἔοτπις 
ποτε; Φοτῇ γυθ τὶς Πιμ τ ίης οὔ ρταςοάοτί ἀρ οἢ]τᾶν ἵπι. 
[πετᾶ εἰ ἐχ ἐγιιςατῇ ρεπεγα πηι τῖρε5 ὃς Αγο Πα τ ΠῚ τορξϑ, ἰδῇ ̓ 
Εἰποϑῦ δτα; μἰγπιτῆ, εὐ νττῖ. ποχὶα, σά νυἱρὸ εἰναρομεἶνι 
ποπηϊθατιιητ, Ηος οἵ ἤελ δ. Οτεςοτιπι,ἰηοἐϊ ἃ Ιαπρῖπα δι ; 
αἰ ξεά,ατα; Δεϊτίψτα ΟΟἸαπΊο Πα: 1Φ οτίαιε γιτλτῖ, πα ᾽ξ ἀνα" 

γοςᾶ 

ἀἰθκείνν 

Ὀληυίὰ 
πη 
ἢ} ἢ 

ἯᾺ 
; Δ ! 



ἄν ας 
ςοἀ μος ργορτιἐγεξ ἱπίςέξαπι χιο  (ς ἔο [ἰς ἐπ ρΠ σας 
πο αἷς, ἰάθο ἀϊξξιπι ἃ ΓΙΪηϊο σοπιιο  αι1ιι5, ἃς νο]-- 

Ἰππ)ς 1]α: οἵ νοἱτιογα, δζίπιιο [με{1|5 ῬΙΔιιτο Νὴ τορ  - 
φια; Πιρογίιις αἰγὶ ρτα,ἵη νος ϊδιις, ΥΨ, ὅς Κυλψ, ἄτας Του- 

τΤίεοη Λγατὶ ἜΧΡΙαπατοῦ Σ ἴνλ Θ᾽, ΤΠ ἶσον ογηγῖ5 εἰ πλε[τ|-- 

οντ (το! οροιάγα: φιϊ4απὶ δοίςο!ορομάγαπὶ νοσδητ, 10 Ρο- 
ἃ [πο] οροη γα Ηῖς σοπιρίοχιις οἱ ΡΙ πῖιι5. οὰπι αἰχίτ Πῦτο 
τ ΜΙΠρροάα,αὉ Αἰτὴ5 σοπτίρεάα αὐ πιυτίρεάα ἀϊέϊα. 
οἱ ὁ νου πῖρι5 τογγα; ΠΟ πη, ται εἴ ροάδιι5 ἀγοι!α- 

-ἐροηφοταξξίιαιο([ορο θάτιιγ οὐλαπι τγαέτίιιις) σορτγα θοῆς 
οι Οτγαοὶ γοσδητ,α 1) τυ θη. ΠΠΠΔ πὶ δυιτομη 418: ΠΟ αἵ - 

τοίερα Οταςὶ ν οσϑητ,. 1) (ςο]οροπάναιη»τηϊοτοπι ρος 
ἰδπιαιιο, Τα αιῖθιι5 τάτη θη πιμῖτα σοπξι(έ. Ν Δὶ ΠΆ]]Π]Περο- 
Ρυϊὸ εἰξ τοττία [σο]ορεηάγα 5 (4ς αιια ραυ!ὸ πιοχ ΠΙδ11- 
ριόποις ἀϊ ἔτ, Οςπτῖροία νοὸς τγ]05, Πιις ὄνθ- χὶ ὁ- 

9. τὸ κουξαρὶς Ῥτοΐς, κύαμος Οαἰοπο; ὄν(θ- χρτοικέδεϑ. γε] πο- 
Αὐοτ, εἰς ποῖῖγα νυ! ρατγὶς οἷς 18 - ροῦνο. Ῥοτος Ποπος μας 
γοσας Μάγος! 15 Ετπηρεεγίσιι : οἰτίομοϑ γουὸ ΘΔ] 5 

οἸ ἰΔηιι5 ; ΠΠΟτ τ ΟΊ Ὠΐ11πὶ γτίο ἐμὲ ἃ ποδὶς το φα τα ἴῃ 
οπε Οὐθ'. (ατεγὰ εγγᾶτα [δ] σα τ] ραι λῖ5.. Σκολοπέν 
τεγγο τίς τεστῖα ἤρεοίοϑ, τα οἰ ργορυϊὲ ηιια: μυρεόποις ἐἸςὶ- 
Ἰὰ εἴτ ιπ 1 Π Ἔρος ά4, Ῥγόρτογ ρεάτιπι σαρ 1] αιπξτογιηι ἴῃ [0 

πα γτγίπσιιο ἐπίτγιέξαπι ἰογῖοπι πιιπιεγοίαπι, [1 αιὶς δὰ- 
τ ποα Ρ᾽ οί ΔσοΥροΓο Ρἰαποςίατο δοδί ουροντογθοτς [αμα- 

πὶ ςοπιραέζο ὃς ΡΟ ἸτοςςοΓγιϊπίαιιε οο]οτ5 Ππις ςαϊϊαηςα, 
χαοπὶ αδτιατίαπι ογο  λῖς Πιρεη τι ι1ς τοπιὶς δ γοιη!ρ ἢ ρα- 
ταπη(αιιαπ νῖα ἐππερωκῆαν ὦ ὅλέκωπον Οτα:ςὶ ἀϊσμπτ)τοτο ἤρα- 

δῖα γοργαίοητας. ϑηάς αι]α ὃς ἴουλίθ- (ζο]οροηάτα ἀϊς]-- 
γἶας ἰουλυπέζας ἀἰχῖτ ΓΥΠΟΡ ΒγΟη, ΟΧ γοπιουι πὴ] σι] ἴςοἱο- 
ἴα: δυιῖιι5 ρεάίθιις Πα" τάπης ἴπ πηα] τ! ρ ἰοὶ πα ππεγο; ὅς 
οἤτίοπις ογάϊπθ. ΝΟ [ρτογργος ἴουλον γνογπιςπὶ αἰ οἶς οἴϊς 

Ἀν] Ῥατοτιθιι5 ἀτγεραγιαῦ ἈΠ Π1{ατῖς μυθεόποδα ἀΠ01., ὃς 
ἂς πογηΐης. 564 οδίεγιια αιιοά ἴελθ- ἀτσαταγ, πηρτο- 

Ἴγντ άτα ἀϊέξιχῃ, ᾿εςσαγτῖς διιτοπὶ Ἰειεππς ρὲγ ρατῖο- 
ατη ἀῖαιε Ρἰδαΐ τίει», ὅς φιοι οσιιατα Πές ρετίροχὶ, 
τίηαιιο ν οἱ οοἴτατε γοξξάσιις ἤης ςοτροσίς γγαξξιι νεὶ ἔς- 
Ἰοδη. πατιιγᾷς ΓΕΓΏΠῚ ῬοῚ 1 [Πππ115 ΡΟΘτά»Π ΟΠ ΠΊΐπι5 νῈ- 

1 πὴ οἰ οσάπτοῦ Πυῖτ!5 Δ Δ ητῖ5 Πατιιγαάπι Ἔχ ρτο [τ ίςοτο- 
Ἰὰς (πουπάαπι ἤρεοίοπι ἃ τογτὶα, ΠΠ4 0 ἔκλον, μος σκολόπενδρα» 
τοςᾶδο πῃ ΤἼοτί δεῖς, ἴδε γε μίυ », ἔκλθ. ὦ αὐδεται ἐσ" ὁλοὺς 

δὲς Πεμφρυδ ὼν ὀλίγη τεν νὴ αἰ μφικαρὸὴς σκολόπεν ὅρα : Ητε κρρὶμφοτέ- 
δεν ὀσάζεται αὐδραῖσι κῆρα, Μῆϊα 3. ὡς ἀπέρχονται το πῆεϑο ϑυρὲ 

Οὐΐθιις πος ἰδο] ορεπάτα: μόπιις δικέφαλον δὲ δίσορ5 οἴἤς 
ςογρίιε ν]τγὸ οἰτγόσιιε πιοιιογο ρα άιηπὶ γοπλοτιι πὶ 

πἴδαγ πίοῖῖι ἀταιε ἱποίτατιοις. Οὐοι ργοξεέζο νοι! ἢϊ- 
δὃζ ταύ ῃ ΓΕὶ Ἰϑμοτδιι πον Ο ΠΣ Δα ο τὶς Οτγᾷοι5 Ιητοῦ- 

ργδς τη ριιάσητοτ ἱπαρτίτν ΝΜ ομτίτιιγοαῖτ, Ν Ἰσληάογ : ΠΟ Θηἰ πὰ 
Ἐρ5. [εὰ νι ἀϊχῖς Ατιίζοτοὶς5 δικέφαλθ- φιϊθυίἀαπὶ εἷς νἱ- 

ἵεται, φινὸ 4 ςεἤηπη ἀγγερατ. δι [ςἰ ρίΆπηιΣ 1ρίτατ ν ογιτασὶς ρα- 
εἰπίπιπι. ΡΒ: ΠΟ ΟΡ μαι πα 181 Βυιῖτι5 σοηετῖς ἰσοοροπάτα 

ἸοπηΙπὶτ, ]ιπ Ργα οἱ [ὃ περὸ Ρτἰ πᾶ [ρθοιοπι Δρποιμς. Ουΐο- 
ἰὰ ἀε (ςοϊορεπάτγα γογγείεγὶ ἐπίβέξο ργοίάιτ 5 )4 (ςοιιμάαμι 
οἴεπη γοἶ τεξογγὶ ροτοί,ν εἰ ετίατη ἀςΡετι ταὶς ὃς ἡ ειὰ μι- 

α [{..4.“Δρ.7.ν 8] αἷς ἀ ΠΤ οέγαπη (σο] ορομήγαπη νίθετα αὐ- 
Ῥαττέίαιις πἴπο ἃς ΠΠ’πς πηουογὶ »ἰος οἰδ αὰ σαρμτ δι 

Ἰάδτη. Ἐἰις ἀϊξεϊοποίη αἰογίθαπι Ποῖ; δετοἰπἰτιιοη 45: ἰσξεῖο- 

ατίαιοσα 3, 1 πηαῖτ, μακρρὶ κὸ πολύποδεί ἔρις, πολι χρόνον ζῇ δ- 

αν ναὶ κιγεῖπαι τὸ ὅστοτ μηϑὲν ἐπε ἀμφότερρκ πα ἔχειτα. Καὶ γὸ ὅτε 
) πορϑὐεται,νἡ δ.) πίω) ἐρρὲν, δῇ ἡὶ καλουυβύν σκολ ὑπενόρα, ΓΟ ΡΟ - 
μείω, αι τομίυ) τηπτάατο νοσαῦι]ο ὃς ὀοττιρτο (σαι 

τις. Ὀεὶπάς απὸ τεττὶ) σοποτίβ ἰσοϊοροηάτα γεγίπαις 
πγα τον ἃς ἰηςοάατ ἃς δικέφαλ!θ- αἴϊογάτατ ποθὴ ρτορυ Πῆι δί 
Βα ΑΓ 6. Εχπιρίτπι Ππηῖ]ς ἴπ σγροητα Λπιρ ἰδθαηα. ΡΊςτοΓ 

ἵει ἃς Αξτὶ) ἀσσεάϊε οτεἴαιτι ΡΠ1η1} ἀυτ]ιοτἐταβ ουμιι5 Ἐςονετ- 

1 {16.8. τΔρ..23.Οεπηΐηιπι οαριις ἀπλρ ἰϑδαηαῦβος οἰξ δά οα- 

: ὃζ δή οαιιάαπι τα πητιλ τη ῬΑΤΙΠῚ οἴει νπὸ οτεὲ ἔὰὶ ηὐὶ γνεπε- 

ἽΝ πης ὁ ἕογγα πιάτο τγαπῆτας. Σολόπεν δα ϑαλασσία, ἴςο- 
πάτα γτπατῖπα., ἰηίδέλιπι αιοά καὶ τοτγείευ! (ςοιμα! βεπετίς 

Πεη οὐτίπαῖτ. 510 οηϊπεΐμτο Πρεπάιις Αὐἰτοτοῖας ςὰπι αἵτ, 

σὶ Ὁ σκολόπενδρα! ϑτελαίοσται, αἴρᾳ τλσιαι τῷ εἰ δι τς χέρσαλαις. τὸ ἢ 

ϑος μιχριβ ἐχάοις γίνον ταὶ ἢ αρὰ ἐδὺ πετρώδεις τόποις, τίμὴ ἢ χροιαν 
ἐρυϑρότερ αι ἡ πολυποδὲς μζοῦ Λιον, κὸ λεπδοσκελέςεραι δ χερσώων. 

γταὶ ἢ αὐταὶ ὥσπερ δ) οἱ ὄφεις ἐν τοῖς βάϑεσι σφόδρα, ιὰ εἰϊ 5.ο- 

πάτα ππατῖπα ἤτης τοττοηῖβ ἤρεοῖς Ππλ} 65.Ἵπξογίογος Ρδτι- 

πλρηϊτιιάἀϊπε. εἶτοα ροῖτοί Ιοτὰ πδίσαητιτ: οοίοτς (υπετα- 

το ρεάύπηαις ἱπίξειξξίοτος πιιπιοτο » ΦΙποτιαπῆ ΟΓΗΤΙΠΠΙ 

ΔΟ Πἴτατε τουγο γα Γι ρεγαπτ. τ ῬΙϊπίτις ΠΌτο 9. σαρὶτ.43-. νὉ] 

ςΟἰ οραπάτα: πτατ πᾶ τοττο πτῖθι15 1} 65, 1185 σεητροάες 

σδητ, μαπιο ἀειιογᾶτο οπιηΐᾶ ητογάποα ΘΠ ΟΠ Η ἄοπες Βα. 

πιπὶ ἐρεγαπτ,ἀοἶπάς τοίο τίθης. ας βοχιιοίο δππιοίο φοῖ- 

ἱπηρα!ι πὶουϊετιγο σῖτα εἴϊξ οἰιπὶ οχτοπάϊταν ἀοάταητα 

βαϊτιιάο. Οὐο τουῖτις πατιιγα!ς ΒΗ τοτῖα σοπζἸεἰ Ππτππιὶς 

5. Ἀοπάοἰοτίμις ρίας οὐίογμαμῖτ, δέ ρίξζατα οἰτεπάϊτ, δε ὰ 

ΝΣ Κ 631 

(ςοιιῃ Δα τὴ αιιάπι ργοξοτι ἐρδοίοαν, (ςγροητῖς ἰοηρί τΠΔἰης ἀτ- 
τιατίτῃ ἢεχιιοίέαιις ἔς ἰῃ ἤτα πγομαθτα γορ σατο» 4ιδηὶ ὅς 
ἀοιογδητ ποις Ρ᾽ΐζος, ἐρπύνιίω οἵϊο ἀοςοο, τ σὺ ἐρπύζεοιν αἰεὶ, 
ὃς [ἀγρυ]απι πιαγίπαπι νοζο, Ατβοπαῖι Π. ζ, εὴ πη οχ Ναπης- 
ὨΪῸ Ροῦτα ἀἰχΉ]οτ, Πολλὸν ὅποτρ ωασωτο κἰ ἰοζόφρν σκολόπενόραν:[Ὡ8- 
᾿πιηρὶτ οχ βοάεπ), Καὶ συ γε μνύσαιο δελείατος ὁ Ἢ, αὐ αρ᾿ ἄκρας Δέης 
«γαλοῖο γιώλοφ σι μῆρ Ἰουλο( 14 εἰτνν ογπγος [ἰγίωτί, νε (ζο]ορἔ- 
ἄτα ἵνα Θ. ὃς Βἰγίιτα αἰ ἐξ... αι] ἴῃ Πτοτο οἨοαϊαμτιιγ δὰ οἰξαπὶ 
ΠΣ ) κέκλίωται μέλδνες γαιφαγροι ἔντερα γαίης, Η κὶ ἐρπυλλας 

(ςογτιρτὸ [πεῖρτιιπι ἐγαηλας) δολιχηποδας ὁππότε πέτραι ἀμμάδεις 
κλύΐξονται ἐπ᾽ αἴκρη κύματος ἀΐχνη,Ἔις, Ηα:ς (ζο]ορεηάγας νὰ νττῖςα 
ςοηταξειι ΡΓΕΓΙτα ΠῚ ΦΧ οῖτατ, ἰὰ οἰ ἔν ψαι ἐϑιστα κνησμεοις ἐργώζυται,νγτ 
ἀϊχῖς Ῥϊοίςοτῖάς5 Πδ.2.ν δὲ ἀρὶτ ἐς δεοορεηάτα τπατίρα: 485 
δί σκολόπεν ερίΘ. ἀϊοώτιγ ἃ ΘΔ’ ΘΟ, οπνοθάλτα οἱ (οτῖρτυιγας ΠΡ. 
1. 51Π|0}1ς 1 σαρ, ἀς ἀγάσοης πιατίιο, ν Οἱ κὺ σκολοπένδρω πῇ ϑει- 
λαήϊίαᾳ, Σκολ ὁπέγοδ αν ̓ ς 5 οἴ πη ΒοροΙς σοταοςῖ,ἀς 400 ΑἸ]- 
τκι5 ᾿ἴρτο ππιςὰρ.14.. Περί αρὶς Ἀοπάοίοτῖιις δ .16. ἴῃ Ρ᾿σίτπα 
Βηϊοτῖα. ζΑΡ.15. [τὰ νοσάτιιν Δ ἀρρομάϊοιπι μας ἀταιϊις δίης 
Ἰατοτῖθιις αἰ Πρ οἵἶτα [εγὶς χιθιις σογριις Αβῖτ παϊδηάο : αια ἢ - 
Βα γὰ τουτία; ἰςο] ρθη άτα ρούμι ἔροοίος ἃς ροῆτατα, ργαοϊριιὰ 
ΕΧΡΓΙΒΉΙτΙΙγ, Σκολοόπενόνα ποτθᾳ ἤπιος Σκολοπειδρμονγαια; ἃ ίςο- 
Ἰοροπάγα αῃΐπιαῖ! ποποη οἱξ πηιτιατα, ντ ἀρ οπλπος ἱποοη- 
ξοῆο «ἢ. Εχρ! ςαῖ ταπιοη ποπῖο ἴπ τάρτὰ γα πὴ γατίοτατο γο- 
οἰίηας ἀπηθῖτιι τι: Πτ δαὶ πιαητὶς ὃς ποτα: ςοπιοηοητ49 ες 
4185 [ζο]ορεηάτγα: ἤρβοῖςς ρου ΠΊπαιπι 5 ἐχ οὐῖτις ΠπαΠἸτυἀίης 
ΡΙδητα τγίθιιτα ἔτ ]ταῖς ἀρρο![ατῖο. Οὐ γογὸ σοπῇοι ποη ἰά 
ξαξχιιπι τοπιοτὸ ὃς οττυϊτὸ 9 Οχ πατιιγα γογιπὶ μας ἴητοσ ἴς οῦ- 
Ῥαταηάο ρεϊοπάμιη εἰς ΠισΠάϊιπι. Α΄ ρτϊ τη πη δοοϊορεπάτα 
μιοτθα, εὰ εἰξ χα: Αγάθιιπὶ νοςς ἴῃ οξβοίαις νοςατηγ Οδεεγ κοί», 
ΠΑ μάθει ἰαοϊοίατα ὃς Ἰῃς [ἃ πιοτς μοὶ ροα!), (μδτον ποτα! 5 
τα γὶς ἀἰ Πέπέτα αταὰς Βὲγἤιτα, οὐ] στρα, Βαποίςοπεῖ , Οὐιτα μῖ5 
ἢ ςοπξοτγας ϑοοϊορεηάτος Ἰπ[οέτ] τογγοίτ τὶς ρθη (οοιπά, [τ- 
τί πὶ Δρποίςος φιιλητα ἢτ γετ!αίαιις ΠΠΜΠ τιάο 5 δὲ τορυς ἀϊ- 
υογῇβ βοπεγονιάσπ) ποηῖεη ἱπάϊ ἀογίτ, Ὀ οἷς Ὑ Πεορμναί. μος 
Ρίδητ, 1}0.9. σαΡ.19.υὐμιόγε Βοτα( [ἃ οἵ (ςο]ορεπάτι) : πᾶ ψιοά 
Οζα μεθα: πλι} τ᾽, ΘΧΘΤΉΡΠΟ σαγοτ) ξΟ]ἰππὶ ΠπΊ}]ς οὔϊε τ σκο- 
λοπενδροίῳ,14 οἴ, σοϊοροη ἀγα: δηϊ πα! , πο ἁυτοπι γε Οαζα [ἴῃ - 
δια: ξοτυηδεῖπος πηαρὶς ἰςοϊοροπάτιο Βογὺς ΙΝ ΘΩ φημ α!οά 
τάςπι οἘ ἰδοιιπι ργορυὲ σοπηραγατιτ σι ςδἔετταγ σιπιὶ Ππυ 1ς 
Τϊοίςοτι ἐς διιτε πὶ σκολοπέν δον ᾿ογθαπχί(αιια; ἀρ! Θητιπὶ ὅς με - 
τηϊοηΐοη Ρ]  μῖο [1.27.ς4ρ.5. )νοσαζ ν᾽ ωμόνιόν, οἰ ππλίωνον κὶ σπλίωιον; 
ἀιςίταιις ἔ0114 Παΐσοτς σκολοπένορα τεῦ ϑυιρίῳ δίχοιφ,, Γλἰτατὶ νοτὸ 
ποη Ῥοτεϊι αυΐη ἡ μέονΘ- Ποτΐσα Τμεοργ. τ εἰσσλίωον ἤιε σκὸ- 
λοπένδιρκον [1 οἱ οτ ἀ 15, ἸΝ ἀπ δὲ ιας ἀς ξαςιυτατο, ὅζοττιις ἰός 
αὖ νττόαιις τγαάπιπταγ ρίαπὸ ςοπίσητίμητ, Ἐχροάϊοπάτις αἰτος 
ποάιις : ἀριιά ΘΟ θπιιηι Πἶρτο ιΐατο Πιπρ]ὶς ἴς ἐοτι δίτιιτ, ν θὲ 
ἀς [᾿ςπὶ5 οδΠτιιέϊίοπςο ἀρίζατ, σκολοπεν δρίς τὲ χὰ σγείζροις., κἡ τῆς δεῖ 
αὐτὸ διὰ τούτο τρ’στεγρρδυυμβύης ἀαπλίωε πόας, νδὶ (ςο]ορεπάτγιτπι 
δὲ αίρ!επιπὶ πὸ ν πα Ππιρίέχαιο ποτα, ἃ ἄτα ἀἸπἰέξα ἤρα - 
εἰς. Ηΐης οττα εἰξ ἀπ] »υτὰ5,ηϊὸ ἃ ἀσσίωώε νοχοντ νος ἰοςο δὲ 
Ἡεπιβοπίτί ἀςπι Βεγραπὶ Πρηὶἔςεξ 5 4 ντ ἰσο] οροπάτιπι ἐπ 
τηϊηπδηά ἐς Ποη θιις. ἔχου ταῖοινι πα χτᾷ σοπηλτη 6 ΠῚ. ΟὈτί ποῖ, 
1τᾶ ἀρι Ν Ἰτγιμαιίπιη 1.1. 3Ρ..4. απο ἀιοῖτιιτ αὐϑὲ ἀασλίωκ ροΥ-- 
ἢς ααιὲ ἀς ΗεπιϊοηϊτιἊς τητος] σεγς. οα μοῦθα π1Π αι Ἰῃξα- 
Τὶς αἶγα Ρεάίσι πα Ἰαπατα εἴξ 9 [ἰησιια σετἴηα5, 485 φυλλῖτις 

Τιοίςου ἀϊ, ρου πη} 15. ἙΔάςπι Η πα! οη 15.914 οὔτ, ἡ μεονῖτις γα] 
ἴῃ ἀογίο ξοϊεϊ ῥιιθτὶς τας} 15 ἑῃ Πρ αΐτιγ, ντ Θσο]οροπάγα ἴπ- 
{εέταπη:οὐἰδπὶ σκολόπενδρα ΤΠ] Π115 ΡΓΟΡ τ ὃ νοσάτιγ. Οδ[Ἔπιι5 κϑὶ 
πόποις [ΐδτο ϑυοαρ.ἀδ ρίναται. αὐπιεγίις Πἰρηοίος ἐχ Απάγοπια- 
«Πο» Ηϊμεογίπεδος βὸταίγης ἰωὸ οἱ μὰ ἀσσλίωον, οἱ 3 σκολόπενδιραν χέ- 
ρυσι. 

Σκολοπένοδριον, δ, τὸν 46 Σ κολόπεν ρα. ΓΛ Οἵ τι1Γ ἜτἸ 41.) τειδοπμιθ ον βά- 
πείνη ἀριιά το ίςοτί ἃ. ὄυπορεςὧν [10.2.6 4}.120. 

Σκολοπία, 146 Σπολόπενόρα. 
Σκολοπάγυμος, Η οἴ ο.ς-αὐρώσιμος, [ρα π[μ5ςΥ εἰ ΓαΓΡεπάϊο Πας οτιὶ- 

ες ἀϊρσηιι5,ἃ σκόλοψ, 
Σκολοηίζομα!» 4] Θ ὩΏΤΙΓ ΠΟΥΡΟΤῚ ΠγῚ6Ο ΔΘ] εἶ, . 
Σκολοπίζα, μ. ἔσω, ἤρο ΡΑ πη» οτιο ρο,; ἀς]ῖρο δὰ Ραίτπι; δὶς Ρα- 

1ο τγα! οϊο:ν α!ρὸ οπηραίεν. ᾿ ἱ 
Σκολοποειδις, δ κὶ 7,4: ογαο ἑοτπι 5,  ὠυρρειδιὴς, 1] Ἰη τα τ' ΠΊΙΙΠΪΤΙ1Ρ. 

ΤῬιοίς. Πδ.1. τα .13.4.σκολοποειδ'  γτὸ οτΟἸ ΓΟ ΠΊς. ὙΒεορλγτα δ 
ἢςο βοΐτιπι τε δυῖτ. ρτο εὸ ὃς σκολοπειδὲς ρον ςοπτγαξιϊοηξ ἰς - 

ἴτασ ἸητογπΠ1. : 
σκόλοψ,νεῖ Σκώλοψοπος. ὁ, [15.106 5215 η11πὶ ἢχαπη;οτιχ,ίς 65» 

(ρου απ, ΠΊπλμ [π15» ΘᾺ ει15. (ἀρῖττα Ἰηῆ ΧΑ. ̓ ΠῆχΧιις του]: 
Ρτορυῖὲ ῬΑΪτι5 ργατασιτειξ, φαυρὸς, χερχξ Ηοΐνειι. σκόχοπας ἕχ- 

κει. ]οίςοτία [10.4.ςΡ.25:- ἐμηρδέϊος σογρὸσ! δουςος ὀχῖγα- 

Βἷτ, ΚΘ οΠΠτς - ατα!ας ὃς ἱπῆ χα σοτροτίρεις Ἔχτγαμῖτ, Ηετπιοὶ. 
(ατοι!ος σοτγροτὶ ᾿ηἢ χοβοίνοτςε!]. ||... Ὁ]οίςοτ ἃ σα. σκο- 

λόπαις αἰείγει, οχττα τεῖα σογροτίδιις ἱηματγθητία » Ηοτπι οἱ. αάα- 

ἔϊος σοτροτὶ Δοιιεο5 ἐχτγα ἰτνΜάτςε!. κ4ρ.28. 1.2. Ὀϊοίςοτ- 
ὃς “40.210 4. ποιοιῦσι ὡρὲς σκόλοποις. σκύλοποις κ᾽ ἀκιδαις δηιαπαποΕχ- 
τες ὑρίου α ὃς ἀοι! ε 5» 6}. Γἀτοι]ο5 δ εὐρί ες, Μαχςεῖν 

Τοτα: 2: τς 1) 



-. 

63: Ὁ ΕΔΕ 
ἀσαΐςος»δς ἤπια ἰπῆχα ἴμητ οοτροτὶ, Ηόγπηοἱ Ππ5.1. οἰςοτὶά. 
φλΡ.115.ΡΠ1ηϊας,οχιγάθοτε Πιγοι απ Πἴρ το 8, σα ρ.16.1ἄςτι Ρ]1- 
αἷς το τ: οαρατ ϊςῖτ ἀςυΐεος ἐχιγαβετς, ὃς {τ ρ οπιοἱα οἴδ, 
σκὀλοποὶν [εἰ ρίτοπι ἰςσεπάππὶ «πε ογεάατ αἰ! (ρ᾽ απ ὨΠ οἴδετ α- 
Ῥιιᾷ ΟεἰΠππιπὶ ΠΡ το 5.64ρ.1.4.1π|ςσηὶς Βηχοσγία εχ ἀρρίοης, Ε- 
5ὸ [Πίγρεπι ἱπρεπτοπὶ νεἰτίρῖο Ῥαάϊ5 οἴτι5 Ἀφγοητοιῇ του ΠΠ|,1. 
σκόλοσα, ῬΑ ι5 2.Δ4 Οοείπτῃ. σαρ.12. Ἐδδϑεν μοι σκύλοι τὴ σαρκὶ 
ἄγεν. σωτᾶν. Τατετρτ. Ὀδτιὶς εἰς παῖ δὲ (γος ΠΗ χα σάγηΐ δέ 
σοίας δαταηινσὸ ἀἸοἑ ΠΊι15 εἰοίραγάο. Σκόχοπες,ραἱ το χίρακες. 
Ἡοπλ.1144.6,- σκόλοπες κατέπηξαν, [τεπὶ σκόλοψ, ας 65)  ΠΈ ΘΠ. 
Ἡείγοεμ. 

Σκοχυϑφιον ει, τὸ (οΔ Ὁ οΠΠ πιο ιϑπσποδιον, σι}, 
Σκόλυϑρθ-, ,ἐ21ΠΠ| 0 6γα !5οΓοτάϊ ἀιι5,σκνιπὸς κὶ αὐελδύϑερος 5 ϑι114,σκο- 

χύϑρων, Ἡε Ομ ιι5 ΕΧΡ ΟΠ. ταισεινων : εἵε ἀΐςοιι5 ὅπο σκολυϑρων 
δίφρων. 

Σκόλυμος,ου δ σατάτι! ἤρεςῖε5.Ρ11π. Π|0.2:2.(4Ρ.2:. ϑοοίγαιοη αίιο- 
4ις ἴῃ εἶδος γεοίρις ογίςῃ55 δ Αἰϊο ποπηίης ΠἸπτοπίε πὶ ἀρρεὶ- 
Ἰατιέγατεχ εἰς παηαιαπι οἰ ῖτα!  αἰτι ογνσγ τ (αιιε ξΟ ογιῖπι ὃς 
ταάῖος αἰστα,ίεά ἀιις]. ΑἸ Οἴταιτ ὃς {γοῦτ!ιι5» φιδά ςομίπιιπι μα- 
θεάς πιιςῖ ρίπεα: Ππη ἐπι. ἀϊοίτιν ὃ οἰπατραιιὸ οἰ ποτ διιδοντ 
αἰδυίάαπι ῥ᾽ ἀςετοραιάεαί. σαγάϊμις ἃ ΘαΖα νδγτίταγ, Ηςποά. 

ἥμος ὃ σκόλυμος τ᾿ αἴϑεῖ κὴ ἐχέτα τόπιξ, ὅς. Σκόλυμος οτίαπι ἀἰςὶ- 
ταῖς αὐ αἰ ἐυίθιις ἰνογίσα ψιια; ὃς κυωόγλωοσον [10..4.1σίιοαρ, 219. 
λοΐχανον εἴγριον ἰκοίνϑδες, 

Σκαλυμώδὲς φύλλον, ἔο πὶ σάτάϊιο ἤπιε . σ42Ζ4 ἀρᾷ ὙΡΒεο- 
Ρβιταίτι. 
Σκολυπηωειιε [[ο. κολέω, ἐκτίλλω, Η εἰ οἷ, 
Σκολύφρος. ὁ, ἀτΓι 8. ΡΟ ΓΟ 5741 οἱ Π15» το τ ει 15. 
Ἰκομξρίδες, αἡ, Ρ᾽ Γοἰ αττι σι Ιλ τΙ8. 

΄ἷς-ν 

κομῴρίξω, μι ἔζω, τ. ἐκᾳ,Πιυ {το 9 ὅς ἰα(οἰτεὸ ᾿᾿ἀαπὶ ας πάδπι οχετγ- ἢ 
ςεο.γογύζω, δι 4.χ7) τὸ ἥτρον πλατεῖ τῷ πόδὲ πληοσον τος ὡς ψόφον ἐρ- 

γάζομαι. 
πόμερος,, ἐσοπηθτις ρΙ[ςἰς ἀριιά ΑἸ ΠΙάπιιπι, ὃς Ατιτοτοὶ. ἰἰδτο ὅ. 

Απἰπηα].σαρ.17. το 9.ς4Ρ.2. Αριϊά Ατιτορ απ. ΐη Ἐφιεῖθιι8 
σκόμξ,ων νέαν ἱά εἴϊ, νεωςὶ τεταρεχόυ μβύων. σάτιιπὶ εχ 118 ορτι πη 
Ῥαγατιγγλτῆοη, Οοπλῖοὶ Γρτογρταδ ράγας τἢ πη ηἶ5 ἃ [ΠΠπλ114τ, ἰά 
εἴ σοτάν 18 ἤιε Ρεἰαπηγ ἀϊθιι5. Θοομηθοτ νεῖ (σοπιδτιβον τ! σὺ 
τη] ΕΥ̓́Α. 

Σκοσῆ 9.»ὁ, Ἰοπλιποῖο» πᾶπα5 ρυι} 110. ΑἸ οπ. Π.12, Ἐπιχωρκάξειν 
ἢ «παρ᾿ αὐτοῖς δια πίω) πρυφίωὴ αἰϑρωπερια μικρὰ, κὶ (ὅδ σκοσαίοις, ὡς 
φησιν καὶ Τίμων, ἐὺ χαλουμίύοις εἶδα τισι ςἰλπωναξὶ κὴ κυμαίρια μελιτῶαν 

ἄζοινάς σκωπώθο, 
Ἰποποίρ χντοίπιις σκόπαρχιθ.γε9 ὁ, ρ τας ἔδέγιις Πρεοι]ατοτιιπι. 
Σοπελίζειν,ἰρί4ες Ῥοπογο,σοδςογιατίς ἰαριἀἸι15 Ιοσιτα ἐχοῖταγε 

ὃζ ογαἱηθητίοτοιι ἔλοογς ῃΐης σκοπιλισιμὸς ἀς 4ι1ο νἱἀς ΟΥἰπἰτῇ 
10. ἀς Βοηςοῖζα ἀπ οΙρ 1.8, οαρ.10. 

Σαόπελ Θ.γυ δ (ΠΟ ραιις, ὑψηλὸς τόπος ἐφ᾽ οὗ αϑρεσκεαὴ σαὶ κα ἀπιεῖν ὅδε 
πῶντας 

Ὡκοπεύω,ρτο σκοπῷ, Οαὐτα5 πὶ ξΔΌ 1]. ΑΞ ΓΟρῚ. ΒΑ ΠΙΤι5..ἀϑὲν ἡμελημέ- 
γον αἰδοὶ θεῖ. πείντοι σκοτσδύει ὁ ἀἰκείμητος ὀφϑειλμός,. σκαπεύων δὲ ὁδὸν, 
νίατῃ σοη Πάσγδη 5.1. Ἔσ ΠΊ 4. 

διωπέω, μ, 'σωγαιηκαγοοηίάετο, δηἰπηδάπεττο, οἰ ἰδγιο,ςοπτοῖα- 
Ρἱοτ,ίρεσυ!οτ,σκέπγομα), Δαϊπιο νοἰατο; σορῖτο ἀςςιιγατὸ, ἔρε- 
το, ὠφορω εἰς ,ὅηπτυρωώ, δοκι (φέζω, ἐχρίοτο, ἱπάασο, αιιατοροΥ- 
{οτυτοτ,άποιτῖο, ὄηημελώς αἰαλογίζομαι, διαλογίζομαι γα ῖπιο φοτη- 
Ῥἰςξξουτερατο, πιο, ἀο] θετο, ἱπτιςοτ,η οὖ (ρεέξζα μαῦεο; 
ἐρῶ ΑὙἸΟΡΗ. σκοπου μῖν Θ- διάξεις,α Ππάιιὲ ρεῦρεπάε8.5ῖς Ρίατο τ, 
ἀς Κεριυδίπιης νοςς ραϊημπανπμης φἕξζια ντίτιιτι ΡΙατο ἴπ Ρῆς. 
ὥασερ δὲ εἰργμξ σκοπεϊδϑει τὸ ὄντα, ΤἸογ ἀ 1, ἐσκάποιω πάντει πρὸς 

«τον, Ὠξπλο ΙΝ. σκεαντώ αἷθὲ τούτων» Χο ΠορἤΠο, σορμο. ΡΜ] οεϊ, 
σκοκω κα γω ποίλα;. 

Σκοαἢ ἢ οὐ γᾶζ 
Σκοπιὰ οξ, ἡ, ἴροοι! 4 ἴσορυἽιι5» ἡ ψυλ ας τόπος ὁοὴ ἕξ, Οἰπῆῆορς Ὁ χτ' σκο- 

σιαὶ ὥτριωα γέτῶοη. ΑΡΟΪ. 1. ΑὙρ δυτοτ μῆγε σκοπιῇ ἦσον.1. δἴρει, σκκοππίω 
ἔχοντες »ἱρεςι δητος. σκοσσών ψόυϑνντες » (ρεςυ]ατίοηο ἔγιμτγατι, 
ΤΠ αιογ 4. Ατατιι5. τῇ γδ σκοπταὶ κὶ αίς αι!» Θτιατί 65.146 π|;Μὴ- 
δ᾽ ἕτω σκοπείμυ τα τίων ὠμενίω ἃ φυλαίοσειν, 

“κοπιάζομαι, μι αἰσομα, αν. ἀσμια)» ὃς ; 
Σκοπιάξωμοιο,Πρεέζο, ρεοι!οτ. Τ]ιςοοτ. αἰπόλῳ», τἕρ τὼς ϑιώνως 

σκυπιάζεται ὅλπις ὁ γραπεις. 1114.κ, Αν δρας διυσμιενέας σκοπιιζε μὴν οἷος 
ἐπελϑῶν,1 ἐχρίογαγε, σκοπεῖν, ΑΡΟΪ.2. σκοπιοίζετο νῆα. 

Σκοπιήτης του, δ, ρ ἐσιματοσν εχ ΡΙ ογατοσ 5. ἑ σκοποὺς κὶ κρυτοίσονποσ 5 11 
Ἐρίρτιδηι. 

Σκόπιμος, αἱ γοἰττὶ ἴσοριι5 ἤρεξγλτιτναςπν νεἰατὶ (σοριῖπι πο ῖ5 
Ῥτγοροίιηπηιις. 

“Σποηπωρέομα,,ὰ ἔρεςι 4 ςοπτοπηρ] το ρας] οτροδίογιο. Αὐ ἴορ Βα, 
ἴα Ν εἰρὶ5 » Αγόρες ὁπλίται δια ταιξοἱ υῆροι γ7) διόδοις. σκοππωρφινὺ τα!» 
14 εἴδ, κατοτῆδύουσι ὼ οὐδαιφυλώπουσι, Ὑ τίτιιν δς ΧΟπορΒοη. ἱπ 
Ογηερ. 

Σκοπιωρὸς γ ἡ] ἃ ἤρεσιι]α σοητοιπρίατιιγ δζ ΟΡ ίσγιιατ, Ὑ ΥΑπϑξεστηγ 
οτίαπι δή αἰ ἰα. ὈἸοίτιιν ὃς σκοπιήτης ρΡγο ξοάοΓη. 

Ὑκοσὸς, οὐδ δ, οὐ 05. Ὡρρπορόυόμῆυ Ὁ- τῇ ςρατῇ 9 Γρεοσιιίατοτ, ἐχρίοτα- 
τοτρκατύσκοπος, ΠΙΟΊἢ. 1114}, ὃς τρῴων σκοπὸς ἴζε, ΒΟΡΟς], ἴα Α- 

ἊΡ 

ΜΝ, ὁ 
ἴλας, όϊοι νῶν ἐφες ὦσι σκοποὶ. Ἰὰ ς(ξ, δηίσκοποι;, ϑβατηῤηταὶ, ΟἾΓΕ 2 

τοτα5914 εἴτ, δεσπόται, ἀοΥΉ υ}. σκοποὺς τού γενομβύου, ΓΟΙ [ρεξλιδὲ . 
οδ(δτιιάτοτν  ἐπορῖι. Σκοπὸ ςοἱρ ἐς] το, ΟὨΠἸ ἀοτατίο, παροὺ 
δ ρου ΡΓΟΡ ΟΠ τιιτι; γνώμννδιανοια! πτοπτῖΟ.. νΟτιιπ, ρος ς6 6] 
αιος [τ πῖ5 γπὸ νοςαθι!ο᾽ ςορίτατίο ἀϊοίτιγ. Ὑπάο 
σκὸόπον, 14 εἴτ ρτασῖεν Ρτοροίτιιπι, ργατεῦ Ἰθτθη τ ΟηςΙῺ ἃς 
ΠΙταπι » αϑ(γἀὲ, τα : παι μἰς πο, ναϊοτ ἄξει αι 
ἩοπιογΟὐν [.λ. οὐ μων ὕμμιν ἄπο σκοποί ἐσὶ ἄπο δίξερμυ 
βασίλεια. τῷ σκοποί δποτυγχανω 9 ἸΏ τ]τατὶ πιοὶ ἴρε ἔτι ἔγοτ.. 

τὸν σκοπὸν «ρός τίν χὶς ΔΑΙοχαπήον Αρηγοιὶ. δα αἰαὶ 
Ἰατοπέενοίσοραχη ἀἰγίρεγς, σκοπὸν ἔγχένεςοΙ ροτεπὶ εἶεν 
Ἐρίρταίηπιατ, Σκοπὸς, [(ΟΡῖ189 ρτοροἤτιιπι ρὶ 
4επι [ςορι τι Τ Απα Ή}}πις νοσατ. ΡΙπήατιις, Ολὺ 
γι σκοπῷ τόξον. 521 σκυπον βάννειν Χεπορ θαι Ραά ν 
[ι44. Εγαίπι. ϑεορο ἀθεγτατον 5ΟΟΡΗΠῚ διτΠσοΓΕ 5 500 Ὁ 
Ρτορϑῆτο ἱδοιατὶ. Ἐς Πρηἰβοατίοπες ἴδηὶι [ιαΐραι 
Ρἰστάπιπιατο ςοπΊρίοχιι5 οἴτ. κῶν μὔν' αὐτῆ μαρ σκοπὸν 
κἡ πυχεῖν τῆς ἐλπίδος, σκοποῦ δ᾽ ἀμαρταν ἔκπεσε παντὸς σ' 

δι ὅπως γγώοιτο Ὡρηςῦφος σκοπὸς, ], ροτᾶπϑ ἀιιτο πὶ ἱρίΟ, 
Ῥταγιαν ἤπο ΙΆθοτςο, δὲ ἤρογᾶτα γα ΡΟ τἰτιιγιιπγτὰ ρτοροῇ 
ΔΌΞΥΓΔΠ5 7 ἜΧΟΙ αἴτ τοῖλ πιοητς 5 τοίριςοῖτ δυο τη Φιοπῖοι 
ξα!παϊπὶς ἀεβίπατιιπι οἰδἱ εξξιιπν ὃς πσηθσ. 
Σκορκκίζω, μιίσω, ατ.ικαι,ν ἔτι! ρογο, σΟΠΕΣΓΙΟΥ 9 Εα᾿ παπῖο, ἐς κόρῃ 

Σποπέμπω, λά σοτιο5 Πα ττουΐῃ {Π44Π| ΓΕ ΟΟΠῚ ΤῊ τον οἱ 
εἰϊςϊονἀαπηπονοἄῖο Ρευίεαοτ. ΡΙπτάγο.ἱπ Αττάχοῦχο. 

Σκορακισμός,οα᾽ δον ἰτι!ρονατῖο, στ ΠΟ 14. ἱπιροίξιιτα, χλόῦν ; 
ἀπάτη, ξρ, ες φαυλισμοὸς Σποδοκεμα σία, Ἂ 

Σκορδενῶοτι τ γᾶ ργοτομάογε οαπι οὐοίταϊίοπαο ντ Ῥι 
Δ11ΠῈ5) Ραπάϊουΐατο Πιις ραπάϊ οι 411, τὸ αἷ' χάσμης ἄποτι 
τὸν» ΡΟ ΠΧ τοτιτ5 οοάεχ σκορδιυ α τη βαθεῖ ςοτγιρτέ, 
πιι5 ἰος νεγῦο νι εἰ 11.3.46 (διῇ: (γ πιρτο.Ιάςπὶ 
αἰτοσκορδενᾶ ὅϑοι! τὸ δεατείγε δου! κὴ μιφέλιςπ μἦν χάσμυς, Ατῇ 

ΠΩ 
ἰδ 

Ὑορι5, "ὃν δξς ἤδη σκορδινάταμρκεἶσιν ἔπ ἐν αὐτῷ, ΟΟτηΠῚ ἡαρμὰ 
διγᾶ ὅτι σβὶν.. ὃ ποιούσιν οἱ εἷξ ὑ'πνε αἰις αἱ μῆνοι 9 ὁ Τ᾽ χάσ ΥΩ 

ἐκτείνοντες. 56 {π|5 εξ ἐρ τα του σκορδεγώ ται, οἶτας. δὲ είχε, 
ΠΝ 

Τ ἰχυνίιημ 
; φοίτα 

" 
ἐν μιουτομι, 

τὰν αἰοϊσδείοης ἀπὶ πλϊ χασμῶται κἡ διατείνεται ὑπὸ τῆς αἶϑ' 
ἄεπι Οοσηϊεοι5 ἱπ ΒΔ Π15. τί σκορδονᾧ κὺ διυσφορεῖς » Ἀυτῇ 
οἰιάτη. Στένω, κέχηνα, σχορδινωμαι, αὐόδομαι 5 (ΟΠ ΠΊΘΏΓΑΓ, 
νΪτ οὖρα εἶν σκορόδων 914 εἴτ ΔΙ ΠΠΟγιπὶ 5» ΦΠοτιπι οχ αἰ 
εἴετιιν γοπγίτιις ὃς Ργορῖογ δογίπιοηΐαπι ραπάϊςι 
ῬΟΓΙΙ5., 

Σκορδηγισμος ἢ, 
Ρτοπηαζ, ὃ 

Ὑκόρδιον, (σον ἀϊοπΡροπας μεγρα ῆς ἀϊξξα αιιὸά 4111} οὐ 
Ῥίατ, Ὀἱοίς, Π1}..3.ς, 125. ν 

Σκδρδοειδιὺς. 411} Προοΐοπι Ῥ γεηβ, ]οῖς, ἰδ. 3. ςὰρσ4. ὶ 
Σκόρεῦν, ρτο σκόρρόον 11}, 2. ]οἴσοτί 4, αρ.186. νηὰε ἢξ σκορδὶ 

σον » ἰά εἴξ 9 (τοτἀορτγαίμην ίεα ἰσογοάορεαίιπι», σϑμιιδ 
Τυϊ 46 Π|, Ἶ ΟΝ 

Σιωρδύλαι»αἱνςοτάν [2:7 ἔσετιι5 τα γαπογμπι ἰη Ροητο,Ατηξοι, 
Δαϊιηαὶ, Ἰὰβ 

Σκερδύλθ-, 95 ὅν ἰσοτἀγ [μι 5 Ρ᾽[ς15 ιρπὶ σογάγ 2 γ 8 
Ραάταιις τμιιππιι5. Ἢ 

Σκφρςδαλμη»τλιιγὶἃ ἔτ) 4114 ἐπεγ τι πΊ Αἰ την ΡΟ] ΠΧ, Αὐτὴ 
αιυιῖτγι!. Διὶ τότε παφχαγόνων μὴ ὑπέλλντωι ἡ σκαρρδοΐλμη. Ὁ 
Υἱ ππλρία τῇ σκορόδου κὶ πὸ ς «λμης » τὸ μ'᾽ τῆς ἅλμης πρίμμα, 
δων, δῇ καὶ δριμύπης. ΕΝ 

Σκορρδιζω,αῦτς Ῥιισπαπὶ Δ Ἰηάσθο5 Αἰ [Πἰς ργαπιιηῖο, Εἰ 
εἢ ἐσκορρϑεσμιένιθ. ἡ] ΔΙ ἢ ςοτηράϊτ, Ατ ΟΡ. ΙΠτετΡ. 
ἴπ Ἐφαϊτοίαθ ρογίομα ρορη] Ατβεηίςηῇ, φάσκων φιλῶ 
δισας, ἀὔ αἷϑ το ἀΠίρετο τὴς ΔΗ ἴατο οἰ ρα ΠΕ], δά [ας τ, 

ν 

οὐ Ραπάϊου απ! οϑαριϊά σαίεμ, [ἴδτο ς ἄς ς 

νἰριογιαοὶ 

ΠΝ ΠΕΠΙΠὶ 
ἽΝ ψππ 

ἡΝημ εις 
πε Σωτινήν 

ἀμ ο ἡμὴ 
μηδ Ρβ, ἶ 

ΤΡ 

ἡἰπινινῖ 

Ἡμιεἥηυν 
ΙΝ ἰε ον 

δἰ ΤΕ, κ κλαΐειν ὸ οἰμώξεῶεω. ἐν αν, 

Σκορόδιον,ν. το ΓΙ ἰς 4} }17ν εἰ ΠΡ ἤππι αἰ ἰλπιππι, ΑὐΠτ ΡΒ. ἐπὶ ἐημι δ 
πο  ἀμεδα σ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, δμὶ σκορρδέοις ὑπὸ τῆς πρυφῆ εγὶ, ἡπνὴ 

ἣν Ἡ σκορφόου. : ΟΝ 
Σκόροσδον,κ, τὸ, }Π} Ππππ|» Αα ΠοΡ ἢ ἴῃ ΡΙμτο, ἐμξαλὼν σκορόδων, 

πρᾶς δίς ἃ Θὰ νουτίτιιτ οτῖα ΠΊ σερα.σκορόδοις μέγνυταιν 
Αἰ ΠἸατῖ5. Ηογπιο], 4}}1}»4}}115.}10.1..Ὁ]οίς,ς.179.,. 

Σκορρδομητὸς., αι! 4απὶ ἐχροπιης σιαῇ εχ 4110 ὡ᾿α] ἔσται 
Ρβδη. σκορρδομητὸν φύσιν ἔ χά) 411} πατιγαπη το ξοττγίά οἰξγδφιρ ὅ 
Δ πικρῆς, ὁνον " 

Σκορρδὼν, ἰγίΘο. ὁ..4ΠΠἸοτατη. ΕΣ ΌΝΆ 
Σκόρστωναιν ἐκ οἱ η σκορπίθ., 
Σκορπέ: μα). αὔροτ {πὶ ἰγτῖτο. " 
Σκορπιαΐ, εϑ ει, Ἔχαίρογατο ἰηίοΐ ἴσος, ἀποϑηραϑώτι τοαχι 

πταυϑτιδι ζε λοι, ζεἱὰ, 

Σκορπίατος: εγδ αι πατεῖς οἰ ἕη Ἰσογρίοπο. 
Σκορπί δος [ςογρίθηςς ρ᾽[ες5» Αυτοτ "ἐδ. 5. ἡἶπτι. 3 
ὩΣ κορπίσδιον, νἱὰς Σκορπι δ, Ί τ ᾿ν 
Σκορπίζω, μιΐσω,ποικα ἤρατρο, ἀϊίσατίον ἀ{ {ρὸν ἀϊίρεγρο, διε 

σκεδοίζω, τοροΐνωι, Αὐεῖα. Αςουΐαξιι, ΡΕΓΥ πο Βι5 αἷς εἴα 
οἴιπὶ : Ατεϊσαπιδιισοπι σκαδοίγνυμμ, Σκορπί ζειὴ ) ᾧ δῦναι τοῖς η 
Νίδζδηχ. ΜΓ. 

ΠΡΟ Ν 
ἩΔα στ 

ΔΙ Ν 

ναϑήρῇ 



ΣΈ 
ιδὲς, (ςοτρί οἵ ἀς5» βοπιις μοτία:, αιιὸν οἶτι5 Γσπηοη Πτ οδιι- 

Ῥίοπίς οξ!ς » Ὀϊοίσοτι. "το 4. οαρῖτο ν]τίπιο, νοὶ 
τ Μάγος 5 οαπάςπι οἴϊα σιχπ οα ας ἰσοτγρίο ἀἰςίταγ ἃ 

ῬΙΠΩΪΟ. ᾿ 

ὐπλικτηὶ ςοουδ, ὁ ρογουΤι5 ἃ ἰςοτρίοης; Ὀ ον, 
ν, ὁ. (σογρίας ἔσγρθης : αὖρα τὸ σκορπίξειν τὸν ἴον:ν οἱ αὐϑαὶ τὸ 

σειν. ἀς ποιῖς πιογίμππι Γσογρίοηῖβ σοπίςιιθησίθι15» 
14.11.8,64 0.3.8 ἀς τοπιοάϊὶς Πδτο 9.3 Ρ.4. Σκορπῖθ-, 
οὐδ ἀρὰ Ατλίτοτς]. ἃ σαζα νογείτιν (σογρίϊιβοντ ρτῸ 

ἰηΐπο σκορπῇ ς»νἷ» ἀριϊὰ οπάοπὶ [ςοτρίο. Ὡς ἰσοτρίϊς ἱπίς- 
γίάς ΝΙςσαηα. ὃς ΑἸ Παπ. ὃς ἴῃ ΟὨῚ]. τα τη, δοογρίαπι ρτὸ 
:δοοτρίας {π οπιηὶ ἰαριάς. Σκορπίϊθο,ςοπιὰ Ρ]οΧ ]ς 

ΓΟΓΙΠ 1. Οὐ ΠΟΙ ΠΌΤΙΣ ΟγΙ πὶ ἴῃ ἀοιπιοη ἀοποης , [άαιις ἴῃ 
Ἰφνντ ἴῃ ἐσσι! ηἰϑρκόρυ (θυ ἴῃ νἸΓς χρώζυλθ., Το ἀϊ4 65, 

οἷ. Σκορπίθ-, (ςοτρίο: σθηιι ρίλητα: 9 αι: ὃς τηλύφονον ἀϊ- 
Τα Βεορμγ. στο οἰ ίτοτ. ΡῬίδης. οἱ ἢ σκορπίον καλούσιν διὰ δ 

ἐχίν ὁμοίαν σκορπίῳγἱὰ οἴζ,41} Δυτοπι Γσοτρῖλπι ν οσᾶτ; αιϊα 
οἱοηὶ Ππιλ!ςπὶ μαθεῖ τδάϊςσοπχνίάς Ασσάραγος, Σκορπίθ-, 
ςτογπηδτὶ δε [Ἰςϊ ἱςογρίο ἀριιά Οσίαγοπι. (δταρι τὶς ν ο- 
ΟγΡΙ ΟὨ δ ι15 ταΐτες θα πτιγ [ἀρ ττα: » θα ΠΠ{πἰς ἰαςὶς φησ 
ντ οἰξεπάϊε νἸσγαιαῖιις {5.100 σ4ρ.15.ὃς 16. ΤΑπγεπ Απι-ὶ 
Ματγςε ἴηι [10.23.Γςοτρίοης αι ἄς ἰαρ ἀ65,0411{|8 

λρίτιας τγδάϊτ, Ἡΐπο υὑποκορεςικώς ἀἸς τιιτ Σκορπίδεον, 
οἰνΌ Ἡ51Π Ἐρίτοση. Οἷς τοξότας κὶ σκορπί δια αϑρυ τ ήστις ἐντὺς τοῦ 

νις. ̓ πτογργοβ ηἰτηῖς ἰαχὸ σοπιιογεῖς ΓερῸ ΠΟγία Ἰη{{τιιπιςη- 
ἰχοςαΐ "στο ρυπιουοαρῖτο 6. σκορπί δια εἰς τὸ βάλλεῶτῃ βέ- 
[ εἰτιράγιιος ἰσογρίοποβ : ποι ἀπτο πὶ ὈαἰΠξα5 ντ τγα πέτα τ 
τρτ. Σκθρπέίδ- (γἀτις:Πορατη νοττὶτ Οἴσογο ἀριμ Ατατιμη. 

οἔιιε σκορπίερρς, σα η115 μοτίρας 4118: ἃς ἡλιοπρόπιον: σι δ ἃ ο- 
ο5 εἴηρὶς Πτ σαι α [τοτρίοη 5, Ὀ]οίσοτ. 1.4. Τλτοῖτιν 6- 
Ἰδληχοὶς ἃ ΜΝ σαπάτο. δὶς ετίαπι ἀεἰογι δῖ [ἢ Ὑ ποτ 59} 

λέοιο τροπῆς ἐσώνυμον ἔργΘ- Ηϑ᾽ υωριοΐσαν παλιεςρέπηοιο κελδ)-- 
τέκμώρει γλαυκοῖσιν ἴσον πετάλοισιν ἐλαίης. 

ἰάοπι αιοά σκορπταίνεχ, ἐγρκα)νεῶτ, ἐρεϑιζεῶχ, 

οὐδ ὁ, αἰ ροτῆο. , 
δὴ, ειΘ-»ὁ ναὸ δὶ, Γσοτρίοαὶ Ππ1}}15. ρεγηϊοῖσ5., γεποποῖι5,1- 

ἀγδοιιηάϊαπῃ ΡΓΟΠΙΙ5. 
πὶ ΠΟ σκοτίζω, 

δ : 
δντεπεδγοῖις, ἀφεγὰςοτο πες τίςοὔςνν πηδτοία5,οΡίσιι- 

ἐγιὲ3 τῆς πόλεως γμωόμδρΘ- ἤδη σκοτώ.5 4υππὶ Ρτορα ντῦοπὶ 
γείροτατη αοςε ες,» ΡΙατιΐη ΟΑπΉΠ10. ἐνέδρας δεδεὰς σκο- 

: τὐρήμάψα τἰπτοπο ἰηΠάϊ45.146πὶ ἢπη Ἑδδιο. Π1οῖτατ τα πὶ 

πιῶ. σκοτιΘ- ἄκϑν)ϑϊά. 1. τι σκότοις ὄντος. Σκοτεινὸς ἂρ- 

τις εἴς ργορτὲτ οδίοιυγίτατεπι (οτίρεέογιπι Ἠετας τις Ε- 
Πι5»ου1ι5 πιο πη εἶς Ατέϊτοτιἀς ππιιηάος ἁ 

; δισίο» δραπετεύω, οἰὰπι ὃζ τοπεδτίςοίο τοπηροτς δ11- 

ἡ υγιαυτοπεῦγα::δζ τρίγλυφονον τάς Ὑρίγλυφον: 
Θ. νἱάς Σκοτεινός, 

τον» το δ τι, ἔμ  ρῚ τί 1115... ἢ 
᾿ οὐῤμηθλεαια ἔϑων ὡς ταν οὐπαδι!οφοδτεηοῦτο. Δ. 

ἐοια[ σκότισον, οὐ ίδιιγᾶ: ργασερτιπι Ἡεγας τὶ. νἱὰς Ἐταίπιι πὶ 

λέαρ. αι] δά ἘρΠοῖςΔρ. 4. ἐσκοτισμένοι αῇ διανοίᾳ, αι!Οταπὶ 

εἰ εέξιις » ν 6] σορ!τατίο οδίςσιιγατα οἱξ ὃς τεποῦτὶς οὐάϊιξξα, 

.8. ΑΡΟΟΔΙ να σκοτιδϑιῃ, ἱφι 

κα δ τεπο τοίαδ. σκύτιοι μϑεςγη Ἐρῖστ. σκοτία νὺξ, ποχ τεπα- 
(Δ, Ἐπιτίρ. σκότια μέλη» ΑΥΠἸοΡμ, Σκότιθ., εχ οσοιιῖτο σσττυ 

Πεο τ πιῖ5 πὰρ τὶ ῖς πατυσοκρενα.. λα ϑρημώ Ὁ’. Ἔχ ταρῖᾶ ΠΑΓ155 

εἰαπάοίείπας» ὁδίςιιτάα πατα 1 θ}5 οττιιβ σὺ σοπςα- 

Ἰ5.Ο}} 5 ΡΑΓΌΓ Ἰσπογατιιτονόϑος ΡΟ Ππιχ. σκότιον δ᾽ ἕ γείνατο μή - 

Πα . ζ. σκοτίη κυκεθεοοῖῃ ἘΡΊΡΤ. σκοτίη γγϑέ λυ, ΡΟ ΠΟ. σκότεον 

Θ..Ευτιρῖά.4ε ρε Πα. ἐκ 
ἐσυπηκνότριχετιο ἀϊοιιπτιι 4 Ατ ΠΟ Ρμαπς 481 ηἰ στῇ; Βἰττᾶ, 

Ὡς Παρ. πεῖσαι πεύτγίπητ. 
δου ογατα νεγτιρίης ταρτιβοϊ σία. ὃ 

γνΐα, γετεῖρο Οοι]οσιιτης σα] 160 » ΡΙαῖο ἀε πὲρ!δ: νἱάςε Σκό- 

μιασω,ςαἴτρο, μα ΠΠποϊ ποτ σεν τῶμαι, Ἰλεγγιωώμιαι, νετγτιρίηξ 

Τρ σα Τρ σοῖς: ἃ σοπιιο τί οης ἀμ ΠῈ ἀϊόταπε 5 τεῖϊς 

ΑΡβγοά ἴῃ Ργοδὶ. νἱάς Σαότωμα. 
τον οττὶ ρ ἢ ο ἢ, Ὀ]οἱς 1. .σΔρ.7. 

ννδυ, ΟΠ εσ τ Οἱ νοττί ροναριά ἩΙρροοτ.ς ᾿ 

ἐξ ζόρος; ΑΡΟΊ.2.1.οΑ]τρὸ τοπεῦτο . δσκοτόεν νεφος ἀρυᾳΉςΠο: 

(ζόρρε. ἀριιά Εππατ ΐμπι. ἀο] οἵα.» αι] νεῖατ ἴῃ τοηο τὶς 

ἔεπ οςοἰπτὸ ἀειιοταῖ » ὁ ὃς ὑπὸ σκότῳ βεξρώσκων τὸν πολε- 

μον, 

αγὴς ἢ «ΑἸ σον ρτσξαπάα ποχηνζάῃ. ἴῃ Οτατ. πο ξὶς ερῖς 

πὶ εἰϊ. ἴῃ «π| 1πίαπϊδητ δὲ ξατίδατς.. αρίτεπτῆταις ςκὶε- 

᾿ Εἶρτλξ ἀταῖις ἃρτταῖ, ΕἸηατΗ. ᾿ ε 
ται ἀῴᾳ,ης, ἡ ποχ ἡΠΠππηδ,νοξ ἀσέλίω θ᾽. νἱάς Σελίωή, 

τ ἐγαπ Δ  δῆτιις, 481 οὐευϊτὸ ἀταας ἴῃ τοπερέϊς σοηΠ]α
 

π 
ὩΣκοτομίων (α ας, γα. 1 π8’ Οὐ (οιιτατῖο. 
ἸΣκοτομίωλιθν»υ χδ κὴ ὑγο Γσυγαθοντ Ποχ, Οὐ ξ, νὐξ δ᾽ αἰ ἐαῦλϑε κα- 

χὰ φκοτομίμ θ΄, ΠΠος «{Ἐ ἀσέλίωῷ., σκοτεινῆ, αὶ χαϑ' ων καὶ σελίωη ἀπε- 
σκότωται τῇ ωεὸς τὸν ἵλιον σιωύδῳ ; μίωῃ γ5 καὶ σελίωη., ἰησιῖς Ὀἱ- 
ἄγαῃχιι8, 

Ἰκότος εἴθ. γ τὸν] Ατεϊςὸ,κ δ, τοηςρτγα;, ΑΣ Πἰαπιι9 ἐπ πράου, κὶ διαὶ 
ποῖσης ἡ μέρας σκότος [ὦ βαϑύτατος, Ευτ ρ᾽άςς ἰη Ἡςοιαγκδυϑιμώ- 
γα ᾽ἡ σκότου πύλας λιπᾶν, ὑπὸ σκότου τὸν Φϑῦγον κατέσχε, ΧοΠΟρ. δ, 
4.:Ῥαάϊα;,, εἰλπι τἀ αι ςοητίηεῖτ, η")δὺ (ασέρας ἴσης καὶ σκότοις 
Τοπτο [Ἐ}},σικότοις γγυουῆύν, Χ ἜΠορ θη ἐν σκότει νέμῆιαι, 1 ῃ δρᾶδο, 
Ιάεπη. ἹΣκότος βίο τηουῖς; οἱ σκότος τ᾽ ἔρτε κάλυψε, ἱ, ὄλεδροο 
ϑεένατος, 3 
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ἹΣκοτούμαι» ξ Πρ οὐν οττρ πα ἱηξεῖοτ. Δυλίοις!. Πδτιάς Απηϊτδηάῖς 
Δυιάϊτι ὡςτε πολλοις υὔο᾽ μιὴ κρατεῖν ἑώρ τἶδ, διε πί ἤειν σκοτουνάδοις στὸ 
“ὦ δέοι ,γοττίρίας ξοττορτοβ Ργᾶς ποτα σαάογοιν τάς Σκότωμα, 

ἽΣκοτοω, μι ὥσωςπ', ὠχφι, ΟΡ ΙΓ ΓΟ» Οα]ἴρατο ἔα] ογ ποιῶ μιὰ δὲδορκένα!. 50“ 
Ρίιος. ἐγὼ σκοτώδω βκέφαρᾳ,οςι 5 οἴιπἀαπι οαἰἱρίηςπι. 

Σχοτώδης, το ΠΟ το ἤι5»0 Ὁ ςιτ5νΟΡάςιΙ5. 
Σκότωμα, δί σχοτωματικον πάϑος Κρίποῖα οἴπας σκοτύδινδ- Ηἰἴρρο- 

οτατὶ δίς σκοτοδ)γΐα Ρ] τοι ᾽ς πὶ πηοτθὶ5 οἰξ, ΡΠ Πίτι5 νοεῖ ρίπᾶ 
ἀϊοῖτ» ὃς νογτῖσίποπν οου ον ΠΥ ὃς του εθγασ: ἁἰ [δὶ οδίοιιτίτατοσ 
ΘΟ ]οτιιπγονηάς γε γτ ρ ΠΟΙ͂ αι οο γΥἱτῖο Ιαθογδητ, σκοτωματ- 
κοΐ, Τιατῖιια τάπε θη Ράτοῖ γοιτῖρο ροηύαιις τῷ σκοτώματι, Τῃ οο 
τῆοτθο σοητίρίς Υἱἤις οδίσιγατὶο ἃς μεθ οτιάο, οπιηίάαιις το- 
τατὶ ἄτι οἰγοιιηβογτὶ νἱἀςηταττορο ΟΑἰ ἐπειπὶ Πδ.,4.Α ΡΒουῖΓ, 
ΟὈπιπηςητ. 17..ὅς Π1.3.ἀς Ιοςἰς αἥς ἐξις ςΔρ.8. Α ξείμτη Π10.5ο γεν 
6.ςΆΡ.7. Νὲ φίποῖαπη ἢ10.3.ςαρ.1:. Μάγδε ]τι5 Ἐπηρειγῖςιιϑ οὔ αἷτ, 
1) φυήθιις τοποῦτες ἐπ οςι 5 οἰπὶ Ὑοττίρίης οσπεγίαπειιγ » σκο-- 
πωμάτικὲς ἐχροπίτ. 

Σκοτωματικὸς,ν αττΊ οἰ πο [1520 Ἔττί σΊ πο 8 ΟΟΙ]Οτπὶ Γςητί η5. ΒΑΓΡα- 
τὰ ΠΠ}0.2.ςἀρ.8ο.Ὀϊοίςοτ.αῦ εοάεπι ἀϊοίτιν οὖν. σκοτωματικὸςν 
γἰηιι πῇ ἰὴ ἀρὸ ξαοϊοης 9.10.5. ςἀρ.35σκοτωματικοὶ, ᾽4 οἵξ νετ- 
τρί ποπ,αῖθιις5 πόπ τεποῦταν [δὰ τοπεδτιοοία [τὶς οὈίσατί- 
τατοο(δκοτώσεις (Δ ] οι. ρα! Δτ)ό οι] 15 οδιιοτγίαησαν, νἹ ἀοτίγαιις 
1115 οἰγοιιηά σι οσ ραν, ςοπιϊταητύγημ!ς εα5 ἱποογτὶ ἀϊ[ςιιγγδτέΓς- 
τις [υοῖς ΠΡ] ἀοτος. μαρμαρυγὰς ᾿Πΐς νοςατ. Εἰ μας Ἀβεέξιο μ]ε- 
τη 16 4 πὶ σατο σγιιπὶ οσοιραάτιης ἐγ σ 141 ὃς Θ᾽ ατί ποῦ μιι- 
πιοτο5. Ομ λῖη Οὗ ςαιἱζ φιιαπτιιηλς [θα] 46 σαι σοποϊἀ τ᾽ 
νι σιπιπὶ γἹἀοτίης οἰγοιπιαρὶ Αἰ ας γοτ5 νοὶ σαι. τγθῖ- 
πέίνεναιιτ ἢ ἱρη οἰτοιπιαραητιιτ, ἡ 14ς Σκότώμα, τὸ σκοτωματικὲν 
λέγ μᾶνον πάϑος 7 Δῇς 15 4] ςαἰέσο ἀϊσίταγ 9» ΑΙοχαηά, ΔρΡῃγοά: 
0.2. ῬτΟθΙ. 

Σκυζαλίζομαι μ.άτομα), ἐν, ἐσμι! τ ρτΘ δο τυ σοητοπη ποῦν ϊοῖοτ, ὅπα- 
δοκιμαζομαι, ἐτιμοζομαι ὡς σκυζαλὸν εἰξε ϑέν μαι, 51, Ἡς ν οἢ.ν48 
Σλυζαλον, 

Σαυζαλικὸν αῤγύρων γοςάτ ΤΊ πιοστδοη ροοΐᾳ ἀριϊά Ρ᾽ τατίη ΤΒο- 
τα τος]ς,, ἀτροητιιπι οχογοπηοητάτέιηπη δ ν1]ςν 14 οἴ, Διο εχ 
τευγῷ Γοτάθιις ςοη ἤδλιιΓ, 

Σκυ(αλισμὸς, ὥ, ὁ, οἰ ἐξαπιοητιτη Τ ταπη.ἐκφαύλισμα. Ἠ εἴν ο. 
Σκυξαλον , οὺ ; τὸν κόρος 9 “τοτοῖι5 ἀτιγ τ15 ἂς ἀτὶ 1115 ὃς αἰαῇ ἴπ πὰς 

εἷεος ἀϊι τι Αι αμο( σαοῖθιις ργοϊςξζταπι οἰξ, μα] κυσίξα - 
λῦν. Αἰοχαηά, ΑΡΒτοῖπ ΡΓΟΡ οἰξιάσι ἐκυξαλον κὶ ὃ ξρν, σασαττ δέν - 
τίπατη τεάφάπητ. ΟματίΠιις Ἔχ ροηΐτ αι 19. Οτορ οΥ 5 ἀς 
Ογρτίδδο ἀϊχ τ, τοῖν τοὶ ἐ'γηστί μῆν!9- σκύζαλα, ἵνα τὸν χξιφιὸν κερδ' ἐσεῖς 
Οἰὸά {ππηρῆτεχ Ραυΐο δὰ Ῥ ΝΠ ρροηί,ς 4.3.» ], καὶ ἡγοῦμαι σκύ-. 
ἔαχα ἑῷ) ἵνα χεισὸν κερδήσω 9 τεῖττάπηεητα ὃς 4 1125 οἵδε ςἢ- 
τῆοῖρτο ἁσὶοξπ ΠΠ ηλῖς (ογάἴθιι5 ἀπςο. δα! πος ἜΧοπιρίτητι οἷ- 
τατοΚλυςῆρα περι υϑοίθ. υὑπεξιγαγὲ πῆς ἑαυπῇ γίςρος τὰ σκυξαλα,1άᾷ 
εἴπ, τοὶ ὑτοχωρήμῶτα Η ρροοτγατί. ΑἸΠδἱ ἐχρουῖς κυσίζαλον 7 ιιοά 
εδηΐθιις οὐἱϊεὶ (οἱ ςατ: ΑἰΣς δτίατη εἰϊ σκύζαλον 9 τοῖῖςιι 4ι1Ὁ»- 
αιιονἔγιιπισεπτί Ῥαιγσαπιςητα πη, οὰ εις [,Ατίἰς ἀϊοίτωγ, το 1- 
αυιῖα: 5» ῬΕΓΑΠΊΘἢ» ΓΑ ΠῚ ΘΠΤΆΠΗ. Πιοίσοτ 4. Π|το ς:ςαρ.77.τὸ σλύς 
ἄαλον πᾶν ὃν τῷ ὀϑονίῳ (ἀν οἴπης στα ΠΑ πλοητιπα ἴῃ ἰἰπξφο τατηα ὁ 
πεδιτ ΚαςΠ]Π χιοά ἔπιτῖ!ς ὃς ἀατιπι, Νίατος}!, ἀξ ἐχοτεπιοβτο 
Ῥοπιρ ιο γρί5. 

Σκυζελίτης οἱνίδυιν4ε Τιρόχυμᾳ. 
Σκυδίξω, ςαἱ οἰττοὐλακτίζω, ; . 
Σκύδιμανδ-,ἴάοπι φιιοά σάνϑρωπὸς; Ποΐγοἢ. . . 
Σκυδιμώνω. μὰ. ἀνῶ, δκύζομαι, τ  Πτοτ᾽ ἰγαίσοΓ οὶ ῥηζομωῬτορτὶὸ ἀς ἴοος 

αἴδιις οὐ σατιος ἀργορτος ἴῃ ᾿γαῖτι σοπεἰτλτὶς : ἐπὸ τὰ σκχύμεθ- 

κα τῷ μῆνωγειν, Υ 
σκυύδϑινιδοςοπηἝ τίσι, [τας τΓ τα, 
πκύξα,ης, ἐνξατα το. ΠΡ ̓ 4ο ὃς ἀρροτίτας σολεις, ΕἸ οἴγον εχ ΡΒίΐετὰ 

παύδα σε τῆς Σεύζοης. 
σκυζάν,εἴϊ τπατοπὶ ἀρρεΐεγε 9 ΠΩ σιωκσία δρμᾶνγ,αἦ {ιδιάϊπεπὶ ἱποῖ- 

τατῶντ ἐγκιοσᾷν. ΑτἸτοτοῖ ες Εἰ ποτα Απίῃλα]. ζ,ἀς ἐρρεῦτινος- 

δεζεο οαπιτη ἢοῦ ψογθιπὶ ΤΏτΕΓΡΓοτάταγ : ἀϊείτηιε ἀρρε! τὲ 

ἤδης ἑοπιπτοτίοπεπι δ᾽ δϊπὶς τη ςαηΐθιις,σκυζώντίη {1} 115. Κρ 
«ριᾷντα Βοδυςυτάσριίν τα ἐαυῖ5. ἱπιπορίανεῖν. "66 τατη θῇ δίσκυθ 

ζάνροπιίε ἀε ἐαιῖ5. σατα πῆς «Δοΐγς 5 πῃς ΠδΙ ἀπε τοποτὰ 

ἐχβο(εἰττααπάσημς οτἴαπη Ῥεγίγοῖντ «δε ξώων ἱφορίας Ἰρτο 6. 
δοκεῖ 3. σκυξᾶν τὸν ἶσον χρόνον κϑ ὧν. Ἐτ ῬΑῸΪ] ὁ ΡΟ ἢ ταὶ γὃ πεάστις δὸ- 
κα σάυζᾶν κἡ μέρας ἑέῆσρας καὶ δίκα. Τιατλπλὲ μος ἀϊείτατ Οατυ γε. 



634 ΣΣ νδε 
Ἄγαττο {115.5.6.9. ἀς σληῖθα ἰοααςης 5 ἀξ ξαϊτυτὰ 5 ΒΕ ΠΟΙ τι Πὴ 
δάπιϊτγοη κι ἔαοϊιιατ νεγὶς ργι βοϊρίοταπο εηΐαι ἀϊοιση τατ φάτις 
Τ1|το, 4 οἵ, οἴξεπάονε νος ἔξ πιᾶγίτατῖ, 51 445 ἐχ οτρ τιπὶ δά- 
ἀιεῖς ἀφ Οαπιοῖο:Η' καίμνλθ. κύει μῆνας δέκα, τιῇ 5) ἐν δὲν έτῳ τίκ τή. 
κ πάλιν δϑιαλιποῦσαι ἐγιαωτὸν σκυζᾷ εἱ,ὀργά. εὶς νετὸ Ρίδιιτις Οἰ 
Ῥαοαῖη ν χόγοπι ν]4ϊ σατι εητοπι. Ετ δε Πτίοπετη τοῖτε Ρ]]- 
πἰ τα τἰςὶ ν οσδητοροίτιεητο πατιγᾶ [εγαϊηᾶ δοςϊρετε;εόηῃε ἃ- 

αἰ πιαίῃ ἱπέογοηῖς οπηηίθι5 [ατῖ5. 
Σκυίζω, χά ἰγαιτι σοποίτο,γαπὶ πιθιθο γα ̓ ἰγαπὶ ργσιιοςο. ἱγγιτο ἱ- 

ἀεια οἵμπὴ ὀργίζω ρα [Π||,σκύζομαι, χὰ ἴγάπι Ῥγοιτοέοτο ᾿ὙΥΊτΟ τ, νεὶ 
«τίατη ἱγαίσοτ,ν πάς δριι Η εἰν ἢ Σκυζουΐθη,λὺ πουυῆλν,  ργιξουῆρη. 
146πὶ Ηείγς. σκύζεσιν εχ ρ. ἡσυχῇ υὑποφϑέγζονται ὡσσερ κιωϑες.1ἃ εἴϊ, 
δάπηιγιλγᾶτις ἀριά Ὀ]ατ πη ἀπτᾶτ. πατγατο τῆς κιωὸς σκυξομδόης) 
χ» πονλαΐκις μὴ) τρρςρεχάσης τοϑὲς αὐτὸν, Στὸ Ὁ ἀυτώ εἰς τὸ φρέαρ ἐποιγιό- 
σης. Ῥοἰ τῖαυν Ἔγτὶ το πυιγηγιγᾶτε σατο] Ροΐ.νετο ἔς ν᾽ ἀπὶ- 
τ δυτ τὶ ἡ οοα5 ἜΧρυ πῖτ, σκύζειν εἶδε ἀϊοὶς τὸ καϑευ δόντεῖς χἕαν-- 

φϑέγίε ὅτι. 
Ἐκύϑιαναγαις 14. ἐπηρέτι ΑὐΤορ. 
Σκύϑεῶγ, σκυίΐζεῶχ, ἱγαίοϊ, ν αἰτα τε τεὶ ὃς οδπιιδι]ο ἱποεάείο, 
Σκυϑης»δ, ἔετταπ : νπες ὅποσκυϑίσαι͵, τὸ ταὶ τρίχας σιδύρῳ τέμγειν, ̓ π 

Ἐρίτοτης δῖορῃ. Τ βεορηῖς, Αἰλλ᾽ εἴγε δὴ σκύϑα κεῖρε κόριζω φδστόποιυ ἃ 
5. κώμον, Σκυϑηφοϑογτμα, Σκυΐϑης ὄνον ὅρᾳ. ΓΓοιογθ.ἰη Πιπυ]ατοτῇ, 
{απιρτιιπῖ ἃ δογτμα 4αΐ Ππγαίαρατ (ε αὸ ἁΠπὶ σδάδιιετγο δρίνου- 
τογῶσιιο οἰ 4ΠΊ ςοπιοάϊτ, δι] 4. Εἰμτατατύίαιις ἰῃ τ. Π14ι}} Οἱςε- 
τὸ δά Αετὶς. Πδ.το βαρ ες 8ογτ μα ὄνον, Αττάσιια Ππγα!αας ἔς ν6}}ς 
Ῥτοῆοι (οἱ. σον τα πος ὙΑτγταγὶ ἀρρε  Ιἀπτιγ : ΡΔ1}]}.10111π|5 ἐς 
ἰεσαῖ, 

Σκυϑικὴ ῥίζα, ΓΟ τ ϊοα ταάιχ,ιιας γλυκεῖα,}, 4} ς5 δέ δυϑυγλυκεῖα 41- 
εἴτις ἃ ΤΠ Ποορ τ, μ᾿ τογία ρίδητατ. Π10.9.ςρ.13.40 ΗΙρροσταῖς 
(τ ἀϊυιπι)γλυκύμη, ὃς ἃ Ὀϊοίουγλυκυῤῥιζα, 1, ἀ τ ο5 τα χ» το 
3..Δρ.7. 

Σκυϑιχα) γα 56 η115 ςαἰςεατηθητ ΑἸ σδιις. 
Σκυϑέταιινϊὰς Επισκυϑίζω, Σκυϑίζομαι » τοπήεοτ.. ἃ σκύϑης Πρηῖῇ- 

οδητο ἔογιιιπη. γε] δογτΠᾶσο πλοῖο γαάοσ. Ἑαγὶρ.ΐπ Εἰσέϊτα. κρῶ- 
πε,πλόκαυον τ᾿ ἐσκυϑισυῦθον ξυρῷ, 

Σκυϑοπιεῖν » ϑογταϊοὸ δίθοτς » πιογα πη νἱπιιπὶ ἸὨτεπηρείαπίετ δ1- 
θεγα. 

Σκύϑος,σοπιι5 ΡΟσΙΪ, (ον ρίις, σκύφος, Ἄτῆεη. [0.11 
Σκυϑοτοξότυς.ου 6 24..[Δσ᾽τταη5 Ξογτ τέ, 
Σευϑράζω, σκυϑρωπάξω, Η: εἴν ον. 

Σκυϑραξ,ἀο]εἴςοης, μείρμξ, ἐφηῦϑ., Ηςεγ οἢ. 
Σκυϑροὶς οἷ, ἐ, πλο] οἰτιι5),0Γ1{Π|85ς υγνὸς ταὶ ὄψεις, Η εἰν «ἢ, βόες βελύσιον 

ὥρίω Σκυϑριὺ, Ατατιι5 9. σκυϑρωπαλγηο 85. ᾿ 
-Σκυδρωπαξομαι, μαῖσομαι» «π.ἀσμιαὶ » ΡταΣ τι [εἰσ εὸ 4ε πη} 15 ΟσΕ}15» 

ςοητεοτνπγοείογα δηϊπεὶ ἀεἰἸςῖοτ, ἤμπι πα ἴτι15. Δα τε τ τατ!β 
ῥτάτοχτιι ΑἹ ἰχυ! ἃ ἀρσου δον τ ῖσο ἔπτπ νὰ το, τας ὀφριξ αὐασπώ, συ- 
γώγω ταὶ ὀφριῶ,τιυνοφρυώμαι » [πρε τοἸ} 14 Πιράϊιςο ϑοποῦα", ὀργίζο- 
μαγχαλεπαι γουϊνα ζω, δα, Οἷς εδὲν οἷῶνα πλίωὐ σκυϑρ»πάζειν μόνον, 
ὥσπερ κοχλίας σεμγώς ἐπγρκες τες οφριξ. ἡ εἰ αἴρφὶ τὸ σκύζομαι κ᾽ ὠψ», 
ὠπόε:ν εἶ φιλῇ χυτρωπὸς »αϑροὶ τίωΣ χύτραν, ὁ ἐφανεὶς προσ πον χέκτη- 
ἐᾷν 5-. Ὁ εροη. αὐίο!. : 

Σκυθρυπαζω, μια΄σω, τ. ακοι, ἰάοτα, οιτγ, ΑὙ ΤΟΡι. ὀρρεξ συωγογ ἐσ- 
κυϑραταζόν 9 ὡμαςιησε τί ἐγαπῦ. 

Σκυϑρυτασμο ς ΓΙ ΠἘἰεἰΑ αι ροτο  Ἰιπλ,τετγῖσα (εὐιετῖτας. ΡΙατατο ἢν 
Σκυϑρωπὸς, οὐ, ὁ, ναἰτιιο Πι5.ο οιετιι5. ὃς τγ Ἐ|5.6 σιωυεφάς:ο ΟΡρΟ- 

αἴτατ ἱχαρθς,ἱ αἰαςοῦ ὃς [ατιις. Χοπορίοη, ἱλαραι ἢ. ἐυτὶ σκυϑρω- 
πων ἥστεν. ἀἰοἰτιιν ἃς Σκύδρωψ : χυΐά πὶ τὰ πιθη ἰοπας νεβειπςη- 
τἰτις ιιὰτη τε Ἐἰϑοντ τητοΠ Πσαταγ μοα 41 ἀο[ εατ, [ἃ ααὶ νεται 
δι ἱπαπηοςμο,αμ τογιις αἰ ΠπαΓαΠΠῚ ὃς τοῖς 5, ὁ σκυϑρὸς ὧν τυ ὥ- 
παχφἱὰ εἰχφνείτα τασθ! 405. ιια: Ειοῖος νἱτῖο ν οπτιτιγ ταις Ργα- 
εἰρῖς Πςογατοα Ποπιοηῖοο 5, Εἴϑιζε σεευτον ἐξ) μὴ σκυϑρωπὸν εἰν 
συώνοι, ὃ 

᾿Σκυϑρωπώς ἐἰχίνο το  οἴδτιιηι οἴο, Χ Ομ ΡΒ. 
Σκόλα, ταν τάς Σκύλον, 

Σκυλώω ἡ, Ἰἀς πι»)πωνοπλίαι. 
Σκυλακεία, ἡ »οαπιιι Δἀ πη ἴαγα : ἃς σα Πιπὶ πα τί σατη5 πιο οάι- 

ςατῖο σατιονγααι. ΡΟ  αχ σκυλακεία,, σκυλαάχων αὐοιτρρφὴ 5. χαὶ 

γζύεσις. 
Σκυλαχεύειγγοαυ!ς5 αὐ πλΣττογογτας κύωις ἐμπιμπλ αν κα ὁ χϑυειν,ντ οχ- 

τ ροηὶς ΡΟ] ιιχ » ἴῃ σις τάπιοῃ σοάϊος σκυλόύειν σουτιρτὸ (οτγί- 
Ῥτατη. "δ ἢς τεξὸ, ἡ ὃ εἵσ' σκυλα κόνουϑϑων πρρφ 5 σιτία οἴνῳ δια. 
ξρρχα  Κοὺορ ΐη Ογποσοῖ, Σαυλακευειν δὲ τας κίμίας, 9 ποινιένσοι 
δ πόνων αἴ γάμων, ἵνα ἕχϑσαι τίω) ἡσυχίαν; ὡεὸς τὸ ἔαρ ἐποίγωνται 
τἰω φύσιν γζωναί “ιν, Δἀτηίττοτο ατοι σά ῃ65 Πγ6πΊς. ἰαοΥ δ α]1- 
ἀιαδηταση γι τεθητο πὶ « ντ νόγηο το περοτο ΡοΙξ αι έτοπι βο- 
ποιοίη σοι ἐπἰτυτίο πηι ἀρ σητῶν. 

Σκυχακουιφι,α τος» τὸ σάτα [1159 ΡΊ ατιπ ΑΡΟΡ ΚΟ, 
Σκυλάκεον,ν, τὸ ςα ἰϑσκύλαξ, Οαζὰ ἰὼ Ατλξοτς].ν ἐγεῖε σατο Πμϑυσκὺ - 

λάκια ἃς σκυμνία,ἀς σατιε ἰς Ιεροτιιπι, ΧοΠΟρΡΙ.. 
σκυλακώδης,ο(Θυ, ὁ νὴ κα, ἰμοτοσιιά 5. σφηΐηι15, τὸ σκυλακ δες) ἔτΟΠ5 

ἀπιιογ οι λρἐπιριοητία Κ οπορ ἴῃ Ραάϊα ρτο δΙαμά τι ν- 
α Τυτρδαῖτγ. Ε 

Σχύλαξ, κος, ὁ κα ἡ, σατα  5ροφα!5: δῇ χυλαξ, ὑτὸ τοῦ ὕδτο εἶν τί ὑλα- 

ΜΟῚ 

Σ Ἢ Ἱ 
κἰω σκύκακὶ κιωδὲς σκύμνίω χέοντος συμζαλ εἶν παμξυσέα ἱ Ολην)- 
ἔεαν σοπιπηηπς ἄϊιος σατυϊο5,αἸτογατη [ΘΟ ηἶφ5) ΔΙ τΟΓΙΙΠῚ φᾶς 
Βετγοάος. σκυύλαξ ἀε σατι}}ς5 ξεγάτιμτι ἀριιὰ Επτιρια, ΝΊςα ἣΜ 
ἴῃ Τ Βοτίας!5,εἶσε συΐγο σκύλακας γαλέης»ἡ μητέρᾳ λα) δ ει, 1. ταὶ τα 
τῆς γιλῆς κατα χρης κῶς, Ῥτο ρ] [τς ἴῃ Ἐρίστ. ΡῬτὸ σῆς ἰδ ἀὦ, 
Ῥτο οάτεηᾶ ξεγγεα,τείτε ΡοΪ[αςε. ἱ ' 

ἐεήδη αρύμεν.νταλο τ ῬΒαεηιΠης. 
Σκυλόδύωγμι. θύσω αν, δυκφγ[ροΓο»ργασάοτρίετγα το ὕροϊ αν ἐραρί 

Αςοιίπηρ. ; ῖ 
Σκυλίμαι πεός μειϊερίτιισ ἀριιὰ Επὲςδ. {5.1 ς Ῥγαρατ. Επαπροΐπ 

φαθατὶ ορι{το 149}. ν(ηιε δὰ πε ξατϊρατὶ,Πὸς μονα ἕ 
πἰςῃάϊ ἰάθοταπι [ἀεί ρετο, εἰ ἃ ὀκυίνω γ᾽ ἱπέγα, ἈΝ 

Σαύλια, τὸ, οαπῖςο δὲ Ρ [ς6559 ΑὐΠτοτε. Πθτο 6. ΑἸ πραὶ. πιο πιήπὶ 
ΔΕ αηιι5. ἐἤλις 

Σκύγλα ες ἡ ἔς ν Πα, πγοηξτιιπι πτάτίμιιπι. ν]άς ΤΠ Ἐρίρτ, δ οἷα 
παιδοτο.τυρσίωὶς σκ ὑγλα, Ἐπὶ ἡ. συκολικὶ [ΠτοΓρ ΓΟ δο ΣΙ δ] 
ίξρε ΣκυλλαΡΓΟ Σκχίλλη.ν Ἂς υρτὰ. : ΠΡ) τ ὃ 

Σκύγλα ρφς2[Ὁγ 11 ατι5,ἀερτα μοπάϊΐτα ἴῃ σοπο ῖς,ρατιᾶπι (1: Ὁ ἢ 
ἐχροίμποτιητ δριιὰ Ατἰτος. μΠτοτ. "1,4. ςἀρ.4.. Τ᾿ 

Σκυνλέωφν ΕἸ οὐν ησαϊδιις ἐγ μόναις ἰάσατο. ΜΈΝ 
Σκύλλομαι»ν ΟΧοΥ ἐσκυλυάρ Θ., Δ 111] {π|5. σκύλλεύϑοι ΔιΙτ πὶ ΡΟ 

ἀς αιιαιιῖ8 το] οἰξία ἐϊοἰτιιγοίς ἀς ἐατίρατίοηο δι αἰτιιά ἴηι 
νἱα νέ δῃποῖαῦ Τ μοοι, ΒεΖΑ. αι] εἰ! πιοηοῖ ΡτῸ ἐοὸ συοὰ : 
τἰ..9. ν.36. γυἶρσο ἰερίταγ ἐκλελυμῆροι , γυΐ σάτα ΕΚ ΣΎ ΡΒ. 

Ρτοτοπι ἰερ Τς ἐσκυλμῆοι 9 τάσις ἐστί ρειιπα Εμ{ς ἴπ ἔεχ νο - 
Πὲς οοάϊοῖθιις τ ἀριι4 ΟΒτν(οἴζοπι, Ἡ!ογοηγαι, Ἡλ]ατῖι 
ΤἈΘορὮγ αξξιιπλ. τ πος σα0.7. μὴ σκύννα, Πς νοχογίβ, ὙΈΣθιπ, 

Ὁ 

“τ 

ἡμίν: 
ἐα μείοπαι 
ἰονίεψιοῦ 
ἀἰμ 

Τ᾿ “ ἢ ἀπο ἀρήι). ΡΤ μι 
εἴ ὅτο τῆς σκύλλης, 404 (111 ἤςστις σορα Πισοὶ δοτιπιοηία θη 

οἰ} πιο  ο(ἘΠτηλα τ. δοίη Αοτ. Ρρτίογε γοςῖβ ραίπιαριάᾷ Ομ ς ἡπράιοο 

μὴ σκυλϑῦ τεγμὴ ἀπελτήσητε, τώ, ἐχοίνπο 
͵ ΠΡ ΕΠ 

Σκαν)λοωρόσωπος 60, ὁ, τη ριἀοης, ΠΝ 

Σκύννθ, σκύλαξ, ψἶν: ααρὰ 

Σκύγλω, μουχω αν γοχλώγν ΕΧΟν Πεσου τ Ἔχβῖδεο, πιο οι ἐρυβδηι 
Ὧν 
ΜΠ Ματεὶ φαρ:5.τί σκύγλεις τὸν δεδείσ κρίλαν; ΠΣ 

Σκυλμάρω, ἱταίςοτι σκυδμάρω. τῆτοσὶ δ 

Σκύλυσται κόμης ,ἶη ἘΡΊΡΥ. ᾿λη δτι5 σοηδον 
Ψῃ Σκυλμὸς»οοἱ ὁ, ν Εχατί ΟΥΓηο  ε[{|4. ΤΉ, “π 

Σκυλοδέψης,ἱ,σκυτοδέψης, βυρσοσδέψης, οοτλατῖιι5, Ἵγ4τὴ σκυΐλθ, τὸ 'ν “οἱ απ 

μα-Οοπλπιεῦτ, ἈΠ ορ ἢ ἶπ Β Δηϊ5. Π ἸΠ 
Σκυλοδέψιθ.,κ. σοι] εἰ ηἑτότ. εἰδότος ὧδ ὑντωτ 
Σκύλον,υ, τὸ, Πρ οἰ Ἰπτη Ἔχ αα πλορᾶπεις ἰασέγρο Πς»ἐχιιαν, ἄς "τὶ τσ οι γι 

1ε ἰφοπὶβ [ατογρτ. ϑορΒοο, τὰ σκύλα,πηοττιοτηπι σπδπιιδῖς Ε το Ὑπιονναι 
ἀάνε ἃς ἰροϊϊα σις λώφυρκινλιόταπη, Εὐζαυ 144, ν'ς μμΟἰεἰ(κὴ 
τὸ δέρμα τ νηάε βοτταῖ!ο σκυλάνειν., κυρίως πὸ ἐνιπολέμῳ βύρσας 4. τ οο ιν 
βοείας ἐασίδεις. χαμξαδειν: ἰηἀέαιις σεηογαϊ τον δὰ 414 Ἔτι τὶ τι ϊθοπ το 
τὰν γοτοὶ Πσηϊβοατίο. Υμ4ς ταγίμι5 ὑποσκολύσῇειν ρο Ποπὶ ἀεὶ - 
Βιογε,αφαιρεῖν τὸ δίρμρι. || 

Σκύλθ., τὸρρτῖπια δτοιιῖ, 1 ἘΡί στ ΡτΟ σκύλον. ν]Δ6 ἀρίτρος αἰ ἰκίίεηι 
εδηά. ἴῃ ΑἸεχὶρ ματ. ΝΜ είαιραν τέϑη σεέρκα «δοὶ σκύχιθ- αὖον ὀπαίζει, ε΄ (ν ε1} 
τέγρτ. τὸ δέρμα τει τό ἐγδυμαιν πὰς ὃς Σκυλόύω. ΚΎΝΑ, μή μια 

Σκυλοφόρος, «ν ὁ ἡ ἦ,, 41] Προ 114. ἔδιι Ἔχ ας ἔεττ, 41} ἀπηρία [)- ἤφη τ 
Τα τοξεγτιροτοίς οξίαπι Πσπίῆσαγε ομπ αὶ ροἴτατ ἤρο  ἔτηπι ΦΟ τ νν 
εχ ιλτιπι ἔσταν ΔΗ ουιιιδοντ ἰσοηῖς, ντῇ ργα(οτεῖπι ἢ οἱ ἑπτοι ἀπο σι, 
ἔλο ἀουλαχουῖεν νοι οτοττος ΤῊΝ 

ἈΠ 5 τὰ 

Σκυμαλίζειν, σκειαλίζειν, ΠῚ οἰ μ 
Σκυμνόσω νεξρφιδ,αἶο ἰπαμΐ 05. ΠΝ 
Σκχυμνέα, σατι νυ ποτ, Π10.9.. Αἰ πενάς νέτα]ο πιατίποιάς [Θρα 5, νυν}, 

ἰο, Χέπορμ. ; ΠῚ 
Σκυύρμνθ'γ,δνςάταϊις ἰςοηϊσ, πα ᾿δαῃς 5) ΡΠ 5. Γαιογόῦ, ἵγ5 ΓΝ 

Αἵ σάτιι ραητβογάνιιπι (ον πιπίφιις ἰσοης8. ϑορ μοὶ π Α' 
ἥτις ὡς κενῆς σπυμινον λεαίνης δυσμεγεῖν αὐαρπείσῃ, 6 4115 γε ἐς Ρ 
φάτ ιν [οατ μα: ἐχ Βοίείριις αὐεϊρίαι, Ηοσμοτ. 4. σρεῶς 
ἠυγγόνειζδ. εἴ ῥά 9. ὑπὸ σκυΐμνοις ἐλα φηζόλθ- αὐ πάσῃ αὐὴβ ν δέσι 

ποῖαῖ Τητοΐργοβ μας ἀϊξλϊοηεπι ρτο φάτ 5 ἰφοηῖδ ἔστε 
Ρτο αἰϊογιιαὶ νογὸ ἀμ πια πῇ ἔσοτι βαρευύεῶεω, ΣκυβΝδφν ΟΆ του νς ςς 
[τις Ιτοτιιαὶ αὐ πλα  ἢππὶ φιάτη ᾿ςοπιιπη, σκυμ οι ἰλώπε ᾿ ΤΠ 

: : ) , ᾽ ΠΟΝΚΊ α 
[ὰι|5 να ρ ς ΡΠατ πα Γγσιγσο. σκυμνοὺ οἶθ' ϑηρίων, ἔετΑτΙΙΠῚ ΤΕ Εν, ᾿ Ν ΠΣ ΎΓΡῸΣ δ Γ τὰ τ ΠΗ͂ ὑηΐαι ἃ 
Ατἰου. 1.6. Απΐπηα!. 46 σάτα} τς ντ 91 θ᾽ 46πι, ἐς σας ᾿ 

τῇ,  ο το 

τη ἃ 

Δι κι 
Πηϑ᾽ μη 
ΜΙ ηΙη τιν 

ἡ 
- ἰδ ἐμοί 

τηατιηἱ ΟἹ οίς.1.2.ς4ρ. 38. -: 
Σκυμνοτοκεῖν γ σατιος ράτογε : ημοε ὃς ἐς Ρι οι αἱ 

Ατιἤποτ.ΐη ἰπ.Α αἰ π}. ᾿ ον 
Σκιωίζω, αἱςἴττο. ᾿ ἱ Ὶ 

Σκυιον. Πρ το  Ππππα, Πιπηα ραΐρεθτα » τὸ ἑπῶνῳ οἷ ὀφρύων 
ηιδ ὄησκυμεον 7. ΜΝ σαηον. 411} ΠΡ φχρομμηῖ, νἱάς, ἢ 
σπιυλιον, δῆς 

Σκυρϑτελίας, Θεάφρας 8. ὺ ἐφήζοις ὅτῳ φησὶ καλ εἰ ῶτιι» βιονυσιθ. ἣν 
μέρᾳκας. Ἠείγς. ἀπενβο του 

Σχυρϑέλιθε, κ, ὁνα 40 [εἰ σοητυ 59} ἀνίσῥος, τς υς ΠΤ ρο ἰιρο τ, ΟΥ 

Σκνυρία δίκη... αιλῺΣ ἴτα ἀἸ χοτιητ οἱ γομοδιδείσκαλοι τοἧς Ῥοΐϊαςε ἢ ̓ 
σραχῶεν εχρουῖτ ϑι14. Οἱ σκηπῆο μῆροι ἐν τεῆς δίχαις» ἐφασίον “Ὁ Ρ 
ρον ἀπυδιυμεῖν. ΕΠ νοτὸ Σκύῤος ἰηίμα!α. ας Ἡξείγο!σκυρια ἀρϑλη ἅ 

αἰϑώρφς, ἰδίως φησὶν καὶ ϑησέως καλεῖται τελδυτιὴ » Φυγήτει νμ 
Σκύρρν ὀκεῖ χα τανρηφινιεδ ἐῶ α! φασι, τς ἀϑιαστοῖι 

χυρὶ " 

ουὐϑιστὸ 

τιν γὲ 
«ς 



» ἐΚ 
Ἷ 7, ΠΟΤᾺ Ῥετονκερατιξω,κυράτω. 

εὐρον,,γ τὸ, ἜτΥτπγοάαπιπη ἢογα. ἸΝἰοαπίογ ἴῃ Τ ιοτϊαςὶς, Ξτρυ.. 
τὲ σκύρα π᾿ ἐχθερὲ ,, τοὶ τ᾿ εἴαρι συώΐετο βάτίω Ἡ μος ὅταν σκερωσι 

θύες καυλᾶα φάγεἶσαι. Ηας γα δοιιος ἀά νοπογοιη ἱποῖταῖ, 
᾿οά ταυρκᾷν αὉ Αγ οτεὶς ἀϊοίτατ. 

γον δ» αἴροντα, (Γεθ τὰ ππΐπιιτα, [οτιι!ραι5, ἔπ τι] αιια εχ - 
ἴπητ εχ πιάτηλοτο ἀϊιπ| ἱπο! ἀἰτιτ)λατύτν, πόρφς, (ον γτ εις. ν]άς 

οὖς. ΕΠῈ ετίαπι ἰμ μα: ποπηοη ἃς ντὈ]5, αι ὨἰαπῚ το Πα: 
2πιθα: Ετγ πὶ. Ἡδης 1η Δ} 40} αἷτ δτορίιδη, ΟἹ πὶ Ρεϊαΐσος ἃς Οα- 
τὸ ἱπμαἰταῖς. Εἰαις νηὰ οχ Ογο [δά νι» τείϊο Ε]ταϊονδητςα 
οἷἰνπιις Μογορὶα ὃς Ατὶς ποπιίπατα. 

καυρώδες, ροττῖςοἔτι5 ὅς ἀριιὰ Εἰπζατῃ ἰάεπη φιιοι 
ταυρωτὸς, ΡυΦΓαρταις, ἤρου ὐπόκρρτος. 

πἰλη;"ς  111015 ἀΓᾶ ΠΘΙΙ5 γμμυογάλη {16 μυγαλὴ Ὠϊοίςοτι ἄϊ, (1.11. 
6.ςαρ.17.τη1ι5 ἀτά πο ι15 ΙΕ πὶ ΟΥ̓ Οἱ σκυταίλἑω ἀρ ρς]  αυτ, χα - 

οχῖριῖς ἀςπτῖθιις πο π ἐχίριιαπη ροίζο πὶ πιο ἵτιιγ. Σὺ τά- 
ον εδ 5, ν ̓ γσα. ξι{τ155. Οαπια ὃς δ άςι}15. ῥόποιλον, ἔσονται ψαλίδες 

: τῶς σκυτάλας, ὥςτε ὠδρειν τὸ ϑυσιας ἡθμογ.) ποιήσεις σκυτείλας ἐν ξυ - 

Ἄι υν ἀἰση᾽ πων, Εχοάϊ 30. Ἐγιιῶς νοξιοϑ νὲ αἴτστα ρουτοτιγ: ξαςῖο5 
τοπὶ νοξξοϑ εχ ᾿ἰρηὶς ἱπσογγιιρεὶδ. Σκυτοίλίω ρα τς η θη ΣΕ - 
τη,:.Ἀ ςρ.3.Ετ Ρἰπάστιι ᾿ῃ ΟἸγπιρ. ἘγΟΙ}15 οἰδιια τη σκυτε- 
ὦ νοσᾶτ. Σκυτάλη, [ουτί σα, μος οἵϊ, βάρ. Π Πυπὶ εχ ρε ]ς (αέτᾶ. 
ἘΠῚ ρεγὰ ΟΧ σοῦῖο., το πὶ σάτοτια ἐφιυοῆτ9. ἘΠ φιοαιις 

αἰ ἑη «4 (οτῖρτα ἐοητίτπι ἀεἰέϊα ργοροποθάπτιγ. Σὺ - 
"ἤτοι τις ἰοτίςατιι5» 4ιοἀ σοπιις ἐρ το] α; εγαῖ ἀρια Τὰςε- 

ἐπιοηϊοβοείς φιιο ΟοἾ [π5.}1.. 17. (ἂρ.9.ν1ἀς ἴῃ ΟΠ 4, Ετγαί, 
τιεὶς ἔογτα!ο. Οοπηπιςης. Οταοιπὶ ἴῃ ρτϊπιμαπι {Π0. Τ τιογ ἀ. 
ἰυτάτοὶ.ἰπ ΓγΓἀπάτο, (οπηπιοητ, Ατ πο ρἢ εἰ Δι. ΡΙηἀλτιπὶ 

γπιρ.ἀς πὰς γοςς μας ἀπποτδιιῖς εχ ΑἸ} 6 }}.Ἔγδης.Ροτ- 
ς ΤλοοάἀατηοπΙ] ἀιιστοπὶ νοῖεγοϑ σα πὶ αι ΠΠππι] γε ᾶς οσοιτα- 

: Πτογᾶς ῬΌΙςε αὐ ἱπιρογάτογος. Π1ο5 πλΉ7α5 νοἱεθαητ: ἣς ἢ 
δ οίειδιις ἐχοερτα ἔτος σοηΠ]1α ἔπ ποίςαγοητηγ : ορἴο- 
5 14 βηιι5 ξαξϊαϑ επϊτγοσδητ. διιγοιῖ ἄϊτιο ἐγδηττογεῖος οὔ- 
ΠΡ. ρᾶτὶ οτα λπιθτο, εἰ Δέμηηιις ᾿σπ οί τι η155 ἀεγαῇ, ἂτ- 
ς ὁτηατί σΟὨΠΠΊΝ]ΪτΟΥ 5 Ὑπιις ἱπηροτγατοτὶ ἴῃ Ὁο ΠῚ ππτὶ ρτοῆς!- 

[πξητὶ ἀαθάτιγ : αἰτογιπι ἀο πη} πιαρ Ἔγάτιῖ5 ΟἸ1Π| ἴπΓς 5 ἄτης 
ἤρσπο Βαδεθαης., αιαπάο γίις νθηογαῖ ΠἸτετάγατα ἴδογε- 

: Οἴτοππη εἰιπῈ {πγσυ πη 7 ἰογαπι πιο ἀϊοα: τα πα Ἶτατ15. 
ὨΡΙΙΠῚ Δυιτοστ αι Ππτιμπ τοὶ (τὶς Ἔγατησο πη ΠΙσαΡᾶτ, νΟ]τιηγ1- 
δ τοτπηάο : δί Πιπρ εἰ ἵτα ντὶ οτα Δαϊππέϊας ν μάταιος 5 δί σο- 
ἄγθητας ἰοτί 9 αιιοά ῥ᾽ Ἰέάθατιτ σοίγεητ. [ἰτογᾶς ἀείῖπάε ἴῃ εὸ 

ῬῈΓ τγαη ποτ 45 ᾿ππηξειγαγιτι οὐ ν εγΠ σιι5 ἃ Γππητηο δὰ 
πιιπὶ ΡτΟβ οἱ (σθητῖδιι» τα οτι θοσδητ, 4 ἰοσιμπι Πἰτοτῖϑ τα ροτ- 
τἰρτὶ5 ται [πτι τ 5 ὅς οχ {τοι ο ἱτη ρογατοτὶ σοπιπθητὶ, 1}- 
ος σοηίοϊο πιϊστεσαης, γείο το απιτεπι [οτὶ [ἴτογᾶς τΓΠ ἢ 685.) 
ἴσις πλι1{45 γοἀάἀεατ: ππθηιγάαιε οαγα πλνὃς ἀρῖσο5 ἴῃ Ρᾶγ- 
ἀϊιιογπίπιπας ἔρατροθας. Ῥγορίογοα ἢ ἰά Ιοτιῖπι ἴῃ τᾶ πι}5 
ἴπιπὶ ἱποίφοταζ.» Π1Δ1] αιισηιατη σοηϊςξϊατὶ εχ οο ἰοτγὸ 

εἶθατ, [ςἀ ν θὲ 1160 δὰ αιιεῖι ἐγαῖ πηιπι τ ἀσςοροτάι» ἤαταιι- 
οπιρατγί γα σπὶ μαϊροσατοσαρτο δὶ Πποτηνροτῖπάς νὰ ἀσροτς 

αγὶ (οἱ εξ 5, οἰ ΓΟ πΊρ ἰσαθατ : ἀτήιις ἴτα Πτοτας ΡΕΓ ἀπιθέτιιπη 
ΟἸΠ] σοα! εἴσοητες, Γι ἤιπὶ σοϊδαητ, ἱπτορτάιπαμς» ὃς ἰπφοτ- 

Ἰρτᾶπι ορ᾿Π104π|ν ὃ ἕο !Ποπὶ Ἰορὶ ρταταῦδητ. Ησος σϑηι}5 α. 
ἢ το]: Γι λοοφαπηοη]) σκυτάλίω ἀρρε  Δητ. ΝΊάς Τητεγργοτε πὶ 
τὴ ΕΟ ρΠδηΐς. ὀρνμσιν 11 σκὺ ταί». ἐφόρφιω, Σκυτάλυ, (ςνταῖς» νε- 
ξηατα (ογρεης. [τἰςάπ. Πἰτο 9. Ἐτ ίογταϊς ἤραγίῃ 5 οτίαση ἡὰπο 
ἰα ρυυηἷς Εχαιΐας5 ροἤτιγα ἤπα5,8ςς. Ὡς ἰδγταῖς Γεγρᾶτο νἱ- 

Ἰἰδη. ΝΝ ςαπά, ὃς Πϊοίςοσ."}}.8. σα Ρ.7. Ἰμήϊτατν σκυτάλης τα- 
.» ὃς ΟὈ]ΟΏσΙΙ5. 
λία σικύαφοιιςιιπῖς [10.7.6 4.4.1 ποτ. Ρίδησ. ὙΠΕΟΡΒτ. σαυ- 

ίας σίκυ Ὁ..146π|. Σκυταλίας αὐλὸς αρινά Ατἰοη.1}0.4.4ἸΟ πᾶ πὰ 
{Πτυιαῖ πειπι σκυτείλης ὅς ιατ, 
δες, αὶ Γαδ ὕμητ ἀττίοι! 5 σο πάν ]:»ν εἶ ποάϊ, οἵα ἀϊρίτοτῦ, 

Ἱἰςπ. ἰδ τ, ἀς Οἴθιις » φάλαγίες» φαλάγία. σκυτείλεδες» (ἸΠ τ 
3οτι μας ἀϊσιιπτιιν ἀϊρίτοτιπι οἵα ιιὸ  οο οτάϊπο ἀιροῆτα 
Ἰεντ νοΐας ἰπ ἀςίς (τατε ν᾿ ἀφαπτιιγ: σκυτάλη οηἰτηὶ οαΠἸ τιῖγ- 
δῇ Πρηϊῆοατ, Ἄταις οφαπάεπη Οὗ εααΐλτι φώλαγίες Οζα πο- 
ἱπαητιγ. Εἰ οτῖαπι ρεπιις δηϊπαίςι!. ἀρυὰ Αἰεχαηάγοη- 

ὁπιις σάποτξὲ τηαγί αἱ τ (4 115. Ππεπὶ νὰ5 αιιοάάλπι ἴῃ 

ον, νΟσατιιγ δ [Π υΐθιις μετα πιο; δέ κοτυληδιρὸν 5 Ὁιοίτο- 
ἴθγο. 4ιοαρῖτς 91... Σκητάλιον 5 τορυϊδτι νεττῖς Οαζα ἁρϑά 
ρβγαίς, μΠ.115.4.π4ρ.5.ν Ὀ 0: ἧς σκυτάλια κα βακτνείας ποι- 
Υὶ ἐρο (ομτα ἴα Τιατίπο νος 0 ἐχροίιϊ, νἱάς Αἀποταῖ. 

τσ το ἱά, [ 
“λ' οἼδος ἱ, δασα τις; Πετσάοτ. 1..4.-Σκυταλίδες ν Θέϊο5.1οίς ἢ. 
κίρκων ὅπῃ χευσοι σκυταλίδες ἐλάωνο μῆναν, ἀφαιγατὶ ν ςξξος»Γπτογρ. 
τὰ συ] 4. σκυταλίδες, πσυρρξόλα ἐργαλεῖα, ΐ 
γον, τὸ, σΘΠ115 ΓΟ Ἰγη με ι115 γΊΓρ δ [οὐτὶςα τοίχηλθ-» δαςτ- 
βακτηρία, Ατἰ το ρ ἢ Τητεγρ. 
ὅομα! Π Ἰσηο γογθογογοξτυαγῖο ριιπῖοτν τυ πιο. σκυταλοῦ - 

τυπ] ομῆρη. 
τὸ εν ἰγράτιις,σκυταλωτοὶ πρρχρὶγοὶ ῥα(δωτοὶ Ετγ τα, 

Σ Καὶ δῆς 

Σκυτεῖον, κα, τὸ [υτγῖηα. 
Σκυτειῤ, οὐ σΟΥ ΑΓ 5» σογφονἤιτοτ, 

Σκυτεύω, [Ἰπ σοτάοφάτεοτα σογίαγίαπι ΟΧΟΓσοΟ, ας! 4η, 
Σκυτίξα, μιίσω, τ χα ίαςσοτο: 

Σκυτικὶ, ἢ οὐ γατα σου τ] Δ. Ίαῖο χιάς Κορ. 
Σκυτίνη ΡΥ οϊξξιπὶ ρο ἢ ἰ σοι, 
Σκύτινθ.-. »»ςοτίασςιι5. Δ ΠἸορ ινεφ, οὐδὲν ὅλϑε ῥαψα μη σκύτινον, πὶ- 

11] σοπίατοϊπαης ρε ἢ ΠἸ σοιμτι δὲρ ματινον, 
Σκυτοδεψέω, μι, ἰσω,αν, κα» τη ΡῸ ΡΕ]] 65.  οαττ, 
ἸΣκυτοδὲ ψικνὶ κότορρε, ἔς ο5 ρο ἢ Πτπ Οζα {{|0.3,ςρ.23,ἀ4ς ΟΔυΓ ρίλη, 

ΤἈςοΡγίτοηι [0.5. 
Σκυτούέψης.", δ. ἃς 

Σκυτοδεν ὃς, οὐ δ, τ πρσοης ὃς (δῖ ροη5 Ρς ]ς5»ςογίαγίις, σκυτειᾷ, σκυ- 
ποδέψης, βυρσοδέ ας, Οοσιπιοητ, Αὐτορὶ. 

Σκυύτος, ε(Θ- γτὸν ΠΟΥ Ὶ 1 Π15 Ρ 6115. βυύρσοι,δὲρεκα, ῥίν, ὃς ντ ἰπαυῖς Ροῖγος- 
ὨΪΠ5Ο ΜΗ} 5 οὐτ|5 εἰ αιιϑὲ τοῦ τοπάοηςς ςΟΠΠἰ ρατος. Οὐϊάλαι 
νοτὸ ἀϊσιιητ ποι [Ὧπὶ ἀουίμια! ἐπὶ ἤτις ἀου : φυΐίααν γαγίι9 
αυϊςαι! εἴτ ἴητεῖ ἔγοπτθιη ὃς {Ἰροτο!] ἴα: ́υΐάαπι οοοίριι ἴσια 
ΠΘΓΠΙΩῚ σοτα ς 5 : 411] σαρ τς. σατο 5. νηκὶς δί σαριιτ αιοαιις 

Προ βοδτ, τυ πον τάς ἴῃ ΟἸΙ 144, Ἐγαί, σκύτη βλέπειν, Σκύτος,ἃ-- 
ΡιΔΤοίδρ αι ρτὸ [ουτῖςα, κὺ αὐτὶ τῆς σκυταλης, ς 

Σκυτοτομέω, μή σω, τσ κφ Ο ΧΌΓΟΘΟ ἁτῖςπη τποϊ ἀθηάὶ σοτὶτΠ1) σοτῖα- 
τίαιη Ἔχοῖοοο ἤπς {πτογιατη»ἤιμι ἤπτος ἸΝ οὐττιαἰίο!, Αὐτὸ ρ. 
ὁ μβμ γδ αὖ ἥδ σκυτοτομεὶ καϑη μῖν-, ᾿ 

Σὺ τοτομικὴὶ ἢ ς, νατο [πτοτῖα, ῬΊατ, τινάς Β ςρ. καὶ σκυτοτομικι πρὸς αν- 
δημῴτων κτῇ σιν χρη σιμὸς, , 

Σκυτοτομικὸν πλῦϑος» ΑὙ ΤΟ ΡΒ πναἰτἰτιιάο Πιτογυπι. 
Σκυτοτόίμος α,δ  ΠΟΤΙΑ ΓΙ 5 σκυτειὶ,λ ὠρρτόμος, ΑἸ] ΟΡ. 

Σκυτοφάγρς,» φιιὶτςο τὶς νεἰσίτιιγ ᾿ορίταγ φριιὰ ΡΟΠΠπσοπὶ ἔἶδτο δ. 
Ταρῖτο 7. 

Σκυφθ-,.Θ- τὸ, ον ρῃις.Οὐγ , ἕξ, καί οἱ πληστέμϑυδ. διῦκε σκύφθ»»γ εἰ 
{ογρδιπι ἀςάϊε, 

Σκωληλησις, ἦν 1 Π|ΠῚ εἰξ ἰῃ τε θι!5 4115 σοτγιερτίοης ναγπη οὐ] ἅτιτ: 
μος νογπηπατίοιςι ἀἰςῖς ϑεηςσδ.Ρίτη. [16.110ςἀρ.17.ν Ἔγμηῖσιι- 
Ἰατιοποπ, ΤΠ ΘοΡ τ. Πδ.7.8{{Π|}|Δητισαρ.6.αἷτ [πυΐπα αἰϊετιιατα 
ἀϊυτῆις ἀὐϑνεν ἐσερᾳ αὐαγκαῖον ἐ() διαὶ τίωλ αἰαασνοίω, ἡ τίν) σκωλήκη- 
σιν: ἰδὲ τάπηθη σοτγγιρτὸ ἱερίτογ κώλυσιν : Πρ τοῖς γε ὁ φϑορρὲ 2 
μίϑέλιςτα μμ χα ἧἦσ ϑηρίωνς 

Σκωληκίάω . ὡς, νΘΥ ΠΙΆ θ115 ἴσατοο, ἔξει! ν εγπγος Βέεηεγο, ΥοΓΠΊΐπον8-- 

Ρι ΠΙοίςοτι 4. }ϊδ το τεττῖο, σκωληκιώντοι ὦτα ἜΧΡΟΙι,γ ογπηϊοιι- 
Ιδητεϑ διιγοβ. 

Σκαληκίζεϑοι 91 {87 ν ΟΓΠΉ ΠΠΠΠΔ ΠΊΟΙΙΟΓΙ. 
Σκωλυκίζοντες μυουρφι 5 ΡᾺΠΙ5. γογπιϊσαίλητος 9 14 εἰξ σι πιὶ- 

ὨΠΠΙΏΤΙΙΓ. 
Σκωλ κεον, ἐν τὸν Οὐ ΤᾺ ΙΕ Ἶ 115: , 
Σκωληχόζρωτος, κ)ὁγὰ νογπηῖθιι5 ΟΧΟίις»Ἔγο ἤις ἃ νοτπηῖδιις, ᾿ς Ης - 

τοάς ΑΕἴ.12. γϑοό μῆνΘ- σκωληκόξρωτος εἰξέψυξε,, ἀττοίως ἃ νεγπιὶ- 

Βιι5»αηΐπιαπὶ Ἔχ μα λυῖτο Ν1ἀς Εὐλώ. 
Σκωλωκοειδιὴς, ε(Θ. ὁ κ᾿ ἦφν ΘΓ ΠΉΪ ἔογ Πα 5. ντ σαζα νοτγτῖτ ἰη Ατὶ τοτοῖ. 
γογπαϊ οι ατιιϑ»ἱη νογπα σα! για Πρεςΐοαι σοητγέξιις, πη τὲ - 
σοτιιπι ξογπιδον ἐγπιῖςα 1 ξοτ πηαοἰνίατςεῖ. 

Σκωληκοδτιν ογτη ἰςα]ατὶ : τὰ Πτ Ζιιπὶ οηατίς γεγπι οι 15 ἰοροῖαϑ 
ἃς αιθοτες ἰηξείξαμτατ. σκωληκοόται πυρὸς, ν Ἔτατοῖπι (οητῖς τε ῖτῖ-- 

ουτα, Τ ποοργ. Πρ.4.(ς σου, ρΙδητ, σα Ρ. 15. σκωληκούῦται τα δένδρα, 

διῦδοτος νου τις! ἀητιῖγ, ν ογπΊ οι Δεῖο ΠΟΤῚ [ςητίιπτ 9 ν Ογπιο τα 
(οβείυπτ. Τ Βθορμτ. ἢ..4. τον. ητιδοπεσα ετίαπι 1.2. 4- 
τιιγαῖ, Οὐκ τον αγπιίηατο ἀϊχῖτοῦζ ν ογυἐπατιοπες. δὶς ντ σκαλης 
κοδϑιεο ἀἰοἴτΕΓ τερηδονίζεάγου. 

Σκωλυκοποιέω ν ἘΓΠΙΕΠῚ σΟΠΟΓΟ,  Οττη ΠῚ ΡΑΤΙΟ. 
Σκωληκοτύκαᾳ γ τοὶ, 6186 ΨΟΓΓΊΘῺ ΡΑΓΙΩΣ » 0188 γ ΟΓΠΊΟΙΗ ῬΓΟΟΓΟΔΏ, 

νογΠΊραγᾷ (428, 
Σκωληκοτοκέω, ν ἜΥ πιο πῇ ρατί ον τι τοτ.ϊη ΡΟΙ τ: 
Σκωληκοτοκου μῆροιΥ ογτ ΟὨ [τα ΡτοΙε5, θα ᾶς 

Σκωληκοφείγος, νογ πα δι15 ψἱπςη5, Ααϊοῖ. 
Σκωληκώδυς, ΝΟΥ ΠΊΟ ΠῚ Π]τα 8. : ἌΡ ΡΝ 
Σκώλυξ,ν» 9, δον οὐτη 15 σκώληκρίς Ἀὴ ἀσκαρίδας φϑείροι Ὀϊοίσοσ. {δ.υ, 

σαρ.τοσδ. ἱαπιθεῖσοϑ γεηχγὶς ἃς αἰσαιλάας ἀςοᾶτ, ταπηθῃ σκώληκες 

ποῦ σά νϑηγγὶς διὐπηα ἴα ταηταπη ν» [ςἀ δά ΔΠ105 οὐἴδπὶ νογπιο9 

αι 16 αἰἸαῖια 4114 σογροτῖς ράττς δυιπτ.!άςπὶ Ὀϊοίςοτ! ἀ.Π0τ.3. 

οαἂρ.ἀε Οαϊαταῖηῖμα . σκώληχας (δὺ ἐγ ὅαν ΧΤΕΝΈΪ Ο ἌΝΝΒΣ ὀφαζόμε- 

γΘυ,Αυγ 1 ΝΟΥ ΠΊ65. πεσᾶτ ΠΟ (Η5 ᾿η 1} |τι5. νἱάς ἴῃ εἐϊέῃ. Εἰ- 

χαὶ σκώκυκες οἱ ἐκ “Ἷ δένσρωνςοη. ἤς Οατὰ μι Ατὶβοτ ἰπτογργο- 

τατιιγ ςεο5 4ιιο5 ΡΊοὶ ΜΜατγοῖ} νεπδηγαγ. Ν ΕΓ ΠῚ15 [πάϊοιις ταϊγαῦῖς 

Ἰὶς αὖ ΑΠΠαηο {τι δίτατ. σκώληξ ἐδςγαγιρο νετανοἐ]ατὶ5) Ματ- 

ςε! , αταροὸ (οἱ ες, ΒΟ]. 1.ς. Ὀ]οίζοτιςαρ.84. ὃς 

Σκαλοζα τὰς νουτηΐοι 5 αι! άαπι. Ηείγοδ. ὄνομα ϑνεῖε μικρό πλησίον 

ἐρισύξως το γινόμῆμον ἐν τῷ αἴλῳ νὸ τῷ σίτῶ λυμαιγόυδμον. ΜΡ 

Σκαλούατιζειν,αριια Ἐριοθαγπι. ἀϊσιπγιτ 41} Τιρηεο Ρεήϊ ἱπηϊτα- 

τὰς οἰαυαον οἱ 48} ρταιίατοιβα ροττῖσα ἐποοάμῃτ,ὰ ΡΊαυτο σταὶς 
ἴατοτεϑ ἀϊέτι. τ Ἷ ἤ ; 

Σκώλχον,ν, τὸ τη ρεἀἸπηοητιμτι ἴῃ ταπογο (σα! απι,ο ἴςἀἸςυ]ιπὶ, 

τὸ ἐμπόδιον, σκοίνδαλογ, ΗΠ οἴγς. Ἐχοάϊ σᾶΡ.10. ὼς τινί. σβῇτο ἐς-αμὲ -- 

μὲν σκώλον; 14 Σκανδαλονε 



656 “ Μ 
σεύχθο,κ ὁ ραἰιϑοίρ᾽ πα. Ἐτγπιοΐορο ον (ρί πα: ρεπὶὶς 2 φιιοά ἴῃ ἴ- 

ας γετίατατη ὃὲ σαπάςξαέξιιπι να] άμι5. οὐιδάϊτ : 1115 εἰς ῥα 
Τρεοῖος αασοπν νοΐ τα τις! οχασιιόγαπε δὲ ἴρης νογίατινας τοῖα 
ἴοςο νἤμγρδης πο αἰἵτον υλπι ματα ρεπειγδητὶβ τοῖϊς Επίϊας. 
1114... 
Ὑκώλοψ οἱ ει, σκόλοψι 
πκωλύπηομαι »γΟἷμτοτ » ΟὈ 110 τγδέξιι πηοιιεου 9 σκολίως κἐνέορια)» 

Νιςδηά, 
σκώμμα,ατος τὸ οι} {π|5 [8 [65..41 ἔξεστι τι, (8 ἀτέλιιπι 5 σ41}}}14- 

το, ξαςετία, ἀϊέζαπι 9 ξοπἰια ἀϊξεῖο οιιπὶ ἀπιαξπίτατε πιογάλχ, 
δυτμοτς Ἀπένιάς χαρκεντισμὸς, δὲ Απλπιοη, ΔἸ πριιοητειῃ ὰ γέ- 
χοιον, ὥζου σεώύμι ματος ἢ ρχϑγσΔ 10 ντὶ σπερὶτ, Κοπορ τ ἃ νεγρο 
σκώπγω. ΡΊατατο ἴα ΟΡιις, αὐἰοὶ ἀοργησίας εἰ μι τὸ φέρειν, ἔφη, σιω-- 
πῆῤυϑμον, ἐδὲ τὸ σκώπηειν βασιλικὸν ὅξεν. 

κω μκοότιον, ἐγ) τὸνσα! 1 Π{π|πὶ. ΑὙἸ ΤΌ ἢ. δ] 3. μόνον εἰδέναι σκωμμοίτιον εἴ 
“ποτέ τι ϑλι(οόμῷ Ὁ’ ἐκξαλώ, 

ἸΣκωώπες,οἱ,αἴι65 πΠοέζαγηα ἐχ σεηοτγο ποξξιατγιπι. ΑὉ 4115 νοσδη- 
τιιγ ἀἤοης5 5 ἀιιαγιῖπι Αἰ τΟΓΙΠῚ βΈΠι15 ἐεισκωώπες, ἴ, (ςπηραοπο5 
ΔΡΡε Ιδπτατοντγοηις νοσάθιο σοπηροῆτο. Μεπηϊπῖς ΗἩοπΊοτ. 
Οὐγῇ ἐ, Σκωπες ἑρηκές τεγδές.[Ὠτογρτοόργεα γυκτον ὀι(ᾳ Χφεκόνομοι, Κοῖ - 

κόφωνα, σκαιόπες οἰμῦ τινές, Τιοΐτιιγ Διιτο πὶ παϑοφὶ πὸ σρααν ὅπω ἔχειν: 
καικόφωνοι γάρ. ΑΛ εηατα5 (αἰτατίοπς σαρὶ [ογιθῖτ, φιιοπηαἀπηοά 
ἃς ὥτοις. ψηάς σκὼψ, (αἸτατῖο ναγὶῖς πη οτῖθιι5 δά {{Ἐατιιην δἰ τπα 
ζποιτατίϑπαπι, ΡΟ ΠΟ: ὅζν οτθιι τι σιεώπλειν,ος εΠ7αἰτοτγιμαι 1Π}}- 
τάπάο 1{ΠΠπάοτγεινίάε Σκώψ, ὃς οὗτος. 

Ἐκόπευμα,ντ ἃς σκὼψ. σεηὶὶδ (Αἰτατίοπ 5 Δίζορεδις ἀεποπιϊπατῇ, 
ἴειι ὑπὸ τῆς αἷεὶ τὸ ζωὸν ὁν τῇ κενηΐσει ποικιλίας γε Ατῆδη. τγδάϊτ ΠΌ το 
φἀτέπγα; τά. νὈ] οτίδιαι αἷς ἔς σκώσα τἶδ᾽ ἀπόσκοπούντων τι χ᾽ 
μα, ἔΐκραν τυ) χεῖ οικ υὑτῆρ τὸ μετώπου κεκυρτωκόπτων, ΠΟ ΠΙΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΕἸ115 
Βετὶ αὖ ΔπΙσαγ!ο ΤΊ ιθου 5. Καὶ μέω πολαιων τ ὃ. σοι σκοπευ μοίτων, 
ἃ ΡοΪ  χφαοαας [Ὁ..4. Παρ.14..σκὼψ δζσκωπίας ἴῃ (ΑἸτατίοημπι σο- 
ΘοΥΙθι15 ΡΟΠιΙΠΓΙΓ., ἀἰσαητίιταις ἔχεν τινα τῷ τραχνίλν αἶρε φορρὲν, 
Τ᾽ τίω) τῷ ὄρνιϑος μίμησιν. ὅς ὑπ᾽ ὀκπληξεως τῆς ὀρχήσεως ελίσκεται, 
το πὶ ὃς σκωπαῖοι ν ἡ ἀςπτιγ ἤματι ἀ 1111 ΠῚ πϑορώνυμοι ντ Ἐπήζατῃ.. 
ταις, 4] ἀριιά Τιασοάςπιοπίος ἐγάηζ αὐϑρωποίρεα μικρφὲ Δἰ115 
ἀϊδι ΠΕ ροπεβ» ιαῖος ἴππτ παπὶ ἃς Ρυπα ΠΟ πος. ἀϊέτι ἀρυά 
1.Ατῖποϑβ. ν 

Σκώπηης «δ οΔ ΜΠ] Δτοτ, ἀογιοτρ οργο μοι ίοτ)δ λοίδορος 514. 
"κωπῆικὸς οὐ δ, σαν} 15 να  οπς. πηογάχ,ἀϊσαχ, κα ϑοιπῆικός, 
Σκωπ]όλα, οἱ, 1 ς41}1}}15 ὃς Πςοπιπιδτίδιις ρα άθηζ, φιλοσιοώμμωονες» 

διά. 
σπκωώπηομω, πὶ σαι. 110. 
-κωπῆω, κω τ᾿ ὠφα, σαι] Ποτικωμῳδώ, ΠΠο. ᾿γγίάθο, ἰοσοτ, Δ- 

ςετῖῖς ντοτοία!ο5 ἀϊςο, ἀϊέζον!α Ἰδοῖο : αϑοοὶ τὸν σοώσοι, ΕτΥ πΊ0]. εἴς 
δυτοτι σκὼψ σοππ5 ΠΟ ἔξιια; αὔρα τὸ σχαμμω ὄπα ἔχάν. 50} {π|ν  ςἢ}- 
ταϊαΐθες ξεταῖις σαταπίης Βα θο.  τγρ.110.4.Αςςσι, Δι τπεάῖδπ- 
το Γγαροπτίοηο εἰς ΑὐἸ πορ ννεφ. σκώπ]εσι τίω) μανίαν ἀυτῴ, ἱγτὶ ἀξτ 
εἶτ ᾿πίληϊαιη. σκώπω ἐς τε ῥάκια 5 ΠΠΠ 40 ἴπ ράππος, ἰάδτη Ατί- 
{ἴορ!ι. ὀθησκώπ]ω ρΡτο εοάοπη. σκώπῆει ταὶ χακωγιχοὲς μαχαίρας εἰς 
αἰαὶ μικρό τητά 9 ἴῃ Ἰιασοπίςος ὁπίες σα! Π|ἀτιιγ αι ρατΐ ἤητν 
ῬΙμτατο μι Γν οτος. σκ ὠπῆων αὐ τὸν εἰς μιχρολογίδυ, ἴῃ οἿ":5 Διιατ τα 
φαν  ΠΔηςοΙἀεια ἴῃ Οα! 4. ΟΠ εν (οἵο. αἰδὲ τῆς ἱερωσ, οὐ δὶ πῶτο εἰς 
μιφοψυχίδρ ἑμᾶς διετέλεις σκώπων. Ἐτ' οσιιπιὶ ΠλΑτῆιο, ἀυτῷ σκωπήων, 
ἵπ εὐ (ὃ νγθαπέφας ἰοσλη5.Ρ] υτατιη Τ᾽ πθπλ}{}ν 

Σκϑργτῷ σχατῦς»πιοτἀαγίξογοι!5.ο [οτιιΠ|ν ἀφόδευμοι, κόρος. ἀποπώτη- 
μα,σκύξαλον, ΑΥἸ ΟΡ. μεμάγμῆμον σκων ἐδιίειν, Πα ἕξι πα Πτογσιι5 
ξοπιεάεγς, 

Σκωραρὶς ἱδὸς , νὰ5 ἴῃ 410 ν ΘΓ ΓΙ 5 ΟΠις ἀθρ ΟΠ τιῖγ, ντ στα} }14 Πὰς 
(παρ ἰμι»Γαίλμιιπι. Ατ Πτορ ἢν τ ποίου ἵνα μὴ γύωμαι ὅκωρᾳ 
μὲς κομῳδικη, (ὐοπηπηεηταγ. Ααὶς μᾷ) ἐν ᾧ οὐρρόσι : σκωραμὲς ἢ ὧν ᾧ 
τόπο πᾶσι, 

Ὡκωρίκ ας ἡ, ἴζοτ Δ) ἔδσσες ποτα }]}}. σκωρέαν γοσαητ ΟΥα οὶ (ρυτοϊτξ 
πτετα!]οσιιπα, Ρ! αππδὶ τετγί πισηταηι ν οἱ τοσγοπηοητιπη, Πς νο- 
οατ ΟεἸΠις ΠΌτο 5.6 ρ.15. ὃς 19.ἀριὰ δογὶ θουΐμ πὶ Γγριπ σκω- 
οἷα, [εγτὶ ἰτετσας Ἔχροπίτιγ, ΡΟ ΠΧ, γῇ γῆ σιδιηράτις : παύτης ἢ τὸ 
καάϑτεριοι σκωρέαν ὠνόμαξον,ν ΟΟΔΤΈ ΩΣ ΘΓΙΔ ΠῚ κίζδηλον, ὃς κιξδυλίαν, 

σιδήρφυ σκωρία, [οττὶ (τετοιι5, ἔς γγῖ ἐχογοπηθητ τη, Ὠ]οἴσοτ ἴθτο 
φ.ρ. 86. σκωρΐα χαλκοῦ, στὶς ΓΘ ΟΥ οσησητ Π.»Γάοαπ ΠΠΌ το 5.6ά- 
Ῥίτς 79. σκωρία μολίξου 5 τΕοΓΟ πη Θτ1Π1 ΡΠ Ιπ11) 146 πὶ ἰδ τὸ ς. 
σαρῖτο 89. 

“κωρρειδιὴς α ἢ τοστοπηοηζο 15, γοσγοπιοητ ἤροοῖεπι μαθθης, 
Σκὼψ, αυὶς ἰΙοαμαχ ὃς ᾿πτϊτατοτγῖ: αὔρα το σχααὶ ἔχήν ὄπτω, Ἐτγπι.ασ, 

διιῖς ποξλιτπα, Ασζος. Π|5.8.Αητηι. Εἰ ᾿π ρεηογο ἀπ] οὶ ἀρὰ 
εαπάςπ [10.9.14 Σκύπες, Σκωψ Πιιο Σκωπίας, [ΑἸ τατίοηις ρα- 
μι ἀριιά Ατἤδη, : 

Σκώψις, ως ἡ, ἀοτῖΠο 4: τ ἀϊξτους5 πιογάσοϊθι8 δ( οαι}}}}15. ὁα- 
αἿΠατῖο. ΑἸοχ αρηά Δτῆςη, δ.1ο. 

ΣΜΑΡΑΤΔΙΖΕΙΝ, ἤπαγὰ σα] φοΐοτς εἴα, 
Σααράγϑινίθ. χί3.Θ-, [πγαγασάϊοιις ἰἀρῖ5.ΑΡ0].4. 
Σμοραγσὸς,ε,ὁ, [πιάτα σάτις, ΑἸ οἴτιιτ οὐ ται σμοίραῖδος,  ιιϊ ἃ, ἄς δεπι- 

τὰ ΡΟ] γογατὶς 54 Π11} » Τῦς σμαράγδου τῆς ἐμέληϑείσης εἰς τὸ πέλα- 
ἄδρεσις, 

Σαροκγίω, μι, ἔσω, αιηκα)τίοπο, ἠχώ θτῖ40) ογορον ψόφῳ", λαΐμτσω, 

Σααραγίζω, τάς τι, ΗΠ ἐΠοά, γιῦα φερέσβι. ἐσμαρέγιζε, 
Σααρβοσω, ΡΟ βαράοσω σε ον ρ!επ οο. ν 
ἸΣΣμαείς γίδος ἡ 5. ΘΦῃι15 ΡΆΠΙ] ρι(οἰς. Οὐ άλπι πιαηί δας εἴς ρος 

Σμοίομαι ὧμαι Ὁ ἘοτΡΟτρεχτογροτυ. τοση ριιγρογογπος, Ηογοί, 

Σρϑίω, σμήχω, ῥυ πῆ» 4 Ὁ Ποτρο οχτοτο, εἴν. 
Σμερδαλεῖθ, »νδ το τγ 1152] Ἰογγεηάιις) ξογηηϊ ἀλη τις, ἀΐτις, ἔγησηος 

ΣΜ 
Νέευττ, ἀδ[ο]. οπιοτας 114. σμαραγεῖ δὲ τε πόντος, ἱ, ἦχα τ 
πατο ϊτερίτ, ᾿ 

ταητ. ΟλΖὰ ἴῃ Αὐλΐζοτο]. γογτῖς σούτιμην Ρ [τ ΠῚ ΟΧ ΠΊΦΠΔΓΙΠῚ Ὁ 
πετς. ξ 

νἱτιαριά Ὀιοίσοτ. Πἴ0.1.ςἀρ.82. ὠχῴριας σιὼ νίτρῳ σμιώμῆνδ. ἐᾷ, 
ΠΧΡΟη.σΑρίτΙ5 ν]σογα ΠιδηδητῖΔ ΟἸΠν ὨἶτγΟ ζη τ σάτα ἴαματ 

Ὠἰσυφο(ερθς, διεινος ,καταπλυκχτικὸς σμαρδὸς, ἃ ποπιΐπο σμερδυὸν, ᾿ 

ὑπὸ τοῦ μερίζειν τίο) ψυ χω “Ἶ ὀρόντων τῷ φόξῳ. ροετίςσιπι οἴ, ἩΠ΄ὦ 
Ποάιι5 5 σμερδαλέον κονάξησε 5 14 οἴϊ, ἐπηπηδηΐτοτ, σμερδαλέον Ὁ} } 
(σησεν ΓΙ ΟΥΠΟΓ. Ψ ᾿ 

Σμερδυὸν) 4. τε γγ] 1 ΠΠτοτ. ᾿ 
Σμερδυὸς,οδ, ὁ,σμερδαλέθ., 
Σμέρδιν. εΘ- τὸ το ιιτ οἰ πηροτιι5,λῆ μα, ὅρμημα, δώμν, Ἠςἴγςῆ, Τὰ 
Σμέω, τ ο»ἂὈἰτογρονρεγοιτίο, “Δ 
Σρήγκα γατος τὸ σμηλη, [ΠΟ ρ π145 (Δ ΡΟ; πιο Ἰ σα πιητιμπι δά τεγσο,͵ ἐἰη ἢμμὶ 

ἀμπι; Ὀ]οίσογ. "1}.2.6ρ.138.Πς Ἡογπιο . σαρ.2.11,2.Π]οίςοτ. «ἐπὐκτν 
σμήγματα “ἥν ὀδόντων, πα! ἐγ! οἵα» Ὀ]οἴσου ἀ. Π|0,τιςαρ, 4τογιάς ἐς, τημνυτν 
δὸν τοιγρα.τοῖς αἰεὶ ταὶ ψώρῳς αῤμόσουσι σμυήγμασι, τηδἀϊςατηδτεὶ 41} οαὐμπίοα 
Ρίοτας αιτογριιητοοαρ.2.110.2. Ὀ]οο, 1ταπὶ ΠΠ6.2. σαρ,Ἰσζ ας ἀραμίαν 
λέωρᾷς κα κνησμοις σμῆγμα σιωὶ γίτρῳ γὶ, ἰαρτᾶς ὃς Ῥτασιτις πἰτὶ,͵,͵. «Προ 
δήάϊτο σχριγραη3, Ι μυρίον 

Σμυκτικὸς οὐ ὁ. Βαῦςη5 ν]ΠΊ ΔΟ[εγρεπάϊ Ρυγραηάί ις, ἐχριΓρ, ψ. ἐμμμμιδο! 
αἰϑίτεγρεηϑ,ἀοτεγσοης, μιν 

Σμυλτὶς γῆνἤιιε Σμυκτρὶςοτογγα ΟἸτη 0114: τὰ ἀϊα ἃ ἀετεγροπάϊ ας ὙΠ 
οὐΐτατς [πλορτηατὶς (ἀροπίίαιις ἰηίτατ 5 πὸ τοδσμήχω, ὙίαΝ ας γμῤθι! 
Ηἰρρ.}}6.4ε πιουθὶς ἃς [{,ώΔς ΠἰΕι115. ΘΑ], Ἔχ ρος τί μιμωλί,, τ, υἰτῖν 
Αριιὰ ΡΟΙ]α. 16.7.6. σμικρίδα ςοττιρτὰ [δ Ρ ΓΓ ΡΓΟ σμηκηρίθ,͵, ἡ ον 
Ἑλάεπι ετἰαπιὶ ν οσάτιτ ἃ ΤΕςορῆτ. σλεωτρὶς γῆννϊάς ἔμρτα," ἑ Εἰ ϑὴ 
Σαύλυ,"ς ἡ χρο» πον πα, Ριγρατ:ὰ σμήχω, ΕΙΣ 
Σμηλακέω, μ. ἤσω,αν "κας᾽ Οαμοτοφωνώ, μὲ 

Σαῆμα» ἀτὸς,, ἀτὸς 5 (ππε στα 1ά φιο δά «δίτεγρεηάμπι δι Ρατρ, 
ἄτιπι γεϊπλιγι Ατἤοη. ἷ 

Σρζωίον, ας, τὸ ̓ά Ἐπὶ 4ιιοά σμίωθ- κὶ σίμξλον, Τϊοίςοτ.11}.2.οἀρ.Σ 
ἀοςεῖ τίμὴ τρόπολιν,ϊις σεγάς ἢΠ11}15 εἰοϊμαςπίτι οὐδὲ τοῖς τόμ) ὮΝΜΜΗ 
Τ σμιωυΐων, ᾿. εἰγοιτη οτὰ ἀρϊατίοτιιπιν Βαταγ. ἴπ αἰπατ ἔο - ΠῚ τὸν 
Βιι5» Βα ΠΠτυς,οἴγοα αἰ ποοτιμπι δά τιον άγος, γμάς ρατοῖ 411} τὴγρνν 
εϊε σμιυωίον, ὅς αἸϊιιά τρόπολιν. ἣν ᾿ 

Σμίωοδύκες,] εχ οὶρῖτ εχαπιΐπα ἀριπι, ἴῃ ἘΡΊ στιν δὶ ̓ "- ρα 
εὔϊε ροτεῖ, . 

Σμίωοκόμος»", ὁ, ἃ ρ᾽ΑΤἸ15.μελισσεργὸς} Η οἴγο. : 
Σσμίῶθ-, εθ-, τὸ, ἀριιπι οχαπηρηντὸ μελιοσων πλῆϑος ὁ σύςημαι,εσμι, 

Οοπηηεης. Αὐἰορμαπῖη ΝΝΕθι} 15, ὅς ῬΟ ΠΧ. [πᾶς τέλη. Ψ" 
τὸ ρτὸ τπττἰτιἀΐης ἀτηις οορὶΔ, αὐτὶ σῷ πλήϑοσ, τ ἀριιὰ Ρ]Δ " ιλαμμ 
αδοὶ ὁσία, αὐε 7 σρλϊω Θ.,νἱγτατιση οχαπηοη, Τάοτη ἀϊχῖς 9,(ς Β᾿ ἐλ μι 
Ριι. τὸ το ἡδυνων σμίω Θ΄. τίς τη Ογάτγο, σμίῶ θ. σοφίας. ] (αν 
τΑΓΟ. περὶ ἀἰοργισίας,, φιλαυτία τὸ δυσκολία μῇ' πευφῆς καὶ μαλακίας. 4 ΩΝ 

δχαῖῃ ᾿ ν᾽ ἀιείκας; 

ἢ φιιΐσκι 

᾿ τρι βίοι 
προ α 

| τ ΠῚ ΠῚ 

ι 

ΠΠΜΑΤᾺ ψιὶ 

ἐὐῤοιἐυχοίῃ 
ἡμι} 

.ἃ 

σμίωῦ Θ- ἡ σφηκίαν ἡ μὲν ἐντίκτουσι, δὶς Ηογάζ. 1116 ΠῈΠῚ ΟἹ ΕΥΉΩΡ, 
ΡΙΙη. 5 .ἰπέαπτίτιπη ἐχδισιϑ, δὶς σμίωῦ. γερόντων λοοῖρὶτ ΟοΥ ᾿ΑΡ αὐ φερε 
ἄορ πη νείρ. Σμέῶθ- ΑἸ ιεαγο,σίμῶλ., αρίατίαπι, Ησποάι ἡ ΜΠ μὰ 
ὙΠεορ. ἐν σμίμώεοτι κριτηρεφέεοσί μέλισσαι κυφύισας Βόσχουσι Ἷ. ἴῃ . πον 
πρατῖϊθοιι5, 1. σήμέλοις ἐκ πῇ πὔξιε χομῆύε τὸ αἰδιέχον » Ἰηαιῖς [Πτὶ . ἐατάγίη 

Συῖν Θ- Ισαπεμάὶ Δι! ς ον, ΑὙΗΟΡΕ. νεφ, μέγα γάρ τι ϑεωῖν κεγεῖ" Ὀλύχανοαι 
σμῆνθ» ἀοιδῶς,ἱ, Πιαυῖταϑ. ἢ δ 

Σμἰωνργεϊδνοι 5, Ῥτορτίπαι οἰ ἀριπὶ οὐ τη γοσπδηῦ δὲ Ῥοπὰπῖ εἴτ" ἰμίο νι 
τηϊη.Ζιοι νηο νοσθὸ ἐχρτοίης ΟΟ υ πιο]! ΠΕ. ττνσαρυΓ4. δ᾽ Λπ θλρσιο 
Ἔχόττιι, ἱπαυἾτ, ν ογρ  ΠΑτι πῇ 4 (ὉΠ τίυτη ἐχαπηϊπαπταϊιοῆ, “ὦ 
σμιιωκργοιυῦται δῖταθο ἐς ἀρίθι15 Ἰοαιιςης, Αἴτν ἐν τοῖς δένδθεσι σ᾽» ὙὙΑΙΙΠτΙΣ 
γεργεϊάναι 5 ἀρὲξ ἴῃ Ἔχαῇς ἀγΟΣΊΡα5 ἔσει! σατο ὅς ἤπ Ἔχατη ν, τίς 
ΡΟΠΕΓΕ.ΤΠτοῦρτ 5 αἰχὶς ἀρὸ5 Ορογατῖ, “1 μὰ 

Σαΐξις,εως, ἡ ριτ σατο ἴτε πὶ ρ Ασα ρογοι [Π0916Ἐ5 Εν πὶ. ΠῚ ἡ σαι 
Σαηρέα.ν ἀξ Σισειρεα, ΐ ἬΝ 
Σαήθεγξνςαρ 8. ογληἶϑ.λόφαι ὁ 8 φρα),κὶ σμρεγζες οὐκὶ ἕλικας νΟσΟ5 ῃ 

Ῥοοεῖς δ. ΟΠ ΠΧ. ΕἸ ον ο ἢ ἴαπτ σμνίρεγες) πλεκτῶ σὲ " βύφρυχ 
Ἐττπ σλπμ πὶ σατο ἾΒι15. ὃς σταγίθιις το ξε Ρ1Π, 

Σήρανϑος, υς δ, ααἰσυ]υις, ασαῤθαν, 514. ὅς ἀυιῖς᾽ ροπας, οί γοἶ. 
Σωνχω, μι ΐξω, τ,» χα, Αἰπογρονἀοτοῖρ ονριγροτὰ σμώ τὸ χαϑαίρω. 

ἔτι, ΑοοιΠ  σμήΐχω αἰϑέοτοι, ΑΞ τ ϊορετα ΙΔ ονἴτιοῖα, κυησμοοιὶ π᾿ 
ϑεῖον σιωὴ γίπρῳ σγκηχ ὀμῆνον, ρτυιγίτιις (ςάατ Γα Ρδτιγ οα ΠῚ πῖτγο ὁ 
ΕγΙ σατιιπλ, ΜΠ ατος ΠΠ 5: Φοτογ πα, 61.10.5. Ὁτοίς, σαροαιδ. δ ἰπροι 
σμοηχβεὶς ἁχσὴ, ΑΥΙοΡ πάπας ἀοτοτῆιϑ οἴ, πιαξεγατιι9, 1, δήαξξ., το 
χες ρογ ις, ' 

Σαιχφολογία νὴ, τιτ ̓ς ρατΠπιοπία. οτος, ρατοελσ. 
Σιμερρλόγος, (οΥ αἰ Δ ιι5,αματιις; 1ΠΠ|6 γα 9, αὐελϑύϑερρευΐῃ τα ηΠΠΠδ 

ΟΠ Ρατιις, φειδωλὸς, δι, - , 
Συμκρφλογρδμαι,, αηχἰὰ αἰ πιὰ πὶ παϊ ποτ Πῖ πα ας ἱπααῖτσ' 

ΡοΓίδαιιοτ, δὲ σμικρολογία Ρίατ, ἐς Γ,οσ ἄς πἰπγλι πη ρατιιῖ5 δί το 
ἶρις οι βἀοτατίο;γε] ρατιοταπι σοηἤἀογατίο, δμεικρόλο)ρυ 5 10" 

ἥ γον δ 

ἈΠ ἢ 
ἴω 
ΔΙ δ ίο 



ΣΙ Μ 
ε ἰσαὶ νεγδα ξαςϊοητος, Βιιά, 1. Ἐρε, Τὰς ἰΔῃ. γελοῖον ηδ᾽ εἰ 
χατων κινδιιυυδύοντε ςγαδξὲ τῆς ἐν τοῖς νδμοις οἰξουσίας σμικρρλο- 

ἢ τεὶ ρατια ἴῃ ταῦζο αἰ [στ υϊης τατίοῃς μα σολῃγμ5.1- 
ολογεϊάσοι ὃζ λϑπηολογεῖν ργῸ σο Ὡ] ΡΟ τ ίος οἰξ πιὶ- 

ς {δ τ1} 1 ἀλίριτατο. Γάοαὶ ἐἰχῖς, αλλ οἷο) τωρ καίλις α λυ- 
Ὁ αὐτοῦ 5 ὅτι αἱ πὶ ἐφ γαὶ ἐκεῖναι καὶ χεπα κο ϑ  μρ(Θ. ωρὸς αὐτὸν ὅμι- 

λείαν τάς Μεκρολόγρεῖμαι. 

ερ)λ 6)» γαπματὸγρογραγοὺ, τοῃαςῖτοῦ, τ μτὶ Ππιάχα, μας μοῦ 
ςαθο, Βιιά. 1 ἘΡΗ ρτῖοτν. 
οιὴς γε παι σοπίταικ ραττίίοιις. ν 

Αἰ ϊφιιαασι 11. σμικρὸν ἐπέχαν , ΡαυΠ ἤρου ἱπηπιογαγὶ, Ρίατο 

τ εν ἀμήν ΧΉΦΗΝ ἐν : 
στεια ας ν, ἈατἹΠ|τα59α δὶς τίο, αἰατι τα το παοῖτας. 

τριπιὶς, ἐ(Θ- οἱ χη Π ΠΏ} 15 ὃς αδὶς ἔξ, 
αρ δ ραταιι5. σμικροὶ ῥοαυλγν) τὺ χοιΐστο τρφφασις » δορΠοοΐ. σμε- 
μέλιτος, ῬάταΠῚ Π16 1155 ΔΎ, σμακρῳ ἐϊμιωφοῶδνεν . Ρα]ὸ δητὸ, 
ο ἀς Τιορ. ἄγὴ σμικρόν τι πολέμου, 441 Ρ4Ὀ] ΜΠ Πὶ ψυϊά πὶ πιο- 
τὶ δὰ δε Ππιπ|» Ε]εγοάοτιις τ, σμικρὸν Ῥαι ατι τη. 7, σμικρὰ νεῖ - 

αττι οι] ατῖ πη ἀπ{τγίδιιοτα 5 ἐπ πλιπίπηα αἰισατις 5 Ῥίατο ἀς 
8. ὶ ΠΣ Π Ἴ 

ἐμποῦν ΡΙατο ἘρΗϊ.7. σμεκ ξότερον ἐξ) χρὴ νομίζειν κακὰν, 

"πα πὶ ἀτπισοηάιμτι οἰ. μιν δὲν ἐνιαυτῷ σμικρότερφν» ΠΟῊ πιῖ- 
Ζιλὰππι Δπηιιο τα πιρογρο ας. ἴῃ Γι ρ, 

Ἰφοὐτος, ἰ ραγ τα 5) 6 ΧΊσ τᾶΒ., ΡΙατοιη Τίπιαο » δεσμοὶ διαὶ 

τῆτοι ἐδ ϑατοιφν ποι α ας σογπὶ ποη ροίϊιηϊ ργοόρτοῦ ραγ- 
οΟἰσοο, ν᾽ ἀε Μικρότης. ; ! ᾿ ᾿ 

κα. νῷ ιν αλληιιο» ἃ ἔπ! Ασσα ᾿ Ἵ 
υκος, τα χιιςα θοῦ ἔετα 5 ὃς νοπομπατα: ἔο το οἰ ἀθῖοτῖς:}1- 
ρατγᾶτιιγ ἀτοιισινἶσὸ νοσατιγ γ. Ὀϊοΐτατ οτίασα ἡ ἱοίοο- 

᾿μαλϑοϑυμνδ- αὖ Αὐριηρετα,ὰ Θαίξηο ετίαιη τξθ,. ὃς ὰ 
Ραγαῖτο μέλ. Τιορο ϊοίσοτγιίςια ἐδτο 4.ςαρ.8:.δς ΠΡ. 

ρ.12. ΤΊ ΘοΡ᾿γαίξιπι [1{}.11}.3.σαρ τος ὃς ΡΙλπππαπι [τ 16. 
), 10. Ρ] τατς μι 11.3.5 γιη ροΠασώη τς ορούσι γδ ὧτι κὶ σκιοὶ σμί- 

ος ἡποκ τείνει «δὺ ἐγ κϑι τα δοιρ ϑέντεις ὁ τοῖν ὀργῷ μ(φέλις’α ωρὸς τίω αἴ-- 
γιὰ ἀτθογο ν᾽άθγιγ ἐπι! Ποχαϊο Γιογοτίας 0.6. ἘΠῚ 
πῇ πὰρ αἷς ΗΟ] ςοηἷς πιοητίθιι5 ἀτος5 Εἰοτὶς οάοτο μοιῃ- 
ἢ τεῖτο ὁοηΐμετα πεσαιο  ΝΙ σαπάοτνοσαῖ Σμῖλον : Τὰ ΑἸοχὶ- 

Ἅτιη. Μη, μὰ δεὴ σμῖλον συὶ κακίω ἐλατηΐσω μόρψαις Οἰταίίω ϑεινα- 

πολυκλουύτοιο δὺ τειραν, ἀἰρῖςι νοτὸ σμέχιθι(γτ ὃς (σεῖς τητοῦ- 
ὃ5 ἰερίταιιε ἀριιά ΤἈ ορἢγαίδιμπι εἴτις Ποία οἴταη5, ἴῃ 4110 

ἰοπ αὶ μέλ ίΘ- ̓ερἰτιι )ἐλατοὶ  » 4 ΕΟ 14 ΠμμΉ 14 Βαδοῖ δὈ]οτὶ» 
[ἔ τῇ ἐλάτῃ. Αριιά Ὠτοίςοτνια, [τι δίταν σμύλαξ. Σαίλαξ,ἀ!- 
τ ἀγθοσ ἃ τάχο ἔπι Πηΐϊαςς 56[Ἐ|}. ἕο [10 οἱ 1Π1ςς5. Ὀεἰοτι δὶς 
ξΟΡἀγαίς. Β1{8.116.3.ςαρ.16. Οἱ αἰεὶ Δρκαδίαν, Ἰηιιῖτ, δένδρον τι 
κα καλξσιν, ὃ ὅξιν ὅμοιον τῷ ωρίνῳ. παὶ ὃ φύλλα ἐκ ἀκανϑ ώδὴ ἐχά, 

τες» ὅςς. Τε μοῦ βέπογς Ἰῃτο!!εχὶς ΡΊ Τα ας Πρ το 16. 
Ρίτο 6.1η ας Π591}1ς15 ἄπο σαποταᾶ, ἘΧ ᾿ς 1 [τ4}14 [οἱ πο 
ἰτυῖτπι 4 οἱ εἰς ἀἰ Ππαπτο ιν] οο5 ἃ φι!διιπὴ Οταοὶς ἀἸξϊα:, 
τοι Ποἷ15 Δα} ξο Πα ΟΝ ες ἐς αἰϊὰ ἰρεοῖε ᾿ητε!]οχὶς Οαθηις 
[Ὃ 6.4 Ρ.3.. Τ᾽ τύποις, ἴτη1}ςῖ5 ἀσοοξζηπι ἰητεγ ραγρα]ο- 

5 τοπΊ ἴα ργαοὶρίεπ5. Σμίλαξ Πιις μέλαξ ἴητοῦ μοι θα5, ΡΙδη- 
ἀππι5 ἄτα ἰρεοῖος, σμίλαξ τραχεῖα]. (Πὐϊϊαχ αἤροτγα, τις ἢςάο- 
ΟἹ οἷα: ἃς σμίλαξ χέϊα, Ππλι]αχ ἰδειιῖς5.Ποσο Ὀϊοίςζοτ. αρ.143. ὃς 
110.4.ΤΊοορ ,Β τοτ. [10.3.ς.ν [το δηλ αχ ἰατιῖς εἰς σοπιιο !- 

ἴτις πιαϊοτ: πάπὶ ταϊηοτ εἷϊ Βεϊχίης οἰΠαπηροῖος Πϊοίςογὶά, 
“λαξ κηπόα » (λϊ]αχ Ποττοπῇς 5 συ115. ἐγιέζιις λοξια νοσδηξ 
οἰ: δολίχοις νοςας ΤῊςΞορ ἐγαίε. 1{π.110.8,ςαρ.3.ὃς Οαΐςη.}10, 
6 ΑἸ Ππηοητῖς5. 411) ρμαίθόϊος ἱπτο Πρ ἅτ, 1. φασιόλοις Ὀϊοίσοτ!- 
{16 πὶ ἰεσῖτο [10.2.σΡ.176.δς 177. Δριά Ῥοϊ ες μίλε, δῷ ἰώ 

μίλακος αὔϑος:ιιο ἀ Ἰπτο Προ εἰς {πλί!αος ΟἸ] οἰα γε] ἰυΐνῖ- 

ὑμώτα ταὶ γα πγεητα πιο τὰ Πα γα 1} 116: χὰς εχ φουῖο ἴςα]- 
5 σοτίατ!] τεοϊία οχοϊφιης, Αὐἰξο ρἢ. ἴῃ ἈαΠὶ5» σμιλδύματει τ᾽ 
Ὡν. ΤΠΤΟΓΡΥ, τοῦ ὀμκξαλλο μῆνα δτὸ σμίλης, αὐτὶ τῷ δεαγὰύ μοι ται γέρε- 

“ματα. Οὐ τεοϊποης Ἔχοϊάπησ, τοοϊίαπιοητα ἀἸοῖτ Ρ]Ιη 119. 
ἸἸς ἐρίτιιγ τοι πηθῆγα σοτὶ οἱ. σπττίλας, νἸάς ἴΠ τα. 

ηἸδ νὴ, ΠΩΣ τιπι,ὀζελὸς: (σα ρος ἢ απν, σα τοῦ Πιτου 5, τομειῤ, (ΑΙ ρεΥ 
ΟΥἾτ15 σογί τ! οτι!πΊ, [σα  ργιιηι : ΡΟ] ας τὸ σκυτοτόμων ἐργα- 

εὐϊσιιπι ἔεγγιιτη, ργὸ σα τΈ ἢ !ο ιο ρεππα [ογϊρτοσῖς ρὰ- 
ὌτοΙη Ἐριρτ. 

ὑιον α τὸ Πλ᾿ ΠΕΣ τμΠ ἀπὸ τῆς σμίλος, [σα Γρο ἢ ππι. ῬΙστατο ἢ. ἴῃ 
το; ἑατρικῴ σμιλίῳ τρίχας τέμνοι κα ἐὺ ὄνυχας . 1. τηράϊοο [ςαἱ- 
Ἰο:ᾶπὶ ιιο Ἐγαίτπη μη οάϊοο ξεγγουϊατίτις ράτοῖ, (ο]ιη,. 
6. Ἐεττο σαία (τοῖος ρογίματιπ' ντίμα, Ἐτίαπι ἴσρς [σα ρο!- 

5 γία "16 δά Ἰπλιιπὶ τείσσατο ὃς αἰηριζατο ἰσαδίεπι ίσρε, ῥτο- 
Ταΐτ, οἱ] ἢις Πρτο 8. οαΡ.7.[ςαΐρτιιπι νοσας : Τ μι ἀθπλαπὶ ν» 1π- 

ἰτνα ἃ πγαπιιπι [σα] ργίιπιηιιε ν επί επάτιτι, Ἐπί τδτ. ὃισαρ.3. αν 
πὶ (σα! ρα Ἔχοϊ(οτίι!5 ἀἸοί ται, ἔογγατιθητισι 1Ππ|4 οἈέτιιτ- 

4110 πιογζια σατο ργαοϊ ἀϊτιιγ, Θά] οη. τ. 1. χτὶ τόποις, Τῷ 
υσμιῷ τῷ διεεὶ σμιλία σιωνεχιύς ἐνεργοῦ μὴν. ΔΡιά Τρ ιπι ΟοἸ Παπη 

: ὃζ σαρίτ.6. ἱερος ἐρθοί!ξτιπι ἐχαϊροταταπι 40 ἃ τὸ σμίλιον [!- 
σας, Αρυ ΗἸρροοτγατ. ϑοειδὸς μαχιύθεον, οχροηίταγ ἃ Ο- 

Ὁ Ρεῦ σμίλιον, 146 Μηλη. 

Ἶ 
᾿ 
Ι 

χ»ιῦ δ 
Σαίλα, Προ, δκολα; 
Σμῖλθονιάς Σαΐλαξ, 
Σμίνδα, Ηοἰνοκατοικέδιδ. μιξ, 
Σωυγϑεις εἴθ. δνςοσποιποῃ εξ Ἀρο Π αΐ 4, 1} 14.ωἰ, ἃ Ιοςο γδὶ δοΐς- 

θάτιιγ, σμίνϑος γὸ τόπος τῆς πρωα δὺς, ἐν ᾧ ἐπόρλιαγίθ. σμινϑίν ἱερόν, 
Σαίνϑος, τις Ἰϊηριιᾳ Οτετεηἤυμην τάς Τητογργοῖοπὶ ΗἩομετὶ. 
ἽΣ μένον, τὸ, 1 ογαμιτ α(οϊα.ἸΝ ἰσαπάον ἴῃ Ὑ]ιοτίας 9. - ἐπεὶ σκυτώλης μὴ, 
τὰς σμίνοιο τέτυκται Στειληφ ποίχετος, ΠΏτΕΓΡΤ. δ τυ) δίκελλαν, καὶ τίω ἀ- 
ἐνως 

Σμινυν ηφηλ 4Ο Ια ταῖν οἱ δι φοη5,,ττ Προ. ῬΙΆτο 2. ἐς ἈΘΡΟΒΙΙς. ὁ γδ 
γοργὸς ἀκ αὐτὸς ποιήσετωι ὁ αυτεῇ πὸ δίορηρον, ἐσὲ σμινυϊων ἱ. Ϊψοινετα 
Σαρυδιον ἀἰχὶς Αὐἰ το ρ ἢ τύω σμινύϊω, 

ΣμιχΘ'γδφροςϊο 1591. αιιο ἔταξας ἢ αὐ θοτα Ρεηάετ, ΤΒΕορᾺ ΠΡ, 
«.46 σφι ραητινίάς Μίκθυ, 

Σμογερϑς,οοδ ὁ ἀατιις, λα [υβυΐη Πάϊαΐον: 
Σμοιὸς οὐ, ὁ, 41 1] 159 τον 1 1152Ὀγ Ἐῖς, 
ΣΣμοκορείδων με, ὡσ το απ, ὦκα, ΠῚ. Ἰογο5 ογηο. 
Σμορόδω, μι. ὥσω,αν, χα, ςΟςΟςσιιυκσιάξω, Ἠείγς, 
Σιυγέρϑεγο "δ ΠΑ θοτῖο [πς δὐτὸ πῇ σμυΐχω τὸ καίω, ΡΟ] οπ.», Αγ. - αὶ 

ὃ σμυγερωτατοι αὐδρων Ὑρηχείίω χάλυξες ναὶ ἀπέρεα γαῖαν ἔχουσιν, 1. ὅ3:- 
πον ςατοί, 

Σρμυγερώς, αἰ λοτο ἃ, ὅϑηπόνως, Η οἰ οἷ, 

Σρὺυ δδὸς, δ, γσαπάςις [εγτιιδι; ρτὸ μὺδρὸς; Ης ἔγοἶι. 
Σμυκριρ, ΠΑτὶς νἱάς Μυκτήρ, . 

Σμύλαξ, κος πη ]α χγᾶτίοσ {1185 ὃζ ἕαχιις ἀἸοίτιτιν τς Σμίλαξ, 
Σμυὸς Γὶ [ἘἸ5οσμοιός, οὐπίνν 

Σιύβαινα, πγγοπα θὲ (ςἰ5) Ατλίτου. 11.2.4 αἰτηννὶ{ς Μύραινα, 
Σμυθες ἴτπηγτὶ 5.1 Ρ}5 το σι πτῃγα5 πηι ατὶ} Ἔχτεγιητ, Ὀϊοίσουὶ 

Τιδ,ς.ςαρ.166. Λτιητιιν δὲ γλετδε 17 αὐ νἴσγιιμι ἔγαπσοηάεπινα}- 
εὐ Βονεθηενί, οο ͵ 
Σμυρέτης λίϑος, (4.41, Του, (Πλγτῖτος [αρὶ5:: 46 τη. 
Σβυβγ νης) γττ μα: ἸΔΠ ἢ γγηηὰ εἰς αι οτὶς Αταδίςα;, Αἰ ργριίαςα: 

ἰρίπα; πο αἰ ΠΠπῈ:}15, ΤΤοίσοτὶ 4.}18.1.ςαρ.78. ν δὲ ἀς οἰμι5 σε- 
ποσῖδιις, 148 ὃς ΤΠεορ .11,... ἈΠτοτ. ΡΙδητατ, σμύρνα βοιωτικὶ, 
ὕλγτγηα Βοξοτίοδεϊης ἃ γαάϊχ. οἰ ἀγθοτὶς ἐπ Βαθοτία παίςςητῖς, 
Ῥϊοίςοτι 4.11 .1.ς4 0.79. Σμυρναφῃοπιδπ ᾿μ ἢ]. 

Σμυρνίζω 5 ΦτΆΜΪΟτ ΤΩ ΓΗ ΔΓ 5 ΠΊγΎΓ 26 {ΠῈ ΖΊΏ11 118.» ΤΆ τ μαπε 
τεάοϊεο. 

Σμύρνιον αιἱά4απιγ οσατιιηξ τὸ ἱπποσέλινον, Ὀϊοἴσοτ! 4.11.3. τα ρ.7. 
αιιμπὶ τάπηθῃ {πιν πηΐτπι Ρίλητα πε αἰτανντ ἀσοετιν σαρ.79.1δὶ- 
«ἀεπ):  Ἰοίτιισ δυτοτη (Ὠγ γπῖπΠὶ ἃ ἤν της, 1. αν γγ μα αι φασὶ 
τοἤρίατ, Ὀ  οἴξιτ οὐἶαιτι σμυρνέτον ΡΤ σμύρνιον,Ν σα. ἷπ ὙΠογίας, 
Εἰδ)᾽ ἀγε ἡ σμυυρνεῖον ἀεἰξρυες, ΓΠτοΓρτΕ5 ὅμοιον εἴς αἷς τῷ μεγάλῳ σε- 
λίνῳ͵ ὃ δὴ γἡ ἱπποσέλινον κοιλεῖ ται. Σμυρνεῖον νετὸ ἐπειδι ἐμφερὲς τῇ 
σμεύρνῃ ΧΤ' τω) ὀσμίω (ΟἹ πηγε}. 116. τας σαρῖτ,3, ταξετε οἱιι5 ἀτγασε 
Οτασογιτη αἰιοίαατη νοζᾶτς ἱπποσέλιγον, ΠΟΠΏ11105 σμύρνιον, 1- 
ταὴϊ νοσαητῦ ηηάξουγοῖλοι ν᾽ ᾿ 

Σαύρνοειδὲς αι ἀατο μοτθαππι ν οσαπτ 41} ἃς κλημαπὶς ἀἸοἸτατ, Ὀ1ο- 
ἴφοτ. 1.4. ςαΡ. 8. 

Σιὺ ρός»τΠΌΓΙ8 Ρ Γοἰϑγάς (110. δέ πριγεηα Ατἰϊξοτον τάς Μυΐραννα, 
Σμιξιτηιι5.ν 46 Μιξ, ᾿ 
Σμύχομάι, μούξομαι, πο υγμμωγατάδο:πατοοίςος Οαΐφη Π.1,..4 Οἰδυς; 
Θεροποισιν πᾶς κα πισμυ χομηνἀοίΐοτα του ουΡ μαϊατὶς. Ἰὰς 
αὐποσμυχομαι. ᾿ 

Σμύχω, μ. ὕξω,ασουχας σΟΙ ΉΤΟ, καω» ΘΟΥΓΙΠΊΡΟ 5 αὐαλίσκω ρογάο. 
Δοίμπιο. διι14. 

Σμώς ρυγροναδίξεγρο, ρέγοιεῖο. ᾿ , ι 
Σμωδικὸν, ραγηγασιιπι δά ν τ 1065. ἵν μωλωπηκὸν τὴ ωρὸς ταὶ σμώδεκας, 

ντεχροηΐς Οαἰεηαρια ΗἸρΡΡοοτγαῖ. 
Σμώδιξ, ἐκος, ἡ, τ Σμώσυγξ, γον Ἰθ Χο τοῦ εχ Ρογοι τς, ἃ σμώξαι; 

4ιιοά Γοτπιπ ἀν αἰςέϊο εἰς ποι τείξαι 5 Ρατουτεγα »Ῥυ ας ᾽ ἐετῖτο. 

Ἡοαλ. Πα ά,β, σμιώδιξ ον ἀλμοιτόφοτα. 1. οἱ ἐκ πλυγῆς ὕφαμμος μώλωψ, 
Αριιᾷ ΝΊςαηά ἴα ΑἸΟΧῚρ ΟΣ μώδιγβες «-ἀζάσι κεδαισυύνυς κακότητος. 
ν δὶ Σμώδεγξ, σμώδυγίϑ- ἀεο! ματι. Τητοτρτέίαι!ς Αὐἰ πο ρμαπὶα 
ἴῃ ΑςΠατη.κονδυύχΐων ἐΧρΡΟὨΪτ τὸς πληγῆς οἴδημα. 

Σμωθυΐω,ταγθο; 110. ,: ΟῚ 
Σμώωδυ(θ-, σμυνχά μῆν9-. Ἡ εἴν “ἢ. σμα μῆνθ- λα ται, ἐχτοτῖτ, χώρας σιμὴ 

γίτεῷ σμιω μήν Θ- λίξαυθ- ἰά ται» Ὀἱοίςοτ. 11.1.6 4.82. ΠἈρΊτῖ5 ν]ςσογα 
τολπαητίαᾳ οσαπηἶτγο ἐπέγοατιση τπιις ἴληαι, ΗΠ ογπΊο]. ας} 

τη ξτγιςετατγ: 
Σμώνη, ἃ γεπτο ᾿διη5)Γεῖι ρετοι πο. Ετγπι. 
Σαώπω,ν ετθετο. 5 ; γῇ ; 
Σμωύχίν, Ηογς.μ7 σπιδῆς ἐνεργεῖν, Σριώχνγπναηάοτς, μισῶ, Α 

τἰτορη. ἀνδρικῶς ἐμξαχλεῶνε γὰὸ σμαῖχεπ ἀμφοῖν τῶν γναδοῖν, Οὐ δὲν 

γδ ὧν πόνηρφι λϑυκών ὀδόντων ἔΐργον ὅδε, Η αὐτι αμοΐοτονπαι. Σμώχῴν, 5:14. 

λοιδορεῖν, ΠΟ Πα τἰα τὶ ὐπὸ τῷ χὰ ϑπέπηεάϑε εἶδ σμιωμήων. 
Σοζαϑὲς, αἱ ρετα] σῶς δί ΡΕτ [ςαιςητος τηογου τ οο 591 πα α, Πρεγθα, 

1π Πα θ11ες αἱ πόρναι» [ητεγρτ. ΑὐΠορ ἢν] άς Σεξας, 
Συβαρδίομαι»μ. φ' σομα!. ἀν. δυμαιγἱ ΠΟ] εἴςο, ὃς οτιπὶ ξαίτι Δ] αι! 4 ἀρ 0, 

εβετοτοις οἴἴϊοητο ἀτγοραητοτ ἐσαίρομαι; Ἡ εἴγε. Ν 
Σοξζαρρ λέφαρφε»εγδ, ΠΥ ρ ΘΥοΉ "10 [59 [αἰζιιο 5» ργοςαχοτας σοξαρφξλε- 

φάρφιςοἱα ΕΡΊρτο[εογαβοίσιιετο αἰρεέϊω ἰητασητοϑ. 

Συζαρθς οὐ δον ἐπαατιι5.ἀ 1016 52.110} ΡΙαςςΠ55 ἀΙτοΡ4ῃ8. Ἰηίο] της, ἴα- 
ἼΟοΡΊ, 2: 



638 5 ὦ 
Ῥειδυσ᾽ γαἷτὰ ὃς ἱποοῖα ταπιούοαιν πὶ πη] δῖ το νὰ φὰ Ῥτῶ 
[ε ξοτοηϑοίογο Χυ τ Πβην ΟἿ οπτιις τ ἃ σοζᾶν αιιὸ ἃ αἰτος5 τορο ας 
ας ἰα(τάτατ, 14, ΑὐἐΠόρἤδη, ἀς νοητο . ῥῆξας αὐτοὶς οἰἴξῳ φέρεται 
σοζαρὸςοἷ. ἰπυι5.1ἀοπι ἐπ Ραςο, Σοξαρὰ αὔρα τᾷ εἴν, σεσοξημήῥη, ὃν - 
κίνητος. σοξαρνὴ λέξις, οτατίο (ωρεγδα ὅς ἐρεςσϊοίλ, Ρίυτατο. Ατῖο- 
ράλῃ, οἷς σοζαρὸε ὦ Δάματερ εἰσελύλυϑεν ὁ συκοφαὐτης, αὐτὶ αῷ ἐπῃρ- 
εὖθ. κα μέγα φερνών ΒΑΠῚ. βαδύζειν μδ΄ σοξαρφε βαδίσματος, οἸατὸ 8 
σαι πτάρηα [μὲ Πάιοἰά ἱποςάοτγς, ΕΠ ἐπλππι σοθαρον βάδισμα ίμι- 
ρετθιις ἰηςοῖπις, ΝΑΖαηΖ.Ἰὴ Οτατὰς ἱποοῖτι ραι!οΐ5. Σοξαρρε, 
γεπάϊτατοτ δ οἰτεπτατοτοᾶς ἔαἴξιι ργαξαἴτιι5. ΡΊτιτ, γευυαμεὲ σοξαρᾷ 
ἡ πανηγυράκη, 

Σοξορώς πα σαϊβοὺ, Ἐπ] οὐ, 1} σοπτοτοὸκϑιίμως» 5.14. 
Σοβαφ Ἰάςτι αιοα σοξαρὸς, [ςοττιι πη. πύρνν. ἘΠΡΟ] 5 ἴα Οοπιπιεη. ἃ - 

τι τορ .1η Ῥδος, Παφα τῇ 9 σὺ τῇ σοξαδὲ κατήγυ, ι 
ΣοξέομαιςΟπἰξογποσ, ὃς τυγθα! ςητεῦ ἵποεάο, τυς δ᾽ ἀὲ πιὸ ἱπέοτο. 

Ψηάε σεσοζηυϊυ Θ΄. τεταραγ μῆθθ-, ταν δῖ άι:5. σοηίτεγηατιι9 ὃς 1π|- 
Ῥοτεηβ δηϊπιὶ, β  ϑισμαι σφοδρὸν καὶ σεσοξηυῆδον, δὲς. πος ί]ι5 ςοποὶ- 
τατις ὃς π(Ο] ςηρ. ΒΑΓ]. 1π ΕΡΠ.ΡΙΏτατν. Οὐκ αὐδρὲς ἔργον ποιών,αἱλ -- 
χὰ μειρακίς ἐμιπληΐκτου κὴ σεσοζημῆνν τρὸς δόξων, ρταΣ Ὠἱ πηῖὰ ρ] ΟΥ̓ 28 
οιρίάλτατο σοηήϊογπατὶ ὃς ἱπηροτοητὶς ὃς ρεγοϊτί. Θτερογῆι ἐς 
ταί απο, Ο φϑειλιιὸς σοζά μϑυθ.- κὶ αἰδεφερόμν Θ΄. κἡ μανικὸν βλόκν ων; Ἶ, 
ςομίτετγπατιι5 ὃς Ρεγοι! ἢις. 

Σοδίω, μιύσω, π᾿ ηκθο γ Ἰτηργοὲ ἃς ᾿πΟ! ἐπτετ ἐπστοάτοτ ὃς οδυέοβ 
{ἀπχηλοιιςο; ἱπίσαιιοτ, διώκω, οἰιγο, 5. 60. 18 ὅσης θεραπείας χὺ 
αϑοφσιιδυῆς σοξεῖ, οὐλην αιιοῦ οἰ Ἰδητίδιις (είς ἰηξεγτ. ΤΠ πν. σοπτγᾷ 
Μιά. Καὶ τρές ἀκολύϑοις κὶ τέαρας αὐ τὸς ἔχων. δεὰ τῆς ἀγρρᾷς σοζεῖ. 
ἱπηρτοδὲ ὃς ἱπίο!ητοῦ ροριυτ Πιπηπγο ες. σοξοιιύ τες ἐν ὄχλῳ 
δορυφόρωνγηλρηα τα γα {τ ρατὶ; ΡΓ υτατιη ϑοίοηςς Σεύεω γ ατὰ- 
τι οϑεχοιτῖο γα δΊρο.εχρο!]οῖντ σοζειν τί) κόνιν, ΡΠ  ἐγὸπι ὄχ οι- 
τετε : Χεπορἤοη ἐς {τίη ρσοη 15 οαιῖς Το ιιςη5. δεῖ ἢ σοβεῖν τίω) 
κόνιν χτ' φύσιν πῆς πριχὸς, ρ ]ι15 Τοσπάο ρ1]ο ἐχέπτιθπάα. Σοξίως 

φοιηρείσο,ςορΟ ρίεραπι. Ρτὸ νγϑθοις είτε [αίοατ, 1η Ἐ- 
ῬΊστοτί σοξεῖς κέντρον ερειδύμήνΘ.; 

Σ Φυ, νυ σαγίτιπι σαικία; ἐχαΐος Ἐπ Ρ1Π1 σαυάα ααϊδιιδ ππτῖίος ΔΒ - 
ε ΒΘ δτατ Ηἰρρίδιτ. Ἑ αν τίυὐ σύξίω πάνυ κανανη μβρίω ὁ ἵππθ: ἔχη, 

πὸ τῆς ἐρᾷς ἄκρον δστότεμε ὡς τὸ ἡ μισυ. 
Συγλώδως καυλὸς, σαι} 15 (ΟΠοςιις ἀρ Ὑπεορῆγαίι. σογκώδιης ῥίζα, 
τα τχ ̓ηδηΐ5 ὃζ Βιη σοί, ΘαΖα [10.9. ᾿Ν}{πιρ]Δπτ. ΤΉ ορΡτ. 

ΣΟγχ 9. »ΓΟ ΟΠ 59 οἰ σε τα) {πᾶ πὸ ΑΡῸ εἴτι5 ̓Δέτιισαην ᾿ς ρογϊ θα) 
νοσατιπο5 νυ] ρὸ ἤδης Βολραπι 8ζ ἃ [Δ ξε15 σορ᾿ Δ.  αἱύξονοη. ντὰς 
Τϑϊοίςοτ, 16.2.Θαρ. 159.ΕΠ᾿ νει ὸ δοπςοθι ετίδπλ οἰ15 ὀχροτῖτος 
ο[ἵηϊις ἀρτοῖτε, ΤἈοορ τ. τ. 4.8}. Ρίδητ, νδὶ ταπγοη σόγκος: 
(εὦ σύγχϑι, Ηεΐγς. : ; 

Σοΐδοο,ν τὰς Σἐῶνω, 
Σοὶ, εἰ δἰ τα] αυαπάο ἥτις δοσοητι: Χ οπορ ἢ. φίλῳ σοι χοῦϑτι, τα ντὶ ἃ- 

ταῖοο, 
Σοίϑυς, [οιαχοαττοσδη5. [πη ηἸατοτοψίϑυρρο Ηοίν εἶν. 
1 ἷο, ταῖν ρτὸ σοῦ, ρο  Ππειμη ἃ σός : ατ σεῖο ρε! πηϊτλιιιιπι εἴπ ὰ σὺ, 

Αππποῃ. - 

Σύλοι, 5017 νγθ5 οἵ ΟἹ Ποία» ηια ροῖεα Ῥοιπροϊορο 9 ἀϊ 8 εἴ. 
εἰτίςφαι ποηλΐη 5 οτίαπι οἷϊ ἴῃ Ονργο, τυ ηι. 

Σολοικέα ἰά οι αιιο ἃ σολοιμεσμός, Ὑιάς Βιιάπιιπι ἴηι νερὸ δοΐ ας" 
τλ"15.1.. Ἐρη. 

Σολοικεζω, μιίσω, αιικα, (οἱ ατοἱ πηωπὶ ἔλοϊο,(ο  σεοὶ ἔππιιτιν ςοιπιπλῖτ 
τονε εἰςὸ [οσιιοτ,ἀςΠ παϊιοςογγο, τα εἰ οὰ ἀϊςο, ντάς [πεττ, ΠΡ. 
τοὶη, δοίοιιε, φανῇ σολοικίζω, ᾿ηρια ΓΟ] εοῖτο ἱἀ εἴξ, ςοττιιρτὸ ν- 
τον ἶν πὶ ἀραιὰ Ρ]αταγολ τὰ Προ} 1 εὐεὰὶ τῷ ἀκούφν, Σολοικίζειν «ὐθὰ 
τῶι ἀκρόασιν ἀϊοῖτατ δινἀϊτουναὰ] ποη δττεητὸ διιάϊεης σείει ἃ}1- 
αι ἱπσοπηροῖτο ἱπορεῖτ: Πα ἀςαὶ 8ς ἴῃ σοίξτι δίῃ δέϊίομε Ἂς 
τἴλπι Οὐ πτὶ [ἰάπιι5 ροπῖς [Ὁ] οἰ πππιπηιν πάς 114 Γο᾽ ομη Οπἷ5 
ἀϊξειιαι ἀριϊά ΜΔσγοθήμπι » Οὗτος ἐσολοίκισε 5 οὐ πη πταίτι5 αέτον 
τγαραοάϊς Τοτοίῃ ἐχοϊατηαη5 πιδηιμ ἀορτς ΠΠΠ7δτ: Ετ τι ἤι5, ὦ 
γὰ ργοπιιποίδηϑ [α{τ} {7 π τ. 

πολοικισμιὸς οὐ, ὁ. (ΟἹ στο [πγι5. ΟΠ} Πρτ.ς σαρίτνο. 50] α:οΥ Πλι}5 
Γατίηο νοοῖ ΔὉ ΑΠηΐο Οδριτοποροϊ ἱδέπγαμε ατατὶς 4[115 
ἐπαρατγι τας ἀρ ρεἰ[ἀτιι5»ἃ νοτο ποσί σις [ἀτιπ15 {ΕΓ ] ΡΠ ΡῸ ἀἰςο- 
θατιιτο ἃ νογΐιγα ν ἀο σεῖς ὃς ργδυΐτατε τοττιιοία οτατιοη 8, τᾶς 
{ηδὴι (ξογο Προ ισάδπν. 18] οτίαπι ἤς ἀεβηίτυτ » δοία εἰ: 
ΤῊΙΙ5 5 ο(Ὦ ἔτη ρᾶν ὅζ ἱποοπιιουΐεης σοπηροίτιγᾷ ΡάΓΓΠΙ ΠῚ Οτγα- 
το 5.14ςπὶ Ως! τις αἷτ σολοῖΐκον, ν τ βαῤξαρον ἀϊςε πάιιπ|)1.[Ο] ας; 
ἅτις δυγθάτιιπη : ΘΟ  σεοἰ (αγιιτα νογὸ ὃς δατθατιίπιιπι, πάις ἵπ 
Οἴάςο, πεάις ἴῃ [ἀτῖπο γε ξξὰ ἀἸςοϊ. ϑι δα σολοῤκισιμὸς» λόγος εἰ- 
χριτουδοήλως σίω τέ πγ μὴ... ΕχοΏΥ ΙΑ νϊ4ς ἀριιά Γλοπάτιιπι 110 6}- 
ἴο ἀε ἥριιτῖ5. ος ποπηὶπς Πρηϊβοαταγ χιϊσαι!4 δε μεγρο- 
τάπι. πος τεξτὸ πος οτάϊπο ρογασίτιν : ντ σολοϊκισμιὸς ον ἡ δὸνών, 
Τμιοΐδηι!ς. 

ἸΣολοικις: ἧς, ὁ σύλοικος, ἹΠΟΡΕις 5 αὶ γα Ἰςὰ ὃς ἱπέοπηροίτεὰ [ο4}}- 
τιἰτ». Ποΐλη, 

Σολοῖκον, νἸἀς Σολοικισμός, 

Ζόλϑικος»νῇ σόλοικος κόγρς,) Οτατίο νἸ οἵα ὅς Ρταμα Ργορῖοῦ σοπηρο- 
{τιοποπι ρατείανα: {8 αιιοί σολοικεσμός» [Ὁ σε οἰίπχιι5. ες [δτ- 
ποποϑ (ὉΠ 1π| νἸτίο ἢ σύλοικοι ἀρ ρε ΠΑ πτιῖγ » (οι μοτηΐιο5 τί πὶ, 
4ἱ σοτταν αἰ τοιὶ σαΐρα; μα γοητγϑά αὶ ἡπερτὶ ἔπε, Ρ]μταγολ, ἴα 

) τίοης ἐπηραγ ὃς ἱποοπιιεηϊεῖς ἱπερτύμησας ο(ξεμάϊε, ΗΪ ο 

“ΗΣ Ὁ 
Ῥοϊ τῆς ρτςοερτίς, Οὐχ ὥασερ ἔγιοι εἶδ αὶ πᾳ ρρκοίλων νὴ σολοίκων ἡ, 
ἤοτεῖος ἈΠιετοτς. 1}.5. Σαλαΐκωνες ὃ κ' σόκοικοι, δαὶ πὸ πείνιτα ὦ 

ϑέναι διαπρίξειν αδεὶ τὸ ἐρώυβϑμον, νὴ ϑαυμαζο μῆμον, ὑπ αὐ δ, ἃς, ἯΠ : 
τατ ἵπερτιῖ5 Ἰοσαϊταγ. Κ οπορ θη ἴῃ 8. α᾽ἀϊα: 5 Δα φαῤνης ἐπ 

ἐὦ συκοικότερος αἴϑρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς ᾧετο εἰ ἰὴ τειχυὶ ὑπακούοι, 
ϑεριότερος αὖ φυϊνεῶτη «οὔτι ΡΠ τά τοις ἴῃ νἶτα Τ1ουἷβ ϑγτὰς 
τ 5 ἐδὲν ἐν τῇ διαίτῃ σόλοικον ὅηηδιεικτυ μϑνΘ.- 5 411 181} ἴῃ νίτα -᾿ 

θᾶΧΟ Καὶ εδὺ σολοίκοις ἵν᾽ ἐ θέλ ουσε κόρνά σι, εἰϊ, Ῥαυθαγος οἰπηο- ᾿ 
Ἰὰς πιρτσαηταγ. τ αὉ ΑΠδογροηζα σέλοικος φϑόγῇθν, Βτθαγο.. Ὁ. 1" 
γΔῖΙΟ ν ΟΟΆΤΓ. ᾿ ραν τ 

Σέχοικως αν ὁ 1.1 [Ὀτοται5. ΠΡ ογ δ 1596 [Δτι15. 1 ΠτοΠροσδηϑ.. 
Σολοικοφανὲ ς»ἐΘ., τὸ, το (ροεΐοην μᾶθοτ (Ὁ ]αες  ἴτηὶ. ΘΕ} 4. Σολ 9 

φυὲς χωρίον, τὸ «οκοιιῦ υἷν μετέγν σοχϑικισμ, μὴ μετέχον δ, " 
ΣόλθΘ' ε, ὁ, Ἰους, τα: ἔουγοα, “πατῇ ἐχεγοίτατὶομὲς οατι 

Ἐουτεῦβ Οὐ Ἶ 5561} ἢ ἰαρ  ἄοτι5 ὄγατ, δίσι- γοσαθαζηγ: ἤῃ Κ 
βιδτίσατιις. σόλίϑ- ἩΘμγοτ.τητοΥρτ.ΐη ΠῚ ἅ Ψ, ίσιθ, πλατεῖ Ρ- 
κοιλόγερος. ὁ 3. σόλθ: ςρογίυλίθ᾽ καὶ σφαιρϑειδῆς, γάρ Δίσκθι., ἢ 
ΔαΙΠπΊοη. ὌΗ ; 

Σόλυμοι, 56 Ὴ5 εἶτοα ΟἸΠ οἰ πυ: πης ταυτὶ (πε, 

Σεμφὸς, οὐἦ δ, χαῦνϑθ. ,πναχιὲ 1ῃ Δ 15 δέ ἕμΠρῸ ἤι5, νεῖ ας ἡρῦρτατϊαις, 
Ηρ οοστγατοϑβ ἀϊχίτ, φϑέγζεσαι σομφὸν, δ ςατὸ Ἰοαιυντυτν [πτο ἡ 
δα χρῶ μ(φέτων τὸ φαον λέγεται συριφιὸν πϑδσὶ τισι. πὸ μώταξιὺ χδυ καὶ 

"μέλαν δι δηλονότι. Σομβφὸς δι θἤαης. Ρίΐη. 11.5.0. σὰ. 
ὑδῖτα (γ]πεετίς χιιοαιις ἐπι εηΐτιιγ 5. σομφὸς ἃ Οταςὶ5 Ῥ 
τὰ » ᾿π3Ππ|8. νῃάς ὃ ποπηςῃ 7) 46 ΊΈΑΠ] οταἤητιάιης. ΠῚ 

οἴη [Ἀχῖϑ παΐσοπς. Αριιά Μαυςε! Πυἱῃ Ἐπτρειτοἴαπὶ ἧτα (ςτῖρι ̓  
Οπουνθέτα; ταάῖχ 4πάπὶ Οτγαοὶ Τοπομοη, Ἰεσεηᾷ ΠῚ Ρ 
Γοτπρ θη. ; ἊΝ 

Σομ φότις, ἡ, ̓ πα ΠΊτα οἴ πο οἴ ας Ρ]Ίη, 
Σομφώδης, εἴθ. δνηγ0 1152 [χα5. ΗΘ ἔν" ἢ), σομφώδεις» ἴῃ 

περαι τῇδ αἰ γιαλών, ! 
Σου κνὸ ἈΠΟ 5. τερετία πιο: οοτίςηπλ)]. σωϊθε,ἀξλαξ)ς ὑγῆς, λας 

ἀς οἱ υοτ ον μτιπὶ (οτ ἢ 5.4ρι ἸΝ οπηιιπι. τ βάν, 
ἸΣοραΐομ ὃς οὐ, ὁ, σολσετιατίο ἃς παῖ ας |α ηιιατάἀπι οχ γάτὶ 

υοτίῆς 141 Πα ει. ῳ 
Συρδεσμος, (Ὁ σεο! ἥτις » Ἡείγεξι. τὸ μὴ καϑερως διαλεγεδϑαν, 

λίωίξεινς ᾽ ) 

Σορένλυω,, ἀϊδογττι ἴῃ Ἐποδ - παπὶ σορὺς {Θρ. ΠΠγιπ) οἱ 
βογέρων, 

Σορόύω, μ.ϑύσω, πα. ϑυχο . ςαάἀλιιοτα ΘΠ ΠΊΪΟ : σοπ 
{οἹτιιτη. 

Σορηδὸν, Πγ}}}.ἀσεγιιατηπη, σαρηδὸν, 
Σορέτης », ὁ, (ὙΠΟ σ᾽ πὶ Γρθοὶοβ, οὶ ὃς ἰοτῖτοβ αι ΔοεΥ 

Οίτατ ἃς σωρείτης, ΗΝ 
Σορρξλέφανθο,ν, ὁ Γαρεγθιι5» ἀτγορδῃ5. ἃ πιαρηῖς Παροτγοῖὶ 

ἀιέξις, ρατὶ ἔογσι]α Ια πα!] νταπτιτ [νατί αἱ. 
Σορρδαἤμων, ον Θ.)ὁ κὶ ἡ σα υ ατῖ5 ἀαπλοη ἢος εἴ, ναϊάς, 

Ῥα ἢ γα] ς ΙΑγιιᾶ. σορφδαγοονες, δα ειατῆα: [ἀτιια:. ἢ] ποτα 
ἴατος, ἕο Τα σοπῆποβ. ΡΙυτατς. ΠΡ. 110 ἀς ρυιογοσγιιπὶ οαιΝ 
ἔς ξδηος νορσαῖος τγαάττ σοπείτιο. ' Ὶ 

Σορραηγδο,ζ ὁ ΡοΠ τ έτοτ, εἰρη]. δὺ σορριὶ ποιών τοῖς νεκροῖς 
Βατλ5γ)νεκ ρρϑεέηζης, εηςςα ἀοἴσπατοτγοπι γοςάτ, Αἰ ΟΡ, ἤῃ 
1115, τοῖς σορφαυηγοῖς τέων μανίαν φιτῷ φοίσω,. [τεπ| σαρί 
αιιΐδιις πιοσγταὶ οξογαπτυτοξαθετ. Ὀἱοίτιτ ὃς Σοροποιόφ,, 

Σορρυτιὸς γι Δριιά ῬΟΠ]ΠσοΠῚ. Σορρποιοῦῖ σκβύη, δορός: σπτύελίθο, 
λίωδς. “ 

φυΐτ, 
μλαιμι, 

γπ2ο 

μαι: 
ἦν 

ἰμμἰδοΙ δ ; 
ΝΣ δῖέρο. 

λιν (ρου 
Ὰ 

υὐριδν μὐχμ ἫΝ 

ὑτιγτ γέροι 

ἐρεοη απ 
ἡ προ πὶ 

παρ 0 κα 
ον; 
γι αἱ! 
ΠΤ 

Σορὸς ὃ γοἱ τον τη. Ποοι 1159 [Ἔρις Βταπι, εὐσαιῖιις οἴπιπι ὃς : ψμοε (αι 
ἀαιιογαπι,ςοηαἰτοτίιηπι διιθζοπο μνῆμα, ϑηΐκν. Η εἰ οἔ,Οξοτι τὶ Ἀγ], 
τεῦ Ῥγὸ οπηηΐ οἰ" ΠΏ]. σορφὶ στιρκοφαΐγρι γίνονται ἐχγαίνασαι τὰ π΄ ἰγ}}0. 
μά τας ιιητ Ιοσι! αι] σογρόοτα γοάιιπτφδίς, ὈΊοίσοτ. δ. 5. Οὐ ν, αἰ} 
141.λιϑένας σορριὲ, δὲς. βι[625 ἀτοα5,1.1 συ] 5» ΡΙ ατοῖπ Ν απι 
{ἐρυ!ςἤγο Ν ειτπα τορ 8: π ρόπογο ξοσμϊμίῃο [αρῖι 18) 
ἢς ετίαπι τγα τ Αὐ Πορ ι,Γπτογρτ. ἐὐ 

Σοραης, (γ ΠΟ πη ἔρεςίοϑ. 
Συρωνὶς σὸς ,Νἱ, Αἴ 165 νοτιζα. ᾿ 
Σϑφσῶ, ὁνταν 5. τοὐμὸν κ᾽ τὸ σὸν, σΟΥη τ Οἀ{|ΠῈ ΠῚ Θ ΕΠ 8ζ Γ᾿ ΠῚ, 50 Ὁ 

ἴῃ ΕἸ γδ, Καὶ τὸ σὸν ασδίδυσ᾽ ἅμα Καὶ πέμωὸν αὐτῆς, λϑον,οαιία 
πηςάσι!ο νϑηϊ.]. τὸ συμφέβον σοὶ κα ἐμοί, 

Σόοσ Ὁ. {λα τι: διέπῆ ρα, ἐπ Ἐγα ΠγΘΉτα ΠῚ βεοπιοιγίοιπι είς, 
Σγτα]. τοῖς ἀπὸ σξ τ} 1501 ΠποΥ λέγειν αὐθδὲ σῷ, Χοεπορμιάο τε ἀἱ 

τεινίάς τὸ σύ, 
Σ  ἰὲ τεόχειόρια, ῃς ἀρ α Ψαγίπιιπη. 
Σαφλίξω, μ, ἰσωχρουεῖτο {δι}. ῖρο, 
ΣεΟλίον, νά Ὀπητιον, Ν ᾿ 
ΣἕζΦ., ὁ, το ῃ ἀηϊπηα ]5 ἀρὰ ΑΣΠΙ λλπι ὃς Ορρίαπιιπι [1.:. 

νοηδτιδηδι 

Σαϑείρεον, τὸ, πνάατίηση. Γαιςας ἤδπς ἀϊξίοπεπι [,ατίπαπι νατρᾶ 
Ἐπαρρισαρ.19. ὅς Α(2.19. δί ΤοαΠπε5 11. Ἐτ ῬΟΙυχ αἷς χαψη 
πίον γι σο πη 41, "0 ἃ ἔτι τεπηροτε σαδείρεον γ σα ΆταΓ 

Σνμον,κε, τὸ Ξ11 1π1 ΠῚ. ΡΓΟΠΊ ΟὨΓΟΓΙ ΠῚ ΑὐΒοπΓΠΠ). ΜΠ 
Σουρεντῖν(δ. οἶγῷρ., [ἀτοητίπιιπι ν πα πὶ 7) ϑἱοίςοτιά, ἰΐδτθ ἀυΐηῦ 

εαρῆς 2, 

ἐπα! 
ἵν 1 ἔν 

ἀπ ύυα 

Ἡμρτηοὶ 
ἼΠ 

ὌΝ 



Βε 
τοὶ δι πιοῖγορ οἷς ΡΟγ Πα 15. Ἰτοπὶ {|| λεύσεα ἴοι! κρῖνα, ἃ διά 

πη ἰ σα) Ετγ τ, 
δρμάδρε. 

(ἡ ΒοΡΒΟοΙ ΟΠ; 1, αῆδαικεγείϑϑια, ΠΟΘ Α ΤΠ ΤΡ Ὸ σοέῶνω τ ὰ 
σόω 1. αὐοορκινώ, 

τ τὸν ΟΙ ΘΠ ἘΧ {115 σοῃίεέξιιΠγ. σου σινον μύρον, [απ πιχαὶ νῃ- 

βηταιπ ἃ (α[Ὁ αιοα ΕΠ] 1ιπὶ Πρ αἰ σας. νηεὶς συ Ρογίατα το- 
ὍΣ παῖς Ατἰνςη.)Ὸ Ὁ ἀπησσπἰτάτοπι νοσατα ξιςτυητοιος νη- 

αταπι ἀἰςίτον ΠΛ μαι ἃ Γιατὶ 15,1. οΚ κρένινον,ν ἰάς Ποτπιο]. 
Ποτγο ἰαγίο Ὀἱοίος γα 15 σαρῖτ. 64. σουσινον χεῖσμια ρτο οοίοηι, 
[οὐ τὶ 4. ἰδ το τισαρῖτ. 63, ν14ε Ὑ ποΟρ γαίῃ, καὐδὲ ἐσμών : δι Α- 
Π.110.12... ἢ 

πἸοτιιδ πη ρ τα 89 ΓΟ Υ οαΓἢι5, 
αἀογγιιδ., - 

ὙΠ πὶ, Εο5,αριιά ΓΉτΥ ρα5» Ετγαι. 
να ἡ Γι ρ φητία, ῬΔι νι» αὐ Ἐρ μοί σαρ.3.η πολυποίκελ!Θ. σοφία πῇ 

γα τὶ ατῖα πιο πηι τ πτοία (ἀρὶ ητῖα Π)εἷ. ΡΒ Ιοροη. Εἰσὶ ὃ 
ιωτὸ ποίμιποαιν τῇ ὕδης κῃ 7 [οἰ σητία: Διιτθπη ραν οἰ ἀτιῖ οα- 

᾿ ' οπὶ (ἀρίοητία. 525 06 ἀοςὶριτιι ρτὸ αἰξιι, (Οἱ ογτία, οαΠΠἀἴτατο ἃς 
5. σοφία 'ῃ σΟὨτοΠΙρ ατιο πα νογίατι γι: φθϑνησις ἴῃ αἕζιι. Σοφία 

ἀςαίτατο ὃς (οἰςητία, ντ [δ τ.2.ΡΙατο ἐς Ἀοριιδ. διδείσκαλοι 
δι μηγροικἑκ κα δειανικίμ) δειδόντες, τα ἀοητας. ΑἸ το ρ ναι. ἐπ 
ουϑτε τεχνἑτ αὐ εἶσ ανορώπτων καὶ τε σοφίαν μελεῖ ὧη ἀείς, σοφία χό- 

ἀά ταις στ πιο. συφία “70 εἰδών. ξοταηατιιπι ρογῖτια, ΡΙατο ἴῃ 
[π. σοφία ὃς μανία σοιτγατῖα ἀρ ΧοΠΟρι. συρία, 1 Γὰρὶςτῖα» 
[εχ οἰξιντ τγαίτηγ ἃ ΡΙάτοης ἘρΙ τ. δι ἴτογα ΠΡ ογα  ς ὃς πα - 

14.115. ἀληϑεν ἡ Ἰο ται γ:α τογὰ 1 ΠΠ|εγα Π 55 ιιΣ αἰορωπένν ὃς ἀ- 
αἷα νΟσατιτγ 40 οοάςηι. 

μα! .ἰσομα)»αα ἰσμια!. ἈΡΊΘΏτογ ἀσὸ ναὶ ἰοαμοῦ : ἀσπιοπῆτο: 
πιρόοηο {Ὀγιῃ σης» [δ 4ο]ς γατ οοϊ ποτ ἔτιῖγον δίο!ιάο, 

σιτογ. σου Π.Ϊ ΠῚ ἴσΟΥ. ἀγα νοῦς ΠΟ ἐΟΥ ΠΟΙ ΘΠτΟΓ ἡ ναξτὲ 
ϑἰο!έαηιιε ἐχοοσιτοςοαρτίοίς Δ5ο,αίτιι σα 1110 ντοτ,τεχνεζο- 

Ῥεροι. Ἀςοιιίας. ΑΥΠΕΌΡΠ.νεφ. εἰ καινας ἰδέας εἰσφέρων σοφίζο- 
ἘΧ ἅτῖς ἅσο δζ (αρίσητεγιν Ὁ᾽ ̓π θΟηλπη ράττεπὶ σαρίτιιτοσο- 

ΤΩΝ ΤΥ - : β 
ταὶ τί πορφ ὑδανριτγριιγαπι σοι βολπτ. ΡμΙ]οὐτγ.α Ητγοι- 
σύφισαί τι κὶ σὺ αἱδὲ τίων εἰπταΐτησιν, ἸΨαΖαη 7.1 Οἵαῦ. εἰς το ἅγιον 
χα» ναξιὸ ἐχοορίτα φυϊάαιη ἀο ροτίτίοης, δεῖ αἰ σοφιόϑούωϑαι 
αρμὸνο Οροττεῖ ρΡιγραϊὶοηὸπι ποι ἀοϊοίς ἀρί [Ἂς πιὶ ΝΑΖαηΖ. 
οφιζουήμων τιν ἐς λυ φασὶν ἐξ) τίω) σελίωίων, ποπ 111 σαι} 10 

ΧαΠὶ Γοειηἰποιι πὶ Πα πὰ τυ διυιιητ, Α τὶ ίτος. 10..7. Αἄὕὔδ πηα], σεσο- 
μένοι μεῖσοι,σΟπι πο ητίτῖα; αι 5 θοτγιι5 Ἔρ᾿ {ἴ.2.σαρ.1. δὲ 2, 

πλαςοιὲ λόγοις: γε] σαρτίο (45 ὅς ἀτριιταβ Ἔχ ροης. Σοφίζομαι, 
ὉΓΔῸ αἰϊοφροτοίρίο ἰαρίεπείαπι, Ἰατο Προ. Χ ομοΡ ι. τοιαῦ. 
ἐμελετυδ νὴ ἐσοφισοεῖθα, 1 εἴτ, ηἴπτο ἀριτα θάτητις ὃζ ἀοςο- 

{γοὲ σοφίστοτὸ υὐτῆο πούττεις αὐϑρώποις » (ἀρ ςπτίοτ εἰϊαῆτ σιπέξὶς 
αἶθιις, ἀριφητίοτ Εἰιῖτο ὅς, σα Ρ.4.11}.3.8 ἐρτπ}. ἐσοφίσειτο 
κυριθ. κέκληιοε τὸ «ναδολοκονγίητο !Ποχῖτ Ηςοἰι αι 4 Γλοπιὶ- 

5 ῬιΙογΩ πὶ νϑοατοῖς.3,}}.1. ΕΘ Ρ,. σοφισοὲ μῆν Ὁ. αἰξεσσαὶ υἱτὸρ πεῖν. 
ἐοὗζο, ΟΠ Πἰδι15 (ἀρὶεπιῖα Ῥτα: ΓΔ η5. ΝΑ ζαη η Οὐατι σισοφισμέ- 
- αὐἰδρ,νὶγ (χρίθης ἀριμ ῬΒοον Πα, 

Ἴσωχπ, ἰκᾳνάοοςο [ἀρίφητιαπι, ουι"{105 στιά τιιπι. τεάάσ, 
ἰ4ο {Ὡρ᾿ξητοπη,άττς σοπηροποιάτες σοηῆηρο. Αξξῖι. Ασοι, 
σοφίζει ποιῆσαι τὸ ἔργον σου. 011 ἐχτο [οτος τς ἰπ ἔποϊοπάο ορο- 
[ΠΟ 5σρ.10. ΕςοΙ ἐπα οὶ. 

ἀγατος το ΤΡ τὶς (τας. 4οΠτ15. σά} 1} Ππ|π|, ἔγαι!8 σοπιρο- 
Δοϊπηροίτιι γα. 4}}141τὰ591ππεητ,α 5» τοὶ ΠΟ τ, τέχνασμια, (Α- 
0. ἢ στη θητιμτι, να γα πηφητατη, ἔα] Ποῖα. [οἸταπιθατιτην κόμ- 
μαι γδαἰ δαχμαςκίοἰτιιπι ὃς τε Ποϊοίιπι σοπιπηθητιι. [6 .ς 56- 
τατῃ ἘΡ ΚΟ]. 112. ΑὙΠπορ δι. τὸ γὸ σόφισμα δημοτικὸν χρήσιμον 

ἱπιιεπτιιπι. Ῥγοτάσογας ΡΥΪμπῈ15 (ΟΡ ΑΙ ἔτη Πἰ5 αι] ςοη- 
πτοηἷς {τπ4ϊο ἀε] εξξαπτιιτγοἰπάιιχὴς, Πάοττ.110.9.ΟἹσον.Ας- 

'ἰσ. Οὐοταπι [πε σοητοτῖτα ἃς σοι! οατὰ αι αἄδῃι (ΟΡ 1 Γ- 
Ὁ ΘΠ ἀρρε  ἰαπτιν ἔα Π]αοο5 σοπο ππηςια:. Σοφίσμα- 

᾿ἘΧαῖπτα ἀοοιμπηθησα ὃς ἤροοϊπηϊηα ἂιτ155 ΑΥΠΈΟΡ ! σοφίσ- 
ιχφωροίτων, ΠΟ] ογιιαι οὶ Ν αζαιζ.ΐη Οτας. ἶ 

σμιατικὸς. [γαιχά τ] ητιῖ5. 
ὃς 7 (4 {1144 πἰζηῖς ὃς σοαξξα ἐπτογργοῖδεῖο, κὶ βεζιασμένη οἷξύ- 

αγηδηὶς (λριολτῖά. -« 
ὅνω, δ, ϑύσωυ, εῦ. διικοι, ἀτσ τον : ἀόοεο» ῬΑ] οίοροτ, τμετογῖςα 
Θδτεοτ. ΕΠ οτηνος. ἜΟΤ 

τς δε, δ. ῖ ἀοξοτηργασερτοτ, ἀγτηιπη πηδο ίτοτ, ἰὩρ᾽οη5.ἀοέϊον 
στίσοβ, Πηααἴατοιν αι Πτοτ. σα ρεϊομιιπν αξτὶ ἔα χ» δέ α1}Ἐ- 
αὐτί ἔοχ. ρων σοφις ἐςοἰ αι ατοτίπι ἀτεῖ εχ 5 ὃζ πνϑεῖ εν ἃ 

Ἴ0 «Ἰοϊτιτ πἰρὶ πένῶοις. Ετ συφιςις ἡδυπαιϑείας, Τ[οὐτατ. δά 
ὉΟ] ρτο ρμ]οἰορ χο, μῆτε οἷ ποιητὴν οἷα ὅν δυχκαυουλύτων μήτε 
φις ὧν μηδὲγὸσ οἷς δεῖν ὠπείρως ἔχέν. δὲς ὃς Ρτὸ ἐἀρὶειτίδιις ὃς 

ΟἰΟρ ἐς ἀϊχὶς Αττίδπιις ἴῃ 6. Καὶ πὴ τῷ ἐπαινῶ «δὲ συφις-α Τὴ 
δώ. ΡΊᾶτο πη Μίποὲ, ὁ ζϑὺς σοφιςῆς ὅδε. εχ Ἡοιπεγο Οὐγ 18, 
ἀφ. καὶ συφισὴς, ΓΕ πιο ἤθη. σοφιξ’ ὴς λόγων, τμοτοτ. Γ ταῖς, 

Ὑαισρο. ἴῃ πιά τιπὶ ΑΞ (Ομ. ὃς σοφις εἰς ΘΟΡΗΟΟΪΙ ἀο ἐξες οἱ- 
[Οδάς ἀἸοἴτιιτν ὃς ἀρινὰ ΕἸ]ΡΟ]. στ αιϊπιιτι σοη ἀομΔοτ ρε- 
ϑυσοφ ρος 'δυποωβείας γ ΟἿ ρτατὶ5 διτιές χ,ΡΙμς, ΟἸτα συφις αἱ 

1. “πῇ - 6309 

ἀϊξεδαηεαγ ρ ΠΟ Ὀρ εὶ ὃς (ἀρ οητὶς ργο ἐς Πσγοσιφοίη 4 τποῖο- 
το δ: Ρο[γοπγὸ αἰδττ ποπιςὰ ἴῃ ἐπε ται, νὶ σοφις αἱ ἀἸσΟΓΟΠΤῊΣ 
4υἱ Πέλαπι χυχηάδην [ιρ ςητία ἤροοίοπι ἰαξλίτατοητ, Οίςοτ, Α- 
οὐδοπι, μι οἱξ πῆς Πὶς [ΟΡ τον ὃς οπῖπη ἘΡρΟΠ πε ᾿» 
4ιὶ οἰϊεητατίοηὴϑ δὰς ιν ίξιι5 σαπία Ρ οἰ Ορμαητιγ. θς (ο- 
Ρ 5,14 εἴπ, ποι ρ]δηὸ ΡΒ οἰ ρ οἷς πνεϊτα Γιοΐδη. ἴῃ Ευρίτ, 
Τπτοῦρτος Τ᾽ πιον 414. 11... σφ, σεις 5 λέγοι ἐξσ σοφιφουῆοις πίω ἀ- 
λήϑειαν, δηρὶ «δὴ ἐν π ἢ σεωηϑείᾳ, Ἀ6γ μῆμοις ὧὺ διδασκαλοις ἥδ ῥντοδι- 
κν τρρξλυ(φότων. Ρ] τατον. Τ ποι. ἀοςεῖ 4εΐ (Ὁ ρ ἴα ἐϊ- 
«αδτιγγδς νη ςυΒ]ς ν ογ οἰ ουτίω χαλου μήλιω σοφίαν οὖστιν 3 δειγότη- 
τα πολιτικαὶ κα ὅροις ριον σιωλεσιν δικφγιχφῆς μίξαντες τέχναις νὴ μέτα - 
γαγρντες δστὸ δ ὠράξεων πο) ἄσκυσιν δὴ ἐδὺ λόγνιε, σεφις αἱ πυρφσηγ»-- 
βδύϑυσοιν, “Δ Π} αι νοσδης [ἀρ οητίαπι 9. μος οἴ, το Πὶ Ὀο] Πᾶν 
ὃζ 4ιιαπιίατῃ ΤΟΓΙΓῚ σεγοηἀάζιμπ Ργιιἀςητίατη ὃς ςορυϊοπδηι 
δα Υἶπι 1} οἰατί τη «ἀἰππροητος, δὰ Προς αὐ νἧϊπι ἀϊςσοι- 
αἱ οτγατὶ οηέίαιις τγαἀτπισοητος, (Ὁρ {15 να ἰτὶ πως δίημηςιρα- 
τί. ἈΠοτοτας ταπηοῃ ἤιητ Πιις ργασορτα ἀἸσοηα ἀοςοδηξ, Πα 
πο. Βορ Πα; Ργὸ ἀοέξοτίθιις ἀσοὶρίμητιγ. Οαϊςηιις αὐοὲ τεῦ 
εῤγενώσιειν, ῥήταρ ὄτσω συφις δύων, Ἐτ 4110]. τιναὶ ἴδ ῥητορικὼν αἰδρῶν 

οργκίγῳ παιγέργ'ο τῇ σόφιςτκῇ καλαύδύῃ χοῦ ϑει θεωρία, 
Σοφιςία, ἡ, (ρἰεησῖα. 

Σοφιςιαν 7 ἈΓΡΈΓΑΓΙ 5 (ΟΡ Ἀἰ αταπι ἴῃ ΠΊΟΓΟΠῚ μεγαληγοροῖν, δριιά 
ΡΙαταιςἢ. τγα 

Σοφιςικήνατς οι} Πτγ  χ λυ πτ1].1}ν.7 παρ... 
ἸΣορισικδρ σα !}} ΠΔτοτ ίο] οἵ. σοφιςικὸς λόγος ἡ σαρτίοίᾳ τατιοςίπα- 

τὶο 9 φαρτῖο. σοφιτικον διλήμματον, ἀφ Ρ γαιατα ζοΙΏΡ]οχὶο; Ττᾶ- 
Ῥεέζιιῆτιι5. : 
Σοφιςταγτῶν, τ, ΡΠ ατάτο ἢ. ἀρ ταπτί πη: 
Σοφις-ομανώ, τῇ ἱγὸ {πιάτο ὅς {πππὶ [ορ υζατ πη: Οτθροτ, σοφισομανς 

σιν Αϑίκζῃσι τἶμ' νέων οἱ πλεῖς-οἱ κὴ αἱ φρονέςερφι, 
Σοφίςβια, ἐγ ΡῚΓἘγᾷ, (ΟΡ ΗΠ ςο5 νοὶ ἀδοορετῖχ. 
Σοφοκλεῖς ργοιοτθῖο ἀἰσοθαυτι ατατς Ρ]1η1] ᾿ππηϊοτῖς δἀο! οἴςςη: 

το 60} ἀΥΓΟΚΔΏΓΙ15 ὃς ἀπ δΙτ ἥτις αα σαιι45 ἀρομάὰς ἀσοοάς- 
Ῥδης ποη Δ] τατὴ οἷ» γεπὶ αμὰπι ντ ἰλρίςητες νοσδγοπέμγ, δί ατι- 
ἀΐγεητ σγαθάς, 114 σοφὸς. ἔξει γε ϑτγδηάε σοφὰς οἰατηδτοῦ 1119 
ταγθανντ Μάιτίαἱὴς Το φυάτιγ. παπὶ πὶ Δος απηατ Ομ θι15 ὃς ΡἰΔιι-- 
Πριις ὄηαφωγεῖ ϑτη [Ὁ] εἰσατ σοφὸς ν εἰ σοφως (ει καλώς κὶ σοφώς, Ο]αι!, 
Ἐὰῃ πιοῖιθο Ρἰαιιῆις ὅς ρΔΠΠ4π|5 οπηπία ἰαιάο. Ἐτ οἰάτιπι τορεῖο 
τογαι6 Πιαζογαις σοφώσ: νἸάς ταί), ΑἀΔρ, Σοφοκλεῖ »δς ΡΙΙα.6- 
ΡΠ .1.4. δά Μαχίπηιμι [1}.2. 

Σοφὸς οὐ; ὃ, Δρτοπ55ἀο ἐξ, ἀοττιι5,.ΟἸτι5 δεξιὸς, Τηἀ τ ΠἘγ π5»σοη ἢι}- 
ταις ΡΟ ργἀφηβ,[ς ΘΠ 5) τ σιτι5ίτατι5,6 4 ΠΠ141}ς.νἀξετ ίο- 
Ἰογϑοσοτάατιι5»ἀρίοητία ργαρἀϊἰτιι5οθ οΠ1155 ντι 5. ΡΊατο ἴπ Αρο- 
Ἰον.ϑοογάτιι!πη αὐδὲ Ργαροπτίοις ὃὲ Οςηϊτ, τις αὐαὲ εἶν᾽ τοιουΐπων 
σεφός ὄξι, (1 “ις τα Ἰτππν σ4ΠΠΞης εἴτι μπὶ Ασουίατ, ἰδ: ςετι»κινδυ- 
γϑύω ται πΐιυ ἐξ) πίω) σοφίόν σοφὸς, νλάσον Βαό [ἀρ᾿φητῖα ργαράϊτιιδ. 
δ᾽ άειῃ . ἐγὼ γὸ ὅτε μὲγὼ ἅτε σμικξδν ξωυδοιδὰ ἐμαυτῷ σοφὸς ὧν, ὁρα 

ςηἶπη τ ἢ] σοη σῖτα ἤππὶ αἰ 81} ἀθαιις πιάσῃ Πξαις ΡατΙΠπὶ 
τὴς [οἶγο, ΤΡ 1ἀ6π|.κ τἄλλα σοφώτατοι 5 1ῃ 4115 ΠΟ ατι γεθιι5 - 
ῬΙεπεὶ Π ΤΠ]. σοφοὶ τοὺ μάπταιανν Δηἱ (ἀρΊοητοβ. ΝΑ Ζαη7.1η Οτδτ.σο - 
φὴς τοὶ τισι τιυκοὶ, τοὶ Πα τα» ροτῖσα5. Ετ οὐ [λατι ΟΡ Ιος].λέγεν 
γνώμῃ σοφὴν φίωδαι τοιοῦτον ὄντε, δίς» ἀἸςῖτ πλοῦτε [ἀρίςητοπι οἴΐο5 
4111 τα 5 Πτισοφος λον ς. Γοτὦτο ῥγαυ δ] αν ΠΣ 150 ]ατο ἀξ Τ ρσο - 
φοὶς νόμος, Πεγοοτισοφὸς δ. μα 9 φ, ΠΟΙ ΓΑτ Ια  Χ οΠΟΡ. Ατηπίοη, 
αἰ σοῖς ἃ διυετός, Σοφοὶαριι νοτεγεϑ ἀϊσοβαπτιτ οἰ ΠΙδ εξ 
ΟΡ βο] ἀτεϊῆςοσ, να Π|4 4. απποτας Ἐπηζατῃ ἤς σοφὸς ἤρκρε τέκ- 
παν. [ἰς ὃς σοῦλπι οἰςματοσάϊιπι σοφις αὶ ν οσατ δορθος. ταῦτα μ᾽ 

οὐ οἱ συφοὶ τῷ κακόποιῖδαι, Ἰνὰς ποῦ 5 {17 Γρτγοάιυητ»ημ ἴῃ πια- 
115. αττῖθυι5 ἔπας (ἀρίφητος ἸΝαζαηζ ἴῃ Οτατ, Σοῷ ὧν ἀἸΟἴταιγ ΠΟΙ 
{ο]ὰπι φιοὰ [ἀρῖτ 9 νογιπιοτίδπη 4! σηι] 4 οἰεραηϑ οἰ δί ογα- 
ἀϊταπη, σοφὰ φεῤμαξᾳ, γε Ἰσαπιεοῖα Ἐχαυῆτα. 

Σοφύω, αι ώσω, τ, ὡκφ»ἰλρΙ ςὨτοην τ Θά 40:4}] το φωτίζω, 
Σιφώς, (ἀρ επτοιναρτὸ προηϊοϑβὸ, [οῖτό, ΑὙΠΟΡΆΝ. ν}ρ.σοφωώῖς γε γῆ ταῦ 

χάρετας. 
Συφωττερον, (οἰ ΘΠτ 15. 114. 
Σούμα)»ἷπ ἔασαπι σοπ οἱ οτοξιρίο ει Ἔχ οῖτατο οὐτία ἔεγοσ. νπάξ 

ἱπηρόγατ. σῷ ργο σός οἵοῖε αριιά Ηοίγ ἢ. ὃς σούῶτω, ξῃγτατ ἀρια 
Φορβοοί. ἴῃ Αἴαος. ἴτοπὶ σῶῶϑνς σαγΓ τοαριὰ (4 ΠΠἸπια οι πγανῦ 
1 ἰαἰϊαοτα Ρα!ἸΔάϊς, 
Σϑὼ, [εὐ 1ο κεν, ὁρμώ, ᾿ 
Σορναύτης, οὐ, θυ τς ἰα χιὰ Ηδγας άπ τα! ΠΠπτὸς μαϊσοῆς ὃς Ρ[4- 

εἰατΠταιος ροντιισ» πα {οὐριτατοῦ παυτατιη γα ΡΟ ΟΠ. Τατογρς 

1ρτοὸ 2. 
Σ ΤΑ Α 15 ἵπὸςς ἧς σοπιις πλιῇοἱ {τγυτηοητί. Σπαδεξ, τὰ Φοῖ- 

γικος "λάδος ῬΟΪ οί αὐ Πις5 ὁ ραΐππα τούπος, Σπάδηξ,ραηΐςοι5 
ςοΐοις 

Σπαϑίξας τὸ δέρ κα, ΡῈ} ἐπὶ ἀοτγα θη. , ἃ 

Σπεδιον.ν;, τὸ, [παι τ πη.) δυϊεηπιπι ἤπσια, ξ 
Σπόδων,ονθ-, ὁ, ραάο.1. χα νὶ σα Ἐγατατς ὀμτομίας, 5τ οὐἰδῆὶ ἔρᾳάο- 

655. 11 5115 τ ΕΔ τις μΒαδῖτα ἤϊο πάτα ΓΑ} Ρηαᾶτετν 6] μη οδ- 
ἐπέατὶ (μαὶ ἁι δά βοθειη τους, Αὐ τοτο!. ῬγΟΌ]  π,.Σ7. 86- 
δτῖο. 4.5 ραι πη ῖι5 ρογηγίττέτιιν ἀἀορτῖο ἃ {πη άπο, αιήίατα- 
1ος (δΊατο ἰματιῖτϑ ἐπιρεάίτηδτο τίσιν βεποζατε ροῆμητ, νἱάα 

οι; 2. ΗΗᾺΒ Η 
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εὐνῦχ 9. ὐσὸ τὸ στ ζγιοο παι ΠΠἴτοτ οαῖπὶ πα τρῇς πετγάις, αἱ σε- 
πἰταῖς οτῖρὶς, Ἐαπιςσιι5 αιτοαι οἵα ροτοίς ὃς ματιῖγα, γιὰς Ὑἷπο- 
στία διῶ Ὁ-ς 

πταδὼν, καὶ σοητγαξξίο ἤρα ππιι5. ΝΊοάη 4.1 ΑἸ οχΊρματηι.- δὲ σπσαδό- 
γεδσιν ἀλύων Δονϑούκας ὧν γοΐῃ σπ’ρει μεμορυγυῆνΘ. ἀφρῴ, Μτίτιιγ μας 
νοῦς ετίαπι ΠΙρροοτγαζος ἢ τ.7.(ς που ῖ8. αὐτὶ τοῦ απ ασμα γ ντ 
ἐχροηὶς Οαἰςαιι ἴῃ Οἱ οἴϊϑ. 

ὩΣ χουδωνίσμυετειγντ ἴῃ ἘΡΊρ, ἵςία δ᾽ αἰωρη τὼ χαλᾷ απαδονίσμια ται μϑις᾿ ον, 
ἐο ἴοοο (ξοιιηάα (γ1140α σοττίρίτιτ. 

 πταδωνισμιςγοΔ τγάτῖο. 
Σ τάξω, α, άσω, πιακφ, ἀϊας 1], τταῆο, ασ ζω τὸν ἀέρα, αοτοιι μαιιτίο. ἴ- 

σπαζε πῇ ὑδὰτοςγαατασι μαι ἈΠ οἰἔγατοῖη Ηετγοῖο. 
δ παάάϑα,νο 
πσοϑυρης οὐ τι 65 ἤπς τινά ϊςι}., ντ ἤρατῆα, ὃς ἤρασμια ἀριά (εἰ- 

ἔμπι ὃς Οοἰαπης!. νυ] πλο ἐῥαεμίε τ Ἰα Ἐγαπιδητιιπὶ απ αἰ - 
41 4 ὑπουιοτατ δέ ἀρ τατιι ἃ σέγαγρ 5 δὲ Ρμαγπηάςορο 18. ντάς 
Ἐύργη ἀπά ϑῃ » 1. ἔρατῆ 5 πη υετ! ἴῃ ναίε ογργίπιιπιν πσ δΏτα ΠῚ 
ἄοςες Πιοίςοτι 4.11}5.1.ἃ Μάγος! ]ο τἀ ϊ5 ἐΧροηϊταρτο νῖγρι- 
12. τάστα ᾿᾽άςπι ἱπτογρτογαταγ ρου πηεπτιπὶ ἔγιιέξες ρα] γα’. 
ἀρι ΓγσορἈγοποιπςτομηι5. ΡΟ ΠΧ ἐχροηῖς ασάϑίω ἀϊοὶ εἰξ οὖ 
κρέμανται οἱ τῷ φοίνικος βάλανοι : σα11|5 νἢι5 εἢ ἀρυά Ἡεστγοάος. δῖ 
ΣΧΈπορ!.. ν)άς Σεξέγεον, ϑράτῃς Οταςῖϑ ἀϊοῖτιιγ ἀγροῦ ηιι8ς δί ἐ- 
λώτη,1. 4 1659 σαῖι15 [ας τυ πτᾶπὶ φιοαις ἔογὸ ἤρατμοπ ἀρρο τ, 
τος Ησετγπιο].η Οοτο Ιγῖο Ὀϊοίσοτ. αὶ 1.1. ἀρ επάειη 
σαὶ ἀϑίιυ, ραϊτπαπὶ δ οτεπ ἱητογργοτγαάτιγιν! Ἂς Ελώτη. δ᾽ υἱὲ ἐῤῥίω 
αὔϑος ὠρώτος φέρει ὅ}1 τῆς ασάϑης:ἡ  ϑήλεια καρπὸν ὄυϑυμάκρον ρο- 
τἰιιο ὄυϑις μακρὸν. ΤῊ ΟΡ γ. Εἰ το. λῆς. [10.2.ςἀρ.8. ρα! πήτεπι 
ψατγτὶς ΡΠ Ϊπἰτις ΠΌ το 13.04ρ.4.Μ45,1η4ιτ»ῖη ρα Ι πλῖτε βοτει:α- 
χηὶπα οἶδα ἤοτοπι σογπιίηατ. 0474, πιᾶ5 ργἰπηὶπη [προτ ἤρατηᾶ 
Βοτοτξοοιπίηα ἐγιιέξιιαι {Ππὸ οὈ] οπριιπι ργαιξατ: ἐς ραἰ π|15.1- 
ἄεπι δ άςπι, ὅταν αὐϑῇ τὸ εἶῤῥεν Στοτειωόντες πίω) «πάϑίω ἀφ᾽ ὗς τὸ 
αὔγος»4 οἴ άτιπι ἤοτετς πηδίσυϊα, Γ, ρα! πιὰ ΐρατμδπι αίοἰ πάςη- 
τα5.4 118 βοτεος Εἰπογριητγηδζα, ἐπ φοινίκης σπταϑγὴς τόξο πεποιημῆμ)α» 

τοι!5 ΟΧ ραΪπηάγιιαῖ ἤρατμῖς ἐλέει, Ηεγοάοτ ἴδτο 7.1τ ψ41}1Δ. 
Στάϑη ΗἸρροογαιὶ τὲ εἰδϑνων, 1. ὠυοπλείπηγίςαριιϊα, Σπάϑυ» 
ἔρατβα Αριηεῖο ,,. ρ!αάλιι5 πλαῖου ὃς ἰατίοτ: πᾶ πιῖποτ Ὀτειίόυ- 
οἷς [απ ἤρατμα ἃ ΨΊτγιμῖο νοσάτατ, νἱ4ε Σπαϑίον,ν πὰς ἀσαϑῦ- 
φυῦλα ἀϊεῖυ εἴς ΤΠοορ ιγδίξιις μι ἴοτγ. γί πλο ςᾶρ.16.} ᾽ς οάπι1- 
ἈΠ ὃς σεάτιπηον δὲ ταπιςῃ ἰορῖτιγ απανόφυλλα. ὈἢΤηἰτι5 [10. ν6. 
680.24.ξο114 σορῚ Π]ατα μαδοτς ἀἰχὶτ, Σπάϑη ριιὰ ΡΟ! Πσοπὶ 
ἂς εαι155τὸ ἐμ κοιϑῴοον τίω) τρίχα περ ἐοικὸς ξύλον, Σποίϑη δριιὰ 
ῬοΙΠ σα πὶ εἰδ οὐἴαπη ὑφαντικὸν ἐργαλεῖον, ᾿η [ἘΓΙΠΠ ΘΏΤΙΠῚ ΤΟ ΧΊΟΥ 5. 
οὐΐας ΡΌΠ Πα το α ἀγέζατιις ἀςηίτύταιιε, Σπάϑοαι, σοἴζαγατη οἵ- 
(ΡΟ ]αχ. 

Σποιϑείλιον, τὸ, ὁ στ αδιξ 7 τοΓ ΠΊ65 9 ἐρατ μα] πὶ Μαγτῖα}1. νἱάς Σπα- 
παλάω, 

Σπαϑύώω, μι άσω αν, κρῖ. ΠἸοτιπὶ ᾿ποι] το τῇ ἀπάϑῳ νεῖ ΠηΊΡ] οἶτοτ το- 
χο.ἐχροηίτιν ὅς ργοάϊ ρὲ [Ἰοἷὰ τοῖα 440 ὅς ἱπειιίςο πῇ ασαΐϑη. 
γε ρι Ατἰ Πορἢ ἴῃ ΝΟ ΡΒ 5. ἔφασκον ὦ γιυΐαι λίθρ απαϑς. νηάε 
τιςταρῇ ΠραϊῆςατισοηΠιπιονργοάέρο ἐαοιτατα5,πιέμιιο, 41 Π- 
ΡΟ; ΟΠ ποτ, ι]ρίάο πρυφάω,πτετηρεγδητογ Πιρεγδιο. [48 [μ- 
εἰδη.ἡ κα κεῖνον αἡτιὰ ὧνε., ὡς σσα ϑώντα ἡμὴ τὸ κτῆμα. ντίτιιγ οτία πὶ 
Βος Πεπιοίξορτο ἡξγιιο, ἐν τῷ αἰῶ. 

Σπάϑη,ἑ νά ἴῃ Σ πείθοι, 
Σπείϑνυα, τος» τὸ, ἀε ἢ Πτά5. πύκνωμα, 

Σπαϑη τὸς, κ, δάση ἔλτιις:νε «ἰείξλημα απαϑητὸν οὐ [1οτὰ ἸΔεοὶ πιὸ 

χάάττιιηι εἰ, 
Σποϑιίίαρος, [πτρεη5 ἐς 410 Α τίς 11.4.56 ΓΠ1.1. 
Σπαξιξω, (ραταα ἀρῖτο. ἴτοπὶ ἤρατίι]α οἰειιτη» ἔσιι νηραξταπι ἃ 'ς- 

ογτθο Ἔχοπηρτιιπ 1}}1η0. Ηςίνς. 
ποι ϑέναι οἷ» ΠΕΥΊΙΟΓΙΙΠῚ σΘΠ1185.9 40 ἐλαίφοις ἀϊ εγθη5 νο] Προοῖον νοὶ 

σον πίδιι5)ν εἱ παρ ηἰτιἀϊ πο» Επιίζατ!. 144. 
ὩΣ τιϑίον, κ, τὸ δ ςἐ ρίτ15 ποιιασι]α: ἤρεςῖς55 το ᾿ηΠεγιπιᾶτο σἰτιτ- 

σὶ Πίτι]ας ἀρογίαι τ Ῥάυΐ ες Αἰ ρῖη.Π}.6. σαρ.οη.. ὅλῃ δια εἰῶνω κ 
συΐρεγξ τιῇ ἑωιαα ϑίω,η «παϑίῳ συφεγίοτόμιο, Ὗ Ἰὰς Σπείϑη. 

Σπαϑίκρρς, ὃς ασαϑύκρρς» ( ντ [τ δίας ποπμμ}}} ) Δηϊπιαὶ εχ οταῖο 
ἴῃ σαιιάατη αδίςηϑ τεπιιοεηφἰατηπν μαθεῃ5 σαριτγας ΠΠΈΓΕ5 (Ο - 
ἐποάεης ντ Αςτ. τγαάῖξ, 

2 παϑὲς ἴσος. ἡ, τιιἀϊοι! ιῖα ἀτ οτος ᾿π ργπιηαῆο οχ ἰςογτπο οἰεΐ 
ςοτροτὶ (οἱ εδαυγ ἱπιιπρογο ἀπτπν ᾿ΠΠΠσεράηταγ, Εμτμοπλῖιι5 
ἀριιά ΡΟ] ς.Π.10.ςαρ.: 6. τῇ ἀπαϑίδυ τὸν πωγωναί μουχιὴ ὃ ὧσἐ- 
νυἱω) μἰυρᾳσον [το πὶ γε 5 «σάϑη σοητοχταιλάςηι δτγο 7.6 Ρ.10. δὲ 
Ἡείγεϊι. 

“παϑέτης»ου, ὃ, οἶγίο. απαϑήτης 5 νην Χ ΡΑΪ πη} }15 αἰ: ὅς ἀλένν ]ὶ 
δζ ξατίοτα: εἰσιιητιγιν τ ητιπν ραἰπιοίιπι αιοά σαρῖτὶ ποχὶ [οτγὶ- 
Βῖς ΡΙταΐας Π10.2..ςὰΡ.17.αγη ραΐπηα Οταοῖς κὶ φοῖνεξ, ἡ ασαΐθη, 
καὶ ἐλάτη ἀϊοῖτιιγ Θαΐσμο διιτῆοτγο. 

Σπαϑομήλη, ἡ, Προς ἢ Ππιπὰ ἰατατπ.ν 4. Μηδ Αρυά ΗΙρρούγας,φβογίό- 
λον μήλίω, ΘΑ]οπιις οχ ρους σψαϑομήλίω, 

Σταϑυ φυλλα, γίάς Σπάϑει, 

Σδαΐνω, μι, αριῦ, 4 ον ηιιο ἱ αἰ ττο αΐρω. ττεριἀο, ρα  ρῖτο, (α[10. ἐΕο [ρὶ- 
τῖτιι πα. Ν οατγα παι αδίο!. "δ... Ερίρτ. ὁ ουδὲ γδ παίδων απαῖρᾳ πέλας, 
φα!ρίζγατ, ὃς {0.6 φρέψον ἔτι ασιῆρρν τὸ γνρήνπιονγααττῖ δάϊας ρΑ ρ1- 

ΘΠ : 
τδητοηι ν δΓῸ 0Ππ|0].οἷλλ ὀυμῖνον κ" σκαρίζοντα.. Ἷ 

Σπωλακία Οὐ. ] σι πὶ πα ουθι15. αοἶτα 5. Ε 

Σπώλαξ,ακος, δ, τ }ρ9 ΡΓΟ ἀσπιίλαξ ἀϊέϊ αἴδαὶ τὸ σσοῦ τες Ἐτχγεῦς 
Ἰοβρο ἀιιοῃΐαπη [Ἐπιροῖ τοστάση ν σα ιι5 {15 ν ΟΠ] ἴσας ὃς είς ὦ, 
ολτ. ΙτοπΠῈ σθηι5 μοτθαο. Ὑ Βοορμγαίε, Π]Ρ,1 δ ποτιρίληταν. έ 
τιν δὲ ταιη θα Οζα αἴραίαχ Ἔχροηΐτ. 

Στάλεϑρον, τορι ΡΟΠ]σεπιὶ Ἱπ γιαπιοητίμτι οἰα αῤτοποιών, ἀιοὺς 
σκοἰχόυϑρον γοσάτιγ ἱπἢπτπτηθηταπι 4110 ἐσηΐα ὅς Ῥταῃα οἰ-ς 
λόνογτω. ᾿ 

Σπαλὶς»ποιφοι α, ψαλίς, 
Σπαλύοσομαι,τιιγ το  ΔσΌΓΟΥ. 
Σταλίωνες, Ἰη τ διι14 πλέγματει μηχανκαῖ, Αρατῃ]ας5,Ο 3 ἑωμῶοι ὃ 

σπαλίωνας ἐσκϑύαζον, ΕΓ νετὸ Σταλίων. πλέγμα ἔκ λύγων; εἰς ὁρρ 
αὐπον οἰξειργεσυῆμον, -«γανον τε πῇ πυκγώσει, "Ὁ ἀμφιρεφὲς τῷ ἑχατέ- 

ϑεν τα πλοὺ ρὲ ὦ ἐς τὰ κοίτω αὗδσι τε τᾶ ὅτη γὺ πὐρρξάκλειν τὸ ἐπ χύ. “ἡ 
γον, Μ Παίς αι! 5 ΓΑ τῖπὶ ν οςδητοδς Ρ] Πτοοβ:ηο5 γερὸ ξαηνάμ, ὃς αὐίμε 

δίοης. ΠΟ ΠΏ. 11 τάπης αἰ ετοητια, ΜΘ ΗΠ ΓΗ 
Σπανακὸν αἰ Ατοβτγοπῖο Λατίορο] τ, νοσάτιγ, οἷμς φηοά γι) ω 

γοσδίηι18 ἐξ ἐνανί5.Α ἴρδηαγ εἴς Ασγαρπ|,8ς ἀξητιςι]ατιπη ος Τὰ 

ΡΙΪη1), ἀτειρ!όχαις Η:Πρδμϊεπῆς Ηογπλοὶαι, Οατογίατπος οὶ, 
νεῖετοβ τὰτη ταὶ τὰ πὴ Τιατίηὶ νἸἀσητιιγ ἱσποχαῆς, ἐκιμρεῦ 

Σπαάνη,"ςγ"} 7 ΡΔΙΠρΟττ 5 ΓαΓΙ 5 ΡΟΠΕΓΙ οἱ ΠορΡία, δι, 
Σπανία»Ἰἀςπὶ αι αϑαϑις,απαμότης οἰ οἰ. ΟΝ 
Στανία, ἡ. Πρ δηλ. Ραιι} 5 σαρ.15.44 Κ οπιᾶπο8. 
Σπανιάἀκες,γατὸ, Ἠεγπιορ ἀς ᾿ππθητίοπον 
Σπανίζομαι, ὃζ ἢ ; ἠ 
Σπανίξω;, μ.ἴσω,π. κρῖ, ἐπ ἀἰ σε , σα  Ο ΓΑΓῚΙ5 {ΠῚ ΓΑΓΙΙ5 ἤο, ἀσανζ δὺς 

᾽ δ , » νι Η 
τάπιθη Ρ]ι5 οἵα νἱάστοτ 4ιιὰττι σπανίζειν ἡ γα δσθρει ὅπη Ρ] 9 
ηιιὰπι Σπορεῖν. ΡΙΔπιι4ο5 ἐπ σάτοης οἰιπὶ Αςσοιλτίιιο» ὄφρα τι ὶ Ἷ 

Ξε ἷ ασανίσῃς δίς τις 4110 αροάς,πε τσὶ αι ἀςῆτ, ΑὐἸΠΠορμδη 
ζυρομϊι: 

' 
Οεηῖς ἢπ ΝᾺ θιις, σπτανίζεις αῤγυρίε . ἀτσοητὶ ἰαοταβ ροῆμι,, 
τάτατι μα θ 65 ὃζ Ραιοιπα. θετυδείων ἐασαΐιζον, Γοτιιπὶ πορεῖαι - 
τὰιτα ροηατία ἰαθογαθδησ, ΡΠ τ. η Δ ΠῚ]. ασανίξων «Ἶδ δὴ Ρ 
ἐρόης πος ον 115. Σπαινιαίτερρς, τατῖοτ, ΤΠΘΟΡΗτ, δ ΐζοτ, ἢ ἢν ὁ 
ς. το. Ὅν τύτε απωνιαΐςτερρν. ( | ̓ 

Σποὶ: (Θ΄ νυ, δ γᾶτιι59 ρατισι15, Ἰηξἔγο 1165, ΓΑΓΙΚ ἱΠΙΘΏΓΙ» ΡΟΓΓΑΙν 
Ῥατοιιϑορτοοῖο Πις 9 Ὠτεγρτ. Τ Βιιογ ἀ, ᾿ Ι 

Σ τείνις, (Θ-, ὃ: τως, ἡ, ΓαΤ τα 5, Ἔσο [Ἐβ) ΡοΠαΓΙ  λέζψες, χρυσῆν, δ ἑῶ ο 
νὶς ἐν τῇ πολειγάιγὶ γοτὸ ἴῃ ντῦς ρεημτγία ογατν ΡΙατατλη δε! 
Ρίατο ἴῃ Ἐρ᾿Ὲ. χευσίν ὃ. σπ᾿αὐει ὅστολλ ὑ μῆμον ἐδεὶς πεποίηκε . Διὶ ᾿- 
ἔεᾶζα ρεγουητεπι αἰταιοπὶ πα Ππ|5 ρΡοοτατι πη [ογὶ Ρἤς, ἐν σα 
ἴῃ γατγιτατονΐη ΡΕπιΙΓΙΔ ὧν σπάνει χρη μούτων, Γ) 6 ΠΊΟ {Ἐ,ἐν σσταύει χα - 
ς ἰώ, ρουαγία ἰΔθογαγο, Ἡεγπηο σ. διαὶ απαϑιν σίτου, ΠΟὐογᾶῖν 

Σπτανιότης ἄς Π| ηϊιο ἡ σσανία κὶ απ᾿ϑις. Ηοίγς. δ" 
Στανις- ὃς ,μ δ σα 115 σΟρ Ια 8. ρεημγια οἴ, τατεσ, ΒοΡΒοο πη Οούν 

Οοΐοη, 
Σπωνίως,τατὸ ρατοέ. ἢ 

Σπανιώτα τα τατὶ [ἢ πνέ. ᾿ 
Σπανοσσώγων οὐ τατὰ Ὀαγα:ςτ1 Ορροπίτιιγ δασυπώγων, ἀΡὶ 

Ἰυςεπη. ᾷ 

Ἰάοοηιις ρτγεοῖο [15.ὉΧΡΟΠάΓΕΓ ετὴᾶ βάτοι, ραιισιι5, ἘΡΙ ΡΤ. 

μυμῇ 
χα ΐο, ' 

“, Σπριῦ μι 

ΤΠ 

᾿ ἠϊιονιὰ 

τη σέ 
ὑμεποιο 

ν ω 

νῇ " 

Ἷ " Ν 

Σ ταινόσιτος, 6 ΠΥ ἴα ἀπη πα ἰΔθοτδπϑ. ὗ 
Σπανόφυλλνίδ- γάτα ἔο ἴα μα θα. Ὑ ΠΘορΡ τ. ἔδτοι μη ρ λητ,ς, 16. 

Βεπα ασαϑύφυλλαιν τάς Σ ποίϑτο, ᾿ ω ᾿ 
2 Β οἶδα δα - ᾿ 5 

Σπογυ δρίθ-»ς 1 τατᾷ [αητ 46 ιια:, πιϊηἰ πιὸ αηιιοῖι5 »Υοἱ ἀχυα ΡῈ Π ἰκεννὶ, 
τία Ια ογαης. ασαϑυ ρα σύκανβσας ἰῃ φαϊθιι5 ποη σα τι! Π 6] : 

ἮΝ τρια 
Π ἤιςεὶ ἐποῖ, ] 

᾿ ; Ξ : “ ἰλϑωδα 
Σπανὸς ἃς απαίνι(θ.γ5.. ὁ, ΓΑΤΊ15541}1 ΠΟη ν ΟΊ συ: πες ἔς ΠΊροΓ τοροὶ ἡ ἮΣ 

Αὐἱίος. ΒΒοτ δ .α ποτ τατιιδ οἱ πη πἰπιὸ ἀοπίις. Ηοΐγο,ςς ἢ 
Σπανοσιτία. ας, ἡ ΡεΠιΓὶᾷ ΔΠπποπαῦ,σιτοδ εἰα, Χ ΘΠΟΡᾺΕὐλίω. 1,4. 

: : ΔΗ ΝΠ πτορηὶ 
Σπώομαι, ασἰω,τταϊο»ἰγρόϑω, ἵὴ Ἢ πὰ 

Στάραγμα,ατος το οοτατῖο ΟἹς, ει ἔγαίτιισι τοὶ ἀϊ]ασεγάτα ἕλισ, Εν Ἶ 
σμα, ἐλώρκον αι} {{07.41{6εγρεῖο, ἀ Πρτῖο.Ρ ιις, αὐοὲ αἰόργησὶν ξιυυιη 

ἐν ασαρργματα ςεῷφ αήων. ὍΠΗ 
Σπαραγμαπώδες κραυγὴ απαραᾳγματωώδης,γ οἰ οτατῖο φις 1ρίαπι ΕΓ 

ταιγ τυ ρτυγα νἹάσταγ. 
Σπαρκγμὸς, ὦ ὁ σσπαι πο. σπάραγμα, Δα] δτι5.οἰασογατίον 
Σπτάσφξις, ἰληἸατιι5.᾽ασετατίο, ΓἸς. 
Σπαράτω μιάξω «5. αχαςν ΠΡ 115 Πισ γον ΡΟ] οὶ: ἀμύσξω Ηοπι " 

γοΠΠςο ἀπ] δυο, ἀ το ρο δε, Ἀςσοιί. ἐμεῖν ἢ ασαράτειν τὸν 
μαχον ἥ τοι δακτύλων, σππερων καϑέσεσι δ Οδὶ. νἀ ΟἹ. νοπλεῖα 

Ρτογίτατο [Ποπιδομιπι ᾿πάἰτῖς ἀἸσίτιςν οἱ Ροπηϊο,ἱ αςοῆοτς 
Σπαργανίζω, μιίσω, τ κα τό σπαργανώ, ΗΠ. Ποά ἴῃ ΤΠ εορ. τῷ ασαρ 

γίστισει μέγαν λίϑυν ἐγίοσαλιξε,[αἰοὶϊς ΠΟ] δ η8. ἢ 
Σπαιργάνιον, Γρατραπίοη μογρα, Ὀϊοίσοτ. ΗΠ.4.οντνναπαπὶ πο ἀλξες 
Ρυταπτο σι α οἰ ἰς οἴτις ἰΑτὶς ῬΓῸ ξαίοἰῖα ντουφηταγ, 

ἸΣΣπείργανον, κι, τὸ͵ ἔα Ἰλγρᾶπιις 410 ἱπιιο πητατ ἰηζαητ68» εὐπαῦ 

Σπαργανῇ ταις ἔχ οἰα πιο] αἰτασ. 
Σ πεέργανώ, ξὰ (ς ]ς πιο] μουν πᾷς [τας Ἐπαηρ᾽ς,.}.ἀϊχῖς ἀς Ομ γ ᾿ 

"ῷ ἑαπαρ γάνωσεν εὐὐ τὸν, [α(οἷῖς ἱπιο αἷς ἱρίμιη. Γιατὶ πῇ [ίοίατς πὶ 
αὐπητ,ς 1}. ὃς ς.8.Β τας ἢ αἰα ἢια ξα[οἰατὶ ἀεθει. 
τα δ΄ δραττίαπιϑ σιπὶ ΜΑυτῖα ἢ. σπταργάνεσιν ἐρίοις αὐτὰν συη 4 Ὁ 
Ἰὶς οχ ἰλῃᾷ οὐμοϊαμπινὃς ξαίς 5 ἀμέραρι, Δε δρρμδι, Ἀεὶ “ἢ 

Ὦ ρα 
4 

ἽΝ 
ηηο ἡ 



Σ ἢ 
ττ ἃς σσαῤξανιαρυ ἃ ΗΟπιογι γ πτη.η ἈΡΟΙΠΊ. αὐαῤξαν 4) ἐν 
χφκῷ αιοά ρον (γ ποοροη ἀϊέξιιπι ν᾽ άστυτ ρτὸ ἐσπαργάνω- 

ἐσπαργάνιστεν. οἰ τ (Ὑ 1|δα ἀνι ὃς γ ἴῃ ξ πγειζατο, π χιᾶς [1- 
5 Ἰρίμαι ἕ τε] αἵτιιγ. Η οἰ. τατηξ ασαῤξαι οχροηΐς οὐ σιαῖδά- 
ἱπηϊὃς οΧ σαθδῴξαι σνγκεκόφθαι, Σποιργαγόομαι ἐξα ίςἰἰς ποιοῦ, 

αργάναμιοιγαπαῤγάνον. 
αργάνωσες τως. 7 πη ΠΠ1Π| ΕἰἘ 4110 ΠΊ ἰογο 5 ἴᾶπι γοσοηζτοϑ ἃ ΡΆΓΤΙ 
ἰδοτάηζ » ἀυτπὶ ΟἹ ᾿αξεῖ5 σορ απν πγαπηπ}}}} 8: τιιπλςχέλα: ἢς 

«Ώτιτ 9 ντ τοι πελητίαπι νἰχ ἔογγο αίϊθα τ. χον δριώντες 
τοὶ κἡ απαργανώσ εἰς. Τά οππη Τ]οἰςοτ!. 10.3.46 Μοητμα,μαςν τε 

σιν ἡ απαργάνωσιν «οξιαύγει» ΠῚ ΠῚ Πγὰ5 ἢ το ΠάΔΏΓΙΓ» αἰ ἰαέϊς 
σοαητ» σοπηροίσίτ. τόρκαζάν ν ογὸ τι ντίτιτ 5 γποῆιι ἴῃ Ε- 

οἰ οἴ πο ταπὶ τγρ  ἀ45 ἰαέϊο τη απηπλας Πρπὶ ἤσατ, ιιὰ πὶ οατ 
πιοάογατιιπι ἱπογαπηθητιπι, Ῥ]Ἰηΐτ5. ΓΟγ οί θητοβ ΠῚ ΠῚ ΠῚ 5 

τΠ10.31.0ἀρ.6. 
,ἀφωγπιὰκα, Σπαργίωνω, τιᾺ 16 0 δὲ Αἰ Ἐδητιῖς ἤππτιὶ ργορτὸ 

βοτῖριις ἀἰοίταγ νίαας 4άεο [αξξς αἰ χοη τὶς, ντ ταρταγᾶπὶ 
ποητατ» ὅζ ρτα πἰ πο τπιοτς [ας {1]]οητ, Ἐπγὶρὶ 4. τα Ογ - 
γ.Γἄδτα ἴῃ ΒΑοςσὶ. ΡΠ], {1 0.5.ἀς Κ ορυδ. ἀϊσιιητην ὃς ατθοτεβ 

ἀπαῦγαν 4ιτιῖτι σοτεῖσος ἤισοο ταγροίσιιπτιαριια ὙΠεορἈταίξ, 
πὶ ἰοΠλῖ Π65 ἉΙΙΟτΙΓΠ ΠΟΥ ἀσσθη[ιπι Δ] Ἰσ 1115 τεὶ σαριαἴτατε 
ἰδιαϊης ἱπταπηείοις ὃς ργαίογγιπι 1) 4 ργαγίπης ᾿ἰ δ᾽άϊης 
ογοα. ρα ΡΊιτ. 
γε σπαργιὶ ἢ «» νυ» Π ΙΔ Ρτορτῖὸ σι πηᾶῖγος ἀϊίξεπτα ἰδεῖς 
τὰ οχϊπδηῖγς σρίπητ. ΘΔ]. 1η ἰοχίςου Ηΐρρος. 
»ἴαἴτο ὃς πποιιθογντ Ρ᾽[οἰς. ΕτΥπις ΡΟ. Σ καρ. 
τον τὸ ΠΟΥ 59 Προττι 2. ΡΟ] χ. 
ὑλα (ΘΝ ΓάΤΟ 5 Πα 5 σᾶ ΠΟ5. 

ὃς ΓΑΓΕΙ 5. ΡΟ 5, ΓΘ Π15. 1 Προ Πις. 
Ρ  οἰς σι Θη5, ΕτΥ ππ. δὲ ἴῃ ἘΡΙρτΟ ΤΕΣ Ν π᾿ 

ἡ)δραττα. Γδαιίλ τ. ἴα Βαξοτίς]5 9 ἡμετέραις βουλς Σπόρϑη μᾷρ ἐ- 
τὸ δόξαν, ΟΟὩΠΙϊς ποίἔ τὶς ἰδτις εἰς ἀετοπία Τὰς Ομ 5 (ἱς. 
αἰ. 5. Σ ταίρτη ἡ σπαῤτινον, τὸ πλέγμα, ΡΟ ΠΧ, ξιη15 ἤραττοιιδ. 

τοίεῖς ραῖτος. ἀκθέ ταν ΠΣ 
γρητγόνντ νοἰπητο Αἰ τπ|; 1Ιη6ᾶ. σατγρθητατ!] τιιρ τὶ σαν οἸΓΡ5. 
απαρτὴ ἐοοτηϊ αἰ Πιιηῖ οἱδ ἀ σσαρτός, σσαρτιὶ κα αγρίαγνταπα δί ἃ- 
Π]ς.αΖα. τ : 

πον εγτὸ (ραττιιπι νεἶ σοη  [τὰ5 Ρ 6 ΠῚ15 ἔτατὶςῖς » ἀς αυο Ὠ]οίο. 
110.4.ςρ.248. Ὥς ἷ : 

ον, αἰ οιαῚτ5. σπαρτίον τὸ κόκκενον, ἔα’ ΟΠ} 1π|5 σΟςΟἰΠειι5)0ΔΡ.2. 

ει ασαρτίοις, ἔα Όι15. ΑΙ ΤΟΡ ἢ. ΤΉΝΗΠΊΣ. 

γοου»τὸ απ 5.γινάοης. 1144.) κὶ σσαρτα λέλεωται» ἰ, τὸ χοιγία, 

ἦτον, ας, τὸ ἤτις ἁπαῤτος, 55 ὁ, ἰραττινπι θη ν Ἰτ Ππιπ ̓ ξ οιπὶ 
ἤλοντ ποηπηὶ νοϊπητας ΡΙ10.11.2.4.ςἀρ.9.Οεηϊτα 4ο- 
γίποι 1 ν ἤιπι ρτατίξας ἀιιδίτο ἀπ μας Πτ ιιατη Οὐαὶ ιι- 

τος ἰρατῖοπ δρρο διιογον 411Π| Ἔχ ἐᾶ [πα ΡΙτατοτῖα δριιά 

ξαδεϊτατὶ ἀοσιιοτίπτιϑς ππμαα! 4 μαπς ἀςΠρηδιιετῖς Ἠοπιε- 
115 σιιιτα ἀϊχὶτ παιιΐαπι ἤραττα ΑΠΌ] τα. ποηάτπὶ επῖτα ξιης 

Ἀξτϊσαπιιπὶ νε! ΗἸρδυῖπι ἤρατταπι ἴῃ ν [ἃ σοττατῃ ο[Ὁ φαῖ ἢι- 

ἴϊπες ἤδγεπε ποῖος, πὸ τάπτοη ποὴ ἔραττο νπημιαπὶ ἤιτα5, [ἀξ 

πτ.16.19.ς.2.41Ἰεῖς μοῖδατα Βαης ἤροητε παίοὶ πες [Ἐτὶ ροῖϊε, 

ἐΠέσιις ργορτῖς {πποιιπὶ τὶ αἱ (ΟΠ :τι τος ΑΡσδηο5 ὃς Οατ- 

πασϊπεηίος ΗΤρΔηῖα ἤγατα τπάς σοπῆςογο. φα]σοαυλ] Δ ἴτε πὶ 

ραίξοτος ΠῸϊ νεῖτος ᾿πά4ς το χογο: πιά ρῃῸ ἐἴετη νίμ παι ηπΠὶ ἂὲ- 
πιαπιοητὶς πα  ἷς αἰ Πξατίοπιιπι αἰ τ {ἀττ6 ἀς Πα οτῖ15 γΊταο- 

ἀπ] Πιπὶ ἃς Ποσαταπι ἢ νας τε ψαῖτας αιιὰ πηασογδγὶ» ἀπ» ΕΠ Ω 6 - 

Θἤτα5 νγσθαῖ (144 Ῥογίαπαι Αξίῖις 10... «παῤτον, ᾧ «παρ᾽ ἡμῖν 

ἴὸ ἀμπέλοις δεσμούσιν.αριι ἩΟπιοτ.ἐρ ἰευιγ. 111 4., ν ΟῚ αἵτ Καὶ δὲ 

εις σέσυπε γεων κὶ σπαῤτα λέλιυ ταὶ ἘΧΡοποηάιπι ξιπες πδιιτῖοὶ 

ἴράττο τοχτί: τιγ η πὶ τα πθη ἢ] ἴραττιὶ νἤιπι ἴῃ Οτατο]ᾶ τιπς 

ΠΙροτίς ἱποοσηίτιιπι [1 αἴπιπτοντ ϑᾶττο ἀρυά Οο]}.116.16.Ψ 

“.-Ἐρο ἔραττὰ ἀριιὰ Ἡοπηοτῖίπι πο Ρ]115 ἔραττιιτη Πρηϊῇςατε 

απαῤτοιςγ 41}} ἀϊςιιπτατ 'ῃ ἄστο ὙΔοθάηο πατί. ἱπ Οταοὶᾶ 

ἀττϊ εορία πιοάὸ ςαρὶτ εἴπ εχ ΗΠ ραμΐΔ. ΠΕ64; ἐα ἱρία (αςυ!- 

ἐνῇ Ππην Τ δαγηὶ (4 Ηὶ Ρίογα[ηΣ παιιὲς [οτὶ5 [αςρδητ:Ογαςὶ 

ρὶς σάππαρο ὃς {π|ρά 5 ςατοτίίν μια ἔατητι5 τέβιις » ἃ φαῖδιις 

' ῬᾺ ἀρρε ]αρᾶτιιοά αυιπὶ άττο (παῖς ΘΕ Π19) τὰ ἀι- 

ατ. {υδῖτο Ποίοῖς 9» απ ροίϊουῖον (ν}1αδὰ ἴῃ ἐῸ γεγθο αιιοά - 

ρΡιά Ἡοπιοτ.ο δοιιεπάα πτιη1Π αι νοσε5 Βιυ π ςοπτοι!, 

Εχ σοπηπιπὶ Πρηϊςατίοης ἱπ ΓΕῚ φεττᾶ ῬγΓορτγιοτάτεπὶ ζοςο- 
᾿ ἀαητι ἀϊπιοτῆτατε ἀσσοητιμαπι ΓἘραγαητῖγ, ἣν. ἕ 

πλόκος ἀριι ΡΟ]Π ς. ια το λἰατῖιι5» «αἱ ὕραγτεαϑ γεῖτες οὅ- 

οἴτιντ 41 ἢα5 νομ τ ἀσαρτοπώλης ΥΟΟΔΤΙΙΓ. Ὁ) ᾿ 

ρτυπόλ (δ. σίας ἔρτῃ ἔχης ροτ τεπιροτα σδΐ. 011. Π}.4.. Γ 

τὸς, οὐδ ὁ. [οὐ  Πατιι5. Γτίτπι5.1Π ρΈΠΟΓΟ Ἐσαπηΐῃ «κατα τη» ῖο 
ο. 

Ο Πἴδτ.3. ταρ.4ς. ὃς ἀσαρτοὶ αἴδρες τὶ 41 εχ ἀφητῖθιιΣ ἰατέγξεξεϊ ἃ 
Ολάτηο ἀτδοοπὶς ργοιιοπετγιησ, ΕἸΣ. 

αὐοκδω σοητΪ ἔιπι οἴδε. τοῖς ὅν 
πίσμα τος; τὸ, Ξοπιιι {1 0., απασμὸς» σοπτοτῆο, Ῥίατο ἴῃ Τῖπιώο. 

ἀποί σμειτει. ἀἸΠπητίοποσ. σοπα] ΠΟ Π 5» γα], Ἀλιο]]. σοηαα] 8, 

ἘΓΠΊΟΪ πείσματα λαμ(αὐεις ΟΠ ΠΕ} Π5 “οττὶ ρ᾽τγοίσαζὰ 1ἢ Ρτος- 

ΟΒεπι. Ατίίος. νἱάς σπασμὸς. Στασμα: 1441) ἀςῖς5 πιά δ. ὲ 

 γαρίπα οὐτιξϊα, ταιιοτο τῇ ξίφοις ἀκμή, ΡΊατ, ἴῃ 
Οτῆομδε 5 δυοῖν ον- 

᾿ 

Ἴ 
σον 

ἽΝ 

μμδὲ 

δ᾿ 

᾿ 

Σ Τῷἃ' 641 

ταν ἀυτε ἕιρων »ὑκατέρν κατε μ(ρνϑαινε τὸ ασοίσμα πολεωὴ χρόνον » Γη11-- 
Τγοη πη ἀἴμ τξγαιῖς ἃς ἘΧΡΙ ογαιῖτ, δ 1} 15 οἰΕ Ιοςς ἀριά οἰπ- 
ἀεπὶ Δατβοτοπι ἴῃ σάτοης Ψεϊοςηῇ, Τὸ ἐγχέρίδνον χαζαν, ἑασασον- 
τὸ κι κατεγύσεν, εἰς δὴ εἰ δὲγ ἐςώτα τὸν ἀϑέρᾳ . κὶ πίω ἀκμίω δια μίμου. 
σειν» ὃς. 

Σπασμάπιωα, τεὶν ἀἰΠποπτίοπος » ΟδΖα Πἶδτο 9, ἢ Πἶοτ, Ρἰδητατ ΤΕςο- 
ΡἈιγαβι, 

Στπασματώδας, ΓΟΠΙΝΠ ΠΟ πὶς [ρεοῖοπη σογοπς,οις Πςης, σουιο Ποησ, 
Σπάσμος οὐ ὁ, σοητγαξ ον σοπα ΠΟ, πῆο πουαογααι σοτς!. 
ΟΠ 116.1.ςἀρ.1.σοπιγαξξῖο ποτιιογιπη ΡΙ τη, ὅς ςστγαξείο ἤϊτι- 
Ρ  ἰοῖτον 118.22.ςὯρ.23,Οοηξογ σιπὶ Ὠ] οἰσογίάς ςαρ ἐς ἰα[οτρίτ, 
Σπάσμα, Ρτορτγὶὸ Πεγμοτιιπι ὃζ Πγι οι! οτιιπὶ αοίξης οἴ. Ατὶς- 
ἴτου.}10.7. Αηΐ, σοῖς. αἷτ πἔλητος αἢτς [τρυσηιπη ἀΐς πὶ σσασμών 
1,ςοπα πο ης Ἰπτοτέτς, ἢτ διιτο αι σοπιια!ῆο γοάιιξεῖς κά Πιιπῇ 
Οὐ βτπ ἐπὶ ποτιῖς νο] ππα σα} 5:1! 4 ιις νο] ἱηαηϊτίοας; νο} Ποςῖ- 
τατε 5 ν 6] γορ! οτίοης, σπασμοὶ κ᾽ απασματα ςομια [2 ἀϊσαητωτ ἃ 
ΤιΑτὶπἰϑοαυοά ππα! τ Τα] η, πη ἀεῃπιτιοηίδιις ἀοίοτίδιτ. Εις 
τγο5 ἤρεοῖοϑ νἱἀς ἴῃ Ὑέπινθ., Σπασμὸς κιωνικὸς, Ἰηαιῖτ δογῖδο- 
Πὴλι5 Τνα ΓΘ ΙΒ) ΟΠ Πη πὶ γτγα ΓῚ Ποῖ ράττοην ἀερταματα εἰ [ρεεῖο, 

Ξτασμώδης ΠΟΙ] Παλι5 ντ απασμωῦδες πεῖϑος φοπμμ Πα αβδέξας. 
Σ σας ικὸςγοῦ, ὃ, τγα Π  Π41 ἴδιι οχεγα μοηἀΐ νὶ ΠῚ Βιαδξο(ραῇιςὶ ΡΙηὶσ 

ἀϊσιητιιγ 4] τῷ σπταμὼδ εἰ πείϑεει [της σθηοχῖ. 
Σσαταιγζίζειν τι ατο, ταραίσσειν, Ἡδίυς. 
Σπεί παι) [Ὁ-. [ραταηριιο»ἤροςο5 ἐς ἡ ποτιιπὶν Ασίἤτοτ. 1δ..4.Α πἰκηδὶ: 

Ἐσ Αὐβεη.}10.2. 

Σταταλαίω, 1}. ἐς 1 οἿϊ5 ν [πιο » νΟ Πρ ια ΓΙ ἀΠῚ ν ἰτατη Δεσο,τρυφώ, Ης- 
γς.Τη Ἐρ᾿ πο] ΑἸασοδὶ σαρ.ς.Ἐτρυφήστιτε ὅη) πῆς γῆς, κ' ἑσσαταλή- 
σατε!ητοῦρ. πῃ ἄς] Ἰοὶϊς ν᾽ χες Πιρογ τογγαπη, 8ς ἰα οἰ {τς5, 5.4 
ἄπο νεῦρα Ογᾶσα ρεγ αἰιχεῆη ροῆτα ἔμπης ἐκ τὸ αὐδαλλήλου κὶ ὸ 
ἐἰπεξηγητικ ὡς, Ὁ] ἔτει! πὶ ν Οἱ τπὶ αϑραὶ τῆς ασατάλητοντ ἢτ. Σπατάλϑ 
οεἰδὶ ροπιι5 ἀο]]οατῖ» ἀταιις ἔςἰ τα πηςηζιιπι 4! ἸΠιιοα : νπάς ὃς ρτὸ 
Ἰαυτίτία ἀτηιιε ἄς 1ς 1558, Πχιι Γι. πγατιγ. 6 ἀ αι] ἃ (΄ ἐσὺ πῇ Στα- 
ϑεῤλίου ἀϊσατιιτ! [οτ! δοπαύιπιηιις Πτ Σταϑειλάω; ΕΠ νετὸ Σπαϑεός 
Ἀμον Γ᾿ Ότε Ογηα ΠΠ Πτι πῇ ἀγπη}} 14: Ιοςο ἃς Ὀγασ ]α] ς, αιοᾷ 
ἃς ἔρατθα! τιπν Γιατί ηἱ ἀϊοίιπτ, Τ δγτα Π]ᾶ πιῖς (ντ ἀϊτιπη ἴῃ νοσα 
Δριάκαν)}}} 5.4 σ]τα ἐσ ποἐ πατί, ἸΝ οεἰςῖο; ἱπχαΐτ,αῃ πηάηιις ἤρα - 
τμα]1ο οἰγο τὶ ΓΟ] τα, [πὶ ἀπ τίτία ςατοης {ρεΐσοτς [ΠπἸποᾶτ 
ΡΙΐη.11.3.ς.2ς, Γὰδ 4 τγαά τ οἶτοα Ττορ] οάγταγιπὶ ᾿η 45 ἔγατ!- 
τεπὶ ἴῃ αἰτο νοσατὶ Π4ος ρίοςαπιδ, σογα! ΠΠο Πηλ  Ποτη, ἤπο ξο- 
{ἰϊϑνρ γατοῖ παπὶ πλιτατο σοΐογὸ π ΠΙστιπὶ ἀμγοίσογο, αι πΠῚ ς- 
ἄατ ἔγαπρὶ. [το πὶ Αἰ πππὶ 411} ν οσοτιτ ΟΑγ το] ρμάγοη, εβῆςα- 
εν ἴπ ἀπΊΑτου 5 : ϑρατΠα Πα οῸ ἕλσογς,, ὃζ πιοη 14 ἔπε πηῖπας. 
Τιχῖς δείαπα (ἰδ Δ] 4115 ἴῃ Ἔρι τα πιο, 

Ἐξ σγαιῖδιις 5ράτμα!ε δάςοῖς ἀϊαά τ πιὰ ξεγεῦας 
Τητοχταπι τα ΓΟ 4145 ἰορογαῦ ρα ργοξιπάο. 

ΨΌΣ ΠΥ πΊρ μα; σρατῃα ες πούτοπ ἃ ἔρατ δ ἢῖς τγίθυς, Ετίαπι πᾶς 
εχ σοτα} 15 Παπτ ἤρατμα τα ριιηϊςεῖ σο]ογῖς πις ῥμαςηῖςοὶ 9 ἔς 
φοινικίξ χρώματος 241} ΠΟΙ οτ ἐκ τῆς ασάϑης(1ἃ εἰξ τογπιῖτο ρα] πγα:- 
άμπιε τᾶππιο οιιπὶ ἔγιιέξιι ριιη! σςο( γι πγὺτ ἀυτ τ, κ᾽ τὶ σα ϑτέλια 
ςοπιπηοηίἝγαιῖτ. Ομοἀ ᾿ἰς5 νογθἷ5 ἄστη Ρ]Τηΐπ5 ἱππαῖς [16.1.. 
ἘοΠΤα ρα πιάγιιπιὶ οιμτγατο γογοης [Δτοτῖθ. πη Γοἴς ὈΙΠάατίς 
ΒΟΠ1ας ρτϊανὸ ἀοιποη[γαιπέτγε ροπηπηὰ8. (τη ἃς σπαϑεέλιον, τὸ 
βωον, ὦ Σπάϑδηξ, 1. τεγπγο5. Πραυ]α] τύ πιχας ἴῃ μος ἀραϊβςδτιι 5 ἀε 

αι Ερ᾿ρταπηπτα αριιὰ Μαντία!. ν 
Σπατάλη , εἰδιις » ἀς Ποία. καὶ σρυφὴ , γοΪπρτα5.) ἰὔχας. νἱάς 3 ποι-- 

ταλαΐω, 
Σπατάλημα, τι Χι15 Πιπηρτιμπη;ἴπ Ἐρίρτον ἄς Σπατελαΐω, 

͵ - 5 ΄ 

᾿ Σπαπέλιον, Οὐ ΠΑ ΠΊΘΏτΙπ ἔα πι ηάτιιηι: ἃ σσάϑι, ΡΟΙΙ 115 σ ποι ϑείλιον, 
νἱάς Σπατελάω, 

Σπαταλώνες {1 ἀἠσαπταγγνάς ἀριι ΑἸμς.110.8, 
Σπατείθ., «ὃ ΠΟΥ ΔΟΕΙΙ8. 
Σπατίλη,"ς»" ΠΟΣΏἸηΐ5 ΟΧ ΟΕ ΤΊ ΘΓ ἵζετο ἥτις πιογάα ποη [0] 1- 

ἀ [δὰ διυιπηῖἀα ἂς [141]. σκὼρ, τίλ Θογπέλεϑο 14 ες ΡΟΠ το]; αὐ- 
ϑρώπου κόωρρς. Ὑτίταγ πας νοςς ΗἸΡΡροοτγαζαβ 5 Θαϊεπύίαιε εἐχ- 
Ροηΐτ τὸ ὑγρὸν »ποχώρημα.ΑΡιυᾷ ίοποπι μη το τα: Π|. μα 41ς- 
ἢτ|5 ογᾶτου τὰ ὀχργοῦγαῦ ΟἸσογοηὶ., Καὶ γυμνος ἐν γυμνοῖς αὐξη- 

ϑεὶς κ᾽ οἷασότας (ΞΡ. οἷσπεὶτεῖς νοἱ οἰσπάκαφ) κ᾽ ὑσπελέϑοις καὶ σπειτίλας 
συγλέγων,δζο Σπατῖλας 4}1} ἀσοΊ ΡΥ ΠΠτ ΡΓῸ γαίιιγὶ 5 ςουῖ! αι πο- 
ξύσματα, γε] ρτο 115 4165 τεοίποηο φοτΊ] 48 (σαί ργο βε,αδίςς- 
ἄππτ εἰϊοϊαητίιγαιι οἷ. το Ἀπηεηταν ντ νοτθῸ ΡΙΠπὴ νταῦ ἡ ῬΙο- 
Ρυόσιε ποπηΐπο σμιλόζμα τα 4Ὁ Ατητορίδης ἀϊέξα, Τάοπὶ (ο - 
τηΐςιις ἱπ Ῥαος,Ωἷς κεῖνθ- αὐαιδιως τίο) σπτατίλίω ἐϑεέει, (ὐοτηπηςηζ. 
Σσατίλη, ἡ αἰϑρωπένη κότωρφς ἢ τὸ ἀσόξυσμα “70 βυρδων τὸ μικρὸν, ὃ ἐκ- 
ξάννετω ὑπὸ ΤΠ σκυτέων, 

Σπάτος, ε΄. τὸ, σοτ  Ππ1.}6}}15. ᾿ 
Σπεία, μι ἄτω,π. ἀκοῦν οἰ ]ο,τγὰ μου τιησο,ἐλκύξα, ςοῃτογάιιοο, ΔὉ- 

ἀιιςο,οάτιςο,ατεγα μο,οοπέγαμο, ΑΥΠΈΟΡΒΟΥ εἰρ5. Οἵαν φρύφασιν 

κοιϑ κανοῶς εἰρωγικωῖς ἵνα ϑεῶῆον ὀκ πέμιειας. Βσὲ αν ἀκ ἔστασεν, Ὑαὐ- 
αὐ ἐγὼ γδ νϑιόμίω τεχνωυβύν )υο Ἰοςο 4ΠΠπάϊτ δά ῬΓΟΘΟΥ 1 ΠῚ 

Αὐτὸ πὸ μήράνϑος ἀδὲν ἔσποσεν. Τὸ ξίφΘ. σπεῖν ἤιις σπαστεοθοιι γεῃ- 

(ἐπι Πεϊηροτς. "Δοπὶ (οπηῖσιι ἴῃ Κ4η}5 5 Καὶ τὸ ξίφθ’ εσπεῖτο 

μιαϊνεῶτωι δοκών, Ὡς ΠῚ «ἀποοθατι σγμςῦιι5 ἴῃ Ἐρῖῆο].] ὑορτῖορ 
δ᾽ ρω ἐρατιώτας αἱ πείντοις ἐ σπεισιδδοις μριχαίδας, ΡΤΟ ἐσπεικόταςρ, ϑιγᾶς 

Τοκὰ, 1. Ὁ} 



64: ΣΤ : 
Ῥὸ [1δ.4ὐῤφσχων ὁ ὑστηρέτες ἐσ παισυῆσ. τὸ ξίφΘ; πέω, ἀε δὶ- 
Ρεηῖς πιᾶρῃο μδιι! 5 1. ῬΡοσυ πη ςχβδυγίο ὃς οχῆοσςο. δι14. 
σϑασεί μῆν Θ- ἀκράτου. πατζο πιοτᾶςο, Ατβεηδειις ἴπ ρεϊποῖρ.14. 
Τὸν Διόνυσον οἱ πολλοὶ μιαινό μῆνοι λέγουσιν δτὸ πὮ ἐδὸ πλείονίθ. ὠκραίτου 
σπώνταις,δορυξώδεις γίνοδνει. [πὶ 5 Ο᾽ ἢ Αλ ἑξανδ,Θ- χαξῶν ποτήθκον, 
ἔσσασε μὴ γονώως. Ῥοειι]α τγάβοτς 9 ἱπιϊτατίοπε Οτωσογαπι ἱτα 
ἀϊχῖς Ηογατῖις Εροά.Οὐς 14. ν᾿ 

Ῥοσιΐα Ιετβαοσ ντ ἢ ἀϊισεπεῖα [ὈτηπΠ05. 
Ατοητε ἔλιιος τταχογῖπι, Ττγαπῆατὸ νογὸ ἀχῖς ἸΝάσδηζ. ἴῃ 

Οτας. μὴ σπείσῃς ϑοώνατονγῃ!ς πιοττοιη μδυγα5. 
Σπεῖσμια [πη 18. 
Σαεῖο, (εαιιοτε ἐφέπου,σεινακολέϑησον; ἩΟτΊοτ ἃ ὁ πόῖμαι, 
Σπεῖον, τὸ, ρ ἐστ ι5»ἀ,ττι!ΠΊ. 
Σπᾶθ', τῷ σπείειθε. γε] σπείοις, τὸν ρα  αποᾶΡΡΓΤΟ σπέϑ' γἱ. σαήλαιον» 

Ηοπλτετῦ. 
πείρᾳ, εἰ σπέϊρᾳ ας ἡ, [ρ᾽γαγέλιξ, βςχιοία [᾿πεὰ οτδέίαις ἰπ [εἰξ 

ποὴ τοοιτγγθητεβ, [65 τη Πρ τὶς [αγραπτιππλ» δέ ̓π σοπαρ ἰοα- 
εἰς σοπιιοί ατίίαιις τιἀοητίδει5.Α 4ια βσαγα Βοχιιοία ᾿ἰποα ο- 
τίαπι ἀριὰ [ιατῖπος ἔργα νοχ πηι τῖ5 γειι5 δὔρπατα οἰξ, Ναπὶ 
ἀριυα ΡΙΪα. Οδραίΐτος Ρ] τ πιΐϑ ἔρί τς ξμπι! 44.αριά Ν Ἴγρ!]. ἀπ- 
βιαὶϑ ἔα σοΠΠρὶς ἴῃ (ρίγαπι: Ετ δογαῆιις (ρίγαιπι διιηῖθιι5 ἡδιτῖς 5 
ατεεϊ εἶτ. Οἰχίταιας Ππυιοπ,ϑατγτϑιἀς Ρ1Ποἱ (αδ]Ίράσα]ο ἤιις 11- 
σαυΐα, ἀς ἐαπιοΐδιι5 ατιγοα φαιη [ε 
Ροττῖρατ ἃς ἰομρο ἰαξζεταγ ἔρῖγα βάΐεγο. 

Νεες ποα (ρίγαναριά ΡΠ π.11.19.ςἀρ.3ς. ἴπ οὔ ροπιιπειιγ πλῖι- 
Τἰοδτὶβ ογηάτιιςεν αἱ σὸ νοσαητ ἀοληγες ε’ δνοάμιος ν 4: ἀτάςο- 
πἷβ ποπιίης ἃ Οταοὶς ἡοσατί ἀἰ χ πγι8,1η ν Οος Δρρίκων, δρῖγα 6- 
τίδαι Πιις ὑρίγι!α δογιϊοοαῇϑ οἱξ οἰ πιησείρτα [ογτῖπὶ Τοπίος 
ῬοΪαςι)ν ηἶτι5 τογίγαιις ἀμποτᾶς νι αἷς ἔςίῃ, Ετ δριι Υ ἰτγιμαῖ πὶ 
116. ἃς σαρ.3.Ργαοῖρίτιιν» ἣς ἐρίγατιιπι ργοϊβέξιγα: ργοσεάᾶι οχ- 
ττα [ΟΠ Ἰἀπ πη σατο ἰτοηι ἤρίγαπι Ρο τς ἴῆτοῦ ρι[τοτι5 Ορογὰ σὰρ. 
77.Ετ ριο σοδογῖς Βοπιϊηύμπησιε σάτοτιιᾶν Ἐπηΐμ5: Σπείρα, 
Ἰααυῖς 5114. τείξις «ρατιωτικὴ φάλαγξι δῖς Αἔξιοαρ.21. Ἰερίτυιγ ανέ- 

ὅν φείσις τῷ χιλιαῤχωῳ τῆς σπείρηςγττι απο σοΒοττίβ. ἵν ατε σα ρὶτ, 
27. [οτἰ ἰτυιτοσωωήγαγον ἐπ᾽ αὐτον ὅλίω τίω) σασεῖραν, Τά Θπ 5114, 
Σπ εἴραι αἱ συςροφαὶ τοῦ αχοινίουιν πὰς ρβατΟΞ ΠΏ]. ἔς! σασείρᾳ ο(οινίον τὸ 

αἰαγχαιότα τον σπεῖρα (ἰπαῖς ΒοΖα ) σομτοτταπι ἔῃ. πὶ ἀςοίαγατ 
εχ τα Πτἰρ!οἴδιι5 μιηῖ σα 15 ἵτα οἰ τοι πη ο] τὶς ντ ἴῃ ίε ποητο- 
οατγᾶτ: ἰημάς ἔλέζιμπι ντ Ργὸ π᾿ Ἰτιπὶ σάτοτια ἀοορίλταγ Ματτ, 
ξαρ. 27. ὅς ἀριιά Ἐπηῖιπι ντ Ἐς διις τείτατιιγ:[ε4 δζαριἀ Αρρία- 
ΠΠΠῚ ανἐμφυλίων, Σπείρᾳ ἐς (ρῖγα ἀγασοη!β: τοι ἀλιγμα, ὁλ 
κὸρ, κ σπείρνμα γΟσατιιΓοἱ, τῷ ὄφεως συσροφη, Κα ΠΙΔη115) Ὁ 3. δδαίκων 
πῶς τπείραης «δὺ νεχροιὲ σιωαγαγὼν 9 ἐφύλαηεν ἀπαθεῖς. Αὐάτιις ἐς 

Ἡγάχα ἔγάετε 5 Ἡνεκὸς εἰλέίται 5 καὶ οἱ κεφαλὴ ὑπὸ μέσσον Καρκίνον ἱ- 
κι εἶπαι σι είρει δ’ ὑπὸ σώμα λέοντος» 

Οοπαοχόσιας ἤπια [δίφηϑβ ἱπξογπα Γιεοη 5» Οἴσοτο. 
Σπέρω ἀς ἃτθοτιιπὶ πηατεγία: Τ᾽ ὨΘοργαίτιις απτοτ, 1.5. Π4Ρ.3. 
Τίνονται αὶ ἦ ἡ σπεῖραι δεὶ χάμωνας τε κὶ κακοτρυφίαν, σπείρκς ὃ καλοῦ 
σιν δ ταν ἢ δυτραφῇ τιφ(Ἰοροι. συφροφη τις)ὲν αὐτῇ μείξων, γα κυ κλοις 
πδοιεχομῆμη πλείοσιν, ὅζο. Ἐχ φιιο Ρ]Ἰπὶμς ἀϊχιτ 1.16. ςαρ.39. ἐς 
ςαάεηάις ατθοτγίθιις ἰοχιιθη8, Ρυ δ ΐσιιπι οὐ ηΐτπι ν ἐπί πππι νὸ - 
σδητ ἰρῖτας 9 ν᾽ σοπιιο τς ἔς νομάς ταις πο ].] ἀςπὶ ΤῊςο- 
Ρατγαίε, δ} 11}00.ς. παρ. 6.διύσεργα Τρ ῃα εἶδε αἰτο ἴλας ἔχοντας συςρο- 
φΦοας, ΘΔ σπείοας οτδε5 ν οΥτῖς πἰ πλῖς ἰαχέ, ὨΙΠΙη ρος τα Ο!- 
ἄτας ἀς ἴδγρθῦτς ἰοαιιες Μετ1Π1.3. 

{πηπτοη ἰππὶ Γρ τὶ 5 ἐλοι θητῖθιις ογ απ. 
Στειῤβομη κι σομαι, πιαμα). σΟΏττα ΠΟ ἴῃ [ρίγαπι» ἤςας ἵογρ ει νοὶ 

σαηὶς ἀοτιπίτο γος. εροη, αδίο!, Π οίτιγ οτιαι Σπ εἰρᾷω, 
σπειρώ, διιϊά, ν πε σιωεισπειρομᾷ.. 

Σπειραγα ας καὶ δρίγανα, ἔγειτοχ [οπτιῖς ὅζ ν1τΠ}1ς ἴτα νὰ ἴπ (ρίγαπι τοῦ- 
4ιιοτῖ ρος 5 νπάς ὃς ποιποη Ἀπὸ τῆς σπείρας. ἐγιαέζυση ἔστ ἴῃ 
Πιαχηίτάτε τασοιπαείπι; γι γιπι δὲ πηαταγίγατο πἰστοίοςητοτη. 
Αριιὰ Τιθορμγαίς. με ζοτ, 1. τ, σα Ρ.2.93.ὦνν αἶν᾽ ϑευμνωδών ἀκαόκαρ- 
σώ [πατρογῖοα,σπειραίαν ἃς νἰτοχ, [ἰ..6.σαρ.1. σογγαρτὸ (ογ  δίταγ 
σμηρέα:πες 41} τεξξὸ πειραα Ἔπιοιάάγιητ, Ετ ἀρια Ρ᾽Τηλιιαὶ ἴτα 
{οτάρτιιπι {021 ρ.9.Ετρο ἴῃ φοτοπαπηοῆτα ἔο ἴον ἐποτο πλο- 
Ἰοιγοη, [ρίγοοπ, δος, οτϊ δαπάμπι νογὸ ἐρίγώοη. Εἰτ διτοπὶ 50 ὶ- 
τᾶ» εὰ ρίδηζα ιᾶπι ἀεσορτις ἈπιοΠΠΠπι5 ργο Βα πιο ἀςςερίτ: 
ελδέτπηηι!ς φιιααι ρτο Ψίρθιιγπο Ματιβίοίιις τοὶ μαγθατία ρε- 
τἰ εἰ Πτπιιῖς ταπγοη 7 Ρ᾽ ξιγα Ἔχ βγοῖητ, γα!ρὸ γοσάπαις ὑἑαμείνε- 
Ῥπεάμ, 

Σπειρω φἐαγτοὶ, τπᾶσπα αηϊπια ἴα νεηοηᾶτα, αι ἃ 115 (ρῖγα σαιάά4; 
νοΐ ὁμοῦ πε. ΝΙσαδογ τα Τ᾽ μεγίδοί5. Οὐκ ἄρᾳ δὴ κείνου σπει-" 
ραχθύα κνώδαλα γαίης Τ᾿ γίω μίμνουσι. [ὨτοΓΡ. Τὰ ιϑατὺ τῆς σπείρφς βα- 
μι ό μῆνα, τοὶ γὸ μεγοίλα ἑρπαταὶ διαὶ τὸ βαῤίθ- τῆς οὐρᾷε,σπειραχθέα κα 

λειτῆς 

Σπειρησδὸν,σο ποτγατί μι, ροΓ σο ποττοβ ἴτοπι ἴῃ οτθ απ, ἰπίξατ ἰεγρᾶ- 
τἰϑσοηΟ τη, αἴριποπλεγμήνως. 

Σπείρημα, [τ ρεητὶς σομμιο τον ρίγαον οἰαπιοη. ον Πι15 ἄεϑι- 
τι οτἰ σ᾽ 59κὺ ἐς σπείρνκᾳ δρακόντων, νἰής Σπείρᾳ, Σπείρημο»ίς ΠῚ ΕἸ 

τὸ σπέραα. Ν] σαι, 1. ΑἸ οχὶ ρματιη. Η ὲ νέον σπείρημοι ὁ ὠμιφικαρη- 
τὰ κομῶν. 

Σπεῖρον,τὸ, ἔμηὶς παιιτίσιις ἰπ οτοπα οἰτοιπιο τι, Οὐ.ζ. Ογαῖι 

ΣΕ ΜΙ 
πλαϊϊοὶ σπεέῖεᾳ, τε, Ἔχροσιης ἱμότια, αϑροὶ τὸ ἐσπεῖρεϑη συσφ᾿ τ 
τη ἐν αὐτοῖς. ΑἸ1ς σπεῖρα (της πωχικαὶ α μφιδληματει,,, ῥάκη, ν 
ὙἹ γος ἀριιὰ Ρ οἔταμι, κρικοὶ σπεῖραν ἀμφιδέθλυνται. 55 ἃ ηδ [0] π 
νὶ]ο5 ὃς Ῥαηποίᾳς νεἴζες ἴτὰ νοσαρδητηγον ΘΓ ΠΊοτ απ ῬτοτΙς 
ΡΟΙ]αχ, Σπεῖρα γ ὁ πὶ ῥείκην μόνον » δηο καὶ τας ἀμείνοις ἐδοτα ἐν 
χαλέϊν ἠξίοω, Ὡς [Ἐρυ]ςΒγαΐτ ν εἴςς ΠΠποδιαριὰ οι, ΟῚ 
αἴκεν ἀτερ σπείφρυ κεῖται πολλαὶ κτεα τίστες, Γ)]ἱ γ ΠΊ115) σπεῖρον, ὑφ ἣ 
μα διωρα μᾶμον σπτειρφειῦ γὼ σα αργανοιυῦ πᾷ ἀυττ πἴρατι δὲ μῆγον, ἯΣ 
πιογονῖ Αἰ δ] σπεῖρα κοίκ᾽ ἐφ᾽ ὥμεισι, Σπεῖρθν, οἴΐατη ργὸ Υο 
ἘΧρομιλητοῷ αὐτὶ τῷ ἱσίον, : ᾿ 

Σπειροπώλης κα, δον πα ϊτοτ 2) σπείρων, γοτογος ὃς ττῖτᾶς γεῖεςν ᾧ 

ἄςηβν ΕἸ {Ππρ]]ςῖτος ν οπταπὶ νοπάϊτοτ. ΡΟ ]].11|0.7.6.18,8ς σὰς 
εφπώλις ἀγορρὶ ἰάοτη απο ά ἱμαποπώλις ἀγροὶ, τοίξο εοάοτη. ἢ 

Σπείρω, μι. ἐρώτα. ἔσ πὰρ οι, εἰόρ. β, ἔϊσπαρὸν, (ς ποῖπιο. [ςτηΐμα πυαηάο, 
Ιο [ξπλεῃ ετεάο ὅς ςοπηιηΐττο, Τ απῆατὸ ἠἰχῖς Ραμ ας ς; βῇ 
Οαίαι. 75 ἐαὺ σπείρη αἴϑρωπος» τῶν " ϑερίσει, αυϊς αι! οπίην, 

τὐϊπαγὶς Βοιπογῆος δζπηετετ, σπείρην εἰς διχριοσευ ζω, ἴδτετς ἴτ' 
8ιγιαι 10 {πἸτια;, Ναζαῃχεη. πὶ Οταῦ, αὐοὶ τοῦ βαπῆίσμ,, Σπεὶ 
ίῶ, [ἀταῖπο ἀρταπι.. Σπείγω, βίρῃο, βοριιοεὶ. ὃς αὖ 
ρ6 5. 4|τε σεηογαιῖτ. σισείρειν σιπέρμμρε τα ποιῆλιοι κιῶν. [Ὁ ΠΠ]ῃ 
ἄλτα σοθο! ὈΪ 5 9 αγοβ εχ σοποιληὶς [α(οἴροτα ' 
ΤῊΝ βτην Ἢ 

Σαειρώλης εκ ἡ, [ρῖγας Ππ}115. οτος [ρίγῖβ Παῖς ἔλοϊςηϑυπολλας. τυ λορι 
χων σπεῖφρ λγριυ ἐγδύ μοιτα, ΜΝ ̓οα πά, ; ,ἱ, 

Σπείσειδϑει ὃς σπεῖσε ρτο ἔσπεισε ροττίπεης αα σπέγδω, ὃς σ πέγδ μιμηίω 

τ ον ἡ  {.". ἐαμιείν 
Σπεκλάρεον, νἱἀς Στυπ]ηῤία, ἔν ἢ πωμεημια 
Σπεκλουῦ, (Οπἰτιτα σάτα ἴῃ σοἶτι, οοὐτοντὸ δεωυσιάζειν᾽ αβϑε πὸ πὴ ΠΝ 

- - - . τη αν 

κεᾶδοι, μη πἷς ΑὙ Πορ ἢ. ΟΟπχπιςητοῖπ ΡΪπτο, Ἐς κα {υήτ 
Σπέκλωμα,τὸ, ὁ ὃχΘ: τῆς σιωεσίος, μὰ μπιφιμνέ 

Σπέλεϑος ,ὁγόνΕΧΟΓΟΠΊΘὨτι 1) ΠΠ159,τατοι!59 τε Γρτο5 Αὐορ πρυμπιοι 
ἀς Πέλεϑος. γον ἸΜῚ κε π΄} τοὐνλνδὰ 

Σπέλυξ,ιη]Πεῦτε νοι ἰπιδηγατη ἡ μιδιπλοΐδεον, Βι 44, 
Σπένλιον, ε,τὸ, Δλο] ςὁ, ἀττλ1}14. Δὲ οἱ τοὲ ρτ δ᾽ ψέγλιον, ὑπ 

- ᾿ Ἐλῳ . . ΡΣ (ὦ 

Σπενδεῖον, ποτὸ, σπογδεῖον,ν 5 ἰἰατυῖ πὶ θις ἀϊσατιιπην 1ικύλιξ (ἰμᾳ οἷ 

τῷ 
1 

ἰκ ηζα 
Ατῆςη, }ῇ τὸν οἷνον ὅδεσπένδουσι, ἣ 

Σπενδέσκω, ΠΟ» ἰαοτῆςο, ὕ "τῷ 
Σπενδ'κ, ᾿ατῆδη. ἐπά 

Σ΄ πένδὸ μα), μ.. σ᾿ πείσομω αν, ἔσποεισμα, οἰόρ, ἐσπειστέμίω,δύομαι, σ 8 [δ ΜᾺ 
" δ 

Ἰαβη γαοον! ὅλ; τῇ ϑυσίᾳ ϑεο,ἰτητηο]οῦ ἤιροῦ ποία: ἔς Ἐταΐ, ἘΠ 

εἰν ἰμηϊυαιι, Τιρρξίες, ρας σον βσεἀυ5 [δηςϊονξοκάιις ρετγοιιτῖο, ἰπςο 
ἐροπεεο,τγαπῆρονο Πάοπι,ῆάς ρυιθ]ῖεα ἱπάτ]ρ οογἰητογρον, ον 
Βιάσπι,ραοϊ ἴσον Ἰπάτιοῖα5. ἔλοῖο (οἰ ετατοπη» ΤΟρΟΠΟ ΠΟΥ ΓΡ. ἤν " 
Ροη.Αςοιίατοντ σπένδομαι σ᾿ πονδεὶς γκὶ σπένδὸμαι πᾶτο, ξετίν ας. ἢ ζι 
τάσις οἱδ,Ἰπἀιιοῖϊς ραξε!]5 Ροτγιηΐττο ὃς οοποθάο, [τοῖᾶ τ ἀν 
μιύτε κοήρυκοι Φεχώμεϑει πεὺρ᾽ αἱ τἶω,, αήτε σπονδεὺς σπενδιώμεϑαι, [4! 
ὅπη δυσσε(εων ὀλέϑρῳ σπένσδεδει» 1. {πη ρΡΙΟΓΙΙΠῚ ΘΧΊΓΙ ΠῚ ᾿ 

σοῖς. σπένδομαι σοι, τεστπὶ Ρδοϊίςοτ, τεσιμτὶ ξαπάι!5 ξογᾶρ' 
Ῥοπιοίμοπ, ἢς ΑὐἸ τορἤδη. ὃς ΧΟΠΟΡΉ. σπείσοι ὅϑτι κυήρκι, ἵπι 
ἔκθάιι ἴσα ραςὶ (οἱ οἰιπὶ σαάιιοοάτοτς, Δ [ς Π1Π, σιπειστέμνοι εἰ! 
γίων αὐτοῖς» ΟἸΠΠῈ οἷς ἔσε τ5 ρετοι τί ητα 5. Ποπιοίξπεη. σπείς 
σφίσι ἐκ ὄνον ἡμέραν «δ νεκροιὲ αἰελέϑει » ἤροπάοτι ΠῚ Ρ 
θαι ἀϊςὶ ἐρεῖτε αι πιοστιιοϑβ τος ἀο 5» ΤΉὰογ ἁ. σ 
ανα χώρησιν νά ἱπτετροῖτα νεηΐαπη τῖδὶ ἀο ἀθειπάϊ,Ις 
σιαείσειντο τοῖς ἀϑίωαἰκις. ἔοεἀτι5 ΑἸ ΒοπΙ σπΠιιπὶ απ Ο Τὸ 
σπένδοντω ὠρὸς (ὺ ἀϑίω αοις » ξοΞάτι5 σαν ΑἸμποπἰςηῆθις 
τἰ αητο!άσπι ὙΤ διιογ ἡ. ἐσπείστετο «δὸς «δὺ ἕλλίωας,Ἔζς. Ατὶ 
στίμβρ (9. «τρὸς αὐτίω), αι ἱπηαΐτ οιπὶ Θὰ ἔασἀπ|5. Γ] ατατο οἷα" 
ἴεο. ἐσπεῖϊδνοι, ἔσ ἀοτὸ πη το δ. απηϊοῖϊτία (εἀαῆς,Ειτ ρα, τὰ ἐσ 
σμῆϑα,ἔοσάοτα, ἱ. τὰ ὡμολογημῆμα, ταὶ συμφωνηϑέντοι 5 τεὶ σπονδὺπο 
ϑέντος, 

δἰωπτδιοὰ 
ἤν, πα χὶς 
"δι ὠὴ μα 
ρδεμιι πῦπι 

ξβίηϑ 
ΑΥ ας δοπίηει 

" 
ἱ 

ἐπ κίονι 
" Π 

ἌΠΙΝΕῚ 
Ἷ λιν πος 

ἢ λ)ὰ 

ΤΠ ΝΙΝ 
ἐνβαι οφι 

ὙΔΝ ϑιοοῦ 
δ ὑπ πᾷ 

πα σπι "πὸ -- 

μ------ Σπενδὸ ποιοῦμαι ἱ (θυ, ΑἸ Ποπα5 ἐς Αἰοχαπάτο, ἰεὶ ὅτε τύχοι σῆτν 
ποιβοβυ Ὁ, ΙΝ ᾿ 

Σπένδω, μ, σπείσω, οἀ ἃ σατείδιω 1πιιῆτατο ΠΙΌΓΙΑΤΙΙΓ : Π|8ο» [αο" αλλ ζω 
το, (Δοτῖβςεῖῖς πὶς Πο σομΠ] το. Ν ειτγ. τ. σπένδω ϑεοῖσ, ΠΡ ἴσο; 
Πιοτ, μή σπένδειν ϑεοῖς εἰς ἐμπέλων ὠτμήτων, 4115 πδη [1θᾶτα ἜΣ ἐν 
εἴθιις ἀπηριτατῖς, πος νπαιπὶ ξαῖτ εχ ργαςερτῖς Ναπηα ῬοπΙ", ΟΝ) 
1)» Ρ]υτατς λη Ναπα. τ οπὶ Αςοιμλτ. ΟΔΥ ἢ, ἕξ, σπιείσοις δὲ αἴ, “ἰδ ϊούχο 
στ οἵνογ, ϑζο,οαπν Οομτῖμι. [Δ Π115 [4 σατῖς. σπένσδετε πηγῆς 1 

4. 5} 

,-ὙὉ--1-.. 

ἀμωτν 
εχ ξοητοε, σα σον ἀγαϑοῦ δαϊμονθ.. Αὐπόρβδην ἄκρατον [}-᾿ ἐδυγδοηὸι; 

δι ϊοηάτιπι 7 ν εἰ σπονδίων, κατασπένδω χ7 κεφαλῆς, Ια αἴξ, Κατ' 
χεω,τἀδπι. 

Σπένδων, ὠντος » ϑροπάοπ., ροοῖα [ἄζοη 5 Ῥμιζατοδις πη ΠΡ τ 
εἰγρο. 

Σπέο, (ςαιιο ΓΟ. οΧ ατ1ο σπεῖο λέξι εξ, 
Σπέθ-, εἴθ, τὸ, ρε!ῃςα.ρεσιι5υσποίλαμον, τὸ σιτεῖίθο, 
Σαΐργουλθο, δρνιϑεέρκον αἴγειον, Ἠείν ἢ. ὃ 

Σπέρα δὺς, οἰ δὸς, τὸ, νὰ τέναγος τεναΐγοις, [ἘΠΊ 6Πν τὸ σαΐδμο Πιις δ πείρη 
ΝιΙςσαπήεν τη Τ Βογϊαςὶς, Καὶ σα αδὸς νεμεεῆον ἀειφύχλοιο σελίνου," 

ἄδιτι ἴηι ΑἸΟΧΊρ Πα γη,. Καὶ σπέρκδος κραμι( εν αἷλις μεμορυγμῆδον ἐξ 
4110} ἀϊοῖς στῴρμείον, “ 

Σαΐϑγις,ν Ἰὰς Ἐτγπγυτρέσβις, ΗΠ εἴγς. : 
Στ μσίατος, τὸ, ργοἤςιτα ἔςπαοπ., ἰοπιση δεηϊταῖς 5) Υἶτας σε’ 

τῶι 

αι} [ι 

ἰδῶ 

μὰ 



ἘΣ Ἐπ 
ϑορὺς, 4 ἀϊῖογας ἃ γον ν!άς ἀριιά Ματοε απ ΠΡ το 3. 

οἱκοτὶα. ὅς Πἴυτο χαάττο, Σαϑμα πιϊηιὶς ρατος ααὰπι καρ- 
μᾶτη κοιρπὸς οἱ ἃ οἵἘ ἔτ ξιι5,ςοηεὶϊηετ,τὸ σώ μα, ἰ οἰτ,ίσιηςπ, 

ἀεῖπ γοσο Καρπος, ᾿γο σαί μα ἀϊςῖς οὐδ ΝΊ σαι ἄοι απ εἰρη 
μανὺ απείοκὸς, τὸ, ἡ σεϑμείον. τῶ μα ποιρϑίχάν τα Πατὸ ἀἸοἴτιΓ 
ῬτΟ αιτμόγοιῃ αἰ Ἰοιλιις οἵ!ο : στοά ἃς (ςῃγοη Ὁ ἀϊχές Οἷςο- 

ἱ ΤΟ ̓ Ποπιοῃς. αἰ στεφαῖς. Οἱ ὃ τὸ σαῦρμα αἴϑῷ χῶν, ἕξ ζ).} φωώ.- 

κακῶν οὐ τιίθ.» “ιὶ ἰεπιοπ Παρ ροάϊταιτ ἰδιαιςιον οἰ πιαϊοτῇ 
ομᾶτα [χης Σ μα αὐτὶ τὸ χορπὸς κὶ σ᾿ ἀχίκον Ἰὰς στο χυοείεϑει. 

σκϑριμοέτων ποι ρφψψήμοι τα δός, ρει τσητα ὉΧ Ἰερτπαλῖθιις. ςου- 

ᾶλιῆο Βυά 1 ερ᾿ ἴισαΐμαισυρος, Ποπ.. Οὐγ  1ὰ εἰ, ἃ ἀπιν- 
θῆρα τὸ συρῥε. 

᾿ς μαίνω, [ἐπηεητος σπιοπ ἐπλϊττο:σεποτο, γονώ ΗΠ ΟΠ ἀ,σωῤμαί- 
ν γγρεΐω),1 Ἰἰθεγος σίρηοτς, 
τίαφο νυ» ὁ οἰ ΟΠ ΤΩ ΓΒ ἐρεοίεσ.ν]άς σίκυθ», 

τί δες. αἱν [Ε πυϊ πάτα νΘη3:.2. Αὐϊζοι εἰςς Πδτὸ τογίῖο Απὶ- 

4] τι πη. : ἢ τρρῖσοι 
ἰζω, ἴξπιεη «ἢ ςἰονίεπηθητο ΡΓ πη. στρμοφυρ ὦ, σιώρ μοί τιζον 
Ττητιπι ξοΠἰσυ]ο5 βεγπιϊηαηβιῇς ς. 9.ἘχΟΙΙ, 

«τικος «δ (πλϊΠα [15 Οὐ] πὶ. σεπῖτα 159 Γοπλίηὶ σα βῖτα!ὶ ρτς- 
τὶ ρτιιξοίεπιεη σϑμίταίς Βαοη5»ἐδπιίης ἀθιιπάδηϑον ἐπὶ ΓΌτη1- 

Ῥτγοάιιςεπάϊ ρο ἢ ςης.οἱ σεύρματικοὶ πόρρι 5 Πγοατι}5 (ἐταῖῃὶ 
τἰδιιτὶ, ΑἸεχαπά μα ρ τ. ὃς το σαϑματιχαὶ αἰ γγεῖα (εξ ῃ5 σοη- 
ρταςιιία. ᾿ ἢ 

αἰ τιον, ρατιιιιτι Γεπιοπ ἱοσ ποι. Βατατ. ἰδτο (ςσιιπάο, 
(ζοτι4. οαρίτς ἀε Ομεἰ:ἀοηϊα,αριᾷ Τ᾽  ΟΡΒ ἰ1.1.3.ς4.16. 

τἶτι5 σοπτειπρτιιπὶ αυνὰπη ἀϊ πο ππτίοη πὶ Πρ] Πσατ. 
Σ σωὸς, ΓοττιοὨτΙ5. οΠΊ 15 οππὶ ΠΟ 5 ἔς σι η15 ἴατιι5. Τμεο- 

Ῥθγαίτιις εἰ ογῖα: Πρτγσ' (δρ τίμιο 5. σαρῖτε αιιᾶττο 9 «(δὺ σωρπ 
χα τισιμοιὶ μετεεφέρειν ἀϊςῖς, 1 οἰξ . Ρίαητας [σπιῖης παῖδ τσδηζ- 
ατίτις» ἡ Γατ ηατὶ νοπᾶςντ42α ἢ Ασι. (ρίδπτατε. 
του μᾶριυ γῆ γίερ 65) 424 ἰδτο τοι οαρέτε [ξεπιπάο,άς ςταιι- 
Ῥίδης. αὐ 

Ῥματώδες, 4. ΓΟππι ΠΟ ἴα 5. σιδμα τώδης νένησις ) “ΠΟ ΠΙ5 ΖΕ] Ρα πὶ 
εγἰοςα ἰηαηαιια 1ἃ ἀρίταγ:ῃς Οζα ἀριἃ ΑἹ ῖπ Ρτγοῦ.(ξᾶ.-ς. 
5: ἴτ.1. ἐπι νὰ 

μεῖον, [ετηοπυαὺ σαό μα. Ν 1ς. ππείν γε ταμὼν σαδμεῖα σελίνε, ἰδ] 
απείρημα ἀἰςῖτ κ᾽ σπειράσες. 
μοξολεῖ (απ πιο πὶ σοηϊταὶς, Ἐπ τε. 

νμολογία ας ἡ ῬοτοοΡ το ὃς ΠΟ}! ξΕῖο ἔα πη αἷς αιια ἦτ αὐ ἀυ10. 
ἀπάο [οπιϊπατιιτ. Ἐτ φλυαρία, ἰοαιιλοῖταβ.ν ἐς Ἰηξγά. 

διμολ ὁγος,γδ τ ΠΠ [ςπλϊ 116 ρ 15). τοὶ σα ματα λέγων. (10 πο- 
πε ἀϊέδα εἰξ. διιῖβ ΑὉ Ατιίτοτεῖς : Ζαάπι σαζα Ἐγιισιὶ 4 Πὶ 
πίιΠτιῆς ἀϊξεα,αιιοά το το τοξοια (ἐπιῖμα σοΠ]ΠἸρατ ἀτ4; 
φαίςατιιτ:ϊάεο ὃς σα μονόμος Δρρο!ατα οἵξ. Αὐτό ρμᾶπο5 1π 

Ἀμ 0115) - τότε χειὶ ςρεθῶν νεφίΘ- αῤΊθεν," σεϑρμολόγων. ἐκ Τ᾽ αγρων 
τὸ σα μ᾽ αὐ δ αἰακάψα. ΒαΠΙτις Ἠεχαξπι. Βοηλ ὰ ς 2. σῖτον 
τοῖς σειυδέσιμοις τοῦ τοῖς καὶ φυ σις χρετυσφαλίστωτο. ἐν ϑύκῃ ἃ κόκκον ὅστο- 

ϑεμή,η, ὡς μὴ δυδεαῤπους ον δῇ) τοῖς σ᾿τὑρμολόγοις. Στ μολόγοι ἰπάς ἀϊ εξ 
ἤχητ νἱϊες Βοπιῖποϑ αι ντ ἔγαυριίορα ( ντ ορίσβετο ντὰῦ αιιοά 
ετία τα ἐοτπηϊοῖς τει δαῖτ Οὐϊά τις ) χαϊ59Γεπιῖπα σο Πρ εητος 1ῃ 
οτο ἃ [ἀςοῖς ἐβιιΔ,αἰτοπο {απτρτιι νἱταπι το] ογαης τ ντ ὃζ 411 

εχ (ρ] οἰ] ρῖο νἱιιτητ, ιιο5 ΟΥαοὶ σταιχυολο γρις κὶ χαλαμωμᾶροις 
ἀἰχέτς. ΕἰΠτατῆϊας ἴα Ποπτοῦ. σιϑρμολόγος κὶ σαϑρμιονύμος εἶδος δεῖν 

γές λαζωμῆῥε ταὶ σιῦβ ματα εἷξ ὗ οἱ ἀπικοὶ σώρμολόγοις ὀκάλοιω «δῦ 
εἰξὲ ἐμπορίας καὶ ἀγοορὶς δια τοίζοντας, δι τὸ αὐαλε᾽γεόσει! ταὶ ἐμ Τ᾽ φορ- 
πίων, φασὶν, δυτοῤῥέοντα ,»ὸ δια ζίωΣ ἐκ. τυυύΐταν. ᾿ Τίωλ αὐτίω ὃ ἐκάγχανον 

αλῆσιν κα ἐδενὸς λό γα οἴξιοι, Σαϑρυολόγος Ἔτίαπι ἀϊέξις εἰς ὁ ἀπείρων 
(ὧν λόγοις 5 411 ΠΠ πα νογρα ἐιῃ ἀϊξατοντ ἀϊχῖς ΡΙδιιτισονεγθο - 
[ἀ5»πυρατοτοϊοφιατι! εἰμπο ἱατογουί οητᾶχ ὃζ να Ἰ]ΠΟι1|5.Ὰ - 
τῆοπαιις ἰἴθτο οέϊαιιο; ἄλεξις δ᾽ ὁ ποιητὴς (ὦ ὁ οφαγος κ᾿ σκωππό- 
ἐδυ δ. ἑαῦ τινων σιὑρμολόγων εἰς ὀφοφαγίαν 5 ἐρουδύων τὲ ὀκείνων τί αὐ 
ἔδιστα φάγοι ὁ Αἴλεξις: σεξρμολόγοις ἔφη πεφρυγωΐσοις, ΠΣ πιοἴΠοη ας 
Ῥτο Οοτοηδ Εἰ γὸ Ρασαάμόμθις καὶ Μίνας ζῶ ὁ καϊηγορών, ὁμα᾽ υ δρ- 
μολόγος «ἰείτοεμμα ἀγεράς»ὄλεθρϑ- γεσμματειέ τι Αξτῖς Αροῖο- 
ἴοτιιπὶ σαρῖτο 17.:ΤΊ αὖ ϑέλῃ οἱ σαξομολόγος ἔξ λέγειν: Οὐἱά ναΐτ 

φάᾶτοτ ἐΐτε ἀϊςογοθ ΕΠ επΐπι ϑυϊ (ας: σαϑρμοκόγος, ὁ δυρυλόγος 5 τὺ 
εἐἰκρατόμυϑος. ΟΛ1 (ΑἸ τιια τὶ πὶ δὲ ν Εἰ ΠἸσατίτηοντ Ἰοαιυῖτεγ σε 15» 
ἰσξεῖς τ μοτῖθιιβ» ἐχ {{{{πς οποτατῖβ. νΟσι}15 αἰ ψι οῦ»ν ε αι 

ΠΙεδεῖς (οἹ14α ἀοατῖπα απ πἰθι15 5 αἰ ταιιῖ5 μα σοεγῖ να] ὃς 
[εποτθοίπις ἰδέϊδης ογαάἰτίοηξ οἴξδτατ, σαϑμολόγου,ΠοπΊεπ 

ΟΡ τί πες ατα; δἰατεοπίς. Τ᾿ Ἀςοά. ΒεΖα ἴῃ {15 Δηποτατὶοηῖθιις 
᾿Ἀπ]σαιιτὴ {ΠΠπ|π| σαρίτε 17.Α ἔζοταπι Αροϊοϊοτγιι δηποταῖ π- 
δὲ ν]ἀοτί σαγγιιΐοβ πὰ} Πππ|5 ρει!) Ποπίηο5,δς εἰγοιηξογαῃθοβ. 
ἡιίαιιε πἰδατείμμα τα ἐγρεοῖς,αὉ ΑἸ Λορ᾿. νοοᾶτιιτ , ὃζ σαωρμολό- 

γι ἀϊέζος εἴτε Ππιρ[Ποἶτεν σπετάρ ἢ. Πιπιρταὰ ἃ ραοτοι} 15 ἀΠ1{- 
4ι1ε αυιῖςι! 5 Πιπιρτδρηιια; ποαιις Παρ ΠΟΡοΓα [πὲ οἵα! ποις 
ἐλητι ἀοἰ εέϊλητ 9 [εἃ σαττῖτιι ρογρ εἴιο {πῆς ππο] εἴα, πο νο- 

Ἡραῖα αϑκὶ τὸ λέγειν σεϑματα, {ιιαῇ (Ἐπιϊπί!ερας ἀξζας αποά - 
Τὰ ᾿ ἴδ] ἀστίς ἠςρδίσδητιγο πες ργοῦᾶς ξουτι πὶ ορἰπίοποπη5 41} 

᾿ Φαεθμολόγες ἀϊξῖος ριιτδητ αἴρα τὸ σπείρειν «δῦ λόγρις τιν Ζιιοά 
᾿ Ροτῖιις ἀϊςοηάϊιιπη ἔ1{{π τ λογρασόρόις 5. τι} 4ιοά ρτορτίᾶ οάπη- 

ὑπῆν ἀμ [Δ}{Ὁ ατνπιο ἱπηϊσοητοπι Πρ αἱ βοατιοποπὶ ἴοοο πιεῖαρμο- 
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τῖςος ἴῃ πος νοςαθιο φια:ἤιιοιίος, Σαφωολόγος Αἀϊοξείιι. 
γε ἀριιά Ῥ]μταγοίνιιπη ἴῃ Οραίςιι!, «δεὶ ἀοργυσίας, σαϑρμολέγα ῥηΐ- 
ματα (σατγ ἴα ν ετα, Ἡΐης δαὐριολογων, ρον νογθα ἰοαιαςὶ- 
τοῦ ἔπη ἃς ἀεθατοτο. Εἰηϊάτμίμ5 ἰῃ Ἡοπποτιπὶ, Σαβιμολο- 
γεῖον λέγεται δ ) “δ ἀλαζονδιομδώων ἐμεϑύφως ὅ8) τοῖς μα ϑύμασιν ἐκ 
τινων αἰδαφκουσμαίπόν 5 Ἰά οἰτοίη ςος ἀϊοίταγ , αυΐ τὴ αι ιίίλαι 
απο Ρ ταὶς ΡΕΓΡΟΓΑῚ ἴητς ΠΠςξιῖς ΜΠ ἄγῖς ἃς ἀοσοηάὶ ττῖο- 
Ὡς ἱπορτὸ ΒΙ ογίδθτιιν ὅς (ξἴς νοηάΐταις, Οτοροτίας ἴῃ ργίσιο 
ἐς ΕΠ]1ο, πολλὰ δ, ἂμ ἔπ απερμολογήσαις εἰ ὠΐλοιο ἰσωωτι ϑέγαι πὸν ὁ: 
Μῶνυμιον σϑι ϑεὸν ὁ παρε γίρραωτον ) ἡμῶν 3. ἀληϑινὸν κ' ὁμώνυμον τοῦ 
πατρὶ, 

Σεξμονόμος.νἱς απερμολόγος, 

Σωρικολογώ, πι!ρ οτος νεῦρα Ἰοαιιαοῖτον ἤιυάο ὃς ἐς ]ατογοισσιρ- 
βιολογεῖν»ν τα Ἐβπ ΕἸ τε: ΝΑ ζυν ας ασἐρμολόγος, 

Σαδμουχένγντ δα δου χέν, ἀἰοἰτιὶγ ἀριϊά Ὑ οορ . Ἀ1},1.3,ς, 18,1, {τ αὶ 
᾿αθετγα. 

Σωβαοφερεῖν» [Ὡπλοὰ ξογγοίη ἔδπιθη ἀδῖγ ἀϊοῖς ΡΙΓηἴὰς, ὃς (πιξ- 
τατο, 1 ς[Ἐρ ασεριμοφυ εἴν, ΤΙ ΟΡ Βγα τιι5 μ᾿ Πτοτ. Ρ]αητατ, δ το ριὰ- 
ΠηΟοαρίτο τογτῖο; Οἵταν γδ αππερμοφορεῖν μέλλουσι, τότε ἐἰγκαυλούῖσι; 
Σαΐριμορυ εἶν νοττὶς 424 ἰςηπείςετο ποιιὸ δ ἱηΠτατὸ, 

Σεδυοφόρος [ετηςη Γεξογοηθ)ΐπ Ερίρ.: 
Σπερμιοφὺ εἴν» (οπη θη Ῥτοδιοογο,ίοιποῃ ρυθξετγγο, Ϊ.7.}π| Ρ]Δητατ, 
ΤΠοορ ον τάς σπερμοφορεῖν; 

Σπερμεφυή ς»ίς Πηΐης ΘΓ ΠΡ 5. 
Σπερϑς οεἷ ἐς ΘΙ ΓΙ. ᾿ 
Σπερίωΐω, (Ἐξ μλ] πο κἰγαίσοτ, τα ΠΟ» Ρογίειοτ: 
Σπερχϑεὶς»τατίθατες ἱγτίγατιςοαρ τα Ἡογοάοτ, 
Σπερχνὸς οὐ, ὁ, Δ οΓ]558 [ρογ2 41] 1 ῃ5 9 ἔς Ἐἰπαπ5 5 ἱπτροτιοίμις, ασύ3 

δαῖθ. Ἡείγομ. Ηεἤοάις, ἔμξαλε χάλκεον ἔγχίθ- ἀπερχνόν, δριιά 
ΗΙΡΡος.ασερχνὴ»ἐπείγρυσα,σαυεχὴς ΘΙ ςη. 

Σαβχομω, ρτορογουἐπείγομω σπϑι δὼ, απὲρ χεῶϑτι! ἐρετμοῖς, Ἰπσυτθς- 
δ ΟΠ 15. Π οτος. ΝΙσαηάεν ἴῃ Ὑ]Πιοτῖας 55 Νυία 5. ὡς σαΐβ' χονταὴ 
υἱπὸ πτερὰ ϑηρὶ κιε' σῃὰ εἰζ, ἐλαύνοντα! Σ εὔχομαι. διώκομαι. [(οπὶ 
ως ὗν ΤΙιογιας 5, σαίβχετα ὧκ μύωπος αὐϑεα δέγωβυ(Θ. ὁρ- 
ὕω, 

Σπερχυλαγδίω κέχραγας. Η εἴς. ΟΧΡ. ἐγανακτήστες ὑλακτεῖς εἴγαν, 
Σαξχω,ν τρεοφργεπηουβοττογ,ἐπεῤγωγκελόύω, Ἰηστιιογεχοῖτο: ρος" 

τίου πι: Ηςείγς, χαλεπαίνω, ϑυμοίμαι, οπειλώ, τεράσσ μαι, 

Σπευδώξω, ἐτρεΐα, Γητεγρ. Η πιο ΐπ γεγο ὄτρωυε, 
Σπευδομω, ἀ Βοττοτοἑ ηοίτονν πάς σπδύσωτο Ηείγς,οχροη. αἰ ρῳχᾷ 

λέσειεν 7 ὃζ ραίπμὲ Ξῃοίτοτ, ἰωἰπροτον πᾶς ἀπϑυδεπα 7 εἰάεην οἰξ 
ἐρεδίζεται, 

Σπεύδω, μ. ϑύσω, αν. ὄννα, οἱ πο,ἀσο οί εγο; ργορογο, ταχεμίῳ 9 ἐπεί- 
μω γυπάτιιγο. Ρεγθοςςοπτεηάο 5 ἱποιταθονεηίτογ. πάςος 
ΡατουΝ ουτγιΑ ςουίατιι, ασϑύδω πίμὶ ἡγεμονίαν, ὰ Ρτὶ πο ράτιιπα 
Ῥτορεγο, Τ᾽ μεςγἀ] 4. ἀπϑύδω κακοὶ, δὰ τα] ΡΓΟροΓΟ 5 146πΠ|. 
Σπευσ)ω αὐτὶ πὸ απεϑδείζω, [ππάςο. ΤἼΗςΟΡταίτις ἐς Οὐοτῖδθιι5» 
ζυπῶσι ὃ) πξτοις,κἡ σπδίδουσιν ὥστε μὴ ἐγὸς , δι εἰ πτίντων κοιν ἕω τινα ὸ 
ὁσμί ἢ), ἀλητ ορογατη ἄτας ππάεητ, ασϑύδειν τὸ ἐφ᾿ ἑαωσθν, εἰξ 
Πιιάοις ἃς ςοπῇἤιΐεγο γοθιι νεἰ τατοπιῖιιβ Π115.τὸ ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἕ΄- 
χας Θ- ἀπϑύδει, Πιο φιλίαις οοπιπιοάο νλσατ, Ἱ ΠΟΥ 414, απόύ- 
δὼ σὸν ἐἰγει δον, τι Ραττὶ {τιάςο: Εἰσὶ ριά. δέ πδύδω χάριν ἃ σίω, 
δτάτιπι ἰδὲ ἔπςετγε Ππυιἀξο  ἰάοπὶ 1η Ἡσοιθαν το ασϑύδω εἰς σίωὐ 
χάριν. σαδδδω εἰς ἄφενον, ΕΪοΠοίάιις. ἀσδύδω Ὡρὸς σὲ, τρρσέρχομαί 
σοι, ΑΥ̓ΤΟ ΡΒ. ασεύση᾽ ἐκ φρυγωῖν μοι, ὃςς. ἘπτῚΡ] 4, ῥτὸ ἐς [πα 
τεὐἀϊτενπαταγα γάτα πη. Σπεύ δὸν τοι ὁτρεῖν» ΓΙ ΓΓΟ ΉΤΟ 1ηΟἶτά-- 

τε, Οἰξετδ, νἱάς Ἑταῆτ; ἴῃ Αἄαρ, απϑύδειν βεαδέως, ἔοππατα 
ἰεπτὸ » φιοά νηΐςο γεγρο Ν ρΙ τ5 ἀρηά ΟοΙ πὶ Πἰδγο ἀςοῖ- 
τὴ υοαρῖτε νπάεοϊπιο Ἐχρτγείπε »ππατιγάᾶγο. νῖάςε Σπουδάζειν 

ἴῃ Απιπποη. πὶ Τπβηΐτῖιι. ἸΝ ΟΠ Π115.5 ὀυϑοέσε βαίνειν σπεῦδε ϑο -- 
ῬῇοεΙ. ασϑύφει ϑανᾶν, ποτὶ Ρτορεῖατ. ἐϊσαδυδε προλαζεῖν ἃ χαιοὲν» 
το φοςοίδγαιις ΡΡοττιιίγατοση. ΡΠ Πτάτο αιι5 ἴῃ Οδηλ}]ο, αἱ 8) - 
ϑὼν τίω" γἱκίω ἑαυτὰ γψυέδϑωι φρὶν ἐκεῖνον ἐλϑεῖν, ρτοΟρογαμς δῃτὸ ρὸ - 
εἰγὶ ν᾿ ξξοτία » αυὰπι 116 νοηῖβετ 9 ἑάςπι ἐπ Οτδοης. Σπεύΐδειν 
δριια Ἡ οσππογιπὶ ἐνεργεῖν, κὺ κακοποιϑεῖν, 5114. χ ΡΟ Ὠ ΤΕ τίσ 4- 
ταν ποῖτο, Προ, ἱποίτατο ργαάιι ργοργοαὶ ἴιθεο. 

Σπευσίνιοι , πα! ΠΠ{ἘΓῚ ΡῈ ΤΟΙ Κεῖραρ, Ατβιοπίςη Πιισι: ] ἀ. ῃ γοσα 
τοξάτω,. Σπευσίνιον Πουηΐπας τὸν συ αϑξαντα τὰ πϑρὲ αὐςέὺ, 

Σπευςιπὸς»ἔς ππατοῦ Οτΐητ.. 
Σαῆὶ,(ρε πος: Π,ατ. οἵδ ἃ ασέθ΄. ΠΟ. ἢπ ΤΠ ΟΡ, ασξὶ ἐνὶ γλαφυ τ 

ρῷ, ἴῃ σοησάιο ἰρἔσα. 
Σανλάδιον, τὸ, ραγυιαιπη ἀὨΓΓΙΝ ΤΆ ΘΟΡ ὅση ἀριιά ΡοΪ. ΐ 
Σπηλαιώδης ὑποσκαφη ἤροςίις [σατιάτα5», σα ΒΟ γ πᾶ [ρο!ηςα πῖσ- 

ἀο ξέϊα. 
Σπήλαιον, κα. τὸ, ὃζ 
Σπήλυγξ,γοςγδ,[ρε! πο : αὖρα τὸ απώ, καὶ λας ἠγρέω λίϑος κατεασαφ" 
μἶθ. ἐχοία ροῖγα. ΑροΠουίις (εσιιπάο Ατροηδιίς. κοῖλα ὃ 
ἀπέλυγγες ὅτὸ ασιλείδεις πρυχείας κλυζέσης ἀλὸς ἔνδον ἐβεμζεον, ἱ. αἡἢ 
κοιλα δες αἱ ἀπὸ ταὶ πέτρας, 

Σανλώδης, ε9-)0 κα ἐν Ρ]Θηιις 

δὴς, 

Σπύλανες, ἰαρίἀες ργασταπάος ἱτ᾽ποτῖθιι5 ῥτοϊςξι! Ροπεῖς Ἰοσο 
Ἦν Βγοπις. εἰν Ο λει, κανύλονες οἱ τορὴς τῇ βάσει χίσοι, Α ΤιΑτιηῖϑ 

Τοιι. 2, ΗΠΕ ἤὴ) 

(ρεϊαποῖς ἀριά ΡΟ] τιςεπι» ἀσηλαιώ- 
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φοπάεγα, ὃδζ ροητος ἀϊέιητι. Ἡογατῖις ἘρῚζ. 6. 11, - ὃς σο σας 
τταπβ ροηάοτα ἀεχτγαπη Ῥογτίσεγς  ἰγρί Οςοτρ. 4.4ε ἀρὶθιι5» 
- ὃς σταμάϊα ςοηῖϊος ἴλχα 

Ῥοητίδιις ντ ογευτὶς ροίπης σοπἤίϊεγε,δζο. 
Ξσιδὲς, 0, τὸ δὲ 

Σπιδεον,γτὸ ΤΟὨ Ια, πα τι ππυΡτ χιιπα. ΑΞ (ΠΒγ}0 ἔγεσιεπς εξ, 
νι ασίδιον μῆκος ὁδοῦ: ὃς Ἡ οπχος, διὰ απσιδέ- πεδίοιο: 1104 ταπτε πὶ 
Ζοποάοτιϊητογρτιαίρογιπι ὃς ἱπέγιριἔογαπιν ραττέγαας [οη 
συτα. 5 

σιδυὸς οὐ, ὁ ἀφηἤις πυκνὸς, σιυνεχῃ τοπεπηγοὶς, ΕΟ οἰ, 
Σ σιδόϑεν, Αι ἀπιογ .οπλίπιις. γος! ἃ ἰο πρὸ. ΑΕ Πγ4 ΟΠ}, σαὶ δόϑεν τϑϑ- 

νοῆ σαιοἰοπρὸ αἰτὸ ρταιάοτα. 
τπίζα, ἐν φυΐσι!α ρα Τογὶ ΠΠ1}15:4}125 ἀπίξη, ΘΔ: νεττὶτ ἴῃ Αὐζο- 

ταὶ. τ ΠΡ Π πὶ. απίξαι ἱέρακες, ἐγ ΠΡῚΠ1τ]} ἀσοι ρίτγο8. ΑὐΠξ, {0 
9. Ἀμῖπ|.ς.36. 

τσ τιζίας ἱέραξ αςεὶρίτοτ {γἰρ  Π Δτῖιι5, 1 ]ιεο Δ. ΟαΖα οχ Ατι.}.8.1 - 
ὨΪπ.01.3. 

Σπίζικ τὰ αιιος. 
Σπσιγίτης αἰγιϑαλος σατο Γ5 εὐγιϑειλοῖς πηφῖοῦ Πρ Ρε αι] σσίζαν {π|ὰ 

. πιδρηϊτιάϊης φαιετ,ἔγιρΊ ] ]αρο Δι 5,428. 
Στίζω,οχτοηάο,ἐκτείνω πτογρ. ΑὙ τ 1 Ν εἰρ!5. 
᾿ΣΣπιϑειμὴ ἵ ς»ἡγν ΡαΪ πιτις πηᾶ σις (πᾶπὰ ρα  Πλι15 ρΑτΊΠ15 εἰξ παλωςὴ, 

τασηΐαγα φιάτιιοῦ ἀϊρίτογαπι ἀ οἱξ, πιεπίαγα αιια ἢτ ἃ Ρο]- 
ἴϊος δά πιϊαίπαιπι ἀϊ ἴτυν τηᾶπιι Ἔχτεπί: πιοπίιγα ἀπ! οαςηῇ 
ἀϊρσίτοτιισα, [ατίῃὶ ἀοάγδητοπι ἀρρε! δητ : δοχι οτίαπα ἀϊοῖ- 
τα τονὺ δώρρν. Ὀ1ξϊὰ ατιϑει μὴ πϑοσὶ τὸ ὄστο απ ὅδει! (δ δακτύλοις, ΠΟ ς 
εἴτ, ἀἰἀιιςξ4!ς ἀϊρ τίς: ὃς ἀοάτᾶ5,ιὸ 4 ἂν Βιιπιαηὶ ρε 15 [6 ρ!- 
τιιάϊης ἀεἤπάοτγοτον χιᾶττα ρᾶτϑ : αιιεπιδἀπηοάιτιπ) δά οχρίςπ- 
ἀλπὶ ΠΠΌ ται δὰ νποΐαϑ ποιιοπι 9 5 ἀοάταητεπι σοηΠΙτιῖξ, 
{Γε5 γε τ Π11}8 ν ποΐας. Οζα ἰῃ Ατ ζοτε], ρα  πηᾶπὶν ογτῖτ. γὙἱ- 
ἀς ἴῃ ΟὨΙΠ (4. Ἐγαίπι. ρίτμαιηα νῖτα. Οοπξαιπάιιης ετίατη [κ- 
Ῥε παλωστίυ κΧὺ απιϑειμίω , ῬτῸ ρα] Π1Ὸ ῬΆΓΙΙΟ ὃὲ ΡγῸ πίᾶρῃο υ- 
[ἀγραπάου ν Αγ ΔητΡ Ἰπῖι5 85 οὐπὶ ΓΕα τ] ἴῃ μὰς πιοηΠιγα(ίη- 
4ι1τ Ματγρε]!5 ἴμ Πσγο τεττῖο Ῥιὶοίςοτ.) παης ροάαἰεπι, πᾶς 
{εὐπ!ροάαίεπι » δὲ αἰἸφιαπάο ρα! πᾶ οτι νοσαηταϑ 7) 411: εἰῇ 
ν᾽ άοατι ἀείοτίμιϊο ἃ ποῦ !5 ἀοάτγαπτι ὃς ἤρίτῃατηα σοηρτιο- 
τὸ 9 δἰ Ι]οση ἴηι ταπιθη οα πο οἰ ντεπάππι» ΠΕ σΟΠΟΙΠΓΓΑΣ 
εἰιηῖ ητί το Ραΐππο 4115 φιάτιοτ εἰ σἰξοτιιπη ἴηι Ποστη 15 τηὰ 
παοντ ἀπε ςοπί πη φξοτατη 5 πης ρο] ιςε εἴζ,ητα [οχῖοϑ γορα- 
εἶτα σἰθίτιμπι ἢ Οπγάπιιπὶ σοι τις, 4 οχ νἱϑ ει άταοτ 

Βυϊαποάϊ ἀϊρῖτῖ5 σοπβοίτατον Ἂς ποιλαις ἡ, 
σπιϑαμιά!θ-γ69 δ, ἀρ ΤΠεορΒγαίτιπι μΠΠΠοτ. στο {(ξοιη 405 τὰ 

Ῥιτς ρυΐῖπιο 9 η] ρα πγα: μαθετ δι [ἐπὶ ρο ἀϊς Ἰομπρίτἀϊ ἐπὶ, 
ῬαΪ πηαγὶς 5» νΏ1|5 ρα Ἰ πιὶ πιαρηΐ 401 Ῥατγιιὶ αἰτἰτι της 5 ἀοάτᾶ- 
ταῦ 5» ῬαΪπηὶ ἐπιρ σης ἰοπρίτιιἀτπεπι, 41 ΟἹ φιατιοῦ ἀἰρίτος 
ταπι οπρί τινά ϊη ῬΑ! Πλιιπὶ Αἰ ταις 5 Αἰτι τάξη ς αιιδητιμτι ρᾶτοῖ 
ἃ Τπτπιο ΡΟ ]Πςς δά Ἔχεγοπηπι πιϊπί πηιπὶ ἀν ἵτιιπι ΟΧΡΠςὰ- 
τὰ Βιι πη πὰ ΠΑ 5.Ὑ 146 σπιϑτι με ὃς παλα)ς ἡ, 

Σηπϑειμώδης» ἀοάταμτα 159] 1οίο.1.4.ς.59. 
Σσπιλας ἀδὸς ἡ, (Ὰ Χαμ πὰ σΟ Ποδιμαμπν ἴἢ Δ 118 9 4110 οἴγοα ΠΤ ΕΡοτΓῶ, 

Ἡοπιοτις Οὐν ἢ γ,ναξ γε ποτὶ ασιλαδέεοσιν ἐαξαν.1ἃ εἴτ, αὐδιλί- 
(ἐς πέτραις καὶ ὑφάλοις πέτρως κὶ ταῖς χτλ ϑείλασσ αν πἱξιειλυμιμῆθαις ἐν 
ὀλίγῳ υὑσῶτι. αὔρα τὸ απιλωϑει τῇ αἴχνη:Πς ὈΙάγ πα. ὃς ΠΠδ το Τεςῦ- 
ἀο Ἐρ᾽ρταπηπηαζ. φασὶ ἢ κὶ γύεοσιν ἀλιπλανέεοσι χεθίοις Τας ὑφώλοις 

πέτρας 27 φανερῶν σπιλάδων, ἡτιάπι ἔτπτ ἀρ ογτὶ [ΠΟ ρῸ ΠῚ ἧς [,χλ. 
Σπηλαῤς αἰατοαν ο] τογγὰ σἰατεοία, Τ᾽ ορΠγαῖτις ἐς οαύς [1- 
Ὅτο [δοιιηάο 5 ςαρῖτε 4υΐητο . Η' σσιλαὶ,ν ἐτι μάλλον ν᾽ χδυκα 4.» 
ἐλαμοφόρος Ὀ]᾿πῖτις το 17. σαρίτε 4ιᾶττο» οἠαγθοίμπαι [Ὁ] τὴ 
οἱ εἰς ἀρτιΠτπιιῖπι οὔτε σοπῆτγπιατιπ οι ἰείτην τοξεὰ σαζὰ ἀγροὶ 
ἰασειιπι ἐχροίις, εἴν οι. ασιλάσες Δα το ξεϊὸ οτίαιτι ἐχροηὶς 
μεμιασμῆμοις 

Σπικέω, μιήσω, ταί ηχο, ΟΠται τ ΠΟ Α ἐἘ 1. 
Σπίλη,ης, ἡ» ἃς σπίκαι α ἐν τοῖς ἱματίοις κηλίσες εἰ ἢ. 
Σπῖλον,κ, ὁ πιασιι δ, κυλίς. Ετ Πἀδ5. χορδὴ οἷξ ἐντέρων. Σπίλα,ἔγαςες. 

ςόμφυλα,ς 

Σπιλόομαι μι ὦδομ ον πιῶ βκα!γ ἰοτά ἴσο, πιαοι]οτ, πααΐποτγ. ΠΈροη. 
ΔΟ ΟΠ τι. Πτάας ΑΡΟΙΟΙ. ἴῃ ΟΡ Ο]. μισουώτες κα ἢ ὅπο ὖ σαρ- 
κὸν ἐαδιλωμῖμον χιῖΐσα, Οἀτο Βαθδφητοο ν οἱ τιιπὶσαπὶ ἃ σάτης ἴπ- 
ἀμ] πᾶτατη «ὦ ασίλοις ππριιτόίαι!ς Πρ αἰ σατιϑαπηρτα ἐγαηΠατῖο 
“Δ Ἰπτογα  ξ 15 ρΟΠΠτίοηιιπι ἰδραἰλαπι,ν1άο ασῖλθο, 

Σπῖλθ.γε,ο ῥύπος, μασμὸς, ας 5. ποτα, παι παπιςητιιπὶ 661]. πιὰ - 
σα} νοἰξῖς ὁ γίπο ἀιτ νπριΐπο. Σ λίθον παραπβνπταςι]α [αἱ εἰ, 
ῬΙοίξουίάες ᾿ἴρτο ρτίπτο, οαρῖτς 39. αἴρει 9) ὃ ασίλοις ἐκ Ὡϑοσ ὡ- 
που ετηεηήδι πιᾶςιι [5 ἕαςϊ οἱ. νάς Μάγος! τ Σθ᾽ἀςη1  αδῖλοι, 
ἱπαυῖτ ποτα ἤππτ, αι ἴῃ ν ΟΠ ρι5 Βασγεητοβ φᾶς ἀϊςοϊογαητ, 
ἀθάτιση Ππλ τι ἀϊης ἢ αιᾶάο ἴῃ Βυσπαπο ὙΪΕ 7 ὅς γο! αι 
ζΌΓρογο πάσα: οτἐμιηττιγ, Π}Π10 Αι: Ἔχῆριιο νἰτίο {ἸΠιατ ΠῚ 
τἄτὺπι συτοπὶ γατίᾶτες. ΝΊάστιτ ΡΙΓπῖὰς τη οἷἱεὶ ἀτηΥ μάλ] τη] 
της ϊοίϊηα,ῃος πιαίἱ σοῖς ἔτ ἄςι!ο5 Αἰ χΗΠς: δ Τὴ 48- 
Τςοῆπιπι σεπετο ξαγᾶςαΠ] ἃς οἱ ὃς [15 Πητ, Τ τἂΠατὸ ἀἰχτ ῬΑ 
ας αἀ Ἐρ είς, φιιίΐητο . πίω ὀκ κλησίαν. μὴ ἔχεσαν απτλον,"} ῥὺ τί 
Φα,οοο] οἤαπι πὸ μαρδτεπι πηαοι!λτηδιιτ τί ραπι. ΣΠΙΆΘΟΡα - 
ΣΠΟΣ, (ςορυ] 5. πέτρρ ποροδηςγγὰ κερκμικῆς Ατλζοτεῖς5 ἐς γμη- 

Σ ας 
ἄο . σύμπασι τῷ δγρριῖ φύσις ὅβυπόλα ζεσα καταὶ τινας “ γῆς ατ' ΠΣ 
ταὶ κριλεμῖμας αὐαπεφυκῆα οἰπουυῆθας., ὅζς. ἴά εἴ, Βυτηοτῖς ν᾿ - ΟΜ 
ποτ πατιιγα ᾿πηδταἀα εἐχιίζεγε τεγγαπι ἔαοϊῶς Ρεγ φιαίψῃ ἐ δ ἰμίνν 
ἴαχοίαϑβ ἐπιϊηδτ455) ἡτι45 παρ ταί π5 νΟσΑΠΊ15.5 δίς, ἤς ΒΊ,, ῃ κῶ 
Σ πῖλον ΡτῸ ἴῃ {|| ΤΥ σορΒγιρο[αΐτ,αἷν Ατεὶςὶς ασῖλθ. πὸ ἀϊτὸς 
ταιτ, ἔα κηλὶς ΡὮγΥ πίςμιι5. ' 
Σπηλύω, πιλοιι! ουῥυποωςἵη ἐρ οἱ ΤΑςοΡὶ ς τοττῖο . απιλούσο ὅλο 

σώμοιγτοτ" πὰ ΘΟΓΡ 5 Πα Δ. ᾿ 
ἸΣπίλωμα γα τος τὸ, ῥύπος. μια σιμὐσ κηλὶς, πλδ Ὁ} 14.115 6 5 Πα ΠΝ ρτορὲ ὦ 

ποῖα; ἴῃ γο ΤΡ 15 ἀτίςο! οτος Ἱεοην Ἰοςσὰς (]ςθτο Πιϑ,χαη-ὀ 
(ροτγιιην. ᾿ Ϊ 

Σπιλωτὺς οὐ, ὃ, πηαοι οι. .- 
Σπίνα,Ἰἀςην αοα ασίν- ἩςΙγ ἢ. 
Σπίνδασις, τυ Α γι τοτεΐεπι ἀς ποτ, Απϊπιαὶ, διτῖς ἸΏΣΟΓ ΤΑῚ 

ὃζ ρΡεγεργίηδϑ, Ὁ οἴταν ἃ ΡΙχηιθτο ἀεοῖτηο 5 σαρίτε 13, ἴπςρ. 
ἀϊατία : [ἀδαίρίσατα εἴτ, πιῆ ὃς ἱπσεπείατία διις. ΚΟ) ἰδ 
τὰ ᾿πογργοτα μΓῸΓ 9 Ἰπσοπάϊαγίδατι εἰς αισοιιπαιιδ ΔΡΡᾶτγιοὶ 
σατθοῦοπι ἔογοπϑ οχ δὶς νο] αἰτασῖθη5. ΑΤΠ1) (ριεπαγηῖςει 
εατῃ νοσδητοδές, 564 αι τ Ιεροπάϊιπι αριά Ρ] ηταπ ἢ 
ἐπ άτῖρ αν, ὑπὸ τὶ σπινϑεύριγος,1ἃ οἰἘ, (οἰ πε} Πα ὃ ὃς ἀρὰ ΑΥ ο 
σπένθασις ὑστὸ τῷ σπένδω [Δοττῇςο, ΒΟ, ϑύω, 

Σ πινϑεέραγες»[οἴητ1} 1}. αἱ λαμαυσδὸόνες. ἢ 
Σπινϑὴρ, ἡ ρρογδ,[ςἸπ11}},πυρὲς ἀσοζολη, ΑὙἩΠ 1 ῬΊατ, ἐα) γὸ αὐτίυῦς “" 

μάν. σπινϑὴρ λάξγ,δ8:ς.11,δ τ δὲ τε Στὸ σπινϑῆρες ἵενται, σαί μαν μὴ 
ρος οτίαση ἀϊοἶτιιγ αὐ Ηοπιετο. τ 

Σπινϑυρίξω, μιίπω αν. ὑκφιν ς τ ΠΟ ἸΝ οαττ. (ΟῚ πτ}} 125 ἀροτς ἀϊχίτ νι 

, ρθη {ὦ 

οτοτῖτια. Τ ΘΟΡ μγαίν, εἰχρεῖθ- γὸ ὅλως ὁ αὐἰϑοαξ σεαὶ τὸ «τηδ'21), ἰισλμά 
σπινϑηρίζειν, Ὠ1{1.1.3.ςυππν οὸ ὌΝΝ 

Σπινϑήρφειδιὴς, (οἴ τ 1 ΠΠα 550} ποτα [οἰ ητῖ ἢ Πς ἀιιοίτηιτγ. νι 
ΣπῖνΘ- κ, δ εἶδος ὀρνέν, ρα [ογὶς σοπιις, 6126 ̓ ἴτο τοττῖο Οὐαπιῃ ἰπιοσίν 

δογι δίτητ Σπέννδ- ἀριά ΑτἸ ΟΡ μα ποπὶ τ ΑἸΡις : ὅς πὶ 2, "" 
ασίν-, ἄσος φρυϑυῦ, Αρυά δυϊάδπῃ οτίατη Σπινϑέα. Ατατιιϑ»νὺ 
γΘ. δ εἰ ατίζων, ὃς ρα εν τηδηὸ ριρίοης ἤπιε ρὶ μι .π5. Ὁ 

Σπίρκ Ἰάςπὶ αιοα σπεῖρα, Ετγπι. ; 
Σπλαγχνόνειν, ἐχτα ᾽πὶ πιάπι αἤιητιοτς. ὅζ᾽ τέγεξζατς : σά 1πΦ απ υλρσδι 

θατ νδὶ σοπίμγατὶ [8 πιγεϊαγαπάο ὃς τε! ίοπο τό {πιὰ - - 
Πείηρογεητ. Ὠοπ ἀς Οατι πα ἰοιιθηϑ 9 κ᾿ ἔς ὠϑεμίφων ὅρκω 
σιων ἀγα γκίνυ τυρρσηγούγειποῖδα γάρ τινα χατοιϑούσας κὶ δ) Δ σπ' 
χϑων ἀυτι τὰ ὅρκια ποιήσας «ἔπειτα. ἐσπλάγχνδυσεν αὐτοὶ μτλ δ ι.- 

λῶν ὄχῖα αττγοἐϊξαυίτάταις ᾿π τηᾶπι15 Πιπηρῆς. ρογ οάαιδ, 
Ἰεγαμῖς.. ΟὐΟπξοτ 54} Π|Ἰππσς ΡΟῚΥ τις. ετίαπα τγϑάϊτ ἀξ πὶ 
ἀπΠιιγαπάϊ ρογ ἐχτα  Οοπβτνπιας μιῆς τἴτιττ μῖς ΑΕ ΟΠ, 
ΟΙ15.» ἐν ἑτοτεὶ ὅηῃ 9 ἡβαις . αὔόρες γὸ ἐατοὶ ϑούρκοι λοχαγίται ταί 
σφαγιώτες ἐς μελόύσδετον στέκος » κ᾽ ϑιγγάνοντες χερσὶ σαυρΐα ς 

Αρίως Ἐ νυὼ, κἡ φιλάμιατον φόξον Ωρκωμότησόν, Τχίς ΑΤῚ 

μμῆρῃν ἱριδ 

α [ε} 

ψμαριατ 
{μπι [ε 
᾿ ἰμιδαῦον 

ἀλη οναμι 

ἴῃ ΑἸΐθι15, κἰ σπλάγχνων χεῖρ δηηπλῆσω. Σπλαγχνδύειν,ο ψις ψιὰν 
τατῖ ρΑτγτϊςιρεπὶ ςς , ἐκ σπλάγχνων μεταλαζεῖν : ἱπάς σοῃ τ, χα ἶτοι: 
τατὶ ται νη Ἔρα αγῖ: ντ αι ςοπίοττες (ποτ οἱ} ΕἰΠοῆτι τ’), υὐρυΐο ον 
ἔξητ ὃς ςοπιῖι!). Τάοαν οι σις ἰδ οηι αὐταῤ ἐπί τ᾽ ήτπιγυ 
ἰὼν ἄκλητος ἀλαζον Λυπἢ ϑύοντας ἡ σπλαγχύϑύειν ὄηϑυμῇν δὲ: ν Δι ιν ἢ 

ἘΠ ΠΠ " 
ἡ ἔπηρη ὴ ἡ 

χἰλικολει 

χορ τυῖειν αὐ τὸν πὰ ϑυρων τὸ μέτειξυ,, ΤῊ 
Σπλαγ χνίζομαι, μιΐσομαιςποισμιαι. τ ΠΌΤΟΥ 9 πη οτιςογάϊα ΠΟΠῚΠ - 

τιεοτ », αἰξδέζε ταηροτ, εροηςη5. ἐσπλαγχνίδϑ αἷθὲ αὐτῆ, - 
ἔξει τ ἱ[οτγὶςοτγάϊα ται εἰς ἐγρα ς05 5 σαρῖτε ΠΟΠῸ Εἰ ΑΠ| 
Μαιτιμεὶ. σπλαγχνίζομωι δηὴ ἃ ὄχλον»! τεῦ πῆς ταγα, 141 
σαρίτε τς. ὃς σαρῖτε οἐξαιιο ζ ςαρῖτε ἴςχτο Ἐπδηρεὶ Ματοῖ " 
σπλαγ χνίϑϑνν π᾿ αὐτοῖς, ὃζς. σπλαγχνιδδ εἰς ἐφ᾽ ἡ μᾷς, παι ἔετταιϑ ἡ 
{τὶ ἡΤἀεπὶ ς. 9. σπλαγχνιϑϑνεὶς πὰ δούλεγταλίοττιις (εγα)ς.18.}" 
Δηρ.Μδττ. 

Σπλαγχνικοὶ φαῤμακφι » πυρά !σατηοηξα αι: δά Υ]σαταπὶ ποτὶ 
σομαϊπτατ, Ηδγηιο]. πε! ςαπιρητα ἡ δά (ρ᾽ ἀομιηα,ἰά 
Ἰητογαποα οχῖα σοπῆοίπηταν τς Μάγος] αραά Ὀϊοίςοτί 4 ἢ 
Δπποῖδης Ογαὰ σπλάγχνα εἴϊε 5 αιια Γιἀτὶ πὸ ἐχτα., νἱτα! 
Ποηρο ἰητογᾶηθᾶ 9 ντ σοτΡα πιο, ἰθοιτ, δὲ ἢ ας 4114.1π ὦ 
ἢς νἱξεϊπιῖς ΑΙ Ια! αιιοπάλπι Πρηϊβοαδαης. Ααγυίρίοῖ 
πἶπι ρτίπια 114 νοχ ἔτ, 414 οσΠέξας5 οἀ5 ραῖταϑ ἴῃ ἀπί πιὰ 
ἤπιι! Πρηϊβσατεητ : τγαματα ἀεϊηάς δά ραττίτιπὶ ἴῃ ΔΠ1ΠΊ. 
Βιις ΕΠ Ποτίαπι ἃς Μεαϊοίπαπι νοχ εἴξ,, ατεϊογάσιις δὲ γὴν 
Ἰίογα ἱπτογαπ θα οτηηΐα σοπημημηΐ Ἔχτογιιπι ἀρρο ἰατίοπς 
ἄἀϊσατα ἤτητ. οδ ςτιιδιιῖ πηι τα πη η πος ἴσοι Ῥίεταπααε δᾶ ἢ 
ες ἴπτο Πρ 1.1 οηΐπη πιαχ πιὸ οδίδγμαγὶ ἰὴ ἀτιίρ οἰ πῖ5 Ρ τα, 
Ρ᾽εθαταγ ας ΠΠ]ς, 

Σπλαγχ:ισμὸς, ΓΟΠΊΙ  (Εγάτῖο, 
Στλαγχνον,α, τὸν ἰΐσιι5, να Οαζὰ γεγτῖξ ἴῃ Ατ τοταῖ Ἰπτορταπι ας 

Ράττο Πηλγα στην ὁ τερίοπο πορατῖς » Ρίατο ἴπ ΤΊΠπηο οἱ 
σπλάγχνα. Ἰητε Π πα, Ἰπτογηα Ἔχζα ἃς νἱτα 1.» υια τα {πη τροὶ 
ΡαΪπτο,ἰοςι, ὃς Ππλλ]]α. σὁπλάγχνα ἰἰεποια ἃς ἴοσιτ σΑΐοι 
ἄρρε ]ατ αἱ ΟἸδιςοπ. σπλάγχνων φρονο εἶ ὅϑει 9 νἱ σοὶ 5 Βασι υ 
αἱ οτος θέάεπι, σσλαγχνα ϑερμαίνειν ρὸς ὀργίμ, ΑΥἸ ΟΡ Βα Ὁ. 

ἱερίς ἐπλάγχνα. νὶ δεῖ πα; ἜΧτα. ΡΙ ατάτομιις ἰη ΘΑ σπλάγχ 
κκ  κιυδία ἐφ᾽ ὃ ϑσπλαγχνθο ὁ δυκαῤδγο κὶ ὁῤεδρεῖίθ. 5 κα ἄασλο 
χυθϑ' ὁ ἀκαῤδιθο χἱ δειλός, ΘοΡΠοςὶ. ὀύναΐστεστ δὰ μάλιστα του 
σαλαγχνίον  Ἰὰᾷ εἴτ, τίωὐ ἐμίω καρδϑαν, ανλοίγχνον ἔντονονοτ πτὸ 

Ἢ 

ΠΝ 

Ὑὰρ ελοίῃ; 
ἡ νη Πνηοη 
ἡνηὶ Σπὴ 

ΠΤ 

“ 
αὐτῆς 
Ἵ με ἐν 
δὶ ζὴ 



Σ᾿ 
14 εἴτ ,ἰπαπιοειιπι, Εἰιγῖ ρ 4, ανλαγ χνον. αὐαυλ ἀϊ μήν δ', ΓΙ ΠΟ] 
ἢ αὖχϑοις αὐδροκ μῆσι φυστωὶ απλοΐγχνον. ΠῊ τὶς Δυιτο ΠῚ διαυὶ- 

τις Ια ογῖθιι5 ΡΌΪπιο δα μεῖατ, Σπλαγχνον ,πϊ(δγίςοῖ- 
ἢ εέξιις Δα τηὶ 5 ᾿Π ΘΕ ΠῚ ΠΟΤΟ5 9 [46 πὶ Επιγὶ ρὶ 4, 1η Με- 

Ἡεδτγαὶ νεδοπιθητοπὶ ἃς Ρίμπὶ αθςλιπι γιίοοτα νοςᾶϊ, 
γα κἡ αἰκπρμοὶγδζο. ΟΠ ΥΥ Γ αὐθὲ ἱερωσ, 

τὐασΊης»5γδγΟ χα ΓΟΥΓΘης. ᾿ 

γοσ κόπος, 5702 ΟΧΤΙ ρα χραῦ ἰη ρὶςἰο π {15 οχτὶς ἀμ. 
οτόμος 8564. σοτατ οτος ἔζοτ υἱ ποι ΠῚ, 

χνοφαγρφον]ίσογα δά εις. 
οἱ δ,οἰ πη! 55 σ ποδὸς αριϊά ΝῚς. 
ὀς δ. ἤρ]Θπ9 16 η. Ὀ1εῖτιγ οτῖατπι ἀσλίωύιον αυτῆοτο ῬΟΠ]- 

φιοά ἐνιμαγεῖον τῷ ἡπτιτος ἀϊςεθατ ΡΙατο. ασλίω ἐσκιῤῥωμῆρθ', 
ἰπάμγατι5. ἔργο Γποιημάο Ὠ]οίςοτ . ασλίω οἴ ἴῃ Πηϊτα 

το ὅς ἧσαρ ἴῃ ἀοχετγὰ 9 Οα]ςη. δά ΟἸδιιοου. δ Σσλίωες, ἡ 
“αν ίρ!επος ἃς (ρ᾽ ςηϊα. Π]πτεο]α ποι ταπτιπὶ οὈ!οηρσα, ντ 
τΗείνο, [τἀ ουϊυσιπαις ἕοτπιρο, φυΐδιις {Π|τὰ γε οχ.- 

ἐς 
ἄμα 

ἴδητηι 
ΝΙΝ ἱ ἣ 

4 πἰδι ἢ 

δ γα; 

πηι, 
ἰδ" 

κὰΣ 
δ τὰ πιο] ςασηεητα δά} Βα πτιγι σα οη. 6. Μετμοάϊ., ὅϑεν εἰς 
μὰ εἰν, ὅπικουρίαν αὐτοῖς ὁ ἱπνποκρρέτης οἰξεύρε τίων “1 σπλίωων - 

Τρϊἀ6π|; σπλίωδα σικεκυαρνηδὸν ὡς ἱτο ποκορέτης ἐκέλδυσεν πε- 
ἤδειν, ΒΡ ]ςηΐᾳ ετῖαπὶνοςαῦ Ματγείαὶ. ντάς σπλίώιον, 
ἄν, Πρ ]οπὶς ἀο᾽ οτίθιι5 νοχατὶ, Γρ]ςπὶς ἱπογοπιςητο ἰαθοτα- 

ἴηι 
ἥ͵ ἣ 

Ἕ 

] κ πὰ. ἃ σπλίωα ἀλγεῖν» 0]. 
μος οὐδ ὃ. ᾿Ἰεπο 5» Πἰδηῖς ἱπάιιγατίοπς [αρόγαης 5 τος ον 

ἰηἢαπηπηατίοπεῖι [6 ἢ ἔπ Δητὶ α1π1πὶ ποσὶ το δἰ τυ ἶταΓ 
Ἰτιιπ [ξ ἃ τ πιθοῦ Ρεγπιαηες δζ ἀαγιτῖςς5, Δ]. 1 ἀεπαϊτρ]ς 
ΓΠΠ σπλιωυώδυς ΗἸρΡΡοο. 

ον» δ) το ἐς πὶ αιιοι σπλίω), ᾿ἴεπ 9 ἔρ! ἐπ : ἃς οπρ αὔτὶ σομὶῖς 
ἰα σε]τιπι δὰ Πσιιγᾶπι ΠΙΘυ 59 ἴ πιο “αδοι!η4ιιο ἔογπια ΡΤ 
ππι ἤτι! σοποἸ ΠΗ ΔταΙ 4110 πο ἰσαπηθητα, νο] 1ΠΠ|τ45 γε] 
τὰ αἰ ἰοαιιὶ ἀρ! σα πτιιτο ἰρ] ουτιιπι αἰςὶς ὃς ΡΠ 1 πιι5. στήλη 
ἴτ Θιοίςοτιά. Ραμ ις ΑἼρίη, ἔμσλαςρον ἐς ἀγαθᾶ 5 π1}- 

ἅς ἐχίσιιο ἰητεν (ρ᾽ οπίτιπὶ ὃς ἐπιρ] αἰξγιμπη αἰ οτιτηῖπε. 
ηἴ διιτοπὶ (ρ]ο πα ἃ ΠΙεπ15 ἔογπια αι ἔρ θη ἀϊοίτατ 7 ἰη Ιοη- 
ἀϊηοπὶ τη ρ ἐς φιιὰπι ἰατί τί ποῦν ὀχτοηία : ἔγοητὶ ρίογαπ- 

"ς ἐτη Ροπιιηζιιγ φιαῇι ἔα ίοιο Ια δὰ ἀγσεμάοβ ἀοίογες αὐτὶ ἴῃ 
ἰπὶ 4ιιο τη ρίδπι ν ἤππὶ : ν πές ὃς Γιατί η15 Γρ] πάτα ἔγοῃς ἀϊ- 

Ἡ μμμη,ς 
υὐρῷ Νὲ 

ὙΠ 
ὑχτοιι 
ἰλι ιν 

σης {ἢ 

ι ἤναι 

παν 
ἐφ θηρ 

δὰ ᾿ 
ἡνανδ Ὁτ. Ματτία]]5.- ἰρ] εαῖα το ]ς ἰεροδιν τάς Σπλίώ. Σπλίωιον 
ἡἰσιθν Ἰεγία Πσαϊ Πσατίοης ἴτα Ἰορίτιγ ἀρ! ΤἼςΟργαίξιιπι ᾿ρτο 
ἡ κὰὰ (το ἐς Ὠϊίζοτ. οαρῖτο ιαττο . νὉ] ἀς ποςο ; ἡ δ᾽ ἀγρίας δύο 
(π πὸ ". τὸ υἱο ὠεοσεμφερὲς σφόδρα πῷ ἡμέρῳ, πλίω δυϑευκαυλότερρν. Διὸ 
πἰϊ δὰ "πλίωυίοις ἔγιαι “Κ᾽ αὐ χα ων ἐἰχεωντο γευναγκών, 424 νοττῖς σοἰτιπὶ 

ἯΙ Π1Π11118 ΡΠ πα πα 41ι} εχ πος Ἰοςο ἵτὰ γεγα ες το ζι. σαρίτς 

τ γ"ὴ τὴ 5.1 ττιπῇ ἀμ: ἤρεοῖο5) ν πᾶ πηϊτίοτ οι, Πτ.1] σαυΐε 9 τὰ- 
, δι 

Σρ 
μὐνι εἰ 

κηβα 
“πη θὰ 
ΠΣ 
ἼΩΝ, 

ἢ τήρ το: ταις δέ ΠΟ] Δητέ 1105 ΠΛ] ΟΓο 5 ν τς σα ητιγ εχ 
{πᾶτε αυίάδπι ατγαξὶγ Δα νοσδης. [τὰ νεγὸ νοσδιῖτ 

[ζοτί ες ᾿ἶδτο τεγτίοςοαρῖτε το7. Αἰ τρακτυλὶς 9 αἴτ, εἴκανϑεί 
οικᾶα κνύκῳ 9 ματρότερᾳ ἢ πολλώ φύγλα ἔχεσου ἐπ᾿ οἴκρε “ῥα - 
, τὸ 3 πλεῖστον γυμνὸν, τραχυς ὦ καὶ αἱ γειυακες χραῖνται δυ τὶ εἰ- 

βάκτου: ΒῚΙΕΙΠ1155 μι ἔσεπιϊπα: Ρτὸ Εἰπῆς νταητιιτ. οξτὲ αι- 
πὶ αἰ οείπτ ἃ ΡΙΙπῖο. Νδπι ὥτρακτος εἴ Εις. ἤτις ΕΠιπ1. 
οὐ ὄπένητρον τὴ ὄνον νοσδης Ογδοὶ 5 Ἄτηιις οτίαπι στ ωΐονίντ ἴῃ 

ἡδεῤὶ ἴ5 γοοῖδι!5 οἰζεπ[ιπι) ἀϊχεγιπέ, Οογτγαρτὲ ἱρίτιιγ ἴῃ σοά!- 
Ἴν ιεορΒγαίεὶ σπλίωυίοις ρτο «ἰωίοις ᾿ς αἰτιιγ. Σπλίωλιον, (ρ]ςπἰ ἃ 
Πν γθα 9 αιιατη 41) ὦ σσπλιΐωνον » Τϊοίσοτ! ἃ. το τοῦτο 5 σαρῖτο 
ων ἰϑίιητ εὐίαπῃ 411 νοσοητ σπλίκδιων ἰχος θ4ΠῚ 5 {ιια: δί ἡ μιονίτις 
μη ἰοἴτιιτ» Το [σοί 4. θ᾽ ἄς σαρίτε τς ιν!ἀς Σκρλόπενδρᾳ, ΝΙ- 
πίε οἱ δ᾿ ν ει γοσας Σπλίωοδάπτανον, αιιὸ ἃ Πα πο πὶ πηΐημαῖ 

᾿ ᾿σοη πηγαῖ, 

ΠΝ 

αι ὀω,ἰαοτο νἱτίο ἢ επί συν Ἂς Σπλίωιᾷν. ᾿ ; 
ἐῃ! με πς 9 ἔδὸς ἡ» ΠἸοπάτια γοπᾶ.. ΑὐἸ τοις ἐς Πἰρτὸ τοῦτο Απὶ- 

ἽΝ {{π|. ᾿ ἡ 

ἑαυ οὐδοίαν νον. γάς Σπλίωϊον. ε Ν 

{ψμ Ὑς. ΠΠ Ποὔα 5. Γρ] απίςιι5.411 Πἰεπε Ιαθοτατινεὶ 4] πιὰ ρηῇ 
ελαβ ΠλἸάττη [Πεπδ πὶ μαρ ει, 4|.αἀ Οἰδις. ασλίωυικὸς. 

πγγεῖς οἱ, ν]ἀ Σπογγότομοι. ' ΤῊΝ 

ἰδ, δπνγγία, αξ, ἡ ἀσςεητιι ἴῃ νἹτίπια Αττϊοὸ, ροπ ρ Δ, διοὶ τὸ ποασων τά 
᾿ὗγο ν"- ἀπε πα εὐηρ 

μογοίροπρί οἶα. Ατιορ ἢ. ᾿ 

“ πο τς 7 φιοὰ ἰροηρία οὐίταν ἀετεγρις 

εις, Εἰηξ. Δ. 

; πω δ: 
ον. Ἁ 

λυμοινταὶ [τιητ 4ιιϊ ροτ αι Γαρειης, γτ ΠΡοηρ 45 ἃ Ρε- 
Δα ε Δητον Ἂς Σποίγότοριος. ϑ 

οἰἄογη αιιοὰ σπογγεὼ» Ροπίσιιπι ν ογεῖς Ἡετπιοϊάιι5 1:- 
Ὁ Ρτίτηο Ὠἰοἴςοτι 4. σαρῖτε τ82. Ὡς ἔροηβΊ15 πιθητίο ΠΟΠῚ 

Ὡτ᾿ Ατάτοτο! ο5 ΑΞ ΤΠ π. ὃς 1 οἰ ΠΝ τοι Ἡππριν ̓  ΤΔΡ1- 

Οὐ Σπόγηι ἀριιά ΗἸρροογατεπὶ χιατῖο Ἐριάςπι. ἀἀς 65» 

διαύμε  πούμ εν ἰαχτα ἘΠϑᾺ . οἱ κἢ' τίω᾽ φαῤῥυγγα 

(μοι οἱ, γτϊπατοτξ5914 εἴτ. κολυμέητήρες »401 (ροηρία5 Ρἱ- 

Ἢ» ἀριἀ ητεγρτγ. ΑΞ (οΠν]. 41} ὃς ἀπογγεῖς ν ΟΟΔΏΓΙΙΓ 5.0 

θυ)» 9. ἥρω γὴἡ ασογγοκελυμζηταὶ » ἀρ ΡΟΙοςπΊ, Γροηρίᾶτιο 5 

: {ἱ δας 
ἀἰϊχοτὶς γε} [ροηρίατοτος τοίξς Ο]ίοννς αυΐ ρυγραγας ςαρτᾶτ, 
νοσαῖ Ἰατϊηὶ ΡαΓραγαγῖο 5 δῖ ῬΟΓΡαΓατου Οβυμμγ ρι 5 οὐἱᾶ 
Πιτίίςο ὨΠαίτιις, ἙΠάιις εἰτυ ες Οοαϊοὶς [νλνἀς τιοποτατ ϊς ὃς 
τ} Πρ 5. 

Ζπογγώδης, ΓρΡοΠρΡΊοἤις, 
ὩΣποδεῖν, ργορ τὸ οὖν βωμοιᾷ καϑαίρειν,ατας οσἴπογα ΟΧριγραγς ) 1π- 

τογρτ. ΑΠορμαιΐς ἰη Ἀληΐβ. Σποδιῖν, σχάςις, Ρότοιτο- 
του τυηῆειν, παίειν, ΑὐΠἸορμαπος ἴῃ ΝΟ] αν ἔφλα μὲ κασσόδιῳι, 
1άΔεπὶ ἴῃ Δαῖθιι5, Ὁ ποϑεῖν αἴσδυτας (ν᾽ ἀλαζόνας δοκεῖ, Ἐ τῆι ς 
ἴῃ Ἀδηΐς, Οὐδὲν ποιεῖς γδ μὰ ταὶ λαγύγας απο εἰς 1ὰ εἰτίρογειτς. 
ΤρτοΓΡ τα πιςῃ κρϑαρὸ, Ειιτὶρίάος ἴα Ηἰρροϊίτο , Σποδούμε- 
Θ΄ φεὺς πέτρας φίλον καίξα, ϑραύων 5. σαῤπας, 1} ςἢ5 ὃς ρεγοιιτῖ ᾳ 
ζἄριιτ. ποεῖν, βινει ν» σιιυυσιοίζειν, [ιθαρίτατο, Πιδίρο τῶ ςο- 

ἦτο. γόος ραίπιια ἀἰχὴς ΑΥ ΠΟ ρ αης5 ἐν ἐκκλησ, Αὐγουσι γδ καὶ 
Ὁ νεανίσκων 5 ὅσοι Πλεῖστα αποσδοιιύται 5 δέινο πώτοις ἐδ λέγειν» 14 
οἵδ, βινοιυῦται. 

Σπουιαὶ. αξ ἡ, οἰ 5) αποδὸς κονία, οἰταῖν οἴϊαισι αποδει γἂριά Ατατ, 
ΤΊ θη οΧρ.Κ ἐκ αβὰν καἰ ἐς ίαν, 

ἹΣποσιαὲ, ἡ, ἁτίοτ {ιια; ο[ξ νο]ατὶ {γι οἰττὶς Ρταπιις, ΤΕ ΟΡ γαῆις 
Ἰῖθτο τουτῖο ἈΠΟ. Ρ] ηταγισαρίτο (ἐρτίπηο. Αὐμομαὶ ςοάοχ 
ῃς βαθοῖ Τἰδτο [δσιιηάο., Θεόφραστος ἃ λέγει κοκκύζηλα κὶ ασο- 
διας τῷτο δ᾽ ὅξὶν, ὡσ τὸς εἴγρια κοιωού μηλα, ςοτειρτὸ, Ρεμημτ αὐτῷ 
(γἹμο!εγοπη»(ρίπιιπι ν οσατ Ὑ γρ.] ἴῃ Οξογρϑῖς. ΕΔιτάπισιο ΡΥ 
ΤΙ] ΠῚ δέ Ρ᾽Π05 ἴδπη Ργιπα ξεγητο. Ὺ 

Σποδίζων μι, ἔσω αν ικριςσΦαιιο {δ οἴπογα, Ρίατο Ρτίπιο ἐς Κερα- 
ὈΠ1ς. φνγ».᾽ ἀπο διούσι τερς τὸ πρ 44 Ἰρῃοπὶ [π οἴποτς Βρὶ ρἰδλη- 
ἀ65 τοτγεθαμης. Σποδίξω,, χὰ οἰπογοιιπὶ ςο] ΟγθαῚ γΟΓΡΟ, 
Σποδίξω «ἵπ οἴπετοπὶ γοάϊρο. τὴ [τη Υ εἰρ.- με κεραιωώ διάτιν - 
ϑειλέω ἀπϑδισον ταχ ὼς. ἴῃ ΟἸΠΕΓΟΠῚ τοαϊρεϊητογρτ. ασλῆξον, κοι 
σον ὡς ἐν αποδ ῷ, ΟἸηδξλοετε ἀὐχιςαἰογοῖ. 

Σπόδιον,ε, τὸ, αιιαἢ οἰπογι!, ἸΣπόδος χ; σπύδιον, [ροάος νεὶ ἴρο - 
ἄϊαπι ΡΠ, Ετος ποτα! σιμπι οἰ 9 πος ἴηττα σοτριι5 φἀπηίττοπ- 
ἄυπη : ἴῃ ἀ ΓΑΓ 15 ΓΟΡΟΓΊΓΕΓ. τ ΡΟΠΙΡΗΟΙΥΧ ἃ χια ἔρεοῖε,πό 
Διτοπὶ ρΈΠοτο ὅς πηάτογια ἀϊβξεττ, [ἢ τὶς ἔιΐιγα., ὅς νΠπίοπα 
Ολάπηα, ΡοΠΊΡ ΒΟΥ χ ροΠΠπὶς ᾿πίϊατ , ὅς ἔλι}15; τποάο ἴωγ- 
{πὶ ρμοϊασ ὃς ξογπαοῖμπι ςαπιοτγὶβ δά ατοίςϊς : [ροάίμπινε- 
Ἰὰσ οἰ ηἰς εχ ρατί σείδιις ἀογδάϊγηγ., νο] Πιδήδεπς οχ ππάῦ 
φοπιογείτυγ, Προαίπσηα ΝΝῚ] ρτιίοιιπη νοσδητ : ὅς ΝῚ] αἰ δαπα 
ΡοσηρΒοΐγροσι: ΝΟ εἰ νεγὸ Τ Ἀυζία ἐξ οἰ πατιιπὶ αἰια (ὰ- 
ἀπία ταςοτηοία Πιο(ςογι ΔΝ ες γογμμη ἤροά τπη 4ποα [ἐρ]α- 
Παγ1) νεπάμιητ 5 [πὰ νἤξτιιπι οδιιτ, δες οἵα. Ατάδιιπι ἡροάϊιπε 
εξ ξοίπ|ς : φιοά Οταοῖς ᾿ρποτιπι. Εἰλι5 [ρεεῖες φιιδτιοτ; 
οἰ ΠΟΓΑΓΟΙΙ ΠῚ 5 ΠΙ στα π)ν 1Γ146. ὃς Πτειιτ. Πα δητς ἃς ἐξ τί πὶ 
ΕΧ οἴποτγε σαΠηάΓΠΠῚ 9 404 ἤροά πὶ ἀε σαῆπα νοσάτιγ, αὐ τ 
πίαποδα, ρᾷᾳτατ Το σοι 465 οτίαπι ΠπΙΗ το οχ εἶπεις ἑηγττὴρ 
οἰ οἰ δητι (οί αταις 14 ρεῆιις. Ηθτιπη ας ἢ νἤις ἴα Μεάϊ- 
εἶπα ἴερς ἀριια ἱρίμπι ῬΙΟΓ].ς.ς ὃς. 8.86. Δ]. 5161}.1.9.ΡῈ1.1.3Κ 9 
ΠΑ}.13. 

Σποδίτης αὐ ἦτ» ρας Πιθ οἰ ποτ εἰι5 ἐγκρυφίας, ἀρ ΗΙΡροοτ ὃς ἀ- 
Ρυα Ατμεη.11.3. 

Σποδοειδ Κὶς» κχὶ εἷς ΟἸΠΟΓΟΙΙ5,ΟἸ ΠΟΥ ΓΙ Π 5.5 481 εἴπεγθο σοΐοτα ἴρε- 
ξζλτατ, απ ούδει δοὺς τί χρῥὸν 5 ςοΙοτο οἴπεγοις Ατιξοτοῖςς δὲ 
8. ΑὨἰ πη [{ππ|.σποδοειδὲς χεμα, ΓΟἷοτῦ ὁχ οἴπογς δἰ διςαπβοϊδοπι 
ἀδ 14. οἰ πογάσοι!ς δὲ οἰ μοτει5 σο ΟΡ] η. 

ΣποσϑυβνΘ..κ δ ν ἴτι155 φλεγόμην Θ΄, ΓΥσΟΡ τον. ̓ οροπάϊιπι ροτίας 
ασοδουυῆν Ὁ- ἩςΓΥο}Ν. ται θη ἐχρ. τυπτορᾶνΘ-, 

Σποδὲὸς. οὐ, ἐς] πἰ5.τ ποη ΠπΊρΙ εχ ργοργιθ, αι τέφρα ἀϊοϊ τις Γεὰ 
{οτάϊάιις 5 δέ ἴπ αιιο ἐχτί εξ σάγθοπος Ρογπλϊχτὶ ἤιητ.. ὅς ἃ- 
1ϊάτιιπι του πη το ΠΤ ατι]α’. κόνις, μαρέλη,Γαισίαητις ἐς [πέξιι, ὃ απο - 
δὲν ἡ κοῖς σιτεϊῶτι, πεπις-ὅσχατε, Ἰὰ εἴτ, εἴποτο νοίοι Εν ΟΡ τ. γ- 
ΤΙΣΙ ΡΓῸ ᾿ποοηάϊο πυρκα αὶ, ποδὸς ἀϊοὶτην ἐτία} γος ηϊ- 

ἈΠ διτ ἴῃ πα μη πὶ τεάαέξαντ ΡΠ] 15 ἀριἃ ΤΠ ματῖποϑ αιπιπὶ Ροξ 
τὰ εὶς ρα ]υῖς ἃς ντῦτα Πιπλιι5 ἐπ Ἐρίρταπιαι, δαγάδηαρ4}} - 
Ριιά Ατβοπαῖιπι [στο οέξαιιο, δ) εἰδὼς ὅτι θνητὸς ὄφις, ἃ ϑυυμὸν 
λεξεί τερπουῆν. ϑυελίῃσι ϑ᾽ ανοόντι σοι ἐτισιάγησις κὶ γδ ἐγώ ποδὸς εἰμὴ, 

Νίνε μεγάλης βασιλϑύσας. Κείν ἔχω δον ἔφαγν καὶ ἐφυΐβθρισοι κὶ σιωὴ ἔς 
ρῶτι τέρα ἐπαίϑον, ταὶ ὶ πονλὰ κὶ ὄλξια παύτα λέλειπῆαι. τ| Ὁ πὶ ΡΔ11- 
1ὸ ΡΘΗ, ἕξεις δ) δον αἵ φάγῃς τε νὴ πίῃς εἷμα σποδοὶ ἢ τἄλλα «ὅει-. 

κλέης, Κόδρρι, Κίμων. [η ἘρΊρταπηπηατ. πζοσι [ἴδ γο (ςοιιπάο ; Ηἰ 
γραύς καὶ Βάκχε κυλίκων σποδὸς ΕΧρΡΟὨΪτΣ ΡόΓηϊςὶος δί οΧΊ τ Π!Π|. 
Σποδὸς ὑτο ἤροάϊο.ν ας σ'πόδεον, : 

Σπολαξ, αἷδὸε5.ἷ, αἰ Ρμτμογα, εἴτις σοτίασοα : ΡΟΪΠιςῖ, ϑώραξ ἐκ δέρ- 
ματος κ᾽ ᾧὺ ὥμοις ἐφασ τό μᾷν Θ΄. ΧΕΠΟΡΉΘΠ, κἰ απολαὲ αὐτὶ ϑώρᾳ - 

κος, ΑὙἸΠοΡμαηςς ἴῃ ΑἸ δι5 5 σι μὴ τοὶ σπολ εἶδα ᾧ χινῆ ἔχε, 
ϑορβόοοΐες 1π Αἴαςς »χαταςίκτου κιωὸς απολαὲ βύρστω. ΟαΠΠ1- 

{γάτα οχρο τ ἔφα τον δερρεφτινον. ἘΠΡ Ο Πΐμ5 γογῸ χιῆίδα δὲρ 
μέέτιον. Ετ ἀριιά ᾿ρίαπι ΡῸἢ.οχ 5οΡῇος. απολας λιβύατας γ παρᾷα τ, 
λιφόρον δέρος͵ 

Σπολὴ ἥς.γυτο]Δ. 
Στόλια, τὰ ἸΔηα; 4ι1α: αὐ οτήτηπι στ τ σις Ομ !Οἢ Πτηταιτο 
Σπόμαι.[ςηϊιοτ, “ ασομμαι ἐμετέρχομαι, ἀρυᾷ Ηείγ ἢ. σπομῆνοι » μετελ “ 

ϑῦντες. : πρερ ἢ 
Σποφάζομαι, κ. ἀσομι, πιασμα!, το Ρ το, αι ογ ΑΒ] οδὶ ἘΠ1Ε1 ἔλςοῖο, 



δ46 Σ τὰ 

Σπονδαρχί αἰ δαπιῖπα ἡππππο]ατογαπι εγοάσε, , 

Ὁ τονδειακὸς, γτ σπογδιειακὸν μέτρφν,ιιοά Γροπάεϊς σοπίϊαζ. 
Σ χον δεῖον,α τὸ, σα  χονα5 δὰ Πα πάτ πὶ νἱπιιπι, Ατμοπαι ἰἰῦτο 9. 

ὃζ ςαρῖτε ρτῖπιο 7 Πδτο ρεῖπιο Μδοϊναδοσγιιπη Γπτουρ γε ΡΙα 
τατοῖι, ἴῃ Ὀάτοης νοεῖς ΟΥ̓ ΤΆ ἐμ Π| : ὃς ἀραά Το(ορίνηπι νὉ1 [6- 
δίτιιν σπονοδέα οἰ πτογρ. τά Ἐα}1 Πρατοτία, ΟΠ]. σπονδεῖον ῷ ἃ 
οἶνον ὅλησ πένδ' ἐστ, ᾿ 

Στπονδεῖθ-. «ὁ, ἰροπάειις Ρο5:ὴ σπονδιὴ, 414 1η ΔοτῚ ἢ οἰ15 οο ντε- 
θαπειιγ. 

Σπονδ ἢ «»ἷν {δαπιοατηπι, [ἰθατῖο, Πδαπιβη 9 ΓΟ 44 {πτα985 ἱπάτιςοϊα:» 
ξρράιι5, οοπ οεογδεῖο ἐηλπὶ Ἰπτογοθάςητίδι5 [ἰδατι ομΐθι15 07 
Τίμι ἔασάογα Ἰπῖτο (οἱ εσδης, Αἰππποηΐι5 ἀϊπιηρσαῖς ἃ σαυϑό.- 
καὶ σποιδυὴ 5 οἴνε ἔκχυσις "πὲ τιμῇ διαγμόνων : ἢ τῷ οἴνα ὅγέχυσις φῳρὸς 
τὰ ἱερφυργή ματοι παῖς ἱπτογρτ. Ης Ποα . σπονδαὶ αἱ Ὡρὸς πελοπον- 
νυσέοις ἔα ἀοτγᾶ οἰπτὶ ΡΟ οροπποπῆθιις σοητγαξία,, Ὑ ΜΟΥ 14. 
ἐν σπονεεεῖς ἐς πῦλιν ἦλθον » νγθ 6 ΠΊ (Δ [5 ἐστ οτίδιις ἱπιιαίετγιπτ, 
τἀπὶ, αὐτὴ, τὸ ἐσων σπουδων, ἸΠτΟΓΡΓ. σπονδαὶ ποιεϊδλτι , ἔοεάοτα 
Ροτοιτοτο»γδηΠρογο ἄς πὶ ΤΒιιοΥ 414, σπονδιαὶ τοῖς ϑεοῖς ποιέϊ - 

Ὁ ὅλοι) Εἰ ς Πἰδλτίοπος ἕλοοτεο, Χεπορίιου [στο χιιαγτο Ραάϊα:. 
σπονδ αἢ ποιϑστιῶϑο)(αυξτὰ ρτοπαϊττοτο Ν 114 νογτίς. σπονδαὶ κο- 
ϑεῖναι δὲ ἐμπύρων; Επτὶρὶ. Ῥαοῖίοἱ ἔλεγα αἀοϊ επάο. λύειν ταὶ σπον- 
δαὶ, Γι ΠΟ π, σπονδαὶ χακεδιωμμονίων χύσετοι» Ἰ Πιιογ 414. ἔο:- 
ἄοτα α γοὐἱ5 οἰιπὶ Γ ασφάα:πηο 15 [ητ,ἔταπσοτίς, ΡῬγῸ νἱπῸ 
αιιοα [|88τιιτν Αὐὶ ἴορ ἢ. ᾿ 

Σπονδιτης, ὁ Ἰάοπὶ ἡτιο αὶ σπον δεῖ. ξοπ πη. σπονϑύτις σταγων [{Π||ἃ 
418 ἰητοτ [ἰδαπάιιπι ἃ ράτογαὰ Επιπάϊτιιγ, 514. ἐχ ἘΡΊ βγάπισα, 
κ σταγόνα σπονδ ἢ τιν ἁ εἰ ϑυέεσσιν ὁπηδὸν ν Ὁ] σπονδὴ τιν στοιγόνα γῸ - 
σατ πίω) σπονϑίω, [ει γἱαιιπι 4ιιο 4 ρατοτῖβ Πἰδατὶ [οἱ τ. 

Σπονδίζω,ντο. 
Σπονδικες οἱ, ἐαπάοπτος ΠΙΒατπθη ἴα ἔσεάεγε [χποίθπο. 
Σπονϑοποιωῖ, ἔα ἀπ5 ἔλςῖο. τοὶ σπονδοπό!» ϑέγται, τοὶ ἐασεισμῆδαν Βα 4. ἴῃ 

ερηιρτγίοτ. ν ὶ 
Στονδοφορῆ σα. [1Ἰδατε, ταὶ σπονδαὶ ἐπενεγκεῖν, σπείστέϑη, ΡΟΙΠιχ, ἀρτιά 

. ἥϊιεπι ὃ Σπονδοφόρρ:, 4] ἃ ἰεράτο δέ ργξοοπε ἀϊεττ: ξογεης 
Πδαπιίπα, αὶ ραοῖς [ει βσξάεγὶς ἱπάιιοϊατίιπιχιις. σοπάϊτίομο5 
δαιιειίτια: ρατεὶ ἀεξογτναιις οἴξεττ, 

Σπονδύλητης» Ἵν 146 Σπονδυλη. 
Σπονδύλιον,αγτὸν γ οττοῦτα, σπόνδυλν, Σποὶδύλιον,ο5 Γρί πα: εχ- 

ττεπγεῖὶ το ὃ, οῤῥοστυγεον κ᾽ κόκκυξ ν Οσατι!Γ) ῬοΙΠΙΧ.Σ πονδυ 
ἍΙΟν 7 ΨΟΥΤΓΙΟΊΠ 15 4110 ἔωαπιίμς ποῆτες νταπγαγ πη ἐπ οτι πὶ 1- 
τα ρᾶτῖς σο]!οσατονντ ἐμοὶ [118 τογιιεᾶτιιγ. σπονδύύλιον μογδᾶ. 
νἱάς Σπύνδυλθ’, Ν, 

Σποιδυγλη, ὁπ! τε}14.γελὴ ποὺ αΠικοῖς, 
Σπονδυλίων, νἱἄς Σπονδυλῶν, 
Σπόνδυλθ.,-, ὁ; ἃς Αἰτῖοὸ σφόνδυλθ.,η,914 εἴν εττςεθτα ἤρίπα ἀοτῇ. 

5.100 ΔΕ Ὸ ΠῚ 4118 ἃζ φροφεῖς νοσδητητ ἃ ΡΟ σε, ὃς ἃ Ὀ]οτοογα- 
το ορφιγγιςγαϑορ τίμὶ ςροφίοὼ τῇ γραχύλε ρταοῖριιὲ, (οτιςοῖς, 7. 
ψοττεθ ας ἀςραγέλοις νΟσατ ΗΟΠΊοΓιΙ558ς Εοτιιπὶ πιο {8 σπον- 
δυλίωνα, Ὀγίπια αἰιτοπὶ νογίετα ὅπεσροφεις ἀϊοῖταΓ: οὁδδγτω ἀἰχὶς 
Η!ρροοτάτοβ:[δουιάα αΐφων:ν ἰτίπτα σογαϊοὶ5 ἄτλαρ, 4 ομιι5 
(αἰζίηςατ, Οπιηΐππι σοπμξοτιματὶο ἃς σοπιρᾶρες νοΐ συφσηια, 
γύης ἀρρο! ἀτατ. αν 5 ν ογτοδγατπι( 415 ὃς κυζοις ἀἰχὶτ Αὐ- 
τίσ πα )πιατῖς ποπηίης σδίδεαγ φιοᾷ ργοιηίηες ὃς ἐχτατ ααόά- 
4π1ς ξα εἴτι τ ἔσσπυΐμα; ἀιιτοπι » φαοαά [(ορίτ σαμίιππαις εξ. 
πῃ πράξῃς ΡῸΓ 16 Γῇ ἔότταγ δασιιη πράτ} 14 σωλίω, ἃς ἱεραὶ 

συρθεγξ ποηιϊπάτιτοΡο εχ. ἘΠ νετὸ δριιά Ἡοπιεγι 1146. 
υς μυελὸς αὖ τε Σ πογνδιυυλίων ἔκπαλτο; πλθά 1 ετιρὶτ ἐ νογυς Γ18, 

ντ ἤι ἐμ τ σπονδυλίων,ςοηττα ΡΟΙ σο πὶ. Σπονδυλίθ: οτίλπι 
ἴπ. Ατοβίτεΐζαγα. σα! ρταγα ἀϊοίταν νογγςῦγατα Ππια ναγτῖοι!]α- 
τὰ «ἃ νεγζοθτα Πιις νου} Πρανα,αιιαΣ σο ἡ πηπὶ5 ογπαι θη 
τὶ ἴοοο ροπίειιγ. Αὐβθπαρη Πγο φαΐητο . Οἱ γδ γεγονότες αὐτόθι 
κίονες ἀνήγοντο ςρογί λοι δεχλλ ἐἥοντες τοῖς σ πονδύχοις 5. τῷ υἷο μέλα 
γίϑ». τῇ 3 λδυκοῦ αϑοφληλα τιϑεμῆνων, Σπόνδυλοι. σάτα] (χτὶ - 
αι οἰᾷ εἰ οἴπατγα πὰς οαξεὶ ἔγιιξειις οαρίταττ τάς κοίκτος. Σπόν- 
ϑυχθ,ρ [εἰς ροπάγ!ς ΡΙταμ5 Πδτο 32. σαρίτς νηάεοίτπο: 
πιουαίηὶς ἃς Μασγούδιτις ἃς ϑεπεσα, Πογίοη ἀρὰ ΑἸΠθηδιιπὶ 
ΗΖ, ὰ χτὶ ἃ κεφαλῆς πῇ κεςρέως ἐχῖνον σφρνδυλον νΟςατ, Σπονδυλ- 
ἢιις σφύνδυλθ: κ᾿ σφονδύλιον.. ἡροπα!Ππὶ Βεγθα Ρ] Τα, ἰερς 
Ῥιοίροτίᾳ. [ἴσο τεττῖος. 97. Ὑ81 ἀε σαίδαπο, σιμὴ σφηνδύλω ὃ 
κὐ ἐλαγω αἴθε τεϑεῖσοι ἑρπε τοὶ κτείνει, ΡΠ 1115 ἰδ το 2.4. (4. 4ιιίητο» 
δεγροηζος οἷοο ἃς [ροηάν ο πιῖχτο ταέξα περᾶτ. Στόνδυ.- 
χΘ', Ἰαεπτοητιτ {ππ|| ὃς ροπάα οι! αο πεπξοβ τηὰ- 
11οτος ἐπ ίοτιιπι ἵπτας ρατεῖ ἀρροπᾶς γε 1ΠΠ05 ἔα ΟΠ Π1ι5 τογαμεᾶτ: 
[τὶ πὶ ἃ γοττεπάο νοτεῖοἀ {πιπὶ γοσαητ νος] νογε θα τ : σις- 
εἰ ἀνοττεῦτατα ἤσιιγα σπόνδυλον, αριιά ΡοΪμιζοπι γἡ σφόνδυλον 
κλωςῆρᾳ. Στο ϑυλοι οτἰατη ἀϊσοραηταγ ᾿πάϊοιιπν. αὐπεὶ (αὶ - 
οἰ τοι ἄδαι ΡΟ αχ Πἴδτο οξξαιιο, κἡ σπόνδυλοι ὀναλοιῦ το αἱ ψῆφοι 
οἱ διχοισ τιχαὶ» χαλκοῦ πεποιηυΐ!, Σπονδύλοις (οτί ἷτ Ἐδίζι!5 
οιδος ἀρρο ματος ἔμ ς, ΡΠΤαἰας σείατη οἰξγεὶς Γροπάγ!ην τσὶ 
Βειῖτ [εἰν .31νς, 6. ΓΑΠΠ τατογίουθπι οχριάταις ρα Μαγεῖαὶ, Ε- 
ΡῬίρ.1.7. Ν 

Ἑ οἰοοτοροατὶ ρου άγος ἤπιι φοπάϊτ, ΥὉἱ δαί πιά! ππὶ ὁ - 
οὐ [λον Ἰατογργοτατὶν 

τ ΝΜ ὦ εἰ Δ "9. “ὁ “ . - ᾿ ΡΟ ΚΑ] Στοριὶ αἴ ἡ [χε ο ίατιι» ες πιϊπατίο, ἴα ππεητῖς., Γδρ 68, Ἑὰπρ. 

Στορρέ ες, αὐ, ὁροταάες [Γι α: απσάδην ἢς δἰ δε ἠδ ἴῃ ταὶ 

Στοράδίω, Γρατίιηι, ἐδ πτερ μήδως 7 γα] ὁ ΡαΠην ραυ απ ἴα ίε. 

8 ἢ 
ἐπ, Βοθογατῖο 5 Βέμτ5. ΒΟρΒοοΐ τοι δ᾽ ὀγειδέζεις σποριάν, ἰᾷ ς κΑ : Ἐς μἢ 

ἄραι" 

τας Πητ. απ. Π ραίδητεβ. ; 

," ἄς ξεσαπάο ὈςΠ]ο Ρυπίςσο,, Ἐφυΐτες ροάίτέίαιις φοττατί πη ρος 
τίς τιαογο,ας ρα ἀτέτη ΡῈῪ σαπηριιπὶ ρτοροίατο δὰ Ποῖδας, Α᾿ 
τιι59 Μο, ἢ ασυρρδίων εὑ εί μῦροι δ᾽ ροχοὴ ἐν {Π|0 Ρεάϊθας, 

ταάἀίδητς Αιιαν! ΟἸςετο. ᾿ ἥνῃι. 

Σπορα ϑικὸς» [ραΓ[τι5»ΓἜρατατιις. 41 Πρ εγΠις, Ππριι]τὶ5. ΠΟΙ δ 
(οἰτιια σις ΟἸσοΓ, σποραδυχαοὶ τὰ, (ΟἹ τὰ γα, τη οἰ Ἁ]Π14.. 
[ες ἰδτο ργῖπιο ἈΠ Τοτ. τοὶ οὔὸ πολετικοὶ, τῷ ὃ σαιορρ, δεχο 
απ 5.9 Αἰ 1ῶ5 ᾿Πσπα[6ς5. σαορᾳδικοὶ ζώα γος} ϑηρία,. [οἱΠι 
{π|: - φιιῖδιις ορροπιιητιγ ἀγελαῖα 9 Γάοιν ΡΟ ἢ τίςοσι 
Ρτίπιο. πὶ νὰ ἘΠ" 

Σαυρας, ἰδ» γγατῖος ἰοςος μα ἰταη5,[ρατγῇις, Ετιτὶρ [ἃ ἴῃ 
σατοραίδε, κέκτηται βίον Ἐτσποράθες σοποῖς Ἑασπιίηϊπο 
Ράτατα;, ἀἸ Γροτγία ἤρατῇτη εἰμητες. φδύγουσαι γδ ἕνια) ΦὮ, 
ρα δὲς, Εσίφοτος ΘΠ ΠῚ ὩΟΠΠΠΠ}α; νασσαγιπι ρα ἰλητι 
εἶπας ἴῃ Παδῖο. σπορρίδες νῆες Παι165 ρα ἰδητοϑ. πιανελλίαία 
δὲς ςίχες, ΝΌΠησισοραάδες γούσοι»ΠΟ. σΟΙΡ ΕἸ γα 5) ραγἤιπι 
ίλιτες ππουθ]. ΗΙρρος,Οαἰςη, δεαίφορρι; ἐχ ὁμογιυεῖς: 

συμβωνεσαι. ἄς 
Σασυργαὶ αἱ, π5 αα ρατίθπάπιη.. ΗΠ ἐν οἢ, ἐρεϑισ μοὶ εἰς τὸ πο 
Σπορειὶ,ἐθ.,δ τ οτ, Κ εη. 1 ΟἿς. Ὀϊοίταν οὐέατα [ἐπεὶ 

ρδυτὴ:. Η εἰν οἷ. ΡΣ ον. 
Σωορϑύω, (ετ οἱεπιῖπο. ᾿ γι ἐΐκι εν 
Σπορητὸς9ὅ. (ἐπ ΘΗ 55 ΤΊ ΡΕ5 ἰογεηάΐ Οα2α. ΠΡ μα ρεμπαῦ 
Σπόρϑυγγλ τοοοπια μ᾽ Πρ 144 ὅς (4 Ππ|1.] σιωνεςραμιῦψαι͵ δ ἐποσισινῤ 

χες Ηείγς, ἘΣ γ᾿ υη 
Σπορϑυγγανί4ε Σαύυρας, : Ἰχ ᾿ς ἀἀποίταἱ!ο 

Σπόβευιος, [Ἀτιι5.ΟυΠτιι5οίοσος.ἐν τῇ σσορέμῳ γᾷ» ἴῃ {ρου ΓΤ 
Σπόραμος χόρτος) Πετθα (ξηγεη ἁβογειδ 7 σαρὶτς ρυῖπισ, ἡ νωνοον 
Σ πύρεμοι χιύραι ουα]τα, ἰοσᾶ αιιᾷ ΟΠ δΓιμητιι ρα σ τὶ ἔταπ μπῶ 
Βιοίο.1.3.ς.128. ὶ ἐπιτοί τες 

Σπόρρς ἐγ δ, (Ἔπηοηἰοπιοητίθ.ασαβ: τυρὶ οοτΡΙτἰσιιπι. σπόρου [κυ ἀϊ τὶ 
πορῆοη ἴῃ ΘΕςομοπι. δ σπο΄ ρον «ποιεῖ το!» ΓΕ τογΓαΣ ΠΊΔῚ, και ἐ πη 
ἄατο, ΤῊΠογ ΔἸ 4, Σπόρρς 9 ἰατὶο ( ντ εχροηΐς. (ἴζεγο ἴα ΓΤ 
πιο)ίλτιισ, ἡ δ 8 ΠῚ 

Σ σεδώζομαι, ἘΧροτοτ, οχ [πα ογούμση ἱπ οἷδνα ΠοπιἐπιΠὶ τ ἐνενζας 
Προ» εἴτ, σφη ἜοΥν γομίζομαι 7 δου κω, καὶ δυδοκιμώς πιμώμα! 4᾽ ΠΝ 
ΡΟΙΐοο, σοίου ὃς οδίογιογ. [ποίαμι5.. ὁ ὃ Ηφαις Ὁ. εὐναὶ: 
δὲ τίω ἔγημε, κ) σαιδαζεται ὑπ᾽ εὐ τῆς. δὲ οἵδ εἰτ5 τπιάιοία. .ἋΑ ἀϊάχίση 

ΡἈγοπ ἴῃ οΡ οἹ, Οὗ υδι"γδ δεαὶ τυ) τις, σιιυγγρείας χάριν ὁ Ἢ ἥ ἘΡΝ 
σαιδώξζειϑοι βαλχόμδυΘ-. ἃ τε ἀπιατὶ ργορτεὲ Ρ γγσοίηἽΠη ὑπ 
(γεϊν. Συξαρετικοὶ κόγνι, ἃ γὸ Αἰκωπον ἐν 1 ταλίᾳ γήνοιμῆσον σίσ' ἸπΗ 
γα! σφόδρα φασὶν. εἰς κὶ τὸ εἴμ᾽ κι όγων ἀυτυ εἶδος ὅθηδαψικεύσι ναὶ 
βάφετικὸγ ῳερστιγορόυϑ ἡ. ἽΝ απὶ Ασόριιπι βογιητ ἃ ἢ Ἴ 
1πα  Ἰαπὶ ν ἐπ ες τπᾶρπο πουηίπεπι Ειμάϊο δὲ ργατία ᾿ ἩΝ 
Εἰ ΠῸ 0 νίοφάἀθὸ νὰ εἰκι5 ἀἸσεπάϊὶ σοηι5 1π ἀς 16 115 ἐεΐ "Ὰ 
Ρὶτν ὃζ δγδλγτίσυση ἀρρο ἤλτιπι Πτι σπουδάζεται; εξ ἡ 
σα δωίϑυτω σοι ἡ εἰλήϑεια, Ματατζθηῖ5 ᾿η Ὅτατ. Ρ]Ὼ ἩΜ 
Ῥεγιοὶ 6, αὐτέων ὡς σοφίώ τινα λέγουσιν νἕων Τὶ ιαὐδελλϑοις σᾳ Ὑμὴν 
δάση ντ ἐπρίοητία ρταιίταμπη αἴτιητ ἃ Ρογίοὶς ξας οὐ ας μὰ 
ἤιπλπιο {πιά ϊο.Σ σεϑωζῴυ 3. αὐέρ,ν ἦτ ρτατίοίιδ; ὃς πα αἱ Ἷ τὰ Ρῃ 
ἔλιιογα δά ΐυσιις, σανερριζόουῆν Θ. ποῖς βασιλεῦσι, αὶ οἵ σα ων 
θι115. σπκδοζό μϑνῶ. ὑαὸ τ᾽ πολεἥδ, φαΐ (πππιο {εάϊο, ᾿ ἯΝ 
ἃ οἰυΐθιις » ΡΙαταγοῖνας ἴα Τ πο πηχοο! Γἄεπαι ἀς ̓ τῖοι ἀμώμων 
ΠῚ πιο, σπυδωζουυ ὃ. αὸ τύπων 7 πο ΘΠ, πλείη τϑηκιν 
σηἐδῆς. ὑπσὺ πονλών στε εδαζό μήθ’, ΡΟΡΙΠ ξαιόσε φάτ ἰύγιυιει 
τὸ στοκδοζο μῖνον ἰῷ ὑπ᾿ ἐκείνων ἐπ τριξίωαι τίω) κακίαν, 151 Ι δηνδν 

Ῥατιιγον τ πα Πἰτῖα οχτογογοτι τ Ναζα  φόπαβιη Οτγαῖ, σῆ υμάδ 
υῇρην τϑὺς ἡ δονίωὺ παίδευσις, ἀἰ [τ] Ρ] 14 χυας δὰ βτατίατν ΄ι ἐνον, 
ῬΙατατοίοιις ᾿η ἘΜ ομΥΠτοςΪ. ἐσ πεδασιμῆθαι πτωδιαὶ,[ιἀ ἢ δοίη 
ἃς [εὐϊ]»Δυ! τότοῖες ἴα ἈΒότοτ. ἐσπαδεσῥῆμοι σιτία, ἀοοαΓαῖι 
ΡΌΠα: ἃζ οἰδὰ, ΧολΟΡΒ. τοὶ σισὲδαιξουῆνα, ἰδ ἔργων, ἘΒΕΟΡΗ 
᾿πζου, Πῦτο ὃς σαρῖτα φαΐητο ἡ Ἰὰ οὐδ, απ ορεγα δι πιαροὶ ἰ 
ςὰ πιις ρτοιϊοία. τ᾽ άθα ςαρῖτο απιαῖτοι, σάαευνιξέρηνα ἐκ τα᾿ 
τὴς «οιεἶδλι. Ἀαγία 5 ἐλράτο 4αΐητο ον ταϑήης σανδαδτα 
ποιεῖ ὅϑειι “δ ἔργων, ρυςτιοποτα οροῖα ἀἰϊχίς Ῥπαίας Πδτο 3. 
Ρίτο 16. τὸ σπυδὰΐζόμῆνον αϑοο σον κηπέον » Ποτγτα δ] ἃ τευσηλσὺ 
Πιάϊο ουἑττισι Ογεσογῖας, ἴτε δύο υἱὲ ἰεδ' ἀυτῷ. ταῦτα σαναδὸ δ. 

μῆνα 9 τὰ ἀοΠτπι|5 πα ἰτα,πασ πο πιάϊο εχ αϊπτα νὲ! εχ δῦ . 
Τάδπι ἀς πηλειψτίθιις ἰοαιςη5,.ἦν διπλοιιῶ τὸ ζῇν γ τὸ μὴ ϑαῦρου 
υὔνον, τὸ ὃ σαἰεδαζοίμῆμον. 5 πορια  γδῦς δ ἢ 

Σαιδείζω, μιαἴξω,α ἀκ, [πὰ 6ο, ΑΓ φυῖα Δι Π ρόπτοῦ ἑαιονἄο ΟΡ 
ταπλ ἰλτα σου αρραγο; πη τἰτιιο,ςοπουνδεῤοτίοτ, ι σεδώζἄι 
ἁϑουν οἷ ἀϊζο, ά οι, σπεφαολογῶ: οὐ ΟρΡρο ΐτην παίζω... Ῥ[α 
ἴῃ Οοτρία, Εἵτέμαι ὦ Χαιρεφών, σανδεζει ταῦτα Σωκράπηδ ὃς [- 
παιίζει ς [εὐτότς παρὸ ἀξοῖυ φοδα Ἰοόατατθ, ΑΥἸ Πρ μαποδ, κώπῃ ν 
πειρᾷ κα κωμῳδεῖν, αἴ δὶ εδοίζειν εἰμελήσας, Σπεδάζω. σχρέῦν, 
αἰοΐζο, οθίδειτο, τος ςο!ο ἴα Πιμ410 ὃς συίτα Βαθο πα, 

! 
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Ἷ ἘΣΤΙ 
τα Ῥγοῖῖο. Σπυϑάζω, ἔτιιρὶ νἰταπι ἀρὸ : οἰ} σΟηΓΓΑΓ, βλακόύα, 

βάζω διϑιώσνονν,ἀἸ]Προητον ἄοσοο 5 Χοπορῃ. ἴῃ ΟΕςοποιη, 
αδείζων ὀκιλῷ τού τῷ 9 Ἰϊαἴο οἰπὶ ἢος ςΟΙ ΠΟ ιΙΟΓ. σασαδείξων χὶ 
δια τειν όμυ!Θ-.ἴτοης ὃς σοπτοηάοης αργα ἐποάϊιι. Οοι- 
ἀταγ διατὶ ναγὶῖς ποιός ος νογθιη.). γὲ σπεδάξω ὡρός 
»φοἷο αἰϊχιιοπὶ » ἔλιιθο αἰ τσιΐγοχ εἴοο πὶς οδίςαιϊοίμηι. 
διάξειν πρός τινὰ 9 τίυ) οἰκείαν ὡφέλφαν σῇ σισεδαζοντος ἰμφαΐνεε, τὸ 
ἔσπινα 9 τίωΣ ἐκείνε «ἰεὶ ὃν σισαδάζει 9 1υιοϊληιις. σπνδοζω αὗρι 

ταν «εὸς σὲνγε 5 τι15 ἔλιις ον ασροιιγατὸ ργοίςϑιιον, ἃς απεσε- 
, ταὶ σοὶ » ἔλιιοο τεῦ τα]ς, πη ἘΠ πος. σπυδαξω τὸ σον, 

.Ἰὰ ηιιοά οὐδ ἴῃ το πὶ τιιᾶπι » τις. Ραττος ἔοιιςο, σασαδείζω 
ὃς ταῦτα» μας Ἔχρεῖου ΡΒ] πτατοίνι5 ἴῃ Το πη Πἴος]. σπεϑείζω 
εὲ τούτων (ΟΠἰοῖτιις (τη ὃς ἀοςιιγατὸ ρογίξαιοτ.. Ποπιοίϊης- 
ες, (οιϊτιατιιτ οὐαπὶ οι πὶ Πλάτῖι0 5 Ποῖ {ππάςο ἃς ἔαιιςο 

ἀΙατῖπος. [ιοϊδηιις 5 σπειδύζοντες τῇ αἰδασιτίω, ἃ οἰ, (ξι- 
Ἰδηῖος. Εξ οἴιπὶ ἔδιιοο Πρηίβοατ.ς Ρ]Πτάτς ειι5 5. κὐ ὃ δῦριον. τῇ 

ὃς αὐτὸν δυνοία., ἐκείνῳ σιπευδεύζοντοι αϑδοχ ὧν; 111] ἔλυις τα πη. Σ πε - 
οὐπὶ Αςοιίατιι.ῬΙατο ἐπ ορτ οἱ] σὺ ἐμουῖ μῷ καταπεφρόνη- 

ας. ὄνα ὃ ἐσ πύδακας, λὰ 4114 ᾿πτοπα {ΠῚ Δ η  ΠΊ11Π}, σπτε δείζω σὰ. 
οἶος οδίετιο » ΑἹ (ομῖπ. Οαΐςη. 9. ΤΊλοτάρουτ, δοξοσοφίαν 
ἄλλον καὶ ἀλήϑιειαν σασεδεόται. Τάς πη, Εἰ κατέρας 3. ταὶ ὄπιστήμας ἐρ- 
ρος μείνουν ἃ λόηρις ἐσπυδάσαρυ. Ἐπϊατ!5,) σκδεσαι πα ἑερὶ - 
Οὐ ἱπβαίτηι. Οἢτν (οἰ τοῦν. ἐν τροσευχαῖς χ᾽ τῇ «ὦ θεοῦ λα- 

συδάξων ἐχολακέναι » ΡΓΕσΑΓΙ ΟΠ δι15. γάσατο {πιά ςηϑ5 δαῖτ 
τιιοης. σισεδάζοντες δ) κακοὶν ἄατα Οροτγα εἴϊς τα! Πιυάεη- 
᾿ἀζαῦ ΖΕ σπεδεῤζοντες αἴ, χέν» αὐ] τος Σπα ρτχγατιιπη, ΡΠ 

οἰς ἴῃ Δμλ}}}. Χοπορβοη ἴῃ Ἀροΐορϑοογασ, εἰ τοὶ, ταῦτα 
πεῖν τὼ ἐκ “ δίκης ἐστ ύδασοι, π΄ οῊ Οπγηϊα ἀτσογο 1π|πἰτι1]} 18 δά 

ἀϊοίιπι ρογτι πότος. Σ σεδώξω ομιπὶ «(δὰ ὃς Οςηἑτἰτι αἰοὶ αεᾳ- 
ματων ὠρρσατοιέιῆν Ὁ. σπεδαζειν., τοτιπὶ ίς ἤπ ρος εἴ ἢτι- 

. Ρίατο ερ!τοἱλ [ερτίπηα, φασὶν εἰδέναι αὗει ὧνσπεδάζω, 
ἴᾶπε εὰ ἔς ςαϊ [οτος ]αα Πιτά!οἱὲ ταπαιιαπι ἰδτία ππράϊτου. 

πιδώζειν οἰιτῖ «δὲ ἃς Ασοιατία. ντν σπεδιάζω τδοὶ σὗτο. Ρίατο 
δὲ ταὶ “νόμων πρροΐμια σπεδάζειν οἵπ Ιαρτπὶ ῬΤΟΟΣΠΊΪ15 ἴτιι- 
ΠῚ βΡοπεῖο τεἰδδογατο ἰπ Ἐχογ 5 [ερηταν ΧΟΏΟΡΗ.. τοιαῦτα 

οὶ τούσων ἔπαιζεν ἅμα σπεδζων,ὰ εἴτ, πηι [εγὶὸ τεπὶ ἃ- 

Τροτγατ. αδξὲ τὰ γελοῖα σπεϑάζων 9 ἴῃ τεϊιι5 για σα [15 (ετϊὸ ἃ- 
ἀεὶ ἃ σπεδαζετε, Π)οτοἴ πε η, 415 γα σατῖς 5) ΟΡΕΓΑ τη 

τσ. ἴ ποι} Η} θ᾽ τὴ 59 4. τις Τλιἀ Ἰε1π᾿ Ροηέτῖς. σπεδασαι «ἴδ μέ 
ἀσον, ΝΜ ς ἢ ῬΕν ἤσο ορεγάπι ἀφ ἴς , ΡΙΠτάγολμις τὰ Τ ας 
ΠΟ εἸ. στοκδίζει αϑοὶ φιλίαν ποτ οἶγοα ἀπλἰτιτἰαπὶ 9 Αὐπο- 
εἶες ΠΠΌτο οὐΐλιο Ετἢϊςοσιπ), σπεδάζειν αἶδι δικαιοσεΐω, 10 1- 
Ἴεπη.σπεδ ἰζειν αἰεὶ τὸ ἴσον. ςοἴοτς σ᾽ Πιτατοπ,, ἐγ οἴτἤ οη,σπι- 
ἰζω αἰεὶ τὸ χεύματει. ΡΊατο ἀε Γιερίρις. σπεδάζει αἰεὶ ἃ πύλειον, 
ἰσ ρετεηάο {άτιπι ααἀ υϊετ. ΠΟ στγατιῖα Επαρσοτγα άςπι δά 

ο πἰουτη μκάννον ἐθαύμασε ἐὲῪὄδ αξοὶ αὐτὸν σπιυδ᾿ άζοντας καὶ «δὺ τῷ 

ροσάκοντας, Ἰὰ οἰτ 5 πιαϊοτί Ποποτο δες εἰνατ [εΐ Πππάϊο- 
τ΄ Σπνυδάζειν οἸΠ1 Γλατίτο ἃς ὅημ.ΠςὈοτατος αὐ ἸΝΊοΟς] ἐπι» 
ὧς γνώμαις ἐκεῖνοι μρίλιστα ἐσπίδασαν, ἴῃ φαῖδιι5 ο]αογαττ, 

ἰῷ γῆς 

ἣ 
ἔν 

ὑπ πρὴ 
ἐΠΠΝ Τ 
εἰ (ἃ 

Ἰσπίμῶι 

(ἡ μι 
ἼΤΩ 
ἼΠῚ 
τὰν " ἡ 

μα 

χ ἐλ 

ΣΝ, 

ἀμ 1 αυδιι5 {τ ἀππιπὶ Ροίμεγιιης. Χοποόρθοη; σπαδαζειν ἀῤαγκοι- 
αἰ τι ζω ἐφ᾽ οἷς ἐσ) δὺ μωνόμῆνιΘ. σπεδάσειεν, εα ἴῃ (πιο Βα θεγε, 
παρ ἐφ᾿ ᾧ μάλιστα σπαδάζω., 1ά εἰκ,οὐι15 πιαχὶ πιὸ πταρο 5» ΑΕ (τ 
με} ῃ Σαεδαζ οἰπὶ ὑπῇῦ. Το οΠἤξη.σπεδάζειν υὑὑτὸρ ἶθ ρᾳ- 

δεῦ μῆνΘ:χὶ σπυδ' ἀζων ὑὰ Ὁ ἑωμᾳίων, τ ἀϊο αὶ ΟΠ» ΔΔΟΤῸ ΠῚ 
ἘσγαΠΦΡΙετ πη ΡῈ]. 
αἰολογνμαι αἰξς ἑϊατὸ ὃς πιῖσηο {ι 10 Δάμῖθῖτο Ιοαιστοχζε- 

ΘΡ᾿ἢ ἀὐαξασ. τ. Ε 5 ππορδ οιτο, νὺ πλεἴστοι μένοιεν ὄψεῶτη. ὠροσκαι- 
(ων εξὺ φίλοις ἐσαυεδιηολογεῖτο, ὡς διιλοίη οἷς τιμᾷς Σαΐδαιολο- 

ὅμαι , τὸ σπυδάξω, [ετ᾿ὸ ἰοαιιοτοίοτιὸ ἀἸ ριτουοπι ἴῃ 5 γπι- 
οἵ, Αςοἰρίτιγ ετί πὶ ἴῃ Πση Ποδτίοπα Ραίπιας,νε ὁ λόγθ- τως 
πὐδαιολογήϑη, 14 οἴξ, ἐσπεθαϑι» παέξοηιις [ετὸ ἀρ αται!- 
δαγολογουμῆν Ὁ: {εγ1ὸ Ἰοαιιεπ5. (πιο άοπα 1014. 
δα. «ὁ (ΕΔ Ππι5»αττοητιις ἐξά ἴο ἔτ. 41] οη5 5 ἱπάα{Ἐγ]1155 

ἔγοΏ 15. Γ65 (αγίας τγδέξαπϑ,χφῖσ τὸφο 00 ΠΠ15 2 Ρ ΤΟ 5.1 πριουῳ 
"410 ἀϊρηιισ. σεμνὸς, Ιατιἀάπάτις5. ΓΟ] ἐπ ιι5,.αςοιγατὰ ξαστεία- 

ἐναῤετος, ὄυδύκεμος, 514. εἱ ορροπιιῆταγ γελοῖθ. ὃς φαῦχθ') 
ἰοτε]. ἀς ορροῆτ σαυδαῖθ' γίνεται αὑρὶ πὔτον ) ΠΠεπτο ἘΠ εη. 

᾿ [ππάϊοῆις {{ΠΠ|π5 ἘΕΗοἴτατ. σα ε δεῖ. αὐλητὰς δὴν, αὐϑρωκΘ’ μοχθη- 
᾿δὴε, ορτίπτιις εἰ δίςςη, [4 Ποπιο πα ιαΠὶ 5 ΡΙυτάτολιις ἴπ Ρε- 
πεῖς. αὐρὴρ σπυδαῖθο , δριιά Ρίατοπεπι ςρ το] [ἐρτίπια, ἀϊοἴτιγ 
Υἱγ (δάδτιις, νἱγ στδιιϊ59ᾶς θ6πα πηοτγάτις, τ πγατιιγι 5. ΠΟσγας. 
ἡσολυὶ δηεσώστες δ᾽ρησομῆν ταξ τε ἦ σαεδαίων γνώμας . τὺ ταξ ΤἶὮ φαῦ 

διανοίας. σπεδαῖοι τὰ 3, [ἄδην Τίοοτατ. αϑόρα ποδὺν σα δαῖον» 

πιοίξμεη Γοἀμἶτς ἔσγαιις. ΡΙατο ργῖπιο ἐς Ἀορα Β]1ς, ἀνα 
1 σαν ϑεεῖον εἴη αὶ διχαμοστωΐη,ὰ οἰἴνΓε5 [ατἱ 41 {159τε8 αυῖς συ τη 
Ὅτε βογίτιιγισπεδεῖα πράγμμειτοι, 65 ΓΟΓ Δ 9 ΑΕ τ μη ὃς Χεη. 

ἢ. οἶνιΘ-. ργοθάταστι νἴπι1Π1. Ὀϊοίςοτι 4. Πθ το ποηο,οά- 

ἴτε οὔζαιιο, ἃ εἴς, [Δι 4ατιῖπι 8ἃζ θοπιιπι, ἐ σσσεδαῖον μέλι, ταὶ 

αἰ πἰπτὸ ργοϑατιιπι 5 πιεὶ γεργοιπι, Γἀοπὶ Πδγο Ρτῖπιο; (- 
Ῥιῖο τϑτ, 

ἜΓΕΣ - Ξ ἐδια τατον, ρτςοῖ ρα πῇ, Ρίατο ἄς ΓερΡ. ἢ 

δίως, Πδτοίὰ, Γοτιὸ,δόπα Βἀονεΐτγα ν]τυτ Ερπηθητιιπι ἀϊ- 
ππτοτ αττεητὰ ασςτατὸ, σπὸ δ θίως βοηθεῖ, φγαίςηταποο οἱ 
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Δυχὶ ΠΟ, Σανθαίως ἔχεν, ἀΠροητοπι ἄζήις σμτιοἴμπι, ΗΑ- 
Ἰὶςαυ πα 0 ἀτῖσοι 3 ὐδὲ σἰω) κρίσιν “ἶδ κϑων καὶ σασυδαίως ἐΐχυσιν, 
Σιν δαίως ὁ χήν τεῦς τιγα 5 ἐγρᾷ ΑἰἸχιοπὶ ὕςης αἰοόζλιηιν ὃς αηὶ- 
τη ΑΕ) οἱἱϊς :1Πὰπὶ (τυαϊοίς ςοἸεγς. Αυ τους], ΚΕ ποτοτ ίςοιη- 
ἀο, καὶ τὺ φϑϑς αὐζὸν σπυδαίως ἔχοντας δ ϑαυ ρἰ ζοντας αὐ ἡ 
σπεσὶ αὐοις δία, 

Σωνδαρχαιρεσίαι» Ἠεοίγοβείμης οἱ αδεὶ τοὶ αὐἰγαιρέσια, σασυῤάζοντεις, ὃς. 
Σαεδαρχία τα το, 

Σανδιρχέω, ἔτος 

Σανδερχιάω , {πιάτο [ας ἤιπὶ παρ  Ἐγατυτ ΒογΘ ἀογ ΠῚ 5 1Π1- 
», Βίτλοίπια ἤιπι,απλριο. σιαινδαρχίωντες, τη δι Ωτος τρὰρὶ βταταπι, 
Δη ἴοτοὶε: ἰρτὸ αΐητο Ῥο ιεἰςογιι,σαρῖτο Ζυΐητο. ὅνης- 
Πιι5) Κἀγὼ χαίρω καταιγελώμη Θ-, ὅτι “ὮΠ συγγίρων σανυδαρχοιωτων 
μόν. ἰδιώτης εἰρμώ, 

Σπεδαρχίδας κε, ὁ, Ἰάοι ἡιοἀ σαεδιαῤχης, ἀἰοίτιισ τα ἔστανα αι ὃς 
μιθαρχίδεης, δὶς νοτὸ ἀἰοίταγ ἀπλβλτιο (τις, ὃ σπεδωΐζαν αὐοὶ αὐχεῖς. 
“βδο]ος (ο]οπε ορίτμοτα ποιτρωγυμικῷ τυΐπῳ., ςἔδεττο, Οοπα,Αταΐξ. 
ἴῃ Αοματιν δ] Οἷς τις; πολίτης χρηστὸς, κὶ σισεδαρχίδες, 

Σα ύδεισμαατοι, το, [ει τι ἄλυτος ἐξα ἀϊοίὸ αβοξξατα. Οτερσοτγι τῷ δὲ τὶ 
δεύτερον ἔργ καὶ σπέφασμα γίνετα ϑεραπεύειν ἃ φρϑεύρον, σπεδασ- 

ματα; ΟΡ ουΙ] δΟΡ ΙΝ τοηϊοητογρσοῖς, 
Σα δες ον, 1] Πρ ομτία οὲ Δα ΒΙ δε η απ ἀοηάιιπι εἴξ. 
Σπεδασ τὴς, ἤματος δὲ [αδτιοἢις. συμωράκπωρ, φἀϊυτοτοίοςς. [ει] 

{ιυάϊοίις φιὶ τοὶ ΔΙ τοι Δα Βοιηῖηι “πά ετ: οὶ Ῥάττεϑ Αἰ Ἰσιι1ς5 
Τςφυιητι ἴῃ βλέλίοης χυαρίαιη. Οτερ. Οὔτε )5 αἰτιτείνειν εἶ χα 
φρρς «δὺ ὑξρῃς αὐ ἡ «δὺ σαεδαςας, 
Σωΐνδας κὸς οὐ, ὁ, ἀ1Π1ροη5.8ς 4} (ατῖο ἔεγπιοης οὈἰεξζδτατ. οΡ- 

ῬΟητι τεῦ φιλοπαίγιαον,,αριὰ Ῥίατ. 
Σπυδαςὸς, ὁ, ἐσποδασ μέ. δηπϑυμιϑεὶς ὀρεχθεὶς, Πυάτοίς φιῖς πη - 

800 ἔπιιάϊο ἀρρεείξιις. ; 
Σανδηὴ,Νς ἡ, {πιά τη, ἡ πϑδὲ τοὸ καλαὶ στυύτονθ. ἀγωνία δυϊὰ ἀΠΠρεπ- 

τα, ἐς ἘἸπατὶ νος] ογῖταβ, ΓοἀαΠΠταϑ,οιιτα, μαλύέτη, [οἱ Ἰοϊτιιάο. αὐε - 
τὸν (τἀ ΠΠταϑ Ἔχ μα! δ πα: οἴ ἢ ΟἹ)» ηἰπιὶ ἰητοπτο,ποσοτίμπι [ς- 
τί τι ΠΊ : ΟΠ ΟΡ ΡΟΙΊΓν αν α!δίαι, ᾿ Ὑ πάς οὔἴξιον στσαδῆς, ργουλοίμτη; 
τ πΙπιάτιτη 5 σι! οα ἴῃ ργεσῖο Βα θοτιιγ 9 τὸ σπαδιιζό μῆοον, ΡΪὰ- 
τάτοθιις ἐς ΟἸοοραττγα, ἐντειῦϑες ἐγεφόρει ταὶ πλείςτος ἄξια σπού - 
δῆς; χευσὸν, σῤγυρον, σμίφ᾽ οχὺ δον. Σπουδὶ Χὴ παιόνει, ὈΙατατο ἢ. ῶτα- 

αἷτας ὃς ποσι5οΓας Γοτὶα ὃς Ππ41|5, σπου δεινὴ γέγονε ἐἰθὲ τούτων, Ὁ) 6- 
τη μοη.ορεγα δά μεθῖτα οἰζ δὲ ἱπηροη (2, τἀ τππη ὃς ἔλιοτ. μ᾽ 
σπεδῆς,(οτιὸ, χορὶς σαεδῆς, ἰοςο 7) ΔΙ ορμαπ,ίη ΚΒετου. αὶ 
σαςδῆς ρτορετὸ, [ο πἰπαητογιαιιοά ἃς μ᾿ σαεδῆς ἀϊοῖτατ ἃ ΡΙᾺ- 
τάτοθο ᾿π Μάγος! ο:οϊ ΟΡ οπέτιτ ἡρέμαυ σ᾽ σπεόδῆς διαγραφην, 
πιάρῃο πιάτο ἀοίογιθογς, Ατιΐοτο!. ἐς ππιπάο ; ὑπὸ σαεδῆς, 
ΕμἰΧὸ, ΣΤ στσεδὴςξαὸ σπεδῆς αὐατρέχὼν 9 ἔς Πἰηὸ συγγθης » ΡΙω- 
τατος ἴθ ΒΟΠλΪΟ . ἐν σασεδη ςτὸ, 4102 Ρ]ατο ἀε Τορὶρ: 
ἐν σασεδῇ τί ϑεάϑου τίο) κτῆσιν “Ἷ αὐξεη ων, τοτιγη αξἤπιεπτῖας ππ4ε- 
τεΡΙ ατάγοθιις ᾿π Βο] ομο.ἐν σπαδιῶς, ἴπ [Ὁ Γ115.Χ7) σπεδία), (εἀπ:- 
1ὸ ἀρ οπτουοργορογὸ οι ει τἰπη,ὃ νοεῖ ρίο, ἐοπἰπαπάο,ρτο- 
Ρετγατὸ, ξο πὶ μδητοτγ.ν 4118 ἀριι Τ λυ ογ ἀἰάοιπ. σπ εδίι ἔχέν,ρτο- 
Ρεταγενάδτε οροτατηνίτιάνο ἱποιπιθογο: σανδίω ἔχω τούτου ά 
εἰξ, ρορντέζω, ἘΠΕῚ ρ᾽ 4: ΡΙατου πολλίω εἶχον δε αὐπἶκδ σπεδίωλ, 1115 
πταΐτασι {ππ| 41} ἱπιρεπάςθαητ, σασεφίω εἰσφέρειν εἴς τι καὶ αϑρί τις 
σαυιδίι «ἱδὶ τοῦτα εἰσφέρω, {πὶ ἀς ᾿ὶς. (Οἰτοίτιις . ΟΠ γγ (οἰ τοπι: 
αἴρὶ ἱἵερωσ, Σπουδίω ποιώ, (οτϊὸ ἀοοῖΡΊο 5 (οτὸ ἀϊέξιιπι π- 
τογργοτοτυ ει σπιδὶ ορροπίτον σωδεώ, ΑὙἹ ΠΟ ρα ηος πη Ἀά- 
πἰβ,Θυ διυΐ που σαεδίω ποιεῖς, ὁ τὶν σὲ παίζων Ἠἑρᾳκλέα Ὑ ἐσεϑύαστι; 

ΝΠ ταπάσση ἔδγπιπι οἵδο ςοπ ες ϑε ντ Γαγίαπι δοοῖρὶ5.5 απο 
ἐρο εἴδὲ πιάσης Ἡεγοι]ῖ8 ρεγίο δου ἱπηρο εγ πλὸσιπε δύω ποις 
ἴω γΣ οροτγαίη (Ππθτοορογδτη ἀ4τ6. σαεδαζειν, τ! θ πὶ δά - 
1υδετα. οἵδε (οἱ Ἱοΐτιιτι 9 ςοπεεπάεγ δυο ἃς ἀς 4]1η1|0 ἰαθογατα, ὅς 
ἀἰΠρσοῦτοῦ σιγατε 9 πιασπο {Ἐ|410 σοίοτο δύ ργαραγαγς. σαν- 
δίω ποιοῦμαι γράφειν 9 ταὶ αὶ (πιά τιπὶ εἰ (στ δ εη ἀν. 115 ἐπ ερὶ- 
00]. σπιυδίω ποιούμε ὑεὴρ τούτου, ΟΠτΥ (οἰζοπ,. αἷδὲ τ ἱερωσοσασε- 
δι) πριεἰ ὅτι! ποῖ στιν δ᾽ ὡς οἰκ σεις μεγαλοτρεασώς , ΝαΤΑ Ζοη σπε- 

»ἰω τί ϑεόδοι!. Ορεγαπν ἡδιιᾶτα. σπεδίω ἔϑου, οΡΒος] αΠΠΠσοητεῦ 

1ασι απ], ἀΠΠ Πσεητεγ ἔεο (τά! ὸ ξοοῖῆι, Ρίατο ἐρζο α 6. 
 σπιδῆς ἀδελφοὶ κα )δείαν [χοῖτ. εἰς σαι δας διαπον εἴ ὅτε. ἴπι (ἀ- 

ἀϊα ἱπουθεγο θαι ἰδ14, εἰς α᾽ φρο δισίων σπις δαᾷ διαποναμν ων, 
τοὶ νεπογοα ΟρΡΈΓΑΠΊ ἀδῃτ}1}Πη. 

Σπυδῆ, Αἀποτ. ἐοἰ πδητοτ, ἀ Πρ πτογοοίτατο ἀσπυῖπο; ν χ. (Π1ΠῚ 
Ιαθογε ἃ Πξυάϊο, χ᾽ σανδίω, μόλις μόγις, το μ᾿ Κακοπαϑείας ̓ὰ 
εἰξνειεπι ἀϊβοείτατε ὃς πλιτο περοιῖο,δυκχερως, Οἱ σσεδῇ τξρ- 
σιιὲν ῬΓΟΡΟΓΑΠΓΟΓ ἀςςοάφησ.[ποαην ἀν Η͂, ὁ, σπεδὴ νωῦ αἰώξαι- 
γε» 4 εξ, κΤ' τείχ 8.. ἐασεδασιυῆν ὡς Ῥτορογὼὸ 54Π||Ὸ|ργορογαητοῦ 
1ιπέτος. τ 1Π1π4., δευφῆ δ᾽ ἕζετο χεῖός, ν Οἱ Τπτογρτος αόλις οχτ 
Ῥοηΐτ ἃὲ δυχερώς, 14 οἴ 2 ΥἹΧ ταηάοτη. Σπουδῇ. Πιάτοί. 
[ετἰὸ, Γεἀι]ὸ. ἐχ απίπιου ςοη[ιϊτὸ 5 ἀεάϊτα οροτα. σαεδῆ τὰ 
μὰν γίλωτος ο[ετ! ὁ ὃς ἴοςο. ΡΓ μτάτςπιι5 ἴῃ Ρεύξοϊε. σσεδὰ παίζφν; 
(οὐἱὸ ἰοοαγὶ. σαυδῆ χέγων γ [οτ᾽ὸ Ἰοσιιθη5. Ρίατο ἐς Τιερῖ- 
Βς. ὁπουδῇ κείμθμα νόμεμοι »ἰοτ ὁ σουάϊτα ἰερες.. Ῥίατο 46. 
[ερίδθιι5. 

Σπεδογέλοι Ὁ- αρυᾷ ϑεγαῦ.Μοηῖρρς σορποΐπςητο ἀϊδιαςυτ ϊςα - 

Ιὲ πιάτο Εις: 



ἘΝ 

ὁ 48 ΡΣ πὴ 

Ξιπούσμα γατος, ἰάοτη 010 ἃ σπαδασμία, 
Σπυραϑία ας ἡ γδς 

Σαύραϑος, γ᾽ κα ἡ, δζ ᾿ 
Σαυρας, ἀδὸς, ἤν ΡΊΠ] 255 ΠΟΡυ]ιστουίαπι δ. ἐἀρτάτιι τι Ἐχογεπίει- 

ται. 1} ΡΟ ΠΧ σιατύρρτον τὺ σπύρδανα ν οσατ: Ὀάςςα σαρτὶπα ἀἰ- 
οἰταγ ἃ Ῥ4ΠΔάϊο. σιπτ Ογαοὶ χαΐ ποη ταητὰ πη μγο ςἄρτίπο ἢ - 
πιουίε ρτὸ οὐ} οτίαιτι ἀςοϊρίδητ οαπὶ ἀἸ πιοποπι σσύραϑος 
μία, {τογσοῦὶς σαρτῖπὶ ν πα ρΙΠ4.Ε πεἰ. ν πὰ θδσςα, δίς, Βατθα- 
Τα: Θ]οδυ]ις, ὅες. Μάγος] ]ιις [ητὶ Σ.Ὀ]οίςουϊ ἄς ςαρῖτο τοῖ.)- 
γων σπυΐραϑοι πινουβοι, 1 ἄστη. σασυράτοις αὐγὴ ς.14 εἴς. ἤπιο σᾶρτα:» 
ἰάοια [ἰδ τὶ Γποιιπάϊ οσαρῖτε 96. Αριά Ηείνο. σπορϑύγγια,τρίξν.- 
λας τοὶ διαχωρη τὰ τταΐ ο δια χορ α τα) Τα αἰ γων, ὦ τινες σπυρίθας χέ- 
γυσιιεροηά σσυράδας, 

Σ συρϑίξζειν»σοπετγα εἰ ἰδ πατ. Η εἰν οἷ. σποῖόϑαι, ἐγενακτεῖν, 
ἸΣπυρὰς [δὸς η, Γροττα σοτθῖς. νῖάς Ρ Ἵσις.σπυράσι δειπγῆσαι.. ὃζ δστὸ 

σισυρίδος δεῖπνον αἰνϊ4 ἤτ » ἴτα οἴτοηά τς Ατμεη. 110. ν,οὐδιασὶ ὃ) οἱ 
ἀῤχ οι κὶ τὸ γι καλχάμϑυα ἐπὸ σισυράδος δεῖνα. τῶτο 3 σωφωώς δηλοῖ 
τὸ ὑπὸ σισυρίδος δεῖσσνον. ὅταν τις αὐτὸς ἀυτοὺ σκϑιυοίστες δεῖκυγον., κἢ 

ὠυϑεὶς εἰς σπυρίδα αἴδα τινα δειπνήσων ἴχ, (πς ἐχροπίτατ Αὐτῖα- 
τὰ5 ἰὴ Ερίξξοῖο ᾽ καὶ νμρκήσιαι δοιιῦα! "ἡ σασυράσι δ εἰπτγῆστει, Τιϊγατ 
οείδπη Εἰς πιοϑ ἴπτοῦ ᾿σσιΡ τε δι]Ππςο5: πδπὶ ΘΑ  Ἰο ν τ ριι5 
πο σδη Ἐγὶ5 ἃς ἰροτγτι} 8 9 ἴεά ρατορῇαΐθιις ἔμιμπι ργαπάτιπὶ 
εἰςξεττ,ςατηέίσιιο οο ξξ45 Δς ρᾶγαῖαβ. ! 
Σπυρίδιον αγ)τὸ, ΑὙἸἘΟΡμαπ πῃ Ασμαγπιςοτθια (ο]πηοὶ, σοτθιι- 

1υιπὴ διιετοηϊο, ρογει]α ΡΙδιιτο. σσυρίδα χαοημε ἐχροηΐς Ηε- 
(γς. τὸ “ἴδ᾽ πυρῶν αἴγ- ὁ σιαυρὸς»ηϊιατπα ν Οοαπῃ 5υγασινίαηϊ ΡγῸ πὸ 
εἰς νίαγραηε. ᾿ 

Σιαυριχνίον,ἰάοπι ηιιο ὦ σπυρίδιον, Η εἴν “ἢ πλεκτὸν τι Ὁ οἰσυΐνων, 

πυρὸς, αὐτὶ τῷ «συ ςγσυρακούσιοι; Ετν τι. ἶ Ζ 
Σ πιξαλοκόμηνε, ὁ “αὶ οἰκ στ ἤρο σἀρ1ΠΠο. ἐλοκόμη, Ηςἴγο. 
Σ παύγιν ἡ γοα (ἃ ραηγϊα,καῤδοπθυ. Ὁ ᾿ [ 
Σταίγμα γατος τὸς [Ἰ] ΠΟΥ γ᾽η Ερίρταπιηπιᾶτ, απο 11 Πἀτὰγ ντ ο- 

ἰξὶι πῇ. 
Σ πιγρνίας λίξαν(Θ-, τΠι115 Πα σοπία5 Δρρε ]ἀτιμτι 5 ααῇ ἀϊοας {ΠΠ|ςἱ- 

ἄϊατε. σοθιῖς ταπιεῖς : ἃ ΠηυνΠτιιάίης ΠΙΠΙοΙἀἸοσιιαι. , τις 
πιδίσι{πιπιγ4 το Γλοἴςοτ,].1.ς. 82. 

Σταγων,ἐγ(Θν ὃς Θααῦτα [111 ῥανὶς ο’αλαγμος, [Ἐ1Π|1ο᾽ 4τππ: 7) φαγῆνα, 
Βιττατίπι.. Ἂ 

ἜΣ πυγρὸν, το σα Τάτ τπ τὶ τ1Π|, 
Ἑταδῶ Θ., ΠἸαης,ετ οέξα5. ; ᾿ 
Σ ποδιῷ γα, ὁ, [41 {15.πτοηἤιγαπι Πα 411 σοπιρ [ςξξοπς, Σταδιωδ., 

[Ἰλτατίιισοντ σα διαία μ(θό χανριισπα [τατατία, 4 εἰτ, μόνιμος τὺ βεβη- 
κῶα Γοΐδητις 'π Ραγαῆτο, Α γωνα (δ γδ πὸ ς᾿αδιααν μόχίμν.. καἰ ὦ 
ϑεσμιὸν κχὸ κόνιν» δίς. Ὀϊοἴτα στα πὶ σαδία μ(ρί χουν τάς Σ τὰ δὲ», 

Σταῤχηςγαραά ΡΟ]]. | ; 
Σ τασεριὶ ἐυ, ὁ σιτίον ἴῃ ΠΠλάτο, ὁ φα δειοδ' ρόμὸς. ῬΟΙ]Χ.1 ἘΕριρτᾷ 

τρατ, Οἱ σιαδειειὲ αῤίης οἱ Μενέκλεθυ. Οαἰφηις ἀρὰ Ηρ ροοτγας. ἐχ 
Τὶοίοοτιἀϊς ατοτίτατο εαπὶ αἷς εἴς, ς σαδίοις ὀμοιμεϊρεῖ δ εἰδί 
“ΠΌΤΟΥ . 

Σ πελυκηγίξαταγίιιπι ρὺ ας [1 ππτ, ἡ συςα δύω μα χη, Π οτπογ. 
ἸΣτευδεούρ μος, ὁ, τὶ τὰ Πλάῖο σανία φογταῦ,σαδυειὶ, ΑὙῚΠτορ λα πνν - 

ἂς τὋρ αιίσυμι. 
στάδιον, “τὸ οςιις ἜΧχογοϊτατ ΟΠ 8 8ζ τμρατγιιπυ "τἀ τ) Οτ ΕἸ οἱ - 

Τμιαν : πιρηΐατα ρεάαπη [ςχοοπτογαπι ὃζ νἱρτητί Ἰμ1ς.Χ ες 
πορἤοη, ὅδ) πολὰ αὶ ς- ἀδυα υἱξικνεῖ ὅτε 5 δα πχμἶτα ροτξουγὶ ὃς μὲγ 
ἀφαΐτο {πὰ 4 18. Αὐ το ρ νδα- νεφ. λέγειν ἐκριτὸν σ-αδίο ισὶν᾿ εἴρασιτον. 16 
οἰξ ἰουρὰὲ ρτα ταπτι ἤτπλιιτι εἰ οιιθπτία. Σ πέδον 5 Ὀ]ατοηΐ 
ἄς Τιεριθι5 ρτὸ σοποτγα σαιγίμςΣ πέδιον αἰ γωνίξεώϑεη ,ντ ἀριια Ης- 
τοάοταπιΐ αὶ Τεγρἤοβοτς 5 Αἰγωνιζουβυθ- ςταδιον σειωεξέπεω τε πῇ 
ωρώτῳ, ἴὰι σοΥ τα πλῖπς ΟΕ Γ15 οἰμπν τὶ Π1}5 ἤποπι ἀττῖοῖς, Εἰζτότις 
ἀρι4 Ηοππογιμη 1Ππ|λ4.η,.0 ἴδια σ᾿ ἐνὶ ς᾿αδέῳ διΐῳ μέλπείτοι ἀρ΄ηἱν 
μι Ηςέῖος αἷτν ποις [ὰ πλότιῖς Ματγεῖος ἴῃ ο ἘΠ} οτνττῖσα]ο 
ἀτατιο ἤρατίοιν εἰ ἐνὶ σ τα. 14 εἴξ, ἴηι ριιο πα Ππαταγία,» ἐν τῆ συ- 
σπέδίων κ9έ χη. Σπέδιονηρτο ἴοςο σοτταπλίηἰ5) ΤΠ ΘΟΡ 1.110... 
ταίξεῖς, 

Στώδ᾽ϑ»,., ΑἀΔϊς τα. ἰά εἴ, σαθν7. 9», ἤγητιις γ σοπιραἕξιι5. ἃς 'οα 
δια: οτοξξα5,4Ἰγοξξιι5. Τ᾽ ποτασιιπὶ ἄπο. ἴαπτ ρεθογα : νμΒιη 
ϑι“ταξ ἁλυσιδωτὸς » 1ά εἴτ, [οτῖσα σοηίοττα ᾿ιαπχὶς. Ν ἰγρῚ], απ 
σοπαρ ἰσατιιγ:α  τογιιη ϑώσαξ σι πεῖν 9. γο] σα δὲ 9.5. {π|6 σατὸς 
Οομαπηξαταγ. Αγ ρ Πα ηΐ5 ἴῃ Ραςς, ἰά εἰτμογακ τἰρίαιι99[6- 
δι ἀτήις γοξξι5. Ηος ποι βοξείτιιτ [εἀ ἀεροῦταπι (αρήξαι ὁ- 
τούξιναι,[τατατίαπι ρος ἀϊοςτς, Αρο!]οὐΐας ἈΠοά, Αὐρόπαιι- 
εἰς Πῦτο τογτῖο, - αἷδα μῷ τηήϑελσιν ἕεστο Θώρηκοι στα δεϑνΣ τεί δι. 
χιτῶν, ἰά4 οὔναυτῆοτε δι ΐ 4.6 ποδιγρης:ττηῖσὰ γοξξα ἀἰ οἴτιιγ ἃ ΕΠῚ 
πο [ἴδτο οἔζαιιο,οαρίτε 48.8ς ἃ ΟΠ Π πιά οθο ἐν ἐκφέλῃ, ὁ τέλ εἰν, 
Σ πιδύα μά χηφριιρα ΠἘαταντα»μοχυ στευδεαβαιγῖ( οἰ μόνιμος κἡ βεζη- 
κῆα, ὶ συςάδίω μαάχ». ὙΛιιον ἀϊάο5,. σαδύα ἐμ μάχη, Ραᾳσ πα ΠΟῺ 
δγαῖ {πιτατίαιν τάς Σ τυδια δυ, ΟΣ τού δεν, ἀρ ΡΟ Π [5914 οἰξ,ςαθ 
μηϑείςἸ ἰσαπάοῦ ἴῃ Αἰ οχὶρ μαγπυλοῖς δ ὃ συ πολλάκι κῆρ σα δείωυ 
ὄυαν ϑέα ναῤδου Ρ ζαδα θυλακόεοσ αν ο ποέζεο ητογρ.Ὸσ ταθ μοῦ, γψεΐ ς-αθ - 

μη γεῖσου, ΑἸΙδὶ ἀϊχῖς, Η᾽ ἐ νέτρε ση δέω οδελουῦ πορε τρίπλυον κἴχθ 9.γῖ, 
ΡῬοφάιι κἡ ς-αϑωον, 

Στώζω, μι ἄσωγπιακρ, 1 ΠΠογ ὁἐα, Ἐπτὰρ ᾷ, «τ ζω δάκρυ, ἘΠῚ (οι δ ο 

Σ τιϑεὶ γέντος, ὁ) ΡΟΠΠτιι5. ΘΓ ΘΕ τι! 5, ρα» ἔθ ας. ρα ΡΟ τι 5, πΑπο,σοπις 

Σ ταιϑερὸς, οὐ Α ἀἰ εξ. {τ 115. ἤτπιι5 ἃς σοπίξαπς, ὁ ὄυςταϑ καὶ, στα 

“Οὐἵτῶ ςαϑερὸς τοῖς λωποδύτης ὁ πόρος πεινῶσι παφχείζει. ἰάεῖ, ὁ 
ν “",. 

τ ἀει5,ϑερὸς, καυςικός, ὈΪλτο ἰῃ ῬΗαάτγο, μεσημέρία Ἰςταται ἡὶ κα 

Σταιϑεραϊσ οἱ εἴτ, ὄυ σαθωῖς, βεξαις, Βιυι. στοιϑερως τοῖς ἑλλύωικοῦς ἐν φιλὶ 

Σ ταυθ ϑὺ τὸς, τΟἾτι15) ῬΑ Ὁ] Ατῖτη ν (1115. Στὸ τῷ στα τοφ νὴ πῷ ὅδω, τὸ χα Ηος 

Σταθάω, Ατιϊςὸ ρτὸ ςατεύωτουτοο, 6 πώ, [επτο ἴσπο αἴ. 

Σταϑίώαι, [ττο,οαρῖτε τουτὶ, Επδησοῖ, Ματς, ἀύρ,οἰν Ὁ, 

Στει ϑηρθ ον Πγ πη 15. ΓΟ. {{|15.σ τειϑερός. 
Σταϑηρθτης τος; ἦν ΓΟ ὈτΓοΟἸ  ΔητΑ, ΠυΠηλτ45. 
Σταθμά, κοΐ ὴ 
Σπίθυια, τὰ Πἰδτα ἃς ροηάετα. ΡΙμτάγοβειβ ἴα ΓΑ Ή 110. 

Σταθ,καίομαι, Ῥοπάοτο,οχαπιῖπο, απ πιο 5 αα ἀππαΠηπι ἃ 

Στειθ μοίω. μιῴσωνο ηκοε ᾿ςπὶ Δδᾷ. Δοσαίατίαι., [ῃ 1γῆάς Ρ 

Σ ᾿ Α ΠΝ , 
Σ πεϑικοΐω ΠΑ ον. ποτ οτοιατίια μαθεοινάς ὄθαφαθμέσὼ. 
Στεύθ μην »ς, ἐν τὸ σπαρτίον 5ι|4, Η Οπτοτο οὐ πὶ σαφ ὕλη, τὸ χοινέον 

: Ἰεθυγιιάς, 1 εἴ, ἤςο, ΑρΟΙ]Ποπῖις Γδοιη4ο,  άζει φόνον. {{] 
(λπριῖηςην. ΒΟρΠΘοΪος ἴῃ Αἴασο οπὶ Αςοιατίιο ἃς Πλατία, 
πη Χ το κείρῳ στείζαν ἱδρωῦτι, κ᾽ κέρας ξιφοκτόγοις οἷ. Βαθεης ταρη" 
Γμάοτο ΠΠΠΔηδ. ὅζς, . 

πίζεης. ΠΟ]! οσατιι5. παϑεὶς ἐς μέσον, Ἰῃ πγεάϊο Ῥοίτιι5. ς-αϑεὶς πὲ 
λας, Δἀ [πη Ρρτορὲ σοπἰταξιι5, ΟΡ ἢ. νευθο ἵσταμαι. -᾿ 

εὐ ε»φασιμος,εμόνεμος, βέξαγθυ. ττὸπὶ ξοττῖς ἵπ 1ρ [Ὁ νίροτε οχιπές 
δὲ 414} παι τις »ἐουθ9ε δξιέ, Αρα ἃ 514, Οὐ Ατίπιις ὃν σερέφι ; 

-ξιὰ,αυτ ἐχυρὴς. ΤΟΙ ΕΡ 5 ς κα σ ταϑεροιὶ πίω ἡλικίαν μετ᾽ ἐμπειρία 
δρών ποροξίλλεται φρα την, 14 Εἰς μόνιμον, Εἰιπαρίτις, Οἱ ἢ πολέμο 
τῇ τῷ βασιλέως ὀξύτητι καὶ πορονοίᾳ κφτίωνέχθη δὲ τὸ σταϑερήν τι 

οἰ σφαλέστερον, ἰά οἴζ, ἐσ εὸν, ἔὔξηον, Σταϑερθς. σαἰαῦ 

υϑδύη σταϑεοφί, Αητίπςιις.. ϑέρείθ- σταϑερϑῖο., οἴξατὶς 
Δρο!!οπίιις Ἐ Βοίτι5.σ πόϑερϑν ἥ μαρ,ἰά εἰχ,καυμαπηρὸν 
ϑυπείτιις»κὶ ταύτα χτὰ τὸ τ μεσημξρίας ἐδιρξῶτο σ᾿ τειϑερ ὦ τατον» 

ξετιιοητὶ Πῆτηο 50] ς. Εἰς ἃ Σ τεεϑόήω, ος οἰζ,τογγθο. σαϑει 
ἉΦΤΟ καρυμοτηρὸν χἡ θερμὸν ) ὅζς. ΑΡΟΙ]οη. ΠΟ. Τηξεγρτ, 
ϑόνω, ΑἸ1) νοἸ πη σαϑερον ϑέρος μεσημξοζαν αι ἥμαρ, το ἔδγι 
εἰ ῆπια αίζατε 5 ππογι ἴθ. ἀἰς,ἀϊοὶ ργοργογοα σιιοα αμμπῖ ἃ 
τη δ πιπὶ ρογιιθηϊ τοὶ 4110 ἴσα τετιηΐπο (ρας, ἕτθοσ εἰ ' 
ὑτίτας ἐσ πναχ  ἅλι157.8ς σπαΠ {{41}18, ΠΕΣ τὸ ᾿ 
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Ὧι, 
ἐπιμγι ἣι 
ἀβιιοιο 
ΠῚ} 1) [πὶ 

ἢ" 
ὙΠ 

ἢ ἡ υαλ μὸ 

ἐμμιο μη 
ἐπιηβο ϊικη 
ὑπαϊνάϊιη 
ἮΡΕ 
πη ΟΠ ἅ, 
ἩΟΙΡΗ 
Ὑμ 41 ἢ χένι 

σὺφ εἶν, Ἶ ΘΕ, 

πεφλογισμῆῤ. ἠρέμα. ν τάς Σταθόϑω.. πὶ 

«αὐΐνοι φλεγεχι  ςαθ δύω τοὶ στυρκ αι »σατιιπςηας ἀςιγον τῇ 
1ἰδτο αιιάγτο Απίπια]. πο Θ4Ζὰ ΗΕ ν οἢ.. σαϑευόμανίθοι 
Θαζα ἰθτο ἐπρτίπιοσαρίτε ἀποάεοίπιο Εἰ[τοτ. Ρ δταν ΓΙ 
ΡΠγα ι΄. Αὐβεησιις Π}0.ν: Εἰ στεύϑευστι τῷ πυρί, ἢτ αΌ Εὕῳ, ΗΙΪΏ 
ϑερϑοιἃς σαϑευτὸς,ντ δριι (Δ (ς"γ}]. π᾿ Ῥγοιπετῃ. Σ ταϑευ' 
λίε φοίζῃ φλογί, Ττοτρ φλογιζο μβρμίθ. ἸΝΔπη σταϑεύειν ἀἰοιη 
Οἱ τὸ κοί! ολίγον ὁπ]ᾶν. ἣ 

σ τι γοοπῇατ, στα ϑ'ήσεται [τ δ᾽ το ΟἸ ἘἸτΠΘτιιγ. ἔμ οἷοτι 
ἔχει, Εγαίπυ, σαρῖτο τ4. ΓΔ} δά Ἀ οπιᾶποβ, ἐν ζυγῷ σ' 
παικἴτατετα Ροπἀεγαιητιτγοσαρίτο Ζι. ΕςοἰςΠαΠιςοὶ, -ὠϑ 

οτοςεἴτο. [πιοΐαῃ. Ἵ 

τὸ ς αϑ'ιμοὶ ἐξ κελζδ λαζῦντας ὅσποχωρέιν ἐκέχδσε, [ΔησοΠὴ ὃ 
ἄδτα τοὶ !Ι͂οητος Οεἶτας αδίτε ἰπἢπτ Πα πιο μεη ζυγὰ καὶ σαϑ 
χων. Σιαϑμῶ, Πατίοηος απ ογεπι ἴῃ {πα 1}}15 9 ἱπ' 
ἱππος- σεις. κὶ ταὶ τα πος: εἱστία» ΧΕΠΟΡΠΟη, τεὶ τοιαι τε ς'4ϑ' 
ρεοὶ «ἔν πόδας 4 ἵπσπιωννἰὰς σαϑιός, 1ἢ οαα1115 ΡΠ μιΓΑ 1 σα 
Πλάςι γξ. 

Ρεγρεηίο. Ατβτιῖ5 9 τὸσῦ σὲ πρασὶν ἐς-ἀθμηται Δελτωτὸ 
αὐ τγῖα ἀϊπηςηῆιηι εἰς Π εἰτοτιιηι [Ιτογας!πτογρ. Ρίατο ἐδ 

Ῥτίστο, δ τέκτονα μετρεῖν, η «αϑιμᾷῶτῃ. Τάετη ἴῃ σογρία, 
μώυδηον μικρᾷ λόγῳ πὰ μεγώχα τη! οτγατίο πο ἀγάπα οχροῦ 
Ναζαιζε.ςαϑ'μωιάνοι ἐδ αὐἰδεποίτοις, πχοῖαπτος ἀεδιηθι ατίοπι 
Βιιάδιις τα ΟρΡΙ ΟΠ ραϊου 1155) περσέχων τοῖς ςαϑιμωμῆροι 
αὖρα ποίτοις, δίς. 1ἃ εἴς, τη εταητῖθιι5. Σταϑιμίούομα 560 

ΟΠ Σ. Σ 
ΜΠρομι (; 
μην, (χ᾽ 
ἈΠΕ Ν 
ἀν Πιοήοι, 

ἈΝ οηύ 
τάτῃ ἔχοὶο, οπιπηί πο τ, στοχ ἀζομαρατριιπηοητιιτα ἀπιοο, δ ἰεσκῤμ, 
μαάζω. «αϑμεῖ ὥτι τῶτονεχ ῃος ἀμσεῖο ἀγριιπηθητιπι, ΤΠΘΟΡΕ Ἧ ὙΠ 
Τδτο πθηο ηξοτ. λυτατ. Πογοάοτι τοηϊςὸ ἀἰχίτ,σαϑμι ἯΝ 

ὃ 
ὅττι Τ να Π 14, Ποκνοῖσι μ᾽ νυωῦ καὶ ὁγρισίν ὅξι ς᾿αϑιμώσοιϑεῃ ὅτι 
ὥσω γενοιή φεσι ποιέειν. [46 Πὶ ς-αθμωμνάυίθν τοῖς λεγο μῆῥοις)6Χ ὦ 
σουϊέϊαῃς, στο ϑμη σού μϑυ Ὁ... ςΟΑΠ ΠΕ Ώτι15, ΑΓ ΘΊΠΊΘΠΓΑΓΙΙ8. ἰ 
Ἰαΐλαν τὺν. 

ἔ 

Ἱμφιο οι 

Ἰαμεθι 

ΕΠ 
᾿ 

«τὸν χοιίμῖνον μέν τω Ν᾽ μέλανι ᾧ σημειέμδυοι διορϑυύτα τὰ ξύλα ᾿ 

αἴσι! ες. ξαϊ τὶ ππατοτίατὶ!} πιις σαγΡΘΏτΑΓ1] 5» 46 Π| τι τῖςα 9 
ΑἸῖο σοΐοτο οἱ ἐπίτὶ ἃ Τιατῖπὶς δαλα [ἢς ἀϊείτατ: ΘΟ Π 15. δ᾽ 
ν]εξπγο,οαρίτο νἰτῖπα. [ποτα ν οσδαῖτ. Ετααΐα πιϊαῖο, . ἢ 
τιιθτῖσα οἰσἰταϊταν . ταῦτῖσα οτίατη νοσατιγ, Ῥογῆμα ἄς ΡῸ6 
Δοίο τα σατπηίηα σοπηροποηζου [οἰτ τοηάοτς γεγἤηπι Ἵ 

Νοἢ ἔξειι5 ας ἢ οσαΐο τιιθγίσαπι ἀϊτῖσαξ νπον Ι. 
Νέος ρίαςος φιιὸᾳ ἴῃ ΡΙατοιῖς ΟαγπιίαΡο ἰτίαηιις, σαῖϑμ 
τορι πὰ τυαα τα] οὐῖςο νάς ἱπ νοςα Πῆχις. ϑουῖδῖς Απισιθηὶ 
ἴῃ. Οτοροχίας Λυιίξοτο!ς Πιις Ατολῖτα 5 βαθτγιιαι ντὶ διτμι: 

1, 

τιααΠατὸ ἀἰχὶς 5 τούτων 3 τί ἔφη ,σαθμώ ὦ Σωκράτης,ὧν ὅδε λέγ 

Αα Παῖς {ιαΣ {πὰ πᾶττας ροηάιϑ ἰιαοτς Πηϊδὺ γἱ4ς Αν 
σταϑιλώς Ἷ 

ἀπηης, 

ὴδιη ὁ 
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ἀρ η 
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᾿Ξ 

«8...... 



Ἔν τεΙ ΝΝΝ 
ηπιήςητο δά εχιρεηάαπη πηατογὶ εἰ γε τὰ ἀπ ΠῚ ἡ ἀὐὶτ ἐπιτ- 
ἡτατεπι» ποι 4[ἴτοῦ ἀτημς ἀοπηοτιπη Πτιιέϊογ ρογρεηάϊοι!ο 
ζ αἱ καίϑετος εχ ρ τ Ρατοτος »τοίει Πητ πέσης: αἷς γδ ἰπαιΐτ, ὁ 

πῇ στώϑιμῃ κέχρηται ὀρηγαῦω κορὸς διαίκβέσιν “7 τε ὑρϑων ξύχων 
χαμαα ὑλων: ὁμοίως ὁ οἱκούδειος πὴ καϑετῳ διαπρινέσῃ «ὧν ὀρϑοις 
ποιάτοις τ τοίχων, Απλ ΕἾ οτίαπν ντιματις ἰατοιγῖ, νηάς 
στάϑμζω πέτρον τίϑείϑει, ἰὰ εἴτ, ἀπ ἢ ἰαρί ἀςπι ἀρρίϊσατς. 
εὐθῖο ᾿δέζατιιπι. ΒαΠΠ τις Ἡ Ομ] δὰ ποροτος ἐς Ἰεροη- 

φνοτογίθιι5 ΡΟ τὶς δὲ Κὶ Πετοτῖθιι5.)οτῖςο ρίουογδῖο ἀιχίτ, 
ολίϑον ποτι πίω) ἀπαῤτον οἰ γούϊες, 1 ρ᾽(ο ΠῚ αὐὶ ξαυσα την ἀταις [ἰ- 

γεατη ἀἰγίσθητος. Ε πὶ σπέϑιμίω, φᾷ ἀπνιίπὑα Ος ΠΟ. οχα 
αὐτο Εοῖτο. Ηοπιογι Οὐν. ἡ, Ξένε δ] ὅϑησ τα μϑύως κ᾿ δὴ 
πίϑιμίω ϑιωε; αἰα τὸ ἐχρο τ, ὃς δὰ ἅ πηι Πηπι ἀϊτοχὶς αιο 

ὅ 1πρ.Φ.γοροτίτατ. Π1 4.4.0 δι, ὥςτε σπέμθῃ δόρυ νηξον οξιϑιωώει, γο- 

τὶ παπιαΐς ᾿ἰριλιπη δισια 5 πιο γυιδγῖςα ἀἰτρῖτ, Λόνκῆ στώϑμη, 
μα ἰἰποα ἤιιο ἀπε {191 οἰπν αι} ἀο] εέξιι. οἴτγα ἀϊςτίπγοη. 
Ἰυταγοδιις ἴῃ (οι πηοητατ, αῆρὲ αἰδολεοσίας. Εἴστι υδὸ οἱε αἰ τεχγως 
χδυκη σπαϑιμη πρὸς «δὺ λόγοις ἀδόλεκ Ὁ’. ΑἸ]. ΟΠ ἰπις τὰ Ν᾽ οῦι- 
εἰς Ατεὶςῖδ. ΝΝάηαιις ΠῚ τη πος., ἃς Θοτπὶ πηαχιτὼ Οτϑεςὶ, 
αἰἶτα ἃς νατία ἰςξείταητος 9 1π 4ιις το οηαμς ἱποϊάοτγδηζ,]- 

γῖ ἀἰοί ται τ πα Πμδ οἰιγα ἀϊ (στ πη] ηῖ55 [οἰ τι ςορίϑηι (ε- 
Ομπογγοσαης, Ὁτιοά ροτιτιιτι ἐχ ϑόρμοςὶς ἴῃ ΟἸα]το- 
εἶτα 5μ4. τὸῖς ἐῶν λα ὄγρες τοῖς συῖσιν αὶ τεκμαίρομαι) Οὐ μᾶδνον 

ὑκῷ λίθω λδυκὴ σ ταῖρι») Ἐχ ν εὐθὴς τιιῖ5 ΠἸ μὲ ο οἱ τις αἰ οαιιοτ, 
ἴῃ αἰθο ἰαρίάς αἰδα ἐχρυϊπηῖτιτ Τὰ. Σταϑιμη,θη- 

ΔΡῚ 1155 φιὸά ἴμο ροπάογε σταϑιμιζει τὸ ξίφίθ-. ἀϊτιρις ὃς 

φαϊροπάιιι γοάπιοῖς, Ὀ]οάοτιις διου]ις, ἢ σπάϑιμοωις Ὁ δὸ- 
τῶν αὐ πτού)ες ΤΏτΟΓΡ 1115 Βα ΕἸ Πππππὶ ραττιθιι55 απ! ρει ἢ6ς 

σηϊβοαητετ. 
ἐμησες»"Ἱ 34 πιὰ Πῆτ ἀϊγείϊο ἡ ὅθι σ τί ϑμίω ὀρθότης 1 δὲ Ροη- 

οτατῖο τυ. : 
5 κητὸς.41:} αὐ [᾿ηοαπὶ ἀτατις ἅπηι [π:η ἀπ᾽ 5] Ροτοῖν, ἀἴγο ἕλις. 

ϑ μὴ τὸς, ΠΘα ἀγΑΒ 15. μετρατός, ΑὙΓΙΔΏ1159 ΗἾν 9. νὰ καυήλων καὶ 
τιδ' αητόν τι πλή ϑος, [4 61}. πέτραι τὲ εἰ στα ϑιμν ταὶ τὸ μέγεθος, 
ἰδες αὶ Πρ πα ἴῃ σδαΐ Παροῖ αι θιις τυδηίξτα Ρομιμτηγ, ξύλα 
ὧν αἱ σωνίδες ὄλίκεινται κανόνια, ΡΟ]. 

οἐκείσω, αν ιχρι,σπαϑμώμω ροηάετο 7 δά δι ΠΠ πὶ οΧαπηὶ- 
ταιις ἐχῖρο, Ἐχρομάο,δοκιρφίζω 5 τοα Ἐχρίοτο, ἔπι, Αο- 
τὴ. 
»δότης»ἀριά ΡΙ ατατοΐαπι ἔπ ΤΠ) οπλειτῖο 5 41:1 «ὃ σταϑιμοιὲ, 

εἰ, Πατίοπαβ ἀταῖς ἀϊποτίοτγια ἀϊτγιδυῖτ ἃς αἰἴπρηατ. νυ]ρὸ 
ΑΙΠΙ15. Ὁ" (ΟΗΥΤΙΟΥ 7 411 πος ται} ἜΧΌΓΟΟτ ἢ. ΘΟΠΊΣΤΑτΙΙ 

ρεϊ ΠΟΙ 5. 
μὲς οὐ, ὁ, ΠχΔ δι], οὔ ὕποζυ γίων στείσες ῬΟΪ [το ἱ τνλ εἴστον 5. ὁ- 

11|ς. φΑι} Δ. αὐλὴ, μκαὐδιρκ τ ἀϊπ ΘΓ ΓΙ ΠῚ. 1τῸ  ν Ὡ1115 ἀϊεὶ : ΠΠΈΘ 4] 
χτϊο ἥπατι ο ἰξατίια :ἔσειυλις: πανοδκεῖον » κατάλυσις γὺ κοι ταγώγιον. 
τ} 4. τηαηπονἀἰοτίοτίηπι σα} Πταγο ας τα σ6 ΠΥ] ΟΥΤΙΠῚ 5 118 

τὶς ὑρατί!ς ἀπτιπρι (Ο] εητ.Γοἰδη Ισᾶγο, Στὸ ἡ ωρὸς τίυ σε- 
. ὁ ὡρῶτος ἡμῖν στειϑιμός. ἐδὸ στειϑιμοις αν) εἶ κὐ «αἱ ἀπέρσεις. 

ἴοποβ οοτιιῃ) ὃζ ργοξοξεοποσ»οαρίῖτο 3). ΝΟΓΠΛΘΓΟΓΙΙΠ,. 

ϑμὸς αὐτὴ τῷ χε ίμμω χὰ εἴ, (τι ρυ ει» ἀραα ΝΝΊοο]. Μγτε- 
οἔαπι ἴα Αὐτίάοτο ραηομγοῖο. Σταϑιυοὶ, ροίξο5, αἴρφτ ταί. 

Με ἱά εἴπ, τὰ ἐχκατέρωϑεν ξύλα ΧΤ' πλόυραν ἥδ θυρῶν, ΡΟ! χ. Ης- 
οάοτ, σταϑωοΐ τε κὶ ὑαρθυρα. σταϑιμοὶ ἡ ϑύεαςροίζε5 ἰδηιιαῦ)ςά- 
οἶτε 60.Εἰχϊα. Σταθμὸς, ἘΠ τα, ϊατογαν ΡΟη 115. σταθμὸς χού- 

σκ αιιτὶ ροπάϊις, Θά ζαᾷ ἀς σοποέξας. ἶθ᾽ κελ τῆν αἰεὶ δ σ τα ϑιμὸν ἀ- 
εἰμ γγωμιονοιιύπων. ΟΑ 115 οἶτοα ρου δι᾽! αιιὲ ἴα σεγοητῖθι5. Ρ]- 

ἀμ Ἑατο ει ἴῃ απιι 10. σταιθ μόν δετείλαντος 5» ΠΟ γιητν τα ΘητογΠΓη 

ἢ οὐδ πάο, Ηεγοάος. στειθ μὸν τεοσαρα κοντοι τεύχων τοι, Ὑ διιογ αὶ. αι 
μι σἴητα ροπάο ταἱεητοσιιπι ογοάος, ἕλκουσα ςαϑιμὸν τίλανται 

απ γίάς Σταθμίον, ὃς Στάθμα. ΕΠ ὃς ἐπεπίμγα πα} }{ππ|π| 28, [ς- 

᾿ 

5 

α΄ 

Ἤν Ι 

5 1 15. Βιι4.1π ΑἸποῖ. ὅδε 

εἰὐπν θιμίον, κε, τὸ τγατῖ πα. ἰδ γα, ζυγός. 5ο οπτοι ἴῃ Ῥγοιιοτ. Ζυγρὶ δ. 

͵ ἃ ἐνώπιον κυρίε:σϊαθμίον ἢ δίχαιον δεκτὸν ἀυταῖ, Ν Πτατῖιι5 ι εβδέλυ) 

ῬΙαταίιι [ειοίαπις,Τί δὲ σοι τοὶ σία ϑ'μία 9 ζυγσί)ατῶ ἐν αὐτοῖς 

λόγρις, Θτερογ.ΐπ φιςοπτγα Π]ἸΔἢ. τοῖς εἰρημῆψοις τρῤοϑτέιναι 

και τὸ 5εο σ᾽ αϑιμία,ὸ οἷς αἰτιταλαντδύεται πονηρία, ἢτ ἃ Στα- 
οἷπ απο Πρηϊῆσατιι ν Πιγραταν ἃ ῬΒοογ τάς π᾿ Δἀπιοηί: 

Ὁτῖο ροῦπιατε. Πεπιοἤςῃ. τοὶ σία ϑ μα αἰ εἴτ,ντ τὰ ζυγά, νἱάς 
ἧς. ὃι πλάστιγξ. ΟςΡ ἈΠΟ ἄοτιιϑ σ τείσεμα τὸ σταϑιμία ν ΟΟΔΤΠΣ 

ΟΡοΪ υχ. ε 
Σ ϑ9 μούχιϑ..ν δ ρατοτ ἔατα 14 5»οατιρου μοίρα σ ΡΟ  ιχ. ξιϊ δ, αραν- 

, φοκεις, 
Σταϑῶσι, (τοτετϊητοίτης ἐτγοξτὶ. 

τες ξοτογΙτ15. 
νυ τὸ, πηοη ἀθἀοπιςη. Ης 

ψοίμπτ ἤοτγί ἃ σός. 
οἰς, Ποοιι5» ΟΠ ἀιι5,ἱποοητί πο π55ξη6ὴς)ϑερυυὸς 5 ἄκρατος 5 Ηεςζ- 

ἴδ. ι ΄ 5 

αὐτὸς το, ἕατίηα 4411 [ἰραξία 5 Ηος [ατἱπδ,βατίης δά νἰπίεη- 

ἢ τηδοογατα ὃς ΓοσοπτῖοΓ » ΦυῖρΡο 408: ἔδυ πο η 1 ΔΘΠΟΤΟΙΙ, 

πάππι σοητταχοτῖσ, ραίξα νοῦδητ. Μδιςε!!. δημότας σταῖς 

ταῖςῖ5 οἵϊο δητοαιὰπι ἐεγπιςητοίοοτ ξῃ Ῥαμιῆςῖο πιδοοταταπι 

[γ τ ἱερὸν ὁστουιῦ αὶ τὸ υἱτυύγέςριον. 

ΣΤ - 649 
δοιὰ ξιτίπαπι πηδηϊύζαιις Πιϊαξξαπι, δες, ΠΙοἰδοτίἀος Πδτὸ 
4ιμητο,σαρὶτςο 118. σ φεετὶ κὐθαστλοίασάντες 9» ΟγΙ τα Ρ᾽ουῖο θροῦς 
ΡῬδη τς) πιοάο σοηξοξϊα οἰγοιη! ποητοϑ» ΡΟ Πἑας Πιδαξξο. οὐ- 
ερϑ τὸ σἰς, τε ἰτίσοα πτα αν ΑὙ ζοτα! ἴῃ ῬγΟδ᾽ οπη, Π ἢ ίιπη σοῖς 
Ρτὸ δάϊρς ἔξιι ρἱπριςάίης Ρουΐτυν ἤσις στέαρ να Ποτατ. ἢ - 
ποῦτ, Ἡΐης Ααἰςἐξιιι. σαντώδης ἀριν ΡΠ οςπ),Ε σή αγτέτης, ρα 
σοῆταΣ ἱροοὶος ἀριὰ Ατἰλςης ἢ στο 4, Ομ 5 σ]αὶς σγ᾿ ὅδ᾽ - ὑγρὸν εἰς 
τήγανον δδιχεύ μῆνον μέλιτος ὅδιξαλλομήῥες κὶ σησάμης κὶ τυρφό, Αγριὰ 
Ηείνς.[ογὶδ. αἼαΐς, - 

Σται τίν, ἡ, ῬΙασοητα, 
Σται τίτη ονἡἀς Σταΐς. 
Σταϊώδης. νἸς δας. 

Σ τα πὴ ἡ ς γρατταγα θα ΠΧ ἐπ] ατς ῥτϊπιὸ Βιιχῖτισ πεν θὴρ πρας 
Ππλλς ἢΠς που ργουιοπίθηϑ ἐχ πλγ τε θα ςΧρτοῖα, δγαξξς ρίη- 
Βιυπτιιᾶο οἰζ τοσςητῖς πλν τ αν 411α; Ροὺ ἔς νπριθητιμὴ ἔαςῖς πὸ 
τπηΐης Παξζοη. Ὠϊοίςουνϊ ες Π το ρυϊπιοςαρίτο γειὰ [ὰ- 
ἔξς » ἂ νεγθο στείζω, [4 εἰ,  ΠΊΠΟυντ πδέϊς ἤτ ἐχρυοῖϊα πιγτ- 
τα Ρί προ  Πηπια ἀι{Ἐ1ΠΠ5τ]ο.. σταίκτη αι] ἃ Πτ τα οχρ σας, «ῥρὲ 
ὀσμδὴ ΤῊςορθγαίς, ἐκ κιναμοαίμου "ἡ ὧκ σμύρνης κοτστοιήδης ἔλαιον 

ῥεῖ, στακτὴ 5. καὶ εἶται , διαὶ τὸ μικρὸν σ τάξειν, Οἱ οί ςοΥ" ἡ ροσφατου 
σμιύρνης κακομμῆϑης τὸ λιποιρόν(ἐς οἰ πατηοπιο τασοη9) Πα έξαπι νο : 
φάτο μι Ῥνὶς ᾿ἶρτο ἀπο ςοὶ πιονοαρῖὶτο τς. σοπρτγοάϊοης ΡΠ πῖτις 
ταντγθαπὶ ἰροητὸ ρει αυὰπι ἱποίάδτιτ.. Ππαέξοη Πιάατο,τηᾶ- 
πἰξοιζο ογγοτς (σεις. Βα Π τς ἵπ ρα! πιιπὶ μδ'. κα ἢ στακτιὴ κῦ 
αὐτὴ σμύρνης ἔξὶν εἰ δὸς τὸ λεᾷν τότειτον. ἐκ (έντος γδ σὰ αρώματος, ὅσον 
μδρ ἀυτῴ ῥώδγον,εἰς τίω) στακτίυΣ Σπομεριζέαι. τὸ ὃ πάχυ ἐπουῆνον, 
σμιύρνα πωρφσειγρρδύεται. τς Γοτίτις (πα έξλΠΙ ργῸ νηρίιοητο ἢ Πϊλέϊα 
{απηρῆτ! Ὁ. 2. 

51 σις ἀπηάγαοῖηὶ δ πα, Παΐατα; ΠΠαιογδ, ὅς ξ, νοὶ νἱάδτας 
1η τοροἤτηίοης οἰετπὶ φἀάοτο:οὶτι τάιπ θη [0]. Παξτὸ ρον [ἃ 
γΠριΙΘητιπι ἑασίατοντ ἀἰχὶτ ΡΊΤηῖιι5 εχ ἐρίο ΤἈςορ ταί, φαΐ 
αἷς ἁπλοιιῶ ἐπ) κὶ ἀσιυΐϑετον “Ἶ μύρων, Στακτὰ μύρᾳ, ος εἴς 
Ἰφι άά νηρτεητα, Αὐοείτγᾶτι5 ἀριιά ΑἸμοηδιπι Πρ το τοῦ - 
τίσ. στακτοῖσε μιύρφις ἐἰγαϑυῖς χα τίωυ ϑεραίπσδυε, ΑὙἸἸΠΟΡἤλπος 1 
ΡΙμτο ἅτε μυΐρρισι μυρίσαι σ)ακτοῖς, Στακτίω) κονίαν δριά 6α]. 

Ἰῖδτο ῥγῖπτο ᾽7) τύποις (ογπαγίτς Πἰχεθῖιπν γε ά ἀττ, τις 1ΕΧ1-- 
αἰαπι. ΠἸοίτηγ οτίαπη κονία σ)ακτὴ., ὃς σ]ακτὴ Παρ] Ἰοῖτοῖ Αἴ- 
τἴτις 5 γι, τζισαρῖτο 27.4.1 νεγὸ 14 ΠἸχ τι ἴῃ πο ἀ ραγαμ 
εαἰχ δά οἰπογόπι αἰδιηπι αἰ] οπηοιπηϊιε δά ἀίτιγ 5 ΡοοΙ Ἰατίτοῦ 
«Ὡρωτόστακτος ἀἸοτατ ὑτ Ραμ 5 Αἱ σίηοτα Πἴδτο Ττρτῖπιο τγὰ- 
ἀἶτ, εαἀξ δυτε ΠῚ αι18: στακτιὶ εὔΐδετη δεν ϑημβύν, 14 εἴς, {χ᾽ υππὶ 
ἐχοοίαταπι ἀϊςίτιγ. Οφτογα νἱάς ἴῃ ἀϊξείοης κονία, Αριά ΟΟ- 
{άστηηιπα Οαίαγοιηῃ [ἴδγοὸ ζο. ἀς Α στ σα]τιγα 5 εἰ οταπὶ ἐλ- 
μη δῆ χα τὴ 7 τ γῖα ςοΐατα ὃὲ ΠἰΙχιϊάα χα πλεῖτ ἃ ἄπγα ἀϊζίταν ἃ 
Τ1αὐἰηῖσιν τάς ἴῃ ἀϊθϊοπε αλμο. 

Σ πικτὶ ς» ἡ ἤρεςίος αττγαπηοῦτὶ [το ΓΙ]: 
Στακτὸς οὐ ὁ. (}1}Πατέτῖ τις, [τ αὐ Δι ςοἰ τις. Ατ τορ ἢ δπιῖπ ΡΙ το. 

μύρρισι μυρίται σ]ακτοῖς, νπσαςητῖς γηροτς {{ΠΠ|4τῖτιῖς, Ηοίν οι. 
στακτὸς. διυχισμῆ-. 

Σταλαγαὸς οὐ, ὁ, σιττα ἰά οἵξ, Πα. Αριά Ηρ ρδογατοπὶ σἸαλαίμοςς 
ἀπ ]ατιο ὃς Βιιχίο ἃ ςαρὶτὲ αὰ 4114 τη οπη γα, 14 οἵδ, κουτα ὅτεο- 
ξις Χὴδ ὁ κεραχῆ ε,ντ ἴορ. ἀρηἃ ΟΑ]δηυπι ἴῃ Οἱοἤῆς Ηἱρροοτγαέ, 
δὶς οτίαπῃ ἀϊοῖταν σμαἰσσητηὶ ἤρεςῖες ΡαΓΙ Πἰπ|ᾶ.... {πίγια: πη δ 
βαττας ΠπΎ ΠΣ γῆ ἀ8. ραπιις ἐπαιιγίιπν (ας λ 5 το ἀρ ηιπτ 
νΟΟΔ1} 1. 

ΣΊαλάξω, μιαξω, και ἀκα, [ἘΠῸ.Τεὐιτ, νπάς δυσηαλάξω, ΑὙἸοΡ᾿. 
Σταλακτικὸν, [Ὁ}}Πατ τίτιπι αἷς εἴτε Πϊοίς, ιο ρατιατίπι ὃχ διιπιΐ- 

ἀϊν ὃ, σοηΐγαξεῖς Ιοςἰ5 [1Π|ἀτ. 
Σταλακτὶς,[ς ἀϊείτιτ αιΠ σεμιι5. αι ἀήαπι ἀτγαπιοητὶ {πτοτὶ], 

Τ]οίςοτιάς5 [ἴδγὸ ς.οαρ. το. ἀϊοϊτείτ οεἴατι δηαλὰκτικὲν 1014 8; 
1.ΠΠΠ|ατἰ τί πη. 

Σταλαπτὸς. [{ΠΠΠατίτί 5, σ]ακτύς. 
Σταλαολω,τἰοπὶ 0 σἸαλάγω. ᾿ 
Σταλάω. σἸαλα ζω, Ατατιι5. δῇ τὰ σαλ ον ψοφέει 53) ὑδεῖτι ὕδωρ, 
Στάλυ. Π ον οἰ}. ταμεῖον καίων, Ξ 

Σταλίξομαι; Ἡοἴγοἢ. ὅ)ὴ ἡ στήλης τῷ πον ὑφηκα, 
Στάλι ἕξ, κος,ἷ, διιηῖ νἐγὸ στοίλεκες ραΧῚ Π] Ππς Ειγουϊα δι ςετιι, ἢ - 

πιο γατῖ Γπζάπος Ζαΐθιις ἀττοὶ πιητὰγ {ιΠοηπταητάγαιις τοῖζα δζ 
4ιοτγιαι φἀτηϊηῖςα!ο ΡΙαράΓα ΠῚ πιαοι! ία Ἰαχίτας πέση τυ: 
αὐτήήρεις οτίατη ἀἸσιιητιτοὺς ἀρὰ ΣΧ Θη, αὐτηρίδες κ᾿ χαιλίσες 5 νεΐ 
αιαλιδώμοαϊα,ντ Ιο σε η {πὶ δριιά Ρο ]ςοπι. ΡΙΘτάτο ς ἴπ ΡῬε- 
Ἰορί ἄς, σκύλακας τε ϑυρδυτικα κ᾽ δ]αλικας ἔχοντες. [ητογρ ἱπηρεπτὰ. 
γξηδθα α τγαη {πα 115. 

ψ  ἀἰιπὶ ἀρ οὔτις ἀτι οἢΠτ τοί νατὶϑ 
Ψοματοτ ἑεηςέ ὁτ ἰουὶς οἰλπιοία πιο Ι, ΑΦΑΙΝῚ 

ΑΙ) ναττὶς τπαϊθης (γίρεγε Χ ἐπίῃ ΟΥπορ. πηγνύειν δεῖ σαὶ χα 
χίδεις ὑπτίας, ὅπως ἢ ἐπα γϑιᾶμαι ποιῶσι τὸ σευ τονὸν γ ΠρόΓΕ γᾶτος 

ΡτοηοΚ ἵτὰ σοπαοηΐζ γντ Γοτι Πα ετεέζοτιιπι ςοπτεητίοηῷ ςοη- 

τἰποαητ. Ὀἰ σιιητιτ οτίαπι ξύςρα Ἠείγς δ. αν: 
Σταλεργὸς τάφιϑ.]ἢ Ἐρίρτγαμηηςρυ!ο γατα ἱπ πιο ἐχτεγιιέϊα ὀγαξ 

ςο] πη πα. Αι Ἶ Η 
Σταλτικὸς, οὐ, ὁ, σΟΠτγα ἢ Π5»ΓΟΡτΙ ΠΊΘ ἢ 8,1 ςοπιροίοιε απ τερτὶ- 

(τ ) 4υλ ςοπεγδῖτ, ΤΕ ςορμγαδίτις ἐς φαις Ρίδηταγ. Ατβςας 

ΤΟΥᾺ, 3, ᾿- 



δ: ὈΣΣΘ ἢ ΝΝ 
πιῦτο (εσσπάο 9 αἷς οἷνιιλς κολυμόδας κοιλίας δἱαχτικαὶ εἴα 7. 1ὰ 
εἰναίασια σο θεοῖς ἀταις τορτγίππογς,ἤιις Πίζτετς, ὙὉΪ τάτποα 
ταδπάοίὲ [οτίρτιιπι σλατικας. 

Σταμῖνες 9 τα]ατα ἠαιῖ5. ΑἸ τάτοῖ. ἀϊοῖτ τεέχα Πρηα Ππἀπυϊηᾶ 
βπι 14, Ετγ αν. Ηοαι, Οὐ. ,Γ χρία 3). στήστως ἐρᾳρὼς ϑειμέσι σήαμίνε- 
σι. Τητογρτ. ὅδτμήπεσι ξύλοις 5 ἃ αὐτί ϑέϊαι τοῖς ἰκρίοις Ὡς ἑκατέρων Ὁ 
μοριδν τϑϑε τὸ ἐφ᾿ λύαι [τατιιπλῖπα γοσαᾶς (αίαγ. Α11) ἔογοϑ τάπιοπ 
ἐχροίιογιητ, ίο 4 μος ἐκρία. 

Σιῤυμα, τος τὸν νΟΧ 4114 ρΓῸ [ιατῖπα ν ἤις ἴτὰ εἴ Ἡ!εγοηγσιι δά - 
τογίις ἐγγογας [ο. ΗἸογο ΟἹ] γ πλϊτα πὶ 5 Οὐμτι εγρὸ ἢ ηιιατᾶ- 
τιν » συγ τὰ! ΟΠΊΣ [5 ἤρου θι18. Ριιρηα εἰς ἀς ἤαπηηπατα δὲ 
Ἰοςο ςεγταπλ 5 ἐστοάϊοηϑ ἴῃ Ρεγαρτίηῖς ὃς ἰοπρὲ Α]ΠΕπὶ5 ἀϊ- 
Γρατατιοηίθιις ἱπλιποτατ δ Αρράτγοτ, ᾿η αι Ἐτα πη. σ τούμμα ΨΥ 
Βιιπὶ εἴδε ταὶ Πτατοιὰ Πάπά4ο ἀϊέξαπι , 410 ἢ ρη! βάσιν ἰοοιι5 
ςυΐχιε πρὶ ἀφο ρπατιις » νηάς ταγρ᾿ Πίππιπι, τᾶς σεάεγς. Ε 
50 ταπιθῃ ςοηΐγα Εταίμηϊ διιτμοτίτατοπη, σεύμμα Ἰερεπάᾷ εἴς 
ςοητοπάο: ἄς αιο γογθὸ νἱάς 4118: ἰΔπῃ Δἀποταιίμπη5 ἴῃ ἐσκαμ, 
υὅμα, 

Σταμνώριον, ἐγ τὸ, γὰ5. ΠΕ Ϊς δά γἱπα σοπάϊεπάα ρογατς, ΡοΪ- 
Ιυχ. 

Σταμνεῖον, ὃζ 
Σταμυνίον, ερτὺ οἰρφορειὶ,αττι Ρ ποτανίογία, ΡΙατ, ορ᾿Π, ν]τιπέμπω ὃ) ὸ οἵνν 

γλυκέως δάδεχοι σ]αμνία, ᾿ 

ΣτώμνΘ',ε)δοντηδ υύδδίαγκολαη Η εἰν οἰ ἢν ἀγίδοίογἰδγαμηρμογα. Α- 
τι τορ ἴπ ΡΙατο. ὦ τὶ ὃ ϑραλες 5 στεύμνε κεφαλίω κατεαγότος ὃ χήν» 
δζς. λάβε στείμνον χρυσθυυῦ ἕγαι,[τἸΠ| 6 ν 5 ν ΠΕΠΠῚ ΔΊΙΓΘΙΙΠῚ 9 σαρίτε 
16. Ἐχοάϊ, Ὀϊοἴταγ οὐδ καὶ σσεύμν 9. ἴῃ ἘρΠτο].Δ4 Ἡεθτισαρίτε 
ποπο;σ πέμν(θν χρυσὴ ἔχασε τὸ μαΐνοι. Αριια γάαττ, Ὑδὶ πάρηιιπ); 
Ἰεριιπτ Ππἀπιημηι ὁ Ογαῖςο. 

τῶν, (τετοτγιιητ, αὐτὶ σῷ ἔς αν,1], σι, 
Στόδαιοἴτατα. - 
Σταύης »ν δ ἱη εἰ χ,δυςίω δ. είν ςἢ. 
Σταὶ ὀρϑος οἱστα μῆυ Θ- ὀρϑύς, ς᾿αὐ ὅπη τὸ συιυύδιριον 5 αἰ Π!οης ςΟὨΠΠ1ο. 

στᾶῶσι, [Ἐλητὶι15.Στόύτα ὀῤορώπου βίον ἀϊ χὶτ Θορἢ πη Αὐτὶρ, ἀτι- 
ταπῖοπὶ [νοι 15 νἰται. 

Στασανη, ἡ μγ Ροτμο σα, νΔάϊπηο πῖι πλγἐγίθη, 
Στασιάζω, μιἄσω,πιανᾳ, (εἀϊτίοπεπὶ ςοΠΗο »οοητοπέο, ἀϊ{Π4ς0 ’ 

ἐλέτιοηῖθιις σοητεηάο, ες Ποιι45 πιο] τογ 9 (ξάϊτιοὲ ἀϊπέεο. 
σΊασια ζέσει πόλις ἐν αὐτῇ, οἰ αἶτας ἐπτοΠ]ηἷς Γοαἀϊτ οπΊθιις ἰαθο - 
τ 59 Ρίατο ἴῃ ορίο]. σ)ασιοίσαντες ἐν ϑηήλοις. Τ ογ 414. Χο- 
πορβοη Πατῖπο ἐπηχῖτ [δοιιπ4ο Ἄπομν.σἽ ασιάζειν ἀν νίλοι; » [4]. 
τίοπξ ἴητον [ς ἀρίταγα. ΑὐἸτο ἴη Ἐσιμ τ. τοῖς τ᾽ ἐχθονῖσι ἴδ᾽ ἐμὰ 
σΊασια ζει, οἰ, τοῖς αὐτιπελοις πρὸς φιλονεικίαν διαφέρετω. [ἀςΠὶ 

Χεπόρμοη οὐπὶ Οςῃΐτίιο , ὅς αὐδὰν σϊασιαξεσι αἰδὶ πἢ Ὡρώ τόγειν 
ἐν ἢ πόλεσι, τυ [πιὰ τι γτ Ρ ΓΙ ΠΊΔ5 ἔογδητ. αἷεὲ σοὶ δημόσια σα- 
σιάξασι; ἴῃ Βιεριιδ ἴπτοτ οο5 (εἀϊτῖο Ἰητογοείητ, ΡΙΠτάγοπι15. ἴῃ 
ὙΠειηιτοοΙ, σασιείζειν τρὸς ἃ βασιλέα 5 τιιπλ τιιατὶ δι  ίις 
τοσοπη. ἐσῆασίασαν φρὸς ῥωμυλον,ἴπ Εὶ οπχΐπα [ςάἀιτίοης ντερᾶ- 

τιιτ 5 ΡΙΏτατο 5 ἰπ ἸΝ πιὰ ὃν σἸασιάζει Ὡρὸς ἑαυτὸ 9» γπππιὶ ὰ [ς - 
1ρίο ἀΠά4ετ ἸΝ Αχαπζοηιι ἴῃ Οτγαζ, ταὶ ὀκ είγων ἐσγασιε ὅθ.» 1ρῇς 
τποτα ε[ (οἀϊτῖο, ἰἄοττν τάς σίασις, 

Στασιασμιὸςγοῦ, ὁ, ἀΠΠ πο, ἔλέτιο, [εἀϊτῖ ο, σώσεις, ΑὙἸτο.2. ΟἿ ς. διαὶ 
σΊασιασμιοῦ χώρας αῤγρε γγνομήμης»γααιιπι Ροτ οἰ 1] οτῃ ἀἰςοτήϊαμι 
Δρογ ΠΟἢ σΠΟἰδγοίιΓ. 

ΣΊασιαστὴ ς, οὐ, ὁ (ξἀϊτῖο ἤι5. 
Στασιαστικεὶ λογριγν οτδα [τί ομο5 Ἔχ οιζαπεία, Ρ]ατ, η (4 Π|}]. ὃς 

Δ ομϊη. 
Στασιαστικως, [οἀϊτίοης Ἔχοττανΐο Δἰτι οἵδ, σἼασιαστικώς ἔχω πρὸς σὲ, 

Ῥεπιοῆμοη. ᾿ 
Στασιμαχτα Ἰάοπὶ αιο ἃ σταϑ' μία, νἱάς σῆαϑμίον, 
Στάσιμος. ἈἀΙοδΈ Ια 401115 ὃς Πτυμιις,σομἴΔη5 5 σ]αϑερὸς ἤιε σα - 

τηρὺςγβ ἐ(α,θ. νὰ μόνιμος [τα Ὡ}5.Ν ηἧς σῇ ίσιμα μέλη, ἀς αι νἱ- 
ἀε οορίοὲ ἱπ νοςε σἹάσις. Ετ σλσιμον,14 εἰν 1Π|τὰς ἀτᾳ; οῦ- 
{Ἰλητία 9 ρει (οπογαητία ὅς Ρογπηδηῇο.  ἐγὴπι νοχ ἱρία Ἰη νἱγ- 
ταῖς ν ταις σοηβμῖο ἤτὰ εἴτ, ἸΥΑπι οἰ ν Ὁ] [τι οἹἙ. ετίδιν 
γδὶ νίτῖο νογείτατι Ατοτ οἶος ἀπιοῖθιις μογοϊύιαιις αιοτιιπ 
εἰ Πα 115 Ἀτπιύίαιις δι ῖπλι5 » ντ δά ργαυίτατοπν σοπηροῆτιις 
ταϊηύαηιις σειϑυτικὸς 5 14 εἴν, αθεέλιδιις οὐ ποχῖι5 5 τὸ ἦϑος 
μεγαλοωρεπὲς κὺ σγασιμον τγῖ δ 1τ:1{ἀι|ς ἢν ροάοτίο5 πιοάος δῇ- 
Βτίπατῖ σδιιοηϊτεγηιὸ ἃ τ υοήδωρις αὐμονίας μέλίΘ’ οιιπὶ Ἐοτι 
σους σοηίξητίατ. Τορς ἐρίαπι ἴῃ Ργο ]οιπαῖ, 5θρπ,. :5. 
αν, μή Βατίιϑ Ιάοπὶ ΡΠ] οίορ 5 μος γοσαθιμτη τη νἴτῖο 
οἴμιῖτ φιιιαι Ε πετοσὶς. ἐἶδγο [τσπ4ο σεπογοίς βαιμη]!ς ἀπ 5 
ἐς ἐπιιπηογάγοῦς: ν ΠΑ ΠῚ οἰ πη αἶτις σοητῖβ ἑπσοηϊοῇ Βοπλῖος 
ἴῃ πίη ἀεροηογδητ : αἰτογατη αὐ ςοπίϊαητ ἱησοηΐα ἢγ 
οταβαας ἔπητ ὃς {400 1114.. [ἃ ταυποη δὰ [το Ἰτάτειπι ἱρ πα τάπη- 
τις ξογιιητιιγ, Εἰτια ἰναὴς ν ογίσα, φοροὲ γέρ τις ὄθὲν ἐν τεῖς γγύεσι δὐ- 
δοων, ὥσιαϑο ἐν τοῖς Τ᾽ τὰς χώρας γινομϑύοις, κὶ ἐγίοτε,οιῦ ἢ ἀγα γὸν τὸ γῆοος, 
ἐγγίγνονται δεοΐ τινί. χεόνα αὐόβες αὖρα ἢ οὐ:κ τ ειτει ποίλιν αὐα δύίδιωσιν, 
Ἑ ξίςταται ὃ τοὶ μῷ ὄυφυὰ γγϑη,εἰς μανικώτερᾳ ἤϑ.. ( 4ιαΐε5 βιογιιὴτ 
ΑἸοΙΒ 415 ΠΠδογῖ» ὃς ΠὶοηΥ Π) ρυίοτ 8) τοὺ ὃ. στεύσιμρι; εἰς α ξ:ἈπῊ 
φίαν κὶ νωϑιρότη τα. (πιο άι οχτιτεγιιης Οἰγη ἰδ 9 Ροτίς 5. 

. βοογατίίψας Β}1}.ἱπιὸ ὃς Ηἰρ οοτας, φυΐθιις ἑομιουσίαν κο υἱωσήαν 

-' σον λων» “ - , . Αἴ" 
Σ τάσις εως, 7) ΓΕ ἀ το, δεοφ ορρὶ Σστόστασι ς,στασιασιχὸς, ἀϊ ςοτάϊα. 

ὉΣ {δ ἢ 
Οοπηίοιις ἐχργοῦγας, Ἐτ “οἱ Ἰάο5. δτιοηϊτόίαιιες Ε]τος Ολὶ 
ἐν τη Βαρυμῆε., ἰά εἰξ 9 φασίμοις κα ὅσοπλιίκτοι, γε ΡΟΪ ΠΧ ς 
οὔτ. 

δχίον θ ἢ] πὶ στα}}ς ὃς ᾿πτοπτίβιι, νἱ ἐμφύλιθ. μα χη 514, ΗΙ 
τοάοτιις 'π ΝΎΔΠΊΔΟΣ πόσις γδ ἔμφυλι(., πολέμου ὁμοφρρνέοντος τ΄ 
σούτῳ κείκε ὄν ὅξι, ἔσω πόλεμος εἰρίμίης,Γυτο Ἐ1ι14 Γοἀ ἰτὶογταπτὸ τῆ 
Τὰ οἵδ ρτγδιίις θ6}10 σοπίε πε θπσῖθιι5 οἰπῖ δ 115. απᾶτὸ ἴρίαι. 
ΒΕ Τπλ ραος. Ατλζοτεῖεςβ Ισιμάο ΟΕ ςοποιτ, ὁρων σπείσεις ὅσ᾽ 
δύο, νἱάοηβ ἀπις Ελέτιο πες. ῬΙατο ορ το] ἐξρτιπια,κατεπείγ' 
σιν ὑ μῶς αἱ "ἥδ᾽ στάσεων πονλαὶ διαφοραὶ 5. ΠῸ5 νγοθητ τπμταΣ {ι 
ἀϊτϊοπατα ἀϊίεοτάϊα. ἐν στάσει ξῃ)» (εἀϊτοπς ἰαθόγαγε, Ται 
ογάἀϊά. Εἰς στείσιν ἐμιζαίχνειν » Χο ΠΟΡΟΩ Γβἀϊ τ᾽ πο πὶ σοποίταγ 
Σ πέσεις ποιεῖ ὅγοη τρὸς δμήλϑις ΠΟ οτατ. Γἀϊτι οὐδὲ ̓πτοῦ (Ἑ σογζατι 
Στώσιν παλαιδρ σ᾽ ταστεζειν «ΓΕἀ τ ΟΠ ΠῚ τεάϊητεστατγο Τοῖς, Ρὲ 
τάτομιις ᾿ῃ ϑοΐοπς 9 τίν) παλα)αὺ αὖϑις σ τίσιν υἱτὸδ ἢ πολιτείας ἐς ο 
σίαζον, ἴτι λητί αυταπη ταγίι5 ἐς ΒΡΡΙΌ]. Γεἀϊείοπεπη τοοϊδογα 
Ἐὶ χιιοά ἴῃ ὀρηῖο!]. Οἱοογοπῖϑ5 9 [εἀϊτίομοπη ξαςοτγο εἴ,σ 5 
σιν ποιειεϑτι. Στώσες 5 ἔζατιις ΠπΕ [πάτο 9 Παμάϊ δξιϊο,αῖς, 
οὐ ΟΡοπῖσαΓ κένησις 9 14 οἴ πτοτι!5. Αὐ Ποτε!, Ῥγοδί ἐπιατ. 
Στώσις ἀς Οδοτο.. 14 εἴ, ατίο. δ, «-ασιμα μέλη, σατηηῖπα ας 
ΟἸοτιις Πἀπ60 τεοϊταατ. Οοτηπιεητατ. Αγ Ἰορμδη ἴῃ γε 
ῬἾ5» σ΄ αὐτες οἱ τῇ χορρ(), τὸ ςαἴσιμον εἰ δουσι μέλιϑ-. 1΄δτη ΟΟπηΐσ ᾿ 
ἴπ Ἀληΐϑ 5 μὴ αρίν᾽ γ ἀκούσῃς χ᾽ ατέραν στάσιν μελῶν, ἐν, φἼδίκεϑαρο, 
δικών γμων εἰργασυδόϊω 14 εἴς, «“ἄσημον μέλ(Θ-.6 ἄδουσιν στα μ! 
οἱ χοῤδυτοαί, Ὑιάς Χορρο της, Στοίσις 9 [πατιι5914 εἴχ, Πτα5, 
σις ) ΠΟΙ] οςατῖο 9 Ιοσις ἤπιε ροΐταγα : νὺ στείσις αἰδιριόῥταν, ὦ 
Ρυ4 ΡΠ μσον. αὐδὲ τ σ σεως ἐἰγωνίζείει, , ἀε [ξατίοπα δ. ἴος 
σοπϊοπάειο, ΑΙ οπῖπες σοητγα (τς ῆρῃ, Οἵρῶτε εδὺ τ ύκαι 
᾿ἡ ς σεως ωρὺς δηλίλοις ἐγωνιζουδνοιεγὰς νοΠΕἸρῖο ὃς ἔξαται, ΑἹ 
Ραμ. ΐη ΡΙαΓο, Κα γὼ γὸ εἶχον πίω ς-αδιν παὐτίω 9 της οτὰ 
ἃς ἰϑοιυ οὈτίπεραιπ. ῬΟΪγ θῖμ5 ἴπ ἰδοιπάο, κτὶ πίω υἱξ ἀῤχ! 
ς-ἀσιν ἐυᾶμον δλὴ εἶμ ἀκρών, νοτεγί Ιοςο ἃς [πἀς γεεηαπεθαπεοτι 
σις, {πὰ Ρ1}1τ25.ἢτηηῖταβ αταιιε σοπηβαητῖα ἡσυχία, [τατιι5 ἃξ 60] 
{ττατῖο, διαριονη γ Ρογίξιιογαητὶα ἂς ρεσπηαπῆο: δὶς φάσις αὶ 
μου, γοητὶ ρου Ἐπ ογδηγία ἃς ΠΑ Ρ1 11 τα» Τητούρτ. Τ Ἀπ γ ἀϊά, 
τετ ταιπιθη ἀςοὶ ρὶς συ ποίη ορ το ].44 Ἑπορείιπι, ἰπη χιλ,Η, 
«ἀσις, ἤρξατο υὴρ δπὸ γ᾽ ἀαῤκτικων πενδυμφίτων, ν᾿ νεηταπι ροῇ 
ἴς ςοἰ]αἹ]έσιις νἱάσταν οἰπειάετε:εηιίσιγ οπῖ πη, Εἴ φτα ἠκὸσ 
τοὶ σνϑύμαάτα. ἀἰϊχοταῖ νογὸ,, τὸ συνεῦμα ἀπέλιπεν ἡμᾷς. Ὀιοίς 
τῖά, [1.6,σαρῖτε 12.σ σιν χαμζόυει τὸ ονεύμα, Ἰὰ εἴ ςεἴατὰ πὶ 
τιι (ριτῖτιιϑ. τὰ ςεὗσιν λαμ αύει, ργο {πῆ Ππετς ἀριιά Αἰοχαι 
ΑΡΒιγο τ, τη Ῥγοῦ οι. Ἐτ περί το]. 44 Ἡῦγαος σαρίτα ἢ 
Π0 Πομτογοποπὶ 28. Οὐ μὴ γδηται «σις τῷ ἴχνει τῷ ποοὺφι 
ΝΝοὴ σομῇίξεσ ρ65 τιμ18. Τπτογρτ. ΝΟ οὐ γεαμῖς8 γοβι 
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Ρεάϊς ταὶ, Αρπα Ηἱρροογατεπὶ εἰέρος «-ασις, Δ εΥ15 Πα τ0}5 δὲ Ἡβ πύον, 
{πἰτυτῖο ἤιε φοπά το," διάϑεσις κὶ τὸ ποίϑο. Στεσις, Πατὶ πιο ίρι 

ἀϑεμιιτ 
αἰαηνι 
αἰ ιν ἀιρ!ε 
δἰ οιηὸ 
ψοὐνίωι 

ππιἐκτια 

᾽ ἱγωρα  , 

ΡτςΠαϊαπιιντ φάσις παίνυχ Θ΄ αριϊὰ ἸΝαζαηζοη. 1ά οἴ, ]ΒΉΠ, 
ἐχοιθῖς, Σπέσις δα {{ρίϊαπτῖα: υα!Ίτάτοτη τοϊατα,ἰά αἰϊγσ᾽ 
στασὶς 5 ἡταἢ σοηΠίζθητί4. ) σοηἐπίτετῖο ὃς τοπηρεγάταγα, γτὶ 
Ριιᾷ Θαϊεηιιπι αἀ Οἰδηςοη. τξωὶ ς-ἐσινπαχυ, (δ ταπτῖα ογα ἴα 
αἰεὶ λεπτομερεία ς σεως, εἴϊ, σοπἰτἰτετοπῖς τοι ρογοϑ τϑαι 
τά τε» αὐτιοϑσᾳ τούεται ὃς εχ Δἀιοτίο ορροπίτιιγ. Στάσις 
δριιά Κποτοτεβ.» 14 εἴ ιοά ἰπ σαι! ροτεητὶ [Πιη1ΠῚ 5 δῖ. 
4110 πιαχἑ πὸ γὸ5 ὙΘΥΓΙΓΕΓ9 σΈποτα ῖς [Ὁ Π]ΠΠςοῖ φισίξιο γαῖ, 
Ριι ρέπεγαίε αοἐ εχ σοπῆϊέξίοης νεγεαίαιις ραττὶς παίοῖτι 
14 οἰἴνοχ ἱπτεσποης 8. ἐδρυ!ποης ἀοοιιίατοτί5 δὲ τοὶ. Ηος {π 
τι ἃ ΓιΑτὶ 5 ἀλοίτιιτ ἀταιις οτίατη σαι ία σοηἤίτατιο : 40 ΑΤ 
ἴλοτεῖς ὠμφισβιίτη σις 5 14 εἰξ, αν το : εχ 4α Ραπάετς τὸ χρίνι 
μῖνον,ἱὰ εἴπ ἰπἀϊσατῖο ἤιι6 σργταπιςη σοπτγοιοιῆα: ςοπτοηὶ ᾿ 

ἈΕΠΊρο αιυνᾶς ὁχ “ἴασαι ΕΠ οἰτατ, ὃς 4 φια ἀς το ἀρίτιγ. Οἷόν 
Τορίοῖς, Ἀ οἤιτατῖο διιζοαι ἀσςιἈτ]οηΐ5.9 ᾽η 41 οἷς ἀοριῇ 
οτἰ παῖ 1556 11: ΟἸτεςὲ σαΐσις ἀἰοίτιτ: Ατὶπὸ Δρρδ!!ετυτ ἴαται 
1π 4110 Ρτίπητπὶ ἰηΠίτῖτ., αιαῇ δὰ ΓΕΡΙΙΡ Δ ΠΑ ΠῚ» σΟΠΡΤΕΙ Ὶ 
ἀείκηπο. [μορσε ετίατη Οὐ τ] απ. στὸ τοττῖο 5) οαρίτο ἐχτς 
Σ πτώσεις ἀἸσΙΠΠτΙΙΓ ἀπυ ΠΊ ΠΠΤὶ ἄρροτεϑ ἃς τ ρδ: τοὶ αἰαχώσματά 
ποταμδ: πιητ ἐπί τη Πατίοπος χυΐδαις Βυαυοτιπι ν᾽  οητίᾳ ΠΠῚ 
ται ὃς Ε απ ρίτητ. ἈΓΠΣοΡμαπ πῃ ἘΦΟΙτΙΡΙΙ5, Εἶτα Κρατίνε μέμιν 
υδ,., ὃς ποιῷ ἑδύσας πότ᾽ ἐπαίνῳ Διὰ “ἥδ ἀφελών πεδίων ἔῤῥει τὴ 
ς ἄστως αὐοᾳ σύρων Εἰ φόρει ταὶ δρώς, κ᾽ ταὶ πλαταίοιε, οδϊοῖθιις Γ 

Ῥτίσ» Ροοτα, Ἡ εἰν οἶι. ετίαπη ς-ἀσις, ἐργαφτήρκον, ἱ Ἰατῖο οτίάπι ἵν 
τὸ, οἐἢοϊπα:σιωέδραᾳ, ἀν 
ταισιώδεης, εἰ. ὁ κὶ ἡ, [ε ἀἸτῖο ας, Χο σασιάώδης τέ ὅδε κὶ ϑέχων πολλ 
τοῖς φίλοις ἐχθροιὲ παρέχέν. : 

Στασιωδέςτατος νυ. ὁ, [4 Ἰτ] ΟΠ ΠΠ ΠΊι15. 
Σπεισιωτεία, (οἀ το ἤις5 ἤάτας, ΡΙατο ἀς Ιςρ. οὐ ορροηΐτατ πόλι 

τεία ἱδ᾽ά πὶ. 

Σταισεώτης υγ, (το 1655, δορυφόρος, ἐκ τἶ αὐτῆς τάξεως, είν. Στα 
σιώται, οἷς [ΕἸ] Οἱ. πα! ΠΠτο 5. στασίωται πῷ ἐκ εἰγαγαι ἤαητ σοηττα 
τὐᾶε 1}}1} ἔα πο 5. Ηεγοάοτ. στασιωώΐσαι σφι γγοόμοοι οΟπίαγδητο 
ἵπτοῦ ἴδ, Ῥίατο ἴῃ Τβεατοτο ἰσσδῃς ἀρρε!]ατ» στασιώτας δλε 
ΜεΙΉΤιιη ὃς Ῥατιπιεηϊάθιῃ αὶ ναϊιδγῆτατομα τού, οοἠπ ΠΝ; 
ἴετε ρογβίθογςητ, "εν 

γπίρμι Τὶ 
γμνν ἢ πίν 

ΠῚ 
ταβχμεῇ, 

πη ρ 
Ἰηἤρηαιῃ 
τὸν; αἱ 

τασιωτε 



᾿ 

9 ἘΦ Τ 
φιασιωτικὸς, [ο ἀϊ τ] οΥπι5)(ςΔἸτίοπος οχοίταης. στασιωτικὸς καιοὺς,ίο- 

ἀϊτοηὶς Ἀπῖραδ]. τεπιριι55 Τ λον ἀϊά4, Τάςαι [ι0.ν΄, λόγοι στα 
᾿ντικοὶ 7 τυ θα] στα Οτάτῖο. ΧΤ᾿ τὸ στα σιωτικὸν αὐτοί ὡν,[ςἀ τῖο- 

ομττδάϊςσοη5. 
ὦ »'ἴο. αὖ ἕστακᾳ 5 νὰ (ογ δὲς Οασαῖιθτο (οςιπάο Οταπι- 

ἅτ, ἩοπΊοτι5 1ΠἸΙδ ος γν ς-ἰσκεν, ὅσα 3 ἔδεσκε 9 ΡΓῸ εἰστήκει, 
ἴαρατ. 
ἐονηνπάς κατας ατέον, ΓΟπίΈτιοτο οροττοῖ, δίας, ἀε Το ρ. 
᾿»ἔοιιεο, ΑἹ λοῖο.αϑόϑω, 

πὴροορε»δγἰτατοτ,ίος εἰν ξϑπιι5 ΠυΠΊΠῚΐ 5 Πιάτιοῦ ἀγα ἢ θγὰς 

ἀδεηβοναίοπτος αιατιοτγάςοίηι (οἰϊάος ποίϊγοςντ [ςτιῖς Βιὶ 
᾿ ιι5. ΑΥ ΟΡ μινεφ. αὶ «ῦτο πλεῖον ἡ μυρίων ἔς εἰ ξιον στατήρων, ἢος 

ἀπβηϊτὶς οἷς Πατογίδιις ἀΐρηιπι. Ψτεθδητιιγ ἰὸς πουηίης 
Ῥετίᾳ ὃὲ Μασεάοπος τ νπάς ΡἈΠΠΙρρΡιοὶ Ππατογοβ 9 Που οὶ ἃς 
Ἰεχαπάγεϊ ἀϊέξι, στωτῆρες δαρεικοὶ, τι πγὶ Γ)Αγὶςὶ, Ἡοτούοι, ΕΠ 
εἰλπῖ [εσιιηάτιπι 4] 15 Πο᾿τ5 » σιοά Ηρ ταογιιπι πιΠγὶ [πα 
τιον ἀγας πιδβ Ατεῖοαβ γαΐετ. ντ [ογι δὶς Τοίςρ ἢ, νἱάς Σί- 
ΘηΙτοπ ἐς ίτον ἀριιᾷ Ἐρ οπαγπλιπι; Ἐτν πη. 

ριξ δεζθ..,, σ᾽ του τῆ σφε ἐξιθνυ, ΡΟ]. 
γϑϑι ἘΔ 0115 υσοὨ ἴΔη5 ἃς ἤτιλγι155 σταϑερὸς 7 βέζαι 9... τεἰσιμος, 
γος, 
Ἰζω μια! ἴτο, Εἰιγρ. 

μιίσω ποικρ το ἴτοπι σοηἤίτοοἴτοπι Πάρι ον. 
οὐ, ὁ. Ροπάοταπαὶ (οἰ επτῖαΣ ρεγῖτιι5 5 ἵτοπλ ΠΟ πα] νἱ πῇ 

θοη5 : οιμ ΟΡ οπίτιτ κινητικὲςοντ στατικοὶ κολλύρκα, ἀρ Α ὅ- 
{πὶ εἰϊ ὃ Πατῖςς μοτθα ἀριιὰ ΡΠ] η.110.26.ς.8. 

ἡ» Πατίος,ατϑ 418: ροπάογιπι τατίοπειη τγαάττ, ΡΟ]], ἀριὰ 
116 Π| σ τατικως Αἰἰμεγὺ, 

οὐ, ἐγαπο, 14 01}155 αὶ ἄτα Ποτίτ. Ἡοτιοτ. "144. 6. οἷς δ᾽ 
ε στα τὸς ἴα πος εὐκοστήσας ὅλη φαΐτνῃ 7 14 οἴ, ὁ ἑςὺς δ: πολιυὴ 
στατὸν ὕδώρ, ϑορῃοςΪ.ἴπ ΡΙ]ο ἐξ Αια εχ ἱπιθτίδιι οοη- 

5)άτις τα ρ πα Π5οἤιητ ταπτεα 4] ἔπτο! Πρᾶπτ στ ἀπ ξοηταηᾶ. 
[Ο ΠῚ στειτὸς 9 ῳραξ ἃς χιτῶν, ]οταχ δ τη. τεξζα 5) 145 χιοά 
δε. αἰ Ἰχυαπάο νοτο {ιρ ταπτιιὰ ἀϊοίτιν στοτὸς. ΡΙμτ, ΑἹ- 
λά. σταςζδὸ κὶ ξυς ἔδει ἢ ἃ Ὅμον ἐναγώνιον οἰμπεχὸ μῆνον κόσμον ἦε 

ΜΠ τριάς τγασασάο νθὶ ἤπητ 41] οοτίνιγποϑ νογταηξ 9 (4 αὐ 
ἐδιθ. χῆων ΕιηπΠι ὁ κατὸς ἰνῖς χιτὼν (υατ!ἀ.ν]Ἱάστιιγ, 
υρηδὸν,ἴΠ ΟΥΠςἷς πο άατη» ἴῃ Αγ στὰ οἰ 5) ἢ ριιγα οΓμ οἰ 8: 
νερεῖδις, ἐξ, ᾧ κα η᾽,σαυρότυπος. 

ταυρρὶ λιυἤδων, (ερτα Ροττμιπι. 
υρϑ το. ὁ, σκόλοψ οΓιι ον! Πιπι, (Ὁ 11ςα,14 εἴτρραἶ τς Πσποις ἢ- 

τορι , χιὶς ὃς εγς ἔλιι55τῷ ὁ ρϑο κὸ ἀπεξυσμῖρον ξύλον, Οὐ Π. ξ, καυρριὲ ἐκτὸς 

γῦρον, ἔλαστις αυρριὲ κα ταιπηγνιαΐτες » γ4}105 ἀοΠ σοητος εἰατγαητέίᾳιο: 
μιῇ ἴο 114 ἀρυὰ ὙΒιογάϊάεπι, κπὸὺ τὰ εἰς τ αὐ ἐν Ἰσταδδει,ηιοά 
προ ἢ ΔΈΓΕ ΠῚ το  ΠΑτιιγ: καὶ αὐροὶ τὸ «σις ἡ τὸ δ᾽ 66) δ΄ δ μῆκος ἔΐχαν κα 

κόδα πλείτος. ΕΤΥΠΊΟΪΟΡ,. ἀὰπὶ ὅς ἐτοαιιςητεῦ φἀυρὸς (ΤΙΙςΟΓᾺ ίειι μὰ , 
᾿ν ἀμ εγοέγιιπι (μη! ῆςατ εἴπ Ἰρπο τγαπίμοτίο ἐ 4}10 παῖ ςβοὶ 
αι Ῥεπάθθδητιγ : Ἰἴοπαπι ἤριιγα: Τ. ἐφ ᾧ αιϑρῶποις ὀυασκολοπ" 

᾿ σεντ οτι τ [ας ἐν δέκῃ φωνμέν τῶν Ρ]τ,ΐη Αὐτοχ. Σταυρὸς ,[1- 

αι 
γα 
ΠΝ 
τηΐμϑι, ̓  

Ν εἰ εδι 

τή. αἱ {Πι|4 ἀιιρίοχ ηιιοά σπτγαὶ Γαδ ]οῖς ρατιιγ)ᾶς [ιατίπὶ ξατ- 
ΝΝ Γ΄ καηΔρρο!]αητιντάς ΡΙΏτΑτοΙ. ἰῃ ΡῬγΟΌΪ πη. 69. Σταυρρὶςτετίς 

βΟΠιΙΣ 4ιιοά νἱΐςο ΟὈ ἐπίτιιτ» ΟΟπιπι, Αὐ ΠΤ 1η ΑἸ. 
ὑυρότυπος, «5 σΓιΟἱ ΠΠ}}} 1554. οτ ΟἹ ογπαὶς. Ετ Ἡς γος αυρρτύ.- 

'σως,1.ς-αυρρειδιώς, 
[τάυρϑω, μι. ώσω αν. αι» ΟΠ ΙΕ σου Ράη ΡΟ ν 8110 8 5 14 οἴ, ἐδ ςκωρφιὲ 

χαταπηγνύω . να] ]ο,ςαποο [ατο να ]]ο εἰδινίο, Α ξλῖα, Αςουίατηα. 
γπάς αἰρεςαμξέω, ἃς τιορσαυρῥο. τορός εὐ ρφἶσι ταὶ γαῦς 5) ΠΑτ165 ο]Δ- 
Ργαῆριητ, Τ τιον 4. ΠἸΌτο ἀμπαντο,ν οἱ Τητογρτ ὀρθαὶ ὡράτ- 

τυσιγόνιοι ὃ ὅ τι ἕώλοις ὀρθοῖς οροσοχυρφῦσι, ορρς-αύρωσε; Ἰὰ οἴ, ορ ον 
ἔξησε, Ραι].ν τι Οαΐδε. δε ὃ ἐμαὶ κόσμιϑ- ἐς αὐρωται» ΠΣ 4115 πιὶ 
πὶ σγιςι ἔχις οἴ, 
εὐρωια ατος τὸν ρῬΟΥ ΕΧ 11 σπὶδ δί τοτγάνγ 4 Ππ|π 7 ἀπο] ἰδταπὶ 
γα πὶ, 1 Πδαιπη [ἘρτιιΠπΊ. δένδρα κόψανπος ἐ'αύρωμα ἔπνξαν, ας 

οτίδιις., σδηςε! ἀτίπληιιο σοηχὶς. πᾶιιος. Ρτδτοχιι γι ητ,; 
ον 14. -αὐρώματο ξύλινα, σηςὶ ΟὈ16 65. ἔερτα ἰτρηςα, ΡΙατ, 
4Π1]. 
σιςγεως ἦν 4. στα! Εχῖο ἡ γαἰ “απ, να] οσπιπι ἀςραξεῖο, Τ λι- 

ἰαηρίον 

μι ἢ 

εἰιιο 
μα 0}: 
μοραθν 
ΠΧ τ 

ει ἢ 
Ἴν 
(ἰν τΟΟΝ 

ται Ἷ 

ὙΠῸ 
γί 

εἰ, (δ ΠῚ 

τυ γανν ἴῃ 

) 

πη 

ΜΠ ὑρωτὴς ». οὐ΄, οἷ, φαΐ στιιοὶ αῆρίτ,, 4] νά]]ος ἔειι ραΐος ἀς- 
Ἵ ω Η ἢ ΠΙᾺ 
νι δ" τδωϑεὶς ,ἐντος ὁ γραίζιι ἃ, ᾿ ᾿ 

τάφιδ ὠσαντες πίω) -αφυλίω) ρα [πα νᾶπι ἔλοϊςητο5. Τιοίροσ Ρ. 

ἡ. (2.29. 
φὴς (δος, για μαῖα, ἰᾳ οἴξ. στεφὶς σρωκτηῆ Οοηίζαηε. γεωπογικών 
14. σαφὴς ἥμερος νᾶ ρα. ὈΙοίσοτι. ΕΠ γὶ τογτλ)ρσαραῖο 55. 
φὴς λιρῆοφὶ, να ρα ὰ ΡΙηραῖβ.) [ἀςπὶ ἰΌ1Ὸ ρτὶπηονοάριτς 4. 

Ἰάς αἰξαφες. ι 
ἀγεία, εν α ρεάιου!ατὶς ϑου οηῖο Τάτσο ἃ ποοδηάὶς Ρε- 

Ἰσυ ῖς ἀϊ τα. Ὀϊοϊτατ ἃ ΡΊ Τα. ἃς Οοτηεῖ. (εἰ ᾿ἰδτο τοετῖο; ὁ. 
για τατηϊηῖα. ἀριιά δογι οπίασι τασιεπ ἰορΊταγ ν Ὁ ἅΠ1}- 
Τερο Τϊοίςοτῖ. Πἶστο φιαττο,ςαρίις τγ56. Ετ Τ ΒεοοτΊτ. [- 

ἸΥ].ροβτοπιο. Ὀιείτατ οτίδηι ἐΐταφις ἀγρία, αἰταρ 815 ἀρτίαΡΙῚ- 
ἴμς,Ετ πηργορτὶὸ ἀγοία «αφυλύ!απι πο ρτορτιόηντ ἀϊέλιπι 

ἰὐᾶν: 

ιν 

ὶ μι 

ΓΝ 
ἼΩ 

Σ) Ἵν όςι 

Εἰ Ιαδτισα. οἱ απνὸ 1 ΠΡτὸ οέζαιο, σαρῖτς 41 ητογάς ρὶ- 
τοῦτα ρα ἢ Ππάταιη πλογθο, ιὰ φιοαιο»ηϊιαιι Ογφεὶ οἰχείαν τα- 
φυλίω γνοὐδητ, ιΙπὶ οἰ ο πλλ τὰ ργοάοίξ, Η ας ἃς ὑπὸ ὃ κορύξης 
4ιιααὶ [ἀπατφρ τε τατία ἀϊέϊα οἰ τοῖξο Ρ] πη, 

Σταφύλαγρα τάς μια διον, ἷ 

Σταεφυληγης δ ροτΡοηι συ πὶ, δς σ τά 5 ἀν Ἔχροπ, Οοσηπι, Αὐἱο- 
Ῥβαιίη αὶ Δυὶ5, Σταφυλν,αρινᾷ ἀγοϊἰτοέϊος ποπηςη Ἢ ἡ καϑιε- 
μδῥης μολυΐβϑον τι ϑὲ υὔνον: νι ργὸ ρεγροιάϊςιο : ἤπιος ροτηις ἔα - 
ὈΓ1ΠῚ 10 ο Πα ἔφα Πἰσγατν αἱ ὁ γνμεαη, "Το πιογας ΠῚ. 4, β'ς ταφυλῃ 
δὴ νῶτον εἷστες 14 εἰξ,.4 ἀπιιΠΠππὶ χ αιαἷ ες, οἷ  εατοίηιιπο, ἰά 
εἴ, ὥτως ἔστες αὐ αὐαλόγρις τοῖς νώτοις ὡσ τῇ ς“ἀθμν, Ππτογργισαφύλη 
γὃ ὁ τεκτονικὸς διαζ της τοὶ 5 ἃ σἀθμὼὼ λέγρυσιν, 

Σ πιφυλὴ δ, ὐγν τα, δοττασ:ν εἷς αἰ α (γ]ιο πγίΓαυς:ἢς Ἡογπιο 1 
δτιι σα, πιο]. σαφυλίω) πρόσφατον, κ «-α φίδα καὶ φαγυταιγν 5 τεσ ἢ 

τος Ποζάίαμις ποη σοπιοάοτ,σαρῖτς ἔεχτο Νυπιοτ. ΗςΠοά, ὥρα- 
ϑύμῷθ. ς-αφυλῇσι, ϊά εἴν, βότρυσι, φαφυλὴ καὶ γιυναία λεγριάῥη., ΡΊατο 
ἐς [μορ. για μα; ἀϊοίτιιγ ροπογοία τος εηΐπι ὃς γριθο, ςα φυλὴ 
ἀγρίαχνιια {γ}ις{πτ]5. Δ τας ν τϊβίαυα ὃς ὄμπελθ- ἀγρία) νᾶ 
Ὀϊοίςονίἀος [το αιίπτο, αρίτε 16. νὈ] ἀς οἷα5 νίπο, (ο]:- 
πο |α 1θ τὶ οεζαιι, σαρῖτο φιϊητοςνιαπη ἰδγ [σαι γοςαζ, 
ὙΤΒΘΟΡ γαίτις μ τον. Πρὸ τογτῖθ » σαρῖτε ν]τίπ). μεάεγα (ἱ- 
Ἰἰοϊα ἰὰ οἴ, Γηλγ Παεἰς αἴροταυ ἔτ ξειηπὶ σο πηρᾶγατῖ σαφυλῇ ἀγρίᾳ, 
ΡΙΤηλη5 ΠΡτο 16, ςαρῖτε 35.41τ τάσοπιο5 ἔοττς ᾿Δθτιιίςα: πιοιίο, 
Ῥ]οίςοτιἀος ᾿ἴδτο ΠΠαγτο 5 σα ρῖτ6 1.4.4. καρπὸν ὃ φέρειν, ἸΠ6 1115 
βοτρυώδη ὡς ὄγιφυνίδα, Ὑταφυλὴ ἀγρία ὑτο ςαφὶς ἀγρία, ν]άς 
[ρτὰ. Σταφυλη,αθεξεις σο] της "Πα ἤτις δυτγρ]ϊοπὶβ ( Πυὰ 
γαργερεῶν κὐ κεονὴς: κὶ φαφυλοφόρος ΑἸ Πποτε 17 κὴ) κιὼν: ἱπηρτορτὶέᾳ; 
νιια ΟΠ Ὁ ἃς ΡΙ μη.) 4ιο ἐὰ ρᾶτς ἰαχατα, εἶτοα ἜχιγοπΊΓη ἃ ῥα- 
γε ὃ ςαφυλῆς (1ἀ εἰξ. νια; ἔγιιέξαπι Πῃς σταυμέῃ δοϊ ηίιπιηιε 
ἔϑεθως κόκκον : ΠΟὴ γογὸ δοϊπογιπη ΠΟ  οἰμτη αν γίγαρτον: πᾷ 
ας νἱπᾶςσρα Πμια νἱπδοεὶ 4111 Δοϊηἷς ςεἰδητιιγ.)ίρεοὶς {8 [11- 

ἀόσιις ςοΐοτο γεργαίςητατ σα ἐπι Πρ το ἔςχτο χρὶ τύποις, Αὐ- 
εἰίρεπεῖη τεργομοηάϊε δ ςεγϊτατῖ5 ὃς ἱρπογαηιὶα 5 γειά ἀϊ- 
χοῖῖϊ σαφυλῆς ὃ χαλαϑείσης τα  Ζιάτη μὰς νοςς νοΐ ἱρ(. Ρᾶτ8᾽ 
νΕ] οἶπι5 ἰ Ηλπιπιατίο ἢ μη! Πσάγοτιγ » Ποη Διτοπὶ ἴ5 αβεέλιις 
ἀϊιογῆις ἀς 4ιιο ἰάπὶ ἀϊέξαπη, ΔΛριά ΡΟΠ ας οίη » Σ ταφυλὴ «δὶ ἢ 
κίονα μηκιωομῆνη καὶ αἰχριειῦσει ῥαήὶ αἰ πλύήδιθυ, ΑΠΒῚ ταπιεη 1ἢ 

Ατοβιροηΐβ ογγόγοιι ᾿ποΐά τ, ν]ἀς κεονίς, 
Σ πιφυλητομίᾳ γαρ, ἡ γνιια ἸηΟἶο, 
Σταφυλίδες αριιά ΡΟ]. εὐ σαφίδες, γυα γα Πη, βόφρυες, ΤΊισος εἷσε - 

φυλὶς τὰ φίς ὄξιν, 
Σταφυλίζειν, ΗςΙγ οἰ1ι5. τὸ σιωιάξων {1τρ.. διιυισείζειν ) παὲ ἄᾳς πα 

ἱματπία, 

Σταφυλῖνθ',».5᾽, (τα οητπι {ογ  δεηάτιπι ποι σαφιλίνο γε ἔῃ σοάϊ- 
ες Ολϊδιηΐ, ιν ξαφυλίνίϑονντ ἴῃ Αἰ ρίπεῖς "ἃ εἴτ, ραιπαςα Πετ- 
δ, [σοῦ δοιύκον αριιὰ Τ᾿ Βοορ γαίϊυμι ἔς τγαηϑέογας ΘΖ. 1:1 
γετὸ Θαἰ θη. ἐπ δι Πρ] ς. ρα ειπαςα ἀτιριεχ ροπιις σαφυλῖνο ὅ- 
μερρς ,κὴ ἀΤραΘ., ρα εῖπαςα (τὶ παρὃς (γΠιείτγι5 Πὰς ογγαι ἤσαν }- 
Βὸ νοσάπηις ραβιπαάες. Ὡς (γμοτὶ Ὀ1δίσογ! 4. ΠΡ τὸ τατον 
ςαρῖτε 59. Ει δριιά Ατιοπαιπι 10.) οχ Ναπιςαΐο; Αὐχαμνρίμὴ 
σκόὀλυμόν τε κὶ ἐἰγριείδα φαφυλῖνον. Πΐος [65 δεῖδετι σ᾽ Γαφύλινον γο- 
οαχιῖτ, Ραμα: σεηι5 εἰϊ γράϊος οταῖϊα . εοϊοτε οτίδιτὶ ἴλπ- 
δυΐῃ οο 9᾽η ἁ[Π{{ἀι|ς σεγ60 5 ἀϊπετίμη ἃ νοτο Παρ γΠποινο!- 
δὸ νοσαζηι!5 αγοίός - πα: νοχ ἐ Οἴςοο βιιχὶτ » 4ιιαῇῃ χείρντος ἃ 
φαρὶτι 5,14 εἴν. τα φςῖς πιάσῃ ἰτιάϊπο τ ἤσαϊ. Ἰδέμηαις Ατβε- 
παῖς Δα ΓΒ οΥ οἱ Βοτθηι αι: Πρ ογίρατη δά νθγθιμπι, τὸ ὃ καῤ.-- 
τον καλύαδνον, μέχες σ᾽ ὅδ κὶ ὄνα ξὴς σαφυχῖνϑ',δές,εχ ὈΙΡΒΠΟ.ΗΔ 
δε5 ετἴαπι ἀρ ΘΑ] ἐπιιπὶ 12.Μειμοάὶ καῤτον χρόμμυον 5 Ιἰά εἴ, 
ςΖρε οαρίτατυπι κὶ κέφαλω τὸν, ἀπὸ πα καῤδη,14 εἴξ, κεφαλό ΕἸςίγος 
ετίατη φιοάάλτηῃ ΠΡ ἈΥ πὲ σεῆιις μέρας ἀϊέξιιην ΒΙΗς δάπο- 
ταῖ. ΑἸτὰ ε[Ὲ μευ ἀαιςιι5,» 8. ταπιεη ρα πἰ παςαίῃ εἰ πὶ δαΐ- 
κὸν ἱπυργορυϊὰ αρρο ασιιητ.ίςρο Α τίαπι, Σταφυλίνθονοῖ 
στ ἀρυά Αρίγττινη (οτίρτιιαι ξαφύλινθ» αὐ! Πι; νἱὰς ἱπγοςς 
σῴῷον δ ὕλη, 

Σ παφυλὶς»ἱη Σταφυλίδες, ἜΣ ς 
Σταφυλοβολεῖογ,υ, τὸ, Ποςιις ἴπ {πο αἰ σδαξιηέ νυιῶῦ σατο τήριον, δ αἱά. 

Αρυά ΡΟ ιςοπα ἔοσῖρτιιπη ἐαφυλούόλιον : εἤάιις ταμιρον, δὲ γᾶς 
ἴπ 4ιιο γιια; Δεγιδηταγα [0] αἰτγὸν ῳ 2 τας «αφυλάξ βάριεειν οἵ 
χρυγώντες «“«φυλοίολ εἴον, 

Σταφυλοδ' οὐμοι, ΕἸείγς.αιιΐ ἱποίτα συ νἹηδΔεπηίατοτγο5. ᾿ ᾿ 

ἸΣταφυλοφόρος,, Π.ΔΠ νυ σογᾶ. σ΄ἀφύλοφορον μίορκον, Ράττίοια ψῸ}- 
ξετᾶ : ΡᾶΓ8 ΟΥἵ5 ῬΕηΓΟΓ 5 Ατιΐζοτο!. ργίπιο Απίπιαὶ. ὃς σᾶζά, 
γἱάς ςαφυλή, ἢ 

Σταφύλω μα ωτυς τὸ » νἱείτιτν οὐιΠ1 ἀοῖπο γυια’ ἤπΊ}}ς ΟΠ τὸ 
{ςρτί πιο» ἰρίο οςὰο ποππιιπαιᾶπη (πη ῃλᾶ ἀττο το τῆ ηΣ- 
οα πιο τιιρτῖς ἔπει5. πιο γδηῖς ΕἸ ΠΕΣ] διις Ιαχατῖς δ ἢ- 
ππι} 15. ἤριιτα δεῖηο ἢτ » νηάς 14 ξαφύλωμα Οταςὶ νοςάπτ τα- 
φύλωμα, Ἰὰ εἴξ, νιάτα, Οαἰςπιισ ἰη ἀς αἰ τ οπῖθιις ἀϊοῖτς ἴῃ Ρυ- 

ῬΊ Πα: Ράττο ἰηίατγροτο αοῖπο νι: {π||}6. φιοά ἣτ ὍΝ ἴῃ- 
ἢαπιπιδείοης ὃς ἀοίοτε ἴα αἰτιτη ογοέξα οσυῖ ριρλ} 4 βιοτῖτρ 
ὃς για: χοίῃ! ἤριιγατι οἰϊτεινάοτῖς, Πιοίςοτγι ἀ, Πἶδγο Ῥτῖπηο» 
ςἀρῖτε 138.--σφυλώματα ταὶ ἐν ὀφϑτιλμιοῖς νας οομοταπι » Ἀθοίν 
δὰ Ματζςεὶ. : ΔΙ 

Τοπι. 5. δὶ 1) 



ὃς; ΣΙ ΓΤ 
ταχ αὐηγης οὐ αγαυπα δ αφυτόμη,ϑυ!, ἀοτῖςα ἀϊῖο εἴτ, 
ιαχυνρ, τὼ, αι ἔρίσαπι ρογαπτ,ἤρ᾽ςατα, ἴριςςα. Τ ΒΕΟΡΒ. ἈΠ]. 

τιολαφιῦ  " 
Ἀπεχυοζολ εἰν»ἰπ ρςατὶ νἱ ἄστυ Οαζα ἐχροποῖς ἰἰδτο ρεῖπιο 5). ἀς 
Ἔρος ἀμ μο 

Σπεχυολογοῖν, [εροτα ἰρισάϑ ίρ!ο ]ςρίνητι ἔδσοτς, 14 πο ρααρετῖ- 
Ῥεις ἴῃ αἰΐεμα ἴόρετς ᾿ἰσος ροίξ τηδπίρι]ο5. ςΟ᾿]Πραᾶτοβ 5 ὅς 'π 
ἀεοαάας σοτηροίϊτος.. Πϊοίταγ οὐδ κρλα μοι. Ὑιάς πιο 
ἰοςο. ὶ 

ἘΣ πιχυολογία ας οὐ, Γρ1ο 1} ερ μΠ1. 
Σταχυολόγριγαιιὶ ἤρ᾽σ5 στα ααῇ (ρΊ οἰ ερ ἡ οἱ καλαμώμδυνοι, 
Σταχυοςἐφανίθ., ὁ κα ἡ, ορί τῇ Οογεγί 5, Ἐρὶρ. 
ταχνυοδῶτη ἵριςατὶ ΡΊτηϊο 9 14 εἴς. [ρ᾽σατιπα εἴϊε, (ρίςατι ἔουτγς» 

ςάχω φέρειν. ϊοίςοτί4ο5 [δ το αιιᾶγτθ 5 οἀρίτε ρτγιπιο ἀς ΒΕ 
τοηΐςα, ἐπ᾽ ἄκρῳ ἢ τα καυχων ἔνες:ι τὸ σαόμα ἐσαχυωμῆμον ὥσαῇ 

ϑύμβραε.[Ὠτοῦρτεταβ ἤρίσατιμπι (σπιοη τγαπβξεγιπτ πῃ ργορτὶὸς 
Ῥὶς τὰ ἐγιιέξαπι ἐρίσατιιπι. ἸΝαπι σαρμο οτα πὶ ὀὐτὶ πῷ καρπὸς» 
αὐ Βὶς οἵ “ἀχιοά εἴτ, [ρίςα. γε! ροτιας (οτῖθε ἐσαχυωυΐρων ἴῃ 
Θπογαηάὶ σαίιοντ γεξεγατιιγ αὐ καυχών, Ατο ἴσοπος ἀρὰ δα- 

Ἰεηιιτι ἰἶδτο ἰχτο, ἣν χτ τόποις σαρῖτο αιαττο, καρπὸν κὶ σαἷρ' και 
ἀπά! βοτοητοῦ νἤιγραιῖς ἀς Μγσῖος ἐγαέξα ᾿ϑαιεης. Ομοά [ὰ- 
ςετς [ἴσος ἴῃ φαΐθιι5 ἸΙάοπι ο(Ἐ Εγιέξιιβ δί ΙΈπιεπ : ντ ἴῃ ἔγαπηξ- 
εἰς: Ῥογιο!οίμπι νογὸ νθὶ ἢςς ἀϊεἰπέζαγντ ἴῃ ροπλΐδ. ος ἐπῖπὶ 
Δι᾽ συτάτοπη ράγῖτ. 

Ἐξ τώχιο νυ.) ἴρῖςα. Στέχις, μετθ Ππι}}15 πιατγιίοῖο » ἀς αιια 
Ῥτοίσοτγί ες ἰἰθγοὸ τεγιῖο . σαρίτε τζο. βαρεῖ μας ἀϊέξίο στ. 
χις φτατοῦ ΠΠ|ἀπὶ ρτίπιαπι ἔρίοα Πρηϊ βςατίοπεπι ετίαιτι 4145 
Ρ᾽εγαίχας. Στεέχις » ΠΕχας γἱ ποι] 41ις πηοάτις ὃς τάτίο α118:- 
ἄλπι. Στάχις ετἴδπη ἴπ πδιΐμπι ἐλ τῖςα Αἰ τί (ας Αἰ αιοῖ αυτὶ 
Ῥιι5 νἤισράτιπι ἱπαιςπίτον : πὰ νθῖαιις ἃ ἤρὶςἰ5 τγδηΠατιπι. 
Σπείχις, [ρίςα:Ἰη ΡΙΠΓΑ ΗΠ ἀ.1.]οηρα. Ἐμίζατἢ.11144.γ. 4π- 
ποῖαῖ σάχιω ἴῃ Διϊπηα]ἐδῖ15 Ππιθος ἀϊοΙ; τοὶ αὐδὰ ταὶ ψόας, Ρατ5 
406} νοηστὶ Πιδίαςοῖ σαὐχις νοσατατοϊπαιιτ ΡΟ], υ ἴῃ δίηρα τί 
σοτΓΙρ τα Γο ἢ ῬΊ αγα ! ργοάιοίτατι Ογ τὴ} 8. Αὐπηοπ.Ὰ Ἀσειῖ, 
Ρίμιγα ! σ τάχιον εἱ σώχυαεγντ Ταιςα σαρίτς οχτο, ἔτιλλον ἐδὺ σά- 
χυας; γε] ]οὔδητ ἔρίς5. 

Σωχιὶ, δρίςα, ἔτ "1 ΕΠ οἱ άα ἐπ ΨΊγρ πὶ5 πη γα ππλπιι, Ργοοΐιι5. 
Ῥὶςΐταν ἃ Ομ] ἃ αἰ5 «ΑἸ ίντοι αἰαχεὶ. Οοτπιδηΐςιις ΒΑΠ5.Επ|- 
8εῖ δρίςα πιδηιι. Μ ἀπ] 1μ5 τοτγϊ ἀδπὶ 5ρίςαπῃ νοσατ:!οπὶ Βαΐ- 
ἔμ ἵρποαιη, ὃς ςαμείξητεπι Ν Ἰτγιιι. Πορε Η!ρ πυιτη. 

Σταχυῶδυς , (ρίςαπι ρατίεης; [ΡΊσάτι185 9 [ρ σαιπι ΡΟΓΘΏΒ ) (ρίςοίι5, 
ΘΔ2ΖΔ. 

Στέαρ ατος τὸ Δἀςρ5,λίπιθο Οζα ἴῃ Ατλζοτῖο] ν εστῖς ἰουιαπι : πᾶπὶ 
σιμολὴ ρτγορυὸ οἵ Δάερϑ, σέαρ, νη ἰἀέπισιις εἰϊ τοτῖιι8 Δηὶ- 
ΤΠ τπλπι ΟΠ ηλιιπὶ Ρ᾿ ΠΡῸΣ» ὨὈϊοίδοτγι ες ̓ἴδγο [δοιιη 40: ςαρὶ- 
τε 80. ὃ ἠοίποορς δάερο 9 [οιπἰπ|ρᾶχιιπρῖα, δ ΝΠ ΡιΙοΠη»δί Βιι- 
ξιαΐπιοα! ἀρρε!]!ατίοπο: ρίπριΐμπι, τ ζοτεῖες ἰἰτο τογτίο ἀς 
Βηζοτ, Δαϊ πα! Δ ογίπιθα ροιῖτ ἑητοῦ ς΄ ἑαρ ὃς πημελ κω, Ἰά εἴϊ,α- 
ἀἴροηι δὲ ἔδυιιπν. ἸΝἀπὶ ἴσια πὴ ἔγαϑ!!ς εἰξ 5 δὲ ροαμάπι τε- 
ξυιχῖτ.» σ᾽ δοϊατατιδάορ5 οοητγὰ ΠἸαμ! ἀϊοτ οἱῖ δὲ ταΐηϊις σδοτε- 
(εἰς ὃς ἀυτατατ, Αἀερ5 ητογ σατεπὶ ὃς σατποπὶ ἱπιοπίτιτς [ο 
ἀη ἔπε σατηὶς [Ἐπηροῖ εἰξ, Οἷα νττίμαις ἀξητγατα [πη δηϊποα- 
114. δάϊρεπι μαῦδθητ: πα αἰτετα τἀπτὺπι ράττς 5 (ΟΠ 11ΠῚ5 δίς, 
Τϊοίοοτ!ά. φέαρ ὁ ἀλώπεκος, Δάερς νυ! ρῖπιι5. Ἀϑ 6] (δασπι να] - 

 Ῥ 5. ογπιο αι στο ἰσοιπάο Ὠϊοίςοτι ἀ.ςαρῖτα 40. σἕαρ χοί- 
βείον ἡ (ὩΣ ΠΠ απ ρίησιις 7 ἀάορϑ ΠᾺΜΠΠ|55 αχιπρία [ι5.Ὀ]οίσοτι- 
ἐς {το ρτϊ πηογοαρῖτς 144. Τάοηι ἴθγο ργιπιο,οαρίτε ϑοιμδ 

ἀξογγία ἢ σέατος αῤκτεία, ςπη ἀχιιηρίᾷ ναὶ] ίειιο νγππο, Ηεγπιοὶ. 
4}}} αἀϊρε. γαλῆς  υρον ΜΕ βαδιει παμ[τς 14 ρίηριιςον - 
τοις πιοάο Ἐγδῆτ. πη Αὐασ. Στέαρ αὐτὶ τῷ σ “ὥς ξλταπ [ι- 
υαξλα δὲ ξεγπηθητατα 5 4110 ἃς ξετπγεηταη (αιια ζύμη ο Ρτο- 
ῥτίὸν λαρρε!!Δτιιπτφν υ]ρόσιις ραίζαπι,ἰἀ εἴτ, ατίπας ἀσιὰ αθπ- 
τοπιηρογατα: ἃς [να γα πηα!λπν δά ρα! βολτπι. δῖγαδο ἐξ ὰ μάν 
«πηλὸν τοῖς χερσὶ φυρᾷν τὸ ἢ στέαρ τὸ εἰς αὐτοποιΐδω τοῖς «σοσί, 51ς 6- 
εἴδπι [ππυρήτ Αὐξίζοτο! Ργο δ] ἐπιατ.δεριι. 4. Οὐ αἰ... ΤΊνεο 
φ γαίτιιβ πἰ ποτ, Πρ τό ποποοαρῖτε χ55.Δ6 ργᾶιιο (η] ἀϊογἐν αἤ- 
τῳ, ἢ «ἕατι «ὐοιπλώήοντες. απο Ιοσο φἀϊρομι Ολχὰ 1πΕο]]ςίτογ 
ἐγαπίτυϊτιρτο εόσις αἷς Ὀιοίςοτίἀος Πρ ο ιλτγτονοάριτς ἀς 
Τ ΠΥ πτοία 5 οἷτις στάηιπε ἀλη Δεπὶ οἵα μτ ἀλδύρφυ ἢ ὠλφίτου, 
δῖ ἀσοὶριεηάππὶ ἀριιά Οα οπιπὶ [ἰδτο τευτ]ο δ δ τύσός,ν- 
δι: σαύτας ὃ ππυριατέον κι σ᾿ ἔατι σϑεὲ ὁ βελίσκων ὀπηημίῥῳ. ΕἸ εἰν οἢ.. 
οτίαπι οἰτεπαϊτ σέαρ Πρηι σατο λίπος κα ζύμίω ,κὸ ἄλδυρον: δι «{. 
ατα Πτη τον ἄπ ΡΠ μγα ἢ]. Το ᾿π νοος ᾿πομφ γοπλιὴ αἷς εἴς ς-ἐαν 
ἐν ᾧ ταὶ χέρας ἰπεμοίηοντο ὧν τοῖς δείτννοις. Οἷιοα ΡΟ] χ σοπῆτ- 
ταῦ ἰἴστο ἴοχτο, αυὶ ἄς ἀροπιδρ [Α}1}5 αἰτοῦ ἦσαν τὸ δὴ τιῦζπῳ 
εἰαλακὸν κὶ «ἀτώδὲς. εἰς δ᾽ ἐποιηστίυβυοι . τοῖς κυσὶν αὐτὸ παρίζαλον. 
Τίχογαι ὈὨϊοίσοτγι δος Πδγο [ἐσιιμθάο ἀς 5ς 1114. στέατι ὃ) ἡ πηλῷ 
πέρεπλίοσεσ αι Τὸ δέδοπωι εἰς κλίζανον, ῬΙΤηἴα5 Πρ γο νἱροῆπηο 5 οἂ- 
Ρίτε ἄοηο 5 ἀφυϊοσατίοης ἀξσορτι5 ἴτα ἐγαηίξαἑς, (οηϊεςῖ- 
τος ἴῃ οἰ θα παιπὶ δύ ξαγηιπι ν 6} φάρα αὐ ἰατὸ 1}Π{πά. πιγῇις 
ἀποά Ὠϊοίξοτγίάες Πἴδτο υίητο ἐς Πδῖο; ὁπ' τῦται 3 στέατι πε 
Ξιπλαδρὲν, κὶ ἐγκρυφϑὲν εἰς αὔἴϑρακας, ἄχρις αὖ αἰϑιρκκωθῇ τὸ σαρ, 
ΓΠίμεις Πιιίἑιτοτ ουγαῖσο ἀτα τοἀάϊαις στο 33. ζαρίτο ἴοχιο, 

β 
ἊΣ Ἶ ἶ ᾿ " 

. Ἢ ᾿ 

Ουϊάαιτι ποη πιο γειιηῖιν σοαυθητς8, [εᾷ δάϊρς. Αἵ ἔουτηο, ρίαν 
τὸ ἀΐςετο οροστεθαῖ : νὲ δριιά ᾿ρίπιπι Π]οίξοτγι ἐπὶ Δςοἰρῖτι μ᾽ μὸν 

ἣ Ἷ 
στίαρ ολρῖτε ἀς Ἐτγἤππο ; ὅς ἀς βοΐ ντεϊαως ἔμεςο, τ, 
ἃς στεώτιον, τὸ ἀϊοίτητ ποκοραστικως. Ῥ4Ὲ}115 ὐρίπεια δτοῖθ Ὁ γνῆνυς 
τίουοαρῖτε 58. ὠού ἐν στεατίῳ ὀπγηυῆνν τίωυλ λέκυϑον ἀϊχίτ,ἰά εἴ 
1ὴ ξευθιοητο δατὶ νἰτα! πὶ. Ἐτ Αδτίας δτο οἔξαιιο, τὴν Ἶ ἌΜΜΤΙ 
“1. ἴῃ εἰα(ἀοτη ἀστεγίασα σοτηροῖτ, μαίρος, ὠοῦ ὁανπῷ ἐνζύμῃη ὦ μ- ΩΝ 
λέκυϑον, δον Τρ 

Στεατιον:ρτά, ΜΕ 1 
Στεατόω͵ μι ώσω, τ κα γ σεο Οοἴαπι, Ποροπ. 
Στιατώδης.ε9-γὁ κα κ᾿ ἴειιο οἱροἴιι5.(οιιο 5, -εατώδης ἀποφορᾷ, { 

ποὔις ρξάοτ.. Βατθαγ. ει] οάου 5 νάγιιϑ. πε} Πἰθτο ἔδοιθάοος 
Ῥϊοίςου!ά. σαρῖτε 94. ἀριιά ΗἸρΡροοτγαζ. ςυταθης,14 εἰξ,στατ 
ϑὴς Οδίεῃο. "δ" 

Στεώτωμοι,ατος τὸ» ἀ ρῖ5 εἴιΠο ΠΡ ουτε. ςεάτωμα,»ΠῊ }}} εἱς 
φιὰπηζντ ἢς ἀϊοαπι)λάϊρατίο, αἰ εη ἄοςες οἴδε Πεατοη 
Οἰ5. σοητγα πατιγᾶπῃ σο ἐέξιιπι δἰ πιο ἰοσο ἱπογεπι 
ῬοΪ.ςεάτωμα, πιμελὴς αὐοιῤῥον το τῷ δὲρματῆν, ἡ 
Στεγάζω,τερογ [της ο, ἔμ] ςιο»ἤτπιο,ς-εγίζειν ὑίωγον , ΠΑΡ εῖς. 

πιπι, χήν. ; 
Στεγενὲ, τὰ Ἰάοτι 410 ἃ «ἐγηαρυα Χ εη, 
Στεγανη ϑρυμματὶοἵἴπτοτ Ρ]ασεηταβ ημπιογαταγ ὰ ΡΟοΪ, ι 
ὩΣ τεγανόμμον» 7 το» ΟΓΓῈ5 “118 ἀδτητ ρτο ΒΟ ριτῖο , ὀνοίκιον ΡΟ  μὐγ, 

λον ἤΟς ΟτΙα1} γΟΟΔ ΙΓ. νὴ 
Στεγανόμος ,ν. δ), ΟΔ ΠΡΟ: ΡατοΓ ἐλ Π}129.Ρ 0]. σέγαρχθ.. ἐᾷ Ἷ 
ΣΣτεγανόποις, δ, Ρίαηὶρο5 «νι Οζα νοτῖτ ἴῃ Ατλίζοτε!. }16 1) Ραϊπ' 

ἡ 
.})" 

{ἰμῖνο 

ΠΝ γιχῶ 

᾿ 

ΡεδντΡΠηυντ αἰ σιτατὶ Ἰά οἰ, αιζοποδες. ς εγανόποσὲς οἱ, Ρᾶ, 
εἰς5 Διιο5. ςεγανόποσει πλωτοὶ, ΠΔΠτο5 4165 ρα πιϊρεάςς.. 
1ῖδτγο (πομπάο Απὶπη. ὃς ΘλΖα ἰἰριἀςπι, ὨΙσιιπτιιτ ἃ δι 
γόποδα ετὶλτὶ σλατυώνυχαι, 

Στεγανὸς, οὐ ὁ, ἀεπίυ5,Δηριππις, ἀπγιι5. [ὉΠ ἀτι5, ΟΡ Θγει δ ἰπΊροηὶ 
τεαθη]Πς ροντί μα χ, πη Πατι18.Ε τ πτιις» στέγίω ἔχων» στερεὸς α 
σφιγκτός. ΧοΠΟΡΙΙ. ἴῃ Ὑ ομαζ, ἔχῃ 3) κἡ τίυ χρίχα τεγάνγμως μὰ 
νΠΠ|05 ἱπτροποῖγαθ!!}ο5. Στεγανὸς» τλοιι9,ὰ ἀεηῇταῦα Ἴ 
Ἰἰδίτατς τταηΠδιίοης ἤιπυρταςντ ίη 4ιιοτα ποη φΟΠΊροῖδ τὰ 
Τοτομ ΡΠ Τηΐτις εἰ ππάτιπὶ ἤμη» ̓ς ἄτης ἡΠ]ς ρεγβιιοιδα: 

Π, 
ἿΣ ἴον 

- "μι ἐμῶν 

μοὶ 
Ἰρη τω μπιμι 

κλαρί! 
δίων νι με 
γι. τηνὲ 

τἰ  μπιι ον 
(ιν 

Ραγασπιῖα οἰϊι παῖς, βακχος τρήσον, ὅθ Μ᾽ στεγανών καὶ σι πὐσμον 
τρίς επΐηι τασεθαπε Ηείγους εγανὸς Γδοτοτιι5)ὁ δοω άμθρδ νη ηῦυ εἰ! 
«ὧν λόγοις αἰ αὐ υξαγγίνλειν, ἜΠΝΝ 

Στεγενώμοιται ἐν τοῖς τοίχοις ἀἸοἸΙΠτιγ ΠΕ ΧΈΙ5 δὲ νἴ ΠΟΙ} ἀΠΖ 
σοητπεης ης ἀΠ|αρδηταγ Ηείνς. 
Στεγανώς, [ἔτ᾿ ἐξ, ἀεη [ὃς εγανως στο ροίζει, Ὀϊοἴζοτί 465 Πἶστὸ 

ἀορεαρὶἕς 94.τϑιιΠτπιὲ οδίγιτ, Βαυθατ. σεγανώς Ἰρεῖσαι εἰ 
Ευτα, ας τῖτον δόζα ἴῃ ἀπο μπλ, Τ μον ἀ Πς Ὑ 4112 Ιμτοτρ. ἢς. ΓΗ 
γανώς, ἡ διαὶ ς-εγαγοισώματος; ἣἮ ἐκοπην, 

Στεγανώτερος, φοητίςεπτίον, Βιιά ατις ἢ Ραπάεξι, [πᾶς ῬγΟΙΕ οἰ ὑόν 
ΠΣ αῤειοπαγείτου, Αὐξορασῖτα τοί τα ἰ ου Ἐτάίτη 4, ΟΣ 

1114, Υ ἡὐμιι 
Στέγερχϑ», δ, φῃΐ τοέξο ργαςο, ργζξεξξις αάϊιπι,ςεγανόμος, ΡΟῚ ἸΑΝτΗ 

Τϊοΐτατγ οτιδτη ςεγάρχαν. ἐπι ΤΣ: 
Στέγασμα,ειτος, τος ν τς Στέγαςρον. οὐ γἰηι τι 
Στεγασ τὸς, κτλ 15» ΟΡ οΓτα!5. ᾿ Πἰυψίι 
Στέγαςρον ν οἱ Στίγεκρον,εγ τὸ Αἰ ΧοτΊΙητ σεγαφρίδει διφϑέραν, ΔΣΠΟΣ,ςς οἱ 

ῬόΊΠος 5» ἀἰρμτἢογαπι 7 σοτδοοίιπηψιε απιϊέζαπι δέ τοριῖπ,, - ἽΝ ἡ 
τιῖΠΊ, σου τῖνον χιτῆσα.  ατὶ αὶ ετίαπι ἰεροτια γοσδητοντ Ψάγτος πυρὴν 
ἸΝομῖα5. Ἐοίτι5 ετίαπι [ὰρ οἤτῖα ρε}]ς5 Πδιιτῖςας ἘΧΡΌΙΙΣ αὐνς οὐ}. 
ἃ Οταςῖς δέρεις κ' διφϑέραι ἀϊσαστατ, Ηος εὐλαὶ ποπλΐης ΟἿ᾽ ἮΝ Ἵ 
ποτοραπιοηταπιαρρο  ἰατειτ 8 φασι ᾿πποὶ μοὶ γί ὶ ᾿ 
ἴϊζατε ροτείξ, ΟΒ ἰά ΑἸ ΣΕΥ Τὰς αἰχὶττγδη]ατὸ, ὀστέον δτέγαι 

Ι΄ οἶἴιμα ἱπιοίποτγιπι ὃς τορἸπλοηταπα. τ ΡΠ Πλ15 1ἰδγο 
Ρ΄τε Σ. (ες σεπατίθδιι5 σπαττατυση ἰοαλεη55 Ν πὶ ἐπιροτοτῖ 
ἱπητ!]15 (στ θομάο . ἐπι  μοτὶς οματτάγιμτι Γερο! παι 
γηεγοῖδιις νἤιπι ργαθετ,άςο ἃ πηεγοατοῦῖθιι ΟΡ ἫΝ ἐπ ημὶ 

Αταις ντ Δὲ (ον ἑις . ἀϊχὶτ Ε]ατο ἴῃ Τίπναο, στέγασμα ἐφέῆι, ὍΝ ̓ 
34 ἢ, οἴειιπι τεριπησητυτη : ποῦ νογὸ τοχταγᾶ Ὑγ Ἱπτογρην, κι τ 
Ἐιὶ ἀς εοέϊο σι]πητηὶς στέγασμα ὀροφῆς ἀἰϊχῖς ἩΘΟΡΩΝ Σ Ἢ ὯΝ 
δὲ ἱπ᾿ δος (δ ἢι οἴτας ΡΟ ΠΧ. Στέγατρον ρτο ρεΐςο. ῬΠ τ Ἄν 
ἐδας ἴῃ ΟΤΑΙ Ὁ. εέγαρρον ἐλώμῦάνε εἰς τίωὶ ὁδὸν καὶ αὔτο ἐπθωλϑη, Ἐν 

᾿0, 

ἧι ἄσμι, ὰ 

ἰὔλια: μοὸ 
εὐ π 
' ἀδίμεῖοι 
ἵ 

ἰ οἴτατα ὶ Ἡ ΤαΝ ς 

ΣΠᾺ15 1 ᾿  κν ον} μηὰ 
ἀσητεῖτο, Ἀριὰ ν᾽ Αιτοηεηιάε ΠΠηρὺλ 1 ατῖπᾶ Ρἰΐεὶ Πταπαῖπει, τὰ ἐ ἧτο, Ὥνι ἰ ᾿ ἀοιο, 
φοίεγϊα ἀϊσιιησιγ : νδὶ ἃ {Ἔροτίριις νἱάσταγ μας γΟΧ τρις ν Ὁ 

ἘΝ: 
ΧΗΣ Οτὴρ ΠΕ ΠῚ: ΠαΠῚ δύ ἍΑττο αἷτ αθατη ἰςξτὶσαπι φυϊά ἴπὰς 

τπιοδαηζ ατια: ἔοτς ἐπγασηθητα ογϑηῖ ἃς ΙΈρετο5 ἱερο βταπῇ ἀρ 
Ἰαπτοντ οὐλὴ ππης ἴῃ σαζετ]5. ν 

τέγη "6. ἥ, τοὶ φεγανεὶ ἴορα Ρ]αττο, τς τ Π| 9 δὲ ἀυϊοφυϊά ΩΝ 

τοροτίίχας νἤιπι ρυσθεῖ τ σέγν,ςοἠεὶρπατίοιν πάς γῈ βὸς 
φειςα [ἃ δηὴ ἥδ Οεγων νεοχᾳ τχράσων. Ῥιοίσοτ ες ἰρτο αιιάτῦ 

σαρῖτο 44. ἔῃ τεέξις γσθσςηζου {ΠΠ|π|5» Β π16}.1η τερο ἴ5 τοοοῆϑ 
ὈΠτὶς, Βατυατ.ΐη γεσεης σοηξοίες τοι 159 Μάγος 61] τοῖάς 
Δηπόται Ωγαῖσο5 στέγης ἀρρο!Πατίοης ἱπάϊσαγα αιθσιηαις, 
ταὶ ! ἃ σα οὶ ἀσιια τυιεητατ, ἥτις Εξ 1165 τε ρα) ἤτὶς ἘΧ ὦ 
τότγια ται] ας Πγαπηοπτα Πητ. στέγη, ςξοηται]τῖο. Αἰ 
ἂς ΒοΙΠΠΙοῖς πιας ἢ. ἔχε Ὁ ὁ μέσίω στέγίω δὴ εἴν δηπσυλίων ἀγατσα 

τς ἐρίων ἰτγαυας [ἔργο ἀςοϊππιογοαρὶτς ΖΦ. Ἡρμογας πὴ ἰ 

εἰ 

Υ ἕ ὃ ἀπ ίμν, 

εἴγε 
ΠῚ 



ι΄ 5 ΨὉ 
Ἅτὰ σοηταΡυατίοποπὶ Πιρτὰ τγαϊίοι! 5. τοὶ ξηροὶ εἶθ᾽ ςεγων 
Ἰα Χοποόρμβοα ἴῃ ΟΕςοποιι. [π εοάεμὶ οροτο ἢς ἰορῖ- 

ΓΗ δία) τοι τοῖς αὐἰσρώποις, ἐχ ὡστὸρ τοῖς κτίωϑεσι ὅβὴν ἐν υὑαταϊϑρῳ,λ- 
τεγνωῶν οεῖ διυλονότι,ν Οἱ ̓οροη ἃ. τ-εγαΐντν οἱ οσπὶ ΡΟΠΠτςὸ στε- 

οἷν» οἰ ταέϊοτιιπι, 5ῖς ΟἸσογο τγαη γι} ἀριϊὰ (ΤΟ πιο !.1. 
νι σαρίτο Ρτῖπιο. ΤῊΠΙ εὐ ὰπι ἥιιτι νἱέξιις ὃς οὐτιις Πιπα- 

. 0 ἢ ντὶ ξογῖβ ἔῃ ργοράτιιο ἃς (γ]ογήθιις Ιοςἰ5,(οἀ 4ο- 
Τὰ τεξζο δοςιιγᾶάιις ογατ. σ-ἐγηγοατηοτα, δωμα, οἶκος, ἀομλι5 
5) ΕΓ Ρ. ὃὲ ΒΟΡΗ. 
ἡ,» ἰοοτιιπο, χαμαιτύπη, ΡΟ]. 

γὲν, το νλάς Στεγη. 
ὃς ὁ, [πγϊ ὅξιις, (Ὁ 1 4115, γπλι15, στερεὸς, σοπ Ἐτξξιι5» σοΥροτο 

αἰτγί ἕξις » Ργαο 5. Πϊοίςογιἀος ἰδ το ιΐητο »οαρίτς 19. 
ἥν φλεγμαινοντων κὶ στεγνῶν 7 ἴῃ 1 ΠΔπηηηατὶς ἃς σογροῖς α- 

Ἐγιξξῖ5.. Μάτςο!. στεγνὸν ποῖϑος 9 αἰτεῖ ξξα ρογταγθατῖο (οι αἴξο- 
ΕΟ . σαϊσπιις ἰὍγο ρτγί πιο δα Οἰαιιςοη. τὸ ς-εγναὶ . Δα τ γα 
{πὶ ν ἰτέα, ὃς αιαοιηαις ἀπηιρεάϊπιοιζο ἤτηξ. ντ ντῖμα πς 

ΠΗ οἰ τοιαῦτ ἴξερρε πυ]]α54ιτ [αἸτο πὶ μοι ἰητογια 1} τοπηρο- 
5 {{ΠΠ1- ἤπιατ, ἤπιε δα ἴῃ νϑῆσα 9 πες ἴῃ τοπάδιι5 πιοτῖς : ἴππι- 
τὰ ἃ ΠΕῚΠ Ριι5 ναίτς γα ατίοπο 9 ἸητοΥ αιιαΣ ν Οσδητιτ ςεγγεὶ, 

ἀέπίοτα δύ [Ὁ] ΔΊ ΟΓὰ 5 4118 ΠοΟ ΓἰΠῚ15.9 πος γάτίταῖα ΤἸχιοτιμτι 
ἐπέ Πιπι τγδα πιϊττιιητοίς οἰπὶ σοπτίπεητ Ν σαπάογ τι Τμ6- 

ο Στεγγοὶ 5 οἱ πτερᾳ:ΤΏτοτΡ. ὑμήν ὠδὸ εἰς “ἈΠ ἀκρίδων, -εγναὰ σώ- 
Πτίροία σογρογαραηριζα, Ὀ1οίς.1.8.ς.9..Στεγνὸς Ηςίγ 

γιχρῆς. 
ὑφυὴς, «Ὁ. Αἀϊε ἴα. «ερεὸς ) σοπιραΐγιις, ἄς ἤι8, [0 Ἰάτις .. τα 

ΓΑΓΏ ΠῚ, 
οἱ ὥώσω, αἰτγῚ Προ σοη τίπσο, Οα]εηι5 5. ΔΙΪπιεητιπύμα- 

οειῦτες εἰκριζώς., ΟρΕΓΟΙ] 5 Πάε τοῦ οὈτιιγαητοβ τάςηι [1- 
Ο 4ιᾶττο ἄς νἱξλι5 γᾶς. ἴῃ ἡπου οἷ ἀςυτ]5»στεγνοῖ, τος οἴζ,Ἰη- 
γἴτ ἴςτησι τω γχιστέρᾳ, ς εγνοίΐμαι τίω) κοιλίαν, ταὶ μὲ ἁἤτι5 αἰτγϊἢ- 

τῆς ΑἸεχαηάεγ ΑρΒτγοά. ἴῃ ρίας, Πδτγο. ρεῖπιο ΡγΟΘ]. 
: ΠΙοίσοτ. ἰδ το ργῖ πο, ἐστεγνωμνη κήτει, αἰξελέζα ἔοι σοη- 
δε ντ]ι1α. «-εγνωϑέγτες, 4111 εχ αἰτγιέϊα οτιῖς ἴῃ βο τοιη ἀϊα- 
πὸ ἱποϊἀοτιιητ, δ επ. "1.1.44 6] αιις. «τ εϊέξας ἔεῦτες ΟΕ! (ες 
οκαζ. 

γωσις»ν οἷ Στεγνώτης αἰ Ἐγι Ἐϊοιντ ςἔγνωσις κοιλίας, ΠΟ Ἶ] ΟΙτῖο 4]- 
σου εἰ έτίο, 4101. 10 [1.1.6 ὰ.161. 
ὡτικὸ τον πὶ ἢ 6 π5 Αἰξγ προπαὶ νοὶ ᾿η Πρ ΗΠ]Δη 61. ς εἶνωτικὸς κοι- 
ας, Αἰ α11π| ΠΟ Ἰςης ἃς Πτοη5 γα Γατμαι ἁἰεγί προ 5. 10{.].1 πὰ. 

6ς.4 011 Πγπηδ 5. Ρ]] ἢ. 
ρυδμια, τοὶ ἴῃ ἸΝοιιο! Οταῖς, Ρεμἤοποβ πάππὶ» πο σα ποι] 
τ ἴστρ. 

τε τὸ τε ξιπη.5ο ρα Αἰπος, ἐγ ς πλῆρες ατης,1, ἀΟππι5 
οίεπα ἱποοπηισθά 5. ν᾿ 
ὁ. γηάς ἃς γετδιιτῃ Γιατί πιιπὶ ΤΈρο; 14 οἴ ορετῖο 5 φο]ουκρυ- 
7ω, οσοιιτο.ν ΠΔ ΕΣ τέγι, Σ τέγος, Στέγεςρον, ΑΡυά Ηςο γ ολλι1π| 
τεγνος ἀἰςϊταατ, ὁ ἐδ λόγοις διαυαυβυθ- ςἐγειν»ἱά εἴτ. κρύπτειν. 51ς 
τέγειν στωπῇ ἀϊσιιης Οταςὶ,1ά οἴ, ΠΙσπτῖο τορογα νοΐ ργοπος- 
ΑὐΠορμάπες ἴῃ εἰρὶ5,Ωἧς 4 κατηρέψα ὃ ες γα γεξυστικώς κε- 
ῳ ἃ γωτον, αἷς-ε ταὶ πλδυραὶ ς ἐγεινοϊά εἴς, κρύπγειν, Τ ΠΟ ΡΠ γαῖς. 
Οὐ Ότο αϊητοςςαρῖτς 4πῖητο ἀδ νυ μλρι5 Ἰοφιιςηβ 561} 

δρίπες νοσδητιιτ, Οἱ δὲ ϑρίπες ὅμοιοι τοῖς σκώληξιν»υὖφ᾽ ὧν "πεπτιίνεται 
ἱερεπά. ϑωνοταιἷά εἴτ, τρυπται) κτ' μικρὸν τὰ ἔν λα, νὴ ἔστι ταίῖτα 

ὑυΐατου, πη οκοατὴ ϑέν τα γὰ (σου τὶσ εἢ ἃ. σητοκοσηϑέντα ῬΤῸ ϑέιπο- 
οπτη ϑέντοι ττα πΠατὸὸ ροί τι) ταν εἰς τίω) ϑτόκατῆαν ἑλκυδϑῦ 5 στέ- 
Ὑδ Στέϊει ποπ μεταζατικώς ροἤτιιπι [ς« αἰίο] τὸ αιτοά ποιι- 
τεῦ ἀΐσιητ, 14 εἰξ, τεσὶς ορογίτάιις πετῆρο ξογαπιὶηα αὐ- 

πε Εἰατιιπι : φιοα σοηίραιιοη5 τὸ συμμύειν ) σοῖτο ἀταιις οο- 
Πείςετγε. ττάηιῖς ἰάοπιὶ ΡΒΠΟ ΟΡ εις σαρῖτο οὐζαιο εἰα4ςπὶ 
ἰδ τὶ ἀς αϑίοτο ἰΙοιιθης 5 ἤς ργαςεάςης ςοπίςηυέηίαιις σοη- 

πη Χ τς 9 ἴστατωὶ γὸ κὴ γυωῦ τοὶ γαυ τον» ὑὐυῖνα . καὶ των συμαίῃ κοιϑελ- 

ὑδϑνέγτα, συμμύει καὶ στέγει. ΟαΖα Ῥτίοτς ἰΙοσο. [λιιγαγς να]οῖ 
Ἰςρτὸ σοπιιογτίς : ἴπ [οιιπάο νετὸ ἀτιθησῖου 7 56 σΟΠΊρΡτΓΙ ΠΊΪΣ 
Ἔσο τά πῖς οπηπῖθιις Θοπἰ απ εἰς σοητίπιατ » οχροίμτ. ΑΤα; 
Ἰα:Ὁ ωρρηγρυμήσως. ὁ δῦμος ὧλα ς-ἐγων,παιῖῖς. ΑΞ (ΓΗ γ] ἱκετίσιν, Στέ- 

εν γεγὸ ἰη [ἐσιιπάα Πραϊβοδτίοης 9 Πιπιρτα ἃ τπογίδιις τοξιὶ 
᾿Ο ΠῚ ΠἸ 5(Π3ΠῚ ὃ τε Πππηλμπὶ ἀϊχῖς Οἰςεγο)πος τεπγοτὲ ἀροτ- 

Ἷ: σαὶ Γεογοτα τορογα ποιιογίζ 5 ππιΐτα Πιβοτγε ἀτηι16 ΡΟΤΡΕΤΙ: 
υὑπομήρειν, καρτερεῖν, πτέχ εἰν, βας ἀξειν, Πα Ιπετουίβοττγε 7 τοὶο- 

ΓΕ) Ῥεγβεγγεράταιιο 1ὰ σθηι5.Α ΡΟίτο ες Ῥάυ]ις ἴῃ ρτίπια δά 
Ογίπιη. σαρῖτο 13. αὶ ὠγέαεη, Ἰ0 1, παύτα στέγει» 4 εἴν. οΠατι- 

25 Οπτηΐα [ποτ ἀτηϊις τοίογας. Τάοπὶ σαρῖτε ποηο ἀΐχετγαῖ, 
δ) ἕω ἐχευστέμεϑοι ττυδεσίς ταύτῃ 5 ὁμεὶ τόύτα στέγ μῆρ 5 [ξὰ οἵα - 

᾿ Τὰ ρετγρετί πλιγ ἀῦαιδ ΠΗΝΙποπιι5. Εἰτάιια ἀριά ΟΒιγίοο 
ΤΠΠΠῚ, αἰξὲ ἱερωσ. Στέξαντες.᾽ά εἰς, υὑπομείνδυτες» πεπονόθτες. γηἦς 

Μὲ στέγειν. εἴς ρογρετὶ ποὴ ροῖϊς. ΡΠ μτατολιι5 ἴῃ ΟΔΠΎ1Π10; τῷ 
ὕλε καϑ' ἑαυτὸ παὲ πληγσὲ μὴ στέγοντος 5 ΠΠΠ1Ὶ ἰἰ σΠ11ΠῚ ΡΥ ίς 

ἴι πο Ροῆτεε ρεγξεγγε. ἄςπι Ομτγ (οἰζοτῃ Οὐ στέγντες κρὺ- 
 ειν οςουἴτατα πεφαοιιπτος. Ἐς δ (ο  υτὸ: Ρα]Π1 ργῖπηα δά Τοῖς 

οαρῖτε τοτεῖο, διὸ μη κότι στέγοντες » ΠΟΙ ΔΠΊΡ 1115. ξογοητο5: 
πρε νοεὶ ἀοἤάσγίιπι. Στέγειν ὑτο βαςάζειν 914 εἴϊ, 

ὙΓΟρ οττάγο, [τί παῖε : οτίδπι τοῦτις τι δυίτιιτ ) γτ ΡογΟηἰ5, 
[ λιν 

δι τὸ 

ἐὐφδι; 

ἰδιη ἢ 
τρια ἢ 

ων 

ἥν, 
ΤΠ ω, εἰ 

ΠΠΠ 

ὑπ 

Ο 

Το ξρβιις, Οὔως ἰῷ δύο κιόνων στεγόντων ἀυτὼ ἢ δρρφον, Τλορλες ε- 
τα οἰλῖτις το ξξι!πὶ «μι; σΟἰ ει πηπα» Πιἰυς σας, ὩΣτέγω, τοῖς κῦ, 
ποῦ ἀπὸ πῶ τω [ἀπιρτιιηῖ 9 4110 πιοάο ἀτῷος ρδίεξεν νης 
ἐπὶ ταζαητιν ἃς ργοτοριητ, Ατὶ Ἷ δ οἵ πόλ ἡ στέγων 

σιν ὡς ἐπε ἐκραλβ τη ἐν ἐάν πύρ,ι μὴ εὶ ων νύ αι 

Στείξω,ςα]ςο, τὶ ρον γα, απυδυ!ο ἵετο, ὁδόνω, πατῶ, 
ἹΣτειδοιὸ, νίατοτ,υ δευτῆς, Ηςίνς. 
Στείλα το, Δ ]]Ποτο. ἵν λάνθ αὐειν,ντ Βιϊάχιις ἐχροηΐζ ἔοι κρύψαι, ντ 

δι, 
Στειλεὸς,ο δῶν οἱ φελεὺς ὃς ἴῃ ἸΝΟΟΣΓΟ τὸ σειλεὺν, σαὶ εηαπι δε 

αὶ λαξη τῷ πελέκεως, ΠΟ πετιΟἀν {ὁ ,δώκε μὰ οἱ πέλεκων μὲγαν:αὐ- 
τα ὃν τα τοι τοὶ πδξεκφινὰ ἐς, ἐλαῖνον δ ἐπωρηρός., Ἰερίτιιν ἃς φει- 
λειαὶ ας η α110 4 αι! 44πὶ νο] της πλᾶρ!]8 ργοργίκ Πρηϊῆςατς ἴα- 
οαγὶς ξοταπηθη ἴῃ αιοἀ ἰπηπιἰττίτιιν ἰἰραιπι, 

Στειναῦ χέων λαΐγίω Θ-, »χγο φεναύχίω,η Ἐρὶρ ταιππηατ, ἰαρεηα δηριι- 
{π σετυς 5. 

“Σ τείνο μα τ! ρ Οτοί ρ᾽ Γο τγ τον. ΗςΓΊη ὙΠΟ, -ἐντὸς στονα χίξετο 
γαῖα ππελρη σ᾽ εἰν οὐδ η91. ὁ δικυω μη. 

Στεινόπορρς τόπος [ Οςτις ἀπρ τις. 
Στεινὸς, οὐδ δρῶ ττενὸς, νι σα 15. ἐν τῷ φεινῳ, Ἰη Δηρα εἰ 5, 
Σ τεῖν(θ., ε(θ., τὸ, Δ ΠΡ ΙΡΟΓτΙΙ5. τ ενοποις, ἤρατίτιτν ἴητον ἔο απ ἃς τη ἢ 

ῃΐδ,γἱα ἀπριΗἐ 3. ὃς ροητὶς ἀΠρ ΝΕ]. Ετγ πιοὶορ. Ἡοπιοτις 1]. 
9, ὅὉ Ὡρὺμνῃσι μ(φὐ χονται» Στείγει ἐν αὐνοταίτῃ, ΙΏΤΟΓΡΓ, στενώματε, 
Στεῖνθ.- γδὸ εἴωϑε λέγειν τίων ς-ενζω) ὁδὸν: λέγει ὶ τίω) ὑπὸ πονιοῦ σλϑή - 
δὶς φνοχωράίαν, : 

τείνων μενα ἀτέξο ἴῃ ἀτέξιιπι σοσο,ααριζο Οἱο,Α ΘΙα, 
Στείνωμο ἰἀ 6 πὶ 4ι10 4 ς-εἴνϑ-, 
Στειφα τος ΡΟΓΪΕ5. 

Στεῖρα, ας, νη). ογ1115. ῬΑυιΐτς αά Οαΐατις 4.4. δυφραίϑυτι ς ρα καὶ αὶ τί : 
κτουστε, Στεῖρῳ βούς ΠΟ είν δοςα [ποτ Π15:}.ταυγα ναυγοηΐντ δὸς 
Ρτώβ πάῃ ἀἸοῖτιτ ἕογάα ἃ Οο]μπιοί. ὃς Οὐ]4. Στεῖρα, τὸ ς είρω - 
μαςςατηΐα παι 5:Ρ οἱ, μέσον τ τρρεμζολίδος. κὶ πὸ ἐμξῦλε, ΗΠ οπ,.1}. 
αἱ, ἀμφὶ ἢ κιῖμα ς εἰρᾳ πορφύρεον, δὲς. τῇ προπίδι τὶ γεώς, ἐπεὶ φερεωτέρος 
4 στινίδων ὑπ αὐ χε: 55 γδ τῷ ξύλῳ τούτω ὡσαὸρ ὅδ): θεμελίῳ τινὶ ἐποι- 
κοιδὸ μεῖται τοὶ δα ξύλα πὶ νεὼς Ἰη 41 ἸΠΈοΎ ΡΥ. παι ὅς ἴῃ Πὰς ἢ - 
δβηϊβελτίοης Ετγπι, ὃς ΕἰῈ. 4] ἔξιιπι νοἱιηῖ 4ιιδῇ ς-εῤῥαν, Στεῖρα 
εεἰαπι»ΡΟ]. 6 Πι15 ΠΟ ΠΏ Ρτι5 τὼ ἥδ᾽ τρέχων πλέγματος εἶδος : αιιὸὰ 
ςσπἤιειιογίης τι} οτος σοτήδτη σαγίματγο, Εἰ ἐπὶπὶ φαγί πατᾶ 
[ρεόϊεϑ σαρι 15 πίης ἰηἀς ρεξεῖπὲς. ἀἰΠοε πιῖπο ρον στη ἰληατη 
ΤἸπεατα ἀπ ογοτῖβ, 

Στειριδύςν τάς Ετγπι, 

ἹΣτείρμον, ν Ε(Ἐ]5 τα ητιῖς ἃς {τα Π ΘΠ. 
Στεῖρφε,κ5 ὃ. [ἘογῚ [155 αὐτὴ τὸ ς ερα ΕΠ ΓΙΡ. π΄ ΑπάγοΠΊ, : 
Στειρωϑίμϑαι 5 [ξ εΙΠἸτατοπι ῥατὶ » Πρ εὶς ρεϊπατὶ» Ομ Γοἵζοπι. πέ- 

ΘΑ ἱερωσ, 

Στείρωμαι, τὸ, σατί πᾶ ΠΔ4 1155. εἴρῳ, τρρπὶς, ΠΤ οἴγο. 
Στείρωσις. τως ἡ΄. ἘΓΠτα5. 
Στειφρρε, οὐ ὁ ν ΑΙ 1415 : (ογι δ᾽έατ ἀρ Η εἰν ἐμ. ἴπ φαάοαι ἤρα ῆς: 

ςιφρὲς, 
Στείχω,οΟΨῬτορτῖο ογάϊπε οουϊποςάσ,αοςςἄο, ἀἄϊεητο; ργοάςος 

τοηάο,ἐν τάξει πορδυομαη ἐν τάξει αὐρᾳγίνομαν ἡ «ἴξις εἰχω, ἴῃ 2. 
Τηάοβη.ἔσειχον:νπάς διέςειχον, "1, εἰ, κοῦροι εἶμ᾽ ἐἰςειχον, ἴθαητ.50 - 
ΡΒος. ς εἴχε δὼ κφέτων πεέρρς» ργοάί Δητα α:άς5, «“εἰχέν ἐς πόλεμον, 
Ἡοπι.11.β. 
Στείω το, ροοτοὲ, ὃς ςέω ξλλιμπι 10 ἡ σέῳ εξ ῥτὸ ς, 
Στελμϑοποιὸς ἔλθ ετ {1 ρῚ π|π|» 411 ἔα τῖσαι {γι ρῖ]ες, Ετγ τα Αρπὰ 

Ῥο].ς«λεγγύοποιὸς» ὃς ςελιγγποιος, 
Στελγὲς ἰὸς κνἹ, (Ἐγ1. 1115,ξυςρα. ἔσο εῖα! 5 τ λεγγὶς {οὐϊ διταγιαρυά ΓΟΙ 

ςελεγγίς. 
Σπελγσματοι, τοὶ ταπηοηταίογάςος απο αργαδιπειγ Πρ} τίσ: 

τποηταινἱάς ἴῃ ῥυπὸς δέ 1π δλεγγίσματοι. 
Στελέον, οὐ, τὸραι πα τίασα ΓΗ 15) τὸ χτο πελέκυΘ- ξύλον, γ1ἀς στει- 

λεος. 

Στελεφούρος, ὃ, ΡΙ ἄταρο ἀπρυ 1 ο 1 ἱαμεΐδοεαν» γυ]ρ. νος. ητοτ 
φαχυώδη,ϊ. [ρἰσατα»πτιπιοτάτιιτ ἃ Τ ΟΡ». ΒΗ .1.7.ςα.10.ὁ σελο- 
φοιΐρος, ζατ᾽ ἐγίων 3) αῤνόγλωασον: δ ἢ ὄρτυξ καλέῤδυ Θ΄, Τερε Ρ]Ἰη.}, 

21.5.17. ἥν ἢ 
Στελοχιε Θο»ἱ ἀεπι φιοά σελεχώδαςγντ φελεχιάϊα Φφλέψινοηα ἴῃ ζοτ- 

Ροῖς Βαμηαπου 4113’ ὐθοσις σαι ιςῖ Ρτοροττίους τ ρομάεξ, 
Σπελεχόκαρπος, αικίϊος ἐγιιέξιιπι ἔετο 51 πεο ΡΒ. ΜΠἘ.1.4..ς  ινς 57 

ςοπηοτιι5,ἤοιις ογρυϊαγ Οογοηία. το τ 
Στελεχεέωγοαιἀτσοπὶ ογῖττο. τα Ἐρίργαπιηηᾶῖ, Ουρόνόμηκας ἐφλ᾽» 

χώστς αρετας. 
Στέλε χων, τὸ, ὃζ . ᾿ ; 

Στέλεχιϑ- εξθ-, τὸ [Ἐϊ ρασ»ττυηςμι5σα νά εχ, κοριιὸς αρέμγον; ΤΉΘΟΡ Ἐτ, 
Σπελεχώδης, δῇ σαιιά!σοἔι5,1. Δι οἷα πιοθο ογαῇϊυς. ΤΠεορἈτ- 

Μ101.1.5.ς.ἀς Θουν ]ο, αἷτ εἴϊς ϑαρμνώσες κα μιὴ φελεχώσες 1. ἔταιτί - 
οοίαπηνποη νογὸ σδιιάϊοῖβ πο 0 ςταῖϊείςεις, ςελεχώδεις κλαΐ- 
δδι,τατηῖ ᾿ρποῇ, (του οΠ, δυάς ΟΠ ]οίς.1.4.ς.73.Πς Ἰπτεγρ. 

Στελὶς » δος » αυι!ἀφλέη ἀτθοτὶ ἰπηα ίσεης Υτ Υἱἕσιιπι ὃς ΠίρΆςατ; 
ΤΠΕορ .]..,ἀς σαι ΡΙδητονϊάς Ματος!.1.3.Ὀ]οίς, Ἀ 

Στένλομαι»ἴτετ ςοητεπάο,ρτοβοίίσοτ, [τἀ παι! ρατίοῆς ῬΓΟΡΓΙΕς 

(ὑπάε στόλη) ἀ  βοττ εηϊπὶ τ πεξ δ, εἰν, δ᾽ βαϊξοαι ταῖη θη ἁἰϊαυᾷ- 
. Τοῖς. 2. Ε ΗΔ [τ] 



ΠΧ Σ Τ 

ἀο πορ δ ὐϑοι οἶτον οηῖγο, Θορ ΒοοΪ ὅπ Αἴαος,τούπαν γὸ ἐγενὶ ἐσ ταῖ- 
χίω,Ἰὰ εἴτ, ἐπορδύϑιίω, στέλλονται κινεῖν . ἀσοῖσιητιιν δὰ τηοιεπ- 
ἄυπι, Ἐπὶ. ἐστέλλετο ἐς τίω) κέρκυραν, ΟΟτογγαιη νοηΐεραῖ., Ηε- 
τοάοτ.ἤφοσὸν εἰς αἴγυττοῦ ἐς εἰλατο, ργοἰεξξ᾽οποπι ἰπ Αἰ συ ρταπι 
Ῥαγαιῖτο το (δοιιπἀο οαρῖτα αιάττο Μαομαρ. Θαϊοη οτη- 
ταεητατγιἄς Εἰεπιεητῖσ,  γλεϑτι τρὸς δποδημίαν Γἄοτ Σποδημίαν 
μακραὶ ὁμαγκοιϑνεὶς ςεἰλα αι 5 μετεστὶ πατίοηςπι ςοδέλα5 {π{(- 
Ρεγα δ Ρεγάσογς, Πεγοάϊδηι5,ἐς τίω) Αἰ χεξαὐάδειαν ἐστέλλετο, 
Στέρλομαι εἰσβαΐγλω ὃς ὅπορατόνω,1 ἃ εἴτ, οχ ρεάϊτοπεηι (οἱ ρίο. 
γπάς στόλθ',ΕΧοΓΟΪταῖς ὃς Ἐχροάϊτίο, Στέρλλομαι»ν αἴτιαι ςοπ- 
ττδῆο. Ατιοτοεῖος ἴῃ Μοςἤδη. σδεοὶ τί ὅταν οἷ ἐρίας βάλοντω δια 
δραμεῖν, αὴ ἐρίν τῷ πονδύματος ὄντος, τὸ μὴ τοὺς δ κυβερνή τίω αὦ ἱς"α 
μέρος στέλλονται, δς. ΕΤΟΙΠοτιις 1146... ἱστία υδὲ ςεἰλαντο,ν εἶα [ς- 
τας, ἰά οι σωμέςειλαν, καθεῖλον, Στεέλλομα γε οΥ . ἀϊι1- 

το ίαΠταϊιο εσοίο. ς ελλόμῆνοι τῶτο μή τις ἡμεῖς μωμέση]αι, ἀες]}- 
ῃδῦτες ΠΟσφῃς (15 Π08 σάγρατ, ὅζο, ῬΑ] 5 σαρίτε οέξαιο, ορῖ- 
οί ἔοι α δά Οου πεῖν. 14 εἰξρσαιιεητος. ὃ αἀ ΤΊις14].ςἀρ.. 
τογζῖο. στένλε δε δστὸ «σαντος ὠτοίκτου (ςςεἄοτα Ὁ οπτηὶ ἱπογάϊ- 
ῃατὸ αππδιυλητο. 5ιπιρταπι εἰδ ἃ παιιτῖς 5 4ιιξ ἤεχο σατγῆι ἀς- 
οἰϊπδητ ἰσορυἝτπι δυτ ρεγίσα!ππι. 5 ῬΙ αταγο 15) αὐδὰ ὠοργησίας. 
«οὶ κύματος ὡς τινα ποντίων αἶκραν σ-ελλόμϑυ Ὁ, γε Ῥοϊαρὶ ργουποη- 
τουΐαπι νἰτάη5. ἐσαλμῆλθ., 1 πάἀατιι59[πιοϊδη. ἐσαλμῆμω Φολ, γτΕ ἢ 
τος γε εἰσι ΡΙατἀς Γερ. 

Στένια, μιλῶ α, ἔσαλκα, πλϊττο,οτάἸποναρτοφοσπο,ιοοΐηρο » Ρᾶ- 
τογἀπίττιιο,εχογπο:ίπάϊιο, ἑτοιμοίζω, κοσμώ, δια τά ἤω τὀνοτείνωυ χε 
λίοις ἔσφλεν εἰς χεῤῥόνησον» τ} }}ς Ποπιῖπο5 πηῖπτ ἱπΟΠειγοηθίμιη. 
Αραδ Γιιοϊαηιιπι ὁδὸς εἰς Κύρανϑον σέγλεστ 5, γἱὰ 4α: ἀμποῖτ [εἰ] 
ἔεττ Οοτίπεμιιπι, Γ]ατατγοιιι5 ἔῃ Ρογιο  ε. στέλλειν ἐμπορίαν ν δά 
περοτίατίοποπιλίττογα. ΡΙατο ἱπ Ἔρ Ἐο]15. ὶ αἠ γέρ ποτε ἱ ἐμ- 
πορίας ταλϊτὴς ἔπε σιὶ ς εἰχῃς, ὄΐτε αῤχέδυμος ἐμπορϑύσητωι κα)άω κα 
ϑεοφιλες ἐραν, τ ἔλλειν πλοιιῦ, ὨατιτΙ στη ἐχρεάϊτι οπεπὶ λςετε.50- 
φῬβοεὶ. ᾧ δὴ τὸν δὲ πλοιωῦ ἐς-εἰχα μᾷμ. αὐτὶ τῷ, δὲ ὃν τινα ἃ ὅ)ὴ πιρρίαν ἐ- 

τ ὐλάμεϑα πλοιώΟἀν {7 ξ, ἀνέα νῆας σεἴλα. τἀ εἰ 5 Δι πηλπΊςΏτΙ5 
τοπηϊρίόσις ἱπΠπειιχὶ, σορεσκδύασει, Δ ἀοτηΔΐ. ἐς εἰλα μήν ναῦν, ηΔ- 
1165 τι αἱ ΘοΊ ΠῚ1159 Εἰ ΠΡ. στελλ είν σρατὸν, τα ἀπισετο οἰ] οπη οας 
Ῥτοβοι οἱ ἰάςη,. Στώλω,ΓΟὨτΓΔμΟγαϊξτίηρο, [πο οοπαρο- 
το. ηἰ θοο,οιγἤπι τεπθο. στέλλ εἰν ἱστία» γεἶα σοητγαθοτγα. Α- 
ῬΟΙΙοπΐτι5 (εοιιμάο ἱςία φείλαντες. στέλνω ςρατιΐω), ςοὨττα ἢ εχ- 
ἘΓΟΙ ται 1. τοὶ ς-ἔγλοντοι ὃ κοιλίανγαριιά ΑἸεχαη, ΑΡὮγ. αυα: ΔΙ αλιπὶ 
αὐἀξεϊηριητ, 

Στέλμα,[ςττιΠ).ΠΟΓΟΠ. 
Στελμονίαιγία(ςϊα» υῖθιι5 σαπιμπὶ ἰχτογα ρτα πη πτιιτ, ζώματει. 
Στεμ(αζω,οοπιυίτϊοτ, χλδυαζα, 
Στένζυ,Ἰπϊυτία αξῆςϊο, ὑβρίζω, ὃς πιοτίτο,σιωεχώς κινέω 5 Εἰβατῃ. 

111|24.β. 
Σιέμησ,ατος, τὸ, ΟΥΟΠΔ, ΟΥΠΑΠΊΘΠΓΙΠΊ, -ἐφαδωμα,ς ἐφανθ., στὲφ-. 

1ηξεἴαον ἰττα το πα πιά ἱπΠρηἸα»ἱπιαρίη 68,. «-εμμοίτων ἐχ οσονας. 
πὸ πξογίογος [το Πλ Π1 τὶ 5914 εἴτ, πη ἀςροπογαηζεϑ ἃ πη ἰ ΟΥΙΙΠῚ 
ποθ Πταῖς, Εἰτὶ μἱ 4 στέμμα ΑΞ (ομϊη,ἀϊχὶτ ἰαπαπι, ἀπὸ τῷ στέφειν 
“αὶ ἡλαχῴτας, ἘΠΤΙρΡῚ Δ δα μλο]. Τπερίκρανον τὸ -ἐμμαον οσαθᾶϊ να- 
ταγ 5) 0}.1.σγδηϊ τη ΟΡ τὶς σοτοπδπ»ἷά εἴτ, σεφανίω, δι] άα ἐ- 
τίαπι εἰ ςέμμα, πλήρωμα. 

Στεμφυλίδες αὶ, ΟἸ πα αἰρταΣ 7) Ατμοπαιιβ στο εσιιπάοννάς Πι- 
τυρίς, Ὶ 

Στέμφυλον,κ, τὸ, ἃς ἴπ ῬΙΏΓΑΪΙ τὸ σέμφυλα,ϑιιης νογὸ ρίραττι γιυα- 
τιιπιν ν ΕἸ ροτῖι5 νἱπαςοὶ ἥτις ν᾿παςσοα: το Ἰυΐα: οπχηϊάσιις το- 
τγίτηθητα αιας Πρεγίιης ροίξ Ἔχρτοῖας νιια8.914 οὔτ, ποπίεσμα, 
γα] ὁ νοσαπλι ἰδ ηραγ οἰ πιπΊΟ]. δυλίατη: εῖεγες ἤοςαϑ ἀϊ- 
χόγιηι τεῖϊς (οὐ πῦτο νπάςοϊμπουσαρῖτε [ορτίπιο. σα] ηιῖ5 
1ιδτο ἰξοιιπάο ἐς ΑἸϊπιθητοοκαλώ 3 ςέμφυλα., τὰ ς-ἐρεα λείψανα 
τ ςαφυλῆε. ἐπειδ' αὴ ἐν τοῖς λιμνοῖς ὀκϑλιβῆ, πᾶς ὁ χυλὸς αὐ ἶα. αἱ καὶ 
αἰ τοὶ σεωτι ϑέασιν ἐν πίϑοις οἱ αἰϑρωποιρσφίγγοντές τε κα πιλοιώπες ἰ- 
αυρῶς 5 δνομοίξοντές τε τρύγα αὐτὸ πᾶτο,διερ ἐγὼ «ἐμφυλον ὀκαΐλεσῳ, 
δίς. Ὠιοίσοτίε5 Πθτγὸ αιπτο τεὸς τοὶ ῥοϊκαὶ τὸ ἀπέψημα τ σεμ- 
φύχων Ἐχβίθοι. Ες ΗῚΡΡοογατ. τῆρὲ πειθών, Ππλ}}ἴτοτ σἰ μφυλα γλὺ 
κέα, τὶς ἰοπαπάς στατία ταί δῖτ, σαί σπτις Πἰθτο ποηο, ἤδ χτ' 
τόποις, ρα ἘΠΠ105 ἀτοτίϑεται ἐν ςεμφύλοις ξηρρὶς,ἰὰ οἴτ,ἴΠ νἱηαος 5 ὃς 
Ὀτὶία Πορα:Ἱνα πα υτναν δια ανέῃ ας τγα [ρίγοητ, δῖος ετῖδπη λο- 
εἰρίοπάιιπι ηιοί ἐς δγοῖτο νῖπο αἷς Ὀ]οίσου! 4, Εἶνιοι αὐτὶ ὅσα. 
τος σεμφύλων Σπόβρεγμα νεοϑλίπ]ων, δίς. 14 εἴτρν᾿πασοογωπι γε! ! - 

"4115 τοτγιηθητογίμ 116 το σεητ τ αὉ νιιῖς ργείῃς. Στέμφυ- 

λακἱα οὔ, ἔγαςες. Ναὶ μας νοχ γε ἀς νπάγιπὶ γα 161}115 το τγ- 
επτί(πιιο»ἤς ἐπ οἰ πατιιπη σο ΠΗ} Πἰτοτ εβογτιιγ, Οοηίταπιὶ- 

Πτι5 γεωπονικών ΠἰΌτο (εχτο,σαρίτο νη άςοιπιο; ἀκ ὡς τινες γομέζεσι 
ΑΘ ἐν ἐλανῖν (μόνον ὅδι «συ ρἰω ες) τοὶ ς-ἐμφυχα : θοαὶ κὶ τὰ “Ἶ «αφυλωών 
γίγαρτα. Ατ]ιοηαῖιις {τὸ (τομάο, Αἰ ϑίυναιοι ὃ ταὶ πετραμμῆμας εἰ 
λαίας ςέμφυλα ἐκαΐλοι.Βρυτεα ΓΠῖπς Ὀγλληι πχιτιατις εἵτ (ο - 
Μιπιο Πατταῖ ἴις πὸ5 ναἱσὸ νογθιιπι ποήξειιπι ὑγ δ.) τὸ ἐφ᾽ ἐμὴν 
φίμρφυλα, τεὶ ἐμππέσμα τα “ ς-αφυλῆς. πῆρε ἢ ἐδὺ βότρις γέγονεν αὶ φω- 

νη. Οἱ δα[α ἀϊέλιιπι εἰς αὸ Απάγοοϊς. ἀρᾷ Αὐηϊογείςπη 
Ἐ πετογίςογιτη (δοιιηάο 5 ἰοροῖι ἰε ρος, Ρ [τε5 {ἈΠ΄ πιατὶς ἡ [α]ε: 
ξταςέαιις ἃς τοτγίπηθητα οἰρατιπι, Υ πές ὃς οχρτοιμα οἱ εἰ! πΊ, 
Οἷτο ταπηςη λα [αἰ σοπίστυατίοποπι ορετε,1α οἴ ἰχθνας ἐν ὧν- 

: 

ὩΣ Τ ] Ῥ 
΄ 

βἐῃ πρεφουᾶσοις, δεϊϑτῃ αἷλὸφα κὶ τὰ ς-ἐμφυλα ἐλαία, Βλαςας ξβοῖς ὁ ΠΡ 
"Δ 
ῬΊΦΩΝ 

Ιεο πιαὶ ὲ γουτῖς Ἐταίπιιι ἴῃ Αάλρ115. 5 ντρ δήσας ἵπ ορίο οἷ ὧν 
πἰΐϑοντ 514. Ὀγαάῖτ: Στέμφυλον,Ἰηπΐτοτο ἔκδυμοι τ σταφυλῆς ἢ “ἴ Ἰ εἰκ 
ΣΉ Ἢ ᾿ Ἄ - ὑπιβετ. ἐλαμών οἷς ὀῤτὶ ὄψων ἐχρῶντο. Αρας ΑΥἸΠορΒαπδια ἰὼ ΝΈδα ἢ δος τὰ 
Βρυων μελία)ςγ» πορρξάτοις ἡ -εμφύλοις,"ἃ εἰϊ, νἸπδοςῖσιν δ᾽ τ ἢ 
τογρΓ655 ςἔμφυλα κυρίως λέγεται τὰ Σποπιέσμα τα “Ἶ ἐλαιῶν γ πέϑιπι μη ᾿ 

σματα ἢ τὰ ἐκ “4 σταφυλ ὧν ὅποσπεζομάυα, δὴ φέσι εται 3) τ αὐάποαιλιν εἰμ 

στέμφυλα 5 στοιφυλων.»"ὺ τοὶ αὐξάπιε σμοιτα “πὴ “ἶω ἐλαών, 
Στέμφω μιέμψω,α,εμφαγπλοιιςεο, Αξξίμιι : ἡμὰς. ἀἰστεμφὴς, δος 

1115. ; 
Στέναγιαγατο ςτὸ, ὃς 

Στεναγριὸς οὐ, Πρ Ίγίτιπὶ ὃς Γιΐρίγάτιις Οὐ τ ἃ. ρογηΐτιις, 
Στενα ζω,ὃς ροοτιοὺ σενάχω;μ, ἴξω τ αχοι, ὃς 
Στεναχίζω, οἴσω, ικα, αἰ ρῖγο, ἵπ σεπη!σο, ὃς αυϊτίτοτ. Ηςῇ 

ἴῃ ΤΗΘορ. “ενάχιζε ὃ γαῖα πελώρη, το ΠΠπ|ς γατα στα θατ, Οὐ ὁ 
μεγίλα ς εναΐχοντες φοίτων, γἜΠΕΠΊΘΩΓΟΓ σοπιφητοβ.}1. σ'έγοντες λυπὸ 
μᾶμοι. 18.4.9. βαρέα «-ενχοντα. ΠΊοἴτιιΓ αὐτοπῃ σενάξζῳ «βρᾳ ἢ ͵ 
γοχώρίαν τ καρδίας τ [ςτιῖς ΑἸεχαπάςγ Αρμγοα. στο τιρτοῦ ΤΩΝ 
ἃ σοτάϊς ἀηριηῖα, ΠαπΊ σγερ τὸ ὃς ἀρ! ἴτογ Γυΐρίγαης ἀμ ἀη ΡΥ 
διιητατ να] ̓γαἰσιιητιιγον εἰ 4111 ἀπηδητ. σφναξω ἃ τεϑυεώτα,; ἀξ ᾿ραπὼ 
Ρίοτο πιογιιπη. ΤΩΣ 

νον , . “ : ἈΠΕ ΒΙΥς 2, 
Στεγακ τῆ κὐ δειλοῆα) Βεπιεθδιιη 44 ὃς πηξίογα » σαρίτο αἰΐητο Ἐδε αρηρῦ 

οἰ ς 15. Ἣ πω 
᾿ 

Στενοοις, ἀν τος 7624 ΠΡῚΠΈ11ς, τὰ Πρ ΠΙὮ: 

Στενοϑώραξ, πος, Δη σατο ροξζοτς 9 4ι4[6ς σανιώδιεις ἃ ΝΜ] οἀϊοῖς ἃ 
ἀιϊιητατ. ταῦὶ οὐποχῖος τείζατιιγ ἐὺ ςενοϑώραχῳς, ΘΔ 6η.}16. 
Ἐριάεπι, 

Στενοκωκύτοις πρίχας ΟΧΡΟΠιιητοῶν ὡς σεγα ζει τιλλομῆύν, Ατὶ 
σου ταὶ ς-ενυκωκύτοις τρίχας, 

Στενολεχ εἴν) σ τατΊ απ Χ πὶ εἰς ὃς τογ  ογΐ ἴπ στο δι15 
δί μι σα ΠῚ ΩΤ 5, λπτολογεῖν, ΑἸ ΓΓΟΡ ἢ. »εφΦ. αὐθὲ χρισσγουῖ Φογ0 
Δηϑυ ὃ Ιο αι] ὅς τοπιέτογ. 

Στενολε φτηςγὐγλέκντολ 7») ΘΙ ΓΑΤΟΙ ΘΕ], , 
Στοολεχία, ας, ἡ απ χίοταϑ ἴῃ γεδιις 1811» αΓριιτί δ] 4. ἣ ̓ 
Στενολεγέωγἀς τοδιι5 ΠΙΒ1]1 αἰ αι πι απχἰὸ αἰ σερτο, ἄς πηοτῖς πὶ 

βαπηοητὶς ΓΟ] οἶτιις ὃ αηχ τι του απο οτ, γαίῃ Ργομοῖθ. ὦ 
Στενομα,, Πα ρῖτο»ττΠτοτγϑἰγαίςο γος [1115 ς είνομμαι. ὲ ἡ 
Στενόπορϑι μος γατέϊο ἔγετο αἰξε ἐλ 15, ΕΠΓΊρ. εὐ 
Στενόπορφε ὁγαπριίζα νἱ τοι Αἀϊςέξηι. ΑτἰΠοτοῖ. ἀς πιπάο 

ἐμεῖς 
ἜΠΩ ΓΙ 

ποι αι απο 
ἜΠΗ 

αἰο με ο 
καίει" 
ἡ ἐμτύ 

μὲϑυπωπ 
ψππρταν 

: ΦΉΣ ΠΕΣ ἢ 3 ὩΝ Ἀμγσίαιοι 
ὃ τῷ τρὸς δύσιν ςενοπόρῳ στόματι δεανεωγ ἰς. ὅζς. ἴῃ ΔῊ ρα ΕἸ ας τὐπτέ 

“ἢ ἢ - ἢ ἡ ἡ ἢ 
ξαυοῖθιι5, αι: δά οςοϊἀφητετη γεγριητ,αρογτιι8,8ςς. ΑἿΟΧ γι, χῖ 
ΑρΒτ. ὁ φενόπορφς αὖλίθ». ὀξύν χιΘ- )Δηρια εἰ δία ίοπο εἰ ἀσαῖ 
φενόπορρι ἐφϑειλμοὶ, Οο.}1 ατόξος πγθατις μα εηγοβ,οομ ἀγὸς 
πιςατῖθιι5 σοπήϊδητος, εν όπορος οἰξούος. Εἰιγρ.ἀτέξιι5 εχ Ι 
γόπορα “Ἶ χωρίωνγαπρ τα ἰοσοτγιπὶ Τ᾽ μογά. γῆ 

Στενὸὶς οὐδ δ, Πρ τιι5 γα έτη 5) ΠΟ ΠΊρ το 15. το τεναὶ  αΠρι ἰοῦ, 
ογ ἀ. ἔλυιοος,[λυῖιις 1.22. ΑΔ οσσιραηάλς ας δά Απτῖρο 
ἔων ξαυισοβ( Ογαοὶ ςενὰ γ οσλητ) τα πε. τίν.» τὸ γα] ὅλ, 
φέρει σωφρφγεῖν υἱτοὺ στένει, 

Στε ὁστοιμον, σΘΏ115 ΟἴΌμ]1 χιιο τ [Αἰστῖς σογηρτε 5, συ 
τίαιη ἀϊέξα πη, ΡΟ]. Ε Στενόστοινον τεύχίθ. ἀἰχιτ ΑΞ (ς ἢν]. 
δαρα [Εἰ ΟἸ]ςοπης. τού 1ε ς-πενόστομαι ΤΠ σγεϑυεἶν, .} 

Στενο της, ητος ἢ Δ Ὠ ΟῚ]. ἣ᾽ Ι 
Στενιφυλλία,Δαρα[τῖα ἐγοη ες. ᾿ ὡς ἢ" 
Στενόφυλλ Θο Πα ου5 αι ροια ἔοΠ14)4 τ] ἕο 11ς οἰ τηρειβίοιοιί ὁ 

Ρομέταγ πλαϊύφυνιθ-, ΤἈςοΟΡΒγαίϊας μἰτοσ. στο ῥτίπιο, 
Ῥίτο 16. Ἂν 

Στενο χορ έομαι, 8ζς Ἤ 

Στενοχωρέω,ληρττο 8( ἀτέξο 9 1π ἀπρυξιπι οἴδιάο.,, 1π ἀγόϊα, 
ςορουςοατέϊο δζ σοπιρτίπιο: οἱ ορροπίτατ πλατιο, Ραυ 
ὕ5.Δὰ Οοτίητ ἢ σαρίτε 6. καρδία ἡμὴμβ πεπλώτυϊαι. ᾿εἐ ςενοχωρει νη 
ἡ υἱν,πενοχωροῖ ὧνε Ὁ ἐν τοῖς σσλάζχνοις ἡμᾶδμ: ΤπτογρυΝ οι ἢ ; 

τὶς ἀπου τὲ ἴῃ ποι: [δα ἀη σαὶ οπὶς ἰπ νἹΐσογίθιις ναἰξῖδ. ὦ 
Στενοχωρία, ας, ἡ, ΔῊ σα {1.4 ο 115 ἸΟσιΙ5γαη χΊοτΑ5: ϊς ὀυχωρία 

Ροπίταν. Τοίταγ οτίδιπι Στονοχώρημοι, ἯΙ 
Στενόω μι. ὥσω, τ κα ἰάς πὶ 4ι1ο( ςἐνοχωρέω ἀτέξο»ἔγααιςητο Ξὰ Ι 

δα [ῖα ργειπουεϊπρ ονσοδηρο Οἷςινπάς ἐσενωμῆθ- ζῦν» “ 
ἀϊοὸ ὃς Πιπηπια ραγππιοηΐα νἰπιογο,ἱ δεα ζῇν, ἐστοζῆν, [ιατίηϊ το ᾿ς 
τατο ἀϊσιιπιν ἐξ Αςςι, 

Στέντωρ,ορρς, ὁ) δτεητοτ:Υ πο ςεντόρει Θ. κύρυξ, ρτῶοο ϑτοπτΟΊῖι15) 
ταἘ.1.7.Ρο τ. 

Στειυγοὶς, οὐ, ὁ ,ατδξιι5,1 46 πὶ 4ηο ἃ ςενὸςοοπἰςὰ, ρτορτίὲ ἀς ἀπρ᾿ 
1λιὰ ἴῃ τπατὶ ας Ἀυα 5 γαιτ αἰτἰς Ιοςῖς μα πιά ϊς. ϑἰπιοηΐάς 
μμουιῦ Θ- --ενυ)0} σι τυχῶν ἐξ ἀπραίπω,νὶάς Στενυγραῖσαι, 

Στενυγρφχωξίηγαριι! Ηρ μος. ρτὸ σγενότως » ἰοοἱ ἀπραζία ἀςαι, 
ταιῖτα Θαᾳίςη. τ, 46 ἀγτῖς} 15. ἢ 

Στενυγρσ αρατέτατο,απσιίζαγε Γι σαπο,ᾶς ΟἸ 4:14. σγενώσαι, ΥΤΙΣ 
Ε!ρρος. αἰ τ|0ντ Θά! οπιι5 αἷς ο ΟἹο Πς,ασοίριτας Ρτο σαϑα; 
γεῖν αὶ Τῇ ὑγρῶν ταὶ διεξόδοις ξηρ αϑαι,  ρατο,Πςσατονβυιπη! ἄοτιι ἃ 

τη θαάτις σοητγα γα. τι 
Στένω 5 μι «νων στε γάγω.. σ6ΠΊΟ 9 Πιΐρίγο,αη ΠΕ 5 ἱπροπιϊίοο ἃ ἐπγάεν, 

Ρίοτο. Νειισγ. δορῃοοί, ὀκοίμισν στένογ το πόντον» 14 οἵδ, ἡχο: ] Πυδενι,, 
ταιστέγω σε» ἘΏΓΙρ, ἤν πὶ 

2 τοῦ: 

τ ἀολινη 

εὐ κττοῦι 
ἐῤιὰι ἐρδνγ 
ΛΜΝ 

ἀπ ίαιο, 
ἰ, 
ἐμβαια 
ΟΠ ται 

μὐ ΜΔ ηνὶ 
πἰαπεν αὶ 

ἀπε ιν Ε 

τἰχοιν τὸν 
Ι, 

γμπι " Ο]]: 

ΤΣ ΤΑΝ 
δὶ χρίαμν 91 

Ἰανὐέκι 

μ4, 
ἀνε ον 

ἌΝ 
ὑπ| Ἔνως γῇ 

ὡς 

ἔ βπη ἔπη 



ἜΝ ΤῈ 
“πὸ δ, καὶ  εἰνωσὺ οἱ ἁ ς[Ἐ0ς εἴγιΘ. ὁ ς ἐνὸς τόπος, ΔηΡῚρΟττιις, ατέξα 

᾿γίδν πιο οϑ»τεὶ ταγαὶ ρα [εἴας Ἰοφοτιιπι: κώμη, γ σις. διαὶ ΝἿ ς᾿ενω. 

σῶν εἰς ἀγρεοὶν ἐνέζαλον, Ρετ Υἱζοϑ π ἔστιιπι ἱτεπρογιητ, ΡΙατατ.ΐη 
Ε; Ῥτο ἔπυςίθιις ἃς ΠΡ. Ε ἴ5: ΑΡΟΠ]οη.». Ατροη. τέμνεϑ᾽ Ἐνς 

λὲς σειγωσόν. ΕἸ ΟΣ. Αἀ εξ, ἀὐχῖς 1134... στεινωστῳ ἐν ὁδῷ ρτο ἐν ς-ε- 
ἢ ὁδῷχὲν ξενῷ τόπῳ, ϑὶς ςεἰνωπὸν ὕδωρ ἀϊοϊτιίγ ἀτέϊα Δαιια: ἃς πόν- 

τς σεινωπὸς ΔριΙά ΑΡοΟΪ.Ἀ Ποι,.11}.2. 
ἑνωσις,6Θ-. ἡ,Δ ἢ σαι] σοατδατὶο. ΒΑΠΙ, 
ηνοιθ-.Ἰάοπεις «ὦ σογοηας πρέϊοη 445,10 σοτοπᾶτο ἃς γοάϊ- 
πεῖς Αἰ οι Ρ οἴδιπηιι5. 
νέφια, τοὶ, (Ἔττα αι!αρ 41. τα: οχ ἀγθοτιιπη γαπηῖ5 Πιροπάοᾶτ 

ἵν Ηείγομ. δὶς οἵ! Π]ὰ ἀρροπάεθδης ἀγθοσίδιις γἱγριςοσ. 
ΟἰοιΠάις εχ αἴτα [πἰρεηάϊιητ πιο [τὰ ρίμιι. 

ηὔδι οὐδ, ὁ σοτοπατιιδοίεττο γϑαἰπηΐτιις. 
.,[Ἐοτοιι5. ἢ πλι15υκόωρρς. Η εἶ, 

ρον, τὺ ς-ἐργη τα 5 ΡΠ ΓΓΌ ΣΙ 7) πόϑος, ΕπιτΙρ᾽ ἀςς ἴῃ ΗΙΡΡοΐΪγῖο, 
τα σὲ, ξ:) (χείεὦ )ς-ἐργιϑρα φρενων, Τρ(Οίσιις πτεητὶβ ἀπλογες ίο- 
ἔβοῖϊες εξ. 

μια γτογἱ. “ἐργηϑρον»ὐ φίλτρον, ΡΠ ΒοΡΠοςΪ, ἴῃ Τ᾽ ΔοΠ  Π]15,4- 
Ἰοτῖς ἱπ φασι αι πη, 8ζ 1ΠΠΘςεγαρ: ΡΟ σα ππὶ ἀναατουίαπι : φιιοά 

οΠάς τ!) ροσιίιπι ἀϊχὶς Ἡοτατίμς. 
ξω, αι, χα, ἅπιο. Δἄατηο; ἀπιοῦς ργοίθηιοσ » πυρί ςξῖοτ, 

ἴτατε σοι] εξξοτ,οδίεγιο,οοΐο. Ὀτοίταγ ργορτὶὲ ἀς πατιι- 
ἁιιοτγογ)δζ πο ἔοι ὲ ΓΟ] 10 1}} : μΐης φιλοςοργία, ππατι15 Ρά- 

τ πτιιτη δέ Πιθαγοτγιιπι ἀπηοτ. Στέργω, ΓΟ αῤκούϊκαι ἡ δδμα)ν Ὁ - 
αἱ σοι]. εἰγα πω, ἐμ μήϑω, ποοῤσικειμωι, ας ιϊεἴςο 5 ὃζ σοητοητι5 
Ὧπ|.Ες ἀϊιιετῆς ποις ςοπίγαίτιιγ (πὶ Πατοντ ἔργων σκο- 
ργδάώλ μη» ΑἸ ΠΠΟΡἢι. αὐτὴ τοῦ ἀῤκούυδρίθ-. ς-ἔργω τοῖς πειρρσι, ρταείςη- 
Πδιις ἴιπα σοητεητιι5»Β64.1η ἘρΡ᾿ Ορτίου, ἥς Ατι τα. Γιοΐδηι5» 

δὲ τις αὐϑαίρετος εἵλετο, ἐργειν δφὶ δέχαιον τοῖς ἐγνωσυβοοις,σαιϊα- 

Εἰς ιιας ἐρίς {ξατιιῖτ ἃς οἰ εσίτ. ΠΟ ογας. ἴῃ ῬΑ πα θη ς 8. 
φέργειν τοῖς ἡ δὴ συμζεζηκόσι, 1 εἴς, 48: ἀοσἰἀδτιιησ 6 411 

ηίαιις σοη(Π] οτος, ἐς ἔρρεκεϑοι μούσαις, ς Πα τὶ [Ππαὶ {ππιιῖς5 Μ 15. 
ΡΊδτ. Ετειιπὶ Ργαροῆτοντ «ἔργων ὅηὲ τούτοις, Πα πΊ ΟΙἘ ..σ-ἔργω 
ὑσού τῳ χρόνῳ, ΕΟ τΟΠΊΡΟΓΟ {πππ σοητθησις 9 Θ428 4ε δοπεέϊ, 
ἢ Ασουιίνντ ςἔργω τίω κρίσιν καὶ ταὶ ἐγνωσμῖψα, ργοιοσᾶτα ποίο, 
ἃ ετίαπι ἀγεπω ἀἰοἾτιιΓ. πέντε ς-ἔργω 5 οπιηΐα πε ἀεἰεέϊδης. 

Πςσογας. μὴ γέλωτα Ὡροπετῆ ς-ἐργεν ΓἸ ιν [Ὁ ππτιιπὶ πα ἀπλ6 5.146 1» 
τέργι μὴ τα παρόντα: ζύτει ἢ) τεὶ βελτίω, εἴπ, τα ςητῖα ἀπηρ! οέξο- 

δ. ἴδῃ ἴῃ ργαίεπεῖρι5 δοπιϊείςετα. ς-ἐργεὶν τιναὶ βίον,σΟΙ τα 4] 1- 
ἃ νἶτα: σεπιις ἘΡΊσγαπι ΟΡ οοΪ. κεῖνιθ- τ᾿ ἐκεῖνα ςεργέτω 9 14 

εέζετιγ. Ηος γογθιπι ἀντι τοῦ ἐρω κα φιλώ, ροίοἰς Ασσυίατι, 

ῬΙατατο ἢ. ἄς Αἰριίτου τί ὃ ἀἰδελφίω υὑπῆρφυώς ἔστεργε, Στέργειν, 
τατο, Οδίςογατο.δὺ χεῶου. ΟΡ μοοΪ.Ἰη Οςάϊρο Οοΐοποο; Στέργω 
ἡπλαξ αξωγὰς μὠλᾶν γᾷ τὰ δ, πολίτας. 

ερέμν Ὁ... οὐ, ὃ. ἀπιτι15. του Ἐι155 ἄγπιι5.ΟἸςοτιἀς ἸΜΑτιτγιάθοσγ, 
ἄς Ἐρίςιιγο.» τ οά αιια 1} ργορῖεγ ἢγπιίτατοπι ςερέμνια 

΄ 

ἰδ 
ἀνν 
εἰς 
μ, 

ΠΤ 
Δηοῖ 

πρὶ 
δι γιέ 
Ὑπ 

μιδυῶ 
ί, 
νἐμηό 

χὐ ἰῇ 1|Δς. 
ΕΟ τιομετρία,ατο αι: [011 44 πχετίτιιγ. 

γεὸν. τὸ. (ὉΠ1 4 τας, ε ερεότης. 
τὸς οὐ, ὁ, [Φ Π14115.Γ σίἀτις,ἀτιγι59 ἢ τ πηι5. ὈΙΑτο ἐς ΒΕ ραδΙ. τῦτο 
δὰ ςερο τερον νὴ ἀκέτι ῥεῖον ἔχεν ὃ, τι τὶς εἴποι. 1ἃ οἵδ, ἀττιμτι ὃς στα- 
ε. «ἐρεὸν κήμα » 14 ον 9 (Ὁ]144 ἤριιγα : φιιᾶΣ Πτ νἱάς ἀριιὰ Οε]- 
πὶ ἰδ το 1ιοάρίτα 29. Στερεοὶ » ἀπο ἀἰσιιπτιις οοἵξα (ὉΠ164» 

ῬοΙΠ ΙΧ. 
ὅτης τος ἡ ΓΟ Ἰἀἰτας, 

φόφρων, ον Θ-. ὁ, οτι! 46 115. ς-ἐρεογνώμων, ᾿ΠΊ τ] 5. ΟΡ ἢ ΟοΪ, 
μι ὥσω, πιωχα. ἥτπιο, (ΟἹ ἀο.ςοπίο!ἀο. Αια. Οςπίς, ἐςε- 
ἡ καὶ χαρδύα μου ἐν κυρίῳ, ςαρ.2.} 1.1. ὶ ορ. ἐφέρεωμῆνη πόλές) ν τ} 

Πιιγατα) ΘΕ Αρ. 5.1 ̓ άεπι. Στερεούϑει, [οἰ τάατὶ ϑοπεςα: Νατιγα!, 
)υα:1}.11.3.ς4ρ.25. 
ἕω, μιήσω νεὶ ἐσω,αῦ, κρῖ, Ῥτίιο. υἱάπιο, οὐδ, οχ μαιιγίοςεχιο, 
λιιάο. Θεηΐτ. ὃς Αςουίατ. ΤἈιογ 4. ςἐρω σε ἀγαϑών Κα πορὶ". σε 
σεται τῆς πόλεώς . Οἰτἰτᾶτο πὶ ἀπηῖτζες ὃς οχι δ ῖτ. ἐσερη ϑνησοὶν 

ἔμεως, νἶτος5 ατττϊπογιιητ, Τ ιιςγ ἄς ερεῖ ὥτο τῆς κεφαλῆς, ΡΊτα 
υλτὶ ὃζ φάτο. ΧΟΠΟΡΉ. 

α ατος, τὸ, ΑΓΠΙα ΠΊΘητι ΠῚ» ΕΠ οἰ πη εητιιπι, [ΟΠ 41ξ45.ἴτὰ γοςα- 
Ἄσαίαπη Οςηείςαρ. "1. 
᾿Πγπυϊτοτ)ατ τὸ, σκληροῖς, ἐχυρώς, Ποτα Οὐ. ἔνϑ᾽ ἐδὲ μὴ ςε- 
χατέδηστιν, τε τεπαςῖτοτ ᾿Ἰράτγιητῦ. 
υϑυ, Ρτϊπατὶρτο ςερηϑ ἰῶα). αν Α 

προέως ἡ ΡΥ πατίο, ὅστος-ἔρησες: ΟΠ ΟτιΙΠΊ τη ΒΕ ξξατῖο: γίάς Ατί- 
ἴῃ Ργααςαπηεητῖς, ὃς [τατί πὶ ροίς ργα τ αίποηταν δὲ ἴῃ Ρτι- 

ΠΟ ΡΗγῆς. ςρησις δίείξις ορροπιιπειγιντάς Εξις. Ατ! τοῖο! ἈΒο- 
οτῖς.3. Ο9εν κὶ το ὀνόματα οἱ ποιηταὶ φέρφφυσι, τὸ εἴχορδὸν κὶ τὸ ἀ λυ- 

γν μέλίΘ-, ἐκ ΤἿ) Ξερήσεων δ ὄθπφέφρυσι. Δουλεία ἃ δτοϊοῖς ἀἸοἶτι!Γ» 
ἡσις αὐτοωράγίας. 1. ΟἸσοτοηὶ ἴῃ Ῥαταάοχ. δεγαῖτι5,ο ςἀοη- 

| ἴὰ ἔγδέεὶ δηΐπτι ἃς αδἰοξεὶ, ὃς ἀτίτγῖο σαγθητς ἴαο, φερηϑεὶς ὄν 
. ΝΗ μέρεμναν. βὲ ἰςγ}. Αστπι. ' 
ἔπρωτικὸς, ο δ ργϊμάτίιιι5. -ερητικὴ φεότοισις » ΠΘΘΑΙΙΠΔ Ρτοροῆτίο: 

᾿ς Ομ ορροηίτιν κατηγρρικλνδς καταφατικὴ ϊ ἃ οἰ, ἀξ τπλάτίμα,ςτο- 

τς ῥητηκη καὶ χτὶ μέρφς.. Ραγτίσιι τὶς παράτίια, [ΏτΟΓ ΠΟΠΓΓΑΤΙΑ {ὰπτ 

ὦὐλ δὰ φερατικοὶ γ ντ ἀϊσιΐτας γ) ἱπάϊ βηἶταβ : (ἴςογο ῥγιμδητία γο- 

με, 
1: 

Υ 

καῖ ἰη Τ᾽ ρὶεἰς. 

ὙΠ μθΝΝς ογβοτν ιΐττο. Ορπίτ, ς-ερισκομῆου οἴμρτος, ςξἤμεπις 
ἀρριης, ΑΙ Πἔοτοῖς 5, 

Σπεῖσμο, ρτῖαο, ἔταιάο,οχιιο, ἀφαιφνύμαι, Α τί, Οςηίς, 
τεραφοποιω, [Ὁ] 10» ἤτηλο ἐοζυροποιώ, -ερεν δά, 

Ἐπερίφθ.,κ,ὁ σερεῦο [ὉΠ άιις, συχνὸς, αὐτοῖς ς-ερίφοις χὶ στε χέσιν ἐμζύλοις 
“εὺς κοῖλα νὴ «ϑιωῦ εἴτ, [οΠ14ἰ5 ἃς στα τς τοίεγις φαπογῆις να. 

ἘΣ Ἐπ πε ττΣ 
φεριφώτερον ΕΧΡΟΩ ΜΠ υρότερον τ ΞΞᾺ Σ ς ἔλον : ΔΡΡΕ Ἰὰς ΕΟ ΥΜΘΟΣ ἘΣ ἸΣ 15 Μη ς᾽ ϑωτερρν ἰτἰ ἀξηγαιις σερίφοις, 

οἰηάὶς {ποτ σις ἘΜΈ ΠΣ ἄρνα ὡς βου Αγραν οἰ ωρ 
στιν [τ Υ 1] ἰς αι ᾿ ] ̓  Ἡν  μ βδιτε νρλ ορρτ τ τ τ π π"- »ἸΕΓΠΙς αι: ΠΟ Ροροτ τ) περάιϊπῃ ρατγῖτ, Οὐκ ἐχροῆτίο - 
Ρυιὰ δια αιοαιις ἰορίτατ,ἀοτίμαητοπὶ μος ςερφθ. πἶδα τὸ «-ἐ- 
ρεαὶὶ ἐνχέν τίω) υςέραν. 

Στερναία 55 Υἱὰ σΠΟγ πὶ γησ 115 Ρτοσι σάτα, Ρεΐαα τογΠΊ ο- 
ΓΠΏ11. 

Στέρνιξ, τα οά 1 ἐντεριώνη, Η εἴνο. 
ἸΣτερνήτι δὸς, ΡΟΙ]ιος ἀτςιιητιιτ ἀιια: ςοῆς αἱ 7) ἐν χόνδβοις καταλής 

2ρυσιοτ στ ἰ]Δρίηςπὶ ἀςἤποητας, 
Στερνόκκαντῆς, ΡΥ ΓΗ ἢ ἐγίαςρίμυϑος. δἰς ἀϊοῖτοτ ἄϑορῇοο!, νἱάς Εγία.- 

ςρίμυδος. 

Στέργον, ἐγτὸ Ρςἔξιις » διὸ τῆς ςεῤῥότητος, Ῥόηιιης Οταπηπτατῖςΐ σέρνουν 
ἀπξεγίογοπι ράττεπὶ τμογαςῖς οἴς., {Ἰροτίογοπι ςσῆϑος, Εἰς ταὶ 
τ ρα παιειγοξογῖτς Ροξξι15. ΧΟΠπορ οι, ΡΟ ΠΧ, ςῦϑος, ἰηαιυῖτ, κὸ 
τὸ Ἀτοχαταιζάγον, φέργον, ΡΊατο γετγὸ, τὸ ὑπὸ ϑυμού χα ταζώνον, φέρνον; 
Στεργον ΡΓΟ ΔηΙΠΊΟ ἀτηϊις ςορίτατίοποιντ διαὶ ςήργων ἔἴχέν, ἴῃ δηϊ-- 
το Βαθογε,ςορὶ ἕατο, πλεπηί ῃ ἴς, ἀπ: πγατιι πὶ εἴς. ϑορβοοῖες πὶ 
Αὐτίρομα, Οὕτω γδ ὦ «τ, χρηὶ δεαὶ ς-ἐρνῶν, πατα ἢς ΟΡοττρῖ » παῖῷ 
ταὶ ίςητῖτε τς ΕἸ γ Οἐ, σἐρνον, δγαίοια, φρέγες. 

Στερνοτυπία ας » δ᾽» Ροξζοτῖς Ῥογου ο.» Ρἰδηξδιι 5 Γκιοΐαπιις, ἀς 
Ιαξΐα. κ ποὺς τὸν αὐλὸν ςεργοτυπία , δὰ τρίς τηοάμ!ος Ῥἰδηξξιι 
φαΐ. : . 

Στερνοτυπούῦμαι, »] σον» Ρεέξιις ρογοιιτίοιν πᾶς ςερνοτυποῦ μήνθ., πηα:- 
{ξπ|5.Ρ γα: ἀοίουε τιπάςξης ροέζοτγα, 

Στερνοτύπης, ρα ξξοτΓα τιιπ4δη5. δ ξοιςπ5,4ρι4 ἘπτΙρ 4, π Πρ ς, 
φερνοτυπεῖς κτύποι {ΓΕ ρ΄τι}5 ρεέξοτγα ρίαπϑοητίιπη. 

Στερνῶχίϑ. χθών ἀϊοῖτιιν τογτὰ ἃ ϑορβοοῖς, 414 σαιυιφ:άτ 4116 αἴτις οἅ - 
αϊζατος ἃς ΠηϊΞ»ροέζογὶ 5,1. τῷ σέρνε τάτίοποπὶ Ορτίπθητ, Εχρο- 
Ὠἶτ τα πηθη δι1185 ς-εργέχεορὸτ ὄθεπέσου 14 εἴς ΡΙ1π85. ὃς αἷτ ς ἐρνεὶ 
χθογὸς κἡ γῶτα χβονὸς, Πρ] ἤςατο τεῦ πεδεώδει κὶ δυρέα : γε σοῃτγὰ ἀὐ- 
χ'νας τὰ φεγά, 

Στέρξες, ἀτπου » ΡΕςΠ] ατῖτογ 4114 115 εἰς ράγοπτα πὶ ἐγσα ᾿ἰθετος ὃς 
γἱ οἱ ΠΠπὶ μα δίτιις δηϊππὰ ργαςητίθιις σοπτοπτι5.. 

Στέρρμαι ΟΠ ἃς ς-ἐρέομα,»α πλϊττονςατοο » Θεηΐτ. ἐδὲ τούτου ςἔρεταί 
τοῦ ἐνδύματος, ΑὙἸ{Π|4. ΟΠ 115. νίκης τε σέροται,ἔζς. νἱέξοτία ῥγὰς- 
πιάτα ῬΊΑτο ρτίπηο ἀς ἈΘΡΕΡΙ σα 5 κὶ ὦ πε στερόμῆνα τῇς αὐτὴ αρε-- 
πῆς κακῶς τὸ αὐ γῦ ἔργον ἀπεργίσεται » Διιγο5 ἤπα νάττιτο ρτί ματα, 
146πὶ στο {εσιιπάο . τούτωνιὸ ποτέρου αὖ' “ἔρηται, φύλαξ ἀγασὸς ἃ 

μὴ γϑώνται νττοσιιη4; ΠΟΥΙΓΠῚ ΡΤ ΠΟΤΙΙΓ » ΒΟπιις στο 9 ΠΟὴ ογῖτ. 
Στερφαυὴ ἣν ἔι} ουττοοἰςραπὸὴ  ἰςτερφπη, [τον α]ροτολαμπαδάνινη- 

ἀε χαλκού σερρπὰ, Ποπτοτο,ατι5 ξπροτ, ἀτηνα ξα!ροητῖα: αἰαὶ 
τὸ ςερεῖν ὁπωπὰς οὗτοι τῆς ὄψεως. 

Στερρπηγερέτηςγ 856 7 {ππ||ςῖτᾶτι5 ἔ}} συγ: ἘΡ ΤΠ οτ, Τοῖς, ΕἸ οἴγο. 
Στέροψ πος»ηἧ. ἔα] στιγ ἀριϊὰ δορμοο.ν πές σερραήγντ αὖ ἐψ, ὀπὸς, ἐνο-- 

“ἢ ΕὺΠατ. 14 (4.κ, 
Στέρόω, μι ώσω,α, κα, ἔγπ)ο,ς-ἐρεόω. ΑΘ α Οεηϊτινο] Αος,ἰππρί ειγὲ 
Σ ϊῥῥοποιεῖν. γπιατς, ἄτιγατο, [ὉΠ] ἀΑγς. ΡΟ] ν Οἷτις 5 Στ ῤῥοποιηστέμήν δ. 

Ἵἰω) ἐραγίαν. του ηἶτο ὃς ἤγπιᾶτο Ἔχίγοπιο ἀριηΐηο, ΤοῖΖοβ 'π 
Ἡεῇἤοά, διε τιν Θ- βαφῆς τὸν χαλκὸν ς-εῤῥοποιουῶτες ὀγτα φυΐσᾳ μαλα- 

κὸν, Πα ἀαη το ρογάτιγα 5 ἀπγαητοϑ. 
Στεῤῥὸς, ζ, 6, [Ὁ] ἀτ|50 Γι ρ αιι5. ἀπ 15. ςεῤῥὸς δαίμων, ἀι!Γιι5 Ρ 6 Π11185 Επὶι- 

τὶ ρ14. ςεῤῥαὶ ἜΝ ΤΡ Ἂς {0115 δηΐπιις5. Ασϊ του, ϑεότης σεῤ- 
ἑῥοτέρᾳ τῆς ὄψεως, ἀεἶτας [ΟΠ] ἀϊοτ χιιὰπι οςι 5 ροήτς ςοηΐρὶοῖ, 

ΝΝαζαηζ.ἰκυρθῆς, βέζαμθ-, ἰσφαλὴς, σερεος. 
Στεῤῥότης "τος. ἡ, ἢ ΓΠγῖτας, (ΟΠ ἀϊτας, {4 Ὁ 1Π1τ5, ςοη απτίΑγσταιῖτας, 

ΟἸιγγ (οι. πόσεις ἔχεν ς-εὐῥότητι πέτρας μεμουμῆνοις, 
Στέρφνι(Θ. ἀπ γι! σ ἰἀτ15γσκληρβςοαῤῥὸς, Ἡ εἴγο. 
Στερφόπεπλ-, ὁ, ἰΙεοηΐ5 ὀχιιῖο Ἰηάδατα, ΠΥ σοΟΡ Ἀγ ΐη ΑΙεχαηά πὸ 

φερφοπέπλε σεαάπεανέως. 

Στέρφθ' εἰ. τὸ ςσοτί τη» ΡΟ  Π155 ̓εοηὶς Ἔχ ηπι. τε πῇ γ45 ΠΕ], 
κεράμιον, Ἰσαπά. ἴῃ ΑἸεχίρ ἢ Σνπόμνον 5, μυύδῳ ἐμρέγνυται ἔρφῷ, 
Τητοτρτ. τὸ δέρμα αοά Ιοη:5 σύρφ- νοζδητῦ ἰά Σερφέσαιοἴη- 
ίιϊτ,άτοϊ πιας σοπιπηηΐ ν {1:50}. οτ].πὴ σκέπωσμα. [πὶ Ἐρίξγ ας 
γὸς τέρφθο,. βύρσα, 

Στέρω, μ.ερω, Ατεϊςὲ ρτὸ «ἐρέω, ᾿ Η [ 
Σπεύομοι, ργοτηῖττο, βγπτονργα Πηῖο, δια ξεξαιούμαι ὑατιρνῶριαι, ΡΟ 11- 

ΠΘΟτ ΓΟ Ἠτοοτ» τη ΠΟΥ: ΡΓᾶΣ της ξογονϊαξζοιν ηάς τογτία Ρετίοπα 

δίπρι} Ππαήσατ, -δταὶ Ροτ ἰγ πςοροη;ΡΓΟ ς΄ϑδετάι : δί τεττία ρετ- 
(οηὰ Γτγατοτγῖτὶ ἐπιροτγξςξτ, τ όῦτο ρτο ἐφ όδετο, ΗΠ’. 1144.γ,ς 60. 
σαὶ γάρ τι ἔπος ἐρέειν, 8ες. ΑΡΟΙΙοπ, [δειιπάο Ασσοῃ. φδῦπαι δ) 7ε- 
λίου γόνι- ἔϊμμῆναι,ἴς ΑἸ λτιπὶ 50115 ρτοἤτεταγ. Ἐξ Ππ)ά.., ς᾿ὅστο γὸ 
ὀυχομῷθ- γικησέυβυ, ΓΟ ἔλεγε. 

Ἄσσον, 2: {11 δ) 



“ 

ΟΡ ἢ 
5 ́τεφαὐηγνε»ἡ σοΥΌπΑ,σἐφαν θη δ 4, Πεἤοάτ!5, Σ τεῷ αὐΐω χουσέϊον κε- 

φαλῆφιν ἐϑηχειν πάδ Στεφανηφορ εἴν, 8ζ Σ τεφ ανηφοράα, Στεφαὐη,οἷτ- 

ασα{ιι5 νεγποοίου ρῃΡ1Π1ιπ| απιθὶςη 8.4 ὃς ἴρας ἀϊοϊταγ. Θαΐςη, 
11.14.ΤἈογάρειτ. Τὸ χωρίον καϑ' ὃ συμῷύονται τρὸς ἀλλήλοις αἱ ποῖν -᾿ 

τες οἱ χετωνες ὀνοριοίζου σιν ἔγιοι υὸ ἴσαν, ἔνιοι δὲ Τρεν ἔνιοι ἢ σεφανίω, 

Στεφαίη, σοπιι5 ραϊεα οα[Πς:νἱσὸ ἀϊοϊπιας ὧν οαδι[εε. ΡΟ] ΙΧ. 
Στεφ «ὐη, Εἰ δὸς πὐδικεφαλαίας, ὥσσερ καὶ μέρος. Ἡοπτοιτις ΠΠ144..Ἀ΄, ἐδὲ 
«φαΐ δόρυ οἱ χεϑε χαλκοξάλεια:ν ΕΪ ρτο ἔγοητὶς ἀγπηάτιγα. Στε- 
φανηγπιοητίς {ΠΡ Ογο Π{π|πὶ ὃς σαοαπιοῃ ἡ οἴξοχη, ΡΦΙγ Ὀἴιι59} αὔδί - 
μετεΘ- τῆς αἴω τ-εφαύης, ἩΟΙΠ τις ΠΠ14.4.ν»ΟἿν τε κ7) “Ἐφ αης ποταμὸς 
χέμοίῤῥοθ- ὥσῃ, Στεφαΐη οτίατη ἀϊοῖτιτ ἴῃ ἀγο αὶ τοέξιιγα » πλασιι- 
15 φυὶ ἴῃ οἰτοῖτι τοξξογιμη τ: σοτοπαπῇ ετίδαι ἀϊσιης [μἀτὶ- 
πἴσντ ἀρια Ν Ίττα, σογσπάγιπι ργοϊβέξιγα, ἩϊογοαΥ πλυ5 σοη- 
τι Ρεϊασίαπος [ἐ5. τιοχ ειιγοτ, σἂρ. ν᾽σεππιο [δστη4ο, [οτγὶ- 
οἰλτη τίω -εφαΐίω Ἐχροΐητ. ΕΠ γεγὸ ἀριιά Ν σοι. 11..4. Τιστῖ- 
αι, ται μη πη πτιι πη 9 410 ν τολιπὶ οί οοτος νίτγα ἰαξξῦ τε 
Ὡεἀϊβοδητ, ἕο δ.νΑ!]ο. Πα τ ι15.8ς τιιγγῖσ.}15 ἐπιϊτγιιέξας γε ἐγαπη- 
Ῥέπεῖριι ἃ οἰθίτατο ροίτης οὐἤίοτγς. τα μος Πρηϊβοατιι ςεφα- 
νίω ὀχροπίιης Ογάπηππαζ. τὸ πἰρικύκλωμα “κ᾽ πύργων ἡ “Ἷα τειχων 
“7 πόλεων. Τῃ πος ἔδηπι ἐπ Μεπιποηῖς Εοϊορὶβ » (ὃ μῷρ δια τίς 
«ὐλης»ἐνίοις .,γὺ τίυ) ς- οφαϊίων ὑτξρξώνονταις, Γλεπί ας φι!σαιὶά ςο- 
τοπᾶ πιοίο αιϊάρίδπη ἀπιθίτ . οἰπσίτ ἄτα σογοηατ πος σοη- 
{ετιιγ ποπιίπειντ ἀς τα πηιΐο ἐϊχὶς ΑΡΟ ]οπῖμ5 [ἶδγ.5 Ὑύμζου ὃ 
φεφάμθης ὅβπζαξ, [ρα στ ἀπιδίτιις ται γα. Ργορυῖὲ [ἃ ἴῃ πλῖ- 
τὶς οἷϊ ὄσαλξιςοἴη (ιροτοι [15 ὑπόλυξις, Ἡςίγ ἢ, Ὡς πιεηία Π1π|- 
Ῥο ἀζατις ογα:ο Ἔρις ἐς Απεὶ ψιῖτ. τραπέζης τίμι υμδοὺ ς-εφ αὐίω πα- 
λαϊσα αν εἰργάσειτο. [πτοΓΡ.[οτίσαπη νοττῖτ. πὶ Αἰ τατῖριις Ρτορτίὶὰ νὸ 
Ἄτιιγ ὠλένη. Στεφ αὐ» ΟἿ ΓΟΙἶτι5 σα ρ᾿Π ογιι πὶ οχεγαπηι5 4] σα- 
Ῥιας ἀπιδῖς 'π πηοάϊιπι σοτοπαῖ: ἱπτογοαραάο 1Π|ὰ ἀιιο ἢποὶρίτε 
ὅζ ςοτιιῖσο σοπτίποιαγ: ΡΟ ]ςὶ, αὶ τελδυταία “δ σριχωών αὐεὶ πίω κε- 
φαλίω τϑρίοσος, Γυϊοἰτιιτ οτίατη αἰθίδιρφμος. 1 Π ΙΠΡῚ ς΄ ἐφ αὐ, τὸ μάτει- 
ξὺ τοῦ Ἰνίου καὶ τοῦ βρέγματος, Στεφαϑην Οὐ Ππάτιις σα ρὶτῖϑ πλι 16 ὈΓΙ5. 
ντ εγαῖ ἴμπυξ, κεχρυφαλίθ, κὶ πλεκτὴ ἀὐαδεσμιή, ΤιΑτὶ πὸ ἐ σταῖοο τὰ- 
ταοηχίρίτα ἀϊοϊτατ»ἱά εἰδ, ασείοα, να] σὸ ἐοηγει. ΠΟ τη. ΠΠ1π4.ς-, τών 
σ᾽ αἱ υἱὸ πλεκτοὶς -εφαύας ἔχον, Τκοῖαπ, Καὶ τ-εφαύη μμ κυκλῳ αἰραϑεῖ 

λίϑοις ἰνδικοῖς δυείςτερρς, Στεφαίη»ν Πρα]αΣ ΡΟ Ϊ5 ΘΠ ΟΥΙΠε οἵτ- 
ουΐτιις ἀτχιις δι ἴτιιϑ:σογοπαπι οτίατη νοσαης. Αρίγττιις γεγὸ 
ῇς τταάϊτ, Καὶ τῆς ὁπλὴςἐ κφυσις ἐν τοῖς ἵπποις -εφαϑη καλείπω. Στε- 
φόμη εἴλατα ἱποογηῖσι}} Πιις στ δ απ ῖτιι5, στ  δγίιπλα; Τρ ύτη. 
ΑΥΠ ΟΡ. ἱη Οοποίοη μέ ἐτ᾽ ὠνήσει σὺ κα «“εφαλίων ἐμοί, ΤΏτΕΓΡ . 
ἐχροηῖε εἶδος κοσκίνα, Στεφαϊη»ἷῃ ροάϊος Βίδπτα οἴγοι 5 μι} οΧ 
πιαίσιι!ο σοητοχἑτατ δοκτύλιθο καὶ σφιῖκτηρ ΡΟ] οἱ. ὨΙοίταν τᾶ 
Στέφανον] 4ς Σῦμα, Στεφανη, οΥΡ σα {π|5 σαρ τὶ ἔπη ροταβ 6110 
τλθ οτος σοίξαητ οπϑγα, (ε(ἘἸοΉΠ πὶ γοσᾶς Ἐξ : Ὑ ογτῖςο ΠῚ 
Ουἰάϊας Ης νογῆθις. 
ΗΠ ἔοττο ἀϊς οατα ἄς ππούς ρας ]αΣ 
Ν ετεῖος Ππρροῆτο, ο[τδς ἴῃ Ρ4112415 ἀγοα5 
Ῥιιγα σογοπατὶς ρΡογτασδης ἴχοτα σαὶ τῖς. 

δὲς νοσδυῖτ ἃ ραττῖς ἰοσο:παπῇ σαρίτὶς νογτῖοὶ {ΠΡ εΥΡΟηϊταΓ. 
Στεφλύη ετῖδπη εἰζντ Οταπηπιατιοὲ οὐίσγιαητ, οἴγο! } 15 γοπατο - 
τί; πῃ ρε  [ςξ} 115 φιιο ἔσγα ἰπίεγτο οἱ ]ο σαρ τιητιιτ, 

“Στεφνηδὸνοἵη πποάτπὶ σοτοπαρ ἷῃ ΟΥ̓ οΠῚ, οἰ Γοπηςῖτολ. 

Στερανηπλόκος ὦ καὶ ἡ, σοτΟΠατῖτ5.ν οἱ σογοπατία ΡΙῚπ. πὴ ν εἰ ας πε 
ἔξῖν δ τοχς σοτοπαβ, Τ᾽ ΘΟΡΙ. Π. 6.}{{π|ρ]Δπτ. σ4Ρ.7. 

Στεφδυηφορεῖν., ΠΟΓΟΠΑΙῚ ἔοτγε 9 πα Οοπηπιθηταγ, ΑὙἸΠορ απ. 1π 
ΡΙματο. 

Στεφ υνφηρία, σοίξατίο ςοτοπα;. Αςοιρ τσ ρτο ἀϊ ρηϊταῖο ) γε ογατ 
᾿Π ΟΠοταβΟγΠῚ ππιιπιις γδζ τἢ ποτ ἢ ετατι!ΠΊ, ὃς ἰά σαηιι5 4 ςο- 

τουᾶβ σοίζαραπεο, Ν 146 Στεφενοφορία, 
Στεφανηφόρρφ»ου, δ) ΟΓΟΠΔΠῚ ἔογοποοντ ΗΎΡΡΟΙΙ τ, ΕπτΙΡ. 
Στεφόμ μα, οτο  ς. 
ΣΣτεφανιαῆα ῥαφὴν Πιτιιγα σα τίς ἀπτογίοῦ σου μΑ}15 ἀϊξξα » δά οο 

ξοτὲ ἴοοο (εγγα ὃς σογο ]ατιιηι το ἀἰπλΐσι!α σαρ τὶ ̓πηροπογε- 
τὐιτοτοίξο Οαἴεμο [1.46 οὐρα : νεἰ αι ἰαχτα Θχτάπηπὶ οο- 
της: ΟἰΓΟυΠ τη (4 116 ΠῈ ςεφόῤίω ἀϊοὶ τοίξλτιιγ ῬΟΙ ΠΧ) οαρίτί5 σα] - 

{11π| οἰτοιπίογῖθας, 
Στεφανιῶα φλέψ γϑηα εἰξ εἴγοι!ο σοὺ ἀπηδίθηβ ἀριά Μεάϊςοοϑ. 
Στεφανίζω, ρτο σεφανω, νυ ἀρᾷ Αὐἱοριδη, ἐπ Ἐσιυτίθιι5, ἐσι- 

φόμίξα, 

Στεφανίσα Ὁ, σΠοτο 4. [Δττοα. 
Στεφανίτης, 5,5, ατ ]οτὰ σογοπατῖης,ὁ ἐςεφανω μήθ. δι 1455. νπάς -εφα- 

γίτης εἰγοὸὰνοσογτα ΠΊο 2 σα ας ν Ἰζζογῖα: ργα πη πὶ σοτοπᾶ ργορο- 
περατιιτ.Θαΐεμις αα Ὁ γαἤθι. κὺ πολλοιὶ ς-εφανίταις ἀγώνας δθηρὴ 
υὔδων ἐϑλνίδ, Ρτατογ σογοπαϑ ἱπιτατοῖι Παρ θθδητ ἃ ταῖτο 15 ὃς 
τατπαοε σι. ρα Θ᾽ 1οἰς ΠΟ τιΟ,ἀς ΑΤᾺ], ΑΣ Γοἰΐπες σϑητγα Οτεἤρμοη. 
Οἰεῶν ποτε ὦ Αϑίωεἶοι ἐϑελῇ σω τινὰ ἐπεισκεῖν εἰς τοὶ ὀλύμππτα καὶ εἰς 
Ὀμόν τινὰ σ-ἐφλρι τ ἀγώνων παιγκεατιον, ΑὙἸΠΈο το]. Β μοτοτῖ, δωραδὺς 
φεφανέτίωυ ἐγ ῖνα νενίκηνεν, Οὐ Ἰ δι15 Οἱ γπιρίοαΐσοη ἔα} οἰξοπά!ε. 
δὶς ταπιοη οπηπο5 [41 ἀϊέτι . φιιογιιπι σογοηᾶ ῬγαΣπλΐτπι ἔτ, 
ΡΟ ΠΧ, ὃ μῷ οὐὦ καλουυΐροις ἱερφιξ ὠγώνας 9 ὧν τὰ ὧϑλα ἐν ξεφυω 

μόνω,“ εφανίτας ἐκόίλεστων, χἡ φυλλίνας, Τὰ ΟἿ ΥΠΊΡ ̓ς σογοπα εγᾶτ οχ 
οἰεαίενο : ἴα Ργτμιῖ5 ἰφιυγοαῖῖη ΝΘ οῖ5 ΟΧ ἀρίο : τη {{{π||15 οχ 
Ῥίηιι. 

εν τὰ 
Στεφ ενίτις, ἐδος, δ ν 14 ἀιταΣ ἔγοπάος Βαδοῖ ἱποιτίδηζες δοἰπῖς πὶ ἢ 

πάταγος [υ{π|ν σοτοπαγίατη νοςαῖ ΡΠ Ϊη1ι15. ϑιπτ δζ Γατιγαν δ ο 
πᾶ: σἀρ τίς σεφονίτιδες ἀἸγ, ΡΟΙ ΠΧ. ὶ 

Στεφανίον, δ, γᾶς }}} Γροοῖο5.. Ὁ ΕΔΩΝ 
ΣΕΦ ἀγοπλόκος, ΟΥΟΠΑΠΊΠτΟΤΙΙΠῚ ἀτεῖ εχ τάς {10 ἃ σεφανηπλοτ, 

γνἱάς Στεφανηπλόκος, ἘΠ 
Στεφινοποιο ς. ΠΓ ἐξ ΟΥ ΠΟΓΟΉ ΔΕ, ςεφ ἀγοπλύκος, ὃς 
Στερανοπώλης, ΠΟΙ ΌΠΑΤΙ5,δ1 ἢ, 6 ὟΣ 
Στέφανίθνγου γὁ σοτοηδεν πᾶς ὄυς ἐφανθ. θυσία, ΑὙἸΤΟΡ μα ποοεΐοι 

ἀΑ του πλόκος οτίατη ἀϊοίτατ. Αὐὐ ΠορΒαη. 1η Ῥίαιτο,, Οὐὐ γέ 
τυπηήσεις, τ ἐ φένον ἐ χονταί γε. Στέφωνδ- Οὐ δπῚ Πλατὶ οἴβ,οχ ἔδὶς ὦ 

βοτιοίιμις ροτίμ5 τοχήτιιτ:σεφαϑη Ἔχ αἰτα πηατογίδονς ἀπγο,Ε ; 
Πποά,η Ὑπεοροηία, Ἀμφὶ Ὁ) οἱ σεφαύοις νεοϑηλέθ- αὔϑεσι ποίης ΓΔ. ὃς 
ὥὺ παρέϑυκε καρήατι παλκαὰ ἀϑ'ἰωη: Αἰ μφὶ δὲ οἱ ςεφ αὐΐων ἫΝ ἣν 
φαλῆφιν ἔϑηχε, Μέχρι ς-«φανε αἰ γωνίσοιδϑει, αὰ σοτο α 
φοτῖᾶγο, ΡγΟΙΙΟΥ  ι1πην 4ια]ο αριιά Οἰσεγοηςοπη ν με δα ΡΙ, 
εἴτα. ΟἹγπιρὶ ομϊ εὶς νἹέξου! δή πο ἴῃ σγ πιηςἶϑ σοττάπ 
(υπαχί πιὸ ας φεφανῖται ἀγώνες ἀἸσο θη τιιγοντ ΟΙγηιΡ 

πὰ ἀλθάτατ τ ντ ἰδιγεα ἄατὰ ἔετταν Ἡοτγοι}! ΑΓροπδιζαάγια 
ῬΟτΕυΕ} ραπογατίιη νἱσοτγαῖ : ἀατὰ εἴς Ποτῖοο ΒΕ οάίοπῇ 
{οὐϊδῖς Αὐιοτε!, 1.Β Βετοτίςοτ. Ετ Τ Βυογάϊάες Ηἰοτ  σεὶ 
ΟὉ εαπάςπι σδιιίαπι. Οὐ ποτίαπι ΗΠ πεῖ η ἴθι18 ἀεσοττᾶτο ἐς 
πτατο ἀταμε αθίο] το, σοτομᾶ νε] ραΐπια τγισαοθάτιτ, γτ' 
ΡΙΔυτιτη 1π ΑπΊρ τευ σης. Αὐ σοτο [5 ἀδοογτατο ἀΐσογιγ 
ταιγαμ πὸ ἴῃ ρτῖπιο δέξῃ ξατι οἷς ἃς σογγυίτοπες ἴῃ {πὶ 
Ῥίηρίτοδς ντ ἀϊοίτατ ἴῃ ροττα σαητβογῖ5:{ςἐ αὶ Πτοπαὲ ἢ" 
Ῥταπι ρογίςαιιταγ » ὅζ δά σο]ορΠου αι ςοτοηί ἀέπησιις ροτὶ 
εἶτο Ρ] τατοῖνις ἀς νἶτ. πα] ἴεν, Ηξίουι ὃ τίυΣ Αἰρετειφίλαν Ἧἢ 

Π 

ἱ ᾿ κϑν " 

αν ὸ σι διοικεῖν τοῖς αῤίςτοις αὐδιρεέσιν πίω) πολιτείαν, ἡ ἰνοίινίο 

λον τὶ δρᾶμα: γὸὺ πολυμερὲς αὙωνεστι τη μέχρι «“εφαῦον δυασδόσεα ἵν 

, ΠΝ 
«εἶδε πίω) πόλιν ἐλδυϑέραν 5 ὄυϑιρ εἰς τίω) γιω αγκωνῖτιν ἐγεθ ύετο. 

πολυκηξαγμονεῖν ὁτισειῦ αἷδαζανιομῆδντὸν λοιπὸν χρόνον ἐν σοῖς ἡσυλν Ὅτ 
ἄγουσα μὰ “ἶμ φίλων κἢ οἰκείων διετέλεσεν » 14 εἴς, Β οραβρα, αιὐδιίπὶ: 
ῬΑ πῚ . ντ γηὰ σαπὶ ορτίπηφείδε Β ἐπηρα. σϑροῖε μα ὅθ 
φἀπιι αἱ ἔγαγοῖ - Π|ὰ γογὸν ντ Ζυπ νατέμπι ΄ιοάάατῃ αλλ τ 
τῇ ραντίτπι ἀγαπηα αἰ σοτο ]α9 νίαιις ἀςςονταήϊοτ, ροῖῖοα, ᾿ ψυίμμε!: 
ΤΠ εγαττι οἱτΐτατοτα εἰΐς ν Δ τ, σοπεϊπειὸ ἴῃ ΟΥ̓ πα ει Π1} Ὅρα 
ἀϊάϊτοϑιο. Στεφόμο αἰόδεσις, ἀξ τε ιτπῖται ςογοπανε ]ο δμιΣιπ 
50 1118. ΡῈ 4 ΡΟ] σε α). Στεφόμοισι βεΐγλειν, ἀἰ εἴτι γε φύνλ το ἩΝΟΠΙΝΌΣ 
λεῖν, ἀς 40 }Ρι15 σορίο δ ἵπ ποίεε 5 Απτὶ φιίτατιιηι ΠΡ τῖ5. ἋΣ 1 μυλκηίαι 
φανθ- τγαπη]ατὸ ΡΓῸ Υἱντυτῖ5 ρτασπιῖο. Τ Βιιογ ἀ14.11}.2. αἸφέλ νι Ἰὐμμτραῖς, 
εέφανον 3) κὶ τοῖς λειπομίμως “ἶσ' τοιῶνδε εἰ γώνων ωρρτιϑεῖσα ἐν ἰνηύον: 

φανίθ. οὐ] μεταφορικῶς ΡΓῸ σΟΉΠΘΏΓΙ ἈΘΙΏΪΠΙΠΠῚ 5 δὲ Με νεῖ 
{τλητῖς ρΡορα]] σαστιισοτοηδπι τί ἀϊοιητ Εατῖ πὶ Ψ Ίτοι ἐπι οθϊλιέ 
ποῖά... - Ἰητοτ] πςέταϊιε σοτοπᾶ, ἸΝοη ταπὶ {ρη{2 νἐτίβ. Οἷς δ᾽. ἐπόηοῖτὺ 
Βτιτο » Νου πιο(ὸ ἃ σοτομα, ιιοά εἰ ρ [πππὶ τα ἀγαθοὶ ἐπι εἶα 
ετίπι αὖ φάιιοςατίβ γα ἱπαιθπιητιγ, δῖς ἐτίατα ἀϊχῖς Ἡοπιογα οἰιν αὐ: 
1Π144.- ξἐφανίδ- πολέμοιο δεδήει, ΜΙ οτΑΡ Βοτα ᾿πααῖς Ηεῇ ἘΠ 
φεφαΐες γὅ ὅξιν πόδέζλυμο, κεφοιλὴς γωνωκεῖον Στεφὸμ(Θ-,ΑΠΊ θ {15 Π τω ιν ἰε 

ἴσαι ἴπ ογθεπῃ ἀϊπιέξι5. ΟΥ̓ Ει5, πῆ αἱ αὐδὲ πτεφαύοισι κυ) ἐμνονην 
Στέφορθ. {γάτι5 5 ἀϊξλιιπη ετίαπὶ Οοτοπᾷ ἃ 1 ἀτῖ Ηἰ5 9 
Ἡγρίῖπο. Ργοοίμς ἴῃ {ρ]ναγα, 9 νότείθ: ὁ σέ φαγί. 9 διιξεγαὶ 
τοῦᾶ, Στέφανθ- ετία πη ρτὸ ροάϊος ν[ἀγραζιγοντ δί σε 
Σῆμα. 

ἐνηὐεἔρίω 
ΔΉ ΤΊΜΝΤΙ 

ν ἢ 

ἱανσα ἀν 
Στεφθυοδμω οἴ οσοτιςτι Οεηΐτ. ς-εφϑυοι ται “ἈΠ αὐ ϑέων, Ποτὶθ ΔῈ πιϑ, 

τοπδητατ  ὨΠΠοἴἶγδτ. τ οἰμππὶ Α σοι ατίιο,ς ἐφϑρούῦμμαι πὶ ἀράς ἔς. ἡ υνὐ τ᾽ 
ΡΙΓαπηία δοοϊρίο»Γάσπι πη Ηροτοῖς. ΗςΠοα.1η Ὑπεοροηίᾶ, εἰ, τὴν} γ1:; 
τε λαμπετόωντοι, τότ᾽ οὐρανὸς ἐς ἐφ οἴνωτα) 5 411 0115 σας 1} Οἱ ἀμλιγάϊα την 

εἰὰ. Αὐτό ΡΠ αη.νεφ. σ-εφονωσοιμῆνθ. κριλώμῳ Ἀδυπεῦ, ΑἸίδο σα! τι} 
σοτοπΆτιι5. ΤΠ ἰμηίμ, 

Στεφόμυφορία 5 ἡ» ζοτοηδ᾽ σοίατῖο » ἁριι Ῥο  ςεσι, 1π Ὁ ἼΩΝ 
τηρηταγ, ΑΥὙΠΠἸΟΡΔηΐσ τὼ ΡΙΌτο ἐογῖρτιπι σεφάνηφο ἸΝΝΣτὺςς ἰν 
(ἀρτά. ὶ ἘΝ μι την, 

ΣτεφΔυοφόρος, ΠΟΥ ΟΠ ΔΙΠ3,ΟΟΥΟΠΑΠῚ σε δη5. ἜΨΑΙ 
Στεφανόω, μι σώ, π.οχοί, δὲ ς ἐφ ὀμίζω,ςἔφω . ΠΟΓΟΠῸ 5 εἷηρο, ἡ, Π 

ἐπίϊρ αὐουΓοἀἸ πη] ΟΧογηο, τιμώςἜση 4 Ὀγειῖ, ᾿η ἘΡΙρταπι 
Αὐἔιι. Αςοιίατ. ἐςεφαὐοιω εν ὄν αγέλια, ΑὙἸΠΟΡ᾿. 8. Τητοῦρτοι 
ἀϊδιίοης Εὐαγγέλια, «-εφόμώστες τὸν γεκρθν. ΓΘ πὶ Ατἰπόρμαυ.Ρ 
ἴῃ 5γεηρο ο ἐς ΑἸοΙ δα 415 σογοηΔ.Ε ςἐφόνωμδοον αὐτὸν Κι 

ΟΠ Πη 1 

Ἰϊανα Π 
ΣῊΝ 
ἵν, " 

φεφαίῳ δασεῖ κὶ ἴων, ἡ πανίας ἔχον τει δὴ τῆς κεφαλῆς πανυ πολλαξ τὐΐλν 
πικῶ μ(ρέ σα!» ἃ σα)» «-εφθρῶσαι ὃ υραν,ἔοτο5 τοά πῖον ΡΙΏΓΑΓ, ! ἮΤΗ 
11. «οὶ ὠοργησίας, Στεφόμώ, Πομοτα φἔβοϊ ουτπιμώ,οχοσπο, αὐ Ἰέῃ 
εοότοῆς ἀάτϑητιγ Βοηθτγὶς στατίδι Ρ πήατγιι5 ΟἹν ΠΡ. ὗς εφανϑά 
μολπα οατπλῖης ἜΧΟΥΠαΓο. ΕΠΓΙΡ.τρωοίσι, -αφαΐωσεν Ελλάδα, ὃ 
εἰρίταν ἀριιά σαί ςπιιπὶ ργο νἱόξογθην ἀφο!αγο , ρα  πτϑίῖι} 
διιο. Στεφανώ, ςοτοπουἱ οἰγοιπάο,ατηδῖο, Ηοπλογις ἐς ἰη 
1Δ.- ἰὼ πέρι πόντος ὠπείρετος ἐς ἐφαίωτο γηιαπι ναί ς οἴη σε ἣν 
τ] ηΠΙΩῚ τηᾶγοιν τε Ταγεόω, ἰ 

Στεφαίωμα, ατος. τὸ Οτο πα, ΟΥΟΠἀτπδητ πη), 4: [1}.6. ἈΠΈΡΠΙ 
ΤΆΘΟΡ ΙΓ γος εχ {πα τ ξοσοηα,ςογοπαγῖ σοπι5 Οἱ ογῖβ ΘΕ 
οσαπηϊιο ἔοΠΠαςοιη» ΑἸ η. 

Στεφανωμοτικὸς οὐδ ὁ ςΟΓΟΠΑΓΙΙ155 σΟΓΟΠΔ ΠΩ ΘηΓ5 ἄΡΤΙΙ8, 41:0 ΘΟΕ 
πᾷ; ξαξεἰταιτοτ, φαΐ ἴῃ σοτοηαϑ Ἀἀ αἴτια, φαΐ σοτοπῖϑ λα ζεῖ 

Ὠϊοίι 



ὩΣ, ΠΕ 
οἴτοτ, ἰ16.2. τὰ .1.8. ΓΙ συμσιιγ ουἰλ ΠῚ Σ αφανωτικ ἃ ΤᾺδο- 
ταίτο,ιια; ΡΙ πῖλι5 σοτοπατηςητα νοσᾶσ. 

φείωσις»4.[αΠτ σατο αι] Ποϊοτιπ), ἀϊοῖτογ σηΐπη 9 ἐπαυῖτ 514. 
δὴ οἰκοδομῆς οἴκου. } ᾿ 
᾿εφανώτιδες μυῤῥίναι 5 πῖγττῖ πιοάο ςοτομαγ 1} βοποτὶς ρτοιιςηΐςη- 
τεϑ, ΤΒοοΡ γα τ 1 «πποτιρίαμι. 

μωτιχοὶν Ἰὰς Στεφανωρίατικός, 
“(0.. τὸ, ἐφανξθ., (Ἔγτι τη σΟτΟ Πἀτμπι» ΑἹ πᾶς "ἴῃ Ὠγτηο 

Πῖαπα;. ΕΠ ὅς τεδλιιπ)»ς ἐγ. 
φυφόρρις,Οττεεϊ νοσδης ἢληηΐης8. 

ἴφᾺ »μενψω αν. εφάγοϊγοιπάο,ςοτοπο, ἰπιρ] ΘΟ οχογηο,αία δέω, «- 
τοάϊπιίο:ῆς ϑιιοῖοπ, ΤΊπεϊπηδθι 15 ξα Ἐἰ οἰιπα οἀἰς το α]- 
Αδιίυ, Αςοι, 

πο εἰτουἐτροοη ἰτοτίτι ὃς σα ρτὸ ἔς» Ἡοπιετ, 
," νενδνἸάς Σπέδηδν, 

γ»ΑἀπεγΡ.Ροῖ ρεξξογα τ ύϑεσι, , 
γ» "τὸ πιο άτιιπι ρα ξξοτῖ5»4. Ρ6ξξι σα τι. δ᾽ ςυϑων τὸ μέσον, 
τχ. 

νοἴτλ Ὁ ἐσίω, ΑτἸΠΠοΡ ἷπ ΡΙατ. ον ϑ᾽ αἰτιζολω σε, τοῦϑε, 
νυ τὸν. Θέτι οι] ιι. τὸ μικρὸν σ΄ ϑος δι]. 

ὃς τόπος, ρεέτοτίς Ιοσιις.ν 146 Ταννία, ᾿ Ἷ 

ον εὐ το ροέζογαῖς. ΕἰΈ ἀρ ΡΟ] Πτςεπὶ «9 δεσμον, τὺ]. βα- 
Ῥεέξοτγα !β. τά πΉ Πα ΜΜαγτῖδ] ας οἰξ Ειι]α ὃς νἱποιι πη 

ὙΠ} }ΠΑτὴς. ι : : 
δεσμὴς ἰϑὸς, ιΓοῖα Ῥαεξζοτα 15.6.2. ογεπιῖα.. Ὁ : 

δὲς μαχαίριον αριιὰ Ηἱρροογαιθῃι 5 14 εἰξ σμύλιον, γἱάς 

ἐνπου τὸ, ρεξξιι5» Πιροτίοτ ρᾶγϑ τιουδοῖς νίσιις δά ἰπρι]ι1π)ν 
Πα στο (ποαπάο,οαρ.36.ν πάς ςυϑεώ θυ, ρεέξογα! 5. Τητοτ- 
ς ΑὙ το ρμαπίς ἱπ ἀϊξξίοπς Λέσαδνα,ν Ἰὰς Στέρνον. ΑΡαά Ατὶ- 
᾿, ςῆϑος διφυὲς μας οἷς » ρεξξιις ἀΠΠπ]πέξιιπι πιά πηι ῖ5 ἀι4 85 
τποτιις Π144.ε,σ ϑος μεταμοίζιον ἀἸϊχὶτ. Τἀςπὶ ἀς ΑΒ απιαπιηο- 

ἴῃ πιαχίπια δηἰπιὶ αηχίετατε,αῖς 1{|44.κ5. - κοκόδη ὔξω Στηϑέων 
γώσκει, τρομέει σ᾽ ὑπὸ φαίδνμοι γῆα» -οοτ. αχῖγα Ρεξειι5 αὐάτ (- 

Π5: ΟΠ Ποῖς ΓΓΕΠΊΟΥ Οσσρατ ἀττη5. Τῷ τἦϑει ΤΡΡοπιταγ μετά- 

γον ἐ 4ιο Πιρτά.Π114.6. -μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν μων μεασὰς- 

δια ὃς ὅϑεσφιν ἔλασσον, Στῆ δος ἴῃ ΠΊΔΠΙΙ τὸ ωϑῆς τοῖς καρποῖς μιέ-- 

αν ῬΟΙ ΙΧ Στῆϑος ἱπέτα ϑέναρ»ν Οἱ ρα! πα ἰηἰτίτιπι οἰτ, ἴῃ πηδηιι 

οὐταῃ δγπα ποπιίπατι : ἐΐξαιις Ρατο τογοίοτ οχαρρ ἐτατ αυϊά ὃὲ 

ἼΠ δπιϊποης οἰξεπάδης,ντεῖπ τοτῖο ἤιε Πα] οἷς γι ριίψιις σογηΐτιγ: 

"δὲν ετίατῃ γοσατιιγ. Νος Αἰ τ σῆϑος ἀντίχέρφον 4114 11 σᾶ ΓΠῸ - 
πὶ {Ππ|4 τη τα Ἰοῖδιι5 ΡΟ ἢ Ἰς 5 πηοητετη πομη.}}}} γοςᾶηῖ: Ει 
᾿ρϑυ!ὸ ἀεργείπιις (οἰ, ἶϑος χερὸς ποπλίπατιιγ. ΒΙ ΠΉ]ΠΠτοτ 
ἦϑος ἰπ Ρεα θι15 αἰοίσιιγ, ντ ἴ.πῇ δἀποταταπὶ 'ῃ γοος ΠῸΡ- 

Στήϑυντεπῖα; ἴῃ πιατί ταινίαν ἀς Ταννία, ΐ 

ἑφξήκω,μος εἰξ βεξαίως μῆϑω. οὐκ καὶ πιπῆῳ ἰδίῳ κυρίῳ, το ρτῖο 

πο ἴτατ νοἱ σδάϊτ, ῬΑι]ιι5 ςαρ.14.44 Β οπι, «΄ύετε ἐν πες εἰ»ἷν 
ἴῃ ἢάες Πάοπὶ Ραιλτις σα ρ.16,Ερ1Π.1.44 Οοτῖπε. Τα τ ΤΕ. 

Θ΄ νεῦ ζαϊμῆν ἐαὶ ὑμεῖς «- κετε ἐν κυρίῳ, ἸΎαπι πᾶς ἀεπγιλαι νἱ- 

δξις,Π νος Πατὶς ἐπ ᾿οπυΐηο ἱ.Π ἴῃ ἢ άς σοηίτατῖς ἀταιὶς βετ- 

πο Ίϑ,γ14ς Εφήκω, ΑἸ εχ. ΑΡΒγο.Π|.τΟΡ ΓΟ]. διὰ τί δὶ δα εἰ. 
πλησίον “ἥκοντες ἰσόπεδε: ταὶ χεώμοιτα βλέ που 5 14 οἴ» Ρτορὸ 
65. Ἶ 

οὐ σοΙ ππηπα, ϑιρτοριὲ ρ114 λπο ᾿π πλΟΠΙΙΠΊ ΘὨΓΙ 59 ΡΡΙΙ8. 

Ἰαομταπι, ἱπτασουεϊταλις ἰαρίάςιις πιις (ἀχοιιβο εἰ τυ Ατ5 1Δ- 

αἀ.1π Ραπάεέξ, ςὕχ ὁπὸ τῆς σἄστως 1Π6ΠΣ ΑἸ ποΡμ.Οοπι- 

ΝΕ ΡΩΝ ].Ι4ε ὑπ ἀϊίοης Κύρξιφ. Ατητοτ, ἄς πλῦἀο; χτ᾿ τας 

ἰελείες λεγρυῆνας «-ἡλας, ὅζο.αιιὰ Ρᾶττς ἔτ 17 Ηδτου!ς οοἰππιπς. 

ἰςαριιᾷ Τπεορμγαίτιπι [1}.4. μ ἴοτισαρ. σινδὶ Οατὰ νοττὶς 

Ἐαπιιπν ἔγοτιιτι. Στῆλαι μονόλιϑοι» ΤΟΙΈΡ ΒΟ ἤιητ, [Ο]14α: οο- 

πη, ΠΡ 115 ΟΡΡοπιιηταγ Ππτιιξε! Πα 5.ς ἥλω ἐδακλῖ Θ᾿ συγ. 

ἐῆται οτιὶς. φίλας Γἀτῖπὶ ρ1115 νοσδην, [4 ΡΙΊητας Οταςα γο- 

γεϊτιιγοῖη {πα ἐοτέρτας Πχπτοῖπαιυτοίτεϊα ἰΔρίάεας 1ιτοτιςἴηςο- 

ἰεῖς, ἐῆλαι διογύσου. Τϊοηγί, ἀς ἥτε οὐ ἰ55 ἔπιπτε ἰῃ ἐχτγοπι}5 

πτίοιιο᾿πάϊα:. Βάςοιις ἃ. Ἡογοῦϊος ἤποτιιπη ἰαδοτιπὶ πιο- 

[λ5 ὃς πηοπιιπιεηζα ἴπ ἜΧιΓΕΠΊΪ5 οτος ρατεῖδιις Πἀτιμεγιπτ 

5 Αἰεχαπάον ἱπηίτδξις εἴξ. ἐν ταῖς «ἤλαις {οτ] εδάπταν ἔο- 

οἷπ ἘρΠτια ΡΒΙΠρΡΡ.Δ4 Ῥεσιοβμεη ᾽ς Στηλέτης» δε Στα- 
4 τικὸς, Ὁ 

Ὑν Ράτιια {ἘΔτι142 ΘΓ ΠῚ 115. ΚΑ ΡΝ 

τοῦ Πρ παπι ἴῃ ρα ρΡὶ εἐξέχιπι. ΘΠ] αχ, Τὰ ἢ ἄκρα τῆς φρυ- 

φλάς ἃ καλεῖ ται γῶν ἐντὸς 4} δὺν ξύλον πέπηγυ» ὁ χαλεσι συλίδαι. 

ἧς. σο πιο 14 γε Οἰςσεγο τγδμίτι τ γ-ἀς [μερῖρ. Ἐς διά 

μμικριὰ «Ἤλη. 
τιλέτδυσες ν᾽. Ἰπτιε ἐξ. ΜΝ 

λυτόγτικὸς, βχτηο ἢ» Αἰ ατίι5, ὑδρεςικὸς, Ἰηξατλάτοῦ τν πῆς ἀυια: 

πυςέπις ἃς ἱπέατηαττγίςες οτατι Ομ α 5» 1115 ἸΝαζδηπσεΐτη- 

ΤΙ ΠΙΔῆτ πὶ ποταϊος λιτόυτικαὶ ν οὐατὶ Πιητ λόγοι. Ἐτ Στηλίται 

ὨΓῚΓ 4ΙΙΟΤΊΠ, ποπιὶπᾶ ἴῃ οἰ τπηηα ποῖατα ἴμπτ δά ἴξπο- 

πὶ ἀοο αταπάλην, δ14ς Στυλίτης, ἘΘτΓΕΠῚ οτήᾶ πὶ 4111 ΟρτΙ- 

τηρτῖτὶ εἴϊεης ἐς ΒΘΡ. ποπηῖπα ἴῃ ςοἰμη πα (ον δεραπτιτ, 

γῆας οἰξεπάϊτ ἴῃ Οτατισομεγα Αϑοτάτιιπι: Ταὶ υδ τοι αῖτν 

ταὶ διατυρ οἰ Ἴογται σφιῦν αὐ δέν, δόντες οὐγύδιον τιῇ ῥν 
τοθι) φερσ,φα- 

γὐνι 
ΠΡ ΤΝ 

αἰμη 
ΠΡ 

εξ 
ἡἱπαὶ 
ππ τ! 
ἐμ} 8 

ἸΤ, 
ἐν 

Ἴ, 
ῃ Πγ9, 

᾿ 

᾿ 
ἢ 

γ)0. Πν 

τοὶ 

α 

δ᾽ ἡδῷν 
φίωδαι εἰς πίω πλέω οὶ, δυνρ γέτοις ὄντες, οφαΐτιτ 4ς πηργοθὶς αιιί- 
Βυίδαηι οἰ! διιδν αὶ ραέϊα πιογοςάς Βυης Βοποχῷ ἃ ταχδιοη- 
τίβ ογάσογίθιις ὁποῖος [Ὁ] τςητ. 

Στηλετόσω, μι, δήσω, π᾿, δυκα ῃοτο, ἱά οἰἕν ρίηροηάο γε! (οτίθοπάο αἱΐ- 
4ιιθπ) ἰῃβαπηΐα ποτο, σι! ρο ἴῃ σΟΙμπλμα ἐπ νἰτιρογί αι ἀ] ςιι-- 
1» ἱΠΌ ΒΟ τ ἔπ ] ἰιλο πὶ ὃς τε πὴ ρ ΒΟ, τυ πη. Α ἐξῖα, Αςοιιἤ οἱ τὸν 
αἰ εἶαν κἡ πίω) σείπ φειραν φοζερώς τηλιτϑύσαγτεςγμὶ ᾿Απηδηΐδην 8ι δ 
Ρ ίγαπι ρα δ οὶ (ἀρ ΡΠ οὶ] ἀοάεςοτς ἰηξαπιατιητ, ΝΝαχαη ΐπ Ο- 
ταῦ ἔϊς ΜοίοΙ ἶρας τὸν γγαζζατον καὶ ἐςνλέτδυσεις τίω) ἔυεργεσίαν, τι "1 - 
πὶ ΒΓΑθΡατιιπι, δε πεῇςςητίάπταιις ΡΑΙπι ςοηξοῆι ἐς» Ιάςα ἱπ 
Ογασ, ἐν ψει σηλετόυνόμνιΘ- Ιάςτη ἰδ άοπη, ἴῃ αἰτο ταγρίτοῦ ρεη- 
ἀεηςτῇς ΒΙΠ θα] άιις. 

Στηλίτηρ ου δ, οτατιΣ ἴῃ βλετιϊα: ὃς αι} ποταιιῖτ αἰτογίαγ, Γλοιη οἴη, 
ῬἈΜΠρΡ.3. Στηλίτης ἐν ἰκρφησλει, τατὶις ἐαέι5, τοΐατιις ἴῃ Οα- 
τίσι τα δι! α5. 41 Ποπιο τ ,Οτατ. χη ΑπΠπορίτοηςπΊ;γι)ραμε- 
μᾶθ.- ἐν ἀκ ρρπόλει, ἀϊςίτατ ὃς τοϊάτιας ἴῃ ἀ᾽γαγῖος, ὀφλοιώ τῷ δημο- 
σίῳ χα τείδικος κ᾿ ἐζυμιουῆψθ., Αὐἰίτοτ. Β ποῖον αὰ Τ ποοφοέϊοι Πν 
2.8] λεωδείμαις υὑὐπολογνυμῆν Θ- ἔλεγε καπταγρρήσεαντος ϑρασυξιίλου, ὅτι ἰωΐ 
φυλίσης γεγογώς ἐν πῇ ἀκρρπύλει. δν, ἐκκόψαι ὅ3) δ πριάκοντα ἐκ ἐγδέχε- 
ὅπηι ἔφυ, μα Ἄλον γδ αὖ πες" δύειν ἀυτῷ «δ τρκαΐκοντοι, ἐγζέγραμμῖῥης τῆς ἕ΄- 
χθθας τεὸς τὸν δέμιον. ΟἿξ Ιοοιπὶ πὸ ἐπτο  Ποχογιης ἰπτοῦργοζεβ: 
ἢς εηἰπι νοττὶς Ὑταροζιπτείις, γι [ιφοάαπιας [δ ἀςξδηάεης ἃς- 
εὐΐαητς ΤἬγαίνθι]0 αἰχῖτ., φιὸά ἰῃ ἀγὸς αυΐάεηι σοηΠίτατι5 
οἵου, (ες τρεῖς τγι ρίητα νἴγογασι τοπροτο ἱπετὶὶς ἔα ςε: 
ΠΡῚ ἐπίπι πιλρὶς Ῥγορτεγ οὐδιπι ἴῃ ρίοδοπι (ιΐξερτιιπι τγῖρὶπ- 
τὰ νἱτὶ σταάογεησ, ἩογπΊο], γογὸ ἴτα ἱπτογργοιδει ςοἀἀπηαϑ ἃ 
ΤΡ γαίν θι}1ο οοιιἝλτιι5» φιιὸά ἀτοεπιὶ οδείπι ει, ΦΗ ΤΟ] δς- 
ςυ[τίομοπη Ἰιος πηοίο: Εγαπιὶ χυΐάςπι ἴῃ ἀτος ςομ πίτυος Πὶ- 
ἀἸςος,οξτογιιπι ἐο τέροτςε ἴῃ 30. τυτᾶῃπο8 γα ρογα νεὶ]ς Κ εἰρ. 
ποη βιΠ οτ, πᾶ πὰ σἰιπη ροτ εαπὶ οἴδηἤοποπι [δίτιγιιπι πὶε ἴῃ - 
υ]άϊαπη Ρ]εἰῖ5 ν᾽ άοτοπι, ἤρεγαατὴ οὐἱαπί ἔογο, γε προοῆς εἴϊες 
1Π105 παϊμ ρ τις σγοάογονευτος ποταπι Ατἰποσ. Γεπίζιιτι, δεν οτ-: 
δὰ ἐχρτγοῆπε. ἸνΝδπὶ χιοά δίιιης ἀς [οοάαπιαητε ργαΠά!ὴ σαι 
ἴπ τος σοπίπίτιτονας ἐς ογιιρτίοπς ἴπ τειρίητα τυγαπποβ)πιογ 
εἰ (Ὀπηπέμπη, [4 ἀε δι Πϑης ἴσα γοέέεγο : Οπεπιαάπιοάῆ [ΘΟ - 
ἄλιηαϑ ἀϊχὶτ ἴς ἀςξεπάοης., οἰλαν εἰτηὶ ΤἈγαίγδυηιις ἀσοι τες 
4ιιδά ἴπ ςοἰππηπᾶ ἀΓατ  Οὐαπῇ {οτῖρτιι οἴϊοτ η ἀγοε: δ εχ πηὶ; 
Ἰηαατ, Ὑταπποτιμπι το ροτο ποη σοπάϊπισεραϊ» 4ιὸά ρ[ιι5 ἢ- 
ἀεἱ ΠΡ 30. τγγᾶππὶ Βαθογοητ, σορπῖτο οἶπ5 σάίο, ἂς ροτίρεξιο 
ἴῃ Ῥορι τη Ν 4 Στολιτόυτικός, 

Στηλογραφίαιγας ηἧ, εἴτ ὰ ἐπίοτιρτῖο. 
Στυλογραφώ, [ςυΐρο ἴῃ ςοἰϊηπηα. 
Στηλοκρας εἰν» ἔλπαϊα ποτατς, Ἡσγπιορ. 
Στῆλίθ-.]4ρὶ5 φιΐὶ ἴῃ βοτίμ18 ππιιτο ἱπηϊχιι Γα] οἷς οἶιπ). : 
Στηλόω, με, ὦσω, ατέρΟ ντ σἴρριιπι νεὶ {ξλτιιδπη, ἐς ήλωσέ με ὡς σκοπὸν εἷς 

βέχθοςαρ.3.1απιοπτατίσπιιτη Η!Θγοπια Ροίϊτ πὶς μα Πρηε 
δα [ρίττατη. ἐς ύλωσεν ἐπ᾿ αὐτὸν σωρὸν λίϑιν, Ξοπηροστδιῖς ἤροτ 
ον πὶ ἀσοτιιμτι ἱαρι ἀτιπη»ο4ρ.18. 10 το 2. Ἀριιπη. Στηλόω, ἢτ- 
πο τα ΠΟ. ΝΑ Ζαηζεη. ἐσηλώϑη » ἤάθατ, ἔτετῖτ, σᾶΡ.17, ἰδ το τ. 
Ἀδριιπη. ἐςηλα μῆσοι αὐδὰ τί ϑύρμν, [ἴδητος ἴα χτλ ἰΔπιιαπι,οαρῖτε: 
18.Ππἀ τοι. ' ὀ 

Στ κα ἰταπιοπ.ἐϊοίτε ἀε ρίλητα νὶ είν απποτατ. Στήκα ἴῃ ρε- 
πἰτα σις Ποχηἑπὶς ιιοί εχ νἶγρα ργοροπάσε, τὸ κατηρτηυῆνον πῇ 
καυλόδο τὸ μὴ ὀξκιρο μ(φέ μῆνον ἀυτῷ ὑός ἡμσὶ νοσΑτυτοᾶς ξύσεως τρρί ἃ 
χυλΘ. ΡΟ  χ. 

Στήμνι(θ.,[παπιϊ ποις [τα ταϊ τὶς πποάο ἱπτοχτας, ΤΠεορΒτιάς μηἴοτ. 
Ρίδην. ΠΡ.5.ἐρ.ν Ἰτ.ς [πλῖΐαςς, ἔχ «-ημνίοις διαλήψεις, φιϊά ἢ ς»- 
μονίοιεὶαριιά Η εἴγ τατπιεη σ᾿ ἡμνΐον» Ρατ χὐετείς᾽μικον κὶ πολύφημωον ΕΧ - 
Ροπίξιιγ. ὑκ 

Σταμονίαι ναὶ οἱ οἰ Πηΐ τεπιος [ἢ πηοάϊισι Πρδίπξηϊς, ον οΒ. οἰηςὶπ- 

πὲ ΡΓΟΙΙΣῚ ὃ τοποτὶ (της. 
Στημογίζομα ταπιὶηα ἄπςο. 
Στημονίζω, ᾿ἀςτη.λεπηιυθω, 
Στημόνίον, 8Ζ Σ μ πη. Τίς 
Στημοῤῥαγέω, αν ἐς Ππ|5 Π πη, ἀἰχυλ τ σαις, πάνται γδ κακών υὗσσ᾽ ἀὐγες 

χακίδες εἰμφὶ σώματι ξημοῤῥαγούσι ποικίλων ἐεϑινμοίτων, 

Σ τΐμων, ον Θ- ὁ Παπηεησἰμωνοἴη ἘΡΙβτ. ; 
Στωμονώδες εἰθ., δ καὶ καὶ [εατΐποιι5, “ξαπηξη τεέεγεηϑ, ΡΙατ, ἀς (οἱ, 

δηϊπγα!. 

στίδ,ςεἴανς Πἤοτε. ΠΝ μὰ 
Στίωιώσαι, ἰδἴδιις ὅς σολαἶτις ἐποοῆετε » ἔλασφημδσαι» λοιδορῆσαι, 

πατη εἰώϊα ξείξιιπι ἐγας Αἰ βεηῖ 9 ἴῃ 480 ἔς ππμτιιὸ Τςοτηπιατὶς 

Ρευειπρεῦδητνίᾶς ἴῃ ΟὨΠλά. Ι 
Στήριγμα,τος, τὸ, ξα οἰπιοπέιιπι; ἔρεισμα, [ταταπιεπ, Βγπιαπηξητιμττ 
Οἰςεγουῖ, οἱ (ξόπτασυ πε ἀΐσιιητ. Τοίερ 5 ἀς Ολριίιητα- 

ἕο καὶ αδοὶ ἁλώσεως, Υἱ ποκα ἑύτων ὃ τῆ σνελγμώτων, ὁ μλ) πύργος ὑξώρνης 
ἀᾳτασείετάι γιλᾷ οἴ. ῥμπων., ἜΧΟΙ Ε5. ἔμ οἰ πιεπτί5. δὲ τιθιοι οι» 

ταγτῖς τοροητὸ σπῖοτα οἱζ ἁταις ἀστυτθατα. Τπτογρτος Πρ οὶ - 

διι5 εχροίμιϊτ, Πρηϊ ἤσάπτοῦ φυϊάεπι ᾿ ῃ [μἀτιηὶ ἵπ 0 ἤρηϊβ- 

ὅλτα νίαγρετιιγ. ψιάς Ρ σαὶ, Στνείγμάτα οτίατη ἀἰοῖτ Ουϊ- 
ἀἴιις Βττπαπαῖμα, Σπίφιγμα ρτοὸ τεπιοης τε ἴῃ ἀϊξιοπς 

Ῥίυμός, “ ΠΥ ΝΠ Ὶ, 
, Στηριγμὸς οὐ, Ἀττοῖία 5. δέσμὸς δ. ἤχως δελτιις, Ῥειτὰϑ σάν τν 
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ερί [ει ων ἐνδέσντε τοῦ ἐδέα σηρεγμκῦγπε Ἔχ οὐδατὶς ἃ ργορτῖα (α0]- 
Μτατε. σέλας σηραζόμῆμον, μα! σοῦ Ε ΧΗ 5. 1 σπὶα ἐχτοηπο ἸΟσὲ ροτ- 
τοξξα,Ἔὃς ἴοσο ρεγιηδηθη5 τα 44 ΠΏ ργΟβιυ πὶ Γγἀεγίδντ ἀο- 
ςεῖ Αὐὐτοῖθτο ἀς τπιπάο. 

χτήρυγξ,)».,Π σηιπν ἔῃ σατγα ΤΊ δία οτίδπη, ἱᾷ εἰξ Ἀνῆμαι, σήδιγπες τῷ 
σώματος νοςλητιιτ ἃ Χεπορίοητο : ἤιητ Ἔπῖπι [ταταπλῖπα ἔα] ςἱ- 
τιεητάχις ςογροτίϑ, ε[ξ οτίαπι ἔιγολ. ΒΟ ΪΠαχ τῆς κνήμης παρϑνας 
ἤπιε αἰδακερκίδας ἵτα ν οςατὶ τγδαϊτιν!ἀς Παρακερκίς. 

Στηράζομαι,ἙΟηΠ το: ῆἥτπιο;, πες ὅμα), 
Στνοίζω, μιίξω,ποιχα, μτπιος οοηΗγπιο ἐνερείδω, β]οἱο: ἀβῇγπτο, πι- 

φτύμαμ:Δξῆσο ἔδυ ἤρο, σοι! 0111ο, Ηςε[ο 4. τὸν μὺ ζεις «τήραξς χφ' 
χθονὸς, ἀςΗχὶτ ἴῃ τογγαπι. 14 ΠῚ, κίοσιν ἐσυίρικτα οο αὐ ΐ5 Πἰ ΧΙ 5 

εἴ 14επιοέδε αὐ ἐστήρικται 14 εἴτ, πα Γαιι4πὶ Πυ απταλτιγν παῖς 
ἤμασι ματοθδτ. σηρίξαι ἐς τίυ; καρδίον γα σοῦ Πατογε, Τα ογἀϊ4. 
φιυρίζων δγὴ (δὴ τόποις ὄντας κυρίοις, ἴε ἰπΠππΔ5 ἴπ ρατγίος ργῖποῖ- 

Ρε59 Ὀἱοίςουα. 10.6.6 αρ.2.[π|6 4: σΔΡ.9. τὸ φρύσωπον αὐτοῦ ἐς ρι- 
ἕε πῶ πορϑίεϑει εἰς ἱερφυσοιλ αι! ΘΟ βυπιλυιῖς ἔλοῖοπι [ἰλπι( 4 εἰ, [ς 
ἔε)ντ ργοβοιξογετισ Τογιια!ςπι. Στηρίζω, Πατίσπειτ ἔαοϊο:ἀ1- 
εἰτύταιις ἀς ρῥίαποτὶς δητειπΊ γετγοργα!πητεῖγ δὲ τεσαγ- 
τίς.» οὐ ἱπ ερὶσγεΐο νοὶ τηϊπέϊπα 9 ν οἰ πῸ}}}4 ἀἰ βεγεητα ἴη- 
πδηΐτιιγ ἱπογαπηεητὶ ἀταις ἀϊπηϊπιιτίομἰ5 5 [νος εἰ. τ᾽ οὲρῶνε- 
τικωών τὸ χαὶ ἀφωαιρετικων πτερόδιων, ἰπάς τ ηριγμος, παϊα σα πηοάὶ 
{ιαεῖο. ' 

ἸΣτήσοι νοι » ἀρ επάετγε 5 πιισαὸ ἀᾶτο : 1 οπϊπι οἱτπι δὰ [πἀτογᾶπὶ 
ἤεθας. 

Στήσιθ. ζειῤ,ἴάτον Πιρίτετο Ἔπιο τα. ΡΒ] ρ. ὦ, 
ὩΣ τησίφυτλον, τὸ τε Ρ λαπα ἀοτθα. Η ον οἰλῖιι5. ταλεφιλον, τὸ φυτὸν εχ- 

Ῥοπίτ. ; 
Ἱτόήτη,ης ἡ, σετηῖπα,ν χοῦ ἀρμά ΤΆςοοτ. το πιοίίο ἃς 1{ΠΠπ|4 1184, 

αἰ. διας ἡ τίων ἐρίστεντο : Αἰ ἴπ| ̓ς σεπτὴ Αυτιπγαητ 4111 44 Π1, δαὶ 
φήτίω ἐρίσαιντε, ἔκ πιϊηᾶ σΔια[Ὁ ςοητξαςητοβοπίπηγαπι ΟΠ γγ ε]- 
ἀϊϑοντ δ᾽ Δηποτας Εἰηϊατῃ. 

Στήπίω, Πετογιητοίη ἀπ4}1 ρτὸ ἐφήτίω, Ηοτη,11}4. ἀ, 
Στητωδας, ρΙ Πρ Ιΐ5.ς-τα τώδης, Ηρ ΟΟΓ. 
Στηώς ρτΟ σώ Ἐς ΠΤ ποντ δ ώω, ρτο δώ δι ϑείω, το ϑὼ ροῦε. 
ΣΣτία, δὲ «ἰον»[Δ 15,6] συ {ι15.Α ΡΟΠ ΟἿ. 2.ὀκτὸς ὀΐηρε φένθ- πελενηῶ σμάων: 

ν᾽ ΠΠτοΓΡ. φίαι αἱ ψῆφοι αἴδᾳ σικωυνίοις καλουώταιν ηάς πολύςιος,α- 
Ρυὰ Ηείν οἱ". σμαὶ σοτγιιρτὸ ἔογιρτ, δηλοῖ, ᾿ 4 1151) σΈνοχωρκὸν γ, κα 
λιϑοκονίαν, ΑΡυ  ΗἸρροοτοσίον [ἃ εἰζ ΘΟ] πο ψηφὶ 5) λίϑος, ς-ἰαι γδ 
αἱ αϑοκ τὴ ϑαλάοσῃ ψηφίδες, γηὰς «Ἰὠδὸς ἀϊοῖταγ γ Βοος οἰ ατιιπι; 
σκληρόν. 

Στιάξω,Ιρ]4ς5 ἸΔοϊουλίϑοις βαΐλο; Ἡεἴγς. 
Στιξά διον,ου, τὸ, [ΕἸ Ρα ἰιιπι»ίνος εἰξρτοτιῖς. ν 6] σα 1]ς οχ πιδαάς ἢ- 

υς ἤσθε μογθὰ σοηδιιέλιπν, ια ἀϊξξίοης δεγαΐα 1. Αἰ ηεά. 
νἤις εἰς τες [10..4.σ4Ρ.58. πᾶς 

Σπίασυκοιτεῖν,, ἴῃ {τα ο γεγο τοτο εχ μογθῖς Πτατί ἰός ἱαςό- 
τον θιπιὶ {γδεῖς μοι δὶς συθᾶγαυ ἡ χαμακοιτεῖν ταοτο Ῥεγίαγιι πη, 
ΡῬοίγδ. 1[15.2. αἴκοίω ἢ. χτ' κώμας ἀτειχίςοις., τῆς λοιπῆς κα τεισκϑυῆς 
εἰἰμοιροι γεγονότες, δνα τὸ σ-ἰΟχ δδκοι ἥδ ν τὰς Στιζας, 

Σπζασοποιίω μι. σα κα ηκα ἱ ςζτυα {τογαονΝ οατιίο ]. 
Στιξαζω, οαἱςο. πειτέω, 
Στιξαρὴ ς.ἐ9..ο᾽ κι καὶ, ὃς 
Στιζαρὸς, οὐ, ὃ, ξοττὶ οτ δα τις, σταυ 5» ἀαχιιϑ,ν οἱ οπτιι5,ἐχυρῥεννα- 

1ιήτις, Ροηάεγο 5, ἐξα (5. Ης γ οἰ ῖι5. δὔρως .. βαριὰ, εῤῥός,ἔγ- 
χΘ᾽ ςιξαρὸν, Ἡοπτογ. Τούρ. ἀἸχῖτ νϑανίαν ςιξαρὸν τὸ σώμα ἰάᾷ οἴ. 
τ δα ειιπι κὸ ἐχύυρόν. Οὐγ τ. χέρας τε ςιζαρα,Ἰὰ εξ, στάιιες ἕο ς 
(αΐχις Ιαθοτο. 

Στιζας εἶδος, πσυτ, ςἰζάδιον, ᾿ς έξιις εχ ΡΑ]ς 5.80 [115 δὲ ργδηγίης ἴξγα-- 
δ. Πππι, Θά Ζα Τητοτρυχαμόυνος αηοαιις ἀἠςίτιτ [ες ζξῖςα πηι τα. 
αἰαϑηρἷν ἐκ τῆ; σγιζα δὸς, εχ. Ἰοας ὁ τογοΡ] τ. πη Οοα,, ΑὙΠΟ ΡΒ. 
16 ῬΤατο, αὐτὰ 3 κλίνης ἐχὲν σλιξα δὰ αοἰνωνςτοτιιαι ᾿ποθηλ. Ἀπτ- 
{ις ἴῃ Ρᾶςε  Πράγμα τί τε κἡ σι ιξάϑες αδ ἔλαχε φορμίων, ΤΠτΟΓΡΓ. 
ταὶ σ ζάδας, χαμειυυίδως: 10 ΛΙΑΤη οἷ παιαέτ, ΤΥ Π1τ6 5 χαῤκαμκοιτούσι, 

δε ρτορτίὸ σα δὲς Ποτας ἤιητ ἀρτα δά ἀπ ουτηοηάμ)π}. ἐκά- 
ϑεὺ σὸν οἱ νε΄οι ὁμοι δῆὴ σ]ιξάδων . αἰ αὐτοὶ σαμεφορριὰ τοῦ αὐραὶ τὠἱ ὐυ- 

ρώτα πεφυκότος καλώμου, δὲς. ἀογπηίεθαπξ Πππι} ἰατιοπος κὴ ἢ οτ- 
δὶς» 4ι1τὰς σοηρογοθαπτ εχ ἀυπάϊηϊθιι5 δριυιὰ Εἰιγοταμ πατ]5. 
Ἀάρβδεὶ Ἀ ΡΟ ΡΆΠ Πρ .ν ογὸ ἀογπηῖεθαπεῃ τογβ)αιιοϑβ δίς, ἵΠ 
ΑΡορ".] ΑσοπιΡΊατ, Αρρίση, η ἔδοτιάς δοϊρι οπουκλίνας τε ἀπεί- 
πὶ ἔχάνγκὶ τρύῦτος 53) σγιζαδων αὐοπαύετο. σΊιζάδας ποι κὶ τίκτει ἐν 

ταῖς σἸιζάσε. τᾷ οἵξ. οἰ ά “τὴ ΠδῚ σομίξτιιίτ ἀῖχιις ἴῃ μογθῖς τοῦ - 
το παῖε ῖς φι πι6 ἐπίαγοϊιιητατ σα] οὐτγας 7 (ντ ἕαδε 54] 9) 
φατίῖτ. Αὐ νογὸ ἰπ γαρι!α ρατίταριᾷ Ατηζοτε!. ᾿ἰἶδτο 8, Αηὶ- 
τα] ἀς ρλιτισα ρἱ ςε. τγααίχι!ς ΟαΖα. ΡΙ πα. αἰ ἀἰῆσατ εχ ἀρὰ ατ- 
4ς ἴῃ πίάο ρατίτιαζαη, ἴῃ Οτατ. αἠ σφας ὑψηλαὶ πηξώζθα, 
τοτοϑ αἴτοβ ἠδ [πδγπαῖηι5, Στιδίσες, ἔγουάες σαρητοιι, Επαηρ, 
Ματεϊὶ. σ)ιζα δας ἔκοπῆον ἐκ Δ] δὲν ὅρων γ ἔΓοπής8 ςαἀεῦδηϊ εχ ἂι- 

Ἰοτίδιις. 
ΣπΟ;, «οὐ ὁ, ἔα σττῖπιις,μασῆ,γέας, ν Ἔτθαγο, 
Ἐτιβεία, αε,ὴ ἰη στο πιο, ιιο τογγα σά] ςάτιιγ ἃς τοῖσι ρεφίδιι9, [ε6 ΠῈ 

ἱπῃοΠιρατίο. 
Σπξεις, ἕως, ὁ, []Πἰο χναφεις ορίτατ 8 σλιζις, 
ΣπζΑ τὰς οὐ δ ο ΠΊ ράτοτ, 

ΣΝ 
Στιέδίω, μιδυτω,α, κα, ὃς 
Στιξέω, μι ὐσωγπουκαγςαἰςο :ἰχγέύω,ν οἰπ σον ἰηάαρο, δείξω, διοδιάῳ ος δ 

Αξι. σου Βορἢ ἴῃ Αἴας, πᾶν ἔξίξητωι πλόυρὸν ἕασερϑν γεών, ἃ: 
δεύεταμρν α[τί ραταπη εἴ. ' 

Στίζη,ης γὐ ΕΓ ραιβ,ΟΟὨ ΕΓ “ἘΠ Ο:ρτορ τὰ πιατυτίηιι5 ΤΟΒΥΡΥΠΙη Δ, ἡ- ἢ 
γυλὶς, πάχνη, ΠΠΟΠΊΕτιΙ5 ἐπ Οαγ!, σἸ ν σ᾽, ὑπ᾿ ἠοίμ. Ἐτ Οὐἀγῆϊι. " 
ἐν Μη μ᾽ ὥμυ δες σἼ  η πε κακὴ, καὶ ϑῆλις ἐέρση ξ ὀλιγυπελίης ΓΟΒΕ ἐὰ 

τά εἰς τὸ ἐἑωϑινοὸν ψύχιθ... ταδειτιπιιι ἔπ σαι. ἡ ὑπο τί ἐῳ γγυ 
ψυχροῦ της τοῦ ἰδ ρος Ν πὲς Στιύνεις, Στίζυ,αταποα : δὲ φοΐοῦ ᾿ς 
τα] ἴοι Προ τ. ᾿ 

Σπζία, ας". σΊ 26. ὁδὸς. ΓΕ το τα, δι 4, 
Σπύικω,μ. ἐσω,ἔτιρείςο. εγώ, ἥ 
Σπείζω, μ. ἴσω, αν ικατο “)ιξέω, ὃς ῥνΘ μευῖδες σΊιζα ζω πὸ ψφῦδὸς 

σἱουδραπετϑύω, δια φδύγω. αἱ 
Στίξ-. οὐ, ὁ νοἰπΊ σίιΠπ1. τΓα ΠΊ65 5 ν εἴτ ρατῖο 9 ἐπέ οἴ ππὶν {ἐπ 

νὶ τοῦ ἔχνοις ζήτησις) πρίξιΘ., δός, αὔρα τὸ σῇ εἰζω, τὸ πὐξιπατι ῬΙ 
Ὀτουΐγιη ΕΡΊσταπιπη. Χ ἜΠΟΡΗ ἐντόῦ ϑεν Ὡρρίόντων ἐφαίνετο ἴχ 
“σῶν κὴ κέωρφς, εἰκαφετο 3 δ) ὁ στ ς(9- ὡς δεκκιλίων ἔτσασων, ἐν 8 

ΗἩετγοίοσ. ; τ 
Σπόῦρϑς, οὐ, ὁ ΠΟ] 11}5. δε 
Στιξις, ἔα} κναφεις, τοτ ΡΟΝ ἸοΔπά, ὃ 
Στίζω, τὸ σγιζΊζω͵ οἼίζουσι κευΐεε ςλπο5 ςαἰσαητοῖ, ρῶς νο πεῖ οἵα, ἱ, 2: 

ἀϊαητι δα στα τ» Ἐπ τρ. ᾿ 
Στιγόι, ἐ6- (ἀδιι1α,σουζλίον, κεντητήρ ον, ὀπσή τιογεχν λδυμα, 
Στίγμανατος, τὸ, τ ρ πηαγτηάςι} 45 αἰ πέ!]ονΡυαἔξιπι, οἰςαττῖ 

τὰ ἱπηργοΤλ,4ι4}1 (ΟἹ εΡδης όσα! ἃ ἀοσαη15 ποτα, ποιά 
ἡματα δ); ὡς ἐπέφαντο,ἱιπτασιι]α: ἀρράγεθαητσ, σίγματα Ὀ]; 
το 3.σαρ.209. ΡῬΟηΐτ ᾿ΠτοΥ οΠτ}5 ὙΣτῖα 4 εἴτ, ΠΟ τΑΠΊ 
ἰρίὰ, ψιιὰτη ριιη ξε]5 νατίατα [Ἰ ρογῆ οἷος ὃς πλάσι} 5 
ἀςοο]οταῖα οὐτὶς, Ῥαυλ5 Δα Οαΐατιςαρον τ, Ἐγὼ γὸ τὰ 
ποῦ κυρία ἰησοΐ ἐν τᾷ σώματί μου βασἸάζω, Ατ 4ια:πᾶτη ἢ 

ϑηιατα ἐχροηϊς ζ. 4 Οοτίητ 4.11.5] σπίῆςαῦ δυτοτη 
τεῦι οἵἵς Ομ]. Ὁ πη} Πἰτῖα: ἀγαης δἰογιρειη ςοτῆι 

' 
ΔΝ ιν, Ζιῦ 
αἰοαθοὶι 

{ σηλατα ποταῦδθτατ, Α ἔτιιι5,σγίγματα κὰλῦσι τοὶ 6} τοῦ αἱ ἥν 
αὶ ὄν τινὸς μέρρις τὸ σώματος ὅηηγραφό μῆνα, οἷα “δ ςρατόμμ μΝ 

χλρσίνι Ν ὁσοτίμς Π|5.1. δε 4 ποὴ [τατῖπη ριιπ ἐς ἤρποτ τη ιιομίοι 

ἀκ εἰξ τγγὸ ἀεϊεέζι5. Ἐξ στ}. ᾿ήλπι νἹξξιγις πὶ οατα 
ΠΎΠτς 5 (στί ρει βεαπδτγίοι! 5 ἐπί οττὶ ἴῃταγς ΓΟἸοητΝ ος 
Απτιφιίτατιπι {ἰδ τῖς, ὙΊάς Στιγματίας, Εἰς ἃ Στίξω, 

Σπγμῷ 9- βιθ-. νῖτα νηἶς5 ριη ἐδ 9 νίτα τηοππιεηταηρᾶ δ᾽ 
[πὰ 5. σἹιγμῶθ- βί(θ- ὅξὶ Ὡρὸς τὸν εἴσσειρον αἰῶνα 9 Ριιη τὶ 
ἢ δὰ ᾿ηβαϊτιιπη (δου πὰ οο πιραγαῖιι. σι) μαῖίθ- ποίρρο 
εἶτι5 ἀς ΒΡ Βϑγαφριιηξξι5 νἸαουρτορ οί 15 πιϊπί σης ὅν Ὁ 
Τὶπν ριμχῶε, Ἢ 

Σπηματυγφυρέωγίετο {Ἰρτπάτα πο] ἢ. Τοπϊοέ, 
Στιγματίας, αν ὁ, ΠΟτατιΙ5οΠρπάτας. Στι)ματίαι, [οτιΐ οΟ 

τἰ 5) {π|σππάτὶςὶ Οἱςεγοηὶ, Ὁ ἢ... οἰσαττῖος Πρσηοί Ρ]ίη 
τι αἱ. Μδχ. ἤδτι! ἱπεχριιριθ}}} ἰτογάτιπι ποτα ΡῈΓ 
οτὶς σοητατης  ἴΔπὶ ἰπι} 11. ΡΊδατο [ἰτογατὶ ἴῃ λίπα, Ρ]ϊα, 
18.ςαρ.3.ἀἰχῖτο ἰη σΥῖρτος νΪτιι5.ΓοἸδυ5: ποῦ γὸ ἐγὼ 
ἐγλνόμίω, Δ πᾶς ἱῃδυπιδηήτατε πος τοιοςας ΡΒΟςΥ] 
τα μὴ γρα ψηςγἐ πογει δίζων ϑεράποντα, ν 146 Ρ] πταγςοΐη ΝΝΊοὶ 
τοπ ϊεριπι 9. ΡΟ ΠΧ ττὰ {στὶ δίς Οἱ μα ΦΊ ζό μῆνοι, ἱ, αι σ᾽ 
αι Παητ ΓΟ γματίαι νὴ σγήγωνες ὥσπερ οἱ μασΊιγρυ μῆμοι, μα 
Ἦος νἱγράτοιες [οι ἁγϊόίαις νϑσδης (οπλς 5 1105 νον 
ἃς Παρτίοηος πυς αριάτοτος. γ14ς Στίζω, γῇ 

Στιγματίζω, μιΐσω, ποκα, τὸ σ]ίξω, Ὡ 
Σπγμ,ἤ ς ἡ, ἢ ΟΠΘΠτατΠραπεξιηνυοα ροίς κὠλον,Ἰ ς 

Ῥγαπὶ «ἀηοτατὶ (Ὁ] ες, εἴ, πεϊπίπτα ποτὰ, φυὰ τηξθτα, 

ἤπηπ ταν 
Ἰκὰ πόυτ 

μι, διαπγα 
ΤΉΝ 

ἡψὶα 
μι νι 
πἰρπιπν 
Πα διουχι 

ΤΠ: 

γμπαπ: 
ΝΗ  οηδίαις, 
ἥν, 

: : πον ἢ τεφα Ὁ ἿΠΠ 
πὶσ τὴ (στ θεη4ο [ἰδγαν 1) ἀἰ άπητ; ολδέτηις τατίοης Γὰ 
τις σοπτπιᾶ αἰσααΐα ἰητογοςάθητία Δα ρα Ἐς ἐπ τετια ! ἀοδνν 
ἀϊιητ, Δ [ςεγητιητ δὲ εὐατίδητ, σγιγαι δυϊα, τὸ γραμμῆς αϑας πμι 

Ἂ (ἢ τὰ τη; μεῖον ἐλάνγ ιγονι κέντρον νογ γτῆς γχαμμιῆς σὐχι. Ηεἴγ οἷ» σῇ 
γμή.Τῆςορ γαίτις ᾿ἰίτοτ. 110.3. ἀς σοτγ]! σοττῖςς, ἐδέως σῇ 
λόυκας ἔχοντα ρεοι Ἰαγίδιι5 Ποτι5 αἰ ξιιτ πηαςι 15. Πλασπα 
ΤΠ] ατίτον σοπιριιηξξιμτι δέ γατίδτι! πη. ϊ ' 

Σηγαν, ὠνΘύιὸ,νάς Στιγματίας, ΣΝ 
Σπζω μ,ΐξωγα ἐχα,ριιημον ρογουτίο»ῇρπο ρεγοιτίςπάο; γε τ 

σπάο νογθεγίθιι5.μσσΊ,γω, δ ι)γματίζω:τη ογάςο ὅς ἱποοῖδον 
ἤσηο Ππιρ!οἰτοτ τα. σου, Ρτο ποῖοὸ Πιρπυατὶ5, ποτὶ" 
Ριηρο ΟἸςοτγ,ΐη Ερίργαπγ. Ποιναὶ δ, ἐρφδὶ κταυΐνῳ σήίζασι γι. 
κας, Ὑμγάςιῖπι μος ἐεΐτ. ἐϊσ,ζον εἰς τὸ μέτωπον γλαῦκρις» ΠΟ ' 

᾿ 

ἀπε τ δος 

ἢ ἵ 

ΣΝ 

ἡ ΜΌΠΟΙ 

ὑγοχηβης 
ἐτοπτίθρις ἐπι ογαητ, ΡΙωταγςὶ. ἀπ Ρεγῖςῖς. νἱάς Στίγμα, δὲ ἶ 
γματίας. ὰ 

Στικτέον, Δ {ἘἸηστο ἀτιπι ες, ' 
Στικτὸς, οὐδ᾽, οἰ ἐξι5ορ πατιβονατιυ5) Πρ] πα! 45, σγικτὸς ἔλαφίθηςξ 

15 Ρυνῃ ἐτῖς ἀπ] ηέξιις, ΟΡ ἤοοΪ, ὃς ΝΟπηι8. ἢ 
Στίλζα,υς, ἡ [ρ] ὁπ ἀοτ, Πρεοι!τπι, αὐ χειρὸς ἐ σοπῆρρν Ατεὶςῖς »Ηοΐ! 

ΣηλΟα, νας ΠΟΕ]ς, ουτς ν ας 'γςμπὶ Ιοςο, ΡΟ ΠΧ, Στίλοι 8." 
αἴγίεξον γλίνον, ὦ αὐτὶ χύχνου καὶ χρώντο, ΡΊΔτο᾽ (ὐΟΠΊ 6115. φείδεῶ»: ᾿ 
λαῆε σφσύρα, Ἐξ ἀγορᾷς 8 ἐγὼ ὠγήσομαι στίλξιω τίν᾽, τις μιὴ πότας Τ' 
Πρ. ῬΗα:πΠ. Στίλον 9. καὶ χρυ ύχτα μοιγφλόγα ἥξω 235) τῷ λυ! 

Οὐμος τποῖ μος σοπι9 ᾿γοβηὶ γαρὸ γοοδος τ χγάξει. 
Σπλοΐη 

ῶ 
ἶ ὑδείαι 
ὐι, 
Νὴ 



ρα 
Αἀιειδ. λαμαρώς, διά, 
ὑγνΘο»ἰοἰητ! 1» (ρ] Δ οτοπίτοτ, βαρ οῦγα, 
γμεύσω γ΄ ἡκφὶ 7 [ροηἀἸάϊαν τοάο., ηἰτογειη οοη- 

ὯΠ ρἰάιις.Παο] ἀιιδ,σιλσνὸς,λαμωρὸς, 14, 
ὡσω,πιωχϑ, δ 

δωγμ,ἰλψωγπιλφα, ν γον ἔα βιιγο, γε ισςο, λαμ, ἀπειςρα πω, 
εἴα σοο; σογ σον] σογοιι 8.440.}ΠΠ|ηἴτο το ρ! οπάςο : ἰαίοὶ- 
δαατεῖτιις {{π|5ητοο αι οι πιο ιπὶ σεης ραϊε], [αΠἘγο οἱ" 

τοάο. Ἡοπ1.1}18.4.γυκοίγλεί τε σλίων χἡ εἴχασι,) λάμανων. Ἃ 
ἀυτᾷ ςιλξώσει, οἰ λάλιπι Ππατη νἱδγαθῖτ, ΡΙΏΠπ|.6.Γλαιμ 4. 
14.}}}.5.Δ}Ρ.1 6 ς ««Ὡρὸς τὸ λεώνειν ἡ στλζοιαῦ. δα Ρο]ςηδᾶ 
γαθν 1, 

ψαγευτορ» τὸν εἰς σιλξώρατα μίγνυται, ΡΊρτςπτῖϑ δά σοποι]ἰδη- 
ἰοὶ αἴτογοιτ ἐπίεγί 1) ΓὨ] ΓΟ στεγ 11ς γα: αι πἸξοτ οιι- 

ἡἢ οι ατιιγ, Ὁ] ἴον. δ.1.ςαρ.63. 
δ 
Θ', δ, Μοτοιι1) ΠἘεΠ]Δρντ (σε ἰ δὶς ΕἸ Ἰρίπιις,ὃς Ατοτ,ΐη [ἰ- 
ε πγιπάονάς αιιατίο οτδα Ρ]δηοτατιηη ἀρ θ8»ςίλξαν»ἰα- 

- κύκλ Θ- ον ἱερὸν ἑρμού κοι ὅσιν ἐνιοι:τινεὶς 3 ὁπόλλωνΘ., οὐθὲδ ἃ 
ΧΡΟΒΙΓΗΓ. οἱ μῆύτοι ἰςρυλόγρ: «δὺ ἐν κινήσει ὄγτας ἀστέρρς σῆίλ- 

λᾷ σιν» γαιὲς ΑΡΟΙ] Ομ Ἰητοῦρτ, 
προ ὨἸτοτ ρ]ςπάοτ. 

οὐγ»ἱ ἄς πὶ αιιοα στίλζωμα. 
ἈΠ ΠΊΑ 1155 ΠΥ ΠΕῚ πα ΠΥ  [Ππα τὶς σομι155 ντ αἰ ΠΠΠἘγάτι!ς 
τ αὐτίχοτο ΡΟ  Πσοτκερ μοίτιον, νοιισμιαἰτιόν τίν πὰς ΡτῸ τὸ 
ἰωπηταἱ παι Πιηλ ταν Ασ ΠΟΡ λα Ν οἴρ᾽5,Τι ὑκ ἀποκοι- 

ὑϑν ὃ σον σπίλιω; 

"ὁ ἅτ᾽ 65. Δχ δορὶς, τίν. ἩςείγοΒ, 
ϑ δ, ρ!επαὶ ἀτις, φαεινὸς, λα μωρός. Ὀϊοἴςοτ.Π].ς.ς,ἀς Πιρῖο; 
σον ὅξι τὸ σἼιλ πεν ο τατον λαμπυρίζον, 

ἡργ γἰρΙΘηάοτ, Ι σοτολαμεωρϑτης, 
δΡΌΠΙΠ Βοπυποί 5» 4105 εἰἰ 41 σκωπαοις ΠΟ Πλϊηᾶτ, 
ὡτρα!ῶ». 

Πδιιητι νοὶ {εἰ πηι, σθητις πλοῖα 1} αιιο Εἰ ΓΟ γα ϑ ντιίπτιιτ 
ἴὰ5 Πα απάα πιοτα !}α 7» ὃς πτυ!ίςτος δὰ ἀςηρταπάα ἤι- 

[ἴα δύ οἸΠ1ὰ. Ορτί πγιπ 5 ᾿παιῖς ὈΙοίςσοτιἀςς Πδτὶ ς. φιοά 
Πα ΠῚ πτιῖπὶ ἃς οἰπεϊπάοίατιιη πιοάο ἐπηῖσας, 14 εἰ λαμ- 

οἶζον. ΗῸς ἃς στίξι͵ ἡ πλατυόφϑειλμιον γᾶς ἃ Ὀ]1ηϊο ΠΡτο 6. οΔρ. 
ἱπταὰ; σαπάϊ 4: διμιτοιεῖς ἱαρι5 ἀϊοισατ. αἱρὸ νοσαητ Απ- 
τιπι, Π᾿οΐτιγ ετία πὶ ἡ Στίμμις Δ ἸΟΠα ροετα ἐν ἐμφαάλῃ: 

ς ἢἷς νεγῆις ἀριιά ΡΟΠ] πος ΠῚ; Καὶ τίω) μέχαινολν στίμμιν ὀμμμαι. 
Φογ, γαΐος οηΐτην ντ ἀἰ ξξιαπη; τρὸς τοὶ ἰαυγρίμματα γυνκών κ᾿ 

ἱματοι ; 4111ἃ ἰητεῖτο {ἴδιο πλαίτογος οἱ εἴς ΠΡ το  Π{πτς 
πηοητα δἰ ππηθγατα ἀθρίησμητ, σατιοῆτατε ξογητα: αν οὶ- 

5 πιλρὶς αιιὰπι ποςοεΠατίαιν οσαθα]Π ὑπόγραμμα ρος ΡΟ]- 
᾿.5.Ετ Ης(γ ΟΠ ἶτι5 ἐτωυγρίμαατα ἐΧροηίτ,σ}ημμίσμια τοι “ἴδ ἐς - 

δι οσιι!οΥιπτι ρὲ σι πτοητιιπὶ ὃς Ειςιπη, 
(μαι νςιπὶ {Εἰ ϑῖο ΟςΕ 15 στάτίαιτι σοης 1 Π10. 
εν ογπαίηθητατα τ Ἰοὗτε [πθ μη, ὃς στίμμι, τὸ, Ἐματῃ, 

ἡ, ἐς 

᾿ μδνι 

ἣν 
ριἰληνν 
οἰληῇ 
ἑιὴ 

ἸΠΠ 
διήηιὴ 
ἽΝ 
Ἰ  Σδν, 

ΟΕ ΔΜ 

ΠΝ 

ἡγμόϑιπῇ 

αἰ 

κί, 
αὶ ν 

ἤρμ! 
ΠΝ, 
ΠΡ, 

αιδιηὴ ε δ, ἀοῖος, τάξις, σἽἰχίθ- τατπια σοητίῃ 5 νῖγοβ Τ. Δα εἰ, τς - 

᾿α οι τος ἤπιε αιΐπροητοϑ, ἡπὸ τοῦ σεν, τὸ τείξει «νογϊέγαι, πλῆϑος, 
ων ογιι5. ἰδ γίοα. σάτοτη4. 14 4.γ6κχαὶ ἡ ἵπποις μι ἔρυξαν ὅπ σΊχας, 
αὐγή εἰς ταξ «ρατιωτικαίς. ΑὙἸΠΟΡἢ.ἷπ Ἐσιιῖτ. τοὺς σἸήχας ὁρά ς γε 
ἰώ νι λαών,1ά εἰς, τὸ πλῦϑυ ουτεὸς ταξεις,Ογά 1165 δία μη ΕΓ τη. χες 

δ οτά: πε ρίδηταγιιπη ῖω ΕΡ ρτ Ατγατιιϑυγεθλνων μικραὶ σΊέχες» 
Ἢ τῇ ἰΙοπ σὲ ογάϊπες. 

ἰώ Ὧ παῖ 
ψμιπῶι τὸ, οἰ 185 οὐΠοιυἽτπ|, πη οἰ πιο Πα. 
{πίοι οὐ, ὁ ἰάοιη 4110 σήειπ]ος ἀφηαις, ΟΠ Δι, ρογτ5,αὐκνὸς νεὶ 

ςς ΑΓΗΤΟΡ ΙΝ. Γπτέγρ.ϑα 4. πεπεληθῆρ δ ρμο οἱ ΟΣ τιπῆι γε φυλ- 
ἐνωυλίζον τί τῳ: 

ο τὸ οθη εἰἰ8. 4 1655 οτάουταγπηα. σάτοτι8 78 ΘΟ ΠΏ» (Ο5Γ}}55 
τὰ, Πα ΠΊΘΓῊΚ Πα Ἰτατη πάτον ΠΏ} {ες νἱάς ἱπ Ἀρρεπά. 

αἰ. Πλ τ. ΧΈΠΟΡ.Ραἀ.}10.1.0: πολέμιοι ὡς ἑώρων πονουῦ- 

δὺ σφετέρρις, τυξουὐκίνηστεν τὸ σγίφ-.1.Ατ Ποίϊος ντ υἱάδτο Πιος 
τλητος. ργοπτοιιθ ὁ Ρ]οδιίπι, ΑὙἸΠΌΡΒαποϑ ἱπ Ἐφι τίθει. 

ἀντι στῖφ 9: οἵον ὅδι βυρσοαυ λων Νεανιών, ΤΠ τΟΤΡτ. συσ1»- 

. πέξις πολειικιὶ» φάλαγξ » συςροφὴ 5 πλῆϑος συςάσεων, ἴδ] οἶτ- 
ππηβεδείτιτ. ἢ 

ἀιις,ςοπιγαλιις, ἀεπἤις,συκνὸς, δυϑαλὴς, ΠοΥ 1115, ΡΠ ΘΏτ155 
5, ΓΑ ]ΠοΠις, Πγπιαβοζοτο Πι59 [ὉΠ οίςο πϑοτΊ β Διι5» τότοτ- 

ΣΟ  Π5 γα ριιά Ηἱρροογασ. ξνεὺς ωεοδεσήαλυῖνθ». σ)ιφόᾳν σαῤ- 
᾿ουσι; Γχητ σατης σοηϊζαητιὶ ταις τι δἰ ἀϊιςυ],Θαζα ἀεντ- 
ἀτίηδιαριιά Ατλϊξοτ. δ] φρότερφι ὄγκοι) [ς5 στ ριοτο5,Α - 

δὲ. ἢ ΡΓΟ].ν δἰ ταπγεη σιφνότερφε ἰερίταγερε δἰ ποτ. δ. 

Ρ.4. ἧ 
ς οἶνιΘ- νἱπαπη αιοά εχ ΠΙομαάς ςοπβοίτι. ἱ 

ὄξίθ-, Πις δά ίειιπι ἀσοταπιν ἷ- εχ Πιομδα 5 μδΥθα: ἴμεςο 

ἤμπι, Ὀϊοίδοτ. δ.5.ς4ρ.45. Υ1 Μάγος! ας πο βαάτμπι 

δ ἴα οΒα5. 
δὸς νογ ἤςλτοτ, ροοτα,ΐπ ἘΡΊρτ. 
"ογάϊης σον: Ρσοσαάο, εροη. θ(Ο] Ηοιπεγ. ]144.β, -ὄθι- ἢ 

᾿ ἘΝ δ Ἢ . ὅζο 
χϑανῃ Ἰλαδὸν εἰς αἰγορίωὶ ἢ ἐν τάξει παρεγίγνοντο; 

Στιχας, Πίρβας » Βοῦθῳ βοηις 48: ἀοτηοτοηάα οἵδ δ πη οἰ παπι 4110} ξαλίπς ΡΓΒηαης οὔ, Ὀἰοἰσογίος ἑη ργαατίοης Πδ.β1. Ἐχ δὰ ἢξ νἱμιιπὶ αιιοά ἀρρείϊαταν σΊ, 'χαδίπης οἶνιθ-, Ἰάξτη Ὀιοίς, Ἰ1|.5.ς.4.4. Μαχςοι ες μοῦ ἀἰρμτιοηριιπν ο (γιδιι σλοιχασύτης Ἁ ἀρὰ Ἡαῖμας βριμ Παροίναϑ (οί δίτιιγ ργο μογθα ᾿ τ χάὼ γ1ἀς πη αιιο(] σ7,χ ἄομαι!. Ατάτιιϑ., οἴξοίης σΊ,.. δὶ Ἷ αὐτὰ κΑλδυϑοι,οτάϊης ἱησοάςητία βαιά μα δηλ τ κ εὐφυής 
Στίχηνης," 97: 
Σαπχησδὸν, ἀιιο ΓΒ. οι! πὰ νοτγῇι, ἴῃ γογἤιπη, Ροῖ νογῇιϑ, σατογιι τ οτάϊης ἴῃ αιϊποι!αόςπι, [ἀ αἰτο ἀϊςίτωτ, φιιαπάο τος αμλ] Πραο μα ἐραθα ἀϊῆαητ, ὃς ἢρϑημο τὸ γοιταϑ, Προ ἀτχια- ΤΟ οἰζοντ ντάσσιγ νὴςΓ15 ἱ Η 
πεν υθαὴ ἘΡΑΥΟΝΝΙ ΡΑμΙ πη μτἰ5,δὲ ἀριὰ αιοία 

Σπχύρηςνν οὐ ίι ἰσγίρτις, Παπηαίσοι, 
Στιχίδγον,ε, τὸνν ΟΠ οι εις ὦ μικρὸς σΊ χΘ., Κα 4, 
Στι χίζω, ςΑΥΙΏΪΠΑ [ττῖ θορὸν ογάϊιηοπι ἀϊίροπο, 
Σπχομυϑεῖν ἴῃ τγᾶροβ τς ἀἸἴταν» αιιιπι αἰτογηῖς νογῆθιις τοίροη- 
ἄδταιτι ΡΟΠ χ Π10..4.Στιχομυϑεῖν ὃ ἔλεγεν, τὸ παρ᾿ ἦν ἰαμζ ον αἰτιλέ- 
γεῖν:χὸ το ορᾷγμα, Στιχομυ γα, 

Στιχοποι ΐα, ν εἰ ΠΗ αι. ΡΠ τας. 
Στίχίθ',ε, ὁ ον εγῆις. σἸίχοις ῥαψωσδεῖν, γοΥ ἢ! τοςίτατο, Στίχθ. πολιτικὸς) 

γογἤτς βοηιις Ρίο ομτη 9 (Ὁ αταπη Ρεά διι55) 4 α } 1 ςοπιρο [εἰς 
Ὑ εοῖΖας, Π σῖτα οτία πη δημοτικὸς: κὶ ῥυϑιμὸς πολιτικὸς, ἘΠ ΑΓ. ἷπ 
Ἠοπῖογ. Στίχϑ., ογάο:παιτ νους ογάϊπετη Πρπιῇςατ, ΨΊτρ, 
τίη νεγ μην αἰ ει] ν Τπλος. ὃς ἐτογιαιτ,- τὶ ρΠ οἱ Ρυθες φιᾶ Γατ- 
ἄδηα νεγῆι, δες, Οἰοἐ ἀΐχ τας Χοπορ νη Οεδοῃ. Ἐπεὶ ἢ ἐϑαυ- 
μιζεν αὐτὸν ὦ Λυσων δρΘ. γος χριλαὶ υῇν ταὶ δένδρα ον, δι᾽ ἴσου ὃ ταπεφυ- 
πευυῆνα, ὀρονὶ οἱ σἸίχοι τῆ δεν όδων᾿: ΟἿσοτο γοττῖτ, ΟΟλμ1ΠῈ ἀτιτο ΠῚ 
Δἀπλϊγάτγοτιι Γγίλπάογ ὃς ργοςογίτατος αγϑόσατη, ὃς αἰτοέξος ἵπ 
Φιυϊηοιποοηι ογάϊπος. ΕἰῚ ὃς σγίχίΘ.,πηαη ρα τς τα Π τιιπη. γὶ- 
ἄς ἰπ Αρρεπά.ἀς νοοαθ. πη τ. Στίχ θυ ἀἰρίταν οτίατ καὶ ὅ βάϑος 
στεσις “Ἶσ χορό ἥδ, ΕὺΠἴατ. Ἰη 1Π144.Ψ. ΄ 

Στιχεργέω χε, ὑσων Υ ΠΗ͂ οτος ον γι. 
Στιχῳσὺς, οἷ, ὁ, τμαρίοαιις, ιιὸά νἱγρι!4Π| τηᾶπιι τεμθπς σαγπῖ- 

πὰ τορίτατετ: στίχιδι. οἰ πὶ τη το ΓΔ πὶ γίγραπι Πρηϊ βοΐ, Εμήῆϊτατ: 
ΠῚ. 4,«, 

Στιώδης, ἀμτι15 αἰ ροττὰ σία ν εἰ σον, ν 4ς Στία. 
᾿Στλεγίιζω,ταίο (ει β.Π ἀπτοξύω, ἀγα ρο σοτριΙ5), ΑἸ Ορἢ, 
Στλεγίις (δὸς. ΟἿ εἰ Βυττα, σταγωῶν πῷ ἐλώήςε, Ει {γι ρ 1}. 1. ξυςρα.π Αρο- 

ΡἈτΠς Γάσοπ, ]ατατο αἷς ΓΔοςἀα πιοηϊο5 ΠΟ ντὶ σλεγμίσι σιδη-ς 
μῆς, ϑνροὶ καλοιμέγαις [τὶ ΡΠ 15 ἔεγγεῖσ, [εξ ά ἀτιιπάϊηςῖϑ νοὶ] Ρεᾶι- 
πἰθιι,ντ ΡΒ ΕΙρΗ. ὃς ἃ Πεησοπάο,, Ἔχετε πο πο ηθη τγαχίτ: 
Πυρογίμς (τ θέτιιγ σἹελγὲς, ὃς οἹελεγίίσ. γιάς Ξύςρα, Στλεγχίο,νας 
4110 44 μαμτίτιγ. (ὐοπηπηοης. ΑὙἸΠΠορὶι ἴῃ Ἐχαῖτ, Η 5. σἸλεγίὶὲ 
“Ὁ τοὺς Ὅνο τι αὶ γδ τοὺς τὸ αἷδιξ υεῶτο αὖ τις αὐτῇ χρήσαιτο μόνον θμ οὶ 
καὶ Ὡρὸς τὸ ὕδωρ αῤύσαιόγε. Στλεγίδς γοτπαυηθηζιπι σαριτῖς πνα ϊε - 

᾿ΤΆΠΠῚ 5. αὶ χρυσονιῦ ἕλασμα τὸ αἷρὲ τὴ κεφαλὴ “σ᾽ γιωαμεών, Ατγεη ἴα 
ΡΠποΙρίο [ἰδ,.4. Προεσ]εφανάκει ὃ) καὶ ἑκᾳσῆον ; τρὶν εἰσελϑεῖν σ]λεγ1δὺ 
χρυσῇ πέντε χευσων, ἐχοίσΊη δ) ἰὦ τὸ τίμνκῳ. 

Στλέγίσισ,, ατος, τὸν [Οτἀο5 ας Πτγὶρ}}1 γα ττιτ, δ ἀπο τἼ Σστοξυσμά - 
τῶν γλοιὸς, [Ἐγί σπηεητα, ΕΗ οἰγο. πρτὰ ἱερίτιιγ στέλγισμει Ατιΐζοτε!, 
116..αἴϑε ϑειυμ, αἰκουσμιαίπτων, δτὸ τ σΊκεγσμαΐπων ὧν ἐποιοιιῦτο ἀλει-- 
φομᾶμοι, 3 

Στοαὶ αξ, ἡ Ροττῖςιι5;). ΟΠ ΟῚ αὖ αἴδεστόε μέρος. σἼοαἱ γδ τὸ πλδυρὸν κῷ -- 
λέω. [4τιι9. Ῥοττίςιις ἴῃ τα ἔτι πλθπτιιπι Ατῃοαϊςηἤιπι ρο- 
ποβατιγ,τα μεῖον, σἹοὰ βασίλειΘ- αἰ σοθάταγ ΑἸβοηΐς ροτεῖςας τε 
δια υα: ἴῃ ἀοχῖγα (ογατηϊοὶ ράττς ροῆτα σομ(ρὶ ἰδ ατατ 9 ̓ἢ 
4 τοχῴίντ ἰπαιὶς Ραιλη.) (ςάοτα (Ὁ οτν οαϊας ππαρτἔγατις 6- 
τῶτ ΠΏ. 5,ᾶς βασίχειΘ. αὐχὰὶ νοοἴτατιι5, Ῥγατεῦ ἤδης σοιπηΠι- 
Ὧ6ΠῚ 4145 αάξθιις ἀτ145 βασιλείες σ]οαὶ τεσξηίοτ Ηάτροοτ. 4ιδγᾶ 
ν᾽ πᾶπΠὶ ἐλᾳυϑερέν δεὸς, γος εἴτ ΤΟιιΐ5 ΠΠΡεγατοτυῖϑ 5 ὁ γορίοης ἤιρε- 
τίοτὶς βασιλεία ςοΠ]Οσατιιπὶ Εἰς, ἀς[α]τογατι δα τοῖς ΟἹ ΠῚ αὐαΐκ-- 
τον, ροίξεα νετὸ ποικέλίω ἃ ῥ᾽ ξξιιν 5 γατὶ 5 πιποιρατῇ, Οδροῖ- 
τὰ ἃ ςτα ἃς ἀεγίματα μάθεητ ὦ, ντ οἰξώς οι, «ρώς ον, δι ςαἴκὸς, ΟΔ- 
24 1.3. Οὐ. οἱ ἀσὸ τῆς σοαξ φιλόσοφοι ἀϊοιπτιτ (τοἰςὶ ΡΠ] οἰ ρ ], 1. 
οἱ τ-αἰοῖ, γῖτο 4; ἐπίπὶ πιοίο ᾿οιιο πα! ῬΒΙΪΐο ντιτας ἴῃ τθ ἀα 
πα πάο. Σινα σταπατὶμπΊ:ςς 114 δί ἀρὸ Πίος» ντἀρυά Αὐτὸ: 
Ρμεΐπ Οοποίοη Στοάξ τε καρποῦ βακχ εἰς τε γάματος Πληρρῖς) ρτᾶ- 
ματα ἐγιείθιις, ζαροτῆεσας Βαςςλιςο ᾿ἰφιοτς γορ 95. ΟὐδΊτη. 
το ταμεῖα ἐν οἷς ὁ σῖτος. ο7οατ' χέγρυσι. 

Στοίαζω, μι άσω,α.ακφ, ΟὈτγθίξο ικακολογω ςεμξαάζω, ΗοΓ, 

Σ πε, ὦ, ὁ ςοπαιτῖαι πη, ατρ πιπη» λοιδορία, ὄγειόος, ΕἸ ίγς ἢ, ς 
Σπιζαδεύεϑει ἴῃ ̓ςέζο γτορόηεγα ἤμο ἐζογπογε, ᾿ 
Σπιξάξω,ἸπΠίρο, τιν ἀϊσεγο,σωμίγω, σοσο. 4 ἀσ]οπΊογο; Γαιοΐά- 

Ὠιι5. «-οἰξασουσι ξύλα δ} τὸ πῦρ, Πγιαοσι ᾿ρποταπι ςοπιροηςηῖν 
Του τσὶ αν 

Στοι(αὐ τας, 
Στοιξασία ἱπςο 5» Πτιιῶ!ο, Ετν πῆ. 
Στοι(ὴ ἥς ἡ, παῦε μετα Ὀϊοίζοτιποη [σαθϊοίᾳ Ἡεγθατάοτιπι,εὰ 

Ρδίςος ΤἈςορμγαίὶ ἰν ποτ. 110... σὰρ.1τ. νΌ] αὐϑήλίω ἔεττο αἵτ- 
αῷτο σ᾽ δεν δ] πλακοιωτώδες τι μαλακὸν, δία υρ ον. Τά οτη ἢς ττράϊτ, 
10. 6 παρ... Τὰ ἢ κὶ φοραὶ τίου) εἴἰκάγϑειν φέρον ἔσχᾷ φύλλον, ὥασεμ 



60 ἼΣ, ἀρὰ 
καὶ ὀνανὴς τὴ ὁ τράξολ δ. ὁ ὁ φκεὼς , ὃ δὴ τινες καλοῦσι τ’οἰδίω, Οὐ Ότις 
ἢαθέ οἰτειάίτ αὐδῳκανϑόφυλλον δ ),1. ΟἹ τὰ πὶ ρυςτον ὑριπᾶ μαθο- 
γεῖποη γογὸ ἰπχτα οἰ απ δου ςἀτιιπη.αἴτεγο η1104; ἔο]ο σοη- 
ἀϊνντ ΘΟ 524 ἔπιε! Π6χ τε Ρ  Ἰητπ5 Ἔτι ᾷ ποη ἱπτο  ]ςέϊα νεγρα Τ᾿ ςο- 
ῬαγΑ ΓΙ ἴτὰ σογγαρίτ Πδ.2τισαρ.2 5. ΑἸΐιια ὃς δοιιπάϊπι ἐρίπαμι 
διαϊσζε ξο Ππιπν,᾿πααΐτον τ τγ  Ὀ.1{|8 ὃς οὐ Ομ 5,Ο τα ἀ4πὶ ἴῃ ΟΠ ἴο 
᾿ιαδεησ ὅς ἴῃ σα! ον Ρ ΙΓ ο 5, φαοά αἰ ἐα] {ποεῦς πὶ ἀρρο [Αιό- 
τοι Ας ἀϊ[ογτῖς νεγθῖϑ αἷς ρίς ρΡ ἈΠ] οἰ ρίιις σαρ.5. ὅς ὅ. ὅτι φλεῶς 
καὶ ἱππόφεως αὐάκρινϑι; τοῖς φύγλοις οἱ ὦ φυλλ αἰχρνϑεο, ΑὙἸ ΕΟ πη κ4- 
πὶς ρα τοπὶ οἵϊο πεγθασι ἀοοίστατ, γε συ ρετο ταπα ἐο]α- 
ἐξοπτασιαρι ιιοοῊ ἵτά ΟἸλοττ5 ᾿η 4 111τ, Ελίοις ἐν δ μέραισιν Ηχάμε- 
ὥνα διοὶ κυπείρφυ Καὶ φλέω χαΐρόντες ὠδυς. ΟΟπιπχοπτιλοχμώσες φυ- 
τὸν οἵϊς ἀϊοϊτ,οἰτάταιιο ὙΠεορΑτγαίξιιπι, ὃς Ατἰορ ἴα Ασυρμα- 
τον 1: Πόϑεν αὐ λάξοιμι βύσμια τὸ αρωκτῷ φχέων, Εχ Ροἱ πιο Πὶ 
ἰδηυρίης οοἱοτίβ (στα θ141 (ηϊια ὃζ πιι!οτες ν [25 δὰ [ἰχιθῖππὶ 
Ῥτοάιιητ) ἀοιιιατιοτινπι {Ππιρητοσι πὴ (Ἀρυλᾶτα ὃζ σξατιιη σι! 
τοπΊοητὶ ἴοσο τη αγοίς σδητιιγ, ντ πλ1}Π} τε Ἐἰς ἐν ἱαπιατροίῳ ΤΊθε- 
τίαϑ ταυοπιράϊοιις : Σ τοι, ἰπαιῖτ, δδὲ φλοιὸς (Ἰρεπά. φλεὼς) ἃ 
χρῶνται εἰς τοὺ σεέχμιτω ἔσωϑεν τοὶ ὄγετι ϑέμθμα τοῖς γωτοφόρφις ζίόοις. 
Κπγίιις οχ ΡΆΪςο ρἰςέλιιατιιγ τοσεῖςς τοίπέίαιιε ἀτάιις 14 σθηιι5 
αι; πλέγματα νοσδας Οταοί. Η' 3 ὕλη ὅϑεν ἐπλέχετο. αἷς ΡΟΙ]πΧ 
110.ν]τιφλοιζ αὐο τ ἐὺ Τωνας: φλεῶς 3.Χ7) ἐδὺ ΑὙἼεκοις. Ν πάς ὃς ἘΠτῚ- 
Ῥίάο5 ἴα Αἰιτο γοο δατγτίσουΣ χοινίωι γὸ ἵπποισι φλοΐνας ἰωύΐας πὰ - 
κει, Ὀἰσῖς ὃς Ηδγοάοιμς φλοϊνων ἐδϑυεῖτει, ντ ὃς φλοϊνίω απυράϑω νὰ 
«ψίαϑον, [ἀπὸ ΡΟ ΠΧ. Οὐᾶτς ἴῃ Οἱ οὔτις Θά εηὶ εχ ΗἸρροῦγατῖς, 
4μο ἃ (οὐ θέτιιτ φοι(ης κριρπὸν οἴ ουτὸ ἱππόφεως ασέρμσινπιοηα [ι- 
οἵδε πο ἀιιβῖτο ν δζ τὸ φλεὼς γθροπὶ ὁρούτοτς. Α ξπασιιπάϊτατα 
(ευἰπίΐαας αοιιπ απτῖα ἀϊςὶ νοἰτηῖ, αἴροὶ τῴφλύειν, Περὶ ςοιζῆς 
ἵερε Οα]ςη. 10. 6. πα Ρ.11.ἶ' ανατομικών ἃς 11|0..7. [οτ] δἴτιιτ ὃς σ'οί- 
ἀρὰ Ηείγοϊι. αιοα ἐχροπηίτιν οτίαπι σοη!ετιξξῖο 5 ποπι- 
ΡοΠείο. 

ὩΣ τοιζοει δὴ ς»τΟπι αἰ τἰ 1570} 159 ΑἸ χ, ΑΡ τ. "0.2. Ργο ] επγ ἥπατος 
χἡ ἀπλίωυος καὶ “οιξοειδης σοΐρξ, 

“τοιχείδος αἱ Οἷεα; Ῥογ ογάϊποηι σοπῇτα;, οιχώδες δλκαίσες, ἸΝΟΠῊ.,. 
ἤδιος5 οτάϊηε ἀϊροίτα;, ογάἰπατία. ΝΊ14ς Στοιχας. 

ἸΣτοιχρίριον,αγ τὸς ράτιι15 οτγάο ἴδια [ογῖ 65. 'ς 
Στοιχαὶβ, ἡ [τοεςἶια5 Βοῦρα : ἀριιά Ὀ]οίσοτι. ΠΠτο τογεῖον σαρῖτο 31. 

[οτἰδιτατ σίχαςιν τάς πιρτᾳ. εΣτοιχαφ 9 Ἰόσας ἀγθοτίθιις σοηί- 
ται ἴα γογίιπν δειμιξαςσιιηοξιι ἀπρο τἰ5:)γὴ χτ᾽ ςίχον πεφυτευμῖμη, 
Ρο!]ικ. 

Στοιχϑακὸς, , ὁ) ΓΘ πηοητα ἴδὶν πὰς δὲ Α ἀπο ΡΣ τοιχίακώς,αρινά Ιητοτ. 
Ηοἤοάϊ Τ Ζεΐζειη. 

Σιοιχεῖον, α, τὸ)  οπιδητιμπιντ ἐσ η55 Δ ΘΥγα ιισοζεγγα, Ψ τ, 1.1.6. 
4.Νάπαις εχ Ρτ ποΣΡ 15) ΟΥαοὶ ς'οιχεῖα Δρρε] Δητν οπχηΐα 
σοτροτὰ ἔμπτ σοπηροίτα, 14 εξ, εχ σαίογα δί διιπιογον τοῦγηο 
ἃς αὔτο : ὃς [ιἷ5 αὐϊχτομῖθι5 ηατιγ4}} τοπηραγάζιγα ἤρα αηταγ 
ΟὨγμΐτΠπὶ ΔΗ  ΠΊΑ πὴ σι ηογατίπῃ 4] τάτε8. Στθιχ εῖα τγαπῆα- 
τὸνντ εἰεπιθητα 1μἀτίποοἱ.Ρυηο  Ρ᾽ανγιἀἸ πηεηγα, ξιιμἀδπηοηγαιντ 
᾿Ωεοταοττία οομαθητα Πππτοραη ἔτι π19 1 1π64. Πιρεγῆςῖς5.. ὃς 14 
σϑηις ΡΒΠ ΡΟ .. Σ τριχεί ὦ ὅθε τοῦ γεωμότρε γραμμαὶ σημεῖα ὄηηπεϑα, 
γωνίαι, κύκλοι; δ) τοὶ τοιαῦται : 18 ἰητοῦ [ς ςοασηγοητατα Θἤοίιπς 
τἰςοτοπγατα (οἰ οπτίαγιι πν. Α γἰ του. Καὶ ὅπη τῆς γραμμώτικῆ ς τεὶ ςτοι- 
χεῖα τρότερῳ τ) συλλαξων Ετ χτ' φοιχεϊαγίεοιπάιιπι εἰ απιοητα αἵ- 
41 {Πἰτογατιιπι ογάϊη οι, ΠΟ οτγαξ. ταῦ τει γδ ςοιχέϊα τρροὗτει κὶ μέγισια 
χρηςτῆς πολιτείας ἢ, βι ηἀαπιεητα ἃς ρεϊ πηογάϊα. στοιχεῖα τοῦ κόσμια, 
Ἰππιπάϊ εἴοπιοητα ὃς τα Δ πιθηταννοσαῖ ΒΔ]. 4.44 Ολἰατ. ΜοΙ5 
Ἰερεηι ἴῃ σογοιποη 5 ΡΟΙταπΠι. Σπιχάα ἐρανα ἀϊοιιπτιιτ ἐπηα- 

φίμοϑ ὃς ἤρπα φασί οἰτία:ν πο Στοικφωματικοὶ ἀϊσιιήτιτ ι ἐοε!ε- 
ΠῚ τατίοης ἱπγασιοι ας σοποϊ πηαὴῦ Θισητιι ἴθ ρα πηῖγ 111» 4 
ΕΠΑοῖα Τλαπτομιπι οεὐγοσγίίαις οξἢ ασίαπι, ΤΑ] ἔπης δηϊπὶς 
γεπεοηιιπι ρτασίσητι Πππτῖπν. Ῥαιΐας δα Οαίατ,ςα. ς. Εἰ ζωμῆν πνϑ... 
ματι, πνυϑέματι κὶ ς-οἰχιδ μν 851 (ρ᾽γῖτιι νταϊηγιι55 ἱποςάδπηι5 ὃς [ρ]- 
ται. Εξ σὰρον τ, Οἷσοι τῇ κανόνι τούτῳ τ" οἰχμέσουσιφ) σι παιις δά Πᾶς 
τορα πὶ ἤιος στο [διι5 ἀἰγίσοητιν! ς᾽ Στοῖχίϑι. Σπιχ εῖον οὐ ΔΏ] 
νοσατατ [ΟἿατι} νπϑδτα,ιῖα εχ ἰας νείτις οἰοπιοητὶς πουάγιτὴ 
γατῖο τοι ρους πτοιηεητα ἀθργοεηφιηζας οδίδγιατίοης. 
ῬοΙΠιχ [10. 6.ςαρ.η.1ῇ σκιᾷ δι᾿ ἐτεκμοΐροντο τὸν χαιοὲν τής ὅδὲ τὸ δεῖ. 
ἀσνον ὁ δου, ἰὼ καὶ ς᾿οἰχῶον ὀκαϊλοιω νὴ ἔδει απ νδην(Ἰερο πόδ εἰν)εὶ δε- 
κοίποιω» τὸ σ"οἱχεῖον εἰν, Το ρα σατοτα ἴῃ νΟσς Δεκοί ποις, 

Στοιλφόω, μιώσω, αν. χα)! ηλοητα τγδάο» ἄτης Ποπαϊ παῖ γι πλ- 
τὶς ἰαΠπἰτιιο. οὐχφἐυῖνοι φηξω,τάπγοτς ἰπ!γι ἐξ) ΕἸ ΠΊΟΓῚ5 Ρτίσηα α- 
Τεαυφξητα Πιΐςρίςητος. Ναζαη «ἴῃ Οτατ, 

εἸΣτοιχφώδοης κρεθὴ, οτάςφιπι ἴῃ νοτίας [δὶ σατιτη, Τ ας ορ]ι. ΕΠ ν,8.οαρ. 
4. Στοιχοδὸν,κ7) τάξιν, 

Στοιχίωματικὸς;ἸῈ Στοιχεῖον, 
Στοιχ εἰωσις εως ἡγε ον πτατὶ ονρτῖπι οἰουπεητοτιαπι Ἰῃ Π τιεῖο, ὃτο- 

λογικαὶ φοιχφώτεις Ὠϊοηγ ΤΙοοΪορ. 

Στοιχφοτιὶς, οἰ σπχοητατίπις δοηθοα: : ψ εἰ αι οἰ απηεπτα ἀοςοτ; ντ Εἰὶ- 
οἷτάος νοσατιι οἴ ργόρτοῖ εἴσπηθητα ΟΘΟρταρ αν 

πτοιχέα,γατηδαΐο πος ἀοςργοσοίο οτάϊης. τοι χέσι τοῖς ἴχνεσι τῆς πί - 
σεως ἱπρταάίιητας ν εξ ρ ῖς Πάοἰ, σοι χεῖν,ἱπ γογίμς γθέξος ρου- 
τσὶ, Οζα. ΤΠ ορ αν. ποτ. 1105.3.ςαρ.6. διαὶ τὸ τ’οιχεῖν τεὲ γόνα ται, 
ἡ ὧξ ἦσι (δὲ ὄξζοις ἔχῴνο 4, ΒιιΔ ἢν Ἐρ.ρτνάς ογάϊης ἴῃ απϊηςᾶς, 

Ὗ « 

᾿ : 
Στοιχηδὲν,οτάϊ πο οΥἀϊ πλεῖ τη, Ιου Ροοτᾶ: ὁ οοέμῆναι Φοιχηδῦν, 
᾿ψογα πα, τὸ πεέξιν» τσ πιάτίπα, ἀραιὰ ὙΒεορ . Ἀἰτοτ. "10,3. (ἂρ 
[οτθὶ ξο τα ἴτα ἀϊροῇτα. νῖάς Στιχηδού, ἘΠ 

Στοιχίξω, ἱπἀαρίης οἰπθονξοηοἰμ ο.Χοπορὶι, Σπιχιζύέτω ὃ ὧψ ΠΡ 
ὅπως αὐ μὴ υτόρπηδῷ ἰηδαρὶπα αἶτο εἰπρῖτο. ' 

Στοιχισμνὸς, οὐδ ὁ νἱ γι 445.65.. 1. Ρ]σρατιπὶ Ἔχ ραηῇο νατὶϑ [δῖος 
νἱἀς Στοΐχοι. ῇ; 

τοῖχοι ἴῃ τὸ πι}Πἰτατ»ογάϊπος ἤιης ἃ ἔγοητε δὰ τεγριπη Πρ 1]! 
Ρογγεξεῖ. Συγὰ νοτὸν Ὁ ν πὸ σοσγπιι δά αἰτοτιιπι Ὁγάϊπες ἐπ 
ἐεῖ:ν πα οἱ κτ᾿ σοῦχον τετεῖγ μῆῤοι, σοἰχεῖν ἀἸϊοιητιτ αὖ ΚΕ ΠῚ 
ΤΙ ζυγεῖν φιυὶ τιρα οξΠ Οἴτης, νιάς Συζςοιχοι. Στοῖχρι, ἱπάασ 
δζ [δτῖος ρα άτγιιπη» 115 (ΔἸ τις {πα ι]άσιις ἔογάτπιιπι οἱ 
τα ἃ νεπατοτῖριι, ΧοΠΟΡΗ, ἴῃ Ογπεροτ. ἐ αὐ ἢ ἐκκλίνῃ τοῖν, 
αξκις,υὐισάτω ὃ αῤκύωρος. ΨΊάς Ἰπεριςδιχίζω, ῬΟΪΙαχ ἄς τοὶ 
Ρἰαριίχις ΙἸοαιιθηϑην οσατιιγ αὶ α ἡ κι ασις κτοιχισμόρ, τοῖ, μη 

Θατῃ 

γ 
σοχ9-)ςοχας νὰ “οχαάσμοςς 

Στοιχυ, τὸ ςοἰχειδω)συμφωνώ, ὙΝ ιὐκίε ΜΙ 

Στολαρῤ χης ὃς ᾿ ΚΣ αβηιπον 
Στόλαρχίϑ-,κ. ὁ, ἀιχ οαίΠς, Ἡ εἰν ἢ, ὙΠ 1 ἰμπαὶ 
Στολαβ, αδὸς ἡ ἱοτῖσα σθηι15 ἀγπιατιιγα,, ἢ μην 
Στολὴ ἥς) ὁ [το]4. απιϊέϊιι5. ν εἰτὶς σοπιις ἰῃ τα 5 ἀςπηα, γὼ 

ταπτὺ ΠΏ πλμ]]ς τὶς εἴτ ηἀς ΟἹ, Οὐ οἷς ο! ἀαπὶ 5 αιιδά αἱ πε 
τοραπι ᾿πά {τς Πα τῖπη ν οὐτοτῖς τη πολ, Αριά Θγαςος 
Βαπάϊτιγ. ΤΠ  οἴτιιγ διιζοπ ἀπὸ τῷ ς ἕλλομαι, ἰπάπιο5 Βαγξ, ΡοΪ" 
Καὶ σκϑυη μᾷρ κα τ) υὑποκρι τ ςολ ἡ δ) οὐ τὴ ,χἡ σωμρτεῖον ὀκαλεῖτος 

ἡβεὶ με 

τρια , 

ΠῚ ΠΝ 

τ Ν᾽ λιροῦ 
γ ἐλιά μ 

Σπλίδες,ντ τείζατιιτ ΡΟ ΠΧ {1.2 Πιητ Ἔχαγατὶ ἔγο πεῖ τιισα, ἰα Ἐν γι, Μετ 
ἑυτίσες, )ραμμα ὁ ἀμαρυγώ. ΕΤσα οτίαπι ἴὰ γε Ὲ5 6 ΠῚ ἰμνι ἣν 
Τ[μΑτίηἰ5οντ ΡΙΪηῖο [1.33.ςαρ.8. ἀἸσυητιιγ τιραοδς ἃ γίνιπτεῖ 
δὲς, Ππητ διιτοῖη ἐοάςπν ΡΟ τος δυτμοῦς 110.7 αἱ ἐἴξεπ ημτππήνενίο 
δεσμοι γιγνουῆνεη χἶ. τέλη τοῖς χιτωσιν ὄγητῆυ χαὶ., μ(φόλις"α Ὁπὴ λινώνι. ἡμεῖθλ, ιν 

πωνίσκωνον πὰς σολιδωτος χιτων, ἀἸσἴτιν τι σαταςν οἱ ΓΠρΡῸ ΜΠ 
τονε ἀἰχίτ ΡΙδιτιιϑ πα Οδνντάς ρα! ΠΟ πὶ νττιρατ. Ε δ θαι 
1:0.3.τρο Πογεπι ἰζο]α οὐ πὶ σογᾷ5 ἔγοητοπη. Αὐ ζοτς, 
«τ, χαλκείων, ὃ ταν ῥινωσι ταὶ πη φηυῆθας τ-ολίσεις “Ἶα αὐδρι 
σαπτιιγ οτίαπι ἃ Μο(! οἷς «ολίδες τιροίο» ργο πη ποητία, 
ες, (ἐς υΐθιις ΘΑ] η..κ7) σόποις, ὃς 9.11.5 1 ΡΠ 1ς.ΡπδτσηνΡα 
Π|0..4.ς.26. ὃς 72. νὉ] αἷτ΄ : τοὺ ὃ κουνδυλώμᾳτα ςολιδιώδεις, παν 
σεις εἰσι, Ἐτ Θα! οπιις ᾿η Οἷοίϊμς ΗΠ ρρΡοογδτῖϑ σολιδωδὲδ τ᾿ 

' γι πὰ ' 

Ὑμ|ν: ριον 
ΠΩ) 
ἐδ μν, ΕῚ 
Ἰορεπο 

ἜΤΟΣ ὶ ΣΥΣΕΡ ΡΝ ἡμὰς. μητιαὺ τα 
Ῥοηΐς ῥυασώτερϑν,.ΓῊρ Οἤ τις. Α τις ἴδ. 14.6.3. τὸ ὃ λεγ; ΡΝ 
δύλωμα » ἐν ἕδρα: γίνεται θ᾽ αὐα διπλεμίμων σωμάτων ἐν τι ὁ ἀνιᾷ 
φολίδος τινοὶς ἐπεινες αὐϑύης » κὶ διογκωυΐνης αὐδαὶ φύσιν. φολιδὸ 
δὰκτύχιθ. σιωιστοιυῆθας χα τοὺς ῥυτίδας: ὃ ταν ἢ πλέον διοῦ 
λὶς, πότε γίνεται κονδυλωμοις 

Στλιδωδις νἱάς Στολίσες, ξ 

Στολιδωτὸς, πῃ Στυλίσδερ, 
Στολίζω, μι, ἰσω,κν καγοτποομοηςο, δῇ νοἤιπιεητο, 

Ἡεἤοα.δυκόσμως σἼολίσοις νηὸς πΠερα»δζοιγυμφικὼς ἐσήολισ, 
Ρτία!! ν εἴξε ᾿πάϊιτις5. ΝΑ ζαη. ἴῃ Οτας. 

Στόχιονοἴη ἘρΊβταπι, ράτια ἴτο 14,14 οἰπ,απαϊ οι απ) γο[Ἐῖ8 ρα] 
Ρ ϊςα. ᾿ 

Στολὶς ΐσδὸς, ἡ »σἹολή, ν] 46 Στολίσδες, 
Στόλισμαατηϊέγι5.ἔνδυμα, ΤΠ Π ΠΊΘ ΠΤ], ᾿ 
Στολισμὸς, ῷ, ὁ, ἱματισμὸς, οΥ Πάτη δησιπη,ν οἰξῖτιι5, Η εἰ νοῦ. 
Στολιγγης ας, δ)ν εἴπ ατ 5) αὶ [1015 ὃς αἰἴα5 νοῖτος σοηῇςῖτ Κι 

4. «ἀρ.ἴο. ᾿ 
Στολοκρατὲς, ἀἰοἸτΗν τὸ τῆς Τοιξ μέτωπον διὰ τοὶ πέρατα, Ἡ οἴ, τοῖς 
Στόλονρον,ετὸν ργα  ξξϊας μαίσοης σοπηᾶς ὃς αττοη[15 ἔγοπάςςι 

ἔοσταιν ταῖη ἀς ΡἰΔπτὶς,αυιὰτη ἀε ποπιληῖδιι5, εἴν οδ, 
Στόλθ:,κ, ἐς ας ἘΘίπ5:ν τα τ 1ύι9 ξαΐτ, πα τι τι] απ, 

υιὰπι παιέιιπη,ο αΤεπὰ ἀρ ρα! ἰατὶ τα Γταοϊηένα οἰ Αῇη 
λᾶι115 σΟ ΠΥ ΠΊ ΘΑ τι59 ΟΠ Γ [116 9 1. πλοιξ ἴτοτιδγ πεἤιι5, Τὶ πὶ 
σΊόλον κα ναῦς εἰς ταπὶ ϑραίκης χωρία στέλλεται. γϑων σΊολ (Ὁ. ΚΟΠΠι 
Τ πον 4. στολίθ» γαυτικὸς ᾽ς πη, Ατἰίτοτ, στύλδ- ἃς πλοις αἱ ΠῚ 

Ιπτογρ. Ηεἤποεῖ. Στόλ., ν᾽ «ρατεία,, εἰσβολιὴ κ ἐπέλασις, Οχι 
ταῖὴ τογγοῖτιῖα σιιὰπη παιτοιις»οορί γεχρεάϊτιο, Αὐτίαπι5 

Οὐ. ρα! 

ἡψ, ἐντίν 
ἡμοι 
ἀρμεἸμδῖηο 

Πα τρβῆι ἢ 

πιλεδηνσῖπι 

ἡ τέμαπ δῦ 

ΠῚ 
Ὑριμφη} 
ἐπι αἰ τὰ 
“ποι απὶ 

ΤΙ 
δειηι ἰσίτε 
ΤΠΝ51} Λυδη 
ἀγμιαίοθνι 
δΥΠΟ ΟΕ 

ΜΙ Οὐκιος 
ἀκαΠγμπὶ 
ἱμηπιμίνῃ 
ΜΠ}. 4: ν΄ 
τ, Πγηπὶ, 
δὰ, νυν πὶ 
ἐμ, [γογῖι 

ΝΣ 
Κἀγὼ τῆς ἑνλάσος μεμνηόϑα! σε ἀξιώ, ὦ Αἰλέξανδρεκῆς ἕνεκα ὁ σᾶς ὶ ΟΝ 
ΧΘ’ σοι ἐγϑύετο, τον ϑιένω τίωΣ ᾿Ασίαν τᾶ ἐγλαοίδι, ἘχΡοάϊτῖο 16 ΑἸΙ ἀγηημιδ ει, 

(αἴξερτα εἰς ἐπόρβοη ἴῃ 2. Ἀναξάσ. Πολιυὶ δ) ἔχων σπέχον ὑπ υσι: 
. γήσετω ταχυὶ πορδύε:ϑτε5.6 Χοτοῖ τι πη. Στόλ ΘΟ ΑρΡροΠα ΙΧ, οἷ υὐ χρνρἐμς 

στόλον ἔχέ τινα Π]ιϊὰ Παΐσοτ ρτοπιϊποποχ τητος, ἤδ.άν [ΟἹ ΠΩ 
ἀπ τοηοὶ 
ἀκ θη την, 
δια ἀγρόν 

Νν {ιν 
Δ δυο νδκἢ ἡ. αἰλόζῳ 
ἮΝ 

«αὶ. Α πὶςσιτόλθ. χέρκα,τοποσ οαπ δα» ἑάδηι Ατιΐτου, ΠΡ,2. ἀς 11 
Απΐπι, Στέλϑε Ρο οὶ, τὸ μεταξυ τῷ ἐμοδλε καὶ τῆς ὠρρεμβονὴ 
ὁ στὄλ(θ. δὲν υἱεῦρ τίω) στεῖξον. 
Στόμαγάτος τὸ, Οϑ»διοσαχ σοποαῖπιπν {Π{π40 πιο ἴαπς Τἴπρ 

ἀεητοσ:αϑὕρᾳ τὸ τέμνων τ ν ΟἿτης ιιαῇ τὸ ποὺ σιτία τέμγογ. Ἀνὰ 
ἔχέν πιοτὸ πα δογο:ιιοα ἴῃ ντγαῆαιο ραττοπΊ,]1. [Ατκ{ 15» Υἱῖ 
γατίοηΐ Γαι. ροπίτιγ. ἴΙ͂ῃ δοηαπι ράττοπὶ [ιπλ τιιΓ ἀραᾶ 8 
πορβ ἴη ΗΪογοπο Αὐαὶ στόμο: τὲ ὄχεσιν ἐπσα)νοιυῦτες 5 1. ἔῃ ΟΥς 
μαῦςητ ἰαϊιφαητοο: ἔγοι μιςητογ οἷθις ἰδινάθιη γοοίταητ, ϑῖς 1 
πιαθοτα Πιο,ἐγοχασπτοῖ νίπιγρατο ἀϊχῖς Οίσοτο ἴῃ ρα, δα 
Ρταπε : Γορτα ἤιδει Πῆπτιις οὐ σας Ἠεἤοάϊτη 8. Βαθοας ἴῃ Ὁ 
ὅζοινϊάς διὰ στόματος ἔχέν» εὶ φορέειν:ὃς ἐν στόματι ἔχέν, 1Π πιο πὶ 
Ῥᾶτγτο τι, Αγεὶ στο μ᾽ ἐ χένγπια!οἀϊοοτογίαςοτς πρνὦ λοι εἶν 

Ὁ 

φοα.ῳ««ὐνε 

το τνττ»- 

- 

Ὁ σὺ “ζ 



᾿, 1 
τον. Π1δ. β. Ὑ αὶ ὧν αὖ βασιλῆας αὐγαὶ «-ὁμ᾽ ἔχων ἀγορόοις, Καί ὄφιν 
(δια τε ρρφέρρις. Οἴσοτο Αττῖσο, δ.4. Ηαῦςας ἱπ οἵ πος ἰῃ- 

τος. Απὸ ςόματο εἰπεῖν. ΠΟ ΠῚ ΟΥἾτον ἀΐϊσοῖς ἃς σοπ ΠἸδηϊογα- 
ο ὐποςομοτίζειν, ζηιοα Οἴσςτο ἴῃ (τ ἸΔῈ εχ πιοπτοτία οχ- 

φοηετγα ἀϊ χι τοὶ οδτὸ μνήμης εἰπεῖν, Πιις ὥτο σςόματος λέγειν, σαὶ οΡ- 
φοπίτιγ ἀείοτίρτο ἀΐςους. ΕΙατ, ἴῃ δι δ. πηροῦ, Τούταν αὖ ἡ ὅρα- 

τικιῖν διαλόγων «δδ ἐλαφροτά τοις ὀκδιδαίσκοντες πῶνσες, ὥςτε ὑπὸ ὁ 

ος λέγείν,ν [115 Εἰς ἐτία ιν ἴῃ δο]ους» ὅς ἴη ΤΠοπιῖ, αἰ χάλι. 
ν τόμα »Ο5 ἰπέτατης Ππς οτατπαταπι . ο5 ἀπγιπὶ δέ Ροτυ 45. 
4] οαϊοιτη. Επτίρ 465 ἴῃ Βαςς ὶς 5 ἥδ α χαλίνων φομοπων αὐόμου 

φοησιωϊας τέλ Θ’ δυςυχίαν εἴἴϊς [οὐἰ οἷσιν Τα τρανῖς ὃς ῬΙατο 110. 
ἀς Γοϑ δ. ΡΙατάγολιις ἐς Πἰδοτῖς εὐ οαη 15. 9 ὕρωτον φόρα ἀϊ- 

εαΐ ἤπὸ ἴαηιια δὲ ν αἰ 15, ρουτα πη, νὺ ἀπ ύλωτον., ντ ἃς Ατὶ- 
: ἫΝ ἴῃ Ἀδηΐϑ αἴτ,- αὐϑεεδόφομιον ἔχοντ᾽ αἰχαίλινον, ἄκοατες, αἰ- 
ὕλωτον «ὁκᾳ, 14 εἰς ἢοπιο οτῖς ἀμγὶ ΠΠ πὶ οἱ ἔτ αρ ἢ 5. ἱπσοητὶπδ- 
9» ΠΕ} ΠΓ(]τι6 νἈ] εἷς ρατοπεὶς ὃς ΡΟΓΟ]] 9. αἰ ϑυρόγλωον 8. αὐὴρ Ἐπι- 
οἰ ἀϊ ἴῃ Οτγοίξο ται οτίατη σόωατος πύλας]. ΟΓΙ5 ροΥταΝ. ἴτὰ οχ- 
ἰετπ Ηἱρροίγτο, Τὸ ὃ ἷ ὧι ἔτι ςόματος ἐν συΐλαις χαϑέξω, Διὰ 

ἱκατος- ἔχέν, νῖ αἰαὶ «-όμ᾽ ἐΐχιν» ἴῃ οτος μαθογο. Χ οπορῃ, Ῥα άἴα τ. 
αἷτες τὸν κιΐρον διαὶ πόματος εἶχον, νὴ ἐν λόγῳ, κ᾽ φῶς. ΟΠ] τατος ἴῃ ἘΔ- 
ἰο δὲ τοῖς κατορθώμασι δε «-ὁματος ἐχόντων τὸν σκιπίωναν 4111} Οὗ 

ς ε ΠἸοἰτοτ βοίξας δοῖρο οπιηΐθιις νεγίαγοτιτ ἴῃ οτο, Διὰ σός 
τὸς φορέειν. ἴῃ τη πὶ ραττοπὶ ἦς νἱτυρογατίοης ἴτὰ ὀἶχίς Α- 
ἸΙοηΐις ᾿π Αὐσόῃδιτ. -τὸ κέν με διαὶ φόματος φορέεσαι Κολχίδες 
δὲς εἴλλη αεὐκέα μω μήσονπα)2}.1}}15 (πε γπηοιε5 ἀαἰνο. δ( πιὸ ν τι! - 

Ἔγάδιιητ, Διὶ στόμα; αἴἴγεῖν μιεῖϑονν, ΟΥα ΓΟ ΘΙ ΟΧ ΟΥΌ ΘΠΉΪττο το. 
στο ἰοπιιαριἃ Ηοιποτγ. Πὰ ξ, Διαὶ σόματος ἔξ). ἴπ οτς εἴς, ἴῃ 
τὸ Βοπιίπιμι νογίατί ἃς ἐς οδγοπη εἴς. νταρια Ὑ Πεοογίτιι πὶ 

14. πώσι διαὶ «“ὁ ματος: ν Ὀ] ὅξί ἰητε ἢ] οἵτιιτ. Οἷο, 4.1 ὙΌΓΓΟ ΠῚ, 
ἰὸς Ῥογογοθαῖτ 9 ἴῃ οτε ἀτσιια [Θγπιο 6 τη ΠῚ Ταερ τ ΟΠ, 
ἰχίταιιο το. ΡΊΝ ΠΡ. Πα ἀςΠάἀογῖο οἰ πτατί 59} ογοἷη ἰογπιοης 
δπηηΐπῇ εἰ. Ὀὐοῖταν είν ἴπ οτὲ νοτίατι. Γἀθισν ἴπ2.Μ ττγ. [- 
πλτις ποαιιίτίδιι δύ. ἴῃ] ιιίτατοπι τὰμπτὶ 18 οτα ναΐρὶ » ἀταιις 1η 
ΟΠΊΠΊι αἱ 15 ΡΓΟΙΙΟΓΡ115 εἶα νογίαταιη, Τ᾽ ουεητηις ἴῃ ΑΔοΙρ ἢ, 
ἐπ οτε οἰξ οπηπὶ ροριίο. Βατίις Οἱςετο ἀς ΕἸαι.. 111 ΓὈυγρογ 

ποτα ἤιης. Ετίῃ Τα σι] νῆροτε ἴπ οτο. διώρειν σόα, 5 
οῖγο οπιοῖν. [πποἴαπο 'π ΤΌΧΑΙΙ ἤτητ κωφοὶ Ὡρφσωπ εῖα διη- 
ὕα τὸ ςὁμα νὴ παμμεγεϑὲς κεχηνότα » Ῥεγίοπα: οἵ σροιτοδηίδη- 

5, Ἐμφροαήειν ςόμφ. 05 ΟὈτυγατε ἃς οος  άοτο, Πειοἤ]ς, ᾿π 
Ογασ. εἷδὰ αὐραρεσβ. Ἐκλύειν “όμα,οτὰ τοίο Ποτου ἴσρινεὶ {0]- 
ποτο Οὐ 4.1.1 οι δορ μος]. Ἰῃ Αἰδςς, δῆλος δέ τ᾿ ὅξὶ σκανον ὀκλύ-. 

φωνςὁμα. Ἐν ςὅμοτι ἐχένοἰπ οτῷ μαθοτο, θὰ σύμ ἐχίν, διὰ σόμα- 
τος ἔν. Οἷο. ἑη Ἐρ Ομ ἰοΙατίο ρει σατα. 4ιια πὶ [Ὁ ΠΊροΓ ἴῃ 
ὁτα ἄζαιις ἴῃ δηΐπιο μαογο ἀςθοπη5.1η ἰαυές : Ηογοά. Παύτες 
χώπυρον ἐν ς᾿ὁμφσιν εἶ χον αἰνέοντες. [ἢ νἸτιροτγατίοπο: Τάξ ἴῃ Ἐτγατο, 

Διλτιεί δεα ὅστονος-ἡ στάντα ἔσχον ἐν -ὁαοι, ΝΜ 11 {τ ἀϊ οὐτγοζϊαῦδητ. 
Ἐξ ἑνὸς σόματος,ν πὸ οταν ντ αρι Ηεδγαος ἼΠΝ ΓΒ ρο μος α4. 
,νΟ οχ σοη(εη[ι.ῬΊατο τ. ἀς ἴι6ρ. Μιᾷ ὃ φωνῇ κα οἷξ ἑνὸς ς ὁστος 

πάντας συμφωνεῖν. Γἰοτ 2..([ς ΒΡ. Π αὐτες γὸ οἷξ ἑνὸς σόματος ὑμνῦ- 
πν)ΟΠΊΠΟ5 ΟΠΙ πὶ ν 0 οὐ Ργαάισδητιἰς, ἐς Απιὶοῖτ, ν μὰ εἰ ο- 

ΠἰΠπῚ δι ἱ οἰτία πῃ τ θι15 πιπ]α 159 46 ΘΕ1}5 ν τ} Πἰταῖς ΟΠΊΠΟ5 γΠῸ 
Ἑ ςοπίοητιπητ, Ψ Ίγρ, Αξπ. τι, 

᾿ς ῬὈϊχετας ἰαο:νπόσις οἴηηο5 οαζε πὶ οτς ἔγοπηοῦδητ. 
ΤΟΓΘΏτΙΙ5 ἴῃ Απάτγια, πο οτε ὁπιηες οπιηῖᾷ θοπα ἀϊσοτα. Δ- 
τ πορίνδος ἴα Ἐφιμτ1Ρ. Οἱ δ) Ἐἰξ ἑνος σόματες πάντες αὐέκραγον»Ο- 
ΤΏΠ65 νΠ0Ὸ οἵέ δχοίδιηαγιατ, Ἐπὶ σόμῳᾳ ἐλϑεῖν, ἴη ὉΠ σσα 1 να 
πἴγενντ Οἴσετγο ἀϊχὶς {ἰδ γ.14..αὦ Αττΐσιιπας Αατ Π 11] οτῖτο θά 

- 

νΗὸ 
συ 

“ΠῚ 
πο 

ῳ ἐ διιοσάπι νοποτῖτ [στλϊο5. τ 11.12. Οὐ} ἃ αιμιπὶ σοΓΩ͂ [τ ᾽Π1115. 
μὰ Ω - 5 - - . . τ Ψ 

τῆν ὃς βαττὶ Πλι15 4 σα} 4 πῃ διισοδιη νομὶτ ἰὰ οἵξ, ἰησοππἀοτγατό. 
ναοι Ῥίατο [1.8.ἀς Κ ρ.Ο ὑκοιυῦ κατ᾽ Αἴσχυλον ἐΐφη ὁ σρόρόμ. ὅτι νιιῦ γλθ᾽ 

ἢ σὁμα. ΡΙατάτοἢ. ἴῃ Ερωτεκῳ Οἱ τϑίνεω ἐν αὐχὶ καροθν εἶχε ῥνϑ αι 
ὅλον. ἀδὲ γεω ὑπεὶ γειῦ ἦλθεν δὴ) «ομο κατ Αἴχυλον γαξιτον ἐ σειν 

κοι δοκω, ΓΙ ΟΩγ Πιις αιιτεπι ΗΑ ]]ςάγπα ἴοιις 'π οαάοπὶ Γοπτοα- 
ἐχρ ἰσαπάδ.ποη ςόαα, ἴεὰ γλώοσαν αἰτ Ὁ. ἀς Οοπιροπτίοπε 

γοΓ ΟΠ ΠΊ7εἰ μέλλεσε μὴ πεῖν, δ τι κεν ἐφ οἰκαιείμαν γλωῖδσαν ἔπος ἔλ- 
δὰ λέγειν: κηδὲ εἰκῇ σωνηϑή τεὶν ταὶ Ὡρρετυχύνται διρήλοις [τα δὲ Ατῇις. 

γἱ ΡΙατοπεπὶ περ] σοπτῖα ΤὩΠ πη] ατοῦτε 5. πολ ἃ ὁ Πλαίτων 
δα «δὺ χρόνοις αἰ μαρτάνᾷ, δ λον ὄξὶν ἐκ. πολιν χτ' γδ τοὺ εἰπόντα ποι»-- 

ΧᾺ τι κὰν ἐπὶ ἀκαιράμαν γλωώτ!ὸν ἔλϑη ᾽ πᾶτο μὴ διακρίνας » γράφει, 

σαι τεπιογὸ 1 {Ἰπριιᾶπὶν οποτγῖτ. Γπιοίδπιις ἴῃ Π06 110 ἐς 
ἴοπο σϑηίογι δεμάιϊ μη ογίαπι . Ἐπηνοσαῦτες 2 ἡ αἰαπλαίΐἥοντες. 
χὲν ἐπ ἀχαιξέμαν γκώπόρ, φασὶν, ἔλϑη»ΟΟτατη ἢ !σοητε5 δέη- 

πτέΐχιε φαϊέχι!ἃ νογδὶ τοπτοῦς ἴῃ Ππριιδπην υταἰπητονοης- 
ἵτιζ για ὃς δτειιίμις ἀἸοίτωτ, δ τι ἀν ἐπέλϑη. ΠΟ ογᾶταϑ ᾿π Ῥαηατῇ. 
μοί. αὖ ἐξ) δϑξαμαι τοῖς εἰκῇ νὰ φορτικώς κὶ χυδίαυ δ᾽ τι αὐ ἐπέλϑυη λέ- 

σι. δ᾽ τ} }}Π}5 ν Τά φᾶν ᾿ς αι τοπηογο δζαττοράπτοῦ ΡΓῸ δ αιιοά 
Ταςοιιγτῖς οπιιτίιπι, Εὖ ἔχίν «ἐμα, ΕἸρο 15 αριά δ: 4.14 εἰϊ ὀὺ- 

μεῖν, ἀϊσοτς σοηα νογθα. δας ἔλπογε Πἰπστ15,Π| ἐγο, 516 ετῖαπὶ 
οτι δίτιιτ ἴῃ ΡΕΠ οέξετς ϑορμοοὶ. Εἰἷξομ᾽ ἔχε «τταςε Πἰϊ, Ἡττο- 
οἵ ἴῃ Εὐτεγρο, Καὶ ταύτης μοι πέρι δ) «᾿ομαι κείδρω. νἱάς Εὐὔσομος. 

Ἐχν στόμα, ἰὰςπι,ος σοητίποτο. Επτὶρὶ 4. 1π διιρρί!ς, ΣΊγ᾽ εἰδοοσῖ 
ἔχε στόμα, ΠΙεητῖο ος σο 6. Κατεὶ σιτύμα,᾽Π Ο5. ΟΥΔΠῚ:Χ7᾽ τθϑ - 
᾿ φωπογ ὰ [λςὶς, Αρι Τογοητίιμαι ἐπ Α ἄς! Ρ 15» οοτάτη 1Ὼ Ὁ 5 [δὰ- 
πε 
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5 ΨὉ δι 
ἄατε, 1. ἐναντίον, αὶ Χ' στόμ ἐτσωνεῖν. ΡΊατο ἐς [ςρ]}5. Τ᾽ τὸ στόμα τεῦ 
διώκοντος ἱζεῶτ  σογαιγ αέξοτς (εάεῖς. Αρι δα ά σ᾽ 3. αὐθίστωϊα, 
ὁ Χο στόμα παίων βιαζουίζοις αὐν' ει, »7' ωρόσωπον,ὰ ἔγοητς. χ'᾿ σ τ- 
μα στῖατν Πρηϊῆσας αὐ μοτιηπ), ἐοητγά, Ἑυγὶρίάος ἰη ἈΠοίο, Τά- 
ἔον μ᾽ Αχυλίας καὶ φρατῇ γ᾽ στόμα: Β οὐγὰ σοητία ΑΟἰ ΝΠ οἴη ὅς ἐὸ- 
Ρίας Ογασογιπι ροίξιατ [ς φοι [πἰταΐ, Ἐτ πιοχ (ς αυΐταν » ἰων χτ' 
στόμα, Κερήτων στόμα, Οἰτοτην οϑ9]. Ἡ οἴγεἶν. ϑεαπεσιῳσὲὴν στός- 
μα. Ὁῖοι (ΟΠ ττιπη ἢ φιαπάο {5 πιιτηίης ἃἔἤατιις Ἰοχιιϊὶ νίάς- 
τοτητυργορτογοα αιιοά Οιγετος Ογθο]ος σοπγίτες,βιγοτο ροτοῖ- 
τὶ ἀϊιυΐπατο νἸἀογόπτιτ, Ὑἰ σίλλειν τὸ σ τόκα, νἴάς ἴῃ νογθο. Στίμᾳ 
τγαηΠατὸντ ος ἀριια Γ ἀτίπος, δὶς Ἡγοάοτο οἰξία Πιυι]οσι αι 
ἐκτροπαὶ στόματα ἀἸσι]Ὠτιγντ αριιὰ ΡΟ ταπη, 

πὰς ρογ οὐ ἢ ΟἿΟΊ ναἴζο ΟἵἹΠῚ ΓΔ. γπητγὸ πγοῦτῖς 
τ γάτα ργατιρτιπι;ὅζο, Τάςπη ἀἰχίτ 6. Αἱ ηοἰ 4, 
τησαιις εηἷπὶ δητς ἐς! !σοης 
Αττουῦῖτα πη σηᾶ οΥγὰ ἀοΓη55)δζο, 

Τὸ στόμα τῆς γαςρὸς,Ο5ν οηττέσι 1 Θά] οη, σὰ Οἴλιις.ἱ. στόμαχϑθηντ 
1διἀοιη τποχ [Ἐαυήτιτ: ὃζ στόμα κοιλίας Ῥτὸ ςοἠεπ)ν ΑἸςχαμά, Α- 
Ρίαγο. 1.2. Γγ δ πι. Στόμα,ας]ο5 Θ]λ),αυά εὰ ρᾶῖτε πιού- 
ἡφατοππιογο. νης ὃς δίστομος ἀϊοῖτις οΙαάτες νττίπσας [οἸπἀδς, 
πεσουώῦπαι στόματι μα χωραςγσλάςηῖ οὶς οἑαα ), ΓςαΣ κι. Στόμα 
1 ΔΟΙοΡΎ  ΠῊ] οτάϊποσοντ ΡΟΙἘγο ΠῚ ἐροὶ κυ ἐραλγία: ντ ἀἸοἴταν δτό- 
μα πῆς αἴδᾳ πέξεως, 14 εἴτ,αοῖος ὃς ἔτους Ἔχογοίτις ἱππυιιὶ δςῦ- 
Ροπτὶ κά τα πα πη: υῖα εἰ ν εἰατ λοῖος ἔσγτι ρογγιπῆρεη5, δ ἃ- 
Ρέτγίθης τά ἴῃ φυοα πῃ ρο ἢ Πτατι Χ ἐπορἢ..3.Αἰνα ζ,κελόύει δὲ οἱ συμι- 
πέσψαι Στὸ τῷ στόματος αὔρας, μακριὲν γὸ ἰώ ὑπὸ τῆς ἐρχγίας χαξεῖν, 
14επι,οιξ αὐτοῖς εἶχε “Ὁ ϑππλέκτων Ἐβὲὶ τῷ στόματι τῷ πλασίου, 11], 18, 
-ὐδὲ τι ϑυμῳ Τέοπετο, τρὶν πολέμευ στύμα δύ μῆμαι αἰνατίεντος, Ἐξ 
10. Ηἐ ποτε πῆολέμοιο μέγα στόμει πϑυκεδαγοῖο. ΒΟ ἢ πὶ απ Ρις ΠΟ 

Πιοπυῖπος ἀςρ!αεῖτ ντ ΕΠ Πα αυαράαπι ἱπιπιαη 5.1 πγῇις Π|4 4.11, 
ὐν υσμίνης στόμα. Στόμα, οἰ πε σοδὸς. αἀίτιις ὃς ο5. Οἀγῖχ, 
«αὐλῆς καλαὶ ϑύρετρα κὶ αῤγελέον στόμα λαύρης, Ἰὰ εἴ, αὐχνὶ: τὸ θύρας 
χσμα, Ἡςίγςοἢ, Ατἰτοτεῖες ἐς πγιπάο ν ἐν 3. τῷ ωρὸς δύσιν ὁτενο- 
πόρῳ στόματι δεμεῳγως δίς. ἴῃ ΔΠ στη ἘΪ5 ἔπτιοθιις ἀρετζιιβ. Στόμα. 
λιυϑυθ., ἔλιισ ας Ρογτι5. ΡΠ] πτάτγοὶ.. Στόμα τῆς ἐγίζας,τπττΟ ἴτας νἱα:, 
ΧοΠΟρ.. Στύμα πολέμου, ἩΟΠΊεΓΟΣ τόμα τὰ πνόυ κρύπτων, Γρ᾽ εἰ ται! 
εχίτιι5, Αττίξοτς, ἀς τπιιπάο. στόμασιν κἰ μιποράων, Οὐ ἐς οτη ροσϊ τί 
ἦι) φά᾿τἰδιις,  οπιο ίἘἢ. στόμα σῷ βίκ,1, τέρμα, ν ἴτας οἴππι πὸ ἴοι εχ - 
τΓΘΙ 1 Π}. Χ ΟΠΟΡΙ ΑΘ ΠΙ. χα τ ἡ δὴ «εὸς τῷ στόματι αἴ βία ἐν,ετᾷ 
δὰ οἰἴξίμπι υἱξα Ἰαπὶ ρογιοαΠ]οτ,ντ οχ (εγίς νογδόσιιπὶ δὲ ἰοοΐ 
(δατοητῖα σο ]Πἴσετε εἰξ, 

Στομακοίκη υς γὴν ἔΓἸ πὶ α Το ἀά πη οτὶς 46 41:0 1 Σκελοτύρζη οχ Ρ]ἱ- 
ἈΪΟυαρΙ αιιοῖν [ογ ἴσαι Γ Ξτομοχοίκ. 

Στομαλγία ας δ, ΟΥ 5 ἀο]οτ, τὸ ἐν τῷ σγοίματι νόσημα, Εἰ ἃς ἰοαιιαοῖτας» 
γλωοσαλγία, σἸωμυλία, φλυαρία, ῬΟΙ᾿πχ. 

Στύμαργρς ου ὁ, φλυαρθ: γα 01}14. ΑΣΊΟΠΥ [τι8, ἙΕπτὶρ. ᾿ῃ Μεάοὰ ἀϊχῖς 
σῇ ὁμιαργρν γλωοτ αλγίαν. 

Στοματικὸς οτὶ ΡΤατιι5, δ) σήοιος. Στοματικος 4 οτὶς το ἰαροῦδτ. 
Στοματικὸς., ἰλπαπα!ς οτὶς νἱτιῖς ἀσσοιπ πιο άτι5. νηιΐο δ)οματικᾳὴ 
((μθδιιάϊ φαῤκαχφ) ἀϊσιπτιτ ἃ Θαίεηο [10.6. ἐδ χτ' τόπες οαρίτοῖς 
4ιιαῇ αὐ νυ. 5. τοι ΠΠ 5; ἀσ ΟΠτποϑ γοροητίηας οὐῇς Ἰη ἢλπγπια- 
τίομος ἀοσοπηπηοάλητατγι ὁτοπηατῖςα νοσᾶτ Ρ᾿ ̓ η1π|5: οἱ απιὰς 
τῖςε, στομκατικιὶ [εΐλαινἀὶ διουύαμις,, ςοπηροίτιο » ἀρὰ Ὀϊοῖς, "δ, 
11|0.3. ἄς ρΙ γογτγηῖζα Ιορεπα, κα σ]οματικὸν ( πεῖτρε «ὁ χύλισμα) 
διαμαοτὼ μῆμον, ΡΙ1η.11.2.5.. σὰρ.9. οἰ γογεγλῖζα σοπηπιληάιιςατά 
{Ποπγατίςς ον, ν4ε Στομαχμκὸς, 

Στοματουργὸς» ΑΥΤΟΝ, οτος ἀττίἔοχ. γε οριι5 Ππιπη ἐαοῖς ας. 
Στομαυλεῖν, Ο{Ὲ τ δῖα ογὸ σευ ρα ΡΪδε, ἃς ῬόΊΠις. ΐ 
Στμαχικὸς οὐ δ, [Ἐοπηδο ιίςτις ΡΙ η. Ζαΐ [το πηασ πο, ἱά οἵδ ν οπέτιςι: 

Εἰ οἠδεῖο ἰαδογατῖ, ἄς οἴδιιην σοητίπογο ποιαῖς ῬΑ τς ἐπ βίης: 
τὰ ΠἸῦτο 3.ς4ρ.37. Ὡρὸς ἢ (ὧὺ μὲ κατέχοντας τίω) τ ροφίω), οἱ ἰδὼς οἱ 
παλαροὶ δἸομαχετοιὲ ὀνομοίζουσι, ς ὃς ΑἜτλτ5 ϑδτο 9, Η!ς αἴεξξις 
Ὧη αυ0 νομπτ ὅζ (ξοπηασῆιις ΠΡ ΕΓ  ΓΠΓ 77 ,ασμιὺς τὰ σϊομάχε 

ἢιο ποπιϊπονοσάτιγ ἃ Θαΐοπο [18.,|| ΤᾺ) χτλ πτόποιον Οἱ δί ἱτν ὀὺ- 
ϑέως ἐυοῦπ:καλούσι οι ἄγοι κὶ «δὴ τοιούτοις σ]υμα χικοις, ἡ ὑπῖ ἢ άγο 

τὸν σίόμα χον αὐτοῖς φασίν. Ν' ςτὰπν ροποταῖς. νοσαβαλιπὶ μας, 
15 οἤεμάιτ μάοπι Οα! ἐπας 0. 8,ἀς Περατῖς αβοξειδες ᾿οαιιὅς, 
σἰωὴ στομαχικίωὴ δναΐϑεσιν. Καὶ γὸ οὐ) Αἰτ, κα τῆ τούτου «ἀσατικίαὴ διάϑε-- 

σιν λέηρυσι. καϑτέ ὡρ κα πὶ τῇ σόματος τῆς κφιλίας πτόορζοντος 9 οἱ πολλοὶ 
“Ἷ Ἰατρών τε κὶ ἰδιω τῇδ. ὀνο κοί ζουσι δίομα χικίωὐ δεάίϑεσιν 538} πολλοῖς 
συμπηώμασιν, οὐ γ7' μίαν ὅπασι γεγνομῆψοις διοίϑεσιν. δνοὶ Κ᾽ πολλαξ᾽ 
μιᾷ μῆμ τινι γγωναν κοινόπητι λα μζανομῆθας. Τϊοἰσοτίἀο5. ἦτα (τῖὶς 

ἀε σαρο τἰαο; σἸομαχικεῖς τε ,ἴ8᾽ ὕδατος ἐν ποτῳῇ δύδοτω. Μοπάοί[ἃ 
ἰρίτατ δριιά ΡΙἡπίμι ΕΌ το 2.4. ΟΡ. 14. ϑτοιπατ οἵαις ἐχ ἅς 
ΒΙθεη 5 ἀαταγε!οσεπάτιπι ομῖπὶ “το πηδο οἷς, ντ Πρ ΓΟ 20. ὅς 
2{.(αρ.9. δζ σ.]ορίτατ. Οοπετα νεγὸ ἀρυά ἱρῆηπι Πτοίςο τά. Π}. 
3.4. ρἸ γογτγ  ζαςν 152 στο μαχικὸν( μοπὶρο τὸ χύλισαι ) διαμασ- 
σώ μϑμον: ΓΕ ΡΟΠ ἐπ άπΠὶ σγοματικόν, ἢ ξξξαις ΓΠΙη 1115 1.2: σαρ τὰ 

9 δ᾽ γογττιυῖζα σοπηπιαηδιςατα [ξοπτατῖςε ες Εὐσγόμαχος» 
ἃς Στόμαχθ-. ; 

Στοναχικώς, ΑἀπΠογρ. 4 οτπας Ἰςὸεντ σήομα χικώς συγκέτῇ εὗτη ἀρὰ ἃ 
Θαϊεηςνάς Στόμαχθ’. 

Στόμαχιθ.,-, Ὁ, Πποπηαςίνις. 564 1 νει τῆς ΠπριιαΣ ποπαΐῃς οδιιξῷ 
Ἴθι, 2. κκὶς 



ὅδ» ὌΝΩΝ. ὃ 
ἀλ εἰς ἐαυϊποσαῖῖο ρευουϊοία. Α ἐλποῖσιι5 δά Πάρι γαάὶςε8 
4ιαῇ οἀραϊτσι!α πὰς τυ] (ασίασετ., 4αὰ οἰσαϊςῆτα ροσιϊεα- 
τάσιις τγάπ πη ττιιπτι! ἴῃ ν οαττξ. 4110 οι ΠῚ σοπιπλϊττῖτιιτ ἀτ8 
δορὶ απρίτιτ : Θὰ» ᾿411461) τοτὰ φόυαχθ-, ὃς ἰζουηλοδας Γατιπὲ 
ποπιπαῖον ΕΠ γοτὸ νὈ] τὰ νοχ ἀς ἤιπηπια α τα: μυιῖιις Ῥάττς 
ταιτὰπι ἴστε! Πσοπάα ἤτ: οβ' ὃς ν 1 ἀξ ἰηβτπα (ΟΠ ιπηΣ πόμα χίθ.» 
{τοτηας ιι591.οπλλοῖ ρατς Πιρογ ον»! ἀττηὲ σοὶα οἰσοφάγος λαι- 
ψμὸς:ουἶιι5 αἀϊτιις ἴῃ ἱρς5 οτἷς [αποῖθιι5. ὁ φαῤυγξ ἀϊοἴτιιν ὃς καὶ φά- 
ρυῖξ αἰἰσυααάο ἱπάι πη ἐὸ, κ᾽ ἀχανία, δ 4. πιὸ νε Ἡσπιογο λὰυ- 

᾿κανϊε,ἰά οἴξ, τῷ σομόχε αῤχῆτντ 9 ἤρεγα ἀττοῦλα τοῦ ργιπορὶ ἔιπι- 
411 λαῤυγξ ας τι. ἡ φαρυγξ ὶᾷ εἴς, τοῦ βρθγχου αῤχ. ἩΟΠτ εις 

1|124.γ»}87ὸὺ ὑπὸ σομοίχου αδνν πούμε νηλ εὶ χαλκῳ, ος εἴτ 9 ἱπιῖς 
Τητογργο Φαῤυγίας λανμμοις: ἐπεὶ σωυέξζονκται ὁ ς΄ ὑμαχϑ- τῷ χκακῳς Ὁ ε]- 

{ὰ5 [18.4.ς4ρ.5.Ἐλαοῖδε5 Γιῦςς ΠΠοπιαοβιισϑίος εἰ ρι]α: ντ δὲ 
δ .ῖ {Ππ|15 ργϊποιρίουν δὲ αἰτο Ποῖμάς ἄτι ἱτίπετα ἱποὶριμπτι }- 
τεταπι αἴρογατῃ ἀγγογίδ τ πουατηαητια  ταγὰπα “του λο ιιΠγ, ἂττ 
τεγίᾳ Ἔχτογῖον δά ρα ϊπιοηςην: [οπηάσμιις ἰητοιῖου δὰ νοπετῖ- 
οὐΐαπὶ ξεεταγιδῖς ὃ. Οἴσςτο νίαγραμῖς 0.5..46 ΝΑ. Πληρσιληι 
δατεη)οϊ πη τραά τα ῖςο5 εἴτις παρτοης Οχοῖρῖς [ΠΟ πᾶοθι185) 4110 
ρτ πὶ πὶ {Πα αητατ οα αιιοὲ τασερτα [πητ, ϑζον πο [ςηίι ἀςος- 
Οἷς οἴίαια Οαίςη, 0.6. ἐλ κτλ τόποις, σαρ.3 ν Ὁ], Καταφέρεται γδ αὐ- 
πολὺ κα εἰς τὸν φαῤυγία, ἡ τὸν ς“ὄμαχον, ἡ, ἀφ ξοτταγ Θπΐτη πιαἰτ» 
ταῦι ἴῃ ἴτοῖ ἀγτογίαταπι ἰη ἐρίμιι οπιαολιιαι, 4 εἰτ, σα! πὶ. 
τὸ υδὸ ἴδιον, οἰσοραάγος τὸ 2 κοινὸν “ὁμαχίϑ., 64].110. 4. αἴξὲ χρείας μο-- 
ρἰωνλαϊτῖο [ἰ0τι. Στομαχίθ., (ΓΟ πιαοιι8.. 14 αἴξ. Ἰῃξογῖου ρᾶτ8 
Ποπιαο ἢ! φοτι βοἰαπι ν εγίςι 1 τὸ φάμα τῆς γαςρὸς ἔοι! τῆς κοίλίας. 
ιοὰ ὅς καρδία ἱπηργορτῖὶ ἀϊέξιπι οἴτοντ ἀϊχίηλις ἴῃ νοος Καρ- 
διωγμός. ΟαἸοηῖς Μοτιοαὶ [10.13. Λέγω 9 νεῶ σόμαχον δναῦβ δὴ κα 
κυρίως ὀνομῳζουσιν, ἐγίοτε γῇ οὗτω κφιλοίϊσι κὶ τὸ “ὁμα τῆς γιςρὸς, ὥσπερ 
ὅταν εἴπωσι συγκοτῇ εὖτε! τιγας -᾿ομαχικώς, ὃζς ἷὰ οἵ, οοο πος ἰο- 
60 «ὀμαχον, μοι ἴτα ργορτιὰ Ογατοὶ ἀρ ρο ]δητοῖνραἴδτη : πᾶ ἤς 
αἰϊχιαηάο ποπιίπδηζ ο5 Πα ογὶ Ποίμτη ν ἐπτγί σι τοντ σαπα αἰϊ 
4805 ἱξοπιαςιςἐ(1. το πιδο ὶ νἰτῖο 40] σομα χικοὶ ἀἸσιλατιν }α- 
πἰπαὶ ἀο!ααΐαπι ρατί, (αὔτιις ἐῃ. Μεάίοῖμα: Ῥγοδὶςείη. Ομ αι. 
ἀν, ἐποειδιὴ ὁ ποίϑος αἰαὶ τε κοιλίαν ὑφίςτατ αι γὸ πῇ σἹομοὶχ οὐ πὸ πῇρας.. ὃ 
σιυωνοἰπῆ4 τῷ σὶοματι τῆς κοιλίας, Ος] [5 {Π|0.4..ςἀρ.1δτοιηδο θνο- 
τὸ, αὶ Ἰητο ΤΙ ποτιιπι Ρ το Ριμα 1 εἰχία 1) σοά σε 5. Ργ ποι ρί θα 
εἰ)ποτιο τς ἃ (δρτίπιο [ρίαν νουτο στὰ Ἰηοῖρῖς 5 ἂς οἰγοα ργα- 
ςοτάϊα.οιπὶ γεπεγίσι ο ςοπιμαἰτείτη τ, Ητῖι5 ραττῖς πη] 1 }}1- 
ςε5 αἢ' τας θ᾽ άφτη Ἰερίτο. Ετ Δι δίς. ἴα χτ' α όποις [10....Ε 
τύποι ἔπης Ἐχοιῃρὶι ςαια 5 αῤῥωοΊία κὸ εὐτονία.. ἔπις ἔκλυσες τοῦ 
δΊομα χειϊ ἢ γπγῖτα589 γοίο το Ἱτοπιάοιι ΟΕ]. Πιις (οἰ μτῖο ὃς 
ἀπ Γοϊατῖο ΡΤ τη καρϑδιωγμὸς, ὀμα τροπὴ συ, σιελισμιὸς γαὐαρεξία να τία 
τὸ στομαχικὴ διαϑεσις ρτορτιὲ ἀϊέγα 9 ἀταιις 14 βοηα5., ἀς αι διι5 
[υἰς Ιοςῖβ. Στύμαχίθ- οτίαπι ἱηργορτιὸ ἐς νθηῖτγε ἀϊοίτιτοντ ὃς 
[λους θιι Γιατὶ πε ΝΊ σα μα τὶ Τπτογρτες ἴῃ ΑἸοχίρ αν. Οἱ οδὸ ὅν 
φόμαχον ὄνον ὃ «ὐλίω, ϑμνι ἢ. δοχεῖον βρω μιφί ων πίω) γας ἐρᾳ ὀνομα'- 

ζάσε, δι ἢ τῷ σ ὁμια, γίγνεται χἶ᾽ συγκοπίω ς ὁμα,δὶς οταπι Ποπιδομί 
Ρτο νεπιτς Πιπιρίτ “πε η ας σατγτα ς. Ἐς ΟςΠ]τις 110.17. τ, ππ. 
Σπμαχθ- τιαηΠατὸ,ο5 ναἱιια» Ος Ὁ. τὸ σόα τῆς αὐτρας. ΗἸρΡΡο- 
σταᾶῖος {{{.εἷϑα ξητκυ σι. ἡγτκυΐσκονται 3 “ἾΦ᾽ γιωαμιών ὧν αὐ ὁ σὁμα- 

χϑι τὸ ρὸ τὸν κύημα ξυμιμεμυκυ, Ἐπ 4110]. Ο᾽ κότειν παι δίου πῆς κε- 
φέλης Ὡροφ «νείσης ἐμ τῷ ς-ορίφίχου, (Οὐοά Γιατὶ πὶ ποη ἱπηϊταητζιιγ. 

δ χ1606 Σπρμαχικός, 

Στμξαάζα,οτε ἀἰΐστατο ἰοαα οτ,πλατυςομώ, 
Στόύμε 9-. ρταιῖτον ΓΟ πδπϑ, ογδιΠπγορι5γοΐδηλο 19) βαρυηχίθι»βαρυ- 

φϑυγίϑιοαρ ΠΙρροοτ. 

Ὡτορίας κα) δ πηάρηιιπὴ ΟΝ μα σοη5, [το πὶ το θ  ΠἸ5γοτγὶς ἀατὶ ὅς σοη- 

τα πιαςῖς,ἀςομος ἐς 64 115 Ζιὶ πο αι Ράγοης ἔγδεηἐ5)5 14, 
Σ τομιογ,ου» τὸ, Ο5 ΡΑΤΠΠ1ΠΆ90 ΓΟ]. θιισςι}} 4 ΑΡα] εῖο 9 Α το τ. Τη 

Ῥτγοθ]οπ..Οαἴθηιις [10. ΤΊ ΠΕταρ εἰιτ. ςόμιον ἀγείε, ἀε ν]σετο Οαΐς, 
δῇ Οἴαιιςο, Ὀἱοίτατ ὃς ἀς ριιτςὸ ὃς ἀθ αἰ Ἰάτιιπι γογαπ ἸτΓΟΙΪΓΙΙ» 
ντος Γατιηῖς. Ατὶ ἴοτις πλιπάο, κἡ τ πυβυμιφύτων πολλαὶ πολλα- 
χοῦ γῆς σ᾿ὁμια αὐέῳκτα;» 14 οἴ. Ἔχίταϑ Γρ᾽γίταιιπα ἐπ στο τὶ 5 [οἷς 
τοῦτα ρατοξχετι ἤϊητ, 1. Πρέταςια ὃς οπι Πλτῖα. οτὰ ν Ἔπάτιιπῖ ο- 
τίσ τὴ όσα νοςατ Αἰσχ. ΑΡμγοά, Τςίδηιι5 ἀς [αι ἔξιι 5 Ὡϑὸς ὀλίγον 
“ὦ σομίου ὑῴρκύψαιμ, 1.ραιΠ ρον ὁ ἤρασα ἀρράτοτς ἃς ργοίρίςογο, 
Στόμιον εἴτρου, ΤῊ σρμγ. 1 |ν.11}0.3.σἀρ.ς. Δ ηττὶ δεϊ τι ν ε] Ἰατγο - 
{ι15.. Στόμιον. [Πρ ατιτ), ἔτ α Πτιπηγν Οἱ ῬΟτῖι5 εἃ ρᾶτ5 ἔγαρῃὶ 4ιᾶπὶ 
ἐαιιρ5 σοηταπηαχ σοπιηηοτγάςτοντ οἱζ ἀριιά Χοποροητειπ,}.(ἷ 
ἀπερείδεταινὃς αιτοἀ σοπνιπαιηάηςατ σπ πὶ ἔγαεπατιιβ εἴς, Ἐαγίρ.λη 
ἯΙ ΡΡοΐγτο, Αἱ δ᾽ ἐνδευκούῦσαι τ μια ασυριγγϑή γνάϑοις, 

Στόαις, ὁ, τα η15)ὁ σομίας, ὁ ὥσσερ φόματι αὐτεροί δὼν χαλινοῖς , ἀριιά 
ΔΕ ΟΠ ΟΣ τομὲς ν]Ἂς Φορζξειοί, 

ἹΣτουοκοίκη, νος Σκελοτυύρξη. 
Στοιμοϑδύκο ςγ556. ΟΠ αΧ »φομύλίθ. ΡΟ] χ. 

τόμος ΟΟΠΕ ΓΙ ΠῚ. σα ΓΙᾺ ταϑ, 
Στουόδω, μι. ώσω, πων, σκλυριυύω, ΓΟ Ογο,οοη ὉΠ 40. ὀξύνω. Ψηάς ςο- 

μώ τίω μα χάϊοαν,εχασαο οὶ Θαγ: ΠΑ} ος οἱ) σοποίη πο; τεπη- 

Ρέγο, ὃς οὐάιιγονιοά αἱ Π βοτοτ,ἑπασι τς οἰ φάτις οοτ, ἕως 5ερ- 
μιὸς ἃ σίδηξρς, τῷ ψυχροῦ σομαϑήτω 9 ἀτιπὶ σα τάτιπι εἰ ξετγγιιπι, {τ- 
ϑἰάα τεπηρογεζυγ. Ν αχδηζ. ἴῃ Οὐατ, ἐσομωμση ἐχίδγαις , ἘτιΓΙΡ 1. 

πεφοαγμῆῥο,ϊαπταξῖα ὃς ἀτπιαταυἀἐπ1,τοῖς τῷ φερειληφότίο κινδύ- 

ΣΙ τ 
νοις ς-ομιουμῆρνίϑ, Ῥἢατατο, Λέγεται γὸ τα παιδία ἐπ ασὐτα μέλλον ςου. ὦ αὶ πω 
ὧι τὸ κρατεω εν, ΒΑ ΠΙ ες. Οὐ τ οἱονεῖ βαφὴ σιδιῴρρυ τοὶ σώμα ὃ ἼΩΝ ἦ» 
αν δες νὶ νης εἰα, ς᾽ ομώσταιστι. αἰ δοίμκας-ον ἐποίει τοῖς λέουσι, Ιάοτῃ ἈΠΕ. 
ἴᾳ Αβτοΐο 2 κὶ σφενδονήσως τίωυ ἐρῳγίαν ς-ομώστες:ν δὲ φομώσαι ὙΠ" 

ἴῃς πὰ δοῖοπὶ οδυόγτογο, ἥγπλαγς δτηιτις ππιιηῖγς ἱπίοίτο ἃρῃ. 
ὩαΟΣ τοριῤω ὡς ξιιτ. ώσωνος ξοῖο. ντ ς“ομμοιω ὄγκον ττηοτὶ ἔρρει τ» 

ἴο ο5 ἔλσεγο 4110 Ρι15 Ἔχρατ, Θἤίοΐο βλέϊο ἀΡοτῖτα δρι Ὁ ΔΙ, »" ἵ 
ριιὰ Ηΐρρος.1}.6. ἦν ἔδιδημ, αοοὶρίτατ ρτο αὐἰαττομώ, τοοίυν Ὁ, 
ταις δύ ροῦῖο 4 ΠΊο 411 Ράτγοπι ἀἀ ἢ] το πιράϊοφηγοηὶ, Ὁ 
Στουόω, 5 ΠΟΙ ΡΟΠΟ ὅς ἔογπιο, ας Ἰη Ἔέτιο δα ἀεςοτειη, Δεῖ. 
Ῥίινεφο μέῥινησ᾽ ὅπως 87 μοι φομώσης αὐτονκΐλο νῖ Ἔχλριᾶς ἐρίμ! εἷ 

1, ὀξιώεις, ϑἤςοιωον ποιήσεις, Ἡετοάοτις ἐπ Μεϊροπιάε ςοπηρδό 
ἃς ΠΟἸ]Πρατίβ ἱπετα [αγε τα ἔα ΠΠ5 ϑογτβάτιπι ν τίθει, ἀἸχῖι: α 
ρῳς ὀπίσω “δείσοιντες κὶ δ]ομιώστιντες, 

Στομύλλεῷὥτι, Ὁ]Ατεγαγο κοι γλωτῇ ζ ἐν, 

Στομύλμα τους τοὶ, ΡΠ 156 πη ρα. 
Σμυλ Θ΄ ]οαιαχ,φλυύαρθο, ᾿ 
Συμφάζω, μι, ἄσω,α ἀκοπιασηα [ΟΠ Οὐ Γοίο πος Προ ο, γος 

βιδαάλας Ρτοπιιποῖο δὲ οτο ρατοητίογς, ΑΓ Το ἴῃ γείρ. 8ό 
κεῖν ἐϑέλων καὶ μὴ τέτοις ἐγχάσκειν σοὶ δἼομφάζοντας, (ΟΠηπη ἐπ᾿ ἐρ 
γελώντας, ἡ σ)ιμφιίσαι) το εἰλαζογϑ,ετε!. τὺ 

Στόμφαξ, ακοςρδ, ΠΟΥ 15» ΓΓΟΡ ΔΉ, Δ 15) σοληρθφγτραχιξι ἃ ΠΟπῚς ΩΝ Ὑ 
τς στόμα ἃς ὄμφεξ, 1. νυὰ ἀσοτθα. Ατιτορινεφ, ΑΞ ςἢνΠ νο, κἰριόση πδι 
ψ6φ» πλέων, σἼσμφακᾳ. κραμνοποίον, ᾿ εὐ έσι (688 

Στομφ :σήικος οὐ, ὁ, γα σ ἢ Ἰ]ΟΠ11}5. ἦΠ 1] μὰ ον 

δύφημα, ἊΨ ἢ τ τὰς 

Στόμωμα, ατος τος ἔογΓΙ ΟΠ Δοϊ ε(ἰ4 οἵδ νυρὸ αοίον) ἤμις μα] ν]. κιἰνανν ον, 
τοπηρογατιῃὴ ὃς το ρούδτιι πη: λυτὸ τῷ σλομόω, Ογατίπες ἀρ ΡοῚ πω 
Τυιςοιηγὲν χερσὶ χαλυζόιον σΊόμωμα, ΑἸ τὶ οτίλπι χαλυζικὸν σἠόμωμ᾽. ΠΝ 
δὶς ταῆτοι ἀρι Τλαϊπιαοίνιμι ἴῃ ΡΟ] ϊοτοοεὶς » μ᾽ σϊομωμάτα «μι ντε νη μας 
αἰτο το ἦι σενοπηκὸν κὸ χαλυζσεκον. χρύστμον ἐὰς πὸ τεκτονι κα : λαζω “νὰ ᾿ μἰδιϑιεδο συ 

9. εἰεῥίνας καὶ σιδηρρτρύπ ἀμα, κὶ χαρακτῆρας κα λιδουργικοῖττο ἢ λύδι τα, αἰ δι νῖς 
εἷς βίνεις γἡ αὐ δ χὰ μα χα τρις κχὸ ξυύίρκα καὶ ξυσῆῆρᾳς. Οὐππ ΡΙΪηΐμ5 αὐ τυ ίατοιυσιῦο 

Στομώδης 7 εὉ-) ὁ χαὶ ἡγ ἀΓΆΡ]Ο οτος, σλομώδη ῬΟΪ]ῈΟῚ 5 ταὶ δ) σίομα μανῶν 

! 

φοταῖ [{0.34.ςἀρ.14.Ν ἐαιις [14 σοηοτγα ἔογγι εχ πιθγὰ ἀοίο τεπ, κι ἡμπασυινὶ 
Ῥεταητιγοσατοτῖς αὐ πυϊἰσϑτααγ: Π1}}] ΑΠΠπἃ ΡΥ βευγαπι ἀοῖα τὶς, αὐ τοίνῖν ἣν 
Ρογάτιιπι Πρηΐβοαιίς αιὰ πὶ σἹόμωμα, (ατε σομίϊας πιεπς,͵ αυὰ πιπε μεν 
τλιηϊ πιὸ σάτοτο» 40 ρι 1 ἐρίπιπι ἴτα Ιοράτιις φάρα. ΠΡ. εὶι ᾿ ἡνήν πη μοῦ οὶ 
ἄς πη, δαιιαιτιος εἰξ αἰτογατ σοπιις ΠΙ δ Ά 1115. εχ Πιτηπῆᾶ (οἱ, ἐμοπίεὶ οἱ 
ἰχπυισῖπο ἀοσι Πιηι,χιοά νοςᾶτ το πιοπια.ν Δ ετιγ ἀφοϊε ἔς Ἶ ΩΝ 
τί νοχ ροί(ε ἀςοιηϊιπιντ Πτ φιιοά ἀριιά Οταςος ἡ σῇ σἸομώμαι, Ἰ ἐκοιοηκοῦ 
σιδυίρρυ λεπίς, Δ δτῖτι5 δετίη,το, σάροατ, Ε΄ σΊω ἢ ὁ ὅποσβεννυ μίρΘ.- ιεκοεθο 
αὐποῖς, σίδηρος σἸόμωμα. καὶ ἢ τοῦ σεμώματος σιδη οφυ λεπὶς » ἰώ πε, ἡ γί θῖε 
χαλκείαις δστες ἄλλες ὁ σίδηρος «συρου μᾶμ- καὶ τυπῆο υϑυΘ. δίς. 148 ἃ, ΠΣ 

χετγαῖ δεζηλου. 9, σαρῖτς 48, σλώτυμα σιδήρρυ “Ἰομώματος 5 1ὰ οΓὙ)'Ο εἰ τπολοῦ ἐτ 
Ἰαρυξηατη οχ ξεγγὶ τοπιοιηατο, Ὠϊοίςοντ ες 9 λεπεδὸς μὴ γῇ ἀἰ ἱροῦ 
τος διμδαμις δεὶν κἡὶ αὐτὴ τῇ σῇ χαλκού χεπίδιὲ ̓ [χιιαπηα: Ποπιοπιατ τίη μίπε! 

νἷβ ςαἰοαι εἴτ αια Γγιδα ὡτῖσ. οι γογαπῇ Ἰρήτις απο ἰύς Ὑ ἐν τὶ 
δἰἴταγ ρι (ΟΠ μι [τ ὃς σαρ.6.1η ΟἸοη 5 ςοἸ το» ἴ]μαπος Ἐαψ ἰήτ ν 
τὶβ ἱξοπιοῦλα ἀρ ρο ̓ αγῖ,ντάς ΘαΙςι. "1.19.5 πηρ ]]ς,ν]άς Φολ “μηνὶ ρηήρνμσι 
Στόμωμας Οὔ ἃς (ΟἸ τα να τεὶ συμ υΠρίατι Ρ]μταγ, τὸ δήόμωμο:͵. οἱ οη θα 
πῇ οἴνα κἡ κράτος ἀἸχΊτ: Ετ τι 5 5 σιδιήρρυ σγήμωμα καὶ ἀκμὶμδδστοχο, ἐὰν} εν 
ψϑυτεςτμο (. ὃς ἀοῖοπι ἔογγὶ ρος ἀϊςετο Γ4οπὶ ἴῃ Βἰαπιϊπῖο ἀὐς οἰ χήν: 
ὈΟΠΠσο ἀρραγατι τς η5 ρτο σοθογα δοὶεὶ ροἤιίε : φιλίππῳ ἡ ἡ γο ὑοις 
ἰῷ σἸόέμωμα ὠρὸς μιοίχίω ἀποχρών, Ἐτ 41151. ᾿πολαξων αὐζῷδ εἶασι ᾿ δ Σηλω 

σήομωμα τριοιλίοις γέρο μβροις, “ 
Στόμωσις, ἐγαοὶς 55 ἀσΠπηρης ΓΟ Γ. ΘΟΡΒΟς] η Οοάίρο Οοἱοποοι τσ: 

Τὸ σὸν ΖΦ) ἀφῖκται δεύρ᾽ ὑπύζλητον σἹ μα, πολλ ζω ἐΐχων σἸόμωσιν. 1π| ἡ , 
τογρυ. δεήνωσιν γὸ ποινυργίων, ἀἸσο πα νοποπιδητίαπι δζαίειτίαπηνοςς 
τογατουγιαι ΕΟ“ η ΓΙ ΠῚ, ἢ 
Στονα χέω, μ.η σῶς κυ "κει, [ (ρέγο, στενείζω, Μξειιστ. 

Στονα χη» ἤ «5.1» ἰα [ρτίπι τη. σγεναγμὸς, ἀοΐοτ, Βοπηῖτα : (ξουπά 
διε, δὴ ἢ 

Στοναχίζομμαις μμείσομαι» αν ἀσμαι [ρίτο, σεπο. Περοπ. 44... ἢ 
σ]ονα χίζετο γώ, ἩΠ 

Στόναχθ-, ἡ σλογα χνὶ, σἸεναγμὸς. δι. 

ἀβι 
ΤΥ ᾿ ; ᾿ ἌΝ 

ἣν ἐλ λεηι 
ΝῊ: 

ἰ Ὧ 3 τ Τρ (οὶ: 
Στονθεις, σεγτος, ὁ Πρ το ἢ 5, σε πηοάιις, ΑΡΟΙ. σἹονάτοσόν ἐπ᾿ ἥματὶ, εἰπε οι 

, , Ω ΄ Η το Ἷ 

γύκτα φυλείσσω, Εἰ Οτλ.1144.3-. βέλεα σγονόεν τα. χέοντϑ ἵ. ΦὮ πολλωνς Ἐπ βτηκτα 
στεναγμῆι" τι, ἢ το ὰ Ἰαπαςητδθι 14, 8. αια ἤμητ σαι ἰάπαθηταν ..,. 0 Ἰ 
τἰ πη 5»πΊο εξ. ! λὲς ἐς 
͵ « ν κε Ἷ ῸΒ 

Στονθο, κ, δ, σπογαχλγλύπη. ΓΗ ς ἡ ψὶ ἜΡΩΣ Ε Ν ε ᾿ ἱ ᾿ Ἢ Δ) Πρη 

Στόνυξ, ὁ, αςὶς 5. ὃς πγιοτο ὃς αιΠιιὸ φυ!ςημ14 εἰ σιοτγοπατιαι, δος, Ἰῆιῃ 
ἐπ ἀοιπηεη ἀοῆηϊε νοὶ εχ τιλοίγεδ: σἸώνυξ, [οταβετα τοῦ! συ ρΊ5,, τ νῷ ἐλάνε 
ἀρ ΓΥσορἢγ. Αροὶ Ασροι, ΠΡ. ΓΤ εσραίω σήόνυχι χείμψε σφυ 
εὖν. (όπιπι. Στόνυξ δξὶ κυρίως τὸ αἴκρον πῷ δόρατος. κριταιχρησιικς ἢ 
πᾶν τὸ εἰς ἐξὺ λῆγον, οἴνου ταὶ ὠκραᾳ αἶα ἐγυύχων,σἼόνυ χες» ΟΧΤΓΕΠῚΣ 
ταῖα5 ν ΠῚ ΠΠῚ. ΥὩ}}2 

Στοργί ϑιμοσωγπιηκα ατλονφιλώ, ΤΠ 

Στοργη, ἣςγν) οἱγάπη; δὔνοια, αβοςτῖο αὐιοτίςντ εἰς 811) εὐρα ρατθητοθ, 
ΓΟ πὸ στέργειν, [ δε 

Στορέννύμε; ἃς Στορεννύω,ν 6ἷ νι ἣ 
Στορέα, οἼόρνυμι, μι. σἼορέσω,ν εἰ σἸορήσω, Ποτπουίοριο; («ἀσοπαῖτιρο, ἴμ 

τγβ 1}, ἐσγόρεσε πόντον, Ποιά γῇ. ῖ, ὄςρωσεγγαλήγίω γα οὦ γε ̓ 
ὀσορεσαν ὟΣ 



ΣΝ τ 
ἐσόρεσειν δαπέδῳ, (Ο]0 α'αιιάτιιατη Ἐριρτι ΒΗ, Οὐ νεϑύϑη ὡρὲς 

ἶ τὸ ποίϑος, δὴ) οἵην τ κόμα εἴσω τῇδ αἱγιαλων κατακλα ὥνὲν, ἐξτο ρἐ- 

ἐσο μὴν φεθτημμα αὐ τα, Δ λἰ 5. ΘΟτι ΠῚ Ρτο Του παηλι:» ΤΠιι- 
δ. 6.ν 51 “τογρτγ αῖτ Πρυτγαταπι οἵΐς ἰοςιτίοποιι, Σπρί- 
εἶσαι τογιιογοννε ἐς ᾿ςέξο ἀἸοίτιις Πἰδά.ν τ, ὧψα δ᾽ αῤ ἐς. 

ν δοιαὶ λέχεοι. ΕἸ ΟΠΊΟΤ. ς΄ ορέσοις, Κα πεςρώστες, ΓΟ ΓΏςΏ5. ττορέσεον- 
ἀὐιουιατ, ΑΡΟΪ. Ἀ πο ά. ς όρεσαν,[ἀΘπγιντάς Καταςορέω, 

Ἶ τα! 0} ΠΠλπο»ἰτγάτου, ΑρΟΠ]Ποπ. [1.1 γαλίζυνοποιές, Ηςείγς. ΕΠ 
5 1βυϊατ]» ἡ ἐκ ρα ἀϊέξξα [οπιοϑ αἰπηλτιια αι (δ τοτηὶ 

[οἷος αὰ σοποὶρὶοηόλιτ ΗΔ πηπλᾶπι αι (οἰ τ} ΠΠ4πῈ μια ὁ ΠΙῖος 
ἐχοιιϊτατ τοίξς Η εἰν οἱ. ὃς (ςΠο]. ΑΡΟ] νος Τρίφανον, 

ἰρισα πε μιαίτα, ηδορρ τὴς, τὸ αἴκρον τῷ ϑρατος καὶ το τῷ βέλοις 
ἸρΡ65, Ῥγὸ ργίαρο ἰῃ Εριρτγις ὀρϑυγία δὲ κέραιον, ἀς σοτ- 

᾿πἴἶθιι5 ςοτιι» “οι άεπι, ἰὰ εἴ, Ὀϊσογηςηι γα πγιπὶ ἴσα δας ίιιπη, 
; ς ὀυςόρϑυγξ κοριη, Σισρϑυγίεςν σαρὶ {1 σιπὶ (ογάϊ θιις 1π|- 
Η ΟἷΠαχ, τας ὃ συ εςιραμμῆμας τρίχας μτ' ῥύπου, «“ὀρϑυγίἝας καὶ 

μῆνα, καλέ, 
"»κοηα, ζώνη, δι 4. ὃς Ἡςεγς. 
ἔζω,ἴηττ οὐἷς ρεςογᾶ σορο ἀταις ᾿ποἰ ἀ9, οί, 
5.8) Ὀ 84Γ115. 

οἰ. οἴομαι αν. ἰσμια ἱ ̓ ξτι αν ἀςσπο,ρετος ντ οἰ αάίατο- 
δεῖς ἴπτοτ ἔς ἀϊοιιητιτο ἐφίεμα). ΡΊατο τὰ Επτηνάσιηο »Κὰ 

σύδα ρος ὥσσερ σφαονν ὀκδεξά μλυ Θ- πὸν λόγον. πτόλιν ἐςοχαζειο 
ἢ μειξανίς, ἡ εἶπεν, ἰτοτιιπὰ ρους ὃς ἀσοτοΠιις οὐδ πο ηεῖπ ατ- 

οπτατίοπο. [πᾶς οδήοει. σοι ἐρατῆα: ροτιτοπίδιι5 ο]α- 
τΟτ 5 ργαοϊριιὸ Δοσοιπ πιο πις το ΡιμιέξιηἹ ἃ ἀπο γίϑ τ πὶ 

Ὀζί τηιις ΡΟτῖιις αιϊλται σαλίτιτι. Στοχαΐζομαι» σΟἰ Πϊπιο»Γςοριλπη 
»Οσι τι ἴμ ἰσοριτη ἰστοηάο 5 ὃς αι! οα νυ]σὸ ἀἰςοίτιτ, 4]- 
Προ. ΡΟ  γθ1115.5ο χοἰ ζεώει σκοποῦ ἐκ ἡδιωλαντο, Ἰ. [ἀρ!τιᾶ ν οἱ 
{πὶ σΟἸΠἸ πλατο. τῷ σκοποῦ ἐφικν εἴ ὅλο, Χ πο ρΡ ΒΟΙ; Ην 9ὲ ποτε 

Τ “μος γθηται ἵνα διιυαιῶνε {δ αἰϑρώπων ςοχαζεῶτιγ 1. ΠΟ ΠγΪΠ 65 

σεγο νι ἀἰγοέζο ξεγῖι ευτὸ δυςτοχεῖν. Στοχεἰζεῶτῃ ρ6ῖ τγαηῇα- 
ὍΠ6ΠῚ 5 οἱϊ Δηϊπιΐ ἱπτοη ΠΟΏ ΘΠ) 44 ργοροἤτιιπὶ ἤπι}πὶ ἀϊγῖμε- 
δ ὃς σοπξοσγο, οσίτατιισ ἀἰτὶ ρθε ρίοοτε δή. Ατιίζοτ.ς. Με- 
γί ὀψοποιντικος δονῆς τ -οχαξζοιβοΘο συ 5 ἴσοριις δζργορο- 

υ εἷϊ νο ρας. ΗΔ] ςατγπαίοι5 ἐς πετᾶτε, Ο᾽γδ αὐὴρ ζει πίω) 
ποίας αν ὀϊ, παντὸς διώκει 9 κα) τῷ γλαφυρως χε γειν ςοχάζετω μ(φὸ δον κα 
ἄμ ἀφελώς,τπᾶρὶς ἐο Ἰῃτοητίοποπι ἀἰγί εἴτ. Αὐπζοτε]. 4. Ετ ΐςοτ. 
μϑ χαίζομαι τοῦδ ἡ δὶ ἐδ. πυάςο νὲ ρἰδςοατη, Ρίατο ἀς Τιερῖθιις. 
Νν. χάζομαι πρὸς τῶτο. Στοχάζεϑα. σΟπίϊσοτε,ςοηΠἀοτατγοςοηῖα- 
. ἀγάπῃ σοῖς φιοοπίοέτιγα ΠΟ] σοτο. (Θμ τῆι. τοχει ζομε) σου», 

δια ἴατ. ἐς τς ςοηἰοϑϑιιγαπὶ σαρίο. τί ς-οχασώμεϑη σου ; ἴῃ ἘΡΊρτ. 
αἷς ςοχαζό μῆνοι τῷ αἰδ'ρός,ῃ οι το ξξὸ ἐς νῖτο ᾿πἀἸςΔητο 520 11|- 
ἐπ Βφθίο. Ποοτγατια Ποπιοηΐοιπη. τῆς «ἦν ϑεων ᾿οχεί ζεῶτο 

« οας 5 ΤΠ ΞΠΓΟΠῚ ἀεδογαμη ἰρεξζατο ἔοι σοι! ςξξιιγα σοΟ]]Προτα. 
: το [, αἰδὲ ἱερωσιυης » πῆς “Ἶ  ἀμαρτανόντων ς-οχαζεῶει φοροαιρε- 
φισοχας ἐὸν τῇ μέσουγσοηϊεξξα πάτα εἰς πτοάπιπι, Ατι τος. "16. 

2. ΠΟ τ. εἰ σα], ὀρϑωῖς «οχαζόμεϑει τῷ σϑογτος 9 φιιὸςὶ ἢ τοῖρίᾳ νετῖτα- 
δῖ Ἔχ αι γί παι ς. Ρ] πτανο, ἰη Ροτίοὶς. ἐςόχας αὶ ταὶ εἰ ρηυῆνοι πῇ ὡς 
“πτοπολυ γιγομῆνου, [τας ἴτὰ ἀχροῇτα ἰπητοντ πιάσηᾶ δχ ράττς Γο5 
τιςηἶτ, ἐς τόχας α σοι ἡ δὲ αἱ πιγιαΐ ἐπ. [τ 1.44 Οἴλιις, νἱ ἔλιι5 γατὶο 

ἱ ἐχαμίπτα ὃς ἐχροηΐα. ςοχιζομαι ὅσο τρόπων 5 ὁχ πλοτ 115 
(οηϊΘἔλιιγαπι ἀςοῖρί ον Ῥμαϊατοὶη ἘρΡῚῈ, σοχ «ζομαι, Βιι. Ἐρ1... 
ἵππσὶτ Αοςα  εινοὶ τεί τε χτ' τὸν πύλεμωον κ᾽ τὰ κ᾿" ταὶ σιωθήκάς ςο- 

ζεῶτη. Στοχείζομω ςοἿο δὲ πιτιις5 οἶτι5 οδίδγιιο Ζιεπὶ οο]ε- 
τα σοη τι. ῬΟΪν δῖιι5. Η 2 σύγκλητος ἐν τοῖς καινοῖς «ορῴγμαισιν ἐ- 
γκάζετω τροσεχᾷν τοῖς πολλοῖς ,,ἡ ςοχάζεῶπκη τῷ δήμου, 1άδη1 ἀφεί 

λεσι σ᾽ ἃ εἰ ὀΐ δήμαρχοι ποιεῖν τὸ σοκφιιῦ τα δ᾿ ἡμῳγχὺ μθίλιφα «οχαζεῶς 
τῆς τεέτου ζουλήσευς, » 
χαλ, ἀδὸς, ἡ, αεἀι Ποῖττη εχ τεπιροτα ὀχττιιέξιπι δα σαπαηδᾶ [ο- 

ΧΌΙ τεράπητιν ρίαρα, ΟΠ χ. 
ὑχασμο.γ00),δ, οἰ λαϊατοτὶς ρατίτῖο, ἔΐφεσις : δ, συλλογισμὸς, 51. ὃς 

τοπϊςέξατίο, Ρ᾿11.},σοπὶεξξατα:σοητοιπρ]ατίο. συγκατεισκδυειζο - 
Θ΄ φοχασμος, δι ρὶτι  Ἰέτοτ ἀς ἈΠεῖ. ὃς Ὑγαροζ. 
φῆς»9᾽, ὁ, Ἰπτογρτοβ σοηϊεἕζοτ Οἰςογοηΐ. 

χαςιικὸς, οὐ ὁ,ςοη εξ ξιγα 5941 σοηἑ οῖτ, φαὶ σοηϊςέξιγα χοὸς 
βΙτα πιο πιθῆτε σάρεγς ροτο τ 4μ] εἰς (Ο]εττὶ σοπὶεέλιγα, ϑεςῦ- 
πτι}ς5. Ετ ςοχαςικὸς ὀῤη 5411} ςετὶς ἀςπἸ πατίου δ οἵ ἴῃ Ἰδου Δη- 

ἤουν εἰ τε 4] ̓ ιιεπὶ ρετεηάονμος εἰς ἀὔσοχίθ-. Ατττοι.6.Ἑτῆϊς. 
᾿ἢ «πλώς δ,ξωλΘ-. ὁ τοῦ αρίς"ς αἰϑρώπῳ “ἴω τρακηῆν ςοχαις-ἰκὸς κτ᾿ 

σμυῦν» αι πτοητοπι ἤσοτς (οἷετ γατιοοϊπαπάο ἰῃ οο αιο ο- 
ΓαΡΡΤΟΓΙΠΙΠῚ. 

(αςικοῖς, Αἀποτιοσπείξγάτος το [0.1.4.ς.3.ςοπϊεξατοτϊέ, 
ἵζαι, αἰ οοπτροάοοινπάς νι] γα ΥΟΧ μΥ αμ69γ.πδδος ρίζαι. 
ακομούον γαῖ σΥ ρα ΠΟ αγ4 {110}. 

λ 9. Ασ μι ποταπι Ππρτια 4] εχ αιαάγατο ὃς τοτετὶ σογρο- 
νἱάστιιγ δοοῖρὶ δὲ Ργο τογζιο [ἸἸ5»ΓΟΥτΙ]5. 
ὄν Θ. ροπιις ςοποβια:,κτεὶς τραχυσςρακος, ῥα(διωτὸς» ΑἸἢΘη.}1.3. 

[κόγχ. ᾧ ἐ σοίλπιζον, ποοίπιιΠ1. ν 
σμὸς,ἀΠΠτοττῖο οοι}1,ΟὈ]  αιιι5 αὐρεξλιιδνε Πἰπιοτιμτι, πῆρα 

εψις, 

γοσδ, ὁ, ὃς 
ὠγ., δ ἰτγασο, αι ἀπ οττὶς οἴ οςι 5, ἴδι! ρογιιογ5) φολ- 

τ δὴ 
ΚῈ}: 

δηρὴ 
(ἢ! 

κι ᾿ 

Ἴ 

ξ᾿ 

ΣΤ 66, 
κὸεγ τὰς δύοις διαςροφθ., αἰδα ἐπῶν, αὐρα Ὅλα ψ, παρρρών ΡΟ] χ. 
Στραγίαλεω, μι. ἡ σω,π'νκακίι βοςο. Πγαηρα]ο. 
Στραγία ληρρ δ ΠΟ Οα5 (γαπριατὶοηΐς: ὃς ἱρα [γαπρα το, Τοίς ρα, 

“νιγμὸς ἡ «αγίάλη, 
Στραγίαλια αξ, ἡ, Ὁ ὈΠΪ ματῖο »δεαταλοκιὴ δυλιότης συ’ σρφὶ δες’ φῆ, Ες- 

ἴγο παγίς. Ὀτο ἔταιιὰς ταις ἀοϊ]οία τεπάϊςοια : εἶ ἐκκλίνοντας οἰς 
τος τεκγίαλιας ἀπάξει κύρεϑ.- ὉΠ ΤΑ ἐρχεζουϑων τίω) ὀβομίων, ἀςο}1- 

Ὠδηζος ἴῃ οδἰἐρατίομος αὐάμςος Γοσΐπιι5 οα ἢ οροτγαμείθιις 
Ξη]αεἴτατε πὶ » Ρ(Ά] ρκϑι, στρα γιλιαὶ βιαίων δογμάτων διαλεῖσαι, ν]ο- 

Ἰφητὶ ἀορπιατὶς ποιὸς αἰ Πο]ιιους ἸΝαζαπζοη,η Οτγατίου. γ14ς 
Ηείνεἢ. 

Στραγίαλια, τοὶ ἀρ] Αρίγγτ,ίης πσωρρὶ,, το διάειτίτῖος ἐχ παπιο- 
Τα σοῃοτγοτοςπαχὶ πὸ ἰὼ τις αἰ 15. 

Σπραγίαλίδες, πο αἱ {{π|ς Ποχι5 ἰητγῖσατὶ, ὃς συ! άς πη σ[ δι],  αιιπὶ 
Ἀαπιοτ ὕο ἢ φοαμίτιτοηος οχοογηἰτιιγοίς τοφαπάατ, αἱ. Πρτο 
10. ς. ΠΡΟ] Π ΙΧ, δεσμῷ σγ᾽ αὐ ἐοίκοιεν αἱ “δα γίαλίδες, δετατῖς ἴῃ ΡΗα:- 
ὨἰΠης, Οὐδὲ αι οἰνία οὐδὲ ς-ρα γζαλίδες εἰσί, γ] Ῥογ Πηιρ εχ γ. δι: 45: 

φιραγίαλίδες τοὶ δ ύσλυτει ἴμματα, ῬΗογοογάτος, ὑμεῖς γδ αἰεὶ σραγία.- 
λίδας ἐσφίγζετε, , 

Στραγ[αλιώδης ε(Θ-, ὁ ἡ ἡ τόοτύτιιο ἤι5.διεςρα μυΐ ., 

Στραγίαλόω, ἀϊτογαιιεο, διας ρέφω,σφίγπω, τίη ρο. ΑἸοχαπά, Αρπγοά; 
ΠῚ Ῥτγοδ]ςπν ς σαῃς ταῦ, κα ἡ ἐρρὶ σεοαγαλούται ἀπὸ τῆς ξηρῤαη- 
πος) χ, ἐοχνοῦται » '. ςαϊμάα ῥτα; Πἰπιΐα Ποςίτατε Βοτγγετ,ταθείοϊς., ὃς 
ΕΧΙΘΏΙΠ ΑΓΕΓ, 

Στραγίαλωτιὴ μ(ᾳύς ἐξ. Ἰοτιπη πο 0 ἤΠπὶ το σα οραπτι [οτα, δι 4, 
Ο9 ὀκέλδυσεν αὐτὸν μαςιηοδδει τῇ ςραγίαλωτῇ μείς ιγι, 

Στράγίειαι τεὶ ἰατρακοὶ 9 Ἰη{ττιιπλοητα αι Μςἀΐςὶ μάππογοπι εχ - 
Ῥυϊβγιιητοντ ἤππτ πις ἀἸςῖ μα} 65 σιιςιιτοἶτα;, ΑἸοχαηά. ΑΡΒγοάϊ 
ΡῬτοδ]. 59.11.2. Ἷ 

Στραγίδιω, οτἸ τὶ ΠΟΥ ΡΓεσηο.διαζαΐλω 514. πιέζω, Ηςγοινπάε σοι γ- 
γυομαιγἱ. κυ ὠζω, δια τείξω, ἀΠΡΟτ, ῬΓΕΠΊΟΓ δηϑυίτιῖ5, ΑἸ ΠοΡΕ. 
ἡγητέον. τί πα τ᾽ ἔχων σον γίδυομαι; ἃ αι! τα οοἸἸολν Ὀὶ τὸ ἔχων νᾶ- 
φατ!]. δεεὶ τί ταῦπ᾽ ἔχων αὖ γοιιῦ, πιέ ζομὼ χα ϑλίξομαι; «4 εὐμλᾶος 

δηχιόῆς ἃ Στράγξ. 
Στραγῇιας «συρῆςγτεϊτισιτη Πγλη ρίας ΔρΡε]]ατιιηι. Τ Ἀθορν,}1.3. 46 

οδαΐ, ΡΙδητ. 
Σιραγίζω, ἜΧτ ΠΟ» ἀαιιαπὶ Ἔχ οἷτιἀο συττατί πη, εχργῖπιο δι πιοτεπι, 

Τιοίς.᾿10.1.ς.3:. χωρὶς πὲ σ) ρα σαι τὸ ὕδωρ, ἴτὰ ἨῈ ΟΧτΊ ]οῖ 46 112. 

σΊοαγίιζων τὸ υἱδωρ.ληιάτῃ οι} 1859 ΗΓ πιο: ἐχο! μά δς ἀαιᾶν 
Κπιε  Πς:Πη εὴ5 εἰβϊιοτς ἀσιαιι, Ματςε] Ὅτ. Ὀιοῖς, ς4Ρ.87: 

σἽ ρα γιεῖ τὸ ὥμφ ὡρὸς τίω" βώσιν πὰ ϑυσιασήηρίου., ἀφοιττετο ἕδοϊος 
[λπρυΐπεην δά δΑΠιη αἰταγὶ 591 ουήτιςῖ τὸ 

Στραγίὸς,Ο Ὁ] 1415) ΡΘγαοτ 59} ποτ ᾿πάτιι5.) αϑα δὶς γσκολιὸς, σἸρεζλδν 
δυσκολθ-. 514. 

Στραγίϑθία,ντῖηαΣ {ἘΠ Ἰ ἀττιπν. 41 Π1Π|Ατῖο ντῖπα» δυσουρία. Ο 1115 
ΙἸοιάιιπι στὰ ττρΟτγαοὶ ὅς ἃ ἀϊξῆειίταις δι ἃ ἀοίοτο δυσουρίαν 14 
τ πΠπ| ἀἸΧ ογἢτυα θιι5 (Πα ]υπ εἰτοσἸρα γίερίν. (ζαῖο ἀς κα 
τα ξις τς 6 ΠΝ αης ἐς 115 4αῖθι15 αἰϑτὸ Ἰουμ τη ττραυ! θά; [ιὉ- 
{ΠΠ πὶ οἵδ. Οταςὶ πος νἱτλιπη σἸοα γίερίαν ἀϊχοσιιητ, ἄτην (οΠΠΠσος 
ντῖηα ποη πἰ ἢ Ρογ ἰητουια !!ᾳ Π1Π115 θπτ. σαΐςη. αἀίοτίρτα ἀε- 
Παΐτ, ἀϊσιπε σευ γίερίαν οἶς τὶ σἸράγία πὰ ἐΐρα ἔκκρισιν, (Ἰςοτο νεῖ- 
εα πιοῦθιιπι ἀρρο ας. Ρίατο ἴπ ἘρΡΙΠΝ. νω ὃ σωκράτης μᾶμ ὅδι αἰδὲ 
ἀϑιένειαν πἰω) τῇς σἸραγερίας, πλοῖο ἱπιρφάϊτατ ντίηα ἀἸ ΕΠ σα τοῦ 
τοάεηαα: Ατἰϊτορ εἶπ Ν οἴ. εἰ μὲς μὴ οὐεῦ ἕω ἐρητιά σης αὐτοὶ Πα - 
εφᾷ σοι κρευήσετ᾽ ἐγίιὲ ὅηὴ τὸ πωιῆάλν. φι Σοῷ ὄν γε τοῦ τὶ κὶ γέροντι πορόσ΄-- 
φορον Εξεώΐρες ὠτεχνως φαῤμακον σἸραγίερίαρ. 

Στραγίαρκάω, ως ν εἴττα; ἀἸ ΗΠ ουΐτατο Ἰαθογονντῖπο ΠῚ ΠΟ ἀϊο Ιαθοτο 
ὃς νοχοτ Οοπα Αγ το ρβ.ΐη Ὗ εἰρῖ5, συμξαήνει ἐδὺ ἐπέχοντας ταὶ ὃ- 

εκ σἸουγίερεῖν. 
Στραγξ,νεὶ 
Στραξ, γδορραζτα {ας ραυ]αεῖτι ἀς Πτιχτν. 111. διαὶ λεηοτοίτης ὁπῆρ 

ολῇ κατιὼν σϊαλαγμὸς»πτογρ. ΑΥΠΤορ μα. πα ἸΝοθι}. ν᾽ ας νεῖ 
Στεαγίδοο με. 

Στρά πω, ι! σοο. Πι! στΓο εἰσ οοπ]ω. 
Στρατώομαι, αἶγα ἰοςο, δ: ΠΠο9[ππὶ ἴῃ Ἔχ ογοῖτι δι! σαπξετ!5. Π144,γ., 

οἵ ῥα πότ᾽ ἐσήραπέωντο παρ ὄχθας» δίς, ἰ.ἐσΊρατοπέδενον, [τατΊτιᾶ, βαθα- 

Ῥδητ, ἐσ) ρατοπεδεύοντο. 
Στραταρχυς, ἀτπιχ ἜΧΟΓΟΊΓΙ5. 
Στραταρχήστντες, οἱ, ἀπ 6 8 ΟΣ ΘΓΟΙΓΙΙ5, 
Στρατεία ας, ἡ,οχροάίτῖο, Β6ΠΠμπι 5 σράτευσες 5 ΤΠΠῚΙ5 ἘΠ} Πτᾶτο ει 

τ Πἰτα πα τ ῖρ τ πὶ ΟΕ ΠΟ πὶ ταἰ τα] αοῖος.ν ηάς ὅσ ήσατεία, νὰ-- 

ἀς Οὐ]. 1 ΑΡΡοηα. ὃς Στεατιεὶ ἐπ ξοτηίις. σγρατεία ρτορτιὲ εἰ 

τ᾿ γίώ, Τ ον . σἸρα τείας ὅποόρασις, νἱτατῖο ἔειι ἀεττείατίο πιὶ- 
Τἰτῖα». οπι οί. στρατείας γυο μῆς οαξξα χρείη ΠΟστγάτ. 
Στεατείαν ἄγειν; 46 π|. Στρατείαν ποιεζνγἔλοοτς ἐχρετἰομξ,οχογ- 
εἴτιπι σορεγς. ΠΟ ογατος ΓΒΠΠρΡο, Πώς κα χρὴ ϑειῤῥ ἂν ποιέμῆνον ποῦ 

στρατείαν ταὐτίων; στ πο πη ρα τὶ εοηβεδτια μας ἐχρεάιτίο- 
ΠΕΠῚ (τς ρίας ἢ σἸρατείας ἐἰσοιίσαντον ΕΧΡ ΕΣ ΣΟ πος (υπχρίοτιιης, 

ὙΒιογά. Στρατείας τελ εἴν, ροηάϊα ἔισοτε αἰχῖς ΡΟΙΥΡ. ὃς πέντε 
ὁμαυσίοις ἐγᾷν δὴ σἹρατείας,, Ἰαπν φυληαις δηηια Πρ δά 1α ἔοο 6: 
ἃς σῆρατε ὑεῖν εἴκοσι σ)ρατείας ἐνιυσί έν ἼΘΊΠτΙ δηπθα {ΠρεηάϊΑ [α- 

ςετε δριιά επάςοπι. 
Στρατευμα, ατος, τὸ, ἐΧοΙΟἰ τις, πιϑημ 9) στηοη, Τ ιογά,, 

Τοαι, 2: ΚΚΚ ἢ 



δδά ΣΝ 

τ πρατευματκὶ «κ᾽ δ ΓΑ ΠτΑτΊ 5. 6110 Π2 1115 δέ ̓ δουειιδν 
πατδύσιμος... δι1άετι. 

πρατϑὐω,μ. ὅσομαιπ. ἄμα!) δὲ 
ρατόύω, μι ὕσω, πο ϑυκρι, Πα} το γπήεγθο, ΠῚ βεπάϊα ἔλέϊο, ἀς! πὶ 
Δρονθ ΟΠ Παπὶ Ἰπξογορεχεο ὅπ εχρεάιτίοπεπι Αττοτ., ΟΕ ςοη. 
ΔΘ «ρωτδυομψων πορῃτεῖτο τας σιταρκίας,δζς. τα! Πταητάδαις Πρ ξ 414 
ἄσπερσαθατ. Ατἰ πορμδηνεφοὠκοω δικαήω ς ὃ ςτις καὶ ςρατευέται, μεῶνξ 
ςρατεύονται,[Ἐἱρεπάϊο πηεγεηῖ, Χεπορῇφρατεύομα) δὴ τῶτον, 1άΔξ. 
φρατεύεται ἡμῖν» ποδὶς πτξγοτ, Γαδ πο 15 Πὶρεπάϊα ἔλοῖτ, Πεπιοίξ. 
«. Ρεττὶ 2. ἐϑηϑυμιών, αὖ τινες ςρατεύοντωι χ᾽ τῆς ψυχῆς. σρατεύέται 
χαίσειρα, τ ἴτας Οαίατὶ, ει πιογος. ΙΝ αζαηΖ. ρα τό, ὀμῆνΘ- ὑπὸ δὲ 
πτώτωρι πισυμίῳ, [} ἀϊξζατοτε ΡΟ πηῖο τπθγεῃβΡ] ατάτο ἢ. ἸΏ 
(λυ "ΠΟ. ςρατεύεϑει ὑξω,ἴι τη Πταπι ρτος οἱ » Ρίατο ἀε ]μερ. 
φρατεύω τὸν πόλεμον, ΤΆ ογ ἀ. δε! Ππτη Πἀπιοιῆς Ν' 4114. τρατευφν εἰς 
αἰνιάδεις, θ6 110 ̓ ασείϊετο, το. Τ᾽ ιιογ ορατεύω ἐς γίω, ἰχιιαιίο τοτ- 
τᾶπι,[Ιἄςπι Τ᾽ ποΥ ἃ. ἐςράτευσαν ἐς κύτρρν» Ογρτιιπὶ ἔτητ ἱπρτεῇι 
ΒοΟΙΙ Πτοτρίάοπι ΤιιοΥ ἀ. φρατευσεντες ἐς πλαταγαν, ΓΘ τη ΟιΠὶ 6- 
χοτοίειι Ρ]ατασδπν ργοξοξεϊ, ὅζς. πα: οἰ ἶτας (Οοἴα ἐταῖ Ατμεηϊέ- 
δυπην τάς [πτογρ. ορατεύειν ἐπ᾿ αὐζὺ ἄξιον, απ οἰ εἰς ΕΠ πὶ 
ληξεγγονῆς Ηοτγαιορ. Π}0.2.«δεὲ 6) ἐσεων, «ρα τόύεσιν ἐκ αὐτδὺ, ΤΊ 
εὐ. ἰπξείτο ἐχεγοῖτι σὸς ἀσρτοά ιητιτοάγηηα ἴῃ βογιητ. βατϑύω 
53) τίω) πόλιν, [ἄς πη. ςράτευω ὅπη τίν) ποτίδαμαν . σαπα οΧογοῖτι αἄεο 
Ῥοτίἀααπι»άεσι Τ᾽ Ἀιιογ ἀν δ᾽ ποπ Πρηιἤσάτιις ΚΟ ΙἘ 15. σρα - 
πέϑοντες ἄρες οἱ» ΟΡτΙ ΠῚ ἴῃ γα ΠΙ} ἰτατὶ, 

᾿Ξτράτευσις, ἐχρεάϊτιο. 
ὩΣτρατευτικὲς, τ [1τατ15»Βι14.1η ἘρΙΠιροίτετ. 
ὩΣτρατήγειον, τὸ ἰΟςτις ν Οἱ σΟ πιο π τητ ΠῚ} Π|τΕ 5. ῬΓΞ ΟΣ ΠῚ. 
ὩΣ τρατυγέομαιτοροτ ἀιιοὶς ΠΟ ΠΟ. σρατηγεϊοϑνν αν ὀκείνε, Πς πιο [Ἐ}. 

ἀιυιοϊ παϊπὶ αὖ εο. τοὺ σραταγρυυᾶνα, ρταττοτία ξαοϊηοτα 9 ἰάοτη 6- 
ταοηεη. δὶς ἀϊοίταγ ντ βασιλϑύομιαι» δεσατόζομαι κυφεϑύομα). {οςτα. 
τρατιαξ ὕπ᾽ ἀϑίωαϊων ςρατηγρυμῆμης μετασ εἴνγαιιας [α ἱπηροτίο ὅς 
ἀιιξειί ΑἸ βεηϊεηἤιμτι σεγάτιγ. Στρατηγρύμα!» ἀτῖς ἱπηρογάτο- 
τὶδ ὃς πτατασεπηατε νἱπςοτ, καταςρατηγρῦμαι. Οτεροτίμς ἐς Πι- 
Πίαπο ἴη Ρεγάς ἱπτούσορτο ν Εἴτθων λαϑὼν διὰ τὸ πῆς ἐφόδου τεί- 
χϑ' εἴ το ὑπὸ σρσωών ὅτω ςρατηγρύ μβνΘ.γαττς Ὁ. Πςα ἀςοερτιβ,ν1- 
δύίαμε. 

Στρατηγέτης, 5, ὁ, ΔΧ ἜΧΟΓΟΙΓΙΙ5. 
Στρατηγέίω , μιήσω, πτ᾿ηκᾷ γ [ἀπ ρτατου ντθδηι15. [το ΠΊ ἀτισεαΊ ἔειι 

τἰδογηάτογεηι γοὶ δε Πἰσας ΔΡῸ 5 {πιπ ἀπιχ Ὀς}}1.. ἀιςῖς ἔπ βοῦ 
ὉξΠεϊο, ρτδε πη» ασα ργάτοῦ ὀχθγοίταβ»ἔτιπι πη] τ ρα ἔς ξξι!5» 
τα Π ταιπὶ σοτο ρυα  ςέξιγαπη, κρατηγὸς γίνομαι» Αἔτία. Αςουΐ, ςρα- 
πηγεῖ πον τα ἱεῆρ φιλίππουγοπτηΐα σετῖτ ρτο ΡἈΠρρο » Πεπιοῖῃ. 
ϑοΡΒοςΐ. οἰ ΠΊ Οεηϊτ. ποῦ συ ςρατηγεῖς πῷῦδε,1, ρος ἀἥεις ἡ ᾽ῃ μη ς 

ΜῊ ΘΓ ΠῚ ΠῚ Παρ ες. σρατυγαῦ δ ἈΠ νεών, Τ μιιογ ἀἰά, ρτα τι πδιῖθιι5. 
φρατηγιῶν τῇ ς στίμου, δα τυλοτι ΠῚ ἀπ ΧΡ] ατάτο ἢ. 1π Ρεγίο ες τίω γωω- 
μαχίαν οἱκων ἧς χαῦρίας ἐςρατηγάοριισπα πδιιδ! τἷη 44 ΟμαδτΙΔ5 
ἀτιχ εγᾶτ, νἱσοττμιζ, {Ἐπὶ ἴῃ ΟΔΠη}}. τὸ φρατοπέοδυ παντὸς ἐκ είνου 
φρατυγεῖν» ΟἿ τν (οἵζ. εὐτὶ τῆς ἱερωσ, Τάεπι ταπιξ Πάτίιο πλοχ 1δ1- 
ἄειη ᾿πηχῖτ. ςρατηγρεῦτες εἰ τενίῳ, το ΨΊτΕΠἶο ἀιισεητες ἐχογ- 
εἴτι, Ρ᾿ατάτομας ἴῃ Οτβοπα. [πτογάϊιπι οἰιπὶ ἐπ βπἼτίιο ἰπη- 
τιν ὃς Πρηϊβοατ [γατάροπιᾶτε πλοϊ᾽ογ 5 τα ἰτατὶ αἴζαιτία ππὰ- 

ςκίηοτ. ΡΙ τας. ἴῃ Ομαῇρ, λαξεῖν τὸν Κράοτον αἀἰπωτείτῳ τοῦ πατρὸς 
φρατηγριὗτεςγαττε ἱπηρεγαάτοτία αβεέξητεβ ὃς ΠΟ] Γοητα5.ςρατη- 
Δἶν, Ρτατοτοπὶ οἴε. ΑρΡρίδηιις ἐμφυλ. Π1., κα ςρατηγεῖν ἀπεῖπε ὠρὶν 
ταμιδ σαρκὶ ἀατατάλειν τρὶν ςρατηγῆ σαι. 

τρατήγηικαι, ατος τον οι ο τι] ΠῚ} ΠἸτατο)σΟὨΠ  τιππὶν Πγατάρ οπλᾶ, οχῶ- 
Ῥίαπι υλλ]τατο [απιπτο {ππἀϊο ἱπιϊταηάτιπι, ἐπι ρογάζοσγία 64 }}1- 
αἰταςἰτηρεγατογία αἰτατῖα, ΡΠ ταγοῖν πη ΑΡΟΡ τε, Γάσοη ὦν ὃ τῇ 
εἰοἴχῃ «ρατυγήμασιν ἐχρήστιτο, ὃζς. ἴι) ρι σᾶ αἰτατίᾷ τ} ΠἸτάτὶ νἤις 

εὔντάετα ἴῃ Ἐδθῖο. Οἱο.3.ἐς ἸΝάτιγα ἀοοτγι οηΠΙ πὶ 1}: 4 ̓πι- 
Ῥογατοσιιπη δας, αιιο Οτςοὶ ςρατήγηκα ἀρρε] λητ, Εἰ ἐπί πὶ ςρα- 
“τήγαυο ἡ πῇ τρα τὰ ἡγεμονία: σόφισμα δ] 4. 
Στρατηγία, ας ἡ, ΡτατοΓΑ, προ ἢ τοὶ πα! ΠἸτατῖ5 ὃς ρα Ρεγπάτῖο, ἴπ|- 

Ῥοτάτουίι γπιιπιι5γ ΧΟ ΓΟ τι15 Ρ γα ἐσέξιιγν ποάτιι5 δΕ6}]1) π11]1- 
τί: ρτα [πέλιιγαιν ἀς Φαλαγίαρχία ἴῃ Αρραπά. 4 νοσθ, πη}]1τ, 

Στρατηγιάω,μ. ὅσω,’ κοι γα το ει ἀπιθῖο τρατηγίαν 9 ΟΧΟγοῖτι πὴ 
ἀιιέξατε οτρῖο νοἱ οτίατο ργαιγατι ἔσιι ργαξεξειιγαπ) δβοέϊο. 
Τούρ μι5,Η.δὴ δ᾽ αὐτὸν ςρα τυγεων τοι, τὸ μειζόνων ἐφείμῆνον ἔνδηα κα- 
πεῖχε χρημείτων, ἱυτῆς ςρατηγίας ὅγηϑυμοιῶ τα. 

ΣΊρατυγίκὰ τ ΠΠΠταὺῖς ἔασι [τἀ59Γοὶ τἢ τα τὶς ἔς ἶτας. 
Στρατηγικὸς τις Φἀϊ αΧογοισιις ροΥῖτα 15) ΓΟῚ ΤΉ Γαγίς ρΕΓΙΓ1159 ΡΤ] 

δὰ γοπη τ τα γε πη, ςρατηγεῖν ἱκανός: στ Ὀσγάτεβ ἱη Ἐπαρογα,φρα- 
πηγικῶν τὸ τυραννικὸν ἀἰχῖτ: φρατυγικὲς ὃ τῇ πορὸς κίγδιυοις δυζελίᾳ, οἱ 

ξρατηγιφοὶ 1} 5.οἱ σβατηγεκοὶ φορρστεγρ δυο μῆμοι, 1} {τὸς 40] ΡΓᾶ- 
τοτὶηὶ ἀρρο!  χατατ ΡΠ ταν, Τὰ Οτῆοι. «ρατηγικὴ σαίιυη) Ὁτάτο- 
τί τι πι ταρογπαοιίαπι, πιρογατοτῖς τοητοτγί τη [4ςπὶΐη ἙΑδῖο. τὸ 
τρατηγικὸν αὖ βασιλέως λτς ΓΟ ρ 5 ΠἩΠ τα τὶ 5. Βι4.1η Ἐρητο]. ροίζοτ, 
τεί ςρα τηγιχοὶ ἔργα, Γεὶ ται τατι5 ργασορτα, ΚΟΠΟΡΆ. 

Στρατηγικώς, ἱπιρογατουϊέ. 
ὥξτρα τήγιον, ει. πὶ, ργατοτίιτη, Πσπιπὶ ἀτιςῖς 1Π ΒΕ ΠΟ, ν εχ! Π Ππιπι. καλεῖ 

ὅ}} τὸ βῆμα καὶ «ρα τήγονγν οσατ δά ττίδιιηαὶ ὃς ργαστουτ π.. ΒΓ ΠΓΑΓ, 
ἢη Ρεγῖς. Στραυτήγιον,ρτο σαἰετιο:ϑορδοοὶ, ὰ Αἰδος, μέσον 3. ῶς’- 
σμυλῶν ςρατήγεον "ετὸ ςρατοπεδὸν αἰ πώς, 

ΣΈ 
ΣΡ ατηγὶεἱδορ ἢ πδυῖς ἀπιοῖς ἰπ θεῖ] παιια]!. ΡΟ! υχ,τῦς 3 γαυαέ χ 

νεὼς τὸ ὄνομα γαυαρχὶς ἡ σρατηγὲς γηιϊς τη ρεΓάτοτῖα πᾶιιῖς9 Τὰς 
φρατηγὶς πύλη 7 ρτατογῖ ροτῖᾶ, ἰά εἰζν 411 ἱπ ρυφ "αι ἔχοις 
τιις δἀτιοῖτατ, Βορος!, νὰ δι" πὶ διοσῶς [ἴω ςραπηγίσιν «ύλαις. 
1τεπὶ δά ρεγίοῃδηι τεϊατιπι , ργοὸ ἀμέϊτιςς ἐχογοῖτις, ντᾶρ 
Αὐγαζοηῃς5, 

Σ ρατηγ ογοῦδι, δολτηρογάτοτ, ἀτχ ἐχετγοίτι, ργαίςέξιις δ 6110, ̓ πηρι 
ταιϊογ,πολέμου ἡγιμιν,ἀπμέξοτοργατοτ. πὶ απεπὶ Ροπιροηΐι 
Ρτωτοτεπι ἀϊοῖς ΓἸ 8] 15» απ ἀεππὶ ΡΊατάτς, πομιπώνιον τὸν σρατ' Ι 
1ῃ. ἙΔδῖο, οἱ πὦ βασιλέως φρατηγρὶ, τε 5 ργτοτγοβ, [4ςπὶ ἷπ ἔγο "ἢ 
Αἰσοη.Ρ δά. νετεγες πη Ποπῖ πη Πγδτιιτη οἰ] ράτογοῖ Ἔχεγο ΤΣ μοῦ 
τι}5 Ῥγατο γε ΠΏ ἀρ ΡΕΠ]ἀτεγιιητ. Ἐτ ἀρὰ Αρρίαπιιπὶ ἰσρεπα, ἐ ἵμ 
φυλ.110.3. τι δ) ὄντες εἰςτκοὶ ςρατηγοί, Ἰοφιίτατ ἀς (απο δὲ ΒΒ 

ἔμ 

δα 
ΡΓατογίιν τσ δηῖ5, φρατηγὸς τῷ ἱέρρδ, ρτατἔςξξι!ς το Ίρ }1,Α δῇ, 4. Ὰ μαι οσῦι 

τοις]. ἄς πλιμήο, ςρατυγρὶ πολέμων κὶ κιωνγεσιών. , ἀϊ Ἰ  γηἰμοάι 
, ΠΝ 

6] ΠἸςοὶ, τιῖπν ν οπδτογοβοίς νοεῖς ΒΟ. φρατηγοὲ κὸ ἡ γυμόνες, 
«ῥατιγριὶ αϑαζιξαξειγ, ἀχέξοτε5 ἐχογοίῖτιις ἴῃ ἱπά!ςίμτα ρτο 
ΑΕ οί π, ᾿ 

Στρατυΐαι γπ1 τι πὶ ςορ δ. 

Στρατηλασία,εΧΡΟά το, ; τ 
Στρατυηλατέω,ἄτιςο εχ οτοίτι!πιν ἄτι Πτὶ δ 0 ΠΠ]υἴπεο Ἐχροάϊεῖο 

ἴχπιο ἐχρεαάϊτίοπαπη» ἘΠ Ππὶ ἱπέεγο. 
Στρατηλάτης κι, ὁ, σρατηγς, Ῥτατοτ, ἀπ χ ΠΆΙΠταγὶς 5 

ἀιιχ. ερατηλοίτης γεώνγ η Δ} πὶ ἀπ ξξοτ, ΕπΓρ. 
Στρατιοὶ αξ "211 }τἴαν ΘΕ ΧΈΓΟΙτΙ15. τὸ τἦσ' «ρατιω ν᾽ υὑποὺ ἔγ᾽ ἐἴπαρχον τ 

γμαγεχρεάίτῖο» ππι]τίτιιάο πα} τι ἃς ετίδιπι Απρείουαπη 9] 
τ πη. φρατιαξ αὐ χων, εΧοΓοΐτιις ἄχ, ἱςρατηγὸς, Ατἰζοτ, ἄς πηῦ 
δὶ ςραπας οἷα εἰἘν τ} }τία οἴ ἀεπι Π10.1ΟῈςοη. Ρίατο ἱπ Αρο 
τὴν Ἐὴ τρρίίω) ἀγαγόντα τίω) πολ ἰωὺ φρατιαν, σρατιας εἰπαιγλαγεὶς:, π 
τία ἀφξιη δτιι5, Ατἰτορη., τῆς εἰς μήδοις ξτρρκτιαξζ, Ἔχ ΘΓΟΙταΣ σα 
Μεάος τηϊττῖτα τ. Χ ἜπΟΡΉ. ἐν τε τῇ τιρατιᾷ κὶ ἐν τῇ πόλει, ἀΟ 
ξοτις, Τ Βογ ἀϊ 4. πρατιαν πέμπήν,οχοτοίτιπ ταϊτγογο, [46 πὶ 
τι ρατιαὶ ποιήσοι ϑτη 56 Χ ΟΓΟἸ τα πι σοτηραταίε 9 [ἄθπη, τίω) στρ αὴ 
τὸν σ᾿ οκτὸν ὐοᾳ σι όὺ ἀζεῖϑει. [ἀπ ἢ}. τ ρατι ζω ποιέϊῶι πὴ ὧδ. : 
ἤλτε σιπὶ ἐχοι οἴτ.  ἐγοάο. στρατιαὶ αλύ εἰν, ἀ  πλΐττογα Ἔχοσί 
ται,  πορ. 1.5, Ὀε (. σρατιαὶ πεζαὶ, ρεἀο!ἔγες Ἐχογοῖτις, ΤῊ 
Στρρέτεθ., ΡΠ ΠἸσο Πι»οαἰτγεηῇς ἃ Βιια,ν εγτίσιτι οἱ5 Θρ ΚΗ δ τπ 

ῬΑ! λάϊς. τ ρατία διὸς9 4. ΤΟὐ}15 τη Πταγὶς τ πιδητῖο δῷ Ηξτοᾶο 
110. ς.50}1 Διιτοπη ᾶτες Του πλ}ΠΠτάτγὶ οἴϊεγαης ποίας, ΜΙ 
τ οὐἱδίῃ τιρατιαὶ ἀϊξλα ἐιιτοαιοά πη ἐτία δὲ 56 110 ρταοῖι 
Ρυ4 Γαοίαπ. τὸ στράτιον «χροπιπηάρπιιπη, μοί θιις βοτεπί 
αὐ Ἠείγοβ. δὲ 55Β0]. ΑτΙ ΠΟΡἢ.ἀριϊά εἰπάςπι ἴῃ Ν εἴρ. ὦ 

Στραστώτης, 9 δ ΤΩΊ] 65, ὁ πείστες τοὺς νομίμοις ς:ρκτείας τετελεκὼς 5) 
φορεῖν πεταυμῆμΘ-»8ες. ΠῊ 1} 65 ἐπηοτγίτει5»1 1 πη ΠΠοπεπὶ νῈ 
τάπιις ἱπηροτγαι τ, Βι4.1η Οὐπι. ἴῃ ἘρΗ. 1 ἀϊίοπα Ἑππὸγ τ 

, 
πιρδὺ ὈεΠΠοἱ ἀρ πιίη 

το 

ΩΝ 
ὑθι νυ νοῶ 

ἘΠ ΝΙΝ 
εαν σι δἢ 

ἡἀραιο [ἠδ 
ΤΡ ΜΟΙ 
ἡήγαπειας 
[πηι ( 

“μιὰ 
ἐμ, ΟΠΠΡΙΠΩΣ 

{ΠΝ πεν 
{πῖον ῥϑις 

ἢ ἱ : : ἌΤΗΝ 
Στρατιώτης [Ἐγατίοτεβ. ΡΘη 115 Πογσα,οῖι5 ἄιιο σδηξγα τᾶ ϑᾺ ηδί 
πἰτι ἴῃ ἀαιῖ5 πδίοτιγ, Ὀϊοίς, 1. 4. σα ρ.ἴο2, ἃἶτεγ χιλιόφυν, γιθ π 
ἀϊοίτατο!θπὶ σαρ.103. ὡ τα ᾿ ᾿ Ὑμπη ψινα ἔν 

Στρατιώτιδες ναῦς, ργτοτίαΣ Διὸς, τ ρατιώτιδες γέες » Ὠδίιο5 ΠΡ 
Τα] τες γομπτιγοῖ, ντ ντᾶν νου Ὶ5 ΠΠτεγρτι Τ ΒΟΥ ἀ, φορὰ 5 
ἔχεται «δ μέλλοντας πεζοκαχεῖν, ῬΙατατ. ἐπ Ροτγίς! 6 γε βεττ Ρατῖς 
ν] δεῖς δα πη115 ΟχραΡ Παίς παιος. αίάτιπι νἱρὶπτὶ ς ρατιώτιδὲ 

᾿ ἜΝ Ἷ : “(Ὁ 
Στρκτιωτικὸν οὐδ, τὸ, ἜΧΟΓΟΙτι15.ἴτοπὶ {Πρεπάϊιπι Γοερ ἢ. 0. Απτὶ ᾿ ἣ 

ρα, 
12.0.1]. αὐπεμμᾳ, 

ἣν δ πα: ΕΠ : τὰ Ἐν κκυκ 
Στρατιωτικὸς οὐ γος, ΤᾺ ΠΑ ΓῚ 5.11} 1π|85 Ροτίτις. πρατιωτικοὶ Πονοῖ) ΧΟ ἀκα: 

Ἰ εἰεπἰαν 
ς-ρατιωτιχᾷὶ φρφγεῖν 9 1η τ τα πὶ ογάϊ ει οοπεϊπογί πο δαὶ 

νεῖ ]ς δά ἀϊρηΐτατειπ ᾿πηρογὶ ΡΙατιάη Οτβοης, τι οα τιωτικοὶ λὶ 
ματαινάς Θεωριχοί, ᾿ν"- 

Στρατιωτικωῖς ΤῊ Ἰτατῖτετ. 1, ὃς Τςῖτ, 
Στεατιώτες, Γη 1] 6 ς ΠῚ τ. 

Στρατοκήρυξ, ὁ ΡταῖςΟ ΟΧοτοῖτι!5,3.Ε.6ρ.23.γ14ς Εἰκτακτος ἴῃ ΑΡΡρθῆ 
ἂς νος. ΓΉΠΠτ. , ἱ , 

Στρατολογίω, μι, ἤσω;, τσ, κα, ΑΤΤΉ Ο. 1.4 ἃ το τη} ΠἸτάγόπι ςοποῖτο, ἢ 
τος σοηίςτῖδο » ἀεἰ εξξιιτη ξαςῖο 5 πη]τος ἀο! σοχ πὶ παι τῖαι 
ἀε!!ρο.Δἀςεῖδο δά πὶ τα πη. Α ει. σοι ῬΑυΐιις τὰ 
ςΔΡ.2 ἵνα τῷ ς-ρκτολογήστιντι ἀρέσῃ γ Υζ οἷ 41} 1ῃ πλ] τῖαπὶ βεϊερὶ, 
Ῥίαςεατ. ν 

Στρατολογία, ας. ἡ, ἄς! ςῶτς5 π᾿ Πταπη. Ϊ 
Στεατοπεϑείρ χης» ὁ, ςα Ἰτότατι ργαροίτιις,ἤιιο ργαίςξεις, Αξξο 

ςαρῖτον τ, ν ΟΊ ταπηοη Ἱπιεγργός ργαΐς ἔξαπι δχετγοίταιπι νογοῖ 
ἐχροπίταις ᾿η Αὐποτι τα εέξιπι ῥγςτογίουπος γε σὺ σαῖγῷ 
ΤαΠΠὶ Ῥ γα: ἔς ἔξει πὶ ν ΟΟΆ Τη15 ηηαιθνο ἐμ εανηρ. ; 

Στρατοπεδαρχία ἡ, Πα τ οτι!πΊ Ργα ξοζζαγα. 

Στρατοπεδεία, Εχ οτ οἴτιτο. ΒΗ}. 1 Ἐρηξ, Ροἵξετ, στρατοπεδείαν ἐποιήσε 
τος Ἔχ ογοίτιεμ σοη εητατ, 2. ΜΔςι.12. ὃς Τούπε 4. ϑήσετε αὐᾷδ᾽ 
τῇ «-ατοπεϑείᾳ ὑκδιδ, Ῥοπετὶ5 ἐο5 ἴῃ ἴοςο οαϊττογιπΊ. Στρατο ᾿ 
δεία, “αἰἘτονιιπὶ πποτατῖο, α[γατηετατίο, οἰ ἴδ.1. το, Υἱς 
Αναςοἀατυπεδεία ἃς Απος-ρατοποῦεία. Χ Οπορἢ. 

Στεατοπέσδευσις , ςα(τοτιιηι πηοίατῖο, ςαϊγοταπι ροΠεῖο, Ῥίδτο ὁ 
Περῖθιι5. 

Στραπεδεύομαι, μ. εὐ σομα)νττ. δυμια!, ὃς ᾿ 
Στρατοπεδευω, αἰτγαπιοτοτ,μαῦοο σα!έγα, βαθοο Μξατῖιια. σκύινούμϑ ος 

{ὰπν μὴ ςαἰττϑηςαίτα ροπο;ςαἴτα ἰΙοοο δὲ ςσοπαπιαηίο. εἾ ἄν 
αὐίο 

ἌΝ ιν τη: 
ἀλη ερςβ δ 
με ἡετὶ ΐ 

αι, μί 

{παντὶ 

ὅλῳ, Σ᾿ 

δ} 

," 



ΑΕ ΡΜΌΟΝ ᾿ 
ρατοπεδὲ ύσεοντο δὴ ἀκτίῳ, Τ ον ἀ. ΧοΠοΡ.2. Αναξασ,ν.. 

δευμῆμοι ἡμέρας πὰ εἰοις καὶ εἴκοσι, ΡΙ ατατ.ῖη ΑΡΟΡ Εν 5. τῇ ρι- 
συμμιοέχῳ «ράτοπεδὲύων, κὐ χέϑρκα βαλλόμϑυΘ-Ον τἴτιιγ νεγαη; 
ζεπορ εἴη 6. Ελίκυικών, 

χεσὸνγ εν τὸ σα [Ἐν ν Α Πτ1 ΠῚ. χρω μήσοις ς-ρατοπέδῳ, Πα ΠΟ ἘΠ. τρα- 

ν ποι μα! ῬΌπο οαἰεγα, μαῦοο Πατίπια, Τ λον 145. σδατό- 
δὲν χαταλαξεῖν 9 οα[ττὶς Ιοςιιπὶ ἀεἰἸσοτο,σαίξρα ροπογθ!άοπι. 

πὸ πεδὸν,ἰερῖο ἀριια ΡοΪγὶ ἀρ πιεη,οῖε5,ςϑάτευμα. Πρη]ῆ- 
ς ἀϊέξιο ρΡορείιπι Ἔχ εγοίτιις ὃς Ισσιπὶ ἴῃ 4110 εἴτ ροριι- 

ἴητογρτ. Τμυογά ΓΟ ἐχογοίτι Βυι 4.1 ἘΡΠ. ῥγίογῖθ. σρα- 
πδὰ πολιτικαὶ Ὀϊοπὶ ἰερ᾽οη ε5γᾶς ορΊΟΠατι) 9 τὸ πολετικὸν πλῆ- 
Ῥγο σοτηΐζατιι Ῥγίποῖρὶς ὃ αι 145 ἐπ σδηοης [δρτίππο σοη- 

᾿φατἀϊςειῇς,1. ΒΓ ΓΑ 1 δος  ρΊταγ ΡΟ τα} Π τί θὰις ἐρ 15. ΠΤ τὰ 
δὼ ἰοοιις ἴῃ Αϑσγρτο ἰπχτα ΝΊ]τὴ μΐμς ἰηάἀς,ν οἱ Βα ]- 

τἸοηος δι ατες. Ηεγοάοσ. 0.2. 
οὐδ δον οἱ ἡ ΕΧογοίτιι5. ἀἸοίτιιτ ὃς νεΐτης ςεατὸς 5 1. ἩδιαΠς ε- 
Ἢ. ΡΟ οἰαςε » Βαγξ. νἱάς Στρατὸς δὲ Στρατύπε δον» ἀριιά 

οἵ. 
για θ Ἔχοτοῖξιι, τ κα, 
ἱλαχες ΟΡ τ ΠΠὶ ἀπο 5, 

ἴριντάς Ετγπι. 
᾿ΟΠΓΤΟΥΤΙΙΒΩΥ ΓΙ 
ΟΡ. ἥ ς 

ἡσομα! τ τα ΡΟ ΓΑ τ. σι α Φἢ, ΠΟΤΕ Ἀιετῖτ. : 

τπιδητιμπη» τς σῖτα ΤΠ ἘΓΙΙ ΠΥ ΩΤ ΠῚ Πρ Εα ΠῚ, ΟΠ 18 [4- 

οὨ ΕΓ πρτιητιγ ΡΊ απο ἴ σουλρίησδάα παῖς φἀδένις οὰ- 

5 Πσηοἰκ:τουτατι ἀχεγη τς νετεγέσοντ Ῥασιυιῖμ5. αὐ ύλ, ἷκε. 

ἡ γεγίμφωται σκάφθ. «ρέξλωσι γαυτικοῆ σιν. Στρέζλν Ρτὸ τοτ- 

πτο»οαρ.31.Ἐςο] ἢ οἰκέτῃ κακούργῳ ρὲ ὅλαι κ᾿ βάσοινοι ἔξτιιο 
ἰειιοΐο τοττιιγα δὲ ςοτηρεάες:βασεινις ΐρον, Ηοίγα. Ἷ 

ὃς, δ τοττιο [ι5»καμιπυλιθ. σκολιὸς» ΡΟΓΙΙΟΓ ΓΙ» ΟἸΓΆΕ 8, τῷ 

115) ν ογΠιταις. οαἢΠἰάτι8. δ ύσκολθ’, Στρεξλες ετῖᾶ γοσᾶῖ Ηἰρ- 

τῆτες ἐὺ «ογόδεοντ ἐχροηίΐς Θά] ηῈ5 1 Οἰοίζς. 

δ γρουτος, ἡ) [14 τᾶ5 τοΥτι}5 ὃς τοιῆο. ἐγδη 

μ ὀχέλθ-, ὁ κα ἡ,ἀοϊο ἤις ταὶς ὑπο τῆ χελών,μοσῖο ςαἰΠάιι8 ἴῃ [ἐγ 

"7 
5γάληϑ ἴοΓρΆ, σοπιιοτἤι5. στραφέντες ἐφό- 

Ἂ ἧ μ 

(δ, ̓ ῃ 

! , 

με: νοΥΠΙ ο«{|59 πάτο οτοΠιοΠἄαχ Νίαζδῃ. ἷ 

ἰδα "ἢ μιώσω,α, κοι τΟτΊΠ60. [βαστογίζω, ὠκίζω, «ααίτοπεπὶ δά- 

προ »ἄερταιιου τι ἑτὸ Προ; ςοηξβείηρο ἃς ἀτέτὸ νἱηοῖο» ςοη- 
τα συ ἀοτογ ον ῬΟΓΙΟΥτΟ  Α ξἘπ. σρεῦυ. ὅσι ταξ γραφαὶ 5. Ῥοττὶ 

πα ἰδ τοῖο ρτιιγα5 τογαιθητ ὃς ἀερταιιαπτ, ΑὙΠΠΟΡ.»εφοσρεθλέτε 

ἴῃ ἐξετε,υια Ἐοποτη δά δ οτῖ5 ὃς ἐπα Ἰςατῖ5. ΡΊατο γ»ιἀς Ἀερ. 
ἴδ ΐε αἱ Ῥα πιὸ ἀϊχίτοῖ το; 4 ςΡίταγ. 
Ν ἀν τήρκον.ΤΟΥΠΊΕΏΤΙΗΤΙ, τ ρέ ὅλη, 

ἐρν" {οτ] Β.1τα, τ τρετῆὸς τος. νά ς Στρεπῆός. Κι υϑὶ ; 

ἰσίονα Ἰαχατῖο, ἡ αὔἴϑρε αὔρα ἕασις,5᾽ ὁς-ἐῷ μετάφασις, ΠΟΊΠ Μ]ρίδη. 

οὐδ! τι ΟἸ γητἢ. 2. Ποσιο ἢ. νυἱσὸ με ἐξέονίε. Οὐ ἀϊβεγατ 
ἀρ ρι ᾿ ῥίγματος, νἱάς Πιρτὰ ἐπ ἀϊξείοπο 7, 
αν ἅν ματα, τὶ, ᾿αχαταναττιις [αχατὶ,[πτεγργοῖος ὈἸοίσο. ΠΡ.1.ς 114. 

ἢτ διιζοτη {απ ἤιο ἰοςο πιοῖᾶ οἵα ἱεριτίπιοβ πατιιγα 1 (ἃ 

τε πποτις οἰπὶ ἀοίοτο τοπιογαηγαγ. Ὑ14ς ΟςἸ].ς4Ρ.13.}:0
.4. 

ἴῃ Δύγσμα. “ἢ ἱ 

7.) ὙΑΑΡΕΝ ἀεβεξεοπε,  πσεπὶ ἀιιεγτοη8. Ατ
ήϊτορ. νεφινε- 

αὖ ς“ρετῆαγγλαν δεώϊον ὁρ μοὶν»].νεφελὼν “577 ὠγλων, δωρεκώς.
 

Π͵νδα 9 Ἰυιἴιι5 σΈπι5 5» 'π 410 τοίξιϊα δι πυιπαιπηατα ἀμποβα 

ἰδ Ὶτἴ5. ΡΟ σε πεῖηρο δ πιο ουπιδιεθαμάο νεττεπάόη:
 {πρ- 

ἤταπι ἤπο τείξα!αττι ἤπιε ἱασοης ππιπηἰ ἤπια σα ΠὩ 
ςουποττείρᾶς 

Ἔγῖπς. ΡΟ ΠΧ.  φρεηίνδα, ἤσϑακον ὀσθάκῳ 7 κὶ γόάμισμα, νομίσματι» 

; ϑέντι([Θρε βλυ ϑέντι) ἔς ιραφον. τ ννς ι 

Π]ος οὐ, ΒεΧΊΒΊΠ15ον ἜγΠτ1115» ἔειι ν ογίἉ0}}15 40} Οἰγσα πιά ΡΊΤΩΓ 

ςρεπ]ὴ γλώσσα. Πα 4.υ Πτεῖτὶ ΗΘ χ!]15 40} βεᾶι Ῥοτείζοντ 
σρεπ]αὶ 

ἐγες Πα 4.9. Πτοπὶ τοττιβοζοττ 5.9 νυ ςρεΠ7αὴ λυγοι ἀριιά Ευπρ. 

Ογοϊορ.  ατογάιιτη αδίο το εἰς τοτα 865» αὐοιδέῤῥαι- αὐθὰν 

Ἰᾶ, ὅρμος, Πδιι]α ΟἈ] Δ τιν ἀϊς. σρε᾿ Τοῖο χισώνθο. Ἡοτποτ.
114.τὸ 

εἰδιωηῷ σιδιάρου, ἰ.ἰοτίοας ἐκ οἴτοι τῖθι15 δέ ΟὨΓΙ115 Τάτ Έ ΠῈ- 

᾿σοπίεττα;. ρε77ὁν αἰδιαυχενιου,ΟΥ ΙΙΘΊΤ, τοττ!επι; Ἡοτοάοτ. 

ἐἶσδε πἰοιυκείμῆμα «ψέννια χου σᾶ τὸ φρεπῆοιὶ αὐεδὺ μὲ
 παρηλϑε,ντ νὶ- 

ΓΑΥΤΏ1 1145 ραίπιὶ ἰδσοητοϑ ἀιιγε5 δῖ τοτγαιιο5,ἱρίς φιϊάξ Ῥις- 

τ τυ ΡΙτατοὶπ Τ εγα. Στρεηῆ]αὶ, βιο 0} ἰπτοττί ἴῃ (συ ρτιι- 

59 1π110.Ε ἐφ΄. Στρε πῆ ὃς, Ρ4}18 (ιδοίποτίτιυι,αϊδυίάαπη ΤΏεοΓ. 

πο ἢ Ρτο Οογοπα, (οι Πτάτη τεᾶ τυ τ. Εἰτάτις ἀριά Ατβο. 

,σρεπδίκι Θ- αὔτος, ρβῃῖ5 του τ1118. ψηάδδήμυς πο μὶ Οἴπ65 ἀ]- 

πο ἐθηγΣο. Ὀ οἴταγ ε141 φΡ ἐμ ,8. 

7οφόφρς, τΟΥΠΠΑτι15. 
Ὡ τΟΓΠ ΠΩ, ςῥέφω, ΠΡ ἶ 

γδαν κπν τὐρ ας . ΝΙσαηάετ τη ΑἸ ΟΣ Βαγπταςὶβ. ἸΕΡΆΝΣ 

»δέδουπε δα μαζόμδμ Θ- κα μοΐτοισι , ἀς (λπραΐηε ταιιγῖπο ἴο- 

8}} 
Ν 

μαὶ ιιαῇ «-ραγίδύομει Ραιι]ατῖπι δέ νεΐπις φιττατίπι ἀεῇς ἴϑ» 

ἴζο ὑτα: ἔππις, ἰἰχαείςο. ΝΥΝ σαπάοτ ἴῃ ΑἸοχι ρΒαγπιας!δ. . 

τρδυγομῆῥῳ πὸ αὐόλυϑεν ἐκ κα μϑίτοιο πνεύμᾳ 
μόλις, ΤΉτοΓΡΤ. ἐλαωνο- 

᾿μδύρ,συυεχοιδύῳ κ᾽ φράγα ὁποιλυυδῳ. Ἔ
ΧΡΟΠΊταΓ οὔαιτι πη ογάτη 

 τγὰῃο. Ηείτ ἢ. ἱ τϑτα 

ὅγω͵ μ, εὐξω 5 πι ὄ χα) σα φοκγίευῶ γ ΠΟΥΓΠΠΊΡΟ 5» ΓΠΙΣΌΠΟΟΣ 

ἡμέ ΝΙΝ 
εΤ νην, ἢ 

γηδε πίη 
ἡ 

αἰρεβιϑ 
Ι 

, 
“κτρταὶ 
αικη 
οἱ Πρτατη 

ἡπιπρηὴ 

υναη ον 
ἀπο ᾿ 
(νηΐ 
μα ημπ 6 

ΣΤ . δι 
ΟΧΡΙΙΒπΟ ) τάτάο, Αξίι, Αςοιίαείι, αὐνω", τορρσδιατρίξω »κατα- 
γωνίξομαι , ΕἸ οἰ οἰ, 

Σιρέφανον, τὸ δἰ ΡΟ π 15, ΓἘριτίφ, 
Στρεφάσκω,γ ττο. Αὐία, Αςοι, 
Στρεφεδινέῳ, ἴῃ ΒΥ Τιῖπὶ Ηςξιο, εἰτοισηαρο ὅς γετγίο ἱπ ΘΥΤΙΕΠΊ, Ος1- 

Ττ δυιτο πὶ σερεφεδὲν εἴ όϑεω ἀἰσιιητιιτ ἀυμαι νογτ ρίας σογγ  ρίμηταγ 
ἔξει οἰ γοι πη αρΠΏΓΙΙΓ, 

Στρεφϑεὶς εἰς φυγίω) τεκπεὶς, φεύγων, ΕΟ πῚ.11αἀ, 
Στ φοδικοποινεργία., ΠοτηρΟἤτα ἀεϊο ἀριά ΑΥ̓ ΟΡ Δη, ἐξητοη- 

τἰ ΑΓΕ ΠῚ ςογγιρτοῖα 7 1πτάϑ Ῥογμ ον δαάνη!ηἰΠἜγατίουνἸάς Στρεψό- 
δικοποιγργία,ς 

Στρέφομαιγγογοτ, μα δ ογένοικω ΕΠ ρροργατ,ἐν μέσῳ ςρέφη,ἱπ πηοάϊο 
νεγίατῖς, ἥτις ἴῃ ἀρογῖο,ς 'Ναζδῃζ, ἴῃ Οτας, Ρίατο Ἐρηΐ. 7, ὅῃὲ γῇ 
φρέφεῶχοίπ τογγὰ ν εγίατί ἀρεγς, οἱζ ἴτο πὶ σιρέφομαι, νοττοτοὶ ἃ ςο;- 
ΡῬῖο ρτορτοῆϊι ρεάςπι γοτγογίμπι Δδεὴς τοῆςέϊο ΠΠ᾿|λ4 ζι, Χ ε πο. 
Τητογάϊι πὶ σΟΠἸΙΟγτοΥ νῈ ἔστι! ἢ γεγο φρέφεάϑαι ἀἸϊοίταγ δριιά 
ΑΤΟΙτε ΠῚ τογα σοι »σοητογδοτιντ Πρ ἐν τοῖς ἐργασίαις φρεφό- 
μῆνα ἀριιὰ Τ]ΙεΟΡ ἢ. Ιητογάμυι σοπτογαιοπέο Πἰχοτ, Ἠογοάοσ, 
τὲ πὶ γΟΓΙῸΣ 7 οἰ γοιπιαρον νΕ] ἴπ ργορεῖα νεὶ ἴῃ πποῖαρλοτ, ἢ- 
βηϊβολτίοηθ. Στρέφομοι, Δ ΠΠαςῖα ντοτ, τογρπογίοτοοιπέξοτ, 
ΠΟππτη]Ὠ (σοΥ τοοβηάς, Ρ]ατο 3.45 Κερυδ ἰς ποπηίης [τρί οἵο, 
Τχανὸς πείσεις νῷ τ ρφαὲ “ρέφεῶει. πείσεις ἢ διεξόσοις διελϑιὼγ, ζπο-. 

φ-οαφίω αἱ, κογιξουῆν Φ- ὡς τε μὴ αϑἴϑαοςεῖν δίκας, Οπτηΐα Ἐχοοριταπϑ 
ντ ομα]ασ ᾿πΔ] οἴ πη,πες (τ βέασογο σοράτιγ, Ετ ἱπ ΡΠαάϊο, πί' 
δῆτα ἔχων «ρέφῃ » Ο]4 ἰρίτιγ τογρ πογίατῖς ἢ 14 ταπάϊα σπ- 
ξχατιο Οσορόογις «Ἡλέτίι, δα, ἐκ ἔςειν σως ἑαυτὸν ἀποκρύψῃ, οὐσὴ αἢ 

πολλαὶ «Ἐκ φ. γὼ παντοῦ. γγύνται πώς δηηνοίας, ΗἩΐης Στροφή, νἱά4δ 
Στεόριγξιδὶς ἀριά ΨΊτγρ. δλη, 12. 

"Νοττο οπιποϑ τοῖο τη ἔλο᾽ε5,8ς σοπίγδῆς ἀυϊ σα; 
5116 δηϊπιϊςοπιις ἀγτε γα] 65) ὅζο. 

Στρεφομᾷν(Θ-, ΠΡ ̓ Πμι55[ςομγιιβοοτῖο [15 ἱπιρτου άτι5. 
Στρέφθ' του] τἰχατῖο:οοτῖι πη, 1115. 
Στρέφω, μ᾿ ἐψω αν. εφα, γοττοςτοι ΠΙΘΟνς εόφον σἀρέχω, ΗΊΡΡΟοτ. λυγί- 

ζωγκαμτῆω,ςοπτοΥγαιιςουητοταιςο,ἐεβςέϊονπηοιιοο, οἰ γα πιὰ -- 
δου ςΟΠιϊοττο  Οθιιθγγοον το ἰῃ ξιραπη:ῖ 2.Αοτῇε, ἔστραφον, Α-- 

ἐπα Αὐςι, ΑὐΠζότεῖες δὲς ν ἢι5 εἰ ΒΚ Ποτότιιιρτο τογαμογε: τῇ 
λέξει μετατι ϑέναι κὴ ς-ρέφειν. Ρίατο ἀς Ἀεριι. 11... τρέφουσι ἀυτώ σίωὐ 
ψυχίω μιὰ ἀλυϑεῖς ὥσι,εἰτις φ πηι πῦ ἀπσιιητ, ἤπτ γεγὶ πέσης. Α- 
τἰ ορἢινεφ. σὺ τούτων αἢτιθ-.9 σρέψας σφαυτὸν ἐς πονηροὶ πορῴγματας 
4014 τε δά γεβ πγᾶΐας σοημεγε [{ἰ. τρέφων πανταχῇ» ΠΟ ΠΟμοΥ- 
{8 νοτίαλπς, οπιοῖ!. «ρέψαι Ἱπποιες ἴῃ ἕυραπη νόττογε ὃς σοηϊῖ- 
ἐςιο, Ἡοπ,ογ. Ἠδθγοάοτιις, ἐσιοίφη τὸν πόσει ἀἰ ΧΊτ,ρ το Ρεάεπι [- 
χαιῖτινηάς ςρέμματα ὨΙοίςοτι 1,14 εἴ. χατα. Στρέφω,αηῖς- 
το γογίο ὃς γοϊτο. ΒΑΠΙ ας Εὐλτ:}.. Καὶ γάν σως ἤδη καὶ κατ᾿ ἐ- 
μαυτὸν ἐςρεφον. ἡ ποτε αἰληϑές ὅθι τὸ αὐροὶ τσ πολλῶν ϑρυννέ μῆνον, τις - 
οι ἰρίς νεγίασδπν απίπιο. Στρέφειν Ἔτίατη ἴῃ το οαιοίεγ 914 
εἴ Ηεᾶπετγε, τὸ κα μηήειν: ὃς σι ρφφ".1.Βοχαδ: νῈ Ροετα ἀϊςοῖς Πβέξεγα 
ἐ4ιος.Χεπορ ἴῃ ΗἸρρατςὺ ὀκ αξ ἑσιαίαι ὃ σρέψαντει πάλιν ὁῤμᾶν 
ἀγεϑόν Στρέφειν λέ πῇ εινον ογ[τὸ ἀσογο ΑΓ ΟΡἢ. 

Στρέφασις, 4.ΟὈτιγατίο, ἀε] ρατῖο νδίοσγιπι σιπὶ ΡΕ ΠΟ δατ φοτίο, 
καλυψις εἰγζείων δέρματι γινουῆύν, ΕἸ εἰγ οἷ. 

Στρεψοδινέω, μκ. ἤσω,πιηκϑεγσκοτόωνσυςρέφω, ἴῃ ΘΎΓΙΙΠῚ Βεξχο, εἰτοῦπι- 

460 ὃς νογ(ο πὶ ργτιιηι ἰάοιπ αιιο [παρ τὰ ςρερεδινέω, Ἂ 
Στρεψίμαλλ τη ΓΟ τφα ἐΠΊξξιις, Ετγ. Ττοπὰν οὐ Προς [155 {ππππ|15»»΄ οὐφις, 
πλοῖα μοτγὰ ἃ νος]! εὐῖδιις ἱπτοντας ογ Πρατάίαιια ἰληας μαοητι- 
Βιι555114, ; 
Στρέψιςοεως τ σοΠιΙοΓἤο. ἔγαιι, σ’ ε)φὴ γοἰπτέτη, Ποἴγς. 
Σερεψοδυκῆσαι » ΡΓῸ ς-ρέψαι ταὶ δίκας, ἀο]15 δ( γατίοτατο ἀίςεπαὶ ἦι- 

τὰ ἸΙετο., ὃς σδαίλοἰπιιεγγεγο. ΑὐΠΈορ απ. νεφ, δι᾽ ὁσ᾽ ἐμαυτιᾷῇ 
φρεψοδικῆ σαι κ᾽ «δὺ χρέτας διολεϑιέιν, 14 εἰδ, «δ δάνεις -αὐ ἐκφυγεῖν, 

ῬοΟΙ ΠΧ, σρεψοδικεῖν, αὶ τὸ φυγοδεκεῖν, καὶ τὸ αἰας-ρέψαντα κατογ ρεῖν, 
Στρεψοδικαπανεργία ἦγν ΕΓ ΠΙτΙα ἴῃ Ῥεγιιογτξ 5 εαυς [δι Πτίδυς οῦ- 

Ῥοῆία ἀϊξλίο αἴϑα τὸ ςρεζχὸνῆ ϑος κὶ συκοφαντικὸν Ὑ Ὁ δεκίωγα 
παναργίαν. ΑὙἸΠ ΡΠ ἴ ΑἸ]. Πικραν τεχ, ὄψει φρεψοδικοπαναῤγίαν, 

1ιερίταν ἤιρτα ςρεφοδικοπανεργ. 6 ς ἘΡΕΣΝ 
Σσυρίωες, Δ ἀιιογῦιρτο πραχέως, ΒοττΙ Β᾽Πτοτ.Π1}.3. Ἐρίρτ. «ρίωὲς «εἰ 

φανεύσει παρ᾽ απ, ΡΟ]. ᾿ιΑτρ. φρίωες 3. αδρὰ ςυφελὴ βρέμει ἀκτη,ῖν 

1ΠΊΓΊ 406 [01] ἀπ Πα τ]α ΠΊΤΟΤ, ᾿ ξ Σ 
Στρίωὴς τηαΠ] ξοίτι15,8 ἤροτρα στ ιθ) πιά  ΠΙ15,6 ταπτος) τξαχις» στιν (5 

ἰχυφὸς. ον εἢ. 
Δὰν χα 1 Δςς Ροτᾶτογ 8ί ἱπιπτοάς τὸ φρο, ἤϊι πὶ ἴῃ ἀς τις» 

νῖπο ἴπ ἀε[Ἰς!199[αΓοἰτῖο, ἐτεκτέω, πο] οἰ ἴογο, ταῖς ἔμπα: 

ἡποῖαρβοσα ἤΠιπιρτα ἃ ἀετγεαπεῖδυς παθεηαβ: ἀπὸ τοῦ ςερεῖν ἡ 

αὑποασᾶν τας ἰωδίας. ἔγαττια ἀετγοέϊατγς, Ηογςἢ. Ὁ οπι. ΑἸ το ρμ πὶ 
ῬΙμτοαὐόδεται κὸ φρἑωιᾷ πλυηῖδι)ς Ατργτῖο Ἰοχιίτωτν τῷ ὅθι μαλα- 

κία διαζαγλομάδῳν᾽άς Καταςρζωω, 
στρ, τὸ,ἀγιτῆςς, Πιρογ δία, τ 5,4 Πτῖπ, Αροζα! 18. ; 

Στρίωὸς. Ν Ἰσοἴττατιι5 ἀϊοῖς αἰρογάπι, ὅσο πτγατῖ τη δυάϊτο! ἰΙοαας- 

[2π|,Ετγ πὶ. Ἵ 
Στρίωὀφων,ἀριᾷ ΡΟΠ σα πιο: αἰρεγά νοχυ ἐ 

στριξιλικίγξ,αριιά Αὐπ το. σαρίταγ ρ το Ὡς ταρτη ιν «υ!άεπη» ΠΕ 
παιςὶ αἰ ἀοτη: τη ἀν» Ἰλρα ἀρὰ «ἢ Στριζιλικὶγξελ. οὐ δὲ ῥαίδαι 
ἐλαΐχιςν σύι μέρος μετειδέδαμι, ἐλάχις" μερῳ Κκκ 

Ἴοσι, 2: 1: 



Πα πὰ ᾿ 
Στρίξϑοτοιυῖς ὃς ΟΊ ς νοχ δυϊ5, ἡ λεηΤὰ κα ὁξα α, τω καὶ τῷ ὀριέε, Οὔ, 

Αὐἰτορἢ. σμάγη. ᾿ Ἷ ἱ 

τριχὸς, οὐ, Πυίάον. Ατηποτεῖ. μι ποτ, Απιπραϊ τα ̓ἰδτο ἡιᾶττο. 
ταρίτο 9.ν δὲ ἀς ρος αι κόκκυξ, αἷτ, ὄπι ψοφεῖ δή σξαγωόν, νὈ] ὃς 
πρισμιὸν ἀἰχ]τ, . 

. ξ' 5 . ᾿ ΝΣ ͵ » . Ἶ ,"᾿ 

Στειγξ, ΠἸγΧ δι 5υκερ χνηξο συν Ὸν ὄρνεον, γ1 46 Κερχ ν".. 

Στεὶξ, γδφοντά 6 Ῥ᾽ ἀζδωσις, 

πξτράφνὸε, ῶ,ε! ζει159 [ὉΠ 1415. Ε Γπλποἴτιροίας Οἷσ, 
στρίφ' Θ-, πογυοίᾳ δου σατονδς βοτοίγη ἀξρωτος, δι. 
Στερζαλοκομόβνς ἀλοκομῶν; ΕἸ ἰγ οἢςρ το αιιο ἔπρτα τ ϑαθαλοκομᾶν, 
-τρρζανίσκ Ὁ» οἰάρτῃ ἰδ τείποις, Τ ΓΙ Ρ 59[Ἐἰὶτγῖρι!5. 
Στρρζελὸς 9 οὐ 7 ὁ σαταμς » ἄς! σατιις : ΘΟ] Τα ι1115, διολιὸς, κουμαυΐλιθ, 

Ἡείγεμ. 
Στροξειὰ, ἐι9., ἐργαλεῖον κναφικὸν, ἰη πγα πηοπτιπι ἐ σα τά 5 ΠΠΠ]ΠΟΠ1τη; 

410 γι άςπι Ραηημτη τγαξτατ,απατάτιε να ]ο5 οχοίγδατ: γο] ρὸ- 
τἶτι5 εἰξ νογεῖ οἰ Ππ5. Δ] ἔξης ἀπὸ τῷ ςτρφβειν, σρέφειν χἡ πὐδλαίήγ είν :6 1115 
ἐπῖτα ἐπ πγαπτοπτὶ μος οἐποϊπηγντ αἷς σοπιποητ, ΑΓ ΤΟ ΡΠ ἴα 
Ἐσιυῖδ. : 

Στρρξέω, μοἠσω π᾿ νχφὶ Γαι πγ τι ΟΥ μναῖ, τευραί τω, ῬΙ τα το θι15, ληκώδης 
νόσος, αἰριϊούσοι τέων ἐτωκχίαν ἐσ εέζησεν, 1ά εἰζ, ἐτάραξεν, γόσος ἐς’ ρφ("" 
σε τίυ) ῥώμίω,ταοτδις Καὶ οπταπι Ἰπτιαἤῦ 9 Τάετη ἰη Νπ πιὰ, Στρρ- 
ξέα, λοις, ὁγίο οἰ τοι πγάσονντ ἰξξζδητας (οἱφης, ὐξεφίρω : ὃς 
νοτίο, 4 οἵα αϑακφίνω,ντ αι φερω τῇδε κἀκεῖσε, τοῦθ, χρίοτο, 
Στρρξέω 2 ὀχοιτίο πιθπτοπὶ ΠΊΘΔΠῚ» ἃς γεγ [Ὁ πτὸ 1Π ΟἿ ΠΟΠῚ 
Ῥατῖοπη. Ατἰ το ρμαπεδ.νεφ, φρόντιζε διὰ καὶ διαάϑρει πον τοὶ τ ρὗπον, ς'ρή- 
ἔξει τε πυκγώστες. Τά ςπὶ ἰῃ Ἐφ τί διις5. ὁμ ἐπε δε χὸ σ᾽ ρῤξει μηδὲν ολίγον 
“ἤόει νωῦ γὸ ἔχετ μέσος. 1ὰ εξ . «ἰείαγε κἡ σρέφε » νογία Ποπιίηοπα 
τιιο αγοίσγατι μοσπιῖποπὶ Ζιοιῃ οἰ ξξατι!5. 65 δ πτς ἀΠπ|πὶ το Π 65 
τα ψτ οἰ αέξατὶ τιιὰς ππᾶηι5 ποῖ ροἤτι. σγεροτ, Καὶ συρῴγμασιν; 
ὅσω ἐν μέσ ςροζοιω τα τε καὶ --φρξούμῆμαι ἡ μῶς τῷς αὐτισιρόφοις μέετα- 

ζολαῆς. 

Στερξιλέω, δ λάσιι αιοά σ΄ ρρδέω.. ἔδιι τυιγἤπεο γοτγεῖς 6 οἰτοιπηᾶσο 
ταριίο νοττίςς ὑγτὸ ἔδιι νογίο Βιιά, εχ σγατηπιατίοο 4 ἀάτη 
τι ρρ(ιλῆσα παν Ἰοἴτεγ Ἔχροηΐ συςρέψαι. 

ΣτρρΟιλινίθ-,, ΡΥ ποιι5, σιδοξίλεν Ὁ. η᾽ πισυΐνθ- φλοιὸς 9 σοτῖοχ ἀτοσὶς 
Ῥίημβ νο] ρίσεα : ἢς. Ηογπιοί. ἀριιά Ὀιοίςοτῖ ςπὶ ΠΡτο Ρτῖ- 
τπηογοοττοχ ῥ᾽ αἱ ν οἱ ρισεας 7 Μάγςο]]115, σοττοχ ΡΊΗ 5. ΔῈ ΠῚῚ- 
εἷς εἰτι5. Βιις Εἰτιις. ςοφξιλίνη ῥητίνην (το ἰνπα το πα. ΕἸ εγπηο]. Ῥὲ- 
μεὰ τεπυα, Ματςοϊ. ὁ ρίηςῖ8. πιοέθιι9 τοπηδ. πιο] ἰ15.1. ὈΙοίς, 
ςαριῖς 95. 

πτρρξιλίτης οἷν Θ.,ρῖποῖ5 παςίδιις σοπάϊταπι νἱπιιπι. ὈΙ οἴσον, ΠΡ. 
5.0ᾶν.36 Ἢ ᾿ 

"τορζιλοειδὲς ὄρος ἀρυιὰ ϑεγαΐν. 1.12. ἢ 5 ἴῃ ρ᾽ ἅθας Πποἷ5 βου πιᾶπὶ 
ταΐσετο ἤι5.1πτογρυνχροπίξ ταγἴποιιπι ἴῃ δοιτιιαι ἀρίςοι ἀ6- 

᾿ {πρητοηγ, ἔιχῳ σ᾿ ὀρξιλοειδὲς αὐ μαγῃιςῖ5 ρ΄ πες ἤρτιγαπὶ μεγίτι α- 
ζὰ αριτὰ Τ᾽ βεορ ιγαίτιιαι ᾿Πτοτ.ΠΠδγ. τεγτϊοσσαρίτε 20.690 τιιτ- 
δίπατατι Πρυγαπη(πάτ δὲ ταγἰπατίοπειῃ ἀϊχὶς ΡΙη.) οχρο- 
πον 14 ετίατη «᾿οφλ Θέτατθο. 

τ τρόξιλ Ὁ5,ου, ὁ κυνί νγηῖιχ ρ᾽πεδ:δς ἱπτεγάμ πη 1} Ρ Πι15,5' πίτις, κὶ 
ὁ κφρπὸς σὐτή ον ἀ6 ΑὙἸ ΟΡ. Γατογρ. ὃς ῬΙΙη. Π16.16.ςαΡ.11. ὁ τοῦ 
φοφζίκα φλοιὸς κχὴ τὼ φυγλανρίμὶ σοττεχ ὃς ἔο]14. Μάγος}. Πδτο τ. 
ὶοίςον. σαρ.87. αὐδὲ τῆν σ᾿ ερξίιωνγάς πασίθιι5 ράπο 59 Ὁ 6 }1}|5: 
ἄς ρίποα πιο πιο εἰς, ΝΜ ατος [018 Πδγο τ, ὈἸοίσογι ἡ. ςἀρίτ.δς, 
Τεσὸ αππόζατα ἴῃ ἀϊξξ, Καῤυον, Στεῤξινθ., σθηιι5 σαγ 40]. 
Στεϑξικ τῷ» 9 ταγθο νεμτί 5 εἷλώ μῆνον πνεῦμα, ρτοςς 145 τεπυρε 45. 
νοτύτοχινοητζις νοτεςοῦίις. Ατιοτι Ἂς πλιιπἄο . λαίλαψ 2 κὶ «“66- 
ἐρῶ, πνεύσα εἱχού μον κάτωθεν αἴω,Ἰὰ εἴϊ. λαίλαψ ὃ ς-ρόξιλ- ἢ4- 

τις ἀϊεϊταιν 4" Ἰπξογηὼὶ Πασπὶ νογῆι5 γερεητὸ σομμο  εΐτιιτν 
Τιιοϊδη ἢ Τοχατῖ. Στεόζριθ-, ΠΟ πη θιιϑοτα το, ετα νογρο- 
το ἀρίτοης ριθγι. ῬΙΠτάγ ἢ. ἵπ ΤΥ Δπάγο: Ρ]ατο 4.4ε ᾿ δριι. 
Στοέδινθ-. σοηι5 (Ἰτατί οἷς ἀσελγὲς ἐν τῇ πῆς ὀσφύϊ. αὐξιφιρῶ, 
ῬοΠ χ.Ιτεῖν σος ς 4. Ἐν πλοΪ. δτγοθν  ἀ1εὶ αμην π11) Οάτοῖηὶ 
Ροοῖα ταί, ἴῃ Ῥγοιοτ, Βοττα πάτο 5τγο θ1}15 (ατο!ηΐ. 

Στροζιλώ, τὸ συςρέφω, σοητογΉ 60 ὃὲ ἰπτούηιοο, γοΐμο, Αςειατ. 
ΡῬΙμτατο ἴα ΑΡΟΡΒεμ.Πασοη, ς ὁρδιλοῖ τίωδ γλώπῆαν, ἐρτορὶὸ ΠΤ σιυιᾶ 
νετγίατ, οι! οἰτοιπηαοῖτ, 

Στρρδιλώδις, εθ.,Ὁ κα ἠρτατ δ  πατιῖϑ. ἴτο πη ἔγο]ιιθης ἀη γα δι5. 
Στρος θα, δς νοΥτοχ Δαμάτι μη ΪΝ Ἰσαη, ΓΠΈΟΓΡΓ. 

τρογίυλωνεῶτα σου οἰ 19 Γοτηάδτὶ Ὁ] 1, 
Στρογύλυ,"ς έντα ρα. Στοογζύληγξοπα ΠῊ ΠΟΥ] 8) ζηύγεον χὺ σι ρόφιον; οἷ - 

Ιαχ. Ταΐιϊαειαι Αὐοἱ νη. 
Στρργυλίξω,οτο τοτιπάο ἰσαθοῦ ἀγηις φαπατῖο, Ηαἰϊσατη. πη ν]- 

τὰ Τιν Πα», Ἰητόγ νἰγτισες [Πα ππ αλοτᾶς τὸ συσρέφειν. τε καὶ ς΄ 6ργίυ - 
λίζειν τοὶ νον μῴτει, 

“Στεορυυλοειδιὴς,τοτιιπάτ5,Α Ἰοχαη, ΑΡΒγοά ΠΡ ας Ργοίσιν σας ἀδένας, 
τρογυλοει δῇ σώματει, 

Στρογυλόχαυχϑ» . τοτιπά σαι!}15, ΟδΖα {ἰὈγο 7.οἀρῖτν 4. 1{π| ΡΊ δας, 
ὙΠοορβταίι. ᾿ 

Στρργυλόζοχ Θ,τοταπάα ΠΕ Ιαιῖα ᾿ποἰ π|ι5. 
Στρογυλονατης ἐς δύῖζα ἀϊοίταγ αι] φοργύλυ νη ψοδῖς ἀριιά Ατι- 

Πορ]ντοίξα ΡΟ] ]ς 6. 
ἸΣτρογίυλοωρόσωπος, ὃν 7] γοτιη44 οἴ [κοῖς 5 Ατἰίζοτ, ἄς Αηΐπλ, 

Στρεγἱύλθ.γου, ὁ, το ΓΕ5; 04 15 Ογ Πμχ γιιδ:γοτινη μι νογὸ, 1. σφογρρει- 

ἶ ἡ πὰ 
ὐϑῆ Β[οδοῦας ργορτὶὸ, γε ρα, ας ἀἰβξογοητῖα τάπτεπ πο 
ῬΕτΡοτια. Τ ἀοορ ιναζειῖς μἰ τότ. [1.4.ςὰρ.. ΠΡ ΠΑΡ 
αὶ φεουήκη,1, ΟΥ̓ δα] Ατιιπλ ποθ οδΙοπσιπι. ΗἸρρος ταὶ ὅν 
γύλον αὐλύ ἀἰχῖς ρτὸ σφαϑομήλδν. νἱάς Μυΐληιδν ϑυεῖ δὲ 

ι ΑΥΠΈΟΡ]". σ δούλῃ γηὶ ἰὰ εξ, ἐμπορικῆ,, διαὶ τὰ πολεμικοὶ ᾿ 
ὁν ταῖς ἔΠτοτρ τ. Τ Βυιον ἃ. {Π|5..5,ςρργύλαι νδες, παῖς Θηογαιία, ρ΄ 
τις. σ ρογύλως χαλάζας» ΑὙΠΠΠΟρΙΝ. σρογίύλα ῥήματα, ὶν : 
τογρτν εἰσ οι, ς σογύλη λέξις, τοτιιμάα ογατίο ὃς ἘΠΊΘΙς 
ΗΠ στη, ἐς ΤΠ. ΑὙἸ ΠΡ. Ἴἢ ΑσμοτιςηΓ, Εἰς τοῖχδ. πα 
πῆων ςφογίύλοις τοῖς ῥέωσσι, κα ο[δ, πεϑεινοῖς »πεεγούργρις. πὶ 
σω.τι 2 κα παύτῃ δεῖ ὑπο ἐμοῦ τε κἡ δού τὸν λόγον ἐπανεϑ : 

ον τα εἰρηκότος πὰ ποιητῷ 9 δὴ), ὁκ ἐκείνη μόνον ὅτι σταφὴ Ἱὺ ς' 

κριζώς ἕκαςα τἶμ' ὑγομάτων δσοτετύρνδυπα), Οὐ νεγον 
{ςτῖρτοτοπι 60 σοη Ὁ Πγ115. 14 ΔἸ ΧοΓΙς αι: Οροττι 
60 Ἰο τη χη ἀπ] ποία ἃς τοτιπεὸ,, δὲ Εἴορδητον ἢ 
δα ρο[ιουῖτἰς,Οτας, ΤΊ νον ἃ, αυγοην ρτα γα τ. 
1τὰ ἀϊσαπ τοτιπ 5... Στρογίώλα ξυχα ἀἸσιπταγ ἴπ ΠΣ 
το ἰτεξζδηο! τατίοπε. οΠΠὶ ατο ἔα} 115 πΠοηά τα τηδῆ 
ταὶ [οτῖς : σα ῖθιι5 αὔδα κινηϑέν το Ἄρροπιιητιτ. ΤΉ οι εἱ 
Ρ᾽αητατγ. ΠΌτο αιητο. σαρίτο ίςχτο. Τών ὃ ξυλων τὼ 
τὸ ὃ πελεκηταὶ., ταὶ Ὁ «οηγύλα, ςτφργίυ'λα ὃ δηλογότι 
Ψψαυφα, αὐήβῶν 

Στρογίυλέτης,τοτες Ηβτιγα:Γοτι πα τας ἤτιο τοτιιηάαῦ 
καιροὶ 

ΠΝ ἂν 
Στρογίυλόω. μι οσωςτοταπάο. ΡΠ, ΔΙεχαμά, Αρμγοά,Ὶ ψωμιδικιὶ 

τ "ἴ « Ὥϑντ. ἴ " 
υδὼρ οἰἶξ εἰ νοις ςρεγζυλούῦται , 444 ἃ (Ὡ]1π|1 ςΔάδης ἡμίν 
Πείτατ. ᾿ , ἀμιύιοσοΣ 

Στρρ)ύλωμα, ἴδ τριχῶν, οτἶὶς Παρ  ΠΠοτιιπι,τ, Εορ.19... αἰὐκεηίοα 
Στρογίύλως.. ξεγετὶ Πρῃτα 9 ΡΊ αταγο 5 τοτιιπάέ, Εν ἀριά, - πτς 

Ἰετὶ Ἀοτοσ.᾽. Περὲ ἢ οἶδ᾽ μὴ αἰδιιδξων, ἀδήλων ἢ, Ωρ εἰεζαιμμαι 
διότι ς᾿ρηγϊυλώτα τοις ἀρτὶ [Πππγὼ, φάπιφ άιμη σοποϊῃπὸ 8 ἐἰπρυλιανα 

Στρογίύλωσις»τοτα πιάτο Ρτὸ Ἔχ ἐγοϊτι!»ι. Βορ.α7ι, ΙΝ 
Στρρίζηλθ.,6.ὁ. ὕπαρρα πληγῆς ἐν κεφαλῇ» ΕΠ] οἴγο, ; πα λίνον 
Στρρζος, σται 5. δεινὸς, ἐαθαῖν 

ἘΠ Ὲ: : Ἶ ἌΡ Αν, παν πα ο ει ον 
Στρραξαα ΜΙ οαά ὴ ΤΒοιασυΣ τρομξεία ψω χοιο κρικῆς ἡ ἡρλ γύην 

« 
σου. ΤΏΤΕΓΡ. τὸν αἰθεφερη καρπὸν. “ὮΝ ἰπεδικ 

ΣτρυμΟνδον, ται γ᾽ μα τἰπι»ἵῃ ἘΡΊΒΤΟ Ἅ] μι: ΤΗΝ 
ΣτρομἝοειδὴς, σ ρομξωδης, ᾿ ἐμείνοαι 

Στερύμοθο,κ, δ ττοοίιι5, ῥόμίθ. αὶ βέμξηξ,, τμοσηθιι5. ιεπὶ σατῖβ συ νν ν|ς 
νογθοτγίθις ριιογῖ νογίδης ἄτας ἐχαρίτδητ, Ηο. Πἰδά, ΟΣ [πἰρὶ 

ἔων δ᾽ ὡς ξοσδνε βαλὼν «ὐεὶ δ᾽; ἐόδαμε πάνπτῃγϊα ον, δκίω ῥό ἀαϊαμεῳ 
σεν αἱ τὸν σ ρε φεῶδει. ΤΙ πο πη οτίατῃ Γάτίηι ἀϊσιιπτὶ ΠᾺ » 
ταγθοη ντ σας 5 ΠΕΒττΟ ρέπετο Ῥγοσμ!ς σάτα ὙΠῸ 
151... ΕἸορ. 5. ᾿ ἘΝ 

ΝΝδηηις ρου νῦ μοῦ ρίδμα οἴτιις (οἷα νογθεγε ταυτὸ, αν 
Οςπὶ ςοἴογ δίϊιιστα νοτίας δ ἄττα ριοτ. ὙΥἹΓΡ, τῷ 
(κα αἰϊοπάδιη τοτῖο νο γα (δ νοτίας τατθον Ἰίας ἐς 
Οὐο πὶ Ῥοτὶ πιᾶρπο ἴῃ σΥΓΟ νάςΔ ἀτῖδ οἰ ΓΟΙΠα, ἘΠ Ε αν 
τατοητὶ [πο Ἔχοιςοπει!ς φἕξις Πααπα» ΕΠ 
Ουταατὶς ἔετταν Πρατη 5: τρεῖς 1πΓδϊα ταγθα, ἫΝ ὰ 
πηρυέίηιις πγᾶηῖι5 παϊγατᾷ νοἰ δ 1]1ς δι χυμσιν Ε" οἷ 
Τῆς δηλιποϑ.ὅζο. αν, ὙΗΥΡ 

Στρόμοο, Ἰγοπηθιιβηροητις σοπο δ, δυσοίηιπ1.Ν Ισαπάϊ ἥν 
τὸν ςιρόμξον ἔλεγον οἱ σρχ οι ἀςιρακον “Ἶ0᾽ κογχυλίων 5 οἷς ἐχρώντ “μαιαίμαι 
στἐχπιγγϑε τ αριὰ Ροξταπι,- ἀππὶ ροτγίομας ἀαιογᾷ ἀμ πρ 
α ἀρινὶ Ατἰίξοτον εγτῖτ σοσ ] εἀπαγᾶς ταγϊπεπη, ἄχὰῳ 

Στρφμύσω, μι ὠσω,π. ὠκφον εὐ υν οἱ ιιτο. τρέφω, δ. παν ΠΡ ΠΥΡΊ ΤΙΝ οι ΤῊ 
Σαρομξώδεης, ὁ, τα δἰ ηατισον ὥαΖα οχ Αὐἰζοτιῖη φιβιζιΑι ἡμ γς 

ἄς σος  σάτιιπη ροπογὶθιι5. ἤ ἀὔηίνν κει 
Σσραϑεύρεον, ρ4 Π[Ἐγοα}}115»ς ρ  ϑίονοαρυά Ατβοη.Π}.:. ΤΠΝΙΠα 
στρεϑία μήλανπηαία (ἔγυς ἃς α» Ηογπι οἰ αι: πιαΐα Πγατῖ ᾿γελυχος 

το Ο᾽οἰσοτίά, σαρ. 191. ἄς ςοτοπεῖϑ μη }159 ὃ αι ι5 ἡϑωις 
αἷτ αι: ἤωτ ἀληθιναὶ ἱιν οτὰ ςοτοηρα, δζ πιΐηι!5 ν τ 14 ἷ ἠαίοιλ 
«ρεϑία ν οσατὶ ἀϊοῖτ, Τά οι άτος]Πι5 ἄοςοῖ πιαΐα {{γ ὀώμεον 
τοηοῖϑ σορηαῖα ροτ 5 οἵα αιιὰπι ἐδάοπι 7 πος αἰτά τὐειαϊο 
τοηοᾷ νογα ἃς Πγαείηα ἀἰοεϊπιθη οἵϊε οἴεπάετς Πιοίςο αν 
ἥυιὰτη εχ ξογπιϑυπια σηἐτάϊπε ὃς οτος ὑπιϑ μὴν: 

Στρφυϑίζεόθοι 5 τγμτηϊο ποτα ἰδηὰς ριιγσαγα ἃς οαπάϊά ἔδργον, 
ἐμοί! τς. ὨΙοίζοτί ες Πἶδτο [πομάο ν σαρῖτε αἷοὶ οἰσύπου 5 ἐς 

υἷϑα ἔρια. 1ὰ εἴτ, [1η5: ταάϊςυϊα σμγατα; 9. πο  Ππι9 δὲ Β 
Ἰληαὶ ἰαματία ποτα γαάίοιιϊα οιγατα Μάγος 15 : 481 ἀσσεῦ 
δίδου φρούϑτον. Πεεπτ ΐτιπὶ ποτῦατι οἵδε αια ἰαπαὶ σπγάπτιῃ 
ἰφούψιις Βουίναπι ἃς γαάίσοπι ἰαηατίαπι ἃ ρ] τίς ἀρρο ]α! 
νης τρρυϑίζεϑει » 14 οἵξ, Πγυτῆϊο μετα [4πα9 Δ σαπάογοῦ 
τ ΟΠ τίς) ἃς ραγρατίομο πη σγατί., σερύϑιον ἀϊεῖτατ ἃ ΡΗη 
ταάιςιΐα. ; ἜΝ, 

Στρρυδίζῳ, γ᾿ 60, ατ ουτα δ ΐοπη ν οοςπὶ οἦο, τείζω, Εἰαἴα; τὸ, ν᾽ 
Γατίηὸ ραμηῖο Βαίροιαν : ἀϊοίτιμ" ἀυτοπι Πδίάοιη ἀς ρα 15 ἀμ 
411 Ρθμ μας ΠΟΙ ητ, Ο5 ἀρ οσίμητ ὅς αι σαπαίμηῖ ἀᾶ εἴ 
ἃ πιάτγε γοςὶ βίη, ἈΝ 

Στραϑεοναίμηλ Ὁ. ὁ, πγατϊοσάπηείις ἀρυά ΑΞ ΠΙΔ, δὲ Ορρίδη δι 
ἄς νοπατίοῃο. ΝΙΝ 

Στρεϑίον, ρα ΠΟΥ ου Πι5,τὸ σρεϑεέριον : ὃζ σοπογα 1τογ 4125 1115 ἁαὶς 
ἴα, Στρέϑτον καὶ ςρυσοςγγααίςια, ἴσῃ ἰαπασία μοῖρα ἜΡΈΡΟΣ ! 

οὔ 
ς 



ΣΕ Δ νο ἢ 
ὶ 

Ῥϊοίοστί ἃ. Πἶστο (σοιιπάο., σαρῖτο 19 6.ἀς ἠατυζα εἴα. 
σε χυλῷ τὰ φύλλα βραχέντα, ΟΠ Τὰ ἔμεςο ἰαπατίᾳ: ποτδα 
ἴα. Μάγος λι5 ἀρυ Ἰτοίςοτ. ἶδτο τος, τὲς, ΠΤ πη γα }} 

μνλέα,νατμεα πιαΐυς, ΤἈΘΟΡ γαίς, Πδτὸ Γδουπάο ΜΠ, 
ςαρίτο τογτῖο, ν δ] αἷξ σοζο ρα πη πα πὶ αἰἸηπα πο ἢο- 
{τιτιςατιὸ ἐκ ςρε δέω κυδόνιθν, ἷ 

εὐϑοχαμηλίθ ἰπγιτΒοσαπιοί τις, αι ιιπὶ πη χῖπηα ὁ ἢ τα πιοη ἃ- 
εἷς ἀϊσοηιία οἵδ, σοποοαμῖτ ἔργ τπι » ντ (ογίδῖς Αἰοχαπέον Α- 

γἀϊπῖη ργαατ. δ ριαπιο το ]οπη. ο᾽ σρεϑοκοίμυλιθ- σίδηρον 
ἐιδόσητε τινΐ, 

ἐφαλίθ. εν οὶ Πα θοῆς σάριιτ ρα ογῖς. ρου ϑυκέφαλα ἔμβρυα, ἔχε 
ἜΧῚὶ σαρῖτςο. Ετ ςρεϑοκεφαλες ἰπτοῖ πιοη!τοίος ρουῖς Ρ]ατ, 
πολυπορ φημ. 

ποις] ρει δι ἐπγατ ϊοςαπις ἐπ διιοπν ἐπα ταταν,  ὅπι. 
ἄη Αἰ. 
οἱ ὁ ραίζοτ αὐιῖ5. ΤΟΙ εἴτα οτίϑιτν Ατιϊςὲ ς-ροῦϑιΘ.. Τητοτ- 
ΑΠ ορΡΉδη, τὴ Αμΐθ115, Στρεϑὸς μεγάλη» ἀρ Αὐτο- 

Δῃ ΠῚ. ἴῃ Αἰ θιι5 9 14 εἰ, σρεϑιοχαμηλίθε Ππ|ε φραϑοκοίνηλ Θ., 
αἰ ο σατο τἸϑον ]ρ ὁ ἀμ γ μείνογἱα τ ατιῖς {γα τῆ ΐος γο] ὁ τρε 
οοηέξα(ο ἀττισυ!ο. Ἐείτις ρα ει πιατί πίη {ξεπιτϊοσα- 
Ἰὰπι ἐχροηἰτ: Μ ατίηις ἀϊςίτητ, αι ἃ ἐχ Δ Εν ἑη τὰ] δ πὴ 
εἰ δἀτιο πογοζαν, δ. ποπ ἀστο {τ ἃ τεγτα γί ρα ΠΠς αἰτς σμτ- 
γΟΠἸται τ. Ῥ]Δυτα:Ν οἷα σαττῖ σι! ο: τ ἃ αγατληιι5 ρα ον ἴῃ 

ὯΟ [οἱετ τ ἐρε ΡΒ] η. Πἰστο ἀδοίτπο 9 σαρίτο ρυῖπιο ὃὲ ἀμῃοάο- 
πο. ϑιιατῖο ΔηΣπηαὶ εἰς [ΟἹ Ἱτπἀϊπος ἀρ οτ Ω5 ἡ 811 Ω.ΠΠΠῚ 
1η45 Παΐσοτο ν᾿ ἀςδτιιγοζδηλοη {ες τοῦγὰ δἰ τῖτ5 ΠΟ π εἰ οιτατατ, 

ὩΥ Π1.1Π. 13.Ε{Ὡ|α.ςρεθων Τ᾽ μεγάλων χα μα,πε τᾷ η ϑιίρα δὶ, 

πιο Οαεαπηαητίθι5 [ο΄ ΠΕ Π5 9 δύγτι ΠΙ ΟΥ̓Δ}. Πα σ ΠΑ ΠΤ 
[Ὡγρεαγίιπι νοπατιῖδ οἱ. ρεθων καταγαίων δοροὶς φέρφυσι ἐς 

ἐμὸν μάχαι, τ οὐοτιις ἔργο 4υάγτος! Ὁς Πιπὶ ΡῈ ἢ 65 τὸν 
ἀπιπὶ (πγατ ἴθ πὶ Μάσα ἔοτιιπτ.διοῖ αιταπι Νῖαος ρΟρΙΙ- 
Ἰσα.ΡΟ ΠΧ Πιαρ ἰοῖτον σρεϑον ἀϊχῖτ. Αἴραζες 991 παιῖτ, τὺ 

εϑων δοραῖς, αἰτὶ ϑὠριίκων καὶ ἀσπίδων ἐφρκ ἤοντυ. Οὐοπτοίο ὅς 

ππαΡ Ἰοῖτον σρουϑὺς ἀοοὶ ρίτιγ ἀρ ΤἸςορθγαίται Ἀιτον. 1}. 
ἶτο φυᾶττο,σιοφυϑος ὁ λυξικὸς 9 ΘγΓαΓΗ ὁ τογγὰς Ασα" ἴῃ 
ἀε διις το αιαττο εἰς ρατείθιις Αα ἰμλα]. σαρίτο ἀϊποάο- 
Ογίζγασ ἢ ϊο Α ἐγισὰς 9 ΟαΖα: νος ι159 1 ἀοπι. φρουϑὸς ὁ ἐν λε- 

ᾧ. Πγυτηῖο Ασα, Ἐγασῖο Τν δἱςα, Αυιζοτοῖος Ὅτγο ἔεχ- 
Ὁ Απἰπιαὶ. σαρίτο αιίητο, κρεϑὸς λιβύοσα ἀϊοίτιν ἃ Οαθτία τη ἔα 

ς Αἰ ΡΙ. Στεεϑὸς οτίαπη Ἰά4ο πη 404 « δρύϑιον . 14 εἰξ, 
εἰπ]9Ππὶς ἰΙάπατία ᾿νοτρα, ΤΕ ΟΡ μταίτις δ᾽ τον, Πδγὶ πθ ἢ]. 

Ῥ.ἀςοϊπιοτεντ) ἐς ραρϑιογο Ἡθγοι]εο, τὸ μὴν φύλλον ἔχυσε δῇ 
ος ᾧ τοὶ ὀϑύγια λδυχοήνεσι, Ἐς Ὀ]οἴσοτί ες μαϊδοτιςρεϑίῳ ἐοικότα 
α Στρεϑος ἴῃ ΝΜ ἱπηῖς ἐτίαπι οὐ σας πατη ράττοπη Πση]- 
ἃ (αἰδοίτατε,ντ αἷς Ἐςίτιι5. ρα Πετὶς ατι}}} ρᾳ Πετοῖτ τὰ τᾶ 

ΡηϊΠοατίομε ἀςοῖρίπητ. Ἐ οἰξ τατίο οτιγ ραΠογιδιις Ν οΠογὶ5 
᾿ τγα τη τγδιὶ ἀϊχεγῖς δάρρῆο 5 ἄρμ' ιξσοζόύξαστι, καλοὶ δἕ σ᾽ ἄγον 
ἰδ χέες σρρυϑοὶ,ὅζο. Ετ Ηοἰγ οἷν, σρρυϑὸς, ὁ κοιταφεριὶς γχὺ λεΐγνίθ-» 

ἰαχ. ͵ 
,ὔς τος ὁ φρεϑὺς. κ) ὀασριον, ΕΟ (να. 
ἡφασες. ἰη [15 [χης ἱπ Το πο πιαγῖ, Ετγ τι, Η εἴν, 
Θ..κ, ὁ ἰαπίτοτ ὁ οὐδὲ ἃ σρυφέία ἱδουμῆλ. 5εὸς, ΡΠ] τχ. Μίοτ- 

Ἰσορσαοιπηοιγηϊ ἃ ἰδηματιιπι οἰξτοάϊα: ργαάοτοῖ, Αὐὶ- 
ῬΒδι.ἴπ ῬΊττο, αϑϑοὶ τυ ϑυεαν σ᾿ δρφοῦον ἱδρύστιοϑνέ με. καρ, σ΄69- 

ἦογ: δμ ὅκ ἔργον ἐς ἐσὸν --ρρφων, Στροφώθ.. αἰτατιισονοτγ- 
τιι5. 04 ΠΠ4π|5»ν ετεγατΌτο αι: δὲ σοπτοταϊοτο νοισα δὲ πραΪ τὶς 
Πας ἰπὶς γοσ ἰππιογγοτε ποιίτ,ΐνος εἴς, ὁ εἰδὼς συμπλέκᾳν κ᾽ σρέ 

λῦγρις τὸ (ἡ χαναις γδ πα ανουξγρὲ, 
ἀλιξ, γος» ςοπιιοιίο, Ποχιισ,ςαγάοντατθο, συς ρφῆγν οττῖρο. 
ΠοΓ. ἔς πιϊπΐπ. Α ΡΟΙ] οπίτις στο αιιαττο, ὃς Π1ι.Φ. ΑὙΛΓΑΤΙΙΣ 

ἰς ΒΟ  ος, Μειοτέρῃ γὸ πεῖσαι «ὐειςρέφεται σ᾿ ξρφάλι!γγ:» ἔν ἀπὶ οὐσία 
Ἰτογίοτε δγειΐ σοπιιοτχίτηγ οτδο. Οἴσοτο. Στρροφαλιγξ,οα- 

ΝΙςαπάοι η Τ᾽ Πθγίαςῖ5. - Στοφάώλιγγα πϑριξηίρφιο γέλακτος, 
Ἐγρτ. ἰὼ ἡμεῖς σ-ορφαλίδει χέγρμδυ, ὅξ πυρροὶ προχϑν. δια. σ᾿ 69 ἐἰ- 

ξ ε{[Ἐ συς ρρφή, 
γαλίζομαι» μένων  ἴσομα)» αϑοφνκεί μᾶρ.ἰσμιανν οττοτον οἰ ιΟτ, 

φαλίζω, μιΐσω αν. ζφ)ν οΥ [ονν ειτουοἰγοιππᾶρο, ρέφω, Ἠείγς. 
γφαλὶς οἱ ἀοιτ ΟἸ11} ς φφαλιγξ. 

αὐσδος ἡ, 1185 οἰ ΓΟ πιά ΡΊταΙΓ (οι Οἱ ΓΟΠΕΠΈΟΓΟΙΓΙΣ Ξορβοεὶ. 
τη δ δαὶ πῆμα καὶ χαριὰ πᾶσι κυκλοισ᾽ δή αὔκτου Στρεφάσες 

ἐλόυδοι. νδι Τισομίη. ὅ2ὲ πῶσι κυκλικώς ἐώρχοντω λύπη “ χαρὰν 

ὑσχῶρ ὁδοὶ σβάτου «᾿ροφα δέοντι ἀϊςατ ροεῖὰ ἴωτογ Οπλπὸ 5 Πομηη 5 
Ἐγίατγὶ ὃς οθογγαια πιοάο ῥα ἀϊαςπιοάο πισεγουο5 ἤεις τοτὰ 
[1 ἀμαξης Ρογρετιο πλότιι δἰ γσπιμου τ τ τά χε πε γοσαῦ ΕΓ5Ὸ 
φάσεις αὔἴκτου καλδυϑοις 1Ρ [25 αἴκτοις ἀ οἱ συςρεφομῖῆρας. Αἴατιις 4 
Ἰδιι5.σ ορφάσες 3 παλιμπετὲς Σπογϑονται, Οπιιοτ Π(οτάϊη65) γο- 

οαπάο ἀοπίϊαητ Ὀιοην ἥτις Γοοτα,  ρφάδεοτι Δινεῖται τειϊο- 
τ! ομΐθιι5 ν ὁγίατιιγ. 
ζω, μι ἰσω, αν ακρ,γεῖτο. Αξλι. Ασςσυΐατιιι. 1 ἔργ5. ΡΟΥ ὦν 

π ρτίπια. 
ρεῖα, τεί, ὦ ἄγκυραι Νὴ ς ρεφεῖα 9 τὺ αἴρει γωγεῖς, ὅζς. ἢ τι ΟἸ ΔΉ: - 

ἱροῖ σεγφεῖα ξοτίαπ ἰμτο ΠΠραπταν σοήθοι ΗΟ πτογίςὶ ἀπὰς Πιηε5 

.“." 

ΩΣ 
αιυιλδιις ΑἸ Τα νογίατιτ (δι βςδίζαγ, 

Στρρφ εἴ ον» τἰλοατγο Ραγϑ 1|1 ἴυ αι ἐγαης πογος ἱηά!ρετατί,αις 
1ῃ ὈΟΠ1ο δῖ πιαγὶ ποττΐ.} ὁ], 

Στροφειὸ ἐΘ.. ὁ σατάο οὔ} »1 οἰ, σρήφιγξ: Πυπυπνις ἀοτῇ [ροπάγ- 
15» (οἸ]Πςοῖ φιὸδὰ ἴῃ ὁ ξάριιτ οἰτοιπιᾶρατηγοσιι ἃς ὀδοντοφυιὶς 
ΠΟΙΉ Θη οἱ ἐξ ροφεῖς τῆ ϑυρων, να] ματι τὴ σατάἠπο5 ΤΑςορ γα, 
στὸ ιιαττο, αἰ πον, Ρ᾽ ῆταν. Διὸ κὶ ἐὺ --ροφέας ταῖς ὃ ύραις στε - 

ἈΔΟΝς ποιοί. Στρυφεῖςον εττε στα", σσογδυλοι ΡΟ] χιν οσδητης ὁ- 
[) 4} ς Οῥφιγγές. 

ἸΣτροφὴ ἡ ς,ὐγνοτο,ν οὐ ἤθτα {πὸ νοτίατιο, ἤχει: ὑπὸ πὸ φρέφεινοα- 
χρλὲ ς-ἐρφη ςοτιϊοὶς Ηεχιιβ, ΡΟ ΠΧ Πἶγὸ (ποιιαάο, Ονομαίζον- 
ταὶ 3 οἱ αὐονδυλοι,κὶ ς ροφεῖς, αὖθι πίω ἐπτ᾿ αὐτοῖς πῷ πρχλε στρα- 

φίω, ὩΣτρρφηὶ οτΆΠ| «Ἰοϊτιιγ υιιαι φαχπις ἃ [ἸἸο τς ὧχ οὐ] - 
411} βεξατωτ, ἰά οἰ, πλαγίωσες, κοίμαῳ ἐς, ΠοΧα5. Χομπορμοη ἴα 
ΗἸΡρατοι, δεῖ δ᾽ ὑπολαμ(ύειν ἐν τοῖς σ“ροφιῆς, ὉΡοττοῦ διτῷ ἔσα- 
ΠῚ αιιῖτη τοτίηοτο ἀπο ἤοχιβινίάς φρέφην, Σποφὴ, ςοῖ- 
τοῦ πο ιαῇ γοιο το » νὲ ἀριιὰ ΡΙάτουςπι ἐς [ορ]0. «ο- 
Φφαὶ ὡρωνγ . τοιῖ δε σατο ν σοπογ πομπὸς ταις πγιζάτιο- 

ΠΣ. Στρυφὴ « ἴῃ ἔΔΡΙΠς νοσατῃγ Τ᾽ κώλων σύςφυμα,αταιις 

1] νογίτις ιιος Ὁμοτιῖς αὰ ροραΐιητι Γρεξἐαεοτόίαιις σοπιογ: 
[ας ργοηιποίαϊγατ ἀτατις ἀφοδηταθαῖ ἴῃ αἰτογα ρότῖς τποατεῖ, 
διτόΡ ς νοτὸ ΔΙ σιιδηΔο ἀσοτιιπι [αιν4ο5 σοπτίηοθατοτέπησιις 
ὡδὶ κα - ροφὴ Ἰα(ογτ τα : συ τοήροπάοτς αὐτωδιὴ κὶ αὐτισρρφιὴ, 
Οοτηπηθηταγ. ΑἸ το ρ μδηΐ5 πη ἸΝΟδε]. τῦτο ᾧδεὴ κὐ στροφιὶ ὀνομίοέ - 
ζεται. διεὶ τὸ σ'ρρφίμυ τιγα ποιεῖ δδτω ἃ χορὸν πῇ ωρὸς «δὺ ϑεαταὶ ὁρᾷν 

"ἡ αἰ δὲιν εἰς ἕτερον ἀφορῶντα μέρ(Θ.. ἔστι 3 ὡς ὅγμτυπλ εἴστον εἰς ϑεοιὰὲ 
ναὶ ὡδυς ΑἸΠδὶ νετὸ, Οἷτε ἢ ἀπελϑυντων τ υπυοκριῦῆα κὸ ἐὺ αὐαπτεί - 
στοις δγεξύει, κὐ πρὸς ἃ δῆμον ἀπεςρέφετο : κἰ πᾶτο ὀκαλεῖτο ςροφήὑ 
ὃ. τὰ ἰαμβεῖα τετρρίμετρα. εἶτει τίω) αὐτίςι ρς φον δπτοθόντες πείλιν τετρα - 
μέτρον ἀἰπέλεγον ἴσων ςίχων, ΝΊΠοὶ ἐαμπαὲ,ἰὰ ει. Πεχίομος,νο- 
σδυῖ κὶ τιρρφαξ, καὶ αὖτις: ροφαξ κὶ ἐτῳδοιὲ,ἰάστπι δ] άσιι. Στροφὴν 
Πγορ μα ιξσος ρος φῆ, οἰξαποίτη, διάδυσις, οτπδϊατῖο [υδἀοϊα»τοτγρῖ- 
πογίᾳτιο Εγαιι τ! σητα. ἔα Π|αςῖα, Πἀισατῖο Οἱςεν. Ηΐης νυ]οὸ 
ἐγηο κσ' ἐγηζογέονυπε [υηειῖε. δζυης τοι {ΠῈ ζρ’ της. ἸΝαξαπδοπιις 
ἴῃ Οταζ, ἀἸχὶς λογεσμδν' ς ρρφαὰ . ΔΥΘΥ Ια τ νοτἤιτῖαβ, Οαΐὸ- 
Πι}5.) ἐπ ἐκ εἰγῶν γὸ τῖω) αὐτίυ ςρέφονται ς-ρεφίω), ἐαάεπι ντιιητις 
ξΔ]ΠΠ1Αςῖδ. ΡΙατο [τῦτο τοστῖο 46 Ἐ ραθ]ς ἀς ποπηΐης ΠΠτιρίοίο, 
ἱκανὸς πάσας μλρ στροφαὲ σπρεφεῖϑδεη. γἱάο Στρέφῳ ΝΜ Ἅτι1α], 110. 5, 
Ἐρίργᾶπι. 

ΝΊΒΗ Πγορματιὴι ἐἤτιαπι (αἰατίαπι ἀλπάμμ εἴ, 
Αὐἰορμαποβ ἴῃ ΒΡ] τοςν δὶ Ερ. αἴρα τίω ϑύραν στροφίῷον ἱσδρύσού- 
ὁέ μειΚαρ. σι δρφώον» ΔΝ ἕο ἰργόν ἐς᾿ ε δὲν Φρρφων, [δ ΠτΟΡ 5 πὲ μ1} 
ΟΡ οἰΈ. δυητνογὸ σι ρρφαϊ ἠγχαΐς Ο πιπηεητατ.οἱ συμπεπλεγ- 
μῆθοι νὰ δοχεροὶ λογρ!, 

Στρέφιγξ, γὸς, ὁνσατάο ΟἹἘΙ},σιτροφειὶ, κὶ ϑυραός : Ἀπὸ τα φρέφειν, ῬΙτ- 
τατος ἔῃ Καὶ οππαῖο, πυλεν ἐδὺ ς-εόφιγίας ἀϊχὶτ,Ἰ οἴτορογτάγισν 
ςατάϊηες. Στρόφιγγες ετίαπι ἃ ΡΒοτγοογατο δριιά Ῥο ]πσεπὶ 
ἀϊξξα (τς ναυτοσγα;, 14 οἵδ. ἀπόνδυλοι κὶ φροφεῖς, 4111 ὅγη πίω 
ς ροφίμ) τἢ τραχύλε . 1 οἰξ,σουαῖςῖς σπου ΠοπεπῚ δὲ ἤΈΧΉΠΙ, 
σοηζείτυτα ἤμπτ. Στρόφιγγες. οἴῖατι νους! α ἤιητ ἐριἴο- 
πυϊουιιῶν ἴῃ ἀαιιφάιξείθεις δύ Τα] Ἰοπείτσι Π6 1} 15.(ὐοῃγπηοηταγ, 
Αὐπορ απ. η ΝΕΡ]Π15..Α ἔγετωι 5. σ-εὐφιγξ κι τοῖς σωλῦσιν ἐμξαλ- 
χόυϑρον. ὡς τε τί) «ἢ υἵδατο: ἐπέχάν ὅτε τις βελήσει. κὶ αὖ πάλιν αὐμὦ - 

γα! φυραῦ, Στρέφιγξ αάσαιιςο τγορΠ]ατὸ ροηΐτηγ, ντ γλώσσης 
ςοὐφιγξ,ἰά οὔτ, Ππριια: νεγίατη 5 γο δ.Π τας: οὐπηρντ ῃ ορητο- 
το1}5 ν ογίο νογτῖςι!!ο αι ἐξ β της ὃς α{πτατ᾽ τς νογθα τη βιια5 
ἀττὶ οῖο δγιιτυριμας ας ΘΟΕ θθητατ. Αὐἠ ορἤδηο5 ᾽η Ἀδηΐδν, 
αἰθὴρ ἐμὸν βυσκημμ 9 κὶ γλώσσης φ-ρεφιγξν κὶ σιυύεσις, Κι βυκτῆρεὲς ὁ: 

σφροαντήρκοι.ἴτα ται θα ἸητΈ Π]Πεχῆς Ἰητογρτ. ΣτορφΦΙγ 91 4 τολπὸ 
“ἢ «ρέφειν αὐτὸν τὸ πανύργεν εὐϑοι!. 

Στερφίδες ἱμοίντων , αρι! ἃ ἘπτΙΡΙάςπὶ 5 Ιοτοταπὶ ν Οἱ ΠῚ ϊ Πα κα συτ 
σπροφῷ. 

Στρόφιον 9 τὸ, δι 4: σπρολίυύλον ζωναξιον , τετος ζοπδ. Οἰιϊάλες 2. 

Ἑλΐῖοτγ. 
Τθᾶτ τογοῖοῃι κοπαπΊ»αια πτοὸ οἰ πέτα {πῖτ, 

Ταϊὶς ετατ ζοπα (λσεγάοτα 5 » 408 ζώνν δια κένως ὑφα σεν ἀϊοῖ- 
τας ἃ Τοίερ μο [1|0.. αϑεὶ οἱ χαιολνγίας, ΡΟ] ΠΧ ππι οὕ τοι ΣΟ πᾶτε 
ἴτὰ νϑρατὶ {ογτἰἰτοτὸ μὴν γιωνἐγκεῖον ζαγνιον ὅτ τε ὀκαίγοι γ. κα φ᾿ 6’- 
φιον ὠγόμαζον. ἃ 3. ζώνια, ταῦτα κὶ στευγίύλα ἀρΡοΙ αθαπε, Αὐὴῖζο- 
Ῥβαηες ἥ δαὶ πὸ ςξόφιον λυϑὲν Η ταὶ καῤυεἰ μου εἰξέπιατεν, δε ῖο Οὐ ΠΥ 

Πγορ μ 5914 εἰτυοη}}}15 Εα[οἰο! {4μς ν ας οὔϊς σαππι πιά πα - 
τὶ, ντ νοςαῖ Ματιῖα} 15.» αὐ σομ  δοηάας (οτοτίαητος πηαπηηλας 
ἃς τυγσοητεβ βαρ! 1455 ταύίατις ὃς ρεξτζοτγῖς. δου ττπροη ἀατὴ 
Ἰαχϊτατειη Οἴσετο ἐς Αὐταΐρὶς, Ε οἰρ.Ρ. ΟἸοάϊο οδιοιτ»ιοὰ 
Δ στοοοτῖα ς ἃ τϊτγαὰ» ἃ πα Π ερυῖθιις ΓΟ] οἷς. ραγραγοιίσες ξαί- 
οἷο ῃ!55 ἃ πτσρβὲο 5 τορεητς ἐμέξιις Πτ ῥοριυ]άτίς.. Οαλμῖις 
Ατροι. ι 

ΝΘ τοτγοτὶ ἢτ ὀρλῖο ἰαφέξζαυτος νἱ πέτα ραρι!ΐλς. 
τάεπι ἀπ Εριτμ! τυ] ας 

«τἰδὶ νίγσίπος Σοῦ] (ΟἹ σπιης Πμ18. 
Ψυς ἀε ταίπιπι ἀντὶ εῖδιις οἴ αρο Ῥίαθτυσι ᾿α Αμ]. ἔτο- 
Ρ ἰατι) αἴξαπτ, [ς πη ουατί). ϑεγορῖῖς ἰτοπὶ ντορδθτν οἶτ- 
φἁ σαριιτ ἐπ γοάϊπηῖοι}}5 5. ὺ ἐν τῇ ἿΦ στιφαίων αἰαδέσει 14 οἴζ, 

Ἴοπν: 2, ΚΑΙ πἢ 
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668 5 Ἱ 
εοτοματιπι τεάιγαῖτα δοῖηο, Εἰζάλιε ἀριιά Ἡεγοάοτιπη 5 
μερόφιον αὐὶ τίω) κεφαλίω [πὸ οτίατα σοτοιίς πος ποηλοη τγῖθιι- 
τσ εἴτ ΡΠ ταῖα5 Πῦτο χῖ. σαρῖτε ἰσσαμάο ἀθ σογουὶς [οηϊι858: 
“Τοεπαϊοτγίριις ντοσδηταν δητλαα! 7, πγορ μα ἀρρε! !απτοο νη ἀς 
πᾶτα πγορ οἷαι Οὐ ἴη ὃς ν οσαα μπι τΡἔππι τατἀὲ της σοπι- 
ταπηϊσάτιπα οοίητοι ἴλοτγα ταηζὰπι ὃς ὈΕ σοὺς μοπογοβ οῸ 
τοηῖς ππππὶ πόστον πάϊςαπιῖι5. Στρόφιον ἐράα Οαΐοπο 
τοι Μει μι μαρίμϑ ἰληα Ος! Ο,πλαξ ἐρία Πα πλόδγμα, νὼ σύφρεμμαν 
καὶ πίλημαγντ [ἀργὰ ἀπποτδιίπηιις π νοςς Πίλημα, Υ 

Στευφὶς ίδὸς ἡ νσΟπιιο ΠΟ. Πτοῖπὶ νοΪιπΊδη ὃς (ρίγα γι πλειταὶ ἱμᾷν- 

στῶν ς- φρφίδεςγαριιά Εἰιγίρ.η ΑπάτοΠΊ. 
ττρόφις»δ, γοτίαταΠ νοτίμτία ργατάϊιιι5:ὁ δύςρ οὐ Θ- ἐν τοῖς πράγμασι, 

μεταφορικως Σπὸ τὰ ς- οὐ φιγθ-. ΑὙἸΠΟΡ.2Π. γεφ. σρόφις., ἀαργαλέ δ.» 
μαπολοιχὸςοἷά οἰζ,ν ἐγ Λιτιι5»ν οτεγάτοῦ)ὶ ἡ ς ἔτ, δύςροφθο καὶ ὀδνκέν»- 
τὸςς - 

"Μαροφολογία ζτορ οἷο ̓ 4) σοπιιετῆο ἀἰ ξἸ οπιμτι, Βιιάσριις 'π ορὴ- 
οΙ.ρτῖου. 

Στευφοομαὶ 9 Τογπἐπῖθιι5 Υοχοῦ ὃς ἰάροτγο. ὁ στοεφέμῆνθ- ἴα’, 
ἀη Ηἱρρίδε. 

Στρόφθ-, «ἡ, ἀοίοτ ἱπτε π᾿ ποττιπὶ 7 4ι]οα τογπλεπ [τη] νοσδηῖ,; 
ναὶ τουπιῖπᾶ ροσ 5 ἔπ πππῖογο τλ τἰτ41π|5.Οογπο τις (εἸ- 
ἴυς ἀε Πρηὶς ἀ41155 ἱπτοτοιτὶβ ἰοαιιοππσαρῖτε Ιεχτο στο ἔε- 
εὐπάο. τειν πιοῦδὶ ποτὰ οἴζον ὈῚ αἶγα ν πη 1} 1σιπὶ ἰητοι - 
μᾷ τογαιςηταγίτοἦφον Οτγαοἱ νοσδητ) οοχάαιε ἀοίονεβ τηᾶ- 
πρητ, ὅζς, Αἰ Ἰἤταπιεπ δυσεντερίόν νοσδιιτ τογε αἴ ερς Η]ρ- 
Ῥοστας. Αρβοτιίπν πάςοίπιο, [δ το ατιάττο, Στρρφ-. οἴη- 
ΟἸΏΠῚ15 9 ΟἰΓΓ 5 ξιπίςσι 5 τουτι 5» [ ΟγαΠη, ΚΟ νΐον ἐσιρα μυῆρον, ὅ τοῦ 
κλωστὸν νὴ κα ἱμοὶς τοιοῦτος. Ηςίγς. 

ἸΣτροφὸς, ἸἀοΠπ. σπροφοὶ ἀϊσιιητιγ γεγρα ἀς ἔς πιοπε5 σοπῖοστεὶ 5 ἡΠ- 
το τὶ ὃς ἀο! οὔ, συμπεπλεγυῆροι κἡὐ δολοροὶ κοι, 

Σ πτοφέρυ Θ-, ὁ, τοτπλῖηο [15. τοῦ πηϊῃ 1115 ν ΕΧατιι5. 1161 τΟΥΠΊΪ ηᾶ 
ἘΧουιιοϊδητ, 11 ράτιτιι ν ογε μι πο 5241 ράτίτιιγ τογηλῖπα Ἀπ]. 
δὲ ΜΜαγςοϊ ἀρ ά Ὀ]οίς, 

Στρυβλίω) αριιά ΗἐρΡοςτατεπὶ «δξὶ οἡμοῤῥοΐδων ἡ συρίγίων» φρεα τὸν τι 
εχροηῖς Οαΐςῃ. , 

Σιτρύμαργος, [ατῖοἵ ἴα νοπόγοιη σοποῖτι5, σα]. ἴη ΟἹ οὗ, ὁ μανικώς ἐ- 
«ττοημῆν (Ὁ- ωρὸς ταὶ ἰφροδίσια. 

“τευ μοξ, ΠΠρθμπν ἴπ τοτγου]ατὶ 4110 ῬΓΟΠΊΠ ΠΟΤ γιιαξύλον μεαηχα- 
γημῆδον ἐν τείϊς λιγαῖς πυρὸς τίω) “ι΄ σταφυλών ἐϊκθλιψιν, ραμια χαρά 
Ῥιςΐο (δ δςετραιτ ᾿ρίμμη ρα π; εἰν ς. 

ὩΣ τρυφνὸς οὐ ὁ, ἀςοτθ 15, ΓΙ] ἀτι59ξαοίεης ΟὈἰτρείζετς ἀφῆτε» ἀι- 
τι!5) ΔΗ Ἐοτι! 5, Ἐγί πσοηδ. ερυφνὸς χυλὸς 9 (Δ ΡοΥ ἀσοΓΒ 155 ΤΠεο- 
ῬἈγαίτις ᾿ἶδτο ἴοχτο ἀς σαιιῆς ρἰαπταγιιπι, ταὶ δ), εἴδη οἿδ᾽ χυλὼν 
Σποδοιυῖω ὁ ἐδιον, δ γλυκιὰ λιποιρὴ ςγου)ς-ηρςοφρυφνὸς δριμιὲ, λμυ- 
ες» πικρὸς »ὀξιὲ, 14 οἴ, ροτιιπὶ σοποτα ἐδοιὲ οἱξ σοπηρ ἐξι]:ε- 
ΧΟΙΡΙῚ διατὶ αν ἄτι} Οἱ 59 Πρ α5) 4 Ἐογ 5) σΕΥ 115) ΟΥ 59 (Α{π|5, 
ἀὐλατι5γασιάτις. στρυφνὸς οἶγίθε,, Δσογθιιπὶ γἱπατα 2 το ααΐητο 
Ῥϊοίςοτ! ἃ, εαρῖτο ἀςοῖαιο. νὉ] δ διιίζεγο αὐ πραΐτατ. φτυ- 
φυὸς αἴϑρωπος., Ποπῖο δι! τογιιβαρι Χεπορμοπτοπι, Εταριά 
δ 1 ἀλτη, πουῦσον ἀυτώ ς-ρυφνὸν κὺ Ὡρίνινον ἦϑος. αὐτὶ τῷ σκληρόν, στυ- 
κνούῖται τὸ δέρμασι καὶ ψυχό μῆνον ἢ ποιότητος ἀντί φιρυφγῆς ἀϑρόως ὧνρ’- 
ἀπὲ στύσης . δ᾽ τι καὶ τῷ κεστεμῆψῳ ἐν εἴσευτι τιῦ ς-υπ]ηρκωδ ει ἐγβύετο, ΟΣ 
Ἰεπας Π|Ρτο ρεμπο δα Οἰαιιοοπεπι, Πεπίλτιιγ αἰτεῖς ἀπτ ἔτι - 
φοτς ἀπ αἰ ἴγατο αβατίπι {τί πσοητον νἰπτ ἴῃ 60 411} Αἰ Πν}- 
ποία φατια ἴς [αὐτο ὔκενθ αι σρυφνα)» ἤρίηα τὶ ρ᾽ ἀφ. πο} ρους 
σου Μάγος" ις [το απαγτο Ὀϊοίσοτὶ 4. αρίτε 16. ρυφναὶ ὃί 
σοςηρᾳ ἀϊοτιιητ, ά οἰ αςεγθα ἃς αιτογατπᾶπη ἀσογθα ἔππε ἃ- 
ἔρειογα, 4 εἰς, τραχύτερα, αιιὰμι δυξογα, ΡΙΆτο ἴῃ Τ ίπιςο.,6- 
σς ΟΑ]. Ππηρ].1.1.οἶτοα ἤποηι. 

Σ τρυφηότεοτος γευ σαι δϑοι  ο {τι] ροτάσοτθιι5.Θα1 ἀε ϑεπεξξ. 
Στρυφγότης ητος ὦ, ΔΟΟΥ ΤΑ 5 5 41 π| ρίρηὶς ταῖποΥ Ποςῖτᾶβ ὅς ἰατ- 

ἴτας ἔγίριις »γτ ἄοσοῖ Αἰεχαηάεγ Αρμτοά Ργο ἐπι. 70.110.2. 
Ῥτσοθίεπι. 

Στρύχιον. ΤΗΘΟΡΒγαίξτιις ἄς σαιηῆς Ρ᾽λπτάταπη [δ γῸ τοττὶονοαρίτο 
2ιυΣυμίαννει γδ ἐν τούτῳ τὸ «-ρύχιον αὔξεῶτι» διοὶ τὸ μή πω σειυες" ναὶ 
σαὶ ῥάγις. Οατὰ νοττῖς ρεμπαϊι]λπιὶ γαςοπηλ οὺ πὶ ντιαΣ ρας τὶ 
Πὰς ἤαςομηΐ ροτίο πὶ οχ απο ἀερεπάςητ δοϊπὶ νϑ]]οῖ ὀχ ρτὶ- 
τηοτογαιοί μίχον Οταςὶ ἀϊσμητ. Γεροπάμπι νεγὸ ος ἴοςο 
ποη ςρύχιον, ἴς βοτρύχιον, 14 εἴτ, εἴγτιια ππις οἰ ΠΟΙ ΠΠ1185 4111 ἴπ 
νἱτο ελεξ, ἃς οαθίοι!α ἃ Οισόγοις ἀϊοίταν ἤιις σάρυθο ας ἃ 
άαγγοιο ἃ οἵδ » σο] ἐστ 118.» 1Π]01τ5 ν το 15 ἸΠΓΟΥΤΙΙΒ» ΨῈ ΟΠ" 
εἴπ Πα 5. 

Στρύχνθοκ, ὁ ΓΟ] ἀπιιην. σοπιις ματα: 9 ἀς αι Ὠἰοίςογἄ. [ἰδ τσ 
υδττοςαρῖτο 71.72.73.8ς 74. Υὐ] ἀς εἶτις ἐρεςΐεθι ἃ (ΕἸ 
Γοΐϊδλπινατ ατιὰ ἀϊοίτητ. Οα τς ΑἸγοῖπις σρύχνον γοσαῖ νι 
πρὶ παιη, ΟΠμγοπίδα Πἶδτγο ρτίπιο ἃς (ποι 4ο.Κ ἐρογίταγ δί ρα- 
ΠΕΓΟ ΠΕΠΤΓΟ σου νον, Ἰο σοι 4. Π το φιαττο ἔστι κα ἕτερον σρυ- 

χϑὸν 9 δ ἐδίως ἐἰ χικοίκαβον καλοεδσιντοἱ ἢ φυ σαιλίδει, ὅζα. οἰξ δί ΕἾΠΤΗΙ 

[ο΄ Διιιπι.ιιο νι ρεςι τὶ ποπηης Πα] σα σαθοπ. 14 εἢ, νεποα- 
τίν απ Ρἢγ [Δ] 14α νοσαητζ σρυΐχνον μανικὸν, [ΟἸΔηι1Πὶ πηδηϊο τ) 
14 «ἴῃ, βιιοιπη, ἃ ἔπτους χιιοπὴ κοῖς ἀϊξξιιπι;1οἰσοτιάο5 [1 - 
το ἥιιαττο. ς ρυ χνον μκανικον δ᾽ κὴ δερύκνεον καλοῦσι, [οἰδπιιπὶ 1Π4- 

Ἐΐσιιπε αιισά ὃς ἀογγςηίοη νοσδητισοιμ9 Βεγραβ οἰς γόποιο - 

ἘΠ “μι 
[ τάσιν Πἰδτο ἔεχεο,ςαρῖτο ρτῖπιο 7 ὃς σαρῖτε (δρτίμηο. τ΄ Ρμαμι ἄσπι σρύχνον ὑπνωτικὸν, ἘΠ (Ὁπιβιβοιιπι, Ὀ]οἰσονῖ 4, -ἃ, μμ τ 
Ὅτο ἀιάττο βθπι}85 εἰὲ ἔν τὴοἶϑ.σῥύχνῳ κυποίῳ , Ποττοπῇ (ο]α, ἢ 
Ἀπιο]} γγοιηο ἔτι, Βαγθαγιβείατίτια νοἤοατῖ αυᾶπι Π - ΤᾺ 

Γ Ῥ ,Ω ΜΗ 
σμποπ νοςσδησ, ΝΜ άυςε ᾽ς Πἰστὸ τεγεῖο Ὀϊοίοτιά, οαρίτο αν 
τρύχνθ' Βοῦρα βᾶθες νἱπι γεξγιρογα αἱ 9 ὃς το οοδμα!, εὰ -ο Ὁ 
τς ετ)α] Δα Οἴδιις. » ἢ" 

Στρώμα,ατος, [Ἐγοτπ 47 [Ἐγᾶρι π|, στρωμνὴ, Οπηπο ιιοιΐ “ξογπίτιαι 
1ῃ πε τηϊτατ, τγάταπηςτορ βοταρε5. αὐοίζλημα,σισυραι. ΑΥΠΟΡ ὦ 
πδοτοὶ ςρώσας, ἐκφέρειν, νιάς 1Πη ΟΠ σά. Ἐταδίγῃ. Μιεῆαᾷ ΠῚ 

να) ἰὰ ες. Βοπλὶπῖς ογατί οηςαι τἀροτῖθιι5 ΠηΉ]οῖπ οἵα τ 
ἀπ 1111 οχτεπ πματατ [ογιτιας Πραυγαάϊιε ἌΡΡᾶγεπε: ζῇ 
ἀπππ| σοητγα διητιγ : [εἰ 4: πὶ δέ ἀη (γπιοηα Ποπηϊηῖδ» Ρ 

τάτοίνις. ἴῃ Τ᾽ ποι Π]τοοΪς. αἴδε στρ μφίτων Ιερ α ΑἸ μοπαππὶ 
τὸ [δοιηάο. Ἶ 

Σιρωματειὶ, ἐξδ., ὁ ἰάς πὶ απο ἃ «ρωματόδεσιον, νἱάς ῬΟΙ], ΠΠτο 
Ρεϊπιο,οαρίτς 190ν Ἰάἀςτιγ ἀιιτο πα Ἰητο ΠΠρογς ΡΟ] εχ νι 
ἸἸσιίιαπι [τ Ἴ]ε τὰ ἴῃ πα ΓΟ] θαητ γάρ! ἀεροπὶ ἂς 
τὶ » 4ιπᾶΐες Ἔγδηῦ οῖδπῃ οἱ τἥο ἐϑιήτων φάσπωλοι καὶ ϑύλακοι 
ϑθιάοιη πιογηοταῖ ἔδει [σοὶ αι! 42πὶ εχ Ραηπὶς {πεῖς δὰ 
πεῖς ςοπῆτὶ, ἐπ 4 1115 Πγασιλ. ει ν οἴτος “γάρ! (ΟἹ οῦ 
ἐςροη! ἂς ἔπ’ οι ς ΟΡ] ρατῖ ἴῃ πιοάμηπι ξα(οἰσα]οτιπὶ ἂς - 
Ὀἰματιπι. Ὑ ΠΘΟΡ Ἀτγαίτις ἈΠ τοτιρ δπταγ. ΠΌΓῸ 4 Παγτο 5 
[ποι ο,ἀς ἀτθοτο 4134 ΠΊ κφυκεοφύρῳ (161 6115 ἔγΠ ΘΈΠΠῚ 
Ὅετε συρία μέγεν κἡ σφόδιρῳ σκληρὸν οἷς εἶ κρίκοις τορνδϑ 

εἰς ἐδ φρωμοιτεῖ. γε διαπτοινίλοις, ΟΧ 4110 ΔΏ ΜΠ ΟΓΩΔΏΓΏΓΟΩ 
γί εἱς ᾿η ςο]]Πραπά!5 Π:) πρεπάτίοημις {τα σι] οττπ Ρ ει 
ξαίοἴθιι5. ΕἸ ΤΉ ΤΉ ΟΡ μγαῖτὶ μας νοτθα ἢς ἱπτεγρτ. Πβγο 
Ρῖτα ποι ον Πρ ημ τ ἴμτι18 σταπάς Πιτησσόις ἀπτι τσ, ΕΣ 
γεΪατος ἀοτογπαητ Δηη 1105 9 Υδὶ νεΐατεβ ἀπηιίος νἱ άεῖι 
ζετο 605 413 ν6]15 ἀηπεέϊιπειιγον τ ἔπ πΊδι15 ΡῈΓ εο5 ταὶ 
Ροίποτ ἐχ ρα! μιοπίλπι γοτγο ςρωματεῖς ΟΥ̓ΔΩΣ ὑιαποῆς ᾿ 

ἄεο δὰ αἱϊὰ αιο "6 τγαπϑξστγιγ ν οσαδι ι} {πιὰ : ρ οῖδ, 
πἰπΊ ἀμ 441: σρωματει ἀἸοἰτιιτ : 1114 οἴτ15 το πη ΨΊΓΡΥ͂Ν 1] 
ςΟ]οτὶς ναγίατιπι εἴτ : ΑἸ ησειι5 ΠΡτο {ὩρτΪΠΊΟ 9 ἐπ|αι πὶ 
ΟΙεαηεης ΑἸεχαπάγίπιις ΠΣ ἀἀπὴ ἤιος Πθ τος 1πηίογιρῆς Ω 
τεῖς Οὐ γατγ]οτατο πη ἀΓΘ ΕΠ ΠΊΘΩΓΙ » γι 1Ρ(ς οτίδπη ἱπάῖσατ ἢ 
118. 4. , 

Στρωματίζω,μ. ἰσω; α. κα, ᾿πίζογηο νῦ [τη πτιιπῃ, ὅψησοία » ; 
(γε βῖιι5. τὴς 

Στρωματίτις κα, ὁ, ΕΤΟΙγ οἶϊο οἰδ σοπυιτμίιτι φιιο ἀλπὶ ςοἰ [ατῖτῖι 
ἴῃ 4 Πὺ 1 1ρῆς ρυωδεθαησ ἔγαρα]α ὅς {εγαπηθητα. ἢ 

Στρωμστοδεσιλον,α, τὸς [1 σατη θη (τι νἸΠαι] πὶ {τιον εἰξῖς 
ςομεϊηβέτιτ ἔα ς! 4 ητια ἤτάρι] ςοημο τα (Οἱ ες οοΠ 
Πρηιῆσαι οὐἴαπη ξα [οἱ οἰ την ν οἰτὶς “γα σι Πα: ἔειι νοἰξεπι 

α15πὸν ἴποι!]ο ἀιιτ ἔα (τα αἰ ηιια ςοΠΠΠ ρατατη γάρ ]α σοὶ 
ἴπτα ὃς ΠΟ! ] ρατα: ἀϊοῖτιιγ οτία πη σρωμοτύσεσμιθ- πη 1π0 ἢ 
πέότο Ργὸ εοής. ἡ 

Στρωμν᾽, ἤ -5)7{Ὡγτιιπη 9 ᾿ς γι. στρώμ, κλίγη, κοίπη, “Ἐγα σα 
Τα] οξλ τε γπτ πὶ, πηθῃ (ὰ [ἔγατα οἰ οἶτγα. Χ Θπορ ἢ «ἐ μόνο 
ςρωμναὶ μαλακαὶ, δι εὶ κὶ πα κλίνας κὶ πὰ ὑποβαϑιρα ταῖς κλίναις 

φασκδυάζεις9 14 εἰζ, σι] οἰιτᾶς. εἰς στρωρενζω κὶ ἐμπεχονίω ἂν 
{τοπν ἃς Ππρρο ἢ ςἐἘΠ]ςΩ), ας σατογίιηι σα τι!πὶ ὅς οτπαταπη 
τατςο.ἱη Τ᾽ Βειηϊος. 

Στρωώννυμις μι ὥσω αν, κοι γορ. οἷ, ἔ τ ρωστι ὃς δὴ 
Στρωννυΐα, ἀξ Πρηϊ σας ηιοἀ ςορεννύω δί σορέγνυμιγε! αΓἀέπη4; ἢ 

οἰἰηἰ μίαν, 

ἐμαὶ δ. ν» 

ἡπνιμ νας 

ρένη διή 
Ἷ ΠΝ, 

Πα ε ἐνεύπο 
ὑνάθν; 

Ὑπ τ: 
ἡἰχί τ 
μην οι 
ὑπ μα δ 

ἘΝ Τα 

ἢ ἡ πα 

ῃ 

οτίρτηῖς ἀοτγίματα Ὠἰ τ ἢ Οχ στορέω (γ ποορατο: ξπτιτ ἀμ 
Γαιιην πη Γιά ΠτιΓ τα Πα] ΠΔ ΠῚ ἃ σρώ, νἠκε ς-ρώσω, ΧΈΠΟΡΗ 
8.ὁ αὐτὸς κλίνίω ς-ρώγγυσι, τράπεζὸν κοσμιεῖντ Οἰςετιιιοαιια δ δ τ 

τα ἢ πιιπη {τ γηεῖο 7, Ρδετῖςῖρ. σρώσας,ἴτεπι σρωννιὰ 4110 εἶς ΠΠ, 
ΡΙμτάτο ἢ. 1 Αὐτόχογχ. κλένίω κὶ σρώρια τα κα ἐὺ ττρωννευύτας ἔπει, δ κ χ: 
4ε εἰς ἐ μεμα ϑυκότων Εἰ ιζωων υὑατερωννύνα:οιιπη ᾿εξεῖς ΠΗ ΠΕ, Πορ νγοὶ 
«1: Ἰοξζος Ἰρίος Ππεγπογεητο ρογίηάς ἃς ἢ Οταοὶ ΠΗ ΕΓΠΟ,͵ ἔπη, 
ποη ἀἸ ἀϊο Ποητ,ος διιτοπὶ μοπγΐημτ σοηιι 40 ἱππογηξη Ἰμια 
Ἰοξεῖς «-ρώτας ἀρρο!]αρδητ: ποις [ΓΑτὶ πὶ Πγάίοτος ἂὸ ἱπίϊεγη., ἣν 0 
5. 4118. ΠΗ ὑὑφι 

Στρώσις, Ρτο Ιεῶι] Πτιιέτιγα ἃς σΟ ΠῚ Ροπείοης, νἱάς σραγνύτης. ΟΠ την} 
Στρώσις ὁδών, [τε γῃοΠάΑτιΙπὰ ν1άτιιπη πλιηι15) ΠἘγάτιγα ΑΓ Οἀ  μρι 
διιοτίη ΟἸ διά, ᾿ ν αν γὼ 

Στρω πὴρ, δ ρίΘ΄, ὁ τταο5 βάγια, σγατοσ,το 5 ΠῚ ΘΠτιπὶ οχ ρΑΡΥτΟ ἴπ ἢ ΠΟ τη Π 
Ὠῖ ἃζ τιιραγ 8 : Α[1) ἀἴσιιητ τοξξιιπι οχ νἱγρὶς, τυ πιοίοσ.ΡΟ, Ὑπη είς 
Τιιχ. θη οὶ μεξι τῷ στεγος-"ρίω χόφωῳ πυνοσήκοιεν οἱ σ:ρωτῆρες γκφλυμμα ἵγικτι 

πια, ΑὙἸΠ Κορ] Δη. ἐν βαξυλωνίοις, πόσοις ἐΐχᾳ ςρωτή ρδς αὐ δρων ἑτυσί, | ἜΝ 

Στρωτήρες 5ι114α" Πιητο τοὶ μικροὶ δυκέδεα ταὶ ἐποίνω “ἥσ᾽ δοκων τιϑέμ . 
να) 1] ΡΓὸ δοκωών [ἐστιητ δουρρδόκων νεἰ δοροδόκων, τγαἰσί οι} 4: 
χα}. τὴ ΕΠ] τγδαπογίτα)ν οἱο ὸ (οἱμνες ὃς [οἱμιοαιοι, 

Σ τρώτης γα, Ἐγατοτ, ρε συ  Ἰὰ τῖτοτ ἐς ἰφέζοτιιπι ἐἕγατοτε 9 ἔδιι Ἰεᾶ 
Ττεγπίδτογεοντ Ρ]λυτας ἀϊςῖτ, Τὰ οἴτο ᾿ς ογηίδτοτ, τι ἀπο 
τιμτι οἷ υἴτο, " ατί πὶ Πγατοτγος (οἱ πε αρρο τε σαὶ Ἔαιο5 ἤν 
Τα! ἀοΠ"] ΠΟτμπὶ ᾿π ξογηιπτ 415 Οταοὶ ἐχ ἐο φιιοά ἀσπὶς ἤτον 
5 1ῃ σαιο5 ᾿π[γάτοβ ἀττο ΄Δης αὐαζολέας γοσαπτ Αοἷ. ϑρᾶ ᾿" ἔαι 
τλπῃ ΟἈτάςα! !α συαπὰ {Πμππὶ έγατοσ οἴπις ἐπ οασαπὶ ἰθιαγο, ον ᾿ 

Ἶ γριά ἴδ 

᾿ 
ὯΙ: 

ΠΥ 



Σ 
ἀπ Ῥααά. ἄς οῇοϊο ργοσοη Νεηο Ῥγοσοηζα  :ἠ [τὰ 

9 ἔπος μαδετς ροτοβ,. 
ψτὸτγοῦ, ὁ ἐτγατιι5. Ἡ ΘΠ 4.1 ΤΉΓΟΡ, σρωτοῖς ἐν λεχέεσσι. ς ρωτὸν ἀἱ 
ππουδά ηπιοσιπαι8 τποάο {ἔγατιη οἰ, 
τὶ ἀν ογ οτος έφομα ἩΟΠοα. δὲ κυανέων αὐδρων δῆ μόν τε πόλιν 
σρνφάται,1»αἰαςιρίφεται»ν ΟΓίΑτΙΙΤ, σωλεῖται. 

ἀφάν, μιάσω,α,ακᾳν ὃζ ᾿ 
πμφυὶ εἰτοιπῆςχινεττονπθο νήϑα, κλάϑιν εἴρις ύφω, Ης γοἢ. ἈΝ, 

κὶ μύες νμέριοι ποοσὶ στιξασει «-ρωφωντες » ςτἰα πὶ Πλαγος ἀο- 
1 Ἰσδευ!τ Πτεγπθητος. 

ἡ χουσο, οτυτα: ἀιιτῖ. 
(αργυρρεὉ κὴ )γοἀἴο παδεης νῖγοβ. Α πιά ΣοπιπΊ Θρ ΓΒ οτιπι. 

1.1 Ργοσηετῆςο ἀϊχίτ » ἀμα ζόνων ς ρατὸν ς-υγάνορᾳα 9 οἱΌ - 
ΠΠς ἔσχιιβ. 

καὶ. μι. ἔσομαι αν μα» Οἀϊο ἔπ» ρα Πτιὸ, συ γίεοϑτο » ἐπ| [πὶ 
φυγύμῆνον , λυσηξϑν κᾧ μίσοις ἄξιον 9 Ἰπτογρτ. ϑορμοο]. ἐπ 

ἢ, 
οὐδ, ὁ» ΠΙΘ Τα 15) Γ] Ἐ 15,0 41 [115 πιο ἱ οἴδιι5. σταιῖβ 5 φεικώ- 
τί δ: 159Ἰοσγι δ1}15.ὅθηφοξίδι, μισητὸς, φούερές. νπήςξ συγερὸς 
ο,ϑς συγερὸς 9 αχτος, Επιτῖρ] 4.- γερὴ ὁδὸς Ἡοπποτο, ἰὰ εἴς, 

ἸοἸΠς ὃς πχοάοἴξ α ἐχρεα το: ὃς πυγερ νοῦσος, ργαυὶς πιοῦ- 
1Π1|24.9.,ατυγερρὸ ἀΐδαο 5» Βογτοηαὶ ὅς τγοπιςηάιϊ. τ ἰη Οὐν 

ἐρανις, Ἰὰ εἴς, φρικτή. -υγερὴ τίσις ρται!ῖ5 ραῦπ4. ΑΡΟ]]οη. 
᾿ρυγερὸν ἀχίθ- ἰάςτι ΑΡΟΙ ΠΟὨττι5. υγερὸν γῆρας άοατ, τὺ 
ϑη. ΑἸ ΠΟΡ απ. Στυγερὸς, Αἰ Ἰ]τΔη40 ὄθηπον-, πλϊίε- 

115. Δ ΡΟΠοἢ.2.Αγροη, ὅ τινά φημι σέϑεν ς-υγερώτερρν ϑϑογ γ]άς 

ὑπης τος οὐ το εἰτία, ; 
ὑπης.εΘ-. ὃ. οἰπὶ οὐτο αἰρΊοΐση5 5 νὈΪτιιο 15, τ Π|5.. ν πᾶς 
θ- “υγερώσης ΗΠ οὐο,14 οἰκ ἰπυά 4 ̓πμ1 0 αὐρεξλα ςεγπδς 
ΟΓΙἷ5 ΟσΙ}15. ' 
νπος.Ἰπστάτιις αἰροΐξιι, ἴῃ ἘΡίρ. 
ὑτοῖ,φρικτως Βοτγγι ὃ, 
᾿ἤσω, αν κα ἀἸ»μισώ, Α δεῖται. ΟΡ ΒΟΟΪ. ςυγω σε ὃ δειλίας,ο- 

ἐσρμαι Ἢ ἴτυαπη εἰ πιϊ ἀϊτατοση. ἐὺ ὃ σώφρονας ϑεοὶ φιλοῦσι, κα «υγοῦσι ἐδὸ 

ἰγύμι εἰ ἴάοπι.Π144.3., Νεώ δ᾽, ἐμὲ μὰ «υγίε., ὀ ἠ ὠ ἈΣτυγίω, δέθοι- 
τη 
(μη ἰγ | 

ρίήω, ποτγοίοο, γεπιο, πιοτιο, ὀυλαξούμα. Π1Δἀ, - τυ γὸῃ 3. κὴ 
δ. ἴσον ἐμοὶ φαίδϑει. Βα Πις "144. (, (οὐ χεῶτω Εἰκτορα πρια μί δ. 
τὸ πυγέεσι κα θγοι»ἷὰ οἴ, ιιοπι ξογπιϊάδης τη πὶ ξουτί [- 

Στυγίῳ, τὸ συγνώζω λυποῦμαι, τ Πτοτ. ΑΡΟΙΠομΐι5 [ε- 
οἵδ), ἐσυγον εἰστιίοντες, ττ {1άτὶ Πιτ. ἐσυγνασὸμ 7 ἐυλαξχϑη- 

ἩςΠοάτις [πτεγρτοβ οτἴατπ ῥτὸ τιμώ 1ὰ οἵ, Βοποτο 5 οὰ- 
τ, 

.-" 
ΜΠ πη 

οἰὐ πο 
ἩΠΩΉΙ, 
φον μα, τὸ ΟΠ π|. Επττρ. ἴπ Οτοῖε, ᾿ ᾿ μόρα 
ιμ [ει οὺς . οὐ], δ. ΤΠ Ες » Οἀ 1115. συγεσὴς » μισητὸς ἃς ΒοτΙΙ 1115. 
ἰσίηι τί . : λ , 
ἼΤ᾽ τὸς, οἷ, ὁ, Τάτ. «-υγητοὶ, οὔ] , Ῥαι 5 σαρῖτε τεττῖο δά ΤΊτ, 
αϑι δόμος, αρυιά ΒΟ ΡΠ. ἴῃ οὶ κὴ τοὶ καίτω, τῳ 

αζα. μι, ἄσω, αν ἀκα ΕΥ Ἐοτο τ ἰτέα πὶ ἔογο, πιο εἴ] νἱποοτ, 

πἤηὶ λεσαίγω. ΜΑτΙΗ. ςαρίὶτα 16. ὁ ἐρανὸς συγνάζων, ςαἰιχι τγῖε. 
ὍΝ ΑἹ Ἱ ςαρίτε ἀεεϊπιο, ςυγνεῖσας δὶ τῷ λόγῳ, τι  {τἀτι}5 5 πισοίζι9 
δα πὶ δ ει. ἱλυσεμῆνθ- Ματεὶ. ὶ Ἷ 
ἐσημθη γος. οὐ, ὁ, τυ {π 5» πιο τι5. πιο ] εἴτις. λυπουυῆνΘι, ςυγερρς γΣ λυπὴ- 

ΟΡ ΠΟςΪ. αν τις ὑξρίσῃ ς υγναῖσι λώζαις. Ἰά «ἢ, Ἰο]ε[ις ἰηΐα- 

15. ὄμμα ς-υγνὸν» ΟΠ. {115 τὶ [τ15. Βα ΠΗ 15 ἴῃ Ἔρ {Π0}15.υγνὸν δέ ἐ- 
νὸν ςοπτταγία ἴῃ Ἐρὶρ. τυγνὸς ὄυρυϑνει, ϑορ νη Τ ΓΑ ςΒ. ττ {Ἐ15 

σις, Οἷς. Το ο.2. ΚΤῸΝ 
της ῆτος. ν ΤΊΟΣΓΟτ. προ τἰτία 5 Ποτγίῆςα τγλ τ] 4, απ πα 
ἤεη. : 
δεμγίϑ- γόθ. 5. τηδπ5 4116: οἄϊτ ςοποιιδίτιιπι δί σοἴτιπι » ἴῃ 
Ὶ πεν ἢ ὙΝς 

γενα Ὁ ΕΘ. τὸ, Οἀ τ πι,π Ἐρῖσ. : 
᾿" μ᾿ ᾿ Ρῖο φξυγίωνηάε τ ΌΣ »οὐΐο Ρετγίοοιιτα 9 δέ ἀποςύξαστι; 
ΠΗ ἘρΙρτγασητη. 
ἤϊε ΟἈΗΝΝ δι Ῥαγ5 πδιιῖς ἡμιολίας τοῖξς Ηαίγε!ι. φιοά 
χα τὸς Πιις ηαἰΐ ξογαιπιῖπᾶ ἀἰ(οεϊ πιΐπας. ΡΟ]. τὸ 3) τὸ τρναἡματὰ 

δ ὥσιαξ τειχίον κίον, ἡ διάφραγμα,» «υλίς, 
Θ..5. οἰ της 114. ετο. 

λίτης 5114. 3) κίον Θ- ἱς-αρᾷνθ.. 

εὐώτησ ε,δ, Πγίοθατα ἐπι ηνια γεγὸ αὖ ἱρίο (010 ὅς ἔμη- 
πεηΐοσγιιπη (ἰδ (ἐγιιξεῖοης ν οἰτιτὶ ῬΕγΡοτιΠ15 Ράτὶς5 40} (0 - 
ΠΠΑΤΙΙΠῚ θδΐς5 ἐχεὶρὶτ τ οὐ (4ατις ἃ σΟΠ νη 5.» 4165 ΠΟ 

Ξεπάπηξ μιης πιαγαΐππι 9 (απ  πθηἀἰς, συκοξώτης ἀρ ρΟΠ]Ατιιτ» 
ἰἰρόφιιε ρίεάο[βαὶ : οὐ! Ῥατϑ το] ες οἶγοα Ὀαίτῃ ΠΑ προ 
ΠΉΠ]τις αι [τα ο 115 δὰ (σα πη μ]016 ΠΟΙ ΠΑΤΗΓ Ὁ ἱρίο 
τ᾿ ϑιπτ γογὸ Τιυιϊίοδηὶ ΠΥ] οατ Πα". ΠὨ οτὶςὶ » δ. Τοηῖςῖ ρτα:- 
υὲ, Οὐατε ΡΟΪ εχ πιετιτὸ ἀτριοπάιιϑ ἱπ Πρ οπεῖσ σοῖς ε- 
[πτὶρής [18.7.χ) ἐυλοξατης »Υἱ πΒ διωρικοῦ κεογίθ- βάσις. απειρᾳ 

γυ πῷ Τ᾽ ωνικοῦ, ᾿ 

Θ΄ νυ δ, σΟἸΙ απτηδ. κίων ΡΟΠ ας, ΠΥ Ππ5:ρΡοτγτῖςα. Ξεὺ ϑνος 

ο΄ σας Ρειγαπι ὅς Ῥαιυ τη «δὺ πύλες τὶ ἐκκλησίας, Ἐςο] ε[α τὸ αι 

Ὁ - Πιπαβιντίτιν ὃ μᾶς νοος ῬααΠιις τῃ ἐριτο]. τἀ ἐπκηφῳ ξρϑὶ 

εἰμ 2. ῬΓΟ ργάρ!ιο ετίαπι δος 410 1η ταδι 15 σοτεὶβ 6 
ἥ 

ἢ χοι 

μι μῇ 
μμμπὶ 
ἡ Χαρμὶ 
Ἴ α; 
μπὲ 

ἐνῇ 

μα 

ΣῸΤ 669 
δφητιαρραγοῖ ὃχ συλονδὰς 4ιοά Οα]ςηο ἱῴοιπ εξ αιιοά γρα- φιϑοιδος, 

Στυΐμα, τος τὸ ροη τ] ἐς τη οιὩ τὶ αττοξιῖο γἔντασις αὖ ἀἰδοίν, Ἐμ τας, 
ΠΙλά,χ. 

Στυμμα, τος τὸ [ρ ἐΠ{ἀπηοπτιι πὶ ΟΟἸμπης 18’, Ὀ οἴτιτ αἰδᾳ τὸ σύφω, διιηξ γοτὸ σ᾽ύμματα πὰς {ρἡΠαπιςητα 4: Οἱ οἷς » [τοῖς » νἢ- διιοητίίαις Δἀπιίσοητας οἀογαπιφητα τὰ δ ο ΠΠ ανντ φα Π αιιΐ- ἀἴογα ρεγ (ς ρ]είσμητ, δι ἐκ τῇδ ἡδυσμάτων οἀοτοαι ἃς Πιάιιὶ- ταῖς ΠῚ ξαο τις ((οἰρέληι, ςοπίδτωοητύγαιις ἀϊιτῖτις, ϑδιιης 
μας ργαοὶριιὶὰ ἐαςαϊτατὶς αἰτγιἐζοτγία:, οαΐιις γὶς οἵξ (ρεἤλτε: νπάς ἃς σῆυπτικοὶ Πι16 ξαυσΊύφονπε οἴϊε ἀϊςιητις τα  ὰ Ηδύσμα- 

. τὸ ψΕΓΟ ΟἀογΑπιφητα ἤπητ να {1445 ηιια: [Ο]ὴτχὶ οἀοτίς ςοηοὶ- Ἰἰαπαὶ ΒτΑτΙα, ΡΟΙῈ σγυύμματα ἤιις [ρ Πλπιθητα νηροπτίβ., ταὰ- Ἰϊδύίαιις ροϊπγεπιὸ μάτια Ξορία δάϊιςϊπητιγ. ηάς ροίτοα νη- δίιθητα ἡδιυιυταὶ ἀἰςιϊηταν ἃ Ρ Ηἰρρφργαῖς. ντγίνηις σοηις ο- ἀοτιιπὶ λιὶς ςοππρ  εχιις ε(Ε ΤἈξορΒγαίξας Π1. ϑεὶ ἐοήβηρίδω 9 τες πόρτα τοῖς ἀρώμασιγτοῖς μὴν ὡπυσήυύφοντες τὸ ἔλαιον, τοῖς ὃ ̓ ὸ 
τὼ ὀσμιίαΐ ἐν, τούτων ἐμποιοιωτες. υὑποσήύφεσι γὃ πᾶν εἰς το δέξ αὐδῇ 
Ασῖλλον τὶ ἐσμίι, ὥσιωῦ τοὶ ἔρμα πίω βαφίω!, Α ἀϊ] οἷς οτίατι ὑποσυ- 
Φέεται ὃ τοῖς ἀδϑιενεστέροις 4) ἀῤωμ(ο τ, ὧϑ᾽ ὑστέρον ἐμζάνιεσιν ἀφ᾽ 
5 αὐ βάλωνται τίω ὀσμιωὐ λα εἴν, ἀςς, Τϊοίςοτι ἐς ἴῃ Απιατγδοίηὶ 
ςοπηροίτίοπε 5 οἰ ειῖπὶ ομρΗδεϊηἱπι ὃς δα] ἀπ πιμτι Ρὲγ χγ- 
Ἰοδα! πλιῖτπ, ἱππποσιιτι γοϊτι μάτι οἀοτγαζιπι, ὅς οαἰαπτιΠῚ ΠΗ 
(ατὶ χιϊΐάοπι,ῃος εἴ, ύφεάθοι τγαάϊξ : οἀοῖς ἀτοτη πηδιυ,ος 
εῇ, ὑδιιϑεϑτιν ρον ἀΠΊΑ ΑΓ ΠῚ "ΠΟΥ ΠῚ, Αι οαπιιπι, παγάμεη,οαγ- 
ΡοΡα!δεπιῖπι,. ὃς τυ γγβαπι, Ψοῖθα Ὀϊοίσογίἠϊς πως ΤᾺ 
σκόδυάζεται ὃ δε τι ὀμφακίγα ἐχαΐα κὶ βαλανίνε ς"υφουήδων ξυλοβαλσώ.-. 
μῳγχίνῳ κριλαίμῳ; ἡδεινομβύων ἢ ἀμαρακω,κόφῳ οἰ μώμῳ, γαῤδω,καρς ποξαλστίμιῳ καὶ σμύρνῃ. ἘΠ Ἰρίτιιτ ἴητοῖ ςὕμματα καὶ ἡδύσματα ἀϊξ- 
ἔογθητία ργαοὶρι,, φιὸα [ρΠΠἀπιεπεῖς νπριθητα σοσριις ἀς- 
οἰρίδης οὐα [τι ἀϊ πέπηαμις τὰ Τπτὶ οάρτιιπι τη χταγα ἄτας τᾶ- 
Ρετῖς : Ηςφάγ ἤπαεῖθι5 νογὸ ἱρὰ ὀχοϊτεητιγ, δουτίοτα ἤδπξ 
ὃς {αυΐοτα. Π|4 οἀογόπι ἴῃ σογροῖς σοητίποης : παῖς ἐρίιπὶ 
ςοποί ἴδῃς, Ηδγιη νοςιπι ΑἸ Ἰφιιάπάο νπα ροῆτα [διά τος 
ΑἸτογα : οὗ τοὶ αξβπίτατοπι ὃς σοπι ππέξιοποίη 7 ΠΟΏ τΑΠΊΘἢ 
Τα ιογογάτ Ροιοξ. εηἰπι ἐρίᾳ ρον ἔς αἰτεγιιγα Γι Πίξοτο σῖς 
Οαϊδηι5 ςύμματος πογηΐης ἃς ἐδυσμα σοιπρτομοπάϊτ ἶῦτο ἴα- 
σἰπ40. κ᾽ γϑόν,ν δὲ αἷτ, τ ἐλαιωδῶν πεὶ ἁπλῶς ἐσκόνασ μῆλα χωβὲό 
τυμικρέτων 5 αἵ πῆ τρρσ' ϑέασιν τοι ὄνωδύας ἕνεκεν, καὶ πᾶ μέχρα πλείονίθ: 
χιρόνε δεοιήμειν ἀπο ϑκ ταὶ σκδυαϑεέντα, Οοηττγα νογὸ Ηςἀγίαιατις 
ποπλῖης δίς ἢγπηπια [πιο (ΡΠ ΠΑ πιεπτιπη ἰητε οχῖς ΡΠ αἰας 1 - 
θτο 13.σαρῖξε ργίπιο 5 ἐς γηριιδητὶς Ιοαιιοπο : Κατῖο βαςϊοπαΐ 
ἀμρ]εχ,αῖτ, ἤιςςις δ σΟΓΡ 5. 11} οἰεὶ ρεποιίθιις ἕεγὰ σοη- 
ἴζατ, μος οάοειιπη. Ησςο {Πλρπηάτα νοσδηῖ 9 1Π|4 Βεάνίπγατα, 
Οὐΐδιις οὐϊοπαῖτ Παρ πηᾶτα ἀρ ρο!]Ατὶ. ψυΐδιις ἐπ Πάτα οἱ εἷ 
Ἰΐψιιοτ : νπάς ὃς Πχυΐάα νΏΡΒΘΗΙΑ στεικτεὴ μιύφα ἀϊέϊα ἔχης, γε 
ἴπ νος Στακτὶ ἴΔπὶ ΟὈίσγαδτισι, Εοάν πιάτα δυζοπὶ οάοτες 
41 νΠριιεητΟ σοΓριι5 ἤιρ σογιητ, ἡ ογὰκτι Ηγπιοΐδιις γέλα 
Ἰςξεϊοη πὶ σογγιπιρ 5 5» ΡΓΟ Πξάρπηατα {ἔγαπηατα (Ρ(Ἐιτυϊε, 
ϑριΠἀπτεητὰ νεγὸ 9 ργορτὶὲ δ ςοπείποηάμην οάοτγεπὶ πὸ ἀμ- 
τεπὶ σοπο ΠἸαη πὶ νησιιοπεῖς οἱ οήίαιιε Δα οὶ (Ο]εγς . (τὶς 
Ἰπηοτείοϊς εχ ἢΐς νεγθὲς σαί οὶ Π γί ταυτὶ! , οἦθ᾽ χ᾽᾽ τόποις ἀς ο-. 
Ιεο γτοίᾳοθο . ἐδεγὸς ΕΠ ποροσεμι(ζεξλυμῆον τοῖς δύ δοις, καϑεέτῷ οἱ τα 

ςύμματα τρρσεμᾷ ἄλλοντες ποιοῦσιν, ἕγεκφι τῷ πολλῷ χρόνω διαμεῖναι 
τὸ ῥόδεον δυώδες, Ῥοττὸ ἀπο ἀΠἘϊ ἦγ ἤχητ ἰὴ τα θι15. (ριΠῖτας 
ἤας ἐρηΠπτιάο ; τά οἴ ετα ΠΠτι ον ιια ς ὐψες οα : κ ἦν συμ μοί- 
τῶν Ορι15 δί σταῖία ἄτας {πατπτᾶς 5 4118 εἰξ δίωσις Πιις ὀναδτα, 
4πατη ἐξ ἤσίμητ μοάγἤπατα, [ται ἴσα (δογουῖτ Ὀ]οίςοτι . 1ῇ 
ΝΝαγάϊπο νῃριιρητο, Ὡἷς τὸ πολιὴ ὃ μέγνυται τῷ βαλανίνῳ ἐλαίω καὶ ἐμι- 
φακίνω, ὠρὸς μδρ πίω) ς ὕψι σῷ ἐλαῤκ, αἴνθ-, ρὸὲς ἢ τυ) δυωδύαν κόά 

ςΘ-, αἴμω μων, ναῤοϊον,σμύρναι, βαΐλσεκμον. Οἱοά ἴῃ (ΟἸΠΑΠΊΟΠΊΪηῸ 
ἢς Ἔχτυ τ, Κινναμώμινον ὃ) ἔΐκ τε ἐλαία βαλανίνε κὶ ξυμμοότων ξυλο- 

βαλσάμου, καλάμου, αένε, ἡδυσμάτων ἢ), κινναμώμου, βαλστίμου καρ-: 

ποῦ, δῖος. Γερο Αι πὶ ποπο»οαρίτε 49. (ΟἹ Π1ο].ςαρῖτο [ς- 
Ῥεΐπιο ὃς 46. Πἴδγο ἀποάεοίτηο. Ἀπγίμις σα! οηις Πδτο Ρτῖ- 
πιο; “ἥν χ᾽ τόποις ςαρῖτε [δειιπάο 9 νθὶ δὲ ἔϑυσμα ἀὐτὶ «ῷ ἐλάιον 
ἡδιωτὸν ΠΕ ἡδυσωῖῆϑον, οἰ οιμπι οάοτγιι πὴ πλΐχτιγα τἐπιρ γαῖαν 
δῖ ςοπαϊτιπν]4ε ἃς ἰῇ νοςε φυΐλον ὃς ὑπτςύΐφειν, 

Στυμυὸς»ἀττι15)σκληρὸς, Η εἴγε. ᾿ 
Στύμος,κς δ, ττιγη ο15,’ ἐλέχίθουκορμος, ΗΕ. : 
Στυμφαλίσδες, ο 6 Ώ115 1111 πὴ 0 [λοι οἶτσα 51. Πρ 411 44, Ἐτν πιοΐο- 

εἰοινῖάς ΑἹ ΠΙΔη,ς υμφαλίδες ὄρνιϑες, ΑΡΟΙ] ΟΠ 5 (ςοιπάονπλωΐς- 
δας ὄρνιϑας ς-υμφαλίδάς ἐφ ενε λίμνης ὠστι αι δίς. ΡΠ 15 ᾿δτο 
νπάήεοϊπιο 9 σαρῖτε 37.1π σΑρῖτο Ῥδιοὶς φαϊτη! ιἦη 5 πες ἡ 
γο αογῖθιις, ἀρίςο5..ἀΠο τῇ αι! ἀς τ) βοποτῖς. γ παρ μα Δ ς εἰτ- 
το, ὅζο. δι πιρ μα ἢ ἀΘπν δι΄ ρυῖτο ἤδης Διο ΠῚ, αι πὶ ἴπ δπ- 
1Δ Οδγο!ϊ ἐπιρεγατοτὶς ἀϊι πυτγταῦι Τ᾽ Βειιτοηος νοςάτιμζ 
τορκεὶ πεϊπἰ 14 εἰν. Διιεῖῃ οχ οὐίςα πὴ δέ ΡΑρδῃληὴν αἰϊίψιις ο- 
ποοτγοτδίι πη Μᾶς πἰδηΐδπ) ἀϊχοζθης. Μεπιληῖτ εείααι Ρδι- 
(ληϊᾶς ἴθ Ατολάϊοὶς Πγ πιρ ΒΑ ]}} 415. 14 εἴ, οἰσοηΐα; πῖρτς χυὶ- 
Βυΐίάδη. 

Στυμφαλὶε. ὅς τς νῷ 
Στύμφάλθ εν) αὐ ἐγ τολάϊα ςἰμῖτας δί ἔθη, 

΄ 



ς 
Ϊ 

[νι] ΡΣ ΠῚ 

Στὺξ,γδο»ἡ, Ξεγχ ἔοῃς δά ἸΝοπδογίη Ατοδάϊα ουῖις Δα 01 ΝΡ 
οὗ ἰμῇσποιη ἔτι σ  ἀίτάτοπι. Ῥ]Δη1ι15 ΠΟ 30. σαρῖτα ΥἹτῖπιον 
Ψαριυίας ταπτύτιι πτυ λτατη γορούταϑ ( Αἱ ῬΊ ατάγολιι!ς αϑοὶ Ὡρώ- 
τοῦ ψυχροῦ ἀς ἀπηὶ νησιὰ πος φίξοτιιτ.9 ὅς ἰπ Αἰοχαπάγο μαὰ- 
θεῖ ὄτε χηλίω : ςυἱ αἰτεραἀταγ τη ἈΠτοτῖῖ5 Τοαη. Μομδελιις ἐς 
ΑἸεχαμάτο ἰοσιιθη5) ποαας 4Ἰ1ᾶπὶ ν] τα πιατογίδπν 4118 ΠΟῚ 
Ῥογγοάογοιιι ἃ νοποῆο {Ἐγ ρὶ5 Δαιια ολη 1 ἀαπάτιτη Αἰεχαη- 
ἄτο Μᾶρπο Απείρατου τπϊτγογοῖ » ππθιπογία ἀἰσηιπι εἴς, πιὰ - 
αὰ Ατιίτοτο 5 ἰιξαμία οχοορίτατιιπι, Ητης Ιοσιις σοποοῆϊιις 

ξαῦυ]ι5. 'Ναπὶ ἃς Στυξ ἱπξογπογιπι ραίτι5 παίειν οὐπογιις 
{{|444. 9. ὐκ αὐ ὑπ εξ ἔφυγε στυγὸς ὕψατος αἰπεὶ ῥέϑον, ἴιαρο Τπτογρτ. 
Οἀγῖ. κκκωκυτὸς ὃν ὃς δὶ συγὺς ὑσατός ὅδιν ὁποῤῥώξ, Β αιτίας. Ο- 
ἀγη.110.ἐ,. τὸ κατειζόρμῆμον συγὸς ὕδωρ ὅς τε μέγιστος Οἷρκος δεινός 

᾿ πατός τε πέλει μάκαῤεοσι θεοῖσι, Υ Ίγρ.6. Αἰ ποῖά, 
Οοογτῖ ἤάρηα αἰτα ντάἀος τγ σἰάπιαις ρα] 46 π|; 
Τ1} σαΐτις ἑαγαγο εἰχιςαζ 5) ἃς ἈΠΠ}εγα πίει, Ετὶ Αἰιοηῖι5 

ἀπ Μοποίν !]αθῖς, ᾿ 
(αιςαις ρίας ἀϊιιιπι ρεγιατγία ποξξιςοίου (ἔγχ, 

1ιορς Ραιήληίαπι ῃ Αυοδά οἷ 7 1πἰπιιπὶ Πιις Ττορσιη Πθ το 
χγο Οαττίιεηι Πἰδ το «οοίμπονΥ ᾿τγιμίιι [ἰρτο οἕζαιιο. αρῖτε 3. 
ῬΙΓηΐμτι οὐῖαπι [στο ἰςοιιηἀοςςαρῖτο 1το3.} Ὑοορ τοῖα ΑἸεχαπ 
ἄτα, δὲ Πἀπῖπτι, ἩεΠοίία τὰ ΤἼοοροη. ὃς δοτιιίιπι ἵπ. 7. Α - 

Ὁ ποία, σαπὶ ὈΙάγπιο πὶ Π{144.19. Στὺξ ἱπάς ἀϊοίτιτ τγοπγοτοίοτ- 
τ τοῦ οχ ρετπεξξιοπς,ν οἷξ κριτοιψύξεως φρίκην πο ςυγεῖν πὸ φρέτ- 
᾿ πεῖν» Βογγοίρογς, ΤῊ ορἈγαίζιις ἐς ἔτσι ἀϊτατς ἰοσοτγιμιι ἰο- 
4ιισπς σαρῖτα 20. ᾿ἴργο φιΐητο ἄς σις ΡΙΔηταγιιπι, ΟἿ ὃ καὶ αἱ 
ςυΐγες ὧν τοῖς τοιέτοις γίνονται τύποις 5 αἱ αἷῷ μεέλισ ταὶ εἰσ δυογται εἰς ταὶ, 
σώμᾳτα φυλάξαὥτῃ γὸ ἐκ ἔστιν σ᾽ ἐν τοῖς -ρώμασι χοοτοικεί μῆνον. 1ά 

οἴπιμοτγοῖος 411 σοτριι ἴαθειης. Ομ μας νοῦς Πρσηϊῆςα- 
τοῖν ἱρπογαιῖτ 1 Π6 4111 σα] ἰσα5 ἐχροίεἶτ 9 ὃς Θ42α αι] ἢππς 
Ἰοσιιη ἵτα οἵδ ἱπτογργογασιιβ:ἴτοπὶ [ἐν σ65 10 ς 5 {{ππ]πλοάὶ Πῦτ, 
4ια; πιαχὶ πιὸ σοτροτα Παθειιητ, ΗΠ ι οηΐτα αι αι πα νἰτατς 
Ῥοτεῖ »οτίατη ἢ ἴῃ ἰεέξο ςοητςέξιι αἀπτοάιϊιη ἰφσρατ, 

Στύομα «τεῦ [εἴτα αβοίοτ, Ατορμαποβὶῃ Αοδαγποηί, κογὼ κοι" 
σπεύδειν βέλομαι » ἡ στύομι:η κχὺ σκοτιδινιω.. 14 εἴτ. στυγνάζω, Α- 
1 ἰκεγμώ, 

Στυπάζω,μ.«'σῳν,Πτερο)γτοηο,ὠϑώ ἐπι ρο 1 Θρρντώ Ης (υ ς ἢ}, 
Στυπεΐογον 6] 
Στυκπίονγεγτὸ, [τ πΠ14. καννείξινον λῖνον, 14 τυπεῖον; τὸ τυκα τὸ μῆνον λι- 

γαῖριον. Στυπεῖον, τὸ τῆς ἐλώας ὀστουῦ . «υαπίον ; δὲν τὸ λῖνο" 
γηϑεται δ Λ 

Στυ πιον, 6 6Π115 ἷ ΤΠ]. ΕΤΥ ΠῚ. ᾿ 
Στύπος, τοὨ ΓΓι» [ἘΠ 68 5 ΓΓΠΙΠΟΙ 8.5 δτέλεχίδ.. ΑΡΟΙοπΐτις Πἶστο 4. 

δι Θππιη 8 τοῦ ἀπιτα ἂς ἤγπια ἢς νοσατιτ : τὸ αρέμνον Η εἰγ ἢ. 
ΝΙςαπάεν λα ΑἸοχιραγπιαςῃ, ὄλμῳ ἐνὶ οὐπεὶ Πτογρτ. ξυλίνω,]ἃ 
εἴ, ρ14. 

Στυππειαώλης 8567] σα Πα λ Πα5 ν εἴζε5 ὃς Πππροᾶς γοηα τ » ἀριά 
Ατ πίη Ἐφυίτιντάς Στύπαν, 

Στύσαη,"ο γ᾽ τ ραν} σόσιις ἐβοιῥ ογτὸ ςυτπεῖον 4ιοά ἃς Πιη- 

ῬΙΙοΙ σ [ον δ τιιγ οἴ ρίνι5 πληρώσαντες τίω σ᾿ τοοιὺ ςυὑώπης γτρῆς 
ἢ ἀσφελτου τε νὴ πίοσης. ῬΟΙΠ ΙΧ 5 Δίνε κὀυνάξζεως, ὠκ ταν τὴς 3)» καὶ 
τὰ ςυππεῖαικ; ὁ τεχγίτη ς» «υτπειοπώλίθν τ συ ποιξ 9 {ππ|ράτῖι!5 αττὶ- 
ἔοχ,νοὶ πιογοάτος. Οἷς νοτό(εοιιηάα ὃς αιαττο; ἀφο! πατ, 
τη πτα οι ηΐν τι βου πιϊἴαὶ σοηοΓῖ5.5» 4 τς ἀϊέξα αιΐα 
γνοίμτ σο! απιηα ἤπις σο!] υἱῆ 114 ὃς ΠΥ 1115.» 14 οἴ, κὸν ἰον χα σύ- 
χϑ- ἐνερ ὸ οτίαια ψηοηο!ο ὰ κιόγιον ἀςἤοχα νοσς ) ̓ππτυπιρη- 
τιῖπῇ οἰζ οχ 4110 {Ἐπρα5 ποητ τ ΠΠοτο 5 {ιιας γέρων ἀϊοίτιτ 4 Ἐπ, 
το ὃ ἐργαλεῖον καϑ' ὃ ἔκλωϑθον υξαρῶτες τοὶ σΊυππεῖα γέρων ἐκαλεῖτο. 
ὦ 3 ἐκ ξύχε πεποιημῖῆρον κιονιον χεῖρρες ἑριοῦ τετραγώγε ὄχον, ᾧ γέρρν- 
τος ἐπί ὠεόσωπον, νης ὃς ποηηςη Ρογοοτάτεβ. δὴ ὡς τείχιςα ἢ 
γέροντ᾽ ἷς:ὃν ποιεῖ. α φ᾽ Ω τὸ λῖνον ὦ. 

Στυπῆυρία, ας, α] τπλ ἢ αϑροαὶ τὸ σἸυίφειν : αἰτγιπρὶς σαῖπι ροτοησί. 
Ππιὲ. Εἰ ταπῖςη ἔχοι τατὶς σα ἀντ ὃς Δ αἰτεϊηρεητῖα ΟΠ Αἱ 

Π ρλατἰιτα, ΜΙ. ΟΠ οἰ εἰς »ἀταῦς 14 ρόπιι5 ἐγοεητγία ἡτια; ὃς 
εαἰϊάα» ἃς αἰϊειέζοτγία ἔαειίτατὶς πηλα] ποη νε 11α συττικοὶ [τὶ 
σίάα. ΑἸ πα ϊηῖς ταητιιηὶ τος ἤροοῖ 65» ἀριια οἰ σοτγι ἐπὶ, 
φυπῆηρία χιφ'ὶ » «οφγγυλη» ὃς ὑγοὺὶς ΔΊππαεη {ο{{Π|Ὸ 9 γοτιιπάτιπι 
ἃς "αι άτιτη.Ἑ Πὰς ὃ, συπ]ηρία α τι οαγαλωτῆὴ 5 πλακίτη ς 5 τὴ πλινϑί- 
τὴς » ἀριια Θ᾽ δαιμη ΠἰΌτο ποπῸ 51Π|ρ|1ς!. Ιάφια. [ἰδ τὶ Γεχεὶ, 
ΤΥδ τὶ τόποις ςαρῖτε ριπτο. Εἰ Ζα]άτπι 5 ετῖδηπ φοράμίω ςυπῆη- 
ρίαν ἀεὶ πιο φόρεμον αἴ τηιαῖ » ατοὐ ὃς ΡΙΙΠΐι5 σοπιργοῦας 
1ιθτο 35. σαρῖτε τς. ΑΙ ατηοὴ ἀπξοῖι ποὴ οἰ ΠΠ (αἸ ἔιρο τεγγα: 
έ(εαιις Πἰφυΐάτηπι αὐ σοποτοτιιπη.1 ΟΕ οἰ Π]ς ΑΙ πιπλϊηὶς ἢς ἤρο- 
οἷο 5..} ἱμηνο[ μη» αἰχο Ρτο (οἱ {Π|} ν οη Διιητ, ιιόάαιιε εἴ ἀμίαντος 
χίϑος Ὠ᾿Οἴσοτι 1594 [πππλθη οτίαπιν οσατις ἃ Οὐ ἀτίρατίο : Α- 
Ταπιςι ἐδ τοεῖγα τἀ ϊ ἔξιιαι ν οτοτιδιι5ποη ἐπὶπὶ οἰξ, γε αι αι 
ἐοη[ιοτγιητ,α ποα [Πἰαϊάτιηι. ΑΙ πλθη ΖΉςοἰ Αγ πμη9 αιοὰ [1 
ἐχ αἰτιπηῖης εἰ του! ηϊοά μος σι οφγίύλη ς-υπῆηρία ὨϊοίςοτἹά,Α - 
Ἰμπιθη Οαείπετη, ἤι10 ντιιητιγ ντΓ14Γ1) ἴῃ Βογηαοίθιις γε ΥἹτγῇ 
τοριιγροτατ ἃς αἰτοίσατ ) 4ιιο σοπἤοίτατ οχ οἴπογο ποῖθα αι 
[Ῥάανην οσαητ:ᾶς Αταθος Κὶ αἰδ,αιας ποὴ εἰ ΑΔτμγ "15 Ὀ] ἴσο 
τ ἀἰς : ΑΠπθη δεαίοίμην , 410 4 ραγατηγ εχ ΡΥ Ρῇ σϑηεῖς αι0- 
ἄλῃι, αι ἰαρίς οἵξ Πρεςυατὶς ΡΙΔα  )μοη ν οτὸ δοἰοηΐτος Ὀ]ο- 

Στυπ]ηθιώφυς. ΑἸ απλοη (αὶ ἢ 594 Ππιϊποίιςυν πᾷς δριυά (αὶ, ὧν ἷ , 
ἁ 

[τοτὶὶς νεἱ Αρμτοίο πος οτίαπι. Θά  η,πθέ ππιθπη ψαίιν; 
ολητ( σπεκλ’ΐρμον γ οἱ σφεκλαΐρμον κὶ διαφανὲς ἀἰξγιι5 δ Αφτίο 

 .ς 

Δὲ ρίηοτα, Εν ὃς αἰιτηςῃ οχ νἱηὶ ἔοοῖθες δά. τῸὃΘὃΞ πιἠμίσ ιν 

Στυπῆορίη χαλκίτις,αριιὰ Η!βρος.1.ΟΠα]οἰτὶς»ἡ χιλκῖτις οὐἱᾷ ἢι- τμϑιο 
ΡΠ οἴτεν ἀϊέτα... - εν 

, 

πὸ ςυτπῆηρκώδες, ἣν 

Στυπιπκὲς, οὐ, ἀν αἰτεϊέζοτλιις Ρ[η ὃς Πυγρεϊσιις:σιχιπι αἰτία 
{ρυΠαμάι νὶπι μια σε» ασοτθοιβ:ὰ σύφο, αό, τε ξηρὸν, νὴ δριμὺ ,κ 
φυπτικὲν» Ἰᾷ εξ. Ποοῖταβ, ὃς ἀοιιταϑ ὃς ἀσοτθὶτα5, Ὑπεοορῆταί ς 
Τῖδτο ίεχτο ἀς σαιηῇς Ρ᾽ τητατγ. σῆυ πῆ κὴ γευστευάμω,, ἀια ΕΝ 
ἔαροτς εἴπ τγαητα!οσαης Ααιο τς. ὃς Βατθάτις Πἶδτο τοῖο 
Τϑιοίςου!ἀ. σαρῖτο ττ. ΘΙ οπιις δὲπῃρ [ἰς, το νηἀφοῖπο 
Ρτα «δε πιμελῆς κὴ στέατος ὨοἰσοιΙάςπι ἱπέδπγαι διτιαάαν, 
φιὸά αἴχοτῖς σὺπτικώτερον σιχέωρ δ!) πὸ ἴα αὐ γῶν αὖ {0} Ιν 
ΠΕ ΠΤ ΗΣ) δριμύτερφν(νι ὃς αιυϊάδπη γος] ἤραὶ τ 

πα ἀιιτοδητιτ ) δὲ αἱ τῷ συπτικωτέρφυ βέλεται δυλώσαι,ὀκφεξὸ Ε 
ϑτὸ ἃ λόγον ὡς ἀληθῆ, δοή Ὀϊοίςοτί65 ᾿ἰδτο [ξοιιπάο. ζαν 
9.4. οὐτα ἀἰχ 16ῖ ἐς ταιιγῖπο λάρος σύφει ποσως ἀιδίοις, 
1ὐπι., Τὸ ἢ. αἤγειον συυατικώτερον ϑεν δυσεντερακοῖς διοδδ]α) [94 

(τὰ οοῃίίας ρέγ ςυπτικὸν ΠΟη 70 δριμὺ ἴητεῖ; εχ!ῆς., παῖς 
ἀν (δητοτιο 5. Ἐς συ φειν ποι ταῃτιὶπα ἃ Ἐγηρογς, ὅς συππιχαὶ ἐς 
αἰτυϊξτοτια γίπι παξε τίς οτίατη Πραϊῆςας [ρΐατο, γηάς 

«μα ταιγα εἴτ ρ Πἀπιοητα. Ῥτομπιρτῖης Δυτοπὶ δάορς τἀρτὶ 
(ρεΠεήετιεαυε οχ μὰς (ρ᾽ Πτατε πιο (ριΠἸτιάίης δοπορα;, ἰδοὺ 
ΠΟΙ συποικὸν ἀἸςὶ ΡΟ τι. ὃς ἀγίςητογὶςῖς. σοπστιοτοῦ ΠΙΐ 
δυιοῖη ἡάοτη Πιοίςοτϊ ἀς5 10 δριμυὶ ὃς ςυπτικὸν ἀπρυΐοονι ' 
Παρ. Τςππομτὶ οὐδὲ χολῆς αἰτγεἰσὶ ὃ πᾶσαι αἱ χολαὶ δ᾿ ρεμεϊα): ΠΟ: Ε 
τετὴ ςυπτιχεὴ ἀϊχίτι τατος ὃς Οαοη, ποίξον Ποπῖο οἰϊρϑς ες 
τρίς αἰϊφιδηίο.νάς σύφω, ' νὰ 
Στυρχκίξω, μι. ίσω,ττα ον ρυιηρο, πηι] ὅς Πἔγτασοπι τεξετ 

Ῥιοίς.1.2,6. το 9. τὸ κενπρίζω, Ηεἰίγς, ὁ 

Σ᾿ τυρρέκινον μεύφφν,[Ἐγ τα οἰ λι!Π1 ν αριοπειιτη,4ε αιο Ὠϊοίς 
ςε ςοηξέδειι:». ἡ αὰ 

Στυρρέκινον, το, Βα [{Π} 6. ἀπ ροτῖπς Γρι σα πὶ (ει ουρὶς, γα! ) 
(ρίσαϊο ἐχριαριιᾷ Τλιις.1.2,1πτογρινγοτὸ αἷτ εἴς 14 αιοά - 
σαταν σαωρωπῆρ “ἶ δοορέτων, δὲν ἢ 
Στυρρξ, μος, ὁ, ἐγ γαχοάτθοτ δ τἰᾶ: σοζοποο πιαΐο Πηλ1 15 : Οἱ 

εὐἴατη ἰφομεγίηα συὐἱραξ ὃς ἔγταχ Γατιπὸ ν οσατιν τογαςειη" 
ΡεΙαπτ οἐβεῖπα. Εχ ἐα ἥπιησ ἴα ἔῆτιις. Ορείπια Εις (αἰ απιὶ 
ἀϊξια, αι! ἰη σα] πη15 ὃς ἀτιιπἀἸπῖθιις [αι] 44 ἀβοττοῦ 
Ὀχιαι τάτηςη {γταχ [Ἰαυ  ἀτι5,οΠς πηγγγβα Πταέϊο, Πορς 
Τῖρτο ρτιπιοισαρίτο 80. ῬΊτηλαπι Πἰδτο ἀπο άςοίπηο . οΔΡι 
ἃ 25. Ατϊποτείεπι χιαττο Αμῖμια, Τ ΒοορΒταίτις Πἴδτο πο 
μἰον. σαρῖτς ερτίπιο Πγτγάςεπι γπριδητῆς πα ςοτῖ (οἱν 
Ῥτοά τ ἀϊτ. ΡΊη γα Θά] μ Πθτο ρτίηιο ἀς Απειάοιῖς. 
το ευ[ρ150ὅηασδορρτίς, ΡΟΠΠχ ἰἰδτο ρτίπιο, ὃ δόρατος τέ 
ρωτιήρ, τὸ ὃ μέσον, ἰγκύλχη,τὸ ἢ Ὡροῦχον,αἰχιαὴ "ὁ ὅβεδορα τέφο 
γηΐε φυράκιον ἰἡ οἴ. ΓρΊ σα! ,ντ τοξτὸ ν οττῖτ Ν 4114 ἀρὰ 

μὲ 

ΩΝ 

Ὁ 
ἐν 

- 

Ω 1} 

μρ τϑυν ἢ. 8 

ἰδ, Ιμὰ 
Δ6 ΠῚ Τημεταν 

ἡμληπι, 

ἰιγείεδε!υ 
ἼΠ 

ἰγαννεν 

ὑπ π υΣ 
ΤΉΝ 

ἴσια, 
δον αμ! 

Ἐγαιάοτη,πῦγο (πουπίο :ν δὲ 5 Στυρακίῳ εἰκοντίν ὀπὶ ἱμαχηοτιπι 
ἀρυστέρδυ(θ- εἰς ἃ μοχλόν, ΑἸ) ταπιςῃ ντ Οὐυϑῖοια ΙΠτογρῖ ΜΝ μισὴ 
ον ἀϊ4. Ηςίν οἰ. δὲ 5.14. σομτγγατῖο πιοάο δἀοοϊρίπηζ Μη, 
Ρτὸ οἱριάς το }] ἔπτα υα (οἿο ἀεῇ ριτιτ»αιιο τῇ ὅδη ΠΝ 
Ῥομίτιτ νοσατίταηνιο γεύσφιθ: κὶ σαωρωτήρφντ ἤτ φύραξ ὁ ἡμοππίσνλυ 
καλάμνυ, τὸ χοέτω πῇ δύρατος τρὰ Χλ λιν ὁ κοτοαπΉγνύειν εἰς 
εἰωϑειτι: Πὰν τὸ δδρατος αὐ χὴ ἐφ᾽ ὁ «γράζεται, “- 

Στυφέλίζω, κα. ξω, «αχαν οι γ Ο) ΑΓ] ΟΡ  ο ἱποοίϊουκοα 
γαϊασωἐνυζἐζω, πλοιδο ἂρ τορος ΠΟ τον ἐγθ ογοννίηςῦ ᾿ 
4160. διακιγω, διασείω,  σπτοκινώ, ἀὐας ρέφω, ρτΟΙξΕΓΠΟΟΓΟΡΕ [ο,.: 

Ῥέγοιτλο Π|44.ε τρὶς δὲ οἱ ἐςυφέλιξε φαεινίω εἰασίε᾽ ὅπόνι 
σειες το ἱπίςέξα τὶ ὃς πος ΠΤ γε: Δ ΡΟ]. Αγροηυὸ ἐνέον πο 
ὀνείδεσιν ἐς υφέλιξε, πω ἢ 
Στυφελισριὸς γος, ὁ οΟητζι!η10 [14 γι γἸ ΠΟ ΪΑ » ἐπέ πΓ14. Γᾶ) [10 [ 

μέμψις, ὕβρις. ΑὐἸΠορ δα. τὰ Ἐφιτῖδ. ὁργὲς υἱμῆν ἰωέχετο κα “ 
φελισίμοις, Ἔ: γδέαν ἔ 

Στυφελ ὺρ, οὐ, ὁ, ἀμ Γι15. οττὶ 5. ρον, τα θυ] ητιι5 9 απο  οἴτιι5, Δ: 
οἰ ΠΣ. ΑΡΟ ]οηῖμς Γδσιηάο Αὐβοπαιιτῖς, σἸυφεληὴ βρέμει ἀκτίς! 
ες, ταραχώδης, τραχ εἴα κἡ σκληρῃἐ γᾶζ σ)υφελὸς σκοπελὰς ᾿δτο. ϊ 

οἴη 0 Ἐρίρταπιπη, 14 οἹἘν σκληρὸς »ἀπτι5γϑς Ὅ το Ῥτἰπτονσα" 
ληὴ στα γῶν. συττα ἀπιγα ἔοι ασεγθα. Ὀϊοπυἤας Ροεζανσυφελν 
κ᾿ ἀσίωέα γεῖαν Ναϊασε,ἀπιταμι ὃς 41 Ἐῇ ΟἹ! οἰπὶ τογγαπη, αἰλυλοας 
ςυφελξ ϑαιονσας ἐπ᾿ ἰκταῖν μα 

Στυφοχόμπος,ν οἱ σὶυφοκοριποςςντ αρια (ΒΟ ] αξ. Ατἰπορ δαὶ ' 
τὰ ἐς ρα! πᾶςθο Ριυρπαοί τοαι ἀς ςοτμυτηῖςε τεῖϊα Ηεΐ ΐ 
Ατὶορπαπ ἴῃ ΑἸθ. κα; γὸ ἧκεν ὄρτυγος ὑπὸ συφοκόμπου πίω ἡ 
φαλίω πεπληγμῖμας. ὶ Ὁ 

Στυύφλ θ΄, τοῦτα αὐτί 4α ὃς ἀγα θα ἃ ἄτοπι συφλὸς 46 πὶ 4ιιοά σῆυς ᾿ 
λὸς 5 δ( οΧ 60 ἔλέγιιηι ρεῖῦ (γπσοροη, 4 εἰραίρεγ δὲ ἀϊξῇς! ν 
Πυσορυ, μισζι οὐ σλυφλα ναΐατοντα κλίπη, ἱπίο βητεβ ὃς ΔΕΡΟΓΙ, 

Μηίδρηὶ τγα δα ἰποοίμης, [4 εἴς, τραχϑα κλίμάτα,η (οηλσλο 
τι τορ ἴῃ Εφιτ,- συφελων Στὸ πετρων Οἰξρακόεντοι γώτοι ἡ αγκῦ 

γα κεα νη, { : 

Στυφὸς, οὐ, δ ἰάφηι αιιοἀ συκστικὸς αΠτίησοπά! γἱπι μαίροης ἀα ξεῖ' 

ΗΝ τυ ατὶ 

Ἧι, 

Πυηηὸ τη 

ἰδῇ; ἿΒ Π}} 

ἰδ ίητι, ᾿ 

ΜΟΙΟ (0. 
ἰδηχαν 

ἀπ ι ε, 
ὙΌΠΙ ΤΠ . 

ΠΤ 

Ἢ 

ΠΟΙ τη 

ὭΣ. 

ἂπς ΠῚ 
ἀ ῃ λιϊῃ 

ἢ μαι 



ΞΡ Τ' 
ΒΑΠΙ.Ἡοπλ].ς ἢ Ηὀχασπιοτ. αἵ 

εὐφίθ.)ε:9-» τὸν 49} ποτιιτ, χέρσος, Η οἰ οἢς 
εὐφοθογοῦ, ὁ, σται!ῖς, ΓΟ Π14 115, σ ΟΠ ζαης,Γα [0 [τι 9 Γοτογτις 9 ἄϊιτα- 
τις. Αὐ ποτα! ες ἶθτὸ (ἐστι νοοαῖ κοιλίαν,  οἰτον ςηττςιι- 
Ἰαπι δυιῖιπὶ 411 τιλη πὶ συ φραὺ 7 4 εἴς] οἴλπι : ἢ οηΐτπ 

Θαζᾶ. 
Ι ὑφ, μούψω,πουρα, αἰξυϊη ΡΟ, σιωα γα κὐ σφίγίω ΘΑἸΘΛιν πάς υπο- 
φύγω, ἰουΠτον αἰξγί προ ρα τι. σύφειν τὸ δέρμοι. Θαϊεμι5. δά 
Οἰαιςοη, αὐἀιιϊηρ ες. ὕφων χτλ τω γεῦσιν, αἴρον ρυζαν τάς ἴῃ 
Στύμμα ὃς Στυπτικός. (λυ ἀαπεὶ κατεχριστικοῖς τοὶ τ ὕφοντοι ΡΓῸ ἃ- 
οἴἶθιι5 ἃς αἰπιατὶβ ἀσσοραγιητ, ΝΝΙσαπάεγ ἐπ ΑἸοχὶρ μαστηάςῃ, 
Αἰ γινϑίς ἀἴλγος σρήξει Ενσυφον πόμα κεῖνο νεοπρίηω ὑπὸ γλδύκει, Τα 

τς Ῥγ. Εἴωϑε γὸ ταὶ ππκ τοὶ αὶ φρεμέα καλεῖν σἸύφοντα. ΤΟ] (ΘΠ τατᾶ 

τρτγορτίὰ , Συγκερρίων νυΐμφας τὲ κὶ ἔνσυρον ποτὸν ὀξόυς, Στύφω, 

ἰδ πὶ εἴς 70 : νπάς «ύψεις ἡ σύμμα τα τῆσδ᾽ μυΐρων, ἴὰ εἴξ, ΠΙΓ- 
ΠΘΏτα » α1185 τ (ἰϊ ἔζη . ὃς αἰτγιη σις 5 1 εἰς. αἰτεϊξξοτγία 
αἰΐτατς ἰαχίοτγεηι (ἰδ ξαητῖαπ σοι σοπτ : ἃς (οἱ ἤλητ, ἰά οἴ, 
οΥἱϑ [ιΐ πιο οἰ ἐφαϊάϊοτσειι {δ ξαητίατι Γρ᾿Πποτ πὶ οταΐ- 

Ποτέπιηιις οξἢοίτπτ, 
τέως, 474 {ἘΓ ΕἸ Ο ΟΠ ΟΡ ΟΠ ΤΕΓ χαιωΐωσες, α[Ἐτ! ἔτῖο ἀμ} Θά - 
ῬΡοπίτιν ἀριι ΟαἸθη, δὰ ΘΙ] αι σομ. ασοτἶταθ. Στυψις, 
τᾶς Ρ] τη. ὃς (ρτ{πτυο δομοοα,[ἀ εἴ. παχύ της, τα ΠΠτί 65: τ 
ἈΠΊΘΠΓΗΠΙ, τὸ σύμμαρφντ ἀϊέξιμτη ἴῃ φὰ νοῦα, ὅς ἴῃ σἸύφω, ταὶ 
ρων συψεις., Πρ Π]ΠΔπηοπτα νπριιθητοσιμι Ὠϊοίςογια. 1.1. 

᾿ ῬὈΠ]Πο ΟΡ αὶ ἢς ἀἰξὶϊ ὐπὸ τῆς στοαξ αι οτας Ἰρ[οτῇ [σμο- 
Ἐΐγῃν. 
᾿κο τ τγαϊ)ς [ἰσ Πδα, 

ἀοσόκος. σαττῸ 115 )ς-αρύλίθυ, 
υμυλ ωχεὶ οαιταχ πιπὶ Ἡεἴςνπάς 

ἤϑρη δωιταλεῖς, ἀρ! ΑὙΠ πη. ΕΠ... 14 ἐἢ.]οατιλοο5 σοπι!- 
δΙατογοπεϑ. 

"μυλία ας, ηἷ,, Ιοαιτασῖταϑ. σι αττα ΠΠταϑ φλυαρία, [ςαττ᾽ ἐς Ατῖο- 
ἤδη. ἴπ Ε 4πίς. ΕἾϑ᾽ αὖ λαλιαὶ ὄπιτη δεύσαι καὶ ςωμυλίαν ἐδίδαξας, 

Ρ-σεώμρατα, κολακείανγπαιεργίανς ἢ 
υλιοσυλλεκτείδεης, εἴθ, ὁ. 411 ΟΠ] ]ιιᾳ ἀϊξξα ἐαςετιά(αιιε ς01]}- 
“πολυλογίας σειυάγων, ΠΟ ςέϊον δἰατεγα πὶ πτογτ 7 ΑὐΠϊ.ς 
ΤΡ. ἴῃ Ἀπηῖς. ᾿ Ἷ 

" δομα ςὠμυῦλω. βαττιουφλυαρούμει, ν άς κατεςωμυλωυῆν Ὁ. - 

ἃ Αγηχορθδα. Τάςπι ἰη Αομαγποηΐ, δνε συγνώμιω ἔχε 5 εἰ 

ἤωχος ὧν εἶπον τιγχα ςωμυλα μύω 1ά εἴτ, ἐφλυαῤησοι  καΐδκου ἐν πὶ τῷ δὲ 
τς ἐλάληστι. 

ὕλλω,ἱτιροτγές τὲ Ιου, ἀεθίατοτο, ραστί ον πληἶτα ὃς ἀτριι- 
ἰοαιιοτ» δ Ροῦ ίε πιαδηϊ ξείϊα Ὀάτοτγο. Αι ζινεφ.ε φωρύγλων κτλ 
ὃ ἀγρρρὶν, ν εὐ θα Ἐβιιτθης. Ν 
ὕλμά,τος, τὸ, Πα, ᾿Θαιαοἶταδ. ἔμ1}}}5 νεγϑοῆτγας, ἔαςετῖα". ΒΔ 

6115 1Π ΟΡ ̓  ΠΕ, ροΥΤι σὠμύλμαται» ἔταϊτα Ιατογαπιςηζαν ΓΘ ΓΙ.) 
Ἰδα]ερογεβ. ᾿ 
ὐλθ-., κα. ὁ, σι τ Π]Πο σαῖς » ἰερ 4 πις»ἔαοιιη 4115.» ΕισοτιΙ5 5 41- 

ἃ ΧΟ πιστά χο  Οσυτι 1590 ]Δτουουβάγγα 5 Ὑνοτίατιις »ἄξος. 
τοτ, ἀπ] τοτο ποιά πη. ΑΟοΙρΡ τιν τατη ἴπ Ῥοπαπὶ αιὰπι ἴῃ 

ἢ αἰ, 

ἐδ, 

κίνια! ἰἸττὶ Ράγτο ΠῚ. ; , 
"ζτὶ ΕΠπορμαη ἴῃ Ρίατο δίσιις νερὸ ἴῃ νοσάτίιο, ΝΕ. δἌδτιτ- 

τπραὶ φιίτεταί σου χανϑ'ανειν δοκων ἐμέ. Γρ, μ(9ὲ Ὁ ἐφ ρρδιἐτίωυ ὧς ἐ μοῦ 

ὦ βδελυρὴ σύ, ν 
νειν ἀρτίπιις:ἀἸ οἴτιιτ ὃς συάγρεθο [στο [Θςιιπάο ΤΠ] οἴσοτίά, 
'Ρ.102. ἐς 

ΤΡΙίσος ἀς 41. Αὐλεπ,Πζ. αὶ : : 

Θ-.", ὁ ἀρεῖ, Αστίσα [δ ραγατίπα σιυῦ ἄγριον ἀἸΧοτιιητ, γιάς 
Ἰίλησι. Συαγοθο ςα]5, σὺ τὸ σύς ἀγράνεινι ΟΡ ῃος 65) συ 
ἃ σύσγρε πηλιωτικὸν πρέφίθ- : οἴτατ ΑΤΉςη. 110...» 0] πλμ]τὰ πε- 
υαἶγρε, ; 

ἐν ΡτῸ σταγωῶν [οτῖ δὶ κατ᾽ αὐαλογίαν τοίζατιιγ Ατβοπαῖις ΠΠδτο 
εἰ ΄ πο. 

[χος. 165 ΠΓΔ ΠΡ. }411591|68 (υβοςη5, εἰν ον. σύαγχΘο ῥίζα ἐν 
ὕες ϑηρόθοντα. Οὐ δι νοτδῖς Πρ αἰῆσατο ντάοτιγ τα ςεπὶ 

18 νοπατοτγες (Ό] ον Πιβόοσατε ὃς σάρογο ΑΡΓΟΒ. 
ἴὰς νοσλτιι5. 416 πὶ ΟΥςοῖ τοσοητίοτεβ οἰαυγι  ])πὶ ἰπτοτ- 

ΔΆτατο μος εἰδν, Ῥοτού]απι. ΝΩ͂Ν 

ας, ΠΟΠυ τἰ απ. ὅς σΟῊ ΓΈΓτΙΟ τα Πα ΠΊ5 λοιδορία διοι χεῖρος 

χ, Ηείνο. ΝΑ 
υἶδος νἷ, Πλ5,πᾶτα ΗοΙγςΠῖο τοῖϊο συάδες ἀϊοιΙΠτιιγ αἱ συες χη 

ματισμίύως. ὅ ᾿ 
ΖΕ] ρΡοτγοϊηΐ8 πιογῖριις οἴτιν πάς ἀρυά Ἠείγομῖιπι Ἰερίπημη 

χισυώδη : ἀριχα οἴη 6 πὶ] ρέει σύζας λγνθ», δὲ Σύύαλλας 
ταφερηὶς τορὸς τοὶ οἰφρφδίσταγν τ {Πσ Ὁ} ΠΟ ΟτΙΙΓ ΡτΟΟΠ τις δὰ νϑηο- 

πὶ ποτ Πιϊς»(αίαχ ὅς Πδ  ἀϊποίτς ἵπ τη αι πὶ Πι]55εἴε δὐτῷ 
Ἱπούμπι απίπιαὶ εχ νουθὶ κατραῦ ἃς [ατῖπο (πθάτο Πο0}}- 

αἰῖοας 5 ργατεγοα ἐχ ἐπεοιιπάϊτατο ) δὶς ΘΠῚ ΠῚ ἀΠΟΤΑΠΠ15 

ΣΝ " Ω ἥξειν, ἄς] Ἰοτῖς5 ἱπδαίσετς ἀσαις σεηΐο» Ορρίρατς ἂς Βοηϊα!- 
ΤΟ ὙΠΠΟΓΟ . πιο Π1πῖς ἰπχύσιις 41: Βιιογεντν τρυφᾷν. Αριά “Δη- 
βΟΡΒαπεπὶὶπ Ραςο;κοηαξίζειν , Συβαρίζειν. Τητογρτος ἀϊοὶ αἱτ, 

πη 

ἐκεῖ 
τοι 

ΣΙ ΘΙ 
3 ᾿ 

"ν πίω πρυφίω Συβαρυῆας γἱάς ἴῃ ΟΝ Πα4, Ἐταῆη. ϑυθαγί(- 

Συύζαες,,Θ. κα “δος. ἰαατἰτία σοι πιάτα; ἀο] εῖα, ΡΠ οἴακας 
ΡαΠαὶ Ρτουο δια] [οἰνοπχατς νίαγρας ργὸ [πχιι ἃς ἀς]]οϊὶς χ 
συξάριδος μεστοὶ ὕσαν, ἃς 1.6. ἐκ ὀῤθρώπου σύζαραν ἡ γουμῆψε, ταὶ Ἐὰν, 
τα αὶ Γιπηηλιμι θοπιπὶ χιὶ τοτίοθαγαγ. 

ἸΣυζξαρίτης αὶ εχ δγθατὶ οἰξι  γθανίτος, Συβαρεμ τράπεζαι, νάς Οὅ- 
πησηταγ. ΑὐἸτορ ἢ ἴῃ Ραςς, Συζαρίτιδες, Ὀγειος ὅς ςοτηρομαάϊοίς 
ξαθιι]α μκύϑοι βραχ εἷς ὃς συωΐτυμοι, 

δ νύ τε ταν μην το νῃάς συζαριτικηὴ τρίπιξκ, ἀξ 
' 1 ὨΙΠῚ181} ἀρ ραγατο, Εν δίῃ) ἢ} 1.4, συζα- 

ειτικὸς μμύϑος, δ γἰναττῖσα ΒΆΡι1}4, ΑρΡΒεοπίιις ἴῃ Ῥιηςὶ ρίο ἐκ 

ΕΑ Ε οῤμαμο γον σας πῆρα, Το δ ἈΡ57λ8: - ποταῦς, ἸξοδνΟΧ ΠῚ ΠῚ σοτῖο, Ρᾶτο- 

ΠΡ τ τἰρ μα δ διχοϑυκην δὰ Φαβετεα. ΑΥἸΠορηαη ἴῃ ΤΠοί- 
Ρ ̓  ἡ τὰ ἔχ νσει ἐμ συζίωίω,λαίζε. Αριιά ῬΟΠσ πὶ τὰ τα - 

ἣν βδαὰ: εὐ ει σαι μόμε Δ ΤΉ 
ΠΕ ΤΩΣ Ἐτ Συζὶ ἊΝ ἤδρας ΞΟ "ζοὐςχ,ἰπ αἸκίο συξίῶν «τἰᾶ ξ , υζίνη ρεγί κρυωρρξ ὅλον, ἐμ(όλειν, Πᾳ [2 4 ἀρτὶ Βρᾶ- 

τιιγρίςα τοῖς 4ιο 6 [ὐνιι5 ἔαγίς ἴσα ἀρυῖς τοηβίζωτ, 
Συβόσιον, κα, τὸ συοφόρβέον, ὑτοχ ρογοοτγιῖπι, Δ, ξ; σύσσα συῶν δυζόσια; 

τοδ' ἀγπόλια πλατέ᾽ αἰγών. ΕἸ οἴ α.συοφόρζια, 
Συξξιασιμὸς οὐδ, ὁ, Ἐγορ τις ἴῃ σοι 1115, ΕἸ εἰν ο. 
ἸΣυξωσία τοὶ Ἰὰ οἰϊρχοιρρκομεῖα, συφεοὶ καὶ σύφοι ἀῤτ ῬΟΠ] τς επὶ ἡ ἐ- 
ρεγαδς(Ἰερ θη. ἐργμὸς γε] εἰρμὸς )υὐων, Παδυιϊυνι Ροτοογιγη,ἤς 
νοςαῖ ΘΟ ππ}ςο}]ὰ. 

Συξώτης εγὸ, Ῥτίπια Ὀτει] ρογοιατοτ ΘΟ] μπηεῖ. ΠΡ }] σις, χοιρα- 
βοσκὸς, συοτεῤφίθ- ΗΠ Πι. Ὡερσέφης ϑὕμαιε συξωτα. ΡΙΔτο 2.4ε Κορ. 
συξω κ᾽ τροσδεησόμῖθα, 

Συβωτικὰνεἰσμα, Ῥοτοι!ατοτιπὶ μι ΠιδιςΟτιιῶι ΤΑΙ οπδ,αριὰ 
ΡΟ]. Συζωρία, ἡ, Βα ]ςα. ΡΟ]. 

Συγγάλακτος, (ΟΠ ἔξαποιι5, ΓΟἸ Δ ξξειις Μαξεῖαϊ!, 
Συγγεμξεριγοΐ, τπα τ ἀπατιπη ΓΟ γοτιπ 5 ὑμόγαῤιξρρι, συγκηδεξαὶ; 

εἰλίονες. ΡΟ], 
Σύγγεμος,α, ἡ ν ΧΟτ. 
Σύγγαμιος αγ6, ΔΗ Τηΐτατο υάᾷ {ππέλις , ρεποτὶς αβηπίταῖς Ρίο- 
Ρ᾽ὨΦαπ591 46 πὶ σοῖς {Ὡ᾽ Θ΄ σε Ρ το τμι} 1, Ἐπ γίρ. 

Συγγεγονεγσοηρτοῖιι εἴτ ΓΟ τ, σοι ρτο ΠΠι, ατ. ἦ 

Συγγγυεηλογέω εμμαυ τον, Π πη} Οὐ σ᾽ Πα ΠῚ πα: ΚαΠΊΙ]Πα: γοσεηΐξο. 
Εἰ ἀριὰ Ἡδθγοάοτιπι ἰη Ευτρέρεν συγγρεηλογίσαντι ἐμωῦτὸν, 
οἵιπιὶ ὃς ᾿μκὸ το ογγειη πιεῖ ΡοΠοΓ5 (στὶς πη, Ιοηΐοιη οἰξ ρτὸ 
συγηβγυεαλυγέω, 

Συγγγύεια, ας, ἡ, ΠΟ ὨΑ Πρ] τα 5) ΓΗ ἰταδ, σους πατῖο, ργορι αν έᾶ8, 
{οοϊετας ΡΓΟΡΙ ΠΟΌ ΓΙ 5 ΠΟὨΠΠ ΕἾ] (Δ ἢ συ ύςΟΡΓΟΧ εάτα5. 
ἔλαιὶ τα, σεγπππἰταβοποςοίπτιἀο. ὑγϑώεια ψυχῶν. ΡΊατο ἰπ ε- 
ΡἾΠΟ]. αὐ ταὶ συγγλωείὰς ἰχθύων ἐδὸν ὥπῆαι σιωδυαζομῆμον. Ρ οι 
ἀϊδευα σοποτγα σοῖγο νἱππη πη ον Ασπζοτ, 

Συγγϑυνὶς, ἐφ. ὁ κὶ ἡγοδί το υϊποιῖς, Δ ΕΠ 115, ΠΟ Ρ Πατιια, ργΟρ Πα 115. 
{ΟΡ τ παι, οἰ! πε ροηογίς , σΈπογα Ργορ Πα 1115, Πορπατίοησ 
φιλάδῃι σοπἰπέξιι5, πες Πάν ῖμ5: Ρ ΘΏτΙ 15 9 Πατίτιις ς σοηρο- 

πἴτιις. Συγγγοεῖς ῬΟΠ οὶ , κα αὐτες οἱ ὡροσήκοντες ἡμῖν ἐἶξ οἰκειδτῃ - 
τος. Ατὶϊζοτε!. συγγβυὲς χονεύμηει δ) κθριτον ἐν ἢ) δίς, ζοπρθηῖτιδ 
{ρ ττιιϑ, δός, ῆς Βιμίδιις νογτῖτ, ΡΊατο οιιπὶ Οφηλεῖμι, τι χῖτ ε- 
ΡητοΙα [ἐρείπια 5 ξυγγλοὶς τὸ τρογματος., σορσπδιέοπρ 4ιαεαπη 
Οὐ ΠῚ τὸ σοηἐπόξι!5. συγγγοης τῷ φαξίς, ἘΔΡ1) πες ΠὙ1015.Ρ] ητατ 
οἰνις τη Γα1ο. οἱ συγ γγυεῖς « ΠΟ (ἀαρίης σομάγεητος : ἤς 
ΟΠ πε ]Π11π. συγγῆ εἴς κὺ οἰκεῖοι. ᾿οσματὶ 85 ρτορίπαῃ, Ρίατ, ἐς 
Εεροτὸ συγηῆυε τος ςεύπτιἀο,ξορηδε Οὐ ΡγΟρ παυῖτας. 

Συγγϑόησιξ, ΟΠ] υ τι, μηλία, ΟΠ στο 5 κὐ σεέυεσία, Η εἰν ἢ, 
Συγηλύντωρ τέκνων, σομ ΠΧ.) ΡΙατο ἄς ΤιοΡῖΡ. ὙὉ] νϑάετιν ἐς ν τ 

χοτὸ αἱοϊ, 
Συγγλυίδες, αἱ, ςοπίαηρυπςοα:τοίραϊτ ΡοΪ. 
Συγγϑυικὸς, οὐ ὁ, Ἰππατι5. Πάτα ΓᾺ 18) ΟΟσΏΔ[115 5 ΠΟΙ ΡΟΠΪΓΠ5 9 2ριᾧ 
Ατηποτεί ςην, συγγγωυικαὶ τρίχες» Ρ1] σΘησΘ ΠΤ] 5 48] δί συγ γγοεῖς, 
ντὀφρός ὃς βχλεφαρὶς : Α11] ἔμπης ὑστερρλδοεῖς 5, ντ τίη. ὃ( ἥξας 
συγ γνικὲν νόσημα: 5. ΘΟΠτΙ Ϊς τπουΡιῖς. Βα τοάϊζατηι!5. πηογθιι5. 
ΡΙυταάγολιις ἴῃ Ροτίο ς. συγγγοικοὶ ἐκλήματα,, ρεορ᾿πηυοχᾶ οτῖ- 
ταϊηδοϊάτπὶ τη Τ᾽ Βογη 1. 

Συγγλοναω,Γοηροήεγο. 
Συϊγιγραμμοῦθοι πατέρες, σοπίοτγιρτί βαττοϑ, 
Συϊγεωργὸς οὐ, ὅ, [Οσἰμ5 ἴῃ ζα τιιγὰ ἀρτί, ξυϊγωργὸς, ΑἸ ΟΡ Βαποϑ ἵπ 

ΡΙυτὸ. 
Συγγιείσκω,ςοπίεπείοο. ουτ ΑΡΓ0]. 
Συύϊγηρφς, ὁ κὶ τ γίοςίδηηι (ςπεξζατεπι μα δεπς,οοηίεποίςομς» 1π Ε- 

ΡΙΡταμηπ,. , 
Συγίνομαι» ΠΛ] Ἔχ το, ΠΠ1}}} παίςοτγ:οπιοπίο,ἐοςο, ἐμλέω, οὅ - 

τπογοῖπη Βα οὉ οἰλπὶ Αἰ 4110. Θ ΟΠ] οσοτιν ἐγίοσ οἰιπὶ 9 σοηστα- 
ἀϊοτοαἀ[απι,Ἰπτεγαπι,αἀϊνατοο, τη ἔγεαιοη 5. πππὶ ἔα πλ1114-- 
τὶς. ροη: Ῥάτηῖο. συ[γίνομαί σοι, πς τ 1 τη σοΠρτο ΠῸπὶ 40 ὃς 
φΟΙ]οαυΐιπι.. εἰδὶ σοηρτοάϊον, ΑΥλορλδη. νεφελ. συΓλυνέδτο 
παῖς νεφέλαισιν εἰς λόγις » ὙΟΠΙΓΟ ΟΠῚ ΠΝ θιις τη ΠΟΙ ΠΟ υ Π|. 
Ῥίατο ἐπι ἘρίΠοἹ. ξυγγνόμϑυΘ- θη εις οἱὰ οξ οὐ αἰ115. νεγίαηϑ δὲ 
ἀρφῦβ. άσπι ἀς Ἀεριο]ῖςα Πθτο" Ῥτὶ πιο.) 'χάλεποὶ κὸ ξυλυέ 



ὅην ἐν ΚΕ 

δαὶ εἰσιν, ἱᾷ εἰ, 4 6111 εἴς ἐοτιιπὶ ἐοπιεεικῖο ὃς βλπι! τατὶ- 
τᾶς. ΣυΓ) γε ὅϑεη 5 σοἰτεςοησαπιθέτγε,γεῖι μάθοτς. Ατιζο- 
19 [ἐ5 ἴδτο αυίητο ἐς πιοτίδι!5 δά ΙΝ σοιηδοὶι, καὶ γδ αὐ συγ- 
γβθοιτο γιυυαμκὶ, εἰδ ὡς τὸ ὃ. τάδπι ΒΚ Ποτοτγίσοσγιιι ἴδτο ἰςσαπάο. 
κὶ συγγίοτ ὅτῳ οἷς εὶ δεῖ, αὶ ὅπου κα δεῖ, καὶ ὅτε μιὴ δεῖ στὸ ἰκοχασίας γάρ. 
ῬΙατο ἀς Ἀςρηθ ςρτ  πλο.οῖός τ᾿ ἅ γωυαικὶ συγγίνε οι ροτας τῷ 
εἴὰπὶ πγ] τοῖς μαδεγοὶ συΓγγωομμόν τῇ ϑυσεῖ , σοπηρτοῖα ἃ Τῆς 
[δ .ΡΙΙταγοθιις 'ῃ Τβείςσο. ΣυΓϑυϑει Αἰ ̓ ψιαπάο δά τας 
τοξοττατγοντ συΐγίνομαι πἢ τα δεία 5 ἢπι {τ1410 ΠἸτεγάτυτη νοτίου. 
συϊγνεότω! λόγω γ Δὰ οτατίοποπι νοηΐνς, Αὐϊτοτεῖ. τὰ Β ποτοτίο. 
συζγίνομιαι πὰ δ ρρποσία, ῬΊλτο ἀξ Περὶ. συζγλυυ μῆμη τυπωσις τοῖς 
μθλλέσιν ὡς πα ρφόσι, ᾿πιβογπιατίο αιιᾶς ἔσσιγα ποι τ πες. 4ὰπι 
Ρταίοητῖα σοπτίη ρας: ἀζδηΖοηι5 ἴῃ Οταζίοη. ΣυΓγίνομω, 

αἰιχί ον. φάἀΠιτι,, σιωεργώ, συμωράἥω, συμμαχιῖ. ϑορΡΠΟοΪ 65. 
Οὗ ϑτοὶ πατρώσι συγγιϑεῶν μοὶ νυυῦ, ̓ ισυμμαχήσατε ἡ μὲν καὶ νυῶς 

υΓ γινὼ τςγκ4|γ. ὃ ἤ 

Συϊγινώσεω, ἐϑ ποίζο 9 τε διι9 νυ ϑηΐαπι δέ μαθεσ. Οὐ ηὉ}]Π!ἀπιι5 οχ- 
«υατιοπειι ἴα θοπαπι ράττεπὶ ἀςοὶρίο 5 ἥπλιΐ σοσποίσο 9 ἢ- 
πλα] 1ητε Προ ,τα αὐ τεὶ γεγνώσεω κα ὁ μογνώμων εἰμὶ, ἀρρτοθο,ςῦ- 
Ῥγορο.. Παζίπιο. σύϊγνωϑθέ μοι» ΑὙἸοραπ. συΓγνώσῃ μοι 'σπο- 
ἴξες τῦῖῃϊ. ΟἨτγγίοίζοπημ15, αὐρὲ ἱερωσιωΐ, συϊγνώσεταί σοι πίω) ὡἧ- 
μαρτίαν 5 ἤΡ ΘΩΣ συϊγινώσκω πίω) ἱμιαρτίαν . 1ὰ οἰ, μ᾽ πϑλλών 

σωρεξαμαρταίω, ὙΠλοΥ ἀ14, συ[γινώ σικεϑπι ἀξιώ, ἀατὶ γα] νου ἱᾷ 
Ῥοῆιηο» Βιιάαιις ἰὰ ἐρ {0115 ρτιοτῖθι!5 » συϊμναίσκομει ἐμαυτεῖ 
ὑκέτι δ) διωατὸς τὰ φρέρμιατει διέπειν 7 πγ1 ἢ} ἤιπὶ σοηίοίτις ΠΟμ 
εἴϊε ἀπηρ  τι5 ράγοπι γεθιι5 οθοιιη 5, Ηεγοάοτξιι5. συΓγνώσκο- 
μαι τούτου 20) αἵτιΘ-, ἴῃ πῆς σα ραπι Βα τεὶ ες ἀρῃοίςο, 148. 
συϊγινωσιιουῆνοι» ΠΟ Π Ἰσποταπτος,ασηοίςσεητεβ, α Πςητίσητος γ66- 
ἀςφητεβ ἱάεα Ἡοδτγοάοτειιβ. συΓγενώσκω σοι τιῆς ὀμε ϑιησίας συΓγνώσκω 
σο;! τῆς ἀπάτη ςγ φιιὸ ἀσρερτις [55 ἱσποίσο ΡΒ] οἵἶγας. συγης 
νῶσκουῆν αὐτυῖσι κι μῖν καὶ πο ηστεσι ορϑιῖς , ἀσποίοϊπηις. πος παι 
τεϑὲ ἐσ ηῆς, Ηοτγοάοτειις. ξέρξης δὲ οἱ αὶ συΓγνώσκων λέγειν ἐληήϑέα, 
Βαης ΧοΓγχαβ πέρλη5 [δοιιτιη νεγα ἰάθπ,, συ Γγνοιξ ἐγὼ, Ἔσο 
ΤΊΘΕΙ ΟΥΓΑΓΙ ΠῚ Δρποίσοηβ91 ἀθηγ, συγίγόντες τὥτοιος ἀσποίΐςσεη- 
τοβοἱ46π|. συγ όντες ἀδικῇ σα!» Πιδπη οἰ] ρᾶπιὶ ἀρηοίςοπεεβ. 

Συγίν ὠμηχ»ς, ἦγν «ἴα ἱσαοίσοπτῖα ΘΕ 10. συγίν ὦμμη πολλὴ αὐτοῖς. Π)6- 
ἐποίξμοη, χὐ συγγνώμη; δζς. νεηΐα ἀαπάα Τ᾽ μμογ ἀϊ4. συγίνωμης - 
ξιΘ., Ἐπετρ 4, συγ, ώμες τυχεῖν, ν «αἰαπῇ ππ]ροττατο. Ὁ Ὡ ποίτ ἢ, 
Ῥτο 4ιιοὸ δέ συγίνώμίμυ χαμίβαϑειν, Γγυοὐτἢ, συΐγνωμης υὑμδ συγ- 

χιϑειν ἀξιώνντ ἃ ν Οὐ 5 πη ρεῖγο ΠῚ 9 ΠΊΈγεοτ, Ὑ μον ἀϊ 4, Πς Ψ 41- 
1Δ. νοἱο πϑὶμὶ νςπίατη ἀετὶ 5914 εἰς, αἰ ξιός εἰμι συγζγώμεης ὄηατυχεῖν. 
Συγί.ὡμίων διδόναι, ῬΟΪγ θέμα ργο ἡ. Ετ Ηεϊοάοτο, συγίνωμίω 
νέμεινον επίάτη ἄατο Οἰς. Ἰρῃοίςογθοτγίδιιογς νεπίαπη (λυ ητι}. 
δας ΡΊ᾿π ἶπ Ἔρ.Ρ το ςοά. οείαπι ἀϊοίτιιγ συγὠμίω ἔχάνολον ἐπὶ 
᾿ιασετς Ὁ πἴπτη!. συγίν ὠμίω ἔχω σοιγν εἰ] ἀο τἰδὶ «Το γ. ὀυ δοὶ 
συγ[ώμίω ἔχω,νῖτο Ἰρποίςο. Ρ]ατ ἐς Β Θρ. πολλίω πὰ συγίνώμίω ἐ- 
«(ν Αὶ ἦρι ὀργίζεται τοῖς ἀδέκοις, Τοσγατος τη Εἰιαρο τᾶ. Κ᾽ πολλίωὶ αὐ- 
ποἱν ἔχω συϊγνα μιν ἱρῇ5 νοηΐδπι ἀδηάδπη σεηίεο, πατὴρ τουταν 
συϊγνώμίω ἔχέγ ἴῃ Π15 Ρατοῦ ἀατν οηἸ απ. ϑοΡσο] ε5. συγῆα μίαν 
ἔχετε, ᾿σαοίσῖτο 9 Πεπιοίζῃςη, 8. Ρίατο ἐξ [μερτρ. Τπτογήϊιι 
συϊγνώμίιιυ ἐχίν Πρπίῆσας νοπία ἀΐσηιπι οἴϊς, Ηογπιοροπες ἐς 
Τημδητ. χαλεπωχερός ὅδιν ὁ πολίτης ἀδικων τῷ πολεμία : ὅτε ὁ μδὸ διαὶ 
τὸ γ103: συϊγνώμίωυ ἔχ : ὁ 3 Ἰθητείνει διαὶ τὸ πολίτης ξ1) » τὸ μισεῖαϑτε. 
14 οἴζ,}}16 αυυ!άςπι ργορτοῦ πατίοποιη νεπὶα ἀΐρσηι5 εἰς, συζ- 
γνώμης τι ἔχω, [ατη νοηΐ ἀϊσ πιι5. Τ ιιογάϊ 4. συτγνώμίω ἔχ 5. 14 
εἴτ, δεῖ συΓγνώμης τυχρῖν αὐτὸν. Συϊγνώμίω ἢ) ) νεπίαπι ἠλη- 
ἄλληι εἴϊο Γἀοπὶ ΤὈογᾶτες ἴῃ Ἡο]εηδ,τοῖς υδο οὐ τηλικούτοις πολ- 
λυ συϊγνώμη παι πίων ἔιχάν τέων δὲ αὐοιαν, γτ ῬΙΤ αι. μας εἶ 10 φιςπῆς 
γρηΐα Πτ,, Συϊγνώμῃς διαμαρταήειν, ΡΟ] Οἷιι5 ΠΠ ΓΟ “5 ν ἐπίαπη 
ποη ἱπιρεῖγαγο ὃς ςοηίοημ!. Γάςπι ἀϊχίτν συΓγνώμίν ἀκύόργάστε- 
ὥτη ἔλσετε ντ 4115 ᾿ρποίσατι σουητη δγατίοποπι πυοιόσς, Ὀὲ 
οἴτιιν οεἰαπ συγγνώμη, {χάτι}5 ν Π115 Ἔχ αι πιρε 1155. Ζιπαιπι τοις 
οὐ πλεῃ 40 ΟὈ Ιοἴτιγ γ τγαπσξοτε πὶ τοῖσι ἀπ ΡοΓίΟ Πα ΠῚ 4115: 
τπάϊοῖο ποι εἰς οσποχία 9 νι [ογῖδῖς Ἡοτγλοροπ. οοποςῆτο ἃ 
Ὑταροζιιησ. ἐχροηῖτατ,  ατι πὸ οτίδπι ἀϊοὶ ροτοῖς νοπιΑ 15 - 
τιι5., ἃς ἀοργεςατῖο. Συϊγνώμη, πγοάογάτίο ἀπ 1ΠηΪ δί 26 η11- 
τᾶς 9 ἔδοι Πῖτας ἴῃ ἀεςεγπθηάο ΟἸςεγοπὶ δά Ο. ἔγατγοπι. (αι ς 
τίατα ἴῃ Ραττῖτ, Γιρηῖτας οἷς τὰ Π|τῖα ἴῃ. πηοάετατίοπα δηϊπηδέ- 
πεττεπάϊ. Ητς οχ θοαὶ ὃς σαὶ γατίοπο ροιάοι αιιὰς δἠπείκεια 
νοσατιτοια πο Πιπηητο ἴπτο ν οἱ ἀϊέξξα νοὶ ἐλέϊα εχιριιαταν 
δταιις ἐχαϊπίπαταγ, Ατττοτοϊ. ἐϑυκῶν Νίκμ, ἴδτο ἴσχεο. σαρὶτ 
τε νηάεοῖπιο, Η᾿ ὃ καλϑυΐζον γιώμη, καϑ' ἰὼ ὀυγνώμονας κὸ ἔχάν φα- 
μῇρ γνώμίω ἡ σὰ σποικούῖς ὅθι κρίσις ὁρ 9, σημεῖον ἢ,ἃ γὸ δγμεικὴ φα- 
νϑρ ἐἢ) συϊγνωμιον ἐκὸν κὸ ὅθπειχὲς τὸ ἔχάν αὐδὰ ἔνια συϊγνώμίων.ἱ ὃ συγ- 

γνώμινγνώμο δδὶ κρατικιὴ τῷ δἠπεικούς ὁρϑ..1.τοξζα εἰ (ςπτϑητία αι: 
᾿πάϊςας εχ σιχαΐ ὃς θοηΐ γαυοας. Αραά ΡΙαταγομαπι ἴῃ Οριι- 
ἔφα]. αϑρὶ ἐλργησίας ὀῤασ τῇ σαὶ ἢ χαὶ σωστει . χαὶ Φείσουῶτι χαὶ καρτερῇ- 
σώ πρῴότη τὸς ὕξι καὶ συϊγνωμης γκαὶ μετοκοποιείας , οἷοι ητῖα ὃς 
πιοάογατίουϊς. Συϊγνώμη ἰηάς ἡ τὴ τῷ συΓχρησις 5) ῬοΓΠΊ (5 
πο Ῥογπηιτο, σσπσοῆτϊο, ὅς ἱπάἰ σοητία,οὰπι ἴῃ σοηδπι ρατ- 
τοίη [ιπηϊτανο ντ ἔαρι ΠἸπχὸ ἀριιά Ρ]᾽π. δϑοιίη 4, Ραμ τις ρυῖπτα: 
δὴ Οοτίηνῖος σαρῖτο ἵςρείπιο, ἐς σοηϊιρῖο [οα 16 Π5..μὴ ἄπο" 
στερεῖτα δνγύλοις εἰ μι τι αὐ ἐν συριφώνᾳ τορθ; κρη οϑνγἵνα κολάζητε τῇ 

ἘΣ 
νηδτεία χαὶ τῇ ὠροσζυχῇ . χαὶ πεῖλιν 53) τὸ αὐ τὸ φουέρχνόδ (γι 
ΠΠῸ ἀπ γπιιπὶ σοπιιδηΐατῖς. 5 ο ἃ Τπτογργετος οχ ἤπο οδιΠᾺ Ρ 
ἐορτιπι οἐβοίιις. ἸΝΔΠῚ αιιαῃ (τ ρτιιπη οτος σιμωέρχεθθε 
το πίῖτα ἘΧΡοπιιητ)ῆνα μι πειρρίζη ἡ μᾶς ὁ στεταναῦ διὰ πίω ἀκρῳ 
μῆβοτῶτο ἢ λέγω χτὴ συϊγνώμιι., ὦ γαπ᾽ ὄηπτειγίω. ος Διιτοηὶ(: 

ΡῈ 4ιιοἀ {προτῖτς ἀἸχογατ᾽, διε ἡ τας πορνείας ἔχας"Ὁ- πἰωὺ ἐὰ 
γιά ὃ χ' τω, καὶ ἐ χοίςη ἃ ἴδιον οὔδρρα βῖςο Ῥογπα Ποηῖς ας 
ςεἰπομτίαις πτοάο 9 ποῦ ρτδοορτί, Οὐ θ15 ςοὐταρ πε: Ϊ 
ςοητιποητία γοξξὸ ντρητὶ Ρογτλἰττίτισ 5 ποη νεγὸ δποτόμως 
Ῥγαοὶ [ἃ Πα ριΠς ἱπηρεγατατί εἴτουν οηῖτα γεγάσις ἀπε Πῆπηα 
τα ςοπαϊτλο)α απὸ Πμτιπλα Ὁ εἰ πάει ϊ σοητία εἰ αςοίοῖς, 

Συΐγνωμον, τὸ αριιά Τ ιιον ἀϊ 4. Ροπίταν ρτῸ συΓγνώμης ἄξιον, να 
ἀϊρπυπι, ΠΕΣ 

ΣοΓγιωμονέω, τὸ συΓγνῶσιω, σ υἴγναμεον ἦσαι ΠΟ «ἰοἴτητ 9 [εα συΓγνωῖ 
ΡῬμγγηῖςῃ. 

Συ[γνωμογικθς, [ον 5 ὃζ ἔο1 {150 Ῥτος  ἷς αά ᾿σποίςοπάιπι, δὰ 
Ὠἴδτη ΡΓΟΠΙΙ5 5 οἰοπηθη5 ἃς ἔπ οῚ}18 1 σοημάοηδη αὶ πιαϊοῆς 

οὐ ΟΡ οπίτιγ τιρωρητικός, ΑὙΤτοτο} 658 Ἀ Βετοτῖς, Πθγο [ 
ἄο, καὶ -δὸ αὐ συγγγωμονικοιὶ τοῖς φαιγομῆψοις ἐμώῤτανειν. ὴ 
6165 ΝΥ πηρ 5 ἀἸχ τ, Ἰα εἴτ, συΓγνω μονιπαξ, ν τάς Σ υΓγνώμη, 
4ιαττο ἘτβϊσονιιπΊ,Ο υ᾽ γὸ τιμωρητικὸς ὁ τρᾷθ-, ὀμαὶ μαλλλονσιυ 
μονικᾶς. ΣυΓγνωμονικὸς, γεηΐα ἀϊρηι3,συγτωστός, Ιάεωι. 

[τοτοῖ 5 Ἐταϊσοτιπι αιιΐητο. Οἷσοι μὴ μόνον εἰγνοοιώτες , ἐμὰ νὰ 
εἰγνοιαν ἔμαρπαύεσι,συϊγνωμμογικοί, Γἀ τη .Οἷσα δὲ διὰ ἀΐ 
σικὸν μήτ᾽ αὐδρώπινον, ὁ συϊγνωμογικας, Συγνωμονικὸν χεφαλ, Φ. 

ἀἸοῖτιιγ αὖ Ηογπιοροη, γε α 15 ἰοοι5.. Συϊγνωμονικὴ αὐ 
σοποοίπο. εΝ 

ΣυΓγνώμιων,ονξ.γδ Πλλτἰςολ  [οτίσοτς 9 συμπωθὴς ς οἱκτήρμων, ἐλ 
ἄδης νεηίαπη, ὃς ν ουῖα ἀρ πιϑ, Τ ΒποΥ ἀ14,1πάἀ αι! ρεῃς 2Ο]ς 
ὃς ἔλοὶ 59 ἔλιιεισιν πὰς ασυΓγνώμων, συΓγγώμονα ἐῇ “Ἷδ᾽ εἰρη 

Ευτίρτ4 το νοηϊάτη ἐς ἀἸέϊς., οὐ ἀἰέϊα. Χοπορῆθη 
παρητήσῃ συΓγγώμον αἰ σοι φρ) ἃ ἀϊὶς νεῃπίαμη ἐχροίςος. Συΐ: 

ἴσο Πρηϊῆσατ σοπίςατίςπτοι» 1 οἵδ οἰ! Δεπὶ Γοπτεπτίαι 
ΣυΓγνώσομαι»ἱποίολιη. Ἷ ᾿ 
Συΐγνωσ τὸς οὐ, 5, 1σποίς!}}}}5 ΟΕ ΠΠ10:14 εἴ, ἄρῃ ν ἐπα, ἴβποὶ 

ἀμι59ςυ ἱσποίςεπάμτῃ εἴτ. ἀεργεσα!}15. συΐγνωστος ὄξιν, 
ὁ ἐλύχις-ς πηϊηῖπιο σοποεάίταν πλ εν σογ 14,5 ρίςηζ, 6. 
γιῶς. αἢ ζῶ σοι, Ἐπτιρ ἰ4. γεηϊα ΤΡ Ὶ εἴΤοῖ ἀλη α, ἱσποίςεπα 
οδτατοίεῃ εἰ. “" 

Σύγγνθο,κ ὁ κὶ κἡ,ξγατοτοίοτοτ, ἀδελφὸς συγγηὴς, Ο σπατιιβ,οομί Φ. ἐν γι} ε 
ΒΕ ΠΟΙΙ5,ΟΟΠΘΘΒΓΙ15. ᾿ βιμμητα διῇ 

Συγγραμμο,ατος τὸν Οἰ τι ππ ΟΠ ΓΟ ΊΠῚ  ΏΓΑΤ 1)» υὐπτόμνημαι 5 ΑΕ τ ἡ, 
ἸΏ 4116 ΟΡΙΙ5,ΟΟπη πη ΘηΓατλ ον Πσ6γ. ΧἜΠΟΡΒΌΩ » καὶ ΠΕ δια ἰβγω, ἔπη τον 
τ σοφὸς ἐν τῷ συγγραμνατι τῷ αἷεὲ τὰ ἑρκαλέοις, Π{Οοτγαῖ.Ρ Βανι ηῦτικα 
Πἰδεγα ὅς ἰοἴατα οτατίοης σοηίογίρτο ταὶ συμᾷξελ δύ οντεῦ Ν, 
μάτων καὶ 1 συγγραμ μούτων χρησιμώτατα μᾶρῤ εἵπαντες νομί ἜΝ 

Απιποῃ, ἀΠπτηρσιῖτ ἃ σωταξις. Ἔτι 
Συγγεαφειὸ, 6... ἢ: Ποτ]ουις»αατῃοτ, 14 οἴ, ΠΡτογιπὶ (Ὁ μρρν ο μιν: 

ἤΠτοτονῖάς Τσορμογροόφί- ἰὼ ΑἸηπιοι, συγγραφεῖς δέκοι ΠΠ μ δι 
[ευῖθα;, Τ᾽ ποΥ (.Πς ἃς Πίος. ' ] εἰ απυγιὶ 

Συγγοχφῆὴ ς,"ἱ “οτηροῇτεῖο »ἱογιρτῖο ἃ ΟἸςοτοπς ἀϊοίτατ, νῈ σι νον. 
[πα]. 5. Α 4πο ἤθη τηοβὸ ἱπηρη  ἤχπιιις δά ἈΠ] Οὐ ΡΠ 1}... 
(οτιριομθβ,ν γα πιοεαπὶ [δος ΠΠτὶ. ποίνισεν γἡ ὀίω συγ μριφταραι 
ΔυΠ4. συγγοσφη, ἡ συμφωνία γεγοχμυῆμα, Τιογ ἀϊὰ, ΠητοῦΡ πε μειιῆς 

"006 

γ ΩΡ γ,, (0 

ἢ 

Δ ὦ 

ΩΝ 
μρ μΚΟμΠ 
δὴν γ} (0 

διν αι τοι 
γνμεκου ύοο, 
ὀἠνπι!οἱ 

Συγγναφῆ, τὸ σύγγοχμμα τ λοτιν οἴσει, Ραμπίδηϊαϑ ἐπ Ἀν πηι μαι 
οἱ. Εἰ μνημόνδισε δὲ μοι κ; πορότερϑν ὁ λόγος "ὦ ἐν πῇ Λτϑίδι συγγθ. ΕΣ γι, 
δις. Συγγοχφὴ, ἰποτῖα, σευύταξις Τάς πὶ Ραπίαη, Ηὐ μὴ πρή παο 
πόλις δδὶ ὅπ) ϑαλαίατῃ, μέγα ἐδὲν ἐς συγγοχφίμ παρεχ ομίμη, ἢ ΤΡ 
γεχφη γε ξεγιιγ αἰϊαυαηίο διὰ ἔογιπὶ.» ὃς ΡΟΒΐταΓ ΡΙῸ Ὁ νύν συ, 

Βῖαρ ο ἡ γαρταρμα ίος οἰ ἸΕρα]ατίοης δέ σδιτίοης, ἸΝΟΙ͂δ᾽ς ο ςς 
(φρογ οδ]ρδτίοης γεσίργοςα εοπἤαθατς » {τἀ ετῖαι 
ταητὺ πα [ροπήοπς ἃς αἴτογιι Πἰρυατίοπα. νἱάς ἴα 
Ἑταίη Εχ ἰγαρταρδα ἀσετα. Αἰσοβίις Ρα ἀίαμπιις [γπρτάρὶ 
ἃ σθίγοστγαρμο ἀΠπιπριπτ,]ιὸά ἴπ πος ταητῇ ας ροίϊα 
(οὐῖδὶ (οἱδπετην ἤσηργαρ μα νογὸ οτίαπι σοητγα Π4 ἐπὶ γος 
Ῥφξεῖο νεπῖτ, ϑγηρταρ ἢ οἵδ σατο ὃς (ατι(ἀατίουϊα ὦ 
πιοτῖα σοηῇσηατα, ΒΥ Ὠρταρ μα; οτίαπι ἀἰςιιπτιις τα δια: δ 
τορτάρ Πα [διι οΠἰγοσταρἢα 9 1 εἴτ, οαμτίοῃα5 τηδηιὶ αἰ ς 
Πιδίοτίρτα: ἀπιόν: οδῇρπατῶναιας ἐρίς ἴῃ βοῖαν! ποιαῖς 
ἀπύνς ἴω Απποτζατ,ΐη ἐριίχο], ὅζτη ἀἰξῖομς Οοπιραξεαπι; 
πιο ιμεη. σοητια {ογῖς. Εἰ πειδ αὐ συγγεκφίω συγγφορέψφωνται ὅ 
τικίω. 

Συ γγοάφομαι 5 ἃς ν 
Συνγοάφω, μυίψω, αν ἀφαγοοπίοτιρο »᾽4 εἴ » σοταροπο ἈΠῸ 

νΟΪ ροοιηατα., σώ τείπῆω 5 ομτη αἰ το ἔουῖθο 9 Πἰτοτῖϑ πηαπάο 
{οτῖρτιπι τοίεγο, σωωθήἠκίω ἔγραφον δίδωμι, τταΠο 5 Ῥγαοῖ 
Αὐξία. Ασςαίατίτι. συγγοοίφω ὅλ:στολίμ Πγοπιοῃοη. συγ 
φε ὥτω τίω! μαρτυρίθυ τάςτι Ποπιοίτιεπ. σύ γγεγοαμυάρ οι πατέ! 
ςοπίογιρτὶ ρατγος. ΡΠ πτατοίνις ἴῃ Ἰςοθλα]ο, πὸ συγγεγρᾷ δ 
οοπτπιοητατα, Βινίαις ἴα Οοιππηθητατ, ἴῃ ἐρ Πἴ0]1η ἀἰξεϊ(δ 
( οπιπηοητγαγ. Συγγοάφεῦϑει γ [οτῖρτο σϑτογε νοὶ ΡΈΓῚ 
διάριιαπι. Οαιιοτς αιζοπῃ ἂρ αἰ χιιο,οίς (τὶς ἀσσίρετα 5 {Ἐ{] 
ἰατίτοαιιοῦς ἀἱ του οίξ (αελίατε, Αταξασις ᾿ἶὐτο ἔοχῖο ἀθὰ 
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ΣΣΎ 

ὁσοις,συγχραί φεῶτι ἰωέγκαζεν ὅτι ὑπτακούσοιται ἀυτι δούλοι ἰδέτω 

ϑέντες» τ ἰκολάϑοιυ, Χοη. αδοὶ ἱπνεκῆς, χρὴ οἷν τοὶ στὸ ἃ πεῖνα 
'ταν ὅ}) τέχνίω ἐκ δῷ, συγγφαψα μῆνον ἃ δεήσει ὅβες αἱμῖυον το δοιιῦ αι 

᾿ς ᾧτως ἐκδιδόναι ὃζς. Νὰ αἰιτοπὶ 4111 ριιστγιι αὶ ἰοσαῖ ἀγτοπ 61 1- 
᾿ς ἀλπὶ εἀοςσεηάιη 7 {π᾿ ρου ]ατὶ (οἱ οτ, ὃς ἃ ςομπάπέϊοτο τπαρ το 
᾿φαιοτο 4υϊά Οροττθατ οἰμμνὶ ἐἀϊίξοτε,ας τὸ πε ἀσπιιν σατο: 
τα ἃς ἴῃ απο ἰοσαιίο ξαοϊ μά μετ,» εἰμπὶ ἀοιλῖζοτ Ἰαϊτιτηςη- 
{πὶ [{τἰρὶτ. 
τὐμνάζω,ςοοχετοςο, Ππτιΐ ἐχογοθο, 

Συγγυμνασία, ἐγ. ΟΟ εχ Θγο τα πιςὨλ11Π}» (οττα ΟΕ ΧΟγοϊτατῖο. 58 
᾿ ριϊεητῖα: 8. δ}: 

γγυμνας ὶς»(ΟοἾι5 οχοτοϊτατί οπιιπῚ, ΡΙατ. η Τιορ. 
τὰ φιιϊάς τη, ἀϊοίταγντ ἔγωγε, αη!άςπη. Αγ τορίνινεφ,ὀυϑιεὸ ὅδε 
8εῖ σύγε, "ἰςὸ τὰ ΟὈΠΠςοτισ. 
,κιτα γίζω, μιίσω, αν ἐκρῖνν πὰ σοηίςογουν πα δἀοίςοτςο ΠῚ νη ντῸ 

᾿ς Ῥαυΐληι ἱ 
Συγκαϑαρέα,Υπά εἰεγτος πη ειδυτεηάο δάτιιο. Τ ΠΟ ἢ αἤοτταγ 
 Ἐχῇοτχοίοτο συγταταιρέει εἰγαύνας ρτο συγχαϑ'αιρεῖ εἐχροί, ςοτ- 
 φαπηπα Οὔτίποῖ νοὶ νἱηοῖτιν άς συγτατελεῖν “πο χρό. νηᾶ 

οιϊοττεγο  επιο Ἰγὶς εἰς ἐπὶπι ριορυϊὸ συγκαϑοαιρείν,ν πὰ ΟἸΠΠῚ ἃ - 
1Πο ἀετίαμογο ὃς ἴπ ἀστγαμοηάο ἔδει ἀθροηςηάο δάϊυιατο, κρι- 
ϑαρεῖν εαἰτῃ ποι οἰἘ το [οτος ει αττοί!ογς ἔς ἀδίταιεῖο. 

ξυγκαϑαραόζω, ςοπιροπο,ἀἤροπο.ορῖν, πεπ]ώτ᾽ ἀδελφοῖν τόνδε σὺ 
χαϑειρμέσα!ιοἱ αὗξες εἶ λα. 

γϑερ δι, κ, ὁ αΠοἤογ. 
ψρ δέομαι οοηἤάθο. 

ϑείργνυμις δῖ ν 
(αιϑείργω,ππιι ποῖ ο. ὅς 1ή ἐοίοπι 'οςο σο ίδεο. Γ[ςσῖα- 

Πἰι5 λέοντι συγκϑιϑείρχθης στη ἰοοπς σομῖςξξιις ἴῃ σαι απ) ςο- 

πὶ σοπΠ1} {Π|15. 
καέϑεσις, 4οπι}[Π0 5 ητι 15 [δ αἰτσυ (δ πνιτεῖτ ἃς σε ϊτ σοη- 

του το ἱ σοι ραγατὶ ΓΟ] ]Ατῖο. 
ϑεύθω,ν πὰ ἀογταίο, ΡΙᾶτο ἴῃ [,ερΡ. σσπάογηηῖτο δὲ σοηάοτ- 

ταϊίσετο ἀϊχῖς ΓΪΔ τις. 
κα ϑέψω, ΠΛ] σοαιο. ὃς ΦΟΠΟΟΘΙ0. 
καάϑυμαρςοηπάςονΠπια! [πάεο. 
χαϑιόρυίω, Ππηε] ςο]]!ΠΟςο. 

τερέω να σοηΐεοτο ἔδιι ἀεεϊάο,. 
χθίζω, Ππλι] (ες ο,Βιιά. πη ερι ροίς. ͵ ' 

χαϑίνμαι, κα. ἡ σω αν. ἡ Καγ(πλ}}} ἀειπίττο γσυγκοιταξαίνω,  ξξπι, Ας- 
σα ἀτὶμ!, 

ϑήςογμι , ΠΙΠῚ ν παῖς οΧχ αἰτποτίθιις9 Ππλη  τγαη 50 5 συμῦε 
ἕω. συγκασίςη,σωυζεζῴν, ΠΟΙ Γοἰτι του γπιαιμτ, Τ ογ ἀ, 

ὭΓΟΤΓΡΤ. 

νγχα! ο,Δάπτο: σου ιτο. 
'κκοσα ϑέω, [ἰπλι] ΔΕΗ͂ σα οτοίπη Α ΕΠ Ὶ ΕΟ ττιπὴ ράττῖσερ5. 
γκακεργεῖν, ΟΠ πνάοτε Ταγ  Πσουι εἴς : ἃς σοἹ [οτιὰ Πτίρατο ἀιϊ- 

τς Ν]ρία.Γ]δαυλιι5. ἑλὼν αὐτὸν ἑκὸν τα ὁ συγ κοι προ ρίι τοῖν ἀλπι- 

Ἰδυιῖς οἰὰπὶ ἀριιά ἐνάτοες νοἰςητεπι ας ΠΟ ἢ ΠΠἀφητεηΊ. σευτεχνὶ 
ζειν ἀϊοῖς ΡΊ τατος. αἰξὰς συγκακυργεῖν ΡῬτορτὶὲ Πρηϊβῆσατ πππι] 

τπὶ Δ] ἴχιιο στα τί οὲ αἰ Ἰαια ξιςῖο. 
χακέργημα, 65 ΡοΓ οοἰ ΠΠΠοηε αξτοτίς ὃ τοὶ τγαπίδέϊα., εχ η1ιὸ 
ποτα εἴτ ργςξιιαγιςατίο,ἱ χαθυύφεσις, 

γκακνργία,, οἰξ χιια: ΠΟ Πα ἃ ΤανΠςο Γι], ἀρροϊατιγ, δί ἃ 
Ἴςετγ. μ 

γαῖαν χούμαι,ν να σου Ηϊέζοτον πα ἀξ! ροτισυϊκακεχ ὅτι ἡδλαΐ 
Ῥαυ]. ἀς Μογίς ἰοαιιεης. 

λέω μι ἐσωγασιεκαν σοπιοσο,Ἰπυιτοναςοϊο εἰς ταὐτον σου ἐγ; 

ἡριμεᾳ 

οὐκ ται 
ΤΡ 
ΤῊΝ 
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ψος. Οποΐοποπ δάϊιοςο 5 ὃς ζορο» ῬΙ ατατομιι5 1ἢ ΒΟΙ ΟΠ Ε. Αξι. 

ὰ αἰατίιι. 
ὰ; - . ᾿ 

εὐδε νι αλινοθο οι σΟ ΔΙ Οἷα ν πὰ ν οἱ πιτατ. 

κόμοειν ΟΠ Ογγογο, ΑὙτίζτα Ῥγοῦὶ. διὸ ἐν τῷ εῤγυ ὐκοπείῳ καλ- 
χυΐοντες περδαίνεσι. τὸ γδ διαῤῥιπῆς νᾶμον συγ καϊνλιιώοντες λώμιξανασι τοὺ 

εἰψαγα, ἄς Καλλωω. 

γκαχυμμα,η. ΠΟΟΡΟΓΙμπἜπτιπι. ἣ ; ᾿ 

ὑπτομαι πε σοητορῸ ὁ φοορετῖο Οἴζοτ. Αὐἰδζορἤμδμπες ἴῃ 

το, ὀυϑεὶ ἐγὼ σωωεκαλὺ ψαμίω δείστις 1 εἴξ, ἔλοῖοπι ΟὈΠΗΡΙ1; 

γεῖ της σοορετι. : Ψοτοὶ 
αλύπηω, μι ψω,α υφα,ςοοροτίο,συγκχρύπ]ω, Σποχρυύπήω. : 

καίμνω, με. αν; Ππγα] ἰαογου Ν δας. 0]. 5 ρ .ἴϑ᾽, ἐἰγμόνει, σύγ.- 

γεν ἧς Δα τππ1α. ᾿ ᾽ 

αὶ, ἰαπέξιτα;. Ολ24 ἀϊρίτοϑβ νοττῖς 1|δτο τεγτῖο Αμίμη]. 

μπτημα οδιιοΙαοτ, νηάς Ῥαττὶοῖρίαπι συ γακαμμῖθθ. σου- 

ΘΟ] ατιις ἴῃ [εν ὃς σοπο οδατιιϑοντ Ἐείτας ἴῃ ντοῖὸ Αὐἱπ. 

απ], νΒ οἐτοοἰποιτιοςσο πτγα που οἰ γοι πα θΟ.» 

τς ΠΗ χοἰ ποιτιιατῖσ. ς : : 

ἰυγκαρκανούόϑτο ἀἰσιιητιγ ἔγιιπιεητα οἰϊπη γᾶ ῖσα5 ἀραηξ Ππς γαάὶ- 

πτατ ῬΙῚη.ΡΟΠτχ . τὸ μῷ διζούϑοι ὃ σίτον, συ γκαρνανοιδέϑαι ἐΐχκε- 

ν. ψηάςε ὃς ΡΒογθογατεβ 5 ἵνα τὰ λύϊα σὺ γκαρανωϑλν Ν 14ς Καρ- 
οὐδϑτι. 

γκασικόρα ἷ, σοτπιᾶπα (Οτου  Ελτὶ Ρ ἷπ ΑἸἰος;, 
γκασις, ἔγατοτ Οτοτ) ΕἸ ΓΙ Ρ. 

μπῇ 
ΠΣ 
δα 

« (ὐἱω 
αμην 

ἠρησ ιν 

εἰπθ 

δογαῖς τὐεάϊςο, δ ΠΗ ϑεραατδυουῆσοις υἷατ᾽ ἀυτεῖ καὶ ἱεραὶ καλπιῖῆϑας 

ἜΑ ΥΙ - Ὁ73 

Συγκαταξώνω,ν πα ἀςίζεπάο ἃ ΡοΪγδῖο ροηέτιιγ ργὸ ἀείξευδο ἴῃ 
ἰϑοιμτι οΙἘὶ αι υμη:ὰριἀ Αὐτὴ τοτοίςην ΡΟ τὶς, 7.᾿οςο ςοη- 
πα ϊονΐποαγγο ἃ ΡΟΙγ 10 ἰτοπὶ ροπ ταν ργὸ ἀςπηῖττο πογάς - 
40 της; ἢςέζο δηϊινιτη πιειιπ, 

Συ γκα ταίζαστς 6 1ι1ΠῚ αἰιὶς ἔς ἀσαλίτεῖτ ν᾽τγὰ Πιαπν ἀϊ σαἰτατεπν:άς- 
τα ἑ Π10 ἀϊςὶ ροτε τ, δαγθαγατη οἵδ σοπάςσοηίτο, δἰ, Συγκα τα. 
βασις, ὅταν μὴ ὡς ἔς οἱ ϑεθς φαίνηται, δα, ὥς ὁ διἀωαμῆνίΘ- αὐτὸν ϑεω- 

μεῖν, δ! τέ ὅδιν ὕτως ἑαυτὸν δεικνύει, ΕἸῚ συγκατείβασις αιῤά δι 

Ἰόπιὸ ἔαέξλιις ἢτ, δι [δ νἱδοπάϊιπι ἴῃ ΟΒτι πὶ ΒΗ) νηΐ ροηϊτὶ 
Ρογίοπα Ἄχ αἰ δυιογιτ ΕΠ ργοριϊὸ συγκα τπίδασις αιαηάο Ρᾶγς υ- 
τγάσιις αἰτοτὶ (είς πσπη!μ}]} ἀςοοπιπιοάατ, Πας 40 πα !α ο- 
ἤχατ ςοῃςοτγάϊα Ἐταίπι. 

Συγκᾳταζατικώς ΟἸ ΠῚ ἀΠΣ ΠῚ] ἀοΠλ Ποης ἀριϊὰ Ατοῖὶ, 
Συγκαταζιόω να νἴτΑΠὶ τγαπῇρονν οὶ Ἐχτγς Πα ΠῚ ν ἰτὰ ΠῚ τγαηῇρο! 
Συγκαταγηράσκω,ςοηίςηοίοο; 
Συγκαταίω, ν πὰ τοάίισο ἴῃ ραττίαπι Ἔχ ον Ρίατο ορὶ οἷα (τρτὶ- 

τὴΔ. ΤΠ οοτγατο5, αἶσα ζϑυγοιὸς ἐδη τίγα δ)᾽ καὶ πόλιν} φίλον, ἡ ξένον ὧν ἤλϑε- 
τε δεησόμίροι συγκα ταιγα γεῖν υἱ φῖε5 βὲ [ς] 1. ἰς ξαϊία Ιορατ, ΕἸ φυγὰ 
εὔὖρ δὶ τἶ' πριαίΐκοντα: συγχοτήγαγο ὃ ἃ δῆρον. τοδιισθητες Ροριι- ἢ 

[πὶ δά τυυϊτοα τατον ἔτ δά γειιοσαπάος ὀχ ςς, 
Συγναταδαρϑαν, αι] ν πὰ ἀοΥ Πἰ τ) Λε 0 Ρ 
Συγκατασδουλόω ον τὰ νο] Ππχαὶ Γαδ τ σόγαις ἐπ (ογυΐτατοπι τοάς- 

80 ῬοΪ].ἐχ Ηγρετγίά, 
Συγκατειδύομαί σοιγν ηὰ ἀοΠΟΓΡΟΥν ΓΙ ΠΟΥ, 
Συγκατειζῥὕγνυμι, σου πησο. ΟΡ ἴῃ Αἰαςο»οὗτῃ συγκατέξόκται κα 

κβ ὶ,σευνεζβύχθη, ὑστὸ “Ὧν ον ἑνὶ ζυγῷ ξάων, ται! Ἰπσοιηπὶ οὐο σοπ- 
Εἰέζατας εἰν ὃζ νοχατιις. συγκαταζεύξαι ταῖς χνρ δι ἐἔστεις γωναξὶ «ὃ 
εἰγάμοις οὐ δῖο ἰπηρετε σα θὲς οιιπὶ γτάτιῖς. παι Ἰετί διι8» 
ῬΙατ α Οαπηῖ, 

Συγκαταζῆν,ν πὰ ΤΟ Π στ ν τᾷ το ρι5 τγαά πισογο, 
Συγκαταϑείπω,ν πὰ (ερε]το., : 
Συγκαταϑεσις, οι ρτοβατίο ἤιβταρταπ ἄρτι ῬΟΙνΌ. αἴεηῇις ἢ - 

τὸ αἴϊξηπο: ἴπ 4110 Πραϊβσατα [απιϊῖταν ὃς πίρις συμφώνησις Δ 
ΡΓοθατῖο : ἃ 4ιο ἀϊις τί δε ποηὶς γετδτίο, ἰά οἰ, ἐποχή 5τοῖ- 
εἶ. δόχτιις Ἐπιρί γῖςτις ἰη Ρυγγμοη ῖ5.5 Λέγει 9» πεπτρο Ατοεῆ- 
145,νὼὺ αἰγεϑοὶ μὴρ ἐξ) ταὶ χ᾽ μέρδ- ἐποχαί:κα καὶ ὃ ταὶ γ7) μέρος συγ - 
κατε ϑέσεις. [ἀφττ. Οείζειν ἐδ) νοι ΐξομῷυ αὶ χὶ τὸ ἐπλωώς χέγειν τι» δ τὸ 

φρᾷγμα οἱ δῆλον ὠροφέρεδτι μ᾽ συγκαταϑέσεως, Οἴςοτο ἱπ [σα } - 

Ιο.. Νιιης ἀε αἤεπποπε σις ἀρργοβατίοπε» πὶ Οτγαοῖ 
συγκατάϑεσιν ν ΟσΔΉτ. ΡΑἰΙΓ4 αἰς6,η115. ΟςΠΠἶπι5 ΠΠδγὸ 19. σαρῖτα 
τ. ἸΝο[οἰταρ δα ργοβατίομοϑ δυτο πη, 15 συγκαταϑέσεις γοςᾶτ» 
φαΐδθιις σα οπι νἱΓὰ πο ουμητιγ 5 ἂς ὙΠ {1 σα η τ 5 νΟἰαητατῖσε 
{πτ,Πππτόμς μουλίπιθτι αὐ δίτγατιι. Ὑ δα ΠΈλπ|5 1π 2.ἀς Απὶ- 
πᾶ. Λογικιὶ γώρ ὅδε συγ κα ταί ϑεσις καὶ δόξα, ῬΑ} 5 ΑΡΟΊτΟΪ 5 [ποι - 
ἀλ δά (οτίητῃ:ςαρῖτς ίσχτο, Τίς ὃ συγκα ταΐϑεσις γε Θεοιῦ μῦν εἰ - 
δώλω » Τρτοιρτ. Εξ ας ςοπίςπἤο τεπιρὶο Ὠεὶ σὐτα ἤπλιι[4- 
ΕἸ] 5. 

Συγκάταιν! 8.74 {{π]ρυ ἴατοτ, ὃς σιωέπαινθ. ἐᾷ εἴτ,οο ΠἸαινάατοτ. ε- 
Ρ το] ΡΕΊΠρΡΡι αριά Πεπιομςπιργο Οτεἤρ πλοίοις ἐμᾷ α 
συγκατειίνοις γέ ὅτε! τοῖς τσ αὐδἥθ αἰορκαλυμῆμοις, 

Συγκατωνώ, αηππο το ἢ  δητῖο, τὸ συγκα τατίϑεμαι, ἃς σιωνεαναιναῖ, συ Γ- 
καταινουιῦ τες, οτπρίο Βαητος, Χ οη. ἰώ 9 τὸ “1 ϑεών ἡμῖν ϑεῖξ ον συ- 
κατα)νῃ. ἰξίω μϑν ὡς τείχιξ-ὰ: : 

Σὺ γκατεικαίω, ΠΟ ΠΟγ πιο. Ομ Βαγοι 
Συγκαταίκειμα,ν πὰ ἀςεπίη 0.1 οὐορἢς 
Συγκατακλείω, νὰ ἐπο!πάΔο»ῖπ εαπάοιπι Ἰοςυεπ σοποῖιάο 9 γε ἢ- 

τὰ} σὐπὶ ἢ ἐποίουν 
Συγκατακλίνω ν πᾶ τοσιτηθεγο [δι ἀσοιιπηοτα ἔαοῖο. 
Συγκατακλίνομαι»" πὰ τεσιθο «ἤιε ν πὰ δοξιπηρο 9 δὰ ἀϊ!σππιδο; 

Ατἰ Πορ ἢ. συγκατακλίνομαι ἐγ, ἐξων πρυγός ͵ 
Συγκαταικτας, συγκανακτείνας, 41} ν πὰ ος οἰ ἀἡ τ, ΟΡ ἢ. Ἰη Αἴαος. 
Συγκατολέίω, ὑτορ τὶ γοσθηΐδο, σαι 411 15 ΘΟ ὨΠΙ ΠΠ Εγο ΟΟΟΡῖΟ «ἁ 

(οὐ α! Ἰτάτεῖη νῈ} σο ἢ οσταμη Αἰ Ἰιοά. ΓΙ 
Συγκαταλύω, νὰ επετῖο ἃς ἀρ οἱ το, ΡΙατ Τ᾽ δειἐγ 4 ἴτοπὶ νηᾶ Πηϊο. 
Συγκατανϑο εἰν, ΔΙ ΠΉΟΓΕ 5 ΠΟὨ  ἘΠτΙγο: ῬοΙΪγ Ία5 5» συγκχατείνδιο σε τοῖς 

λεγθμῆύοις. 
δ κτὸ ὐδμπρνν ριππόγο, ΑὙ  Π.1η Ῥγαράϊος 
Σιγκαταῤῥέως Πππὰ} ἀεβιοςῖτε τα ν πὰ ἀοοῖάο, 
Συγκα πεῤῥὺ εἴ πὲ, ια' ππιι} ἐς υχίτ. Ὁ ἷ 
Συγκατεισκδυάζω, μι, σώ, α ἀκα. παι] ργέρατο, ἱθίξγιο, ούηροπὸ; 

δάϊιπιο ραγαπτο τη, ςοπίργοθο.Α ττιι,Αφσιηατηι. ῬΙατο ᾿δτο 
ὑπόδοϊ πιο [ες οἵ ἃ βέον ἡμῖν σὑγκχατεσκϑυακασι τέχναις, ἱ. αττίθιις 

ἱππειχ ἐγ ηξ, ᾿ , 
Συγκατασκίω δα, ν πᾶ τεητοτῖπι ἤροςνεῖ ἴῃ νπῸ ἐοῤέπιηας ἕαθετέ 

αςηϊο μαδῖξο δὲ δέξεϊη γπὸ εοδέπιηαις ταδογπαάςιο ΣΟ οςο; 

ΧοΠορΗ. ᾿ ΐ 
εἰχαλμαια, τ το αν πος μα στ κωῆο νεηΐο. 
Συγκαταεάπα ὦ ὡς ρατΊτεΥῦ διαὶ ΘΟ: σΟΠΒΟΊΟ, ὃ Δ 

κατάβα ει το ΑΒ δθης ἀϊιηϊςατίς ῬοΙ νυ ὩΣ ὅ σιωέξωνε ἐδὺ ἐδ ἐδ 
τὶ συγκατεις ἀστώς ἡ Πυϑέντας “ἠὴ ́ “λείες ἐῃ). 

Συγχατάξα;, ππυτηεταγο μα τοῖα ορ τε, ; 
Συγκατατίϑεμκαι αῇἴςητοταρρτοοςοπίς ἤτῖο. “οπίςηίαπι ῥιξ- 

Ῥεογαπημο:ςοπιρτορο, σὰ ἃς μετ τέϑεώτο κὴ αὐέσκνᾶτωι εἴζετ-- 

Τοπι, 2; 55 



674 ΣΧ 
ταῦ λεῖαο συγκατωτεϑ εἰυῆν θ. τῇ βελῇς 4.11 σοπίοπῇτ σοας]1 0. 
«ρῖτο 23.Εὐδηρο ἢ} Γαι συγκατάϑου ἡ μὴ ναἰοπτῖγε ποῦ 5.04 
Ῥίτο ρυίπιο Ὁδαϊοὶὶς. συγκαταϑετθον τοῖς γέοις . αΠ οπτΊςπάτιπιὶ εἰς 

. ἸαπίοτΡα5. Ὀἰοίροτ. τ. ργῖπιο ἴα ργαίατιοης, ἐ συγκατοιϑη σῃ 
οἷ τὸ ἀδίκε., ηε ξοπίξητίαϑ οἵμπὶ ἐπἰττουσαρῖτς 23. Ἐχοί!.ὲ συΓ- 
παταϑήσῃ αὐτοῖς δια ϑηκώνγποη ἐπι 15 σΠ οἷς ξσρα 15. 5 1δι1άςπι. 
ΡῬίατο ἴῃ Θογρ. Σὺ ὃ πότερρν συγκα τειτίγεστοι : ἡμῖν αἰεὶ τούτων πίω) 
αὐτίωὶ δόξαν, ἢ αὐτιφῆ «5 Οἰιοά ὃς συμφ αϑαι ἀϊχις ΒΑΠῚ, Εἰ γῶ ὃ) τίωΣ 
μὰ γνώμίκο τοῖς τοράγμασιν συγκατατι ϑεάϑοι ὅν ὄστο δέχομαι 9 Ιά εἴ, 

{ξητεηζίαγη γογιιτι σοπιχίτεπι αὔδα, ὃς τόσα πη πιατατίοαϊ ἔσγιι!- 
τὸ ποι ργόρο, Ὀϊοίτιτ ετίαιτι ΡΟ 60 σωυεπαινεῖν 9 ὃζ συγκα- 
σαρεῖν. Τιερε Οεἰ απ Πδ το 19. σρῖτα Ρ τίμιο 5 ὃς ἰπ γόος ΣυΓ- 
κατάϑεσις, 

Ξξυγκατατίθυμι; γηᾷ ἄεροπο. 

Συγκαταφαγεῖνο Ππλιι]} οἰδιιμῖ Πιπιογς. 
᾿Συγκαταφέ ρρμαι γί ται! ἕογου ἀσου πο πη] ἀεἔογοτ. 
Συγκαταφλέγω, νηὰ σοτα το, Γαιςίδη. 
Συγκαταψηφίζομαι, Πα θέα 115 ἔοιι σα οι 15 Δἀἀοτ. οορῖοῦ. συγκα τ 

πεψηφίδϑνη μῦλ δ ἔγδεκα ἀποςσόλων, Αξζογιιπι 1. σοορτδτιι5 εἰ ἀπ 
πιτπόγισι γπάφοῖπι ΑΡΟΙ ΠΟ] τι πὶ 5 σοπηπιιἰδιι5 (Ἔα σ 15 
δ. «αἱοι!]ῖς Αἰ !ςέλιι5 εἴς, 

Συγκατεργάζομαί σοι, 10] Οροταπι ρταίζο, σιωερανίζω, συγκατεργάξο- 
μαΐ κοι πἰυὶ αὐχίωὴ, Ἠοτοάοτιι5. τε δάϊηιιο Δα τορσπιιπι οσσιραη- 
ἀιιηι.συγκατεργαζομῆδοις ἀυτῳ δίδωσι, ἢχ.18 αι 115 ἔμοτατ νίι5 δά- 
Ιατοτῖθιι5 ἀατ, 

Συγκατέρχομαι»:πιι! τοάθουν πὰ γοπεγτου. 
Συγχοί τόνγμιάφατος το 2} ΟΥΕΠΠῚ ΟἸΠπ| ΑΓ 10 {Ὁ ΘρτιΠΊ. 
Συγκατηγορώ,ν αὶ τος Ὀγΐτοπη Πππιι}} ργαάϊςο»ἱ.επιιης 10, 
Συγκατηγέρημοι γαρτά Πίοπ, αιιαῇ ἀΐςα8 φοπηρτγαἀϊςα πη εηξιι πὶ ὰ 

αι 44πὶ το ἀϊτιγ νοχ σου ρηἰ Ποατάμα ἴ. Πραϊβσαμβ αἰ 1ΐ5 
αἀιιπηέϊα» πο Ροῦ [δ ντ οπιηἰ5.}}}π|55 4144}. 

υΓκατιών,ν πὰ ἀείςεπάσηβ)ν ο] ροτίιι5 φαὶ νηὰ ἀοἰςςηάϊε Ποπλοίν, 
Συγκατοικέω,γ πὰ παθῖτο. 
Συγκατοικίζω πόλιν» ν πὰ σΟΠ]Ποοο Πα τάτουο 590 οἱ ν πὰ γα οπτοπι 
Ἰηςο 15 τεἀάο, Επτιρ. 

Συγκατορύήω, νὰ ἀςξο ἴον πὰ ΓΕ Ρο]]ο»οοπτιιπλιο ΓΙ ΤΠ πιςΐδη, 
χἡ ἢ "δηον κόσμον συγκοιτωρυξαν, 

Συγκαωσις,εχιτϊο74.σοπαριἘ]ο. ΔΙ ἔοτ, αἷοὶ ἐκ σιων, 
Σύγκειμα οοηίζουἱ εἰς,οοπιροῆτιι5 ἔπι. Έροη. ΟΠ Π ΠΙΔΠ115 
ἄρτὸ τογτϊο,σαρίτε ΓἘρτίπιο 9 ἀς ἀδοδιη εἰοπλοπεῖς ἰοαμθη5 ἴῃ 
απῖθιις ροῆτα πε οπιηῖς φιιαίεῖο, Ν οι ΠΠΠπ|ὸ συγκεῖῶτο 9 απο ά 
εἰς σοτπροήτιπι οἵϊε φιιοἀαπηπιοάο 9 νι {εἄετς, ζατε 7 Ἰάςεῦς. 
ϑορβοοῖος5,βαλετε χ'᾿ ἡμεῖς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμίμοις , Π05 4Ποηις 
ῬΟΙ οτὶς τγος ἤπλι] ροΠτοβτι] ἤπια! [ὰ πγῖι5.6Ὲ μὲ πίω οἴνωσιν 
ὕδωρ πίνειν ; ἀπὸ ϑερρπείας γάρ τιν Θ- τῆς συγκει μῆθης οἱνώστως τρόπων 
ἐπάγει β.»ϑείας, Ὀϊοίς. [100.5.σαρῖτε 13. ορόγτεῖ μοίϊς οθυϊοτατοπὶ 
δίθονς ἀαιιαιη τα! εα επίπι ν οἰ ες σοητγαγῖα σιιγα τ] Θῃ 5 Ά11Χ1}}1) 
τατῖο αἰΐαιια φιαγεπάα εἴτ, Μάγος] Ἀπ 115 αυτεπι, Ἰγᾶ- 
τις ἃ σιτα σοπίξαητὶ5. τοπλα]φητῖαΣ ας πάλην διιχ1}}} πτοή ταὶ 
ἱπάιοῖτ, Συύγκειται,σοῖτιιπι οἰτισοηατοςοπίοτγ θίτατ, σύγ- 

» 

κεῖνται ταῦτοι δὲ ὁῤ δρων,ϑζο ας σοηῃίοτῖρτα ἔπητ Ῥοῦ νίγοβ 5 δίς, " 
ῬΙυτάτομις ἰῃ Νυυηα. σύγκεινται τοὺς θμνλα, τα ἐς. οὔτι α]- 
τογα τι αἰτοῦ ἰπ(ογίτιιτ, Αὐτοτο]. σύγκειϑνε παῦτες ὑμεῖς ἐπ᾽ ἐμὲ, 
ςοηἰπγατῖς οσληο5 δάιιοεγίμπι πὶς » οαρῖτε 25. Πῦτο ργίτηο Κ6- 
δῖιπι, σι έκειτό σφιγοοΠΠΠΘΠΟΓαῖ ἸΠΤΟΓ Ἰρ[ο5.καϑεῤων σιωυέκειτο εχ 
φΟΠμα ΩΣ 5. ΡΠ τατος ἵπ ΟάΠΆ1}. οἷσπερ ἐωῦ συγκείμδνον αὐτῇ 
φρὸς «δὸ αἤχοντας 7 αοτπδάπιο άπ Ἰρία σιπι ρτὶποῖρίδιις οῦ- 
τπιοηοτατ,. Συγκεϊδει. ΕΠ εἴν οἷν. σωυϑιυκίω κ᾿ ὁμολογίαν πεποιὴ - 
δα! . Συγκειρμβύη ἡμέρκ,ςουίτιτιτα νοὶ ργα πίτιιτα ἀϊ ες. ΘΟ α- 
Ῥαξδα ὃς ςοπάϊ ἔξ ,1 ἡμέρα δενγνρϑυ μύη. τετοῖγ μϑϑυ»διωρασ μῆψν, συγ- 
κεκρφτηυβνη, ΗΠ ςτοάοτ, τα συγκειμῆσας ἡ μέρας αἴ χῖτς 

Ξυγνείμδμον, ὁ, τὸ, ιο ςοπιιοποιατγαιιοὐ ΡΟ Ρ᾽ σεγαΠη115.5 Ποπιοη- 
τἰουραξγιπι. τῷ συγκειμῆψε πλέω χρόνον 5 νἶτγα ρυἰτιιτιηπὶ τᾶ- 
Ριι5. ὐπὸ συγκειαῖσε, Ἔχ σοπιροῆτοι Αι ληϊᾶς ἴῃ Ατολά.ῴΐατος 3 
Στὸ «ἢ συγκειρῆνκ ἀυτεβ τρὸς «δὺ Ἀρκοίδας ὑπέφυγῃ 5 αὐτός τε κὶ σιμὴ 

ἀντ κρατὸς, ἰᾷ εἴ ὐπὸ σωωϑήματος,οχ σοτηραΐξο ὃς σοηζείτιτος 
ΊΓρΙ ςοπιραξϊό. δπὸ συγκειυβοα χόγε,Ἰά οἴ, φρρδοσίας.Ἵ ΠΟΥ͂ - 
ἀϊά, ἐς τὸ συγκείμϑμον ἥλϑον, αἀ Ιοσιιτα ἐς 40 σοπιεπογδηῖςνε- 
πόγίηζ, ὡρὸς τὸ συγκείμϑρον ἔχίν οὐχ ἡ τον, ὅ(ς ΝΑ ζαπζοπας ἴῃ Ὁ - 
τατον δὲ ΜΟΙ ΠΠσητς» ΟΊ ταῖπ115 ἵς Πα εῖ οἰΠῚΊ 60 9 ΟΠ 710 
ξοπιράγατιγ, δζς. τοὶ συγκείυϑνα, ἔστ οτα. Βιιάαριι5 ᾿η ορ ΟἹ], Ρρο- 
{τοσίου δ. αὐοαὶ τοὺ συγικείνῆνα , Ῥτάτοῦ σΟΠΙΕΠτάΡυ φτοῦ οὰ ἐς 
Πυἰιι5 σοπιιοηταπι οποργωτον ργα Πτιιτα, οχεγ ργϑ ἴσια. 

Συγρνεκορδυλισὶ μῦν. ςΟασοτγιιατι 5  Χτιι5. Η εἰν ΟΠ, εηὶπὶ συγκέκορ- 
δυλισμῆθαι ΟΧΡ.ΟΟηττΓ, εἰθρ οὐδ μῆύα, 

Συγκοίροτημῆρθ-. 5. ὁ ,ασοϊπετιι591π Ρτοοϊπέξι ΧΊἴδη9. 
Συγκεκρφτημίμως 5 αιαί! Ρ᾽ αι 1} τοῦ 5. πιάση οαππὶ Ἰλιάς ὃς δῷ- 

Ρἰ δίῃ. 
Ξξυγκιντέω, οπηριϊπθοι ὃς σοητγιοῖάο Οἱς, 
Συγκαρῴννυιαι, μ, εἰ σω, απ ζφ δ 

Συγκερανιύω,ςοτα πη] τς) συγκερνάω, το ρογο, ηηΐ ἴςοο αιιαασι 
τοπηρογατιγα, Πρ] πο ογουοοηιη ον, Ομ ο 5 σοτηροηΟ» 

᾿ ϑριὸ σσπλιπρο:ρτο ἀπιίοϊτία πὶ σοητγαίιο, Χοηορ μοπ, Αξλλι, 

γν Ἢ 

τ ὐ ᾧ 
Λοοσυίατια.συγκεράσαντο φιλίϊω πρὸς ξέρξια,, ἀιπιςϊτίατο οἴ χα 
Χο φοπιγαχεγαπι: Πογοάος, ΑἁΉΕρτ. Α. λόγος μὴ συγκεκραμίῳ 
τὺ πίς-εἰ τοῖς ἰκουΐστισις τΠγ0 ποτ σιιπὶ ἢ ἀς σοπιιιπέξιις Ἰίβ4 
δυάϊοτδητι συγκεκρανῆσοι πολίταις» οἰτιϊδιις Δα τλέχεὶ, ΡΙ τη ΝῸ 
πλδ.συγνελραυβρη) ΟΡ ἢ, ΠΟ ἔα, μεμεγυθη. δ.) 

Συγικερας"ὃ ς» ΓΟ ΤΠ ΡΟΓΔτΙ15. 

Συγκεφαλωδομα! ἴῃ {πἰπηπηᾶπι ΘΟ] σο, ὃς ἴῃ Πιπὶ πιὰ τη σΟ Προτη 
λξειαὸ ὃς ραΓΠιιὸ Πρηιῆσατ, Ατ ζοτε! ῃ Ῥγοῦ!εια. 4ε (δτηϊηο 
συγκεφαλαίωτω ὀλίγον ἐκ πολλοῦ, εχ αὐΐτο τοῖηροῦς εχίριτ ἢ 
σοηἰπιτυμτιγισυγκεφαλαι στέυβυ(θ-9 αι} Πιπηγπ τί πὶ ἀἰχῖς, ἘΣ 
Ῥᾶιισᾷ τετι] τ, Αγ Πτοτο ! Μετάρἢ.9. συγκεφαλομέεθμαι δ πῆρ 
τέρσαρες»ΙΆτΙΟΥ ἤτητ πποάϊ ἴῃ Πιπηπηαπι ςο ἢ] ςἐϊ ἃς Πιδάπθοος 
Ἠα]ϊσάγη. συγκεφαλαιώσομωη τεὶ ῥη ϑέντει 5 ἀϊ ἐξα πὶ φοπηροπάϊητη ἵν 
ςΟυβογαπΊ, [πὶ πτατίπι ἀϊςαπιν. ΧΈπορΗ. 8. Ῥα ἃ. οἱ Κύρθ: σμυλ ἢ, 
κεφαλαιώστειτο πᾶς οἰκογομικας κοράξεις, Συϊκεφαλαιὠστιῶ 

ΟΡΡΟΠΙΤΙΓ τεῦ ἀῤξαῦϑοι: Πητε,ςοπίαπιατς,, δά ἤποπη Ρι 
τα. ῬοΟΪν 15. Π ως 5. πεύλιν δ΄ τε συγκεφαλα) ὦ στι ὅϑτι! φαρᾷ! 
οντῶς μη σευ φέρργται τίω! αὐ χίω! , [ἀς ΠΊ ῬΓΟ ΠιπιιΠ ατὶπ 
ἴετς Ὀτοιυἠτέγαιις ΘΟ] ]Πἴσοτς ρούμι Πδγο πιάτο, Συγ 
στάυδνοι ταὶ ἐκ ροκφτεισι διῇς «ὐφξεις ἕως τὶ Αἰντιγόνε τελδυτῆι 
νεφαλωουῶ, - ἃ 

Συγκέφαλαι ὅω, μιωσω σι ωκοι, ΠΙΓΩ ΠῚ Δ ἑ Γῆ ΤΟΙ Προ; συνιέγω; ΠΠΠΠῚ 

τί πὶ ἀΐςο. ὌΝ 
Συγκεχυυΐύως σου ἰὸς ρου σὲ, ἣν 
Συγκυϑὲς-α)ς οἷ» αι] ἀϊια5 [ΌΓΟΓΟ5 'π ν χογαβ ἀπιχογιητ,τοῖςα ἘὸΠ 

14 ἀ,ξ, 
Συγκηδεύομαί σοι,ν ἡ τεσιιπι Γδροΐτιγα πηάπάοτ. ᾿ 
Συγκηρυγμα, σΟΙΉΜΠΠΠς ῬγΩΟΟὨἶ11Π1514 οἵδ 5 ΡΙ ΤΙ Π.Π1ΠῚ ΘΟΙ 
Ῥατῖο. ΡΟΪΎ Ὁ 155 τοῖς τ) «ἰδὲ ἃ Αἴρατον ἐγγύετό τι συγκήρυγμα τῷ 
τα 5 ἀϊδοπιπι σοτηργοθδιίο σοῃτι στ, ,. αὐϊεηΠις:Ἰορ ἶ 
τυ ρτὸ συγκήρυγισ. ν᾽ 

Συγκινδιιυδύω, μ.. θύσων δυκοις Ππγι}] ρου! οἰ Ἰτοτ, ο οἶτι5 ἔμπι 
11. ΝΙΗευττγιπι , Πάτῆιο. συγκινδεωϑύω σοιγτεςιτη τὴς Ρ 
οδιεῶο. ρϊέξετι5, ὡς τε, τάν δέῃ συγκινδιωυεύσαι φίχωχγί 
δὲ, μὴ μαντευεὥνς, εἰ συγνινδιιωδυτέον. : ἐῶν 

Συ γιαινήωγ[ππλι}} πγοΠ ΘΟ) ΟΟΠιΠοιΘο»Γοηοῖτο. Αξξιοαρ, 6.6 
γηστάν τε δ λαῦν. 

Συγκίνησις. ΟΠ ΠΊΟΙΪΟς , 
Συγκερνά ὅτη ΠΟΥ ΠῚ} [ςοτὶν κε 
Συγκιρνία, ςΟτατη ςοο. συγκιρνάω ἰηαυῖς ΡΙαπι ες, φιο  Ὁ 

Ῥόγο; συγκεράνγυώ, ν 

Σιγκλάω,ςΟμ τ προ, σξο σοτηρτοίπιις τγαδξο. 
Σύγκλεισις ὁ» σοπο!ο, σοποὶαἤαιγα Νίζγαι, Οὐαὸο νἢι!8 ἃ 

τατιῖη Οδημὶ. εν 
Συύγκλεισμα, ὃς σύγκλειςον,ἴητοτῖ Ορ᾿ Ποῖα σα τα πιιπιογάπτα 

μαρν 
ἐἐμο πο 
μα θα, 

᾿ πη 1}, 

͵ ΠΝ 

ἩΟΠΙΠΙ, 

ἐν οι 
μη ιν, 
ἐν μη τὺ 
ἐδακολείται 
ἐνμιύνν πηι 
ἦι 
ἡλ ϑη (ΟΣ 

ἐοηρ 
τὐνμδὐ οὐγινὰ 

ΠΣ 
ἐμ ἡπὶτ ἢ 

ἡ(ίατε ἐνῇ 

ἐν ΜΝ ΌΙΙΡΟΙ 
Κερίιηι, "ἄνα ΜΝ ΗΚ 

Συγαλεισμὸς » οὐδ᾽, ΠοΠοΙ Π0 5 Δηριυτα , οδἤάϊο. ἸΝζάῃ δυιη γα 
(πίω ἐντεῦθεν ἐπιδημίαν κὶ ἃ πικφῷῶν συγκλεισμὸν Τα ἐκώσῳ ἢ {κί τρι 

ἀμ δά 
{πηι δι 

Ἴ ἀμ 
Νἰνηγυω ἢ. 
ἵν Π1 ΠῚ 
ἢ ΡΝ ἀτὴν 

μῆψων. . 

Συγκλείω, μι εἴσω, πιῦκαν σο ποῖ α4ο,οἰδιιο, φροίω, ΟΡ ερὶ 
πλϊττο οηπιπρογοδίεγογατέξο,  ἐξλα. {Ὴ 

Συγκλέπῆης,ε ὁ ΓΟΟτι15 ὃς ραττῖσερ5 Εμγεῖ. ἷ 
Συγκλνΐζω, μιίσω σοης! μ4ο,Ἰποίμἀο»ἱ πιρ σου συγκεκληΐσ' 

οἰ ἤι5. ΟΝ , 
Συγκληρεπὸς ΕἸ μΙ͂Φοτη ΟΙ εγὶ σοιερα ἵπ σομΠ]ο Ομαἰ ςοά ψμ ΟΠΡΟ τὺ 

(αποηῃ.18. ἐνόν συπν" 
δας Ἐν 
᾿ πριλμυπν 

ἀμ ει ἃ 

ἀμ α  ρ ι 
Ἰρμμμηᾷ 3 

ἡ σιας, 

 Μιιιβκοι 

] Συγκληρφνόμος »δγδ) ΓΟ Πα ΓΕ5 δα ἘρΠεῖςς.3. ; 
Σύγκληρός ὅδι ϑινητιῇ βίω, γῖτα; σδάτιςα» σοπίοτϑ οἱἙ. ΡΙατατο 

Οριυίοι. ᾿ ' 
Συγκλυρέω, μι ὥσωγπιωκεῖ, Πτλ}}} (οττίοτ. δοκεῖ δὲ μοι συγκεχλυρω 

στῇ τύχῃ τὶ πόλεως καὶ μοῖχ"» ΔΥΙΠΙᾺ, ὥασερ αὐαΐγκῃ τινὶ κ᾽ φύσει συ 

κλυρωμδλον,ἰάεπ). Συγκληρφιωῦῖ, εδάεπι ἔοτῖο σοπίοοϊ. 
ΠΙλιι5. εἰς τέμὶ Τ᾿ ελίων, ὄδυγνώμιογίθι οὐμ δνανοίας, ἕνι 62 τι χωράσμι 
σφόρως ἔχάνγθολ ὅηὴ τῇ εἰξαρχῆς σειυαφείᾳ χάριν ἔχιν τῷ συ; 

ὧδ, 
᾿ 

ΐ ΟΡΗΧ Ἢ ᾿ ; ἡγπαοτιὶ ἢ, 
σαντι οἱ. ΠΤ): 4111 σοη 101] ατηοτ ἔτ ὃς ἂρ σ᾿ τέ πατογβος αιῆρ, πὶ 
τῷ σιωσίψμαντι ΠΤ ἄθην γεω καὶ σιωεκληρώϑη σοι χτλ πίω κοινωνῥαν πα βι 1. ἫΝ Ν ᾿ ἶ 

πᾷ σαν ἡ δὸν ἰωὐ σοι 7) ἃ βίον πάρε χομῆμη, ΠΩ ᾿μοίεχιυ 
, ᾽ ᾿ ἢ ἃ Σ ω Ι0: 

Συγκλήρωσις εἰξ (Οττίιη σοηϊηξεῖο, ὅς γάτα ΓΟοἰεῖαθ γΥὲ σ ἐτηυμθῳ,. 
φεία τῷ γάμου, ὙΠ ΤῊ 

Συγκλησία. ἀφ, ἡ σΟΠΟΙ τ: δύ ἀϊοίταγ ἀς (πατοτίθυις,ὀπκλησία, ΕΝ 
γτότίς ρόρυίο, δὴ 

Συγκλητικὸς οὗ, ὁ ΓΘ ΠΑτουΡΊμτ, πα ἘΔΡῖο, ο᾿ ἼᾺΝ 
Σύγκλητος "ὁ, σΟὨΠΟοατΙ 5» σύγκλητος βελὴ, πιά] τυπιπιὶ οὔ Βα] ον ὅτῳ 

Ι ἃζ σύγκλητος ἐκκλησία οἱ ἡ σιιυαγουβύη ποεὲς ταὶ κατεπείγρντα, (ΟΠὶ 

εατὰ σοηοῖο ὅς ἱπάϊξξα,ηια; τερεητὸ ποι αἰϊσια ἀς σαί ᾿ 
Βατ: ομστγὰ νόμεμος ἐκκλησία, ο  τίτηα σοηοῖο, χα 8 Παταν6Ὶ 
τοῦ πὰ που ίο μα δοθλταν, οηλ μοι. ἴῃ Οτας. αδοὶ σιεφαλοσ' 
χλύτου ἐκκλησίας ὑπὸ ζρατηγ εν σιευαχθεέσης, σοπιοσατα φοποῖρ, 
Αἱ ἱπιρογατου! οιι59 14 οἰτοῖπάϊέτα σοποίοπον οαΐ ΟΡ ΡΟΠΊΓαΓ 
εἰσ. 1ὰ οἴ, τατα, 4655 σετεῖς ὃς ἰζατατίς ἀἸοριι5 Βαίσετατισυγμον 
τοῦ σοατεύματος » σοποσάτατατη σΟρίἀτιιπι 9, Ἐατγι ρα. Σύγμ)᾽ 
τος βελὴ, δοηατιις Κοαι, αιοά ὃς ντγάαις ἀϊέτο (εραγατῖπα 
Ροῖ ἴς ροῦτα Προϊῇςαν, ΙΝ Απὶ ὃς βελ δὲ συγκλήτος [ῃ ἰὼ - , 

(Ὁ, 

, γώ, [ 

᾿ν, ἐλ τ 

ἀν Ἰὰη 
ὁπαρῤ 
ἡμμία, ᾽ 

Ἰῆῃ) ἀ [ἢ 

Ἷ ἴν 
ἀδῃ γι 
ΝΕ γρη 
᾿ Ἰὰ 



ΣΎ 
ρίτατν ντ ἀριιά ῬΙ ταγο μι δύ ΠΠογο Ἰἀμιπη, 

κλινία! ΓΟ ὨτΙΟΧΊ τατος σοπιιΑ [ΠΟ 52 Ῥ]υτ ΐα Ῥοηνρεῖο, 
)λ νἰγωγίταγαι] δοοιιπδετς ἕαοῖο, Ἔχ ροηῖς ἃς ΝΝ οατ, ἀοοιιπηο, 

ἱνομαι οἷ π ΤΟΓῸ {Ππλ}}}} οι, ᾿ ὲ 
ιλίπης κα σύγκλινιθ- ΝΙοπαμάτο, τοις ῬΟ]Ίτος 9 14 εἴτ 9 σοπηροὸ 
Ὁ Οἴσοτιντ ὃ σοιῃρουτγῖχ ἀἰοίτιτ ἃ Τογρητ, ὁ συμπότης αιμ 

; αἰδακλίτης. Ὁ 

ἐν Χλοναί ὅϑτο τ τ σατο) ΟὨτιγ αν. ΄ 
"γιλογέωγμ.ὕσω,πινκαγο ποτὶ ογσοπταγθο. Αἰ. 

κλόνησες, ΠΟΠΟῚ ΠΟΥ 1Π} 1} {ι|5. 
ελυδὲςγοοὨιΙΕη δ: Οἱ σοτον σ᾽ αἱ μα  Χτ »σύγλεκτοι» ΠΟ Πυπ165 ᾿ο- 
πα ΠΊ»Οοἱ οξζαποα πλ εἰτιιάο ἀριι Αἱ (οἰ, δοστγατίςιιη. 
πλύδων ὀμϑριόπων, ΟΠ ἢ ΠΕ} ΠῚ ΠΟ ΠΟ ΠΑΤΙΙ ΠῚ, χυδαίων» Τ Αι . 
λύδων παρήστέκτων δι1,συγκλύσοὸς ὅχλε,ἰάσηι. 
λύξω,ααιι}8 οὐτῖιο, ΓΟἰ οἱ πηάο. 
υσμ. ἀτος το, οἰ γ ἴοτ.᾿ 
λύω,᾽ὰ οἢ Ομ ίοπτῖο, ΟΡ ἴπ Αἰαος. 
λώϑω, πατήση πεέζο, σα πφηάο ςοηποίζο. 

τοι μιείομα! [ἢ πλπΐ ἀοτηηλο, ΟΠ ἀοτπιϊο ίππιμ! οἰ ον σομοιιπηρο 
ἐρχομαι. Γλατὶλι. 

μαήξκφυται. ἘΛΓΙΡ. 
οἰ μησις σΟὨΟ αἴτια, ΓΊΑτο ἴῃ Βα άτο. 
οἰγωνεῖν, ΠΟΙ ΠῚ ΠΠΙ σατο. Ραττὶ οἰ ρᾶΓο 5 ΠΟΤΆΠΊΟΓΟΙΠΠῚ μιαδοτς. 

Ῥαλίτις 4 Ερ ςΙ.σαρίτε ς. ὦ μὴ συγκοιγαν εἴτε τοῖς ἔργρις τοῖς αἰχαῤ- 
οἷς τῷ σικό τοις, μ(οξ Λλον ἢ ἡ ἐλέγχεται [πτογργ. τ ας σοΣΠ ΠλοΓΟἶ ΠῚ 
αἰυιο στὶς στὴ ΟΡ ογίθα5 {1115 Ἰηἔγι ριξε τὶς τοποῦταγι οἰκὰ 

τί τα οτίαπὶ ἀύϑι τς. ἢ 
Ἱππττα ἡἰνων(Θ΄.ν, ὁ )ςΟὨ ΓΟ », ράτγτῖσορβ. συγκοίνανϑ- ῥίζης, Ῥαττίςορ5 
ταρα οἶδ. : 
ἰτῦνῳ ον. δ᾽ τὸν ΠΠΟΤΟΟ5 ΡΓῸ σοποιδῖτι! » ἑταίρᾳ συγκοι μηϑείσῃ μί. 

τγδ κα τ σοπουδ᾽ηι5»αρυ 4 Αττορ. 41 Πιπμ] ςιδατ,σοη- 
τοῦ! τη Ἐρὶρ,. 

᾿ἄζω,Πτμ} ἀ πδπιοττο ἴῃς 
οὐλεῖ ὅγε γαοαἱ εἴςετο, Ομ ρ] ατϊπασὶ. : 
λάω, μα, ἐστ ἔςγγα τ 5 σΟΏΡΓΟΤΙΠΟ 5 ΦΟ]]Π50.» ςΟΠΊΡΟμΟ 

κ (ἔγιιο. ὃ ; 
ἡσιςγεας ΠΟΥ τ᾽ Πατῖο Οἷς, οπιραξιῖο. 

τ) τὴς ςΟπΡ ατ πατοτ ἢ ὅτοτ,οοσροίτοτ, Αὐ ΠΟ  ".νεΦ (δε. 
ὃς, ψδυδὼν συγκολλ τὴ ςγὶ ψϑυδυπλάςες. 

γκθλλως ΠΟΠΠΙΘηἴοητΕΥ ὃ σΟΠρΊΙ ητΟΥ Οἰςοτοηὶ. ΔΕ ΞΕ γ]ι5 
ἢ διΙΡΡΙΙ. ἡ ταῦτ᾽ ἔλεξας πόῤτα συγκόνιωφ ἐμοί, Τατετγρτ. συμ- 

ὕγως. 
ὁλυμξχως νεῖ βέωςΠπλι σπατο. ᾿ 
ομ δὴ ἧς ηἱ σοπιροττατίο, σεωαθρρισις, ΟΠ] ς 110. συλλογή. Ηε- 
Ὀὐϊδηι5 ἰπ ρτηοῖρΊο. Οἱ πλεἴςτοι εἶχ αὐδὶ συγκομεδ' ἰω τςοείας α- 

ἀρ, Νὰ γὐληϑέντων. συγκεμιδ' ἡ καρπουεῖ. {τ} τ} 1 ἰερεπάοτιιπὶ οςςιρα- 
ΠΝ ΟΣ βοισορτίο ἔτιιριιπι, συγνοικεῤίω τῆν" καρανων ποιεῖ ὁϑειοί!ς Παρ - 

ΓΟ ης 1) ϑατἀϊοεπῇς. Συγκουιδη. ξεν ϑκφορᾳ. ΝΠ} 
τ αἰτ Ἱπτεγργος ΔΕ (μγ ὶ ἐγ τα τοὶ ὅ)) 3. υβ.(ἰς πο τσ} 15 ἀἸ εἴπας, 
υγκομἰ ζειν, ἡ ὀκκομίξζειν, ἡ αὐακοιίζ ιν, δ: Πας οἱξ ἀϊοτοιτῖα, 
δ ἃ συγκομιδιὶ, εἰν ἡ πρὸ τῷ τείφε πάστι ὅγεμέλεια : ὀιικομιδικὰ 5 ᾿ 
οὃς τὸν τάφον εἰπαιγωγή : οὐακοιμιδ γ καὶ ἐκ πάφε εἰς τίφον μέετα- 

ἰδο, 
γα 

Δ Π τὰ 

ἐαρϑ 

πὴ 

πῆς 

σις, 

κομίζομα!, ΠΟΥ ΡΟΥΓΟγτὸ συγκομίζω. Χεπορβοη ἴῃ απᾶτῖο Ῥς- 

ἴα: . ὑκοιῦ σταὐτα ἐγὼ ταῦτα συγκομίζομαι Ὡρὸς ἐμαυτὸν ἱππεῖς γ- 

Θ.Πα:ς οπληΐα τπεςιπὶ ᾿ρίε ροῖτο, Ἐτ ἰπ 8. Τοις τε ίασροις 

φοῖς συωυεκομίσεωτο πυρὸς αὐ τὸν ἴοσιιτιι ἱΡίο ἀποοίατ : ἴη ςο- 

γἴτατιι παρ ρας. ὅς ιιλῇ σοπμςΒςθατ. ἘΝ Συγκομίξομαι » τὸ 

τυλλέγω, ΠΟἸ]ΠρΟ. Γαοαισὺ ὃ ὀλίγα καὶ ἦστι ὅδ᾽ τε ἐω πυγχάνεις σῷ 

ἦμῃ συγκέκομι σιῶν Θ-, 

κομίζω, μι ἰσω, κα ικα, ΟΟτπ ροστο, γαέξι! πὶ οχ ἄρτὸ ἀουλιση το- 

το, Αξξιμ. ΑσσυίατίαΧ ὁπορ!ιοη ἔργων τε ὅθος ατουων ταὶ κὶ σὺ Γ΄ 

εμίζοντα καρποιὲ, δίς. 14 εἴξ 5, σοπΠοΠοητοῦι ἔγιρος ίξα ἔτι 
Ἶως «οἱ Ἰεέξοσ. σπεῖρε υδὺ ὅτε καιοὸς κὶ συγκόμιζε ; ἸΝΑΤΔΏΖΟΏΙΙ5 

ἢ Οταῖ. (εγε ψιδπάο τεπιρη" οἱὲ - ὃς ςοἸΠσς ἔγιιέξαι, Ζυγ- 

ἰομίξω ρτο [Ἐρεἰϊο : δορβος εβ 5 διά σὲ φανώ τὸνδὲ ἃ γεκοὴν χε- 

ἵν μὴ συγκομίζειν,ἱ ἀ οἰξ, μὴ ϑοίη]ειν,πς ἔς ρο 1457 86 ΠΟΙ] Πρ Ὰ5 οὰ- 
᾿ ἄδλυοτνης ςοππηροττος, (πρυϊτατανη νἀ ς!ςει. 

μιςίρια, τεὶ, ἔς τὰ αι διις5 Ρυ πιο ΕΓαΡ 65 φΟΠΡΟΤΥΓΑ ΔΠΠΙΓ. ; 

ἐμις ὃς, ΠΟΠΠΡΟΓΓΑΓΊΙ5. σὺ γκομιστὸς αὔτος 5 Ῥ4}15 γηάς αἴλ] οτῖ- 

Ὁ Ἔχει Πτ . πιςάϊιις ΤΟΥ Πρ: ΑΘ Ἰ πεῖ! ἃζ οἸθαγίππι. 

Πεπατις Πδτο τεττῖο ἐς Ῥηῖριι5.» Οἱ συγχόμιςοι οἷξ ἀσήφων 

λδίρων γυόμνοι. Οαἴδηῖις ἐπ Οἷο [ἥς . συγκο μέφοις Εχ Ῥθηῦ 

φριξ, διὰ τὸ αν αὐτα ἅμα τοὶ ἀἰκόυρᾳ συγκομὶ ζεόντῃ κἢ μὴ δια- 

κι. Τάεπι Οαΐσεπιις ἴῃ ἰεοιπάο δά Οἰαποοῦςαι, » Θ᾽ μέ. 

αὖ τε ἀκραβαῖς καϑειρρῖ γἡ τῷ πιτυοίκ καλευΐωα 5. ΟΥ 4 Ὑ0| ἀμ τ)- 

ΠῚ 

“πηι 
ἐπίν φνπι 

ὟΝ 
.Ὶ Γ ̓ ν 

ἰ ̓  

ΜΝ ΠΟ 

ἐὶ 

(εἰμ 

οὐνμμέ 

ἀμί 
μη 

ἐγιί 
μα! 

γιό γύρον ὀνομά ζεσι. Μιὰς πιτύρίας. 4 Συγκομιστη ἐν τί νην 

αμὴν Ὁ ἴς ῥατίνη, ἐμ "δ κοραμίαν ἐχο θαρτός τὰ ὁ ἄφρυκτος ἀϊέτα ἃ Θᾶ- 

ὑτε ὁ ᾿ἴδτο τεττῖο ἀς Ὁοπιροῆτ. πιοήισαπηςητ. χα γύν. το- 

εὐ ̓ πα ἰοοι] τίς ῬΑ Πα.110. χιιὸ ἴῃ Ιοςι 15 ἃς πα ΠΠθις νυ απο ςὅ- 

μὰ οττάτετιγ ποπ σοΐατα ὅς ἱπλρατγαι 110 Ρ τίνα. ; «συ γκε- 

εἰ  δεζωγα,αριὰ Ατινοησεῖιαι ςΟΠ ατίτλα; οααπα Υϊάς σύμβολον, 
ΓΝ ᾿ τ μ 

ὯΝ 

“.--: Υ͂ 
Συγκομμοίτιον, οσπιις φιοάάανη οάε}}}, 
Συ γκονίομω ὃς σὺ γκονιοδααι ἴῃ ςοάταν ρυ ποῦς ν γον ΡΠ, 
Συγκοπη τς γὐ μα Π σοηοἰ ΠΟ σοηο  ἔπτα δοποσα, Συίκεπὰ ΟΔ- 

Ἰοπὸ 1ζ, Μετ οάϊ, ργῶσςρ5 νίγίιτι ἰαρίις τ αβοξχιο ΠΝ} 15 ἃ- 
πὶ ἐς ξοέ τιν ο] ντ ἀἴμοτ ἀρ! ον» 4 οἰϊφλειποϑυ μία, ἄῃ αι 
φἰςέξι σομοίάιιτ ὃς ργοἰτογπηητιτ νἶτοϑ. Ἰαπϑαοίςσιης ἴση- 
[ἀ5,ἀςΠοίτητ ἀττογϊασιιπι ρα} Πα. πιάφογέίαιις σοποἰταηταγιο - 
πληΐα ἀςηταιις τυ πα ητα Τ;τοΥΓ ΠῚ; Ὠ}Π πιάτα [σου γάτα 
Ἰρίο σοτάεμαμῃ αἥεέζο ὃς ἰλυοτδητο νῖτα: ρτίποϊριο, ςῆςϊςης 
τέχιις ἀηϊπιᾶ: νάς ὃς ἀπ πηα; ἀςβοίεῖο ἃ ΟςΠ Ὁ ἀείτον Βὶς 48- 
ἐςέζιις σοἰ οὐ γι πγιῖς κα τάπἥωσις ὀξεῖα ἡφιρο κὸ αϑρόα διωάμεως, 
Τηΐοντ αὖ ε αιια: ργοριὸ λειποθυμία ἤτις λειπσψυχία ἀἸοἶτιτ» 
τὰ εἴπ, ἀο]] 4υτπι,ν οἱ ροτίας ρίαν ἀςἔς τιο, ἃς ἀςἐεέξις ἢπι- 
Ρ] οΐτογ δυιςίοης απ γ ἤσορο σγαιῖον εἰς ΠΡΟ γ πυῖα γοτῸ 
ααϊτιοΥ : Ἰὴ ἰγας ρτότιαις ΓΟ ται 5 αὐάϊτ, νεῖ. ἁροοίσιταια 
Ριαΐξητος τη 1Π14 σοητγα οπλης5 (δπἤι5 ἰητεγο  ριτντιγ ἃς οὅ- 
οἷάιϊιητ : οἱ 16 ἔκλυσις νοσατιγ οτῖατη ἂν Ατεῖαο (αρραάοος» 
ΤἸῖοςτ πος πουηςη Προγῆν πηΐα; Αογῖας τγ δι οτῖτ, νἱᾷς Αρδουῖ, 
41.Η ἱρροογατοβ ὐγο ἰςσαηάο, ν Βὶ, οἱ ὀκλυοιῆυοι πολλαίκες » δίς. 

1ἀἐπὶ ΓΙ ρροστγάτας δίτ τη νδοιαηάο ἐκε δῖ μέχει λοιποϑυμίης 

ἄγειν, κἰ σαὔτο ποιέειν, (ὦ ξαρκέσῃ δ νοσέων, 5εἀ σαιιοπάτιη ἢς Ῥτο 
ΤἸιροτμ γιμία ἱπάμςαταγ ίνηςορε. ΟΒίοτια κ ΓΑτίηὶς ἀϊςὶ οὐ 
σορε δηϊπις ἀς οέζαπι Πιις ἀς ἐς πϊοπςηυ: Προτθν πιῖαπὶνογὸ 
ἁππὶ ἀςξοξχιπη, Περο Ομ} στο Γδρείηνο, σαρίτς ν᾿ τῖσην, 
Ῥ χοταῖ ᾽οίςογιίος [το [δοιιμάο, σίκις αἰακτικὸς λειποϑυμιων 
ὀσφραι: ὁ μδυ(θ-:ν οττῖτ Ρ] ημ5 ᾿ἰ το ζοισαρῖτο [σα ἀο2ΓΡ {Ὁ οιι- 
οἰμγῖς οάους ἐςξεέληπι δηΐπιὶ ἔαπατ, ΓΗ ριτ νττύπαις δἔτ- 
Ἐεέχυτα ετῖαπιὶ Οα] οαιι5.οὺ πὶ ἐπ αμῖτ, Οὐ συγ κοπεὶς ὅτοί γε χυμοὶ 
φήρεσιν δὰ τάς καλκυῆθας λειπψυχίας. [ΙρΡΟτΠγτηΐα νυ]ρὸ ἀε- 
Ῥμίαπες ἀε σαν: συγ θσορο :ῥβα[πιοι [ον 9 Τ,Ὑη αυππητίιγ ἀιιτο.ι δ ῖτ 
109 ἅτ Εχ ηἴπιῖα σχϊηδηϊνοηε ν οἷ τορος » ἀπ οχ ἄο]ο- 
τὶς ἰεπῆι πιοτίιαιις αἸ θη ὃς πατιγα: σοητγατῖο., ἤπς δοτὶς ἢ τ 
τὶς ΒυΠογῖο Υ [10 ἀοοίάοτίς 5 41 εχ δηϊπιῖ ροιτανατίοης αἷ1- 
48. [ ορε Αοτίιην ΠΡ, δοιηο 5» δογιοῆς ΡΥ 5 σαρῖτε 97. 
ἃζ ἰσαιςησ. 4 Συηκοπν ἴγποορο ἤσιιγα οτατίοηῖς σὰπι 
αἰταυϊά ἃ πλοάϊο διξετταγ : οὐ 14 μεσυκοπεὶ μοτίι5 ἀϊοὶ ἀθ- 
διιῖτ. ᾿ 

Συγκοπτικὸς, ποορεὰ αἰοέξιη ᾿πάπισεη5. ΟΑ] οη. νὶ οὐ οειῖ τοιαύτη 
διαάϑεσις ολεϑερκὸς τε ὅξι κΚὶ συγκοπτική, 1 ππη,πα ρρξυσμὸν συγκραστι -. 

κὸν ἀὐχῖτ, ντάς συγμοπὴ, 
Συγκόστομα,,αἶπιο ΠΠπ] ΠΟ γοαπΐπηιο σοποῖάο 9 απίπια ἀςξεϑῖο- 

ποπι ρατίου, ΘΑ] ςοιι59οΐ γε κὐ ὐξωφνης συγκόαστονται, τοροητὸ Πἰπ.- 
4ιπιπ τι ἀηἸ Π10.[ἰς Π],ΕἼμοι 5 πα οϑοέντες 5 κὶ μΥὶ νοτίδος πὸ ὃς 
δυμης συγκοπέντες οἱ πεϑεόυον, ν Ἰὰς συγκοση, 

Σνυηκέπζω, μ.όψω, αν, οφα,ςΟποϊἀο,σοητιη ο. ΡΕ][ο. ςοπέγιησο, ἀ  [- 
τιπρο, ἀΠ τι 40.1 οἴη. πον. δὴ φιλίαι σιωρμεκόστησαν . ἢος οἴϊο νῖ 
Οἰςετ. πὶ σαάτοης Μαΐοτε ᾿οείτατ » τα τα; ἀπ οἰτίας ἀἰ (ΟΣ σε 
Ροτίις αιιάττι ἀἸπΠππτα. Αὐτὰ ΝΝ εθ. ΟἾστες 3 πληγὰς εἴ χορῶν “«ρὶν 
ἃ νόμον τεϑίιῦ αἹ γα φίε μῆν. κὶ δΥ δουῆυ αὐτοῖς Ὡερίκα συγκεκὸφϑα]ς τα - 
Ριιηὸ ρτατιίαιιε ςατίο5 οἷς δὲ γαρι] ας, 1 τὺφϑίμδαι ἐμοῦ ς κα κα΄ 
πεικοτοίι ὦ ταῖς μείςιξι. 

Συγκερυζαντιᾷν, Πηναΐ τηΐπηῖγο Οογν ὑδητῖ πὶ πιογε,συμμοίνε τη 
σωμεΥγϑ' σγοίστε ἔτει, στιωμορχ εἴ ἐὐτο! ,δυ]ἀ. 

Συγκοσμεῖν, οἸοηποίϊζατο, ἄ η. 
Συγκεφίζω,λατυινο Πηλμ} [εἰτο.Α ποι, 
Συγκχραδαίνω,ςοπομτῖο: εὐθτο, Αὐ τοτεῖος ἐς πηπάο 5 πολλαὶ μέ- 

ρ» σεωυεκ οιἰδ'ανε πγεῦῖμο, δία, τα τὶς ἴῃ ἰοςῖς Γρί γίτιις νἱργάητοῖν 
ΤΟΥ ΠῈΔ ΟἾΠῸ, 

Σύγκφαυα ατος τὸ, ΔΊ] τὰ Ροτῖο, ΚαιοΠΠ1ι8: ἀλ]τιτα ντηΐ ροτίο, Ματ- 
(ΕΠ Πυ5 : ΠΟΘΙ ΧΤΙΠΊ » Βατθατ ΠΡ. Τσουπάο, 10 τς. δὲ ΠΡ τὸ δὲ 
ξαρίτε 13. ᾿ ΝΣ 

Συύγκοχσις, ες, η΄, αια ΠΟΙ ΟΠΊΡΟΓΔΤΙΟ 5 ποςοίπειιάο ν. (ΟΙΏΠΠΘΕΝ 
εἰτιπι : σοπιπηέϊίο ἀμπιοτγίας παταγαὶ » ΝΑ Ζαυ ΟΠ 15. 1 Οματιάς 
ΕΠ]Π1ὸ Τεὶ, 

Συγκρατέω. ὦ, ΞΟΠ ΌΓΙΙΟ 5 ΓΙΘΟΓ » 
μετέρον βίον αἱ τρϑτευχαὶ συγκομτῶσι, ν Ἰτᾶ ΠῈ ποίξγα 

σοπτήποητῖ, ᾿ ᾿ 
Σύγκοχτον εἰέρα τὸ φώς, ἰπχ Δεῖς τ ΠῚ ἐστ ) Ἰμχ ἰπ δος σοητοη- 

τα ΝαΖείη Οταξ, Ξ : Ξ τ 

Συγαριτίσα! , ςοηἰρίγατο » ἰἶτε πὶ ςοπΊροηετς Ῥετῖσιο ᾿ς ας 
τὸς ἃ Οτοτεπῆδιις Γαπυρταπι» 41 ἔοηιρεν Γράϊτιοῇ ἔπητ. Ἐ- 
τυπιοίοσ. Β 

ΜΘ ῊΣ ΕἸ . ὅς σοπίρίγατίο,.. ΨΊΔε ἴῃ ΟΠ1]Π1λ4. Ἐταίπυ, νος: 

Βαταν σοηο Πα αιιαπὶ Ογοτεβ 5 ροϊαιαπι τοηροτο 4ἰ1- 

4 ἀπ Πτάτιιαν ἰητοτίίς αἰα!επτ, ας θὲ Ὁ μοδηρυς ᾿πυιαάε- 

τοητητ. Πηουογεπε» ΠῚ ΠΟΓα πὶ) 4 ἹΠΙῸΓ ( εουςοτγάϊαση {2 - 

ΒΔ σα ηῖν ᾿ ς ἈΣ μ ᾿ 
Σύγκρακαγατος τὸ ΠΟ σοπογοιῖτ δὲ ςοα τ, τὸ συςημαιςοδρπιξ᾽ 
τιιπι, ΟΠ ογου οσ πὶ ὃζ σΟΠΟΓΟΓΙΠῚ ἀἰοιτ Οἰςετο : Οτοροτι 
ἀξ τππηάο, τὸ ὅτός ὅδε τὸ οἷξ ἀρανοῦῦ κὶ γῆς "ὦ δα μέσῳ σύ τυριο τὰ 

κ᾿ σύξκραμα. ΓΑ οΥτῖι5 οΧ ῬΙατοηον ἐρ ὃ τίω) ὕλδωυ ἀχαυματιςον τσὶ 
πειρον . οἷ ἧς γχυεῶτι ταὶ συϊκρίματα. (01] 6 ΠῈ5 τί ταὶ τεδάϊς ΠΡ, τὸν 

67: 

σιωνέχω.. ΟΒεγίο ἤοπιπς. ἢ γ7τ 
Ργεσατίοης8 

Ἷ ὶ Γ Ἰςπιδτί δ᾽ 
ἀς ἀϊθογοποις πιουθογαην Μιφτμοάϊςοϑ οοσρότα Εχ Εἰ ΟΠ ΘΙ 

Ἱοπι, Ἀν μιῃΐ 



676 ΞΥΥ. ΣΝ 
εοπιροῇτα νεῖας τα (σε! [1π| συγκρέματα ἀρ εἰ 46. Ὀϊοίσονϊ- 

ἄος ἀς τηοτῆι ἀϊρίλάιϊς ἰοαιιεη5.ταῖ ὃ μὴ τίο) αὐ χίμὴ εἰλυφότι τὸ πο- 

σὸν, αἰδαπλύσιον τι ὅχυ τῷ συγχείματος οἰκολεϑεῖ, Ῥτοΐυἀς τοτο σοτ- 
φοτὶϑβ αδῖτα ἤπλῖ]ο5 πιπτ 115 μι} Δητοᾶ Ρότιι5 δῖ} Διπαρίς- 
τίητ, Οατεγα νιἊς τη μετασυγαρίνειν, Συγκρεμα,ΟητοητΙ 0. 

:ᾷ οὐισοτηραταιῖο, Ρτο εἀϊέζο ἐχροηπίταγ Μαοδαρ. ἰἴργο ὃς 
οΑρίτε 1. 

ξυγκρεματικὸς δ, ΚΟΤΏ ΡΕΥΔΓΙ͂Ν, 

Ἀυγνρίνομαιγοοταρᾶτοτ. ὃς Συγχρίνεῶτῃ ποὺς τινα, Ποητοπάοτγ 9 ἵπ- 
ἀἰεῖο ἐχρουῖτὶ οτίδπι σι αἰΐϊαιιο σα ρ τα! ! ἐπ Ἰοῖο ἀπσορτατα. 
Συγίνεῶθῃ 5 ςοασπηςητατί,σοποτγείςεγε. σι φμρίξ.η. ΠΟΉΟΓΕΤΙΙ5 

εἰξιδῖορ μαι, ἸΝΊσοτ ἀριᾳ ΡΙατατομαπι ᾿η Οραίςμ!. Ατιίζοτε!. 
3η 1. Μετάρῃ. συγκρανώμῆνα τὸ δεακρενό μῆνα, εἰς ἕν τε καὶ οἰξ ἐγός,σιωε- 

χείϑυσαν φιλίαι μεγάλαι ϑ' ηραίοις ἐς στὰμίὁ ς,, ἴησις. ἀπηϊοἴ τι. οἰπν 

ὙὝΒεταῖς ὃς 5απιιῖς σοηγγλόξα οἴ, Ηςγοάοτιισιν πάς συγκρινόμε- 

γί», 8ς συγκραϑεὶς,σΟπογοτιι5»ἔλέξιις σογρυ!επιῖοῦ, 
ξυγκεινόμία, ταὶ, ραξϊα. ἢ 
ἸΣυγκρίνω, μιν ὦ, αν εχ, ΠΟΤῚ ΡΑΤΟ 9 σΟΠηραγατίοποῖη ἔλοῖο 5 σοοτ- 

δεο γοοσο, ἱπάϊοῖο ςΟἸ] Προ. σοαρ πηοπτονᾶρ στο ρ0. σοηΐοτο, 
σοπτγαίιο,  ἰσεγπο, ΑὐΠτοτο 65 στο ποπο Ετἰσοτι σοι, ὅς 
Τλδεῖπι. συγαρίνων ἐγύσνια,, ἱπτογργοῖδηβ (Ὁ πιπῖᾷ.5 ὁαρίτο ἔεχτο 
Τ)δηΐε 15. ὁ σμγκρίνων τὸ ἐνυνιον 9 ΓΟΠΊ πὶ ̓ πτογργοῖαπϑ, ορ. 
λο.Θοπεῦ, μή με τώφῳ σύγκχρανε ἃ ἕκτορᾳ γ) πὲ πῖς τιιπλι 0 πλο- 
τίλΓΙ5 7 ἴῃ Ἐρίβτάπιπι. τὸ συγκρίνειν ἡ διακρίνειν, ἀρογοβαμαϊ 4 
ϑιεραπάίαιια τάτίοπο. Ἱ ἢςΟρ .].6.46 σαι Ρ[δι) συγκρίνειν Ὡρϑ᾿ ς 
ἐγδδξοις, Ατ τ 1 Ποῖ. 
Ξύγκράσις ἐῶ ς ἡ σοητεητῖο, ἃ οἴ σΟπιραγατῖο αὐτι αῆρο ϑεσες : το πῇ 
μάξιςοτϊχτίο, σοπαπι χτῖο, πλόος 111 οοἴτι!5 5 ΠΟ τοχτις » ςοη- 
ἀεηίατίο,οοπογοτίο,οπογοπηθηζιιι. ϑυμποτιίς ἤπια δητί- 
τηοπο(ηαιῖς Ἀαβη.)ετ σοπηρατατῖο τετιιπὶ ἀταις Ρετίομπα- 
τατη ἴητοῦ ἴα οοπτγαγίαγ πη. Σύγκθισις ἐγυτονίκ 5 ἸητΈΓΡΓοτα- 
το [Ὁπλη1}. σα ρῖτο 3. Πδητγο]ῖς, ἀϊοῖτατ ἰδιάοπι οτίαπι σύγκρα- 

μαάνρτο βοάξβηι. 
Συγκρατικὸς, οὐ, ὃ. σΟΠῚ ΡΑΓΔΤΙΠ118.» 41 σοηρτοραῦῖ. ΑἸοχαποΥ 

ἴπ [δοιιπ4ο Τ ΟΡ  σΟΓιΙΠῚ 5 εἰ γδ τὸ μέλαν χούμοι συγκριτικὸν πῆς 
ὄψεως, τῷ τὸ χδυκὸν χρῶμα διμπκρατικὸν τῆς ἄψεως, ἀπῇ ςοηρστορα- 

αὐδᾶδ,οἱ κόλακες πλ τατοτη Ἰητοῦ οο5 οἰεἴρσλης ὃς αἰοαητ, τὺ 
Ογριΐδη. Ἐρτσοροσιιπι σο γεητοπὶ σοησοΥἀἴαπη ἤιδάο!ς 
τοπιοχῖτατε σου ΠἸἀοτονιος οἰξ, σιωαξρίοσειν, ταράτηειν »συγκρίειν 
συγαρόειν φίλοις φίλοις, ἀγηῖςο5 ἀτηῖσις ΠΟ! ΙΔ οτος, δὲ δά Γεἀϊτίοη. 
ςοτλπιϊτίογο» Ασ τς ΡΟΪτ. Συγκρρύω., ςοἰπτοτ 5 συγκράσο 
«ὦ χεῖρε, ΑΥΠΤΟΡ ΠΑ Π. απι δ ηῖθιι5 Ρ] αυνΐτπι οχ οἰταῃ δεῖ, συγαρύ 
εἰν τὸ σαυα  ξρίζειν. δι 

Συγκρυπῆω, κυ ὐγω, τα. υφαγοοπςέϊο Ος}],Α σοπάο, ἢ πα] αοίςοπάς 
Αδιλςςουί. ᾿ ὴ 

Συγκ ταίομαι, Πελα] Ρατ τη δὶ νπὰ Πιδῖσο, 
Συγατερείξω,γ πὰ ἴμ{τὰ ἔλοῖο ὃς ρασεπῖο. Αρο ]οη.2. σεωυεκτερί ίζε, 

λας, 
Συγκτί τα), ἀτισας σο] μα" ἀςἀιισε πα, ἀρᾷ Ἡεγοΐος. 
Συγκυβϑνω,ν πὰ αἰφα ἰάο. συγκυβδ!ω ἀυτῳ, γ πὰ στ ἐῸ αἷςα [πὰ 

ταϊοτιιαι τἀ ο Ππι]} ποι ο.ἴπιι} τείϊεγας ἰδέῖο. τ 
Συγκυκφν, κι άσω τ’, εκ 9ι. ΟΟΤΉ ΠῚ] (σΕΟ, σιωπειρρέοσων Λέει, ΑὙ το 

ἴῃ Ρ]ιιτο, οἱ ζεις βύλεται ἐς ταυτὸν ὑμᾷς συγκυκὴ σεῖς πρύξλι 

βάοχϑριν ἐμξαλεῖν ἴῃ ει 6 πὶ σα οι ΟΠ ΠΣ ΕΓΕΙ5 » Οἱ 
ποη 9. ΟΠ ΠλΪ σΘη5. ἢ 

Συγκυκλοω,, οἰτοι πο. ω δ. 
Συγκυλινδοΐγκαιν Οἰτιτοτ. Πλάτῖιιο Πιηρί σατο Χ ἐπ.ἴη σγπηρ, ἀπολο, 

υἷνθ. ὑπ “1 ἀκρασίᾳ, συγκυλίγδου μήδων, εἴἴρηκαν, ἢ 

Συγκυλίω,ν ηὰ νοἷτιο. Συγκυλίομαιν πὰ νοἰπτοτ. 
Συγκιυναγθςηδ καἰ ἦγ ρ το συγκιιυηγὸς ΕἸιγΊρ. 

Συγκωωνγέω, Πγλ1} γεη οῦ. ἘΠ 1 
Συγκεωνγέτης εγὃ, ΠΠγ}] ν οηδη59(Οοἴτ5 νΘη δι] Ομ  5)σκυη ϑηρογόμ ἢ 

ϑήρος. ΠΟ] ΠΧ. ἍΆΝΝ 
Συγκύπῆαι, ἀρὰ 4 Ἠστοπεπὶ σαρτοο  !, 14 οἴ, 51} απ σίατα δι 

φΟἸταπιο [ἀπ [15 σα ρ τ θ6}5 πἰτοητία δάση ις Πτηηαπτάα, ΑἸ 
παῖς ΠΠ0. 4ε ΒΕ Π εἰς πιο πο ̓ῃ σοηξπιδλίοης τοῖς χέλι 
εἰντειυ τ ηἰ5,συγκύπ)αι τὸ ὑψΘ. οἰξωρριιῦτες αύχεις (, ἈῚ 
Βα. εἰς ωδ πᾶσαι κορυφοὴ τῇδ συγκυα τἶν᾽ πήγναυται. ΨΊτΓΙΙ 
ἀςοϊπιο,σαρῖτς ΣΟ, ΟΑργεο]ῖ οχτο ]οσδητιιγ αἰ τι ει ἀπο Ὁ 
12.1τοτιμτν 1014. σο πη σε θατ σα ργθο οὐτι πη σοπηραξεῖς 

Συγκύπηω, Ππλ}} ᾿πο λα οτ,πηῈ πο] οἱ ποι Ἰοτοργοῖογῆο 
ςἀπηο» Ραγίγον ἵποστηθο. [μ|οα σαρίτε 13. ὸ ἐῶ συγκϑα 

τι 1:1}. Ἷ χα αἱὲ διωμαυύβη αἰακύαι εἰς τὸ παντελὲς, οτάτηας ἱπουγαᾶ 
Συγαρατικώς » ΞΟΠ ΡΑΓΑΤΙΙὸ 9 ΠΟΠΙΠΠ ΠΟΙ 9 ΧΦ σύγκρισιν ) διοίως, Ῥτγοτῆις [είς οὐίροτο νοἷ γεοισιατγο ροτογαῦ, Αγ Πόσο  ος Π 

δι. [οχτο Απἰπιαὶ. συγκυύφτουσιαρὸς δήλας υὶ ἵπποι, ΠῚ 
παν ρὸς τίω) ἐν φιὴ οσφφίαᾳ, κεινωνίαν ἰπίδω. αἷοὶ ἧς πολλ ἃ σ᾽ ᾿ 

νον ηὰ [τι ἀυιίπηιις ὃς σοι πιοητατὶ ἤιπλιι5. Συγκύστι 
υὑπσκυηῆειν ὃζ κριτακύπηειν ,, ὃς ἀφοτἤιπι αὐρίςογογντ ἀεππὶ 
τίτιις πο πηΐπο5 [οἱεηττοῖο σογροτε ἀεῇςεέι ἴῃ τεγγαῖπ ὃ 
τε τοι σοπτγδγ απ οἱδ αὐακύπΊειν, Οτοσοτάτι5,εἰς ἢ 

Συγκρρτέω,μοΐσω, ατονκϑι ΡΥ ρτὶ ὃ ἐς ἔα τὶς οβοττιιγ οτέϊης ἐποάιι- 
ἴατο ἱποιιάοπη τη θη: οπιρίοίο ὃς ἀρρἰδιιπι ἀρρτοῦο: 
δάοτγαο ἃς ἰηίέγαο :σοποείεῦτο : σοη ἴσιο ὃζ ἀρ ΡᾶΤΟ 57 ζοῦη » 
ςοπιρΡοποςοοϊηΠηττο ὃς οοΙ ΠΟ, σε εἰγω, αὐξω, σιυδώ, εχ οἶτον. 
ἐουβο, ααχιϊοτ, ἤπνι! δἀδιςο,πηοάϊτοτ, σοηΐρῖτο : νὰ συγ- 

εἰ τυτῦι τ 

Πἰοὐροια 

Πιισυγχνπι τ 

κροτεῖν δευύαμιν γ ΠΟΙ σ οτος ΟΡ 45. σιωεκρότει ταὶ δαυάμεις, Δτὶ διὰ τίυ) συγκύ πτουστιν χιιμοαὶ ψυ χἰμὲ πεια:εινοδτω ἕνα ἐγ σα ανυψὰ ἰηϊιεΣ εἴς, 

Πα. συγκρρτεῖν αὶ διδώσκειν ἃ χορὲν ᾿ Ῥεπιοίμεη αρραάγατα »δή- τὸ κάτω νείον ων τῆς εἰ μαρτίας. ἀὸ ϑογιιαῖοσα Ἰοφαΐτας ῃ Ἡ πἸμνεδοηα 

ὙΠ: 
ἡων ἃ 

πῆμ ύτι 

ΠΝ 
ἤ ΜΝ ἀνόμως 

ἀγοι: Κα γος 

ἜΣ 

ἐς [ατῖτ ἀϊοἸρυ!οτιιπι. Γἀςπὶ ἀς Μεάϊοο ἱπ ν]σογα ἀοίρις 
τε, Ο᾽ 3 συγκύτει ὅ)ὴ ταὶ πείϑη, ἵνα δ ᾧ τω υἰγίειαν τοῖς χούμνσστ,Σ 
κύπτειν, οτίαπι ο[" σοἰτγουδς ἴῃ ν Ὠι1πὶ σοηττγαῆὶ χιοά δὲ μα! 
ἀιπηαμβεδατιιγ. Χεπορμοη, αἰαβασ.». αὐάγκη γδ ζω δὲ 
πτῃ τὰ κέξμτα πὰ πλαισίε͵ ἡ δεῖ στενοτέρας ὅσης," ὀρέων αὐα' γος 
τῶν ὠκϑιλίξ,ῷὥτῃ Φὸ ὁπλίτας, Τάεπι, Οὗ τοι 3. πορόν ὁυῆνοι οἷ λο να 
ὁπότε μϑ συγκυαῇη τοὶ κέοᾳ τὰ τα μον υὗστερφι » σἀπι φοταὶ 

Βιθαητ: σοὶ ορροηίειιγ τὸ δυέχέν αριιᾷ ἐππάεημ., Συγὶ ὑπ 
τγαηΠατὰ, οοἶτο δὲ σοπιπτατογορηρίγατγον γε ἀς σοη[ρ ται 
ἀϊχὶτ Ατιῖ, Ἐσετ, εἰς ἕν συγκεκυφός, ᾿ 

Συγκυρέίω, μ. ἡσω,πτ,νκο,ςΟὨτΙ προ; ΟΟΠ ἤτΗΊΟ, Πα τΙΟΥ 9 (0 
1ποϊάο 5 τὲ ἰπῆπιιο Ν εἰιττνΑὈ[Ὁ]. σιωεκύρησε χτλ τύ χίω 
σούστι, ξοντυτὸ οὐίατα οἢ, Ἡγοιϊοι. σεωφκύρησε γγοέδθει 
τί ρίτοι οπι, τὸ συγκυ φφειῶ τα εἶθ᾽ πόλεων, αιτδς δά οἰμήτατεϑ 
ῃεηζῖ,ς.2 5. ΠΊΟΓ, 

Συγκυρημανατος το. ἃς 
Συγκυρίαι ας ἢ, [ΟΥ5 γα Πις, σιωτύχημα, Χἶλ συγκυρίαν, ξοτεὸ, χτὴ σι 

κυρίαν κριτέζαινε γ ἀσοῖάϊς ντ ἀείςςηάοτος », σαρῖτο τὸ, ΕΠ 
1πςα:. 

Συύγκωμος, [οοἶτις σοπης Πτίοπίς Επιτῇ ρ.1η Βαοςῖ5, 
Συγκωμαξο,ν πὰ σογΔς Ποτ,αι ρτοτογιῖα ντοσ [κιςΐαπ, ΟΑ δ. ἢ 
Συγχώρω, ΓΟ] τοτοσοποτγατιη οτνσγατηΐοτ, σεωήδὸμα! Πλάτισυγ, ! 

ΡῸ σοι, σαι! 0 τοςιπ1. 61 δὲ στατι]ογ. συγ χαίρω σοι τούτε, ΠΕ ΠΊΟΙ 
γἱάο ὅθι χαλρεῖν ἴῃ ΑἸπΠΊΟη. : ᾿ 

Συγχβ ἔα αριι ΑὙ οἵη ΡΒ γ Ποσποιι ἰαδίοταπι σοπιρτοίπο 
ἃς σου η ΠΤητα. σῖς ἀϊξξαπι ποπιδπ,νγε ΘΟ] αἷς τὲ γεγδαν 
ΔΡΕΠ] 1 Ατίησς. 

Συγ χί ε(οὐ ζομκαι. μα, οἴσοικαι, το. ασμκα).4. ΠΟ ν θεῦηο. Ατ το ΡΒ ἴα ΡΙυῦ 

οτπαγοισυγκροτα συμπόσιον “δ ἐγρργειτόνων καϑ' ἑχάσ τί, ΠΟῊ- 
αἰτῖθπι νἸοϊπογιπι ποτ άϊς σοπιρ! οο.ΟΖα ἀς δεηξέξ, συγ 
κροτεῖν τῷ χεῖρε. ΧΟΠΟΡΗ. συγκροτεῖν «δ ὀδόντας ὑπὸ τῷ τρόμου. ΓΟ] 
Ἰϊάοτς ἀςφητος. συγκρρτεῖται καὶ ἔρας.1 πιο. Ἔχ οἴτατιιγ ὃς σο πη Πλϊτ- 
αἰταγυ συγκρρτεῖν ἃ πόλεμον. ΑὙἸΠΕ 4, σειυεκεκ ρφτημῆροι τὸ πῷ πολέμε, 
τοῦιις δά ΒΟ Π]Πππὶ ρεγτιπςητίθιις ᾿πΠπγα ἐξ] ὃς ἐχογοιτατ  ἐπτο- 
ἄΒδη, συγκέκρφτη μήθ... οὐ πῖτπι ἀρ δια ἀρργορατα55 σοη- 
ςοἰἐθτάτιις») σοπιροῆτειι53.91{Ἐγὰ ξξιι5.5 Βινάαριιβ ᾿π ορ᾿ ΤΟ 5 Ρρὸ- 
(οτγιοτίθεις. ἵωπος συγκεκρφτῆ μῆδη ἀρτιά [τισί απιιπη,ἀἸοίτας Α- 
φτίοοί τα ἐαιυΐτατιις ἐπίπγιι ἔξει : Εγαῃ. εαμά ἡρεξιατι ΠΠπηᾶ δὲ 
Θχοο!οπ5. συγκεχροτή μῆθον ἐσκ ϑυωρηυῆσον, σεω εσεδ,ασυῆόον,σοηἢα- 
τιιπγ»οοἰτίοης 8. σοπίοηπι ταιτοτγιιηῖ αἀογπατηι, 14 εἴτ σοι - 
{φηξι σοπηγλιη] σοδέγιμτι 8. ΘΟ ραγάτιπ. συγκρφτηϑεῖστο ἡμέ- 
εαοάϊος σοπαϊτ»Βιιά, πὶ ἐρ! προ. , 

Συγκ ρόπημα ποιεῖ θη. σΟηΓΡΊγατο ἱα ςΠ βλσοτο, σύστασιν, ΠΟἸτΙ ΟΠ, 
ςοη(ρίτατίοποπι,ο ΠΟΙ πὶ 1πὶ γος. Βιιζατις ᾿ῃ ἜΡ ΗΟ]. ρτϊοτ ἃς 
Ῥοίξεγ. 

Σνγκροτήσδρτες οοἱ,οοτΓρ τατὶ, 
Ζευγκρήτησις ἀριιὰ [οἵδρθμπι σοηΓρίτατίο. Ὀτοίτιιγ οτίδηι Συγκρο- 

σπυσμδς,ἰὰ ο[Ε, συμτυνδυσμο ς,ςοηίουἤι9,σοπίς πο: ςΟὨ τ γάτῖο, 
Σύγκροχος, σου βατυ 5» σοαρτηρηϊάατιις , ΠοΠΊρα ξξι15 Ειιγιρὶ ἀ,ῖπ Απ- 

ἀτώτη, σύγκροτον ζεύ)ος . σομῆστα (οοἱετα5.14 εἰξ ) σου ΠΗ μ1Π» 
τάεπι Επτὶρ. 

Σύγκρε κα, ἀεἰοτιιτι»βατπις5, δείνειον χοῦ Θ΄ Ἡ εν ςἢ. 
Συγκρέσι(θ.,α, δ, Ομ ΟΠ Οτ, ΟΠ ΠΠΓΟτ. συγκρέσιθ. γέλως» τ Πι5 ἱπάεοο- 

τιῖς 4 τοτιιπι σοτριῖς αυατιτ. Αριμὰ Ἡογατήιπι στὸ ἰδοιιμίο 
ερ {14 Ἐ!ΟτιιπΆ. ὃς τα ρορι]ιπι φιατίτ Οοἀ ρτατοπης 
ἔχηι αν Εγαί ἢ Αάασιδγ ποτα 5 εἰ{ιι5, 

Ν 

Ἧι 

-π Ὁ ρῤῇῚῸΤῆ͵͵,,....  ςὦοΠὦοὦ οϑ Ὁ .ς..............»....-.-..νϑὸ.ό...Ὁ.00ϑῦὉὅὃ  ῦῸπ..0...0.κ0..ὲ0..0.......0..0.....0.0...ὅ0ὅδ0ὅ0.ῳ.ὅ0ζ0.ὕ ὧὁτὴνοοσσΠΠΤυτοσαστ το 
2ύγκρεσις, ὃζ ς ἐνο ͵ 4 ν Ἢ καρ, τὰ ἢ ἐμξα δια δὰ, ταῦτα σωρεγάμα ζετο . ΤΟΙ Βγαπι!8 1) 

Συγύφασμιθ-, οἰ ΠΠΠο.σύγκρεσις πολέμου, Βιιάδει5 'π ἐρ 015. συγ ςοιηπτοάα ἢ ποΡης. Ἦ 
χρύσεις ἀπαὺ ς’οις κὸ φιλογειάίας ἔχαστι πόλις ,αΠήπας οἰ ηΠΟπ ες ἃς [ Συγχέω, τὸ συγχυθ.,ςοπίπηζο,συμιιγνυω, συγκόφϊω, συωτρίξω, 

σοητοητίοπες οἰ αἶτας μα Θη, ᾽ατῖπ ΝμτηΔ. Σύγκρεσις, ἔγαι15. καὶ ΠΟ" ιιο Ιαδο ἕο, ρτοίζογπο. οπν. Οἀ.3) θυ γὸ «γὼ δ΄" 
αὐδοφλογισιχὸς, διι1.}, τ φηιαὶ κακώτερον Ἄγ. ϑαλαίασης, αἴϑιοᾳ τε συγχεύαι εἰ κὶ μεῖλα. αρῖὶ ἜΝ ΟΣ ἐ ε ὃ ΤΙΣ ε Αλ μα: ον Θὲ ὙΧΟΔΠΣΕΣ 

ἰδυγωρέω, μ ὅσω,ανυ τα, ΟἿ Π14ο)οοποιιτί ον παροξιιύω 2 'π' σοῃ Η ἔξιιπ) εὺς εἴ». Ττοτρ. κακώσαι 4} ργοίξεγηογο. Συγχεῖν, ται θα ΟΥ α 
ἀπΊΡ6 ΠΠ}0.Π{Ὁ ἡμεῖς ἢ τοσούτου δέομϑυ συγχρέειν τὶ Δ ἐκεῖ ρα γιά- τλ τε Ὑ ἱγσ. τὸ ταρρέήειν κὶ λυπεῖν, ἨοσηεΓ. 
πων. Γαιιῖτς σοπηπηΐτι ες ΡγοἨίϑατς θοΠ πὶ ἀϊχὶς Ρτο ςοάξ, Συγχονγόδασις αἰ εη.1.4 6 ΟἰπΡιεὰπι οἵα ςοηξεγιοίσπητοῖ, σός 

δὰ ἢ, καϑεστώνω, ἃ πόλεμονγευμξάνλοιν, Ετ Ποτγοάοτ,σίω νρεον ἢ Ἰςίσιμης σατο! ασίηῖς ἰητετιισατον ' ᾿ 
Χυΐ) 



ΤΥ" 
5 

γχορδυτὴς, Ἵυἱ νπὰ σἤοτος Ἔχοτοοῖ ὃς ςεΐεδγας, ΡΙατ,ς [ερ. 
υγ χορϑ τοιαναριι4 ΑὐἸΠΟΡ. αι εἰς οἰπ ίςηι οἰνοτὶ, 
γχορϑύω, Πη11}]} τε ρυιάϊο. 

ορηγέω, με ἦσω, τι υκαςσοη ξεγο»ίο το Ἐχροπία5. 
Ὕχορτος 5 δ. σγατηΐης σοηἤτιῖσον εἰ Πιπρ]Ἰςίτογ σοπἤτιισοντ σύγ- 
χίρτοι ὃ μάλας ἔναυλοι πεύχαισιν ΓΟΓΓοητο5 Ρ᾽ εὶς αὐ δουίδιις σρα- 
Πεὶ ἀριιὰ Επιτίριάοιη ἐπ Ἡογοιο βαγοητο, Σ ύγχορτω πεδία γἰάς 

ἰέρτος. Ἂ ͵ ΐ 5 
γχύω, συγχωννυω,αιιζ συγχωννυμανὰ ΘΟ .Υς ΠΟΠΊΠΊΠΣ1Ο, [τοῖ τοῦτα 
δεϑοῖϊα ΟὈτιο,σοητιπηίο. 

ϑυγχράομει»ΟΟΠιπιογοίιπι παῦοο: σοπηηηοάατο ἀοςϊρῖο . ντοπ ἢ 
5. τορο. ΡΟ γθ.1α 1 αἴθ Λοκρών συγγχεηστίμδυοι πρείρεις, 

ἰγχοίσις, ὃς Συγχρισμια ατος τὸς {1115 9 ὙΠ ΘΊΤΘΠΤΙΙΠῚ 5 ὙΏΘΊ]Ο 
μα οοἰΠἰτῖο, συγχείσματα ἀχρουΐτ Ρογιιπόϊι ομο5. Μαῖςο] τς 

Ρειγίςιβ. 
οίμπῆω, ΟἿ ὁ ἔδιι ςοτηπλίττο ὃς οσοῖτο ἔα οἷο, 
"χραμφϑεὶς,σΟΠ Π 5» ἴςπῇι5. 
χείωψ 1} ΠΠπιο.ν ΠΡΟΣ ΡΟΓΠΠΡΟ. 

οϑνίζω, μι. ἔσω,π. ικφι)ς ΟὨτοΠΙρΡΟγΔ ποις ΠῚ ΠῚ; ΟΟ ΠΊΠΊΌΤΘΓ, ΠῚΠ]}- 
ἔτμπι τοπτροτῖς  οητ, Ὀατ, 

φονισιιὸς οὐδ εἴἘ ἐοτῖμαι 4111 ΠΟ! σαγτιητ ἴη ᾿ς πὶ τοπηριισιν Ἰὰς 
ὑγχρρνϑ-. 
Θρνίθ-, κοὐ πη 15. ὅντε ἴτα ἀἰ σα πα, ΘΟ ΠτΕπι ρουάποιι5. ΝΥ 411] 

Ως σοπηραάγος ὥτᾶτο : αΠΔΗ͂ σοπτειηροτα ἴτας. ΑἸ}. ς]]. Π0. 
᾿οαρῖτο 21, ἸΝοαιις οηἶπὶ πους ἰᾷ ποροτίαπὶ ξπτο ντ δοτὶ 

ταὰς (δ .1}} σιγὰ ἐχος ςητίαπι ἐπ ντγάσιια σοητο δοχΐπιπι 
συγχρόνισ μοι ζοτ ΡΟΠογΘΠλ5,ὅζο, συγ χδονίθ. αἰ ώνίθ λα Ρα ΝΟ, 

ἰὰ εἰξ. ατογμῖ5. Οἴτῃ Γλατῖπο ἀριὰ εἰμ ἢ], εἰλαιώπιδι σύγχοο- 

ὃν ὄρφνῃ. 
'χορθο»ἵειι σύγχοϑις » ιν αἴπ5 εἰπἰέπιαιις σο]οτίδ οἱς σοη- 
οοϊογ. 
»χρω τί ζε ἅλω! τοῖς νεκροῖς τα [Πτ᾿ Ζεποηςοιπ ογασι πὶ, 14 εἴς, ςδ- 
ππρὶ οἵιπὶ πιοττιῖδιν τς ἔιαθττιϑι τὸ πλιιστείζειν, Τ)ς 11 τι5 ν 8 
ΓΠΠῚ ἴση τ ογας! 101. 
υσες, ες ἡ ΠΟ δ ΠΟ οοηταν σατο, μίξις, ϑύρυξίθο, ἀφανισμὸς Ηο- 

ἴγεὶι. σύγχυσις, ἡ Τῆδ ὑγρών ἕνωσις, σύγχυσις ὁ φϑυιλ μι ὶ ὧκ πληγή 6 
ΟΟΙ1}1 τέτιι ογιιοητατί, (ὩΒΠ (Δ σιιῖμιο οΧ ἰξζτα οςι:. ΠΙοίςο- 
14. Π το ψιαττο. Συύγχυσις 5» οὐ πτιτατῖο, λύπη 5 ΠΙΟΣΓΟΤ 
ἴθ 1ῃ ΦΡ ΠΟ]. τί σαυπὸ σύγχυσιν κὴ πάσης ἡ οἰκίας ἐδόλοις μοι: 

θν 9. μρ οιμῦ ὅσοις ἔνες: οἴδφμκυϑ ἧστο ϑϑτιγϑζο. συγχυσις βιοτας ν ἴτας 
Ῥεγρ  οχ τα 59 Εἰιγ ρ 14, Σύγχυσις, σοὐλε»ΟἰΠΤΊΟῺΪ ΟΡ ῬΟΠΊΓΙΣ 

α: οἵξ συωταξις κὴ σεωύϑεσις. Οἴςοτο αὐ Αττῖς. Αἀμγιγάτιις ἔπ, 
ψἰαὶ οὑΠρπαταπι ἐρ᾿ τοίαμη, Ὀτγοιίταςοπὶ εἶπ5 : γῇ ἀρεγιῖν 
Πα σύγχυσιν {ΠτετΉ αταιπὶ » πα ΓΟ φηῖ τααΣ ςοπιροίτ Πππὶς 

ἐς οἰατὶ Πιπια εἴα. Σύγχυσις ἀϊοῖτιτ αν ἃ Οὐ πτ|]}.}10.8.ς.5. 
χταγα νογθογιπι δρεςὶς8 οἰϊ ΒΥ ροϊθατὶ εχ ουηηὶ ρᾶττῖς οῦ- 

ΔιΠ:ςοητεγπατῖο Ηδτγπιορ. 
γχώσω, ὃς 
; ἴω, μι ὕσω,καν κοι, ςοπ μα πἀο,οἰίσιιτο 5 τυπτπιτοστορδίτανθο; 
ἴῃ λἀπγιτατίΘ πεῖ ἄϊιςο . ΑὐτυΑςςαίλτηι, σαρῖτε ποθ Σα 
λΘ- 3 μᾷνλλον ἐγεδιωναμοίϊτο, κὶ σαωυέχειωε «οὐ Ι «σεείοις ςοηδιμάςρας 

ἰάαρος : ὅς τῷ νοῦς ραίπιι. συγχύομαι ΡοττοτΓ ΠΟ, δ τιρεπο, 
ταμεχύϑυστιν οἱ Τ᾿ «δαῖοι Ρεττογγοξαεϊι (μας πιά αὶ το ἵερ. ὃὲ Α- 

ἼοΥ.2.τὺ πλήϑος σμυεχύϑη. 
ὡνδϑω, ΠΟΠΗ͂ο. 

γχωρέομαι, οἶμαι δζ ᾿ ἶ 
ὡρέω, μιήσω αν κα» Ππι] εο αοά ἃς σοπςεήο, ἰά εἴδ, τὸ συ- 

ἔρχομαι ἀἰοῖτιιτ. Συγχωρώ, ἰοσιιπι Ρτα σον Ρογπλῖττο » Π0- 
οράο,οο 0. ]ατο ἴῃ Ῥγοτασογᾷ:Ε γὼ μῇρ κα αὐτὸς ὦ Πιρωτεη θα 
τὲ χὶ Σώκρατες ἀξιώ υ (οἱ ς συγχωρεῖν . κὶ ὀνηλλοις αἷξα ἣὰ ΣΟΊ Δ μα 

ρισβητεῖν μὴ, ἐοίζειν ὃ μή. Οἴσετο ἢς τγα μη τ}1τ» ντ τεξοις Ρτὶ- 

Εἴδιιις 10. οὐδ, ας ἃ νοδὶς Ρτοϊάαροτα δέ ϑοοιάτεβ ρο- 
ἰο 9 σοποεάλτϊς αἶτογ αἰτετῖ» ὅς ἴητοῦ γῸ3 ἐς δυπίςεπιοάὶ 

Ἔρις σοητγοπογίεσηϊ αἰνποη σοποοττοτῖβ8. σα Ζα 3.ΟὙΑ ΠῚ. συ. 
᾿χωρέω σοι τῆς ἡγεμονίης» ΕἸ ΡῚ ΤΠ ουάτπὶ σοί. ὁ συγχωρεῖ ὁ γούσος, 

ἨΙρροςτιΡτο αιιο ἀἰςΐτιιν ὃς δίδωμι. ΟΒΓΥ ΤΟΙ Ἐοτη.συγχώρυ σαὶ 
ἢ ΄ 

ἿΠ 
ἐᾷ 

απ 
᾿ ἰχμἱ 

δὰ ἴμοσιν ἐμξατεύειν εἰς ψυχαὲ, ἀπαιοη! 115 ̓π Δηἱ ΠΊῸΝ ἀττιιρτῖο- 

ποῦ] σοποεάετς. Συγχωρεῖν,σδάοτουϊά οἰνποη τοοϊαπηᾶτο 5 θε- 

το ἔπεα. ϑμαὶ τοῖς νόμοις καὶ αὖ δ᾽ Ὅλων βυλήσει συγχωρών ἰυ είχε. 

τὸ νὰ γμκών τοῦ κὸ -ἐφανέ μῆνον ἃ ἐχθοῤν.Συγχωρέιν»ατ τ] ΟΓΕ 5 ἀῤκεις 
ὅτι ἀγαπῶν Πν Γ, ἐγὼ 2. ἐκείνε τι ήμαπι ἐσιυωεχώρφι», ΘῈ ςουτᾶ- 

ογᾶπι ἀἀιυήτετι) ρασπδν δι ΠΟ τρίς Πτατιερατ ὅς αἰζπια- 

δας. Συγχωρώ, σοπίςητίο.σειομολογ γα ΠΠ110. ὁ μογοέω » συμφωνώ, 

ΑΠεητί ον απ ρι] ον. Τ μπον 416. συγχωρω σοι τοῦτα ἴῃ Εἰς τῖθὶ 

αἰϊεπτίοτ. Ρίατο ἴῃ Ρματάγο ἀς ἀπῖτμα ἰοαϊιθ 5» πότερον συγχὼ- 
φΐστων τοῖς χ᾽) τὸ σώμα πείϑεσιν 9 ἢ ἐγαντιευδυίω τοῖς πο ϑϑ ἡ μασινς 

γχωραῖ, τὸ χαρίξομαι ὅντε πω ρτατὶ ΠΟΟτ,ΟΟΓΗΪτΟΥ ὃς Ρέτ 5γᾶ- 

ἅτ ἰπάτι!σςο αι 14 πὶ ἃς σοπάομο.ϑΥποί, ἴῃ ορῚ τ. Τὺ χὸν σὶ 
δῇ κὶ τὸ ὡρωτεῖα συγ χωρηϑείνωδυ, βοτταίίς ὃς Ῥτῖπια ΠΟ ἐς Ρᾶττοβ 

Δα] ρογεησιγ. Ν άζαη. συγχωρρυ μᾶνοι οἰκου εἰν» 4 11 ιι5 Ρ ΓΑ γα: Ιο 

ξὸ διιάϊγε ςοποείϊιπι οἰ. Ετ τὸ συγκεχωρηκὸς 5 αιοΐ ἱηάμίταπι 

᾿ ἄζ ξοποοίϊιπι. Συγχωρεῖνοἱρποίςοτεον εϊαπὶ ἄατς ὃς ᾿πάμ!ρε- 

᾿Τε,τὸ συγγνώόμίωιν ἐἶχίν, Ἐτ ομἱ γοηΐα Βα δοταγ ὃ σοποοφίτιτ, ὁ 

ἍΨ 677 
Συγχωρρύμϑυ Θ., Οτιπὶ Αςοι τί. Οτοροτίιι5,, εἶδ γόα πράκτωβἢ 
πικρος πῇ ἐλίηονθ. » ὁ τὸ πλέον αὐοὶ τῷ διαπότον συγχωρηϑείς, ἸΝα2. 
ὅσον συγχίόρφυ μεθα, αιΔ΄τιτη ποῖα σσπάοηατατγ. ἄςαι ἴῃ Ο- 
τατ. τὸ συγχωρνϑὲν σιιυεχόρησαν, σοπάἀοπαγιητ ἃς τοπιογυηῖν, 
ΟἸγν [Οἰτο πη. πο ἱερωσ, συγχωρεῖν ἐμαρτήκατα, οπιΐττοτς Ρέςς- 
τὰ Ὑ ον ἀ. συγχωρησόμεϑοι καθ᾽ κοῖς αὐεδὺ, ἱρηοίςοπλιις ἃς οῦ - 
ἀουαβίπιιις ἰθτοτ ΠΟ 5:1} σγατία ΠῚ πηπτιασ τς δίπτιδ, Οτο- 
Βοτ.ΙΝαζαηζοη. Ο᾽ ὃ μαρτωλὸς χ᾽ ἑτατοίκες μόνον συγχωρφύνδρυθο, 
Ἐς Συγχωρρύ μῆνοι ἀϊσιιητοτ ἴῃ Ῥαηάοξ!, τας, 1) φιον ποιτῖ- 
η3 ἀδο ἰτίοπο ρτίποῖραπι εχ τοῖς ἐχοηρτα ἤιατ, Πϊοΐταγ ο- 
τίαττ συγχρρὦμαι πἴτο,ϊά εἴτ, Ἰπλροῖγο . πος πηϊμὶ Ροτγηνἐτείτεις 
επί. Σιαυεχωρνϑ δ᾽ ὅμως τί) ἐκδουμίαν, [πτροτγαιῖς ταπιδαὶ 
ντ ᾿ϊσογοῖ οἱ ρουερτίηατι, Συγχαρᾶν γογδιιπὶ νημσὶ οχ {Πὶς 
εἴξ . υα ῃ ῥγαίοπεὶ νοῦς δέξίιια ργοίατα,, ἐπ Ἐμτιγο νοςδπι 
Ραήπιιαιτ (ογτίπιπτατ ἀριιά Ατείσοσ,ντ ἤπρο ἀρὰ Πεπιοίξ, ὃς 
ΡΙΑτ.ἰςρσίτιν συγχωρήήίσομαι, 

Συγχώρημᾳ ατος. τὸ, ὃς 

ἸΣυγχιώρησες γεως,"ἷ σΟοΠοο 0. Το η Πι9,οοοι Πι-,ςοηΓρί Γάτῖο, 
Συγχωρυτέον,σοποοάοπάϊτιπι εἰδ, λτοπάπιπι οἴ, Ῥίατο ἴῃ Τί πησοι 

αῤχὰ συγχηρυτέα ἑπτως ἔχάν,σοπος ξηάιπιὶ οἰ ἴτα ἔς μαθογς λωῖ- 
τι11π|.] ιἰςΔη, . 

Συγχαρρυυβυίδι)νεηῖα ἀοπᾶτι8., οι νοηΐα μαθοτηγ. ἘΠῚ οτίαπα ἴῃ 
Ῥαπάςξξ, οιῖι5 ποτηοη ἀΡοἸ ἰτίοπο ρυϊποῖρί8 ἐχ τοῖς Ἐχεπιρτ 
οἰΕΠη46 Ππ4 στερογ, ἰπ Ρεπτοξοίξ, ὁ 3. αἱ μαρτωλὸς ἐχ ἑπτακις 
μόνον, ϑυλαὶ αὐ ἐξ δοιλη κοντείκις ἐπ᾿ τὸ συγχωφρυ μῆν Θ’,τοτῖος νεπῖα ἀϊ- 
αἱηῖτα5 ἀοπατι5. ; ᾿ 

Συγχώσειντες γι ΟὈΠΓαΧοΓα πτοία δγιοπτος, Οτιταητος, οτοίο, 
Συγχωδ ύπω, ΟὈγατιιτ, ἀφβοίατητυΝ 42. διὰ. 
Σύδίω. οἰ ογίτοτοἰ πη ρ οτιιο [ὃ ὁρμητικώς, ταχέως, Ηςοίνς, 
Συειθ- (1ΠΠ5Ρογοϊη5.6 1 οχ ἔπε ἔει! ροτγοο οἴ, ντ σύεια κρέατα 
(11 σατο 5 Αὐλεη.}. 3. Ν 

Σύΐτο, σοποῖτα ατηΓ. 

Συζέω, μ. ύσω,πιηκασ πηι. ΟΠ  ατΠ ΠΙΔ ἢ, συμζιόω, οπἤιείςο . ἔα- 
ταὶ Πατίταῖοηη μαροοιν πᾶς συζῃν, σου πειηἴξεῦ νυ ογογσίω δεὲεί τ 
Γειν συμξιοιυῦ,ν ἴτας σου ποτ άϊηε Γοοϊδτῖν Ὅβοτς νίταπη οἰΠὶ ἃ" 

Πφιο. Πάτα, Αὐπ.Β. Βοτ.].2.4ς ἀοϊείςευτηβας ἰοφιφωβ5. Ὁ ("- 
λοφιλοι ἡ φιλέταιρφι μένον “Ἶ ἴμων ἐλικιών, διά τὸ χόδν ἥν, 
«ιὸά ςοπιβέλι Ππς σοπαυϊέλίοης ἀο] εἔτεηζιγ. νά ς Συμζιῆν, 
ταῖς ὠροσευχαῖς συζᾶν, ρτοσατ! οηΐθεις Δα ἀτέζωπι νπιοτς . Ομτγ- 
(οἴτοιη. Σωωεζυκῶς ἀρετῇ, 41] ἃ ρι!ογο νἱγτατο πη ΟΧχογσπτοΣυ ζω 
πενίᾳ γἴτατη ἴῃ Ῥφιιροτγτατο ἄτιςο. Συξώ τῇ φιλοραγωοσιιῃ, γοτ- 
(οτ τὰ Πιιάϊο γογιιπὶ σογοηάατιπι δέ ἔπτη δαὶ ξξιι5, Πειηοῖας ὅ 
Συζώντες διρίλοις, Ἰτι15 οἰ 410 ἀσροητος. 

Συζϑυγνυμι, μοϑυξω, το. δυκ οι, ὃς ν 

Συξάωςςομΐη δ. σΟριΐο 5 ΠοτηΠΊῖττο 9 σοππεέξο 5» σοπίιρος 
εοάτιῃ προ ἴππσο, Αςεπίατίιι. τοῖς δεσμοῖς πῷ γμέμου σευεζάν- 
γιμθ- . φοπίῃρῖο αὐ έξιις,σοπῖπ ρα! δι ν 1 ποι} 15 Δα [Ἐγτ ξξιιϑυ 
ΒΑΠΠ115 ἴῃ ἐρ [το]. σεωεζά,γμῖροι ς-οχασμοὶ 9 ςοπίμπέϊα; σοηϊε- 
ἔζη τα Ηετπιοσ. ς 

Συζάξις, ες οἱ, ςοπί από ον» σοπἰπσίμπη, [ΔῈ ὡς Το σ. συζά ξιν ποιεῖ- 
ὅϑεινςΟὨ ΤΠ Ρ ΠῚ ἸΏΪΓΟς 

Συζῆν.ντάςε ἴῃ Συζαω, 
Συζητεῖν,ςοη αι τεγο,ἱὰ εἰϊιν πὰ φισταγο: Π4πὶ δὲ σοπαΠ Γοο ΡΓΘ 

ΔἸ] σοπτον χιαγετς ἃς ἱπιιοίειρατο ἰηάς (α πιίτατι Οο πα μτιιηξ 
δατειη ἃς ἀϊρυταπτεδ: ὃς ἴα ἀπ ρυτατίοπε ἐποἘ Δι ῖτ 0.» δ 
αἰτεγοατίο 5 ἀτατς [ἢ ςοηαιΠτῖομε ταῦτ αρς αἰτεγηῖς ἰητεγγος 
σατῖο ὃς τείροηποτοῦ [4 συζυτεῖν μαῖα οπημία οοπιρ  ςἐξίταγς 
ἘΠῚ δηϊτι δὲ ἀϊίριτατς ἤπιε αἰ σορτατο, ὃς ἀἸΠογεγο, υδίτατε Ἢ 
Ἀπερείνγαταιιε [ΟΡ ἤταγιπι πιοτὸ γι χατὲ ὃὲ Αἰ του ΟΆΓΙ,  ις εἰ 
μος νεῖθο ΡΪατο ἴῃ Μοποης ὃς ἴῃ ΗἸ ρα πιδιογο αἰτεῖ ὃ βὲ-τ 
λει ὗσαερ νιωΐ ἐμοῖ συζήτει » νὰ πποσιπὶ σοπηαίτο αἰ ρυταπήσ. 
Μαγοὶ σαρῖτε ΡῬτΙπιουκὺ ἐϑεονΟ ύδήστεν κα αὐτες 9 ὡς τε συξυτεῖν τεῦς 

αὐτξὲ χέγονταε, πὶ δὲ αῷτοτῖτα ντ αἰ σερτάγεης ἴητοτ ἴο : ἀπορεῖν κὁ 
ὀὐτεπερωτάν ὁνήλες, ΤΏΤΟΓΡΤ τα νΓ ΠΥΠΓΙΙὸ ΖΙΟΣΓΟΤΘΩΥ ἸΠΙΟΓ ίς. 
Ἐξ σαρῖτε 8.) εἰἴξῆλϑον οἱ φαρεστεῖοι κὶ ἡ ρξαντο συξζυτεῖν ἄντα, ΟἸΠΠῚ τ- 

Ρίο ἀπ ρερτατέ ἄγχι ἁἰτουςα τ σοεροτιητ. οἷς δῖ Αδζογιπι 
ςαρῖτε (οχέο., αὐε᾽ςεησειν δέ τινὲς ΔἿὉ ἐν τῆς σιωαγωγῇ ἐ συζηπουιῦτες 
πῷ Στεφαίῳ, Ἢ 

Συζν τῆσις. ΚΓ} 4. 4ια πιο, οπαυίπεῖο, ἀἰ(σορτατῖο, Πρ οῆς πὰς 
Πἰραυῖο, ἀρ ητατῖο, αἸτογοατίοιν τάς Συζετεῖγ. 

Συζητὴ τὶς οὐ, ὁ, σοπαιπτοτ Οἴζετ. ὃς ἀϊτρατατοτ, ἀΠ!ςερτάτοτ, Ἑ- 
(Αἴα: ςαρῖτε 33. ἃς Ῥαιίς ργίπια σα Οοτίοτι, σα ρίτε 1. ποῦ σαν. 
ζυτητὶὴς «ἴ αἰών: πἄτουξ νοὶ ἀϊςορταάτοτ ἀταιῖς ἀϊρατατον (ςα- 

Τὶ ᾿π|5 
Συξζοφύω, μι ώσω,ἱῃ ἘρῚρ.ν πὰ τοποῦτγας οβπάο. 
Συζυγα,ςομτσαταντεὶ συξζυγοευῦ τα. 
Συζυγεῖν, ἀἸςιτητιιτ οἱ ἐν τῳ ἀυτε! ζύγῳ. διτητ Υοτὸ ξυγὸ δ νποὸ σοτηῖ 

ἀεῖοῖ αἀ αἴτογαπι ογάϊπος ἱπξγινει, ΡΟ. ἐφ᾽ ὅσον συξυγρεῦπτας 
καὶ συςοιχοειῦ τὰς διὰ μϑύγν, Βα ὀϊοπιις ντ σο]ογῖτατο πλότας οτάϊηες 
ἔπος (ογπατοητ, τ Οἷς, σοητιρατα νοσας μια: τς οἱ σὺ ζυγοῦ - 
παι. σύζυγα. γ]ὰς Συΐςοιχοὶ, 

Συξζυγεῖς,οἱ,οοἸΐτιρ 655 πγατ τί. 15.35.1 Δ ο αὐ, ἷ , 
Συζυγώτεςγεοητηξεϊ οτπ γχοῖς ἀροηῖορ); Χεη. 15 ΟἘΕοοσοσε. 

Τοσι. ὅ. κε1 1} 



τ 

65 ὃ ἘΣ ἃ 
υξυγὴ ζιχ,δαϊπιαίτα ἐδ ηἰτιρ 1) [περ επν Γεατί βητία, Τψασαπζοηι5ῖα 

Οταιοῦ. 
Συζυγία, ας,“ σΟὨδισ πΊγοοη ἢ δε ουἱοοἴετας, δυραά φεια, ΟὨΪΙ 

το. ΡΗϊο ἀς πτιπάο,, τὔἈῦ ἐν ταῖς συζυγέ αἷς ἐναντίων ὦ μή χόρον 

τὸ υὖρ ἐδ, τὸ μὐτχϑύκευ γὰ ὄντος δύ ἔγκη καὶ τὸ μέλαν ὑῶν" αῤχάν, ὅζο. 14 
εἴν εοτγαπι αι: σοπίμρατίπι σοητγαγία ἔαητ 9 ιις σοπίπσαϊα 
[ὰητ. αὶ ὁ ϑλαπης τε κα γῖς δὲ ΤᾺ] χιυΐρων συζυγία κα συμφωνία, Α- 

τὶ τ π4.συξυγίαι ἐν αντεοτι των, 1 Δ επτία τη σοπηρατατίοπος, ΟἿ α- 
τας! Πῦτο (σιμά οφοαρίτς [ποιιπάο. ΒιΘσαγγοπάιιπα οἱ Ἰρίταγ 
δα ηιιαΠτατιιπὴ ἴητογ ἔς αἰ Ππἀεπτίιπι πα [1 αιιαί χπι σοητπη- 
δχιοης5, 40.145 στο συζυγίας ἐγαντιοτήτων» ΠῸ5 ἀ!ςοτγάαπτίμπι 

- φου ΑΓΑΓ Πο5 το] γα" Πἶτοῦ ἀϊχετίπις. Ετ Σύ ζυγα καὶ συζυγρυῶ 
τῷ ἀϊοινηταγ σοηϊαρατὰ ἃ Οἴσεγοπε ἰη Τ᾽ ορὶοὶς. ϑιιπτ δτοπὶ 
γειθὰ αι; οττα ἂρ ν πὸ γατὶὸ σοπηπιιταηταντ αρίοη5 (αρὶ- 
τοῦ (ἀρ φητῖα : ἄτας ας νετθόγαι σοηϊμρατίο, ντ ἰάθη ρ- 
ΡεἰΠατ, Συζυγία, ὁ ὁμοξυγία νοσλτιιτι τὶ συζυγίας, σομϊιρατίπι,οῦ- 
1 ἐξίπα. συζυγίη πταρυύγων, ρᾶτ ἀἰλτιμα 9 πη Ἐρίστγαπηπιας. σὺ- 
ζυγία τορχαϊκὴ,ἰά εἴτ τγοσ σριι5, συζυγίω ἰαμίιχαι, α, διΐάμζοι, [ς 
Ἰητογρ. ΑὐἸ ἴορῃ. 

Συζυ-,κνὸ καὶ τ) οοπϊ απ. σοπιρατοσθπ 4159 πιά τῖτιι59οπα' πλατὶ- 
τα, διμόζυγος, “πα ἢ ρατίτετ ἀπσεης ἱιριιπι. Ργο [Ὀοῖο. Αγηξορῃ, 

ἴῃ ΡΊατο, ἐαν ὃ σύξυγον λάξω τιν οἰ, ὅςς. {1 (Ὁ οἴτιπι αιούπ ρ᾽ᾶ [απι- 
Ῥίεγο φιῖς μῇρ αὐέτειλε τοῦ δὰ «σληο, ὁ αὶ τούτου σύζυγος δυφροσιμ,, Ν - 

παηζιΐη Οτγατ δὰ τῷ βαττίσμ ΟΠ η, σύζυγός εἰμι τοκῆθ., [πὶ οὖ - 
Ῥατ Ῥαιτὶ ὃζ χα μα 15, 

Σύξυξ, ὁ, ὁυόζυξ,οουαρατ οι η ἐξιι5»σοηἰτιρατιις,5ῖς ἀϊοίτιν ἃ ΡΙ- 
τοῆς ἴῃ Ρμαάτο,αἶτενγ σαι ἰῃ ἴσο. 

Συΐϊοοτοιέω,ν πὰ νἴτατη [ἀγρίου 8ζ ν τ !σοτς ἔλοῖο,, φυαῇ σοηιμ111- 
βεο. ΡῬαιΐὰς δά Ἐρμοῖ, σαρὶτς (οι 40; ἡ μ(9ὃς νεκοριὲ τοῖς αὖ" 
πῇώμασι συυυεζωοποίησε , πῸ5 γπὰ ἴπ νἱτάπῃ γοιοσαιῖτ ρεγ Οἴτι- 
(μη. 

Συῖλαι, αἱ,ν οἴ αταδτα Πιύτη, ὃς ἰοσα «ποία ἴα αυίθιι5 ἤπιος ν οἷ, 
τατὶ αὐπδητ, Ηείγς. 

Συϊι εἴν, ροτοο Ππιάί ει εἴα πη πιιιι ἀϊτίᾳ ὃς ἐριιτοϊτία, 
Συϊωία, ἀρ, τὰ [ΠἸςὶΓα59 ὐομασία, ἑωδία αν ι δ σία, δ} «ὰ (αῖθιι5 ἀς- 

ἀιδι φψλάοβ, συϊωίας Αἀιοξειυὸ αχ ο9 ςγσγοιὺς» ἀμαϑής τε Π; Ἐλο. 

Συὶ τὸ 115: Ῥοτοίηι8. 
Συϑεὶς ,ἀϊρτο τις, απιοτιι5, ΘΟ ἢ, συϑεὶς τἷξ “θρας, Επτῖρ. ἃ [τἀε πιο- 

τιιΣυα Σοἰτιις:ὰ σεύω, 
Σ ϑεν, ἱπυρότιπα ἔεσογιηῖ. 

ὁ Σύσι [οἤιπα, ἐλϑέ, 
Σύχα αἱρόνια, Ποιμπι ροηιις ἱπ Ῥάτο ἱπίι]α ἱτα ἀϊέξογαια ΟΡ σὰ 

θότεπι Ατῆση. 
Σὺ κάΐω, μ ἀσωγπ.ακοι σις 'ερο 5 σύχᾳ ἐκλέγω, ΑὐἸορἤαπες ἴῃ 
ΠΠΑὐβιιο»ἐγίλω ἤογὰς ὅρων γχ0 Ὁ-. ΟἹ ϑεράζαεσίν τε καὶ απεί -Ῥασι κι πρυ- 

γον ταῖς γλώττταισι, συκραζεσί τε, εἴτ, ἤσιια ΠΟ Πρ τητ, ὅς χτ' τίω) 
αὐόγοναν, σαἰ ππιπἰδητατ. ΙΝ πὶ ἃς συκᾷ ζειν τὸ συκοφ α»τεῖν , τοῖς 
(οπλπιςητ, [θη πὶ ἘΠΕ τ. κοι ποσυχάζεις πιέζων «δὺ ασδυϑιώυς 
σκοπεῖν Οἷς τις αὐ τῇδ δὲ μιός ὅδιν͵ ἡ πέσ ων, αὐ πέπων, ΓΠτεΓρτ. συκοφαν- 
πεῖς Συκάζειν»ἴη εἶτ, τὸ ἀπο ϑελίξειν τοὶ σύκα, ἤσιις ργοπηογς Συκχα. 
ζειν, ἢ οὐφάϊπι:ς5 ΡΟ ΓΠαςὶ 9 οτίαπν ργο σαρτὶ βοατοίιπιίτιτ », 14 
εἴκ. ἐραν ἄξειν καὶ ὀλιιυ ϑεί ζοιν- τὸ ὃ, γα το τεὶ ἔρνια(Ἰερεηά. ἐρεν αὶ) συλ- 
λέγειν. ἢ αἰδεαρτᾷν ) συκοίζειν ἀϊσιιητ, Συκοέζειν, ΗΘ (Υ οἰ ΐπ5. σύκα 
πεώγειν. ὶ 

Συκαλὶς ἰδὸς ἡ» σοάιι]2 Διι15. ΑὐἸορἤδη. [16.8. Αἰϊπιαὶ. σαρίτο 3. 
δι ςπι ἀἰϊοϊτατοίοἀ ἀπιογίο τεπηρογο,μελαγχόρυφθο  1ἃ οἵδ γα- 
τεῖσαρ!}} ἃ Ργορτογοο]οτῖς πιιτατί οπειπ άοιη Αὐἰΐτοεε[ς5 Π 
Ῥτο ποπο ἐς παζιιγα Απιπια]. 1 ορίταν ὃζ συκαρὲς ΡΓΟ οοάεπι. 
1ιἐρε Ατῇςη.1}.:. 

Συχαιήθορφε»ε οὶ ΓΕ τι15.μκωρός. 
Συχαιινέα ας ἡ ΠἸΊΟΥΊΙΣ, μμορφία αὶ συκφοιμν ἑα τη Οτι 5. ΟΙ Οἵσοτ. ἴθ γο 1, 

ςαρῖτο τῦ1, νὈἱ Αἰ 1} ΠΙοριητ μορέα η συκᾳιανέα γ), πλοτιι5. ἤπιος [γ- 
ςλυιῖηι5.8ζ τα ἱπτεγρτοζαταγ ΕΠ ςγηλο]. ρτὸ οαάςπι ἀγρθοτα. 

Ζευχρέμινον, α, τὸ, [ΠῚ Οτυτι μόρον. Τ᾿ ἢςΘρ γαίτης ΠΡ. ἴεχτο, σαρέτο {(8- 
Ῥτίπιο,ἀς σις Ρ᾽ητατι!πι. συ καίμινα, διδδναι ηοτα ἄατε ἰη οἴ- 
δατιι, Ατξίξοτ. Πθτο ίεχτο Δμϊπια], ς Θ424. Συκρέμενον ΡτῸ νἱτῖο 
οςιϊ, νἱΔο Σύκον, 

ΣυχόμινΘ.γεγδ λοις μμορεα. δ γοατηΐηι5 ἀτρογ εἰ [ι] σεπογίςρε- 
οαἸατῖς δυτῖο, ιιοπηδάπιοάιιπι ἱπάλοατ Ὁ ι5 Ητεγοην πηι}5 
συκοέμινθ. αὐγυπτίαγπιοτιις Αὲσγ ρτία,14 οἴ, συκόμορφε ίγξοπιο.- 
τιι59᾽] συκῆ αὐγυστία Ορηΐοτ Τ᾽ ΒΕορηγαίς, με Πῦτο φαάττο,οα- 
Ρίτε ἰξοιπάο Ὠϊοίσον! 4. ἴθ το ρτίπιο,ςαρῖτε 182. Ατβεη.}1}.2. 
ἃς ΡΙτη.1.15.ς.7.ΤὨδοΡ .Πθ.ἀς σάουῖθ. αἰτ, κακώδιη, κα ϑεὶ ὧρ τὸ 
τὸ αἴυπίον καλέ υὖνον σιὗεον, Γαυκὺ ὄντοιν Ατβοπασιις τεριιρπατ,αῖς 
Θηἰπὶ πσέπονω. κὶ δυωώδη γίνεται. 

Συναμινώδης, ποτὶ (ροοῖονο! ξοπογο. 

Ζυκας ἀδὸς ἡ τος οὩς Πςιι5.ἤσιις ρτῖσια Ηογαεῖο. ΡΟ ΠΧ, Αἱ αὐο τοὶ - 
γέαι συχαῖ, σνχάδες ἐκαλθευῦτο, ἔνιοι ἢ. κὶ ταὶ τελείας ὥτως ὀκάλοιω». 

Συκας-ς [γ οορ Βαητα,ο]ατοτοαιλάτιρίατοι, φιλεγκλήμωγ, Ὑιάς 
Συκοφαύτης. Ἵ 

Συκάςρια, σα  πτηϊατυῖχ, συκοφαύτρια, οί , 
Συκία, ὃς Συκέη, ΕἸ ετοάος, ἃς 

ὰ ἐν ΝΣ τ ἡ νι - 

ΣΌΣ 
Συκῖ τς, σας ἀυθοτιρυϊου [ οπραισυκῆ μέλαιναι, βου πῖστα, Τῦ]. 

(οοτὶά Ἰῖῦτο Ῥτιπιο ςαρῖτε τ 8: συκῆ ἀγοία,ἤςιι5 (1 οἴξεῖ5. ς 
Ῥτιῆσιις, Βατθατ. δὲ Ματος !. Τῖοίσοτ. Πἴγο ρτϊ πιο, ςαρίτε 184 
συκῆ ἐνδικὴ, σις ΓΠνἀϊσᾳ,, ΤἬςορμγα ας Πἰδτο ρτὶ πιο δἧδοι 
Ῥίδητατ. συκην»ῆςιιξ γοςατιιγ ΔὉ αἰϊχιΐθιις ἔγατεχ, αὶ ὃς πέπλ δ 
Ῥίοίς, στο ἀπαττο,ο.26.4. [τὰ οτῖαπι ἀϊοίτιι Γρεςίος ρίμὶ,] 
ΒΠΕΙΡΊΑης, Τ᾿ Ὠεορ ν᾽ Θαζα ἔσιις. : 

Συκὰ ἡ, ὃς σύκου ἤιιο σύκωμρι, ἡ σύκωσις, ἤσιις γ οἱ τπατιίσα : Ὑἐτῖαι 
ἴῃ σαρίτο ΓἜρογο [15 πιξηῆτο ἄταιις ροάίοε ρτεοϊριὲ, Ὀἱοίσο 
{ἰδτο (εοιιοἀο, ἀφαιροῦσι 2. κ᾽ συκα ὁπ] ηϑέντας.ἰὰ εἰτ,ν ἰφεζα ἦι 
ἃ Βοεὶ Πυτιτι της πὸ πυϊπαητα γι σα οπὰς ἵπ ΟἹ οἵς σόχα Ἐχ 
Ῥοπίς 5 ἔπανας σεις στερκύδεις ἐν τοῖς εἶθ᾽ βλεφαῤων τόποις γῆρο 
Υἱ{ς ὃς ΠΌτο αιΐητο τῆσδ᾽ κτῦ τόποις, ϑιιης δυτοιη τυ θετοι 
ςεγοίατοτιιᾳα, Πα ἀπιγα, γι δι σι ηἀ. σα πΊ ἀοΙοτο, 4 τι ὅζ σ 
κώδεις ὄγκοι ἀϊσιητιγ, ΠΠ6 συκώδη ἰξανϑιι ματα, Ιεθς Αξείατα ἢ 
οὗϊαιονοαρῖτς τ4.1π ρα! ρεῦτι5 εἰτΠχο ἀϊ Ηςο ἔι15 τυ ΠΟΥ, 

τί τι ΠατῚ 1Π| 5 4ιιοά ἤςιιπι πιατὶ[ζάτηηις ΓΑτίηὶ ἀϊχογαπει Τὸ 
τητος ποη Ρἰληὺ γεγιπῃ 4} 0 ἃ ἰτὰ ρτοάϊτ Οοπιπιοπζαγ, Αι ' 
Ρἤιαη ἴῃ Κ Δηϊ »Σύνον ἃ σύκωμα, κὶ ἰδιωτικαῖς συχοίμινον τὸ σαΐρκ 
Ἢ“ " ἄλοα “- Ἂ αλτσα ον ν ἢ 
ἡ ἕλκος γινο μῆμον ἐν ὀφϑνιλμοῖς 7 γὰ ὧς ἐν ὅλῳ τινὶ μέρει, Αρίγτταϑ ἢ 
1ρίμπι ετίατῃ ἐ4ι15 ἀσοϊ ἀετς ἢς τγαάϊτ . Συμβαήνει χτὸ τίω στ 
γαν τῷ ὁπιῶοίκ ποδὸς ἵππου αὔρα τίω) χελιδόνα ἔλκος γίνε δϑτι ὃ χϑ 
συκίμ κα μυρυικίαν, οτΊ Οηῖο Πάγσογσυκωσις οἷά οἰ, ᾶΓΟ ς (στε μαϑμιέω 
[ςολδ ἴῃ γα!ροθτγῖς. Ἐς Οόγης! Οὐ Ὁ Πθτο φιϊπτο,οαρῖτα γῆ, μαι 
το» σύκωσιςγζατο εἰζ Ἔχογείσθηβ οὶ Πιμ.ΠἸτ ἀπο ἴῃ Ρατεῖς ς: 
4155 ΡΊ[ο νοίείιπτιγοντίη σαρίτονθατθα, ροάῖος, Ροαϊοῖβ ἃ | 
τον ἤσιις . γ γοσατ Ματγτίαϊ τς, ππατὶ [σας ΤῈ 6 Πα }18 ΘΑ Υ 
ποπλϊπαιῖτ, Μάγος! ]ιις Ἐπηρειγῖςις, ΡΑΙρεδγαγιπη γαῖ τ [ρι 
τι ἀο ὃς ἐκ ογοίςοῃς σατο 4Π11π| σύκωσιν γοσδητοῖῃ 418 ᾿πο[ξ 
Ἰὰὰπὶ ἀπε} Πππλττπ. ἸΝΊςοἰαιι5. Μγγορίις. ᾿π Απτιἀοεῖς 
πλαυτίσας συκχοίμιγα ἀἰχίτ, λα; ὃς συκόμορᾳ ν Οσαηταγ,ντ 8 
ταις Ηεγηγοὶ.}η Οοτο].ς.ςς. ᾿ 

ἸΣυκηγρεία δ ἐν τῷ λέγειν συκοφϑυτία, ἴῃ ἀϊσοηο σα] πτηΐα,) Η:ςεΐγς 
Συΐκαγος 7 ἀϊ ςἔξτα, συ] ν οἱ σα ποῖ." ρηϊπὶ βοαϊπεσ ἃ 

τς ᾿ππ ἘΠ Π4π|πὰ οἴξ:ν πο σύχινθ- ὁντὶ “ἢ εἰ ὥνενὴς » ἐπι οι Ππ|5»ἃ 
ΒῊΠ 5. ἔγαρ 59.» ὀθωφελ ἡσοϊηατ1}15, Ἐτ᾿ αὔδιρᾳ συΐκινον ἌΡΡε 
πο ΠΠ6ππὶ ὅζ θαυ] οππὶ Ἐ Πιςοοι τε ̓ ῃ Ἐγρατ.- μιὰ ποιρκών τις Εἰ 
σύκινοι αἴίρες κἀπόχετο χ᾽ ξξὰ ὁ υἱϑνὸς, ΝΕ αιιῖς ργατετίςης ἀἴσι 
Εἰςσα!πεὶ Ποππεῖπος (πητιάταις μας ἀορογιῖς πλετοες. δὶς ὅ 
Ρυ Αὐἡτσρἤδῃ ἴῃ ΕγΠίκγατα, Οἷς ἰωἷ αὐ ἡμῖν συκίνη᾽ πικουρία | 
οι, σα] αὐτὴ ΠΟ 5 411 ογᾶτ διυχ  ΠΠτη 214 εἴπ, ἸΠ ἢ γπηιπὶ δῖα 
ἰμιιτηῖς, Δα 410 ἡ 41|πΠτ Ἡοτγαεῖιιϑ νΪ Ργίαριμτι ἴτὰ Ιοαὺς 
τοι ἐπάπο τ, πὶ τγιιποιις Ἔγᾶπὶ Ηςυ  ΠῈ5,1π|τ|}ς Πσπ Ι͂ 

οὐοἰθπι, 
μα μια 

μαβιμεόνᾳ 

ἀμ !μ, δ 
μι εὐα 

"ἢ αἰϊιη ας 

ἼΧΤΝ 
ἡἰονις ἥ π 

ς : ΟΝ ΤΕΣ , ᾿ , ΒΜ 
οἴδηϊις ἐν τῷ πρὸς δ αἰ ποιίδοῦτον, Χωλίω) μὴ ἔχων χὺ συκένίωω γνο χϑι 

εἰαιιάληι μαύεης ἃς σι] ηαπὶ πιφητοπη,ἰᾷ ες, Πλ} 115 ργοτ "ἢ Ὁ, 
τλοπιοηεὶ δά αι! οχ σορ τα αη». Σύκινθ',Δοτῖον ἐν 

ΤΗΝ, 

,ἰμὐμιεέει 
ἰπηϊπηαριει 

μι μια ιϑὸ 

κρρᾳ χὰ διρεμιὲς ἃ ἕππτο Εσαϊηθο αι ΟσΕ} 15 ἀσογγί γ}5 ασοὶα 
Αὐἰπορμαη, τα Ν εἰρις, 85ὲ Καανὸς. φέρ ἴδὼ τίνδ. ξύλε σύς φιι 
κένε. Β5., ΝῊ δ δὲ ὅασερ γ ὅξι διριμύτατος κανών. Ηῖος σοπῆπι 
Ατιοτε!. ἴῃ Ῥγοδίοιπαῖ, Τ᾽ ΟΡ γαίῃ. διρεμύτειτος 3 ὁ Ποῦ 
συκής. ῬΠ τατος ἴῃ σγπηροῇαςῖς Πιιάρτς » Τί δή ποτε πία μαιϊιοία 
γλυκιὶ ἕτως καρποὶς δὴ “νοι φύεται πικρφτάτου ; γὉϊ ΕΧ 60 {ΠῚ ἀλβυιηί 

ξαπχιπι ἀσον τί Πγῖ πὶ εἰς ἀτάιις οσι ς πποὶ ΠΕ ΠΠππιπὶ τον, τ τύ το 
τιν Σύ κεν’ οταπὶ ἐς σαἰππτηαΐδτοτς ἀϊοίτιτ. Αγ τορι ἐμ ἰμείη 
ἴῃ Ρίμπιτο 9 - ἐαν 5 σύζυγον χαίβω τινὰ τὴ σύκιγον, ἃ ἰχυρὸν πὔτον 5 ὁπ ἰκηϊε 

ἐγὼ ποιήσω πήμερῳν δδιυυῦ αι δίκίω. Ψοτθα ἔπητ ἰϑσορμαηται σοῦ, μηχα 
τηθητ, σύκενον ἃ συκοφ αὐτίω) κεχολυμυΐθως λέγει. ὄστοὸ ἢ συκῆς ΧῊμ 
πίστις τὸ ὄνομ. 

Σύκιον,αριά Ηρ. εχρ.ΟΑ],1π ΘΙ οι τὸ ταν ἰχ ἄϑὼν ἐφέ ψημοα,οατῖς 
ταπι ἀςςοέγηπι. ᾿ ἡ 

Συκὶς, ἰδὸς. ἡ, Ποτῖς ἃς Ης τιιπι, [ο σις ν δὲ σις οτείσιητ. 
Συκέτης οἶνθ., (γ οτος νἸημπι,Ϊ, Πσδτιιπη, ιιο 4 ὃς καπυρχίτης οἷν 

ΤὉϊοίς.1.ς.ς.3:. 
Συκοζασίλεια, τοὶ τορος ἤσι!5 ταὶ βασίλεια σύκα Ἀτῇςη. 
Συκόζι Θ.,ε,δ, Ηςὶς νίποης5.  οσασΔητιν [γοορμαητᾷ ἴος ΠΟΙ, 

Ατβεηΐς. 

Συκολογεῖν» ἤςιις Ιοσοτο, Αγ ορῃ. 
Συκολόγος,κ, δ ταί ἤσιι5 πιιπτογαηθ) ας 46 Ποῖς Ισαιςης ») ἔν 

ΡΒδητα. 
Συκομορέα, νν Ε] συκεμορρία {τισα ς.19.8ζ 
ἸΣυκόμορρν., κ, τὸ, [γσοπιοτιῖ5 ατθοτ 5 ἃζ ἔγιιξειις εἴτις, Ηςι9 δι 

το οἰ Αἰ σγρτῖα ργαα οἷς : πῆς στδηῖὶς σοπιροῆτο πὸ 
πιΐης εχ ἔσο ἃζ πποτο , ΡΙϊπῖο ἃς Πϊοίςοτίἀς δυτβοῦ 
ῬΡιι5, Συκέμορον.. ἔνιοι 3). κὶ πῶτο συχφίμμνον λέγουσι : καλεῖται 
αὶ ὁ ἀπ᾽ αὐτῆς καρπὸς συκέμορρν . ὅζς. ϑγςοιηοτγιπὶ αἰ ἐπα 
τίαπη (ναι  Ὠ11ΠῚ 9 14 εἴτ... πτοτιπὶ γοσδηζ, οαἴπις ἔγιιέθιιϑ ἔ 
ΠΟΙ ΠΟΤ ΠῚ οὐ απ} ἀἸοἰτιιτ » ὈΙοἰσοτί ες Προ ργῖπΊ.» (ἂρ 
το 182, διὰ τῷ συκομόρα» ἰά εἴϊ. εχ ἵγοοπῖοτο τ πηεάϊςαπῖοι 
ΓᾺΠΠῚ 5. ΟἸΠ 15 πη οπη της Οαἰεπιις ἰἴδτο [δοιπάο τὰ Οἰδιισοπεῦ 
Ἐς συκουορίτης οἶνίΘ. , (γοπιοτίτος νίπιμτι ηιοά ςοπῆσίς 
ΟΧ ἰγοοιποτῖς , ἱοίςονί ας ἰἰδτο φυΐητο; (ζαρίτο 24. γὶς 
Συκή, 

, ὐὐ ἡ α! 

ἀπ (ἢ 



ΧΙΟΥ΄Υ͂ 
σὺ ἤειι5. Ὁϊοίτιισ ταπγοη ἀς ἤςιι ὃι ἀτους. Ετ τα ΠΊθη Ρτο- 

ν ἤςιι5 πιατιγᾶσνε ἐχαῤγατο βιέξα: ἃ, φήληξ, ἐπητηατιγα ὃς 
(γῖ5:ὄλινϑος νοΓΟ ἱπγπγατιγα 41} 16,6 ΟἹ τἰτια. σύΐχα ἑ - 
ῬΙῸ σρυφᾷν, ΑὙἸ Ορνα. σύχρι ξηροὶ σατίσα;, ΡΙατιάς 1 ρὶρ, 
γκύωρῳ, ἤοιις ΟΥ γί» Ὀ]οίσοτ, δ.τςαρ.182. Σύνον, ἔξω; 

παοτῦουντάς Συκή, 
αἰρδ 1 ΡΠ ογοσιμτι ἱπέξαν Πςὶς σαιάοτ, ν᾽ ἄς σγσορμαητα, ἴῃ 

4, γαίῃ. ἦ 
φηςγενδν Ποιπιπι Γαέξοτν οτα  ἀι15»ατιάτιισιν ᾳς ἀρι Ἐγαἤη, 

γ5 αἰ ἀοτα,, 
ον, δ συκοφαύτης, ΕἸ είν. 

ὃ, γἱάς 5γοορβαητα ἱπ ΟΠ] τα, Ἐγδίπηιβ. δί συκωρὰς 

ια! δι οἰ ἀπτηΐα ῬΤΘΙΠΟτ, Ἰηι1 418 ργοπηογν Χεπορἢ, 
Οη συκοφαντηϑεὶς ἐω ἐγκλήμασι, ὅζς. ΟὨΓΥ ΓΟἱδ, κὐδὲ τῆς ἱε- 

Ατβοπαροτ.ῖη ΑΡΟΪορ. πεπαυμεϑτι συκφφ αντουμῆνοι, 
τέω, μ. ὅσω, αν προ, ΓΑΙ ΓΙ Οσυςα ἢ 15 ΟἸτοιμλ  Ὠἷο. ἐκση- 
ὡγψδυδως κατηγρως ἀςξογο ἐα ὁ, ασςιίο, 1ΠΠπ|40..Α δειαιπη. 
ἴὸ τιἄς Κρ]. οἴει γδ αὐ με ἕτω μανίϑαι εἷς τε ξηρεῖν. ὅθμιχέρεῖν 

νὴ συκοφαντεῖν ϑρασυΐμαχεν;1ε ο[π.ΠΠπάοτο Τ᾽ γα ν πιδοὶν 1- 
ἐμ μεν τ ἰδ ἀο τ δὸς ταῦτοι κοικούργει ὁ συκοφαίτει, εἴ τι διυίασαι  1ᾷ 
Σιμῥρν ᾿ Ἐρογιεττο ταις {τς Προτος συ! Π]ατοπίδιις 9 14 εἰς, σα πι- 
μρ ε! ΘΕ 11ο, ΔΕ Πδηιις, Οἱ ἢ ἐσυκοφάντει τὸν θεὸν ὀλιγωρίας. {σὰς 

3 19..κὴ εἰ τινὸς τι ἐσηκοφαντη σοι. δστοδίδίωμι τετραᾳπλοιιῶ.. ἢ ΡῈΓ 

Ἱπηηἰδπὶ Αἰ ἴ4ιι:4 σ!ρίαιτ οχτογῇ, δι, ὁ δ᾽ ζολίθ., τὸν γὸ ϑεὸν 
ὠφαύτησε 5 φαστος κεκωλυκένα πῷ ξύλα τίω) μετάχεψιν, Συκοφαν- 

τἀ ΡΙάτοη. ὃς Μοεπδηάτιη 5 ΡΓΟ κνίζειν ἐρωτικωῖς , γὲ διι164, 

γα 

ΠΝ ει 
Ἰηηεὶ 
οὔκ, ἢ 
ΤΠ 
χη ᾿ 

ἐν 

 ληηα 
γα, ΗΝ 

τὸν σα πτηΐα, 
ὑτης δ ΟΔΙ Π]Π πἰάτοτ, ἴγ ΠΟ ΡΠ δῆτα. ὁ ἐπηρεοίζων,συκας ἡ ΦΙΧῈΓ- 

κωτοσυκωθς γψδυ δοκᾳ τιΐγορρςυκοικοτρφγμμων) ἀοἴατου 5 4ιιΔά τι - 
τοτ, ἐργρλάξιϑυ:γσορέιαπτα ἔογα ἀοπιοίτῖςα σαρίτα ἰς 9. ΡΒΙσι 
“1η Ηογοῖςῖ5. συκοφόμτης ἐν 30. δραχ μας κενδιιυδγει. Π[Οοταῖ, 
οἴη ΟὨΠΠ. 4, Ετγαΐίπι. ΒΡ] ταγςι. τι συκοφαύπη τουμδομε: ἐκ φιλο- 

ὑπ ἤη α "ὦ οσιμήῃς, γγοδῶτι φασίν, κεκώλυμῆθου γὺ ἀϑ ωύγσιν ὀκφέρειν τοὶ 
ἡ ἐπεὶ (ἀΐων ύοντες χὴ Φαήνοντες «δὺ τἰξίγοντας»συκοφάύται ἐκληήϑησοιν, Α΄- 
ἀπίῃ [ΟΡ ἤδη. Τητεγργ. ργατοῦ ἤδης δάμες Δ Ἰάτὶ μυΐιις ἀρρε]]α- 
ὐπὸ Ἵ 8 σδα τη φάξοττ, ιοπὶ ςοηίῃϊς {ζατῖπι 1η ᾿πῖτῖο ΓΙατί, συ- 
ἐμεκῆα [πίω “ἦν ἐνομώτων,ν οτοτιιπι [γ οορμδητατι, ΙΝαζαυζ.ἴη Ο.- 
προ ἢ γνἱ4ς ἀριιὰ Αὐτό ΡΆ. ̓ η Ρ]ατο, ν δὶ δ) ὧς ἔνεςι συκοφαύτου δή- 

τιν πω τος : 4110 οἰϊοπα τ φάιιοτίας σα πιπιηϊατοτς πιογῆις πα] υιπη 
δ πα δ Ὁ πη σατμ1π|. Γεθ Ὲ οὐ. Πὶ αὖθα συ κοραντου Αὐβοηαῖιπὶ Πρτι3.1η 

ἀμηίι ποῖρίο. ἐς μας νοῦς ἤς Δηποταιιῖτ. Εγαῃοῖίς. Ροττιῖς. συκοφαύ- 
“σις : Α ἥ 

μη Πκρπὴ ἐσσαγυμία Ὁ πονηρῶν 5 αἰχυλ. συκοῷ ἀντου ὅξιν αἡτία σοι ει, »νῳ 

Νὴ ἐδ τι ἰξελέγξα ὃ μηδὲν, δημοῦν «τεὸς ὀυξελίδιίω. Γπῆσιατο 68» ἈΠ 
λυ; ἐππαϊπῖς οδϊοέζοτεϑ » Νοη. Εἴςετο ἀς Οἴατο. ντ ἢ ς ἱπίῖ- 
τωῦχι δίάτοτ Ῥτοβαῖςι τυἀ!οὶ δητὸ ροτίταιτι εἴϊε ΡΘοιιηΐδτη 4ιὰπι εἴ 
ἡκτςς } Ῥτα ἀσρετὶ : οι. Ατεῖςὶ ΔΈ ΘΠ 65 1ἢ ᾿οττος ἸγΓΙπΡα- 
ὍΣ 5 Ποόίαις ἀο!ρεθαης : ἴσρο ἴτασεις. ΠΟ [Ἰτατιῖπὶ εἴ ννε 
πκοῦ πὲ ἔςο Ποτ, σαρίτο τγιιποατοτιτ : αιιᾶ πη ραπᾶ 4] Ροτίδαμιο- 
μἰκη ἼΓῸΓ Ὁ Ρατιια ἀετγί πιοπτα, γοΡμλητα ΔΡ ῬοΠατί μας Ἐς- 
ἸΝ πὶ οοἴεά ταὶ μΐ πη (χτὶς ρετἤιφάετι Οἱ φιςαι!α γνοοϊ5)δ [1π- 
ἐ ἭΝ Ὁ Ε εἴτ, 4 ἴπ τιιγρὶ ΠΠππιιπὶ σα  τππηηΐα αιιατίξτιιπη σοηξογτράς Ο.- 
πῇ τ,ἰ.2. Καὶ συκιυωῦ τινα Ὡρρσηγθρόυσταν ἱερὸν ἐϑίωῶοι, πλετι συρμίποστα- 

ἐν γ᾿ 1.7.6.4. ἴτασιις βοιταῆς 41 εχ εὰ ἤςιι5 Πιγασδητιιγ 5 σα ρΡ τἰ 5 
ἐν ἡ ἐπὶ οἵο:ντε [Δογιϊορὶ δες θάπτειν. 
ὰ ᾿ μανατος τὸ, ἀσοι το. 
ἊΕ ̓ ἴα ας ἡ, ἐπηρεασμὸς, καταλαλιαὶ, σαἰ πη. πα ντ μαρεης 

τς ἱπάεξς, Οταοατγίδιις τ πιο 8::1γδ συκοφαντεῖ τὶς πλαςως κοι- 
ραῖν, ἡ τιρρσδότης τῆς ἰδίας ὕσσοϑέσεως γίνεται, κα) ταὶ ἀληϑὴ ἐγκλάμαι- 
ἤπῆων, ἢ φυγ» δεκεῖ τελείως ὀῤαχωρων τῆς καιτηγ ρίας γὅζς, 

δυτεκὸς τίω) φύσιν, πατιγα Δ σαἰ πη πἰα πάτ11} ρτΟΡ Θπἢι!8 5 {π|- 
πον πίς συκεφαντικως ΟὈίοτιατο, Ε[Ἐ ἀείατοτίς φιδάτιιρίατο- 

Ἴε πιοτο οδίδγιατγε » δος οἱξ ἀΠΠΠροηυΠππηέ. νἱάς Βιιά, ἴῃ 
οτῖπ Ἐρ ξ. ͵ 

τρία, ας ἡ σα πα πιηϊαιτῖχ. ΑὙἸ ΠΌΡ ἴα ΡΊττΟ »- που ὁ συκο- 
τρια ἐν τῶς γιωωξὶν ἡ δα; 

᾿Ἥςιις ἕετο ὃς ργοάιιςο»ἷῃ Ἐρῖρτ. 
ἱ οαἰςςαπηεητα ΡΒτυρία. : 

ἡ» εΘ.. δὴ ἐν Πια Π]ς Ποῖ, ἤσο πιο: πὰς βλέφαρα συκώδ.4}18.1. 
Ὀοίς, νοὶ ἀς Ηεῖς ἁδὶτ ραί ρεῦτγα βοοίᾳ. νἹάς Συκή, 

μάντος, τὸ βςοἤαπε ρογπιευ. τα ρα! ρεθ τὶς ἀϊοίταγ ημιῖπὶ Ηςοί 
Ἴοτος ἴῃ εἷς Ἔχογοίοαπητ. σοοἱ. Αὐτό ρ᾿. 

Θ-. ὁ, Πςετιμπι. ᾿ 
"γοῦν, ὃ 40] σις Τογιιας ἃς οὐτο ἀττ, ὁ τὰ σῦχα φυλάων τνπάς 

αἰιπι ἢ 

ἡδυῶν 

(μι, 

φιλί 

δι; 
εἰσ ρει 

ἐμ 

κῖρ, { 
ωπρϑί 
οί 

γπὶ μ 
᾿γὰ 

ἊΝ 
Δ - 

»“ μ οτθιιπΊ Συκωρέινταρι!ά ΡΟ] ]τισοπα ντγίιπαιιε. Συκώρο ς οτιάτῃ 
ΠΟΠΠΟῪ του οἰ ππτηϊατοτ, συκοφδώτης »συκασ δ5 Οοπιμαδητ, Αγ Πτορ. 

Ὶ Ἡ Φ ζ 

ἡἰϑῖι το, 
μη), ἯΙ Σ 

"ὦ 

ἰὐμα 
οἰ 

υνἹάς χίω, Εν 

εὐ ρτα 4, ἤρο πιπι,ἀγερτῖο, Ατιτοτ... ΟΈςοη. εἴτις συλάν 

ἐλ Ὁ πόλεως, δός, ἢ ςαΐ τς εἴἼοτ ταρῖῃα δάιιοτγίις οἰμϊτατοιη. 1- 

ἐξ ΠΟ} 4 πη, υὐτῆρ «ἽΝ συλων δυεθε χαίστονται 7 14 οἵτ5 ἄς ἀϊτερτιοηΐ- 

; Σ Υ τοῦ ἀ 70 
δις ἰιαίοϊο ἀἰξορταγιητ, 

Πρ το πανιά νυ να με.ς Ρταά4Π), Προ! ον ἀοηιἀο, ὑτογνμίνων 

Συλάϊ ὅτῳ λέκτρανρτιπατὶ σα ΡΠ διι5, Ἑατὶ Ρ. 
ΣΣυλεΐω δζ Συλέωγμινσωςπιηκα, ὃς 
Συλόδύω, μι, ύσῳ,πιδυκαςρταάοτ, [χοτ]ορὶο Πφοπηρίϊο,αιξοτγο, ἤηγοτν 

ἀεργαδοτ,ἀϊτἠρίο το Πο,ἀοιταῖνο, μοί ἰφᾶο ἃς Ὠοσοο. ἐκ δύω, 
γυμνοῖ, σκυλ δύω αι φαι ορόμαι, Ηοτποτ. Π1δ ἀπ κεῖται ὁμη ὃς αρώϊος ἐ- 
συλα τὸ τεῖχίιθ- εχ ἀγών, συλώ αῷτο, της [ροΐ ον αὖος διιέετο,Α- 
τοι. ἴῃ ἈΠετον, ἨεΠοά. κύκνον συλήστεντες εἰα᾽ ὦμων τεύ χεὰ κρι- 
λανοΟΥΡὮΛ Πὶ ργσρτὶ!5 ἀγηγὶς ἐρο  δητος, ν δὲ ἀτιος Βαθοῖ Αςςαία- 
τιιο5.εσύλα τόξον, ἐγυύμνε  ἐἰξέζαλε τῆς ϑηίκης» Ηοπιοτ. 14. ἀς- 
ΡΓΟΠΊΕ Αι, χτγαῃςθας οχ τῆςςα. Ιάςπι; σύλα πώμσ,ἰά εἴ, ἐφέξει 
τὴς βελοϑύκης τὸ πυμοα, τϑύχεα συλδίσειε,. σκυλεύσοιε » ὃ ὅδι τὰ ὅπλα 
δτοδύσῃ, Ἡοπλοτ. "184. συλώ πουτρίδω, μι!  Ιςυπὶ αἰϊαυ!ᾷ πιγοσ 
νοΠ ἀερεοι! ον, ΡΙατο ἀς Τιορὶθρ.συλάν εδὺ ϑεοιΐ, Τάς πὶ ̓θ᾽ ἀςηι,(-- 
οτὰ ξιτατῖ, ΟΣ υλᾷν,ν]οίαις, ΡΒα τὶς ἴῃ ἘρΠΠ ΠΟΙ ς, ζωϊιὶ συλήστες, 
εἴπ Ἐρίρταπη, 

Συληγης νὴ ὃς 
Συλησις εως ἡ ΠΟΤῚ ατῖο. συίλησις ἑερών  [λοτ ]ερτυτη, ῬΙατο ἀς Γ6- 

810. Π ὁ πλο ΠΠ}}.εὐδὶ ςεφ. ὁπόταν μιὴ σύλαι ὦσιν ἀἰϑίων αὐτοῖς, "θ᾽, σεευλή- 
μεῦτε 3 τὰ ἡμέτερᾳ αὐ πὸ φασηλιῖ, δεδονήσων συλῶν φασηλίταις, 
δ 14. σύλας ἀΧροηΐς συλλήψεις, 

ἸΣυλητηὴ ς»οὐ δ. 4. ΠΟΠΙΡΙ]ατοτ,ἀςρεςσιατον Οἷς. 
Συνλα ΕἸ, ἢ ς ἡ, σΟτ ργ θη Πο, (γ 1144: ἃ σιω) ὃς λαμξαίω, μόνον ἐμ αἰ. 

τῶς συλλαζῶς ἔλεγον. Γιὶςίαα. ταητ πη ποα Ἰρῆς {ν]]δδὶς ἀϊςε- 
Βδητ. Πομιοζμδη,ἕη Οτατ, πἴρὲ σεφ, ὕρρέψοντος αῤιξ-γίκου τας αὐτεὶς 
συλλαζας, 

Συλλαζίζω, (γ ΠΠΡὰς σοππείζο. 
Σύγλα θ᾽ υ δ ἰπάοχ ΠΡτὶ, ὄλεγχιθο, πίναξ, Οἰἴζοτο Αττῖςο, Πίααε [ἢ- 

Ὀγατϊς ἱπηρογαβοντ Πιπιαπε πιθηδγαπα ἃ οχ 4υαιπαϊςος ἤδπτ, 
415 νο5 Ογαοῖγντ ορὶπ οτ)συλλάξοις ἀρροϊίατις, τὸ τῷ συλλαμ- 

ξαϑειν, 'ΝΔιὴ ᾿πἀεχ πὶ ταρο ]α . ΠΡτὶ Παπηπιαπι σοτηργοβεπαϊέ 
δὲ ςοπιρ  δέξίτιτ, 

Συλλαχᾷ μαι πλ] Ιοιιοτ. ΝΑ ΖδηΖ. 

Συγλαμᾷξαϊομα, ὃς Συλλαμζαύω, κα ἡψω,π, εἰφαν νοΐ Αττὶςὸ Ξυλαμῷ, τᾷ 

οἰιςοπηργεμοπαο ἤιις ΠΟΓΙ͂ΡΙΟ ὃς τηᾶηα σαρῖο. Αςοπίατ, Ατὶ- 
Ττορ .ἴπ Ρίμτο, ὄσιϑι χοίρων συλλαξων τίυν μείρρκοι, ΡΠ ]απε ἀςςῖ- 
Ρἰεη5.[πιοίδῃ. Τέπιγα τῷ π]ερρο σιωεἰληφας, Συλλαμζαίω ὃς Συλ- 
λαμ αὐομιαμσοπηργο θη άο, 14 οἰζ σοητίηςο ὃς σοπηρ! εέζοτ. νη- 
ἀε Συλγλαξίδ-. Πεμη οὐκ, Ὡρὸς Λεπῆ, τας μὴρ κοιϑ' ἕκαςον ἐάσω : μίαν 
δι᾿ γἷ συγλαξούσοι ααϑἴθηις ἔχῃ, δέειμε, Ν αδτη ἀπτοπὶ αι: αἰτὰ5 σοπη- 
ΡΙεξειτατ, οππιοσποταθο, ἀϊοιτητν ογὸ συλλαξοὶν ἔχων, ρτο συ- 
νέλαξογ, Συλλαμζαίω, σουηρτοβοηάος ντ ἀϊοῖτιγ σοιπρτεμεπάο 
ΔΏΛΠΙ 5 ὃς σορἰτάτίοῃς. ἱ,Α Πα ιοτ ὃς ρετγοϊρῖο. Ηεγοάοτις πὶ 
Επτέγρς 5 ἐπεῖ τε σεωέλαξε τω ἐλλαδα γλώοσαν, ςὐπΊ ρεγσορηῖος 
Πηριαπὶ Οτασᾶιη. Ἐτ Συνδαζων χρηςήδεογ,οζ αι] ρογσερτο ογᾶ- 
ΟΠ} γείροπίο ἱρἤμιι δαπιιτεῖς δὲ οσιρῖς σαιάφησινε ἀϊοίταγ ο- 
τῆς δςοϊρίο. ΡΙμτατοὶν. Θ᾽ 3 πεισίςρατος συλλαζων χρυς Ἀρίον αὶ φαὲ 
δέχεται τὸ χρυϑνὲν, τὰ οἰ εἰς γοιώ λαξων 5114, Συλλαρξαίειν, σοη- 
εἰρετεντὸ χυεΐγενηάς Σύλληψις, ΑὐἸτοτιας σοποτ, ΑἸϊα. Συλλαμ- 
(αίουσιν μδρ οὐωδ αἱ γέ αι ϑει 7 νυ σοποῖρίμητς Ἰπΐοτας οεΐςγίις. 
Συνφαμᾷξανεϑει[αἵσίροτς, ὠροσδέχείϑει. ΡΊατο 4.4 ε 1 ρ δ. Καιρᾳῖ γδ᾽ 
“ἀμώγί(Θ- ξυνλαξε τι! κυξερνητικίω ἡ) μιὴὶ. μέγα πλεονέκτημα ἐγωγ᾽ ὁ 

ϑείίω Ν εἰ ἐχροης σαροίϊεγενν ἔαριιά Χο πορα,Ραα.3. Οἷτι δυνοίᾳ 
"ἡ φιλίᾳ τῇ ἐμῇ τὸ δέον συγλαμξ αὐοίεν 9 ιιὸ ἃ 1ιΠπτ|πὶ ςαροοτγοητ; 
ΝΕ] Ἔχοαιιθεεηταγιητογρ. Οὐ 4 Ῥεπϑιιο] ησῖα δέ ἀπιοτε ογρᾷ 
πλοιαηΐθιις ἔα τὶς ΟρΙ5 εἶ εχ ἐιογοηζαγισεωα γωνίζοιντο, 
Συλλαμζαΐω, οτρτομοπάοοπις ἀεργεῃοηάο, τὸ κρατω, ἐπάγω ἢ- 
τς ἄγω. (Οπιηςοητ. ΑὙΠΈΟΡ. π ΑΟΒάγη Συλ᾽ αι λξανειν, ἐπαμῖτγῇ 
Ἀσαιιίατηιο ἐππη σάτα ἔχθραν κἡ δυσμένειαν ατορίςυσε κῷ συνιαμξάς- 
γοντος κου γέαν Ὁ “δ συλλαμ(αγομῆύα, ΑἸ ΤΟ ΡΠ. οἱ 4. Ξυλχαξᾶν τὸν 
αἴδρα πῶτον. [Οςγαῖΐος, Συλλαζων αὐςάὺ απέκτεινεφςαρτοσ {05 Ἰητοτ- 
Θπη1τ. ΕΠ τατον. Ῥα] τ Συλλανζξανόμβυοι ἐδ νεανίσκοις ἀἸςὶ τὰ ν - 
οσο Ραίϊια, 14 οἵδ» ν δὲ σοπυρτεμβεπάσγιης δἀο] είσοπτθς. ΟἸςογο 
δὰ Οὐϊητιπι ἔγατγε πη» 15 πο πλῖποπι σοπιργοβοηα τος ἴῃ οὐτ0-- 
ἀϊαπὶ ΕρΒεῆ τγδάϊάετ, ὅν ϑανώτω συγλαμζανειν. ἰά εἢ, ἀπάγειν νεὶ 

ἄγειν σίου δηὴ ϑαναίτῳ, οπιρτοδοηάοτο ὃ γάροτο δά Παρ ρ] οἴ π1» 
ποτζὸ πλμἰτατουΠἊὈοτγατῖος ἰῃ ΗΠ οἰ επο, Οὐδὲν δυϑυμότερον ζώντες “6 
ὅλ: ϑανώτω σιωειλημυΐνων. ΡαΠηὸ οτᾷ ἀϊχὶς Ἡεγοάοτις ἐς Ογα- 
[ο. Μὴ δ᾽ ἰωὴῦ συλλαμζανόμῆν Θ- ἰμεωόντω Ογτισα νεται η7ς αἷτστα- 
{πὰ ἱπτογῆςοτγο οὐῖαπι {ἰ τορι σπαη5 ΠΟ Ρατοτοταγ ἴδ σοιηρτε- 
μιοηάϊ. Τιιςίλπις Αἰ, 4ἀε Αἰεχ πάτο . κα ἐμιαιφόνει ἐν τοῖς συμπο - 
σίοις ὧὺ φίλοις, χἡ σιμελάμζανὲν δὶ ϑανάτω, 146 η}. Εὐτατὲ μοι οἵ τίνες 

ὄντες, σιιωειλήφατέ με ὅ) ϑεινάπτῳ. Συλλαμθαΐομαι κὶ συλλαμθανω τα- 

Ριι5 Ρογίοπίίαις τγιδυΐταγ ργο ορίταϊαγὶ» δά πιπᾶτο5 ἃῦ χη] ατὶ» 
σιωεργεῖν, βοηδεῖν, σιιυα ων ζεῶει. [Δ ετς, αὐ εἴς, ςοη ετγςργοάεῖς 
{ἐγάταιις αἰϊοητίγι, Β ἐρῖτ Οεπίτίμιπν δι Τατίαση, ΑὙΠ ΟΡ. 
ἰη οί 53.Σοὶ ἢ γώ τις ΤὙ ϑεών παραν ἐμφανὴς Ξυγλαμξανει τῇ τορεὶ- 
γματος, ἀφοτγιτη αἰ ιιῖς πῆς τὸ τηδηϊξοϊτὸ ἴῃ μος περ ουὉ αἀ- 
ἀμιατ, Επτρ. σύχλαζε μόχθων, εἴτ ο πὶ (σίας ἰαδοτ. ἘΠῚ ἐπ πα 
ἃς Συγλαμξαλεῶτι τὸ σιωεπαλα μξαῖε ὅτι ἡ οερτιὶπι δά ππαγο. ΟΡ - 
τυ]ατῖ ὃς πππὰ! ἱποππιθογς, Ἡστοάοτοϑ ἔν Ἔ Βα], Οἱ 9. ἐκ αῦσν- 

ἽΤοπι, 2: 1 "0 



ὅϑο »» ἄν Ν 
γεχάξοντο τῷ τρατεύματος τῷ δὴ Σαμογ,ταύπυς ἕνεκα τῆς εὐ τίη πο 
άομν ἀἰϊχίτ, Σμωεπελώζοντο ἢ τῇ σρατεύ κατος τῷ ὅτ Σάμογοδίς. ΤΊ νι 
ογ 4, συλλαμῷ αήομαι τούτου, ἰνῖς αἰφητίοτ. (οππι Πατίιιο. ΡΙπ- 
τατομεΐη Οα!θα, ἀυπῳ συλλαμζοίονταιρειιπι δά πππλητιϑὶς 3.44 Ρἢ1- 
ἸΙρρϑη[εϑ,συγλαμξαγομκαί σοιγτα δάϊιο. Ομ Οοηΐτιο ὃς [)4- 

εἴπου ΡΒ Ιο γατῖς πα Ἡοτοίῖς 5, Συλλαμῴανει μϑι δυσόργων, τὶ ἢ 

ἀτάεϊς αυιχ Πάει ΟΡ τι θιις. ΔΘ πη Συλλαριξαύω σοι τῷ ἀϑλου, δά- 
ἤμπη ἰδὲ ἐπ σοτταπιῖπο. Ταϊουίταν οτίδτι γέρι:5. Χοπορ. Ραέία; 
οἱ, 1 αὐτο γδὸ τοιύτο εἰς τὸ φιλεῖ τη ὑπὸ τῆ ἀῤχομῆμαν συλλαμθανει 5 αά 

μος σοπέοσιιης ὅς σοπάποιτατοντ ἃ Πρ ἀϊτὶς 411 σαπτνατ, Γλιοίδη, 
ἐς ἀοπτον Συλλαμθαύει εἰς τὸ δυμορφώτερφν, ρτοῆς!τ αα ξογπιαπη. 
Ουπι Ασοιαίατίαο ὃς Πατία. ΡΠ τατος ᾿α Οαἰδα.. Πλεῖτα τοῖς 
«ρατιωτικοῖς σιωνεχοίμξανε,, Ῥί τί πη σοπέογεδας τα τίσις, ἰά 
εἴς, ἀσπαῦας ὅς ἱρίε ἔεγεθατ, Πεπηοίξμεπος διτπὶ ἀπ }1οἱ Π)6- 
το ἵτα οοπἢετιιχίς πη Οὐαῦ. αϑοὶ σεφαύου . Οἱ οὔτε χρήμασιν, οὔτε 
σώρασιν, οὐ δὲ ἄγ οὐδενὶ “Ἶν πάντων σωωελάμξανον υἱμῖν 7 γο5 Δάἀϊιι- 

ποτ ητ. 
Συγλεγεὶς, ΟΠ οἔγις,σομτγα ἔξ ι5) ΕΘ ιιςη 5, 
ΣυλχεγῇςοΠ]ς ἔξει Πι. 

Συλλέγρμαμο Πρ» ΟΠ ρΑτΟ, ΠΟ, Αὐτὰ τορι. ἀδίκως αἰληικὶ ξυνλε- 
ξαίμάροι. συνι γρμμω βίον, ν ἰξειιπι σΟἱ Προ. ΡΊΑτο [1.11] πτωχὸς 
μηδεὶς ἡμῖν ἐν τῇ πόλει γιγνέϑνω τοιῦτον δ) δ τις ὅπηχέρῦ δρῶν ὄνχας 
βίον δδίων τοις συλλεγθ μήν Θονοιν μϑὺ ἀγροιὲς ἀγοοανο μοι εξειργόντων αὖ- 
σὸν ΠΟ πιο η χτ᾿ ΝηαΐροΣαμεελεγυΐῥη τὸν βίον ὅστὸ του τῶν ατῖς ἰη- 
ἀς νἱέζιιπι χιαΠιιίς, Στρατιδιυὶ συλλ ἐγεώτι,σοηθατο ὃς σΟΠΠἰρο- 
τὸ Ὄχογοίται, Ηςγοάίϊαῃ. ἄγων σρατιδι πεῖσοιν ἰὼ αὐτὸς σιωείλεκτο. 
Συλλγομα!» τατιοοἴ ΠΟ. 20 ΟΠ] 16 914 οἵδ, συλλογέζημαι, τερον. τίγα 
φαντοισίαν ἐφ ΤἾ᾽ εἰ κουσμιίτων συϊλεγδυῖνοι, Συλλέγρμκω., σομαιδηΐο» 
ἔτααιιοης νοηϊο)οοηῆτιο; οΟ] Πρ ον. σοηστοσοτ, ΡΙατο ἘρΡΠΠΈ. 7. 
οἱ ςρατιώται ἕξιν ελέγησουν σρήοι)ν Ὠιιπν ἴῃ ἰοοιπι της οοαέϊὶ, 

Συλλίγω, μιέξω, τσ, ἐχα 9 ἰάοπι, μου οἵδ » Ρεγοῖρῖο ἃς σοΠ Προ 5 4ς- 
ΠΕΓΡΟ» ἀςηποῖο,ρ οηγοτῸ. σοπιπηϊίςεο. σεμρειϑρ ἰζω σορος σϑη- 

στορο, σοηγγαῖλο» σι γω, σοπιιοςο. Α ξξια. Α σςιίατοιη!Ἰς Συΐ - 
Ἀογος. Συλλέγειν ὃς πσυγνιμήῃγ ρτῸ οοάοπι ἀρια Τ᾽ Βεορίιγ, [10.6..ἐἰς 
(αιυῆς. 

Συνλέϊξω, μ εἰ ψω,π.ειφαςοδία πο ὃς πηϊίσεο νε ναι αι ράτογα 
1ιθδτιιτ. Συλλείξομαοουπάοτφἄζο. τῷ {{|110 ἢπιοςν οὶ ἴῃ νημην 

{{ΠΠ|0 ὃς σοηῆϊπιο,εχροη. οτίδαν σοἰ ΠἸαιιοῖσο ᾿1χιοῦ ἀρὰν} ΡΠ τ, 
Συλλειδω, ΟἼτοΓο. 
Συλλειτουργὸς χοῦ, ὁ ἰοοἰτις τὰ Γἀσογάοτιο, ὃς Ν ογδὲὶ πη! αἰ τοτιο. δὶς ἴη- 

τοῦ [ἐ νοσάθαυι Εριςορὶ, Τ᾽ εοάοτῖτῖη ἰτοτ. Εσο! Πα Πτνηάς 
ὃ νεγθιιτι Συλλειτουργεῖν ἐν τ συλλεειϑυργω σοι ἀϊχὶς ΟἸιγν Γοίζοπι. 
αἴρὶ ἱερωσ. 

Συγλεκτρθ.,ε) δια οάειῃ ἴῃ ἴοσο οἰ π5,κιοϊδη, σογγῖμα 15, σοὨχ, 
πη Ἐρίϑυδαι. ᾿ 

Συγλεκτος, οἰ οὐδ τῖι5 ϑοπθοα, συλλογιμαῖ θυ, 
Συλλεξις,εως ἡ οΟ ΠΘξΈ]ο, σοτ ρτο δι, οοα ξἘϊο»σοριιατῖ 5 σιωϑερξις, 

σιωωαφά ὈΊατο ἴῃ Τπιατο. ἅξα αὶ μεμευνμεϑτο οἷς ἐδ ἀὔχοντας ἔφαμῇν 
δεῖν εἰς πίω) τὴ γάλων σιυϑερξιν κάϑιος μηχτν ὅλοι κλήρρις πισὶν. ὅπως 

οἱ κατοὶ χωεὶς. οἱ σ᾽ ὠ γαϑοὶ τῶς ὁμοίαις ἐκοίτορφι συνλέξογται 9 Κὶ (ἡ τις 
αὐτοῖς ἔχθρα διαὶ ταῦ τε γίγνηται 5 τυΐχίω ἡγουμῆμοις ἀπ αν ἐΐ τῆς συλ- 

᾿ λέξεως, ᾿ 
Συλληζδιω,οοἱ Γεξείτα, Ππτι], ἀϑρέως, συλλυητῆικως, σι τόμως ΠΟ Πιρτα 

Βεπῆτη,αα ΠππηπηαπΊ;, {Ἐγιξξιπ, [πσοϊη δξὸ, (α πγπχατί ιν. Αὐἰξο 
τεῖ. ἐς υπιιπάο, συλλη ὑφίω ἢ τ ἐν ἀέρα. δία. ἰά εἴξ, ἐἰδηΐαι16» ἴα 
Πιμηπια νογὸς δγοιίτοτ, Ρίατο ἀς Β ἐριδ. ὁμὰ τῇ δεχαιοσιυΐῃ δὴ 
οἱ δήκαιοι ἀδύχοις ἡ κὶ ξυρλή (δίω, ἀρετῇ οἱ ἀγαθοὶ κακοι δεωδωῇ ει ποιεῖν, 
δἰιτ ἀθαϊ χιις. ὃς συλιη ςύ ω εἰ ποῖν, τᾷ εἴς » ντ ἴῃ ΤὩπιηγα ἀἸσάπ1, [- 
ἄξηι ἀς Πρ. 

Συλλημοι τὸ, ΠΟ] ςἐτίο. σύχληιο «δὲ τίω) ἐσφιων, οἰτοα ἰπιρος αἰττῖ- 
ἐχίουΜαγςε!.1.8, Ὀἱοῖς, ςαρ-. 

ΣΣυλληπῆ ἐον, (αι ἰδιι ἢ Θ ἢ ἀι1Π1.συνλν τῇ ἐον τι σώματι, σοτροτὶ Πιδιιςπῖῶ- 
ἄσπι, Θαζα ἀε ϑοηςέμ. 

Συνλυηῆ κὸς ἃ, 4] σοποίρογς Ῥοτοίμ, ΟΠ ΠΘξλλιπι5. 
Συλλητήρια,, χἀϊαττῖχ. ΧοΔΟΡμοη.» ἀγιϑθιὴ ἢ συλλήπῆρια, “Ἷδ ἐν εἰραύῃ 

πόνων. 

Συλλήπηωρ ρος. ὃ. ΔἸ το Υ. σευσγων ςὶσ, Χοπορ ἢ. ἀγαθοῦ σοι γίγνομαι 

συλλνπ]ωρ, ὈΟὨϊ ἔπι εἰὲ δάϊητοτ. 
ΣΣυλληρεῖν, Δι σαὶ, 
Συνυφϑίωαςοπξορτυτι εἴϊο. 
Συλλήψεῶκοη  αἀτιτοτεπι ξογοαδιιχ το ξαταγαιη, Τ μον ἄ. 
Σύλλυψις,εως ἡ, “ΟΠ ]οέλιο, σοπυρτο μη σομηρ  εχίο : σοποῖμπο: 
σοηςορτίο,σοη σΟρτιι5» ΠῚ] ΟΧ 550 ΠΡ] ΘΧι5. ἐκ ἄλλω ωρὲς πίω) 
συγλυψιν, 010 σαροις. ΟΠ τυ [Ἂς οἔποῖο Ἐρτς, ξύνλνψιν ἐποιουώτο, 
ςοιηρτοβοπάογυητ, Τ λιιον ά. Σύλληψες» Πα Πάλιπι; ΕἸΤΕ ΦΉΣ 
ϑγ11ςρῆς (ἀπαυὶς Βα.) Γατιηὸ σογγορτῖο. Εἰτ ιμαπὶ ἀμαθοιις 
ἀϊιοταχις (δητοητίῖς ὃς γοῦτι5 σθαι ἄάταγ νογθιιηι ταϊηϊηγὸ 
νετγιίαιις σοπιιοηϊοησ: ντο! πο Π[Ὸς γοιὸ Δηδο5, δὲ ρίπεα ξατ- 

τίη [αχαῖ οἱ αι ἔγα δίποη, Σύλληψις μοῦ ψεπεγα οἱ αριή Τὰ- 
τοαζη Απάγία,  εἰπαιη ἀμ ἃὶς [ἀγάπ5οαας το ππλπτᾳ ἕαέλα Πτ, 
τοιάδιη . ΝΌΪ ΠΠ|Ὸ ἴδεῖμς οἵ 4υ] πιὸ ρου 41 ὅζο. ἸΝΑΠῚ αἴ 
ἴφο τις (τ οἱοἴξτιις τητο Πρ τατγχαὶ Πα δι ααχὶς ποπ αι :ὃς δα ἴῃ - 
τοι ςέξαιῃ αοη αα γερὰ γοάορίτ, ἢν Θεία [Ὑ}]ΘΡ[15 ρον αιθπης - 

͵ 

᾿ Σύλνιξα, τὰς Πτλ γα: Ροοτἰοὸ :ϑύοσανοι ΡΟ χ. 

ἜΝ 
τος γι Ῥάτς ἴῃ ἐγαίτα [εράπτιας Ποπᾶξ. 

Συλλογοιὰ, ἐΘ., ὁ οἰ οζχοτ,οσοαξζοτ ἱπάϊἐξτοηα 15,411} Αἱ ἱ 
ἐρινιςκςγϑζ ἀπτοται Ἢ αἰγύρτης ἀἰσεδατιγ,, ντ αἰ ἴσα ν οἱ 
πος τεοϊαπηαπτα. 

Συλλογέω, μι,» σώ γα ΘΗ ΓΕΡΟ, ᾿ Ξ 
Συλλογὴ γῆ “95 γοσαρτοσδτιο, ΟΠ] ςἔλιο, ἀο]ς ἔχις : ὃς ςοἱ ἴοι, 

Συμζολου, 

Συλλογίζομω)» ὃζ 
Συνλογίζω, μοΐσω, πιικαν ΟΟΙΠΡΕΤΟ » σοποί 40, τατϊοοίῃ 

σομΠάοτο, σοπιρτεμβοηἀο,γιατίοης ςοπιρ! οξξουφγαϊίοι 
ἄἀμοο, Γι άιιέξα τατίοπς σο Προ, ἀἰ ἥεγο, ἀϊΐριιτο, 4 
σοιηρτοδο. συλλογίζομαι τὸ κρόκου » 1ηξοτο σοποαῆο 
τοτίφ᾽ τη. το 4ι ὃς συλλόγομαι Ῥοπίτιγι τοσοῦ. Τύώσι 
κὃς νόμος διδεσκαλίθ.»ὁ δε “0 ὁρω μήψων τὴ τετοιγ μήων τὸν 
τῶν συνλογιζουῆν,.2Ε τοτιιπι ογάϊπο, γάτε 16 τοαυ ροσι 
{Ἰτιιθς θην εἰς πυμηάϊ σοπάϊτογειη Δῖαμο τὰς 
ὯΘ σΟΠ ΠἸσεης. ΡΙαταγοιἐς σίας Καιοϊσοποπὶ τγδηῇτι 
πρὸς ἑαυ τὴν συλλογιζομῆμὉ- τὸ μέγεϑος τῇ τολμήματος. ἵ. δ 
γί», Πειποίζῃ. συλλελογίσμιάν ΘΟ. ὀρϑεωῖς τινὸς ἕγεκρε » ἢ. στο 
ἐσκεμμῆνθ. κκἡ διεγνωκὼς; αιιὶ τεξξα σοπὶοξξιιγα ἐπ ἰςαιῖε 
τίοης [αἰ άιιέγα ςοΠ]ορσΉει. τὼ 

Συλλογι μα θ- μὲ χὰ δ ςΟΠΠς ξἘΪ το τι5. ΟΠ] ξξαυοιις, σύλλεκτο 
Συϑλογισμος ὃς λογισμὸς » γοσαδια ἔχης ΑὙἸτἈπποτῖςοβ ἢ 

τι Ρτορειὸ » θα λογιςτκιὶ ΔΡΡε Ιάτατ, Λόγοι Δυζοπι: 

(αυτ,λογισμὸς τατ᾽ οοἰηδτῖο πε τατὶ οοϊμῖμ αι ΤΟ] αΠΊΕ, 
τα νοτο τατιοπιηι οο  ἰςέξιο, 1ὰ οὔ, συϊλργισμος» 

σα] πὰ Γιατὶ πὶ ν οσδητοαα οι σα] Γι} 5 γάτίοπα8 σο Πἰσαπε 
ἐς οσαἰςυίατοτεβ ἥτις γτατιοοϊπαγογοβ ἀϊ 1,14 οἴζ, ψηφισαι 
7ις:αἹ καὶ χογιφικοῖ, ΟΙΠάος Οἴπως ὑφέξῃ τοῖς ἐπείκταις ἀγέλο 
λογισμοῖς εἶα χρεών καὶ ΕΔ τόκων, Συλιογισμὸς ἴπὰς τγδηῇ 
{γ1Πο οἰίπτιις ἀτα εξξιςιι5. Τ1Α] εζξιςι5 ςαϊπχζντ ορτῖπη ἐκ  ΚΠῖρ.ν 
αἰσατοι εχ τατί οι αἰ ροϊιίοις ροῦ αἀάϊτίο ποδὶ δὲ ἰθός, μικοο δὲ 
ξείοηοια Γπππεπᾶ τὰ ΠΟΙ Πρὶς ) οχ ργοροπτιίοιιιπι ἰοτῖς αθας, μιρνα τρίς 

ιαπίοης ἑομ τας ὃζ ἂι σιπηεητο, ΟΠ ἢ ϑηοπῃ οἰ οἷς ἃ χορό πα, ΒΝ 
τιοηΐϑ [πίη οἴδημα 4ιο ἴῃ ημαπίοης ΡΟΙτιιπὶ οἴ εἰοαπονείς 
ἢτ,πέσπο ἐπ άϊςατ, δ. ΠΠοσἱἴμγιι5 Πἰς γα μας ρατίαβ. τιῤνγπι ἐδ 
Ροἤειομοβ, ἰὰ οἵδ, τρρτάσεις :ρτῖπια ρας Ι] τὶ ποτηΐης ΠΝ 
ἀϊοϊτιτοῖ εἴ ργοροἤεῖο αιαὴν πιαίοτοπι ν οσδητ: ἔς ἰρυύψ τα 
πορόληψες πὰρ λήμμακϊα οἢ αΠπαρτθ»πλϊηονεπι ἀϊχοῦ νβγντοτν 
τῖα θα: οἴ δητεςεί5 ςοποἰπἀΐτι, οὐ 144ις σοποἰ ὁ ἢ λό τ χη 
πατὰχίιις σοπιρ  οχὶο ὃς σοπηοχῖο Ομῖπτει], Οταοέαιο, σύμ ιυ α υδτ 
ξάσμα κὸ αἰαφοςα πα 1ΠΠ4τ|ο. ἘΠῚ ἴτας {γΠΠοσἱ ππιι8,6 ἐνειι πι 
τίο, 4ια αιια το οὐῖπὶ ἀτριιπιεητο τοτὲ ἀρ ο τα 5 Προ Με αρϑ ιν 
φομοϊ ει ἀϊτιιτ, ΑὙ Πτοτο  ο5 τισαρ. Π δ τὶ ρτῖπιὶ ρυίογιτα Απαΐγι ἐὐρανθανι 
ἀεῆπιειτο Συλλογισμιὰς Ὁ), δὲ λόγος, ἐν ὦ τιϑέπων τινῶν» ἕτε ξ Ἔν 
μᾶμων εἶξ δῤάγκος συμζώνει, τὸ π αὖ τοι ἔξ). ν ο] διαὶ γἾν᾽ κειυήνων, γε (π΄ νυ δ 

ΤΩΝ 

αι 

Τπι5 ἰορὶς Πδτὸ τς. 40.2.6. οἴλπιις ὃς μας εἴζ Ἰητογρτοζατίο πηέηπι αὶ 
Ἰορ᾿(πλι5)6 Ὁ ογαεῖο 9 1π πα σοπίρηξιβ δε ἀπὶ ὅς ς αἰκεζοι 
[99.414 τ! 4,, φυὰτι αι φοης οἵα ἤμητ» ρὸγ οἂ αι: ΠΟ ΟΕ ἐν τις 
Πιατπεοςανὸ σοηβοίτατ. Γάοπν ΑὐΠἘοτο 68 οοη βα[ὃ οεἰαπι ΠΝ 
γίσμαν δμ τὶ τῷ συλλογισμὸν Αἰϊυαμάο νἤιγράτοντ ΤἂΡ. 40. ΠΌΓΕΙΡ̓ΝΙ χη τοῦ 
{νΠοριίπηο Οὗτος γὸ ἐμ ἴσως κα λογισμὸς 1ή οἵῈ (γΥἹΠορίαι Ὧν 

φὰρ. 18.11.5. Δὅς Πεμιοηῆτατ, Οἷον δόξα χο λογισμὸς, ντ ΟΡ αρῤγκ πος 
(ΥἹΠορ ἴπηιις. Εἰ σαρ.3.[Ὀχτὶ Ὑορίςοτ. ἐσότης ἐναντίων λογισμιη δας νος 
404 ΠΠτα5 σοπτγατίουαπι [γ ]οο ποτ. δὶς ὃ 8,ςαρ.2. ΡΠ " μπιεηϊηϑμονὶ 
τιιπη γἃς σά Ρ.1. 11.1.0 ΡΊΠ] Οὐ ΟΡ ἴτοαν σ4ρ.7.110.11.. ΣυλλοϑοΙδ νιν Τιηὰ 
αἰϊχυσηᾷο ν Πιγρατιιγ ργὸ τουτία ρᾶττο [ὙΠ] οραίπι!, Ατἰτοτι ἱεμω 
σΔρ.17.}| εἰ ἡ. ἐς 5.10 1{π|. Α εἰ γὃ ἐναντί συλλογισμὸς γνετε Ἡὐπαυμοιι 
φράγματι ἡ ΓἙὨΥΡοΥ οηΐπ (νΠΠ ΟΡ [πιιι9. ΘΕ ΗΠ οἴτιιγ σοπτγασ δὶ ἜΕΥΙ 
Ἡς (γ]Πορτίπηιις. 6 σοπθοχῖο ὅτις ςοπιρίεχίοοἱά ος; μὰ ἐξ 
ΠοιΑς ντ ΡμΠοίορμιις τοῦλ5 ποπῖοῃ ραττὶ ἀτεγι δαί τ,ς σους. ὯΝ 
Ραγτῖς νοσοτη τοὶ Οἴσοτο δἰ ρπαιης οὐ ργο τοῖο (νος ἊΝ δ 
πιὸ σοποϊ ποιοὶ ἐχτιῖττ, νεῖ [πιο ΟΣ δὸς σομοὶα 
νὐπι μαρεαᾶῖ σοηι ἀεγᾷ. Ἐτ ίη τάς Γλππατ, Οοποίαῇο 
τἱομῖς οα Ριοατυτοῖα τ οχ γεδιι ποὴ ἀπ 115,14 απο 
τατιγςξβοίτιγ, Συλλογισμος ὅδεσυμονικὸς. [ὙΠΟ οἱ ἤπηλι5 { ἡ 
εἰΠοϊοη5.14 εἰ,  ύδειξις. ἀοπιοητατίο . Αὐἠζοτεῖ. ἴδ το Ἷ 
τηο, Ροίτον. Απαἰγτῖς, (τ ορροηίτατγ συλλογισμὸς σοφιςικὸς 

Ἰορεποι [ΟΡ μ  Π ςις. ουα5 ργοροπτείοπες ντ ρἰαγιπτὰ 
ἴα. ἰά εἴς, ψμϑυδεὶς ὡς ὅβεπαν., αὐ αἷδαὶ τίυ) ὁμανυ μἷαν εἰς ὅδεπ 
ψεύνος ἔχουσαι. Συλλογισμὸς αυϑετικὸς ἤπ|ς οἷξ βὑ3ποϑέσφως 9! 

αἀἰτιοπα] ς [γΠῸΡ 1 μλιι5 5 4} δὲ εχ ἱπρροἤτίοηο, δὲ εχ 
ΧἸς ἀϊοίτατ, ᾿ 

Συγλογεςτκὸ ς οὐδ᾽ ὁ,τατὶ οπαϊὶς, ̓ ναἶτ15 ορροίταπι εἰ συλνκόγιφθος 
λογις-ἐκῆ Ὡρϑ ϑεσις,τατὶ οἴη πα ϊ ργοροΠτιο. συνλογισ κὸν ἐγθύμνι 

Ἰητετρ, Ἠοτγπιοσ. εἰν 
Συλλογος γα, ὁ Βομηΐητιπὰ ἔγειι οι τία. ΦΟΠΙΘΉΓΙΙΣ » σευΐοδὸς, ἀὐϑρθς 

εἰϑροισμα,οἴτοι! 5 1116 σΟΠ]ΠΟ αι βασι πη, σοἵ τ! ον σΟὨ ΟἹ 1110} 
Οἷτιηγ. σου ἐ δδιον. ςοη ςοἴζιις Ὡς σωυαύχοντες ἷά εἢ, φΟἸ]ορῖα 

ΔῈ ΘΌΓΙΠΊ. σ᾽ ύχιογον ποιοῖ, ἀάποςο σοποίοηοπι» σοποί τη σοὶ, 
ΜΑΙ, σύγλογος ὅγήκλητος 9 1 σο πο  [ππ|π|.συλλογον ποιέιόϑτι 9 ΟΘς ᾿ 

μιαδογονπαοῖς ἴξα ἕαςετς σοπιοαζας » Ρίατο ἐς ΓορῚδ, σύχνον, 

μυμινχάι 

μια, 
ἈΝ 

σαπὴ; 
αν 
ΠΝ 
μ ἠ Δϑὰ : 

Ἧ ψεὶ Νὰ 

Ἴδῃ ' ἢ 
ὃ ΠΝ ἢ 

ἢ Ὀγδη; ψ᾿ 

, ἢ δε 



ΣΟΔῪ 
γοοσηἰ εἶα μαρετς. ΓΘ πὶ Ἰρ᾽ἀςπι, ῬΟΪγ δἰ Προ ς, πλευ- 

υμιπορδυουΐύων ὡρὸς Δ, ύλοις εἰς συνλογον, ἐγβύετό τις σεωύϑεια, 
οἰ Το συιίτιη1,. ΑΞ (οἰ π. Κωλυει γδ' εἰς τὸν σ υλλογον τὸν ἐν πεῖς πεῖ. 
ὑπαιν τι), 14 οἵδ σίω ἔδιριον. Γλεπιο ΤΠ, Σύλλογρι κἡ λογοι ποιντοδει 
πίω ἀγορὰν ἐγίγνοντο τότε. ν δ΄ ργο εἴγοιιο ζςΟΠ]οημεηζίιηη. 

ι ογ ἃ. Τοστεύτει εἰπῶ» κὴ διαλ. ὕστως τὸν σύν ο70ν 5 δίς, ἱ, ζομ οι ]ο 
ἩΠΠ7ο, 
φο πο. , ' 
καρ» ἤν ΟΣ ΓΕ ΘΟΌ ΡΟΤΙΟ 5, ΟΠ στορατίο, ἄϑροισμα, ππεῖαρθο- 
ἀρυὰ ΗΊρΡρος. Ὀ᾿οἴτιιν ὅτὸ τἹο ὅγε χόχων σιιωειλεγμάψαν. 

εοχίζειν,ἀσσυιτίανςο, σευ ς αὐαι; 1, ἔα ἐλ οἱ ςοσετο,καταλοχίζειν, κα- 
Ε ἐφειν, συγκεοτεῖν, διαλλαίτειν. ΒΔ. 1 ἀπηοτ, ἴῃ ἘρΡΠΟσυγλελο- 

ἡνν δευύαιμας εἰς ἐκατανς-εἶας , τη ΔΏ115 1π σοὨτιγ 5 ἱπίξγιιέζα, 
Ἰατιῖη Κ οι. 

λοχισμὸς, ὁ, ν ̓ ά6 ̓ ῃ ΑΡΡεπά. ἐς νοσδδ. πΉ1Π1τ. 
ὑπέομα!; οὗμαιγςοπάοἰςο,οοπάο  οἴςο, Ἴπλιι} πιαῦτρο. συλλυπου 

, τῷ πούϑει, Πλ}ΓἜὐαητος σα πηξτατοι. συλλυπυϑυσόμυ 8... νηὰ 
ἔγι15. Μαγςὶ σαρ. 3. Συλλυστάμϑυθ. δὴ τῇ «π“ωρώσει τῆς καρδίας 
" ςοπἀο] εἴςεης αιιὸ ἃ Οσς 4 {ΠΠ τ σΟΥ ἐοτι!π). 
ἡ δγαΐχυσις »διαιδλα γῆ, ΓΘΟΟῊΟ  ἸΔτῖ ον ΡᾶσΙ ἢ τατος, ΟΠ ροἤιϊο 

[1]. ὈΙοδοτιις δῖ σα !. γγυουήνων λόγων αὐθὴ συλλύσεως. 
αλύω, χωρίζω, ἴτος ἀϊτί πον ροῖςο. γοςοης ο, σαυανὰ ετ- 
που νταρι Ὀϊοάοτισυλλυϑύωαι ροηΐτιιτ. ϑορμοοί. εἰ ων 

ων. δμεὶ συλλύσων περει;1 4 ς[Ἐ. 4 το πιρτιγιι5. συλλυειν, δρ τὴ τοῦ 
χαταλύειν 7 ϑαύλ, χουφόρφις ἐχ ὁρωυδυίμω πατρὸς μίωιν δέχεῶτι. 

᾿ συλλύειν τινὰ, συγλυ εὅϑει ὅ)π πᾶσι τοῖς δικαίοις) ΠΥ ΠῚ 115 4118 1ι1- 
ἴϊος σοπίσητίγα, σαρ.11.|1.2..Μ 14 Πα. σιωνελύθη,Γοσο ποι Ἰδτιις 
κα }.13.1δ 146 Π|. 

Ὑνν, τὸ  Ρ᾽ ΡὨιΙ5)ἐνέχυρρν, . 
σία σΟπηΡὶ [τιον εἰτίυ πὶ ΟΠ ΠΧ. δυτὸ τῷ χώποις, ροτίηάς ντ λω- 
ὕτης., ντ ἢτ σοπιροήτιίπι εχ σύλα ὃς λώπος ξχέξα (γ ποορο ὅς 
ἴπ|5 ῬῸΓ βοπλῖπ.λ, 
δίζω, ν ηα ̓Ἰησαάο. συμξαδιξζαν τῷ «ρατῷ, 

αἰνῶ, μι. ἡ σομμα)ν πη κοι) ΠΟΏΓΙΠ (07 ἀοοῖἀο. ἸΝοιτγ. Π)ᾶτ. σεωωέξαινεν 
πἰ κα ταφδυγειν εἰς τὸν λόγον τόπον. οἱ σοητί οἷς ντ δά ἀρ ἤιτα 1 Π1- 

τατίοποπ σοηξισοτγοῖ, ΓΙατατο,ῃ (Δ Π1}}}.1ἀοτη [δ᾽ 46 π|» 
σιωέτυχε παρ᾿ εσὲν ἐλϑύντας Σπολέζει.» εἰς σοπτί οἷτντρτο- 

πιοάμτη ᾿πτογθγι αττῖῃ ν τ πημππ ν 1τας ρογίσ]πὶ ἔητ δά π- 
ὡς στιυέζαινεν ἐχφίςῳ τοὶ χύτρα, Γλοιποίξ, συμίξαϊνει πρῴγμα ὁμαγ- 

Ἰά εἴπ, γίγνεται. συμξαῤνειν κεγόμάνα,δζο. Ῥ]ατο ἀς [ιοσίθισυμ- 
γει αἴδαᾳ ὙἿΠ ϑεών τὶ χουσον, ἐπλοτἢ. Συμζωνει ᾿ἱπηρεγίοπαϊς 
᾿πὶ Πλατίτο ἃς πΠπίτίιιο. Συμζων ει τοῖς 2 το κέρδη μείζω φαίγε- 

νἤι νοηϊς νι Ηἰβυπαίογα [στα νἹἀθαητιιγ. συμζαύγει γίνεὐϑοι» 
ἅτο 46 1 ορῖδρινἤι νεπῖτ ντ Πτ,Ἰ οἵδ ἢτ νὰ Πτισυμβαήνει δεϊόϑοι. 

:ἰπ ἀρ οατ, Παπιοι. πύτι κακώς εἰκούσαι ὦ κοί τειφ ρον εἰ ἅτε! σὺ - 

, τὸν φα ζιον,τιης πιὰ ὃ αιιάϊτγο ὃς σοπτοιηρτιι ες Ἐαδῖο οὖ- 
ΠΡ] ατατοῖ.ἱπ Ἑλρῖο, Συμξωήνοιν, εξ] οτῖγὶ, ςοη(οιίοντ 
αΐνειν ἴτοπα » (611 αἰσίιγάα ὃς ἱποοπιπιοία, συμ(ιήνειν τὰ 
ἰσει,ςςαάοτο ὃ. σοπι θη γα ἴῃ σΟ ΠῚ ΡΑΓΑτ᾽ ΟΠ ΠΊ. Συμξαήνη»» 
ἤρογε,ςοπιεηἠγον ραοις »βσεάιι5 ἰυἰτο,οσίςητῖτο, ὁμολογεῖν» 

ἽΝ μφωγεῖν, ΑΤΊΠΟΡἢ. ἴῃ Β ΔηΪ58. Οὔτε γδ αϑιίωώοις σιὼ ἔξαμρεν αἰρυ - 
παι Θ΄. ποη ροτιιῖς σοπιιοπίγα ἴητοῦ Ατπδπίοι [ες ὃς ΑΞ (ςμγ]ιππι. 
εὐ η Ἠεγοάο ἴῃ ΟἸϊονΣωω ἐζησειν εἰς τώυτό. δι} 14. τῦτο δῈ] σκοπεῖ, εἰ συμ- 
μι, εἰ τοῖς λόγοις τὰ πράγματα 5 ἢ ἐες νειδ᾽5 σοι δητίδητ, εἰ ἔοικεν, 
Ἴω οιούται ᾧ συμφωνεῖ κοινῇ ξιωέζημῆν,ἀϊχὶτ ΑτἰοΡΒ. ΡΤΟ ἴητοΓ 
αρμ 5 ΠΟΠΙΙΘΗἰ τ, ὠμμονούσεο μῆν. Σιωέξησοιν τοῖς ἐκ είνοιςο ΟΠ ΠῚ 115 4ε- 
Ὁ, ἀξεϊ πιπτ, ΤῊΠπογ 4] 4. Ετ συμξωνειν ωρὸς ἐδ ὀκεένοις ) ΟἸ1Π| 11: 
αἰηὶ, ἐπ! ΤΔ0 ἤρετγέ, 14επγι σον ξησεὸν τρὸς (ὃ λακεδ'αμμχονίϑις » ΔΟσορΘΓΙΩΣ ἃ 

ληρ ἀεςἀαπηοηϊῖς οἰαταῖπ δομάϊτὶ πο η},[ἀςπὶ [}. φαϊητο. σειυέ- 
χρη ἧσαν καθ᾽ ὁὠολογίδν, ἀςἀἸτίοποτα ξεσοτιιπτ Ιάςτι Τ λον ἀϊά συμ.- 
ἰδ ἰαῖαι τεὶ πλείω, νἱτογίοτοπι σοπιιπτίοποτη οὶ ρι δυάς πη. 
νι , ἰυῦα;,ρτο σοηρστεάϊ, ὃς Πιπι}} ἴγει οροοΪ. ὃν οὐδαμοῦ φις ἐδὲ 
ιῦ (ῇ υμξιῶα ποδὲς φιεπι πυΐαιάιη ἀϊςὶς. ρείςπὶ ςοπτα 6. ; 
τον δος Ξυμοίῦαι γγυδυβρον, εὐ δος, οι ΠΠς. ἐλέτυτη εἴτε, Ρίατο Ἐρῃῆ.7. 
Ὁ εν οὗτος δὴ χϑὸνθ. τῆς εἰς σικελίδμ ἐμῆς δηδημήσεως δι πείντα ταύ. 

εὐνέξη γγυσυᾷΘ: . ρα ἰπιύιτι αὐ! 4 πὶ το πρα5 πιςὶ ἴπ 510 1]Π8πὸ 
πξιις ρέγ πο οσπηϊα τγαάιιξζιιπι εἴτ 14επὶ ἰδίάεπι» τὸσμι- 

ἧτο μεγάλων καὶ μινρίων κρικωῖν τιον ξυρμξαψνει γγνόιϑμονοἾ. πι. Τὸ 

ἄγον, οἰιοπτιιπ. 14 410 4 σοὶ ἀ τ᾽ Πλοπο ΠῊΝ. ταὶ συρμαγνοντοι»ςα- 
ΠΣ. εἰεπία ΘαΖα, ἀϊοιιητιιτ 8, τοὶ γιγνό μῆνα. ὀνγήλοις συμξανον ταῖν 
Πτεγ εἰε σοπυε πη. Ρ᾽ τατος. Ν αΙπΑ, 
ἀχϑύωγἀε δος ποτ, οιιπὶ 411|5 ᾿πίληϊο. τῶν 

ι ζἀλλομώςοπξετο γα ιπιιο, σευαίρρμαιρόβτβερω 1] ο! Ογοοηάτοο. 
τς ΔοςοπιπΊοίο, οοάεπΊ, ἀσοοάος τιιεοτο ἤιπὶ οχ νι. ΟΡ. 
συμξοίγλ ετα ποδαιγρικοῖς, ρτοάο(Ἐ Ροάήαρτί οἰ 5. 1οίσοτ: "1.5. Παρ. 
Ὶ .ΑἸεχαπά. Αρ πο. Π.1Ργοδί ἐπι. ἶρις τὸ ὅρσωπος δυμξάλλεται 

οέτι δε, [τὶς ὃς ἢγ Ποριιπι ςοηξετίιητ δά ἰατογατη ἀοίοτος. 1τ4ξ 

ΤΟ 2. ἐχομῷ ἐν ταῦ κοτέ χεδϑτοι τὸ βαῤθ.- τῷ σώματος συμξανγλὸ μῆμον 

κατῳῷ φορᾷ, 14 εξ, ροπάτι5 σοτροτῖϑ ἡλ1805 ντ ΡΓΟΏΙΙ5 ἀεῖε- 

ΠηΙ τ. Γἀ6πὰ [18.1. χἡ πὸ κιωΐᾳ φασὶ τὸ ἄφρον συμξἀνλεἅγτῃ κατα τινα 

ὕῤῥοιαν Τ ότοις πρὸς πίω) λυοσόμγάϊοιιητ οτία πὶ [γάμι5 σαπϊοιι αν τὰ- 
᾿ δίεπη οαπίθι5 ρὲτ 4ιιαπη πὶ ςαἰείζεπι ἱπθ πιφητῖαπα στη ἔτ. 
Ῥίατο [18.1.46 Ἀφρ: μέγα μέρος εἰς πῶτο η' τ χριρφέτων κτῆσις συμι- 
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ἐαλλέται ν ἴῃ ἰὸς τη} τὴ ΠῚ σοτ ἔογζ Πι}ΠῚ ΠΊΟΓΙΙΠῚ οἴεϊηουσυμ- 
(αλλοίαι τὔτο εἰς αξετίων, 14 ςοηΐξοτο δα νίγτυςοιι;  ͵ατο ἐς [ιερὶ. 
ἐς πλυνος οἱ συμξάγεται, οἱ Δ Ἰπογ οι δητιιπὶ ςοηξοττ, Ἠδγοάοι. 
συμβαλλέτω ωρὸὴς τὸ λανϑηΐγειν, Χοπορ ἢ. σοπάιιοϊτ αὐ ὐσὲν ἐ συμ- 
ζα λοϑτο τηλικαύτη διωΐαμες ωρὸς τὸν χρνματισμον,ϑὲς. ΠΟοτατ, ηὐ με] 
φάξογας ἴξιν φοηξεταῦ » δίς, συμ(αλόμμ(θ- μεγέςιίω ἀυτῷ διωΐαμιν, 
481 ΟἹ ΤΩάΧΊΠ1Ο ἔτ δ Ἰυτηοητο, Γἀοπὶ ἴῃ Ευάσοτα, συμζάλλεδη 
«ὐτοῖς 505 Δαϊιαγο, σαρ. 5. Επιαηρ. Γτῖςα;, ὁλκάδα οἱ συμζἐν,εῶτω, 
ταΐττοις οἱ ὉΠΟΓΑΤΙΑΠῚ ΠΑιΙ6 ΠΊΕ] γοάοσυ. ΤΠ οπηο ἘΠ πὶ Συ 3 τίνε ἘΑΥΡΕΥΝ ΤΣ ΣΧ τατον ἢ ἐλωβ δὸς οὔ ἴα πλείω συμ(ύ ληται ἡ μΝ)., αμιὶς ποίξγιντι ρἱττα 

ἀπτν ΑΠτῚΡ 1. Οὐδὲγσυμ(εζλημῖῆψθ. εἰς τίω τῆς πόλεως σωτηρίαν, 
Συμξάγλομαι οσσιιτΓΟν ΠΟ Πρ γος ἀο τ, σεωαποιντείω, Οὐ; κ, κύρη 3 
ξυμόλίωτο ὡρὸ ἀςεως υδρδιέσῃ, ᾧ 
Ηις «ἡ ἀαυδην ἀπτς γγθοΠ} [οἴς τ} τ ΟΡ υΐα νίγρο. 

Συμξαλλομαι, ΟὨΪἸςἰο»οολαζομαι καὶ εἰχοίζω, Ῥαιίλη τα ΜεοοιΟἱ 
β(θέντεις εἰπείρως ξιχιον συμ(αλλεᾶνωι τὸ εἰρυμῆμον. Συμζαλλομαι,ςο]- 
ΤἸἱρο»ἀϊςο, ργα παι ςοηίοιο, συμᾷαγλομαι γνώμίων, [ΞτοὨ εἰ Δ ΠῚ 
ἀἰιςουσυμξαλλόυῆνιθ. Σπύδειξιν Τ᾽ φιλοσόφων, Ὀ]υτατ ΐα Ἑίῖο, ΟΣ 
Οἰιατί μιιδον τάμα. τάτιις ΡΠ ΟΡ θγι [ξητδιϊαπη,ρυτο οὐἰ πὶ Ἶ 
Ροεῖϊς ὈΧΡΟΠΪ, ΔηΪΠ10 ψΟΪτοι15. ὅζς. δυμίαλλ ὁμῆν.- ζϑὲ δακτύλῳ 
«ὅσ μέώαρ, πιρῃ [65 ἴῃ ἀϊρῖτος ἀφ μςφηϑ. συμξαλλόρμϑυ Ὁ. πόλεμος; 
ΘΟΠΊΠΊ ΠΈπι ΒΟ ΠππῚ, Βυιά. 1 ορα Πιροίίετ. 

Σνυμίαλλόμαχί(.,ἀΠςοτάϊατιιπὶ [οπιίρατοσ ἄς ξαυτοτ, αὶ αἰτος ἰα-- 
τοῦ ἴς σοπηπαίτεῖτ αά ριιρ απ, Ογτι!. 

Συμῥάλια,ςο αἱτοῖο. ΤὨςορ γαῖν, 0.3, ἀς Οαιηῆς ΡἰΔπγδτιπη, συμ- 
ζαλλειν ταὶ χέδιρρπα εἰς ταὲ νέας,1ἃ οἴ ! συ παῖπα ἴῃ ποι δι οὅ-- 
ἵϊςοτε δζ (ἐγογὸ, Συμξαλλ ὦ, ΠΟ ΘΟ, ΟΟΠΊΠΊἱττοι ΟΠ ΠρΟΓ, ΠΟ ΠῚ- 
πλ] ο ΟτοοΟ ρα] ο τ σε εἴπω, συῤῥέω,ντ νοης δὲ σοηῆπιοητες, συμ- 
ὅαλλει εἰς ταὐτὸ πῇ ἑτέρᾳ ὄψει , ξιχπὶ Αἴτογο οοιΐο ςοἷτ, ΘᾶΖα οχ 
Ῥτοδ]οπσασ, Ατίίτοτο!. [εέ}.9. ΤᾺ οορ γαῖ. Πδ.ς.ἀς (διῇς » οἵ 
κἡ πο τειμκοὶ ποιοιΐσιν οἱ συμζεἴίγλογτες ὀνήλοις, Ατἰΐζοτε!ος ἀς νη δοκὺ 
συμξαλλεσιν δμύλοις, σΟΕΙΙΠτΓΟμΓΉ ἢ Γςθηταγ. Συμξαλλω, οπλ- 
τλῖττο, ΟΠ] 4ο,ςοπΗ ρο, [πτατο ἢ. σεωέξαλον ταὶ διιυάμεις ας ἴο 5 
1η {τιμέϊας δ ργα πὶ σομη μη (Ὀγιιητ, σέων ἐζαλον ἀυτοί, Ο β  14- 
Ῥαπτιιν (ΠΠῈ 020 4ρ.17.ξζοτ, Α ροίξο!. 14 εἴς, σοπρτεάιοβιη- 
τα Πι18 ςοπηπλϊττοίσαπτ σαπ οο. ΨΌΙΪ ἀς ἀἰΠριιτατίοης ἴητο}}- 
δεπάπιπι. 14 νογθιιτη Πρηΐῆοας σοηίεγογα μπδῃιι8 ἴῃ δ 6 110,4 4ο- 
τ τ Ρ τα ]}0 σοπρτο άϊ, ο [τὶς ἤρηϊς ἀϊπηίσατγο, ργα!ο ἀϊπηῖςα- 
του πίο!τι5 Πσηἷ5 [ποτὶ ἔπι συμζαχλω ωρός σε, ςΟΠΗ͂ΙρΟ τοοιπΊ, 
Τίοσγας. ῬοΪν θές 1.1. ἀς Ρυρηα ΠαμΑ]] 9 γγυδυᾶν ει ἢ ἐν μετώπῳ 
σιυνέξαλον τοῖς πολεμίοις. [Δ τὰ αιιτοπὶ ἐγοητίθιις ἀγεῖς εππὶ πο - 
Τπῖθιι5 ργα τι πὶ σοπισητίογαπε, Ηος γογθιιπῖ οτίαπι ἀδίο τὰ 
ΡΟΠΙτΙΙΓ αὐτὴ τῷ συμπλέκομαι, συμπίτῆω, συμῳέρρμαι τοῖς πολεμίοις, 

κὶ εἰς χεῖρας ἔρχομαμν ἶγο5 σοπέεγο δά Ρτα πιπι. ΣυμἝάνι σοι εἰ-- 
γιύνα, Ἐπ τὶ Ρ τα οι "ΠῚ σεττο, ἀ6πὶ συμζάλλειν ἔρεν,ἀἰχιτ»ἰά οἰ, σοη- 
τεπτι μα φητΕΥ (Ὲ ὄχότοοῖς, Συμέαλλειν ἔστη κοικοὲ » πα οἀϊθα 
τε θτογονογθ 5 ργουγίίαις ἰηςοϊοτς, ϑορμος. ἐγὼ γὸ αἰδ)ὲ συΐ- 
γιωμίω ἔχω Κλύονῃ φλαῦρῳ, συμζαλᾶν ἔπη κακοί, Ἡ οππότ..}144..4. 

Σιὼ ἡ ἔζαλον βίνοις, σεω) σ᾽ ἔγχεα τὸ μῷῳ. δ δρών, σοὨταΪ τητος οτ- 

ταϊίογα τς. Συμζάλλω, ΟΠ ΠἸάο πος εἰἴξ, ἐπὶ πιϊοϊ τίαττι ̓πτοῖ ἀπος 
ὃζ ἀι[φοτάϊαπη γἰχάπιαια σοςῖτο, συγκρέω, γε συμβαλεῖν ὀὐδιρᾳ 
φίλοις, ΧΟ ΠΡ, «αιδ', ς΄, Συμξύλκω, ρατία ςοΠΊπλἰ το, ΟΠ τη [10 - 
π65 640,τεὺς συμξολαὲ ποι, Ἡ ΟΠΊοτ. Πα, γ, Αὐτεῖρ ἐμ᾽ ἐν μέσσῳ γὼ 
αὐοΐφιλον μβμέλαον Συμξάλετε, ἰά οἵδ σουπιπίτειτο, Ραιιίαητα5 ἴῃ 1.4-- 
ςσοηϊοϊδοκαφερις ἡ ϑεέψε ς οἱ ἔφηζοι συμξάνλεσι μαιχουῆνας Τάς πη ἴῃ 2. 
ΕΠΙΔςδη.. ἐν 3. ἀυπή τῷ γυμνασίῳ συμζαννοσιν οἱ Ἐλλανοδίκαι ὺ καϑ' 
ἐλικέαν ἡ, κα) ἀυτιῴ διαφέίρρντας τιῷ δῇπτηδόυματι, συμξαάννεσι ἢ ὅὴ: πάλῃ» 

14 οἵ ρατῖα σοπηρατγδητ δὰ {Ππέζαπι. ΧοΠορ .. Ὠἶσσερ ἔνιοι (ὅν ἃ - 
λεκτρυόνας σκορόδῳ σιτίστντες συμξαλλέσι. Συμξαλλω, σοηέετο, ἰά 
εἰζ σοηταπάο δὲ σοτῃραγο,αΐδαξαλλω, «'ἀρειχείζω, αἰρᾳαϑεωρώ, Ατῖ- 
{τοι.2. Εὐ]ἴσοῦ ϑὸς πολλοῖς συμζάνλοντες ΟΣ Π ΠΎ0}} 1.8 σοηἔδγοη- 
τεβ. Ηοτοάοτσ. ἴῃ ΜεϊροπΊιεπο. τούτῳ γὸ ἐκ οἵατε ὅξὶ συμζαγλέειν 
᾿δμον ποταμόν Ταρατ ν Π τη ΗΠ 0111 ΠῈ οἰππ ΝΠ] ο σοπιρατατί ροίς- 
{ς συμξάννειν φίλον φίλῳ,αῤετίωυν κρικίᾳα, Συμξαλλω, Ποἰ  οἔταῃι ἀον 
ἀο [ν αιδο μη. τί) συμξολ ἰὴ δίξαιι, Θη ετο ὅς σοπττίθιιο. ν᾽ ς 
Σύμξολον. ΑἸ η4ο ργὸ μετεδίδωμι κὸ χρυ, ΑΛ το ρΡ ἢ, ΟΟτππι. ἴῃ 
(οῃείοη. Συμέσολλω, σοηϊςέζο, σοηϊ ζεῖο , σοπϊ έζαγα σοηίς- 
φιοτοἰπτεγργοζοτ,νε συμζώλειν ἐνύπνιον. Τοδο5 ΤΒΟΡαπι15. δ 
ἑρμιωέως συμζαλλομᾷν τὸ λεγδιῆνα,1 ἃ οἴξ,ρ τ τητονρτοῦοι ες ἀϊ- 
εὐπταγ ᾿πτο ΠΠςέξι αἰοχυίπιιγ, συμ(είκλειν τας φύσεις 7 πάτα ΓΑΒ 
ςοηϊϊςογεςοηϊεΐζατα σοπίςημ » Ὠἰοίςοτγι ἃ. 11 ς.ταρ.46. 
Συμξαλλῶ; σοηξοτο δ φο]]οιοτγ, σιωτυγχαία : νῦ συμξαγλω σον 
χόηρις, ἘΠ ΓΙ ρΡΙ4.τεσὰπι σΟ ἢ] Οηοτ, Συμξαλω,ςΟΠΊροηο. συμ- 
πλέκω,ςοηποέϊο, σοπηπλϊσεο, σοηίογο; συμμίσγω, ΒΕ Ποἰἶτατ. ἴπ 
Ηετοίεἰς, Συμῥάνιω ςἐφάθον ἐκ λειμωνθ»:σοΥΟ μὰ ΠῚ ἐΌΠΊΡΟΠΟ ὃς 

ςοητεχο. Εἰγρ.Συμέανιειν τας δεξιας, 
-ἀεχτγα σοπίπηρογα ἀοχιγάπι,  ἴγρ!], 

Συμξάλλω τὸ σιωαννπ , οπηπγογοί τη πάδεο: τγαπῆρο 5 ΡΑεῖ- 
Λςοτ,ςουτταξεις ραέϊάσας πε. Ρίατο ἐς Τιερ. συνζα»»» συμ(ά- 

᾿ Φῳ. ᾧ νΝ, - 
λα, ραοϊ [ποτοραξία τγαξϊο. ΓΟοτιέοητγα Εἰ, οἰξίω εἶτ᾽ ἐλαξεν ἐ- 
πος ἐρεῖν, καὶ οἷς αὐ σιὼ ἔξαλεν ἐγκαλεῖν, 8 ςὐπι 115 Ἔχρετί τί, αι δα ς- 

οππὶ ΠΙ ΜΠ} σουῖγα κι ττ Πα πεν Ραέξισπι ληές, τἀ επηγὦ μὴ σιυεζας 

ὅϑι 



68 οαῆκῳ ὐ 
χεν ἤλπιζε πρύξεϑεη ας πο Ἀιρυϊάτίις οταῖ ἐχίσοετς, Συμξαλ- 
χΦ,οσσάττο, σειωαντάω, ν μὰς Σύμξολθν, Συμξαάγλα,οοῖτς ἔδοῖο; 
φοπίτσοτοτίαῃιν ρογίοπί τί δυίτατγ. Χοπορι.: Ραὰ, ἐὺ Ὁ ἐπὸ 
φρυγίας πῆς παρ᾿ ἑγλήσποντον, συμ θαλ εἰν φασι γαζαγον, ὄχον το εἰς Καύ - 

᾿ φῷν πεδίον ὑξακιοιχίοις ἵπποις, ῬΗγγ 45 σοπίππρὶς Οαθδει5. 
Συμζάλχω, σοποτο, δανείζω, Ἀγ τίδῃμ5)0᾽ ὃ ἤλϑε αἰδοὶ τίω βασίλιοσ αν 
τὸν συμξαλὸν τα οἡ τια στέ μῆμ (Ὁ. δὲν ϑ μαι ἀυτῳ βονϑῆ σαὶ τοὶ δίκαι κοἱ,δα- 
γει σοί μῆμον, ᾿ 

Συμζαλλωτὰ, [τπτ σοαξλα ρογ [Ὁ νο!]εγῖς ἱπηρίοχιι Ροτίτ5 φιὰπι 
τόχαι σοπάϊτατῇς ἀϊσιτηταγ να! ν πάα ἰῃ τεχτίβ: ἃ νοῖθο Συμ- 
ξώνμω,ν Ἰὰς Ηοτπτιοὶ.1.8. ΡΊπ. οαρ.48. Ἶ 

Συμέαια «τὸ, ἀσοϊἀςη5.) ργοροίτίο εχ ποιηΐπο ὃς ὕογθο ρετέε- 
ἔζλαν [ςητοητίαμι γοάεῃς) νὰ ϑοογατος ἀπηθιΐατ, νἱάς Πάρρ- 
σύμξαμα, 

Συμῦ οἰ, βοττὸ, φιπιηι ἀσο! {{{πτ, Ραττὶ εἰ ρίμπι εἰ νογδὶ ἱπιροτίοη. 
Συμζξώνει. 

Ζυμξαὶ » αὗτος 5, αἱ οποπῖτ ἴσαι ἐοπτί τ, ΧΕΠπορῆοη 9 πολέμου χα- 
καὶς συμβωντς ἄτι... αἀπιοτῇ ὃ." δατῆον, συμζωντες καμρϑὶ 9 1π- 
εἰάειητίᾳ τοπιροτὰ, οδίατα » θεπιοίζηςῃ, τὸ συμξ αὐ ὅπο τῆς τύ- 
χυς.Τάςαι, 

Συμ(ασείοντα . ἐφιέμῆνον συμξσα ,) ΤἈποΥ 414. ΑΠςξαπτεῖη σοπιςη- 

τί οη ὁ ΠῚ. 
Συμξασιλόϊω,π. θύσων ποιῶν καγ ΠπΉμ]} ἱπηροτον Ππιιΐτορηο, Παπὶ γα- 

δαὶ [οοΐτ15. : 
Συμζασις,δ,σοποοτάϊα,σοηίςηΠο, φιλία, σι τυχίαν καταλλαγιγ 5.114, 
ςοπιεηίθατίασΟΙ ΠΟ τ ι111ν ὁμολογία, ΠΟΠιΙΘητΟ 7) ΦΟΠΙΙΘΉΓΙ1Π1» 
Ῥαοϊοδτίο ἀοἀϊτὶ ο»σοη το ἀοαἠτλοη15. ἀιπϊςῖτία, ραξξίο»ρα- 
ἔξι, ἔα {155 [πρίπις ἀριιἀ Το ρ τι, ποὺς ξυμίασιν ἐχώρεστιν; 
δοοερογιης σοπαϊτιοπαπι» Τ᾿ ΠαοΥ 4. ἰηΐτῖο 2.συμξασιν σποιουΐχκα). 
ἴῃςο ραξζίοποπι, ἴα σοποοτάϊαηι ἀϊοο.Γἰςπιὶ [15.3. Τά 6πΠ|, ξομ - 
ἔασιν του ϑυμήϑι, σοπιροῆτϊοηΐ5 σι ρ 415 οτατ. Επτγὶρ ἴῃ ΡΒα- 
ταὐῇης, Καὶ ξυμζασίν τιν᾽ Οἰδέπε τέκνοις δὸτ. 

Συμζας ἀζα,ςοηξοτο, σοι ράγονοαρ. 18.100. 
Συμξατήρεθ.,..ὁ.,. 4.ράςἱ ΓΟ. 1159 σοπημποάτις δά Ραξξ: σοποί!ατο - 

τἴτις Τητεγρτ, Ὀίοηγ Π) Τ Ἀεο]ορί εἰρίμνικὸς διι1, συμξατήξμοι λό- 
γ»1,[ἀγπιοηο9 ἐς ρας! σοπάο, Τ ΒιοΥ ἀ. 

Συμζατικὸ:, οὐ, ὁ, σοπιιοπίςης δά ρφέϊα, 4. Ῥ»αοἱ 1 01115. δ σοπιοη- 
τἰοπεπι ροττίπεῃς. αὐ σοπιοπιίοιονη ξαςίοη8 πτις ραξτίοπεμη. 
συμζετικοὶ κηγοι,ν οτθὰ 418: ἀς ςοπτροπεμήατῬαςς πη. ΡΠ ατατ. 
1ὰ Οὐδ] ]ουσυμζατικὸν ἐὸν εἰποκρίνατον 11} ἀς σοπιιεατίοης τὰ 
ἤρου ἔτ Τ μιογά. 

Συμζκτικώς,ςοποορ{Ἰτοτοἔσσάσγατο δηϊπιο, Οτοσότγῖι5 ΒΑΠΙ. Ὡρὸς ἡ. 
ες ἔχὰ συμζαπκις τε κἡὐ φιλικῶς, 

Συμξεξ κε, αςοϊἀϊτ,ασοϊάοσις εἰ. ΝΑταπ.ῖη Οτδῖ. 
Συρμζιεζιηκὸς τὸ, ἀσοϊάοιη5. οαἤι5, ουθόζις ξοτγιτι5, ἔογειῖτα δὲ δά - 

πιδατίτίᾳ γάτῖο. γἱάς Ρογρπντ. ἴῃ φηΐηαιῃς νοοίδιι5. σοι δομτο 
ἀεὶ ροτοῆ, ἰνος εἰ, τα] τας 4185 (ςαιίταν εα 4115 ΡΤ ίς ἤᾶε,:. 

ἡ]μοίξαιτῖα:. ΟἸςογο, Οοηίεςμτιο τγαξξαταγνιι 4114 ἡπ4η4; 
ἀπε: (δεῖται ἰη 4 ἠ γίτατ. τὸ ποιοῖς συμβεβηκὸς, ι!ο πλι τὶς ςὅ- 
τίστο, Χ οπορἢ, συμ(εζοτος αὐ εἴννγϑες. σοητί σογῖτο ΓλοτΟ ΠΠΠ. τὸὸ χτ' 
συμξεζικὸς, 1» τοπγεγὸ ὃς σαία εἰιοητιης, Ἐτ τεὶ συμξεζηκότοι» τοι 
αυχύντεγἀϊσαπταγ ἃ Γλισγετῖο εαξητα ἃ Οἴσοτοπε ποηπαη 4] 14] 
τοότατη ατιγίδιιτα, Συμζοξηκότα ὃ αἰδρ» ώματω αμ14 αἰ Πογδητον!- 
ἀξ ἰπ πιαρώπηωμα, 

Συμξεξικότῳςρεγ ἀσοϊάοης. νος Αἀιογθῖο νεῖται ΝΝΙσοσιάο 8 11. 
-.ΑὙΠἸ1Π. 

Συμζιμα,ατοι, τὸ, οι πτι}8. ΒΔ, 1 ΕρΙΠ, ροίζετ, 
ΣυμἭίώαν᾽ἄς ἴῃ Συμξαΐνω. 

Συμζιίξω, ἃς συμξιίζομω Ππλι} νῖπι ᾿ηΠ 40, γπάς συμζεζιασμῆδα, - 
'Ραα Πεπιο,οχροηΐτατ Παλμ] οςοιραῖα, 
Συμέβιξάζω, μι, ἄπο, αν χανΛιὸ, [4 οἴ, συμζώνω, συμπορδυομα), σα - 

(εσάο,σοεο. Τυαμπτιεὸ νογὸ ὁ μοτα ατικαῖς, Ἰά εἰς, σοη σεμείς- 
το ἔποῖο ἀτή οοῖτο, Ὁ νογθιιπι ἤπππιὶ ἔεσεγππτς τἰρη]αγὶ] 
πως ἔστι Πρ ματι) 41 ἀπο Ἰῖρπα συμ ς ξυσι, οιαπὶ 1114 ἰπτοῦ [ς 
ξουπαλίτεοπ ἠο ἀρταμήόφηο φοῖτο ξασίπητ : να]ρὸ αἤορδίον ν το’ 
ἐμ εμομπ ον Ν αάς Ρτὸ σοπιρίηρετο ὃς σοαριηξηταγα {(ἀπιϊτιατ ιὰ 
εἴ, σι ραόζειν, ἀσςοτηπηοάατο 9 8ζ δά σοπιαγθηζίαπη αἀάιςσοτς. 
Ῥαιΐ 5 δά Οο]οίΠεηῇςαρ.2: Εξξ χᾶν τὸ σώμα διαὶ “ἴ ὠφών καὶ σωυ- 

δέσμων ὅπεχορηγού μῆμον τὸ συμζιζαζομῆνον , αὔξει τίου) αὐξησιν τοῦ ϑεοῦ, 
Ἐχ απο τοτινῖ σοτριι5 ρογ σδπλΠπτᾶς. ὃς σοπιρᾶρο5 Πιρρεά!- 
τατιισι ν οἱ κιδυιίεἱ ἔτατηαι ὃς σοασαχοπτζαταπι Πιι6 σδραξξιπι, 
δυισείςϊτ ασπιοητο Π οἱ. 5οτιπο οὐδ ἐς ΟΒγῆο σαρῖτα Ἐςεϊςεῆς. 
ἃς συμξ,ξαξ ἡ μῆνον εἴ σωω ριολογού μῶμον, ΟἿ᾽ 14 Πίλα] ἱτα ροίτις 

Αροίξοίας δά Ερμεῖςαρ. 4.Οἷς ὅδε" καὶ κεφαλὴ, ὁ Χρας' ὃ ουἷ ὅ πᾶν τὸ 
σώωᾳ συμαϑυολογουύμδυογ" πὶ συμξιζ «ζουῆμον διε πτίσης ἐ φῆς πῆς ὄπιχο- 

ρυγέας, κοιτ᾽ ἐνέργειανγδζο. 1 εἴτ. Εχ 4ιιο τοτιιπὶ σογριι5 σδιιφηῖοπ- 
τοῦ σοπστςοητέγηιις σοασπιοητάτιπι δέ σοπιραέξιιπι Πας οὔ- 
τα Ππιτα. Οτεσότγιις ἴα τισοητνᾷ ΠΗ Ιαπιιπι ᾿πιιοξείιια, Αὐλλα ἄνους 
συμζιζάζων ᾽ὸ σιωαριλόζων, "ἢ εἰς ἐν αἴγων τοὶ πῷ ἀιπεῖ πινδύματοςοος εἰἷ 

συμξώνειν δποφαλνων, Ἐχ νατὴϊς Ῥγορ μοτατῦ νατισίπἰῖς σαπείσι!ηι 
ψΠιπῇ σοΠΙροποηϑ ὃς σοαρπιοπίαῃς, Συμξιζάζειν ἐπιὲς τγαηΐ- 
ἰατὸ(νε σοδρπιοητατγὶ ρασοπὶ ἀϊχὶς Οἱσεγο)πραϊ ςατ σοις!14- 

τοραᾷ δπιϊοϊ τίαπι ἔος [μι αἀἀιισογογκα ταλλοηϊαν, Τ αιογ 414, 

ΣυμζλήωϊνΘ.. οδυλας ἔλέξιισ. σιὼ ἀντήστς, ΟΑΥ 1.69 ΡτῸ συμξεῖν , 

ΣΌΝ 
Σωμεξίζασε ὃ ᾧ τὸν Περδέκοιν τοῖς Αἰ ϑίωυ αἴοις, αιιαῇ ἀἰχ Το, συμία 
καῖς αὐτῶν ἔχοντας ὠϑὸς θυλήλοις ἀπέδειξο, Ιάοτπι, συμ ξα ὅντα σὲ 
τποις,ἀς 85 ζοπιιοπης ἀτάτις τγαπίδέξιτι εἴϊς, Ἐς αἰ [δ]. σιτυφῦις 
ὅσων, ραξτι Πιητοσοπιεπογιητ. Συμριζάζω τ Ὰ ΠἘεῖταγ δα. 
πἰπτιπι ντ συ αρμόξω, Πρηϊ Πςάται!ς ἀμἱπτῖῖπὶ σΟΡ ΟἿ ὅς αρὶ 
τᾷ οἱ τα Πτιιονδιδάσεω, [ςῖτα ἕχοῖο, ἀὐτὶρ ο. κουτορϑώς ντ Ἑ[αία: ὦ 
Ἐτ τὰ Οοτίμτ., Τίς γὸ ἔγνω νοιῦ κυρίε,ος συμξιζάσει αὐ τόν; ΟἹ 
αἰ πὶ ποις πηεητοπὶ [9 οτη] 1.41 ἐπ τυ ἔξηιι5 πὶ οὐ δὶς. 
πιοη.ἀ Ἀὶ οΠΊ. σαρ.11. Τίς γὸ ἔγνω γοτιῦ κυρ, ἃ τις σύμρευλι. 

ἐγχύετο Η εἰν οἷν. ὅς 514, ρετ διδάσκειν εχ ροη τηῖ, ὃς συμξιζωὶ Ι 
εἰ διδώξω, ὅπας ἥσω, ἃς γοῆ σα ποιήσω, Συμξιξαζῳ τυ γῇ! εξ ςο 

ἔοτυς, διςοπίϊσεγοννε 41} σοδρπὶς ἤζδηζ ΡΎΠ5 ἰἵρπα ἸΏζοῦ [ε εὐ 

ξοτιιας σοηἰτοϊίπεαιις μος Ὡς γε] 110 πιοάο ἀρτὰ ἤεε φοπηρ 
Πεῖο ᾿ππέζηγάσιις πες σοᾶρσηδητδεῖο, Ρ]ατο ἐπ Ηἰρρία πίη 
το, Καὶ ἐπειδαν μοι δοκῇ σοφὸς ἕ ὁ χέγων, ὅαϑυμλῆ μαϑεῖν δι, τι λέ 

ϑιαασιιο ϑοῖνομμαι, κὶ ἐπανασκοπ ὦ ἡ συμξιξάζω τὰ χεγρ' μῆμαι ἵνα ε9:8 
πιδῆτς τόσο]ο αι» ἀϊξξα ἤιητ 9 ςάφιις ᾿πιΐςοπι σοηβοτι 
ςοπίοηταποα πὶ ᾿ς  ΠἸσατι. Α ἑξοτιιπὶ σᾶρ.9. Σαῦλδ- 3 
ἐνεδιιιωαινούτο, κὴ συμ φἴχιμα «ὅν ἰκδ' αγοις «δὺ κατοικοιῦ τας ἐν δεεμασα, 
συμζιβάζων ὅτι ἡ τὸς ἔδιν ὁ Χριςὸς.14 οἱ, οὐ ξοτγοπϑ ἀρτάμίαιιο,αι, 
Ρε τοηηροτᾶ ρτομηΠ Με: 5 ὃς (οτίρτιιγας Ῥγορμοίαταπι, 
τοῦ ξ σοπηράγαη5 φοπῆγπιάπίαιις εχ οὐ ἱ ΠΠῈ ΘΟ ]τῖο; 
4: σοπιεπίςητία ΟΒτΙ πηπν σταῖς! ἤχτΠῚ 1ΠΠ|4 (Ἐπγοη Ὀς 
ἔχιπι οἵα ργοπη τι ἐπ δοτΊρτιιτῖβ. ῬΓΟ σοχάζεδοι 
συμξγνειν,14 εἰξ σοῃϊίσετςο » το 8 ποῖηρο σοητεπάοηδο, (0 ἜΠΙΙ ιν 

ταπάο, δέ ἰητοῦ (ε σου ξογοπῆο : Αξζοτατι σαρ.16. Ωἰς ὃ τὸ δῷ ἐνμονθ τη 

εἶ δεν, ὄυϑέως ἐζητήσεευδν -ἰξελϑεῖν εἰς τίν Μακεδονίαν, συ αξιξώξοντες ᾿ ἀμπλῖ ᾿ 

ὠροσκέκλητα ἡμες ὁ κε΄ ὀναγζελίσει τι αὐτὴ γεχ Γι νη. ΕΠ 

ἀἰοϊοηζεβ. 
Συμξ, ζασις τω «5» οἱ πτιτ]ο, (Πγπηατῖο, οι οἱ ΠἸάτίο. τάς Συμζιδ. 

ζω. δι] 4. εἰς συμξίξασιν κ᾿ ὁμολογίαν ἐλθεῖν αἷοὶ τινί. ΕἸ οἴ ον πεῖ , 

διδαχη «πὶ ς 5. 
Σὺν ἐἰζσμὸς.ραξταην, τγαη δ] ον σοποογάϊαοίη Ραπά, 
Συμξιξαςικὸ ρας Ι Ποιόν» ΡΊυτ. ᾿ Ἕ 
Συν( Οἦω, νὰ Θοφοουαίτου Ε ον ουἴτοπὶ συμᾷι(αὐ σορτο σίυα 

διδάσκω σεν αρυἃ Εἰ Πα οΠΊ, ὗ 
Σύμζιθο, κ,δ συβέιω τὴς 401} ΑἸ του} ΠΟ Πα ΠΤ σοητα ΕΓ ΠΑ 15. 
Συνζιήοι μιώσω πιωκοὶ, ςσοπτῖπο Ομ 011], Ππλμ} νἴπο. συζο ΝΠ δια 

τεύω, δι ἸΝ οὐττιάατ, (τοῖὶ οαπὶ Ργαροίι. μῷ ὃς Ορηϊτν μα εϑ μοι 
ΤΠ Ποθαμομὶ τύτων σὺ μζιοῖ τιμωρόυηνίδν, Ες ΤΆΘΟΡΕ. μἰτοσ, ἐμπιν ἡ ἐρι 
οαροτιίς ραῖο Βοὶ ᾿πῆχα 1π Βοάογαπι συμξιώσω αἰ ΧΊτ, ᾽ νων 

Σὺ μζιων, Πηλ] νἱπιο 5» σοη ἔς σοἢ8. ͵ ΠῚ" 
Συμζίωσις εως ἡ ον τῶ σοπἤιετιιάο. σοπτι δε  ΠΥΠ1ΠῚ 9 ΠΟΠΕ γι βαιόν αν ἢ" 

Τσρτοηΐ, 11 ὃς Ογασα νοῦς γεῖταν Ατεῖσο (ογῖθοη5 110.15.} πιο 
Βῖδιη, ρτοβοξγὸ, η χιυΐτναιιο πγαχὶ πὲ ροῆτα ἢὺ συμ ἕωσες, ΟἿ᾽, - αἰ τπιν 
το ΠΠας σοηπ! ιοηοπι ἀϊχῖτ ἴῃ Ἐρὶπ, 4 ΤΊτοποπι. ἐὐμ ακαν 

Συ μξιωτέον, ἢ πλι}} ν᾿ο πάππε εἴξ. ἐμέω Πρκύϊβιν 
Συ μζιωτὴς, οὐ, ὁ, ςοπιυ!έξοτ ΟἸςοτοπὶ Ά.π Ἐρ τ, ΤΊτοπεπ ἡ: (πὶ 

ξοτο αὐ Ὁ οἰαρε απ, 564 ταστεπ Πα Ππιιπι συμξιωτῶ 
{τυιπι, ρτααρο Ἰότερο! Παπιι Ρ᾽ ατα τοί, Μεοαπαῖοπὶ συμξιαῖ 
πῇ σεξας 21. Αὐστίτι ἀρ ε ας, Γαοττιῖῃ Χοπορμοηῖο Οἱ 
φαὸς ὃ τὸν ὀψοφάγον νυδϑὲν τοῖς συμξιωτιῶς ᾳτειλιπόντει δίς, [Πζοὶ 

νοτο ςὅροτοτγοπι ἰητογρτγετατὶ ροίπιπιις. γοἰατὶ απ ἀ6Ὶ 
ταῇτο ἀϊοίτιγνε δριά Δτμοπαῖιπι. "" 

Συμζῷ» αςἐς ἀν ρ,αοτ δά σετιηϊπαπάμπι ᾿π1Δ 55 τ εορατ, 
4.4ς Ολι ρίαης. : ι ὶ ᾿ 

Σύμολυνα, ατος, τὸ σοιη τ ΠΠατά)οάΡ.4..Εἰλία:. ἡ 

εἰπε 

ἐμμηΐε αν 
ἸΠΠ Οἰ τι 

ΜΠ υπεεὶ 

 κ μνραὶ 2 
νϑ.:ὰ σύνἝλημω, ρτο σνμξἭέξλομαιἰ Ἔρίτατ δσυμόλντοιρτο Ο πῆι 
τοίρατ, ἰδεῖ ΑΛ σοη, ΑΡΟΙΙοη, ἔνϑ᾽ αὐτο σύμξλητο, δζ ἀριὰ Η ; ᾿ 
ταν. συ μέλίωτο βασιλῆες, Ρ ΓΟ σοιυζαύτηστεν, 

Συϊμέλησις στη ράρΟΙ Δ Ρ. 2 6.Ἐχοά!. 
Συμφαλητικόν ὅδε τορδςφαντασίὰν, αἷς δὰ ν᾿ ΠοποπῚ » Οζα, συμ; : βϑλοθον : : ἀπ ϑνφι 

Θλῆλι ργοργὶὲ Πρηϊῆσας αι συμβῥαννεῶπτη ροτοίῖ ν 14 οἱὲ ἰγήκιγκο 

ἔεττο. υ εἰΆ ἘΝ υερτ 
Συ μόλη τὸς, οπέογεηἑης, μα ρατα 15 ὃς σοπηπλιις Δ 115:ν] ἰπνὰ 

τί (τος. ἀσοῖρῖς συμολητὸν ἃς ἀδιαφορον ρτὸ οοάςπι. [1.10 ὙΠ τς 
ἘΠ - ; πος τ ᾿ΕΝ οὐδ 

ῬΗγ ἢ Τμιοίδη, ἰ συ μζλητῷ ἑωροχίω ἐ χοντ ὥϑὸς τας ἡμετέρας, ἘΝ νυ, γα ηη 
μαιενοιτα ποῖ τῖς νίτίθιις ποη ςοπιραταπάαπι. ΤΠ ςοοτΙς 
Ανν ὠ σύμ ἔλετ᾽ ὅδι κεωόσβατος. »ὐδὶ᾽ αἰεμώνα Πρϑὶς ῥόδα 1, ἃ 
ὅτηδεχο μῆνα, 

Συμ(ουϑεία αὐ ΙΧ Ὶ πὶ ξοτοηάτπι σοποιτἤι5. ΤΒμογά,. 
Συμοοηϑέω, Ὠγατιιο ἤιπὶ ατιχὶ ΠΟ ρφσβοηϑώς πιιτιιὸ αἰιχ. ] 

νηὴ δάϊιιον αὐ ορεπὶ ρταΠαϊίπησιιο σοίοιιγγο. συμ(ουϑω 
αὐλέξὺ οἷς Ππλ Ὁ} ααχῖ!ο δἀπεπίουαπηαὶ πῖττο αἰχ Πα δά 60 
Τητοῦρ. ΤΊ] τον, ΠῚ 

Ἀν εῆκη, ἶ 
ἢ ἰύνμ ἐ 

ὙΠΟ (γηΐς 

δὲ ( τωι 

ἡ οϊε νυ 
χὰ σρρὶ 

Ἡδιΐον 
π ον 7...» 

Συμ(υηϑοὶ, αι ΧΊ το. " ἡπενὴ 
Συμζ(ολαιυγράφιθο,κ ὁ ποτατ 5561} εοπεγαξξιις (οἸ ἱτοῖῃ Ῥαηάει ει 

δ ΚΟΩ ἢ} 
Συμφύλκαγον, "ες τὸν Ο ΠῚ ΠΊΘΥΟΙΠ ΠῚ 9 κδινώνημον ντ χροηΐτν ἃ ῬΙατο 

|0.1,.ὁ. ἈΘΡΙΡ]. πο σουλεπινποροτίατίο δ γ ποτ ἴῃ ἘριίιΜο, 
ϑείζνκσε δὰ αἴδᾷ ΥἿΔ ανόδρων. οἷς τισν συμζολαιον γ9 γον Ὡρὸς ΠΕ ρά ᾿ 

υτόρσθον 9 οἀο ζξα; ἃ πηλεῖεῖς αιιΐθιι5 σιμῃ ποπηῖπο οχεοῦο σοπ 

παογοίτνη [εἶτ ΒΑΠΠ ας ἰὼ ἘρΗϊ, 44 Οδμά! ἴδῃ πι; Οἰκέτν μὲ Ϊ 
αὐδυτώσο 

ἐπ Π 

ἐδαγῆε 
αι {γ 

ἐκμηὶη 
ὯΔΠΠ κ 



᾿ δ ς 
᾿: ὙΥῚ δ είν τιν ἐς ἡ ᾿ “ . ς 
τρησυμζολαιον τι κυρὸς αὐτὸν εἰα:ῶν ἐστηκ ένα! οὔ δῸ τη 40 8 Π5 

οὐάλπι ποροτίιαι ἃς Γοοΐοτατο πὶ ἰητουοο ΠΠΠῸ . Ρ τατος. 
πλα] 0. κοινωνεκὲν συμ ολαμον ἀἰχ τεσο  πι πο πῚ (Οοἰοταζοπη 
ΠΠΊΟΓΟΙπ.. Συμέόλαια, τὰ σοπτταξξιις, ὗχα, ἀἰέγὰ ἃς ςὅ- 

χγ σι αλλ ρἴγμωιτει, Ῥ]ΔτΟ. συμ(ολαίων πέρι ἀ τοὺς ηρίλοις συμ- 
, , Δ επιοίς, Καὶ συμζόλαια ποϊλοῖς συμξαλλοντες, γηάο συμζὸ.- 

» Οοητγοιιον Πα.» ναὶ ἰπιάϊοίτπὶ 46 ραξῖο ὃς σοητγδέτιι, 
αἱ περουία ἐς. ἐν συμἝολαίαις δίκαις» το θεῖς σοητγα μοηαὶς 

ἐμά οἰ155 1 απογ ἃ. δέχαι αἷδὲ συμζολωων, οπιγοιογῆα; ἀὲ Ρᾶ- 
Αγ  τοτ,ἵπ ΡΟ τ. συμζόλαια διαλύειν, ροΓΙΟΙ μεῖς Ραέζαπι ρο- 
τ] ἀοπ) [10.2.ΡΟ]  τισαρ. τ. ἢς Ατοτίη, συμίολαίων βεξαίωσις, 

δι ατιπὶ {1401} τα 14οπὶ ἴπ δοίοπο. συμζόλαια ἃς δυχαγώματει, 
οι ἐπὶ ἀσσὶρ᾽ μητι!Γυ ἐπιπγιιπιθητα ὃς Πα Ἰςΐα ἀζρτοατοτὶς 

Ῥβαυνεἰατὶ το πππλοΐπ Ραπάς ξέν Ργο συμξόλαια ἀϊοίτιν ὁ- 
. σι δῆλαι αὶ συμξολαι ον συύμζολα. 

ὙΠΟρΟτΙ 15,44 ρα έϊα ὃς σοπιγαέλις ἔροξζλης. Συμ(ό 
δίκη, σοπτγοιιογία νο] Ππ Ἰοἵτηπι ἐς ραέξο δὲ σοπεγδέϊι. 
ἐχ Τπιογά, να Σὺ μξόύλαιον, 
δύω, ρο!ςοτοσοητγαιουσιυνανλάηω. 

εὸ 6... 1 πγθητιιῖ 4ἴ1ο ρ᾽Γσατοτος τοῖα τεχιιηξ. 
ὦ ὅς συμζολέομαι» αριιὰ Ηεΐγο, ῥτο οἰδιμιις ἤιπι,ῆο δ ος- 

ἧς. ἡ ἡ, αἱξις, ον ἢ. σουπἰππέλ!ο,ςοπηεχίονποχις, σοπη- 
ΟσπῚΜΠαγα,4. Δ ἀαρτατίο αῤμοσις, ντ συμ(ολ αἱ “0 ὀστών, ΠΤ 
τ »ὈΊατο 1 ΤΊ πγαοςσυμζολαὶ “ν᾽ χέλων εἰσὶν ἔνια “ἥδ γραμ.- 

τῶν ἰά οἴτ, ΟΠ η1} 1185 Πἰτοτας [ασγῖς σο μι ρτεΠηπτιτ, Ατττοτ, 

5.2.4ἅ6 ραγτ. Α Ϊτη. Συ μξολη,οοπρταῆϊο, σοαρταιις, σοΠΗ͂ϊ- 
ς θῈ 111. ΟΠ Η͂Ι ἐξῖο ρα Ταὶς. συγκρεσις, συμπλοκὴ, Πςτοάοτ. 
ἴορς, Εἰ πεὶ τοίνεω ἐς ηώ αἱ συ μέολὴ γίνεται» ΠΟ 11 πα πὲ σοη- 
ἘΠῚ1155 Χ ἜΠΟΡῊ ἔτε ϑερῆλϑον ἐκ χωρὲν ἔνϑτε κἡὶ συμξολῃ ἐγήύετο, 

σα), ΟΟ ΠΊ τ] ΠΟ πο 5914 οἴζ,ρατίτι σοπηρατατίοπες δά σοῖ- 
ἢ ντ ΟἾἸπὶ ἀπ ογαΠῈ ρΡΟΘγάγιν αἰιτ Ογατογιμη, ἤοθαης ἃς 
Πα 11 Ππ|σοτηΠοπ65, Π ογοάίδη. δ᾿ ὁρτυγων μεχας καὶ ἀλεκ- 

Ὑ συμ(ολαὴ, Συμζολαι. σοπῆιπιοητος 5 σοποιγίι5 σοη- 
τἰιπη. Αὐτίδαμς Π1.6.. Αἰ φίκατο 6.) τίω ξυμξολ οὶ πῇ τε ὑσοίσπε 

ἀκεσίγε,, ἵνα ξυμξαλλυσιν οἱ ποταμεὶ ἅτοι. Γπ ρίτις5 [δὲ ξυμζολαὲ 
εἶτοντίτιιγ ἃς μας νοςς διγαῦο 110.4. Συμζυλὴ. σοηϊςέξιιτα» 

6ηΠ|11Π|»ν τὰ 1τα5:1} πἀιιέξῖο οτίαιτι ἀϊοΐτατ. Βα 4.1η Ραπάοῶ, 
κύολι, ςο] εξ, οο  ἰατίτῖα σασπα, ἔραν. : ν πᾶς τ ἀσύμξολον, 
χα ἐφανυ νὴ τὸ δωρεαλαριά Ατῆ πὶ συμζολη εἰς σοΠ]Δτῖο ας 
ΠπριΠ1ς πὶ σοπηπηιης σοηξαστιν ἐν πᾶς ἀσύμξολοι ἀέξει αὶ 

-. Ὀηβογηης ἱη πιράϊπιν Βιιά, ἴῃ ἘρΗοΪ. ροοτοἐκ συμξελῆς 
ἐπα πόστον ἔθητελεῖν»Ἐ Χ (γ ΠῊ Οἷς ΘΟ ΒΕ ΠῚ σοπΊράγαγο ἴδῃ ςο- 
Ἰχοῖν τεγῖη Οάποηε ς4.Οὐποῖ!. ΓΔοά!ςξῇ5. Αριά Ατὶορ.ῖπ Α 
περ ᾿. οὐτὴ Ειαπηδοίντις πατγάτεῖ [πᾶς ριιση85 » ἃς ἀς σοπῆϊέει 
ΠΟΙ, Ἰ σὔαιίτγογοτιγ ἰη]ι16Π5, Τάλας ἐγὼ πῆς ἐν μόχῃ Νιωῖ ξυμζο- 

αρείας, Ηος ἀϊέξλιιπι ᾿ττ ἀθης ὈΙσ ΟΡ 155 ἢς δοςερὶς ιιαῇ 
ἵν οἰ ςἔλα ὃς (γτηδο Π151}}ς ἰοαμιογατιιγταῖς ἐπῖπι, Τοῖς χεσὴ γάρ 
μη ἐξυμέολας ἐτοραίτϊετο. παίζειν» ἱπαιιῖτ Γπτογργοϑ . πϑὸς τίμὶ ἕμκωνυ- 
ἡμκτν ν : ἀϊοῖταν οὐδ συμέολη κὶ ὅλη δείπνε τῷ ἐκ κοινξ δπατελκυῆόε. 
τὐβον σ. ΒΟ ἴαμα νῖάε ἴπ νοςο Σύμέολον οἶγοα ΠμΘα. Σὺ μξολὴ τγδηΓ- 
λπὶισηὶ τὸ ἀϊοίτατ ΠΟ  [τι1Π| ΦΧ Πἰτιπ» ρ Ρετίς..ΡΙτατο ἢ ἰη Μ.ΑὩ- 
ἡ μα ΠΟ. πα ξιπι οἵο ἃ δ. 110 πηι! τοῦθην γεϊἴσοτος συμξολας τῆλε. 

ας δισυ σειν. Συμζολλγραξει!πη, ραξξον τάς Συμῴολον, 
Ὀλικὲς ἃς δ, σοηϊοξξι 415. ΔΙ] σοτίοι!5 ὃς δ πὶ αι πιατίςιι5. Ἰη4ς 

ΤΠ ΕΟ οσἱα συμζυλικὴ εἴτι ἴπ ἰλοτατηθητὶς ἱπιρ οῖτα εἰς μο- 
εἴπ Εςοἰ δῇ ντ οἱ ἵπὶ ἴῃ σεγεπιοι 5 ἰοραΠθιι5 ἔτ, Εα δέ τε- 
φἸκη ὃς μυςικηαρρε ἀτιτ: 4 βέτταιις ἃ ΡὨΠ]Ποὐορ νῖςα τηθοῖο- 
Δ. 6185 ν ΕΓίατιγ τη τοῦ δζ γογιμι ἀΠαϊ παγηετ σοπηοηζα- 
θη ε. Ηα:ς αἰ οἴτιιγ ΠΟ 4110 χατοινουτικὴὶ ὃς ἀτοδεικτική, ἡ 
ὀλικιῖς, 4. σΟηἸΘξ ΓΑ] ἰτοτοϊ. ΡῈ σοπΊραγ ἀτὶ ΟΠ ἘΠῚ Ρτατοητογᾶ 

 ξαταγογι πη: εἴν. σεσημειωυΐνως, 
γι οβ  Ἰμεξυλοκοπων οἰνοφλυ γεῖ, σα ρ.21.Π ουτογοη, ΟΠ] ΟΠ Ττὶ οηΐδιι5 νασαῖ, 
αμὰ ἸΏ Χ ΓΙ ας ἀται16 σΟΠ 1 0115.σὺ μξολοκοπέω ων, [ν τη ῬΑ 5 40 ἴῃ ςῦ 

ἴππ14. Βιιά. Ἰπτεγργετιῖπ μο. Ἐσοϊ Παίτὶοὶ Ιοοο σαρ 18.1π βπο. μὴ 
π]ωχὸς συμξολοκοπων ἐκ δ αγεισμῶ, οχ Αἰῖο ἀτε πὶ 6ἷι] [ἀετα 11-- 

τ ἴσσο ἀβεγι. μὔι γι «μοὺς μὴ συμέξοχοκεήήσῃς ἐν οἴγῳ ΡγῸ Ὡς ἦδ5 

δοΙ πη, ν εἰ ἀππυΐτιτη. : 
Ούλον. α, τὸ, τε Πεγα,ἰὰ οὐ ν αἱ οὸ ἐαἠο, τα τα]εα εἴς. Τἱοτοτ τ 

τὸ τῷ συ μξαλλειν, 14 οἴ, “οπιπλίτεογε ἄσαις σοηξεγγο, (πη ΠΊϊτ- 
ἀλτιτ ἐαϊπὶ σοπξογιητίγαις ἔπίεν ἴς τοῖϊοτα: ράττος πυε ίς- 

επτὰ,1α εἴν, τιμήματα, χε ἐπα] οἰτπη τὸ αὐώγνώρασμα, σοττιιπη τ 
Ἵτι5 ταὶ σατ15 ἤρπα ἤπης ὃς ποτα, ΤοΙΤογάγιισι ιιτοπι ΠΙΑΤΊΙΠῚ 

Ἐχ Πἴρπο γε] πιογδ!!ο ρταοιριιὸ πιατοτία. ἔμ]τ. Α[1α ἀἸσιχητιιγ 
Βοίρίτα! ες τοζοτα 9 ΑΠ τα οαἰεγομίεϑ » αἰἸᾶ: πιιπηατίας 7 816 νοτὸ 

᾿Πιιπιεητάτία: αἰ τΠδάτγα! ςς. Ἐπὶτ αιιτοπι πτογὶβ ἀπείη τεῖϊο- 
ἢ ἄατε ποίριτῖδιις ἀϊπι! ἀϊαταπι 5 αιιατπτὶ 4] δὰ ποίριτεπι αῦ- 
ἹΠετ,σοπτεϊ πιὸ ροῖϊες ἁρῃοίοὶϊ » ὃς ποίριτῖο ἀοςῖρὶν ςζοηΐγα- 

Ἐξ πες πτ 4 [η15 ἀταιις ἢ ριτα ἰτατὶς ἰαγο, Ἐαὰ τγαθῆθας δά 
“Βατεάες ὃς ροίζεγος, ἰἀεόπιις οἰ] ο5ὲ αἰϊετααθατατ. ΡΙατο ὦ 

Ἂς το Πετὰς δι Πππτ οὐ πὶ ἀπιατοτιὸ ἐαδυιΐαταγ Βοπιπος οἷται 
ου εἴς ὃ( ψεπιίηος βαΠΠΠς,οὉ 14αιις ΒοπϊποπΊ; 14 εἰννῖγαμη δί 
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ΤΙ Δοτοπὶ ντ τεοτα Ῥᾶτίος σοιπυίττι δὲ οὐδ᾽ οἴζοτο τατῇι ἢ 
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τρζορεγς Οχροτογο, δὶς οηΐπι {Π|ς ἴῃ δγπιροῆο, ΕἴχαςιΘ' οἰμωῦ κἐ. 

ὅδι Ν αἰϑρωπι συϊμζολον, το τύ μὴ μῆϑος, ὥαιτερ αἱ ψῆηῆῖαι, ἑνὸς δύ 
ζιτάί δὴ ἀεὶ τὸ ἑωυτῇ ἔχας 0 συμζολον,ἰα οἱὲ τὸ ταῦμροίιις ντ δἰ ἰδὲ 
αἰχὶς τεμάχιον, τοῖῇογα τη ἄταιις τα! δαπὶ 9) ἐτυξιπι αδίοἠΠμηι. 
ΡΙδιιτα ἰα Ῥαξηιο 5 Εβρο ἤιπὶ ἐριἰις αιιθπν ται αιι:ετῖς. ΠΝ ἢ ον 
ιϊὰ φιἀϊοὐ Α. Αἰτί ἀαπγα: ρπατιιε πὶς εἰς, Ρ Π το οἴ απ τοῖς 
[εγαην Οοηξοτ ἢ γὶς Βοιρ τα! αν: ςςαπὶ ἅττα] 1. Α΄. Αροάιπη, μις 
οἴϊεηάς εἰξ ρατ ργοθότεπι αἰ δὶ, δια πὶ ντέγαις το Πογᾶπ Βα- 
Βοτ,γατῖο ςοηίξατ. Ἀπιγίας πη ΟΠ. ΠΠαγία, Ηῖς ἀριά πος δαὶ ΑἹ - 
ςοἴππιάγοὶις, σοη ἔτορ [τὶ τοίϊοταπη. Οοητοογατίοποπν μοΐρίτα- 
Πτατῖς ἀϊχὶς Τόσα Πἰαηιις Π.ἀς Ρταίοτιρτ ά οὔ ξενικα σύμζο- 
λαγνΕ] “ἦι ξενικώνσυ μξόλων πίυ) συμζολίωνες (ο] πη το γατιπα 
ῬΤ μ αταΙ5 ν {5 9(ο4 ται ριι δ] ἴσαις Εἰΐτ. λα Βαυτιιν οἰ πὶ ιααάᾷ 
Ρυδ]ς ὰ σα τατίθιι5 σοττὶς Βοπλϊη δι ἀταϊις ἀτὶςὶς.» ντ Βο- 
{ριτα τον ὃζ ἁπηϊοὶ ἀοοὶρογθητιιτ ᾽π ορρὶάϊς βατἀοτατίς, Πγ ας 
᾿ξῶρ “ἦν Αριςοφανας χονρίφέτων 57 Ἐδεήϑη μοεῖ ὠροσε θεῖν ἀυπῴ. λέγων 
ὅτι ἐλαζε συμᾷολον «ὐδᾷ τὰ βασιλέως τῷ μεγάλε » ὅζς. Συμζλον ἀδ 
το ογα πιιπιαγία, ΡΟ τιχ Οποπιαίείεὶ Π1|.9. Εἴη δ[ αὐ κω σύμζο- 
λον βεαχὺ γομεσῃ εἴ τιον, νὶ κἰ τοικὸν τι γομίσματος. Οἰτάταις ΗἩεγπηῖρ- 
Ρ1ΙΠῚ ἐν Οἱραοφόρρις, Παριὰ τ᾽ καπήλων χύψομαι τὸ σύμζολον, Ετ ταιτ-: 
ἴα» ἐν δημόταις, Οἴμοι, τί δραίσω σύμζολον κεαρμῆθ . κεχάρϑαι ἔοικε 
τὸ ὑμισυςνι]ρ ὁ νοςαπηι5 ος τοῆϊογα; ὃς [γ πιδο ]] ρϑῆιις ον προς 
γεαμν δ !ΕΤΟ 15 1. Απσι το σάρ.41. ἘΓιιπιδτιηι αύοοιις ἴῃ δη- 
ποηδὲ αἰ Γῇ ου]τατί σις ἰδορε Ιου {Ππιὸ « ἐπτοτάιπη με 0 Ρτοτῖο 
φάτηοῃ ΠΙ5 οἴξ, τς Πδγά Γαιις πιιπγατίας ἀπ! σαιτ Ηος παιηϊ ἴπᾳ 
γΕ] αδίοϊἀοθατιιγον ΟἹ εχ αἴτοτα ραττε τἄτὴ πὴ (ςαροθάτιγ. τ48 
ῬοΙαχ 1014, οἷς τε εἰ ἐκ ϑτετέρε μόνον τετυπιόϑει! ποτὶ δεῖ γόμισχι ἁπτοῦ 
»οεἴ λει δυα)ρεῖ δι! ὡς ἔχεν τὸ μέρος ἐκοίτερον. τὸν τε ππαυρῴσκοντει » ἢ 
τὸν ἀνώμμον,, ὅπ συ μζόλῳ τύτῳ μῆ τοὶ ωρεσειληφέναι. δά γεγὸ 
Ξοποτγοάογετιγ νἈ] ογὶβ. α[τἰιηδιϊοη τις ρατιίτατεγα ἀΥρατ᾽ 
γνοΪ ντὶ αἷτ. τὸ ἢ ἐγοφείλεὐδει γ διελέγχειν ἐυτο σμιικρέν τι διμ)α ὅτε! 
ὅπη: ὃς εχ 4114 πηάτοτῖα (γπιθοἱα γεϊίτσαιις (ρεοϊπιΐπα, ντ ΡΔη- 
πὶ, ὅς σοτ )ν ὁ ἀϊοἴσπιις ο[δίν αν ἰονς ατια; σκινδώλμο τα Πιητᾶς 
ἐταρηηρητα,ἱά οἴξ, μήματα, Συμζολα κονλυξις καὶ ἰά εἴς, τοῖτει ς 
(ΟΠ γ ΟΠ]: ετῖδπη ἀἸςΐ ροίδιπς αι νι! σὺ ἀεί πιῖς ἰδεέγες ἀθ 
εἴνάιξο οη δάπημε. Σύμζολον ἀς σα(Ἐγοη το] ογα( ιν πλατεῖον 
οτίδπι νοσᾶς βο]ν 1115 δέ ξυλήφιον ) ϑογιῖις Νίδατγις ἴῃ {Πι4 
γ]γρ. 7. Αὐποῖά,-ῖτ ΡῈ 10 τοῖϊογα Πσπιιπι: Τειοτα, ηαυίτ,Πρη 
ΒΕ ΠἸσιι πη. αιιο ά αὐ ΒΈΡΠῖπῚ ἜΧειπεῖθιις5 ἀδτατ, ργορτογ οσῆι- 
Ποποπη: Πὰς σύμῥολον ἀἸοἰτιιγ( ὃς σεύϑυμα ἃ ΡοΙΪγδίο)ντ ἰη Βεῖ- 
Ἰο Ματὶ), Βαγάειι5:ΐη μι} Π]ο 5.115, ΑΡΟΙ ΠΟ Πο!ρ ϊοις: Οοία- 
τὶϑυν 6 Π1Ὲ15 σοηϊτγῖχ. Ὑτιητιιγ δί οἰτοίτοτος Ππι6 οἰγοιζοτος ἐπὶ 
σα[ττῖς Γγ πιο οἱ στ] νοσᾷηηιις ἐδ τοῦ με σιεν. Τὰ οὰ Ἔχρο- 
Πτίοης ἴῃ {γπηθο πὶ ΑΡοίτοϊοσιιι αι: οἵς ἴπτοῦ οροτα Ογ- 
ΡτΙδηΪν δέ ἑπτοῦ Ἡ]ογοηΥ ΩἹἱ ἀιιοηιι6 ορεγα ἈΠΗ͂πο ργαθογιε- 
το (στ! Βίτιιγ 5 Ζιστάτιε τλητορετς ἃ Θοπηδάϊο σοσηπιθπάδτιτγο 
ἢς (οτῖρταπι εἰϊς φάμποτδι, Πεηΐσιις δύ ἴῃ δ. 115 οὐ Π1διι5 πος 
οὐ (ετιιατὶ ξουιμητοιιοηίαπι ὃς ἀγπιογιπι μα δίτας Ράτν δ (Ό μια 
γΟς15 Ἰ4ε πη, δ ππ05 γπ|15 οἰδ, ἄτας ἐδάσπη ἱπΠίτιτα Β.]]αηα!; 
ης 414 4011 [πγτορτῖο τ, ἰγταθο]α ἀϊίσγοτα ν πε ἴαχε ἀτικ 
{5 παι Πτῖσιι5 γα ά τ, τας Πιατὶ αὸ γεἰ Πσπα 9 νο Ἰπαϊοῖα πο τηῖ- 
ΠΑΠΓΠΓΎ {| ξοττὸ οσσιγγεγοῖ 4015 ἀς αι ἀτι ἰτοτιγοϊητογγο- 
δᾶτιις (γι οΐαπὶ ργοάασ. { Πτ πο[τἰς, απ (σοῖς, δὶς ΑΡΟΙΟΙΣ 
Τοππίηὶ ἱπάϊοιιπι (πη θο πὶ ρούπογιας. ἡτιο ἀρποίςογοτηγ 
15 ιπ νογὸ Ομ πη ργοπτοτγοτιγ : υΐα ᾿νε τοατας Αροῖο- 
1ὰ5 ἰπ Αδξς. ὃς ᾿, (ὐοτίητ, τι. πλαϊτὶ εχ οἰγοαποὶπο Ταὶς ἢ- 
πι λθδητ ἔς εἴς Αροίξοϊος Ομ (τ, ὅς Ἰαςτὶ δἰ Ἰσυῖι5 να] νθη- 
τιῖς στατῖα δὰ ργαάισαηάτιπι ργοῆοι [σε θδητεν, πο πιϊ πᾶτος 4ι1-- 
ἄσπι ΟΠ τ την [δ ποι Ἰπτερτίς τγαἀἰτὶ οπῖϑ Πἴποῖ5 αυπούαητο: 
ὅς. Ὁς τοῆϊεγα θο Πα ἃς ἀρ Επτιρ 4. δὲ ΤΊιογ ἀἰ ἀἰς Ιπτοτ- 
ΡΓοτοπι, Συμέολον ἐς τεῖϊοτά τιμία ἀπερυαῦνἐρ ΔΗρίοίτη, τὰ, φ, 
1. Ὁ.ἧς πιάῖς,ν] ἀποῖρὶτν 81 ΠΡ ογτις Πι5 το εις ἔτι πηεητατίας 
ἐπν] νοἰπιογῖτ, ζονΡαι}.1,49. Ὁ .ἀς Τιερατ, ὃς Η4.11}.31.5.αν 81. 51 
Τίεῖο ξιιπηεπταγῖα τοϊετα ᾿ορατα Πτοδίς. Πιθοπα] ϑατντα 7. δᾶ - 
τι] πς ρογεάῖσηια ν1}15 τείϊογα νθηῖτ, Ἐγιισαςηεί. ΡΙΓΏΤς, Ἐπαα- 
τπδητὶ τατοπεπη τε γι }Π}ς οὐεηάἀςθατιν!ἀς οεἴατη δι ετοπλ αν 
1η. Απριῖο σαρ. 40. Σύμξολον ἐς τεετα τΠοατγα!! : οα ἴῃ ςοπ- 
φἰατί!ς ᾿φοϊοδατοτὰ Ρυϊηςῖρα, ἰαγριεἰοπί σις. ἤροοίοτη πιπῖο- 
τάπιαιις ποτὶς οἴξεπάοθατ, ιια οπιηΐα Ῥγίμοῖρῖς ΠΡ ογα τατα 
οδείποδας 19 ργοίατα τοῆζογα 9 οἰ] ξοττι τὸ οΡτίσογας. Γῖοπρ 
Σύμζολα δέ τιγα ἐς τὸ ϑέατρον χ7. κορυφίω ἔῤῥιψε. τ μῷ αἐγύρεον, τῷ ἢ 
ἐδῶ τειν οσαῖ οτίατῃ σφωρία, Συύμέολον τγαπῆστέ, [η (γ πιο] ς ῃ- 

τς τεῖζοτί 5 ργσοῖριιὲ μούριτα εις ἤροξζατον Πτη ἢ τιάο δὲ ο - 
ποπίοπεία. Βπρἤιης (νηοί μαι Πὰς τοίϊεγα πἰ μ1]} αὐτιὰ φηὰπι 
ποῖα 5 ἱπάϊοίτπν ππς Πρητπηνηος ΑἸ 4 ἰππρης αιυὰπι ΠρηΠ1» 
γῇ δὲ Δῃπ11155 ΠΟΡῚΠτάτΙ 5 ογάῖ ᾿πάἸ Ὁ ΠῚ ἀτα τς ἀΓΘῚ ΠῚ ΟΠΓΙΙΠῚ : 
ααῖρμια ἤπις αἰϊοροτία ἰατουτίς ἴσηῇις ποτα: ἀοηίσιις οχ Πρηῖς 
ὃί “οπ᾿ςἔξατίς σοΠ ΤΠ ριπτιις αὐτρτιτ]α ἄτας οπιίηα: νηάς ξαξτᾶ 
γι συμζόλα ποπΊοη τοῦ τορτ5 ἀσσοπηγποοτιγ 4115 σε ηοΓ15 [2 
γεῖ ρτορτη ΠρηϊΠολτίοπο σομηρ᾽ ςξτίταγ. Ἂς ἐς Βὲς ΠῚ Πατί πη. 
Σύμζολον ΠῚ} }Ἰτἀο, ΟΟ ὉΠ ΘΠ’ εητὶα, Παττγας ΠΟΙ ΠΥ ΠΠΊτας δὲ (ο- 
εἰετας γεϊύταιο οχ Βοίριτα!τατε σοπτγαέζα πεςοίητιάο, Ατι- 
βοτεῖος 1π τεοῖρὲ γβοέστως τὴ φϑοξοῖ ς, ἀοςεὴς πείντα εἰς ϑγηλα μετας 
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ξάνειν πεφυκέναι ἶτα ἱπαιῖτ: Τὸν αὐτὸν ὃ τρόπον, ὁ ἷ ὕψατος γλνν) ὃ 
οἷς πῦρ ἔξω. ἔχε γὸ ἄμφω σύμξολα 5 παιῃ ἀπιθο τπτετ ἴς πάτα 
ςουππιιηϊομοτη ἄτας ΠυλΠπτι!ἀτποπι οστίηξε, Εἰ δηΐπι Δα 1185. 
ντ ὅζ τοῦτα ἔγὶ σίδιιπι οἰοππεητιιπι 7 ἴσος Παῖς Πσσα Πτ, 114 νετὸ 
Βυτηῖάα, πάτο τογγα ἐχ 4]πια βου [ εἴτις ν᾽ ησαταν μι πη! ἀϊτᾶ. 
αὐ τεναῖς ἸαΓοτίτις » φανερὸν ὅτι κύκλῳ τε ἔφ αἱ γήδεσις τοῖς ἑπλοῖς σώ- 
μασι, δέ ο(Θ. διβῖς ὁ τρόπος πῆς μεταβολῆς. διαὶ τὸ σύμζολα ἐνυποίρχειν 
ποῖς ἐφεζήῆς. Εἰς ηοά νυρσὸ ἀρτὸ ἀϊχοτγιας ἀοέξοτοϑ [γηνϑοἱ}- 
ζροῦ Ῥτὸ πάτιγα ΠαλἘ τι ἄτης δέ σοπιιοη!οητῖα σοπρτιογς. Ἀπτ- 
(5 αἰτοὶ ἀἰχῖν ἰάειν ΡΒΙ] οἰ ις » Οἵ ἐχ ὁυοίως ταχέως 95 οἷξ 
Ὅν γίνεται, το μὴ γὸ ἔχοντα σύμξολον ϑεῶτῆον γίνετωι -ἰξ δηάλων. τὰ δ᾽ 
ἐκ ἔχοντα βοχδύτερον. Συύμζολον, ποταυσημεῖον, ἵπα 1 ΟΠ πη (Πρ Ώ1}Π|.- 
Οἰςοτο ἰῃ Τορίὶ οἰ5, Μυΐτα οείαπι ἐχ ποτατίοης [ιππαπειιγιθα οἵ 
διτοειη 9 4 πη} 6 χ Υἱ Ποπγϊηΐς ἀγΘ  ΠΙΕΠΓΆΙ εἰ Ἰοϊταγ ». 4118 

Οτςεὶ ἐτυμολογίαν γοσαδητοϊά εἰτίν σθαι πὶ ἐχ νεγσο)ν ογ] οη 1. 
Νος διιζεῖι ποιιίτατοπι νοτθὶ ποη [τὶς ἀρτὶ βασίςπτες 5 σΘπιι5 
μος ποτατίομειη ἀρρο απλιϑιαϊα ἴαης νει, γαγιιηὴ ποῖα; 1- 
486 δος (οπὶ Αὐιζοτοῖος σύμζολον ἀρρεῖϊατ , φιοί Γιατιηὸ οἰϊ 
ποτα. Ατιξοτο  .Πε ἰθπῆι, Οἱ γὸ Ἀόγος αἴτιός ὅξι τῆς μοι ϑήσνως, ἀκου- 
«ος ὧν, -ἷΕ ἐνομοέ των σύγκειτοι. δ᾽ δ᾽ ὁνο κρότων ἕκᾳφον συύμζολόν ὄξι. 
ϑγιηδοίιιπι οἰἙ ποτὰ ὃς ΠΡΠταπη ΓΟΙ 7), ντ ἀϊᾶτο ὃς ποπιεα ποῖὰ 

εἴ τοῖ δαΐπιο σοποορια, Ογαπιπιαγίοι σύμξολον γοςᾶτ, ιο« [,4- 

εἶπὶ ςουϊοεξιγαιη, καἰ τὸ :ἰξ οὗ ὅξιν ἡμῷς συμᾷαλεῖν χὰ γνώναι 5 νῦ ἴῃ 
ΡΠ] εἰαίποιμ ὃς πρπα {πες γοχ 4. ΑἸλά νοτὸ τεκικήρκον ὰ 
οἰ, αγριτηθητιπη Ζιιοα ποσοίΤατιιπὶ ὃς ηάτιιγαῖς ΕΠ Πατιμιοτν 
να ξμπλα59} 5.115 οἹξ τεκαήρκον, [ας 1π ΠῚ ΠἸΟΓΟΣ ῬάγτΠ5 : 4114: ΠΑτιι- 
ταὶ ττεγ σοπίς ιμητιιγοί αι πεοοοίϊατιό. Αἵ συίμζολον κὸ σημεῖον, 
1ὰ εἰτ,οοηϊεξξατγα ὃς Πρημπι ἤιις τπάτοιμη1. δ): οἵθ ϑέσει ἀϊσιιη- 
τοτ, ὃς ςορἰτατίοπο πο ἔγὰ ΟΠ Ἰριιπταιγ, ΠΟ ἰπιογία οτίαιη ἤΠθπο - 
ταιτη ἤρξοῖοϑ εἰκων ὃς ὁ μοίωμφ: » 1185 τοτγίμτι ἱτηάρ μος δέ Παλμ]α- 
εἶτα παῖς Παλ Πτ ἀπ 65 ἀεπηοπίξγδας σα! τις Πιδποίπατ. Π- 
τι5 τίυ) τοῦ πρῴγματος φύσιν εἰκονίζεσι. Συμζολον, πρπιιπη, νῖ ση- 

μεῖον σεμοια Πὶς ἔμ πηρταιη,Ῥ]τάσοῦιις ἴῃ Βοιπιὶο, εἶν πὰ καιερο 
πῆς δῆπχέρησευς σύ μιξολον 5 ετατ Πσπιιπι ἀρστγοάϊςηἀ τοὶ ορροτ- 
τιταίτατοπι αἀςῆς.14 εἴ, ρα! σατο ἤπις ᾿πάϊοϊιτπγ,πιιε σου ε- 
ἐζαταιΝ αὐς ἀρὰ Πφπτοπ ςη. Σύμξολον ποι εἴ ἄϑοι! τῆς σωτηρίας, 14] 
εἴπ, οοηἰοέξαγαπι ἔασαγονρτο ἤρηο {πτπεγε. Συμφολον, Πρ 1111, 
ντ Πσπα αὐ τατῖα. Ηοτοάίαπις, Τὰ τἶο᾽ ςρατοπέδων σύμξοχα ὅ)μ- 
μμὐκη ὄντα.» χρυσοῖς αγαϑήϊκοισι πολλοῖς κεκοσμυ μῆνα", δ)παεὶς τοῖς ὠυοις, 
ΑὙἸ ΙΔ ες σύμξυλα ποηγίηδτ ΟἸεατλ Μιπεγιιδοδς ῥόδιον ΨΘρτιιη]. 
δὶς (λοταπηρητα συμζολα ἀἰςιιπτιιτοἱά εἴ, σπαι πεῖρα θεπειῖιο- 
Ἰφητῖος στασηἶτα; ὃς πη! [οτσογάϊα Ὀ οἰ ἐγρᾷ Ὠοβοηιας ΠΟ πμ4α 
ἔπητν ἰοά σαπυ νογίτατε σοηλιηξξα, Τὰ [λογαπγεητῖς ξηΐ πῇ τα 
φηίάοπι νογὰ [α[εἰ ρίταγ αοά ροτγ ἐᾷ Πραι ἤσάτιιν ὅς Ππσοτγα ἢ- 
ἄες απνριςξεισατ, ππς {πα νουἰτατίβ [σοῦ ργαίατῖβ π}}}}ἃ ἔγα!- 
τον πα] Γαςερτῖο ἴδ ρον ἢ ἀϊα; ὃ ἱπογοάιτατὶς ςοπάςπιηα- 
τῖο. δὶς ὃς Ῥ[ααειις ἰγ πιθο πὶ τὸ πσηο ᾿ηάϊεϊόψις ἰὲρεν- 
(ἀγρασίτ,νε ἵπ Ρίσ 4, ἸΝ πε ἨΤΒΙς (γ τ οἴ τιπι εἰς ἴατογ Πογατη 
πτοιπι ὃς τιιται ἐδ πα! τοτο. 1014, Ἐὰ συ ία πηῖ}ς5 Εἷς το ταῖς 
[γταθοΐμαι . Ἐχρτοίζαπι ἴα σοτα εχ δηπαΐο Πιαπὶ ἱπιαρίηςπη.- 

ϑγωισο]ας ἰπ Μαίσι], οτῖαπι ἰπ οο Πρηίῆσαειι. "46 πὶ τα Βᾶςς 4. 
Ἐὸ ργαίφητς μοπηῖηὶ οχτοπιρ] ὸ οἰξεηαϊε (γτβθο πὶ 5 ποτα 
τατος ἀείογαβ, Συμζολα, ηΠραΐ4. τὸ αὐδῳσήματα, Ἡετοάϊδηις 
ἄςτ ας! (οπιαγοά! ίογοτς, Αλλ᾽ ἐπεὶ σεωέξη τὸν Δεέκεον τελόῦ τῇ - 
σα, υϑυ ὄντων τῇ Λεκίλλη “Ἶ τῆς βασιλείας συμ(όλαν, πομυϊανῷ ὁ πα- 

τϑρ αὐ Ὀἰξέσοτο, ΛΔ ττ ν ογὸ αια; ποτῖπτ 111 Ἰη Πσοτα, σιὶπι {ΠὉ- 
τπποιτ:Οὐδὲν ὅ ον οὗτοι κὶ ὁ Κομινοδο: ἐφυχαῆε τιμὼς τῇ εἰδελφῇ, χἡ 
γ5 ὦ δ} τοῦ βασικχείκ ϑρόνε κοιϑἥ “Ὁ ἐν τοῖς ϑεώτρρις οἱὸ τὸ στρ ὠρφεπθια 

«πόυεν αὐτῆς. Συμζοκλον πηι} 115.  1πῖπ|5 Πθτο 33.σαρῖτο 1. τ τά- 
ἐο πιῖγου Ταγαιίη)} οἷτς Πατιαπι πο ἀππιΐο οἵϊο, Οὐαη- 
τᾶτπ ὃς ἐς πουλὶ ἱρίο αἰοἱ οὶ νἱἀοο. τας ἃ ἀρ τῖβ ρρε!- 

᾿αυιότο : αριιὰ πος ρυῖο᾽ να συΐιπι νοσάθαητ.» Ροίϊεα ὃς Οταοἱ 
ὃζ ποίει [γιό αι, Σύμζολον, ΑΙ] σοτία »γ αηὶρια5. δὲ 4η6- 
4ιιϊἃ τοῖ αἰ Ἰσιιῖτι5 [ατεητίς ὅς οσοιταΣ Πρηιιπι οἵδ ας ποτα, Ψη- 
ἐς Συμέρολικὸν ἀϊοῖταιγ φιιο 4 Π]Πςσου σι πῚ ὃς ἀηἰρτπστίςιπι [δα - 
ἴππὶ σοπεῖποῦ 9 τὸ θμηγρεικὸν κἡ αὐνεγματωδὲς Πι16 σι ϑηικατεκκόν, ἃ 
αἰ ἀϊέξα συμύολικὴ θεολογία, ἤιιο τελεσικὴ ἡ μευφικὺ, “1185 ἀοςεῖ 

ἐξαΐις ϑοτίρτιγα τοσομάίτος ὃς ταγ(τοτῖα ἐχροῦῖτ. δίιηται!ς 
σύμζολα ισυϑωγορικὰ γ ἀρηά ΡΙ ατατοῆιπι [το 8. δγηηροῖ, Εἴ λ- 
ρυιὰᾷ Οαἰλιην αὶ πού! σιαατῖα ! ξεν, Πἰῦτο τοισαριιτ εἴς 40 ἔγτη- 
δοΐτςα Ππγ!αἐπγοτγιπη δά ἀἰταυηοῆτα ἐπαγγαηζιτ, Σύ ζυλον, 
ἀϊαϊπατίος ροτεςητιιη1, 0 ΓΊ [7 οἴηθη, οἰώγισμα, ΒΡ] ατάτοίις 
1η Ροσῖςῖς, τοὸ τεχνητα ἴδ᾽ συμζόλων αϑετοιῦτες . ἀττεῖγι ἀ Πα ηδιαϊ 
ἃς σοὶ οἰση τος πάσης 5, Χ οπορ ἴῃ Αἰ τομνημον, τ, ΟἿων οἷς τε 
χειδνται νὰ φύμο εγὼ συμβόλοις, Κρ ϑύσίαις, Οτασοτίτις ἴῃ ρτίπτᾷ σοι - 
τα Τα δὰ ἀπιιοξιτιανἀς ααοάαπι ίεπε ἰοφυςης νῖτο (ληξξο, 
ρεηάοης τογποθατατ, Μη Ὁ. γδ ἐν γοῖς δεινοῖς τὸ φαιδρὸν δπολιπεῖν» 
ϑιηαὶ νὰ ἐντουφάν τῶς βα τώνοις 5 κἡ τὸ μνημμον δ) μῦν ̓ν ἐμεῖνο κὸὺ αἱ δὸ μῆνον 

ἐσεειπεῖν, ὡς ἐπωνοίη τὸ σύμίολον., ἑαυτὸν μὴ ὑψηλὸν ὁρῶν γ, ὀκδένοις τὴ 
πευπτεινοιὲ χὶ ἀφέτω κει μῆθοις, [4 εἴτ, οπχοα ΠῸῚ ρίασετς ἀϊχὶς, Ὀ οῖ- 

ταν ὃς σοίοτα πιαίσα πο Συϊμοολθυ, 5γποῆι5 ἔγατεῖ, Οὐ γδὃ οἶμαι 
νομίζεται νυμῳϑυτρίως βαδίζειν ἐπ᾿ ἐνιφοραὶν. Ὁ. μὴ τῷ νυμφίῳ σύμζο- 

λθϑ' ἀπαίσ- γύντι » αὐ τα ἰαιμξαπι δι ριοίιπι ὃς Πα γα αυῖς 

ΣΝ" 4 ᾿ 
οσσαγτας [ροηίο. δὶς ἀϊοίτιγ ντ αὐραλογρονντ μεπέμελίδονς 
γ5:. Σύμβολον ἐπὸ τοῦ συμξαΐννιειν οἴϊπν ραοῖίεῖ Προϊῆςατ, 14 
Ῥαΐϑλιιπι,ςομπισητιΠΊ, ὃς συϊμζολα, 1 εἴς 5 συμξόλαα Πιὶς συμ(αὶ 
νεῖ σιωϑθή χα! ἃ εἰ,ραέξϊα, ἀϊέξα ὃς σοπιιοητα. Ασυτοτοῖος ἴῃ Ἰς 
ἈΘΡΌΡΙΠ1ς. Εἰσὶ γρευῦ αὐτοῖς σευυϑ᾽ή χαὶ πδθὶ “Ἷ0 υὑξαγωγίμων, σύμ ἔα 

αδεὶ τοῦ μιὴ αἰ δὲ νεῖν Νὴ γραφ αδεὲ συ εεισχίας. Τάσπα ἰΌγῸ τοῖς πο το 
ἀς ὁαάοτη τς τγαξιδης συμζολίω ἔς ἐτχῖτ, Καὶ τίνων εἰξαγωγῆς ἢ 
ται ἱὴ πίνων εἰσωωγωγῆς: ἵνα Ὡρὸς τούτοις χὴ σιιυθῆκαι, ἡ συμιζολαὶ γὶ ,: 
τω εἰτσοπτγαξεις ὃζ ραξειοποβ, Ἐτ δυὰς Σύμξολα ς᾿ 
πας σιωϑῆνας. αἱ αὐ ωρὸς διλήλας εὐ πόλεις ϑέυδυαι , ταί ῆωσι τοῖς πἴ- 
ποις 5 ὥςτε διοβονα! γκὺ λα μἝεΐειν τοὶ δίχαια, Σύμζολον, ἤπιος Συμί ; 

στο τοῦ συμξά νειν, σἀτη σοηξοττγε Πρηϊ ςατ, ἰα εἴτ, οτίαπι, 
(γιηοΐιτη νοὶ (γ πηθο Δ. σοΠ! ς ἔξ. σευναγώγιον 7 ΠΟΙ Ϊο 

πᾶχκ; ἔφα (Ὁ. Ηοπτιογο νερὸ εἴτοι, γε] δαρφαοῖ οἱ, εἰϑασιμ 
δ[τοι. ΟΠ χ 10. 6. σΡ. «θὰ συμπόσια, συ μζολοι. ἸΠ 6 
ζοχῶν, ἀφ᾿ ὧν οἱ Α Πικοὶ μακροὶς διδὸν] συμίζολας ἀϊςοᾶτ 

λας. Οσεηατιτη ν ογὸ αἰτα σοπυϊιατοτῖς Πιπηρτιι ἥλι Ὁ 
{πτας ϑαητατρα πς σοπυϊθαταπν ᾿πηροπία ΠΟ] ]ατα ἃ ἤπρ 
τὸ ἀτχιο Ροτγτίος. 145 εὐλαπένας ν οὐ αμτ: [45 συμβολαρ, 
ζυλα, σωμαγαγια., ὄστῃ σπυρίδος δειπνα {π16 σνγκόμαςτα καὶ συυ αν 

ἰωϊμη αῷ 
ἴ τ" 

Εν . ; ἔπος, ἈΠΊΩΝ ἐράνοις οτϊα τι. Ἡοπηθτις Οὐγ . ὦ, Τίς δαῖς, τίς ὃ ὄμαλθ- ὁ ἰ ἰὼ 
το; τί τῇ ε δὲ σε χρεω,Εἰλατήν κἐ γέμος. ἐπεὶ ἠκ ἑρανῶ- πῶ δε γ᾽ ὅ ἘΡ 

[ὰς Οὐγηϊ λ0Η γάμῳ," ρον, ἐἰλα πίνῃ τε ϑειλείγ, νὶ Ὁ] ἸΏΓΟΓΡ , μέμν μ 
υἰνοτίδν 

ἀϊείτιτ τὸ ἐν συμβολῆς μινόμδυον δεῖσννον, Ῥ] ατιτι15 ἴῃ Οτιτοι 
φαὶ νοσαῖ [γτηοϊοτατη σο Πάτονο5. Τογοῦτ, ἔπη Απάτ γμ  ι: Ἱ} 

θοίαπι Ποιτ,σοτηδῖς, ν οἱ Γγ πθο απι αι άδπι ἱπηροτῖῖ ἩΜΝΝ 
τῖσαι οἰ ντγίαμις ἀϊσατατ σημὸ τεξξέ, Αὐΐι5 ΘΙ Νᾷν Ἦν μα ον 

φ Ἢ ἐπὶ; σρῆ τι Αττῖς,ἴθτο 6. σαριτς 13, Τάπα ἀριια Ὑ διιγιπι [γι δοία ς : 

41 ἐγάησ Γεσιιπάαγμι πιεηίδγιπ,ντ ᾿ς ἀίσοτς [ΟΠ ἫΝ αἰ θνμν 

προχγήματα, [Διιτιις ἐπ σεῖο ον-ἐο ςοπάϊέξιμπ (γπιδο αι, γαίων 
ςαδηδτι 5 ἃς εἴτις σομί στα τ δα σαγίθιπι ὅτι, 16 μννγμῃ 
{νπηθοίδηι ἀϊχίτ,- (γ πιο απι Πα ο, ὅς Ἰασοθὸ δα 54ῃ 5, νη, ἐὰ 
ςστααιη οημ}, ΕἰῈ ὅς ἴὰ Ἐθαμςο Τ᾽ γοητὶ,, Ηοτὶ Αἰ μα οὐϊυο κα 
[εἰ πϑητα]ῖ σοϊπτιὶς ἴῃ ΡΊτατον Τὰ ἄπης ἀΐςηι ντ ἐς ἔν τ ΟΠ ροπΣ 

(οπλιις Πα θ ΠῚ εἰ τοὶ ρτα ΓοοἹηλιῖ5. ΠΗΪΙας ΓΟ ΠΧ συν ἼΩΝ 

ἔρανον ἀἰχίτιτερε Ὠεπιοίξ. σοηττα ΜΙ τᾶπὶ 1 ἐ0 Ἰοςο .Ἱ εἰ εἶ! 
: 

αἵκοι πάντας ανϑρόποις φέρειν ὠξιουμῦ ποιρ᾿ αὐ εἶδ εἰς τὸν βίον πμπ ιῦ τ 

γον πέσ! ποίνϑ᾽ ὅσες συρᾳ «σεν, ἐςο. τί οη, Π10.6. Οἷς τις δὲ 2): μομαεὺ 
καὶ φίλιον τίν᾽ καὶ ξένον Καλεσως, ἔπειτα συμ(ολαὲ ἐπράξατο, 51) μή δήω 

Ἐυρλ]ι βασι! Οεάιροίς. ὐγίι5. Αἰραςήστες ἐαω τὸν, ἐν 
πιὼν, Αι ρχετ᾽ οἴκαδ᾽ κα καταζωλων συμζολαξ, ϑιιηῖ νογίις 

εΧ Ἐριοίογο, ἴτὰ σοἱ ἰφέϊαπι νοσαυῖτ Οἴσετο αι ἀ 
ἐς Οτάτους, Ε χῖσαμη ἃ σοπυΐια οοἰ εέζαπι, ΟΑτα} 1115 ἢ 
Ρ᾽ Δι Γἤτπιι5 ροῦτα ζη δῖ5 νεγπδιις σαεπαπὶ ἔγπιθο [ἰςᾶ ἢ 
Ἰεξειτίατη Προϊἤσαυῖτ., Οσεπαθῖς δοπὸ τι ἘλΌιΠ]α ἀρι 
Ῥαιιοῖς εἶδι 41) ἔλεος, ἀιε δι: 81 τοσιιτι αἴτια! ογ!5 θοηδῃ 
416 πιάσηιπι Οὐσπδαι 5 ὅζο. Τ4οπὶ Ατβοησας πδτο 8, εἶτα, 
ΠΟΠῚ αἷτ 9 σαυαγαγιμον συμπόσιον, Κὺ σπυρίδὸς δεῖασνον 5 δστὸ σῦ μξ' 
ἀϊεῖ, Τοϊάεπι Πείερμαμάοτ, τί συμξολίω τίωὶ εἰς τοὶ συμπόσια 
ΤΠ πινόντων εἰσφερουδιίω Ἀργεῖοι χοιυῦ καλοίδσι, τίυ ἢ μερίδα ὧν 

ἀρτά οιηάοπὶ 11, 6. Οὐ γδ μὴ τίϑενται συμζολαὶ Πρυταινεῖ 
τυροστιγορόνετα Τίοσο οτίατῃ ἐς ἵν πιθο 15 ΗΠ αἱ Τητογρῖν Ε 
εἴταν ἤὰ ππιης νον Πππιν Μηδὲ πολυξείνν δωτὸς δυαπέμφελ Ὁ» τῇ. 
ὃζ ραταιιηΐα, ᾿πατῖς Πυτογρτγοβ ΤΠ οοτῖ Πάν]. ζ, ὅδὴ πἤ 188 
νόντων, Οἷς τις αἷρὰ δεῖτεγον κληϑεὶς ὀψὲ ἔρχεται Η᾽ χωλός ὅξι ἡ ὰ 

συμξοκαξ Οὐοῖν Οταςὶ ἀσυίϊμζολον νοσαηξ δί ΓιΑτι}} ἱπιπηιπι 
Ἰά4 ον ἤας ἐγ ολθοΐα 7 νεῖ Γγπιροίμπι ποπ (ΟἹ πθητοηλ, 6 ρ, 
τα ίσηιμτι ἴα Ρτοιιογ δ. πη ρΠπθῖη νεηέτο, πᾶς Οτο ΠΡ 5,6 
ΠΠῚ οχ ΡΒ] οἱ Ορ μία Γπρογοῖτες ἱπτοσγορατες,γοροπαϊτ,ε αὖ 
λῶς δεισν εἰν, οἷν, ππς [γ πιο α σασματο, μαπὶ ιμαπι ἰος 8. 

τογοτοίρερίας Ἰαμ τα δαταγιίορο ΒΡ] ταγοἢ ὃς Πορ Πμϑογτ, ΟΣ Ἰϊμηιν 
ζηλον [μιοῖαα, ἀσοορὶτ Ῥτὸ ταυτὶ οπανῖο, ᾿. ΠΡ 110 1η αιιο ταῦῖο ἡ 
ὃς ποριῖηα [οι τατατιά ται 6 ςομξοτιιηταγ ἐχροηα δί ἀζοξ Ναί : 
ἀπὸ πὸ συμξώγλειν ἰσοηξοτγε δῖπιο οομπηράτατο : γε! Σπὸ τοῦ σ᾿ ἡ 
βανλειν,ἱ αἰ σοτεῖίαης εοΐπι γνοίης ςοιὶς ξζαηοαι το ε0 ΕΔ 
βιξλίον ἐϊχῖτ. ᾿ ἮΝ τ 

Σύμζολ ον, ὁ ΜΙ ςα] σεηοτῖς : ἤςας αυύμξιλον ρτο οπηίηςι ἤμὶ τῇ 
Ροπῖταγ ἀρια ϑγποί, ἵνα μοι τῷ νυμφίῳ σύμξοχθ- ἀπαϊσιθ- μὰ 

ΕΥΥ͂ 

αὐϑλ! ἰχπὸ: 
ἐπι παι 

δι μη τιμπ 

οι} υνπῴνν, 
θ αἰ Ππιππι 
ἈΠΙΜη Σου 
ἤαιγιδι σε 

Ἢ ῥβαενη, 

ΤΙΝ. 
ἐμοι γ 
ΠΉΠ νυ ἢ 
ΠΝ 
ἐηήλη εἰ πὶ 

ΠῊ ΠΙΌΠΙΏ 

ἡἰγιύδ 

πιτιήγεμ 

ω] 

ἡ ΟΠ] υι 
ΕΝ 

ἡ 0 

: ἐν ᾿ ἘΠ ηκ κου 
δὶς αἰτοῦ ἀϊςίτατονι αἰϑλίλογος, ὑπόλογος, μετοείμελί - δ. ἔγιθο ὯΝ "ΩΝ 
νΟ (γα πὶ [νατί ηἰ5,σώμκζοχ Θ.,σοπυίπαννε ἀρ ποῖδι Ὁ ἘῚ ἥρωι 

᾿ τ 
Ῥογτιις αριμᾷ ῬΙΠτατο ἢ. ἴῃ 2. ἢ.110. 0. ἐἶδ συμποσ, ατὸ ᾿ ὧν 
οἱαῦ ἐΐφη ἡ παερριμιώδες ὃ μβοόλειθ. εἴγε σύμψξιλθ. ἐὔζετο μὴ αὖ 

κλημδρίδο, ἀτοπν ἐποϊ ἀφ ῃ5 θυ ι15,»ᾧ το δεεῖδ μῆϑον τοῖς εἰσιούσιν 
δικαςἥρκον. ἘΠ] εἴνο.ν Δα Σώμέζολον. ΒῚ 

Συϊμζοτος,κ, ὁ, ςΟΠηρα(οιμ15. σι ήΐϑηςς Νὴ 
Συμφίλουμα,ατος, το, ον Αἰ τ πὶ 9 ΧΟ ΠΟΡ, καῖλλ στον ὃ συμΟϑλδυβε 

ἄγαν ϑυμοειδῇ ἵππον μὴ «τα ὅτι εἰς πολμοις, Ἰὰ 
Συμξελϑύομαι » ΠΟ ΘΠ] πὶ Βαθςο,, σοπίαϊτο ὃς ἀς Πθογο, οὐπ1, 

ὅτιος σοιἤοιϊο, αἰϊημεην 5 Ῥοτο σοηΠί πὶ. σορπ πὶ 1ῃ, 
συμξελδύομώ σοι. ε([ἢ δῤαχοιγοίκαι, ὃς συσγού τῇ μι συμηοραγμαι 

ὅδ. «ἵθοιπι σοπιποητοῦ ἐς τα α] 1618. το σοηίμϊο, Ρίατο ἴῃ 
ΡΙΠ συμξελδύα αυτοαν,ἄο σομΠΠλ πὶ, "δ ἀοπι Χ σΠοΡ ἢ. 102. 
ταξώσι συμῥυλδι ὀμοῦτώ σοι τὶ χεὴ ποιεῖν αἰθὰ ὧν λέγεις, συμξαλόδομα 

σο 



; ΣΙ ΑΥ̓͂ 
ούτε ἴῃ σοΠ]τιπὶ «ἀπ δ εο,αθ5 τὸ ἐφηΠΙτιἐτὰ ρετο, Αγ Πορὶι. 
συμδελϑύξαι μιοιγῖτις σοη [1] 15, Ἡοτοάοτ ΡΙατο Ἐρ Ππ,7. ὅταν τίς μοι 

υμενλϑύνται οὐδὲ τινίθ- “Ἶδδ μεγέσων, δα. αιμ1ΠῈ τς {ας σοι ἔμ ς 
τὸ Ζιι ρἱατῃ πιᾶχὶ γα. ὅταν υἱόρ οἶσ' σεαυτῇ μέλλῃς τινὶ συμζελδ- 

.}1 Γοῦτάτ, ιισι Πιροῦ τιιῖς γοθιις ιιοπα ταν ἰπ ΠΟΙ Π ιπη 
δά μι δἰ τατιι5 65 ἴδια σου []τιιγιις 65. ὅζο, συμ(υλ δλεθϑα τι οἶδ᾽ 
τφόρων;, ΠΟ Π Π ἵππη ἰιαθετὶ ἀξ αιιορίαπι ξουιπὶ ηϊα: ργοίμητ, 

το Ἐρ το].7..εἰ μήν κτ᾿ τρόπον ὀρϑ'ἢ πορδυομῆδος ὁδῷ τῆς πολιτείας, 
Σι, ἷν δ εἰ τό τι Τ᾽ ὡρυσφόραν . νοιωῦ ἔχοντες τὸ τοῖς τοιούτοις ξυμ- 

ιλὅϑειν. 
ελειὶ ΗΟ ο. αλιδυτικοὶν σκϑῦ δι. αἰεὶ ὃ τὸ λίνα πλέκεστ, 
ἱλάσες,συμξελή. 

ἡνλδυτέθ., ΟΠ ἐπ άιι5: ΟΠ ἢ] το ἀρ ίταπάιι5. 
νμῦ φ»φο ὁ νεἰἕίοπι Γσημδῖοτὶ) οὐ 1 π|59 συμιωρυΐτανις, ΡΟΙ] ΙΧ: 
τοπίμ] ἴῃ (δηατι σΟΠ]ο ρα. 
νμένλδυτικὲς, εἴς ογάτῖο ςΟπ ]τοτία ἐπ 4 σοπἤ ἰπὶ ἄαταγ Α]}- 
ἢ Οἱςοτο δά Ατείςυπι, Συμξελδυτικὲν ίπρε σοποτ; ΓΕ Π18 1} το- 

ρετίοτας εἴ Αρεςοτέλοις ὡρὸς Αλέξιυδρον, [πα αι] 4 Πιπ1} 6» 
ὑτικὸς νόμος οἷεχ 416: ςοπία τ, Ρίατο ἐς Εορ δ, συμξωλδυτικὴ 

»Ησοτγηλορ. ρεπιις ἀα ἢ 1 εγαττιι!π). 
κως ρι ῬοΙ [σα πη νεϑετικων, ἢς ἀϊοίξτιν γε τνατὶπὸ σοη- 

. 2 ἰιέ. 
᾿Αὔιλδθω, μι δύσωγπ. δυχρι, ΟὨΠΠο Ἡοταῖ,ϊά εἰ ἀο σοηΠ]τιιπι5πιο- 
ποο ἀφο. πείϑω. ποττοτ, ὥαρανώ ΝΙ οἵς. Πλατίο ᾿πὴρ, ντσυμ- 

᾿ϑζω σοι, [πὶ Δατ οτος εἰσηγρόμαι. Χ ἘΠΟΡΆ. αὐρὰ “Ἶ αϑουίλων δι. 
ὑποις συμ(ελδύειγισυμξαλόσω κεὶ καλῶν, ῬΙατο ἀε ΤερΊθιι5ορτῶ- 
γογοισυμξελόυω μὴ ποιεῖν, πα οἰ ἘΠ απ. Π}ἊΟοτατ. οἴιτὴ Πλατάιιο ὃς 
αἱατ. ἃ τοῖς πταισὶ τοῖς ἑαωτὲ αἢ συμζελόδύστιας., δα. 4ιια [1Ρετῖς 

εἰς ςοι[ἰ οτος. συμξελδίω συμξελίω,άο σοπἤΠ ιπι. Πΐοη ἴη Ε- 
ἀΡοτγάϊςςαπνίη ἘρΗ. ΡΙατο 5. δίκαι δ᾽ εἰμὲ κα ξενικίω κα 
συμξολίω χεγομῆῥίω συμξωλεύειν αὐθὲ τε «ἿὈ εἴ νιὼν 5. ὁ ὡς δυρραίῳ 

Ἰ τανυιῦ χοῦῶτι . ἄςθεο νεγὸ ὃζ Βούρίταϊ ο ὃς αιιοα ἴαστιιπι ἀ1- 
τ σοη( τι ἀατενδς ἀς ΑἸ 115 γεδιι558ς αιε πταάταο άτιπι Εἰὶ- 
πταοτεντὶ οροττοάξ. δυμ(ελεύω ξέλτιον, δά πιο 118 Ποττοτ, 
τον Ἀποτοῦ. Συμῥελευω οτίαπ ΡΓΟῈ πιζελέζω Αἰ] ιλΠ.- 
'Ῥοπίτιιτοὶ ἡ εἰς ἑαΠάϊοτίιπροπο, σοπττὰ νογὸ ἱρίμππι Ἐπιξε- 
γὼ ἱπτογάιιπι ργο συμξελεύομκαι οἷά εἰτ,ἀο! 1θεγο, σοηίμϊο, Γγ- 
ΠῚ Ῥεγογατίσῃο ἀς Ριυι δ] ςατίοης δοπστιιπι ΝΝ οὶ: ἔιδυτγῖ5» 
᾿ πρῴ ταλέ ἐᾷ . 3. μετέχεν τῆς ὀλιγαρχίας ὑπὸ “7 συμιζελϑυόντων 

πλήϑει, ἐδι ἐϑέλησεν αὐτοῖς πείϑεόθοι! γ Οἰὐπὴ 41 Ἰη Πα Τα δδητιιγ δέ 
ἸρΡοποθαης [Πσοττατῖ, (σοίιπε αἰ π|πὶ ἔπ ἀοπηϊπατοηῖς ἔαξο- 
Εἰ Πδητογοσαίαις, ΤΉοΥ 4. δε ζοτ. [10.3. Ἐπιξελεύΐεσι αὐτοί τε, 

ἀϑίωναίων οἱ συμπολιορκού υῆνοι, [ἀπ Του 145 σὔτγα ΑΡογάτιιη). 
ἱἐνϑουδὲ το μήθοντες , ἡ δπιξκλευίοντές καταλυσαι πίω) δημοκρατίαν, 
σίταητος {ξατίμσι πηι τἰτιἀ της ἀΗΠΤο]τεγο:[δούπγαιις σομΠ]14 

ἢ 16 ρεττὶπεητίᾳ σοπέογεητες. ἀτιτοτεί. Ἐ ποτοτ. 0,1. Ὑώτα γὸ 
χα ὅημξελεύεσιν ὅτσως ορῴξωσι,εἰιι τε ῖ συ σοηἤιΐτδης δεάς- 

ΠΝ γεγδητ, ἰ, βελεύεσι, 
εἰπε καὶ ἢ, σοη Πιτατῖο, Πα Πουίεπτθητία, σου] 111. ὃς Δάπιο- 

ἡ μρμ ἴο. ΡΙΑτο πι ΕΡΗΈ ἐκ ἐμίω ταύτίω εἴρηκρις συμζολίω), [τ14 σοη- 
ς ὑπὶ ἐπ διπ ποη ξαΐτ ]ιιο ἀ τὰ αἷς συμζελη, πὦ τοιύτα , σοπ[ 1 

ἍΠῚ ἀλτατο! ἀεπὶ ̓ Ρ᾽ἀς πιά ςπὶ τα Ργοταρυτα, Καὶ εἰς συμθε- 
τὸ τε φίλοις αὐ παρεκρίλεις νὰ οἰκείοις, σκοπου μήν Θ- ἡμέρα ς συχναὲν 
1ιπΊ πη! ςοτιι ὃς ποςεἤϊατϊοτιπι σοροταβ. 146Π|,Περὲ τά- 

δένα λόγον ἐδὲ συμξελ ζω ποιῇ, Πα πιο  . ρτο ογοπᾶ, ὑπὲρ αὐ- 
ἐπρῦπον τινὰ τῆς συμῥελὴς ὅσης, τί ἐ μεῖλον χολευσειν," τί συμξελεύφν 

ἢ ποιεῖν; 

ΠΩ 
ΤΠ 

μτε 
ὌΨΙ 

, μι 

ψπϑο!ι 
ἸΠΠΠ 
ΠΝ 

ΤΠ 

4 

(νηὶ 
εὐναίμμϑ 

ἢ μι 

ἽΓΠ. 
εἰν 
πἰρρῦιν αν, ἀξαλία, ἐς, ὁ, σοπ Πα] τατίο. ΟΠ ἢ] ἴτισπ. Χ ἜπΟρ ἢ, τνϑρα πινα ὑαρεώ 

ον πρὸς τίου “δ ϑεων συμξελίαν, : 
αϑιπίοίι αδέλιον, 6. τὸ, σομ ΠῚ τυτι.συμΟύλιον ἔλαξον» ΟΠ Π᾿ ἴπιπὶ σαροτιιητοςῦ - 
ιρίμαι {π| ἱπίδτιητ, ὁαρ. 12. Ἐπαπρ. Μάττῃισυμς ἕλιον ποιούσι,οοὨ 

ον διϊητ, 4.3. Εὐδηρ. Ματεὶ. 
ν ΠῚ . τ - 5 . Ν 

ΤΠ μν ΧΟ. δ ΟΠ ΠΙ ἰΑγί τονε] σο ΠΙΙάτον. ῬΓΠΙπιϑεσαπάο, 1: οἵ ἃ 
κτνθν ΠῚ Πς, σοπΠ] ἰογιιπι πιοάεγατοτ, σου! Ἰογιιπι ἀατοτ 5 411 ἱπ 

ΠΠΙ Ια πὶ α ἀμί δετιγ,ίη σομΠΠ ιπι αἰΤιιπηρτιιϑοίο εἴτις σοηΠ]10- 
Πν Πα Οτοιποηϊτοτφοῦιἰτοτ, αιϊγιοτ. συ μῥἝκλός εἰμί σοι ἴοσυμ- 

ὕω, ΡΊΑτο ἴῃ Ἐρΐ. Πεπιοίξιρτο Οογοηδ,σύμβελον ποι ἐστεύϑει,» 

ΠΠΙΑτῖο πὰ σοηἤίϊάτοτο ντὶ. 
ἱᾶν οἰλλ λοις νηοῦ πος σοπιθη ας ΝΑ Ζδη.ς 
νοι ϑεοὶ, 41] 405 εἰ αάοπι ἀτῶς μοποτς ἀΐρ ἴσα ητιτ, σαΐα- 

οἀϊ Αἰπίδυῖι5 ἀρ παφαηέιις ἀριϊά Ρογίαβϑῖγαθο. : 

ϑυτὴς οὐ, ὁ, οΟ 41 {δἱριτι5 ΡΙΔτουΐ. συμμαϑηταὶ τῆς παιδεύσεως, 
παι τ ρα}}, Βυι4.1π ἘΡῚ ΟΡ τίοιἕῃ σομά  ξτραάτι (οἱ) τυ ὶ- 

ΠΟΔΊ οτ. ; 
ἴω, Ππταΐ ἀϊίζετε οιιρί οὐ άοται 1014 ἐπι. 

ἀἥω,(αδῖρο..ςοπλπιο ΠΟ. ρῶν 
γω, μι συμεμᾳ ϑ: σομκα),ατισυμ εμαϑυιζοί, ἰδρ (. σιωνέμαϑον;ζΟΠ- 

τῖεπι ςοπάοςεξεςΐο. δοΡμοςΐ,1η Αἴδος, ἐδεὶς ὅλέςαται μο 
«.} ἣν τέπος. 

Σ , 

τ, μι. αῤψψω, π᾿ αρφα, Ποττρ᾽ ο»ςοταρτεμεπάο, συλλαμξείω, 

δα λαξν,τείζεπι ἔμτποτγε, ΡΊατο ΒΡ ΠῈ.2. 
᾿βέομαι»ἅμαι, δ : 
βέω, ςοἠτιοίξοτ» ἤπιμ] τε σπτοπῖαπι τοάάδο , ἄπλμὶ δἴτε- 

διροδου 

ὡ 

᾿ δ - δᾶ 
Πιοτρίϊπιμ!} τοί βςοτ,σοιηργοθο,άο τοιἰπηοηίμπι,ξοηίδίιις το- 
ἴλοτη ὑμοφωνοδ, δμολογω, το δ πη Ομ πη οοηῆτπιο. Ρίατο ἐς Περὶρ, 
συμμαρτυ ρρόμαί σοι, τἰ δὶ σοητοίζοτ, συμμαρτυρεῖ τύτῳ, Βυιὶς οἰ 
τοι τἱπηοπῖο, ΡΙμτ,ἰῃ Ε οσνυ]ο, 

Συμμαχέω,μι, ἡσω γα, κα,ς οὐ [οοἶο ἀγπγαοῖ ἴι. Ππγ} Ρυρηο, ρτοριι- 
ξηραβεῖο [ορἰοτατοπὶ, ϊιπὶ ΕΧ ἰοςἸΑ  Ἰσιις, Πιπι διιχι ίο, ἴαπὶ ἐπ 
ϑληρις χνβ ἔμπα ΠῚ ὃς [οεἴοτατε,, δεῖ] ϑεγοπάο δάϊαιιο. 

ἈΠΊ,Πατ πη ρνἰάς ἀριά Απηπίοη Σὺ μμαχ εἶν, ἃς Βτνϑεῖν, 
Ἐπ γογο σὺ μιμαχηΐ σοι τς τη 4ι0 (4 εἰμί σοι σύμμαχίθο Συμμ χ᾽ μαι 
9. ἐγὼ, ἱισὺμροέχες ἔχω τούτοις, δι Συμμοΐχοις αὐτοῖς χριῦμα 1. υἰοιλα. 
16. ἀς φαἰμτηπια, Βπειδεὶν τοίνυωυ υὑωῦ ποίντων συμμο χέμῆνοι ὠοιαπέ.- 
συσιγκτ' κραῖτος αἱρῇ σιν οἶμαι, κα αὶ δὲ δευκχ ερὴς ἡ γίκη, 

Συμμα χίαγας, ἡ γ(οοἴετας ἴῃ ὈςΠ]ο9(Οςἰοτας θο σα, 156 }}} σοι Γοτεϊᾶ, 
ΔΓΠΊΟΓΗΠὶ σΟἰ ϑοϊατ ναι ΧΙ πὶ, 4] ἃ ἀϊβεγας δυτοπι καὶ ἀἰ ἴο. 
Ὡς ὅγμμιμαχίαγάοςοι Ἰητογρτ. Τ᾽ ον αἰ ά συμμαχίαν σοι σιιωτίϑεμιαι 
Τὰ ογ ἀ.ἴποὸ τεοιιπὶ [οοἰοτατοπη συμμαχίαν σοι ποιά μαι ρτο δος 
ἄεπι δριυ Χεπορὴ, δς ΑἹ (ςΠ υπολομυκηὶ συμααχία 2 ὉΟΠΠ ἀρρα- 
τατιιδ. Ρ͵ᾶτο Ἐρ δ. τε ἵππῶὼν πλῆϑος, ἔτε Ὅς πολεμικῆς συμμά- 
χίαρ,»σὶ αὖ χευσοι τρρσγηυουῖῥε γἡγνοῖτ᾽ αἱ μείξων εἰς τὰ πεάντα διεωΐα- 
μεςὴ φίλων ξεζαίων, 

Συμμαχικὸν, τὸ, ΟτΩ ΠῚ} τιπτ ΡῬΙ πη ὃς Τλεῖτ,(οςἰοτλς, ἔα το (οςϊ4- 
Ἰενῖας (οοἰοτατίς, σορ ας [οοἴοτιπη. ἐς τὸ συ μυαχικὸν, τα ἔοτπ - 
Ὁ Βαιογ 4.11.8. 7) τὸ σὺ μμοιχικὸν,ἴατς (οςἰετατῖς. τεὶ συμμαχικοὶ; 
4: πλπτιιο [ητ δι Χ [1 αι χα τος σορία»»αιχ ] τα. Γοπη ΟΠ], 
Ἡετοαοτ. εἰ ϑω οἷοι ἐδ στεμίοις ἐς τὸ συμμαχικὸν ἐποιήστεντο, α(οτὶ-- 
Ρίδγυτσ ππιοτο Τοοἱ οταπη»ἴμ ςοτα ἢ ἐτίμα πα αἰοιμογιῶι, Οου- 
ποὶ, Τοῖς. ἢ 

Συμμαχικὸς [ΟἾΔ {18. συμ χικὸς πόλεμος, 56! Π|πὶ (οςίαἰς. 
Συμμα χὶς πόλις» οἰιῖτας [οοίαισυ μιμαχίδα ῥωμαΐων πόλιν, γτίδε πη ́υς 

ομπὶ Κὶ οπιδηϊβ ἰητῖς (οςἰοτατοτι, Ρ]πτατςἢ ἔῃ δι! τίωΣ συμ- 
εἰαχίδα “ἴδ ῥωμαίων «πορϑοιωώ τες, ἀστιιπὶ Γοοἰοτιιπὶ Ρορι! Κοπιά- 
πὶ ἀςροριδητεβἠφηὶ ἰθί4επι,σὺ μμαχίδες πόλεις, ἴῃ ἘριαιΡι- 
Ἰρρὶ δριιά Ὁ επιοῖς. 

Συμμάχομαιρίατα Ριιρηα: [οἰιι5»τὸ συμμαχέωσυμμάχετω μοι τὸ ἐξ 
κὸς,γατῖο πη 11 ἀϊξξατ, Ηεγοάος. συμωοίχετωι αὐτοῖς, [ζατ Ρῖο εἰς. 
Ὑ ιογ ἀ. συμμα χοσοί μῆνοι «ρὸς τὸν δῆ μον, Αὐἰίτοτ. [15.4. οἶτον δὲ 
᾿Ατοτίηιιβ, 401 δά δε 11 ροτοηεα ἔμπης σιπὶ ροριΐο σοηἰππν Ὁ 

Σύμμαχιθ-, κε) κα ἡγε πη {1το,, ὃς σοπηπΊ]ος Οαίατί, ΔΙΙΧῚ ΠΥ ἶτι5» 
Τοοἶλι5) ΔῈ ΧΊΠ Δτοτ; 411 εἰ αἰ χί!ο ἥτις φάϊιητις πτὸ : {πάτο 5. 
βουβὸς, ἕο ἀοτατιιβ, ἔδτοι αάϊατοτ.γάς Ἐπίκερρς. σύμμαχθ: ὁ μὲ- 
τοί τιγίθ- μα χόμβρ-.ωρόμαχθ- 9. πρρερχριῶρος ἐν τῇ μεῖχῃ,1.τ. Ἐρ, 
7.Ἴλϑον σύμμοιχιΘ- ἀυτή τορὸς τὸν τυύξαγνον . γεηὶ ὄφο Δάτατοτ οἷπις 
δάιϊιογῆις τγταπη τῶ συμμαίχων ἐόντῶν ΤἿδ «σοταμῆι, Πππιΐπαιτα δ6- 
πρῆςϊο; Πεγοίοσ, Χ οκς νίττατε ἀρ θη 9 βείαίω, ἢ οἶσθ ἐν πολέμῳ 
σύμυαχϑ.- ἔργων. ορρμηϑία ὄξι τι λέγοντι συ μαμαχίϑ' υρτιἀοητία εξ 
ἀϊςοπτι δάϊιίεπαάα,5ο ἢ. συ μιαχίθ. πύλες, ΓΕ ΠΊΟΙΕ, τὸ σύμμαχον: 
Διιχ  Π πιπ. Χοπορ τ τοσύμμα χον εχ ἔσεάετο ἰσοἰοτατὶς, 

Συμμεϑίφημι, ν Ὠὰ σἰμ:πὶ 2115 τγαηἴπημιζο, σὺμμεϑεςἠκένα αὐξα εἰς τὰ 
ὕπελα Τ᾽ ανϑων, Βιι4 ἴῃ Ἐρτῆ, 3 

Συμμεωετρηυνως, .ςοτητηεπΠιγατὸ, [όγιατο ςοπιπαςηίι γε ροηίί - 
48ς ρατγτιαπη, δὲτα (ν πημλοτγ 85 γα οπο,αριά ΡΟ ]ς. 

Συμμεμυκότες ,κὺ διαβαίνοντες δρροπεητατ, ᾿υσοπιρτείῃς σγασίθιις ὃς 
αἀἰιατςατὶ5γαρ 4 Χ ει. 

Συμωϑίε, ας, ΟΠ δῆτα. ᾿ 
Συμμήμω,τηδηςοςςοηἑδτιοτοςοηἤίζο, ἄμτο; ἐπ ογάἄϊης ρεγίτοισυμ- 

υϑῥω βεξαίως, [1401}15 ἴῃ Πάς πιαηςο. 
Συμμερίξομαι»ν πὰ ραττοπὶ ἀφο ρλον»Βδιΐις Δά Οοτίπτῇ, , ς,9. τῷ ὃ - 

σιαςγρίῳ σὺ μιμερίζονπ αι ςυτη Αἰταγὶ ραγγς ρδητ. 
Συμμερις κυ) δ. ραΓΓΙ 6 Ρ5. 
Συμμεταξζαλιομα), αφίσαμαι;, Κα οἤτη. 
Συμμεταξάγλω, ςΟὨΙ Πλιτοτον πὰ τη το τ. απιιέ, ; 
Συμμεταίτια, [δεϊιηάα ςαὐ 5, ςΑιιί Δἀϊαιιφητοϑ, γ14ς Σωωυαΐσια, 
Συμμεταποιεῖ,ΟΟ ΗΠ Πγμταῦ, 
Συμμεταφέροντες »οἱ ἰξ οι πῈ τγαυ ΠΕ γξηζος. 
Συμμεταχέρίζομων πὰ σαπι αἰἴο τγαξζο νεἶ δά πηι ηἴίεγο, Πσιιδ, 
Συμμετέρχομαι»4. σοποοτ τον ΒΑ Π] ἰη ἘΡΙΠῈ οὐ ρατ, 
Συμμετέχω,ραττίς! ρον» επί τη ρ. . 
Συμμέτοχιθ-,ραττίςερϑ, ςδίοτς. Ραμ εις 4 ἘρΒοΓοΔρ. δ. μὴ ουμ γίγεῶς 

συμμέτοχοι αὐπἴδ,ης Πτὶϑ ἐρίτιιγ σοπίοτγτος δοτγαπι, 
Συμμετρε ἰ,σοπηπιοτίοτ Οἱς σὺ μμετρώ τῦτο τῇ δυνάμει.» μος νΊτῆδι!5 

πιεὶς ςὐπιοιιον, Ναζαηζιίη Οταῖ ΡΙΑτιῖη Τί ῆπι. Ο ὗτε ὀγο ρα ζκσιν.» 
ἔτε τοὺς θννλα συ μμετροιῶ τα σκοπἕντες αὐιϑιμοῖς:ἱς, ΙΝ ξαις πο- 
τῆξη ἀρρο! !απτι πο α06 ΤΏτοΥῦ ἔς πυπτογο οοιγ πουλιατατ οσαϊ- 

ταῦ ἐς (γάστίδιι5,συμμετρ ἐμ 8. χρόνῳ, τξροτὶ αὐααματῖιι5. το μα- 

κραῖ συμμετρέμϑνΘ' χεόνῳ ἔφϑετο, δΟρ, 1, μοκραίων ἀπέϑιινε» ᾿Οηραὸ- 
ας Ρεγῖῖτ, ᾿ 

Σομμέπεησις,ςοτη πη δηζι5 ΨΊτγα, Οταςο ντίτηγ Ηαϊΐσάτη, ἴῃ ΤΠ. 
᾿ μέτρησις τοι χρόγε. 
Συμμέιξία,ας, ἡ, (γτηπιεττῖα. ῬῚΤη11ι5 ηὐτηῖς αι ἀδξχοτ ατίπεπι πο- 

πῖςῃ μάθογο πορδυΐτ Ὁ0.34.ςαρ. 8,ςοτηπιοηῇις οηἰπὶ (απο εἰξ 
ἄς γεγθο δὰ νεγθιιπ) οχρτο πη) νογτῖς ΨΊτγααῖι159 να οὐπι αἷς 
110.3.ς4Ρ.1. ε ετῖλπὶ Ἰῃ ΟΡ Ομ ΠῚ Ρεγξοξοπίρις. Πηρυΐογαπι 

πιο τοσιπι δά νπἰποιίαπι ἤραγς ἰροςίβπι» μαροδης οὔπιςα- 
Τοσῦι. 2: ΜΜαᾶι 



- 

δ86 ΤΣ 
οὐ δὰ ὀχαξιλοπειη, οἰ Π5 Ἰάοτη πποπιδτονῦ οοπιρεἐςηεατ ἂρ: { ᾿ταϊσαίτατεπι 2. Μας)ασ.σαρ.4. 

ΡΟ Παϊτῆς οαΐπι [1.1 ΟΟπαργεβθηία αἰϊσοπὶ πιοπίιτα Ἡθτξι- 
Ἰχαὶ ρϑ 15, (βοάιτπι ἀφ ται πιςπΊ σΓΟΥ πὰ Ὁπλπ] απ σοιηρα- 
τφητίδιη πο] ἤσατι5 εἴπ. Ετ}16.14. ξαρ..1. Αἰ εαηάοῆι ὀοίη ρα" 
τοηεΐαιτι πα (οἱ ποι αμην. ΕἸ νεγὸ νάσιπη ποιηοη ὃς Ἰατὸ ρας 
το 5 συμεμετρία : ΟὨγΠοΙη, ΘαΪ πὶ σοτητη δ ἤππὶ ργορουτου [16 
τείροηἤιῃν ρα ἤςατ,ἰἀφός; τοίη σεπάα Πσηϊ β αυ]οηϊς σαιι- 

. ἄαρισαυτς τγδξξλιῖο ἘΧ ρας ἢ τ! ἃ δά! πρὶ ΓΟ] τ, Γάπὶ ᾿δ 1. 1- 
τῖιι. Καὶ ΘἸἸημ4 φιιοαιιε πιο πηθγα ἤπιος μαίσεης σοπιπιθῃ τις ρτο- 

. Ῥογτίοη 5. ατι5) Εχ ραετίδιις Ππρα!ς οδιϊοπίςαι Πητηιιει ἀ- 
θεῖε Βαογο σοπτατοπίιηπι γοίροηἤιπι, Ετ Π|0.τσαρ.3. Μοπι- 
Ῥτουίιπιηιις σοπιπιδηίις 1υ{τ495 Πάοατ ἔν πηιποτγιαγιπι τατῖο- 
π65.51ς 1ἀδηι αἱτ α Ἵ1πΠπῈ σοιπρο εἰ ποτὰ σου πᾶτε ἐχ (νυ πη6- 
ττῖα, Ἐὰ δυτεπὴ ρατίτιγ ἃ ργοροττίομο ατῖς ὁϑαλυγία ἀτοίταιτοῖΟ τας 
τὰ ΡΑττῖς Πγθεη τόγιτη ἐπ οὐπηὶ ορόγα τοι (ἀπὲ σοπυπιοάιι- 
ἰατίο, εχ αι γατίο ἐξ οττιν ἵν πηι τγ τῇ, Τλϊσαταγ Ἰσίταζ σὺμ 
μετρία, ρατῦλιπη αὶ ραγταϑ 5 ὅς εαγιηά6πὶ 4 ν ΠΊΠΟΓ ΠῚ ΟΟΓΡῚΙ5 
τοίροηξις. (ὐοπίζαι πππτετο ῬατΕΠ ΠΊΕ ἴπ ςογροῦδ, 1145 πηΐ- 

. ἈΠ ΗΘ νοὶ αρομάο ρους σοποϊπηϊγα: πα ἡτίτατο, ἱργορότ- 
τίοης Ἰοησ! τ ἀτη 19. [ατῖτη ἀϊπ159 δζαἸ εἰ τι 41 Π15:Ἐπ ΘΟ ΠΟ ςατῖο πα. 
4ιὰ ἢτ νεπιιξας ρατείθιις πιο Ιοτο αἰ ροἢτῖϑ,ντ αἰοπο πες ἀφ ς 
φοητί ἀςξοτγπιῖτα 9. ΟΠ ατο συμμετρίας πΟπηεπ ἰατίῃς {ἀπρ τι! πὴ 
146 αιιοά Συμμέτουσες: {τὶ ἔξί τς ν οὐ ὸ, 1. αὐαλογίως συμμέτρησις. Θα 
δι. σὺμ μετρίαν φαρρίοόκε ἀἰχὶς δά Οἰδας. ὃς ΠΠ|0.1. χὖ) τόποις, ἀιϊα 
ταοη τα ροπάοτίπιαιιο γατίσ μα ἤδη νοσοπὶ τυ δυἶτ, σοπιπτῶ- 
{γατίοηξ Ἔχ ρο τ Τπτογρτο5.Ρ]1π. βεσιιπ 4.2: ἘρΠ νἀ Ταρετ- 
(απ συμμετρίαν ςδοτιοητίαπι ἀπ᾿ Ἰτατέπηαιιο ἄτσογε τη] ἷτν 
ἐς [πἀτιατιίηι ἀυμι 5 ραττίδιις Ισᾷιοιϑ. 1οῖταν οτίαπι σύμαε- 
τρία χρόνν, ἐπε Προ τὶς τδρτιεπτία, ἐοπΊροτὶβ σοπι!εηἰ θητῖα ἴα; 
ςαιιατὰ τατον Συμμετρίαις σΘὨ:15 ν οἴἘῖ5 τα! γ1ς ὅζ πηι 1 εἰ γί 5. χιὶ 

“πῶν ποδήρης ἔττις ἐς αςραγέλοις καᾳϑ'κων, ἀλεργῆς κύκλῳ, ΟΠ τς. Ηδ- 
ἔς. ἔνδυμοι γωναικεῖον 'ποδρες οὐκ ἐἴχον σύρυοι. Ι 

Συύμμετρθ., ὁ νὴ ἡ, πο εγατιι5. ΓΟ τῖιι55 πιὸ ἀἴ σις. ΟΊ πΊδη ἢ15,6- 
εἰς ΒΓ ΘΏ5)Π|ς ἀἰ ΟοΥ 5οσογγείροπάδησ, πιο πἤητα σοπιγεηΐθης.» ἀρ- 

Ῥειι5,ασσοτηπηοάαει!ς, μέτρα. 2 ΓΕ ἢ ρογατι πιο ἀΠ]}ατ|5. σύμμε- 

ρον τοῖς ιπυοδεχουῦοοις φῶς, ΙΝ α ΖΑ ἦυ ΟΥα. τὰ χρηοώ σύμμετρον, ἀς- 
{τιπατα του ροτὶ πεπἤιτα τεύροπάδης. Τάτ δ᾽ θην: ὅσον σύμ- 
(μετρόν ὅξι παρόντι χωιρῷ, ΔΊ ποτ, ἴῃ ΚΕ πετοτ. ἀπ ηταπι ρ το ίδης τὸ τα 
Ριίις ΡΟ π]λε. σύμμετρον αὐ εἶν, (ἀτῖ5 πτ  ζαμη. ΡΙατὸ ἀς Τιορῖο. 
Αυπτον μη 4: τις. οἱ μικροὶ 9)᾿ εἰς εἴοι καὶ σύμιμαα ροι, «νοὶ 5) ἔς το - 
ϊςσὸ του: ραγᾶτοβο ὃς “18: ας αια ἀταῖς ἡπα συ γι ἀϊη15 ἐχ ρὸ πῆτ, 
ἸΣυύμμετρῳ μεγέϑηγνα ἐρεϑ'υοὶ σύμμετροι ἀἸσιητασ ΘΟ ΠἽ δι δ ΠῚ ἢ- 

-οἷοῦῖς τοίροπάρατία. Ἀτήζοιο!.5. ΜΜοταρ ον Γ ὥσπερ τὸ τίω) δι με- 
ἄρον σύμμετρον ἰδ: ου] Ὀρροηῖς ἀσυϊμμὲτρίθο, τὸ Σύμμετρρν, οάς- 
τδιΙΟ. μετρκότης. ᾿ 

Συμμέτσως, ΠΟΥ ΤΙ ΘΠ ΓΕΥ ὃζ σοι οηοπτοτ:πηοάογατὸ, ΠῚῸ 
νώς,ἰατὶϑ. Εατίρ ἃ. 

Σύμμηξος, σοΏτνο εὶς ξοσπλου ἴδιι5 : σα ΟρΡομΙτα ο δια ξηκοῖςι τ 
Ηἰρρίὶας. ἷ 

Συβεωςτορες, ΓΟΌΠΙΠ ΓΙ} ἃς δἀϊατοτος. ΑροΪ. ΕΠοά, 
-υμικηπταΐσμη (ἰο σΟᾺΠ πη συρξελδύωςν οἱ νηὰ ἴπθο σοηΠί ἐπ πη. 
Συμμιγςγεθ-, ὁ καὶ ἐς ργοτα συτς, πὶ χτας, ο τη τ χτιις. βοὴ συμοιγιὴς. 

ἵτσστων κὺ αὐορ ὐνγ ΑὙἸ 14, Ἐπτῖρ. Πάτῖιο ἱππχιῦ συμμεγὴς φόνῳ, "οἴ 
ςξάς ῬΕΓΒΊΙΧΕΙΙ5. } ΩΣ 

Συμαίγνυμι, ἃς Συμεαγνύω, μιίξωγπιιχα, συμ πῆω,συμξαλχλώ , σου πιῖ- 
[τεο.σοασατγοςσοποιι μι βχοϊο σα τα σα(πγῖς φαΐμπρο; νῖτες 

ὁ Τοςϊ ονοομϊπρο, ἐνόω, Χοπορίιοη ς. Ῥαα», τί δ᾽ ἐγ υὐσω ν᾿ ἔφυ, 
ἐπι που συμμίξαρ,ςαἴετα σα τὶς σου πὔσενο Γἄφην αχτο Ελλίω ες 
κιν ὁπλῖται συμμίξι μφίκα βελόρδυοι τοῖς σιαντιγδῦ σε; [οἴ ἀἀτινποας 
τὸ» ὅζ νῖτος [οοἴατα , σωωελϑεῖν, Συμμίξα, ριιρπαπι οοπίθγοι ὃς 
σοΙ μοτοργα ατί ἀς συ μωιξις,οα ὃς νε!σὸ ἰᾳ τ [106 νῈΪ. 
εδέοιν εὐ τον Ὀ. Π λστὸ τὰ ϑιεράνονπάς ϑϑρος, συμμίξομ τορος 
Ττατα σοιίδγεπλιις τοσιιι » Ποτοάοσ, εἰς χεῖρας συμμιγνιύλαι τοῖς 
πολεμίοις ΟΠΘΡΗ. Συμμίξω, αοσειϊοτο: ἀρ ργορὶ π]ιιατοναροσμι- 
υύειν, ΡΙατιίη Ροτῖς], συμμίξαντες τῇ σραπιῷ,. δὰ Ἔχοιοἴτιπι ργο- 
ΡῬ᾽π5 ασοοίφητος, ΡΟ 0.13. αὐνίξας ὃ συμμίξας τοῖς αὐξὲ νὸν ποτα - 
υἱὸν τόποις. ὅ ϑέως ἐνεχείρει ποιέετε! τίν διίζασιν, ἘΠῚ ὃς σου ηἴο9 
ὁδοοζαρσο οἰ, σοπχπλπἴσο; Ομτύα ἢ σα Πι, Ὁ] } οαπιοτς σεεις 
ἕμντοῦ ςομίοττίο; ὁμιλώ, γτ σωρέμιξα, ἀντ διὰ χόγων 9 νἜγδα ΟἰἸΠὶ 
δ᾽ βος!. συμμίξεις οι, ν τοῦς πτς ἔα Πλ 1 ΠἸατ τότ ΡΟ αι ἘΡ ΗΕ. 

τύ γιουΐτος, Οὐ τ ΧΟ 3. ΡΥ ΟΠ [ΓΠλῖ5ον τ ι159 πη Τ[ὉῸ ἢ]. ποι. σύμαικ.- 
ποὶ αἰϑρωπ δι, Πιι6 85. 

Συμηιμκη ταὶ Πτ 1 ΠΠ τον πη τα ΟΕ 8»4.( 0 ἱ ΠΙτατΟΤα5. 
Συμμίξωνσυ πεσεῖν, συῤῥαξω,. 
Σύμυέξις, ὡς ἡ ςοτα πλ} πἰετα Οδτο τ οΥπΠ} χτῖον σοηίοτυα πη πο- 

οοἴπτιάο, σύμμιξις καὶ κοινωνία, ΟΊατο ἀξ ΤιΘρ. ὧν εὑεὲς ΤΠ συμ μίξεων, 
οὐὈΠάός.64ρ.14.}}..4.Ἀ Ἔσατα, ; 5.3 ς 

Συμμίσγω,᾿ἀςη) αῃοά συμμέγνυμι δζ συμμμιγγυὶῳ, συμιμίσ γοιαῆν ἐς μίφό - 
χω ὑμῖν, ρυσηάπη ν οδ σι πὶ σο αἴ ογα πλι5 ] ογοάου, ΗΟ πα 114. 
β, ὅγε «σἰωφῷ συμαΐσγεται, σαν Ῥοηςὸ σοπγπ}} σοῦ. Συμαϊσγεῖν, 
τπὶίξογο ςοτρογαχόμμλ εἶν σιαυάσεείζεινς Ηείγεϊι. ντ σου ςό- 

τευ ππογοῖ. 

ἸΣΣυμμιδοκνογηρέωχώ, ν μα ἱπηρτο δ τατοπιοάϊ» γπα ἱπάϊρμοσ ον διξεῖ: 

ἀιεὼ, ἵκα- 

ρα 

ἐν ῥοημπρηϊδητία ὃς σόϊαπ ξζίοης πατηγῶν αι Θταο νοῦ 

ψῳ, 

Σὰ ἄν 
Ἢ 

ν, 

ῃ 
Συμμυμιονθύω, (Πτπλι}]} 1ῃ. πα πηοτγίδπι γοιοσο Ρ τ. 
Σύμμολπος οἴη Αἰ 1Ὸ ςΆποησ. ΕΠτρ. ἰδ 
Συμμορία ας ἡ το οξιαι Γοοἰοταδ: σευταγμα, φρατρία 58 

σύςτημα ΗεΙγο!ν. ροττῖο, οι 2, δι155.ίσατ. ψυχων ἀχοάύπων 
τὸ συμαόράϊω συμμορβαι,τοίτε ΝΡ. Β μετ. ΟἸ γι... ὃς Ηατ 
τῖα; πητ ππιπογα οὐδ απτίμπι. πὶ εχ ἄθσοιῃ τεῖδαθ 

. πα ἀεἸ ς6Ἐ] ἐγδηῦ πΉ}}}ς ἀπισοητὶ ἀἸτὶ ΠΠΠ,], αι σοπίς 
Πα οτὶ ες Ἀείρυθ. ἐροθαῖ; δὲ τυ άγ θη ἄτας ἰπ 

Β᾽ητὶ ο[αἴο5, ἀπ πυθαιτι ας ἐγαητ ἴῃ Ππρι]ος ἴο χάρο 
Ὀάπτηιιο συμμορίαν [ε χαϑίητα 1|105.: Ἐχ δῖ5 οπιηϊθας 
τὴ Π]ποὶ τγοσουτίὶ εἰσ οδιτηγ᾽ 4:1} 1π ρα  Πιῖα ρδοιηΐαπη, 
τῶν ρτῶ 4}115. Ὁ ἐπτοίζι σοητῖγα ΑΡΠΟΡ. Οὐχ ἅπαν τὸ σλῆξ 
πτὶρ᾽ ἡμῖν δεήρητο εἰς ποὺς συμιμορίος ΑΙ ϑ κώῃσιν, ὀδηνιὰ μόνοι οἱ 
εἰσφέρειν αἴ πόλει δέκ ἀυΐνοι.  ογὴ πὶ αι οά αὐ γοςεπι δεῖ 
ουτίσ ν εἰ οἰλίϊος ἀϊοὶ ροῆιίης Πατιηζ,ϑις Οοἱ, Ατάτοσ 
τουτί τιον πίτοτοβ αὖ ἀγάτουῖθιι5. {{{ἀ{|6 ἃ πχοά!α(τἰηὶ 
οτίατα Ποη αἸδίογος αιυὴπι ἀεπιτι χοηλίημτη ξαςμιηάα:, 
ἐδοιιγῖαϑ ἀρ ρο αιτετιτης ἀπο αι ὃς ππαχὶ πιὸ ργοῦδια 
15 Ππιπτοτῖ πιο άτι5 ἰη οροτο σοπιοά!Ππιὸ οι Πτοάτιι 
οἴω) εἴκοσι, ἵ)ετπι οὐδ, ἡγεμόνες τ συμιμορίων, Ιάεπι Πεηλο 
οἰαίπιιην. ἤς ἀρπὰ Ατπεπίςηίδϑ ἀϊοιητιιν συμμορίω γε 
Ριὰ ΚΟπλαπο5. " Ὶ 

Συμιαορκαῤχης ΓΟΠ Ποῖ, δ αὐχων συμιμοριων. «ὐηβι 
Συμυρράτης,:, ὁγς οτγ 455 Ἔἰα ΓΘ πὶ τα 8115 ν οἱ οαιΓ 8» ἀρὶ 

᾿ππρειτι. Ἵ : 

᾿ 
ΠῚ 

ἐωεδίν κοῦ 

νη κὐέα 
ἡ, 4 

ἊΝ ἷ ᾿ ἢ 
᾿Σύμμορφιθ..σΟπέουην5. ῬΑ 15 αἀ Ἀ οὐπισάρ. 8, καὶ Ὡιρρώρισ ᾿ ἅτα 

φοις πῆς εἰ κόν(Θ. τῷ υἱοῦ αὑτοῦ, ἬΠΝῚ ἈΝ, τόρ, ΠῚ 

᾿ Συμιορφόω, ςΟὨ οτπαθτη ἔλεϊο. μην μι 
Συμμυολχόγος, τος ἢ 8. Δ οἰ τι γπυβοσιωπών ΗΟ γ ὁ... 00. ᾿ ὑψὴα 

᾽ ᾿Σύμμυσις, ἡ ΟΠ ρτ Το: οπαηρτείδις. νι ς Κατώστασμαι 
. Συμμύςης.ν, ὁ ,ὑγτη πὶγ [ἴσο  οτς ὃς Τοοἶτις Αἰ (ςἰρ} πα: 5. 

ἘςοΙ εἤαίτ. [πο; τ. ΓΤ ογετδυῖιϑ. ἔν πα 
Συμμυω,ςοπηἑς ο.ΟΟπιρυ πο ὅς σον ρυ που ΘΟ ποἶμ 40, : 
ΡΓΪπγο, σοδο. συμιμκύνσιν αἱ υἱφέρανν Οἰτ αν σΟΥ εἰσ μητα τ, 
[ς σοηυν αἰ ητν ΑΠζοτισυμμύνσιν ὡς ὁρώντες,, ἴς ςοπιρτ 

᾿ σετπεηζοσ, συμμεμύνοοι οἱ πόρριγο!αιἀπητα ροτὶ. νπά 
τον μυκῶς, σΟΠΊρτοῖτι5; Αὐιοσ. ὄμμα αὐεηῆ]υγ μῆλον ντ ΡΟ 
᾿ πταχτ ῆξ συμμεμυκότος. ΤῊΘΟΡ. ΜΙ Π.1.3.ς, 7. ΑἸιε]!Δ πα: πιῖςῖδ. 

ΟΡ πγοητα σα  γοἷς Ἰη Πατοαῖς τοῦ ἴαχτα ράσο 
4ιῖοσ ξιεγίης βοτοϑ : τὸ τῷ Καρύε καιλυχ ὠδὲν αὐθαχοέ παι γίνε 
μεμυκόται Χτ) αἰ μία ὁ ποσαστα, ὅστι 1 τα αὔϑη: 1.λπχτα ροαὶ 
ΠιαργφηΓ1:σΟὨρ τί ηατα ὃς οοπηραξξα, ὲ 

Συ μδϑ, υτωπτωών. 

Συμιπανγεὶς, ΟΟΠη ρα ξἘι15. ΠΟ μους Πϑυ οπούοσι5. Ῥΐατο ἴῃ ΤΊ 
Συμιπάϑ εἰὰ, ας ἧς παταγα 15 σοη δ π[ι15 δέ σσποα] τα» ΟΟ Κ᾽ 
το ογδιϊοςγογῦ ςδίοπία5, αι: αοῖ πλοάίς αν νἱάς ἄρας 
Ρτοῦὶ.ς.}.. 148 Ργοῦν ς.1. το ἔχεσή τινα συμπάϑηαν τρὴς ε 
μόρον, τυ ξρτῖς Πη Θ 1 15 {διε ϊῦτ. Οἱο,:νἀς Πλίῃ: ΕΚ 

ἡμνεμαίιν 

τλυνα ἐε τι 

ψαϑάνμει, 
ὑκαμμί 

᾿ τὐριμν ἰῇ 

προ αι 

μην τον, 

ἀψηηγυὶ ον 
ἐμ ίμιίοι 
Πρ πρὶ 

ψηράν το 
ἠϊυμῥο! 

ἡ ἐμ τι 
ὑπεαμ: 
ἐηρθυ δα 
Μωγοὶ μείω 
Ἡιδρν! ὐπτη 
δ: ἥιηι, 

πεῤϑειον, Οὐ 4, σοπτιπατῖο σοπὶ απέξι6α; παζιιι 5). 
νοῦδης συμπτίϑψον. 1146 συαῇ! σοηςοητῇ ἀταιιε οσἢ 
ΡοΩἑτΙ ΡΠ σσπίδη πη πι τη πιδγοτγᾶ ἀϊ χιτ:οομίογοα Ος 
148 ΡΠ 1. σΟΠρῚΠ πάταγς οτᾷ νοσδυτιοι πατατῷ τὸ 
οῥβοϊιῖτι συ μπτίθφα Ὁ φίλων, “δά οἰ δτία αὐπϊοοτ, ΒΒ, ἴῃ ἘΡ 
αἰ ωρὸς πὸ σώμα συριπειϑείας δ ψυχίω ἡποῤῥῆξη, ΒΑΕ], ἴηι Ἐρ. 

Ν2. ᾿ναπἰ πιῇ ἃ οοπταρίοίο ἀδταπιροῖς σοπίεηα οὔ ςοτὶ 
Συμπειϑὴς,ἐἴο.ο: ὁ κα αὶ εἴμ [6 τὰ δβςόγυ5,σοΟ ςπεϊξη 5» αὶ ι 
εἰταγι Ατ οσ, τὸ ἐν σα χαρδέα, θερμὸν συῤβιπτιϑέςτατόν ὅξι, τὸ σὺ 

᾿ σσυςτιια Ἀπ γδτλῖταςς μα τ η ἘΡῚ ἢ, Εν 
Συμπο ϑυϑι συμπεύογω,! οσάο! εἰςο αἰ οπ μος ἱπσοπηπιο ἀϊς δῇ 

ςουίοπτῖο. συμῆοϑεῖ σεῖς οὐδϑνον εἰας μὴν, αἴ οῖταν, ἔδυ πα 

1η Πτπιιτατιαν, ἀρ. 4. ΗεΡ, τοῖς δεσμοῖς μου σιωεπαϑι 
Βιξειουινη αιιαΣ οΧ ν της} 15 πγεῖβ ΘΟ ΤΊ σου ῃ τ ραΥτίρι 
{59 Γτοῖτὶ σάρ, τ. οὐ ίς τη Ἐρἢδ, Αὐιοτεῖ, ἴα Ρμγῆο 
μοι ἡ ψυχὴ υκἡὦ τό δώβλαι συμπαϑεῖν ὁμύλοις, κἡ πὴ ς ψυ χῆφι 
εἶμη, ὁμοιοῖ πίω αἢ σώματος πορφίι, Τίροτατ: οἷ τε κὶ πανὶ 
χίως, ἕκασ' Θ- ἡ μδ πολλοιὸ ἔχε συμιπειϑιάφονπες ΟΟπειᾶτ, οἱ 
ο(εἰν κὶ Αντιπαϑεῖν. ἐξα ΚΝ 

Συμποιδ ὡς, οΟ ΠΣ Πη Γγατίομα αιαάλπι, οἐ ΠΟΙ οὐδ, Βυμηᾶπθ,, 
Συμπα)γνία. ας χἷς (ΟἹ ||} οτεὐσξώτη ἴῃ, Ῥαηά.» «ὐὺς .ς, κτὸ 
Συμπαιδεύω σοι οεςο. Πττνοσφοσςίας! ονΟἱς, ἤΠπγμ] ἐπὶ 

- 

ΡοΙν"».ὄὅ ὃ βὑενῤιϑυμῷ συμπεπαρδυυᾷ Θος ἀπ νἸοΐ ἑητῖα δὲ 
ἀἴα; ἔπγοτε οἀιίςσατιις.1.ὁ ὃ βίᾳ ἡ ϑυμῷ σιώπροφθ., ΑΙ Ετ ὯΝ 
Χοτγοίτατις, Ετρτο Ππιρ τοὶ πα δ δύω, οπορ λα, ΟΕς δνγχί! 
δόσει καὶ εἰς τὸ μήλοις ἐπαρκεῖν καὶ γεωργία, ᾿ ὴ Ἢ σπιίβαι, 

Συμπ αἰζω, ἐκ. ἰξο, αἰ χα. οἸ (ο. Ν εις Πάτα Ἰδὲ Ἢ ὙΒοορὶ ἌΝ 

Οβαγαξξ, γὼ σοῖς μὴ συμπίαιζοιν αὐτὸς... ΟΣ να πές 
Συμπωκτωρηορος. ὃ, ἃς ἐπ χη ληκτν 

Συμαῶςς» ΓΟ] ον Οἰς.ΡΊατο ἃς ΡΒ γγπὶς: τ ἀπ νι, 
Συμπαίςφια ἧς ΟἹ εἰ 65. ΑἸ ΠΡ. ὍΡΝ Ἰα δ ἢ ; 
Συμπῴςσωρ, Οἱ ον: 8ζ Ππχαὶ πατγίτας. [ὰ Ἐρίρῦς Πα ἃ δ τ 

χίμοιρον συμπίῴςορα, δια εῤε, ψ ἢ ΠΝ 
πη; ̓ 



᾿ ἡ ἂν 
ξυμπαιογίζω,οηογερουντ ἤτ ἰη νἱξξοτία, ΡΟ Ϊγ δ, αὖ σοιντὸς ἐρατοπέ- 
δὲ συμπαιανίξοντος, τοῖο ἘΧΟΓΟΪτΙ σΟΠοΙΘραηζο ὃς Ρετίομπατς [α- 
Ο αἰτίδινιάς παωνίζω ὃζ παινάζω. 

᾿μπαλαϊω, μ οἴσω, πιακ αν ΟΠ πέζοτ, ας, 
ανονί εἴη ἀϊξίοης Σύμσας, 
ανηγυρίζωχςομσε! ςθγουν μὰ πα πάϊπᾶ5 ἔγεηιιοητο, 
ταννργεῖν ΠΟἰ ΠΠἀ γα δὲ στε ηατγὶ, συγκακυργεῖν, 

μαι Γελλοντεςγα ρα! Το πν ΓΑ] ἰσατῃἰἶθτο το. Ἰά οἵδ, ςοσιρε- 
ὍΓΟΒ. 

κυμιαββ»μγίνορκαι 5 ἀάἀιιθητο 5 α απι, Ομτν ( ἕοτι, ἰη Ἐρὶια Ρ.ι]- 
Ἱρρεμίδς. 

Συμαέγμαι»δί συμαῖδα γω,οἸτοιἴεγον ὃς οἰτοιηΐογο. 
ἀκ θέα σΟηςαΓι Οἵ ητι ἀσσιγτο. 
αράϊνω ΟΠ] Δι. σὺμεναραινέσους ἔχων, αὐτὶ αῷ πτιρήνεστε, ΑὙΤΤΟΡΪι. 

οἰδακαϑίζω,ν πὰ αἴπάοτς νο] [σατο ξιοϊο, ἰχτὰ σο]]οςο.  οπι. 
σητγα ΑΡΒΟΡ. Συγκαλέστις τύτες τρεῖς ὄντας, καὶ συμαϊδακαϑισείμε- 
δι Δημονα τὸν οἰδελφόν,.. 

δρταλέα)νηὰ άπιοςον νπὴ σχμουτοτ, ΡΙατ, ἘΕρ 1.7. ἱκανότατει 
ὕσιον συμ δακαλείν ῬΑ 15 Δ Ἀ ΟΠ. σαρ.τοσυμαϑδακληϑίκζαι ἐν 

μὰν δὰ τῆς ἐν αλλύλοις πίςιεως ὑμδιῇ τε ἡ ἐμοῦ 1.νη σου [οἰ ατιοηξ 
Ἴρετς ἴῃ νοδ 5: ιιοά ὃς νηὰ σοῃ(ο]ατὶ τοξχὸ ἀἰςίτηγ, απ 
Ῥαῇπιὸ ἀϊοῖτιν Οοπίοϊογινἀς παρα καλέομαι. 

τὸ κολεϑέω, , σοπίειοτ, Γλατῖιι, ᾿ἰπππρ. συμιαῆδα πολι ϑ ὦ τῷ χόγῳ 
ϑώς, τοξἐὸ ἄτας ογάϊης ἀϊρυτατίοιιοηι ργοίοιμιογ, ΡΙατο 
Ροϊτ. : 

λα μξαὐως οτηρτοίιοπάο. σοτηρ! οἕζοτ 9 Ππτ] ἀςςἰρίο,, δά 
Ἴς τοὶ ριον ας] ο» Δα ̓ πΠρΘ. 
χιιγνύω, σοτη πη ίσοο, Α τ τορι. τη ΡΊυτο. 

ἐδανν χαρά» ΠΏ χ.}]} πάτο, οι ν ἡἃ αα [ατι15 πάτο, 
αἴϑα πλεῖν, ἀηδι σατο, σσπίς 111. 
ἰαϑνᾳ πόλλὺ μαι ἴπιπιῖ] ρεγθο γε] βεγάοτ. Ποπιο ἢ. δεδυως μὴ ϑυμ- 
αξα τόλλω μαι δυο τίτας, 

ἀαλδασκϑυύζω, μ. εἴσω, αν, αὐρι,αἀἸτ109(ἀπητι] οἰ ἢςἴο, οι Ὦ ἢ. 
ἀαίρᾳτατεῖν,α ἦε ἴς ὃς ξιιοτο ΑἸ ορἢ. : 

σάτης»ν, δ Πα ΑΥ 5.4 ἀτιτοτ,οςῖι 5, Δα πο ρἢ ἴη ΡΙατο: 
]ατοτγοἤπαι! νἱπάοθχ. 
τείνω, τοάτιοο. ΡΓΟΓΟρΡΟ; φτογγαίιο, Παταΐ εχτοηήο, σου- 

6π60. [ 
ρα τηρεῖν, νηὰ οδίογιατε, Ποηλο ἤν. 

υμαῖδ, τρέφω, Ππλι]} πειττῖου Χ Ἔπορ ἢ. ἀε ἀρτίου τγα νὴ κυσὶν ἔυπέ- 
εἰαῦ τῆς τξοφῆς παρέχυσοι νὰ δυρία συμ αῆδᾳ το φεσεὶ, 

ὑμαῤοῳ φερφυῖῆνοι, αὶ ν αὰ τεαη Πιοτ ἢ διιξογιιῦταγ ν οἱ ἀδτὶ ρ πιητιῖτν 
ὑμίπτρεεἴοϑυ ὦ. μι.85 σὼ,α ἢ ἀεοςπιάπεο. 

εἰσέρχομαι» πηι] ἱπτοτγί νου, ὅς οἴδαν ἵμττο. ΤΓιοίφη, ἐσείδν 
τὶς αὐαπετείστις πίω ϑυΐρᾳν εἰ σδέχηται! με;συμπαρεισέρχεται λαϑαν μῆ 

ἐμοῦ ὁ τυ φθ. καὶ καὶ αὔοια καὶ καὶ μεγελαυχία 

ὑμσάρειμιι, γειὰ ργα ξης ΠιΠ}. ; ᾿ 
ὑποιρέκ τασις, Υ αὐτι πειρέκ τασις, ΠΟ πτοητὶΟ οἱ ΟΣ ράταῦῖο, Νά ηΖ, 

Συμαβθα ἤασις, 
πορεκτείνω, ΠΟ ὨΓΕΠ4ο ὃς ΠΟ πΊρατο  αὐτεκτείγαγαντε πῆρ τείνω γαΐρα- 

οὐ τι τϑοῳ τί ϑημει, αὐτι οἰδαζάλλῳ. ΟἹ ςοτ εὐ. [εὐ. 2. το μήκει τῆς 
οἰκκιΐδης συμπαρεκτέτωτωι τὸ μέγεδος τῷ λίπ, 
ἐκπ εἰγό μῆρ(Θ.. ΠΠ11}} ἐχτοηται5. 

πιρέπομωι, ἀσος ὁ, οείατι ϑίρταῖοτοα οδεῖηρουἱ σοο, συμιαδα- 
κολυϑ αἱ οΟ πεοτηϊτοτ,ςοηίξαιιοι» ΧοΠΟΡ Εἴπεῖτα 2. κν θα τιμαὶ 
πρέφυσω ἑχάςοις συμπαρείποντο, ργττοτοα σα τἀεθαπτ ἃς οὐτίη- 
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ΜΠ ἜΧΩ ΡΩΝ τ ἜΝ ΝΑ 
μὰ ἢ Ῥαητνοῖ ἀοςεεθαητ, [δ πν, ἧς τε ὠ μόνον αὐτὸς ὁ ἱπιπιαρχιδγ» ὀλλεὶ 
γ μη μεν πάντες οἱ συ μπαρεπομίνοι εἰξιοϑέατοι αἰ φαίνοιντο, Τ στα ἐτιασα ἡ ἢ 
ἴω μπαρρμαρτώ, 

«πα μίχυ, Π πλι] ἀεύο πὶ. ἸΝΟΝ ΚΠ πἸδνν 
Χχών Ρτὸ παρέχω, Χοπορἢ. Κυώες τε τῇ ἐρημίᾳ τίυ) ἀσφάλειαν 

βπαρέχεσω. 

ρεῶν ὄντος, 1 Πεσοΐ δίς, ὁ συμπαρών, 
ἡει,ν πὰ Δοςοήςθατ. 
ρήαίω ἀυτεῦ, οἱ αάοταπι,ταρ.8. Ῥγοιιοτθ, ; 
ἱπτημι,, ἤὰς συμπαριπῆαμαι 5 Πμ)1] ργρτογιοΐο 5 ν οἱ ΠπῈῺ}} 

Ἢ Οο΄ δ 

ἰπάρρικος.., ὁ ΠΟ πτι  ογη Δ ] 5. ΡΟ ΠΧ. ᾿ 

πυξρμαρτέω, μι ήσω,ποηκα, α χτὰ ἀκ πιημ} [ἐ4ιτοτοοοπλϊτο ει}. 

το ἰυπρίτατ, Χ Ἔπορἢ. οἷτι ὀσμαὶ πολλαὶ καὶ ἡδεῖαι συμπαρρμαρ- 

πἰὲν τοῖς αἴρεται τῇσι, Γ1οϊτατ οταιτι συμπαρέπομαι Γλιςϊα. ἴῃ Οα]]ο, 

ὃς μα κοίτα! οὐαὶ εὐτὸν ἐν πενε χει πῇ τρίζωνι συμπαρφμαρη. 1α εἰϊ, 
ΣΠεξγλης. ; 
κα 'αροῦγον ἃ Ῥγαίεηβ, τις δη. ϑϑοῦῖ συμπαρόντος, Ἰιῖπο τη ηέϊα. 

παρόντες. 1 βιη]} αφίιης, ατιτο τα 5. ͵ 
τὸς αὐτὸς. ὁ, ν ηἰ πο τίμς ὁμοῦ πᾶς». αι σύμπαντες πλ τ] Ππιμι]. 

Γύμιποιστι, ν Πἰ ΠΟΥ Δ. σύμπαν κροίτοοτοτιιτι το θιιΓ. σύύμποιν ὧρμίωτο, 
πὶ ορε ἰποιδιιδγαητ, ΤΊ ον ἃ τὸ σύμπαν, [πλιὰ κεφαίλοησν» 
εχ πιι]τὶς Πα ρι} 5 ςοἸΠἸ σἱ ται, Γοτυμινον αἰπου απ, ἱρίᾷ νΞ 

ἐπποτῆτας: αιοά ὃς ὁπτης ἀἰχῖς ΡΙΤηΐτι5. τὸ πᾶν, ὁ κέσμιθ». Ατιοῖ. 
ἦε τιιηάο, τὸ 3 σύμπαν αὐάλεϑρον,βϑζς. τὸ σύμπαν εἰπεῖν ἀἸΧΊτ Ἰάςπι 

ἰάεπι ρύο,ντ ἱπν αἰπιογίατι ἀϊσαπηνντ {οπιςΐ δ ο αιη 9110- 

Ὅτάτ, ζήτει γέμοις τὸ μὲρ σύμπαν δοκαίοναγ ἴῃ γπἰμοτ απ ΙΕβο5 σοη- 
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ΦΥῊΝ - 687 
Π τοις Ἰυ {τα Πητ, τὸ ὃ σύμπαν, ἰπ Γπηπγανα ἀ {πη πηι; Οᾶ- 
ση.Δἀ Οἴλιις. 

Συ μπάσματα;τοὶ, αι] Π σοηίρεγποηεβ, ϑιης νοτὸ ςοτροιὶ ἐοηΐρει- 
{1 ρα Πα οι] για: Διὰ πείσματα κὶ Κα ταποίσμιατα ἡ Ἐϊρία ἤιτις Ξυρὶ 
ἰδῃν [μο ἴοοο αἰχίπλις ἀρρε!]ατὶ, Αἰρογίοις ἥτις αἰ ρεγρίπος 
4ιια: ον σογροτὶβ ῥγυτγίτιιαν αὐϊηυςοῖα ἔμητ Ἔχρουΐτ, ( α λιι9 
Αἰγο ι5 ΟὨγοηΐδη [1.3,ςἀρ.ς. ἃς 7. 

Συμπάοσω, ΟὨ ρεγροςρεγίρεγρο. 
Συ μποίκω, τὸ συμπα ϑω)ςοηο]οἰςο:οοτηΠλ (οτοίσο, σεωαλίω, ὅμοιο-. 

παϑώςοηίςητῖο, φαπάρφι αἰοξϊίοηςπ γοςϊρῖο. σὺμ τεία δι σῦτο 
αὶ φύγλαγιιος αιοηιις Ρατίμπταν » ΤΒΟΟΡ τ, συμπάσει τῶς μετα- 
Ολῶς»πηιιτατιο "65 [εὐτίτοτ οι 1ἴ.5.,ἀς Ολυ ρ΄ η, αὶ γινώσκων εἱφ᾽ 
ὅτου συμπιχ ᾳ ΧΕΠΟρΙΙ. 

Σὺ μιπτιταιγέω; μι. σωγασ. κρι γ ΠΟΙ ΓΕΡῸ 5 Ππηι] Πτορὸ αἰϊτ ἔγαροτέπι 
οἰο»ἔσιι στε ρίτιῖτη ἴτοπι σΟἸ ΠἸἀονραΐπγα ἀυς νο]α ἀροιτα ἡμιατῖο, 

Συμπατέω, μα, ἥσωγαν κα ΟΠ οι] σΟνγτγοαιις ρξάς ςα]οο. Αξει.ἀς- 
συ Ιτοῖη οἰπὶ Πλάτίθνρτο ρου δά Πα! τίη Ἐριπ. 

Συμηωτρίωτης,. ΠΟπηρατγοτα, σοητόνγδηοιι ΡΠ Ϊπ, νεῖται Ασομ ῖρ- 
Ρἢ18 ἀριι ΡΟ] σεπη. Γιιοΐδην εἶτις θαγθάτγιιηι ςαγρῖτν 

Συμπεδείω, Ο]]]ρ ογοοη τίη ρο νἱηοὶο, 
Συ μπείϑομαι,“οηίςητῖο. συμπείϑονται γ αΠΠοπτίηταγ. Γκἰςίαη. δῆμος 

συμπειὼ»εὶς ὑπὸ τ) κα τηγορρειώτων, ΟΡ 5 ἀπ (ςητοητίαπι ἀε]α τι 
του τῇ νοηϊςη5, ὅςς, Ἶατοῖπ Τ᾽ ποι. 

Συ μπείϑω, Ππλι}] ρογιδάςο,ἕδιι πηι] Ππδάθο 7 νευϑὶς νπὰ Πςέζο, 
ΧΟΠΟΡ, τοὶ ὃ συμπείϑων, τοὶ ὃ βιαξζόμϑυ9-, Το πη ΟΥ̓, εἰ ἐὺ ϑεήαλοις 
ἢ ἀὺ ϑυηζώοις συ μπείδοι βαδίζειν ἐφ᾽ υἱμῷς. ΒΓ ας Ἶπ ΟἸςοτ. Οἱ Μίλων 3 
σι ἔπεισεν ἐν φορείῳ κομιζϑιέντει «δὸς πίω) αἰγορὰν, συ χάζξειν, νὈἱ ρτο 
ΠηΊΡΙ1ςὶ πείϑειν Πα πηῖταΓ. 

Σὺ μπέμπω. Πυνΐ Ὠλΐττο. 
Συμπεπάρϑω» σοηῆχιμτι εἰϊς» γα υσῆχιιπι οἴδε, ἃ συμπείρω, ὃς συζε-- 

πείρομαι»οα εἢ ςοπῆρον ἃς σοηξοάϊοτ. ἡ 
Συ μπεπεδι μῦψ0- τὼ ποδὲν ρα ἀτθι15 τοι πέτι!521πιοῖδπι, 
Συμπἐπνγεφςοα  αἷτ: νης 
Σν μπειηγιίας1η ἀεηξτατοπιὶ σοΙεη ὁ. ; 
Συμπεαλεγμένον ἀξίωμα," ατιηΐ νε] σοηϊιπδλιιπι ἀϊοιιητ, ν εἶ σορ ἐὰ- 

Ἰατασαιντάς Οο Πἰππὶ [1.1.0 τἀρ.8. Οοπιιηέϊζίομοπι οὐδ ην δίς - 
ποχιι ἀϊοὶς Οἱσεγο ἱ.σιωημεμάρονον οἱ τὸ ἐκ σιωνμμῆῥων,»" τὸ συβε- 
πεπλεγιῆνον, 

Συμπεσλεγιώμως,ςοηἰμπέξπι»ν πὰνΠπταΐ, 
ΣυμιπεπΊικος,οποοαιοπάϊ ξαοιτατε ργαἀῖτι}5, ὑ ὼ 
Συμπέπγακε γίνεϑοι γςοητί σις, Πογοάοσ. 
Συμπε π]ωκως,σοΠΊρτο Τιι5,ςοητγαξξιι5: ΟΠτγατ οἐσυϊμηλωτϑ.. ϑορῆι- 

κακοῖς συμπεπ)ακὼς, τη 415 ΟἸΓΟΙΙΠτΙΘητι15, σὺ μπεσωκῦα κοιλίας σ- 
Ρτοῆτς νδητοτοαριιᾷ ΟΕ ΠΠ υπὶ 11.16.6 4Ρ.3.τὸ συ μπεπῆωκὸς, ςῦ- 
Ρτοίπιιπι; 4ιιοά ςοΠ]αρίμηι εἰ ὃς ἐχατυῖς » ἡιοά Θαϊεη. φερασε- 
«ἰἰωκὸς ἀϊχῖτ:ς Αὔτιι5 ϑεγαγ.9. σ4}.30. σαφυλζκὺ Ὡεραπεπακίανν 
γυδτη ἐχαγοίλεδπι ὅς ἴλη τροίλον νοσατ, ἰὴ εἰζ, μαρωνϑείστιν, 
ΣυμπετΊωκὸς , αιοὐ [ς οἤΐεττ ὃς ὁσσιιγγῖς, Ῥᾶτγάτιπ ἃς ῬΓΟΠῚ - 
Ῥτιῖπη. [ἐπὶ Αὔτίας ἰδιάοηι, ΤΙ ἀύτα τοὶ διδὸμῆρα κρέα συ μπεπῆω - 
κότα δυοῖν ἴραιν ἐν χέμωνι μοίλιςα,, ρΓοΙΌρτας ὃς ρατᾶτας Ββάθοῦα 

ορόττζοτ, Ξ 
Συμτβϑρύνω,σοποί4ονοοηβσίοοτγδη Πρ οςτοτηλπ0.Α ἔπ ππππι»Α σοιι- 

(Ἀεῖπιο. συμιαρεύνει κὴ ἐκτείνεται εἰς πἰυ) τοι ϑήλεως χώραν 5 ἸΏ [δεῖται Γ 
δὲ ἴῃ ἴοσος τεπάϊταγ ἐστ ματιπι» Ατιτοτοῖ, ἰλ0.5. Αηῖτας νπάς 

Συμεβασμα, δ: ΐ 

Συμκεβρανϑεν» τὸ ςοποΐιπο. ἮΝ «τὸν 
Συμιπέρᾳσμια,ατος τὸ, ΠΟς[ΠΠο»σοππεχίο»οοπηρίοχίο, ὄθεφορά, (ὅ- 
πιςητ. Ασ τορ, πη ΡΊατο, Συμιπέρασμα, δετύδ φξις αὐ ξητυρμλον αναν- 
αἰῥῥητος. ὃς παὶ συ μιώρασματα αἰϊχιαπάο {ἴηι ἀγριιπηφηζουῦα ρα π- 
ἐχαονὶτἴηνα ρατο (γ Πορὶ πεῖν [ἢ ατια ἀτιο τὔρατα, ᾿ς τογιστῃι Ρτο- 
ΡοΙ τι οπῖς, γε Πέτο παεάϊο δου! πηριηταγιντάς (Οὐ πεῖ}. Η.5.ςἀν 
14. ὅς ἴῃ νόος Συλλόγίσμθ., ᾿ 

Συμαῤοιίγω,ν πὰ ἀπσουν πὰ οἰτοιηάιςο; ΧοπορΆ. ὡς τγταπηῖς Ιο- 

4165. ἢ ᾿ Β 
Συμιαϊξ;αγωγὸς,ὁ κὶ ἐν ὈΙΑτο [10.7.48 Ἀεριιδιυΐον οἱ αι: φάτιματ τα 

ἀεάιισεηο αἰ Ἰαιτοςν ο] οἰτουπιαιάσῃς ἀπςςπάο, 

Συμεβραείς μμ,σοιτούιόονσα2α. Περε π᾿ νοῦς Ἐλκηῤίαι- Ἢ 
Συμαετοσεύω, νὰ οἰτοιπιᾶροτ, Ὀάτίπο. τί ἴοι, ἐς ἣν υὐά, συμιαῆδιο- 

δεὕειν τῇ σελ ων ὅζο, ἀπ ατς 
Συμώξετατέω,, α΄, Ππτιι ἀπ θα] 57 Ππιι ἔρατία αἴσιος ρεγᾶρο, 

ΡΙμταυο ἢ. : 
Συμεϊδιςρέφω,ν πὴ οἴτοινπἔςγο ὅς εἰγειϊπηάρο»Ατητοτιῖς πῃ. 
Συμαἰριτίθημμ,ἰ τοῖο, ; ἱ ν 
Σὺ μεϊειφέρομαι»ν πὰ ροσυΐα εἰτοῦξοτο ντ ἴῃ σοπηρΡΌταττοης τ. γα- 

ἀς συμαϊξιφορᾳ ἰὰ εἴξ οἰγοιπιροιᾶτῖο ΟἸςοι οπὶ γ»,ἀ(ς [ορΌΡΟΙγ δ. 

Τρρζαίνοντος ἢ τοῦ πϑτν κα ττέινα γινουῦδος ἀκεραίσς ( Ιεβεπάμπι τὰν 

ποῦ νογὸ αἰκαϊείας ) κὺ πολυποσίας αἰαγκοιϑεέντες δ μάειφε ρεῦδαι» 
ταχίὼς εἰξεϑεάτρισαν αὐκδὺ 9 Οἴνηῖ ἀιτοπὶ Ῥότιις ἑῃσα Ποῖ, ἰαγ- 

εἰόταμε βαξϊα εἴδει πιογαςὶ Ἰηυϊταεῖο, ςολ αὶ γὙπηὰ ροςυ]α γέλα 

ἔεγγς ἀτάιις σοππρότατο σοητίηι!ο (εἰρίος τγδάμχογαητ. Ουο 
γετὸ ἐσαΠιοιἴδητ ἐν κύκλῳ πίνειν κ' αβθισοξᾶν, ἐρίς Αὐβεηβες 
οἤεηάιτ 6. 1τ. ὅς ἴη τος γἘὶ ἐς ΑἸεχαμάτο δέτοῖν τὸ συμποσί δες 
Αἰλεξαίδον πῆς τῷ ἀκράτε κύλικος εἰς αὐτὸν ἐλϑούσης δίς, Τάτ Ί αἰἱρί» 

Ἴοπι. 2: ΜΜ πὶ ἢ 



ὅϑδ 5 Υ 
δὺ γὲ ἵνα συξὲυ ἐντας 57η τὸ ἀὐτὸ, τῆς ἕως τοῦ ὀρδρία γγοουῆδης πραπίξης 
ὡπολωύσασιν , κἡ χίφιν ξοινίας ἐποιήστεντο ταὶ σι ὁδοις τούτοις οἱ αὶ 
τὸν πλατωνα ναὸ παϑύσιππον, δ) ἵνα φαίνωνται τὸ ϑεῖον τιμεύντες, κ᾿ φιλε- 

γώς Δϑάλοις συμτδοιφερόμϑμοι, ἢ τὸ πλεῖςον ἔνεχεν αὐέσεως καἰ φιλολογίας, 

τοὶ ταπιοη συμωξκαφέρ ἐῶσι Βιιάσειις ἐχροίαϊς σοἵτον ςοπηϊτατῖν 
δε νοὰ μὰς Πάσας νοπτίτατο, Περεφέρε ὅτε ( αὖ 1114 οἰτοι!πι- 
Ῥοταϊοης σομι θα} ὅς τπαΐτατίοης πλατιὰ 9 ἴῃ απο δὰ α- 

τίον,, (δὰ δά πατιιαι αἰτοῦ! Π5 οἰτοιπιξογγὶ ορουτεῦατ αυὶ ἔας111- 
τατὶς νίτα; σοπγίγατίίαμο ποπιςῃ αβοέξατετ αὶ ὑντεαπελίας ) ργῸ 
οδίσοιιπάατε» δίς! ιπ τί σογατὶ ΠΠ16 ΠΠΟΤῚΡ ΟΊ αὶ εἴἴΐς ἃζ οο- 
ταῖτον αἰϊοαὶ (εἴς ἀαγο 5 ἔαοϊϊοιη [δ ργασεῦς αἰϊοπίογοπι, πο 
τοοτοῦμμι οἵϊο4επὶ Ατἤσηανις Π.το. Δακύδης  κ; Τίμαν οἱ φι- 
λόσοφοι κληϑέντες τυρός τινα τ γνωρέμων δὲ δυο ἡ μέθας "ἡ βελοιῆνοι 
συμεξειφέρε τι τοῖς παροῦσι  πινον ρφϑυμότερρν ) Δοσοηηπηοίατα 
{ε ργαίεμγίθιις εοτύνπαιϊο ν οἱ τιυτατι οὐ ς αὶ : αα αλιτιιπὶ Θο- 
ταπι οἰτοιηξοσγὶ ἀϊδις Τ δοίτιις. Γαογτῖις ἴα ϑοσγαῖο, Καλέστες 57 
υδεῖανον πλάσίοις,κὶ Ξανϑίππης αἰϑου μῆῥης κἐ φηγϑεέῤῥει εἰ μὴ γδ εἶεν, μέ- 
πρίοι,πυμαβοκενέχθεϊεν αἵ, εἰ ὃ φαῦλοι ἡμῖν αὐ δ οὐδὲν μελήσει, ἔγτα- 

δὶ ξιετῖπτ πο ποτοῦ ὀγιητ, [ει ἔλςη]ος. Γάςι» Ελεγε σιωνεῖναι 
πραχεία γιω αἰκὶ κριϑεώτῶρ οἱ ἱππικοὶ ϑευμοειδέσιν ἵτο ποις, ὡς γδ θκ εἶνοι, 
φησι α ύτων κρατήσαντες , ῥαδίως τῇδ οἴγγιων αἰδεγίτονται, οὕτω κἀγὼ ξω- 
ϑέσπῃ χρώρμϑυ(θ)τοῖς ἄλλοις ἐορώποις συμ ὐκενεχθήσομα! 5 ΠΟη πΊο- 

᾿ τούμιπι τὴς ργαθοῦουΝ μα ξ Εὐσυμαἰείφυ ρος αι τὰ νἸταΣ ξαολϊττὰ- 
τῷ ὃζ σοπιίτατα ργαράϊτιις ον, Γἀοπὶ τιιγίις ἴῃ Ζοποης, Καϑ'ήκεν- 
σα υδρ ουμ εἶναι φασιν οἷ στι χο΄γρς αἱ ρεῖ ποιεῖν, ὡς ἐχᾳ γονεῖς τιμῶν, ἰδελ- 
φοις, πατρίδα, συμαΐθιφέρεὗτι φίλοις, αὖρα ἢ τὸ χα ϑῆκεν » γνέων ἐμε- 
χεῖν, συγζινων αἰφροντις εἶν, τοῖς φίλοις μιὰ σιιυδυατί ϑεάγει [δ ἔΔΟἸ!ΠΘτη ὃς 
ςοπῖςι διηῖςῖς ἐχογειη μἰτοτίᾳ Μαςμαθαΐδτ. [1}.2. σάρ.9. 
Απείοσμις Ερὶρίιαπος ΠΙτπὶ Π|οὶ Γαοςο Ότοπα ἀς Πρηδης » δ 
Τυάσος τα ἰοτθῖς. Πέπεισμω γὸ αὐτὸν δ)πεικως κὶ φιιανδρώπ οἷς 
αϑοῳκολοσουιῦ τοὶ τῇ ἐμὴ περαιρέσει 7 συμαϊειενεχθήσεῶεη κὶ μῖν, (Οηῇ- 
ἀο επίηι εισῃ ἴῃ Πήτιιτας ἃ πε ααυϊτατὶς ᾿να πα αἰτατίίαις τοτὶ 
πεητοπσοπλῖτοῦ νοδτίςιιπι δζ ἐπάμ! σφητον αξζιγαπι ἐν οἴαη- 
τατῖδιις νοἰτιῖ5 ἄτης οι] τὶς ἔς: Ποπὶ (6 ργα δ τιγιιπα τας 
αἰϊεητίοητεπι. Εσοὶς Πα Εἰσὶ σα ρ.:5.γευωὴ κ᾽ δρὲρ ἑαυ τοῖς συμτίξεφε- 
φυᾶνοι 9 νὶτ δέ ται] ἰοῦ ἰατοῦ [8 σομίδητίοητεβ. Συμαίθεφέρομαι 
Ῥαϊτινὸ, ἱ,οἰγοιιηἔεγου, ὃς οἰγοαιηᾶ ρον, οἰ γαῖ! ΠῚ τα ρίοτ. Πὰς ἴλη. 
ἐς τὸν ἁδίω ἐμπεσὼν. τρόχῳ ἐ ϑλιίϑ- τρρ’δεϑεὶς συμ αἰδεφήρεται μετ᾽ 
ἀνία εἰ. Συμαϊεεφέρεὅτο ρ τὸ αἰαφςρέφεόϑαιι»ν ἠὰ νογία τ! δὲ τηλης- 
το Εμριέϊετ, 

ΟΣυμιριφέρω, οἰτοιηξογο οἰτοιπιιοίιιο, οἰγουπτᾶσο. ΑἸεχαπή, Α- 
᾿ ΡἈτοά,συμαΐε φέρων αὐτὸν τῇ ὃ καιναῖσε, ἔτις δ(Ί] ες οι γαρίοῃ5, 

Συμυοϊειφϑείορμαι,ταγρίτογ ἃς βαρ ιτιοϑὸ σιπὶ αἰΐαιο οδέττγο, ἰπ411}- 
πατηίπιηα νῖτα ἰοοίετατς σοπίιηροτ. Τιποϊάηιις αἴδὲ ἀποφορέϑος, 
Αρλ᾽ ἴστωσιν ἐκεῖνοι ταὶ ὠριὔπες σου σρυφαὲ . κὶ ὡς αϑοσοδις σπὺ πὶν πὸ 
ὀλέϑρῳ ὀμείνο; «ρατιώτῃ, συμπἕδιε 9 εἰρα πον τα ἰσηρε τῆ ργο συμαΐξιε- 
γός εἰς ἐυτῷ κΦ' φϑοζρς καὶ μιαρας διαγωγῆς. 

Συμτῥειφορὶ αξ, ἡ, ροττατίο αι; τ οἰγονηξετοηάο. Συμαξεεφοροὶν 
σοτηίτατιι5.8ς ἔγειθης ἢὰς Πίσας αβξοξζατιο. ΡΟΙγ Ὀὲιι5 1 5. 
Ο 3 Αι πελλῆς ὅλη μὴν ταὶ σιωνσίας κὶ τοιαῦ τοι ἴδ τιμδιῦ παρελαμζανετο: 
“δ Ὁ διαξυλίων, καὶ τῆς μεϑ' ἡμέοαν συμαϊξιφορᾷς αὶ μετεῖχε: Συμπε- 

φιφορᾳ ΡΟΪγ.οἰτοιιπηροτατὶο ΟἹςεγοηὶν ἡ ἐν κύκλῳ φοριὶ τοῦ κύλι- 
κας ἡ πήσις. τάς Συμιύξεφέρομω πλεταρχ, ὑγιεινῶν σϑδαγζελματ. οὔ'- 
σῶς αὐοιτέον ἐν τοῖς ἀῤῥωςίας τορὸς αὐςξὸ, ὡς δε ψυχ ροποσίθω καὶ Ἀκτεον 
αἴκαιοον. " συμαβριφορεν πολλαὶ μὴ αὐ γ᾽ διαφϑεί ρουδν ἡ ὅδνας καλά ἐ τε 
αοάξεις δίς. [οτοι] ται τη ΠΟ ποὲ5. Συμαϊαφορρὶ, ἀεροτγτατίο 
ταις οχ  Πππ|κὴ συμφορά, ΡΟ Ιγ..7) τίω ἀυτῶ συμαδειφορρὰν, ἴῃ τ- 
Ῥήτις τεπιροτῖθι5 ἀταιις εχ! Πο. 

Συμωώφεφράήῆω,ν πὰ οἰτοιπίοριονν πὰ οἰγο πα Π. ΠΏΪοι 
Συμπέήω , ςοπσοηιο . ἐκπέήω, νἱάς Συμπήσσω, Ατἰ ζοε, ἴῃ 6. ΗΠ, 

Απΐπη. Καὶ ἐκ τῷ ὡς ποίλιν συμπεῆν μλῥα, ἡ τῷ νεοῆς ἡἥεσις. 

Συμπεφυκὸς ) τὸ, αοᾷ σοαί εἶς ὃς σοποτοιῖς » φιοά σοῃροηΐς- 
τα. 

Συμπεφυχότες, οἱ, σοποτοτξ, 

Συμπεφυι ὼς, ὦτος, ΠΟη [τιι5ΟΟ Πογοτις. ΝΟ πῃ, 
Συμπύήγνυμι μιήξω,α, υχϑγοδρίηρο, σωμαρμόζω, οπάσηίὉ δζ σοάριι- 

Ἰο οορο, ὅς ςοποτοίςοτε ἔλειο, τη ουσοαρπιξτο:ςοηροίο. 
ξεν Αςοιίατ, σωυνέπηξε τὰ γγύν., σθῆτοβ ἢη ν ΠιΠὶ σΟΠΊΡ ἴτ᾽ ὃς 
αὐἀπηίσεϊτ, ΓΓτατομ ἴῃ Ἀ Οπλ]ο. συμπηγνεδαι τοὶ κεἰ ψανα δλεως 
διεφϑαρμδνς οι !ετ τ ντθῖ5 το ἰσιΐας σοαριβηταγα » ῬΗΙτάτο 1 ὴ 
Οδίμηο. 

ΠΣυμ πιηγνύω, ςοπιρίπο ο. ΟΠ ΡΟπΠΟ, τὸ συμπηγνυμι, 
Σύμπυκτος, οὐ, ὁ. σοτη ρα ἔξει 59γΟοπηρα ἐλ} ῖς ΡΠ, 
Ξυμπηξιςγεως, ἱγοοπιραξεῖο Οἰςετγιςοσοπιρητατο,οοποτγοιξονζοπη- 

ῬτΓος  ΟΠΘΕοΙ 105 συτσάσις. 

Συμπήσω,, νεὶ Συμαύηω ( νπάς Πυσυα, εξ, σοαρο! αι) ντ ἢπ|- 
Ρἷεχ Πέρῥω ἢ σηϊῆςαν συγλύω, σοαρι!ο»ςορο,σφίγω » σι αἴγω ἢ 
συγκφίνω,ςου]οίσους ἕλειο ἀτηὰς οοῖτο ὨΤοίσοτὶ ἡ. ἀς δ πρ ιν - 
τὸ {{|5.4.σαρττς 9. Κὺ τοὶ κρέα ὃ συμπέῆει ἐψό μῆνα σιωὴ αὐτοῖς, [«ἀ 16- 
Ῥοηάιῖπι δυμακοδει Πιὶς συμητη ἤν; δ ῥτὸ τοῖς» ἀυτεᾷ, 14 εἰζ,ςατ- 
πὸ στο πῇ οἵαν ρί οοΐας σοαρηἝατ ὃς σοπξοτγιείοϊ τ τς οοἹ- 
τὸ ξλοίτἀταις σοηστοίδοτγς, τὸ σιωΐγει κὶ πηγνύει, Τά ἐπὶ ἀἰχὶς δ 
Ἡοίοῇεο σαριτινδιωύα ται 3, χὶ αὐτὴ κρέα σιωνάγειγ σιωυνψομῆνα, Ἐτ πὶ 

δε δ να 
10, Καὶ τὸ χρέα 3. διων ἡ ἐμῆναι σιωάγασι,ὶ, συνά πῆεσι εἰς 
Σωωατήω, 

Συμπηέζω, ΟΠ ΡΤ ΠΟ ΟΡ τῖμηο. 
Συμπιεῖνγοο τη δ Βογογνηὰ Ροζᾶγα, . 
Συμπιλϑωγν άς Γιατ ςοπηρ]ο, ΟΡ ρλ]ο,σοάτγέτο: οὐ εΠὩρονὰη 

δαυΐυπι το ο οσίο ἀπ 1Π0,ἀςπίο, σοι ρτίπηο, οὐϊξεας 
ὙΠΙοοΡ ΒΒ του, Π1}0.3,ςαρ.1ο.αἵτ τοῦδ ἀιροτεια ργοάαςογε Ρ 
Τα] αὶ ἃ ξο 5 σοπιιο  αταπτ(ῆς επῖτι Ρ]η,115.16 «ςἀρ.7.) ςοῦ: ἵ 
ῬτοΠ τι ὃς οὈ]οηραπη,ἰα εἰδ, φυλλικὸν, σὺυμπεπελνμῆθον ) πυρλμηκ ὦ 
σφαιοίον. ἷ ; ὶ ἄ δ 

Συμπίνω, μισυμπίσω,πισυμπεαωκο, ΠΟ 100, πηι} ΟΊ. Ν δε ὦ 
τῖτιο τὰ πρῦτιγ ἃς Ασςα  ἐποϊαη. ̓ Τοχαγ, Καὶ ἀσέξημαι αὶ 
ἡριυῦτο ἐξ)εἰ σιωγέπιον ποτε, ' 
Συμπιτνε Ἰλοὶἀϊτ: συμ(αίγει, ἘΠΓΙΡ, - 

Συμπίπλυμι,νυᾷ ἱπυρίςο, Βα[ὶ, ᾿ 
Συμπήπῆω, με, συμιπεσούμω) ας συμπίπηωκα δὲ αόρ, β, συυυέ πεσόν, ς 

βο,Αςοϊἀογοοηςῖἀο.δς Ἰάξηι ρατίογνῖποιγτο, ἱποίάο σεῦ, ς 
Ῥοεῖο. Ατἰϊτοιο!. ἐς Βἰἴοτ, τ. Οἱ μῆρ οὐδ μέγιςτοι πόρφι οὐ συμπίπῆι 
ῃοη σοποίάιητ, ποη ἰητογίςοδητατ. [ἀςπὶ ἰῃ 9. τὶ τὸ ὀῤῥ , 
καϑο ὃ συμπί ῆασιν ὁ χϑνοντες ὄρνιϑες » αι Ππτεηῖ 65 ἰὴ 

πὸ αὐτὸ, νἱὰ 

αν 
“1 

ΠΡΩΣ 

: : Ὰ ΩΣ 
συμπίπῆει φογῳ ποῖα τ ἴῃ ςα ἀτή ϑορβοςὶ, σαί θη. Πδ.:, δὰ τ ιπηαοῦ 
ᾧ ἡλικίαις ν᾽ φυσεσειγκὴ ὥρυης ἔτοιεγκὴ κράσεσιν ὑγρυτέραις συμπί' ἯΤῚ 
ἀμφημερινοὶ πυρετοί, ἐκ αὖ δοκῇ συμπεσεῖν ὁ πόλεμος τοῖς αϑοίμι 
ΤᾺ ϑηων αἰτιῶν, εἰ, δὲς Ἰναυ ἀαπαηλαπε ν᾽! πὶ ἔμ 16 Αἰ ἰς 
ἢς ΟΠ πὶ Ατπεπϊςοῆθες ᾿π ετοπάιιπι,Π, ὅζο. ΡΙυταγοῖν 
τ εἷς. ξιω ἐπεσον εἰς πῦτο ἀῤέγκης» Τ Αι οὗ ἀ]4. εὸ νεποταηζῃ 
τατὶς. ΧΈπορΙν, Αναζασ. 4 ὡς ἢ αὐτοὶ σμοἐπιπῆον 9 “ιπὶ ᾿| τα (πὰ 
ἐοι το σης. ΕΙογοάου. Τεγρἤοι, Αγωνεζόμαμθο τ νον ξιιωεξ ἐπε 
τῷ ρώτῳ, Συμπίπηω., ΠΟΠΓΓΔΠΟΓ, σΟΠΊΡ ΠΟΥ 9 αἰ πρ ἢ 
“ιυιζαίω, τὰ εἰζ, ςοη ΠΟ, προσ ἔλλομω. νἱάς Συμπεπίωκως, 

Ρ νη μυκτῆορες αὐαπεπ]αυβύοις ΟΡ ΟΠ Ις τοῖς συμπετή]ωκόσιν. ὃ 
ἴζοτ, ἀς Θξποτι, κὸς θαλπὴ τατηϊ ἀὰ » αιμπὶ δά μα ϊταπι, 
τοι τ, συμπίηῖ εἰν ἀϊοιταν,ά ες οὐ ἀεγοςσεωίζειν ἡ καϑίσαδε 
Συμπί π]ω, ρυιραῖτι σΟ ΠΊΠΆΪττΟ 5. μοίχίω σειν πῆω, τὸ συξῥνγν 
συμπλέκομαι,) συμξαγιω ςοπβϊσοιντ συμπίπῆειν τοῖς πολεμίοις 
ΡῬιιὰ Χοηορ. ξυμπεσοὶν αὐνίθ- μόνοις δορΒος.14 6[ἢ, [οἷ ς 
115 οὔρτοίθιις, συμπεσεῖν τὸ σειωελϑεῖν εἰς μα χίωυ:ωρραπεσεῖν 3. 
αἴφνης μὴ εἰδόται τινα ὅταν πεῖνα! ΤΏτοτΡ. ΘΟ ρος, ἸΣυρπίπ]ω, 
σομΡγα ΓΟ ΘηΪο :ὃς ασοίάο,τὸ συμξαίνω, ςδτίηρο. νη 
πῆωμα.Ατλίζοτο!. ἀς τηιιπο. το Ὁ ἀνάλογον συμπί λει τούτοις 
λάσσῃ οἱ ρτοροχτίοης ᾿ς γείροηάςης μα 'π πλδτὶ ΠΝ 
[οοτ.ϑεώρει τὰ γεγνο μῆνα κ᾽ τὰ συμπιπῆ ον τα νὴ τοῖς ἰδιώταις» νὴ 
οδέννοις,οδίσειια ια: βιοίλης Ρυλματί» δὲ 4ιιϊα Τρ 68, δί 
᾿αΐτμις τοὶ οοπτη5. 

Συμπλαταγεῖν,ς ἢ ἸΔετς,οδρ!οάεις, συγκρέοιν ΟΡ ίάπιις ἄεο ἔτ 
Οφραχᾳ συμπλατάγησε, Συμπλαταγεῖν τὰς χεί Θρ(ς)ΠΔΏ118 ΠΟΠΊ] 

ἀετειν!ἀς Χεὶρ ἱπΣ [ἴτετα. ἡ 

ΡΩΝ 

ΜΠ! ΟΡ 

5᾽, 

οἱ τουηήᾷ 
Ἀμίμ ΠΩΣ 

{Ὁ 

ἐμ ψυΐωσι 
ΟΠ ΓΟ, 

δ γαττο 

αἰ δε ταν 
. 

ἡ λοἡ 
“νὰ 

βι υ ιήδι! 

σι ΟΠ μηδ: 
ἐἰτηι είς 
δι αι τοι; 
αὐ λον 

ΤΠ: ( 8 

Συμπλαδω,ςοπῇπρο, δισοηξοτπιο,οοτ ροπο:ςογηπιϊ ποτ, ἢ "ἦν ἡῖα 
: ᾿ Ἶ Μ᾿ Ὁ ΠῚ 

δόμα σου προ, α απ οδὸ οχ αἰ Γο,οΟη 80. 5 ποἤι5, ἀ[ι " ΠΝ 
ταῦτα συμπλάται. ἩςΠοα, Γαΐ γὺ ουμπλαοσε «δοικλυτὸς ἀμφ! μι 
Πα; ϑένῳ αἰδοίῃ ἵκελον,ἱ. Βα χῆτ, Ἢ ἐμ μη, ὧν 

Συμμπλείονες "ἡ συμπλιείοις, ππτοὶ Ρ᾽πγοβοῖ ποι Πρ. ΠΔτίτη, οο περ ι 

ἤπια} ςοἸ ]οὐτίνντ σύμπαντος» Ατίίτος, Ἂ 
ῃ ΠΕΡΙ 

Συμπλεκιςγ θη σοπηεΧ 5)οοηἰ ΠΕ 5. Ν οηυ, ᾿ΥΝ ἰπηΐη 
Συμπλιίκομια!» τη πιμτ σοηἔοτο, αἰ ροάεπὶ σοηξεγο, σοπρτοᾶϊ ες ἡγριαηνι 

ςΟΠΗ͂Ι.ο, ἴριςον δ᾽ αὐτοῖς συμπλακίώαι ἐγζυτέρω » Ῥτορίτι5 ρεάι Τῶι ἐεαιίς 
ςοηξοττγε:ιιοά δε απη ὁμόσε χωρ εἶν τοῖς πολεμίοις ἀϊοῖτατ. ὈΪ γκο προ 
ἴῃ Απτοηΐο 5 υἱφιςἀυῆυῷ- ὁ συμπλεκόμϑυ Θ- αϑδαξολώτερον. ἘΠ ἐπμπληίημς 
ΤΡευΠἸοοΙο συμπλεκόμβυ Θ- τοῖς πολεμίοις, εὐππὶ ἐξ 115 ΠΑΝ ΛΜ Ηταμ 
σοηίοτοη. συμήλεκέμθ- τῷ αὐἰξεκλ εἶ αἷδὲ τὸ βῆμα .4ἃ Ρυΐρ ἘΠ περι Δᾷ 

αὐτὶ Ῥογῖο ε ἴῃ σετῖαπηθη ἀοίςοπήςξῃς» Γἄςπὶ ἴῃ Ροιςΐει σὰ Πναιιν, Πρὸ 
πλέκιῶτῃ ωρὸς αἰγίξαν,ςυπν Απηῖδαὶς πιδηκ5 ςοπίΓοτ  Γάτη, “οἰ οηας 
Βαδῖο. Συμσλέκομαι οτἴαπι ἐπ θοματὴ ράττοπη ργὸ δπηϊοὰ ο ἸΝ Ντη! 
πιοπῖο δζ ςοπηρ! ςέϊοτ, μα τοόμις 5 γ πεῆιις, Οὐδὲν γὸ ἐμποδὼν {ΡΟ ὁ Ὑροπρρὶν 
χῦς ἐφιεώμως ὀμήκων, ἀῤῥήτοις σίω ὅδοις ὁμόσε χωρεῖν κὶ συμηλε: Γι ἀ τωρ 

Οεθδος Τ Βορδῃ, Ευϑιὸ ὀματαηδώσιν αἱ ἡ δυναὶ ἡ συμπλέκονται αθλοῦ, οι ίπριμβ, 
καςοογ, ΔΙ᾿ οέταπτιν Πη σι 5. [46 πΊ»συμπλέκονται αὐτοῖς, ἸΡΠ ἀἰμπη 
ςοπηρ  εξλιιητιιτ, Συμπὰ ἑκωμμαῖ τινες δ πυϊ ] πε ροτίαπι Θα πῆς, νιη}};. 
Ἰίχιο» γαπὶ μαδεο σἰτη αἰ ιιο, ἐπΊ Ρ] ἐσατιις ίαπι. Οἴςξετο ΡΝ 
[οττῖς ποςς Πτι!ἀῖπο σοπίιιηξγιι5 ἤιπι. Ετ φιοά Ἰάοπι Οἱ ςέγοῖ, κμνρ γ}} 
ϑοπιπίο δοὶρίοηΐς ἀϊχὶτ ςοηπείοτοἱά νεττῖς συμπλέκομαι ΝΠΔν, Οἰλη η ι. 
ΡῬίδηι. συμπλύκεται θηήλοιςἰπρἅτατ ἴητοτ είς, Συμπλεκόμῃ ΠΣ 
1ππέγα, ΔῈ (ΟΠ ϊη. αϑοὶ αἴδαορ. συμπλέκομαι δ᾽ ἐν αἴ πολιτείᾳ καϑ' ' ̓ιρδννλ, 
πϑρζυλίω) ἀῤδρώπῳ γόητι γα πονηρῷ ὃς ἐσ) εἴκων ἐληϑὲς ἐδὲν εἴποις ἘΠῚ Κι  ς 
Ἰ)οπγοίτμςης ἰοσυήτιιγ οἰιπη 4ιιο Ἰερατέοη!8 πιθπεγο βιπϑιε ἕνίς, ς 
ετατ, 1ᾷ οδ, Πρ 1 σατιῖς μπι , ΟΥΗς 1) ποεςείᾳτατς ἀεί πξιυ5 “Πὰς. 
δ( σοππππέξαρενε Οἰαίον στὰ Οοῃίμϊο. ἤ ΡΝ 
Συμπλεκτικὸς, σορι ατίμτι5. υμπλεκτικὲς συυύδεσμθ᾽, Ἡςτιποῦ- ῃ αἰρρὴς 
Συμπλεκτικώς ΡΟΥΡΕ τ, ςορυατὸ 6ς}}. ςοηΓοττὰ ὃς σοπτοχξὸ ἯΕ 

᾿ ως σοητοχτὸ Ρ]Ἰη. 

Συμπλέκω, μιέξω, π᾿. ἐχαςςοποίππο,οτηρ ἰσο:ςοπποξξο: ΟΠΓΕΧΙ 
σοηΐετο τηδηῖ5.Ὰ ἐξ, Αςςυ τι το ἀτηρ! σατε δέ σοτρ παῖ σεν 
ΡοΪγθ.110.ς. ταῦ ταλικρὶς » ἔσι 3 ταὶ Λιζυχρς φραξέις ξδτ ὁ χα 

Σ σωρ 



ὙῸ ὦ 
᾿πλεξν. Γ4ς πὶ, δ αξ ὠτίας αἦ Τὶ τυ) ἐγλοίδαι πράξεις σιωυεπλα κυστὺν 
ταλικαϊς,σοπίοτταν ἔιογιιητ, ὃς σοπποχας σατας Βα διιογιητ. 
0.110.2.συμπλέκειν τας χεῖρα ς»Πηδηις σοπίογογο, 
ἐς γεῶς, ΠΟΙ] οχῖο. 

λέω» 4.4. ςοππαι!ρονηὰ ηδὰϊ σον παι! ρατὶ οπὶς ἤιπὶ (οοἶτι5. 

ΕΙ Ἢ Ν τὶ . - 

ἀφ αδος ἡ ἔν τι ̓ς ο45..,ςοπηρΙοχὶο, οηΗΪ  ατῖο. Αὐλΐζου. 
ὃ ΠῚ υπάο 5 πῆώσεις κεραιωωών μυρίων τε γνοφων συμπλυηγάδες. νὈΪ 

τἀ. (Ἔχοοητας ἀδηΐαας ἰϊάειπ σοπΗϊξτατίουος οτίω οραςῖτα- 
ἤπητ, διιηξ οτἴαπι 5. τρί σσαάες Ἰη ἢ: ἀϊια, ας ἀτιο ἴσο- 
ἴη Βοίρμοτο : ἀϊ ἕξα: ηιιὸ  ἴητεσ [Ὁ αἰ Ἰψιαηάο σοποιγτηῖς 

ἔθ }15 τγαάδιπτιιγισυμπληγάδες ἐς οτἰ διιητιι ἀριὰ Επτίρ 4. πέ- 
τέας φίοσας συγχρόστις, αἀἸσιιητιτ δ κυανέα! συμπληχάδες οἰάοτη: 
ἀϊσιπτιιγ Ἔτί απ σέ δι ρρρ(φέσὲς πέτραι. 

τλήγδίω, ἀπ οτθ. Τςοοτίτιῖη Ηογοις,1} τοὶ ΒΙΠτοτ: σοπίοτ- 
ςοητοχτὲ ΟἸςογοηὶ. 

διαΐω, μαι ΟΠ Ρ  οΟυἱ ΠῚ Ρ ΘΟ) αι σοογςηΐτ, 
ϑύω, ἰἀς ΠῚ. 

πλήρης ΟΟ ΠῚ Ρ [Θτις.ΓΕρΡ ΘτῈ15.Ρ] Θπιις. ΡΊατο ἴῃ Ἐρὶποπηϊάς,συμ.- 
ἥρυς ζώων ἐρανός, 
τληρόομα ΧΡ ΘΟ ΟἸςετοὶ, 
λυροιυῦ, σοπαρίογει νἸἀς ροτ ἕξ, 
λυρωμά τὸ δ 
ἱρωσης, ΠΟΙ] ςΠΊςὨτΙΠΊ»ρεγίς ξγϊο. 

τληρωτιχὸς. 4111 σΟΠΊΡ] ετ αι σοι ίεἰτυῖτ, οὶ δα οἷς αα ςοπιρ!ε- 
ΏΓΠη. 
λοια ας ὦ, 4. ΓΟ πΠ αι ρατΟ» παι ρατ! οηΪς ΓΟ οἴετᾶβ. 
λοϊχαὶ φιλίαι τοὶ οἴτίας Πιπιι] παι! σαπτίιπι, Ατ τότ ἰἶδτο 8.Ὲ- 
ΠΟτι1Π|. 
υκὴὶ ἧς ""» ΠΑ Π ΘΟ πηρ ἰσατῖο, φοπιρίοχῖο, Συμπλοκι σοη- 
Ο» ΠΟΙ ΠΠΘΓΟΙΠΠΊ. Συμπλοκὶὴ σοπρ το 5)σιωυασία, ΠΟταΡΓο- 
Οἶτι!5 ν Ἐπ γο 5. 1τοπὶ σοΠρτο Τι15 ὙΡτφ Πιπι,σοη τ έζιις, 
λοχὴ ἦς τοχτιγαο σΟὨΓΟΧΓΙΣ. ΟΠΏΟΧΊΙς. σιωυφανσις, Τίω) δηὶ 

πλικίω) συμιπλοκζω) ρἧς ἔοικε χεκτέον , ποία τε ὕξὶ κγὴ τίνι τρόπῳ συμι- 

ἄχεουσοι, ποῖον ἡμῖν ὕφασμα δπυδίδωσι. Συμπλοκὶὴ 5 (γτηρίοςε ἢ- 

τα( παῖς Ἀ οστι. Αι 14) α ρίας Ὁ γηᾶ ογάτέοη δ ρατῖς ἴης]- 
ἀζτοτῖο5 ἴῃ γ παι ἄτατις εαπάξ ἀςπηϊτ:ντο εἷς ἰεροπι τα τὸ 
ἹΠΠπς5,(Οὐι15 γί δι (οττίτιις ΟΣ Θυ  Π5, δίς. 

λόχος ΠΟΠἰΠΙη ἔξιι5» ΠΟ ΠΠΕΧΊ5) ΠΕ ΧῚ]15. ΝΟ αυρῳῷ σύμπλοκος, 
ιοἱ αἴῆχυς. σύμπλοκος ἱμοϑδλη, Ηάρο!Πτιπὶ πε Χο»! ἀςαλ. 

πλοίθν. νυ. ὁ. πΊ1}} παμ!ραης, ΟΟἶτ5 παι ματι οπἱ5,στγ ας ςΟΙΊ65. 
οπιιδέζον να] ]α.σύμαλοις, ἄς Π). 

φρο, ὁ, σοη ρίγατιις ΟΕ Π]ϊο,ςΟηίςη[ι5) ὁμόνοια γοοπρίτα- 

ἐκ, Πἰν 
ἐυιορανῃ 

χ αὶ 
(ον, 
μηδ 

ἼΠος 
τὐβδαι 
ἰδ ιροὶ 

τιδίω, ὃς 

ΟπΗο; ὃς σοηίρίτο 5 να ΗἸρροογᾶτες ἀς πατιιγὰ Βιισηδηᾶ 
[τ σοτριις εἴδε συμινοιω κα σύῤῥοιιω,αιιαῇ σοπίρίτα 1] δί ςὅ- 
ΧΙ ε:ἴη {ιο ἐριγίτιις σοπίρίγεπτ, μιιπιοτέίαας σοηβηιδητ, 
Ῥτο ςοπέρίτο, ἴ. νπαηῖτηὶ σοπίςη ι ἀροτεάϊον 4.1 Ρ 0 1π| ὅς 

γονιοί οτίδπι ἀϊοίτιτ συμφυσώ, Ἠετοάϊδη. ᾿ταλία τε πώ στι 
πεπνδύκοι, [4επ|ν Αὐντειπόντι εξ σοι; τὴ αἢ σνμπυδύσαιντι τήμερον ἐ- 

χ Θ΄ δηηικείσεται δ Τλεπτοίτἢ. αἷεὶ ςεφ αὐε, Ι 
ονπὰ Τιβοςο.ςοαγέϊο. Ματτ. οαρίτ.13. ἡ μέθεμνα πῇ ων’ 

ὑπυ, κὶ αὶ ὁ πάτη τῷ πλύτε συμπνίγει τὸν γον, αβοςατ. 
τγοια Ποπίρίγατιις Ος]]. ςοπἰρ γατῖο : ςοποοτγάϊα 9 σΘηἤξη[νι5» 

γα 
δια 

ὙΠ ἢ 
ἰδεῖν 
τὐμλνὴν 

ηἰνορ 

αἰτη θη ἰρίγαης δαπειο  ἐπτῖδ. ΝᾺ 
μι “ ϑυγωχάυοο, ἀἰτῖρ ο. ΡΙΔτο ἱπῬο ἴτ. Τὸ γὃ πᾶν τί δε, ποτὲ μὴ αὐτὸς 
μμθΐαν ϑεὸς συμποδηγεῖ πορδυό μῆμον "ἡ συγκυκλ εἰ ποτὲ δ᾽ αὐῆκε. ; 
ῤηδ ζω, μ.ίσωγπ.ικρν ΟὈ]Ἰρ οἱ ἰπηρεἀϊονκωλύω, «δὺ πόδας σιω δέω, 
μαμίον ἩΝΟΡ Ιητεγργ. Α δ. ες. συμποδέζεδδτοι Ρα(οἰατιπηοτγετῖγι. Ρ]4- 

ἡμηὶ ΜΠ το π Τβεατεῖο , Ποὸν ϑευμεΐσεις τίω πολυάώρρτον σοφίαν στιυεποδί- 
δ ἄς υὐσ᾽ ἀυτύ ἄοπος ἐπ δἀπιίγαϊίους ορταθ}Π15 (λριοητία, δ 1|- 
πῶ ΤΠ Ῥϑάϊδιις ᾿πιρ|Ἰςάτοτὶς, Αὐ το ΡΝ. Ἀληϊς.  ήσεος αὐςδὺ νὴ 
ἥν ΠΣ οδέστες (Οὐ ρα α 115 ἀπιρΠςλη5. ποταρ ποτὶ οὸ ριὰ Ρίάτοη. 
οὐ δι 

γηδνν δ ' 

οὐδ! ̓ 

λυυπα ΕΜ 

τ μν 

{01}, ὑἱ 

ἴῃ Θοτρὶα ἐκ ταύτης γὸ αὖ τῆς ὁμολογίας αὐτὸς ἑπὸ σε σιιωποδὶὡεὶς 
τοῖς λογρις ἐπεστομλδϑοη αἰχειϑεὶς αὶ ἐνοή εἰπεῖν, Δάςο 1Π|4πσάτιῖς εἰς 
15 ἀγριιπηοπτίς ντ ἰ σοτς πο ἀἰιτις ἢτ νἱτγὰ ντ Βα. ἐχρόῃ, 
ρα οὐπάοιι Ρίατοποπι (1. 6. ΡΟΓῖτ. τὸν ἢ. γγωνάον ναύκληρον 
αγθρᾳ ὃ μέϑῃ ἢ τινι Ὅνῳ συμ'ποδίστιντα ςγτῆς γεῶς αβλάήν. 

πλερμέω, μκ. ἷσω[{πη}}} ῬΟ!Ππὶ σογον ἴῃ δε] !ο ρετεηάο δάϊιμιο» 
μον μος ἀϊο ἔπι ἰη 6110» σοπασπι τες Ὁ πὶ ροτο  συμυαχωὼν 
αρρθὶ ' Οσπσα το. Πατέμο. ΡΙΑς. Ἐρ ἢ.7. ἔτ᾽ οὐμῦ ἡ λικέαν ἐχωγσύμπο- 
μὰ ὅτι χεδὲν ἐδενῖ, 

ὑένπι μίζο, σοπςοττο, δα Ποῦ. 
ἀνα ἴζω, μιόσω, αὐ κα γἔλεϊο μαδίτατούη οἰυΐτατοπι ςοήβο. 
ΤΠ ΝΝ | βῥκέω,ν πὰ οὈΠάοο. 
(α:ἀον ᾿ ὀδομωνν πὰ τεπηρ. δά πη! ηἰ γο, ἱῃ εδάς πὶ γερο πιαποο :γῃὰ 

ουΘδάοπη ἴῃ σιιδέγπατίοης νογ τ ΡΙατο ἴπ Ἐρἢπ. 

ἶ οὐ δ) 6. ΓΟ ΠΟΙ τι15.34 Ἐρβείι2. Οἴπεπὶ πηοῖμπι ΡΓῸ συμπος- 

"μὸν ἀϊςῖτ ΟἸἱσοτοινίάε Πάρφικος. 

πεύω, 05 ςοποεϊοδτοιν πὰ Ροπιράτη ἄϊισο. ὦ ἐπ 

ὑγέω, μ. ἔσω, ατοικαν6.ςΟ]]ΠὩΡοτουίππιιΐ Ιαδοσγο ιν ουτιᾷς Ατοςε 

ὑπογω Δριιά Ξορ τος]. 1.4 ἀτύπιο, 

“ἢ “ 

ἰκον 

ρον! 
“ΠῚ. 
μἰκοΤς 
}, 

τὰ 
"" 

----- 

Ὁ ΣῪ, 680 
Συμιωορδομαι ρτοβεϊίςοτ, ἤχαι ἰτἱποτὶς ςογηςς. 
Συμπορίζεῶτι “ΠᾺΡ ἅγᾶτε, ςπιο τη, τὶ μια ον αὐτοῖς σ Ἀυεναυρίσαντο, 

ΠΡδὶ ςοιῃραγαμογαητ, Ἵ 
Συμπορασμὲς, , ὁ, ςΟΠηραγατῖο Δι) ἀρράγατζις, 
Συμποσία ιςοτηροτατίο Μαςοβαῦ, 
Συμποσιάζως μιάσω,π. αχαοςοὐαϊ μον Νουττν 
Συμιποσιαρ χέο, (γ προ τς ἴα ἔμηροῖ ἰη σομαΐιῖο » Ῥταζαπν ςοπ: 

Ὁϊα115, τ τοτ ἰῃ ΡοΙατ,ΡΙατ,ΐη δΥπρο οί, 1 Οὗ τε αὖ παντείσασι νέ.. 
Φῶν αηδ'κας» κ᾽ παιδουγαγεῖν μιά λον καὶ συμιποσιαρ 'χῶν ὅϑετη δριθν, 

Συμποσιαῤχης γ»ὁ σιαμιποσίαρ χΘ-, 
Συμποσταρ χίαι α͵γῃγα σἸ τετῖα σοηλ] ογαγη. 

Συμποσίαρχίθ-,ν δ, ρτα ἐφέγις σΟΌΪ 1) πο ά!ρεγατοτ. ψαὔτιςαϊ ἴογ- 
τε Ρτἰπσῖρατιι5 σΟμΕ 3) οὈτίρῖς, φΟΠυ ιμ] ῬΙΏςΟΡ5» πηαριζον 
Ξοπι αἰ  σαζα ἀς δεηςέ, ΡΙυταγς,ἤη ΑΡορ τ ΑἸγισηλαθ. ὁ μέγας 
αϑδὰ πότον ποτε λαχὼν συμποσίαρχίθ-, ἐρώσηϑεις τοὶ τοῦ οἰγοχον πόσον 
ἐκοίςῳ φορσφέρρι εἰ μδρ πολι οἷγός ὄὅξιν, ἔφη ὅσον ἔχας Θ- αἰτεῖ; εἰ 3 ὁ- 
λίγος, εξ ἴσου δίδ᾽ε πᾶσιν. 

ἸΣυμιποσιαις ἧς. οὐ σοπυΐιλῖοι Ηοτατ, ὃς 110. 
ἽΣυμιπόστογ γεν τὸς Οτἢ ροτατίο, ΟΠ τιΐιπι; Ἰοσιις σοπυϊα }. ηἱ συμπο-- 

σία, 11,3. ΜΔ βαρ σοσιιτη, τὸν τῆς συ μποσίας χαιρῆν. 'Νν]ατοις ΟΑτο 
ςοητεηάϊτ ἀρυά ΟἸςετοπεπὶ ἐς ϑομείδ, σοηιίμ} νοςςπὴ οἰϊα 
ταμ]τὸ νγβαπίογεπι ἃς Βοποίποτεπιν αιὰπι αριιὶ Οταοος συμ- 
πόστον ἢΠτισυμπόσια σακεατικφὶ, ΗΓ ΠΊΟΡ. Συμπύσιιν διαλύσαι, ΠΟ Ὲ-- 
αϊτιπν (Οἰπετο ἃς Πηΐτου τυ ἐρίασιν αὐαὐσαῶχ, δναπαύσαι τὸ συμὶ- 
πόσιον, λῆξαι τὸν πότον, ΡΟ] ΠΧ, 

Συμπότης 5 οὐ ς ὁ γξςοπιροζοι δί φογη θο Οἱςογοηί. πςίαπιις. σεωΐ. 
δείπγον κὶ συμπότίιυ ἐπορΐσοιτο, ςοπηροττςοπὶ ἀϊχὶς Τ ογθητ, σία) 
συμπυτιδα, 

Συμποτικὸς οὐ, ὁ. (ρεξϊδη5 Δ φοπιυιιήιπι; ἐχ ἈΠ [Δταπς ςΟ Πα 1 τ}. 
Μ]ατὶβ σοπιιιαοαρτα ὃς ἀεχτοτ ἢπ σοι 115» Οο μα ἴδτν μὰς 
ἁποίτοι συμποτιχα! 2] ςΐδη. ὃς συμποτικοὶ νόμοι 5 ςομυ αἰ ες Ἰερεβ. 
Αριιν ΡΙυτατοΐη Οριι αἷϑὲ ἀοργησίας: Αὐος Π]διὶς σὈΠΙτὶς Ραοτγῖβ 
ῬΠΕΠῚ 1 σοΣ ἃ σΟὨ 115 ἀΡΡΟΠΟΓο μειδιείστες, οἷον ὅξιν, ἔφη, τὸ, 
συμφοτικόν ἐξ) τὸν σοφ ἐγ: 11Δ τὰ ΓΟΣ εἰτρϊπαι τ, μας, τ σοπυ 15 
Δρραγδηάῖς ἀσχεγιπὴ εἴϊς ἰἀρΊ ςητεπ,. 

Συμπύτριαγας, ἡ γΟΟἸΠΡΟτΓχ ΤοΓδητ, συμπότις, 
Συμαυρφᾳγματευστάνβυθ- τεὶ αδεὶ «δ γόμοις ) Αμἱ ἔς ἀπ ξογοηάϊς ἰερῖ- 

δι15 ΓΟς 5) Ρ]ατατ. ἰδ Γγσιιγσο.,ς 
Συμωράκτωργορφς, ὁ, Ἰυτοτ, Οοτι5»ἀκόλυϑος ΟΡ Πος, Οὐο]᾽ αἴ γελός 

τις ,εδὲ συμαράκτωρ ὁσδοιδ τὶ ΠΟΤῚ ΟΟΠΊ65, 
Συμωρῴτηςγ 4} οἴππὶ Αἰ1ο Αἰ [401 ἃ νεπάϊτ. 
Συμωράήω, ςοηῆςϊο, γηὰ πιο! ον ὃς ἰάθοτο 5 Ορογαπῇ ργαίζουγοῖ 

ϑεγοηάα: πτε Ὀοἴμπη ρταθεο, ορογαπὶ πλεᾶπὶ ἀςοσιηοάο, ςοπ- 
{ρἱγοφξαυεον»οριτα!οτοδάϊαιο, Νευτγ, Γλάτίτιο ἀιπρῖτιγ ὅς Αο- 

ουΐατοντ συμωράηω σοι τόδε, χος τ δὶ ςοηῆςϊο ὅκίη σοτηπηοάιμτα 
τιπιπγοᾶζτια σφ οξΆςῖο, ὃς Πάςο τιδ]. ϑτένα τόν μι συμωραπ 4ς3 
ΠΛ] 1 πποττῖβ 65 Δάϊιτογ. ΧΘΠΟΡΒ, οἱ ὃ. σριακοντα ἔΐπειστιν Δυστιγ- 
δρον φρφυρριὰ σφίσι συμωξᾷξαι ἐχλϑεῖν, ΑΥἸτοτοῖ. 9.ἘτΠϊςοτ. Εὖνοι γὸ 
αὐτοῖς γένονται Καὶ σιωυθέλεσι,συμιαρφξειὸμ Φ᾽ ἐϑέν. συμωραᾳήω τὰ ὠρὸς 
(ὺ ἀϑίωαϊοις, [τἀ 1 οἵπι5 ἔπτη Ατἢςπιςηἤιπι; Του ἀισυμπράτ- 
τύντες ταῦ ταν [ν}}}115 Γοὶ ρατγεῖ οἰ ρ65.146Π|.τοὶ δ᾽ ὅμα σύμωρσηε 5 1π. 
ςατετὶβ ορίτυΐατε, ορἢο. Ὡερῖκρι συμπροίἥων ποίνται τοῖς δεουάνοις 2 
διατῖς ορί τυ δης αι ᾿π τς ἱπά ρΘητΙΡι155 ΡΙμτατς. ἴα ΘΟ θα. 
σιωέωραξε τῷ ἀ δραΐς ὦ τίω) αὐαίρεσιν “Ἷ( πεσόντων, 14 εἴς, Αὐταῖτο εἰξ 
ορίτυ]ατιις ἰη τος ρεγᾷήϊς σαάδιιοτῖθιι5,Ι4οτὴ πῃ ΤΠεΐδο, Ιτετὰ 
1] ἀεπγισυμπραήειν ϑειτέρῳ γάμον" θνμον,᾿ἰγα τοι δά 4]1ατη σοτηρα- 
ταπάδτη νχογοῖπ Ορεγαπι {μᾶτη ργαίϊαγβ, σειυέωρᾳτον τούτοις) 
δά Βας οβ οἰοπάδ ορογαιτ ἤματι δοςοπισηοάαδαητ, Πεπιοῆῃ. 
“-αρωτὰ μῆῤοις στιυΐ οραξεν αὐτὲς, ἐφεϑίοῦ αἱ πίον πόλιν αἰτίας ἐποίσυς, 
ἀερτεςδητίθιι5 ορεγαπὶ ργα πἸτίτοντ οἰεἶτατὶ ογίπιεη μούσαη- 
415 το πη ττεγοτιτ. ΡΊυτατς ἦπ ΟΑπΊ,] 10. συμπορόσοντος ἐμοῦ ἀδέ- 
λαξες,πγοὰ Ορογᾶ τεσερὶ πὶ, ΘαΖὰ ἀξ δεποξξ, 

Συμωρεσβεῖς ίοςὶ) ᾿ερατί ἢ 55 ΠΟ]] 55. 
Συμωρεσβδυταὴ, ΟἹ! οο6᾽ 1η ἱεραιϊοης ΑἸ τοτ.ῖῃ Ροϊ τ, 
Συμαρεσβυώ, [ατο ἴῃ Ἰεραϊίοπς το] ορα, ΑΞ ΙΟἢ.. ᾿ 
Σύμωρεσβιεχεως, ὁ, Ἰερατοπὶς σΟἾ ς 4. φυῇ οι ΠΊΒΠΔ ΟἸΙΠὶ δἷϊο ἰς- 

σαῖίοης {ἸΠΡΊΓΟΓ. ΐ 
Συμαῤεσβύτερρε, 1 ὃς ἱρῦς ργἐδογτοῦ οἰ: σοταρτοβουτοῦ Ηϊετοηγ- 

πλιῖ5 γοττῖς ἴῃ ΕΡΙΟΪΑ φυαάαπι δὰ Ευαρτίμιῃ » σας 1111 1Π| 
Περί πηι ἴῃ Εἰ. 

Σομωρίκτωρ,ὁ συμεσράκτωρ,ἀπλϊηἱπεν, Ἠεγοάοτ, 

Συμαρίαμα,,ςοςπιο, ΑΥτοτ ἴῃ Ῥο τ. ; ΝΣ 
Ξυμτεῤειμι,σοξο, ἤπια εο,ἐοηρτεάίοτι συ ποῖ Ηοἰοάοτο, Ἐμοὶ μῆν ̓ 

συμωφθεισι ἐνιαυτοῖς κα ἡ πὸ φίλτρρυ φερϑϑιίκη ΜΛΊΒΙ αυϊάετη νηὰ οἅ 

δυηὶς ργοςοάϊε ἀοἢΠάετι) δυποτίίσας δοςεῆτο. 

᾿Συμωροθυμῶμω ἴῃ εἀπάεπὶὴ σαι!λτη ἱπειπηδ ον α ̓άεπι εξ βοϊξάιπι 

εοητεπάο . εοάδπι ἱπουπιρο 5 γπὰ Πάφον Ὁ ΟΡΘΓΆΠῚ ἔλιιςο. 

συμωερϑυμηϑέντες ἐπαὶν ἰξεόϑαι Ἔχὶ πιὶ ργορογδητέβ, ΤΒαυογ ἀϊά. 

συμωρρϑυμηϑέντες τὸν ἐκαλυν, αἱ ΡΤ ΠΟΙΡο5 μοτιάτοτος τγᾶ πῖτ- 

τεπάϊ ξιογαβότάρτη Τ παν 4. Χεπορ. 6. Ραά. οἵ τε ἀΐνλοι παϊτες 

αὐις αἰ μῆνοι,συμιωροϑου μήσεται ταῦτ᾽ ἐΐφαστιν κὶ Κυαξαῤης 9 εοάεπιἱπ- 

εὐπλθος. Ετὶπ 7. Αὐνας, καὶ κελδύει Ξενοφώνται συμίοενϑυμεϊ τη ὁσῶς 

διάζῇ τὸ ἐρατὅυμα. ᾿ Ὁ 

Ὑσσι, 2. ΜΜαὶ 57 



Σ᾽ 

ὅοο Νὴ κα 

Συμεερνομεύω, μ, θύσω. π᾿ ὄνοι, [τιν ἔγατη οπζατιμι σογοάίουν ἴςα ἀϊ- 
τερτιοηση ἴῃ Ῥαριϊατίοης απα [οςἱλ5. 

Συμωροπέμπω, με μψω, α.ομφανν ηὰ σοΟΠηΐτΟΥ 9 ἀοήτιςο » Αι. Ας- 
ουΐατ. 
Συμωρόσειμι, αἰ πατοο, ατη πον ΙΔ παι} 4.-:γ,. εὐ συμιωρφσέςω σοι 

ϑρον (Ὁ. ατομίας. 
ΣΣυμωρὸς ετυχηκένα! ΘΟ Πα τετο, 
Συμαρύτανις ἴῃ Συμξελδυτης, 
:Συμπῆυξις,γάς Συμπήυστω. 

Συμτπῆ ύατω, οΠΊρΠἰςο.οἰαιι οςσυμμύω: οι ΟΡΡοπίτιν ΑἸναπ)ύστα 
Διαπηύστω Ἐπ Συμπῆυοσό μον, ΟΡ] Ἰσατι 2 οἰδιι πα. Αριά [910- 
Ὡγ[ Σιω επ]υγμένον, οιιπγ τι! πλς Ομ ξοτειπΊ,σοαξξιμτι. τἀξ ἀἰχῖς 
Σωωεπ7υγ μέμως, ρτο σοπξογτὶπ1, οἰπιι τὸν αἰτυϊ ἐξ : νὲ σίω επῆυ- 
γιύρως Φωρηϑέν, Οἰ" οτἸ4Ππ| Συμη]υκτικὸς, αἰεγιέξιι55 σοπίτγιἐξ!- 
ι.58. Βαγῆις Σύμηϊυξις, οἴ αι ΠιγαφσοποίΠο. ΒΑΠΙ. οτμ1]. το. ἀς 
σάποτο οἰξγοῖς ἱππάϊαητϊς, Τότε δὴ κάϑρα ψηφῖδα παρεμξαλαν δια-. 
κωλὺ εἰ ἣὲ σύμπ]υξιν αἰ ἱοετ ας ἤια5 τείζας σοπτγαίιατ, νἱάς Πτυξ, 

ΣΣυμπῆ]υκτικὸς,νἱάε Συμπήύοσα, 
Συμηηωμαντος, τὸ ὅσο αῷ συμπί πῆειν οἱ. ςΟ1|4].ςοποίφογογηιαῇ ςο114- 

Ῥίτ γεὶ σοποιἀφητῖα ἀϊοογοτιτ, σύμπηωσις, Ετ τοὶ συμτήωματα ἀϊ- 
συητιιγ σα [5 ὅς οἰσητιι5. Συμπίωμα ῬτῸ αιιοσιηαια οαι: Ατῖ- 

{τοτε].ἀε ἀριθιιβ. δπόλλτω ται ὃ δεώ τε θμα συμπηήώματα ,κὶ ὁ ταν νγ5- 
μόνες πονλοὶ γῆω ὀυάροι, ἔρις" (Θ- αὖ μ᾽ μέρος ἀπαγάγῃ. Συμπῆωμα ρτο 
οαΐιι τοὶ ας δ: 4ε πὶ Ατι τος, μΠλοτ. 1.9. ὅπου δ᾽ αὐ αὐϑέας ὁρρε- 
ϑὐ ὐκὲςι θηρίον, ᾧ καὶ σημείῳ χρώνϑνοι κατωκολυμζωσιν οἱ σπογζεῖς , κὴ 
καλούσιν ἱερρις ἰχθιξ, ἔοικε ἢ συμπ]ώματι, κα ϑείαῇρ ὅπου αὐ ὃ κοχλίας, 
σιξ ἐκ ἔσιν, Συμπήωμα,ἱιςαἴιι5, 41 βοττ ἃ ἔοστιιμα μα τύχη, Ἀπτ- 
[ας Ατἰζοις, ΒΚ μον. Π}0.1. Διὸ γὸ ποὸ συμπη]ωώμα τοι κὸ τοὶ ἔσιο τύ χης ὡς ἐν 
πρραιρέσει, ληΠῆ ἐον,Ἰ. σα πι5»ὅς ιιῖς βοτειιϊτὸ Επιητ. Εἰ γεγὸ σύμπῆα- 
(ὦ 5 σὴπι ηιιορίαπι 4[1αια ἀροίτο . δζ το Π1}}} δὰ γοπὶ αι: 
ἰητοταιοηἰτ, δοϊατ,ο χτγιαίδοι5 φυ!ἀρίδηι εχ οίτδτιιπι σΟὨτίη σίτ, 
Ἐχομιρ!] ρτατία οἰ εαπιρυίαητς 110 5ο] ἐπὶ ἀςῆςσεις. Αἰ πὸ τύχης 
νει οὶπὶ φιορῖαπη Αἰ ̓ ηι14 ἄρρητα δἰ ἰσιηις τοῖ Βιατια αΠι4 
ΟΧ 6 αξδιι ρτατοῦ ρτοροβτιπι οοινοτίτ : ντ Γσγοοιη ἕασιθη- 
τοῖα νι ἀγθοτοπι [ογατ τοί λιιτι! αι ἀφο Ππτπ ἱπιιεπῖγες, ΡΊ]ο- 
ΤὌΡΒιιϑ ετίαπη "ἐν τῳ εῦδὲ τῆς καὶ ϑ' υπνον μαντικῆς, ΓΓῖα, Ροαΐτ, αὐτιον, 
σημεῖον σύμπῆωμα. ντῖν ἀοΠ1Πτιῖο 5015. [πη σάτα ο(ἢ ἀεἔςέξιι5, 
σημεῖον 3) τῆς ὃ ἐκλείψεω:ε, τὸ τὸν ἐςιέρρε εἰσελ᾽ νεῖν 7 σἴχπὶ Γαιηα (τ, 
δυπιρτοπια γογὸ οετ[ις [ππατῖ5, οἵδ ἀ6 41 5015 : ὁ σύμπηω- 
μα τοῦ βαδίϑοντος ἐκλ εἰπεῖν τὸν ἥλιον, Συμπίωμῳ αριιὰ Μεάϊςος 
δίξαγίατι νιγρατιιτ : σεπεγατίπι, δέ τὶπι Πρηϊῆςας αυΐς αι! ἃ ἢ 
παᾶτιιγα ! ἔζατιι γοσςάϊτ , ἤπιε ᾿ά οπηπε 4ιιοά ῥγατογ πατιγαῖπ ἴῃ 
φοτροῖς ἀοσοάϊε ἃς ἀοοὶ ἀϊτ: ἢ ιιο πηουθι8,8ζ που δὲ σαιία ἰπ- 
τοῦτα σοητίποτιτ, δροοϊατίπι ἃς ρτορτὶὲ ἴτεηι σύμπϊωμαι νοσᾶ- 
τιισν Ζα σ4 1 ργαρῖοῦ Πατηγα ΠΊ, ΠΊΟΓθΟ; δί ε1115 οδιιίο Ἔχοορτῖς. 
ςξοτροτὶ ἀσοοι τ, συμπίπῆει. Τὰ 410 Πρηϊβοατι σύμπωμα 9 εἰ 

. δίάϑετις ἃς αἴτοΐξιις ργατεῦ πατιγάπιν 41 πλοτ 05 ν οἰ πὶ ντη τα 
σοτριισςποσοαγιὸ [υ τιιτ  ΠΠ ἴμις Γισοοάϊτ: αιοά ὃς ὄλαγψον- 
μα πουιϊπατιιητ,Γοσα Θα ςη,Π.4ς 5γπλρτοπλ ἀἰβέγεης, Συμ- 
πὔώυατα αἰ) ςαἴτι5 τγαπίξογιιης το [ογαδι Πτου 41] δοοιἀοητὶα οῦ- 
θυ ὃς ἱπιρετγιτοτίιης σπῖτι δος ποὸὶ συμζεζηκότα, (εἶ ις [το 2. 
συμτῆμοτα ἁοσοίποπος ἀρ ρο ας : Αὐτὰ τογπλίμα αι! Δ Θιπ»αῖτ, 
Ρετγιςυ! οἵα ποη Πχητ (λπριιῖς5 ὃς Πτῖρπηεητα ἀείσοπἀιητν ἀμ 
ἐοδγες,οστογαάλςο ασςοίποπος Βυῖπ5 πιογδὶ φάἀπητ, Ετ ρτὸ συμ 
σ’π] φνρασσοάοτο ἀἸοῖτ, αι συμπ]ώματοι αά Τυξιατη πιοτίσιπὶ ας- 
ςοάπιητ. Πουιη αιιαιίαπη αδξίσπος [ἀρ άτιητ αις τιιπὶ συμ πῆώμα- 
παςτιιπὶ πάθη ἀρ ΡΟ ΠΔητιτγ: το: 4λπὶ νογὸ δξξίοπος ποη ἰσάιτιηζ, 
γοΐυτ ρά!ΠΠοΥ ὃς τιπποτ. θυ πιρτοιηατα ἤιιο δσοσοίποπες ἴῃ αρτο- 
τὶς αἸσιτητατοίῃ {τηὶ5 ἀπτοτη σοὶ ἀοητία,ἱ συμῥεζηκό τα, δ4}ς. 110. 
“Μετμοά.ς.9.Ταὶ 5. ὑξνανάϊκος ἐπό μῆνα πῶς κα τοισκ δυάς ἀφ᾽ ὧν ἐνερ 
ρδμδω, ὕγιαν δήλων μδρ ἡμδλύ συμξἝεζυκο πα νοσουμΐτων ὃ συμπῆώ ματα κει- 
χεῖται. [4επὶ Οαΐ οι. Π0.ἀς ορτίπια ἔς ξξα σοπιγατῖο πτοάο νῆιτ- 
ῬΑτσυμπ]ωμα,ηϊστ σοΙ]οτεπὶ ἴπ [π15 νοσαηο σύμπῆωμα,ηιιοὐ 
Γςοαπάιτηπι ματι τγαῖπι οἴ ἴῃ [λη15, κα χ᾽ συμξεζηκός, 564 101 Θα]ς- 
Ὠῖις ἀς Μοιὶιοάϊσοτιιπι Γοητοητία Ἰοαιίταγ αάτιοτίι5 1105 4 - 
ἔρατατ. ΑἸῖδὶ ἀἐχιτ, Οὕτω ὧν κα κεῖνοι συγχωρείτωστιν ἡ μῖν “λέως: τε 

ὦ διαλεκτικως νὲχ ὦ παισῶν τίω αἴδαᾳ φύσιν διάϑεσιν, δα ἡἶτις αὐ ἐνέργηαν 
βκχάπϑη,νόσημα προ σοιγορθ. 45. τις δ᾽ αὐ αὐρα φύσιν νῦν ὅγαν οὗτοι βλέ- 
πλ Ὑ ἐνέργειαν, ὦ νόσον, δα συμπήωμῳ νοσύματος. 

Συμτῆωκατικὸς» 4. σαι ἃς ἀσοοἤτοης ἔτ, ν]4ε Σύμπωμα. 
Συμηῆωσις ἰάδιι αι ἰ συϊμπδωια,οα 1576] ΘΠ τῚ15. Ατἰ ποτ. ει οτ. "δ. 

σοῦ 3 αὐ διά μέν ἡ συκιαμξανάν, ἐὰν αὶ δεοὶ ϑεραπείαν συλ ξωσιν, ἡ δεὲ᾿ 
ἐἴνλίι τιγεὶ σύ μπῇ ὡσιν, ὡς ὅϑητοπολυ ϑηλυτοκούῦσι μ(φδλλον, αι αἶλο σα- 
ὰ ἤιις οσσαῇοης ἃς ἀεςοίποπεινάς Συμπΐωμα, Σύμπήωσις πῆς 
κοιλίας, γομττὶς νο ας τ Πάεωτία,, σοπτγαξεῖο ἀαιιο σοταρτοῖς. 
ἢο: αιιπι ραττος ἰητοῦ (α σοποίάιαῦ ἀταας ΓΠασπάμητ, ἴοσς 
ΟεἸΠλιτα 11.16.6 0.3: Συμπῆωσις. σοποιτἤιβςσίω αὕτη μα σο- 
δτοίπο ὃς ςοηβιέλιις 9 κὶσυμζολιὶ, συμιιξις ὠκ δύο μερων γινομῆμη. ἃ 

Ριυιὰ διυ 4. οἱ 5.9 ἐκ πἴοᾳπλησίας τον ϑέσεως ὁμοίαν ἐποιήσαντο τίω ἔφο- 

δον. γινουθθης ὃ τὶ συμπ σεως εἰξ οἰμφοῖν (βιαίας αἱὸ α᾽ μὴ ἥμαρτον ἐμφό - 
τερριϊ εξ, ὃ ἵππιες ἔτρωστιν τοῖς δόρασι τοῖς ὁ Μη λων, δῖ ἱποιγῆο τεγῇ 
δοάοσπι ἀςΠηρητίιπη,ν τ Πηθαγιμαι ας ποη πητ ράτα! } οἷα, συύμι- 
σἴωσις ἀἰ οἰτιι»] ἢ σο Παρ Πο ὃς ςοἰμοιφοπτίαγντ ἔτ ἰοιιατ, 

ὌΠ Το ἡ 
Συμσυχᾷξω, σούτερο. Ὀϊοάοτ. διὰ τινίθ. αὐλωνΘ. ξεν τὸ δυμπεπυ 

σμένα δένδρεσι διασιλέων, ἱ Ψ ] 

Συμπυρόω, ππ11}}7 ἔποθηάο, ἔειι ἤπιι} σοπηριιγο, αἰ ἔρπο τοῦτοι 
Ἑυτίρ!ά, 

Συμποωρϑῶτη οοποτείςετα ἴῃ ἤρεςῖο πη ῬιΙΠΊΪΟἿ5. να] τον ὃζ ςοαί.ςς 
[τετεῖϊη οὐπθιις εἰς σοηξοτιείςετς Οεϊίο. 

Συύμφαϑι, ἀϊς Ππλι}} ΣΧ ἐΠΟΡ.. ἡ δτι αὖ σε τύότων ἐρωτῷ » αν γίχια 
σύμφαϑι, 

Συμφυνὴς ὁ. »ὁ Ὁ ἐγαιαη! ἔς τιι5»Φ ἐνερὸς» Ρατο ἢ 5» ΟΟὨΓΡΊΟΙΠ5. 
οἰάϊι5. ᾿ 

Σύμφασις,ιαί! σοπηρατοητία: οὐ πὶ οχ τη α τάτιπὰ [τς Πἀγιτη ςοὶ 
ὃζ σοποιιτῆι ποῖα ἔρεοῖος σοπιρατγοτ: ἢς σοπηοτο πὶ Ποτὶ γο] 
Το ατοοτίτιι5. Πα ρς ϑοποσαπι Νατιιγαί. (τ τ. 11}0.7.ςᾶρ.3,.Α 
ἔτος. 2 Μετεογ. Αναξαγόρας υδοὸ οὐ κὶ Δημόκρατός φασιν δὴ εἰὐ κι 
τας σύμφασιν “δ πλανηῆο᾽ ἐἰς-έρων, ὅτειν διαὶ τὸ πλησίον ἐλϑεῖν. δόξω 

γζαγειν δμήλων, ΨοσδηΣ οτίαηι συμφάσεις ΠΟ ΟΥΙΠΠῚ 4 ΠΡ 

της ἰπ [γτἰάς ἀϊπεγἤτγατειη. Ἢ 
Συμφέρει,εχ ροάἴτ, ντῖϊς εἴτ, σοπηροτῖτ, οριις οἵξ ἔλέϊο, ΡΙΑ 

ἀϊ 

1 

Ἀερ. ξυμφέρει ἀντι πλεῖν, εἰ ρτο δος παι σατίο. συμφέρει ἈΠΝ 
λα “μ᾽ πολεμίων»ἴπι πλι τῖς τοῦτ Ὁ. ]]Π1ςῖ5 σοπάιςο τ, Τ᾽ πυιογά, σι ! εἰ 
φέρει ὠρὸς δὶ τροφίωὼ αὐτοῖς» ΑὙἸΠτοτ,ἦπ ΡΟ τ το αἰιο ετἰἃ διαφέ, φού; 

Συμφέρρμαμν ηὰ ξετοτ. Ρ᾿ ατάγολιι8 ἴῃ ϑοϊοπουξυμφέροται σῷ καὶ ἴῳ Τρ 
ϑοἷς νπὰ ξοσταγιϑοίοιη (ςαυήταγ - ἤπια! οἴιπὶ 5016 ποτα, ταηο 
ἀεπιίη ὙΒεμλζοοϊς, Συμφέρεται τοῖς χρονικοῖς,αΠΉΑ 65 [δ ΠΝ 
Συμφίρεῶτι τγδυΠατὼντ συμφέρεται τοῖς χαιρφϑῖς θηοτε θη Θ- γιλυύν, 

νΘ..Ναζαυζΐη Οταῖ. β,τοπριι5 [ςυϊτατοῖ, τε προτὶ ΠΝ: ναι 
Τ1ἰυι4 ἀΠΠ01 τα ἀ σαη5. Οἷςσογο οτίαττι γογαπιὶ τοπηροτίθιι5 ραγᾶι, αηνὶιη,Ρ. 5" 
ἄτι αἰοητῖν! ἀἰχίτιδῖο Συμεύδιφέρομω τοῖς πολλοῖς. μ μμμ μα  ν μτ 
4ιοτ νυσο πὶς ἀβθτορος νηι}5 {πὸ ὦ πια!τῖς 9» ποη {ππ 6). χαμαὶ οἱ 
ΠΛ 15. ς τ τυχόντων εἰμὶ εἷς “συ ολλιὧν πυγχόϑω ὠν,γ εἷ σιωυεξες, ᾿ργιορο: 

{ει τυ! ἃ 

ΝΠ, ἐν 
αὐ 

ζομα τεῖς τυχῆσι, ΡΊ πταγο [ει155θμ μή τις δῦ μούλα φυλαπῆοι 
σως συμφέρητω τοῖς ὀμτὸς . ΝΝῚΠ 4111 ν ̓ τὰ ΠῚ ΡΜ] οίορδῖς, 

ται τοσι πὶ πλἶτα σαπτίοης ἴῃ Ρα ] ουτπ ργοάδατ, δίς δὰ 
φάτοτα! γατίοποιη αοςεάας : δος οἵ, νατιτη [Ὁ ὁ πη τὶς Κ 
4 (ρ᾿φητῖας (τἀ επι ποι ατιίρογιιης. Συμφέρρμαινξ ἃ 
Ηοτατ,σιιαι νἱέϊοτε [ςιοτοἱά οἵϊ, αἰϊεπτίοτν. διμοδοξω, συγχὼ 
συμφωνώ, σευναριμόπω, σι τυγχόμω, συμφέρομῳ σοιγ τοοιΠ 

σοηίεητῖο, ΟΡ Ροη τιν τω διαφέρομαι, Ατλίτοτ, ἐς πιιπέο, 
φφυῖνον χὰ διαφερόμῆνον: σευ δὸν τὸ διᾷ δὸν,1ὰ οἰϊ,οοη δητῖδη5 

[ξατὶ οσοςοα ΓΟ ΠαΠ5 ὃς ἀΠΠοηπη5. συμφερήμεθοι 7 ἸΠτΟΓ ΩΟ 
τποηΐτ, ΡΙατο ἐς Το ΟῚ. εἰ ὃ. μὴ συμφερφίατο, ἢ ἀς ῃος ποῦ 
πἰεθας, Ηογοάοτ, συμφέρονται τεὶ ὅδήλοιποι ϑηράιοι κυρίκυαΐοιςν 

ἐπε μετ 
ἡ πρέμι, [χπὸ 

ἰπ τδιηι 
ΝΗ τννυύῃ 

ηἴνητη ἐπ 
ἐμ μηδ νἐπήτ 
"ΝΠ ιοὶ 
Ψ 
ΠΥ 

τὰ Ὑ Βοτδῖς σαπὶ Ογτωηοὶς σοηίζαητ, συμφέρονται "ἢ ο τ , τ ναία 
ποῖς αἴ τας , ἴῃ Πος οἵπὶ ᾿ετίς {{ΠΠ| σοπιιοπίμητ.» οὐπὶ Ῥογπεῖ τς 
Ἰιος σοηρστιπιητ, ἐν ὕμρις συμφέρφνται ἴῃ [115 οοη πη απτ,γ ἘῊ : ΠΡ ἐμ  ορρμὶ 
115 Ἰπτοῖῦ οο 5 σομ θη τ ΝΖ}, Συμφέρεῶπτο τοῖς ποι ρϑεῖζα , ι ᾿ ἘΠῚ ΔῊ ' Δ ΝΙ 
τίιπι {πάτα Ῥταῖίεητὶ ἀταιις ἔοτγιμηας αὐοητίγι δὲ ἀσαιήδίσο ας ἢ ιν Ὁ 
Ρτγαίδητοπι ξογτιιπᾶπὶ δα ρ  οξεϊ, Ρ] ταγο]ν ἄς Ιοηγίο ΟΟΥ 
τῆ νἱ τα τὶ ἀροητο, πλιὸ εἰγλαὶ χὶ λόγοι πινὲς ἀιπι μυνιμονϑίίοντα, δ 
ἐδόκει συμφερεῶτι τοῖς παρρύῦσιν ᾧ: αἰ γωνώς ἰά εἴπ, ποι ἀσροηι 
αἰπτο ἀσσοσπῖποήαγε ργρίοητι ἔοττιιηα: ματι οητίαπη. [46Π| 
δ᾽, Διω αἱ μῆνον συμφἐρεόϑοι τοῖς παιρρσι,γὶ μὰ δεόμῆμον ἦΟ αἰου ἢν, ( 

τε {ππ σατο ςοπτοπλ, 8ζ πιο ἀἸςῖς σοπτδτιη: 1 81} ρτῶςῖριι 
δι ρο(υϊδατοεπι. δὶς ετίαπι τη Οριιΐο, αὐρὲ ἀοργησίας, ἀς 66 
τοη ἀρράτγατιι σΟΏΓΘΏΓΙ5 εἴ, Συμφέρεοϑει σοπτίηροτῦ σ᾽ 

ζώνειν, Αττῖαλα. ΡΙατάγοι, ῃ Οαίγε, ἀς ΟἸοάϊαπο Ππαρτ 
τύχη τις οἴ χαρες τῷ Κώστερᾳ σιιωϊκωἐχθη χτ' τὸν οἶκον, ᾿,οιοηἶτ, 
Σωω ενεχθν αἱ οἱ τυφλὸν γγοέῶχ.] αςδη. τη Απτοτὶ δ. ἃ σεωζωε 
Θὸς ἐ πανυὶ μυκευξιν, Συμφέρομω»σοηρτοάίοτο ᾶζ ςοπιεηϊς 

ἀκ ρριοί 
ἸΉΝΗΝ 

Ἰληια ο 
ΩΝ " 
ἤδη μμδτι ἐπ, 

᾿ ἰηυιν, ΠΡ 

ΜΠ ν οησιτ 
ιν μα εγιμρῖτα 

ς ᾿ Ἴ (δι 
τὸ ἃς ΗἩεγοάοτ. συμφέρρμο! σοιτοςσιιπ) σοπστοάϊοτ, ἰθι αἀδυ δι μὰ 
ἴῃ σοιριοΠυπηνΒιι4.1π ΕρΙΠ ριον. συμφέρρμαι τοῖς ασαλεμ Ἧ ἀρμαν 
σου Ρ ο,συγκρέω, ΠΟ ά. εἰ δὴ νυδὲ σιωνοἰσόμεϑαι «πολεμίξειν, ἡ μόω 

ΚΡΕΤΕ Η δ ἌΝ 
βηα τυ ΠΟ ἢ Οτ  Πγ115 1ΠτοΓ ὩΟ5. πεζά συμφέρει τοῖς μεγαρθίνις ἡ ἐνκρι 
οὐ Μοραγεπῇβιις ροάςο ει σοτταπηλης πιᾶπιι5 σομίατα! ἰεωι 
ῬΙατατ. π᾿ ϑοΐοπο. ΓΝ ἄτα 

Συμφέρον, [ει Ξυμφέρον, τὸ, ΠΟΠηΠιοάτιπι ὅζ ν εἰ ἴτας, Ρίατο τὰς ἈΠΟ Ὁ τ 
ἀξ χτν ἥ ὙΡΕΛΑ ΕΜ τῆς: πο ἢ πΐ, 

τὸ αὖ κρεί Πογῶ. φὲς ξυμφέρον δίχαμον ξ1). [τε οἰμπὶ Πλατίιο δ᾽ ἀν ἢ 
᾿ ᾿ ξ ͵ Ὁ ἔτ ο . 52, ͵ ἄς ὑπρ αι ὑρηίννς τὸ τιῇ ἐατρῳ ξυμφέρον σκοπεῖ, τὸ σ ἢ πόλωι συμφέρον, Γλαιη Οἱ, τὸ σ᾽ παρ 

φίφεν κἡ τὸ καχ ὀμᾷμον, ςοπιιςηϊδητία ὃς σοητγατίοταβ. ΝΑ 2. τὸ ἡ 
εἶ ᾿ Π - . ὐ » 

τατοτὸ συμφέρον σοι ρ] οξίτιιγ ντῆ]ς διης σε αγειπι, Ηογπιορ ἡπύων 
συμφέροντα »ςοτη πη οὐ τατες, τος γι] ς Οἴσοτγο. ἽΝ, νὰ 
Συμφερτὸς, οὐ ὁ, ν τ ΠἸ5.σοπξοτειι5. ἰῃ τη σφ] Παττις,συριφερητὸ εν ᾿ ως 

κτοο ΟΠ ΘΟ ξι5»οιτηεἰ τιον ασσοίτιις,ν πάς συρφερτιὶ «πορείηγοϊ - Ὁ ἐνῶ 
ἷ: ΚΟᾺ Β ὟΝ 

ξοττιπι ἱτογν ὃς αιιοι ἃ πγυ τὶς πτπι] ἀρίτατ, ρα Νοπης, τος ΛΌπΠῸ 
Συμφερτωδς 1. εὐγύρσης, ἀμαιοχ 

ἦν Πα 
ἽΝ ῃ 

ἌΝ 
ταρηπ, 

ἌΡΗ 

Συμφέρω, σου ξοτο,ἱ Πυλε] ἔογο, σοπιροττῖο, συμφέρω χρήματι, ἐν 
τι] ρεσιιηΐαιη, ΤΊ νογ ἃ. Ἰτοπν Παλα] ἔογο, 1, το] Ἔγο, ΕΠΤΙΡ 
ΡΤ συμπονως Βορθοοὶ. Συμφέρειν, ὠφέλιμον ὃ)» ῥτοδεῖς δῖ ν' 
εἴς, ςοπτείθιιοτε. Ργὸ αιλάτατο, ὃς ςοπηροῖοτα δριιά ϑοΡβο 
Ῥτο συμφονεῖν, ΑΥ̓ΠΟΡΙΔ ἢ Γητοτρτ. Συμφέρειν, Ο αμνρατὲ Νὴ 
πεϊϑεῶκω Ἰορἤοο] ἴῃ Εἰςιτα, τ γδὸ χρόνν νοιῦ ἔχονγῶς τὸ σὺ μι" “Ννάμη 
τοῖς χρεί ἥοσιν, Ἶ μη 

Συ μεϑγωνςου ασῖο. 



; ἌΣ » 
χύμρνμι, μ ἦσω,ςον Πτεοτοςοηίς τί απ Ί ρυι]οτ, σωυαγνω, σιωυομολο- 
τ τ σοἸ αυάο.αΠεατί ον σοτη ρτὸ δ. τη ο.Ν οαττ. Πλατίυ ἱα- 
 ρίξωγ.. ῬΑα]ιῖς Δ ἈΌπηδη. εαρίτο [Ἐρτίμῃλο» σύμφημι τῳ νόμῳ, 
᾿ ροπίδητίο [ορἷ. 500}. συΐκφημι δ σοι, Ἐπ ῚρΙ Δὸς ἴῃ ΗΊρΡΡΟΙ  - 

το; κὶ ξυμφέσουσι συφοΐ μοι, 1Ὰ}}}} ΑΙ Το πτί οηταγι τς πὶ Ασσα λει. 

Χοπορίν. ξωωέρυ χὰ ταῦτα, Παος ἴτὰ εἴς σοποςύεθατ, Οιχηι 1ι- 
δαϊτίιι. ΡΙατο,, ξυμφημι κοινωνήσειν, Ῥγοπλῖττο τὶς [Οοἰμ πὶ ἔι- 

ΠῚ 1.1}. " ή 

ἡτωρ70} 9. »νγἀτε5)ῖο [Ἐἰς, Ης (νς, 
μφϑέΓγομω.σοἸ]οαιιου. 

Συμφϑίνω, νπὰ ἀδοτγείςο, ἥπι] ἀιπιϊπιιου τι πη σίτατ. ΤΕςο- 
Ῥαγαίτιις ἢ Πἔοτ.Π δ. ρείηιο, σαρῖτο ν πἀςοίπλο, συμφϑένασι γδ χὶ 
αἱ ῥίζα τῷ ϑνωὼ σώνιατι., σοπταοἴσιιης οἰ ὃς γα τς ος ἃς ΟἰΠὶ 

[10 σύγρους χη Δ" τ τ, 
φιλοσο ὦ, (Θγαΐο αἰϊσυΐη5 οἱ οτία;, δὶς Οἵςογ. ἀἰχίς δὰ Αττὶς. 
πὶ ΟΠΊΠ 65 συμφιλοϑυξούσιν σ᾽ ΟΥ̓ας πλοῦς, ΑἸΙΟῚ [οτιλπτ βίο - 
ἴα ὕες ἀϊχογαῦ. : 

μφιλοπονεῖν, Βιιίοες ἴῃ ΟΡ ̓  ΕΟ] 5 τ νπὰ Ἰαδοτὸπι σαρότα Γοοίτητι 
ἃς ςοηίοιτεπι ἰαοτὶς εἰς Ππγ}} στὰ αἰΐαχιιο Πυάϊοίς ἰα. 
ΠΡοτάτα. ἠδ 
μφιλοσοφεν,ν πὰ ρα Πο ΟΡ ΠατΙ, ἵνα] ἀατο ὁροταπι Ρ ΝΠ] οἱ ορ εὶς 

Ἐρσιτῖ τείξαπιοητο ἀριὰ Ποττ, 
φοιτοίω,σοππςηΐ ον ἰπὶ σοη 1 τ ρα]. 
οὐτητηὴς »οε᾽ οΟΠἀ [ΟῚ ρα 5) μα αν. Ετ συμφοιτήσοιντες ἱ.ῬΟΙ] οὶ 
μασαιδευ θέντες. 
σρᾷ ἀξ, ἧς, ςαἰατῖτας. ἀοτγι ΠΑ ΘΠτιτη 9 ἰαξξιιγα » ἀαπγηῖιπι 5 ᾽η - 
πιπιοά πηι; ταληπωρίαν ἀἀιιετίᾳ ἔοττιιπα γτυχία, ΤΓΟοτάτο8. 
ὃ συμφορ αὐ τίμ) ἐχατέραις τοροσοιῖστεν διαφόυγ εἰν, 4.10 ὦ Πγ4}] νττ]α; 

ἀδιπέξιιαι εἰς εὐΐτατο, συμφορρὲ κακῶν 5 ΑΠΙτορἤαι. συμφορᾳ 
ἀυαρᾳγία Ορροπιιητιιτ.» ΤΊμιον ἀϊ 4. ἐν συμφορρεῖς χ δυσυρᾳγίαις 
δὐμπετῆς γος ἃς [σα πε ῖ5 5 ΡΙατο ἀς 1ερτθιις. τῇ σλὴ συμ. 

φρεχῖς γεγρνότων. αιιΐ ἴῃ σαἰἀπγῖτατος ἱποϊάφοταπτ» Ῥεπποῆμε 
πὲς συμφορῇ χξάομαι » πιούτοτο δβῆςϊοτ. συμφιρῇ ἐλοῦτο γ Ἰαξζιγα 
αἰποϊοθατιιτ. συμφυρίω ποιῶ ποιοῦμαι!» 'οοο ἀαιηπὶ Ριιτὸ οἱδέξι!- 

πὶ πιὸ ἔεοι Πε οχιίεῖπτο, σα αυνλτατὶδ Ιοσο ἄπο. συμφορίω, τὸ 

δὸς πϑιούμιαι, ξογπιαπι αρτὲ ἔεγο. συμφορίω διπλίμ ἐποιοιιῶτο, 

ἀπιρ!Π σοι [Ὲ ἰαξιιγα τα ἔξ ο 7 δα! πιὰ ιοττοδαητ, Ἡγοάοτιια, 
᾿συμφορίω) ἐποιοιωῖτο εξὺ αὐτῆς λόγριξ » ποχίδπι το δηταγ {ΠῚ Πιαῖτι 

στατίοποπι, Ι4ετη Ποτοάοτ.ς ὃς Βιιὰ ̓ν ἐρ᾿Ππρυϊου!δ, συμ: 

φιρίι) μεγάλίων ἐποιηστιντο . τοτῃ ἰπσοητῖς σα! μα τα 5 εἴτε ἄιχο- 
τις »᾽ά ΠΟ ρτὸ ἴπσθητε σα]απλῖταῖς ἀιιχογαηζ, Συμφορεὶ» 

ὕξασις,σεω τυχία ςα [ἰς ξοττιτιιϑ,ο θη, σοι ἀςῃ5»τὸ συμξε- 

κὸς, ΒΟΡΒΟΟΪΕ5 5 συμφοραῖς βίεχϊα εἴτ, βιωτιπσὸς σιώτυχία!ς τάς 

ἱμαυηῇ συμφοραὶ, 1 οἵδ, συμῦ αΐτει μοι. ΑΥΠτοΡ δι. Τατοῦρτ. ταὶ 
᾿υμφιρας εἶμ᾽ ὠραγμέτων, 1 οἴ, ταὶ ἡποσάσεις» Τητογρτ. Τ πα ογ 4, 
μφορῷ οτίατα πιοάἑππ οἰ νο σαδυ αι ντ τύχη Αὐ ορ αη. 

πη Εασιτῖδ. δὶ συμφοραῖς ἀγιϑαῖς οὐ σνἴγολ μλθας ἱὰ οἴ, 55) ἐἰγαϑοῖς 

πράγμασι, μέσον ὃ ὄνομα. ἱπα τ Οὐτπηςητατ. δηλοῖ γδ ἡ τὸ καλὸν 
χὶ τὸ χοικὲν . ἐκ τ πρρϑρύκης τῷ ὄγηφερφυῦῆνν ἘπτΙρ᾽ ἀ. ἴῃ Ὀομαπὶ Ῥαγ 

6 ΠῚ ἀςοορίε το [πος τι Πτε αὶ Ἡογοάουις ἰιὸ. (ἐρτιητου ΡτῸ 

᾿νε τατο ΠῚ τοξτὲ νοττίτ Κ 4114. ἀρυιὰ Ἑυατθίτιπι ΡΙο Ῥτοίρε 

 χαξοττιιηα ἢος ἰοςο ἀςεἰ ρίτιιν ὅ)ὲ συμφοραῖς γεγηϑος μιρε ἐ ραν αὶ δὰ- 
χρυὸν ὁμμότων πο. 

υμφορέω, μ.ὕσω, ςοπηροιτο,ςοπιοἶο, σθησοτο τεςομάο ΓΠΞΕΞ 

δἰτπι]ο.. σοηστορο, Πειπο θη ο5 νεῦρα τὸ φερε 5 σκωμμάται 
αὐ λοιδυρέας συμφορήστες, ἰὰ οἴχ, σιιυαγααν. Χ ἜποΡ᾿ι. ἴα ΟΥ̓ ποβεῖ, 

εὔἴμοε συμφορφειὦ πίω) χιόγα. 5 αἴπειι ἀοοιιπιι δ η5. γἱάε Συμφο- 

ὑμῆνοι, Ἶ 

μφυρεῖόϑου ἃ ξΕἰπνὰ αἰ6 5 ἀἸσιιπειτ » Ζαιμαι αἰ ἄο5 σομ!Ἐτιπιπς ΑΥἹ- 
οτ. ρα ππιὸ γογὸ ιιοά σοπρετίτιν ὃς ςοπιροττάζιιν Εις. 

ὙΠ 
ἽΝ 
ἘΠ 
ἀδαι 

ἣ 

ΠῚ 

ἡτονα 
εἰοιϑιᾺ 

ἼΩΝ ἀφόρημω, ἀτος το, ΠΟ σου σοίδιιηι εἰϊτοσουροτῖος ΡΊαιτ.ς 
Ἢ φλ μὴ μ ὅρησες, ες» ςΟἰ]ατίο: αἰ, συμφοροὲ, σωυτυχίε Ηςγς.Ἰπβοττα- 

μδμπι Ἀΐπιη1. Συμφόρησις . συυαξις. «οιςετμιατῖοςοἱ ςέχῖον πλι}- 

μι» Ἴτιιάο ςοΠ Πα. συμφόρησις εἰς τὸ ἐσυὶ τῷ χωρετικοῦῖ πλήϑοις» 14 - 

ἢ ςοηβιιχίο ἰπ ντίροιη γα τἰτιἋ ηῖ5 ἀρ τοῇὶς, ΡΙιμταγοῖας ἴπ 
Ἔτῖοῖς, ᾿ 

ρητὸς ἐκ Δμοτρίων πρτερων, ΑΓ δ πΐς ῬΘα Πὶ5 ΠΟ. ἔοΥ τα. αἸοἴΑπι15, 

'συμφορητὸς ἐςίασις . ςουτ πὶ δὰ 40 ἃ Ρ]ττε5 ςοπξογαμτ,Α- 

τότε! .116..3. ΡΟ τὶς, ςαρῖτε νηάεοίπιο, συμφορατὼ δεῖπνα, το - 

μα} : 
μὗηΐιν 

σῦα 
μη το ς ἶ ἤτοι 

ἡ δςς τ᾽ ἃ ΠημΪτ15 ΠΟἰ Δι ἀρ οοσηᾶ: «δ᾽ [τὶς (γ πὴθο] 15 ραταταοας ὁ-ὶ 

᾿ ᾿ Τα οπὶ 1.ς.γιντάς Σύμζνλον, : 

ὙΡΉ δ ς Σύφυρλυς. Ηςγο ἢ. Ἔχροι. συμπεφορηυδοης χὰ συριμίκτου, 

᾿μφορον, ε, τὸ σοτηπιοάιιπη,οοπ Ἐπεὶ 52) ΡΤΠ1Π1. σὺ μφορὴν ποι εν» 

τ] τευ ἔασεγα, Χοπορ πο πισύμφορα τοὶ αὐαϊχαϊα 5 ϑόρβιος!. Τὴ- 

τρτ. ΓΙ οΐταγ ὅς ξύμφορον, σοπάμς 116 ΡΙαμτ. Ξορθοο ες ἴῃ 

ΟἙ“Ἰρ.Οοἱοη. - ϑυαὸς ἐν κακοῖς ἡ ξύμφορον 5 μπαιά ςοπιπιοάα 

ημμῆ [π 

εν ᾿ ἡ 
ΐ " 

' ομαιάς ιοά 

τὸς οἰΕἸτασυηἀῖα ἴῃ πιαἱ τς. ΤΉ ΟΡ 5,8 τοὶ συμφορήν ὅθι των νέα 

"Ἢ δοὶ γέροντι. ' ἷ ι : 

Ζυμφορρς,ε, ὁ κα ντ Π159 ἔτι Ρ], σοπιιοο! ςη5, ἄς σΕ 8 » φιιωὰν,ςΟΠΊΟ5. 

᾿ ἨεΠοαιι9,ἀερ[ὠ συύμφορϑς αὐδοὶ λιμὸς » ἔλπος (ςα τατ ̓ πεγίςῶι, 

᾿Ἰάοτίη σεπετε Βαπϊπίη. αἰδρργθνϑ. τ᾽ ἀγαϑὴ κούρῃ δὶ ἐσὺμ- 

Ο φορὸς ὅδε. Ατι[τ. 1 ΡΙ το, πλέτῳ γώρ ὅθι τ το συμ φορώτοιτον, 

φορρύμῆνοι; ἀἰςιιατατ ἀιιο5 Παλπ 40 πἰάος ΘΟ ζγηιμηῖ, Ατἰῖο 

Σ Ἢ ἡ ὅοι 

το 655 μ᾽ εἰσ δυόμυθ. εἰς τοὶ σελέχη . ἐν τοῖς κοίλοις εὐ τίκτει, ἐδὲν 
συμφορρυ μᾶνιθ. Πὴς ν}]ο Πταπιίης σοηίζγατο, Τκιςΐληι5», ἐϑτώ. 
μέϑα τίω χαλιϑρ εὐδία, μεγάλιη τρφσκοῖκ αν ἐκ. δένδρων συμπεφορνμέ- 
νὰ δὶς Νιγρ 11 Ραΐαπι, -πάηηϊις ποτα 

Τρίς Ιοσιιηι δοτῖα: αιιὸ σοηρο οτος ρα μηδ ο5. 
Αρια Ὀ]ατοῦςπὶ συμπεφορηυῆύοι ορροπῦτιιτ διαπεφιρημῆοις, ἢος 
ΕἸ  σοπηροίτὶ ἀϊ ρος ἃς ἀὐιιαΠ{Πς, ἡ 

Συμφόρως,ςοππηχοάὸ, Χοπορ ἢ (ὁ. ΠΝ ΠΡ. σοὶ σγ᾽ ἰω πολεμεῖν πρὸς » 
αὐτὸν βαληϑῆς, συμφόρως Ἑἴξειν, ἘΠ τα ταπῚ εἴς ἀϊοίτοντ οπληο5 πα- 
τίοπο59 [1 θΟ πὶ Γασς ρου τϑ ἐρμιη αἀϊμιοητονοὶ {Π1|0ὸ δος - 
τηοάςῃτ. 

Συμφραδιμων, ωγξθυ, ὁ ΠΟΙ ΠΠἸατ τι5»σύμἝυλθι,αριά Ησπ1.1]}. βιιτοπα 
ὀαοφρωνο ν Δ Ἡ} 15 ἃζ ΠΟ σΟΓ5. 

Συμφραάξομμαι, μ, αἰσομαι αν, ασμιω Ππγι}] σα], διανοίαι, ἄς} δε. Θ. 
συσν ἐπ᾿ τομαὶ, συμζολόύομα ΟΟΥ͂. διινεσοράδης συμςράστωτο ϑυμῷ, 
Ετ 1]. ἐδ )σ᾽ δἰ τ᾽ οἱ συμφρόσσατο βελαξ, ἱ. ὅτι ἀυτῷ σιωνεὐελίσειτο, 
οἰ ΠῚ ὁ σοη 14 ἀσίταιοιας, Ηςἤοά, μῆτιν υμφραοσαϑω σους 
ΠΙΤΉ πὰ ἄατο. 
Συμφροχήω, μι άξω, πιοχαγοοηίερίο Οἷς, οποϊἀο,οθτιγο. Αία. 

Αςςοι τὶ. ; 
Συμφρρνεω με, ΐσωγπουκο, σο ποτ ον» Το ητῖο το σιωοίομαι » το Πρ το, 

τὶς σορὸν πηοητοπὶ γοοῖρ]0 5 Ρχάσητοτ ρεγοϊρίῳ. Πλατῖιο 
Ἰππσίτοτ. συμφρονεῖν τῇ ὀρϑοδόξῳ σιωύδῳ, ΟΠ ρΙΓατο οἰΠΊ τα- 
ἔξα (οἱσητία: σο πολ Πο : ἔς Οάποης τοττῖο ἘΡΠοῆπὶ Οοης 1}. 
ῬοΙνθῖιι5» συμφρρνη σαντες ὅ3) δόλῳ, ΟΠ ροῆτα ἔγαιιάς. συμφρονη- 
στις ϑεία τινὶ τὸ χῃ » φιιοάαπη ἀπο ᾿μ ἘΠ ότι! ἃς ἀπ πη] ἀϊεη4-- 
τίοπς Ρογηλοτι 89] τατολιις ἴῃ ΤΠ οίεο. γωωώῶκες ἰδίᾳ πρὸς αὐταὶ 
συμφρονοῦστιι, γἈ.]ἴετος ἴπο ΡυϊπΑτῖπι ΠΠπάϊοὶο ρεγπιοῖς δίς, 1- 

ἄξειν ἴα ῬΆΘΠ]]ςΟ]. συμφιονήστις ὁ βρέννδ- ἀκεύγαγε ἐδ κελεδὺ εἰς τὸ 
«ρα τόπεσον, αὐ [α τοιοῦ ἤις ΒΓοππτδ αὐάτιχὶς ( εἶτας ἴῃ οαἰετα, 
Ιάεπι τη αλ}10. Συμφρφνώ σι Αςουίατίιρτο γπὰ ἴη- 

το  Πσοητῖα σοποῖρῖο ὅς σοπιρτο!οπάο 5 σορἸτατίοης ςοπι- 
Ρ᾽ςέτοτ. Αὐξοτοῖος ἀς τπυπάο ) τοὶ πλ εἷςτον δμήλων ἐφες εἶτεε 
ποῖς τόποις , πῦ διανοίᾳ σιμυεφρόνησε γ ΔΏΪΠΎΙ5 ΓΟ ἴΠτΟΥ ς ἤτι ἰοτ- 
δ.ΓΠπιὸ [οἰππέγας ν πὰ ἰπτο ΠΙρεητία σοπηρίοχιις οἵδ, συμῳφρρνεῖ 
ρὲς ἐκεῖνον αὐα πέμπετε γαι! τιτατὰτ [ς δα ΜΠ Ππ|πὶ παἰετὶ, ῬΓατατς, 
ἴῃ Τ᾽ οπιος!. 

Συμφρονήστιντες οἷ, ΤΠ σητὸς, 
Συμφρύγω, Ἰάοτη απο 4 φρύγω τοτίεο, 
Συΐμφρων ᾿ς ον. ὁ χα εἰ, σοπςοῦβ 5 σοηίςητίςης. Ρίατο ερὶ το] [6 - 

Ρτίπια 9 ἐδὲν ϑαυμαστὸν εἶ τις ϑεών κὶ σῦτον εἰς αἰμὺ αὐτίω δόξαν πε-- 

ρὲ πολιτείας. ὀκείνῳ γγυεδλοι! σύμφρρνα ποιήσμε, ΠΟῚ τεδάϊάϊς 
σοπίδητ ητοΠΊ. 

Συμφυὴς ἐΘ., δ καὶ ὃ 5 ΠΟ σοΠἶτιι5 5 ΠΟ σΠατα55)ΕἸ Γ{επὶ παυιτα ,ἴπ- 
δεηϊτιιβοἴηπτιι5. 4] σοα ο οῖτ ἐὐττι ἢ [4}10. τοῦ κρινωῖ συμφυέϊς ὄν- 
τες. αὐ τοῖὴ σοιηιπππόῖι σοηίοιτι, ΡΙ τίη ΓΥσατρ. συμφυὲς τῷ 
πειν τὸς χ οὐνν., ΡοΓΡοτα απ ΡΊατ. ς ΓερῚΡ. συμφυὺς λίϑος » [Δ ρ15 
Ρεγρογυιις,αζα, ὦ ν 

Συμφυΐφ,γοτγυση παταγα 5 σοπ!ππξεῖο, πάτητα σοσηατα ἅ' σοῆρε 
Αἰτανσοα τα Γοςϊοτας, σοπότγοτῖο. της ρτὸ ἡμ]1115. δι ἐξα ςοΡ- 
[οεἰατίους, απ! τατίτατς, ἃς ςοπιιοηϊοητία,ν ηἰτάτοπι οτίαπὶ ἀϊ- 
εἶτ ΡΙἑηῖας τίωΣ συμφυΐαν Πιις συΐμφυσιν, ῬΒ1]ο ἐς ππιιηβο, ἡ συρ- 
φυΐας εἰ πέαπαται, 14{] ἃ σολΠ τι εἴτ ϑΠγαέλις,14 εἰξ 5 ἀοπ ἴδπι 
εδαϊ εἰοῖτ. συμφυΐα δελφων. σοι πέτῖθ ἔγατγ πη ἀζδηζεῃς 
ἴῃ Ἐριδο!. ᾿ : 

Συμφυλίθω, νὰ οὐποά]ρ. ΣΧ ςπ.Σ ἐσίαν συμφυλ εἰ εἰν, συ τατος Υ " 

πὰ σοπίετιατγεα, ᾿ ΩΝ, ΔΒ 
Συμφυλέτη»»γδς σ ΟΠ} 5, Υ 0.1 15,6 μόεθνθ. ΕΗ εἴγο. φορτι δ Ϊς, 
Συϊαφυλίθυ,ν, ὁ, σΟ ὩΣ ΠΡ Π15) 61 ΓΔ πὴ ροποτῖβ) σι ητΙ15.. νογπάοιας 

Ἰὰς» αἴβπῖς ; ἀοπης ἘἸΟῖ5 9 ἔα ΠΉ]1Αγ15. σύμ φύλλοις αἱ ἐμωνύμοιῳ 
Βιιάτοιις 1π ἐρ [0115 ρτιοτγῖρ. σύμφυλθν δ᾽ γναίρεμος υἱλη. Ὀ]ο- 
{ροτί4.α. ἴῃ Ῥγα ας. γογπασιι σορπατάσι!ε οαγηῖρι5 πηάτοτῖα» 
Ἀπ }]. σοπτηγηῖ5 ποτάσις οπιμΐδιις πηατογῖα , ΜΑγοε]], τὰ 

σύμφυλὰ νοσάητιγ σού παῖα γ ὅς 4185 γΠ11|5 ίαητ οἰαἴγις,]υα: "π 
νη ςοάέπιηπε ἤιης Ὁτά η6. αἱ δὶ τούτοις ὅδ συβφυλα ας Πΐφ 
Πιπτσορπαῖα, σύμφυχα καὶ φαρμακάδη σαρίστα, (ἀπιῖμα ἄοπιο- 

ἢῖςα δὲ χιιῶ ᾿ φαοιιά απο νἱτᾶὲ νίι ἰαὐτ; ἤδτο τογιῖο Ὠζοίο, 

ὈΣΒΙΓΟΤ Ἷ 
Συμφυομα,εοή]είξο, σοςο , ἴωτομοι, 4 εξ, μάτοο 5 ΞΟΠΡ᾿ τ ΠΟΥ» 

ςομωτοίςο, οαρπηοηζοτ. συμφύεδϑτο [οοἰατὶ, σοηβατίαις ».Ἀ- 
εἰἥοτε!. ἴα ΡΟ εὶς. συμφυόδμῆνοι τοῖς χωρίοις ϑποτέμοις ἐχώρρέαν 
οἴω, Ἰοοῖς ρΓαγιρτὶς., Ἰπαΐτοπτος ζιτἤλια τε Δ ἐδ τ ΡΙυτατ. 
ἴη Οαπλ]1ο. Α ἀν 

Συμούρδίω, σουξα . τόση [ουόνντ ἴῃ τοδὶ νηὰ (ρα ξηῖς Ν] 84. 
ἰὴ ὙΠογιλοῖς, - τὰ 3 μυρία πιαὗτει ταιράεσειν Συμφυρδίω 7 14 οἵ, 
συμμευιγμῆμως. " ΓΝ Ρ 

Συμφύρομαι» «οπλτ ] σεοτ. συμπεφυρ μβρίω ταῖς οἰκύσεσι πολιν ςοπέιι- 
ἴχπὶ ἀοανέδας νερεπι, ΡΙατατοθιιο ἔῃ (ἃ πΊ}}}. συμπεφυρμῆθον αὐ - 
ματι κέμμι, σπαταὶ ἱπαρυῖπς (υραδαπα,ληρυίης σοηίροτίαιπε 
ς.25.1.2.Ὀ]οίς, ; 
Σύμφυρτος, Οὐπ λ  ΧτΙΙ5. ΟΠ  ΠΙ5) ἙΌΤΊΡε 

Συμφύρνα,ςοπιπηίσεο, συμφυοάω. Ρ 
Συμφυσοίον ρτορτὶὲ νπὰ Ηο,ϊά οἵ, «οηῆο; σνμπνέω, Συμφνυσῶα 

Ψ ΟἾΝ. ̓ ς ΜΜὼ 1} 



695 ΣΤΥ 
ἡ συμώνέω, ξοιίριτο τγάηΠατὸ,οο πἰπιγονν πα πὶ πιὶ οοπίςα[ι - 
Μιαϊ ἀσοτεἀιοτοσοπμῖτο τοντ ραγία Ὀουπὶ νΕ] εαιιουττη 1Δδ 
τπραιτ τγα ΘΓ]. Ῥίατο χιιάττο ἐς [ερ!. πὸ ἢ συμπνεύσαι; 
χἡ χαϑιώωρ ἱππέων ζεύ)ος καϑ᾽ ἕγα εἰς ταὐτὸ, τὸ λεγρυϑυον,συμφυσ στιν 
ρθε πολλοί, κα παν χ ΐλεπον. 

᾿Συμφυσις, ως ἡ γοοποτοτίο ἕνωσις, ν Πἰταβ ΡΙ ΤΠ. ςοα ρπηςητατῖο. δαὶ. 
Ἅτεγδ κατάγματα διαὶ συμφύσεως, δι αὶ διοὶ πάρε  κόνιησιν ἔχί οι. Ρεν 

τ΄ ψηίτατεπι δ ΘΟ μΟΓοτΙ ΟΠ Ομ. 
'"Συμβθυτώμυβρα γιρίτα σι όναζουᾶνα,Γατοτρ. Αἰ βορῖι. 
Συμφυτεύώ,ςοπίοτονΠπη! ρίλητο. Χ ὁπ. συπεέφυ τδυνήϑω τῇ ψυχῇ κἰ- 
δον δίς ἰηροπίτς απίπλο νοἰπιρτάτος, συμφυ τεύστει τουϊργον»(τπλ] 
δυσθοτοπι ξα"ς ἔλοϊ ποτγῖδ. 

υμφυτικὸ ον αἰτατί Ορρογτιπι5) [ας] ὲ σοα! εἴσεης, 
Ξύμφυτον,α, τὸ, γα ργτοη Ἀοτθ 4. αὐϑσὶ τὸ συμφύειν, ςοηρίετίπατο 

συμπήσσειν καὶ πηϊν ϑ εἰν: τΑ 115 ἘΠ} πὶ οἷτις ἔασα τ5. Πυπ ρα οτγιιπη 
εἰἰ σύμφυτον αιιοά ΑὙρΑΠΠ σιπὶ νοσαᾶς Οπἴιις Αὐγοίταπιις. [ἰ- 
το αιιίπτο Ὁ γοηϊδη.» σαρῖτε (ἐςη4ο (γεπρἤγτιιι ποτρώον, 
χυὸά ἴῃ ρετγῖβ πδίζατιιγ : χιοά Οοτοποδπι ὃς Ηδίιπι νἱάς- 
ταῦ γοςαίϊε ΡΙΣηΐμς Πρτο 26. σαρίτε (ερτίπιο. Αἰτεγιιπὶ συμ- 
ᾧυτον πα! 115)41ο ἃ φυκτὸν ἀϊχὶς ἀρρο τὶ ΠΙοὐσονίάςς:μο5 να] 
φὸ εὐηγγε βοτίιις εοπξγγε 4ιαῇ σΟὨξστιι πη ν φιδὰ ὅς ἔγαξζα 
ΟἹα ςοηξεταείσαηι [οἰ Δεπεύτηιϊις εἶτ ν ἢ. Μίγα οἷ" 5 γα] - 
εἰς νἱβ αἀιιετίιις ἀπτηγαθςς Γοσς Ὀ]οίςοτι ἀ. ἐσ γο αιαιτο,οα- 
Ρίτο 9, δέ το. 

Σύμφυτος,«,ὁ κα ἡ ἴα Πτιι5,ΟΟὨ Πτι!59 1 πάτιι5. ΠΑ τῖτι15 ὃς οὔροπίτι!5.) 
ςοηΐμπέλιι5» ΟΡ Πατιβ) 6 Πιΐηι15: σύμφυτος ϑεριὸς» ὙΠεορλγα- 
ἔχις μι Πότ στο ργίπιο, σαρῖτο 18. σοπροπῖτις σα] οὐ] σύμ 
φυτός εἰμι τοκῦ Θ-. ἔπμπι Ῥαττὶ σοηῇτιις. 1ά εἰδ. εἴτι οπὶ οἰμτη ῳῸ 
μᾶτατας ἃς εἴϊεητῖα. ἀὐ δρία ἐν τισν τόποις ξυύμφυτος ἐν γῆς, δὲς. ἢ 4- 
αἰ: Ροημτία Ἰηῆτα ἴπ ἰοςὶδ5 αἰ ἰχυῖδιις. δίς. νηάς Συμφύ- 
πῶς ἈἀποτΡ. ΑΙεχαπάογ Αρ γοάι, συμφύτως τῷ πυρὶ σιυΐεστιν 
αὶ ϑερμότης» φαΐοτ ἰσηὶ εἰς ἐπίτιιϑ.τὸ σύίμφυ πννσορπατίο,σορσηαῖα 
πδτιιτάν Ρ]ατο ἀς "  ρῚΡ ἴσχας, Εὐτγὶρ! 4. ΓΔα] 544 Ἀ οπιαη.(ά- 
Ρίτο ίδχτο εἰ γδ συΐμφυτοι γεγθναμῆν τῷ ὁμοιώματι πὰ ϑανώτου ἀντ, 
ἡ μὰ καὶ αἰ αἰας ἡσεως ἐσόμεϑει : [το ΓΡΥ. 51 σο! ΠῈ11}}5 σοηξογπια- 
τίοπο πιουτὶς εἶπι5. τὸ σύμφυτα ἀϊσιιητιγ σοηῆτα : ἃς απο σοα- 
ἰμοτο ἡ ντ ρίλητα ἄτι ἐκ τ σιωαφείας ςοΑ] εἰοσιιητ : ἐκ δ᾽ σεωεμ.- 
ϑληϑέντων στώρ μοίτων ἢτ συμφυὲς φυτόν, γε ἐς ἰδέξιιοα ἀοςεῖ Οου- 
{δι ι. γεωπονικὼν [10.12. 

Συμφύω,ςοα!εἴτετε ἕλςϊον; σοπρ υτἱπο,οοαρπιέητο:σωνάγω, συμ- 
«ἰοσω, σιωμάπηω εἰς τὸ αὐτό, Π)ς πατιιγὰ Ρτορὶὸ ἀἸοἸτιτ οι πος 
Οριις. Ρίατο ἴῃ ορ᾿[τοἱ. συμφ ἤστωι κὺ σιω δῇ στιῖ ποίλιν ἐς τίν) τρρύ - 
πάρ χεσαν φιλότη το τα κὶ κοιγωγίαν»ἱά εἴἴ21π| ρ τη ἀπηὶοἰτίατι τσ 
ἄϊιςετε δὲ οδοιατο,συμπέφυκε, Δἀποχιια οὔ. συμπεφυκῶς. ςοα- 
ετηξητατιιβ, παῖατδς Ἰητίπλι5. ΡΙ ατάτομι5 1 8. πηροί, εἰ γδ ὅπ- 
ϑυμεῖτε, ἐθέλω ὑμοῖς σιωτήξαι κὶ συμφύσαι εἰς τὸ αὐ τὸ, ὡς τε δύο ὃν- 

πας ἕγα γεγρυέναι ἂς ἀτη]οὶδ ἀϊ ξξιπι 48} ἀτπς 11 ποαιοιιπτ. Ατ- 
(ζοτο ες χιαττο ἀς σοποτατ, Αηϊμηαὶ. ὃν ὃ ἐῇ τὸ ζώον τὸ τερατώ- 
δες ἡ πλείω συμπεφυκότα δεῖ νομίζεινγαιιτ ΡῬΙατα σοποτοῖα δ ςοη- 
ἢλτα ἴῃ νππ πὶ ΔΤ Ὧ9 οροτο: ςοπροηῖταισυμπεφυκῦαι ῥίζιι ὑπὸ 
κιφαλίν » ὅζς, τἀ Δῖςε5 ἃ σαρῖτε ργοάειιητες » Ὀϊοίς.}10.4.ς.2.40. 

Συμφωνέω, μοΐσω,ασ, κει, Ἰὰ οἰτ, ρα ξλιτι ἔοϊο, Ρφοϊ σον. σοη ρΊγῸ. 
ςοπίοηρο,Γςοηίξητιο, Ἰάςπὶ ἰςητῖογ οποοτάο. ὙἈςοΡ γα τις 
Βείξον. ρτο ιιάττο, σἀρίτε ἀιοάοοίμπο συμφωνεῖν 3 ταὶ γλώτ- 
“ας ταὶ ἐπ πᾷ ἀιπεῖ μεσογονατίε Σ παὰὲ δὲ μας οὶ συμφων εἶν 9 ᾿υρυ ας 

σοῦρ!πογο νοτεῖς ῬΠπ.Π|ῦτο τό. σαρῖτο 36. ἸΝ ατγιιηι » Πλάτηῖο 
ἵπηρ. συμφωνώ ἐμαυτῷ πιοςιιπὶ σοη το. συμφωνω, σοι 6532 τούτοις, 
αὐἀιϊογίις ᾿τος τεσαπὶ σου ρΡίγο, Αγ ποτεῖςς ἰἶθτο αίάττο ΡΟ] Ι- 
τὶς σαρῖτε ἀιιοοοίπιο, σωυεφωνήϑη ὁ αὔν, ςοπίρίγάτιιπι εἴτ ἃ νὸ 
Ἰοϊςγεοηἤρ᾽ τα τς, Α ἔζοτιμτι ς. σεωεφώνηστες μοι δίιω αρίῳ, ἀςπατὶο 
Ῥαξξιις 65 πιοοιιτη ΝΜ ἀττῇ. 2ο. ἃς οτπ τ΄ Ἰδ!άοπη 7) συμφωνω μ 
τῇΖ ἐργα μ᾽ ἐκ διιμορία τίμὶ ἡμέρου, σοπιιςητί οποπι ἕαοῖο σπὶ Ο- 
Ρογαγῖῖς ἴῃ πηραΐος ἀϊες ἀςπαγίο, ραοίσοτ οιιπὶ ΟΡ ογῖβ ἴῃ Πα - 
σι1ο5 ἀϊεσ ἀεπατγίο.ρὶν κα συμφωνϑίμθ αι αὐτοῖς ἃ μιῶνὸν, ρτὶη 
απᾶπη ἀε πιεγοςάς οἰππὶ 115 σΟΠιΙΘΠτα τη εἴδει, Ναζαηζοπιὶς πὰ 
Οὐαχίοη, γπάς ἀσύμφωνοι 9 τῇ Δ] 114 δδίαιις σοπιιοητίθης 
ξαεϊιητ , ἀριχ οὐπάοιη ἸΝΑζαηζοη τα συμφωνηϑέντο , Ραέζα; ταὶ 
ὡιυμλογημῆμα., Βιιάστις ἴπ ἜρΡῚ πο]. ΠΤ χὶτ οτίαι Ὑ Πεορ γαίτιις 
1ἰρτο ἄς οαιῆς Τοχτοφσαρῖτο 13, ταῦτα μῆρ' οὐ, σχεδὸν συμφωνούσι 
ποίντες,ἀς ᾿ιἷς ητετ ΟἸηη65 ξεγὰ σομιεηϊτ. 

Συμφώνυσις, ςοηςοτή!α,ςοπιιοπί οητὶα,ςοηίρη ἤι5. 
Συμφωνία,ας, ἡ, Ἡατυοπίά ἴῃ ΜαΠοΐσοντ ᾿πΟςοιποτγ οἷς (γανπις - 

τεῖος νοοῖς, γε} (αἱ 9 δας ντγι αἴας σοηοίππα βοχῖο ἀταια 
γατίοτας, (4 εἴτ, η νσςο σοοξοη 8: ἰπ οπο ςοπίοηαητία Ὑ1- 
ἐταῖο. Οσαπίεητις γοῖ σοπίοπαμτία 9 14 εἴ, συμφωνία, οἴ νο - 
οὐππον οἷ (οποτιμηζαῖ ντγα[αιις οὔσοτβ ττῖο ἀγα} ΡΓΟΡΟΥ 
τίονμος εἰ, ὁμοχογία κα αὐαλογία, δ γηΡμΟμΐᾳ νοτγὸ 9 νὰ ὅς ἃ Γατὶ- 
πὶς ἀϊοίτατ, λόγῳ αι άςπι, 1ά οἴ ,γατίοπο ἤπιε ργοροττίοποφῖα- 
Ευῖτα ο(ἢ ἀμηοτῆτας ν [οά δυγίαπι ἴξη ἴα τογανίπάτιτ. πὶ σαπ- 
ταις ν οἱ [οπίτιις ψφιὶ Οταοὲ φϑύγγο » ἀοσοπη ὃς οέζο νοίμς δίς 
ςευΐις στάάτις » ταητὴ πὶ ηιπτογαητατ ἃ ροτίτἰ5 (γ πιρμοηϊαςὶς 
ὃς Μιιςῖς. Εχ νοσιιπα δτεῖα νοὶ Γοηϊτια πὶ σοπίππηξείοπα 
φοηςοηζιις ]ιιος πάτατα Βομλὶη 9 πιοάαϊδτὶ ροτοίτ,ν οἱ οοηίο - 

ΣΑΙ 
πλητίας 9 41185 απτγίτπη (δηἰὰ5 ἀρρτοθαξ. εχ πιόάϊ ἀϑηταχο 
πυπιεγο Ῥγοογεδητῃτ Ὠϊὰ. τεῆϊαι ὁ 91 1Δ- ροητς, Ὀ]ὰ- ραίδη οἱ 
Ῥιὰ τοῆατγόπ, Ὀϊὰ. ραίόπ σαι Ὠϊὰ ροπις, 15. ἀϊὰ- ραίδη, ἵῈ 
8ε Νἱτγαμίμιη {{ῦτο αιιΐητο 7 ςαρίτε φιάγτο. [τογιιπὶ σάῃτιις 
ἤπιε [οπίτυς ἀϊιογῇταϑ ἃ παπιετο . αιιαἰἴτατο ἡ» γε] Ὁ ντγοια 
οτἴτωτγ. Ἰ Ατη δὰζ [οἱτς σαπῖς ρία!Πῖτνς 9 ἀτὶς ρίπιγος 1 βαρ 
ϑύιπταιις γόος ρᾶτεβ δὰ ἀἰρατος : (ΠῚ Πιη}658 Δι σΟΠΓΓ, 
τ} . Ἰτοῖπὶ σαητι}5.5 ὃς ΓΟπλτι5 [οραγατῖπι ναὶ ππλμ! οχογοοὴ 
τιν. ἂρ ν πον ε} ρ᾽ατθιιβ. Οἷς τος ἀϊποτία ἀϊιοτία ἵτεπὶ ὩῸ 
πιΐμα [ουτένιηταγ, ἸΝΑπι Σιωαυλία αριχ 5 γ πεῆιιπι ον [Ὀπὶ 
εἰτιατα νο] αἰτοτῖιις τ γα της πτὶ συτη τι 4.14 οἰξ,ποῖχτα νη ̓ 
Ῥβοιΐα δζ πλυ εἰ οἱ εχ δὶ ἀτίρατες νΟς(5 ΔΟοΙΠΔηϊ ἀΙΔΓΕΙΠῚ ΡῈ 
ἔς ςοητγαγία γάτὶο ἄτα! 6 ΠΑΓΗΓΑ 9 νΥ ΟΥΑΙ 8 δί ΔΟΏΤῚ 5 ἐντὸς 410 
σὐτέφωνον νοςατ Ρ] ΠΟ ΟΡ ΠΙ5 : να] ρὸ εἰν μεν ἐη βάγεῖες, ἐν ἢ 
τὰ ἰα πη με: αὶ ἀτο [ττλι15 οἱ σοποοπτιι5 εχ σοητγαγίογαῃ 
ταϊχτιιγα ὃ το πη ρογατίοης 4 4}4}} κγτ ἴῃ Ὀ]ὰ ραίόπ ἃς Ὠ 5 
Ὁ ]ὰ- ραίδη, νυ] ρὸ ἃ {᾿ οξξαμε, ἃ ἰα ἀοηδίε: γπάς ςοποοταϊα ἃ 
(οὍτβ Οὐάϊο 9 ἃς (γιαρμοιὶα ἀϊίσοις δ Ἡογατίο ἀϊξτα εἰ 
δὶς ὀῤτιφωνεῖ υπάτη Ὡρὸς νήτίω», 14 οἴτ. ἀσοϊπὶτ ἄπιὰ οἰογάα 
[ἀπιπηάτα, ποι ΡΟ τατα; γατίοης [τἀ (Οη]. 14 ἴῃ νοσς «δ, 
Ἰοαιιῖ. ντ Ῥοοτὰ αἰτρ δ οαιήίτατ πιιπηιοτῖ5 ἔερτοιη ἀἰονἸπηΐῃ 
νοοιιι., Εἰάιιε αὐπφώνων 5 14 οἰξονυἱρὸ εοπεγεβοῦνε, [γ πὴ μο. 
πὰ Ππιρίεχϑλασ τηῖχτᾶ, (ὐοποοπτιις 41105 ἀ οἴ τη ἀοογάς, ἢ 
εἴ, Υπιρ!νοπϊ α(ρεποτγατίπι Πιπλρτο ν οοαθ] 0) Ππιρ ἴσος μ᾿ 
εὐπὶ νμι5 ἀεὶ ν πιμμ»1ἀ ν οσάπλιις ὧν ἄπο : ἰά εἰξ 5 συμφωνία ρα 
εἰατίι ἀϊξϊα. Μίχταφσατη ἄτι ἀϊποῦιι5 γτοίροπάεις σοητγατὶς 
νυ!ρὸ εραπξεν ἃ φμάῖγε μαγηΐοσ. Ῥοττὸ {γαρμοηΐα σοηιγατί. 
εἰ διαφανία . 1 οἴ νοσιπι ἀϊςοτάϊα 5 νεὶ (οπογιιπὶ ἀἰΐστερξ 
τα ἀτηϊτις σοητγατίεταβ : αὔρα φωνία ν ογὸ ἴῃ εοτιιπι αὐζαγά ἦταν, 
ποτατιιγοοὶπι νοὶ αἰίοπα νοχ γε] ἰοπιι5 [γ προ ηΐδπη μοῦπεὶ 
εἰσ : 4ποα ἔλο τις ἀεργεμεπάϊταγ απ αἴ γϑος οαπῖται 
εἰτρραγα νοςς πες Δ 15 τη Πγπηθητῖς. Ἰ πη σαητιι5 δά 
αἰτατι ργαΓεστίωι ἰγ τᾶ 5) μελῳδία ΠΟ ΠῚΪΠΑΤΙΙΓ 5 ΥἹ μονῳ δα, 
Ῥγαορεὸ (ουἶτιι5 ἡοη δά Βιθῖτα νος : οὐ σοητγαγία σ᾽ 
αι νοςς οτίηι ρτο [,ἀτίηα ν ἤιις εἰς Οίςεγο. ᾿ο,ᾶτιι8 Πα τὶ 
τίοπα σιμωώδιον ἀοοὶ ρὶτ ἴῃ τ᾽ Γι ΠῚ ̓α ράτῖλπῈ ςοποεηῖα, ᾿ 
Τϊὰ- ραδη,φνυ!ρ ὁ ῥα δοῖς ἀοτογά ες ἃ ̓οξίάμε: δὲ μον δον 
ὲϊς ρατί θυ! 591 οἰ, ὁμόφωνον (Οπαητι 115, ἀσοογ ἄφες ἐπ μι [9 
ξε ἀς ΓγπιρΒοηῖῖς Ατὶζοτεὶ, ᾿ὼ ῬγοΒ᾽ επηδτῖθ. 5ορπηα 

) θη χορ 
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μαγοὶαο 
ον 

ὑπση ἰοῦ 
ἡνν ἰννια 
ἽΝ μοὶ: 

Οὐ λϑ Συμφωνία ἀεβηϊτατρκθασις λογον ἐχόντων ἐναντίων ΤΩΝ 

Ἄννλα γἱά εἴτ, οπττατγίοτγαπη ἴητοτ [8 τατί οπεπὶ μα Ὀ σα ΠῚ αἰρῦν. λῶν. 
- - . . ἐπε , ΙΒΠ1 

τις ργοροττοπεπιτοπιροτατῖο, Ὁ ιοά ἀς ματπιοηίᾷ ἀ ΜΉ ἐπι ψωμ! 
ἡἠμαμνκίοι: 
ἡμίν σεν 
( 
ἌΝ 

1πτε!Πῆρετς 406 Ργίμς σοητγαγία σΟηΟΙ τ. ὃὲ ἜΧΘΟΠΟΙ 
εἰπείταγ. ΝΜ 4πην ντ αἷς ΡΊᾶτο ἴπ ϑυπιροῇο , γδὸ αῥεμονίᾳ, συμφ, 
νία ὅδ᾽: συμφωνία ἢ, μολχογία τίς, ὁμολογίαν ὃ διαφερφμβθων ἕως δῇ 
φέροντω οἰ διωύατον ἐρ). ᾿ Ἂν 

Συϊμφωνον κοτὸ, ΟὨ Ὁ ΠΔΠς.ΠΟΠΟπδητῖδ, ρα ξιπ|. : μι, 
Σύμφων Θ,σοποοτο»σοηίοῃαηβ,Γοίροπάςηβ. βίαιον κ᾽ σύμφωνοι αρὶ υπὶισο 

ἕξεις, ΡΙατ,ἀς Πορ. ΗΒ. 
Συμφώνως,ςοποοταίτετ:ν πάς σοποοτάππιὲ Οἱς. Π ν 
Συμψαυσις.ςοηταέλιι8. με ΐ 
Συμψαύα,ςοητ᾽Π 50: ςΟΠΊΠΠΡΌΓ, συμψαύεσι,ςοηταξὶι! ΠλΈτ|10 1 τ, 
σιιηταγι συμιψαυ ον τας Π]ςοτὴ σοητΠσοηγῖᾶ. μι οπμὶ 

Συμψαίυ, μιλσω, οτγαφο,σοητοτο,σιωτρίζω, ἀφανίζω,ςοπβιπάο ἢ δ ἡπι νὰ 
Ῥοιτινθο αἸ Ἰστῖις νοι ρία ἢς ἀπ ρ Ππ|5 ἀρράτοδητ.. συγχὲ ἀκ πυρὶ 
ὙταηΠατὸ ἀἰχὶς ΗἩςγοάος. “τις ἱερῶν ἵσασων “ἶΜ] λδυκών απὸ ἡδυνπα 
ἔξιῷ. ἐσβαὲ ": Σ ποταμὸν διαξώνειν ἐπειρᾷτο:ὁ δέ μιν συμάνησειν ας ἡαΠεδιοι 

βρύχιον οἰχώκεε φέρων. Ἰριπι ΔΡΌ]ςα5.5 Γαράτισεης εχ οοιη} 15 ἢ πη τι ὑν 
[ἀδπιεγροηβ. ἸαγΊ δ] 1ς ες, βιαζομῆροις ὶ ὧδ κολυμζηταξ , συμ ἢ, 
στις ὁ πυταμὸς ἔφερε καί τω, νὴ ὁκέτι ἐἰπενόφηστιν, σομτογ΄ιςης νοὴ ᾿ς μένην οἱ 

τἰςῖθιις. Συμψῆστωι, αὐτὶ πῇ συγχέαι τίω) κόνιν. ὃς με σημεῖον τ ἐν 
αύπον ἀπολείπείϑει ἡ κοιϑέσρας, ΑὙἸ ΟΡ Δη. νεφ, ὀϑεσαμῆροις συ ἃ, πίμαν 
ψῦστοι, ᾿ σοι ρίαπατς ἃς ἀφ αιατο ἀτοπατην  ἀο] σοῖς γε στρ ὐ η 

᾿ Ἷ 
τὶς νεπισίαπι ἀεἰογετιιτ. ᾿ς ΠᾺΡ 

᾿ ᾿ ᾿ : ) 
Συμψνφίζω, μι. ἔσω, αν κα, οπιρατο. Αξῖα.Γαῖς.ς.19.. καὶ σευεψήφισα, ον νς 

τα τιμαὶ αὐηῆα᾽, ΦΟτιπὶ Ῥτετῖα Γαρρατατιιτ, ᾿ ἼΗ 
Συύμψνηφθ-,ἐ,δγοϊ ΓΔ ςπιὶ (ςητοητὶσ, δα ρυίατοτ. [αἰ ίσγίρτου ὅττι νι 

ἀρργοθατογς! ΡΙλτ.». ἄς ἢ ορ. σύμψηφος σοι εἰμὴ ἔφη » τούτου ᾿ γα ὦ 
γάμου, Ἰγειῖς ἰορὶ τεσατη Πιβῖταν οτοσυμψόφοις λαμραύω 5 ΠΉλ ( 
{γασαφητιτ,ἰάοτι ἰῃ [ἐρ. 

Συμψηχω,ςοτγγαάοτίτοπὶ ςοητογοιν πάδ σεωεφηγυΐνα,σοηττγίταν, 
Συμψιϑυρέξω, 4.4 ςοη αΠιττοον πὰ Γαἤγτο. ἐν 
Συμφυχίω, ν παημτιῖτας {1 ὃς ΡΙλυτ, ααήταογατι ςοησογ δία, ΘΓ 

ΝΝαζαηζεη, 
Σύμφυχθι, ὁνν παηϊϊ5»εἰυ ἄτι Γεητεητίσο Ν ετασ Ῥαυΐας ς,2.8᾽ 

ΜΠ ρΡοΩΙ, ; 
Σιωὴ ὅς Ατεϊοὸ ἕω), ΡῬγαροπεῖο οἱξ, ὃς Πρηϊβέατ συ; [οπιρέγαι! 

αἴλπαι Τλατίιιο σοηεγιίτιτ, σι ϑεῷ, Τ)ςὶ ρᾷςς ἐπιροῖγατα : θ6 
ἐχοόγαάτο : Πεὶ ρουπιπἶη., (οητγάγίατα 1ΠΠ| αοά οὉ ἀρὶ 
ΡΙαυτιπν ἴῃ Ρασπιΐ. Ναην ἐρὸ ἐπέο ἴχ ἀλ15 πιοῖς ἀγατι{π|] 

ἀν υηὺν 

ἐἸοι εν 
Νὰ Συριβ, 

βόδι γον 

Μηδ 

δι ιο 
ω ἰμήημι 

ταν μι 
ὅῃ ἄξψις 
Πιηνιης 

ἣν ἸΌΩ 

[κί 

Ψ 

ϑορ πος, ἴῃ Αἰαςε 9 τεῖχ᾽ αὐ γγυοίμεϑ᾽ ἀμτεῖ σιμὴ ϑεῳᾷ σωτήριον χ ἰμι ᾿ 

εἴ, αὖ ἡ βονϑείας σὰ ϑεοῦ, ᾿Ἶατο ἐπ ἜΡΙΟΪ. σειωὶ ϑεω εἰπεῖν ἀϊς ἐϊι Ἢ 
ἤΝΠς , δὶς γὙοτθὶς, τοὺ μϑρ οειῶ οἐς τὸ παρὸν - σιωὺ ϑεῷ οὐστῖν γ χά κριλώφοοι 

φυτεπ, ̓ 
Ἰδὰ τὰ 



ἘΣῪ, 
ἐπὶ ἴῃ Ῥυαίεπο » ΠΛ εἰ αυϊάςηι ρτατία,θθης [6 Βαίσεηξ, 16 ]- 
ον’ τε χἡ ἐπειδὴ Η σιω ϑεώ εἰπεῖν. ῥάσιον ἔςω , ἐἠ εἴ, εθο 

το. ϑυποῆιις κὰν ὄθητύ χω τοιΐτων, σιμὴ ϑεώ ἢ εἰρυ δ᾽ ογϑνῤ- 

οὐ αἰείτιιγ ἀορτοσαηᾷα ἐμυιάϊος σαι.» 4ιι4}} ἀἰςατιατ, 
δ αδῆτ ἐπα! ἀϊα, φϑόνίθ. εἰ πέσω, ΑἸ ΠΟΡΒΔΏ.Ρ]ετο, οὔνη γδν 
»σιμὶ ϑεῶ δὲ εἰρηίσεται γ ταύτως εἰποινλέξειν σε ὖ ὀφϑαλμίας, Ὡς 
οατὶ : ΧΈΠΟΡΗ. υγιαϊνοντοί σε γδ ὡς σῃητοπολὺ σελ θεοῖς ὁρων. 
ας. ἴπ ΑἀεΙραι. Εἰ 4115 ϑτατία νηάς Βαῖς ἥδητ. Σιω ϑεῷ εἰν 
Ηετγοάοτιις ἀε Οταο . αιιοά ἀϊυΐπο ᾿η] πέτα ἀϊξὶυπὶ 
Ῥίοῖο 9 ὥς τε σιω ϑεῷ εἰπεῖν ) μηδὲν δεινὸν πτίος εἰν δγεὶ τὸ ὅμο- 

σοφις ἧς ἐγ αιοά ντίηαιτι Γγθο δοποιοίθητε δί ργορῖτίο, 

ἀπ δοπα Ποῖ νεηία ἀϊξξιπι ἢν : νὲ σιὼ αἰ δεκςείᾳ,. γἱθς 

σις. Ξιυὶ τῇ ϑεῷ πῶς νὴ γελᾷ κ᾿ ὠδύρεται ,) Ῥῆςο νοΐεητς «{- 
Ἰάοτ ταις ἤει, νἱάς Εταίπη, 'η Αάᾶρ. Σιὼ τοῖς ϑτοῖς, 

Ῥιιοητῖθιις Αὐ πο ρμαμὶ ἢς ὃς ΧΕΠΟΡΠοα. Σιωὶ πῃ σῷ «- 
ταὶ τιμωρίαις ποιεῖ ὅλα! 5 Δ τυ} σΟΣη σι 1|π| ΡοΣμλᾶς οχὶ- 

Σιωὶ ἐπαίνῳ ἐποτριυΐω . ἰλυιάς ἐποϊάο, Ὑ Βιιογ 4. Σιυὴ 

᾿ (ουιπάππι εξ οπι» ΡΊατο ἴῃ 1μορέθιις, σιωὴ τῷ νόμῳ σὐωὶ 
χιϑεῶτη, ΧἜποΡΒοη., [εοιιαάτιπι Ιεροπι Τά ϊοἰππι ἔεγ- 
Οαρίταν οτίαπα σιωὶ »τὸ ἐγ, ἀν. ξ, ἐϊϑιμῆν εἴκασε σωὴ 

οἴη ηδιῖδι5. Σωὶ χρόνῳ, ταηἀςπλ,αἀ τοπηρ5,4 Ἰφιᾶ- 
εἴπροτο, Αἰΐχιαπάο {ιραιιάΐτιι αίχιις Ῥγοποπεῖπε αὖ- 
Ἀρο!οαίις ἈΠοά. δἱρηἰῆσας δυζεπι πε σαι ραγίτοτ ου " 
Ππιι! ντ σε ὃ κ᾽. ὅζο. ἀτὰς νπὰ, Βιιάσιας ἵπ Ἔρ το] ]5 Ρὸ - 

δ ἢ 
Ι αὶ Ἢ 

ὌΝ 
ἐὐδαῃ 
ὰ οὖν 

ἐπ Ἰοτίδιι. Σω ΐηῃ ζοπιροἤτίοης, ἰὰ οἰξ,ν πὰ ὁμοῦ, μα ἢ- 

ον ἢ Ῥαγί του. ΟΠΊ ΤΠ τοΓον τ σύμβελθ', συωοδὸς. ΑἸΙαιαη 40 

Ὑβοὼν ΠΡ 5 Πρ αἱ σας πὰπι Ππιρίεχ,οτπατύ ας σαυία ροηΐτατν 
ἴῃ Συμταδεύω,συμπείϑω, σά δέ 1 Π Πυῖθιις Πνατῖ πὶ ἀπ]- 

το τ ἴῃ ςοηάοςς οἱ ογσοσηπιειηῖηι. ΑΠ]μαπάο δάϊαιας 

εγ δὶ, στα πηαις φἀάϊτ,ντ σευτελω, φᾷ σοπππιατίοπ 

τὸ. [ητογάππι Πσοίῆσας σοπτταξλίομοπι ἰςηϊπι ρξο- 

δα νΥτ σιωύοξες, ἰουΠππι Πιπσγοηδτ5.» 11 πλογοηξ ἐς 

μηδ 
ὉΠ "ΔΩΐ 

ΠΡ ΝΣ, ΐ 
γι 
αὶ 
ἹΠΠ 
ἐοημηῆι 
Ὁ. Πμῖι 
1ΠΙ1Π (γι 

ἂν; ἔων 

τηέρῃν 

ΠΕ 5. - 

Ἰοπη»ςιιπὶ οἰγο πΗοχο ἃ ἸΝοιη παῖ, σός, 
ἀγλομα.ν πὰ ΟΧΌΪ ΓΟ ΪΝΝΑΖ. 
ανακτέω, Ππγι] ςοη αι Θ το τυ ΠΠΊ1]} πὶ (ΟΠ Τοἶτιι5. 
γανάκτωσις, Πρ σπατιο για σοπάο] πεῖ, βολιιπη, 
ὑγγελιθο γε δ οσΠΠ5 οὶ ν πὰ πλϊττίτατι 
Ἡπροργορὸ»ἷη ρτορίπηιο, Ἡογαιο 

ααγείραι, μα. ρα ΟΠ στερονσορογαἠμοςο» Ο]]Π1ρ0 συωάγω,συϊλί- 

σωυαϑιρρίζω. ἃ δλῖα. Αροι τίν. σειυαγείρω «τε τευμαγςο πράτ Ὸ 

Ἐτοί ται]. ὅσοι ξεωνα γείονἄϊ ο δυσσειὲ, ὁδ' δ, 
γ: αζομαι»αΠΠοοἴοτ, στο ρατίπι ἀςρο,σοΠρτεροΥ δί φάρτοροτ. 

(γελάζω, μ. ἔσω, κτια χα) Ο ὨΙΠΩΡΌ 5 τΟΠρτοροςΟ ΠΟΙ ο, (οεῖο; 

δηίοεὶσ. 
'χασμιὸς οὐ, ὁ, σοηρτεράτίο, στ ΕΧ, ΘΟ ΠΟΙ ἰπππι, ΟΞ ΕΣ »τοηΐο- 

1ο ΟἸςοτ, 
᾿ «τ κὸφ,σΟΏρτοΡΆΡ1 15 Αἱς.σιωαγελαςικοὶ ζώα ; αι] ἀἰοαϑ 

α)α. ὲ 

ὔς ὀχέ,ςΟΓΊ Ρογγδιογαῦ, Ι ; ἀθδ} 

νχέγα;» ΟΠ] ρ Πςραρρτεραῖϊε : ἃ νετθο Σωυάγω. Ψιάε α᾿- 

μαδισια ὡς, 
᾿ 

ἬΝ αγάς 5 ΠΟΠ114}}15 5 Ιοσι5 ὙδΙῚ ἄτι: ν4}}658 σοπυιεηϊμηῖ : 

μού σιωδενδο!θ- τόπος, διιϊ4. ΤΗεορ ἄς οδαΐις,ς, 2ισυναϊκειαν φυϊδυήν. 

ΓΝ μῶν ςοττγαρτὲ σιωγίειαν, 

βμμν, ὑαγκις, ρὶ (εἰς ποπιεπ Ατίμειν!άο ὃς Λίμοη. 

ἐγμα, τὸ, “οἱ εδϊουἰςάἀἐπιεητιπι Ιοτι).Οαἱοη.οχροηιπ 
Οἰοί,. 

Ἵ Εν τις) ἐναμούρημαιγββιτόσ᾽ασες ἢ πώρρειντίτας ΗΙΡρ
ΟΟΥ. 6. 

ΘΠ. 

οβδίω, μι θίσω, αν. δυσινίαλα! αάτιοςο, οο αίς πτίο 5 εοποοτάο; 

πάίοῖο ἀεξεηἀο, ρατγοοϊποτ,α [απ|» σὺν δικῶν υὑαϑραπολογ- 

τἰαῆραποχείνομαι. συναγορ δύω σοι ταύται,ἱπι μῖ5 τσὶ 
ἁἰϊεητῖοτ τταῖ 

ἘΟπο ΠῚ σουλργοῦο, Τ πον ἀϊά. σε ὡεὲς 
ἱλασμοιὲ ϑεών σειυὴ- 

ἄγον οἱ μαΐπεις, ἐαράήετο, αι; ᾷ ρ αςατίοπες ἀξοτιιπὶ γᾶτες 

εἰ πιαπάαθαηζ. εσηξεξλα ἤιηι » ΡΙατάτο μὰ ἴῃ Βαδῖο.- {μι- 

 σιωμαγορϑύαντες καὶ μαρτυρφιιῦτες αϑροὶ τοῖς κοίτω Φικασως τῴ νεκρῷ, 

ἕω, ἀοίςπἀο,ΟαΖα ἀς δεπεξῖ. τ Ἰθαφανες ταν δικῶν, ὧν πο- 

ἤναι 
ἐκατ τα 

ματα 
(ΠΩΣ μ 

0} 

υὐλρεμῇ 
μά αν 

“εὲω 

αν 
; ᾿ 

ΝΑ ΩΝ ͵ τωνηγϑρῆσει 5 «ξὺ λόγοις δδητελώγοαιιίατιιπι {Πιππ
τίατη φυαίςιιη- 

Υ̓ Ι . Μ Ξ “- ἢ ᾿ -“ 

᾿ ἀεξεηα!, οτατίοπες σοηῇοϊο. σιωηηῥῆστει σδαι ἡ ἀρις εἴων ἢ ἫΝ 

ἐδνῇ οἶς γοϊαρτατὶ ρτίπιας ἀςξοπάς ρα 
εν άε Σιώηγρρεῖν. 
ούδυ(Θ., ργο συναγειρῥυθρΘ', ΟΠ τΟΡΆτΙ15. 

ἀγχν,"ε»ἡγαηρίπα. ΟΠ {5 ἴθ το ὃς σαρῖτε ἀυαττὸ. Ἧι μος αὐτ 

τποτθὶ σοηι5 οἶτοα τοταίη ἐοΓΙ]ΟΟΤῚ » ἔς αἰτετιπι ἀαις ρείει- 

Ἔγαπη ἀοιείιπηχις ἴπ ἔαυοῖδιι5 οἵδε ςοπίιειιϊτ. Νοίξει δῃρὶ- 

πάτῃ γοσδης. ἀριιά ογσζοβ ποπίοη Ῥτουῦῖ (ρεοῖεβ εἴ, Ιῆτοτ- 

ΠῚ ΕὨΪΠῚ ποι8 τιθοῦ » ΠΘΩῸΟ ΤΙΠΊΟΥ νἱϊας ἀρρατεῖ. (εά 

ΟΓΡῚΙς ἀτίἀιμπι ἐϊτ, νὴ Πρ τῖτι ττὰ 

“" ἢ 

; Ι 

μὐ 
ττος, Λα .} τ Ετλῖς, (Δ. 

γδοθα 

ἡμτθίδο, 

1 μι 

Ι 
τ) ἰῃ 

εἰπριμῦι ΕἾΝ ϑρρὰ 
ἴοῖι ᾿ 

᾿ ἐν ὰ σιωαγχίω νοςσδηξ. Τητογάπιπι ἑηριια ἐλυςέίαιις ἐπ
ὶ τιΐρο 

᾿ ἐν: ν Ἰηταπιείσιης «γοχ πἰ 81] βρηϊβεατ,οσυι γοτγαμτῦγ,
 ἔλοῖε5 

φρὶ 
1114 σοπι- ἴες. Πηρυτύαας εξ »᾽ὰ ὡς σιωυαΐγχν νΟΟΆτΙΓ. 

ηἶά ἔιητ. ξσετ πο οἰδιιπι ἀσιο 
οὔριγίτας» εἴτις ἰπο! σάϊευτ. Γουῖα 

᾿πτατγπιοπιθτα [οἱ τῆ τΓ, 

τᾶτε » ποη ῬοΓΌΠΕΙ Ῥο- 

ς ἐξ ν 1 τυπιοῦ ταπταπι- 

δ τηνδες 693 
τποάο,δς τυροτ οἵδ; σατογα πο (δαιμιπτυτν ἰά αἰὐασυναάγχίω, 
Ἀρρο!δητ, Αἰσχαπάογ Τα! πιις ̓ ρ το ψυάττο , οἱ αῤχανότες: ὃ 
“10 πάλαι ἰατρῶν, εἰς δὴ τὸ πολὺ «νεὦ εἶδος λυ  Νολ ἢ λι ὑπ 
σε Ἐίξωϑεν εἴτε ἔνδοϑεν ἀπ ειλοιῦ πγιγμὲν» σιωνα ῬῈΕ πς 
Ἰαςὶ διιτοπη [ἰῦτο αιια ρα τισίω δ οὐρα αί ΠΣ τὰν » 4ιιᾶττο » σεμμέγχη οἹἘ φλεγρμιονη αὐφὶ ὅθηγλωονί - 
δα νὸ Φαζυγγα, σιιτογθ-) οδιωηρα, τ Κυωάγ χης τ πνιγμὸς ὑαὸ νύ- 
κοὐ ἀῤδις ὑρὲν “δὴ ὑνφῖμα τὰ βῴόγχον ὑγρριῖ, παχέθ-, .κὶ γλι- 
«ρρύ, Ῥαυλ8 ἴηςῖα σιωώγκίω ῃ ἜΩ: 

{πρσαῖτ, Τὸρς ἐπα ασίε Ἰρτο ἀψρίρα προ γ ὌΡΗ ἶ 3} [ «θές, δί 3. 
Ῥτοβηοίιις, οπηπη.20. ν δή ος ἀϊίοτίπιςι τορι βοηάϊε, Τορς 
ἃς λῃ ΔΡμιοτϊίπι. 4. (οιηπιςητ, 34. Αξτιηι δεγπηοη, 8, πρπὰ 
47. Δηρίπαπι νυ] μὸ νοσαπτ[μέναηεῖε ἃ ὥτασσα γοςς ἀερταῖια- 
τὰ Μιιπογῖθι}5 ΘΟ γιρτι Πομ ΟΥ Ἐπ ηοδΥῖ ταςοτεῖ, ἔξ σωυάγ- 
χίω ρατὶ σλυιαἰατα τ ὃ ροριι]ο ἜχοϊΔαιανις αἰ τα ῖς εῤγυρ - 
χίω εἰϊς, ιιαῇ ἀγροιτδηρσιηαπι ) ποὴ ἀηρἰηδι, δἰ ξουία οἰ ἃ- 
Ριυιά ΟςΠΠ πὶ ῖδτο νηἀοςϊηιογοαρίτς ποπο, Κωωογχίω ἀἰςὶ αἷς 

Ατοταιις Προ ρτίπιο » ἃ σςαηῖδας μυῖς τοῖο οὐποχίϊτυνίάς 
ϑάγχη. Ολιις ςοηξαηάας οἵπὶ το Π]}}1554ιιϊ πιοτθιις παρίδνμια 
Χ, αὐτιάδες, ᾿ 

Σιωαγχικὸς,απρίπα Ιαδογδηϑ, Θαἱ δά Οἴλις. 
Συναΐγω, μι, ἴξω, αν α χαγο ΟΡ τΟΡΟ; ΓΟ] Πρ ο»σοηδαςῦ, ἰά οἴ, Πανὶ. 

ἄτιςο : ἔςις Οἰςογ. ΚΙ βοτογ. νἱτῖμη. ΨΊγρῖπες ἰοσιπν ἴπ να ΠΣ Ὁ 
ςοπάιιχετιητ, ἰὰ εἴτ. ςοσροτγιης,  δεῖμι, Α σοι ίδεῖιι. σωυάζω ἐκ-. 
κλυσίαν, ΤΊ νιον ἀἰ ἃ, τάσεε; τας χριςοὐ ϑερχπείας σμυάξεις δὴὶ τίωὐ 
σεαυτῇ ἀυχ ω Μαζαηζοη, Ματτῃ, ζαρῖτε ἔσχτο, Ὁ ὑδὲ σεωυαἰγύ- 
σιν εἰς ὅποϑίκας » ἡξαις ςζοριητ πῃ Ποῦγολ, Σιωάγω,ςοπ- 
τγᾶθο ιιο( ἀρεγτιπὶ εἰϊοϊὰ εἴτ οἸαυ ὁ,» Γοπιοτο,ςοατέϊο,ςδ- 

ἴμηρο, Ατίίζοτε]. ἀς ραγτῖθ.5.8ς ἐς Εἰΐζοτ. Τδουμάο, πέφυκε ὃ τοῦέ 
φυλιδωτοῖς τε κὶ «υτερωτοῖς 7 αὐτὶ τῆς ὅεγλω Π θὸς σιωυώγιῶστι κὶ διοῖ - 
γεῶτῳ ὃ φαῤυγξ. Ἐτίη 2. Πζογ, ἐς ρπηορ ιν αςο» ἡ διούγοντες κὴ 
συγαϊγονσὺς ϑυρθύεσι τὸ ἰχθύδια ταὶ μικρά, Σωωάγω 5 σογίοςϊο; 
ζΟποΙ]1ο, εἰς ὁμόνοιαν αἴγω. ΠΕτοάϊαητι5 τοττῖο 5 σωφρονίζειν αὐξὸ 
εἷμᾳ ναὶ διωάγειν ἐπειρᾷτο. ΧΕΠΟΡΠΟῺΩ; συνάγειν δ ϑρώποις εἰς κα- 
δείων, αἰ ηϊτατοπι ᾿πῖοῖ ἢοτηΐπος σοῃς  ἴατον αἐπιίτατογα ᾿Πἢ- 
ϑέτα. Ατἰζοτεῖες ἀς πηιηάο ν τὸ ἴῤῥεν συνάγαγῆυ αὶ φύσις ὠρὸς πὸ 
ϑήηλὺ 5. ΠΠΑΓΟΠῚ ΟἸΙΠῚ ξαυλῖπα σοπίϊηηχῖς. Ἡοπιοιὰ5 ΠΙαά, βη 
ἀιχῖτ ἵνα σιιωάγ μήν ἔνα, γτ ρτα Πἴππι σο πη πιίτγατηιιϑ. ταὶ ἐφρός 
συγείγειν, {ἀρογοῖ τα σοπτγαθοτς ὃς πιοείξιπι οἷς » ΛΥΠορμδη. 
νεφι συνάγοντες πγρώρίωγ ρτοτᾶιτι ἀοιμΐπαητος, Ηογοάοτ, σούη- 
χταὶ εἰς ὀξυ, π ἀςυτιαι ἴδ σοἢ ἰρῖτ, Σιωωάγω 2 1ῆτοη40 5. Δ1ι- 
Βο,δηπτείνω αὐξαίω, ΤΟΡΟΣΙΙ5 5 αὐεὶ ἢ πόϑον θμήλοες σιωάγντες 
ϑερμότερόν τε κὶ βεξαιότερο,  Σαυάγω,οοπαιίγο,ςοηῇο,ΓΟπι- 
Ῥᾶτο, σοπιπηϊττο,συμξάνω, συνάγειν ἃ βίον, ζοπηράτατε νἱξϊᾶ, 
συνάγειν τοὶ συσσίτια, ΠΟὨΝ ς ἢ ἀὶ ἰορ πὶ [ἀποῖτα ᾿ Ρίατο ἀς κα- 
8}. συνείγειγ φϑύνον » ζοηβατο ἱπα]ἀἸπι, Ῥεπιοῦβει, συνώγώ 
εἰς ἕν, εοάεπι σοη]ςὶρ , αἀάπιςο; τοάϊρογίάεπν. συνάγω ἐς ὀκέ- 
γον, ἴῃ. Δι ριειπι γερο, ΤἈιογ ἀἸά. συνάγειν εἰς χεῖομς » οοπ- 
(Ἔγετο τπάηιις» ῬΙμταις μι ἐπ ΒΕ ΙςΟ αἰ χουΐνων δ), αὐτὴ σέ - 
γεῖν εἷς χεῖρας. 14 εἴδ, πάπας ςοηΐεγετς ἱποῖριςητοιι ἱρῆς. Ει 
σιειωάΐγεῶτιῃ πη εξ ΠηΙρΠοἴτοῦ σοπςηῖγο »(εὰ ἴῃ σοποϊομεπι 
φυτίῃ σοηοΊ ἴππὶ ποηρτοραγιξ ἂς νεϊατὶ ςοπίρίγατο. συναχθίαῦαι 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ » ἴπ ἐςο]οἤ πη σοπιοηῖτο,, Αξξοτιτι Αροίζοίο- 
τῇ νηάςοϊπιο,συνήχθησειν εἰς αῦτο 7) «σῥ Ῥεγ οπγηΐι ἴῃ δος ςὅ- 
{επίδγιας. ΡΙατατξ: ῃ Ναπια: ταὶ οἦρ αὶ σεμϑάκται τοῖς 3. ὁ χρωώντέϊ 
γινασμοντες» 4114 Ὡς ἐπ υέϊα αι άςπη ἔἤμης, Αἰ τὴς ροτίτὶ ποὶ Ὑτᾶ- 
τιιτ,ἰά εἰἶν ποη ἤιητίερε ἐαταταν Αὐξοτείος ἰεσιπάο ΡΟ τὶς. 
ςρίτοτοττίο, Συνάγειν »νπὰ δ᾽ θεγοισογαροτατο, ΑἸ μι ης 5 
ἴθτο οέζαμο , ἔλεγον 3 συναΐγειν,κ᾽ τὸ μεπ᾽ δνήλων πίνοιν,»ὁ σώωα- 
γώγιον,τὸ συμπύσιον, ΟἸτάταιις Μεπαηάτοζη ἐν πικυραμῆῤηὉ γαθ" 
αϑ τούτων συναγεσι χτ) μέγας, 

Σιωαγωγειὸ, σομ οἰ Πἴατον ὅς σοΩρτοσΆΤΟΥ, φῬγαίς 5.) Ρίατο ἴπ 5υπίς- 
Ροί. ἔςιδη) ἐκ τοσούτου αὶ ἔρως ἔμφυτος τοῖς αὐϑρώποις 5 ἡ ὃ αὐχάϊας 
φύσεως σιωωωγωγειζ, [γ{1259 συναγωγεῖς μϑὺ ἧ πολι αὔχοντες ὃ τ 

συγωμωῖ,1. ΓΟ αἰϊτατι πὶ σοφέξζοτεβ. 
Σωωάγωγὴ, ἧς, ἰ Ξοπρτορατίο, οπαρτείΠο;ἐοα δι! ο;ςοπροτς 5,6 Ο- 

Ιϑξμιο,οτιπια 5 οσςτιις»οοποί ουςοπιφητίςα πὶ γ πὰρ ΟΡΆ ο- 
ἢπι ἀϊσεθατωαν εἰς εἤα,γὲ ἀοςες Ηϊἐγοηγτσιις σαρῖτε Ῥεῖπιο 
Ῥτοιετ. αἰ δπιοηϊς:ροζοίε ετίασαι αὐοῖρὶ νΟχ συναγαγεῖν ἀριιὰ 
Ματιμιοαρίτε ἴαχτο 9 πο ρτῸ (αοτγὶ5 «αὐτήδιις ας σοραςητῖθ. 

«οἰ εδτϊοτίθιις ἰοςὶς ςατίδιις πὰς οἴγοι} 18. συναγωγὴ “ὦ γάλα- 

χτος. ςοΙ οὗϊτο ᾿Δέτις, ὃς οορῖα, Αἰςχαπά. ΑρΡΒγοάε!ῖρτο Ρτὶ- 

πιο Ργοδίεπιλι. συναγωγίμὶ ἔχων εἰς ὀξυὶ . ἴῃ ἀσιτιμσι (ε ςοΠ}ὅ- 

σϑηβ.ν δυνα ὦ ἢ πῷ πολέμου 5 ἴῃ σοροπάο δε 10. ὙἹ]πιον ἀϊά.1-- 

(οοτατ. ἴθ Επᾶροτᾶ. Σύναγωγὶν ςοπιγαξεῖο, συύσπείσες κὶ συς ολϑὴν 

ντι: σεμνὸς ὧν αὶ ταῖς Ὁ αὐροσ ὠποὺ συγατωγαεῖς γνρεὶ ὦ πα βίκ 
κατασκὅσαι ς 

πο ἑγοπεὶς ςοητγὰ ζίοης (ειοτιις ὃ βταμῖς. 

Συναγώγισμιθ-, (ΟἸ Πεξ}}}}5.» δὲ το! Ἱατισιυ Ατῆςα. ὃ. νηάς συναγώτ 

γισμα δυμπόσια. ΝΟΓΔΠΓΙΙΓ . δί συναγάγιμα 5 τ ἐκ “ἥδ᾽ συμξολωῶν» 

μος οἴξ. συμϑδλητα : ςοἸ Ατιτῖα5 σοεπᾶ5 ἀϊχιτιντάς δύμξολον, 

δσιογ, 

Ἰοσίίν  ἱρῆς [λοσατῖς, ἴεά ργο φαϊθιιῇεῖς Βοπιῖπιιπι ἴῃ ἔοτο δέ " 

Σιωναγώγον » Ξοπυιϊυιιπι » τὸ συμπόσιον, Ατἰ λέμα τις Πδτο οξῖαιο;". 
, - ὧνε οὖ οἱ σεις Π . , ᾿ ἂν 

ἔλεον 35), συνάγειν; κα τὸ βἰἐτ' Φιηδλὸν πίγειδ γα σιυυ τ δ ον τὸ συμ 

᾿) 



694 ἜΣΤΥ 
Συναγωγὺς, ἦἱ τοι ἄτληρῖτ, ὅμ] σοπτγδ τ. σεωαγωηὸς πολλών. αὶ 

. τααΐτα οἰ βῖς, Ροτρ μγτιὴς ἀε (ρεεῖς. ΡΙατο ἴῃ ΤΊ πιο, δεσμὸν 
γὸ ἐν μέσῳ δέι τιγα ἀμφοῖν ξιω ἀγωγὸν γίγεδιοι: Οἴσοτ, απ δῇ ποάϊπιπι 
νἱποι!ύιπιηιε ἀςπάεγδησ, ᾿ 

Συναγωνιίω, τὰ σιιπὶ Αἰ το δυχῖμ5 Γπι,πχὶ οτατὶσ αἰ οιιι5 ν οἷ τα 
Ρ᾽ ἀατίουῖς ραττίσορ5 (απὶ ἀπ [Οςῖι5 ΡΊατ, 
Συναγωνίζομμαι μι ἔσομαι αν σμα) οσοττο, [Ὁ οἷλι5 ἴῃ ραρπα {ππλγαάτιι 

10. ἔππι ἐοπιπλί το 9 (αβγαροτ, ορίζαϊοτ 5 Γι: δί ςεΥ- 
ταιλτὶ ργοργιὸ. Ρίατο ἴῃ ἐρηζο 8, πολλοῖς συνηγωνισοί μἴων 5 
ταθἶτος πΊθῸ ρατγοοῖπίο ἱμπ115) πλΐτος ἀςεπάϊ, σωυα γωγίζομαι 
τούτοις . Δά δας ςοηῆοίϊεπάα ορεγαπι ππςᾶπὶ νπὰ ἱπιρεπάο, 
Βειμοίμςη. 

Συναγωνις-ὶς»οὐὐ δ, σου {το . [Ὁ ςἶτ15 οἰ οπὶ σεγγαπιϊ πἰς, 
Συνάϑελφ., αἱ ἔγατγοτη παῦοῖ » ορροηἰτίιγηνιε τῇ αναδεέχφῳ Χο - 

πορὶι. οἵθηοι αἴϑρωποι τιμώσι μιφδηλον «δὸ συγαδέλφοις ὄγτας «Ὧν εἰ- 
γασέλφων,8ίς. - 

Σιωκαδικέωχουτα Αἰ τ] 110 1πῖπγῖα α΄ 4 ηὶ «ΓΗ ςῖο. ἐπί ατῖδε ὃς πῖα- 
{ιτία; ἔμπα [οσιιις. 

Συνάδω,μ.: σωχαναπα,ςοποϊπο,Γοηςοτγάο, [πὶ ἐσῃίοηιις » σοα- 
[οπο; [οοἰίιπηηιις πιὸ ργάθεο σαπτδητὶ 5 σοπιιοπῖο, Ν Ομ τγιιπα 
Τατίιο ἐππρίτιιγ εις ορροῃΐτιιτ δια δω,1, 4 ΠΌπο. Ὀ]οΐξιτε- 

τἴατη συναείδω, Αταῖ. τὸ γὸ συνα εἰδεται ἦδα. 
Συναάεθλίθ-,ε, δ, Ποττά Πὶ5 ΓὉς 1115 ὃζ Δάϊατοτ. 
Συναϑλύω, Δ 10 σογεεπςη»σοηςζοττο,ςεστο οὔ, Πλατ πη. ΟτΥ - 

[οἵξ, αἷοὶ ἱερωσ. ᾿- 
Συναϑρφίζοντα (ΟΠ ΟΠ Πηϊ, 
Συναϑρφίζω,μ.οσω,Ασρτορουσοηρτερο,οοηιοςο, ςοπρί οθο:ςοη- 

{ππρῸ γοοηάοπίο 9 σοάσετιο 9 1η νππὶ σορο, [πηι] ςο] ]Π ἴσο. 
συνηϑ' 69:σ μᾶβῥη ψυχὴ αὐτὴ εἰς αὐτίωυ, ῬΊατο ἴῃ Ῥῃαάοῃς . 14 εἴ, 
πιοη5 σοηροίξα, γἱάεταγ εΐς ἰὰ φιιοά ΟΙςοότ. ἀἰοῖς Τυου]απα 
Ρτπια : ΠῚ ΠῚ}18 Δ Ὁ οπιπΐ περοτῖο (εποσᾶτιις ὅς ἔςοιπ οἵς 
τοδέξιις. ΟἸδινάϊαηιις κἀς τάρτὰ Ργοίςιρίπαν 

-Αἰὐιάδοὶ ριοπιεγε οδῆτυ 
Μέες ςοηροίῃα ᾿αθετ:ῖ, αὐτιὶ κοαιϑ' αὐ τίωΣ γινουδϑηο. 

Συνάϑρρισις εως, ἡγοΟαςοτιατῖο, συλλογην ΠΩΣ ΕΠ5, ΟΠ ΘΓΟΘΆΤΙΟ , ἅρ- 
Βτερδειο,Ἀριηοη. . 

Σιω 9 ρρισμιὸ ς οὐδ, ὁ, ΞΟΠ σοΓΙ 5, ΟΟΠρστοσατίο ςοηροίε5.14 οἴ ,ςῦ- 
εἰιιῖα ππατογία,συξῥοη, Ε{Ὲ ὃς ἤριγα [Ὀγπιοιν!5 9 1. ἃς Παρ 

Ἶι5 νετθὶς., δὲ ρ᾽πτήιαι νογθόγιιπὶ σοπίπέλίουν ποι μοτοῇ, 
Ἔχοιηρία ρεῖο ἃ ΚΌΠΠΤρο. συναϑ' ρρισμυος,1 4 οἴτ, οαςσοτγιατίο: 
ἀϊείταν ιιαπι οπλμῖᾷ σοπβογτ πὴ ἴῃ γπππὶ σοπίοτιπτιν ἰος, 
νἱάς Οὐτητ. "1. 8.6.4. 

Συναΐ γδιω πηι] ν πὸ ἱπτρεῖτι, ὁρ αντικωώς ἡ ὁμοῦ, ἩςΠοά. 
Συν. ἐδιζ ,ὁ σΟα ΤΟ ΓΠ115.) σάμυ ποίρ χον,δτεγη ἶτατὶς μοηούο Ρᾶτ᾽ντ 

ΕΠτμς Ρατυ:5. ΗΠ οἴγοινάε ΣωναῤχΘ-. 
Συνα! κλίαι αἱ, οΟμλ ἢ 1454. ΟΠ ΠϑτΙ ΟΠ 65. 
Συναὑετίω, Πυλαἱ ἰσταςδαης. τ Ποάτις, καίτε σέων κτίω ὡσεὶ ζωοί αἷρ 
ἐόντες »ἱ ὀκινοιῦ το φτ᾽ ϑηάλων, 

Σιυ υμος,ε, δ σον χη σιιποιις ἔγατοτ. ἀἰ τα δέ ξιώωμϑ- Αττιὶςὲ ἃ 
Ῥιι4 5ορἢ ὃς σιωναίνων ονίθυγαρ 4 ῬΒΟΟΥ]. μὴ σλ᾿ αμφὶ κτεαύων γε 
σιωυαλύοσιν εἰς ἔραν ἐλδοις. ε 

Σιωήήνεσις, σορίεπίιι5. Ομ ρΓοδ το αριι Τ ἈΘΟΡΒΙ]. 1π 1 ἰτιᾶς 
Ραμα Οταοὶς. 

Σιωκιν τῇς, Ο ΟΣ ρΓΟΡατοτνΒιά. 1 ἘΡ Ε. ρτῖοτ. 
Σιωωνέω, μιέτωγ αν ας ΟΠΊργΟο: ΟΠ ςητΙ Ο» 4810. σμωομολογ αν 

συγίαι τα τί ϑεμασιωτίϑοημα, Α ἔξ, Ασςιί, 

Σωνθ., κε, ὁ Ιαπἀἴ5 ρατγείςορς, ὁασϑοξϑ., 
"Συναιρέομαι μι ύσομιαι»πιημώςοὨτγα λοτ. συγαφύ μῆν Ὁ» ἡϑνέζλη ϑανάτε 
«ὐροϑεσμία, Ρ αἰ ατοσυναιρέμδυοι τῷ μέλχοντε οὐ ξαζιγιιπν φοπεγαξεὶ 
δηϊο,ΡΙατ ἴπ Ντιπια. 

ΣΣυναϊροσις,εως, " γσοηττγαξλίο:Ετ ἤραγα » ΖΔ ηΔο εχ ἀπαδιις νοςα- 
1ῖρὰς ἀἰυ 5. γπα τ (ἡ 1108. ὃς ἀἸρμεμβοηριβ» ντ δημοώ»έγει 
Ῥτο δηυσώνένεϊ, συναίρεσες εἰς ἀρεϑιυιν, πιιπηογὶ σοπΊρ] ΟχιιβυῖναΖ. 

ἽΣυναίρετας.«, ὁ, Δ ΔΙ ΠΓΟΥ. (ἴῃ Ονας. 
Συναρέω μ.ἡσωγπ’, κοι, σΟπττγαβο ἴῃ ν Ππ πη, Πα] σοπιρ[ ςέϊοτ, δῇ 
σουτγαμομάο, συνάγω, συμξάλλω, συνωγωγὸν οἰφανίζω, Ππγ0] το]. 
συνάπ]ω,ςοπστορονσοηβαη ἀο.Α ἔλτι. Ασσυίατιι. ΡΙαταγοῖιις, 
πῦρ ἀοργυσίας, τουχιὺ διέφθειρε νὴ συνεἴδεν εὐ φάύισε:συναιρεῖν 5, ἀς (ετ- 
τῆοῃο ἀϊίλιτι πολλοὲ αὐ τις ἔχων εἰπεῖν ξυνελ ὧν μάλιςα δυλαάσειεν, ἰά 

εἰ, οπτιαθιεις ἴῃ ράιῖσα, σοπρίεχις ρϑιοῖϑ : ἀἸοῖτιιγ ἃζ ας δὲ 
συνελόνπ εἰπεῖν : πΠοπΠὨιΠ]Πατη Ὀγοατατὶς στάτί4 ΟἸλἰ τί αγ ἴῃ - 

Παϊτιμφοντ ἀραά Πριην συνελόντι Ὁ πολὺ τὸ διαφέρον χτλ γγύθ-, 
"Συναιρνμρετα γτεὶ» πλατιὰ; Ῥαγοιι ἐϊατίοη 5. εἰς, ἐρωτήματοι ἃς συλ 

λαλη πα τα ᾿ 

Συναΐοφμα ααχ οτ, συμωρῴήω, Περοίεπς Αςοιατ, ντ συναίορικαί 
σοὶ αὶ δυςυχίαν,ἰιας εἰζ,(ε ίοιιο, μΤ' σοῦ δυςυχοῦ: ὃς σιωαϊρομαί 
σοι ὃ κίνδυνον, ρτο συναγωνίζομαι, νῃηὰ ροτϊσα! αι Πιρεδ. ΕΠ ε- 
ΠἰπῚ συναρειδεο τππλα}} οἰπη1 [1ἰς Παςἰ ρογογόῥαλα μζόῥειν, λεπτὸ - 
(Βοη.ΟἸγητι οτίπια, δεῖ ἐ τοίμως συνείρα δι τοὶ σγρφίγμμα τοι ἷ. συλλαμα 
ζοϑεώδεινν Ε] συνεπελαμξανεῶν κἡ σιωαιρεῖ ὥέ γαυιπη αἰ ἰς (οι ρογα ἴῃ 

ςσοιππηιης ςοπίμ οτος. Πητουρτ, σιω τῇ τύ χῃ ἐἰγωνίζοαλει, οΥτιηῳ 
{οἴ ἀδυτὶ ᾿πίατο. Ηογοάίαπιις, πλίωὐ παρεμυϑυσοιτο αἱ τὸν καὶ συ. “ 
ναιρφμῆνη τότε τοῖς ὀκείγῳ αρῴγμασι τύχη γδὸ αὐ δυτάπασιν ατορῴκτος 

ΣΎ, ᾿ 
᾿ 5 

ἐπαν ἴλϑὲ. συν ρἐρῆν οἱ πῇ ἀἤἰϊκε" πολέμου, 411] ο(1Π| ςαρτοτῖ5 Ατιζ 
ΒΕΊΠετν Πυπαρίδγιμς, Τ᾿ ΒΟΥ ἀϊ 4. συναρά μὴν οἱ τῷ κιγδιωΐᾳ ἀιϊ- ὁ 
πλι} Ῥατγίσο τι Πρ ἱ εγιητ » ἰάςπι ΤΟΥ ἀ14.14 οἰδ, συνέρα 
ψῆρμοι, ὃς Ῥοπίτατ Οςπίτίμ,Ρ το Αςσιιίπτια, τοῖτο εἰπε τ Τπτο,, 
Φὸ Ταλάτας ἐΐνδικι συναρᾳμῆδοις ,» ΟΔ]105 4τ ΨΊΠαἸςϊ τι Ἰεε ἐς 4 
Δαχί απι, ΡΙ ατάγολιι5 ἴῃ Οα]Ρα. 4 Συναΐρεῶτη 9 Ἠείγοι᾿- 
ρώωταν. κν ἢ 

Συγαΐρω, ΠΤ] το 10. τη οξε!. ἴῃ 2.46 σεπογ. ἔτι οἵταν συναίρη 5΄ 
αϑειτϊ ματα 2 (εσιτι αὐιβξογατ, ὀΣυγαίρω. ΤΟΙ ο. ςοηξο).. 
Μλττη.18. συναραι λόγον μὴ τῆμ' δούλων. σοπέοτγο τατίοῃςς ς 
(Ἔγυῖς, δὶς Οἱσετ, 84 Ατεῖς, Ζαϊατον Οὐ 4 οριις εἰ, Ἰπαμᾶπη,} Ὁ 
τίτις ΄ιιὰτη γάτίοπο5 σου ξεγαι ες ἴῃ ἀϊξξίοης Λόγος, Συ - 
ρωφοοητγαίιογσΟητογημοο, συσρέφαγνἸάς Συνηρηυήῆρον, 

Συνανάϑνανε δε οΟὨ Γἀπτίτο, ἤπηι] [πητ το συμποία εἰν. ΡΠ τατο τις κι 
οἷαῖ οἰνατίτατα Ἰοσι!η55συνγαι ϑνανεύϑοι χἡ συναλγεῖν φηήλοις, Ὁ “ 

ΗΥ̓́ΠΙ15.ὅ4 ὦ γδ αὐ ἡμεῖς ἑαυ συνγεϑυέμεϑοι γ πο 5 οοηίοι) πὸΐ 
{υππιι5. Ὀέοίτατ ὃς Συνεσται ἀϑνα εεθτε. ὯΝ 

Συνοῤώνησις»ν εὐ Ὅμιι εἰς ΜΙ ἀϊσοτιπι ἀριά 6Δ].12, Μειποάΐ, 4: 
εἰ νεἰετὶ τηοτδὶ σοηίοὐςητῖδ, συνῶ όδησις κνησμιώδης, [εις Ρ᾽- 
τρίτη! ς»Ὀτοίς.}.8.ς.2, ΜΕ, 

Σωναΐσεω, ἤν} ἔγγιον πὰς ἀριι ΗςΠοάλιηπη καί τε σι αἰκσΐων ὦ 
ζωοί τἶρ ἐόντες, ππλμ! ἰγγας σας νοὶ ἐπ (δ πχατιὸ ἱγγαθθδησ, 

Συυ τι. ε, ὁ, σοπίσίιις » 40] ν πὰ 1 σαι εἰζ διτῃόγαιε Αἰΐοαδ᾽ ὰ 
τοὶ νοῖπν δια αἀιιιαῆς ἤμςε δάτιτγῖχ. Σέ αἡτιον ἀρυιὰ Με-, τ λραί 
οος πο μὲγ ἴδ σι ίάομη ροτοίξ ἱπάτισοτο ἐπουδυπη, ἔαοῖε ἰ( ΜΡ 
πιο οὶ αἤοτῆς ἀεῆηῖς Ἠοτοά, δὐτμον ΝΜ ςάϊςὶ μα [ὃ κἀῃ- τς 

Ρτὶ Οαἰηο. τοὶ συναίτια » ἀἀ πγϊ πἰσυιία σαυ ἀτιπηι Ρτϊποὶ Ρ ἸΝ 

ΤΊ ωΝ 

ἈΠῸ 

ξοιιπάα σανία ΡΗγ Ποὶ σιώυα τια 14 εἴς, μα] σοποαιας γοῦ Ὁ μμρ μι δεῖ 
᾿ 4μα; ὃς φοιχέῖα, Εἰ ΘΠοπτα σαι [Ἃς ἱπτοτπας δύ ΠΡ ἄτα ο5, πές, μενος 
συναίτια γίνεται φγορᾷ τγοτηηΐα ἀαπι σδιιίατη ἐπιοτίεηαι  Ται- το 
ΡἈγοίζις στο χαΐητο 7 ἀς διῇς ρἰαητατ ἴσοτ, σαί "κά. ὌΩΝΝ 
τιλητῖὰ νοςαζ “τοὶ συναίτια. Υἱάς αὐτοτελῆ αἥτια ἴῃ. αὐτοτελι , Ἄν ὧι 
Ξυναΐτι Ὁ», ᾿ ᾿ | κι με ιοικι 

Συνοχ ϑίλωτος»)4. ΟΠ ΟΦ ρτΙ 15. σα ρτΙαἰτατὶς ἕος 5, νεῖται ἄρ τ ΠΡττν 
σιν ἰτ.αα οπη. ἢ ΤΑ 

Σωδαγχμος,", ὁ Δα ΧΊΠΑτοτοίοοἶμ5 ἴῃ δ 6110, ὁ σύμμαχιΘο διά, δι οδὴ 
Συνωηώρησις». ΟΕ οιΙΑ 10. συναῤτησις, διῇ ἘΣ 

Συνακμαξα,νπὰ Δἀοϊδίςο; ςοὐοπὶ τοπιροζς νῖροο ὃς οἷάτοοι συ, ππΌΣ ΗΝ: 

κ μ(θὸ στει τιβ ἰφίτῳ, Γ᾿] τοι ροτῖθιις οἰ γι {ς, ΠῚ πρ 
Συνακολας αἡνίο πῖνε ν ηὰ ΟἸτΠ 4]14}10 ἸΠτΟΙΠΡΟΓΔΏτΟΥΙ γ|10, τ ὀιμηὺν 

Συνεκολεϑέω, μοίσω, που, ΠΠ1}} (ΘΘΥΟΟ ΠΛ τΟγ᾽ ΠΟΙ ΓδαΙΙΟΥ»δ, τ θη υαιηίν 
ἔοι » σοηΐςέτον Ὑ οτοηζ, οοτγείροπάςεο. ἸΝεμττγισι, Θ4ΠΠ). ἐλ ον δεῖ 
ταησίτατ, Ρίατο ἐρ το  [αρτίηια, ἡμῶν ξννακολέϑησον κυρὸ ζω [οι αὐ ει 
στον, [Ἔπιετα το 5 αὶ Ὀἱ αν Πιιπ 9 14 εἴξον εὩ1 πο  Γοαπὶ δὰ Ε΄ τυλιη το 
τγδηῇατὸ, ν συνακολεϑυ σοι τ λόγῳ [4 ς πὰ ὡς Ἰερ,. πᾶτο συνάκεα, ποκίναο, ὲ 
θώμος τοηεοάσοΙάσαι 1014. ΠΝ, 

Συνακόλαϑος,ε, ὁ, ςοπχοδροοηίοξξατοτοντ ΟἸσοΓΟΠΙ «οηίοξϊατεῖα ἰἸνεοππυύνον 
Συνακέως Πηηα] διιάϊο. “ Ν  υ,.πὸ 

"» νος ᾿ - Γ᾿ ΚΑ] ἐ 
Συνακρατί ζομα»ν πὰ Ἰοητονν πὰ οθ 15 πτογάᾶσο ᾿πιθιτᾶς, Σὴ δπιας ἐχύνοι οἷ 
εἰ σοιπφάο, ὯΝ 

Σεωυακτὴρ, ἢ ρος. ὁ, {Ὀ]ΠΠ οασυΐτην Οἴφοτινεῖ (δ ρατ᾿ Ματτ, ἔςπιο 5 ὐνεηνο εν 
Τ1ῖα διιοσοηνν αἱ ὧπ ὑναεγ ἃ εἴτ θγασα;, ὑπύβασις «δείζα μο 
διίξωμα. τοίερίνις ἀς Αατίυῖτας. Οἱ ἱερϑεὶ αρώτον μϑρ αδριτίϑ' 
τὸν μανοχρισίμὶ χεγοοβνον: βέλεται ὃ σαυακτῆρᾳα μϑὲ δυλοιῦ διάζι 
δὶ ὅξι «ξοὶ τὰ αἰδοῖα ὑχαστὸν ἐκ βύοσι κλως ἃς εἰργνύυδρον ἐκξωνόν 
εἰς αὐτοὶ γ᾽ ποδῶν ὥσπερ ὀῤαξυρίδας, ᾿ 

Συνακτήρκον, ἐς τὸ ας σα πη] ατῖο. συν ϑρφισμα, Ης γ οἢ. 5 
Συνακτικὸς, ΠΟΙ Πολτλ118 5 πε παβν δά οο!ΠΠ!ρξάμαι, 

, Ὑ : 4 ) 

σοροπάμ!ηγ. Συναντική διιυΐαμις,ν δ σΟηττΔ οηἀ] ὃς οοσεπαάϊ, ον ὁ 

Συναλγίω,ςουάο!ςο, ὅς ΟἸσοτισοηο] εἰςογεοπιηλ!ξεγείςοςσύμιτι ως κ6.. ἩΧΘΝΣ ΤΈΩΣ ἜΝ οι ληϊοιὰ 
κω. ϑορῇῃοοί. δήλωσον ἡ εἷν τοῖς ξυναληρὅσι τύχας λα εἶν, χ᾽ τάς, ἐδ γβίπι, 

συχίας συνα χϑορμέῥοις αὶ ἀο᾽ ΕΠη9 ν Ἰσ 6 ΠῚ Εἶτ15,συναλγέω σον ἥτις ἐς ᾿ 
υἱσεπὶ ἀο] εουσυναλγεῖν, ΠΠ.}} ΔηρΊ, συμπεπονϑύτως ἔχεν» ΒΕΔ, 1Π|ΠΟ 3 ἢ ΠΝ 
ΡΠ ροίτοτ, ᾿ Ἶ ὙΠΓΗ ᾿ς ΠΝ 

Συναλεαΐγω,ςοηβοιεο Ολτοηϊ; ςοποαί οβαςῖο Οἱςιαριά ῬΠατιοά δον... 
Ἡ ᾿ ΤῊ ἦν ει} 

τοῆν δάίιηιο. ΠΝ 
Συναλεί ΐε ῃ ΠῚ Νὴ Συγαλ εἰφωμ. εἰψω π᾿ εἰφαπεσα! νη 90,4 δῇ σοιησο, (0 Ππὸ ΠΕ ς 

5 ΜΝ ἥ «11: ἧδφδοὺ δ ΟΣ 
τατῖο. ὃζ σοΉ]Π "πο ΟΟ] το 4; ΟὈ] 1, 1Ππο. Συναλείφω ΡΟ Ὁ τι 
᾽ , - . - ΣΤ 

εἰξαλείφω,εχριιξο, οδάιισοοἸ του! πο ψε!ςο. Αὐ τοτεὶ, ἈΠΕ τε 
- - ᾽ . ἡ ΔΝ ἐὰ ἐχι} 

τοτ, ἔργο Γοιηιίο, τὸ ἢ ἐπωννεῖν παρέντει, κολακείας, κὴ τὸ σ᾿ ἀγὶ πὐαταν 
μᾷρν ὑπδσεπτωνεῖν : τὰ ἢ φαῦλα συναλείφειν 9 1ά εἴ 5 ἴῃ ο5 ἰαυάατο να ἡ ΤῊ 

" ξ Ὰ Η δ Ρ Β τε ιν (ΠΠ συε! 
[ξωτατίοηὶς οὐδ : ἃς αἰἸσαΐης θόο πα χα! οπι(πιιο 114. Πηξ πὶ πγϑοὶ 
δυὶῖ ἔοττιιπα:) ἔργα πτοιψινπι ἀττο ] οτε, ν τοί νεγὸ οσάμεβι ν᾿ 0 Ὁ 

τ ἦ 5 ; ] Δ δι χε ἀτάιις οδίσιιγαγο, Γγ Πὰς Ἰη Αροΐορία ἄς ποος Ἑτατοῖμρη ΩΝ ὯΝ 
νόμοις εἰξαλείφειν ἀϊχῖτ, 1 ἀοίοτο ἃς Δυτόράγς. ΝΩ͂Ν 

Ὑ ῃ ᾿ ᾿ 4 Συναληϑεύειν, Πιηει νογμπὶ εἴα. συναληϑεύειν ταὶ τρρτάσεις πη ὦ 
“ΗΣ ἐκ ξίρεος ἜΑ ΝΝ 

ἴξ νετὰς Ῥγοροπτιϊοηε5. Αγ, πῃ Ῥιαὶςῶ, ΒΕ 

Συναλίζω, μι, ἔσω, π. "καγοοηστορονεορο,σμωα ϑρφίζω,σμυάγα, νη ἴα, 
ἀραιὰ Τκις αι! πὶ συναλ θεω,» σοηρτορατὶ, κτ οηίπι αλίζω ἢ , "αὶ 
ἁλία αι] ε[ Ποηνηιην ςΟΙ ςἔλιις ὅς σοηρ δράτιι5 σσστιΙβ 0", ἌΝ 

τιθῆται. Πογοάοσιις ἰπ Επτογρο ἀς ΡΊιογους Δέρυρτὶ τορος "΄ ΘΑ, 
4Π65 αἷζ ἰρίαπι ἐς μέϊω πόλιν ταὶ γυνώκας συναλίσαντεε υὑποαρῆι, ὰ πλκο 

πτοις σἰω αὐτὴ τῇ πόλει, 14 οὔ γαιαπι τι Ὑπαπενγθεπι πὰ" τ 
Ἷ ἀΐῳ 



ὌΝΟΥ. 
. τ ͵ 

᾿ξοσδτοραῖεϊ.» οπηής5 οαπὶ ντὸς Τρία Πιδί ςἕο ἵρπε ἐτγο- 
δτζοταπι ἡ ροϊξο!ονιηι σαρῖτο ρεῖπιο, καὶ συναλιζγοῦν 8. 

ΓΕ ὐεν παρήγγειλεν αὐτοῖς δπὸ Γεροσολ ύμων μὴ χωρίζεύϑει, 
Πρτοραης ᾿ρίο 5. ΑἸοαιι σεωαλιζομῆνδ. Ραῃγιὸ οἀρίτατ: 
πήταμς Ἡοίνοννίεις συναλιξουδυίο.. ὃς συναλιϑνεὶς, ΡΕῚ συνα- 

συναιϑιρφιδείς, 411 οιπὶ ΕΡῚΡμαηΐο Ἰορὶς συναυλιζαμῆν Θ- 
ἼΠ1ο (οεῖρτιιγας ἴοςο : τιον Ἰάοιι εἴϊος ἢ διιίάα: ον πιι5, 

1ΠῚ συναυλίστεςοἱὰ οἰἴ, συγα ϑ ροίσας.. σιμυεἶξας. Ἐπ σευναωλιϑιεΐσης. 
χϑεί συ » δ μἰϊτ ἃς ἐχ ἐπι ] τὴ τ Συταυλινεντες οὐ οἱ σύμμα- 
ἀσφημοιῦ τες αὐτὸν. ἡπείχουω πρφῶϑνἡσείἣτο τὴ μοίρᾳ, “ἷδ ᾧπε- 

γ. Αὐν εἴτις ἰη το ργας ΠΟΙ] τοί ἔην, ν οττῖς σομμοίσοης, 
Οἴου ἰοἰνο τατος ἐχ ροίιοτας ρον σωμεύ ων, κοιγαγαὶν εἰ. 
πραπέζος τα] Δ γ Ἴχοο νογ σι αὖ ἀλὶ ᾿)ατίαο ἥετοτ τὶ, ὰ 
“αποα τα ἐἢ. σοὺ θα ας πο τοοϊατηετ. 

ναλαγὴ, ὅς, Χοινωνίαγδμιλία κοἰιοιζη, συμζίζασις 5 ΠΟΥ ΠΊΟΓΟΙ ΠῚ, 
ΠΝ ΠἸ εἰϊτατῖο. ϑόρῇοε!. λήγει δ ἔρις διραμοῦσει πῷ ὡροσωτώτου αὐ- 

γερόντων ἐν ξυναλλαγ» λόγον ἱ ΠΟ. ΠΊΘΊΟΙΟ ἰογπιοηΐς. 
αγμάνατος, τὸ, ΘΟχηΤΩϊ τᾶ» ΟῸ ΠΊ ΟτΟ 1. ΠΟΠιητὶ ονοῦ- 

ἰταξτιις»συμἝόλαον ΑΛ τοις! .Β ποτοτυριίπιος ἐπι ὃ πράήεται τοὶ 
ὈλλΣ Τὴ συναλλαγιιά τῶν, τὰ ἑκούστα χ᾽ συνϑήκας, ΠΟΥ ΠηοΓοῖο - 

ἐπ πὶ οτίαπιν οἰ ππταττ γα πλάση Ράτς Ραξῖι5. ὃ σοπιοητὶς 

ἐαπρμς, πτί ποῖαι θα ζα ἀς ϑομςέξ συναλλαγμαι ἔχ τυρὸς, τζωὶ ἀῤετέω, ςὅ- 
ι δ: ἡ ππογοί τι ἰαΐσοτ συ νισταῖς. Ψ])ρίαμυς ἐς νει σοτιπο ΠΡ Ω]Η.- 
εκ εὶ [πὍγο το. Οσπτγαξειπιδατοπι, τ εἰξν τι ὁ οἰττόσιις. ΟὈ] 
μος τἰοη θην , δηλ τας συναίϊγλαγαφ ν Οὐδ Σ Ὑ ΘΟ) σπηρτῖο- 
ὙΝν την υομἀἰτοηρτηἱοςατίοηςθν, σοπ δι ἐξ ο δ μι, ΓΟ οἸετάτεηη. 
εἴποι δ᾿ μιλλάγιατα 7 1παιῖτ ΠΠτογατὶ {ΠΠ}1]5 Βιυιάαιι514 εἰπ ςοπλπίου- 
μιίῃ ̓ λοάδιιοτιι ἤιητ, σοπογυν ἢ ἑκούσιοι, αὶ αἰκουσιαι:(ν Ο] τ ητατ δ. ἃς 
ἀλλα δὰ νοϊαπταγία) ἀκούσια Πητ,αῖτ, κλὺ πη μλοι χιεΐτα , φαρμφκείᾳ, Ἑ- 
ἢ αγσίϑι γεγὸ ξιττινην. τη] οἰ Ἰ απλν ἐμῇ οἰ ἔππισις. σειυαλλαγμω- 

εϊε ἔλτεοσ., σοῃγηηοτοῖα ργορτὶὲ ἀἰςὶ ρου περ. ΝΠ), 
ἱ Ἰ4επὶ ΝΠ Ρίδαιις ἐοοος εἴτι] το. (πη πιο οἰπλ οἰ σπλοηα! ᾿ 
ἐπἀεπάταιις ἀπε ο πη 1115. Ὁ μα Πηϊτίοης Βαῖς ἀϊέϊα ἐχο[- 
θταγ. Ἐττάπιοη πα ἤϊας Αττίξους!, νετθα. Ετ]ϊσουῦ πη [1- 
Ὁ 4υ1ητο » Εἰ κούστα, κὶ λέγεται, ὅτι αὶ ἀρχὴ τὴ σιιυαλλαγμταν τὸς 

σῶν ἐκουσιζθ-, ἐή «ὐρῴσις ων, διαν εἰσμος, τ δ᾽ ἀκοὺ σίαν τὰ ὑΐο χαϑρώα, 
λοαν κα, μμο; χεία, δευλαπατείοι, δουλοφονία ψδυδὸμαρτυρία, ().0 10 

ρου τηεγοία τγαηβίει 5 Ογγα Ο δ ; ΠΟῚ ΘὨ] πὶ 1 Ατλλα ΥΟΧ 

ἰωάλλαγ'ίατα ἑκούσια κὶ ἀκούσια ζοτη ] οξλϊτιιε, Οου αἰτεῖ 1- 
βίτασ νος θα πὶ ὃ «  ἐδίοννος, ὕ αν ΡΒ ΠΟ ὈΡ]λ5.ν 116 σεισαλ 
ἐγ εἰοΐτων ποι πε ΟΠ πετοῖα; ΟΠ ΘηΓΊ ΟΠ .5 ὉΠΊΠΕ5 ὃς οὖ 
ἀξτιιο᾽» Θπιηἶδ. οὐμᾶπη ἀφ Ἰέλα σοπλρτο!ιθηἀ τ... αὐαδ. Ολῖτις 

αν τ σοί, ἀπ. {4 Πππητηὶ ἴα γι οι α! πο πο, εὐ ἐέρλες αρρο}} τς νὰ 
Ἰφγά τη νεγϑὶ σγαςὶ Πσηὶ βοαιίοηεμη φατὲ σεηςτα!! νεῖ θῸ 
ἴηο τεάάετοτ, ματα σερείνλαγ κα Ρτ Ορυϊὸ ΠΙθτ Ομ ςδ- 

Πογο Οτιι ο[Ἐ 5 410 ΟἹ μι (Οἷα μετ πιιτατιο πο χοτςεσαθτιτ, 
εἰ ᾿ης οαπμῖθιι5. Ομ μαι σἜὨοτιιπὶ σΟΠλΓΏΟΥ ΟΣ 15΄ οἰδ ςοπι- 
ΠΙΙΠΙ ΑΓ ΕΠῚ οἶτα ντ σΟμτγα τ 8.5} σοποητοὐδ5 ὃς ραξϊα οητ- 

ἰα τοητάμθατ. : ηιήῃ ἃς αὐ ἀς!1ξτα ρτοάιέλιηπι εἴς. 8: ὰ ὦ 
ὈΠΊΠΠΟΓΟΙ 5 ὃς εοπτγαξεδιις Ρἰδπὲ (ερδγδησαγ. Συνοίλλαη,εῖς’ 

"οἱ ἐπὸ συναλλοὶ ἥω ἤτνοΠοη (ΟΠ ἐπι συναΐλλαξιν προ βοατνάς ἢ11ὰ 
ἔζιιηι, [εᾷ ςεΐαπα πίον συναλχαγίων, ἱ ΟὨς1ΠἸατίοπεπι ὁ συμέΐ- 

ἔασιν. Ἡεΐγο. σεωΐαξιν. 1.0 : 
ἀλλακτοὶ ς οἷ, ὁ σΟΏΟΙ ΠΠατοτοἱ, ἃ 

ς, Ηείνγο. ἼΩΣ 
γάλα ξις,ςοὐηπιιτατῖο, Ὀίατο ἰὼ Γιοσ, ἢ 

αἰασοντο, .συνήεσοιν, το σοηςο Παἰσαμτιιτ. Τ απργή. 
λίπ, μι άξω, αν αχα, ΠΟΥ ΠῚ Π ΟΡ ΟΥΠλλτο Ραο σον. δὲ οοπ- 

ἐγ Πο οοητιἐξιις.ςοπιιοητά αι ἰῃ 60 5 φΟΠπλογο απ “αῦθο, 
ηἰνιίο γυμξάνιω; Ατιϊτοτοῖ, 8. Εἰ ϊσοτ. Οὐχ, ἑμοίως ὃ συναγλάξας οὐ. δια 
ὙΠ λυο μήν. εἐγκαλεσει,γίνέται οὐδ τὰ ἐγκχά ματα ὅταν μὴ ἢ αἷωυ; αὐτίυὴ 

πον ναϊνλοίξωσι ἢ διαλυαῇδι. εἰῖπς Ὀοητγο θυ Πα, ΟΥΠ  ΘταΓ 8. ἡἀ1- 
ἴα Ἰῃτοημπταγ; φιλο ποθ ρα άοπὶ σοηςουιάϊα ἐομτγαϊαιητ ᾿ 

δλοηςς:σοπιγαέξϊάίάμο 4 ΠΟ] ιαητ, [κί οῖπι διδεῖ ἐνίοις, πούτων. 
δίκαι ϑε οἴονται «δεῖν εἰϑργειν εἰν. τὴ πίςειν συναλλάξαντας 7 611} 

08 ἢ 4ς ἐπ τοθιι5 σοπεγάξε}8 νογίβητιιγ. ὀΣυναλὶἰπἤω,ςοη- 
ΕἸ] ουσυναγω, τταπί!σο. ϑορμοοῖεϑ . καὶ σ᾽ αὐτιαζω «ρός τ᾿ ἀφεςίου 

Ἰδὲ, δυνῆς σε τ᾽ σῆς ἢ συναγλάχθης ἐμοὶ νη ες Κη ὶ σο ΠΟΙ Ἰατιις, 
Εἴς, συναλλαγαὶ ἔιχές γάμῳ συζό χϑ εἰς, συνερειο' ὥδης. ἘΛΕῚΡ 1]  σωναῦλα 
χϑεὶ στὶ γέμοις. Ὑ νιον 414. συναλλαγ αι «ρὲς ἐνείνρις οτμὶ 1115 ἐτᾶ- 
Προγο ἐπὶ, συναλλο γῇ τοςοποι ἰοτατ., Συναλλ ίηῆειν τινὶ, οἵ 
συντυγχαίειν χὶ κοινωνεῖν, τεῖπ Βαίλόγς ἐγ εγδα ἔαξοτο. ϑορίιοςϊ. 

ῃ ΟἘαΙρΡ. Εἰ χρή τι καὶ ριὲ μιν ξυγαλλάξαντά πῳ Πρέσβεις σαϑμεόϑο)ν 

διβοτῇ ἀρῶν δοκῳ, δὲ ἢ: οπάϊμ ςαπὶ εο σοηστοίϊας ἔπι, "Δ επὶ 
ΧΙ Ἷ 

δἰσυιαλλείξας ποτέ, ϑερ ἐχ ὡς γεγ, εἰπεῖν ἐν τεέχᾷ., . «τ τντοι οἷ, 
ἀλλοίθω, ΠΠλ1}} αἰτογο, Ππι}} ἔπησπιιτο. ; ὁ ἐπρο!α 

γαλοίω, ςοητοτο,αὐτιμμᾷο; ὃς “ΠΟ Ὠ ἔτι ηρονΥ τάς συναλοῦσειι ἀριϊά 
ΡΙτιτ. συναλοιίω.᾿άς πὶ Ατθεη. 

" . 

οἰφῆν οςαἰ ταὶ ςοτηϊτιἐχτι ον αἶο ἀπαταγα {1} αἰσατιιπη,αυᾶ- 

ὅχδῃτικαταρτιςὶ υσυναγωγεις,φιλίά- 

᾿ 

ἴω ὦ πὶ Δ νοςαΐςβ ἴῃ νπδπι: ἄνοτβο, συναλείφώ. Εἰως πιοάος 

ἰς {έρτοαὶ τοσςηΐει Ττγρμοι ἴῃ ἈΑρρομα ἐς δὲ (Δ ϊητιίνη, ΠΠ, 

με ἘΊΡυΟ, ἶ ἢ ἔ ΤΠ οὐλὴ α 

γὰρ ἈΡΙ θυ χουαΤ' (ον. τουτ αν, ἐλθ το ἡΠπαμ ον νμὰ 

-- 

νυ ς 4 69; 
Συγαμαρταία,ντὰ ὄγτο, Ρ ΑἸ ατῖδν Τὰν Ὁ ἔριχαι Κ Σαώαμμα, τὰ, “ΟΡ Ϊαννἤπςιί ει ἁἰεγί προ 5. ΑΥ ποτιΐη 4:0 ς ρᾶττν 

Απϊπιαὶ- ᾿ ᾿ ἕξ 
Συναμιαρϑ ἕν, σογη τὶ νηὰ ἔμησην Ποῖ οἰ πη αιῖς τγαῖιοτς, νἱάς Αἴμ- 

δφρν 7 41ο« ἔπει οχιφητιπη Πραϊῆςας, ὃς αμαρδίειν τὸ ἕλκειν» 
ντ Ἰηϑεῖς Ηροίν οἱ. Αὐλτοτοίος Πἰδτστεχτο Ληϊπιαὶ,ἀς αι! -ν 
το. Το αιοη5 9 ἧς καὶ ἀφειμί. δ. διὰ γ" δας, συναμαρϑίων, αἰρ,- 
πορό δ μυΘ). ποαρώξωωε τοὶ ζδ)γν Φρὸς ἃ ἔργον. ὡς τε ἐψηφίσαντο, ο 
ἀπελαύνειν αὐτὸν κἄν σιτοσι ὦλας στο εἶδ πσηλώγ- ὈΠΙΩας ἵτα οχροίωϊς 
᾿ῖδτο οέϊαιιο, Ἐοπλο σαι Ατμςη οί δ5,εὴπν τοι} πὶ ἴῃ 
τος βασογξητ, αι ἃ ἀετς Ἰξξιις Γςςέγα (ςἀφητία ἰατιοπζα φο- 
τΐτατιι αἰ ΓΠτις οχ μοστατότιιν ἡ» ἀσογοτιηι ξκοόγογηιο σαι στα 
Δ6 ἐγατῃ ξηταῦ) ῃσσοοίδτοτγοϑ αὐ ἱποογηϊςι 5 Φ ΠῚ ἀγοοτςοηῖς 
Οιοἀ ὅς ΡΙ τατος ἴῃ Οάτοις τπαΐοτο ἢς σχτα 1) Μίαν δὲ φα -- 
σιν μένον κφτα β ἄναστιν ἐφ᾽ ἑαυτῆς εἰς το ὄργε, τοῖς αὐοίγουσι ταὶ οἷν 
μοὶ ρὲ τρλαι εἰ ς αἰκρῴπολιν συμωῦδτρ χήν αἢ κορρηγεϊάδοι! Κα φυϑοί πὴ 
ἐγκελδυο δίων κὺ ξυγεξορμωστιν τρέφεοδοι, δημοσία μέ ἡςέψη- 

φίστεντο.ν ἰ 6 ρθθς Ὁ ὅχῇ "κ ἴ ἰξσυντ, μρ μόλις, 
Συναμτι εἶν βονϑεῖν; ΔΤ ρ. Γαῖα, ᾿ : 
Συναμφύτερρν, νττυμγ] τς ΠΊΕ] ΡΙατο εριβοί. 8. εἴ τε ξυναμφότερον, 

δίς, συναμφοτέρου 5 νττ τ [ιν Ζαπζοπις ἴῃ Οται. Ὀϊοῖτασ 
ταῦ ΠῸ ρα σῖτον 7 4ιιὰπι Ρ] γα ἴτογ , νὰ ὃς αἰῤφύτεδρενταπιεῖῆ 
ΑἸλτοτ Βιιάαλιις σεη πιετῖτ. νἱάς Πιρτὰ Αἰ μφότερον ἃς Αἰμφότερες. 
συγαμφότεροι, γτΥΊΩ 16. Ε]ογοάοτις. πλήσας χὴ ψιλοιὶ ξωνα μφοτέρες 
χιλίοις «τα }}}ς ταπν [οι115 φιὰπη ποη ἰδεῖς ἀτιπαταγα;; Τ αιῖς,συ-- 
γαμφότερρι νῆεςς γττάσιις οἰΔΠς,Ἰἀοτη,, Ὁ. ὑτὴν 

Συνα μφως Πτη]} τη Βονντειπαιις, ΡΟ  γΐμς ̓ π ῬυπΊο; οἱ συνάμφω 
ἐναωυ μοί χυστέν ωρὸς δηῆλοις 1ὰ οἰ συνάμφοότεροι. ῬΉΟ ἐς πτυπάον 

ἡ ἰσυναμφω ϑεῳρρευύπας ὅδηκρίνειῦ , ντταπαιις Ἔχρεπάσητες ἐς τα 
Ἰζαξιιευς. ἐφ ον , 

ἸΣυγωκοξας, Π πγ}} αἰσοπδς, κι: ΠπλΪ αἰςςηά τ. συναναί ἀσεει αι ἢ - 
τη] αἰσοηάοτιῆτ. : » 

Συνανάξλαςταε, τη} σοηῖτα ργοτγιάο ΤΆ ΘΟΡΗ. Ὅν δι δὲ 
Συνανογχαίζω͵ τὸ χατόυαγχέξω.. αιιοα δι1Δ πὴ προσαναγκαζω ἀϊοἶτιΓ, 

σορο,νῇ ρογῇςοϊο. ΣΧ ἜΠΟΡ ΠΟ, κὸ νόμῳ σευυϊμναγκφὲσ μοι κὶ πεφυσ 
κῦτες . ῬΟ ὙΠ 115», εἰ 9. μὴ) κρίναντες συγαναγκοίζεσι: σώξαντα στες 

ΔΩ; ἃ ᾿ 

φανοιῶς, ᾿ 

Συναγυμιδωςμ. ἀσως ΠΠ}}} απο, ; 
Συνανα δίδωμι, γηὰ αἸρεγοινἀς Αὐαδέδωμε, , 
Συγαιάζεσον. Τϊοίςοτ ἐ. ΠΡτὶ ργιπιο,ξαρῖτο 33. ϑμο ὅθηεδοιὲ ὕδωρ συ- 

γανάξεσον ἀυπτώ,ἀϊς ξξα ΑἸ} αηϊιαγξας {πρα] οἰμπν σα ξοτιιοατ,ὰ σὰ 
γαναζεῳ, σΟΠ γα δ δοιουν ο] ξοίιοσο ἔποῖος 

ΣΣυγανο γε μίαν, ἔππλ}}} ρογΙποτ, Ππλ1] ἀπ ξοτοτ. 
Συγαταιρέω, 11} ρεγί πο, ἡ πὰ ἐς πποάῖο το] ος 
Συνανοι κεῖμαι ἰέναι} α σσιπηθο, δτῖῃ. σαρῖτα ἤΟΏΟ 5 κὴ εἱμορτωχὰ 

ἐλδόντες συνανεκειντο ταὶ κ΄, 
Συνατολερκννυμο)ν πολ ς ΘΟ τ. συνονεπρρίϑῃ ϑεῳ ὁ ὀὔϑρωπος. ΝΑ ΣΑΙ ΖΘΠΙΙ9 

τὴ Οτάτ. Βοῖπο ΠΏ ὸ ἴμ νἀΐτατο ροτίσπα σοαβαιοητατι οἰξῆς 
ΜΜοϊς"]δη. ἐς Ομτ ον πᾶς Ἰϑ οὶ ος 

ΣΣυνανακ κϑεὶς Αἰ πιῖχτυῖς, σοι πηϊχταδ. {πιο ΐδυν8.5 πινεὶν οἰχονίτῳ σσ- 
γανκκρο ϑέϊστεν φιλοτησέαν, ασοῦῖτο πη χτδηι ἅΠηιοάπὶ ἐμ] τατοπ 
διθεγε;ν οἱ ἀσοιῖτο το ροταῖᾶπι." σ΄ ἐγὼ 

Συγαναλίσκω, ΠἸρροάῖτο, χορυγύνμος εἴν ηοη πλα  σηὸ ργάροο πε- 
ςεἰϊατῖα ἡ ν πὰ {ἰπτρτιιπὶ ἕλοϊο. Χ ΘΠορμοα 1π [Ἔοιπάο ἅπομιν, 
ἀς νεῖσ ἀπηῖσο ἰοαιιειι5.» συμβοηϑεῖ ταὶ οὔδ' συγαναλίσκων , τεὶ ἢ 
συμωρᾳήων. ; 

Συνανα μίγνυμι, γπὰ τα! ςοοκϊητο πη σε 5 ξοπιτλίςςο; σοΠη πιο Γ- 
εἴτισι Πα θ ΘΟ. ΎΘΟ ἱ ἀφ “ἢ 

Συνπϊάειξις, 4 ζοτητα εἰς οπιππεγοιαπι» απ οἴτῖδ. ΑΝ 
Συγαναασύομως πα! δοσιπιθο, πη] αι! οἴςο, συνανατεάύομειί σϑὲν 

τεσατη σοηαϊοίοο, ΣΝ 
Συγεναπείϑ᾽ ἀν, Ππατΐ Πα δου σοποτγτοτγ, οτηπιοηςος 
Συνανοπέν ὡς ΠΥΛῈ} τγαπίταϊττο. 
ΣΣυναγαπλέκορα), τ Ρ σοτ. .: 
Συναναρπάζω, ἢχαιϊ (αν τα πἢ ταρῖο 8. τγᾶΐιο, 
ἸΣυναϑαρχίθ-.«, ὁ, ΠΟ ΓΟΓΠΙΙ59Ρ τἰπς!ρῖ) Φιοα116 ΟΧΡΟΥΒ. 

ΣυνανασπίζωΠΠ}1}} ἀϊπῖςο. τεὴν πθι 
Συναναςρέφομαικμμ.ἐψομ αν. εμίίαι γ Ππηαΐ νογίον σα ΠΊ αἰτάλιο Πε- 

Ροπ αἰσίο ! Δ)ατεοεῖαπι ἐπ Ίτη τ σὺγαναφρέφομα! συ Με Σ- 
[ΟΡ ΡΙΠπτ. 1 Ἔγς. ἡ ; 

Συναναςρέφω, τοποττονγεσοο. συνανέςρεφον παύτες δίς. ὈσΛΩς 5 οθη- 

ἀοστοδατιν Ρ τη Θα]Ρ Δ. 
Συνονας ροφὶ" απο γίατίο Οὐ πῈ], ἠδ 
ἸΣυνόμα τώζω, ΡΊ ατιἦπ ἀππατότίουν πὰ οὐΐπι 4110 ΓοσαροτΟΣ (ετυο γ ἃ 

ας Πἰθοτος- 
Συνανατέγλομα! ςοοτίον Οἷς, Οροπ θη αῦ. 
Συναναπείξομαι, ν ΟΓΓδ τ οἰππι; ἢ Πιξξοτ οιιπ|- ς 
Συνδματείξω, Πτηα! τογονρουτηλςςο, οπτογο, ΟΠ ΠΟΟ: : 

Συναναφέβέιν, Ππν}}} οαο νοῦς, συνανάφ ἐρεῖ γὸ ἐαυπιᾷ ἃ Καδμον 7 ΝΣ. ἐπ 
Οτατοίδειπι Πισιιςῖε δοαπιπάλπη. 

Συνανάφκλέγα,ςοποτοιηο; πηι ντθ. πριν... 
Συναιαφύρω, δὲ ν Πυατίη5 αὐτθμαφυ ρφγκαι»ΟἸλ ἢ (ζοττῖς γοϊυτογε θαι 

Τραιίαννε κισι κυσὶν ν᾿ γυνωξὶ σωνόραφυρεγτες, 

Ξ 

ν᾿: 



δοδ Σ Ὗ 

υναναχοῤ δε, Δ ἀὐτῆοτοδι οἰτούπιαρο, (πούμη ἀπο ,τε  ἴσοτον - 
πὲ δά πυιποτιπὶ τποιιεοτ. Πατὶ ανν1ἀς Αναχορόνω, ᾿ 

ἀυγαναχεάννυμι θῇ ἀἸοΔς»σοποοϊότο:δυνανα χραννυμαιαιαῇ! ἀϊ 5 
εοποοϊοτοτ,ἱά εἰἴ,εσ ςοπὶαπξείοπο οἰμπὶ αἰαιο σοϊογεῖι οα- 
Ῥίο, ᾿ 

τρυνανεί χούρστε ες) σοπτά σἵππὶ αιοά ἐχ σοἠταξξιι παίοϊτα το - 
ἱμηδεῖο ςουροτιμηΡΙΌτατ. ἢ 

τυυνόμεί γωγς οἰ δεο,οοητῖηθο, Ατ τοτεῖ Ἷῃ ρτίπηο ἄς Απἰπιαὶ ἐς 
τε[ριτατίοης ἰοαι!ειλΞοκώλυειν γδ αὐταὶ τὰ 3 ύρῴϑεν εἰ σῖον πὰ . κ τὰ 
ἀνυσναῤχοντει ὃν τοῖς ζώοις ἐκκρίνειϑεῳ συνανείργνντα πὸ συνάγν “Ὁ 

«»γνύον. 
υνανίλκΦοἷῃ αἴτα πὶ Ππη] γαρίο. 
πυνανηβάα, Ππλ}} τοϊαποηςίςο 9 ἔξιι γεηοιιοῦ ἃς το ροίοο ΤΠο- 

ταν τοΌ ]. 
Βυνανϑεῖν, πηι! ἤογοζα. 
"ξυγανϑρωπδύομώ γεὶ 
᾿Συναγορωπευῶ, ὃδζ 
Σπυναν ϑρ ΤῈ ὦ. Κὺ 
τνωϑρῳπίζω, μιάσω,αν χα, οτὰ ποθεῖς ἀςρογοῦπι Βοσίϊηϊδ. 

γεϊίον : ντ ἀριιά ϑγης, εἰ διυατὸν ἰαῦ ἀγγίδλῳ πλεῖν , ἢ πεεάκεν- 
πὰ ἐγιαυεξὸ συναγϑρωπευστιντι, μυδὸν ῥπολαῦσωι αἰ ὅλης τ ν᾽] οἷζοα- 
ἀἰτρτατες ΟΒγιζισι, με δηρείατα αυΐϊάσιι ἰαδῖ5 ἰππηΠΊΠΕΠῚ 
ὃ ςουταρίοηῖβ πυπιᾶπα ταῆτο τοπιροτε ΟΙ1ΠῈ ποιιί προ νοῦ. 
[τὶ ροτυς. ΤἈςορΒγαίξιις [0 τὸ τογτῖο 8 σαρῖτο τοττῖο ἐς 
Ἀιτοτ.ρ δητατ. ὡἴσσερ εἴν ζώων τοὶ φυνανϑρωπδυὰ μῆνα 5. νὰ πεὶ δὲ χὸ- 
μῆρα τιδείοσιον, ΔΗ Π14}14 πιάη ἤλετα δέ οἰσιιγία» ΑὙ τους! υΐπ. 
το δἰ Ποτ.ΡΙ αταγο,ἴη ΡοΙ τς. ρτασορτ. συνανϑρωπεῖν τοῖς ποὶ - 
λοῖς βυλόμαμθ', Ποπιίπεπι ἀϊςίτ ρ᾽εδϊςοΐααι ἃς δά ροριυατγῖτα- 
τεῖ [6 σοπιροποητοπι, Ατβθηζιι5 ἀς ΘΔ ΠΓΙΌ1}5.» τό ) τε συν- 
«νϑραφνΐζον ζωὸν κα" οἰκουρφοιῦ ἢ κᾧ φυλακτικὸν τῷ 87 δρώντων 
βία. «αϊπων αἰριττότατον, Ὠ]οΐτιιτ ετίαμη ἐνανϑρωπεῖν ἡ ψωϑρω- ὦ 
πίζειν, 
υγανιζῶει, σου οίοτε, ΟἩττ πατὶ ΘΟ πιο. σονάχϑεῦτι, ὑπανιώ δι, 

Ῥο ΙΧ, 
ἸΣυναντάομαι ὃ, 
ἸΣυναντάω, μ ἑτω,α ἰκαγοὐυΐαχτι ον οδυαπι ρτοστοάίοτ.Ν ετγιιπὶ 

Ῥατῖμ. ἱαπρίτατ. Πεποάιις εἶ κείνην συγαντώσι, αι 115 οσσὰγι 
τιιητιδῖς ρτὸ ὥσσαντω, Ἡεγοάϊδη τ᾿ δὲ τιγα δαίμονα δυνίωτηται πὸ 
μαρκία τὸ παιδίον. ἘςοἸ ον, οαρῖτε δουιπ 40 ἡ πον ἐγώ ὃν καρδίᾳ 
ὠσυ, ὡς συν αὐτή μᾳ πὰ ἰῷ 9}, καὶ γε ἐμοὶ συναντήσεται 5 ὃς ἀϊχὶς πιε- 
εἰπὶ ᾿π σοτάς τῖθο 5 ψιιοί ντ οἰισητις οὐδ γεγιι πὶ {ΠΑγμ1 ἐπ) 
Ῥιιάειστ,ρετίπάς σαοατο σοηΠ] 1 τοήροπάεθιιπε, Αἐϊοτιιμῃ 
ξΔ0.20. τὰ ἐν αὐὐτιῦ συγαντή σοντεί μοι μη εἰδὼς 5 αι ἰῃ ο4. Οδαφη- 
τοῦτα ἤπτ Πλ ἢ ἱρποτδης. 

ἹΣυναντέω οςοιττονΝ ΟΠη, μοίρϑευ ποσὶ φϑτομῆϑοἱσε συνίωτεεν:; 
Συναίτηα στος» τὸ, σοι 591 πτοτῖτι!5ροσοα 59 ἐασητι5. ὑπάς συ- 

γαύτημᾳ ἕν συναντήσεται αὐτοϊςοἱη ναι ὃς σα πάςπι εχίτίιαν ἴῃ - 
εὐτίαι! ας, ΕςοΙἐΠαίκ.ς.2. 

Συνίω τίαζον, ΟςοιιτΓ»ΘΟΡ ι. 
:υνόντιλαμραβομα), νηὰ σαρεῖοον μὰ Πιίοί ρίοον πὰ ἐποιπηθο ἐπ τέ 

αἰϊαυδιη, ορίταϊοτ ίει αάλιπο. Πατίιιο. συναντλαμβαίομαί σοιγτς 
λάϊιμπο. [αἰςα ἀεοῖπιο, εἰπὲ οὐ αὐτῇ ἵνα μοι συνδωτιλάβηται 9 Ὑτ 
Ὧς φὐϊυμετισυναντιλα μύανεται ταῖς ἀϑνεγείαις ἱπ Π τα τάτιθιις5 δὰ- 
χί!ατατ τ νεῖ ἰῃ γανίτατοβ ποίεαβ νπὰ ( εἰια τοι 5 6.8.4 ἡ 
Ἀοπι. συναντϑιαμῥαὐεϑειοἷπ τα φπρίαπι (αίξορτα αὐχι]ῖο δάεί- 
ἴς Ἰλθουδητὶ, 

Δυναντιλὰ μζαῳ, ἰἄςηι. Αἷ, Αςρι, 
Συγναΐτομαι συναντάω, ΠΕΡΟΏ. )ᾶτο ρο τὶς. 
Συαξιεγεως ἡ, ΠΟ αξἘἸο οΟπργορ αι: ο πε! πτι15, Εἰ τατ, δίς Ῥε- 

οὐ] ἰαγῖτον ἀϊέξης οδ ἃ φιθι!ἀἀπὶ τπεο]ορὶς ςοπιιοῆθῃς8. 48] 
ἤεθαι δά ςεἰορτᾶάαιη σοτηαπὶ Ποπιϊηϊ»ἴτοτα οςεἰοδταίίο ἱρήτιρ 
εασπᾶι, 

Συναορέω,᾿ἄετη, ΡΊ πάἀατιις, γλυκεῖα οἱ καρδύαν δότι τοῖλλ ἐστι αὶ γηροτιρόφξ 
συγαυρεῖ ἐλπὶς,οἱ ςοπηος οἰ, 

Συγάορφε,δ κα ἄν ρτο συνόαριϑ- γι οτατηοῇ τ αὐσο απ Χ, συνωρμιοσμ γῆ, 
πιιρτανν χοτ, Ἐπγὶ. 

Συναπάγμαι, νὰ αάδιισοτον ηὰ αἰγὶ ρίοτοντ δὰ Οδίατας οαρῖτο τεσ - 
τἰονοὗςε γἡ Βαρναίξας συναπ ήχϑη αὐ ἦν τταιε ετίάπη Βαγπαραβ δὉ- 
τορτιις ξαὶτ ἴῃ εοτιηι Πυχα ατίοπεπι. δὶς ὅς Ρεττὶ σαρῖτε τοτ- 
το, ἵνα αἠ τῇ “Ὁ ἀϑέσμων ἡλα᾽η συναπειχθέγτες ὁκ πέσαίτε πῇ ἰδύε ς" 
εἰἴκ δι τι!οτατα ποξατϊογίιπι στγοῦς δά! γεχοιάδης ἃ ργο- 

Ῥτία {παἱΠἰταὶς : ἢς τοῖς ταπεινοῖς συναποίγεδϑει ἀἰ οἴτιτ ὀὐτὶ πῇ τα- 
πτεινοφ ρον εἴγοἰὰ ο(π, ον! οὸ ἀταιε μαι πΆ ] ἶτοτ ἐς ἔς (εητῖγο Οἱ- 
ζοτοπὶ ἡ ΔἸ πτο5 [ ΠυτἐτΓο θυ ιια: οἰ τοιπεινοφρρσιωὴ 7. ΔΠΊ ΠῚ 
ἀφ! το ἤπιο Πιπητηὶ [Πο.ΕΓῈ ν ὈΣ νῖτίο. ν ογείτιτ ἡ» οὐ ἀπίπηὶ 
βοἰοξξιο εχ ᾿ρπαμῖα συ ρατιιγ : οἱ νογὸ νὈ] νἱζξις ἐξ» φις δὰ 
ἐμὶΠιτας ἃ Τ᾽ ἈξοΙορὶς ἀρρέ!αταγ: ὃ 14 ργαςῖρίς Αροίξο! 5 
τὰ Ἐρ οί ιαττο, εὔθετα τῆσται μ7' πέσης τπεινοφρφσιίύης. ΟΟη 
ἐξατί μην οἰ υὐψηλοφ ρον εἴν, ας τοὶ ὑψηλαὶ φρφνείνραἴατο οἵα δηΐπιο 
ἄτάιθ ἀγτοσ δῆτ. παρηιςὸ ἀταιιε οἰδτὸ ἐς [ς [ωλτῖγο αιιοά δίς 
Ἀροϊζοί τι ἱρίε νεῖας αἰ Κοιπαη,ξαρῖτα 12. μὴ τοὶ ὑψηλαὶ φρρ- 
Τοῦ τερρἱ α4 τ, δα τοῖς ταῖς εἰνοῖς συναποιγϑωῆνοι, ἰὰ οἴξ, ποπ Δαίπιο᾽ 
αἰατὶ ὃς ἀς νοῦῖς πιαφπιῃοὲ (ξητίςρτος γἰοά μα αλλ τος ἄτομις 

ΦΣ Υ̓ ἡ 

ἀςπν 58, ΑΠ17,5ς δεςοιηεποάλητος ΒαπηΠριι5 ἀτηάε Ὀδίδοιι 
ἀαοτοβον ουτογιηῦ : ΠΗΠΠ] ἀϊΈρ] σε ποιυιῖτας ὃς οδίσιιγῖτας. Ἐν 
ξχὲ νετὸ ἀϊοίτυν συνωποίγεθϑει τοῖς πείϑεσιγ οἰ ἵσσιπάατγε [αϊδ 
ἔςξχίθιι5,ιιο ἀ σα] ρο [Ὁ ἐμι{{Ὅν ροπεν ἃ [ὃς αἰ δου τουϊάατα 
Ῥουθης ροτγίπάς ἃς (1 ἀϊχηοτ Αροῖδοϊ. Πηδητος νος ἂὃ ἢ 
{δι φαοσιπαας νοϊϊπτ ἀιιοἰ γοαπἀέπγαιις {11 ς νά τη ἴῃ οἱ 
δι νῖτῶ αξιιοπίρι τα ἢ ζεητες, 

Συναποϊρὼ, μι αρωῖ γα, ἥρχ ας οὐ μαῖστο, Ὠ Δεῖ. 
Συναπαρτίξω,ςοσημο0 9 Δἀσαϊο»άετη αιιοά αἰπερτίζω. ιοά ἐς 

ΔὈΓΟἰ τὸ ρομλτιιγ » ντ Αὐπτοτο!. θῬο τὶς, αϊτο,ῶςε ἀπαρτὶζ 
αἰρὸς τὸ μέγεϑος νὴ τὸ ἀξίωμα τὶ αῤχῆς ντ ἀ'αιατα Ρτμάεηεῖα ὃς ΓΝ 
αἷτατε πποτιιπῃ ΡΟ ΠΕ ππαρηὶξιἀῖπαπὶ ἀἰ ρηἰτατῖς ἃς ρτίποὶρ 
τιις. ΟὨΒεγ [Οἱ οπλιι8 τὸ γδ ἐκείνων καῖννΘ. τῷ βίῳ τούτῳ συνάπαρη 
ἕετω. ὙΠ Ομ {1118 ἐπ 3.Ρ]Πγποδη, ὅτι ὃ αἰαγκαίως ἀκολεϑεῖ τιν 
πυρβόντιι «δὺ τόποις, πεοῦρα ὅϑοι κὺ τὰ σώμαιται , πίς ὧι οἶδες συνάπαρι 
ξεῖν γὸ τοῖς τόποις αὐπεὶ ὀϑιγκεῆονγα μια οἵἷϊς ταδρηϊτιάϊας, ἤρα Ι ἢ 
σα ἴτεπι αοίοϊο, ἀςἢςίοιν πές συναπορτισειμήη οἱ μαρτίᾳ, ΓΝ 
τασι ρετγές ἐξινπι δὲ σο πὰ πηπηδτιιτ, ΒΑΠ], ' 

Συναΐπτος. ΟΠ 5» συνοίπαστι,ν αἰποτί, Ἡσγοάος. 
Συναπογάζομμαι 5 Βα[Πι15. δα, ὁμοιῖ τὸ φλὸξ αὐέλαμψε καὶ συναπηυγίδο 

τὸ φώς, 

Συναστλ αὐΐνωγν αὐ ΕΧΡΟ 0, ΑρΡ τοά, 
Χυναργάζι μαι 5 οἴϊ ἴπ τε ςσοηΠοίοηα τπϑά τη Ορογαπὶ Δοσοπιποο 

ΐ 

Οἰαίλτεπι ἐχοιτίθης ὃς ἱπηρίπρεης, ἰπΗϊ] ρέπίαιις, γι τοῖν 
αιιοάάλεη ἴῃ εἰππ νἀ ἱπτογάιογες δὲ ἁἰΠάσγος, Ὁ οῖτι, 
ετῖδπη Συνεσοιεῤρείδω, 16 ςπὶ ἴῃ Οαίαγε ἐς μας ἐρίἃ τε ἰοαιεα 
καί των» δ ὑπόνοιαν ἄμα τῷ λ ὄγῳ συνεπτεφφρείστιντος ἀυτοῇ, ᾿ 

Συναπές», τ] ἀεέξοῖτιν Ἂς ἀφίσαω, Ὁ ᾿ ἢ" 
ΣυνατυρτισμιἐνΘ.  ΡοΓἐς ἐτιι5. ΟΠ πηπιᾶτιι5 δὸ Ἡ οἴ οἰ δὶ βυϊά, 

συναπαρτίζομωι. ΜΝ 

Συναπίασι,Ἰπχι} ἀϊ(ς ἄτης, : ᾿ 
Συναπίς αὖτε. ΠΠλγενργὸ συναφίς ϑευ. οτοάοτς 

Συναποξαγλω, [Πτη{}]} ἀπιῖττο. Α  Αςςιι, ἥ 
Συναπυγράφομαϊν Ἰάε δ γ οὐφομαι. 

Συναπούημος͵ Ἡἰ1 νὰ ροτορτίπατατ. 
Συναποδιμίώ, (1Πγ}1| ΡοΓερ τίποτ. 
Συναπούδοζαι»ν πὰ ξιισοτο, Ατορῆ. ἮΝ 
Συναποδύοντῳ, [πηι] ν εἴτε πὶ Ἔχιυιατο 
Συνάπϑθ ανεέιδυον, σοι πτοτίθηϊεβ. ἢ 
Συναποϑνήσκω, ξοπηπιοτίον Ρ] πον πὰ Ἔπηοτίοτοίαπε οοτη 65 ΠΟΥ 

τίς Πάτα, συγαπέϑανον δυρήλοις γ Αἰτογπὶς ᾿ξεῖδιι5 τγαπϑῆχὶ οδοῖν 
{ἀπτς ῬΙαταγοθιι9 ἐπ ΡαδἱἰςΟ]. συγαποϑεινεῖϑνε. ἤταα! πιοτί θιπῖς 
πὶ. Δὐ(οΒίη. νπάς Συναποϑυήσκοντες 9 (οἰ) Ἔγᾶης δριά ἢ ΕΒ 
Ῥιΐοϑ 59 τλῆτὸ διρέξι ἰητετ ἴς ἐπυτιὸ ἀου!ηξεὶ Ἂς ἰερς φορα Αι 
τί γντ ἢ ἔλτα!ς φιπρρίαπι φὰς ἀϊτὶ ςαἴμας αἴτογὶ ςοπειρ ἶος αἱ 
τοῦ τὰ παιιατη ρασηα {οολιι5,οπάοπὶ ἔοτταησς ἐχίτιπι οἴζες ἵν’ 
ταγεῖς τ ἐς Απτοπίο δι ΟΙ εοραῖγα ἰερίπηι8.Αρ 4 Ασυϊτάπο, 
λιιϊα ςεπιοάὶ ἴοςἰ) ΘΟ] Διατὶ: ἀϊξεὶ ἴλης, ΑἸοχαηᾷ. Οςηιδὶ. "ἴδ. 
δ4ρΡ.26. ᾿ 

Συναπυκαϑειίρω, Πτηνι] Ρυτβο. 
Συναποκλύζῳ, Ππγ1} ἀΌ] 0. 
Συναποκχρίνομαι, Πτπ] τὸ ροηάεο. 

Συναπολαμζάύω, Ππγ1}]} τος ρὶο. γ᾽: 
Συναπολαω, [πη] ξξιιοτ,ία πὶ ςοίπιος ἔγα θη ἀῇ, δνναπολάσει “ἌΓ μας 

ῥών, ρατγιάιστη γἰτία βαιιγὶὲ ὃς σοηίςηεῖθης εἴτ:ς Ο4Ζᾶ ἴῃ ῥτΟ' 
ΒΙοπ. Ατίοσ. 
Συναπολ επω, Πτπι}} ἀεγο ἴπαιιο, ἤπιε ἀεεἴτιιο. 
Συναπολλυμα,. Ππγειὶ Ρέγεο. ᾿ ᾿ 
Συγεπολογυεδεία), ραττοοἰποτ, συν γρρώ, Δὲ [οἈίῃ, ας, Ἶ 
Συνατοιᾳεαίνω, μι ρωδ α, αγζάνν ὰ πιατοείοοτο ἑδοϊο, πὰ γε] ἤπιιὶ 

ςοπεαβοίαςϊο, 

Συνα"πονϊτο. Πτπιιὶ παιτο, ἤτπι] ἰηπιιο, Τ τιον, ᾿ 
Συναπος θαι, γπὰ τείροϊατο, ΤΒαογ 414. σνναίπος αὐτερ ν 4α] πηι 
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40 5 αξγίουϊ Πιδίοναϊο τντ ξαυ άγιπι δέζογος [οτρτογόίν οὶ 
συνατϑργεξ εὖλο ἀϊσιπτυτ) οὶ διείτι, ναίει » τοταάμιε αξεῖο, εἰνηϑεἶ, ον, 
τεπὶ 4185 σοτγίτι ἦτ τοξογαης ὃς Τηγτατίοης τορταίδηϊδηϊ," 
ἢπο ἀνθίεδα ΟΟΟ 5 ἀρράτεαῖ δες πατγαγί 9 (δὰ βετγὶ νἱάς, 5} Ὁ 
τὰτ, Αἰ οζεῖξς ἴῃ Ροετίςα, δεῖ 2 ἐδὺ μυϑοις συνις"αἴαι 9 ὁ πῇ χι,͵, μρύ συ (ν 
ἔξει συνακύργάζεθοι ὅτι ριρίλις"α αξὸ ὀμμαίτων τιϑέμῆνον. Ιητοῦρτὶ τὴ. ὅτ 
τα νετγτίτ, στογὶὶαι σοπίξίταοτς ἔαθυιΐας ορογτεῖ, ὃζ ἔτα εἰς,͵ τοῦντι 
εὐτίοης σοηζγισγοννε φιϊὶπ πιαχ πιὸ το δητο οσΐος ρος οὐ 
ἈΔρτ  Ι ἀοτη, ὅστε 3 δυνατὸν καἰ τοῖς κι μασιν συναπῆργαξ ὁ μῆμον ποιεῖ͵ οὐ απ γεν 
Τρτογρ οσ  εοἰηάς αιδητιπι ἤοτὶ ροτεῆ βηροηαῶ {Πάαιος, τς Το τ, 
Ἐχ Πα] ἠτίδιις παταγα  ἐθιι5 Ράτατιτ. Αἴ συναώργαζομνθ. ἃ 4 τ κιαγήσαν. 
ἘΕηρστιν ὃς τεργα [οητάτατοντ ΒΕ Βετοτ, σοι πάο, [ἀςπὶ αἴτοι,͵ ἐποῦ οὔποτ 
γείγκη «δὺ δ ναπῆβρειξομδῴοις χιήμασε 7 νὴ φωνῶς κὶ ἐϑιᾶτι , καὶ ὅλας ᾿ ; να ονοίωυ 

υὑανκρίσει ἐλεινοτέρρις 1.14 «ΠΟ ΙΝ ες οϊο οἰ εο556.1 τεργαίςπτι, «ἰπ τυ. 
τιιγβο γπγῖσ)ν οσΐδιις»ν ο[είτιι,α τος ἀεηίηιις πα εγαΠοτυ,͵ «οἴοχιστυ: 
εἴϊε : 4} ὰς συγκα γχέξομω οἰϊ νπὰ συ ἰϊο νςὶ δἰ ϊς εξ βοϊον,͵ το ϑέντοο 
ςοπῇοϊογη τε αἰίψμα οἐβεϊςπάα ἁμο. Ἧ, Νἰιμιγμηοις 

Συναεξείδω, τ Πλΐτει λάϊρουἰπηρίπ βου ἰποιτίο, ἀπβείδωι Μηάς ΡΊΠ νον ο 
ταις ἐπ ΟΊ ΓΕΥ, κα τῷ λόγῳ συνασῥβ ίσεις σὴ αὶ καίσουρᾳ πίω) ὑπϑηδιας,͵ὙΟ κυ}. 00. 
4ταιιε ἰπτεγῖ πη οταιίοης ἤμα Πιρὶςἰοπεπὶ σοηϊιγατίοπίς ἱ Κη ἱ 
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κἰς ΣῪ 
Ῥο Πἀτιιητ. 
πος ἐτης,ν πὰ το δ. ΠΠΙουῖς (Οοἴμο. 
ποτίκ τω, γιὰ οαπὶ Ῥαγῖι οἄοισυνεχτίκτω Η Ῥίατο ἴῃ Ῥη πιο Ῥο 

ἰεἰφο τ. σευυα ποτα τουῆνοι ἃ ρι ἰ οὐ δ πιατ ςοπρ ηῖτα ὃί σύμφυτα, 
κὲς οὐδ, δος Οὐ πη ρ Πα] ν πὶ παδοῦ5. 
ὑμω οο δτθο, ἑος,ΠΟηρτοάϊοτ, συνα πτορμκω σοὶ τ ϑυγετρὲς 
μον τη αΓΓΙ ΠΊΟΪΟ εἰ δὶ ἢ] Δαν σο ρα 9 ποία, σωυάψαθϑον 

χη ϑὸς ἡ ϑυγωτρὸς. ΔΕΠαϊτατοιη ἐχ Π]1ὰ ἐς ας, ΤΊ αον ἃ, αὔσεν; 
θύλεια σὺν ἀπτεταν ἴῃ ἘΡ στα πιπιατι ΟΠ ΟΥτ. σευυή φϑίμω λητοῖ, 
πὶ άτοπα σοηστοῆτις παλιν ΑΡ ΒΕ οι, λόγος πᾶσιν συγνμιυίμθ-, 
ὁ Οπηηίθ 5 Πα ἰτα ἸΝαζαηζοπις ἰη Οτάατ, τὸ συνημμῆθον, σοῖς 

πΟΧ ΠῚ. 

απ τὸς οὐ) δ ΠΟΥ ΤΠΙ11159 Ὁ σύνααν τὸς ἔνα τὸς. ἰτς 1, συναπων χὴ δὲ.- 
σαν, Ατ .1η Οοποίοη. χάλα συνάπτοις ἁυίας χακων καί, ΤΠΙΟΓΡΓ, 
ταὶ συνοι τῇ ἑστὸς πὶ “ξομέσοις τὼ ὑποδήματα. 

ὡομιάψα, αοῦφας πος νεγθιπ νατὶὶ νἤιγρατατ, (δ εἷτι5 οπι- 
ς Πρηϊ σατο ἐχ αξξίοης ὃς τγαηΠτίοης ρεμάςε : ντ [τ συνε- 
ὦ » ζοητίηρου 4 οἰτονπὰταθρο : ἃς ςοπτίησοτς ἔαοϊο. συνώ- 

᾿ ΡΓΟ σοητίηρετα ξαεϊο,ἱά εἰν, συνείρω, σοροΐο, σοαρπίρητο, 

π᾿ σον ρΡ 1ςΟν ΠΟΙ ΠΊο ὁ ἃς ἄρτον ξογγιιτῖ πον ΘΟ Ήρ]- 
πο, συν ἀγὼ κὶ συμπήφσω 5 συντήκω. ζοαϊείσετε ἃζ σοῖτε ἔποῖο. 

ΤΊ ΟΡ τα ίτιις ἈΠ τοτ.ΡΙαπτάγαπι ἰρτο ποπο, ἑτέραν δὲ τιγὰ ἐὲ - 
σιωεψουοζι τοῖς κρέωισι, σευ οἰτῆ εἰν εἰς τὸ αὐτο, α ετῖα πὰ [1 πὶ 

λάϊοοπι 411: ἢ οἰ! ἔτι Ἐς σατηἰς σοι ατατγ. ἴα νηὶ δὰ οῦ 
εἰπεῖ εἴς, συμφύειν. ἢς ΝΤαχαν ζει. συναπηειν Ορροηιν τῷ 
ἰζειν. Χεποόρβοη, διαὶ τούπῶν ὑ φιλία διχδυομθῥη συνοίλει ἐὺ 

διξ τε καΐγεϑοις., 14 εἰοίητεν [ε σου οἱ ἴδει σεωα κει πίω) ὧν δρεῖ ἐμ 
ἡ μιεσικα. τλυ σα; σοηϊπη σῖς ξοτιϊτιιἀἠιο πηι.» Ρ] ατατοθς ἴῃ 

ἀγρο ον σώυῖψε τοῖς αἷρὶ κεκένγαν, ΟΟ5 οἰπλ Οςοϊηρς τΏ}}} - 

ὶς φο πη χίτοΙἄςπὶ ἴῃ ΟΥ̓ οἰ συναί πω γάμον, Π!Ρ τα 5 σα - 
τα. Εἰ ρα, κτσὺς σοι συνα θα 9 τοσυττι ἀΕΠηϊτατὸ πη σοπῖγα- 

ΤΟ 5 1ἀς ΠΊ:συναϊαἼειν κακοὶ τινε, το ην Επι τ ρ᾽ 4 σοδοαγηαγθ,ς- 
αἰατο. ΤἈΠοΟΡ γαίτις ποθ, συναάπΊειν μέληγοοηῦ γα μοτο πτῶ- 

τὰ ὃδί σοϊηρτάπιοτγο, συνοϊαω Ῥτο σοῃτίιρο 5 ὃς σο ΠΊ ΡΟ ἸτΟτ ἱά 
Π Βσστοο δἱ τσὶ τοὶ ν εἰ αἀπαγεο, οοςο, σοαϊοίοο 9 ςοΠσῖοο, 
Ιξ το ἐρίοἱα οὔζαιιλ. πόδας ἐσέν ποτε τελεῖ ται » ξυναἼει 4) « εἰ 

αἱοὶ τελέυ τιὴ δοκεύσα, αρχ κὶ φυουῆνη νέα,1. οἰδ, σοπτίηπιατα ἡ μα 
ςείϊοης τεγπηῖπο ἀρ ρατγοπτὶ ρεϊποίρίθπι ποιμιτη, Πιθουῖ- 

πτ,συγεἰτΐω σοι, εἶ] σοπίιπ στ. πὺν αἰ αἴ εἰ πρὸς τὸ εὐτυχές ελυνγνξ- 
Ἰαπριταν, τ τοτοῖδς προ (ἐςιιπο Αἰ ΠΊα] συναιαγειν δρ- 

εἰ ατ οαπσαηο ςοἶτο. Συνφᾳήω . ΞΟΠ ΠΟ 7 αιΔάτο 9 αῥ- 
λότ]ω 7 ΠΟ; στιιο 5 σθπίοπΓαποιις {ΠΠ|.συγαίπγετον λόγρές, ΟΡ ἢο- 
ες. σοπὺπαδιΐας Ἰηζοσ νοβ. ΑὙ ζοτεῖςος ετίδαι ἐς Δαϊπια]. οἱ ὃ 
ῥλέξες δ ῥίζαι τορὸς πίω ὑς ἔραν συνοἰπῆεσι, τη πόροις συναΐπτοντος 

Ης ἐν ΟἸΧῚΣ 5 ΠῚ ΟΔτΙΙ5 11. ν Πι1Π} ἀοϊπς τος ὃζ σοοιιητοσ. Συ- 
πτεῖν οὐϊδητ(ὰ πηπτιιο σομταξξιι ὃς σοἰτίους. γουῸ ΠῚ 4118: ςῦ- 

ἪΙΓΓΙΉτιΙ ὃς οαρ ΠἸσπσαπτιι )ρτῸ σοπιιθ γον άἀταγονο ἢ - 
“εἴς 5 σοπίδαταιιδη πὶ εἴα, συναρυέατειν, Ατὶ [Ἐ τς! 5 (Ἐρτ ο 

ΜΙ οταρ ιν Ποουιιπ. ταῦ ὃ καῦολε κὶ ταῦ γγώει κὶ αἱ ἰδίαι σεωυἐπ τεσ, λὰ 
ΕΠ ςΟππεητπτ 5 εἴπ ἀς πὶ ογάϊηῖς ἤμοτ. Σιωάσσω ρτο ςὅ 
τὶ ΠΡΟ : γπέθ ργὸ σοηϑῆϊσο »σΟΏΟΌΓΟΣ ἱποιττο. οπιροῖοιτύ- 
Ὁ" δὲ ἴοι συν ποδὸς. ξοτττιηᾶ πιὸ ρος σοητιησιτ,ῖα εἰπυσοι - 
ἰηρῖς ππευιῖι ρεάοπι ΤΠοΟρἨτγαίτιις ἐδ σαιη5. ΡΙαητάγισι ἰδ. 
ΠΠαγτΟ. σάριτο 19, αἰ εἰτι ὦμο σωυοί οὔ ὡρὸς τίμ Σσιοείδν. ταυτίω», 

1 αι αἰτα δὰ πδης ἀτιθ᾽τατίοη οῖπι αττίηοτ. [ἄς πη. συγεύααφ αῇ 
5 ζΕγΓΑΠῚ ἀττὶ Πσῖζ » [19,4 θαττῖ , σαρῖτο ΠΟηῸ δεῖξον. ΕΠ 

γι. Ὠῖςίτηγ ὃς αὉ εοάςηι σωυρίπφν ὅπη τῇ γ. σμυάπαφ τῶ 
δίῳ 5 ῬΙΔη τ]6ῖ σοητίσιμιο εἴς, ΕἸοτοάοτ. σεωκατεσιν εἰς ἕν ἴῃ 
Ὁ ΠῚ ςΟΠΟΙΙΓγιιαῦ, σοδαμῖ. ΘΔΖὰ. συναΐτστω κοϑς τίω; αἰκειζω δὰ 
ἘΠῚ ρογοηΐο ατατὶς5» Αὐἰτοτοὶ. ἐς ροπογατ. ΠΣ πη [111]. 

:γεφελων σευ ψ4, νέαις δά πτιδὲς ργορ᾽ Παιαδιτ 5 σαρῖτε 33. 
Εςοἰ είς}. συγαΐα τῳ τί εἰμ φ: οἱ τη σιν.4 4 18: ἸΏ ἐτη ρεττί- 
εξ, Αὐπζοτο] ἰυγο Γοουπ4ο Ῥο ἢ τἸσοτιιπι,, σαρῖτε Ρτΐηιο. σὺ- 

ἀπῇ ῳ πως ταύτα εἰς ταὶ διυάμής » Παῖς δά ροτεμτῖας σποάατη- 
πιοιίο γοάίσιπτιτ, ΤἈςορ ταίξιις [ἰδ γο ἰεχτο 5 σαρίτο ΡτΠ1Ὸ 
Ὁ ολιηῆς Ρἰδητάγιιπι. ΣυγαΊω ὕγΟ σοσηπηΐττο ὃ σοπστο- 
ογοαπι Βοίξς, 4 εἴ ςοηῇϊρο, συμξαγλὼ, συμευγνυω, ττὰ ΠῚ} 5 

Οπίςτο. ῬοΙγθῖις ἰῦτο 4παγῖο . συναίψαντες 2 τοῖς πολεμίοις 

συμμίξαντες οἷξ ἐφόδου, κατέξαλον μὲ οἷ αὐὴῆἶωΡ ἐς τετρακοτίοις. 
ἀχίω συνα πω σοὶ. τος" 1 Πιᾶ 115 σοηῃίοτο. σωνάψας τίω) 
ἐχίω, 5. ατῖ ργδ] ἤμπὶ σοὨ Ἔγιιτ 5 41 Ρα στη, ΘΟΠΊΠῸΙ - 
» 4| ριισπα] σοηστοῖϊις οἵξ, ΡΙατατολιις ἴὼ ΤΠείςο. συνέ- 
ογσες ἑπιπομα χίαν ἀ ριοίζεσι, σοηστοάίεπτος στ Απαζοηῖθ. 
Ἰιοίειῖ ρα το, Ατείετά. συναί πίω πόλεμον τοῖς αϑϑρω ποις 1: "ο- 

Πιΐπες σοι! πὶ ρόγο, ΡΠ ΠΟ ἔγαι. συνάπτω σοι πόλειον, Εἰ [5 ἔοι! ἴῃ 
ἴε τηοιςο ΡΟ Πμπη, Εἰιττρ ἃ. συναίατω τρύς σὲ ἃ πόλεμον. τό οι! πα 
Ῥο]]Ππ πὶ ςοπιγαπο ἰά εἴτ, σετο, Τ απον ἀ14, συνῆψεν ἀυτώ, στη ἐῸ 

ἰἱαπα σοη ταῖς. συν ψα μὴ εἰς χᾶῖερνς ὧι ἐϑαῤσησο πολεμίοις.» 
τα} ἴο ἃ δ(τἰ πεῖς ποιπῖθιις ρεοποσαητίδιι. Ἰὰ εἰζ 9. ἴῃ πιᾶπιις 
Ἐπῖγα οιπὶ ποιείνιις ποι δαίες εἴ, ΡΙαταγοιις ἴα Ῥετὶς]ς.πε- 

τς σιω ψαντος αὐ εξ 5 απ πὶ Ῥοτγίοος. ἐος δὰ Ὀο Ππὶ οχοῖ- 
Δ[Ποτ. ΓΔ ετη ἴῃ ΑἸεϊοιαάο, σευ πτὸ μοὶ γεῖκος πρὸς ἐκείνοις » ΠΪΗΪ 

᾿φιπα {ΠΠ15 σοτταπηςα ἔμῖς, Πογοζοτ Συναπτω, ΟΠΊΠΆ ΓΟ ΘΟϑΟΉ 15 

ΒΡ . 
σουτγαγιαπὶ ρος Μαχαηζεη,ΐη Οτγατ, χαρίζω, υ 

Συναενωϑέω, παν] ἐχρο!]ο,γοὰ τορο ]ο. 

Συναραρ, ἃ φάλαγξ, ἱ συνηρμοσ μϑν,ΓςΐΔη. 
ἸΣυναροϊσσομα!»ξογῖ. Οὐ βῖσο ἃς οοπῆϊροτν. 

Συγαρρτῆω, τὸ σὺ Πιρῴω, ΓΟ]  ογςοη τὶ προρντβοο, συρπίκϊω, συϊκρέίων, 
φοητιιπίο. ἈΡΟ ΠΟ ηλι5 ἔδοιιπάο Αὐροπαιιτῖς. δ τέ μὲν αξγος γόμιτ 
Φοίσιν συγαρχοτὲ ) σΟυτιηἀςας δὲ σοπηρίηροίατς αν οἰαιυιῖ5, 
Ῥτὸ σοπῆϊέζοῦ : Αὐϊζοτο!ος ἀς χπιιπίίο 9» συναβαττόντων αὐήμων 
παντοίων, δίς. Γτοῖτατ δίς Συναρζοσομα ἘΠῚ αἰτοαὶ ἣος γεγῦμηι ὡς 

ὦ δυπολοΓοιῆναγ, 

Συναραχθεὶς. ἰΔΟΟ ΤΙ, 
Συναρέσχκει μοιγττλὶ νὴ σι α116 Ρίαςος, Ποπιοίξ. 
ἸΣυναρηγειν; Πππ1}]} αι ΧῚ ΠἸατὶ, ψτ ᾿ 
᾿Συναρηρὼς ςΟΠΊ ρα ξξιισ,οοαϑ πρητάτι!ς, Α ΡΟ ].»., ϑνοῖς συνάρηρθτα γέμε- 

φοῖς.}. συνηρινοσγένα, ! 

ΣιωαρορΘ- κα, ὁ αὐτί σα τις. : 
Συναρϑρου ει οοἈρ ΠΥ ηταγΙ. ΠΟ οἰ ΠΠΆΤΙ 5 συγαρνέζεϑτῳ ἀρᾷ ΗΠρ- 

Ῥοοστγάτοιη. τ Συναρϑ'ρφεῦ, ςοιϊπρίπσοτγο, ΑὐἸίτοτο!, Ετβίςοτ, δῇ 
ἸΝΤσοηλδο, δ το ρεῖπιο : νμάς Συναῤθρωσις ἀἰοἴτατ σοπιραρος 
οὔϊινπι ἃ Θαΐεπο, εἶν᾽ μελών συνοῤθρωσις,ςοπιραξεῖο πιοπιδγοτ 
ΟἸςογοηϊ. ; ὑόν Η 

Συναριὃμέω, ΟΠ πα πτοτο Εν αἰ ποοοπηρατο, ἸΝαζαηζοπις ἴῃ Ο - 
τατ, συναρίθ μησον ποῖς κ πΐεκασι, ΟΠ Πηογᾶ ογθάτινῖς. ΑΥ οτος 65 
ἈΒοτοτίθ το ρτῖπιο, να γκη τα τε πλιείῳ τῷ ἑνὸς δὴ “ἦδ᾽ ἐλατυύτωνς 
συναριθμερϑύκ τῷ ἐνὸς, ν᾽ “ἴα ἐλαπαονων, μεῖζον ἀγαθὸν ξὴ), 1ά οὔτ, οὐ πὶ 
νηυπι ἀττ ραισίοτα ἴῃ Ρ τ διι5 σομπιπιόγᾶτα [πητ ὃς οοπα- 
Ῥτοϊιση 4,4 ΔἸ ΠῚ ΟΥΠΕῚ ΘΕᾺ 5 δι ταπαιιαπὺ οὐτη σι οοπῆ- 
οἰπιητες τη ὅς ἐρία τη σοαρπιρητατίοης αΠϊᾳ Ρ] τίη) θοποσυπε 
ξιουτηττάοπη Ἐτλὶς, αὐ ἸΝἸσοπλαςο ἢ. το ρείπο ἀς δεατα νῖτα, 
ἔτι παύτων αἵρετω τοίΐωυν» μὴ συναριθμιευλόί. συναριθμεμβήζω 5., δᾶ- 
λον» εἷς αἱρετώωτέραν μὴ πῷ ἐλαχίςα ἡ ἀγαθῶν, Αἰοχαπάςτ εχ 
ΡοηΪΐτ συγαρίϑιμαμϑύίω ΡΣ συγκρινομήίω., Ἰὰ ε(Ἐ. φοΟΙατατα διὶς 

ΘΠΙΙΠΊΟΓΔΙΔ ΠῚ, ὙΠ," εἰμ 
ἹΣυγαρίθμμησις γα ΠΕ πηογατῖο Οἴσοτ, σοπηριτατίσ Ρ]ΐῃ, αιὰῇ σοπηιι: 

τηξγαῖῖο. 
Συγάριϑιμος τι} εὐ ς ΠῚ ΠΕ ΠΊΘΓΟ ΠΟ ΤΠ ΟΓῊΓ 9 ας ρτοῖπεές ἡππιε- 

ΤΙΠΠῚ ΔΗ ΣΟΏΒΡ αἰατιοιπὶ Οςηϊ. : 
Συναρας ἀω, ἔτη} ρταπάξο, Αὐ το. οἷ ἃς ΜΙ επαπάτὶ δδαμα ἀρυά 

Ῥο].οὐιῖμ5 ᾿ῃ ογί ρεῖο συναρες ὥστει. : 
ἸΣυνάρις Θ»αριυὰ Χ οι. ὃς ΡΟ]. ςοσιρτδηίοτς Οἱς. 
Συναρμόξῳ, μυΐσω, πιοχαν ΠΟΔΡΤΙΘὨΓΟΣΟΟΠΟΪΠΠΟ 5 ΠΟΠΟΙΠΠο,ςοηίο- 

εἷο, συνα αἼω. ΑΦ τα. Α σε ίατῖε. Χ ἐμ ΡΒ δπορεν αἰ τὸ σώμα συγύρ- 
μώς σοι «εὐ δὶ σοτρι!5 σοα σσποηταση ο[Ἐ ὃς σΟμΊρΡΟ τι! 1, συνηρ τ' 
μόσεν δ μιν ὁμιμρίτων, σου χὶς ος ΟΝ 5 ΕΠΓΙΡ 4. συναρρόσοι δα 
τὸς ἄραςτον πἶω) πόλιν 9 εἰυιϊτατθηι ἐπ ορτίσοιμτι ζάτισα τε ῖρ6- 
το, Ἰυταγοϊνα5 1η 50] η. συναρριόζω, ΟΠ σ ΠΟ» ΠΟΠΈςΏΪΟ δ 4114-- 
ἄτο ἐμαὶ Ατίου Χεπορ οι; βο]" αὖ σοῖς χριοτοῖς οἱ πυγηροί ποτὰ 
συνώριμόσεις εἰς φιλίαν, τ ρτ Οὐ  οἰιπὶ ΡτΟἷ5 πυπαιιᾶπι Δα] οτΙ ἃ 

1ηἶγα ροίπηξ, Ξ: 
Συναρικολογέω, με. ἦσω, αν ηχρ ΟΠΡ τ πεὶ το ρογείοπεπι τατίοης ς- 

1τηιο ὃς σοποίηπο . ππ8 σοᾶοπιοητο ὃς σοππηῖττο, Γαι ας «ἁ 
Ἑρβοπος σαρίτο [τεμηθο ἐς Ομγὶ [το ἐν ᾧ πεσε καὶ οἰκοόο μι. σευ, αρ - 
μολογε μῆϑη αὐξει εἰς ναὸν εἴγιον ἐν κυρά κ᾽ὰ 410 τοτα τη σα Ἰ βολιαι 
ΠΟὨΡΓιΘητογ σΟα 9 ΠἸ ΠτΑΓΕΠῚ οτοίοιτ 1π τοι ρίμπι (ληέζαπι ἵπ 
Τ)οσπῖηο. ἡ : 

Συγαρωος ἧς, οὖ, ἐς Πγαιι] ρταν δ ξ5, ΟΠ] ρα ργα ἔς 1 ἸΝαξασζοπι5 
ἴα Οτας. ἐγὼ τούτο συγαριμοςὴς » ἐγὼ νυμφύςφόλίθο, δίαιορσο Δα ιι8 
τοὶ ἤμαι σο πο ΠἸλτοῦ ἡ. ὁσο ρτϑηιθιι ἴσα δαΐρεχ, Ταϊςίαπιι5 ἴῃ 
ΑπαςΠατ ἢ. πολιτείας συνοριμος μοὶ 8ζο, τ ΙΡ ] ῖςοΣ ζοποιαβατοτῷ, 
τοῖρι Β] ἴσα: τποάεγατουο μη, ιν 

Συναρμ(η]ω, τὸ συγειριμέξω,ς ΟΠ ΤΟ» ΟΟΔΘΊΠΘΏΓΟΙ, Ποηθτί!ο, σοηΠ6- 
πῖον φιαάτο : σορι!ος νηοῖο, Ασομ ίατίι, ὃς Τλάτιιο,. ΡῬΙατο: 
ἰπ Ταιθο, δύο 3 ἀεὶ μεσέπητες συναρμοῆ σι, ορςοπρταιας ὃς 
ςορι απτιγ. ἥ 

Συγαρπέζα, μ:ξω,ὃς Ατεϊςὸ σω, ξοτγῖριο. Ασὶ ορ "Δ. νεφι ταχέως τὰ- 

πὶ ξυναΐπασον, 14 εἴπ αττῖρο. Ἰτοπτ οἰτὸ ἱπεθ ! Π150 . δί Ροτοίρῖος 
ϑορβοοὶϊ. συνάρπάζω φρενὶ» 1 «ἢ, ὀξέως σεωίημε ὀρτπιλαριβαί- 

γ ΒῚς ᾿ - ς . - ΄ Υ̓ ν 

Σωμαρσις, ες ἡ ΠΟΠΆΧΙΟ: ΟΠ ρΟΠτλο αὐριονέας ΕἸ εἰνς. 
Συναρτώω,αὐποξξο,αρρευἀοςσοη πο» ΟΠ Προ ἴοι σορηΐο.. Επὶ- 

τίρι άπ Μοάοδ, Συγαρ τήστες ὅζυΘ-, ὅς ο, συγέμενται τὸ φχεξ), νοηαὲ 

ςοπποίδιτιιν, Ασα. 1.1. ὨἾπ1.σ υνηΐρτηῖαι οϑὸς Ὁ γαςἐρα αἰ ςοΐαα- 

ΠΟΧΙΣ (ποτα γί ἄς πη, συνηρτῆ ἀστῶ ἘΠῚ συμπεπλίχβα αἰθατοτγο. 

συνρ τὴ μον ΡΤῸ εἰκοχεϑω Ρ͵ττ. τα τε γγουσύμῆνα τοῖς γιγνοιῆμοις ἑπεῖα; 
ἃ; συνήρτηται. Νὴ “ 

Συναΐ πὶ σις, ἐς »π ΟΠ] Ἰράτίο γογιστ ὃζ σοπποχίο, ἵτὰ ντ 411 ἃν ἃ- 
Πα ἀερεπάοαῖ: νας ρτὸ ςοπίεαιιςητῖα [πλῖτιιτ ὁ αὐτὶ πῇ συνα- 
κοχυϑίας - «οη εσυτάσποιῃ οτίατν ἀἰχὶς Οἱσογ ΡΙτανοίλιδ 9. πίω 
υἱμερών σύναῤτησιν, 

Συναρτύω, μι ύσω,πουχφ,συναρ ιῤήω,α Ρατο,  πἰξτι!ο δάαρτο. Αροϊ, 
2. Αὐτῷ, ἀασίσι γῆα συναραιυδαντες ἔρεψανοαιιοπι (οι Σ ἰρήτγηςατεϑ 

τοχογαηζιν δὶ στίατη ἰορίτατ συγαρτυσοντεξ, αὔτ ῖῳ 

Συνκρ χαρεσιάσοι τς αὐ ςοπείτία ἀᾷ ἀληθλ (αθταρία; ἴῃ ρος 
1 οἴη, 2, ΝΝη 
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693 Ὦ) Ἢ 
δάϊιιιατεκαπάϊδατό ἔλιπον ε ὃς λάςβς. Βίας. 1πι Τα ίαγς, αὐπιδον 
εἰς ὑπσσατείων κατέτοσε συν αρχωρεσιοείσους, Ἐτῃ ΟἹοι παρῆσαν εἰς ῥώ- 
μω συναρ χα ϑεσιαίσογτες . 

:Συναρχίαι σύνιοόσει!, ΓΟ] ]ςξἘ1 πιλρὶ ἄγατι! 5. 
ΦιώκρχοιοἸ σα ἘΠΘΕΙΡΕΝΙΣ ῬΑτγΓΟΙΡ65. 
Συνόρχω σοι; ΓΟἾ Το ρα τιΠ5 {|πιρίτιπι τ] ὉΘΙΙ ρα. 
Σιω «ἐχων οντοι δνς οἰ ἰσρα ὃν ἐχ ἱππεῖς ὲ συναξὰς οντες; οτπο , 
Συναρωγὸς, Δ ΧΊ τοΥ»η Ἐρὶς. 
ΣΞΕυγααπίζομω. δὲ 
ξπυναασίζω,μιίσωγα, κα) σοητοσο)σΟΠΙἘΙρΡο, ἄςξεπάο. Αξειι:. Αὐςιι- 

{τὶ τις απ. αξιοιίσι, πάντες ἃ κῷ συγααπίσωυῆν ἐπ᾿ αὐτὸν, σους 

ἔειτο δρανίπε ὃς ἔα τείπα ἀπε ἐρίμιτι ἀρρτεά!απλιιγισυνασοί- 
σαντος παλινοςου [οττο ἀσπιίης τιιγίιη δάἀοττὶ 9 ᾿Ὶ πταγοίνς ἴῃ 
Ἀοπιο.Δρυά Οκίλγεπι ἴῃ ργῖπιο Ὁς 111 σα ςὶ ἔλσετγε ρ]ια- 
ἰδηρεπην; 1ὰ εἰξ, συνασσίζειν. ἘΠάμς 151 ρΒαΙΔηχ ὁ σωυααπισμός. 

Συγαασισμιὸςνοὐ, ὁ, πρρδλημσιγπλτια ἀοἔςπ πο, υιπὶ πα [ἴτας ππιτιὸ 
ἔδατα ὃς παίτ5 οδτοπάϊητ οαρ τ ,τετιι 40 Ῥμαἰδηρ 59 συναφήα, 
νἱάε ῃ Αρρεπά. ἀ ε γοοάδ. πη ταγὶ δ. Γθτις ) Ἂς τετιιάϊπε 
δά ροτταβ Πιοςεῆῃτ,1 ἃ εἴς. σοητίπιατα (στότιιπι στγατα προς 
εαρῖτα : ρμαίαπρς λέξι, Ορίατί ΗΠ οππετι τείτιάϊποπὶ ἱτα ἀς- 
{οτῖδιν 11.ν, φράξαντες δόρυ δουρὶ, σείκος στίκεϊ πυρρϑελύμνῳ, Αἰασὶς δ), 
ἀασίδι ἔρειδε κόρις κέρεωυ αὐέρ δ[ αἰνίρ. 

Φυγααπις αἱ, σΟὐηπλ ΠἸτοης5,Πγαγιιὸ (ς ἀεξεπάςπτες. 
Συναχάλάω,Ἰάοτη αιοι δυνκοάλλω ςοηάοϊοο : ὃς Ατεϊςὸ ξυναχαλω 

ΑΕ Ομγ].1π Ῥέοπιρτι,ν ποῖο, ὄφις φρρμηϑ ει) συῖσιν ἀ συναχαλῶ 
μόχθοις 

Συγας-ραπω, ΟΠ] ΓΟτοραγίτοσ σοτταίσο, ΝΖ ἱπ Οτάτ, 
“ΞυναἸυχεῖνον πὰ γαϊίετιιπι οἰς ΡΠ ΑΙατ, 
Συναύγεια, το ,4.(Οἰ[υΠεγατίο. 
Συναυδω,ςοποίηο, σύμφημι, αἰ επτίοτ,συνάδω, ΟΡ Ἀ, Ατεϊοὸ ξυνω - 

δώ ἀϊχὶτρτο ἔαδτςοτιαῦ αὐδεέω. 
Συναυλία ας, ἡ) σΟὨ ΟΠΔΠτἰΔορτορτὶὸ οἰτματας δὲ εἰ δ 1ατον εἰ αἰτογῖμ5 

ΟΥΑΙ οι ΠῚ τἰ δα αι ςομυ δ᾽ οἰπίμπι. Ατἰλθη 1ἰδγο 14. 
«ἰδὲ ὃ “ αὐχοῖν ὡρὸς λύρδυ κοινωνίας. ἐπεὶ πογλείκες χἡ αὐτὴ κἡ μ(ρός συ- 
ναυλία ἔϑελγν. ΟἹ ἀοτη 5 ξυναυλία 5 ζῶ τις ὠγὼν συμφωνίας εἰμοιξιῦθ- 
αὐλοῦ καὶ ῥυϑιμοδ χωρὶς χόγε τῷ τῳορσμελρδοιῶτος. ὙταπΙατὸ ἀϊχὶς 
δγποῆτις ἐπ ΟΡ [10].44 ἔγατγοπι, νεὼ «ρὸς ἐρήμοις αἰκ ταῖς συναυλίου 
ἐχοφυ ρόμοϑει, ε εἴτ, πιο ποίτῖς5 φιοίξιδιι τοίρομίλας ἀςίοττα 
Ττοτα : νπὰ νεἴπς σοπτὶ οἰ πίιπα φαογα  ς εἐβοίπηιι5. νἱάς ἴῃ 
γοος Νύμος, τ αὖ αὐλός, ΣΣυναυλία δῦ αὐλὶὰὶ ᾿ά εἰν) συνοίκησις, 
συνομιλία ςουπετίατιο,ςοπἤιρταάο, ἸΝΈιρτίας οτίδαι ἀϊσιαηταγ 
συγαυλία,ἰὰ ς[᾿ συνδυασμὸς, συυΐερξις,σύξῴσις, Ατιτοτεῖας ΡΟΪῚ 
τἰσογιπι το (αχεοιςαρίτο 16. ὡς οἱ πολλοὶ χρῶνται κριλώς νὁὸ γὼ 
δρίσειντες “(μὴ 9. Ἐ σιωχυκίαν ποιεῖ ὅϑτι τοῦ πίων, 

Σὺ χυλίζομαι, μα. ἴσο ικαι ασοισμι»ςΟΠ γί γφοοπηπτοτου δζ ἐοάξ 
τεέξο νεγίογιαῦ αὐλιὶ, φιιοιὶ (τα α!απὶ Πρηϊῆςατ, ὅς ἀϊμετίο- 
τῖτπη. Ὀςροα, Πατίτι ἑμορ. ΚοΠΟΡΙΝ. συναυλίζεϑϑεο εἰς «δὺ πλείοις 
αὐδρας,νἱάε συναλίζομαι. 

Σιυϑαυλθ-.κ, ὁ που Ὁ αι5)σ ύμφωνθ., κοινωνὸς, συνήϑηςνΟὨΤΠΡΟΓηα- 
Δἰοοἴοολι5. ΒΟ Ρ . ϑεία μανίᾳ ξυωαυλθ- 7). 14 εἰξνξιιίοικος, ἀετεητιις 
ἔχγογς. 

Συναυξαίω, ὃς συναύξω αν εοχ[αγιι] δισοο; ΚΕπορἢ συναύξειν . γηὰ 
δάδιιροτο, συνωυξ αὐομαι (πηι! στείσο ἴξιι διιρςοτ 5 οἰμα] Ι΄] 0 
ετείςο, ει αοςτείςο, Ηετγοά.1.1. 

Ζυνάφεια ας, ἡ, ςομτΑ 5, ρτορὶπαιῖτας  οοπττεξζας ΟἸςετ, σοπτὶ- 
διυιϊταβ,ππέξιιτα γα ΕΠ ἴτας, οοἰ τ ο»σΟἴτιιδ.οο μορτ επί γοιἽμ- 
ἐλιο. Παπιαίςεη. αἰεὶ ὀνας-ασεως, αὐάςασίς ὅξι πόρτως, συγάφεια ποὶ 

λιν ψυχῆς τε κὶὶ σώματος»γε(ἀγταξειο ρ]Δηὸ οἰτ,αηληλα ὃς σογρο- 
Τῆς ἱτεγατα σΟΏΠΟΧΙΟ, 

Συναφὴ ,ἡ τοὐ͵ Ἰάειη,σοπϊπέλο,ςοπποχίοσομταξζιις5, σευτρξις,ςοἱ- 
τιι5." χΧῦ᾽ συνα φίω ἡδονὴ, ν ΘΠ ΟΤΕΙΙς σοἰ ταις) ΠΟἾτῃς οἰ ρταβοσεωα- 
ψις δί συνιφὴ αριιά Ατλ Ἐ. αἷδὲ α τόρλων γραμερτο οοάδτη, 

Συνα φὴς, ἐΘ-. καὶ να ἰητίτηιι5» 6 "1 αι 5) ΟΠ Γίρ μ}5 5. Ποητληρσοη5. 
Συναφίσαμι γε] συναφίφαμαι,νυὰ ἀς Ποϊο» ἔπη! ἀο οὶ ἴσονν πὰς ραγ- 

τίς ρ.συναπος-αὐτες ἀριιὰ Τὸν ἀϊ ἀοπὶ συναπίς αὗτῳ ἀριὰ Ης- 
τοῦ. Ρτο συναφίς ἄγω. 

Συνάχϑομαι . ςοπάο! εἰς, τε ποτ, πι} δηροτον ἴσο ἄο] 60, πιὶ- 
{ετοου υύπϑρα χθομαι., σευ ανιῶμμαι » σ᾿ υλλυπούμα; Η εἴν οι. Πατῖμ. 1- 
ἴδοτας. ἀτυχοιῖσι δ υμφίλοις συνάχθονται γ ΠλϊΓΘΓΘηται ἴῃ Κα  Τοήλιπη 
ΔΏΛ ΠΟΥ ΙΠῚ. συγαΐχθοιμ εκεί σοι, νἰσεαῚ τα πὶ ἀοΐς ον μαίατΐμ ἐρ [{. 
συνδἰχθοιιαί σοι Ὦ ἐπολωλότων, σοὨΔο] εἴζο τἰδὶ ργορτογ γοβ ἀπηῖ- 
ὰς, 06. 

ξιύαψις, εως ἡ οοπταξειι5.95, συναφὴ αρη4 Ατὶ τος, αἰρὲ ἀτόμων γράμι, 
δριιά ΡΙατοποτπι ἰῃ ΤΊπισο . σοπί μη ξξεϊο, ΟΡ το. σιεώαψις 
ΤΡ χέρων,ςοπίδγιῖο πυαπιμῖπι, Βιι 4, ἴη ΘΡΙΕ. ρος, 

Συνδαΐζω., μιίξω, ἤτατ! οςοίάο. ον Βοοὶ. ἀλλα με συγδείξξον, ἰ εἴ, ὁ. 
μοῦ δηγάφϑειρε. 

υγδαιταλ εἴ  γοἱὨ, γταρια ΑΙ η,1.8,ὔδδες συνδαιταλ εἴς, ν ἰτὶ σοπαλις 
ςοἔρι!οη ες. 

Συνδείκνω,ςοτοπιοτάεο Ραὐτί οἰ, συνδεικών,ςογγοάςης. 
υνδακρύω, μιύσω,ηλ υκφ, ΠΟ] Δοἢτγπιοτ. 
ΣΣυγδει ταινάω,ν πὰ ςσοηἤιπιο. 
ἤξυνϑδεριίνον, σοτιΔυρίιςο, Αρυὰ ΗΣρροξιαῖςα συγδεαίν τα) Οαἷς- 

ΣΟΥ 
ΠΟ δυνϑδιπλούτω, 

ἸΣυνδεδε μόγιθ:γν πὰ νἱιδτι5. συγδεβεμυ,θ. Ὅν, οἴττν 4110 σόπιροῆτις 
Νίδζ.ίη Οὐδς. 

Συνδεδιξασμέ νοι νόμοι ἷερ 5 ἀξοτετα ὃς Πάτητα;, Αὐἱξ, 115. ς. ΡοΪ 
σαρῖτε 9. 

Συνδα πνέω, μι. ἥ σῶ, κσιυχῷ γα σΟΠργΑπίςο γε ςοποοσπό;οσσηο οἰ 
ΝΝεατ λας, τη. 

Σὡδδεὶταγον κε τὸ 0 ἈΟΟσΠάτῚ Οὐ ΟΠ αΐπ τη ἀριὰ Πεπιοίξ. ὃς Ροὶ] 
Οἱ. 9.ἐρ {τ ἔπι}. ἴα ἐρ ἢ χιιαάατη δα Ῥετγιπι σιυύδάωνα οχὺ 
Ῥοπίτ σοηςοξπαϊίοῃςϑ. 

Συωΐ δεῖπνο, δ, οὐ ρτδμίοΥ Οἱσατ. συγερεςΘ., συνδιαιταλής, [χ|ςῖα 
Ὠτις. ξυρανας δ γοκ σὴν συμ δ ῴπνον κὶ συμ ποίων ἐποιήσατο, συγδείπεγει 
ἔλαζεν ἐμφοτέρφις 5) γττοίαιις ἀριια ἔς ξααπάτητος σοπυΐηῖο εχ 
σε ΡΙτοζεη. 

Συνδέομαι [πα] ῬγεσοσΡίατο Ϊῃ ἐριο] μ πὮ γεοσδὸτε κὶ δυρυξίᾳ δὼνε 

δενθίων σου μὴ ποιεῖν ταῦτα ν πὰ τα ΟΥδιαΐ ηε {{{4 ἔλσοτοϑ:ο(Ἐ οἴχῃ 
συνδέομαι “οἰ ΠΙσοτον πὰ ΠΙΡΟτ, ἔξει γἱποῖον : γηάς συνδεδευ 
ςΟΙ ΤΠ ράτιις ὅζ ἀπ ΧΊΙ, ᾿ 

Σωΐδεσμιθ.γν,,σοπἰμππέξῖο πε} 114. πο ἀι15)ςοριδ,σοαϊ δι 
σοἰτι 5) ΟΠ σατο, σοπιπλ Ππγᾷ, οοπιρᾶσο. Ρδιι5 δά ἘΡΆςΙ 
4πάγτο; ἐν συνδέσμῳ τἰ εἰρίμἱης»ἱπι γἱποιΐο ραοὶς. ΑἸεχαπά, Αρατὺς 
π|ότο ἰςσιιπάο ΡῬγο δ] ἐπι, κα μῆν' σελτωη ἐμιπιᾳῇ εἰ καὶ εἰς «δ ὄρρις ἢ 

δλλειπτικὼν συνδέσμων, ϑζς.}} τΟΥΤηπῸς5 ἀεῇοϊεπα! σοΐτιιιπη, ὅς Π 
ἘΠῚ ἃς σι δεσμίθ- ,, ράτ5 ποιοί ἅττιις σοημς ξεη5. γ] 46 ἴῃ ποὺ 
πιίης Μός. Σιωδεσμίθ., ΝΟάις, [614 Ργαία!ροης ἐν ἄκρῳ ποῦ 
λίνῳ, Ῥγοοῖις. Ατατι ΟὟ ῥά τε κὶ διυύδεσμον ἐπουύρεηον κριλεεσι, ΟἸσοτους 

ππΠὶ νεῖεγαβ [ΟΠ τὶ ςοεἸςίξεσπη ἀΐσετε ποάιιπ. ἣν 
Συνδεσμιώτοης Ων πὰ Πράτιις εἴ, 
Συνδεασοτεία. ας, ἡ, ἀοΠλ1η1) (οἴ οῖας, ἀοπιΐπίιση ἀποδιις σοπι. 

ΠΊΠ6. ; Ἶ 
Συνδετικὸς γοοὗ δον τι ΒΔ ̓ "65 ΥἹΠΟΙς Πα , σορυατέτη5. ὟΝ 
Σιωδετος γε, 6 νὰ 724 ΠἸράτιι5. ΒΟ ΡΒ ἐπ ΑἸαᾶος, συγόδέτοις ἄγων μοῦ πα 

δϑιεᾶζς. ὯΠ! ΕΑΝ ΠΝ 

1 ἤ
ν 

πο μαιμα 

ἸμΝιν 
᾿μανμπὐὶ 

ἊΝ ἐασὰμ 

Συνδέω, μιήσωςν 6] ἐσω, πίοι. γοΪ ἐκοΓΟ] ΠρΘυοοηπεῦο, νἱποῖ Ι 
- ΠΝ ΟΝ ςσοτητηϊττο, οΔρπησητο) ΟΡ ο»Ρεγίξγξη μο ὐμφοτι μῊΝ 

βὰφ ταὶ χεῖοκς δεσμάω, Αξΐϊα. Ασοι, ὃς Ῥατῖμ. ΑὐΗδ ἐς ταμπάς ὦ 
φασὶ φειδίαν τὸ ἑαυτῶ τορέσωπον συνδ'ῖσειι τῷ ἀγάλματι, ὅζο. ἔλοῖοι ἤρου 

(ματι σοηπεχυ ς Ππγυαςἢτο. συνδεή στοι παίλιν εἰς πίω ωρρῦπϑ ΜΝ 
χέσαν Φιλότητοί τε καὶ κοιωγίαν, ΡΙᾶτ. 0. ορ {ι}, ἴπ Ρτὶ ίμαπε τοις Γ 1ως,, 

ΓΝ ἡ 10 ςετε ἀπτϊοίτιδπὴ ὃς Γοοἰετάτοτη. δ 
Συνδημαγωγέω, δ νὰ σΟΠΟΙ ο οτατί πιο] δά σοποὶ πάχη στι 

τίατπι “πον τά ΡΙατι ρα Βιιά, 
Συωδημικργέωγν ηἃ σοπάο (ει ἔα τῖςο. ἣν 
Συνδιας, ξὰ ζῴν Δριιά ΡΙΑτινόμων ἤφρεν πυΐμτι διάζατον ὃς γαβοῖι 

(ςσιτη τγϑπισεγαε. ᾿ 
Συνδιαγινώσκω σοι, Αἰ Γδητῖοτ τὶ 81. εγοάοσ, ἧ 
Συνδείγο» Πππιυ] ἀεσο. συν διαΐγω εἰ μῦν, ν ΟΡ ἤοιιπι ἄορο, Ὠἱοίξοει 

Π|το ρτίπιο ἴῃ ργαξατίοης, συνδυάγειν ἡδεῖς » ᾿ποιπάϊ ἀπ. ἐν ̓ 
υἰέτα, ΑτἸ οτος]. Β Βετο. ςοιιπάο, ἔτι ἐδὺ ὑδῳς συνδυαγαγεῖν ὦ σὺ 
δενμεροιδστεὶ, ἢ . ᾿ | 

Συνδεαιρέω, Ππλι} ἀἰτίπιο, πηι! ἀτυ]4ο, ἀἠπίπριο , ΝΑξαπᾶςπι 
1η Οταῖ. ἣ 

ἼΣυν δὲ α)τοίομα! »ἙΟἩλτο Ο 1 Π11]}. συν δυαμτν τῆς εἰμι ) αι ςοημξξο 
ἤπρι] νῖτιο, ἔπι ἀο πιο ξίςιις ὃς ἔα πλ}Ἰατἰοροοπἤιοίςο, πὶ ἢ 
Εἷτι5 νἼξξιι5,,πὶ [Ὁ 4415,ςΟππογίοτ. Ομ γγίοίζοπη, ἀγγέλοις σν 
διωτάπω συ ΑΠΡρΕΙ 5 σοπιπιεγοίαση μαᾶθεῖ. ἼΗ 

Συνδεα; τῇ τὴ »φὐ ὁ, Αρι4 Τα πιο μαποτ δὲ ΡΟΙ πΙΟοτη» σοπαϊ δες 
Ηοτχαῖ. ἣ 

Συγδὲαγτ ὠυϑοίθ., Πεπἢ] νἐπιθ πο ΡΙατιὶπ Γγουγβ. ϊ 
Συν διαωνίξω, ἤτηι! ρεγεππουρεγρετιὸ ςοπιοτίοσ, ᾿Ύ4Ζ. Ἡεἰγεὶ 

συνδιαΐγω εἰς αἰώνας, ᾿ 
Συγ δια κοσμέω, Πτη1}} εχ οσ πο πηι] σοΙΡΟΠπΟ, 
Συνδιαχλα ἤ ΟΟὨ Οἱ ἰλο. ΓΟ σο ΠΟΙ 10. 

ἡψμωκοίκεν 
γι λα ἡ 

δ οηδαιιν, Νν 
ἡναηι ει 

ἡ[πιτλ αι 
“πον  ς, 

ὝΠΠΙΝΣ 

ἡτδ γγωδ μοι 

ΠΩ 

ΤΠ" 
ἐδ α κουίίτωι 
ἜΝ 
Πὐμνν τπυῖὶ 

αἰ κεἰ 
ἰμμὴ τυ γζ ττ 
"ὍΝ φοπγιν 

᾿ 

Ν Ν 

Συγδιαπεραίγω,ν πὰ Δοίο!ο Ρ]ατ, γ ͵ 

ἸΣυνδιαπορεῖν. [τηνι] αιιοο!Ἐἰοποπι μάθοτς , ἅπιυ] φυ:εβίοπεπι τὸ 
τποςαᾶτα. ἀννλωι 

Συνδιαπράἤω, Πῃγ1}} σομ οἰ ο,ςαγο, Γςίαπι πίω αὐχίω σ' υδιαοξ ᾿ϑυδεμα 
τουσιν, 14 εἰξ, γπὰ σιγᾶητς ἰζη ρογάμτα 5 [σε νη σαταπα σεται ἀἰμποιτιῃ τόδ. ᾿ ἵ ἀπηδρν 

Συν ϑιασκ ἑπστομαι τη! ςοπῇ ἄοτου Ν42.1π Οταῖ, [ 
Συγδὲατοιλιπορέω, μι, ὅσω, ασ,ηκφ ἢ τη] 1υθοτο δὲ ἴῃ ατιδηα ΠΤ ἰδ ὕ 

ΣυνδιαγείζωςςΟἸηἸοτοΙσΟηργοἀϊοτ, Υ πὰ νου οτφοοη [ποτ πὸ 
του δτίηο,, ΧοΠορι. ἀρινά ΤΠ οοτγάτεπι οἰπτὶ Θεπ τ 19 δῖ 
Αἴϑ᾽ ὧν ἥδιςα συνδιατρίψεις , αι! δα σαπι ἢς τυοιπἀϊ ΠΠπιὰ νἱ δε 
τιι5. ᾿ἄσηι σιιπὶ Ὠάτίιιο γα ρει ται συνδεαπρίζειν ἃ ϑηήλων αὐοΐαι 
γοίμης ἵπ πτιτα ἀογηθητία ἱπηπιογαγῖ,, {τυ τἐτίας αἴτεον αἰτο 
τῖτις ἱπΠ εγο. ἰ 

Συνδια φέρωφςτιπὶ αἰ τοΐογο συνδηαφέρω ὃ πύλεμον , δε. {|π| ΠῚ 
τοίετο, Ἠθγοάοτι νηοί δυϑειὲ εἰξε διρρίρομίυ ἐφ᾽ ᾧ αἰοαικρϑιξῆσοι 
συνδιεν ἐγχαι δὶ συμφορ αν, 

Σου δια φϑείρω, ν πὰ σοττι ΠΡΟ. 

δ ὶ ἫΝ . 

ἰδ κῃ κὶ 

΄ 

ἌΝ 
Συν δὲ διὰ μα, πητ| 4ο,.4ο ἀομιπὶ ἵπ Ἰοσαπη:νπάς συν δοδδοον ῥαῆιν ἀπ : 

Ῥτο σοηρτορατί ἀρια Βαπιὶῃ Ἡοχδεσης: ΓΤ 
ονοδιν 



τὰ 

᾿ 

᾿ξυνδεηϑέαν Πτπιι}]} γγα τ ἔπυϊτζο. Ρ οσ ςΟἸ τ}, Πα Τρογσοῖο, 
᾿σιωδειημέρ ϑυσες͵ ἑως. ̓, 4 οὐ! ἀαηα σοι ΠἸοτάο. 

γνδεηᾳκερϑιίω, κα, ϑύσω  ατ' ϑυκοὶ. ἀϊοτνι Πρ] ἀτιςο, τυ! ἡ μέραν συνδιέγω, 
᾿ συνθυμερϑύω τοῖς »'λικεώταις 5 ξιαΠν ὁ ΖΕ Π 5 ἀἸοπν τγάο,, ΕΠμ- 

τοἰις ἴα Τγσιτσο. (ἰσςγο Πἶργο οἔζαιιο αἰ Αττεὶὸ, [οριάο 

᾿ δι ἀοιπ(ι14 πὸ ἔογο σὺν διημερδύουυ . ἡμοα στατὶ ἤπιμινι {ΠῚ ὉΠ) 
οπυπάιαιῃ Ρἰαςιίτ., Αὐἠϊστεῖςς ἰςςιπάο Κ Βοτοιῖς. ἐτι «δ ἡ. 

ἡδεῖς σειὺ διαγαγεῖν κὶ σειυδιημερειῖστει, 1ῃ 8. Ετ] γς. αὐ ΝΙςοπιας ἢ. 
᾿ ἀἰχῖτ. ἐσδεὶς δὲ διυύαται σιωυδυμερδϑειν τῷ λυπηρῷ, σὲ τῷ μὴ ἰδεῖ, 

εὐὐδι κα ζειννν νὰ ̓ιεἰἴσατο, ΟἸας, ἄς Τ εν, 
τυνδυκεῖν, αἰ ς ΠΤ, ρατγοοϊυατὶ» ἐς ξς μά οι οἰ άςην οαπία ράττοςπα- 
Ε ὃ. ρατγοοὶ οἵλετι ἔπιπλα σάλι τ ΟΠ Π.Π ἢ ἁἤοιτς Χο- 

πορδου οἱ συν δικεῖν τς αἰ μῆνοι., δίς. Ραττουϊ (οι λάϊιοσατὶ ἃς 
φαυΠἀϊοὶ. συνδυκεῖν νόμῳ » ἰΙασοπι Πιαάογς ἡ ἱορὶ ρατιοοϊηαιὶν 

ἃ εἰς. συναγορδίειν:,.-- 0. 4 Σιωδικῆσαι» οτίλτη εἰς ρατγοηΐ δὰ 
ἵδη νῃἶτς Ργ οι! Ποῖσ τη ἄαπὶ 1 ξιπσὶ ππιποτς, Π)6- 

προίϊῃοη, ρὸς Λεπῆ, αἰ οἰξείναι χί ροτονη ϑέντα ὑπὸ τὸ δήμε πλέον καὶ 
ἡ ταξ συν δική στις 2 

ἵκη "5. )ΟΟτητ της σαι ΡαττΟς ἢ 1}10}.15 ἴθι σϑτι{ἢ ςΟγΏ ΠῚΙ 
αἷς 4. 4] 14 5 ἐπι ἃ] 14 110 σαπέοιπι σδιἀπι Πα τίποτ. 
δηκοςγν:. ὃ. Πτυλαι]} Ἰπά οχ 7 411 σα άσπι σαί πη ἀς ςηαἴτ, συννγο- 
Δῖγοηι5, απο ἤθη, ὡρὸς Λεπῆ, Ετ ὁ σιωειεσῶν τεῖς δὲυ.-- 

ολογίαις 9 γος εἰ ἔν, 4} ἰδοα πάις φφςϊοπίδιι5 οδιιίαπι ἐς οπάϊτ, 
ἴῃ ςαιία Οὐτπε}1) ΒΑΙ δὲ Οἰςειο. Σιωδεκοι μι ἃ Πα σαὶ ς ντ- 

5 Π.ΪτΓα τσ ρατγοηΐ δά ςαιιίλτη νῃΐτ5 Ρτοιιίηςῖα: τιη- 
ἰλπ| 5 Βιιάσειις ἰὴ Αἰηοτατ, [τοπὶ Δα 4105 ΡῈ] ᾽οα ποροτία 
ἰοἴδγαμταγ. ἡ 

υγδεκαῖ σοιγτο οι πὶ δά πα] το. Ρ]πτ, ἴῃ Οτῆοη. 
»δυσκ δ ω,μ. δ σω τ. κα ΟΠ 40 ἀϊτο. 

ἰννἀτοίτητ φιιοά σου ἴτας ἰητογ ἐπ ]τος, ἃς ἐς ηιιο ἴπτεγ σο 5 
εἰσῖς : φησ ςοπγηπιπἶτοτ ρίασοτ, σεω δοκεῖ μοι ττο, 1 πλϊτ 

1 ξοπη ργοασοτ ἔοι ργοθατιγ, Τ᾽ ιιογ ἀἸἀ. σε δοκεῖ τατοὶ μοι 
Γαςίχηιις5. ΡΊλτο ἐρ 016 (δρτίπια 9 εἰ οὶ κ᾽ υἱυῖν τοῖς φίλοις κοινῇ 

"ωυδο κεῖ, νοἷδῖς σου] πλμἶτοῦ Ρ σοτι ἄστη ἐρὶ το] οέξαμα, πά- 

π ξιων Δοκεῖν, ΟΠ ΘΑ ἀν πιῖπὶ ίοιτι ἴσητῖγε. συνέσοζε, Ρ]αςαίτ,ν ἐ - 
πὶ εἴς. Γλεπι οἰ πἰγου, δεκαίως ὡς ἐμαυταὶ δοκῶ, νομίζω ὃ. κὶ υἱμῖν συω- 

κεν, εχ πιο δυιτο πὶ ἰάοπι φιιοά νοδὶς ντάςοτξ, [πᾶς ἴῃ Δη- 
ἰοξξ, χεὶ συν δὸξεντα ἀϊσαπτιτ ςοπηραΐέξα ὃς σοπιιοητα. Ετ σιωσό. 
ἔαστε ἡ μέριε, ἀἴδς [τατιῖς ἴοι σοη τἸτατις » Βιιζα 5. ἵπ ορ᾿Π.1η 

δο. Οοηίέτιοτο, ἐϊοίταγ οιϊατη μέρα ἄποτεταγοῖυ ὃς σίω- 

πϑειυῆον. Η 
υδοκι μοέζω, Πτη}}} ρογρεμάο, σοπηργοδο ἤηλ0}} αἰ [οἰιτῖο ὃς οχ- 
Ῥίογοος, Αἀ ΝΙςοεΐ.. ᾿ 
ἰυδοξ ἀξομα), ΕΟ 6πη ΠΟ ποτὶς σταάιι διἰα τοῦ , πα σοηρ]οτἹῇ- 
ΟΥ̓ συνδοξα ζομῆν9- ὁμοτίμῳ, 1 ρατὶ Ποπουῖς. δ γάίτι ν πὰ σΠΠῚ 

ἐο οἱ ογ ἤσατιγ. 'Ναζαηζοηιις ἰπ τας. ἢς Τωτογργ. ΕΠ ἰτοιὴ 
᾿συνδεδοξασμένοι, αἴ «ἃ πΟπηϊηῖς δοξα ἢ σαὶ Πσάτίοης 4111 ῬΟΏΊΤΗΓ 

Ὁ {ξητεητία ἴδε ορίηΐοπε τὰροα ΑἸἰοτεί εν ΓΟ] Πτἰσοτγιιπι 
αἴ ητΟ 6.9. συνδεσδοξασμιέγοι νόμοι. ὑπὸ κα αὐτῶν πἶ᾽ πολετόυο μῆσαν. (1 - 

πηι} ον Πίμπὶ ΓΘ πτεηυ 115 ἀρ ροθατα ἰερς5. 
δορπιθ. , σιωώϑειωνθε, σου, [Ο44}:5) σος ρα! ογσοπαέζοτ, 
ΟΠΠΙ15. 
λεία, ςοπ (δια τί πιπι Ρίδιιτο. 
ἀδελΘ-.:, ὁ σοπίογαιις Οἰσεοιὶ. ΓΙ θ τε αὖ ὁμόδελθ-, 1Ππ4 ε- 
πίττῃ δὰ ἀοπιίπιπι,ἰιος αά ξοτγτιιπα ςοπάϊ τ ἢ 6 ΠῚ το ογτιγ οντ 

Πῶς δμόδελοι, (ογυϊτῖο σοηΐοτταϑ. 14 εἴτις γιὲ Γδτιιιτας συ διελοίν 
Ποπίογα! ὅς οἰαἴάειη ἀοπιίη!,ΡΟ]. , 
δαμεῖν δ πζιγγογς, Ρ] Πτατοθτις ἴῃ ΟἸΠΊΟΠΟ 7) ἐν εἶν᾽ ἀγρων σὺ 

γέδραμον πάντα χόϑεν, ἥ 

υὐδιοίω συμωραω,ααλπιοναάἀτιτο. ΕΠ τῖρ, : 
αὐ δρορίσ Ῥ] ἀγα τοῦ ρτο σοποιιτῆι ἀἸἰχὶς ΑΡΟΪ.2,Ατρ, ἐ ὃ Φύγητε 
σαυδιρρια πετρίων, ἱ, σιωδοδὸν. 

ρομάσες αἱ κυ αὐεαι συνδ'ρο (σέ δες, ᾿π{ι] τ ηι15 ἔπῖοτ [α σοησιτ- 
ΕΠ Ππριιητατναρια Τ Ἀοοογ. Πὸ ὃς συνδιρρμοῖδες πέτρα; γριὰ 
ἘπΩΡρΙ,.,, 
λοριὴ. «ἡ σοποιιγίις.συγχαρησις ἱπτογρτ. ΗΠ ἐγπιορθη.ὗἨ καλα- 

“ἢ πληϑιρικη συνδ ρρμὴ, 'ος εἴξ, ςοποιι πο ποταγιμν ΒΡ] ὀπίτα- 
ἰς Βιιπιογιιπη, σα  οητις {το ργίπιο αἀἁ Ο]απσοηεπι Επιρή 

ΤΙΟΙ συνδρρμὰς νοζαῦδητ (γταρτοππατιι σοποιγία τ . ὅτω γδ, 
πα αἱ η. Γποινο ΜΊοτῆ.. ἀξιοεῖσιν ὀνὰ κ(φύζειν αἱ τὸ τὸ δ συμ- 
“ὦ κούτων ἀϑρρισμα. Αριυνὰ Ατἠ τότε], ετοτῖσ. τοῖο.» Ὁ. ὥσπερ 
γφισόσοτος ὀυλαζ εἴ τη ἐκέχδυε μὴ πολλαξ ποιήσωσι πὰς σιωδρομαξ, 
κλησίας ἴτὰ ν οὐαη5 σοποϊοπέΐαιε τυὐγ1 445 ΡΓΟΡΤΟΓ ΠΟΠΟῺΓ- 

{πὶ τα τἰ τι 4! ηἰ5. ἔ μ 

ταλ δ ρομίθι, ὁ χὶ ἡ σΟπουγτε 5. Οπτθϑππιι ναάςη5,1.3.Ἐρ᾽6. τί 
"ὦ ἐν Θανάτῳ λαῖζε σιώϑρρμον. 

ἀξομαι»ςοπὶιιρίτιπι αρο. οπάιΡ Πἰσοτοίοςίοτ, ΟΠ τη Οτ,συν- 
αζομῖνον, ἱ. συγκείωδνον, σευ δια ϑνέντες, ΓΪατοῖη ἰερ. 

- υάξω,μισω, ςορι]ο, συζϑγω;εοπί πῃ ο»οο πάρ ἴςο; ςοπΊρο- 
ΘΟ, Ατίζοτεὶ πῃ Β ποτ. τα πὶ σο πη τλτι 100 5 Ποριι οΥ δί σοΏλιῃ 

᾿ ΒοΙΡΙΔ π|.ρμχ ὁ συνδυάσῳ αἱῈ ἦ ἐκχέκτων αὐ Ετ συνδεδυασμα - 
 ὙΘ οριιατιις. ὅίης 

"δυασμὺεγ ςοπτυηξεϊο σοριι] ογοοΐτιις γοηοτοις, Ατῖο.͵.4.1Ὰ- ' Συνήληήσας» αι σοηρτεραιῖτι αι ςοερῖςς 

ἘῚῊἩἮΨ 690 
μα, ΓΟ]. Οὗ 3, χέμος χῳλοῖπ᾽ αἵ χὴ συνδυασμὸς» Χὶ σιιμοδὸς αἰδρὸς Ἢ 

γιώαικος, ΑὙἸΠῈῸ ΡΟ ἢτ.1.6.ς,16, ὄρ 3. δ νέων σιὼ νασμὲς φαῦλθ- 
πῦρρς τεκγοτοι αν, 1 ὈΥ, συΐζόι ξιν νοραῖ, κα; σειωσυλίδμ. 

Σεωδυαςικὸς ἀκ ςορΡυ]ατίοιιοπι ὃς ςΟπ μηδ οπομι ἀρτιις, ᾿το πὶ το 
Ρυ]ατίοης, ὃς ςομξξίοης σαιάςσπν, 

Σωφυο, οἱνϊ ἄϊιο Παλμ]. σαώδυο γγρηϑέντες, 1, δίδυμοι. σιυδυο ἡ σωδ- 

πρης πόλεις, ΑὙἸ 14, 
Σιωΐαξα, ἴοι ξωυίαξ», ςοηέγεκ!, Οὐ. ξ νῆας ξωωΐαξαν ἄεγλαι,σμρεα ζαιν 

ἔτος: Ὁ ἄγω, 
ἸΣωυεγ γίζω, μ᾽ σω, ατοκρι, ἃ ἀπποιΙ Ο, ἀρ ΡΓΟΡῚ ΠαιΙο,σιω αἰαῖ, σωνεγ ζει 
τῷ καραῳῖ) Ὀγαςῖο σοιηιηϊτείτγ, ΠἱοίςοΥ ά, Πὗτο [πουπάο,ςα- 

Ῥιτς τοι. συνεγγίζει τῷ φϑινοσόρῳ, ΡΓΟΡ ΠΩ 1115 οἰξ δατιπη 10 - 
ἔσοτ.ἰ1...ς, 98. 

Σιω!γο,ργορὸ,ἰχτα,ἱη ργορί πιο, ργοχὶ πγὸ,ὰ ργοχίπιο. σευε- 
γις ἐξῇ ἀλλύλοις, Ατἰζοτο! ἴῃ ρτμαϊς. σαύεγῃς δηήλως εἰσὶ. Ἰηῖοῦ 
ἴς ρτοχίμηὸ (πητοἸάσιη 1.2.}Ρο ΠΠτ, αὶ σεωλεγ ργοχίπηα. τὸ σεωλεγίίς 
αὖ ἧ, ΟΥ τὰ Ρτοριοαυῖτας, Αατ.} α. ΟΠ τ, τοὶ σωωεγίις τοῖς ὑπ αῤ. 

χϑσιγηθῶ μην Ργορίιχαιια [εἰς κα: ἰητατοἰάοτη ἰὼ ἈΒοῖο, ο- 
4861} ἐς Εἷς τα Ῥτορίηαιια ἤπητ [αι αἰ] διις ὃς νἱτιιροτα- 
ΠΟΤῚ : 

Σιιεγείρω,ς ΟΠ Πςιιο,Ππτι! ἰοιο, ῬΠοςν]. Ππτι] οχοῖτο Ρτορτίς, 
Συνεδεϑη, ΠΟἰ ΠΠράτιι εἰ. 

Συνεδεϊῶδτι ΟΠ ΤΠ δ τα, ἔασι ΓΙ πὶ συνε δοόμαι ἃ συν ἔζομαι. 
Συνεδιρᾳ ας δ σοιίς [το ὃ ̓άσις, ἱ,Πτατίονντ ὃς νοος [ἀτίπα οχΡ.Ηα 

. ἴγς, τῇ συνέ' ὅρας ὅστοχορεῖν, Χ Π, 
Συνεδρόύω, μ. δύ σῳ αν. δυκα,ς οὐ Πάςο: ἃ ΒΔ οχροπίταγ οτίαπι ἢ - 

ἄξο ἴῃ σοπίθηἢι.Γτεπι ἤπαι οἰ οαπη σειτ α:νΠαππὶ ΟΠ] ερα, ἔπτη 
οἰμίαετι οΥάϊ ηἰ 5 ἵζει σοηΠ]τα ἀρίτοςςοηίιίτο ἀριὰ βοΐ. 

Συνεδδία, ας. 5 γε Οὐ Ε{Ππ|ς5 ΓΕπατοσιιτη ἂς ἐπ 4 Ἰςιτπ,ςο πο ἰπππ, οοα - 
ἀξητιι5, Συγεδρία ἴῃ Διιίρῖςο115 ἀϊσοθατιτ οαπὶ σοππάσθδης 
δι1 65.414] σοπίειἤτι5 ἀιιῖιπὶ ν εἰ σοηΠάοητια : οαϊ ΤΡΡοηϊταγ 
διε δοία. Αὐλίζος. μ1{8.9.ὅ38εν χὴ «αὲ διε δρίας »κ' παὶ συνε ρίας οἱ μωπεις 

λαμᾷζανεσι, δίρ δρα μι τὼ πολέμια τιϑέντες σευεδρα 3) ταὶ εἰρίω δύοντα 
ρος δηηλα, Ἶ , 

Συνδρια' αὥει,ςουΠάοτς, ΡοΙ ἈΒοά. 
Συνέδρκον,ε τὸ, οι, σΟῃσοΙΤ15, ΟἹ Πρ Πτοσεωύοδὸς, συγλογος, σαυτέ- 
λειασοη ΠΙ ατη ἃς ἐπι 1 οἤ πη}. ΑΞ (σἢ πο 5 ρτο ςοποςῖϊι ᾿πάΐςιιπε 
δὲ σομΠΙϊατίογιιπι, ᾿. συνεδρία. βυλϑυταὶ κὶ ὀκκληστας αἱ τἰξίασιν εἰς 
συνέδρια τὰ τρρσήκοττει, ΑὙῚΠ|.}.ὲς πλιά ο91. ἰεβαζοτος ὃς ςοη- 
εἰοηατοτες ἰε σομξογιης δα Πδὶ σοπετίθατοσβ ςοηίο 5. 

Σευύεύρίθο, κα, ὁ σοπίς [[οτριὶ σοπΠάος, ΑΠ εΠΠοτ,οαάςπε ἱπ [δάς πιᾶ- 
ΠΟΠΘ.ΟΟΏΓΗΡΟΓΠΑ ἢ! ς, Οἱσοτ ἀπ σερτατοτ, Ομ ἢ ταν 5»ίεπαάτοτγ, 
ϑορποοΐ, ᾿η Αἴδος ἀϊχιτ, ἐκ γὸ συνέδρε κἰ πυραννικούκύκλε, δίς, 
εχ σογοπα ςου Πἀφητίτση ρυϊηςίρατη : οτος σομῇ] ατὶ) τα τ 
81]: σεωεδ ρρι “0 συμμοίχων, Α (τ ἰπ, (ὺ ἐκ οἶδ᾽ πόλεων σειυίδρρις. 
δίς ἴ46Π|. 

Συνεείχοσι, Πιπι}} ν᾽ρίητὶ. νἱ ἄς Ξυνεείκοσι, 
Συνεέργω, μι ρξω,καν.ερχα, ΟΠ] τους οπίκγίηρο, ἀξ, ἕζως-ἥρα ϑυαῖς συ- 

γέεργε χι ἶσα, σευ εἴχε χάρε σωωε εργε,λὰ εἰἴ9 τις αὐἀάιςεῖρας 

ἃς σρρτγαθῃοθατ, - 
Σευυεζϑυγμῆμον, σ ΘΠ ι15 ἤρωγα ἱ ζεύγμα, ΟἸΐητ.}.9.ς.3. 
Σωγευκα ἔς ξεωνένκε, 1. συνέζαλε, συνε μιξε, συνέκρεσεγι το ΠΠοχῖτ,σοσπ- 

ταϊπτοςοηίοτγιξ, 
Συνεϑέλω, ἤπια] ν οἱ οναΤεητῖοτ. ἀν Ἔ “ 
Σιωεϑίζω, μ ἴσα, αν κα αἰ αςϊο,σοπἤιςξαοῖο. συνεϑεοϑηϊώ αἱ φρονεῖν 

διωρια,οςτατιςου[ιςίςετς οαάοπι Γτητῖις. ΑὐἸτοτο] 1 18, Ῥτο- 
ΒΙ ΘΠ. 5 5). δ᾽ τι δ) αὐ τινες οἷξ αἰχῆς ἕλωνται καὶ οἷς αὖ συνεϑισωσιν. Ἐξ 
ἰδ τ ἈΒετοτγ. πολλαὶ γὸ κ᾽ τῇδ φύσει μη ἢ δίων, ὅταν ἐϑις σιν 7 ἡδέως 
ποιούῖσι,ν Οἱ 411} Ἰοσαης συνεῖις ὅσια εἴτ, Πλ τὰ δου μη αὺς (4 
νἱ πατιγάσις σιμά ΠΟ Π Γωμτοϊασιαηδα ᾿νοπαϊπίθιι5 ντάδτον 

εἰιπὶ πἰϊιςιογίητ. : .Ἀ ΥΎΧΕ Ρ 
Συνειδέω, ν ΐσω, [απὶ σοι (ολ115.1{ὁς 44 Πλεπιοη ον γδ αὐ «δ᾿ ὀνοις λα" 

5": αὐτῷ γε συνοειδ σεις, τὲ αι άοιι σΟ [Ὁ1815 ΓΙ 5: Πς ἴῃ Αἰάϊπο 
οοάϊςα.Α [1] στευτῳ γε συνειδήσεις ἰσρ απ, συγεῖοδὸν τέω απτάτέων, ΓΟ ΠῚ, 
ςομβέϊαιι ςοσποιι, ΡΙμτοῖη Ρι. Ομ γ (οὐϊ, αἶα Ἱερωσίντα μα, 
συνειδώσι,ντ ποδί (σι ςοσηῃοίσαητ 5 ΕΣ (ς ἢ. σίυγεισν α; σεαυτῇ 
παυπῖων δὶ νίκίω νενικυκότι » παιεις σοεγταπιϊηῖς νἸέξοτισει τ δ] ἱρᾷ 
ςεοηίοιτς, ΕρΙ ξετιστῇς ΡΟ] τίλη Θη.1η Ἀροίορ. δοοτ. ἀνα γχη 
Ζδὶ πον. ἰαὶ ἑαυτοῖς συνειδέναι ασέξζφαν, τὸ δυνει δίνω οἰ Ἰ δι 4. το. 

Συνείδησιςγεῶς. Ν᾽, ὃς , ᾿ 

Συνειδδς, ὁτος, τὸν οἠ οἰςητ συνείδησις, ἩοτπιοΡ, συνφσδότος φϑύγει; 

τεῖις ἢτ ςοηίοἰοπεία: αὐ δα σοπίοις βυοιῖτ, ἐλαυνομῆνίθ. τῇ συνᾷ- 

δότι δ ὡράγ “ατος,ἸανριΠα5 τεὶ σοη οἰ απτῖα, ΡΊμτ, ἴῃ ῬΡ].1ὴ ἐ- 
Ρ ας Ροιγῖ,ς.2, εἰ διὰ συγείδησιν ϑεοῦ ὑποφερέ τὶς λύπάρ: ΝΣ νάε- 
ταῖγ ἰητο Πρ ὶ ἕνεκα ες εατίᾳ δὶ σοηίοιι : 4014 Π ειμπι τίπιες 

, οβεηάει ε:ορτίπηὲ ἐχρυοἤεγ!ο ἴτα, ργορεγ τπςηῖοτη ΗΌΣ Ὀεξ 
ςοηίοϊατητῆς επἰπὶ 1 ατῖμὰ ᾿Ο ΟΠ ΏΓΙΓ. 
Συνφλεγυῖμθ., ΞΟΠ! ςἐξιι5»ςοπτγα δ 5) οπιοῖῖν 
Συνει ἐα,ςοατέϊονοορο, Ἐ ΠΘΟΡ]γ. 
Συνφλυϑεῖστι αι ροφὺγεοαέϊαπι ἃ ποηταη, Οζα 1.3.ςαρ.19. ἀς ετυΐ; 

Ρίδης. ΤΒεορθτ: ς ο 
Συνφλυμυβύθ,, ςοπηρτε βου 5: σαρτιϑ:α συλαμζαϊῶ, 

οπι 1: ΝΝα αὶ 



“ γδο ΣΝ 

λκυνειληφέναι,“Οποερ εῖν δε συναληφῆα 9 αι σοησορῖτ. δυνείλη- 
φῆα τὸ τεκεῖν) ρτόσηδης δέ ράττιι ν]οῖη Δ, σαρῖτε πιάτο, 1.1. 
Βεριτα. ᾿ Ϊ ΐ 

αυνειλοχένα! 5 ΠΟἰ ΠΟ ρῚΠς : ὃ συλλέγω. γπάς συνειλοχὼς, ἡ ΠΟΠ Ποῖ; 
αι ἴπ γπιιαι σοπροίι, Π σπιο πῃ οπο5. συνειλοχος εἰ σαν ἱκσινίω), 
(τὶς Ιοςιρ ες ὃς ἔρ] ει ἀ ἀτι5ΡΊυτ πη Ἀ Οπημ]. 

“πυγειμαρμῆραςἔατο εοπποχὰ ἴατο σοηίεαιιξητία » ἀται σοπητδη- 
τα, ςοπίατα!α νοττῖς Οἷς ἀς Ἑατο. ΡΙ ατατ. ἔς τε εἰμφρυῆσα τρόπον 
πινεὶ κ) τοιῦται πτάνται ὀνιεἶνοις δ υνειμιαρ ρῆμα, 

ἀπωειμι,μισαυ ἐσομα ἡτοῦ ἔλτα ΠἸατίτογ, ππι] απ, ἰυΐο οπα 411- 
ιουν οτίοτ,μιλώ πρρσομὶλω αρρσ διατρίβω, Οὐ ότι ἀϊποτη Βι- 
δεο 3 σοποιμτδο ἃς γεπὶ παθεο,ςοπἤιοίςο, δαλέγομω συμοικώ, 
σιυωδει,ν οτίατις,σιουυπάρχεις, ἸΠτοΓρτ. ΑὙΠΟΡ άπ. Σιώύει ϑεοῖσ᾽ 
οὐῃ ἀϊ]5 4815, Επτὶριά. λόγοις σιωύτιμι, ΑΥΛ ΕΟ μη. Συεῖγα) τοῖς 
ὀνόμασι 5 εἶτοα Ποπηπα νογίατὶ,  αζάπζεπ, ΟΡ ΠΟ]. καὶ μοι δὼ - 
ϑρεράπευτος ἐαξ ξωυύεςιν ἔφεσρθυ,, τ 1Εὶ ἰηΐτατ ὃς ἱπιπιίηςτ τη - 
πὶ ἑηΓαγσεης Δι !οτα, Σω εἶναι τῷ κέπσω, ἴῃ ἰαθοτε νετίατί» 
Ατιπορἤδη. ἴῃ ΡΊυτο. Γτεπὶ σιπὶ Ασσιίατίι ὃς ΓΑτίπι. Τ᾽ 4εππ|ν 
«7: σοῦ τὰ πλεῖτια συλϑεισι ) Ρ᾽ ατπνὰπι τοπηροτὶς. τοσιπιι σοηῇι- 
ταις ὃς νογίδητασ ἔπισίφπιις ἐς Γαχέξιιν τῷ αῤίστῳ βίῳ σιωεσομέ- 
γος» ῃοποίτὰ νἱέξιιτοβ. Σαυν μυρίαις ὀῤίαις. ἸάΘπν Το Πιιβορτο 
ἐὁ αιιοά εξ σιτ15 ὃς Δηχϊετατίθι!ς ρί ομτα ὃς ἀ1{Ἐγτξειῖβιμυρίοις 
ιρικοῖς συνόντες ἀϊοιιητιιῦ εἰάςπι 4υ1 ἵπτὸῦ [πΠΙΙΠΊΟΓΑ αἰ] ροί. 

τ νεῖ σοππἤίτιτί ἤτης, ἢ σπίβσατ ἴτοπι οἰιπὶ αἰ ἴατιο ἔλεϊο,ἃ ρατγ- 
τἴδιις αἰ Ἰουῖιις το. Τμαογ ἀϊ 4. {1 γο χιιατγτο( ἔφη) δεκύσειν εἰ ἀνε 
πρέφοντος τὸ "μίσυ πῇ στρα τῇ ξυνές-αὶ Αἰῤῥιξαίῳ, συν εἶναι αὐτί πὶ ἰΏΤΟΥ 
ἀάπι εἴ ἰάοπὶ ἔετε χιιο τρρσεῖναι., ργαζογοα ἔοι Ἰπ ΠΡοΓ εἴα, 
ϑορῇοο! ἰη Αἴας, κα μοι δυῶνεράπευτος Αἴας ξυυϑες:ν φεύγ». 14 
εἴτιργατογεα οὐϊ1 Αἴάχ εξ τα ητιᾶπι ἱτη πη πθῃ5 δῆ εῖα. 

Σιωείμα, το συνέρχομα»οοπυαηῖο: ΠΟ Ο:ΡΕΓΡΟ ἴπ ςοπρτοῖίιπη, - 
τα] 60. ἴῃ ἢ η. συνιέναι ν πὰ τ 6. Ἐπ ἢ τοττία ρετίομα ρον Τπ41- 
στ. διιυέασι, ἰσαπΐ οχητ, 

Συγεϊναι ἴστε Πρ εγον ΡΟ συγμέγαι ὰ συνίνμι, 
Συνείνυσις.ςοη οἰ οπτέα, σευείδησις, διάθεσις, 
Σιωωειπεῖν, [Ἰλάἀετο,ρατγοοί πατί [πο στ σετςσοταργοβαγς, ἀεί, 
- Πιπυ] ἰσααὶ ἃς τείξατί͵, σοπίοπίαπι ργαθις 5 συγ τοτα ϑέδθου» 
αἴοηῆιπι οἴει, ἀςξοηάετγε, συνηγορεῖν, σιμαηορϑύφν, Κα [ΟΠ η65.} ς 
πιο ςπ, ςοητγα ΟἸγπιρῖοά. ἀξιω 3 καὶ “ φίλων μοι τινα σιωεῖ - 
πεῖν γ ρΡοίζι ον νι αἰ 4115 οὔίατη ἁηλϊσοτιην Πηθάτη οδυΐαπι ἃ- 
σατινηάε σιωείποιμι , ρΓῸ αἰἸ αι Ρογογάγεπι ὃς σοπί ξῃτίγετι, 
συγεῖπε ταῖς πόλεσι, ῬατΓ ΟΟἸ Πέτι πὶ οἰ πἰταάτιιπι [ιςερ τ 5 ῬΤατατ- 
εἴτις ἴπ Τ Βεπιτοο!, συνεῖπεν τῇ εἰρίμΐῃ, » Πεπιο τι. Γάφιτι οεπὶ 
᾿Αςοασίατηι. 

Σιω εἰρἴω, μ.εἰρξω,π. ἐἰρχαγοοποῖαἀο, οἰ δε, ςοεγοςουίη στο άϊα 
τεηθο. Ἀξ Αςου, 

Σιωυεΐρω, μιερῶ, σου στερονοοπίπησο)ςοηίοτο 7 σοππδέϊο 5 σέωά 
σῆω τγπὰς σιωείρω ἐὺ λόγοις, σοητΙΏ.10 {Ἐγ πιο ποίη 5 ογάτίοπα 

σοητίηνια ἴοι ρεγροῖμιδ ντογ. ᾿ς ἰς ἀϊοίτιιτ αι ἔλοιιπαὸ δὲ 
εχρεάιτὸ Ιοαιμαητιιγ, (Οὐ ατἰ ΐάπιις οοπποξξεγρ δὲ σοπεϊηπιατα 
ψογρα ἀϊχίτ Οἴσοτγο ἀεοίδππαγα. Γοϊαηι!5 5 συὶ δ αοὶ “ὦ κλο- 
πῆς σιωΐειρε 7) ἄς ἕαττο γοτγθα ἔλοϊα5 ογατίοης ρεγρεῖια, Ατιίτο- 
τεῖες (ἐρεῖπιο Ετἢ σου. κὴ οἱ ὠρῶτον μαϑῦντες συωείρφυσι μὴ «ὅὺ 
λόγοις. ἴσασι δι ἄπσω, Ἰάεπι ἴῃ τ. ἀς σεπογαῖ, Στὸ οἶδ᾽ οἰρομβύων 
σιιωωείρρήϊας, αἿο 115 αι» ἰάτη ἀἰχίπτες ἰεγπιοπο σοπεϊηιιατο, τ 
οἴη, ἐοχέω παὐτα σιυείρων ἀμυςί, Ἐτ συνεῖραι ἀσονδὺς"ὶ «ὐξιόδοις 
Ἰη σις ΧοημοΡα. Συνείρρμω,σοηηεέζοτ, ΟΠ ξΓΘΟ 5 ΘΟΠ μ- 
φοτ τω γὃ δ μοίλιςα συνείρφιτο τὸ ἔῃ), διὰ τὸ ἐγζύτατα δ πὶ ἐσίας τὸ 
γἱνεάνει α εἰ τίυ) γγώεσιν, ἢ ς απ πὶ πα χι πιὸ σοι ποῦς: σοπτίπιατί- 
νὰ ροτοίξ., ὃζ ρεγρετζιια οἵϊε ρεπόγατίο, Ατιζοτεῖςβ 2. ἀς 
Οεπεγαῖ. Συνεέρω αὐτὶ τῷ συγείρφμαι. Ατἰΐζοτε!.τ.ἀς Θεόπετγατ. 
εἰϑῦνον διυΐαντω ὑποτί σεῦ! τοιαύτας «χὰς , ᾧ δηππολυ διωΐανπαὶ 

συνείρειν, ιᾶ: ἀ{π| σοπίςηταπος οὔδε ροίϊιητ ὃς σοῃςτοτγοοἱά εξ, 
συγώπῆειν. Το πὶ 2. ετςοτ οἱ. τὼ 3 ὁ Γνδικῆς ἕῳ, κὶ τἿδ ἡ οακὸ εἴων 
φηλων, διαὶ πίω) ϑεύλατ τοῖν ὦ φωῤνὸν ταὶ συνείρειν 7 ὡς συνεχώς ὃ) πά σαν ἢ 
οἰκουυβοίω,, Ῥάττεϑ αὐτοιτ [πάϊς ἐχγογίοσὶ5) 8ζ αιιδὲ ἤπης δά ςο- 
[πππηπ 45 Ἡετοι 5. τα σοπί πρὶ ΠΟπ Ροίζιητ,ντ σοῃτίπιεις πτ 

τογγας Βα τα 1] ρ Δπι ἴτιις. 
υνεὶς, ἕντος, ὁγα αἰ πα Δ ΠοΓτοπβοζοσποίςεΠ8, ἴπις ΠΙσοη3. 
Συγειστέγω,ςΟπξογο, οτπροττοςί πη] ᾿η ΔΕ 00 ἱποϊιάο. αὐτὰ τὲ 

ἀγαϑτὲ συνεισήγαγγν αὐτὴν, [ἐςιτπὶ οπληΐα θοπᾶ ἱπεγοάιιχι τ) ΟΠ τ Ὺ 
[οὐξινίἀς Συνοίσεκτος. 

Ξυνείσοεκτος, ὃ κ᾽ ἡ ΑἸ Ἰυιηἀς ἐπι ροτζαζιις 5 ἜΧτεγπισ:ς ἴῃ τοττ]Ο οᾶ- 
ποπὸ σοις ἢ} ΝΊ απ. ὀ ἐΣυνείσεικτος οτἰΑπη (] οἰτιῖτ σοῖτιο5 
γΕ (Ὁ οἰτ5 [Οοϊάν ς σῷ θατιις 9 πὰς νῖγρο ςομτιδεγιαίθηι μά- 
ἴσοατ γἰγιμτι , πὸ πποπαοθις οσηλίπαπι : φιιοὰ ΟἹ πὶ ἃ πποπα- 
«[ἰς(ϑάταμπα: ἱπβί πᾶ ) Ἰττογ Οἰ γι ίδπος ἱπτγοάαξξιπι ἔτ» 
δι ]Ατιιπὶ ταυεπ ροίϊοα » ὑγορεεν {ιιργα, [Σ 4 ἀοη ῥ᾽ δηέξπαιῃ 
τδηταν ΡΟ τς νήσας αὰ τοπιροτὰ ποίξγα [Ἐπιίπα ρτορᾶρατα 
ἔχης, Οὐρὶ 9 (ἢ συγειστέκτοις ) εἰς δ'ὴ φάσκεσιν ἅπαντες 7). ὧι 
97. εἶτε γάμω δώσουν, εἴ τ᾽ ἀγέμοις 9. ἡσουῆυ, εἴτε μέσον τί φυλάξουδο. 
8 γὸ ἔγωγε, καὶ μελέγητε χακιῖς γ) τὸ τρᾷγμ᾽ ἐασωνέσομαι, Τ{ 6 πη, 
αἱ σένα πείν τ᾽ ὠλέεινε,συν εἰσαικτον ἢ μάλιστα, Ὑηάς Συνειστίγω νοτ 
δἰβάςπε τοὶ Πρηἰβοαιίοηὶ ἀοσοπαπιοάατιτ,, [άεπι; Παρϑένν 

μϑ 

Ἔν, ὍΝ, 
«ναρϑένιΘ. γϑιὴ καὶ ὄμιμασὶ ἡ ἀρυφίοιστ᾽, μὴ δὲ συγεισοίγῃς αὔσενα χ΄΄ 
δεμόνα. 

Συνεισβάγλω, τὸ συμπί τω, ΠΠγᾺ} ἴγτιο, ΒΟ Πτοτ ἐπιιδάο, Ποσηοῖι ᾿ 
τῶ συγεισβαάλλοντα τοῖς γοδ'ἐμάσι, 1185 ΟἸΙΠῚ ΠῚ ΟΥ̓ 5 ἱσγιιηῖ, ΘΑ 
Ιεπας δὰ Οἰδυςοπεηι Προ ρτάπιο. τ τοὶ συνεισβαχλοντα, Ἰὰ εὔ 
(γπιρτοπιαῖα. Ἧ. 

Στυγεισέξηστων σκιοίφιθ. ) παϊιεῖη ἥπλι! (της ἱπρτοῆι, Ευγῖ ρα. ἃ σι ὴ 
γεισβάνω, 

Συνεισέρ χορ!» πλὰ ἱπρτοάίοτ. ᾿ 
Συνεισίωεγκεγοπτα τι σεμεσίωΐεγκε τετάρπη μόρον 8 τιμή. ὦ ποὺ 

Δότοπη ρταἀπάυτῃ αιάττατ Βοησταπι ρᾶτῖειπι σοητα τ ἢ 
εἴπ, ἀεάτι, ΡΤ ατοΐα Ραδ]. συνφσίωεῖναν γεοηττδισγιης, ἰάσι 
Οτη]. συνφσ ἰού γχα! παι] σοπξοττε. ᾿ 

Σὺν εἰσομαι,ν πὰ [ςἴττ, ΑΥ̓ ΠΡ. συνείσεϊαι ἐκφιςτ δ. ἑαυτῷ ὃ νίκας αἡτιὰ 
τατος ὧν, (οἷος ναι ίχας {ε εἴϊε πιαχίπη γἱξεοτία δυτβοτί 
Χεη.].2. Ομ. ' ᾿ 

Συγειασίπῆων τοῖς φϑήγρυσι ) ΡῬετίει!ςης ἐισίςητες, ΡΙατατομα 1 
Οαπλ]ο. ε 

Ἰυγειατοιἐ ως, ὗν πὰ αἰειςο, νπὰ δάορτο; ΡΊμϊ. 
Συνειαπορδύομα)ςν πὰ ἑπστεάϊοτ. ἐπ. } 
Συνάσφέρωγςοηξετονφίτπα ἱπάιςο. λᾶτι ὃς Ασοιζίππριντ σοωξσφι 

φοντες «ἰνττᾷ δ᾽ γέμον, Ἅ} 
Συνεισφοο αξ ἡ ςΟἸἸλτῖο, ΟΠ! ςξϊα: ἔς Οἴςετο ἀς Οὐὔάν θτγο [ὃς | 

ἀο, Ερο νετὸ (Ἰηιῖς 115} φαοπίαπι (0}} δἔξαξιη ἃ σοπιιῖαν 
Οταῖῆς, εχτρὶβ 5» ποὴ σοπηπηϊτταπη γι ἢ ἀφ ξισ τ πα, θὲ σαυι 
τεσ πη ἀϊ αἰ Ἰαλιαπι το. Γ᾿ 

Συγεκβαίχλλω,ν πὰ οἸϊολοτίη [1 αὐοὶ θαυμασίων ἐἰκευσματων,ἀς ΡΑΙ πὶ 
Βἰ5»)συνεκβώλλᾳν ὀκείνῳ εὔὸ ἰδίοις νεοτεδὺ, ᾿ ἀκὶ 

Σονέκδημος,"γὉ) σΟΠῚ65 ἰτἸ ΠΟΙ 5) ροΓ τ πι5,ΓΟοἷμ5 Ροτερ τι παι 
ηἰδ,συνοδοιπόρφς, ΕΠ] ς(Ὑο]χιντίτι [κ|σ45 σαρῖτε 19. Αἐζ, 

Συνέκδυμιον σιιὠώταγμα ἀϊχὶς Αὐ μίποτα ᾽πὶ ργατξατ ας Μαπμλ] ἃ 
ςοάιςοι]ο αιιαῇ νἱς οοιηῖτα. ᾿ 

Συνεκδίδιωμι, ( ἀς ριις}14 ἀϊέδυτι ) ἥπιι! ἀο παρταπὶ 7 δάϊαθο, 
ςοἰοσαηάατη ρας! ατη. συνεξέδωκεν αὐτίωδ ἑτέρῳ, ἐπ᾿ Δἰτοτίν 
πιατγι ποι ΐαπὶ ἀεα τ ΡΙ ατατοθιι5. συνεκδιδόν τες πενουῆσοις 3.07 
πέρας, ἰά εἴδ, ΟΡ δ μ]ς ραιρετοϑβ ἴῃ ἰοςαηῖ5 ἈΠ τα θι5 ἔπι 
τάοτη ἴῃ Κοιημΐο. Τὺ ἢ 5. κα ἰδίῳ τισὶ Τῇ πϑλ δ ϑπορρ σι σία 
ξέδωκεϑυγατέρας, ἘΠ γετὸ σιωεκδοιῦαι ΡΟ] μοὶ » τὸ σίως 
εἰς αἷυὴ ἔκδοσιν, 

Συνεκδο χη ἡ, ΠΟ ΠΊρτε ει ον σὑλληψες,οοποεριϊο:ἤρατα ΟΥαπη 
τς 5 411} ΡᾶΓ5 ΡΓῸ τοῖο ΠΟπΊ ΠΑ» ΔῈ σοηῖγα: τᾶς 5 
τὰ ΠΟπΊεἢ ἐπηπλιταῖ ὃς ἱπθ εξεῖς κντ πόσο ἈοπιδπῈς5 ῥγΟ᾽ 
Ρ[5 Κα οπιαηΐς 5» ἀυιγάτα πῃ ρΓΟ ΔΠΓΟ : ἥξ Ἐπίπι, απ πρὶ 
Αἰιτ Πΐπι5 ιιὰτη ἀϊέταπι οἴ, οποῖρέξιιγ ἀπίτπο. ᾿ς μὰς δὲ 
τὰ νἱάς Οὐ" ητ}]Π]4η.}1δτο οδδιιο,εαρίτο ἔοχτοδς Πθτο 9.0 
3. ϑγποοφοςΒῖοα εἰϊ σοπτιιξξῖο ἀλγω πίω κεφαλίω, Οαζα 1 
4. ΟΙ᾿ἀπΠ1Π|. ᾿ 

Συνεκδὸχικώς, συλληππικεῖς Ια σοπΊργοβεπῇπι, Πιςοςοἴπιὲ, σὶ 
δοχικως τί ϑησιν ὃ Σπολλώνι(θ» ῥα δι. δήμοις αὐτὶ ὃ χόρας τὸ ἃ γῖεν, 

τεῖρ. Αρο]. ἈΠοά, ᾿ 
Συνεκδυεῶκιν πὰ ἐχιοτγο,ἤπηα! ἀεροπετςΡΙαξ. 
Συνεκεράστιτο, ΟΠ ΟΠῚΡΟΓΔΙΙζ. 
Σιωεκϑερμαίνω,οοηςαἰ ξλοϊοοἵητι5 ΕΧοῖτο, ΡΙατατομιις »νὺ τὸ μοὶ 

μῶν ἤδη αὖ Μετέλλε σβενγύ μῆνον ὑπὸ γήρως» συνεξεϑέρμαιγε αὖϑες 
συνεῤῥίσπζε. Ὠϊοϊτατ οτἴαπι συνεκχφήως 

Συνεκϑηλίΐω,ν πὰ εοεπηῖπο. 
Συνεχϑρέψαι, Ππη} οὐπιςαῖς, 
Συνεκχαίδεχα, ἤσαα} (εχ ἀεςῖπι, ἤπια] [Ἐπὶ ἀςπὶ : ἢς ἀϊῚ: Πιπεὶ 

Ατβοηϊηἤιιπε αὶ [σοὶ ἄεηὶ σοπβοϊεθαης τγίγοπιξ ἴῃ γα πὶ 
Βὶς5. Πεπιο. ἐν τῷ «δὶ τῇ σεφαῖν, 

Συγεκχίω, τὸ συνεκϑερμαίνως ν πὰ εχ οἶτο ὅζ ἀσσοηάο. ΡΙΌτατ  Ηἰ γὸ 
δρόμου σύξῥαξις ἔν τε ἢ πλυχγεῖς βίαν κοροφίϑησι νὼ συγεκῆφλει δ θυι 

ἐκ ταύτων αὐαῤῥιπιζομῆύων. 
Συνεκκλησταζω,, εἰάειη «ςοῖςῆα; αεηεῖον 7 εἰάοτα Γατα ἐςοὶ 

ἢςφοΠιπιΐ ςοποΐοηὶ ἱπτοῦ απ 5 παρ εο σοπητηιμε οδοϊοι 
Συνεκκόπ]ω,ν πὰ ἱπεῖάο ετιπὶ ἀσοιτίαεϊιο ἃς ἀατίιιο. συνεκκόψαι ἢ 

τον τοῖς ζι ζανίοις, πὰ ἔγιμπ τι σαὶ Σἰ ΖΑ η 115 ἱποίάετς:. 
Συνεκλεώγω, ΠτημΪ τοῖο ὃς σοπιπγίπιιο, 
Συνεκλεανϑεὶς ΠΟ Πττῖϊι159ΠπΊ}}] τγῖτιις. 
Συνεκλεκτὴ ἐμκλησίαγεςοἰοῆα εἰπδεπι ςοπίοτϑ οἰ οξεϊοπί 5, [πιὰ]! 

Ἰοξτα, ἴα ἥης ῥτιοτγὶς ἐρηἘ Ροττῖ, 
Συνεκλέλυται, Ππη}}} [Ὁ] τις εἴτ ῖη Ἐρὶρ. 
Συνεκπέμισω, μιέμῳ ὦ, πιομφα, σα] ὀγπῖττο, ΡΙατατ. δ δ᾽ νῶν ὁ, 

εἴξ ιῦ πἰδεειέρᾳα Ἀανϑ' αἰογτας ϑιίοις ὃ κ᾽ συνεξόπεμψε,ἀεάδιξτοτιθν ἃ 
τίς εππηϊτες στ, ᾿ 

Συνεκπεέπῆου, χὰ σοη[ιπηπιατίοποια ςοησοασιο,συνεκπέηω, εν 
Ρμν 4.46 οαι στ κὴ ταὶ σαϑόμα πε καὶ τὰ ἐδοίφη "ουφότεροι γνὸ καὶ χι 
δυνεκπεπΊή. 

Συνεκπεσούμα ἀοοὶ ἄλτη ἤπια]. ὃ 
Συνεκπένω, πγ}]} ἐδϊ δον ηάς ἀρᾷ Αὐβορμάποιη ἐπ ΡΙατ, ἐσει 

κα ἃ οἶνον ἡξίοις πένειν συνεκποτέ ὅτ σοὶ κ᾽ τί σεύγα, ἴαεετι ἡψοῦ 

τὸ δίδετε οροττοτ, τς ρτὸ συγεκποτέον ὅδι σοίντ ἀριιά 
πολέμιςέα τοῖς ἀϑύι αἴοις ἰῷ Ἐς ἀρι4 ἱρίαπι Αὐτὴ, λα Αορατπὶ 
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ἘΣ πεν ῳ 
Ἢ ᾿ 

μοι βαδὲς ἐ᾽ δξὶν ὡς δυριπίδιω. ᾿ 

πίπηω, “ΟΠ Ο»σΟἩ στο» οςηἶο. Αὐτοτοῖος ἀς πυιηο, 
τα ἐπ ἡ ὑγραξ αὐαϑυμιέστως πέφυκε συνεκπίπῆειν 'γας παταγα γὶ 

αὖ δυτῖῖάα ἐχρ᾽γατίοης οισῃΐγο σοπηραγαάταπ οἵτ. Ρ] τατςῃ. 
ηΡέτιεἰ ς. εὐδεκλῆς καὶ συνεχιόρει ταῖς ὁρμαῖς τῇδ πολ τῇδ »ὐδὲ συγεξέπε- 

»τεν υπτῦ ῥώμης ἡ) Τύχης τοστεύτης ἐπα! ρρμήύοις.], τος ςοπσςάεβαῖ, 
᾽ς ̓ πάα! οθας σα ρὶἀἰτατὶδιι5 οἰα1ι1π),αυμιπη ξογτιιπα ἃς νἰτὶ. 
τις Δ εὸ οἰατὶ απτηλῖς ΟΠ] ςητ συνε ἐπεστε τᾷ πρώπῳ, ΡΓΟΧίΊΤΉ}5 
γίπιο Ἐχειτῖτ. 
πλέωνίτπιι}} σπαιῆρο. 

προυι τ ΟΡ οτο, οπηρίεγς. 
ἐπνειίσεει.ν υἃ ΟΧρίγαγς ὃς πλοτ, τὸ αἷμα ὀκινεύστει,, Ευτὴρ. ἸΏ 1- 
ἰβοπῖα ται τςα, Ν 

ολέμϑω ων πὰ ποίτοπι γοφάοιν πὰ αά ὕς! ]Ππὶ σοηττα αἰ] 
Πιοὶριοπάϊι ἰηςῖτο. 
πορίζειν, Ππγ 0} [πο τυ γα. 
ἰκρῦυε,, σοι Π ΓΑ τ 7 Οχοϊταιῖς ἔπτοῦ α]ΐαιος ἀϊςογάϊαπι: κἀ 

΄ υγκρέω, Ἢ ᾿ 

χτεϑραμ μῆλα, τα ΠΠγῈ} οάτισατα ὅς αἶτα. 
τελεῖν, ςοπῆςοτγο,αἀ ςοη τη πγατιοηςην ςοπέογγο, Τ ΟΡ ἢγ, 

πος σαί, συνεκτελέσειντος «Ὁ ἡ λίε κὶ ἀέρρς, 
χτικὸςς ρα χ, σοτηργο μοη ἀοης! δὲ σοπτϊ πο ῃἀϊ νῖπη Ππασοη5, 
ὑλληπτιχὸς 5 2] σοητίπος δ 1ῃ ἤτατι το αἰ αι σοαίοτγιιατ. 

ἰεδληὶν ὑγεκτικὸν εἰς αἱ αὐ, [οὐ ρ(ππὶ ΠΟ ΠἸ οπ5 ὃς σουτγα μος, ΑὙ οτο!, 
ἀησμ ἢ Ργουίεππας. συνεκτικότερᾳ απ ρμείτα κὶ πυκνύτερα, ςοπἢαητῖο- 

ΤΊ τὰ, ᾿ἰΠοτγάσιις ἐεπνῖπαν Τ Βεοργαίτας ΠΌτο αθάττο ἐς ςαιι- 
πρμτοίς 5 Ῥίδιτατ. οὐσία συγεκτικν. οἁπἃ σοητηςη85 σα εἢ,ἀεπΠηϊεη- " 
Η Β δίς η. ἶι8᾽ ρυ δ ςπ5 ρτβοίςητεπη ἔλοῖτ ἐποΙ διηη 5 ἀΠΠςςἀδη5 
χὰ τ ἐδραταταόιις το 11. 411 }15 1π νεἤσα φαΐ σα ις οἵτ. (ΟΠ 5. δα 5 
(||), λ8, Ἐαπἃς πιοτὸ 5 σοητςητος γοσαζι συεκτικὸν αὐ ποὺ ΡΥ πηατία οἵ 

μὰ νυ σαι, ὃς το ἐαιιάτιιπν οἰ εητίαπι σομλῖποῖ. νπάς 1}| πϑαιοη. 
πόυε σοπογατίοῃῖς τοὶ δἰ στ σαιιία, σοιη ρΙ χα ἤιδ (ἃ ετῖα 

ἩΝ αἰ ΗΕ φανι [τ τι οοποτανν τὶ τατο ΠῚ» οὐμ{ι15 Ρ γάτα αἰταιμα ἢτ : ἕαςι] 
τιν ἀπ τατεπις οι ορετγο οἐβοίτιιγ : ὃς Ἰ Ἐγιθθητα,, ΡῸῚ αι», ΗΔὴς 
ὑπι πηι ἰοῖ ᾿ππποχόι ο. Οαἰθηθαπι ποθὴ αἀιπίττίς 5 ΠΗΠῸ ἸητογάΠΠΠῈ γὲ 
ἘΠ ἰοΐζι ἀς ποπιϊπίθι5 αἰτογοατίοποπι οἱΐτοτιν τάς Οαϊςα, ἰδ, 
ἡ γηρύη πεγ "Πα Ὠιιπη Οἷς. συνεκτικὸν τεὸν νοοᾶτ σαι(απι ἴῃ ἰς ςΟ Ϊ- 

ἐν δεητοπὶ «ἢ οἰ οπτίδαι πατιιγα! οι. 
Ἐ νκτίκ τω,ν πὰ σιπὶ ράττιι οἄο.ΡΙατο 1π ργῖ πο ῬοΙ τὶ σου ΠῚ. ταὶ 

ἰοήμηθ Ἢ μὴ συτεκ τίκτει 770) ζώων τοστιν ἴω» προφίω. ἰοϊτιγ δῖα πὶ συνα- 

Π(Π) 6 ὑτίκτω. Συνεκτίκτω » Δὲ ράττιιπι σοη τσ «γε ΤἈΘορ γαῖ. 
λοι: Ἶ υνεκτρέφω, 

ἢ μηομῇ : κως [τ ΠΑ 111 »συλλν πῇ ικοῖς, 

πὸ, ΠΝ γύω, ἃς 
καίων τιὰ (Ο]πιο. Π πηι] ἐχ οἷ ιιο. συνεκτίννύοντες τοὶ χεέὰ, (5 ΔΙ ΤΟ. 
ΠΟ Το τ ες. ΡΊα.Ἰπ αὶ οπὶ. 
«τρέφω, Παιμ] α] 9.44 αυττϊσατίοποιρ σοηοτο. συνεκτραφεὶς ἐ- 

γκοίθιν ΟΝ μοὶ, Ἐιιτιρί 4. ὙΠΟΟΡ γαίξιις αιιαττο ἄς σαι» κα τὸ σεωεκ. 
ἐγ γ ᾿ τέρεῦδτα 5. χἡ τελειούδδτωι τοῖς αὖρι  χ σιν ἐκ ἀλογν, ἀς ἀιγοῃα ἰο- 

Οἴτιιτ, 
ἐκτρίζω,ς σητδτο. 

γεκφέρεινον πὰ οάπσοτς, ΡΙατατοῖ.. Π6. αἰεὶ ἐοργησίας. εἰ γδ ὡς ϑλλέ.- 
γρον οἴμω δεῖν ϑεραπεύσαντα συνεκῷ ρειν τῇ γοσήματι ἃ λόγον : γηὰ 

ἀπσεῖς σἰπὰ πηοτῦό. ἷ 
χχυμοιωῖ, ιςςῖ5 πιίσετε. ἀριι4 Ηἴρροοτγασ. συμινγυύειν κα χα. 

πεικεραὺν ὕγαι τοῖς υὑγιεινοῖς χυμοῖς. ΘΑΙΘη. 41] ΟΧΡΟ ΠΩΣ συνέκχυ- 
"ωὖ τα ΠῚ ἀρὰ ΗἸΡΡΡτὸ πατιιγατα ἐβιιπάςητγοαν ὃς νδοια- 

[οπες στο Πἰσητοηι ἀἀπιπιαῖς, ἃς Ἰηςίτατο. 
λαϑέιϑαι,“Οπιριι Ὁς εἴτ, συμολυϑύμλαι ἐν πὰς συνελαϑεὶς,, οὐ 
ὉΠ ΠΩς. ἱ λαιίγω» ΠΟΥ ΡΟ 0 ἴῃ ἀπ στα πη518 νπιιπὶ σοῦ Ο 7 (Ἐ] γἱοίτοσι. 

ὁ τ ἱερωσ,, ὃὲ Βιιάατς ἴα ἐρ ΗΟ ]15 ροϊτοτίοτιῦ. συνέλαύγω ἐς σε- 

ὃν » ἴῃ ἀτέξαιτι σοτηρε]] 0.1 .ιςίαῃ.σὑνελαύγω σε ρος ἔχατν ὅε- 
ἴας. ἴῃ ἐχτγοπιαπι πεςοἤητατοπι τεάίσο, Ἰάςην, ΡΓ τατος μιιδ ἴῃ 
Ῥῃοςϊοης, ἡ μάλιςτα συνελαύνεται τὸ πλάτος εἰς βρῳχυ διάζωμᾳ πῆς 
ἴσου σφ γγομῆῥης ἑκατέρωϑε ταῖς ϑαλάοσαις. Ἐτ ἴῃ ( δ ίατο, ἐν ὁδῷ 
γτε συνελαδϑνεὶς υἶσο χε μδιθ- εἰς ἔπαυλιν ανϑορύπου πένητος, 1 ς Πλ.ὐκ 
ὗτων συγελαύνετο Τομπήθ- εἰς μοχυωςοοαξξης εἰ ρα ρ αι ἀθοογ- 
Ἰότα, Ατατιβοσμωεληλαμῆθοι ἢ φέρονται» 1ὰ εἴ, σιυηρμοσωδίοις ο- 
Ἔπειις οἰδ ἴπ Δητοροπιτ, ντ ὁ ταιμῆνοι αιιῖ4 αρίατα Πἰτοτα σ ῃςιι- 
ΤΑΙΊτΟΥ οτίδπι δος ρίτιιν δυνελαύνα ρ ΤΟ Τη ἔο(τ0 ἀπ Π]Ὸ σοηστας 
Ἰΐοτ, ςοπειιγγο ηξείτο Νίαττ. Πέοπτου. βέλτερον αὐὖϑ' ἔρει ξὺ 
ελαυνέ μῆν δῆ, τώχιτα, ἱ. συνελθεῖν εἰς ἔραν Ἰτοῖη Αὐἰτιὲ σοπλπηῖτ- 
το ἐρέζετον δηνήλοισι χφορσὶ μῷ χέοσα λει ϑηρὰ ξυώνελ αἰ οσαυδ χα. 

δυϑερέω, νπὰ ἴῃ ᾿ἰεττατοπι αἴοτο 9 Ππλμ] ρσὸ Πδογτατο ν]- 

ἰἸοῖας ἀεσεῖπο. 
δι ἐλόυσις. εως. ἡ ςΟΠιιοητιιδ. σίωϑοθος, ςοποτ]ο.σοηρτοσατίο το - 

δυγίις. Ηςίγς. 
ἡ λυϑοι;ςοηιο πον πὰ αἰ }:ὰ σιωέρχομαι, σευ εληλυϑεσσίγ ΟΠ 16 - 

Ἰδγδηζ, σεωεληλυϑῦτες, 1] ΠΟΠΙΙΘΠΘΤΙΙΏΣ, Ἶ 

ἐ ἀδελίήομω, ςοπρίοπηοτο. 
τ! ͵ β Ε ξ ἐκύελιττό μῆυ(8-  Ἰτη Ρ]Ἰσατιις ογ ᾽θι15. ᾿ ΠΝ 
λν να σορτγαιο, τυσέγλω, ΑὐΙ Κορ δ δ᾽, ἡλι θ᾽ ὃ ϑρυαλλίση εἰς ἐ- 
ὝΠν δ ἘΕΘΕΣΣ 

πολ μο 
μμλω ει 

᾿ 

πων 
ων 

Νὴ 

Σ ἢ γοι 

αὐτὸν δι ϑέως σωμελκυσοτοδζς, 

Συνελυϑ, γοσοης ΠἸατιῖς οἰτ,2. Μᾶς" 4.1. 
Συνελῶν, αυιὶ σορ τιαὐτὶ πᾷ συγάξας κα συνειληΐστες. συνελὼν δηλεῖ) {τ1π}- 

τηλτιπὶ ΠΡ ΉΪΠςΟ, ΤΊ ον ἀἸα, ὃν ὃ συνελὼν χέγω γ ἀταις νι ἰδεηοῖ 
οπιηΐα ἀϊσαιηντ ἰςπ)ς] οπιηΐα Ἄσοπλρί εἶλατ 9 ἰάςπι, ὡς δ᾽ εἰπεῖν 
συνελὼν, ΑὙἸΠπϊ ος » ντ σοι δτὸ ἀἰ απ. συνεχῶν ρα, δ φαΐ ςοπ- 
Ρἰ ξϊατιιγ » θτο αἱ σομηρ! οξξςης ἀϊςατ, Τ νιον 1465. Ετσιωελὰν 
ὃ φαϊίω ὁ, Οτορουλα5. συνελόντι φαίωνντ ὈγοαΪτοῦ ἠϊοατι,ντ νηο 
γοῦθο ΔὈΓΟ] τα}. ΤΊ οἴταγ οτήαπη συνελόντι εἰπεῖν. ὃς ἑεὶ ἢ λόγῳ 
εἰπεῖν, ἃς ἐνὶ λόγῳ ἤης νεῖ. συνελόντι φροίστει, ΓΟ πιοῖν. Ῥϊοίτις 
ὃ ΡῈγ Αςοι αὶ συγελ ὄνστε φαύαι:ἃς Δά]γιις συντομώτερον ἴπὸ γοῖ- 

, Ὀο, συνελόντι δὲ ΞγηοΓ δυνελόν τι ἢ )ενίκησῳ, 

ΣΣυνεμάυον, κα, τὸ, ΟὨἰιξξιιπ τοτγαοϊογάτιη, 
Συνεμιπείοσω μ. ἰσω,ςοπίρογρο. 
Συνεμπίμικρρημι,γηὰ ησοηάο: ΠΠΊγ}} ἔπτιις σου αν, Ρίατ, (ἰδ. αἰϑὲ 

«δἰοργησίας , ὥσπερ οἱ συγειἀπιτηρενλτες ἑαυ εξὺ ἢ οἰκίαις, 
ΠΣυγεμιπήειν ΠΠῚ1}] πο  ἀοτο, ἱποιιγγοῦς ), Βιιόςιις ἴῃ ΟΡ ΟΙ ς ΡΟ. 

ΤΠ σγίοσῖθιις. 
Συνεμπορος.». ὁ, σΟπῚς 5. ΠΠΊ} ἴδῃ 8. θοηοτὶς σαι. Ρ]ετ πη ΤΕοΐσο, 

δυγούοιπορος, δι. 

ἸΣΣυνεμφα)νεαϑει» ςοιράγογο ἜΒΟορ.μ1.1.1.ς.19. ὧν τοῖς πλείςοις συ- 
γεμφαίνε ταὶ τις δμοιύτης, Οζα ἱσῃοτοίςϊτ, - 

ἸΣυνεμφαήνω, ΠΏγ1}} τείοτο ὃς οἴξεπάο. ΤἸςορθγαίδτις., τὰ 3, πολλαὶ 
συνεμφώνει τιγαὶ γγυουήύοις ὀσμίωὴ, Ἰὰ εἴξ. οἄογοιν χουν πὶ νηὰ 
οἰπὶ ὰροτο τοξουιιητοίιος εἴτ ν Ππλμ] γθξδεγμης., φιαπάμς οο- 
τυ τομὴ πα οπτ ροτὶς οἀοτοιῃ »41π|Π} οι παπειγ ἀςπὶ 6. 46 
Ολμ[5 5 συγεμφαίνεστι πρὸς ἃ ςρυφνὺν 5 σιυιῖτιι ἀςοτθίτατοπι νπὰ 
τοξοτεηβ. ᾿ 

ἸΣυνενδιεικγύ μῆνα ἀ]οιιητιιγ ιιο; Ἰη ἀἸςατίοη σοπέογιιηζ » ιιοά γογ- 
Βιπὴ εἱς Μεήϊςσογιιπὶ ῬΘουΠίάτορντ αὐτενδιεικνύμῆμα. 4115: εὐιτγα- 
τίδτη πα σατο ποπι βαθειτ. 4]. 9. Τ χαραῖς. τὰ μᾷμ συνενδείνγυ". 
Ζὰ  φλεζοτο μέ αν, τοὶ Ὁ ὐτενδείκνώται, 

Συνενδίδωμι, γηὰ σεάο: 
Συνενδ ὕω. ΠπηΪ ἰρ πο. νὰ 
ΣυνενέαπταιΡΟΙτὶ Πιητ, οο ον πδτὶ Πιηττὰ νων ἀςοιπτειίο. σ᾿ ονενέαται 

φάκελοιγαρ σοτιιητιγ ἔα [ςς5. ογοίοτ, 
Συνενέγκας, 411] σοπηροτταιτ. 
Συνενεγκεῖν,α ΟΠ ἀπσοτα 5 ργοδοῖϊς. συνενεγκοι » ΠοΠέοτγατ ἡ, ντῖ]ς ἤτ, 

Πεοπεη. : 
Συνενείκομαισυμφέρομα ἩΈΠοά 5, - πεόγος δέ οἱ δὐτιξόλησεν Ὑψυλὸς 

τιῤ διὴ συγεγείκετω γα εἰζ, 115 οἱ οσσαγεῖτ . ἀπ σιοπὶ Ππιμΐ ἀς- 
ξογγιγ, ᾿ 

Συγενεχθεὶς (ΟΠ]Δττ|55γ0Ο Πρ οττατιι5:ἃ συμφέρω, συνενεχθεὶς πολέμα γτξ ἐ 
Ροτα δ. 11} σοπτῖησοηδ. δυνενοχθὲν πούϑος ἀκ μαζοντι πολύμω 9 αΠπῈ 
ὈΘΙΠυμη Ηαστατγοῖ. σαἰδηλῖτα5 ν ὁ] ε 5.0 } ατιῖῃ Οδαμΐο, 

͵ 

᾿ Συνενίωοχα, Ρτο ει. 

Συνενόω,ὦς, Ἰάετη αὐ ἐνόω, Ἰ Δ ΔΠΖΕΙ. σιωέγωαι τοῦ παπρὶ στπὶ μά - 

τγο νεἴτας οἴτιν ἰθης φυφάδπι οὐπὶ ρᾶττα “πὴ ξζιι οἴ, 
Σιωέντασις εἐως» )ΟΟὨτΟΏΓΙΟ αι ΠΠΊΒΈ Εξ, 
Συνέντης αὐνιτοτ,σμυεργῦς Η ΕΓυ ς ἢ, 
Συνεξώγω,ν πὰ οχῖρΟ, Ππλι} οἰϊοιονν ηὰ οἀμξοῖδδμεξαγω τ ρα τὸν, 

Ρ᾽15 σοησγᾷθο. 
Σιωεξαϑρεα διεὶς, [1 ἀϊο νπὰ ροἤτιι5,τοίςφον Πρ το τοττίο,ςα- 

Ρῖτο 163. ψάρι, Ἷ 
Σεωεξαφέρα,ρώ, ν πὰ ἀϊτῖρίο {ει Ῥοριυίοτ.. φάϊιτιο ἴῃ ἀϊτὶρίεπάο: 
ΠομιοΥἘ ἢ θη συνεξαιβεῖ ὅσοι ν πὰ ΓΟ] οτς ὃς πιο ἡγὶ Τοίςρ ἢ. 

Σιωεξαμαρτόμω,γ πὰ οΥΓΟ. ΠΟ οτ. τοῖς σευυεξα μεαιρπ αὕεσι πλησιάζειν ) - 

[αείςετε σιην πηι] ρεσςδητ! θῈ 5. ὁ 
Σιωρεξαςατα νπὰ σοιίατσὶς ἃς ἸΠοΓ εἰοῖτ. ΡΠ Ιτάτοθιις ἴα ῬοΙ τό, 

οἱ κιπποὶ τοῖς ἰαὕύασι ΠΓ δένδρων αὐδιπλεκό μῆρ οι, συγεξανίς αιτται, Ἰιςάς- 

ταῦ Ῥγατα! τα: ἀτίσοτὶο ἰπὶρέτειπι οὐγοιτη ΡΟ χα, γηὰ ςοπίμιγρας 
ὃς ἱπιια! εἴσιιητ. 

Συνεξαινοίγω,.ςοαροτῖος 
Συνέξανυ πη εἰν,ν πὰ Ρετῆςετε. 
Συνεξαπαταῖ Ππλι] ἀςοὶ ρῖο, Ποπιοῖξ, 

Συνεξαῤας, 4111 ἤπλᾺ]} οχτα τ. 

Συνεξαγώνω, πεπιι] εχῖοςο. 
Συγεξελαύνω, ΠΠλι}] αὐὶρο»ἷη ΕΡΊ τα πηπῖ. 
Συνεξελϑεῖν, σΟΠΊτα στα ΠΤ ον πὰ οπησταίϊς, 
Συνεξέλεπε. Πτατι! ἀς ἔς οἰτ Τατοῖη ἸΝ τωι, 
Συνεξέρχομο! ςοηϊεηΐο, πὰ ΕΧΘΟ οἰμπ, Βεπιοῖϊ. ὲ 

Σωρεξετάζομωνοτίον Ἰοτοῖ, το ἃ ραττιδιιο ἰοοῖοτν οἰπὶ, ἐὄπῦταε- 

τοτγἤιπι τη Νηπεύο, Β. 
Συνεξᾶ, οἰσκω,ντιὰ ἐχοοσίτο, ἔπη] αἀτηιιςπῖὸ; Ίοα ἀριυιὰ Ρίατο- 

ΠδΙη ἴῃ ἐρῖῆΠο!]. δὲ ᾺῚ πῆς μοναρχίας λόγοις αὐτὸν ἐλπτζω ξεωῶε- 

ξόυρήσειν. 

Συνεξέήει, παι] ὀχ θατ, Χ οη. συνεξήεστιν, Πηγ1}} Ἔχ οι Ωτ. 
Συνεξομερριμὼ Ππηι}]} πηδηίυςἤο, 
Συνεξισοω, μι ώσω, αν ὠγχοξ,οαπο.Αξεῖμ.. [ῆ 

Συνεξομωοιώ, αἰΠται[ο5αἀ ᾿πιϊταεῖοπεπι εἔἤη99 7 σϑηΠη]ς τεάάο. 
συνεξομοιούῦται, Ππ}}}1πιἀ 1 πε ιπὶ τοργαεητατ. ΕἸ τ. Ῥοβίτιρτςςςς 

Ῥτἰδ»οἱ υδο' οἑ κόλακες αὐλικοὶ, ὥσπερ ἀργιϑυ ϑ' ἔραν ἐμέμου μῆμοι «ἢ φος 

κ᾿ συγεξομοιοιιῦτες ἑαυκδὺ γιξτοδ᾽ ϑοντῶι, 

Τοτα. 3, ΝΝα 11} 



“ὃς ΣΎ Τ, 
ψχυνεξορμοίω μ.ὐσίογαν χά ΟΛΟἾτρ. συγεξώρμα ἃ δῆμον πρὸς τῇξτο,λὰ ᾿ᾷ 

φορυΐιμπι ταςίταις ἂς ἵπιρεῖ!ςτο πιτεθαγαγ, ΡΠ ατάγοῃιι ἴῃ ΕΔ 

Ῥίο κιν εἶν αὐ συνεξορμᾶν τίω ς'ἀσιν»εἀ τί οα εἴπ σοποϊταγε πος 
ἀετε χξτιοπίᾳιιο δάλιτογοηι ἴδ ργασοτε, ᾿άοπὶ ἴῃ ῬΕΒ] !ς οἷά. 
υνεξορμᾷν » νηὰ οταμηρογς, Χο πορἢ.π ΟΕςοποτη. ὕλη 3. πολ- 
λείκις ὑπὸ 0 ὑδώτων δηπου σωρεξορμῷ τῷ σίτῳ . τὸ «παρε χᾷ πνιγμοιὶ 

ἀστῷ, τάοιτ, τί δ» ἔφο ίω ὅλη πνίγη συνεξορμώσει τεῦ σίτῳ νὼ διαρπώ - 
ζυσα τῷ σίτου ὃ τροφίω. 

τυνεξερέω, Ππηι}} Ἔπηΐττο πλεῖοπάο, νπὰ τοάάρ ντγῖπαπι, ΑἸ ςχαπάος 
ἈΑρβτοάϊ, ν 

τδυνεορτάζω, μοί σω «πιο χε, ἔς ἰχιιπὶ σοποοῖςθτο. 
Συωτορτεις ςοἴοςίτς σεἰ ΘΕ τίτατ!5, Ρ]Ατιἀς Τορ. 
Συωτοχ μδεοἰυο ξξαιτα, ΟΠ ΡΠ τ πατίο σία χλ,ςοπη Δ υγάνρτο σώ - 

νοχμος (ἀρετῆϊια οἰζ ἐπίπη ε ᾿ἥτογα, Εἰη1.1} ξ, 
Σωωεπάγομαιγν οὰ τηεοτιπι ἀπιοοφοοπο[ιάο. 
Σωωεπείγω, ΟἹ Προ» οΟυετϊηρ ογαάάιιςο; ργάράτο οἰπὶ σοηΠ] ἴον 
Ξυνεπάδω,πτηαὶ ἱποδητο. 
Σωωεσαγνέω, μ.ἐσω,ςοἱ Δ! ο»οὔρτοδο, Δ( Ρι]οτ, συγκριτωνω, συνο- 

πευρημώ κα σιωυεαπανέω, ΔἸ Πα ἀςουντίτις Ης γοάος.ΡΠτ, δ μότα- 
δόντας πῇ φογε καὶ ὺ σιμεπινέστωωντας οἶκο ώμεστιν εἰς Αϑυκτίαν, α[ε1.- 

Ῥυΐδητος ὃς ςοπηργορδητεβ. : ; 
ἸΣιω ἑκα Θ- λα εξτίμιντι αἀ (Εἰ ρυ λτοτ,αρργοῦπϑ. σιωέπαινὸς εἰμι 

δε, πος σοπιρτοῦο; Ἡςγοάοσ. 
Σιωεπαίρω,αττοὶ!ο,ν πὰ ἐχοῖτο, οη ἴῃ ΟΕςοποιτ. σωμεπαίρῃ τοῖς 

γουμῆσοις., δὰ 6 4118 (οἷα πηςσηζς νἱ ἀογί αιιθιιῖ ) ρομδεγεσυν - 
Ζατυζιτῷ ςαυρῷ συνε παίρατωοιπὶ στιισς δττο Πἔτιιγ, Ἰάοτπι; 

Σωωικτωδ ὀῤομαν ηὰ [δα Γτη ἃς ἐγιιέξιιπι ρετγοίριο. Οτερ 3 ὁ αἱ 
διωάμεις ἀρϑώιοι ἡ ὙἿ᾽ τοιεέταν συνεαυ αιοϑοαύονται. 

Σιωεπαιτιεΐκαι»ν πὰ Δοςιιίο, Αςοιίδετιι. ὃς Οοηἰτῖ τοις σιιωφανητεῖτο τ 
χακωνισμιοῦ, αιο5 ἴῃ. ἱπιϊ ἀΐαπη Γιἀοοηῖςα; ἀπιϊοϊ τας πππι! δά - 
ἀιιχεγατΡΙατ, λα ΡοτοΪ ς. 

Σιωωιπαιώρεϊδω,φϊάδτη πο σιμυαεβείδω, ἄς 4110 {ρτά, 
Σιωωερείδῳ, μ. εἰσωγιάεπι,Ἰππίτοτ. 
Σιωέσεια,ας ἡ, ΟΠ πο ητ αγσοηζοχτιῖς νοΣ ΒΟτι πη. ᾿ 
Σιωεσϑϑιυΐω, μιν πὰ ἀϊτῖρο. Α ἐξ, Αςςιε, τὰ ϑέοσ σεωεενδϑιώον.- 

τος, Ἰαἰτἰ πιέξει ΤΝ τ 1Π15. 
Σωωεαδυφημώ, οἰ Ρτοθο, οἰ ατἀο, συγκαταινῶ, ἐμοῦ ἐεννώ, ϊοά.. 

Σωωεπϑυφημοιώτων ἢ κἡ θην, λεγόντων ϑζς. 
Σιωεπυχέω,ςοηἰοπο,;αἀοπο,ςοηΐομα νοςο φοἐϊποςεοποϊπογίς - 

εἶπο. Ατἰτοτεῖες ἀς πιιπἀουκορυφακ καταῤξαντος, σευ πηχεέϊ πὰς 
ὁ χορὸς, αι ρ᾽σΔητὶ ρτδ}} τοτιιδ οἰἸοτιις δος πὲς. ΧοπΟΡΒ ΟΠ, 
ὁ υἷν -ἰεῆρχεν αὖ δεοσγοέροις «πα αἶα ἃ γομιζόνϑρογ οὶ ἢ ϑεοσεξως πόύτες 
συνεπη χυσαν μεγάλῃ πῇ φωνῇς : 

Σιω:πεξἐγλομαι,ν πὰ ασστοάϊοτ, Θεηΐτ. ὅς Ῥατ, Γοϊδη σιωεπιζαλέῶι 
μοι πῇ ἐΐργου,ν πὰ τη ΘοἸ πὶ ΟΡΙΙ5 Δυρὶςατὶ, 

Σιωςπιζύγλω, ρτΟ σίω ἐγῆω, ΠΟΥΏ Ρετο ἱ ΠΟΙ τΥΓΟ φοάθτη ΨῬοϊγδίες ἑῃ 
{ειπάα Ηἰοτ. Οἷστε ὃ σιυεππζάλλει τοῖς υἷφ ἡμδμ γοαφομῆδοις και. 
εθῖς ὑαὴρ τούτων αναγασῆον ὅξιν ἡμῶν διακρίνειν, απ ἱῃςαγγις ἴῃ εἃ 

τεπιρογα ἐς αι ΐθιι5 ὁρὸ [οτῖρο. 
Συνεπι(λαπτεῶκιον πὰ ἴα (1. Α τ 1 ΡοΙ τ. 
Συνεπιβελδύω,ν ηὰ ἰῃΠάϊοτ. 
Συνεπιγοαφάῦς, νἱάς ὅηπγραφόίς. 
Συνεπεγράφω, πα! 161 (ογῖθο, ςοπίοτγες πη [Ατιἀῖς βαοίον ράττογη ἴδει 

ἀϊν λεπροττί ον πη! οδυίλπι οϊο ἀϊςο, Πατίμο 9 δ Ασοαίατίιι. 
ῬΙυτάτο . ἴῃ ΡΟΠ εἰςῖς ρτωσορεῖς εν οἱ μεγέλοι τὺ δαίμονα καὶ 7ὦ - 
χίω τοῖς κατορϑιώμοισι συνεπιγράφεσι. 

Συνεπιδρωέω, ΟἹ ΔΟ τυ προσ, 
Συνεπιϑυμέω, ᾧςν πὰ σα Ρ]ο. 
ΣΣυνεπεϑυ μὴ πὶ οα ρα ῬΊατ, ὃς ΡΟ]. σευ φρας ἥς, 
Σιωωεπικεκυφένω. Ππ1}}} ̓ ποηιθοτε. 
Σωυεπικλάο, μι, ἔσω, αν χα) ἡ τί προ» 
ἸΣωω ἐπικοσμας Ομ ΟΠ οἴτο ἃς νἱοπάμμ ταάάο, Χοπορῆ. αὐτὸ γδ τὸ 

πετι υδιᾶϑει  μιρόλισια σευ επικοσμεῖ 5 ὥφε τὰ μὲ δυχερῆ ἀφανίξειν, 
τὰ ὃ) καλαὶ λαμωρότερᾳ αὐα φαγειν,οηοῦ ποπιηὶ ἀοατιι5 Το Βο- 
προίζας ὃς γίοηάτπι τε άϊτ, [ 

Ζιωεπικορώ, ἡ τιὰ ἃς Πιηα {ποσιιγγονοροῖπι αβῖογο. Χεπορῆοη ἦπ 
Ὑνγτγαηποίΐε δαὶ εἴτα ἰοιιαι 5. σειυη δὸν ται σὲ, δὴ τοῖς αὐτῷ ἀγανοῖς: 
σιυνεπικαρρίσι ὃ εἐ αὖ τι σφαλλόυϑυον οἐρώσι, 

Σιω:πικεφίζω, ν πὰ εἰιτ 4] ταπο Παρ κιιο, δά (υδ]ειιαπάαιι δηΐπιο. 
Σιωεπικρρεειίγω,ν ηὰ σοποιτίο ὃς νῖθ το. 
Σιωεπικρφτέω, Πτη}}} ἀρρίο4ο. 
Σιωεπικρύπηω, Πλ1} σσοιτο. 
Σιωςπικυρ Πιπα}} σου τ ητονςοπιρτοῦο, Ἐν ἀϊοῖταγ αμπὶ πιδῖοτ 

Διτβοτῖταν νο] ροΐοίτας ργορατ φαοά πιΐηοῦ ςεεηίωϊτ, ῬοΪγ- 
Β1115. αὖ αὐ σειονπικυρῶσῃ τὸ τροξεξαλδυ μῆμον ὃ δῆ μος. ᾿ἱῇ ΡΌΡΙΪι5 
τ] ογίτ ἃς (οπογὶς χα ἐθηατις ςοηΐαῖε. ἸὰΝ 

Σιώωεπιλα μξαγοριαι,[ππνι} ἀσοὶρίο, ΑΠΠξητίοῦ »Αα[πιπ) ἔοτο διιχὶ τ, 
βτυϑώ, ραττῖςῖρο; τάϊαιιο ποθι απινορίτα ον » Πατυΐ ἡποιιτ - 

θὸ ἀεπίτιο ἐπησ σεινεπιλα μβαίεται σσα! δὲ ὕσεως εἰλ(τἰ Ιλ πὶ σὰ 
Ῥοίοιτ ΡΙατο ἴῃ Ὑπησο. σιωεπιλαμβαονται τὰ ἀγών. πιὰ ΓοΓ 
τατηοα ἀσρτοάπιηζιν» ΓΓατάγομις ἐπ (ὐΑΠ11}}. σευνεπαλαμιβαϑοιμαι 

αὐ σοατόινατος, σοῖαρατο οχογοίτα πα, Ἡ ὁγοάοτ. σοιυεπιλαμζαῦο 
μα τὸ πολ (πα συβαραετικοῦ, ἴῃ Β6ΠΠῸ ϑυβαγίταηο Διιχ] ο ἑαὶ . 1- 

ἄξην, Γυρίαπιις, τίωὶ ἐϑίμαῦ αϑορχαλέσος σιονεπιλοιζε ὅτο μοι πὰ 

᾿Σιωεπιχύω,άϊιιιογ ἔνι φἀ πη ηἰἤξετ, συμξονϑοῦ 9 σιωυἴωνίζομι 

ἐς ΓΕ 
ἕργυ,ϑᾶ τοῦ ς Ποϊ ςηάλπι τη] ορ ταῖν δ᾽ 411] σιωυεπιζαλ δ 
ἰόρῃτ. σιμοὺπελαμιξαὐεύϑοι τῳ ἔργῳ {τη} Οριις ἀρστοα!, Γπιοῖαν 
σωρεπιχαμζόμομα) ὃ ὑπολοίπε κα τιλυσεως,,α τε τατἴᾶς οοττθα 
διιχη ὴν ἔεγον Τ μον 4, σιωςπιλαμόλύομω τ γομοϑεσίας Βα. 
ξετεπάδτῃ ἰεροτη δι χ πὶ ἔετο. " 

Σωρεπιληπτέον» ραττὶ οἱ ρα πάτιπι, ράττοπι ςαρὶ θη ήιπιπι: σωωεπίληςστε 
ὄξι σε “δ φροντίδον ἐμοὶ εἶΨ' παιτρικων,, δες, Βιιάαιιβ ἐπ ορ το 
Τὶς Ῥγλογῖθιι. Ἄς 

Σειϑεπεμαρτυ ρω, αἰ ἘΙ ΡΟ] οτοτο εἰ αγοπῖο Πιπ,Πππν! αἰτεῖδο, Αὐὴς 
τεῖες ἀς πλιιηάο 5 σεωεπεμαρτυ ρεῖ ὃ. κὶ ὁ β[- ἅπας, ,δες. Ἰγαῖας 
το πΊ τεῖ εἰορίιπι εἰς πιοττα! ιπι σοπίςη ας. 1 ερῖο] (4 
Ἡξεδταός οἀρίτε ἰδοιιῃο 5, σειυεπιμαρτυ ρρειῦ τίθ. αὖ ϑεούν ἢπηι 
διτεῆδηις Ὀςο. Ν 

Σωωυπιμελέομαγν νὰ σα ΓΟΚἤπιπ) ργοοιγατου. οηυ τῳ δεομῇι 
πιμελησομενγα, δίς. Ἑ 

Σωωτπινδύω . ΔΠΉ110 9 ΟὈίςειηἄο, σεως πινόζει τῇ φϑοραῖ 9 ἴδ γὶ 
τἰδιάδιι σοηςράϊτ» σοηίςητῖς τεῖπ μαῦογς.. ΡΙ ατατομας ἐπὶ 
Ῥορβγμβερπιατ. ὁ ΠΝ 

Σιωεπιπονεῖν,ν πὰ [Δ ογάτο, Χ ΟΠΟΡἢ. : 
Σεωεπισκέπτομων ηὰ σοη Πάςγο; ΡΊΑτο ἴπ Αροΐοσ. 
Συμ!πιασάω, ν πὰ ἀεῖγαῃο. ἣὴ 

ἴῳ δ᾽ συμ 
ἅι, 

Σωνεπησπϑ, δωχν πὰ ἀςοςἸοτον 4 2 Π σου βοἘἰπο:σιωεπιταχεώῳ, ϑι]ς 
οἱ αὶ ἐκέλδυε ὺ κρατίςοις στ «πιαπεύστει ταὶ ἀμοίξας. ἊΝ] 

Σωυεπιαπὸ μῆν Ὁ-,[ἐαιςης. ΡΊάτο οριτοΐα [Ἔρτὴπλα, τούτῳ διὶ παῖ μι | 
8 καὶ Ὑλαΐᾳ ἕεω ἐπιασὸ μῶν - δ εἴσεπει δίς, θης ἰογπιοποῖη δέάο, 
δτείποπειι αὶ [ςαιιίταγ ςοττὸ [οίοτ, “! 

ἹΣωωεπιασιδκα) Ἰὰς πα αι 4 ἔ)πασωώγκαι αττνα ἢ .4}Π|ςο, αἴ ςο, ΑΤάΙ 
ἴῃ Ργο επη. ὥς: οἱ ἐν ἐκμ πλείω συυυεπιαπώντω ἃ ἐέ ρα Χ οπορὶ, 

ῃ ΦΡαα. ἡ δ αἰετιὶ τρὸς ὄρθιον ἀγεστε. αὶ πτίνυ δοινὴ ὅξιν ἐγ τῷ τ 
ραυτίκᾳ εἰκῆ σευ επιαπᾶ ὅϑοι, ΠΟ πᾶ ΡΏΟΡ το δοτἐπιοηΐα ΡΟ Ν᾿ 
δὰ ποηγίπες δίςιίσοηἀο5 δά ἴς ρτίπιοτς αἱρείξιι,ϑς φιια σας, 
Ἰεςεῦτασαυεπιασα σηθϑνε, 14 εἴτ, σειμελκύσητε,συγκατενέγκητε, [᾿ 
τειρ. Πειποῖῖ, ᾿ 

Σιωεπίταμαι, [πὶ ἐΟὨ (οΠπ15. Γλατῖ 1. σέ εκεί στα κοΐ σοι πογηρρὰ δ᾽ ρρσει 
πρφίςιο τὸ αά πη Πς (ς εἴας. Γἰςῖδη. - ΕῚ 

Σιω επις ἔγνω, ςου ἀο ΘΟ, σεὼ α χϑομαι, Πτη}}} ΠΓΡΊτΟ γτυρρστενακλαίω, 
νολοφύ ρρμαι, Ὀ]ατ. σευυεπεσέγειν ες αβίςα πεπονϑύτι Σ σΟΠΡΟΠΊ ΟΣ 
σειυαγαγοι τεῖν.στυυεποδιτο ἢ ὅθι. δ 

Σιωεπιςρέφω, ν ηὰ σόπιιεττο ἔδυ νὰ σΟΠΊΟΓΤΟΥ ὃζ ᾿Πυ ΠΕ ΤΟΥ, ΚΕρΙ 
σιυωεπιτρέφεσαι τῇ πυκνότητι Ὡρὸς ὀμλαςγαρίςες5 ἀςφηπίατο {πὶ 
ἴς ςοῃιιογῇ, 14 οἰ, ἔγεχιιοητοῦ ἐπι σαπὶ σοσπ οἱ ατῖ, ΡΙ τά τοι 
ἴῃ ἸΝιυιπηα. σιωεπιςρε φεόοι τοῖς ἡ ϑεσι, [ἄς πὶ 14 6πι. Ὑδὶ [καρ 
1:4 --πὶ ντὶ ππογῖδιις. δ᾿} 

αἰ Χ 
ὩΟΡΉ. ἐαῇ τινα δ ποιῆ σται δὲῃ συυνεπιο ϑειγὶ, συμζοηϑεῖ, σοττοθοτς 
νἶγοβ (ῆςεῖς. 

Σιωεπιταχιυυύω, Ἰἄςπι ατ!ο ἃ σιωεπιασδύφω, ᾿ 
Σιωεπιτεί ω,ἱητοπάο,αι σε θνσοητοηο, ΒΑΠΙ 5 ἄς Ιοδο Ἰοψυΐ 

κ᾽ συωεπιτεινὸν τῶν τοὶ εἰλγήνα ) παρωξιωϑη, Σιωεφιτείνω ΡαΓ 
υδν τ τοτεῖ, ἐν τ αἷρὶ ἐγυανίων κ) ταύτ᾽ ἐγέοτι σύιυ επτιτείνει τοῖς π' 
ϑεσιν ἑ τως ὡςε δ μὴ σφόδιρᾳ κοίμνωσι, μὴ χανϑ'αγεῖν ὃτε ψεύσος, 
ΤᾺ1}} ᾿τε ἀπ ρτατον πὰ ΔΙ ΠτΩΓ, : 

Σιωεπιτελεῖν, οΠο δάτιπηεητο, : 
Σιωεπετίϑεμω, Πχ1}}}} ἀρ στοαὶ οτοῖη Π ΔΊΟΥ. σερυεανετίϑεμαί, σοι» τ6 61 

ἔγυιιο. σιευεπίτίϑεμαι τῷ χαμρναττῖρῖο οςςαΠ οποτη,ντοῦ οσσαῇ 
Ὡς ΟὔἸαται ΡΟ Υ.1η ς. ἐφυζεῖτο ὃ ὃ Αὐχαιὸν ειὴ συ επίϑηται τοῖς χ 
δρισιΡτο βοάει ραι]ὸ ΡΟ ἀϊχὶτ, ἐκσειλῆφθαι τ ἐφορμῆς, ΙΏοΣ 
δεδιοτες Ὁ πῇ φιλίασασε τόλμαν 5 "ὁ Φρρορωώμῆνοι μι σιωφπίθηται τὶ 
τότε πἰδιες- σιν αὐζδὺ χφιροῖς. 

Σιυεπιφαίνομαι, πη} ἀρ ράτεο νο] Ἄἐχουΐοσ. 
Σιωεπιφέρωςν ηὰ Ἰπξοτοοίπη} ἱπέεγο. 
Σιωεπιψηφίζω, μι ίσω αν καγς σα ρ το ΡΟ, Ππηα] γάτιπὶ μβαδεο, οαΐν 

ὰπὶ ν πὰ αἀ ς᾽ ο,αυτ που τατε πὶ ἀσσοπιπιοάο,αιτμογ ἤο, Ἀν 
ἤτοτε!. [ςσιμπίο Ρο] τι σε επιψηφίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γίρεσι κα 
κόσμοις, Υ̓ 

Σιωέπομαι, μι ψομαι,ςοπίεαιιοτοἱά εἴ, Ππλι}} (ει μοτ οοππι τοτοαι 
ἀοφραγοο,ηοη τοπίϊο 9 ἔμπι σοπίξηταιοιϑ)αττοητὸ Διο [δ 
Δα Γ᾿] το, Π ρου. τα. Αξζογιιπι σαρῖτο 20, σειυεέπετο 3 ἄν 
ἄχρι “ ἀσίας σώπατοίθιγειπι οοτηϊτατας εἰϊ,σεωέπομαι ἐϑέκοιν 
δεδοκεμασμένε, [τη ἔΔς 1} 15 απήπαο δά οχοφιδηάιπι αιοά Βα 
Ῥάτινη ον, Τ εγ ἃ. τὸ σευνεπομῆνον Οἷςοτ. νοσᾶτ οοη(ςξάτια 
1.4.ἀς Ετη]}. ὃς σοη δηταποιιπι, ΙΝ πως νεηΐο 24 1|8 ταῖὰ στο 
4 ςοηΐε τα ες ἀἸςςδα5.Ἐτ ἱτεταπι» 14 νετὸ πιϊπὶδ 

ςοηίςἐξαν την, [δά ἴῃ ρυ μτηῖς παδο 5, δίς. Ὁ ὶ 
Σιωεποπῆῥλω, Πιπλ} ἴι Ῥἰςῖο. ᾿ 
Σεωεπούλωσις, ἀεπὶ αοά ἐπούλωσις. ἢ 
Σιωεακρίζειν τ ν πάς σωωεπουριξαν αἴεμος 5 φιιοᾷ Ρ᾽ επὶι9 Πρηϊῆς, 

πὰρ ἄρα. γο] ἐπεριάξων, Ατ τοτεῖ τογτῖο ἐς σαίο,ἀς ποῦ 
ἐλμμναωο ΠΑΛΕΓΑΙΤ ὃζ ῬττοΓ ν κὸ τίυ χ᾽ φύσιν ἢ ἐκοίςο κίνησι 

σιω «περίζει ἃ αὐ τὸν τρόπον, ἃς νετὸ πιοτὰ ἐρίε νἱο επταβ πλοῦ 

Πάταγα [ἐπὶ ἱπιριι! {πιο αὐ ασσος 4ιιαῇ γοπτιι [ςοιιπάτι5 δέ Ρ᾽ 
τς Προ] εης.ν Ἰάς ἐπσκειάζω, 

Σίω ερᾳνίξω, ε(Ἐ ἃ ἐἴρα νον κὶ τὸ σύμζολον ἢ συμζολίω σιωεισφέρν, 60 
ἰςέζδιῃ ἤιε Γγπλδοίαπα ςοπεγίθυο Εἰ οτίατη σωυερανίζειν, ταῦ 

τὴ 
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ΞΥΥ 
παι ἀρίτατουιιοά Μυτίταςς Γιτληὰ ἀἰςϊειγ αριά Οςἰ- 

.Σιωερανίζειν ταὶ χρείας ϑμήλοις, Ἰηἐς Πση! ἤςατ, πημτιιας ὁ- 
15 ρυροταγο) συγκατεργάζεθϑτῃ 8ζ ΟΡ τι] Ατὶ δὰ α! ἐχυϊ4 μοί η- 

Αρρίδπιιϑ ἴῃ 2. ἀς δ. ]ο οἰμ}}} . ἀς Ορίατο Ροπιρεῖο, ὃς 
Ὃ Ἰοηιιθη 5 κχ᾿ τε εῖς οἵ δὲ “) τὸ μέγιςοον 6) σεῖσι κράτος ἔχοντες, 

ρίας δνηήλοις σιωωηράνιζον 9 ἴητοτ ἴς ΠΟ! ΠΕ ογαύτινε ψιοά 
᾿ΟΡΙ5 οἴ οτιαα 14 ρογἤοΙ ἐπάτιπὶ 411} Οροτας ἄάγθητ, ὃς ςοη- 

τ, Σιιωερανίζειν Εηπη ο[Ἐ σοπξοττς, σευυετσφέρειν » ζοηττῖ- 
τεγέρανίξειν. 1 ἀΘττίτις ἐς {ἰδεγα!ίτατο Ασοςπ]α ἰοιιοπ5, Συ- 

φίλοις ἐπσέρκει, κἡ παλλοῖς σιυωηραγιζε , 1 οἵξ σοπττιθαςθαῖ, 

πὶ πεςοίατγίφιη ςοηβοὶςθατ,νὺ σιωωδυπέρει. ΤταηΠατὸ ἀϊ- 
ῬΒΙΟ ἀς πυιηάο, πείντα εἰς τίω) συμπλήρωσιν τοῦ κόσμε σιωνερρι-. 

᾿Οπιηΐα δὰ πλιιη 4] σοπΊΡ]επηεπτιιπῇ σοηξοτγς, τ Οτεροσίνς 
᾿ς μοτ τατῖθι15 ργορ μετῖςῖς Ἰοαιιςη5 4ιῖδιι5 'π οτατίοης Πα 
Τ ἕως αἱ ἕκαςον ὅπῃ τῇ μνήμῃ Τὴ συμπληρριώτων μοὶ τίω ᾧ. 

δ ὁ σιιυερανιζόγπων τὸν χαριςΉθιον γον 5.14 οεἰϊ. ργοιις νπυση- 
6 ἱπ πιο πτογίαπι {Ἰσοιτγογοῖ ΦΟσιΠὶ 46; οάςῃ σοια- 

᾿ητσΘηἐογγέηζαιο δα ἱπ{τἰτατα πῈ στάτίατιπη ἀξ !οηοΠι. 
ἴζω ετἴαπη ντ ἐρανίζομαι, εἴΈ ςοΠεέξδιη {γτὩΡο]ἀίχας ςοἱ- 

ταὶ συμξολαὲ κἢ ἐβανοις σιωλλήτα:άταιις ετίδιτι ΠΠῚΡ ΠἰοἰτοΥ αὐ- 
σμυαϑροίζω κα συλλύγων ΟΠ» ςοηρετος οϑσο,ίη νη σοπ- 
ογατος δὰ ΡΆΣΠΡΡ. Πρὸ πολλουΐ δ); αὐ ἐποιηστέμζω οἵογτε ἐξ ὅ-- 

ἡσιωερανίσωμι εξ λόγρις παντεις 9 «δὺ υἴω᾽ εἰ μοῦ αἱεὲ τούτων εἰρη- 
ἐς ΡΙατί τοὶ ἔαςετοπὶ ἢ Ποτὶ ροήϊοτ,ντ ογατίοπος πλθᾶβ ΟΠ πος 

5115 τοις μα ῖτα5» ἵπ νπιιπὶ σοηξετγοπι ἀἴαιις σοπιγαθογοση, 
[ὈςΟΙΠΙσεταπι ὃς σοδοοτγιαγοπι, ΑὙΠτοτοὶος ἀς Θαποτατ, ΠΡ. 
οἶτα 1-ἴἢ ἔπε, καὶ πογλοὶ σεωνερφνίστις τίς ὡαὶ εἰς κυ'ςιν, ἢ τι τοιοῦ. 
ψη συρίνϑες. 51 αιι15 οὐχ τηϊητα ἴῃ ΟΠ συ τπιὶ σοηρ οεγίς. 
Ἢ ἴτογρΡτας τ] Ώ115 ἢ σπλἤσαητοῦ ὃς Ρτορτὶὲ ἴπ ρατο ἃ ςοη- 
Ἑ ἐχροίιϊτ, Κυςις οἿδ ξο Π στ] 15 4 οτλαπι ρατο ]} δὲ ἔατ- 
5 ς (ὠρρίοτ, ἴῃ χιο δήαῖτο οἷο. θυιῖγτο δ ρίπρα!- 
4ιιδι115 ΠΟ ΠΊΪΠ118 σοπηπιοάὲ ουμδ.ρ  ΐτος Δτ4116 4114 ἔτ] - 

Ὁ δὲ ξοαίιογο ΡΟ 5 φιιὰπι ἴπ αττασίης δὲ ράτε! ]4. Γςεῖ οχ- 
πὶ ἴῃ σπαττας ἔο ἴο οἷςο ροτιιῃέξο, ἃ ναὶ μια ποσὶ γα- 
γίαγραι Ἡοπιογις Οὐν Π.σ. νὴ αἷς πα ρεγίοπα ργοςοτῇ, 

γέρες αἷτ᾽ αἰγων κέαπ᾽ ἐν συρὲ,τας δ᾽ ὅπ δόρπῳ Κατϑέμεϑει, κνίοσης 
ἡ ματος ἐμπλιίστιντες, ΤῃτοΓρτέίαιις γατέρας ἀΧρΟηΙτ σαὶ φυ- 
ς ἃ ἔοτ πη. Ετ ταὶ Σωωερανιζο μῆνα αἰσιιητιιτ᾽ τ συλλεχθέντοι καὶ συ- 

σμιένα ΓΟ οξξΔ δὲ σοΙ [Ατα.σοη ροίτἰτία ὃς φοδοοτιιατα. Ηδ- 
ρατηα ἃς Πςοταῖς, τοσούτον ὃ Λυσίκ λείπεται χ᾽ ται πίω τίω αἰε- 

Ια) ἶσον “δ᾽ φύσει καλών σω μοί των. τοὶ σιιωερανιζομῆμα κόσμοις ὅ:9έ- 
νοἴ τ σοΙΠΑτάτία ὃ οπηεπάϊςαϊα εχ αἰολτὶς ογπαπιοητῖ5. Ης- 
συμερανισὸ μῆυΘ-,1.συμπληρφυ μᾶν Ὁ-, 
ὦ ἔπι] ἀπγοναῖις ἴῃ ἀπιογο ἵπππ10. 
᾿μκαγ μα, οἷ σομκαι αν. εἴργασμεηνἀϊειιογσοηἢοῖο, πιδ᾽ ρου Κατερ- 

ὅμαι, ὈςΡοη. Ὀδεῖιο Σππσίταγ ΤΉ θορίν.3.ἀς (Δι 15. γὲ γύ- 
οϑις εἰ διυατον, αὐα' πᾶσαν γώ ὀρυκτέον, ἵν᾿ ὡς μοΐλισα διωυεργαιδθνεῖστι 
Μέχητο, τὸ ὕδωρινπάς σιυωειργεσμένί(θ., οὐ Ἶτι18. εἰ στζατιι5) σοπι- 
ξιι5.ε σευ φργασμιἕνοι λίϑοι,ΙΔρ! 465 ποὴ σοαρπιςητδτΠοη ΡΟ- 
ἴγε ξυώ»έντες κ᾿ ἰσωϑέντες, Τυςγά. 

της» ιτοτιξωνεργάτης σκότος. ΕἸ ΓΙ ρ] 4. 
,.ἤσωγατ,ηχα {τη σΟΠιε5 ΟρεΓὶ5) Δα τιΠ105 Δἀπι πὶ οι ο τ. 

ἰς,συλλαμξόμω:λιχ Ποῦ 9 ἔχη} δάϊιπηεητο, ἔλεον εας, Πδεὶ- 
Ἰίφιαηίο Ασοιδτ, εἰιπὶ Ργσροπτείοης εἰς. ῬΆΙ]Ο ἀς πληπ- 
δὲν εἰς τὸ φϑείρεοϑτοι τὸν κόσμον σωιωεργεῖ 5 Π1 81] δά πιιιπά! ἕαςοῖτ 

Πα τη 

ἰὼ Κῶ 

ποῖ 

τ ἐνηΐῃ 

Ὁ ΠΙΝΙ 

ἰκάνκα 

πΡηυν 

μι] ἢ] 
ἐπένα, 

ἡ μωΐε 
υδνδί, (πη 

ΠΝ, 
Σω" Ἂ 

ΤΊ μμι,, 

λυπ π 

οπίδι που 

γα 
εμιτίδηοτὴ οὐἀτιαγἴειι αἰ 1 σοπέετε αὐ. 1Δςοῦ.2. καὶ πίςις σευνέργει τοῖς ἔρ. 
οὐέμμηι ἧς ἀντί, Ἐτ εἰιπὶ ωρθς σιωυεργεῖ Ὡρὸς ὀυτερφίαν γ 4 ζορἸαπὶ 4}1-- 

τὶ ἀἀίιιατ., ὙΠΕορ γαίξιις ̓ ἶδτο τοιτῖο ἀς Ὁ διηῆς ρίδητατ. 
ἐργεῖ «τοὺς ὀυτοκίαν,σοπάιιοίταα βοοιπαἸτάτοιι, ΡΠ ταγοίις ἱπ 

Ἀοπηιίο. 
“., «1. 

᾿υνργία, πλυτιια ΟΡΕγΔ, ΙΧ Ὶ Πα ΠῚ εβῆςαχ. Υ ᾿ 

ὁγ9εγ οὐ ὁ κὶ ὑνλάϊιτοτγσίω ὀἤτιθο, ρατιῖσο 5 ΟΡ εΓῖ5) συμωράκτωρ, 
εἴτις ὃς σοιμίοτς οροτί5. σιωεργὸς τε τέ χνί 9 Δα γι}14 5 ΓΓΟΙ» 
Κοηορ ἢ. Τἀεπὶ τη Βεπετε Ἐασεπιϊπῖπο, ἀγαπητὴ σιιυεργὴς τεχρίται 5 
ἘγΠΊ σοη οἰ. ΟΡ  Ηςῖδιι5 δα ποιοἑα ΡΒΙΪο ἀς τπηππάο. συ- 

Ὑ ὀφϑειλιμεῖς εἰς πίω αἶν᾽ ἐρα (δ αὐτίλνψιν » Οςα} 15. ἔδτιῖςης δά 
Ν τπομεώ; δζς. σευ εργοιὲ ποιεῖ ϑοὶ, , ντὶ ΔΤ ατοτΊΡιι5, Χ ο- 
ΟΡΒοη, 

“ΤῸ 

πϑϑοι 
τον 
πηι μα 

γον 
μοι 
ω, ; τ "Ὰ: : 

ἀν αέργω,ςορι]ο,ςοπο 4ο,εο δεο, Αεί.Ἰάοπι αιοα σενείγγω. 

ἐμ μὰ α. τη! ἔΖοϊο, ἔτι! ορέγαπι ἀο. ἀριιά 50 ὑγὸ δάϊτιι αι 

ον Πρπϊβςάτίοποιη μαδος νεγθιιπὶ συμωρῴηο ΠΟΠ ΠΑΙΔΊ, 

εἰσδομαι ἴηΕροτ. Επιτὶρ. χέεας δεσμοῖς σεωερεεδνέντεφ οἱ εἴ, πια- 
5 ἸΠΗχὶ νἱ ποι] 15... ας πτοσ πιαηιις ἰηΠτ45. Ὁ 
εἰδω͵ Ἰπαἰτοτοϊποιιηθο ὃς ἱπιργοήηρπεπι βιοϊ ο»ἱπτρίηρο,Ρο- 

ἴῃ σ ὀλίγ μῆ οἱυῦ ΝᾺ αὐρα πῆολεμώ ϑυρίαν σιωνΐρεισε τοῖς πόλε- 
᾿ οἰςγὲφ᾽ ὧν ἐποίοιω εἰ γώγα καλὸν οἱ πυργομα χρεώτες. ; ὴ 

ρεῖν νόμῳ, ἱςρὶ ραττοςϊπατΊ ̓ά εἰς σοωδικεῖν , Βεπιο Πίφη, 148 

π'-- - : “πρερειςικὸς ἑ, ὁ 10 πἶχιι [ες σοπτίποη, 
᾿μρερέσσω, {{ππ|}} ταπιῖρο. 
μρέρεσεν. σειυερωτάν, Ρατοιμέξατ!, Ηςΐγο. ὝΤΩ ωερετμέω, μι ἤσω, α΄, ηχοὶγ Ππνι]} τοι βου σιττασ; ΤΠ Ἅ1πὸ Σμη- 

ΤΌΣ: 

Ππν, 
με τειϑαὶ 

μεν 
αἰ 

αὐ 
ΓΤ 

εἰν 

ΜΡ 

μιν ᾿ 

δ ; 8 
Σιο!ρίζω, κι, ἔσωυγπμχα)σοητοὶ 40, φιλονεικῳ; 
“Σωυίθεϑος, ὁ κα δγΠἸοΓο οι αΓἰ Ιδερτορτὶὰ φιὶ νοὶ αι; τὸ ἥρμον, ἱ, ̓λπο πὶ 

{πιι}} ορδγατυγ: σεωλεργ» να ατοτοίοοίας, 
Σωε ἐμοττεὶς, 
Σωρερισώ,οιοτγτο. 

Σμωερκτικὸς οἰ ὲ οτατίοπος ςοηποίζοης ὃς ςοπιροηςεηϑ. Ατ ἴορ, 
ἦπ ἘφυΐτιΣωωερντινὸς γάρ ὅδι κὶ πῇραντικὸς» σεϊωείρειν (δ χορις ἡ σιω- 
τιϑέναι διωάμν Θ- ἐυκέλως. 

Σωυερξιςγεως, ἐν ΟΡ Ι]ατίο, σιρυαφηὶ ςΟὨςοἰμῆο,σύγκλεισης δρυὰ Ηἰρ- 

Ῥοογάτ. σεωερξις ἦν γέμαν,ς δι θἐιηπγ,σοπἰτρ ἔμπὶ; Ρίατο ἰη Τι- 
τηῦξο,, Αρ οὐ μεμνήμεϑα ὡς «δὺ ἀαξίχοντας ἔφαυᾷ καὶ ταὶ αῤχούσας δεῖν 

εἰς πίω δῇ γάμων σιωώερξιν χαίϑρα μυχανᾶδϑειι κλέρρες σισί, (ἱάεαν΄ 
ΓΑΙ ΤΙ; ἀἰχῖς ὃς Αὐιζοτιΐη ΡΟ τ, σέωδυασμιὸν κὶ συωαυλίαν, τ ἃ 
σμυείρως, : 

Σιωέρρμαι» ἸὨτοτΓορ οὐσιωυερωτῦ σειυξάγεομει, 
Συωνερρς μος  )σΟὨΪ ΙΧ, 
Σιωυεῤῥυηκε, οπηβιιχιο!ροταῖ. 

Σωυεῤῥάγεισεωνεπεπθάει, σικρεῤῥαῖ γέ ὁ πόχεμοεγ δε Ιὰπὶ φοπβαι ἕως, 
ταῦ, Τ πον 4, 

ἸΣεωεῤῥωγὸς εἰς ταῦ τὸν φαηάςτη (οτηΐταπι ἐς ἀμ ζτυτη, αἰδοῖον σιωυεῤῥω- 
795 οἷς ταῦ τὸ τρῆμα υξωτώτω 5. ροηίταῖς ξογαπηθη ἔογας ἀϊτεέϊιπει 
Ρογιμιπ1,Α γἰίτος. 

Σιωερ χομαιγςοπιιςη οἱ οἰ, σοηρτοροτ,αἀ  ροτ, ἴπ νηιπι σοθο, 
ςΟΠΗ͂Ι ο»οοπουγγοισαυῆλϑον τὸ σὸν λέχίθ-. σοπιιςἱ δά τυμτη σις 
ΠΟ ϑορμος!. ΡΙατο 10.1.46 Κορ. πολλεΐκες γδ σωμερχόμηϑεζ τινες 
εἰς ταὐτὸ γαὐδᾳπλησίαν ἡλικίαν ἔχεντες, διασώζοντες τίυ) παλαιαὶ παρρι- 
βεανγιῃ ν ΔΛ1ΠῚ ΘΟΞτΙΝ ΤΠ] ΠΟ ΠιΙΘΏἑΠΊ118. σι έρ χομκαὶ εἰς βελίαϊ, τσ! ἃ 
Δάςο;146πὶ ἴῃ 1 ορὶ δ. συ ῆλϑὲ σοι, ἡ, ἔλαξε σε κοινωνὸν τού βελϑ)μα-- 
τος ΘΟΡΒΟΟΪ. σεωΐλϑον εἰς κὀγνιοἷῃ ΠΟ]]ο΄μΐα γΟΠΟΓιητν ΡΙ ταις, 
ἴῃ (διη1]. Σιιελϑεῖν, σοἱ Γοςοη Ρ γαίϊς, σιωωῦλϑε τῷ σκέμματι αἀ- 
ΒΙδήτιις εἰδ ἴῃ σοη ἢ] μι ᾿αΐιι5 τοὶ ΝΜ αζαηζεη, Συωΐρχεῶτιοντ 
Οοἴτεϊ της» ἀ46 σοποηγι ἀϊοίταΓν ἴθι ετἰατῃ ἀς σοηρτοῆῖα 
ξααπηϊμαγιιμ. Ιτάηιῖς οδτγοιιοτ τι ἵετο (δη[ι ἀςοϊρίστιτ {14 
Μδιτῆ.τΔρ. τντρὶν ὶ σε ελϑεῖν αὐτοις, ἘτΑίπηιις ἄς σοπρτοῖϊι ἐπὰ- 
τὶ δέ νχοτίς ἱπτε! !οχύτ. ΑἸτογ ἀο Ἐ Πῆπλες Πητογργεβ τερυεβεη- 
αἷς, δὲ Βος ἀξ σοπιιοπῖι ἐχροηΐτ. νοττίτδις ), ΡΥ ύ [αι] πη τῇ 
τοημοη μους 914 ο[ξ. ᾿παιῖτ ἐπ Αὐποτας. με ιάπὶ ἀοπιιπὶ 
ἀυχηετ, ἤιε δῆτε πτιρεῖας. 5ς ἃ ἔξηίω» εἴτις Ιοοἱ νττάηαιις εχ - 
ῬοΠτλοηςιη ςοπηπιοίὸ γοςὶρ τη δ᾽ ρυ]οτοπιςπιῆ (Δ ΠΠοτρςοπιαιο- 
ἀἶιι5.Ἐρο ἴῃ τα δῃθ  βια»γ ογίρο οτἰαπὶ ἀπ δΙβιιο «ταὶς ὃς Ογα- 
οιληι εἰτοντεγοτ,ἀϊσογέϊηιιε, γι ἡ δ πὶ ἐρᾷ σοϊςητ, ΝΝΑπὶ 
ἔρχεῶευοἶτε,νΔἀετέαιις Πρα:Πσαῖ,ποη (ΟΠ ἐπὶ νςηῖτγς ὃς αροςάς- 
τα οἰξεηάῖτ, Ηοπλοτις Π1α 4,1. νὴ Ας ] 165 αἷς πηατγὶ, - πῆρίο ἐο 
παιδὸς ἐν Θ΄ Ελϑούσ᾽ ἔλυμπον 9. δίς, Τρίλη; [ἈΡΤ]οἰτ, Εἶμ αὐ τὴ «φὴς 
ὄλυμπον, - 
Σιωερω, ρατγοσ ΠΑΡ οΥ.Βῃ4 ἴῃ ἘρΠΠΕ, ροΙς, σωνερων, ρατγ οἰ ΠΑτιγὰ5) 

ἀςξεηίατγις, ει, 
Σιωΐεςοἷπτο Π σε, Οτεροτγοίη Ἐρ ιν ες Ξεώες, 
Σιωυεϑλίειν, Π πγ}] οἰ διμπη σαρογα. ῬΑ υ 5 τιαἀ (τί πτἢ. ΠΑΡ. 5. τῷ τοιύ- 
ὑπ μηδὲ σιιυεάοίειν,ςιιπι οἰ πη Οὐ πὸ 4ι άσαι οἄ τα, 
Σιώεσις εας γη γἤιις ξιωίεσις οἷς ρτορτὶἢ ςοιεῖο, μα ἀμ τος ἴῃ νπᾶπὶ 

ςοξιιης ὃς ιιαί ςοπητἸτειητιγ συμζολὶ εἰς σουτα ἐν {{᾿ πρξονε- 
σῖς δὲ δύω ποταμὴμ ἐειδέπων:οἴ ἴτεῖη ᾿πτο ἢ ροητία ρεγίριοαχ Δη1- 
τὶ ἔλουι[τα5 αι: σΟΠηπλΐττοτς γοβ ἵπτοτ ἔς ροτοίς ὃς ἀϊίςεγπε- 
τεκίςα (ντ Βιιά4. Ἰητογργιρειρι σία ὃς ρτιάεηεῖα ἐπ ἐά!σαηάο. 
αιιοά ἀϊοτίπιεη σοηἤΠίϊατ ἴητοΥ Φαόνησιν ὃς συώύεσιν Ατἰτοτεῖος 
γ᾽ 4. τ ὶς, [0.6.ς4Ρ.1.. Αὐριςτοτοηϑο, μέγνσᾶ.35. ἔστ 9. σιωΐεσις ἂν οἵ 
τῷ νὰ αὶ φρόνησις, αἶοὶ ταὶ πυρᾳκ τοὶ, ὁ γὸ σεωωετὸς «τὰ κέγεται τῷ δυωυατὸς 
βελϑυεϑει, κὶ ἐν τῷ ὁρϑώς τι κρίναι εκ ἐ δεῖν, οὐδὲ μικρόν τε, κὶ ἐν μικροῖς 
χρίσις ἀμτῴ, ἔειν οὐ καὶ σιώεσις, κὴ ἃ σιωετὸς μέρρς τι φρονέσεως 5 κ᾽ τὸ 
φρονίμνοιν, κὶ ὧκ αὔδν τὐπα,ὸ γδ αὐ χωρίσας τὸν σειωετὸν σῷ φῥονίμωυ,[ὁ- 

Ἰεττῖα ΟΙςεγοηὶ, διγοῦ.57.(ἴς. ΟΠαΙ ἀαὶ ἴῃ δυγία ςοσηϊτίοηε ἃ- 
ἢτοιιπι, ὃς (οἹοντῖα ἱπσεηξοτιιπι φητεςο  Πτ. Ρίατο ἴῃ Οτγαῖυῖο 
πο ἀογαζ ἃ σιωΐημα, [δὰ ἃ ξιώειμι Πρηϊῆσαητα συμαχορϑδύεδδάι γε 
ξιώτεσις ἢτ ξαςυἶτας ΔηἸ πὰ] αιιαΣ ξωεισι τοῖς οράγμασι, ροΓΙΡΊσΙΕΠ5 
δ ἀϊςετπεῆς φα! ἔλοϊ εηάτιπι ἢτ, φαΐ πους Πεσπο ἢ. Ρτο 

ςοτοηα (οτος τῷ σευέσει κὶ παιδείᾳ. τοὶ καλὰ νὴ πὸ αὐο, αὶ διαγεν ὦς-- 
σκεόϑει. Δςοἰρίτιτ ὅς ρΓο ςοηίοἰεξητί κίοσι σεωυΐνμι ΘΟ ΡΤ αἰῖ- 
4ιδηάο ῥτὸ σοηίοϊι5 ἤππι. ἘΤογοα. "10,4. τοιαῦτα δη φὡραῆων, υὑ- 
πὸ τε τῆς 21 ἔρίων σωυέσεως ἐλαυνὸ μῆυθ-, κὐ πρὸς τίμυ ἐν πόλει διαπρα- 
ξἰὡ ἀπεχθῶς ἔχων ἰά εἴς ΡοΙ τίαμο ἱπτογρτ.) Ηἰς ἀξεῖς ἰπηυίλητς 
πιαΐοταπι σοπίςϊςητία νἱταπηαις. Ρογοίι5 νγρϑηδπὶ ἀς Αμτο- 
πίηο Οαταςδ! τς σοί ρήταγ οὐῖα πὶ ἂ Επτῖρὶ, μος νοςαδα απ 
ἴῃ Οτοίξε,ν οἱ Μοποίδυ Ἰητεγγορλητὶ Υί χοῦ κα πείχές τίς σ' ὑπόλ- 

λυσι, νόσος » τείροπέει Οτείτος, κ᾽ σωωύεσις ὅτι σύοιδα δείν᾽ εἰ ργα - 
σμένθ.. ᾿ ᾿ 

Σιωωισκδιασμέως , που ξοττί ΠΥ; ςο᾿ Πεέξηπτ , Ππγι, οτορου. Εν τῷ ἀυτῷ 
χεόγῳ διωεσκδυασμιένως χοδ ότι τοῖς Ὡρὸς τίο) ῥώμϊω αὐρᾳσικδυάσμασι, 

νἱάς Συσκϑυάξω, ὃ Συσκϑυαξομαι. 

Σωωεσκολυμμῆῤθ-,ςοπτούλιις,ςοοροττισ. ΕἸ εἴν ς, 
Σωωΐαπομαι, ἴππῦ σοτπες»ςου ςέζοτ, [λατῖθο, 
Σιωεςαλυῆν Θ-, σοὨττγαζξι!5 Εἰ πιά ιι5. ; 

Σιωωες ἀλρήνας,ρατοέ. σμυες αλρήϑως ξκ,ρατοὸ νἱπῆτ, ΡΙυτῖα ἈΡορΡβ, 
τοιὰ, 2: ΝΝᾺ Μ}" 



ἐν πο 
πιωιςηκότως, ςου[ ὲ, σοπτγαέζο δπΐπιο, Αὐϊίζοι.λ. Ῥοϊτἰςδη, 

ὀυϑιὶὲ γὸ ἡ αὖ αρμονιών διέςηκε φύσις ὧς τε ἀκούοντας Ὅμως διατί γεῶχν 

κὰ πρὸς μδ) ἐνίας ὁδυρτικωτέρως ἡ συγες ηκότας μά δον; φρός ἢ παὶ μό;- 
χακωτέρως πίων διαύοιανς 

ων εσηκὼς σοι ραξίιι5) [ρὶ Πτι5, σοπηρτοῖτις, (ΟἹ {{π|55) πδη Εϊιχιῖα. 
ΤΒοορθγαίτις ἴῃ ᾧ. (ς Οαμῇς 5 ὡπλως δ᾿ αὐεὶ ταὶ βόρεια βελπίω φἿ 
νοτίων Τὺ γὸ ψυχεότερρς, καὶ τία) Σποόλαωσιν ποιεῖ πλείω ξιωυεφηκότων κὰ Ἰ- 
αχυόναων κὶ εἶθ᾽ καραων κὸ τῆμ᾽ δέγορων. σιωυεςηκόται λογισμοὶ διαλύει, 11ι- 
βιθατατη ἴῃ [ς σομτταέξιπι δ μια] σοηΠθπ5 οΧροιτίρτ 9 γοΪ 
τη ροἠϊταιη γατίου 8 ν 1 ΠῚ ΠΡ τας, δὲ σίη. οὐ σειωες κότα σώμοιτει, 
ἢιιχα ξογρότγα δίς (ο ειτᾶ. σεμεφηκῶς ρΡΓῸ σομλγατο ἃ σοὶ τ γᾶς 
4 «ο,ΠΠ] τα ρ᾽ οὐϊειοι 5 ἐπτῖτ, ΑἹ ΓΟ]. αὐθὶ αὐ, Πότερον ὅν 
ἐγὼ «ἄδ πεογύνοις ἐκώλυσω τὸν δή μον μιμεϊδθαι. καὶ σὺ κἡ οἱ μετώ σου σὺ- 
γεςηκότες 6}: πτὶ κοινα; Εις ἃ Σιωΐςυμ, τ συμεςηκότες» ᾿ισοηρτορσᾶ- 

τἰσσοπιροίτι, ἡ» ΟὨγεγατὶ σοη στο, 
Σιω εφοΐκω, ρετίτο ἐς ρεγτηαπθο ἴῃ ν οἱ γ πὰ σι, 
Σωμέςησε σου π Πα 415 ΟὙΠα τ. 
Συνεσταομαγμ.εἴσομαιγπ' ἀκα γοοπιοτον πὰ ΘΡΕΪοτφασοιτηθο.  6- 

Ῥοπ.θδτίιο πη. π ἊΝ ἑ 

ἸΣυνεςἸΙάωνών 4 ἜΧΟΙ ρίοςν Πα σΟΠΆΪΠΟ. 

ΣαϑεσίηοοΠ αἰ αἰππ|. ΗΠ ογθάουι 
Σιωωές (.,ε, δ ἀοπης [Ἐἰοιισ»σοηαξξοτ, σσπειιθεγια 15. Ππτιΐ μαδι- 

ταη5. ὁμοτρπεζ,-, ΗἩ οἰ ο. σιὼ δια τητής. ᾿ 
Σιωεςραμμῆμθ.,“οητοττις, πο ἀϊσοηάϊ σόπιις ΑσΠτοτεῖος Σαυε- 

φραμμῖῥον ν ὁσατ, Οἴσετγο γεγίμπι ἐκ ροίμϊτ. ΕΠ νεγὸ ογατο σοη- 
τπιογποπε σοπο! μα 5 ἀτηις σοτι το μεη(ἃ ἀπιθίτι!. ἴεγηπο γοτα- 
τιιο ἀἸοίταν ἃ (εγγορταρίιος -δς σαγτιιπι [Ὀγγη 6 γοταῖο τοῦ- 
4τιεατ ἐπτηγ πιοππα, σοπτοτταᾷ ογατίο ἰ δόσις Ὀτειίοτ, αιᾶτῃ 
ἔροατο πατιγα Εἰ. ἡ 

Σιυωεςραμυῆνως, ΟὈἰἸαιὸ, ςοπτοττέ, ' 
ἸΣδωες ὡς » τος 5 ὁ γεοιηραξξιιδ᾽ (ΟΠ14ι15, (ρΗ{ι|5) ξοπεγαξειδ,οοα- 

ατοτιιον ἀν ΐ 
Σιωωτταιερδμα, ΓΟ 4 Ἰτατε πη ἵπθο οἴμπὶ Αἰ ἴσιο. 
Σωω εταιρου μὴν ός σοιγτιι15 (ο 44115.Ε14.1 ΡΠ Ροήϊοτ. 
Σωρετῆ οὐ ἡ σιω τὸς, 
Σωωετίζω,μ.ἰσω,α. κα ἕλοῖο ἰμτο Π σατο Πρηὶ ἤςΟ 5 Ἔτι 10, ἄοσεο; 

1η{ΠΠΠ10. Αια, Αἰςςι, 
Συωετὸε οὐ, ὁ (αἱ σοπιιηἐ{π|5 αἴξ, τις σο πα πλ τὶ ἔδιι σοῖτο ἢ ν Πμ πὶ, 

Ῥοτοῖίε νι σι ετὸς χιτων,ὁ συμζλητός, Ἐ]ΟΙγ ΟΒἸτοῖη 4 ἰωες ΠΠἸοὶ 
Ροτείξιδγηοῖ ἀς ̓ποπιη οὕτως ἐδὲ τὰ χρηςύθκα πῶ σι σι ετοὶ φϑέγ- 
έτῶς ποα ΟΠτΠΊθ.}9 ποτὰ ἰοιππτιγ πο ᾽πὶ ἐρ το]. Αὐτίτοτε! δ 
ΔΙεχαπάγ, σϑη χιογέτοπι ιοή Πθτος,αστοδαιατίσοϑ εἀ Δ Ποτ, 
}ῶν ἔν αὐεξὺ χα ὀκδοδὸμήμυς κὶ μὴ ὀκιδὲδὸμῆμοις ξειωετοὶ γδ εἰσὲ κιόνοις τοῖς 
ἡ μδδι ἀνεου στωστ.λατο  ΠἸσοη 59 ΘΟ ἢ [αἰ τι159 16 Ὁ}|γτ0185α Πτπτι15» σογάα- 
τιὶς ὄθηνουτικὸ ς» (κἰτιιο ἴα σαχοοϊτοιιη ρα ἔλι59 [Ὁ] ογ 5, ἀο ΟΠ] 5 )αρτιις 
δὰ σοιηρτοποπάοηάιμη ν᾽ ἄς Ο6].11Π0.2..(ἀρ.4. διιοφὸς ἴῃ Απ- 
στιοτ. σὰν ετῦς εἰμι π᾿ εἰκπροὶς ΕΓ Ρ1 4. ι!ατοη15 Π  οτοίςογο σοη- 
τρηϊατοίσϊο. συ ετοὶ ταὶ εὐχρει αὐὶπαιτ} τον [Ὁ] ογτο5. 1 τιον ἀ,σιωε 
"τοὶ Τῇ καλ ς ἐχόντων, τα ἀθητες ΓΕΓΙ ΠῚ πιοποίζατιιπη. [τοῖα πη. ἷα 

Απαςβατῇ. τὸ σιὼ ετόν, Ὁ] ἐγ τἰ αοἱητο Προ ητ! Δ οορσηϊτῖο. ͵ 
Σωνετώς « ἵπτε  Προηάο, Ργιιάθητονν ἰοϊοησετν Γοἰτὸν πιο Προητοτ. 

ΡΙτπῖτι5. 
Σαυετώτερρε κγδ)ἴ ΠΟ ΠΠ  Θοη τί ον { 
Σωω δοκέω, μιίσω,ποηκφι, σΟ πῆς. ΟΠ πη ηἶσο, α επεῖοτ : ᾿ 6 πὶ 

ξοιὸ φιιοᾷ σιωεπαιγῶ, συγκα τατί ϑεμα! ΟΟΙρ ΓΟ, σε επηκυρω, σὺ- 
γεπεψυφίζωναριι! Ατβοπ.!τῖσας ἴῃ Α ξτὶς ΑΡΟΙ͂οΙ. ςαρ.8. Σαῦλθ- Ὁ 
1ωῦ σιὼ δ Τοκοιυ πῇ αἰωηρέσει ἀμτεῖ, ῬΑ1}}115 ΔΕ ὩΘΟΟΠη ΕἾΠ15 ΠΟ ΠῚ- 
ῬΓΟθ δας. Γισαὲ σ4.1 1. ἔρα μαρτυρεῖτε 5 γὴ σύ δυδοκεῖτε ποῖς ἔργρες 
170 πατέρων ὑμδδ,οροτᾶ ραττιιπη νοἰζγοταπι τειτιπποηΐο νοίεγο ἃς 
εουΐεηῆι σοπιρτοίσατῖβ, ΡΑΌ ας δά Καὶ οἴῃ σαρῖτ. τ, Οὐ μόνον αὐτὶ 
“ποιοῦσιν, εἰ λγαὶ κα στιω δ δοκοιΐσι τοῖς τορῴοτεσι, ραττοοἰ πα μετ 115 40] 
ρος ἐχοίτπτ,1 σειυηγν οροῦσι; σιινωρφῆεσι ὸ ἐπαινούσιγνυ Τ ΠΞΟΡΠΥ]. 
δὲ ΟΒΥν ΓοΙς. 

Σωωδύδω.. Πηχα] σα. Τλάτίτιο. σεωδύδ σοι. το οῖιπη ἀογηγῖο. Ἐπ: 
τιρίαος. ἱ 

Σω ϑ,νάω νη ἰορῖο. 
ΣΣωω ψὺν ἐτηςσο που ἵπει5.ν 6] σοποιιἰτογγσυγκοιτος, 5}: 4. 
Σιω δϊνέπις. νν ΧΟΙ ἘθΠτΙΡ. 
ἸΣ ωνδυνηθίεσα!, σο ποι σεγο, Γλατίιιο, σιὼ δυγηϑείζω, ΓΟτ πῇ ν πὰ οα- 
Ῥογοπι,Ρ να του ἘΡΗΠ. σεωδυνυϑεὶς 1 σδοισετ, 41} σοηρτοῖς 
[ως σοἰοῖτ. 

Σωω ϑυνι-. ὃς 

Σύ δι,ν (Ὁ. κ, δ κὶ ἡ ςοὐϊι Χοσυΐγκοιτος, δον οοΪ, ἐμίω ἴοι ξιωυδυνον μὴ- 
τέρμ λπὶ πηάττοπὶ μαοῦ ν ΧΟ ἢ], 

Σομδυπορεῖν, αηλῖσο Ορεγαπὶ ἀσοδιοάαιο δά ρεσιηΐδπὶ σοηβοίοη- 
ἄλτη ὃς ἱπποηϊεπάαμλ, οαλο [ἘΠ σοητγα Α ρατιιν, ἐδεῖτο μου πριοί- 
κοντο μιαξ σι ϑυπορῆ σαγοντ σου Πσετγοηι ΠῚ ὅς οιγατεπι Ὀἰπατοὶ. 
ΑἹ σύ ϑυπορωῖν κριθ᾽ ὅσον δου ατὸς ὑ ἐφερημζήῳ πῆς πττρίσος, ΓΟ 4ιο 

οὐΐδηι 4 ποῖτιν Σιως ρῳνίζειν, Σίω δυπορεῖν ρυῸ σοηξογις ἀτήιις Π- 
τα] (ἀρ ρεαίτατε, τὸ σωωεοανζαν, ΠΟοτατ,ἰ Ραποργτ. χΤ' μικρὸν 
αὐτοὶς σι ϑυπορήστεντο, ὈΓ τατον ἴα ΓΥ σατρ. νύμφης ὄλετεχνωυδθης κὶ 
σιωδυπορρυσης, ὅπως αὐ ἐν χαιρι Χὁ λανϑπένοντες ὀμύλοις συμιπορδοιντο, 

λ,ἤροηζι πιοϊΐςητς ὃς νπὰ ἤπαπν ορεταπι Πιρρεάϊτλητο, αι τᾶ- 

. Ῥοβίαὲ ὃς οἰὰπι ἐπι ΐσοπι σοπιιεηίγοητ. 
Συνδυρίσεως ν πὰ Ἰπ δ ΩἸῸ. νς ἢ 
Συνδιυφρώνομαι (κα ὥμα), ΠΟΙ] α τοῦ. συγχαίρην, συνη δεδτη. ΟΠ 60 

συλλυπεϊάγει ,συγαν τ ὅδε! σι υνοιλιγεῖν. 0 ΠΠΥ.  Ρ ΟΠ. Ασα, ἫΝ ἢ 

Συνϑθυωχέομωνν πὰ Θρ ΟἾοτ ὃς ἔτπν ἴῃ σομυϊαϊοι Ομ πΐποσ ὙΤοτδῆς.. 
Τοττὶ σαρ.Σ. συνδνωχυῆνοι γ᾽ αἵν,ν ἠὰ ν ΟὈ (σιιπι Ἔρι!ληϊοσ, 

Συνεφαἰπῆομμα)ομι, ἀψομαιγτσι αμρια)γαἀἸυιιο, συνεπιτελὼ Ομ προ ἤπι 
ατῦιησο,τοπὶ ἀρσι ἀϊογγἤμιη δάϊιιπιεπτο. πηΐηι5 αὐτῷ ο[ξι 
-συγαλρφμω» 0} {1 {{|Πγ 0115 αἰ οἰ τὶς ἀττίησο, νο ΠΏλῸ] οπιιδ, 
ΒΟ; ποῇ οτιαπῃ το] ὸ ἃς ἴῃ Βιπλογο 5 ΠῚ ρΊο τᾶς Ρ]ι15 χιὰπι 
ρεφάπῆομαι» τι {1 1μι{τλΠπ| Ὁ ρ Ετγα τη οιιη [115 ργα το. Ὀερ 
εἶτ. Θεοῦ ὃ ῥοαὶ συνεφαήηετωι γ᾽ πόναν ἡμῖν, Πεὶ Ῥιορεηῇ 

{τγοϑ ἰασοτγοβ (ὩὈ] οὐιᾶτ, συγεφ ἄπορα πῇ ἔργου, Πγαμ} ΟΡιΙΣ 
ἀϊου ΡΓατανοϊν ἴη Γογὶς ! ου τῷ φίλῳ συνεφα πῇ εὔϑει τοῦ βούρφις 
Ἐρτῆ, ργίοτιθ. ΑὐμεῃθῦῈ}5 9 γἡ εἶν᾽ ς οὐκών τινες. ἤνθει. 
τῆς δογῆς. ΓΛΙΟἸΔΏ115.9 Παρκκαλοῦντες ταὶ ϑεαδ' συνεφαψαὰ 

'συγίράμίατος, ῬΙατάτο 5 ἴῃ Θά] θα 5 Οὐτω τότε πολι οἱ πχυόφῷ 
συγεφα ψοίυδυοι: χεἴρρας ὃ ξίφη καιϑαιρίοέσσοντες ἐπεδείκνυντο; τ τὰ 
ΓΙΑ 
βέας ἡτῦυν, ζ ἵ ᾿ 

Συνεφέχκω; ἤ61}}} τγαΐνον γπὰ γαρίο. ΡΙατο ἀς δηϊπι ἰοα} δ 
κοιδωρρὶ ἐστὶν οἰ Ἴηπα) μηδὲν τοῦ σώματος συγεφέλκεσαι, τε εἐδὲν ' μμηΐοα 

γξστε. ἐν τῷ βίῳ ἀυτῷ, Συνεφέλκομω Ρα[Πιιὰ ργο δοάδπι ΟΓ ἡλέννεθα" 
συνεφέλκο ἤδη (ἴ8᾽ ἑαωτῆς καὶ σωφρφσυνίω» [δ ξιιπὶ τιδβο 5 τα ἐπ ουπηεμμι 

ἡ ΟμΠ ΟΝ, ὑδι 

μη, [π!Ὁ 
ἡ)... 
ΠΝ ἰτΡ ν᾽ 
ΣΝ 

ἜΝ 

ἡὐϑημειι οὶ 

ταῃτίαΠ., ΄ 
Συνεφηξείσοιν ἡ Δἀο]οίσοτο. 
Συνέφηξι Θ᾽, 611 }159ν υὰ ρυ δείσοηβ. : 
Συνεφίςαμαγντὰ Δα Πίτοςνπὰ απο νηὶ αὐπιπι ὨΙοίροτ; 
Συνεφίςυμε » νῃὰ ρτρῆοϊο «νη συνεφες ὡς νπὰ ργα ἐς ἔγ5 

Ῥταοίς ΤΊ μον 4, ἔτοπι νηὶ σοπΠάστον αηΐπτατῃ σοητεηᾷο 
ϑεητεν δοϊ πιδπογτος ἐφίσηαι, ΡΟΪν}.11}.3.. ἔνιοι γδ ἕκ δὴ τὸ 
μῆνα συνεσπο σαντες, ἀν. ἐασ᾿ αὐ τὸν τὸν πέγοντα. ὯΝ γκο κποίο 

Συνεφρυΐγηστον, ΤΟΙ Πητ, αν οἰαξει ἤπητ. ὸ ἐπὶ ναι ληΝ) 
Συνέχέα, ςοΠαγοησῖα Οἱσισοητι τας, Ομτ ηπατῖο.α ΓΠ{ι148; πη! 

Ρετει τα) χα. σοητίηοητὶα Οαζα:πυκνότης 5.115. ΡΓ ατάγο γιατ βουλα 
αἰοργησίας σιιυεχίαν ΑἸχΊτγαοεἱ Οἴσοτο σοητἰηιατέοηοιην ῬΠΠΙ, δι, 
ςοηεἰ πε τατοπ:ᾶζ τὸ συνεχὲς γα τὸ συγηϑὲς ἀἰχὶτ 1} ς 1614. ΠΝ οὐ 

ΣιωΞ:χεφοα πο τθτα τον Πραιῆσας Πιδιπάς, σμωεχώς, εἰ διαλεί γριὰ 
δεχεχώς, ΑΥΙΠΟρμοΐη Ἐφ τιν. λέγε δὴ μιόλω μὰν σεωεχές. δζ ΤΠ ων 
Ἰοισα, Α ΡΟ ]Ο 2, συννεχὲς αῤγινοεοσαν,ᾶζα. ᾿ ἌΝ 

Συγεχεέςιατοι, [ρ᾽ ΠΙπχὸ, Πα ιὸ, ἔροιο ητ Πρὸ, Κοπορ. 6ΕΞ[Πμι, 
Συνεχέως 7 [τοι τοτ, [ον ἀεί πη 5 ογα  πατίτπ., σοῃτέμο ποῦ 5 Μωαβ 

ἀϊιέ, ΠοΠο τις ἐ Ὑπεοροηΐα 5) Ρεὶπια ἰοη σα» σιωεχέως αὐ λήϊομο! 

χοντο, δίς. ς ΠῚ 
Σευεχὶὴς ΔΘ. γὸ κ ἡ, σσμτΙοΠσνάοη Γι: ρΠΠ15»σο αγοι59 ΘΟ ΠΕ ΟΝ, ἡ πδρετωνν 

σΟα τ  στ15, ΕΠ Πἰτἰ Πα 5. ΟΠ ἰ ὨΠΠα ΕΒ. ΡΟΓΡΟΓΙΠΙ 5» σΟ ΠΣ ηξὮι ἢ τον 
πιο ἤθη. αὶ φεφόως ἀἰχίτοπολεμον συνε χὴ Τὴ μάκρθν, ΠΟὨΓΙΠΙ Μραιοὰ 
ὅζ ἀϊιτιγαιτη ΒΕ! }π|0 συνεχῆ αἰαλογίαν σΟΠτΙΏμἃ ΘΓ Ὁ ὐμαυόαι 
Ῥάτατιο συνεχής ασυρετὸς αἰ πάπα ἔς Ὀτ15. 14 εἴς σοπτίπια, ΠΣ 
Τηρ.τι ἃ ΟἸαις, Αὐἰζοτοι ἐς πλιπίο, μΖὶ ὃ τίω αἱ ϑέρκον φυΐσι ΩΝ 
γεχος ὅδιν καὶ δὲ ὅλων πα ϑτηὴ, ὅζο ἀπ οπὶ Πατίιο ἐοἱ ἀομαν δ ἀιγεμιιαι: 
χὲς ἢ. ἀστῷ τὸ υἱδὺ τὸ ὠγυπῆιον.ἱά εἴζ,οἱ σοπιππέξιτη. ΡΊδτο Εἰ ἌΝ 
3. ὁ χὐγός κει μοι ξυνεχὴς τῷ νῦν δεινὴ λεγο μήζῳ, συνεχὴς ἰωῦ ποῖς κὶ πη ΜΙ ποι δ 
βῆμα ϑορύζοις «ἴῃ σοῃοίοης ξτοαιιοπϑς τα πλθτιι5 ἀρίταθατ, ΒΙΠΝΙ ον, 
ἴῃ Ομ]. Συνεχὴὶς στοίσοτ, ἔγοαιιεη5, ΑΙοχαπά, ΑΡμγοά, μι 
ὀμτρρτνὶ τῆς χράσεως ποιέϊ τὸ συνεχῆ νοσήμρτα : μεγίς ἡ ἢ τὰ απαῦ 

Ῥάγιια μαδλτις ἐεργαιυιατίο οτοῦγος ὅς ἐγεχιιοῦτος πιοτθο, 

ῃ 

ἜΝ 
.}Ὰ ἢ 
οὐδ ὅκοὶ 

᾿ ἰπῆρῳι 
λων εδ χα! 

ἔουτο τὸ συνεχ εν ρατϑ σΟὨ ΓΙ Π114. ἡ 
Συνεχθαίρω, ιπι} οὐ ἰι ΕΡίρτ. Ν 

“τ 5 . - εἰ 

Συγεχίζῳ, οητὶ πιιογοοπἰ πη σοναριά ΡΠ οροι, ἔςε τις ὅρρς καιϑ' 
συνε χίζονα αἱ αἱ δυο γυύσεις. : Ὁ 

Συνέχω, μ. ἑξω,πι συνέχυκα,ςοπτίποο; σοπἤ τίη σον» φοατέϊο; ςοῆῃ 
ἐτουσουρυπτιο. ΟΒΥ τις ἐπ ἙμΔηρο], Γπιρα: 9 ἀς ΒΟΙΙΠ ὁ ΡΡ 
Βυατίοης, αἡρεκυκλώσουσί σε, κὺ συνέξωσί σε ποίντοϑε » οἰτοιη ἀλ δι 

Αἰ ομι ὕμι 
᾿ ἡμηημητλαις 

ἰχρι οι) 
᾿ υμβν τχ 

τογατηιις σϑητῖ πο ιητ, ᾿ά οἰξ, νπάϊαιε οἰγοιη Πἀοριιηζ » νΓΩ ΓΝ 
θύηται, ΑὐἸ πο ρ νἵπ Ν ΟΡ ταὶ μυρὼ μι ξυνέχοντας. ξοπιοτᾶ ἡ ἰπανειν 
ΠΟΥ ΙΠΊΘΗΓΟΝ ὃς σοηίτεϊπροητοβ. Συνέχομαι» ΟΠ Π6 056 δ, '" 

ἰνατοο, ἱτη ρ] σον, συμσλέκομαι» κραπῦμαι, αεἢϊέζοτ. Ρίατο ἱπΊ ἢ "π 
ὩγαῸ 5Ὲ τοῖς ὠλυτοις οἷς αὐτοὶ ξυνείχοντο δεσμοῖς : (ἱσοτο, παι {ἰ νῶν 

νἸ παι 15 4Ε:15 ἢρΠ ογαης ΠΟΙ] ρατὶ. Τρογατεϑ » Συνέχεῶτι ἢ Ἰρονῃ 
γᾳκοῖς τοῖς δια “10 Ὰ εμμον γγυομίμοις » ΠΊΑ]1ς ῬΤΟΠῚΙ ταις 1π1Ρ|} Ὁ ἐπένιν " ἷ ᾿ 
ἸΝαζαηζοη, αι Οτατ. ἐκ ὡς ἐκέϑεν ἀυταΐ τοῦ ζῆν ἡ τοῦ ἐδ συνεχομῆιν πβ  σοὰ : "ἢ 
Νέου ηιὸ 1Π ὴς οἷτς νῖτα δέ οἴϊοητία σοματοάταζαια ἀοροῖνς. Πἰδα τὰν 

Ἰκῆρις (ἢ 
ἄτας. Συνε χεάνοι νόσωφοτοῦο ἀξ! ἔζατι ὃς ἀσείποτι ) σαεπ ἜΝ 
αὰ ΟἸατσοην ἄς Βΐστεν θυ, Συνέχω τιληῇατὸ,ϊὰ οὔ τοῆθο, εἰδαδι ἢ 

Ἔχ" φαΠ]Πςο, ΤΊ ον ἀ14. συνέχοντες εἰρεσίαν 9 ΓΟ ΘαἸΊΟὨ15 Ρογί τὶ τ 
͵ Ἧ Ξ Ἶ ὙΠὰ φη 

«π|6 παυτίςα, Συνέχω, Δοτίηςο ἂς ροΠΠαςο: ὃς πμπλῖπο ἀΡΗ͂ΠΌ «δ δ 
νηάε Συνεχόμβυνθ. ργὸ κατεχό μῆνθ.. 14 εἴς. ἐνϑυσιών Πιις ἐγϑθέσι ἐμ αίδέαν 

ζων αυπνῖης αἰ λτιις. ὁ ϑεοφορρύμ(Θ-οἰηῆδτα ᾿πΠππέτξύσιο ἀὶ ἡπότων 

ὯΟ ΔηϊηΊατιις ΟἸςσογοι 9 ἐνθείθο, κατοχίθ, ἐκ ϑεού, ἤιις χωτύχημα ων 
᾿Αἕζογιιηὶ σάρ.18. Συνείχ ετὸ τι «κονδύματι ὁ ΠαῦλΘ- διαμαρπυρέμδν ΩΝ 
τοῖς ἰκδιαοις τὸν Χρις ὃν Τησοῦν»ἱ οἰτ, Θρί γίτιις αξῆατιι τοτιις ἀρ οθ γππὶ ἡ 
ταῦ ὃζ ςοποῖταδατιγ:ϑριτίτας ηἔατα 1η{πἰπέϊίιις αηϊπηατα τς εὐὐβαὶ 

(ὈΠ, τῶτι δὶς οῃΐη ἸὨσογρτότοτν παι γοΐῃς γεγο, ἡ ααῦ γοτῦ 
Ῥαιΐιι 



15. Α11]ν Οσάτϑιάδατιιν δρί τἴτιι Ῥαυΐις, Ἐρο πειιεγαπί δά- 
., Σιωέχεῶτῃ ποη ἀς πιιπγίης (Ἔπηροῖ ἀϊοίτιτ,ίδα τγαηΐ- 
᾿οζίατη δα αἰτὰ ρ᾽ οηἰ αι. Πρηϊῆρας 4ιιὰπι χρατεϊόϑευ χὶ ἐ-. 
4 εἰς, 4οτί ποτὶ, ὃς Βαβοτῖ, ΟΠ ΓΟ Ἰαπνιις 5 σιωέχοϑευ τῇ 

Ἷ ίᾳ καὶ τῷ φύξῳ 5. λιλϊπιὶ αἰδοτίτατς ὃς πγοῖὰ ἀρὶ ἤιις οοττίρὶ 
χἀἀυοὶ»ν εἰ γαὰς οἰγοι ἢ ἀότὶ, ΡΙατατς ἢ η ϑοίοης ἐς (ὰρεῖ- 
νας δαγδατα τα νΠαγραιιῖτ,κ τὸ σκληρὸν εἰρελ αν, κὶ τὸ βαρζαρι- 
“ιρεΐχοντο αἱ πὰ εἴ ς"α! γυωυτῆκες ἱᾷ οἵδ, δι θατάτος σι τις ἀθο- 
(ρον τἰτλοίος αυλθιις πη. Π οτος ογδηὶ διά δζα , αδίδι- 

Σιν ἐγ ϑόϑεηι ἐπ ΦἘ δοο, οἷο σΔητἸ ΠΊ πα ρἢγαῇ5 ρτὸ  ἀιοθιις 
πε ποτέ ᾽ἀ οἰ» ΠΟ μέ δ ογὶ ἥτις σοςγοογί: νεγίπαις τοποτὶ ιοά 

Ἐ αἰ Πἰπετῖ : δὰ Ργο ἃ ἀοῦιις ἴῃ αι γον Πιὴν δὐτ εδἀοπγτοη- 
15 Πιπιι] ἀρ ἰα οἴ, ἱπηρ "11 ἀγαιιο σοποίτατῖ, ντ 4] ἀιι- 

ἀοΠάογῖο ἀρ τατιγ {ἸΠγ0}} ὃζ ρογεθηγασιιγ ῬΔμ]ι:5 αἱ Ρὲ- 
Σιωΐχομω ὃ ἐκ “ἦν δύο, πίω) ὅγηϑυμέαν ἔχων εἰς τὸ αἰχλδ-. 

σιωὴ χρις-ὦ ἔξ, πολλ ῳ μέλλον κρεῖ οσον, τὸ ἢ ὅϑπυειν ἐν τῇ στιρκὶ, ἀ- 
ὄτερρν δε υὑμϑῖς, Οὐ Ἶθι15 [δ ἀν ]]εὶ αἰξεέξιι τπουτὶς ὃς νίτα: ἃ- 

Ἴτηις σΟποτατὶ Πρ Πσατ,Ιτάηϊις ςοπιιοῖτο . Α ἀποδις αι- 
Πα] ἀροτγ.πτουρτι σατο οὶ πὶ γιτῖΠ 6. ΕρῸ {11} Π} 
οὐ 41} τὰ 9. ΒΕ] Ρυπῖς!» [τάσις ντ 411 {Ππ|}}]} ἀεπιοτῖο Ρᾶ 

ἴὰ ΔΡΘΓΘΏΤΕΓ, πηι! σπρίαίταῖς Ἰῃ πηοο5 ν εἰ ςοηα] ἁγάοτξι, 
ἱ ὃν ἐκ δύω σιωεχ δ μῆνοι,κὶ πόϑε τιῆς πσαιτρί δος. κα διὴ ὶ ὄψιϑυ- 

ιἰας πῷ ἐὺ ἐναντίας αἰμκευυ εὐϑτο!. 

ον. τὸ» ΠΟὨΓἰΠΘΉ5» Πάτατα ΠΟ ϑΓΘη5 ὃς σοητἰπιιαῖα γ Ποη Πη- 

Ἰύπι, σοητιηιιιπ. [ητογάτιπὶ ἢ] ποητιτη ἀριὰ Κ Ποτ, νἱάς 
γειΐητι}.11}.3,0αρ.13. τὸ σωωέχον, ιιοά σαι σοπτίποτ, 

Ἰς»σοητί πιὸ, ρρὶ 5,4 Ππ ὸ, αὐλας ἄτως, {τεαιισητοτγ, σοητὶ- 
ΠτοΓΡ γοτί ἢ}: ε πιο δ, Χ Θηορὶν.ἶὰ Οοιηπηοητ, σωυεχως μὲ. 

δι γήρως. Αοτ ΘΙ 5 καίρτα ξιω ἐχέωςγίαρο «ἀπηοάιτη, 
χασανν τ τ Θτ το γα χεγιπῖ. 
εν σοποοαιογο, αἰ οη, αὐ Οἰαις, Ετ δΑῦ ΚΤ τόποις [π|0. ζ, ὁ λήο- 
δ ῖσιν αὖ τοὶ σιμὴ ὀλίγῳ γλυκεῖ, ἡ ὅγεκατερωώσι, (ἡ συωΐψασιν μέχρις ὃ 

σσεῖς συςραφῇ 
ἰἴκ, συμπλέκτρια,σιωυθιμλήτρκα, Η ον οἢ.οΧ ἐο ποιηΐης νἱ ἰστιτ 
τοιιαι ξαέλιι πη. 

αζω, ΟΠ] τἀ οοηξαι]οτ, δι 4.6 χ Ἐρὶρτ. ̓ ἰξότε (μοι πίνοντι συ- 

ΠῚ 
ΠΝ 

ἘΠ" 
θυμιίρμη 
ΠΝ 

Νχϑα νὰ ἐζεστο χαρεκλαῖ 

νυ ἰα,Οσοιτ τς» σία τυχία, ΑΡΟΙ]Οπ. 2, Ατρ. ἀράςῆες ἃ συονηξολίῃ 
λ γέροντο, ὈΓὶ ποῖρε5 βϑι1 ἴμης σαία,, πὰς (ας Τα. εἰ ἀτιτο την 
αἴ, ἐοπαίεςιπη. 
ἀπο τ πηρρέω, μι. ἡ ω αν. κθ ἱπι1 ον.» ΓΟ οἱ Ποτο σοέρειμὶ τινί. Γλατίτο. σεωνη- 
δι μος ρρώ υξαΐβ σού, Ασ ἡ τοτοΐα Β ποῦ, ϑορμοοίος πα Τ δοίη. ξιωμγρρεῖς 

εἶστι το κατηγόρῳ. οἰ τιγ οὐ αὐτὶ Σιυυναγορόνειν, σειθηγορ εἶν (11ΠῈ 
τδτ. τὰ δύχαια σεωνηγορεῖν ἰα τὰ ρατγοοίηῖο πιο ἀεξοπάοτς.Ν 4- 
ὩΖ.ἰοίτιιτ ὃς σιειωαγρρά" εἰν, 

ρέμα; ραττοοἰπῖο ἀεἔοη ἄοτ, ἢ ἱ 
ἔα ας γὴν Ρατγοοἰ πἰμπιγὰ ἀιιοζατῖο, ἀεέεηΠο : οἱ ΟΡ ρομίτιν 
σρία, ΑΡΒειοη. 

ῥεικὸν, το. πιοτος5 ραιγοοὶ πὶ] 8ζ Δἀι!οσατίοηΐ5» ΟΟπλμηεητ.Α - 
Ἰτορ.ἴἢ Ν οἰρῖς. ογατ διιζοπὶ ἀν ἀςΐντια. Ἶ 
; γρερς»ν, ὁ ρατγουι γα ἀιιοσατιιϑ)σαιι 1 4 οι ουρφστα της ,ἀσρτγεςα- 

ῥήτωρ, Αὐἰ τ τ. δ.6. ΡΟ] τισαρ.8. ἀς πιαρὶ(ττατῖθιι5. γἱάς ἀπ 
ἔϊοης Εὐϑίωω, 

εἰν νὃς Αττϊςὸ ξιωΐδειν, ςοπίοιι5 ἐγατην ΡΙδτο ἴπ Αροἱ. ἐμαυτῳ 
υήδιοιν κα δὲν ὅπες-αὐΐμῳ, 1,π} μἱ ςΟμ ο τ15 εγᾶπι πα π᾿ [1] (οῖτο, 

Ἡ σιωήφειν ἡ μῖν ὃσι, δὲς [1 [εἴταν νος οἵτο, δίς. Π επιο  . σιω δι» 
᾿ γηίοίις Πιοτατ, ἤπια] [οἰπογαῦ, νἱάοτατ, ν᾽ ἀςρατο!ος, σιωκδει 
ταῦτει αὐτοῦ πεωραγ υὔύα, Π)οπιο τ μα ποδοίςς ἃ (ς ἔλξξα (οἱ εθατισυ- 

"δ ει οι ἡ δεκομδόι», “εἰς δαῖτ πγε ἐπι θτῖα αἵ: ἐϊιπι,Ιάς πὶ. συ δει- 
τοπίο!} ἐγατὶς, Πτπ}}]} (οἰ οατὶ5, ΑΞ [τ ἴῃ, 

υήδο μαι μ.» σομια!»π.νσμα,,ςΟΙΠ!τοτον πὰ ἱπτοτσυγχορω, εἰ ςξγοτ» 

ἮΝ 
μοι ιν 
αρι, εὶ 
ὙΠ" 
ὙΠ. 
ἜΤ, 
γι 
ΔΝ, 
ΠΝ ιὶ Ἶ 

τιν ιϑιλ 
ΠΝ 
ἐμή 
5 πα 

ἐπὴν 

δου 
Ἧ - » Μ ᾿ ΠΝ , “᾿ 

ἀϑονὶν σξξοτοργατα! οτ. Πατῖμο Ἰαπρῖτατ, ΑΡΡΙΑπιιδ,οι ἢ γωρέσβεις ὕ- 
αν ὑεψαν σιωυηδδ μῆμοι το γεγον τε, σευρἡ δὸμαὶ σοι τῆς ὄυτυ χίας» ζοπρτᾶ- 

εἰν ταϊοτ εἰδὲ ἐε!Πςἰτατεπι 5 Βιιάσιις ἐπ Ερ᾿τοα αμδάλπι Δα ἸΔπιιιὴ 
πω μη [ςἀτόπη. ὑπ οὔδαν ἐμαυταῇ σιων δὸμαὶ τῆς ὁδοιπορίας ταύτης» 105 

μνθϑ δέεξεϊ οη!ς5 πλο ραταϊτοτ:ἢς Βιι4.1π νεγθο Οροττετοίη Αμπο- 
ΠΕ τατιη Ἐρ᾿ΠῈ ν μια ϑεινόντι σι δόμοι, ποη Ια τοΥ εἴτι πιοττο 5 Ετὶ- 

το ». σοί τε κὶ ἑυοὶ σωω ̓ ὥνων, Βιιά τα Ἐρ᾿Προίϊοτ. ΠΟογατοβ ἀἸχ τοὺ 

δὴν 
ΠὉΝΗ 
ἡ 

νηοδδεοβυ οἱ πτιῶς ν μετέρως συμφορῶς»ρτο ἐφηδόμβοονῃο βΕΓἰ5 τα πηρο- 
ἃς ὃ ξοστιαηῖς τη [ιἰταητοϑ. 

δ ιυΐο, ρΙαςεο, γοϊαρτατεπι αὔτοτο, οδἱ οϑο » νυὰ [ιαυήτατεπη 
ἹἰοἸτυιαἸ πέπηαιις σΟὨΠ] ΤΟ ΦΡ τ. αἶοὶ αοργησίας ὁ ὃ δυκολία τοῖς μῦν τὴ ᾿ - ἄ 3 
γϑεῖ, τοὶ σ᾽ ὅϑηκοσμιεῖ, τὶ ) συωνθιώει, [κεν 

ἐπεὶ αναῖς, ἡγσοη [ετιιάο. σοπιιοτίατίο, ΟΝ πτ|}. αἰιοξαξεϊο,ἔα- 

οὐ νῖ Ἰἰατῖτας, φιλία, σιωνήϑειαν ἐμποιεῖν, δες, Πλεπτο τ. διωη θεῖα) 1Ὲ 

᾿ 

ΓΟ ς δ᾿ . 

τ], Ἰπ οη δς ἀϊσιιαταγ. Ῥγασορτιπι Ργτπαροτα", ὑλῦ βίον τον 

ν, ἡ διωὶ ὃ αὐ τὸν καὶ δυωήϑειεὶ ποιησει,νἴταπι ορτίππαπι Εἰ Πρ ε:οᾶ 
πὶ στ πίατη σοηίποτο εβοϊατον τς Οὐτηϊἤοῖτπὶ ἴῃ 4. 

Ἡδτγοη. Οἱς. 2. ΤΌ], σιων ϑ4α ετίαπι αἰἰαιδημάο (ετπιοπόπι 

ἰρατεπη, ει νυἱρὸ γεσερταπι ΠΡΏΪΕ, Ἶ Σ 

ς,6|Θ΄ δ κα τη Πα τῖς» σοι Ἔτι15. ν [ε ἐχογοϊσατισον τι ο- 

τι}5. Ζιεῖ σοητγαχὶς σοι [πδτι 1 ΠΟ ΠῚ; ἴῃ ν Πιπὶ τοσορτιι5»αἴς 

τι15, σεν ν 9 εἰς ποιῶν εἶν γέοις τάς τοιαλήταις ὄψεσι» ΡΙυτατς ἴῃ κΥ- 

ΚΟΜΝ 
νην ἐμ 

Ἐν τ . 70; 
"Μὴ τὸν τρῶν προ! Ἑρμῇ Ῥοξξιις ξιπη Πἴάτος ἱυμοπέδιις γοάάςηϑ. 

: 14ςπὰ ἢ] ραγοὶι, πὸ σεμΐνϑες, ΠΟΙ ἤΠδτα ΠῚ ν τὸ ὄμυχώ- 
Θών, Αὐἠοτς], ἡη το Μοιαρ νη αἰ λίκίω 3. ἐχιὼ ἔχί τὸ σιωΐνϑες, οἷ γό- 

ἐν προ ἴδιο αἈλειοεὶς ὄριϑ. α τα οι πίλδευ, 
ΠῚ ἀἴαις ορεῖα γράς εἶν Νδαλ το ἐιμκάκον βόας ἐπδις ες - ν Πᾶς τα δίων ϑ'η ποιεῖν, ῥσγοὸ ζοηΠιειμάϊης 4- 
Βέτο, Λοοίρί τιν ἀντὶ χοῦ σαὶ γομιζό μῆνα ποιεῖν, ᾿μι {1 τηοιταῖς ἕαςεῖς 
δζ Ραγεηζαγς, 

ἠἀβιτκον, σοὴ ΠἰρτυΚ ἤδι ϑίξαπουτ ὥμᾶμοι σιυήϑας υἱαὺ ὙἿΝ ἐν αὐχα 
» »ἀἰφοορτὶ σου τποτινάϊης ςογι πὶ 411 1η ἱπηροτίο ες ἔς- 

το δ ηταγ.ΡΙατατΐα Οα θα, 
Σεωΐκφ,λητο Ποχὶ ἃ σύνημι, 

Σιωή κομω,ΠΟὨϊοηΐο,σοδο. 7 
Σωυήκοίθ᾽ υ, δ, 4.σοαυἀ το, Οφ ἰτίτιο. σῶν ήκροι δ ἐκ τοῦ δωφρρνοωῖτος 

Ξόμάατος ἴοντων λόγων 7 γοῦθᾷ ἐχ οτοιποβεῖο ΡΓΟΗῸομτία Πι 
διιάϊδητοο, 

Σεωήκω, 4ςΠηο.ςΟΠτγαμ ονςοςουσοηςιγο. ΤΆΦΟΡΗ, μέ Πτοτ.11Ρ..ςας 
17.ἀς ἈΠΠιτῖς ξο]Ἰοτιιπὶ ἀςοτῖς, τὸ 9 χάσμα ϑ' ὅλα εἰς ὀξυ συυέκων.. 
ταν ΟΠ 65 ἈΠ ΠΠιιτ:, σοημςηίτιητ ἥτις σοποιγγιῆς πὶ οι πη γεὶ 
ςοητεπάιμιοτοῖά εἰϊτ: σεωτείνουσι, ὃς Ατἰζοτεῖ. ταῦτα ἢ διαφύσεις ἕ- 
χει χονδιρὼδ εἰς εἰς ὀξὺ σιωηκούσας ἴῃ ἀςιτιιπὶ ἀςΠηςητοῖ » δηιοτο- 
δῖα [ρεοῖο, 

Σωωήλικές, ρτῸ ἐμαηρα δρυά ΡΟΝ ΩΣ 1ισοσιι Οἱςετοηϊ, ςοςτα- 
ὨΘῈΠῚ οτΙᾶΠὶ ΑἸΧῖς Ροττίμ 5 Γλτγο, Σιωήλικῳ α΄ ΐ 
ῬΌΟΥΙ, Δ η1ςο 5 2. ἕ λα σηλδοριροαμι 

Σιωήλυδες, οημοης. ΝΟΠΠις. 
᾿ἸΣεωωνλυσίν[ο οἰ οταϑ»σΟ μα πτιις σσετιιϑ,ῖπ Ἐρῖρστ. 
Σαυμλυσις εως25 κ) ὃ, ΠΟΠΙΙξΏτΙ 0» ΘΟΠΟΙΓΙΙΣ 9 σιυδιρρμῃ Κη τὸ αὐτὸ; 

Ηείγςοἢ. Ἷ 
Σεωημερδυτής» 4] ἴπ αιιοτ  ἀἸαηλ11) ν ἴαπι ὃς σα Πιοτιιάϊπεπι αὐαπιῖς 
ΤΕ 15 4.1 οαπὶ οἰϊ ποδὶ σοηΠιοταο ιοτίἀδηα; ᾽5 4ιῖο ἔλετιῖ- 
ΠΑτῖτογ νεῖ πηι. Ατιζοτς,ς, ΡΟ] τ, ὶ , 

Σιωωνμερδύω,τοῖοϑ ἀἰς5 νπὰ νεγίοτ)τοτος Ππλμΐ ἀϊες εχίρο, νπὰ νἱ- 
10. [Π}}}} νον άϊοπι τγαάιιςο ὃ το πηριις, ΣΧ ΘΠΟΡ. αἱ χύγων εύς- 
γημέρδυε τοῖς σιτωυδεαπρίξεστ, νἀς Σιὼ δεημέρδίω, 4 

Σιιυημερρυ μῆν(θ-ην ἃ ΠλΪτοΙς η55)411 νη τηδη[ιοῆτ, 
Σιωυμμϑύθ-, σοπἰτιηξξης. σευυνμοῦῆονι ϑη λοις ἴητοῦ [ες ἀδιϊηξδ. 
Σιυημμβϑωςγοοπτίπεηζοτ. 

Σωυημοσευηγης γγ ΠΏ ΡΟ ΠΕ Ο» ρα ἐλ ετνοοηξοςἀοτατῖο, σι ϑ μη Η6- 
{γςισυμξελία. δι 4. ; 

Σωυήμων[Ο οἰπ5» [τη Δ} τὶς. σεωωαγων ςὶς, αῇρσὶ τίω ἔσιν ἰηφαΐς διά. 
[πο]. Αρο!]οηὶ) εχροηῖς συωνϑη κα ἑπῶ εν ἃ σιωνεῖνω ἀοτἰυίαηβ 
514. αἷο ὅμαι αιιοαιις ἀονϊμιατὶ (γι οἷτ, ντ τ σεωύεδρίθυ, ρτίογοπα 
ταποη ἘΧρο[τιοποπὶ ὃ «ογἰ πατίοποπὶ πιδρὶς ργοθατ, ᾿ 

Σειυϊιύεγκαεν αὐ τὶ τοῦ λυσιτελ ἐς γέγογενγοομάιιχῖς ἃς σοητι τ; ορετα- 
Ῥτοζίπιη ἃς νεῖϊς (τ. 

Σεωυἰωεικά, ΠΟ ΏτΙ ἴτν ρ το ἐαῖτ, Γγατίτιο. σεωνζωύεικα ποιὴσείσῳ, οἱ ρτοίιΐτ 
ἔπος τοι δοςς Πτρςοπτεὶρίτον πὰ σοπιιςηΐτ, ιν 1 ΠΉΓ, τί δὰ 
οἱ σειυζωώεικε ἀνέ ει ἰνος εἰ ςαία ες ας, ογοάοσ, 

Σιωΐω ἐχθηγωροσεγγύετο. σιωνἱιωέχθη κακοὶ ἱπαις ξξ4 ἤππτ πα, ΡΊ]ατατο. 
ἀπ ἸΝ ππλα, δ ἀυέχθη ἑκασα, Προ] σοπτΙ σογιητ, Τ᾽ Βιιογ ἃ. σεώη-- 
νέχθυ πρῆγμα τοῖονδε γγοέϑτιἤος ποροτὶ) σομτι Κὶς σεωμωωνίχθη ποι-- 
ϑύματα γγέῶει. Τ λον 4. ἀεττίπηφητα σοητὶ φογιιητ, σιυυίμ ἐχθηστεῦ 
γνώμη ἴῃ (δητοητίαπι σοπι Θπ γ ἢ, [6 1), ν 

Σιωϊζωωται τῳ πτοτρὶ,οιμπὶ βᾶττς τη έξιι5 εἴτ, Ζαη.λη τας, αἰ, σεω»- 
γωυ Θ΄. Τ0166 πη, ἢ 

Σιωήορρς 5 20 ἐἰείρω Προ ϊοᾶπτο συζίγνυω ᾿ηαιῖτ Εἰηξστῃ, ἴῃ Βυιας 
γεγίιπι Οὐ. φύρμῳθ.- 9᾽ ἡ δαγτὶ συμ ἡορφς ὅξὶ ϑαλείῃ,1 ἃ εἴ, ςοη- 
ϑτυθης, δὲ νος ἀρτο Φιο4π| νη ο1}}9 οἱ ΔηΠΟΧΔ. ἜΧΡΟ ὨΪΓῸΓ 
ἐτοπὶ σοπίουβ, ΟΊ ρΑτ) ΟΠΐΧ, ᾿ς σοπ τρις ΡΤ ΠἰΟ, σιωωηνμίοσμέ- 
νδ- ἡ δυζυγος,σιωήϑης, Οὐγη.9. οἰτηατα αἰ οἰτυῖτ ἐρα! σοηϊαρά 
δὲ (οοἰα:ᾧ όρμιγῖθ. 8’, ὃ δαγτὶ σιων δορὸς δι ϑειλείῃ. : 

Σιωΐορα γριμύατα 5 σοῃ[οςίατα σοηι8 ἃς ρατῖα ει σοπηρατῖα ἀριά 
ΝΝου. αϑραὶ τὸ οἰείρω τὸ ζυγνύνν. νης κα ὁ πειρίορρς. Ὁ 

Συνηρετμεῖ"»σὑμφονγεῖν, συντρέχαν» ΟΠιΙοηἰτο»σοΟπσογάἊαγο)οοποογάςς 
εἴε,τιιεγὶ Βοπειιο ςητίδηι : πηεῖαρμογα {ππηρτα ἃ {π|8} παιῖ-- 
ΘΑμτθι!5, ἄριξοι π ἀῈ ἐξ 

Συνηρεφεῖν»οραξατο, πιτΊ δέαγο. ΤΉ ΟΡ Ε, ΠΗ Ὲ.110.3,ςρ.5.. «μὰ τ 

μεταξ σοί Τοσει ὑπῖων ὑλίω συΣζεινγῶ τοῖς τόπους, ὥςτε τεῦ πρίτῷ ἔπει συ- 
γηρεφεϊν,ἶτα γτ Ρίδοοτ ας ςουτερατιπιιο οδάϊιοατ. 

Συνηρεφὴ ς»ε(Θ. οὗ κα ἡ, [118 ςοπτεέξιις,ν περ ο [5.4 θη 15. ΠΟ ΠΠτι}5 
οὔτις. αἰ γατι 5) πλοτα 15, οράςιις ΘαΖα, ὅηνκεκαλυμυῆνθο, δυ- 
νεσπιασμένθε Θ4Ιοηο ἀριιὰ ΗΙρΡΡοοτ. ἐςεγισμένθ-. δι! ὧν τ συ- 
γηρεφεῖ ἐσμβν,ϊῃ Ορᾶςο μπηιι5γῖη νι γα, σία π πα Ας μα,» 1.6 

τῷ συσκίῳ, ἷ ι 
Σιυωηρημᾶθον ου τὸ, σοπτγδξξιιΠ.σΟΠρτορατιι πη, σίω ἐσραμ μῆρον, 5υϊά. 
ὙΒεορΒτ. μη τοτ. ΠΡ..,6 4.8. τὸ ἢ ἐντὸς σι ελίηεται κα θεὸν σειυγ- 
ρήμϑύον πᾶσιν. δὶς επὶπὶ Ιορ πα. Ἐτεχ οο Ρ]Ιη.}10.12,εὰρ. 9 ελατας 
ςοητοτεῖς πιο] ςΐ5. 

Σιωωπρημβῥως.ςοητταξτέ. ς 
Σιωηρηρομῆμιθ-,“Οὐςὶ πΠατιΙ5.σιωηρμοσμεγθ., ἘΠῚ ΡΟ ὐτ, 
Συννρῆ ς,ἱἀογη 4ιιο ἡ σιαυηρεφὴς,συσκ (θυ, 
Σιυμήριϑ ας οἰ ἀοπὶ πμπιοτὶ, ἴῃ Ἐρίρτ. 



ΟΡ ἊΝ Ὗ 

τερον σία ρτο ὀτωέ πίω, γεν Δ δΌτατ ἴδιι ν γί! ἀϊπεν ὃς νπὰ ἔπε- 
σιϊατ ΣΧ ΠΡ Β. ΠΡ. τοὐπομν. οἷδα ὃ. καὶ κείνω σα ᾧ ρονοιιῦ τε ες τε σωνρά - 
πεῖ σαρηφίω; ἀπά οὐ!πὶ ϑοςγαῖς πιδπίογιητιν τάς Ηἰσίω, 

Σιων σω, Πτο Πρ πη. 
Σωωῦτε, ἴμςς ΠΠεχογί τίς. οὐ αὐ σιωῆτε,ςἀρῖτε 6. ΕΓαἴα», ποίῖτε ἴπτοῖ- 

υδούξι θυ 9 
Σαυ υξη μῖμ Θ΄. Πππι} δινέξιις. σοννυξηυῆλα αι Ππτυ] οὐδ ιοτιιητ. 
Σεωωνχέω,μ ἥτω,πουκαγαουΐοη 5 τοίοπο τεήροηοπάο δά σαπεῖ]ο- 
πᾶπα, Ν ἀς Κατηχοιτες τοποὶ. 

ἸΣιωνηχθέ δήμων, σοπτΥ τις {πππν. σειωηχϑέϑηω σοι, τοσι1Πὶ σαι αὔτο - 
ἔχις ἤϊαι ἀο! οτο. σευνεχϑ ἐϑϑνησαν τοῖς ποιϑούσι, [Ὁ οταῖ, 

Σωωνχϑησαν, ΠΟ ΠΟ ΠογΙητον [ᾧς Σου γεόδτο. 
Σιώϑακος, α, 6 σου [ὉΠ οτοἰς. συ 3 ρφνίθ., 5014, 
Σωυϑθώχκετα,ςοησδ[ εἰποῖο, 

͵ . δι - 

Σιωϑώπηω, Πυλ ΠΟ ρο! ο, οριοοΪ. σιωϑθειπῆδωμοι χρις ᾧ, ΜΔ ΖΔ η2.1π 
Οταῖ. 

Σωωϑεάϑτι»σοπίρισατ, σοητιιοτῖ Ῥ[ατιτο 8ὲ Γπιστοτ. ΡΟΙγ οἷα τη τὶ 
ων γδ ῥωμαίων σιωϑεασα μων ὅ)γὲ Ἀεπ70ν ὀκτετα μῆμοςς ὅῶτ καρχη- 
«δονίοις, ͵ 

Σιωϑεάτρια ας, ἡ, ΑτἸ ΠΟ Ρἢ ὅς ῬΟΠαχ, αι νπὰ [405 ἰροξξατ,ἡ ἄρα 
ϑεείτρχα. ᾿ 

Σιυωϑεΐα,ας ἡ, ολά οι ἀϊι]ἶτας. - 
Σαυϑεῖν, ΠΟΙ ΓΕ» σοπρτορατγο. 
Συω ϑέχα,Πτλα! ν οἱ ο,ςοπίξητι ο,αἤεπτῖο, ἔλιιςο. 
“Σωύϑεμα, ρα ξξιπη, ΠΡ Ίαιτ» το γα σιωύϑημα. 
ἸΣιωϑεο,αὐ!ά!, δα οιῖτα, ααϊπιαάϊιοττς. ΟΝ... σὺ ἢ σειόγεο θυ μα 1.τὶὶ 

ςοπάϊτα πιεηῆτε τεηοτο,ν όησον, σύνες» τηαάα πηςηηο το». Γἀεπὶ 1- 
Βίάεπι, τι 3 τύνϑεο καί μευ ἀΐκεσον., ἀττεπάς 8ζ διχϊ, ΑἸ! ααπάο 
σύγϑεο Πα Η σας κα ταύ, ϑυσον, ΠΗ! εν ΡΔοΙ ζετο. 

Συνϑερμώνω, ἐοπςαϊ οἴλοῖο. Οἰςοτινπάς νἱς σοποάϊ οξαξτοτῖα, Ρ] π.1, 
συνϑερ μαντικὴ δύναμις Θαἰεηο. 

ἸΣυνϑεσία 9 ας. καὶ ) [χε 4115 5 συνθήκη, 1144, Ια 5 ποῦ 

"δρκια, ἢ 
ἸΣύνϑεσις, ἐῶ» ἢ, ΟΠ ΡΟΠτῖΟ.»αῥμμονία κύλλησις ΕΟ γ ς.οοπτρᾶρ 65, πγπι- 

ἐταιγα σοπηια ἢΠπιτὰ, σοασπιοητατῖο; σοπΊρΟἔμτΊΟ ξατηλιη! δ. νῖ 

(γῃταχὶς ργοίς, Σύγϑεσις, αρτὰ ἃζ σοποίπηᾶ παρ ἰδ ΟΠ η10115 
οτατίοηῖς ὃζ γευδόγιμ {πγινέξιιγα ἃς ΠΟ! Ποσατίο. ἴῃ 411. 1τὰ οῦ- 
Ροπαητιγ ἃς σοι πγιπιητασ ν ογθα, ντ πο αίρενγ ἐόν πῇ σὅοιτ- 
ζπ5 9 ποι δἰ ας 5 (ο4 ηοάφαπηπιοάο σοαρπιρηζάτιις ὃς [ἀ τ|5. 
Οἱς.3.ἀς Οτάτοτγ ὃς Ἐδρ.Οὐΐητισαρ.4.}}.9. ἀς μας ἥριιτα (λιὶς 
τπλμτῖς ἀ{ΠΠῸτιιογιιπτισεύθεσις αριιὰ Ὠ1ΑἸ ἐγ, ο( ογάο ἃ αι 
ἄλλαι σοπξείΠς εχ ογαΐςπ5) ἃς ἀεῆποης ἴῃ 14 αοά ἰπ αυσςἤϊοης 
εἴτ: αϑάλυσες αὐτο οἰ πα γοτοχεῖο σοπηρ! οχίοῃίβ, Βος οἵδ τῷ 
συμαδρίσματος, Σύγϑετις ἀρ! ΗΙρρΡοοτγ.ἀφηῇτας δζοο πη τιέϊῖο, 
“πυκνότης κὶ σφίγξις. Συνϑεσις, γ πιο ς ρτο σεπετα νεἰτις:ἀς 408 
νοςε [πεῖς αλεΐτα δἀποτατγης ὈΙ ἰοπατγία Πνατῖπα, ΟὩ]. ἈΠΟ 
δῖπμς, ΒΡ τ5.1 τορος ΡΠ ΤΠ οτῖς 110.2.ὅζς πο ἰπ ποίζεϊβ 

ἢ Ἀατϊχυήτάτιιτη {Π| γ15. 
Σ νϑέτης, σοπηρο του ΔατἤοΥ, ΡΙατο ἄς Παρ. 
Ἰύνϑετο, συνῆκεν ν᾽ ἤκουσεν, οπι,Οὐγ 
ΣΣύγϑετος»»γδ, ΠΟ ΠΙροἤ τι ξιισατιι5, ἐχ σοπιροῖτο Δἀοτγῆδτι5,) ΘΟ - 

ΠΟ οΓΟΓΙϑ, ΟΡ ΠΊΘΠΓαΙδ. 
Συνϑύκη,ηε δ στὸ τῷ συντί ϑημε:1 εἰς ραξλυτ σΟ πιο πτιι πη, σεις, ὁ- 

μολογία,σύμζασις κὶ συμιξόλαιον. Ατ᾿ τοτε].3, ΡΟ τὶς. Καὶ ὁ νόμος συν- 
ϑήκυη, χαϑτέ ὡρ ἔφη Λυκόφρων ὁ σοφις-ἣς 9 ἐγυντὴς δηλοις τἶα᾽ διχαίον, 

Ἰεχ οἱ σοπαδηγαπη, ὃς ντ τυ ςορ τ. ΟΡ Ἀ τ ἀϊχῖτ, ν οἰ ατὶ ἔροι- 
ἴοι αιϊάποι ἑητογ οἰπδς ἰαγὶς νηϊσαΐαις {1 Οδτὶ πε μά. Τη 46 κτ' 
συνϑήκίω, εχ σοτηραέζο ὃς νεἶτιτὶ ἴῃ σοπηπηιης ςοηαϊτίοις [4- 
τα. τ ϊσοτ. ΠΌγο χιιΐητο, Οἷον δ ὑπταλλαγμα τῆς χρείας το γόμισγια 
2(7ονε χτ' συνϑύκίω,οἴμ}}} σοπίςξηπι ὃς Τη{ξίτιιτο 8ζς ἔπτὸ τεσερτο. 
Αἰεχαπάσδεα ἰξοιιπο ἀς Απΐτηα» Εἴοικε γδ καὶ συνϑηΐκν ζη τυσίς τις 
δ) τοῦ δικαίου, 1ὰ εἴ οοπιραξξιηι ὃς σοπίοππο. [Ὁ] αἴτια ὅς ΡγῸ 
δο ἴα ΡΙ γα! συνθῆκαι. Ποιο Πἰνοπ 5. αἱ υἱὸ ἕν συνϑᾶχαι καιϑ' αξ 
ἐμίϑιωσε,λὰ εἴς συμζολαγον, [4 ΠΊ,κ) τῶτο αὖρα, συν ϑη χρις φησὶν αἷ συ 
νέϑετο ὡρὸς ἑαὶ, ἰὰ εἴτ, σοηττα Πάοπν ραξὶι ὃς ςοπτγαέζης. Ροΐγ. 
Πῦτο ῬτπγΟ. μωρὸς τὸν ἱήρωνα ποιηστέ υἷνοι ταξ συνϑήκαςν 41} ἔαάας 

ξεςετγδηῖ οἰιηὶ Ηοτοπθ. Συνϑύκησοηίοη 5,4 Πο ἤι5,α ΠΊριι- 
Ἰατίο,συγκᾳ τώϑεσις, )οπλ οἴ ἢ υ 65 σοπτγα Ατὶ Πορῖτ, ἐπανόρϑωμα 
ΦΣδ ἀκα σίων τὴ ἑκουσίων ἱκαρτν μέ ταν, πόλεως 3. συν ϑύκη κοινὴ ) καϑ᾽ 
ἰω πᾶσι τρρσύκει ζιιῶ τοῖς ἐν πόλει. ἰά οἰξ 9 σοπιπληῖς σοηίση- 
ἤις εἰιϊτατὶς. ΒΑΠΊΠις » ἵνα ἰὼ ἐποίηστιν βλαζικὸ πες ἐκκλησίαις τῇ 
πορός τὸ κακὸν συνϑήκῃ παν τίου ( πανωρϑ σονται τῇ ἐπειστιγωγῇ τοῦ 

βελτίονθ.,1,αΠΠοη(ι ὃς αἰτ ρα !ατίοπς. ΑἸΙΒῚ συνϑήκίω ὃς υἶπογρα 
φ' ρτὸ σούς ἀϊχῖτ, Συνϑὴ καὶ εὐἴατη ταῦι1]α: ἀϊσιιατιγ, τα 

1πταρα } 5 Γογ σαητιγ ραέζα, ἢς σοῦττα ταίι]α: Ῥτο ἱρῇς ραξεις 
ετίδην ἀριιὰ Γατίπος. Ατἕοτοῖες Κ Βεγοτίςοτ. ἰἴδτο ργίπιο, ο- 
ποῖοι γδ αὖ πι"ες ὦσι οἱ ὅγαγεγρ αμυῖυοι, ἡ φυκαίηοντες. τούτοις αἱ συνϑῦ- 
καὶ περ’α εἐσα, Οὐ 165 οἷ πὶ ἔταχα ἃς οΧ [εἰπγάτίοης ξπογίητ, 41] 
τάδ! ας Οὐ Πρ παγιιητοαιις σατο σγιιατ, ας ραξξα σοπεῖοδ- 
ταγοτα 5 σρίηἶο ἀδ τα} 15 οὐῖτ:Π οὐ Πρηάτοτοϑ (τα ἐπῖπι νο- 
οαῦ Οὐ ητι ἤἴδηιις {πο ς5 Ατλξοτεῖος ὅπηγεγραμμίσοιε , ὃς ταις. 

συνϑῆκας)οάτιι οτοἀέϊηις Ποποίεὶ νἸΓ,ρδέϊα αιοαιις ἔα ξξα 

δ συνϑεσίαι τε αὶ 

οτοάφοτιτ: ἢ σοιῖγα ππρτοῦ» Πέτα 11. ΒΠ Ιαιρ Βαδοδιματαγε ἃ 

] 

“ ἃ 
Ῥεπάοτ, πη δο οπτηῖς ἐρίλτιιπι δαὶ ἐξ τ τα8 ὃς ἤΦος, δ τυτὴ γος 
4ι18 ἀς μαξλις ἴτα ἔστι δῖ: Οοπηπιεητατῖιις ΑὐΠτορβδηῖς ἔπ Ὁ 

᾿ ἐμά γπεπ οἱ γὃ συνϑῦ καὶ διεὶ τρεων τελοιώ τω, λόγων, ἔργαν, χέρα 
γῶν υἱῶοὁ δῇ δὲ᾿ ὅρκων. ἔργων ὃ διαὶ ΩΦ ἐν βωμεῖς ϑυσιών, χίρων ἢ, ἐᾷ 

ἡ αἱ πίφεις δεοὶ 7 δεξιων γίνοντω, Ἐτ Ἡ οτ.αἷτ 1144. [10. 2. δεξ αι 
ἐπέπιϑυ. ᾿ ἢ ΠΡ 

Συνϑηκεφύλαξ, μος. ὁ; (εαῃεἴζετ. ἠδ μὴ 
Σύνϑηυφον ο] Συύνϑεμα,τος, τὸ στο τοῦ συγτί ϑημι:οΟπτρο Πτιιπι, Ὁ [ 

τπτατην συνϑύκη,το συμᾷβύλαον, καὶ συγκείμᾶνον. Ψαάς αυοά αι 

τὸ Ψιγρι το, εχ σοπηβοίττο [μον σου τ ττὸ ΟἸςογοηΐον 
ἀϊδὸ Ἐεῖο, ἐς σοιπραέζο ΡΙαιτό᾽. δὲ εχ σοπηραξϊο 8, 
"Οτα ζὰ ἀπὸ συνϑήματος,ν εἰ ̓πὸ συγκειυΐδου Ραια πία: Οτα 
ὧκ αϑοσ σνϑυῆς εἰς ταὐτὸ συνελϑόντες, ὥσπερ ὁπ συνϑεύματος»ἷ, ἢ 

εχ ργωράτγατο σοηιεηΐεητος νοἶττ εχ σοη Ἕίτυτο. ΟΣ 
ἴηήάς (αΐα ςοηάϊέϊα δὲ ΠΟΙ ρτουη 74, σοπηραέξα ὃ σοί 
ςοσηπλτηὶ αἰϊαιο ἤρπο ὅς (γ πηροΐο σοπἢγπιατῖ [Ο]οδητὶ 
σύσξδημον, ἵ. ΘΟΥΏΤΠΙΠΕ ἴητετ ράττος Πσαΐιπη Ροπίξιγς ὅ Ρ 

αιιοά εἰ σύμζολον, σε ποτα τέγαιαε ρτὸ ἤρπο ἡ νὰ σημε 
“ξχνίαᾳ, Αραεἰ Νίγρ. Αἰ ποιά. 5. Ἷ 

[ητοπτὶ ἐχροέξαης Πρπιιπι. 
Ετ.-Ποπόσιε γερεητς (οτγτίριιης ἰρατία αἰιάῖτο.. 
Ἀατγῆι5.- πραμτη οἰάπηοτο ρατγατὶϑ ἊΝ. 
ΑἸ ργτίάφεε σηρς ἀςάϊτ, ἰ]Οπυΐταιιο Ηρα], 

ΥΡΙ Πσπιπι; [4 οἱ σύνϑημα, βγοὺν σημεῖον τῆς αἰ φορ μῆς, Ῥ᾿ ΠΕ 
συνϑίσατος δεεουῦες παρ᾿ ἀμφοτέρων, ἤρπΟ ΡιΙσπαξ νττίπαι 
Τοτοπεῖας ἴῃ Ἐσπημπςθο 5 Τοι ποίος ταίέγαα. Βῖς οσῸ οἵ Ρ 
Ῥτϊποῖρίατίπᾷο οπιμί θι5 Πρηιπὶ ἀδοο. ΓἼπῖι5 ».ΔὉ τ 
Γέγο νἱρι!οστοχ οἴτατις ἐχεγοῖτισ: Πρπὸ ἄάτο σοποιτ απ, 
ἀτῦνα. Αταας ἴτὰ τγα ηΠατὸ ἀϊχὶς συ παι ᾿η ἘΡΠΠῚ, εἰ ὃ 
ἡ κοῖς ἱερδὺσιν ᾧ τούτο ϑεὸς δέδωκεν » υὑποδ'ύσομα δὲ αἰεί γκζω να ὥς 8 
συνϑημα υὑποδεξομκο τα ΠΉ 18 ΠῚ Πρπἢ ΠῚ ἀϊυϊηΐτιις ἀαταπι: οὶ ] 

τι πὴ Ἂς πη πῖοη, Σύνϑημα Ρτὸ ἤρπο,ΐ, νΕΧΊ ΠΟ. ιοά 
σύμέολον οτὶ υπτὶ ἀΤοἴτιιτ. ΘΓΕΡΌΓΙΙ5. Τολμᾷ ὃ χτ' τοῦ μέγα 
ϑήματος ὃ μ᾿ ποῦ ςχυροῦ πομπεὺ εἰ, κὶ αἴγει τὸν ςρατὸν εἰς ἦψθο, 
γον δὶς ἰαθατιι σύνϑημα ἀϊςίτιγ. Συνϑημα.ἱ. συϊμἝολον» το ῆι 

νταρυ ΨΊγρ!]. 7. Απποὶ ἄ.- ἦτ δ 6110 τοίϊεγα Πσαϊιπῆι Ἐς δ᾽ 
τα σι! ἴῃ 1.5.5- τασίτιπν ἄατ τοῖϊοτα Πσηλπι. Ἐγατ αὐιτοπι», 
ἔξαπι ἴα νόςα Συϊμύολον, Π᾿σπιιπη αιοὐ αἥ ριιρηαπη Ἔχαιι 
ἀαδατογ νίταπία: ΠΟ! ομἱ5 σαι. Ν᾽ πάς παρεγίυεῖν τὸ συν 
Ἰὰᾷ εἰ τοῖοι πὶ ἀατο 511. Χεποόρθοη Ραάϊα τογτῖο Ὡς 
ἕξω βελῶν ἧ στιν γπαρν γα ὁ Κῦρος σύνϑημα,κϑὺς σύμμαχθ- ὸ 
ἐπεὶ ὃ πάλιν ἧκε τὸ συγϑημο ὀὐταποδιδόμϑυον.. ἐξῆρχεν αὖ Δίοσ 
παηαῖα τὸ νομιζαυμϑυον, Τάοπι τη ΓὈρτίεπο 57 Ταῦτα εἰπωνγκὴ σ' 

ποιρεγίυ σεις, δῦ σώτερ κὸ ἡ γεμ ὠνγέπορόσετος Συνϑηβα ὰ εἴτ 
τᾶ, οτ! ἀΠΊ ἀαρατιγ ν ἸρΊ Πιι5 ὃς εχ οι δ᾽ τοτῖθιι ἀρ Θὸ 411 
το Τογατίτις ἀϊοϊτιγν Ογαςόαις ἔφοσος ἤιιο ἐφοδεύαν, 14 οἵϊεν, 
τοῦ ἤὰς εἶ! ἐπίτοτ. ΡΟΪγ θῖις ἐς οαΠγαιοτατίοης Κα οπΊδηι 
4ιιςὴ5.» Τῶν δ᾽ ἐφόδων ἕκαςΘ- ἅμα τῷ φω τὶ πρὸς τὸν χιλίαρχον, 
φήρει τὸ συνϑυμσῦκαν μὰν ἢ πείντει δεδουῆνα χωρὶς ἐγκλήματος, 

λάἥονται πάλιν, νὈΪ ταί Ἔο 5. ἰρῃας ἔιηῆς οἤεπάίς ἱηῇ 
εἰνατατονῖθι5. ΑἿξ φηῖτη,  ϑ χιλίαρχ Θ-)δίδωσι τούτοις πτῶσιν ὃ 
σία χΤὶ φυλακίμ βραχέα τελέας ἔχοντα χαρακτῆρα, δίς, ἸδΊΔΟΓ 
κάρφος αἰχῖτ ρτο τρία τοίϊετα. Ττθῖτις πδτο ἐερτίπιο, ΤΠ οτα, 
εα[ττα ἃ Γἰυϊο Οο ἄλτα ἐγατ, ὅζς. Ευϊαΐαπιὶ Ατοηΐ} ΥΧΟΙ 
ἀςοϊηρὶ ἐηίς [οἰταπι . Γοτιδῖτ ἴα Αραμ τοθι15 Του 9 ὅς, 
ϑυμα διδόναι ταὶ πτῖδιι5. ἡ πάς τὸ σύνϑνικα ατεῖν, εἷϊ τε ΠΤ γαπη 
τεγο δῦ ᾿πυρεγάτοτς ἤπς ἀμςο: σα ὅς ἤρηιιπι ροζοτε ἀϊ 
ἃ διιοτοηῖο. Τιορο αι185 ἴδ ἀἀποτδι Πηι5 ἐπ ἀϊξείοης πόϑ 
Συνϑημῳ ἰτοπὶ νοσατιγ σημέϊον ὑκ τα φρυκτωρκών διοὶ πυρσείαν 

Βαπν φιοά ρεγίρσποπι ἠατιγ ἐ ἐροσιίανντ απ οὐΠάίους ἣν 
14 Ηείτης ἀριια ΨΊΓρ πη αὐρῳρρυκτορεῖ, γε 'π μος νου. 
(δυτιαπΐ ποις. Ετ σύνϑημα δια αευρσείαν Ἰητο Πἰρὶς Ἰάστη Ροεῖ 
δὲ αἷτ ΑΞ εἰ 4. Γποιπ4ο.. Ηατη πλα5 οτπὶ γεσία ρα ΡΡ 5 Ἐχε 
Τ)ς 4ιὸ ρέποῖο συνϑήματος ἸητΕ Πρ ῖτ δὲ ῬΟΙΥὈΐπ5ον ΟῚ αἰτίαν 
τάτο 41] ἄατο ἱπερτὸ πσηο ἔρο οϑρίοπάα: νγρῖϑ ὀχοι ἀτ)δις 
συνϑημό τον κὶ αἰδᾳσυνϑυμοέτων αἰ κριξ εἰας ἀΐπειρρς, Συνϑήμοιτι 
{οτῖρτιγα (δογοτίοτδ υ νοὶ ἤσπα ἔμπης ὃζς ποτα ἀγοᾶῃ : ψΕΪ 
σανᾶτα ἴδηις γοοοηάιτί. ΡοΙγ δ ῖτις, Καὶ παραυτίκσι πιῇ αθιαιψι 
ϑέντες τας ωρὸς τὸν ἐχαιὴν δῃτ-ολαὶ γεγρα μῆνας συνϑ' ἡματικάφ(Ἰὰ 

Ὶ] 

ΌΔὉ, μὴ 

: ψα θν 

᾿ ψεήμηις 

εἰμ. (ιἐ 
γἐείιρπικου 

αὐ ἰ εγαΐν 

στον Προ 
πο ιν όπου 
πὴ! πυδμ 

ΔΩ ΓΠλαρ: 
αὐ ἰαῖ, μι 

μι ΠΝ γα ἃ 
παι 

Μ πυ ντῦιι 
μμϑυρ! δ! ἐρ 

ὑεΐε ἰχίιυ, 
γηρη ἐ ιν 
φγαξδατ 

(Προ ος 
ἔπ δὰ πιλΐδῃ 

ἐκ σι, 
ἐἰύνηναι 

Ὀηρητηο οι 
(πΠοήρ 
ΠΝ 
ἀν 

ἵ 
δ δυο ν 

Οδίηρο τῶν 
δ ἐν ὑἰίΐαι 
"εἰμ τρχὶ 

ΠΝ ΟΙτοπκο, 
᾿ ἀαϊς[ν» 

ΩΣ ) ἐἤρ, ἢ 

δ, Πημ μΐνς, 

συμ(ολικώς χὺ διαὶ σημεῖα, ρο. ποῖα5 ὃς ἤρπα [σγῆρτασ : ΖΥ͂ ἀπ χη. 
νοσδητοἷά εἰξ σίγλας, ν τάς Σίγλαι.)καϑεέω ἔϑος ὦ εὦ τοῖς ξαπε πιά ον, 
χαν, Α]αἴτ γατιοπδπι ΒΌ}115 Γογί ρτητα [νη ] 1 ς᾽, ὥς τε πόνὰ 
δύσωντει τῆς ϑηπτολῆς μὐή δύνα ῶχ γνῶναι μηδὲν 4 ἐν αὐτῇ γιγραμμ 
Ἦος Οἰςεγο νοῦᾶτ διὰ σημείων, ἴῃ ἘΡῚ ΤΟ]. Δ Ατεῖς. ΡΑΓΠΝ 
το ]εχτὶ σγοάο, αυΐα διαὶ σημείων [ςτὶρίεταπη. Ετ΄ ΑἸ] 1 ἀἰχίς 
ταπὶ ἀρρσποτγουὶά εἰξ σύνϑημα, Β Εἰ Ἰαμ5 ἜΡ 0159 ᾿πααῖτν 
ταῦτι ξαοίαπι 9 ντ ΠΟῖΠῚ ἀρΡΟπαπῚ 4118: ΠΝ τεοιπὶ σΟΏΝ 
Ἐτ ϑιιοτοηΐας μοῦ ποῖας [σγιρογε νοσᾶς τὸ συνθηματικαῖς 775 
ἤς τς τα σαίις, Αἀ Οἱ σοτοπεπι, ἴτοπὶ δὰ βαπΉ}Πἀγο5.. ὅο 
{πἰοὶς ἀς γεϊσιιϑοῖα ψαῖδιι5 Π φια οσσιεῖτς ρεγξογοπα, ρέτ' 
τὰν (οτῖρτ. ΠΠῚ- ποτὶς οτίαπι (τί διαπτιγ ἱπτογάιπὴ ερῖ 
σου πισηατίτίς ἡ συτατιχαί, Οτοσοτίτι5 συνϑήμα τα ὅπηττολιι 
ἀρρεῖίας ἰπ ρείπια ἐπιιεξξιια σοηῦγα ΑΝ απιῦπὶ ) ὸ ὃ εἰς ἐδ ὑπὸν 

Ἂ θα; τὰ 

Ἰἰτγη τηην; 
φῆ ς, 

᾿ Ἰδηδι οα, 

“ΑΙΠ ἀρ 

Ὧν ἢ" 



ΣΌΝ 
ςφιλαλθρω πὶ αν 9 πίω; σα δηΐων ὁπόση» νὴ τίωὐ ἐν τοῖς σβησολιμαίοιῃ 
ἤσισιν 5 οἷς ἡμεῖς οἷ ἔϑγοις εἰς ἔϑνΘ- ἐδ χριίΐζοντας 'ορρᾳ πίμαπο- 
καὶ αὶ μιο λιῶν καὶ μετέρων εἶχε ϑαυοῖσας,Ἰὰ εἴτ ἴῃ ποτὶϑ νοϊάτ- 

τοετῖς Ἔρ το  αγίδιι5. 1 ἘσοΙο Παίς, δἰ τονῖα, φυα: Ὑ τίρατ- 
ἈπΟΠΡατι ἔθ το δ. ϑοζομῆοηι ἐς φοάςπ Πι]1ᾶπῸ {τᾷ ἴη- 
ταοὶριὲ νογὸ δπλμ Δτι}5 ες ἀϊοἴτιιγ ποτας Πτογασαμι Ε-: 

ΟΡΔ 1129 φυΐβιι» Το]ςητίητοσ [δ [τί οητεθ σοπμηςηάατς 
Θγῖπο5 : ὃζ 4110 ῬτοβοΙΓοδητιγ, ὃς χης νεηΐδης » πάέσαις, 
Ποτίρ Πἰτογα νοσδηταγ ἃ Ογατίδηο ἀϊπιηδοης ἴορτια- 
πατεγτῖα, θ᾽ θαι οὐἴλπὶ ξογπηατας νυ ασατὶ (ογ1 δίς. Οὰτ διιτξ 
ὡς αἰ οπι ἐρΠἴο 115 δά πηϊγάγοιαγ » ἰητο ΠΠρὶ οχ ολάςπὶ 

ἰπδίοπς ροτοίζεϊη 4114 γάτῖο ὃς ἔογ πα εατιιηὶ ἐρ Πτο τι 
τιρίτιιτ. Ἐαγαπὶ ἢτ πηοπτῖο ἴα σοπ τας σα θις ΟΠμαΙςςάο- 
ἢς (Ο110}}]}}0Ὁ 01 ΟΡ Ο]2 σοπητηεπατίτίας νοσδητιιν αἰ [Π- 

τοὶ τουϑ)ς δί δρυά Ῥοίϊνθ πὶ, Σαυγϑύματα λαζὼν κὶ πίςεἰς πυρὸς 

πκόμο χουν: ΏΓΟΓΡΓΟΒ ΓΓΔΉ [ΕΠ 7 Ασσοριῖς Πἰτογῖς σοτηπιεπάατὶ- 
τῆς ξιέξαιγύίαας Βάδηι, Ε οδξὲ ἢ ἀς Πτοτὶς μοῦ ποῖας (ογίρτὶς ἰη- 

ἰσάτατοντ ΑΙ] ἔχων σιυϑυμρ καὶ γράμματα, ΑΡυἃ Ηέοτοηγ - 
ἴῃ ορῚο]4 δα 1} 1Δηιιπλ» τα: ᾿ποῖρ τ ΕἸ ΠῈΣ πιοιι5 ἔγατοτ 

ἤει οτίρταπι» ΙΔπὶ ἀϊ πιο {γ ατίνοπιατς θαμιι5 ΡῈ} ]}- 
Ἔγρεθαταγ, 1 Ραπήςεϊις Ογαοὶς σιωϑήμοτει Υ ΟΟΔΏΓΙΙΓ δὲ- 

υηιλᾷς μἰ5 ἀρ δμπτηγ 41 οἰ ρα! ςο ντοδαηέιτ, (ιι- 
ς εΠς πιεπυῖο στο τ: οαϊοῖς ΤῸ πᾶς Σωω ϑηματικχαὶ ὅθηςο- 
᾿ἀϊξξα. ηι}ὸ νεγθο εείαπα ξιγτῖιια: ὃς (γπιθο]ῖςα Πραϊἤςαι- 
οὐ πλοά! Βοάϊς πιαχί πὲ ἔγε ιιθηταπτιγ» ρταίεγτὶπι δὉ 
εἴ ρεγ μοίτίςα Ιοσα Βε!όαιιε ἴῃ βοίτα τα δ ς ]ατῖος παϊττιιητ, 

υϑηματα ῥτοὸ σύμξολα,[γταθοίαςντ ΡγΓΠα σουῖσα, ΡηΪρ πιᾶῖα) 
ρήματα. Τοην Γ, ΤΉΣΟΙ. μὴ γὸ οἰώμεϑω τεὶ φαιγόυῆνα “ἥμ᾽ σιω- 
ότων ὑπὴθ ἑαυ τῆθ᾽ αἰαπεπλίάω , ἸΝΟΙ οηἶτα. ἜΧΙ ΕἸ ΠΊατς ΠῸ8 

βοττος ιν Πρωγατὸ «ἰιϊαἴτιις τταἀῖτα πιητ 4Ἔ ΠῚ 810 ἢς οἵς- 
Ῥτοΐϊγα 9 (δα (Ὁ 1115 ἱπιιο ας τῖς ἱητοραπιεητί[αύῖς γεγ- 
ταπη,, (δ πίις τεςοπάϊτος Πιρο εξ ἄτας σοπτὶποτί. νάς Συμ- 

γα τιαΐοι. οἱ Π]ργρλαξημᾶμοι, ἡ ἐκδεδδο μῆοι, ἐκ δοσέσοι, ΑἸ ΟΡ μ άπ 65 

ἡἶιη, 

ἴΝ 
ἽΠΥ 

πο(ύηα, 

ἽΝ 

αἰ ο ον 
Ἔν 
ΑἸ δὶ 
σαπιή 

" 
μ Στ , , 71 ς σεν ᾿ 

γδὲ ̓ ϑηκαττοοις σεφαλοιέ ΔΙΧ τυ ΡΟ χ οΧροηΐτ ἠργρλαμἝημ δες, ὀν- 

δ τὴ μοσίοις. 5 1114, ὀκ δοτικοις, 
,ἐμμμμαι Ἵ ἡγμοιτικὸεντ σι ϑυμια τι αὶ ὅγηςολαὶ Πτοτας 4118 Ρεγ Πσηληδί πο- 

ΔΓΟΔΠ45 [ὉΤῚ ὈΙΙΏΓΙΙΓ, 
ἌΜΗΝ πκώς » 14 οἴἘ) Ρογ ποῖᾶβ ὃς Πρβλ, συμζιλικώς, νἱάς Σεω- 

τικπίοἕ; “ 
ἡ ἤπια γεποτυ Χο πορ ἢ. 

υϑὴς,ἕ, ὁ ΓΟ οἶτι» 1π γοηδιίοπς συγκεωνγέτης ,δμόϑηρρε. 

ἈΡΟΜΝΝΕ ρρορς, ο, δ Πτπὰ] νοπαπςΟτιπὶ Θεπὶτ. Χ  ΠΟΡῊ οἶμαι σοι ὅθη τίδ4ον 

ἐν ἡ μεσευΐϑηρον ἣσ ἀγαϑὼν φίλων τ ίτγοτ πὶς τὶ δὰ νεπᾶ πος 

ΡΟΣ χπηῖοος οἶα (οοίτιπι. 
ἀμί. ἰασώτης»ουν ὁ γ(οςἾ115» ζοπίοτϑ 9 (οἀ4}15. Ατἰ Πορμδη. ἴῃ ΡΙητο; 
αἰσκοα εσβύτα ξιωϑιασίτα τοδληρῶν 9 1.σοπίοττος ἐς 1γ1} ἔδει ἀςἢ!- 

ἀνε ἀϊ. σιιυξασώτης τῆς αὐτῆς ἡλικίας. ἰά εἴδξ ἡλικεώτυς, ΑἸ ΠτοΡἢ. 
μὰ. ΠτοΓρΓ, 

δ. ἘΠῚ 
ΓΝ 

τ. “ςοπβεϊηροφοομτιιπάο; σοπ4"18{{0 Οάτοηΐ Μάττ, σαρίῖτ, 

ἐμη παι σι, Οὐ πεσιών ὅδ) πον λίϑον τούτον ὀυυσϑλα ϑιήσεται ) σοπαιι Δ ΠΑ τιιτ, 

τα δ ΤΕ Ομ οἁ ὅς [τα 20. 
ἀπο ον μϑχίξυμα ἀπ] αθοτηροτοο, 
μη ΛΝ ἰξω, οπηρτπιο,οοημετίησουνΕΧο. 
μόθον ϑγήσκω, ςοιπιοτίοτ Ρ] πη. Π πιο! πιουίοτ. δε ϑυήσήνω σο!γτξι!πι 

αὐ δια Ἰοτίοτ. Αγ Πορἢ. 
ΜΠ ΟΝΊΟΟΝ ϑϑοίγεθ. ς, ὁ, σοπειΐτιλ.σευύϑοινθν ἰάοπὶ ἀρ Ατβοη, 
εἰ  υαἼΕ ὡϑολ οι σοπβιπάοτε, οητιτθατα. 

οί Θ- δε 59 (ει ̓Δπτθητοσιιπι (ο οἶα, ΑὐΠτοτ, 
ὕω, ςοπέτίησο, σιυπρίξω, 

Ῥογίδ., ὁ γὺ κα ΕἸ ας πτ τῃγοηΐ ὃς ἀϊσπϊτατὶς σοπίοτϑ  ζάηζεπ, 
Ξ ᾿ αἵἴγιον ατνδῦμα τῷ πατρὶ κα υἱῶ συμφυϑὶς ὅξι κὸ συ ϑρογον. 

ἼΠ Ν ῬυΘ. ἐχώ,νοχ φοίοοτϑ ὃς ςοηίοηδ. Ν οηη. 

ων Ῥυπῆω, ἀοἶ τοῖς ἔγδυρο 5 ἀοἰἐσάτιιπι ἔειι πιο Π]Π6πὶ τεάάο, ἴτοπη 
προ ΠΙΤΏΠΙΟ ὃ φέῆρο. Αἴογιῖι σἀρίτε 21. συωϑρυπῆοντές μη. τω) 

:δηΐ, Ἵ 
: ἘΞ Ἶ . ἢ ᾿ ᾿ ΣΕ ὠϑὺ μῶν, Ππτι! ἰμάτρπατῖ, σοπίεπτίτς, σεωυοργίζεῶτει συμιψυχεῖν» 

991} Ὁ ἴ Ε ΜΠ Ἰάλς, 

κοῖδι ' ἐνω, πται] (φοτὶ ἔςο. 
αἰλαν, ἘΠ ὔϑωκος ΡΟ] ςῚ.1.ςοπίο]ιι5. ᾽ 
ὙΘΌΝ ὠμάσαι . ἘΧΡΟΠιητς Ἔχοιτογθ) ἀρ ΊτατΘ 5 ἀϊίρεγσοτο, νοπτι]λγοῦντ 

μΟΠ 1.9} πὶ τγἰ τίς πὶ νοητιίαπάο ἴα αἰτιιπὶ σοηλ] εἴτα. Πῖισαῦ σαρνῷ2.0 

ἠἀνη γαξ εἰξη τήσεύτο ὑμεῖς, τοῦ σεευϊάσαι ὡς τὸν σι τον, ϑατᾶ 5 ἜΧΡΟΤΙΠΙΣ 

γο5,ντ γοπτΊ γος ἤςιι τγι εἰσι πη: 11} ογί τάτεῖ, 
Ἃ 

ἢ Η͂ 5 ΄ σις ΠΟΙ τγμπτ. ΡΟ] Ϊοπ.:. ΑΥροη ἀλλα ϑπερζοῦ ξωωίασι, " 

5 ἴπτο ΠΙριίης » Βυά,1π ἘΡΗδ, ροίζον. ὅς Γι οίΆ με 4 ὙῈΓ ο 

ἡροομΠάοτατο, σουίρίςετο, Ρετῇ Ῥίξοτε; (
ες ἐπτο Ποχιίς 

᾿ ταν ῆσαιγοοσποίςοτο. [Ὀοταζ. εἰ μ
ὰ ἐςαι τὸ δῶρον ἄξιον ἕτωο- 

ὡς χαλέπον στὸ τῆς αῤχῆ ς σι ἐδεῖν, 

σα!»4. ςοηιάἀατεγὰ σευ δρόω, 
ςοηιοηΐτε,ΓΟηρτα  ἰ» ΟΠ] ο4]- 3 2 2 

ονϑ᾽ ἐξ θεοῖσι συγ μῆν ὃ. τὰ νοοες ἰοπαῦδηϊ Τυρδοηὶς ντ 
, 

ἩεΠποά ἴη ΤΉ Άεορο. φαναὶ ᾿ 

δι, δ Ο7 
οὐτὴ εἰς σοηρὶ ῥά οτοὶμγ, 

Σιω “ἐγαρλητο !Π βογο, ἵπτο χης, μὰ σιωυιέγαιρποτάτο, Ὀς ΠΟΙ, 

Σιων ἐγαρςοηρτοιἰ»ςοἰγονηὰ ἱτο ΟΠ ςηΓοσοηρτοραγὶ, σοηςιτ- 
τοΕγο ΟΠ ΓΑΙ, σέμυνε γα! εἰς αὐτὸ, ἴς “οἱ ροτογίη [δ σοῖτο,Ααἰο- 
τοῖςς ἰπ ΡΓΟΒΙ. σικωνέναι φρὸς τὶ γίῳ, ἴῃ τογγάγη σογγιογς. ᾿ 

Σωυρρποιῤς ἀρι Γὶπατο ον εἰ φυὶ νηὰ ἔλεγα ξαοῖτ,ν οἰ ΤΟ] ]ερα ἃ- 
ΟΓΟΓΙΙΠΊ. 

Σωωυιξαήω το άςο,(αιοπηαάτηοάιαι ἐῃ [εἴς σοπάοπς (ρουρὶς ρτοῖ- 
[χ)συμπίτῆω, σιωίζω, ςουίάο; [ὑπ ἀςο. «ουκνούόϑεῳ κὶ σιωυιζαύειν 
πηλὸν ἐν «συρὶ,ςοηἀοηίάτι ὃς ςοὐτο ἰμτιη ἴῃ βρης, Ρ]υςη ΡΩδ]1- 
ςοἰα ἴτεπὶ σοηἤΠέάςτο. 

Σιμωιξηκῆα φλοξ,ςοηάοης ἢαπηπιά, Βιιά ἴῃ Ἐριπιροῆετγ. 

ΣΣεωΐζησις, εως ἡ ςΟπίς ΠΠι15,σογκαίϑισις Ηείγεβίο:αθο5. Γοἀϊπιδτυπι 
τΆοΪ!551.4 11} ΠῈ Πγᾶ σῃαΣ ΤΠ 0}}5 “πγεέξτιιι α: (01 ἀϊνηῖ τἰ πὰς αυαί-. 
ἀλπὶ «ἀξητός, Αἱ Ἰζοτοῖος ἄς πιιπάο, ἢ σεισμοὶ σιωιζίσεις ποιῖν- 

τες εἰς τα κοῖλα χαδματια) Ἀπλένται γ τογΓ Δ τοῖς 4Ὲ [αἰγὸς τοις 
τε] πχυᾶτ τα σαυα Πιϊπ ςητο8 αὐ Βιατι ἀϊούτιν χοσματίαι. Αἰτα 
χαηα.Αρ γο .Π0.2. 108] ἢ λύση σιώζησιν ποιὲς γγωέ τω «Ἶ σω - 
μοώτων τ ΟΓ γτ σοτγροτᾷ Γαδ φολης ς ςῖτ, ἴσα ντ σου ἢ ἀςαητ, 
Ἐς ἴῃ ςατπλίηο σεοίζησις ἀἰςἰτατ, ἀαθιτι ἱπτοῦ πχοτὶς πάτπὶ σατ- 
τηφη γάτα: νΟσΑ 65 (ν ΠΠ4δ]5 41 {π ρτὸ ν πὰ ςοιηριτᾶτιιτ, γτ δὲν- 
δρέω ἐφεζόμβνο,, Ἐτ ΤΠ Δα, ἀ, ἕως ὃ ταῦϑ᾽ ὥρμαμε χ᾽ φρένα κὶ χτ ϑυμὸν. 
ἘΠῚ οτίατη συνίξησες αμμ1πὶ [οτ᾿ ται αἰχελειὶ ργο ἰχίλλεις, [πτογρτ. 

! Εμγέρ, ὨΙοἴτας ἃς συνεκφώνησις, 

Συνίζω, ἄστη 4ιιοά συνιζάνω, 
Συνίημιγμ, ἡσω αν, ἐΐχα ἰῃτο "Προ, μανϑεένω, ἀτςο, δηϊπιαάιιογτο, γενώς- 

σκωγαιμίϊο. [πᾶς συνισιγτεττία ρετίοῃα ΡΠ γα τς Τπάτοας. ἐπ 
εἴτ: δα φαλτη Πρπίβοας ᾿πτε Προ, Αςομίατίμιια Βαδετ: υῦ ἴσα - 
το Οεηϊῖτ, ΤΣ αςῖα.Ἰ Οὐδιισαίο ἀἰοῖτν ἐδ' αὖ συνίε μῆν ἡλίκῳ ὄυδωμ-: 
γβρβν,οπ ἕπτο Πρ ογόπηῖιϑ αιιάπταπη ξε]ῖςος ἤπια. Ἠοπι, Οὐ ς 
ὁ συγὴ γών ξυνίει νὰ τέρπεο 5 1. Δι] ἔδιι ἀτεοπάς δίς ᾿πτε Π ἶρσο. Αἀ Ε- 
Ρβοίος σαρῖτα φιϊητο οὐνη συνιέντες τὶ τὸ ϑέλυμα τού ϑεού, Το }}1- 
Θεηταβ ηϊις τ νοΐαπτα5 πη, Οοη ἢτιυΐτιτ αιιοαις πὸπ 
πείερδητογ οαπὶ Ρατγτι οἰ ρίονντ συγίημι πάχων καλωῖς ,κὴ συνίημι με- 
ταγελώμδν(θ.. συγίγημι πεασειρα μλῦ (Ὁ. »ἱαΙοῖη. Συνίημι » ΠοΠΊΡΟΠΟ» 
ςοπιπλΐττο. συμξαίλλω, συμιμίγνυμις γε Π144,α΄, ἔρεδε ξυνέηκε μά χεῶι, 
ΡΙσ συνέμιξε κ᾽ συνέζαλε. συγῆκφ σοη[οἷμ5 ἤταν, Γαιο. ἐδὲ συνῆκρι 
δια σε καὶ διὰ γυναικὶ γεγγυηυῖθ!ὃ-. πα αιιο ταὶ σοπέσιιι5 (πὶ πιὸ 40 
Αἰ ταιια ἀηγατι!ι εἴς δοςὶρίτιιν στίαπι ρτο μανϑεέγω, ἀριιὰ Αἰ, 
ζη ΕτΗΪς, συνιέξν ῥτὸ συγμέναι ἀἸέξιι πὰ βυπςε τγαάῖς Εὐλτη. τερε- 
τίσι συνε 14 εἴτ, πτε! Πεχῖτ.52Ρ.9..Πς συνιοῦσι ἴῃ ποιιο τοϊαπι- 
το ἤς ἅζ συνιὼν ἃς οἱ συνιοῦντες. ἀριιά ΒΙδ. Ἰητοτρτεῖςς. 1η Οςδετ. 
ταθιι14 ἑαὶ συνεῖς Π᾿ 1πτο Πρα5 ὃς ξυνιωώσι ἀρ ἃ Χαπορἢ. ρυτάπταγ 
εἴϊε ντ τιϑῆς τιϑισι' συνε τι, ρα ΟῚ οἰ, τγαῆ σ!1Π14.ν. 

Συνικμοίζω, 48 το α ἱκμο ζω; δυνικ μοί ξεῶτι»μτη ςἔζατὶ δρυά ὙΒεο- 

Ραγαίτηπι. 
Σύγισειν, 8, ξύνισαν, οπρτοά εϑαπτιιγ. Ης πο. 1π ΤΒεορ. οὗ δὲ ξύγισαν 

μεχέίλῳ ἀλαλητῷ, }}}} σοπουγγεῦδης, 14 επ|; ἐν ἀσπίδι, οἵ δ᾽ ἀλαλητῷ 
Θεαπεσίῳ συνέστον: στοαὶ ἰςοιη ἠδ. 

Συνίστασι, γιὰ [οἰτιπτοίιης οοη οἰ) »οοσαοίσιπι, ΟΡ ΒοοΪ, ὃς Π ετπο. 
τη η!14Π| ἃ συνίσημε, 

Συνιῶν, ΕπτΙΡ [5 σσὩ (τ τ18.91.σ ὑγεπίσ'ασογς 
Συνίςαμαι ῬΑ Πιιὸ »εσοπίξο,οομτἰτιιονοοηἤτο, αῤχῥαὶ χαμξάϑα καὶ ὅ- 

σαρξιν ἔχω νὴ φυΐσιν εἰς τὸ ἐξ, πιο θη ε55 συς αϑέντει κράγμα ταις 

τος σοππίτατα, Ατϊζοτοῖος αἴεὲ βυέσεώς Πἰθτο φιΐοτο, συνής α ὅτι 
ποιαῦται “ζώων, ταῖος εχὶ ζετο δηϊπιδητο5. ἰά εξ ςοπίϊατο δί ςὅ- 

ῬοπὶΡΙατατοδιι5 ἐπ ϑοίοπς» Συνιςαμβυΐω τυραν δα κωλύειν, ςοπ- 
Πϊλοτοπὶ Πιγρεπτέπι χις τυ ταπηΐἀεπὶ ΟΡ υπιεγαθ. Συνίς αμια) 
Αὐϑιιιὰ, τὸ συνίςημε, οἰ το: ΓΟ ΠΑΡ 1}1ο Τοτοητο:ΠΟΠΊΡΟΠΟ» 
1ά οὔ, ςοπιρίπρονςοασπιεπτο,ἕηρο; δί σομήϊτιιο; οορο. Ρίαιο 

ἴὰ Τίπιαο, Ξυνέδησε καὶ ξυγες᾿ ἤστετο οὐρανὸν ὁρατὸν κὶ ἀπῆὸν,ἱ ςοπίτι- 

ταῦτ, ἀπχὶτραρταιήτ. σατο ἢς τγα μήτι τ: Ὁ εχ ςοπϊιηξιοης 

εαἴατα ἴτα ἄρτιπη οἰτον ἐ (Ὁ αἰρεξζιιπι ὅς ταέξιιπι οαάλτ: 1ά ες 

ξυνέςησειςοαρεποπταυῖς, Ατ τοτεῖςς μιβοτῖα 9.ἀς γείριε5 σλισε 

πουταὶ τοὶ κηρία 5 κὶ συγίσ'αντ αὶ οἱὲ καλοῦσι σφηκωνεῖς ἐδ σμικροιὰ δῇ τε- 

πραϑύερις,σοαἰξγαιης ἕλιιο [105 φυδάτιξοτεβ, Συνίσαμαισοη- 

{υταουἱά εἴ ςο]]οςο, ἤαταο, ἤγπιο.ΡΟΙγ δὲιι5» χτ' τούτοις συγίς τὸ 

ἐξὸ τέποις παὲ ΤᾺ μηχαγημοίτων κατασκό, ας, ΤῊ 115 ἰοςῖς ἔματιιπι τγᾶ- 

οἰϊπατιμπι αρράγατιις σοη(Ἐἰτα τ δὶς Συνίς αὖτε! πολιορκίαν, νυ]σὸ 

προρτε ἴο [εγε914 οἴτ,ορριρπαπάα: ντΌὶ σαίγα ςοηίίτιογο: οδίτ- 

ἄστεα αταιῖς οὐπάέξτο. Ροὶν Οἷς ἰῦτο ς. αὐτέοχ 5- 2 συνεςα μέν Ὁ» 
πολιορκίαν αὐρὲ τίω) καλου μϑϊίω πόλιν δούριᾳκ, κα τραήνεῖν ἐδὲν δυνείυδμος. 

συνάτῆοντος ἤδη τοῦ χιμώνθ- συνεχώρησεν αἰοχαξς ποιήσαι τι. 
Συνί- 

φαδδειριιρπαῖη ν εἰ ρτα απ σοπηπλττοτο, φοπίετογς ᾽ ῬΌΠΦΟΣ 

χεῶδτο. ΜΙ Δομα θα τ. τὶ τισαράτο 2. ἡ συνες  στγτὸ «εὺς ἀθεδῦ πὸ - 

χέμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὙἹ4] σαξά των, ρασπαᾶπι σο παν  Ἔγπ ας. Ετ σαρίτς 

τ. Καὶ συνες σατο πόλειμον «ορὸς π]ολεμαῖον, ΡΙαταγοὰιῖς ἴῃ ἙΔΌ1Ο. 

ωρὸς τὸν Αννίδαν πολέμου συνίτατο «δὺ «ρώτοις ἀγώνας, αἀποτίι5 Αα- 

πἰραίοαν θε}}} Ῥτίπια σοτταπηέμα ἐχοϊγαιῖτ : Ρτίσπι5 οπὶ τὸ 

εοηβίχῖς ὃς ἐοηίοταῖτ. Τάεπι ᾽π Β οσλμΐο 5 Συνισαυΐίων ἀγώνων, 

ςοἰατῖς ρα τς ρα ρπα σοιμπιηα. ῬΟΪγ  ὶιΣ ἴῃ. 3. ὁλοχερῆ μβὲ 
κίνδυνον χ᾽ μηδένα τρῦπον συγίς α ὅτι. γἀδ (ιπηπτα τογα πὶ ΠΕ }]Ὸ σηΟ - 

ἀοροτο!τατι τὰς γπὸ ὑγαϊῖο ἤὰς ςοηβλξῖα οχροιάτὶ. 

ψ 



᾿σοθ Σοῦ 
Συνίσ'αιϑτο ) ΟΠ ΠΘὨτΟ . ΟΠ τορ, τ 5 εἰς τὸ οὐ τὸ συνέρχεσθει πλᾶ- ῦ 
τταν ἔασοτς . ἀοσεάοτο δά αἰὐχ Πππὶ ἃς δὰ ὈεΠ πὶ σοῃίοςατῖ. 
ὙΔασν 14. Σιων στμϑυθ- ὁριόν τρὸς ἑκατέροις, [15 Παϊθ 5 δὰ Δ[- 
τογιζίος ἀσοοάφῃς, 14 οἴδον πίθης 'π Δα ΧῚ ταν, Γἀ πὶ. Σευέσα- 
μοι ωρὸς ὁμ Χοιερῖητετ {ε Ἀ[τπις αἰτιτν σοπιιςηίθητος. Γἀοπηγσυ- 
νίτανται τοὺς αὐεξὸ Δ 605 ἀοσοάιιητ., Σωυίςαϑαι, σοηίζατο, Ἰά 
ει ἤπλι] τατος, σσα (τοῖο, ὃς σοϊΓοσοηρτοάϊ, Τ᾿ μιογ ἀϊ4.Π|δτὸ 
.χτὶ σφαξ αὐτ' ξωωις αἱ μωοι,λητοῦ ἔς σοι δητο5, 14 οἰἵγ σοηρτε- 
ἀϊδατος Ππς σαττις μαδεπιοϑ ἐπορῆοη αὐαξασ. ς, Συύλλογρι ἐγέ- 

 ψοντο, ὦ κυπλοι σιωΐς’ αὐπογσοετι5 μα δδητις οοπίζασδητ οοτο- 

πα; ὃς οἴου 4 εἴτ, ἴῃ οἴγου 15 συμ ποθ αταγ, ΡΙ αττὰς πα Οαρτ. 
Οομίαπτ, οπίογηπε [ποι οϑ ἵπτογ ἴδ. 54  υἱτῖιις. Με τέτιια !- 
πεῖ ρτοοι! μοι σοηίζανα ντφογιιητἰὰ ο[Ἐ σωωΐφα ϑτη. 
ἸΣωυίς μεμα ΟΟ6 0914 οἱ“ σοη! γον» σοηίριῖτο, νπάς Σύςσασιε,σοῖτίο 
ὅς σοπίριγατῖο. Εκ σεωιταἱ υβυοι,ςοπἰπγατὶ. ΡΤ αταγο νι5. οἱ ἢ σιωί- 
σαντο τῷ Κὐτιλίνα, την (τ πὰ σοἰπογιης ὃς σοπήρίτατιπτ. ) 6- 
τα τ σπθς [π΄ 17} σεφ. ἰξαπα τσ 3. ἐξδὸ δικασας ςιω τς αὐθνΘ- ἢ ὅδε 
χῶς δίχαι:, Οὐπι σοπιιοπογὶ5 ὃς σο τὶ 5 7110 τὸϑ ᾿μἀἰσίο οἴτοια- 
πιο ϊγεητατ ὃς σοπ ἐπι ηατγόταγιδις Οἴσοτο ργὸ ΟἸεπει ον οἱ- 
τε ἀς ̓ πποσδητίπτη ἐογίμαἴ5. Ετν) Οοἷντο ἐς ἰοοιΡΓετὶ ΠΠππο γιιπΊ 
Βοιΐ5,14 ε[τ, ἀδ οιϊουτεηάϊβ ἱπποσεητίιπι θου}15» ΔΠτ ἰοσιιρ]6- 
ταιπὴ βοττιιπϊβ9[η ἀἰδάϊτο σοηῇΠ]  ἀσίτατε, ΡΙάτο ἀπ Το ίρθιι55συ- 
ς-αϑεῖσοι σευ ταξες,ςοπρ᾽γαἢς ἃς σοπῆστα σοϊτο. Γλεπιο ἘΠ πὲς 
φορθς Εὐξουλ. ἐδ ὄντας πολίτας σεωυ τ’ μᾶνοι ἰξέξζαχον. σου ρίταητος 
ἃς ἔχλξλιοίκ Ὀρργίπιο το οἰεοογιητ, Σαυΐσα μα; ςοπποηΐο, Ἰά 
εξ αἰϊειυϊουναιείρα!ον δὲ ἃ ρατεῖθιις αἰ Ἰσιιῖινς [ΕΟ τούτο ἐμοὶ τούς 

“σε σιωυίςαται» ἈΟΟ τοσιιπ τα εἰ σοπίας ὃς σοπιιεηὶς :ἰπ πος ἃ τα 
{το :τίθὶ αἰτιρυοτγ. Ἐς σιωις μεθα, ἱπτοτ πὸ 5 σοπιιοηῖς, Τ᾽ ποπιὶ- 
{τοοΐες ᾿π 4. ΡΗγήρον. ὄδὄψησκεπῆέον τοίνιω.αἱ λέγουσιν οἱ σεωνῖς"ἁ μῆρνοι 
τῷ κενῷ, Οὐ ΟΡ οππιπτῖν Αὐϑέσια ρα ὃς Ενίσαμω, Σιιωΐσαιμια Ῥαῇ. 

του πιε μι ἀοτιθαῦἝας ζ. 44 Οοτγίπτηϊος οαρῖτε τς. Ἐγὼ γὸ ὠφειλον 
εἶφ᾽ ὑμὴ σεωΐς α ἴοι ΝΥ απ Ἔσο ἀευποταιῃ ἃ γο 5 σο πη Θ ΠάΑτΙ, 
ΤΠστατος ΡΠ ρ ΡΟ 9 μολιςα υἱὲ οὐυῦ ἐξουλόμίνω αὐ αὐτὸν συςοιϑ'ἰωῦ αι 

ε δὲ ἡμδν᾽ , Οὐπυρυίῖς ορτγαίϊεπι, ντ τρίς ρεγ πος ἰδ σοιππηθη- 
ἄστας εἴτε ἀτητιο σου οἱ Πἰατιι5.Ἅ14ε Συυΐφηνα, Συςαϑίώα ΡτῸ 
{πιι{Ἰοσὲ ὀχ οῖρὶ 7 οοἱ! ἀταμς ἴῃ σοπιμ θεν πίμη δαιμῖτεῖ, Νιάς 
Συςασις. μ 

Σιωιφαίω, ὃς Σιυις ἄω,ἱά εἰς σιωΐς μι ςοταπτοπάο. Ραυΐις 5.4 Οο- 
τἰπτἢ.σα}.3,Αὐρ χόμεϑος πολιν ἑαυ ςξ' στωωις' αὐειντεί μὴ χούήζομϑν,, ὡς τι- 
γες, συξ"ατικων ὅθπςυλων πρὸς ὑμῶς 9 καὶ οἷξ ὑμλ!ῇ συςατικυν : Τπο  ρίτπι}5 
ταν 5 09 ἱρ[ὁ5 ςοπηπιοη ἀαγοῦπαῇ ΟΡ οπιιϑοντ ποι θ}} 1) οὖ - 
πυθηἀἀτιτς Ἔρ τ τοἱ 5 σριιά νος 9 ἀπ ἃ νοἱδῖς σοπΊπηθη{λε1τ115ὺ 
Ἐτ σαρίτο φαϊπίο, Οὐ γδ ποκεν ἐὰυ δ σωωις ἀγομῆν ἡ νῖν Ἀττι σα- 
Ρἷτο ἀςοίτϑο, γὸ τολμμώμῷυ ἐγκρῖναι ν᾽ συγκρῖναι ἑαωτοις τινι εἶμ] ἑαυ τῆν 
στουιςανθγτων ἡ οι δηἰπὶ ἀμ ἀἜπηι5 πίδγεγα διτ σσηβογγ ΠῸ5 
οὐαν Πα αν, (ς Τρ ἢ σοσηπιοη 4 χης. Τδ᾽ἐ6πι, αὶ γὸ ὁ ἑαυτὸν 
σιυυτφων ἐκ εἴ γος γον δὺ κέ μος, δν, ὃν ὃ κύρα: σιωίςησι,  ΟΩ οπΐ πὶ αυΐ 
{εϊρίααι σουπτηοη αν. ΠΠς ργοῦτειι5 εἴτε ἴς φιιεηι [) οπλἶπιις 
σουιστοπίατ, ΟἸνεν Οἰτοππιις ἔδοιιη 43; αὐ Οοτίπτϊος σαρῖτα 
(τοι ο  Μαϑου τ ἶδ᾽ γδ ἀροτη τὸν διδώσοαλον εἴωθε κοσμἐϊν κὶ σευυιςτάν, 
14 οἷ σοπυπηθαἄατο, σιωις" γα ςαΐ Ορροπίτις δεχξ άλλειν, ΒαΠ 
ΠΗ ς, ὅτι οδιοια εἰ ὡρὸς τὸ ἔδτον συμφέρον βλέποντες, ἢ διχξαλλεῖν τινας 
τὶ σινοιτὧν δεχειοοῦσ, Σιωΐφ ἔν στη οἱ  Δρρτούατε 9 1. οἴῆσε- 
τεντ σαν ἐχέζογα πη δῦ ἀξ ἐξοταπὶ γατῖο σουίξει, ἂρ αἰ τ15 δὰ γτ 
τοῦξα ργοδοήτιτς ἀταης ἰδιιάξητγιτ, ΡΙΤηἤις 9 Εἶος αττείταθατατ 
νοἹ Ἰαμπῖσο {οὶ ἔξ ἀρρτόρατε ρος Οἴσδτο ἐπ Ν ογγεπιΝ 
νοῦ οῦ πεῖ σ πγοιτα οἔποίιι ᾿ς ϑογα 1 ἐπ άἰσὶ ποα ἀΡΡγῸ 
δι, Ῥγο οὸ ἰάθιν σοιίιοιῖτ ἀΐσουο Ργοθατα »υ ντ ρτο Γὐραγ, 
φγόθατο (τὸς Θοτα! σῖηο » ργοθατο [εἴδ. 14 εἰς ἀρρυορᾶγε : τὸ 
φιω ς αν ἐσω αν; Ῥαθ 5. (οι ἀ χα Οοτίπτῃϊος σαρίτο ἴαχτο, 
Αρλ᾿ ὦ παντὶ σιωνις-ντες ἑαμεδὸ εἷς ϑεοῦ διάκονοι, 5ε4 ἴῃ οτΏ ΠΙθιι9 
νι Ποῖ αὐταὐτῖ πος τρίοςβ ἀρρτοαπτος 9 ἰά εἴς, ἔχοϊοητος ντ α- 
ἔχοταπι ποδότη γατῖο σοπίϊοτ. ἴτα ντ πιοτὸ ργοθατὶ ροίς- 
{τ τ πος ἴτα ρυαίξαπτος ἄταις εχ αἰ δουτος ια]ος ἀεςοῖ ΤΠ) οἱ τηΐ- 
αἰ τος. απ απο ά 411} ἘΧΡΟπιτητ, μαρτυρρειῶτες κὸ γναρέμοις ποι- 
ουδ τες νι! ῃϊ Ρ ἰδ α τ πὶ Ῥγοθατίιγ, Σιώις δ οινοςοποίπηατς. 0 - 
ἔν θῖας στο φυΐπτο; οἱ ) αὐϑοὶ Πτολεμηῳ ταὐναντία τούτων τπειρώγτο 
σιιωίςανειν, 

Σοώλςες Πη.} [σἰτῖς, σου Ο}} ο[εὶ 5,1 δυιογά. 
Σωρίςημι, μκούσω, τα. ἐςηκοι,τὸ συυΐςταγκαγ σου το. 14 εἴς {ἀπ|; τοὶ ἐπ’ εἰ- 

χω σου ίττουτ ποά νην μαΐσος Ραήτΐ, ΡΟΙγ δίας Ετὸ ἔδοιι- 
ἄο, τπερὲ τῆς αὐ τῆ ἐλδυϑερῖις σιυυεςύμω τὸν ὁ λον αγεῖνα γ) ςεττάτηοη 

γοϊπογιν σου ίζατς ὅς εἰΐς ἄς (Τατο ϑείπια Προτιατο τίη θεὸ σοῖ- 
ταταῖπο ναἰπεγία τη σοη[ξίταταπι Π’ ἀπηηις (αἰ ατθηι οἴ; Ομ 
ἃς ςομῇ  ἔοτο ἀϊοίτα τι ΕΠ οαΐ τι Σεώεςσταύω, σοπῇΠίξετς, σοη[εῖτιι- 
ται εἴς. οοπιραζλιη νο] σοι πυθηγατιηη, [Ππ|6 σοπβέλιπι ἃς 
εοπξογηπατγιτη εἰς, 1 εἰς σεωίς-αὥτῳ, Ψαάς Συτασις, 14 οἵ σου- 
οἴοεῖο . σοιηρασος. Αὐἰποτεῖςς ΠὍγὸ ἀς Ῥοοεῖοα 7 δέ αὔρᾳ εὖ 
σιίωες- ὥτας δἷ μἀὐϑοις, ἡ 3. ὁπόϑεν ἔτυχεν αβῤχριϑει, Ὀς σοῖς δῖοι γἱ- 
τὸ σου ἤέξας ἃς σοπτροῆτας δυάς πιϊπἰ πιὸ τοπλεγὸ νπήθι ρος 
ὁχοτάϊεῖ. τ 46 πη» Καὶ δ΄ στον τορῴγμα 5, δ σξιυέςτηνεν ἐκ τινων, ιτοιὶ 
εἰπαιῖς οχ αἰ χυΐίιις σοι τίεῖς ὃς σοα πἴξ 5 14 οἹὉ σοπιρο ει! πὰ 
εῆς Νςς ἀἰπουία Πρηϊβρατῖο ἀριᾷ ΡΟΙν δ᾽ απι 7. νδὶ Πἶρτὸ 1ς- 

τοῖος μι ἰχοτγῖα 8, διὸ τὸ στέρνα ς σ ειωες κασι μῴλλον Δ ὦ 

δ ον 
οαπάο 5, δεξα μῆμοι δ) αἰνεραύοις γὸ σιωνεςαστες απείρμες σοηξτδηζι 
σουίζεητος σομοττος. 14 εἴτ, ποη ἀϊΠτραταϑ, ἰοὰ Ρίοπᾶς 
τερταβ. ΡΊατο βο τῖςοτ. νυ, χαλεπὸν μϑ κινηϑίωαι πόλιν οἰ 
σεν οἴτὰ σοιήταπταπη ὅς σου τιιτα πη οἰαἱτατέπι σο ΠλέποΙ 
ἀϊ ποις. Σιωεςαύαι [δι σιωες ηκέναι τὸ ζήτημα ἀϊοίτατ,, 
αιια το ἤπιε σοπτεοτοτπα ἀϊοίτιν σοπξίζευς νοΐ ςοπίζαν 
[υρ6!ἴεὺτς ὅς σσμΠΕἸτυ ]ιια ἐπὶ τἀ ϊοἴτιτν ἀσάτιο! ροτοῖ, 
τγανά!οἴτιιτεα πθῃ σΟὨΠίζοΓα, αι" αὶ Οτάτοτο αιιῖπ. 
ηοπ ἄοθεατ, ἧς σαυία ααϊάςπι ἀϊσςηάα εἰς. ἘΠῚ ται 
κὸς ζήτημα, αυαείξιο αιιοΣ ἰτὰ σοπτγοιεγῆδιῃ ἴι ἐπ οίο 
Ροτείϊ, ντ αὖ ντγάατς ραττο ἀγραπιρητα ὃς ργορατίοηϊ 
ἀϊωπι ἀπο ρο {{πτν ὅς πᾶς οχιίζετε ἰὴ χοὰ κεινό μῆρο 

τὰ εἰ τ οατῖο Οἱσογοιὶ ἃς Οἱ ητ Δη. ν Ἂς ΕΗ σγπιορ 
Εν Σωνεςηκος νΟσαταγ σοπηραεξιι5.9[Ὁ]141159 ποη ἤαχιι 

χθύων 7 πιαρὶς σοηπίϊαις ἃς ἤγπηα πππτ, νἀ 6 δῆτε ἴῃ γὸ 
συκός. Σαωυίςηαι ΑξΕα.} 4 οἴτ,σοα [τιον Θομ ΑΙ Πο Τὸ 
σοπῆτγπτο, αἰξγιιο, βεζαγω, κα τεισεδυαζω, θα} ι5 δὰ Β ΟΠ 
Ρῖτε τεγτϊογεὲ ὃ ἰδεκία ἡδύ, ϑεοιῖ διχώμοσ εὐ ων τὐυΐς ησι.. : 
81 διιτοπι ἐπί Ἐἰτῖα πο [γᾶν Π)οἱ Δυ{ππτίαπι σοι τα δ τ ὃζ 
14 εἰξ σοπῆτπηαζ κἢ βεζαιοῖ, Τπτογρτετεβ. Οοπηπιοη ἠδ, 
μἷσ ἀρροῦτό, Αἰεχαηάον ἀς ἕάτο. τὸ μὴν γὸ εἶναί πὶ τι 
νέκυς ἱχανεῖς κἱ κοινὴ “ἥδ᾽ ἀγορῶν ςευνίτησι αρόληψις 9, ΙΝΟΠῚ 
Βοπηΐπισις ἐππᾶῦα ἴτας ἀπε οἰ ράτα ορ]πίο ἔλειπαν ΟΠ Ὲ 
ταῦτ ἀταις Δἰτταῖτ, Γ οΠν,ὑκώνα) 5) Χο αἱ γοιμοϑεσέαι πὔτο συσῆι 
ςοπῆνπιατε,κατασκδυά σα. ΒΑΠΙ ας ἴῃ Ηοχαοπι. Κοπλὶ], 
πῶς γιωμετρικεῆς ὁλάγκσις συςήσωσι μὴ ἔχήν φύσιν Ὄνμον οὐ 
γε ὅγε αἶα τὸν ἐγα » Οςοπγοιτὶοἷβ ἀοπποιγατιοηΐθιις ἃ 
4ιοά 8: χατεισπδυείζειν κὶ ὅσο δεικεύειν, Εἰ πατἴο γαίας. 
θἷε, Συγίνωμη γάρ μοὶ ἀππςτοεῦτπι τοῖς κατ᾿ αὐ τα χα» μόμοις : ἐκ 
κατ᾽ ἐμοῦ πεῖρᾳ τὸ τρὶς συκοῷ ἐντίαν δὕκολον φῆ κα τη) ρφευ 

φησιν, Οτορότῖις ΟἸγ τ ρῖο 5) ἀὼ χρόγξθο σι ες σειτο, ντὮ 
τόθτριις σο [1 π|π. ΡΟ. Ὀὴ15 ἴῃ σοι Η1Π ον 4: ῥω 
φηστί υἴμοι τοὶ κἴλ πίω Υταλίαν, τοῖς ἐκτὸς ἐγχέρεῖν ἤρξαντο τρφγμοισίᾳ χηνειι θαι 

τοῖς, ἴδαὶ σομ τα 1{1τ|ς» ΘΟΕ ΓΗ τὶς ξογιπατί ας τοῦτ . ἈΕΊ 
γηιίς Σύσασις ἀϊοίτιιν σου [πἰτιατῖο. Σιω ςαναι» σοι τ ν ομε θιΐεὶν 
εἰς ργχῆροτο, ΡΟΙγ ἷπι5 Πἶδτο (δοιιπάο, Ξξαπέλεκεω αὐτοῖς ΝΜ μη ικιουύστν 
συςηἴσαιντες, ςατὰ Ῥτατοτοτη 1ΠΠ1|5 ρτα βοςξητ. δὲς τα ρεπη ΠῚ ἡ οι. Ἐν 
{πταοτς ἀϊχὶς Οαίατ, 4.061} Θα]. Σιωίςημοςσοπίϊίιτιο 2. 44 Π{80 0: της Στ 
ςοηοἾΠο,8ς σοπίοοϊοτηι!ο πιοίο Οἷς, ἀϊοῖς σομίπτίτιοτο ἀΠΠΥΝ νι. ἦν 
τί πν σιιὴν αἰ ἑχιιο τὰς ἴῃ Ερ [πα Οάτοη. Εἰπὶ ηποπὶ τι ΔΙ ΠΝ ΒΕ τντί τι χουν 
τοῦ ταὶ ὶ σοπιυποπάατας » πιαχῆπηα ἀρι ταροαὶ διτῆι γπιμ ιν δι συ! ῃ 
διατίάσιις σοι [τταΐ, ΕτάΠ1δ 1. ΑΨΒ ογάτουῖθιι5 οἰτήτατο 88 ἰταϑμισαι ἐνῆν 
τίο ςοιείτητας οἵς, 14 οἵδ ςοποι [λτ5, ΧΟΠποροη ἐἑνλύανν ὀδοριβιδνον; 
γίςησαν κἡ ταὶ μεγίτιας πύλεις ὠρὸς ὁν ἡ λας, ΠΑ Χίιη 45 ἵπτοῦ [ὦ Ἡμτοη τ 
τος σοι Εἰτιιουαητ, ἔναατθ ον 65 Ειόγα πλαχ π!5 οἰπτατιθ ΤΗΝ 
ἀππδεϊοηὶς ἴατοτ ἐρί59. ΠἊΟοτγατος ΡΒ  ρ. οὐδὲν ἔὔνοπον εἶ κα Ἰμη οὐ βιυ 
μόνε αὐ συς ὅσαι διιωυθείης. 14 οἰ σοη τοῦς. [ἀφ π1, ὡς Ῥ)ύ πιο, Ἡ 
ἀδιυγατόν ὅξί σοι συς ἢ σαι τοὺς πόλεις ταύτας. Σιωωισόθαι ᾿πά δι Μδιν νη υἷι 
ἕλςοτο νὲ 45 ἱπηοτοίρατ, Νὰ εξ, γνωρίζοιν, τὸ γνώθειμον ποιεῖν, ΠΡ, 500. 0. Ὁ 
ξενᾶν. σοπηητεη ἀγο νη δ συςατικη ὅπηςολα, σοπτπηοπἀἀτίτ θαι δΠΠ ΡΟυε 
Ρ Το α.1 ἀοττίτι ἴα Αὐοςἤ]λο, αὐτοὺς ἀπαγαγὼν συω ἐσησε πεῖ κμμς 
σοφῳ,σ ποὶ ΠἸαυῖτ ἃζ σοτη γδἰδιτίτι δ ηΕ 118. Σιων ίσημε τῇ, φήμη 
τῇ Ὄροςασίᾳ τῇ σὴ τὸν Θαυμοίσιον, Οὐ γο  ὅζ ττδήογο ρτφτεῦ ἀἸ ηϊγ μ 
ἴῃ Εριαιπὰ Οα τ ἀἰοῖν ἃς Ἡοτατῖμ, -δθις ποπαΐπεηι ἢ ν δα.  ιν:}.» 

τγαάοις, δὲς, ΟΚτοη ἴα ἘρΗ. ἐδεήθη μου ὅπως αὐτὸν συς σα Πιρέχι μοὶ 
τοσαιῖς τὴς νῦ ἔς τἰδὶ τγαάθτοῃι ἀταια ςοπιπηεπάατοπι, ΟΝ, ἘΜ θ.ι 
δι σιωω;ςϑμεῖν ἀϊοίτατιν τὰς ἱπέγᾳ Ποπιοῃοη, Ὡϑὸς Ἐιμέϑ' Ο᾽ 
νίςτην ἕξ τε στιπρὶ τῷ ἐμ τις αι οο πηπιοηφαις δς σοηο ἢ ἀπ 
ταὶ πιεο θί ἀθιη, ᾧ σεμρέςησεν ὅϑὲς τὸν πατέρᾳ τὸν ἐμόν. Ὑ ΔΉ Π4 
πος Πσηϊῆσατιι ἢς ν[πτγραιίτ δγποῖ, Σημωνέδης ἱέγωναι πῇ ὁ 
δ χρόνε σωμέςνσε. Αἷτ δἰπιουτάϊς ροἔπιατο ΗἸοτγοπα ἀριιά μὲ 
τἰτατῷ οἰατη! Πς ἃ σεἸςθδτῷ ἔδέγιπι [αΠἴς. 5ῖς Οἱςογο, ἔπ 
τα ἐτατί,ν ΟἹ [δηγριγετηα ρ] οὐία ςοιππηοπάατο,ἀϊχῖς 2. ἀεἡ 
τοτον ὃς ἡπ Ερ!ο. Σιώϊφωναι ἱμάς (φιὸά 4] σοσγαιθη 
οσιιη {πος αἰτοτὶ σοηο Πςος πιοτγος ρτοθαῖς [οἰ σαῦς ἀέ 
τουίίαιις τοίζατι)ρτο το! σατὶ, ἀρρτοαγον ΡΓῸ αἴιο δ ΒΕ 
τα ἀϊοίταν.. ντ πῆγα ἴῃ νεῖ Σιωιςαήω, Ῥφμΐι5 αὐ Β ΟΠ, 
σαρῖτο σ. Σ ω ἔστησε ἢ τυ) ἑαυτοῦ εἰ γέ ἕω εἰς ρ(οῦς ὁ ϑεὸς, Τα ἢ 
τιν Πα τ] ΟΓΡῸ Π05 ἐβανίταιοπι ἴδοις. Γπτογργεῖοβ τα πη θη 

“τυμτ, Οοτπτηοηάατ. Β ατγῆις Σια4 Οοτίπτῃ, σα .7.ν πανπὲ σι 
σάτε ἑωμεξὸ αἰγνιὶς δ) ἐν τῷ πράγματι, ΡΊ απὸ τειξατιπι ἔςοἰ [πν 
Ῥιιτὸ 9 οἷς ἴῃ μος πφρσοτῖοιν οἱ Δρργοραβὶς νοβ.δές,δῖο 86 

αὐιιονίοις Οα ἢ Π ριιπη, ε αὐ ὃ μὴ γινώσκωσι, καὶ πότε τἄγομα τρρᾶδ 
εὐέφειν ὃς αὐ μέλλῃ συτ ἡσειν νὰ δείξειν, ὃν αὐ δέῃ κομίσοι ὅττι τὸ αὐγν 

ἀποαν ορόττοαῦ οἰθηάονο ὃς τοῦ! Πσατὶ εαπὶ οὔϊἘ σι ἀ8 
Ῥοττοτ, Γ{[ριιςνκὺ διωμολογήστοτο 4ἾΠ μὴ ἐγοσασμένων τὴν ἕω ὅπο 
ὧν σἹ, ἀῤῥαξζωνα ἔφασνε δεδιωκέγαι, συς σαι «δ λαὸν ταῖς. ἴομμϑιρ 
ΕἸςοῖο τοῖτος σοηπζιετε ἀἰχὶν πα ϑ οτίειν. Σοωωΐξ μι, οῦ 

δ τιον ἑκα 
Ἥγευ, Σνιίτεω 

ν ἐε τὶ 
ἐικοπηείι 

βιροίμ νιοὶ 
ἀπ ες τον 

ΝΠ ΠῚ “ὦ ); 

Ἡμηι τινι 
Ἰλεκιἰορροὶ 

Ν δι τνίγιω, 

Πρηρμο ἃ 
Δ λψεηῇ; 
ψΐαι (οἰ ϊο 
δα. Ἰηδτη 
γον, ιν 

ΔΝ 
δῆς, 

ΕΒ 3 ὮΝ 
τιιο ἡ σου τποῖντ ἀρὰ Οαγειη ορρι Δ, ὅς ταττῖπι ςοη τὸς 
τα ἰσρίτην, Εταραα Οἷς... Τ ος, σογριις θοῆς σΟὨ Ετειτιτ δος ΠβχΟρα υ 
μα 8) σιωϊςηκός, Ὀγὸ ἥιιο εὐἴαπι σιωΐφαῶει ἀἰοἰτατ οἷά οἴτ, ἔοι ΠΕ, ' 

ἦδιν Η Γο» ορ  τογοοσοτο, ἃς σοαρπιρηζαγον Ρίατο ἴῃ ΤΙ π), ἐκ γδ 



ὡ. 

ἰς ΑΝΤῳ, ὁ 
ἐς ὕϑωτόε τε κἢ ἀέρος τὺ γῆς ἕεω ἐςυσεν αὐτὸν οἱ ξιωις αἰ, Ἐχ γηϊ- 

[ὁ εὐἷπι ἐραθοἰ τ ἀόμναιιο ἀ4 8» ὃς αξτο, ἃς τοῦτα, σοη τες 
ζοοαρπιοητα τ ἽΠαπὶ Ἰνεΐας σοαριηςητατίοηΐς ἀυτμοτ οδ(ει- 
' τόταιις. 161 646πῚ, σ΄9εν ἐν πυρὸς κὶ γῆς τὸ το παντὸς αῤχόυδυθ. συ- 
τραϑαγσώκᾳ οἰ ϑεὸς ἐποίει. δύο 5) μόνῳ ξωωΐς αὖϑτο τρίτε χωρὶς, διωα- 

γ:Οἰσοτον Οὐ απιοῦγεπι πηιιπάιιπὶ ο Ποῖος πιο] τς Τςιις τοῖ- 
ἀπὸ Ρτίπιὶτῷ Ἰβπέμηηιις ἱπηροθας. ΠΝ Ῥτὸ σομπἰτμοτο,ὶ, 

τὰ ν[πγρδιμτ. Διὶ δὲν τὸν λογισμμὺν τίν δὲ, γουώ μὰ ἐν ψυχῇ ψυχίω 

ὑμκάτι σιωυις’αξ»τὸ πᾶν ξεινεκ ταγνετο:ΟΙςεγο»υςίτοα ἴητε 
τη ἴῃ Δ ΠῚ απ 111 ΠΟ Ο] τ᾿) σογρότο, [ιςίδῃ, ὅτι 

ὸ ϑεοις σιιωεςτἤσοιντο, .ἔφυσοιν, ξοτεηάγιιητ ἃς σοι Ἐἰτιιογατ, 
ἀητ, Ομ νοχ εἰ νοοῖς πλοάῆς, Βγῆις ΡΙᾶτο ἴῃ Τίπησο 

τεατίοης ΟΠ ς5., τίνι ἐκ ζώων αὐτὸν εἰς ὁμοιότητα οἱ ξειυις-αἰ 
ἐσησεν, 14 εἴτ, ογθαιιῖς δὲ ξοσ πλαιτ σγθάτου πο Πτόγημς πη- 
δἰι5. ΑὐΠτοτοὶ, Ροςτῖςα:. Δεῖ ὃ ἐδ μύϑοις σιω ς αὐα, ἡ τῇ λέξει 
αϑργώζεσθαι, ὅτι μ(ρθλέςια τϑρ ομ κρότων τι ϑέμηνον, Οςτοτὰηι οοπ- 
εἴ ἔαθιι]α5 ορόστοῦ; ὅς ἴτα ας οἱ οοιιτίοηα σομ γ τος γσ 
ἢ Πα χί πτὸ τοι δῆτα Οσιΐος ροπαπτ. Σιωις αγα,ςοηΠίϊε- 
{  σοπτις αἰ γο)σοποογἀαγοςοοὨ  ητῖγο:ςι ορροπίτι Αν- 
οεἰά εἰ ἀηΠοητίτο, Οἴςοτο 4.ἄς Εἰηΐδ. νἸΔέίας ἰρίταν Ζε- 

6Γα ΓΕ} πῈ οαπὶ Ατ ΐοης νογῦῖβ σοηΠίϊεγο, το ἀἰ Πτάσθγο, [τὰ 
σηΐδηΠουο,οοἰτ ΟΠ 65δ( σου Γάτιο μα ἀἸοἴτιιγ. Σωυιςαὐω 

Οὐυπο 
ἡ αὶ ἠδ πὴ 
ΤῊ ᾿ μι Η πῆρ γ ΠΟΠΗ τε, σομπτηΐ σου ίθη αι σοππρατατογαιαίας νπδηἰ- 
πρῖπα αἱ ΠΟ [τς ΧοπορμοῺ ἑλλ ἑκών δ τ, 4. Τας μεγίςτας πολής ἕυ. δι ΝΑΕΗΝ : ; Ἰῆσεὶ Ρ πρνν κι|ας δ) πολείκω ὡεὸς ἑαυτὰς 9 πηαχίτηα5 ντθος σοἹ ἴδ ἰπτοτγ (Ὲ 
ἄχη, τι, Ἶ ΠΠππινιο πιοϊονσοειις δὰ δοΠ 14, ἀϊχῖτ Οἱ4.1{Ὀστατοϑ ἴῃ 

δ η 6) υἱεὴρ ὃ ταύτης οἱ Εἰ λλίωες τοσούτον σιωυεφ ὕστοντο πύλεμον, τα ἢ: 

πὶ δε  [πτἢ σοι βατιιητοῶς σοπηπππὶ ςοπίςηῇι ρεἰἴογιητ, Ὁς- 
Οἰ πε πο5.ἐν τωῦ αὐϑὲ ῥοδίων, Καὶ δγα' τωῦτα σιωέςτηστιν ἐφ᾿ ἡ μφὸς τὸν 

λδι)τῶον τῶτον πόλεμον.) [ςπίϊ οτίδι ἀϊσίτιγ ρα ΠΠ μὲν Ρ] ατατ- 
5. Ναξίους 3. κὺ Μιλησίοις σιδυέςα πόλεμος διαὶ Τίμων υἰψικρέοντος γυ- 

ἡ δ πὶ σοη δτιι εἰν δὲ αὖ ἱρί!ς ρατὶ σοπίξη [ἃ Δἀπηϊηϊ- 
πὶ. Σιωεις ἥκει πύλεμος οτίδπι Ραζ[πιτὸ ἀϊςϊτυτ ρτο οἰξεκοιύ. 
6] Π πὸ ἐχατῆτ. Πεπιο βοης5, Σωνεις κει πόλεμος Φιλίππῳ κὶ 
αἵοις, ΘΙ] ατὰ ̓πτοῦ ἐῸ5 Ἔχ οτγειπὶ οἴ. 1 ἀς πη. Σεωρις-ήκοι πόλε 
ωκεύσι πρὸς Θεήαλοιξ, ἸΝ4Π| ὀκχαήειν πόλεμμον κὶ συυνιςταλη 9 Ἰά 
δ᾽ Τὰ πὶ ασοε πάτο 5 ρτὸ εοάςπι ροίμῖς ΡΟΪγ θλι5 ᾿ἶδιο {6- 
οοσ. Σιωίςυμειντ Σιυΐσαμαι , ΠΟ60 51 εἰξ σοηλιγο, 

ἡ φίηι ΓΤ 
αἰπτι οηι 

κρίμα, 

ὰο ἡ οὶ 
ἢ ἠζοῃ οοὴ 

ταπίμειν 

οπτου Το 
σελ μιμ εἰ ὶ 

ἥκηι, ϑριμι 

ταρχο νυ δ -οπίρίτο : νπς Σύσασις, ςοἰτ᾽οςσοπἰπιγατ ονοοη(ρἰτατίο. Ατὶ 
(το η πος ἸΡοΙἸτίςοτ.ς. δῇ κινύίδων ὁ τίυ) ἐκ ἀγησιλάον συτ'ίσοις δπηϑεσιν 

ιπαμεη ἢ) «ξὺ απαρτιετας. εἰ ΠΕ ἢ 65 τὸς ὄνξουλίδ', ἐπεὶ κ" τῦτ᾽ ἔχω δει. 

παι εὐ τεκικήρμον ὡς στωέςτηστιν ὁ ἃ σοἰτΙΟΠοτη ξεσογίητ, ΡΙΏταΓ 
δεν αἰαὶ οὗτε συνώμοστιν δμήλοις ὅτοιγκ" συςαὐτες ἐγωνίζοντο, (1 11115 δια-- 

ς κἡ διαφερόνθνοι Ορ ροπιιατιιγον ηάς Σεωεςσ κότες [τς σευυις 
ἀϊοιιπτιγ σοηἱπγατι;οοειτητε5. δὲ [Ομ ηο5 αἰοὶ αἴθ ρεσβ, σὺ 

,δὲ ἐμετοί σου σειμες κότες δ) τοὶ κοινοὶ, τι] ὃζ τι}} ἴῃ Εὶ ΘΠ1Ρ. σΟΠΙ1- 
εὐ έμπι αδ ταὶ. Το τ , φιὶς γώρ με ἐν μὴ τῇ ρώπῃ πρεσβείᾳ χα ϑεῖν στιυτὸν συγε 

ταῆίαη, μὲ τε ὅ}}) τίυ) πύλιν. Συνιςταναι Ἔτί4πη οἰ ἀρ ροποΓο, ντ ἀρροηοτα 
Ἂ ᾿. - ΓΟ . ᾿ " Π Ἷ ΄ 

Σαρα ΗΝ οἰ ἰπιπίατοτοπι Γιατί πὶ ἀἸσιιπτον τ! ὁ ἀεἐἰεγεῦ,, ὅ)1 τινοι σύες αὐαι 
γριά τὸν αὐαιρὰ σοντοὶ,1ἃ οἴξ, σου ἴτιτο δά σα φοπι . σοπιροίτιπι 46 14 

, . ᾿ ͵ "Ὁ - 

, (ΟΠΙΠΙΝ ἀϊαίογειη ἀρρόηογα. Γ ταυοβι5 ἴῃ Οτγάςοῆι. ἐπεξούλόυον αὶ τῷ, 
ἡὐτωίπαθ! χιξερίῳ κρύφα. κὶ συνίςτασοιν ἐπ εἱὐτὸν ἐξ αὐαιρήσοντας, 14 εἰξ, ἰητετγξο- 
Ὑν δ ΠΝ ἔζογες σοη(ογίρτος ὃς ἀθοιτίατος ἀρροίπογιητ. τη ἀφωτγῖα- 
πον οἽ τὸ οἱῈ πο πιῖπες ἐαζπἰοσὸ σοροῖο 9 πιιοά ἃς συνις όμαὶ ἀἰο τι : δὲ 

δ ΙΆ.. - ΄ . «ε , ͵ 

ἽΝ, τς αὐτες,ἀςςιιγίατί οἱ κα τειλοαῖυοι, οἱ κατε τοιγ μῆμοι» κϑιτειλελοχεισμέ;-- 
ἢ " ΤῈ “- 5 . . . ν᾿ . . 

χὐπνηρΉΉ τοι, Οἴσεγο ἀἰχὶς ρτὸ δοίξιο, Ηουπίηςς νἱσατίπι σοπίοτίοτο δέ 
υπρίαι ΕΠ ἀδουτίατο. Ἐτ δα (Οὐ πτιῖπα ἔγατγθτα 7 ϑοπατισοηίαϊτο ξλέξιιτη 
«αὐ τω ΠΗ͂ εἴξο γε (Ὁ 44 Πτατος ἀθοιιγιατίχιε ἀϊίςεάογθητ. νἱάς Συςρέφειν» ὃς 
τον ΝΠ Ἐπισυνίςτημι, Συνίςνμ, Οπτγαο, Ὸ σο;συναϑροίξω.1 4110 μετει- 

εὐή, ΤΑΙ ΙΝ απικως, ἰά οἰ τγαππτιιὸ Πιπλῖτηγ ρτο σοῖτε ἔμοῖο : 4110 ίο]ο Π- 
εἰν ΜΝ Βηϊ ἤσάτιι ςοπτρ οδξίειτ οπιοία αιια: Πρ τοἰαπι, σοπιπτοβὲ τα- 
ἀρη ΠΝ Ἱ τήεη εχ ροῆεα : γε οὐπὶ ἀΐςο, συνιςεἰαι τὸ πρόσωπον, 14 οἵϊ, ἔγοη - 
ὉΟΟΟ ΗΝ ἕξει σοητγα γος 9 σοῦγισατο ἀταῖις οδάτισετο. ΡΙΌτάγοθις ἴπ 
οὐχί δγπηρο το, ὁ 3) οὐ κιοήλά φαιδρὸς. διμοὶ συς- ἡσοες τὸ πρόσωπον, ἐγ τοῖ- 
ἐμ ΠΡ ΗΝ. γὰ ἔΐφυνν πο σι εςοὺς, ΓΙ 15. [ὉΠ πἰτιι5γοοητγαξζα, δέ σοττιθα- 
μοί ΩΝ τὰ ἐγοητε τοι ορροπίτιιτ αὐνέμδυος, ΒΑ Π].ΠΓοογάτες δά ΡΒΠΠΠΡΡιΙΠῚ 
μομθὰ "ὄντος γδ ἀυτεὺ ναυτικοῦ αὔοὶ Κνίν, οε] αἵϊς εἰ οαξτα αἀ Οπητάμπη, 
Ἵν, συςῆσαι ςρατύπεσὸν ἀἸοἾτι!Γ., σοροτα δὲ σοπηράτατο Ἔχογοῖς- 

ἴγη. Ατ ἔοτο ες ργίπιο ἀς Θδηογατίοης, δή ἐν σῇ πῷ γέλοικτος πὴ- ἐἰλν 1 .- Ἰεγατίοις, δῇ ὁ γέλαις ᾿ 

εἰ τὸ μὴ) σώμα, τὸ γάλα δεῖν. ἃ ὃ ὁπὸς κα πιπύα, τὸ τίων αῤχίωὶ ἔχον πίω {ΠΟ μ 

ἡπηῆ ξυνιςώσαιν. ν δὲ συνίςνμι ἰά εξ, εοἴτο ἔαςϊο ὃς ςοηῃοτείςογα, τὸ σή- "7, ι Ἵ 5 ὙΡΤΑ Ε ἐπ τῇ Ι 

ἡμια γνυμεῖντ συνίτ-αμαι 14 εἴτ, δοτοίσο:ςοςο. ΡΓΪπῖμι5. 5 Ρ 1 Δ πτὰγ 'ςς 

οὐ, γεγάσιις δι πη ἀεπἤτατοπι σοοιπτ,ἰά εἰ συνίςαται. Συνίφημ ἴῃ- 
εἰσ ο ἀε, πρπίῆσατ δοϊτϊοηὶς Γεἀϊτϊ οπί νος ὃς ἔαξείου!5 (πα Δα ] ον. 
ἰδ (χηΐας,, τούτον σύνέξη δε ϑ και καιτειγνωδοέντα Αὐγυπλίων ὀὐόδρας 

ἰδ δὲ τὸν βασιλ ἑα σεις α'αι, αιιὸ σοηττα τοροπὶ Αἰ βυρτὶ Βοπιῖ- 
ΡΝ, πὸβ Ἀ6 ἀε(ς οποπι ὃς τος ποῦς (Ο]]οἰταῖ!οτ. Ὑιάς Συνίσταμιαι» 
ἡπρίμ δι Σύτασς, 

Σύ Ὀρως σΟΠ (1115 ΠῚΠ7. συυύοιδα, ; ᾽ ᾿ 

αὐ Ὥργορος, ΓΟ Πἰτοτοῖο Πτ15,ΟΟ ΠΟ 15..γγώς Ηρ: μοΐρτις, συνόμιλθ’, 

υὐδι5. συμωρόκταρ, Ἡς(γς.ρτο σοηίοῖο, 1 ἸΝο τά. μΑ  ἘΡΡῈ 

εὐ ξυνιχυρίζω, ὃς Συνιχύω, ςοττοθοτο , σομῆτπιο, {πρρετῖλς ξετεμάο 

τὶ ω 

ΣῪ .709 
Συύχανοο  δοο, ορπείηοο, 
Συνιῶν, σοι ἢ ΘΠ ΓΟ ΟΠ ΠΊοαη 5, ΠΟΠΗιΙοης, 4 [Ὁ σοπτγα εἰ τ)συνιόν-. τος οχλυ»οοποιγγοηῖς τα ανσοημςπίοηζς,ς, 8 Ευδηρ ἔς», συς μογτες ΠΟ ΠΟΙ ΓΓοηΓος, συνερχο μῆνον ἀμφ, "τογρ. Η οἴιοῖ. σευνιόῖτες 
ἐφ χονται ΡιΙ σ τα ἰητοΥ ἴς ςοηίογαητ, συνιόντα χρίματα, ἱργοιξ- τιῖς ρου», 

Σωώύναϑ»αμῇ ἴῃ φοάςπὶ σοΠ τιν ἔληο ΡΙαξ. συμποσ, [δ .1, αι ξ,4.διὲ 
Κὶ δήμητρε σιμΐγα Ὁ. αὶ ποσειδών. 

Σιωναιθ-. Ἡοἰνς, σιώοικος, 
Συγνάω 5 γε μαϊῖτο, ΔΡΟΙΟΐι [ριπάο, ΑΥβοδδιις, μητέρι συγ- 

γώεσκεν, 
, Ά 5 . 

᾿ Συνναυμα χέω, ὦ, γῃὰ δια] ρσα]ΐο ἄοσοντο, δια] ς δο Πὰ ἴριι ςοῖ- ταπλ 5 (τὰ [Οοἶιι5. ᾿ Συνναυτης, ΠΑ Ὁ} Δτ[ΟὨ 15 ΓΟ οἰ 5, δΟΡἢ, 8. Ἐμτὶρί 4, 
Συνγειξω,γ ηᾷ οτμπὶ ἀἰἴχιο ἐπςατατοπι τγδιρο γε λΦο] οἰσοητί, 

ΑἸΕεΧ. συννεώφαι μῆν θνηίλοις, 
Σιών μομαιςοπηραίςον γαγγοηὶ, Αὐἰξοτ, ἢ δ.ἀς Εἰ Ππ,Α πηι. ὅλως 3 
τα ἄγρια σοίν τοι γ τοι πὰ εἴτα ψὶ συγνέμονται παἧς ϑυλοίαις τρὴ τῆς ὥρας 
πϑο χόνειν, 

Συγγόύρωσις, ἀριια ΘΆ] ΟΠ, Πογιοσιπι γἵποι]ο σιΐμφυσις κα ὅγωσις γι 
γηΐτα. ν 

ἸΣιυγνδύω 5 σοπτγᾶβου ὃς ἴῃ πὰς γεγρο, ΑἸοχαηά, ἴῃ ῬγΟΡΒΙ. κατ᾽ ὀλέῃργ 
συγνόσει πρὸς τὸ βεώϑος. το τὰ ἀφο τίιπι αἰρ]οἱ ογεεπηϊττο; ἀςογίμμα 
γοττο Πὰς δὲ ΑἸοχ,Αρθγθά, ἐχροηίταν εὐΐατη τὸ ΡΊςἰο. 1η Ε- 
Ρίβτισυννέ γόυκεν δὴ ξίφιΘ- [τεῖῃ ἀοίςοηἀο. ΑἸεχ. ΑΡΕτοά, κατ᾽ ἐλί- 
29} συνγέυει χτ' β εἴϑας, μαι] ατὶπν ἄπ δητογίοσοιη ράγίξηὶ ἀείςεηδῖζ, 
Ττοπὶ ςοη ξητὶο οοη ἤρῖτο δριιᾷ Αὐςορ. ὃς Ρίυτ, 

Συννέφεια; ας», 1 τ σοηρτθρατῖο ίςιι ςοἢ ςἐτὶο ἴῃ γπιπὶ ΑὐΠξ, 
ῬτΟθ].38.{π,26. 

Συυγδυσις, εἴθ. γὐἱ, ὑμόνοια,σο πίη 5. αζαηΣ, 
Συννεφείγγμδε 5 σοηρΓορᾶῖς ὃς ζοροτον ΑὐἸ ΠΌΡΕ, Οςπεῖ9.  ἔσαὶ 

ὧν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας δ)ὴ τίω) γίῷ., οὑπὶ ἔαρετ ἔεγγατη ππθς 5 
ςοπηριοραιιογο:οιὴτ οἰ ἄιχ ογο φα πὶ πυοίθιις. ἀροὶ ρίταν εὐϊᾷ 
ἈΟμτγα Ποῦ Ρτο ςοδέθὶς πη 1115 οδίςαγοιφοσπιθιϊοι, Αγίίζοσ. 
ἈΒετογ. 2, εἰ συγγεῷ ἕν, εἰκὸς ὅσαι Π᾿ προς σοριητιι γογι ΠπΉ]ς εἰ 
ςΟὨίδοιιτιΓὰ ΠῚ Ρ κεἴ. 1τε πὶ ΟΡ Ειΐςον οαἰϊρίης, ΡΙυτάτγοβιις. 
ιοΐτιγ ετίδιῃ ἀριά Επτίρ,ἰη ἘΠεξέγα, συννεφοιιῦ ὄμματα, ἀς νιΐ- 
ταις πτοο εἰ τῖα ἀταιια τγι{ἘἸτία νι}: πμιθ 65 οὔίδαη ἃ 1 Ατιηὶς » διὰ 
Οτροὶς ἀἸοῖταν νεφέλη κὶ νέφίθο γε ἀϊέξατη. 
Συγνεφη νη 01] 5, παῖς οἀμξιι5, ολ ςσετιις. Πειτογοηο, 33. σὺν- 

γερης δρόσῳ ὁ ἀργός, Συννεφὴς τα ἢ τὸ ργο 60 4ιΐ Πιροτοι ἢ 
ςοηττᾷ ξξίοηθ ἃς ππ|θ6 τε Ἐπὶ ρτα ἴδ ἔοττ, ἸΝ 4πην ντ ἀϊθιιπι» 
Νέφδ. Πονίαγρατατ : ὃς ΝΜεφέλυ, ϑορβοοίοβ ἴῃ Απτίροπο 9 Νὲ- 
φέλη σ᾽ ὀφρύων υτὸρ αἰμοτόεν ῥέίϑος Αἰοζίώΐει πέγίουτ᾽ ὀυώπα πωρειαΐ, 
Αὕςσοῖ, ἴῃ Οτάτοσ, ἢ Ρίΐοη, ἔγοητὶς πα οιίαιαι ἀϊχίτ, γάς 
Νέφο-," 

Συννεφόω, γἰἄ6 Συννεφεῖγ. ᾿ 
Συνγ ἕω; ὃς συννηωγσοΠΡΟΓΟ,Οχτγιο, εγοάοσ Πδτο τικύῖορς 3 συννήστος 

πυρζω μεγάλίω αὐεξιξασεν ἐκ αὐτίω) τὸν Κιρφρῖσον,, ᾿γτὰ οχτιιιέϊα. ἃς 
Ραϊημμτη Δριιά οαπάςσιῃ Ηοτγοί, συνενέαται φρυγάνων φαίκελλοι , ἵπ 
ἀρογιη) σοΠρ ΠΕ ἤπητ Τοηϊοὸ ΡΓΟ συνενέζω τα). 

Συώνις ὃ πιτυοκοίμιπῆης.» 5 Πη15 Ρ τ γ οὐαπηρῖς8. ργορτ ργαἀοηῖθ, 
ιοπι πη Πμπιο Ὑ Ποίδιις ρογθηλτΡΙ ας, ἱη Τ᾽ μοίξο.αρίά 5ι14, 
[οὐ ῖτιιν Σεωτονν αῖςο ν» επί είτε εἰν σεώνιδὸς, 

Συννοὐωνοορῖτο, ἱπτο! στο 5 φηα πισοιιπι ἱρίς ἔπτε Προ» πιθοιπι 
τορυτο πηοητς γοο 74 ηἸ πηδάποττο,αρῖια τας αἰ ξιπιο δίρεγ- 
Ῥοπάο:τε [Ἐς ἃς ςορἰταδιηάε5 ἤιαι. συννοῆσαι ἴητε !]εχ Ηἶς, συννο-- 
Τ7΄στις ςΟρΊταης, ΟΡ Πἀογδη5.ν Δοποροορποίσεῃβ, ΡΙατο ἄς Πορ., 
ῬΙατατςὶι. οἱ ὃ συννοήστιντες γὅν ἕω ἐχζοντο λαξεενγτε ἀρ ἃ [δ δ ϊιπήατα 
ἃ Ρετροηία. Αρὰα ΡΙατοη. φρρνπίζω, ὃς αὐτὶ ποι ἐπαΐώ, Συνιεῖν 
Ρ͵Ὸ ἰητο! ίροτε ἢς δοοῖρέτετ ντ συνορᾷν, ῬΪατο ἘΕρἱποπιιάς ρ]4- 
πετὶϑ Ἰοηϊξη9 » ταὶ ὃ ὁδοιὰὲ τούτων οὐ ἑᾳίδιον συννοεῖν, Ὠ]οἴτιΓ 6- 
τἴατη νοςς ρα ἔτεα Συννοούμαι ρτῸ συννοώ, [άοτη Ἰη ςοιιηάο ΑἸἰςῖ- 
δἱαάϊς 5 φαίνῃ γέ τι ἐσκυϑρωπαικέναι» κα εἰς γίω βλέαειν ὡς τις συνγνοουΐ-- 
μῆνθ.. των ἡ 

Συωδγοια ας, ἧσο ρΊτατί Ογ πη οΠΙτί 4, ΡΓορπ ὃ σορίτατίο ἱπζιις σδά τᾶν 
ἰητεπεῖο. εἰς σεωγοιαν χα ϑέσηχφι, ΠΙΕτῚ5 σοπηρος ξαέζιις (πὶ) Βιιά, 
ἴῃ ἘρΠξιρτίον. 3) συννοίας ἔχωγπηεριιπι ςομἤάοτο, Γιοίλη, κυ ὅδε 
συννοίᾳ ἡρέμα βαδίζεσει, 

Συννομοϑυτέω, εἰ, νη Ισσος ἔεγο)ίοο 5 ἔπι 1 ξογοπά!ς ἰςρ θι5.0 ο- 
τποῆμεη. οβρι ᾿ 

Σιυώνομος 411 Ἰῃ στὸ ςοηγραίσιιο 1 {46 ρα θι}}15 νεἰτατν αὶ ςοπη- 
τοιιπίθιις ραίοιι5 ντίταγ [δ μα μα το πὶς ἤτια Ραξειι5.9 1, τῆς νος 
εἴς: Ἐτ τγαηῇατὸ δά οτηποπι σοπίοοἰατίοης πὶ, σοπἤιοτιἀἸηξ» 
ξατα ΠΠατίτατοπι ἤπς σοπταθδογπὶμπι Ἔοχτόπαϊταν : Ν αάς ὀῤτὶ τοῦ 
συνήϑεης {ιπγ τα} κὸ συμ φβοιμος,διαόφρων, συν εν, Ελπν Πἀτὴς ὃ σοπ- 
[οτϑοσουτα θογπα  ς. Αριὰ ΑὐἸ τόρ. ἕπ Αμηδιι5» εἴγε σευΐγομὲ μοι 
παύσω υὴν ὕπνου, ἱ.μετέχασα ὄρνις πῇ ἀμτὰ βίς, κὶ τῆς αὐτῇ ς νγομης Γ]ὰ-- 

ταῦ. Τγοιγρ.σευύνομοι σώ δες» ἀἰ νη φαιιςαι)» ἔσει] ὃς σουτι- 
Βετγηαΐ ες. τα ἘΡΊρτ, σεωγρρος δσύλλωγι αϑίη. ἘΌΓΙΡ. Σεωΐνομος ὃα- 
λαΐσης σκιρωγίδες πέτραι»ῖ.πιατῖς σοη!Οττος, Αρυά Ηιρροᾳ. σιώνος 
μας ἐχροηΐτ Οδίεπιιϑ τεὶ σιόντα, ὈΊατο ἴῃ Ὑ ἱπγῦθο 9 ἡ ὁ μὴ τὸν 
Φερο ἐκόντει βιοιὲ χρόνον. ποέλεν οἷς ἢ τῷ συγνόμν πορδυϑεὶς οἴκησιν οἰ φρὰ» 

Ἔσο 2 Οοοο 



τὸς 

ιο ᾿ ἈΡδΩ ἡ 
ἴον δυδαύμονα ξοι, 1. (οοἴττα αἰζγισαι ἐοπιι θη! επτέπιηϊε πᾶτιιγᾶ 
ποδιίσιμι (ογττιπι, Οἱ οἀ Οἴςετο ἤς ἐγαίτοϊῖτ: Αταις 11 αὶ 
τοϑὸ ἃς ποποίξὰ σασγίσμί τι πι ν ἐπα] ἃ πατιγα ἄλτιιτα. σου ξε- 
τετῖτ,α ΜΠ αἴτταιπι ὅτι σιμπὶ ἀρτάπι βοτῖτ, ει εὐτοζαγ, 4 εἰς 
σιωηρμοσμιένον, Ιταατς ΠοοΊσσο ς τοπιροῇτῖο ἃ γόμος Μυοο- 
τιαπιράς 4ιια νοςς ἰαργα ἀϊέλιιπι εξ. 

Συώνεςς αὶ (σοι εἴτ, φαΐ εἰς ἀριά (δἰ ουμῖτι5 ἀπ πιιὶ5 ΠΟ ἢ γΔΡΆΤΙΙΓ, 
4 Γεοιμτ ἐρίς γος δ [Εἰ πιάτο ρ ταίϑιιπάιι5)8 4 [ς τοάϊεπ5, πηᾶ- 
τὶς σοπιρο5. Οτοσουίιι5,αντί γελοιας-2 συωνοις. αὐτὶ ἐρι)).ὠπτιςοὐἱ διυυσεί- 
μμωνχἱ.νενηφ ς νὴ ἀεὶ τι σξετῆο υἱμ9-. Τ(ὁ στα. ἔϑιζε σαὺ τὸν ἐἢ) κὴ σιν - 

ϑρωπόν,θμαὶ σευύνοιωυ: δὲ ἐκ εἶνο μῆυ γὸ αὐ θαίδεης, διαὶ ) στο φρόνιμος ἐξ) 
- δόξεις, ἕο αἰϊτυςίςας πὸ εγι[εῖς εἰΐς, [4 ςορίταιιπάϊις: μετ Πυ4 
βηϊτα ξετοχοροῦ πος Ῥγουΐάιις ν᾽ ἀοἰρογῖβ. αὐτὴ τοῦ γελοιας αὶ σιω- 
γος ΡΓΟ ἔσῳττα οδ ηἰζαης ἔξει! στάιι15, στωύνουω τὸ βλέμιοι 7) ταις 

τητιυ τ 5 )σοοἰτα δα πά αι, 4:4. 
Σιωοδιϑύω,μ.δύσω,γ πὰ ἴτοῖ ἀσνςἀἸοτ,ςοποίΓΓΟ. σμυθδεύω σοιγίατ τ - 

δὲ σοπγες ἱτ ποτὶ ςςτεσάτῃ ἵτοῦ ἕαςῖο, Αξξοτιιπι σαρ:9, ᾿ Οἱ σίωο- 
δΔευΐογτες ἀυτώ. ᾿ 

Σιωοδία ας, ἣ,ςοὐλίτατιις, ο ΟΠ ΠΟ υΠπ|,οοπρτοίϊι: τὸ με πὲ τινίθο κὔδε- 
πατεῖν οἱηηαὶς 51 4.ν πᾶς [ξπτοητία 1114. αὐδ' ρὸς πονηροῦ φϑῦγε σίωο- 
δίαν ἀεί, ΤαισαΣ σαρῖτο 2. νομίσαγτες αὐτὸν ἐν πῇ σιιωνοδίᾳ, ζῇ), ἴῃ ἐο- 
τηΐζατι:. ᾿ 

Σωοδικὴ σελίκώη 9 Ταιηλα σοῖεπς : ἢς γοςαῖιγ σιαπάο ἰῃ εοεπῖ ἢ- 
5πο Θηάοιῖ οιιπὶ 80ς Ρίαραπι οδτίπετινῖάς Μιάυρειδὲς , δὲ Σε- 
χἰών, 

Σιω ὁδεὸν, ποι ιηΐππὶ, αι ὃς σΐοδὸς ΑἰτγοΙ οδῖς. νἱάς Σε- 
χίωη, 

Συυοδοιπόρρε, 5) δ) ΟΟΠπΊοβΝ 
Σωωυοδίται, ΠΟΙ ΓΒ ν᾽. 5. πο ἀϊτας 1ιδτ. 6. οὐ ἀς Ἐριίς. Ἰά εἴ τπο- 

πδέϊιϊ, 
ΣΣυωοδὸν τὶς. 1 (15. πηαΐοτ Ρο Δ πιΐ8. ΑἸ μεη, Πρ τον » ἡ 9 μεΐζων «υλαμὶς 

σεωυδοντὶς καλεῖται, 
ἸΣυυοδὸς ου. ὁ αὶ η) ςοηρταῖϊιις νεΐ ξοπρτοίπον σοι “τα ΠῈ, σοπηΐτί., 

ςοἰτῖο,σύςασις:ἙΟΩστοῖτις τι] ογιπα ΓἼνη, [4 οἴ, σαυεσία;συνέ- 
γεῦσις, σιιωαγωγὴ, σορτιι5) σΟπιιςητι8. Οοπηςητίσι απ ἀἰχῖς [ὰ- 
ξιλατ. ΓπΈἘῖτ.{Π6.5.σαρ τ οα ἀς Ιοςο ΤΉ μον ἀ. σιωόδου γϑυο μῆνες, 
μαδῖτο σομοι ον Ν ηἐς ἀτὸ σιωόδου,1ἀ4 εἰς ςοποοτάϊτετον πο ςῦ- 
(ἐπι. πὸ ὁμονοίας, Τ4επὶ Τιον 4. Π το οεξαιιο.κ δόξαν αὐτοῖς ἁ 
πὸ ξιωόψου ὡς τὰ διανανα χεῖνγοιτη ἀδ σοποῖ το Ῥ[α σι Πετ πατιὰ- 
1ι ρυα ῖο ἀεσογποῖς. [ἀςπὶ ἀἰχίτ ἐν ἦμ' ξωωόδων,, μέγ σοηστοίπις 
{δὰ σοπιιοπτις ΙΝ αζαθοι πη Οτας. σευ δω τούτων, 1 εἰϊ,᾿οσιῖπι 
εοπϊαπέλιοης,. Σεοδος, σοηστοίϊας, 1. σοπβίἔζι5 5 σευέλασις, 
ὙΠαογ ἀ1465 [ὅτ ς. κα αὶ παῦ τα καὶ ξιωύεδὸς ἰμῦ. ῬοΙῈ ας ρα ἢ 
ςοὐηπλττάτατ: οἷς Γπποῖτοτ ἀριιά Πλεηο τ μοπεπὶ ἴῃ νογι δοῖο- 
τῖποὸν σιω δοις τοῖς ἀδικοῦσι, ΣΣιυΐοδὸς. ΠΟηρτοίτις σοπαςατί[α εἰς 
ἐρα Ϊσ α6Ἱ σαιία, ΔΑ Ρια Γδοττοῖπ Ἐρσιτὶ τε απιοητο; Ὡἷς τε κὶ εἰς 
αἰοὶ γιγνου δῦ ζω σεμλοϑὸν ἑ κοῖς ε μιωὸς τις εἰκοίσι “ἴα' συμφιλοσοφοιυῦ 

σῶν ἡμῖν εἰς πίω) ἡμὴ τε 'τὸ Μητρφοδώρρυ κατατεπιγυδυίω Ἐχ αι ΟἹ- 
ςετο ἀϊχίς υοίς Εἰπὲ θιι59]τέπλαιιο οπηπίθιι5 πιε πῇ δει ν᾽ σοῆπιο 
ἀϊε [πιπα: ἄεης αά φοτίιην ἐριιΐᾶς5 41 γπὰ ἔοσιπὶ Ρα ΠΟΙΌρΡΒατι 
{ἀρτοντ ὃς ἴῃ ὃς Μειγοάοσιὶ πιεπιογίᾳ σοί ατιγ, Σευϑοδὸςς ἰΏΓΕΥ- 
Ταπίπηι 14 εἴ, σοἴτας Γὰὰς ΡΠ ΓΠ’ο.ΡΙ ατάγοδιις ἵπ αὶ οπλα!ο  Σύ.- 
γοδὸς ὀκλειπῆ κι σελίωης τρὲς ἡ λιον, [πᾶ 1ῃ σοἴτα 8. σοηστεῆμι οἵ 
5ο]ς,ἀεβοϊςης. Ατζοτο! ἄς Θεπογαῦ. 170... ξυωΐοσοι μίω ὧν ψυχριὴς 
τατου Παρ αι συ πο απ ἘΡΙΈ. Μελλύσης εἰς ταὐτὸ σιωυ ρα μεϊόϑοι πῆς τὰ 
σωυύ δου ὧδ ἀἰςέρων, Ἐος οτίατν ἀἸοἶτιιγ. σωυόδιον : ν πὰς σεωοϑεκὶ 
σελίιὐη ἀϊοῖτιιγ [ὰὰπα ἰν ποιά ςα,}.πηςπήξγιαιν τς Σελίιύη, 

Σιυυδοὸς.«, Δ ἀϊεξξ, σοπγ65 ἐπ ποτ 5)σιωοδ της. 1 Ἐρίργ είν οἈ. συ- 
γοσοιπόρφς. 

ΣΣωυόδοις, οντος οι! ἱ ἄςητος σοητ 1. ἃς 
Σωωόφοντες ν οἷ σι γόδοντες κἡ σίωυ ἰδόντες, ὙΠΟ ἀΟ ΠΟ 8) 1{6 65 41105 ἐρυ- 

ϑροποικίλοις ἘΡΊΟΠαΥ Π1115 ἀἸχῖτ αριιὰ ΑἸ μι θη, "0 .ζ.4(ς 5 Αττζοτ. 
[10.8..Α αἱπη. ΡΠ 1...110.37.σαρ.το, 

Σωρόζω,ν πὰ τεάοϊεο, 
Σωμοιδω Ρτατογιττποά, ΟΠ εχ εἰἴθῳ τὸ γιώσκω, δ Πραλβοαι 46 αποά 

Τιατίηἰς σουίοϊας (παν: οὐ γαϊτί ταις δἰ Ἰαιδηάο οπη Τλατλιιον 
νῖ σωοιδα ἐμαυτῷ ἀπογῆευτῳ ὄντιτῆςιις Οὐΐητ}.3. δε 4 ποη [{{ἰ-- 
πδὸ εἶΐε σοπίοιας τοὶ πὶ αἰ ΠΠ πηι! χατὶ. Σώωοιδα οιιπὶ Ασσιΐ ντ 
σιυωύοιδοι ἐμαυτῳῇ πὔτο ἡ μαρτημῆμον. ΚΕ, ΟΡ ΠΟ ἢ. ἐρώ κ ἐν τουΐτοις οἷ συ'- 
γοιδα Ζυτεβ, ἀἸσα πὶ ἐὰ Φιογι οἱ τη σου ἕοῖαι5. 1. τας ἀς ἐ0 ἢ0- 
τ] 4 εἴζγιια εἰ] ἀϊχίςε (οῖο. Ρίατο ἀε ΒΕ ορ. ΒΡ. ποτῷ 3. μηδὲν ἑ 
αὐτεῦ ὠδικον ξιυεἰσότι, ἡδεῖα ὑλπὴς ἀεὶ πεάρετοιν,οὶ απ ΔΏΠ κι ΠΟ ῖ,ςι} 
ῥα ςουίοίι οἰτοϊσαπάα ρος φάος, Χ πο] Αροΐορ ϑοοτγ. 
δὺέγκυ δὶ πολλίμ ἑκυτοῖς συυειδάναι αἰσέ  εἴαν, ποςεῖϊε οἢ ςος πγιΐ 

ταῦ Οἱ ᾿πτρ᾽ετατῖς σοι ίςϊοϑ εἴϊο. Σιοιδα ρον γεέξαπη,ντ σεωύοε- 
δὰ ἐμαυτῇ σοφὰς ὧν. Ὀατο 'π ΑροΪορ. γὼ γὸ διὰ ἔτε μέγα, ἅτε σμι- 
ρὸν σιωΐοιδα ἐμαυτῇ σοφὸς ὧν, {{οοτάτοβ δά ΡΒΠΠρ. εἶλιΘ- τε ὅτὸν ὁ 
μυδὲν στευ τι σεινειδιῆς υἰξα μαρτάγων, Σιωοιόει Ῥτο οἶδα το γινώσκω ἷ, 

ποι Τὰ επὶ ἐς ΡασοιΣωωοιδότες κὶ μεγάλας οἴκοις ἑαῦ “Ἶ κολακευον- 
“τοὺν αὐατ-εἴτοις γολοημίροις. 

Σιων οἱ δέω, αν πὰ Ἰατιμπςΐσο ΡΗΙΪο ἀς νῖτα Μοῇς. 
«Σιωοικειόῳ, Οὐ ΟΙΠ0. ἔλα Π]ατοπι το ἀου Βεποιοίητίδιη αἰ Ποιὰ 5 

τλοῖοο, σωωφχείωσφ τῇ τροϑ τὸν ζῆλον τῆς πολιτείας σα. Δἰ 1 πνέτο 

ΡΑΝΜΝ α 
νπὰ Ἀ οἰ ρα δ]. αβείλιιπι σο ποι! ταιῖε, ΡΙσ ΑΓ ἐπ ΜΝ πτα, σαύρα 
τες τὸν αὐδρα τῷ αἰσρὶ, νἸτιιτη νἶτο ἔλῃν} Πα το πὴ ξαοῖπτος5 44] 
δεητεϑ 14 ςπ|. 

Σιιυοικείωσι κἢν σοποι ίατῖο δηϊπιοσιπι. ΕΠ ἃ ἤραταιμος {οἰνὼ 
(ὑπαιιῖτ κα. Εὐρυιβ)άοςος ἀλιετίας τὸς σορ᾽ Πθροτο, δ σῶς 
ΒΎ 1 ΟΡ᾽ πο ΠΕ σαπὶ γατίοπο δήμογίαυϊ ὃς δασεῖς τΠΔΡ ΠΔΠῚ τ 
νΟ] εχ [συνθς νἴτίαπι νεἱ οχ νἰτῖο ᾿ατιάθπὶ χρυ πηθηά νος 
Οὐἶπεῖ!.} 9.ς.3." δ ὩΝ δὴν 

Σαυοικειῶμωι αςςοπηπΊοοτ,Θάζα ἄς δοποέξ. ἤιπὶ ἘλπΜ]Π τί. ἔτ 
αἀάϊξτιις ὃς Ρεσυ 14 τ]5. πὰ ΡΟ Υ ποέγιου σοηΠιετδίηρ, 

Σωωυοιμέστον, τὸ, ΠΟ ΠΊΝ111} 15 ΠΑ Τ ΠΊΟ  ΠΠ])ΟΟΉΔΕσ τα) ἢς ΟΔ᾽- 
π6 27. Ὁποῖ! (Οαἱεεάοη. τ ἢ ΜΕ 
Σιωωοικέτης, δ. α,ΠΟἨΔἰτατοτ, σεμίοικος, ν]ἀς ΤΙ αἰ ρρίκο., ὦ 
Σιωμοικέω, μιοΐσα αν, ἡκάγν πὴ Λα το, σοπιαθογηῖο ντοῦ 9 ἐπ σῸ 

Βογαῖο μαεοσοι[ οτιμτπαιῃ μαίρεο. σωυοιῦσι τέο πόλενν 
(λλε} Βα Οἰταητ, ΡΙΠτατ.ΐη ΝΘ ΠΊΔ, πολεὲ σευωοίκων ἐν ἱππεῖς ξ 
14 εἰς ροτίτας ἀτ σΡ πα σατο Ἐν 15. ΕἸΓῚΡ.. Σιωνοικέω, ἢ τη 

πυ ἴα ΠῈ ἀσοῖρ᾽ο. σΟηΣΓΑ ΠΟ τπατγ ΠΟ Π ΠῚ 7 ΠΟ ΘΙ ΠΣ 
φανηιο : ὃς ταπὶ 4 νῖτο ἀϊεϊτυτ υὰπι ἀς πγμ]ΐεγς, σιωωρικέοα 
σι δμ) δοὶ, τ υτοῖαυι.. σιυσῳκηκ ἢ α τι ἱποπονίκω 5 411 πὶ νχοόγοπι ἢ εἰς 
ΗΙρΡΡΟΙΪοΙ 89] πτάτι Ῥογῖοῖς ὃς ΠΟΥ ΕΝ, σου ῴκησε τι ἢ ἢ 
ππρῆτ. Τά οτη χτὶ Μεαΐρα ς; τῷ μὴ νόνιου τοίνιω «ἰκηκόα τε οὃς ὑκὶ 
ξέγιω α«ᾧ σω»οικεῖν, ἐδὲ τί ἐφ ἰυ) τῷ ξένῳ, Ἐτ Σωωοικοεώ τες, οἷ, 
τες :σευυοικοιῖσ αἹ αὶ γημοίυάνω, ττα τ Πεϊαὲ ἐπα πὴ δος ρίζαν Ῥῖσμὰ ἅ 
4ο 4 [ματῖ πὶ ςο!]! σατο ἀΐσιης », ἢς ΤοίορἈ, ΑΙ χυαης ο Ὁ 
Δάπαγοο 8ὲ ρ] Ἰσοτ. ΐ 

Σιωυοίκημο,σΟὐατ ΣΕ  Π11}1Π|, 
Σιων οίκησις,εως» ἦγ. (ΟΠ αἱ τατο, σοπιοτγίατι ΡΠ ΓΠ. σου Πιδτιάο, ἢ 

[οττίτιπν 5 “ΘΟ ὨΓα σοΓη αν Ἰοϊηἰτὰς » ἔγειοητία οοοπο 
οἰτῖτα 5, ΓΕ Χ) σΟΏ ΠΡ 1, σευνοίκησιν ποιεῖ ὅτε! 6 ΟὨ Θὲ 
ΤΈσς. ΔΝ 

Σιωοικία ας ν᾽ ἐοτημιιι πτ ἱτι οτν πᾶς ἀριτ ΓΙάτοη.ΡΓΟ οἰ 
τὸ Ρομ τιγορτορτεῦ ἀοπιοτιιι σοππΠπεέϊτ ἢ οἰ Ταύτῃ τῇ ξα 
κίᾳ ἐϑέμεϑει πόλιν ὄνομα, 51 9 Ὁ ἢ σαν ἐτῖα πὶ σας μας] Αγίατη Δα 
ντ ιιᾶπὶ ρὲ Πηρτα σοσηδου]α ἡπ αι} 115 ἰσσάτοητ, Ατμβῃ 
σόσιο ῬΒαΪοτ. ὡς τε ἐν ἔτεσι δύο τρεῖς σειυοικίας ἐωνηστυτο, ἰα 6, 
φασι! στὰς ἀοαιος. Σιωοικία ΡτῸ σαιροηα. {2115 αὐδὲ πὰ 
κτήμ, ὅγιμε), ἐγ τῆς ἐν κεραμάκῳ σειωοικίας τῇς αἴορὶ πίω) «υλίδα, 
οἵκος ὥνιθι, ᾷ 

Σωροικίζω, μιίσωςπιικα, ἄοπτο σοπίοςοίΐο ἀτηις νπὰ μα ίτατγο 
ςΟΙοςο:σοπηπλῖστᾶτς ἔσο: ἔγεαιιςητο» Σεινοικέζειν; ΠΡ: 
το, ῬοΙγθῖλς» τέο ὃ κόρίω ἐκέλξυσε σιιυοικίζειν ἐπότ᾽ οὐ πϑρα 
(ὐὐιοά 1τ4}} ἀϊσιιης σίτων, ἐχρτγοῖτέ. ΕΠ εμῖπὶ σιὼ οἰκίζειν ς Ἢ 
Τοοίατο αἴηιις ἶσα σοητιθεγπῖο.  Οστατεβ ἴῃ Αἱ ρίηοτα, ἐπὶ 

"ἢ 

ἡ ότι 

αἰ βδηρμδο τοῦ 

μμοϊθολὺ (ἶ, 
μη 0 

᾿ ἴ 

δέυιλικο 
γὐμῥαένπιρώ 

ὙΠ ἢ 
ὙΠ 
ἡΘμ ΟΣ πιρο 
ὑμμοροπιεῦς 

“μητέρι χἡ πίω) ἀἰδεχφίω καὶ μιόνον “ἦν αὐτῇ! κυρίας . ΕἸ αὶ δα ἐμλδ κι μρβε 

φυσε, τίο) μὴμ ἐμοὶ συων οἰκίσοιςς τῇ ς ἢ ἰόν με εἰαποιήσωως. ΝΙες ται Τα τ 

οἹκ ὀκδύδωμι, πτατῖτο δέ σΘῃ πιιδῖο πιῆ σο 9 [ςἀ οτἰΔΠὶ ἵπ ΥΧΟΙΗ͂ κΡἰ δροι 
ἀςοἰρίο. ΝΙαχαπ ιῖπ Οτας. ται πίων στωυοίκισον σταυτιό, ἢ πς τα Κδιμν, 

{εἴτε Συνοικί ζειν( ιν συνοικία ὕξὶ πλῆϑος “Ἷ0᾽ οἰκοδοκημώτων) ΑΔ ὁ ΟΝ ΟῚ 
εἰξοοπάετε οἰπϊτατοτηοντέπησις οἰτἴτις ἔγοα σητατγς ῬΓΝ Εν ὐλκιρῦο 
Πυύστεδει! πλαίης ἐδοξε κ' πόλιν ἐκεῖ συνοικίζειν, Ἐτ᾿ ῬΊατο συνοι!ῇ πχυῦρι, 
οἰπτατοιη ἀρρο!] !ατ.. Ῥγόρτοῦ ἀοπιοτιιπι σΟὨΠΙπξ ΟΠ ΟΠ’ ' 
ςεοπίοοϊατίοπειη. αιοὰ {ιοπα}}5 ἐχρτοίπε μ15 νου θα ἅν 
δϑαῖγγας γ 

ΤΑ ἀϊῇολτε ἀοπιοϑ,[ατῖριι8 σοπί σα ρεγο ποῖ τὶς 
Τοέζατη αἰ ππά τατος ν᾽ οἴπο ἰἰπῖπο ἰοπηπος 
Με σο!ἀτα ἤατος Παιιςεῖδ. Ν βῆμα ἃ 

Συνοικίεδτα οτίαιτν ἀϊοῖτιν ντρς νη ὃ ρίατῖδιις ξχξζα, ντ ΑΕ ΞῚ τγναἤεηο, 
τοητῖον ἃς πηιηϊτῖον ποι ίπιιπι ργα πάτο ὃς ἔγοιφητία. ΤΉ δρησπῆν 

μληακορτεὶ 
ὉΠ] 

͵ ἐακοηίοι 

βφζωμοι, 

Συνοικίζοσι ἢ πίω) Λέσβον εἰς τίυὐ Μετυλίωλϊω βίᾳ 51. λὰ οὈΠάΐοη 
το γα δαὶ οπιπο5 ἱπ 045 ἔπ νγθ ει σοσϑητ, Ομ] γοῦθῸ ὦ 
κίξειν Ορρφηΐταγ, 

Συγοικισπιὸ ς οὐ, ὁ). σΟ μα Οἰτατ! οὐ σοητι δοτη εν ἐοητγι ἐξῖο στὴ 
Αρρίδηνΐῃ Ἰσοτ, γίω ἐς συνοικισμὸν ὠτουυῦτες»τοΙτᾶπι γτ ν πὰ Βα τ Σουρ 

τἀγεητ ρεῖοητζοβ. πθιμηδο οι 
Συνοικοδομέω,ν πὰ α'ἀϊῆσο ἃς σοη το. Ραμ 5 δά Ερμοῖ, σαρ. 2. ΠΡ πϑηίη ἃ, 

κα ἡμεῖς συν οἰκοδὲ μεϊῶνε εἰς κατοικατήθκογ πῇ ϑεξ ἂν τγδύματι, [ας Αἰ ποηκοι; 

γνο5 νηὰ δα! ΠοαΠΉ}}}1- { ΠΝ 
Σεωδοικος» ὁ καὶ καὶ Παλα} μα σῖτα πο. Ρογ πη Χτὸ μα δίταπς. ΟὨίογβοος ἰΐηῳ 

ταθογια Π5.Φοπτοίείοιισ. ἔτ} ατ]5οσυνοικέτης, ν Ἰὰς Πώρρικο ΠΝ 
τὸ Ερ!το]. Ζ. ν δι᾽ αὐϑείδεια 5 ἐρημία ξευύρικος 5 αἰ!τοτῖτα 5 ἀπ τὶ ἤν 
[ΟΠ τυνφιο πε ραγῖς ἀπηῖσο τα 1, Αὐπϊορμαπὸς ἴῃ ΡΊατο ΝΕ ΠΝ 

σειώοικον ὡρὸς ϑειΐν δόξα δϑις με τνα σοητι ογμα  οτα Πιοῖρῖτου, ἔπ προς 
Σεώοικος 5 ΝΊΟΙΏ11κ» ΠΑ ἴτι15. σοπί πη χν ΑΡἤτποη. Ιτοὶ ἀπό δίς ἐἰιτηῖ 
ντθὶς [τὶ ἐπα Πη115. Ίατο ἀς ΓΘ σι.14 εἴν μέτοικορντ ΔῸΣ, ΤῊΝ 
[ςαϊῖτατ., ἽΝ 

Σων οὐκουμβύη, γῆ,τεττα ποι ναίτα αὐ ἀο(θττα, [ἃ ἐγοαιιοητῖα μαθές 
τουθὴ οὐ τὰ. Χ ΠΟΡΒΟῺ 9 κ οἱ μᾷρ αὐ αἰδναηται “Ἶ αὐ ὀντῶν ὁ ΗΝ ' 
γοικου μβρμέω γε πίω χώραν περρεχουήμοις 7 χρῃ ἐνεργῦν τἰμὶ γίωϊ 5 δαὶ ἐἰχπην ἢ 
κοσμεῖ, “ ὧν 

Συνοίκευρος (οοἶτις π΄ οαΠοάίοπιία ἀοπιο,συνοίνουρρς Κρικῶν » ΟΟΏΓΙ 
Ῥεγηα ! ῖς γα] οὐτΠΊ. ΕΠ ΕΙΡ. 

Συνοικτίζω σφ, τὸ ζοτ ΠΗ ΓΈτοτ ΚἜπορἢν 

Ἢ Ηι 

Συγοικὲ 



ἡ ἡ 
κῶν, ΠΟΙ ΠΩ Χ, ε 

μον, ῬΓΟΟΞΤῊ 11 Π1. 

5 “ΟΠ ὍΠιι᾿ σύμφωνος, σιουρδὸῦς. Α ΡΟ] τι ΑΓ. σαμοΐμιον υἷμανον 
ὑν οἱ. σευ ώδιον, ὃ Σινέκιον δνλον ότι; οὔκ γὸ καὶ δ ύ, 

᾿ συμφα: ὦ, ςοπίοιο, ας ητίοτ,ςοη(ςητῖο, συμ ρρνώ, ΡΙατο 
᾿ ἐν ς Ἀδρηδῖις, ἸΣιωοίομω ἔφη κὶ ἐγὼ ἦν γε τρόπον διΐαμως ἴδε διὰ 

ξ υγἡνδ᾽ ἐγὼ, "ὸ τόδε ξευυοἰή ϑητι. ἀσο Ἰρίταγ ὃς ος ἀποαις αἵ- 
ἿΕΙ ς 

ι»δί ξωυοίσει Ατεϊσὲ, σοηξοῦτ, ΑΥ ΟΡ Ια, νεφ. τοῦτο ξιωωοίσει, τὰ 
τἰϊς. 

ἐν» Φυιαἀτατηγι ΠῚ ΟΠ, ΟΡ μο οἱ. ἰη Αἴδος, ἃ αὐ τὶς αἵ ποτ᾽ ὠε5᾽ 
ἐππώνυιιον τὐμὸν ξιιυοΐσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖρ;ν Ὁ] ἸΏτογρτος, 
οἱσειν, σι εἶδα μεῖν κ᾿ σευ εγεχθίμσαι κ᾿ εἰς παὐ τὸν ἐλθεῖν, 
ἰσομια) ΠΟ: ξετατ, Ομ Πησατ, ΖΑ [10,4.. Ὁ 

σοπρτοάϊοτ. σεμνοισόμεῦτε, συμζαλῦ μῆν, σιιυαχθησόμεϑει, ς- 
Γ ΓΙ ΞΡ ΑΡ Πα  ΠΊῚΙΓ. σετυοίσεται, ΟΟΠτΙΠΡΟτ, ΑἸ ορἢ. νεφ, ὅθ 
'λτιον τὸ πυράγμα τῇ πόλει ξειωοίσεται  το5η Κι οἴριιδ. ν τα - 

Ἰὰς. Ἡετοίος. σιωοισομῦνΘ. μεγάλῳ κακῷ, σου τ τς πασηο 

Ἰο,!άςπι. Ῥ, τ 
ἴσον τὸν τ} 1Γα5. 
χλάζειν , ροηῖθι5. ἥσχὶς σοηΠάεγα» βοὴν [ισοϊάμο (ς Πιδ- 

ἱ ΓΟ. , ἕ " : 

χρὴ ονΐνρτο σμυοχὴ φαἰδτη ἶτᾶβ. σα [155 Πλοτθιις, ΠΟ ΠΕ ΠῚ» 
υγοσος λοιδορία: μι. χη» Εἰ οἴ ἀρτ Ηρ ροοτ. αϑοὶ ὀς-ῶν, τοῦ 
σεωοκωχὴ οἱ. Ῥε ξζοτ!5 σοπηκη γα ὃς σοΙηρασ 655 γε] ρο- 

ς σύμπήωσις. ᾽ὰς Σιωωοχακότα, 
Ἀκὴ ἢ οοὐ;οστγα  Ἐϊο. ΕΣ} ΠΠατὶ ον αϑα πονεῖ ς κι ὀμαληπῆικη, εἰς σιωνολ- 

δρεγαᾷ βροτοὶ ρ᾽ ἐπ άτιπὶ ΔΈ 61.110, δα ρίςητ,ς τς, σεωολκὰ χά 
[{Ἐεητῖο ἰαϊουτ πη, οητγαξεϊ 9 τος. }1.6.ςἀρ.15. 

δξω ἶπ γ Πιμπὶ ἰοσιπ ἰδ οτος οπῆϊιον 
»Ο πταἰ ΠΟ 9ἱ οἰζν1π ΠπΠ] πη .ἵπ ν Ὠἰτιοτ ἴμηγ. ὡς σιωΐολον εἰ πεῖν» 

τη ν οἰ ποτ ἤιπὶ 4 σατη, ΤἬ ΟΡ ταῖς Ἰ4 οἴ ὅθάταν, σύμπαν, πα- 
παν, τὸ σεώολον ΕτΊα ΠῚ τὸ οἷ ἀμφοῖν ἀἸ οἴτιτ 5 αιιο οχ ἀποῦδιις 

ἴλτ. Ασττου. 2. Μεσάρν Γ εἰ ἢ τούτο αἰδάσατον, αὐαΐγκη τι ἐξῇ) πτω. 
πὸ σιωώυλον, πίω) μορφίμι κα τὸ εἶδος. τρίτη ὁ πηατογία δὶ ἔογπια 
ἴλη 5. τοὶ σωολον, ργοτίι! 5:8 [πα πη μα» ἔππιι!. Ῥίατο ἐς 1,ς- 

ὈΙεΐτατ ὃς πος πιοάο α Οεδοτε,κἡ τὸ σιωΐολον ὃ,τὸ τιμῶν ταῦ.- 
ἀγεϑτι ὄγ τοι» τούτο ὅξδι τὸ τειξρζτ)ον «ὧὺ αἰϑρώποις.. ἀσαῖψας μας 

οἰέγε ντ Βοπα. ὅζο, 
ολ ΘΟ. αν δον Πἰ το γΠ5οΐητο σογ, 
νολοφύρρμα)»ν πὰ ἰᾳρ 60 δὲ ἰδ ΏΓΟΥ » σοπροπλϊίςο, σαυεπις ἔγω, 
υυναἴχθορκαι, τορφστινοι κλαίω, 

ὑομαϊ μων, ογ(ῶ- ὁ χὸ ἡ ξτατοτοίοτοτ, Ἐυτῖρ. 
ιαρφωγςοπλϊτοτοίς!οτοσεωακολεϑω ΕἸ (γς, 

εἰν, ςΟ]] ΟΠ] ,αροσομιχεινγοσοπίας ςοτε,ςοη Πιστι ἀπο μΔ- 
γεγο, Πάτηος 
ἈΘ. ὁ υὴ ἐνσοησογγο, οπίοτγβοίος ι55Γο 115. Δ ΖαηΖ. Ηείν. 

ογ9ς»σειλτροφίθ.. 
μγυμι ςο ὨΓΡΊ Του ΟΠἐ ΓΟ. σεευαμνυσον τὸν αὐ τὸν ὅρον, ἦτ) οα 6 Π| 
Ετθ ἰπιγδιιοτιητ, Τ ΠΟΥ ἃ. σωωνομνώα, δδὲ τὸν αὐ διρᾳ, ἴῃ νἱ τ σοη- 
πγατο. ΓΉΙ]ο ἢ. 

τοπα ϑέω αἱ ολάοιτ αιιο ὁμοιοποι ϑέω ὠς ει ὁμοποιϑωῖ ῬΙ τατο, 
σα θα. ὃς ΑΥΔοτε]. γα Β πετουῖοὶς σεωομοιοπαϑεῖ ἀεὶ οἱ ἀκούων τῷ 

ϑητιχιός λέγοντι καὶ μηδὲν χέγῃ, 

ολογοεΐμεης, ὅς ᾿ 

ολογαῖ α(Πςπτιοτ,ςοπέςπτιο»σοηβτθοτιςο[[ατι4ο, Ῥίοθο; συ- 
συγκα τατέ ϑεμαι»συμιαρτυρώ, ὁμογνω μον, Ῥο] οὶ, σα ρ. 

νορμιολόγει»ς οπσεάςθατς δ( ξατοθατιιτ. σευομολ ὄγησνες δασμὸν οἴ- 
»ΟΟΠμο ΠῚ τγισατιπι τα ἀάταγιιπι. ΓἀςπΊ. σώ ομμολογωῖ σοι τοὶ 

βπταχθέντα σοπίξητιο τιιο ἱποροτγίος Ρίατο ἴῃ ΤΊ πταρο, Πεςπι 110. 
ἧς Β οριζεωομολ ὄγησε υἱὸ κὶ ταῦτα. ΡτΟ σιωεχώρηστ, ΟΠ [οι εἰς 
:ο.. Σιωομολογρδμα ραοϊςοτηΙάδπι ἘΡῚΠῈ.7. ἕω ὠμολογήστε μῆν 

ἐμ φότερρι»ἀτῦ θ 0 ΡΑΕεὶ {ιπλιι591.Ραξζι ἔσοϊποιις. τι οπι, ταῦτα 
[ιν μολογήστι μῆν, ἀς Π 5 ἰπτοῦ πὸ5 σδιιθηἶτ. σεκοθμμογογου μεϑτὼ παῖ- 

ἰπ Βἰ5 ςοηίδηεί πιις9ΡΊατο ἀς [,ε οἰ. σωμομολογείτο ταιΐτεις αὶ α- 
ἸΟΡἢ ἐς [εἷς σοπιιοηΐτ. 

ὁφρς»ἤἀς τη 4ιιοά ομορος ζΟΠτΕΓΠῚΪ Πιι5)ΟΟὨΓΙ 5.115. ἢ 
τω, (ἀππ σοητί σας. Πλάτίο. Α ξξοτιταρ.18, ὦ εὐκέα ἰμδ σίωο. 

ρσοι τῇ σιωχγωγῇΟτιῖτ15 ἀΟΠΊι5 σοη ΠΩ 5 οτατ ἰγπασοσα, 
ὁσία, ςοπἰ ατατί οςοοη ρίτάτίο. Αὐἰίξορ}}. Π ογοά. 

οἐβ.ὥσων,ἱ ἄς πὶ αιιο σιωόμευμι, ΟὨΐι το. ςοαίρίγο, σευωμώ- 
ἦν βονϑεῖν. "τοί αταπάο ργοι  τηπ ες ἔογγς ΟΡ ΟΠ. δέκα νέοι σὺ- 
ὥσταν μεὺ γῇ μια! οΟμ [ρίγαγιητ αι σου ἢ ρατιιη] 5 Ἠοτπιορινηάς 
ωμωχότες ἃς σιω» αμλώστέντες ΓΟ] οϑπὶ,ςοα τι, σσπίρ᾽γαητοδοῖιις 
ΠυγΆ Πα ρατεϊςϊ ροβοἴπτοτ ἴς ἤᾷς οὐ] ρατὶ, Ομ γατὶ, Τ ΗΟ. 
ξωΐω, ̓ῃ ἀοιιτιιπη (Ὁ πῆ πὶ οχζοππον ΡΟΪΥΒ. τὸ ὃ κέντρον ασιϑμε- 
ὃν, εἶ τα τοσούτον εἰς λε 77 ὃν εἰξεχηλαυῆον χἡὐ σιωυωξυσμιένον., ὡς τε κατ᾽ 

ἀγκίιυ ὄυϑέως κα μπῆεᾶγαρ, ἐς Ρ1[0 Β οπηαηο [οι 6Π8. [πΙρισᾶτα 

ος Γλεϊπὲ ἀἰχογῖς.  γρῚ!. Ἑεγγόσας ἔλςος 1 ρίσαταςιτο, 
ἰοξις, (Ξηπ πνιςγοπατιι5»ἱη παπςτοποῖι ἀςΠηςη5, Ἷ ΠΘΟΡ ΠΡ. κὴ 

εἰ σιμίοξις, ᾿ 

ποιδὸς οὐδ, κα τ ,ςοπιοονἱοη ἃ Ροπα τλπτα, 

ἡΠπυια 
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ΨΟΓΓΟΙΠΓ. σιιυοίσεσθτο αἰ μκείνον αὐτοῖς 9 ΟἸΙ ΠῚ ἱρῆς αϑλιιαι εἰ ἢ 

᾽ 

»Ὰ 
“-- ὃ ὦ 7 1 

Σωωετδικὸς, Ρετῇ Ῥέσαχ, ΡΙατο Ρο] είς, ζ, Οἱ μᾷβ γδ συμυηηικὲς, διαλάκτι- 

κός. ὁ 5 αὐλοῦ ᾿τοτ σοπιροηθϊοςὸ ςο]]ςέϊις. 
Σευοπῆθο,, ὁ κα να. ἸΠ 1] 5οἴητο Πρ 1 61}15. ΔΙ ας ἀτις, δυνουτὸρ, ὁρα- 

τὸς» Πτοτη 41} [ας] σοραοίςὶ δὲ τητος Π ρὶ Ροις, Ηείγ οι, ; 
Σωυοπῆοον στο πιρ ατῖο ἐγ ἀογιιπΊ, σιωδοις ἄφρων, Π εἴν. 
Σιυόπηων ἄς Σιωύηῆαι. Ἶ 

Σιωορίω, ὥς καϑορω, ςΟὨτΟΙΉΡΙ Οτ. ΠΡ  σΟΥ,ΟΟΉτΙΘΟΣ ΡΙαμν, ὅς 1ι- 
οτοτισοηίριςεῖο, ἀὐϊπγαδιοττο, στο, αιιοά ρ]ὰ5 εἰϊ 4υλπὶ νἱ- 
ἀςο:ςοηι ΡΓοΒο 4691 πιο] Προ, κα ταγοώ, ξωωνιδόντες τᾶς χείαις, , Υ[ι 
ἀοδνΡΙατο ἀς Τερεν!ὰς Σωμιδεῖν. ΡΟ ]γ. ὁ ἢ καίρκος σιωωορών τὸν 

αἶξι «ὃ πρκαρίοιε χ᾽ παὶ ἱπαανγοιὶ ἐγανα 5 σοτης 8 ἰῃ 410 Ροτίρα! δ 
νεγίλγεηταγ τγλατα) ὃς παιιῶς οπογαγία, 
Σωορία, [τὶ ἔπ ἀ τνπι, ἡ ἢ τ ρίαν σύζϑξις :ςϊα,κα πλυσιότης. 
Σιωορεγνώμμοι,ι}1 4. ὅηεϑυμοιωῦτες, ἐπεκτειν ὀμῆνοι, Οἱ ἢ τοῦ πλείον᾽ ἡ 

φορέσω σιιμοραγνόυϑυοι, ρ»ῆ γον 6.) παιμφυλίας, 
Σιωωυορίζα, ΟΠ βοἷο ἡπῃ 0. {Δ οπὶ Πἰπνϊτίοιις ὃς Πηϊδιις “οποίον, 

σου Πηλα βαοῖο, ὃς ἀϊτεπιρτα σοριΐο, τὸ συγκείνω : φαμὶ ΟΡΡοηΐτις 
δεορίζω κι, διακρίνω, ΑὙ (τος, ἴη 3.4ς Οοε}ο. ἔτι ὃ γελοῖον φορὲς τὸ δεα,- 
ρεῖν μόνον Χσοδἄγαι τὸ φῦ ικαι τῇ πυρί, δυκεῖ γδ μφῆλλον συγκείνειν χὶ συ - 
γορίζειν.η᾽ διακρίνφν. Διακρίνειν γδ το μὴ ὁ μόφυλα ς συγνίνειν ὃ ταὶ ἐμό- 
φυλα ὺ ἡ μὴν σύγκρισις καιϑ' αὐτὸ ὅδ, τὸ γὸ σωωορίζειν γα ἑνοιψ, τού πυ- 
Θὺς δία, 

Σεωοράνω, σίυ ταιρζῇ ὡ,σΟτα τοι ΘΟνἴασθο, 
ἸΣυωυορμέζω 5 {Ππ|0} ἴπ Ῥοττιιπὶ ἀξάϊτιςο. ἔχηι} ἴῃ Πατίοης ἀρρ!ῖςο; 

[εὖ ἀρρε!]]ο. 
Σιορρο,αγδον Ἰοἴ Πι155συγίάτων, ΠῊ τ Πη15. ΘΟ ΠΓΟΓΓΏΪΠ1Ι8, 
Σιιυορρέσαι διευ αἰ κει, ΠΟὨτΟΥΠΊΪΠα: Ροτοίζατοι, Βυιά, ἴῃ ἘΡΠΈ, 
Συνορρύω,ςοπαιγγο, ἤπι} ἱεη ροτυπὶ ἕαςίο, ΑΡΟΠ] 5: ΑΥὐ τ, αὖτις συ- 

νορρῦσαι ὀγαντίοι, 

Συνυλέω, μιήσωγποὐζος ) Εἰσατηῖσδ πὶ σοητγαῖιο 9 οἰσαζτίςειη ςοῖζς ἴδ- 
οἱ ο Ν ετ, 

Σωυάλωσις ΟἹ σατγΊ στ οδάιι 10. Ν 4 ζαηΐ ἴῃ Οτάτ. 
Συνελωτικὸφ,  ἸΟΑΤΤΙ ΕΠῚ σΟΠΙγδ οτξ ροϊεηδ. 
Συνκσια ας. ἢ «ὁμιλία, ΓΟἾτι!ς9 ΠΟ ΠΟᾺ ΟΣ ΤΠ 5. ν ἐπ τ ν Πις.ἰτης, σύμεω- 

ξις,σΟΏρτοΙΤιι5. συνεσία καὶ πρὸς «δῦ ἀξῥενας, ΠΟ ΟῚ δΊτι15 ΟἹ ΠῚ πηᾶτὶς 
θιι5.Ασἰϊξοτοῖη ΡΟΠ τ. 14 ΕΠ ὁμιλία, φϑυνασία ςοπις τις ΓΟ 411-- 
τας, ΓοςἸεταϑ.σο τι 5. ΟΠ ΙΒ ΏτΙ ΟΣ 11 πη. συΐχκογος, κοινωνία, διατριζο 
ΑὐἸορΒ.Τητεγρτ, Τὴ Μοιηπουὶς ἘςΙορ 5, συνασίας αὖ χεῖν ἀξιαν, 
τορᾶπο νῖ ἴῃ φοἰΠοαυήιπι δἀπηϊττογοῦοτ; δὲ γτ ροΙοι σοταπὶ 4-- 

Ἔτδ. Συνκσία αντὲ πῷ ἐσία,ς Πξητῖα, ὙΠ ΟΡΗ ἐς ΕΠ ρΊδας, Ηἰ μὲ 
ἂν συνεσίαχν καὶ ὅλη φύσις ἐν πέτοις, Συνασία ἀρι Τίοςτας. πεςεῆϊ-. 

τιιᾷο ὅς απ Πα τιταϑ ἔντϑξις,ςοπρτοίπο, Αὐιοσ. 
Συνεσιάζω. μι. οἴσω, πιαχα,οεο. Ν οτ, [Ὁ]. δι 4. οἱ συνεχωώς συγασιώ-- 

ζοντες βλείπ]ονταῖ. 

Συνεσιασμὸς, οὐ, ΟῊ στο Τι! 5» Οτιι5.ςο ποι δ τιι5. 514, 
Συνεστας""ὶς οὐ, ὁ... σΟἾτοΤ δὲ σοΠρτοοτ: οἱ οςυτοτ:ο ἢ π5: ἀ1{ςῖριι- 

Ἰὰς ἐπι 1 ατὶ5»σοητη ογηα 15. Χ ΘΠΟΡ᾿, βελοί μῶν Θ' ὃ συνεσιας αἱ 
τῷ πειρελέ δε! γα οο νοΐ οης αίιογγογε ἀπ οἰριίοσ. 
Συνεστας"μκὸς. ἃ. Πἱ ἀπο ἤπ5:κοινωνικὸς, ΑὙ ΠΡ. 
Συνεστόα, μ.ὥσω, ΟΠ φητία ᾿πάο. ΑἸοχ. ΑΡ τοί. "1. τι Ὁ]. συνεσιᾶται 
μασιν πῇ ψυχῇ, ᾿ιπιοδυ]δηα! τατίο δηἰπηα ποίξία; ἰηῆτα οἴτοἴς- 
{εητὶα: ἀπιπαὶ εἴ πάτα. συνέσιϑᾶϑτι, 4.4,ςοη δ αητίαπα ςοβα- 

τογες ὃς σοηιέθιιηι οἵϊε Πιδ διατὶ τατίομε. 

Συνεσίωσις 9 αιιαῇ ςοο ςπεῖα » συγύπαρξις ς δὲ μίξις σὶς ) ἕνωσις, Ηο- 
{γε δῖ. 

Συνοφϑάδα,ςοη ρεδιιτη εξ, 
Συνοφριὲ, ὕθ-, γος! ἡ. Βαδοης Πιροιο ἑοτδι ᾿πτοτίε 1. απο με- 

πώπιον ἀϊςϊτατ. σοη αΠιτα, Π1οτατ οεία πι μέξοφρις, ΓΟ Ἶ ΠΧ. Σιωο-- 
φρις εὐῖατι εἰξ, ὁ συνάγων κὶ αἰααπώὼν ταὶ ὀφριξ, [Ὁ Ροτο ΠΟ Πτι5 δεν }- 
τη οὐτισοἴπρογθιι5 ἃς ἈΓΓΟΘΆΠ5. μεγαλόφρων, μεγάλωι χ Θ-. ἘΠῚ ἃζ τιῖ- 
ΠῚς καὶ λυπιέμῇν Θ΄. συννεφήεντάς Νέφθ. γἡ Νερέλη,ς ὌΡΥ ΨΌΝ, 

Συνοφρυϑῶχο ουτταόγε Τὰρ ει ΟἹ 14. ΟἹο, πὸ συναγειν Κ᾿ αἰκιστταν πᾶς 5. 
φριξ, ἔγοητοπὶ σοπεγαμογς ατῆμε οήτισογο δοπθςαὶ» τὸ συγάγειν 
πὸ πρόσωπον, [ἰδ ἀισεγε Πα ρογο Πα ἱρῇ δϑορςοφοντ [Γαδ ἀιέϊο ΨῈ]- 
τιι ργοσοάογο ἀϊχῖτ Ργοροιτιυ! ορροπίσωγ χαλάσαι τὸ μέτωπον 
ἀριιᾷ Ατι ἤορ. Εἰ ετίαπὶ τε Παγὶ συννεφη ἐξ σκυϑρωπτίζεδχι νης 

Συναφρυωυΐν 6-. είν, λυπούμϑθ.»αιο Πιρογοι ) απο 5 Πραῖ- 
βεατατο τὸ στυγνὸν ὀφρύων νέφίθο,ντ ἤιρτα ἀϊξτιπι. Αρυά Ἐπτὶρ.ἷπ 
Αἰσοῆ. μέτωπον συναφρυωυῆῥον ῬΟΙΠΧ,νὸ μίω αἴρᾳ τοῖς τρα γωδοῖς τὸ 
συνοφρυώάϑαι [5)}} οἦν᾽ χυπεώμων νυ]ρὸ {8 γεΉ τον  εΥ. ; 

Συνοφρύωμα, ατος»τὸ, ςατῖς {ΠΡ ΟῚ 1) συμῖιι5 σοηξτα ξ οη ον, Βταμῖτα 8, 

(οὐτοτ τα ϑογγὶ Π1τ18 4; ἐ0 4] οατιιτ τὸ ὅν σιείωλιον νὰ το ἐπάγω τῆ ὀφϑαλ- 

υδι μέ εοε:ὔτοι δέραα πὦ μετωαν, Ἰπτετρ. Ηοπλ.": μά, ρον !άς Ἐπισκυ- 

γον. ἢ 1} ἸητοΓργοταητιγ ράττεπαι ἔγουὶβ 1η ἡ (ὡροτολ! σοπ- 
εαγγιητ ἴδιι σοι τ οἱ Ἡοτθοσ, 

Συνοχίδμαις Πτπα] να μοτ. ἔ ἡ Ριι 
Συνοχῆ . ἧς» ἡ» ςοατέγατίο 1ἡτΠ0.5. ἀπρυεῖα., ΔηχΊοτα5 εἰπθςο1]11- 

τας5 τυγθατίο 9 [ο]]ςϊταίο . σύγκλισις» σου ρ οχιις :οοητίημα- 

τῖο . σσπαγοητῖα σοσηπη γα 5 σο ΠΗ ΠΕ Έ10., ξοαρ τη ητατιο; 

(τες. ἐν σιω σχῇ χερβΘ.. Ἰθτο ρεῖπιο. Ατροπαις. ΑΡΟΠ]οπίιις. 

τὰ εἴς, ἐν τῇ αἰδιφερεία ἡ τῷ ωρώτῳ τού λιμῆμθ-, ὃς ὧν ξυνοχν πολέ- 
μοιος Τἰο ἐπὶ. ῥγο ἑη σοηβιέϊαι Ὀ6ΠῚ, δι {στο (ςουπάο, ἄχος Ὡ 
ξυνοχῇ δι; 1ά εἰξ, 52) “ὅματος τοι πόγτου ) ὅπου φεγούται αὶ ϑαιλαάζαν Ὁ 

ἔξοιι, 29, ΟΟο ἃ 



ΤῈΣ ὋΟ ΛΝ 
φχαεῖδας τοαυῖς πα οὖς ροητῖ. Συνοχὴ Εςε Ὑ οἷν. ἀδλένεια ταρκχὴν 
ὐδημονία. τῆς καρδίας διωνοχλ,οοατέζατίο διαιιχίοτας σογα ἰ59θδιι- 

Τὰς »ιαὰ Τονίητα, ον». ἮΝ ος ἀϊοίπιιις ἄπξοιεν ὃς ἀμοῖν ἰς ἐάδαγ ἐη- 
ὅστνέ. ἴπ θΟΠ10 ἀϊοῖτας φουρτοΙ[α5. ει οομβιξλυι5 μο 1115, Α-- 
Ροϊϊοη. ᾿ ᾿ 

“ξιωνχηδὸν ευιδεὸ τεπαοίτογοατέξο, συλήζδίω, ὶ ἶ 

Τϑυωεχνὸς, ὃζ σκυυτοχι αὐ» Ὁ]οομαἴμιο Αττῖσα τ 6. Ἰάσυι φιιοά σεωοχὰ; 
τὸ εἰν τὴ Διιγανσοσμ ματα, αι ἄπο ἰπτογ ἔς σοφιοτ δί σοη- 
τἰπυα φαδάλαν φοματθητία σορυίδητιιν Πι4, ξ. αριιὰ Εὐματμ. 
σιϊωοχμὸς ὁδού 1 ἀς τῇ ἡ" φενωπὸς, 

ἸΣιωνχίθο να, ὁ σοητίοη5 ἕο τῖς βου τί 8 σοπτίπια οχ (δαϑυΐπε ἀδιιπ- 
ἄλητς ἐογιοίαίζο ὃς ἴῃ δι! οτι τγδηίειιπτς, Σωσεχες διιτοαὶ οἰ 
πεκιιὶς σοπτίπιια ἐεθ τὰς. Αἰεχαηά, Αρμγοά,ιο Ργοδίεπι, 0.2. 
ὃσιωοχθ- οἱ αἴσατος καζὼν τίοὐ ὕπαρξινγ ἀφίονον ἔχων τίωυ υ λέω » οὐ 
φέροι οὐδὲν διείλειμι αγεοιτίποης ἐοσ τι 594 (ληριίης ρθυπάδη- 
τε ργοιςπίτηαίαπι οδτίπος ἱητογιπάΠποιαπι, ὅς [{0.1. ῬγοδΙς, 
ηιιαίξ,9τισιωόχρῳ ληφϑεὶς,οοπτίπιια ἔερτε σογγερτιις, σα θπιις ΠΠς 
5.ἀς Οτίτ. ἀἰ εἰν. Σωύνχον πυρετὰν οὕτω ὀνο(ρόζεσι τον ὄστο τῆς “Ὡρώτης 
συςάσεως χει τῆς κρίσεως ὁυότονονγχωρὰς αἰ ϑιητᾶς αϑοῳ τμῆς ν ἢ ὐ διὰ 
πρίτης μόγον, δ χὸ ὧν τεῆς μέσως «ἡ μέγας. 

ἡΧιωιοχωκότε, 1. συμπαπ]ωκότε, οπιρτο Προοατγέξατί οοἱ ἀρ ῇ, ΗΟ.1 146. 
β.- τὼ δὲ οἱ ὥμω,, Κυρτὼ δ) ς ἴϑος σιωοχωκότε, Ἐχ σιιωέχω ἢτ σιωο- 
χήϊνηάςε συωοχοάω,μ,σώγαν, σι χηκφυρᾶς ῬΑττί οἴ. σιωωχηκός: νη - 
ἄς συτολῇ ἰωνικῇ κὶ τροπή σιωοχωχώς: 4}1} ἃ γοῖθο σιωοχόν ἀεάιι- 
σιιητ. ᾿ 

ἐξιαΐοψις,εως 7), 5] ἃ. καὶ κτ᾽ πρόσωπον ὁμιλία ,οοπίρείξιι8) ἰητιιῖτα5. Ρο- 
1γ 0.1... ϑατὸ μίαν συώοψιν ἀγεγεῖν,ν πο 'π σοη ροέξιι ργορόμπογς, 
Ἀπυτίι5.ὁ 3. ἐδυλάλοτο κατοιςρατοπεδεῦσαι τοῖς Καρχηδονίοις ἐν σιωοψη. 
ἐπ ςοηίρεξξιι. Σωύοψις,σοπιροπάϊιπη:αρικ ρμΠ]οἰορίνος ἀϊςοῖ- 
τιιγ φιφηάο τος ἰατὸ ἀἰβέι,οπιηὶς ἰπ οδίρςέζαπι πτηιι!} ἀδταγ: 
οδίετιατί ο,ςοπίρεέξιο, ρετίρεξ το: ΡΙατοηὶ ἀς [ερ. 

“χυωσεέηω,οοπ[Ρο. 
Σωωσκ"μοιῶτας»ΠΟηταδοτγπαίο5. Σιυασόύδωγγ ὰ Ῥτοροτο, 
Σωωταγηγοτάϊπατίο. 
ἸΣιω πιγμα,ατος»τὸ,ογἀο αρπιεη, Ἔχογοῖτας, ἴῃ οἰ αἤςς ἀϊ Πτίθαιτίο. 

δὲ αὐ {Πιρεπάϊισι οοπέεγοηάιιπι ἀς (στ ρεῖο » γτ ροηπιατίο δῃ- 
πᾶν μα: Ραπάϊτιιτ ἃ (οοὐς οἰιιϊτατίιις ὃς ΠἸρΡεπαϊαγιῖς αὰ δο] 
1ὰπὶ σογοπάππι, Κα [ςῖπο5 σοπτγα Οὐς Πρ 22 5 τὸ σιωώταγμα χρν- 
μάτων μῤ εἰς ἐχα τὸν νεών τα χευναυτου ὧν πληρωμοιςσε παγμαται ςρα.- 
σιωτικοὶ, οτἀϊπος ΠΝ ἰτατέϑ.κφϑ' ἱ γειμμονίας κἡ σι τώγματα 1 τταλα- 
εἰ πὶ, Ρ] ταν δῖ. Σιυύταγμαιν οἰτιπτεὰ Ππιιάλο σου [οι ρτῦ; 
δὲ εἰαδοτατυτη ΟΡιιϑ»ΠΟἢ νῸ υὐατόμγυρμα, ΟΧ ΓεΠΊροτο ὅς Πὴς οα- 
ταὐνίεά αιιοά ἀϊξείοποηι μαρεῖ σοτηροπείομὶ σομρ γι ηΊ, δέ οὰ- 

το Ρίταπι ἀπ! οαοιη τεξξὲ δέαις ϑγάϊης ἀϊρείταπι, Σιω ταίγμα ταν 
ςοιμτηεητατία ΠΡ τὶ, ργασσορτα, ]αταγοϊνπ Ν απλ4. Συυΐτει)μα, 
ςοηίείτατίο ἀτη; ογάτπδιῖο, ντ σιώταγμα τῆς πολιτείας, τὸ υὴν σιω- 
πογμα τὴς πολιτείας τοιοῦτον ἐῶ αὐτοῖς, {Οστ. πη Ατοοραρ.  Οοοτά!- 
παξῖο ὅς ςοηῇιὶτιτῖο. 

Σιω τααγμα τεΐρ χης γπγ6 68} Ρταςο [ἘΠῚ αν Πτιιπὶ παπχετο 5. 4 σίω τα- 
4μ: ἀϊοϊτυτ. ν᾿ 

Σουτεγματικὸν ΟΡ(15) 4ιοα ἀτοττ τῷ ὑπομνηματικα, ντ δἷτ Απηπιο- 
πἶμις. Σιωταγματικοὶ μὴρ γὸ κέγεσιν ὅσα κὶ φρρὸσιν ἔχασι Ὡρέκέστιν 
σιὼ ταΐγματι κ τίω) Τἴδ κεφαλαίων 8) τεικτον διαΐρεσιν. 

Σιωτακτήρκίθο, ὁ,σιωωτακτικὸς, 61} τ τ1το5 Πἰδτος σὔροίαιϊτ: 4110 πο- 
τηΐης οἀ τατίοης ἀϊξξιις ο(Ε Οτρθηςβοδιϊά. 

Σιωτακτικοῦ αὐτοκοώτωργοιιὶ ραηοπιιτῃ (ΟἹ φημ ἀάγιμπι σιγὰ οἴ οῦ- 
παι, Βιι4.1π Ερ᾿ἢ ροῆ. 

Ξιωταλωπωρε νον ηὰ Ἐρη μθρ πῆ εἴτε, ῬΡΒαΙ τίς. 
ὩΣυωτάμνωγρτ θεοῖο. σειυτείμινοντος χρνο,αχαξξο τοπιροσς, 
ἸΣυταξις»εως, ἡ γοοπηξϊγιέξεῖο. [οτῖ ς5,ονάο ὃς ἀϊ οἰ ρ 12, σοπηροίτίο 

᾿ ὃς 4.ςοοταϊπατίο, 5 γηςῖ, εἰς ἐδεμίαν συυύταξιν σειωτετοιγμϑῤιθ- 5. ἴῃ 
πΌ]Ππὶ οτάϊποπι ἀεἰογρταβτῖα πα] τη ο]αἤϊεπι σοητγίθατιις. 
Σιώταξις, τεῖ σατιιπι, ἀείοτί ρτῖο δά Πιρεπάϊιπι σοπξογοπάιπη, 
δεῖμα οἷαἴζες ἀἰ ει διυιτῖο αοἰο5»ἤοις ἀς σε τάγμα ἀϊέξινηι ε{{, δὲν 
δύνα! σιωταξιν,ἄατο τγι δατιιτα ΑΞ (οἰ νη. σεώ τοὐξ εἰς τελεῖν, 1. ττῖθιτα 
Ῥεπάοτς [Ἐπ ρεπάϊα ἃς ρεπἤταιῖοπεβ, [ἄςιῃ. συωτείξεις ἡμῖν ὑποτε- 
αν, Ποσγατισέθατα ποθὶς ροιάονς, σιωταίξεις χρημοίτων κα νεῶν - 
τί 4. Ατβοηινοσας Πιρευάϊα αιοά ςοπξεγεραης οοϊοπὶ Τοί- 
Ποῖ. ΡΙμτατοΐη νἰτα ϑοϊοηίϑ. τας δυκχερείας εἶμ᾽ πραγμάτων ὀνόμασι 
χρυσοῖς ἡ φιλανῶρώποις ὅθακολύπ]οντεο,ἱα οἰξ, ντ ἰηψιιῖτ Οἴςογο ἰς- 
πἶτατε νοὶ] τγηξιτίαπι γαῖ πλἰ εἰ σά ητο5 τάς πύρνας ὑναίρας. (δ φό- 
ὄφις σι τάξεις ταὶ φρουροὶς φυλακοὶς ἐδ πόλεων ὠγόειᾳ ζογοὶ Αϑίω ἥοις 

Σιωτάξεις , ἀππιια 48: ἄλητατ ἃ ριϊποὶρίθιι5, ΗΠ οτοά ἴδ τ τοῦτα 
σι τείξεσιν ἐν: ἔυκαταφρονήτοις κοιλών, ᾿π Εἰ τα ἢ 5 605 [ΠΠροηἀϊο Βα 
ςοπτοπηησηάο. Ατμοπ. ἐδ τι ἀς ΡΒ Δ ςΠρΡΗΟ,»0 ἥκειν κελδιύστές μ᾽) 
«ἿΘ βι(λίων ἐν οἷς οἵ αἰειγραφαὶ εἰσι ἴδ᾽ τοὶ σιὼ τάξεις λα μξαγόντων, 1 
ΒΙάφιη, σιόταξις βασιλιο ἄς σεωτακτικηὶ ϑπογφαφι, Πρ εγ Ἐἰμῶ- 
ἀϊατὶτις, ὃς Ὀγοιϊατι απλγαίιο πη ἐζατιιτι το θ᾽ ν οσαπηι5.. Σωώτα- 

ξις ῥτο γοϊαπιῖης σοπιροήτο, σα νε Οἱςεγο; ᾿ἰδτὶ ςσξοξξίους, 
γῇ σύγίοκμμα,σιαυύπαγμα, Οἷς, δά Ατεῖς, ἀς {{|5 {ἰδεῖς αι} ἀς Εἰηὶ- 
Βὰς ἰπ(οτίρτί, πῆς {|4π| αἰεὲ τνλών σιταξιν [χη ΤΕ] ρτοῦα- 
ταῖη, Βτατοςντ τὶ ρ!ασαῖτ, ἀοἰροηπάϊπιιιδ. ΡοΙγ. ταῦτα ἐν τας 
φϑὴ τὸ σίω τάξεσι δεθηλώκρε μῆν, ΥΙ σειόταξιργἱ ἡ συγίραφη ἱφορία, 

Σαυτάρραξις, Οητα θάτιο. ἷ Ι ' 
Σιώταῤῥα δένρα,, (ατς ἀγροτο8 αματιπη γα ἀῖςα8 ἕητοτ [ς σοτηρὶς, 

, . . - [- Γ᾿ “ 

Συώτασις εως ἡ, αϑρρᾷ τὸ συιωτείνωγσουτοητὶο, ὃς ἀπ οηΠο : Οἱ χα 

τ ΣῊ 
Σωώταξις ϑυϊᾶν, ὃ σιιυτεταγυβου οἴκυσις γλάς 1 ΑἀγπΊοῃ, Σιωΐϑει 
δὲ Σύγίραμιμα. 

οτάτοπι ψιδηάαπι σοηβοίιης ὃς ἔερεπι ]ἀς Ταῤῥός, 

στε γἱντοιτν {0 δε [αχ τας ορ ροπίτιιτ, Εἰτ ἃ πηοτιι, [δ ταητίδ, αὶ 
᾿ἴτατο, Α πιοῖι 8( ἐπι ρΠ πνρ τίς 1) ἰητε πὶ ν οἱ οχτογηὶ νὶ 
ἄϊοτε τοῆοτς ὃς τεηποηςιντ σοπτοητο γος: δς ἀϊτεητῖο πὸ 
ποτιτι 411 Πραίτηιις εἰς, σι πεῖσις νδόρων. ἱοίςοτ.}1.3,ἀριιά α , 
δείασν [ορ 65 σιυύτασιν τσ σκελῶν. Α, [ὩΒ]ταητία, ντ ἃ βατιοία (ὰ 
Πλατῖα πτ ρείαρὶ τεηεῖρο κὶ συυύ πεεσες τοῦ αὐδοίπ : ἴλλ τ ΠΟΤΕ ΟἹ 
ἃ τυστοτία σορὶᾳ ἢι τῷ δέρματος σωύτασις, Α αμιαἰἴτατε γετὸ 5 
εαϊοτουίις οἴτατς, ἢτ ἴπ ρ] ερπιοπε ἤιε ἐπ ἢλπιπιάτιοης σι: 
σις. δέρματος σκληρφὸ μολϑειξις ἰυχαΐτ Ηἐ ρροσγατεϑ,σιωτετοι μύες 
χέλατσις. Τῇ σογροτῖς στο ϑζ ἀγτῖςι}}15 ντγίιπηις ἢς, Γιαχίτας 
Βιιπηεξεῖς ἱπλυγο ἀϊςὰ Πραπιςητῖς ἂς τεπἀοηΐθιι5, τ ἀϊᾶειί 
εἰτοα ἀττίοιι!ο5 αἱ πιΐιαπὶ γοοςατοβ) Ρογ γι σογάτος, ηβᾶππατο,ς, 
δυτ απ ἀιιγατοβ: ἴῃ στε οτίαπι εχ τασιοτε πηι οι! ογιπὶ ἢς 

διιπάλητία φάγῃ ]5)ὅς ἐΧ αιαιιῖς ἱπ ΠΑτητπηδτίοπε σι πεεσις δῖι 
τέτηιο οχ οἴπιἱΐ γορ  ετίοης Δι οχΙ παπίτίοης. Ετσιωτατιχᾷ 
μάκᾳ ἀϊσιιητυτ,ηιια: ρᾶττο 5 [χα5 δέ τουη {5 ἀ Πποπαά τ δέῃ 
ἐΧρ Ἰσαητ,,, αι γα πῇ τονωτικὴ διωύαμις,ντ ἰοαΐτιτ ΟΑἱς, ἴῃ 8, ] 
τ τόποις, αΙοτιμτι ἔδουτας εἴ ἄς 165 ρᾶττες τοδογάγο, 
τοηΐοης τοποτᾷ σοποι ατο. ΤΠ] ἔμπης αἰπεϊηρθτία ααα, 
Πεοδηάὶ νὶ ργαάϊτα [χητ αἱ. [1.ς. δι πη ρ]. Γά6πὶ 1.4. Μοτῃ 
ορροπίτ χαλαςικα ας μι εξ ε άΐ ν τ πα εητ: τί τε γδὺ 
γον τας Π ΠΕ τοὺ ϑερμαίνον τοῦ φαῤμφεκφεγὸ ταῦ ται διὰ ταὶ σιιυηθως 
ὀνοκαζο μῖμα χαλαςικοὶ κὶ τέτων ὅστι βραχυὶ μὴρ τοϑῖς τὸ ξσρῤτερον δα 
χεχώρηκαν, ἔπω 3. σευφώς ἐδ᾽ ἐναργῶς ὅδὶ συωτουτικοὶ, «αἾὔ ὀκιχυμα; 

εἰ πάντων ὅξι: ἰάματα, ς ὅτγα ὅτι πιά ὲ νοττῖς Γἴπας, ΥἹ Δ Σ, 
Σιυωταιτέον, ΟΠ ὨΙ ΓΟ Πάμ1Π|. σαωτατέον ἤπιος ξεωτατέον ἐδ), Οἰηϊ σοδα 

αἰτοη άπ) ]ατὸ Ἐρἢ,7. ἱ 
Συωωτάσσομαιγν οἱ 
Σιωτεήομω ςοπάο,ς πἰοτο, σῦροπο [ἴθτιιην δὲ ἰοτίρο. σιὼ 

τύμαὶ «δ γόμα ς»ἱςἰςτῖθο ἰς ρος, Ρατ, πη δοΐοη. σιωτεταγμ 
χιτείαν, 0} Ἀ οπιρισοπίογὶ ρἢ τ, οπι ἰπ ΠΥ σιγρ. σεωτοί]ομαῇ, 
μα πϑλ δ, ἴε5 εἴας τγαέϊο, ΟδΖζὰ ἐς δεηςέ, Ηα]σάτη,ἵπ ΕΥΐ 
Τσίαν ὃ) «ὗε πῷ ῥήτορος ὡραγματείαν σιωταή ὁμῆν Ὁ. [6 πη, πακυτδν 
τὸ οἰὐδαγίέλλιυσιν οἱ συωταζαί μμοι ταὶ τέχνας, ΒΡ] τ, σιωετίήηετο λι 

παντοδεποιξ χ ἱστορίας, Σιωτοϊοσομα ελ[ςπὶ οτάϊπὶς ἤππὶ ἃς Π' 
τα δί οἸλί[ις»ατ4; ἐΔάςηι ἀϊρηΐτατε ργααἰτιι,α ίππροτ. Οἱ 
τῖμς ἐς ϑρίγλτι [ἀπ έϊο, ἀλλ᾿ α εἰ τῷ πατρὶ κα ιώ συωτεταῖμῆμον νὴ) 
ἀρ ϑ' μού μῆμογ, 4 επη» ὅλῃ ϑεότησι σωυταοσόμϑυΘεγτοτὶ ἀϊϊπατὶ ος 

δ᾽υτίπαγισ.σεωτέτακται τῷ σκώληκες, ν ΕΥ ΠγΪ αὐ ἀϊξξιις εἴτι, σιὼ 
ταγμῆδες 62) φίλιππον ἐδ)» 1.2 πγιηοτα Ὁ. 1 πιο! ρίξάα ἀϊροῦ 
οἴϊε σοηττγα ΡΙΜΠρραπι:αυα ἴῃ οτάϊηξ ἀϊρεἴτος ὃς ἀείοτ!ρ, 
ΚΣ (τλνἴ πὶ συντεταγμῆσης φαλαγίθ-γαςὶς ἱμτιιξξα, ΡΙ ας, ἴα Εγςαν 
νας Συντείῆω. ΐ 

Συνταοσ ὁ μᾶωοι, χυὶ Δὦ Π᾿ρεπάϊππὶ σοπξετεπάμππι ογάϊπο ἀοίοτ 
[υητ, ὅς ἴῃ οἰ αἴ]ες ἀπ τιδειτὶ, Τητογάνιπι σοπιροῖτὶ 7 ἴπ ογάϊι 
αἰιτοσοαοὶς ᾿η γι ξλα ὃς ἀρπιίης ἴτοῖ ἔλολςπτοϑ, 

Συντάπω, μι ἄξω, ἀκα) ο]]οςο,σοηΐιησ9) σοηποέξου ςορα σ)ς 
Ροπο:ςοπιπεητουοίογι δο:ὀντέλλομαι»ρταςὶρ᾽ο:ὁοίξῳ 7 ἀεἴοτη 
τεροῖῃ οτάϊηοο ἀσεῖο ὃς τράϊσο. Συντάπω, ΤΠ τιιο οἰ] ΟΡΡ 
πἴτιις καταλύω. ΡΠ τατοῖ. ἐπ Αητοπϊουσίδοσον κατέλυσαν, ὑπέρ 
συγέταξόυ 27 συναποϑεινα μήῥων, Συντώπω, ἱπῆζτιο οὶ επιγοῦΡοΙ 
οτγάϊπο5 ὃς ἀρτηθη,θκ τού, αὔρα ταί Ἴων κα ἐν πῇ αἴθ τίξει κα ϑί σι 
ΧΘθοΡ.ἐῃ 5. Ελλίωικωών; ὑκεῖϑεν συνταξώμϑο!θ- ἐπορϑύετο εἰς τυ 5 
χεκμίαν, αἰ τ δξα ἀςὶς ἱτεῦ ἔαοΐεης. ΡΊυταν, ωρὸς φάλαγία συντετ' 
μάνιω μεϊχεῶκι. Τ αςγἀ, Οὗτοι 3 συντεταγ μῆροι μαίλις-α ποιντὸρη 
φρατοῦ ἀἰπεχ ύρηστιν,σοἸ ρΟὔτο ἀρ πη. ἸΣυντεύηω ΓΟ Ὠ[ἘἰτιιΟ 
Ραιο ὅς σοηἐπτασηιη πα δεουᾶς σοιπροἤτιπι. ΑΞ (μη. αἴδὲ 
Ὡρεσβ, Συνετάξα μϑυ ἡμᾶς αὐςξὸ . ὅταν τροσίω μῆν φιλίπητῳ,κδν πῦρ 
ταίτοις ρώτοις λέ γήν, ἴτὰ ἸΏτΟΥ ΠῸ5 οὔραγαινίπη1}8 δζοοη τισι πηι! 
Βειπισοηττγα Αὐπος να εἰδῆτε ὅτι ποίντεισυνγταξάνδοοι, κὺ ἐδὲν 
ταυτομαΐτα πότων ἔκῥα ον οὗτοι, 1ὰ οἵξ, οπιηΐὰ οχ ςοιπροῆτο. ᾿ 

ςογιπτατημς ἀς λ)ἀειετία, Συγτάπω, ΕΟ πη ρεγο  κελόω,Ὀς 
Τ1γ}».συντείξας ἐλαυγείν χ5. σπουδ ω ὅσίω ἔχᾳ δυνάμεως ς Ἰά εἰξ , ἔντι 
λαυψνῶ., ᾿ λ 

Σιυώταφθ-, [ςρῸ Το ἤγιιπν σοπηγοιης Βαθ ἐπε, σοητιπηΐδτιις ) ΡΙαί 
ἄς! ερ. ἣ 

Συντα χεμίωγν ηᾶ ΟΦ] γος ργορογαητογνυτγρεὸ, Α ὀςιι, ἃς Ταῦ, ᾿ 
Συντεῖι ομκα!. τὸ δεριτείνομια) γἡὰ δεα μ(φόχομίαι ὸ ἀπτος υράξζομω ΓΟ ΟἸΠ ΓΟΥ δ ] 

τοινδογἀϊανὶςο. Ρίδτο ἀς  6ρ.6., πᾶν ποιεῖν συντεινομήμοις ὅπως ὁ 
ἰκειξές τα τξει ΓΤ ατατο, αὐθὲ φιλοπλουτ, καὶ γίνεται μες ὃς ὁμα ἐπ᾽ ἀἹ 

λα σμωτέτακται κὶ ἐἰγρν υγεῖ, συντεταιᾶθῃ γνώμῃ» ΧΟΠΟΡΒ ἰητοαῦ 
Δηϊπιο, 

Συντεΐνω, μεν, ακαγροττϊποο,τξάο,γασο, ρος ἐξο αἰ Ἰχιιὸ,Αα ἴα, 
ΡιΠῚ ἀϊγι σον Ασηξοτ, Ετ]ὶς. 6. ἧς τε ταὶ τοὺς τὸν ιἔποτεϑέντα σκῦπὶ 

συντείνοντα 3 ευϑα ὅτι! πυρφ! εἰν συὐτεί. Τά οτὴ 7. οΓτἰςοτοωρὸς τὶ φλᾷ 
δεῖ τέω) αρίς [ὦ πολιτείαν συντείνειν, Γραξζατε ὃζ (ςοραπὶ ἀἰτίρετς 
συντοίγφι πυερς λέγον. δὰ τατΘηοΙ ροττῖπξς, Τάσπι ἴδτο τ. ὦ 
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» ἃ 
ϑεήστγατ. δ ὐτη. σωυτείνει εἰς τοῦτ, ΠΟ στατ, δ ρογείποτ, εἰς ἢ σεωπεί. 

η» ἐπι ῖτῃ. ΡΊΑτο ἴῃ Οοτρία, Αὶ ἐπ μὰ ν ἢι5 οἰξ, κ πτάντει εἰς τοῦτο 
᾿σμωτείνον τα, ὁ ταὶ τῇς πόλεως, αὐτὶ σρητοιὴ ἃς ἰτοη ἀδητοπὶ 

᾿ ὑπία ἃς μα δὲ ρῃ!ςα. Σιωτείνω,ςοητοηάο, ἃς ἀπποπάο: 
᾿ ῬΡΟΏΙτΟΓ χαλα ζω, Σιυτείνω Ρῖο σοητοπίὶο ἃς σοπογ Ἐ- 

Εἰϊπὶ Δεοιίατ. ΡΊατο α ἘρτΠἴο!], αὐ τὸ τᾶτο ξωυτείνων,(κ ἀυῆκοι 

εΥ Σωωτεΐνω, ἰῃςίτουν! δ ουἱ τω, αν ρμττις ςοϊιοττοτγι ἀξ 
Π ́ ξιω τείνας αι τὸν τε Χὰ τὸν ἡ γου μόμον » τίω) ὁδὸν ὠκ αἰίησι, γιάς 

υμπτεσις. . ας 
χίζω, Ππλ}}} πλιιη1ο,οχτγη θη 41 πλατὶ ἤιπὶ ἴοοἶι5. Χεπορἢ. 
αἠρεῖϑευ οΟὨἰἰςοτον οἱ εξξιγᾶπι ξισογο,συμξείκλειν, χα πιο 

ι εὦτα. Εὐμλαρ εδ, τὸν ποΐνται βίον ἀυτῷ σιωυτεδμηροίαδυίθ. ἐκ αἴ ἕγαρ- 
ἵν αἰοὰ αὐτὸν συμξολων τὰ κὶ σημείων, 

γ(θ.. (0 ὁ κα αν Ῥατογ νο] πηατοῦ [πο ρτὶ 41) νεἱ ΗΠ τα, Πιΐτο- 
τ οτατν νο] {αι σορττῖχ ται Π Πιίσορτοτο ( νερὸ νοςαπιις 
πρέγες, δὲ ξαξἢν. ἐσμεν ἐξ) οἰλττν ρα τ τ σι15 ΠΟ ΠΥ Π 6 5 ᾿ρογος 
ἰθεδοτ: γοαιθης νΟχ ἴῃ Ν οἰ Ογαοὶς, Βα! ἅτηο Δροῖρῖς ρτο 

τὸ {ασορτα ἴῃ δύ ποάὶ ΤΊῸ 110 μαθῖτα: σαρ.53. 
αἰτομμαι,ν ηὰ ΠγΟ ΠΟΥ σοπΊροῦο, ἈΡοΪ καὶ ποά. 

ειοι, ἀξ, ἐς ΠΟΙ ΠῚ ΠΊΔΤΙΟ ΓΕΓΙΠῚ. Πη 5. Αριὰ Ματτῆ, τί τὸ ση- 

εἶον τῆς παρουσίας κὶ σι. τελείας τῷ τηνι, Γγαπγαίσομο εἰ ἀρ ίοχ 
ἕῳ τέλεια. μέρας" νὴ κοινὴ δ᾽ Π ΘΠ Οτιῖπι οἵ σιυωτέλεια ϑεώγατος: νηἷ- 

Ἰογ(οσιιηι ν κοινιὴ ανες σις. Συὐτελεία τἾα αἰώνων ἀρυ Αροίτο].ς. 9 
1 Ηςρτ. ἀἰοίταν ἐς ( γε ρτῖπλο αάτιοηειι: πλύρωια τοῦ χρόγε, 

ταν σαρ.4.4 Οαΐας. δὲ τι (ογίμτῃ. σαρ.10. ταὶ τέλη τ αἰώ. 
Ἃ ΠΝ το Π] σου Πιϊη πλατα ἰοχ ὅς ρτορῆοῖα, ΕΠῚ οτϊαταντὶ- 

οἰ ματη γἰταςοροτἕς ξξῖο, ἔκλαυσεν ἕως Θ, ἕως σιω τελείας μεγέ- 
Ὑὐ μα πΊοητογ ντόταις ἢουτοσαρῖτο χο. στο τ Ἀερ. Σωωτέ- 
ἃ» σοη {59 δ ιτιιπη, ρ ἢ Πιατιο ΟΠ] το, εἰσφορο, εἰς συντέλφαν 

οὐ οέξίρα! ες διίπρεπι ιατῖος ἕαςεγς, Ποιπ ον τάς Ηατρο- 
᾿ Σιωτέλεια 5 ΠΟΠῚ ΠΗ Ὠἶτας ὃς σΟῸ ΓΟ στ λΠῚ ο[4 {15 ἃ  Ἰσυιῖιις 

τά τη 15. τὰ εἰξ, τοῦ τάγίκατος τὸ σιωΞ δριον, Ῥαϊίαι. ἴῃ ΑἸ αἰοῖ5. 
μέγα) Ἀελδύων πῆς τρὸς σφας σιωτελείας Λανιεδ'ειονίοις, Σίω τέ- 

εἴα 5 τιταις ἴῃ [χα ἀδοιτγία σομξογεηάὶ, οι ἢ. πρὸς Αεπῆί- 
γἱωνἱὰ εἰξ,σομττιδιιεῖο Ῥαρ!ηΐληο ἐπ ρ τι σιωτέλει αν ποιεῖν, ςο- 
ἘΓΡΌΙ ΓΟ, 

λέορκαι, ἔτ! ον» πιο ἰἰοτ. συντελ εἰ σεεόϑει δίκαν, γε πνο {Π}}- 
εςτὴς οὐδ ὁ πλιι]οα ρβοοδιμτητηατον; πο ἀϊςίτιτ ΟἸγὶ τι αρπά 

νβ {0π| ἐπ ἸΝάΖαη, ἴῃ ΟὐΥατ. 11} αχρομμη 41 Παλι} σαι αἰϊο είτααι ος- 
μι ημνπῆι Ιοδτας. Ν 
ὙΠ πλέςρια ας, ἡ»  σΘρ 5, Εοστπΐη, ι 
μαιροι λέω, μι ἐσωγαεκαν ργΟ πὶ, σοη ἢ πλατίοη ἘΠῚ σΟπέογο, ξι- 
ἰπυγμεῤῃη ἀ,ρεγῆςϊονρεγάσοιοχ νι σοϊηρῖςο ἐς σοπῇῆςσϊο. [) οπηοἘ}}, 
ὙΠ Ῥτο ςοάεηι ἀϊςῖι διαλύω, (ΠΗ τγ [Οἵ σύ τελεῖν τὶ τρὸς πίω) οἰκείαν αἰ-- 
ἀβινβ ρετίυ), Δα νἱττατεισι ργοάοῖςς, ὅζο. τούτο ἐς ἐκκευὴ κ᾿ τόνον ἀκ ὀλίγα συγ- 
{πε λα, Ἰὰ δὰ νῖγες 8ζ γοσιιγ πο ραια πὶ σοηβοντ, εἰς τούτο ἢ συντε- 
εἐνα ᾧ τὸ, δίς. Δ (γος ἃς {Πα ξξατ, ΡΙαταὺς ἢ. πὶ ΘΟ] ΟΕ. το τοὺς 

ηκατισμὸν συντελούῦ τα, αι] το πΊ ροςι πἰαγίατ Γροέξαητία,. Π]ι- 
τάτγο ἴῃ ἔν οιιγρΟ. ΠΣίω τελεῖν τὸν εἰγώνα γ [πΔος οςἰ ςὈταγογίεὰος 

ἜΝ. 
᾿ 

ἘΧΒΙ θεγο ἐς πὶ ̓π Γμεῦ Συντελάῖν,ςοηίοτι; ἀπ δι πηογαγί: Πεῖηο. 
πἴγα Ατι ἤοογ. θν εἰς ἐδ νόϑοις ἐκεῖ ξξδ' συντελέι, ΕΓ ἐπίῃ Συντε- 

λεῖν,ςοιξοττς, οσιο Ὦ]. σώ τελῶσιν εἰς τὸν πολεμον,σΟΠΎΓῚ Ὀ.Μ1 τ, 
ντελεῖν, εἰσφ ἐρεῖν» Ῥεπάεγειςοητγδιιογα, ΑἘ [Ὁ ἰ π. συντελεῖν φόρει» 

Τοίπιοτο τγὶ διιτα: ὃς συντελ εἰν εἰ σφορρίς, ρειμίοτο νεξειραὶ. Συντελεῖ 
ἐς ὀρχομῆυον,ν οξξῖ 5415 εἴς Οτοποιποπί, ΤΠιιον ἃ, τ᾽ νόϑων εἰς κυ- 

γες συωτελοιυπτων, Ὀ] αταγοῖ ἴῃ Τ᾽ Ποπ,Π{Ἐ, ν δ] Γιὰ ρ5. Ν Οτ 5 
Ογποίδτρες σοπεγὶ διιςητίσιι5. νπιάς Σεω τελοιιῦ τες. 11] οἶς 
Πὶ σοηεῖς σοποὶ ἴο ἃζ σοπαηχπιηΐ ἀττγί σαι Πτητ. Συντελεῖν δέ. 

υ »αιαῇ σοπῆςοτο ἐπἀ]οἶτιπὴ» νῈ ἕλσετα ἐπι Ἰοῖαπὶ ἀἸοίτιιγογο- 
τῇ Ρεγάρετς. Ὀιοην Γ ΗΑ] σάγη. μ1|.1.7. τυ) χτὸ τῆς πειτοίδος ἐἰ- 

ὕλογτο συντελεῖν » ἀπο γίις Ρατυΐδην ΠἸτοπι ἱπτοπάοτο τοαπιαις 
ἴλπιὶ ρογάϑεγε νοίοραμς. Μαϊὲ ᾿πτουρτοϑ. Ραμα Πιππετγε ἐς 
τγῖα. Αἀάϊτ οαὶπιὶ Π ὶ ποὺ σοπητη {{π|π| Σπολογεϊώτο δυκίω πε- 
πόχεως. ἵ. νγθὶς σαιιίχαι ἀσοτα εἰζις ρατγοοϊ πίτπτι [[ςίρο- 

ἱκίωυ σμυτελ εἴγγν ] ὁ βάν ξεῖνε ἰοργοσεζ,. Συντελεῖν εξ τεη- 

τὸ δ ρογχίποτε. Πετοί!. Οὐδ᾽ κ αὐτὴ πιά σιν αὐῶρώποις ὅπῖν ἔτον α᾽- 
δχοίφοροι ἢ ὅσα εἰ: ὃν τέρω τού βίου συντελοιῖσα. ΑὙἸΠΈοτ.3.ἀς ρατ. 

ἀείεςοτς Ἰοαιεης» τὸ δ᾽ τιον καὶ τοῦ σώματος δι ςτασις. δυφυὴς δὸ ὦ 

στὶ ῳρὸς μίαν ἢ συντελούστι σῤχίω ςοἴοηϑ δὲ ἀςΠηςπϑ: το ἃ δὲ Συνν 
κεῖν ἀϊοῖτιιτ. ᾿ 

τελιὴς. 4(0. ὁ κὐ δεν τι ς, χεήσιμος. αἰεὶ “ἥν συντελν Δ μορίων͵ ἀς ρατ- 
εἶδιι5 οὐ οπῚ Ῥοττιποητιθι5. Αγ τοτ.}10.3. ἐς ραττῖθιις Απΐ πη. 

᾿ υγτελὴς, 41 ἐγ δυτι πὶ σοη ξοττ,ε οι γγ᾽ διττὴ δὲ οο Πεξζ2ηι 
᾿φοπέετεης. ὁ σιωὶ ἄλλῳ λειτουργων. συντελῆ ἑαυτῳῇ ποιεῖν, Πὶ εἴποε- 

τὸ γοξξί σα! εν, Γλαπιο ΒΘη. συντελεῖ» ν οξξὶ ρα 655. {πὶρ οη ἀ 1411» 
᾿ αἰ ττίϊιιτα σοπέοτιιησ : ὃς Συντέλεια 5, ῬοηΠτατῖο τειρειτῖ), ᾿ς- 
τποἤῆοπες, 

ἱ λεὺς, ν ΑἸ ἢ 5 Δα τε άἀεηάιϊιπι Αἰ ἴα ρεγέβξειι πι, εγπιο σὺν 
εκοὶ πῇ ς τέχνης 1 46 Π|. 

γτελιέ μῦν Θ. Ρετγδέξις. συντελνυῆσε ἀγωώνθ., αιπατα Π {1 ρεγαρόγοη- 

᾿ ΤΩΡ] ταγ. ἴῃ Αρορῃ. Αὐηΐζος. σώ τὴρ απεώντων ἡ γγυέτωρ τ ἴσως 
δύ ποτε συντελε μῆμων ὁ ϑεὸς,ἴ.ν τοι αι Ῥογρξξογατη. 

ἡγέμγω; “οὐ 4 ον οοποὶ ἀο: καρ θτγειίο Ὑοροτ ἀϊ πιϊηιιοάροιν- 

(κ Ὶ 
οὐδ 
Τὰν Ι 

νἹ ᾿ 
μ᾿ 
᾿ ΜΝ ! 

ἐμὸν 
πΗΝη, 

-“- 

ΣῊ ΚΤ 
το ΡτατοΙ ἀσ,τγηπσο, οητγαο, το ςηῖο ςοπιρίςοτ, ΑΘ υ. ἡ 
Αεραβὲ ᾽ συντεμούῦσα, Ἐμτῖρον ηἶσο νέγθο [ιπλιλαηι τοὶ φοἰ ρῶς. 

Συντέρμων ογξθο ὦ Πἰ τοι, Ἡ εἰν. συντελεφη ς συντέρμονες σ-ἤλαιρΐῃ Ἐρὶ- 
ΒΓισΟὨτοΥπηΐηος ςοἰ πηγῆς, ᾿ 

Συντεταγ ως, ςοπ)ροῇτὸ,ςοἰπροῆτο ἀρπηίης, ἔογιατα “οἰ! οςατῖο- 
Ὡς, ΑΥΠΤορ  ἄη Ῥ]ατο, ἰασα ζομαι σ᾽ ὁτινὶ ωροϑύμως ἡ κέτε κ' συντε- 
ταῖωΐως κ᾿ οὐ καταζιεζλακευ μβως, ρτῸ γργωφ,κτ᾽ τάξεως» ασεδαως, 
ἢ συγιθφοτημίῥως, 

Συντότοι μήψως ΕΟ ητοητὲ ΟΊς, ΠἸ ΠΥ πο ρ οτος, πγαρ πορογο,συντόνως, ΡΪΔ- 
τὸ ἘριΠῆ.7. ὁ δίων δυντὲ τοι μῆμως ὁ δεῖτο κα δῇ], ὅς. 

Σιωτέτηχρι ΠΟ ηται]. Επτίρἀς νπιὶς συγτετηκὸς, [πο α ἔξιπι,οο  1- 
αιατιπι τ οἴσον. [Δδ.9.ς.12. 

Σεωτέτρίωταροτξοτατὶ ἔαητ Παγεΐ, 
Σεώτόυξις, ἡ συντυχία, δυιλα, ΟΠ ΠΟ (μαἶτΠΊ,σοπστο Πι5. 
Σιωτεχγάζειν ΡΙθτανονο,1 σοπτοο ηατὶ "]αιτο,συγκακουργεῖν, ΟΠΠ1ι- 
Σιώτεχνίθ., 4. σοαΥτὶ οχ, ΔΥΠΤΟΡΙΝ, ὁμύτεχγο- ΓΟΙΠυςὶ, (ἔεεςν 
Συωτηγμα γα. (ΟΠ 1 υιαιπιςῃτα οἱ αιιοεὶ ἃ σογροῖς ἀοτουίταν ἰΐαιις-. 

ἴσου άο, νεῖ χιοά εχ ἱπογεαϊοῆτο (φοογηίτον γοίο! ατίοης μια:- 
τοῦ πατιγατη) ΟΠ τατῖο ὃ τὰ δ 655 τπγο τὶς ςοηἠιηπρτῖο 9 Ατί- 
ἴϊοτ, ἴῃ ργίπηο ἀς Θοπογας. Λέγω 3 αἰοέήωμα τὸ τῆς αρ;φῆς ὑπέ- 
λειμαα:σιμύπηγμα, ὃ γτὸ ὕποκρεϑεν ἐν τοι αὐξήματος υἱσὸ τῆς αἰδᾳ φύσιν 
αὐαλύσεας.Βαιτίνις τὰ ΡΓΟΘ]. Οὐμβὶ γδ χεστων τες, διαὶ τὸν κόπον κα δὶ κί-- 
γησιν. σεωυτη γματὸς ϑερμει πλυίρεις εἰσίν, 

Σεωτόκομα.[Ἰαιιοῆο, τασοἤο, τα οῖςο δέ ςοἸ]ΠἸαιιςίςο, ΑἸ απο 
σωυεἴπω κ᾽ συμπεέφυκα, δ ςοἸιοτ ογδί ΦΟΠΡ τί Πατιι5 ἔπη, τοτιις 
Αἰ τοι τοὶ ἱποιηθο, ΡΙατο ἴῃ δ πηροί. ἐς ἀπιοῖς ργοθαθδ}}1 [ο- 
αιιδης, Ὁ ὃ τοῦ ἀΐϑοις χρηςὦ ὄντες ἐρας-υς» δια βία μίρει, ἅτε μονίμα συν- 
ταλεὶς ΠΟἤζογοὴς ἃς ςοὨρ τ πατα5. 14. ΠῚ, ἡ πάλαι ἄρα ἐπεθύμει 
σιωεχϑιὲν κὶ σιιυπεικεὴς ταὶ ἐρωμάψω ἐκ δυοῖν εἷς γζοε ὅδε 

Σεωτηλτικὸς οὐ ὁ τα] Οὐ ποχίμ5. τποτθο ςοῃξς ἔϊιι5. εχ Βαι ΠἘ15 4:- 
Εὐτιάϊπ 6. (γ ἠτεΐϑειςι5, πα νος ντιητατ ὃς [ἀτίηϊ. Ττοπὶ νὰπὶ 
οὔτίθοης ταῦ ες δος μά 1, 1 ταοπὶ τεάϊσοπϑ, συωτηκτικὸς ατυ-- 

. ρετὸς 5 ἔερ τς ιια; Παιιςίαςῖτ, τὸ καταιπέμελον τοῦ σώματος, νἱ]άς 
Σιώπηξις, Ξ 

Συωτήκω,ἰά4 6 πὶ αι εἶ ἐκ τήκω, Πγάςοτο ἂς ἰϊητς ξλοἰο5ςΟ] Πις λοϊο, 
ςοηταϊεξαοϊο, ἀθίμπηο, ιαῇ μαραίνω : Οα᾽ ας ἴῃ ἥης ἀςοίπιΐ 
ὙΠετγάροιιτ, εἰσι μῆρ ομμῖ κὐ μαρχσμώδεις πτυρετοὶ ποίντες ἐκ αῷ ὙΠ 
σιωτηκόντων γήμοις Ἐτ ἃ ΡΙτάτοιο ἐπ Οἴσογοπα, ἀϊοίτιγ συντέτη- 
κας,ταῦς δίπηαοῖς Ἔχγεπιιατιις. Π οἴσει οὐαὶ σύντετηχ ρον τ τρν- 
φσέτηκως τῷ πρῴγματι, αὐτὶ τοι ποροοϑνέμαν (Ὁ: καὶ λίαν χαίρων κὶ αἰαασά- 
φῶς διοραίυϑυΘ- γα ἀἀ τέξιι5 δέ τα ἱπειιπιθοηϑ ντ 16 }}} ποσιιοαζ, 
Σιωτήκω οτίατη ο[ζ τὸ ουμφύα, μος οἴξ,ςοα]είσετο ξαοϊο σουρία- 
τἴπο ὃς σοασπιοητο, ἤπηι}} ἑμπίουίιος οἴϊ συγκοῦλ ὡς το οτιᾶ πα 
σοηῇαστα αἰεὶ ροτεῖοντ ἀς ἀγροητο δί δεῖ πη οὐ [1|5.Ῥ] τατος. 
ἴῃ δγ προ εἰ γδ τούτου ὅθηϑυμεῖτε, ἐϑέλω υἱμᾶς σιωπήξαι κὶ συμφύ- 
σαὶ εἰς τὸ αὐτὸ 5 ὡςε δυο ὄγταις ἕνα γεγονένω, ἐς ἀπιιοὶς ἀΤέθιιη, 
ἀἴιις ΠῚ πδαιχοιιηῦ, 
Σιώύηξις ,δ 24. οΟ] ΠἸαπατῖο, σου Πιπηρεῖο Οἷς. Τη σογροτς ποῖτγο ἢς 

νοσατιν εχ τας αιια (οα΄ ἣν ςοπἤηρτίο, συ ΠἸαιςξι ἃ (ὁ- 
114 (δ ἔαοτια. ϑγητεχος δτίδαι ἀϊςὶς ΡΙ τη. ἴῃ ἀσου απ! ! σῇ: 
Ετ τα αῇοέζος (γ πτοϑεξςος νοραῦ [δ ρἐι591. συντηκτικοιξ, Ετ᾿ Σον- 
πηκτι οὶ φαῤίο δι ν ΟΟΔΉΓΕΙΓ 5 408: νἵπὶ παρ εηῖ οΟἸ Πα οἔαοἸςη ἀν 
4ιοτασισηθα εξ ἃς ξογιτἀα δαςαίτας, 1. «πυρωτικὸς κὶ φλογώδης 
διώαμις : εὐὐϊα(πηοάὶ εἴ σαῖυα Ὀϊοἰσονϊ τ: ἐςξ αια ἤς σά] ἐπιὶς 
δἰπιρί:ς. "δ. Παρ. οὐδὲ βροιίϑυθ' )γσυντηκαικὸν ( σογτιιρτὸ [οτἰθίτασ 
συντατικεν γι φλογώσες ὠπταῤχᾷ: [τὰ ἀϊοίτιιτ τσυρετὸς συνσυκτικὸς. ἔα- 
Ὀτῖς σου [ιπυοης ὃς ΠΟ] Πα ι14ει5 τὸ κριταπάμελον πῷ σώματος. τ }15 εἰς 
Μαγαίπιιις. Γερο Θαίθηιμα 1η ἤπο [1.10.Ὑ Βεταρουεῖσεϑ. 

Συντηρέω, κοΐσω, κα κα )ς ΟΠ ογ πον ίογιιο, δῖ, Ἐπ συντηρεῶτοοοπ- 
[οτυατὶ Μδιτῇ.σαρ.9. κ ἀμφότερον συντηρφιΐ ται. Νίδιςι ζαβ.6. ἡ 

συνετήρει αὐτὸν, σοπίἐτυασᾶτ εἴπ}. 1τογριτάπιοι Οὐ οττιαδατ, 
Συντήρησις, εαςγ αἴτοητῖο, σοπίοτιατίο : ὃζ ρᾶτο Δ 2: αὐ]8ὲ (τυροῦ 

ααἀιιοτγίατιιτ νἸτι 15. (γ πτοῖο 5. πὸ τῷ συντηρέω, ἱΠΟὨίδΓΙ!Ο. συντη- 
ρυσιφπαυῖς Μιο]αη ἕξοι ἐς ατϊητα,)ν Πτατ ποηϊεη ἀριά Τϑεο- 
Ἰοροβοίιο ᾿πτε Π ρας ποτίτίαμη ἰτΘ 15. 41: ποθι ίσιπι ηαίςίτις 
σιιατη ἑᾷςο ποπηϊπαηῖ συντήρησιν, 4.118 ΓΕ ΠΊΡΟΓ 1Π Βοπηίος οτίλην 
ζρεΐοτατο ἕδγιιας δἀπτοπιτίοπε οἱξοπάξτοπι ηυϊἃ τε λιπη Παρ 
ὅς αιιοί πε ἱπαἸοῖτπν ᾿ς, τῆς ψυχή ς “εὸ τὸ σὦμα συνπίρησις, ἐς 
δἔτο, Ναζαιτ. ἰη Οτατ. βιλ,ν σα τ σιιο δηξῆια οιιπὶ φογροτό 

σοβαγοας σοηίτγιιοτίιγαιια. 
Συντυρητικὸς,σοπίεγ τον. ΝΑ σα ἴῃ ΟΥΔΣ, 
Συντήρια ταὶ, [014] ἃς (αοττῆ ἴα ἀϊ15 ἕαζξα ρτὸ (αΐατς, 
Συντήρα9-. ὅς ρτο συντηρητικὸς ΠΟ Ὠ δι Δ η5. Ηετοάίαπ. ἧς Ταιτξτο 
Ιοαιεη5, ὅθεν κ᾽ τὸ θνομα τῇ χωράῳ συντήρεον ὃ ἐδέκει,ν πὰς ἄζοοι - 
{σης ἴοοο ποπγοηνὰ ἰαυτὶς ἰςτΠςοξ, ͵ 

Συντίϑεμκα!, Α ξετὃς ΡΤ Συντίϑησε, σου ΡΟΠΟ δέ τεδηπσο, οὐ τίτιιο 
οὐ αἰ πιο ὃς σοπηοπτιι πὶ Ειοῖο5 ῬΑ ΟΊ ΓΟ Ὁ ἣν ὁμολογιί. ΟἹατ.:. ἄς. 
Κορ: Δοκεῖ λυσ᾽ τελεῖν ξυν ϑεῶτο ὀνοίλοις μητ᾽ ἀδικεῖν, μήπ ἀδεκεῖδι, ςὅ- 
Ροπεῖς ἰητεῖ [α ἃς τγδη ἔσο γογντ ὩΘ4 16 ἰρξοταμτ Ἰηϊηγίδομοσας 
δεοϊρίσητ. ΗΠ ογοάοτ. συντίϑεμαι τϑρδυσλαν ποιηρί δὸς, τγδηῆρο τες ἃ 
ἀε ργοάιτίοης ραττγα;, συνεθήκατο τούτῷ 7 (ΕΠ (0 ςομιοπογαζ, 
Χοη ἴῃ 6. Εἰ λιίωνικ, ἐνταῦϑεε κατέςυσε ἐδὺ σκοποιὲ, κα κείνοις ἐᾶν συγέϑε- 

χογτυρρααλα ον τὼν κὴ ἀριμοια τῶν Τ πολεμίων, ὡς δέοι συμιαήνειν Ομ ΟΝ 
τ Ἔδει, ΟΟο 20 
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κοπιυοηὶτ ἄς ἤρμο δέ (γπιδοϊο,ιιοὰ ὃς σωΐϑημα ἀϊοϊτιν, νὰ 
Οὐςοὶ ἀκοιιητ σμυτίϑεϑει συμ χίαν ν εἶ φιλίαν, [ις ̓ λτί τῇ σοιαρο- 
πετε (οσϊογατοπι,νε αριά 54 {πον ἃ. σώ ετίϑετὸ σφι συμμώ- 
χίανγουηι εἰς (σοϊετατοπι ςοητγαχῖς κι γίι5. συνε ϑήκον φιλότη- 
τ τοῖς αὐτοῖς οι 1{{ 6 ἀπηι αἰτίαν ᾿πλεῖτ, δῖσ ἀριιά τρἤηπι σώ - 
ϑέμίροι τίω υ μέοαν, ἀϊεπι σοη [Ἐἰτιιοητες. Ψ η4ς δ μωτεϑ'ειμῆ᾽η ἡμέοα 
(Ξυλχτοτεταγυῆνη, 165 [ζτι5) 41] ὃ σοπαπίτατιι ἀἸοίτατ, Οοα- 
Πγαϊσιιγ οτίατη σι Ῥγαροπτίοπς ωρός. ΣΧ ΟΠορ οη. 1 146Π|. 
σιωτί ϑεῶνε οὐ ὡρὸς ταὶ συμμαχίδους πόλεις τούτο τρὦτον 9 αἰκολεϑεῖν 
ὅποι αὐ ὑμεῖς ἡ γεῖϑνε ἀς ος ῥτιὶς σπὶ ξοε εγατῖς [οοἰ {τς οἷτι}- 
τατεῦιις σοπιιοηῖτς σας τγαυπυῖτς. Σιωπίϑεμαι ΡΓΟ συγχατί- 
ϑεμα!, Πρ] οΥ, αἰΤεητίοτ, κα ταν δύω κὐ συγχροτῶ, ΟτοροτΙι5,Ο ἱ τό- 
σε μὴ σιω πϑευϑωοιννιῖ ἢ αῤνέ μοι, πρᾷγμα ποιοῦσιν ἐἔτε δυσεζὲς, οὔτε 

σ΄ ἐλδϑερον. Τιιας αι άεαι αἰεπτίθητοβ » πη γεγὸ γοημηοητς8. 
Γαι. Αἰῤῥμανῳ μᾷν οἰ ἔγωγε δα μωίς κατοίγε τῶτο στωϑήσομω 9 ἴῃ 
Βὸς πιπαιαι αἰτὶριαοτ, Α ἕζογιοαρ.24. σεωέϑεντο ἢ γἡ οἱ ἰδυ- 
διῆοι φάσκοντες ταῦτα ὕτως ἐἰχέν,Α[ἘἸρυατὶ [απε :Ἰπεοτρτια Ποηίς- 
ταητ 4ς Σιω ϑυίκυ,α τ ραίατιο. Σεωτίϑεϑει, σοσλπηιηὶ σοπ- 
ζξηΐι αἰ ἐχιι! ἵπ σοπηπιιης ἔάτιιοτε, νη 46 σευ ϑεήκη,, σοπιρα- 

᾿ Σιυωΐτονθ. χε, δ ἡ, ςσοπτδΏτιῖ5, ἔπε πτιθσον α Πα ΠΊΘη5. ἀσοτ,ν οἰ σπτα 

ἔχιπι 8ζ ςοπίεπῆο. ΑἸεχδηφετ ἐπ 5. ἀς Απΐπια » ἐς πππ|τ14 1ἃ- 
τγοπαπι ἰοηπςη5 οοτιπὶ σοη(οοἰατί οηἷς σοπίοτπατγῖςς, εἰ ὃ ταὶ 
μϑδοοσιωϑεμῆμων καὶ αἰ σιωϑευήμων, τηρεῖ τίω κοινωνίαν: τοὶ δ), αὐ τιχ εἰ μῆνα. 
πούτων φϑείρει εἶ συυϑεμῆῥοις σώζει, φύσει ταῦ τοὶ ὅξι, κ᾿ ἐν χΤ᾿ σιωϑνκίω 
σύντα. Συωτίϑεδϑοι ρτὸ εἰκούσαι αι! ἰτο ερσύχφν,ηἰπηιΔάποτῖα- 
τοινπάς Σευΐϑεο, αὐτὶ τοῦῦ ἄκουσον, Ἡοπποτιις 1{14.4.19, Σωϑεῶν αῤ- 
γεϊοι, μῦγον δὴ 85 γνῶτε ἔκας Θ,αηϊ πηα πεττῖτε, φερσέχετε, κὶ χτλ νῶν 
λαάζετε. Οὐἀγῇ.α,-φρεσὲ σιυώύϑετο ϑέαπιν εἰοιδίιῦ, αιαϊταδατιοττῖτοῖη 4- 

αἰπηιηι φάἀμαίῇτ, 1.4.7. - σιυύϑετο ϑυμῷ Βαλίω,λπίπτο σοποορὶτ 
δί ἴατο !Ποχῖτ. Σιωτίϑεει Ρα[πιιὸ, οπηροιῖ. Τ᾽ πςορμγαίτιις ἀς 
ςοπιτροίτίοπο ἀςοηϊτὶ νεηςθηΐ ἰοαιιεη5 σαρ.16.}1.9.. Σεω τίϑεόθειν 
ἢ τρόπον τιναὶ τρὸ ς τὸ ἐργοζεοϑει!.νὺ τὲ παν τὸς ξΐ), δὲ ὸ τὴ «δὸ Ἰατροιὶ ὑκ ὅ}:- 
ςαυῖνας σιωτιϑέναι, σηπηικαὶ τὸ χοῦ ὧς Τἰχι 46 ΠῚ, Σεω τέ ϑεόϑοι 3. ὡς τε κὖλ 

χεῆνοις τεικτοιὲ ἀγα ρεῖν »1τὰ γεγὸ φοιπροηΐ ντ [Ἰἀτὶς το ροσῖθιις 
Ἰατοτίπιατ, Οἰοίσοτί ἀς5 ἐς (ογπίς ἰοιι6Π5.1105.1, σιωγιϑεέυῆνον καὶ 
ἐς ἐψηυα,ὶ εἰς Βριϑσιν, Πιια σοπηροίτιιπι σοπάϊτύιπησαο τ ἀςἔπι- 
τοινἥιις ἴπ οὐαἶο ἐχ ἢ: θδατιιτοῖ. ᾿κτεσκόυασμῆμον. 

Σιωτίϑημι, μοΐσω, πιυκοςοτα Ροποφοοηποίηπο. ΤᾺ ΟΡ γαίης, συωε- 
τίϑη ὃ κὶ φυῤμακα ποϊλα ἐκ πολλῶν. ῬΊατο ἴῃ ΤΊσιαο, Ἡγήσατο γὸ 
αὐτὸ ὃ σιυυϑεὶς : ΟἸςογοςίης φη1Πὶ γάτιις εξ 11} 4 1{π4 τη χὶς ὅς 
«οπάϊϊε, , Σιωτιϑέναι ἀς [στ ρτίοπς ἀϊξξαπ1,14 εἰζ,οοπλροπο- 
το ὃς σουφετοςοηίοτίθογε, σε ταίρσεϑει τ ντ ΠῸΟοτατας αὐ ΧῚς ταὶ 
συγζονίμαατα σίωτι ϑένα; ἷ Πρ τος σοπίογίθογς ὃζ σοπηρόποτγς, τω; 
πέχλίμω σιῶυτι ϑένα αττοτη σοι ροπογς. Αγ ποτ Ἀ Βοῖοῦ. Ντ αὖν' 
ὧν οἱ τας τέχνας “ἶ χόγων σειωτιϑέντες, ὀλίγον πεποιηκδισιν αὐὐπῇ ς μόριον, 
ἣς Οἴςετγο ἴῃ ὅτατο, Τοτύπησις (δ δά ἀτῖςς σοτηροποπήας 
ἐγ} ΠΠΠτι Σιωτίϑησι, σοπΊρΟμΟ 51. “ἔτιιο. ςοπίρίγατίοης δέ 
τοἰτίοης ἤπρο ὃς σοπιηλτη σον αϑρῳσκδυ άζω νὸ αὐ σεόυάζομαι. 
Απτὶρἢ, ὅτοι :ξ δηπξκλῆς σειέϑεσειν ταῦτει καὶ ἐνηχανήσαντο κατ᾿ ἐμ, 
1.σοπιροῖττα ἔγαιτάς [1π|ο.. 515 σοπιροποτς ἘΔ Ποϊαπη, ὃζ πλοη- 
ἀαςὶα,ἀϊοὶς ΡΊαμτιιβ, Σωωτιϑέναι πραγματείαν, πα σ τ! σΟπΠῚ- 
Ῥοποτο ἃξ τγαηῇρσοτγς. ὈΠπι ΡΙ τάτο η Ὑ Πα ΠΊ Έ, σεωωετίϑ εἰ ἢ αἴδὲ 
πον Σίκενον πρᾷγιατείαν, ΠΟ ΟΥ πῇ ςοπέεοϊτ. Σευτεϑέναι γέλωτει, 

τἰ απ σπποογονδας ἱγγιἀοτε ΟΡ μος ε5.Σεωτιϑεὶς γέλων πολε ἢ - 

τεγρτι ῥήματα καταγίλαςτα λέίων, ΤΊ ΡΠ Π10.3.Εἰςρ.7. Νοα ρο- 
πὲ πιοηάαςὶ τὴς ςὅροηϊτιν οτα. [αἰσατῖς τάπηοπ μος θορ ιο- 
εἶϊ5 ἐΧΡο[εΐτορτγο ἱγγίάθης σοβ: Ατγιᾷας πἰ τ γι πὶ ὃς γιγῆςπι, 
εἷσ μα δεποῆςῖα ἐχργοῦτγαπάο. Αριά οἤάοπι ϑορμοο]οπὶ οἴ, 
ἐν βουχεῖ σιιυτεϑεὶς κοίῳ, ἴςσιμωπόμως χέγω,ν οτδα ἴῃ σοι ροΠάτιιΠη 
ςοπέοτγο. 

Σιωπρφέτγωῖ, ΡΓΟΓΠΠ ΠῚ ἀτι σον σατῖι5 τπάϊοο Πεπποῖ, 
Σιωτίμωυσις, ᾿ιἀἸοάτιιτα Ῥτεοῖαπι Κὶ ὁρ.Π0..4.ςρ.12. 
Σιωτιμωρεῖν ἀϊοῖταν ΠΊΡΡος Ρτο συμωραπειν κἡ λυσιτελ εἶν) τείτς Οα- 

Ἰοη. τ. ἀε τηοτδ. Δουτ15. 
ἸΣιωτινάοτω, μι ἰξω,ςΟησιτῖο, σοη ΖΑ ο Εἷς. Αςοιίς. Ατἰζοτεῖϊ. ἀς 

πιιηάο. 
Σιωτιτράω, [ει στο τρίω, ρΕΓέοτΟ. 
Σωυτιτρώσικω, [ἤπια] ν αἰ πέτο, ἰᾷεπὶ αιιοὰ τιτρώσκω, 
Σιωτομία,ςοποῖπιγα δοπεσινο] σοηίοΠπγὰ ΡΙ1η. ἘΠ᾿ ἀζοοποί ὅτε- 
υἰταϑγσοσηροπάϊι πὶ, βού χύτης, 

Συωτομικὴγιγ5 σοπ πεπάϊ. 
Σωτοιιος, κα, ὁ κα κα, σσεἰ Πις,σοπαροη ἀίατῖμο, Γασοἰ πέλιι5, οἰτοπηίοτι- 

Ρτας, δγοίαϊς εν ἴα. τέων σευύτομον πταρ εἰς, νἴατη δτοιιοπα ὃς ἔοι] οπα 
ἐο πη τςης. Α6ΠΈ.110..4.4ς Οεπετ. πὶ πλ.Χ οπισεωτομωτάτη ὁδὸς. 
εὔρεπάϊιπι νίαν δτοιι ΠΠ πλιττη, σεῦ τομωτοί ζω» διρπολ ἐρκησιν ἡγεῖ 
ται ἤρεγατ ἴηττα δγοιο πιοπιθητ πη ίς Ὀ611ο ἀφέιπρὶ 5 1. ἡγεῖται 
ὄυ χερὲς δύρήσειν τὸ τέλ- αΒ πολέ μα. Τἤαον ἃ. 1.7. 

Σαυτόμως, ςοης [ὃ ΟΊς, Ατἰίτοτ,,.Β. Ποῖ. ἰδὲ γδ ἐνταῦϑει δὲ τῷ δ), κα 
ταχὺ  κὶ πιῇ σευυτόμιως. νη  τιῇ μετοίως. Σιωτόμως, του ϊτοτ»ίποςΐπ- 
ἐϊὲ, ὄρεηάιο [ἃ, δια βοα χέων, ντ ἀρὰ ΣΧ οη.ΟΕς. ἧς ὃ συντόμως 
εἰπεῖνγντ δτοιῖτον ἀΐσαθη. Σωυτόμως ἀς το ΠΙΡΟΓΟ9 1ιοχροάιτὸ, 
Βτοιυ ἀϊέξιπι ας ἔλέλε πη, ἰῷ πιαπὶι διιετισοτῖπιιό. Ατ]ιθη. 10.ή, 
ἄς βετατοηῖςο Ἰοαιιοι5, συντόμως αἰ γεκρίνωτο, ἀξΈι τι} Π} τοίροπάϊε, 
᾿θιάφηι, συντόμος πιὼν ἐκάϑευσε, 01} πιοτὰ ροσαίᾳ ΡοοιΪΣς ἐα- 

ΤΥ ἡ 
ΠΟ ᾿οδάουπηῖς, πγαίπης γοττῖς ἁβατῖπη. 40 θη ὅσο 

Αριυιὰ Αὐορ] ἴῃ Ῥᾶος, φαύλως ἐρείδει, 1. ̓ πι]τῖε ΤΠΤΟΓΡΓ, δυντὸ 
μος ἐῶϑάειΝ ἃ ἢς ἀϊσιιητ Αττὶςΐ πᾶν ὁπιοευῦ συντόμως γινό μῆνον,θοί 
Πι οχρεάϊτὲ δὲ τοππροτῖβ σοτηρεηάϊο, 

Συντονία σΟὨτΘΠΣΙΟ ὃς τ᾽ σοΥ σεω τασις, ςΟΠΆτΙΙ5. οἰ Γα. Δίου, (οΠεὶ 
τιι4ο. συντονίᾳ πολλῇ σροχέζω,ουτ απη αὐπηοάϊπι ἱπτεπάο. Σ 

τογία τοῦ αἱ δοίου, ΑὙἸήτοτ, 10. 5. ΑἸ πταὶ, σα πῖτα 5 ΤΊΡΟΥ : σεηϊταΐ 
ςσοητεητιιπὶ ὅς τὶ σϊἀειτι : τητθητὶὸ δί τεηεῖρο Ρ6η155 ΟδΖα, δια 
γοίας συγτονίαι γ Δ} 101} σΟὨ το ΠΕ: ΟΕ Ϊ ῥὰ ϑυμέω ΘΡροπῖττ. ζ 

Σμὼ τογον»ἱ ἀφ ηλ «οἱ συντονία, Τ᾿ 

ΤΩΣ 

ἔοττῖς, σΟἢ σατατι 59 1 σ᾽ 4159} ΗΕ Χ1}}189 συνοχνὶς, ἰχυρὸς, σφοδιρθ, 
διάοῃβ,ΟΟ ΠΤ ΠΠΠΙ σον σιωτογίθ. αὐμμογίαςος 6{Ἐ 1ῃοιτάτα.Πς ΟΡ 
Ῥοηίτιιτ το ΠΉ} Πα», Αὐπτοτ. 8. ΡΟ] Ἰτῖς. τοῖς ο αἰπειρηκόσι διὰ 'χοόνονος 
βέδιον εἰ δεῖν πὰς συντόγοις αῤμονίας., δμαὶ παὲ ἀγει δίας αὶ φύσις ὑποξάλ εἰμϑίμηνο, ὁ 

λεί οῖς τοιύτοις, Τά ςπ|. Συὶ 2 ἔφη μαλακῷ κα μὴ συντόνῳ πυρὶ, ἶσῃ ἦς, ΜΙ 
τη0}Π| ὃς ἸΔηρυιῖ4 0 σεωυτονξθ. κίνησις ΤΠ ΟΤι15 σοποίτατης ΡΒ ΓΙ  μομιε ίοο 
ἱππασία! σι τογοιγ 1. Ἔα τάτίο πο 5 ἀσ ΓΟ 5. σευύτονίδ. ποδδχξαν γε 
Βεσεςης ΡΟ άαρτα. σευτονον βλέπει. σομτδητιιττ τα οτας, ΡΙ ΠΟΙ, 
ἤς ΝΊβοτ. συυτονα ἐλκετε, γα εἶτα δια Πτοτοἰα εἴξ, ἀαμα }! αἰχὰς 
Εατιριά. 

Συγτόνως.ςοπτοητὲ (Ἰςι συντεταυβύως, ὃ συνεχοῦς) ΠΟΠΕ ΠΟ ΤΟ Τα 
[λτιδοτῖτον, τυ οὐδ εμέ χὸ, Ππιπιοροτέ, συντόνως «άδιξε, ςΟ, 
ξειείπν τα τ, ὈΤατατοιι, ἴῃ αἱ δα. συντόνως ὁδευΐοντεςγοοητεητὲ ρς 
διοητοβ, ον τοῦ ἀπ Βα Ϊαπτοβ,Γαοίδη. ἵ 

Συνπρρίπεζῶν. ὁ κα καὶ, ΓΟςτιι5 τη οί, ΕπτΊΡ. " 
Συνπροίω,ἴάεπῈ αιιοί συντιτράω, ρογέοτο. ᾿ 
Σωτρειοῖτος ἤπημ]}, τγ  Ρ [Ἰσο 5 τογη, πιο. ὃς Οὐγ 9. σιωΐπρει 

αἰνύ μι», δῷ 
Συντρέφω, Πεπεΐ οἄπςο, ἐπ ΠἸτιοΡΙΑτο ἀς Γερ. δι ω 
Συντεέχωςοποιγγον πὰ Δσσιτγο) οι οηϊο,αΤεπτῖοσ, σοπῆτοοῦ 

Δρυα ΤΠεπλο τ ες. )4τ. ̓ππρ. ( 
Σετρησις εω ἥν Πιδαῖι!8. συγπρησις “7 μυκτήρων. ΠΑτ ΠῚ ξογαπηῖπα 

Διιίοτες!. Ϊ ἣν 

Συντραθ, .σοτα τη ϊ πα τὶ ἡ τγι Ρ] τί ἦ ὁ ΠΟ ΠΥ πἰα»τιΐηα, ΟΠ ΠΠΠ0)ὰ 
δαγμός τομετ.16 μωρὸ συντραξῆς υἱγεῖται υὑζρις γα. οΟτγτἰο τὸ σ' 

" 

μὰ 
μι οι! 
πλιὰ » 

ἰηκωμορᾶϑ, 
485 μα Ἰο}}5 

ὑμιαῃ μον 
μη ΚυαιαπΝη 

ηεν, 
Ι 

| 
ματα ΐον 

ἀν απο, 

τἰονμίνε 

[υκιμοιῦ 

μὴ μπιηιεῖς 

ἀηημέη, 

ἡΐεομωε, τῥέμμᾳ, Ὕ 

Συντειζὴς., ἐΘ:, ὁ καὶ ναὶ 5 4] σοπιιογίατιιγ στη 4[1Ππ|0 συνδιατρίθαὶ ὀἰκθί αν τ 
συνών, » ᾿ αν [γκἰληυν Φὸν 

Συντρίζομω)» σοπζογοτν σομτιπάου 9 ἵτοπν ἀοΐοτο δέττιείτία γοῖμι, τίίοοα 
ςοητεγοιοηταπάοτ, λυπ μαι αριά ΡΟΙΥ Ὁ. 1π Ερ'τν ᾿ς, 

θἰ γι, 
Ἂν Πγροηαῖ; 

ἢ. ἡ ἡ δκων ἡ 
Νὰ: Ἷ, 

ὑνιουιπίοῦι 
ΠΕΣ πο 

Συντρίζα, με γω κα ιφα, ΠΟ ΠτοΓΟ  ΟΠλ ΠΟ Οοπέτγίησο  Α ἔξία, 
συγπείζεται τὸ πρᾷγμα, Ὀςπιοίζ. συντετραμοῦῥον κοιτασεσ μδ, [χιοὶ; 
ΘΟ ραης. ΝΑ Ζαη.,η ΟΥδι, Μδιτῃ. 4.12. κάλαμον συντετρεμ ᾿ 
ὶ κατεδξειγ Ατιηἀϊησαι υαίαταπι ποη σοπέτιηρσετ, Ν 
Σιυΐτριμμα τος) το, αττγ τι! 5» 0 ἢ σΟὨτΓΙ ΓΙ Ονσειωτριξῆ 114 ΠΟΠΕΓΙ 

ὅς σοπιπιΐηζα ταὶ ρογάϊτιο οἰξοπάϊτιτ. Ρ τ] 5 δά Ἀοπι.3.Σ νι 
τραμία καὶ ταλαματωρία, ἐν ταῖς ὁδοῖς εὐ δ, Ἡ Εἰ ΟΠϊο οἰξ δὲ σωωώτριν 

μα χίοθς»ἔγδξιεϊο τηαπιις,ςάρ. 21.1.οα τ] οἱ. ἣ 
Σιωτριμμὸς ἸἀοΠΉ.ΟαΡ. τ ϑορμου. Ῥγορ μετα, ὅζ ο4Ρ.4. ἩΠοτοπη 

τοῦ σαρ. 22.110... ἐσ. ᾿ 
Σιωΐτραψις,. ΟΠ γα Ὁ] ον ΑζδηΖ τ Οταῖ, 
Σευτροφέω, τυ} αἷο. ᾽ 

Σουτρρφία ἡ σοπα! ἐξ ι5,οἸ θέαις (οἀα!ττιπι,εἀποατῖο, πα Ἐρίρτα 
Σεώτρρφθ-, κ᾿ ὃ καὶ υἱ,Ππνὰ! εἀπσατιι5, σἀπισατιια οσἵιπτὶ Δ] 16110 5 ὄμότρα 

φὴς, σοα!τππιῖς, ΠΟ πἤπιοτις, [Ὁ οἰ ι5)φίλίθα, σευΐτροφΘ- ἑπλότη 
τι, αἸ πη πτι5 πη ρ Ποἰτατὶ5 ΙΝ Δ πη, ΟΥδτ. σωύπρφφός εἰμ! σοι πὰ 

στῶν, Ἰνατς τασιαιτι ΠιΓΓ] Οὐ ΡΙατο ἴῃ ΓΟ ΡῚΡ, σιυρόφας ποιῶν ταῖς τοῖ- 
αὐτως ὄψεσι κἰ σιωήϑεις τσ νἱκς, απο πο5 μυδαπποάι οδίροξιϊα 
Αἰδεποΐςης ἃς ἐπυεγῖεπ5. ΡΙ πτατγιΐη ΠΥοιγρ. σωύτρρφθ. δέαητο 
νἱέξις αἰιοτας5, 148 π᾿ ΟΔπη}]}. σεώτρρφον γεύΘ., 1 οἱ ὁμήλικες, σὰ. 
τροφα ζῶα οἰσιτος Δηϊ πηαηῖο5, Χ οπιτοῖς ϑηράοις ποῖος τις ἐγῃίνεται 
Τἷ σιωτρόφων, Συντροφίθ- εχ ογοΐτιις ὃς ΑἵΠιιοτιις αἰ Ἰσ τοὶ, σε 
οὔ Πατίποιντ παιδεία σιωύπρρφίθο αὐδρνϊ ας, οἱ σΟητγαγ. πότρρθος 

Σεωτρρχείζω, ὃς σειυτροχείω, ΠΟ ὨΟαΓΓΟ  Ο ΟατΓΟ)Οθιῖις Ποιαριὰ 
τυ πιο ρ. σιωτρρχάσαι ΕΧΡ. πληρωϑίωϊαι» [ὑταρτὰ τςταρμοσα, ᾿ 

τοτῖς τα: αχϑιῃ ἱπιρίςητ. ὦ". 
Συντυγχ αὕον ταῖς τὶ, ΟΠ] Θ ΏΤΙ15. σα 5, δα απ ξοπεϊηρσαπτι Χ οη τῷ σι 

μάτι ταὶ συντυγχ αἴονται μελετᾶν χαρτερεῖνγιγατε ἀάμογῇα5 ἔοτταϊ 
τοϑ δ! θη ζι5οίςιι δάιιου 15 τὰ χα ἱποϊάπητ. ' 

Συντυγχόδῳ, ν ΥοΥ οἰπὶ 4] 1410. ΠΟ ἢ οαιοτ, οδιιῖο, σοπρτοάοτν 
ὉςσαΓΓΟ Οδαῖις Ηο,οδεϊηρονϊποῖάο ὑπιΝ ουτγαπι Ὀατῖπο ἵπα 
δἰταν, ΑΛ ΠΠορΡ Δηςβ. ἡ σελ ἀν συναὺ χὔσ' αὶ ἐν, πο 5 οὐιῖα ἐέϊδ. 
συντυχ εἶν ἀντ, 1 ἤτπι σδιιοηῖγο,ς.8. Ἐπδηρ. Γπισα», συντὺ χῶν κ(ν- 
ϑυγίθ.  ιιοἀσιπα16 ρογΙ συ πα, βιαξόμϑυοι πρὸς τὸ συντυχὸν ἀτείκτῇ 
τοις ἐκὐαγρίστεν (92 χεόλει» ν ̓ πὶ ᾿πἔεγευτοβ. πῈ 115 Ρτὸ τὸ πατὰ παι 
Πιειέξος ογάϊηϊοιις σοδρογηῖ ριισθαγο, Β] πτατοπ ΟΠ}, συν-᾿ 

τυχον πείϑος, τὸ συμξ αν, ΟΡ ἢ. εἰ μή φαγείϊζω πᾶν τὸ συντυχὸν πείσορ ἶνς 
4" 414 ἀος] 116 τ. Ϊ 

ΣυντύραννΘ., Γοοίτς ἴῃ τυταρηϊάο. 
Συντυρφύωῖυα ἀϊςῖς Ατλπορμ.αῇ ςοποαίεατα, δοτοτα, συμισυγνύς 

μίνα:ϊῃ Ἐφιἰτίθ. , 

Συντυχία ας ἡ ὁυμλίαγευγέγτόυξις, [λτατη» οἰ οτείπποαίι5,) σύμξασέξν 
[οτϑυ 

Δεν 
δ μρὴν φυυψδινν 

μμμηνν, 

ἐπ με τιῶδι 

βἐ λείπ 
: 

μα β ας ρ 
ἰγιϊυυπϑϊ 
ἐυἰπεϊταί, ἸΠΜΟΣ 
τῷ "πῇ 7. 

Μ|} Νπλίχτ 

κάραν οι 

Ἂν διονμῆς; 

ἀιχίζπη 

δἐμλίπι, ωἱ 

Ἀδημπις 
ἢ μλὶ βωὼ ἱ 

“ Ἰαπρρρν 

ἍΝ (ΟἸδρῃ κῃ 

"αὶ α ἐται 



Σ νΥ 
οὐϑοασοϊάο πς,ὅγι τυχία,α “υιογἤτας, σοπστοῖδις, Γοοΐοια5, 
ιχία ἐρωτικὴ ἀνα τοτίτπι σοί τίμα πη, Τ᾽ ιιογ αἰ, οὗμα τ ἕρ- 
συντυχίᾳ κἶτα τοὶ σοῃαϊτίοης νγροπτουί θη, συντυχίαι» ἔοΓ 

αἷταν τα: ἀσοϊάτιητ σαια:. 
τυχίξω;, με. ἰσῶ πε. ἐκοι,ΟΟα πηι] συσσωρόα, ΕἸ οἴνο. 

ὐωχ(αιάϊο ὃς ἱητο! Προ. ΡΙα]Δτῖς ἐπ ἐριτο]. τοιαῦτα γχίρ 
Τὸ πίω; τυχίω «πὶ κ᾽ ε(οὗ «τοὺς μοῦ λλον αὶ ϑύιῦο ἐὺ ἐχθρριὶ ἀκού. 
ἢ λυπηθίυζαι «δ φίλες μι συνυπα κουΐστιγτας, 

ρχίΘΌ ΠΟ] ]ερα, 
ὦ, Πππι] [τ] εγρτορ. 

ατεύο,ν πὰ σομ[{] Πιπη» (πὶ ΠΟ] ρα ̓η σοηἤιΐατιι. 
τος Γ Οἱ ορ ας Ο Πα], 
ἤνομαι, Πππλ}}} Ππγὰ}ο. ῬΑ δὰ (σα ατας σαρίτε [δςιπηάο, 
γεπεχείϑυστον ἀυτῳ γἡ οἱ λοιποὶ ας Πηλμ ας ν πὰ οἰπὶ οῸ τὸ- 

φγωςν ἠὰ [δίοτιο., ἀτή δ συ τοὶ πιςλπὶ ΟΡ οΓαΠῚ σου- 
ἴξγο ἄτας ΔοσοπηπΊοάο 9 ν πὰ ορογαιη πιο. Ῥδα ει5 [ςσυπἊα 
ἀ Θοτιπτ,σαρίτο ρτϊ πιο, σύνυτεργοιώτων κὶ ὑμὴδ ὑεὸρ ἡ μὴν τῇ 

ΟΝ οὐὶς ἴτοιπ νπὰ ρτο ποδὶς ἀερτγεσατίοηϊ [ιδίογιϊθητὶ 
ἤς [τὶ πἱ ΑΙ σις ογατίουἱ Πισίοτιιῖγο ἀϊοιιπτ. ητογρ.τα- 

ηδ τὰ ν οὐτῖτο Ν οὐδῖς οὐ! νπὰ Ορογᾶπὶ σοπἔοτσητῖθιι ΡΓΟ πῸ- 
ἷσἴη ἀερτγεσατίομποση. 
χωρεῖ γε άτῖτ ἔῃ ἔππιπὶ [ΟοιΙΠΊ. 

ἀἰνω ΠοὨζοΧου ἔπη] δἴῖοχο. 
τρεώς ἡ ΠΟὨΓΟΧτΙΙϑοὶ (π 41 Βι14,)οΡιι5 ςοητεχτιπη. 

τοῖα, νἱ ἂς Ὑφύ, 
οὐ. ἀἰϊςέξι οητοχτας. Ατ τόσο] ποτ δτο ποπο; οα- 
57. ιιτι!ο ρε[οἱ συνὴφ ἐς τι λέπος τε! τ, 1 οἴζιςοπτοχταση 

[χ: το ΐο πιεπιδγαπαπη, ὺ τὸ δερμάτινον υἱμῆψα δμροιον τοῖς «“ογιγό- 
σι τὰ μετεαξυ ἧἶν δακτυλων.ν] ς Πόμπιλθυ, 
οίςαμανυὰ (αΠΙτο,ν πὰ ἤχπτ ἢ γογα ΠῚ πατιγᾶς 

οἴαπ}} οχτο ]ο. 
γεῖ συνῳδεία, σοποοπτις.συμψαλμῳδία 514. γ]ἀς συμφωνία, 

ἴτας Τα αη ἴα ΙσατοπιςπῆΡΡο. 
εἰνον δ, ρατταγίγο. ῬΔι 5 δά Βοσηδη, Γαρίτε 8. κτίσις συςε- 
γἡ συνωδίιᾳ. 
νἕάς συμφωνία. 

δὸς οὐἷ ὁ, ςΟπίοπιις» ΟΠ πῖαποι157 σΟάοπὶ ροττίΠΕΠξ . Ππιμ]} 
ἢ5. [ποίαπιι5. αὐοῳχαλέσοιντες τας μούσας σιμωωδοιὶ ἐν αὐ χὺ 
αν, της ἱπιιοσαητοβ ἔοςία5 σαγπλ 15 10 οχογάϊο. Ατῖ- 
᾿ιδη 5, σειύῳδεὶ σοι φρφνώ, τοὶ αἰ τ ριΙ]οτ. σιωυῳ δὸς γἱ. συωτρρστος 
ἅτο ἴῃ Ργτὶι. ᾿ 

Ἴρια), ΠΕρΡοποης, τὸ σαυωϑώς Ποηττι 02 Οπρε ]ο. ΡΟΪγ  ῖιις5 
Ὁ 5. ἦν 5 ϑυρίων δικταραχϑέντων 5, κὶ τας πορθ αὐτῆϑ πεξεις συ- 
υΐσων, ᾿ 

ἀγὼ ςοητγἄο Οἱ ςοΓγ. ΠοπΊΡο]]ουἱποῖτο» σοσο ἴῃ ὙΠ 
'711|6 ΠΊΔΠΕΙ ἱπΊΡ 6110. Χοπορίοη » σεωυῶστες ἢ χυκϑτερον σιν, 

ρφέρηταί μοι τὸ ἄχυρα εἰς τὸ κενὸν τῆς ἀλω, Ἐτ ὶ 

υήν. τ ςοητται159 ΠΟΛ Πρ. τατιι5 ὃς ςοατέζγαιιδ. Ατιῖο. 
Ὕ- τα! ἀς Κοίριτγας. πὸ 2 ϑεριμὸν τἰαοφεύγον κα συφελλόμϑυον ποιεῖ τίω κὶ 

εἰς μμκρὸν σιωνωϑουμᾶνον.᾽ ἃ εἴτ. «τενοχ τ ρου υᾶνον 5 ΠΟΙΏΡΟΪ [την 
Ἑλάων ὁμῆνον. ἶ 

οώϑοησις,ν οἱ σειώωστε. ἰ, απαῇ σΟητί το δέ σοπηριΐπο. Ατιῆο- 
τείας ἐς Κείριτας. Πδησις μϑρ οὐὦ ὕξι τῆς καρδίας 7 σαύωσις τῷ ϑτρ- 

οὗζο. ἮΝ ᾿ 

ἴασις ας ηὴ (τἀ ρυΐατιπι σοπττγαἕγ1ο 5 4 ἱπτοτίςδρ!Π{π|π|: ἰά 
. ἰπαριιϊάτιισι αἰ ογίπιοη ὃς ἱητογοαρεάο σσξιμπάϊτιιτ» αιιο 

μρήήηα, ππουθο ἔπρς ἤτ σαίμάιις πιο Ῥτοϊαρίοης. Αρίγττις ἱπ γετο- 
αἰώίκϑ! ΠΑΤΙΔ 5 ἐν ἦτε 39 ἀδεκεόϑτα! ὅτὸμ γε μίω γϑύνται, ἐν ὠμφοτέρρις 

νθ ὥὦμοις 5. πᾶτο λέγεται μϑὸ σιωμώμίασις. ΠΛ οῖτατ ετίδπὶ σιωυωμέα. 
δι άεπι. ἱπιατροὶ ἐν τοῖς ἵπποις σεωνωμίόρ χριλούσι πίω) 47 ἀμφο 
έρων ὥραν ἐμβολίω ἡ αὐδῳγογίω, ἜΜΕΝ ᾿ 

ΝῊ σἰαγας ἡ σοῃἰαγάτίο. ΡΙΆτο (ξοιιπάο ἄς ἈΘραδΙΙς. δ) γὲ τὸ 
τ, λνϑοανειν ξιυυω μοσίας τε κὶ ἑπαρείας σι ξομβο , 1ὰ εἴξ » “οπίμγασ 
ΔΕ, Ἑΐοπες ὅς ἀπιίςοτιιπι (Οοἰοτατος ᾿πἰ δάπλας. ΙΔεπὰ ἐπ “Ἀροϊο- 

ἱ ΡἿ 4, οἰμελνίσεις ξιωυ μοστων νὴ «“αἴσεων “ἤκ ἐν τῇ πόλει γιγνομδύων. νδὶ 
ἴῃ πα Δ ΠῚ ρᾶττο ΠῚ ςαρίτιιτ. Ατἡ ξορ λαη ἦι Ἐφιτιθ. ἐγὼ μᾷ οει 
πὐτίκοι μάλ᾽ ἐς βελίωὴ ἐαν, ὁ μδι ἁπαύτων ταὶ ξεωνωμιοσίας ἐρώ, ὦ τας ξυ- 

σας γυκτερινας σὴ) τῇ πολεῖγν εἰξγατη σοηἰπιγάτ! πο ΠῚ δι πο- 
ἔζυτπαπη σοἰτίοποπι ἱπάϊσαθ. Ἱπιεγρύυτας ξωωμωρμιοσίας τας 9 

χορ καϑ ἀρέσει πῷ δυήμε ἂν ὅρκοις σειν διε. ᾿ δι 
εὐ “μυωώμοτης, 411 Πυλμ] 1αταῖ ἃς ςοη Πρ τας, ΟΠἰΠτάτιις σενότης, ο- 
εὐ Γ΄). Οἴὰπς σοηἰτιτάτίοαἶ5. Ρίατο ςρ τοί [ἐρτῖπτα, ξειωαμιότας σέων α 
πὴ ; μέγῶν 9 ἰά4 οἰ ςοηρτορλης ΟΠ ΓΑΤΙΟΙ 15 [οςϊο5. σειομμοταὶ τὴ 

Ἀπ πος ἐγϑνοντο, αὐ τγοσθῆζοϑ ἔσσογινητ ςοπίαγατίοπεπι, Τ' ἵ' 

υπ Ὑ δα. σεώωμιοτών ἀυτύ, ΞΟτιι πῇ 4111 οἰιΠῚ οῸ σοηϊπγαγαηῖ, δ] αταγ 

αἱ ἤυς ἴῃ Ολἱθὰ. 
"Ν ἰμοτον, τὸ, 1:1 Ππιγά πάτι πα, ἹΒιιογά. 

Σαυωμοτὸς, οὐ ὁ, ςοηἰττατιι5υσώωμότης. ἀν. ᾿ 

Σεῶ, ὠνέομω ςος πο. Ποροη. Ασςαίατ. 

νη τὸ οἴχθίθ..,, 
ἄγυ μεῖν,1Ἰς (γ ποπυηλιπι. Γ)4τῖι. 

Σωρ Ἰϑαγυ μία, πουαϊμῖς σοτατππαΐσοντ γειτῖς Ἀθογα. Ααμῖ]α. ας ν- 
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ΣῪ ᾿ 7ις 
ἐἰπγμγ(ἰηιιῖς ᾿ς πη) αιιοτὶςς νηο γοιὸ ποη [τίς νίάςπγιτ ἀϊ- Βμιτατοπὶ αι παρ ηἰει!άΐποιπι τοὶ ἀοπιομγαγο : δάἀεόσιις ἴῃ οἰ ραη Πρηιβοατίοης ρίμιγα ςοπβογιηταγ: γε ἢ ἄϊςας. ρτο- 
Παῖς » ΔΓΗΙΧ τηρογοα τινάς ιιπὶ τα ἢ ἴα; ποικιλίᾳ “ἧἶδ᾽ ὀνο- μοίτων ἀλοίτιιτ αἱ Ηειπιοροη. Ῥιαἰςξεϊοῖς. συνωνυμία εἴϊ, οὐὰπη 
Ρἰατηρι φαάσιι ἀςῇηϊτῖο ἀρτὰ οἱξ ὃς ςοπιιοηΐςης Ποπηίπὶς ἀο- Παϊτῖο δοοτατὶ δ( ΡΙατοηΐ. ΜΙ οιίπι εἰάςπὶ ὃζ ποίηοη ὅς ἀδ- 
Βαηϊτῖο ΠΟΙΆ Ι ἢ 5 γοξξὸ εὐ! δ ΐτιγ : ντ Βοπτΐηὶ αηϊπηαητὶς, σαι 
νοι Ὁ 14 που ἢϊ δ μωνυμία οἴ ΝΑ ΠῚ Μοτοιιτῖ) [πηι] ας μγιιπὶ μα- 
θεῖ 4ιλάοπὶ ἡ] Πιὰ ποπηςη.» οὐ ἀςἢηίτίο ταπιοη Ὡοῃ ςου- ΓᾺΪΓ, 

“υνανυμον δ γ τὸ (γ ΠΟ Ὠγτηιιπε,ν ἰάς ΑὙΊ [Ἐ Δητο ΡΥ αι ἃ, συνώνυμα ζώα,ἃ- 
ὨΪπηα 14 οἰ ἀοε ροποτῖς. 

“Συγώνυμιος» ΠΟΙΏ η}5 ΠΟΙ ΓΟ 59) ΟΣ  Πἰς σΟΠίΟττ πὴ Βαβοης »'άοην 
ποπλθῃ (οτεῖτιις » ὙΏ16Ε15 (Ὁ ΠῚν δίς, ν ΠΙΠΟ Γι 15. Αγργεοραρ. ἫΝ 
ὕτο 4μπτο Ἐτβιςοτιιπη,οαρῖτε (Ἐσιιπᾷο; συνών μοι κὶ οἱ σρυ χιὸέ 
Ὁ οἱ τιϑυμαλλοι, νοΠοατὶα: ταις Ἰαέζαγία: που ηἷ5 ταρτγιὶπ) ςῦ- 
ἴοττος νἱ ἀδητιιγγϑαζα το πὸποὸ μα τοτ. ρΙλητατ, Σωμώνυ - 
μαι Οταπιπιατὶςῖ5, Ππμς ΡΊτγα ποπηΐπα ἑάφο πη Πρπιβοαητια., να 
φη [55 Πλιογο ἰδ άτι5. Ν' ἐγιὶαὶ ὁμώνυμα ἔπος «αθποςα εἰ έϊα; 
γε Βοπῖο νἱμιι5,8ς ριέζιις » Βοπιΐπς νοςς ὁμωνύμας ςοπιρτε- 
Βοπάμπτιιγ : αυα: ΡΠ γίοςα γοσας Ματτίδηιις Ορε!]λ. 

Σεωων ὑμως»ν ᾿ἰιος ὼς ΑΥΟΎτΟρ. 

Σιω ὠπῆαι, “ο οπάτυπι εἴπ, γέ ἤητη οἴ ΧΡ! ογάτιπὶ εἰν ςοπηροτγτπὶ 
οἰπιιητε! ! εἕλυπι ςἢ,Ατὶῆοι. 

Συνωριας"ὃς, οἷ ὁ ἀιιόϊοτ δὶ Βα, Γαοῖπ, δι σατίτιϑοντ τί σαγῖι5. 7] 
“Συναρεκευομαι ὃζ Ατεϊςὲ ξιωυωρακεύομαι, ρα! σας θὴρ! νοβοτ,ὰ που. 

παῖῃς συγωρὰς, ΑτἴΟΡ ΒΔ. ἡπτῖο ΜῈ δ τη» ὁ Ὁ κόμίω ἔχων Τ'α-- 
παΐζεταί τε κὶ ξυνωρεκεύεταγ οὶ [Ὁ μο Παίς. Φχροη. νει μὲ δὴ κέλη- 
τος νυ σ᾿ ὅ)) ξιωμωρὶϑος αὕματος ὀχέ μᾷΘ- ἀὔω κὶ κότω βακχϑύει. 

Σιιωωριρ νον Ε] Αττὶοὸ Ξωωωρὶς, εὐρα τὸ ἀείρω,τὸ σιιυείρω,ιᾳ «Ἐν, αὔὖμαι 
δίσωλον γ συξυγία κὶ ϑυαὶ , Ὀλϊλυιξιο5 »ΟΟΠ Πρ ΠῚ ΡΤ ΘΟΙΟΓΙ ΠῚ 
πλι]ογάτηνς 5 πῶλοι δύο σιωνεξονγυῆύοι. Ωμ4 νοος ἡ σίωη οιιτ- 
τι ἱρίς, 14 ο[Ἐ δῖρα;, δζ ἀγων. σμτγτι]έχινς σογγαίπθα ἴῃ δ᾽ ῖς 
ςΟπτίποτιΓ: ἀΠΟἸταΓ Διο ΠῚ σειυωρὸὲς, ἃ γεγθο σαυαείρω., Επττἢ: 
οτίασι το πε(Ιἀεόᾳιιο σμωωρὲς ἀρρε! ατὶ ψιιαί! σωυασρὸς ἀϊσει 
ξαετγὶς τ ντ συνάορρς ἰηἐς ἀφάμςὶ ν᾽ ἀςεηιι5 ) 4] συξυγίαν ἵατατῶν 
οἵδε τγαάϊτινε κέλης ἀς 41 {πργὰ ἀτέζιιπη εξ , Ππριαγεπι [ὁ- 
Ἰυτύπηαιιε εητππι Πρη στ 5» αιιοῖι 4ο αἰ του απ νοσαῖ 5ι16- 
τοηῖιις κ᾽ μιογώτωρᾳ Ἐ]Ο οἰ ἱτι5,Ἰτοπη ὃ ὅθ ἑνὸς ἔσαν ὀχύμϑμον,α- - 
411 ἀοἔμ! του} ἀεἰτατογοπ» 14 οἰδ, εἶθ᾽ κελητιωών τα ν οἱ κελητίζοντεις 
( εἰευιζωητος οτίαπι αἰχὶς Ρ] τη, ἀρ 4ιιοπὶ ᾿ἶργο 34. Πα ρῖτα 5. 

Ο ΟΠ το. ΠΠΠΊΠΠταΓ ΡΓῸ {πατιιτὶς ἐαιοίιτίθιι5. οερηι5 ἐς Απ- 
αἰ 4 τατῖ θι159 πανήγυριν Ηἱ ρώδης ὄθηφανες’ «πίων πίω “ πενταετηρίδο 
σιιετέλει πρρξέϑιηκε ἢ καὶ τεϑρίκσποις κὶ συνωρῖσι κα, κέλησι αὶ μικραὶ δω- 

ρέας 9 14 οὔ, Ἠεγοάος., 4ιπημδηηα 5 Ππἀϊοτὶ ςς]ς γατ πιῶ 
ςεγταπηῖπα ὀχ μίθιτ 9 πος [μάϊογα ργαπιῖα Ῥγοροίωϊτ ιαάτῖ- 
ΘΑτΙϊς σα σγί σι] δΙ τσ Ὶ σογτα πη! θ1155 ἀις πο 5 ἀςἤιτογῖος ἃ- 
δι᾽ ταπτηῦι5. δἷς ἐσὸ τγαηςἴοτο : ἸΝΑπὶ [πτογργοβ αἰϊοαι 4ο- 
ἐπ ἤτπηιις ἢς σοπιιοιτῖς » ΑἸ δ] οτῖςα σοττατηΐηα αιΐητο φιοαιιὲ 
ΔΏΠΟ ἱπίιτατ, αἀϊοςὶς ὃ ιαάτιραγῖοϑ δέ τγραγίοςβ ἃ 4} Πα - 
815 ο6 15 σο!ετίζοπτες σἰιγΠιπὶ ρογάψιητ. [π 0 ἴπτον (ας 
τογα τα 1 πο Ργούσας 404 Ρογ σαυωρίδα Πι πὶ ὃς δίφρον νο- 
«κατ Οοεη πὴ σπτατ. ΑΥΗΠΟΡΗΔἢΪ5 9 τε σαπὶ πιο ΠΠἜχογῖτ. ΑἸτ ἐ- 
τἰπὶ τγῖρα δί Δ]11 (υἷρᾳ, Ὑτίρα Οταςὲ ἀϊςὶ ροτοῇι ϑρίππος νεξ 
τεισοίαγγτ αιΔάἀτῖσα ἀϊοίτιιν τέϑριππος ὃ τετρᾷσορέα ἃ ὈΙπάατο 
1η ΟἸγιηρ,Ὀς τεῖρα νογὸ, 14 οτίσαγτιι αὶ ἃ τγιτις τγαΒέταν [πὶ 
Βιρεῖ.}.21. Ετῇ τεῖρα νφαϊουτ, τοτπόπαᾳ οτὶς γοτα: ὃς ἢ αυᾶ- 
ἄτιρα δάἀβίθεαάταγ. Ἐτίαπι τγ  σαγίπι μος Μαγτίαπιις (αρε! 2 
ἀϊχὶς το ποποτία ἀραα ΡΙηΐμπτ. ΠΡ τΟ 37. Πάρις 13. τιῖ- 

ΒΆγΤαπ ἰοςιι5 ογᾶτ χτα σαπηριιπὶ Ματιλπὶ 5 ν τε βάγιιπι 
σαγτι!ε σογτάπιοῖ ἤςθαζ 9 αιιος ὃζ τγὶ ραγίθση ἀἸχοτητ. Τῆς 
Βάταπι νεγὸ ἀρίτατοτ ἃζ αιιγῖρα 5 γί ρατγῖιια αὉ ἱρίο ΡΙΙηῖο ἀϊ- 
ἐξας εἴ Πδτο 28.ςαρῖτε 17. Ραιιίλη. ἴπ τ. ἘΠ σδη., Συγέϑεσεέν δὲ 
ὕςτερον κἡ τίω) ξαιυωρέδει πώλων,ἡ πῶλον κέλητα. δ᾽ άεπι, ἐῶ μῷ δαὶ 
ἀὐτίωη Τ᾽ πίω) σιωυωράδαι, ἡμιόνοις αὐτὶ ἵτσπων ἔχεσα, ϑιιετοηι5 π᾿ 

Οαῆτγε, Οιυαάτιρας δίράίαιιε δί ἐχιιο5 ἀοΠτοτῖος ἀρίσταις - 
τὰιηῦ ΠΟ ΠΠΠπνιῖ ἀπο ηςς5. Ετὶπ Οα] ρου.) Ροίεγιἀἰς απδάγῖ- 
Βλτῖοβ ΒΑΡ Ιτι 5 σαγγο]όαιις δϊιρὶ Ἑαπιοίοτιμπι φασιν 
Εττη Ποπητίαπο., Οὐϊηαιοηηαὶς φουταπιθη Οαρίτοί τη ΙΟλὰ 
αἥάιάϊε, 8ι ᾿α ἐοάοπὶ δ᾽ ματι αιιά τ σατύπηαιις ογίιι5.Αρμά 
ψΊγρη! ἰηιιεηῖς5 αιιδάτι 5 5» 4 δά τ ριπὶ σιιγτιηπι » ὁ]π05 δὲ- 
τπρονο ὃς Εν οἤτΠοπ τη Δατὶ σατὶοηὶς ἀώτβότγοπη, Ϊ τοῖα ηλι55 
γενίκηκε δρόμον ἐν ὀλυμπία νὴ τελείω αἴματι. αἱ ξωωωρίδι «κε σλιχλιΣυ- 

ναωρὰς τα πΠατὸ, 14 οἷζ, σι οὐ π5 σου τ ΟΥ"ΠῚ Ῥπ τιν ας σοπηράτοντ 
Διλϊσοταπὶ τὸ ζεύηος φιλικόν, 51 τίω) σιωωωρίδα Ὁ ἀδελφών ἀὐχὶτ 5Υ- 
ποί ἐς ἔγατγιμνι σοποοτγάϊα, Οτοροτῖας τη Ἐρῖτα, ἢ. ξυωωρες γὸ 
ἐδοκούμῆν τίς, ἀς (ς δί ἔγαττς ἸΙοηιτιγ, ὙΠ πεοάοτως ἰῦτο τος 
τἶο Βηίϊοτιεος! εἴ, ἡ σιωωρι δι. μεγίςυς ΓΙέτος κὶ ΤΙαυλιτ, ταὶ ϑεῖαι 
δεξα μῆνοι Φόγματα. ῬΊατο εττατη ξωωωρίδα 1η Πυτιαηᾶ αηΐξηα ο- 
{τοῖς τὸ δυμοειδὲς, ἃς τὸ ὅπεϑσων τικὸν, Ἰπητιοης ν οἰ τ Θ41105 δῖ- 
φα:, Οὐἶτι5 Δυιγῖσα {τ λογισμὸς 8, τατῖο. 11}ς ἐπνπν τα 1ῃ ΡΒα- 
ἄἀτο» "τὸ ωρῶτον μ ἑμδδὸ αἴχων συνωράδὸς ἰδ οχεῖ, ὄζος. ιάς ΡΙι- 

ἼΤοπι. ζ, Οοο 
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τατοῖ. ἴῃ Ῥίατουΐ 5 πα δἰ οπίδιιπ. 

Σιωυΐωρςς, Ομ ΟΠ 5γΟΟ Πατιι5)συύμφωνίθ-) ὁ μολογόυ μῆν 9... συγ γον «5 
Ἡείνοι. ΄ 

Σιυωώασις. ν᾽ ὰς συνώϑησις, 
ἸΣυνωφελώ, ςοτη πιο ο, σοπέεγο. Χ οην ἄς πλοῖϊε ἰοπιιοῆϑ 9 ἡγοόμαι τὸ 

κατακαῦ δὲν συνωφελ εἶν αὐ δὲ γίω, "ἂν 

Συνώφϑυ, οοηίροΐτας οἰπ,ἀορτεποηῆι εἴ, 
Συνωχαδὸν, σΟὨΓΙ ἀφ ΠζοΓ»ὶ.συνεχως, ἤοἤο,1π ὙΒοορ ἀςράπων ὄςειχε 

συνωχαδὸν οἷ. (ΟῊ ἔστε], 

Συοζαύξαλοι, Εἰ οἰ γοέο ἔμητ (1114... ’οσα νὉ1 μπε5 Πα υ! ἀπτιιγ, 
ἴοι ἀοταιιηῦ, πάτα. Ν 

Συοκτεισίη αν ἐ65 [1591 ΕΡΊρτ. 
ΣΣυοκτογία, Ρογοοτιιτη ς 45) Ἰοηγ ἄς ἔτι οὐ 15, ἔγϑτι συοκτονίῃσι 

διωναλ "ων ἱλαίον τα, . 
ἸΣυοτρέφίθε,)αρΓΟ5 ὨΠ ΓΘ Ὴ 5. 
Συοφυρβὸς οὐ ὁ. Γα στα σεις, ὃς συοφόρξιον, στεχ Ππστης ῆος οἰ, συζόσιον 

Ἡείγς. συων ἐγέλν. 
Συπαλυτι ὃ... ὅν)  οἢςιις, κακοίργος, 
ἸΣύραι, αἱ ραάτιια γἱ  ίαμις [ασοτπα᾿γφαῦλα κὰ μιχρεὶ αὔϑεβλήματει; σισι'- 

ραν ΟΟτατηθητατ, ΑὙἸ ΟΡ απ, τη Ν εδα]}. Αρια Πϊοποπὶ τῆθα- 

ὉΠΠ1ΠῈ το ΠῚ ογάτιαι οχ τα τριις ραῃηἷς σοη  εέξιιπι ἵτα ργοά!- 
τὰσα ἰόν δ. λζι έώτρον ὠρὸς πε ανυγηράν τινὰ ὧν, συριῖν ὠκὼ δδαη 
μἶμον αἰετράπη. Ἡείγεμιο συρία, εἰς Ρίπριις τορα δὲ οταία  υ 
παχεῖα χλώνα ἤτοι ἔσο σισυΐρνης : ας ἡιιοά ἰπ Οαρραάοςία ἢλτ; 
ὅτοι ἃ σύ ρφι,ἱπαιιτ. ΡΟ ΠΧ, ἐῶ ὃ συρέαν οἱ πολλ οἱ του πίω» αὐ τόκοπον 
ἱμάτιον οἱ καμικεί, ΑἸ συΐρον ἱμοίτιον ἀἸχῖτ, 

Συρακούς δυτι αἢ συρρκέσοις» ἘΛγ ΠῚ, 
Συρξν τισι τιιαν 1 ἱ πσοπιρ τι οἴϊο. 
Συρξυ,"ς ἡ τασιαἶ τις» ὅς νοχ χα Πιρα]ςὶ δά ἤτο5 νταητιιγ, ὅς τ ε- 

σα Π{πυϊατής: 5.1, ταίθα χΘ’. 
Συρζίωειὶ, ἐΦν, ὁ τἀ σα, ταραχώδης, πένης δι 4. 
Συρξίης χορὺςοϑγτθεπα ομοτιι5γάς ἱποοιπηροῇεῖς ἃς τὐ πτιἑτιιο 5 

Ἐτγαί πη Ὁ}, 5814, 
Συρξίω ἐς τα τ Ἰ τι ια Ἶτ15. 
Σύργεςρίθ..νἱάς Ετγπι. 
Σύρδιω,τταξεῖπι, ἱπιρετιοί, βιπά τις, Επτὶρ ἰπ ἘΠοίο. 
Συρέμζολ.,«, δ ρετ γ ἀσορεη ἀϊοίτιιγ Ῥτὸ συριγγέμέολ Ὁ, 
Συρία, παχεῖα χλώνα:ρ᾽ Πα 5 ὅς οταίία ἰχθαινιάς σύρα. συρία, Ποτ- 
δ δρίθιις στατα. Αὐἰίζοσ. 1. μ1{π. 9. ςαρ.40.οἴτοα ἄριιη σαἰῖγα δὲ 
δἰπιοαγῖα [γί ργαοιρίτ. ΝΊάεταν ς ας Οαῇά μογθα. τοπὶ γ πᾶ 
ἐχ Ογο]λαϊθιι5. 

Συριακὸς, δ γ τἸλοια5 συρμακὲὴ κοκικεμμηλ αι δγτίΔοᾶ ῬΓΠΠΙ15) 1 Οἴσοτ.}.1, 
(80.175. 

Συρεγγίμξολθο, ὁ ἃς σοητταξγὸ συρέμρολίθ-, σα πα 15. {ρτεγγάπειις, 
Ρεγ χιοπν απ ἰηιτα σαίτο ]ὰ οὐ ςΠΠοσιιπι ἀεξοττιγ:ςομιροῦ 
τα νοχ ἃ ἀϊξξϊοπίθιις αι μα! ςητθυ85σύραγξ νἹάς]τοετ ὅς ἐμ. 
Φλ Ὁ», Ἐπ. Παἃ. ἡ, 

Συρμγγιακὸς,ν λεὶς δρείπανον, 
Συραγγίας, α ΟΉτ15 ἀτιμἀ 115 ἴα τοτι πὶ σΟΠΟΔι185. νης Εἤιι]α ἤοτὶ 

Τοΐξατ, συριγγίας καλαμοφοοαἰλτλι5 ΠΟπηῖας [γγϊηρίαϑ» 41 εἰ 
ὀλιγὐστερκοτίντ ἐπ Ὑ ΒοοΡἈγαίτ δ ἴοτ. Πγο αυᾶγτο 5 σαρίτα 12. 
Ἰερὶτ ἀςετναιοπι οτῖατι νοσας σύρεγγα) ρα πίςι  ἰ5 ἀεηπογινη- 
ἀε (οτίρτοτῖτις σα απ. 1] οἵς.}.1.ς.114. 
Συρίγγιον, ς, τὸ, ΓΕ αν ρατια Π πα] ἴτοπι ξογαπῖοη τοῖα) 'π 4110 

αχὶϑ νοἰυαταγιτορχο κένωμα Ε]οἰγ εἰν, ν᾽ 46 συΐεεγξ, Συρίγ- 
γιον,ράτια ΗΠ πα |45 Ὁ] τοῖα ΟΡ, αὐδὲ οἰ οργησίας. 

ΣΣυριγγς τ μος.ν ᾿ά6 ὀρύπανον, 

Συριγγθω, ἴῃ Εἰ πιΠΠαπὶ ἐχοδιοιν πᾶς ραίπιι. συθεγγρδῶϑτα,ῖη ΠΠα- 
ἴδτὰ ἐχοδιιαγί οἷα Ηρ ρίατ. « 

Συρεγγάδης,ε,9.χὁ κα ἡ, ΠΙΚΠοἤι5,ἔοι Εἰ τὶς, Πτα]α: ἤριιγδηι σο- 
ΓΘ. 

Συφιγικὸς, οὐ, ὦ ΠΌΠι5,, γι ἀοτφειναἱτιις φωνὴ ἄσημος. δ ι14. ]οἴσο- 
τὶ [τὸ (δου οςςαρίτς 99. ἐς εἰ παΐτι αγίιπι, ψΊ4ε ἰη αἱ 
δξίοης ΗἾχῶ-. συριγυοὶ ΤΑ] ὠΐτων 9 Διιγίτι πὶ τ πη ἶτιι85 Ἡ ΕΓ πγΟἷ αι 
ἀριιᾷ Πιοίςοτγιάεαι Πἶτο ρτῖπλο.Τάςιῃ πυΐάογοηι αἰ δ᾽ ἐχρο- 
πἶτο Συρωγωὸς ἧς Βαττῖτι Εἰ ρμδηξοτισι : Αὐγίδηι πῃ οχ τ 
Ρεάϊτίοης ΑἸοχαιάτι, ὡς Ὁ κρστη οι τε ταὶ ϑηράία κα ὠκέτι ἀυτ εῤ- 
ἑω μήδε αἱ ὑμιδι ρφειαὶ ἐγίγνοντο, θηγα' συραγμᾧ μόνον δια χρωύδμα » ὥσπερ 
ὦ τρρύμναν κρεό μή γδετ, ταητίιη δαγτιξητος ὅς Γαάσητοβ. ἡδι 
ἴα ριιρρίαιν σοπτογγάγιι πη 40. 

Σύρεγξ γεν Βῇια. Ἐκ αυϊοαι ἃ Πιχι!οπιπν ΠρΠοπῖς πποίο, 
ταις σαπογθο ιπη οἱϊ σύειγξ ἀϊοῖτατ. ῬΟΠΠχ, σύριγξ ὧκ καλώ 
μον. ἰχὶς ὃς Αὐἰζόρμδῃ, καλάμι; συ φαγγα. ἨεἤΠποα ιις9 τοὶ μὰ 
ὑπαὶ λιγυρῶν συράγον Ἰεστιν αὐ δ ων, ττοπι ἀτιηἦο ΕΠ] τα ΘαΖα 
1ιδτὸ ηιιαττο σαρίτε ἀποάοοίαιο Ρἴδητατιργο ΗΠ }α α]πιρατὶς 
ΔΡιιπι. ΝΑ ζαηζϑηιι ἴῃ Οταϊ. Συραγξ, νον, ἐπὶ τρρχού, Ρο]- 
Ιαχ, τὸ ὃ κενὸν τῷ τροχοιδτὸ ἐγαρυιοζἀυῆνον τὸ ἀξονι, σύριγξ, σύριγγες 

δύω τροχ ον ἐπεπ δ ων, ΕπτΊ ρῖα, Π τι ίαΣ γοταγιιπὶ (ιθ ΠἸςραητ:ν- 
δὲ Πίταία. 16 οἴ, πο το αὶ χης ν οἴ ατι Πέκα]ο, πάηὶ ἤπας 
σλιυιὶ.σ ύφεγίας αὐ κατείοις, [ἀξ Σύριγξ, ΡΓΟ σοπογο ἀγιπ 115 6 
δγγίπυῖας ΡΊΙηλας ΠΌτο 16. σαρίτο 36. νἱάς συρεγγίας. Συϊϑεγξ, 
ΒαΤα ΡΙτα. ὅς ΘΟ! (ο,14 εἴνν!σας ῥγοξαπάινα ὃς ἐχθάσης., ἃ- 
Ρυὰ Ὀιρέζοτί ἄθπιὶ ἐϊδτο ρχίιηο,), οἀρίες 69, ὃς φαρῖτο τς. 116, 

ΣῈ 
εοάοτη. δυιΐτις πηοιηπὶς Οαἱοπ δ το Γεοὰπάο δὰ Οἱαςος 
ὈΪ ἀξ εἴτι5 οατατίομα. ϑορῇοοῖος ργὸ ΠρμοπίθῈ5 ». σύς 
αὔ φυσ'ὗσι μέλαν μὴν Ὁ. »ἱὰ οἴ αἱ ὁποιὶ τῆς πληγῆς. Συρφγξ᾽- 
τίαση ἀϊοίτην δου ο»δόκη . ἰά οἰτ,ἴοςτις νῦ! ματα; τοροπιιηζατ, ᾿ 
οἰγξοσαιιοτῃ 4, διώρυξ ὅηπρίκης, 514. 0118 οὈ!οηρα αιια; Γαδ ἐ- 
ταπι ἀιϊιέϊα εἴτ, κ τούτοις κελάϊει σύριγχε βαϑεῖαν ὑπὸ ἃ λόφον Ἃ 
στιόγα!. ΑὐἸτοτεῖςες ἀς πιιηάο . πνεῦμα παρεξωϑὲν εἰς μυχίοις - 
θ.γ{"Φ γῇ -» 14 οὔκ, Γρ᾽τἴτιι αὶ ἀδργγᾶης ᾿π ἢ πυιαγὶτ ἴα αὐδῇ 
φιοίίατη τοῦγος ὃς σα ῖσο5 πηρατα5.8ζς 14 εἰς, ἰπη ἰλτοηζες σαι. 
παᾶ5. 10 Οοπιπηςητατ, Α ροΪἑοπ!) ΒΟ !], δηὲ τᾶ σφυρρ σύρα 

εἶχεν ὑμῖμι πὔοιεχομήῥίω σύριγξ καὶ λέγεται, ἱπαμῖτ, ἡ περόνη ( 14 
Πυυ!α) ότι Ὁ εἵμαρτο ἀντ τελόναἤσω ῥαγείσης ὁ σύριγξ, ἥ, 
εοὑγξ ἀς Οαἴπα.. νἱάς Καστία, σύριγξ ἀδ σλιο ἔρίπα ἄοτ 
της άπ}12 σοατιπετασ: ΡΟ ΠΧ, Η“ οἷο τοι δεοὶ Ὁ. σιυτονδ' ύχω 
δὲ ἢ «ὃ μυελὸς τέτα τω, σωλχίω) χαλ εἴ ται, κὶ ἱεορὲ σύριγξ. σύρι 
ἰπ ρα Πποπε,1.λεπῆαὶ ἀποφύσεις  αἷορ τειὶ κὸ ξ οήγ χια ἀἰξξαν. ὀρθῶν 
ἀϊάμ πὶ εἴ οχ Ρο]. : ,ἡμϑναπὺ 

Συρέζειν, Δ᾽ κα νΟΧ οἱ : πάτη ὃς Πἰτιΐα σάπετε Πσπίβι "" ' 
{γτι]ατο τις ϑγτιπι ἀρότγογίιος οἰζν πιο Πςα Πμσπὶ οτος, μέ ἐμὴν ὖ 
δυίο!. συράζειν οἰξ οτῖαπι Ἰἀς πὶ οἴπι συρίοσειν ΠΡΙΪατΟ 9 εἰὐινοῦσα 

ἡὐγνα 
κυπὶ 

εἄετε- : ἣ 
Συροιγοὲς αὐ ιανσυγγιις ὅν τ 15. Πογοάος. δὴν ἡγλς, 
Συρεχτης οὐ, ὁ, πατοῦν Οἱς. ὃς Ος] ρτῖπια ἰοωρα, εἰκῆ 
Συρίσκίθ-, 6, ὁγνς ν ἸΠ] ΠΟΙ, 2 8 6Π115 νας σοπτοχτὶυἷῃ 6110. ἩΙΝ 

τύϑοι ; τί 445 ἐπηπιϊττιιης ὃς ντῖ15 ρα (125. οπηπίάσιις Ἀιιλπηοά 
τὰ στιϊα. ῬΊ ο ρίας ἔπ Ἔρ τς Ἡοίνς ΠἸοίτιγ ὃς ὑἰρίσκίθο ἣὰ 

Συρες"ὑς, ὦ σταῖς τα 85 ΕἸ εἰν, δ 

αμκιρηχείῦ 
πηνιβγωπ ̓  

Συειςὶ, δγτϊασὸ, μιαῦη 
Συρίήω, μ,ίξω,ποιχας ΠὈ1]} 0. εχ 116. οχρίοο. ΑὐπΠ ορμαπῖ Ν ῥριλ 

τοι κα τοισυρέξας ἐγὼ, ἐδὰξ ἐλαξόμίω ὡς «σαρείας ὧν ὄφεις, Ἰὰ πιῆ τε Άδε 

ὈιΠΔ15. Συρίηϊεδειι 5» ΠὈ1]15 Ἔχαριταγὶ 9 Ἔχ 1 ]Ατὶ ὅς εἰ μ ἢ εἠῤγάα 
Οἷς. Αἱ ΓΟ .ῖα Οτειιρ ἢ, ὡς ε συρά εὔσοι δι τίω) ἀ κυμοσιυυϊω ΠΡ 
χιδτδτοτιτ ρτόρτοῖῦ ἐδξογχηίτατοτη. δ μυλένηιι 
Σύρμισ τος το γος Πι15 ν οἴτ5 γα σἸσογατηννο] σαιιία [εὶς τγα ὅπ ἐμιδινοη 

{{15 ἔα πυϊπατ παν τραγικὸν φόρημοι ὄψεσιυ ρφυῆρον, Ὀο],[ῆς ἀἰξλαπὶ δαιεπέκαὶ» 

ὅγησύρεται νυ ς Ματτείαὶ, ΠῚ 
Ἀρταίτ οι σάτα τὰ χιοαιῖς ἔγγπτα τι. 166 Π|»  μὐήπ| 
Μιυΐὰ πες ἱπίαπο ἔνγηιαῖς ἠοἵγα τιπιοῖ. "μευ Τὰ 

Σπύψη μού τι γῇ σύρμα “Κ᾽ καρίνων, ὨτοΙ σον 65 Πἴθγο χιΐητο, ΤΟ γι εἰ ΐονπν 
Ρἷτο 77. Δογαίμαι αυϊάάλπη ἃς ἀετγαέξιιπι ἃ ἐοτπαςὶ δι, ΒΕ ἢ πεῖς 
᾿πιι5 - ἀογαίμπι αι ἀάαπὶ ας ρεγραπιρητιμτι ξογπάσιπι τὐδ τυόδιμᾶ 
ΠΕΠΠε5 τ 4] ᾿θ1άςπι δάποταῖ σύρμα ἀςοϊρὶ ΡΓῸ Ριγραπης ἡ, ἰνν ἰτὶ 
{μα ἐὸ ιοὰ ἰσορὶβ νουτίτισ : σαοπιαάπιοάιιπι τοὶ Ὑ ΜΙΝ 5. ἀου 

[οτίρτογος ἴῃ ἤμλὶ ὃς βογοοτῖς ϑεπογι ιι5συρματικίω κός τὰ ἡ οχανι: 
σαητ τ4 ιοά νπάϊαιις ἴσορὶϑ ᾿μ νι φοΠ ἔξιιπι ἔιοτὰ 4 ἐπαγια δη 
Ἰς ἱπ ρυγραη 5 τγ] ΟΠ Πη115 τοτάπιις ἄοπιο χιοιῖάϊς ἱπἰσ ἐηρλ τὐξη, 
ΠΟ ΠΊρ τῇ σΟΠΙΙΘΓΓΙΓΕΓ, Σύρμα επὶπι Π18}} ἀΠ14 Πση ΕΟ νυνί: 
σαι: ας 1Π|π.συΐρματα, [Ἐγαπηϊηα. Αττοτεῖες ἴδγο ἀςςοίαι (οηδιχεπιι 
τιϊσογιιπν τς Αὐρυγορι! δ Ατοτῖπ.η Ῥγοιιςγ. ΑΠπιι8 ἢ ἴ μὐτδιντ 
{ἰγαπῖςη αιὰπι Διιγιιπη. ΜΠ νὰ 

Συρμαία ας ἡ τα ΡΒ απιιβοσοπὰ Ποιδαοσιμα5 ἔσο ντιιπταγ δὶ τἰρὶν 
Ρτὰ] αάιιοτῆις δἰυὶ Βιοταβ, Οοπηπαςητατ, Ατ το ρ απ. 1π Βα δι ως, πη ΐρς 
νἱ ἐς τιῖρα αἰτ, Πώλει βαδίζων αὐ ταὶ τοῖς αγγυ Π] ἔοις δὶ γὸ ὅληπη με. 111} },ς 
συρμαίαν μετρεῖν. ἐς συρμαίίω κὶ κοῤμμυαγῖαι ἁρίο ὃί «αρί 5 Ης ΜΙΝ ἢ 
ἄἀοτης Πδγο (ποαπάο:εἰξ διισεση σεηι5 γὰρ μαπΐ» ντ Π 5 Ὁ ΜῊ 

οὖ 

{ιιχ. Ὀἱοίοτιι5. ἃς ῬΙ Πα 5 Ἰητφγργοῖδητασ, συρμαία ετίαπι ἃ γι νύ 
εἴ κοἰδὶ βεπιιβ εχ δά ΐρο ὅς πιο ]ς σοπξςξξιιπι 7 Ριιγρατίοηιτις,, ἨῚ 
ΦΡΤΗΠῚ 9 ὃς ροτίο ὁ ἴα] 8ζ δατι τα 15, συρμαΐῃ δεν ϑιήσειντες ὅδ, ΠΝ ἰν 
ποιλίϊωυ Δ} τ] Οπΐδιι5 νεητγοῖι δ “ξογσοητο5, ΗἩςγοάος. Ηο τὰ ὅ. ᾿ 

οἰῖο ετίαπι Πουπη πάτα συρμαία, ςεττάταςη αιιοάφάλπι δρι] ᾿ ᾿ 

ςοἀααιοιίοϑ νἤτατιιπι»ὶπ 410 481 ν]ο ες ρ γα: Π1}} Ἰοςο μαίδι τ μα 
ἣν πῇ 

ἐνρίω, 
᾿ Ἐπὶ 

Δ μεν 
Ἀν ἀκ 
ἜΝ 
ἀπ Νς 

ἡϑτμριοὶ 
διδοίη, 

4πὸ ἀριι Ἡεἰ γε ίιιπν συρμίον ἀἰοίτιι εἴϊς μοτρα υιά ας ΜΝ 
Ῥίο Πη51115 ἴδ ο]. ΑὐἸΠορ ἴα Ρᾶςο ἀἰςῖτ οἵϊε Πισσιιπα, 
411 ΑΑλ ρον ρει] ντπητιιΓ Ὡρὸς διοίῤῥοιαν. ᾿ 

Συρμοϊξειν, αγσαγα ροτίοης οχ ἃ δὲ Ζ: Δ» συρμαΐζεσι ) ῬΌΓΡ 
{ε.Ἡετοάοσε. δ 

Συρμαϊσμὲς ἃ νετοτῖις ἀρ οί Ιατα βιϊτοπιοάῖσα νασιιατίο (8 
γοιηἰτιπγ ας Αἰ τὶ ἀοἰεέτίοπεπι ἤερατ, συρμαία, ἴῃ, Ἔρὶ 
Τῖος]ὶς ἀη Αμτὶρισυρμοϊσμὸς, 

Συρματὲς, τι αι} [Π11}145 σΟ Πρ Ὶς 5 

Βατ συρμαΐανταρι το Ἰδιπι συρβαίνω ἜΕΧΡΟΠ,ΔΡ ΠῚ 

Π 

πὸ συμ ήμοται αὶ φρύγανι ες 

δουστ κ᾽ συλλέγουσι, ΗΠ είγς. ἣν δοιὰ 
Συρρμουτίτις κότορίθ- , ΤΠ ΘΟ γα τις Πἶδτο ἔδοιιπάο αἱ ποτ. Ρ᾽ δαὶ τον 

σαρῖτο οέξαιο.. ὅς Πἴθτοὸ (ρτ πιθοοαρῖτς αιητο, [1118 ΧΘΥ ὐΐοε 
τοῦῖα σοησο Ἐἰτῖα 9 ὃς σοἸ πς ραγσαιτηςτοτιπι αι σοπΙὅ 
τὶ (οἱ θης. ὃ 

Συρμις"ν» ΕΗ εἰν ς.ξυλοπώλης» ἢ! σπου ν ἐπάϊτοτυ. ; 
Συρυὸς, οὐδ ὁ, τταἔτιι5 Τ τ ροητι5,δλκὸς » ντ ἀρ ΡΙ ατάτομιμσι π᾿ Α 

τουΐϊο, ἄς αὐἰρίἀς, ΡΠ ἀς πλῖπ4ο ρτὸ τγαέξιι Βιιέξιδητίϑι 
ἐδ: Ροίιϊτ . ὕαϑ συρμοῦ δίνης ββιαμοτώτης αὐὗπο ὧι εῖστει κατεποϑησε 
14 οἢ,Ημξευαμεῖς ααιιαΣ ν οττῖσς γαρταῦ ἴαπς ἃς ἀρ οτρτᾶ;. σ' 
εὸς χαλαξήεις »Ἰὴ ἘρΊρταπηπι. τγαξξιι5 ργαπά ης ὃς Ῥταισίριῦ 
το. Ιὐϊφοπι, συραὸς φεῦ, 14 οἵδ, φορρί, συριμὸς αἰέμιαν, 1 ]ς 

ἋΡ 
Κορ 

ΠῚ (ΟΠ. 



Ὲ ΑΥ 

τα ἢ λοιγίδ συρμι γ ῥιζόϑεν ἑλνω ϑέγτα, Ἰητογρῖ, σῇ ζέσει ὸ 

ω 

"ς, μετα υαιδαπι ἀρὶο ΠπΊ}}15. 
{εῖρε5,40165 1πλιΠρίσαταρν τάς κερχνήν 
ἡ δεξ, ὁ ἀΟπΊεα τ έτη ΔἸ. 
““ χοροϑγτορ να συϊχ,ἰκιςίλη, ΄ 

δι Ἰπρκή Νϑαῦν τη ] εὶ νεῖ Ράτγαγς. 
{δοεγουύχτιις Δ αἰ του πι15 εὐναὶ Θογνύϑος μικτὸς ΕἸ γον 

γέα, δ σοπ ἔπ ηρο, σΟὨτοτγο ΙΝ ἰςλμά. 
«ἕξις ΓΟ βἰξξιι5, συμζολαὶ, σιυύαψες γ ὃς ἀϊςΐτιτ ἄδε θυπιϊπῖθιις 

ται ἔζη ροτα σοη βιιοητίθας, Ατἠίζοτο!, 11}. εδεὶ ϑαὺυμιαίκυσματων 
ἰδωγαὶ “νὴ αιῦϑες ἐκ ἡ ὠρῤε δῳύλες συῤῥάξεας. 

ἤν, μια γὼ, αν. αφαςςοπμο,4. ςοπίατεϊογοοιίἈγοϊπο 6]. Ης- 
οὐ δέρματα συ εἰ σῇ ειν, δίς. 

μιάξῳ, σοηβΙ ρος, συμέφζνω, συμπίτηω, Χ ΕΠΟΡ]Λοπ 1η7.Ε΄λ- 
οἷν » ὡς εἶ δὸν ἐξὺ πολεμίοις,σωωἐῤῥαξόν. ῬΆ1]Ὸ ἐς πιιιπάο, εἶδ 

, αὐτιστίλαν συῤῥαξαντων, ἅζε. συῤῥαξεσι σφίσιν αὐτοῖς 5 ἴητοῦ ίς 

ροπιςπίςητ, Τ πιο γα  ἀς5. συῤῥάξαι , συμπεσοῖν,συ ϑμίξω. Ὀϊςοῖ- 
τ ὅς ἀς Ηπιπιϊηῖθ 115 οτῖπὶ ἐπιρατι σο πῆμ ητῖδιι5, ΠΊ δόσις» 
εγόλων 3 ῥείθρων εἰς ἕγα τόπον συῤῥαττόντων, ἴλιγγες πολλαὶ καὶ φοζε- 

τιυΐςταντο. 
ΟΠ Πα] σοη ΑΙ τ) ΟΠ ΠΕ ἀφιατιιηι. υἱὰς Συῤῥοή, 
φὴς, σοητοέξι,. 

ἡϑίω, μι δύσω, ποκα, ςΟὨΒπιο Ν οὐτ, ΑΒ (ο].ν]άς Συμπνέω, 
ἀνα ἡγνυμι, μοὐξω, αν χα, ςοη ἔχ προ οοπητῖττο;, ἱΓΓῖτο  Α ἕξι. Αο- 

τἶτι. σίυυ εῤῥη γνειωτο πόλεμοι, ΟΥΙΠι ροθαητ δ. 114, Ασἰ 4. ΓΙα- 
υς εχ Ομγυῆρρο, ἐδεὴς γὸ φύεται ὀῤϑρώποις πόλεμος ὁδῷ κα- 

᾿ δὰ ἃ μὴρ, φιλυδονία » ὃ ἢ» φιλοδοξία τις ἢ φυλαρχία συῤῥηγυυσιν, 
{π συγκρέει, σιωταράῆει. Συῤῥόγνυδθοι γ εἰς χεῖρας ἰέναι, συ- 
ἥειν, Ἐτ᾿ συῤῥγνυάϑοι! πόλεμον ἀτσιηῖ οὐ τι 6} υπὶ σο Πλπηῖτ- 

αγ Τ πον ἀϊ 4, ὁ μζύ το γε ὁ πόλεμός π-ω' σωμεἐῥάγει, δι, ὅτι ὁμα- 

ἡ δ, μαι ἀμπὶ ταπγεη σοπλπλ ΠΠπ|πὶ οτατ Ὁ.  ιιπι. 
φγεφιύν, Π}} 111} ἔγαρ τ. αἰ Οτατ, 
συλ τααίςεὶ ἴμτοτ ἴδ (εγριιητ, σεωταῤῥθο, 

πγαῖοτῖᾶ “85 1 ν ΠΏ ςοηθαχετ,οοπρ εἤιις, τς οῦ- 
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δ ιη, ΤΟ ρεδιτῖ ππατοτῖ : νσ ργοθιυυίιιπι ἀἰοίτιιτ » Πς ὃς σοηθιιιπι 

᾿ς Π ἄχινσδτα ἀριιά Ὑμεορβταίταπι ἀς ἈἠΠτοτ.Πδτο δὲ σαρῖτς (ς- 

ἰοἴνης : ΘΙ ἐς ΓΙ] του ποιεῖ δέ τιγα τὼ δάκρυ ὡδῊ συῤῥοίω. ἰὼ καὶ ουτεύ- 
ΠῚ σι, ἴεὰ 101 σοτταρτὸ Ἰορίταν συῤῥογίω, Συῤῥοὰ, “ΟΠ 1165; 

τ λα νι ξοηῃρσοτῖεβ » σαωφϑ'ρρίσες τ ὕλη;. ΤῊ ΣΟΡΒγαίζιις ἀς Εἰτοτ. σαρὶ- 

ἐμογια : γίτίπι. Πργὸ {Ἐρτῖπιο, γῆς ἐμμώδες συῤῥοὴγ τεῖγᾷ ἅγεπο- 

πίνῃ τὰ ξοΠ ειῖες.» ὅζ σοηβμιχιὶς ἀσεγιι5. Ὑτίταγ δὲ μὰς νοῦς ἐς 

ρηρπάοη, φαμῇς [στο ὅς σαρίτο ργίπιο. ταγῆις σαρῖτο 4ιατογοῦι αι}. 
ΓΟΠΡβογ σᾶριιτ.2, [τὶ τεττῖ} ἐς μἰοτ, Τιοίτιτ οτῖαπὶ συξῥοια, 

γυῤῥέυσις ὃς σύῤῥες. 
ἐυὲν, ΠΟΙ ἢτιςη 5500 }]2ρ ἤϊπ|. 
στόν ΠΟ ΙΧΟΓΙΗΣ. Υ 

ϑγ σις τας, δ ,τταξξιις, τγαξξῖο. “Ὁ 

της.» ὁ. ἐγαεπιπησχαλινὸ εἴν ς, ΣΝ ΔΑΩΣ 

ἴς» τως ἡ, 5 υγτί 59! οςιΙ5 ἀγόποῆι ἴῃ ΠΊΑΓΙ: ἀπο πῇ Κϑιτεὶσ ὑρεῖν» 1 

πολιαὶ «δὸ πλέοντας: τύρτές ἀτιφ Πιητγαίτοτα τηαρηδοάϊτοτα ρᾶτ- 

νἱάς ΑἸΠ.1,ἀε απ πάο. 
τὶς. γ6 ΓΓΔΕ ι1596}}} ἘΔ ΓΙ τ ϑτγ, ; ΔΌΝΕ 

ἡνρραξ, κας.ν 1115 8ὃζ δος έξα πιμ!τίτυἰο, ΑὙ το ἴτεπὶ συρφετώδης γὐφ 
χλώδης, ἀριιὰ Γποΐαη. ὅς ῬΒεγηῖςΒ. ΣΕ ΚΩΣΝ ὥρων 

Ῥβετὸςγε, ὁ αἰχυραν ΗΟ Ποά 55 χόρτον σι, ἐσκοιμίσαι Κ, συρφετὸν,Ἰὰ εἴ, 

ΡΑ]εΔπὶ ὃς ἔλιταρίπεθ. ἔἄσυρφετος, Υ "115 Ρἰεδέσαϊα Ξ ἀιλῇ 

ἔχ φ]εθῖ5, ]ι2πὶ 8ὲ συρφετώδη ὄχλον ἀϊοίπιιι. συβρετὸς γ1}}ς 

Ἰξτπιο : οχ γοητο [ογάςς ςοἹ ςξζα; 7) 4] Γαι}}14, Ὑτῖτα ίχρε 

[υςΐδηιις Ρτὸ σοΠ᾿μπἷς ΡΟΡΌΪ Ἐτδυϊάα ε ὠγυρτώδης ὄχκθ-, 

ἢ λόγος, κὶ ἰἶξ αὐέμου ουλλεγρμῆρη κόωρίθο» "ἡ 
φρυγανγ εἰς γῆ τοι πογιορτος 

ΑΙ κοτυρίων, ' ΐ 

ἐφετώδης, ΕΧ ν}}} πηατοτῖα σοπιρο τις, Γλιοίαη. ὃς Βιιά. ἴπ Αη- 

ποῖα. τη Ραπ οὶ, ἃ εἴπ, δωτικὸς»ττ αἰ 4 115. συρφετώδας ὀχάθο αι 

πὸ 1}15 δ. δι εξια πιιι[ττι4ο.συρφετώδεης βωμολοχία;ς0}}11- 
τὶς [συγ γι Π τας, Ρ] τις. αϑεὲ ἀοργησίας. 

ὑρῳ Θ΄. ληϊπια! σα τα ἱπίξασ οὐ] εἰς σέρφίθ-, Ηςἴγο. : ; 

μῦς πιυρζοιγτταο : ρι [π1α Ἰοηρα.Αὐξία. Αεςυβτίυ ΑΡοσὰ . 
ρῖτς ἀιιοάεοίπιο, ὑ ἐξ ἐμτν σύρει τὸ τρίτον τὴδ ἀςέρων ἀς ἀταςο- 
ιε914 εἴτ ςαυἀα γεττῖτ. Ιτὰπὶ πῆμ ἀς εηΐε » επιαρίηο, σύρων 

᾿ δυχκτίδα, ἱπ Ερίρταπηπιατ. ριιά ἢ ο γε απυσυρειγ Ὁ πάτα το σὺ 
πὴ ἔζειν ἡ συρξειν, συρεῖν ςμϊά. τὸ πρίχφνγεαττετο ΡΙΠ 465) σύρε πορθῷ 

μεῖς ὁ ςρατὸς μ(ἴ' διρόμε. 
υδς, ὁ χ; ἡ [50 χοῖρρο (δ: αϑροὶ τὸ σύω, 

᾿ χὰς Οὐν. ξ, πεντήκοντα σύές δίς. ὨΙοιιΠταΣ 
᾿ οἴ χοίρρις αγφίοις. ΗΠ χοτ, (1111 ρεςοτῖς ΑΞ 
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εδώ, ἀπ ρο, Αἰ ρετρο, δνασκορπέζω, ΑΥ̓
 ΠΟ ΡΒ. 

Ξυσκεπαίζω ςοητορο. 
: οαἕτς 

νον δι άζομαι . ὁοῆϊα ζονᾷ οἴ,ναῖ φοΠΠρο :ντταῖτες
 Ἰῃ 

Νεαπάτιτι Δ ΔἸοχὶρ μαγεπια ἢ. προῖτ᾽ αἰαβιεντόμῆνον ἐμ ἡ 

Σ 5}. ἦν 
γαᾷῇς ΞΟὨΟΪΑπηαεῖς (τοῖρας φΟΠ]Πἶρο ὅς νἱαιβσοτ, 4 οἵν, οἰδατι 15 
φρο αγ]ὶς δὰ γἱάπι ὃς Υἱδτῆσο πὸ ληίγμο ὅς πλοξωπὶ ροττο» 

πε ἐ ἐμά τεν υβν μος βόξωα ες μϑ ἀπο τς 
το Ραάϊα,κὶ συ μῷ, ἔφι, σ Ε αὐδνδς ἢ κο, τλρονοο ΟΣ ἘΠ τς ᾿: τ 59. συσχκ δυείξυ, ὁ ἢ λόχον φρρπομυπὺν ἄγε, 1-- 
8ς ναία, ὃς αὐ γἱαπὶ ἀζοίπρετς, Κυτίις Πθγὸ αιΐητο, πορδι ὡς 

λα λας αι δμρν ξύν. ἔνφ᾽ ἢ; ὧς μινφόπιρν τυ: ΤΥΣῚ , πα Ἀκμ᾽ 5 ἌΡΗΝ τας γόχοι ἥμερας ἢ διογ «Εἰς ύσο- 

ὁ ἀη ξτιιχουί πεῖς κάγθμα ἐὐσυδι της τὸς το κύριος τ ρὸν αρβαθρ δ Ἰοατὶ ξαοτί πες υυς ἀϊχις Γίδυτιια, 1. 
“9 Π1 5 Ὁ Κύξρῃ ἐ Φὴ τοῖς τρατιοώπαις συσικδυα ζε ὅδε σῇ τοι ἡμερών εἴκοστ, 

νἱρίητὶ ἀΐϊοιτΠῚ ργὸ νἱατῖςο οἰθατία Πιηγοτα καὶ δγηφέρεϑεω, ἤἔπις 
ζοχπροτζαγο, {τ γ}}Π],οἱ δ᾽ αξχοντες αἰνῇ δγημελ οἰ ὅδιωσειν παῤτών, 
ὅσως αὖ σιωυεσκδυασμέγοι παύτα ὧσι «γὶν καϑά, δειν, γε οπιηλδυΐς 

ΕΣ προς ΑΝ : Ρςπϑ Ποὴ ἐστ ϊς]ὼ αἷς ἰαηϊτοσῖ, γο- 
πμηςῖος ἔς δάοἴϊς νοις οπιηΐθιις ςο]]ς ὶς ναῆς (ἀπιρτόψμις 
ν᾽ατίσο» ντ 4]16πηὰ σοπιοάας, σιμυεσκάνασμέγθ- τὲ “παρεῖναι » ἔφη, 
παίται τὰ δληπήδεια » ἧξε δειαυν εἶν τοὶ δῳότρια. 1 ς Π|,σξωνεσκϑιυοίσοά-. 
τὸ ὃ παῖτα ὁπύσεις αὖ οἶκος μέγας καλώς οἰκοῖτα, 14 οἰπιτ γι ξὶς 4ο- 
ΓΎΤῸ ἰλυτίψαις ̓ ηγιμαιςητὶ γγθηΠ] 1 (οι πὶ οχρογταιῖς, 29 
φομτγα Ρ ]οη. συσκϑυαστίμῆνθ. γδ τὰ ἑαυτῷ ἐνϑεῖδε, εἰς τίω) ὑξβρο-- 
εἰ.» εἰξώκησε, ΓΟ} ς ξϊὶς ως (ἀγεϊπιι! 5. Γτιςίαπας γ) ὡς συνιάξοιεν 
αὐτὴ ἔτι συσκόνα ζομῆψοις «νοὸς τίωΣ φυγίων, γε ἱρίος ἀορτεδιεπάοτξέ 
δάβιις (ἀγοῖπᾶς οΟΠΠΓροητος δείς Δθογηδητος δά ἔμιραπη,ἰὰ οἵξ, 
τεὶ ὅπη τή δεια συγλα μζαΐογτας γὰ σιωτιϑέφτας 538) φυγῇ, Ὑταηῆατὸ 
ἀϊχιτ Οτγοροτῖιις ἴῃ ἰοτοτίς Ἐρἱταρ ιὲο ; εἰς ὃ ἰἐυδη κυρίαι πλησίον; 
ἕτως ἡ δὴ τῷ ϑανάπῳ συσκϑυἀξεται ἡ τῇ ἐκδυημίᾳ, ὅς, Ἰὰ «ἢν, ςὅ- 
Ῥάγας ἀτάϊιις 1ητπεῖῖς δά πτογῖοπὶ 7 πιὰ: αἰ σεις εἴς νεϊάτ- 
4μς Ρετερηηατίο. Συσκάάζεῶτῃ εἰἴαπι ἱπάς Πιμρ!!οῖτες 
αὐτὶ “πῇ σχιϑυαζεύϑτι, θυγρεπίζεδϑτο ὁπλίζει,» ἄρράγατς, ἰπίϊγιοτε, 
Δάἀογπατογαιο πιοήο 1ἀετη [παρῇς Οτορονῖμ5. ΡΙατατοθας 
ἦῃ (άτοης ἤδη τὸ λοιπὸν εἰς εἰ δονίω) κ᾽ χολ ἰὼ συ σι ὅ, ἀσείμῆοι ἃ (ἴον; 
Ἱπάς 14π| [οἷς δά γο]μιρτιατίαπη νἱταπι ταις οἵίμση ςοση Ρᾶ- 
τΑΉΓΕΣ ΣΧ Έπορἤοῃ ἴῃ 8.Ῥα ἀΐαε, ὡς καὶ ὑποδημεῖν, συωδισκ , ἄδετο 
πίω; εἰς αἴ στις πορείαν ῬτοξςΣοποπι Δα Ρειίᾷς ἱηϊηταῖτ. Συθ 
σκδαζεῶτῃ Βϊης ἃ ςοἸ]ε πος γαίοτιιρι ἃς ἰἀτεϊματιι πὶ Ρργο ῦ- 
Ρ΄Ϊαγα ροηΐτιιγ» τ Ὑίςοῃος ἀἴσιιης 9 [ἐγγεν ἰε δάφαφο. Ὀεπιο- 
{ἘΒεπο5 οοητια ες γαπι, ἐσ ειδιὴ διῶ ἀσελγως Ὡρρεσηλακίζετο ὑπὸ 
τὰ φριωΐωνίθ. . συσκϑυασειμῆνη ἀυτιῷ τοὶ ἐκ. τῆς οἰκίας. κὶ ὅσα ἰὦ αὐτῇ 
υἕτ ὀκεῖνε κὐρὶ τὸ σῶμα κατεσκδυασμόγα ἱμοίτια ὁ χρυσία, κὶ ϑερμ-. 

παΐνας δύο, ὁποδιδρασκει εἰς μέγαρα, Τ.χιςἰΔτι18,κὺ οἱ χοιποὶ κὶ “δ 
οἰκεηῆο ἀπαντα ἐκ τῆς οἰκίας συσκϑυασοίμῆνοι, ὥχοντο φδύγοντες, 5ὶς 
Γιλεὶπὶ εχ Βηΐα5 γογ] ἱπιϊτατίοης 5» οτίλπν (οπυαίατε,, Ρ’Ὸ 
ξωγτίπι 4] 1αι1 4 ςΟΠ ΠἾρεγς, ὃ ΘοτΏΡ᾿]Ατς ἀΐχογιητ. Τειθη- 
τῖτις ἰη ῬΒοτηι. Ἀεέϊς ἐρὸ πὶβὶ ν] 1 Π7επὶ , δι ἔππις οἴδοπι ν]- 
τιι5 ἔγαςι πα τη » ΑΙ 4 σου, επι, δεηιις μἰποιπὲ σοη- 
Ἰσεταηα “Ρτοτίπας ἑῃ ροάς5, ΦἄΣυσκάνἀξεῶτη ριο πιο ἰσὶ} 
{ἔπιοτο 7 σοητεομηαγὶ Ρ]διτο , ἀἀογπαῖς δὲ σΑριάτγς 7 ἴῃ Παῖς 
ἀϑρτεάϊ , πεσοτίμπι ραρτίοίιπι ἰηΠαάϊοἐίμηαιις λάογπατο. 
Τεπιοίϊῃ, πρὸς χίου ἐϑεμιν, ἰδίκημα τοιστονὶ μετ ἐκ είγκ σωωεσκ ϑυεί -- 

σατο. Ἰάςπι ἐς ΕΑ] Ἰοραι, τίς ὁ συσκ δυώξεῶτι τυ Εἰ νι καὶ Πε- 
λοπόγνησον βοών: ᾿ῃ 1.118. ρΈτοΓΕ 7 ἐπι πλΐηοτο ροὸΓ ἴηΠάϊας ὅς ε4- 
Ρταιο Χεπορποη ἴῃ αιίητο ῥα]. ἐν ὅδῳ χρόνῳ πέφυκε συσκϑ)ά- 
ζεῶτει αἴϑρωπον, σα Ρτίοἱ ὁ τεπετο δέ σᾶρογς Ἰααμοῖ 4. Ρ] πτάτολις 
ἴη (ας, ὁ ὃ. σείλιν ἐν τοῖς οὐδὲ Τα δὸν χωρίοις συσκδυαζομῆν Θ- ἃ 
πόλιν »δηὲχείμαζε, σαρτλῃ5 ) δί ντοὶ 1ηιπαἴ45 Β οίαιιφ ρα] σας 
{γα ςης . Ηεγοάϊδηις, Εἰ τέρα τις ὄηηβελὴ Χ{) τὸ αὐτὸ συμ εσκδὺ εἴ-- 
ϑη5 αἰτεγὰ αθοσγυατα ἸηΠτιἐϊάσιιε ςουϊιγατῖο. ; 

Συσκδυάζω,ἱάετη αιοἀ Συσκϑὶ ἀζομαι ρτο ςΟ Πρὸ ἔπ νπηπ} βα[οἰςτι- 
Ἰμπ| 9 ἡ] ἰῃ γπδπὶ ἰαγοίηδαν ςοηπεξζο, Ποπιοίξἠοπεϑ » τὲ 
«Ῥοφτρεσβείας , διόκῶρ ταῦτα ποὐτα εἰς ἐν ψέφισμα ἕτοι σιωρεσγ,δι'α- 
σάν. Συσκδιυκίϑω γε ὃς Συσκδυαξομαι γτο σὐπιρη τς 14 οἴ ς- 
υδίατο, νι ἀϊέξξιιπι. Ἐχοάϊ οαρίτε 3.46 ἰοσίτέπια σοπιρη το - 
πε εχ Ὀεὶ ρεγιη πη ὃς τηάηάλτο αἰ οἔτειτ, τὸν ὃ Ἄποτο ἔχντεὐα 
ἁπελδίσεοε κενοὶ, δη. αἰτήσει γουυηὶ αἷθὲ γείτον(Θ- κ' συσκίμίᾳ αὐτῇς 

δκδυὴ αἐγυρᾷ " χρυσά, ὦ ἱματισμὸν 7 χ ὅιϑσετε δ) «ὧν υἰοιὲ ὑμῶν, 
κ δηῃ ταὶ ϑυγάτέρας ὑμδιῦδ,, κα δυσκδυάσετε «ὺ Αἰγυττίοις, ὃς 

ςοπηρἐ αἰ τὴς τντ (οἰσπι απ σοπιρίίατε τγδηῇατὸ ἀϊχὶς (ἰ- 
ςεῖο. 

Συσκφνασίᾳ . ἀρ ρατγᾶτιι5.. ΧοΠπορι Ρα ἀ. σιιάττο 5 ὃς ΡΙμεατοὶ. αὶ 
ποίνωω ἔγνω ὃτί τούτοις μαλισα πόμτων ἐν τῷ σἀτοπέδῳ νυ κοτε- 
λῆφϑαι αὐ υῶ, διὰ τὸ ἀμφὶ συσκϑυάσίαν δ ἀν, εἶτοα ἀρραταμάα ες 
οὐτδῃἀϊς ἐογρουῖδιις πεςο]ατί8. ἤιητ, Συσκδυασία τι Οἱ - 
το δὲ πιο εἰπατῖο 5 ᾿ηΠάϊαγαπτ αι {γιιδιἴο, ἃς το 4015 Πᾶ - 
θεῖ Πρηϊβεατίθηςς σοπιεηΐθητος [χο γογθο. δ οῖταγ ὀτίλαν 
συσκϑυή, 

Συσκδυασία, ας γἧ ἀρ άγατιι5. 
Συσκϑυασμένως, ὃ οὐ ογιίαν, τι}: συσκευνίζω. 
Συσιρυας ἐς, οὐ, ὁ ςοποϊηπατοτ, πηο ἱτοτγοίζειέζοτ. - 
Συσκευὴ, πε,» ἰάσπη 4ιο ἃ συσκευασία, Πἰσοτπατίο, πο Πτῖο ἔτβυα 

[εητὰ 9 φαρτατῖο,, Ἰ:Πἀϊατύπισιις μιῇ δἀοτηατο. Ἡοτοάϊα- 
πιις;αὐτὸς 3 ἐυσκεν ζω τινὰ τὸ πρβγμα ἀπ ὠπῆθα, Ἰὰ εἴ, ὕσιλον 



σιϑ ΓΣ ὟΝ, 

τὸ τροφῷ. τὸ δοχερὸν ὑφοωρᾷτο, ογὴ ἴῃ 5. τιαΐτα φάσκων Δδυδὰ 0. 
καἡ συσκευΐ κατ᾽ ἀυτέ κ᾽ δοξμα ἐσκευδῶτι. ᾿ ᾿ 

Συσκευωρέω, ἴειι συσκευωρ ἑοραι γ νπὰ ἰοἱ οἱὰ πηαοπίποτ 5 ἱπΠάϊοίΑ5 
τος πας5 [αστίσδητοηι ἀοϊ οἱ τἴμο. 

Συσκύωία ἡ »σευοικίχ δά, 
Συσκίωτον,(ο ΔΓ τα 5. ἐν 

Σύσκιυθο, ", ὁ ἀοπλο τί ιις)δ ὑυΐοικας ΘΟ Πτι θογ πα 115, Χοπορ.σύ- 
σκίμΘ- ἐμο'ς. τατρὴ 

Συσκίωωών, πῃ εοοπὶ πιοτδη5 τοητοτίο, σης σα ς. 
Συσκιάζω,οὈίσαγο,ο πα δοννπηθγα οοιο . οδιιπιδτο. Αςοιαεῖμ. 

ἩεΠοάιι5, πέντε 3 συσκεάστει, δίς. συσκεαίσωι αἰδαπετώσμασι, ΟἾτΥ - 
[οἰζούπιις 5 αὐσὶ τῆς ἱέρωσιυης, συσκιαῖζον δένδιρρν, ἀτδοτ ΠοΠΊΟΤΟ- 
[2 σἀρῖτε ψιατῖο Οἰδα : ργαππιθγαγε ἀϊχίν Ὑδοίσιις » ᾽ά εἴ, 
δγισκείσωι, Τοτ Οἰ ἘΠ οη.ἴι (ποι πάο ΟἿ γ τῇ. οἱ γὸ ὀνῳρᾳξίω δά- 
ναὶ συγκρύψ αἱ ἢ συσχιοίσεωι τὰ τοιαῦται ὀνείδιηχἱ, τεροῖς, οαἰϊσίπε οἵ- 
ξαπάοτγε ἃς ἱπ ποίτιοτς. 
Συσκίασις,. Θ᾿ Ρτατῖο, 
Συσκιασμιὸς ν Πλ ΓΔοιι ἐ{π|ν 
Συύσχιθο, κα δναιθτο [ι5,ορᾶσιι5.δεσιβ, 5.114. 
Συσκοτάξω, Ὁ πιιδ 1}. συσκοτοίζει, ομτοπουτγαίοϊς γε  άγτο ργοτιι- 

Πτραάιείρεγα[οτ σιωεσκότοεζε.. ηοέξίς τεηοῦτας ἐγαπτὶ Ππιογ - 
ἀϊά. ἰωδΐχα σιωεσκόταζε, ΟὈἴσιιγα ἴαπὶ ποέξο 9 Ἰάςαν οι οι. 

᾿ ἐπειδιὰ ϑεῦ τον συωεσκότασφ,οιιηι {ξατὶ πὶ ἀἀιιοίρογαίϊει, 
Συσα ἀζω,ςοπίγᾶθο, 
Ξυασπαράήω, μ, ἀξω,σομςοτρο.ΟἸσετ. Δ  ἴσεγρο. [μπᾶ σαρῖτε πο πο, 

ἐῤῥηξεν αὐτὸ πο διαμριόνιον 7 κ᾽ διιμεασαῤαξεν 5 ἸΔσοτδιῖῦ οἰμπ ἀσετηο- 
πἰαπὶ ὃς σοποογρῆε. 

Σύαπασις, ἐως, ἡ» ΟΟΏΜΪ ΠΣ ᾿ς 
Συαπαςὸς,ΓΟηττα ἐκ 115.41ι1 σοπεγαἑί ροτεῖξ. 
Συσπάίωςοπιις !] ]ο. Οητγα ο,ατεγαμο,ςοητόγάήϊιθο, νηάς συςώμε- 

γϑι πτοηἀἴοἱ ὃς ραιρογαβ ἱμοσάοτς ἀἰςσιχητιιτ να ἀἀιγξλ 59ἴςια οὔ- 
οτδέτις [πάρι 5 Ατ ἢ ςη, 

Σὐσπειρών, ἴῃ Γρίγατα σοητγάῆοτγα νὰ (γροητεβ. αιοἀ οτίατι ςοη- 
[ρίγατο 4 οἶς Ρ᾿ἐπῖμ5 4ς νἰγῖς {Πιππεῖθιι5» σειωελίηεδτυσοπμ0]- 
ιιΐ. ΤΙ Πεορ γδίξιις μΠτού. ἰἴργο χιάᾶττο, σαρ. ἐφ᾽ ἣ σιωεαπειρᾳ- 

εἴα ὄφεις τὴ. Ρτο σοπρίοηπεγατγε : Ιοίερμιις ἰρτο ποῦ πιά. 
συασειραϑέντες τοῖς σώμαδιν γ ζατοτιιατιτι σομἀςπίατί5. σοΓρο- 
τῖθιι5. 

Συαπένδω, Π πλαΐ ΠΠο7 οἰ ἀξ ΠΑ παῖ πὶβ ἤιπὶ ρατεῖςο 5) Ποπιο ἢ, 
ἃς Κὲ (οἰ. Υ 

Ξυσσεδοίζω σοι,τῖθι ιν] ςο, ἃ τα ἢ. ὙΠ οΡἢ, 
Συδσαρκία καὶ ὄυχυλίαγσατηϊς ἃς [αςοὶ θομὶϊα5., ΤἌΣΟΡ γαῖ. [15.1.4 ς 

εδα ρ΄ λη. : 
Συοσαῤκωσις ες ̓ ν γτ ριἀ ΟΑΙ Θπαιπι ]. Γποιιη4ο χτὶ τόποις, διεδσυσ- 

σαῤκωσιν ϑεραπείαι.. Οἴιταῖῖο ΡΟ αι οᾶτο οἴ σᾶτης σοαϊς τιτιδις 
4114 σα  ηἷβ Ἰητέτας τι σοφύεητ, Ιάθπν Οαἰεηι ἰδ τὸ ἐς οἵ. 
ΠΡύις. οἴπαπι συφσαῤκωσιν ἀϊχῖτ, ῬΔΌΪις δὲ σίπετα ᾿ἶδτο ἴςχτο, 
σα Ρίτο ΓἘροῖπλο. κα τῇ χτ᾿ συσσαῤκωσιν αἰγωγ ἢ ϑεραπεύσω μῆν ,. χεώ- 

᾿ μῆμοι στιρκωτικοῖς ξηρίοις. ΤΆτΟΥΡΤος ΠΟΠΟΑΓΠΔΓὶ ΟΠοΙπ γοΥΕΓ 
ΒΑ] δυιτῖξητος ΟΠ ΓΙΓΡῚ ᾿ηςαγηατί ποίη νοσδῃτ:ςατιῖς σοποτα- 
τἰσμετι [αὐλπὸ ΔΊ ΧΟΓΙ5. 

Συοσείσμος ςοπουΠο.ΪΝ 42.1 Ογάτιν δὲ Μοίε Δητι5,τεγγα πχοῖι5 
ξιΔιλώλαψ, συς οφὴ ἀὐέμε, 

Συσσείω. μ. εἰσω αν. εἰχα»ΟΟΠοΟιτο, Ασα Ν 42. 
Συοσνμαίνἐδλὰ!ΟΟὨ ΠΡ πατουτὸ κριτοισφραγίστιόϑοῃ. 51}. οχ Γγοιτγρο, 

συόσυμ ἰνε στη τὰ γραμμοτεῖα, 

Σύσσηιλονγν τὸ, Πρ ΉιΠΥ.. σύσσημον δεδώκει, ἀςάοτας σοπιπχιης Πρῃ, 
Ματοεῖ τ4.{πς Ἐγαίπισ5ςηϊ! αἀποτας ες σοϊππημης Πραιιη ἀς 
ζοπιροίτο ἀλτιιπὶ 9 ομΠππιοά! ἤπης ηιιαΣ τῊ1}Πτο8 νοσαθδηῖ 
{γπαθοἷΔ 9 φιιοτιιπλ,α 1 πιητ νος 414 .9.2118 παλιτᾷ,, δι 4. σεω- 
ϑημᾳ ἐΧροηΐζ μοῦ σύφεημον: αιοά ΓΑτιηΐ τοῖϊεγασι ἀϊςιατ. νἱ- 

ἐς ἴαρτα. ἀ Σύσσημα, ετῖαπι σοηπρηατῖο Οὐ με λπ. κυ 
τὸ σημεῖον, 

Σύδσημος, 5 ,ἱ σοπΠραϊ ἤσδη 5, 
Συσστυΐσω,η.σΟΠΠρυ γε αοϊο,πιᾶςοτγο. 
“Συσσιτεῖν, ἴῃ σοητιθογηῖο δε, Γο δα ἔτατα νεῖ 5 σοπυΐιοῖς νπὰ 

εἴδιιπι σά ρογα» σοηα 18. ἰναίσοτς σΟ πη πλιμ 114. συσδιτεῖν μετ᾿ οἷλ- 
λήλων.. ΑὙΠΤοτεῖςοΣ ΠΠΡτο ίοχεο Ρο τἰσοτιαν, 14 εἴ, ἄραι} ῃ 
δαάοπι ςοπιοῆαλεϊοης οὔτε. Ατοτίηις ; σοοριατὶ ἀταιια ζο- 

πλοῖϊατι. Ἑάθεγ. πᾶς συσσεσιτηκὼς ρτὸ ΓΟ ἀα[1 νεῖ σσηταθετ- 
641}. Πλοπιο [θη σοὶ φϑρφτρ. σμικύϑου συατεσιτηκώς, ὃ. [ο(4115; 
σοπτιρογααί ας, ὈΪΑτ. ἢ ϑυτηρ."» στωυεσιπάμῷ ἐκεῖ, 

Ξυσσιτία, ας ἡ, [Οἀ4{1τᾶ5. 
“ξυσσίπιον,», τὸν ἰΟοιις σΟΠα 11}: συσσίτια» (Ὁ 44 τατος, ΟὨἸ 14 ριι- 

ὈΠΙςα, μα: δρυὰ 1,ςοἀαπγοηΐοσ ᾿η {εἴτις Τγουγρισονῖ δπιμὰ] 

ἐσεηαίτπι σοπιιεηϊόπτος σῖτος δά σούηπιιπῖα ἃς ογάπατα ορ- 
(οπΐα ας οἵου» ΓΓπραϊ ταῖοπι τητέν [6 δα ρ! δξξογθητατον 4 τη 
Τγοιγρο ΡΠ ατάτο ιν, συσσίτια οἶδ ἐταιοιών. ΑτἸίζοτο!ος Ρο- 
Ηϊεϊσοτιαν Πρτο {ερείπτο 5 σλῖϑιθ. “δ πολι μι ἐν συσσιτίοις 
ἀφτανενε μη θα. 

Συοσιτοπειίω, 114 σοιηρὶ πο. συασιτοποιοιῶτες., ἴῃ οἰ τὶ σοι ἢ: 

τος » ζΟπΊρ"ΐςηζε5. ΤὉϊοοοτί 8 Πθγοὸ ἴσχτο . αρίτὸ ργϊπιου 
συοσιτο ποι εἶ ταὶ αὔτ 1ὴ ἐῶ τά τη ) ΟὉ τα ζιιπι Ρᾷης ὃί Ἰῃα ΠΠΑτι]τν 

͵ 

᾿Συρσωρόνω μι. δύ σω αν. δυκοι,ς προ το, σοδοοτιο, ΑΕς. Αςοιί, 

Ὺ 

! 

«. 

ὶ ΣΧΥ 
Ἀπεῖ-ρδηὶ σοτρξηῇτιιτ ὃς τοτγεταγνμἀτςεῖ. 11}..4. Οἱ οἴςος 
«αρῖτς 240. ὭΡΩΝ 

Συσσιτος δ [Ὁ ἀα} 15» σ πε ξξοτ,σιυτρρφίθ. σε διαιτητὴς 4] ᾿" 
ταςπία ντῖταγ σιιπὶ Αἰ Ἰα πογξύοσιτος Αττὶςὸ, ἰ 

Ἰυοσιτοιῦ ταὶ δΝἽ Ἀλοιςοἱπυιῖος πὶ ςοΟμ Πα ΠταΓ. ᾿ 
Συοσιτῆδ, Πππιι] ν οἴσοπβ90ο (Ὁ 44 |1ς, Ατ (ς μϊη. 
Συαὠξειν,ςοηίογιατο, Εατὶρ. ὃς ΡΙατ ἀς ἴμερ. ὙπνοΣ 
Συοσωματοποιε ὦ. με΄ σϑ.ν ΠΙΙΠῚ φοΓριι8 δ πΠοϊο,σοποοτροτο ΡΠ σις 
σοττοροτο. Αγ τοτοῖος ἐς τηπάο, συσσωματοποιέ τω ἢ τὰ εἰοις, 
τὰ πγϑὐ ματα κα ὑπὸ “ἦν ἐν τῷ γῇ ὑγεών κακρυμιμήμων. 14 εἴξ,.  Ἡ νΝ 
4 τογγαπὶ {εγίης 5. σοιγοθοτγατίοτγος ἔπιπτε ἃ 1ἰᾳ ΟΓΙ Ὶς 

ἡδὺν 

αν 

τῶν" 
{Ὴ 

ἴπτιις σοπάϊτῖς : ἢς Βιιάξιια.. Ερὸ ζοποοτροσγᾶητισ νεῷ 
πὶ Ρἰΐη, ' ἐμ 

Σύ ασωμος κα καὶ αροϊα Δοπλ σοτροτῖβ. συσσωμᾳ ταὶ ἔΐϑνη, οἴῃ 
ςοτροτῖς σοπίοττοβ σθητος, ΡΔ1}115 Δα ἘΡΒΕος σαρίτε τετὺ, 
14 εἴίοαπι ΟμγΠο φοποογρογατας μοῦ Πάςπι: σοπροῖρος 
το αιτοπι ὅς ραίΠιιὸ σοποογρογαγῖ ΡΓῸ γητιπὶ σΟΥΡιΙ5 ἢ 
Ριιά ΡΙτη, φιιοα Δατοση συσσώμα σΟΠΘΟΓΡΌΓΕΒ νΟγΓΙητ; ἢ 
εἰν δὲ ᾿πππταζιιτη. ἐδ 

Συς δες ἄμπελοι, γῖτο5 οΥἀΐης ποη ρἰδηταῖα. ΜΝ 
Συςαδίμυ, σΟτηΐ Πσονε συς ἀδίων μούνη » Ππατατία ριρηα. νἱάς ε- 
διίθ. συ ἀδίω κα συς-αδὸν μα χεόναιγ ςοπλΐηι5 Ρασ πάγοι 
πὰ διὰ δοροίπων, συς αἰ δίμυ μαί χοντοῇ οἱ συμξάλλοντες τίω) μαῖχι 
γύϑεν.οἰκρφ(ολίζοντα οἱ μοκρόϑεν βέλεσι μαχομίωοις αἶφ᾽ Η κ 

σμὸς ὃ κοιγώς αὐειμοπολεμος.ὁ συςοαδὸν μ(φίχαις ἐχξώντ Ρ ; 

{ειτατῖα ντοθαητιν ΤΠ ογ .1.ὸκ τῇ πλησίον, ΟΑΙ  η, δα συράς 
κοκτεῖν διυναυβύων πὸ γικάν, γἱ ς σύςασις. ἥν | 

Συς αϑεὶς σΟ ΠΟΙ ΟΓ 5 »ΟΟὨ Εἰ Γατι5ισυς αϑεὶς τῳ βασιλεῖ, ςΟτηΠΊοπι 

ται τορί »σαρῖτε ἡπαγτο ἰἶργο (ςουπάο Μαοααοτιιπι, σις: 
ϑέντες. σοΙπ πο πε δεῖ. τῷ 

Συςαϑμία, να ἀτα4 τᾶς ροπάοῖς. ἮΝ Ι 
, ἘΣῊΣ ΑἸ ον ἣν δ ἂν [ 

Συφαϑμος,εα4}1}ς Ροπἀοτδ)βα 1} γ15,ἰσόςαϑιμο ς, ἩΊΡΡΟΙ τς 
σαϊεη. Ἣ 

Συςαλεὶς, ἀἀοηίατα5) ΑἸ ΠΟΡἢ. 
Συφαλτικός, ςουτ ρΊ 55 4 γῖπι μαοῦ σουτγ Πα πάϊ, απὸ πὸ 

στέλλω, ἽῊΣ 

Συς-ασιάξωῳ, [ΕΔ τ οποῖτ σοποῖτο, ᾿ 
Συςἀσιας αἱ οἱ, ΓςἀἸτοΠὶ5 αι λοτο 5, Ματγοὶ τς. ᾽Ν 
Σύςασις,εως, ἡ, τοῦ πιο! ν[πγραᾶτὶ ροτεῖξ φιοτ ὅς γεγθᾶ σ' 

μαι δὲ σεωΐςνμε καὶ σιωιςαἴω, ἘΠῚ νοτὸ ρτορτϊὸ σύφασις ) 
ςοπ[ίϊομτῖα.. γμάς ἐς 4614 αι σορΠΙς ὃς ἥαρμας ἀϊ 
ὙΠΕΟΡΑγαίτας Πρτο χαΐηζο ἀς οαυιΠ5 ΡΙητατ. είς ασιν πῇ 
τος. Ῥοτγοῖι εὐἰᾶπὶ ἐχροηΐ ροῖ σωωυάϑρρισμα» ἄς χιια Πσπίῆ 
τίοης ἱπέγα : ὃς ΡῈ ς-αὐσιν, ἰὰ οἴ Πατίοπεπι, Οτι45 1 ἀτὶπὶ ἢ 
τίοποϑ ἀἴσιης ὃς οἴγοιΐο5 7 Ῥγο ἴσος! πὶ 4 ῖδι15 ποιηΐπος: 
εἴϊς ξτεσιοπτος δέ σοπιισηῖτο [Ὁ] οπτ νοὶ δι Διο πα  γεὶ σθαι 
Βυϊαπάϊ σφι » ΟἸδοὶ συςάσεις καὶ κύκλοις γοσάηζ, Ὑ Βιογά! 
᾿ἶρτο [πευηἀο. 7) ξυς σεις γινο μῆμοι ἷά εἴτνζη Πατιοπίδιι ὃ οὶ 

. ἥ , Η γϑῖν 
οὐἶπς ςοηΠίϊεητες ςοη Πδητέίαις.,14 εξ 9 νπὰ ἴδητς5 δζ οἴτέ 
ἴλητος ΟἸσοτ  πάορτο σάτα ὃς σοπρτεῖα ςο]]οααίοάια 
ταττ,. Σύφασιορτο ςΟ]]οαιυῖο ὃς σοηρτοῖθιι) ᾧ αὐτὶ σῷ δι 
λία, ἔντευξις, π᾿ αι σοηΠἤιιης ραττος 5 ὃς ΔΙ 14 1115 ΠΠίτατ. Ρ' 
τάτοθιις ἰὰ Ὑ ποτ τοοΪς., τῷ Θεμιςοκλ εἴ τίυ) ποὶς βασιλέα ἔντε 
κ᾽ σύςασιν ηγγυέ ὅγε! .ϊά εἴς, ΤΠ πα ἴῸ ο]1 οἰση τεσο ςοπρτοηι 
ὃ σοΠ]οαυΐμπι ἔς. Συςασις,σοετι5. ΟΠ ΏτΙΙ5 ΡΟΡΙΙ 
δζ σειυαϑρρισμα ἤτιο ἐ ϑρφισμα γ) ΠΟΙ βΘΓΙο5 ὃς σοΔ ΕτγΆτῖο Σ᾿ 
ρυια ΡΟ]] μι ομη γγἡ κακσύλων σύς ασες » γὴ ναυ δ σειωαγωγή, Ἃ 
ΠΌΡΟΣ ἴπ ΗΙρρατς.αΡ 6418 ἀρίται!ς ἐχίςοηίαηπι ἤεγὶ ΡΥ 
μιλεῖ 5 αὖδᾳ σύςιασιν αἰϑρώσε ων, Ἰά ο[Ἑ 1ῃ ΠΟ ΠΊ ΠΗ ΠῚ οσεῖμ δ 
ἀςητι απο ὧς σύςηρια ἀϊοῖτιγ. Σύςασις ἱπά4ς Ρτὸ εο αι 
ε(ξ οοἰτῖο, (ο ἀαΠ τίμα ἴῃ ρογηϊοίοπι ᾿ς ρσιτα,, σοηΙγατί ον οι 
[ριτατῖο, σιυωμοσία, Γ)ο πιο ἘΠ ἢ 68 1Π ΣῈ 2 ἈΠ) -εφανες 1 
ἑαυ τῆ συσ σεις κυρκωτίρας “ἦν νόμον εἰξιοιωῦ δ)),14 εἴ, ταὶ ξιωωδό 
δζ οοϊτἰοπειη ἀάιοτγίιις ἰορος ὃς ἱπἀ τοῖα οπιπέπταις Κ ἐΐραὶ 
{τάτιιπη. θυ βυλὴ τὴ σύςασις δμδδών.. ἴῃ Πά ἴα ὃς ςοπίρίτατίο γὴτ 
ΤΠΠΠῚ 9 ῬΊΘτάτο μι ἴὰ ΝΜ ππα, Σύςασις Πΐπο Ρτὸ φάσις ἀϊ 
{ει νἀ [Πα ϊιτ » σϑπτοητῖο, Τ μον 414. σύςασις τ᾽ γνώμος 
οὐπὶταποῦ ΔΕΪΠΊΟΓΠΠῚ σοητοπτο, Σύςωσις, ςοηῇείτατι 
ςοιπροίτιο » ςομεξγι 10. σευ ϑεσίσ, κα τεισκϑυά, ΟΟἾ155 γοςες [ἃ 

- Ράτεησ : δἰς ἐπῖπὶ το ῖ σοπβογπιατί ον ἤριγα, ἔτατιιϑο ΟὨ ΠΕ 
δζ σολστησηγατ ον σοπογεῖῖο, σγαΠπτιὰο φοτρή [16 ΟΟΠΕΙ Ἰ 
τατ, τα: σοη βγη ΠΠη115 ὃς ἀ {ΠῚ ΠΡΊΠΕΠΊα5 Ἔχε 5 Σῦς: 
σις φυσικὰ 5 ατιΓα [ἰ5 ςοποτγπιατῖο δὲ σου Εἰ τατῖο, τας “οὶ 
εἰοπιςπτοτατη τεπιρϑγάτίοπε ὃς πηϊτιγα.ῆς ςογροτὶς οὐ 
τατῖο νοσατιν ἃ Οἱσέτοπο 5 74Πὶ οὐγηρ οἐβοπεηι Βατρατὶ νς 
σλῃτ, Ατιϊοτοῖος αἰ ποτα ΑὉπλα  ατ στο αιϊητο, ὅτι 3 δ 
“έχετω μὲ καεῶτι δυς' ὅσεις τινὰν ζώων 9 ἡ σαλαμαϊδραᾳ ποιεῖ φαν, 
οὖν. αὕτη γδ ἃς φασι, βαδίξεσα διοὶ πῷ πυρὸς σβένευσι τὸ π΄», Δ 

ἰοχαη. αἷδὲ εἱμαρμ. αἰ Οαἴλτος, ὁρώμν ηοιώ ὅτι κὶ τὸ σώμᾳ Τῷ τοιὸὶ Ι 
ριον τὴ τίν) φύσιν τὼ ἐν γόσοις κὶ ἐν φοραῖς ἀκπολέϑεως πῇ φυσικῇ σύφο ἰ 
σει γίνεται, ΟΧ Πάτα 15 σοη [τις οηὶς σοπβογπιδιϊοηΐ ας ὅς 
Ροτίς σοηίσαιομεία οἐηςϊτιτ, ἰὰ οἰξ, τῇ φυσικῇ λυ νιν 
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ἰ ΕΣ ἐγ 
ἄεπι αἵτ, Ατἱἴοτοῖςς ἐπ Ρϑοτῖςα μήγισον σὲ ὅδιν να ΤᾺ ὠρσγμα- 

σύςασις»ἱὰ οἴξτ, τῷ μυϑε σιωϑεσις, σοῃγροίτιο ἃζ σομἤπιτιτὶο 
τοόταπι. 1 οαέτατγ ἀπτοαι ἀξ τγαροσάϊα, ΟΠ οηιι5 5 τωύτίω γδὸ ὁ - 

δε ὁ Ππλάτων ἐδ δειξε τέων μέσυσδεν α πάσης τέχνως συςαἴσεως, δὶς ἂτ- 

οοι[εἴτιογς ἀἰςῖς Οἴσοτο,Ἰὰ εἰξ, τίων τέχνίω σιωες- ἴα, Ὀ]ὰ 
λιτικωῖν ἡ γἐδὲ καὶ τοιαυ τὴ σ ὕςτασις ἃ ὅ πτώντω μλνεῖ χοῤνον πραιις 

5 σοῃίτἰτατῖο [ἐπι ρίτογινα εἰς ιταγα,. Ἀ αὐλὴ δνηρο- 
αὶ το ὠὡρωῖν πὰ ἐνίαυτ συςασις , ἰζατας ἃς σοάϊτίο . ἔς ςὅ- 

το το ρεἰτατα ὴὴ ἀτάιιε ἀηῈ} τοιπροτπι,, Ἰάςηι τη ΤῚ 
οχὴθ ἢ δὰ τε αῤων ἐν ὅλον εἴληφεν καὶ τῷ κόσμε σύςασις , ΠλΠΠαὶ 

σα οΥ πιάτο 5 Πειξζιγα ὃς “οαρπιρητατῖο. Ἰτογαῖη ἀς Γι ρΡ. 
εϑυλόγρς αὶ χα τινξθ- ἑτέρας αὐχομίῥοις συςἀσεως, ἐΧ Ιαρίάϊδιις νοὶ 

Αἰ 1 αὐααῖ5 πιάτογῖα {ριιοτατᾶ ᾿ηοἰ ρὶ ἔτι}. 10 1..16 φΟ ΕἸτιεῖς 
τοϊθιις » ἀταὰς Πἄςαι οἰιεγπς. ἐἸϊχὶτ συσαΐσεες πελεέίμων αἰ φϑῸ 

᾿ ΤῈ Τιπισο,, παπίω οὐδ πίω ξύς ασιν πᾶσαν . διπλίμω αὶ μῆ- 

χίσαςοἱὰ ΕἸ, ΟΠ πἰτατιοη  Πλγσοπτρο το ηοιῊ ν οἱ Ππγα ξξιι. 
ἃς σοανπηεητατίοι!ςγ. [τὰ νοττῖς ΟἸσετο, Ππὴς ἐπ ττατ ο- 

πὸπὶ ςοηπιπέξίσῃοιπ 9 ἀπ ρ!Π Ίσεμὰ ἴῃ ἸουσἸειάϊηοπι ἀι ΕΗ ἀἴτ, 

ἀπ ἐς Γιορ δι15, διυίρασις αὐ μον, ΠΟ ΠΟΘ Ὠτα πὶ πποάιο- 
Ζιιδ σομιροΠτίοη ΠῚ. ΠΟῺ ΠαζΗΓαῖν ἸΩτΟΓΡΊ οτΟΥ. Αριά 

τοπιηι ἴῃ Ροτγιςὶς 9» συςάσις ροσώπε. εἰ εἴτ. ΟΥἹς ὃς ναἶτας 
ἐοτγπιατιο, πατύ μος ὅὃξς σοπιροῇτίο. Συύςασις, [ΟΥ̓ Ωγ, 
5 δ( σου τ ταιτ10 5 τοι ΡΟΓΔ ΘΏτι πῇ 5» Ποποτοτιο. Ατιζοτς- 

ἴπ χπαττο ΑΠΊ πη 11} 5. χρυῖμα κι σύςασιν ὁμοία. ςοΐοτο ἔοτ- 
άηιο ὑγοχίπηα, 1 οπὶ τη Ρτίπιο ἐε α]ο, ἕκ τε δὴ τούτων φα- 
, ὅτι πέφυκέ τις ἐσία σώωατος ΘΝῊ αὖδῳ; τας ὡνταύδες συς ἀὐτεις, 

τέρα χὐ πωργτέρρ τούτων ἀταὐτωνον δὲ συσασις νοσατ ςοροτειῖο- 
ςοηξογπιατιοηζίαις Προς 5 υα; ἥπιητ οχ φυστιοῦ ε]α- 

εητοτιιτι ςοιῃ ροίτίοπε δὲ τεπηρούατιιτα πατύτα!. (8 νοὸ- 
ὁ τοὶ Πιδλητῖα σοτρογιίαις ᾿ρπι5 ἔοτπια {μα} 15. πε οἰτοπάϊ- 
Ῥε οἴηηίηϊιο πηΐχτιγα, ἃς σοι πτυτίοη 1 οἰτοντ τα αἱ - 

11. ομἤπίποητία, ἀϊοίταγ συύςτασις ππιε ἃ ῃατιγα ἶπτιθ ἀΡ ἀτῖς,4- 
γα οατιία σοπίτητα ἢτ. Οα ἐπι [ἴρτο (σιν κά Οἰλιιεο 

Ν. ,.“᾿ ἣν ἈΡΤΓῚ ΑῚ , ψυ ͵ “ἌΣ ᾿ “Ὁ »τῇ συς εἶσει οἷν ὑγρὴν φαῤικακονννν διιραμει Ὁ ξηρλν»1α εἴς, (Ὁ- 

ατίδοιος οἰδ ςογροτῖς Πιϊ παταγα!! σομ(τἰτιτίοπς Βιπιϊ ἀ[, 
σταῖς νοτὸ ἃς εβδέζιι πεουτι. οί Μεάϊοὶϊ ἀϊοιίητ τῦ 
υτάσοις ἢ τῇ διεωνίμει, αὔλιι ὃς ροτεατια, (10 Ιοςο συς ἄσει 
τἰαπὶ οχ ροΐιοτίς οτα{[λπιοῆτο 9 (ρ᾽ ΠἸτινάϊα ς: Οπογοτίοποιντ 

ατ τς ἀρο ἐρίιπι Οαἰοπιιπη 2. δὰ ΟἸδιισοη ὁπη 5 αὐ οόζ εἰ ὃ μέλε ᾿ 
τἀ ἰχϑι συς ἄστως ἐμπλαςρώδοις ἑψη ϑὲν, πιοὶ οὐ ἐξιίτι νίαις αα ὁπι- 
ἡ ραν ἔτι (ρι!Πτατοπη δὲ ον Πτυάτηοια » ντ Ἰσαιίτην (εΠ τις. νο] 

πὰ μον {ΠΠλπιεατιιτι . ντ ϑεησοα. [ἀοτ Οαΐοη.14. ΤἸνεγρευτ, λίθων 

ΠΝ ἰλδυρον ἔμπλωῆε μέχρι πνλώδοις συς ἀσέως . ΠΟΙ “ας 1] 

ἬΠΠΠ, πΠαυποπειιαι ἀςοὶρίατ. Ἰάεωι. χυοντω μέχρι γλοιώδις συς εἰ. 

π ἅν . νίηιιε δά στα ητιιάϊηςτι {τὶ πιο πττίαπι,. σύ 

ει νι πς » ζοπΗγηπατιο α ΠΤ τσεῖο., ριοὗατιο 5 βεξαωωστς κὴ κατα σκευὴ, 

"ἰδ πᾶς συς ατικϑὶ νοήματα Ηετπορςοη. Αἰοχαμίίοῦ ΑὐπΠποτείτς τη- 

τοί, ΕΤ Ῥ ΤΟ 5) τὸ γὃ εἰς πίω τούτου συς σιν χευσειάναι! τω λέγειν πινας στον 

ἀπ οὕτως νοσεῖν ὅταν ὠ δ Θ- ἢ αὐτοῖς αὶ ατία τῆς νόσου 7 ψεύσος «αἰἱ ᾿ς ς 
Πτγιιεπ δ ὃς σοπιργοῦαπάα,  Συςασις) ΠΟΙ] ΠάστιονΓΟ 
Πἰατίο ὃς αἱ ςοπέοτάϊτπὶ τοάιιέξιο. Ὁ οτ. 1ιι Ῥάταρτ. πρὸς ν᾿ 

δ ἃ πόλειλον πολδ αὶ πολὶς δμ δ ρεϑεῖεν καλοῖς ἡ, γωντσμιναι, αὐοὶ ἢ συ- 

ἔσεως ὑκέςιν ἰὼ δδ τις δηιδείξειεν ἂρ ήνον τὶ ἡμέτέεας βεζελευμδϊω, 

ἀ εἴν, ὁμονοίας, ςοποοτάϊα. Σύς «σις, ΔΗ-. ἔζιις, ἀπτοτ ἃς ἔτπ- 
ἘΠῚ ἐγρα αἰ Ἰχιιοιτ, ἐγάπη. ῬΟΙν 1115.» Οἱ ὃ οἰκείως διέκειτο Ὡρὸς 
καρχγάδνίοις . πατρμκίι ἔχων σύφασιν ἐτσα 6038 ρατγιὸ αἰοξίις 
ἂς ; ἘῸ5 Ρατι 0 ἀπιοτο ὃς ἀὐσδο Ὁ τοίδαιμο δταγ. Μετάρθο- 
᾿ πιαρτα ΕΠ πὸ τ Ἱππων εἶν ὁμοῦ ἱπταυΐύων κἡ σιωτοέφων, δά. 
Ἰρ[απισυσαϑάσωι ΓΟ ὁμοδίαιτον ἡ φίλον τ ὥτη , Γαμυίτιιγ. 

λοι εἶ τις ὅς 5114. ἐλϑύντες δὶ Συτορίαν 5 το μῷ πλάτωνθ- παροφθῆ 

ὐπὸ σ᾽ ἀρις ἰαανν συςαϑίωαι » αὐ ΑΥ ρρο (τοί, ἐχοε- 
ἐνέεμο ἢ: 

Ι 

᾿ποὐιηΐῃ Ῥτα τι εἴϊε. ὃς τὰ σου ίοττίι παν σοπτ σου ΠΕ γα ς δάτηπῆιπη 

ΜΝ ̓  ξυϊῆς, Σύςασις ἀς σοπττγαξζο ὀχετοῖτιι ἃς ἀρράτατι μῈ}}1 

δον κὶ αὐ τὶ πὰ κοιται σπευΐ. ὈΠατατοί ες 1 ΤΟ] τσοἹα, μεγάλη γὸ ἐ- 

τίνετο κατεισπευ καὶ τ) πολεμίων κἰ συςασις 5 τλαΘ Ὁ σ 10 ἐπ] πὶ Ὁ 6}}} 
ΟἿ. ΠΏ τη άτη 4110 ΠΛ. 111ΠῈ τη αΠ ιν ςοπτγα δὶ ἀταὴς ἀρρὰ 
[τὶ ΔὉ μοιέίθιις σομίξαραι. Συύφασι ἴῃ ΔρΡροιδ, ἐς νοσαῦ. πηὶτ 
Ἰίτατ.οχ ργο πιππετο τα] Π τῇ 3:5. Π πὴ 81 τι} ΠῚ ΠῚ νοσᾶξ, Συ σι σης 
εἰἰαπι ἄς ςοπή τ έξιι ὃζ σοπρτοῖθι ἀγπιοτιιπι. 14 οἰ {πατατῖα 

αι 
κοὐ μη 
ἐμοῦ ταν 
ἐπ πὴ 
Ἶ " 

ἡ αν ΡῬΙΡΏ Δ. ταδιαία ν εἰ συςἀϑίω μάχν, Ρ α θαπὶ 4φιοά ζοἱ" “τὸ Ρε- 

μι ΠΟΠΊ ΠΗ τΕΪτΓ. Ἡετοάϊαηι5 " αὐ φέρρντες συ) ἐκ συτάττως 

εἰμι (ὐ χίω. Ὠ] εἴτι οτῖδηη ἐν συς ἐστι μα χεάσει. Σύςασις,τοὶς 

ἢ Δητῖα, Ἐοητατὶ. υππομονύ, Α 15. ἄς Α Π1Π|8 5 ὅς ορεῖς ἀἰχῖτν 
αὐ ΟΜΝ ἐΞ τ 

μαι] διαὶ τὸ κοΐμνειν τῇ συς΄αἰσει ἴα ἔς ἢτι5 [βίποις πεηίτοᾶτ, 

χὴὶ ̓ Συ «τέω, ςοπηπιοπάονρτοίδο, σεωΐςνια. ἐνὶ ᾿ ; 

μαϑ ται, τταε5 ἔμ] οἰ ςητος ἀρ ἀ1ῃς!}} ξα[τἸρίτιπι, ΠΟ πλ ΟΣ] ΤΏτοτΡΥ. 

αὐ χὰ Ψ, ἀμείξοντες, ᾿Πα111τ, δοκοὶ μεγάλαι δμλλαὶς φορρσαν π] στε! ὦ - 

πρ τε βαςάζειν τίυΣ ὀξοφίι.. αἵ τινες κὶ συς'αταὶ κῳλοιῦται. νἱώς ἀμεί- 
μίαν 
φυήν ω 
εὐνὴν 

Ὄνσες. Δ 15 συφσάτας ε[ἴ 41] παῖ} [τατ. 

κὸς οὐ; “οιπετισπ τί εἰ τς. 401 σορ Ἐἰτα το Ὁ] (εὶς ντ ἐος ςῦ- 

τ. συςατικὰ ὅητο:ολὴ, ποτα πιοπά τί: [ἰτεγϑς Οἴςαγ. Ῥαλ]Σ 

Ἔσιιπάα αἀ Οοτίπτι.ςαρῖτο τοττῖο, εἰ μὴ χεήσο νυ ὡς τινὲς, ουςα- 

δηςολων:συς ατεχοὶ ὄπης ὁλιαιγ 14 ς οἰριιυεκϑὶ ὃς Συυΐϑημφν, 

Δ ΤΕ, ἢ, . ψι9 
Συσαυρρύυωνθ., νηὰ οτιιοϊῆχιεις συσαυρφρύυδμοι ἣ ν᾿ ς ᾿ χριςῷ, ΝΝ ζδοζειις 

1 Οὐαῖ, ὕσυὶυς δά  οπιδῃ οαρίτε [οχτο δι ᾧ παλαιοὶ ἡμὴ αἴ- 
ϑρωπος σιυες- αὐυρώθη, 

Συςαυρωϑεὶς,ἰάς πη. 
Συςιγάζω;μισω,ςοηζερο. 

Συςέλλομω ΠΟ ΠγΑΒΟΓ. σὺς ἔλλν σεαυτίω), ΠἸσοΐηρς τοὶ ρα πὶ» Ατί- 
Ττορ νι, εἰς ὀλίγον συφενιουΐοοι τόπον» ἴῃ Ἔχ Π) ἰσσιτα. Ὁ] - 

Ἰφξει, ΡΙ ταις ἴῃ Ομ} !Φ, σιωωεςἄλησαν εἰς τοὶ σείχυ αι πια:- 
αἷ πη σοπιγαξει,Ἰὰ οἢς. τοί οξν]» τάςη ἐδ ἀςπι, Ἐπ απ δὰ 
ΔΗΪΏΎ ΠῚ ΤΟ ΟΥΤᾺΓ 7 ΡΓῸ Πηουίξιι5 (Ὡ1 5 Δ ηγο σΟΏΣγα ΒΟΥ Ομ 
ΟΡ̓Ῥουϊΐταν διαχε ὥτη 7 5 Υ Ἀςῆ5 : Ὑπάς σιωεσαλμῥθυ, κατηφῆ 
411 οἵ ἀςταη!ο ἀπίμιο . ὃς ἀεὶς ἐς (ρἰτἰτθυς,, συγκεχυώάνθο, 
Θαϊδηιις ἰῆσγὸ τοῖτῖο χζ' τόποις. Ῥ] τατον ἐς Ροπιροῖο, οἷ 
ἢ ρὸ μικροῦ ὅπλοις κ; ἕωποις δορυφορου μῆμ-, ἀ πὸ χύται μικρὸς κ᾿ 

σωωεςταλ μὴ 5. ,14 οἴ, κα τεπῆηχ ὡς. ΟἸςετο ἀἰςῖτ δαϊπημαι ἀδγηῖτ- 
ταγς ὃὲ σοητγαθεῦς : ΑΠ 10] ἀἰςῖτ σοητγὮὶ Ἰπσοπληιο ἀϊ5, ὃς ἀγ- 
διπάϊ οηϊς 5 1ὰ εξ, διαχεῖ ὅτῳ Πυς δια χυεῶτῳ. Ν πὰς Συςολὴ,α- 
Ὠἶπιὶ ςοπτγα 10 ἐρῇ Οἷςογ. ουΐ δεαώχυσις . 1Ἰά οἰτ,αυῖπιι εβ- 
Πο 5 νὸ] ἀπο δομοσα, ορροηΐτηγ. πενία σίωες αλ μϑϑη » ῥῬᾶιι- 
Ῥεττας ςοἠεγαέζα Ηόταῦ, ἀἰςιιηταῖν δὲ ἃ συσέγλεόϑει , 41] Ρτοξα- 
οτος ἤπεαρτις νἰζαητοϑ: [ες γο τὶ σοητγα νης. ἴτο τὶ συς ἐλ- 
λομαὶ ἀςσουτοΓ ΘΟΠΊΡΟΠΟΥ, ὃζ ΟΥ̓ΠΟΓ 5 ἔδει ορεύϊοτ, πιο  οτς 

Ἑατὶρ ἴα Ὑ τοι. ὁ δεύμαρτος ἐν χερρῖν' πέπλοις δωμες ἀλυστν, 
Συς εὐλλουρον νι, τὸ ἀπ 1 τ ΠΡ. 
Συς ἑλλα, μιεχώ, ατναλίχο, Ομ τα ουσυυάϊω, ΓΟ ΟΥ̓σΘΟ, οτγ ρίο, ΓΟ ῃ - 

Ῥείσο ᾿π(ο] ἐπτοῖι, ὃς δὰ πιοάἀογαιίοποπὶ γοάϊσο. “ΠΟσγαῖος ἀξ 
Ῥδος; ὺ μρ νοις ἃ συμφιορὶ συσέννεσι 5 κὶ “ποιούσι σαφρρνεςέρφις, 

Οτοροσιιδ πῃ τισοηγγα ΤΠ]. Δαξὶδ', ἐν τι γ᾽ ἀγεϑων κ τὸ σιωε- 
τ λϑαι τίϑεται., κὶ χάριν δωολογὴὶ τῷ συς εἴχαντι, Ρ[ατατοίις5 ἀπ 
Του 1ο.. ἐδὲν γδ δυσαρκτότερον ὀἠ ρώπου 6 φυρῴοσειν δοκοιιῦ το, δ᾽ 

αὖ “εκτικώτερον ὅλες ἀσίας, συτἀλέντυς, το συύχης , ἸΝῚΠ1] σοητιι- 
ττάσῖτς Βουληο τοσῈ}5 (δου η 418. Εἴατο 9. 1}}}} σαιγι5. ἔπηροΥ 1} 
ιν ταητὶ διῖς ποπυῖης ἀεϊεξτο τοθιις αἀπετῇς. Γἀςπιίῃ Ὑδο- 
τηϊζοςῖς, δῆμον σεωές εἰλεν εἰς κώκσσϊμν αὶ τη ρα! Θρογα ῬΟριι- 

Τὰπὰ τα εχ ίτ σου ἐξεῖλεν αὐεᾷὺ εἰς τοὶ τείχη, ἴῃ ΠΛΟΞΠΊΔ 505 ΤΟΡῈΙ- 
πτρϊάοιι ἴῃ Ῥοιῖς]. συφείλαντες εἴσω πὸ χαίρακος ἑαυκξὺ 9 [ς ἴῃῖγα, 
γαΙ!πτπ σοη ]οθαητοβ, [ἄο πὶ Ἷῃ Ολπ}}}. ἔζοτιιπι σαρῖτο αι] η- 
το σι ἐς εἰλαν σὐτὸν χὴ υἰξεγέγκαντες ἔϑω ψαν σοττῖριοτγαης ᾿ρίαπ1. 

Συφέλϑιν ἑαὼ τὸν οτἱᾶ εξ [εἰ ρίιπι γορτέσπογο ἀτῆιε γοοΊΡεΓὸ γ ἐς 
φυρμητικεῦς κινεῖ ὅϑειι, ἴς Πεθάϊιςοτο. Ογερουιις ἄς Ομγῖο., εἰ 
χα; οἰκογοιεικεῖς ἐσὺ τὸν σιωυέςενλε πολλεΐκεςς Συς ἕλλειν Ῥαθοτε 

σομτγαμοτο πο πιπ πὶ 59 ἀδρυίπιοτςε δέ γοργιπιογο Δηϊτημ πη» - 
οὐτ διαχεῖν ᾿υἰΐαγατς, ἃς σωωες άλϑαι 5 ἐκπλιαιγίώ α᾿5. δεδεικα τώ, 
ἐμπεφι ει. ἢ 

Συφενάξω, ΠπνῈ] σεγπη ον σοΠσ ΠΑ ΠΟ. Ῥ41}}.44 Κ οι. ς. 8. πᾶστι χἾ- 
σις συς-ενάζει, Οταἶς σγοάταγα {Π1}}} Παὑρίτατ, 

Σύστενον., οὐ τὸ » ἀπ ΙΜ ΤΠ ΣΩ 7) γεἰτὶ5 [Ογάτάα ἃς ΡΙΠοία γαρυᾷ Αα- 
το ΠΕ 11. . 

Σως ενοχωροιδι) σοατ “Ἐατηηῖς ἀπ ΓΕ 5. 
Συςηρσυτος, τὸν ντν γθιπὶ Σεωΐςημι ὃ Σιωΐςα μα 9 ταῦ τὴδ ασςοσι- 

πιο αταῦ : ροηογα 5 Εἶτα Πρυϊποατῖο εἴς ντ αὐτὶ τὸ σύςασ;ς, 
σιυΐϑεσις κὶ σμὼ εἰ 8. ρρίισμα [πγατα Γ᾽ εἰν» σοπἤτίτιιτιο» φοπηρο- 
Πτῖο ἃς σοηρίοσατιο, ΟΡ} Αἰϊα: Προ Ποατίθηας. Οπλιε5 
ςομτίπεητα . ντ σοηλρᾶθος ἔπι σομΊραΘῸ δέ σοΔρπιςηζάτιον 
τοποτοῖῖο : ἥπε ςατης ὃς σοπιδητιι5 7 ΠΟ] ορίττι ὅς (ο οἰετας» 

Θ οι νο] τιιγπτὰ» ἄταιις ἰὰ β6πι5.. 6 Συσυμα ΡΓῸ φοηξι- 

τυτίοιε νοχ οἢ ργορτιὸ Μιυΐΐεοτιπι ς ἃ χαῖδις ἰπγοσῃα }} ἀτ- 

εὔτιιν διας- ἡμστα 9 [εἰ οἴ. νοςῖς ἔρδτῖα » φιυῖθιις ἀσιζα δέ Βγδῖς 

τοςῖπάίτατ, Ἐχ εἰς ἔππας σοι πἰτυιτίουο5 μια: συς'ήμοπεο ΔΡῬΟΙ 
ἰαρτιιγν νῈ τρί ἐπτοτια}]} σουρἤταπτ εχ Ῥἀγ μη μἰδ( 70} (ἴτας 

Μιτιιο) 4.1 ΕἸ τα ὁπιογηχῃ νῖος τη Μιήῖσα ἔα ΉΠΙΙΓ 5 415 

τβότο Αὐταῖο ΡετιρατοτίςοιΝ ΕἸ ἤς εχ ΟΒαϊεϊάἀϊο. Δ ρΡαά Μα- 

ἤςος συσυματαν Ῥ͵Ππορα]ος Ραττεβ νοσδητΩΓ ας Δη το} τρᾷᾳ 

εουίξαπε ἐχ σεῖτο ἐγαξξιι Ργοπιιητίατι ΟὨ 1855. 4116: ἀἰσιιητιτ 

διως’ ύμαᾳ τὰ δίας" (φό των, ῬΟΤΓΟ ἱΡ [οὐττη} Ράγτὸς {ὰητ Φ99}}»}) 

σχι Γοαΐξιις ἀἰσυνητι » ππητήτις σα ητι5 εἰσπιρητα ἀταιις ἔπη- 

ἀπτοητα. Συσήαατα 4{}} αρυοτίας κὸ πεξύποις ΕΧρΡομοτ, ἰᾧ οἴῳ 
πτοάος: Βοοῖδις σοι [ἰτατίοπος γοξτὸ νοσαῖτ. Εἰξ αειτοπι» ἴα - 

αἰΐτ, ΠΌτο ἁυαττο σαρ το 14. Μιῖ, Οοιμβηιπιο, Ρ᾽ ἐπιιπν νο- 

Τὰτὶ παοά]απλταῖς σοΥριι5 ἐχ σοηοϑαρτΙα ΓΙ ΠῚ ςοπὶιπηξεῖο- 

το ΓοηΠ τη 5 » {αἷς οἱ ὈΙΔ ραΐίδα,νο! Τὰ ρεητο, νοὶ Ὠϊὰ- 

τοῆατόι 9 νεῖ τἀ 1ὰ ραίόη. Σόςημα ᾿πάς ΡίῸ ἐοὸ αιοᾷ 

οὔ σύςασις. σι ϑεσι ο»ὐμωϑ ροισμαγο ον! ροἢ ον σοπιραρες, οἷ - 

Ιεϑχιο νεξςοηστεσάτιο, ΑὙἸΠτοτοῖος ἀδ πϑιηάον κόσμδ- δὲ σύ- 
οήμα ΟῈ ἐρανὸδ γε καὶ δὰ ἐν τούτοις κϑεκεχομῆύων φύσταν, ᾽ὰ οἵϊ, 

εοαίετατῖο 5 νεἰ σοπιρᾷρο5 σοᾶρτηξηζατα ἐχ ςαἸο τογγὰ, δίς, 

ῬΙαταγοδεις ἴῃ ΜΙ απηλ. Αὐιπαὲ τέ χγάς εἰς ται τὸ σιυυαγδιγων, ὃν αὐτὸ 

ἐμ πασών ἀπέδειξε σύςομογτεί! τις ἀττο5 πὰ νπιτὴ τεάἀαέϊας, ν- 

πὰ οπιρίθ:η ςοιπροϊτίοης νοῖας σου ἰτυτίομς σοΥΡΟΓΙ5 ἴῃ- 

τοῦ [ὁ εοηἰπηχῖς. ὈΊσάταῦ ὑσίταν σύςημα αἰιοι ποῦ {πιρῖοκ 

[οἱ εκ ροἴατιθιις ςοπιροῆτειπι οἵδ. ᾿τάαιτς Αὐἰβοιεϊος χὐξιῖο- 

πη ττασίσδαν {πῈρ [σα πὶ εἴε νοΙοθδ,ποα τοτὸ πολύβυϑὸν νε 

ἐβ Ἐροραταχαῖτν αὶ μὴ ποιᾶῖν ἐπεζκὸν συύφηρσι πραγ δίαν. γμάς δέ 



"δ ο ΡΣ ἡ 18 
τπαιαιια ἴτας ρα τισὶ οχ Ρί ατῖθ 5 ρεγοι [πο δ ιι9 5 ἃ Μοάιεῖς 
συφυμῳτικὴ αὐομαλῖα γοσάτατ, Οαΐσπι5 ἰἶστὸ ἔσοιπάο ἐς Ρτα- 
ποτίους οχ ρυΪΠΌιις ἐν ἀϑ'ορίσμιατι σφυγ μι αὐοικαιλία,, ὀθομαλία 
δυςημριτκο (ϑθλεῖ ται. τὸ γδὸ ἀϑ'φρισμα συςημά κριλούσε γεώτερφι ἰω- 

προ. (Οὐοΐ ὃς αἷτ [ἴτο [ξοιιπάο ἀς οδι8 ρυΠ. 5ἷς Σύςη- 
κα ἀκ πὶ τισι... εἰξ, οορ τα, οχοτγοῖτιιβ) Π Π τιῖπ πιαημ5.Ρὸ- 
Ἰνδίιις ἀς φορὶϊ5 ΘΑ ἰ οἷς ᾿ἶστο (δοιιπάο ν τὶς ἐκ αὐ ἐφυλάξατο ὃ 
δυτί «ὦ συς ματος ἐκείνγε ὠρφαίρεσιγ5 Ἐξ Ρτο δέιιπάο., τῆς γε μίω 
ὅλης τείξεως τὸ σύσημο: διοὶ τὸ βάθος “Ἶδ᾽ ἐφεςώτων ἕως τινὸς ἀδια- 

ἀπσάςον ἔμεινε . Οὐρία ταπιθη νηἰογίος ογάϊηος αἰ χιδητιρες 
{ετυαῦϑητ,» ὃς Ππλιη [Ἐὐτίοποιη αιίχιις τοτίποθας, αιιδά [ὶ- 
Ῥάτιιπ) ἀρ πιξ οἵδε ὃς ἀοιιίιπι Διτεςοάἀδτέίαιις ἃ [ποσεητιτίά- 
τίς νγϑογοητιγ, Ετ Αἰ 1δὶ οτιπι νοτατίοποιη ταητὰπι ξα1ε ἀϊ- 
φἂῖ πο σομῆϊέξιπι ρίεμπο οχογοῖτι σο]] ἐξ ἔχις ᾿π᾿ νηιπα 
φορ 5.9 ἢς ὀχτα τς : Οἷλοχερεῖ υἷι ἐδενὶ αὔἴδαππατόνταν ἔτι συςτήμα- 
τι Δ βαρβαφων. Συςέματα ἐταρακο ᾿΄ βασιλικὼν [1 τῖ5 ςο}- 
ἰερίᾳ (Ὁ ἀα] οἰ αγοοίτομς5 (οἀα! πὶ. θῈ δὶς ἴῃ 1.1. Ὁ. ἀε ςοἱ- 
Ἰερ. δι ἀριιά Τιοπειη 39. Σύφημοι ΡΓῸ αιαιιῖ5 ΠΟ] [ςξγα πλαἶεῖ- 
τιιάϊης ὃς σαστα ατίαπι [πιϊτιττῖταμς ἑάθ πη ΡΟΪγ ἷι5 γερίδ ἂτ 
πθητα ἀϊχλτ,συς ύμῳτοι βασιλικοὶ ἦσ ἱαποτροφιών, 

Συςηματικὸς, ςοἰΠεξλίμ5. αἴδεληπ τικὸς, Οζα ἱ. 2, Ογᾶςντάς Σύςημα, 
Σύςοιχα, τὸ, νῖάς Σύςοιχοι, 
Συςοἰχεῖνιν Ἰὰς Συςοιχοι. 

Συςοιχία ας, καὶ, ὄγμιϑ.,δρχ Θ΄, οτάο : ργορτὰδ ογάέπῖς. ὃς (Οττὶς [ο- 
οἰ Ο τα 9 ΔΕΠ πτα5. ὅς πατιιγας σοσηατίσινἑάς Σύφοιχοι, 

Σύςοιχοι, οἷς Στοῖχ Ὁ», ἴπι δῖ 9 ο[Ἐ νοτίιις ὃς ογῖς5 Πιις οτάο ἃ ἔγοη- 
τεί ἴῃ 4ιο εἰ Ὡρωτος τῆς 9 1ὰ οἴτιρυς ος πλ}}6ς ) ̓ ποῚρ 6 η8) δ 
Ῥετ ὅψη ατας (πςοαπειτίατόίηιις ἃ τογρὸ πιο {δ {εῖτος ΠΡ1}4- 
τῖπι αἰ ἐχτγοπηαπη ἀρηλδη ρογγϑέξας ᾿ πδης [γίετι, 14 εἰτ,συ- 
σοιχίδυ 9 νυρὸ νοσᾶπηϑ ἰᾳ βίο. Ζυγὰὲ νετὸ ἔπητ ογάϊπο8 ἃ ἴσιο 
οοτηι αὐ ἀσχίγαμη ἐππγμ ἐξ! Οιατο οἱ χΤὶ φοῖχον τετογ βύοι, ς οι- 
χεῖν ἀϊςιιπτιιγ 4 ΔΕ Πα πὸ, ὃς ρογ αἰτιτυάτπαπι,1ἀ οἴτ ὰ ΡΠαἰδη- 
85 ἔτοητς νἤχις δά τεγρὶ ἀιέζογες Ροτγγί σι: Ζυγεῖν νετγὸ ἷ4 εἴ, 
τισατογίς ᾿π ρα οξῆςοτς 9 οἹζ Αἰεῖτοσ ἤζατο ΡῸΓ ἀϊγεξζασι 1 1Δ4- 
αἰταδίηοπι σοἰϊοςατοβ. Ψηάε Συφοιχεῖν ἀϊσιμτιγ 411 της ἐ- 
ἐαΐάοπι νογῆις ἃς ἔρυῖ εἰς οἱ τῷ ἀυτώ ς οἶχα ὄντες, 'χος εἴξ, οἱ ἐφ᾽ ἑνὸς 
πεταγ μῆδει : ΟΡ 14 ιΐ ἤτητ εἰ! ἄστη [Οτεῖς ὃς οτά  πὶς» δζ 4] 
᾿εαηάθηι [ογιο τ εἰβοίπητ, Σύφοιχοι ὃζ συςοἰχοιώτες ΔΡΡΟΙΪΔη- 
τατοντ Σύζυγοι καὶ δμιόζυγες οἰ! 46 πὶ 1πΠρῚ . σοπίπρατὶ νεἰ σομῖ- 
φι.5, ΕΠ επίπὶ Συζυγεῖν 5 ἐν τῷ ἀντ ξυγῷ ἢ. Σύςοιχα Δῖι 
τεπὶ πε ἑμόςοιχα γ εἶ ὀμόςιχα, Ὀἰξατίαπι ἀϊσιιπταγ. Σύςοιχα α- 
πἶπι ἔπας ιια αξΠηΐᾷ ἤππτ ἴατον ἔς ντ ἀηιι ὃς τοῦτα» ἰδηΐς δί 
αὔν σαν νηα απαξγατο σοπιιθηϊπηξ : ἔτάαιιε Δ ν μῸ δα αἰτοτῦ 
ξαςι]τς οἴ τγαηπτις. δὶς ἴῃ ὰροτίθιις συύσοιχα πιητ, Ρίηριο, 
ἄμ! τς ὃζ ἀτατιαπη. δίας ἀτθηι ἴῃ σΟη πο ργοχὶπιὸϊοςατα α- 
αἰ τοτοῖος ἴῃ τιαδεὰὶ γγοέσοκὶ φϑοραξ 7 Αἰ δῆλον ἢ καὶ τὸ) πότερον αἱ χίω) 
αὐ τω ϑετέον τὸ ἕν, ὁ τὰ πορλα λέγω 2 πόρ καὶ γίω , καὶ τὶ σύςοιχα 

πούτοις, 1ά εἴ, τεϊ ἐψ ἄτι εἰοπιοητα,ἔγοιῃ ἃς Δηπάπη, ΤΉΘΟ 
Ῥβιδίτης ἴῃ ίσχτο ἀς σαι95) Πόύτα γὸ ὃν πῇ γρέσει ἢ χυλών μετα- 
ξάλχει μΤ' τίου) πέψιν οἷ Ἄνων εἰς ὄνοις χυμριξ, ὡς ιδὸ «πλώς εἰντεῖν, ἐκ, 
ἿἮ ς ερητικων εἰς ἐδὸ κατ᾿ ἕδος, δῇ ὡκ πικρῶν καὶ σρυφνών εἰς γλυκεῖς χαὶ 
λιποερριὲ, καὶ εἴ τις ὁ,(9- ὁμόσιχίθο. ΥΌΙ τὶ ἐλμυρὸν αι ἃ σύςοιχον 
οἵδ τῷ πικρῴ ᾿ητο Πρῖτ, Σύςοιχα ἴτοπη 48: αν εοάοιῃ ςἀρὶ- 
το δ ρέποτγο τηδηδηῖ γΥγ 4ια" Παρ Γρίζαπτῖα Ροπιιπτιγ ρὲ- 
ποτα (ροοϊέίαᾳ; Πιθαϊτοτηα: οσαπὶ ἐπάα! ἀι15, δά εχ γάτίοης ε- 

. τίαηι σύςοιχα ἔπε αἰδάγωγα πας ἀςάπιέϊα ἀταιϊιε ἀοτιιδτίι4, ὃς 
ῬοΓ πηοηηϊπατίουοπι ἀϊέξα, 4 εἴτ, παρώνυμᾳ γ Ὀτειτέγαῃς ο- 
ταηΐὰ σοπογίς οἱ αἴδοιῃ νοὐΐαν αιια οττα ΔΌ ν πὸ ψαγί ἃ σοπηπηιι 
ταπτιῖγ : ἢας Οοπίιρσατα ἱπιρτγορυιὲ Οἴσεγο ἀρροὶ ἀτιῖτ, δαης 
επΐπὶ σοηΐμσατα σύζυγα [τις ὁ μόζυγα 5 ποη νεΓὸ σύςοιχα, ἸΠΤΟΓ 
{π|8: αἀτιοτοϊα π]ώσεις ἤιις μεσότητας γοςατ Ατἰξοτεῖ. Το ο 
Τορίςοτ, Σύςοιχα υἷρ οι πὰ τοια δε. δή τὰ δίχωμα καὶ ἃ δίχα! - πῇ 
διχρμοσιωδμ καὶ θυ δρεῖ Ὁ. χαὶ τώ αὐδρεῖα τῇ αἰδρεία, ὁμοίως ὃ καὶ τὸ 
ποιητιχοὶ Ἀσὶ τοὶ φυλακτικοὶν συςοιχα ἐκείνῳ δὲν ὧν ὅξι φυλακτικφὲ χὺ 

πποιητικοί, δή ὑγιειν αἱ πεὶ ὑγιείας, καὶ τὼ ὄγεκτι καὶ ὄνεξίας, ΤάΘπι Ἀ Βο- 
τἰνοτίσοτιηπι στὸ ρτϊμγουκχαὶ ὡς οι ἐκ “ἥν' συςοίχων καὶ “Ἷκ᾽ ἐμοίων 
ἢώτσιων καὶ τεζνλια ἀκοχυϑεῖ, τις πος αβδττ ἐχεπιρί μπι, δή εἰ τὸ 
αἰδρείως κοίγλιον καὶ αἱρετώτερον τῷ σωφρῥγως γῃφὴ αὐδρεία σωφροσύνης 

αἱρετωτέρα" καὶ τὸ ἀνδρεῖον ἐδ), τῷ σαφοῦν ἐν ατίας ἰπ Τορ.Συςοχα 

ξοΙΠ σὰς ἤδτ: 

ἘΠΟΥΡὶ ἤυς ἤσιγα ( Ὑνριι διτοπὶ εἰξ νεἶμς αἰ τοῦτα. σοπ- 
σορτοι πη» ντ σαύϑημα κὸ σύμξολον, 14 εἴτ. Πρπιπι ὅς 

τοῆεια : νε χις ἴη γετογὶ Τ᾽ οζαπηςητο σοητίπεης Πρηιβοατίο- 
πϑ ταις αἀπσιδγδως αι Ροίϊοα αι εϊὰ ὃς ἐχρτοῆα ἴῃ ποιὸ; 

Συςοιχία ας, ἦγ τοῦ Πρ ηΙ Ποατίοηςς μαρεῖ ἠυοῖ Σύςοιχν, Ῥτορτὶ, 

Συςοιχαῖν, 14 ἢτ ἰατὶς ἴδπ σδίξατα ἀγ  ῖγογ οχ ἤιρτα δἀποσαδεὶ 

», Οὐ: οπτηΐδ δἀἀιχοτίς ογάξης γντ 'ξααςης ϑογίρταγα ἰοςιις ΔΙ ΈΗ ΟΕ Π πυρον 

1)αϑυαηλγηά. 

ΟΝ ὑὲ “ 
ἘΕΤΝ Ἢ 1.5: ᾿ ᾿ οὐρυόναας ᾿ ΡΝ 
9 λέγεται χὐλ τίωδ συςτοιχίανγπ αὐτεαιγν ΕἸ ιτ9} α4ῖτ, δε, οσεωη, δία 5 ἢ 
δίκαιον, δικαίως. ΔΊ οχ τη Τ Ορις40 Σύςοιχα καί τῆωώσεις χοὴ αταρώνυμ ὦ 
«ὐδφικεῶς μδρ δελήλοις δοκοιωῦ ται, διαφερφοντοι δέ:ν Ὁ] ὃς ἀς αἸἴο δεηί 
τα 7 συςοίχων τγλήϊτγάς αιο «ποχ {δι οἴαιτι. 1 ἄς πη ἢσ σύςο 
χα ἰατῖιι5 ματότς αῃὰτα σσαρώνυμα οἰτειάϊε: Λέγουσι χαὶ κα ἀὗτα 
απο τινί. παρωνομασμέγα., διρήλοις τε καὶ ἐκείνῳ ἐφ᾽ ὅ παρωνόμαξιε 
γαίας δἷν 9 Στὸ τὴς διχφιοσευης ππαρωνό μος ὁ δίχα » τὸ δίναις 

τὸ δεχᾳήωςτδταμ! μιᾶς ἰπτοτ ἔς σύςτοιχα Πητ ὃς οὔ σαρίτο οχ αὶ 
δαμπητ ἄτας ἀον πβητιιτγαιιο ἡ οἱξ διχαιοσιω,. (δὶς 1 ατὶ πὸ σι 
φσοιχα [ἀπτρα πη οἰ τα, αΠγ]οτι5. ἃ πηϊς ἐγατηάτο: νὰ ὃς αὐτίςοιχα ἴῦ 
ταὶ τα 9 11 ΠῚ 1611" 21] Πλ]ο 2] ] ηχὶςατὶ Οἱσοτοπῖ, ἐρ [ἃ ἴητος 
σύςοιχα [Ἰ1) Παρώνυμῳ ἢ) μονα; τεὶ ξστὸ τιν. «τ ἀρωνομασμεγα ὀκε 
γῳ λέγουσι ᾧ «παρωνόμαςι γ δ, ἀκ ὁνήλοις, ἐδὲ ὀκείνω τούτοις: Χο 

ΡΠ οαυίαοτῇ γραμματικῖ ὁ γραμματικὸς » Ποη Δαζεῖη καὶ γαμματ' 

πὴ τῷ γραμματικω, Σύςοιχα ετίατῃ [της ἤμς συςοίχως λε7, 
μβρα αι ἔπι ἑτερογϑοῦ αυϊά οπιοἱα οἢ Γι αἰο ϑέηετς ροῆτς 
[οἀ ἴατετῦ ἔς Ππνῖ!ετὰ μαθεης τατίοποηι Πα] έξογαπι τείρεξ 
ἴτάσας σύςοιχα χτ᾿ αἸαλογίαν ἀἸσιιητιτοντ (οἰεξητία ὃς [εη 5 1 
εἴν, γεστήμη κ᾽ αὐ ὅνησις ) φιοτιηι αὐ [δι ςέϊα πέπιρο τὸ ὄαςητὶ 

χὸ τὸ αἰϑϑνητὸν » ΠΠ11{15 οἵδ γατίο. ΑἸοχαηά, ἴῃ ργίπιο Τορῖουτο 
το ἰςουπάο, Σύςοιχα μὴ κέγετω ϑμήλοις,"ὴ τοὶ ὁμοίως ἔχογτει πορ΄ 
πιναι ὦ ὦ χϑιπ᾿ αὐαλογίαν εἴη αὖ, ὡς πεὶ τοιαῦτα ἡ ὅγαφη μὴ κα καὶ αἴϑϑυισιῦ 
ἑκάτερον γὸ αὐὐτῆκ᾽ ὁμοίως ἐΐχί πρὸς τοὶ υἰφ᾽ αἱ τώ, ὁμοίως νὴ τὸ αἰ ϑνν 
χἡ τὸ ὅηεσυτόν, ἐκοίτερον γὸ αὐ ν᾽ ὁμοίως ἔχέ τορὸς πὶ ὧν ὅδε σύτοιχο, 
Αὐϊξοσοϊος Πῦτο ἐς (ει, εἰ μμῦ πλέον ἀπέ ἔτι δμηλων αὐ Ζια 
φέρει τοὶ συτ-οἴχως μδὸ λεγύυῆνα, ἐν δ Ὁ. γϑει, δ] ἐν αὐτῷ λύει, ΑΥ 
δ τὸ γλυκ!) κ᾿ τοὶ λό κὸν, χαλω συςτεχοι γσει 2 ἕτερα. τὸ γλυκὺ 
μέλανθ- πλεῖον ἔτι τῷ εἴδει διαφέ; εἰ ἢὶ πὸ λϑδυκοί, Ὶ 

εἰ παπ]πτιαι ἐτροῆτα 1η Ιοπριιπη [ογῖος ν εἶα ρεπάεηβ σαῖς 
ὨΔ «1πάε τγδηΠατὸ ργο ιαιι}5 ἰδγὶς πε ογάϊπα σγογιπα το 
σορηδτίοης πατιγα ἅτις σομμΙοπΙ  ητΙ Δ ῬΒΠΟροπαϑ ἴα «Ρο 
ον Αμαΐγτ, Αἰ1ίζοτε 155 συςτοιχίδμ γοὐας πίω) ἀφ᾽ τ χαῖςτα γμο, 
κα τειγο μήδίω σειρὸμ, δ ἀσία,σώμῳ ,ἐΐμψυ χον, ζύον, χογικέν. ΤῊΝ 
Ρδταῖτας ἴῃ ἴεχτο ἀς σδιυ 5... μίκυ δ, τε καϑύλε κα κοιγῶς εἶπε 
οἱ γλυκεῖς ἡ οἱ κατ᾽ αὐτίω πίυὴ συς οἱχίαν τρφφιμότερφι, κὶ κ(φξ Νιὰν εἰ 
σί 7) φύσιν, ἰά εἴς, Ετ φυὶ ἤαης εἰαίάοπι ογάϊηϊς ὃς ἰσγιεὶ : ' 
[λροτός παῖογας σο Πορίϊπι μαΡεπτ Ἄταιις δξἤηϊτατοπι,νε ἀπ, 
οἰᾶ 4114: ξαοἸ]ὼ πιμητ δωναγᾷ, γτ της] σοφαοπάο. οἴ ιητ οτίδν 
ἢετὶ ἀιια: συςοὐἰχίω ἀἰεΥ ΓΟτιπὶ Ῥαπογιιπὶ αι: ΠΟΙ [Ατα ἱπτ 
{ε ἔμητ αντίςοἰχαι : ἴῃ 115 ΘΠ] πὶ ογάϊηϊθι15 σοητγάυ πὸ ΘΟΠΓΓι 
το αὐτιωιδορ τοίτῆεταὶ ὃς εχ Δάπετίο ορροηίτητ, ΕΧΘΠΊΡΙΙ σϑα 
[οτῖθε δά Πηϑλαὶ (404 Ρεγρεπάϊοι ατίτεν ἀϊσιιπτ)μαο ἀΐαι 
ἢ ροποῖσ. ΡΑγ, Αἰ Ἰάττα; ΕΓ αἸτιση 9 Οοποογά!α:δς 1 αἰτετα Γι 
τὶς ορροπὸ. πηρατ, Εγὶ ρ᾽ ἀτπ. πῇ Πἰτιμ 7 Ὠ Πτοτάϊα, [τα ἢ 
δεδ15 συςοιχίας ἀι145, ὃς αὐτιςοἰχίαν γπατη. Ατζοτεῖος ἐπ ταὶ 
το, ἥν μεταφ.ἀς ργϊηοῖ ρ115 οαιιςῃ5. ἔτι εἶν᾽ ἐναντίων κα ρα σ᾽ 
σοχία σέρωσις, κ᾿ «ὐύτα αἰάγετωι εἰς τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν. καὶ εἰς ἕν "πισοῖαν κε 
σλῆϑϑ Οοπέογ οτογα. Τά Ἐπὶ ἴῃ ΠΟΠΟ. διεὸ κὶ ἐν τῇ αὐτῇ συφι νι πιμη» 
χίᾳ π΄ αὐτα τὰ ἐναντία τῆς κΚοιτνγρφίας 5 ὅστι εἴ δει διάφορα καὶ μὴ γ4: ΧΩ 
ἕτεοα ἢ ὁνήλων μάλισα, δή λόὺ κὸν χἡ μέλαν ἐγ τῷ ποιῷ, Βπιγίμϑ 1 
τοῖο ἀδ ραγτίθιι5 ΑΠἰπηα [{ππππν δεήρετωι γὸ “Ἶθ᾽ ἐναντίων κα 
«δὲς τίωὐ σνΎ 1.) συς οἰχίαν: δῇ δέξιον ἐναντίον ἀρας ερῷ κὴ ϑερμὸν ἔνε 
πίον ψυχεῷ. ἡ σύτοιχα γδ δηλῶν εἰσὶ ἃ εἰρημῆῥον αεὐπον. 16, 1 
διϊῆςας ἀμ4ς (ογῖες Πογῖ ἶτα ντ αἴτογα αἴ γου 5 σοητγαγίᾶ 9 ὁ τὶ 
δῖοπε Ἰοςσεητιγ:αιιοά εἰς ἀύτιςοιχ εἶν,]. αὐτιςρόφως ἤμε αὐτε 

ἔα9ι ἐπὴν 
αἰϊαιϊικα 
Ἡἰυυρεαδ. 
ἡμμιμ μέ, 

ὙΠ 
τχαῦ ἔχ α 

μὅδως κεϊδνωι. Α Ὧϊ ἃ αἰ 

Συς οἴχως κεϊόλοιἱ.1η οι 46 πη [Ετῖς ᾿οσατιιπη οἵα, τὸ κ’ῦ ςοἶχον τεταν! δ κατ τα 
υϑύον ἕτ,ιος εἴτ, συσοιχέϊνονϊάς ἤιρτα. ἀ{ψμοέϊπὶ 

Δβέογαπι ταητιὶπι οχοπΊρ]4 9 νι σοηβγηηοῖηγ τγάϊτῖο 5 ἃς Ροὶ 
ἢτ οδίογιιατί οἶπ5 ν εδὶ ν Πι5 οὐπι ργορτιὲ δας τγαηΠατὸ Πιπιὶ 
ται ΡΟΙγ θῖιι5, ἐκ 3. τούτου τα ἐπαγωγὰς ταὶ δὴ «δὺ ἐναντίοις καὶ πὸ 
Σποχαρήσεις ἔδει συωεϑίξειν ἂν πείστεις ταῖς κιν σεσιν, ὅηῃ τοσούτον δὶ 
δεῖν τιῷ τοί αὶ πυρρστίγ εἰν 9 ἐφ᾽ ὅσον συζυγριιῶπας, καὶ συς οἰχοιιῶπας δὲ 
γάνοἱΒαέξξεηιις ντ οτάδηες μετ ἰθρα, ὃς [45 (εγῖας (γιιάγθητ, 
Ριιά Οταςος ποιιοπι ἤπητ πππτα",Πιια τγῖρ οὶ {ετίς ἴτὰ ἀϊρο 
πεη δ᾽ : [Ώ ΡΓΠῚΔ ἴγος τεημος συφοιχούσι,ῃ 2.{τ65 πιο ΑἸ 491Π3 
ττοϑ δίρέγατα μοῦ πηοάο: 

ἔμ 

ἘΡΗῚ 
νι" 

μυνηᾷ 
] 
᾿ 
᾿ 
᾿ 
[ 

τυρὶ ἔπητ ὅς (γ πιθοἱα {Πιις ΑἸ]εροτία: ἱπιρτορεϊὲ ἀέϊα (να ' 
αἰ ροτγία ργοριϊὰ 9 ποὸπ ἴῃ βαδτοτγιπὶ ςο]]ατίοπε . (δὰ ἴπ ἴσα ῦ 
ας ποιῖτατς ςοὨΠΠΪτ» αιΐὶ ρεγίοηϊς ἀςςοπιποάδταγ. [ΟΠ 

ἀφαοτγασιις ἃ ρ᾽ ἔς » τγριις οἱξ πλοττῖς ΟἈυΙ ; Μριίδεῖλς Ῥᾷ 



ἀξ'' 

ΒΟΥ 

Ὁ {ρἱτίτιις αιιᾶ: ποδῖς ητοτος 
πο ) αιια: οἵξ 'π ἐρ!ο]α ῬΑ] αὰ Ολατας 

Τπιδεὶ εχ σᾶτης, 

Παυϊάίς οαπὶ Οοἰἰδιἢ "ἱερὸ τγδηφβοττιγ ἀά 
1ς σἰπὶ δατῆδηα . σατ- : ς ι φαρῖτς το » ΥὉ] ἀτιος γχοτοβ ΑὈγα ΒΑ πιὶ οἰπὶ ἤιὶς ΠΠἰἰς ἀιοῦες 

ΞΟΥ ὌΣ 
ἄϊτιο τοϊπαπηοῆτα τυπικῶς οἰξοπάιιητ : Ετ μᾶς γιιγῆις ἀρ] ςοπὶ Τογια [οὶ οιμτὶ [ις ΠΙΠς, 14 οἰ ϑμηγορικῶς, δυῃπᾶροράπι 11- ἀξοτιιηι, ἃς ΠάςἰΠπ Ἐςς!οἤαπι τηαχὶ 5 
ΥΧΟΓ {πους οἱ μαδίτα, πηαχ πιὸ κορεήιητι, αι; ντ 

Ὅλο ῥγαοῖριι σαρῖτα ὃς δέμπεγα Ορροῖτζα αὐἰτιςοίχως εχ φυϊθιιίάιις Συςοὐχίω ἀφιεὶς Πιϊπυϊη ἔγαης ἐΐμ: τηρητα, 

Ἁ 1. ΓῊ 
[ 

δογιίειβ, ΤΊΡογίαβ. “ “μ φοὸϑ 
-- 

8 ὕχοτε 2. τὴ 
κε . 

Αρατ, ΘΆΓΗΝ 

Μένεα. μϑενά. 

Ε)11) 2. 

ΤίΔας εχ ργοηνΠῆίοπο» 

, ΓΟ. 2σεηλεμ. 

Τοεϊαπηςηῖα 2, 

τεμεῖς Τ εχ ἴῃ δὶπα Ἑσδησοἰ "πη, 
δε {ΠῚ Ἐ ΖΥΕ750)}. 
ε γηγι Οἰμίτατες 2 δἰ τὰ ἐς ἐν 

ι 
ἢ . " "ἄγη! Τεταία! ἐπὶ ἐότγοί ες Τεγαίεπὶ σα ἰοῆὶς ΓΟ δγπάροσα 1 φυγμη1. (σ ἀϊηάηα, με συ δείδηι τλατεν 

υηα. οἸρηϑῃλμ,γν β 4 οἰ ιφην 5 ἰϑεγα, 

αὔηιναν Ἐὶ ΕἸ Ἢ 1112. αὐ 
: ΤῊΝ Ταςὶ αι] 1 σςτεπλοπ 18 

124,26 "ἴς 
ὈΠΠΠΙ ἡ 

ὑυ ππη 

ὙΠ 
γάμιν 
ΒΤ ἢ 
ἀηδοιεν 

σι 

ὙΈΚΒΑ ἧδε Αροῖοϊϊ. αυΐθιις σαΐδτας τεπιοτὰ τιοπτος 
δὰ (ἐγϊτυτεπι Ὁατεπιοηίατιπν Παρ) αα γογαπὶ Πετ- 

ἰς πὶ ΕΠ ΠΡΟ ἰσαπι τειιοςαῖ : Λέγοτέ μοὶ οἱ υὐπὸ νόμων ϑέλοντες 
ΕΠ ᾿. δ νόμον ἐκ ἀκόύέτε. Τέγοατῆαι 5 ὅτι Αβεαεὶμ δύο οι ἔχεν ὙΠῸ 

ἡ ων ἐδ ἐκ τῆς «“οἰδίσκης ο ΝΑ ἕνα ἐκ πῆς ἐλδυϑέρας.. ΟῚ δ υδοὸ ἐκ τῆς τα] - 

ὌΡῚ σὴς . Χ7᾽ σαάέρχφι γεγλύηται : ὁ 2 τι τῆς ἐλδυϑέρας, δεοὶ τῆς ἐπαγγιλίας. 
ἀἐαὶ τιγοὶ ὅξιν ὁν»» φρύμῆνα.. αὗται γέ; εἰσιν αἱ δύο διαϑήχαι , μία υὔ 
πιὶ, ἡ τὸ ὄρριε σιγῶ 5 εἰς δουλείαν γγοναῖστι, ὅτις ὅδὴν ἀΐγαρ. τὸ γὰ ἄγαρ σι- 

ἡ υμν εὗρος δδὶν ἐν Αραζία.. συςοιχεῖ 3 πῇ νιωῦ ἱερουσαλίων, δουχδει δὲ 
ἘΠΕῚ τ ὟΝ τέκνων αὐτῆς, η δὲ αὔω ἱερρυσαλίω ἐχδνϑέοᾳ δξὶν. ἡ᾿τις δεὶ 
πλΌς μήτηρ πνϑόταν ἐμδ. Τα 4αΐθιις οπη 7 ρατοπτῆθῆς , ὅς νοτθὶ 
τοιπὴ ιχεῖν ποι (ατὶς ἴπτο Ππέξα ἤρα ἤςατίο ταιῖτος Ἔχογσιῖτ, τ 
με ἰκεν ἐντ γος ἘΠΊ Αἴ γέρ ἐχρ ὕρεγομητοά τᾶς Πογ αἰ οστ ἐπ ν πππὶ σοπ- 

Ἅτοητ ὃί Ἑοηξιπάεγεπξ. ταπι δπὶ ΠΠΠ|Π0|π| ργο ρα Ί]Ποῖη ἔδη- 
ὑτη οεἰἱσεγεης συάπτιπι ἐρίδ ἱπτο! σο. Ρτὶπιὶπι ἢ 4 

ἰὼ 0115 ( χιιοά απο ̓ρίππι Ρογ ἔς Ἰπτο γα 1] 6} ἢ χα ἴτοπι 

Εἰάε]ες χαΐ στατδπι 
φτλρἰεξἐμητην, 

ἐοπξιπάας » ρειλτ συςοἰχίας ἃς [ετϊοἱ ςοπποχίδ,, ὅς ὀμτιςοιχία 
οἰαιάϊοαε.. φεϑεοι αἰ ΕΒ ουλτας ἴῃ Εἰς νεγθὶ5 σορΠΠῖτ, ηιια 1- 
τὰ [ςτῖθο δέ ἱπτεγρτείου : ἥ τις ὅδιν ἄγερ ( τὸ γδ ἐἴγαρ σιν ὄρ. ὄξὲν 
ὦν αὖ Αραβίᾳ ) συςοιχεῖ ὃ τῇ νι ἱερρυσειλίω! : δουλό ει ὃ μ δα 
τέκνων αὐτῆς : ΟἸσπαπι οἵ Αραὰγ (5ϊπ4 ιϊάςπι Αρᾶγ ἤηγῶ 
πηοη5 ΕἰἘ πῃ Ατάθια ) ἰπ εαάσηι (οτγὶς οἵἰπιὶ για ςπτὶ ΤἸογαία! ἐπὶ 
τισι σο!]Ποςατα ον . ταπὶ οἰίαίη {τς σαπὶ Πἰ1ς (15: ν Ὁ] τὸ γΣ 
ἄγαρ σιν 9 ἴτὰ ἀεςἰρ᾽ ὁπάτιπι ἑ τὸ )γ5 σιναῖ ἄγαρ πεῆηρο ϑμνγεύ- 
ἐϑύον . ΤἸητογρτος Υἱγ αἰ το υΐπ αὐ τηΐγα 1115 4ο ἕξγιηδὲ ὅς ἀσοτ- 
τἰῖθιῖ 1161} 5 ἴτα Παῖς ἀγα πίτι]τ : μα: οἷς Αρᾶγ. ἃ σηόῃτα 
δὲπᾶ βρϑηθγδηβ ῥγοίοη δὰ [δγαϊτατεπιὶ. 51:8 φηΐτι τη σῃ5 εῖ 
ἴῃ. Αταθὶᾶ 9 ρατὶ αὐτοὶ [στὶς γείροη ες εἰ ΗΙετυίαϊ πὶ 485 
πιιης 8 9 (οτυΐταιις οιιπη ΗΠς Πιῖ5. Ατ ρατγὶ [δγὶς γοροπάε- 
τε. ποη εἰ συσοιχεῖν ἰπ ρτοροῇτα ἤρυτας ἴῃ ἡ ἀτια: σὺ- 
στοίχίαι ορροῆτα : [δᾷ ροτῖιι5 αὐτιστοιχρεῖν » αίιοα πι!}]ο πτο- 
ἄο ᾳιαάγαξ, ν 

ἼΩΝ 

τὴ ἘΪεπιεπέα. Παραγ. Ῥατς Λεῖε5. 

ἜΝ Αἰντίςοιχα. Αντίςοιχα, Οοτάι ἴσιααι. Σύζυγοι. Οόγηὰ δοχιίγιπι; 
᾿ ᾿ξ ὃ: 

“μὰ Ἵ ἘΡΕΜΣ ἐβλοϑ ἡ 1, μεσ λ. 4 4 4 4 4 ἌΝ 
αἰπι ν Τρηῖσιν τὶ “4454. με ς᾽. 4444 4 κ᾿ πω : Ἶ " “3 - 6. Ἢ Μ " (ΡΝ Ε ᾿ς ἘΝ Ἔν 4.244444 Σ. 

ἘΠῚ ᾿ Ἵ τς. Ἐπ τὸ, ἃ ΟῚ ἜΑ ἀν τος ᾿ Ξ ᾿ν ς. ον ες Ξ Ξ ἐξ τσ Ά ἢ ἕξ 
ὃ Σ ΝΝ ΜΝ δ 7. αι 14. ᾧ  44.4 ει 4 ἡ ἜΣ 
ἵ » οι ᾿ δον {30 ΚΕῚΝ ΜῈ Α 
δ “42:2... -- -Ἱ ε7γ4. 9. Ῥετασή 18, ἘΞ Ξ 

» φφφφ 
ολὴ ἧς ὁ, σοηϊταδεῖο, ντ ἀϊεῖτατ τῆς καρδίας συςολὴ γ ο1}] δεαςο- ποιέσεεϑα!. Συςολὴ δγίτοϊς ἢρίϊγα. συςολν ὄφιν, ὅταν ταὶ ἐκ τόέ- 
ΟΡροπίτιιγ : Ετ ςοητγαξξιο ληϊηηὶ ἀγα 116 ἀςπαΠτο .14 οἷ, 
ολὰ 9 οἰ σΟητΓατί τ πὶ δυαΐχυσις., Δα ΠΗ οι Πο ΟἸςογοα.ν 1- 
Συ ςἑνομαι. δτοῖςϊς Αὐπὴ ὅδι συςολη ἄλογο: γπάς ΟἸςογιαῖς 

αἰσιίδη. 4. Δὲ ρτίτιδο πτ δαΐτηὶ δάιιογίαητο γάτίοης “οηττα 
ἴο. Ἀπιγίι5 5 Δύση ὅδ δύξα ωρόσφατος κοικοῦ παῤυσίας ἀξίε ἐῃ 

σεῶς γἡ συς᾿ολύς δυκοιωῶ τος: [ἄς πὶ ἐδ ἀςπι. ΑΞ ρτίτιάο ες ο- 
πὶο τεςεῃϑ πιδ]}] ρα οητῖ : 1ῃ απ ἀοπεῖτεὶ σοητταἢίαιιε ἂ- 

ο τεέζιιπι εἰς νἱάεατιιτ. Συςυλὴ 5 τοβιρα οΑΙτῖΟ 5 δῖ 
ογο ηιιαῇ τερτείϊο ὃς σοτγερτῖο ἀϊσατατ »ἀφοραή, αιηᾶ- 
Εη, δὲς ἐν τιῷ καιρῷ τῷ ποίσο'ς ἐκουσί ως τίω) τρὺς ὃ Θάνατον συτολίω 

γέμβραι δέχ ρρνα συφαλὴ 5 Ἀ τεὶ μακερὰ ̓ ἡ τὰ βεχχέα αὐτίστοιχα εὐ. 
Δ μετατεϑῦ : δή φυσίζοι- αὐτὶ “ὰ φυσίξζωθ. , ξεξὴν ὀμτὶ πὰ ξη- 

γ, 

Συτολίζω, πιὰ ΐ οτηουΐη ἘΡ᾿  ταπηεη, ΧΡΌΩΙς ὃς Παρ ἰςῖτογ ἄρ Ρᾶ 
τοναίοτγπο ἀριυ Επτὴρ.η Οτεῖ. ᾿ ες 

Σύςομονγτὸ;σφηιις Οἴσι] σοτηρτοῖϊο ὄγς, σενόςομον, ΡΟ !. ἣν 
Σύςομος κα, δ 41 εἰξ οτς [επίπι ξοπιρτοῖϊο δι ςομτγαξῖο, ὁ μύκρν 

ἔχων ς ὁμα. ΑΥμπ.3.4ς Ῥατεῖδ, ἀς ροι, Ἰοαιιρης γ διὸ τα μᾶῤ δὲ 
συςομώτερᾳ, 

Συς ομέω, μεώσω[ππλι} ἴπ ἔσιιςς5 ςοπιγαογαριὰ Αγ. ἀς ταμηάο, 
τοίη, ὧν ῬΡρΡ 



οὐδ. ΣΟΥ 
-υτομώτερθν, 01 οἴ οἷς σοπυρτο ποτὶ» τασϊτιγηίου, Αριή 561- 

ἀαιπισυςφυμῶ τερφὺ σγοῤφηργἶνι 6Ὸ5 41 ΟἿ ΤΠ’ 41} τα ζοτς σΟρΊΙηταΤ ρα- 
πετῖς ᾿ρπο Πτατα γοὴ ὅ5ὴ οἦδ᾽ διὰ τὸ αἰγγονὲς σιὼ ώγτων, δι! πη ρτιιπὴ 
Ὁ ἵπαα "1 ηῖ5 9 4η} σκαφηφόρφι ἀἠ ξτ1,αιιὸ 4 [σα ρ τᾶ πὶ βοττέπε ἀϊ- 
Δἰπϑιοιὶς σδυία ἃ αἰτίοις, ἵπ Ροπιρῖς ὅς οεἰς τἰτατιδιιθ:4τ4; 
μος σεητι5 ΒοιηἝ μι} οτὰτ ἐποιῤῥησίας ον δὲ {ΠΠογὰ Ἰο με άϊ ρο - 
τεῖατε ρεϊπατασι: ν πὰς ὃς σοπιηιίπαςίο ᾿ιάϊςοπά! ΠΙΈΩτΙ] 
συςμώτερον σις ἀφὺς ποίήσω σφ, 

Ξυτρατθθομαι δ 
Συςρατϑνω, πὰ γτοποϊίσον ἴῃ τλ]Π τίη. σοπιίτοτ, παι} ΠΉΠ]Π1το. 

Ῥατῖι. Τ λον ἃ, 
υςρατηγεῖν ρΥςτιγο: σΟ!]Ποσατῃ εἴϊο. 
Συςράτη)ς. ὁγ0) ΟΟἸἸοσα ἐπηροΓ 1} ΠΝ} τατῖβ 7 οοἰἰορα πὰ ῬΥθταΓᾶ, 

Ὑπαογά!ά, 
Συςφ-οχτιώτας, ὦ ΠΟΙ ΠΝ το. 
ύςρεμυσ,ατος τὸ, συςρέφω τιμυι τυ 52 οτγοσ, Εἰὶ οτίαπι γοτῦιαὶ 

εαἰεγεπίς., δὲ Πααϊ ποτ πιιπιογιιπι σογταπὶ ΠΆ τ}... ντ π1}- 
16,14 εἴν, ξεναγίαι δύο, το εἰ ἤσατ οτίλισι ἀρπγεη τη τι πὶ σοπι- 
Ῥοῆεῖο ογάϊης ργοσνο  ΘὨΓΠ ΠῚ» ἡππ ρἐοροπένηαιις ΠΟ ΊΠτοΥ 
ἐλοϊοπτῖμσι, ΡοΙν θῖτις ἐπ 1. ἀς Οαετμαρὶποηπρι5 ημ] ἃὶ Π.1- 
Ιγϑαο ογαρτίοιομα ἴῃ πππηἰτίοπος. Β οππαποτιπι ἔςοογδητ 
οὐ μίω ον, ὑτε κραυγὴ ἡ τὸ σύφρεμμᾳ διαφέρον ἰῶ «ρὸς αὐτοῖς τοῖς 

ι ἔργρες. Συςφρεμμαν 411{}] σοριιο] το ὅς σίους) σοαρπηθα- 
ταση ςοπιραξειϊς., Ατιοτοῖες ἀθ πιπάο 9 ὁμόρου μείζω ἡ συ- 
γεχῆ συςρέμματοαι 9) γῆς φερόμῆνα,1ἃ οἴ, πιθτῖβ σοητοττα {Ἐ}Π1Ὸ]- 
ἀἰᾳ πιαϊυιίςιι]α ὃὲ ἐπιρίτοτ οαΠταπιῖα ἱ.σύςημοι συσοαφίνΟΣύςρεμ- 
μα ἐρίκινιάς Πίλημα, 

Συςρεμ κοί τιον ὑδώτος ΡΥ γοστῖςς ἀαια)βος εἴϊ. σοπιιοΙ ατίοπε δί 
νο[πηῖπον ἀριιᾷ Ατί ποτ. αθὲ ϑαυ μασίων. ᾿ 

Συςμεπτικὸν,τὸγ]ιοα σορὶς ὃς σοπάςπίατ. ΗἹρροοτατοβ»τὸ ψυχρὸν 
πάνυ, σεςρεστικὸν,ϊ, Ομ ρίηρὶς ὃς σοαρπηρητατ : 14 αιιοὰ ἴῃ Ἀ}1- 
ἀιιαπι ράτγοῖη ἀεβιχὶτ. Ξ 
Συςρίφομαι οοΠτΟΥ ΠΘΟΥ ΘΟ ΠΈΟ]ΙΟΥ» σοητγαμοτ. Αὐ οτοῖο5 ἂς 

ταπηάονΝ ἐφ. ὕδὶ πάχ Θ- ὠτμωσες συωεςραμ μῆρον, γόνιμον ὕδατος. 
{ρηατα ἐχρίγαγιο δὲ σοπιιο τα. Ἀπνίις, χάλαζα ὃ γίνεται ὑε 
“ἢ συςιραφέντος, Συφσρέφεῶει» ΞΟΠ  ορατγὶ . σοπάοηίατι » Ἰῃ- 
ζὀὈρΗΠατὶ ὃς ἐσσὶ, ςοποτοίςεγς, φιιο ὃὲ μεσ συςρέφειν ἀϊοίτατ. Α- 
ρΡυά Οδεπίζω ἔργο 4υ:ητουμτ τύποις 5 σιωεςρω μυῆμη ἐμόργη »ἃ- 
τημΐσα Ρεῖ σοξζηγατη ἰηρι Πάτα. 516 εηϊαὶ συςρέφεθϑων κ᾽ ανα- 
“ρ" φεῶαι ἀς ἸἸ4υ] ἀϊονίριι αιᾶ: οοἔζιιγα (ρΠ]απττ. Ὁ] ςη. ἰ- 
Ὁ. ἐψε,κὶ ἔσαν μέλαν γίύηται καὶ σιωνες ρα μυῆύον, αἴρων . Ῥοί ιδηι 
τη ρ᾽ ἤατημτι ἃς σοπάεηίαειιπι βιοτῖτ. Γάοπι ἐψε σίσσοιν,τ αὐρρκόκ- 
λαν κἡ ὅταν συφ: ρα φῇ δδίειλλε κηρόν, Α ἔτῖτι5 ΠΟπῸ σάρ. δι [1|0.“ᾧ) 
χἱ ὅταν αὐατ-ρκᾳῆ αβας δπόϑου. ] οἰ σοτγί ἃ. [τ το τοττῖο 5 σα ρῖτε 119, 
Συςρεφόυδοον ἂν ἡλίῳ χύλισμα 7 ἤχσοιι5 ἴῃ 5016 ἀεηίατι5 ὅζ σοα- 
ἅτις. Συςρὲφεόνοι γ ἂστγἐπατίσι σορὶ αα ἱταργο Ποποσ [.- 
εἰοῦ άπ πὶ ποτε, ῬΟ]γ ρῖ115 15 Ρ ΓΙ ΠΠΟ 5 τᾶ ὃ ςεχτοῦ δεξαμῆου 
αἰω) δθήνοναν, κα ταχέως ἑτοιμοίστεντος πον τὸ τωοὲς πίων) χρείαν αὐιμέζον, 
συςεαφέντες οἱ γεανίσκοι; 7, τρατεξὴ τόποις γέζαλον πῦρ τοῖς ἔργοις, 

Χοπορβοη ἑνί, ἔργο ἴσχτο , ἐπειδ'αὺ τὸ ἡ πολεμίων σκεδα- 
Φιέντες αὐὖἶϑις πεῖρα ϑ αἷσι συςρἐφεῶτιςς ςοπρίοπηοτατε, ὃς 610- 
θιιπὶ ἔλςετς γπὰ σοοιιητος ὃς ςοηίρατί, [άςπῃ 11 ά4επι, Ο; ὃ 
8 όγοι ἀκ ἔλαττον ἢ ὅ)) πεντήκοντοι ἐἰαπίδων σιωες ρα μδθοι ἦσαν, 1ὰ 
᾿ενηοι πλϊηϊις ἐδηΐᾳ ογαῖ 0165. ιιὰπι γε πιγοσ ἤις αι αιια- 

δορὶ εἴΐεης ραγπιαῖ. δΣυςρέφεῶτι οτῖαπὶ οἰτ 9 φιιοΐ Γι 5 
νορασ οτθοιῃ νοΐιογο » ἐς ἀσπηης ἰο΄ηϊιοης ἴῃ ἀπ σιτιιπι τα 
ἀχέϊο ὅς νηάϊαιε οἰγοιπιιοπτο, ᾿ὶς γογθιϑ: οσεθδητηγ ὅς ἱρ- 
ἦι οἴθοπι στοιτογοι ἤρατο σοΠ]ἴρογο. ΑΙ Β1 Οἰγοαπιιοητῖ ἐπ 
πιρίϊο δά νμτπὶ οππιπ ας ρασηαϑ5 τοῖο ΠΟ π15 ἀθα{Π| πε, αἱ Νὸ- 
ἔξτίαοτεχ ἴδῃ ογθοπὶ νοἰτπεητος πος ἰμοτερ4Π5. δα. Συ 
φρέφεδδ)οι, κἡὴ συςρε φεῖνγ ΠΟ. τα ΓΟ. σεωις’ αι 5 φοηΐρίγατε σοἱ- 
τἴομς ἔιέξαινίάς Συςέφω, συτρέφομαι δὴ δὶ κυΐρμον. σοηίιγο δά- 
τογίας Ποιμτηδπι,4.Βορ. του συςραφίαῦ αι «δὺ διωυαςδὺ, ΡΤ ΠΊΟΓῸΣ 
φοὐτς, ΡΙατατο μι πα ΒΕ οσλῖο. συςρ ἐφ εὗτο! εἰς ἡτωπον. 10 [Ὁ - 
ἀρίιμη νογρογο,θγόροτι ἄς ΤΉςΟΙΟΡ νὴ ἕτως αἰῆλϑον δ) τὸ δ ορς, 
Κὸ πο) κεφαλὴ διέογον εἴσω γα μῆνΘ- δ)σὺ τ ὕλης γὁ ὙΠ υὑλικων, κα εἰς 
ἐμαυτὸν ὡς δή τε συς ρα φείς. Ηος Οἴξοτο νογτὶ ἴῃ [οὴρἤιτη ἀρ - 
ΡΘΠατ,νε ἀς Εἰη1.9.501α αρ᾿ςητίαίη [ τστὰ σομιεγία εἴς, Ἐτ 
ἴῃ ΟΕΗς, σορίταιίο ἴῃ (οἴρία νογτί τεσ, 
Ξυςρέφω, ΟἸτοτ Ἰςονσοπιιοίαο ἴῃ ἐα σοιη. Γα1ς458 ἴῃ Α τὶς σαρῖτε 

χ8. Συςρέψόρτος ὃ) πῇ τταχε φουγαίων πλήϑος 9 Καὶ ὅψεϑέντος ὅγη) τίωὴ 

πυραὺ, ἕα [σον Διιτοπι νγσι!τοσιατι σοπιιοίαεητς Ραμ ο Τητεῦ- 

ΡΓο5 πο. τοδτὸ, Οὐοτηι σἵτισ σρστεραίίος Ραι] πο πη 18}} {αν - 
πο ΠτΟΔ ΠῚ, νης σιωεςραμμῆῤθ» σοητοττιιβοἱτογτι5, Ὑ1ἀς 

[πρτα. Συςρέφω, νἸστο ΡΊατο ἱπ Ῥγοταν ὀνείβολε ῥῆμα βοα 
χὺ καὶ σου ες δα νον. ὦ χσεβ δεινὸς ἀκαντις-ς. Ποῖ δρυά Εἰςογο- 

ΠΟτη . ἐπείτατα ἃς νἱδταῆς ογατίο, δι σοητοῖτα (δπτοητία.. ἃς 

Ομ αεἰΠ δι. ττ νος {10 νδγαητίσιις ςοποϊτατίητιε Γφηγθη "15 
νοις πα ΠΗ θιι5 ντοῖατ, Συςρέφοιν, τὸ σασιυτικώς σιμά γειν, 
Γαξεϊο χα σατοτιαηι σορούοιν ἄς Συςροφη, Ασξοτεῖ, ΠΟ ἑτῖςις, 
Ἐτ Δ (οἸλῖη, τῦδὰ αῆοι τρ. οὗτοι νευῦ ἐπο᾿ ἐμὲ συςοαφέντες ἥκουσι) 1( 

εἰτ 41} ἀσπιῖης ἔα ἕξο, ἃς αυδάγατο ἀρτλὶπο)ἱ ἃ οἴτ,οχ σοτηρὸ 
[το » ὃς σοιτίοηο ἔα ὅδ ἴῃ ἤσσεπὶ πιο ΠῚ, συςιραφέντεργουσσειρᾳ- 
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Συκεογίνλίζω,10 τοτιιπάίτατεπι σοησἱοῦο πεῖρα, ἸΝΊ οοπηομ!. 

Συς 6ρ)Πυλλω σοα »] Οφοσοτγγοτιπάο, συσφαιροδιν1άς Σφαϊοα, 
Συςρϑε,οϊτοιο οἰτοιιλάατι5 δζ σοπο]ιι59 Ετγτη, Ὶ 
Συςὀρφὴ ο᾽ οὐ» 4114] σο πιο] τίο,νε ὕδατος συς σφι νἀ οἴζ,γοτε 

᾿ οἷ, τῷ κόσμι συςρφφή! τ λύγυ συς ρρφας, Οτατί Οπῖς σΟΠΙΟΥΠΟΙΣ 

5 ΤῪ 
ϑέντες, ΤΉ ἀ! ἀς5.εοηΓρίτατοτεξιςοαιιεηϊ επξεϑ. καὶ δυς οχῷ 
τεςλᾷοπην ΟἿ Τπτεῦργαβ, ὕγρωω τα χ ϑέντες. 411 τατηθῃ . ἢ 
αιιδπα σαι ϊεσοητοσ:(ς νι ἀοτιγ Πρηϊβςατε, ποη ἀϊ γαῖ, 
ὁτάϊπατῖ, σοπιιοηίοπτος,ςοπτγαξεϊ εἰ ϑιρῥοι γγρέμίυοι, συςρέφει.,ς 
των τὸν ες ΠΟἿ 1 σετοΡΊατο ΠΡΟ Ῥσῖπιο ἀς Ἀριθ]1ς, συςρέ " 
ἑαυτὸν ὦ σα ϑιηρίον ἥκεν ἐφ᾽ ἡμοῖς . [εἰρίς σοΠ Π ροηϑ φαδῇ ἔοταΐ 
βοβ ἰππιατς, Ἐς ΨῈ 1}. Αϑ ποῖ 4.1.5 ππτῖς Αὐηθας, ὃς ἴα ςοἱ "᾿ς 
δἰτίη ἀγηλα, Αἴ το] ἀα 9. δ] τοτ, ἐς ΓΟ ΡΒ’ ηἰ5.)0 συςρέψαι,, 
ἑαυτδὺ φύροντω ὥσπερ πύξδυμα «ἢ πωχυπῆπι, Συςρέφω, ςο. 
τιᾶῃο :η σοιπροηάίμνα, ΗΠ ςατ πα] ἄς Ῥτοσεπη. κ᾽ μίω ἧς γε ̓ 
δυμαϑεῖς «δὺ εἰμ ργα ας 'ποιῇ στε κελ ϑύεσιν οἱ παχνογοάφοι συςρβέψανης 
εἰπεῖν τὸ πρᾷγμα ἵνα μὴ ἀγνουσι πίτιδ ὑἐπύϑεσιν οἱ δικαιε-ὦ 1ὰ αἴξ, Ὁ ̓ 
αἰτοῦ σοπιρὶ οεϊ. Συςρέφω, αὐ οηπίο, ἱπξοτοῖο 9 ζοηΡΙοΕ, 
σοαςετιο. ἰοαν ππ5 Η αἰ σατπαῖ, ἐς ΕγΠα,κ' συςρέφεστὲ τεὶ γί. 
ματα, ς οφργύλκως ἐκφέρφυσει χφξις, νἱάς Συςερφή. Συςρέφ᾽ 

Ῥαϊπμὸ, ἐς πίατι, οοἷγς, ΠΙο σογι 4. ΠΡ τὸ ρτίπιοαρῖτο 94. ἐ 
φ«ρέφειν μέλνει καὶ δητίνην ἰάς Συςρέφομαι. Συςρέψαι τὸ σώμα, ες: 
ΡΠ σοητγάμοτο ὅς ΠΟ] Πρ οτο,τὸ αὐαγεγεῖν , σειωελκύσαι γ σεῦμα; 
γεῖν,σιωναϑ ρϑἴστοι, τυς Εἴλα], συσπειξξστιι γα] συαπεί απο ὼ συγ 

Ψὼ ῬΟΠπιςῖ. Ι 

Ῥιυιᾷ Ατπεπασι!. 1ἰὅτο [βοιιμ4ο.ἐσίδεον γδ κα ταλελοιποτος μοῖ ; 
πσατρεγότω σειωες ρργύλιχοι καξεκκόκκιστε ἂν μυσὶν ὀλίγοις ὥσπεμ αὐ 
σι ἐσφων,ἱ. θοηΑ ρΑττίϑ νας ἴπ γοταπἄδπι πιααπι σοα ὁ8᾽ 
τὰ ἴπτγα ρα οο5 πιο [5 ἀοιοται δὲ ᾿ηΠτατ οὐ οτϑῇ, 

εἰμ 
Ἰὐμ, 
ἰμό ΠῚ] ν 

; ἡηρδα τάν 

δωύη.ἴλεγξγπλαπαϊ σοπαοτῆο Οἰςεγοπ πε νογίδεϊο ϑομεσαη 

ἀϊοῖτ ΟἸςοτ. οι ᾿η Οτάτοτὶς ἰαπἀς ροηίτιτ : δὲ Αἰ οἱ, οτατὶ 
5 οὅτοι Ποπο5,14 εἴ, συς ροφαὶ, πε ρου 5 συσρέμματαν 
γἰτῖο τυ λθιείσιισ. Γιαπάδτιτ ογατῖο τέτο5 δύ του πάλ) ΠΕΠῚ 
διιδῖτι νου σογιία σορεἸ 2... σοη!ῖέξα ἃς σοπαεγίᾳ 9 ά, 
σ᾿ ΘΡ)Πυλὴ κὐ'σεωεςραμυῆθη πιλε συς ρρφαὶ ἔχ πστ , ὃ ντ ἀρὰ 
ΜΟ ΟΠ ΟΠῚ 9.7) συς ρρφίω σ ύςασιν ἔχόσα κα αἰθιοδικῶς, Γ)ΟΠῚΟ 
ἴῃ 1 4ς ο] οοιτίοης, ὥσπερ τὸ ϑηρία συςρέψαντα ἑαωτεὶ, (84) 
σαὶ. τοιαύτη τις ὁβ συς-ρηφὴ ̓ὸ χλόγρυ, ΟἿ ἴδπῇι ἀϊχῖς Ηαἱῖς, 

«πα εις Τν Παῖτὶ ογάτογοπὶ μας ἴπΠ τα ππαχί πὸ ργοθϑῃ8 9 
οὐατίοιῖς σοπυογποπος οξῆςετος γουιηάὸ, οπαπόίαιις [δ 
τας ἔπι οὐ ς πὶ σοπιο θεοῖς ὨΠΠΠ ΘΓ Ο ΓΕ, ἐν τῷ συςρόφήν ταὶ γούρ, 
ται κὴ τ οφγζύλως ἐκφέρειν. ὡς πυρὸς τ κηδιγοιὲ αγωνας, Λυσίαν δἰποδό, 

ψω. ἘτΑιβοτε] πη τοστῖο ἈΒετοτ. νὶ ἁρὶτ ἐς δτοιίτατε 
οοιηρεμέϊο ογατίοηἱδ. εἶτ) διὸ καὶ το ἐγϑνυμιήμαται ὅτι μούλιξαι 
ςρέφειν δε, Ἑυφροφὴ ν Υἱἰτίτιπ| 1 ἀγθοΥ 15 οὐππι [8 σοπα 
τοῖς νοπα νο]ύσαις ποάμίη οβοοῖτ σο] [ςξξα δὲ ςοπτογῖα π 
τοτῖα, μὰς συσιρρφες σπείρας γοςαητ Οἵςεςοῖ, ὃς ΓΑτάπι ἔρίγαϑ. Τὶ 
Ρἠιγαίτιις ΕΠ ογυ ρ ληταγ. Πρτὸ χυϊητογσαρῖτε τογτο σπείρας 
κωλοιΐσιν ὅταν ἣ συς ροφη τις ξοττιρτὸ [εοῖταν ὄυτρα φῇ πρλὲν ἃ 
μείζων. καὶ κύκλοις πόδιεχουῆμη, Ῥ] Ή11ι5 Ότο 16, σα ρῖτε 39. 46 ἃ 
τἤδιι5. 5 ῬΏΠ  σιππι οπτηΐμτη νἰττη. νοσάητ [ρ᾽ αβ συ δῖ 
σοηπολτοτο νοπᾶ,αταιο ποάϊ Τἀετι Τ ΠεορΒγαίτες σἀρίξο, 
χῖο εἰαάοιη Π| γί, δυσεργα ἸΊσηα οἰς αἰτοῦλας ἔχονται συςιρφῷ 
Τηεἷς [0 σογροιίθιις ᾿υπηαηῖς Βαϊ πη] ςοΙ εξ οη 5 πο 
συςφρφεὴ αἰ ονιοτιγ ὃς συγλογαὶ αὐ ὲ σίπεῖα, ΡΟ] ΠΧ ἀε γατὶςὶθ 
41ια: κιρσοὶ, κρίξοι Πιις ἰξίοι. [ο 4ιιο Π5: και εἶται Ὁ) χἡ ἐξία γ), δυτὸ ὙἿ6 ὁ 
πίτυσι, τῆς πί τυ. ὁμοίων συς ροφιῦν αὶ ὁ Ἶξος, ΤὉιοίςονί 4, [ἰδτο 
ςΑρῖτε 1:7. ἀιχῖτ συςροφαὲ νδθρων, 14 εξ. πογμοτιπη ποάο5 
ςοπογοτίοη ξβν [ἄτη ΠἰΡτὸ ρτῖπιο,οαρῖτς 35. ταὶ αδεὶ «ὅδ᾽ Κονδ' 
λοις συςβεφαξ, ἴῃ ἀττί ας ἀϊ σἰτοσιιτη ςο] οξείθπο5 ὃς σΟπΟΝ 
τί ο65 ἔπι ποάος, Τ{6ηὶ ΠὈ το ΡΎΙΠΊΟ 7 οᾶρῖτε 186. συς ρὴῷ 
πᾶσαν κὶ χοιροίθας μαλοίοσει, τ ποσὶ ςο᾿δέϊοποπὶ ἃς ἔγατη 
πιο 11 (Α] ἐμεῖς ἰᾳ ΟἿ 5 ΗἸρροοταῦ, συς ρφφαὶ Ἔχρουΐς 
ματα κὶ σκληρέαςς τιιδοτοι]α ἃς ἀπγιτῖε5. 1 ορο ̓ ρΠιι5 ΟΟμηΠΊΣ 
ἴδγ. 19. 48 νὴ ἔξιι5 γατίοπο 1 ΠΟΤ 15 ἀσιΓῖδ. Συς ορφαὶ 
τῆατῃ ἃ ΟΠ ΟγΠ Ως ν ἸΔΓΕΣῚ 5 ἀϊσιμητιγ σοπηρῖτᾷ ἀριὰ Τό 
Ὡγπυπι αἰ Ἰσαγηαῇ. ΠΌτο ἔεχτο μου. Συςδρφὴϊηἀδ ρὴ 
ται τῖτιι ἀλη: 6 Ζι1α ἴῃ σοιαρῖτῖ5. ΡΕΓ σἴγοι!ος ὃς {πατίοης5 60 
δ σομΠ Εἶτ. κα αὐτὶ αἢ σύςασις. ἰὰ εἰϊ,οοἴτῖο, ὄπεσύςασις, χλδὶῖο ῃ 

σα τις. Ταῖσας ἰη Αὐεῖς ΑροίοἹ. 19. αὐϑὲ ὃ διιυησέμεϑει δοευῦ αὶ λι 
γον ὃ συστροφῆς ταύτης σατιίλτα ἀΐσοτο μυΐις σοη ριγατα σΟἸ τα 
αἷς, ΓτογΡΓοσυσοποιγἤις {{π|π|5.14 οἵξ, σεωδρομῆς ςαρῖτς 24. 
σύςατιν ὄχλε ἀϊχῖτ Ῥχυΐος ἴα. Α 15. ΕΠῚ εαὶπιὶ Συςρέφειν, τὸ σὰ 
σαὐαι κὶ τ᾿ σστατικώς σευ γηνγατοτγαδηι ἔλξτιο ὃ σορογεινς πέσ 
σ᾿ϑρονὶ, ἡ 6} κακῷ συΐσασις καὶ συμφωνία, Ἀπιγῆις Α 3.25. ποινίσαν 
τινες “ἴα Ἰκδαίων συςιρρφίω) ἰῃτετρι οἰίοης ἔιέξα. ! 

Σύςσυλίθο,κ, ὃς οἱΕ τὰ πιο ἀπιατιιαν οἰ πτπαάγιχ ογαίπτιάο πὶ Τα 
τογοο πτηῖο ροτοῦῖς σοἢ]οσατῇ, ἃς [ρίτάτατη ΡΠ πτβῖάςς Φαὰν 
τα στα Ππτ το ἤρατο, αοί {πογὶς ἴητοῦ ἀπα5 ΡΠ πε 4 Α θυ ηΣ 
θυ 0.2. 

Συστύρω, ἀΠπποχονσοητιανοἰοἹα τγαέζο. 
Συσφυιρίζω,γ πὰ στιτη αἰ Το ίξει Αἰ 115 ρι] ᾿ν4ο. 
Συσφαιρες ὴςγ6. ὁ ΠΟΙ Πα ῸΣ ἐπ ᾿μ40 ρ.14. 
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ἈΝ 
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δ χυῇ 
Συσφο 



ΞΟ Υ 
ὁὼ, ὁ οὩΡΙΟθο, Ατβεπαρογαβ ἴῃ Αροϊορία, σίωεσφωΐρωσε ὧὺ 

βανοιὲ σα ο5 σοΠΡ οὈ δι ήτοραίηιι. συσφαιρρδῶκι, ΞΟτΓΟογατὶν 
ΟΥγοτι ἡ ἀΑτὶ, ' 

ὦ) σου τ προ ςοβοςςουτγα μι ο. σευ σφιγξε τίυὶ ἐσ φίω ωἱ- 
τῷ, ἀσοϊεχὶς ᾿πλ05 [Π05 » σαρίτε ἀοοἰποοέϊαιιο,; ᾿ἶδτο τοῦ- 

Ἀοριμι. ; 
μια τίζομαι» οὔξογπιοτ, δ ἀσζοπηδλοἄο. συρενματίξομαι τοῇ εἰῶ 
τούτῳ, 16 ἀα ἤρ ταπὶ ἰνυτς ΓΘ ὉΠ} ἀσσοπηπηοάος Ραμ] 5 σὰ - 
τοῖα οιμδη. δυσχνεατίζομαι ταῖς ὅπηϑυμίαις τη δ ἀσσοπι- 

᾿ἀιοάο σοποιρὶ[ςοπτιῖς τίς Εταίπη, σαρ.1. ον {τ ρτί πη: Ρογτὶ,συ- 
ἷ νταὶ αϑὸς ὃ οἰ αυΐμονα βίον. “Ομ  ογηπαπταγ δὰ νίταπι ἰμ- 
ἢ] Ραταιν α ΡΠ τάγο με5 ἰη ἸΝαπηα ΟΟπΗρυταπ αὶ γοῦθο ντῖτες 

ἄπ μος (πηι ο] απο]. 
λείξειν, ΠΠ}}}} οτῖατ!, ΟἹ 4οΥ ον Ρ τ, ἴῃ ΓΥσατρ, 

υχολάζων, ὁ ΟΠ [τί ριι]ιι5. 
υχολας- τ ρυδ, ὁ, ΓΟΠα [ςἰ ρα] ι5»αριι ϑυταῦ, 

δου, ὁ, Πα δι  οιι5, χοιρρξοσκὸς. Ηείνο, 
κέζειν.ν πιά  οπηϊαγο,ὀσωρέζειν ; παπὶ σύφαξ ταιΐξαπι οἰξ, γλεῦ. 

χος Ποίν οΒ, 
φΉΟΧΊ ΠΤ τι [ςγΡ ΘΠτί5. 6 }Π1ς ἰοθετῖς : ἤσιι5 σοττιιρατατᾶς [- 
ἐξυς: να146 (δηεν Γγσορμγουὶ, τυ πιοίορ. γα ίπγ,ργοιιοιῦ. 
πῖον Ιεδεγιάς, ὃς Οαοῖοτν ἰεσεγιάε, ϑι απ δὐία πη σύφαρ νο- 
ἢ τίμ) γραῦν, Γ  σοίαπη {ΠΠ8τπ παι δοοιίατι ας ἰαξεὶ Παρουῆτατ, 
σαῃα. ΠΠτοΓΡ. Η ον ο. κὶ γῆρας τὸ εὐχὴν τεύτον "ὁ τὸ ἐῤῥυτιδιωμῆύον, γ]- 
Λεζηράς. 
οἱ, ὁ συών δυνὴ . Βᾶτα ροτοοτγιπι Οὐν . ἕξ, ἔντοσϑεν δ) αὐλῆς 

συφεοιὶ δυυοχοίϑυκφι ποίει, ϑές. ΡΟ] οὶ συβωσίοι, κα συφεὸν, πὶ συφ οἱ, κὶ 
γχη!ορκομεῖα 5 ἐργμιὸς υἱῶν : ἴτα απὶπι (τ θοη. ΠΟ ἐρεγμός. Τὶςἴτογ 

ἸΝ" Ἢ 
Ϊ ψ ταμι 

μι 

ΠΣ ον 

ππαιΐηνμα ΔΠ| ; 
αἰρηὶ; υμὰ ὑνὠνίΘ. ὁ ρτο εοάςπη. Α σαι 5, εἰ μι κατα γύλαιφον εἰπεῖν, σα 
ἔτ κ υφεώσι κἡ μαΐἐδας τεὶ “ἴδ ῥωμαίων μευδυήκει φρατεύμοιτα, 
Ἱμπσυτηι Ἶ ᾿ 

ἀρνία 
ὶ ἀριαί, 

"πι ἀηι 
φρδα ον 

βία, οτεχ ρογςουιῃι, 
ὁρξίθ-,, ὁ Γὰδ σις, χριρρξοσμος, συξώτης. 

δεινάς Συφεός, 
ἐνεὶ,α ΓΠἰιὸ, 

Προ, ἔγοσιοητο. συκνείζω, Ξ.11 4, 
ἐκες, (ρεπιιπιογο αι αἸτοτῖς δ, ἔγεαι ςητετ. : 

τ τ τἂν Β 3 . ᾿ 5» 

νὸν ται τὰ πη, ἀπ γ᾽ Αἰ τοῦ ἀριιὰ Αὐξοτ. συχνὸν Σποπῆ]ας, Ιοη- 
ἀπὸ μον βὲνοίαης,Γαπχοτὲ νο]Δης. 
υὐπηίη 8 «γοὐῦ ὁ ἀφ η[{5, σιυεχ ἐς πολιὰ, ΠΛᾺΪτι15, Ῥοταηαΐτιις ᾿ ἔς ας η5. 
πη τὴ ΑΠοτιάς πιυπάο,αεήϑυθα συχνοῖς εἰργριῆνα ς᾿αδίοις, δίς. νοΠ1. 
ἀν λνῆο ἡ ἴα τητι!τὶς Πα ἀτς ἀϊγοτηρεα. Ε]Δτουσυχνοὺ πολίχνιον ποιοίίσι ντ- 

οἰ ου λπη ἔγοιθητοπῃ ἔασίιητ. τάς «᾿ἀς ἈΘριδ. ἵνα μὴ ἱκανὸν γ τ ἐς ἡ ὴ ᾿ 
᾿ ιόγον ἐώμῷυ καὶ συχνὸν διεξίωυϑυ, ντ πὸπ νοὶ ποςοίατιιπη ίεγπιο - ε“ 
ἀν 9Π 

ὑνύμίοῖ, ποπη αἸπγίτζατηι!5 5 να] Προ ιδοδηειιπὶ Ροτίς αι ἀΠΊΙ1Γ. συχνὸν 
ἘΚ Ωα, δῇ βίε, νίτα θοπα ράτβῳΡΊατο ἱη ερ 10]. ἄτειρρι γίρ, εἰσι διὰ τὸ εἶθ 
ῖ μετρίων ὄγτων ῷ ὦ κακων, συχνὸν δια τετραφέναι τὖ βίε. συχνῷ 

ΠΡ ΣᾺΝ Ἐ πίων, Ιοηρὸ το] στ 5 ΡΙατιάς Τιεριῦ. δὺ χνὸς χοθνθ-» Ἰοαβια 
τὐτα τῇ τς Ῥιι5» ἀΠλτιιγπιιπὶ το πρι5) Ρ] Πτάτοβιις ἴῃ ΤῊ οἴδο. ἑσία συχνηὴ, 

ΤΠ ςοπίτις «ορίοἤι5: Αὐ πο ρμαπ. ΡΙυ το, ὅσοι δ᾽ ἐπλύτοιω, ἐσίαν τ 

α πο]; ἐἶχον συχνίω), ἐλου]τατέ(αιιε Βα ρείσδης πιιϊταϑ. συχναὶ κεκτημᾶνος, 
τηυἶἷτα ροτάςη5. 

ἐνώς, το τὸ, απ τὲ, ἔγοαιοητεῦ. 
. ἐσεύω,πλοιθοιν μάς ἔσσυτο, ᾿ 

ἐδὴς, ε(Όυ, ὁ αὐ υἧν τγιισι]ςτιι5,. (1 π|5» ρογοῖπὶς πιο δτι5. (ο τά] - 
ἀιιε, ἀμαϑές, ὨΊ οἶτον ἐτῖαπὶ ὐώδης ργο ςοίςπι.. 
φάγανον, ε, τὸ, ΕΠ ς.φασγατον, ἃ γεῖθο σφάήω. νῃάε σραγανοῦ μετ 
ταοτατμείπ.αζα 1.4. Οτᾶπη. , 

ἴον, ν 5 ἴῃ σιιοί ρεοιχάϊς ἐπιριΐατας (Δ τ Ρ.115 ἜΧΟΙ ΙΓ τ αὐρμοδὸ- 
χον ἀγγεῖον, 5.1} ἃ. ἀἴανιον. δογ  δίτιιν δὲ σφαΐγειον.,. ἥ ἐπ 

Ἂ εἢ ἐδ ἰπριάτοτ. 4 ἀϊιι5. ΒΟΡἢ.1ῃ Αἰἴαςς, ὁ μὰ σφαγεῖς ἐςηκε 

ἢ τομμώτετος ϑβϑοιτ᾽ ὁδ.}. τὸ ξίφ.. Ἷ μ δ} 
᾿ γαγιὴ ν᾽ ς") σφαί γιον, ἴπ| 6.10} Π| τὸ κοῖλον ἃ διες- ὦ σιν αἱ κλεῖδες. Τὶ οἴτατ 

ὃς ϑυμὸς, ΡΟ] ΠΧ. ΑἸ Ρὶ ταπιεη ἀἰχίτ,τὸ ὃ αν τὸ σἕρνον ἔγκοιλον, 
δ χαλούσι σφαγίωώ, καὶ αἰτικαξδιον.. κα σφαγίων «ρρτείνων γ. 10]. 
Ῥτοτοη θη ΡΙμτιῖπ Οα δα. διαὶ οἴδ' σφαγώννροτ ΤΡΌΠΟΙ, Ατὴϊ, 
Ἰἶρτο τοτεῖο Απϊπιαὶ. Τ μςγα14.116..4. ὀϊφοιὲ ἐς σφαγας χαϑτέντες 
σφαὶ αἰὐεδὺ δεεφϑ᾽ειρον, τι} 15 ἱτηργίπιθητος ΠΟ] τποττοπι σΘη- 
{οὶ (ςερᾶτιν δὶ ἰπτετρ γρω εἰς τὸ μέφρς τὸ σώματος  ἔνϑα σφαΐττον 

“ταὶ τὸ ζώφ, σφαγίω καλοῦσι τὸ κ᾽ τίω) κλει δα πὰ αἰϑρόπου μέρίΘ', δι᾿ » 

μη ΠΝ 
μα ἡ μα ΜΝ 

ΝΠ 
εκ τι 
ΠῚ 

"1 

νι ἐΝδ να 
ἰἀϊδὲὶ 

γι ἀ ὦ 
ἰθύν 

μιῇ ἃ ΠΆΒ 

νεαρ 
ἡ ᾿ 
ΣΝ 

ὙΠ 

ΣερΝΝ 

ἰὰ μομ 
τἰριρ δδ 

᾿ 

δα λμῖ ΠΣ Ἶ τ να Το τς νι: : γὴν ̓' σι ποὼ σιδήρια οἱ ϑέλοντες ἑαυςδὺ ἀνελεῖν. ΣΦαγ ἰαρα]ατῖο; 

τ ἀες,πηαξζατῖο. σοὶ σαρῖτα υἰ εἴπη. ἐθρεψατε( [ορεηάιρυτο ὁὶ 
τε)] αἰ καρδίας ὑ μδιῇ ὡς ἐν μέρα σφαγῆενντ ἴῃ ἀἰς πηλέϊατ!οηΐ5, 

εἴτ, ἀογιῆς!) Οαζα ἀξ ϑεηςῶ. εἰς σφατίω εἰ κο ὅσιον ἐμαῦτὸν δίξ ῳ- 

εἰ πὶ πολιτείας, της Ρεο Ἀδριἀσιοιοο σφαγας ἐποίησε, οαΣ ἀς65 
οἷτ, ᾿λεπηοίξι 

᾿ γίωϊα,ἱυρα ατὶ. ἵ 
Σφαγία, 4ϊες ἴχετ 1 οἰ]. τ ἱερυργίας ἡμέρᾳ, Ἡ εἴγε. Θ6ὃὅὃς 

Σφαγιαάξομα υαέτο ἰχοίεϊας, ϑυσίλν ὄγιτελώ, ἐσφαγια ζετο ἀυτῷ ὰ ει, 

᾿ εἰ Βοῇιας ἱπηπποίαιητ » Ἡοτοάοτ. σφαγιαστεμόυ(θ. τῷ φοίζῳ Δ εἴν, 
τ απ ΡἤοΣθο ἐπι ἴοι. ΡΠ τα τΤπεῖ ἐσφαγιάζετο Ἂ χίμω: 

δανςαρτᾶ πὶ ἱπιπιο Αδατ᾽σάρτατῃ ἱπιρι!αὐατ ἡ Ἰάσπν ἰῃ ἘγςαΓΡ. 

. ὀφαγαϑνείς τηλίτατιιο. 

μὰ 

»" ΑΥ ΝΟΥΣ 
ἸΣφαγέδιον, τὸς α.]ΟΥΙΙπὶ συ τογ, τὸ Ὁ μαγείρον μαχαίριον διά, 
Σφαλίον,ν» τὸ, ςς εἰς 5, ρα] το, ν δεῖ πγα, Πο(Εἰα»οςοἶπο.Ετ Ρᾶτγβ 41 

[Ὡραγάπτιτ κλεῖδες 4. 1 ρ}}}1, ὃς 14 φιοά νΒογίθιυις [οἴῃ το- 
ςοἴτι 4ιιοάλπι ἃς σαιῖτατο, Σφαγίον, νᾶ 4ιοἀ Πιρροηίΐτιγ 
μος ἄμπὶ τηαξϊατιιγ, ὃς 410 (ληρεῖς ἐχοΐρίταγ, ΡΟ ΠΧ» κὴ 
σφαΐγεον εἰ ϑύεις͵ ὦ ὑφέξει τὶς τὠ Δ ἱερείων αἵματι, γὶάς Αἴμυιον » ἃζ 
Σφαγειον, 

Σφαγὶς,Ἰἀεπ)νῆος εἴ, τὸ ὠροκαῤδεον, ἡ ἡ τομὴ, Ἠεἴγο ἢ σφαγίσες 4ιο- 
4 πιιπιογαητιγ ἃ ΡΟ]]ιος ἴητεῖ ἐπ γαπιςηζα (λοτὶ ἢς αἱ α, διιπτ ΔΌ το ΠῚ οαττ] Ρορατιιπι Πὰς ν ἐξ ΕἸ τιατ  Οὐιι ΠῚ ψι ἤρρο- 
ποβϑηταγ νἸξαἸ ππα γι! πὶ ἴαρι]ο. Πιοηγῇ, Ηα!ςατ παῖ, οἱ 8ὶ πέ- 
«πτοντες( τὸ θύματος)υύατετίϑεσαν ταὶ σφαγίδας Ίγρ, Αἰ ηοἰά.5.5ιΡ-- 
ΕΗΙΧΣ 411) οι] τγοβοτορι Φύϊπιαιις σγιιοσ πὶ οχοίρίπης 811} ρά- 

. τοῦδ, 
Σφαγίτηςγ δ).  ] τς γα ἰπι συ μι ρουτίποης 5 δὲ Βοσπηϊπίηισφάν 

γτις, 

Σφηγετί δες, Ος (Ὁ 1,4. τ ρ.1.ἴπ ἀοχεγα Πμὶ πτλάίις οἶγοα Βατταν νος 
Ὧδ δταπάςς, ᾿ 

Σφαΐγνίδοινϊάς Βρύον, 
Σφαδαξω, μ, οἰξίν, τ, ακα, το] ὲ Παρ οο7Ποα αιιϊοῖςο, δυσφυρωῖ, ἀλγών 

χαλεπαῖς φέρον ασώμμαι,ὶ, ν ΟΠ ΠΟτγσοπμ δ Ποτ,σφακελίζω,ἰᾷ εἰν - 
ἀογοτ9 Το] ον, σκαρίζω (εχ σκαίρω,ἰὰ ςἢιρα!ρίτοτ, ἀϊοτιςοῖο, 
Ῥοττιιγθοτσαηἰπη} Πλο Πα πῈ ἕστο 5 ἱγαίσοσ διτη Βεταίτιι, 50 - 
ῬοοΙ. ὁ δι᾿ ἐσφάδαξεν ἐκ ἤχων ἀπαλλαγας, σφαδαζειν ἔλεγον τὸ απ - 
πε καὶ σφακελίζειγιγηάς ἀσφάδας"Θ., Σφαδαξειν ρτορτιὲ εἰ 
Φφιόταπα αι} ρ γᾶ: [ὰ [Πτιιάϊης ςοηΠίτογς ἠςιιοιηῖ (νηάς Ρῖο 
ξατήίσετς ροηΐτιν, δέ ργὸ ναοὶ Πατο,τἰταϊατό, εἰτυιδαητον ἃς ἴα - 
ςοῃήζδητεν ροά ρει ἸηΠΙζετς ) φιιοά Τα ρεάατς 1 ατίηὶ ἀἶχο- 
τις. Ποίτα5, ΤΑ] Ροἠατενρεάϊθιις ναοὶ !]τς [αΓΠτινάϊπο, χυιαῇ 
4{| τγαμῖς ρεάεβοντ τα]}ς ν᾽ άφατιιγ ἸηΠίζετς (νυ πᾶς Δριιὰ ϑορῃ-. 
ἀσφ δας ον πύδημαν δας Ἰάἀφητιάςπὶ το] ]ογς ροάςς, Ευτὶ ρί 4, ἐπ 
ΤΙ ιε[οο εἰ οἷο τὸ δ), ἕμκαρ πρωῖτον ἰ ναλεμήῳ.. κἡ μὴ μακραν διὴ διεὲὶ 
πόνων ἐναυς ὅλοι, εἰκὲς σφα δείξειν ἰωῦ οὐ, ὡς γεόζυγα Πώλον», χαλινὸν 

αῤτίως δεδεγ μῆθον ΟΝ ειῶ δ᾽ μέλι εἰμι, κατηρτυκὼς κακων :ΟἸςετο 
Τυϊοι αύ.3. Π το Δ μῖ πιθης ττλἘ15 ργι πηιὶπι ἐΠΠ ΙΧ {οτ ἀἴος, Νεξ 
ταττὶ ατίμπηποίο παι μα ςπὶ (8]ο΄. ΕΠΤος ἀο  ομἀϊ σαυίαιντ 'π- 
Ἰεξζο ἐπί! οὶ Ἐγαπονγερεητὸ τάξι οΧχαρίταπτηγποιιο : δά 
Ἰατα [δ] ἕξις πι!(δτι15 Ὀτοσγρι Ρ πτατοῖ, ἴῃ Απτοη. 41 1 
τγᾶη Πιςτθαγαιογαῖ εηίς, βοώντος χὴ σφαδεύζοντος, ἰᾷ εἶξ, δυϑιανα ἶσ- 
τοςσγερτὸ πηοτίεηζα. Υ ἸΓρΊ 5 Αἱ ποῖ 4,4. Ππλι τεῦ 46 Ὀϊάοπο 
αἰτγάιῇοι 65 οδίτας, ὅς [ππόϊαητς ἢ αηΐπηαπι. Σφαδείζες ετῖδπι 
Βοπογοἤ!5 Θα}}55Οὴ πὶ ρ᾽ οπιοτατ ο γος ὃς ατο ἰοσο ποίοϊέ, 
ντ ἀχὶτ Ροοτῖα. Ρὶυτάγομιις ἱπ Οαίατε, Μάλιςα 3 ἐσφάδειζον οἱ 
ἱππεῖς ὅ}) τίωΣ μοἰχίω ἡ σκυκῆψοι αὐει ὡς ὅπλων λαμωρϑτηστ, κὶ τρρφιὴς 

Ἰπιαν ων, κὴ καἰλλει σωρ(δίταν μέγα φρονοιιῦ τες, Δ ὨΪ ΤῊ 15 δἰ ςορδης ὅς 
δείπιεθδος ἐχααϊητὲ δά ριιρ πᾶπὶ σοπιραγατί ὃς Ἰη τα δε, ν δὲ 
τγδυἢαϊὰ ᾳἄοα ῥρτορεῖ οφιογιιαι ςαιτίδιι τι διηῖτ, Οδ θαι 
δριιὰ ΗἰἸρροεγατισφαδείζειν εχροηῖς δυσφορεῖν, Σὰ εἴξ. πιοϊεἰϊὰ 

δὲ πρτὲ ξογγο:]ιιοά δῷ 1} ὁφιιοτιιπη εἰσι σα ητία δί ροάτρη ἐμ- 
ςομίϊαητῖα Πιζηρειπὶ οἴ. σφαδαζειν ἐχροπαπτ δι 4. Η6- 
ἔνε ετίατῃ βὲγ χαλεσώς φέρειν, ἐγανακτεῖν δὺσ φορεῖν, χαλεπαίνεις 
μετ᾿ ὀργὴ ς «-ενάζειν, πγδῶν τὺ ὠταικτεῖν, τ δυϑβδιανατεῖν, μ τειίως σπᾶ - 
ὧδει δή γνυδϑτι!. τεαροὶ ἢ εἀλοι γβοάζειν:ντ, χαϊτὸρ σφαδείζων ἔγουϑεν πολλοῖς 
λόγοις, ὥσπερ τις ἀσκὸς δέαμι(δ. γλδύκοις ζέων, 

Σρφαδανὸνγ ἘΠ ΟΠ Θἢ55ΠΊΟ Ϊς [πππ| σφοδ' ρὸν, καταπληκτικὸν, Ηείνς. 
Σφαδάσμος ,οεἶ, ἡ, οτετοῖα τ 5)οοητγαξεϊονάπασμος Η οἴ ΟΠ. σφαδασμὲς 

αὶ ὅπηι ανάτιΘ- καὶ σφοδιριὶ κέγησες, χτ, ΑἸ Δ, δτογπίτατ πα ἰχ Α - 
οτοπ ἂς φα οἴ θιι5,Ατγαπι , Ἐπ πάϊς παι τι ἐχρίγδης ἱπέγα ἐϊά- 
αἴΐδ το] σγυδητᾶτιν!ἀς Σραδεΐζω, ἢ 
Σφαζω, ν. ἀξω, τι ριΠο.5᾽Δάῖο τιδηίβρο,οδτγυης δ, πιλέϊο.σρίπώ, 

Ἰδιϊο,ἰσηπιοΐο, ἐκ τὰ φω φά ζω, τὸ φονδύω, 5οΡΠο 6]. ἔσφαξε, κρῇ-" 

ῥάχμζε, ὅς. βιλρύχενν, ἐκ : 
Σφώρν, ας τ Ρ11 46] οδ ας, ἔρΠαῦτα, οΠΠΠ σα εις. δι ΙἜτοπ τις ἴῃ νῖτα Αὐ 
βιβλ Ἔχει ἐἸτατίοηες σαπηρ οτος ρον εἰμ} 1ὰ θ611ἃ οαλίττ, δὲ 
44 ρἤϊαπι ρεϊπιὸ ΟΠ! ταις τγαιιτ. Ὑ άς ἴῃ (Βα, Ἐ- 
ἑλίῃ ϑρ ματα ρογ ργαοῖρί τίη. ὃς ΒΡΗγάπι ἵπτοῖ ς γοάδοις, 
δὶς διιτοιι ἤρμαγα ἀςβοηάίτιγ δ Ατατὶ Τητεγργ. Σφώρα δὶ χῦ- 
μα ςερεδν᾽. πο μιας ὄπεφανείας αὗειε χόμῆρον. τρὸς ἰω ἀφ᾽ ἑνὸς σὴ- 

{είς “ἦν ἐντὸς τῆς σφαίρας, πειμβύων πᾶσι αἱ Ὡρραπίαντουστει δ, ϑεῖαι, 
αρὶς πἰω αὐτῆς αἰδιφέρειαν., δηύλαις εἰσὶν ἴσαι, Σφαῖμαὶ ϑαλαουξαι» 
ΠΟ αὐλτϊμ αῖτ Αὐ ἡ ποτο Πρ γο πόθο Απίπιαὶ. πἰάτηι αἱςἐ- 
ἀϊηΐς διιῖς ΠηΊ] οὶ οἵδε ρ1Π15 πηατὶ πὶς ἃς ἁΙο ἀμ η]5 . 14 οἶος 
αιια; ἃ βοτς πηατὶ5 αἰοίψςμηα ἀϊσιπτιιγ, ΜΙ πη εὶς Θυΐτη. ΠΡ. 
τ, δἾ χτ᾿ τόποις» γι 1ι15 ΡΥ] Πλαγίηα: 5 υάς οἱ οἰδαϊιις οἴ νεἰατ ῥῖ- 
Ἰοτῖ ςουροίειτιι5)ς οἱ οτίς γι ῇ, Ν1άς ΝΝΊς, Μγγερίπ ςοπιρβινη 
διισητΒὶ “είλε (καρίνα Σφώραν ποεῖν δ᾽ ἐσταν ἃζ νπὸ ὑεΓ Ὁ συδρΓ. 

υλϑν ἃ ἐσίαν ἀϊσιιητ Οτᾷοὶ Οοπηϊοὶ ργὸ νόϊες ρ᾿ Πάτα ρατγίπηο - 
πἰᾶ ἀσιιογαγοαῦαῃς γοῖη [Πα πὶ ἀπ πηοτο, ΑἸ εχὶβ ἀριιά Ατμοπ, 
1ἰρτο φύάττο, διόδωρίθ. οἱ ἐαίτριπῆϑ’ ἐν ἔτεσι δύο Σφώραν ἀπεδ4- 
ξε τίυ) παπρώδν ἐσίδω, ἅτως ἱτειμώς ἀπαντα χατεμασήσατό, νὉΪ ΡτῸ 
εκίπριτῆθ-, ἐσίτριπῆθ- Σστὸ τῇ τρίβειν τίω ἐσίαν. τείτιτιο. Ιάςπὶ 
Ροοτῖα ἴῃ 4|1ὰ ςοπγαρ]α, Σχολῇ γε γὴ ἢ ἥλιον. κολ χέγειςγόθηχαρμὲ-, 
δὴς ὃ μικεὸς ὧν πίν δ᾽ ἡμέραις Σφεῆραν ἐποίησε πίυ) πούτριδαν ἐσίαν γϑσῷ 

Τοῦη;, ῬΡΡ ἢ) 



σιωες οῤγίολεν ἵταμς καὶ ταχὺ Ν ςοπλάςδιις ἀρὰ Ειιήφοπι Ατἰιε--. 
φάτπι Πδτο (εοιηάο, ἐσίδεον γὸ καταλελιποτος μοι τῷ πατρὸς ὥτω 

ταυες φργίολινρε,καξεκόκκυ σοι ἐν μη σαν ὀλίγοις, ὡσιτῆρ ὠδν τι βοφών»λ τῷ 
φευπιιηχί ἱπρταῖα Ἰπρ] μι ο»οπιηἔαιας νογεὶ τα Ππιπιιπη δΖ οἱ 
πογοηὶ: ντ αριὰ Ἡοτατίτπι δατγτ.2.110.1. ἀτητις ραγοπεῖς Ργα- 
εἰλτασι ηστατα [τίη ρατ πιδίτις ἐπρίππ1ε τεπι. Ετίη ερη το]. δά 
ψαΙ Ιατα 11. ρεῖπιο,- νδὶ οὕππο Ψεγγογαῦ ἴῃ ἔμπλιιαν ὃς οἰπε- 
-ΤΌ ΠῚ. Σφαϊρα) οτἰἀπὶ ἴῃ ριιρ]]Ατίοης ἤιις ρα ση τιι ἴσης σὺ- 
αὐ, 14 εραμ Πα πε αγπηα ρῖϊα ρΙ απηθεα οαίτος, ν ηάς ΣφΦα- 
-ρφμάχεῖν αιιο ντίτιτ ΡΊατο ἀς Περ!θ. εἰζ σα Πίθιις ἀεσεττατοδζ 
Σφαρομοχίαγριιρ τις πὰς ρυρ ἸΑτῖο Οἴσευ. σπυκτοσιων Ηο- 
ταετον ΡΟ Πα χ ΠἰΌτο τουτῖο ἴῃ ἤπιε. Πυγαὺ, γὴ πύκτης» κὶ πυκτικὸς, 
ὃς Ῥαυἱὸ ρὸ γἱὸ τὰ ὅπλα, σφῴραιμ: ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ σφαιρομα χεν»κὁ σφα)- 
εφμδι χία ἐν Διονύσῳ ἀσκηα ἢ. ϑτατίιις ἴῃ Ργα ἔατ,ἰἰῦγο ψπαττο 5.1- 
ἨΔΥᾺΠῚ » Νὴ ὃς Γρμασγοσταο ιἴ45 Προ ξξαπΊι5 » ἃς Ρ᾿Πατὰϑ ΠαΠῸ 
«ἀἀιαίτείταιγιν δὲ ρλ!άγοπι [Ποποῖα νοσαῖ ἀἰ{πἰπέϊὸ, χιιατι Ατὶ- 
«ἄότεῖες ἈΒετοσ στο ρχίπιο σφαίθεσιν, Αριὰ ἐρίηπι ΡΟΠ πο ξ 
1ἰδτο ποπὸ 5 Σφάρομα χία Ρτὸ ἰυΠοπῖς ρεποτγα οτίδηι [πηλίταγ 
αι Ρεγαρίτηγ σ᾽ οι} 15.» ὃζ ρτορυῖο ποπιίπο ὅδέσκυρθ. ἀρρεὶ 
Ἰατιιγιαῖς αἰ τη οΐξες 9. κὶ σφαιρφμοχίαν εἰ πεῖν 5. πίω τη σιου ρον πῆς 
σφυίβας, ππα)δεαν, Σφιράξειν νετὸ εἴτ, ρινατὰ ᾿ππάοτο 5 ἀριιά ἐρίμππι 
Ῥο]]. ΟΣ, εἴποις αὐ ἐὺ σφαμοέζοντας . σφαῖραν παίζειν, σφώραν ῥίπῆειν» 
ζαγλειν, ἀφιέναι» πέμιαειν, ττρραπέμασειν, ἐνιπτέμασειν ἀρ τα φιέγαιγεῦταιπο - 
φίρειν,ϑοηςσα ἀἰοῖς ΡΠ] Ἔχοίροτς ἂς γοιηΐττογο, Ετ ρτῶ σφας 
εἰξειν ἀϊοῖϊταγ οτίατη Σ φαιορασαγκτεῖν δι} 4, Πιις τῇ σφαίρᾳ παίζειν, 
διαὶ σφαίρας παΐζειν,ν ο] δὲ σφαιρακίω" παίζειν, Πρ αι! πτω ϑεω, νά ς 
Σφαιοις ἃς εἴτις σοΟἸ τ. 

Σφαρηδὸν, αὐραφερες οἷ τι ΟΥ̓ Ρ6 ΠῚ γδειοὶ αἰ σφι ρας, 1114. 
“Σραιοίδεον,"7 το. ΡΠ} 4, ῃος εἴς, ΘΙ ΟΡ ι]:.5 » ὅς ὑρμαεγίσιιπι αυϊ ἀἀλπι 

ἂς τοτιιπάιιπι»γοτιιη ἄμα Με ,οα.ἀς Βετοπίςα, αἰ εἰ προς 
χίσκθ., 

Σφωρίξω, μισωγπικρι Πχἀο ῥ 1] ΠΝ ευτι γος Σφωρα, 
Σφαιρικὸς, Ἰ οἰ οἴι5.σφαιρικὸς λόγος, Γρῃς τα ταιὶο» ΡΓΌΟΪ τσ: δ, σφα- 

οικε ϑ κυρ στῶ δἰ τιειιβ,α ρα οἰπάςΠΊ. 
ἸΣφαιρίον, -γτὸ, σ φαιοίδιον, Οὐ ΟΊ Γι 1185}111}1.Ἐ01ΠΠτ1}π|5.σ φαιρία “ἶ᾽ κο- 

ρὐμίαν,αοἰηὶ σογγταθοσιπι, Ὀ]οσοτ 4. δ το ΤἘοιιπ 40 5 σαρῖτε 
213 σφαιρία τοὶ κυπωρίατυ» Ὑ ΠοοΡΒγαίτο ὃς ὨΙοίςοτιάϊ , σα] δι}, 
γο] ροτῖμ5 βοδα] Ν᾽ Αγγο πὶ: 1: σιιρτε Π,4 115 Σφαύρμον, το. 
[εγὰ υλπὴ ᾿δοῖοθφης ἱπιρογαζογςβ ον ]άς Συμέολον. (Δ τγῷ 
[5 νοτὸ τεῖϊογα ξυλύφιον ἡ πλατεῖον. Σφαΐθον κα ἀκ φορένιον, τΟτιι5 
αἰηθίτας πανί ΡΟ αχ. 

Φ ῥρισις,φως, 4,91 πιά4τ|5 Ρ1]α»,ἀς αιο Οἴςοτο ἄς Οτάτοτε Π0τῸ 3. δέ 
ἀς δομούϊ Ατἰ οι. μετ. οὶ ἀσραγαλίας κ᾿ σφωγρίσει: ,γὺ κυβ είας. 
καὶ πεδείως ἀϊχίτιν!ἀε Σφαϊοκ. 

ΣΦ δες ρον, ας τὸ [οι δα ποῖ ἰπ 410 γεῖετος ἐγ πο π68. ἤπια ὅς 
νατία ἐχογοϊτατί ουι σοηογα ἔλσοτο [Ὁ] θδησ : [οἀ ἴπ ΡγΙμη15 
δὰ ἐχοτοί τίσ Ρ᾽]α: ἀφρατατιι οἴ. 5ρ ας τ! ζογ1) πιο! πουμὴς 
διιστοη πῃ Ν εὔραίς,20. ΡΠ Ϊπ.δοσιπ 4,1 ἐρτπ ὃς Πιαπηρτιάλε5 ἴῃ 
Δἰιοχδηάγο, 

Σφωραςοὶς οὐ, ὁ, [46 η5 Ρ1]Δον Εἰ ρετγίτιι ρι1α ν!άς Σφαῖρα. 
Σφαιρέτης 6, τοτιιπάτι5. ὃς Ρ]οδοἶις ᾿η πτοάιιπι ἔρμα ἴθι ΠΕΣ 

ξαυλι πίη Σ φαιράτι ςο δὸς, 
Σφαιοῖτες, σι ρ το τις σοηὶ ἔσγα, ϑογάηι5 ἀριά ΘΑ  εηλπη ΠΡ γο Ρσὶ- 

1η0 χ7᾽ τόποις, σφοιράτιδος φύλλα, καλέίτιι ἢ σφαηδῖτις . καὶ τεὶ σφαιρίοι 
φέρρυσει κυπταξιοσίθ-, νΓατραιυΐτ θα Προ! Ποατίοπς Αξεῖτις [Έγπι. 
12 σαρῖτε 44. νἱ4ς Ηεγπποίδιιαι στο ςοαηο (το ]. οαρὶ- 
τ6397. 

Σφαιορειδης γε Ὁ. ὁ νὴ ἡ, 1π (ΡΠ στάση ππς ὕρματα ἔρεσὶεπὶ σοηρ]ο- 
θατιι5, σφαιρακὸς, γοτιι πα 152 ει}! ατιι5) 1185 σο το 5 [ρεοίςπι, 
νηΐς Ἢ 

Σφιηρφρειδῶς,Ἰῃ γη οάτιτι ῥ᾽ Πα: (ει ο᾽ οἱ, ἴηι ογρεπ,. οπιεη.Α γατὶ» 
σφαιρφειδι ὡς. κὶ πὐδεφερώς, 

Σφοαιορμο χεῖγιν τὰς Σφῶρᾳ. 

Σφαρομα χία,η, νἱάς Σφαῖρᾳ. 
 φωρφομαι, (κι ὥσομαιγπιώμαι, [τττι τοτιιπά15» σΟΠτγδῆογ ἴῃ οὐ πι. 

Ῥεροη.Αοοι(, ἐσφαιρώῶει τὸ δόρυ, να ται οδτιίαπι οἴ ;,1,οτρι- 
ἀξ σάτογο, Δα Π1.1.3.Ετ}]. 

Σφοιδοτσαμι τεῖν τὸ σφαιρίζειν, ΡῚα Ππάοτο, δ} 4. σῇ σφωρα παίζειν, διὰ 
σφαίρας παίζειν, νοὶ σἰωὺ σφιιοικίω παίζειν 5 {ρ]ς «ναιδεαὴ, νἱάς 

Σφαιρώ μῆνοι 1 ἔογπλδπὶ ΡῚ]α: δὰ σο πιο] θιτο5.- (Σφώρα. 
Σφη θύω, μα ὥσω, τσ, κα, 9] οπιογο πη ΟἿ 0 ἴῃ οτσοπ! Ο Πρ Ίοθο.Α - 

ἐπι, Αςςι, 
Σφωρωμά, τὸς τὸ, ἢ ςο πιο] τ! ον 9 ̓οἴστιογν ΟἹ 1 Π1τα5. ΣΦαιρώ 

ματα νοσαηῦ Οταςϊ τογοτορ νο ταις σ᾽ οοίας ἡατίμ πὶ ματος. 
(οπηιηςητατ, ΑὙΠΟρ μη 5 ἐν εἰρίκύῃ, ΟὐῥίΘ- δέ ὄξιν, ὁ ἱωυκείμην- 
ποῖς σφηιρώμασι τόπος, ῬΤῸ ΤΟΥ 8 Πλι ΓΟ ια] Οτιιπν {ππιρῆττ δο χτιῖς 
Ἐπηρειγίοι!ς. Σφαίρωμσ ἀρ ΑὐἸοτ,π Μςο δ η!οἰ 5», α]- 
Ροιάμιπν ΨΊνΓα ον νοτὸ ἀρροπάϊςι! πὶ ἐμιοὰ μοῦ ᾿ἰδγα; τᾷ 
ΡΠ νά ΘΑΓΗΓ. 

ΖΦ ἀνωτι ἡ φφς, δ,ἱοτιτη Πὰς σοττὶ ρα σα σἰαπηεητὶ» [ρα], σφαιρω- 
πὶρ τῷ ὑποδήμετος 5 σογτί μία οαἰσοατηςητὶ : πς Ἀπῆηιις ρπὰ 
ΝΖ ἴῃ Οταγ ζινίκέον νρὸ σάν τάς ἱπξεὰ Σφυρωτήρ. 

ἀφακελίζαν αὶ Σφακενίζεϑει, οἱκ ἃ σφαΐνολον πάρειν, ἔρμαςοῖο τρητα- 

ΖΝ ὦ 
τὶ, Οὐϊὰ γετὸ ἤε Σφάκελ: Πμς Σφακελισμιὸς » νἱ 46 Τηβγὰ, ΣῴΑ, 
κελίζειν ΡΟ ΟΧΟΩῚ σατῖς ἄζαιις ταῦς αιιο Πρπίβοατις Ῥατῖο ὁ 
ἀγοτίαα, , Ρυτγοξλέϊα 9 ἀςηϊρτατάσιε οχτὶπέϊο σα!ους παάτιγα 
Τὶ, φυοά οἷ αθίο!ιτα σαιργαπα ργορτὶὲ ἴῃ οἤίθυ5. Αὐτοῦ 
15 ἴθτο τουτῖο Αμ πα! πῆ, σφακελίζει τεὶ ἐς ὦ, οἵα ςατῖς Δ᾽ 
Γαπυιητασ ὃς. σοηταδοίομητ, ΡΊατο 1 ΤΔτλσο 5 σφακελίσον 
τοιῶ ὁ5 τα] ἄμμι 8ζ σατῖε οχοῆιπι : νυ Ροεῖ49 -οἱα ἤπεπι 
τα τα. Εν Οὐ 4, (ασα τας [Ἰαιιοξλέξα πιεάι!!ς., Σφαὶ 
χαλίζειν ἀς γ᾽ δητβ οτίαπ ἀϊοίτιιτοα εἴς, ἔγάοτς αἰβατί, ψάογαι 
τὶ ) ἐς ὀρξολεῖ ὅτωι ὉΘΏπι}}14 ἀπ οτοητῖα τάπηοπ γε ἀϊσοταν ἐπ 
ἕγὰ. Τοορ τ αἴτι5 ἐς σαμ5 Πρτο αυϊατοφοαρίτο νπάφοϊεη, 
καὶ τὸ ἐς ρρζολεῖ ὅπη σφακελίζειν γοσαῃτ, Ἐτ ἰἴρτο τοττίο,σαρῖτς 30 
ἀς εἰςετε,κατοπλυθϑείσης 5, τῆς ἅλμης ὥσπερ συμφύτου τινὸς «ἐξῇ 

εν: σφακελίζεται, καὶ ψξατὺ κριμπων κατείεται, » νἰτΊΑτιιγ δῖα 

ταδοίοῖς. τάφπι ἰδιάςι, σφακελίσοιντες ἐρέβινθοι δια φϑείρργπα 
14 εἴεΐσοτος τά !οῖθιις ςατὶς ταθέαιιο ρυτγοίσοπεῖθιι5 ρογοῖιος 
Τάεια ἰἰρτο οέξαιιο ΗΠ ξοτ.σφακελίζει τῶ ὄασρκα . Ἰεριυπιῖηα ἐ 
ἀοταήτιτ. Σφακελέζειν (ς ραπρτατηα 5 τά εἰξ 5 γεγγραινο 
πιο ά νἱτίιι οὐ πα τ ἴα ςατηλῦιι5 7 ταπείιεηιις ἐποῖ ρ᾽ ατρομγά 

ΝῚ 

ππ ἼΩΝ γ᾿ 

ΩΝ 
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τὶ ροτοῖς : Πσοτ νοι ἡρμασείας ἐπ οἰΠθιι5 » ΑΒ ΓΟ] ἀτάηαε σαη Γ αύη 
δταπα ομτατίθπεπι ποη Δα πλϊττας 5 (ΟἹ πηημς ἔοττιιπιὶ ροϊα,. Ο ἰνο τ 
ἴετ. Οαΐςηιις Οοπιιηςηζαγ, 50.Π1Ότο [δρτίπιο ΑΡΙιοτϊίπ, οὐ νον. ἶν 
{πεπάϊτ Ηἰρροοτγαῦ. ἐπ Π τὶς αἷοὲ ἀγμδ! κὸ αῤθρων, σφακελίξι νϑλέρ». 
ἴχφε ρο [μι αὐτὶ τῇ δια φϑείρεάϑοι 5. ιια: ρτίπηα οἰὲ Πρ] 
δι Ῥγορτγία. Ἐπ᾿ οπίπι Σφάώκελξε, φθορὰ τῆς ἐσίας ὅλης ἑχίσι, ᾿ 
σφακελιζόνπων μόρων Ρτϑρεϊριιὸ ἴῃ οἰπθιις τ ΤΓάειη ταπηεη ΗΤΡ 
Ροοστατῖεβ σφακελὸν αὐτὶ τῇ γάγγραινὰω ν[γραῖ ἴῃ ἐο ΑρΒοηῇ 
γῖ σοεπίει Θαΐθη, ἐἰχιῆς Ηςογοάοτ. ὃ μηρὲν τῷ χριμιβέίσου σ' 
λέ ζετο 9 14 εἴ, Οδηιθυ ἤς ἔστι σουτα θυ ἴο, 5ῖς νοτὸ 
ἄοτιις ΠΠ τὸ ἰαχτθ 5 σφακελίστιγτος αἀντηῇ τῷ μηρφεῖ. ΤὨτοΓΡτΟΒ ἢ 
τεξχὲ ἀπο! ετο οὐτ5 ἔεπιότο. Αρηὰ Ὀϊοίσουϊ ἄςπι {ἰδὲ 
σαρίτε 104. σφακελίζον τοι ἕλκη. ὃς ἰἰδγο (δουπάο ς ςαρίτα Π 
σφακελίζοντα τρια ματοι 5 14 οἴχον ἰσογα ὃς γαΐποτγα δὰ [γάςι 
ὨΕΠῚ νοῦ σοητῖα » ταρέπιηιῃς ὃς ραττῖς σοττιρτοηοπὶ πλΐπαὶ 
τἶᾷ. Οὐυτδιις διάϑεσις ταητὰπὶ ἰηἀἸσατατ 9 ποη νογὸ φοΠΙρΙΝ 
ςοττιιρις!α. Σφακελίζοιν τεϊατιπι δά Δηϊ ΠῚΠΠΠῚ 514 οἰ, ἀϑϑν 
σληῆεὥτη νεἶ δρῖπλο ταοίςζοτς 5 τίωΣ δὲαύοιαν ᾧ ϑείροϑοι! » γῈ γὸ 
ἐσφανελισμέγη ἤτιο διδύοια,ἴ4 εἴτ, πηεης ταὶ 4α ἕαδξα Οὐά,, 
Ῥοπτο Εἰορ.14. αια φϑίσις οἰ 1Ἰά ο[Ἐ 9 ταἰρο5.5 4} {Ἐ1π|5 1 
τ η4 7 Ντὶ τα ε5 ρί ογοίαιις οἰλελτι πὶ απῖπιοϑ ἱπιιφίδγατ, 
τ τ 416 Π| σφ άκελθθ- καὶ φϑίσιφγγτ ἤρεοὶε5 ὅζ σεηι5. Ἷ 

Σφώκελ Θ. οὐ δον Ε] σφακελισμὸς.ἰ. Δ Ϊ ΠΑ  θι15 να] ρΙΔητῖϑ οἵδ 
τὶς ΑΙ στιήτι5 γέκρωστς 5 4411 πιουτίβ σατο » ἀπλ ΠΟ πεπιρα ᾿ 
{ι ὃς ποτ! ργορτοῖ σαϊοτὶς πδεὶεὶ δέ ἱπΠτὶ Ἔχε ξεοποπι 5. 
εἰς, σβέσιν:γῃμἀς μελανισμὸς πἰστοδόᾳιιςε οἰπίάεπη ρατεῖβ οπιο 
τιιαν [Ὁ 21 ἔτι! 9 κ᾽ σῆψις φονώδηςγὶ. ρα ΓΓΘ4ο οααιιετοία, Ἐξ 
Βεπιουτὶ ἐπΗαπηπηατίοηε εἰ βοίτιῖγ πο ρ Πρ οητἃ γέγγραινα ς 
ϑιΔηρτδΣΠᾶ 7 4Π1Δετ ὃζ σφαΐκελον γ ΟσΔΤΙΙΗΓ νοἴογ65) ΟΧ ράπρτα 
σφάκελ. : ιὸ νἱτῖο ὁτίαση οἵα ρυτγοίσιιπε ὃζ σατὶς Δθίμπιὶ 
τοῦ ἡ» ναἱρὸ γοσαηζ ἰθ ἔξω [αἰμξβ “ηεβοίπο [ρετγίπϊτιοία δὲ ἐπὶ 
Ρευ τὸ Γορς Αδτίαπι ΠΌ τὸ τογτῖο ϑογγη δοιιπάο 5 σρίτο 46.} 
(δ᾽ θπιιηι τη Αροτλίπ, 79. 11δτο ἐρείπιον δ. ὅψισφακαλίσμ, 
ϑπυςασιρ ςές, Σφακαλ» ἠδ διδοσίδθιις ἀϊοῖταγ σιιτὴ τᾶ 
οἐ5 οἰρτοίοιωτ ἀτῆτις Θπηογ ητιιτ Ομ πῚ ν οτὸ σα] ἱπίαγία ἐρ 
ταθείσιιπε χιὸς (γ4εγῖθας σαι ἐπηρωζεσιιτ, (γἀογατῖο ποτ 
δι »ἱα οἰπ, εἰσι ρρ(ολία {|ς εἰς ρρθλησία, γε ἔιρτα ἀϊξειιπι ΤῊς 
ῬἈναίτας ἐς ἈΠῚ.Ρ1. ΠΡ το χιάττο, ς.16. ἁλίσκεται συκῆ μάλισα, 
σφακελισμι κ᾿ κράδῳ: χαλεῖπαι ὃ σφακελισμὲς ὅταν αἱ ῥίζαι μελανθὸ 

απο, 

“ Ι, " 

Ἴ [ἰῇ .} 
" 

ἡ γῶν 

ἬΠ ΠῚ" 

ἜΝ 

σι 
" ὮΝ ἡ νοὶ, πλι: 

μα Π το πίων 
πμαγά τι 

1 ἐκοι ω! 

ΙΝ 

ΠΝ ἐπύφανι 
ἀμιβι μι νεὶα 
ΤΉΝ 

σιν ὈΙΤαΐης ΠΠστο 17. σαρῖτο 2.4. 5γἀοτατῖο τοῖο οαΐο σοηξαι, Ὁ δ τὶ 
νετὰση ντ πομηΐη] πογιιο ἤτττι σγιιοίατιι5,, ἢς ὅς αὐ ϑοτίν ἂς ἀπ ΩΝ ἰὼ 
θιι5 δ: 4ιὸ ποι ίο,Ατιτ οηἶπα ἦπ ροάςβῆος εἴξ 7 ταάϊςε5. ογααΣ Ἀμμῶνν. 
Ρἷε νῖς πιογβέναιτ ἴῃ ἀτεϊσα!οσ.ῆος οἵδ, σασατηάπιπι αἰ ρΙἔοΙ ἀμ {πο πη 
{81 Ἰοησ ΠΠπιὸ ἃ τοῖο σογροῦς Ἔχοιηξ. Ἱπαγοίοιης αυρὸ» ἃς δυληηδν 
Παητ ἀρ Θγασος ἔπ ποιηάηᾷ νττίχιις νἱτῖο: ητο ]]Πρῖς νοὶ ἰ ἰμμιοι ἔς 

Αἰ (ῃ (χὶ ΡΙΤη. σφακελισμὸν κα ἃ ἀράδον ) ταἀϊσατίοπεπι ὃς ογλ ἀατίοης , 
ΘΕ ὑκετο νογτίτ Θατα ποιὸ ὃς Βατρατὸ. Τερε ἐρίμπι Τμοορ γαῖ ἃ 

Ολιπς Πρ το φιΐητο » οαρίτο ἀθοίπιο ) ν οἱ σφακελισμν ἃ: ἀφίρῃ 
ζολίαν ἀἸΠ  π β τ, Σφάκελθ- ὀῤτὶ πῇ γάγχρωνα 9 1ά οἵξ, ἡποῖ 
Ρ΄εη5 ἔρ νος ει5, αριιά Θαϊοπαπι ΑρΒοτὶίπηςο. Πἴδτο [ερτίαι 
νδὶ αἷτ ΗΠ ρΡροστασ. ὁκόσοισι σφακελ ὧν ὁ ἐγκέφαλίθ.; ὃν τρισὶν ἡ μὲ 
ρῆσιν δατογλιτω ἰδ ἢ παπὰς διαφυγωσιν,)εέες γίνονται. Αταιν ἴῃ 

«ιῖτε (α] οι, Π τα ες ἰαποίςιιητ. ποὴ ογᾶτ σφακελθο ργορτίδι 
ἐξιι5. [δ γέγγραιναι 4185 ροτῖτς ἐπ σάτης ἀπες  Πρίτατοντ ἔρᾶσι 
ἰτι5 ἐν οἤίριι5, δ. ἃς σφακέλε νοσς γοῖογος ΒΑλΡΥ Δ ΠῚ Ὧρ᾽ 
ῬεΙ] της. δὶς οτίαπι ἀςοϊρὶο ἴῃ μας ράτοσπιῖα ἀρὰ διά 
κ᾿ σφάκελοι ποιοίσιν ἀτέλειαν γ (ρῬΒαςο]ὶ ἱπυπιιπίτατεπι οἰ Ποία 
Ηχης ποταῦ Ἐταίπῃ, ἐπ Αἀαρὶῖς. ἘρΙο πα γηλιβ ἀρὰ ΑτμοηΘαπὶ 
δδτγο ἡ. νδὶ ἀδργάματος πιογος ποῖας.. αἴτο ἐκ μλ) ϑυσίας ϑοίνη! 
ἐμ ὃ ϑοίνης , πόσις ἐγϑετο,, ἐκ ἢ ποσιθ. κώμος, ἐκ κώμου σ᾽ ἐγθύετε 

ϑυανίᾳ., ἐφ ὃ υανίας δίκη ἐκ ἢ δίκης καταδύκη 9 ἐκ ἢ χατειδέκης σπέδ' 
Ὁ σφείκελϑυ, κἡ ζυμία. Οὐ εἰεηραης ργδάλτιο [ἧς ἐχρ ἰσλα 
ἄχ, Ἐχ [Ἰογί ἤοϊο ψαϊάσαι ἐρι πὶ» ἐχ ἐριο νεγὸ οσῖὰ οἱξ 
Ῥοτατίο;ςχ ροτατίφας σαγίας σοιποί[λτίο, ὅς οΧ τὰς 
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; Σρῷ 
Ἰςοἰνᾶτῖο. οχ δασοματίοης ἰτοπὶ ὃς ἰα(οἰυΐα δήστα [ἰς οἰἙ ἃς 

τα ἰολτπι 5 ἐχ ἰπάϊοῖο ςαιιτα οἱα ἀαμγηατὶο, ἃ ἐχ οα ρτοιιο- 
δι της σοπηροάε5, δὲ βαηρταπα, ἃς πλμ ἔλα,  Σφακελον ὃ- 

15 τυ! διθιητ ν οτοτ! γα 11].Α Ρίγττιις ἴῃ ΜΙ] πιο Ἰοίηα, 
μς 'σε εἰδέναι 5 ὁ τι ἐν τοῖς ἕω ποις ἀφ κελισμὸς γίνεται, ὦ σημέϊα τώ- 
πτεὶ τἰξαίφνης 5 καὶ “Ἷε᾽ αῤϑρων αἱ ἦν αὐίειται.. ὦ χαὶ σιωτείνεται» καὶ 
ἐςὅ λα τῷ σώματος ἐ δδν ὅτε ὃ) χαὶ ἄφρῆς ὡδὶ τὸ ςὅμα γίνετω, γὈὶ 

ἀλπὶ Θοπιίτίαἰ οπι πτουθιμτι (τις πὶ ΡΙ Δ Ἰπ5 ὃς ΣΟ Πητις (ο- 
αἰτηα  ἔγυι ΠουηΤη101}5 ὃς σοτατηἰςῖθι5 αἴας ἀσοϊἑοτοὰ: 

7 ἵρρο γᾶϊο5 οὐδ πὶ Παρ τὶς ΠΠ|0. αἶϑε ἱερῆς νόσου ) ἐΧροπιηῖ: 
ο γοτὸ [γἀεγατίοποπὶ ἰπητογρτοῖο. δ σφάκελον αἰεὶ πῆορ.- 

ς πιοιτ ἴσιο ὁπηοτίοης τὰ γΠιγράιις ΑἸ Γουγ Τὰς ἴῃ Ρτο- 
τὴ. ὑατὸ μ εὐ σφοίκελίθ. χαὶ φρενοπληγεῖς μανία) ϑεέλπουσι, τς ἔμ: 
᾿άταιις ἰπίαηα ἐχάρῖτατ. ᾿ς γοητονιπι Εἰγοο ἔπυροτιιν 
{π|5 γα ἐχτι!τ τη δά οι Ὑ ταροςα, Αὐϑοὺρ δ᾽ ἐρεϑιζυώνω βρρν 
σφακέλῳ δὲ ἀγρίων αὐέμων., ΤΠ το ΡΓΕ5 σευ τονον κένησιν ΟΧ ΡΟΝ» 
ταις σφάκελον κυρίως ἐἢ) σύψιν ἐγχεφοῖλε, δι}, αἰδαπληξίου 1. 

τογΓργοτατιγισυψν σῷ μυελοῦ κὶ “σ᾽ οστέων: ποι το τὸ νεγὸ σφυλμὸν 

χιόνι ντ πὸς Ἡεοίν ον. ἴμοτρον ὁδιωυΐω κα μ᾽ ἀπασμιοὺ τῇ ς χολῆς 

αυα: Πλης ΟΥαπιπηατίςῷ ἱπορεῖα;. Σφείκελδ., (Δ Πἶα 
.» πειίσαιντ ἐλελίσφακος, [{1Π|ὰ ξα: μη. ὃς ἰΔτι ο ἴα. νττδα; 
"ς ἴῃ ποτεῖς σοἸΐταγ. ὙΠοΟρΡ γαίτας ᾿πζοτ. ρ]λητατ. Προ 
ἀρῖτο (ἐσ η4υ., ΣΦοίκελίθ. ὅ καὶ ἐλελίσφαχος διαφέρουσι, ὡς ὁ τὸ 
ἵμερον. τὸ ἢ οἴ γριον. λειότερον γὰ τὸ φυλλόν τῷ σφακέλε, καὶ ἔλατ- 

χαὶ ἦν ῆον αὐλχ μηρόν, τὸ ἢ τὰ ἐλελισφαίκου βαρύτεργν. (Οὐἴοτ Ρ]1- 
11.2.1. σαρήτα 25. 41" πάρ οὐγογς (Δ || τ τγϑῃ (πη11- 

αἰ ἑῃ Ἰοηζοιη ἡ ἱα ςἰτ. φακόν, Ετ ἔοτγτο [αροτγαῦ Σφάκον, (110 
οπγῖπο (ἈΠεἴ4 οτίλτη ἀἸοῖταν αν ΑὐἸΠορίναη. Ὀϊέϊα σφάκελθ- 

οτῦο οἱ Πιςσσιγγὶς : ἴαπας σπίην (δἰ αῖα τὸ ϑυρίωδν ἐλκη αι 
41 γάγγφωνα ἤτις σφεῤκελίθ. νοτουῖθδιι5. Σφάκελϑν, αἰρῚ- 

"5 πηοήτιι5, ὁ μέσος “ χέοος δαύκτυλίθ- “1.1 οἵν αἴ σῖτας ἱπία- 

. ἃς οὐ 14 ἃ ὕρμαςο!ϊ πλοτθὶ οὐ ρει οὐϊποαι Γραγοιτία πὸ - 
Πα, 

καλλίΘ- «ὁ Εα[οἴδοίιτις ἔα ΓοΊ σΉ 15: ντ αριια Τιοην ἤππτὶ Εα]}- 
ἀτηαίϊοιπι Εἰτοτ. το [ορτίητο 5 σφοίκελλοι φρυγάνων, Ἐτ  ἰ τὸ 
φοἶπηο φακίολοι Φρυγαύαν., ΕλίοἸ ΟἸΪ1 ν τ ρα [το Ύλ ΠῚ 5 σιοὰ σλῆ- 

φρυγένων ἀϊχῖς ας. ἴπ Α ἔτ. Αροίξ.ς.28. σφάκελθ.  Εατῖηο [ε 
ἴαττι ν οσα θα παν 1ς φρυγανοῦ, Ἢ 
-οἴλίαια.. ἐλελίσφωκος. ΑΥἸΟΡΙ Δα. τεῖτο δι, χοϑ' ὁ μῷ, 
βαξε κερκίσαις ὀηδον., σφαΐκον. ὡς ὄηητήδ᾽εια παῦσαι τ ούφιν, Ὑιάς 

Μ 

ὙΠ Νη 
Δ πο 

ἱ δ 

ἀκρδ δι 
Ἰν μμίτηι, 
κραν 

ἣν 
κὸς ἢ οΓ α ίσεπιιπι, χόρτος, Ης ο, 

μέ τε τὸς, ἐσφαγμθ., Ετιγιρ. 
ἢ ἈΠ ὑν,αιτ ἢ. ΡΟ]. τέλοις ὄνομα, ἐῶ 53) τὸ κατα βαλλομῆνε ὑεὸρβ τσ ϑυο- 

; αν. 
πΣ, υίσσειν ΕἸ ον τέμνειν, κεντεῖν, 

τὴ «τρια! α) 4.1 ρα τγῖσες ὃς πνὰξαττῖ  α58,ἔρειαι 1116. 
εἰς, ιι] ἀοσορῖτ σα] αππείτατοπη, απ ςέλιις οἰαάς » ἵρο, ας ΠΊτατι!5. 

ἔτι τγατιις ὁρίοις, Ἔγγοτο ἔα 115, σφαλέντοε, ΠΙρτορτῖς σράρη- 
ΠΑ ἴῃ ΟΠ Ἰοῖτοῦ ρ εἴτα, ν τάς ἴῃ νοτθο Σφοίλλόμαι- 
λερόνύκου ς,υ, 6 ,(ἰς ΠτΕἴο ἴπ 4110 Ροτισι] οι εἰν πατατοιάςῇ.- 

σπατιγ ᾿γογ πη ατππὶβ πιασηϊτ! ὁ. ͵ 
ἁλερὸς»οὐ, ὁ ΕΔΠΠΑχ. πάις, ἀυίδτιις, ρο τισι οι, Ρογηίοῖο ἢ», ὅθ:- 

Φίχυος, [τὶ οἰιδοἑ πσογτιισ»ϊΠσΟὉ {δ Π5»ὈΟΟΙΗΙ5 οϑνενεὶς, ΡΓΙΙΣῚ 
15. 5Ο ΡΠ οοΪ. σφαλερὸν πυΐργοὺ ῥέοι 5 1 εἴς. ὅπισφαλη ς φυλακή. 

Ἄτατιι5, ὅτε σφαλερότατος αν» ΟΙΠΠὶ τπαχ ΠΠγὸ ἀπ 1115 Δ οὶ 
Σφαλερθς. 411 νος ὑπ Ππτίσο ποι Ροτοῖς ςοηβ τονε» εἰσ 45. 

γαο 14 π5 Ἐπ εῆίς νοΠιρῖο. ΝΊσαπάογ ἴῃ ΑἸ ΧΡ Βατιλασὶ ἢ 
χνεσι ἢ σφαλερρί τε χαὶ ἐμπαίζοντες «γι «. 1 εἰἴ, σφαλλομῆνοι 5 δὲ 

ἐς ΡΗδτῖσο » ζωΐύσε καὶ σφαλεροιὲ ὅγε δ), αἰ φρονας. ἸὨτΟΓΡΓ Τρομε- 
δριο: τοῖχ Ὁ’ σφαλερὸς Ράτῖος τις ὨΥΪ ΠΑΓᾺΓ ΓΙ ηαΠῚ. 

τινα εν 

εὐὐοίρο 

ἵν 5 ΠΕ ΣΩΡ α΄. ἡΟΟΝ Φα λλο κα. οτγο γα γον, 10 τ. Σποτυγχόνω,αμλαρταῶ 5 οἴξεηάο, 

ἱημαπς τἰ το. αοτοτῆθατρέπομα Ρεσςοςἀεἤςιο [ει ἀοποϊοτοίπςοιιπ)- 

κέν οι ΒΟ, Πιρογοτ, οἴτι5 σοητγάτίιτι χατορϑώ, ἘΠΩς νυ]οὸ ἀἰεἴπνι5 
{αυἰγ- Ταπι Οεπῖεϊὰο σοπιπρῖν Τότ θη σφαλλομαι τοῦτα, 

“Ὁ ἢος ἀςεῖγο.δῖς ἃς ὙΜλιιον ἠϊ. σφαλεὶς τὴς δόξης, ῃς ἀοςορτιι5. 

σφαλεὶς τῦδε, γᾶς τατίοπο ἀεἰτἰτατιιο "ὐ θαι. Ἐτ συμ Πλατῖιιο» 

σφαϊλομω πείρᾳ, ἱττῖτα ἴρε τεῆτο, άξ ὙΆμον μη σῴαλη τά γγοίώ, 

πὲρετ ἑηίοἰτίάην [Δ ογοτιιΓ. σφα νλεύϑοι! γνώμαις 5 ἀΠΊΓΆΙ ΠΟ εἰς 
οπηροῖεπι. Χεπορβοπ. σφαλεὶς γνώμη ΟΡΊπΙ Ως ἀεςορτιι5)0- 

Ῥιαίοπο (ἈΠ Π|5: ἀϊςίτιιν ὃς σφαλεὶς γνώμης ργο οοάςπι σφαλέντες 

πρώτοις εἰγωσν;ατδλιις [ἢ ΓΙ πνῖς ρτῶ Πς ππαὶ ὸ (μοςε[πε; Τίνι 

ἐγά 4. πὶ ἐσφσλαῖῦα (δι οττᾶτα το) Βινάα5 ἴπ φρΊ ΚοΠς Ρτγῖο- 

15. Αςςαλτίῃ. οτῖαπι ἱπηρίτατ. ἡ ψυ χη πολλοὶ σφάλλεται ὅ)α, 

ϑτιρείσης τῇ ς διαιοίας,ἱ ἃ εἴπ. 4 Ὠ 1 Πλι15 1} χαἶτις οτγαϊ ἃς ' ατηθατ 

Ἰτίατα πηξητο; Ὅοτας. σφαλλοροί τι ὑπὸ σού, αἰϊαι!ἃ αδϑ τς ἴῃ 

ΟΠΙπΊοά  ἀςοῖρῖο. μὴ χὑατὸ πολλωῖν σφαλ εἶεν παρ δίς Χοπορθοπ,πς 
ἃ πγι]τῖς τα}} 4Π 1 αι ρατογοητιγικαν σφοίχυταί τι; 6{14Π) ῃ αυϊά 

τηΐπιις Πισοο ΤεγῖτνΡίδτο ἴῃ Γμερ. εἰ σφαλείν τι, Π αι! ἀοττίπιςη: 

Εἰ ἀσοϊάας, Τ τῖςγ ἀ] (. αὐ τι σφαλλο μὴν Θ΄ τύχης. δίς, ἢ χυϊά χ(- 

πογῇ εἶθ ἀςοϊ ἀοτῖτ, Χο πορΠοπ. σφαλεὶς πιγολιῤθιὼν» ΑἸ ΠΟ ΡΡα Ἶ 

ππὶ ἴα οττογοσι ποι άϊτ: πς Ρίατο ἐς [ςεῖδ. σφαλεὶς πὸ πλείω, 

᾿ εἰτῖ5 ςαπρας αἀπετῆς γοχατι5») ΤΆιον ἀϊ ἃ, δὴ σφαλῃ ἢ] Π011α- 

ΤΣ Ἷ 

ιϑιὰ 

. 

-πππτ πο τ τ φ τ ρ Ξιες τστττος αι τ τ Ἐπ ἀπ παρ πιο πτὶ πἰτὰ τς ἰὐσοσις ῳἀςιι.εὐϊ νῳὐ στ 

Σ» “72; 
Βογοτι τ Ἡογο δοειις, ὑκ αὐ σφαλείης ἐν τοῖς ὑψηλοτέρρις ὀνόμασι, ἴα 
ἜΧΌΕΙΠς ποπηλη 5» ηοα οΥγαιιουῖς Ναχ ἰα Οτατ σφαλεὶς εξ ὕ- 
ψοις ἔπεσε,οχ αἶτο «ἀοςῖἀἰς, ΡΙατ πα Ῥοτὶςοῖς, 

ΣΦαλὰ ὃς οἰ ρ ιι5 Πρ θαι 8110 ΓΟητέιμ] Ρεάος νἸποῖΠτιιγ, νἴ ΠΟΙ - 

ἰὰπὶ, δεσμός ἀριιά ᾿"οἰ ας πὶ τα Γογίρτιη. Κ᾽ σφαλὸς ἢ πὸ δεσμω- 
πικὸν ξύλον ἐκαλέιτυ, ὁνόμῆσον, ᾧ ἐδί σι ϑ)ον ἐν, κἀλιὡδία ἤρτη μδροναρυά 
Ἡεΐδνο,ουπὶ ἀμ Ἰ οὶ», 

Σφαγλω, νπάὰς νογθιμτι 1ατ μαι ΕΠ: (εἄπςο, αθοτναγο ἔαοῖο, 
[ἀδιιοττο, ἀςι!ο ον πμοσδονταγ ον νάτι ον, ρογάο, οι ὁ αιὸγ- 
τογάσο!ριο, ὐδατρέπω πταίειν αἡ δποτυγχαῦειν ποιῶ, Σφαλλειν, 

ὁποττογς, ἀςἰΐσεγε ἀταις Πιρρίαμίατς., καταζάν εἰν, ὠρρσουδ (ς: 
ξειν, ργοίξεγπογοι δι, ὁ ὃ σφήλας γ5] τίωΣ γι ἃ ὀῤϑρωπον, Σφάλ- 
λείγοἀεοίροτς, "πατεῖν, α]]Πογο,πλανᾷν, ΡΙατο ορ το ]α (ρτίπγαν 
ταὐτὸν δικὴὶ κὶ δίωναι ἔσξυλε, ᾿άςην Ὠοηοπι αιοαις (ο 6! τ, ταὶ 
ναῦς ἔστφαλε;κὶ «ταρεδ δοῦ πλαγίας τοῖς ἑγλησν, αι 5 “τ ὃς 

Οὐαοὶς ἰατοῖα ἀααν, Ῥ]υτάγο 5 ἴῃ ΤΊ πα σεῖς, αἴταξ ὀλίγον 
αἰβαχρεστέμίυ(δ. ἔσφηλε ἢ αἴδιερξ, (οἴτι6] ρατίιτη αὐσξιιτ, ἀιΐη νἱτῇ 
ἄὐτο ἰυτοτοορ Ποῖ. Ἰά ἐπὶ 1η Ἐδι. νἱάς ἴῃ ἀϊξλίοης Ολίγν, νῃ - 
ἀξ σφηλας Ρατιϊοὶρίι πη. σφήλας ὑμᾶς ; ὨῸ5 ἀεεῖρίςπ5. Τ ι- 
ογάϊάες. σφήλας ἐδὲν πἰωὴ πόλιν 5. πηι Γαιάπι ἐς οἰαΐτατς πια 
ΠΊΘΓΙΓΙ5. [6 ΠῚ. 

Σφαλμα ατος τὸ, ΟΥτοτ Δ Ρ Πι5ονἸτΠπΊ,οβξηα, οβἜπΙΟ . Ἔγγάτιπι; 
οαἰιι5ἰαξγιιγα, οἰαἀος, Γι ηι}5, χάραν 3 ἐμολογω τοῖς ϑεοῖς » ὅτε 
(οὶ τὸ σφάλμα ἐς ὅηο ὁσιότερον πἰδατραάπη, κ᾿ εἰς πὸ οἴμεινον πορώλἐ- 
ὧδογ, ογγάτιιτη ἀταΐξ ὑΓΟ]Δρίο ἔς Πςῖι5 σοἤπτ,, ἃς ἴῃ ἀϊπεγῆιπι 
αινὰ πν 1π {Ἰτιιογαιηι. 

ΣΦαραγῇθ- ἤτις Σ φάρα γος. οἰ ἐγ ΕΠ το γι πιο σου 10, ἔστιςες., λαὸς» 
βεὐγχίθ'»λαῤνγξ κἡ φαρυτξ, ἘΠῚ οὔἴδιι ραττιτῖς ἔϑηιις Πυπρ!Ἰοἰτέξ- 
4116 ψόφθ.- Πτοριτασιν πὰς 

Σφαραγγία, 
Σφαραγίω; κα 
Σφαραγίζα,γ εἶ σφαραγγίζω 5 συττατῖς (οπιπὶ εἰ (ντ ομά πέος σις 

ΤΗΣ Θ ΓΟΥ μος ἀϊχῖς  αγρι].) ἀποητο ρυζγισγο ΡΟ Ἐγ ΡΟ 5 λάρυγγί" 
ζω, αιιοά ἂς γυοὸ ἀϊοίμητις σαγφομηίον (ἃ σα απ) νε] σα- 
χϑηϊδον : δέ ἀς αὐιδ115 ἐογσοηηον.. Της ἤτντ Πιρ ἰεῖτοῦ [απνὰ- 
ται ΡΓῸ ψοφείνγυχ εἶν, ταρίἥ εἰν, τείνειν, κ᾿ πὐδατείνειν, ἔτ ροτο. {τὶ - 

ἄετς 5» τιίγθαγς »τοπάογδ ἃς αἰεί έτος 5 διατείνειν : γε Ρέπμάαγις 
ἀς {γερίτιι ν οἰιθαγδητὶ ἀϊχίς ἐρισφεραγε. Ἡοιη ότι ἄς Ογοῖο- 
Ρ᾽5 οοι!ο ρεγἤτγεροητς ἀπιπὶ ντογξτατ ἀἰχῖς Ὁ αν (.. Γλίώης 
χαιουδέης ,σφαρῳ γεύντο ὃ οἱ ατυρ ῥίζαι, Ος1}}1 γαάῖςος ἃς Ποτα ἤἶγο- 
Ρεδαμτοῦχον Ὡρρΐεντο νὰ ἐμόφοιω, Ετ δ᾽ ἀς οαΐθιι5 υῖθιδ" 
εγδησ νθετα ἰδέτε ἀἰτεητα 9 αι αι14. πο τ] ροάπτιγ θα- 
Ιατὰ πη εάθθαῃε : [εη[ἀπὶ επί τι ἀο᾽ οτῖς αἰξοστ ἀπο πτίο 7, αἰτὸ 
Θ κει δ᾽ ἐμέμηπον ὀρνμελκτοι αὖθι σηκοιέ, Οὐὔϑειτε γδὺ σφαραγεεῶ « 
το, ὰ εἴτ, πεσληρω μᾶρα κὶ σφριγώντα διετείνοντο, πτις πϑειετείνοντο, ἃ -- 
ΠΟΙ ἩοΠοά.Σιω δ᾽ αἔἴεμοι ἔτοσίν τε κόνιν δ᾽ ἀκα ἐξ φαοάγιζον, Οἢ- 

ταγθαῦαητ ὃς οἰοθφητ. 
Σφας ᾿ρίοϑβ,ἱρίας. ϑορῇοο!. κα σῷας κακοιὲ κοίκις τα κὴ “παιωλέϑροις 

ξωυαρποίσειαν, τα; Ἰρίος.σ φαὲ κεφαλαὶ πιὰ οαρῖτα, Η ΟΠ). ἃ. σφαῤ, 
ΡΓῸ σφαὶ αὐοῦϑ. Γλοπι ΟἹ. ὃς ̓]ατι ἐς Γορ. τοὶ χΤ᾽ σφαὲ αὐεβὺ αὐείλον- 
τον Τ ΠΟ, ταὶ χτ᾿ σφεα αὐελομῆνοι άπ. χτὴσ φαὶ αὐεξὺ δυήλ ϑομῆν λόγοις 
νουθα ἴΏτοΓ ΠῸ5 ΓΟ ο ΠῚ11591 ποίη, παπς ᾿Οσατο ποι σαγρῖτὲ 
Σφαήω, κ ἀξω,α χα. απ σι]ονττα οἰ Φο ταέϊο, οςςί4ο. φονδύω,κτεί- 

νω, Απι. Ασομ. Οὐν ΤΠ. ξ, ἔσφαξαν τε καὶ ὀὔ σειν. ντἀς Σφόξαι ὃς 
Θιεῶτω ἴῃ Α ἡληλοι. 

Σρέςριο σφεας, καὶ εὐ τὴ, ἃ εἴτ, μὴν ὁ γὴν» ΘαΖα {τὸ [σι 4ο Οτᾶ- 
πιᾶῖι ΟΡ ΒΟΟ] 65 ἐπ Αἴαςς, ἐγὼ σφ᾽ ἐπείργ ὡς Ο50 ΟἸΠΠῚ Ρτομῖθοο: 
γὶ σφὲ πο πιογῖ οἵ Πησι τὶς, ον ΤΟ ̓ 4ς ΠῚ, τοι γάρ σφ᾽ ολ ϑζπου 
σῇ) ὁ τρεσβϑίων πεῖ τὴρ Μνήμωντ' ἐδοννιὶ καὶ τελεσφύρρος δίκη κρικοιὲ 

κακοῖς φϑείρειαν, ἡ αὐτοιξ, σφὲ αὐτία, Εὰιτ1ρ.ἴη οί τα, δεῖ γείρ νιν ε σὲ 
γἷς σφὲ κρυφϑέυαι κά τω οἵ οἍτα 1Ρ [41]. ; 

Σφέας ἱρίοϑργο σφαξ δι ἃ σφεας, ὁν, αὐτὸ, Ἡ Οπλοττιϑι καί σφέας 5 καὶ 

αὐφδ.λάο πη. σφέας ἸΠ φΈΠΟΓΟ Ἑαπηϊπῖποὶ ρτὸ 1} 5. Ἡοτοάο- 

ταις. Ετ σφέα ρτὸ αὐτά ἵνα ὀπίσω σφέα ἤχοινντ οα τυγίας μαετοῖς 
Ἡγοάοτιιν. εἰς τοῖς σφέα ωροηγέγοντο γτάπτοροτς Παταπι Πίσπι 
Ῥτοποχετιτητ; 16 6Π|. ὁντοκίῳ σφεα ἐποίησε παδία δύώ, ἀιιος Ριιο- 
τος ἐχοοιίτοίάοι, ἐδ σῴντα δώματα, ἔπα5 ατἀς5)ΑΡο]. ἈΠοά. 

νἱ ἦς ἔπτογρ. ᾿ 
Σφεδανὸς, οὐ᾽ ὃ, τοττ 1115. 9 1πτφῃ ΠῚ 5 νεπεπιὸηῃϑ 5 [ἐΠΊηι5. σφι- 

χτὸς, σεῤῥὲς, ἰαυρός, ἸΝΊοαπάοτ ἴῃ ΤΊ] ὀτίαοῖς ἧς Ἐολῖο Πογθαν 
λας δ] ὡς ἐχίθ- :σφεδανὸν δ, ἐφυώρϑε καριωὸν,1, αὐρεταπιῖδα- 

χιυὶ σκληρόν. 

σφέες Το μον ΡΠ, ἀὐτοί, 
Σρεῖς Ἰρίοϑον εἰ τριϊ τα ΝΝομηυας. Ἠογοάοτ. δε... 
Σρίζον, σφώνγ, ̓ ρίοτιιπι, δ σφϑίῶν γ αΦ ἑαυ δ, Ἡοπιοξί5 1144. ἃ 

(οἸρ[15. 
σφέκλη.ν]ἀς Φέκλα, ΝΣ ἐν" 

Σφέλα,λας, "" τὸ σφέλας ἸΝῚς ἴῃ ὙΠιογ σφ λΑΒΕΟΌ ΤΟΣ 
δὲ πετρυ.Τητογρ.σφέλα 9 κὐρίως μὴν τὸ από δεον. γε Ὁ ξύλον ποῖλον, 
Πρηῖπι σαυαταπινντ Ρ}]α.. αὶ 

Σφέλας,ατος. τὸ [οι Ὁ ΠΠΠπι. [01.115 (τ 405, τοῖα εἰνον δίφριον, 
σΣφέλμαυκτὸ, θος 1Π| ἰς αιδοτῖσονεὶ Ἰοητηςί, 

Σφονδα νιν.» γα ο ΠΏ} 52 ΟΡ τι 5, (ΟΠ 1155 
Ὑοῆν. Σ, ῬΡρ 1) 



ν 2: ὯΣ πν. 
τχοένδαμνθ.» γὐγαςεῦ ἀὐθο 5 ὙΠΟΡ γαίτες τἰῦτο (σιπάο τι. 

οἴαητι σφένδαμνον ἴῃ σόποτς βοσγο ἰεσίταν ἀραὶ εἰμ πὶ ἤρου: 
ΡΟ εοάοιῃ, 

ἀξρενδικίζανγοη ες ἀϊςεπάϊτιπι ἀούεῖ [ςϊΔπ. 
τεφενδονώ ϑεὴ γδτοῤῥίτοτεθ αἴ Οτας. 
“φενδονώωτν ινὰς ὑτοσφενδοναν τι οἴδη, σφενδονα θηρία, ξιιπ4α ῬΕΓΟΙΙ- 

εἰς δεῖτιας. Ναζαπξοπιὶς ἴῃ Οτας. ἐσφενδόνα γ νἱδταίατ » Ἐπ- 
τιριἀες. 

πφενδονίω, μι ἥσω, που, ασῖτο ἔα πάαπι, ΑΕ. σφενδονώντες βιπ 15 
τηοοῖδητος. 

ἀιφενδάνη,"ςοὐοξα αι ἀστῦπο τῷ ασϑύϑιειν. σφε δεινὸν γδ τὸ σπϑυς"ικόν, Σφεν- 
δόνη, ἔα ἀα ΓΠΙοἿο ̓ἃ εἴς, ΟἸςεγοπὰ ρα]α ἀσιπιΠ] ον ϑελθυ, πυελὴς» 
σφραγιδοφυλάκεον, Ὀίατο Τστο (ποη4ο ἀς Ἀπριθὶις. τυχεῖν τίυ) 
σφενδόνίμυ τῷ δα τυλίς αἴρεα γκγόν τα τρὸς (αὐ τὸν εἰς τὸ εἴσω τῆς χει" 
εἰς» σοπιιοττις ἀπαμ!}} ρα!απὶ 5 ἃ ρα Ἰ πλάι ἴοι σεπιπηάγῃ ἀπ- 
μαιἴο ἱποϊαἴαη, ἘΠῚ 8( σγιισιμιι ΟΠ βασι απ 9 4110 ξοσπηϊπα ν - 
ταιατατ: δ᾽ Ἰσασι! πὶ «ἢ Ἰφιιαπεῖο νοττιπτ, ΗῚΡ ροσγατμος πο- 
τϊπο νοςαῖ τὸ ἡἐπὸ τὶ ἐὺ λίϑοις βαλλέσης σφενδόνης ὠνομασμένον εἰς 

αὐόχηψιν κώλε χρήσημον, 11|5. αἰοὲ παιϑ'υν. "100. αἰθὶ ἐφόρων, Πο δ φυλχα- 
καὶ καλάμῆρον ἀἰϊχίτ, Εχροηὶς ὃς σα! ομ 115 1 ΟἸοΙις τὸ γωναικεῖον 

«ἰείσφυρρν»ἱὰ οἴ, ἔα Γοἴλτη ρεάαίοιῃ ΝΊρίδιο. ΣΦεν δόνη 5 Ῥᾶγ5 
οι}: 41|54. τὸ ΑΤ' τίω! κορίων λϑυκὸν εἴπαν 7 4ι1οἀ ὃς λόγες ἀἸσλτιιτ» 
Ῥοϊπιχ. 

Σφενδονηδὸν, ἴῃ πιοάατα [απάς, Ετγπι. 
φενδονίζω, μιΐσω, ποκα, [ὰπάδτι ἀρ ίτο ει ἀα τοῖο. Ἐς ψυχιω ὧδ ἐ- 

ἐς ηθρων σου σφεν δογίσης, ΔὨἸΠΠΔ ΠῚ ἰα ΠῚ σΟσπι τιοΥ πὰ ξιη 44. τὸ - 
ταῦ55ς.25...1.Ἀ 6ρ. 

Σμενδονίτις, ας ὃ, βα μΔἴτοῦ 5 41] ἔπι ἀα, ν τίσι » φαΐ ἔπη 44 ἰαρι 465 
Ἰαοῖτ . Χεπορμιαριιά αοπὶ σφενδονήτης ἸΠΟἵτιΓ οτῖδηι ἐπ πηὰ 

τι (ογῖρεῖϑ. 
Σφενδονο δὲς, τὸ, σιγὰ ἀρτηϊηῖϑ ἰπ σι ποιιπὶ ἐοῃβογπηατὶ, ἔ ριτα αἱ. 

πτίάτατὶ τμοπι δὶ. ἃ 
᾿Σφενδονοειδιὴς 9 Ειπ1α: ἤριιταπι μα οη5 : τεῦγας ἐρίτπετοη ἀρυά 

Ῥιοπγπιιπι, 
Σφίθ',ε, δ αις. ΑΡΟΠ οπίτς Αγρόπαιιτ. τ. Η᾽ λϑέμυ αὖ τις ἕκας-οι 6) 

σφέχ,το  ἴπνι5 φιλίας δά ἤια,ῆς ἀριιά Ηογού. 
φερεῶν, ὠὧν(6.,δ., τοῖς τοτιιπάτιι 5 σφαιρεὼν ροτίις ΓοΥ Ια πε τη. 
φετερίζομει. ὃς 
Σφετερίζω, το ἰ δυοποιούμω πλοῖιπι αἴογο, τ] δὶ ν οπάϊςο, πη μ ρτο- 
Ῥγμὴ ὃς αἰ ἀϊέϊαρι ξλεϊο, δα πλε τγαθο 9 παῖ] αἰπτιππο 5 αἰιξς- 
το, πτογιιοττο, Κ  ΠΟΡ ἢ. Εὑιίω, δ. ἐδ πολλοις σιφετερίζονται  ΠῊ}}- 
τος Πιάτγιισι ραγτίμπι Ἐχοσιητ » ΝΑ ΖαηΖο 118 ἴῃ τας. ΡΊΙατο 4. 
ἀς Τρία , τάτε πυρίγμειτοι χ᾽ πίω πόλιν ἕτως ἐσφετέριστιν σφό- 
δρχ, Τάσαι Πῦτο οεξαιιο νὰ ἐ αὐ ἐσμοις ϑμοτείοις σφετερίζῃ τις 1} 1 

ψενιῆων ἡδονῇ ξυωυεπόιθυίθυ, ΑὐοΊρίταγ ρτο σπιεγοοῦ ἃς αἰ ίςο. 
ΝΗ αχ.ἀς ΒΑΠΙ, σὸς δὶ ϑερμπείαν κἰ τέχνῃ δουλύμϑυΘ-, δ, δυνοίᾳ σφε- 

τεραζουῖνθ». 
Ἰφετερες ἢ το} Ἰοτοτιον ίοτ, 41} Αἰ Ίο πᾶ γα] οὰ 4085 σοιππηπιΐᾶ 

{χης ἴῃ ἤπτατα [οἰττι5 τοῖη νογτῖτ, Αὐ Πς. ΡΟ τ. ὅτε δεῖ μὴ συθαννι 
κὸν, ἀν οἰκονόμον δ) φαίνε ὅϑειι τοῖς αὑχομῆμοις. κὶ μὴ σφετέρεςἑμ) , ὁ 

ὄηητοφπον, 

Κ΄ Σφίτερος,ε, ὁ, ἴδιο ρτορτῖα5 ὃς ἔαι5. Η ΠΟ άιι5 » πρρλιαῶν σφύτερθν 
τε δόμον. σφετέρριξ τὸ τοκῆας, ἰά οἴ, ἐὸν δόμον. τὸ ἰδία ἕχφιςοον ἐν τῷ 

σφετέρῳ οἴκῳ, ΡΗαἸατοῖπ ἐρη το] Οὐγ.ξ, νέεῶτο 52) σφέτεῤ, δνεὶ, ϑις, 
ἴηι ἤια γεάϊγο, ὃς ἀοπηιπι. Ατὐἰζοτο ες 4ε πληᾶο . τὸ χορστεῖον 
ὅν εἰς τὸ σφέτερα ἤϑι κὶ νομοις διεξερανύσει 9 1ὰ οἰξ, τογγο τς ἃ 
τὐπΊᾺ] δὰ [τα5 Γεάος ἃς ραίσιια γοροτῖοδζοιν οἱ σφέτερος δὐτὶ πῇ ἐ- 

ἐς φοοὶρίτιιτ, 14 εἰϊ, ἔδιδυ ΡΊατο ἴῃ ορῖο]. ἐσένα δεῖ “ἦμ ἐμδ φί- 
λὼν εἰ μὲ αὐτιᾶ ὅλωι ὡς διὰ τωὺ ἐ μι ῥα ϑυμίὰυ τὸ σφέπερα πόρτα. εἶδον 

εὐ δ)πολέδ)οι»δεώλετο, ΘΠ 16 ΠῚ πα! σογιμτι 48 πὶς σση]αοτί ο- 
Ῥοτῖδε το Πιᾶς. 9 αι [α [τ Πα ΡΟ θπε 5 ΡῈγ πιθάτῃ ἔποττ 
τίαπη αἰ Προς. Σφέτερον ργοργιὸ ἀἸοἴτιιτ αιιο σοπιρ ιι- 

. χὲβ ροϊπάεητ, ἐὸν νεγὸ αιιοά νης: [6 ὃς σφέτερον ὁὐτὶ τῷ ἐὸν [α- 
ΓΆΪΓΕΓ. Σφέτερος ργῸ ὑμέτεροςο)ν οἴκοι. Ἡοἤοάιις » σφέτερον 
πατέρ ὑμνείεσωι, τς το ὑμέτερον» ΚΟΠοΡΒοα [ἴδτο ίεχτο "ς 4, 
Ογτί. Οἱ σφέτερφι»[αϊ οἱ ἀοπὶ ΧοΠΌρ ΙΝ, αἰδὲ σφετέρων; ἀξ [ιῖ5 ρο- 
ῬΪΑγῖδιις. 
ρέων, [Πρ (ΟΥιιπι,Ρ ΓΟ σφώνο!ῃ Ἐρῖρταπιπι, σφέων ἀδελφεῖμ), [ὰ ἀπὶ 

[οτου πὶ. 
Σρφίήκεια, ἡ Ογρτιις ἰηΠιΐα οὗἵπι ἢς ἀϊέϊα. 
Σφηκεῖον, τὸ Προ οῖο5 ῬΠα!αηοἴοτιιηι ἐς φυῖρις ΝΝῚς ἴῃ ὙΒοτν οοᾶ- 

τιν δείδιη δυσδιηθρὲ, 
Σρυκία, τὸ, ςχαπιοπ ν οἴρατιισην εἴροτα, νος ΠΠΠα: νείρατιιπα, ΑὙΠ, 

1.9. Αὐΐπηνς, 4του τάς Κυα ρος, ; 

Σφηκίσκθεν κα, δι ρα 5. νον. οἰ ἸΠΟΙ15. 9 Πρ πιιπὶ ἀσιισηϊηατιπι οἷν [1 - 
ταὶ" τἀ οὴπ ᾿α δ ξξογιὴ ν εἤρατιιηι. τοὺ γδ μικρρὰ πἦθ ξυλών 
εἰς ὀξὺ στωνγυῖῆνα, σφηκίσκοις κοῤλοίῖσιν. ἐπεὶ χὺ οὗ σφῆκες πίω) κοιλίαν 

ὄγησειωες αλαΐο ἕω ἐΐχϑσι Ἰανοὶ ὄντες ὀππῶλεν, ΟΟΠΊΠη. Α ὙΠ 1π ΡΙατο, 

μέγαν λαζάντες ἡιυῦρον σφηκίσιξον ἐπ υφλώσαι ) 48 Ογο]ορα ἰσφιὶ- 

τιυγιόχλον ἰϊχῖτ Ἠονη. Οἱ, 
ὩΣφηκεσγοὸς. οἱ, ἐς στο ππ5 Ππατπιοηΐα 7 ηιοὰ γούρατιιπι (ἴσο πὸ ἢ 

Ἔγαὶ ἀϊ Παῖς, Εοίνς. 
Ξρηχίωσις, κηρίο! σ Φυκων Ἡεοίγοι. 

Ν 

Σὰ Φ 
Σφυκοει δὶς ἐς ρεΠΈτα γείρατιιπι, Αγ Πτοτ. Τητεγρυ. 

ὙΠΜοτίαςῖ5, Βέμῦιξ Ζὲ ὅδε ζοον σκίωοειδές, ; 
ταὶτς σφίωυειδές, ν] ἐς Σφηκίσκίυ, Υ 

Σφυκὸς, στας} 15,απτ το τ τις, ἴτοτη νογἤοοΐοτγι ἢ σητὲ ἤρῃ 
ἤσατ οτἴτα ἴῃ ρα ]6λ Ἐχτγοπηϊτατοπὶ ἀπριιίζληι ὃς σοπἤιοταπ 

Σφυκόω, μι. ὠσω, τ αλκοι, ΠἘΓΙ ΠΡ Ο.τοτα ΘΟ ργορυάὸ εχ ἰλῖο ἐταδηι 

ἀιῃ δῖτιι ἴῃ ἀπ ρα ζιιτη σοισγαμο ὁ αιαῇ σιπθο. ΗοπΊεγι, 

πλοχμοί 5 οἱ χβυσῷ τε κα ἀργύρῳ ἐσφηκιάοντοιγοἶ Ῥέα, Ασᾶτῃβ, ἐνὶ 
οἱ ἀτριξ ὅγο μεῖλ᾽ ἐσφήκωτω ἐληλείμῆνον διαὶ χα  ο)5 9 1π 60 τ 

δτῖαι αἰνὰ γα] ἀς ργεπία εἰς ἀϊέξα ρογταδπιμαυ το οὐίς 
ῬόγΟμΪΟ » Αἕτια. Ασομ Ἀτῖμ}, σφηκαστιξ, τὸ ἀγγεῖον, Οὗ 
γὰφ . ΟρΡοΓο Ϊ.π55 Ὀ]οίσοσίος ἴρτο 4ιΐπτο γοαρίτο φό,1 
οχρίοτο. 

Σφυκαίδης ΕΘ. ὁ καὶ ηἷ, στδο!] 8, ἜγΊσΟ ι5.. πγαο !οηταῖς, νοηττο 
τι νείρατιη 1ἢ ἡΠΟΓΕΠῚ ΦΟΘΓ 9 ἈΠΊΔΤΙΙ5  ΠΔΠῚ ἃς νεΐρα 

οἴζ ΑἸ ρμαποδ ἴῃ Π]υτου παῤ ἐμοὶ δ᾽ ἱαχνοὶ αὶ σφνκώδεις, 
ἐχθροῖς “«Ἰιαροῖ, (ΟΟΠΊΓΠΟΏτΑΥ. κὶ ἐὺ λαγαρφιὰ ἢ τοῖς σώμασιν ὀήθρ, 
ποις " (ἰὴ τυροικοιλίοις, σφη»ώδ'εις φασέγιν μὲς τὸ σφηκωσεξ {ἰπ], ῥτι 

πιδοῖς, 1] 
Σφηκωμα ατος τὸ, ἔα [ο14. 11 Πα πγεητιιη). 110 4] 014 τορίτιτ γς  π 

τοἰ τ τινι σφ ήκωμα τροσηρτηυᾶσον τὴ χυτρῶν ἰαίςϊα οἴ]α ἃ 
Ἀτιοῖ Πτπι5 : ΠἰΠοαπιςητιπι» Ματος 5 το οὔζαιιο Ὀλ 
τι ἀισαρίτο τς. Σφήκωμα . [οςοτι5 ΝΑΙ θᾶ ατιο Ρεημπα; ΑΠΠ 
τι, τύπ Ὁ» τῆς αἰδεκεφαλαίας δου τοὶ π]εριὰ δέδεται. Ατζορ 
Τητοῦρτ. ἰὼ Ῥάος 5. καὶ τὸ πλέγμοι δή ὅτε δηημελώς τοῖς ἱμαδίοι. 
δέδεται. ἱ ἣ 

ἸΣφηκὼν, ων Θν, ὁ [ς ἀε5 ὃς ἀοστ οἰ Πτπππὶ᾿ γούρατιιπι. (ε 11 γεῖν 
Ατιοτοϊ. ὲ 

Σφυλὸς οὐ, ὁ, Ρ.}1 5.00]: 4 1π|5, συχνὸς »λοξὸς δ κίνητος, ΕἸ εἰν οἰ. ἢ 

ΠΝ, 
ΤΣ ΓΙ 
! 

-: . ΔΝ ΧΕ Ἔ ἴθι, ΠΡΌ» 

σφῴυλθ- αὶ Δ εξμἔϊανῖ πααμῖτοῖταλ ΟΡ 1115. ̓ 4οππὶ φιοᾷ Π και 
λης Ηοΐν οἷλεχροη, ἀκίνητος » 146 ΠῚ (ογῖε αἱ ρ μα δοτῖσα εἰσι," 

ἣ ἀψὰ 

Ἐχροηῖς ἀϑϑινεῖς (1 ΠΠ σΘη5 σφηλὸν γδ τὸ ρου οὐν, ΓΟ αἴτα π 
Τά. ἤσ πηι τη. : ' 

Σφίω οἰὸς ὦν οἰμγοιι8. 40 Πἰρηα [οἰ πάἀπτιγ., γόμφθ», Αριι Α 
τα Το ρΡ μά πο ΠῚ ΡγῸ ἱπβεγιησητο τουτογατη απὸ γοιίγατι 
Ἔχτογαιςης: [άτ]αὶ Παϊο!ὰ5 γοσδηξ 5 γε οἰἙ ἀρ γα 
ΤΌ το Ργῖπιο. 

Σφυμαίριον,α, τὸ, ΠΕ ἶ 15. 
ἸΣφίμωεις, ΡΙ[ἰς αι! ἄαπι πιαγῖπιις, ΕἸ οἴ ουἤρς οἶος πιο 1115 ἀρα  Α 

εἶθ π.].ζ ὅτι χαγάρϑε γἡ πέϊράγωνθ-ο τ ππης νείρα. Ἢ 
Σφίιυΐ σι) γα, ὁ οι! ΠΕ Ἶτ155 ΕΠ ρροσταῖ. Σφίωΐσκ Ὁ... ̓ Ἰμα πιο 

δα σιιης0 11 [ΠῚ ΠΠ τιν δ! πο ππὶ ̓πτοσγτιιπι. Ραυ 5 ἰδτο ἔδχτο, 
το ιιαττο, ἡ ξυσειντες το ὀφέον,σ φίιωίσκον ἐκ ῥα κοιε κὶ μζαλοιῖ 
πραύμασι, Ἐτ σα ρῖτε 91. δεῖ σφίωνίσκοις σρεπεξϑε θα ῥα κοις . εἷλιν 
ἐντι ϑέγαι τῇ ῥινὶ δύο, Ἐτσαρῖτο [Ὡρτῖπτο 5 γυμνωϑέντος ἢ τῇ ὁ 
σφίμωυίσιοις κ' τοῖς πλ εἰοσι χωρίσουδυ εἰ π᾿ ὁνήλων, Σρίωικίσιεοι, 

τις σφηκίσκοι ἀρ ἸΝΙΓοτπδο μι. Οςοπηοττῖςα: ἤριγα [Οἱ 
ἀᾳ ἃ σμπεὶ, δὲ νεἴρα Πιπηἰτιάϊης, αι αἰισόπλδυρᾳ χήμαν 
Πιητ. : ᾿ 

Σφίωοει δὲς, ὁ κα ηἷν φι!αῇ σπμ οἰ ἕοτ παῖς 9 οἰ] ἀατίπν ἀοηῇι5, ἢ ἰὰ 
ῥομβοειδυὶε. Ἷ 

Σφίμωοπὠγωνωνίθ., οἰ] ἀΠ ΕΠ ν εἴπ ειη οο ραυρα οἵν ὃς δἰΠις 
{αις!η, οἷοι εἰσὶν ἐν ἃ κωμωδίαις οἱ σφίωωοκυ ώγωγες, Ἶ 

ἸΣφίω οὐκ ἱθγριη σοτοῖπουίςοτ, Ὀιοἴσουιες Πῦτο απητου σᾶ 
15. βληϑέντει εἰς μέλι ἔτι «σχεῖςον, ὡς-ε ἐνεσφίωμῶτη » σοπὶς ἐξ 
Ρ᾽ατἱπιὰπι της 15,4 ιὸ Δεππεισί ροίπην, Καιο ΠΣ : ἵπ εᾶ (οι 
Ῥίαιη μ16}115 σοπ!ςέϊα,ντ εὸ ἀεπιογίᾳ οργιδηζιγ, Ματςο 
σφίωνα μῆμων ἐν τι σομαίχῳ ϑερόμὋων 5 στιιπιῖς ἴα πηᾶρί5 'π [οπια 
οἰ ἐς πη τῖρι5.1οἰςοτν Δ. Πθτὸ Τοχεο,οαρῖτε 26. ἐσφίωωμὶ 
νΘ- χυμός 5 “πξαττι5 Βμπιοσ 9 Θά] οπις το ρτίπιο κα ΟἸαι 
σολίτη. ἐσφίωμωυῆν δ. ψωμὸς . οἴδιι5. σοη Πίρατιιβ.. ΡΟ τα πὰς 
ῬαμΙ5 Ἰαττα [157 Οζα. ἐσφίωνω μϑϊων κριλχαίμῳ πιϑεώκνίωυγν τοουισπ 
τιπάϊηε οἰ εγιιέξατα, Ὀἱοίσοτ.].ς.ς.31. ὃς ἐσφίουωμϑύον,ἱπουὶς 
ται 11,1 πὶ ρα ἔγ1111}. ὶ 

Σφίωδω,οιηεο ΡΠΪπςοηἤίρο,οθτατο, ορτσιιο, οδίοτο 9 1πΕ 
οἰο;φρεθλωὶ, β κσοινίξω,γομκφύω,ποικτόω, σφίωνν, οἴσει, αὐ τίη σ6 
εἰαικίς ἱη ΕΡΊ(. ' 

ἸΣφίωνωσις»εως ἡ, 4.σοη  Ἐἰρατῖο Δἀδέϊο οηεο,ἀεμῇτας. ἢ 
ῃ 

ἜΜ μνν 
πο πα ἰο 

πρρ ἡ απιηήα 
προ], 
Δ εΣ 

ὴ 
ἢ οἱ 

Ἡ ΠΟΥ στο 
Ἰᾳ Μιχὶ Δ» 

μέ διε: 
ΠΥ 

Ὑαῆα θη 
ὉΠ νΝὴ 

δα άρη ῇ 

Σραξοκὸς ὐνν οἴρα γε] σγαίσο,ῆςιις, Ἐγαίπι. Ἰγαίοίσισ οχ σαιιο, ΔΝ γάλα 
Ρ᾽ργα πη εἴρατια τη οπλίηῖς Αὐοιοὶ, ἸΝισαπα. ὃς ΕΠ ἐΐγτι 
ἀϊμοι 5 τη ἰοςὶ5. Οαχα ἴῃ Αὐλίξος. ἐργάτας νοΐραϑ » ορεγατῖα 
ττδηϑέοττ.. Ὡς τεπιςάϊο σά πιογῇις ᾿δτα5 ν οἴρατιηι ονἱάς ὈΪ 

(του ἐϊθτο 9.ςα, 5. ὃ. Ματγςοί πα 1514, Οαρίτιν ἰητογάανῃ δὶ 
Ρτο σφίω. ὴΝ 

φῆ σι, (τς. Βα ΠΎ1. σοη ογῖβ. 
φῆναι Θυ,ἀσοῦ γο] δοτίσιν πᾶς οὖν. σφήττι Ὁ, ὃς δ... σφήπτιον 

τ Τορ ιδη. ἴῃ ΡΊητο 5 Ρτὸ ἄςσοῖο δοδυτίπιοςμος εἰν, δρεμυταπᾷ 
γε γαΐς Τηγογρτ. πηοταρίνογα ἃ ΡΌρα]ο - ἴσα ττῖδιι ηιι85 σφῆτ 
τὸς ἀἸ ΓΟ ατιιν  παχροὶ γὸ οἱ σφήττιοι κὶ συκοφ αὗται. Φ, 

Σφυττὸς, δὴ μος εἰχαμανπί δὸς φυλῆς. 

Σφὶ ῬγῸ σφίσιν αὐτοῖς, Οὐαγί. ξ, καὶ σφι συῶν ἃ ἄδικον ἐὐκρίνας ὑπ᾽ 
σεμβασως Ϊ 

Σφιγγίαγ ας. κα, ΕΧρο. ρατἢτηοηΐα ἃς ἰοτάος νἱδεῖι5. ἥιιαπὶ ημ15᾽ 
πιιδιίογει 

τὶ ὙΠ 
ΠΝ 
ΤΙΝ πη 
δι ηο], ᾿ 



ΣΡ 
ἴοτε πΊδηιὶ αιιὰπὶ ἄεεερατ ἤιπρτιις Ειοῖτ, 
ἰγξω,π τγχαγ[ττῖπρ γα“ Ἐγίηρ οὐ σοη πτὶηρ ογσοταρΙ εέζοτ, 
γτορο, ὀξεῖα, Αςοαΐ, ἱ 

»769:» ὃ» Ῥτορτιὸ αι [τίσις ςοπίεγϊηρῖτ τ αἰξτϊπρὶτ, 
πιςάϊςο5. ΡΟ οἷς Ὠλιςι1 1115. σεφ αν, ἢς ἀϊέλιις αὐτοῖν οἷ 

ἢ πλαισυ!ιδαιιοά νΠεἴ πλάτη Ἰατο τι] τς ξξὶ ογαπι ἀπιθῖατ ὃς ἃ- 
{τί ρατ τς αητς τετηρι}5 ὀχ ογοπηρητα οἔϊιαιττ, ΡΟ] εχ : Ετ ρο- 

ἀδχ ἀπιις. [τεπγὴν [Εἰς σΘΏι15. 
γεοῦ ΤΡ αἰη χρη ΐπλα ] ροτγοητο ἤιπι Πουη 15 ἔρεοῖς: ΤΒεΡα 
πιο ι τι! Π1. 41 δ. ἀπ Ρ πγατὶ5 ἱπῚ ΡΠ Ἰσαγοτ ὃς τ ριατεῖ σα- 
Ἐογγαν ϑραΐαχ ΠΠ|α Εις ΟΠ πιρτα: δ Οὐτῆὶ οδηϊε)ὰ Βα:- 

᾿φὶξ ἀϊῶ ἩςΠοά, τη ΤΠςορ. δ᾽ ἀρᾳ σφίχγζ᾽ ὀλοίω τέκε καϑιμεί- 

ὄλεθρον, Οἴρϑιω υὑττυδι μηϑείσοι, ὅζς. νὶ 411} ᾿ς ρτητ ὃ δ᾽ ἄρα οἴκ᾽ 
ὁ δίς. καὶ σφὶγξ αἴνιγμα τορο ὀξανλνετο τοῖς αἰϑρώποις, εἰ μᾷ οὐυῦ αὐ εδ᾽ 
πιςοἐσώζετο:εἰ ὃ μὴ συωΐει,ἰπο ώνλυ το υἱπσὺ σφιγ ς,κὐὶ ἢ ἀφροσύνη 

ϑρώποις σφίγξ ὄξινοἴπαιῖς Οοθος ὙΠοθδητις. 
τηςοϑ δ οἰ Πα ἀτ15,Π10]115. 
ἀρ ΘΈΠΙΙς ἀ0}5. 
{ΠῚς, αὐτοῖς ἱρ 5. Ργο σφίσι, Τοπϊς, Ἡοτη ΠΠ1α 4. β, αὐτὸς γέρ σφιν 
κεν αὐδρ»ἱρ[ς ἐπὶ πὶ εἷς ἀεάίτ νἱγοἱ. αὐτοῖς δὲ σφιν ἐχοίσῳγἱ αὐξὶ ἐ- 
 ἑκόίσῳ αὐτὴ, ΠΟ πα. Γπτοτρτ. 

σφίσιν, Πἰσὶ ἐρῆς,ἴπ τοεϊ ργοςατίοπς Χο Πορ ἢ. τοδχρίτονθ. ἐ- 
ἡ σφίσι παρέχίν φυλαν, ΟΥΙτοΟποπι ργοσαθαμτιτντ ΠῚ 4α- 

εα!τοάειι. ΡΊατο [ει ἘΡΙΓΈ. εἰσὶν αὔἴϑρω ποι οὗ νεωῦ αὖτι σφίσι φασὶ 
ἣν τότε ἐπτςτατα το οἷν ξαντοι ἐξ). γεμῦ πις᾿ ὁ τεῦτοι κὶ ἐνερ γέστ τα φαίνετ, 
Πσιης ΠΟῚ ντάον!. χα τις μιῶννον σφίσι ὅπατραίανηται » ὃς αἸτι5 
Ε{τπ|ς πλαρ 5 1ΠΠπις ρτορφηίτις οἵτ, Ἐ οι άοτ, 6) δὲ σφισι, ἐν «ας 
Ἡοπι. Πα 4. αἷοὲ σφέσε ἀϊχὶς ΑΡΟΙ]οαἶνι5 ᾿. Λυσοηδατ, ΡτῸ 

Νυΐλοις, σ΄ εἴγονιταὶ τ, 17ον τοι αδεὶ σφρΐσε μῆλα, Ροοινάος5 ἴῃ ἀγέλδιιπὶ 

ἤτον σαοητο5 αἰ ἸαΣ ΠΙΡῸΓ αἰ Ἰασοίει ἰητοτ ἴς αἀάγτιιν δίρτι- 
Ῥοιίσ πο; Ἰϊ στιν. ὥρη σγ᾿ ἡμῖν ἐρὶ σφίσι μητιαΐ ὅτ, ἴπτοσ ΠῸ5 

πα γα  ἀδ, πἰπλίτιπι»ἱπαροπ ὲ πη ρει 1 ὸ, ̓ πυπιο τς ἐ,αρρτιηλὸ, 
Ἰαΐτοῖ  ἱπτοπίδ, ἰῃ δἐΗγαιοτίοπο δρα Χαπορποητιρτο ππὰ- 
γέ, στρο διξὰ λεγόμῆνα 9 τα: Ῥα πὶ ἀϊσιιητιγ , Ρίατο ἐς Πορι- 
σφόδρα γε» ἴιν τείροηποπο ρτο δἀπιοάτιην. Κ οΠΟΡ ΠΟ" ου- 
 χεύσιμοε γε αἴλφιτα ; σφόδρα γε μεέλο, σφόδρα , γαϊὰς γεὶς- 
Ἀτοτοἱ οὔο(πιπιοροτό, ΡΙατο τὰ ἘΡ το]. νυ μιούλα σῷ δ᾽ ἀυτῷ 

ΟΥ̓, ΝΕ 

τοῦ, δον ΕΒο πος, γα 1115» ν ΘΡΟΓΆΘν ἰΟ ὅττι» δῦ τονξθ, ἐσοὺ ος» 
᾿Ἰξζαρὸς τ Οἱ οἴτιι5,Ὕγι οι αι, σοΥνασο Ό 15, 
Θϑνον ΕἸ ΠΟ 115. 

τερρς, ΔΟΙΊΟΥ. 

Ἴδη}! ! 
δῶ 

ἰβ [ϑ 
υἰδιοίπη 

ἐκ Μὰ “ ε - - - - ιν - 

λα: ξ ητος ἦν Βα πιο πεῖ α, οι ἱμοΒΙα,γ οἱ ΟΟἸταβ,πτσπι!οΡΊατο 

, τὐδδ "58. 
γῆς μι "νη ἀνρέροτη, ἐς Π τς ΣΝ 

ταύ, ΓΟ γε ΒΘ πΊοπ5 ο4 40. ἰχυρϑτεδος εἰμι κι σφοδρὸς »ἱγαττα- 
ἐν" Ἱ 

ἴων: ' ᾿ταν. Αἰοχαπά, ΑρἈγο . ΠΡ.1. ΡγοδΊ θυ. αἴεμος μεγεϑειεται Ὁ 

φυσριωύει, Πἰ ΠῚ ξοττὰ σφοσδρεώύεται [οτῖ ρτιπι οἵδ μᾶπὶ σφοόδεωω ΡῸ - 

' 5 Υἱάοτιγ Πρηϊῆςαιο νεβοιηςητέ το 405 ν Θσξιι5 πιαῖοῦ τεά- 

ΠῚ : ατ ὃς γῖτος ἀςοῖ ρῖτ. [ἄς πὶ γοςς ΡαΠ. ἀϊχῖν Πρ τ.5 ἐν νυκτὶ μᾷλ- 

ν αἱ ὁ δ'εωὺ ὦ σῷοδρέυογτα). 1.1} ΘΏΓΕΓ. 

δύχη,ης,", Πις ασονδύλη σοπιπυταίτοτοϊ αΓεύξιπα οἄοτε τοῦτ 

ταιις ἀς δ᾽ αττατιιπι σουοτο," σίλφν βόξεσαινἱάς ἴῃ Βδέω, ὃς Μυ- 

αχρίς, ΑὙἸΟρΡ απο ς τη Ῥάος 5 ὡς ἡ σφονδ ύλν Φϑυγρυστι πονη 6 τατον 
ἵ Εταίππιις ταπιθεη εχ πος ἴορο ἔο! ομι ν τίς ἴῃ Αἠαρίϊ5. το- 

Οἰατπαηῖς (οπη οὶ ἱπτεγρταῖς 411 αἰ (οΥτῖς νοΥθὶς ἴτα Ρτγοάϊάιτ, 

ἴλφη τίς ὅδιν νὶ σφονδιύλη, ὃ βδέγλῃ πορρσομοία, δυσώδης ὄντος» ῬΟΤΙΕΙΣ 

ἰἰα ἐμ 

με ιν: ἃ 
{11 ΜμὉ 

μα ὡ ς 564 ὃς ΡΗΠοίορ τις σοπηλιπιογαῖ ἸΗΓΕῚ ἰαΐςέχα 1|0.ἐπιδο- 

ἐπ τὶ ἴᾳ: Απϊπι8], σαρ. 8, αἷξι ὁ χείας Τἦϑ ἐντόμων ἰοαιιεη5 » Ταῦτα Ὁ τὸν 

ἀδοτ ον τούτον ὀχ ὅεναι αἵ τε μι1α]»"ὺ οἱ καινϑ᾽ἀρίδες "ὁ αἱ σφονδύλαι. Ὑδ] 

δαμνα , 2 νοῦς ἰὸς ἐχροίμίτ. λ υγίτις 10. ἡνεοπέοις Αὐπτοτεῖς5 οὔ 

αν πάν] Πρ γ Π᾿πτιτι Γι της ἐγ] οθι9 φαοί ἀειοτγατιιπι 

ἷς Ρογηϊσίοιι αθειτ. Νδπι ἄς τροτθῖς στα ΠῚ ἱοαιοπ
ϑ Ο. 

-- το ὸ π-τν ΞΡ’ 5.5.3 τ οξΞ -π-- ΉΈΘΕΞΕ τ τς 95 ΞΘ ΘΞΘΘΘΘΘΒΘοοΞϑϑϑθοο-- --- 

-----------ς.-. . 

᾿ ν 
Ὄνος ᾿ ᾿ ΄ , : 

Ἰμήὶ ΤῈ τλῖτὰ ᾿ηφιίτ, Αἰνίατει ὃ κὺ τάδε, ἐαὴ καρδιὰν ἀλγησῃ. Ετ Ρδυ]ὸ ρ
ὸῇ, 

δμμινῳ ἐδὺ ςαφυλῖνον αὗξι χενη.τούτο δὲ ὄξιν ηἡ λίνον σφονδύλη. Ἐς σφον- 

ηἃ Θα42α νεοττοὶ 4 τγαη[ξογτιιγ: ὃς σαφυλῖνθ- Ῥαἰτί πα. ϑεᾷ 

ἃ πε νεγύπαιε ποπηῖ μι! οἰατῖις ἀεπιοηίταις ἐν τῇ ἱππια- 

ποία, ΑΡίγττιις πηι ππεάϊςιι5: σιν ὁφαφύλιν (πος ςπὶπι 1δ1{ςπ]- 

απ} ) ὁ μμοῖΘ. τῶς ἀπονφύλας τις κατ᾽ οἰκίαν, 
μείζων δέ, Οὗτος γίνεται 

ΠῚ 
ἀκα 
νων, ἀ 1 

χα, οἷς αγχοῖς πανταχῆ ». ὁ πορδήεται ἐπηρκῶς πἰμὶ ἐραν. Αἀάίταιις ε- 

ὑπ ἤΠ ΠΑΡ γΠπὸ ἀφποτατο ντιὰ νἱροτα ΠπΉΠΠτεῦ οτηοίατι. Τ ςο- 

ΠΡ τὴ βηταίτιις αὐτῆοτ οἴ, γα ῖσος ἀογεβ αὖ Ἔχίεγηα δοϊπια πὶ οπι- 

ἰϊυπὰ ̓ ηἸαγῖα ἐπι πιιπος οἰϊονργατοῦ ν 1118 ᾿ρμοπάγ!ς θα οἱι- 

5 ἀττιηρίῖς, Εἰτις Παῖς νογθα 11.9.1 Πτογ Παρ τ. 14. “δ 4 ([τρε 

τ{115. τιότων σὶ ΠΕ ΠΊρο ῥιζων ὅσαι διριμέῖα! ) ὕξω ϑυρίων, δ (αγαῖο 

θηρίον ὁμο) μῆρ ἀσὲν ἴπήεται ῥίζης ἐδειίας οἱ ὃ σφονδυλυ» πασῶν. 
Οα78 

ἢος ἰόςο σιτίον 4ιιὰ πὶ ἀοίιον νοςεπὶ στοδτη ΠΟΙ ΠΟΠῚ- 

Σηθταιιῖς πλοτς ἤτο. Τ πτυΐτοορ ποτ, αυΐα ῬΙτα. Ιοροτας φαῖτη- 

ξξιιπὶ ἴῃ [Ἐγρθητε πὶ ρτοάιριοϑὲ τεαπίξοτιπδιῖτ. δὶς επῖτῃ 16 

1.27. ΠΔΡ.13. Ετ Απίπταἑτι1πὶ ἀαϊάοπι “απ ΓΟΎ ΠῚ ΔΏΠ]πὶ - 

τὰ γλάϊςες ἃ ποδὶς ἀϊξξλ5 ατιη τς ἐχοορτα (ροπάγ!ζ(ῃς εἰμ 

τίρτιπι ρτο ὑρμομάγ12 ) τα; οπῖπε5 Ρογίοαιήτατ, Οὐπας ιά 

ἐἴϑιίπι, 

ἐν εἶ ὅ ἢ 

πὰ 
“" 

Ψ 

Υρη ἐν ̓  

4! 

ἐν “τ᾿ 

τρις 727 
τρελτίς εἰδ, νυ δὲ ὃς ργο Οριογοιιιπὶ ἰοροπάιπι ὀχτογουιιῃι" 
Ἀπγῆις Αὐ το. δ ποτ, Π}.9.ςαρίτ.34.ἀ(ς πο πεῖς ἃς σογις πο- 
ἔϊαγηῖς, ϑυρόίει 3. μιᾷ καὶ σαύρας κἰ Ἐφονδύλας καὶ τοιαῦτα ὥρλα ζωϑώ.. 
εἰὰ, Σφονδύλίω οτῖαπη [σιι ανονδ' ὐλίιω, ΕἸ τΑτἢ,οχ ν οτοι διις ἰςχῖς- 
σορτάρδι; τγα τ οἵα ῥίζαν ὁμοίαν σιλφίῳ, Πς Ης γ εἶν. ἀπονϑ ὑλη ὃς 
μοιόντι φασὶ σιλφίω εξ), ὀσμ μι φαλἱλίμν πρφ ἐ μῆρον εἴ τις ἄψετοι αὐτιῖ τ, 

Σφογδυλιθ-, ἰάςπὶ αιοΐ σφόνδυλϑ. ντίη ἰὸς ἰοσοὸ Ηουτοιῦι {Π|π4,. 
υ. μυελὸς αὖτε Σφονδυλίων ἔκπαλτο, ντ το πν φιοεὶ ἔσαλτο ἐκ 

σφονδυλίων, ἰὰ εἴ, οχ νειτοθτὶς σοταΐοὶς αιρά]α οχουτίοδατωτ, 
ἀτ ΡΟΠΠῸΧ ἰτος ἥτις σφονδυλίων ἤϊ|ς σπονδιυνίων, ποπιϊαατίυο σαία, 
ἃ φἀϊοεγπιὸ ἀςαῖρὶς ἢς (ον οης 11.....ὄ ἐφέφυκε 9 ἀσενό κοι ἐπὴν 
Ἁ τράχνλθ', οἱ Οἵμηρως εἰςραγάλοις κρελ εἶ ) κἡ σπονδ'υλίωνα τὸν μυελὺ 
τὸ ἐν αὐτοῖς, 

Σφονδυλοδιγέτῳ νλματιςη ἘρΊρτ, Π]0 αιιο νοιτίσι!ο αὐ ΑΠτπὶ ἀρ- 
Ρεπίο τουαιτοτιτον οἱ ξαΐο, 

Σφύνδυλθ., Ατιϊοὺ ἀϊοῖτιιν ργο ἀπόνφυλίθ-» ρτῸ νοτεῖς 0 ἔοςπιῖπα- 
ταιπὶ πεητ μη. ΡΠ αταγον εἴτις 5 πιροί, 9. ῬΡγοῦ! τα, Σφόνδολι ἰ1-- 
Οὐατιγ οὐἰαπι πη πη δτογαπι σοιηραροσ. ἴτοῖῃ ἀπό ςιπν ταἰς εἰ 
τοῖςς ΗεΙγ ΟΝ, ὃς Εἰματῃ. ἴτοπη ἀπιδῖτιις ἀσι] εἰ ἴὰ ἴσονριο. ΕἸς- 
{γεἸν. αι Πρ ηἱ Ποατίοης βουπηϊπἶπιροποτς ν[τραυῖς ΙΝ ἰσαπά π 
ὙΠοτίδς ἀς [ζοτρῖο [οαιιεης «ὦ γὸ πορομελώνεται εἴκρη Σφήνδυλδι, 
ἸΣφόνδυλθθο, ἀϊοϊτιιτ ὃς ἀοτθα αι: αἰ Πὰς σατονδ ύλιον » ἀριὰ [10- 
[ςοτϊάειῃ. 

Σφὸς, οὐ δ. ἔπι. οτἰσὰ ρτο σφέτερφς, οἱ. ἴδε, Ο ἀν. ξ, δηνασό υῖνοι μέ-. 
γεῖ σφ, 1. ἐμ οἶδ, Ἡ οἰτο ἰὴ Ὑ]Νδορ. ὅλϑε σε σφοῖσον τ αἰδτοσι, ἔτηῖτ 
οὐμπὴ [πἰς ἃ 115. 

Σφραγίδιον. Π 1] ]} πὰ ΡΟ ΠΧ, ΟΊ υτατς, αὐθὲ ἀοργηστας, αὐϑρώπου φιλολίθα 
καὶ πὐδὶ σφραγί δια πολϑτελὴ νοσοιῶτος. Σφραγίδιον, αὐττιιτ Οἶτμα- 
τοπίδιιπι ἢν πιρ Βατιιηλ, θα 10] οἰ ἶπι νατὶς πα σα στα δοάτπι 
ἔλθι145. 

ἸΣφραγιόονυ χαργοκομήτας,ν οσαῦ τ᾿ πορι.ἴπ ἸΝεσα], οετιῖπος ν οἷα- 
γιατὶ ο5, 1 σοι δηὶ ΠΠτ  ΠΙατο ὅς ΥπραοΦ ΟΧΡΟΪ λον οἱ ἀΐρι- 
τοβ δά νηριιε5 νίσις δαπι}15 ΟΠ ογάησ, 

Σφραγιδοφυλείκεον 4 ΠῚ ρᾶγ5 ἴῃ απα σομηπτᾷ [σά οζ, ΤΠ οέτιτ ἤτοπι 
«αὐελίφ-, ὃς πυελὶς. σφενδυνη ξιιηἀά 8. ρα}. Δ πα], 

Σφοχγίζομο 5 πο. οὐ πσθο, ὃς σομ  ρηογντ σου απαᾶτο ρεοιηίασαῃ: 
οὐἰτμπατιιηι αἰ αϊὰ πὰς  ἵτοῦ ἄεροπο ὅς σοπίξίτιο : ντ Ῥυι5 
αἷς ἀς [ἰδογα ταῖς Μιασςάφπηπι οὐσα ραιρογοδ αὐ αὶ ὃπι, (α, 15. 
σφοαγισοξυβυ(. αὐτοῖς τὸν καρπὸν τῦτον, Οὐ πὶ 1Ρῆς ἅιης [ἰἰογα ἐτατὶς 
Ἐγιέζαπο ςομῆρηδιογο. Σφραγίζεῶκῃ Ραϊ παν πατὶ,οὈΠοπα- 
ταπι εἴς, Αἀ ἘρΠοίοαρ. 4. ὃς σαρ.1. ἐσφραγίώνητε τ ανόύμαπ ΟὉ- 
Πρματὶ οἰτἰς δράγιτιι. 

Σφολγίζω, μι ίσω, α΄. ιχοο σα πον 9110 ἱπῆρηῖο, οποίος οπῆρηο» 
διυτβοτίτατς σοιῃργουονουπρηο ργὸ σοηβτγπιθ θέ Πρηϊυπι 
άαίτιιπι τοπὶ φοττάσῃ ςἐῆςῖατ, Αξτα, Α σσιίατ, νι ρίτατ, ΟΔππῖϑ 
(8Ρ. δ. ἀς Ομγῖο χοπι Ποῖα Ῥατοτ ἀτεῖπα νἱ νά ττα γο ας {1- 
δι 10 ἀρρτοῖϊο οδπρμαυῖε ἀγαιε φοπιργοθαιῖς, Ὑὅτον γδ ὁ στυτὴρ 
ἐσφοαγισεν ὁ ϑεός, Εἰ ξαρῖτ,3, ἐστφράγισεν ὧτι ὁ ϑτὸς ἀληϑής ὅδι Η οδὔ- 

δος ὃς ἀρργοδδιίτ αιδά βειις νετὰχ ἢτι σφράγισον τὸ αὐγύφκον, 
οοηβὰ Ρεσιπῖαπη,ς.:2.}10.4.Ἀ ρΡ Πι. σφελησαι ταὶ ἁμαρτίας ἢ- 

περ ᾿πηρόμογο ρεσρατί5,Ο το, ΠΔηὶς 5. 
Σφραγιὶς, (δος οὐ, ΠΟ ΠΠαπεν, Πρ πυιπν, δοκτύλι. ἀπημἶις πο ΠρῚΠα ται, 

ΡΓἰπππ τη γοῖα οἰτοὔϑήσημος δακτύχιθ. ὁ τὸ σύμονα ρον χη χίϑον ἐν ἀυτῷ 

ἔχων, ΡΟ ΠΧ Πσπάτουῖιο ΔοπΌ η5 (πη σοτηγηα : Σάττης Ρβἰ4α- 
Ριιά Οἰςοτοοῦ σφευγίδας ἔχοντετολ εἰ πορμιλά οἱ ὨΟΡΊ]ες. Σφεαγὲς 
νίάοτας ρτὸ δαίτιεο ἀροὶρὶ ἀρια Ταςίαπ. Σρραγίς ρτο γπιδο- 
1οὸ δὲ ποῖα ᾿αρτο ἃ Ηδρτοῴος. ἀριιά αὐομὶ ταπη φῇ σφρηγίς Ἰεσὶ- 
ταιτ. σφρα γίδοι βείλλειν αὐτοῖς ὅγε πίω κωλίμω, Δ πξορ δη. Πρ η ιπ 
ἀταρτίπηοτο, δὲς ἀϊοίτην θαρρεῖ ππα Νά ζάηοπ πῃ Οτᾶς τα θη ματι 
σιωυτέρησις τὺ πῆς δεασοτείας συ μείωσις » 1. ςομίογιατίο, ὃ ἀοπιίηα- 
τι οη]8 ἐς Πσπατῖο. Σφϑαγέροϊονγα Γιοπτηϊα»αὐΐα ΟὈ Πα πάτητ οτιᾷ 

ΠΙΙΠΟ:ΓΟΥΓΑΠῚ {ΡΠ ταῖν νοσαητοντ ἀιᾶυσα τη νοςὲ Μίλτος. μέλῖα 
πῆς καλεμης λυμνίας σφραγίδες δέσιτιιδτῖςα:, αιια: Τ,επτηϊα ἔρηγα- 

δ15 ἀἸοϊταιτ οί ςοτί α. 11. 6. σα ρ.1.σφραγίς φρο ΠράΠσαι ρρταν 
ἀϊεϊταιγ ἃ φιθυίάασι γ) λημνία)τογγα Πεπιηϊα, “πὸ οᾶτῃ ἰησοὶς 

ςρραπτεῖῃ ρα [ἘΠΠ|05 ὅς ἱππαρῖπε σαρτὰ Πρῃεπτ 7 Ἰάςαι Ὀἰοίςου. 

110.ς.σἀρ.ῖος. ᾿ μὴ 
Σφοάγισμα,ατος τὸ ἔῃ ΟἹ 1} ΠῈ ἀπιρτο πιῆ, ἘπτΙρ 4. δὲ Χορορμήηο- 

παν .110.1. ἱ 
Σφοαγιτί δες ΠΥ Πρ ισΡ, ΓΙ τς ἴῃ Ασηζοσ, 
Σφρια) αἱ, πλΐ πα: ἰτα: εἰς εἰλαλνοργαὶ, ΕἸ οἴγο. : 
Σφριεγανὸς, οὖ, ὅς τη ΔτΌΤ 15) ν Οἰιο πη η 8) το δα ζει, βοτοπϑ ) Υ1Β 685 

Ετυπιοΐονσ. 
ΒΡαυρ μῦν φγορυϊὸ εἢ Ρἰοπϊειάϊης δὲ σορῖα ἀϊποπόου: 

ψπάς ρτο τιγσοίςζοτς κα οἰδιμανεῖν αιιοά ὃς σφαενγεϊῶτι ἀἰοίτιτ. ι ς ἡνει 

Πιπλγαν. Ητης ἐϑοιτεα σφραγώντοι [α118 ασωργώνωσις οἷς Ὀἰοίςοσι 41) 

ταγροητοβ πηάπηπὶς 
νθογα ἰδέτε ττρίάα ὃς αλ(ἐφητα, ΡΟ] εις  51ο Ὶ 

ΡΠ. Σρφοίγάν τγαμΠατὸ ἀς δηϊαγοννττιπηογε δὲ τιγρέτγς δρυά 

Τατῖπος. Ἡοσατ αυφὶς ἀπιοῦς ταπιοβ.Οἱςογο 3. Τα ΐου] ϑαρίοη- 

15 ΔΊΓΘΩΥ Δ Πλ115 ΠῚ νδρᾶῖ ν|ῖ10 5 ὩΠΠΘΈΔΙΤι τιγροίοίτο 

ΠΙΙΠΠ 141) ταπιες ιάἀ Οὐπι τα πιοῦν ΔηΪ πη] τοῖς ἀηἴοτ. Εν δεποζα 

ἴῃ ΑραπιϑΡ γῖτα5 ται! 41, 1 σφρεγων θυμός, 516 ΚΡ δυτιις ἴῃ (α- 

απ, ΝΝιης ἴῃ ἔοτιθητο τοῖα εἰ 7 τὰ ταγρετ πη, Ἐτ ἴῃ Μοῖεϊ ἢ 

Τογα, ἃ: ῬΡΡ 11) 



γ28 Σ ᾧ 
Τόσα τὐΐδ εὐγοεῖ νχοῦ διιπὲ ἀσπγ] [οἷο. δα (οπν [ας ἢ Ργούποῖ, 
ῶκ, Οὐὔκοι Προμηϑει τοῦτο γινώσκεις, ὅτι Οργῆε νοσούσης εἰσὶν ἰατρρὶ 
λόγι; Πρ. Εἰ τῆς ἐν χαιρῶγε καλϑείοσῃ κέαρ; Καὶ α σφοιγώντα ϑυμὸὲν ἰ- 
χγαγνῃ βία.» τὰ οἵδ, 51 φιι!άοπὶ Αἰ 14ι115 σου τοταρο πὸ οπιο Π1ατν 
ἾΝος νἱ σοπηρεϊπηαττιγροπτοτη δο πη. 105 γΟΓ [15 τὰ τᾶ - 
ΠαΠ Μάγοι ΤῸΠ ας Ταιοι].3.0ς, Αταιΐ Ὀγοπιοτμοῦ τα μος 
τουότς οχὶ πἰπλο νος ἤοτὶ ρος γατίοποπι ἱγασιιιά1α:. Ῥ τότ, 51- 
φαϊάοτη αιιῖ5 τοπιρ οὔ παι τη θα! οἰ παπι δάιποις ΙΝ οη ἀσρτα- 
τοίοοπϑ να μ11811{π|πῸ τη πὶ, Σφρεγᾷν οτ[Α ΠῚ μετοιφορεκώς ΠΡῸΣ 
Τυγροῖςο, ἱα οἰτ, αὐζόνειν, νεαΐζειν, ἔυσωματεῖν καἰ αἰ ϑεὶν, ἐυτρχφῇ ἐξ) νὴ 
ἑωρμφλέον, το ίςοτ ο,ατι σοτί θη ματα) εἴα ἃς νἴσεγο, νά] εγα} 
ταις [ἃ σεπίιδ:ν Ὲ ΝΊΓΡῚ 15. 41χ1τ,- ἴδῃν Ιστο τγροης ἴῃ ρα ηλ]- 
τα βοηηπΊαῦ, Ετ᾿ Ἐγαπηθοτα 1η γΊγῖα 1 {ΠῚ ρΡι}4 1 ξξεηεῖα τγρθης, Ετ 
ῬΙμλῖα5 τυτσείσεητιθι}8 νἱγ ρα τ15.9 ΑὙ τ ο ρ σα, νεφελ, ὀυσωμα τεῖ 
ἡδ τὸ σφρεγά χ 14 οξ, ἤοτεῖ ἃς νίρες. σφρεγώντι σώματι ΚσΟΥΡοτα 
νόρεῖο ὅς νἱπς]. ΕπγὶΡ 14, πίω αἰγέλίωω τοῦ χριςοἱ σφριγώσειν κα δυ- 
ἡραφῇ αὐδῳλαξὼν, δες. ΟἸγγ (Οἴτοτ. τόδε τῆς ἱερωσ, ἀζαηΖ. σφραγων 
᾿χὴ στιρκοτροφιῶν 9 Αἰτι ἀτ15 ὃς δοπε σιιτατα σατο 9 Βα ] ἴῃ Ἡ εχαςεπη. 
σφριγῶν Τ᾽ πιϑδτὠνολογίαν, ν ἰσοη5 ἴῃ ργοΡαὈ᾽Πθιι5 δία γοπά!ς γατῖο- 
πἰδιι5. Σρραγώοτιδηι τγεταρμοτγοὲ ρτὸ ἰδίσϊϊο 5 ὃς Ἰατοπαρε- 
τάητοῦ ΠΊΟ σογουντ Ῥοσιι465 Πα δ1}}15 ΠῚ Πς τιον Ῥο] τιν τι]α- 
τὸ τη τα "τ Ν δὰτιαίο τ, 

ἽΣΦυγμὴ, ἡ ἧς» πλοτιια ἱποσροήτιις ὃζ ἱπου ἀϊ πατι5 ἀγΓο ἸΔΓΙ ΡῈ} - 
{5 ἡ σφυγμὸς ὥτακτος » ν᾽ γεῖοτεβ γοοάγιιας τοίξο Θαΐεμο ἀς 
Ῥυϊπῦ. 

“Σφυγιμικὸς»οὐ, ὁ )γ πα ̓λδίσεης οἰε πα] ρα 15, 1η 4ιο ρα ἢι5 σοι Πίτῦτ, 
Ῥδιπαίςεη, ἶ ΐ ὃ 

ἸΣφυγμος, οὐ, οἷ, Ριἢ {|5 ἀττουτάτιιπι; ῬΟγο ἢ ἴπ15 οτίαπι ἃ Ρ]Τηῖο ἀτοῖ- 
ταιγ : ἀςργοιοηάϊταγ Διιτοπὶ εχ οο πιγαξξίοης [ρίτίτιις ἃς 4 1|4τὰ- 
τὶοπουϊηαῖς ΑΙοχαπά, Αρμγοά. "δ. Ργ δ  επγατ᾿ σφυγμδϑ κινη- 
σεῖς, ΟΔ]ςπ.11}.1.α 4 Οἰαιις, σφυγμῆϑ ὀϑακτητικὸς, ρΠΠ15 το οςᾶς, 
᾿γοπαγιπι ρα ἢις ἐχοῖζδι! 5 ἀγίογί αΣ ̓ξξιις5 σγοάπο. ντἀς Δάποτα. 
τοποπι Ματοο].Π.ς. ὈΙοἴσοτ.σφυγμον, κὶ πρόμον. Ἰὰ οἵα, ραν} Πιπὶ 
δ. ττοσιογοπι οτίδίη τοῦγας γι δυὰς ΑσΠτοῖς]ο5 1 Μμοτοοτῖβ. [.6- 
85 Αι]. 61]. σαρ.το.11.18, ν 1, Σφυγμὸς, ο[ζ ἰητοη Ο ΠΊΟΤΙΙς ὃς 
ΤΟΙ ΠΟ 1ῃ σοτάς ἃς ἴῃ ἀστοί ἡάτιιγα 55 η 0 ἀτἰτταν).Α πλο- 
αϊεὶς αἰισοπὶ γοζογίθιι5 ογατίοης σγαοα ἴτὰα ἀςπηϊτιις εἴ : Σφυ- 
“μος, ὅδι διαςολῆ, ἡ συς-ολὴ ἀδειρετος ἀρτηρίας καὶ καρδίας, νοὶ. Σφυ- 
“μός, ὅδε ποιλιμὸς͵ ζέσις φλεζος, ἡ ἀρτηρίας, 

Σφυρμώδης,εθυ, ὁ κὴ ἡ ΡΠ τα 85, ΡΆΠΠΙ Ππα111ς 9 44 }18 ο{Ἐ τ ρα τὰ, 
Ῥαμ!. Αὲ οἴη, 

φυϑων, ἔοττῖς. ἀπτιι στο 5. 
Σφυζω, μ ὐξωνμουχα, (αἰλο, ῬιΠῸ νταττοτία, σφυύΐξουσιν οἱ κρόταφοι, 

Οαΐεα, ἰι.1.4.ᾧ ΟἸαις. αχ τ Παητ τοπηροτα διρα!ρίταις, [ἄς 1}01- 
ἀειη αὐ αῤτερέαι σ φιΐξουσι»ρι χης. Οἴσετο 2. ἀς 'Νδτυτ, ἀδογατη 
νϊάοταν πος πιίσαγα δέ ραΐρίταγε ἀΐσοτο » [1Π| νογὸ νεπα δί ἃ. 
τοῦτα; πιΐσατα ποῖ ἀοπαπητ. 414Π αιιοζαπὶ ἔσηξο πιοτιι 5 ὅζς, 
σφυΐζει μοι τὸ τγεύι» ΟΧῚΙ ̓ξ πληἱ Γρ τῖσαι» ἸΝάζαπζεπ, αἰεὶ τοῦ 
βατῆισμ... Ἰ8 

Σφύξις, ρου 5 ,σφυγμός, ἀϊοίταν δὲ ἀς ἐογάϊς ραἱρ᾽τάτίοης ἀριιᾷ Α΄. 
τίποτε. 

ΣΣΦύρᾳ, ας ἧς, ΓΔΑ  οῖι5 4110 οσσδηττ σ᾽ οὐρα. Ετ πιά! Ποῖις ᾿η τ πηοη- 
τιῖτν ἔα τί! ες ἑαςταρ, Οὐ [1.0], εἰκμονα' τε σφυίφαν π᾿ ἐὐποίητόν τε κυ 
φάγρίευ, δες. ρτῖοτὶ Ιοησα: ἢς ὃς ἀριιά ΗΠ ΠΟ 4. ἀπο κἡ σφυύραν κεοκού- 
μιοιοιἐν οσφύρᾳ ἐχαιΐνεσι, ΓΛ 4 ΠΠ6Ὸ ἀιἀ Ἰσιπτοαιιο ξασεγ [οἱ ΠΠσοτ ν τίει, 
Ατίίτοτ Π0.5.ς.8.Δ 6 σεποτν ΑὨϊς δ1ς Θεία ἀἰοἶταγ οἱ [οῖς σοπιις. 

ΣΦύρωνα, ὶς Ρ1Γοἷς αιιοῖη Δτεοὶ κέσραν ΡΟΙΠ ας τοῖτε νοσδητ. σέςρον 
δτίατῃ ἐϊχὶς οτίοη ἀρι Ατῆςπ. Π10.ζ. ΡΙ᾿πῖο 5ι1415, οἵ σφύρα)- 
να: Θατα ἴῃ Αὐἠζοτον οτεῖς τηδ]] ]ε1πὶ ρἰἤσετι. σφυύρανα» αὐ, πλα]- 
ἸφοΙ!ρ σος στερα! οςγ [46 πὶ Αττίτος, Π|5.9. Αὐΐμι. 

φυρρὶτ, οἰ δος, ἡ σαρτα; {το γοι5οαττ ΟἹΙ18. σ᾽ φυρρίεες τοὶ ὅστοποιτήμο τοὶ γἾν᾽ 
αἰγῶν κὐ τρούα των ΟΟπιηςητ. Αὐἡ πορ᾿.ἴ Ῥάσς, ν ἱ:σφυραδαν υ- 
ποκνίσματα. Ἀτί τος. [10.7.Α ηΐη1 τοὶ ὃ τῆν τετραπόδων ἔχ ἡ αὐξετῆώ- 
κάτα, ὅταν ἠΐδη τέλεια ἢ ,κὶ υγρὸν, ὦ σφυρδεις. πα υδὸ ἂν πιῇ ἐο τῳ τοῦ 

ἐντέρου. ἐν 3 τῆν τε ὥρον 5 αιαάγι ρεάθ5 νο] ΟΧΟγοΙ πηγὴ 111 
ἀν ἀς Βαῦςης ὃς ἀ{] ὃς νοἤσα: » αἰτουιμαι ἴῃ. Ρογοισο ᾿ητείϊτηϊ» 
αἰτοῦίιιπὶ ἴῃ ᾿ρία νεποαινίάς Σασυρώς, 

φυριίκατος,», δ κα ἡ οτγῖσατιις πη! ον] ΠΠεο ἀπ ξξιῖς, (ΟΠ ἀτ15; δεοὶ 
σφύφας ἐκηλα μῆμίθο κ χωνδυτός, Νλοπιηοα ἐπὶ αἰ{πν Εἶν ὃ ῥόπαλον σφυ- 
βλατον ὠπέφϑου χρυσοι πεποιηυῖοον. Αρα ΤΠ ϊοάοτ. δῖοι. νἱάςειτς 

εἰς τὸ Σφυρήλατον ροἤειτα ρτο ἸοοιΗ 5 ἔσγοῦτο ν εἶ σοπάϊτοτϊο, 
δἰξ αυϊὰ ἀςῆε : Αλεξαύσοε σώματι κατεσκ δι αἰ ὅϑνν χρυσοιιῦ' σφυρήλα- 
γον, αδμόζον καὶ τούτο αἰα μέσον ἐπληΐρωσεν αῤωμίφίτων, ΡΟΪΈ νοσας ϑύκίω, 
νἱάς Ολόσφυρος. ἷ " 

Σϑυρήμαται, ἔογγαπιοητα αιιατδατη, ΗΟ ἢ, , 
Σφύρμον, να ἔς 552 γι] ς ἰη πι μα οητατη) Τ᾽ ἀςορἢγ. Πδ.ς. αΠΈοτ, 
Ρ᾽αατ (ογ δἰ τιισ ὃ, σφυρίον. 

Σφυρρκόπος χαλκειὸ, 4 πα Π ξάτοῦ Ειδοτ)οαρ, 4 σεηςίςο5. 
Σφυρὸν, οὐ τὸ ροά τς τπα οἱ ας. Ατἰ Πορἤαα ἴα Ασἤατη. ἔρε οἰσυκσμειὶ, 

χαμπεώιον τῦρὰ τὸ σφυρὸν. Αγ ὴρ τέτρωται χείρρικέ, δια σὴ δῶν τοφ ρον. Καὶ 

πὸ σφυρὸν ποιλίνορφν τἰξεκόκπισεν, ἘΟποτ, Εἰ 4, δ᾽. - μηροὶ Εὐφυέες, 
κνῆμαι τε ἰδὲ σφυρὶ κάλ ὑπένερθε. ΡΟ ΠΧ Ἔχροηὶς τὸ υτὶ τὸ χγήμῃ 

μέρος, ΘΙ οατι5 ὃς Βαβι τορτοποπάχηατ 605 1 τοὺ σφυρρε, 14 οὔ, 

ἢ φφύρᾳ,“ρέμματα σφὶ ὠνγα ρα ἀ το τογί ἄς Π|0.4. τλα]]θο 

πιλι Πςο[ ο 5, αἰςραγέκοις, Ὦος εἰ ταῖος νοςσατιηῖ. Ἑττογοπὶ ἰ 
Ῥἱετῖαμε τοτῖποητ, ΠΤ τόγργοβ Γιατὶ Πν 4 ταὶ σφυρεὶ, ταὶ 

τιιπτ, δὶς ἀϊέγι πγα ΠΟ ]] τὼ σφυρὶ. ἃ τα! εἰ ΠΗ ταδὶ 

Χατιουος. ἄχρι Τ᾽ σφυρών, Ετ ΟΠ1}.. 5.14. σφυρὶ, πεὶ πϑοὶ 
γάώλοις, Σφυρὸν τγταηῇατὸ ἀδ ἴῆχα Ῥᾶτις τη μι 5 δὲ γαῖ 
φρόποις, ἴηι ἘΡΊ στ. ξ ᾿ 

Σρυρϑω,ώ, Πρ αἱ ἤζατο ραταταν πα ]οοΐος Ραάιπη οα σοῖς απ - 
πλιμ ἴον οἱ σογτίρία Πισ Ἐηρο,ν πὰς ἀρινὰ Ατίνθη, ΠΡ.14 
χώρίαν ποιά τε ἐϑέλει χδ ὁ θεὸς ὀρϑδώς ἰχόονμθθ. διὰ μ 

δγζειν, ἠὴ 
Σφύρωσις. Ε]οΐν ο, δια σοσις η ὧν κύκλῳ τοὶ πέλιμμαπει. Ἢ ̓ 

ΣΦυρωτὴὴρ ιοδιήματος. (Δ Ρ.14.Οςηοῖ σοττίρία φα] σα πιο πεῖ, 
πὸ εἶθ᾽ σφυριν 1. ἃ γα !Πςο]15 ροάϊς5 ας σοη τη 
(ἀρτα ταπῖο δ ἰσείρτιιαι σφαρωτήρ, τ 

Σφανοϑ» ἸΝουηίηδτ, ὃς Ασοιίατιοδῇι. ᾿ 
Σφωὸ ὃς σοφὲ ἰο, Ἰη Αςοιατι σαί ἐαμτιτα ἐπο ἢ ἱπαηξασ ἤδρ. 

1Π|44,«ἰ, τις γαρ σφῶε ϑεων, ϑζος 1, αὐ εῦν ἐὖσ δ υωχὶ ἀρίο5. Ετ 
δὲ Τλατίαο, σφαΐν. ὯΝ 

Σρώϊν , 1ρι5.) νοδὶβ,», ΡγΓῸ σφίν, ΗΙά. τ. Κι σφωΐν δὸς ἄγειν, 
αὐτοῖς, Ξ ἣ 

Σρωΐτεροογν οἴϊτοτ. Ἡοτη. 1124. ὦ, χρὴ μὴὺ σφωΐ τερόν γε ϑεα ἐΐπος ἐβὲ 
1ινοίζεα πη. Ροοτας ρτὸ τιῖις ὃς (ιι1551,ἐδειδ. νὙταηταΓ ΑΡ 
ΑὙροη, σκῦηρον ἐπέτρεπον, ἑρμεέαο σφωϊτέρριο ποκϑ! Θ.ἱ οὐ ῇ 
ἔδιάθιι, τὲ ἄριστον ἀποτρολιπόντες ἐστιν σφωϊτέρων εἰ τείρων 
τέρωνι ι ἡ 

Σρων, Γιονιιπν,᾽ ὦ εἰ συ ἥν᾽ υὐτὸ τοῦ αὐόξδα πο δεσμιοοῖ σφων αὐτὶ 

Ρυϊυέτατο Πιοτιπι, ΤΉμοΥ ἀϊάες. σφών αὐ γι ἀρὺ τώνεις εἰπε 
φιαίοτος ἀπιο δούροῖςο (Ὀγεἰτὶ Γὰπτο ἀ απ), δῆμον σφῶν 
γἕὰ ἐξ, ρορατιπὴ Γπτῖπι οὔτε τοξυσ τη; 14 εἰς ΠΡῚ 5146 
ογ 414. σφών » ῥ»το αὐφἶ. Ἰρίοτιπι, Χοπορἤοη ἴῃ Ραῖ 
τοκήων , Ἡοητεῖ, Οὐν, ν εἴγοσγιι ραυθηγαπι : [ὨτΈΓΡ τς 
ΔΙίγου. ᾿ δὴ 

ΣΧΑΔΑΝΟΊ, μα ξισογηπι,Ο οἷ .5 ἀριιπη. ᾿ 
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Σχαιδίζω, Ἰλέϊο, Ετνπν. ̓ πξογιεις φαλίζειν [Οτ᾿ ΒΊΓΕΙΓ, Γ Ὀλ μρος 
Σ χαδὼν,ζαδον εἴπῆερρν, εἴποις, Ἰτο τς ἰδέλι5 αι ἀδτι τε Τογαυιμτη, δ Δ ΠΝ Μμιι νεπανν 
ξιςογα τι. Σχα δόνες τοὶ ἔγζονα μελιοσών, ΡΟ]ΠτιΟἱ ,νυΐαφα, ΠΥ, ΒΗ Φα νὰ 
ῬΓί. μελιοσων σι ὠλήκεε, ἀριιπα Γοἴλοἶ ες. στ Θαχα γοάάϊε α "μάτην 
(τοτ, "6.5. ΔΛαϊην, καδόνων ϑυρίδες, εοἾ]α Το οἱ ας ολειοτ, ἡἰεμμαιονο 

ἡ! "αι 
ΤΩΝ 
Νἰἐμιε κουτ 

Ἷ ε ἡγοίνηίαιη 
: Π " 

προϑ γεέοπῃ 
[ἡμιομήω 
ἔκαιον 
ἡποποιίι αἱ τεῦ 

Αὐἷμι ἀς ΑΡΙθ}}5. 
Σχάξω, τεπούεαι Ἰη Πἰτητὶ ν οἱ στοτῖς αἰγυίπη ρους (οἷ σο, ἐς 

ΑὐἸ ΠΟ ΡΒ.νεφ. χα σοί μήν. πίων ὑπιπικίω, ἀο ἢ ποπϑ ἴδπι οηιιο 
τυ» 8. ἀσγιτη ροηβταάστοιη οαιοίϊγοιπι ἀς Πηςη5. 14 ΟΠ α 
εἴν... Σχοίζω,τὸ ἐφίλκω, οτγα ποτε άπσο, Πρ ρυίπιου Χο 
ἐς σαι» ασεσαν αἰ ἐρρὰν, ὺ φορίξα σαι διωτρ ἐχεσιν, τεάτισο 
σαι πὶ. ἄτας ἰητεγ ογιιγὰ σομάεητεβ ὃζ σοητίηθησοϑ ἃ 
ταητ, Ἐτ Ατποπ. Π|Ότο 4. δεῶσες ἐϑοίηστιν λάϑρα 7) μιυνχανας ὃ 
σῶν Τ᾽ πραᾳγμοίτώνν θοῦ οἸαπάοίτιηα τηδομϊ παπιοῆζα γθάμι 
Τὴς αἴις τα δ] τῖσον οἱ ἀοάιξξις5 ὃς ἀεμηΠς, Σχάξω, Π[το, 
θεο. ΑΥ Το ρ ινεφ, ὸ χούσοις τίν) φρον τίϑοι Λε ἢ ἰω χ᾽ μικρὸν 
γει πτὸ φορφγμδ τοι» [τς π5 ὃς σοητΐῃςη5 ἀριἃ ἔς : ἃς ἢ ἀϊςοτς 
τηφάποτγις ἀ{ΠΠ σοητοτ, ὃς ἕοῖο ρεέζοτς διὰ νος Ἰμποιιπιδς, ἴα 
ρα τειαπαί σους, σ᾽ ἡστάς, εἰ πρειήστος, ν τα ρτά ΡΙηἀᾶτικώπίω χασ 

ἀπ ῤέδιις 
Πεἐδιρηίηιει 
αἰπύ χυὶ 
ΜΝ κῶν 

Ἰηθθηβ.κοταπούσας. Σχείξως[ζατῖῆςο, ηιοά δὲ ΔΙ Ἰδης Ννἰυὐμγ ἀπ 

νεηΔῃ} (σατο ( πλϊτιτ.ντ ὕποα άζν, ΑΥ ΤΙ Δ ΠΕΡ. Τείμοντο ἔλεγον δι γμανὐ ἐγ 
στῖγτα ἐμ εἶ βραχιόνων τας φλεζας,λειποψυ χυσοιντα Ἀποϑενεῖν, ὨΙΎῚ ἀψείνηαι, 
ταις ὃς κἂν ΑὐἸ Πρ απ. χαΐσῃ ποῦ πίω γλωῆαν 9 νοηας ΠΡ {|πε τικη εὴι 
(οἰτὲ αἀαλέϊο οἰ τοῖο (Δηριΐποιι ἀοιγαματ, Αὐλτοτ. 1.8, Αμαν, ὟΝ 

: ͵ 
νυ Σχάω. Ἐ λνίνιωι 

Σ χαλίδεςι νὶ ἐς Στάλικες, ΤΠ μικο 
Σχαλιδώμα τάν ες Αποοριαλιδώμωτει, ᾿ ὑπτωρ 

Σχαλιφώσ αι, ὃς ἀπσοιαλιθ ῴσαι, οἷα ΘᾺ 5 ΟΥΊ οογο δζ ξαγοῖβ νοηδεϊο δεβοηεαι 
εἶτα, Χ ἐπορὶι.  }}.. "ν 

Σχαλίζειν. ἸΔἔγατο, ροτῖις Γογιδίταγ καδίζειν, ΟΠ υ. ΕἾ 
Σχάν.ντάε Σχάω, ἡ ᾿ ἀμί 
Σχιίσως [δῖ το ἐπηρῸ Πις ἄττα πὶ ΡΠ λίπιυμτι Παταπὶ τεροποῦδ οἱ ἤν, ῤ 

ϑρόως μεταζάλλειν γὴ οἰξαφιης αὐοφγειν τὸ αϑρον τεὸς τὸ χῆμφ : ΠΥ 
ἤν ἢ " ν ᾿ ΓΝ ᾿ ἠραθιν 

Ραϊαίνια, “ἴω χείρᾳ ταχεὼς ἀγεῖν ρος αἰτίων ἐμ ἡ ἔμιωρρῶνεν ϑε: ΠΝ 

Οαΐοι ἄς Αττὶςι! 5, 
Σχασεσο εἶτ. πα Ἐριρτιὰ “(ζως 
Σ χὰ δε υτὸ αλάϑω αρια Ἡτρρόοογοτο Πατεῖ, 
Σχαϑηη, ἰπρο Πογοταγεν με χα ϑνεὸς λίθος ἐν τοῦ πετρρξολα 5 ΠΗ] {πη }) 

ἐπγ 1 Π{ς 1 ρὶς τογηϊθητο. ᾿ ἀπλμις 

Σχώσις, ως» υ[οατὶ Πςατῖο (Ομ πιο Πα τὐσὸ τῷ χαζω. ΤᾺΟορΒ. ἀν Ἶ πὐμεκήι 
115,4. ςαρ.3.Καὶ ῥὲ εἰ(τὸ κόμμι)νὰ πληγείσηςγκ" αὐτόματον ὀῦϑυ χα ἐμμμεὴ 
ν δὲ ταχτοι ππθάοἱὰ (οτίρειην χέσεως, ΘΟ, Ζα νεγτῖς ἢ 6 Διληϊορι; 
Ριιγας φηΐ τι ἰοροπάτιτη αἴόὺ χίσεως. ἘΝ, 

Σχάω, χὠϊν τὰς α ἀζω, γώ, κίζω, Δ ΠοΡΒ.Ἰητογρτ.ίσαγι σΟ,Ὁ Ἀν ἴτας: 

κα ζει. ΠΊρρος. δ ΑὙ ΠΟ ΡΠΟΝ θυ] κᾧτ᾽ ἐκ ἔχων αἰμελ σῶς: Ὁ πον 
χων ἀἰϊχὶτ ρύὸ ἔκαζον,ϊιος οἴ, ἔχ ζον, ποη Ττατι σαι» σα τ Πα τ. 
ἀοη ἀἀορίναοπ ρογγιάῖς [4 αποι τ αυππὶ λητοίτίπα ξατέϊα οὐ τς “ρον, 
ἀιιπταγοηδ ἀἰ Π Ὀπυρδητιν, Σχών εἰδξ οτίαπι τὸ χαλᾶν, ἀφ αιῖο ὑνμοη 
το ἐς οἰ ττογετοίαχατο, Ἐτ χά ὥτη, τὸ χαλᾷϑτῃ ἀρ ΗΠΡΡοσ; ἀλμ 

Σχρσηρία ἀὐχίντ 

ἐκεῖναι 
"ἀφ αμὴ 
Μυρο πε 

ἢ 



Σ αὶ 
ἃς δ ἐιιυὰς γο] τοῖς νοὶ αἰϊιάαιιο ογραηίιιη ἀποΐτιν, 

ὁ οἰξοψαολατοιταπι ἰΑχλτι!γ, ν ΟἹ ογο ζει! ΠῈ ἀςπιἰτείτιιν, ΑὙ 
ὩΠ0 5 ὥσπερ δεώσιν οἱ ἀιγαλότεχνοι διαὶ μιαξ ὀργάνου καςηείας, 

ας κι ποικίλας ἐνεργείας δποτελοιιῦτες 14 οἤγαοη [δος ἅταις 1]- 
υἰπάζοτος ΤΟ] ςατ, αὶ ἰηΠγαμγῦτο γῆο ἀοπηττοηάο πλμ]- 

ὃ: γατὶος εβοέλιι «ἀᾶτ, Σχαςυρία, ρατς παιιὴ5, ἴῃ 4ιιὰ αι ]- 

Πτο Γομ ρἀτί Ομ ΓΟΠ.1 ΓΟ ΡΟηΠητιτ, Η ον ΟΡ. ας εία, ἐρμὴ 
. Νὰ μμέρρο τὶ ἐν α΄ νυῇ, ἸΝΔτῚ ἀζάσαι κώπ ζω, Ο[ἢ το πηι πὴ Δροησὶ 

ἤποπι ἔχοοτς, Ες ἤς Ιοβ θη. ἀριια Π]αμτυαν ΑΠηαι, Ὁ τὴ ΡΟ] ἢ, 
ἡἴαἱ σελ πὶ Τοίβοβὸ ἴῃ (ςβαίξογία, Σχας ρία, ξηῖς ἴῃ οᾶγ- 
ἰιις» αι] οαγίοτος ἀἸ ἰρείςεαὶ,αιὸι ἐο ςοηοϊεπις Ρτοιῖιο- 
τ ομϑ μος» ςι.2.46 Αττὶςι 18. 
εν τὸ ΡΠ ρἷΟ5 γος] (ΤΠ ΡΟ τὶς γοτογ  ΠαΓ1} αὰ ροιτιπἀεηῇ 

τη υομάπι..1 Ηρ  ατγια. Δ εἶ αὶ πόρπακας μυρικένοις ὕβρτιϑέ. 
τόπῳ αὐρῳ βύρστιιν ὦ τιπόρποις, χρυπώντας τιΐκας "ρίῳ, Αἰ] 

χεγτεῖν πίω) βύρστιν τιᾷ χας-υρίῳ. Ἡ οἵ εἶν. χαςήρεα, ὁρμητήρια, ἡ 
“πὶ ἐν τῇ νοΐ, 16 ΠῚ ΡΟΓΓΙΙ 5, ρᾶγ5 παιιῖς, 

ρκον. 1156 1157 110 1Π4Υ55Ὁ ΒΘ 118, πινακίδιον, 1445. 
"Ἀφ έγτα Ρ 611 Πιις Ράρο 1] ΡΒ ΠΠΙγασοα, μος οἴ, Εἰ]! αςοα αι 

Ὁ ΟΠαττὶς νεῖ ἰο!οθαησ. 
Ρεάεζθητί νη πι,ςοπιροῆτο ΒιΔάτι, σεως) ἡσυχῇ, θά.- 
᾿Ατβεη, ἐπ ἄχρων ἐζα διζε ποδὼν ἐν τῷ πόλει αι ἡδίω Ρ] ατατοῆ.ἷμ 
(τὸ ἢ νυξῆ τὰν τέϑρι πον ὃ μᾷυ ἰωἡίοχΘ- εἰξιίλαυνε τοῦ ἱπιπούρομου 

ϑίω ἐς ἐεφανωμῆν Ὁ-. σγγα πη ἀιτεπι ντέξοτγθίη δυιγῖρα ᾿ΠγρΡο][ὁ- 
Δ᾽ Ῥγορς πὶρροάτγοιμιπηι σογοπατιϑνο εχ Ὠρροάτγοηιο ἔφη- 
Ὦ ἐἀπσοθατς. {Ἐπὶ 1 Δ ΠΊ]. ατυϑό αὖν Θ΄ τοὶ γινόυδνα,, ἄν Ὄμροις ἐ- 
ὄυσεν ἐν ταξει ἐὺ χι ἐδίω ἐποικολεϑεῖν:αὐ τὸς δ) ἐπαγόμυ(θ- ὄυθιὶ ἐπο-. 

ὑβδύετο τυρὸς «δῦ ῥωμώοις, ἀιππὶ αι18: ἤστοης ἀοςορ ΠΠετϑα!ιος τὰ Ππε 
ἀςἴο ὃζ ρταιϊατπι Πι δία] : ἐρίς δυτοπὶ Ῥγορογδηβ δὰ κο- 

πᾶπο5 σου το πε ἴτ. 
γαρ ἡ ἐς Βο τὰ Ὑ ]ρίαπο δι. ἐκ «Ἶα᾽ οὐδῳ τυχόντων ἡ εἰκαίως πε- 
"μῆμη ναῦς. κἡ γέφυρα, κα ζϑῦγμα, τατὶ5 τιὰπιμ τα τῖαρ ἃς Πιοἰτατῖα: 

ΟΡ Δε,ν ΕἸ τι} Π) Ὁ] τὰ αγῖτ5 ΡΟ μ5: δ ρα σίο αι το τπγ5ιιὸ ἃ ἢτ αὐ 
ἀπ, ἐδεον, Ψ1ἀς ΠὨ) ἄγη. Οὐγῇ. (, ν ὍΣ ἴτα ἀρ ρε ας παῖδα 
ὁ ὅς χιια τεπιογὸ ςοπιραξξαιη. Σχεδίαν Ὑἰτγιας ἐχ- 

ἶς ναγᾶ5 11) ΑΥΪΟτ 5 ἀο(ογὶρτίουε 9 8: ἰπτορτα οἴτατιγ ἀριιά 

ΠΣ 
ΜΡ 0} 1 
ΩἸΠΠ]: [ππιη 

'π, 
ἽΝ, 

τίσι 
ἰἰιόγημμῃ ΠΟΣΊ πρὶ κρεϑ οἱ. ατιοτῖς πιο πα;. 
τύ οἰ ν  χυδγαζω, μι. αἰ σῶν» πα. ἀφ, 5 τι! αγ]τιιατῖο ὃς Πιβιταγῖο ορετς αἰ ταυϊά 
λἰϊο μη 1ο.14 εἴξ,εχ τεπηροτο,ἰπιπηο Ἰατὸ ἃς ἰα δ᾽ 4ὲ ας ΠΟ: φιιοά 

ἰστοΠ 115 ἀι χὴν δὰ οχτοπηρογα!ἐτατοπινίαιις ἀείσεπάετς, ἴ,αὐ- 
χεδηαζειν» τὸ οἰμελετήτως τὖ αὐτόϑεν τὶ ποιεῖν, ᾿πιςοηΠαετατὸ δέ 1π1- 
εὐ ἀὸ ἤπς Ἰπςοη τὸ ΔΙ Ἰημ ἕαςοις : ἀϊξξιιι δτὸ τῆς χεδέας: 
ΟΡΡοπίταγ ἐσκεμμήσως τὲ ποιεῖν. ΕἸε πιο σης οἷθὲ μεϑύδε δά 

δὰ (υὶ : 

ΠΠΠ 

(ἰκι εἰα 
ἸΠ.. εκεί νέσκεμυβοθ- ὅκῃ. γοροσποιοιΐ αὐ τόϑεν λ ἐγ εἰν. δ᾽ τὸρ ποιοιΐσι ποίν-- 
ἜΝ παλαιεΐ. γράψαντες γὸ πάντες υἰστυκρίνον ται ος ἐδιάξζειν» 4ΠΙΔῺ 4118 ΠῚ 
τοι Ν σπίπι (οτῖρτας ογατίοπος μα εητ)ζαπηεη νυἱἀοτὶ νοἱπητ εχ τοπη- 
μα Ροῖς ἀΐσοτγο. Ογεσουὶης ἀς ΒΑΠΠΪο αιοπὶ Ὠ οἱ ργοιάςητία ηγ- 
ἀποι κΟα 

χά 
ῬΓοπηοιε δά Ἔρ᾿ (ςοραιιηι. ἤοα γεγὸ ἀσςοίθγατο σγαάιιν 

ΧΙτ, Καί τινα τρόπον κεἰ ο ε δια στιστὲ τὸν βαξεμόν, [Ἐπὶ 5. Τούτο λέγεται 
ἐδ υιρ ̓ δὸς εδὺ τὸ βαϊπῆισμα χεδιείζογπας, κὶ μὴ ὠροδυπρεπιζομσοις » ἀεὶ ΠῚ] ἃ 

το  αθΗ, Ῥάγατι δά βαρτὶ ἴπηα δεσοάιιητο ὃς ποη εχ ργαραγατο. 1δ᾽ ἀςπ, 
αλὴ τρο μόρου καὶ οι εδια νεῖ σοι τ Ἱ σραήὴ εἰς ὀγειδισμον σκληφότυτος. 
Ὧπ νΊτ1}}1 ἐχ τοιηροτς ὃς ἱτηπηοαάϊτατὲ σου ἤλτιιπι. [ἐπὶ ἴῃ 

δ . Ὁ ͵ παί, Ολίγα 3. ἐκ πολλὡν “ἦν ἐκείνε ἐνεξελϑον τες. κὶ ὅστι ας εδιείξει, 

χ ἐκ 
ταὐτν " 
ἀμ 
εΤιμηαίνη ἡ μνήμη νιωῦ ὡς γνωρεμώτερᾳ 5 4118: Πηα πτοία Εχ τόροτς ἤιρ- 
γπληνοι! τ ἀταις Πστΐοῖς, ΑΙ οοά ἐπὶ ἀἰοἶτιν δωρεαξ ἡμέρα χιεδιοϑνεῖ- 
αι ᾿Ἷ 1 ΠΟΓῚ 5 ἀἴο5 π οχρεέξξατα » Γεὰ Πιδιίταγῖο ἀρράγατα τορτς- 
εἰκϑμι πτατα, Σ χεδιάζειν της νἰτίο ἀατιιτ 5 4:1 αι: ἐν τοῦ αὐδᾳτυ- 

χέντος, δέ ντ [Ὸτ9 τεπυρί ας τιι]τ ἀσοςοταπτιίτυρ επιη σις ἱπε- 
δῖα Πητ, 14 Ἰπσοπ [τὲ ὃς ἱπτργου ἀὸ βαέζα. ΡΟ  δἱις, ἁπλώς ὃ 
τίντα χΤ' τὸ σιωεχ ς ἐκ πῆς αῤχῆς εἴ χει τέλοις ἐς εδεοῖ ὅτι νὴ διημρτὴ 
δὲν, 14 «(Ἐ οπιηΐα τοπιοτὲ ἃς ἱπσουΠἀεγατὸ Δοςοίοτγατα πηαἰέαιις 
πιϊπ γάζα. Σ χεδεαί ζειγ,μοά νυϊσὸ ἀἰοίπνιια οοδαποίνεν, οχ- 
ἴδτε ΡΙδιισθ, για ἶγο : σι ΟρρΟιΐτιΓ Ρετροϊίτς., οἄοϊατς ὃς 

λίπγατο Αἰ τι Π τἰ 15. ἸΝαζβηῖεη. τί χεδιοζεις ἡμῖν διαλεχτικων 
σιν! ὶ 

᾿ αὐσδὸς, ἀπο τ αριιά ΗΙρρ. [ 
σμα: ΟΡ 15 εχ τεπηροτς ἔλέλιιπι:ἱςετγο δά Ατεῖς, Ροτείξ το- 

πὶ Πος εἴϊε χεδίασμα, 
ἡ, οαἀο πὶ ας κεδία, 

(ἐδ ων Ῥτορὸ, ξογὸ, α ἐδίως : ἶν 
δον το τιν μα τα 4114 σοΠΎΪη15 ριίβπατιγ. Τὸ οι ἐδιὸν τα πηι} - 
ΤΠ ΠῚ ΟΡ Ις ἃς Λιδ τατίμπι,εχτοπιροτγαῖς. Πογιηοβεη χρὶ ὦτά 

οἰ διμόλογία γραφῆς τὺ ρρσποιήφει οκεδίον, νἱάς αὐτοῦ, εδιαζευ δ 
τίπατα. ΑἸ ΟΡ. ταῦτα 3. χεδίοις ἔοικε, ἰυτοῖς ὑκ σῷ ἐτοίμου 10 ὁ". τὰ 
ὑφτυ ἄγτος, ν᾿ ᾿ 

ἍΜΩ Πιηρί εχ, πο αἰδοταῖιις, Οχτο Πρ ΟΥΔΪ]15, Πιδίτατίιις, ὃί 

χέδιον πότον ρτὸ τηιξο ; 14 οἰ γῖπο γι άϊ δὲ οχ τοπηροτς ἔλδο, 
ἴῃ Ἐρίρτ. νον ἈΝ 

ὕϑεν, ἐς Ρτοχί πιο,ργορέ, Οὐν Π. ὁ, εὐῦϑεν ΦῈ οἱ ἄλυϑεν αγηγὰᾷ Εἰϊ 
ΡῬΓΟρίτις ἀςοςίτ, Αγατιι5) χεθῦϑεν δὲ οἱ δι. αὐτῆς 5 Εἰςεγο»ργο- 
τοῦ (ς Ααι!]α, ͵ Σ 
δὲν ὃς Σχεδὸν τιρξετὲ, ξετπιὸ, Ῥεπὸ; αὔτικῥις, ῬΙατο 1η Αροϊορὶδ: 

ἀν αν 

{π| ον 
πον 

Ἄγ! 

3 ᾺΧ 
αὐϑὸν α δὶ ταῦτα, ,ο:ς Τογὰ ἤιης, Ατἰίοι. σφι μὴν οι καὶ ϑι,θ. αὖ τις ραιαί τρῆπος ποιό, 
σὸν λεγόμῆνοι» τοσοῦτοί εἰσι, 

ἡ νὰ 10 

ἴῃ Ῥγαιᾳίσατη, μια τ, ἔς. 
μή τατος δ οἵγε μάλικα χιε- 

ἶ χεδενγργορ, σΟγη115, σλυσί, - Ἠοπῖιει. πελας ἔνι χέρρᾳ 50}1,χ εδὸν δ δα μα τ κέ τως ΤᾺΝ ἨεΙϊο οἱ δὴ σῷι οχεσδὸν εἰσιγα {δὲ ΡΓΟΡΙΠ6ε [το] ἄμτοτ ἔς τ γ᾽ δὲ οἱ χευδὸν ἤλυϑε, ργΟρ 5 δα Βιπὶ ἃς ςοἤητ, κεδὲν ἢ, Ρτο θρέο ἌΡΟΙ]ἈΠοά Ταίσατ.( διὶτιιἀἰιρίι. “κεδὸν φανν δεϊποῖ ̓  Σχεδὸν αὐτὶ τοῦ ἴσως, 50} }}.} 0 ΕἸοό τα, εἰ γδ πέφυκα οἷν ΨῚ ἔργαν τ: δες, σχεδὸν τι τίω; σίωὴ « καταιχίμνω φύσιν, Σὰ εδὸν τι χορό ϑϑνεν μᾳ 1Π|- Ἰόαιτς υπη, Σχεδὸν ΑΙἸα "Ια υ ὁ γάςατ, Γ]2το Ἐριῇ,7. ὝΡΙΕ ἐκεὸν διαήοια κι ὕρηϑευμία, χεσὸν ἐκ εἰκαζων, ἀλλ᾽ ὡς εἰ ὡ στεφώ: εἶποι- μα αὐγαια; ΟἴΤετ 1Π} ες (ςυτφυτία ἃς ἀΠιπλιας ἤ) σοητςίς 5. ἰεά ΡΓΟ ςοπηροῖτο Βαϊ ςης αἰ χοτίπι. Τητογάιν Πρηιβρωι ΤΕΕΣ Τθιδπη, εἰς συῤακούσαις εγὼ αφινέμίιω, αεδὸν τοῦδ τεϊαράκοντα δι οϑῶς.: Ι 
Ἶ Ἰςὶ 

» ΦρΠΠᾺΠῚ ἀροπν Οἰγοῖζει ιυιλάταροηϊυτη, ἀ)οΐται ετίδΩν «:- ν τοί, 
Σ χεδρρς οὐδ, ς ρατῖςη5.]ογίοῆις 
Σχεϑω,ἀετίπέοντξιθο, παδοο, ἦχα,ςομίδεο, ἰηΒιδοουργομίδεο φΟεἸοξο»ΓἜρε πιο, Ὁ γΠ ἔξ. γοον κι έϑο τὸν δὶ, ἐνὶ ϑυμῶ. 1π Ἐ δι στε ΠΊΟτΕΠῚ δέ σορ!τατίοηοτη μας. Ετ 1Π|44.6]. πρό ὧνεν ἢ πάκεα «ἐ- νε νχ Ν Η δονεῶιλοὶ ἐΤ ΘΡΙ ΡΟ ἐσον, Αἀαϊτιιγ ογίαι Οεςαΐτ. 

"αν : ; τἄς ΕἸ οπιοτς χεσε σὶ ὀδδε γύοιο, τς ΠῚ ρεγαιιῖτ οὔι!]ος ἰμέξιι. [τ πὶ Ῥδτισιιτι ὅϑὴ, Υτ ΠΠ|44.ώ, ἐφ᾽ αἐγυρέῃ κώσῃ κίϑεχεῖεχ, 1, εἶχεν, ϑεικὲ ἡ Ῥοῆιιτ δζ 
τολτ χεϑίωα τῆς Φορας δίς, τὴ Πγσί το σμτίτις ἱπγρετα γου Πογῖν ἸΝαζαμζ.!ἀςπὴ ἴῃ Οτατῖο, εἰς τὸ ζγιὸν παΐ χα, σελίωνη φεϑήσεται, ἰη του ποθίτιιγ. , 

Σχεῖν, Οὐςιρᾶτς. αεῖν οοφρματα,, Βαίσοτο πιο] ο ας, 
γεφελ, Δ ἐχὸν εἰόρ, βὶ. οι εἰν ωρὴς τίν) σώλαμῖγα 
ἤετο. 

ἸΣχελίσες, εὐ 'Ἰατοιαπη σάγηςς ὃς ρα] ρα. 
λίδας ε δηδωκὼς, ἀγησόμαι ἀμέταλλα, 

τα πλόϊρικά γτ ριιὰ ΚΑ (οΒγ]. 
Σχελὲς ηςἢιία, 
Σχέλινθ. Ἠοίγοἢ, ἢ ὙΠες ἢ τ 5 ἐγ ΡατΠΠις ἄτα πὶ ρο σας, 
ἸΣχελεινάξω, μι. σώ, γι οΥοῤληαρω, Ης γο. 
Σχεμαγχὴ μας 

Σχέυδο, κα εἶν, Ηοπηοτ. 
Σχδυλν,νς ἐπ βταπλοπτιιπη φαοάθαπι βιδτῖ:νηάς ἀρὰ Ηοίγεὶι., 

χενδυλόληπῆοι, Ἐτ ἐχενδυληοϑει ἀἰςεδατς ἐδὺ ἐν τοῖς παύίρρις ὕπο ποῦ 
χαλκευτικοῦ ὀργείνε ὃ οζενδυύλη νΟσδτιΓ, : 

Σχενόω,κ, ὥσω, αν, φ Ἰασοτο, Α ἘΠ. Αςοιίατ. 
Σχέθαφθ. κοδ, ξοπα τἰτιπη, βλασ φυμία λοίσοῥία, Ηεγο. 
Σχερίαῖτι ἢ]. ΡΠ ααςιπλ: τη (μὰ, Ηείγο. 
Σχεεθε, ἴτττις, ακ τι, ἀἰγεαλὸς, Η οἴ Ο, 
Σχέρ»πλαης, Πς δτοιδιιπη, Βαθο) ὉΡΒοοί.ργο ὑθπος ες) Ἐὺ Ὶρ. 
Σχ ὁ ὦτωι βίνεγὰ νὶ [προτίςαογς, σαύσαεϑει,. μβνέλεῳ χεόϑοι χερας»ὰ Μοὶ 

πεῖδο ριοβίδοτς ΠΊΔΔ15, ΕἸΙΓΙΡ. 
Σχσιςγεως Πα Βιτι5 ἱπιρογέςεθιι8)αιῖ 415 πο σοητιπηαχ [εἀ (Ὁ - 

ἴτε ἕο] ἰς οχίπις 7). διάθεσις δυκίνητος κ᾿ δλυτος : ὈιροΠεΐοηεπὶ 
νοσδητ,ίςοτο δοέλιπ) πιοιιςπτοιη ἀιχὶϊ: ἕξιν γοτὸ αβεξειπὰ 
ΤαΔΠ ητΕΠΊ; 41}6 10 Ρτορτίὸ μια ἰειπὶ ποπιιπατιατ. ϑιιὴῦ οπίπ 

διαϑέσ εἰς ἐν αιἦσει, γ᾽ «κὐλχέσιν., ας ἔγιις ποπάϊηι σου ἔδητοο, αιΐ- 
486 οχ ἔας"}1 αι ξιιης. (ὐοητια δυΐοιη διὰ ϑέσεις ἂν ἕξει ἤτις καϑο 
“οξιν παϊοῖτι5 ἴχπτ πιαποητος ταις ἀπατιτηῖ. ΘΔ] οπας ἰιθτὸ 2. 
2 Χτ᾽ τόποις, Διάϑεσιν τῆς κεφαλὺς ἡδὴ καϑ' Ὁξιν, ὁ χτ' αὶ ἐσιν ν'γούμε- 

γοι γεγονεῖναι χαλιὅσιν ἔγκοξυσιν, Τά θαι Π16.. 8. Ε πειδη γὸ ὀγοροί ζωσι σαὶ 
μῷ ὄυλυύίωοις διαϑέσεις ἐν “κσει, ταὶ ὃ μὴ τοικύτες ὧν ὕζει, δι ς. Σχῆσις 

ετϊδτῃ ἀϊοίτιιγ γογιπα ἴητογ ἴα σοπιρατατάγιπι δ ξεο ηιια 'π- 
ἀϊςὰτ φαϊά παρεαπτ,ν μα σιπὶ αἰτογα ςοπιιοπἰ δητία:γοίατιο, μα-- 
δεν ἈμΣ ΥΩ Ἢ τὴς πυρὸς εἴχνηλα κα ἰσεως διείφορον., αἷ-- 
τπιογῆταϑβ το] τὶ οηΐς οιια ἴα ἱπιισοτη τείρι οί, Σχέσιςοτοῖςη-: 
τιο ἐποχ  Ηοίγο. κατάφασις, δυγγύεια, φιλία. ϑοἰοΠς»ραγα (1π- 
υῖς Ἀπ ἢπ,) τὶ πὸ αβεέτο μα δἀιιοτ τιον πιαβοέι αιιοπι- 
Πρ οῖ Ππρ πλιι5.(ε το ροπάςαπηισ, Σχέσις ὀνορίτων, αρια Οτᾶ- 
τηατῖσοϑ ΟἿ Ἐ αιιαπη συ αἰις 5. δ απτίιιο Πιυτὰ Αἀϊοξξιιαι ἃ- 
Ρτὸ ἐοπποξείτιγ, 

Σχεπκὸς, [πἀἴο 5. ἃς αβοέξιις δεπόαιις ἀπ᾿ πιδέιις ἐγσα Αἰ Ἰχιις πὶ, δ 
χορός τινα ἔχων οζ ἐσιν χἡ ἐγζυπητα ὃς; Ὁ Τ᾽ ὠεθς τι, Ετ σι" τικη, Κατασζε - 
τπικὴ οἰκείωσις, ΕἸςίγς. 

Σχετικώς (τἀ Ἰοϑὸ ,οἰκειωτικιῦς Το υς. ᾿ 
Σχετλιάζω, μι, ἄστυ, αν, ακαςτ(ογοοτ, πιο] οἰτὲ ἔεγο, δὺχεραΐνω, ποτνιω- 

μαι γδυσφοραῖ Δι ΕὨτοτ,Ε τῖτο, ὃς αιυιϊτιτοτριπάρηοτ, περ παη- 
τοῦ ἐχοίδπιουρίαπσο,α Πρ ΟΥγπλ  ογα δ Π τοῦ οὐ. κετλιαάζειν, 
ςοπάϊτιοποίη σομπλ  [ογατὶ. ας 4}. δ᾽ εἰναὶ ποιεῖν χἡ χετλιάζειν, Α - 
ΤΠ ορ δη. καὶ δεῖ οι ἐπ λιοίζειν κ, βοών, ταῦτα ῳρὺς ἕκαςον ἴδια, κἰ κοινῇ 
«πόγλαίκις ἐν τῴ δήμω χετλιάξοντες., ἢας αὦ (τπρι!ος Ρεϊματίπι ὃς 
Ρυθ]οὸ ἀρινά ροριυ ιν πι ἐογαητοβ,ια εἴτ, ἀρ ηἰς πλοτατίοης 
{πα πομῖθιις αρίταητες., ᾿]υταιοἤμβη ΟΑπμ}}} ἐς Κοπιά πδη ἀς- 
{ετοηάα. : 

Σχέτλιασμὸς, οὐ ὁ α]ΓΙτστιου᾽ μά ϊ σπατῖο, ἀγανάκτησις. τη] ἰδγατίο, ἰὰ- 
πιοπτατίογδεινοπάϑεια, Ὑ Βιιογ ἀ, 411 αι οτο δῖ ἐχροηΐτ, κη- 
«λιασμιοὶ δυςροπίαιγδυσφη μία! ὁδιυυραὶ, 

Σχετλιαρικὸς οὐ δ πὶ [ἐγ Ὀλ κο, δ εινόπα 9 ἐς ἱρά! σπαδ πάιι5. 

Αγ ορβαης 
9» Δα δαϊατηΐηςπιὶ ἢ - 

Αἰ Πορῃ. ἴῃ Ἐφμῖτ μὰ χὐ- 
( οππηξῃτ, βοὺς πλδιρρὶ, αὶ ἀπλώς 



"326 δος ὁ 
Ἐχέτλιθυ δῦ, δ τη  (οτ τα  Γογαθ1Π15.14πισατα δ} 15,τλήμαν, ἰο εἰ Ἰχ. ἴη- 

ἀϊ αι πηρ π55 αι ρουο ς Αἰ τῖς 1 ἔοΓΓξ πιά πη, οἰ δεκος, ἰγνώραν; 
φεγαϊσαχοίμία τι521 1 4015, βαριέ, σταῖς ἃζ πιο εἴτις. χαλεϊοσ. 
τὶ ρ ἀμ ουυ οἷς. χέτλιίθ, κὸ αὐαιδιὶς » Πλεπτο [Π, χέτλιθ, ζειλ.4ιι- 
τιις ἃς ἔβξιλιις. ο,ἐτλιθ- νέστωρ, ἀπ γῈ}5 ἃς Ἰγγεαυτοτιι5) ΠΠ ΟΠΊοΓ, «ἕ- 
πκεθο καὶ ποικελομήτης ἀἰ εἴτι ΝΊγ ες αδ ἐοάςπι τι ΟΠ. ὦ χ(- 
ἥλιε λὐδρών,ὃ ἢ οὐπιΐητιπι πη Γδτγί πο, Αὐτό ρυντ ὦ δαὶ μόνε αὐδρων, 
ἄδυϑες κὶ αὑτλιν κατα πὶ ἃς αοίγάαιη, ἐπι οἴῃ η. δεῖν ὃν κὸ χε- 
πλίον, ΑΤ ΠΤΟΡΠΔη νὴ χ ἔτλια μῇ) ουιῦ κ᾿ δειναὶ 14 εἴπ μα 1ρ 8. δ ειναΐ 
κὸ χκιετλισα ποίει, ΘΛ ΟΙἘΠ. αχέτλια ἔργα εξ ἄδικα, οροτα πταϊα 
δι σοπταπιαςί αςτοτοτγγίπια ἔαοίπογα, Ποπι. Οὐγ ἢ. ξ, οὐ μὴ κὐ- 
“λία ἔργα, ϑεοὶ μα κῷρες φιλέουσι, ἰὰ εἰξ, ἱπτρία ὃζ (σε! γάτα ορογα. 
Ἐπ Πα. β,κρονίδης εἴπη ἐνέδησε βαρείῃ χ, ἐτλιθο, τὰ εἰς, ὁ σῇ αττλιο- 
ἔειν ὸ δυσφημεῖν τοῖς αὐϑρώποις αἤτι(Θ-,λύποις αὐτοῖς διδοιὶ 9 1ὰ ε[τ,4111 
φαϊ οτίατιιαι αιτθοτ εἰς Ποπιϊπίδιις. Σχέτλι(θ., ὁ κετλιασμοῦῖ κα 
μίσοις ἀξιΘ..Η70.11114.γκμ μ᾽ ἔρεϑε χετλίη,. Σχύτλι δ. ἱπά  σητι5. 
Ατιορμαη ἴα ΡΙατο, οὐ γδ χ ἑσλία πέπονϑτε νευνὶ πιρῴγμαιτα; Πόιης 
Γ5 παι εὶ αςοίἀογιιας ἱπάτρηα: ὃζ πα (ογα 1165 ὃ οπης ἀττοςεπι 
ἐπιιγίδιπι ΔσσΘΡ1: 

πχίω,μ. α« ἥσω, αν. ἔχνκριγ ΒΔ ςΟ5 τοηςο. ἀδτῖπεο, τοΐοτο, ἀρ Ππ6ο. 
Ῥτοβισεο, οομΐρςο; τερτίπιο 9 ἐπέχω 5 κωλύω. ἃ ἑω χοίριν τιῇ ϑεῴ, 
Τεο μαῦςο ργατίαπὶ 9 ΠςΌογατ, πολ ίω ὃ. αὖ τῷ ϑειῖ χάρεν χοίυω εἰ 
μὴ δια μοόρτοιμι τὴς ἐύξηςγἱα οἰἘ 5 στατίαται Π το Βαθιιοτῖπι; 1, ὅζο. 
ΘορΒοΟΪ ἴπ Αἴαςο. ἀμφὶ μὖν τούτοισιν 85, χυὐσει, ἴα εἴς, τϑεὶ τούτων χρι- 
χλως Ὁξει, τας δοπὸ (α Βα εθῖτ. οσει καλως, 14 εἴς, ξει, Πα πτοία, 
Σ χήσουσιν ἐχθραῖς οἰ πί πτΐεἴ Ἔγιητ,Ιἀοπη, Σχ ὅσων τίω βασιληΐαυ,τε- 
πο ροείτιγι5, Πογοάστ. αὶ πολίω χήσω χεύνον, πη ἀϊπ Πιοτάοτ, 
ἘπτῖρΊ 4. Σχήσω σοι εἰξιέναι» {πη εἰ δὲ ἐατιῖγιις ἱπιρεάίπιοπτο 4πο- 
τοΐηιις ορτοάϊαγί 5, ίσω μῆνιθ. λεόντων; ἔογαπι νἶπι [δοηιπὶ 5 Ηε- 
τοάοι Πτ.7. Σχησεινα ΡΟ Πιτγιπιὶ εἴς, Ασ!ἴοτοῖ.4ε πάτα. κΊ- 
δθν τῇ πόλοποννήσῳν Τ ΠΠΙσ. ἀρ ΙοἌτιγιι5 δὰ ΡεΪορηςἤιπ)»,γ 411, 

Σχϑομδεδῖ. 
Σχδλμα,τος, τὸ, ἔοττηα, ἄραγα. Ρίατο ἴῃ ΤΊπιατο, Τὰ γὸ τοὶ ποίντ᾽ ἐν ἀυτῳῇ 

ζωα «ζει ἐχάν μέλλοντι ζϑῳ,, Ὡρέπον αὖ εἴη χῦμα τὸ αἰξκειληφος ἐν ἀντῷ 
πάν τοι ὁ πόσοι ε( ἀφ τοι: ΟἸσοΓοΟγΑ 4110 ἐπῖπὶ ἀηϊπηαηῖε ΘΠ 65 γα - 
Τιψιιοα σοπτίποτί νο Πος Δῃ  πιδιζα8 5 μιπς εὰ ἔοτγπγα Πρηγαιῖτ, 
411 γπ4 οπηης8 ΓΟ  Ἰ]ια ἔογητα; σοπο! πἀπητιτ. Σχήσφ,ῃρι- 
τὰ, Ἰὰ εἰς Βαθίτιιβ » ἤρεοῖε5, νῖ αὖϑῷ γεῖ τὸ ο, κα τῆς σκίμύης ) ττάηῇτ 
ποιιτατύγαις ἴσοπα ἤρατα ὃς ἔρεοῖες, Εγατ διιτοπὶ ἴσεμα σνττγα- 
ἀϊτ δεγαῖας, ν οὐ ΠΠ15914 εἰξ,ν ογίατι Π15»ατιτ ἀϊιξε}}15.. Ν ἐγ ΠῚ 155) ο: 
{αδἰτὸ τοτα αι ι4λπι πηαο τη 15 νογτθθδσιτ, ὅς δἰ τατη ρἐξξαγς 
Βλεῖοεπι οἰτεπάςδθατ, Πι (8115. ηιια τγαξξὶς τα θ.}}15 μας ἀται 1]- 
1χς,ἱπτονίογξ ρίέζιγα ἤροοίσαι ἀςιιαρατινίάς Περίακτος, Νγ- 
δἰδιι5 3. Οςοτρῖς, Υ εἶ (σεῦα νε νεγῇ5 ἀπσεάατ ἐγοπτίδις. Αά 
αιιοιη τιράτγα! οπὶ πλότγεπη Αἰ Π{Π|Π {πὶ πη] νἱάοτιγ Α ΡΟ το ]15. 
οὐπι Ηἰς γεῦσις σα ήποῖϑ8 ἱηΠ οπάιιπι εἴτε περατ, (δὰ αἰΐαπι γεγῇ 
ξοτηνααν δὲ ἁλιπά! Πρεοΐεπι ἐχροξαπάαπι οἴζε ργσροπίτ: μιι- 
τις Φαὶπι πλιιη τ ἔραοῖεπι γαμῆγο: αὐδῴγοι γδ. Ί Πα Ὸ1τ σαρ.7.Ρ τὶ- 
πιὰ αἱ Οοτίμτι τὸ χύμρ πὸ κόσμν τούτου, ΑὙ ζοτο!]. τη ΡτΟΌ] ἐπι. 
ἂν τῷ ἀυπῇ κ ἡματι μάννον ἔς, Τητογρταβ, οδάοπι Βαἰΐτιις τατίοης 
ζιο ππιποτο ππαρὶς ξιπρίτιγ, Σχῆμα, ρενρίοη 5 ἤρεοῖος ἀγα ιις 
Βαδ ταϑον Οἰτιιυ πρόσωπον, χμο: σφμνον Ποποίξα ἔς 65 ὃς οτὰ- 
τιῖ5. ο(ὔκα ὀγκώσδες, ροτίοπα οἴατα ὅζ τα πλϊ 44 : οἷ ΟΡ ρΟὨϊταΓ φῦ - 
μᾳ ταπεινὸν, ρογίοηδ ἅιιπ1}} 15. ΧΈπορῃ. Ραὰ 116. ς ἐν ταισειναῖχη- 
ματι ἑςηκένα εἴς ἴῃ πιππη}}} παθέτα, ΡΙατο ἀε Τιερίθιις.ἐν αὐκασι 
πατρὸς κἡ μητρὸς ἴδ ραττῖς δί πιαττίς ροτγίοπα νεὶ ἔρεοὶς, 1814, ἐν 
“ὅτι μητρὸς τιμοῖ τω, ΠοπΟΥς πιαᾶζγῖα ρογίο πδπη ρεγίτ, Σχῆμθ, 
οτπατις ὃς ουἶτιις ,κόσμιϑ., χαλλωτπησμο ςνκοίτεισκδυνὴ,ν εἰ Ἐ1τι15 ἃς Πα- 
Βίτας. ΑΥτορ μα. ἱη Ν οἴρις, ἐγὼ Ὑ ὐμὸν νομίζω γῆοας δὴ κρέειηῖον» 
ἄολ Δων κοκκίνοις νεασιων, Καὶ αὕμαικήυπρωζτέαν, [1 4Ε οὐἰτα αἰτ, Εἴ 
σις ὑ μδν ὦ ϑεατα τίων ἐμίω ἰδὼν φύσιν Ἑἶτα ϑειυμᾷζει μ᾽ ὀρών μέσον ἐ- 

ὄφηκω μῆβον: Τητούρτο5 τῶν ν᾽ σφηκών, ΤΠ α111τ, πορελίδρ μεμου νῆνΘ- 
“οὶ πὸ χρἼμάτος δοολογο ύυβυος φυσιγάο νεῖται ἀτατο Παἰοῖτιι ἐχοιι- 
(ατ. Σχῆωα, ἀρ αἰτας ἀταιις αἰ ΡΠ τ Δο ἀξίωμα : ὃς Ἰπήρης. κό- 
δίκιον, αὐοᾷ σημο ὦ γνώρισμα σἕμα τῆς αὐχϑς»ἴτηρετ) ἀϊ σηῖτας. ας 
Ἰηῆρης κι σύμξιλον, ΒΑ(]1115 Οδαυάϊάϊαπο, ὅς γε ὅ8᾽ ἡμῶν ἀπὸ σῷ συπ 
ματος δβπςέγλεις δηαὶ τὸν εἰωθότα τρόπον, Αἀ πος [τὶ δὶς πα} 14 Πά- 
Βίτῳ ἀἰραἰτατῖϑ τιια: γατίοης : ποη [ογιθὶς ἱπηρογ οβὸν [δὰ ἔαπιὶ- 
Πατίτεγ ἃς σομἤιοτο ποῖος, Σχῆμα αὐτὶ τοῦ πρό ημαν γα τΟΧτΙ5. 
εοῖοτ ὃς ἔρεοϊο5υαρόφασις. ΤΉιον ἀϊ 4. ΠΠ τὸ 8, Εἶν ἢ τῦτο υἱὲ χῆκὰ 
πολιτικὸν τοι λόγου αὐτοῖς, Πας οτατίοης δά ἔροςῖςπι Κὶ Εἴρι]. ο - 
{ιτιση 4: νεοσδηταγ Γ᾿ ξατο νη Θά 4, Αρνήσεως ο,ὕμᾳ τἰυ) αὐα-- 
ζολίωὴ δῇ) φώσκοντές. ἀϊσεπτος ἀπ ατίοπεμη, περατίοηϊς εἴς ῥτα- 
τοχτιπῖ ἃς ροοίεπι. Σχῆσῳ νοςαῖ Τ᾽ Πεορ λ π5 ἐπ Τὴ {πἰτ πιο 
νυρὸ ἀϊσιτιῦ ΓΟρΏΪ οἱ σαπιπι, Σχλίματει συνμετιον ἐν τῇ ἐρ χυή- 
δει ἃς εἰχνογδα, ἀϊοιγητιτ σοίτιις, 8ς [πατῖ σα}! ἃ 1, ατί πο: πιοάος ἃ- 
Ριιά Τ τον ἀϊά,ηοη τοξγὸ νογεῖς Ν Πα: ἃ αὐκατανα ττὰ 96ό- 
οι, ΑτΠοησῖις ΠΠ0.1 4. Ο τῇ ΠῚ υτοῦρ χυίμα το ν οσᾶῖ 5 δΓ σο(ίσιατο- 

τίστῃ αττοηι ες [αἰτατοτῖοϑ αοἴτιις σοπιπηοη γαῖ, ο ὑικατοπόιΐ εν: 
ἤς δηλ {Π|πδιεῖ σῦτο γὰ νὰ :1Ξ αὐ χῆς συ ἐταιῆον οἱ ποι» ταὶ τοῖς ἐλόυ- 
δέρρις ταὶ ἐρχήσαε, ἡ ἐ χρώντο τοῖς αὐ μῶσι σημείοις (μόνον “ἶκ᾽ αἱ δουΐήψων, 
σαηρριῦ τες ἀεὶ τὸ δυγοες κἡ αὐδρώσδες ἐπ᾿ αὐ δ, 9 εν χἡ υτσορχν κα ταντοι 

αὐτὰ τοροσνγέρόμον, εἰ δ τίς “ἐμέτρως δὲ ϑείη τίν σχη μοετοποιΐμον 7 χὰ ταῖς 

Σ Ἃ 
ἀδῶς ὕπιτυγχανων, μυδὲν λέγοι γ7) σίωνλ ὄρχυσιν » οὖλθ- ἢ (ὦ ἀδέχιρ 
Χεπορ.ἴη δυπιροίἀς [αἰτάτοτο ρίογο ἰοαιι 5, σευ τοῖς οὐ 
κοιλλίων φιή ἐπα] νὴ ὅταν ἡσυχίαν ὠγῃ. 1 146 π|, ἧς διὴ ὅτε κἡ ἀσπσαζο 
γων δμήλοις οὐ ματα παρίυῦ ϑεύσει λοι. πτ Π15 Η δέως αὐ ὦ Συράκοι 
μοΐϑοιμι τὸ κήματα αὔρα σου.14 εἴς, Π᾿|ΟΕΠτετ ἃ τὸ ροἴτι5 ἀρ 
ἃς [ΑἸταπι  ἀττοπι. Εἰιγιρ! 4. ἦτ Ονοορε 9 -ἐν μέσῃ τῇ γασέραγ, 
δώντες Σπολέσεκτ᾽ δῤ ὑπὸ “ἶ'᾽ χημώτων, νδηττις ἴῃ ΠλΕά10 ΠΊ6 Εἰ 
ἀο σεῆτις ρογάογοτῖβ τὴς ΠΠο. Ἡεγοάοτα ἵν Ἑτάτο, ἔσελϑ 
δῆς 3 τῆς τραπέζης τοριῦτει μέ αὐτῆς ὠρχήσατο λακωνι κε Ὴμο 

5 ὁνα ἀπῆικο Ἰὰ τς, τατίσυος5 ἀφ άϊτ. Μδςγοθι5 Π1|5.3. ὯΝ 
παϊοχ Οδτοης, Πεἰξοπ αν ἂς σαμτποσῖο :ἰηάε Πατιςεξος 
τι φησι ατῖα πἰπάστο, ἀς ΟΠ το ϑεπάτοτγα ἰοαι τα Γ: 
ΡῬτατοτοα σαητάτ νδὶ Φο  ΠΠδυήξ : τητογάτιπι Ογθσοϑ γῸΥ 
ἴοςοϑς ἀϊςῖτ , γοςο8 ἀδηγετζατ.. {ἀτῖτι] 5 ἀατ. ΡΙδυτασ 
Νέεαιοο ἰεπο ααΐπῃ τρὶ ἰα τε πὶ πατισα!τι ἀςηι απ’ 
Ἐλοϊεῖρατ. νἱάς νεγὸ, Π τί οἱ (τὶς ρίβοςῖ, Ρα, ν οἷο τεάάςν 
41:5» Ὀ᾽οάοτιι5 {ιοπὶ οἰ Ἰτη ἔλοίορατ Ἰη Τοπΐᾷ. Σχήμᾳ 
Ἀδιετοῦοβ » [4 εἴ, βοιγω παν ϊτύ(αιια οτατί 5 τὰ πὶ ἴῃ 
ηαὰπι ἴῃ Γξητεητῖς νοἰεἸτῖς ἄτας πιυτατ 5: 4! ΟὙΙΜΠῚ Βα ᾿ 
σα ἴαπτ λέξεως. 111 διδυοίας, Ὑ πάς ἀφρνματιςΘ- λοφος ἀἰοΤῈΓ 
τατῖο σάτοηϑ ἤρισῖβ : δὲ ἐχηματισμϑύη; ἰὰ οὔ βρατατα. 
ϑο επια (τι ητ1}.11}0.9.. συν ἴπ (δη ἤα γοὶ (σγηοης αἰ ἃ, 
φατὶ ἃς Ππιρ 1εἰ ἤρεςὶς οἰππὶ τάτίοης πιυτατῖο, ΕγρΟ; 1π4] 
σίγα Πτατγις αἰ αι ποιατα ἔοτ πα ἀϊσοπαϊ. ΕΑ ογατιοηὶς 
ἢ αἴαις ογπατηοητα, ετίαιτι σοΙοτο5 ὃς ροτα5 ἃ Οἰςετοποὰ 
τιιτ γα Οταςὲ χώματα καὶ κήματα, 1ῃ Οτάτοτο δά Βτὶ ( 
εἰτιπίτατοπε δα νεῖ) πος γογθότιπι φοΙ]οσλτίομοσα 1} 
δίς Πα πυῖπῖθιι5 πα: Οτα οἱ δῇ αἰ 105 σοἴτις οτατίοι 
στα ἀρ ρε δῆτ. ᾿ς ΟἸαγὶ5 Ογάτοτ, Οτγηαγὶ ογατίοπεπι ΟἿΣ 
Ῥυτδητο ν γ θου τη ἐπι πλατατί 1115 ν τη Γ ΠΟ 5 ἀρ ΡῈ 
τρόποις: ἃς [ςητεητίατι!πὶ οτδτι οηΐίζμς ἕο τ ΠΊ15,. τα νοσδῇ 
ματα. 14, δεητοητίατι πη οτατ οηἱίημε ἕαγπτας τα: ΔΡΡΕ 
ται κύματα, Ε{ νογὸ νὉ] χἤμα λέξεως ἀϊσατιγ ποη 46 Πρὶ 
οτάτιοης, δὰ ἀε 1 ρπ5 ἔοτιηα ταις ἰρεοῖς, ντ ἀριὰ Ατὶ 
ΒΠιοτοτ. 16.3.τὸ ὃ κῆμο, τῆς λέξεως δεῖ μήτε ἔμματοον ἐϊ)5 
ϑιμονιΣ χύματω ἀριϊὰ Οεοητοττᾶϑ. 1,Πραγαγηϊς 414 ᾿ἔπο 
σοπήϊδητ ταις ἀείςτι συπτην 91. διαγραφονται, νΟΟΔΠΙΗΓ δὲ 
ματαχδί ἀϊαρταπηπηατα ἃ ΨΊτγιιι, Εἰ σι ταγιιπη παῖς Ος μι 
1.ς4}Ρ.20. 4118’ γοὗμα τε ΟςΟπηοῖγα ἀρροἰ ἰΔητ. ροποτγα Πιπεαὶ 
Ρἰδηιπ δὲ (ΟἸτάππι : μας ἱρῇ νοσϑμς ὅθηπειον, κὶ σΈρεον, 
εατετα. ὅῖγαθο [10.5.1 ἔογπτα τἀ} 1: ἸΟ τς Π5.. αὐραφερογραὶ 
ορὕματος ϑετέον κὶ τίυυ βάσιν γὴ τίυ" πλιϑυρρίνε τ 

Σχνμα τίξομα)»") ᾿ 
Σχυματίζω,βοτπιο, ἤρατο, προ δίσοπηροπο, πλάι, οτροτῖβ. 

δίταπι ἰαΠέταο,νἸάς ΣχῆμοινΒ] ὡς ἐρκυματισμῆθθ- κόγοςχἱ, ἤρα 
τὰ οτατῖο ἀριιὰ Ηείμπιορ. ἐκηματισμῆύα πρρζλήματα, [)ς ρβοίτα 
χὶς ΧΈΠΟΡΝ. αδοὶ ἱππικῆς, χυμοιτίξοὅϑει» δῖ χματοποι εἰ ὅτι! ν» ἀτε 
φι»ματοποιεῖν, εἴτα Πα σοτε, ὅς ἐἄοτο, Σχνυματίξειν, οξἤῃ 
αἰπαναΐαγε. Ατμοησιις,ὡς ὄγαρ ἀυτο ὅηαφαινό μὴν Θ᾿ ὁ ϑεὸς 5 ΔῊ 
αὐ τὸν πρὸς πἶου) τῆς γραφῆς δηππυδειότητα, Σχημοτίζεοθτα, αι πχη 18 

Ρτάτοχεγς, ἥηρεις, σλατ εϑϑοὶ, »ιξαϊκρίνεῶεο. Ῥ᾿Πτατο 8 ἴῃ Ἂ 
11 9 Τί μφσεποιθειῶτο τίν" Σῆο τού ϑεοιῖ δόξαν, αὐτοῖς ὀκ είγοις πρὸς οι 
κυ((οτίζοντο, σωτήριον οὖσαν, Ὠςἱ ΟρΡ᾿ πίοποπι σοπηπτοητί Ππητν 
ἀρ 4 πος ἤαὴς Πιπιαθαητ ὃς ἤπρεραπε (αἰ πτζάτοπι. ΓΥῚ 
ωρὸς Τίμωνα., ΟἿδ᾽ ἀλυ ζονδύονπ αἱ μὲὴρ τέμωνι αἴδᾳπλησίας, τὸ ἐλυς 
συΐῆδοι αἰεμέχοντω ὥσπερ ἔβα, 1ὰ οἴξ,, «ρραποιητὸν Τρῦπον ἔχοντες νὴ 
κουῦτες δ0) κόσμιοι, Σχημα τιζεῦϑοι!» ἴῃ σεγτά πὶ 4:14 Π44ΠΊ ΠΟΤ] 
τὶς αἰ ίοπεπι ὃς παθίτιιπι σοπιροπὶΧ ἐπ ΐη δϑυπιροί,. Οἱ᾽ 
ἐχυματίζον τὸ πατῶν πὰς Εὐδινικονω, ὸ δὲ ουμονώ, ἋΣ χυμοτίζομαιοι 

μὰν 
ἡπνπεηο ἐμν 

ὑ 10}.}} 
ἐν μου μαρο 
ἡ νη! πρτιτοῖι 
γοὉ 
γε αηπιδό 

ὙΠ ν: 

μ  η ἐιν 

ἐν 
ἡδανν 

το] δ τ [ 
ἐΐη, 
τὰ σα 

δ 
Ι 

᾿ Α ν : ΤΊΣ: 
ποιρςδρομοτιοϊοτοκοσμᾶμω. ῬίΑτο ἴῃ ΟΟτρ Δ αδεὲ κυξερνητι ΕΙΣ ΤΣ 
Ἰοσιο πο, κὶ ἀμφ κ᾽ πυροσες-αχαῆρη ὅδ κὸ κοσμία, δὴ ὦ σεμιγώσεται ἐπα... 

ΑΣΑ ΤΣ ΤΌΣ 5 ΑΕ ΠΣ ἢ 
ματισυῆϑη, ὡς υὐοϑρη φιονόν τι δια ρα ομῆρην πο γὲ Ε πετοχίοαι Ν 

Πν 
8ὅπὸ οαἶτι ὃς ἐχαμπίῃτο {ες νεηάϊτατ, 

Σχημώτιον, τὸ υσταῤχημα, [πατῆσαι] πὶ ἀϊοῖταν Ρίαμτο 9 φιοά οτας 
τάτὶ οηΐς ρεπιιβο]ιαηάο (ἴτατοῦ πίῃς ρτοΠ εδατ,πιιης {48 
αὐ μούτια κεικωνικοὲ εἰρ χήστετο 7 Τιὰσομῖςοβ πιοάμ]ος5 (αἰταυῖτ, 
τοάοτινιάςε Σχῆμα. 

Σχηρμοέτισις. Πτιι5 ,ἰχα Οἰτας. ᾿ ΐ 
Σχηματιομὸς 5 μα τι.) τὸ φῦμα» Πρτγατα πη ἀϊσεπάϊ ροηιις : δ 

πλάσμα Ἡοίγεἶ. Σχνματισμιὸς, συ] τι157) σοπηρτύ με σοτροῦ 
ῬΊατο 4.4ε Κερ. Κουραῖς τε κα ἰμπεχόνας κ᾽ υὑποσδέσειφγγὸ ὅλον πὸν 
δ φματὸς χϑματισμόν. Σχμαφᾳτισμὸς, ἔλίτιι5, Ιάοπὶ ΡΙατο ἴῃ δ. 
Ἀερυῦ. κὶ ὅ)) τευῖτοις εἰ ψηλοὶν οἰξωρειν αὐτὸν» οἱ ηρατισριῶ γχἡ φρονήμαι 
κενᾷ οὐᾷυ νὰ ἐμπιπλαίμῆνον, Σχυματισμὸς, ρετίοπα δί ἰΔτιια δ 
“εθον, Ηείνο. Ν 

Σχνμστοποι ἑα;αττῖ οχ σοί οι! ατοτιιηι 4 Ἐς ΡΠ 1ηα. 4ιτ4 115 οἰ ομῖτ 
ποητῖας Ατἢ θη." .14.ν]4ς Σχῆμα. ᾿ 

Σχνεστοποιοιῖμαι, ἤσο, ἔτ πιο, ἰῃἔογπΊο. ςὀπβοτπιο,οξῇηρο 9 Χ 
ΠΟΡΒΟῺ αὖρε ἱππικῆς, Θ᾽ τὸρ ον τις αὐτὸν εἰς ταῦ τα πωρρεώγῃ οἱ αἷρ αι! 
Δλματο ποιεῖ ταὶ. ὃ τειν μάλις α καιλωπηζητα ἕτως ἡδομῆμον τε πῇ ἔπ 
οἱ αγκὶ μιγαλοωρεπῖῖ χὸ 7» 079ν αὐῦ αὐείξλεπῆον ἀσποφαήνοι τὸν ἵππον 9 οὐ 

415 ὀαιπ1} φάρα γράιιξλα ὃς ραμάατα σοτιῖςο ἀττο !ογς οοΣ 
ἀοςοξαφὶς - σοι σχῆμα οἵδ δι ᾿αδῖτι5 οχυςδηοὶς οαα 5. δι [δ᾿ 

ρὸηῖο 



π᾿ 
ποτα αα ἔογοοίαπη. Σχινμμίτοπο, εἰ ϑοω 5 ἐς Ιου] ατίοηΐ 

οἰομεπιαδα (ΑἸ τατὶ οἢ 5 συ ἔχις ἐπιυϊτατὶ νά ς Σὰ ἥμα, 
»ποι δίκαι. ἐτέαπι οἰἙ φιιοὰ ΟἸςσεγο ἀἸχὶτν ϑοπτίο 110 ο- 
τοις ΠῚ πιδλπῃ αιια  σΟ] Οταγ. ἡ ματοπριού μϑυ δ. οτίαηι ἀἰ-- 
ὃ πεπλασυάν Θ’ ἀνὴρ νὰ μὴ εἰξομολυγυτικὸς , αι ἱπροημὰ Ποη 
τ ὃς Παρ] Ἰοϊτοτ ἴα οἴ ἢ έτο νυτιι ὃς [γπτοῖς ἀΠηπγ- 

ἐξξα πτεῖαρμογα Δ[ 1115 (ὩἸτατουῖδι15 7 Ζαΐ τη πλα]τας ἴῃς 
Ὁ αἰ παλ!αθαπες. ; 

᾿ Ε Σ ΑΙ 
“δειν.χιήσειν κεῖται στρ ἐ ήρω, αὐ τὶ του ὅῆπο, εἶν ἢ αἰέξεῶτο.γῇ- 

αὐτεξειν εὐτις ἕεζ αὶ ὑπολεδϑηϊιϑαι ποιύ σεώϑει, ΠΟ π. ΤΉτογρτ. 
υς δ μα ἰτ5ν ἀρ ροτιτῖο, εἶξιρ ραν Ἡ οἰ ΟΠ τ5. κώλυσις» τρ- 

ΜΒ 
[1Ο. ὡ 

ἀνξεγαπα σι ἡ σομῳ σου αὃς το αὈ ΠΊπ οὔ ο, ΑὙἸ ΠΌΡΕ. 
τρία, ἷ, ἀῃοίλοτα ἀἐ αι {12τ παμἷς }} τηατὶ Βυιόϊυδης, ἄγκυρα, 
ἀντυρία, ΕΠ εἰν εἶν. 

ΟΡ ΠῚ ΓΟ: ῬΤΟ σκιεύζω, 
ὃν Αἀτιογθ ρον δἰ! 5» ΠΤ] τὶ τι ΡΙ Διο, ὃς αΠῸ] οἱ ΡΙ ἢ. 

1}. ΑΣ σίποτ. 1}... οΔρ.89. Σχ δακυδὸν δὲ ὅξι ῥῆξις ὀς-ἐον ὅηη μῆκος. 

5 Πιαησίταν ρὸγ ἰοποϊτιάἀϊποιη οὐ, 

ἀγα 
Ἐβηχρην 
ΤῊ 

ἘΝ 
ιΐ, τὰ 

ἰρηνυηὶ 
ἰδ 
τρϑ νυ 

ἴλν. οἱε, ὁπούὸς ὃοντ σχιδαγοποσδες αἰ ΟΙΙ ΤΕΥ 1185. ΠΙΔΓΙΠῚ ἴῃ 41- 

Ἐγλε, Ῥεάμπι ΑΠπατα ἀλη] οἴδοντ ΡΙΤα.1ο συιῖτιιν» 401 ἃς ἀἰρίτα- 
ἀμον ἕατοντ ῬΑΙ πηρει ὸς (τὺ σεγανόσοδεις. Ατῆοη.110.9.. εχ Ατῖς- 

τοῖα Ῥογρ ἀντίοι οπὶ σχεδαν ἑπούα οτία πὶ αἰτ. Γῖ σι] πτιιγ οτίατη 
ζόσοσες αἱ τρίο Ατἰίτοτ. σΡ.3.}0.8.1{Ὁ Αῖπι, πἤτροάες γεῖ- 
Ὅδτὰ ἐχργεῖὸ ἐἠ όσον Τατῖπέ. Ηΐηο ὃ Σχιζοπούϊα, ἰ, Ῥε- 
πὶ Εἰς ἃς ἀϊ πο, πο νεὶ Πἰϊιτα ρεάμπι ἴῃ ἀϊ σῖτος, Ατὶ- 
ἘΠ16.1.Δς Ῥαττῖθ. 

ἀμ χω 
Ομιιεε 
Ἰχιήρημῃ 
μαδμοηὶ 

ἽΠ Οπρη ἸΣ ακὸς, αἴδᾳ τὸ σχίζω, ΔΤ ῬΊχιιτο ὃς ΡΠ ΤΠ. κλάσμα ξύλου, ἔτα- 
ὑμν, δητίιτη ἰ ΡΣ απὸ ἴῃ [ποτῖς ντοαπτητο Ν αζαηζ πη Οτας, Ὀ1- 
ΤΙΝ αι γ τ ὃζ σχίζα αὖ ἩοΙπετο. ταὶ σχίδακας, 1 ρα [εἐϑ4,}να(τι1}1ς. 

ἰχπετι Ἷ τπιοὶ ὅς Μάγςε!.1.2 τοῖς, 86.- χίδεκοις μικραὶ, ΑἴΠι|4591λῈ]. 
απ νου ἢ 1 ἔγασυιοηταν Ν[ατςο] τα] οο]45 παϊημτα5, Ἡοτγηχιαριά Π]ο- 
Ἰογερὶ ν ᾿110.τιςαρ. 130. υἹάς Σχιδία, 8. Σ χίξαι. 
ἐμερῆνι ὶἰς οὐδ. 6. [Δ οογΡάπηο 5. 
ἄνες ταὶ ἰσ αὶ ἔγα σπηθητα ὃς [Ἐςατπηςητα, σεν δαλιοὶ, α1185 ἁἰΤυ]α ἴῃ 
ἸΚΟΩΝ ἍΓΠλΟΓΟ ἀἸοιπτιτ. οἰ αἴα ἀς Πρ ας ΡΟ τ Ὑ Ἰτγαπαῖτις Π10.2..ς. 

ΓΟ Ρ.7.ςαρ.το, αὶ ἐς α{Π 115 11.7.ςρ.6.Εἰτ απὸ τῷ σχίζειν, γὶ- 

πρν :χίδαξ, αἴΤι.145 οὐίαπι,ἀς Προ ἀϊσατς ΡΙΔιτιις ὃς ΡΊ Ων 
τον ὀσμὴ, ὑςυχίδειξ, ὕσοσχισις, 
γον ἀμΟΊ ΕΝ ἀθονυχα 5 τοὶ 9 φηϊπια Πα αυΐδιις Ε Πα: δὲ Γι! ςατας νησία, Ατὶ- 

ἴοτο] 65. 

μή ᾿ {4ζα ουογῦ [ΟΠ 44, ΟΠΠΠ τὰ, τί πτα, Ἐτ σχίζω! , γε αἷς Οοπι. Ατἰ ΟΡ. 

ΟΝ Τη Ρᾶςς,}16 πὰ {8 Ἰὴ ν [ππὶ (λοιϊβεϊοταπι. Οάνγ {{ ξ, κόψε δ) ανα- 

τήθλ Θ' σχίζῃ δρυὸς, ρον ςαΠητ αυτεπὶ (δῖα ἴῃ ἀΙττῖτι (ιυ]ατα. 

φιρη θεῖ ͵ πο ὅς ἔγαίτο Πρηϊ, Τάςπι Τ|Π144.«(,χα}ε δ), ὅγι σχίζης ὁ γέρων, ἰά 

 ἰαροῦ Πσηα ΑΝ δε Σχίδαξ, δι Σχιδία, 
ποις, ν] ἄς Σ᾿ χ ιδειγόποις, 

πηεξρς,ου, δ, αυἱ μαδος ρΡΈπηδπὶ ἀἰίοτοταπα » αἷας Πίϊας, τ 

πᾶ ψοἱ αι Π 5, γε ἤπας ἀπ 55 Αὐξίτοτε!. Πρ το ιιαγῖον ὡς ρατ- 

δ. ΑΠ}π|. ἢ 

ἰσω,αικα τη Δο. 4 ΠΠοοο.Π π4ο.4 Ἐπ πάο, φιιαίν τ πλ
ας ἔα- 

δῖ. Αςςι; χίζειν τίν) ἄμπελον, νίτεσι [οἰ άοτς ἴῃ Βγαςῖα. 

ἴα. σχίζειν ξύλα. ᾿ἴρπα (οἰ πάοτο » Χεπορίν ργο ρτήπιουα:- 

ἱ ιᾷ Τλιςα σαρῖτε ς. τὸ χαϊνὸν ὄμξλυμα σχίζειν ἑικού τιον ἀιοσῖτατ. τά 

ηγπι μα ἐἰς. ἤπάοτο γἰπηνά ίχιις ἕασετγε, ΡΙατο ἴπ Τιαισονταύτίω» τίωὶ ξύςα: 

τη φϑα ΟΠ σιν τὶ μῆκος σ᾽ χίσος » αιιοι ἀϊ βῆ πάοτο ἰπ Ἰοπριτυ τ! πε πῦ νογτίτ. 

ἡνναβὰ 
ἀθ δην 
γοεήϊδε! 
΄, διμιίνν 

ἐπὶ δι οἱ 
γΟΠΠΟΙ δ 

“ 
ο. 

Γ 

αἰλαμ ἱ σὺ ἴος νεγῦο νυ] Π.ΠΓ 9 (οτ] δεπάίιπιαπς. [ιρῖχεν ποὸπ κεν. 

ν, ἡμεῖ ατιις ἴῃ ΤΊπιαο 5 σχίσας -ἰξαχ ἢ, Οἴμαπὶ ἀϊα πες ἴῃ ἴεχ ρατ- 

ηἱ ἀὐνί ΜΗ τε; ΟἸςετο. 
ηὐνσμωιμι οὐδ δον εἴτῖς πιο  τῖϑ. 
τνων ὃς, ὁ, ΠΠΠιγλ,σ χίσμα, ΠΤ] λυν ἀξ Ροτ σιν. 

λισης, εως ἢ ΞΔ ἰ τοὶ αὐ παπαϊπίίνς ΕΠΠο, ἨΊρρ Δ ροῖ σι πο 

Ἐ Αἰ] οἱὲ ἢτ. | 

. 244 ἀεητοϑ ριιγσαπάος, ἤει Αἰ ρος τεάφεηάος γτοτῦ [επεῖ- 

(ριἀτθιι5, δι {01} 14 Βοτρα» Ετγ πὶ. τοὶ 

ἐν. οἵνδ-. ἰεητοἰπαιπι νπιιπι» Ὀ] οἷς, ΠΠ.5. Πα ρ.2.9.σ χϑίνη ἐντὶ 
' Ῥ - - - 5 “' , » 

Τ᾿ ον Ἰεπειίοιπα γεῆπα,1.πια τισι εν Γἀςπι [1.1. σὰρ.91.σ χίνενον ἐλαίου, 

ἐαὶ μι ἘΠΕ ΓΟ παι τὶ ΟἿ ει1πι, {οἱ 9 πιάτυτο Τεητῖίοι ἔγαξει σοηῆεϊ- 

προ τι  ΊΔοπν ὈΙοίς. ΠΡ αισᾶρ. σα. ΓΙ Ίη. ας σαρῖτ.7. ἐς οἷο δι- 

προ λ ἴο ἰοπιιοῃς,ἤς δὲ Ε Ποάϊπιιπὶ ἃ τοῇϑ»ϊπποῖπ
απι ὲ ἵπηςοαοά ' 

μα αἴξ τοίλςςο Ππι}}ΠἸπιυτη. γ δὶ Ιαρῆις εἴ λέπηῖτατο (οτῖρτοτς μά- 

ΤΠ νοι! γα σχοῖνίθ-.1. ΠΛ ΟᾺ]5 ὃ σχῖνθυ οἱ. Ἰοητιίσιις. Βιοέϊς ταπγξ 

τοΐτατο σαρίτο οἷοιιπι εχ [ςητιίζο ἤονΕτ 116.29.6Δρ.4. θε 

ἱεατι (οἴπο Ιεσε ῬΑ ἢ !χάτιιπν ᾿π ΙΑ πιιᾶ γι] (4. 21. σι χίνον χεῖ- 

αν  ΠΡΊΙΘΠΓΙΠΙ Τοπεῖίοι, Ὀιοίσου!ά. 
γυκέφαλί.νἸάς Σχῖνθ., 

να δ φατε! ἔδεισυἔγαιτοχ νὴ ϑειμνεῖδες φυτὸν Ολΐρῃο 
5 ξεγξηςτπα- 

(πη: δὲ εχ σαππ5 ΠΠρΏΟ (ψιοά ᾿επτίίσιπα ἵπ ποιτγο βοπε
γς 

᾿ Ὑοσαῖ Ματτία 19) ἤπητ οὐ Γρι 65 τεριγραηάϊς ἀσησῖδιις ἀ
ρ 

᾿ εὐππ Πηοάατα; ργορῖου ν᾽ ΠῈ Αἰετιηροηάϊ. Ἐτγπιο τα ἀϊςεὶ τγαδτ ἘΕῚ 

εἰμ! τὸ σχίξεθευ. ΡΠ ἔπίτις τεροαις ἰητοτ ατθοτος (δ: ΡΝ Ἐς 

τος, Βάπησιις βεγπητ Τἰδιιῳ.ς4ρ.:.}. 10 ζοτιάε5 ἀξ ᾿Ἰεητιίοο ᾿οαι}85» 
" ς ᾿ 

παν, 

ἌΞΙ(ἢ 
. 

᾿ 

Σ, ΤᾺ “) 
γδυνᾶτα ἢ ̓  ἐνσίνη εξ αὐτῆς σχινίνη καλουιῆμη ») ὑπ᾽ ἐγίων ἢ κατίχ". 
(Ομ ξαητίπιις ἴῃ Οεοροηϊοῖς ᾿ἶδτο 1! τοῦ ἐγιιέζιιαι ἔοτγο μὲς 
γεγθὶς Ρτοά!ἀϊε, καὶ σχῖνίθογτρ εἷς ὃ κρρποιξ, φησι, φέροι, καὶ εἰ υῇδ ὁωρῶ- 
τος καρποῖς καλὸς γβύντα)γτὸν ὠρῶῦτον ασόρον καλως καρποφορεῖν σημαί-- 
γε, ὁμοίας ἢ ὸ 59) τόμον, Οὐοἀ ἀἰχὶς Ατάτι πὶ (φαιτατις απ ἴῃ 
Ῥω ποτὶ, -οὐδὲ μέλαιναι Σ χῖνοι αἰπείρητοι, Ετ πιοχιΤρισλόα 3 σχῖ- 
νΘ. χυέει,, σξιοταὶ δὲ ̓Ὶ αὔξη Τίνονται χαιρποῖο, φέρει δὲ τε σήμαϑ' ἑ- 
κάςη Ἐξείης αῥότῳ, Ὁ γδ ἀῤοτήσιον ἰρίω Τριπλία μείρονται, μέοσίωω, τὸ 
ΠΥ ΤΗΝ ἀκραρ ὅς, ΟἿ οτο [ἰς ῃςς σοηπιοττῖς ἴδγο ρεί πιο ῤ 

1Δπὶ νογὸ (Ἐπηροτ νἰγίἀϊς, (οπηρέταιις Βταιατα 
ΤιφρΤΓοι}5, ΓΙ Ρ]Ἰςὶ {ΟἹ ἴτα ργαπάςίσεις ἔστι, 
Τεῖ ἔτιιβος διιμ οπσ»ττῖὰ τοπηροτα πηοηϊεας ἀγαπᾶ, 

᾿Ἑλάςπιὶ οἶται ῬΠΉΠΙΣ Π|0.18,ςαρ.25.1 σπτῖ τὶ βγιέξας σχινίδας γο-: 
ςἂτ ΗΙρροογατος ἀς ἸΝλτιιτα πηι! !ςδτῖ, Σ χίνθι (ντ [ττιδοπάαπι 
ἀἰΠτηξτιο ἷς σαϊι)ν οἱ σχῖνίθ', οτἸαπὶ οἴ πογδα δε! οἵα, [ο1} 14. 
ὅιιο [1111 ΝΑγγο πὶ, σκίλλα,ν οἱ οἷς δα] διιδγαας [1Πα; ἔρεσιο5 
ΤΑΪΠΟΥ» τὸ πτιγκροέτιογ οτίαιτι αἱ ἔξιιπὶ ἃ Τὶ οἴσοτ. Σ χίνον οχροηῖς 
ΘΑ] ςπιις ἴῃ ΟἸοῃς Ηἱρροοτγατῖ5,, μόνον τὸ ϑα μνώδες φυτὸν, δμαὶ χὺ 
εἰ δὸς πὶ σκίνλης.,. εἰ μὴ ἄρα κἡ πτάσης σκίλλης τὸν βοχκξόν, ῬΠ τατος οτίατπι 
ἴῃ ῬΕΡΙΟΙςΙρἤαπὶ αἷτ οὐ σα ρ τὶς Ἰαῦτατ [1118 ἡπιιηςοῇ ὃς Οδ]6- 
δὶ ξοτπιᾶπη,σ χινοκέφαλον Ἀρρο ]ατααι οἴἴο, υια ἀϊσα5, (οἰ Πα: - 
Ῥίτοπουγ:οἱὶ 2 «Πἰκεὶ ποίη αἣ, ̓πααἶτ 5 σχινοκέφαλον αὐτὸν ἐκοίχοιως, 
«ἰυ) γὃ σκίγλαν ἴξιν ὅτε ἡ σχίνον ὀνομαζουσι, 56 }}}2 αιιτο τὴ τόσ βοτεῖ 

ἅταμΕ ἐτίαπι Ἀτάτ]Οπῖ5 τιῖα Πρ παῖ τοπιροτά. ΤΉοΟρΒγαίεις Ηὶ τ 
ἤτοτιΡ δ... σαρ. 12. αἷδὲ τῆς σκύνλυεί ἤς ὀπίζῃ ετίαηι (γι δῖτατ) 
Ἰοσςης, Ποιεῖται ὃ ταὶ ὀρϑύήσεις πρεῖς. ὧν καὶ μὴ ὠριέτη, οκεῖ συμαίνάν 
τὸ τριῦνον αἱ Θφτον οἱ Ὁ δευτέρα, τὸ μέσον. ἢ 5). τρί τη τὸν ἐσχατοΥ, δίς, ἘΧ 

ιῖρι5 ΡΠδῖις ΠΡ ττςςαρ.17. ἄς {01Π|4 ἀϊχιν, Ἐδάςπι τογ Βοτεῖ, 
τι τοπιροτα [τ] πε πὶ οἰτεπἀςῃς,δζο. Οιὸ αὐτεπι ἱρίᾳ 8ο- 
τοῖν του, τ Τπτο ρα ἐς ἤουῖϑ τυ ΡΠ οὶ πῖχα: Ηογοτ εαὶπν ράττ- 
Οὐ Ατλ τ» 14 ο[Ἐ μερεκως πιο χτ᾿ μέρρειντ ἰάςπι ΡΒΙοἰορθιις ἀνχῖς 
ἴπ οἶτατο σαρῖτο ἀς ΑἸδηςο, ἱά εἰ αὐδὰ αἰϑερίκου: τον αὐαισινἸὲρε- 
ἄνπὶ ὀϑησιν) ποιεῖται κ’᾽ μέρος. ὥσπερ ὦ ὕδὲ τῆς σκύγλης, αὔχεται ὃ 

Ὡρώτον ὁ'πὸ “ἦν κα τωϑεγ: Ἡ]9 σοπίϊατ αυδῖῃ ᾿περτ] ἤητ (Ἰςοτοπὶς 
τεργεβεηίογοβ, 41} πιοῦὶ ΤῊ ΟΡ γα τὶ ποῦ Ἱπὲς Π]ςἐξὶς γογθῖ5, 
σχῖνον ἀρικὶ Ατάταπι [ΟΠ ΠΠ1πὶ σχροπππζ. Ατααΐ πος ἱρήπτι Ρος- 
ταηὶ ἴτα ἀἰΠπΙπριιθητθ διιάϊιητ: Οἴσσω ὃ ὅγὴ σχίνε εἰ ρρτιὴρ ὕππφράσ - 

σατο κῳρπῷ, Ὑόοσα χὶ ἐν σιεύλλης τεκμώρειται αἰϑεὶ λό κῷ, Αριὰ Ατί- 
Πορ συμ αὐδᾳμιγνύων πον, κα σ χίνον,ἱ, ἰα [τρί τίαι; ὃς (Ὁ 1|1πὶ : ὃς 
Ιητορ ες τέων σιεΐνλαν Ἔχ ρο [ἱτιντάς Σαῆλα. 

Σχινοτρώγες, οἷ 74. ᾿ς πη] ἀτγοίογος. τοάεθαηζ οηϊπὶ ἐξ οσπυἱπατὲ 
Ἰεπτιίσιμτι δά ηἰτοίδαι Δ᾽ δοτέπααιις ἀςητίππι. «ἰδὲ εἶθ καλιαπεζο- 
μῆμων νἤπτγρας διιῖ 4. ἴερο Ἐγαῆτῃ, Ργοιιοτῦ, Γιητιίσεπι πηαπάςτα 
νά Σχῖνθ., 

Σχινώδης. ν]άς Σχῖνδ-. 
Σχίσες» τως. γ᾽, [ςξϊῖο. ΠΠτο; Εἰζαγα, ἀπ] Πιτα, χώρησις, ρτοραρο,Γ- 

ΠΊΙΙ5. ᾿ 
Σχίσμα,χατος, τὸ, ἢ Πιιτα ΡΊΤη. ὃς ΑΠτο Πὰς ΗΠ. Οτςεγοπ. Ματεῖ. οἃ- 
Εἶτ, 9. χεῖρρν σχίσμα γίνεται, ἀστοτῖον ἢν ΠΠπγα. ἐς νεῆς Ἰοχιῖ- 
τατιφυῖνικ σχίσματα; [ο}1] ΕἴΠαγας δὲ ἀ 1 Πιτα τ. ΠΠὰ Οἴςετ. δρᾷ 
ὙΠΒΟορ τ. φτ. 0.3. σ4ρ.17. Σ χίομα, τοῦ γε αἰκεῖν αἰδοῖα πὴ, 

Ῥο] χοῦς παταγα 111 Πὶ τί πιά9 1 τί ις Τα πη15. Σχίσμα, {Ππατᾶ, 
ἀπϊεητίο.νἑάς Σ χισμή, 

Σχισμὺ . ἰάσπι χιιοι σχίσμα» πίπιτγα, (εἰ Ππγὰ Ψαγγοηῖ δι (οΠΠπτα, 

ΡΙΙηϊο. 
Σχιπω) αὶ Γατηρτπούαιτι ν οἰ ππρτιο ιπτσιις βαπιις σα] σσα πη πτί, ντ 

ναἱρὸ ἀϊς πηι (δ υΐγους ἀῤεοη εχ (δ᾽ ἀε[)ιφμείεχ. ῬΟΙΠαςῖ, πολυτε - 
γὲς υὐσόδημα κ᾿ ϑρυπηικόν. Λεῆϊοσ χιδεῖς οτίαται νοςάητ, Σ χισαὶ ἕλκφν 
εἢ εοκίπι ἰα τατος, ΡΟ ΠΧ, 

Σχις ὃς, οὐ, ὁ (Ο1{Π||5 ΡΙῚη. ΠΥ, Β {Π|Π15,[πο᾽πίατης. νπάς ΤΉ ΟΡΒτ. 
Ἠϊζοτ.ς. ξύλον σιχιςὸν, 1, Πρ ηα ΗΠ] ςςντ ἀρα στρ. - ιηοῖς δὲ ΕΓ 
Π|ε Ἰέρπιπι δοϊ μά ϊτατ. ἔςι 3. σχιςον(Ἰπσις Ατιζοτ.) τὸ δεωεμε - 
γον διαιρεῖ ὅτωι σ)ὴ πλεῖον αὶ τὸ διαιροτωῦ διωρεῖ. ἘΠῚ δὶ Σχιςὸς γος 
του] ο τὶς ἀρ Απη πη η, ὃς Ογτῖ. χιτῶν, νοίτις ἢ ΠῚ11} ἀρογτατα 

εἶτοα [παραϊας ἀἰαϊ ἀπ ΡΟΠ ΙΧ. Σχις ὃς χίϑος, (ΟΠἴος ἰαρῖο ἱά 
οἴ, (ΟΕ ΠΠῚ5,ἀς ιο ϊοίς, Π6.ψς.ς.127.. Σχ'σον γέλα ας [Ὁ] 10. 
1. οἱ {Π|6, 46 φιο Ὀϊοίς.1.2. ς.177. Σχιςα χρομμυας Β[Π]65 σοΡᾶ:» 
ὙΒεορΒ. 1.7. 1{π| ΡΊδητ. 

Σχοίατο, σουτί πεγοατ, εφατοητοπαύσοιντο, ἡπόσ χοῖντο, ΤΌΤ. 
Σχοίζω νὴ ρτο ἔχοιμπὰ σχέω, 1... εἴπτοτ᾽ αὐτῆς σχρίατο,  ὐτὸσ χοιν- 

ποτα πιαἶται αδίξίπογεος ἃς οἰσπιοτα, 

σΣχονία, Κγ(ν οἱ ροτῖτις σχοινιεὶ βαρυτένως. ΠΟμηΪΠᾶ ΟΠ πη “ἰειεκτικρὶ ρο- 
τίς ἀσα! ἀοδοητ)νος ρος τοτίι5 ἡπηςὶ, ΤΠ ΟΡ ἢ.1.4. ΒΗ ρίαητ. 
(Δ. 13.ν 14. Ασσαραγία. Σ χοινία αὐτὶ τοῦ σ χοινίονγν τὰς Ἰηΐτα. 

Σχοινίζειν, Πηϊγο»οἰγοππστιδοτο, ἀϊαϊάοτο, ΓΟΪα πὸ ἀϊ πηοτ!τι ἐν πᾶς 
αἴρισ χοινίξω, εἸτοι πίοτ θο, 1 ν Πα Πὶ ἁυιςοινπάς ἃ τὐρασχοίνισμα, 
οἰγοιιη[οτῖρτῖο. 

Σχοιίζεῶτιν τάς Σχοινίον. ᾧ Υ 5 
Σχοίνικλίθ- δ, ΔιΠ5»Ἀ1 τοῖοι δτο 8.Δηϊπηαὶ. τπέο ἃ Οα28 Ἰητεγ- 

- 

ΡῬτέγατηγ, εκ . “»ᾳ 

Σχοίνινξθ:, ΕΕΓ ΔΉ. 9, μός τοο Πα! ΟΌ]05 1ῃ ὙγΠΑ τοῖττοῦδητ ἀι- 

ἀϊςες. 
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932 ΣΙ» 
ΣΣ χοννίον  γτὸ βα᾿ϊ ου αϑ.τοβάςυ]α γαγτοηὶ: ἀϊταϊαατίσττα ἃ φοίνδ». 

Ὄϊοϊταν ὅς Σχοινίαι» ας ἢ, Το ρμιι5 ἀς Απτὶ αυΐτατ, φιοινία βοτρύων 
εἰς κυκλον αὐραηγυΐοη9]. ἔα ποτιαν ΡΙἸηἴο [16.17.04 0.2}. Σ χοινίον με. 
φαμνων, (Οἱ Ἰολ τυ ππσπιὶ δηχίαγιπη Βασι! 5. ΡΙμἀατγὰς δραά ΡΙα- 

ταις. αὐ λύοντι τὸ Τ(" δυσῳόρων διοινίῶν μεραμνών, ντ ϑόποσα ἀϊχὶς 
ἴπ ορ τ. 44 Τμιο Πτειπν,ποροτίοτιπι σάτεηάτη ἀὈτιμπρεπάατα εἴ- 
{ων ποφαραῖ οχρ ἢ τοατί, ΑΥΠτορ ἢ. ἴῃ Οοποίοπ, τὸ ο(οιιίον φϑύγουσι 
σὸ μειιλπω μλύον,νλὰς Μίλτος, Σχοινίον οἴ ατ ἃ γοίτιοι! 5 ἤριιγα, 
ἀϊέλις οἴ ρομίδοῦιις νογοτγιπι, ΑὙ πο Ρμαπ. 1πΥ ορ155 τὴ χέρὶ 
πουδὲ λακξαιο μϑύη τοτῦ χοινίου.ν Ὁ] πέθ-.14 εἰξ 9 νειθιπι ὃς Ρτιαριιπὶ 
ἐχροηῖς Οσπιφηῖ, {πε γογθιυιτ Σ χοινίζεῶτο, οὐ ςεπὲ τιγρὶ- 
τέγαιις αἰ αι! ἀρ ογς. ΑἸ Πομ αι ἀς ροοπηατιπη σοι τι τγὰ- 
ἔχδης [1.14.. Σεμυότερος ὃ) “ἤ τοιάτων ποιη κ᾽ ὁ Τλαρωδὲς καλώμϑυ Ὁ», 
ἀσὲν γὸ χοινίζξεπι. Τ᾽ 4. . Ο᾽2 καγῳδὸς καλέων Ὁ- τύμπανα ἔχφγ κα 
κυμέαλα κὶ πτίντευ ταὶ αἰδὲ αὐτὸν ἐγδιύμοτοι γιω ἡκεῖα,, οκοινίζοτω ὃ κὴ 

ποῖνται ποιεῖ τοὶ ξἴξω κόσμε, υὑποκριν ὁ μήν (Θ- ποτὲ (δι “γγυω και γὼ μιοιχοι 
τὸ μροροποις, ποτὲ ἢ δι} ὅρα μεϑυῖοντῶ, ἡ ὅθ κῦμον αϑοα γγωόμῆρον «εὶς ἢ 
ἐρωιυρίως ν οτᾶτι ἰοξτίοι θαι τοροίαϊ, σογταρτὸ φαλαι γχγο 1 41ς 
Ἰεσίτατς αινίζεται. ν 

Ἔχρινιοσ ὑμζολιθ.,5, ὁ) 1} ἴῃ πὶ Επποτα ἴῃ Γρίταπι σοπιο[ τ διςῦ- 
ΡΠ ρατι Οοτατη. ΑἸ ΈΘΡ᾿. ἤαροσ Πῖδ ᾿η Ραςε 9 τίωὐ κεφαλίω τε τὸ τῷ 
χάρέσως ὡδὶ «ἴδε ίγων, ὥσπερ οἱ τοὶ σχοινία τοὶ ποι χέα συμξαλλοντες εἷς 
ταὶς ὀλκαίδας. 

ὩΣχοίνισμια»τὸνν οἱ 
ἸΣχοινισμὸς οὐ δ, πιοηἤιταΣ γατῖο ρεῦ Πιη οτηναΐ χοῖνδ5, νἱάς [ητά. 

ΣΣχρινισμιὸς οτἸἃ σΘη118 τοττατας ἃς αιια τ οἢἾ55 ντ Πα σι]. χιὸδά 
ξααῖθιι5 τγαξξου 5 Πατινυ]σὸ αῇταρ ἀφ. Δραά ῬΙαταγοἢ. ἴῃ [κι- 
εἰ}. τοὶ 2 σὴ τούτου χαλεπώτερα, σ χοινιδμοὶ χὰ κιγκλί δὲς ὁ Ἰασποι, 
κὶ «σεις ὕπαϑροι, δζς. ἴ. ΑΔ πο πια]α τα πιο] είοτα ἀεςεάς- 
Ῥαητ, Παϊοι)α:.οἸρΡ1»δς ἐχαι} οἱ ἱτδιϊοηέίαιε Πιῦ 4] ο.Π τ ΈΓΡ ΓΕ 8 
Ῥατγιιαι ἴα το ]οχῖτεν ογτῖς Θη1Π|) Υἱηςυἶα,), σατοηαβ : σαγζογο5) δὲ 

τουπιρητά, Ξ 
Σ χρινίων, ἱιςοΡτορυπιτ ατὶςγ ΟάΖὰ ἀρι Ατι οι, "Ὁ. οι Ἀηλπταὶ, 

{ιιρτὰ χοίνικλ Ὁ. 
Σ χοινοξατεῖν τε ΡῸΓ Ἔχταητιπὶ διε ΠΊοντ ἀϊχῖς Ἡοται Εριϊ.1.}1.2. 

Ταϊέίαιιε ἀϊσαηταγ σχοινοζάται, '. ἔα πλ.}}1 Τογθητ, Ἐπηϊροὶ 
ῬΙαιτο. ΕἰΈ ὃς ἀριιά Πιιθηα ο πὶ δοΠοεποϑαγαϑ)91. σ᾽ οἰνοξ της, [)1- 
εἴτατινε ἀερρζατέν, αιοα δέ ρεϊδιιγιταπιὶ ἀρογο Πρηϊβοατ, 1 α- 
ερρζάτης καὶ ἀερρπετής, Α 

Σχοινοπλόρος»ὁγδ, 404 {Π πιπατῖιι59 41 ἔπη ε8 ποξεῖς Ῥγορτὶ ὸ εχ ἰππ- 
(ον νῖ ἀπαρτοηλοκος ) 4 το[ἔο5 οχ ἔραττο τοσάιοτ, νἱάς Σχοῖνίθο, 
Ῥίατατομιις ἰῃ Οὐεη πηςητατ. αἰρὲ τῆς ὄνϑυυ μίας 5 δῃ ὥσπερ ὃ εν «δου 
ζωγραφέρμη ὃ: «οινοπλόκος ὄνῳ τιγὶ πειρίησι ὕψηξοσκομήζῳ καταναλίσκον 
τὸ πλεκόμῆμον 5 δε φηςπιαάπγοάι 1|}ς ( πεπηρς Θοπιι) ἕμπος 
πδέξειϑ δριιά ἰηξς: 95. εχ ρτοϊο χης ἴῃ τας} ( αι: εἰν ᾿πτογ 
ἀτρύπιοητα ριέξιγα; δοσιατὶς Ρ᾽ξξοτῖβ ἀρι4 Ῥ᾿Τηλιπὴ ) ἀπῃο 
οὐϊάααν Παὶς ἀτγοάοτς ἀἴχις αίμπιοτς ἔμπος. ἥλιος ᾿πηςῸ 
ποίεε. 

Σχοινυσυύλης γα, ὁ ΤΟ ἘΠῚ ΠῚ γ ΟΠ ἾΤΟΥ. “ 
Σχοῖνθ-, κοὐς ΓΑΘΟΡΆγν ΕἸ ἡἡ Το σου. ἀπμηοιι8: ΟΕ 115 γ14. ΡΈΠοΓΑ. 

Σχοῖνθο λεία, ἐυτηςι5 [6 115» 4] πο ἐς εἴϊ, ὅς (οἴτριιο ἀϊοίτιιγ ἃ 
Τοοπατουν οἱ [πἰγριιπ ἃ Εολο:Οξύκοιν Θε ει πιδγῖπιπὶν σᾶς 
ῬΙτη. αι} ἔα τ ρίατατ ἔπ πηπσγοη πη: ΟΥμ115 ἄτα: [βεοῖε5,Πλ45. ἃζ 
Καυΐμα, Νη8ς αὶ οξις Τ ΠοορὨγαίι, (Ἐογ}]1ς εἴτ: Ἑσσυηῖωα ξετ ἴ- 
ταοὴ αἴ στιιτ ἴῃ σάρίτο. Ὁ 1ἀ4ις ΑὉ ἱρίο μελαϊκρανὴς ἀϊέζα, ΤοΥ- 
τίτιπι σθηης σαγ πο τις5 δὲ οταίπιι5 Οἷλόφοινίθ᾽ ἀρρε,Ιατατ. 14 οἰ 
ηιιοή ταατιίσιιπι ἀιχὶς ΡΙΪαἰπϑ:ν ογτίταιις Θὰ. Πρὸς γὸ τοὶ πλέ΄- 
γμαται παῖς Τ ΠΘΟΡ Γ. χρυσιμώτερος ὁ ἑλόσχοινθ., διὰ τὸ σαρκώδὲς 
τὸ μαλεικόν. Ἐχ 410 ὈΓΓΠτ159 Ὁ} Πῖπλιια δα ν 1.11 ΠΟ] οἴσμσσηο 5 
4ιἴα πο 1115 ὃς σαγποίεις οἵδ. νθὶ δὲ εχ πιατίίσο τεχὶ τοροτῖοϑ ἀἰ- 
χὶτ Οοτγίσοηάϊι ἴτααις Ῥϊοίςοτ ἀϊ5 σοάφεχεὶπ αιιο, Σαρκωδεςέ- 
εἰ καὶ πρα χυτέοψ(Ἰορεηάιιπη ποιχυτέρμ) τοῖν δυοῖν, ὁλόσ χοινίθ- λεγ»- 
μήν, αριιά Θαἰοπιπὶ ἴῃ 5. πιρ]ῖς. πιεηφοϑὲ [ςγ] ρτιπι ολιγύσ χοινος, 
αιιοά ὃς εχ Δέρίπεια ςομίξατιοηξεγ Τ᾽ ςορμγαίτ, ἰζοτις [1 
Δλ:ςαρῖτε 13.Ὀϊοίςου! 4. δ γο 4.64 ρ.52.Ὀ]Ίη. ΠΡ το 2ι. οαρ. 18,115 
ἐχρ ἴσαταν αφασίαπι αιοά ργόρτον οδίοατγί τατον » ἤο ἤϊςο 
τουιπη ἀπηροι ἰυἸ αι, οΧ Ρ] σατο πο ἢ Ροτεῖς γὴν ἀο ΕΠ} ΠΠπλιι5 αμι]- 
ἄειη Ετα μι. Χτοῤῥα πεῖν τὸ ςόμα ὀλοσχοίνῳ αδρόχῳγ δίς πιατςο 
ὁ5 «μια οδῆιετε ν εἰ σοπἤμοτο :1ὰ ἐἤναἰ σαὶ αὐΐητανο περότῖο 
ο5 οὐἤειιοτγα ἄτας οἰταγατο:ρῇ ΠΙομτίιιπι ἱπιρόπετς, Δλ (ΟΠ ι- 
πος ἀς (ΔΠ{ ἱεσ ας, Πὲς 3. δὴ λόγων εἰφϑόνοις ἔχὴν ἐπηγ[νλετο, κὸ πε- 
οἱ ΤἹΦ διναίων ἀμφιπόλεως κὦ τῆς αὐχῇ ς τοῦ πολέμου τονιῦτει ἐρεῖν ἔφυ, 
ὡς εὐσποῤῥάψειν τὸ φιλίππε ςόμα ὁλοσχοίνῳ ἀξρόχῳ γ» Ἐοπεεβ ἰληὶ 

αμίάοπι γατίομ τιν θογας [ παῦοῖς ΡΟ! Πςείθατιιγ, τὰῖπι ἀς ἴπ- 
τὸ Απηρθ! ρο 59 ται ἀς θῈ}}} οὐ ρῖπο ταῦτα ἀϊξξιτιτη εἶδε αἵς- 
Ῥατ, ντ νοΓ ἢςοο τπαιίίοο ροῖξες ος ΓΝ ΠΡΡΙ σοπίμεγς. ἤθη ἀϊ- 
χίτοξυσ χοίνῳ 5 ιιῖα Πππ 6118 ἀσατι5 εἴτ, Ραπσίταιις ἃςι5 ᾿ηΠαὶ 
αὐτα νἱν λα: ἐλοσχοίνῳζ χα! πιο}}}15 οἱ ἰμπο 15) ἐρίόις ἤςοο 
πος πιαάοητζο αἰ δάϊμς ν τ ἀἴνντ τοὶ ἔαο"} τα5 οἰξεηἀαταγοη- 
ξετ Εταίππιπι ἰ Αὐασίο, τπιησο ἴσοο. Σχοῖνν οτίαπὶ ΡοΓ δρω- 
πονοκασίεν ται ΟΧ ΘΟ ΓδητΙ ΤῊ. ἀϊεῖταυν ποις οὐοτγατις ἃ Ὠῖο- 

τοῖς [|δ.χιοαρτ6. Η!ρροσγατος 5 σχοῖνον ἡδιυοσυνον, γὴ 8) οσμιον «Σὺ 
ἡνωδέα ἀϊχῖτ τα [ὅτις πιογθὶς πλα ογασι - Οαΐσπις πὶ ΟἹοιΐο- 

ταδυϊι αῤωματικ ιὺ σχοῖνον αχροίτ, Οοἢ τς πτυΐ εὶς ἰοοῖς, τε μἱ 
3.04 0.21. 8ς ΠΠΌγῸ 4 Παρ ῖτ, 5. ἐπποι!πῈ τοταπάμπι ν οσαΐ, δα αἰ ! 
τοητίατι Ογρευΐ ἥυι6 πὶ Ἰυποιιτι υἀγατιιπι ᾿ρίς ὅς Ρ] ΠΙὰ5 τι 
δασυϊατοπὶ ἀρρο!]λυῖτ. Ηαςς σχοῖν!Θ- μυρεψικηὴ ( γε ἃς ἃ Θαΐξη 

᾿ βἸ οι 111 ν Ὠρτοπτῖβ δα πη! ίςοτιγ ) ΠπΊρ ἰοἴτετ οτίατη 
ἃ δου θοηίο Γάτρο γοσάτατ. Ἐτ μας νογίρα ΝἼτττι) {{0.8.ςς; 
3. Ν οα τδητὴπι ἴῃ δ γτία ὃς Αταδα ἴῃ Αταπἀϊηῖδιι (ἢς γοςατ᾿ 
ἃς ΡΠ Τα. Π0 11.6.2. καίλαμον μυρεψικὸὲν ΗἸΡροοτατὶ. ὃς κολαμον αὐ 
ματικὸν Ὠϊοἰσοτο ἃ εἴτ ρ΄ ΡΠ πο [1}5.12. ςαρ.22. δὲ 5011πὸ ὁ ' 
ὅς. ςαἰαπιιιτη οὐ ογτι πη 7. 41] σα Δ πητς δατοπο Πηιρ] ἰοΐτοτ. ὦ 
4τιο Χοπορθοη Αναξάσεως ρτίπτο,)8ς ᾿πποἰ5»οτἠίαμς ο 
θιι5 οϊεης οάοτγεβ. [πτο]]Πρε ἄς ἰὸς ἐτιποο οάογάτο, ημῖ 
βογοχιιοπι σα ηλο ἢ Ὠλῖγα δ  ἀἴτατε εὐ ἀχάνακν ας. ' 
πϑληαταγ Ὁ Αξλματίο. ΟΥ̓ οΙης Ρματπιδοοροίδειιπι ρΓΟ 60 μὲ, 
1εα5 χιιαίάαπν νεράθητοϑ [πα πτὰπὶ ν οοἰγάηζ σΟΥΓΙΙΡ, 
{οτι οιτιιν ἀριιᾷ ῬΑ Πα ἀϊα πὶ ἴῃ Ο ἔτοδτί φαριτιάς ςοηάϊοπάϊϑ οἱ 
τδη τ [χιις νἱηῖϑον Ὀ1751 Γαι ηᾶτοϑ ν πο125 4.ΡτῸ ἰςβασηδηζῆοιυ 
Ἑταρυά ΘΟ] Π1ο [ἀπῇ [το 15. σαρῖτε 2ο. Γογίρτιμ ἔς αη Ι 
1πηεῖισγο : τηα αι [ὉΠ σξηι5. Σ χοῖν- ἰτενη διηΐ5 νη 
νέον» ἔα σα 15, ιιῖα οχ ν μα ὃς ἰθηςο ρα ξτὶ , γε τγαάϊς ΡΣ 
1ἰῦτο τϑισαρίτο τιποόδιιπτιτ(τογαιιοητιν ετῖ4π) ἔππε5 : γε 
ἢπες,14 ς[ἢ, σαῤται κἡ μόρανϑοι , ἄπιης οχ ἤρατο Ψπάς ἴῃ 
ξαμεηι αὖ δῆπο ἐεραίοϊ πο ἱπογεάιθ:]ς ὃς αὐἰιτάππι, 1 
Ὡἱ σχοινοπλύκου Δήασὶο ἀρ Ἐτγαΐμι. εχ Ραιυίληϊα ἰπ ΡΒοοὶ 
Ὑ] σχοινίον πλέκειν»ε!ε Ἰαποειπι ἔπη ἡςξξογε:!ςες ΡΙΠηΝ 
Πυλιπι ἤρατε διγοάοις ἀΐοατ, ὃζ ΡγΟροττῖμ55 [ πεπὶ αὶ , 
ιιοατ οηο. ἐπ οτα]ίγον νεγὸ αἰ ἔδιιμη εἰῖ σχοινίον ρτο ἣν 

η΄ 

ΠΤ ὰ 
" Α 

ὑνραρνο 

ΤΩΝ 
ον, 

αἴτετγο 110 Αἀαρίο, ἐκ τὶ ψάμωευ σχοινίον πλέκειν,οχ ἀΥΟ μὰ ΕΠ Ὁ ΤΩΝ 

σα] πφέζοτο. Ηΐης Σχοιγοπλόκος, Σχοῖνο. ἑηάς καὶ σχοινισμο ἡ τ οὐ 

πιεηίιγα τοῦτα ΡοιΠοα ίςχαρίητα (τδή]ὰ ςὄτίηεη5 ἀυῖδοῖς Η μηδαιμνε, 
τοάοτο:ίςος ΓΙΓοῖας πθτο ἀιυῖητο δὲ ἀι!οἀεοῖ 10 υαάταρι καμεῤ 
τὰ Παάία ἀἰςατ»ῖ. φιΐπαιιο τι} 1, Ὁ} 1 ογγοσ ποταγατηΒιιάφ,͵ ἡ ον 

ἼΝ 
ΝεϊδηνννΝ 
ἡν νοι! δ 

ἴῃ Αποοτατϊοηίθης. Βαῆις Ροπηρ. ἱπάϊςατ ΟἹ πὶ Το Βοξηϊςοὶ 
ἀρεῖ ατα ἔςοττα ρἰεδεῖα ας ν1]14.. Ὁ γὨριοητο νἱἤτπιο αἱ 
ΟὈἰπατιτ. Ρ] δυτιῖς ἴω Ραση}. ΜΙ δγας ίςπεμο ἀε ατα5)[ςἢ 
πἰςι!ας (ον {α5, ᾽ ἢ μου 

Σ χοινοςράφιθ-,956»..}} ἔποπὶ ἵπιςὸ τογαιοῖ, 41 Πιη οι ἔπης0 Γ΄, ἠμιομνιεὲ 
δεἰτρίάεπη αι σιχοινοπλόμθ, ᾿Ἰ  λνίχο 

τ ῥῖνα 
ΝΙΝ 
Αηθοιδίιο: 
αἰπὺ ἐδ 
δε τινην 

ὐὐδηεμν 
ἡ ληοι δτον 
ἥι ἐχυϑοι! 

μικ χιραῆου 
1] ": 
πο νον 
ἡμΠ μὰ 
ἩΠι απ 
ἀπ πο υθλῳ 
ψπιπέλ δγίετα 
ἀαχαρ 
πὰ ομτα; 

ἀτοπα 

Σχοινοταγὲς »ε(θ.,δ καὶ ἡγϊΟ ΠΡ .Ι5 γα ξξι18) ΘΟ Χταηζιιβ,όρϑὸς αὐ μακρὺς 
τη ΘῊ65 9 ἐρμίωδὺεϑν μοικροτέρρις κώλοις νὰ σχοινοτεγέσι, Κατέτι 
σχοινοτενέοις υττοδέξας Φώρυ χας ἐκοιτὸνγα τ6 05 δά {Ππίςυ πὴ ἀς 
δυαατ σςητομοϑ» εγοάοσ.σ χοινοτενεὲς κ7' πόλιν ποιοιισω τοί, 

Τιιλίτοπι ἰπχτα νγσοπη ἔδοιιητ, ΓΔ Ἐ.. σιχοινοτενεῖν οἴ σμια ται, ΑΥΗ 
μὰ ργο!χαγίς ΝΊροτ ριιά ΡΒΙΠοἰἔγατιπι πη Ἡογοῖςῖ8, 

Σχοινοφιλίνδα, {15 σοηιις: σΟΠηρίπγος ἤζαητα5 οἰγοῦ πὶ εἴβοι! ] 
νης Ρογ αἤεγατ Βαττίιη 6 ἃ τογρῸ δἰ Του 115 ν ἰγρι!ἀπὶν 61} 
αἰσα! ἀεῖ!ςῖς ὃς εἰγοιπηῖς ἀοπος οατῆι εὖ τοάθα :τὰπι ἢς, 
Ταίοτ ἐπηροίζυγαπι ποη [εηίοτῖτ, ἃ οἰτείτοτε γοπιπιρτα γίγρι 
γοἱ διηίςιη!ο ναρυ]ατ,Πιςοςότιμις ἀςσπατιιτ : ἢ δηϊπηδάμι 
εἰς ΠῸὶ 114}. ασοὶρῖτ τρίς φιοα ἀοϊρέξιπι, τη! αυϊεύγααςε ὅν 
Ροίζοτεια ὃς ἔουῖτ, ΠῚΠ σοητι πιὸ ᾿π δ αμοητῖβ Ιοςιπὶ ἀοίοττι 
ἃς [τ᾽ οπεπι οσοιρετιν αἱ ὁ νοςαητ» ἐγαήπο- ὑαἰογ ναὶ ἰδηετ ὶ 
τὐεέγσει! ε.Τ)ς (στ δὶς ῬΟΠ ΠΧ 11}. 9. δου σοι ἀ. σ χοινοφυλίνδαγδαο 
σιχοῖνον φυλάήειν. 

Σχοινεφόξος» Πα βιηἰ σογαἽι15.  ἀΖαη, ἀη Οταῖ.. ἱ 
Σχοινώδης. ΠΠΌΘΟΙΙ5. 
Σχοίνων συμξολεῖ τ» ἐ πη ςο ἔμπας πεέλιητ ὃ Πογοᾶϑ. 

Σχολάξω μιΐζω, α. ἀκα, οὐϊοτγσχολίω ἄγω οτάιπο ἀρ, ἔλα ἴα οΥ ᾽ς το τον 
γοχυιοίςογξονίον, ἄς εο, "πη πλογοτγοιβραδιυυΐω αὐ γώ, ποροτες " οἤ ρὸν 

ξο,ορογαπι 40. Πλατιΐαπρυντ ταῖς ἡ δονώς σχολαίξειν, ν οἰ ρτΑΓΙ Βα εν 

ἱπάμ] σετς.σ χολείζω τῇ τὸ λόγε διακονία, ΟἿ ΓΥ [Ὁ [. αἷθὰ ἱερ, σ χολὸ ἐν αἱ, ω 

κυζοις, αἴοῳ ναςο: ἢς ἴῃ Οποιὶ. Αροίς, μξ, σχολάζειν ςρα ᾿ πιδριή 
νάρατο ᾿ἹΠἰτία, ΟΠεν ἐοίξ. ργωροπτίοπςοπι δ ἀ] αἰ τυπούν το τὸν ἱππαρδς 
ἐν ὡροσευν ἧς νὴ πῇ τῷ ϑεῖ λατρεία σχολάζειν, τοτῇ νἱτᾶΣ το ΠΡ ΙΘΥ 
φἄτο ρτοσατίοαίθτις ἴδιι ἐπ ρυσοατοηΐδιι5 νογίατὶ, σχολαίΐξω 
πἰω; τικωρίϑῳ ἔῇ), ΑΞ (οἰ, σχολείΐξω πρὸς τῇ λύρα,ναςὸ ᾿γγῶν Ῥμᾶ 
1 ἘρτΠ. ἐξ σχολάξειν πσὸς τοῖς ἐδίοις, ΙἌτα ρογα ΡΓΟΡγΙ ΟΥΠΠῚ ἢ 
ἐπηροάϊτ, Αὐσιίζοτ. 1}5.5. ῬΟΪ τ. .8.,σνρὸς ἐννοίᾳ τινὶ “ἥκω ϑείων Ὡρὸςφ Ἢ 
ἱερεῖς σχολάζων, Ὀ] τατοῖη ἸΝ  πγ4, ΠΟ} γοσιπὶ ἀ ππαταπὶ {Ὲ 
ουϊατιοιὶ ἀρυνὰ ἐρίος [ἀσογάοτος νδοδηϑ. σχολάζω φρὸς τοὶ δ 
ποι παδεο οτίπαπι αι ὅς, Βιιά4 1ι ΕρΡΠ μοί ἔτεσι Χ οη, ὅς Β] 
ἄςῖις ϑιδ. μὴ σχολείξζειν υἱαὸ πολέμων, ΡΪαῖο ἀς Γερ 10.1.8. }Π15 ᾿ 

οἰρατῖς Ροτ δ. 114 πη νασᾶτο. ἀρβκεῖ γδ, αὐ βασιλι δὺς ἀκροῦ ὅτι ᾽ 
λόντων σχολαζῃ,[τὶς εἰς τορ 5 σατοτ!δ σα πο πτῖδτιϑ αἰάἰοηάΐ ο 
(ἀροτο Πε, ΡΙμτατ. ἴῃ Γοτῖ οἷς, Σχολάζει φϑύγειν, ἔα ρίςπάϊ τοῖδ 
ἐλοιι τας. ΧοηοΡΗ σχολάζειν ὅρα σηρίως τε κ' νεανικῶς, πγοπιιὲ 
ἐλιιο[ὲ οτἱαγίὶ οἷ. ουὶ Πμά1ο σοπηπταπτατὶ, Βα 4 1 Οοπι.ῖη ἘΡ 
σχολάζαστι ἐκκλησία γναςδ5 ἘςοΙς ΠΑ. 1. αι εἴ ἤης τεξζοτγο : 
ςαῃοηδτδ. γηοάϊ Απεϊοςἢ. 

Σχολώθ.»ν, δ τάτυις υ  οτιι5γοτῖο Πι5»ΓρΠῖ55 οοἴ{λ 18, αἰγὸς, διατ 
(ἰὺ ποιένϑυ Θ., ΤΊνοΥ ἀ. χτ᾿ τὸν ἄλλον πλοιιῦ σχολαῖοι κουνϑνεντες) 

ςατογα παι ϊσατίοης οτοί νηΐ εητοβ. ᾿ 
Σ χολαιότερον»ἰοτιπισ»τατάϊ ας: οἱ ορρουίτιγ ϑεῖ ον], ςοἰογῖτι5. γ8 

“ χολαιδ' 

ἐἰιιιίογειιο 

ΠΣ 
ἰῃ ἧψιη { 

ΠΝ 
αἰ ἀδι 

ἡψικιδγη 



“π- 

ΣΧ 
δας ἫΝ 
ἀν αν ὑπιρνκπεῖϑαι, ΑτἸπεοτ ἀς πλιἀον!ομτίμς πτοιιογί, Γ οἴξιιν 
Ἰο αν δι Σχολώτερρν, χιολεήταρρν υἱγιαίγει, , [ςὩτῚι15 (Δ ΠαταΓ » ΟΒτγ- 
αι πὶ! Ἐὶ ἱέρωσ, 
αν 3  βγδντατ ἀϊ οτο συ οτοσρῃ] οτφοιιπϑγδητίου γλ]Παῳ. Ὀϊοὶ- 
δ ἤρα Ὀχρλάτερνε.ς μϑᾳ “ταταἰτα 5, ]ο 5» σα ὅατίο, Γὸρ ηἰτί ο5γαῤγία, δι 4. ΤῊ 4. κα ν ἐν τῷ ἰδϑεμῳ γγυουδον ἀδτμιονκὲ 7 καὶ αὶ χτ᾽ τίω; ἀλλίω͵ πορείὰν χολαιότης 
ΠΝ ν αὐτὸν ἱ. μέλλησις. οἰϊπξξλτῖο. 
παρα, αταγαττειτὶ [Ππιέ, 

πόλη,  οηινξο,ν, δ,Ἰἀοπὶ αιιο χολατερρο, 
πον ἢ ἣν" τγτατὰ δ ΡΔὈ]Α τὶ πλνρ ταδατίπὶ, ἰςητὲ, οτίοί, Ῥὲγ οἰ πη. χο- 
ῬΕΣ ἡως δ)α χφω μίμη τὸ σώμα (εη{τη σογριις οι βοῖο 5. Ρ]Πτατο ἐπ 
ἄχρι ̓  30] εἰς. Ἐ, 

ἐκρυς,, ὑλαρχεῖννο μοί: Ῥταο Πς. τῆς χολῆς αῤ΄χεν. 1 Δοττοῖπ Ἐρίσιιγο. νπάς 
ἔχης ἴσο δτοῖνα φαΐ (ςμο Ια: ργα οί, ἀδιῤον 

εὐκης ἤθευν, γτὸ, Ἰο σας δὰ (ο]λτιιπι, μα, 
οἰήῃᾳ ἰλονοῦδ, ὁ, οτῖο ἀξ ά τιον αρι15,11 {τ ρ [ι159 [Ὁ ΒΟ] αΠ σις. χολα- 
πῆμ, ἔχλθ. οὐοῖα πη ἰτίσ 4, ΡΊτατς. ἴῃ δοίοης. 
ἼΝ Ἂ»" εἰς οι, δ ἰάοτα, Σχολαςικὸς γτο οτἱοίο, ὃς Ῥτο ζο Οαϊα- 
ταῖν ἢ Ὡς ἰπτοτργες ΡΙΙΠ1} Πυ μι οτὶς [10.:. Ἐρ!. Υἱτ, γϑὶ εχ ἰθΒοϊα- 
γχῦὶ Ὑμιι 44 {τ Πτεγργοσάτηγ. νηάς χολας ικότεραι πόλεις, οἰμίτατος 
ττα εἶο δὲ ρᾶθς πιαβὶς ἀερεπτεβιΑσιίζου. 1.6, ΡΟ] τὸ χολας κὸν, 

 βυβυοι 
κϑηοα! 
(Πίυς [γηιῃ 
(» ἀνίη μι " 

παρ χω 

ἘΠῚ. 

“ν᾿ ας Πτοτατγίτις. τὸ διδασκαλεῖον, δι] 4, 
ἡλία, μκ ἴσω,πιυκα,νςο Ν οὐττ. αἰ ίο!]. ' 

ς  οτίυ τ, νρατίοςοςἰατί οςςπᾶατιο, ποτα, ἀοΠάϊ, καὶ αἰ- 
τρεξη, [ς ΠοΪ οἰ ιάτις,ΟΟ πι πηθητατί να χογοϊτατὶο, μελέτη κὸ 

ΟΡΡοττιιηῖταβ. Σχολ ζω δϑειῦ α»Οτἶιπὶ ἀατο, Τοῖς, Χοηο- 
" ἰμλη Ὅη Ῥαά τα; 4. μὴ δεϑμυ αὐτοῖς χ ολίως, αὐτε βουλ 6. σοιάγει!, μὖ τε παι- 
ἀμί, ̓ δυαἰσοι ει μυδὲν αἰγαϑὲὸν ἑαυτοῖς, ΓΝ ο ἀΘΠ1}15 {15 το ρι15 ἀαις 
βερ μι ; {τῇ ποαιε δα ἐς] Ἔγαη τ ΠΊ» ΠΟ αι ἀρ ραγαη11Π| αι! ς αι. 

ἩΠῈῚς ρσγοξιτιτγιπι ες ν 4οατιιτ. χολή γε ἑαῖν κανϑείνειν, Χο 
ἢ. ΔἸ τοτο ποιὲς ναςατῖ. οἐοληὶ ἐΐσται σωμασκ εἶν τοῖς ςρα τιώτας, [48 
τι Ρα ἀἴ8:. χοληὶ χολνου οτίτ πη το ΠΡΟΣ 5) Ὀ]ατο ἀς Γορίθιι5. δ᾽ 

χυλῆς ἔχον, (τὶς οὐ] μαθοο ἔχω χολζω,αἰσ!πάο οτο. διολίὐ ἔχων, 
οἰϊοίις. ΘΟ 2Δ. κολίω ἄγω,νίιο 'π οτον [χπὶ οτἱο 5. ἤιῃ} ἱπ ο- 

ψαυϊοίδο. χολίω εἴγω ὅδ σὲ τ δὶ νᾶςο5 Δ ιποτι5 το, Γἰοίλη,κο- 
ἡ ὡρὴ δείπνου ἦγε, Χο πορἤ θα ἰἶδτο ς. Ρατα, χολίω ἄγειν 9 14 εἴ, 
ἱτριζϊωὶ͵ βραϑυτῆτα, ἘΠ ΓΙΡ ΙΔ. κολίω ἄγοντες ὅσο “ἴδ ὅμων, 14 εἰ ὰ 
ἴοτῖς νασαητο 5. ΡΙ ατατομιι5 ἴῃ ἸΝΙΠηΔ. σιᾶστον φκολίων αἴγουστε Στὸ 
γταν, Αὐἰτοτ. ΡΙλτο «β ἄς Κθρι. ἴδ ὅρων χολίω ἄγων, αὖο 4[115 

γάζης, ες ΠΠ1π5 δὉ α[115.1 1 4ε πη, αολῆς τἶσ μῶν πλείςης δῤ εἴη δεό.- 
ἤρον, αὐ αἰ1ἴς πηιποτῖθιις ἐσεας νασατίοπο, ἰά αἴξ, οτῖο ὃς ςε[2- 
ὍΠα. τίων οἶδ᾽ ὀθαγκόλων αολίων ὠπταῤχάν, ὨσοοΠ]ἀτιοτιιπὶ ας τατῷ 

ἤς, ΑτἸ που "στο Ζ-Ρο] τίσον.ςαρ.7. Ῥίατο ἰπ Αροϊορίδο αὸ 
ετης τῆς ἐδχολίας ἀσδὲν “Ἷ] τῆς πόλεως τρᾷξα! ἐμοὶ ψιλὴ γέγρτε 5 Ῥτο- 

τεῦ ἤδης οςςιιρατίοποπ ποὴ ΤΕ] Πἰοιιῖτ 41 αι4πὶ ἀρογεγο- 
1π| οἰτι1 τι τα.1Ρ 146 π|, δεό μήν Ὁ’ εὔἴγειν χολίω "3 τὴ ὑμετέρᾳ αἴρῳ - 

ὕσει, ουϊ Ορις εἰξ οτῖο δ νὸς ἐχβμοτταπάος, ϑορμοο 65. κο 
δεδόν. Β] ατατο ἢ. ΠΡ το πῆι αοργησίας, οτἰτπ ἄατο νε] ἤπρρο- 

τ ΤΑςοϊτισα πὶ τα πείιιο εἰ τῳ καἰ λογίζοῶτο αολὺς οὶ νασᾶτ 
᾿οπήἀεγάτο. χολίω λαμξάδω, [ατα οτίοίιις, ΕΓ! ρ1 4, κι ολίων ποιούς. 

φρὺς τούτο, ΐς νᾶσο, ΧΟΠΟΡΉ. φολίω ποιεί ἅδωι «οἰς ὃν δγο «11- 
Ἰεῖθεπὶ Χοπορῇ. 14 εἴξ. ἱπειιπηθοτς πη {τε τιπι ν ηἶτις Αἰ π5: 

ἀμ οἰα [ἰὶ 
ἼΠ" 

μοί ἡ 

μην 
χα: Πα 
ἰικημίη 

εἰμὴ Π ἱ 

γραρνμ 

Ν' ται ὃς ορεγᾶπι ροπετε ἴῃ υπὸ Α]1ο ὅδ) χολῆς, δί χτ' κολίω), 

] ἐπ οὐΐον ρογ οτἱ τη οιπέζδητογ, Ῥίατο ἀς Τ ες. χτὶ κολίω αὐτείποι, 
ΐἑ 

. ἢ Ὑ 

ἴσοι. Ε ἴῃ οἵἵο ςοπῖγα ςοητοπάατ, Ποπιο δι. χτ' δημοκρατἐν ταῖς αὐέσεσι 
ὁλῷς »πὸ “Ἷ᾽ αρθημοέτων γγυομῆν Θ.,αιαιπα οἱ ἐπ ἀ ς1ΡΠΠπὲς ροτ- 

ἰρίεπαϊς υϊ οἴσετε Ἂς δηΐπηιτη τοί χαγο [ἰσογοτ,δές. Ρ]ττατο, 
ἢ Το πηίτος!. ταῦ τα εν οεἱ ἐν τῶς χολῶς λέγεται “ἶ φιλοσύφων, 
ἐγ τι Παῖς αἰ Πριιτάταιτ ἴῃ ΓΟ ΠΟ 5 ΡΠ Ποὐ ΟΡ ιοτιιπι; άςπαὶ ἱπ Ρο- 
ἴε!ς, [τεπὶ χολης ἀἰΠρυιτατῖο τα» Ρογ οτίμπι ἀρ τατιτιἸςοπις- 

ες 16.2..εἰσὶ δ᾽ εὐ αολαὶ αὗται, εἰ τοῦ γράψδυτος ἀιτιὶ δόξας «ἰειέχσα), 
μὰ αἰ ρυτατίοπος ποη ἱρήιις (στ ρτοτὶς ορί πίοπερ σοητίη ηΓ, 

Ἢς, γ.4ς Ππίδιις » πὸ πλς τα ιαπν Ρ Ι ΟἰΡ Βιιπὶ ριιοτῖς ν οὐδ ὶ5 
ἴάται 411 4ιιαπὶ οχρ σάριτιιπι, ΡΟ ]οπ. ἐν τς περεκ δοϑείσαις 

ἦν χολῶς, Ἐτ ίη αϊποῖς Σχολὴν, ΨΊττιΠ1ο ράτϑ [αυτὶ ἔδι! ἀ[πςο] 
Ῥιςτοϊαπάα ἀϊέχα. 

. ΑἀΔυογθιτπι,νῖχ. Πα }Π1ο πλοάο, πα [ατοηιι5. ταυτὸ πλΐπι15. 
ἱτοτρροάετοπεῖπι, [εὐτοτ)τατάὸ, ἰεπτὸ οι πξξδητοτ, βραδέως. 

τὐλ ἢ στελ ϑων»νἶχ (Δ Ἰς 5. Χ ΠΟΡ ἢ. χολ γε Π0}10 ραέξξοἩοτπιο- 
ἢ. χολῇ που οὐδαμῶς, ΠιΠπτοπις. Σχολῇ ροτίοίέ, Απάοοϊάες; 

δ γε χολ αὶ πδεὲ 4 εἰστιγζελλομήῥων σκοποιιῶῦπα. Σχολῇ γ45 πχυΐτὸ 
πίπιις, πο απ, ζπούγε, ΑὙΠτοτο] ἢ 2. ΜοταΡ ΒΥ. εἰ ὃ μή ὅδι τὸν ἐν 

ΐ εὐ το μηδ, αὐτὸ ὃν, χολῇ γεϑμων τὶ αὐ εἴν αὐδῷ πὸ λεγόμῆνα καϑ' ἕχοι- 
οὐ στε φὰς τημτὸ πιΐηιι5. [Γ{οΠὶ ν εἰ ἢ. μὴ τούτων 9 χολὴ 1 γε ὀλῶν ἔςω τὰ 
(ΟΜ,}: " αὐϑοαὶ τεὶ εἴδη. πητι!τὸ πιῖπεις,, ἃς πα! ]άτεπιι5. Απάοοϊάς9 ἀϊ- 
{εν : χὶξ ἐκ τοῦ πἰδαλλήλου , ἥ που χολῇ ΤΠ γι θιμῶν πολι δ) 14 οἴϊ» οὐ- 

᾿ δὰ μεῖς, 

μηρῶν 
ἴῃ ΓΙ ἢ 

ἰάϊι 
ηρῖοη 
ἡμιπίπι 
ὑησιωι 

ἬΝ 
κὸ ἱπῶ ' 

ΤΠ Ἶ δ 

ὕω 

αὶ " ! 

ὑχικὸς, ἃ (ΟΠ ΟἿ ατπ ρεγεῖπεπς. ἣ ; ν 
ον ὰ τὸ, σ᾽ οἴεπια, ἀρροηαῖχ, αἀά!τίον Ἰπτογργεζαζιο Ῥτειυΐοτ. 

Ϊ λία, 511]. σεμινολογήρφιται ὑπο μλνη μρίτει κὸ ἐρρμίεσεία!. ζ 

ἱεάπιν χει Θ᾿ σαρτιιδ»τοτοητιιβυμα δε πδρτοποπ5)Ο οΠΑπροτοβ Ὡς ἔλοϊςπι, 
μ 

ΣΩ οἶα 
ΣχαννΟὐομΡ4ηδ) ροτίτιιϑ, χόντες ῥυγίῳ, Β Πορίμπη τὼ ἄγχι χοὺν, Δ πιοιιςη5, 1, Οὐν Π, χὼν ἰχαχδι παν ιν, ἰὸκ ες γΊ Δαερτιιδ,χ ὄντες ἐς τὸν αἰγίαλον, Δα τις ἀρρι ΠΤ ογά. χόρτος “λ τὸ ποσιδώγμογ κα τα πη μιπὶ Ν Θρτιιπὶ ἀρριι[, 1 τ, χόντες ὑσὶ νύ. Χταν Πα ΡΟ ΠΟ ἴοπῈ «φαΐ οι Πςητ,Ιά πη. ι Σ Ω»οοποιτιο,οτίδγο,σήϑω, 
Σῴρρτο οἱ σωοιγαριι4 ΤἈιογά, 
ἸΣωδεργαχιος [ἰς ἀἰξγα; ΔΊ χοις ΟΡΡ. 
ἸΣώεσκε, [ἈΠελι1πῚ ἔς οἰ τᾶς ἐπηρετατη ἐοίτ, Ἐτγ πι. 
Σωεσκον, ἔσωζον ἩΟΠΊοτ, 

ἸΣώζεο, γα] ς, ἴῃ Ἐρίρτ. ᾿ 

ΠπΠιπ δοθίδίμανο ̓ Ω ἱποο ιιπιΐβ,οχτο, θαζα ἀς ϑςπες, 
ΚΕ τ οκόε »ΠΊς ΠΌΡΚῸΕ ὉΠΎΙΠΊ» ΕἸΤΊΡ, σω ϑέντος “μεδ ὀπίσω 

ὲ γ4αιιπὶ [οἴρες ἀοπλιπὶ γοάϊογο, ογοίοι, σώζο- 
μ᾿ βρη τ οίκωμι ἱῃρο απνῖς τοιοττοτ, ΓΙλτο Ἐρ {ξ.7. οἴκαδε ἑ- 
μν ἐπ ρμεμὸ Ἰοπηιιπὶ το!) ἐσάϑιησειν ἐς πολιν» ἴῃ γγθ πὶ ςιιαία- 

ΠΟΥ ἅ,ες τὸ οης σωζου,τοοῖρετς πῃ πιουτοπὶ, Ναζδη.σά- 
ζεῶτῳ ἐς τὸ σώμα; ρτο (Ταῖς Ιαθογᾶγε » ΤΆιον ἀἰά. σώζει ἐκ οἶδ᾽ 
κιγδιυ αν, οιδάοτο εχ ροτίςι] 15) Ατξίζοτΐη ἈΒοτ, σαίζεϑοι Ὡρὸς τὸ 
φρατοσεδὸν, ΧΟ ΠΟΡ],, ἱ,ς, Ρατά. ς ἰη σαίξγα τεοίρετς. Σωξείϑου τηᾶ-- 

Σρῖξο, πον τοσδτο: ᾿ " τα ςατπηϊηα. Σώζεῶτ ετίδλσι 
οἴ )ά πυρεπι ΒΟπαΠῚ οἰαάετς, ΣωζόμανΘ-2(Ἀ]ε15. ναύταις εἰς ἐμὲ 
τ αζορῆμοις πῃ Ἐρίρτ. 

Σώξω,γο] Σῴζω, μι σῶα. αχαςίοτιο, ΠΡ οτο,οιηξοάϊο,τιοοτ,βελδίε- 
μη. (ΑἸυιτὶ σοι ἢ], (Ὡ]υτοτη Ῥᾶτίο,ομοτιιο; φυλάπω, Αξξ, Αςς, 
Μακιλνοαρ.᾿. αὐτὸς γὸ σώσει τὸν λαὸν, Ῥοριιπῃ (Ἐγυαδῖτ ἤιις [1- 
Βετγαδῖς. φυγῇ πρὸς τίν! πόλιν ἔσωζον ἑαυξξὸ » ἔιρα δά ντθοι ἔχ- 
ξλα (ΑἸ υτὶ [χα σοη [Ὠ] μοτιιτ) ΡΙυταῦς. ἦτ ΡΌΒΙΙς. σαζειν δειὶ σινδέ.- 
γΘοη ᾿ϊητςουογιατο, Ἡεγοάος. σώζεσει ὁμολογία γραξεῖο δί ςοη 
τοπτῖο {οτιιᾶῃς δὲ τιιο 5. ΟΠ ΟΙμοπισώζεσοι ψφίθ. . Γεπτοπτία 
ΔΡ ΓΟ] του δισι ΟΡΡΟπΙτΙΙτ ν᾽ καϑαιοούσου, Πιιο μέλαινα. 1. {ππτοι- 
τίᾳ ἀαπηηδτοτὶδυΒιιά. (Ομ. τί σώξεσαν τιϑέναῃ» [ἄςπὶ ἴῃ ἘρΙοΐ, 
Ῥοίξ, ν δὲ ψῆφον ΙὨτο ]Π]Πσοτο οροτῖοσ. 

Σών( ᾿παιῖς ΗοίνοΒ 5. δ ρορμῶ καὶ φοριὶ ἧς εἶ δὸς ὶ κύλησις ὑπὸ τοῦ 
σατο, 

Σωκέω,ν Δ] εο, ροΙδιιπι, Ἐτγ ἰχνω,διιύωμαι. ΘοΡΠΟοΪ, μόνη γ ὑκέτι σω- 
κώλυπης αὐτίῤῥοπον οἴχθίθ., δῇ καταζαροιιῦ με κὶ καταφερόμῆνον, 
Σωώκος γε) ΟΡ ΠοπΊοη Μογοιτ)» 4 4{Π σωσέοκος αἰις σάσοικος ἰυρλε, πὴ 

σοάμϑυ(Θ- Βοος εἴἶ, ὁρ μδι" ὠκέως, Εἰ οτίαπι ποπιεπ Ργοργίμπι. 
Σωλίω, ὦ Θ-, ὁ σα π8}15.ΠΠπ]45 ταις» Ν τγα ὃς Πιτεσοη ἑπιδγεχ, 

χρουιῦ Θ- γα αν ππέξι15, ΣΣωλίω μηχανικὸς 7 1[ἘΓΕΙΠῚ ΘΗΓΙΙΠῚ φιον- 
ταιητιιγ Με ἀτοὶ ἴῃ Ἰαχατιοαΐδει5ίςρς σαίςη. Π10.6. Μετμοάϊ ὅς 
(οπιποηζ. 2), αἷδὲ αἰγμδ, Σωλζω,ν εττερτγατγιπαν οἷυς σϑ 115 4ιιο 
φομτίποτιιγ τησάμ} 4: ῬΟ ΠΧ, Η' ὑμῖν τοι διαὶ δ᾽ ἀπονδ' ὕχὼν πορεία δὲ 
ὃς ὁ μυελὸς τέταται, σωλίμ) κριλεῖ ται "ὁ ἱεροὶ σύριγξ. Σαλϊώες ἀρὰ 
ΑΥὙἸίζοτο]. Πθγο 4. 81Π.8ς Ατςπ. 11Ρ.3.1ν ἢριιςβ πὰς ἀαέλν] ΡΠ, 
Π|Ργὸ 3.:Ρ1{πες τοαςοῖ ροπογὶβ.» φιότγιπι σοποδας τι δι} πιοάο 
οὈϊοηρα, γε) σὸ νοσάξηι15 πιάη[0 15. 1 σιηζτιτ οτίδτη αὐλοὶ, δύνα- 
χες κα ὀνυχες. 

ΣΣωλίκυεέριον, τὸ, σΔΠΑ ]Π1οι}}α Οο Π1ο 9 ταδιι5 Μάγος ]]ο Ἐπηρέντῖςο. 
Οτῶςο νεῖται Τ γα! Παῖς ὃς Αοτῖι5. 

Σωλίωιςὴς, δὲ 
Σωλίωοϑίρας,40] ρΡΙ!τἀτητ (ὃ σωλίωζας ρἱἴςος ἱπτον οἵἶγε πυπηογα- 

τοσινίάς Σωλίώ,γττοαμον ἤι5 εἴ Ατβοη.}}.3. 
Σωλίωοειδὴς, ςα πα] οι ατι55 α4 Βταΐα πιοάτιπι ἔφέξας » Πυΐα {- 

τῊ 1115, Ξ 
Σώπα ατος τὸ, σΟΤΡΙΙ5 : αὐραὶ τὸ σῆμαγίος αἴξ ἃ ἰπριςτο, φυ δά Δηϊ-- 

πτᾶ ἴῃ σογροτς ἤτ αμδῇ {εριυτατῆς ἴῃ οτγ πιο] ορ 5 [νά ἴτ ΡΙατο 
ἴῃ Θογρίδ οπιοτινοοαῖ σώμα τὸ αψυχον, ἐπεὶ σ᾽ μα τι ὅδὶ τᾶ ποτὲ 
ζώντος.ντ σώμα ἢ) οἴχοισ) ἐμόν, ὃζ. σώμα γὸ ἐν κίρκης κριτελείπομάν. δ: 

σώμα π' ἀκήδεα καΐτω Δέμας ὃ τὸ ἐμψυχονάοπι ροεῖα (Οἱ εταρρε!- 
Ιατο, ὁ ἀϊποτίο ταπτέη Ἐπγῖρ. ἱπαυΐοπ5) ἐκτὸν ὃ δὴ τόδ ἦμαρ ἐξό- 
του σφαγαῖς, ϑεινῶστε μὐτηρ «τυρὲ καὶ ϑή γνις" δέωας : δεῖξαι γὸ αἐγείοισε 
σιῶμ᾽ αἰαιυύομαι.. Σωώμα αἰαλαμζαύειν ΘΑ] οη, ΠΟΓΡῚΙ τέογοατο ἂτ- 
41 τεῆςεγε χϑ' σώμα ρον Πηρα]α σογροτα, Αὲ (οἰ νΐπ, «δεὶ τὸ σαΐμᾳ: 
σοιεῖϑει τὸ ὅπλα,λᾷ σοτριις ἀγα ἔαςετς, 14 οἴ, φογρουῦὶ ἀρτᾶγο» 
Χεπορθοη. Σαΐμσοἴξατηγα σΟΓρΟΥ 5) Ρ4Γ5 ΓφοΥΡοτβςοτρι]επ- 
τἰδοτγιπ πὶ σοΓΡιις»ΠΊοαθτα,σάτο, Πιρταητῖα. πᾶς ὑμῆνωώδες 
σώμα» οπιδγαπάςοιιπὶ σογρὰ σι Γαδίζλητία. Θα]ςη αἀ Οἰαις. 
γῇ χ᾽ πὸ τῆς γαςρὸς καὶ τὸ δ ὠντέρων σωῖμα καπακλρίεται «τοΐμα φυσά- 

δες ἴῃ γφηττγα νο] ἱπτογαπεῖς ἱπο μάταν βατιιογιιπὶ ἔρ᾽γιτιισνδές. 
Σώμα, ρτο ραττο σοτροσῖς Πδτ. 2. δὰ Οἰλιιςοπ. διεεὶ πολλων γδ “ἴω 
μεταξὺ σωμάτων. πὸ ἐγτυγχαΐειν μένλον τῷ πεπονϑότι μορίῳ παρρδείδον 
σεΐντων, αἱ “ξελυΐϑυτε νὴ ἡμαυρώϑη τίυ) διευύαιων 5. εἰ εξ αὐχῆς ἰω κὧν- 
γές:λειφϑένσων γδ πολλων σωμφότων ἐν κειχίαγδζς.1ἃ οἰτο] δοτιῖπη (ο - 
Οἷα ἐπ νφῆγγς γοπιδηςητς, ΑΤΊ ἴοτοΪ 1ῃ Ρτγοδί ἐπιᾶτ. δο !Δας τοτ- 
Ῥοτὶς ρᾶγτος γοῦᾶῖ Αἰεχαηά, ΑΡῃγοά. τε ς"ερεοὶ σώματα Ἰηυἴςπς 

ἴῃ Ργοϑί. τὰ βρέφη ὑγροὶ τοῖς πόρρις τε τὸ τοῖς «ερεοῖς σώμασιν εὗπαῇ - 
αὐοϊιςοτροτίς ραττίδιι5 Ρ[ ἐηῖ5 δέ Πἰμ1] ςοποδα! μαδοπτῖθας. 
Σώματα 5 ἀε ᾿ρῇς Βοποίηΐθι15 τη ις Ροτ(οπΐ5. δ σώμα ρτο τοῖο 
Βοιπίηο. Εὐρισιϑ', ἐγώ τὸ μὲ σὸν συμ ὑφ᾽ ὃ πῷ ἡυτύχουω σαζειν ἔτεε- 
μὲς εἰμι, 5ὶς ἀριιά 1 ἀτῖπος σογρ δον αγράταγ, ἘΠ 105 παῖς ἰαχῖα 

Τῦπι. 2: Ωϑᾳ 



734 ΣΩ ᾿ 
τοις, αο Ῥυ] οι γῖοσ αἴτετ ποι ἔτ 9 οχοορτό Τιδιιγεηῖϑοου- 
Ρογε Τυγηῖς (εγυὶς Ατβεπαῖιις δάπν, 1 ,τιστῦ κατήγαγε δὲ ολί 
[ων σωκφέτων, τ Ερίρμδη 5 1π ΠὍτο 41 ἐγκύρωτος, ΡΟ εχ. Σώ 
ματα 3) ἐπλύς ἐκ οὐ δούλα σώματα νὰ εἰκ, αὐ δοοίπούα, πιβοῖρια, Ηος 
Δοστπο Οἱ πὶ αταγὶς ὃς εχ Ροτίοπα: ΠροϊΠοδηταῦ ς οἵππες 

ἀτεπιοαϊασιησιις ἀγτῖς να πα} Πἰτο5)ϑ σοπά!τίουϊα, ντ ἰοταΐ, πς 
σἤις οἰὮ ὅγγαρο [10.1. Αὐἰ ποτοῖος Ἀμοτοτ Ὅν τιν δὲ ἐς ξοοΠοἶτα- 
“το, ἡ ὅν ϑέγεια κτο ρϑότων κὶ σωμέτων, {10 τοταπν ΕΑ τη} {14 πὶ σο πι- ἐπε ετ ϑ ρας Ξ : Ὧν ΚΑΠΣΠΡΡ τς 
Ῥίεξτίτιιτν τ [το (ςοαπάο, πλῆθος χρη μούτων» κὸ ἰος ὁ σωμάτων, ἰάᾷ 

εἰ παι Πἰταπηινταριι ᾿ς πο μοη.2. ῬΑ ΠΡ. ἡ σωκιούτων πλῆθος; 
τὸ χανμοίτων ὠρόσοσοιγ κ᾽ τῆς ὅμης κατασκ δι ς εἰφϑονία. Βαν Γ51η Ὁ - 
τατιρτο Οτοίιρ!. κα πλείω σωνατα χρίψατα «ἰαλωκῆλρ ὑπὴρ φίλνοτι- 
μίας. Ρετίοηας οτίααι ψυχαὶ γοσαπι Η ρτςοσιιπι πιοτα ἃ πιοίτο - 
τε ραγτεινῖάςο ψυχή. ΕΠῈ ὅς ἴα Ἐρίσταπη, σώςκουτα, πολλοὶ τρέφειν, 14 
εἰς πιασπᾶπι ἔλυαιίἰατη δἷογε Σώμα , τγδι τὸς ντ ὃς [ ατἰπὲ 

Οοτριις. Οίςεγο μεταφορικς ΠΠ Ρτατη νο ιπιέμπι μις ὁ ρἴωτγιρας 
σεθιιβοαᾶττ οτατι οηΐδιις σοηεςἐξιιπι.ς νεγάαιιο νοσς ἀρ ΡΟ! [Δττ 
ἀπ Ἐρηΐ. δά Αττῖς, Ηος τοτιπι σώμα 5 οτάθο νεὶ μβαῦοας. τ τη 
Ἐρη.ά Γυισσοίιπν. Α ρτὶποίρῖο. π. σοπἰ τάτους νί]ις δὰ γὸ- 
ἄἀϊτατι ποίζγιπ 5 πισ Ἰοιιπη αιο 44πὶ σοτρις σοηῇςϊ ροτείξ, 
Ἐς Ψιγρη ας τὰ. Απ ποῖα. -τοτο σοττάσιπι εἰς σογροτγε γεσηΐ. 
Ατίζοτοῖ.  ποτοτῖς, [ἴδ τὸ τ, Οἱ 5. αὐθὲ ἐμὴν ἐνθυυμηναί των. οὐ δὲν λε΄- 
ηρυσιν, δ᾽ τὸ ὕξι σώμα τῆς πίστεως, ν᾽ ἘπΙΗν ποιπατα ργοθατ θη] 
σοτριι ἀρρο ]ατγἱά οἰν [οἰτα ν εἰύιγαις μιπάδηγεητιτη ξαοϊςη- 
ἀκ Πάε:. 

Σωμοσμέω μι σώςπιηκανρᾶτο οὔυτρεπίζω; οι ἐχεγοςον ῬΟΠμχ, ὅς 
δριυιά Τρίτιπη σεσὼ (ασκυκως. 

Σωμασκία, ας ἱ,Ἔ Χοτοϊτατίο σοτρογί5, Χοπορῇ. 
“Σω ματεῖον,ἐς τὸν οἴτ5 414 ντεδατιν ἴῃ ἀσοη 15 τιασαρ 5. ΡΟ ΠΧ, 

κα σκϑυνὴ υδο καὶ ΜΕ υὑπτοκρι δ᾽, σον ἠδ’ αὐτὴ ὦ σωματεῖον ἐκαλεῖτο. ΑἸ] - 
Ὀΐρσω μζφέτιον αὶ Τἶσ ὑποκοα τ σκϑυνν τά ε Σὼ κούτιυν. 

Σωματεμπορεῖν,ἀς πγδητοὨΐδιις στγᾶδο αἰ Χιτ ημ σοΥροτα) ἰὸς οἴ) 
αὐδράποδα ν ον ἀϊτατϊ ἃς ἐπτρτίταητζ, 

ἸΣωματέμπορφς»ἡ αὐϑρωποκφεσηλίθ-, 
Σωμώτιαι 5 αἱ 5 ἀϊσιιητας πιοιηργάμι ας αυΐδιις. νταπτιΡ δά (οτὶ 

Ῥτίομος, 
ΣΟ κατικὸς, οὐ. ὁ. σοτρογα 5 Οὐ ἴητ1}. ὃς ΟΕΠ]. Ετ σοτροτὶ ἀφάττιι5, 
ταις, σοτροτειιϑιν πες βάσις σωματικὴριμὶ ὑΠπΐομς ἐς πλμη- 
ἀοχἱεἀτπιεπειιπι σογρογοι πη. σὼ χατικι ὠπτηρεσιοι ΠΟΓΡΟΥ 5 Πγϊ- 
πἰ(ξογι την Αὐλίζοτιῖα Ρο] τὶς, σωκατικὸν ἐπτωνύμιον, ΤΟ σ ΠΟ πιο ἃ 
σοτρούς τγαξξιηπ, ΡΙαταγο ἢ. ἴῃ οτος. Τἰχὶτ ἐτία πὶ ΓΙ θορ ἔτ, 
1|θτ.ἀς δοηῖι σωματικωπτάτας αἱ δή σεις» Πα χιηγὼ σοτρόπατας, ΟἹ- 
ςέτο, 

Σωματικῶς, "Δ σοτρογλ του αιίις δα (ο]οίϊ οαρ.:.(ς Ομ το, 
Οἷτι ἐν ἀυττώ κατοικεῖ απ’ ὦ τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικιῦς, 

ἼΣω μιοότιον» τὸ σΟτ ρα ΓΟ υ τι ΟἹο Ποοτας. ἵπ Ἐρτς. κά ΡΕΠρΡ. ἔτι 9 
τὸ σωμάτιον ἐκ δυχρινὲς ὃν δ, ἔχον τρήφασιν, σοτΡ ου τη θη γα- 
ἐχτὲ ἀἰπιπέλιιπι σοιπροπετη [δὰ σαινίατιιπι ὃς ναἰ δι Ἰπατιτῖ. 
ΑτΒοη ἰ0.5..ελὰ κὶ ἔνδον σεαυτοῦ, κἡὐ πανδιησία, τὸ σὼ ε(ρέ τιον πιὸ ἐ- 

ςιάσῃς. Σαμόώτια, τὰ τιῖστ οτπαππςητα [σεηῖοα ἀριιὰ [οἴῃ 
Τοὺς Τταρσαράο. νά Σωματεῖον, 

Σωματοειδ ὶς, ἐΐθ-, ὁ γἡ ἐν ςΟΓΡΌΪ ουτιι9 9 σοτρότγοις, Ῥοΐγθ. ἀϊχῖς ἷςο- 
οἴαν οἱονεὶ οσω ατοειδὰ 9 1. Πἰτοτίαπιγ εἰες ἴῃ ν απιπὶ σολρὶι5 ΘΟ υ- 
τι δέχαπλ:σοτρι5 ἈΠ τογῖα. 

ἸΣωματοποιέω, μι. ἡ στο, απ νοῦ 5) ΤΏ Ν ΠῚΠΠῚ σοτριι5 σοσο. ἴα Ῥεα ἔατίοη. 
Ῥαη εξ, διουξὸ παῖστες ἡμεῖς ταὶ ἥδ᾽ νόμων τρᾳγματείας σωματοτ' ̓  

στὰ "ὅροι ἐν τ ϑύχεσιν᾽ εἶξ σιιωεχεφαλαωστεμῆν,ν Πιιτη σοτγριις «Βεοίπλιισ. 
δὶς ἀριιᾷ ῬοΪγ θἱμιη σωματοποιεν τὰ ἔϑ'νη 5 αιιΔη ὁ τη αἶτας ντθε5 
10 γΠῈΠῚ ΡΟΡΙΠ ποίη θη σοοιιηζοβ ΥΠῈΠῚ ΠΟΥΡΙ15 ἡ συςημῳ ςὃ- 

{ὔτασατ. Σωματοποιεῖ ὧτι5 αἰιέϊι το Πετὶ 8 ν δ] "ἀ] ογεπηγοοτ- 
τοδοται) βεξαὠῶτῃ 9 ἀφῃίεῖ. ν ις ο[Ἐ οτίδαν ἴξρε νοσο δέξιηἉ. 
Ῥοϊν υἷι » Εμμού ἢ τουχέως συγκα τειϑεμήσου, χκἡ σωματοποιηστιντος τίυ) 
δηγπζολίων τῷ βλέπειν διότι ὀρέγεται τῇς τοιυύπης ὑποϑέσεως.14 εἴτ. ε 
ζηώσαντος νὴ κυρώστεντος, [4610 Οἱ ὃ, ἔφασκε δεῖν, εὐλ᾽ιωροίεῶτῃ «ὐὺ ἐ 
χθρρες ἐκ εἶθ χάρων μηδὲ σωματοποιεῖν τίωΣ τόλ ον αὐ οἶδ φυγρμοχοωῦ.- 

τας» ΘΟ τ 1ΠῸῈ αἰνἀαοίατη ἀιιροτο ἀταις αἰογα. Ατἰίτοσ. ἐς πιιιμιίο. 
Σωματοποιέῖτω ἢ τὰ εἰσιόντα ατνϑ κατὰ κἡ ὑπὸ τῆ ἐν πῇ γὰ ὑγρῶν κε- 

πρυμυϑμων»ν αἰἸάϊοτας ἤπιης, ] οἄοτιις ἰἴδτο 18, ΚάσσανδοΘ- σωμα- 
σοποιυϑεὶς υἱῶν αὐτεγόνου 5 Διιέξιι5, Σῶμα τοποιεῖν, ΟΡ 5 ἤηρογο 
ατῆιις ἕογηλαγο, Αἰεχαηίοῦ Αρῃγοάιίξιις Πἶδτο οέϊαιο. Ρτο- 
Βίοπιατ. οἱ ζουγοίφοι σωματοποιούσι τὸν “ἴρωτα κατηφὴ. Ῥ᾽ἕζοτες 

Απτοτὶ τὶ τὶς σογριῖς οἔππριιητ, Σωρατοποιεῖν, σού ρας Γὸ ράτὰ- 
τε ἀταιιο γείζασγατο, ἰᾷ εἴς, τοογοατς ἄτας γεῆρογο 9 τὸ αὐακτῶ- 
ὦτα ὦ αἰακαμξαύειν γ σοτριι5 Ῥτοσιγατς Ψίγο. ΡΟΪγ θίιις Πθγὸ 
τοῦτο 9 δεο γόνυ. ἐγκρατὴς χώρας δυδιαμμονας ἐσωματοποίησε μὴν 
ἕὺ ἵπποις. αὐεκτήστετο 3. τα τὸ σώμοιτα (ἡ ταὶ ψυχαὶ “Ἶν᾽ ανόδρῶν 9 1τὰ- 
45 τεσίοης ροτίτιια οπνηΐασι γογαπι ἀθιιηάδητϊς σορία5 ράδιι- 
1ο ἐφιιο5 σογριυίςητος ὃζ δοης δα ῖτος το 4] ἀἴτ, ὃς ΠΟ πη ητ πὶ 
ξοτροτα ἄτας ἀπίῃτος τοογοσιῖς αἴηῃς γα ξεοίτι εἰς ηι ἐς Ἑαῖο 
Μαχ.Βελοόυβυῶ- ἁκα μῆρ ἀφωρκσ μβδοις πληήϑοις ἐλα ἡ οιῶ ἀεὶ ἐδὺ ὦπε- 
γαντίοιε. οἵῳ ὃ τας Ἶ0᾽ ἰδέαν δ'ιω οἰ μεων ψυχαξ τορφη ἤ μῆμς τοῖς ὅχοις, 
διοὶ ΤἾΨ᾽ «Τ᾽ μέρες τροτερημοόίτων χτὶ βρα χυ σωματοποιεῖν τὼ Ὥρρσλαμ- 

φυειν ) ῬΑ. ατῆν τοστοατς ἀταὰς τοῆςογε : ζοπῆγπχατο ,» φιοὰ 

5 ἃ Ὕλυς 
τγδο ἔδτοιν δὰ ΔΗ τ ΙΠΊ. ἄμ 

Σωματῇ ϑοιγνη σοτριι ἱγείνε Οὐϊητ!  ]ο αϊ τυ) μος οἴ σοτρυΐ)- 
τιιτι ἤστι ὃς σοποτείςετγε. σωκατῶ τα ΟΟΥΡΟτάταγο ΑὙΛ στ, ἢ Σι 
Οεποτιδηῖπι,ς. 4.4 18] σεσω ὑεάτωται. 515 ΤΠΘΟΡ ΓΑ ξ, ὁποις συ ᾿ 
πωϑέντας ἀτχίτο 11 ἴῃ σοτριις φοδ εξ] ἤχπτ, σοτροτγατὶ ἀϊςις Ρὴ, 
Ρτο ςούριις ςξῃςϊ, ᾿ ΣΝ 

Σωπματοφύλαξ, κος, δ ΠΟΥΡΟΥΙΝ ἐιιτος,14 εἢ, το ]ς5,8ς Πιρατοτ, δ. 
φόρρε. ἕν 

Σανατώδης ΠΟτΡυἑ τα 5. οἷα πη. ! 
Σω (οὐ τωσις» ΠΟΓΡΟ]ςητία Ρ]1π. ὃς (οἰ απλεῖ. οτροτατῖο, γαῖ ςοτὶ 

τατᾶτα Ψίττι.ἱ 6. οαρ.».Οταῖο γεῖτας ΤΆΘΟΡΒ. 11. 6. σαρ, τὶς 

᾽ 
Π 
᾿ 
ἐ 

Οδιηῖ:. ἿΝ 
Σώσμαι, ΠΟΙ ΘΟΥΟ ΠΊΡΟτΙ ἔοτοτ. “ ῶ 
Σῶφο,ν οἱ ἴοτα [ι !ογίρτο Σῳῖθε,κ δ, (ΑἸ τι οὔροποἰητεροτισῶα 

Ἔχταθαπτ. σῶα ἴα ἰαα, : 
Σα«ακὶ ςἵῃι [γι ντπτυ ΠῚ Θαμ {Ὁ Π15 σΔΕΠΠΠΠῚ 5 110 6611 στ πο5 ΓΟὺ 
θεπταν. ΟΠ οὶ τὸ πλεκό μὗμον ἐκ τῆς φοινικοιμαπῳχ ον ἧς κοῖλον, δὴ 
κάνον «ἴθι χοίρου, δ Καετο τ δ χει τί σπρίχαγκ ἐκλιπώνει, 

Σώρακος, νας 1) 4110 δἰ πεϊοηιπι Προ εχ: ΟΠ οὶ τὸ ἐἰγίεῖον, ὃν, 
σχκ δ᾽. ἴα ων οι, Αὐπϊορ ἐν Δανα σι, κῶν τοσούτων, σ' 

σώφτακογ. ΑΡὰ 4 δι] σώρακοί τὰ φοινίκων, ἡ σωρός ἀριιᾷ Ηεΐγς 

ρακαν, ἀγζά ον εἰς ὃ σύκῳ ἐιιβαΐγλιοται, ν ξυλοκανϑήλια, " 

Συρεία ας ἡ σογα δ, σΟη σοι 5. πλῆθος, σωρεὸς 118 σωρὸς δι] 4. 
Σωρεί της, (γ ΠΡ ἔπνι15. ἀσοτιι4 157 οα Ὁ} ατ οπ πὶ σοηροτί68 αι 

ἀαογγαυτίνου ι9 ΟἸτν αρ. ὃ Οἱςοτ,ίη [σα }1ο, Εἰὶι5 τῇ 
Τιαουτῖιι5 νὁττῖς ἐπ ἰοοῖ.Οἴςοτο χζιὰς Πιμϊπατ,Αιτ αεμπιαάι 
ἄνα (οὐάτὶ γε π 1:88 αἰιςαν αὶ ποςεῖϊε {τ Γατῖπο γογῦο, ἢ 
ςοτια! οπὶ ἀρ ρος Π] τοί Ἴ}}]} οριις εἰς, γε εηίπὶ ρα ΡΒὶ 
Ρ ἴα ὅς πναϊτα, νοτθα Ογοοσιμη 5 ἢς (οτῖτοϑ [τὶς 1 ατίπο 
πιους ττῖτιις εἴν. τ Πδ.2. Ασδάςηνίο. Ἐτργὶπυὶπν φυϊάοτη 
τορτοβοηδομπάιμτι, 4 ςαρτίο Πίϊιπιο ρεηογε ἱπτογγοράτίοι 
γτιιητιτ : 40 οοηι ὨἸηϊαγὸ 1π ΡμΠοἰορ ία ργοθατί [ς 
Φυμπη αἰ φυῖὶ αὐϊπαζατίηη ὃς σταδατίπη αἀάϊτεγ ἀπ ἀεὶ 
συρείτας Ὧο5 νΟσδοτγ,]ι ἀσογαιον οξβοίινατ, ν αἱ δά άϊτο 
ΜΝ ρίαποῖα 1  ταγα ρει ἀς Ν εγθ. ὅς τον Πρ ηλ. ΝΝάταγα, 
«1 Πατϊοη 5.111 πὴ Οτβοὶ σαρεἰτίωυ» ΔΡΡ ΕἸ Διιογιησ, βαῖς οἴτεντ 
οὐ φοτοῦ να }5 9 ῬῸΓ του τηλας πγμτδτίοης5 ἀἰμβατατίο ἢ 
ια: εὐ!άφητον [4 Π|ἃ ἤλας ρεγάπσατιιτ. ᾿ 

Σωρεὸ εοἰίοαι οι σωρφ-: λέξη οχ σωρδίω ἤςις φωλεὸς ΟΧ Φῶλι 
Ἰοημῖμης Εἰγτηδ]ου ὃς Εὐζατη., αὶ ετίαπι δάάπιης σωρὺς οῦτ 
ἔτι οϊῥ εχ σωρεὸς, 4 

Σώρδυμοι, ατοςγτὸ, σι! }}}{{|5. 8 ΠΟ ΓΠ118. ᾿ 
Σρδ σις εως»ὐναροιπατῖο Ρ]Ίη. ἥ 
Σωρδζυ, μι θύσω, ἄυκα, στα ον» σσισπη 9 ἄσρταρο; ΠΕ ΠΟ κὉ 

οτος. ΓΟ ΘΟ, (ἢ ΠΟΘ σΘΓΟ δοοτιατιπ), οπογο δυο 
Ασουΐ. ΩΣ 

Σωρνδδν, αν σοτγιιΑτί να πλα τί τα, Η οἰ οἢ» 
Σῶρος. να ῬῈΓ ὁ. ς 5 
Σωρθς οὐ ὁγαςουυτς ἰαίοῖς, ἔγιιο5 ᾿αρι ιν πινϑημῶν, ΗΟ ΠΊ. Ττοπῖς 
σαυρᾷ: σώ 6ὴν αἱ μοῦ ται.1. σῖτον συνιέγαν ατοϑησαυράζει, ἘΠ] εΠοά. σαὶ 

ἀς ἀςεχιυῖς ἔγιιμουτῖ, Ρἐατατοιΐη Γυσαγρο, σωρὸς χρημάτωώνγβι, 
(τορ]ν. σωρὸς ἰγα δῶν Γοπὴ ντάε Εγα τι. 'π Αἀαρίο Ασοτιμας Ὁ 
μοτιπτδιιῖά, τὸ παλαιὸν οἱ κναφεῖς, ἀκανϑων σῶρον συςρέψαντες 5, 
ἱμάτια ἔκναπῆον.ὁ ) σωρὸς ἐλέγετο κγείφίθ-, 

Σώρυνεωε, τὴ, δουγ. ἃ ψαϊθδπι ρυταις τάοαι οἵϊο οἵπὶ πιοίδητοτ 
(δὰ ἔα {Π| οος οἴεπάϊς Ὀιοίς.}.ς. πα ρ.119. 5οτΎ ῬΙΙηΐμ5 ἤοτῖς 
ςεῖ εχ ᾿πιισύογατα οα οἰτ!ς, ΠΛῚ 

Σώς, ὦ, ἡ ἡ» αἹαμοοίητορ ον σῶς ὐγούς, Ηοπιον, ΟΥ̓ ΠΤ, ὁγὄνεχά δε 
ἐοτί δέο, Οἱάτο τνὰς Κορ. ὅταν δέῃ σῶν Ὧ), Σῶς δλεϑρίθεγεώ μοι; 
Οὐν. ΝΌῚ Ν οἰατοτ, ἤιμας σεγταπι πλ Πΐ ξατειιπι, ὃ αἴτεον [ἢτ’ 
ΡτΟονηιιας αὐ! οτα ίρηϑ ἱπίτατ οχῖτιαγν δὲ Σῶς ἱ 1η [τᾶς δίο 
τιον Βα Ἰηηαῖτ Σῶν ἔῃ ἸΝ οαττγο, προ  υπιο» ΠΟ πιο σῶν τος 
Ἰασοίαστιε ος. Σῶν κὸ ὑγιῶ ία! ατπὰ (ααύπη εν» Τ  υογά.. 

Σωσίζιοι σο 01) ρ᾽ (οἱ οα}}. ὰ 
Σωσίοικος 5 4.ἱ ἀοπλι πὴ ἔσγια ν ὁ τὸν οἶκον σώζων, ἀοπηιι5 φοἤιιπῖς 

Ηείν εἰν. δ 
Σωσίπολιςγτιζοῦ οἰ ται 5», ΑἸ οΡἢ. ἶ 
Σω- κὸς,  (οτιιατον ἔπ μα θεης (οτιιλπά! [ογιατοτφτιζου. Ατὶ 

ἀς πιιμάο, τὸ ἴσον,σωςικὸν ατῶς ὅδι τ ὁμονοίας, '. ἃ 44 {1τ45 τατη 
εἰ σοποογάϊς. δ᾿ 

χῶςρα, τὰ πηοτοο5 (Γι τ  ορ γα πη 4 ΠΡ εγατ!ο ἢ 15 ὃς σοῃίοτθατίοη 
4υα Πα ἀατὶ (οἴεπε Μοῤῖςο ρτὸ (δπίτατς το[ετιιτα σωτήρια Γ 
πρεῖα ῬοΙ Ποῖ Χ οαορθος ἴσιο Επρ τέο» 'ϑροις σϑδαχαλώ σῶν 

τούτῳ αὐχκηρυΐοσειν, ρταΣ ΤΊ τοσαρογάῃ δ οἵτς στατία γε (σγιαῖοι 
βατατα ἀσππητίδηςν αἰτος ἐχίιούζογ. σῶςρον : [{6 ΠῚ 5 ῬΓαΣΩΊΜΙ 
4 ον ἀατατ αἰ Του αι «ἰταιῖςπη δας [1414 [γιιδιῖς νε Κ οΠῚ 
«ογοῖπα σοτοπα ἀτὶ (οἷεθδας ἃ σώζω : οσἰιπὶ αὐοπι ἢς ἃ σον 

εἴξ. σοηοῖτο νοἱ οἴτατο στοίδιι συγγοτς σΟΡῸ 5 εἴν ΠΙραιπι ἢ 
1] οτθσι!ατο τοῖο; φιοι! τα άϊος ἴα ἔς φοιτίποτ, πίῃς ὅσαι 
δι ὅχίσσωςοον. 144 ες ξοτγασιοητίμτι σαταιπε αι εχ ᾿ρΏΟ ΟΣ 
τεϊαἴδοιις ἐπιρουίτατ πς τρίσαν Προυπὶ ἀετογατιγ εσοπιίῃ | 
δυϊτατίοπο. 

Σώτειορ, [ετιιαττῖχ, ΠΡογαττίχτίς ἀϊςίτατ αὶ ἀϑίο ἄ, ἰὰ οἵδ Μίπετι 
οὐ ἢ 
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νὼ ἊΣ 
τον ἷ 
εἷϊ (ιουοασαας Ατπο αἰ ξη τος, Ατ ΟΡ. Τπτογρτ, 

8.. ἐεἰβαις 4ιὶ (ογστατ. 
δϑενδ οι πατοτςοὨΓογιατοτ, νἱηἀοχ, ἀ]υτατῖς., ηι] 4αε - 
οἰἸδογατογνψαΐ σοι ΠῚ Γ τσ παΣ ἱπσο  ηγἰτατὶν αὐτῆον (ἃ- 

5. ΟἹσοῖο 4.1η Ν᾽ ἐγγοιης Ἰτάαιὶς ΟΝ ογγοπι, ποὺ [Ὁ] πὶ Ρα- 
απ 1{Ἐἰπ|5 ἴω Πα Πα 9 [δ οτίαι! σωτῆρα ἰρ ογρταση ν]άϊ ϑγγα- 

συ. ἴιος ιιαπειπι οἰζὲ ἴτα πα σπιτη ντ [αι γπὸ νοῦθοὸ οχ- 
ῬΓΙΠι: ἤοη Ρο [Πτ. [5 οἵδ πίηλίγιιι σωτὴρ αι (α]μιτο αι ἀφ, ἵτα 

᾿ξορποπλίηατιις οἱ Δατοο 5 γαχ Μαςοάοηϊα;, [πιοῖδυ. σωτὴρ 
«ἴοι πολινο τι! 8 (δυαατου, ῬἼατο ἀς τ σι νοςατίιο ὦ σώτερ, 

« σαντρ, Πρ ίτον (Ἔγιάτου, Αι τοτις τλυη ο, ὅς Ατ ἡ τόρ η, ἴῃ 
Ἰατο. [πα οτίαπι αἰςιιητιν Οαίξοτ ὃς ΓΟ] τχ σωτῆρες, αυΐα ἃ 
εἰτὶς ἰῃ (αΠτοπιὶ ἰπ!οσδηγιτ. 

χαρᾶς, ἐν (1015. (αΠυατίουντ ἴα ἀἰ σα πν ροτῖτις ἀἸςῖτιν φυὰην [ι- 
(5.1. Γετιατ]ονοοηΐστιατὶο ργοτοίείο,τιτο ἃ, τοι τπιρῖηςο 
᾿πἰπυΐτα ς. ὅτο σωτηρία, Ὀ]ατο ἐς Περιν θὲ Εἰοίπειβοντ πη στατίαιη γο- 
Μεϊτυιαι Πς ὃς σωτηρίας ἕγεκαι, δες.ν Ὁ] [ΔΕ Ἐϊοΐπιι5 ἱπααῖτον δὲ πλα]- 
της διρίδας οἰ το ἀπ ητιιγ. Σωτηρία, τς ρτι55 ἐοάτιι5. ΡΙάτο 

1ι ΕΡ᾿ΠῸ]. τς πτόλιν οἴκαδε σωτηρίας 5 ἴῃ βατγιαπη τράϊτιις, πϑοὶ τῆς 
᾿πτρίσα σωτηρίας ἡ Ρτὸ (αἰατς ῥτόσιις ἴῃ ρατγίατι γοάῖτι» 

Γμιιον ἃ. 
α 5 τοὶ 2116 6τα 18) Βος οἴ, (οτιῇςϊα Ρτὸ δοσορτα ἴαϊπιτς, ὃς 

1ΔΟ ΠῚ φιοά σώςραγὰ σώζω, σωτήρια τήμερον γα, ἢθης ἀΐετη ἰατα- 

Τπροη ἢ 
ΠΝ 

͵ δι ἤαμῃᾳ 
ΠῚ 
ἘΠ εορι 

ὈἸΔΙΟ οημ 
ἰγαΐυ, πάις ρτο (α πα 'σεἰεδτο . νοτα ρὑτὸ (α[ττς Πιΐσοερτα ποάϊς 
Ἡϊηὰ Αγ ψμ, ὍΪι1Ο : σωτήρια ϑδύουσι ἀυττ. εἰ ταησαᾶπι Πἰδετατοτὶ ἱπιπῖο- 
ἰμδιοτεύηὶ ἰητ ἔϑυσε σιωτιΐρια κὴ παρεσκϑύασε λαμτρϑὶν ἐςΐασιν, Ῥ] ατατοίγς ἴῃ 
ταί 110. ν οἱ ΡΒ! . (α]υτανία [λογί Πσδαῖτ, (]επάϊἀύπιχιις 
(ηϊασίις ῬΠτπι ρατατιῖτ, σώ τοΐθκα τελοῦσι λυχωΐνῃ 5 τι {π|ρ; στατίατη ὰ- 
ἐρηη αὶ ταγία σοἰ οὐ ταηῖϊ. χιια Δα [Ἀἰπτοῖτ ρογτιποητν γοςξίςπι, [46 πὰ 
ξεῖν ῃ Κ ὁπ]. 
οἰ μυα οἰαικὸν, ΡΥς Τ111Π| 4ιΟἀ ΡγῸ ἔπος οἰστίομο ἄλτῃγ. τὸ εἰς ἐκφο- 

εοῦ διδόμῆμον, Η εἶγς. 

Φ»γδ γἡ ἐν ΠΟ ἔς γα Ππτατι 59 [υτὶ δαξιτεις, χρήσιμος, εἰς τί 
"τηράθυ, σΟπ πιο 115, δοιι τις, ΘΟ ρ Ίοο].οτπὶ Οςηῖτ. τείχ᾽ αἴ γε- 

οἴεῖθ᾽ ἀυτε σι ϑεώ σωτήριοι οἱ (ΔἸ Ὡς ΠῚ ἀττ} ]ογ της τορῴξες σωτή- 
«δ΄, τὸ5 (Π ετα τ 5 ΡΠ πταγολ ῃ ὙΠ ο ΠῚ. σεἰριὰ σωτήραϑ. . [Δ] υτατὶς 
ἀτοπα ΙΝ 2ᾶπ.σωτήρμοι οὐ γἱοίσ εἰς τοῦ κόσμιςαρ.1. ϑαρίε τ, 5010- 
ΠΟΠ 5. σωτηρκον τὸ νόση αι, (Ὁ [πτατὶς ΠΊΟΓδΙΙσοποη Οχίτίοἔι5. Ο4- 
ἢ. 4 Οἰαις. Ρίατο ἘΕριτ. 7. φαῤμακον δ πενεγκὼν τίου) ὙἿδ᾽ γερόνπων 
᾿ υὐ ὺ τὸν “ἐφόρων δασμὸν τῆς βασιλικῆς αὐἰχὺὴς σωτήξιον., ἘΡΠο- 

1πῦ πιαρὶ [γάτιιγη σοπίοτιιατοτῷ τορ τ] ρυϊποῖρατιι5 σωτήήρκίθ.) 
ἢὶ ἔριθ. αὐεμος Ηςείνα. 

ριώδιης (11 το Πα θυ ]5» [ταν 15.[0 Πρ ῖτα 15, Μιδογοθίιις, 

ἀτρούμοιτα, ΓΌτας οἰγιιατηγα γώ ψὴς, τοῖα; Πσ πα ἴπ Ἔἶπι5 γοτη το - 
πε ἰά εἰζ,ἐν στὰ κύκλῳ κὺ αἰδιφερεία, τις: ταύϊος σοπτίηδηῦϊ: ἔσγγα - 
πιδῆγα γογὸ αι1α ουΓιᾶταΓαιτι ἀτη οἴ πτ ὃς οἰ ΠΡΊΩΣ κανϑυὶ ἀἰοῦ- 

τὰγισδητίνι πὶ ετῖαπι ἀϊοῖς παπις πα]. ΟἸς τι ὃς ὄππατωτρα Ὁ Ηο- 
πεγο, ἐουὶ δίτανς ὃς Ἐπίσωτρον, ὅτι τοῖς σώτρρις ὄγητίϑεται λεγο μῦρον, 
Ῥιιά ΡΟΙΠτσο πὶ τα σογγαρτὸ (ογὶ ρτιιπη, νὶ ὃ ἀψὶς, κα σώςρα Καὶ εϊ-- 

ἐμ ομμῆα Μεπάοίὲ εἴῖαπῃ ἀριιά Ηοίν οἰ. Σωςρϑύματα,τα πὰ προ χού ξύλα, 
ἄμε Ἧ ὅψι τουτοις σίδηρος ἤηπσωςρον. 

ὑβον, τὸ, οὐ (τί. 
φρονέω, μι ἡσὡν, π᾿.ην 4. [Ὁ1ππ τ] ΘΠ τὶς ΟῚ Ρ Οϑοίι τη [λπα: πιο Π Ι50Γο- 
ΡΙ(οο. ἤπτη (πιιϑίαπη ρτιιά θη» Πιτὴ σαττιι5. 60 φερνωώ, το ξτὸ 4ς 

σοη ιἰτὸ αοῖο;, Γοἰτίτις ἢιπη, σαίτιις ἤιπ, πιοάοίδιις ἃς τοπηρε- 
τΑτ15 {τπ.40 Ἰηξοτοπάα Ἰπτατία τοπιροῖου τουπροτατὸ ὃς πηοᾶς- 

ἘΝ 
ΤΠΓΝ 

πηίρ, Νὰ 
ἰμεπι ἐκ 
ΠΠΠΠ ΜΠ ' 

ἘΠ. 
ΡΤ, 

Ι 

ἀρ οι 
μκΙΟ ονιο 

! 

μὴ ἤρα, Πα 
τή ἰη 
βία Η 

ὙΠ ΜΙ μην 

ΟΝ κε 
Ι 

εἠῥιωμιῇ πὲ πῖε βοτο,ίαπέϊὸ νἰποἸΝ οατγι Δ ίο υτ,σώφεον εἶν καλογοἱάᾷ οἵϊ, 

πάλι θΎ, τὸ μὴ αἰεεεργεῖν, Γἀρίοητον ας εις. εἰς ἀφεφδίτίωυ σωφρονα, ἤιτι σα, 

Π ν Ἑπτγρίάος, σωφρφνώ τεός σεογρα τς μπι πηοάςίξιις, «ποάεῇια γ- 

ψαποίμ ἴΟΓ ἐγρα το» Χεπορῆι. σωφρονεῖν αἰθὲ «δὺ ϑεύις» (χῃὰ ἀε ἀἰὶς ἰεητῖ- 

ὍἸάσπι {6.1 Ὁοπλπιεη. Σωφρρνών ἃς μανεὶς ορροπιναζαγαριά 
τοποπ [ἰδ .1,4ε Ἀ ερ. τ σωφρονοιῦ τας. ἷ. ἐδ τίωΣ αρετίοὴ μεταχῴ- 

᾿ φιζονίψοιε : τὸ σωφρϑνεῖν γὸ 5). πάσης αξοτῆς λέγεται, ἐπεὶ τὸ σωφρονεῖν 

ξὐόυτίον δαὶ τὸ μαίνεόϑεε!: τὸ μαίνεοϑοο Ὁ γὰ σὲ) 770 ἀμέτρως “ἥδ χοιμούτων 
ἐβώντων  κν ὅπη “ἈΠ φιλιοδόξων ἡ φιληδόναν, ὡς ε τὸ σωφρονεῖν ὁ τῷ φιλυσο- 
γεν μόνον ὅδ᾽ν ἐγάυτίον 5. διμοὲ ὺ τῷ φιλοδοξεῖϊν κ' τῷ φιλοχφνματεῖν : τὸ Ὁ 
τοις ἐναγτέον ἐφ᾿ ἧς πᾶσα κακία αἰρεΐς ται. δὴ πάσης αξετῆς οἰκείως 

αὖ λέγοιτο. ΤΙ οἴ τιιγ Δητο τα {προ Ὁ Πα ἴτον σέσω φρόνητα γι βεξίω- 
πα. Αὲ (ς ΐποϑ χτ' τιμάρχου, ἡ “Ἰ σεσωφ ροννυδίων ἐν τῳ βίῳ χαΐξιν «- 

πσειλὺφέναι νομίζω 9 ὃζ γἱτα τε πηρογδητογ δξξῶῷ σγατιδῆι δοςορὶῆς 
ἱνίάςον.. ο΄ Ἷ 

εὐνη ῆς ἀϊοϊτατ Ταρίιης ἃ Ροοτῖς. ΑΡΒγβοηιν οἱ κόρη 9 1νριῖς 14 
δα οἴϊο ἀςθεατ τοι ρογδης. 
ρόνημα, ἀρι4 ΧοΠΟρ ΝΑ ΒΟ ΠΙΔιῖπ οἱ ρυιάΐοιιπι ὃς οαίξιιπι [α-- 

ΟἿΠΙ|Ι5. 

φερνίξομιαι, τὸ σομνουΐομω! ἘΠ οἴγ ον 

αμην 

οὐρα ν : 

(0 ΠΠ|0 1 ἣν 

ἱ ΠΝ 

κει 
Ἰυμνεηα 
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ἸΣωφερνίξα, μ, στ, πε κοι, μγοἀοτιπν δίοθγίιιαι το φο,ίαςῖο Ὡρίςα- 
τς πλ» πο ογοτςτο γα πο,ςαίῖρο,οπιοη οι ςοπιροίδο, τοριίηιῖο. 
ἕξι. Αςουίατ ΣΧ οπορ τὼ λαγνείδόμ αὐτῇ τῷ λιμῳ σαφ ρρνίζω,}. ἃ 

πιο οἰξίατι τοὶ ροι σαφρρνίζειν,ςΟὨτο τι (υἷς πχοάε[τὸ ἄροτον 
ΟἿ “πολυ τος λεκογ εν ΟΡΡομΐταΓ, 

ἽΣωφεονικὸς, ἄγ ὁ, ρτοθιι5, ιοη οἰτιι5, τοπηροταπς, πᾶτιις δὰ τοιπροτδη- 
τα ΠῚ {τις ἀρτι5,6α [τπιϑ»ριιάϊςι5. (λη λι!5. Χοπορῆ. οἦθ σωφρρνι- 
καὶ αἰϑρώπων μάγον καὶ εἿδ ϑρασέαγ,δις. σωφρρνικαὶ πράξεις, τοηλρε- 

τᾶταν αξίοπος, ΒΑΠ],ἰπ Ἐρὶπ. Σωφρρνικοὶ γοσδησαγ, αὶ ΠᾶτιΓᾶΣ 
ἀπηρι!ι αἰ(οἰρ!᾿πάσιις ἃ γοΪρτδῦδις αϑμόγγεης, Ατί τοτοὶ ἐπ 
7.ἀς πιοτίβιις αἀ ΝΝΙσοπηας ἢ. κ, γδ δίχριοι κὐ σὰ Φρονικαὶς καὶ αἰ δρεῖοι, 

ἡ τα λλα ἔχομεν ὄυϑις ἐκ γγμετῆς. Τάς ἐς (ςμΐθις Ἰοψιιςης ἈΠο- 
τοτ.ἰ 1.2. διὸ σωφρονικαὶ φαίνονται οἱ ταλίκούτοι, 

Σωφεονικως γμῷ) λογισμιᾷ κ σκέψεως, ΑΥ̓ ΟΡ, ργιάςητογ, οοη [τὸ ὃς 
ςογάατὸ, ἐκ αὐοήτως ἐδὲ ἐν, αὖ φροχείξου. 

“Σωφβόνισμαι 5 4ιιοα ἀαἀ δ οτιιτ Δα σα εἰ ραπάτιπη φιιαῇ ἀῖοαε ςαϊξίρα- 
ΠΊΘΏ ΓΙ. 

Σωφρρνισμὺ ς»ἄ ὁ, πιοάοτατιουοα ίρατιο. 
Σωφερνις ἡ εαςγεδυ, Ῥετηΐηο5 ἄξητοβ νοοας ΟἸοδυτῆος, αι! οπιπῖα πε 

Ὀχττοιηΐ ηαίσιμηταιν οἴτοα νὴρο ἢ πηι Π) ΔΠΏΙΙΠῚ 5 χΤὴ πὐωὶ τοῦ φρρνεῖν 
ὥραν, ΑΤΙχοτικρόυτῆρας γοςαμτ, 

Σωφρρνιτ-ήριον 5 4. σα τ} ρ ΣΟΥ ΠῚ ) ΠΟΠΊΦἢ ΠΑΓΟΟΓΝ 5) σάΓΟΟΥ σοΥγο- 
ΕἸ οη]5. 

Σωρρργις ἣς, , Ὁ) πηοάεγάτοτ, σα] ρατοτςσςη τ, γεϑετητς αἀπιοιῖ- 
τοῦ» Ηοίγο. δορ ῃγομίίζα: ἀδσεια Ατλοηῖς ἴα αα σοι τγῖδα ἰς- 
ΒΟ αητιτυ 11 πὰ Θημτη πλοτοα σοηίεγεητ, 

Σωφρθνῶς, ςαἴξο, πτοάς [τὰ ςσπιροΠτὸνρτιἀοητονοία σαςίτοτ, δνγγωως, 
δηπεικεῖς. τον ΑΥΙ το ρ.ΡΊατ.9. ἐς Ἑμὸρ, ὅταιν δέ γε οἵἴραι, ὑγιειναῖς τι 
ἔχῃ αὐτὸς ἀνε κα σωφρόνω ςοὐὲ εἰς τὸν υπγον ἔρις αιἰάς Ὀϊαϊη Ατ αι 

(Δδτὶ διπηοάδγατο σαΐειι ἀταιις νἱέϊι υϊοτὶ [ς τγαάιάεγίτ ἀξ 
Ρίατο τος ΒΡ. σωφρόνως ἀπαγτεῖν » ἴχπα τπςητς τορεῖοτς, σωφρᾷ- 
γως αἢ χεϑτηναριια ΒΟ ΡοΟἹ 1 δυτάκτως,ἀςςςητογ το σ. 

Σαρφρρσιυΐηγης ἂν ΓΟ ΠῚ ΡΟΓΔΉΤΙ Δ) οὶ ἀκολασία ἸητοιΠρογδητάις οΡ- 
Ῥοηλταγ: Εἰ νδϊ ἐχροηίτεν πηοάογατοφςοπτιποητῖα πιο οἴτία, 
Βγδα τας, (ςἸοητῖα, (ἀρ ςητία, ξιιιρ 4 1τ5) ΓΟ τί οταβ, νογοσιπά 4) 
Ριιά τ ολτ1α, απ πηοπιας σα τα 5. παρθενίαν τι τος, αὶ Βοτ, 0.1. Σω- 
φρϑσιωΐη ἢ αῤοτὴ ,δεὺ ἰὼ ὡρὸς παρ κα δογαὶ τῷ σώματος ὥτας ἔχουσιν, ὡς ἃ 
γόμος κελδύει ἀνολασία ἢ ποιω ἀντίον» Ἵ ΟΡ ογδηξία νίττιις εἰταλις 
Ορεγὰ πιοβοτγαιοπέσιις ογσα σογρουὶβ νΟἰρτατος ἴτὰ ας εϊῖ 
{πὸ φηΐπτορντ εχ ᾿αετιοι! ορροπίτιις ἱπτοπιρογδητῖα, Ετ τὰ- 
τπθη ταί), Δηποῖας παῖς (Ὁ Ὀτίοτατοπι ὃς ἰαπίτατεση πισητὶ8 
[ουατοραιὰπι τοπηρογδητίατη, Ατἰ τος. "Ρ.6. Ἐτῃϊΐς,ς.ς,ἀΠ ἐξ: αἵξ 
σωφρρσιιΐω αι}. Π σώζεστιν ὃ φρόνησιν, Ἐτ δοςταΐος ἀρι Ῥίατοη. 
4ι1{1 σωπηρίδῳ τῆς φρονήσεως. Σωρρῃσυώῃ ΟΡ Ορίτιτ μανία, ο- 
πόρποῃ, τὶ δίκαιον. τὶ αἰ δικὸν.τὶ σωφ 96 «αἱ. τὶ κανία :σωφροσασίω ἔχω 

(ἀπὶ πιοάεῇιις. ΤΊΝιον ἃ. σωφρφσειωίω καζόντες, το ΠΡηςοητα 5» ὄυ- 
ξυλότερρι γγοσ μῆρμοι. 16 Π|.ν 1ἀς Σώφρων, Σωφροσειύη, ᾿γδς Υἧττιι5 1ἢ.- 
τεγάπιηι σοϊηρ] οἐξίτιιτ οπιηςῖβ νἰγειζος, ας ἴῃ δέξίοπο σουίξ- 
{της ὃς πιογαῖςς ν οσάπτηγ. ἰτ45 ν᾿ σατογα νἀγγιζιιπὴ σοηεγα ΕΚ 

114. τ χιιὰπι Ἔχ νὴ ἔοητο ἀοτίπσηταγ, Ράτος ἐρίτων ἰατῖπι μος 
ποηϊθη; δὲ 1.6. τ ἤσοτιπι αὐ Ατὶ ἕοτοῖς Πισηῖτον ρτὸ σοηίος- 
τπάτίοπο Ργιιἀςητὶα ητ1α πιοίάογδειν γΟΙρτατὶ δ ιι5,»ἀο] οὐ δύί-- 
αιὶς » ἃ φυῖθιις Ιαδεξαξγαταν θοῆς ἀρομαΐ ργϊ πο ἰμπλγὰ 4μλ]0ι}5 
ΕἸΠΘΥ ΓΙ ΠΤΕΙΓ ΟΡ  ΠΙΌΠ 658 ΘΟΥ ΠῚ. 4 1185 οαάπης ὶπ ΔξΈΪ ΟΠ ΟΠγ. δ τΓΈΡ. 
Σωφρϑσιυΐη, ρει ἀςητίᾳ Οὐνγ οψ, ̓ ὁνμιὲ σωφρφσειύῃσι γούματω πατρος 

ἔκευϑει, 

Σϑφρων,ονΘ-, ὁ, πο ετατι5.ποάείειις ἃς τοι ρογδη5.ςοη ἴδῃς, σοῦ- 
τίπρης ΟἹς Τητεγρ. Τῆς, 4. {Ὁ τἰλι5οῷ οόνιμος, ὡγνὸ ς,καϑειρός» ΗΟ. 
Ρτιιάξς, ἰὰρὶ οπϑ,οαίτιι5»Ριμα οτι5) σις] οστί σοδοης πηοτότι σγᾶς 
115 ὃς Βοποῇιις,οἰγοιη ρείειιβ. ργου ἀτι5)σοὨ τι. 4 0] ατοίο- 

τατὸ νταῖτ,ἀπόδιις, ργο τι, σόα, ὁ ἢ ἀρετέω μετα χέρεζόιάνος, ς, 
Τιις.3. ἐς πηρογαηβ, πε τι Οτδςὶ σώφρονα ἀρ ροΠΪαητοςάπ)4; ν ἴγ- 
τατοπι σωφροσεωδω γος δοτιν δὲ τπι πιοάογατίοπῶ,τιπῃ πιοάς- 
Πίανα γεετῖς : ἀιδίτάταιιε τεξες ἣς ἔγιιρα τας. ἀϊοὶ Ροῆϊις. Βυΐς 
ὀρΡομιιητιγ ἀφρων»εἰκόλας Ὁ. δὲ ὑξρις ἧς δοΡΒοοί ἐὺ ὃ σάφρρνας 

ϑεοὶ φιλοῦσι, ὰ ς-υγοοσε ἐὺ κακοιῷ, ῬΙατ. Ἐρι.)υτίω τῆς τροφῆς σώφρρ- 

να δύαγα ὧν μιμεϊέϑτῳ, νἱξχιιπι τοτηρογάταμαι ἱπχίτατὶ. σώφρων ψυχῆς 
Ὁ Ἰάοπι ἴα. ἀς Περὶ. σώφρων τοῦτος. πιοτὸς Ῥτοθί, Αἰ (οἸιίη. 
σώφρων αὗδὲ «δὸ ϑεοιὲ, ΧΟΠΟΡ, σωφρρν ες οὶ σιυυετοὶ, τπηοάο (ες σώφρρ- 

γες δικας-αἰ, ὈΘΠλοΙϊ. σώφρόνα ἔργιγμοηοίξ οροταν Αὐι πο ρὶν 
"Σωφρρνισμιὸς,ο(, ὁ, οὐ ται ο οἰ σατο. 
Σωχέα, μι." σωνπ.Ἡ κα τε ΓΟ. ΣΟ ἀ 

Σώχω,τρίξω,ληα, τας Ν ἰς.ἧη ΤΒοτιντίτι ὃς Ἠεγοάοσς. αὐτὶ σ πείξοιγ, 
Σεΐω,ρτγο σώζω,(Θτιο, ΑΒ σοηκο, ἑρμω ἤει ὁρμώώμαι, ἔρχομαι. ΑΡΟ]].2, 
ΑτΥρ. δ᾽ γδ᾽ φαίσταν Ὁ αἴσειο σα εὥτ, ἀἸσο δης ἔς Ὁ Ἰῃ οτὶς [εγιατος 

εἴς ὃς ἐγορῖος. "θ᾽ 4. σώοντο παρὲξ τιξαρίωϊ δα γαϊόρ ἱ,ττυίας ον -- 
τίιγ δὲ τγδα!πητεοθδηῖ γορὶοποπὶ Τιβθατορῖάα, 

Ἴοπι. 2: Θὸὺᾳ ἢ 

᾿ 



ας ὉΠῚ] Τ τετὰ αρηλυ αδις ποπῖοη ταῦ ἁῦ Ηε- 
Ὀταῖβ πτατιιὸ Πππυρτιπη εἴς, Τὴ μας 
πλαῖτα (οἴτιι ἀΐρηα ἀριὰ Οα]. ΚΠοά, 
1 0.10. οαρῖτ.8. Ετ δριιά Ἐταίπηιιπι ἴῃ 
Αἰαρῖονθ ργξῆροτγε. 

τα 14 εἰς ταῦτα, μας, δί αἰαφορικώς, ἰά εἴ 
τεἰατι τὸν 4114. ο4 4155, ὦ τιγαν αὐτάϊντ 
1Ὲ 1Π1|46ς, ϑμαὶ τοὸ μϑ) τρρτετυΐχθαιν ὃ σο- 

μᾶν.ἃς Ηοιι. Οὐ, ξ, αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ᾽ 
ἐσκεγτο ποὺ ϑεὸς ἐγ φρεσὶ ϑῦκειν δ] τὸ ργῖοτὶ ἴοςο, εὰ Πσπιῆσατ, ἴς. 
εὐπάο μα ςοηττὰ "1 4.εἷ, δὶ ταὶ μὴ πολίων ἱξετορῴϑο μᾷω, τοὶ δέ-- 
Φαταὴ: Τὰ ργουῖ Ιοςο; 1. τινα Ιξοπο ταῦτα, Π οτίεμίες τεῖϊα 
Οοτίησμο, τοὶ ργο τὶ ἀϊσιιης πο μπ Πα 14Π1. 

ἀ ξγλα, ΑἸτο αι]. 
“τὰ τὺ δ ἀϑίωαϊων α ἴῃ τοθς σοτοηάϊ5 σοηττα Ατμοηϊοπίςς, Τμα- 

εγάϊάςε5. 
τάδε μεσ, το ταῦτα, ὅθ τοὶ δὲ υἱὲ ἡ π᾿ ὀκεῖγα 3.,ν ε] δὴ ϑείτερα υἱὸς [2] 

ϑεότερᾳ ἤγρτο οἰτγὰ ὃς νἱτγὰ ἀήςιιπτ, ταϑὲ τῷ πολέμιον, ἀς δε110 4ι1- 
τοαι 5 ὅς, ΤΠμογ ἀϊάες, αἴ τάσδε Ποτιιπι,οχ μας ξοτπηα. τε ὃ νι, 
πυης νοιὸ, Ιἄςπὶ ἰδιάςα,, τὰ ὃ πολλὰ, αὐτὲ τοῦ ἐς δὴ πολυ Ὑ μϊι- 
οΥ 41 465. 

χά δὲ καὶ τ δὲ τν εἶ τὸ κὴ τὸ : δὲ τὰ γὺ το, ἀϊσιιητ Οταςὶ [ςτπιοπίβ σοη- 
{ἀετι4ξπε 5 υἱἱ ἐχοπρ]α αἰ συῖτι5. τοὶ ἰπσοτγγᾷ ταις ᾿πήεἤηλτα 
Ῥιοροπιηῦντ ναὸ ἀϊοίπιμς εεία (δ τοἰα,14 εἢ πος δὲ Βος. Α- 
τι οτοῖςς Κὶ βετοτγίσοτ, ἰἰδτοίδοιπάο , ἀς (Ποῖ σοηςο!Ποης, 
Οὐκ ἄρᾳ τὸ νὴ τὸ ανώγκη ἄρῳ τὸ κα τό, ιιοά τ [ἀγπιοηῖς σοπηρεη- 
ἀϊο.Ιάςπη ἰἰθτο τογεῖο. Ἐΐμενλον γδ διαλεχθεὶς ἐκ εἶνω τοί δὲ χὺ τώ σὲ γγἡ 
ὦσε πορϑ᾽ εὅγει!, δες. ΒΕυτίας ἰδτο τογτίο τὸ 2, ὥσσερ τὸ κὶ τὸ, ιξῦρζο.- 
λὴ πῇ λύΐξει δια φέρρυσοι, Ἐτ ἰηἔτα ἀς ΘοτΓρὶ δ,» τοὶ κὶ τεὶ ποιεῖ, Οἷςε- 
το Βος ἱπιηΐταγιτ ἴῃ ρεῖπιο [1 .ἀς [ππιοης. ἸΝΑπι, ἰπαυήτ, Π ἰορὶς 
Τςτῖρτοσ οχί τατ, ὃς ιιατγατ ἃ νοῦ ῖ5, υϊά ἀυθ τετὶς, 4] 4 ΡΟ Π- 
τὶς ἀϊσετγενοὶπι νοὗἱ8 πος ὃς πος ἤτ ἀσπποπίξγαιαπι ὃ Ετ μαι] 
ἀυξνΔ, Οὐ ηλπι Διπρ τ ἀς ἢ ἀεγδεῖς ᾿ιάϊςς5, οὐτη νος ΠΟ ον 
δί ος ρίαπιιπι ἔλέξειπι Πιρ Ουπεῖ]. ̓η δι(ς Οοπο πους, ἴσος 
ὃς ἀηθίταγο πιπαι!ἀ ὃς πο5 Πιροτίτοδία!ά τείροπίμγιις τ )ά- 
τιογίαγις ἰγῖ5 ὃς Β15.Ετ ρό,Εκ πιεγίτὸ, οὐπι ἔσιγος μας ὃς Παο, 
Ῥίατο δ. ἐς Τιερῖ. οὐπι ἐποογῖας ρεγίοπας Πρηϊῆσατγε νοΠΠετρ καὶ 
εὡυιόστιν τες ἡ μῖν αἰ δειυατεῖν τὸν καὶ τὸν, βελτίω ποιᾶν. Ὠευ ΟΠ δ υ.σοη- 
ττὰ ΜΙάίαπι; τί δεν ποὶ νὴ τοὶ πεπονϑ' ὃς ὁ δεῖνα 5 ἐκ ἐλεί μίας δίκίω παρ᾿ 
Φμού, 

Τὰ διωατὰςρτο νἱτίδιισνργο νἱγ]}ς 
Τὰ καὶ τὰ νὶάς Τα δε κυ τεί δὲ, 
αὰμας, ΡΥ τοὶ ἐμοί, Γε5 πιοα,πτρα τατῖο. φιδητιιτη Δ γος πλοᾶβ ἀτεὶ- 

ποτιδυποί,αἴκουε τοίνιω ὡς ἔχ τῶ (οί. 

Ὑὰ ἐκ δἤδ νόμωνγατια ἰορ 65 Πτιρατοτιθι5 ἱπάι!ρεητ, Π ἐπιοίξ. 
Ὑ ἂν μέρειγ ῬΤῸ ταὶ κριϑ᾽ ἕκασον. Εἰ τὰ δὲ μέρφις γ ραττίοι] τ] 5 Πη- 

σι ]ατὶα, 
αὶ ὦν ποσὶ, ἴῃ πιοάϊο ροΠτα,ργαίςητῖδ: ας Δητε ρεάος οὐ πὶ [,ατὶ- 

ηἰς ἀϊοιΐπτιγ, 
Τα δι χίρκ,τπετοος,α μοιζή, 
τὰ ἕτερα ἰάςπι ηιιο ϑτέτερα,ν οἱ σὲ τεὶ ἐτερα αὐτὶ τοῦ ὅθη τὸ ἕτερον μέ- 

δφτοῖη ἀπο πτηχῖη αἰτεγα πὶ ραγτοπη, 
Τὰ χ᾽ σαυσανίαν,ϊ. ῬαιιίΔιλ5. Τ᾽ μιιογά. 
Ὑα κάτω, ἴῃ βοτίογα τα Γὰδ ςαΐο ἔμπης. 
τὰ μῆ), δι τὸ ὃ. ἴκρε Αἀἰμπογδ αἰ τεγ ροπιιηταγ ρτο ραγτὶπι δὲ ρατ- 

εἰπι,ἤοιις τὸ μᾷὸ κ᾽ τὸ ἢ, ὃς τῦτο μὴμ πῶτο δέ, ΧΟΠΟΡΉ, τοὺ μὴ ἔργῳ δή. 
πνυΐων ἑαυτὸν οἵὉ- ζῶ, ταὶ 2. κἡ διαλεγόμβυΘ.,8ζς.δὶς ΡΙατατο αν διελέ- 
χβϑη ὡρὸς «δ πολίτει ς. τὸ μὴὺ κφικίζων αἰξουλίαν αὐτῆ κὶ μαλακίαν. τὰ ὃ 
παρρξιδων καὶ αἴδῳ καλων, ἤπια οτατί οης ραττῖαι οἰ Πὶ Δι ΘΠ 114 Π| 
{εραϊτιέτησις οδίαγραιῖς, ρατιῖπν ἐποϊταιές ἀτινε Δα Βογζατιις 
οἰζ. ταὶ μή, τα 3. Ραττίπι χιΐάςπη, ραττῖπι νεγὸ » Ρίατο Ἂς Γερίδ. 
ὃς Αὐἰπξοτοῖος ἴῃ Β Πετουίσου, τοὶ μῆὺ αὐτέων αὐτὸς ἔχε, ταὶ ὃ ἐμὲ ἕα 
ἔχέν » Ῥαττῖτη φαΐ άςπ) οατιιπὶ εἰδὶ μα ο» Ράτίο πὶ γογὸ πρὶ ροῖ- 
τηΐττα, 

τὰ γιῶ ἐβοηυησ. 
Τὰ αὐρὶ ταὶ ναῦς Παῖς 5, ΤΉΤΙΟ. τὰ αὐδὲ τάλλα, οπιο "ἢ, 
Τὰ πλᾶςα,ρ ατῖ πιά ῖη ῥ᾽ ατἐπ5,ρ ογιίπηαιογγς Ρ᾽ τί πτιιπῖν 
Ἑσ πολέμου, τατίομο5 6 }1ς 
Τὰ πολλὰ, ἴῃ ταῸ εἰ βοροῦ ος Πρ Πα τῷ κατά, Τὰ (εἶ. 10. σιςσαρ.5. ἱπτϊέα- 
ταγ:Ος (Ὁ 1 ἢ μοπαϊ πὶς μενος ρίεγδαις μαμά ἱπαϊσοητίβ. Οαρὶ- 
ταῖς οὐ’. πΠΊ κίον 1} νῖσε ργὸ ξθαιιφηζογν (πρεπαπιεγο;ρ! εγῖ- 
4ιις. ΡΙατο, τοὶ πολλοὶ βλαξίω ἡδονν αὶ χύπη γγωνᾷ, ἰεσίτιιγ ὃς πὸπολ- 

᾿ς λα σοη Πη Εἰ 1Π1. 
Τὰ τρὸ τῷ, Πρ ΟΥ ΕΝ, χρωιν Θ- εἷασέρ τις ὍΝ,Θ- ἀυτα τοὺ ωρῦ τῷ, κα ὅτ᾽ ἔυ- 

τυχί Ηἰς αὐιιμήατ κὸ παρέλκει τὸ τεί, 
Τὰ πρώτα,ρτὶ ταὶὶπι, ἰπ ρ γι ητῖ5, ὃς ργὶ πηᾺ8 τεπθῆς Ρᾶττεβ, {ΠΠΊΓΠΊ15. 

ἀλιοίδμις ἰὰ Τἀπχοηο)χαὶ πλούτοι ποίλέν) χρὴ ἴῤδι οὐδ νυ ήων τοὶ τρί-- 

τα, τα Γι ἀϊτοίος , ὃς ΑἸ ΒεηΐςηΠιπὶ ρτΐποερς εἴξο, γράφεται 
ταωῤρῶτα, Ὁ ᾿ 

Τὰ τε δραυὶς ὑτετις εἰ μηδὲν Θμο) ὁδὶ τοῦτό γος εἰπῇ πὲ Ἀ1} ΔΙ Π4, Ὁ 
τοπητν Εἰ γαιππι Οὐ [12 9τιπὶ ργορτογ μος. [λιςίδη. δμοὶ δάσεις 
πεῦχᾳ τίω) δύ κίμω, τεί τε ἄγλια ,κἡ ὅτι τἰαὶ ἀκρόπολιν ἐγέωρηστες, Χ ἜΠΟΡ᾿,; 
ϑυπῃροῖ, τώ το σηα ζηλω σε τῇ πλέτου, ἡ ὅτι,δζα. ᾿ 

Ὑ τ τῆς οἰξουσίως, 1.οὐξουσία, ταὶ τὴς ψυχῆς γ 4118: πιης ἀηῖπιας ΡῬτορεῖ 
Ρίατο ἐς Γιερ. τε ον ὀ μων, οι οΥτ ἢ Τὰ οἦθ᾽ ἐλλίωων, 1ὰ οἴ, οἱ ὅ 
λυοὶς. 146 π|. ) 

ταὶ ὑπσαῤχόντα τὴ τὼ ὄντα, ἔχοιτατο5. 
Ταΐξ τας γοσαῖ Ατ]ιοη.Π1.1ι.ὸ Ἰρηο ροσια, ξύλινα ποτιέθεα, 
Ταξαρίτης, Ῥ4Π15 σοηιι5, σοράτοῦ ἀρυὰ Ατιςη.1.3, τα ξαρίτης δὲ αἴης 

ἰῷ πλυσίγναϑος, ὃ Ἧ; 
ταζελλιων γί. ὁ, (ττὶ θα οἰαἱτατὶ 85. ὰ (ςοτοιἰς ἤπια σοηΠ]118,, ἐ πὸ τὸ 

πόλεως γρίφων συμξόλαια, δι. β 
Ταξερνεῖ ον γτϑ᾿ ΟΔΠΡΟΠΔ,Υ οἷ ροτῖμ18 σαΠΠ ΡΟ Πα ΔἸ ποτ Οσίτιπη, χα ἰπϑωδιση 

λείον, 514, ΜΠ 
Ταξιπ, Τὶ ἀϊείταγ ν εἴξα δον τοὶ, Πεγοάοι..4. ΤΠ μι! 
Ταάξλα, αθι]α ἴῃ φιὰ Ἰυ ἀϊτιις τοοτῖς ἱπ Ἐρίρτι ὃς ἀρὰ 5ι14.. ΠΣ 

Θλισὴρν οὐ δύ πιηυδ 
Ταύξλίζειν, τα 1115 Ππάοτο, φιιοά ἔλοοτε ρεομίθεπταγ ερ τορὶ 4α 

ἄλγα 1 Ἐϊηέληὶ σοητιτίοπο. ᾿ 

γα δινΩν 
᾿ ἄρματ 

τὸ ει τα 
Ὑάγαεϑὸν, τὸ ἱ τὸ ἀγα ϑϑν, δ Οπιιπῃ,, ὃς Αἰ ̓ ΖιΙαη 40 Πιπηπηιιτι θοηὶ π ἐμρναιον 

Ριυά Ατίοσ. ὃς ΡΪατ.ΐη ΡΠ] οι ο,1.τὸ αὐτοαγαϑν. ' ' (κει κα 
Ὑαγαν 9.) ον, ὁ, [αἰ  εἔξξιι5,. Πα ἀἴτιις» 4α] ταις 4114 ἔλοῖς, ΗΠ, λικινρέν 

{γολῖιις. ὌΝ τὰ ρον 
τ γε, ἐφ ῬΑ! !δδῖο ταποῦσν. ΑἸεχδηά. Α ρῃτοά. Πθτο [εσιιπάο, ἡμίν! 

δΙταλας. τὰ ἐλα᾽ ώφα παλαιω μῆνα πάγων υδισυμᾷν εε.14 εἴξ, ἤϊπιηξ τ ἐκτονμδετ 
εἷἰάα 1πάς ς ᾽ ν ἡ γον 

Ταγίζο, απ οοίςο,ταποϊάτι5 Η0. ΝΥ απὶ ταγίδν, ἢ ταηοϊάππα, Αι ΑΟ΄ς να νίο 
τλιπη Ἵ,8.Ο. 2.εκοίρυον ταγξίσοιν, ΠΧ ῬΘΙΊιοτιΙ59) ταποῖ 8 ἀτηπε οἷθος, αν 160} 
[Ἀγιυιοά καίρυον ἐλαμιρὴν ἀΐχετατ δίῃ. Ὅτ. 5. τἾ6 χϑ' τόποις τᾶ, 1}. 
ΡΙΤηΐι5 νοσας 110.23.04ρ.8. ἡτος8 ρογιοταγος. Ῥάμ 5 Αὐρῖπο,͵, ἰ61υι, 
1.7. ταὶ καίρυα ταγζίὰ διε ποιλαιότηται ῥυπῆικίω ἔχουσι Ἶ αἷοὲ τὸ δ΄ γ.. - 
ἐσσι δευύαμιν, τ Διζειιι δί Οἱ ειιπὶ ἐρ ἤμετι τα ον, 1. δ οἰάτιπι, ἄς ο 
1.15 σιγὰ (οπτδητίηιις (α [τ γεώπον.1.9. ς, 2 2υν τάς Τα γε. 

Ταγίο οἴη Ταγἤζω, ὰ ; 
Ταγεία ας, Ε] Ταγὴκςγγ. ἱπηρετῖΠ1) ργϊποῖρατι58» ππιηι15 τορὶ 

ΤΟΠΊΠΊ ΘΑΓῈ5 7) σοιηράγαιῖῖο τογιιπὶ δά γτᾶ πη πεςείλτίατιμη., ἷ 
δηϊβοαταν ρεοι!ατίτοῦ πος ποπηίης [ἀπηπιις ργποὶράτιϑ 
ἀιισατιις π Τ Δο ΠᾺ]ΠΠ|4ῸΡτὸ ρτα ἐδ ξτιγα,ἵ, στετραπεία,, Ατ ξοτεὶ 
ΟἘσοηπονάς Ταγός, ὃς 

Ταγιύω γ'διιης παρ! τγάτιιτι Δ πηλπι{ττος Χ ἐΠΟΡ "δ ἐλλύωικ, ἐπι 
μι ἰὼ ἐπάγευσο, 

Ταγθυίαι ραπςο8 4ιϊάαπα 41} ὅς ἐγκρίδες ἀἰςιιπτιγ: 6 ]αγῖδ τ ἔατι 
Βάμο οο δα οχ αάτρε {ιμπίάο δέ οαίδο ὅς πιο !]ς ὃς ντια μαῖα, 
τυ πα, ΡΟΪ ΠΧ ἀριιά Ατλςη,}. 14. ταγζωΐας κα ταγίυίπις γπλακοῖς ἂν 
χαΐο τετηγαν! σι Θ-, 

ταγίωις ος οὐ δ, ἴη ἰλτταρὶπο ςοξλι5. ἑάςπι ςιπὶ ταγανισ ραραά, 
τησπα τη}. 

μι ταί 
μι γι ἴα ἠ μι 

Ν 

δδι,σανᾳ ΓΟ 

ἃ ἢ ὺ [ ὴὼ ΓΝ 

Ἐπ τιυ ἀιοῖς 
δ ἀ Πα ιοτοι 
Μἰκοο ὁ τοίατε 
ἰγυπὶ ἀῤ ραὶ 
πη ἰμμυ κα 
ἐμ αἰ μα, 
ποι ἀροιλν 

ὶ μὴν ψυ, 
ὙῚ ΟΣ, 

Ταγϊίωίτης. ν᾽ἀε Ὑ«γίωίαι. ἥ ἸΡῊΣ 
Τάγίμωον, ες, τὸ (λττᾶρο, τήγανον, ΤΟ] οἶταΓ οὐίαπε εἰ τα ρα 
Ταγίωοςρόφιον ὑγο φοάεπι ἀρια ΡΟΠ μσεπι. πλίσμος 

ἀκαδιβόο Τάγιλιθ., 9 δ, ραΓοι5, φειδωλός, 

τάγιθο, αὐ ργαοο, ςεἰογρᾶσατι5. εἰν ο. 
τάγμα γατος, τὸ, ογἀονᾶς 165, ΦΟΠτΙθοΓη 111; ἀρτποη, ταγπτᾶ, ἰορῖν 

λεγεων, ΟΠοτγβ,οόττα ροηΠο ὃς σοηίείτιιτα, Ατἰος, . Οςςοη. 
κέλδυσῳ πίω) βουλομϑύϊω χοὺσοφορέϊν, ταίγμαται αὐατι ϑέναι ἂν πῳῷῴ ἱερᾷ, 

εἴδ, τὸ φιαίίαπι σογτας ἃς ἀοἢπῖτας ἵπ τοι ρ]|ο ἀΐοᾶγς, Τά 
φυλακῆς ἡ μερανῆς ἄγων, οἰ οτῖοπι ρτ ἢ 41) ἀϊιγπὶ ἀρ οπ8, ΡῚ 
τατολιι5 ᾿π ΟΠ} 1001 γματα,κατάλογοε ) Πα τὶ» Βα ἴῃ Ἐρὶ 
Ροΐζτου. Ἃ 

Ὑαγματάρχης, τ ρταροίξ σομοττὶ δυτ ἀρτηϊπὶ, 
Ταγμαπικεὶ ἵπποι, 541} αι ἀρίηοπ ἜΧετγοί σι (δα. ΠτΙΙΓ ἃ 

πρηα ἱπυρεάίπηθητα. 
Ταγὸς, δ, ὁ, ἀπχ, ργα ἔς ἐξιι5,αῤχνγὸς ὐ γεμών, Ἐτ Παπηπηῖις τπᾶρ 

ἴῃ ΤῊ ΘΠΆΠ|.ν]4ς Ταγεία, νεῖται Χ ΘΠΟΡ ἢ ἐν Εἰ λαἑωικοῖς, 
Τά σε, ας ῖτα, ὦσε, "" 
Ὑαδὴ ῥτὸ ταῦτα, ΑΥἸ ΠΌΡΕ. Ἢ 
Ὑαζω, μιάσω,πιακα,οχτεπάου 

Ὑαϑεὴς, ργοτοπι5:ὰ σείνω, 
Τα), ἀττῖσι 115 ΡτῸ αὖον πάς τα[γε,ϊαὗτω Ἀπ. Ῥοςτ,ταί δὲ γυυάϊκάς, 
ϑ.ΔΡο]. ἈΠΟ α. ταὶ τρίοσα) τγο5, ἡ αἰ γα ἘρΊρτ, 
Ὑανναον τα) σογοηα, ταινία, 

Ταναρίθυ,κ, ἡ, Τ᾽ πατιις ργοπα οπτογίμγα [ασοηΐςς. Ατἰπορ δ βηρὶ 
εἰς ἀριιὰ ἱπξογοϑβοὶμ Ἀδηΐϑ, 

Ταρία, [α(οἸαντα οἰαγνίτταταπι Ἔχτγοπι τι Αβυγφάϊεηϊςιλμπι ΟΝ ̓  
ει 

ἡ πη κα 
και δ] ] 
ἀεὐκοβαην! 
ἀρνί}, 
ἡμίαι, 
ἡμϑμηςἤχοὶ 
ἐν μι! 
πιο ας το 
δια ειδς 

μα τη τ 
ΝΣ λογία 
ἐννιὰ 

᾿ 
ἃ ςοπῖ 

Ἧ 

----- --«--ς---- 



Ἂν, ΓΑ 
ἐ σοτοπα γοσία Ψ Ίγρ !.1.7. - τ Ιοηρα τα πῖὰ νἱττα » Τςΐλη, 
Α' εχαπὰ. δια δεσεαῖῥον ταινία λδυκῃ τίω) κεφαλίώ, Ασοἰρίτατ ὃς ΡΓο 

τοῖα νἶττα ὃς σογοηαταιζτα, ΖΟΠΔ. ταιγίαις κὶ φεφανοις ἐμέ σοι αὐ-- 
τὸν» ν Ἰττῖ5 ἃς ςοτοηΐβ εἰπι σχογηδῦαιῃ, Ὀ] τατος, ἴῃ Ρογίοἰς, Τὰ- 
ηἱα οἷά οἱξ νἱττας αι ι15 οΥἽπ 68 Πραηταγ παῖς Η!δτοπ, ἴῃ σὰρ. 
ἀ,, Εἰσία;. Ταινία οτίδιτι ἃ τα πα: Ππς ξιίςϊα: ἷη Ιοπρτυάϊης Ππκὶ- 
τυάῖπονν οσατιιτ ἄτεης οχ οΟΠ]ΠπΠἰς ἀρ ΘοΓ κα τὸ χώμα : ἤΠις οὐδ 
Πἰραμτδα (στ ρυ] οἵα ᾿π Ιοπρύπταιιο ρογγοξλα; αιια: [Ὁ ἀψαῖς 1ὰ- 
χεητοντ 4118; ίαχα Ῥγοσιγγοπεῖα ἀϊοιτ ΊΓΡΙ]. ἃς σαιιτοα σοποιιν- 
χόρτος Οὐ 4, Αριὰ φιγαο μη). τανία τὶς ὑφαλθο, ΠΙΟΙητατ ὃ- 
τἰᾶπι σ ϑηγὰ Γιατί πὶς τααϊα, ρα αἰ ηϊ, ἀοτία, ὃς νυ] σὸ ἀος ἀ᾿ ἀβνε, 
' Ῥοἰ γι» πωνία ἥτας συωέφηκεν ἐκ. τ τοῖς ς᾿ὅμσσιν εἰσφερρυΐθης ἰλύος, 
ΟΝ ἰὼ τι πελάγιοι τρέχοντες οἱ πλέοντες τὸν πόντον γ λενϑαίγεσιν ὄθμκέλ - 

τες γυχτὸς ὅδὴ (δ τύποις, κφλῦσι δ᾽ αὐκξὺ οἱ ναυτικοὶ, οὐ, ῬΠΙΠὶι5 

.3.1π ρτα  , Νες ργοξιπάα αἰτίξιι4ο παϊγαςα τιπι Ὠγϊ πεῖς: ἔτ ο- 
ἀυοητεβ φυΐρρο ταπῖα οαηάἀϊςαπτὶβ γα! σατίπας τεγγίταητ, 1τ- 
8}. Αξποϊά.1. ν ᾿ 

Ῥοτίμηπαι ἐπυπιδης πιατὶ [πη πο Τά οπι ἴα 10. 
ΟΝ βηαιις ἱπθιέϊα νααῖς ἀοτίο ἀμπὶ Ρομάοτ ἰπΐαιιο. 
Ῥοτίμπ, ἰπαυῖς δεγῖι15» ἀπιτίοτ ἀγα μα. α1185 ταπηοσητῖθι5 ἢιι- 
ὐὰα ϑεοιπτῖδις ἀξίλτιιγοᾶς τα τποάτιαι (αχὶ ἵπάἀπγοίοϊ το 
διεὶς ΡΌ]ΕΐΠιΙ5 ἀἰοῖτιιτ. Ταρίαι»νεγπιος ἰοπρὶ ἰπίτατ τα αΐα- 
“πη, αἱ νὰ ἔλμωγϑες φρο)[υλ αν ἴα γ ΟΓ πε τεγοτο 8» γε] γὲ ἀσκαρίδες 
ααποοταπι οτἴατι δηἑ πΊα ]1α» ἴῃ σογροτο παίσιπταγ, Ὀϊσιιη- 
δὲ ἔλμινϑες πλατεῖτ» κὸ κοίρκαι, ιιὸ ἃ [Δτὶ Ἰηἴτατ ᾿η τῖταα, ταρη345 
τ ῬΙΛαΐπις ΠΡ ττιςαρ.35. ὃς [10.27.6 4ρ.9. ΟΟπίϊδητίηις ζα:- 
᾿γεωπονικων [1.15.0 ΔΡ.27..7} ἡδυόσμο γῇ οἴνου πινδωῖνον ἕλμινϑτις 

ανίας ἱξάγει;Πατ τίσος ὃς τα η 45 ἜΧίρς παίχιγιι) (Ἐπλς.. 
γία ετἴατν ἀϊοῖτιγ οἰ πα απ». ζαῖμα ἢ ῥέκος» "ὸ ϑώνη», Ηςί ἢ. 

οἄ ἀερθηάος ἴῃ παιιὶς ὀγθέΐζο ἰἱρπὸ 4ιιοά σοἰμππς 8 Πιια 

ἃ ἔροοῖοπι μαθεῖ 8ζ ςπλὶς ἀϊςῖτιι ΡΟ Γαχ [10.1. Τὰ 3 ἄκρα τῆς 

᾿μγυς»εἴφλαςα καλεῖ ται ὧν ἐντὸς ὁρ ϑυὺν ξύλον πέπηγῆυ» ὃ καλοῦσι ςἡ- 
χίσα,, ὃ τὸ ὁκ μέσου κρεμφυῆνον δέκος 9 τα)νία. ὀγομ(φέζεται. Ταμνία ΡΊο 

ἴσῖα ρεέζοτναϊσ λα ἀπαηαυατα! Πατὶ νταιητιι ἢ πη Πἰοτος δὰ τηᾶ- 

πιᾶς σσοτοθάαςον πᾶς ταινΐδιον ἱ. [α(οἱο Αἰςοτοπι ἄσπν ΡΟ] ΠΧ. 
Ι πὸ ἢ Δ μαςων τῇδ γωωναικείων ξώσμαι, ταινίαν ὠνόμαζον ( [α[οἴλπι ρε- 

αἰ. 
πιλιίνὶ 

ΧΙ ΗΝ 

{πηη 
δ, 

πα μα! 

ἰὐιοία ἢ 

ἐμ ίι 

μεν: Ποτγαίοιη ΝΜ αυτίδἢς) Ὁ ταινίδιον, Ταιρία; Ρ1Γςῖ5 416 πὶ εὐἰατὴ τῶ. 

μΡ γὰ πὶ γοσας ΒΕ π.110.31.ς4Ρ.7.Μεπιηῖς Ατμοη ἰδ.ζ. Αὐιίζοτεὶ!. 

Ὅν οτ.}10.2. 
ΠῚ 
ἜΤ ὦ ονϊάς Ταννία, : : 

ἊΝ Ἢ ν᾿ Αἰεὶ ςὸ,εἡϑοσέσμοηγρεξξογαῖς, ογ αι ο 5» Ὠ]]ς; αδοιτρω χύλεον, 
ἡμμιπη 
ἩΠῚ πιοὶ. 
δῆ πώλις τη} 16 1185 ξα[οϊας νεπάϊτ, Ατμεπδις ἰέρτο ζ. ταινιό- 

λὲς 9 τίω) ὅγι “ἴ ὑφασμάτων λέγει χὺ αἶδ ζωνων εἷς αἱ γευνῶκες αὖθε-- 

Ὡς ΠΝ ἢ 

κα ΐδηιι τ υε κ κοξόξοπο. φεφανδω, Προ, Α δῖα, 5γποί τη ἘρΙῇ. 

μάνας λει γδ κα εἰς αἰοὶ σβπούσοιν ἐςϑδυμί ταινιὠσεόϑει τε γχὺ πτυργρφόρφε κοι" 

πὶ λα αὐ Κυξέλη «ἰειελδυσεόϑαι ἀεἰθες ἐπὶπὶ Γδαποητὶ Γερτίπιάπα τε- 

τς ἢ ἀϊανίτ ὃς ξα(οἱῖς οτπατὶ. Αρινᾷ Απορ ἴῃ Οοποϊοηιγετιὶς αἷς 

γϑμίδὼ Δο!εἰςοπβ,κὸ ταιρνίωσαι,1.-ἐφάύωσαι ὡς οἱ νεκρρί, 

ῬΙῸ ταὶ ὀκεΐ σᾶ 1114, Ὑ μυιογἀ.Ὁ ἼΣΩΝ 

έντος, ΠΙαμιατιι 5. 1αιιο αέξιις, τηκτόροκατεψυγυάν Θ΄ οἰκτρὺ
 ἐξ 

ἡ οὐδ᾽ δ οΟΠΠαιιαπ5,. τακερὸς ἔρως» ἀριιά ΑΠᾶοτ. ἀιιδά δά ταῦθ θπὴ 

᾿ Ῥογάιιοατ ἁτηοτ,δς ἀοραίσατιιν πη α 4145. τακερρὶ, τηκτοὶ, οἰκ
τερὶ, 

᾿χατεψυγυῆδοι, Πἰχιατί εχ αςο, ἰά οἵξ οααιιοῖον ἰου!Γαιοίδηιις ἀείε- 

πίριις. τευκεξοὲ στέρξ, ἀριια Ρ]τιτατοισατο τέπο 4 ὃς τσ! οι] ἶτα- 

ἅτις τηαςοταῖδοντ ἰη ΟΓΕ φιαῇ [ἰχιιείςοτο δὲ ἀϊέβιιετο ν᾿ άςατιγ, 

Ολίεη. Προ ργίμπο δὰ Οἰδιιοοι. ἀξ σάτῃς Ροτοιίοτιπι ἀλη 

᾿φρτοτίς. ἸΤακερῶς κόραι ἴῃ Ἐρίρταπι ά οἢ,οοἰ 15 Πααςξαοῖςα- 

] τίριις ὅς ταδείαοϊεητίδιι59[ΟἸ]ις ες δἰἱος. Ὀἰςίταν ὃς Τακηρός, 

; οϑω,ὦ, ἰάοτα οἴμπτι τήχωςἔειι τακερὴν τοἀ 46. νηάα ταχερωϑῇ » εἷϊ- 

| εἴρατ, Ὠϊοίς,].ς.ο4Ρ.94- κατεψηϑεῖσοι ἢ μεν ἐχώ
ν μέχρι ταχέρω- 

ὅς. ἀεςοίδα ἰπ οἷεο νίᾳιις ἀτιπὶ [ἰᾳιιοίσατ » ἈποΠ τας : ῆας- 

{ρατ, Ματςεῖ.11Ὁ.4. Ὁἱοίς. ς.280. 

οἰ αιιοίςατ. ἣ ΐ 

ει ταδίάυς βαοοϊδιιςτοπον, ἀἐεαδοίσεπς»οἸαπιε οεἢ5,τεικε ρθε, 

ΟΠ τις, Πα ιιαταις, αι άιι5, Ὀ]οίς.1.1..145.Βιι4. τα
πηςῃ τοτ- 

οἷς τακερός, κρέα τακηρᾳ ἀϊστηταγ σαγπας ςοΐταγα δὲ ν᾽ ἐρηῖδτε- 

Πειίοτο5 οἤοξζω. 
Ὑδαύσομω ταδείσατι, γς [Ο]τιατ. 

ἰκοαα ἴπ ὁτάϊης νοπίπητ, ΧοποΡ.. 
ταχτικὸς, οὐ, ὁ, οὐ ἀϊπατῖμ 159 111 τα τ] 59. ΡΈΓΙΤΙΙ5 ΤΟΙ ταἰ ΠτατΊ 5 ἰἘγιιοπάας 

τοὶ ρεγίσιις.. 40} ἱπηρέγατ. πείξις Διιτοπι ρτορτῖς δὰ εχοτοίτιπι 

εγτίμοτ πᾶς τακτικοὶν τα: δὰ ΓΟ Πα πϑπΠτάγοπὶ ρεγτὶ πᾶς. τά τας 

ἀπχαὰ διδείσκειν, (οἰ οπτίατι πα! Πἰτατὲπι ἀοροτε. ΧομορΒ. 
ΤΡ 

ἔμπειρος ἱπ Πτιις πη ἠδ: ἀΟϊεὶ ϑιθάτιβ,Γαςΐα ες Βιιά. τὰ Ε
ρΠτ. Ροί. 

᾿ παικτικοὶ κινήματα, οταϊ πατὶ πιοτιι5, ΠΝ αΖΆΠ.1Π Οτατ. οἱ τακτικεὶ ἀῤί- 

ἣ Β,μοὶ, τα  ΠΠτατος πιιπιοτῖ, Χ οΠΟΡἈ. διέξοδοι τακτιχαί» οτάϊηδιοῃς8 

ὙΝςς δοϊετγιιπη,Ρίατο ἀς 1, ερ]Ρ. παικτιμία γινώσκω 5 “γαεπ 8: ΔΟΙ οἱ μι 

᾿ Ῥετίτα ΡΒ οὔτ. πη Ἠετγοῖς. 

ὉΓΑ Πτατίτον ογάϊης ἰηπειέτου 

᾿φρατιωτικώς. 

Ἰάκτος, οὐ οἷ, οὐδ πατινογάϊμοπι ἐσοῃΘΏ5» 
ν Νκ 

χὐίμ 
κἰεἀπιμὶ 
τω τι ἤο 

ππμμ 

ιὴ νυ" 

ντίπ δεῖς Πετὶ (οἱετ, 5.14. 

ῥντὸ Διί ιδει97 σοι» 

μααθ 
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« ᾿ 

ἰρισυῆν ῷ-, Ππτιιτι!5.ς ΟΠ ξἰξυτιις, τα τὴ αβοίοδος χοόνν» Αἰ 4 οο, 
Ἰακώνες γοἷ, ῬΑ ΓΈ ΠῚ ἐχ Δάὶρς οοποίίο πιὶ μετ πι αὐ ς εἰς ας, ραλεο- 

τίθει ἀτουηατἰ δύζαιις, Ηοἴγο, τακώνες, τροχίσκοι σέατος κακεμμὴφ 
ἰκοοὶ α λῶν . ξνρων κ αῤτυμοίτωγ δὶς νεῖ ὁ (στιρτιιοι ἀριιά ΡΟ ας, 
ἐξι 5.0 γαφρίδεον καδυσμέύον, δ᾽ κὶ ταίκωνας νΘσατὶ ἃ Ογάτοῖς Οοηιῖ- 
τ 4ιϊάδεῃ γο] ητ, οὐλὴ αἷς ἐν ϑιυρίοις » ἀκ αὔρ᾽ ὅρὲν ἀνὲν κρέας ὡς ε- 
δα ἌΡ. οὐδ, ἔτι ἐδυμεῶν᾽, οὐδ᾽ ϑιγαΐτας. εἰ ἢ, οἵονται ὧὺ τάκανας 
Ἐν ταγηνου κρέας, ςἕατος τρρχοις, σιωὶ ἀλσὶ, κα ξηρφῖς γδ ὑσμασι κε- 
“πέντας. 

Τάλα, ΠΑΡ ΙΠΊ. μέγα, Ηςίγο, 

ταλάξριθ..., ὁ, ἀοηῆις, 
ταλαεργόγου, ὁ, ΤΡέτιιπι Ράτι ἢ 8.9 τλητικὸς, φερέπογθ'. μδότεπι το- 

Ἰεγὰπ5 »ΟΡΟΤΙ ρδτίςητοτ ἱπ οι ΠΝ» υὑτυνμονητικεὶς, ὅδ ἔΐργνις καρ- 
χερικός Σ ΠΊΒ]οσιπὶ ἐρίτ δῖοι οἱϊ : νἱάς ῥγοιονθίθπι , ΜαΪὶ 
Ματιαπί. 

Τάλαινα, υφ οὐ τη] Γοτῖλ, Ατἰ το ρ ἢ. ἴῃ ῬΙυτουτάλαμν᾽ ἐγὼ τῆς ὑζρεως »ἴχς 
το δγαπὴ σοητιιπλο ἴα σαπία, 1 

ἸΤαλαγπείριθ..Ὲ ὁ, ποιλαϊσωρρς ἀν 7. Υ, 
Ταλαιαιωρέομαι, ἃς 

Ταλαισωρέω ΡτῸ ςοάεπι, 14 οἱξ ἰαδοτο, αθοτος ἔσο, πονων, μοχδώ, [α- 
τΙβοτν ΟΧΟ ΡΟΣ »ἀςοῖρῖο οἴδάςιῃ; ἔεγο αυυπηη 15, [πὶ ο.- 
Τἰπαπο (5. τη {δ Πο κακῶς ἔχω; ΠΊΘΟΙΙΠῚ ΠῚ] [οτὸ ἀρ τιτορογάιισο 
ἴῃ τα 5. Οὐ ρου] ε5,υὐσαϊϑρέοις κρυμοῖς κ δἰ μέρρις ταλωπαρᾶν, ΤῊΝ 
ογἀϊ 465. τεταλαιπωρηκείς, τολιπωρεῖ αὑτοῦ χειμοῖνίθ. Ἦν ὁ πῚς νΟΧΑΤΌΓν 
ὙΠ ιογ ΔἸ ἀος. τιλαιπορρρύσι σφίσιν ἃὐτοῖς {1 ἰΔΒοταρτοΓ εσα. ὶ βύ- 
λοίλαι τειλαισηωρεῖν, ΓΕΟι Ὁ ἀγα τ Πᾶ5 5 [46 ΠῚ, πον κὶ ταλαμπωρφμαιν 
Ῥεπιοίι. ὅγε κλινῶν κατακεϊῶτη οἶμαι «δὺ μένλοντας μὴ ταλ αὐ ανωρεῖ ὅτι}. 
605 4] πιϊίεγὸ ποη Πατ νἱέϊαγι. ΡΊατο (δοιπ4ο ἀξ ΚΕ ρι ] ἴτας 
Χεπορέιοη, ὁ μὲ ἑκουσίως ταλαγαωρωών, ὅζς.1, πογων 5 4ιιὶ ἀρὶτ ἴῃ α"- 
τα πΊ πᾶ, Τ᾿ ΒΠΙΟΥ ἃ. τετευλανωρηράν - πραύμασι, ξατὶ ςςπ5 δζ Ἔχ Βδι- 
ἴτιις να] τῖθιι5. ὙΤαλαιπωρω τγαηΠειιὸ ΡγῸ ταὶ δγιιπ ἔαοῖο, 
ξατίρο;νοχο,ογιςὶο, ΠΟοτάτ, τοταλαιασ ὗρηχεν ἐμοῖς» 00 ἀσοῖ ἀὴς ὃς 
αἴβιχῖτ, 

ἸΤαλωπσωρηϑεὶς. ἕντος, ο᾽ςἔς {Π||5, 
ΤἸαλωμαυώρημα, Δ τ ῖτας, ΡΠ ΑΙ ᾶτι 
ΤἸαλαμωρία,σς, ἃ, ΠΥ ΓΟ τ 4:6 Γι πιη 4,4 [ΗἸ Εῖο, μοχϑηρία. νοχατῖο, Ια ο- 

τοβ)οα πη ϊγας, ΓΙ οἰ ατι5.1 Πα οΥ 4, 
ὙΤαλαϊπωρος ἐγ χὴ ἡ ζΟ] ΓΔ ἢ 5) πη ΠΟῇ 15, πογίθ- τλητικός, ΑὙἰ [το - 

ῬΒάπ.νεφ. τὸ ταλαϊασώρον ἀϊχὶτ Ῥγο Ρεγτιπαςία 7 ςοπίτα πε] ὅς 14 - 
Βοτίςτοϊογᾶι 4, Ταλώσνωρος πῆρα τὸ τλίοϑαι,κὶ τὸ σῴρρς, ὁ ὅδν γύνϑοῦ 
αὐτίμαχος «τῶρός τοι ἀλόχοισι. κ οἷς τεκέεοσιν ἔχα ςιΘ-. ἀρίςοφ, πλουτ,3. 
(οπιπιςη, ὅς “σωρεῖν λέγουσι τὸ πενϑεῖν οἱ ἠλεῖοι «ον. σοφυκλ, ἐν οἷ -τ- 
δίποδι, ᾽ 

Ταλαιπάρως, 41 ἘΠ οι] τογ α ρ ογγι πιὸ, οιπι Ρεπιιγῖα δὲ [ἀρ ον, τιῖπι- 
ποίὲ, πη! ίετέ, ν 

ταλαϊφρων»ονΘ-»ἱάοπι 4104 τωλαπείρεθ- » ταλασίφρων ὃζ ταλάφρων, 80- 

ΡἰιοοΪ. ἀεὶ τειλαῖ φρὴν γευϑαι,1, αἰϑλία, 
ταλακαίρδιθ.-.υὶ τυ τα [πῖποῦ δαΐπιο, Ἡοἤοά, ἀς Ηοτοιι]ς, διὸς 

ταλακαίρδείθ» ιὸ οἵ, ΠηλΔ» ὩΔΠΊΠΊ115. 
τόλαν,ανθ.. τὸ, πη  Ιοταπι. Ιτουἢπ ν οσάτίιο τάλδν σε ογὶ5 πιδίςιι- 
1|π|. ΑἸ ΟΡ Β. αἱ ταίλαν, ὃ κειϊετ, Ποῖ το πιϊίογατη. τάλὸν Ἰητοτά 
σαρέκκειον Οἱ ΤῊ} 16 τ Δ οφαΐταν τα. ] οτ οπι. 

ταλανέζω, (ἴσως π.ικανταλ [οτος οτο Πα Γογτπ Ρυτο ἀοἢθο, Προ ΟΝ Θὰ 

ἀπιπιν Ασοιίατ, 114, ϑρίωω, ἄϑλιον δπτοκαλώ » μι κρτειφρονῦμάυ αὐ 

ταλωίξωμᾶν αὐζὺ.ΟἸτγ (οἵ, 
ταλαντώθογοἱ ᾿ 
ταλαντιῶθ- » γὲ ἀρὰ ΤΟΙ ΡἨ. εἷθὲ ἀλωσ΄, ποιλαντιαῖοι λίϑϑι μέγεϑος γ 1η- 

τεγργιαρι ἀοβ ἰπσεηῖοβ. ἘρῸ γετὸ ντ ἀαριιά Νίττιμι, ἰαριάε8 τὰ- 

Ἰεπεὶ ροπάοτίς, ἰὰ εἴτ, Ἰἔχαρίητα ροπάο,γε ὃς ο3Ρ.16. ΑροσαίνΡ. 

παλαντιῶα χείχαξα, 1ᾷ οἴ, σταπάο τα] τὶ ροηάο ΝΟ μι εχ 51- 

(πη ταϊἐπτατίας δα Π1Πἴα5 ἀϊχὶτ, {πα ἰαρῖάος τα ἐπὶ ροηάο 14- 

οὐ]ατοῦτατ. τας δαζοσπη τα θητιιαι πιο πιμγαγίι πὴ ἤπια Ροῃάε- 

ταῖς (ὀχοθητάγιτ πλϊπατιιπι. 14 οἴτύ Γεχοεηταγιση ἀταςῃτηατεπα 

Τ᾿ ροπάο. Αρτίςοϊα, 8[ς νογὸ οτίαπι ἀϊοίτιν «ιυ!οηιϊά ᾿προητὶς 

Ροπήετί 5 δις ἀποά ᾿ηΠρποπὶ μαῦρος αὐτὰρ ταδήποσι "4
 τῆο- 

ἀο ΑἸ]ςαιι5 ἀριά ΡΟΠ]ςεπὶ ἀϊχίτ.» γοσηρίο σαν τουλαντηαναν. νἱάς 

Ταλόστιάώῷ». : ᾿ ᾿ β ᾿ 

αλώντατος,κ, δ, πυὶ (ογτίπηις. Ασα το Ρ Β.1η ΡΙατο, ποΐα χρονα ταλαγταιτέ, 

διε άεια ᾿δ᾽ 4ἐπι,ταλαίτεισ᾽ ὀρ δοων ἐκ ἐδεδοίκεις τὸν ϑτον; ἔς [ΠΟ Γς- 

ἢπις νἱγοτιίπι,ποη Γηρα [Ὁ 1111} τολ ὀὐτατ᾽ αὐἰδρων, ἐχ ὑγιαίνειν" 

μοι δοκεῖς. [ἀς ΠῚ. ἡ ἷ 
ταλαντάω, ζυγίω,αρῬεη4ο3 {1 το; Ετγπλ.ν]ἀς Ἰαλαντευω. 
ταλαύτερρς»ν, ὁ 21} Γ᾿ ]Ο. 
Γαλαντϑύομαι.(μ. θύσομαιγπ. θυμα)»δζ ν 

ταλαντεύω, τὸ ταλαντί ζω, του ροπδοτοιάρροπάο; ζυγω κ᾽ σαϑμίζω: 

αἴρᾳ τὸ τάλαντον» 1.16 τα. Π]Ίοἴτιιγ οτήλτα Ταλάντοῖ. ἐαιοιαιι8» Ἐγὼ 
ΓΝ καϑεέπῆρ ἀκρίζὰς τρυπαἰὴ ταὶς ἐπὶ ἐμφότεραᾳ σλας γεν Ἰσορρθ- 

πως ταλαντεύομαι ἱ.ΠἸ τοῦ α4ι}} ἐχάπλιῃς Ἰαποῖπλλι: Ὠρμτταπα 

ΡΑττοι Ρτγορεπίτις (πὶ. νῖ Πδγὰ ἰπ ἐχάπηης [Ἰλη5 δί ἀαα}}1- 

Ὀγῖο. ΑἸςῖρμγοα Αςοιίατιιο θη χῖτ, ΡΓΟ 10 πα ΠΡ τῖο τεπογο 

Πρὸς μῷ οἵι5 χρυσὸν ὃν ἐπαγγέλλονται κέχηνα, αἰδρεφόγας ὃ ἐχ ὑπυμῆῥου 

“βρέδχ. μέβειν ὃ πενίᾳ συζῶν ται χαλεπόν. τούτων δυ δ ἀρ πα τὴς 
ὅπου γὃ αἱ ἑέψης ὦ για ὦ παξ, ὀκέσε ἀκαλουϑήσω.. Ἰαποαπι τιοάς- 

1 Ἴστα. 1. οΘᾳ 
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τσὶ. ἵτα να στγᾶτη ἴῃ ράττο πὶ 660 γοΥσδτπι οἴ πτια σοΐσπτατα 
ΡῬοήτιαι Πττεχ το οπίμ} πποπγοπῖο ὃζ ροπίοης πιο ππιτὰ ὃς 
ἀπο! πατίοης ρομάε9, Ἐτ γῆ ταλαντουμῆνη, 1ὰ εἴτετετγα ἰἰργατα Πιῖ5 
Ῥομπάστγιρης, Ρίατο ἴῃ Ὑ Ἰαλδτο, δε Ὁ. τὸ μη ϑ᾽ ὁμοίων διωνείμεων μητ᾽ 
ἰσοῤῥόπων ἐρτα μπλιαύχεοι 9 κατ᾿ οὐδὲν αὐ τοῖς ἰσοῤῥοπεῖν, θὰ ὀθα μφέλως 
πεῖνπη ταλάντου ῥδύίηυ, σεῖς ἄπει πτ᾽ ἐν εἰν ων αὐ τί). ἐπ᾽ πα τοῦ ΠΟ γαγὶ 
θοῦ Δ φημ Π τίτπι ἔεγυι ΡΉ1]10 ἀα πλιιπάο, Ωἷς τε εἰ τας σιωέ- 
φη ὁ κόσμιϑν ἐντὸς καὶ κενὸν, ν' μηδὲν ἔμ). εἰ αἱθὸ δὴ κανὲν. «ὡς τὸν πλήρη ,ὺ 
γας-ον χἡ Τ᾽ ὄγτων βαρύ τῶτον, δύρέ ϑη ταλάντεύον ςερεοῦ μηδενὸς ἐπερεί- 

δοντος οἷά οἴ, 1 γαης ἂς (α!ροη ἔπτη τεηςης, Εἰ ὃς δ οἸ Πλγτοιν- 
ταλυ τοίλανται ταιλμ τίζε τωι, 1 (τ τᾶς ὃς ἀρροηάϊε : σοτγηρτὲ ἃ- 
φυ ταῖν τοι λύζοτιι, ΝΑ Αμιῖ Ογατο νόμαια τούλαν τόν ὡν πίων 
σωτηρίαν, Αλιται (ἔα τὴν τγυιτ πα η8. Πα ΠῚ ὃς γα παητην νου ἀἰ- 
χὶζ Γαι ηα 5. Ταλϑυτδίω εὐἰαπιτγφαΠαξὸ, πὰς {Ππς νδγίο ἂτ- 
ἄπο ἀρίτο, [Πρ πῆιπν τειῖσο ἀταμς ἀποῖρίτοπι ὃς αἰτοι παηζεπι. 
Οτοροσῖιις 1π οαταλΐηο. Καὶ μὲ ταλαντείΐει σκολιοιὶ μόϑος ἑρτοησὴ ρος 

᾿ΠἈάϑρα κα ἐμφαδίτιω, κλέπ]ων φρένας ἐὥνλαὶ γοδυστις ϑοτρουτῖς τοττιο- 
ἢ αἴτιιεῖα πα ἐχογοοῦ δἰτογηῖς ἰδηοῖππι πιουπθητῖ5 ἀττο  ἰοπάο 
ἴασις ἀορτγίπιαπάο, το οτιις δίς ἀς Ρυισηαγέταλαντειίετο 

᾿γδὸ τῇ ὃ κὠνκεῖσεγτῆς προπῆς( ὑπο 1115 ῥοασῇ «)όναλλ εἰξ γγυομήμης 9 1μς}1- 
μάθατιγ ὃς νεγροθας μι 1110 νἱοἰ ἤππι. Ταλαντευω, γογσο ἷῃ- 
οἰϊποτοδίσω, βρίϑω ΡΊΠο ἀς πηιη 40. αὶ ὃ γῆ ταλαντεὺ ουστί, τὸ τοῦ 
«πυρθς αἰωφοίτῳ ἐπελαφριδλεῖσαι , μόλις πο διωνα τωτέρῳς πῆς ὅγικου. 

᾿ φιζέσης ἰουθ-. αἴω πυρὸς τίω) τοῦ πυρὸς ἕδραν ὠϑεῖται τὸ ἵσατα, Ἐς (δ- 
Ροῆτα αὐτι τελαντεύω κὶ υπὴρ τακαντεύῳ, : ᾿ 
ταλοντιᾶθα δ Ἰπσφη»βαριὶ, σται5,1 4: πὶ αιοἀ Ταλαντῶίθυ; ΑἸΐτοῦ 

Ατιοτ. ΟΕ σοηομηῖς. ταλαντιαΐοις καϑις αὐ) δὴ ἐγίοοις “Ἶα εἴκοσι 
ταλαύταν, γῸ τα οπεῖβ ἰροπίοτος ἀᾶτς ΥἹρΊατὶ ταϊομτοτιπῆν γἱ 46 
ταλαντ Ὁ», ὴ ὃ 

ταλαντίζω, μα ἰσω, τ ιχανΡ ομάεγο. Αδεῖνον Ἰὰς Ταλαντευΐω, 
Ὑάλαντον, τὸ τς πα. ΠΠγαοίαηχ : αἰδα τὸ τλίαι τὸ βαρ, Ἡ εἴν εἶ. 

παἰχυντανζυγα,αϑεμοί, ΠΟπΊογας "144. 3.7Καὶ τότε δὴ χρυσεῖα πῶ τὴρ 
ἐτίτανε τείλανται, Υ ἰτοῚ [1155 Παρ ρίτοτ ἐρῖς ἀτιᾶ5 σαιατο ἐχαπιίης 
ἴαποος, Τθορηΐ5.Ζδὺς γίῤ τοι, τὸ ταΐλαντον δπῤῥέπει ὁ δοτεύμῳ, Α- 
τορι. ἴῃ ΕΔηΐς. Καὶ γδ ταλύτῳ μουσικὴ ςαϑ'μήσεται,1 ἃ οϊ τῷ ζυ- 

γῶ: Ταάκαντον, τΑ᾿ δητιιαιτ:ἐλκὴ λιτρῶν ἐκριτὸν Ε]ο΄νον. ἘρΊρ ἢ τα: 
τὰς. ΑἸΠς τός. ὃ, Ξο τι. ϑυγου ςαϑιωὸς ὗ τάλαντα παντεχφ)δεχοιν 
ΤἈπποὶ ρομάως ἕαϊς δά ταϊςητὰ φυϊηάςςοϊπι, Ο2α ᾿ἰῦτο 8. Απὶ- 

τααὶ. Ατίοτεῖ. γαϊια αὐτεῖη ογαπτταίςπτα Οτασύγιοι : δἴαςς ὦ 
ἃἀοηϊοιλπι οαΐπὰ ταὶ εητιμτι τος ογαῃῦ αὐτοὶ, Αττίσιιτι τ ἔθυσα πὶ 
δὰ [ἀχ γα] [ατογατη Ἔχογουῖτ, εἰς οξωκιο λίοις στα τους αἰθεέςτην 
ντ Ἐπ|λιἢ.ΠἸ4 4.9. 1λπηοτατ. Αριιά δἰ τος τα θητιπι σεμτιιην 1- 
δητί χιιάτιον ἀγαοιπιὰς ρομάσρατ, ΑρΡη4 Ατβοπαῖπι τα ότι πὶ 
εἴτ, διε χριάδες ἰῶ κερμοτων ὧξ, ὙΤαϊοιγαιη Ατείσαπι» νὰ ἀοςος 
Βιυι4. [ςχαροπας πλῖη55 Αττίςδβ σαῖς 7 δέ πλῖπα Αττῖςα σοπτεηαϑ 
ἀταοϊναιας. τάλαντα αῤγυράε, Πεπιο τάλαντα ἐρίων. ΑΥἸορ Δ. 
ἄσθιας νοςε πο αππούδαῖτ Βοσγζιῖ5. Τώλαντον: τὸ σα ϑιμικὸν ὄργανον, ὃ 
ὥωγὸς, Καὶ τότε δὲ χρύσεια πατὴρ ἐτίταγνε τάλδυτα ποτὰ αἰτι4 ες 
χρύσεια πείχανται, ἢ 11 χρυσείς ταλόμτα, ΑΡΕΔ νατίας ρἜητε5 νὰ- 
τ πῈ ογαῦ ρου αι9:οχ σι ογᾶς ροπάτις ἀρ Ἡοπιοττπὶ δΥ.- 
κα ἢ χιυσοῖο ταὐἰλόμτα ὃς ἴῃ ἰυ4]5. πιπεῦτίδιι5. Ραττος!}} ν] τ] πὰ 
Ῥταπιῖα οὐδηῦ ἀπ ταίςηξα, ΠΠ|δά,ψ, τ τεταῤτῳ 9 ῆννε διίο χρυσοῖο 
πάλουτα, εχ η10 ἐς! ἤητο ! Π1σ] ροτοῖς τηϊπίπηπι ΕαΗς ροα- 
ἀιιοιθατη ἢ ρτῖπηο γιέξογὶ οιιοπα ργοροπῖτ» [δα ΠἾτηῖτ. ντ ρτδ"- 
πιΐα πὶ ργοροῆτατῃ νἱτίπνο, τ Ιοπσὲ πιϊποτίς ρτετί). Αὐμοηϊς- 
Πδιις δοο.ςοτγοηλζος ναΐεθας. Μασφάοαῖθιι ὕγο5 αὐτοοςβ. Ἀο- 
πιαηὶς 70. ἰἰρ ταν. ϑουυῆας ς. θη τὸ τάλϑυτον μναξ . καὶ ὃ μνᾶ, δραχ- 
μεὶὸς ρ..] Ὁ δραΓαλ ὀζολοιφ΄ ὁ ἢ ὁζοχὸς, χαλκοῖς υν.Ὁ ὃ χαλκοῦς Ἀεη] οἱ ζ΄ 

ναϊοθατ. Βιιίσιιβ ταπχθπ ἴῃ ν ς αἰΐο, οέξομος σμα!ςος οδο πη ἡ 
ψΔΙ μα {{π το ογιφίτανντ 4.4“ παάταητος ἰαχτα γατίοποσῃ Βοππαηο- 
τιιπὶ ναΐοτγοῦ, 
ταϊλαντος, κ, ὁ) σα] ἀταϊ το π5»τάλας, 
ταλαντάμων {τ Ταλϑυτεύω, 

Ὑαλαντωσις αριϊα ΡΟ] οςπι. ἴ.αἴϑιμησις » Ροπάετατίο Ψ τγαμῖο, [1- 
Βτατίο ἃς ὀχαπιίματῖο, ἱρίϊ ΠΠ0 10. σα 8. 

“ταλαῦς, οὗ ὁς ταὶ [ετυ τα πηποί 9» τληπαϑιὶς » δου 145, 4} ὀχ ρους 
 φαϊλανίτοῖις ἀρυά Ἡοτοάοτς. ἀριᾷ Αὐτή τορῆδη. ἴα ΑἸ. ταλαοὶ 

βερτί. 
ταλαλεϑὴς ἡ θηλάσπι, Οοπὶ. ΑἸ ΟΡ ἢ πὶ Αὐ1δ. 
ταλαπείρ δος α,δ να ον, αθοτιο τις, πταϊτα ἱποουηπιθάα ἜΧρθγίι5. 
Ηοϊπ.Οὐν ἢ Σ, ἱκέτης ταλαπείριθ-. ἰ ταλωπῶρϑς. 

ταλαπε"ϑοὶς εἴθ. διὰ ἡ, Ἰαδξατη ρει οι 9. υὑτσικονητικός, ΗΠ Ομ. Οὐγί, 
παλάπεν ϑέα δυοῖν ἔ χουστυ ἱ ὑπὸ μῆμοντα τοὶ πένθη, 

Ταλ ρίσιείθι τ αλαϑίσι, Ὁ’ αι ἢ] 5 ,ταλ ἄρον, ΠΟ: 1129 ἀϊαλ! ΔὨ ταν, 
1 Ἐρτστ. ἢ 

τ άλαρο οὐ ὁνοα τίνα ν ἰπη  π6 18, σα ατἤτς 1 410 οαίςις σοαρ.]4- 
τἰιτ 7411} }05.. οἰ γρείον ἐν ὦ ὁ χλωρὸς τυρὸς ἐμαϑγγυτώ ῬΟ]] οἷ. 51}. 

καλαϑέσκ(ον κοφὶν Ὅν μικρός, Αὐἰίζοτο!.3. Ὁ Βοτοτῖς, ἀς Πρ. Π|4τ|5. 
ὠήϑητε γὸ αὐ τὸν ἐῇ συκα αίνων ταχαρφν. τάλαρον οζρίνοισιν φασι μῆρον. 

ἴῃ. Ἐρίργαον, ΗΘ Πο τις. οἱ δ) αὖτ᾽ ἐς ταλάρφις ἐφόρριω ὑπὸ τευγητι - 
ρῶν, ὅζο,αΠ 1) αὐτοὶ ἦι ἤροτεῖς ξοτοσδητον τας νἹ ἀο ἴσος, ἃ ντοίς. 
τϊατογιθης ἀσοὶριοητεβ. ΡΟΠ αχ ρτὸ φίλ! ο αἰχὶς ταΐλασον, ἃς 
παλοΐρκον οτῖλτι ρΓῸ φιλο τὸ τα μὴ! τῆς γιναμκωγίτδος σχϑ η, τα -- 

. Ταλαῖσι ϑ.ν»ε. ὃ. [ΛΠ 1 ΕΟ Χ, ταλασιουργὸς, ΡΤ 1Ὁ Ροετὶςὰ ταλασύϊίθν, ε΄ 

: ΤΠ» 
, ΓΥῸΙ , ᾿ ᾿ ᾿ - λάργις α τὰ κολαίϑοις ἐρρδιῆν,ταλάρια δὲ αὖ κα καλάθια, Οἱἱὰ γῆι 

. .“ -᾿ ιν 
Ῥϑαηταῦ ὦ τὰ ταλασῖα,, 

τάλαργανίθο, τα  [οτ]ασοσϊ οἴα 9) (8., ταλούπσωρρς : ἃ τάλλῶ γεῖ π΄ 
λάω, ΑὙΤῸ Ρ οἴμοι ταίλας, ἢςὶ τα πὶ ταὶ Γογο.η Ψοοδίηιο ταί " 

Ἶ 4 κω Ἢ ἢ ἥ 
Τάςπι ἴῃ ΡΊατο, αὐ τάλαν, ἔοι τα πὶ (οσιιπι,ὁ Ὠλ!οτιν πὰς παλαὶ 
δ᾽ε κ ταλαήτατος. ᾿νν 

Ταλασήϊα ἔργα, [ληἸ εἴα, ΑΡΟΪ.Ε ἢ οά. ὃ 
Ταάλασία, ες ἡ »ἐρκουργία  ΔῸ] ΠΟΙ ΠῚ. ἄδο} ἢ 
Ἰαλαΐσιον τὸ, [απ Δ.τὸ ἔριον. Η οἰ οἢ,, ὃς ΕἸ ατῇ, 41 ἔλα ἃ ταλάω, ΖΙΟΣ 

τπρᾶσηος ἰαθοτος πη ποθὴ ἡ]. Θάιη τγδέξδησ. : 

Ε 

Ἱ" 

Ὑαλασιηουργεῖν, ἰΙατιὰ5 τγαέξατε ἰΔπατίαπη ἐλέλιτατουαπατίαιη οἴ. 
πΟΡ ἐν ὃ ταλασία οἱ γυων εἶχες αὐ χουσι "ἢ αἱ δρών, διαὶ τὸ ταὶ μϑρ εἰς 
γαὶ ὅτανως χροὶ ταλασιονργεῖν, ἐξ ἢ μὴ. ᾿ 

Ἰαλασιάργία, ας οὐ .᾿α πὶ ΟἾλπ. ἐρεουργία, ταλάσιον ἔργον, ταλασία, 
οἷυταλαισικργεκοὲ ὄργανα» 1 {γα ητα τοχύγῖ πα, ΧορορΡ πα 
4ι1α: δά ᾿ληϊβοῖα ρεγείποης νεττὶς Οίςεγο. ΠΡ ων 

ἸΓαλασιουργικὸς, ΡΟΓΙῖι, ὃς ἃ 4 [Δη! ἔς 65. 4.1 δὰ [Δ] ολιταν γε α Γι ΜῊΝ 
ντ ταλασταργιχοὶ σε ϑύ»γα 1185 αι ἰδαιῇςῖα μεττιποας ἀριιά Χα 

ὙΤαλασιαρηθς. ὅ, ὁ. ΙΔ Ο Χυπαλοίσιυ, ᾿ 
Τάλασις,εως ἡ ρατίςπτία. τ(ὐν 

Ἰαλασίφρων  ογίθ-, ὁ, 44Χ. ὑπομονητικὸς, 1 ΔάτογΠς ρατῚ ΘΠ 9, Ὑ8 
φρών, γγυναῖ Ὁ. ,ὁ πογυ κφρτερεκός. ρυἰτηῖς Ὀγοι, ἔδρα ἀρ 
ντ ΠΙδ 4.4. εταῦκεν ταλασὶ φροναί αὖ δέ(Ὁ. ἐζχεν, Νὰ 

Ἰαλαύρανθ.μα, ὃς Ῥατῖοπ5 στ τ πη Πατιιπι ὃς [Δ οσιιαν 5 4} ἐΟττὶ 8! 
αἷτο ἀπί πιο ατιμσιμαϑ (ὉΠ ποτ, ἔοττῖς, αὐίαχ, δ. ἢ σοι. » ἔνς 

μοὐχῃ καρτερικὸς γυὑπομονητικὸς, ΑὙ ΠΟ Ρ 1, Ασμάγη, Πα 4.5). μῶν 
ἄσαι αἴνα ταλανίρανον πολεμμις ἐαὺ, ἱ σομονητικόγ, ΑὙἸΠΟΡ ἴῃ 
δεινὸς ὁ ταὶ ἀύραν ὃ-. 

ν Μἰϊο 
ἣ ἼΝ ΠΝ 

οἀἠϊκικοι. Νὰ 

ναῖε ἡ [ω 

Ἶ 
δι υν 
τ 

εἰίταροιν 
ἈΠΟ 
κῇ χὐλις (ὃ 
γι, 

ὙῬαλείφρων,ογί9-) ὁνρατί εις, ΟὨ ἴλη 5, 
Ἰαλάω, μιοίσω, πιακοι,[βοτο, τὐλλω,αάςο, ΠπΊπεο,ροίϊιπι. 
Τιαίςατ. ἐσ άλασσε λάτριν, ΤΟ] ἐγαιεῖσ ταὶ ζτιμη. Τάς πὶ οἵη Τῇ 

͵ ͵ » ΕΣ ᾿ . - ᾿ Ν Μ 

ζάει, σοφίης ἀἶτερ ἐκ ἐταλασσας, Ἐς ἀρ. ρῖστ, ἐσάλαουν κ᾿ ψυχὶ 

τ΄ αἰωὴ κιὶμὲ νόϑον τελέσαι. ' 
Ταλικη οἰ Προ π5,αὐαδὶς. ΗΟ οἷ, » 

᾿ 7 Ὡ 
Ταλιξικοςγα πηοτγέρως, Ης γα. 
" ᾿ - Μ 

Ταΐλες δὸς, ἾΓΡῸ πι} 1115. ἴξὰ αι ἡροηία ἔπτατα οἵξ τοῖς Εἰ 
Δ" Η ͵ Η ;» "» - 
1π ἄς πὶ ἃ ταλάω,ντ ἢτ  ταλάσια ἀσκῦσοις ιΟηΐα πη] ριιο 11 δὰ ἢ ι 
Ρλ]οπν ατάτοιῃ ἰδηϊ οῖο ἐχογοοῦὶ [Ο]οθδητ. μελλόνυμφίθ, 500 
ἀριὰ ΟΠ σε πη, μελλονυὐμφη, ν᾽ μένλουσει γαμεῖν, μενλογάμο6. 
αϊοῖτατ μολλόποσις κὶ μελλονύμφιίθο, δορἤοοΪ ες ἴῃ Απτίροηο. ἸΝ ἥ ᾿ ΤΩ ᾿ πὸ ἘΝ 5 ἐιΠΠιυ δ 
γάμου νυμφης σάλιδὸς ἥκει, ΟΔΠ πὰς κι159. αὐ τίκοὲ τίολ πείλιν παι πΝ διγποὶ ἰξν 
μφιϑωλεῖ, 

Ἰσλίων, ΕΟ γοΒῖτι5 ἐχροη. ἐἰϑλίων απο ά ξοτταῆς εξ ἃ ἢ 
παἀλεῷν, 

Θ Ὁ ᾽ - Α » ΜΎΝΡΗ 
Ὑάγλῳ, ΑἸ ̓ο αι ςφτογ πη, ὐταρ, ΠῚ ΗἸὴ ἿΣ 

᾿ ν . " ᾿ Ἷ Ἶ ὃς μ} 

Ἰάμῶ, τος πιςαγπηεᾶ τατος γηοί, ἄκεε τοΐνε ὡς ὄχι τάμο, Ὁ φέπησι Πα τι Ηνίς 
Ταμεῖον, ΡΓΟΠΊρτμ τι ΠΟ} 1220 ΘΠ ΡΠ παγιατη: ἢς Ἑγαί,ς.1:. 

οα Ἐσατρ.ρτορτὶὸ ἰοσιις εἰν ἐπ ς ἀϊδιι5»ἷη ηιιο Ῥοοιίξητζα ς 
Ἰοπτάσιις γοροπιιητιγο Κ Ἔπορῆν, Ταμεῖον ργατίμπ1» ἢ ςπι550οΥ 
αἶλις δκ ουϊουτιπι νὴ] τορ οππιπταγ ρεσιμαῖαε ἀοπΊ]ηὶ 5 Ροῖ 
τγα ἴα ἥτις ἐπεῖπια αἀϊπτιν τς σαμείωῳ τρρσυ ρφδόλει γοοΓΑΥ͂Ο ἃ 
ῬΙΠσατΙ, νι ς Ταμίας, ὃς Ταμιέϊον, 

Ὑαρν ἀπέκοψε, ἀπέτεμε, ΠΟ ΠΊΕΤ, ῳ 
Τα μεϑει ἱποϊετο ἡ ποτεμεῖν, ΠΟ Πλετ. .: 
ὙΤαμεσίχεως ο(θ., ὁ ἰῃς! ἄς π5 σογριιδυτάμνων τὸν χεόα » ΗΟ]. ἃ γε 

ὕο τάμνω, 

Ταμία νεὶ δ 
Ἰαμεία, ας, ἃ. σοἸ Πατῖλ 9 πλΠ εν 4ιαν ἀοστας παΐδος αὐτηῖη! γάτα 

ὨΟΠῚ 5 ἀἰΓρεηίαττὶχ 9 διοικήτο αι, καὶ τυρρςτάτις τοῦ οἴκου, Ἡς [Ὑ ΟΠ ΩΝ 
ΡΘθλ5. οὐ το5,ςοηάα ὃς ρτοπια, Ἡοπηογι Οὐ [σῖτον ταμίη πάρι 
ϑηκεγϑςς, Ὶ 

Ταμίας, νο] ᾿ 

Ὑαμείας οὐ ὃ. αιιαίτογ 5 ουξος ας 1155) ῬΓΟΠΊΙ5, οοπάμ5, Προ 
ἴχτοσ εἰς πγογαπη, νεῖ ἀοιι5 σσσΟΠΟΠΊ115. ΡΓα οόξις ϑοὸ 

γί εἶ μα: 
ἴδοι τ 
ὑΠινι 
ἐἰμαιμηοε; 
Ἰρπὸ θδην 

νηΐς ἐλ ωοταμίαι, ῬΙΠτατ μι Ἰπ ΡΕΡ] πο]. ἀοόοῦ ΡΠ ] το αι μμνγτῆν 
σου Εἰτυ{ς τα μεῖον," εἰς ϑατιγηὶ ασἰἀδεπι,δροριο ροῖα ΠῚ πον 
πο ςο ογφαινὶ δύο ταμίας. 14 οἵδ, ἀπιο5 φιαίζοτεβ. ταμίας ὁ να ἰη!ι 
σι. ὈοΙΛ ΟΠ η. τῆς αϑρφίλου ταμίας. ὅς ἄστη Ατίζοτς. ἀς ηὶ ὙΝ ρηην 
ἀούδμοι καϑ εἰσήκεστιν τοροσύδων ταμίαι, 1 εἴς. νοΐ! ρα! αι απ Ἰπροιεη 

{τογοον ΑΥἸΠΟρ άπινεχ, Νορτιμηιπι ν οσᾶῖ τρμοΐνης ταμίου, ἰᾷ ΘΟ αι ον: 
Βαίοτπα; αὐ τειιπη, ταμίας τῆς πτυχης» 41 ἴπ ἀΥθ ττῖο ἔμο ἔο τὸ Ὑδρύπεβν 
παπὶ Πα ϊσοῖ, Τ πον ἀ14. τ᾽ ον κρύπτων ταμέαι κὶ πορες αὶ, ΠΕ πΊΟΠἘ 
ΔΑ Ρίατους ἴῃ Τ Ίπιαο ἀϊοῖταν πον δύμκων ἶα᾽ «σνϑυμῳ τῶν το σώματι 
ταμίας, 1ὰ εἴτ, (ρἰτἰτααιπι σὸς ν εἴας ρομιιατίι5 σογροτὶ ρα 
πλο,  αζιηζοη. ἵπ Οὐατ, πρὶ τοῦ βαπῆίσμι. χεις ὸς γδὸ κὶ τοῦ πα Εἶν 
ἑαυτῷ τὰ μίας, ὥσπερ πῆς ομονήσεως πολλῶν ταμίας ζεις ἐν ὀλύμσῳ, ΕΠ 
εἰρῖ4. ταμίας, ἀς ἔοίοτ. Ὀίοαν ἢ ΗΔΙ σαγπαῦ δέ το τ. 0.8. αὐτὸν 
ἑαυ τοῦ τὰ μίας γίνε ται» ρύς, Π1 ραττοοίπατατ ἂς [παπὶ σατιίαπὶ ΤΟ 
εἰσ νἀ ο Ταμίης. 
Ὑαμεῖον, οὐ, τὸ, ταμεῖον» ο6}14 ρομπατα; Ροπι15,) Βογγοιμπ, ΔΓ ΑΓΠΙΠΩΙ 
σοποίαιις, οι δ᾽ οι 1πῈ; 9 υστουρὲς, κὐ σιτοξόλιον ΡΟ ΓΠιοῖ, ταμεῖον χοῦν 
σου ὐτατίλασν αᾷ ται τοοομοπφαμη:ῇς ἴα Οὐπηπι, ΑὐἸο 

ὃν 



ΕΓ Ά 
Ἶ ὦσι» ἐκ ταμεῖκ τορρφέρειν γῆς γος οχ ὡγάτὶδ ῥγοίου- 

Ἢ το, τἰδοτατ. ταμεῖον οὶ ὡπέδιειξα τὸ τῷ κρρνίς ναὸν, ατατίιπὶ 52: 
Ψ χὰ ΜῈ τ - ὦ - 
τογηὶ ἀὐά σαὶ ςοὨ τίσι τ, ΡΙ τα γο Β.ἴη ΡῈ]. Ταῖσα; σαρίτς 12. οἷς 

ἰἐκέςι ταμεῖον ἐσὲ ὑποθήκας Πα, ποηυς Βοττοιιπι. 
ἐμιϑυτικὸς οὐ, ὁρατοι!ε» δ σαΐ γοςοηοτς πους ἔπ ἔατυγι πα μιδὺ- 

κὸς γύμος γα Ππἰτουῖα ᾿ΟχῬ]υτ,Ἰ Ῥεδτειμεδυτικηὶ τἰξεσία.» αιια:- 
βοτὰ ροτοῖϊας. : 

᾽ δίομε)» ὡξ 

Ταμιδύω με. δύτω, π᾿ δι κα (τὶ Πα ΠΟΥ. αιιάτπιτᾶ πὴ ρογῸ 2 ΘΕΙ͂Ο Ὸ 
᾿ ̓οἐποίιιαι Διο ΤΟΥ 5, ὅγημελ οὐ; ὙἾδ᾽ χονμοό των 5 τα μίας εἰμὴ, διοι.. 

κω κ᾿ ὅδετρνπευω. Ἰ)οπιοίτἤθηο5. Ὡρὸς Τιωόϑεον, ταιμιδύσας αἰ πα- 
χλες φητοιϊαγατη Βόγοην. ΑἸΙΡὶ, ὡς ἐπέπλει ταιρμεδ ων φιλίστασσῳ 

αὐ κλρο, Ὑαιιδίω, κὶ τευμεδύομαι 7 αἸετγιιο., ϑησαυρίζομαι, 
ΟὨΓοΥ ΟΣ ΓΘΡΌΠο, [Ορο πο οοπάο»τασοιηίο ,1:ν ατισιτη τοιι- 
15 ΓΕΙ Ἰςῖο 9 Ῥάγοίιι ἀϊίρ πη Ὁ: σΟΠ ἰρὸ δὲ ἱπ τοροπτοτῖο τοίοτ- 

ο. ΠΥ Πὰς σοητγα ΝΝΊ σΟΠΊ ἢ. εἰς τῦτο ὃ κατέςημὴν ὥςτε ὧκ τῆς 
᾿ τούτου χέρθι τεταιειδύμεϑτε «δὸ νομοις 9 Ἠιΐτι5 πιάσαι ἰορος ἔσγιρτας 
Τὴ στ ηἱϊς σου! ἀΐπγις. 5 πε ἤει τγαηῇατὸ ἀἰχὶς ἴῃ ερὶ πο]. αἀ 

ΠΟ τὶ Πλελτι) Ποιντικῖ γδ ὁ Θεὸς ἔδωκεν ταμιδύειν πίω ὀὔκλειαν. ἧς 
πὸ χαλοὺ εἴς σε αἰξεύκει, τοιμιδι᾽εάλον! ἐδ λόγοις. ΑἸ ἀληλ, ἴ,ΔοῖΔ 115» 

ς τὸ αὐλοκον τὰ μιϑὺ εὔϑεω τὸ μῖσος κὸ μνησιχοικεῖν. ἴῃ στα τα τπὶ το- 
ποτ οι π|. 8ζς, Ταιμιδύκ τοὺργύρκον,εσοά δ Ῥεοιιπίαμι , ἐ- 
ὯΤ. τα ευϑύστεντο σοὶ τοοπτεῖον Θεοὶ, ν εἰ πα ΠῚ ρα πυδτὶ τἰ δὲ ἀ1} το- 

[γιιεηῦ . Θατα 4 ϑοηςέϊ, ἘὙἨαμιάϊω κὶ τεριιάδομμαὶ, ἀξ στο, το: 
[ετιῖο. ᾿ΒΑΠΊα5 ΕΠ βατίο. φυμὲ ὃ χείυδαι,, διδόντι μϑὺ τὰ ἀγα δὶ πῳ 

. χάριν εἰ δέγαι . παμειδυομήμῳ ὃ «ἡ δυοεραίνειν. τοίογηαοτὶ ἂτ 

ἀπ ογοπεῖ, ἸΝαζαηζοηὶ5 ἐς ἀἸ Πογ παῖ θεῖα ρα ρυῖἤτνα.. ἶτο- 
ν σώματα μὴν τροκφιϑτείρειν » ψὺ χῆς 2 κεέϑαρσιν ταιμιϑυτόϑτω!.1.1η τ- 

τηοττῖϑ ἀϊβέενῦτα. ; 
«δ Ἰάοπὶ Πο( ταμίας, Ηοπηογιις ΠΠ144.. τγαηΠατὰ ἀἰχὶτ, 

χει, ὅς τ᾽ αὐδρώκσων ταμίη; πολέμοιο τέτυκται 5 6111 αἰ Προπίατοτ, 
οὐὖχθ-,-, ὁ, ταμίας. . 

φουγδν ΠΑ Θ. ΕΠ. ὁπὸς πατυα 9, ΝΠΙσαπίεγ τη Τ ΠοΥΙασ στν ΟΊ ΓΕΓ 
Ηἰρροογας, δριιὰ Τ᾿ μβεοογίτιπι [ἀν]. 7. ἐκ μὴ γδ λασίοιο δα 
εἰχϑ. εἶχε τράγοιο Κνακὸν δέρμ᾽ ὠὥυοισι, νέας τοι μίσοιο ποτύσ'δὸν, 

ἰάαϊ ἐχροπ. ΡΟ Π οτὶ τοσοης σσαρΉ] πὶ τοἀοίςπτςι [ς ἃ- 
Π5 δῖς ἰοαιὶ ντ οτιγ ἄς ροῚ}ς γεσθης πἴτοο ἀοτγα τα ηπα: το- 
ςοηζοπι δάδμιις {εδειοποπι τοάοϊοαῖ, ντχείμισος ἃ ταίμγῳ ἀ6- 
ΠσαῖαΓ. 

αὐ τὶ οὔ τέμνω διωρικώς, μοτεμοίῖμο!, αν. τέτμυηκοι, αὐ, β. ἔταιαον, ἴῃ - 
οἰ Δ. 1 Ἰδιιο, ἀτιμάο,εχ οἰ ον [εσο, ν αἴτο, ποιρελαύνω 9 θύω, ἕρ 
κοὶς ποιώ, ἘςΥ πιο οσ. Δ ὅτ. Ἀσςιίατίι. Ἡοπιετις Οὐν. ξ, τεύ- 
άνων δέρμῳ δ είον. τούμνειν ὅρκια» Ροτοιτοτο ἔσο οτα.14 ς ΠΤ, ποιεῖν, 
Ἰάδηι ΠῚ 4. γοόρκια πιο’ οὶ τ μωιίν, ἰ( εἰς, πισωσμεϑοι, ὃ ὅδε δὲ ἐντὸ - 
μωΐ ποιύφωυδω. τοίμνειν γί, αρτπὶ Π ογοι οτιπη,14 εἴτι στιηι ἐς- 
ῬΟΡ ] τὶ. τεόμγομαι ΡτῸ τάμνω, ἘΠ Οτ..Ὁ (4... αὐταὶ ὁ ταίμνετο δούρα, 

ΝΠ 
μα} 
υἰπρμεῖοι 
μλ δὴ 

ἢ ΓΟ 
1 ληῆονι 

«ἰὐταλητὰ 

αἰ ὰ 

ἢ 
Ι ὶ 
᾿ 

ἀ ; " το ἐαίέταγε. ΗΠ οά ὃν ἐρίφοις πείμνειν, 

αἰεδίτο γοοσδοτῖς εἰτραιαϊσοοζι, τ ὦ ταῖν. 
ως Ὁ πίω), Π)οτἰςὼ. τοῦ αὐ ἥν φἴχοντες, (αΠ1πὶ του τοτίπτι οστἱηῦ- 
{ΠΠΙ ὙΤ Βμογ .ὴ ταὶ ἡ δ) ταὶ, ἱ. ταῦτα σωσον, ἡ μεϑ' αὐτὴν αὐαιρέθητι, 

ἶ Τιασςἀςπηοῦ ῖς Ραοτίς. νος ΙΩτογρ. ΤΊ πιο, 

ῬΓῸ τοὶ ἐν, ἘΡῚΡ. ταὶ εἴδεσι, 1 τ [ροοῖςθι15. 
ἐγοατας, ἧςν ας τ ιιτη ἴμ 410 σοπά! ἐσ Δηϊ σάγης5. 

ἐς »εθο, ἡ κα ἡγασαταμη Ππαῦοης δοΐ τη 5 ἀπ [ΟΠ ΡῈ ΠῚ ΓΠΔΠΙ- 
{πππ|. δ τιήκης, ὸ τετοιυβυ ζω ἤχων τίμὶ ἀκμω). τουτέςιν κ'κονν μδύνιω 

τίυ; αὐχίώ ἩοΙηεν. 1π|4{.7.Ε} υὐρ κεν ἐμὲ κεῖνιθ. ἕλῃ ταναηκέϊ χαλ- 
Ἰοῆρο ξογγοργοτθηίο:ὰ τανύω ροῖ αϑρῳγαγίω), Δ 

μύκε βοὸς, ἴῃ Ἐρ δ ἰητοη ὃ ὃς νοεπηοῦζου Πλ8 ἰσπ τὶ 8) 7άγαι- 
ὑκης»ἱ πλπσἶτιις πιοὺ ἸΙοπρὸ ργατοηάθπα. ἘΝῚ 
υδειρος, μακροτράχηλΘ-. ΓΟ ἴο ργοτοηΐο ἃς ἰΙοπρο. ΑὐΠπη Α- 
16. φ ύλ᾽ αϑροίζευβυ Οἰωνων αὔθ᾽ ταναοδείρων, τὴν 

υ ὃς οὐ δ᾽ οχτό[ις, ροτγγςέζι5. οπρτιςναοιτι5)α Πρ οΥ σὺ τῷ εἰς εἷς 
ς τετανύ,ϑαι. τανειῆς δρυὸς» ράτιι!85 το τοι!» ἘΡ ΡΥ. σαναρο᾽ γιτ 
6. Ῥτοιιοξξα; ατδιῖς,ἰδ14. : τ νυ; : 
'ποὶς οὐδὸς, τ το Ῥεάς {τἀπ|558( ργοτοητὶς ἀἰπατἠσατίίχας Ροάϊ- 

ἵις ̓ ποεάςη 5. εἴν ς ἢ. 
φῇ, τοὺ, (ΕἸ Π|τεῦ σοητοχτα,λεπῆ φῇ δι14, ὑπ ᾿ 

ἔφορον, τὸ, Πρ πει1πῈ [ΠΤ υΙ ΠΊεΏτιιΠ1,. 1Π 480 δαῖμ}} οπεγα 1πὶ- 

Ῥοπιιπτροτῖτις τὸ Ανάφ. ᾿ ΐ 
ἰχλλκος [Ὁ 140 ατὸ σοη 5. ΠΓΠΊ 5) πολυχαλπος δεϊά, 

αἱ, ροττοέλα τἰρπα, αυα: Ππιρ]1οἴτοῦ τβηα ἀἰσυπτυτοῦε δὸ- 

ἐτγαθος τῖσπα ἐπ ἀϊγεέζιῃι ΡΟτΓΙσ ΤΙΣ [ρ μιϑοτγαθὸς οντ 

τταηπεγα ἴω τγαπίπον μαι. ΤΒεορμταῖτς ἐς αἰροτίθιις Οτα- 

Ἰοςττοπς 9 ᾿ἴδτο εἰ ἴοτ. ρίδηταν. 4. ςαρῖτς Ρυπιο, ἐν α ὥξος 
τἀὲ γα πηγίας μίϑβ νον, κὶ ταὶ οἰκοδὸ μίας (ΠΟΤῚ ΡῸ χρώνται )κ; γὸ δοκεῖ 
{Περε δοκοὶ) καλλιςιαι  ᾽Λὺ τανεῖα κὸ οἱκέραα!(ΠἘ ρ΄. κεεβέαι ) αἱ ἐκ τοῦ 

᾿»ὖτι ὃ) ἱςτοὶ τῷ αὐκει δια φέ φοντες ἱ τγα 65 ΡΈ ΠΟ που γἰ πιαῦ, ὃς τὶ- 
πᾶ. αΖα τγάῃ ἢ] 11τ, ΜῈ ἢ 
λεγιὴς 9 δύατος, πιοτβ ἰο πρὶ (Οπ ΠΌ}Π αβογεης δὴ μακεὸν πα- 
τείνων τὸ λεξα ει. 1 Π6 0} Εὐήῖαν}. Η εἴν οἢ. Α| απ ἐχροίτίοηξ 

᾿Δὐξεττ τῇ τανηλεγέθ. ϑιανάτοιο. Ὁ εἴτ, αἴρατεταμίω ἔχοντος πίω 

ἐλγηδόνα. ἵ ᾿ 

πιλυ ζω, τγοπηο» ρα  ρἱτο;ασώρω ἱπετὰ Ἑδυταλίζω, 

ΤΙΝ 759 
Τανϑευρες οὐ ὀρμοὶ ἀριᾧ ΤΏςΟβοπῚΡ, οἰτάητε ῬΟΙΠ ιος ) ὅν κατεκρό: 

βαντο λίδοι τινὸς, εἰς ὑπὸ πὶ κιγήσεως ὠγομρί δου, [οττὸ τ ανδυραςοὶ, 
Ὑαὐδρ μα, } τοὶ ὀυθρίνα, 
ὙῬανία ας, Ρ]αραντοοἱο,τγα εις ΤΕΟΥΓΑΤΙΠῚ, 
Ὑπὸ δδυς Ὁ. ὁ τοι ΠΟ ΟΣ ἀττιαὶ ἱπδπςοη5. 
Ταϊ]αλίζω, ἀ τενγαὴν τος ο!]ο νας! Πο:ςοηςοιυτὶ ον» ρογοιτῖο. Δπα- 

ογῴοῃ 1η ΜΟΙ ΔΠΊρ ν] ον» Δάφνᾳ χλωρῷᾷ τ᾽ ἐλαία ταιταλίζοι, ἰᾷ οἵξ, 
Ῥοτοιιτῖτ, ϑορίνοο]ςς ἴῃ Απτίροης 9 ὀῤτίτυπα δὴ ὅδ: γιῖ πέσεγων- 
πλωϑεὶς ΠΟΠ ΟΝ 115. ἃς αὐ τογγαπιτοςς ]Ποπς ἧς διασει διεὶς, ἢ αἴω - 
ϑὺν τυπεὶς υἱὸ πῷ κεραυνοῦ, ἸηζοΓρτ. ἀριά Ηογ οβλιηπι τανταλίζε - 
ταὶ» διασαλόσεται. 

ὙΤωνύγλωοσιθ- νυ, δ, λα δος ᾿ϊπσυαπι ἐχτςηίμη). ἢη Ἰοΐ σαι νοσοπι 
Ρτοάιιοοης, πλατύγλωον δι. Αριϊὰ Ἡοπιοτι Οὐγ ἢ, ἐς οριΠπςτοα 
ΘΟΓΙ οι ταν ὑγλωσσοί τὸ κοριγαι, Ν᾽ ΟἹ ατοττλαῖ5 νοττῖς ἰηἰ δὶ σατο 
τι σογηϊχ. , ἊΨ , 

Τὐυυγλωώχιν, γί, ὁ, Οχτοηίος μαδοπς ἀθριος, ὃί οὐ ρῖά! ̓ς ΔΟΙΓΑς 
Βιαθοη5.}114.8-. Οκτὸ δὶ τρρένκα τανυγλιέχινας τω α εἴνκα- 
χραξ κὶ ὁξείας γωνιώσεις ἔχοντας, ιιοιὶ ο(Ἐ ἀκίσαρ. Ψ ᾿ 

ὙΤανυήκος» 6.» κα ἡ ]ο πρὸ ἀοιτιι Οχτοηἤις ἰὴ ἀςιτιπγ»οχτςηἤις 
ταναΐκης. ᾿ 

Τωνϑειξ, τὸ ταυύτρεχ Θ᾽, 11 ρτο πη  ο εἴς σα ρέ 1], αὐτ οὐ το- 
ΠΕ] 7 αι] Πογγιἀος δὲ [δτάτιμι Ἰα ξατ ἀγγοέϊος μαθὲς Ρ΄]ος αι 
εἰν γἰρεητίθιιϑ ρ11 15,41} }15 σαρταντανύτριχα ὧγιρρτούοητοϑ ρὲ τ 
1ὸ5 μαϊσξητοπι σαργαγ, ἨςΠοά, 

Ἰόϑυμαι,τοηἀοτ,οχτοπάοτ, ἀΠποπάοτ. Ἡοπιογις 1Π1π4.ρ,4ς Ρεΐςε 
Ῥοιιῖ9 ᾿οαιιεη5. ταύνυται δέτε πεῖσαι διαωρὸ ὶ ἃ ον ἀπ φίταγ [τὰ 

τος ΟΧτεμάϊταν τη Ἰοπριυϊπλ ΠΟ] ας εη τ ΡΟ 15 ἰάγϑο γηραίης ᾿΄ι- 
διιτα; ἔλοιϊϊς ἀπε ηά!, ἢ τγα παπτιτ. 

Ὑανυ μήκη» ἴῃ ἸΙοῃρῖιπιὶ ργοξοητη.. Μὰ Ἐριργαπισιαῖ, τανυμοκέες 
ἐέτω,ς ) 

ἸΤόυιώ ΠπιΠ6, ἴῃ Ρτα εητῖδ, χΤ' τὰ παρόντα ὡς “Ἶυ τότε τὰ νι τεκμα! 
οὐμᾷυ Θ-. εχ Ρτρετευιτῖς ας ππης αἰ ἤιης σοηἠςῖςη5. ΡΙυτατ- 
οι Ἰη ϑοϊοης» εἰς τὸνεώ, ΤᾺςΟΡ γαίτιις μου. [ἴστο ρσῖ- 
ΠΊΟ 5 ζαρίτο Ρτῖσπηο Ρίατο ίοχτο ἐς Ἀθριθ]1ς, αὦ γε. δυκοαῦτος, 
πανυιῦ ἐμοὶ 1 εἴτ εν 9. τρῇ πωιρόντι, ῬΥΟ 4110 ἀἰοίτιτ οτίαιπι 9 τον 
ἢ τον ἔχονται: ογπαίις σταῖτῖα ΡΟπαμμ ΙΓ πιμπιογἀτάγς 
λητετγ σαρέλκοντει, 

ὙἸανύοντο, εχτοηἠοἰραηταΓ, 
Ταιυπεπλίθον ὁ κ αν παΐσοης ἰοησαπι νοἴξεπι, τανύπεπλ. ἐλένη, αὐτὶ 

αἰ τεταυῆ ον πέπλον ἐΐχεστοι,αριια ΗΟΠ1.1]}.Γ ὃς πλακούς ποινόπεπσῖλος. 
Ῥίλοφηγα ἱπτε πο οπ89αρι εἰ Π 61. 

Τα πλδυρίδ., ἀνΑΡ]15761 ΕἸῈ ατουῖθιι5 ρατι!} 55) Βαρεπδ 'οπρα [1- 
τογάίη Ερὶσ. ὶ 

ἸΤανυπλόχωμος κα, ὁ Παρ 1105 ἰοησοβ μαροηβ. Νοπη. 
Τανύποις, ὁ κ, ἡ, Ἐχτοπάξης ροάο5,οπρῖ5 ΡΟ Πθιι5914τῖς ρα δ᾽. ἴα - 

ςεἀεηφνοίοχιορἑ εἰέγοη Ἐμγίαγιιηι ἀριμ ΘΟρ ἢ. Αἴᾶςς 5 ν δ᾽» 
σεμναὶ ἐριννοῖς, ταιύποδας, 

Ἰανύαρωρθ-, οἴνολ ἔτοηζοπι 8ζ ἔαοῖοπι Ἔχτοηι!5. τοὺς χαλύπσρας ἢς 
νοςαῖ Ης  γοὶι. δι τὸ αἷδὲ τὸ πρίσωπον πϑειτετοίδτι γ) Ποα ἕλος 
οὈτεηήδπειγ. 

Ἰανύστερθ-, ε, ὁ Πα θεῆς Ἔχτοπίας αἰ ᾶς, ρατοητιθα5 4[15 νοΪΔἢ5) τας 
γυσίπτερ- ΗΟ ΠΟ ἡ, αὐτὸν ὥρσε τανύπτεξον, 
Ὑοιυπτέρυγξ, υγος, ἰἀ ει, φείνυκ τέρυγες., Ῥτςροῖςς δριιά ἩσιπεγΠΊ» 

οἰωνοῖσι τατυα τερύγεδτῖγ ρτα ρου θα ν Οἱ μιοτῖ δι, 14ς Ος] 11, δ. 
ΤΑΡ. δ. ἣ 

ὙΤανυῤῥιζιθ νυ, ὁ ἡ ἧς, ταάϊοες ἐχτοπάξηβ, ΗοΠοάιι5., ὠγειρρί τε τα- 
γυῤῥιζοι, 

Τανυϑϑεὶς εντος, ὁ, ἜΧΤΘΉ ἤΙ5, 
ὙἨανυσίπτερδἱφεπη {0 τανύκυτερίθ.5 Δυυ τι τα ορ᾽τποτοῦ ἀρ Ηό 

Πς χηοπῖπ Οαγ ὁ ἐν τῦ σα τήσει, τείνων ταὶ  περαὶ, [ἀν . ὁ ὅ7η πο- 
λὺ αὐδατείγαν πίυΣ «τῇσιν, ἥς ΝΟ ΠΟ . τανυσίαστερίθ- ὄρνις» Η]ἐ- 
[οάτι5. 

Τανυσκόπελ 95. [Πορι]05 [οισος μαροηϑ σετῖο, 
πὶ ἀνυοσ ἰδ. ἐκτείνας, ΠΟ πη οτ. 1}. 

ἸΤανύ σατο, οχτοπάϊτ, Αρο]. ἈΒοά. 
τονυς τὸ, ἡ, Ἔχτοηο,οοπτοητίο, ἐπτοητο. Οὐ. φ, ᾿ 
ὙΤανύσφυρρς, ε)δ γἡ ἡ τα 105 ἐχτοπάςξηβ, 14 ον οἴοχ. Ἡεἤοάης, τανύ-- 

σῷυ ροι ἐκεαγίνα). Ἶ 

τανύφλοι (δ. ν,ὃ, παθπϑ τη" πὶ δοΥτίσοση δ}, κα ὅοινθ. Ἐ- 
τυπιοίοσ. 

τανίφυχιθι, Κνν ὃ καὶ εἷν Ββαδεις ἰσηραβ ἕγοπάςβ » Βαβοπε ἰατὰπε 
ξο τυ τη, 

Τανυω, μ. ὅσω, απ σίφ » δ 

ταύω, μιανως ἐχτοπάοοιγαϊιο θητείνω, ἕλκῶ, τείγω, Λα, Δεριναεῖα, 
ὀκτείνω, Οὐ. ὁ, ξες ἰωὸ ἐ τανυστε τοάπεζαν ἷ οἰκ, χτ᾽ μνκὸς ἐπεϑ- 
κα, Τανύομαι ργὸ εοάοπι ΑΡΟΠ οπῖιι5 ἰςουηο, Ατγρβοπαιτ, 
χεῦφίδ. ἐρυσσαυδροι ταινυΐοντα, ἀπο νάοσαητ, Ἡοηλοτ. Π12(.ο΄. ὑπὸ δι, 
ἑρματεῖ μακροὶ τὠγυοσανγϊὰ οἴ. τ᾽ μῆκος ιν ἐϑηκαν βταιιοτᾶτ, 
ΗἩοΠοί. κοί ῥ ἐτανυ ον, ὃς ἐχροτγςέϊξῃς οἴλιτεταίυςογόπ ἐκειτο τ 

τόηἤις εὐατ,τἰξέτατο 9 Ὁ ἀ.ε.1}.4. 
Ῥαξαμῆμοι, οἵ, τεϊαταμτι ἱπιροηςῆτρϑο 

τάξει. οτάϊμτ1Πι. 

᾿ ἬἨαξείδεονγτὸ ἀϊροΐθατ, ας 
᾿ Ἴοῦν. 2. Ὁ Ο «1}} 
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ταξεώτα, ἀρρατίτοτος ργα πιάμπι : καὶ ταῖξις: εἶδ ἱσισαῤχων, ἰὰ ῬΔη- 

ἀςῶι 85. ἑ 

υγαξιωρχέως μο σώ πὶ, πχρι ΤΊ ΡΟΓΟ ἃ οἷ εἴν ργϑοι πὶ ΠΟ μοττὶ ἔϊτιπι ρτδ- 
ξεδμιιοοία τιν σε πτηγίο Ν σαττγ. ᾿ 

Ἰαξιαῤχης,ρτο τεξίαρχθ., Χοη.οτάϊηιιπι ἀπέξοῦ, 
ταξιαρχία, τε οέζατα Ἰορ] σπίτι» Αὐἰ 1.6. ΡΟΙ τ, 
ταξίαρχος, ὁ ας οητιΓιΟ»τοιξιαῤ χης» ογάίοιιπη ἀπξξοτ ὅς τοδτου οἷαί 

ᾧς ρτδ' πέτα, πιδίοσ αμμὰπι πεντάδαρχιθ. ,αιιὰ τι δεκαίδαρχ Θ5) ΠΗ͂ 
λοχαγὸς, ΧΟΒΟΡΕ, ταξίαρχοιγαιΐ ργςἤιης ρα ἰτθι5. [15 ἀγπῖα τ 
τιιτᾶ ὃς [ἀρίτταντ]5. Αὐττοτοῖοβ το ἕοχτο ΡΟ τὶς. νἱάς ΟΠγΥ 
ἴο ἢ. αὐδὲἱερ. ὃς τοίξις ἴῃ Αρρεπά.ἀς νοσαδρ. 1 Π|τ. Ὑαξέαρχίθ- “Ἷ6 
δύπνων , ΠΟΠΊΘ ποτοῦ αὶ ἐπ σοπιιεῖ5 ᾿οσα αἱ παϊθατρόνομᾳ- 
κλήτωρ, ΑΙ με η.ἰ1,2. ἡ 

Ὑ ἀξιςγεας ἡ, οτἀϊπατίο ΝΊτγιμι. το νοχ πο πιοᾷο κόσμον. μος 
εἴπ, ογάτηςπι 9 (ε ἐτίαην πγλοάιτιηι γάτίοης του ρογαζῃπι Πρηὶ- 
ἢρλτ, ὃς σοτταπ δα γάζα τεποὐ ΠῚ 5 ἃς ογάϊπατατν. σουττγιι- 
δϊίοποπα »ἀϊροβίομεσι σοποϊηπαίη. Ρίατο τὰ Τ πηδο,εἰς τοῦ 
ἕξιν αὐτὸ ἤγαγηυ ἐκ ὁ ἀταξίας. εχ ἱποταϊπατο ἵπ Ὀτάϊπεπι δάδα- 
χιτοΟἱςογο.άςπὶ ΡΙατο ἀς [ορ!θ. [ἰδ το [εσιιπάο 9 ταὶ μὴρ οι 
Ὄμα ζῶα ἐν. ἴγχ4ν ὦ ὥδησιν “ἦν ἐν ταῖς κινήσεσε τούξεων κὸ οὐ τειξιών οἷς δι 

ὄνομα ῥυϑυὸς κὴ αὐ μονία, ΟἹ 14 τάξες ταχατίοπεπι Πρηϊῆσατ. 40 
ψεῖθο Ρ] ηῖιι5 ὅς Τγαηα }} 15 ντυητιγ, Ταξις ϑεολογίαςοτγαξιᾶ- 
ἀκ: τιεοϊορία γι οΝ αζαηζοημ5 ἐπ Οἵαῦ. τάξιν τοίξα ϑτι,οοτ- 
τιτα πιοάτιπι ργαίογίθεγε, ὃς σογτᾶπι πποπίμταπι, Ῥίατο (ὅτ 
οέϊαιο ἐς [,ορῚρ. τάξιν ὁ ὑδρείας ταξαυῆν Θ. εἰδα τοῖς ἀγρονόμοις, 
διὰ ταξεως, οοῖτο ογάϊηο»άθπι. ἐν τάξει, πιοἀεγατὸ, 1 6 ΠῚ ὧν πού 
ἕξει μουσικῇ ,ἰάδυν, εἰς τάξιν, ρετ ογάϊποπι, Κοπόρμοη. τάξιν ποιεῖ- 
ὑϑει,οτάϊηεπι ασετε μά εἴ ει, ΑΞ [οἴη τάξιν ταῖς δίχρῃς ὅγα.-, 
σιϑένα!» σαπ ας ταχατο, ἴτο5 σοσῃροηογο, [πιοΐαῃ, ταξ τάξεις “δ 
νόμων τι ϑέναγ Ὀίατο ἀς Τιορὶδ. τάξις, οἔἢςίτιτι 5 ΓΠ 1115 
τα τατιπι : γε συμύώλε τάξες γ οἔβοίιπι ὃζ ραττες σοηΠΙ ἰΑτ]. 
Ῥω οί ςη, ὧν, ἐδεὶς αἰοὶ πῇ ποιρεληλυϑῦτος ἀδειμοῦ πρρτιϑησι βε- 

χὐώ, τὸ 3) μέλον καὶ τὸ παρὸν πίων αὖ συμξιέλχν τούξιν ἰπαρτεῖ, ΟΕ Ποίιμτι 
ὃς ρατῖας σοι ἢ Π 4τὶ} ἤχης ἀς ἔσταγο αὐὶ ἄς ρτοίςητί [ατιιόγε, 
414 1π ργωτογίτα τι ποη ναΐδε σοι Π] ιπ. Τάξις, μοῖρα, 
Ἰοςιις » ἰοςὶ ἀρ ηϊταβηροτιιδ»ἤτιισ»οοὨ ξιτιτί ον» γαάι5,οοηα - 
τἰογογ πατῖο; μαίτασιντ ἐν ἐχθροῦ τάξει, ΒΟΙΈΠῚ αβοέειι ΒαΡΙ.- 
τύ ιεν Βοίεις ἰΙοςονπιιπιοτο, ὅς νίςς ἐρεςσϊέσας, Πεπι πο. 
ὑαΐδὰ φεφαῖε, Οὐδὲ ἐν ἐπηρείας ταίξει κ᾽ φϑόνε πῷτο ποιέϊν.. ἔτε μοὸ «ἐὺ 

ϑεοιὶ ὀρϑιῶς ὄχον χκὐ πολιτικὸν γ ἔτε δύχαιόν ὅξι , ἸΝ ας νεγὸ τα μος 
ἴλσετε νὰ ςα!μπληϊα» ὃς ἀπιΠάϊα: Γρεοίοπη ἀςοιπάτοτ ρια ἔς ἔε- 
γαῖ. γοΐξηπι ὅς ροΠτίςσιπι οἰδ, Ετ χοῦ Αἰρασοιρ. ΟἿ γε ἐν δωρεας ἐ- 
ποιήσαιντο τοίξει τὴ τούτων μετα δοιωῦῳ τινι 9 ταιιηεγὶ5 Υἱσα ὃς ἰοςο, 
δὶς πέζιν ἐπέχέν τινὸς. Ιοςσο ΑΓ ἰσιαιι5 Βα οτὶ ονίσειι ΟΡ τ πογο»ἷῃ 
Ῥαηάφεί, ἃς ΑἸ η.Ἐτ τάξιν ἔχέν » Ατἤοτε] τὸ εοάεηι. ὃν γα 
μετῆς ἔχε ταύξει, ὅζς. Ιοςο παθιίς ν χοτὶβ ) Ρίθτατολιις πὶ ΟΔ]- 
δα, πάξιν ἔχ τῇς τελετῆς» ἸΠἰΓΙΑτΊ 15 ἔροοῖοπι ργᾶὲ (ε ἔδγτ, τείξιν 
νόμου ἔχί,, Ἰεσῖς πάθοι γἱβογοπΊ. ταΐξις φρρνή ματος » Ποπιο μη. 
Ἰοοιι5 ὃς ἥειο, τάξει, ἑκατὸν αἴσρες» 1ᾳ4 επ,σεητατγία. Ατῖ- 
Ποτεῖος 4 ππιιιάο,, ὁ 31 ταξίαρχιθ- εἰς τείξιν καϑίσαταιοἱὰ εἴτισοη- 
ταί ἀκ σοηεετίαπι ἔς οοπίοιτ, δύω τάξεις, ἀπ» ΠΟ ΠΟ το 5 [οΕ 
ἄτι: ἀεοσιιγία δας σςηγιγία;. Χο πόρβοη, Ταξις,Δοὶο5.. ἴπ- 
{{γταέϊίο ΟἸσεγο, σπη θη) Πη:}15 οτάδ, δοῖοϊ ογέο, {14τῖο,Ρι1- 
Θηατ δι Ἰοοιις.ν τεύξει ἐπ οτάϊης πη ]] τα τί, ἐν τεύξει ωὔνειν 2 1ῃ Πι 
οἷαί! τηάπογε, Ὀτοῖταν οίατη τ χώραν μένειν. τοίξιν λιπεῖν, 1ο- 
εἴιπὶ ἴῃ ἀοίο ἀοίεγογο. ΑΠ σμῖπος» δ ὡσα αὖ ὑμὴδ ἕκας 9. 
αἰφκιυυΒ εἰν] τέων τάξιν χ πεῖν [ων αὐ ταχθῇ ἐν τῷ πολέμῳ, ἅτω ἃ γε εἰ- 
χιυύϑητε ἐμλυπεῖν τίου) τάξιν [ὦ πέτα χϑε ὑπὸ “Ἶ νόμων, ΤταηΠατὰ 
ἐἰϊχῖς Πεπιοίτμεη. αὐθὰ αϑρστρεσβ Βέλομωι υὗπσομενῆ σω εἰς τίνα τείξιν 
ὄΐταξεν ἑαυτὸν αὐχίνης ἐν πὰ πολιτείᾳ τοωρώτον. (Λιιοἐἱ τη {Ἐτιῖτι! πὶ 
ἔφουτιις Πτ : ἥιοτα. ἰοσίτη ΚΕ οἰ ρα ]ῖς, σεγθπάα οσσιιρατῖς, Αὲ- 
{οδη. τεέξιν τίου) απὸ τ -οατοπέσου, τάξις ἱτα πέωνοττ πα γογάο 4:411}- 
τιιπι, Χοπορ οὶ ἐκ Τ᾽ τειξέων ὁπλῖται» οὐ ἀἸπιάΓ1} τα Πἴτο 5, 1 πὰ 
σγάϊα τα Ν 41. Τάξις, Ἰοςσις ὅς δάο5 ΑἹ τσιι σοπιιδητιῖ 
ν οἱ σοΠοοἷο ςοηίείτητα, Αὐἠτοότοῖος. ῬοΪ τίσογιτν [ρτίαιο; 
εἴν δι᾿ αἱ δ χαρας ὁ τόπος εἰ χὺ τοὶ γυμνάσια Ὁ παίδων ἔχε τίω τείξιν ἐγ- 
ταῦϑος Γἀοτιν, ωρΐπει ἢ τὸ τὰ “ἶ᾽ ἱερήων συοσίτια αδοὲ τοὶ ἱεροὶ οἰκοδὲὸ- 

νύματα ἔ χήν πίω) τάξιν, Ἐτο Ὁ 1ά [λξγιπι εἴ  ντ ῥτὸ σοτηϊταζιι 
δι τα αεἰτιάτης πουηϊ πηι οἰ ρίάτη παρ ἘΓατΠ}} ἀρ ραΓΟΠΓΠΙΩΊ 
οροτγάπισιιο ἀαπσίτπν ροπάτιιγ, ὃς 416 ΠΟ ΒΟΓ 5 οἷτπι σοηῇι]ις 
ἀντ φγατουῖς ἀρρο αθατιιγ. ντ ἀραιὰ ΟἹσεγοηοηι ἴῃ ΨεγΓ 59 
ὃ: αἴ! δγαςῆτις 1ῃ ἘΡ ΗΠ. τίω) ὑσταύχα τάξιν γοσατ, σιὴ 5 θοαὶ μα. 
πον ζυτήσεις ρανερώτειτον ὀὐδδρᾳ ἃ ὁκ πῆς ὕπσαῤχα τείξεως. Ἐπ ἴῃ απ 

ἄς, ἡ τώξες ΤΥ) ἱππαῤχῶν, ἀρρατίτογος ργπάπιν ἀρρο![Δητιτ 
ἴπαιῖς Βιιάαειισ. (πα! αοῖμς ἀιιτεπὶ ἡθ δας ῃ Ραηάοξξις Οταις 9 
Βοος Παθοτ!, ὃ. ἱσπαρχοιξ Πρυ ἢςατο ρταπάς5. δ᾽ σηιῆζας ὃ ἰά 
«πο νιρὸ Πατιπι νοσαης »ιειπαάπιοάιτ ὃς οτάο 1μἈεὶ- 
μι 1ς.ἂν τοίξει ποιεῖν, (Ἐατὶς γἰς 115 αἰ] ιι! ἕλςοτο. τάξις πηἢ- 
παούγατιιν οὐἴατη ἰητοῦ ἤραταϑ ἃ ἈπεΙ]. Προ ἴπ ἥης [φοιιπα! 11- 
δεῖ, ιια βς χιμιπὶ ν μα 11:4; το 5 ΠΟΙ ΓΠπποτιῖπι Γςητθηεία οἷα- 
τὸ ἀϊΠιπσαίτιν. Οὐ της] ἰητεν ἤριιγαβ ποὴ ροηΐζ : τις σοη- 
Πης 1.9.ς4.3, 

Ὑυξῷ: . ταχιις ατῦοσ 2611: ὃζ (πιῖϊακ 'ἰθτο ααᾶτῖο Ὀϊοίσονλέις. 

ΤΑ 
νἱάς Σμίλαξ, 

ὙΤασεινοχογία, χα τη Π15 ἴΈγπιο δ δἰ ένα, ΡΟΙ]. 
ταπεινὸς οὐἷ, ὃ, ΠΣ} 15... ΠΠΠῚ1}15 ΓΟττῖς ΠΟ π10 5. ΒΕΠΊΝΙ ἔοττα: 

ὯΔ 5 'σποῦι]δ » ΡΙοθ είν 9 αἰ εξξιι5 : ουἶτι5 σοπεγατ πτηύψη 
λὸς ἸΝΑ:αηΖοη.ὅζ μεγαλοωρεπῆς ΧοπΠοΟρἤοη. Τασεινὸς. ἴῃ 
ςοπΊρτιις 5 Γογάϊάιι5 : οἱ ορροῃίτιιτ φιλόκφιλιθο, [Β Θξοσζαγ δι 
τεπΊ»ἔοττιπαστ» σ 6 Π1|5 ὃζ σοπἀἰ τῖο ΠΟ ΠῚ, ταῖς εἰνουὲ ποιεῖν. ΓΕ ΠΊο 
ΠΒει. ἀεργ πηογειταπ εινὴ γλώσσα , ᾿ἰηριια νυ! σατῖς γεγηασι ]ά. 
4.6. αὐτίοτε Εἰππλτῇ τατσεινκὶ δία, ν1}15 νἸέξιι5, Ρίατο ἀφ τις ̓  
δἰθυτασ ιν δουλείαν [γ11π1}15 Γοτατιι5. 1 δ] 4 απ. τα πα αριά Ρε 
ττατα σαρῖτε αὐθΐητο 5 ἐρΡἢἴο].1. Δάποτας τὰ σεινὸν ρογτίπογ ἂς 
δαϊπιὶ τηοάςεἤίατη: ὁ ϑεὸς υὐύρηφανοις αὐτιτάοτεται 9 τειπτειγ οἷς [ἡ] 

᾿ 

" 
ἐν 

᾿ δος 

δῶσι χεῖριν, Τ) εἰῖς δι ρ ετθῖς το ἢ Ἐς, Βυιπλ]Π1διις Διιτε πα ἀᾶτ στὰ 
τἰαπλοἴτοπι ΟὨτ  ἴτιι5 ο πα. παρ ΜΑτ. ς ππΐτοπη δὲ Εἰυ πη} 8 τοὶ 
ἀς εἴϊο ἱπηιῖτ, ταπεινὸν τῇ καρδίᾳ. ΠΗ 

Τασεινότης τος ν᾽» ̓μΠ 1} 1ταϑν αν! Πο»ἀ ει Πῖο» αὐ εξ οοπάϊος 
το, αἰ [εγίδοῖ πο  Πἰτ5, οι ποῖ, ἶ 

Τασεινοι τ ΘΠ ΔΓΘ20Ο ΠΙΡΓΙΠΊΟΙΕ, ᾿ Ἧ" 
Τασεινοφρρνέω, μοσω, αν ηκοι, ἀοιτ Πὰ δὲ ΜυιΠ Πτοῦ ἤδητῖο Οἷς. τὰ, 

ςοητγατγουύ ψηλοφρον εἴνιν Ἰἀς σιυυυαποίγομκαι. ᾷ, 
Ταπεινοφροσιων,νς» ,Δ τη πισἀοἴτία Ὠ1Ἐ}]} αἴτιιπι ἀε ἴς (ςπτὶ 

σοηττγατία ἀγγοσαητία᾽) Δηϊπϊ ἀςΠῚ}ΠΠ1Ὸ ναὶ Πιδε! Π1ο Οἱςδτο 
νἱάς Σιωκπείγ μαι. Ηος νεγθιιπὶ ΗΘ πΟῆν Πηι5 Δάποτας τδῃῇ 
1 ργορυὶὶ νπγράγιιπι ἃ Ραυΐο σαρῖτε (εομπάο δά Οοἱἷο 
ἀπιπὰ Αἰ 15 νἰττιζοηι (οπατο (οἰ εατ, ἡ ΠΠ1σ ν ἐπ] ΠΊ 5 4Π11Π| α] αἰ 
ἈΠ (δητῖς ἀταιι τεγγεηλ 9 ὃς ἀδιοξεϊ οἹς Δηϊπιὶ . να ΓΙ Ἢ 
τὰτ ἴδία γοϊαγὶ διιθα πη ἀπιοῖ πατῖθιις ργασερεῖς μου πατῇ 
Αροῆοὶ! παῖς νοτρα, Μηδεὶς ὑμᾶς κριταιξ ρα δ ετω ϑέλων ἐν παπῖ 
γοφρρσιωύῃ κι ϑρησκείᾳ Τ᾽ α γγίλων, 14 εξ » πεπο νοδῖ5 εχ ἣι 

ῥρμοηοα 

ηὐε ἕναν 

Βιάϊπς πιοάογοειγ ρος ἀπὶπιὶ ἀςπι ΠΟ ποπι ὃς οαϊτῦ ἀπσεΐο αραην 
Τπτογρυ β9Ώ]}ς ἀς ν οὐ 5 ἔκάτιαῦ ν οἰ πμητάτάι5 ΠΟ ογατούσθη μα μον 
Πιδὶςίοπε ὃς ομ]τι ἀπροίογαπι. Τη δοπαᾶπι ράττοπι Παῖς, ἦα, 
ολ.4.14 Ἐρδεί. ἢ ρα 

μι ταπεινόφρων, πο οἰ τ}15. ἢ 1π|π|1} 1594] εἕξο δηϊπιο. ᾿ 
Ὑαπεινοω, μι, ώσωγπ' αὐ, 14 Βα π 1} 10. ἀερτγί πιο, απηπηῖττο . 4ὲ 

τηΐττο, ἘΠ! σονοχτοηιιο : στυ5 σοΠτγδγῖμ πη εἰἘ υψόω, ΜΔ 
σαρίτε 18, Οἷς τις οὐἷ ταπεινώσῃ ἑαυτὸν, αι} {4115 1ΡΊ ΤΠ ἀ 6 ΠῚ] (οτ] 
(εἰρίμπν. Αὔλία, Ασςαίατ. ταπεινοῖ αὶ φθόνον, ἴοπῖς ἱπαϊάϊατα; Ρ]ΩΝ 
ἴῃ ΡῬεγίοϊς. Ἧ 

Ταπείνωσις ως. ἔπ} }1τα 5.4 6 πλ} {105 μι ΠΊ}]1τατῖϑ νἰτίυπι, ΟΠ 
τη ΠἸδη. ὅς ποπλεῃ ἤριιγα τ]ετου δ: ) 18: ΓοΡ πᾶ σηΔ5 Ἔχτο μιᾶι 

Ἴ αὐἱηλι με 

1, οπυνι 

δ λύκοι 
ΠῚ {2 

ἐσρημ μοι 
Αμαν 

μι μοί 

τασ' εἰνολογίαι, ὍΝ ΠῚ γοην 

Ὑάπης, ητος 5) γα ρο5 “γα σ ]τι5,ὅ)μούλαμον, «ρώμαι, 5.114, ΑΥἸΠΟΡ μα ἡ Ποίο 
ἴῃ ΡΙμτο, ἐχ᾿ οΐξεις ἐπ᾽ ἐν κλίνῃ καταδαρθεῖν, ὅτε τεύπησι, 

Ἰ ἐπὶ τούτοις, αι: παῖς (ξαιππητιιγ» ΑὙΤΌ Ρ ἢ. , ἡ ἐμ ἐνησάν, 
Τα πητοϊ ἐς αὶ αιιοα τείσης, Η εἰς. οτῖαπι «ερσκεφάλαον, ΕΠ  πι15.. ευηοῤιιν ἢ 
ἸΤαπολλαὶ, Ἰά εἰ. ταὶ ὅγὴ πολυ. Ρίοτιπ4 86 5). τπάρηδ εχ ράτῖο» [06 

πο ἴΒςη. ᾿ ᾿ 
Τατρώτει , ρτἰπυὶπι , ΗΠ Ποά. ὃς Ἡοπηοτγ. 14 εἰς, πρῶτον χὰ 

αῤχ ὑἐμιηπη 

Ταῤ τατον 16 ςἢς, 9,δε ρα, κα δὴ, ταχέως. 1144, οἱ, τίς πάρ σφωε τών, ἡ μὴ), (ρῖ: 
νὴ ταπιοι ἴῃ σοάῖςε ἀπε αι ΠΠπιὸ πηδηιι ἔςγιρτο [ερίτιιγ τίς 4], Τα, ΜΙδΐητο 
αὖ σφοε,ὅζο. δι. ᾿ τίφ περὶ 

Ταραγη ὃς, τὰτ Ῥατὶ ον Ρογταθατίο τα πλἶ τις) ΟΠ τ γπατίο,ταρα ΜΠ, ττί 
σύγχυσις. ἘΠΓΙΡ. ἥν 

Ταρακτὸς, οὐ ὁ τα ατοτ. 
Ταρακτικὲς κοιλίας, νΘΏτγοπα εγρᾶη5. Ὀιοίσοτί 4, ταρακτιχοὶ ποίϑ' 

“ἡ πολιτείας, οἴ 11} 65 ἀϊςοτά τα. τ. ἢ 4Π11}. ἔ 
Ταρακτὺς. «ὃς ΡΘγταγ ατιιδ, ἔξει αι} ρογτιγθαγὰ ροτοίε, ᾿ 
τοῤενδος, δηλ πα] σογιιο ΠπΉ]ε 5 οὐπ5. Ρ6}}ς νει πηταγ ϑουτῆ δι 

Ἠείγ ον] ὁ γρασεν ΡΒ θιι5 ἀς Ψοπατ. 641}. ΤΑγδπάϊ Ἀ 
τίῖατη ἱερος αριὶ ΤΠΘοΡμγαιιπὶ ἴπ ἔταρπιςητο ΠΡ τὶ «δδὶ «ἣ 
μεταβαλλόντων τας χρρας : αιάτα τε τ Ρ] τη, [Ὁ τὸ οξλδιιοι 

ἀμιϊμκοή, 

{κεἰ οὐτο 
ἀπηΠΠ ἐμοῦ, 

- ἰψίῤιτα, ἡργυ 

ΤΠ 

μόγυμεν 

Ταρῖτο 34. ἣ 
ἸὙαραντινέδεον, «, τὸν σΘ ΠῈΣ νο Ἐς Πα δτ1Π15,,δγαφαγὲς ἔνδυμα ώνομασμδι 

ἀπὸ απ ταραντίνων χρήσεως ἡ πρυφῆ ς5Ρ0], ; ᾿ 
Ὑαραντί νοι οἱ, αυἶτο5 144 Π| ἀϊςοθαητιιτγψιλοὶ ἱππεῖς ἡοι ατΦτο5, μὰ, 

νἱάς Οσλῖται ἴῃ Αρροπά, , ἢ ΜΝ ἐη), ἡ 
Ἴαρθυτινον, οὐ. τὸς οι Θμτ15 ν οἰἘἸς {δ 6 1}15 πε] ες τῖβ. ἫΝ ω 
Ταραξίας, Ποῖ τα γΠ οιχτιι5.ὁ ταραχώδης, δυϊά. 

κἀν ᾿ς ΉΡΣ ν᾿ ὕω ΤΙ Ταραξικεῴδεον ὁ τὸ, ΠΟ σοτ ΔΗ ἰρῖτ ὃς Ρογτιγθαῖ,το δείκνον ὃ ΡΝ 
ΤΥ ἥ ἘΉΡ τ Ὁ ΎΤΕΙ ΜῊΝ 

δέαν γὺ παρφίῆον, ΑὙἸ τ ἀπ Αομαγπςη , τῦτο τοῦ πος. δεινὸν ἡ δὴ κα τὶ ᾿ Ἡμὰ ἐν 
ξωλαῤδιον, μῇ Ἰὰν δες 

Τακαξιη πος ρατος κε. δ ΓΙ ΓΠγ 48 ἐαϊιεἴτες ρειτατθαηδ:ῇς ΟἹοδ ἀρθα ν 
Αγ ορἢ. ἐϊοί ταῖτ. 

Ὑαελξιο,  ρογιαγβατίο οοι]οτιπη ἂν Αἰ χια οι οχεγί πίθον νὸ 
οχ ἔμπιο; νηάς αἰϊχιαπεῖίροτ τισεης. » ὃς ᾿πσεπὶ ΡΒ ΤΙᾺ5 αἀ- 
ΠΉΓΓΗΙΣ, ᾿ 

Ταρα ἥομαι,ςοτα τοι οοτο ρουταγθ τι ταρα ἤομαὶ μή τὰς Φηήση, δέ. τς, 
πρ6Ὸ πς ας ἀϊςατ» Αι τ 1 γα άϊο. Ι 

ταράῆω. μιίξω, α,αχαντατθο,ςοηξιπάο,τογγίσοιπης ργῶροο ταστὶ τς 
Ἰοίτυνπη, ἡ ἔο το, σου σο,ν οχουοχοίτο, ΟΠίζογμΟ 9 ρετοεῖ- 

Ἰο. αὔρα τὸ ῥήσω,, τὸ ῥα αὶ φϑείρω, ΑΦεμ, Αςομίατια, ταράήΐεναὐτις ἣ ᾿ !. 



ἘΠ ΤΥΤ ἢ 
᾿ριμιτο!ϊὲ Βαϑες. Πελοδβεα, αἰξὶ ξεραΐε, πόύτας σιωΐκρνε κὶ 

᾿φὐὴε ἑαυκδὺ ἐτώρμ εν, δε 112 ἰητοῖ ἐὺς σοπηπιίττοθατ ὃζ οἰςθαι. "- 
1. π|.2 Ν" δ ἅπαξ ἐμ τούτων ἐγκλέματα καὶ πύλεμος τωϑῆς ὧὺ Αἰμφισ- 

εἴς ἐσαράχθη, Ὀς]]ι18λ φοπλπιοσιηη οἱ. 
Σοδορριταγοατιο τσ αἸτς, 4! ςογάϊα, (ΟἹ οἰτιιάο, η οα 
αὐαπλοηγι μι 4112, ταραχὰ κ ϑύρυθ. Ὀρπιοίῖι, ταράχαὲ 

οἰῶν, ΓΟ ον, ζ 
(Θ- νυ γδραι τ σα ταγ ατὶ ΟνΓα. τη 5ν 
δὲς ατοροῖ τ] ΘΠ ητὰ5, 

κώδος γ 49, ὁ κα ἐν» τμγθ ςΏτι!5 5. τα γ 1485.) τιμπι το ἤι5. 
ἀλά. 

λέ θ΄, ργδιιῖβ » τογγι Ὁ 1115, Ὠγετξη5, ἸΝΌΠηΙΙΣ ) ταρβαλέοι δ 
», 

μιήσω,σουκαγττηςο τγεπγο, ροζούμαι, ΑΘ] Πα Οὐσει γδ ἐν ποπ 
᾿τηετιετ, τε ταρξω σιω δ κυ σ᾽ ὁρμωώμμον, πο τίπηοο τίθι τὸ ἀρ- 

ἀϊοητὶ Ἐμτιρυταρζαστις καταπλαγεὶς , Η ΟΠΊοΓ5, ὩΤαρζεῖν 
ὦ τιμᾷν» Βοποταγο,διια, ΟΡ. τα; ν μὴρ ὦ γηραιὰὲ σ᾽ ὀυϑὺυ μή 

ιατα. πολλή τ᾿ αὐαγκη τὰ πὸ σοῦ καὶ μίκὼ ἔγνες:ι τοῖς δῇ σικοτσν μῆῥοις παρ- 
2 αὖ ὠρρσοντα μιὰ σφαλῇ ποτε. 

[βι,ηςἡ ττοιη οΓγτάρ( δ. υλαάξέα, φὐ ῷ.,51} 4, 
Θ᾽, Ὁ. τὸ γα ποτε ποτ᾽ τι ροτγοίϊθτο τι Αυροπαι. ΡΟ ]οη, 
σι μξ τάρβθ- ἔδιπλὸ μῆμονγπλοτιι5 ΠΡ ογιιοπς Πϑ»τογγοῦφό- 
3» ταίρζη, 
ὑσιιυίθ- φόξι 8. αἰ ποῦ ἴπ ΡΟ ἢ 5» 7116 Π0 ΤΓΟΠΊΟΓ (ςαυιτὶγ γ ὅζΚ νο- 
5 ςοπβιμο (ΑἹ (ςυγ!]. ζ, 5) ϑ'ϑξαις ποτώνιον κλύεσοι πάταγον αἷμα 
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Πυΐηί, τὶ χρθοσυωΐῳ φοζῳ, 
τὸ Λα μεαγως ττ Ο, τἀρρίόσῳ, Η εἴν οἷ, 
ὑμθηὺν χγάνημηονἡ ὔροττα, [Δ ιειι5»πλοκ πέδοι, σευύδεσις, Ηοίγο, 
ΠΟ ΤΟΡ  εχί: ον νἱαὰς Ετγτη. 
᾿Κανήν, ἀργανθομαι»1 ΠΡ ΠΟΙ ΓΟΓΘΏΦΟΓ. 
ἀισπρέτην α, τὰ ορίοηϊα ρτεῖιοία ἃς ργοδὲ σοπάϊταιν!ἀς ΤάσιχΘ-, 

γ᾿ 
χία ας, Ν Ἰάεπι 4ιοά Ταρίχώσις: [ἰσοἰἀϊα, μος οἴζτ,ςατο (ες εὖ 
ρεγία:ςοπάϊτίιγα, ] Γὰτ. εἰς Ἰαριχείας φαῦλοι, ὰ τεπὶ (ΠΓἌ πιο 

τ (2}}»Αὐ ζοτεῖος ἰργο ποπὸ Απιπιαὶ. ᾿ς Βοπλΐμιπι 
οπάϊτιτα, Μοιτιογαπη οηἶπι οδάαιιεγα σοπάιοθαητ νοτοτο5) 

: ἰρυρτ) Ατβεπάρογας ἢ ΑΡοΪορ ὁ μόνον ἃ τὠφ'Ὁ- τῷ Οσέρα- 

ὃς δείκνυται, ὀμαὶ κὶ ταρίχία, 
ἰχήμποξρε, εν [2] γαπιατῖιι5 (ο]λπις. (Δ Π[ἀπιξηγατῖι ἈΒοτοτ δὰ 
Ἰεγεη. ΓΔ ]2γ11}5 ἤμχθαι «ταραχϑυτής. 
χάυσις νας» "»[Δ]Γγα ΟΟ] πιο] σοι ἰτὰτα, ἐς ταρίχδυσιν κομίζων 

πρμπε ι 

, 
ΟἰΙπη 0, 
πε ἡ ἢ 

τάκ! 
ΠΝ 

ἠρίη ( 

φονν 3 Ξ ; 
; ἰ ςοπάϊεπάμπι ροττοιν Ἂς Ταρίχέα. 

αι, ληο ἡςγου, ὁ, Ἠογοάοτ. ὁ παριχέμπορρο. 

Ἰπτῆ ὦ τὸς »οοπάἕτιις (αἱ ο.τηκ τὸς ξυρθς ΗΠ εἴγα. 
ιχὅ ω,με δύ σω τσ δυκα»ἰατιο»οοη ἀϊο, ἸαιιεξαεἰονΠεςο»ία!1ο, ἴπ 

Νλμ Ἅ]ς ἤϊετγιιο, ἐκ τίκω, ξηραίνων οἶξιχωράζομαι, (α]ε σοηάϊο; οοπάϊο 

μιαμηη ἐς (εγιυγία] ες διεοίβεϊο,ία!ε ςοηῆεϊο . ία]ε πλᾶςετο 5 (αἰς ἱπια- 

ὙΝ Ὁ. τεταριχϑυμῖνθ- δίχα ἀλών γ πε (α]ς σοπυ τι 5» οἴτγ (ΑἸεπὶ 

ἢ, φἰπὶ οτογαιι5, Ὀἰοίςοτιἀε9 ἰἶδτο [δοιιπάογοαρίτο 89. τεταξεχυ- 

γον υἱειον λίπος ἴα! ἔα πὶ ΠΗ] τα ρίηρας» (ΙΔ ἀχιιηρᾶ 9 τἀςπὶ 

ἴθγο ργίπιο σαρίτς 189. Ταρι χϑϑεινηρτο ἱπιιοτογαίςευς ἃζ 

ἤεγυδτο. Αγομίρεποβ αριιά Οα!οπιιη ἰἰδτο ἐεττῖο ἀὖ τόποις: 

ἰλώπεκος ς- ἐαρ τέταρεχ υυδῥον»ἀε 5 ν 1} Ρ᾽Πιι5 αἰϊεγιιατιιδδς ἰπιις 

τς, Πο ἢ δθζοτα (Α] τινε ἃς Ὀϊοίσοτί ες ἀἰχὶτ ἀθ δαίοτ- 

ὃς φαἰΠπαςεο δίχα ὡλων τεταριχᾶιμῆύον, Ππς (αἱς αἰϊογυατῆ, 

δ πιτας 1ά οἰτεπάϊτ [το 28. σαρίτο ποπονάς δάϊρε πο: 

πυιδτεγάσηγ ἀμ θὰ που δὴ5 5 τοὐπὶ (Α]6γατιε ΠΥ ΠΟΟΓΙΙΣ 5 ἢος 

εἴ ἀρεχϑύεπα!. Αρυὰ Ὠϊοίσοτί ἀς πὶ Ἰαραχηεὸν κρόμμυον,ςορᾶ αἵ. 

ἤσελτα. νὲ Θαίθηι ἀϊχὶς 9.Μειβοάϊ, ἐκεῖνοι φερταριχϑυστέντες 

ἋΣ αἴϑρωπον αὐ χογααι τρέφειν, οιπα τγ] ἀιιο ἕλπις οΧΙσσΑ τίη, Οιΐα 

τὸ ςοπάϊτο. Οδ πὶ ἰἶδτο χαΐητο χτὴ τόποις, πύρεϑφν ὄξει 

»ἐμυτάτῳ ἐφ᾽ ἡμέρας μυταραχϑύσοις πρίψονγ]άς πείριχΘ-. 

διχηεὺς, οὐ, ὁ, (ᾺΠΠπι5 πιιτῖα γ 6] (ας (ΑΠ τιις» (ας ςοπάϊτιι5,ταδε- 

ρκὶ τηλλῖνα!» [Δ] τε! ΠἸπαροσαρὶτς οξλαιιο μίρτο ἱξοιιηὰο Ὁῖο- 

οτἰ 4, ταθεχηξὴν στέαρ) ἱπιιεῖογᾶτα ἀχυιηρὶᾶ ; ἰάσπα Πἱοίςον 

τἰά, ΠΡΌ το ργί πιο,οαρῖτε 14.4.το ταρεχμο, αἰ(λπιεητα  Ἰάς Τα- 

ΟΝ ἀἰχάω, ἶ ᾿ 

Εν ρήχιον, τὸ διανυὰ τάριχθ.» Ατ πο ρ δε ΡοΪ Πιδοτεϊάζοις ἴῃ Με- 
ςἄεπηο Ϊ.»:. 

ἀδιπν μα 
εἰροϊαϊεῆ 

γἰαοιίητϑ 

ἡ, ἵν οἱ 

εἰν ᾿ 

ἢ διχοαὠληςγενδ» (ΑΓ ΓΑ πιεητατ 5) οἷ, Ἷ 

οὐνοῖ, ΤάριχΘ. ν,δ:δι ὁ νεὶ τὸν [Ὡ! πιοηταπι,αίραπα σοϊαπνριίςῖς ας 
τ τ, {ἰτιιο»ν εἰ σατο (ας ςοπάϊτα ντ (υςεἰ ἀἰ8. τὸ σάριχΘ-, αἰ οπυ5 ἃ 

μ ΟἸδιιςοη. τοὶ ταρίχν, Ἰθτάειπι. σα ρίτοιοδ ἶδτο [εοιπάο 
Ὀϊοίςο- 

κῶ 4, βοηϑοιυῦπαι ἢ πιΐγινον ἐ ϑοίοντες νὴ τάριχϑ'.Ρτοάοίς εδταῖς τν 

ὑπ τῇ ὃς (ΑἸ ἀπίεητιπι. Ἠΐης Ζωμοτάοι χ 9’ ἐς 410 ἕμρια. Ψιάς 

μεθ ΠΕ Πα. Ἐταίπι. ΤΑτίςμιις αι εἰλ ππιι]άταιις νἹάοτίτἴρηε: 

᾿ Μ᾿ Τλτίεμες βοπὶ «οι ηίτατν δὲ ἀοίμπτ ἑάγηςς : ὃς ΤΑτιομ5 
δ Ὁ 

Οποῃ ἔξτετ ἴα ἀΐρπα.νίάς ὃς Ατβοη. 1.3. 
πρὶ δρογ ΠΟ Ἰ τ κολοζὸς. Ηςείγς. ἶ 

ῥπη,ντηα ἔα πεῦτὶ5. ΡΟ]. πλέγμα ἐκ λύγων, εν ε: 

στιν Οὐ οξτδτὶ πῆς, τάύρ πηστον ἐδωδῆς Ηοπι.Ο ἃ. 1. ὀκορν ὅδιηστιν, 

μον, γἱ ς Ταῤῥης, 
(νυἱάε τέρσα, 

ΜΝ μη 

“5 " ͵ Ἢ 

κοὐ δ ἰάστῃ ᾳιοά τωρσὸρ)γγαϊΏς ἃ ετατες,τὸ οἱ οἱδσ ύων πληγμα: 
Ι 

΄ 

ΤᾺ ᾿ 74. 
δέ Ργὸ Ὀπγηΐ ρ]εχῃ οχ γι] δεῖς ὃς Ππ.}} ππατοτ, Ταῤῥὲς ἀς 
ὨΘΧῚΙ ὃ ΘΟΏτΟΧτΗ γα οιπὶ ἐπι ρΠΙοἰτατιιπὶ ἦῃ πηοάαπι ογατέσ: 
14 αιοά φοοϊ ἀἰς νὈ] ἀγροτιπι σοηΠεάγιπι ἤρη ἰυτϊα ἔρατια το- 
ΠἸξιὰ ίμητ ; ΤἈςορβεαίξιις ἀς σαιις Πγο τοιτῖο, οαρίτο ο- 
ἔϊλιιο ἀς ριιηῖοα δ( πΊγττο ἰοαμοὴς 5 μα" ογοτα σοπίογοηᾷα; 
ἔμητοντ ορϑοᾶὶ ἴητ. δέ ης ἃ θο]ς αἀιιγαητιτ, ταῦσα γὃ ὥσαῷ 
φερβολῆς δεῖται διὰ σἰωὴ α ϑιένειαν, ὧν ἐνοχλεῖ γδ τῷ ταῤῥω διαὶ τίωΣ 
βεαχυλῥ ζίαν. και τοῦ τινὰς κελόεσι διαὶ πονλοι φυτευ εἰνγὅποως μὴ συμ. 

ταῤῥα γγονται μηδ) αἰαυξᾶ, νῸ] Σωύταῤῥα δένδιρρ νΘοαῖ ἀιδογδς 
αιιάγτιπὴ τδίίιςος πιμτιιὸ ᾿πιρίοχς νος σγάτοιη ἱςρέπιαιις εξ- 
Πολαητ. ἰςηῚ ἐς ἀπινράήλια . εἰ φ- ρεῖ ται γὸ τίωὐ προφίω σι ταῤῥοῦ 
γνόμϑοον Μ ηὰς δί νεῖ ιιπὶ Τ αῤῥούϑες οτατὶς το άο ἐπηρ σαι. ἵ- 
ἀςπὶ πὶ ἐοάςπη Πἰδ. ἐκυρεῖς ἐῤῥνζοιάνων κὶ δὶ ναὶ παῤῥαμίῥων. ΟοΙ μα 
τας "14 Προ αυδυτο,ςαριτε ἰςσυηάοςν ἀοτυν Ἵ πςορπταί υο 
νεγθα καρκενρ αι ὃς τὸ ῤῥούϑεω ἐχρτίπιοτς νοι ἐς : ἢς ςηΐπα 
ἐς γῖτε ἰοαυφης » μᾶς δυτοπὶ» αἰιας τοῖο Ργο τιατα σογροσγς, 
οὨπὶ ἰη οὶ (Θ᾽ τπι ιια] σαηςς Δι το άταως ἴζ ἐς αἰτοστλτοας 
ξαςῖτ, δὲ ΡΙαυγδιι ταὐτοιδιις ἑπτογ ἔς ςοπηοχίς δηρίταγ, γίάς 
Κώμις, Ταῤῥος ἀττι τῷ ἀγώρρα κὶ κρειιαϑρε,, (110 1 αἰ {τ νῖφα 
[ωρτά. ΑΥΠορμαμος ἴῃ ΝΟδε  ἰς, ἔπειτ᾽ ὑπὸ ταῤῥοῦ τδυ ϑιοις υὐκῆρο, 
φρρν εἰς (ΟΠ πε τασ. Αἰτὶοὸ τοὶ οἰξ οὐσύων σλέγματα ἢς γοςδη- 
τα Ν πὶ (δ καλάϑοις γεωργικοις, παλάρρις ν ΟὐΔητ Ν ιης νοι ὁ τίωΣ 
κρεμϑϑρ αν Ἔχ 411 ροπάςθατς δοοτγάτες Ποαρρο! ἰλιιῖς, Ὑταῦοπὶ 
οτίδιμα ρ4}}1 0411} θοῦ ποπλῖης ἤρηἑ βοαλτὶ ἀἸοῖτ, ἰά οἰὮ, μετέωρήν 
τι ἱκρίον, ἐφ᾽ ᾧ ἀλεκτορίδες κοιμδὕται. ὙΤάῤῥος»ἴπιι5 σαπηϊαὶ ογ τ 
τις δζ [01 τορ ΠΊ σΏτιΙΠῚ Ραιι πιοητατιπι ἃς ἰἀχσίπι. Ἰατιπὸ 
ἔοτταχ. το; Ἑαεῖτο ξοτταχ ( ἀ]οἶτιιτ ἃ ξογειταάϊης, νε ἔογπακ 
ἃ ξογιἱσογτοταιη ἔογηαςοπι σοπιρ φέϊατιτ ἴῃ ἢ πιαπν ςοπιρὶς" 
ἔζαταγ. Η εἰν ο τις. ταῤῥὲς λίϑυς ὁ κάτω τι ϑέμδυθ. ἐν τῷ ἱπνῳ ἐν τοῖς 
μεταλλοίσι, Ἠης Ὑάῤῥμον, τὸ ἀἸ πὐΣ πιιτι,οτγατι οι] α:ϑίς στάτος συγ - 
ΤῸ 5 ἀἰοίτυτ. ΡΟ χ σΔΡ. αἰεὶ αὐρμαίτων, τὸ ὃ υϑράνω ἀῤτῷ, αὗει φορὰ - 
ἡμα,ὃ σκύτοι εἴωϑε διαλαμζ αὐεόϑει τάῤῥιον. νἀ Τωσός, 
Ὑαῤῥωδης, Δάλς 1.3 7αῤῥὸς914 εἴπ,  ΡΠ1οἴτιις, σγατὶβ πιοάο ςοηῖα- 

ΧΙΏΞΡΕΓΡΙεχιι5, ὙΠοορθγαίξις με τοτιρ δῆτα ἴθτο ἴεχτο; 
φαρὶτς (δρτίπηο 5 ἀἰοἶτ (ογρΊ!Ππὶ 9 Πίγ πιδγίμτι ὅς οἰ ςμΐππὶ 
ταίίςες μάδογε [Ὡρογῆς ατῖλ5. πλι τὰ Πἀδ5,δί ροτρίεχας: κ ὁ ἕρο 
ἀυνλίδοος τὸ σισύμέριον ς κὶ τὸ ἑλλένιον, “Πὲ πολλοις( Πρ ὅθηπολαίοις ) 
"Ὁ πολυκιδεῖς καὶ τα ῤῥωδεῖς, ΟΔ28 ποὴ ἴητο!ςχις : γεγτῖς εἰ πὰ 
τοτγι25. 

ταῤῥώμα, νάς Ταρσός, 
Ταρσο:, οὐ τ Ἰάοιτι αιιοά ταῤῥὸς»υϊσαιϊά οἐχραηῇιπι Πιρογβοῖςαὶ 

μαδεῖ τεθεὶς Πποῖς ἀπ ἐγαπι, σοηπάτηιια του άπι ἴατοτ ἔς ρας 
δι πατίμη ἔτεράτα [τὶς - τα }]5 οἷξ ογᾶτος σοητοχτὰ νἰπιϊπίθιι5,8- 
4 διιϊυιη ἐχ ραπία, Ε σε 1} ταπισοα νεῖ οΧχ ἀτιιῃάϊπιδιι5 : ογάο 
δὲ [Ὀγὶδ5 το πη ογιππι ΠΔ1|15 9 ΡΙ] τ πιαις ἴῃ Ῥα!ρεῦτα οἶἶι15 9 ὃς 
οὔτι πὶ εἰγοα ροα]ς σα σοπὶ 5 ας ἴῃ πάπα ΠυμΊ ΠτοΥ οἵτοα ολ9 
{απιπιΐτατοπη:) 5 ἥτ ντ νας οπιηΐα ἤριγα σοηιοηϊςητῖα, δὲ 
ΠιυλΣ ἰτυιάληε» σοι Ππλ τὸν σαρσούνοοσς ποσυϊμοητιτ, Ταρ- 
σος Ρτὸ ἐγᾶτοςν Ἂς Ταῤῥος. ἐς ταρσὸς καλάμων ἀριιά ΗἩδτοάοτιιπιν 
14 εἢ πλέγμα ἐκ τῆν καλά μων εχ σοητοχτί ἀγα πα πιθιι8. ταρο5 
ἤιε ἥοτεᾳ. ταρσθενα!α δι ιπυτϑι 4, Ταεσὸς κυρίως {6 ὀρνίθων 
αὶ πατέρωσι ς. ἐφ᾿ ὅ χα ΤΠ κακῶν ὁμοίως ὃ ἀυμιτισμός, Ατατζιιςυταρδοῖο 

τὰ δεξιὰ πείρᾳτα τείνων. ( Οππηξηταν. πτέρυγο ἐν τάς ἰατα, Ταρ- 
σὸς ρτο ἢίςς}|α ἤιις Ηἰεῖπα: Οὐν ἢ. ἐϑ Ταρσοὶ μίρ πυρῶν βρῖϑεν ηιιαΐ - 
1ι τις αι4Π1|}1 σαίοῖς Ρ᾽ οπὶ ογαητάταις ον], 1 οἵζ. καλαϑί- 
σκοι ἐν οἷς τυροκομούσι κὶ ὀκτυποιώ ταὶ οἱ τυροῖ, Ὠςιητιιγ ἐτια τι τ- 
λαρρι κ᾽ “ψυγοὶ, ὃς ψυκτῆρες, ιὸ 4,1 παυῖτ Τητοῦρι. ἂν αὐτοῖς τὸ γάλα 
υύγετω : δδὶ αὶ ἀγγεῖα πλεκταὶ ΕἸῚς ταρσοιὲ ἀϊοὶ νειτ 5 αὐοσὶ τὸ τέρσ' αἱ; 
δ᾽ ὅδι ξηρόρω. Ταρσοὶ κωπώων, τὸ πλάτυσμα κ' π-τέρωμα Τλιιογά νεῖνε 

Αττίδηις ἀἰχὶτ ταρσοὶ γεών»ίοτίς9 ΓΟ ΠῚ 161} ἐπ τε του διις: δὲ ρα - 
τλθ Πα ἐρίς τοπιοτιη, 14 ὃζ ταρσοὶ δὲ πτερα ἃ ἰσιιηταγ, ΡΟ  π 
δτο Ρηπιο, ἢ ἢ κώστης. τὸ αἱον ὅ λαμῥανονται οἱ γα τα! 5» ἐγχέριδιονς 

τὸ 3 μέσον,  ρακοοιτο 8 τελϑυτ ὧον 7 ποτερρὶ κὶ πταρσοὶ κωκαῖν. μΡαΐανας 
ἂς τϑηλῖς ἀϊχὶς ψίζγια, Πυτσ ἀεεῖπιο 9 σαρίτο οἕζαδιιο ντ δὲ 

Ολτα!]ις ἱπ Ατροπαιιτ, ραἰπηι 5 ὙἹ1 91}. ΜΕ ποῖά. ς. ρα πὶ 5 

τεπιΐ ἀϊκῖς ἀρρε! !ατὶ Ἐοίξτιις δα {πη} Πτυἀτηαοια πη θι5 διιπιᾶ- 

πα. της τωῤσοις αὐοασύρειν ὦ οὐρακρέειν ) οἵϊ οτος ταπλοτιισαι 

ἀεουτοτο ἄτας δοίϊογσοτς. νἱάς τη γνεγθῖς. ἔτ ῖτυ τ ν Ογό το τ 

δωμα καὶ τίῤῥω κα αὐ Ἀτιπορίαη 1ή εἰχικωφηλασία, πτίρωμσ , το- 

πιϊρατῖο. Ταρσὸ; ἤιε διλὶς ΤἈΦοΡ  ἶο πε ίςο είς ραΐρε- 

Βτῶ δχέγοπια οτα {{π|δύ τις» νης οἰΠ1ὰ παίσαοτητ : ἐρίάαιις 

Ῥι οταπε ἐπ οἰΠΤς Γεῖος ρα πη] ται γοιθ ρα] ἰηῆατ, ΡΟ]. "τ 

δτο (οιιπάο, εἶν 3 μερῶν αἱ θλεφαρίδες ἐκπεφύκασι. κάλοι ταὶ ἢ" 
λυτράνκὶ ἐριχ ὁμαῖα, κὶ ἐρχ Ἰνὼ ταρσοί, ῬαΏ]ις Α οἰ μετα; κειϑὲ, 

Ἰπαι τ όξιν δος ἡμεύτιον χγ᾽ ἢ πὰ βλεφαίν παρσὸν ὅηημνκές. : ἼαΡς 

σὸς ἴῃ πιαητοἰάεεῃ 4πο( μέ ἀκαῤπτον Καξο τποάίςο.. 5.14. τὸ ΘΙ, 

κρϑν τὶ χέρύς. ραγίποῖ νογὸ πος ποπῆθη δά οἱ ιπὶ ΠΊᾶΠ1Ι5 ἀϊ- 

Ροῆταπι (εγίεπι. (διιδτιοῦ ἀιῖγε ΠῚ (χης φιϊοτιῖπι Ῥείη ἂν " 

τίσι! ατῖο ραἰπιασι ςοπἰτιταῖτ : (εαμιϑητος γογὸ ἁτιϊου!ατῖοηο5 

ςοπάγ!ος αἸρἰτοτίιπι οἰ ἤολιιητ παῖς ῬΒαϊαπρος δι (πυτα]α πᾶπὶ 

Ρτῖπια δ ρίτοτιπι ἱπτογηοάϊα φερκόνδυλοι 5 πιςάϊα . μεσοκένδυ- 
λοι ἤπς κύνδυλο,,ἜχΙτεπΊα μέτακόνδυλοι, καὶ πὸς νετὸ Ὀτγαςμιαῖα 

εἴϊ; ὰ αι ἱποὶρῖς ταῦσὸ; γιὰ ερραϊπια χουΣ (υδεῆ νοϊα,Ἰὰ «ἢ, 



741 ον πὶ 
ϑένα» ΕΠ ρροοτατὶ, Αριὰ Ὁ δηϊεῖ. ταρσοιὶ χέρων ταα]ὰ ψεύτοτύητ 
ταᾶηις αὐτισαΐο5. Ταγίιπι νοοδης ὀὐοιτομινοὶ, χὰ ςἴς, ΤΙ όγτα]]}. 
Ῥτγοίςεϊοτοβαίδεσ,εχ Ασα ῖορ γα[εσί,. ἸΤαρσὸς ἴῃ Ρεάε)γιπα- 
μὰ τατίο τοίρσπάετ: οἵδ ἀπζοπὶ ροίς σαΐσεπι ν οὐπΙ σί) ρᾶτϑ Δπ- 
τοιίου Υἱὲ ρυίτηα ἀτείσι!ατλο αι 4116 οἴἤτια τη 4115» τὸ πεδέον,ἱά 
εἴτ. νοπίριαπε ὅπ ρίαπταπι [Ὁ] μη ιις σοι ταιητζ 7 ἱποῖρις: 
Θυϊάα τὸ πλαΐτος τῷ ποόὸς, ΡΟΓ ΠΧ στὸ (οι πο, μέρη 2 ποδὸς 5 τὰ 
μδ ὀθω πρὸ τἶδ᾽ δακτύλων, πεδίον νὶ δρ(Θ.»ἡ πολυός εον,οἷξ ὀς-ὧν κὴ νδ.- 
ρῶν συγκείμμνον , τὸ ἐμιωυσρῶνεν μτ' ὧν δακτύλοις, ταρσός. τὸ 3 ἀπολῇ - 
γον πῷ ποδὸς κατόπιν, ατέρνα. ἱεἶ εἴς. σαχ, (αἰδῆο αὐζοῖα κωρσῳ 
τηδηι5,Γείροπάςν βοή ς ταρσὸςο ὃς τῷ μεταικρ πίῳ, τὸ πεδίον, ἮΠ- 
τοάοτιιϑ πὶ ὕταπία ἐς Ἡςροῇιηἴνατο νἱπόζο.» αι] ντ ρεάςπι ἃ 
οαταίτα εχίπιετοῖ 5 ΠῚ ταρσὸν νοἰεἰρτχις ἀπτοτιοτοπι ράτγγεπι 
αὐ (οἰ ἀϊτ,ςαϑ'μηστέμν Θ᾽. γδ ὁὅἴκως εἰξελ δύσεται οἱ τὸ χοιπὸν τῷ ποδὸς »εἰ - 
πέταμε ἃ ταρσὸν ἑαυτὰ, ράττεπι ρα ϊς ὁ σαΐσς ργοσφάσητοπι νθὶ 
τιιμέξξιταγὶ ποὶρίταιο ααΐπαις οἴτιιπι ρ δῆτα αττὶ στο. Ρ το 
ταρσοὶ οτΐαττι ἀϊοίτιιν τοὶ τειρσεέ, 1π Ἐρίρταπηπτατ, Οἵμμα τ σοι χὸ 
πάρσαι ποδήνε κα [( οἰ, ρο(ε5 σιωεκδὸχικώς, ἸΝΟΠμι15 ΡΟοτᾶ τ᾽ - 
σπτυξατο ταρστὶ πεδίλων, τα ρ  οχ5 οἵδ ὃς οἰσυίλτιις (ΟΓ ἃ οαἱςεο- 
τιιπι,ἱ 4 εἰτ,εοτγιιπα [ιπιπιιτατ βίαι οἐξά χα ραττας ταῦῇϑ ρε- 
ἄχτι. Ταρσοὶ οεἴλαπι ρὲ (γ πεσάοομει ἀϊοιιπειιγ αἴατα ΜοτοαΓΙ) 
ςαἱσεδιηοπτα τα γε αἴα; ὃς τατῆς ρεαὶς Πυθα οέζιητιις ὃς αἕῇ- 
δδητατοχιιας ἩοπΊογιις γοσας Ο ἀν .ε πέδυλα,  ἰγρῚ] τα ϊατία. τη 
Ἐρίρτγαπληι. τί ὃ ταρσοιὲ ποσσὶν ἐχές» Αρα ἃ Ηρ ροοτγατ. τεταῤσοντα, 
τὰ εἴτε αῖς σαί θην ἐπ ΟΙοίης, πεπλάτιωτω : ταρσὸς γὃ πα τὸ 
πεπλατυτμίϑον. Ψ|άς Ταῤῥος, Ταρσὰς ὙΑτι5,ν τὸς ΟἿ τοῖα: αιιάρη 
ϑαγάφπαραίιις νπο αἷς ςοπἤειχίτιν!4ε δεγαῦ. 

Ἴαῤσωμα τος τοςν οἷ τείῤῥωμα ογάο ἃς (στ ο5 ΓΕ ΠῚΟΓΙΠῚ : κωπηλασία, 
νἱάς ταῤῥός. ΡΟΠΠχ 1.1.οἱ 3 ςίχοι τα κωφών»ταρσώμοι τοι κριλοιιῦται: 
δέρεις, διφϑεῖραι, 

ὙΤαρταρίξειν»ςιι τα ΓΓοποτο αοἀΔ πὶ οϑγῖσοτο. 
Ὑαῤτειρος, κ δ τΑττατα 5, ργΟ Πα ΠΊππτις ἰαξετότιιπι ἰοαιις, διαὶ τὸ τὰ 

παράχθαι ὃ ἀιπϑ ἀέρα, ῬΊδτο ριυιταιιῖς ταστάγιιπι εἰΐς ααιιατιιι τὴ 
[λυτιιπλρητιᾶ5 οοπαΐς ἄτας γοίογθες ὃς ργο τογγατγιιη 4114}1- 
ταῖο ἐοἴογεπι [ἀρογέπιαιιο ππτιταγα. Εἰ αὐτοπη 5 νὰ (οι δέτ ἴῃ 
ὙΜΒεοροπ. ΗςΠοα 5, τόρσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, σον ἑοκνοῖς ἐς’ ἀπὸ γαίης. 
Τη δίπρα τὶ σεπογὶς Μαίς [ἀςπι,ἐς ταῤτείρον ἠερόεντα : ἴπ ΡΪῚ 
ταῦ! ἸΝεατγ, ΙΔππὶ Ηεἤοά, ὠκεανοῦ κὶ ῥοαὶ κἡ ταῤτειρα γαίης γιὰ οἴ, 
Ιοςα ἰπῆπια. 

ὙΤαρταρόω,γ μι, ώσω, αν, κα ὶῃ ταττατιππι ἀεἰϊοῖο δὲ ΡγαοΙ Ρίτο»οαρ,2.6.- 

Ρ᾽. 2.Ρεεγὶ, 
Ταρτησία μύρωναγ ΑΥΠΕΟΡ ἀπ. Τπτογρ.γαλὴὶ ταρτηοσία 5 ἕο} 65 Ταττεῖ 

ΠΑ. Εταίμῖπ Ργοιιοτ. ταρτηατίμσι ὁ μαιόπουται γαλα) γα λἘς ἰὰς τι! 
τα η]5. Πτλ ἢ ΠΠτ . Ἡογοάος. ἴδτο αυαττο, τα Ν 41.114. πηι! 
ταηατῇ σχρομίτ. Ταρτησσὸς γετὸ ντῦ5 αἰ: ὃς Καραυσσὸς ΑΡΡΙα 
πο ἰπ 1 δετίδ. 

ταρφίαγ Αὐποτ. ἔγθαιεηζεγ. 

“γαρφειὸς οὐ, ὁ. δὲ 
ταρφὴ οὐ Θ΄ ὁ κὶ ἡςογοογ τοαιιοπογαυκνός, ΗΠ: ΠΟοά.- ἱερίω φλόγα εἰν 

φόύωντες Ταρφέες, ᾿ 
τοαΐφϑ',εἰθ., τὸ, ἀφ Πτα5, [ΡΣ ΠΠτιι4ο.. νἱἀς διορηδηια ἴῃ ἀξ οης 

Ταῤφὰ 
Ταρφὸὺς, οὐ, ὁ, [ΓοηιΠΘ ἢ 5 γταρφης. 
ταζχαννιάς Ταρχυὰ, 
Ταῤχώχ, το τοὶ αῤχιῖα 9]. τοὶ πουτριῴα. 
Ὑαρχαϑιον, ὁ, τὸ, 4, Ραγοητατίο ίς ραΪτιγα, ἐντείφιον, Ηςγς, 
Ταῤχαιον, πνξξιις»οιιγα, ἀο] οτγπένϑος ,κὴ Φὸς ΕΗ οἰγ οἷ. 
Ταρῤχεα, τοὶ ἐτιτ491 Ἐς τ σορατοηταίἰδινιάς Ταρχύω, 
ταρχόϑω,(ερε!ϊοιν πάς ἀταῤχόυτος, Ἰπ[Θρι ταν άς ταρχύω. 
ταῤχυνρεγταγθατίονταῤαξις. εἰν ο. 
ταρχήωται, τοὶ οχ Θα ΕΣ) ῬαγΘητα ΤΑ. ' 
τόρχύω, μι ύσω,κσιυχα,ράτεπτο, ρα ]Ο οιγο ἔιιπιι5 9 ὠιπαφιάζω ,ϑεί- 

πῆω. Αροϊλουλαϑ ἔδοιπάο » ἑταίρῳ δὲ μιν ἄδη παῤχυον μεχικωφὶ, 
τοττῖο εἷς ἐςρε! !ερδητ. ΟΠ ογα5 ΠΠ44..η΄,. ὃ, νέκιω ζλὴγίας ἐὐ- 
σέλιμοις δστοδ᾽ ὡσων Οφοι ἑτορχύσωσι, [ΠτοΓρτ. ϑιόψωσι, ταῤχαι 3). τὰ 

᾿Σπονενομισ μῆλα τοῖς νεκροῖς τυρὸς κυδείορ Στὸ τῆς ταρρχ ἴφυρΑτοητα! α 
Οἷς. Γϊοΐτιν 8. ταρχήω κα ταρχ ὄύω, 

Ῥδσις,εως ἡ ,τεπ πο, ἀπ τεητίοςν ἐμ οπιθητὶα,ητοπτῖο, οσηλο 6 πο 5 
Τἰῦτο φιαττο ἐς Τππςητ, τάσις δὲ ὄξι τῷ λόγου 5 παν ὑπ αἰρῃ τῷ μέ- 
πρῶ τῷ λόγου τὸ πνεῦμα» μαχρύτερον γινό μῆρον τῷ διυυαῦδει ἐν ἰδίῳ λ»- 

φϑίωαι τῷ λέγοντος ατνδύματιγι οἰ. Ἰητοπτίο ογατίοπβ εἴτ, ιιᾶάο 
ογατίοηὶϑ ἤρἰγίτας ἰοησίοι εἰς ἡὰπη ργοργίο ἀϊοςητῖς {ρίτῖτιι 
οαρὶ Ροΐῃτ, τύσιν ἔχων, ἰιΐ τοπαϊτιιγγτεπἤις, ὴ 

Ὑασσομω(απι ἴα ας ον τα Π το ἱπίκγιιοῦ ἀοῖς, ὑπὸ οἰδεσέαν τοίοσομαι» α. 
7.Εὐδηρ.Γπςα:. το 

ὙἸάσσω, Ἰάςπι σιοά τώ, 
ταταὶ,ἰα Πα ταὶ ΑΛ Το ρΡἢνοχ ἀοΐεμτὶς ὃς ρατΙ θητῖς, 

Α 5 ͵ “ν “κ«“ὩῳὩ » ᾿ , 
ὙἸάτε το εἰν Οἱ τα πευρέλκε, Οὐγ . ξ, ἔϑνις γυμδ ὦ ξεῖνε γ) πάτε ὃ, μώεσσ! 

παρές"γϑίο. Υ̓ 

Ῥδτεσ, οτος ρ το τῆτες ππιιατίηγιν ἄς Ὑὰ τες, 
Ὑαϊϑτον, πα πα 1 }|α., τι τϑέον. 
ταήω, μι, ἀξω,πιαχα,οτάϊπο,ξατιιο. 8( ἱπηροπο, ἱγσορόσιοννι 1εύτ 

τοῖν ζημίαν, τα ῆει ὁ γόμος ὅγητι μουν ΡΟἰἰτγίγγοσας Πρ 1σίπιπ1, 

{ 
ΒΘ ποΠςη. δ νόμων τὼ ἔκατα ταττόντων ὄδιτίμια. Τάδε. ἐφ 
ποῖς ὀμοις ϑάλατος ἐπι ἐτάξατε. Ατἰ οτεῖεβ ἰεσσαηάο ΟΕς 
Πότ. ὃ όματον ἔταξε τὸ ὅπ τί μεον, ΠΉ1}} ζξ 10 ἸΓΓΟΘΑΙΣ ΠιΟττεμ σῦς 
Ρίαπι. Ηογπιορθη, κτλ λόγον οἶδ ἰδικημαίτων τας τιμωρίαν ἔπαΐ 
Ῥτο τατίοπε ςοπιρι Ὁ γι} Ρασῃᾶς σοηίτέτιιτ, Οτιοα ἧς ας, 

τιιγοντ τούήειν τίυὶ αἰ ξίαν “Ὧ0 ἀνείων,ος οἰποἴττιιοτε ηοα νοηΐ 
τοτῖϑ οἵδ ντ ΡΠιγιπιὰτη ἐμ ἀἸσδητῖς Πα πτὶ γεπάογε γεἶῖτ: ὅκα 
τογάτιπι οπηιρτοτῖβ : απο ἀ ετίδτι τιμᾷν ἀϊοϊτατιν ηάε τάχα 
θεαὶ ἴῃ να νϑηΐτ, απο νας εἰς Ρ]Π. Αὐἠζοτεῖςς Εγμῖςο 
ποπουϑῳ, ὅμως καὶ ἀμοιξὴ γίνεται πρὸς τοσοῦτον ὅσον αὐ ταωσι υ 

βόντες. ταάήω, σου [τειιο,ἀετεγηγῖπο, ὁρέζω,ντ ὥρα 
μϑύν : δέ χώρᾳ τεταγ μδύη γἱοςιι5 σομάϊέξξι!5..Χ ορορλ, τὠξαῶ 
ἡ μέομν νεται σον τιτοτο οἷά εἰτορτςαῖτο ὃς ργο πιῖτγοσοιν 
ἡμέρᾳ τεταγμῆννη,ἀϊες σοι [Ἐτιιτιι5 ὃς σογτιι5. ὃς τεταγμῆθ- 
γΘ. [ἀτυτῦ τοιηρι5.τὸ τεταγμᾶρον, σοττιιτι 4} 4). Α τἰτοτοὶς 
ῬοΙῖτ. νπάς τεταγυῆνα ἀϊσι!ηταν αιιος σοηϊξίτατας ὃς ἔατας 
ἐς πμαθοπτοντ οττι5 οσρα[ΐαις {γ ἀοτγιιπι τεταγμῆύα ὀνόμασα 
ἔτατα πογηϊηα, [Οογατος ἱπ Εἰιάροτα, Ταπω ἀοἴείπο.ς ἣς 
εἰξρσοττιμτι Ποταίη πὶ αἰ σαὶ τοὶ ργαΠοῖο νοὶ σοηζεϊτιϊο,ν εἶθ, 
σόυυ 9- πορδίεῶτα . οπορθοη, Αγάζοτοῖςοβ ἀς ππιιπάο 5 τόταχη 
Ὁ) τῆ μῷ τὸ γεγονὸς μία τ᾽ μοιρών ἔτροπος. 1ά εἴς, νπα Ρατοατίῃ 
ἴῃ 0 σιιοᾷ ἴδτη ργοβήρσατιπι » ςοηζξίτιιτα οἵδ ἔδιι ἀοίξίπατα 
αττγιίσιτα ργατοτῖτο, ΡΊατο ρεῖπιο ἐς ἈΘραΌ]ς, τῇ ὃ ποιρμ 
αὶ δυίπου ̓ ϑμμ τοῦ μέλει αὶ ἐφ᾽ ᾧ τέτακται ) αὐ αιοά ἰππδητᾶ 

σοπηράτατα. “Ἰάςπι το ἔδσιιπάο, ἑαυ ςδὺ ὅθη τίυ) δια κονίαν 
τουσι ταῦ πίων 5 ἤαπς Ρτοιποίαπῃ [α(οἰρίιιητ : ἴς Βις ΠηΙΠ 
τίο ἃζ ποροτῖο δἀά!σιητ, τα ἅλα τίων διόμοιαν ὅδ τὸ πλεῖον 
αι ρ αν ἀῃΐγητιπη ἰατοητιπι μαδογε,, Εριέζες. τάσεει δ 
δυϑίωνας ἡῆμ᾽ ἀρχόντων, δἀιτιϊτεὶς δή τοροτοηας γατίοποβ ἢ 
Πεαταμτα, Αστοτο] 5 ΠΡ το τοῦτο Ρο εῖςοτ. ὅδε τας ᾿ 
τάδοσι γτα τοις ργα οἰ ητ,}[Ὁογατ Τάς πὶ 5 «δὺ ὅδ ταῖς συμ 
οαῖϊς κὶ πάϊς τιμωρίαις τεταγυῆσοις, 14 εἴτ » ἀοριιζᾶτος ὃς ἐ οὔτ 
δ [Ὁ γ1Δ5 1115 1πβογεπάας ὃς οχίροπάα Πρ ΤοἵΔ. Πεπιο 
ἐφ᾽ ἐνὶ τούτων ἐμαυτὸν ἔταξα 5 νητπὶ ποτγιμαι πα (6 πα πᾷ 
ἀρ!ερὶ ἐταΐξατε ςιρατηγὸν ἐκ αὐπῷς πριήρεσιν 5 ΓΙ ΓΕΣΩὈῈ5 ρτᾶξῇ 

Ἷ ΩΝ 

χα μπι, 
αιήηιστοῖς 
μα ραν μ 
εἰ [δι 00, 

ἐν 
εὐμιοι 
ἐνμυανα 

μου μυπρον 

εἰοπικαίρια, ἡ! 
ἡ ίε ὦ 
ἤλισνιύπο 

ἐπξ σιν οὶ, 

ἀνε  ορ 
Ἢ ἡμοριένκαη 

ἡ ΟΟὐο Δ Νὰ 

ἐπεγμνηίεε 

οἰΠ|5,επηο ι]!ςη. ἘΤαΐήῆα, ἴῃ ςὶς ςΟ]]οσο, γι νης σάξι  κν 0} πὶ 
υῆνοι γε αὔδᾳταξα μῆνοι, αοὶς Ἰμ!Ἐγιιξξα ἴλητοβ» ϑγποῆιι5, ἐπὶ ὠ τη ον 
ξωντο 751 ὀκτῶ σῶν σα τόπεδον » τοτᾶπὶ ἀοῖοπιὶ οὗξομ!ς ἀοπίαπι γ᾽ ΚΡ πη, 
τς “Πα χογιιητν Τ Βμον αἰ, ταξα μένοι ταὶ ναῦς δῆ τεοταξων,ἰάα, μνήτην, 
Τλον ἀϊᾷ. φιδάγατο ἂρ πλῖης παῖς 5 ἀϊροπεπτος, ν αἰ α εἰμί δα, 
ΙΏτοΓΡῚ, ΘΧΡΟΠΙζ ΡΓῸ 60 ΄ιιοά οἵδ κ' τέσσαρα ς ποιήσσιγτες οἷ, σι τς, υττι: 
μιοι δέχοι ναυσὶν Κὴ μιας τεταγμῆσοι, 54 τη1} ἀσσοπη πδυθεις ἑηῇ ΠΝ ν ἐγ}. 
ἐνὶ Πιοτιιησ » ἴτα ντ ν ηἷσα η ἔγοητο εἰζοῖ» αιιαπὶ το! 4ι185 ἀς 
ςορ5 ἰειιογοηταγ ἴῃ ν ογίμπι ρογγεέζας, τοταγμῆμοι Τ᾽ μίαν 
ὙΜαοΥ ἀϊἀ.παιηθιι5 ἴῃ ἔοτίθπι Παρ ] 5 ἀϊ ρος, Ποῖ 
ὅδ μιὰς. ταὐῆω, ἴοςο ἃς μαπιεγο Βαοου ϑΥποἤι5.5 
μοψυχότατον κἡμῖν Ταΐον 6 οἷσ) ὅτι φρονών ὅσει ἐγὼ), μΥ' ΕΜ συ 
“αἥεις, Τεταγ μϑμ., “Ομ ρΟΠτι5,ἔγιιρὶ 9 ποη ΑἸ] οἴατι 
ῬΙωταγοίνας ἄς Ροπιροίο, φύσει γὸ ἐῶ σώφρων τὸ τεταγμῆλθν, σι ξ΄ ἀν μνυ νυ 
ἔραϑυαίως. Ιτοῖη ὨλΣ ες σεπτιγίδτι!5 ὃς πιοτοηϑ : σοπτγὰ μναὐνς ὈΝ}Π00 
κτος) 41 ΠΟῚ Εἰ 1πΠ πΠ ποτα τοφδέζυς. Τάπήειν ςοη γα τι Πς υὐεῇ, 
ῃτΕΓάΕ1Π0 ΟμΠὶ μι, ἰπτεγαπ οἰμπὶ εἰς τεύτ ῳ ἐμαυτὸν μετά σοι! Ὁ 

γύπε νυ 
ΜΙ ΚΠ ἠπιῚ 

ΠΑ ὐἰκολοηι 
ἐμό, 

μΩ Δ ΠΩΣ (ΟΠ 

αὐλαγν ὶ “νὰν 

ϑ ΓΈ τ ΡΟ εα 
τιια; ἀοοεο [ςησοητία, Ρ Πο ἰττ. μετ᾽ ἐμοδτοσακτωπιοὶ ο(Ἑ οτά [πο κί, 
πὶ 5, ΝΑ χαπζεηι5 ἴῃ Οτατ, (δ ἐγχρατεῖς τούτων ἀπείγτων εἰς ἐδ αΠ ἢ; Μϑ γθρου 
"χικοιὶ τάτ]ουϑω,. 14 οἴη οἰαοτα ἀοδι παπάϊ ρεπίσογιπι δάσος ποίη 
τά ΠΉ15 οἵη ΟΥ̓ ἀΐποπὶ τοάϊρ ἔπι» ἐπ οὐ ἀϊπεπὶ σΟΟΡταΙΠ1115.: 
ογάϊηςπι αἰου λπιι5. Τά εῖα.. τω ἐμαυτὸν εἰς τω Ἃ αῤχεῖν βελ 
μλρωναξιγγπλς ἴῃ οοτιιπὶ οτάϊης ἰοσο. δίς Ιτοπα εἰς αὐόρας πάχθη 

ὙΠ μΝηρτΩ, 

ποπμη αίπξ 

ἐβῇ ; πο θῶ, γα!» νἰγὴ] πὶ τοσαπὶ ἤιπιοτε. Ταήειν οιιπ| ἐγ, οἱ 3 οἷξ αὐχ' Αἰ ητοίχης, 
αἰαὶ μουνσικίω) ἔπαξὸμ ἐν πσωδεία, 7 ἴῃ ἀο γι πατιιπν πυιπηοΓ ΠῚ. τι ἀπιοὐ τύνη ΐ 
ἀορουιηῦ ἀπ ηιμ) Θγαογαης δὲ Ιοσιιπὶ ἀςφάδτγιιπε . Ατὐἡτοτοῖς 

πρὶ ξιπλλνι τον ἢ ἣ ΠΣ 
οξΐαλιιο ΡοΠ τὶ οτιιπη, αὐτὸν ἐν τῇ πενήτων μερίδι τοί ἤει. ῬΊ ατᾶτῦ ἢ ἡνιῶν 
ἴπ ϑοοπο, α ρα ρεγιπὶ οτάτ ποι ἴς γοάτριτ, Ιὰ οἴ ίητογ ραὶ ἡδ Βα 
ΡΕΓα5 ἔς σοῃηιπγοιαῖ,  ἘΤάπήειν οιπὶ Ὡρός, ΧΕΠοΟρΡΒΟη ἡ δ τηήαιν 
αὺ τὸν παἰ τ] εἰ τυρὸς π δῦ ἀλλ εἶπον φίλω 9 ἵς (πδηίταῖς νἱσατίππι ἐσ 
χβθησταν ἕορὸς τίω) αὐ δ" συμιμοιχίαν σαι εἰ5 Γοοίοτάσοπι σομίγα Χο 
τα ητ, Τ᾽ Βιιογ 4, Ὑήῆειν οιμχὶ Θαη τιιο 5 τώξαντες αῤγυρίε 
λυΐδ, ἸΏΡΘητΙ ργοτῖο τάχαητοβ.» ΤἈπογἀ14, [στο ἀιιᾶττο 
πο τιοπ. δἷς γδ ἑαυτὸν ταῖξας τῇδ ὠπις οὐύτων ἐδ φιλίπσοναί ἡ 
ἰηται ἐὺς σοηίοτγὶ νοὶ εἶτ. Τα ἡ εἰν φο σον, Ἰηδίσοτγο τ ΒΕ ΓΙΠῚ ἃ 
Ἰπηρ ΟΓΑΤΟ 5 οἰ [ας ποιά νπἰοιήόδις {ατίτεγο τ ατα 
Εισογε. ὅν φόρρις τάξας τοῖς ἕλλησι, ῥα ἴφἢ, υΐ τυΐδτιτα ἱπιρσῆι 
δι ἰπἰπαχὶς Οταοῖς, 4 οἴννε Οταοὶ εὰ (οἰ πεγθητ, τώηομαι φύ 
βεῖν φόρρνχἷτςοῦ γι αιτατι ροηάογο, Ρίατο ἐριο]α ἐρείπια 
ὁ πτιπὴρ ἀυτῷ φόρον ἐταίξατο φέρειν τοῖς βαρβάρρες 5 εἴτ!5 Ῥαῖογ Βα 
δατὶς τγι διατιισι ροηάοτο σοδέτιις εἰξ. Φταίχθησειν φέρείν δ 
δὰ ξεγεπάμτη τ υζιι Δαϊρ δῆσαν, τειξαϊᾶνο, χερί μαῖα Φ 

ἜΝ 
ἤν: 
τ μα δγην 

- ν πΉ γε ἘΣ δ ἈΠΕ 
Τί μον ἀϊ 4. ροπάοτο ρεοιιηλα πὴ “|| τα (οἴποτε,, ΓΟ ατατῦ τὰ 
Τπτεῦρτο5 Οἰαοιι5 ὁρίσαντες ΘΣ ΡΟΗΪτ. τάττομαι σ᾿ θα, Α]}, ῃ Ἰὔηᾳ 

Γιδιεξξιια ράτοο, Γποίαηιι5, τ ὐἠεῶκοῃ ὑπὸ ϑεώ Γ)οο Παρ οἰ τατος ἡ ϑίωι Ἡπ 
ἤν 

» ΠΣ 

"Θὰ 

ἀκῃ, 

ἄδπι. ὙΤαχθεὶς,σαϊ ἀδτίιπ οἱ ποϑοεἰτιπι,] οσατιιδ. ταλθεὶς ἐ ὶ 
υατὸν »υ Δα Αἰνρε Το] Ηετγοά Ἵ "αἰ χ γυστον 7 46 ἐντὶ σγρτιῃ) ἀρ ατ 5. ΓΙΘΓΟ Οτι ταχθείς ἰδῷ 

΄ μνίωυ φρευρίειν 5 «μὴ ἀατίιπι ογας πορουΐη ρα]υαἴρ οιμεού 
τὰν 



Ἧς 
οἱ 3. .ὸ τόποις αἰκλαζῶν αὐ ἐρίσω ταχϑέντες πὸ τῷ καμΐλλν, ὅζο, 

φιῖθιις ἃ ΟΑπλλ ]ο ἀατιιπν οτατ πο ροτίμην ντ ἔλεγα Ιορα ἴη- 
ἐλγάτεης ὃς ἀςΠηϊτοητοδές. ΡΙατατοθιις ἐπ Οατ 10. ταχθεὶς 

οἰέρε ταχλζις. ΡΙατο ἐς 1ορίθιις. ταχϑέντες τρεσβεῖς, 
ἤρπατι δὲ φςοὨ ΕΙταῖτὶ ἰοσατὶ, τὸ ταχ ϑὲν τελεῖν, ἀριιά 50- 
οοἰοπι, ἰὰ εἰξ, ἱπιρεγίιπι ἐχοσαὶ, αιιρι Σιπρογάτιμτι οἵδ 

τα. 
ἄς, ῬΠαΠΑΠΙΙ5.), ὁ φασιανὸς., ΑΙΠΟΠασς ἰἰρτο ποηο.. Ψ1ὶς ἢ 

ὅς, 
υὐγίτον»α τὸ ) ΤΥ ΒΟτΙΙπι ἐπους ἱἀςοηϊςα;, 411 ὃς ταυγετθ. ἀἱ- 
εἴτι. 

ταὐλυ,ταδ υἷα. Ἐρρ. 
νἱάς ταζλίζω, ὃς τες, 

μαινὰς ὀδυφρακτος. 

λω ταὶ ταϊυαταιν τὰς Σόυίς. (Οπλτηι, ΑὙ ΠΟ ΡΠ, δρύφρακτοι, ταυλώ- 
αταγκιγκλίσες, ἀδδιφορίγματα, αξατειχίσματα. 

ρδϑ οἱ ἀουι απο τανειαωφηδιν ἀρι Αὐἠϊτοτοίεπι {δγο ἔσχτο 
ἰΠῚ «ταυρεῦσιν αἱ βὕες, αἰϊλπο ν]άο] σοῖς [δ᾽ ἀϊπς ἀρίταηταν. 
ἡκοοτΕ ΓΘ 5 ΓΑΙ ΠΙΠΡΟΪ ΠΣ ταιτιπα, 
ἰάςτ. Ετγ αι. ἢ 

δ. τδιιγ  ατιστν πὰς σαυρείη κιιυέη 1 εἰ ἐκ ταυρείν δέρμα τθ.. 1- 
κ ταῦρέον ὦσι νεοσφα γὲς, τιν 1 ΓΟ ΘΠ 5 ἡ ρι]ατὶ [χη σις. 10- 

οτίάος [ἰδτο ἰοχτο 5» σαρίτο 26. νὈὶ ἀς εἴτις νἱ ἰοτηαὶι ἃς τὸ 
γ6 4115. ᾿ 
εἰθ'.γκ9 δ ταιιΓο 15. ΝΜ ΟΡταΩἱ Ἔρι ΓΒ. ΗΠ . κὶ ταύρείθ. ἐννοσίγαιος, 

ἀπγεῖις ἸΝΟρτιμλῖι5 ἴσαι τδιγιμι15. 
,δδνοτοχὸ, ταυτί πο ν Ὁ] τι, ἰγρίως, ταυρϑήεα ΝΊ σά ἢ ἃ. ταυρηδὸν ὁ- 

ὡς» τοτιιὸ αἰρὶς 5. τ ΟΡ μαπ. Γητοσρτ. ἴῃ νεγθὸ ἔρενϑύει, Α- 
ὄρθαη, ἐς ΚΞ (σα γ]ο ἔξλεψε γρεωῦ ταυρυϑδὸν ἐγκύψας κάτω, ταν- 
ὄηπζλε πω, τογιὸ ἰητ Οὐ. ἴἢ ΠΟ ΟΣ] ΓΔ ΉΓΙ 9 ᾿υἰισίδη, τάυρη- 

υὑποβλιαεεν, ΡοΪ, 
Τλολ δ  γαυρία, ΙΝ ερτιιοῖ ἔοἤιιπι αιιοαἦλπι. 
ἰνῶν Ἢ 

ν᾿ 

ὙῬιορΠὸ νασοάτιιπὶ ὃς τΑιΙΓΟΤΕΠῚ εἰ 5 φα πὶ ἀοΠάἀοτῖο 
Δα ἰμμο οἷτιις σοποϊτδατη φᾶς ΠλῖΓὦ 1π νοποτεπὶ ΓογιιΏταγ: Ποῖ ἰωπο- 

εἰπιααίνῃ ἂν ἀς οαυς νἱὰς σκυζεν, 
Ν, δεον, ΡΑΤΊΜΙΙ5 τά Γ115)5 1114, 
(5. ἡανε ς» ΤΔαι ΣΟ ΓΟ ο πθιπι 5 χα δὰ Ταιτιιπὶ πιοητοτη Ροτ- 
οὐυ μι εἰ» Εὐγη,, 
οἰ πυει τς ταύραίθ- αν, δ,τΔυΓῚ ΠῚ. 
πα}: ΠΡ ταν οΐσκοι, οἱ ἀριι δεγαδ. ρΡορα: ἸΝ οτίὶςΐ. ͵ 
(αι πρρητῃ γ6 γι. ϑογτῖσα σῆς αὉ Δὲ κυρεῖς σοἰ επτῖδιῖς θου!6 ΠῚ ὃς Ἀρίῃ 
(αι Π,. δτίυη 41, Ετν πιο] οσ. ταῦρος ἀριι4 Ατμοηάιιαι το ἀςοιπλο, οἱ 
ψιπιε τὰ ομῶτες : ἀρι Ἐρποος ἀἰςεαθτιιν φάος [στο 5405 1ῃ 
γηγύριν μα Θρτιαὶ ξείτο νὴπα Ἰηξιπάετε πλος εγᾶτ. ταῦροι οἸΤαι ΟὨληΙα 
ἰοτ, ΠΩ͂Σ στα ϊα ἀϊςεϊαπτιιτο ὃς ναἰτία., «ταὐτα πὸ μεγέλα τὶ βίαι, Ἐιήΐ, 
κοί! ἄς Βυός, 
ἡν Δ  ταυρόκερως. ται τῖπα σοτπῖια Βα θη 5. Επτὶρ. ἴ Βασς ΠΟ. : 
ΠΩ 1. ο ὀχχα ας, ες Ο ετἰπιιπὶ ταμι ἱπαπη,αιοὰ ἢτ εχ γταπγοσιτη δαγὶς- 
ἡ ὁ ΠῚ δὺς ὃς σοπίτα! δι» Π101.1.5.νἹὸς κόλλα, ἊΣ 
αν: αὐ ὑδρκονλίθης 5 ΓΑῸ ΓΙ ΠΟ σ ετῖαι Ππλι Ἷ5.5 Πιοίςουνι 4, {001 ΡτῚ ΠῚ], 
πόα ον παρ ῖτα 81. Σ ΣΡΥΝ Σ᾿ 
εἦγιμευπιμ ᾿φόχρανίθ- . σαρῖτε Βοιιίπο 9» ΘΟΥΠΙΤΙ15. αὐ ρόκραγίθ- ὠκεανὸς, ΕΠΓΙ- 
τα ΠΝ Ῥἱά.1π Οτεῆε. : 5 
αὐτο ή ῆν Γαυρρα τόν(θ:. ὁ, ργοραιοχγτἃ ταῦτο οςοΐ Πις, Ράτοχνταᾶιτς ΠῈ 5 4] 
ἐμήν ,͵. ταιιγιῖττι οςς  ἀϊε, ν πη πιου. ὃς Ογ Π], ὶ ; 
κα ουμμιν ΠΠ Γυ ορποώτωρ ται! 18. ΘΠ) ΟΡ τ μετ, ἀρ τὴ δριιᾷ Τ ςος, αι εχ ραττὶ 
ΔΙ ΡΘΗ͂Ν ταυτοτιιτι σατπε ἡδίσαμτητ. 

ἰὰ Ὶ Ὁ] ᾿ ἀ ριιᾷ Ὑλιγος δογτ δε [κῃ δι Γαυενπολα, ἂς, Δ ηδ’ ορίτποτ . ἀμ ]ιιοά ἀριιὰ ἜΔιτος σου τη) 

τὴ ὐ} ὑη Ῥοριιίτπὶ σοϊατυτντας ἃ ραττς τοτιιπι 5 μοὶ ρτερῖδιις ρταθτ: 

παι ;. δι αι εαέθιι ἤτ οιππὶ [ττπα56 τις τά ΓΙ5. ν ΘΒΊΓΙΓ 611 ΕΓΔ ΤῚ 

αν δὴ 
᾽ - . δε ΄ ἣ, Η 

παυλωπὸν νοσδης. ΟΡ ἴπ Αἴδος,, ὃ ῥα σε ται εγπόλα διὸς αῤτεμις» 
ἡεέήα ΠΝ ται ΤᾺΠῚ Ρτηίςς. 

οἰδεῖ μα ο»πόλ Θ. [Δ ει, Ετγπιοίορ, τανε»πόλθ.- ϑεαὶ, ἘπτῚρΙ 14 εἰ, σαυ- 

ἐν Χωρ ἡ, ἃ Τλυτῖσα τορ! ομ εἰ ἱοηγί ς {ΠῚ οτθίϑ. ; ᾿ 

εἰιηαήμ Ἐρεγε δ ταιιτιι5. δὴ τανυερός τις. [)ς τάτιτο νἱάς ΑΠἸίαυιιπι, δὲ ἐς 

ἐμοὶ τῖπο (ἀπιριυϊ ας, σα η ἢ. ἴπ Αἰ Εχτρματη. Ορρίδηδτο [ε- 

ἐοι τ ς, οιάο ἀς Ναπατ. ὃς Ρτοιοτ.αριιά Ἐταίσιμμι. Αδὴτ ἃς ταῦτα 

ἰρψῖι π Ὑ]ππ|. τΤαῦρρε ποητοη ρτορτίαγα ἰοςὶ ἀριϊὰ Αολτιοδ. 

εἶ φυο τ πουῆθη ΟἹ Ποῖα πηοπτὶϑς » Εἰγαιοϊορίς. ταύρῃς οτίλυν Ἰοςιις 

ΠΤ, ἤτετ Ριάςηάα ἃς ἀπππὶ : νης αταύρωτος παρϑένθ- "μὰ Τια- 

ιιοηιν ςοϑ5.:εἴξε Ροϊΐαςε ᾿ἰδτο ἰςειπάο. Αρια δι] ἀ πι»ταύρφς τὸ ε- 

ον τῷ αὐδιρὲς, κὶ ἀταυρώτν καὶ ἀμικτος κὶ ἀγνή, ΕῚ εἰἴαπὶ ταῦρῷ. 
Ὑ τα ζεηῖιις θιαῖτις » ΕΠΠΈΑτ ιν. 1 4.λ υν πὰς ταύριον ὑδὼρ ἀρὰ 

5 ΟΡΠοςΐςπι. 5:6 ἐτίαπῈ ἀιϊέξιις οἰ ἀμχ ιυϊάατα οἰ" αριά ΜΙ- 

ἱ ποοπη γΓερεπὶ Ογοΐασιντ τοίεγε ΡΙατεῖα Ὑπείςο. 

ΜΠ Π π 

ΤΠ ἢ, 

υρρείιαι δ βμα, Ἐπιτ1ρ.ἴ. αγριούμαον  ς ΤητΟΓΡ. ἡμν ἡ 

χὐδη πὸς»ταυιτὶ ἔλοῖοπι μα σους. 4] ταυτῖηο οἱξ ναΐτιι: (οτὶ δῖτοτ δέ 

ἥν ρπὸς [χξλιπὶ ἐο ἡχοάο 4110 χαρρπῦς. 

ορφ οἰγος, Ἰ1 [1 ταᾺ ΓΙ ΠΟΤῚ. 5 ΑὐΠτορ δα. ΒΑσΟΒῚ ερίτβετ. ΠΈΤΗ 

Ἰϊεμγ τατη δ᾽ οἱ σατιατηῖς Ῥ γα πα τι ογᾶτ ταῖν 15) ΤΥ ΠῚ - 

᾿φρφανὴς, ταυτὸ {τι} } 15. Ὁἱοπν [ἄς πτιῖ οτῷ 5. ᾿ 

ἴσρρᾳ ὄν... ταιιτοτοτη ἑατοτέοἐξοτ » ἐρίτποτοι Ἡογοι]ῖς ἀρυὰ 

ὙΔΒοοοεϊταπ).. :. 

τα δ. 

ων 

χιμον 
ἡ ἣ 

ΙΝ ἐν 
ἸὙαωροχολία οταϊ ἑορτὴ ὃν Κυζίκῳ τος Ηείγε. 

Ὑαυρω,οϑ., ὁ, Πίαπα Τ᾽ αιτῖςα, 

ὙΤαυρώδες ται Ἰημ5οταπτίηα ἔροςὶς, Ν  σαπέετ ῃ ΑἸεχ  ρ]ναγπηαςῇ, 
Δυξώς ὃ κόραις ταυρώδιᾳ λφοσων,ἰ, αἷς ταύμθ- τογιὸ,ταυρησδέν, Λά- 
ποτ ϊα! τον ἀἰχῖς. 

Ταὺ τὰ δας ηγ: ἃς πειύτα, ας, Αὐἰπορθαηνεφ, αὖϑίς με ταυτὸ ταῦτα 
πὶ πλείω λέγεται τὰ τοῖς Ὁ βελόμδνοι ποιεῖν» ΘΔ οι μα 1Π| ᾷςς- 
τὸ γοΙςητος Τ ΒαοΥ ἀϊα, χτ᾿ ταυταὶ, ολἀ ΠῚ τατίοης ἐπ νᾶς ἔοτ- 

Πγ85 ΡῈ ἰά τεπιροτίς. Αριὰ ΡΙατοποπὶ τη ΤΊ πο, εοάςπι πιὸ- 
ἀο ΟἸςοτο ςομποττιτ:} 1. τὸ χτ᾿ πῆ κα ἔχον, Ἰὰ αιιοά ἡ πηπλτα- 
11 ατογηίτατο ςοητίηοταγ, Βπιγίας, Αἰ εὐ τὴ Ἰαρτὰ ἔχεσα 5 14 
ἰξπηροτ γηλα5 πγο αὶ Πιΐαιις ΠΠῚ}}}5.Ἰτοτη τη, τὸ 7 Ἰαυτὰ κ᾿ ὡσαι! - 
τως ὄχον 5 αιοὐ ἰειηροῦ νηλιπὶ ἃς Ἰάειη, ἃς [οἱ Ππιὶΐς, νδὶ ἐ- 
τη» Λόγος Ὁ δ αὖ ταυτὸν 5 ἀληϑιὶς γγνόμυθο:(]ςετο, ἢ ατῖο διι- 
τοπὶ νογὰ {6 ν ὁγίατιγ ἴῃ 1ἷς 4ιαΣ ἤπητ [οπτρον οαίςπι, Ταπιῶ 
ἴῃ σοάεπὶ [εδιν Οἱ, ὅ9εν κατειλαμζόμε σή τε κὴ καταλα μζαΐονται ᾧῷ χἶλ 

παιῆ αἱ ὗπ ὀμνίχων: ἀοπὴ Οἴςσοτο τγαῃ θα τα }1} αἰ τος νἱποιιητον τ 
εἰ Ππητάτις ντησιι ἡτασον άς ταυτό, 

Ταῦ τα, ἰτα]ς) ΑὙΠορμαπὶν δ᾽ Τηγεὶ ΡΓ'λείσει κἡὶ διὰ ῃς Ἠετγπιορο- 
ἠδ5 δὲ ὕ]ατο ἐς Γιορ.. διὰ ταῦτα. αιιοςίτσατοῦ δας σαυίας νοτ- 
τίς Οἴςοτο ἴῃ ΤΊπιαο, ἰὰ οἘ, τούτων ἕνεχρι κὶ ταῦτα εχ σοπίποτα- 
ἄτης Οταοὶ [ογηιοηὶς ἔαςῖς αὐ ερίταίη 5 φαοί [,ἀτίηὶ γεἀάςτε 
(ΟἹ τως 5 (Διο άταις ᾿ά ὃς αὐϊάοπι,, αἰ !χις σοι πῊ Πα. τὺ 
ταῦτα μὴ δὴ ταῦτα, ΑΥἸ ΠΟ Ρ]νΔΠ.Ἰά οἴ, ταῦτα τπεύῦτον ἔχέ ὃ τρόπον, 
Ατεῖσα τεροττιοιν τὶς Ππτογρ τ᾽ ταῦσα,λά ππῃς ὨϊοάπΠη, ΡαΓ- 
τετ, Ποηγοίζ ποοντ Οἱς ἴῃ ΤΊπηαο. 

Ταῦτ᾽ αρα δὰ Πατου ρ οτος. Ἠςποάιισ, ταῦτ᾽ δρ ἀζόυῖν. τίμα ἐραδεί- 
κατον αον. 1 εἴτ, Ἰὰς ὁ. ΑττίσιΣη εἴτ. Αὐἠζορμαινεφ ἐτητέον, τί σῷ τ᾽ 
ἔχαν ς- αγγεύομοι 5 αι] ἴτα ας 08 νὈὶ τὸ ἔχων ναςατ, [ἄς πὶ Ρῖο 
Ἴτάηιις 5) ταῦτα αδα κὶ τὼ ονόματ᾽ ὠνυίλοιν βροντὴ κ᾽ πορδὰ ὁμοίω, 
ταῦτ᾽ ρα τίω εἰρυυίω ἀαπαζῃ νὴ αδειβάκκεις, , ρτορτογοα Ρᾶςεπὶ 
διηρ] ςέϊοτῖς » Βιιάσετϑ ἰπ ΘΡ το] 5 ρυϊουιδιις ταῦτ᾽ ἀρα,ρτοῖη- 
ἄς, Οαζα, ταῦτ᾽ ἄἴρᾳ καὶ συμξωήνει δ τῷ αὐτὸς πείν αἱ ἐπεφηνάμίω: Οἱς, 
ΕΧ 41 1ΠΠπ|4 «ἐἢ οἴτιιν, 

ταῦτα 3,ρτοϊηἀς,ασυαρτορτογ)ταῦτα δή, ΑὙἸ{τ 1 Ῥτο 6 Π1.20, 
ταῦτα ὃ καὶ οἵ πολιμὴ χεόνον καϑεύφδοντες, ἐχεύςερρί εἰσι ἥδ μέτριον χοό- 
γον χα ϑ'δυδόντων, 

ταῦτα δη)ϊάςπι αιτοά ταῦτα δέ, ΡΊατο ἴῃ 5γπηρ.ταύτα διὴ ἐκαλλωπε- 
στάμίω ἵνα κοικὸς αὐδα καλὸν ἴω, 

Ταῦτα τοι ἀριιά Οαΐξηςρτο ταῦτ᾽ ἄρα. 
Ταύτῃ, ιᾶς,1ἃ εἴτις νίαν ο] τατίοπςο, πᾶς Ῥαττα γάζα η5, 6 9 ἔτάρ 

δος πιοάφο, τ ἀεπι,ἕγωεντ᾿ πᾶτον ἃ πρόπον, πππς ἴὰ πτοάμ πη, ἤος 
Ῥαέϊο. ἴατο ἀε Β εριιδίϊς, ὥασερ οἱ ποινταὶ τοὶ αὐ ἥδ᾽ ποιήματα «- 
γυπεῖσι, ταύτῃ τε δὴ χὶ οἱ χρη ματιστί μῆμοι 5 πρὶ παὶ χρήματα ἀπεδεὶξε - 
σιν» ὡς ἔργ»ν ται ἶνπ.} 4 οἰζο τί ἄειτι φιΐ ρεσιηΐδϑ ΠὈϊ ραταιονῶς, 
ἐάτατι {πππἀἴο ντ Ργορτὶ) οροτῖς τορ εητιν ΡΙαῖο τὰτίμς ἰΒ Τὰ- 
Πτᾶο. ἀλλώ πὰς ἡμεῖς πολυ μετέχοντες πῷ προςυχόντος καἱ εἰκῇ 9 παὐπῃ 

που κα χἔγομῆν,ἱα εἰἴ,ιος αιοἀαπηπχοάο ἵδιπιομο νεϊημγ. "ἄς πὶ 
δ᾽ ἀθαν, ταύτῃ τὸ ταῦτα ἐλέγετο, δες οτίατα ἢς ἀϊξξα ἔπιπτε ντ τιὰ 
Ἰᾳ 115. 1 (οτη, ἐλέχθη κὶ ταῦτα ταύτῃ. ΟΥΕΡΟΓΙα 5 ἴπ ργμῃ δ ἰπ- 
πιοδδηα, ταῦτα υἱὲ δὴ ταύτη. ὙἨἠαύσμ,Ἰταηυιογτοιγαρριιῦ, ςτὸ - 
ἀϊδπιιϑ ᾿ἰδτο τετῖῖο, ταύτῃ ὁ Αλξινθ- αὶ φεϑυρᾷ, μείζονι ἔφρχσεν ἐ- 
αὐτόν. παὐτῃ 7 ἐαῖομι5. αιοά το ρομάοῖ τῷ ἡ, 1ὰ οἰξιαυατοῦιις, 
ταύτῃ ΡΓῸ ε4)αηοὰ τοίροπάοι τῷ ὃ.14 εἴν ῃα. ΑὙἸτοτο ες ὑαῷ 
ἡ Τὸ ὑγρρεῖ, ταύτῳ κὶ καὶ τῆς γονῆς γίνεται ὁστόκρισις, Ταύτῃ Ῥτο εὐ,4ιοά 

τείρομάει τῷ ὃ, 14 οὔ, ιὸ, ΟΑΖα, ταύτῃ τῷ μέσου μακφριωτερρν,ῇ 
ἀξίωικα οἷ᾽ μεῖζον, χοόνε δ᾿ εἶχεν ἐλάσσογηιιοά ἀΐχετας Οἷςετ, ἐς 
{εποϑιατ. Αταιιε εἰτι5 ἐχτγοπῖα δῖάβ ἢος δοατίοτ, ]ιιο δτμο- 
τί τατὶς μα δείσας Ρ 159 [4 οτῖβ πη τι5, Ἀπιγίμις ΟαΖα, τίς γδ ατὸ - 
πώτερον «ἢ, ταύτῃ πλείω ζητεῖν ἐφόδια, ἢ ἐλάοσων ὁδὲς χαταλείπετοις 

᾿ Οἰςετο, Οὐὸ νἱτα γοίτας πϑϊμιισγοὺ Ρ]15 ν]ατίς! αιιατογουταῦ - 
“ἡ, Βῖςοἰδ. ΡΊατο ἐρττοἱα (πρτίπια, ὁ ὃ ἐρ πὴ ταύπῃ κινδ μυδύει, 
λυὴς αἸ]ςιδὶ εἴς νιάοτιιν, “0 ταύτῃ χωρίων 5 οἴτοα Ορρ᾽ ἀοτγθπ, 
ψαΠ1ἃ Πτο (ςοιηάο Τ μιον ἀϊα. Ταύτῃ Ρτὸ μας τατὶομονθας ἀς 
σαι, ἱάοο. Κ οηυ θη, ἐδὲ μϑῦ τοι ταύτῃ γε ἀτιμος τον τὸ καλλίθε 7. ὡς 
παχυ αϑρακμοζον. ; ε : ἢ 

Ταύτῃ βέκπον, οὐ πλο]]ας, ταύτῃ πλείω,τα τὸ ΡΊαγα, ταύτῃ ἃ, ολτα - 
πιϊσ»αιατ οι ς, Τ πον. 3 Α 

Ταύτῃ μῆρ ταύτῃ ὃ, Ρατεῖαη αι ἀςπηρετίαι νογο, 
Ταυτηὶ, ας, Ασηξον ἢ, Ν γὼ 
Ταύτῃ ὅπηρτο ἕτως, ὅπως ᾽ ἴτα γῖ, Ῥίατο γέτω ταυπὴ ὁπὴ τίς σο- 

λαμᾷξαλει, ᾿ ἣ τς 

Ταύπῃ τοι ,αριν! Οτεσιρτο ἰτάσιις, ἕνεκοι τούτου, δρα πῶτο, ᾿ 
Ταυτὶ ρτο ταῦπαγντ του τὴ ργῸ πῶτο. Ποπιοίξ. ἡ ταυτὶ πολλοὶ σιωυΐσοισιν 

αἱ μέδχω χἐγεῖν ϑιιηνίτα ὃς Ρ τὸ ὀϊαύϑεε. 
Ταυτίζεμαι, ,διοποιοΐμω, δι], ᾿ 

Ταυτίζω γτο εἰς ἔν τιίϑω ταμίαν ψριιπι ὃς Ἰάςτ «οηΐςο ὃὲ Ρθῃο 
ἁριιά Ρ]ΗΠορ. ἱ τἷς ΡΣ 

Ταυ τὸν οἷ ταυτὸν, ἄεπι πη}. ῬΊ 10 ἀς «ητικἴο, ἐν κὶ ταιντὸν πρανῆ 
εὗρον, ἴῃ ναὰπὶ Ἰφοπιόας Γδιοξζισι, Ρίατο οριοϊα ἴεριίσια, 
πα τὸν δὴ κ; δίωγα ἔσφηλε. ΟἾΓΥ [Οἰζοιηιις 5) ταῦ τὸν ποιήσεις γῆν 
αἵ εἰ κα Ἰχβωΐ ἐκ αἢ ὕδατος εἰξύγιγες,, Ῥετίηας ἔςςοτῖϑ ἃς ῃ ηίροπι 
εχ ἀψια οχτγάχοιίς, ταύγον δικαρήραυν Γίατο ἐς Γερὶο, χα ταὰς 

743 



544 ἘΠ ΟΝ 
«ἡ, λὰ ἰάειτι οχοπιρίδγ » εοάοπιπηοάο 9. Αὐτόν μά. εἰς ταν- 
«ὃν σωμελϑεῖν . εοάςξηι ἴῃ ἰοέο σοηστγερατιὶ 9 Ρίατο ἀς 16 - 
Εἰ. ταυτὸν ἐκείνῳ ἀϊσυας Οτςοὶ 5 φιιοτιη ἰοαιισηάϊ ργοργίοτα- 

τεῖα ᾿πλίτατιις οϊ Ηογατιάς Αὐτὸ ροουισδοαιτιιπι 401 (τιιατ, 
άοτπι ἔαοῖτ οοςϊἀςπεὶ. Γοτετῖτι5, αοσιη ν ηι15 Η οπΊοτ. ἴσε- 
Ῥῖτα Ροτίτιι»ελάςπὶ Δἰτῖς (ορίτιις φυΐετε εἴ.νιἀεἼαυτά, 

Ἰαυτογζαφευδνα,ν τάς Ατατιγραμματισμος, 
Ἰαυτοδιωχμεῖ. Ἰάσιη γαΐοῖ 5) ταπτιιπὶ ροτείξ,, Οα:α ἰἰῦγθ ιάτῖο 

Οταπηίηδτ. 
Ταυτοεπιοια ,ταμτολογία, Ἰά 6 πὶ [ὈΓΠΊΟ 5 Γογπιοηῖβ ἱγογατίοι ντ 1144. 

αἰ, ὑπόσεο κα κρῖ! αὐδυσον,ν δ᾽ Τητοτρτιδὲς τὸ αὐτὸ πέφοκκεν, ὅηι πέσεως 
χάφιν. 

ταν τοεπεῖν, τουτολογεῖν. 5.114, 

ταυτοϑελὴς, Παπηαίσεη, ἀε ΟΒΓ ΠΟ ρει οπιπία οδτεπιρεγαπῖς 
ἀϊχῖτ. 

ταυτοῖ,}}1τς. 1 δ᾽ Δεν. 
Ὕαυ τολυγεϊνγεαιάεγη ΓΕΠῚ ᾿το ΓΕ} ΓΖ 116 ̓ ΓΘ ΓΙ ΠῚ ΓΕΡΈΓΟΓΟ 9 τοὶ αὐτοὶ 

χέγειν,ἰάςπι ἀΐςεγα. ῬΟΪγθ ἴῃ ας Δῆλον ὡς ἐδενὴ μῆρ αὐ δόξαι καϑ- 
κειν αἷοὶ δ᾽ κριλ ὡς κἡ πολλὰ αἷς εἰρηυΐδων ταυτοχϑγεῖν. 

ταυτολογία, εἰτ 46 Π| ἔεγ πιο πὶς γορετῖτῖο σγοθτᾶ. ταυτολογία ( ἴῃ - 
ας Κποπι. Α4}114.) νῃΐπ5 ΠΟΠΊΪηἷδ Δι γΟΓΡῚ ΡτῖΠ5 Ρο- 
Πεὶ νἱπι ἀείποερς Ρ ασίριις γεγθῖς ἐχρ σαι : ντ 5 5ΈπΆΓι5 
Ῥοριάζαιε Ἀ ΟπηΆπι|5 5 Παπηπγιπὶ σοΏβΠ πὶ» ἃ 4ιιο οτάϊ- 
πε ίμγα Ἔχτετα πδιίοησς ροτιιηῖ 5 δίς, γἱάς Ἐτγαίπη. ἴπ Ρτο- 
πιο Πτογιιπι τγαπ 41} ΠΠτάτοιπι» ὃζς Ὁ τ Π14π.Π1| τὶ δι σαρῖτς 3. 

Ταυτολόγων κατογωγ»ἷῃ ΕΡΊΡΓΟΡ ΔΓΕ ΠπῚ σα ἐεπὶ ξογπιδπὶ νεῦθο- 
τισι Βαθητῆιη1. 

Ὑαυτόματος ,εγδ ΕΓ (ς! ρίιπι, Γροπταποιις. ἐοτταῖτιις, ἐτὸ ταὺτομοΐτε, 
ἃ, ὑστὸ τῷ αὐτο μιφό τουγςα[ιι, ἑοτει τὸ, ἀοτεροητὲ, ἡροητὸ, ν]τγὸ. ἀπὸ 
τῷ ταὺυτορφύτου αὐραγινθμίνΘ-. μαῤτις τς [Ὁ15 ξοσταῖτιι5. ᾿, πο τορα- 
τιιϑρῆοαιις Δα 1 ἴτιι5.}1. αἴδν τυχών. 

Ἑαυτομολίω, μιύσω, πιο οπὴ 4010 αὐτοιμολέω, το οάϊτα δὲ ἀςίεττα 
πιὰ ραττε δὰ αἰτογατη τπεᾶ ἔροητε τγαπίξο. 

Ὑαυτὸν; ΓΟ ταυτόν 14ς ἴῃ ἀϊ ξξίφπο ταῦ τό, 
Ἴαυτοωερσωπηκώς ἴῃ σΔάθτη ροτίοπδ. 
Ἰαυτότης τος "ἡ ,τα5 ΘΔ 6:74 4 ̓ἀοπτιταϑοθμοιλτης Ασα {τ.10.8.Ε- 

ταῖς, ὃς Ηεγπιορ. Ὀ1οῖτα δὲ παυτολογία ἃς ἐΧΡΟΙΪ το, ΝἸέϊοτϊη. 
ἀριά Οἱς. ἵ 
Ταφειὲ, ἐΘ., ὁ, τπ οὐτιιοσιισι σπγάτοτ, οι ΓΙδιτιι5. ΡΟ Ἰπέζογεπι 

γοςατον εἴρι!ο, πάρ ]Ατιιις,ϑεωρὸς γα ἀπηϊγαπάιι5 : γεκρόταφ-, 
κτεριφῆς ΗΠ εἴγς, 

χαρὴ δε ἦνοχ οα 145. σα ειπη,[ο συ 5, πιο οηλιπηςητατιἐορ]οΒτ; 
{δρυΐταγα, Τιυοῖα.διελ ὁ μῆνοι χτλ ἔϑνυ ταὶ τειφαθ, ΡῬαττῖτ Δηοῖ σοη- 
τοῦ ἵδρε!!εηἀϊ τατ οη ἘΠῚ. θὲς τα φαξ τι θένα, ΘΟ Ρἢ..ἴπ Αἴᾶος 7 Ρ1Ὸ 
{ρο!γο, το φαὶ ποιεῖ ὅϑτ, διμἘιπὶ ἔλοοτε, Τ Βιιογ ά. 

Ὑαφηίον ε)τὸ» γείεῖς χιια (τεγηϊταγ Πιρ εν (αρο Πσμ γα πὴ γἐνταίφιον, 
δ] 4. 

ταφή Θ.,κ)δ απο ίιας ἐντάφιθο»ερυ ο γα 15, αης τῖ5.ΑΡΟΪ.2.λαὶ 
μοτέμησαν μῆλα ταφηϊανροου 5 ΕΠ πογθᾶ5. 

Ταφίωω, ΓεραΪτιγα ΔΕ οἱ, ΓἘρΪτπὶ εἴς. 
Ταφίν λίϑος, 1 ΓἜρι]οἈτιιπι»ἱη ἘΡΊΡ. 
Ὑάφιοι, μέπδ αὶ ΤἌρθο γερο ἀοποπιϊπαζα 5 Ῥυἧι5 Τεϊεῦοσ νο- 

ςατι, Ετγεη. 
τάφον, [ςιι ἔταφον, τ εἴδει Πιητ,αἀπηῖγατιὶ ἔχων, οζεπλέγησειν, Α΄ 

ΡΟΙ 2.Ατ΄΄-΄ χὺ τάφον, δζο. 
Ὑάφθ' , ἐς ργῖ πη δγει], ἰη Ἐριρταπηπηας. (Ὀριι!ς μτειπηςταπγεΐτι5» 

σαεῦᾶ ἴῃ ὀχοαι115αὐεέδ'είαννον 5) ἐχ Θα 1415 ΠΟ: Πᾶ 5 ξιηεῦτς ο- 
Ῥα αι, τ άφθορτο ροάίοε,νἱάς Σἄμα ἴτεπὶ ἐπι ροτνϑώμβθ:. ὃς 
Ἰηίι]α αια άαπη. 

ὙΤαφρδύω, μι δύσω, τ δυκφι, ἕο ἀἸογάμςο ἐοΙ]Δ5 5 αἴϑισκ άπῆω 5. δεορ ὑήῆω, 

δι, 
τάφρν, ἡ ἰάσπι πιο τάφρος. Ἡεγοάοτιις 9 ὀρύξαντες τείρρίων δυρείζω, 
τάφρος, κ, ὁ, (ΟΠ, ν Δ] Πεππι,σροτ, ἔοίϊα οἴτγοα πισεηα, τὸ αἰεὶ τεῖχος 

δρυγα, [ΟἽ αἀ πιιιπίτίοποιπ : ἀε ςαἰτγαπηοτάτίοης ΧοΠΟρΙ.. 
ἔοι νε ἤϊιητ ἱπ νἱεῖθιις. Πα οι ἵσουθ5, ΤΊιογ 414. ἰπ σοινογε 
Καπιίπια ίιδτο τεγεϊοφῆς Ηογοάοτ ὃς ΔΕ Γολη. ΕΠ ἐτίδίη τώ. 
φρφς 1111} ΠΟΠΊ θη. 

ταφρια, ας, δ,ν ΠῚ ἐχιτα το. Ὀϊοάοτιις δου.» σαυτελευῆναν ἀ 
κρρζολισμῆ «ἱοὶ πίω “ταφρίαν , νεϊἱτατίοπε ἔαδια ἴῃ ν}}} εχ - 
τι οις. 

Τυφαᾶν, αὐπιϊτατίοης ρεγου! ις. Ηἰδά. ἐς - ταφὸν δ᾽ ἀὐόρρυσεν Αιχιλ- 
χει 1 οἵξ, ὀκπλαγεὶς, ὅτευ μοῖσας. Μοτάρμοτα ἐκ τα τείφων; χὐ γϑν 
ἱηαΐς (Οπλπηςητατγ. ἡ μεῖς ὁρῶντες ἐκπλυττόμεϑα πὸ μένον δεινόν, 

Ταχα,νεϊοεϊτετοςοηξο Π πη » ταχέως »ἐοτίη, οττὲ, ἕογταῖς , ἔσας, 

Ρτο ταχέα μοῦ γποοροπ,δγοι νῖγάαιις ἴῃ ἘρΊρταπηα. ΑὐΠΐ, 
ἴῃ Ἀληϊϑ, ὁ τάχ᾽ δν ἤδη ποιώ, Ο. ὁ, τείχα δ) ἔσσεται νὼ] πη ο Χοοῦ - 

ἐς ΠΊπγ ὥς τύχα, πα πηρτί πιὴλ, Ἐπὶ ρ ἃ. τώχα, ὅς Ἰσως»ξοτιαῇς, 

χαΐπου τάχα, ὃς ἔοτταῖϊο, Γτιςΐδη, 
Ὑαχαύ ποτε, ἔοιτο αἰ ηπααάο. γι Οτγαοὶϑ τύχα εξ οἰτὸ δὲ ἔοττα 

ἔς, ἶτα ἃς Γιατιοἰτὸ ρτο ξοτταῆς ροπίτιτ. Οἴςοτο ἴῃ Βειτο, δε ά 
πόας νογοῖς ἀρτίογεπι οἰτὸ αἰ τι ἀϊχ ογίπι. [τογιπ, (λυ οπὶ 
τὰ πο ταῖῃ οἰτὸ ΚΙΒοτογεπι ἀϊχεῆος υλιη γ γτ Θεοὶ ἀϊοιιητ) 

Ῥο!τσοι, 

Α ψ . ε΄ 

Ταῖχα που,βοττὲ, ἔδως που, ἐοτἤεαη, ἐμ αϑοφλλύλιε, πᾶτη που τὸ τάχα, π' 

Ταχεία, ἐεἰετῖταϑ. διαὶ ταχείας, οεἰ ετίτοτ. 
Ἰαχέω ς»οἸτο,τείχα; ταχ ὑρτορεάϊεπι, οπτὶ πιὸ, ργογίημ5. 1 ἀππιὶ 

 ὰ 

χα ποὺ ετϊάτη ῬγῸ ταχέως, ΕἸ εγῖτοτγ. 

“δι, 
Ἵ Ι 

175; ᾿ , 
ΠΣ 
β ΤΠ ωω 

ἀν ἰωελη 
᾿, ἡ Ὁ." ρθγγμ! 
τἰεδι! 

ιμϊο, ἃ 
ἡυπᾶν 
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ἡ αι ἐμ 

μα θυ 
ἀπο μιθαὶ 

ΤΉΝ 

μ0:, ἰδιήσα, ᾧ 
μη, ἰὔτπι α 
Ἢ τίσις ΝΡ 

παιοΐλο δε 

γἱ 
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ἐπι ΓΜ} τυ 
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ἜΠΗ 
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Ἰμεμβνιβαι 
ἀπ ΚΟ δ" 
ἴμ, 

ἜΝ 
(ΠΝ ΤΠ Πη! 

ΠΡ! 

“ἀρ δε 

τοι το] ρογδ,ουμπὶ Παρ πλα σα! ογίτατε,ξοἸπατὸ Ν 4114. πέμ, 

μον. Ατ ΠΤΟρ ἢ. τα χινα γὸ αὕματα, ρα δι, (στίρτιιπι ταρανὸς, 

{οτῖθῖς. ' ' 

εἰρη να οἰτὶ [πὰ δζ Ὀτειι ΠΠπια:ν οἱ ἰητο Προ ἐκ ΦἿ 

Ρεϊπγὰπι. Γλοπιο αν. οὐδὲ φεφ.κὺ ἐν ὅρκοις λαζ εῖν τε παῤ ἀμπι, ὸ δι 

ντ αυϊίημις εο! ογτίσπιὰ ρϑτογατ, ος ἔχον τάχοις 5 Πὰ πη ΡΟΙΠΟΓ 

τα ἡ κτ᾿ τοίχίθ-. κ᾽ σον τχίθ- νὴ δὲ αὶ πεύχες ς τὸ ὅτι τού χΘ., καὶ ας τ 

ἄξει δεῦρο, πὴ 4 Απιργ πε πγ ἤτις φπὶ Αἀἀιςεοετῇ τάχ’ 

ἸΤαχυξώμων, ογ(Θ., ὁ τα ΓΤ Π5:Ρ ΕΓ αὐτίφρασινγντ Ἴα χυζάμονας ὅρκοις ς᾽ 

{ξλιις, τορρπτοτηὴ ς οἱ αὐείσκε θ΄ Δ ριι4 Αὐἰ δ η Ασβάτγη, ἐν ἐἰϑέωαι 

Βα: ἸΙατιαλτι5 τ ἴδει ἃ (γι θα πα ν εἰ οοιτάτο, συ πεί. ἜΡΟΝ 

σΟΓΜΠ. 

Τυχύμίωις . ἰταςπά115 9 4.1 Πιδῖτο δά ἰγάτη ῥγοιιοοατιγ 9 ἐπ Ἐρ᾽ 

Ταχυκίνηνος,εγδ Τα σα  οτῖτον πηουειιτοα ἀαπηαητιῖη ΡΕγΠοραν 

| 

Τα χυγοια, ας ηἷ, ΠΊΘΠτΙ5 σο ογίταϑ. 

“γε 

τι}. ΤῈ ὨἾταΣ τατπςα ἱπτογάππι στη Ασοιλτῖιι, ϑορβιοοί " ᾿ 

Ὁ. χὰ τοὺ χοιποὶ ἽἼαχέας. 

Ὑαχινος σΟἸ οΓ)Ρ ΟΟτοιΠλ»Ρ τ τηλβ γε ῖθι15. ταχινη  πτύϑεσις “ἢ σχὺ 
γώμᾳτοςγοαρίτο Ργἰπιονεριο ἃ ἰπσιπά Ρετγὶ. ὃς τα χίνης, Ἰςρ' 
νο] σογιιι55. ἔμπης επῖπι φᾷ ἄπο Δπϊ πα  ἴὰ εχ βθπετο ὃ ταχυδροῦς 

εἴ, ὀξιὲ, ταχις, ] 
Ὑαχινώς, Γο] εὐίτοτοῖη ἘρΡτρ. 

Τά χιον, οἰτίπ5. ΑἸεχαπάεγ Αρμτοάτ, τη ῬΕΟΌΙεπηᾶς. τούχιον πολ, 
παρ ςεἰετίιι5 σληςίςιιητ, ϑεῖτηον ροτίιι5 ἀϊςεηάτιπι ΡΗΓυ πὲς Ι 

ἸΤάχιςτα,ν οἰ οςἰ {Ππτὸ. ἐπει δορὶ ἡ ἐπειδι τάχιςα, νΌ] ργϊ πιὴπι, ἤπηι, 
ἁταμε,τίωΣ ταχίςίμυ ρτίπιο ιοηιις τεπηρους, αιιαπὶ ρτἰ πηὺ 
οἰτα ΠΠἸπιὸ. τεέχις α το ὁδών, ΑΥ̓ ἴορμαπ, φράζε ἦν ὁδὼν δσὼς τ 
χις᾿ ἀφίξομ᾽ εἰς ἄδου κάτω, ἀϊς ἡ110 ραξζο νἱάτιιπι οἰτι{Ππ|ὰ, 

ταύχιςα, ἔς {πᾶτε Ππηὶ, ἐς τα χισα, ρτῖπτο ιιοαιις τοτηροτοα 
τηδτιγι πη κὶ, ὡς τεύψισα ςηεητς ὄυϑιὶ Χοη. 

Τα ς!Θ..ε, δον Ε]ΟοΙ ΠΠἸτπι5,οοἰ ετίτατο πιαχίπα ργαάϊτιισ. 
ἀἴσιιας Οταοὶ ἐλ ειπτικώς ΡΓΟ ΡΤΙΠΊΟ αἰιο κι τε ΠῚ ΡΟ ΓΟ ΑΙ 

ω ταχίςίω δὶ δ ὡμολογαμῆῥαις σιιωϑηχας. Ἧ 

Ἰαχίων,ογίθν ὁ, Οοἰοτ,ν οἰ οοῖοτ» πεεχύτερος 9 ϑείασων:ἃ ΡοΠτΙμΟ 
χε. 

τάχ, εΘ', τὸ, οοἰετῖταβ. ὃς Ργογαχέως Ατεϊοὶ, ὡς εἶχε τεύχοις εὖ 

πδτιγγι πιὸ Τ μαογ ἃ. ἐχώρριω ποιντὶ ταϊχέ 9 ιιὰπι οἰ τ Πππιὸ τὶ 
Ῥεγαρ πο ΡΙαταγοθιι5 ᾿π ΟΔΠΊΠΠ1Ο ἐν τάχ, εἰτὸ ν εἰ οοίτοτ,ςεῖ 
τ τοΥ ΠΑ ρα τα ἀτπα» γα, ργορογὸ ργπιο ΦιΟΉ86 τεπΊροι 
πιδταγὸ σορ μος] “ἢ ΑἸδοε,ὲν τούχά ἐολοῖν, ΡΓΟΡΟΓΔΏΤΟΓ γ ΠῖΓς, 

χίϑ',διὰ Ἴαχέων ὅ5) δ᾽ ἀντύ, δια Ἴα χέων ἀπολέϑευὈτοι ροτίγο, αι 
οἰτΠΠΠπτὸ ρεγῖγς Οδίοηις Πρτο ἰεσαηάο δά Οἰδιςοπεπι. ὁ 
πίχοις 5 νεῖν, ΟΡ  Γερεητὸ πτοιὶ. 141, ἐχ ὄσον τάχ’ δ τ᾽ 
22 

ῬΠιπὶ πλ,αμὰπε σεἰ ογτι πη ὁ] Οὐ ΈΡ ἢ. αὐθὲ ἀλωσ, 
Ταχὺ, ςοἸ ἐτίτο το τον ρ γι πιὸ 4104; τοπιρφοτουρτγορεγὰ 9 οαγτῖοιι 
Ρτοτίπιι5. τύχα ]α χέως τοι ταχιυὶ κρίλα, 1] ῖςο. ᾿ 

Τα χυξάσες. Θ-.., 41 ςο! ἐτῖτον σγδάϊτατγὶ ἀλπιδητιῖπ ΡΕγπορῆ 

Αὐτὴ άγοδι5 βεχδεῖς, 
Ταχυξάτης, ρογηἶΧ. Επτῖρ. 
Ταχυῦλαςία, ΟΠ οτῖταβ σου ΠΑ Πά 1, οἰ ετῖσ ρογπηπαῖῖο.. 
Ταχύβυκχθ.,κ, ὁ, Ὁ} εχ τὰ σοι ἢ] τσ οαρὶτ ) τεπιεγαγῖιι5 δὲ πα 

Ἰαχυβέλως. 

Ταχύγνοχ τὰ αριὰ ΗΙρΡρος. ας οἰτὸ (ςπείςιιπτ, 
Τυχύγρμωυ ὃ, ὁ» ν ο]οχοςι νεϊοςῖα μας ροηπα, ΙΝ οππ. 
Ταχυγράφθ. αξγιατί 5» ΕΧοόρτοτ.τα χυγοάφοι γερὸ ποτατ) ἔσι 

τοῖς ταχυγρώφοις ταὶ αὐ τίπυποι δοικῦα) ὙΠ αὐτιγράφων ἐπέταξα, 
Ἰαχνυδακρις ἐς ταὶ ἐρωτιχοὶ οἰτὸ ργα ἀπῖοτο ἤςης, Γπιςῖδπ. 
Ταχυδινς γε. Εἰ ογτογ ν οἰ 1115. Ν πη. 
Ταχυδρομέω, ὦ γεϊοοῖτεν σαγγονν πε α χυδερμοιώτα ξῴαγαρι ἀ6᾽ 

Ὑαχυδιρόμος αι] να! οοἴτοΥ οσαγεῖς, ᾿ 
Ταχύερη» ὁ ρτοπιρτιιβ πηιδηι σον, ΑΡΡΙδη, Αἀαπιδητῖα ΡΕΥΠΟ, 
δυϑυνπεῖς, τα χύεργρι, 

ταχυμσϑής, ἔθ, ὁ εϊτὸ ἀϊίσεης νεῖ ἀοᾶλιις. 

Βτδιριπαῖ, ἱ 
ταχύμητις συ οἰτὸ ἀο! δ οτᾶς δας σοη ἢ ἑππὶ σἀρί τ, Νοππ.ς 
Ταχνεργία, οο[ ετῖτας τεῖ οομβοϊεπάα,ριιά οιηάοπι, ΑΡΡίδπιϑ ἵ᾿ 

1Ρετ. μή, 

ὙΤαχιωαυτεῖν ΠΟ! οτίτοτ πδυράτο ΡΙατ,α Ρ τς] ἐγταχεωνκυτοι. 
φΘυΒαγ ἄς τὸ παμα]! δι! 4 ταχέως πλεῖν. 

Ὑαχιω χυπᾶσοαι ςοἰεγῖτοῦ παι ραη5. τα χαυαυτουσὼν γεῶῖν » παιλ πὶ 

ἐλιιαυϊατιι τη, ΑΞ (ΟΠ π. 

Ὑοχωωδς,ςεἴοτιταχυυκ ὅξιν η' ἐπύϑεστς, » Ὀτοιῃ ξατιγιιπι οἱ ντ ἀθρο 
πατιιτν οἶοχ εἰξ ἀςροπείουΡος, Αροίες.1.ἘρΠΝ.2. Ατατ, ἐπεῆσαι 
χυώτατῴ εἰσιν, ται ΠΊπτα 65. ΜῈ 

Τα χιωδ ον μκιμιυώχρτϊοτί Ὀτειὶ οεἰογο άςσείογο ΙΝ εαζγαπι αϑίοΐϊα. 

κοίλίων καΐπετον χερσὶν τα χύώδετε, (το επὶ ἀςοοίογάτου Ἰὰ οἵδ, τα, 
χίως ποιεῖτε, : 

Ταχυπειϑὴς, ἐ(. ὁ καὶ ἡ, το ἀι} 15. Ν οηη. 
Ὑαχυποπῆθ-,ς, ὁ (αὐριοἰο α5»οο]οτίτον (αἰ ἰσδηρ»Ρίατο, 

Τυχύτπο; ̓ 
" 



ΓΕ 
τμος, ος ἴςτῖτον πτοσίτιγιισ:ν μος ὥρη τα χύποτμος ΝόΒη,μο- 

ἃ πιοτῖο σὴ οἰτὸ ἁἰ]άταγα. 
ὑποῖες οἴ 0115 σα] το Χ οη. ὠκυΐποις, ποδώκης, 

νῷν, ΠΑΝ 4805 ζο]ειος 5 ἱππικὸς, Ὁς ΠΙςο ἔτι, πολε- 

ἐθ' δ σοἱ ετ, ργαρσο! οτον Ο ΧΙ ΓΟ ρΘγα πσνν Οἱ τιον » ντιαη] 
᾿»Π οπλογ.}]..β. ἐῃ σοι, στη. τειχεα ἃ ταχιὶ ἢν (οπιραγαῖ. 

κέτ]αν,ΟΔ2α [100 2. αἴας τουχιὲ ὁ οἰλέως, ΕΟ πχοτιοιπι ΤΠ ηΐτοα. 
αι ΑἸ ορ. 
ταταιγδζ τούχεςτα, ΠΟ] οΥτΙ πιὸ, 

υυ προ ΡΥ ΡΟΓΑΏΓ15. ᾿ 

ἐρος νος ἰογιοταρια Ατἰ ποτιάς πηιηάο. 
ἡφ μτοξο ΝΥ ΕἸ Οοἰ τὰς » Ρογη]οἶτας Οἰςοῖ. ἐς! ογῖταβ ταριἀϊτας, 
01 τ᾿ ταχυτῆτα, ςο] εγίτατοπη : ἢς ἀρι ΝΖ ἴμ Οταῖ. [τ 
τῆτι, Π 14, το χύτητος εϑλα,]},ψ, 

κί. ὈΓΕῚ τεῦ ροτς ρατίςηβ. 
ΠΔδὶ Ρυογῆρτιις : σης 
ἘΠ ΓΌΩΝ Ῥτοπηρτίτιάο ὃζ ςο! οὐῖταβ 7). ἀριιὰ ΡΟ]. 

ἀρίονα ἐξ, Αςοιΐ, 
Ἂ Θ΄, Πιιχας»οἀἀιιςι5.οἸτὸ ραγίοπς ΝΟμη, 

Θι νοι νοχ ἐεϊετνΑἀαπιδητΐη Ρ γί, 
ΓΕ ΠῚ, αἴθ ΡΓΟ τεύτων, Ῥοςτ, 

τες, οἵ, ὡς τον, οἶν(θ-. ὁ, ρΔιιο μηδυκὸς ὄρνις ΑΥΠΟρΡΠαη. ]- 
Σ δ τὶ τοίσεως τ" πῆερων. Α]1}. νΟ]υὴῖ αἰδαὶ τὸ τείνειν τέω καὶ. 

ἴορς Ατιοις] διότ. [θτο ἴσχτο. Ατὐπιοπαιηι δ. 
"ΚΕ Πλπ ὅς ΟΡΡίαπ. ἰπ ἔχετ. τααῦνας ὑφεέγαι ἢ γα ζὶ, ραιιο- 
65 τη τ ογί τις Γι η ἢς, ΡΤ ϊὰ. Ρετῖο]ς. 

ἘΝ, Ὁοπιιιηξεῖο. ΧΕΒΟρ]ιοη . ὑπερ έ τω ἐπόν τοι πε κὶ δυνοιιώ, ὅζε. 
{ραπα ἃς ν οἰῆτοπι ὃ ὑσεποιιο τι. Τὲ ΔΙ πα πάο αἷδα- 

ληρωματικχως κεῖται, ντ 1 ἀϊξξϊοης Οἷόν τε. ὃς αἷςε, Τὲ ΡΑτιῖ- 
εἴ ροίῖ τογίατν ἀϊξτίοποπι. ΤΊ λαςν ἀϊά, ᾿τοπὶ τε δὶς ἴῃ ἐὸ- 

ἀετη πλεῖη ΓΟ ἀριι οἰ! ἀπ. τπὴ 5. ἰξαπςητς ἡ ἤἾατο ἐς 1ο- 
ΒΊθυ5 : Εὐπὶ ρατιϊσι α γεμίω τ᾽ άςπὶ : οἰ πὶ πγοκἐς ἀϊπονς ἃ 
Ἰά ἐἢ} ἃζ 1π ΟΡἢΟ]. τε αἰΐτεγ Οταοε ἰοςατιγ αὐαπη πιο ἀριά 

ἼΠ05. δ άςΠ). ἰδόντες τε ὅστε, δίς. αιππὶ ν᾽ σάτατ ἐἱ 
ἄτιπι., ἰδόντες σοι τε 7 δίς. Τὸ παρέλκει, ντ ἴῃ χαί 

εὐ ὃς ἐφῳ τενίάηϊο ροετιεὲ ὃς Τοπ!ςὲ, ΕἸ οπιοιις Οὐνγ 16, ὅτω 
ἴω) δὲ τε γαῖαν Ἰδγον, ὅτ τ. Γλοτος ΡτῸ σὲ ντιιητιν ἃς Λξοἱες. τε δὴ, 
ἡνα τε διὰ ει] Βεη οὗτ᾽ ἐπειδη), 1 εἴν, αἵτινες ἐπειδὴ, ἩΠΟμΊςτ, 
114. ἔτι τε Δ άΠιις οτίαπη, ΓΙΑτιὶς Γςρ. 

» ἱγγίσο. παιηςξξο: καίϑυγρρν ποιώ, υγραίνω, βρέχω.. τη σ05Π|2- 
οἷο, σαζω, ΕἸτῖρ᾽ 4.1 Πρ τ. Τ αστι φής: δε ἰωῦ γαυάταις τέγ 

αἱ ποδα.Ἰτιοτς ὕλης πδιτα,ης ρος πὶ βιιπιοέξατουτ, ἰά οἰϊ . ης 
Ἔγοητητ πα γα στα τη τάς τη Μςα, αὐτοὶ τί χλωρρῖς δεικρύοιςῦ 

γγεις κόρας. αὐ ἰΔολγγ τ ῖς ριιρ1}}1ς πιαάοξλς 59 16 εἴς, ιΠ4 
Ἤν Πλατῖς ἢ είν οἢ. τέχίεις Δ Οἱ τὸ ἐχροη. εὐίαπη. κλα 

ἩἨεἰγ οἰ. ἴτεπὶ πλο ἢ Π οἱ οι ΠΠ1οτν πεέο ρα Ππι.ἀρι ΓἸατοηςηι 
ΟἾττῖς. ἰρτο [οι ἀο . μη τέγγεδνο αὐτὶ κωκοοδυξίας κὶ αἶδ᾽ στ᾿ 

΄ς γινομήσων 1π ἔτ] ΟΠ ἜπιΟ ΠΠ Γ . τέγίει εξ ἰδρώτας 4 εἴς, Πι- 
Ἐϑ ατοεῖ οδττιἀ ταις, Θ42α ἴῃ Ργοίεμ), Αὐπζοιε!, (ςέ.:. 

ἢ την. Ἶ 

᾿ θη. 

ραν 
ἠπηπ ὶ 

ας. 5). Πλ ΠΟ Ι5οχόρυ ζα, Η εἴν ο. ὅς ντὺς Ατολάϊα. 
ἰδεονν Οὐ πα ση τι! ΠῚ τη "τεῦς. 7 
15 τεΐζο, Πα ] 1πιῖ52α ἴτι15.1το πὶ ἀοΠγ1155) ρουτίςις. Ετν ΠΊῸ 
᾿Ἡο 1 ἴτα ἀρρς!]δυῖτ οι δι 114. ξας πλὶ πα τι!1, αὐογ εἶθ. υτῶρ ἕος. 
Τπλεὶι, Π 14. ζ, τέγεοι ϑώλα μοι, ὰ «Πα, ὑαῆεῴοι ται} ατὶ τ᾿] αυν], 

ΓΙΟΠΊΘΓ, 

οὐ τοξιπΊ» το ρ ΠῚ ΘΠ. τέ)» ε55 6γη. 
ὃς οὐδ δ. τἰ ἡ ἐλιι5, δά οξαξξιιϑον εἰ αἱ εἴπ ρὶ ἃς Βυιπιεξζατι ρο- 
Αὐἱήοτ πη τπεῖαρ. Ὀεη 118. χης Ἡ εἰν ς. 

] Ἐ Θ΄ τὸ, τοξτι πὶ, τε σα τοῖο Ρ πγοἢ ἰΟπλ15.ρτῸ Π θυ μπι, σας 
ΠΔΟΙΝ 1. τὸ υἱαῦρ αὐῳ πῇ ὀρόφνυ ΡΟ ἰιιοὶ ς γι διά ν ΔῈ Οεφφὴ ἴῃ 
Ασλιποη. τέγεος, ΗΘ... τῷ κοι τοιγοίε οἴκεν! Πα 1τ ΠτοΓρτοΐιπτ αὶ 

ἀπὶ Οχροηδηζ. Ἷ 
ροςτί ον ργο σήντηα Ν ἰσαῃά, ἴῃ ΑἸΟΧΊρμαγπι. -τεῦῆς ἐχθηρα- 

αἶνας, ᾿ 
“Πωυῖ)Θ- οἶνος αριιά ΑτἰιεὩ.1.1.ν Ἰπαπι πιάτο Ἔχ Ρογτιιπη νἸάς 
ς ὃς Αἰϑείλαου Ὁ., 

λα, ρτΟ τεϑυλῆα, ας, ἡ ϑεέλλεστι, οὐκ μοῦ ζεσει, 6 Οτπηϊ Πα 5. οτῶβ. 
ἘΠοάιι5,εἰρίκύϊων τεϑοιλιζ4ν. 146 Π|0ταίσ), ἰγλαΐαις τεϑοιλι αν ο- 

πιίζατε γογπαηζεβ. τεϑειλ αν εἰλοιφίω Αια 5 ΡΊΠΡιΟ» ἀς ΡῸΓ 

Οἱ5. δ Ώγ. ἶ 
μᾶϑ. [ρου Ἰτις:ὰ ϑεύπζω, 

ἰῤῥηκότως αἰιτάαέϊοτ, αι ἀςπτὶ ΔηἰΠγ0.5 ΕἸΠῈ Βάιιςϊα. 

ᾧομα)» [τ ρεἰἸατ πο χὰ ϑεύπ]ω, 5 ΟΡ ,. 
ασα! [ρ ἐστ Ατιις οϑοἰροέται, Ασςυ, 
ὙΡΓΟ τεϑείησόω, Ἠετπιορ. ΟΡ ὲ 
χιΡοδις Ροτξε εξ.  τίϑημε, Γαιοΐαῃ «εἰς τὸ κοινὸν φέρων τεϑείχα 

ἦν αὐτοῖς, ν Οὔ τη σοπηπηιπς ἀττι}}}. 

δα’ υμᾶμα ,ἱτιαιιῖς (ἢ ἔς Πἰστο ιϊητουσαρῖτε 19 Οταςεὶ Δρρεὶ 

Ὧν 46 σἰγατα νοσδηΐ 7 (ΠῚ ΟΧ ἔσο Ρριιτα 5 Οπλπεϑ πη: Π΄ 

ΛΠ α: ἀησοητον ἐχοπιρῖα μην 5 απ εχ αἰϊο πιράϊοα- 

Θητο. 

ΤῈ 745 
᾿ - 

Τέθηλα, Ῥττογίτατις ἃ ϑεζριω, βοτοοννοῖπο, ρ ΠΟ, ΗοΠοὰ, γεῖσν 
τέϑηλε πόλις, 

Τεϑυπα, τα ρα:ὰ νουθο ϑείπθω (σι ϑέπθω , τί λει], αἀπηίγατιις ἤηπι. 
τεϑυποτες ὀκπεπλν μῆύοι, δ φλωϑέντες, Π] οα.1}, Ρογοα! Π,Α δλῖα,Α- 
'ῬΟΙ. ἈΚποά. 

ΤΕ ϑιμμα, τοὶ [τ ρ τ πγα νόμοι, ΗΟ οἢν. νόμιμα, 
Τεϑιιμὸς Ποχ. Π αἴοατ. σοϑιμοιὶ φύσιος δ᾽ ἔγ᾽ υπῶρβαλ δις. 
Τεϑνω ω,τοτίαγι Ορτᾶς. εἰ ἃ ϑυήσκω,ν οὶ τέϑνημι,ντ ἀοςοῦ νΎραπ, 
Ογαπιμ. ΠΟ π1.1}.γγ1εϑιναύη ϑηοι ἢ. ὅςς, ἰ, δρτοϑαίη, Οά. δ᾽, δ) αἰ οἱ 
χατατεϑναίη μήτηρ τε πατιΐρ πὰς 

Τεθναιήν,ργο σπεθν ἀγα 1 α(ςατοτεϑυο μὴν ᾧ μοίκαρνε,ϑίς, 
Τεθναλα), Ὠγου],πλοττς αἐ ἢςἰνπγοττυιπι οἰἶο, Τ ον 4, 
Τεϑνατὼ, ἰητοῖ βοίαταν, ΡΙατιάς ἴμορ.- ὃ 
Τόθνεια, δ τέϑναα, ὃς τέθνυκα, πηοτταιις Πιπι: Ῥγωτοτῖς, οἵ ἃ ϑυέσκα, 

νηάς τεϑυειὼς Πιιε τεϑυ εὡς, ΤΗΟΤΓΙΠ15. ὃς τεϑυικως ότος Ῥτο εο- 

ἄςην. ἨοΠοάιι5 5 Ὅημον τεθνειώτει χ᾽ μόθον, ἰά εἰτ,ϑανοόντα ἐν τῷ πο-- 

λέμω. τοϑνειώτας, ἰῃτοι ΘΠΊΡτΟΒ 5 τετελδυτηκέτας, ἀποϑανόντας, 
Ἠοπιετγινδὶ τὰ ΠΊΕ τεϑυνῶτας ΑὙἸΠἸάγο ἢ, ̓ς ο τ ὰςϊαπιις, ὁ 3. ἐπ 
λεληΐϑιοι πάλω τεϑγεώς, τεθγεὼς τ᾽ ἐκείγε, αἱ» πο αδει είς: ΡΙΔ- 
τὸ [ἢ Ἔρ το]. τεϑνεώτος αἵματος, γπόττιιο ἰληρυ πο Ρίατο ἴῃ Τὶ- 
πηατο, τεθνεῴπητηοττιιο»ἱἢ ἘΡΊΡΓαΠΥ ΠῚ. τ εθνφωσι, πηοτταῖ5 ν Ρ[Δ- 
το ἴῃ Ἔρ 0]. νπάς Ἐσ: πη πίη. τεθνεοῖσοε., ὑὸ πῇ τέϑυνα 5 Ἰηφιῖς 
Ολζαὰ ἰἶδτο ἰξουπάο Οτδιηπη. τεϑνηκεὶς ὐπὸ πὰ ποταμοῦ, ἃ θαι πιῖ- 
πα οχεϊηέϊι!ς. 

Τεθνηξομαιπχουϊαν. Αὐ ἸΠορΙ]ννεφ, σὺ δ) ἐγχανὼν πεθνέξει, οτο ἀροῖῖο 
ττοτυτομῦ ΟΟ Οἱ 5τὰ θνάσκω, 

Τεϑραμιυάμίθ', ΠΕτΥ τι 59 πα τ τι }59οπσατας, ΣΧ σης τεϑρα μρμήφίω εἰς πὸ 
λυσαικίαν,Ἰ τα αἰτατι να οὔςποτ εἴϊες. 
Τεσραυσ μᾷμ 9-.πεπλυγμῆρθ., 

Ὑεϑρηδων, τρωρεις, : 

τϑθοια, τὰ ἀγθοτες ἀστεῖϊες ἃς του 65, δι]4, 
Τεθειαυποξάται, οἱ, 41 ν ΘμτιαταΓ φιαάτῖρὶς. 
Τέϑεια πον, τὸ, ηιΔεἰγῖρα, τετραορία,ν Ἰὰς Σωυωρός. τετράϊαπον αὗμαν 

ιιάγίραγηι πη σαγγ σι τηνι ἀτίρα! ςα σαγγάσι ! τη, 4118. το- 
θθίαπον ιωτζα ξαυδι Θ- χϑυκόκωλον ἐπεζν, σά τὴρ ἀπὶ ςαιῖς Αἰ ̓ ς 
τιαέϊδαι σοπίςοπαῖς, ΒΡ] ἰῃ (Δ ΠῚ]. τεϑρία πων νενίκηκεν ὀλύμπια, 
᾿άεζῃ τὴ Οριο. 

Τλθρίαπος, ε., ὁ, αιιλάτηϊ σις. ΑΥΠΠΟρ ΒΔ. νεφιΐταπον φρέφειν τέ - 
ϑέιτπον, ἐαλιπ ἀ]οῖε αιαάτλϊι σοιπ οἷα ςἰπ, υάτογη πη δά ἴα - 
Β1ΠῚ νΩΔΙΠῚ 4} Πρ ατιιπὶ, τεϑρίτο ποις ἐσήλαυνον 5 ἐπώαρα ὑπῆ 
ταὶ Σ 6 ΕἘ {ππατοιίοιη ἴῃ Ἀ οπγιο. τέϑρια πος χ᾽ » δά 7ηι- 
8115 ΘΠ ΓΣ 159 Επιγίρ. 

Τεϑειαποτρρφῶ, αἰ εἴρα5,1. δε τίλισ ες ἐαιιοβ Δοναριά Ηςτο- 
ἄοτ. ἴῃ Ετγατο. 
Τιϑυκῶς δ χαρις ἡσεις.τεϑυκὼς κῆ πογήη Ἐρίρ, 
Τεϑὺ μϑρον,τὸ κεκν μῆμον ὑπὸ πυρὸς δι. 
Ταῖν, οτος. ἃ τεΐν, Οὐγῇ. ὁ, τὰν δὲ ἐϑέλα τί σὴ ὁπᾶσα» 1ὰ 

εἰ σοί, 
Τεῖν, υρσγογο ζητεῖν, 
Τεινεσμός. νἀ ας πϑυεσμός. Ἶ 

τεἰνομω τοποτοοχιοηάοτ, πτοπάοτ, ΒΡ] ἶο ἐς πιμπάο.. ὄμματι 
τρὸς ἃ ἔσχατον αἱ ϑέρᾳ τείτεται 5 αὰ {πππιηλιπὶ ατλογα σοητεπάμητ, 
τὲ ται μῆμνον εἰς τίν) πόλιν ἐκ ἐ χώρας λεαφόρων 9 11}} ΓΑ ΓΙ ΠῚ ΥἸΑΤΊΣΗΥ 

48: ἃ τορίοπε ἴῃ νγροπὶ τοπάπῃξ υ ἔδυ αιια: ροττίπεηζ 9 ῬΙατο 
ἀς Τιορῖθ. ἴτε πὶ ρτὸ σφίγγρμαι «14 εἴκ, πγῚ ΠΡ οτ.  οπτετιις 144, 
γυῦχϑὸς τέτατο πρυφαλείας ἱ, ἐ σφίγγει τοι τετα μῦρα! φλέβες ,νεηα ἀϊ- 

Πευτα Οὐ], αἄ Οἰδῃο. 
τείνω, μ.εναῖ τε ο ἱητοηἀονεχτοηδο,ρτγοάμςο:ν πες οξείτεινεν,, 14 

εἰ ικώτωϑεν εἰς υἵψθ. ἔτεινε, δια τείνεδτο 3..τὸ δειουράζε ὅτε. πείνω 
βιωίως, ΑΥἸΠΟΡΒαπισοητεηίο νοδοπιφοτοτοῖοτοπάο. οἷ ὀἀὔτυγς 

ἰωία πείναεοιά εἴτ, ξαρας σας ἴω ίας τ αδματος, ΠΟΠΊΘΓΙ5 1114«4..ὉὙ εἰ-- 

γω ρτῸ ἱγε ςοῃῖομάο 5 ἤρου Γ Ατηἷς ςοητοπάεοτς ὃς ἱητεμάοτο, 
1τὐτεπάσγε ιραπ, Οαετῖο. [ςίαηιϊ5» ὀθαπηδῆήσας οἱ εἧς εἰχον 
ταί χοις, ἔτεινον υθὺ Βαξυλώνθ.. Γλιιῖιι5 ν ἴςιπν ργορὶπαλπι σοπ- 
τομείετε ἀϊχῖτ: ἃς ἰδὲ τοῦ πτωχάογς, Τάςπι ας Δ π.1Π]1ςᾶτὸ - 
ΠΊΘΠΙΡ. τὸ λϑιπον ἔτεινον ἐυθιυὶ σὰ ἐρανού, μοχραὶ ἔτεινον, γ ἴδ πὴ Ἰοη- 
ξ3πὶ Ρεγορεγιι τ δοΡΠοοΪ. ειὰ πεῖνε μσχρθὺ 5 πο] (εἐγπχοηξ ργο- 

ἄμςετο Ἰοηρὸν Ὑδίνα, ΡΟΥΓΙΡΌΓ 9 της ΡΟΓΓΙΒΟ » Ἐχτεηδογς 
{μιπ ἐχτεηἠπσ»ίρεξξο αἀφροιτίποο δά: ὃς σοηϊειμτιτς οἵ ῳρὸγο 
γῖ ωρὲς τέων Ἰδιότητει τείνειγροττῖποῦ δά Ρτορτιζατοῖη, ὅς. ΤᾺο- 
Ρβγαῖτας. Πθτο ρυπιο ἐς σας ρίαρτατ. τείνει πρὸς αφετέων, δὰ 
νἰττατοπι ἐροέϊατ 9 Ρίατο ἀο 1.6}. ὃς σείνει εἰς Ρτσ ἐοάοιι Ἂ- 
Ρυ4 οαπάοπι, Ατιίζοῖς ες Πρτο ρτῖπιο Ἀ Βετουςουιπὶ τς ἐσ 
λυίϑειαν γδ τείνει ταῦτα, αἰ νογίτατοπι τοθάσης, Τρτογργη Τὸ- 
Οἰ οἷς ἀϊχῖτ. ωρὸς δυδαμμονίθῳ συιωτεῖνον, τείνει εἰς τροφίι, λὰ γι- 

ὅλυπι ρεοιτίποτ. τείνει εἰς γέροντας Ἐπτιριᾷ, τείνυσοι πόλις δὴ τὸ 
Ἰώνιον » ΑαΥ [4 παῤ ἰωὴ τὸ ὄρος τείνει, αὰ ἡιᾶτη τηοης νἔσιις Ρογ- 

υἰπρῖτ » Ηογοάοσιις. δι σηῖβῆςας τοπὶ ἄδειν μῦ' πότε Δρι 
ἘΕὺτρίἄςηι. τοταμῷ9. διαὶ κναντὸς » ᾿τν Τίπηφο ΡΙας. ἔγαῖς- 

ἄλιις, Οἴσοτο. 
τοναδείω, ςαττηςη ἀοάμςα, σα πε ςηαπ) οχτοπάο ρα γῳδω φείγω ἜΣ 

ὡδίω δυϊά. πρ Ἰε, , ᾿ 
τείρεα, τὰ γαίογα: πρὶ τὸ τέρας τὸ συμαάϊον, δι 4, Ὑηάς πολυτείρεθ., 

Ἴοπι, ;ῳ, ἈΚῸ 



“48 πὶ 
αὐυϊτῖς Δο 15 ἀιδίπδυς πο ΠΠΑτυφοαρυά Αὐδτιιηι, Τ4ο πὶ πεῖ τὸ 
πήέρθεντος ἀἰςα Ὑ εἰρεα, 

Ὑεἰρέω, μι. ἔσω, αν, εχ, ἀο ΠΟ, ΘΟ ΏΓΟΓ ο,Αϑιι. 
πειρϑυῦμος βγδνν ΕΧΑτΙΙ5 κα τα τθν μᾶρος)ΕΊοιπ,Ο ἃ. ὃ 
«εἰρωνμεμῶ, πὶ εἰ ρεγκσιτο πονῶ δα (φόξω δα ανῶ τρέω, τρύχω κἡ τουχῶ, 

ἰπέεο, ἴαπι πιο εἴξις » ΔΗ! ρο,ἔατισον ἄσπιο,, ποροτίμπι εχ’. 
Ἀἰθεο,ςοηβοεϊο, Δ οχο,οχμδιιτγῖο. Π|44. ζ, Μαάλα δὴ τείρφυσι 
δυσώνυμον ἧες Αἰχαηῶν, γεχαΛτ, κρετουπονουῖσν, Α] 1]. τείρειγ1. δοῦπταν αν 
χαταιπογέϊ, 
χα, τ, νἱάς Ὑσίχηγν ΑπιπΊοη, 
Ὑειχεσιθλή της γὲ σαὶ τείχη κᾳταζ άλλων, 

τειχεσιπλήσπης»»γδ5 41α{1 ἀρργΓΟρ πα ιτΟΥ ΠΊΠΓΟΤΊΙ ΠῚ} ΠΊΠΓΟ 5 418 - 
τίη 5 41| πλΠΓο5 ἀἰγη τ 5 ὁ τοῖς τείχ σε ὠροπσελέζων ὅ7: πορϑυ- 
σει.Νλαττῖς Ἔρὶ τι, ἀριιά Ηοπτιοιιμα {144,6 Αἶρες, ἶρες, βορτολοι- 
ὐυυμαμφόνεγτει χεσιπλῆ ται, 

τύχέω, πιιτῖς οἰ ρογπαιιγο ἱπτοτγο  π40.ἐτείχοε τείχεα ντθο5 σοηα 
ἀϊτ, Ηεγοάοσ. 

χειχήρηςγεος δ ἡ ἡγπλα:θιι5 οἶδ 18) τετειχισυᾶρος. σειχήρεις ποιοῦσι 
εξὸ ναξίοις,ἴπττα πλιιτος Ναχίοϑ γερο! πτ Τ μιιογ ἀυν θὲ ἰητετρ. 
ἐντὸς “ἦν' τειχῶν ὑστοκλείεσι. τειχήρεις ποιήτας, 

τειχία ταιταἰ τ ,πλιγα 5 τη απϊτο, ΤΉ οΥ ἃ, 

Ὑειχίζομα), δὲ 
τειχίζω, μιίσω, αν, ΚΦ) ΠΛΕΓῸ ΤΠ ΠΐΟ ) ΠΊΛΠΓΟ ΟἿ ΠΡΟ 5 ΠΊΠΓΟ [πρῖο. 

ταυγαπι ἀιϊιςογπλιγος ἐχοῖτο. Αδἰπ. Αοσαίατίι. τειχίζω μακραὶ 
τείχη» ἴοπρος πλμγος ἐχεῖτο, τειχέξω τί) πόλιν 5 Ὑ Ὁ ἘΠ} ΤΛΌΓΟ 
εἴηρο. ΤΡιςγάϊά. τειχίζω ἔρυμα τῷ «“οατοπέδω 5 εἴηρο οαἰῖτα 
ταιτίθ., ἑάςπι, τειχίξεται 5 ΓαιΓι5 Ατ. τετείχισται » γα άϊτιις εἰς 
Τλ11Γ18. 

Τοιχιόειςρυ  ομγὰ πλοσπὶα μδθεης. Ηοσλ.1].β, τίρευυϑτέ τε τειχιθτοσάν» 
ἐὰ εἴϊτ, τω καλώς τετειχισυβθίω. 

τειχίον, εντὸ, ράτῖος 5 ΡῬάτιιι5 πλπτιις , Τ ΆΠοΥ 414, ἀἰϊπαϊπατίαιιπη 
εἰ ὰ τεῖχϑ'. 

Το Χίοις, τοῖς, ρατὶ οἰ η15. 
τείχισμα γδέ 
αήχισμὸςηοδ, ταὰτοτιιπιτοχτγιδεῖο » Δα ξξῖο 5 ὃς σου [ετιιξέζίο τπι- 

τί ατχ Πα Πἰ τ ον ἰτίοπο5 »γ πιαηϊπηοητα, Αμιὰ ΡΟ] σα πη 
«ἱρὰ τήχισμοιῖ πόλεως. 

Τάχιςη οςςοΠΊςΠτΑΓγ1115. ; 
Τειχοδὸμέωγεχττιιο πιγοϑρίη ἘΡ᾿ρ.τἀχοποιώ ΡοΪ. 
Ὑάχοδομία ας, ἡ, ἀϊ σατο πηιιγογιιπη. 
πειχοδόμος , κἀϊῇολτοτ πιυτγογιιπ 7 ἀρ ΡΟ] Ποοπι, ΤΙ οἴτοτ δί 

Ὑειχοποιός, 
Τίύχολέτυς δ, ἀετιιδη 5 ΠΊΙΓΟΚ. 
τάχομαχίω, μούσω,α κα ΡΡιισ πο Πλγαπη ΠΟ ἜΧΡΌρΡΠΟ 5» πιαῦ- 

πῖδιις ἱπηπιίηεο.. τειχομοχοῖν διιωατοὶ 7 ῬταΟΙρα ἴῃ ΡιΡηΑ 
τπιγδ ἢ 7) Τ Ἀιιον 414. πειχομαχεῖν μοι 5 τὴς νοις ππτγιιπὶ ΟΡ- 
Ῥαρηατο; ΑὙἸΠΟΡΆ. 

τα χομόχρε,τατιτὶ ορΡα φπάτοτ, ΟΕγν (Ὁ. αἰθὲ ἱερωσιωης πφχομοίχος, ἢ 
ἁριὰ ΑὐΠπορῃιρτο εοάςπι. 

τάχομαχία ας ἡ ταλιγ 4119 Ρὰ ΡΠ» πλιγὶ Ορριιρπατῖο. τήχομοχίας }- 
χυραξ σύς σις) 4 11Π| γομεπιςξηζεγ Πλιγὶ ΟΡΡιιρῃαγφητι ΡΙατ, 

ἴῃ Οτβοης. 
ἸΤίχομαχίη, ἀπ. 
Ὑειχοποιΐα,, ας, η »ταὰτὶ Φχτγι δε ῖο 5 πτιτοτιιπὶ ἐχτγις ποι! πὶ 

οαγα. 
Τάχοποιος οὐδ, ὁ, ἐλ τι σΑτΟΥ ΤΠ ΠΓΟ ΓΙ 9 ατιΐ ΠΊΠΓΟΓΙΙΠῚ ςοηβοεϊςη- 

ἀοτιιπιὶ σαγαπὶ μαδετ,φσιγατοτ πλιτὶ5 γε οἰςηά 5, ϑβημελητὴς ἦν 

«ἀχιν ὅγισκόυῆς τή χοδόνος, ΡΟ]. 
τᾶχθι, (Ὁ. τὸ, πλατεῖς 5 πια: πα “ἦν πόλεων 5 ΠΠΠΠΙτΙΟ 5 ΠΉΠ ΠΙ πΊςι- 

ται, νΑ}}π|πΔ, ΑτΧ 9 ὑγρὸς 5» Ορρι άτιπὶ 9 οΟΠἘς ἢ] ιΠ1. ταὶ ζ9ὲ τή χων, 
Ῥεπιοϊῃςη, ἱπτογρτ. ἔὰρρίος χωρία νὸ φϑούρια.. τείχη ταὶ μα- 
χροὶ» ΤΠαογάϊά. ἀς ΑτΗςεηΪ5. τὰ τείχ»» ἰοςα πιιῖγος μαδοητία, 
14επ|.τείχ εσι τρισὶ, 14 εξ, τρισὶ τάγμασι γ ἴτὰ ΟΥΑΟΙΙ5 ᾿ΠτΟΓρΓος 
δριιά σπηάςαι, 412 ταπιθπ στρ Π1οἱ πλιγο. Αππιπιοη. Δ πη ρας 
πείχη ὃἃζ τήχεῖα. ο 

Ὑειχοφυλαικεῖνοτηιιγος οΠποάἶτο. Αρρίασ ἐν Τ ηρακὰ, 
Ὑφχοφύλαξ, τη τοταπι οιϊος, τἐχοφύλακες, οὐτοάςς ἱπ ποσηῖθις 

ςοηζείταει, ΡΟ ]. - 
“ζείχωμα, τος τὸ, πλιιΓα 15 πηας ἢ ΐπα ΡΙη. πλιγαῖς τογπλθητιπὶ Ψ1γ- 

ΒΠΠο. ῬοΙν ιι5» χριστβν ὃ. 3. τοῖς τειχώμασιν ἐνεργῶς καὶ σῇ 
λοιατῇ αϑοφισκῦνῦ) ταχέως κατεπλιξατο «ὅδ ἐνόγτας γ.κ παρέλαφε 
τὸ χωρίον, 

Τείω. τείγω. 

Τείος, τὸ τέως. ἸΏτεΓἀΠῚ 9 {{π|ν ἐν ὅσῳ, Οὐγῇ, ὅ, πείως ἢ φίλη αἰαὶ 

μητρὶ καίϑιως 
Ὑέκετο, ρτο ἔτεκέ ) ρορογίτρδς τὸ βεηαΐε. Οἀγ {ὁ , μαύτι Ὁ. αὖ τεὶ- 

πκετο πολυ εἰσὲέα, ἷ 
Τικκαίρρμω,οοηϊοέξο,ςοηἰϊςξυγατι ἕλοϊο,σοηἰϊςῖο, οχαίξομαι εἰ- 

καΐζω, σγιέπτομα! ,φοβζομαι τῷ αν Ὀεροη. Πατίτιο ἐππηριτ, ὃς Αὐ- 
οὐατίι. σοκμαίρρμαι τῇ ἐζοῖτι γ Διο ἃ νεἰξίδιι5. ἀυρα πηςηταα), 
Ἡξετγοάήος. τοκυιαΐρημαι τοῖς Ἔστο νη νονδύισισε ,. ΟΧ ΠΟΥΛΠ) οηταΓ 5 
ςοηΐεῖο, ΡΙυτατοδιις πη Γγοαγρο. τοῖς τῷ ῥωμύλι παϑημϑσι τεκ- 
Αἰλίφρμια, ἐπ ἘΞοσαμὶ ςἰλάα σοιϊςέζαγαηι σο  ἐἰ μογίάςαι ἰη Νὰ - 

ΓΕ 
τῆλυτυκ μαίρφμαι χὔγρς ἀιπῳ οχ εἶτις νογ δὶς σοπιοδιγαπα ἔλοῖο, 
ΣΚεπόρΒοῃ. τούτοις πεκιαίρργται τίν. δγιϑυμεῖ τὰ παιδία, ὃζς, ἢ" 
{6615 σϑπιϊοίπης 41 ἐπέαητεβ σαρίαητ 9 ΡΊατο ἀς [(ορ θυτεκ 
μαρόμμοι τῇ φώγῇ ἡ εχ νοςς σοηϊοέξιγαπι ἔδοΐθητες, ΡΙαταγοὶ 
ἴῃ Οαϊυα. πεκμαίρεδϑτο αὗδὲ Ἔ μέγλογτος ὀρϑώς ἃ ἀγαϑὲν φΟΚΤΗΊΟΥ . 6. 
βατιιγο ἀϊπισςι ορτίπλιπι ςουήΐςοτς . ἑάοπι ἰη Ἐδθίο. ἔνε γὲ 
ἐν τούτων τέκριοίρε τε καὶ τοῖς υἰγιαίνεσι τὸ τῆς ψυχῆ ς ἢ ϑος, Θαΐςημς 
Τῖδτο ργίπιο δά Θ᾽ διισοπ, τεκμα οὐ μῆν(Θ- τανοῦ ἐκ 4 τότε ΝΗ 
ἀϊοΐσπς σα απης δά ιητ εχ ργατοι τίς, ΡΠ Πτάγο μι 1π ϑοίουυ 
πολ τὸ τὶ ἀντι ὥραν τητος πεκ μαι ρφυάυ(δ.- ἃ πρόπον»εχ εἶτι5 τηδίμοτι! ς 
ἄἴης σοημιςιο 5 ̓Πσοηλι μη) Ὁ Ορογ 8 οἰαΐ πὶ ποτα 5. ΘΟΠΙ 
Ρἰεξζεη5»᾽άςαι τα ἸΝῚΙπ|δ, τεκμαίρομαι τϑὲς πᾶτον χρόνον, δῇ ποτ 
πιδπὶ διιῖι15 τε ροῦῖς πποάετγοτ, Θάζα ἰἴδτο τειτῖο ἀς οδιπος 
Ρίαπτατ. ΤΠΘορ ναί, Ὑεχμαίδνμα) 9 τηΔο ποτ» Πγιο ἃς 
πλο]τοσ στα Ασσμπξατια, Η ἐΠοάιις, πόλεμον τέκμαΐρεταί 
ζειὶ 14 εἴτ, κα τεισκϑυάζει, βκλδήεται, ρατατ. ΠΙδα ἡ, ναὶ κουκοὶ 
τεκμφίρετω αμφοπέρφισι,1ὰ οἴ, βελόύεται, ἢ τελειοῖ, ἢ ὅπ πάλι 

ΤΩτογρυι πο Πτιγ,ςοη ἢ ςοἰτοδορηᾶτ : ν πάς διατεκμαίρομι 
τοι ]η0 ἡ» ῬΟΓ ἤσπα ἀεπιοηγο. Ὑλκμαϊ ρα! ποτον 
οδίετγιιο. Αγαᾶζι5, Εἶν ἀλὶ τεχ μάρονται. ἵνα χοιὴ νῆας εἰ γινεῖν, 
ρέται ξρρν,δζς. Ὀϊσηγίἀς ἤτι οὐ Οἱ 5914 εἴξ, δρον σημειοῖ 
μειούτω,οταῖ ἃς οὈίετιιατ, ίεα τελφοῖ, ἤπῖς : γπάς ὅς σ 
ταγπλῖηο 5 14ς ἢ ἵπρε. " ν 

ΤῈ μαρ,ατος, τὸ, Π 15. τ ἐλ Θ. αἴθ ας, τοί ρας, ΠρητΠπΊ, σοποξέαγα, 
{τοτοῖος ἈΒοτοτ. πργο ργὶπιο, τὸ γδ τέκμαρ κἡ αὖδας παὺ τὸν ὅδι χ'ἢ 
τί ἀξχάαν γλ δῆ αν. ῬΙηάατιις Ργο ἐχτγοπιο ἅταιις ν]τῖπιο ΡΟ τ 

ἈΠ Σ 
ν ἐγ χιο Ἂ 

νὰ πιΐαν χὸ 
ἐὐιηβ νυ, 
γρη τοιν 

ἐμοί μονπητα 

[αἷτ ἐν Ἔχτίοαια Οάς Νοιπςοσ. τὸ δ) ἐκ δεός αὐἰορώποις σαφὲξὐ δ Ρ ὑ 
ἕπεται τέκμαρ. Ἰπ  τν; 

ἰε μι μιν σ 
. “- . ᾽γ.. 

τέκμαρσις, ἕως, ἡ, σορΑϊτῖο ις τ ρογ τέκμήρκον,ς Οαΐ, ἰηζοῦρτο Ἢ 
τατὶ οὐσοπϊςέξιιγα, ςχασμιός, ΓΤ ΜῈ μοι 

Τεκαὐραντο, ἐζκλδύσαντο ἡὶ ἐτελείωσαν 5 καὶ εἰς αὐλθ, ἠἡγαγον,ἀπεμοίσασαι τ νυ ον 
Ἡοιποτ.ητεγρτ. τὰ 

Τεκυήρμον, απὸ, οηἰςαγα, ἱη ἀο απ γα ληϑφνὸν σημεῖον κὶ ἄλυτον)! 101} (τῦπὶ 
Βιυπποητιτι Βάς ἀϊρῃμπι : δημεῖον γετὸ Πρηιπ οἹξ νου τὶ] 
ταυτὶπι : ἀοοιιπαξητιτην το πιο τιιπι. ἢ σπιμαι σογταπι ὃς γὰς, ἀκ, 
τιιπη ἤοιιτ σἐκὸς τλητιὺ πὶ ργο θα 1}ς. Οἴσοτγο ἴῃ Ῥαττίτίοηΐδ, νὰ ΤΙΝ 
σατ ργοργίδῃ) τοὶ ποῖᾶηϊ. 1ςὶ ργοργι δηποῖαπε ΟτγαηπΊ εἰν Μιρομιῆ 
τίοἱ ἀς τε ἔτι γα » φιςπιαἠπηοάιτιπη σημεῖον ἐς ργατοτγῖτα, 
οτατος, εἰ πέσαλ)ζοί σοι τὸν δὲ ἃ χόγον διάρονγτεκμήθμον μβρ τὶ τοὶ 
φιλίας,συμῖϊον ὃ αἰ ωρὸς ἱαυπόνικεν σιυυηϑείας “εκ μύθια, ΓΟΓαΠΊ, 
τεκμήρια νὰ μαῤτυρας δίς. ἤρηα δί τε τς 52ΡΊατο ἀς Γερῖθ.146πνὶ 
Αροϊορ:μεμέλα δ΄ ἔγωγ᾽ ὑμῖν τεκμήρκα «σαρέξομωι τούτων, Ὑ' 
καήξκον ποιεῖ ὅδτη ἀριιὰ οὐ πάἀςπ)οοοηϊςλιγαπι ἕλεογο. στεκαύρ, 
σοιως το τἰ πιο πλιπὶ ρογ μι σςοΣ Τ πον ἃ. τεκμήρμα λέγήν» Ὁ σαὶ νη! 
ἀτρυτηθητα ΓΟ] Πἰρετς. Τ εκ αήθκον φέρειν, εχ σεττὶς Πρηῖς ΠΟΠ σ᾿ Ν}}}ν. 
τε ἄτας σοπο άοτο. Αὐζοτοτες ἈΠΒετοτίς. ργῖπο  ἀϑαγχθι, ἢ Δτνυ, ἰν 
μδὸ «ἱὦ χέγω, οἷξ ὧν γίγετω συλλογισινός, διὸ καἰ πεκαὐρλον τὸ τοιύπων τς τ{}..8, 
σημείων ὄφιν ὅταν γδ αὐ ἐνδεχεῶτει οἴωνται χύσαι τὸ λεχ ϑὲν) τότε φέρι 
οἴονται πεκιμήρκον, ὡς δεδειγ υϑῥον κὶ πεπερασιῆρον, Τικμήθιον 

ἀἸείτατ ἐλλειασπκώς [αι άἀ!οηο ἔων οἱ εἴν ὀδ. 14 εξ.» ἀτρὶ 
πιοητο ΠττρΓΟ 4110 οτδῃι ἀἰοἴταγ σημεῖον 3.νε] Ἀτόδφξις 3,ρι ὐμπῇ " 
Ποπιοῖζιοι, ὃς Οτορ. Ἀγ μπ τίν 

Τικμηρεόῳ, ὠς ἔτι ὠσω, αἰτο 5 σοηἰεὐταγὶ5.8ζ τεκμηρίοις ῬΓΟΠΙΙΠΟΙ ἡ νθ. ἔπαι 
ΤΆ μον ἀϊ4ες Π|5γὸ τουτίο 5 τοσαι τα μὴ) οἵμηρρς ἐπεκμηρίωσεν,, ἐπαιηῖς ̓ 

Τεκμηραθόμαι, Βίργο, Βιιά. ἴῃ ςρ το], Ροἴζετοτεκμηρκο δῶ, οΟηὶ Ἰϊυαίίοι 
ἔλατο, ο! θοτατα, 

Ὑεκμηριώσαι ἰηάϊσατς, αττείτατὶ. 
τεκαήρω, ἱπάϊσουν εἰ εἰς τὸ πέλθ- ἄγω, Ατατις»τεκιήθκῖς πάσδυ εἶν 

δία), οπιποτῆ σφηττγη οἰϊεηάίτς δείξατε : νοὶ δά ἤησπὶ ρογάϊ 
εἶτε : ἃ τέκμω, ᾿ 

Τέχμωρ, ὠφρεοτὸ, Πρ ἡ τ) ά λυ πη» γριπιςητιΠ1, Π πἰ5,,μύρος 9 
γα τος τα (8. ΠΟΘ) ΓΟΥ ΤΏ ΠΕ}5. ΕΗ] ΟΣΏ ΕΙΣ 5. τῶτϑ μόγεςον τέκμωρ χἱ 
εἰζιτεχμήξμον, 

Τεκνίον, «τὸ, ΠΟ 5. τεκνία με, ὈΔι}.4.4ἃ Ολ͵λτῖ, 
Ὑεκνογογεῖν, [1 γοΓΟ 5 σΊσμογο δ οτος ἔειι ΠΠος ργοογρατον 4. αὶ 

Πσατοΐῃ. Ερίρ. ΜΗ. 
ὙΤοινογονία ας, ἡ ρτοοτοάτίο ἴδει ργοραρατίο ἢ ογατναριᾶ Ράμ.. 

δα ΤΊΠ.ο 1. ὅρα πεκνογογίας, ΠΟ ΓΟ5 σίσποηάο, ᾿ 
Ὑεκνοκτον θν.ἱ ἰ τ Ὸ 5 Ἰητογῆςονο, Ατἰοπαροτγαϑ ἴῃ ΑΡοΪοσ οὶ μὴ δες 

τι ϑέναι μδ τὸ γγουνη ϑὲν, ὡἰς “Ἶα οκτι ϑέντων τεκνοκτογοιωΐ των, ᾿ 
Ὑεκνοχτονία ἡ, ρα τὶ οἰ ἀ τη, ἰΣ Βογοτι ςαρ465. ᾿ μι 
Τεκνολέτηρᾳ γας, ἡ, ΠΟΟΑΓΓΙΧ ΠΠΙοτιπι, μας δηλίῆε Π]1055 4018 ΡοΓῚςς 

αἸάϊτ ἃς οςςοϊάϊτ. ᾿ 
Τέκνον, α, τὸ, ΗΠ αι5. ἔσεται, ρ το  ςβ,ρίρποτα, ἈΠ 149 (Ὁ ο] 5, σάταας 

Παμα πο. κανών ἐκνα κ᾽ πιϑ'ήκων γ ςαῃατη ὃς Ππηϊαγαπι εἴα! 
ῬΙατίη Ῥεῖ. Ἡοσ Οἀ ὁ, Αἰ κί τ πῇ γδ ἐγὼ φίλο τέκνον ἕωγαα τί, 
τοίρί εἰ εης,ἑυπαῇ φίλε, ὁ ομασς 81]. 0 

Τεκνοποιϑόμαι, ὅς 

Τεκνοποιέῳ, μι ἡσο πτιηκρι, σα ΠΟΤ ἈΠ 105, παι δοποιο μαι κὸ παϊδοποιι, 1" ἣ 

θεγοβϑῖσηπο ἃ Πιξεὶρῖο 9 Πθεγος ργοογοο, παι δο ποιοῦμαι, Χεη, ᾿ιὶ 
ὃ ανὸ αὐὴρ τίωὐ 1ε σιωτεκγοποιήσουσαν ἑαυτῷ τρέφει. Τά σαι ἴπ [δοιιπ: ἅ ̓ ἡ 
ἀο ἀπομνημ, τοῖς γιωναιξὶ σιωωελϑον]ες σεκγοπσιύμεϑοὶ, ΤΛΟΙταΓ ἢ 
«εκγώ, ᾿ 

τπρ ἡ τι πένητι 

πὐ τά, 

ὙΠ ΠΝ 
ἰηῦ, ΩΣ 

μι 

Ἰππλ] χα δ η 
, μὴν ; 

"1 ΠΡ 

Ἰβεμη 

τ ΜΝ ιν ες 

ἣ 
Ὑρκγον ὶ 



μ 

ἐπ ς ἐὐ  π 

ὁποία» ΤΟ 5 σοπεγατίο. Ῥγοογοατίο ΠΙϊουιπι. Χεπορἤοη 
ὑὑτορίνην. ἰδ ΓΟ ργΐσλο »Ἑ μφύσαι Ὁ ταῖς γεινωμῆῥα!ς μὴ ἔρωτα πῆς 
νκ’ Ἶ εἴας, 4 

ἶ ἐς, οεῖ, ὁ νὰ ἡ, Κα ιιπάιις, γιωὴ Ἵεκγοποιὸς, εγοάοτιις ἴῃ Τοτ- 

οἰγοτο. 
ὀρκα ΡΤΟΟΥΘαΤΙΟ ΠΙΡΟΓΟ τι, ἴῃ Ἐρίρ." 

γπροφεί"ἱἱοτος σἀπ σατο, 
προφία τσ οτοσ Ἢ ἢ οἰ σατο Ὅς οἰτιοατῖο. 
ἡμα), τὺ Ἰέκγω, οἵ πονρόηετο ΠΟ Οὐ δες αὐ ὃ φαίης Δίων γε- 

μι 1εκνῶσευτο δ νύ, 5. ρος] π ΡΠ σα ἡ ΠΤ, οξ ὃ Ἰεκνώϑη Λα. οχ 
Ὁ τουροτο ἔαέξιι5 οἱζ ρατοῦ ΓιΑὐτι55 Τηζογρυ, Ἰεκηούίϑεο 9 ρτο- 

ἘΠῚ γεοὶροτο  Αὐϊζοτ Πρτο 7. Απΐπι. ἀδ πιυ!ϊογοιν άς Τεχνόω, 
Τεχνυ δαὶ, Ργοσγοασιιπι οὔ. ΓΙατ,ἴπ Δατοι ὕτω γριῶ ὑφ᾽ Ηξα- 

χλέοις Ἱεκγωθένδαει ἃ ὠρόγογον ἀντ, 

αν ῬΙΟΓΡετα, 
ἐν ἰσοτος ἱπτογῆςσετγο,ἱπ Ερὶρ: ὶ 
,ὦσως πιωκα, ρᾶυτιιγῖο. ἕο ΓΟ Ῥάτ ΠῚ; δτεκγον ποιῶ, σΟΏΟΓΟ; 

ρ ΝΌΛΙΓ (ΟἹ. δοκεῖ ὃν ὅϑον ὧν ταύτης Ἴεκνῶσαι νἸάστυτ πο- 
{π| ἐχ Βας {πος Ρ ̓ς. ΡΙ πταγς θεῖς ἐπ Ῥετῖ οἷς. Τεκνήω ρτο  1ε- 

ἡ Πέτα ργοοτθο . ἀριἦ Πἱομοπη ἴῃ ΜΠΠῸ. τεκνοΐαι ρο- 
ΠῚ 1 οἰταγ Αε ποτ. αῤχὰ Ὁ  γεωαξὶ τῷ πεκνοδῶναι 5. ὦ 
οἵ σι πὰ ἐπγοιώ.. 

ως, ἢ. ΠἸδοτοταπὶ ργοογοατίον ργοραρατϑ βομοτὶς, ΡΙττ, 
Δητοη “έκνωσιν ποιείάδου ρυ στέατα, Τ ον ὦ Τέκνωσις , ΡῈ ΟΤῚ 

ΠΑΓΙΠἾτα5 ὃζ οττιις. ΑἸΠΘη. 1.8. μυϑεύεσιν ἐν κρύπτῃ γγυέϑϑει τί διὸς 
γωσιν “δὶ  Δίκσης, ; ᾿ 

ὡς. εἰ. τὸ Πἰτπς ν οἱ ΑΠαςντ διὸς τέκος. ῬΑ Π]14ς.1],αἱ, το πένκα,}, τὸ- 
τ χνα, ΑΥ ΠΟ ΡΉ. Ὑέκος: ρα 15 ἀπ πγα  τιν.}].. 8) Νεξρὸν ἔχοντ᾽ ονυ- 
 χισιἸέκος ἐλάφοιο ταῖν εἰν, 

ἐταείνορκει μ.αιδοκα ἔα τῖςο ἴξα ἔα τι σοτ,άττγεγη ἔα θυ]. ΠΊ ἐχεῦ- 
(δ. ΠΟ] οτυςοπάο, φἀϊῆςο, εἐἤοίος ρατο . ματασκδυάζω. Τ)ε- 

πιλοσι τί. Ρ 110 ἀς ταιιπάο, ὃ κόσινον ΔὔοσονεκἸ νατος τη - 
ἢ πτογδὶ οχοτίειη ἔβδυοξεοίς, Αὐἰἴόρηδη. ἕτερρς 3. χαλ- 

πιπεῖ τη "εἰ τις 0 ὃ τὸκ τειίίγοται, 14 αἴξ αττοπη ΕΑ τ ΐθιι ἔειι ΠΡ Πάγοτη ο- 
ται χειοοῖ. 
παν ἐνω μανῷ, ᾿ ἄς ΠΠ, σΟΠΎτ η  Γσοτ πιο ἑ]οΥ» ἥἔτιιο, ΔΡΟ]]οπὶλι5 
μθμ! ςοιιπεῖο ΑὙΡΟΠΔ τσ πυργρ σεν ἐν, οἰκέᾳ, περι ήναντος 214 οἴ. κα 
"ἐμαὶ τασκδυασαῆες, 
Σ, να ας, ἡ ατ οὨἰτείειτα, Π τιξιγα, ΤἈδορ γαίτις πἰοτ. [1- 
μἰμαμηαὶ Ὁ αυΐηιον σαρίτο οέξαιτο »αξκευϑος οἰς ταὶ Ἰεκτογίας .. νὰ εἰς τοὶ 
ΠΠΠΝ, ὡϑθλα, ! 
εἴρια πα σρχ 9. εἰοόστε,ριιά Ξορμοοϊοτη,τοίξο ῬοΙςς : ἀρτοτῦ πιὰ- 
ἱπίτ, 
ραν! 
αὶ Πρ 
ἩΝΟΡΠΝν 
τιμϑρηνῇ 
ἠϊηδι! 

, 

ἜΠ 

ἴω; 

τίογαση ρυφίς 5," : 
ικνὶ [Δ τ σα. 4γ5 Ελ Υ1]15γατα Πρ πα για, τ 8 αἀ 1 Πσατοτῖα, Οαᾷ 

ἱπ ῬγοδΊ πλας, ΑὙΠτοτε! Αρεεὶ Τἱοσοτγεάοπὶ το αιϊητον Ο. 
112. ἡ Ἰοκτογικὶ » 14 εἴτ, τιθεῖσα ἔα τ Πς : Ἰητς ἢ Πρ ῖτι ἐχ ργάςο- 
Πδητίθιι5 αἱλθν, ὲ 
χτονικὸς οεἶ δ. ΓΑ Ὀ ΤΙ 15 ἀττ5 ΡΘγί τι! 5)αγτὶς Τιρηαγῖαὲ ῬουῖταΣ : γπΐς 

ἐκτον νη) χεεία» ἔα ΤΊ 15 ν ΠΙ5. 
)αυργϑὸςγούδ, ὁ, αΥς Πἰτείγιις, ΟΡ ΕΓΑΤΗΠ19. 

ἐτοσ τ), 5 (Δ τ 1}}5.ατο ἰτεξξοπὶςς “εκτοσυμη ἐπέων ΠΟΧάτηςῖγο 
πη νου τ πὴ ἀττὶ Ποίτσι,'η Ερὶσ. 
ὑτῶν, ον(Θ-. ὁ, ἔα θοτγαιιο ἃ εἰν ρεπεγαῖς ποπποη δ οπλη65 ἀτῖὶ- 
Προς (οχοςρτὶς ραΠπ5) 4] ὁ ταις πιατοτῖα 11} ξλεϊιητν 
ῬΙξοχ αι ῆοαξοτ, ἐγιιέξοτ, αγοττεξει!5, γα του Ἰ4Γ11|5γτεχνίτης, 
7411. μιιταῖ Οταοὸ 1έχτονα ἕαθγιπι εὐ Πσπαγίτπη 5» ἀπ πὶ 
4ας5 ρα ὰπὶ ἐπάϊοος νοσαθυίαπι ἰαρί ἀΑττῖς Ἂς Πρ ματι ῖς οἵς 
ΠΊΡΠΠΩς ᾿ ΑΡΡΑΤΟΣ εἰ πὶ ἀἸ ΘΙ οποπὶ ἃ τόύχω ἀπιέϊατγ ἔχτονος 

ακ ὦν, ΕΠ ρ. 
ἀνα ρει Η εἰς. οἹς ἀπρεῖδιε ἃς Ἰελάδσσι,τολ μῆσαι γ ἀτΊελϑδαίνειν κομε- 

“- 
Ι ; δὺς ἀξιοῖ, ὶ : ΔΝ 

πλὰμαῖν, ὥγίδ-. [ΟΥατα οπῆ5,7 τὸ ξίφΘ- ἐἰξη τη εἰ φορδὺς ὃς νπάς ἔσιι- 
ειπὶ ργοροπάου,, δαίτβειις ἐσατὶ ἀἰ οἴ ειιτ ἃ ΝΠ. 1τοπὶ νἱποι! 

εἰ ἰραπηθπτιιπι,, δὲ ΡΓΟρΓΙΠπ ΠΟΠΊΟΠ γάτ]. Ἐτγ πη, 7ελαμῶν κα πὸ 

λδ)ς 611} αἰχκού ἴῃ ἀϊδτιοπο Αἰ γίνη, 
δες, Ἰτυτοα σοποογρια νΕ} ΠοτῚ 115 Ῥεγασοοσηπιοάα, ν οἷ β 
οἷα Ῥοεῖμι 59αυστιβ ΟὈ] αἰ ἐπεπιδτα οὈΠ σατὶ (ΟἹ ας, Επτὶ- 
14. ἴηι ΡΙνασ πε ΓΤελαμαν σεν δονίτης ἀρη ΡοΪ. Ηετγοάοσ. οἱ ἢ οὔ σῳ 
ΐ ἃ πλείς:« ἑποιή σαντο, σμύ ρ»η στ: ἰώμῆροι πὸ ἕλκεα Τὸ σι δυνίθ. ζυσ.- 

σίνης τελαμῶσι κῳῳτήλίοσοντες. 
λαμωνἀδης (ας, ΕἸ οπιοτ. ἶ 
ἡλαμωνία ἀρ ἃ ῬΟΠ υσοπ ἀἸσιιη ται. 1185 Χεπορ ἢ. “ελμονίσς νῸ 

τ. Πιητ απτοση Βαϊταςὶ σοτιαςοὶ 41 0115 ἈΓΠΊΔΏΤΕΙΤΣ σΔ 1165 ΕΠ 
ογίις ἔογας, Ἔ 
μμωνίζω, ἔχ (ςεα Ἰπιιοἷπο » νπάς ἀριια ἘύΠτΑτ]νιπι ἐχ 4 ἀπ 

Πἰ τοτίςο, συμπατῆλϑεν ἀντῳζ[ς. ῬΆΠΙρΡ ΡΟ οαϊ οσπΐτι5 (αοἰτιὰ ἐχ- 
ΟΠ ς ογατ ἴπ ργα 10) γἡ Κκείσοφθ- ὁ ὠμεῖνε αὐοασιτος τελαμώνι- 

δϑεὶς ἃ ὄτερον ὀφϑαλμον»αἸτογασα οσα]ιπι ἔαίοια, φοηεοέζγιιμη δὲ 
ἰπποίττιη Βαλε πε. ᾿ 
αμανιθ», ηὶ αὰ οἰπσαϊαιπ 8ζ Γοτιμτι ἰατιπι Ροττίπεῦ . γα] δά 
Γεἰδπτοιοιη, Ετγ πη. Τελαμώνιε »ὁ Αἴας. 

᾿ Ἱ λ λϑεσο) ΕΓΔ ΤΉ ἸῺ Ἐρὶξ- 
ἀλέθω, διγελέϑομα;, ἅμ, ἢ. ἅ;- 

“". 

, - Χ ͵ ΥΝ] 

οὐ οΥ τομα! ΡεΥ βοϊοττὰ τελέωτο υἷ- 

ἢ 

Ἵ 
ω 

ΠᾺΡ 
παῤχα, ΒΒΟΟΥ] ὀπίσω 3. ϑεοὶ τελέϑογσαι, 1. ἤμην ἀεὶ, 

Τελφογονία, “Ἔπενλτῖο ρετέςλ. 
Τελφογύνθ-. Ρ ἐγ ἔςέξιιπι ρατίςης. 

Τελευκαρπέω γἔγαδτπὶ ρου ἤοῖο,ν οἱ ἀΡ Ό]ο,4 ἃ ππιατιινἑζατοιι ἔτι: 
δλαπὶ Ῥεγξοτο. Τπθορβγαξξιις ᾿ΠΠοννΠ το ρτίπιο » σαρίτο 252, 
ὑπεὶ γγύη γε ἔγια χὶ ἰμπέλν, νὰ ἑοιαῦ τιλφοκαρπεῖν, δὴ μέχρι αὖ ὀῤδούς, 
ὁ γγύεευς, 

Τλήον, τὸ το Ποηἰά εἢ, Ῥοτγέεδιιπιο σα πὰ τερὶς Ρεγίγιπι ἂὉ 
0 4ιιοταηηὶς ἐπίπτινξξα ἀἰς 110 «ιιο τοχ οἶϊος στράτα, νο- 
σαδτατ, 

Τελφοποιὸς,ἸηἸτίατοτ, αι θαρτὶ πατο αιιοπηρίαιν ᾿αἰτίατ ὅς ἜΧΡΙΣ 
Ῥατ, ΝΑ 2..εἶθὶ πὸ βαπῆσμ. , 

τέλει, εγδ τύλθ. ἔχαν,οχ πλλτι5,ἤπτοροτ, ροτς δλιις,α Δα τα5., φαΐ 
εἴτα τα: παρ αἰτιἀϊηὶς ὃς ἰητοσταὶ ατατῖσιν ηἧς Ἰέλέδ. αὐλῥ, ἴη- 
τερτὰ αταῖε νἱγαρια 1 ποΐδη, ἃς σέλει(- τὼ ποιητικαὶ, ΑὙἰ πε 426 - 
λέῴος η μέρᾳνν Ἰτἱ πγι15 νῖτα; ἀϊο 5 λεία τροφὴ, (Ο] Ἰάτις οἰ θιι5»Ναζᾷ- 
Ζεη.Ἴέλφον κὶ μέγε ἐγαϑον, οπηοἤ η, 1 λῴον αἴαα, ΑτἰΠ 4, αυ4- 
ἀτίρα «ἠδ 7ελείων ἵππων κὶ καὶ πώλων, δὲ Ἱελεία ἱππικὰ έλειον τύχη" 
γαῳ σα] οὐτα ἀδτυ πιςητιΠ]» ππο οι τέλειον ἱριαίτιον Γι 

. ταγο ἤν ΡΓΟ τορᾷ ΡιΓὰ ἂς γγ}]} ἀϊχῖς ἴπ Αητουῖο, νἱάς Ἰελειόω, 
πέλεια οτἴατη ἱεροὶ Ἰοἤιϊας ἀϊσεραπὲ οχιπιίας,ν οἰ (χη δεϊοτοονοῖ 
Ἰαγρίοτεβ ὃς Ἰποιι!εηταβ, Γἰπήις αἰ μη 40 ἰνο Ἐ᾽15 τις ἤοτο 5» 
4]]]παπ6ο πλαΐογες ἀρρε τ. τέλεια ἐρίτιιτ ἱεροὶ ἀἠσίιπτιιν ὀνιαύ-. 
σταννο] Ῥοτάμϑοντ αἰ 1)» ὁλόκληρα τίν η'λικίαν, κὶ αἡ χελωζμάνα, ος 
εἴτ χ᾽ πλ115 μῸ [15 ἔαέζα, Ἰ πη ἱεροὶ ἐπι ρ΄ πιγα! ! αἰ Τα πάο ἤιης 
Εχτα: δε έλειον οχ ᾿πλ}11πὶ ὃς ἀπιρ τη, Π14 1, αἰ, αὐνῶν Χνίατης αἰγῶν 
Ἕ πελείων, ὅζς.14 εἴν. ] εξξάτιιρη σαργατιιπι. Αριὰ ΡΙυταγοιααι 
ἡέλειος ἀϊοῖτιν 4ι1 ν χοσοπ ματι ἤοιτ ἠΐϑεος ςφουϊοῦς. ὃς Ἰέλείοι 
ἀἰσοθαητην νχοτο5 ἀπιεσητς,ντ ᾿ηυίτ ΡΟΪ μχ : Τέλειος οηΐπι 
γάμος ἐλέγετο ὡς πελειῶγ κορδς δὶ βίον δ αἰϑρώπον. Ἐς σέλειος ΤΡΊΤΟΣ 
πιιρτίάτγιμτι ρ ταῦ [ο5 9 Ποιὰ Πιπὸ ρα ελεία. [πᾶς οτίαμπιι πρό έλειοε 
ὄυ χαὶ ἀς 4ιιθι15 ἔσργα, Ὑέλειοι ϑεοὶ, ρου ές Ὁ} ἀοῖ, ἀϊ] Πιπιπιῖ» 
Γαιοίδπ. Πιητρριτο αι [Εἰ εξεὶ ἀϊσιητιγ. τέλειοι ετλ πὶ σε 
ἀἰσιιμειιγ ὑδη βεξληκότες, ἢος οἰϊ,4ι1 ἀξητος φτατὶς ἰμἀἰςε5 ἀμηὶ - 
(δειιης, Ρ]λτ.].8,ἀς Το ν. 
Τελειοςιγ μὴ, ε»ὐρογξςξξιο,4. ἱπτογριηξεῖο, χιια ἔτ αὐπιπὶ οτατίο 

δὰ ρεγιοάϊμη ρογιεαίτ,πας δὰ ρογξεξελαι (ςητοπτίδπι, 
Τελειες χὶς δος ) σαΥ ΠΛ 15 γατῖο 11 ροίγεπγα ν ογίτις (γ 11 ρτῖ- 

τὴς ἡιιπξξά εἰσι ςπτιιπη . ροςσι!οηγύϊην 6. Δι νὰ5 ντεηῆὶε πο - 
τατιιγ, τ 1118 ν ΘΓ 15.» αῤγυρόπεζα ϑέτις ϑυγάτηρ «ἁλίοιο γέξοντος 
σᾶριιτ δῖ Πη15 σοπιροημηῖ αὗτος , μος οἰξ 9 ῥϑπῖς» Δριιῷ Ατβο- 
παι). 

ὙΤελεισ της ητος ἧς ρΕΤ ἐς ξΈ10. ἱπτερτῖτα9. 
Τελειοτοκέω, ρεν ἔςέξησα ἐγιιέϊη πη ρατῖο, 
Τελειοτοκίαγσεπογατίο βοτγίςέϊα, 
τελειοτύκος, ρΡεγ[ςἕξαιπ οἄοηϑ ριογιιπι. 
τελείων ΕἾ Τελεθω, μι ώσω, αιωκα,τὸ ελέω ρογῆςϊο, εἰς Ἰέλος εἰ γοωνὉ 
(ΟἸτιο,οοπἤηπιο, αὐ αὐύτἥω, ἀπϑογίζομα,περαίνω, τελδ]ῶ. Ποῖος 
ἀπαραίζω ἤιιε διαραίζω. πάς 1ελεισμᾶνος, ρεγ ἔρις 8ζ αἰδίοἰπτας, 
τελείωσις καὶ πλύρωσις αὐϑρώπου, Ἰὰ οἴτ5 το πη 15 αίο᾽ ατῖο ἀταές 
Ρετγἐέξιο ἤπιε σου Ρ  οΠηΘητιιΠῚ 9 τιιην ἀοπηατη εὐ Ἰτροὺ πηνντ αἱτ 
δορταγα,  ουπι ἔδοῖα δα βαοῖοπι νἱ Δα ἰανυ5: σπου ἤοτ ἴῃ οῦ- 
{ππιπατῖοηε ἴοι], πο Πάοῖ ε5 ρἰ απὸ δὰ ἐπταρὶποπὶ στοὰ - 
τοτὰς γοποιδ οι ητηγοογίγαιιο τῆς ϑείας εἰκόνος 7ελεία, αὐαιἐωσις 5. αἱ 
ὥρθς τὸ αῤχέτυπον ἰξουμοίωσις, ἘΦ οἼελειουίάδοι κ᾿ πλυρωϑίδι νούατ 

ϑρίτίτας ἰαηέλιις οπηηίασα 1η ΘΒ Ιτο “ Ἰελειώσεως αατμοτ, λης 
Δι ΟἹ ατίοποση Ρατγος [ἰςοῖ πὶ δοατί, ποηάτιπι ταπηοη ῥ᾽ οπὸ 
[πτ αὐϊεςιιτῖ. Οβοστοῖ οπῖπι ρτῖα5 οἰ ἐξξοτα ΠΥ ΠΙὨλἜΓΗ ΠῚ φῦ - 
Ρἰ τὶ - ὅς τα νηὰ οπηηῖθιι5 φοτία: σόγομα σγαάτηίτα ἀν βεῖ- 
ῬιιετατιΑρο πο Ιεἰς ἴα ἐρμξοία κα Ἡςδγαος σαρίτο νπάςοῖπτο, 
" τοι παὐτες μαρτυρηϑένπες διτὶ αἰ πίςεως , αὶ κομίσαντο τίων" ἐπαίγγε-- 

λίαν, τῷ ϑεοῦ κὐξὰ ἡμὴ κρεῖ η]όν τι προβλεναμῆῤο, ἵνα μὴ χωρὲς ἐμδι᾽ τε- 
χειωϑωσι», Ας Εἰ οπηηε5 Πάεὶ τοἰΠἰπιοπῖο ργοδαγῖ, ργοπιῖ 
ἐταζισι ποη ταϊογιητ οὐπι Παῖς πο ῖϑ αι ἀρίαπι πη Ποτῖς 
τοπἤ!επς ργουάογιτ ) ἢς ππο ποδῖς ἀρ οἱ] ογθηταγ, Ππτογρτ. 
ἀοξιι ἤηπλιῖς τφηιεπ ἤς τγαη ει τ, Ατηιις οαλπος ἰῇ το εἰ πιοπεῦ 

“φάορτὶ μογ ἥδε, πο οδτιπιιογιιησ ΡγΟΘ Ππ]π: αι Πει5 
ἀς ποῦ ὶς ἐπε τις φυϊάάδαι ργοι άδταῖ, πὸ αἰσίχιις ποδὶβ σου- 
{ξογατοπτιιγ. Οὐοα πελειαθῶσι μος Ιοςο 'π ΑροςαϊνΡῇ σληρω- 
ϑισε ἀἰςίτιιγ σαριτο ίεχτο ἀς πηλττγεῖδιις 4 ἴαδτον Αἰτατο «νὺ 
ἐῤῥεϑιυ αὐτοῖς ἵνα αἰαπαύσωντω, ἔτι χοένον μιχ ον » (ως ὃ πληραϑωσιν 
([ερίτεγ ἴῃ Δἢ 5 πλερώσονται ) καὶ οἱ σευ δεύλοι σλ δ κι οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτῆ, οἱ μένλοντές Σποκτείνεθθοι ες τὸ αὐτοί, Ὑπλειοδϑτη αὰ ατατοηι 

το]ατιπη. οἴ φΔάἀοϊςίςογουϊη γήγα πη εὐιαάεγο, γμάς ΄ιΐ Ἰαπύν!- 
τῆ εαν τορσαπὶ Πππηρ(οτιιητρᾶς τατοῖα; {μα ἔΕ ] ἤιητ,τελεῖϑο γζες 

ἀϊσιιηζαγ,. ἃ οἵξ, αὐ δρώμνοι καἰ δεκι μα ζγυῆν οἱ εἰς γ»ξιαρ χικὸν ἐν αν τι 
φόμϑμοι, 5ττα 0.11}.14.4ς Τατίς πῇ συ πυπαίο 5 δαὶ Καὶ“ σχειοσ ται 
ἐπι δημήσαντες ἰὸ πελειωϑέγσες ξενετέύεσιν καὶ δέως δ «ἃ οτϊατὰ ἴῃ αἀο- 

ἰε(ςεπτῖα ροτεσιηδηγατ,ᾶς νιγ] ἔα ἐγ ἰἰδφητοῦ ρέγοργο γλμΐητ, 
Ἐτ ἀρπᾷ ΡΙατάη Αατοι, τέλειον ἐμείνιον,ὰ οἵτ,τορα μετὰ ἃς γῆν 
15 Γελειῶ οὐἕαπι σογδιπῃ εἰν ἰπογουισῖγνῖ τὸ δελώς ἱᾷ οὐϊομυέώ, 

μυφαίωγίω͵ Ἰαϊτῖο ίαστο, οη ξογο)δί ριτΙβςο ἀγιάξω, καϑαρίζω. 
ῬοΟΙῸΧ στο ρυῖμλο » Ὁ μυέῖν, μυςαγοωγεῖν » βυεἰδϑαι ὀργιάζειηγτετ 

Τοπ,, 3: ἈΚῚῚ 
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ΤΕ 48 
χεϊϑειτεχέν, Ἐτ ἃς [Δογῖ5 ἘΠΕ Π πὶ 15 ἀϊσεσδητ τελεϊῶεω τὼ με - 

κρρ αὶ μεγάλα, ῬΙατάτοιιι5 ἀς Π οπιοτγιο» τύτε δ᾽ οἱ εἰς ΑἸϑιιύας 
ἐγεκ εν ὅτι θόκεται αἰοι τοῦ μὴ Ὁ- ἄυϑιιὲ μυνϑίωϑαι. κα σἰυὴ πελετίυ 
ὡτάσαν ἔσπο ἐδ μικρῶν ἀ χοὶ δ ἐποι τικῶν αἰδᾳλαξεῖν, τῦτο Ὁ ὁ ϑεμε- 
σὸν ἰῷ νὼ τὸ μικρὰ ἐπελκοιιῦτο, τὶ ἢ μεγάλα τῷ βοηδρομιῶν., ΊΟΩΥ - 
{5 κὴ τούτῳ τιῇ τρήκτῳ τορὲς πῷ πελοιιῶτος αὐτὸν ἱερρρ χα ταῖς πῶ - 
γαγεστοίτοις ὅτ κᾺ ἡσεσιν Σποτελούτα Ν ες ΔΌ πος γειῦο Δ ογίθυζ 

{χοτα ἰἴτοτω. Ἐχοάι ςἀρίτε .9. τελειώσεις τας χεῖρας Ἀαρὼν γ 14 
οἰ ςουίεοτγαῖς.δῖς Οτορογι καλὸν τὸ ταὶ χεῖρας τελειοδέϑεη 14 οἴ, 
«ἰ για ζεᾶναι 56:9. αρίζεῶτη 14 εμν ἀξ δριγίτα [ἀπέϊο αἷτ» τελείου τὸς 
ἄγον πσνεύμο,, ΑΙ ρΡοίξο ας ἐς ΟΠ Πὶ πιοττς ἰο ιιςπ 5.5 Αἴτ σαρῖτε 
{οοιπάο αἀ Ἡεῦτγαος, ἔαρεπε γὸ ἀυτα δι᾽ ὃν τοὶ αὗται 5 κὶ δὲ Ἐ πὰ 
σαὐτεινπολλοιὲ εἰοιὶ φὲς δόξαν ἀγαγόντα, ἃ αὐχηγὸν τὶ σωτυρίας ωὐ 470 διαὶ 
σαϑημόάτων πελειῶσωγ [ὈτοΓρτ. ΠὨεσεθας δηἰπὶ νῖ ἱρίε ργορτογ 
ἀιιοσι ἴαητ ΟΠ η]4 9 ἃς ρεγ πιο ἔπη Ο ΠῚ 14) ἶἷτο 5 ἢ|105 ἴῃ 
δἱοτίδιη δἀάιισοηάο,, ρεϊποίροπε (ΑΠπ|π5 ἱρίογιιπι μετ ΔβΗ! - 
ἐλίοπος σοιίξογατγοτδῖς ΤΠ ΟΪορὶ Βαρειπηο» ἃς ππατεγτῖο τε - 
λειοδῶπο ν ογθιιπὶ δοσοπιπηούδης, διιπὶ δαπὶ Πδο ΤῊῪ [Ἐοτῖ1. 
ΟΠ ΙΔ πουιπὶ τελειώσεις 4 1115 ἱπιτίαπτιιν ὅς σοι[ξογδητιισ 
Ὅεο. Ὡς Βαρτίἤπο ίξερε ν[ιγραιῖς Ογοθουίι » 41 δ (ὧν το- 
χειωϑέγτας δὲ αἵματος τη λτῖγτο5 ἀϊχίτ πιο (ἀπ ριΐης Πςο σοπίε- 
ετατος. ἄστη ἰη Μδο]ιαί». ἀπύῤῥητος ϑᾶ ὁ κόγος. σφέδρᾳ πιϑατὸς ὅ΄- 
ψοιγ᾽ οἰωὴ καὶ πᾶ σε τοῖς φιλοϑέοις ) μηδέγα γ᾽ ωρὸ ἡ Χρις οὐ παρρυσίας 
πελειωϑέντων ,δὴχα τ εἰς Χριςον πίςεως τούτου τυχεῖν. Ἰάσιη 4101. 
ἐπεὶ ἢ (δὺ ἐπεὶ ποιῖδας τελείω θέν ταις εἴ δὸν, δγάρστε τίν) κεφαλίωὶ μέ - 
λα φαιδρῶς, ὡσαἷῷ τις ὀλυμπιονίκης,1ὰ εἴς, ἴερεοι Πἰϊος πιάττγτίο 
δηττίατος ἀταιις ςοηίφογατοβ,ἤιις ρογβοέξος, Εὐεδιμ5 Ηϊΐτοτ. 
ἘςεοϊοΓΠ το αιΐητο, Ὑἶα᾽ ὃ ἡ τελειωθέντων ἐν πεεῖς τἰξορέως ἐπαινεκο- 
μἰῶνη τοὶ λείψανα. 14, λίϑυις πτρῤ εὐ ἧο πελειω ϑέγτες Τ᾽ τὸν μα χοίθλου 
ς-ἐφανόγιν τάς Τελείωσις. ἃς τέλει. 

“ελοίω, ἰάοτῃ 144... διὸς δ) ἐτελέειτο βελὴὶ ἰά εἴς, ἐτελειούτο, ἐπλη- 
ΚΣΠΕ 

τελείως, οἱ επὸ, αἰ ΟΠ τὲς ρεγίς δε, οπιηΐπο: ὃς ρτὸ τὸ τέλθ. ταη- 
ἀεγη,ἀεπϊαιις»αριά Ρ]ετΔ αὐδὲ ἀοργησίας ἴπ γοτΠΡιις ΜῈ. [4 ητ}}1}. 

Ὑελείωσες, εοεγ ρει ἐς 1074 Ο] τ] ογοδ[μπητηατῖο,Ἐ ἢ ὃς γιασ μὲς 
καϑαρισμὸς, ἸΠ τ] τ ΟΡ ΙΓ! Πςατ᾽ ογσοηίςοτατίοις. (ἀπε: σατο, 
(ιο οτίαπι ποπηίης ντιητιγ Τ ΠοοΙορὶ Δα (ἐσ η} Ποαπά ππᾶυ- 
τυ τί πὶ ὃς Βαρτϊπηιπλνατα ΟΠ Ια ποτῷᾷ πιγίτοτῖα πιητ αμ1-- 
διι5 ΤΠ εο ᾿πϊτίαηταν ὃς σοπίξογαητητ. Ογα σου 5 'πὶ Τηυς ἔξτια 
σοητγα ΓΙ ΠΔΠ.νὸ τὸ ρῶτον εἵμειτι μϑὺ ἐχ ὁσίῳ τὸ λεπρὲν ἀστεῤῥυ τῇ ἔϊα;. 
αἴ καϑ' ἡμᾶς τελειώσει δ᾽ πελείωσιν τῷ μίσοις αὐτιϑείς, γ]ς Τελείω ὃς 
Τελϑ σιιργῶ. 

Τελειωτὴ «οὐ, ἐγ. ΠΟὨ [ἸΠλτ]άτοτ, ἰη τ ΟΣ, Ῥγοραράζοσ,, Ππίτοῦ, 
ΝΥαΖ. 1 Οτατ, ἢ 

τελενικεῖν, δ οπατετἀοδπέξιπι ἃ Τ᾽ οἰςηῖςο αιοάληι οπμηῖιπι σ- 
Ῥεμο, τ αἴτα. ΟΠ]. ά. 

τελενικίζω, γ ΔΓ 5 ΕτΥ ΠῚ. 
Ὑελφογόνφ., Υἰτα  Πἴνυτελ φογόνα, Ρ ΘΓ ο ἢ] ἔσεται. 
τρευκαςπέῳ, [τιέϊοτη Ρε ῃςῖο, ΤΠ ορΗν. 
Τέλεον, Ροἰξγοιη ὁ» ΟΠλμ ΠΟ ΡΘὨἰταθΉρτοτ[ι5. » ΡΙ Ιτάγομα5 ἴῃ. Κο- 

χπἰο ἃς Γι οΐαη. 
Ὑέλοθ. κα, ροτξεέξι!ς ὃς αὈ ΟἿ ατις » ὄχθον πὰς οἱ τελφωτοίτη εἱδυκία. 

ῬΙασ. ΠΡτὸ ρεῖτηο ἐς ἘΘριδΙ]ς.14 οἴ, ἤιπηπια ἸΏ τα τππ14,}1.ν ἐ- 
λὴ δεμία. 

Τελούω, με, ώσω, ΡεγΠοῖο, Αἰ ΓὍ] πο. ΘοπἤΠιπηπιο. ἐτελέωσέ μιν» ει] ν οτὶ 
ςοιηρότοιη ἔςοϊτιν δε τελέωϑ κα ΡΊΑτο Πἰργο Τ οπάο ἀς Ἀ ε- 
Ῥυδθὶτς. δάπΐταπι ε{1ς, ἃς τελεαϑεὶς, αὶ δά ἴπηπὰ ἱποτεπιθητα 
Ῥαγεηίτ: αἱ ἤτπια οἰξ στατο, Ἰτρηι τελέωϑ αι, τὸ γῆμαι. 

Ὑελέση,πλυρώσῃ, ΠΟ Π1.1}. 

Τελεσία, ττὶ ριιάλιηι οτιπὶ σ᾽ λάβ15,4 Ὁ ̓πεπτοῦς Τ εἰςοιντ δί πυῤ- 
ῥίχ». οἱ]. 

Ὑρλεσιάξειν, (Δςτ] βοατο, ἴδογα ρογάροτγς, 
Ὑθλέσι. ἡ" μέρᾳ καὶ ἐχ ἄτη. 

Τελεσιαργέω, μοί σώ, ΡΕΥ Ποϊο,ςοπῆςῖο, ΟηΠΙΠηπιθ, ἤπεπι ἱπηροπο. 
ΔΒίο πιο, τὸ τελῶ, ἘΠῚ οτἴατα ᾿ηϊτὶο, σομίξογο;τὸ τολφώ, Γιοίδηιιδ. 
ϑιμὰ σελθσιοργείτω «δ ἀγαθῇ τύχῃ. 

Ὑπλεσνέργημιαγτος» τό, ΟΡοΓἰ 5 Δ ΟἹ τί, ΡΟΪν Β. πραγματείας ταύτης 7 
ἔςαι ποιοσιάργημα, εἶ π5 τγαετατὶ Ομ 5 ἤη15. 

Ὑελεστεργία ας ἡ, Ῥοτίς ἐξῖο ἴπ οπηπὶ ΟΡ ΕΓΟ. ξ 
Ὑθλεσιαργὸς,, ὁ οἴ ςαχ, εβούζοτ, αἰις ρεγξεθεου ορογαπι, ῬΙητατο. 

τρλεσταργς ὙΠ ὑπο ἔστων, Ῥτοπιη]οτιμτι ρετέςέζοτ, χἀεπὶ ἴῃ 
Ῥα]».δεώΐαμις πελε περγὸςον 15 αὐ ρει Βοϊοιάμμαι ἐξα, τογολεσιερ- 
γδν»ρογοξειο, Θἱοηγ Γταλεπεργὸν διυύαμιν τἥμ ἱεραρχῶν ἀἰχίτ, ΡτῸ 
ἰηϊτἰαττῖςε ὃς σοηίε σταττῖσε. 

Ὑελέσκω, οι Ποϊο, ἀοἀιιέδαη εἰξ ἃ τετέλεκαγγτ (ογι τ σαζὰ [16 τ. 2. 
Οταραιηαῖ, 

Τέλεηκα, τος, τὸν γοί 8.41, {ἀπιρτασ αιοίαῃ 
Τελεοσίγευοε αι ρτῖας ρο  Ποίθηϑ, Ν ΟΊ. 
Τελεοσίγονιθ-. ΡΥ Ὸ ἢ Π οι! 5, οτιιπὴ Ρετγῆοῖοι5. 
Ὑελεοσίαορρς ἠὼς, ἀ1οὸς πτογτὶ ἔοτα ἔμπης 2] Ν πη. 

Ὑθλεςτήρίον, τὸ, ἰοςτς Ὑ 5] ἰοἰτίατητ. τελεσηήίριον φλυῆσιν δαῆρ μ᾽ λυκο- 
μεδιν μαινον εμτριϑνεν χἵπν ἦσ βαρξυῤων Ὗ αὐτὸς ἐπεσκδασε σεωιστο- 

λῆς τ: το! οἰτογίσαι, α οἰ ἰαἰ τα άϊ Ιοσιπι) ἃ Βατίρατῖ5 1ῃ 

Τέλεση ς)4.1ΠἸτίάτοτ.., 
τολςικὸς ΤῊ (Ἐ]οι!5)64 πα Π] ἸΠἸτἸΔτΟΥ.τολεςικὴ θεολογία καὶ συμζολικὴ ἃ 

Τολες υκώςγΠὴγ ΠΙο ,ατολη, Ποιτπορὶ ; 
Τελεσφορέω, μούσω, αν "κα ΟΡ οττιιηὸ ἔοτο ἔτιιρ 65γα οἴ μο., δος 

ΤΕ 
σεηΐιπὶ Τ᾿ μεπι το οἷος ἸηΠλατδυΐτ,Ιατ.ΐη ΤἈδηλ Πα ΡΒ ἃ 
τεῖτι Ῥορ 5 εἰς Αἰτῖςα τορ!ου δ. 

ἅιιο {ιρτὰ.τελεςικὴ σοφία, (ὩρΊοητὶα οἴτοα ταγήξεγλα ὃς αἰτοῦ 
πῈ58 σοῃ ἢ οΠΘΡΙατ,ῖπ ΘΟ Ομ ο. Τολοριτὸς ρ εν Βοῖ θη τοῖα ζαΐζος 

: - γ, ἣν . 
Ῥτάπη: ΟΕ] ΟΡΡΟΠτΙΙΓ ἀ τρᾳκτος ρα Αὐἀδπιδητ ΐη ΡΗγΠορ, - 

Ῥετἐοέξιηι ὅς δοίο ἔυτιτη τοξοτο ἴσαι οάο , ἐντσελῶς ὔγῳ ΗΣς 

{γομαΝ ουτ, Ὁ ΓΟ] τ. Πὰς α5, ον. 8. ὶ ποεσφορρεῖσε , ἐγιιξζαπι ΠΟ΄΄ 
Ρεγξογιιμοντε οαχυίταγ ΟΟ] πο]. Υ 

Ὑλλεσιφορία)γτελε τοὺ ΔΡΟΪἈΠοά. ἢ " 

Τελεσφύρρς, 9 Ὁ. [οτοης τε δαιτιιπγ, ἔεγεης αὦ ἤμοπι. ὃς ΟΡΡΟΙΙ͂Ι 
ἔταρεβ ργοάιιςοη5,ὁ τελεσφορῶν κοιϑ' ὥραν ἐδὺ καρπιὶ, ὁ πελείοις ωἱ 
«δὲ φέρων, »ογξοξξὸ Πιπσεπς οἐποίο, Οζα ἰἶθτο ἰςοιιπάο ἀς φὰς 
ἢ5 ρίδατατ, ΤΒεορὶ ταῖς. Ποπιοτ. αν. ξ, κεῖνα πελασταοὴν 
για τὸν, ῬῸΥ ΔΩ ὨΙΙΠῚ ἱπιορναπὶ δέ τοτιπὶ 9 14 εξ, τέλειον, θὲ 
τιπν. τελεσφόρος δέκη ἀἰςῖτιιγ ἃ ϑορῃος 6914 Ε[Ἐ,τελεσιεργὸς, 
ἔλεῖχ ορογαπι ὅς ΔΓ Βοτ. τελεσφόρος γῆ αἰ πιὰ το Ππ|5.14 οἰξοῖ 
Ἐεγτ Π59 14 οἴδ ἔτι 5 ρογἤοϊοη, ὙΠοοργαίξ, διιηῦ ἴξο 
πελεσφο ΘὉῪ ἸΏΤΟΓΡ ΓΟ ΘΉΓΙΙΣ γατο λοι ουίακη ἐγγεςρίρυϑον. 
τελεσφόρος πὸ θυγατέρων σραὴλ, ςαρῖτο 23. ΠΘΠτΟΓΟ ΠΟΙΩ͂ 

δι μαῖτιν ἔπιε ἐγγασρίμυϑον Πσυϊῆσας νΟΧ σολεσφόρρς τες ἱ 
ϑορβοοῖος ἴῃ Εἰοξζι. ΟΙγτοαχης ἤσαν (Ὁ τ π}18 Ρογτεγγαία Ἧ 
τα ἐπάτπις:τ, Α' γδ περαςῖδὸν γυκτὶ τῇ δὲ φείσματοι, Δισσῶν ἂν εἶραν ταί 
τοί μοι Αυκὶ αἴαξ, εἰ μϑὲ πέφηνεν ἐῶνλα,, δὸς τελεσφόρα, ἀ κηδτιατῖτ, 

εχἰτύιπηαιις ρεγάπσας, Ασ το Γεσπάο Ἀ Βοτοτισα!ρας Αἰοϊά, 
τπλητοΠΊ ΟγάΓΟΓΟΠῚ 411] τελεσφόρον περ ὁ)ϑί φερϑυμίομ ἀϊχοτα, 
δριυά είν. τελεσφόρρς οἶκος πῇ γιγαμηκότῃςοἹὸ φθκνωώσώμτος. ' 

Τολεταῤχης,σογ Ἐπ ΠἰατιΠΊ σομπ του. Ὀιοπγίιος ποιηῖπο ΟΝ 
Παπι ἀρρε ]ατ, Ἵ} 

ὙΤελεπὴ, ἧς ν ,οχ ρἰ το, σογε πα, οἰ τἰατῆο ηῖς ΥτῈ5 5 ἐπιτῖδι 
Βοιία, μυςτήρεον,υς Πρ ΊΟυ τοὶ ἐσιεργία, ὃς (ἀσοτάοτίιπι. Ποπιοίε 
πλίμων εἴ τις ἱερωσευύη ἡ) πελετὰ ὕξιν ἐκ γγζοις, Τὰ 6 ΠῚ, κὴ τελ εὐ, αὶ νι 
τιμλδ μετέχάν ἐν τῇ πόλει, ϊά ἢ, ςογδοεϊογῆ Αρυὰ Ρίατ. 

ΡυΙ].2υτελοταὶ ρτο [415 ὃς ἕλοτὶ Ποῖῖς ρομμιητιΓ ἀϊτίταια 
λύσεις δέ καϑαρμοιὲ ὠδυκημοίτων, Αμαρια, ἀς ΟἸμίτατε το, 
ετατί πο πὶ Πρπίῇοατο ἀἰχ τ, ΡΓἤξιη ) οπιϑῦγ. ργο ἰηϊ τ 
Ροίιΐτ, Οζα ἔδογιμε νοεῖς, Μδίογα ἴσοπι ἔς 4 τελεταὲ γος 
Ραπτ,ιιὸ ποι οἶττα σταπάϊοτοπι ἱππρεηίαπι ἤογεηῖ : ἀπὸ 

Ν πελ εν ιοὐ ἱπηροηάοτς Πρηϊῆσατ, ἥ ᾿ 

αἰϊκυίδ 9 
πὐπΕἰνοῦῦ 

μιν τι Δί 

ἼΣ 

Δ. 
λιν ΤΡΑΣ 

Τελετουργίαι 5 ας ἢ ρτο ςοςογατίοης ἴδια ἱπιτιδίλοπο ἀριιά Ό1ο 
Ατεορᾶρῖζ, δι 

Τελετουργὸς δυωαμις,ἃ ιοηΥ πον σσάτατ Υἷς ἀϊπῖπ4 Ορογαμς π᾿ 
οΥΑυποητἰ5 ΕΟ. ΠΑΙΙςῖς, Ἷ 

Τελετουργω, (ιοτὶ5 Ορεγοτιαρι  Ὀϊοηγίρτγο σοηίεοτο,άἀεάϊςον, 
Πἰτιο. τελειι, δὴ 

Τελόυτοῖα ὃς τατελάυ ταῖα, Πὰς Δ1υι} τ ταὶ τελδυταϊα ταηά πη, ροῦ 
«τὸ λἀ ρο Πτοπλι) :ρΡοπήταγ ρος ἐπι πλοτγατα Γιςίδη 48 ̓  
λα! κὴ ταύ τελδυτενῖα 7) δὰ ταῦτα. παίων δ) τοσούτων μαρτύρε 

ἀεπίαις δι {τιιπὶ πλοάτιηι ἀρ ἀλεῖτος τοίϊτες ἀε γάπβ..ς 
Τελδυτειῖον, ἃς τὸ τελδυτοιίον,ν ΕΪ τοτελόυταῖον, Ομ τη ξἘ! πιο 46 Π|, 

τελόὺτειῖον, τα ἀοπηιπ1,.ΑΞ ΓΟ ΠΤ. τὸ τελδυτοωΐον.γτ παϊ ηἰ ππιιτπι 
Θρροηίτητ δα Πιπιπιῖν Οἱς ἴτις {Ἰπγηλιμιτ τὸ ὄηππολὺ ντ χὰ 
ϑὸ ἀϊ οἴ Πγῖῖ5 ῥοΗΥ ἰ6 ηνοὴ ενδί βοήν ἰο ρίωε. Το Ἔρις ἀς πεῖσαι 
τσ, Εἷς 3 μὴ πιςδυ ὅδ μαξτις, θη τρεῖς ἢ πὸ τελόυταῖον διίο, ἔτ 
ἄϊο. τ 

Τελδυτεεῖος,ν, δ» Π 04 1155. ΧΟΓΟΠΉ115)Ρ ΟἹ τγςλεσον [τἰπλο 'οςο ΡοΠτΝ 
χριςὸς ἀϊείτιιν ἃ ΝΖ. ἴῃ Οτατ, ὁ εἰ’ αῤχῆς κα ὁ τελεὺταῖίθο, 

Τελόδύτειτος,". δ. 1 ἀ 6. ἷ 
τελευταίῳ μι ΐσωγπινκαν ργορτὶὰ εἱς ἤηϊο » Ρογβςϊο ὅς «υἱοὶ 

ἀείϊπο δὲ τογπλποῦ, Ὑ γαηατὸ τὸ απΐρ χομω 5 1ά εἴτ. ΟὈεο,ΠΊΟ 
Τίοσ » ΠΙΟΓΓΘΠῚ ΟΡΡΕῖΟ 5 ἀϊειη οὔδο 5» ἀὐοιπιθο 5 ἀςοςάς 
ΕΧΡΙΓΟ » ἄρο ἀῃἰπΊδιη 5. βία ἐπεκχωρώ ΕΧεῸ ἃ γίτα. ἐ νὴ 

ςοποοίο,, πάτα σοποοήο.» ἥπεπι βαθθο, σςοπῇῆςϊο 9. 
τίηραου : γπάς τελευτήσας 7 ἀο ιΠέγι15 5 νῖτα βιμέξιις , μᾶς 1 
ες ἀεξιπέιι5. τελευτησειντες δ αἰώνα). γῖτα ἀς ξαπέξ!. τελευτή 
σες φύβε, οχτιῃέζο ἤτοτιι » ΓΙΑτο ἐς ξιερῖδιι5. τελευταῖ ἐς 
λαγος, δά γῃᾶτε τογιηϊηλτιῦ, Τ᾽ πογ ἠἸάο5, ἐπτλδύσησαν ὡς π' 
πος πης οχίταπι μβαδυογιης, Ηογοιίοσιι. σιεοπείεδνε εἰς πὶ πὸ 
τεέλπὶς ταῦτες τελευτῆσαι » ΠοΙΠΟΙ Ἐς, {τοὶ ποτα μα ίτατ 
Πτ ἴρεβ.. 14 οἵ, ἴὰ σιεπι ἤηοπι 8ζ οχίτιμπι νεηταγᾶ. ΤῊλε 
πέω ἔτοιῃ Ῥτὸ ἀβῇπο» ταπάετη νεστοτ ἴῃ 7 ἀθπημεη εΔ60 1Π| 
1ε{πῖππς. ΜΌτγεγτ 9 εἰς τὸ πίν τοὶ πε αὕτει πελευτάν ν 1Π ἐρποπι Οπν, 
πα αἰ ΠΟ] εἱ (οι τοίο!ἱ,, ἰὰ εἰς. ὁδαλύεϑει εἰς τὸ σὸρ καὶ φϑε 
βεόδειι. τελευτᾷ εἰς πονηφὸν »ἵπι τα] πὶ ἀφ ἤηϊτ Νλζαιζδη. εἰς 

συμφιραὶ πελευτῷ  ἀοῇπῖς ἱ ἢ φαϊαπηίτοτες ἡ γεοσαῖς πη δγιπῖ 
ΠᾺ5 γ ὈΙΆτατς Πα ᾿ῃ δοίοης. τελεμτα εἰς ὄνησιν, ἴῃ ν εἰ ΠΠτατοπὶ ἄς Σ πγηὶ 
Πηῖς, Αρβεϊνομίϊι5. τοῖς Ὁ τέ ξιν καὶ τέρψις ἐτελόύτα «ορὸς ἔγδειαν ὴ μι 

Τάεπη: οἰ σπαῖς απιτοπν οὐ!εξξατῖο Πηϊεθαταν τὰ ̓πορίδηι : νοὶ ακο, 
Ποηορία οἰσαφαγιτα Γπφιεθατιιτ οδ]ςἐϊατιοηξι πῇ τέλεὺτα δῶ ὶ 
δ λόγος, αμοτσῆιπι μοολΡίατο ἀς Περὶθ, ἐτολδύτα » ἐχαξζιις τῇ “ἢ 

φΦτέλέυ 

Τὰν. 
ἐὐ: Βεΐτι 
ἸΝ ιν ἰηϊο. 
πι ΤΟ ηΠο, 

ἀν αττιών 

μα 
ἊΝ ! 

ἐ κἰθμν( 

ΤΟΝ μγ: 

Ἰδιτηβ ἐς 



Ν 
ὶ 

ἌΝ 5 Π Εἰ 
χέῦτα ἐς ὐκτα δὰ ποίου ὀχιγαμοθατοτ. Τουλδυτῶ ἤπϊο, 

οὐ τη υἱεουπλιυξέω,τελειόω, ρει ἤςϊο, ἔτοις ἐζσδόμου τῶ ποχέμῳ πελόυ. 

ἐκ 

ἢ , 

αστος, [ςρτῖπιο ὕ.}Π} απὸ Πηΐθηες, ΕΓ ατατο ς ἴῃ απ}. σε- 
᾿ ν ἜΑ ΈΑΣΝΙΣ οἷν ᾿ β 
ΠῚ τῶ τὸ ἔργ νὴ πλάι ούτε πὸ ὕπο ϑνησιτω, ἐφ᾽ ὦ σιωυπακούτται ἃ 
ἀδις οὐ να ἢ τελόν τω δ βἝον κο τελόδυτοῦ γὸ λέγεταί κὶ τελόυτω ἃ βίον. ὦ 

καταςρέφω ὦ καταςρέφω ἡ βιον. ἔς ε ὅ τὸ πελόυτῶν κὶ τὸ κατα- 

Ἷ οἴφειν. κ᾽ ἐπι τὸ ὁ τα λοὶ ἤ εἰν τοὶ αὐ ταὶ, δνλονο τὶ τὸ ὅσοϑνήσκειν. τε υτῶ οἶς λδθεῖν. κα, 3 ) Νὴ 

ΤΥΝ Ῥίον, τελω, πλυραῖ, ΕαντΡ]α. Τύλδτῶν ὦ τελδυτήσω ἃ βίον, νῖτα 

ἰοξαι οἱ, Ὑ Ἰνιογ Τάς 5. {Ὁ ογα τος. διασπαΐδλεις ς ἢ βίον ἐτελϑύτησι, 
γίταηι Πυϊεΐειντ  ἀτῖ πὸ πτοσγεπν οὐἱιτ, ἃς οὐλτοας σαι Μετ. 
᾽ -ἄρῖτο [ξοιμυιἀουτελδυτήσαντος ἢ τῷ τρώδου . Τὰ οἴϊζ. νῖτα ξα πέϊο, 

χομῆδδ. Τιλόυπίσω., εἰς τελίϑ' ἄξω πλυρώσω, ΕἸ ομλειτ5 Ὁ 
ΠΠν τελόυ τή σης γτελειωσῃς πληρώσῃς, τελόυτο τῆς λυζίης» τοΥ τας 
"οἷαι. ΕΙογοάοτ, τελόυταν λόγου, ἤπεαι οιιςηἀὶ ἕασοτς, ΤΊΝΙ 

οΥ{14. Τελόυτω, αβογο, τ ρρςάϊτο, αἰ πν αἰττόνρατο : ντ - 
ἂν πελόυπησει κακὲν ἕμορ ζεις σφιν, ἤοτου 1ρ15 πγαϊιιον ἀἸοπηοἱ. 
ἰ: πἰ πιοιτῖς, ἢ ἵ ͵ 

τὴ ἢ οἷς Πα 5,6 ΧΊτιις» Οὐϊτιις Ἔχ ος τις, 4οςε διι5.εχύνς Πλῖτα 5 
τα ΟΧΊ ΤΠ 5) 101 5. ΟΟπ απ ατῖο, τέλίϑυ, τελ εἶωσις, αἴρας, ἰν)αττὶ.. 
ὁ (ἐσιιη ἰο, ζω ἐκεῖ ἕως πος Ἰελϑυτῆς ἡρόσου,ν ἴαιις Δ οἰδλτι πη 

οἷς. ΕἸ νετὸ πιους αἴας αῷ βίκ ἑχατῳ,, ντπημ Ποπιο 

τοι. ϑϑυζτοιῦ τελόυτίον αὐκέσει, τελϑυταὶ, ΕΧτι σνἰταταβ»οχίγος 
«αν ΑΥ τοτιῆς Θ428. 
ἰσεάϑει.Ρ οὐ [ςἔξιιπι ἡτὶ, 

ἐδ τη ουνηαῖθ5 σα ΠΡιις ὃς σοπογῖσιις σαρίτοτ Ἰητογάπηι δά- 
τ ια τοῦ ργὸ το πἀειη,1 εἰϊ, τὸ τελδυτάμον 9 ΜΕ Ιοῖνα. ὔχοι δὰ 

πελ δ ἀπ] ον Βι άδιις ἴῃ ὁρῚ ΠΟ]ῖς ρυτοτίδιις, ῬΊστο ρυλθιο 
ἰς Ἀ ρα ᾽ς τελόδυτα σιωεχ ὑροσεγ οπῖηθο σοποσῆπι. [ἐδ 1014, 
ξιιιωμολόγησε κ᾿ ταῦτα τελευηγθ, τελιό οἷο “ν᾽ ἅτως ἐλέπλησεν αὐοδὺ πὰ 
τρλέμου τε, ὅζο. ἢς ἀσπιιπι ἐο5. ὕς "1 (ατϊφιίτοντ, δίς, ΠῸ- 
τος ἴῃ Εἰάαροτ. σελέυταῖσοε φύσει ἔςαι 9 τὰ ποι Ἡατηγα ΟΥἾτ, 
νυ μι ἔσω κα. εἰκφιγίετι  ᾽σΟς Ρεγηςἰ ο ἤμουν ρογαρσο, ἤποπὶ ας: ο, 
αἰἴετγος πλυρώ, τ ἐλείω, εἰς τελῶ. ὄγω: νηἧς ἐτελέώνη, (οἰ ατῇ 

ἔν τελ ο δγα πίόοτων, πο πὶ ἔλοίο τπβπάαηἀϊ, τελῶ σοι γόον ρις Ὁ 
οἱ τοάϊτιι, Αγ Τ. ὁ, ὃς 11:4. εἰ ἐἰχί κότον ὄφρᾳ τελέσῃ, τὰ οἱϊ, 
πλιρόσῃ τ ἰᾶται Ἔχ ρ ας. ΗΠ οΠοαιι5,ε πίω) νοῦσον τελέσῃ 7 νθὶ 
150 Ροὶ δι δι διότ τυτελεῖν ὀλεϑιξρν, αἰ ογγεοϊλπιίστους. Α - 
οηἰπς οι. {8}. Πετελέδϑου ὀέω, ροτές τιν τὶ ἢ ἐγοἱά 

πλυρωϑησεῶτι τ 1Π1α.6. εἰ τετελεσμῖμον ὅρὶ,Π] ρετῆς! ροιείϊ, 
᾿ ᾿πτελεύοίεύ αἱ πεφυκὸς καὶ διωάμϑυον, ες διωατον. Τελω, τοηάο. 

Ῥ ττίηρο, Ῥότιοπίο.. ἐτέλεσεν ἐξ φαῤσαλον ), ῬΒΑτί υἢῚ ΡΥ" 
πσαῖυν Τ᾽ μμἐγεά . τελέσητε τάς πόλεις γ ξαρῖτς ἀςςίηλο ΕιδῺρ. 
αὔτη : Εταίαας εχ ρ ἴσας ροταπι Δ ογ εἰς οἰμζατοβ. ΤῈ 
ἰηδέτιιο, ἴηϊτῖο;ντ τελεώνεὶς τοῦ βαπ]ίσμιατι, ᾿αϊτιατα τ, τορος 
Ὁ Ὁ τελῶ ὩΪΓ1Ο ν» τελειώ, κυώ, ἀρὸ ὅς οςἰεθγο, ὃς τοιι (ποτα πὰ 
δϊονάγω, να σῈλ εἶν ταὶ παναϑύκίαμα, ἰἰσαμιο, πείσας σελεῖν σαὶ τ 

Ἑατικαὶ ἐνέργείνας, λίαν Πιι5. 1ἀεπῚ, τελεῖ πὸ χτ' ϑεσμον ἱερόν, ΡΟΣ - 
δὶς σα πὰ (ἀςοτ τίτιις ργαείταις, Ἡοτοάίαπιις, οἵρισμόρης ἐ- 
μέρας πομηζι μοτεὶ ϑειῦν τελοῦσι, ροπιρασι ςοἰςὈτδητ. τελοῦσιν ἐ- 
δρτύμ), ΠΟΙ οστασυ ἕο τιπι » Ρ᾽ πτατοθιὶς ἴῃ τ πηα. ἐτελ ἐδϑιΐω ταὶ 
ἐλεύτίνια, ξι] Δαϊτίατιις ΕἸ ει Πη115ν σε εὈταῦ! ΕἸΘΗ πη Δ 5 Γιοίδῃ. 
τελεδληρῆν, αὶ ς ἔγειν μεμαϑύκαμῆ » Ἰα τίαεῖ Πιπηι5νας τον Πἰοη- 

τοῆοτα ἔππιὰς Θἀοί ἰἀ δηλ. τετελεσ μῆθ-. ἐπττίατιιϑνσαρῖτο 
ὅτπαττο Οἱδε μι σετελεσωῆθων ἔϑιυον οἰιττ εἰ τατος ἰα τ Ποααπ). 
ἘτΘγοσουίις ἐς Ραίο να, πάσας υεῦῆραΐρουστι τας ἑορταςν τας ἀντι 
χεισοῦ, κὶ ἐπ᾿ ἀυτῷ τελκῥας,. τὲ ἀρὶ τη εἶτις. ΠΟΏΟτΕ ΠῚ (οἰδι. 
Τελο, ἰπηρ ΘΠ. ἀπ Πιπιο, δαστωνωῖ ὀμάλίσκω ἀρ 4 Ηρ Ροογάτοιι. 
πἰθὶ παϑών:ν] ἐς Τέλθυ, Τελω ληπμτηογονσοηΐσου νι σοηττ- 

ὀτατιονα ἀορτοτγ, 5. πο [τ ι5, εἰς μοναδικὸν βίον ἐτέλεσε,, ἸΏΤΕΓ 
πιοπαοίτος ριοἤτοτὶ οσερ τ. δὶς εἰς αὐ όρος τελ εἴν ἡ ρξα μίω 5 ἸΌτοΥ 

τὸς σοηἤις (πὶ. ἱπ ν γι [οπὶ πτατοπὶ Ροτιοηΐ  νἰτ θ αν τορα 
ΡΠ ὰ οἰ ληιίϑ. τελεῖν εἰς ἐγοίκοιςοἴατετ [611] 1πὺ5 Ἐοη ΓοΥΊ:Πς 
αἕες τν Απηοιατίοηϊδες ἰπ ὀρ 10]. ἴα ἀϊέξίοας Ορηίοτε. 

Οθοσῖ 5 ἘμδοχΊο. δαὶ ῥήτωρ κριλόιϑυ 9’, πὰντα τρέπερον ἡ αὖ, 

τὸ ἤϑος τεχεῖς εἰς ἑητοῥας, Οὐπι οτάζου νοςοτῖβ. Ὡ1811 πλῖπιι5 418 
ΟΥο5 ΘΟ] 15 ἔοτε πίσβονε αι] δα 1 οἵου μἰαπν πατις [5.. 50- 

Ῥῆος[ος. Νωῖ δ) υΐξερον ἀςτὸς εἰς αἰ Ξοὶς τελώχια εἰς, πεπολιτογούφη- 
" [ρυϊδὸς ἱπξογ οἰτι65.τελέω ἐς βοιωτάν . ἴπτεῦ Βοσοτοβ σε - 
ὉΟΙ  ογοδότιιβ. σελ έμσιν ἔς ξλλίωας ἀϑίωνῦοι, ρταίταπτ τῆταγ 

ὅος Αὐποπίεπίεβ. ἡ οτ1. ἐτέλεον ἅτοι ἐς ἐγλύυας, πτοῦ ὥτςοος 
(οἰαηταιν,ἰάςαν Η ἐγοάοειϑ. οἱ ἐν συγάλητῳ τελοιώσες,}} 40}- 

ὅς. εἰν Τοπαξοτῖτίς ογάο » ΓΙ ταν οι ἢ Ἀοτρεϊό. Ἰελω, 
ὀπίσοτ, 4 ΟΠ τιμοΐμαι. Τμεἷς πὸ δ) τικὸν πελομῦ τες, σαρῖτο σευ. 

δὲ τίϊδ ἱ ταποίτνι πελοιύτος, ΟΕ 1τε 5» 610 Βινάσιις (οι Πς Πῦτο 
; το. Τέλω, ργῸ φέρω Ῥοῦῆτο ὃς (Ὀ]λουντ τελεῖν αῤγύθεον, ἂν 

Ἡτηπι ροπέογς, Χοπορθηοιιν πεῖ τόλϑον οξξίρ αἱ. νομιξεσιν ἡ 
αὐ με αἐγύρμον πελέ δω ἢ πεῴγματα ἔχίνγπλς ἀστι τη εἴερε- 

Πη ἰδεῖ. δός ἐς 60 41 1Ἰτο πὰ γρά!πλῖτ Ραρτια α.τελ εἴν τὰ χεύμα- 

Ροπάογο ροοιπί ας. "[Ὀοτάτι τελεῖς δύο διϑα χ ρίας ἐμάν, ΓΟ ας 
οϑοοΐος πποτοεάϊς ποταῖπον Αὐ ΕΘ ρ μαΒ.σέλ- τελεῖν "γε 
ρα! ροπίίογο ΡΊατο ἐς Γορ Ρ: ΧΈμΟΡ᾿. τελεῖν κὶ φέρειν ἵπη- 
σελεῖν σιωυταΐξεις, ἰὰ οἴν, εἰσφέρειν» σορξοτγο τι ρ Φάϊα, δέ: ρεΠ- 

Ἡπιοι. Οἀγ.τελόυτη 9 ἀνάτοιο,πιουτὶς ΟΡ ει ἴσα οχ τι. ὦ 

ΓΙΤΕ, 74 
τατίοπος (οἸμογς. Αξ Ό}]π.10 Ἐρίτοπις ΡΟΙγθδΙ] οιῷ δε τιρατεῖας 
σελαν ας {προηας 1 Πταγο: αἴτια κατ᾽ αὐώγκίων δὲ ποςεῖ- 
{τὰ8 ἐχροίταϊας, ΠῚ Ἀφίριθ]ς, τοπιροτίθιι. 1. δατ ϑ' νοττῖς, 

ἕχςοτο {τ ρομἴ5 οἰπὶ ρροΙΪς Πτ. Τολω,ςοηίμπηλο, Ρεσιη 
ἐπιροηάο . Πιπηρτιισ βαςῖο, τυλοιφω, αἱ μεδίμνων μυρμαένς ἔγδεκᾳ, 
νηάεςῖπὴ τλγ τα δὲς τσ ἀτ πη ΠΟΥ τ} ΑὉΠιπερταν Πογοάος, μίμς 

“πολυταλνς5 ΒΓ ΡΤΊΙΟ [1155 ὃς 1] να τὰ ΡΓοβιη τε, Ἐτ ϑδέας τελεῖν, 

{ρεέζασι!α ςοι ΘΗ ἐγοδοτο τελεῖν ἄϑλοις οἱῖτο σοιταπηίμα, ΕΟ 
τηστιις Ον Τελεῖν, ἐπ ροΥ1Ὸ Ράτογο. νὴ ὑὑα ἤκοον ἐξ), Το - 

; ἄοτ. ἴα τἰλίλον, Ἐςο]εί. Οὐ μόνων Ὁ ὑπηκόων ὑδημελψυδυιθ. νὰ 

ππ ὐφ ἕτερα σκῆ πῆρα ταλομω τῶν κορομμηϑούμῆ, (Θ-, 14 οΊη, πτῖσι γδ τοῖς 
εν τς ἴδ Ρ ὡμαίων τελ ουἶσιν ἡ γευμογίαν ἐπές εἰλε δήμοις, Τελεῖν, 

ἀτεγίδιι] ςΟμτ] δυΐοντ σειντελεῖγ, γι δίῃ δ πόλις ἢ αὕτη ψικροὶ, ποὶ 
λαι μὴν εἰς πὸ Καῶσαδυκών τέλεα γῦ {ἐγ τῇ Αμμδυίᾳ τῇ δευτέρᾳ 
σερυιθιίγικου μέρη, 

Τιλέως, Ροτέςἐϊὸ, αὐ ΟἹ υτὸ, οπταΐη ὃ, ρεηίτιις ἡ» ργογῇις» ἰοτορτὸ, 
ῬΙοπον Ρ]ηενν ἘΒεπηθητοτ, Πὰπηπιὸ ΠῸς νόμιζε τελέως Ἀυδ᾽αιμονή- 

«σειν τς {{Π π||ΓῈ στ ραιτα ἔα] οἱ ΠΠυλ 1] 1. 

Τελέωσις ΡΤῸ τελείμσις ΑἸ [Ὁ] ἀπ ρον ἔξ ο»οοαΓιπιππαυῖο,ςρ.7, 
«αἀ ΠεΡταο5. ; 

Τελήειο ΡΓΟ τέλειίθυνροοτὶς δ, ἘΤοο τις . ὠκεανοιο τελήεντυς πο τάμοιο, 
ΓΟ] τὶ ὃς ρετίεξεῖ ἥμιν}. ΕἸ οὔλογις 1124. αν τεληέονας ἑχα- 
πόμβας ἔλεξα, τ]} [ΟἹ εμ πα ἴλοτα 9 ᾽ὰ ον ἐχιπγῖς μοίτὶς μέϊα 
Γλοτίῇς!α. 

Ὑ ἐλϑειδν, τὸ ΘΟ Πα τάυι τ, ΟΡ ΡΟ Υ απη ὄνειδος, Η εἴν, 
Τέλϑυς, ε(9. τὸ, ἀοθίτιιπη. χεῦθ- Το ν ΟΠ. 
Τέλϑανοληξιι οὐἱ ς ἐξ οτοὲν ἐδ τέρσπτω, 
Τελικαῤ δι.) αν Ὁ ΘΠ, πῖο ἔρξο)ο59 σοΐοτε σοτγάϊς, ΡΠ ηἴμ5 πἶργο37. 

ΤΡ. 10, : 
Τελικας, ΟΧΤΓΕΠΊ558 Πα }15. τὸ τελεκὸν, Πα νἰτἰ πη !ην οὔ, Οἰςοτιάς 
Ἐϊμτθ 15. τεὶ τελ χε ἀἸςιπταγ δό πα 1114 αι αι {14 ν]εἰ πιῇ δο- 
Ὡτιπὶ ΡΟγγμοητ πελιχοὶ κεφαλοα» ΑΡ ΓΗ, 

Τελισκουᾶν Θ΄, Δ ὈΓΟ] ειτι5. ΠΟ Πτρ [οτι! 5. αΡ.23.Πομτ. ἐκ ἔςτων τελισκόμε.: 
γ΄ ωρὸς πᾶ σαν δ χίιὸ ὑστὸ ὶ ὧν ἰσρκάλ, δίς, ἀνπληρφυ μῆν(θ- καὶ τεχοιώ- 
ἄν Θ΄ της Ἡοίνς. 

Τθλεταις τὸ σἰγλετῶς ΡΟ] ΕἸτοά, 

Τελλίνης θυ τ 15 ἀπ θα ες “πο πυγταΐπ5, Αὐποπατις Πργο τεγτῖο, ὁ 
τελλίνίι χεγρυλμίω ἴσως δηλοῖς [ὦ ῥωμαῖοι ψαύτλον ονορφόζεσι, [)8 

Βος μἱΐςς [σσιτιι5 εἰς Ἡογατῆιο ἴῃ ϑάτγ 1155 τῇ ἄτιτα τπογαδὶ- 
ται Αἰτ11}5 5 Μυτιη τς ἃς ντῖες ΡΟ Ποης οὐδητία σοποῖνα, ητο 
Ἰοςο πιαὶς Ιερίτιιγ ΜῺ "τς τ ρότοῖς ἐὔαιι [ορὶ Μιήσιι5. ΝΑ 
ντ ἄοςες (ὉΠ Πις Πἶδτγο ἔξοιπάο οἱϊγοα, ρεοτῖάεβ., ἐσ δῖ πτι- 
(συλ, ὃς οπγηο5 ἔοτὰ σοποιια: (οἸ]Π σοῖ αἰμαπι πλοιθητς, ΟΣ 
ΠΏ] ς ἀτχογαῦ Θ᾽ οίσογι ἀςς Πρ γὸ (δοιπάο 5 ςαρίῖτε ποποφ ὁ ἐκ 
“0 χυμδῦ3 καὶ δ θνων κεγχυξίων ζωριὸς ,κοιχίαν κινεῖ ἐψόμμΘ: μῦ ὁ- 
λίγον ὅζατος, Οαἰεπαϑ οἰπὶ Ἰοφιογετογ ἀς Οἰγασοάεγηι 914 
εἴτ. Π᾿ιοςα τοῖα “πο τηΠ8 ρτίολθτις στο τόγεῖο ἐς ΑΠπιεηςῖδ: 
κοινὸν μρ οι ἀπ ύ σῶν τυ, τοι τῶν αλυκδε χυμὸν ἔχέγ ἐν τῇ σαρκὶ λα- 
πεικτικὸν πἰ γαστρός. Τα τς ΓΟυΐτις το ἐς Ε οππδῃῖβ ρ᾽ οἴθι159 

Μμντυϊος ὃς τε ΠΠπαᾶς ἑάσπι εἴτε ριιτατ :1ἢ 49 πα τ ὄτγγαγς 
ἔππῈ Ατ σηφο ἡ υλπυτοξξὲ (δητίτο ἐπὶ Ὠϊοίζογιε δί Θα]ς- 
πο. ἵΝαπι ΠὨΙοίςοισιάος εἰὐακαε(αιὰς ΑὐἹποτεῖες μύας. ΟΠ ΤΉ 5 

Μγτιΐοσ: ντ οτϊαπὶ (θ424) ὃς τελνίνας 41{π] τ δεἴ5 σαρ τι θμ5 ἔσογο- 
αὐ ῦγο 2. Οαΐςηις ἐ. Ππταρί τς. ΤΟΙ ραταπη πιοπιϊττΑο- 
αἴης ἃς Αἱρίπετα, [σά πα Πεδὰ ῬΙτηΐι5. πες Αὐποοῖος » φυοά 
(εἴασα, ΡΊγητας ἐρ(ς ργὸ το Ππὶς ρεέξιηοιοϑ δοςορις ντάε- 
τιιί Υ δἰσ τε θυ η5 πα τε Ππὶς το του οϑε[οἀ ἀροτιὸ ἐπί π- 
χὶς ΗΠρΡΡος.1.2.(ς Τ᾽ ἴατα. 

Τύλνις ὡς, ἡ, ρατοοτοτησηογάο, Ἡςεἰγς. 
ἸΤέλλόμαι, ὃς 

Τένῶ, μιελωὶ αν αλκα οτίοτ, ὥρόφύπωιν τς ὄθπτέλλω, ἘΤΟΏΥΟΙ51- 
αἰ κρατερὸν ὅ5] μουν ἔτελνονρτο ὑπέτελκνεν, ἤλεγο ἡ» νῸ ἘΧΡΟηΐς 
Τύτεγρτ. άειν ΠΠ134. β, τῷ οἹ, ὅδ) πταντ' ἐτέταλτο «ἰναιοσ μὴν ἄϊτω-- 
λοῖσ, ρτΟ ἐπετέτεικτο,ᾷ εἴτ τούτῳ 3 Ὡρροσετέτακτο, ἐγκεχ εἴβιστο; δ: 
σευ τωι πὸ πᾶν ὁ εἴξυ σίας, Ῥοπίταγ αἰτηπαπάο ρον ἀρμργείϊη Ρ ἕο 
στέλλω, ἢ 

τόλρμοατοτοτὸ, [Ο.η5 σοεπο 59! οσιισ ρα  ἰξτίϑυραίτς, ἰασιπα, [α- 
ΘΌΠΙΠ ΓΟΣΏΠΗῚ τᾶ σοτ. (ΟΥ̓ ΠΣ ὨΓΑΓ. ΑὐἸ το πα ηῖς ἴῃ Πα πὶ 
Ἁπίδιις - Ομβρεον ὕδωρ αὐ εἴχεπ᾽ οι τοῖς τελμαστοἰὰ εἰ, τοῖς φρέασι, 
Κυρίας ἢ) τὸ «πυλώδες κὸ μὴ ἔχον ὕδαρ, Ἰέλματα ἀϊχῖν Πίατ5 τοὶ 

γεωργήσιμα χώρία 7 αὶ. [τετὴ Ρυτε5 5 φρέαρ, ὕτο πιοτταγιθ» 

Ἡετοάος, 
τελματια Φ.,εϑὰ σε 5. ρΑ ΕΓ 15.πελικαπιάϊοι βάτραχοι. ἰιτατῆα 

ταῦθα, 424 1.9.Δηΐϊπν. Αι. 

τελματικὸν, οἷν, τὸ, ἰαοα το Ρα ΠΟ το, 
τελματθῶαι, Βηιάστις ἱπτεγργογατιν [ατοίσους δ οχΊςοατί ἱπ 'λο 

ξιγαδοηὶβ ἰοτο ὅδε γὸ τοῖς χείλεσιν αἱ λίμναι τελματοιισπαι διαὶ ἢ “ξ 
ἡλίᾳ αἰαϑυμίασιν. 

τιλματώδυς, (Φ-,ὁ καὶ ἡ σοπὸ ἢιϑ ρα υτῖ5.τελματώδης χίρνη»ἰατιν- 

ἰοηταπι {τὰ ρ ΠΌΤ]. ἐΝ γζοῤε ὸ ᾧ ΡΝ 
τελμὶ τ εϊαμεῖος, ἰαριιπας τέλμα, πα τατη, Ρυταῃ σα ἢ Ραϊτοῖς ἐρεϊᾶ; 

(ογάςς, παι πα πλεητανη: Ηοἴγο. τὰ 
τύλθο ει, τὸν οπιοδίοητος ἤιο γερο παῖοῦ Πρηϊβρατίοπος; Ε- 

ΖΈοπι. 2, ἈΚτ 1) 



ζο ΤΑ ' 
ταἰς,όδας,ν ἰτῖπλατα, ἐχτγογαμτι ὃς [ΠΎΠΊΛ 5 ζασσπλα ρετίε- 
Αἰο,οχιτιις.οσοη τα θλατῖο τέλ Ὁ, ἐν εις. Πηθπι Ἰνᾶ- 
Βοιονἄποαῦι (οττῖγι αὰ ἤποτα ρογθιοὶ τέλ ὃ. ἔχιν αἰ ΟἸα τα τα εἰζ 

ῬΙαταγοίς 10 ΡΟ] οἱ Ἡοτοάοτιι5. ἐρεέτε ἀνέσησαν » δ) ἐν τί - 

χει τούτω ἔχοντο, πο [ἀτγοχογιὶϊ πηᾶρῖς.» [ο εὶς Εις Πμῖς 1]- 
Ἰογιπι. τέλθ' ἔχον, το τέλειθ- » Ρίατο ἐς Γοσιθ. ὃς τέλος οῶν, 
ἀεξιιπέζας, ρα ἢ οπάςην ᾿Ὀ146πι. ὅσοις τέλίθ΄ ἔχί, τά εἰ ,ἀεβια- 
ὯΙΔΙ. οἱ τελδυτήσαντας 9. ἸὈϊάσιη. τέλίθ- δηητίϑημι , ἤποπὶ μη ροπΟ. 
νἱάο ὅπ πϑυσι τέ Ὁ. Θανάτου, Π αἷς πτοττῖ 5914 ο[Ἐ ποτε ᾿ρία, Ης- 
ἤοάπς, ἐὺ μὴ 9. «νώτου τόλΘ- ἀμφεχολυψε, δὲς, τέλ Ὁ. ϑανατοῖο εἰ- 
χεείνων » ΤΟΥ τοῦ ν τα ῃ 5. ]ονογις Οὐγη. τὰ τέλν, ἔατα!ς5 πε- 
«-ἰ[ἤτατος, Ρ]ν αἶαν. τοὶ τέλη το αἱ λαρ τὴ μϑέτων, σοι ρ το 5 ρεο- 
κἀτοτιπι, Ναζάμζοηις ἰὼ Οτάτίου, Τέλθο, 4 οἰζ, τὸ ὃ ἕνεκφ, Α.- 
τ ἕοτο! ἴῃ ΡοΙ τ, ντἊς δι αρια Βιιάσειιπι ἰῃ Οοπιπιθατασ. Τάτ 
χη. ταὶ, ΤΥ [ξετῖα. ΡΙατο 8.46. Ἀ οριδ]1ς, ἐκκενώσαντες κἡ καϑῖ- 
ελντες τίω) τῷ κατεχριῆνε σ᾽ ωἱὐ ἥδ κα τελὲ μᾶμε «υ χίο) μεγάλοις τέλε- 

σα. τέλθι, νοξεῖσαϊ , νττειθιιζιιπη φόρς ἀἸονταγ, ν πἰς τελώ- 
γιονοκὶ τέλωνγωῖ, γ Ἔγ αι πὶ. δγαθο ΠἰΌτο 17. εἰστυγωγικφὶ τέλη χὸ οἶἴξα.- 
γωγικὶ νοοῖ 1135 ῬγῸ ἱπιροττατὶ9 ὃς ἐχροτιτατῖς ροηάμηζιτ. 
πέλθ- δίφωσι,ττὶ διιτιπι ΓΟ εἴτ. Ν αΖαηΖοπιι5 ἐπ Οτάτιοη, τεῦ τέλη 
τα δυμόσια, ριι ] σα γε Ξε! ρα [1452] τάγο 5 ᾿η ΑἸοἰ ᾽ς, ΤέλΘ, 
αἰ ρμηϊταϑ, οἰξίωμα, πιαρῚ [Ἐγάτιι5. τὸ τέλη ἔχοντες » 4Δ οτος ατᾶ- 
τἰ) ΤΊ ιογάϊά ἢς ΝΔ1[8.Ἐὲ οἱ ὧν τέλει » πηαρ γάτα ἀϊοιητιιγ ὅς 
Ῥγαξεξι 5 ἀϊσαῖτατα ργαλἑττὶ 5 Ρ εἰ ΠΟ 5 5 ΡΓΙ ΠΟΙ 65 5 Ορτπιὰ- 
τοβ: 4 οτίαπὶ ἀϊσιιητατγ τὸ τέλη 7 Δ ἱπιροποηάο τγίθατο τα- 
Ῥιι5.οἱ ἐν τέλει ὄγτες»ἱ 4 εἰ, αἱ αἰχαὶ ) Τ᾿ μογ ἀϊ 4, ΘΟ ρ μος] 65 9 κλύ- 
εἰν ἃ ἐάθλὸν αὐδιρᾳ χεὰ τ ἐντέλει ., νἴγιπι δοηιμτι. ορογῖοῦ ρυῖη τ 
εἶριθ. ράγοτγς. ταὶ τέλη κοιταζαήτες,14 εἰϊ,οἱ αξχοντες 5 ΠΑΡ Ὶ γάτα! 5 
αἰζεπάςοτες, Ταιογ ἀϊ ἀν 1 Ν ουττο σθηι5 σοπιιδηΐς οτιπὶ Μὰ 
(ουϊτη. τέλθ-, πιπιρτιισοϊ προ 4» ὀϑάλω κα. Ἰ πὶ ὃς πελεῖν 
Ατβεμαο Πἰδτο (δοιπάο . τὸ δοια:ανών: ντἰς πολυτελεῖς) τὰ οἴ. 
{ιπιρτιοῇ κα οἱ πολλαὶ ὀμαλίσκοντες ὃς δυτελ εἰς. οἱ ὀλίγα.τύκϑφέ- 
μεῖν ΡῈ Αὐἠτοτοῖοπα ἐπ ΡοΠτῖς.14 οἰτρανάλωμα δασσανάνο τητι- 
Ῥίιπὶ ἕλςογο δὲ [τίποτ ἱπῃρ θη [Δ5. τέλεσι τοῖς οἰκείοις ΠΟ πα ο[{1- 
εἰς {απτρεῖθιις, ΤΆΛοΥ ἀϊ 4 ν Οἱ ἰητογρτγ. τέλεσι, 1. οἱ τ, τειῖς δευπού- 
γαὶς 9 ὅϑεν δυτελῆ -,πολυτελής, ὙέλΘ' Ἰορ ον δίς τοίγμα ς:ραπωὼτικὸν» 

τιιγιυιδ᾽τοέξις. γα ἢ Ἶρα11159 ΟΠ ΟΥ5. ἀρ ΠΊΘΠ 5. ὨΠ Δ ΟΓΕ5 ΘΟ ΜΪΤΙ1 ΠῚ 
δὲς πρὶ ]ς ὃς ημδάταρίητα οέϊο. νἱάς 'η Αρρεμπαϊς. ἀς νόος. 
ταϊὶιτιῖη τέλθ- ὃς τετραρχία, ϑορΠοςΪ. ἴῃ ΑὨτίσοη, παάγχρικρι τέ- ὦ 
λη ρα Ϊας ταὶ ς-οατιωτικας πιαντδυχίας .υ ῬΑΠΟΡ [14 πὶ ΦΧ ΟΓΟΙτΙΙ59 
Ῥτορτῖεγεᾷ βοσταῆς ψιὸά ρᾳπορ τα ἰμψξγιιξεϊ παι τος πε τελεώ- 

εἰ σέρϑε ἈΪΠ ἰητο Πἐχετὶζ τυιγλαβ ργᾶιῖς ἀτγ τι! Γᾶρ Ἔα. ΓΙ] 5 ταὶ 
ἐσλιτιχοὶ τείγμιατου τέλυ πρία ποιή σαντες “κ᾽ νέων, Τ᾽ μμΠογ 1 ἃ ττ1α ηᾶ- 
αὐἴτιπι ἀρθιῖηα [λοῖοητοβ. τγ68 ἀοῖς5. τέλη “ἶ ἱτοπέων 5 δ τι! πὶ 
τατγσπα Γἀοτη ὙΠογ 414. τέλη πελταςών,αραπίηα, Εἰπγὶ ρ 1.144. 
ἡ νδόρπον ἔπειϑ' εἵλοντο χ7. --ρρτὸν ἐν τελέεσσιν, ΠΟ] ἄτι [1|0.κ. Ελϑεῖν ἐς 
φυλάκων ἱερλν τέλΘ-. Τ᾽ τέλεα 9 ςατετιιατ᾽ Πλ Γι ΓΠγ τ ΠῚ, χτ᾿ τέλα ἐς 
πετώχατο,ἱῃ οτάϊη πη τε αὶ γαητ, ογοάοτιι. ἐν τελέεουι, ἐν ταί- 
γμάσι ΗΟ ΠΕΤῚ ᾿πτογρΓ. τέλθ., δοοιρίτιν οτίλην ἀπο τῦ, 
Ῥτο ταηιἰοπην ἀοη ΠΟ» ΡοΥ ΟΠ Ππ τῷ χτλδοΡ μος]. τέλθ- ϑαΐο- 
μὴ κα αὐτὸς, ρΡο(γεπλιπὶ τρίς σιοαιῖς πιουίατ. αἰτοά δι ὅδ) τέ- 
λεὶ ἀἰςίτιιτ ἀριιά Γαιοίδιι θμγέλει πνίγοντω» ἀδηίαιις “γα σι λη 
τιιτορο ἤπτοην» 1 οΥ.]1.6.ς.1τ, Ὀϊοΐτιι ετίαπη εἰς τέλθ. Ρτὸ οὺ - 
ἄστη εἷς τέλθ- κρυῆειν » ρεγρετιὸ οεἶατε . Ναζαηζοηι ἴῃ Ο- 
τατίου, φϑὸς τὸ τέλϑ- τα άοτα;ΡΙατιάς Γορ, Τέλ- δι, ππρεῖο;, 
νης φρρτέλεια. 

τέλθ' 9, ἀοπλιιπη, που ΠΠπηὸ αυιτειπ 14 ρο τοι» Γε δά ἐχγγε- 
πγιπ, ἀεπῖσις τέλ 9. 2 Ὁ ποόύτων,αἀ ΟΧτΓΕΓΉ ἢ Ὁ ΠΊΠ ἢ ΠῚ. ΡΟΓ 
οὐπηΐανΡΙΑτ ἄς 1,6 ρ. τὸ δὲ τέλίθ-.1η Πιπηπτα, ὡς: τέλδ ἴτας δὰ 
ΕΧτΓΟΠ ΛΠ. Ταπον ἅ. 

πέλσον, τὸ αριιά ΗἸΡροογάτοπ . 15 9 Ἔχτγοπημηγ. τέλϑθ- καὶ ἔσχατον, 
αἶδας Ἡεἴγεἶν. Ἡοτποτις Π]Δ 409 σ᾽. οἱ δ) ὁ πότε φρέψαντες.» ἷ- 
κοίατο πτέλσον ἐρρυρης. Τυϊ ἄοπι . ἱέ μῆνοι γειοῖο βαθείης τέλσον ἱ- 

κάτι. 

“Τελχὶν, ξπιγῖο [ι5,ἤιρτα ποηλῖπεπι ν γα μαίσοη8.9 [οςΠοἴτι5.5 πλα}1- 
τιοῆις, ἃζ δᾷ πιοτῖοπὶ ἀεργοῖπο ἔει ἀςάιϊιο » Ετγοιο]ορς. 
Τελχῖνεσ οἱ, Ἰοτλῖπο5 α Η τὶ (ρίγίτη ὃς βαγίοΠ. ἴση] 5 ᾿πιμά!οῇ 
ξαίςϊηατοτες » αΐες Οοὐν ὑλητεϑ ἃς (α τὶ ΕΠ {{8Ὸ σοι 6 πιο - 
ταητιγιαῆρα τὸ ϑέλγω, τὸ εἰγωυρώ, σιιοτίζω, κὶ ἀπατωώςν οἷ 014 ὅν ὅδ 
καλὼ Ξέλγουσι εξὺ αἰϑρώποις «1 ξλὶ αιιαῇ ϑελγίνεσο ' 

Τελχίνοις, αὶ ἢ ςι15. ΕτῪ ὨΊ, ' 
τελχινώδης, ἀτιτας σοτιι εἰς» τραχηλιώδης, 
τελχιταίνω, ςοητοητιοίς τὶς ΟΡ ῬΌῃο 5 σέληφφτραχηλαῖ, αἰτερίζω, 

514. 
τ λων, ὠνίθ. δι ρα ΒΓ σα π152 τ Ρπτοτιιπα δὲ νοεῖ α Πα πὶ ςοἰϊςοτ, 
νοξι ρα τη πὶ το οερτοτι μου! οϊάα. 

Ὑετλαναῤχηςς ΓΔ ΠΟ ΟΡ 5. πιὰ ρ τον ρα] σα ΠΟΓΌΠΙ, ἀϊεϊτιιτ ὃς αῤχιτε 
λώγης. Βχ 4.1 ερι ἴη ἀϊέτξιίοις δηςορϑ. 

Ὑελωγοίτε ἧς τυ α δὰιτι ἔστι ν οι σα 15 ὀχαζεο,  επῖο Π]ιο πη. δὴ ἤις ΒΡ] 
δ᾽ ανιςνν εξεῖ σα. 5οτ ᾽ταῦ οτίαπι Τελων α, Ῥιοπ, σεῖσαι γδ πελὼ 

γίαι δ᾿ σὺ ΤἿδ ἐγγύοντο,, ἡ πολλάκις πῆῖς βηλῆς δεηθέντες ὅπως ἐκδυκέας 
τινὸς τύχωσιν ἐκ δ ὕραντο , Ν4ιτ ἴῃ Οπχηλιπι Ροτγουίουι πὶ οἰστι- 

Ῥταταγᾶ νεξειρα!τάπιαιις Ποἰτατίοπο γθάςπιρτοτος αἰ ἑτμην 

Τελωγᾶται 5 εἰ τι διιτατῖιις 14 εἴς, ΓΟ]μῖτ ταὶ δυιτιπι,σαρῖτα 13. τὸ 

Τελωνεω ) ῬΟΙτΟΥΙ ἢ ἜΧΊΡΟ » νοξξρα!α σοπάτιοο » Ρυι 1 απ πὶ 

νὰ 
(αἰτοΐετγαι τ. Ι 

τον λομδῦ, 

δοτο 5» ΡἸπτατολις ἴῃ ΑΡΟΡΒτ πο ραν Γασοη. ὃς ΝΑ Ζαπζοπαβ ἴηι 
Οὐας. ὦ κακῶς ἐτελ.ὠγησε,]1Ὧὲ πιαἰὰ γα Ρυ δ Ἰοάπιι5 σοἸ]εσογαῖς 
ἔς ΒΗ] αἰά, 

τελόνης,5. ὃ τέλων . ῬΕΒ] οἰ ν οξε!ρ 4115 το οπυρτοτςποπιση ἱπε {πὶ 
Ατπθαιςηπθιι5. ΑἸ μα πη. Γητετρτ. ταλώναι ρα] 1 σΔη]. ἰά ΘΠ 
451 νεέξιρα!α τοφίπιιης τ νηάς ἃς τοδεπηρτογες ἀἰςιιατετνρε 
πῖις Βοπιλπιιτ Ὁ πὶ ἐπέαπιο δρυμὰ Ἰμάδ:ο5 5 ππιας ἀριά ΟΠΓῖ 
Πίαποϑ σπὶ Ῥγὶ πτὶς ἰτοποίτιπι , πος 14 [Ἀπὸ πηϊτιπη 5 ΦΌΙΙΣ 
᾿υπίτοτες οπιηΐθιι5 ρεπὸ ἀπτοροπαητιγ 4105 πες Ατλΐζοζο! 
πες ΤΌΪΙ ας ἰατοῦ Ποπεῖϊτος οἰὸς Βα θεγὶ ν οἱ μῖτ. ᾿ 

τελωνικὸ ς γοῖ ὁ )ν οἔϊ 1 54}15. ᾿ 

Ῥελώνιον,ε, τὸ το] οπἰ απ» 14 οὔτ᾽, πισηία ΡῈ  ᾿σαποτιιπὶ 9 ἴσοις ἵν 
4τιο νεξεῖσαὶ σο Πρ τατ 5 ὅς ἐπ {τι τελάνης ἴδ άοζ τγι διιταΠη ὃ 
χιροοβ:ὰ τέλθυ 0 ἃ εξ νοἔγ] ρα]. τελωνεῖον ἃ 5114 ἀϊοἴτιτ᾽ νὶς 

Γ' ψιμμαῖο 

ΩΝ 

ἰδ νῦ
ν Ϊ 

ἜΠΟΣ
 

μπιϑ δοάοπλ δῖ. ο.9. εἶ δὲν αὐϑραπον καθη μῆνον 3: τὸ τελώνιον, [εἀδσαι, 
δὰ τε! ουλα, Αρὰ Ομεγίοϊ το ἰοσίμῖο. ᾿ 

Τέλωρ,ορφς ὁ. ̓Π σΘη 5.1] 415. ΩΝ 
Τεμοχίζω.Ἰη Ετιῖτα ἀϊῆεοο. , ὯΝ 

Τεμζοίχ ιον,αγτὸ ΓΟ Π Δ ΟΠ τ: ὃζ ἔγᾶρ ΠῚ πτη ΠῚ, τὸ τμῆμα, ϑγποί ἰῃ ας 
ΡΥ τ πάλαι διεῤῥωγότος ἱςία τεμάχιον, γἱὰς τέμσχος. ὯΝ" 

Ὑεμα χίτης ἰχθιὲ ρτ[οἰς ἰσοης 4111 1π ἔτι τα 4 πσάτατ πιατἃ σοη 
ἀϊεηά. Οοιπτη. Αἰ ΠΟ ΡΠ. ἴῃ Εφαὶτ, ἐδύως τεμοχίτας ἰχθῦς, ἐδ μι 
γέλοις τἡὐ κα τεικοτήομῆμοις, Ἷ 

τέμαχος,εος, τὸ, ἔτι Ἐ}τέρμζοχος 62} ἰχθύων καὶ 53η πλακοιωῦτος., 62) Ὁ χρὲ 
ὅκ ἔτι ἄς ΡΤίοτθιις ἀϊοἰτιγδς ρ᾽χοςητῖς, ΠΟἢ ἴτεπὶ ἀδ σάγπα ᾽ν 
ποῖατ [πτεγριος Ατ  πορμαη,νεφοκεσρῶν τερ(φόχη μεγᾶλαν ἀγαϑεῖϊ 
κρέα τ᾽ ὀρνίϑια κεχλόῦ, Τάτ ΑὐἸΠορμαπιΐη ΡΊατο 5. πολυὶ χρῆμ 
τεμο χοῖν κὶ κρεῶν ὀπ]ημϑύων 5 γηλρὰ ν 5 Ρ᾽ (οἴ ππη ὅς σά ΓΠΙΙΠῚ Ο' 
ἔχατιπι. Τεμθ᾽ χη, τὰ κόμματα εἧδ ἰχβύίων, ΑΥ ΟΡ Βαπ.Πητογρτο Ϊ 
Ἀδηῖϑυνπάς τεμαχίται Ρ᾽ σας Πιητ πτα σπὶ 5) 41 (α]ς σοπάϊης 
τι} »δγυδητίι αις. Τεμοχν χοίρων, ἃ εἴν ΡΟτοΙ μᾶς σαΓ ΠΟ 5 ἴς 
ξνυήζαγντ πῶς ἡπιας. ἀϊοίπηιι5. οΟΙἘο [τάς » ὃς Πυ πιοάϊ 5. 
Ἐφ᾽ σταπγπη, ἃ Εατίηἷς γε ΡῬΠΙη. ἀἸσιιηειν τουηδοῖπας » τοπηδοιΝ 
ὅπ τοπγ4ο 14. ὁ : 

ἡμίν 

γήμνδι ἐν 
μα τι 90] 

μικθιῃ το τό 
τμενπναε 

τὐνα, ἐπὶ 

ΠΝ 

τειϑρίζω, οπίεοτο. Τ  ιιογ.1.2.τὸ ἱερὸν τ διὸς πεμϑυίσας, τοι ρ]ο ἴος τα 
τιῖς ἰοσιιπι σοπίοοίδη. ἡ ἡμῶν 

τεμψισμα,ατος, τὸ, ἠϊοι. ὈΙοη ἷ.4.1.τεὶ τῷ Σεράπιδὸς τεμβυίσμα  Π ς 
Ἰὐμιενηνιοῦ 
μι τακτα ἐκεί 
[ηριπ εν, 
ἀγηναν πω 

ἐν εμυτήννι 

κριτοισκ οἴ ψας. [ἀςο 18. 
Τέιβυος, εὐον τὸ, ΠΟ ΠΊ 5.4 ΠΡ ΠῚ ἡ ἀσιιπ4; ἀ115 ἀϊςατιιπὶ ὃς οὗ 

(ξοτατιιπη 5 ΓΟ σι5 4υ 5 Γςράγατιις ἴῃ Βοπογαπὶ ἀ6ὶ Αἰ Ἰοΐα 
ΔατΠοοτῖ 5, ἱερὸν χωρέον ἀφωρασ μῆμον ϑεῳῖ χΤ' πιμίωὶ, καὶ κὶ ἡρωϊ, ἔχῃ 
αἄος, σε! Πππντ πο πον θά ς ἐντέμνω, ἀξάϊςο. 1124. σν ἐν δ᾽ 

"πὶ ΜΟρηε τα 

προ (ων! 
ΡΝ 

τιϑιεὶ τέμϑνος βασιλη ον ἰὰ ς[Ἐ, χωρίον εἰς “τιμίμὴ ὅσιοπε τμυμῆδον τι; 
ΑΡο Πα τις Γδοιιηο ἐς Ὀ]οἴσιιτῖς, καΐκε σφιν μετέσεετα πιῇ ὁ 
φἕος οἷα θεοῖσι Πίονας δυσρότοιο γιλας πεδίοιο ται μοέμίνυ 7) ὅζο. δυτὶ 
πέυϑυος Σπομερίσω αὐτοῖς, ἰπαθῖτ ἰπτοτρτ. Ατηϊορβαη. Ιἀςπι] 
ῬΊΟτο ργὸ ἴᾷςε!]ο: πρὸς τὸ τέμῆνος ἢ μῆυ τῷ ϑεού, ἴῃ ἀο] δ τιπὶ Ὁ) 
Ἰαΐπτας.. σα έμννος ανῆκεν ἀΐσαν τὸ χωρίον, οἴπης 14 (οἴτπι ἀφ άϊς; 
εἶτ, Τ μον 414. ἄλσος καὶ τέμζμος 9 [πσια νο] ἀρὸτ ἀ115 ἀϊοατιις,ΡΙ, 
τὸ ἀε 1 ἐσ. Ηόυη. κὸ μέζω οἱ λύκιοι τέρῆνος ταΐμον,ἱ ἃ εξ τόπον τινὰς 
χαρίον ἀπέταμμον : ν ΒΓ ΠΟῚ ΓΟ το Ρ]0 ΔΟΟΙΡΙΤΕΓ 5 [ξἄ Ῥτο ἄρι 
4ιιοῖη η]ς ῬΘΟΙ]  γῖτου οοἱ τι σε πογα τοῦ τέμϑνος ἀϊοῖτιτ οπὶ 
ἰς Ισοιις ΔὉ αἰ 5 (οἰ ἔξα5., το τῷ τέμνειν, 

οπευδνωρὸς, α᾽ἀἸτιι5 » (ποτὶ ἀστὶ οἰὸς τ εἰ ἔδπὶ ὃς ἀοἰδτὶ ὁ 
{το 5. 

τομυσ, τος, τὸ σΟΓΟΠΑΠΊΘΠΓΙΠΊ»Ρτο σέμμα. 
τέμμω, ουοτο, δ άςο: ςοηῇάο. 
ὙΤεμνιιοὶ ὀδόντες. ἰἀοτη 0 ἃ τομεῖς, ; 
τέμνομει ἐνεργητικως ἴάστη 4ιοά Τέμνω, δ γ ποῖ! ἀπ Ἔρ ΠΈΟ ΤΠ, 

χὰ δεῖ μερεμνῆσαι » χὺ πολλαὶ εἰγρύπνοις γυύκτας διενεγκεῖν ΑἹ) μδΣ 

χων δεικρύων ἐκ ζητῇ σοὶ αϑόοσὶ ϑεοῦ πίω) οὐλη ϑεειαν, δ᾽ μέλλονπεε φιλίας αἰ 
δεχφοῦ τέμγεῶει,Α τιιπΊρετε ἀπιοῖτῖαϑ ἔγατγ!β δὲ ΡΓΟΧΙΠΊΪ, ΡΕῖ 
αἱ] σατίίαιις εἶπα ογἰ πη αἴ διις ατη:οἰτῖα ὃς σοη Ὀττῖο ἔγασπαπ 
τυ! ἔξατο, τ ἐμνεῶτη τίωὶ ἐσδὴν., νῖάπι ρατοξασογ ἅτις ἀρεγῖγς 
Ταιοΐαηιις ἐσὲ ἐγὼ τρῶτος ταὐπίω ἐτευόμίω τίωΣ ὁδὸν, τ Ρτῖπα 
Βαπς γίαπι ρου τα Πατὸ ργὸ πϑὰ τποιπὶ εἰ πος ἐχοπιρὶ ἢ 
Οπἰεη.η 9. Τεγαρουτις Τ ταῖᾶηον ἔννϑαι δ᾽ ὅϑιμήκος ἰω καὶ αιρρδὶ 

κόντως ὁδὸ: »ἱνται δϑτὲ σ τυ τορμιον ἑτέραν τεμινόνδωος. ΑἸ δὲ ὠκυτώτη δ 

ἐπεὶ αὐτίω ὁδὸς τέτμηταον ἴα εξ αροττα, Ἐτάς ΗΙρροογασς, Ζῶ 
χόντι 3, φαΐαι,τὦν) ϑϑῃ ταὶ ἐσ εἰς ὁδὸν ἃ πασ οι μοι δοκεῖ τὐμινφόϑεηνδε 
υϑέίω ἐᾷ τοι δηποιχείας εἰς πὸ τέλεον, ϑΟΥῈς ΠΑ ΓΓΔΠ5 ΜΠπ4 ΨῚ 
(ἹΠ}.1ΠΠπ νταπὶ ἔεοας δὴ παι! ςβυϑοςαγοί παμῖτ)ς ἢ γεξζα υἱα ἱτξ 
ἃς δά [ἰπξατη νἦαπιὶ ἀπςότα» Οἴσοτο ἴῃ ζκιάς Οτγαζοτο νἱατα, ς 
ἔϊαπι ρτο ςσάςηι ἀχῖς.ΡΙατο 1.7.6 Πιορ, μεϑ᾽ ὧν συὶ διακολθονᾳ, 
ϑαῤῥοταῦ τα δ νειῦ καὶ ΜᾺ] παι ρίντων λόγων τεσ μηυβόίω ὁ δὲν “ὦ γουιοϑε Ϊ 
πορδυεῶτα » ἢος εξ, ἸηΠἰταταπι ἰορίιπι ξεγοη στὰ πὶ τατίοποπ, 
ὃ: τποτμοάμπι ρεύρογς ὃς Ρεγίεα! ἀςπὶ οτίατῃ γόμων ξώκαὶ 

ϑεέωρ ἐϑοὶ τέ τμίωτωγ καθ αἢ ἰτέον ἱ ἀτίπετα ἀροττα ἀταιις ΡΑΤΟΡΑ ον, 
ξιξα:Ρα νἱάς χτέμνας ν 

ΚΣ ΤΙοὶΣ, 

χιϑι δος 

πεῖ οἰ 
δγμε ναὶ 
ι δρπῖδω ἰκῖ 

δ Ε πον» 
νὰ, ὁ“ 

γηπι ληϊο 
ΗΝ 



- ΠΕ 
ἰμνα,μιτμύξω:ν πὰς ἀποταήξας ἀρὰ ΕΟ οἄυ πον εἶ τεμού μαι ΑΠ ἃς 
᾿φμήτω, οτῖίι. β, ἔτεμον ἐπ οϊ ἀο (οί πο, ςαρἀο,ἵεςο; ἀπηρυτο. Α- 

᾿Δίιμπν, Δοςσα ἀτίτιο τέμνω τίω ὑχίω, [ἀςοῖάο (ν  υαπ Τί πιογά, 
τ μενεῖν τρίχας κὦ τ ῬΟσα Δ ἴθιι5 ἱπιπιο [χης ἀἰςἴτιιτ, αυῦθιις σαρῖ- 
τὶς ἴοτα: ἔογγο ρὲ 1115 (σα απτιιτ. ΗΠ οαπιοιδ νὰ Δα. ἀρνῶν ἐκ κεφα 
χέων τέμνε τρίχας. Ν ἰγρὶ{π|5 Δὲ ποϊά, 6. Ἐτ Πιπηπγας σαγρ οι της 
ἀϊα ἴατεν σογαια ἴοτα5., ἐρηίθις ἱπηροιυῖτς ἰαοτῖς {Πα θνῖπα ρτὶ- 
πιᾶ. Τέμνειν, ρορταγγναίϊατς, κόπῆοιν κὸ κείρειν, ΧΘΠΟΡἢ.. 4. Ἐλ- 
᾿ Ὧι ἱκι ταύτῃ ὠϑϑύεστιν ψέμγοντες κΚὺ καίοντες τί χύραν. ΤΒαογά, ἔτε- 
ἡ γον ρῦτον ἐλευσῖνοι κ ὑπαῖσιον πεδίον τεμοίυζυ πίω γκῶ » ΔΕΤΕῸΜῚ νΔ- 

πρὶ 

Ὁ γυ 
ἰδ, 
Δ τα οὶ 

ΠΟ Ρ μὰ 

οι, 
Ὀδύμ 
ἡδτ,͵. Μεθ τοιιου 4 επι. ἔτεμον πίω γίκῦ, ἀρ τιιτν ἀςρορι]ατὶ ἤληῖ 9 14 οἴ, 
ἐκαΐῃῃς, δενδροτοόμον; Γτοτρτ. Ὑ Πτπον ἀ] ας, ἀϊοίτιιν ὃς δινωὶ τῆς γῆς ἔτεμον α- 
το: μας Νὰ ἀπὸ ρορυϊατὶ {ππτ, ΤΊ νιον ἀϊ 4. Ππτοῦρτ. αἵτ  ττῖςαπι οἱϊς ςοη- 
αἰδι, Ἰγαξειοπεπν τεμὼν πίω) γύω καὶ κακώσας ἀπῆρεν ἐπ᾽ οἴκου 9 υιπὶ ἃ- 

τιιπι πᾶ σις «δά θιις νι ΠἘαΠετ ροριυατύ [τις ἔοτοτ, ἀοππὶ 
᾿ ἀπ ΡΙαταγοῖα Ῥετγίοἰς. τείννω τίμ) χώρανγα στα πὶ ἀοιαϊο, [6 πὶ 
ΟΠ ΤΒείδο ὅς Τίοοτατο. Τ ΐμνειν πέλαγος ἴεσατο με οι, οΩι. 

δι τέμνειν πλόονα ρα ΑΡΟΙ]ΟΙ 7, παι σαγς, δεωαὕρᾷν, {Π]σατς, 
εἦσον τέμνειν, τι οιίϊ ταῦ το ποτο, Ὁ]. ΕρΡῚ τ, 8. δίχαιον αὐ ἴσως κὶ ξυμφέ 
ν γίγνοιτο υἱ αῖν μέσον τεμεῖν, οΠΡ}}}. ν οὐδὶς ἐχροάϊας το  τοπε- 
Α τέμνῳ ἢτ ̓ ατίηθσι Τ πη τυ πᾶς σοητοῃηηο. Τέμνειν φαῤμα- 
υἱάδιη ἀϊχὶς το ἱπῖογοτο Πιαι ἀἰσαιπιοπτιπγ. ὃς τέμνειν φαῤμόκον 
ὡν,σοητγα [νας γοπηο ἐπ) ἀθστγοίδιι γεπιοάϊιπη ἐχεορίτα- 

᾿ς τέμνειν πόλιν εἰς δώδεκσι μέρη͵, ΔΡ Δ ἘΠ ἄοιτι ΡτῸ ἴῃ ράττοβ 
Ππσάεςὶ πη οἰτατξ ραττῖτί, ὙΤύμγειν ὁδὸν, νἰδτη ἕλσοτ θυ ΤΠ ΠΠἶγα 

{δι ςοπ ογπογο. τέμνοντες ὅδὸν μακραῦ Ιου σαπι γἱδπὶ ἔςοδητες, 1ά 

εἰεἸ ρὲ ρτοβο ςεητος. Ογορ ΟΣ 115) ὥσπερ οἱ ἀσχραὶ ὁδὸν τέ αγοντες. 

πτῶμ νη! 
ἀν 

ἰρππιῆὶ 
φτα ἢ 

ἡαμύης δ ᾿αταλύ ματι εἶ πόν οἷς δεαναιπειύοντες, ( ἢν ΓΟἰξοηι. δα ΟΟτῖητἢ.12. 

Ἰαίε ἡμεῖς 5 τω) τῆς αροτῆς ἀφέντες ὁ τέραν τέρενο μῆν ὁδὸν. Τ  μνὼ τείζον, ν Δ τη 
ἜΜ [εσο, ὰ εἰ τεπεο . Πἶδτ. τ. Ἐρίστιντ τέμνω κέχδυϑον,αριὰ ἘπτγΙρὶ ἃ. 

ρτο δσοΐει. [ἄςπὶ τη ΡΒασηϊ. Οἱ πἰω) ἐν ἄςροις ἐριεγοδ τέμνων ὅσον. ἢλι0, πιὶ ᾿ δ υσα : ἶ 

ἘΡΡῚ ΟὙ γρῚ!. Οναοοτιπῃ ἱπιτατζίους ἀιχῖς πα Αἰ ποιῷ, 116 ν]απὶ ἔεςας 

Ἰημνη 46 παηςς5. Τέμνξιν ὅρκια, ἱπῖτς ξαεάιτις ὃς ρΡετγοιτοτογαριι Ηοπι. 

Ευτιρὶ πη χῦτ ἀποῦτις Αςοιιατ᾽ αἱ βοϊπαμ!ςη5,τίμνετε ἵπποις φ(- 

δ ω,14 εἴτ, κείρετε φήζίω Δ Ἰσαων,τοηάετο. Τέμνεῶτα ὀιρόλων, 4-- 

Τπιπὶ 40 Δ] το [ἐραγατ]. τέμνεται τῇ υξουσίᾳ ἔ [αουϊτατεπι τοῦ [ε 
Ῥαττίγι,ροτείξατο 41 Π1ηρ ΕΠ ΝΑ ζαηζοη ἴῃ Οταῖ, Ὑεμναν λόγος, 

δ ορροπίτιιν δ αὐδεξάλλων » Ηεγιιορομ νά ς Ὑμητικός, γάε Τέ- 

βγομμαι. 
πεας ταν ΑἸ [6 5. κοιλώματε, ᾿ : 

ἀσση, τα απ ρ οἷ οὐ ἀπτοσῆὰ δέ ἁτίσουδιις ςοηῇτα, ιάτάσις ο- 

ρλςίτατο ναιδτοία, ἔγίσοτς πιο παν γοητῖα, Γομτίθιις ἐγγήρια, 

ΑἸ νοζογος ἀοίσυσραπε πτοῦ τηοητος ΤῊς Πα απ. ΟΙΥΔπι δὲ 
ΟἸγπῖραπην τ 46 ἀριά ΡΙ ̓πίτηπτι 1:0.4.ς4Ρ.8. ἩΠεγοάοτ. δείστεντες 

ἡ Σσυφραξιν τἶϑ τεμα ὧν, ᾿ . ᾿ 
γίζειν,ἀϊεΐτοτ βυμαῖις οὐ ΠῚ ἀεογοίοιτ, ὃς 11 π|11 ΠῚ ̓πάπεϊτ, 
γος, τὸ, ρτορυϊὲ τππάγῖβ εἰτιυῖο5 ἀτάτῖς Πππιῖ5 » αοὰ νδάϊ τεπᾶχ 
τπὰπι ἀϊςοὶς Οἰαιι απ. να]ρὸ ετίδτιν οσάξηι5 ΡΟ ἀροσοΡεα 

ξοησ μον οἱ ἔάησας, {πελαγία ἰλιὶ δι1ἰ, Ἐέναγος οτίδπι ὁ τεναγώδης 

πυλώϑης τόπος, ἰοςιις σατο ΠἸςον αάτιπ15 [οςιις Πἴπ|οὸ οδἀιιέξι!5. 

ὶ {Π: 
ΜΟΙ ΙΖ ΠΗ 
ἀ ἐμμίπο! 

ΠιΠ12  υπ 

θη ταν 

μηδ; πὰ 

ἡ, ἢ οὐ 
ἀν γπτι 

τι μῖαθα 

μἰμίν, δ 

τἰπήσ. ὶ Οἷγ ΌΤαΚ » τοὶ ἢ δὴ πλείω ἣῥ πλοίων, μετέωεφ διαὶ πεὶ τεναΐγη εἰπεστέ-- 

ἘΠ ἢ ἄνα, τὰ πενείγηγνΔάοία ρα εετῖα,ς.47.ΈΖες ἢ. Ὑέναγος;ποπιοπ 

αὐμνεν, Ἀπννα ττο μος. ἱ Τντ115.χ 7 τί εἰς ϑεόλαταν μήγε (δὴ, εθ-, ὁ να δ, σοσ πο [59 {πιὸ ἤιις.ΓῸ Ὑδ μιοκτ Ἔ Ἔ ἬΝ 
προ ' (ολ ωὼ τοῦ βου» ἄϑι ποτειμιοιῖ σιω ϑεωρηστῶς κοὶ τεί τιγας γέμων ςασ είς 

οϑηνου μον τὸ φ-όμα: κ᾿ ενα Γὠδ γιγομήρίων τἰω) αἴδᾷ τὸ «μα πείφοσδον, 
᾿πηρήσοις τὸ ὠρϑειρηυῆθον συ ϊνπῆωροι » διεξίξασο τίω) «ρατιαῦ, γἱάς τὸ- 

ἐ ἡ Ἦν γαγς. ᾿ , : 

ἐεάιη ἐναρΘ. οὐ, ὁ. (γοορμάηπτα » πιαίεἴοι5.» συκοφάντης 5 κφκοίργος. 

1145. εἰ 1 πο ὀδρας ψουδ 

γδω,ςοπηο ον σ᾽ υτῖο, οτος γοάο, Ης πο. αὐοτείθ. ον πόδα τέν δ ει,], 

Ροΐγριις ἥπατι Ρ ἐδετη σοτγο το δέει, ἀρὰ Ατι τορι. Οοσπηι. 
Ῥαςε. τένϑειν [ΘσἼ τι. τάδ 

ὑὲν νἱάς Ετγπιοίσρ. Ἐτ τενέδιθ- αἴϑρωπος» ἄς αἰρεδει τεγγι 8}}} 

ΕΙΣ ΠΥ ἷ ΣΗΕΝ 

τία χιχγότης, ΑΤἹ ΕΟ ΡΒ. Πρ ατῖτίο Οἷς. ατΊ ΠΑτῖο Ἐεῖζτο. 

ἠῤεσια 

Ἴων 
νεμίνιγϑ 

ἐμέ 
εἰ ἡς»ν δ σάτα} 10 Ἐείτ 2411] Πρ ατιτολίχν Θ’ 5.11. γαφρίμαρ)5. Ἰνατὰ 
δ μὰ ν ἴθω τὸ ἐϑύω. Οοπη. ΑἸ ΟΡ τη Ράςο.ΥἹάς Το δαωιγοταχ, δε! ιο: 
": γπὰς τροτέν ϑης αριιά ΑἸ ΟΡ ἢ. 

Μὴν ι δῶν νον ἰάς Ὑενϑρίωη. ἶ 
γϑρίωϑη, ᾿αίς ἐξα πι σα άτιι πὶ νείρα: Ππλ]ε, ἱ 
“ἢ ἢ Αἰ χτρἢατ. Τενϑρζωης αἴαμέγδει ΠΡ ΒΡΘ ΟΝ ΠΩ ΤΙ" ΡΒ" ει 

ζῶον μελιατοποιθν, δ ὑπ᾽ ὀνΐων χϑ΄γέται βέμειξὲς! ᾿) 
ἐμφερὲ "θάνοι Ε 

᾿ ἄεπι «μοι τενϑρηδ'άν. Εἰ διιξειῃ τενϑρηδὦ, Ατ ΠΟ τα! Ἀπ} ὍΣ 
᾿ Ν᾿ περ δατς ἀς σέποῖς νείραγιπι ἀρ 5 ἰατίτιιἀϊπο. νατηῖ, 4110 

 [οΠπτατίιιπι Τιρατίς πα σαιιία πιᾶςο]! ἐτειιξητασ. ἔλπιος εἰιτα 

 ξοπῆτιίτ, Ἡςον “ἢ ο ζῶον τἦν ἐντόμων κ κεγτεφφορων» αὐρσλῆσιο 
᾿ δφηκί: γος ποίμμ} 1 ὠγρίαν μέλιασαν νοσδης. ἘΠῚ- ἔλυις ὙΠΠῚ 

τον ἀϊοῖτιις δὸ Ατηζοτεῖς ᾿διάςοπι. Τιέχυπι νἸἀστατ μος Δηϊτηᾶ 

 ἀπιΔῇ τενϑυδὼν, Στὸ τῆ ς ἐδονῆς κἱ τενϑείας» φαὸά Πιρυτγίτιοης δ φᾶ- 

ὉΠ]λτίο τς ἀεεξξοτιιτγ,ς. λρϑὰ 
ϑρίωιον, «, τὸν δὶ νεΐρα ἔσστιιπι εὐἀπιπτο αυις»τογοδιπατίατη,Οα- 

ζᾶ εχ Απποι δ.9.Ααἱπιαῖον τᾶς Ὑ εὐϑρίωΐη, 

ἐπ Εσαης. ΝΝΊσαπά. εἰ κα τὶ 

] 
Οοπηπίεη. μά 

Ϊ ἤν 

ρον 
γέ! Τὴν 
ΤΠ "» 

ἰὼ 

ΝΣ ἥπν 75ι 
τ νϑιωχτενϑεύω,οἶο, 

Τύνθογυ, ἐς σγοηα οἱολρὶπα ἴλη ἰητοχια, 
Ὑ ἐγών, οτος, δ ΘΓ ἴπι ΠΟΙ ΠΟ, αὶ αἰ νἸτίπηος νίηυς ταΐος ργοῖςη- 

αἴτια. Οοτης! ΟςΠ (Οταῖςο γοςαίθι!ο τοποηζα ἄρρο!αι. ΤΈςο - 
ἀοτιαζα τζάοπεπι τγαηἤζοττ σουτες ἀξ οηὶς οἴ πιο! ορίαπι, 
ΝΝλπι Τίνων ἃ γεῦθὸ Οταῖσο τείνω ἀϊοϊτιγγιιοά οἴ, τοηἀο:τοηἀϊ- 
τὰ οηῖττ ἢις Ποτθα5 ἃ σοταῖςς αὐ σα] σ τι Ρεάϊς νίαιις. Καὶ τὸν τέ- 

γοντα τοῦ τυρα γνω κατα πότοι » Ῥτοπὶς σογιῖσοπι τγτα αἱ, Γαἰσιλη, 
Ἰοφιιςης ἀς Μγοῖο ἰμΠςηξὶ πμιπιογὶς τγτσπη., Εἰ τένοντες, τε - 

᾿ ἀοποβοῖος οἰζ, τοῦ τραχήλου τοὶ διατετα μῆμα νεδοχ, ποτα] {1} ἄυο, 
{1π6 Ζιιοτιπὶ ορογα σογιῖς δ νοοῦσι σοΙ πὶ {πα ππῦτο πὸ. 
αιιγεητ:άτπιο ξοτεϊ ἤηπνα Τϊραπιρητζα. χρονίοις τενόντων ἐπετα σεις, ἢ - 
τποτογατος τοπἀοηιὴ γρΟγο 55) πο] νοτογος οἶγοὰ σογηΐοὶς πογ- 
τος Δ (ςοΠΠ0ις, Ἡοτπιοί. σαρ.2.9.118τ.5. Ὁ] οἰζοτγίᾳ. τῷ τραχύν ταὶ 
υδὸ δ᾽ πιῶνεν͵ ἰδίως τένοντες ὀνο βοίζονται, ἱπηυῖς σα! εηὰ5 τη Πἀσους, 
δζ [τ οεὲ ὀςῶν͵ ὅσα ἐκ μυῶν τένοντες, ΑΡΟΙ]ΠΟΠ. χαλκείῳ πελέκη κρα- 
τεξρις διέκερσῳ τένοντας, ΗςΠΟά τὸ δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε, ἰὰ εἴζ, ταὶ 
τούτρα χύλου νεδοκ, ἄμφω τένογτε, τοὶ κατατεινέυῆνα γύρα, ΕΙ οπιςγ.Ο- 

ἀγ 17, δὶς ἰτο πὶ νοσαῺῦ ΠΟΓΙῸΒ » αὶ ἤιητ οχ ντίδαιις ραττο ἤ- 
τα ΟἈὶ, Τένον ἀρια ΡΟ] ]Πμοοπι,, τὸ πλατὺ γεθορν . δ πρὸς πίω) π]έρναν 
παύεται, στὸ ἐγνύθ- αῤξαίμϑυον, ΟΡ Πἴτιιπι ποις ἰατις τοπά θη αα 
σαϊσεπι. Ἡοπιογιις Πα 4 χ αά μφοτέρων μετόπτοϑνε ποδῶν τέτείκωε τέ- 
ὑθλκ: Εἰς σφυρϑν ἐκ πτέρνης. ἀμφοτέρω 5) τένοντα, ΗΠ Οτ.1111 4, ἀμφότερα 
ταὶ χα τοιτείνογτει νόυφα..{1105 ΠΕ γιιος ΠΟ ΠΠ1,6χ ντταιιο ρᾶττο γοίρο- 
ἄφητοϑ ἃ ροάς λὰ οςεῖριτ. ΗΙρρόοτγ. τένοντας ἀρ ρε!ατο (οἴ οτ πλιι- 
{τ ]οτατα Ηποβ,ιιος δπσιδιρώσεις ΠΟπυϊπ δὴν Απατοχηϊοϊ, Ζιΐ ο- 
ΤΠΏΪΠΟ Πογιοἤοτγοβ ἤιηΐ τη 115 ᾿ρῇς ταις] }ς, Οα] ἐπ. "2.46 
ΑαεῖςινἹάς ἴῃ νοῖθο Μιξ, οἱ τένοντες “79 μνῶν, ταν τα οτῦ ςπογάα. 
Θλ]επ. δά ΟἸλιιςο. Τ᾿ εηοητος πυα(ο ἢ} ΟΥτιτη οἷ κεφαλαὶ μυῶν. Ὑἑιῶν 
τγδηῇατὸ ἐς πηοητῖς ἱπρο ὃς σετιῖσς, ΒΑΠΊϊις ΟΥοσουῖο 9 τέων γ9 
μἰωὴ οἴκησιν αὐχ ἰώ τις ἕτερρς ὑποδέχεται, ὑψυλόν τινα δὴ τῆς ἄκρας α- 
γέχων τένοντα, 

τέζις οὐτὲ το τόκε ἀἸςἸτιτοντ ραγτῖο Ρτὸ βάστα. Ετ Ἀτότεξες, 
ΤέοΡτο σβ.1. τίγίθυ, 15. Η οπΊογ. 1 ἀ. β,, ὠτρείδη τέο σ᾽ αὖτ᾽ δρυμίμ.- 

φεα!: νηάς τέο μέχοις, δά 1ι),αιοτίαις 11.7.Ἐρὶστ. 
Ὑέθ', κα, ὁ] α}15.οἱ τέοισι τ λακύων, Π ψαϊθις Οτγασοτγιη. Ατατιϑ,ἠ6: 

τέων ϑηων, γ οἱ αιιοτγιι Δ ΠῈ αἰ το τι Π. 
ὙΤεὸς, οὐ, δ,ταιηι5, Πογῖοὲ ργὸ σός δ 5 ὀῤ'αξ τεὸς, 1, ὃ σὲς, ἀΟ Πα ἑπτις τι}115. 

τεοῖο ρτῸ σοῦ ΗΟ σπετ.τεὼ Ἱ πνασον εξ σοι ἵπ ποις! ἀο τη. [ΓΕ ΠῚ τεῦςο 
[Ομιβ. γΟΧ. ἢ 

Ὑεεσμνίζω, τερο; Ορετῖο. νηάε Περισεραμνίζω φριιᾷ Ατβοηδιιπη 11- 
ὕτο 11. 

Τέραίνον 5 τὸ» τοέξιιπι ἀοζηιις5, σας που τ1π|, σοητῖρ π3τῖο 2 ἀ{π|Π|» 
ΔΡῸΔ ΤΥ ΟΡὮτγ. 41) Ρετ (. Ργορτιὲ Πρπιῆσατ ἀοπιοτιτη [τὰ- 
Πλϊταῖο δ, 

τέραρμνθο,ν, ἡ, ΑΙ εατγο,ν τα σγαςι π|. εν οι κυφ ἐλη, 
τεραμονέςσερφε το ποτίοῦ δοέξίιης ἔιοΠ]ΠΠοτ. 
τεεκιότης ἡ, λολ ἴτας ρογοοαιςηά 1, ΤΒΕΟΡΒΓ. 
τεράέμων,ονθ-, Αἀίεξε, οὐ δι115 ΡΙΤη, ὑπαιλὸς. ἐψανθο, σα] ορροηὶ- 

τιιγ ἀτερώμων νΕ] ὠτέραμν., ἀε το ντάς ἤιρτα. Τεράμονα ἔσπρια 
ἀϊσιιατα ᾿ς σι πλῖπα τοπογα ὅζοο ἔξιιγα ας 112, τεὶ ὄν δεούχυ τα σπέρ - 
ματα ἡ πῇ ἐψυίσει ταχὺ αγλοιού μῆνα, ΤῊ ορ γαίτ,ἀς Οδυῇς ρἴλης. 
110..4.ς4Ὁ.13. τὸ τερρέμωον χὺ εἰτέραυον,Ὡρὸς τίω «α ὐρώσιν χέγεται χὶ διαί. 
χυσιν»κὶ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, τορὸς τίμα προφίω) "τί ἡμετέραν. τὸ μὴ γὸ ϑυδιά.-- 

χῦτον ἡ τῇ ἐψύσᾳ ταχὺ φρο μῆναν περρέμον. τὸ ἢ ἀδιαίχυτον γκὶ αἰαλλοίω-- 

τον. ἡ βοαδέως δηριειάρον͵ ἀτέραμον, Ἐτ μετωνυμικῶς ξοττὰ απ σοέϊὶ- 
ΒΥΠΑ Ἰεριιπεῖπα ργοάιιεῖτ, γῇ τερῤήμων ἀἸείτιιτ ἃ Τδ]οίξοτὶ ἀς, ΑΙ] 
ςοῦε Πα νογτσητινε Οαζασιαε τἀπιθη. Αἰ σο [6,4 Π{π|4 Το - 
διθηε,νὲ ἀϊπετγίᾳ ποίϑος δί διαϑεσις, 

- , . 

τέρατρατος, τὸ τι ΟΠ τα πι, το ᾿ρταπι, οὐξοηειι, αὔραπλασμαν αἰ 
φύσιν τεχβὲν, σημεῖον, τὸ αὔρα, φύσιν γχνόμϑμον,αιιστγίιπη. ΟἿΟΥ Π. ὁ, ἀς 
Διὰ ὃς δαίεγς, ΤΉ ΟΡ τ. ΒΠτοτ. ἶδτο ζισαρῖτε 4.ἀς Ρτοά ρ!ς 
Δι σοττι πὶ [οιιοη5.γὴ ταῦ τοι μϑὺ ὡς σερα ται αὖδα φύσιν λαμξαύόυσι, 
οἰϊεητατη. ἐμ λῦν.- “ 

Τερασκόπος, ὃ ὀνειρφαρίτης, ΟΠ ἘΓΟττα πτεγργοσ. Αἰκύλ, Αγάμ, ἢ τ 
αἰχιάλωτος "δὲ κα Ἱερασκόπος,ἀς ΟΔΠαπάτγα ἰοαιιςη5. ἐξ 

τέράςιον,ου, τὸς ΟΠ ἔτ γα, ΡΟτγτΘΠτΙΙ ΠῚ: ΓΕ 5 πιοηξγοία δίρτοά!ρίο- 
[Ὰ. τὶ τεριάςτα τα ϊτάςι  , ΟΠ τγ (οὔ, ἀε Βαδυ ]. ἀκὴν, 

τερές θυ ες δ, πιο πΠἔγο τις, ργοάϊρτοὕαϑ, ροτεοητο ας, ξειὲ τερρέςιθο, 
Πιρῖτογ ργοά! ριοτι πη δυζῆοτ γεῖ διιοτίοτ. Πα ρῖτοτ ΩΣ 

ῬΙδατὰϑ, ΑΞ Πα πιι5. τοὶ γέ μῆνα βρέφη κράσει ϑηξίων τε Χ, ὀρϑρωπαγῶν 
σω μρέτων, εράςια ἐδόκει, ἵ, συμεῖα καὶ ϑαύμαςα, μ 

τερατεία, ας, ἡ πο ρτία, νΔηϊτας. Ργα τρία, ἱπιροίτιγα 9 ψάδολογια, 

Ῥγοφίριοἱα Τόφιαεῖτας, ΑὐΠορ νέφ. 

τιράτειθο,», ὁ τερας "Ὁ. 

τερατεύσῥιαι, μα: ϑύσομαι, πόμα!» δὲ ὃ 
τερατεύω, μι ϑύσω , πὶ, χαὶν ΓΑ  [ὰ ΠιιΏΣΙΟ . ΠΕ ΏΓΙΟΤ, αινα Ῥοττϑητα ὃς 

τποηῇτα ἰο ΠΟΥ, Ροττεητοίὲ [ιεῖο . πιουῆτι Ππη1]ς αἰϊαυ!ά ἃ- 

βου» δολιδίω, »το ΔἸ ᾽οἱὲ βηρο, τερατολογώ, ΡΟ]]. (εῖρτὶ 
τερατογραφ πισηήέγοία (ςγῖο, πιο ἔγίῃςα δὲ ροττεητοία [ςτῖρτίς 

τεαάο, ΡΙΊη. 5είαθδο 1. τοὺ μορφίμ Σκύλλης καὶ Ὅμγα πλείω τοιαυτοι σα- 
ρατογφαφοιώτος. 

“ερατοκεῖν,ρατοτς τη ΟΠ ΓΔ. 
Τοπι, 2. πι} ἈΞ- 



75: ΤῈ 
“τερκτοκία το ΓΙ οα Ῥάττῖο. ; ΝΣ 
τε ατελογῥωγπηομ τγοία ἀἰςον ὃς ργο τ  ᾽οα, τερρτολογεῖν, τὸ ἐἰπίϑτινα 
δινγῖῶσαι. ΑΘὶ το Ρ].πιοπίἔγᾷ ἕασοῖς αἴχἧς (τι! 15. δε εἰ οὐ 
Ταρίοπε οὐλιῖα πιο η γα [Ἀςεῖς. 

Ἰερατολογίανας ἡ). ΟΥΓΕΏΓΙΤΩ ν ΘΓ ΟΥΠΠῚ » ὀῤάπλασμα, ρτοάἑ σοῖο ( 
Ἰοχααοϊταοερτοατρίοία υαγγαιο τερατεία αῆρα Πξολογία, 

“ερατολογίας; δ 771 Ροττοητο ἃ πηθητίτατν 
τεεατολόγοεοπιοηίιγοία ἀἸσοπϑοργοάιρίοία παγγαπ5 ΡΟἸ Χ. 
τερατολογουυβνα,ςοη ἢ τ, πιοῃ γι ῆσα, ὃ 
ὙΤερατοσκοπία, ας, ἡ, ἂγΓ5 ἥτιαΣ Ροττοητουαπι πιοπγογίιπληις ργοῖ- 

τατον ἰςιοητίδπ, θΟ ἢ κ. 
Ὑεράτυσκοπος γε γδρτοά σ᾽ ΟΥ ΠῚ ἱπτογρτεβομέντις, Ρογιοητοτι ἢ - 
φαοτγίμηαις ἰπ ρεέξοτ, ροττσητογαιῃ ἤροξξατοτ,, ρΡΕϑάϊρίατου 
Ἐδιξστητς ΕΝ 

Τερατεργέω,πορίπατα νο] αδίιγάα ἔλοϊο, πιοιἤτνα οἄο. 
Ἰερατούργιμαι, ατος τὸ, ὃ 

ὙΤερατουργία, ας, ἡ, ξλοίαις5 ρτοά τ ρ᾽οίιιπι ὃς σοηβίίεης. 
Τιρατεργὸς, ὁ ϑαυμοιτοποιας ρτοα τ ἰοτιιπι ΑΓΓΙ ἔΟΧ. Ρογεσητουαπη εἴ- 

εέϊοτγ. 
Ἴέερα τὰδ δ μα, ΟΡ 155 ΠΠ ΟΠ ΓΕ ΤΟ {1Π|, 
Ὑερχτώδηςγεθ-, ἡ κὸ ἠφταοη το ἤιϑυρτο Οἴζοητο σαρ θά ιι5) ΓΔ Γαι. 
Ἰοπις,ργοάιρίο ας» πιο ι εγι ἢ οιι5, Ατ το Ρ ἢ. Μη] οὔτι5 ΡΟ ]ὸ ἃ- 
ρΡυά [ξταατ. [0.4.0 4.13. Θυνητὸς κ ὼ κ᾽ σοίρχοι 5 σοφὸς τερκτωῶσδῦσιν 

ἔξηοις, αιοα ὀχ ροίεἰτοροτγοπειῆςὶς Ορετῖθι5. 
Ὑερατωδώς, ρτοάίοἱοίδ, ὃς ργο σ᾽ αἰ τον Οὐ] μπι, ὅς ἤοτατ, πιοπ- 

Πεοίς Οἷς, ὅς πτοηπιϊῃςοὸὶ ΡΙη.. 
Ὑερατοπῦς. π] ΟὨ [{γῸ ἢ 5, ΗΠ οπιοτΐη μγπῖμο ΡΑπΠΟ5. 
τερεθινοίζω,τοἤπα τογο ἱπταίπα; {π|1Π|5 ἤιηχ, τερεζιναίζων λίϑος λε- 

γῶν Θ-, Ἰαρῖς ἃ τογοδιμεμῖπα: τη: σοΐοτα ἐϊέλι5 τογοδιητϊ- 
ζοη. Ὀϊοίσουϊ 4. [ἰρτο ηιϊητονςαρῖτο 152. ΕἰῚ ἀυτοπι σοηας 1ὰ- 

{ρ141ς. 
“τερεξινδίνη τους δι με πα Β πιεῖ. τεγε δι πε πα το 04.411) 1.3. Ὁ]ο- 

ἴζοτισαρ.163. Ι 
Ὑδρεβίνθινον ἔλαιον, τογοσἸ αἰ πιιπὶ οἰ οαπι»4ιιοά οχ τογοδί τὶ ἔγὰ- 

ἔλι ες τοίροτ. 0,1.6.41ν 
Ὑερεξίνϑεν Ὅν οἷν. ν᾽παπὶ τογε δ᾽ απ ἢ πα1π|,1.σοηξς ἔξιιΠΔ οχ ΓΑ Π115 ὃς 

δαςοῖς τοτεδίπιιῖ. τοίο. 1.5.ς.20, 
Ὑερέζινϑος, ἡ,τεγεδ᾽ τι ατῦοσυ, Τ ποορ γαῖ, 1.3. ἈΠ  ΡΊ ΔΉ τι" δὶ 

τάπης τέρμινϑος ἀἸ οἰτατοντάς 1η γα. 
τέρειναςτεπογατεντὶ τῷ τέρεγα. ΕΠ δζηοπιηθη νγθ 15 ιια ΕΙετας Π 1 τ 

Ῥασγίας ὃς ̓πίμα [ἃ χιια ἃ τυσγὰ ν πὰ δυγθηιπι ΠΑ ϊγατα Πΐτ, ἃ- 
Ῥάᾳ Τγοορίιν. . 

Ὑερεινζ- χα] οἷ“ εχ ντὸς Τογε 4, γι. 
Ὑτρείνης ποίης οἱντῆς ὠποιλῇ ς χὴ χλωρά, ΑΡΟ] ἈΠοά.Ετ τερείγίι» ὄψιν, ο- 

σα]ο 5 τοπογοβ) ΕΠ  ρ1 4, 
Ὑ ῤεινοτέρη οἰ μυούῦαρηιο το που τοίη ἘΡΙΡτ. 
τέρεμνθυ,κ ὁ αἴτιαι, ἔοτεβρἀοηλι5. τέοκμνα οἴκων» ΩΤ. νδὶ τέραμνα 

Ρετ αγᾶς ἴῃ Ἐρὶρτ. : 
τέρεν. τὸ ἱ ταλόγς τέρεν δώτου ) τρυφερθν.γ αὐτὶ τοῦ ὑγρὸν )γ ἩΟΠΊΟΤΙΙ5. 
 1144.γ. ᾿ ἢ 

Ὑερενοπλόκριμοι, ΓΘ η ΓΟ 5 σαρ! ΠΠσς Βαθοητοβ. ΑἸ, 
Ὑερετίζω, μιίσω,πιεκανἰαἰοϊαὸ ςαητο, τε ζω: ἃ οἰσααἰς [απιρτῇ, ᾿ύοατ, 

Δοίοϊ ατιτογεῖατε Θαζᾷ Ἔχροπῖς ἴῃ ΓΟ]. Ατιΐτοσ. 
ερετίσμοαιτα» τοὶ, ρτΟρΥΙὲ οἰτματα: Πγορ τιι558ζς ολητιι5 εἰσλᾷα: νοτε- 

ταϑδιιζοπὶ σδησιις ἰαἰσίιος ὅς Ῥτοζδοοβ ἢς νοοάθδητ. φορμέγίων 

σερετίσμυα ταν ἔτ σα τις Ὠταπηο τα Ογτμαγατι 1» ἱπ. Ἐρὶευ Ηείγς. ἤἰπτ 
ὡ δαὶ ὠπατηλα δ 

Ὑερέτρμον: α»τὸ αἰ πα τι τογοῦς ΠΠ4.αρι ὙΤποορ ταῖν, ἈΠ τοτ τ, σ. 
(αΡ.9. 

Ὑδρετορν τὸ, τους ΓΙ ΠΊον Οἱ τογοῦγα τς ὑσάνον : δστὸ τού τερῳ, τερέσω, τὸ 
σρυπώ, Βοιπεν, Οὐγ 4, τόφρα “η, ἐνείκε τέρετρα Καλυψώ τα ϑποίων, 
Τητογρτοπτώνται τοὺ διατοῦ σ᾿ δωυ ῴμῆνα. ἠὲ 
τέρδυσες, εως ἡ ἰα εὐ α πιο αζα μὴ αἾσ᾽ φρεωρυΐχων» ᾿ς ρα τοαγ οτιιπ, δέ Ρα- 

τοος ἐχοδιαηεα, ΟῚ Πχον τάς Τιρεις, 
Ὑτρέω,μούσω,τοτο τον ροτοτο,τρώ, τρυπώχτισς ἤγω, Εις αγ. ἀριά Ηο. 

τέρ εοσεν. 1. ἐπρωσενγέ τόρνωσε, 

περυδονίζομω,, τοτοάίαος ἰεπτῖο 9 τεγοάϊης Ἰπξς τοΥ δὲ ψ ΘΓ Ι σι] τ, 

περηδογίζεται ὁ οπος, 1ᾳ α[ε [χσοι!ς τονε ποῖα ςατῖτ ἡ. τευ άτη]5 1α- 
ἀατγίασα (δατῖτ, λοίςοτὶά.Πἰδεο τςαρ δ: εἰϊτισκοκηκούτω νι ς 

Τερηδιών. 

τεριδῶν, ὁν δ. ἡ, τοτείο,, σκώχηξ ξυλοπς ὠκτὴς γ ΥΟΥΠΊ15 ἰρ πα Ἰη ΠΊατὶ 
ργαοῖριὸ ςοτιούίςης. Ἀρμα ΑΥΉΤορ μη Ἐφιυτιθ. τγίγοπηῖδ ἰτὰ 
ἰοαιεης ᾿πἀποἴτατ 5 ἶτον τερηδόγων στυπεῖσ᾽ ἐγτοιύϑτο Κατα γηρίσομαι. 

ὙΠιοορμγαίτας ἐς αϊΠποτ,ΡΙαηγαν. Ὁ. ὃς σᾶΡ.“.: Οὐ γίνεται τερηδ ὧν 
ΝΜ (ἰςρο Δνοϑε)ὺ ἐν τῇ ϑαλαηη, ἔςι ὃ καὶ τερηδιὼν τπιβ μὴν μεγέθει μεκρόν.. 

χεφαλίωὶ 4) ὄχι μεγάλίω ἡ ὁ δόντας. Ὀ]1αΐαι5 Πρ το 1 6,ςαΡ.41. Τοτο- 
ἀἰπος σαρίτο αὐ ροτεϊοηόμν στα πητο τοάπιῃς ἀευατις5. ΕΣ 
ταὐτὰ πῃ πιατὶ (οτϊματαγ,πος αἰἴαπὶραταπε τεγοάϊποπι ρτο- 
Ῥυϊὸ ἀϊοῖ : τουγοίετοβ. τιμάς νοσαητ, ὨΙΧῚς ταπῖθ Ἰρίς ΡΙτμλτις 
ἀε ργατεχεὶς δογι}} ΤΠ) ἰἴρτο 8,ςαρ.48.ΜΊεπηαιιο ξΐτνπος 
ἀεῆιχης οας,πος τογοάίηιιαν ἰαϊατῖαϑ (σα ἢ [ς ἀπη}5 αϊπροη- 
τὶς [πχαρίητα. δὶς νογὸ ΨΊτγα 115 {|0.5.ς.12. Μοτιιάϊδπαϑ γεσῖο- 
πορίῃ παπαϊϊοτα τι άπ οἰῖς ργορτοῦ αίζας, σαγίοια χτογοάταρς 

ἡ μ᾿ 
τὐποληηπε ργοογθαγο, ὰ αἰκ,τεγπηίτοπι ᾿ρίο δαΐμοτς {1..2.ς. 
νἱάς Θεάψιις ἃ νετθο Τερέω, τὸ τουπώ, τερηδὼν ὀς οὐ τταηῇατὸ ας 
οἰτιγ ἃ αϊοηονΟ (5 εχ σατο ρογέογατιο, Αρίγετο τερηδόνες, ἴα | 
Ταπλοτις! απ οτι πα αὶς ἐπῖπης Τὸ ΜΚ] τερηδὸν ον γγ Ὁ: ὅξιν 5. οἱ σικὴ 
ληχες ἐν ποῖς ἐντέροις ἐν τῇ κοιλίᾳ, 5 οἵ πινες ἐν τοῖς κοτορίοις ἀφηδευό μῆνα 

ἐμπλ ἕκονται τῇ ὀκερεφὴ ποῦ σφιγτίρος, Ησος νὐτίιπη ἐπ οττα γὰ 
“φάτιν νυ], ὁ γϑογετό5. ' ὩΔῚ 

Τέρίω.ενίδυ δ ἃ τείρω το πογ) αι ἔχου ὲ του τιιτ, ἐγ αἴ1}15. ΤΉ ΟΠ] 5,6 
11άιι5»0 29 δ. Πα. Ἀν: 

ὙΤερϑρεία ας» »»ὺ 
τέρϑρ ματος, το Ἰησαητατίο πη σἱ Παρ φοίτα, σοπ ἐξ ἃ 

Ῥοναπα, [στα ιταβ ν οτσογαμ. Οὐ ἡἀρπιῆσατς ἐἰςὶς πᾶπι 
ἄτι 5 λεπηολογίαν ἡ αἴκώιρον φλυαρίαν; δ1445 οτίαπι ἐποί πίω) 
Θκέργιαν, ᾿ ΐ 

Τερϑρ, ὀνβνοι τ ουιτδητο 5, Ατσιτῖο Π]ς ςοπέεπάςηζος, ὈΓ ταν. 
τερϑρειὶ, ἐι Θ΄, ἐς ἰποδοταιοιρι αἰ ρίδέον ΡΙΔιτ. γοπεῆςα5. Ὁ 
Ὑερϑρϑω, μι. δήσω, ποϑυκαν, 4ιρτα τσ ἰογοίδγιιο, τυρώ, σκὸ 

ρώ, Π εἰν οἷ. ΔΝ 
Τενϑρία άςπι αι 4 τερϑρεία, 1, φλὺ κρία ΟΠτγ [οἵς, ΐ 
Ὑέρϑριοι, ιμχο 5 αι] ἀδιτι 1η ἵπιὰ ρᾶγῖα πια!ῖ ΠΔ11155 [ὨτοΓρτ 85 ΑΡ 

Ἀποά νας τέρϑρον, Ηεΐν ς,τερϑροὶ, οἱ εἰς τὸ κέρας τού ἷς-ἰς ἐκρ 
ὅεν δεσὲ μοι. ἐν οἷς τὸ αὐωῖνον ἕλκουσι, 

Τερϑρον,ν τὸ το πο, ὁ λεγμῆμίθ- αἐτέμων Ηεἰγοἢ.. ὃς βιηΐ 
τίη ας νο πε τγα]ἰταγ: ρ Γοργὸ ἀαγοπης {ππλτη τ ΟΧεΙΟ 
γ6 ΠΠ|9}} ΠῚ, τὸ εἴκρον τὴς καρας, σογπτια ΔητοηΠάγιμτι γ]άοΣ 
χες νίγρινπάς αιΐ Δα οχεγεπιοϑ νος μος τομάπηξ τά 
τέρϑριοι ἀισυ ητιν ΕΠ Ρ ΡΟογατ τη εταρμοτιοὸ ἀχῖς Π}|4 11,2. 
γαρκείων,ἐ πίω) ἐνθεῦδε τὸ τέρϑρον ἢ του πάϑείθε, ρτο, [πτη Πλιπὶ Ὡ]0 
νθὶ τη ρταοῖριτι τας, ργαίπίσης τεπιεάϊμπι ροίξα ας 
Βιις 9 τὸ ἴἶκρον κάνω τατον κὶ δπημελείας φλιςα δεῖ μῆμον. 

Ῥο]μοΐ, τὸ τἶι" παρωτίδων μεχοὶ κλειδων μέρρςγ) ρϑ15 Ῥοττοπάξη ; 
᾿ισα]α. υρλθολα 

ὙΤερϑρωτὴρ 9 ἦρος οἱοσιις 'π ρτογαὰ γπάς ἴῃ ππᾶτς ὑτοίριοϊς ργοζοῖ, ἀΟΥμΝ τῷ Ὡ ΠΩΣ 
τέρμα, ατος τὸς χττοπυαπη»ζεν ΠῚΪΠΠ15,κρ ας. σφ.) 155 ΟΥ̓Δ) τΈλ 0.» ὀμηινοῦν 

4: 

Ἧ ̓ 

' την επμκὶς 
ἱὐάϊο πᾷ 
ψμιίμῃο τε 

τανρίαατα βοάις, τ φιοά Οἰσοτο, ἃ ςαῖος δὰ ςατοοτο5, ΘαΖὰ ὑπ. θιῶνο, 
τέρματος ἀνχὶτ. δια: κρρατῆ ἐρ ἀϊοίταγ τέρμα, ΡΟ Π οἱ εἴέάτη τέρμ Ἰρβνμϑλπα 

ἡ ἢ ᾿ Ἧια παύοντωη οἱ σα διο ον ὁνμοι, το ἃ ὃς τέλιὃ. καὶ βατὴρ ἀἸοἰτιιτγϑί αὉ 
᾿Πσαῖθας βαλξίς, τέρα ρτὸ δα δχεγοσλπα, ΡΠ σον Π14, αὐχόὶ 

φείδου παύτων μὴ τέρμ ὅδηδειΐῃς. κ Ἢ 
Τιρματίξζω, μοἰσωγα κα) οἰ τιο, ὁρίζω:γ πὰς Σποτερμωτίξω, 5114. π 

ματίζομω τελειώ, Σ τὰ 

μὐμτηαλπιε τὸ 
ὑψι) ΜΈΓ ΟΙΝ 

Τερμέρια κακοὶ πο οητία πιαΐα : ἃ δυο ’Ιοσο.9 410 τγτάηηὶ νῇ μι ἐπι ἀρμνίαι, 
ΡΓὸ ςατοογε, δαί γιάς Εταίη δάαο. Τογπιοσῖα τη]. τς ἡιρεληνανο 

Τύρυεόος 9 ΤΟΓΠΊΟΓΙΙ5 ΡΓΟΡΤΑΙ πὶ ΥἾΓΙ 7 ΠΟ πὶ διτηαπα «ἀρῖτα ζου᾿ ; γ μιν, 
ἔπηρθηζεηι ΕἸΘγ 65. νεὶ Βογίριις ἱτὰ σοητιμάῖς : νπᾶς τέρμ Ἡπμεμη πον 
οἷον κακὸν, Ὑ οΥπι οσατ λα πινατξξιτι ἀΘ ἐῸ 1π 4611 {πα ΠῚς γμαπ μένε 
Ἰοξιέξα γοτογαισπταγ, νἱάς τ Ὁ ΒΗ βἀ ἴθι» Ἐταίαιὶ, Τ οται ἢ γπιπη ψι 

᾿ παιτὴ 

τι ὑῶν 

μὰν ἢ] 

ἠμβι 
ἰ0}}}}, 

δὐκήθιν 

τηαἷα, 
Τεραία ἡμέρα, εχττοιηα νῖτας αἰ 65, ἐφ᾽ ἧς κόλλει τὸ τέλθ- τοῦ βίου. 

σειν, δι], ᾿ δι 
τρρμιδὺς, Τρίτον τογτη! Πα 15: πϑεσὶ τὸ σάγταν αὐχκὶ καὶ τέρμα ἢ). Ε 

τΥ πιο] ΟΡ 5. 
ὙΤέραινϑοι » τοὺ, τ ΟτῸ 5 ἀΠ σΟΥΡΌΓΕ πῖρτο σο]οτθ 9 τοι ηά! ὃζ οὉ 

Ἰοπρὶ»Πιλτςο5 τοι ςσιοταὶ ἐγ ξ ισονττταάις Ῥιοίσοιι ες, νι πώ 
Ὑεριώνϑος, ' Ἀπ ἀνα ἔα 

Ὑεραινϑένν ῥητίνην τοππα του Ιπτ μι μ»Ὀ Δ(σοτ, δι, σαρ.92. Βιςῖτα 
οὐδ 

ὐπλα 

τορμεν δὲς ῥυτίνν σα, ἰα ΑἸ χί ραν. Καὶ σ᾽, το ῥντίνίκω τερμιγϑίσ' 
ἈΝ, 

Πἰη γι 
πολλὰ κι πϑύκης, τοὶ Ρ-τερεζινθινζωυ, τὰ Πὰς 

Τέρμινϑος,κ, ὁ 6 περὲ Οινϑος, τοτο δι μτ ἢ 15» ἀγροῦ Ρογροτὸ γαῖα! ἌΝ 
οδ 14 Ἰοτοῖ δείφυνια φοπατπηογαῖα ἃ ἹΒοΘΡμγαίτν Βηοτὶ π|ὸτ " Τῶν 
τοςαρίτο τς. 4}}} εἶυι5 σοποτα ταῖς Πρ το 3.ςαρῖτε τς Πορς δ ἿΝ 
(ζοτ διὸ τνοαρῖτο 95. Αροᾷ ΡΟΠ σ πα στο 1. τέρμινϑος, 
ἢ) ὀυτῶ ὁ καρπὸς κω" ΐαν ἢ περέδινϑος, Ὑέῤμονϑος 9 τύπου Ῥ ῳ 

ματατατη πἰρτισάῃος πηαχίμγὼ ἴ τὴ Ρ115.. ῬΑΆ 5 Αἱ ρίποτα ΣΙ Ο 
τι δα ἢ) ἰδατεητῖα, τέρμενθον τα οτοι}} Πρεοΐοιαι εἴϊε αἴτοοι Ρι αι 
{τὰ}. ηΐρτα Γαρτὰ Ἰοέτάσης αἀϊαοςτ. μὰ τιρτα ά ιοα {ΟΠ 
ἀείυπαπηάτο Πηλ1]}ς ἀρράτγοτ, αιο ἃ! άοπη ἀΗΤςξζο, Ριι5 ἄορτο 
πορίσαι, Ὀϊοίςονε5 απτοπὶ ΑἸ Οχαπάγοι!5 τέρμιγϑον οἵς τγαά! 
δαλ ςητίαπὶ ἴῃ σατο σομ ἢ ητοῖη 7 Γοτιιπήἠδπη 9 ἐχ πὲρτο, ἱ 
τι ἀοιι, τοτοδιατθίσας ἔγυέξις Πα τι ἀἴης, Ὑέρμιννος Βιο 
γεν. φυτὸν ἐμφερες τῷ λίνῳ ἷξ οὗ πλίκουσιν αἰϑίωνῶοι παρορυίαςν Υἱ 
ἐς Μήρενϑος. ἱ δ Ἢ Ὗν 

Τερμινϑος 4. Π], Ετγ τη. νὴ 
Τεριδειςγόεντος ὁ, τα αν 5. μέγαςγτέλειυ, Η εἴν τερμιόεντα χιτώνα; ἔρπο 
δηρ τα τ πὴ τι ςατη. ὙΠ 

αόρμιίθ᾽» Ἐχτγοηγιϑ » υτατος γ γὲ [ορεπάιπιπιαρυᾷ Ἠείγοἰλέιιπι. Ὑδ] 
αἰτοιτος, 

Τέραις αβ,τέρ μα, ποις, ον οΒ. 

Τέρμων ονίθυ, ὁ, ΤΟΥ Π15 ἀ6 ΕΗ 5. 
τέρματα, ὄρεα. λα} 

Τερυὀνιθ. ἰάσπι φιοὰ τέρμεῷν, ΑΞ ἴς αν [π5 ἴῃ Ῥτοπιοτ ἵκετο τερειογιδνι 
δὶ πάγον, 

ὕμιν 
δα ΤΠ 
ὙΜΜΟΝ τὴ 
μαίνῃ ἣν 

ἰθπρ ιλης 
ἢ τὴν 

᾿ Ἰοῦς 

Ἴδη 
ἰνμκὶ, 

: μΝ 
δὗνω ἴω 
Ῥηπη:, ΠῚ 

Ἢ ἤαγι), 

Ἢ ΠΥ την 

ἡπίι, 
ὶμ 

τόρμονες, Η γα. τέλη, φε )μοὶ ' 

᾿ 
»Ὶ 



! Γ΄ ἼΕῚ 
πρίν» ἸΏΓοΥΡ  τελϑν τιον μέρρε τὸς γῆς. 

Θ' οὐ. δ. ἔα αλλης ραιμίοηϑον οἱ αι τρεπικέρκευ δ», ἱ,ἢο- 
γεγῖςης {]πλῖπε ὅς πιμάςης, Οὐγ Π ξ, ζω, τερπικέρκιω Θ. 4 - 

ἴτυν Γαρίτεν ἔα πλϊπάτοσ. 
ἐρανίσατεδ οἴου Πα [{}ιχλ115) ΕΤΥ Ὠ, 

οἱαςπἀϊτα5. - 
δε καῖ, δι᾿ ασιμ ἀ μι 5. ν 681} {π|15,0΄ τέρψιν ποιων ἐδιὰ, (εουπάιις : συ] 
ροπάτασ λωπσυρ)εγ᾽ αἀὐπρτίης. 

ατνὸ τας ὐ τος αἱ ἡ ΟἸ 4 τὰς, 
τέρπομα)» μετέρψομαι, ἀοἰςέξοτ : ὡρῷᾷ τὸ ϑερασεύειν τὸν ϑιυμιὸν, ἡ πρήσσειν 
᾿ εἰς ἐδογίμι, Ἐτγ πι. 1) ΡΟ. τίν ἀμ ἢ σ τι! Γυτέρπομιωι δίσκοις ΓΟ πα- 
ζω, Ηομλ. "140. β, τοι ΠΔ 4, α, Αςςαίατια ἀΐτοντ ὁ ὃ φρένα τέρπετ᾽ 

θὰ, παῦνας ΟὈ]εξαθατ. γύῳ φρένα τέρπομαι» [άοτι Οὐγ τ, 
τὸν» ΡΟ]. ΒΟ Οὐγ.ἐ,- τείρατισοιν ἐδωδῦς . εἶδο ἢ- 

{μτ,όμορ ἐοϑνασευν, ΠῚ Δ οτ!ζ, β, 
«ἔρψω, πιερφαν ἀε] εἕτο, νοἰιρταῖς δέποῖο, ππι]σς ἄς πο ]- 

υ»ὐδω,κυλώ, ἀοἰ ςατίοις σαρίο. Α ἢ. Α ας, 
ΤΣ ονη εἰς ]εξγατῖο,ν Οἰιρτα5, τέρψεοξ 4. . 

γω, μι. αγαῖ, αἰ πογσοςἤσςο 44 (οἱ επι,οοηἤτίπσος Αδυ.Αςειι. 
ΜΠ 14 π}15 δεγαριοπὶ ἐς ἢςὶς Γ)απηαίοϊ ἰοαιιοη5 5 κὴ ταὶ μῷ να “δ 

κων ἡ ὠπωρανίωὶ ἔχ πίων βρυύσιν 5 δ τερσαινόμῆνα εἰς τὸ ὅμοιον ἔρχε- 
ὅζς ᾿ ᾿ 

πὸ τ ΒΗ ΤῊ 
Ἰαγῃςοατ:ονατοξαξεϊο. 

Ξἕοϊο, ΠΟ: ξηρα,:ο, Η οὐ οἢ. ἀριιά εἰμ άοιτι τέρσει χροη, 
χτίεται. ἴτε πὶ πήγνυται. Τέρσο ῥιο!» [ὰσςΟΥ γο ραντι οἰ ρέτιπι τερσύ 

᾿ 

 ρκῆς, 

ὑπαὶ ὭΥ 

ἸΠΠη γζ 
ἐγ: - ἡ 
ἐπι 4} υνυ(θ.»τὸ τε Πι!ο της 11} ς, ΗΠ οἰγοἢ, 
ἼΠΠ ἡ Ππιις ἀοττίτιι δὲ ίειεχ. 
ΤΠ ταχὶ ἢς τέρυας ἕωποις νοςαῖ Η ν Οἢ. «δ ἀδδυφαΐγοις. 411] εχ - 

δήδη, η.Ἰπη σφ λ Παβοντ αὶ Ἰαδοτίθιις αιιτ πλου 5 ἐχ μετ Πιητ, 
μρκπαο, ἔρυύσκοικαι. ΟΕ α πιο 2855 ΓΟτιΙ5 {τιπι. 

᾿ ἡ οΌἱς ον, Χοπορ ἃ τέρπω, 
ἐπί ειμ Θ.. το τε, ςοττοχ. 

ψίμόδρρτος, ὦ, ὁ, ἀε! οὗγδης Βοπιϊπο5,ερ τοῖοι 5015, αν μ. 
ἰγνοη τιβι ἱγοίδ.,απίππιαπη Οὐδ  εξζαηβῳν Οἱ ρτυατίτς, Ροςτίο. 
ααρ ως οὐ 46] οὐτατ! ον ΟὈ]οἐϊαιο, οὐ ]ς ξαπιδ, οδ]ςξγαπιθηζιπι. 
ΟΠ ηαἴιη πη ἀε Χαρα ἀριιὶ Απππιοη. τέρψις σέϑεν »σαρτα ἀς τὸ γοἰμρτᾶβ » ἴῃ 
τι ἀπιηὰ ΡΙΡ ΓΑΠῚ, 

τέρψις αοἰιδιῦς, σΔΏτι15 ν Οἱ ρτα5. Π]οποή. 
«χόρη, νπᾶ οχ ποιιθπι πημ{5 : Πο ἀϊ ξϊα αιιὸά οἰοτεῖς ὃς τγῖρι- 

ἀϊὶς ἀο! εὐετατγαις ( ντ Ῥ μγητιτιις αἰτ᾿) δε τὰ τέρπειϑτοι αὐ χαίρειν 
αὐτῇ τὸ πλεῖςον μέρος τοῦ βίν, ἴ, αιιὸ ἃ τπαχΊπηα ν ἴτας ραγ5 δὰ ἀο]6- 

βμαΝ Νὰ ἀν ; 

πρμῆίν, δι 
᾿ 

μοι αν ὅζοτιιν ὃς σαιιάοας. 
τσ; ὦ Γερψίχορος ὑπολλων» ἴῃ ἘΡίστ. σμοτῖ σαμάςῃϑ, 

ἀρᾷ » τεὶ » αιατιιοτ, ἐς δος πυτηόγο Ὑ οτος ἴῃ Υἶτα Ἡεἤοή!ϊ. 
δαὶ τεοσείρων συμφωνία, “Ια τογΠατῖα σοὨ Οπαητίλ,Οο}], 11}.3.ς 1ο, 

τεσσαράκοντα, Δ ἀταρίητα. τε αξρίκοντα. ΑΥ ΠΟ Ρ, 
εοσαρακενταεπὴς ΙΔ ἀγα σοπατη5. πο. 
φοσαρακονπαοκτιὶ, ]ΠΔἀταρίπτα οἕϊο. ἱ 

ἀρακονπείπηχιοα ρα Ατῆσπιντ δωδεχασηχις. 
ἀξακον τήρης Παιιῖς Ια ταρίητα οτάϊπιπι, ν1 48 ἀρῃα Βαν ἤιππ. 

᾿λσαξφακον τόρ γι, Ὁ. γεγὸ χἡ δ ,αιδάταρ ἰητα ΡΩΠμτα)ν οἱ ΥἹπάτππι ο- 
φοάοιις, : 
ἐσαρακος ὦ Ὁ. ἃς Ὦ 

αοακος-ὃς, οὐ, ὃ, ἡιδάταρ οἤτηι5᾽, ΠιΙΔἀτᾶθ οΠ115. τεοσαρακος-ἶθ- 

υἰξῆλϑε. ἀϊς χιαάτηροῆπιο οχὶΐτ» Ατιοτεὶ, τεασαρθέκεςταάμον βκα- 

ἅγει, ιιδίγασοῇ πιο ἀϊς σογπιϊπαζ. τερσα ρας 5 φιυδάταρεπιπα 

τ5. Αὐ ΠΟ ρ Πλπ.Πητογρ. πεοταρίος ας χίας. Τλμογ νὈ] γλ]], 

αἰΔάταρίατα ηιπ|05 Οἶῖο5. Ἱπτογρυοβ ΟΥγάΟι15» ἀρχόν γομάσμαται 

ἰασαρας οἷ αὶ αἱ, αιατιιοτγτέσσορες ῬΓῸ εοάειι; Πςγοάοτιιβ. πίοσυρες ἃ 
Ῥοοτῖς, ὃς τέτορε. ἢ μὰ 

5 ρεσχαἴσδυκοι,αἸΔτιιοτ ἄς οἴ τ. τεασαρεσκαδεκοι ἡμέρας 5 αιιατιιογάε- 
εἶπι ἀϊες, ΤΉΠοΥ ἀν δ] οτίδτη Ἰοσίτατ τέσσαρας Ὁ δέκᾳ. τεοσαραίδεχρι 
τι, ιατοτάςοἑ πὶ πη 5. Ερ ἕζετ, 

{πιὴ Ρῖι 
αὐ: γος 
ὨΝ Πα 
μηνὶ Τὸ : 

ἐδ πόα 
᾿ 

εἰ πμν 

το πμ 
ιρίαηανη 

ΔΜ. " 

ἐμπίω πρρὰ 

ἀγα ἵ Σ 

Ν ἤ 

ΤΠ, ἐν 
οἱπμδῇ 
ἀρἶμπο! δέκατοι, Χ οπορὶι. 
μι: ριον αρεσκαι δέκατος Πάτα ἀξοίπιιι5. τεοσαρέσκαι 

εἶεν ερηκοντασαιιδ ἀγα οίητα, Πεγούοτ. ΠΟ. 

ΠΝ ρσι αΠατιιοσ. Ὀδτίτιιις ο ἢΠι5. 

ἰρμ (χουν, ΟΧῚ ΘῈ ΠΡ ΆΠΠ]Ππι. Ὁ ᾿ ὡ 

μι ̓ μῆλο, Ὁτάίπατιι5, {πατῖϊς. δλῃς τέτογ μῆνοι» [λτίοπος ἀρθητοβ, 
- ἡ 

Ρ]τατγο ἢ. : 

πταγμίψως οτάϊας,τἱτὰ τος οεντιΠ πιὲον οἴδιις τπηοβεηῇ5, τεπι- 

Ροτίθιεις ογ ἱπατί 5) 46] πατὶς του οΥῖθιι5. ἘΡΜΗ 

ψεταγῶν, ὀγτος, ὁ. οχέεπάοσης : ἃ τείζω . Ροοτῖςς, Εδοπλοτ. Π1α}.εὐ ΐψε 

ἢ ποδεὸς τεταγῶν, Ἰά εἴ, ἐκτείνας. ΑΡΟΙΙοΙ.2.
 ΑΛ ἢ πεταγων πελέκι 

᾿ς μέγιν, 
Ὑετανικὸς, ὃ, ὁ τοταπῖςιῖς ΡΙΓΠΟν τ ὁπ 

ἀπ) οὶ Ρ 

, τηνι 

»Αἱ πρῖ 

“1 
ϑιονικὸς ΟΡ ΜΕΒοτοπίοιι : ἀϊοῖτατ 

δ τὶ σ᾽ ἀτι5.Οοπβιὲ ἢς (οτίρτηπι ἐπ Η!;ΡΡίατ. ὁπίδθιοτονικὸς τ 

᾿παγικος ὕξιν, ὅταν ἐχά τορέχηλον ὑτ
οτοτα μλύον, ΠΝ πλοῖθο 110 ἢ 

ο- 

᾿ ψᾶῖ 4] τέταν» ἐϊςἴτιιτ : φιιηι (αϊῖσος παι (οι! φαΐ (εσαῃ 1Πὶ 

(ρίπδηι ἤτπτ, ἵτα τίρεητνντ ἴς ἰηβεέξοτς ποη Ῥοῖτατ, Τετανικοὶν 

Ι Ῥίιοίς, Π1|0.3.:ςρ.94.ν14ς τέτενθο: 

ἡ"! 

ΤῈ Νὴ 
ἸΤεταγοειδεε,αριιᾷ ὙΠ ΘΟΡΒτ, ἴῃ 4. αὖ γὸ φύκοις τὸ μᾧν ὅδι σλατύφυλλον, 
πετανοενδιὶς. 1}, ργοτοη [ΠῚ], 

Τετανόδριξ,αυ] ΡΓΟΠΊΪος μαοῖ ΠΑΡ 1}}05» (4ιι] ἃς σετατὸς ἀϊςίτιιτ,) 
᾿Αἀλπιαητῃ ἘΑχθρ μαι 

Τέτανίθ. α δ τοῦ ἀσασμο »ἐ4 ΟἿ. ςοπιια ] οἢ 5 ΠΟΓΙΟΤΕΙΠῚ [ρεςῖς5» 
44 ποτιιὶ ὃς πλι σα}! τοτίι5 σου ροτὶς ἀἠποπάμητο ἃς οδτῖ- 
διεητιίτις εἰριἀαηταγοντ Ἰοφυΐτιγ ϑεηςςα, αὐ πὸ τίροτ, ἄς τῖρογ 
ΠΟΥΠΟΤΙΙΠῚ (Ἰοἴτιιτ. ΓΟ] [ας ΠΠ.5. σαρ.α. Ετίριι» πιο πογιοτμην 
ἀϊπευτίοποπι, πιο ὸ τὶρόγοπη ἰηΐοττ, 1 σσπασμεῤεοίτος τέτανος 
Οταςὸ ΠΟΙΏηάταΓ. 166 πὸ ΠΌὙῸ 4. τρίτο 3. οι ις τἀ πηςη ἈΠ 
ΒΠ)Ροστ ] οὐ ναςατιόταιις πτογθιις ς {τὰ πν ἷ5 φυΐ φιοάδιῃ τἰ- 
Βοτα ΠογΠΟτιπὶ » πτοάὸ σαρατῦ (σὰρυ]ῖς., πιοάὸ πηοητιπὶ γε- 
ὅοτὶ ἀπηςξϊίτ, πιοφὸ γοέϊαπη ὃς ἐπι πη οσ ]οὐπὶ σοταΐςεπι ατοι- 
αἰτι ΡεΙοσ πὶ Ογῶὶ ὀπεϑδιοτονο γι Γς 0} οιλι ἐγ ἐμποροδϑδιότονον,ν [τὶ - 
ΤΉ] ΠῚ τέτανον ἀρ ρο]]Δητ, δός, ΕἸ ἢς πιουθὶς ἰασουαδτος τεταν μοὶ, χὺ 
ὁπ δδοτυγικοὶ 5 40} οτίαπῃ τοταηΐςὶ 8. ΟΡ Β] οι ουὶςΐ ἀϊσιπτιν ἃ 
ΡΙΪΩΪο, τοϊαηϊςΐ τιρ ταὶ αιοσιις νοσάρτιγ, Τεταίω οτίατη ἰασος 
τΑηῖ 61}. δι 1445, το τανίθ- γοσος πἰοὶ ἐδὺ Ἵπποις “Ἀνουάμη : δὶ ἢ ασα- 

σμός, ὙΤέταγθ. ρτὸ πογιΐ ἰᾷ εἴτι ργίαρὶ τοπἤσης αἴσις τοητῖρὶ- 
ΠΟ. 4104 Εἰξ ῥοποιλισμοὶς νὐ ταίσις τοι αἰδοίου : «ἰς αῖιο νἱάς ἵπ γόςς 
᾿Σατυρίασις, ΑΥἸΠΠΟΡΒ ας 5. κατ᾽ ἐντ δ᾽ ζη πέταιον τεῖς αὐδρώσι κα ῥοπτι- 
λισμιοις, 

ὙΤετανὸς οὐδ, ς, Λα εξν ργ πα τις γονεῖς Θατα,οχροττγεῦλις, τ ρΊ ἀϊ5; 
τ ΒΘηβηΠης ΓΙΙΡ δ ογι 3 ΓΕ 5, ΠΟῊ τ βοίως. τετανὸν δέρμα 7 σἰιτῖς ἢ-- 
ΠΟ ΓΙ 5. τέτανον ρήσώπον, ἔχ οῖος Ἔγιισαταγξιςῖος ἀϊἔοητα, ΘαΙ πη, 
1εθτ.ς κατ᾽ τόποις, Τφτανὸν κὶ καϑτιρὸν διαφυλ ἁήῆει πὸ τρέσωπον, ΤῆςΟ- 
Ῥ γα τ, νον ]Πσγο 3. ας. τοτανθνφύλλογ, ρτοτηλ Πιπν ἔο Πτπιπὰν 
14 οὔ τετα μῆλον ΑἸ οπαῖο ἰἰθγῸ ζ.ατῖτ Ἔχτθη [πὶ ὅς ὀχρογτγεξι» 
στ ἀρι4 Τ ΒοΟρΒγ. ΜΠ ἴοτ.1:}.3.ςαρῖτ.17. αὶ ὃς πιο ίρι!ο [ΟΠ Τππὶ 
ποπ ἰδοϊπἰ οἴω πη δὲ τροπῇ τε δεῖς ἡ Γεά Ἔχτοητηπι αἴσις οΧ- 
ῬΙἰςάτιιπη. πετεινοὶ ῥίζαι, ΠΟ σοτὶ .1115.3.ςαρ.5ς τά ῖσος τριάς 
δεηταβ, ἈΠΟ ]πι5: δα Μ ΑΥςρ 5 γαάϊςος αι: τιιρὶς σαγεῦτος ἀϊ- 
Ττεητα σπιγο Γπητν μι ἐ] 4. πὰ φάποταττιροίο σρροαὶ τετανὸν ὃς 
Βαεῖεπι Ποπλιηὶς ἀἰςὶ πε τανὸν, αι τοητὰ ἃς ῥἰεπα Βιμπιοῖς οἷς 
τίβ Πιρεγῆοῖς ηἰτουἸςιιογοιη Παδετ, ὅζ}}Πῖς ἀτάτογ τυ ρ 5. ὕεπε- 
γὸς»ο᾽ τετεῖν ἐπριξ, 

Τετανθω, Οχτοπ  ΟγΓΠρΟ. Γι 45 (οἶδ. ]οίσοτ! 4, ἀο ταάϊςε γἰτίς αἱ- 
θα. χρώτε ῥυ πῆει καὶ τε τανοῖ, ἰά εἰ ἴτὰ οἰτοίη σχτοπάἶτο ντ πῸΠΠ πὶ 
δα τιισάτατη [Ὡ]ςἱ ἀρραγόδητι νος Ὑετανὸς, ὃς Τεταναϑρα, 

τ’ τάνωϑρα; πὸ, 114: νΊ πὰ δαΐοπε ογ ἢ στα: δὲ [-οτι σαηε οατξνρβατ- 
ἡγᾶςα ὀχτογοηἰ5 τρὶς ἀρτᾶντε τίναρα “ἦΨ᾽ τορρσώπων, ὈΙοἰσοτγί ἀ, 
118.3, σαρ. τον. τοτάπότη τα 15: οἰτοιι ἔοἰςὶ οτιιραπτ ὃς οχῖοη- 
ἀπτιπτ πις}]. τα" οατοπι ἴῃ ἕλος τοπδπητ, Βατίθατιιϑ : τα 0: αά 
πἰτόγοιη ἰδιιογέιη σις σατῖς ναἶτιις οοη Ποίιπ τα, Νίατος 85. 
διιηῖ Δι [6 ΠῚ τετανα ϑρα αἸΙ ΟΊ ΠαῺῊς αὐ [απἰσαηαπὶ δὲ ογιράπ- 
ἄλτη Βοπηΐηῖβ οὔτοῖι ργα ςτγῖπι ἴῃ ναΐτι σου Ποϊπητιτ, Ὀϊςᾶ- 
τ ΘΕ]. ΠῚ 

Τέταν κα τοι, τα γἱ «τετείγα ϑρστὰ ν ΟΥ)Ὸ Τετανοω, 
Τεταρπόμ Θ-, τερπόιδυ(θ-, (ἦν {7 ξ, τ εταρπόμῆν Θ» αεκκτόσι,το ς οὈ] ἐγ ᾶς 

: ἈΠ. τεταρπο μῆμοι, εἰς τέρψιν ἐληλυϑῦπος 5 κεκορεσυῆίοι, περφϑέντεές, 
Ἡοπι. Πητεῖρ. 

Τεταρτείζω, ἴῃ παζεδ, ἀτυϊάο. 
Τεταρταζω,αοτο ἔοῦτο ιματταμᾶ, 
τεταρτῶ Θ΄. “ιιατταπιι5 24 1γτο εἴ οΓΠ ΠῚ Ρ ΘΠ 8. τετραήμερος. 5114, 
Αἰεχαηά Αρμγοά Ργοῦ!οπιτο. ἴθ το 5. ὁ τετορ τθ- υρετὸς διαὶ 
δύο ἡμερῶν μέσων κινεῖται, αιάτταπα ἔς οτῖς ἀϊοθιι ἀπ οῦιις ἰηζετ- 
Ῥοῆεῖς πιοιιοῦατ 5 ὅζα, τετειρταίώ «τυρύπίω 5 αιιάγτταπα ἔσδτο ἰαθο- 
το, ΡΒΙΠοἴτατις η Ηοτγοϊοἱβ. τεταρτίνοι πυρετοὶ, α!αττα θα ἔργ. 
πεταρτεῆοι χρόνιοι, ἔς δος αιιάττδηα [οηρῸ τοπηροτο ἀγαπητός, ᾶ- 
24. Ἰτοιη τεταρτά 2.) ΠΑ Γ ἀμα πν}5»αυαιτῖά πο ἐς ιηξξιι9, Ε1ς - 
τοάοτιις ἤς ὃζ ςἀρ.11.Ἐπδηρ.Τολη ἐς Τα Ζαγο, 

τετάρτα κακωνικὴν ΓΑ σοπΐσα5 4Π τταγ 1115) σοηιι9 ΕΠ πιοηίατα; » Εἰς 
τοάος, .6. 

τεταρπνυέριον,ου τὸ, Πα ἀτατς,παγῖα ρᾶτα ΟΡ ΟΠ πος εἰ ςτοῖ ἀπο 
Ατιοι. "1.6. Ρο τίς. ἘΠῚ ἃς σα! σιις ἐΟΠ τά ὃς ἵπτορτὶ αιατ- 
τὰ Ρατγβ. ντ αἢ]15, ὃί ΠΠΌτω 5 δί (ὠχτατγ) ὰ ἅπο ἀΔιιοάςοϊτη τγατ!. 
Θαΐδηιις ἀε σαταροτιῖς» Ιοιοης [Π0.16. ἀπο οοἴη) σγατηὶ. Θά- 
Ἰευιις ἀε ςαταροτῖῖς Ιοαισςης [Πδ.10. Ἷῦ χΤ᾿ τόποις, Δίδου τρία. χὶ οἵνα 
γλυκέθ- δγιῤῥοφήσω τεταρτημόριον, τΓῖά ἀορυοτγᾶδα ἀατοταθίοι δεάτ- 

ὰς ἃς Πρ γρῖθας νἱ πὶ ἀε]ςῖ5 ηαάταητοπ); , [Ὀχτατι] αυιάττατι 

Ράττατη, αι τγοϑ χπτ σνατίνὶ. Τὐ ἔϑιτπν ντ τειγημόρεον, ἰὰ ο(δ τίς. 

Ῥτο Ζυΐριι5 οτίδιιι ἀἰοίτητ, τρίτον δῆτ μοξιον : ὃς τέταρτον 5. μορίαν. 
Αριυιά Ρο]]άσεπι » τεταρανμόραον δί ῬῸΓ ἀΡΟΓΟΡΟῊ τετάρτημιοξ»ν»» 
ἰά εἴ», οδο}1 4ιαττα ραγς) ἤως δύο χαλκεῖ» αιοά αἴξ τὸ δὲ- 

χαλκῶν, » " 

τέταρτον ἑυνταλαντονἴτία τα] οπια δέ ἰς Πη15. 
Τέταρτος Ἐγ8. ΘἸΤΓΙ5. 

Τέταρτος πυρθηρν Θ,Α 4}}15. 
Τὸ τώρτως, Πιάτῖο στατθ!. 

ἘΛΦΣ ἠπεέμανας ἔτατιοχτοηῇις, ἐσφί Πετοιὰ γεῖθῸ σείνω, ἘΤΟτλ.ΠΠᾷ. 
ὀχειὲ τέτατο πευφαλείαεκἱ υὐπτετέτατο. Εν τέταντο, ἐκσοτα μῆμοι ἡστιγγά.- 
γάρ τίωτο, ΕΤΟ. ἢ} λά. ξ 

τετώχαται ἰυτεταγυῦοι εἰσὶ ΤΒυςγὰ ἀηαγιξει [αῆτ, 



« ᾿ 

Ὑετελεῶ υϊάθ Τελέφ. Η 

1... εἰν 754 

Ὑετελεσμῆῥον.νἱὰς Τελέω. ὲ 
τοπϑ᾽ χαται κατεσκδυασυῆία εἰσὶ, τεῖα ῬοΥΌ πα Τϑηΐσα Ρετξοξε: Ῥᾳ ὰ 

αθχω. Οὐγ, ξ, ὃς τετδίχατο π᾿ ΡΙαἴχιάαι Ροτέςέδο,», ἁρυιά 
ἩδεπΠοάιϊιην. ) 

τέτοχε, ΟὈτίποϊ» σςη, τέτευχε τῆς λειτουργίας . [οΥτῖτιι5 οἢ χε - 
ἀοτιαπινςοηίδοιτις εἴ ςαρὶτ.8,4 4 Ηεδτ. τετέυ χὼς τοῦ τέλοις) ἢ- 
ποσὶ Τητοηταπι Δεσιιτις, Ὀἰοίσοτ! 4.}1.1.οἀρ.32. τετευχὼς «ὐεὰ 
σαὶ Θαϑυμίαςγυ Ἔχ ρΙ πάϊς ΠΡ ἀΊη19 αἴοίξιθιις5 ᾿πουπιδῖς, Ρ]α- 
τοῖὶη Τιπισο. ι 

τ έτυκαγεχτα δι: Ῥοτ ἐς, πιο τπτη ἃ τήκα, Ηοπι. Π|4 4. γνκλαίουσο τέ- 
αυκαῖν πὰς τετηκώς, το Ὁ μτιι5γταδς ἔλξξιι5) [14ιις ἔλέξιισ, πισε ζι15) 
δί πετηκά κ,ρτείοἰ τα. ᾿ 

Ττπημ Ὁ’. ἡ 

τετινῶς, ΤΥ τΑτι155 ΟΥΠΟἾ 4115.) λυπηϑεὶς : ἃ τμεππατο ἔπε ῇτατο πιέω, τὸ 
χυπῶ καὶ τιμωρώ Οὐγ ἢ, α, φίλον τετιη μῆδθ: ἥτορ, ὃς τη Πα 6, αὔεω ΓΕ 
στῶν πετινο τές». πος γοηῖος ἃς {για 5. 
τοτιμᾷ 8,  ποσρονρτο τεπμημῆρ Θ᾽» Βοποτατις. Ι επο. 1η ΤςΟρ. 

ϑεοῖσι τοτιμήση ὅξὶ μοίλισταγὰ 4115 εἰς Ποηποτατά. 
Ὕέτλα, καὶ ᾿ ͵ ᾿ 

Ὑέτλαϑι (αβξετ, (οΠπἴπο, καρτέρησον, ὑατμεινογ» ῬΥῸ σλάϑι, νεἶ τλήϑε, 
Ἡξεποάας. τέτλαϑ᾽ ὀνειδίζειν, ΗΟ Πγοτ. 11. 4, τέτλαϑι μῆτερ. ἐμὴ τὸ 
αναΐοζεο, ὑσνλδν 

Ὑετλαίη ρτο Ὑλαΐη υὑσ'ομείνειον, Ἡ ΟΠοΥ. ; 
τετλάμ ΙΤοηϊοὸ  βοντο, καρτερεῖν, οπα, ΟΠ] α], ἐς 
Ὑετληαὶς, ὁτος το  ογδ ἢ. ρατίοη5, Οὐ 1, σ) υὐλομίυ τελυότι ϑυμιω, ἴοζαρ-, 

περικα καὶ ὑπομρνητικῷ, ᾿ ΒΗ 
αίτμω,Ἰπιιδυϊο, κϑταλαμῥαίωτ ρου δίρίσκω, 144. δι. ἔν 8: ὅγε νέστορ᾽ 

ἔσετμει τ αἰτδὶ τότμε].6 Οὐπν Οομιτ. Πἐποά. 1 ΤΠεορ. ὃς δέ κε 
αἕτρμη ἀταρτηρρῖο γνέτλης ζωει, δίς, αιιἱσπ αι σγδιιθρ ματιμῖτα.- 
τοῦι ἔτ [Ὀτεῖτι5. ᾿ ᾿ 

Ὑίτοκα,ρεροτλγη Ερί στ. 
Ὑεβκῆα,ριιεγρογα οπῖχα. 
Τετολμημῆμα, λοϊ ποτα, ἴσεΐοτλ, Σ ᾿ 
Ὑδτθρε)γ τ ΡΤΟ τέσσαρα. οἴ οάτι5, αὶ ὃ γυο καὶ τέτορ ἐβώμγιτνι ϊον 

δάτοπι ρι δείσας αιατιιοῦ δηπὶ 9 ροίς ἀσοςπὶ χἱ. χοῦ ἀπιζάτιι 
πο ατιῦτῖο ΡΟΙῈ ἀεοίπλιιηιν 

τέ ταρεννν τ! πογα  τοδεῆλϑεν, Ὁ 
Τετραζάμων,νθ., ὁ αὶ ἡγηυλάτιιρο5,τετράποις, ἀρ Ἐπτὶρ ἴῃ ῬΠαπη. 

αἵμασι τετρχξαὶυιοσιν.1.σμγτῖρι15 σα άγλ τσ 15. “ 
τετράγλωχιν πὶ οσατίπο, ἰα Ερίρτααι.ὰ εἰς αμδάτατο, ορ Ποῖ ΟΣ 
᾿Μετοιτ). 5ογ δὶς φηΐπι Τ μιν ἀϊάες νεται εἰ Πῖπιος Ογαςος [Ὁ - 
1ἰτος εἴτε Μεγουτ} ἴδιας απτε ἀοπηὸς ρόποτγο. ᾿λεϊπός αΠ|ἃ 
τεγπιῖηος [λοϊουᾶτ ἰαριάς τοῦγάπη ν ογτ5 ἀσατηΐπατο ἃς ᾽ ατα- 
ἀνάτατα ἤσάταια {εἴς ἐχτο τον ἴῃ οὐπι5 Γατη πιίτατε σαρος μο- 
σαϊηΐα θοέϊοτς τοῦ ἱππροποῦδητ, [αἰ σατὶ [ἴσας οιιτα νίογοιι- 
τῖατα ξ{{6, χα τπι χιιαάτατιπι » γῈ} αιδάγαμ συ απ [ξυμ 05 
Ἐρὶρταπιπ)αίαγιτι5 ἀρ Ρ οἰ]αῖ, 

τετροαγρίμιοτον,εγτὸ 4. φιαάτι Πτουιπγ, Δ ηαππεγασαταν πος ποηνξ 
ἰητογ σοσποίησηζα Ῥ οἰ, ινὸ  εἴτι5 ποπηεῃ σριιὰ οπηηεβ βθητος 

αιάτιιοτ [ἰτοτῖς πσηάγοτατ, 
Ὑςτράγ᾽ 3 γε δ αὶ ἡγηαδτιοτῦ ᾿προγατη, Εἰτ φιοαιις πετράγιον,ἀϊατ- 

τς ἰοῦοῦ ἀτάτοι ρτοροῆτιι5. ΟΑγ], σ᾿, τεσράγυον 5 ἀαάτιος 
τσογα, 

τετεαγωδυμῆῥον 5. «5 ττασὶοῖα ἔδυ] ς ΡεγΠπιῖῖς, ν εἰ ροτίιϑ τγᾶρ τοῖς 
{λ01}}15 ἀσοδητατιιπΊ. 

τετραγωνία. ἡ αν θοτ ἀρ Τ᾽ ςορ ιταίπιιπι μι τον. 1.3, σάρ. 6. νδὶ 
ὃς γωνία ἀϊοἴτατ πα πιοτατύγαιις ἰΏτεῦ οψεῦλας ὁτοιτε κα) ὀψικαρπο - 
πατεῖ, ᾿ 055 τατ ἀ Πτηγὸ σοταιίηδης ὃς ἕγιέξας ἔογμητ Ο παάτγατο- 
τῖατι νοεῖς αΖα : τὰν ροτίιις αυαέγαθτα! ει ν εἰ σιιφάταηρμ[α- 
τεῖη ὃς ἀηριίλτοτα Τιδεϊπὸ ἀϊχοτὶς ὃς Πρατποδητον. Οὐϊάδοι 14 
εἴἴϊο ραταηῖ σιοά νυϊρὸ ἀϊςίπιι: βεζαίε: ἂς πος ἀὐθουῖς βορὰ 
ἙΕὐωνυμος ΤΠιοορ γαῖ, 

Ὑ:τοογτονίζω. μιΐσω, παιικοι, αι το Ἡοτατ πη φυλήτιιτα γεάρο Οἱς. 
ΝΜοσττατι Αςοι τοτραγωνέω οτίαπι ἀϊοίταν Ργο ςοάςπι, 

Ὑετραγωνισμιὸς οὐ, ὁ, πα ἀγάτηγα, ᾿ 
τετράγωνον, τὸ» Ζιια τα ΠρΡΊΙΠ1ΠΊ, τετρρίγωνον 4111. ν᾽άς ἀρηὰ Ατα- 

τῆοῃ. ἵπ (ατοροτι φυδήτιπι ἀϊοῖς Οοἰμμας [4,ΟἸσοῖο ψιαάγαι- 
οαΐιιπη. ; ὥ ᾿ 

Τετρυγωνοωρόσωπος 96) [οτπιαπι οΥἵ5 σα άτατη Βα ῃβρξογπηα οτῖς 
αιιφάτατα. τετραγωνοωρήσωποι ϑηρία, οἴτῖα: φιιαάγατα ἔαςῖς 5 ἀριιά 
α-:ἸομοΣ, εγοέύου ΜεΙροι. 

τετράγωνα νατῖ59 ντ τοτράγων Ὁ. ἄριϑιμος 5 ἈΠΠΊΟΤΙΙΣ απαἦγα - 
ταις. ΡΙαταύσ, ΟΣ μος τῖτ σαν ΒΟ ΠΊΔΩΣ πγατῖθι5 πομᾶ ἂὐ οττα ἀϊς 
πουλῖμα ἡππ ΡΟ ΠοΓΘ τ [οσιϊηὶς νογὸ οἐζαιι » ἐς αιφάγατὶ ηα- 
ἀπετὶ ρετξοδξίοις ἀπ ρταττᾶς ποι πὶ, ργίπλιιηλ τετραγωνον σΟῺ- 
(ταῖς, Τοτράγωνον σωώμο,, σΟΥΡΙ15 ΟΠ Ή 1115 πιιπχοτὶς ἃ οἰ οἰατιηι 
ἃς φιιαἀτατατη πα ]ς αιιοί ὄνκρα τώ πύτον ἀϊοῖς Οαΐεμιις ἐς Τ᾽ εηῚ 
Ῥοταμηξηεῖς, Γιατί αἱ οτίατι απαάγάτημη ξοτριις ἀΐοιιο Ογῶςο- 
τῶν ἡπιϊτατίοπς. (οἰ πις [16.2. Οοτριῖς Βα δ} ΠΠΠπλιῖρ φααεῖτα - 
τιηι εἰς, πο 4ιῖς στᾶς]ς. ΠΕΟᾺῈ οδείμπι. Οοἴππις !| {Π.σ.41α- 
ἀτατας οὐνοβ ἀἰχῖτ, ὃς αἰ δὶ αααάτατοϑ σης 5)αιας οἵξ σοπηπιοίία 
βατογα ΡΙαατο τα Αἰπαγίδοπας {πιὰ ἕάτινα Ὑγλλα 10 ἴῃ ΤῚ- 

; ἝΞ Β 
- Δ 

ϑεῖῖο. Τετράγωνον κὗμα,ἱά εἰ φιαάτατα βφυνροάπαϊς εξ ̓ 
ἀτιμη πος αὐπάτατιμητι 5. ὃς συ! 115.ν αμα’ ἤσιιγα ἴητοῦ ᾿ς 
παπλογατιηγιν πάς ἀἰοῖτιτ Τε τρώγ ονίθ, αὐλρον γ Ο ΠῚ ἅτ 
ξρδχυισοᾶς νοτὸ οττῖς. Αττίζοτς! ἐς τη ργίπιο ἀς πιοτιβ,αδ, 
το ἢ.. Καὶ τα τύχας οἴσει κρίγλισαι, χἡ ποίνπη πάντως ἐμμελῶς, ὁ 
ἰγαϑὸς ὠληϑ ὡς κἡ τοτρργων (Ὁ- αὖδυ «,όγου . γε γὶν θόπιις ΟΠ’ 

πιπιοσὶς φδί(ο τισι ες νεγθα ἔπιαν δι υγουϊ ἀϊς της ϊοῖ ΡΙΣ 
Ῥγοτασοτα , λέγε! γώρ που Σιμωνίδης πυρὸς Σκωποειν τὸν Κρέοντοι 
Θεοσαλοιῖ. ὅτι ὀρ ὅρα οἰγεδὸν μὴβ ἀλαϑέως γγωέ δου χωλνπὸν : χέρι 
ποσὶ νοῳ πε πετριγιογον εῖδυ ψόηρυ πατύγμῖμον. Ηἰς εἴς 411 το ϊ 

τος αὐ] τουτιηάι5 ἀἰοίτατ ἃ Βοετα δἰ ουᾶγ. 7. δαῖγγα {0 
Ν Ίγρι! λη ἀοίογιρτίομς νἱτὶ θοηΐ: Αὐλίξοτε!. Β οτογῖσο 
Οἷον τὸν ἐἰγοίσον δὴ ὄρει φάναι ὅδι τετρρέγωγον,μεταφοροὶ. Αϑιὰ 5, 
πραγωνθη,δυφαϑὴ ς ἑ δρώ Θος Τλαπηαίολ δ. Σεμνὲς 9. [εὖ τὸ ἐὺ 
παῖνται 5 ὴ ποτρῤγωνίθν 5 κὶ αὔδυ ψόγρυ πετυγμῖθ- ( [οτιθίξας 
γυϑθΘ-: σοτταρτὰ) ὡς φαῖαι τ᾿ πὸν Σηκωνίδιυ, ὙΤεπρόέγωνα β 
Ῥυ4 ἩΠρροοτγατ λρίττα: χα άτιιρ οἱ ἀρῖς ἀτπιατα. 14 εἢ 
ἀτιάςφοτο5, γῖ φιιδάγίἀξητος τατος ἀἰχὶς Οᾶτο, πὰ τέ 
τοὶ γλωχίγας. ᾽ 

Ῥεηραδακτυλια θε» ΠΠΑΤΠΟΥ ἀϊ οίτογιπι παδεηβ ἰατίτιάϊης 
“αἰτιτιιάίηεπι ἡ πη ἀούταμταϊ 5 αὐ Ηογηχοΐδο ᾿ἰδτο σ. 

ἊΝ 

σαρ. ὃ. ) 

Τετραδώκτυλ δἰ ἄςητ,τεπραδοίκτυλοί, αι} χης φιστετηῖϑ ἀϊρὶ 
Διιοδολ τίζος. ᾿ ἀγα 

Τετραδεῖον, τὸροχ Ππατιοῦ τοδι15 Πορ ἢ οπς; τέράδιον γετὸ 
δυον,εχ ἀμοθις ὃς φιατιοτοδιϊά, ἣ 

Τετεάδιον, ]ηάτοτπ]ο Βιι σα η5 'π ΕρΡΗΤΟΪ. ΡοΙἘετ.τετρασζοις 
αϑοσαρσι,άτιιοτ πη} ται πὶ τματοτηϊ ἢ σ65) Παρ. "5. Δέξου, 
ΑΙ] νϑττιιπτνΠᾶτοῦ 4ιάτογη 15 ΤᾺ} ΓΙ ΒῈ15. π᾿ 

Ὑετραδιροὴ ς χοῦ ὁ, 4 απ μὲ [Δ οΥῖθιις ὃς ραγίςε]1ς ἐπι ο εἶτα 
ΤἸυτὲ αυαγτα ἔπ 4 πάτεις, διιπηρταιαι Δ Ηοτοιιΐα, ιεπι ἢδο 
Ὁτιὴ ξογαπτ. 1 ἀν διητ 41 σοϊτο πο πὶ δο Ὠοπλης ὅι 
ἔφυ ΠἸαγίοτη ἐπ ΟΠ ΠΠΉ 7) τετεισδα γινομήνζω. πνῈ 

Τετράφυμος » αΔάτΙ ρἜξηἰημς ξατος ΡΙτα, ἐς δέγαθο ἀς πηι οτ 
Διργρτοτετράδυμα πίκτειν,ν ΠῸ Ράττι! ΠΑ ΤΟΓΏΟ5 ἔσετι5 σάοτς 

Τετράσρα χ μον, ἤρεςῖε5 πμιτιιτιῖ γα ὅτι5 ἀταςπηά9. απατιοτν ΡΟΪ 
Ετ τετραόρα χοὸς μέδιμνίθ’ . τη ΠΣ ππα18. 4.1 αιάτιον ἀγασ πε 
γοπη τιν  υΠρτ. ΟΠ]. ᾿ 

Τε τρρί δωρφνιν [1 Δαῖρον, 

Τετρκχέλιξιικος, ὃς 
Τεσραέλικηος Πα τον οἰ γσσΠΠΟ  ατιϑοντ τοτραέλικτος ὄφις» ἱη ἘΡ 

τετρίίνις αἰδχειλημ μῆρ Θο,πολυελικτος, ὑνθδν 
ὙΤετρκενὴς ,ἐἰ-, ὁ τετρώετη 49] ΔΓ ΠῚ118. εἰ. 
Ὑεπραοτησικὸν, ]αοε αιαττο ιοαας ἀηποὸ ᾿πίξβατάτιτ, ντ εἰγῶν 

μεμνλ Π}υτ 
ἀπρμνμνθ δ 

μεν μνϑήρρο 
ψμνὶυγιαἰικῦν: 
χπρ, 
"2 ἐμ φυ 

εὐ όριαι 
ἡ ἃ οὐὲ 
αὐ πη ια 

μα νει υτα 
ἡ γι Αὐτὸ 
τιμλϑν! δ 

ψαμμι νοὶ 
Πμμε οὐ ἐγ» 
αὐ ταηὶ 
ἡ ιιετ α 

πραετηρκκός, ὙΠ: 
Τετραετυρὶς, ἐδος, Δ ΠΠ115 ΦΌΑττι5. 1 ς Τειετηρίς, ὙΠ 
Τετραετιὶς, ἐΘ. ὁ καὶ ἡ λα τ πχις:πο ἀρυὰ ΡΙατ, Ἂς Γι σινετραυτας χα ν ἀνμμιοιο 

γϑ. φησάτιεπηῖιπι, Ἡςγοάοτ, ἣ 
Τετραντίοι. ας, ἡ 41 41 16 ΤΠ. : 
Ὑετργετία, Αἀιιοτ πα πι,ιαἀτιεινηῖο. ται 
τοτράζοφο, μενόζοθ- δυζοθοντ φυσιζοθ- {(οτϊδίτατ Ρεγο, νοὶ] Ρεγωΐ 

Ροπυϊτίηνα. 815: σπίτῃ ἅαὸ ὁκ τ δυηογραφουΐψων : αιιῖα ἔπιπξ 
ζωὶ τις ζέηοηϊςέ, Ε οξκὸ ἔρίταιν ἃς τετερέζωίθ», ὃς ἔς ἐς 41} 
1 ἁισοτίριις τῆς ζωῆς συναίτια ἤπητ ἔνες νυ φλέζες Ηθτς ὅν οπδ 
υδταπι ἀἰήδιιν ἢ5. κτηδόνες ἀϊοπητιγ ντ ὃς ἃ Ρ]Ιπ, ρεξεῖδα 
Ηοτιπὶ οχ οοπίοχτι βηΊΡ ΤΟΣ 5 Δ ἀρ τοῖ 9 ἀὐτ φυαάταρΠν 
δένδρα μογεζοα,ν' δ ύζοα, αὶ τε τράζοα ΔΡΡεΙΙΔηταγ. Ουοά Πενυρτ 

Ροξετητιηι γατίοτατεον ὅτ] Ηγ πελέχησις ΠῚ ΓΙ [αι πιο ἀἰ5 τ ᾶτε 
τία {νι ουτὶ ἀφ ρατεταν, Το ρ γαῖς. ΒΟ Ρ] ας, ".ἐ, καρ,» ἀς δ 
ἴοῖς, ἡ αϑδὰ ἐλείτης: ἔς γὸ καὶ οὐδ τετραζοθ. 9.5 8 δύζοθ., καλῦσι ἢ σι Ἷ 

πον ζόοις εν, ὅπως ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς ἐντερλώνης δύο κτηδόγες εἰσὶν» δὰ "ψέμα 
αἰαν ἔχασω τίου ῳύσιγινὶάς ςατεται δὶ ροίϊοα νὈ]1ναἹ δύζοοι ἢ.,κ ἈΝ 
μὰ ἔχεσι υἱὰν ἐφ᾽ ἑκάτεροι τῆς ἐγτερτώνης, Ἐϊ Ρβι]ὸ ρόῇ, μωνοζόοις νυ 

παλϑσιν τοι ἐχεσεο: μίαν μότον κτυδόνα, 144 πῇ ντ ο΄ Τ1.τὶπὲ ἤν 

Νἰ μμήρα 
ἩμτπΏΠαῚ 
ἰμειπ γιατ 
Ι «τὰ 

᾿ βἐνήσω 
δι ἡμέ ήτι 

δ δοΣ Ἶ 
ὑβα φαΠα! δι 

" ἡβ συοίῇ 

ἐγ ιηΠιοϊυυ 
ὙΠ ΟΙ πρὶ 
ὑναίμμι, 
ἸΗ4] 

ψριισπι ἤρα 
ΠΟ μι 

ΡτοΙ ὶ ταπιδη ἀν χὰ νει διπι σοπιμογτίτον ΠΙλ 1459 1145. αἰ ἡ 
ἀειυΐθας, τὶ πὸ ἀἰχοτῖ5. Παρ ἴσος νοπάτιιπι ΑἸ (σαγίις Βαδι ᾿ Ν μδ 
τον. Ι ΠΔο 5,8. συσάτιραττίτος. ΡΠ1η.11.19.ς.36. ν 81 ἀς σα μά τῶν 

μιν, ἀθίοτο ᾿οχαῖτη: : οὐπιν ἰδ οῖπα Ὲ Ηὶς ριπόσιο γε φυάτι 
τἴτος ν ὁπατιτῃ σπγίπς δἰ Βὐδίυς μαϊροαητον εἶ οπιπίπο ἢ 
εο5. ΑΔ (τοτγαπι ἰητοίεεπα ορογα πηράμ}}4 (ἔς 1115, Ο 
αὐυαάτιρανείτα τυστογῖος, ὅς τυ οι δίς, Ἐτ ραυ]ὸ ρὸ δ, Αδ6 
"θα: ρὰτϑ ἃ τοῦγα ἕπτ, βάσαχῃς συαπὶ Αἰ χίπηας γάτιοης Πα 
ἀςςοττίςαταγοαξαιις ἴτὰ αμην ν οσατιγ,δίσς 1 βι]ατᾶ 40) 
τεστν Ἐχροπιηῖ αι γι ρανἰγαπι νο} αυδάτι βτιῖαπι : 41] 
Ίτγατήεις ἀς αὐίοτς [0.2. σαΡ.9. 1π|ᾶ αἰιζοπτ οὐ πν οχοῖία, 
ἀνιοτιιις αἰ ρατατατοοϊοίξο τοτοο οχ σδάσπι αγθοτο δὰ ἴῃ 
{το οροῖα σοπιραγατητοὃς (ἀρίποα γοσαάτατ,ὅζς. Αἰϊοτῦ (οΩ 
θιφῆτα τ αος τατίοπο πὸς δαΓβοτίγατο πἰγιητιτοοπηίττοι : 

τι δυΐπις (δ πεδηία; τοὶ δίδοικτροι δὲ τ ποτιιαὶ τὰς ἀεθεῖς δέ 

σλαλεὶς 

πἰηϑιν ἮΝ 
Ἢ : Ὁ ἰθυ τι δι 

ἀδογιῃ χη 

τἰν μια; 

ἀμ 
τοῦ σοππτοον Οὐ ΑΥΌΙΟ ΜΙΚΕῈΤΟῸ Πυράδαποηῇ πῖς: ἀν 
αἰςο Π|τοτατι [Ππτὸ ἃς οχρογιοηει (ἤπιον πα ίαιις οσυππηρτιπιίβ ἄν Τ᾿ γος 
παῖσο ἃς ἔχπα! Πατ Οὐ ἰχος μνημόσυνον στατὶ φηληι! οΟίςοτο ἅτ κὰν 
ατῖς ἀςξιοιςο, Ὧ0} Ν Νὴ 

ψετρίζοι, πβς 
Ι 



᾿᾿ ὙΠ Ε, Ἢἢ 
ἐξυξ » 0γ»ς. ΦυλτοΓΠΙΙ5 9 ]ιιἀτ}111115. ΝΟΠηις. τετρρέξυγες ες, 
τιοῦ ΗΠ]. Ττοπὶ τετραίξυγε δεσμῳ, αιια ἀτὶιρ Τοὶ νίασιι!ο, [άεπι. 
γι κόσμῳ 5 πγιηἀο ἃς οτδὶ αιιαάτι Πρ ργορτος ματιοῦ 

(5 {ἰ πη  τεϑνογτιπΊ»οσ σα [πη ας γι ἴοι ὃς {ξρτοητγίοησιη , [- 
ἴοπὶ ΟΠ. ἫΣ μ 

ΒΕ ΠῸ5 ἔγαπὶ. 
ή εξος »γ δ» Πα ΓΙ {Π]Δ ΠΣ. τετρα ίμερος νεκροὺς, ΝαΖΔηΖ ἴῃ Οταῖ, 
Ζᾶγο. χτ' τετεανμερον, δ ἀ τις ἀἸςθιι5,Οαζα. 

ϑέλυμν(θ.. ἐ5 ὃν ιαΠ] Βαίλοτς αιατιοῦ βιπάἀαπιοητα., αυδάτιι- 
πτραπ]υ χίθ' ἐκ τερσάρων πῆυχ οὖν τεϑει μῖθ., ἰά εἰς ὅγεϑήματει 

0 ἀπιὸν ἐπαλλυλα ἐν πεοσαΐρων ΦῈρ (ρέτων σιωες ως: Ρτοοσι]άιρῖο 
οἰ ζίεης δά Βιιης ἰοςιιπὶ ΗΟ πιοι. ΠἸΔ ἀ, ων, μ᾽ ὡ μοισε σοΐκο ϑέτο 

λυμάνον [οιατι! πὴ ἃ Δ ἀΓιΙΡ] ᾽ς θοιιῖς τεγροτο σοη{πιτιιη. 
ἰεραηῖ ἐπῖ πὶ Ρ6] 165 ΡΟ ΠΠδιι5 Γπρεγιπάιιοὶ Ρίαγος νι ξογείογα 

ητ ἴσιιτα. Ἡ είν ο. 
φς γα ατογηδ5 ἔοτος μαῦοης, 
τὸ τιτρα αν Ροττ! Π 40, Ρογέοτο,τιτρω, τρυπώ ΤΉ ΟΡ, Π.5. 

ι (εταῖϊο; δραὶ τὸ μὴ δι αῶτοι τετραία), Ἀπατι5 11|ν.2.ςἀρὶτ.8. 
τῶν τετραΐωσι 7 4.11: ῬΟΥ ΟΥΑΓΙΗτ 7 4 1ΠῚ ῬΟΠΘΙΓΆΓΙΓ, τοτράΐας, 

πὶ ρεγέογαι, [1 4,ν Εἱ ὃς ταῖς αίας, 
ἐκένη, ἡςγ δ ἰλέξιςΑ ) ϑρίδαξ, ΗἸρροπαχ δσμοῖς Ατθοπαο 11- 
3. 
ΤΖυατοτΓ. 
"διοι, αὐ Δήταρίπτα τα}}}Π14. τα ἀγα σῖος τπ}ΠΠς. τετρακίσμυ- 

λίτρας αῤγυρίου, αιια ἀγα ο᾽ητα τῊ1Π}1ὰ Πἰ γαγα ἀγϑειτῖ, Ρ]- 
ἰῃ ΡΌδ]1ς. 
ἐκίοχίλιοι, 4 ατΈ ΘΥ ΠῚ 14, τΙατοτ πλ11}6, 

λΘ.. 4 υ ΔΓ 6531 6ΠῈ 410 τετρόκωλθν αρηά Ηςοίγοπ, 
ξακέρυμιζι., ΦιΙατιοΥ τᾶς μα οπς ἤπις σοτγπθος: πεάοτγα ἐρὶ- 

μετ. τετρακάρυμξ ὃ. κιοτὸς ἴῃ Ἐρίβτ. 
να όσιοι οἷ, α]Δἀ τ ΘΗ]. οἱ τετρακόσιοι , ΑἸ ἢ ΠΪ5 ΤΟΓΙΙΠῚ {ΠῚ Πγ8: 
Ἰέχιιαπάο ριϑβχογιιητ, ΠΟ οτ, οἱ τετρακόσιοι ολιγαρ χοιυῖτες ἀϑιυΐῃ- 
πον Υτα. : 

χοσιος-ὃς οὐ ΠΙΔἀτΙΠσοητς ΠΊ1115. 
εἰν υθ. ἡ, “υατογαϊο, ἡ τετεξρε ο»ἷ. ΠΕ ΠΊΘΓΙΙ5 ΠΙΔΓΟΓΏΔΓΙ1]155 41 

ΟὈἰδτγιιαῦαης ὃς σοςυγαθδης Ρυτασοτῖςοϊ.. ὃς Ρὲγ “ιιοπὶ ἰμγαὰ- 
ταρητὶ ἔογπιι πὶ ἰζατιις δαπτ , τογιμπι οἰ πλοπτα “ΑτΊΟΓ [ΠῚ] 
δητο 5: Πα (Ἰυχτὰ 1105} βὺ ον αὐ στγίκ, γοιὸ ἡ ἰλύϑεειαν, γ14ς Ρ΄- 
μα: τ ἀριιὰ Ατμοπασοτιΐη ΑΡοϊορ. 

γράχυκλ9-)ν, ὁ χὰ ἡ Δτιιοῖ γοταγιιτα, ογοάοσ, 
τρρκωμοςαρἃ ΡΟ] ]πςο τὶ Ἡδοτοι!ῖ ἀϊςατα ὅθ. ΠΠςα (αἰτατῖο. γ]- 

 ἀε Κώμος, αιο4 ὀρχύσεως σοπι}5 [ἰι1τ, 
Ἑτράλιξ ἡ τοῦτα χορ οπιιδ μογρ αν  ποορηγαῖ. αι δυ4π| εἴ 1||ς 

Ῥίῃποῇις ἔγιτεχ, οα11ι5 Εος ντ σε! {18 5 στη γυ!ρὸ νοςαπηις 
115) 11} ΠῚ Π ΟῚ ΠῚ ππατῖπῇ ἀϊχοτιας, τοτγα  ἰςὶς πηεπλιηῖς Τ Βεο- 
δ. μ1Π1.110.6.ς 1.3. 
αλογέα ]ἀτίιοῦ σΟ [Ο41{π|Π15)5 1114, 

ἕετρακερ ες, λα τὶ ρατγτῖτιι5. ᾿ 
Γοτράμετρον, τες ΓΑ ΠΊΟΓΓΙΙ ΠῚ 5 ἡ εγίις οἐζοπάτίιις ἃ ιάτιον τις [α- 
τῆς, ατα ΠῚ ν ΩΔΠῚ ἀπο ρεάες σοηβοίμητ. ἶ 
τράμίω Θ-. ὃ κα ἡ, απάτιοτ τη οπἤιιπι 9 4 ά γί πιο [τ] 5, Ο1 ΖΑ. τὸ τε- 
ικίων ον αι ἀτὶ τ οἰ Ἔγο!οδη.σαρ.4. 
τραξ,ακος, ΘΟ ΠΙ15 Δ11155 ΑΓ ΟΡ ἢ. ΤητοτΡ. ᾧ 
᾿ὀλορίανας 1) ατιά ἀτ ΠΠ 115 σαστιι5. Ίτρὶ!. υιδ τ] σι γε] Ροτιαδοντ 

ἷ ἴῃ ρ] ιγάτίτιο ἀἰσθηάτιπ εἴτε σοηίοτ ΟςῚΠ1π|5» αιλάτίρα:. Ριπά4- 
ΤΣ ἴῃ ΟἿ γ ΠΊρ115) τετραορίας ἕγεκρι γιχαφύρφυ, γἱάς Τέϑριππϑ- 5 δί 

Τετραῤῥυμον. ἣ Ἵ ς 
Τετείοροι ἵπποι, ΠΠοπι Οὐ 14 εἴτ, τέσσαρες ἵπποι ἐζόυγμῖμοι, τα ἀτί- 

νὐρὰ 

μη} 

μην 
ἀμ ρθ 
ὙΠ 
Δ}. ἵ 

Π Ἴ.. 
»μιμίη! 
μιῇ 

λιαραὲ ἢ ἴπρα5 640} αιατιιοῦ 64} 1Π φιιάτγίρ!5.τετραῖ ὁρᾷ αὐ ματα, ΕτΙρ. 

βιωθῇ Ὁ εο φιὸά αιάτιιον αἷς το ΠΠαατατ : δ αὐρω»γηάς ΡὲΥ ογαην 
ἡδην ἐδ ἢ πέτρωρᾳ. Ἰρρι, 

ΘΟΕ πετραάπαλα» ἴῃ Ἐρίρταπη τατον φιοπάλῃι,ϊά οὔ, να! ἄς, 14 οἴ απι- 
ὀρὸν ᾿ 
τοι 
ΠΝ 
ἀεί 
αὐ θαῦ 

Ν Ῥιίάειη, ὙΝ τς : 

Τιτράπεσος,κ. ὁ, ΠΙΔάτατιις. Ἡςτοάοτς, ἐκ τετραπκδ ων λίϑων, τετραστε 

Ϊ ̓ ὅδις λίϑοις, [ἢ ἘΡΊρΥ. ᾿ ἶ ; 

Τετράτυ χις, εΘ. αατιιοτ οἰ δἰ ΓΟΓΙΙΠῚ » Ατἰπόρβδη. τετραπη χες κὺ 

Ἴβόναιοις, 
πλασιάζω, ]ιλ τι ἰςο. 
ἀπλ ασιίθο,κ, ὃ, ὃς 

ραπλασίων, ον (Ὁ. φιαάτιρ᾽ ας πάτα} ]ο ἀταΡ ΠΟΥ »πυδάτιρίο 
τηδίοτ. "]ατο ἐς κ ερ.2. τετραπλάσιον χρόγον ἀναλίσκειν, ιαάπιρίο 

 τεπιροτῖς Ρ[ πςἡπιρεηάετε. Ὀϊοἴσο ἐν τετραπλασιονι αγζειῳ χτλ ποτὰ 

 ὄπηχεοιζν ὑγροῦ πλῆϑος, ἴῃ ναίς αιιλάτιιρ! σαροίτατις. 
Ὁ τετρα- 

[" πλασίενι κόϊῳ, 1 ἴῃ αιδάτιρ]α Ρτοροττίοηςα τζοτ. ἴῃ Ῥτοδ].σε- 

ἐνὶ σεαπλασίων σμύρνα τα τὸ κεννα μωιχον. παντὶ; αυϑάτιρία αἁ οἰη- 

ΑπηοΠλι πῇ Ρογτο, ϊ]οίςογ. 10.1.ς4Ρ.77. 

Ὧν ἀπλδυρον, ἤρυτα “ματιοῦ Ἰαταγιπι; Επο 1 ά. Ἶ 

Τετράπλδυρος, ηιιαἀτατιις. τετράπλόυρρς κων, 1 ἢ Ἐρίρτ, 

Τετραπὰ τ, Δ τι ΠἸοίτετ. 
“τραπλοιώ, ψιιαἀτιΡ μ1πι.ς.19. ἘσΔΏρ Γαςα,, ς ἣ ᾿ 

Τ' τρχεννοις, κα, ὁ αραᾷ Πυσορμτ. 4ιιάτιιοῦ μαάςης πατίιετα [ρΊγας} 2; 
τ Ρτο Ρΐςερ5. πες ΑΙ 

εἰρᾳποϑ σὸν, πὶ πιο τ απ φαλάγιρεἀαπι; εἴτι δὲ πῆοτο ΘΙΔΟΓαΡΟ 

ΞΡ Ε ὲ 755 
ἄμπι, Ατὶ Πορῇ,ὔῆς ξιχηῖ οἱ σκιαίποσες, ᾿ ἀρ ἡ μάτεγηΐς ρςἀἴδιι» ρτααίου ἐπ πηοάμιπη ιλάτγιρεάίο, τραπο δὲς αἱ ΣΤ. ΠΟΙ ἀκ 1 θουι ἢ ἰηςξαγ ιαάγιροάμπ,ν οἷ αιμι- 
ἄτι Ροάμπὶ πιοτο βγαφίοητοϑ ἀττ γἠμςηζςϑ, 

ἀπο Ὁ Ἀπ σαι συμ ΡΟ θι15,υιαάτιροάιπι ποῖον Ρε- ς ΟΝ τπααὶ ἀπ ι16 51, Οπηηἱ ςοπατι, ἀρὰ 514, (τί ρει τετρα- ποδητί, [ῃ Οὐ: τη ἰςῖς ἐς ΟΥΠοςορ μα] ὶς, ΗΝ ἠδ τὰ γν- 
γρξὶ τε ταρπο δες ὶ ὥκσερ οἱ κυμΐες, 

Τετραπολες, ο᾽ κὶ αἰ γα ατιιοῖ παθοης οἰαίτατος, 
Τετραπορος, Π]ατιοτ Βα οι ξογαπιϊπα, δά τὶ οτὶς ΡΙΙηϊοῖ 
ὙΤέτραποςγ εἰ 

δ τ αράι ἡφυαάτιρος ᾽ Διιατεγηῖς Ρεάτριις ρομίξαης. Ατί- 
᾿γεφ. ΒΟ, Ν δι, αἰχῖς η70᾽ τετρα τύδαν «ἢ ζαῖν ἐρϑωῖς οἴῤῥενα 

ΟΧ ἡυΔαΠΙροαλδι15. αι: ἔχης παίζει. 
ΤΠληεΙῺ ϑο] Οὴ πιιπΊοῖ αὐ, ΡΙ ατατιΐῃ 5010 
ἴα πιριίᾳ ΡΟΟΟ]ατῖς, ΡΟΪ ΠΧ. 
Τέτραπῆαι, 1. ἔςραπῆω, ἩςΙγοΠ.. 
Τετραπῆἷελυρίσες, νο] 

Τέϊραπῆερυλλίσες, αἱ, εἰς : ἢς ἀϊδα: ψιὸά ιατιοτ μαδοδης αἷας, ΕΠ ἃς Ἰοοιπατιηὶ ἃς γοτάς ατιϊπη( ιν ὀρσοδάκνας γοςᾶτ Ατὶ- 
τοτ,)ερ ἱτμετ. 

ἸΤῆράπηερρς, αατιοῦ ροῃ πᾶ μαϊδοης, ιιαἀτραπη 5, φιάτογηας ρὅ- 
πᾶς ΒΈΓΘἢΒ, 

Τέϊραπῆιλ Θ΄ ἀφ ην Ατἰ ορῃ. 
Τετραῤῥυμον,ν εἰ 

ἸὙτξεάρυμον, υαιἰτ᾽ 5.» τέ! οκορξαι,αρτὰ ΧΈΠΟΡΗ, 6: Ρα 4, ΕΠ δί τί. 
βυ μὸν ἀρ μανοιττα5 ΠΆΓΟΣ σοηΐαης τοπηοηΐθιι5, 

ΤΩρκρ χανε», ὁ τοτγατο μὰ: ΠΔἀτιιρ τὶς γογτῖτι ἃ Τμβοοάοτο, νἱάς 
Παράς ἄτα ἴῃ ΑΡρεπα εἰς νοραδ. τα Π1τν 

τέρας χία, ια ἀγα ρ τς σαγῖα, τοιγασοίδ, 
Τέϊραρχωώ,τετγαν ἢ πὶ ρόγο. 
Τέϊρας, αἰσδὸς ν᾽, ΠΕ ΑτΟΤΏΙΟ,, ΠΕ ΠΊΘΓΙΙ5 ιιάτογπατὶ (15, τέϊρακῖις, ἡμέρα 

τέϊρας,αιᾶττας ἀϊες, τέο δὲ μίω ὃς, πᾶττο ἀϊς πλοΙΠ5. Τ᾽ λον ἃ, 1 
τίϊοα δὶ φϑίνοντος. ΡΓΟ 7ἢ τεπώρτῃ, ει οἵ , 

τῆραςατὴρ,αριὰ ΡΟ] σαπη τοῆρα ς ατήρεα) ΡΟ Π115 Πιι πη  (πατῖϑ,γ1- 
ἄε Στατήρ. 

ΤήεάςιχΘ', αατετηΐς οὐ ἴθιι5 ἔει νογῆθιις ςοηΐξδης, 
Τῆς, χιθ- λίϑος, αιατιιοῦ οταϊημπι [ἀρ 5. 
Τίρας οἰχίαγας,ν᾽γ) οΥάο εχ 4Πάτιιοτ, αι ἕξι ΠΟΓ ΠῚ νοὶ οτάο. 

οτο φιδάτιρ!οχοντ ἴῃ φιαάγδηθι!α ἤριγα. ΤΉΘορ. μηΏ}.11}5.:: 
σαρον ]τιἀς ἐγ αέτι Εἰοηγ αΥὶ, ἐνδοϑεν Ὁ ςεροὸν πλ ζωὴ διγρηυῆμον χτ' ἃ 
τέρα ς-οι χίαν, Ὀ]Ἰ πῖτις εχ πος ἰοςο ἀϊχὶτ, ἰητιις ϑίδημπι αλάγ- 
δι] ἤσατα, Γρ᾿Πτιπγ Ν ἴάς ἀϊ ὥνυμμον, 

Τῆοαςυλίθιν, Πα θεα5 ιάτιιοῦ ἐο]πτπα5. ᾿ 
Τῆρατης, εἴθ᾽, ὁ καὶ ἡ, Ζιιλ ΥἸ πτιιϑ.Ρότ, τεϊραετιρ, ᾿ 
Τήτρατος, ΡτῸ τέταρτος, ρΟΘΓΙ ὡς Πα ΓτΕ] 5. Σ 
τῆελτρυφθ' ἴῃ ααδτιοτ ἔγυ πὰ ἀϊπῖπις, ΗΠ ο(, αὖτον δειπγήσεις τε “ 

Ἵδρέτρυφον, ὅζς. 

Τῆραφάκνρρςγε ὁ Βαεις αμιάτιογ οἴδιιος οπηίπεπξεϑ ἤις ῥμαίετας: 
Ἡοπιογ. τέρα αληρος κυ η ἱ τέοσαρές φαλοιὶ ἔχουσί, ᾿ξ! σηἱς ηι14- 
τιιοσ στ 15. 

τἕεάφαλθ: «πήλυξ ςοηἷς απατιοῦ ργαάϊτα ρας, ΑΡο].2. 

τέραφαῤ(ακεν κριλύ μῆνον φαῤμακον, πο Ἰςα πηςηταπῇ φιιοά ἀϊοίειιτ τε- 
ττᾶρματιηασοπ, ὡς αιάτιοττοθιι5 ςοη αγετιν ΠῈΠὸ οἰ τὯ 
λιπαίνοντων 7 14 οἱξ 5 Ἰδῃίιι δὲ Ρ᾽πρυμπ, ΓΒΠ]1Ο ἀε ἔπαπάο 5 χτὶ 
σύγχυσιν φϑορᾳ γίγεται ὡς καὶ αἴδᾳ ἰαϊ ορῖς τέϊραφαῤμακορῖν Βὲ αὐτί δυτὸς 
{ιρδιιάϊειιτ, 

Τετραφόρρι,τειγα ρΒΟτ ΡΠ Ιαπρλτῆ), 
Τετράφυλοι,Ἰῃ 4ΠΙάτιοΓ τγῖθιι5 αἰτιπέξ!. 
“Τετράφυθ-, αιάτιιοτ ρΑἰ ΠΊοσιι πη. 
τέτροχαγηπδατιξατιαπι, τετραχώς 5.114. τετραχθά, 
Τετραχάρ,οιϊ αιάτιιοσ ἤπιος πΊΔη115, 
Τετραχϑγαιιδιἶτι ἕα τίη, τέρα χώς, ᾿ ᾿ 
Τετραχθεὶ, ΡΓΟ εἰς τέαταρα μέρη γ 1π ΦΙΙΔΙΠΟΥ ΡΑΓΓΕ5 5. 1144, γ. τ 4ς 

Τειχθα, 
τετραχίζειν, 7) τε πείξίῳ μέρει τὶ ποιεῖν, ὡς νέμει ΡΟ οἱ, 

Τύτῥαχμεν,τέρα δδαχμον,ηϊιάτιιον ἀγα μπα;, 

Ὑετράχαον, νἱὰς ΕτγΠ). ν 
Τετραχοίνικονγτὸ ΗΠ οτπιοὶ. οέϊο (ας χιαγῖος ἱπτογργοσατῦ 7 ἈΠΟ ΠΠπς 

τοα πη» Μάγος 15 Γεπιοάϊμμηγαρυά Ὀϊοίς, 1.1. ς 2.39, 
Τετραχρρδικοὶ, τοὶ ιια» Βα ητ αιάτιιοτῦ σποτγήας, 

Τετρ χορδον,τοττας Ἰοτάοη, Ἷ 
Τετρέχορσος, κοείξ οποτάατιπι οὔ ἐξτγα αι τατος ἀϊυϊπο: φιάτιοσ 

Πάϊθιις ᾿ηγ ἐλιι5. 
Τετγαχιὡς αιια Γι] ςἶτοΥ. 
Τετράανες, γ] ἀς Φασιανος. 

τετράωρες, ὃζ ἢ ᾿ 

ἘΣΑΡΑ ΕΙΣ ἐμὸς δαμΐ ἴπ φιαάτ᾽ οἷ ἱππεῖ : αιυιαῇι τέοταρες ὀξρύον: 
τέρα αὖθᾳ τὸ ἀείρω τὸ συξώγνυω. Ὶ ᾿ ΤΝ 

Τετερωτος, κι} 4" ατιοτ ἀιγῖδις εἴξ τη Πρηΐτας, ον αυάτυοτ Ἰη πξ 
ΔΠΤΟ5, 401 ται τὰ δυάιυϊτιρτιιάεηβ. Ἢ ἢ 
τετρεμώνω τ πιεονβοτγοοιοιτα Αςευίατίιο, ΑὙ ΠΟ ΡΒ. 1η Νεβθ]}ς, 

ὀύτως ἄὐτας τῇρεμανῶ καὶ πεφόζχμα,, ΑἸαυλπάο Δο(ο τέ, 1 ςεΏ» 

Ἰητογτετραποδα,, οἴ πὰ 

ἢς, Τετρρίποις ἔτει ἀἰςὶ- 
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“τό με ποιῶ τῶρεμάγειν φορά εἰν καὶ δεδιέναι, τρί μειν, χδ' ὁβαδυπλα- 
στασμιὸν.» "ὦ αἰβῳγύγως. δπίτη δὲς δ), εἴξί τεινε τίω) λέξιν τερατε υομῷθ-. 

γτίτιιγ ὃς ΗΠ! ρροογατεβ δ 416 ΠῚ δί τέτρρμμος. 
τυράγον, Ργατοχέγαῃι ΡΠ παι ρον ξνπηςάιρτο ἐτετωρόγειν, ταν α- 

τιι5 ἐγ πὶ, 
τατευμῆ Θ- οτυοἰατιιδ,τοτγάτ 5, οοΠ α[15, 
τοτρίρης ἡ να ἀγίγεπιῖ5 Πδι 5, ΒΑῪ ἢ, 
τἴτρυχεντοι χιυετα Βογγοτς Ὠίοην ᾧ, ἀς δίτα οτΌ. 
τῶρόχένοταν θᾶτοι5 Ἔγ τ, ἐτετειορέχθι, 144,48, τέ] ρηχί δ. ἀγορὰ ἷ, ἐτε- 
σράχυτο,τιπγ τα θάειτ. 

τῆρυχῆα,τιγθατα χα ρογατατὰ χω, ρτοΊοχχευω, Ρσετῖςξ : ἃ τα- 
βαῆω,νεὶ ἃ τραχιύω, ἘτΥ Πι. τέϊρηχῆα ϑείλαοσα αι ἘΡΊΡτ- 

ταειγὼς, τι τετι ἃς Ἔχ. οπὶ ν οσοπὶ οπλίττςη58. ποις νοΐ ρογτ ΠΟ πα 
46 δι: τπο πα εΠείζω. Η Οπ,.1Π144. β, ἐλεεινα κοι το ὅδε τέϊραγ ὗς 
πεῖς. ἘΠῚ 8: ἀριιά ΡΟ] ]μοεπι νυκτερίδες τέϊρε ύ«ι.τὸ τέϊρεγὸς. [γίατι- 
Τὰππ,τείοηαπβο γι θη. 

Ὑ ἢριυρικὸν πλοῖον, ιια ἄττα τ: 5.Βαν ἐμάς τα ἸΝαμΑ1}. 
Τέτειξ, τοττὶχ διιῖ55 Θα2α οχ Ατἰίτοι. δ.6,.Απὶπι. ἤδης νοςσδητ Α- 

ταεηίθηίο5 ἄραγαιν γα σφ] ἀφ ἢν, 
Τήξεχωμῖθ..ε, δ ΡΊ] οὔ, 
Ὑὐτρνυδεγου,δ, ΤΥ ΟΠΊΟΥ οἸΙπὶ ΓΙ σοτογτρόμος» Ηείγς. Ὀἱείειι νὰ τῦρε- 

μαμαναριιά Ηἰρροοτ. τέτρρμος»" αἰ Θῃ Ο Ἴρφμος ῥιγώδηης. ᾿ 

τ τερφα,νοτεί Ῥγατογίτ, Ατεὶς.  Ἰρέπα, ντ κέκλοφα, πέπομφα. Ατὶίτο- 

Ῥιερ, τὸς Ὁ ἐμζάσως ποῖ τὲτρρφας:ςαἴσεος αιιὸ τταα τι {{|π| ὃς ἀδ- 
(πρΠΠ}} ὶ Ι 

Φἄρυμυλθθ., ἕατὶ ρατιι5. κριτουπεπονω μᾷμ 9... Τὰ Ἐρίρτ. ὠλακι καὶ γίεα τα- 
Ἴρυμιμῖμον ἐργατι. ίω βοι, 
ταρυφάλεια,ας, ἤ)γ5Α ]ολγαὐθεκεφελαγ, ΕἸ ον ο}}. 
Ὑετρωζδλ αμονητὸ οὐ πολὺ πίμμητον γ αι φιατιιοῦ οδ οἷ :5 οοπίξατ, πο 

Ῥτειοίμπι. 
Ὑαρωξολίζειν,αριά ΡΟ] ςεπι,τὸ τέρώζολον λαμζανῶν. 
ὙΩρώζολον, μπαπτις ἡπάταοῦ ΟὈο]ος ναἰοη5, Πὸς οἰ Ὀεῇδεπι ἀγα- 

οἰπια. Ἠλῦεδαι εξῇρίεπι Τουιῖ5.8ς μο[τἰςα ράττε ἄπια5 ποξξια5,) 
Ροϊαχ ἰἰδτ. 9. τέϊρωζόλον βίφ. ρτο πιὶΠτὶς Πτροπάἴο ἀριιὰ Ῥαμ- 
[λῖαπ,. ; 

Ὑερωζολίθ.,νὴν ατιατιοτ ΟοΪοσιμπιον τΊρκωξολιϑ-, γι οἱ ατ!5. 
τύτρωμων αἱ Πεγᾶτιις Πα, ΕπτῖρΙά. 
Ὑώρω ρΘ. νυ] πογατιιβ9ἱα [ι5. 
Ὑέτρορον τὸ, δ άτιρουτέϑριπιπονο γρυι τύϊρρϊ ππον: (αλητο Π σοπίζι πὴ 
τὸ αϑειαιτέτρωρρε ὃχίθ-, Εἰιτὴρ.1. τέϑριππίθ-, Τύτρω φρν, ρᾶτ5 ἴῃ ταῦο 
ΡῬτοηα,ηπαπι Πιγίαπι γετροτο ἀϊοῖτ Θαἱςη. 1 .(ς οἰ». “παττῖο- 
ποι οὐ πὶ Πάοτο ποη ἰμερτὸ ἀϊχοτῖσ. 

ὙΠρώρρφθν, κε δ, χυατιιοῦ τἀδυ]ατοτιιπιοίςιι σοπτῖο πάτο πση, 
ταρώρυγρς, 4 φιατιον γα] οτιιπι ἴσα ξοατιτα εἰξ, 
ταρωώστομα (λυοταθοτ. 

τέδα,νοχ ταϊποτῖβ δά πιαϊογοπΊ τειιόγοηγῖα σα, ρρσφώνησις τα- 
μητικὴ νεωτέρα φίλν τορὸς πειλαιότερφν γ) ΕΘ Π1.[Πτοτρ. ἢπ 111.4.. ν δ, 
τέῆα, σιωπὴ ἧσο, ἐμῷ δ᾽ δγηπείϑεο μύϑιοντας Αἰῆα, δι σηϊβολταυτξ 
νῖ ὃ νοπογαθ! 15,0 Δαιίος,Οἷς.Π1.7.Ερι Δ η}1}.44 Ττερ.λὰ Ἐρ. 
Αἀοόας, ὅζο, ΑἸ1) πγά! ρῃδητ195 Αἀμοτδίμαν ἐητογργογᾶτιν, ααῇ 
ῬΕΓ ἀροςορεη ἁ τέτλαϑε, ͵ 

τί ήωρα, τὰ [αὐ ξύλα, ἀϊοίτιν δ) τῆς ϑύρας ἀς ἴαπια (οἱ εθδητ εηΐσὶ 
εχ ιάτυοῦ ταδα]ῖς ἔοι αἤοτίδιις σοπιροηὶ ἔοτγος. ν πᾶς τὸ τὸς 
ΤΠ 5 υρών γέ ῶτι ἐντὸς “ἴα τεῆ ρων ἀϊσο Δ πτ. ΡΟ ]υχ ριιά Γαςί. 
αἵραζίωαι τέ ἤρα, Αραά Ηοίν οἢ, τέῆ]ᾶρα ξύλα, δ)ὴ τῆς ϑύφας ἕτω 
λέγουσιν α Πικοί, 

Ἰεῆαραχω Τεκα ἐτηγχιαταοτγάεςϊπι ἀπηϊ»Ατιτοι, 1.6. Απίπι, 
Τεήαρακοντου ας» υΔ ἀτάρ ΘΠ ΑΓ 5. ΡΟ ̓ χ, 
τεῆηρμώτρα ας ἡ οἰσλάς τπηδττιχοίειι οἱ σλίαίιπι πγάτοτ, Ατϊ ζοτ, "]- 

[χοτιαπῖαν. Π1.5. οαΡ.30. ὅταν Ὁ σκώληξ αὐξνϑ} ἐν Ἴη γῇ )τότε γίν ἐ]αι 
τεδιηο μήτρα, εἰσὶ τότε ἡ διςτοι πρὶν τὐδιῤῥαγ ἰῦ τὸ κελιυφίθε νὴ γίνονται 
τεῆιγες ἐκ τῆς τεπηριμήπρας. ἴτὰ ντ τυῆιγομήτρα τ ἔσετως ἴῃ τοιγᾶ 
τη ἢἴιις ὃς σοττῖος οδάπέλιια ὁ το ροίτςα οἰσαάατιπι οηαίςι- 
ταῖγ στο εἴτα , ΡΊτη.110. ττνσαρ. 2 6. ἢς ρτὶ πὸ νογτηϊ σα 5 ἄς τη 
εχ τὸ ατῖς νοσαῦιτγ τοττιρουπε Γᾶ Οα11115 σογτῖος τιιρτο οἴγοα (οἱ 

Πιτῖᾳ εἰιοΐδητ. 
ΤΥ ἡϑνια τεὶ, Πυς τεη]ιηρνίαι οἰςαδαίετα ντ 0224 ἵπτογρυ. [οι οἰσαδας 
κτηἰϊπογοβ,ςιοδάπ!α: Ατ τος. Β᾿Π Ποτιδηΐηλ, 0.5. ο40.30. ἃς τεηΐγων 
φοποτίρι5. καλῦσι αὶ ἀὸ μὴρ μεγέλοιε, κα ἀ δοντας ἐχετας, (δ 2. μιχροις 

τεπιόνια νηάς ΡΠ. ἢ .πιισαρ. 26. (Οὐια σαπιητ ν οσαητιιγ ἀςἢο- 
τῶ .διὲ 115 ΠῚ ΟΥΟ5 Οἰ5 [ιητοτοτεῖσοηία (εἀ 1ΠΠπ πιαρὶβ σαηοῖς. 

ταατος σαταιης ἴῃ ντγοαις σοποτγεγίαιηϊας ΠΙεητ, 
ΤΕ  ϑνιον, εἰοαάα ΠΠῚ}}ς, Εἰν πὶ... 
Ὑνη ἄν φόρρι,η.οἰςα ΔἸ βοτὰ, 1ν Ατβοπίοηίες, ρτόρτογοα αι Παρ} 15 

φουαρΠ ςαι 5 Δἀ ἡ θεγθης εἰσα 45 αἰιγθᾶβ) ντ 60 ἀτριιπηοητο αὐ 

τόχθονας [ξ ρτοθατοητῖν ουτὶ σγοάιπταγ οἱοαά δ: 5. ὃ γιγηυσῖτενἸάς 
ὙΒπσγ ἡ. 16. 

τεήηίξζα, ἀυϊάοννε οἰςαάα, 
τεπιξ, ὁ εἰςαάλινηάο τὸ τεήϊζω, Πγ10. τὸ μουσικως φωνῶ, ἘΤΟΏΛοτ, 118, 
ν᾽ ϑιλοὶ τεήίγεοσιν ἐοικότες, ΕΠ 4 πυδυόπλερος ἡ χέτα τέττιξ. Ψοτς 
τον Αὐβοηϊοη ὃς διγοᾶς οἰσαάας Παρ! 15. {15 ττηρ] σατας ρε[- 
Ὅλατ, φι δ ά οἰὔεης αὐτύχθονες 9 ἴ. ἐπάρῃ α᾽» ντ οἰσαάα;, νὰ ἰοτηδῖς 
Τρ ιςγά, γηάς Ατιορινεφ, δ χὶς ἀρχαγα γε δεϊπολιω δὺο ἡ τε ίγω, 

ἡμὰς ὌΝ, . ΡΣ 
δὴ μεταχεϊςαάϊς τεξετταν!, οὈ οἱ οτα. τέ ῆιγι χρυσωῖ ὀῤειλημ μῆρος χρᾶ 
ξυχλϑ',οἰποίπηιι οἰ σδεα αιῖτοα τετεπί5. Τιῆιξ 9 [Έγθτις οΟ ̓ 
ὁ ποῦ μαγείρρυ ὑπηρέτης. εἰν «ἢ, : τ ΔΝ 

Ὑετυγ ἀν... , ξχι5, ΑὈτίσατι5. οἰδθοτατιβ. κατασινόιασ μήθ: δ᾽ 
“ πεύχω Οὐν 6, δώσω τοι κρητῆρα τέϊυγμῆμον. ΡΊτΟςΥ], ὑκιέτι γὃ δώ, ] 

ταὶ τὸ τετυγυῆνον δῇ) εἴτυκ τον, οὐ ἔαξξιιπη οἰξ, Ἰα οόζιαι οἵδε πὶ 
Ροτοίξ. Αριιὰ Ατάταπι ργο Ειτιγο ροηίτιγ Ργατοτ. Αἰσέραεν 
μάλιςα τῆυγμίῥα(ξαςϊει ἀα)σημαίνοιεν, Τάς πη, Αἰ σέρες αὖθ 
πυγμῆμα συμαίνασι,!εητι5 Πραϊῆςαπτ. 
Τηυγμίω, ὑπ ηρχον»οταπι ἔοι ἔπι. Ο δι, ξ μ᾽ κρήτεοσι τῇ ὑχμίως 
τῆυχ εν, τς, κϑυάσω Οὐν {6 δεῖπνον ἐνὶ μεγάρφις τιτυκαεῖν: τι 
Τῆ υ κοντο, κα τεσ ϑαζυν,ηντρ ἐπιζον, Πουλοτ ὃς Ὀϊοιγ τς πτὰ 

Αςοι, ὶ ἣν ων, 
Τέσυκϊα  χατεσιϑυαςα.(ἘΓτ ἕξις οὐδ ἃς ρατάτε. Π|24,γν., ὁποτέρᾳ 

πος χ) μοῖρρε τέ τυκῖα τουτέφι ϑοινεῖν εἰ ρβ]α!. φ όν(Θ: τέ τυκῖα! 9, 
Οὐγ Αἰϊιαηάο ρτο εἰξ,ιιαῤχέ» γε 146, δι, τοιμίης π 
τετυκΊ ὦ. 

τέ τυκτο, ἰω οτατ. ΕΗ πο 4. παλίαξίς τε τέτυκτο, ἀλκὴ ᾿ μιν 
τέϊυφωμω ἱηίατι!5 [αππναττοηῖτιις [πη προ γθιις [πη διαὶ Ἰναι 
ζεξοόντη κα ν᾽ 6 Τυφόομαι. Δ : των 

τιτύχοκε, τος, πη 6 Ρατυορίο. ᾿ “π ἡμμόν 
τῆυχθα, οἶς, σαν. Οδν {Π, τεϊύ θα, γέ ϑω Τά οπὶ δ᾽ άεῦ. Ὁ αμην 
Τῆυχοκίως ραταιὶ Ἐγυχὶν (σ ἀπ τα ταἀεπηίΐτῃτη ἡ ουὶ αγθάϊ μμὐθυσσιι ᾿ 

ἐτυχόμὺ» ἃ τεύχω. Ἡ οΠι. Πα. αἰ, τα] υὐκοντό τε δώ παι. τ Οὐγι τ μομπιο 

Ἴυκοίμεῦτε δρπον, ΑΙ ΡΟ]... Ατρ. βωμὸν πέϊυ'κοντο, ἀγατ ΘΧΤΓΙΙΧΙ (νη ον 

ταῦ τα, Αἰ Ἰσηΐ55πνός ας ἀσοφητα τευντ ΟΟΥ Π, ξ, ὅσ᾽ ἐῶνωτος ἠθλοῦν.. 
ΩΝ στα ἐτε τεῦ ἄλλυ, πςαι!ς ν 1115 αἰτεγῖι5 τοί, Τάΐ σιιπι εἶτα 

Χοφίητεγγοσαηάο ροπίτιγ ΡΓῸ τίν Οὐγῇ,6,τεῦ δώμαϑ' 
οὐμιι5 ἐπ ατΐες αοοεαπητχοι τες πιο ΓΖ οδῖη ΕΡΊΚτ. 

τά ϑίω ,μῦ Θ- ὁ, εχρ! οτατοτςκᾳ τοίσκοπος 511}, ; ἥκι 
τϑυϑὶς ἰδὸς ἡ οὐ οῖς ἐς Γερίατηπι ρεπογοινογγαης ΡΙΓηι15 ὃς ΤΉΝ 

ἄοτιις [ΟΠ Τρίηοιη, Τουϑίσες ἃ ΚΓ]! ΟΙ ρ]νο ΡΒ λἀ 1011 ρας οβ(αι 
πλθῇ ξιφία)ςχ ροπιητιγ ἴῃ ΑΡΟΡ με οσππας, ῬΊυτ αὐς ἴα μι 
{ταἰὰ το ξεὸ ντάεειν Ἔχ ροπὶ, Γἄοπι ἴῃ ὙΠΟ ζοοῖς δάτιε 
τετγϊοπίςην αιιοπι Δ πι,5 γὸ ἔφυς χα ὑμῖν πδδὶ πολέμου τίς ὅϑι λό 
καϑοιεἰρ ἡ τευδιδας μὐχ ἡδὰν μὴ ἔχ᾽ τε, κοιρθίον ἢ ὧι ἔχετε, νο ἶϑ᾽ 
ται, ατ, ἐς ΒΟ] (δτπγὸ οἱ τ, τι ἱπίτατ τοιτ άπ οἷαι 
αυϊάίςπι παροτὶς.» σοῦ νογὸ β} Π πὶ ροτῖτάς, Ψηίς ῥγοιιοῦ 
[εἰχοπγατο ἀϊχὶτ Αὐτὸ ρ ἢ ἴη Αοἰνατ, ὃν ἔτ᾽ εἰφοιμὴ τευϑέσδος δεομᾷ 
1. αι οπι ἰοίατν ετίατη τοπτινάς ἱπάιροητοαν, νάς ἀρ ΑΞ]! ἢν 
ἴω ΟΠ: Π. 4. Ἐγταίταὶ, Τ εατ ΐάϊιπι πλογο, Ατἰζοτε ς85 ἀϊπιπξτ 4 
χίτναὶ ὃ σηπήω κα τευιδες νύεσιν ἅμα συμπεπλεγυΐῶρ ο)γγίερ᾽ ας 8(1ο] 
οἴηπος ἤαταηῦ πη ρ οτος Πγλ Ἰορς Ατὰς.1.ζ ν δὲ δέ πέμμα τευϑί 

τάφος, ὁ,αοπιοη ρ ίοῖς ἀριι Ατιΐοτ, ΘαΖα νοσεῖς ἰο ται. τευϑοὶ ἱν 
Ἰγρῖμες (πε πηαϊογο 5» ὃς τευθίδες ΠλΙΠΟΓΩΒ.. ντ ράτοῖ εχ ΑὝ τε 

γειθς Π18..4..ἀς ραγτθ. Απτ πη ἐςτ δ ίτιιγ τεῦϑος ἀριιά Ατἰις πη. 

ΩΣ 
νην αν 
ίϑαι πεῖν 

Ν ΤΠ ε 

δι πον! 

ΤΠ, 

ἈΠ 
μενλμα ψτι! 

δ ολτν 
{νων 
ΠΣΩΝΣ 
ΤΩΝ 
μνεία, 

' με 

μι δι ιύπην 
: γδη υ ρι 
δ γάνος 
με οια: 

πη ιυπιτιτ 
Ὑδύχριον, αὐτο, το στ οη δοῦρα ἀς ια ΡΠ ́ η. ὅς Ὀἱοῖς, “10.3.0. {πὶ κλπ ἔην, 

αἴτιον ἃς τευχρὶς,ὰ Τ ειισΓο ἔγατγς ΑἸας 5. ΝΠ μάννα 
τάυκτὴρ,ἔρφς» ὁ, ἐλ τϊσατου, ποιντῆ ςγκοτασκϑυας’ς 5016, μημπι 
τδυκτὸς χερόποιη τος, ἔχέτι!59ξαΥ οατι!59 6] ἄς κα τασκϑυαςθς. 
Τόν κοέομαραρραγο, ξαϊσεῖςοτ, τευμμίστετο, 14 οἵτ, παιρεσκδυάσαιτο, γ1ὸ 

Ειγαιοΐοσ. 
ταμησία ἀλώπυξ ἀρτὰ ΡΟΠΠ ες οΠῚ : εληπῆθ, ἐἶνντ [αδυιαητατ : ἤει 

ΤΙΝ, 
ἐπι ιίν 
Διατί, 

: ἡμ4; ": 
(8115 μονήσιίδι- φύσιν Εἴ χΕν αὔἴφυκτος ἐ τοῦ τά αἰπελιϑίύϑεσον ἀμφ, ἀρ ελ νι 

ἴα Ἰαρίἀςαν σοθ τ ογ {πῆτηντ ἀπο ἤιο αυ σις ἕᾶτο σοηρτας ἜΤΗ 
- Ρ τ Ἷ ὌΡΟΣ. τοητ,δἰσ ας σα ρογοῖ νι! ρ πὴ ἐΠσοιηρτεβοη ΠὈ1] πη: 8.111 ἣς Εν πη υν ἶν: 

᾿ . 5 ΄' δ . 

σοτοῦαποπι 1Π 6014} ἐπι. {κι εν 
ἢ ᾿ Β ᾿ Δ Η ἢ Ων 

Ὑδλμησος, ΠλΟμτἰΣ ΠΟ πγςἢ ΡΓΟΡΓΠΙΠῚ 5 Ετγ πιο, τευμηοί ἐς [ορΐτιτ ς πβέρμέ 
Ρυ Μαγ θη}. ; δλήν Π Η ἢ - ΟΠ ΠῚ 

Τδζομα, πη ροττα 9. αὐσαιατ: Ευταγι πε ἃ νογθῸ τυγχαΐα, Οςηΐ ἐμ ην: 
(το. τεύξομαι «ρατίης, ρταβεἔζιγατι οχογοίτιις σοη[εαιιατ, τόξα! ἡ, Ὁ 
1. ἀγη]υχης γγούσεται,ν οτὶ σοπηρο5 οτ τ. Ἐαγη Ηςςαθα,ἤς ϑορἢς Ὑῳ 

; 
οἴ.5., ἐπὰνν τεύξῆ πρὸς γρεώ ἐμὲ. σἱοτίαπι σοηίςαιιοταγ ἃ Πἢ : ΠΡ ΕΠ ΤῊΣ ΜῊ Ἔ τῶ τὸ ἐν Νεμέας ὃς 
αἰ άςπη, ἱ. ὅσον τὸ ἀπ' ἐμοῦ τευξεῶτω “δ᾽ αὐδῶ 5 ΓΔ Ἔτη. ἐγαίΐταγαν ἮΝ ὃ 

οἴο, τεύξετο (γγο ἡσεϑοι. ΕΤΟ πε τ. Ἧ ὕνν 
τῶ ξὺ υϑυΘ-, αἀσερτατγις, οο ΓἘσατιιγι5, ᾿ ᾿ 

Ε ΠΕ Ὀ εγαηῃ Τόν πώζω, μ. ἀσω, ἀτασονίς 4} ὁ τοπι βετο σατο αεδζο, Πυιοίε 
σοταιίςίςο οτϊου τι το. 5014, πα γματόϑομαι σκδυωρφίῖμαι» φρά 
τϑδομαι, ἡ πολυ διχπρίξω ἐν τῷ ἀνπῳ,αριι ΓΥσορτ. ἃς ὈΙάγπ, ΑἸΣ 
απληάο τὸ φροντιζυ͵ ἔππςρεφ ες τῷ ὡρῴήως Ρ᾿τν εἰςὶν μύς ας μφέ τ, 

διψι, 
τ . νὴπὰ 

ἴρς 
.. - - χα 

δὴ ἐν χερσὶν ἔχων τευτῷτῃ. ῬΊατο Οὐ πιίςιι5. ΗὟ ὃ ϑύρυζίθ. τεὺταζο " ὀγανὰ, 
Ἴων, 1 ρα γμματευομῆψων κἡ δια τριζοήων, ΓΙΙογοογαῖθβ., τε υτάζει τούτι πλμῃ 
δεῖπνον αἴοα ϑεῖνω 4 οἴ σπουδάζει, Ετ Ρτὸ ἡσυχαίζω ροπίτιτν Ιά α ἑῷ 

᾿ ἐπ, απϊείςο. 
Ὑδὺ πεσμὸς,Ὠ}} τα, “ρα αγία, ΗΠ Ι οἢς 
Ὑδ τλιον, ἰγετα, ὅς ᾽ 

τόδαλον, ἰφοιη, σεδελον, ματα; σοηας,1 πεορμγαίξ, Πδ.1, ἈΠῈ, Ρίδπε 
πευϊλὶς, Ἰάφαν, ΗΠ οπιογιΐη δε]. ΒΚ φμάγαπη, οὐ τεύτλοις χλωροῖς “᾿ 
σπιζοόσκυμαι. ΤΩΝ 

ἈΠ 
ΠῚ 

ἈΠ σι 
Ὥπη ἔχ; 

ὙΝΙαύηο 
οὐ νοδι πηι αποάάαπι ὁ δοτα ὃς 1επτῖθιις, Ἡογδο,. ΠΝ ας, Ὑδυτλοφείκηςης ἣὰ 

Τδ' χα, τὶ ὅπλα ατητατυταφάτπγα, πος εἴτ ἀα 115 ἐπ τυπιπηφηταῖπαν, νης 

εκ τὸ τευ χεῶϑτον οἷ ὕδτ κα τα σκδὺ ἰζεῶτῃ. Βοπλοτ ΠἸΔ4. τεύχεα ἢ ̓. διπὴ 
͵ δ Π Ἢ 

ἈΟΠΙΔα ἀτηνα, σαι {|14.γ»σίο τεύχεσιν ἄλτο χαίραζο, τ Οαγ ἮΝ ὧ μιῇ 



ἯΙ 
ἐδμ ὅτε πὶ τεύχε᾽ ὁτῶ οιγ14 οἴξ, τὰ τῇς γεδὶς ἐργαλεῖα, ἐγπηπίςη- 
Ἧ ετῶχθ-. ἑ 

ὅερε, Ἀτπαὶ σι εκ ατταΐ δ ΟἿ] ἀἴι.5, ϑτπηατιιδ » ΕτΙρ 4. τευχο- 

ΠΗ 

Ως 

ὰ Μ᾿ ἐρνού, ὁ. ποῖα, ἢ ΨῬΦ 

ας χης, χοῖνθ' καὶ ἀφαικὺ» ἢ, Του ρ τὶ ἱπῆςὰς οἀοτατιις Ατσρθῖςιις, 
παιδιαὶ Ὀίοίρ. ΠΡ. 1,ραρ.16. ͵ 
τ θνῆς ντο ἔτ! ΟΡ τ, 

1Θ΄. Θ΄ τὸν Δ5: 1ΠἘΓΙΠ βΓ1Π}) Οπηηοεν οἰ ὩΠγρη, ἢ δ ογ: ὃς αἰ τιοιις» 
ἀξ ρίδι15.τὸ χνύχθ-γτὸ αἰὐγίεῖον: ταὶ τευ χυ,τὰ ὄσλα, ἀττηα,γάς 
δι Ὁ} 

»γμ.δίξα γα: χα βγοῖο, ποι ι  τίσο, χα τασκδυώζω., {τιιο,οι4ο, 
ΓΟ ΟΡγ πο, εἰ] οἷ τ κακοὶ τεύχε αὐὰρ , Ὄνγῳ κακαὶ τεύχων, 

ἢγαῖτ. Ἡοπιοτ. }5.,α΄, Τ οὐ δ) ἑνεχα σφιν ἐκοζόχιο. ὥλγια 
4.,4 εἴτ, σα ρἐ χένποιες. -αὐκδὺ δ᾽ ἑλώρκα τεύχε κιυύεοσ! ἡ. ὁ ποίει, 81- 
η εἶ σ᾽ ὕπατον τεύξεν4 16 τὸ σοη [}} πὶ σγοαιῖτ» τη Ἐρίρτ. ἔτευ- 

ν,κῷτεσκϑύαστοιν.ἐποίΐηστιν. ΠΟ πηοτ. Οὐ {Πτευϊχέν δόλον, ἸΝΟΘ 5, 

ἢ ἤτιιογο ἀο μα, Ρ γγη οίις τετύχηχα αἷς ἀἰςεπάιιη»Ποιὶ τέ 
νἱάς Τεπύχεται, Τόν χέν δώμα, ἀοτη}}η} ἤγιοτο, φιιοά (Ὁ 

ἐδαητ αι νχόγοσῦι ἀπσοθαης. ἀριιὰ Τ᾽ Ξοοτῖτ. τευ χές θαλάμοις, 
ἱ [χίς ὁ διδωρι ἡ αὐλας, αεἤροηάςτ βατγτίίσιις πη) ετὶ , τεύχ σοι 

αὐλία, πελαΐκοις. [50 ἀιχὶς Ηοἰτου, ἐν ἔργοις οἶκον υὐὸἦτρώτις’α, γυωακαὶ τε, 
ὑππιν οὰ ἵ ἀρὰ Ἠοσιογ. καὶ δὸ μος ἡ μιτελῆς. 414 ῬτοτοΠίλυς ν χογοπὶ [- 
ἐπμῦ ποτας πουίσαι ἀλη σοτγοητὸ δε ΠΠ σααία, ψαΐογ. Εἰάςοις Πδ.Ψ 
ἐπ απ ς (σηίυχ τ! ἰεγαυάα Οαῖσο Π1π4μῖξητ 9 ὃς ρτίπιο ἀοπηας ἱπν- 
ἴοι, θετξοόϊα «δὶ. 
Ἰἑωά ἡ οἴηϊςομαρίλν, σποδὸς Εἰς τεφϑαν 29 ἐφοιν, ρα του πη ἃ ἀἸ οἶτιτ, 
ἰλοίλημα ὕδωνγρέφεν, ἀρ Ἰηλπὶ ὁροῖα 8: νάμο ἰαῦοις τ Πσοῖ 51}}.}45 
Ὁ αι Ὁ ἀδιωώτων ςχρολ τς απ δος οἰτας οχο Πρ τῇ 9 ἐγὼ 9 τὺ 

Ἵ ἀυτῦ τὸ τῆ ἐ σαροιμέας οἴμαι δεῖν εἰς τέφραν γε ἔφειν, ἘΠ δ αἰ τινά 
ἈΠ αιμ} δυο δ. ρηια ἐρ μην δι, α τω πέρραν φδι γον εἰς αἰϑρακιαὶ πέ- 
εἰοϊμίοῳ ᾿γοϊαητ τίου σέφοαν ας! ἃ τυύφω,ντο, Η Ἐς ἤιος ἱπορτία; Ογαπι- 
Πκιή α ̓ ἱΠπατιιπης τ ᾽ 

Ἰπηήτοτ οὔ ΘΓ Ί  ϑΈτσο 1 οἰ ποτοι πῇ σα] Οτοτη. 
ὑκαὶ κοχλέρια «αἰ οἴτοτ σογτὶ σουοτὴς ΘΟ γ τα 418: ὃς σποδεαχ κα 

»εγτὸ, ΠΟΙ γτῖπι τα ὁ φιοὐ ἰδτη οἰποτοὶ σο]οτῖς ἀριά Αετ 110. 
Ὁ ὁ καρ. ᾿ : 
οὐ ρὶ οἰ ΠΟΤ ΤΠ Π5, ΟΠ. τεφ ρος ᾧ συῤῥς μέσον τ σάλιπι ἰπτογ οἷ- 
{1 ὃς τι ἐπα πι Λυλίζοτ. 9. Αμί τι. 

ται γοϊηοτο οἷς. 
ὥσω,πιωκα, τοάϊρο 1π οἴ ποταπΊ.  ττοτ Ροτγιιβ σαρ.2.ςρὶ, 

δριά ϑμ14,τεφρ ώστε, ἐμωρηστες απο ὥστες, 
γοΕ(θ.9ὁ κὐ ἤ)ΟΙ ΠΕΓΟΙ9. 

ὠϑεὶ;)α 01 ἴῃ οἰποτοπι οι, 6 
»σεξγορὺπ εἰξ οὐπι αἰ Ἰαιιϊἃ ν οττῖτιτ ἴῃ οἴη οΓοπΊ, 
γσςΡΓΟ τεχννεγτεςγ [0 τοπὶ ἀϑοητοβ ζη Ἐρίρτ. 
ζομκαι ἄττος {ἔγιιο, Αγ πο ρὶιν Ἰὰς Τέχνη, : 

χνάζω, μι άσω,σιαχα, ἀο]15 τα οδίποτ, ήοτγπο; [ἔγιιο, πιο] οσ)οτ' 

“ 
δαχί, 

ΣΕ 

χης ἴῃ ι Ἷ 

ἱμάαἐδινὶ 
ἡδοναὶ 
εὐ ἀτρρῆ 
ΠΝ 
μια αὐ 
μι αν 
μοί νοι 

δι, τ εχ {π|Ί,ἀτζεπὶ ἐχότγοοο, αττὶ ἔς] ντοτοίο!ο ντογροχοορῖζο, 

αὐ κί, οἰεστογ ἱπιιφαϊο, Αστοτ.ίη το Π τισοτιάς ἩΒαίοτο ἰοιιθὴ5 δὲ 

πειρῤίπην οὗστι σγγαοιίαπο, ἀμκφούγερι γδ ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γγω" ὥτῃ μονο- 

» ἰανγ,1,Οχ ΠΟΘ σαι! θγι ας ἃς {οἹοῦτοῦ ᾿ηπδησγιηζ, Τοῖοῖτας Ρτο 
χεχν κα: ὃς ἔς τὰ ἐπ ἀτα [χ ραττοπῃ ΡτῸ κακουργωῖ, ΡΗϊο ἀς ανῦ- 
ἀο, φϑορεν -᾿ τὶ σωτηρέσς τεχν ζείς , ῬΓΟ ἰῃςΟἰ  Πλῖτατς ἱπτοτιτα πη 

Οἷττῖς, τε χὺ ἐζη τὸν αὐνι εν αὐξε στ αὐ σας τ ΟἹ ἔτι Αδηΐβαίεπι ὅταο- 
τ ἰοσρ αν Ἰατιῖπ Βαδτο τ χ αξον ϑϑσαμῆνθογποτίτίλπα Αγτῖ8 
{ε ξογου τῆς Μά Π Πα ἀρὰ Ἠογοίος, ἷ 

ἄρικαι, με ἀἰσομι, τ’ ασμαι Εν εἰσοναίτιτὸ αἀἸῆςο; ἀττς ςοηβςοΐο» 
οὐούω, ΠΟΣπΠλ! ηἰ σον, ἐχοορῖτο ὃς ἑοίοττοῦ ἱπιιεπῖον τρας ἢῖ- 

ἸΟΓ Δ] 14υ1 Δοϊοίδ μυχοώμω ποϊ τότ, Ὑ πον ἃ, αὐτὸς δ ἐφ᾽ αὐ- 

τἰδηίνην: 
τὐϑεδιιίη 

(μεβινοιμ 
ἽΝ 

παρ ψνι 
ἊΝ 

στηχύν υδ 
: ν ι 

διυΝὶ ̓ ὁ πόλειλος ταὶ πολλὰ  τεχνᾶ ται ὡρθς τὸ εἴθα υγχαθν. Ηἰρροετατ. ἴῃ 

μοι οὶ ἐπι δὰ Ποραρ Οὐδὲ τατρακίμὴ ὠπδρ τοῦ τῶν ἐχρίω ἐφ μὴ τεχνωμῆμ μων 

οὐΐνμαιι ὑνεαι φαΐεία κα. Τ ρου. Αςοπίαιιιο. δορ ιος ἴῃ Αἴδος. » γἤύριτο 
τ᾿ αἱ πᾶν Ἔ ΠΡ ΥΡΕΝΕΝ ΟἿαι. 10... ὅθ τό διειοι σ᾽ εἰς ταῦ-- ἡμίηι 

᾿ 
τι ἡ ὅσοι ϑαλείήης ἔχου τιν οἶνοι, κἡ αὐ τὸς δὲ αὐ δὴ τῷ κριεϑό τεχγάσαιο, 

᾿ ὈΠΊΡΟΣς γζηηπὶ (Αἰ (πὶ ςοπῆςοτς Ροῆις 5 ἴδια πγαγίμα ἀϊ]α- 

 ἴμπὶ 4411. ᾿ ς ταῖς 

ανατος, το, τη ας ἰπαπηεηταπι Τοῖς. ὃς [111,89 ἀττὶ Ποία; 
- σκβύασμια, Αὕρηιια ς ΟΠ πγΘητιλιπ σόφισμα, 4 δγξται]ϑηκσικούρ: 

βόλι Θ-, πανκργία, δε}. ΓῚ 

ἀςέον ἰη σοπίοίἃ σοπαπιιπ|. ΐ ; 

ἡ οροδ, ἰσ] οττία ἐπραὶ) ρτοἀϊτατοπιαςδἴπατοτ 11. δςάοἱ! πιὰ 
πάτον Τ δεῖτ. ἣ 

ἡςγδ,ατς τε πο μαπη,ἀττὶς Ῥτοξεῆτο, ἀρ Ὶ1π8. Ατιτορἢα. ἴῃ 

γ εἴ] 5. Εἴρόνι τὶς [ὦ ἕκᾳς9- εἰ δία τέχνίω: Οἷς, ΤΊ οι]. τινι φιῖίς- 

ἰς πογῖτ ἀγτεπι»ῃ πὰς (ε ἐχεγοεατ, Τε χη ῬΓῸ ἀοῖο. αἰξιατῖα, 

Ῥοίειγα, ἔγαιιάς αττὶ ῃςῖο ἃ 5 οἴ οῖα Ῥίαμτ. φιιεπταάπιοάμιπι 

ἀριιά 1 2τϊ ποβ: ταῖς οἵα ΠΠι|ὼ, .ῆς ἂὖς ἀεϊάνγιτ ἅττα. Ουτη 

Ἄτιηἱ νταπτις ἀϊξχίομς τας. Τετςητ. ἐκ τὴ ἴοϊο Βδης τε- 

ΠαπῚ ἢ Ῥαταιοποὴς ρτοί ἔξατι, τὰ τ πὶς νίποτς, ΨΊάς ρτὸ- 
ἸοτΌ. Τεο πα πὶ ἤδης ἴα τὸ τα χῖτις ὑροὰ Εταίπι ἴ: ΟΒΙ] Θοπι. 

ἸΠποΡ λ.1η 1Π0|4 ἴῃ ῬΊπ το, τέχνα 2 τασαι διαὶ σέ τὸ σοφίσμια ταῦτέ- 
΄ ͵ ΓΞ Με 

τ χναιγἱηλαα τ, δῇ μχ ναὶ, πλοίων Κρ τασνοὺαὶ, ΤΈΧΩῚ λέγεται κα καὶ μυχισὴ 

Υ μ᾿ μήν) 
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ἀμβδσαα. ΦΈΡ β ων κααμιναλος ὡς ΡΠ Σ ἢ Ψ'ὃ" λέγων τέχννγατς ἀϊεςηάὶ, ΡΙατατ. 

οὔις ς, τῷ τέχνα ἴῃ [μι } 1} ΡΊτο ἀς ἱ ἐμίδ,νε τῷ χείρει τὰ χναι ἷ, 
Οὐ αβρεαν προ ϑηωημ ὡ Ἠοϊϊοάϑ,νέχιν μνα ων, ἐσαι, 

ἡ τέχνη Φἰςύτιγ αὖ Αὐ τορ γαυςνεφ,οπγηὶ ἀὐτοΐιρτοτ- 
ἢν ὅζ φιιαςιαιο τάτιοης  πειντὶ τεῤσῳ, πάσῃ διιυάμει, 

Τε χα δρνον τὸ, 4. ἀττίςι 4, ράτιια τς » ἀγριτα ἀγα» ἐπιςαυπποιΐᾶ, 
νοτίατια γἱάς ᾿πξγα Ρέγυ ἴῃ Δηῖεροη, 

Τοχνοειςεντος,ατῖς ΧΟ τινα γιῖς ρογιτα5»ῖπ Ἐρίρτ, 
Τιχ, μέντως, τι! Πς το ὃ, (σιτὸ, σθπςημόνας, Αρυ] ὥς Ηοπη, ΟἀγΗΊ, 
τύχινακ ῖρίιπη αὐτί ῆςις ορυς,οἹ τας πη» Χ σπορἢ, δδλια τεχϑῆμᾳ- 
ταν στρ. ἔγταάος κατασπκϑυάσμα τας : 

ΤΙ χ ύμων, ον Θ- τι ἔοι ας} ΙΝ Οπιιὰὶς. τι χυνίωνας αὐλοις, ἴῃ Ἐρίρτιατο 
τιβοϊοίας τἰδῖας. 

Ὑεχνίζομαι, ἔΑ᾽ νεῖ ο, τὰχ «ομαι, 
ΤΕ χυῖκὸς οἱ δι ἈττῚ Ποαι [σνατείιιπ ρεγἸτι,ατῖς γα]οης,ἱπροηΐοίις 

ἐπυςπὶ ΓἸοιτία ριατάγεας, νι ἀξ οἱ τε χνικοὶ. 1 Βογα αι ΕΠ. Ἢ 
ΡτΓοξοι οτος, γήζοτιιο Ργοδὶ. ἃς οἱ ἄρρεν λόγρις τι χυικοὶ, τῆςτο- 
τος ἀρὰ ῬΙατοηοπ, τε χνικαὶ ἐργασία ητιπ ας. Ατηζοσιία ΡΟ, 
τὸν τεχν ιν οἰ) αττὶ Πα οἴ λοι ἰᾳτο ἠς ὑδυυτεχνιχα δνομᾳ ταν ΠΟΓΏΙΩΔ ἂτ- 

ται ἐτορτιᾶ γλιίητ. [{{0.8.ορ,2. ὃς Εἰόταιορ, 
Τιχγικως λει Ποιοίὸ, (ΟἹ γαῖ ἰησεηῖο, 
Τιχυιτδίω, μιδύσω,α ὦκα, ΑἸ ηυτα αττὶ βοίο ἃ πιοϊἑοτιαττς οχαυΐγο: 

ΝΝξυσγ, δϑίο!, Ιοίερὰ, ἐτεχνίτεοε τινὶ τρόπῳ ωρρέχέν, πα ϊηά- 
Βαταγ. ͵ 

Τεχοίτης,ου ὁ. ἀττι[ςχ, ορί ἔςχ, ἤθοτ, αττὶς ρεγίτυς,ὁ ὅϑης μων αττὶς 
Ρτοΐο Ποτ. τυχνίται διονυστακοὶ , Ὀφοοἢδπαὶος ἀγιϊῆςοϑ αιις Ἀϊ{τῖο- 
πο59) Ασ οτε], 1 Ῥγοδ] οπγογίάς ΟΕ}. 118. 2ο.ο4ρ.3.Ετίη ξοεπιία, 
ὙΤεχνίτις ἱδὸς, : 

ΤΕχν γχάφοι,αττῖς (ςτίρτοτες, Ατἰ τος η Β Ποῖ, 
Ὑεχ'ολογέω τὸ ῥὰμᾳ,} αὶ οἴ, κρενογίζα,, (ςςασιάμπὶ ἀττεῖν Οταπυσνατίοα 

τηβεέζο. Τεγιολογεῖνναττς Ἰοφιΐ,αττο Ρεγίςιϊ. αὐτὶ βεϊοίὰ αἰραυ- 
ταγς) ἀΥρΊΓατ!, ἸΝαΖαπ2 ἴῃ Οτάτ. Τεχυυλογω ἀε ἀτῖς ἀΠοτο,ρτα- 
σορτῳ τὶβ τγαάο, ΕΠ 4 ΓΓσατηδ. ἔτι 2 αὗξα τῆς τρρσεχῖς δὲ πω. τα- 
χ'ολοχρίζσι, Ἠετγπιορεϑὴ τοπτο ν.ἀς Τπθφητ. πελυὶ 5. 4 ἐπουϑεν δυενέ.- 
νύχε τεχγυλογῆσαι διδαισκειλικίω ϑεν ρίαν, Ε(Ἐ νογὸ τεχτελογεῖνν Αἰ ΤΟῚ]- 
41|5 ΔΓΓ15 ΓΑ Οη δὴ τγαίουον τὸ μεϑυδῳ Ὡραχμο τιν ἄνα, Αυἠεοτοϊ, 
Ἀπιετογίφογ δ γο ρείεπο, οὐ᾽ γδ, ἀασερ ἐν οι ΤὮ τε τλογυύτων, τι- 
ϑέασιν ἐν τῇ τέχνῃ χὰ τίω) δῃπείκειαν τοῦ χέγοντος» 14 οἰϊναοα, ΕΠ] δετὶς 
πιαρΊ{Ἐτῖ, 

Τοχ᾿ ολογία, ας, [στη ἃς τατ οςἴπατίο ἄς αττο, ἀτεϊ Ποία ογατῖο, 
ἀττίβ [ογηνα, (ίςογο οὐ Λετίς, ἐς [δ γῖς ἀς Οτάζοτε ἰοαιιςῃϑ» 
ἈεΙ χα: 1 γί,ν τ ποίτι; ἄν χνολογίαν Βαθοητ, ἵν αττὶς ἐγαδεατίομεπι 
δί τατ᾽ ΟΌ εη. 

Τα χνολόγος, ε, ὁ ἀτριξαζοτ, (ΟΡ δ᾽ {ππ. Νά ΖαπΖ. ἴῃ Οτας. 
Τυχυόα, Αι τὸ Τα εγΙΟ τεχνοομαι αττο ἱπίξιιοτ, Τχ ὡϑίκαι, ἴηι ἀτῖς 

[ἴσια ἐπ τγιιέξιιπι εἰἶΐο, Ολτπτς ΠΕ. Ζ.ἀς Οτηιρις » χρὴ τεένεω ἐν 
αἵταντι τορϑέγματι τεχτωϑ αι τηρύέτον. εἶ 3 ἅτως ὄδεχαρεῖν τοῖς ἐργρίς. 
τε χνωϑζω αἱ δ) ὅξὶν 5 τὸ γνωναι τῆς ὑποζεζληυόοης αὖ τέχνῃ συμπάσης 
ελης: 

Τεχτοπαϊγγιον, τὸ, Γιά τις ἀτεὶ ἤςῖο ἤ15. ΑὐΓοπίμς ἢς ἰη(ογι οἷς νοτίας 
αἰΐϊαιου [μος πιοποίγ αὐα ἐχεμητε. 

Τεχνοσιών,ἂτε ἴῃ Ἐρίρε. 

Τεχγεργιματεχυνῳ, 
Τοχυυύ δριονντὸ αἰ οἴτιιγ ὑποκοραξ κῶς γε λογυ όϑιον, δαὶ ἃ τοπιῖς Μίποτ- 

πὰ ΨΊΓρῚ!. ἔιρτα ροτ ἡ ἴῃ ἀπτέρεη, 
τέων τῳ, αἰ του Ὅμῳ 5, δὲ τέῳ, αἱ ϊσιΐ ἀυτοπι ΔΕ}. τέῳ σαοῤπῳ, αι τατῖο - 
Ὁ πε ἱπτογγοσατιιέ, τέῳ διιυ μέ, αι ΠΟ ἴα, Ποτοάοσ, 

Τεῶὼ,τΟ5. 04 ἰτοτ, 
Τέαν ὐϑρώπων,], τίνων, οτατη, Ηοπτοτ πη Οὐγςρτο “ἈΛΙΝ ξαθάος 

ἴῃ Αἰςχέρματ, Τύρσεσιν ἐτηστντο, τέων αὐεδὲγρμεϑει βλάςας, ἸΏτΟΓΡΓ. 
Τὸ 2 τέων ὡς ὀρϑως κεῖται. σημαίνει γδ τὸ τίνων, εἰς κὶ Οἴμηρρς, -τεΐων φ 
ἐἰξέοσυτο τοκήων βέλεται 9 λέγειν τὸ ὧν. είν οἢ. τέων 3, ποίων 5,.. δ᾽ 

σώνγ δέ, 

Ὑεωρεις, αι ρἑ εἴτις, αττο παῖς σι). Η οἰ γ εἶ,, 
τέωρρε,ϑγδπεῦι]0. Ὑσορ μαπτα,συκοφαί της Η οἴγς, 
τέαενϊητοτςδ, ἰητετῖπη, τα ἐς πη,ᾶητοα» ΤΠ ΏΘΕΙΙ), φάτοπιι8, μΒαθε- 

παις, Ραμ] οαπτὸ, προ»  ἐππ ξας. μέχρι, πὶ προς τὸ παρόν, ὅμας, τὸτεν 

ἐν τοιούτῳ, τίωικαύῦτα., ορέτερον, ΕἸ εἴν οἴνμ5, Τέος ργὸ ἀπτςὰ Οαγῇ. 
ὁ,εἶχε βίο. δ' ὃ τέως οδυγᾶζςν 1 τέως μὰ [ροπάαηῃι Ἰὰς ιητ, ων 

ΡτΌ ταητί ροτ ποίη ἰη ΑἸςγους αἰ δωματωτερρν ὅξι τέως » ἑας κ᾿ 
ὧτιν αἰεπιςάμονες ἰὰ εἴτ ταῦ τι ἡσαπά τι διισγιηῦ ἐσνρουῖτι, τέως «αἱ 

χρνϑε ,γταητίρογ ἀμπιν ἔς βαστῖτ. Πεποῆῆ. τέως καϑαιράμεναι, 
ἵνα, 8ις, φλτοηις ριιγσοιπαγγάιπ, ὅζς, ΝΝαζάηζ.υιὰ Ογάμοη, 
τί ως, ἐν τῷ Ὡρώπῳ » ΡΓΙΠὰ πη, ἴπ Ῥτί ποῖ ρίο, Ἡογπιοροπ. δ Ῥίατο 

ἀε]εσὶθ. τέως ρτὸ ῥσῖις εὐτπι τότε, Ποπιοίϊμεη. ἔδτῦς,  ΛδΝ 
τος αᾷ μπης νίσις ἀϊςαι, Ρ]να τὶς, τέως ἑ τάξις ΓΟ ΣΙ ΠΣ 

τοτῖιτι οτὐαπι, Ὠεπιοίεη, Τέως ὃς ἐμελ μά αιησθν ΝΣ 

υἷος πὶ τεροπήςητ, ὃς τοάἀαητίια (ὑτξ 7 ἰτάφιις ἰς Ββαδςης γῖ τότ 

δ ὅτε, 
τ ροιηίπατηπι . ἴάοπν Πρηὶ ἤςᾳτ » το ἃ τιιπὶ δετοίπατιπι ἀρυϊᾷ 

1Ατίπος. Τῇ ἐκ μῖς δί εἰπ ς Ατἰος. ἄς πὰ πάο, σωωεχῆς 9 ἀυτοῖ, 

«ἱ μρ τὸ αἰγύτδιον, τῇ ὃ τὸ αὐγον,αίτοτα ρατῖς ΕρΥΡτιμῶ γαἰτοτα 
Τοαι. Δ. 551 



υτῇ Τ-Ὴ 
Αἴσευπι. τῇ ργὸ ὅπις 8( εὁ. Ηςεῇοά, «ἴ δὺ ἐς σ᾽ αὐ ἄγω, εὸ γε- 
οἷἐδ αυσοιηαις το ἀσᾶτα. Τα ρτο μᾶς, Τὰς πὶ, δελφῖνες τῷ κα τῷ 
ἐϑιωδεον νας ὃς πὰς ἀπ ουτγεδαπι. Ὑῖνελ, α114.9 λὰς ν]ᾶ, ταύτην 
μας ραντο, ατοητι5) τα Πτοτοφιό. τῇ ρα Ηοπῃ. ΠΙΔά.λυρτο 
ὁκάσε, ὃζ ρτὸ ἐνταῦϑοι, Τῇ ρτο γπάογνοἱγν δἰπαπγ. τοπι» ἴπο,5}}- 
{τη ον τῷ 9, κα ταρντια αι βίης, ΠΠΊηο. 

ὙΠ,τδὶ ἰνυΐς, 
Το παρο,λάξι, δεξο, δωρικώς: τῷ ἰπαπτατο,τοιιτ ἃ ζιῖ ζγ δεζάϑι, Ηο - 
τότ αν 1.17 πίε οἵνονιν ἐτθα ἔχης ΨΥ 5 δά σνείορα. ὅς Ο- 
ἀγῇ. 9, Κῦρυξ τῇ δὴ τοδιο πόρε κρέας, Ἀπιτίτι5.Ο [γ {{ κυ τῦ τόδε φαῤ- 
μϑκον εῷλον, 

Τλζεν α, ἡ, ὃς 

τ δεννθογα, ὁ τοσα, ἀϊα ἃ Το Ρεπο Ατοαδοϊπιοητοτς ον εὶς Κο- 
πιδυαςντ τγαάῖτ ϑι14.ἃς ψατίη πη ἀϊές, τ εταγών, Τήξεννον ἐφόρει πε- 
εἰπόρφυρον το 9 4Πὶ σοίξαθατ ρηΓριιγὰ οἰτοαητοχταπη . ΡΙμτατς. ἷπ 
Βοην. Τοζεννα ρτο τιαδοα. Ὀϊοην ΗΠ ΊΙσατη. 1.6. ἈΠῈ, τηξέννας 
πῶς κοίλου αὔήας τραξέας, Ὑύξεννα, το σαπφίάατοτῖα τοσαν ΡοΪγὺ. 
Ἡξίου τήξενναν ἀυτεᾷ » αι πρᾷβ δ ϑεως ὁ τοιμοίσαι, πῦτο γὸ ἔϑος δδι τοῖς αῤ- 
χαᾷ μετιπορδυομῆνοις, ΑΠ151 ἀϊχὶτ,λαξων λαμ ωρᾷν ἐῶν τα, Ὑιάε τὴ- 
γα Τίξαινα, 

ὙνΟεννοφ ρος ςγου δ τορατι!5οτγαίσοασι!5. 
τοηγανίξω, μιίσωγπ' και, τσ Ο 5 σο4 ἴῃ ἰλιταρίης, ὃς τοτγθο. Αδιμν 

Αεοαζ ρα ΡΟΠοεπι. 
Ὑαγανις ἃ ὠζ,ουια ἴα ἴλτταρ ας ἔτ᾽ χαγαριιἃ ΘαΙςη. 
Τηγανίτης,ου, ὁ) τηγανίτης αὔτος γ Ῥαιχῖς ἴῃ (ἀττα ρίας οοξξιι5 σαίςο δι - 

γαῖ χτον Ατἰθη. 18.3, ἶ 
τήγανον ἐτὸ, ἀγτασονράτο 4, αυαῇ τήΐκαίνον, ἃ εἰ δ15 ΠΠαιςξοϊ οπάϊ5. 

Τουϊςὸ ργο τὠγίωον, ΤΥ ΏΊ. τήγανον οςράπκένον, ράτο [ἃ 11 .Ἐ1}157. 1η Ε' 

Ρίστιν τάς τάγίωον, ὅς 1 ει τί οἱ σαρ. 2. ἀριιὰ Ῥο σοὴι τῆ γανοςρό - 

φίον, το ἀπεί 115 λέφριον. ἔστι λίςρον ᾿η {γι ππθοτί!ηι 4110 τὸ πήγα 
γον γα ἀθγοταγ ΠΠ ροτίας νος ες οτί σα] οἵ σστουτιπι εχ ᾿νετ- 
Βἰ5. 1ΠΠ15 φυδιι5 ράτο ]α: ἀπυπιαπάα: [ΓΟ] δητ ἔγσατι ὃς πλμπ- 
ἀατί. ; 

τῦσ δῆς, ροίετἐϊς, ᾿ 
τ.) ἐχομβμη,ροειίάϊς, ροίζετο ἀϊς,τῖδε μϑὶ ταῦ τίω» τίμυ ἡ μέξαν; Ὁ]1- 

τὸ 15 Ἐρη. , 
τῆσε, Αἀιενθ.). μας] τῆς, ἐνϑείθε, ταῦϑα, ταῦ ται, ὦ [Ὲ, τούτῳ τεῦ τρόπῳ, 

ἄτοπος πο. Ρίατο τάς Β ἐρυδ!. ὅπαϑὺ μων τῇ δὲ σὴ σκέ ψα το» 
ν οἷο πᾶς νὰ εχροπάογο. ταδιο Π Βὶς Γάσ πὶ ΡΊατὸ ΕρηΠ. 4. ποὺ - 
τες οἱ τῇ δὲ χέγουσιν, (ἱ {ΠΗ} ἀσίιητ οπιηε5 ᾿μ αυΐτ τ, 1 Ω].ἷ - 
μεῖς 3 πολλὰ «μούογ τες κδοὶ εἶδ τῆσδε, ἐδὲν ἔσμϑν, ἀχαΐτα αἰὶ ἐῖδητεϑ {ς 
τὶς ψυσ; {π|νιὶς σογιιατιιγοα 1} ρτὸ φοῖτο [οἴμπιι5. 14 πὸ Ἐ ΡΙτοἷμ 
8. ὅσα νυῦ γέγονε αἴ δὲ ἀπ πϑροὶ σεκελίαν . ποι 4116 σο τα Πιῖ {- 
τοῖς ἀρ 5: "ΠΑ πι,ν δὲ τῆσδε ὃς ἀυτὸ ρου τς ἐκ τὰ αϑρα ληλν, ἀυτνὶ 
αἴ πε πρρσυΐῥων, ὶς γοπηάποη 5, Ησγοίοτῖ, νι υῷ τῇ ϑε, τι 3. τῇ σὲ 
ἐπεργεῖνγοας δεῖς παπς ΠῚ: Δροτο, Να21π.1η Οτατι τήνε ῥεώειν,εὸ 
ξογει ΡΊατο ἐς [μορ. τοῦδε κανκεῖσε αὐαιφέρειν, ἔγιις ὃς 1Π1πς οἰ τοιλπια- 
σετο, ΑΙοχ. Α ρῃγϑ, λῶν τδὲ κα κεῖσε, μῖς ἃς 1ΠΠπῸ Ἔχ Π ςπ5, Βα]. 
τ Ἐρετρυῖοτ. 

Ὑ δὲς, τὸ τῆτες ἵν ῃος ἅΠη0. 
τυδὲ ας ας ράττο. ΑὙ ΠΟ, 
τοϑέλυς δ ταϑοῦλλειδοιξ . ἰτ6 1 τηϑορλῳδοιξ ἦς 411] ἃ {4 αι]. ΠΗ ΤΊ - 

ταῖς οἰ  αταις οὐτισάτιι5. ἃς ΠΕΡ ἈΟτ,ἐτῖ πὶ ΡγῸ ἀς  ]οᾶτο δὶα- 
χατγιοίο,]αουΐαπι ἔεγα ἤιηῖ εἶτ οὶ 4111 αἱρ αμ1}5 οὐππσδητατ. 
δὲ ΡΟ κ.116.3.ςαρ.2. παν ἀἰχ Ηες τυλύγετον ἃ ροξτίς ἀϊοιν ο] 
τὸν ἀγαπητὸν, νι εἿ τὸν οψίγοτον ) ὁπότε τοὺς τῷ γήρᾳ γϑοιτο {11} σἵτα, 
ἔνιοι Ὁ. πυϑωῦλα δοιώ τῶτον οἷον ται καλέ ὅτι, ἔτι 3 κυρίως ὁ ὑπὸ τῇ - 

ϑης τραφεὶς. κὶ διαὶ πὔτο αν ὑγε ἧτερος ἡ μα μιῤορετῆίθ: νὈΪ δτίατη πο- 
τὰ ὑγρὸς ἀζοὶρὶ ρτὸ κατώφορρε ὠς τεὶς ἡδοναὲν ν Ὁ} ργῸ φευφερὸς 
δί ἀπά ταλίθο,ντ οί οι. 40 4}16 τηϑαλλωθδαν ἃ αι ἢ απ εχ 
Ῥου, αἷτ τὸν απαΐταλον ἰά ς[Ἐ ἀεΠἸς! οὐαπιν [μ χατῖο ἤιπη αππηοτᾶς ἃς 
αἱ] τοϑιλλ σοι ἀου δύ ν χ τήϑη πασους οτίχη) σκωμεο ὀνν- 
ϑείας αἰ πτὶ τι Π εἰς τἶθ᾽, υὑτοῦ τη ας τεϑρ κα υήμων, εἰς ὀυη θέαν ὅγηδεοευν- 
στῶν δια τὸ αϑει μῆον τῆς τροφῆς, ἰάηιις ρατοτο οχ δὸ ἡ ἀϊχὶς ὀκνες 
λαλεῖν, ὅτω σφό δ᾽ εἶ πηϑειλλαδοιξ. αυ ρος 411} δὺ ποηιῖης ν  τ5 οἰἴϊ 
πώζων εἰς ὁμ δεαποδώη τινα φὐσᾳ καὶ δῇ γραοπρεφής 

τήϑεα, τα ν 1 ἴῃ τῆνος. 

τηϑυ "ἡ δαΐανν εἶ πατοττουα, ἴσο πῇ παττῖ χ. Αρτά ΡΟ᾿ΠΠσ ΘΠ πηθην, 
1. κοί μιμη πιο μόνιμα. ἃς ἰὰ Νοσατ. τήϑω, δ 14. ΑἸππγοηἶπ5, τ ϑη 
μὴν γάρ ὅδε. καὶ τοῦ «σαιδὸς τρηφὸς 5» ταύτας σ᾿ ἔνιοί, μα ας αὶ μέ ἀμας κα- 
χεῦσι. 

τ θίω ὁςτοῦ ὁ ὐὸ ἡ ναθπτυϊτοτ τε τ ςοςἀπασατοσ δι πυττῖχ ἔειι οάιςα- 
τῖχ ίτοπι διηαθ1}15.ἐρώσμιΘ. Ηεζ οἰ, 

τηϑία» ὃ Τηδιζι.,, ἀς νει] ἀἰξλιιῃι αυ δῖ ᾿ητογάθηη πγαῦγὶς ἴα - 

τοτάτμ ἀὐιΐα» ἀο πλΐηο, γοιιογ τί ας σατια ἀϊσ πα πηιτ. οτῖα πιῇ ἔλπ- 
συΐπο ποδῖδ ἱππέα ποὴ ἤτοπες ποτὰ πος νὰ νηαιαπι. Εἰίζατ, 
τ{1|ὰ.ξ, ᾿ 

τ ϑὲς ἰσδὸς ἡ, αταΐταιν] ἀε Απιυποῦ. ἡ ϑείανϑι} 14, 
Ἔϊσος, εἴδυς τὸς Οἰξτοιτη : τέγαγοε, τοῦ τήϑεα, Οἵ το σΘΌ 15. αὐοα πίω τα- 

κυ. ἥτοι γί γεώδη γί, εἰσι ἀφϑ)λιοῦ ἥδ νον ϑεελασσίων Η Ειὐχαιν.1- 

Ππ4..α-ς πολλιοις δ᾽ δύ κορέσειεν αὐὴρ ὅὲ τὴ ϑεα δυφών. ἸΝἸσα τ ἰ οτ. πηΐϑον 
τε γεραι μῆνα μνίοισε, Θς οἱ, οτίαιτι ὠστα ν ΟοαΥὶ αἱ, ὃς χρη τ ἐἰ- 
γκίας λεπώϊ ας, 

Ἔ Εἰ Ἶ 
τϑυα, τὸ, νεττῖ ρα Α:τυνδογα:ςα Π1τ:ραϊαἀςς: Γοποῖια: αιιαάλπγ, τόϑυα ὦ 

καλέρϑμα » αι: ν ἐγτίδοἷα ἤπιε οΔΠΠος ἤρεολαΠ] ποπαΐπε ἀ ταρπῖοῦ 
πῖς υαίίτατο ἀρρο! πεῖς, θαζα ρα Ατίίτος. 1.4. Αἰΐπαν 

τυϑιὶ,υ θ᾽, ἦν Τ᾽ οτηγ 5, χοῦ Οὐοδηὶ : δαἰαοία ἐχρουίτιτς ἃ Οἱςσογιῖπ 
Τίπι. Ῥτο πιατὶ ἀσοῖρ τιιγ » ἃς ἀρτιά ΕΟ ΠΊοτιιπὶ ρτὸ τογγα, ρος 
τὸ τιϑήνη δ) κὶ τροφὸς, αιιὸὰ αἴας Δὸς : 7114 τάτίοπο οτίαπι Γ τί ηἷς 
αἰ πιὰ τε! τις «Ἰοίτιιτ. ἢ οππιον. αἰ κκανὸν τε ϑεών γγώεσιν » τ μιυντέρᾳ Τὰς 
8,1. γρὸν ὠσίν κὸ ξυραν. Ν ΔΗ 

ὙΤηκεδανός τα δι ἐτπι5γτηκοαῆυ θυ, τήκων, Εἰ, οἷ, ᾿ ᾿ 
Τηκεδιν, γί: γἡντα δε τοτῆξ οσουγιρτῖο, φθίσεις, ϑι 14, ' ; 
τοκόλιϑος γα, ὁ αἸςίτην ἰαρὲς ἃ Ραμ! Αἰ βίη, Πρ, 7. οὶ Ιαρῖάες σοη- ̓  

Πιπτῖτ πη γε ῖθιι5 ἀτηὰς ἀτεοτῖτι ν οσαταῦ ἃ Ὀοἰσοτίάς ἰἰδγο φῦ 
ΤΡ τςς. λίθος ἰουόδα ἑκὰς, ]α ρῚ5 [ι4ἴςι5. ΡΠ ηἶτι5 ᾿ς ἐτίαπη ποτηῖτὺ 
πε ἤροηρὶς ἰαρ!αἴσι5 τυ θυ Π|0.36.σαρ.19.ν δὶ, ροπρὶ ἴἸὰρ 
ἀς5 Ἰυπο νέα πτιγ αὶ ΠροΟΏΡ 155 ἃς (σης πατίτιῖ, Οἰάδηι ἐο5 76: 
οοἰίτιος νοοαητ. αϊοπίαπὶ νοῆοα πηςάσηταγ, (δ συος επία 
τα πηραπτίη νῖπο ροτ.. ; ; ΠΣ ν, ὦ 

Τάκομω μα ἡ ξομαι, τ.) μα!" Ἰ Ειοί ονρετςο, Ῥαυ τίσ δ Πιπιοτ,  - 
φιςοίςο οἰ "οἰ σονταοίσο,πις πλάσεγο. ρου θη5,,ςθοι 
υἱτοτήκεται Ῥα  Πτιὸ Ἱδρίτυεῦν δὲ τρΐξεται (στ δοπάτιπι ματος 

Τηκτικὸς, ΠΠ ΠΑ Π 5). 1πὶ Πα ΐσοπ5 το Ὁ] ἐπεὶ ἂς [απ εξαοίςπαϊ. 
Ὑνκτὸς οὐ), 6.4. 1420 115,1 ασατὶ Ἰάομει!55 αοι ΠΠπείςοτο Ρο 

Πφαςξαξξι5, Ευτὶρ. Ὁ ΑΙῸΣ 
τίέκα, μρίξω «τ χα»ἰ ἴτε οἰ ον οοτο πιο ΠΠΠονταδς ἔλοῖο, αττρι 

[ἴσιο ὃζ σου ἶηανο 511} τα δεμη γε Ὅ]ι10» χῳ ταλύω, νης τορι 
Βιι4 ἐπ Ερ᾿Πι44 Γινάοιι, ἔγατγοῃ1. σοὶ τοίνωυ ἡδὺ εἰς ὁρὼ “ἐλ 
καὶ λόγω) τροσεχ ομῆμῳ καὶ οἱονεὶ φορςετημότε σεωεπικέκυφ γα μέ; 
δίς κηρὸς τετυκως, ᾿Ἰι πὰτὰ σεταγίσα] Δ ΟΙλας,[10.2. Ν 

Τυλαυγιγογηϊαμν [ρ] εηἶςο. 5 
Τυλαύγαμα τος, τὸν σΔη ἀοτ. ἰσρτα ργϊποϊρίαπι αιπππὶ ἴῃ ἤιρς 

οὐτ|5 ἀρραγοτιαἐχή λέτρας ἐν τῇ πὸ σώματος ὄπεφανεία, ἱά, 
Ὑυλαυγῆ ςγε (ὃ. δ χὰ ἀνε υ οὐ ἀιι5,τηλέσκοπος, 1. ἬΝ 
Τηλαύγησιςγεως ,δν ἔμ] ο το ἃς τηλαύγυμα, ΕἸ ον ἢ. ( 
Τολαυγύς, Ἀἀτιεγ αι, Πα ϊἀὸ, (ρ! Δ, ἀΠοϊ ἀρετή ςυὸ, 

«ρώς, Ἡεἰίγς. Ν᾽Διςοῖ σαρ.8. Καὶ ανεξλείν τηλαυγιίς οἴπαντοις: ἴῃ 

Ἐπη!πε5 ἃς Δι] πςἸ Δὸς ὰ : 
τλλεϊοπ ρος ργοσιὶ 1. πύῤῥνο μσ ραν, ταλα, ΠΟπι.}Π| 44... τῆλ’ εἰς ἀσ 

Ἰοησὸ αἱ Λίςαυϊα, 
Το» εὐγας σῖτα οἴαπλοτ ἰοπσὲ ἴς Ἔχτοηάϊτ, ΔῊΝ 
Τολεξλθ' οὐλίπιις ᾿δου! ἢ 5.6 ΠΊ Ω115 ἔστ 5.1 αἰσατῖο, κσίτϑανε 

ξύλῳ, τυλεξόλ Ὁ. ἰὸς, οἴττα ἰου ρὲ ξετίοπο δ. 6.Ἐῤίρτ. ᾿ 
Τηλεδαπὸς, 3, ὁ ἐτὸ τῷ τῆλε, ὁ ἔσαφθο, ῬΟΓΟΡΤΙΠ115, μακραν ἀφές: ᾿ 

αηΐ εχ ἰσηρίπηαμο τουΐτ, Οὐγη. ξ ξείνῳ ἱερδύσω πυλεδαπῳ, Ε ΌΝΘΑ 
Τολεϑυύῤει,α ἘρΊρτ, ἤοτοτο ρου πλίπατον ἱγοίςιτ. . 

χω 

. ΩΝ 
(Ὁ 

{1 δ 

ἼΩΝ 

β ὦ ΓΙ 

δὰ Τλυιν 

αν, Τελμ ἢ ι 

0 ΚΠ}: 

ΠΤ Ύ οἱ 
μ ᾿ ᾿ 

Τολεϑεώωγ, ονΦ- 8ὃζ οὗτος, να [ἰδ νἹτοίςοη9.δένόδεα πηλεϑείοντα, ΗΦ. Οὐ "μὰ 
γα θοτοϑ ἰατὸ ἐγοηάοητες: π τὺ 

Τυλεϑήωσα,ναἰ ἀὰ νἰτοίςεισν σε π5,Πιχατίαποισος ἑοία ἄγαν ϑα) ΤᾺ ως 
στε, ὀἰυϑτρλιὶς δὲν ὄρεσιν οὐὖστε, σα ΘΥΓΠ] ἤα ἢ 5 Ἰοπρὲ δέ 1 αἰτιιπη,., ἐὰν 

Τυλέϑ»,ϑεύλω, [τογρ. ΠΟ Ποάϊ. ἄπ λα 
Τηλοκλει τὸς, ρετοο  ςστί5γένδεξίϑ,, ΕἸ. ΠΟ. χαίρετε λυγίχιὃ. γγυὴ τηλενλέ, 

«νῖα, πηλεκλειἦσ.1. 10 πρ ὃ ὃς τα αἸτιὶπι Τποἰγτουπ πὶ, ἢ οδΊ, ' 
Τυλεκλητοὶ ὅπη κουρρι, Εἰ οῖπ. οχ οποία νοσατὶ διιχ! ἰάτοον δά 16. ἴα πον 

σἰπηιλπι ἐχροτεἴοπεπι νϑοιτί αἴγαν ἔνδοξοι, ἢ ΜΠ υυιώς 
τολέκλυτος,ν, δ, ἔα στο Ὧι, Ο τις ἴσιο γ ταῖς.» Πόσα, Οὐγ Π, 1, πόῤῥωθεν, ὑ6. 

δόξα διέρχεται ἤς Ὠ άγ τη. ΓΠτογρτ. ΜΝ Ομηίυυν 
Τυλέπλαγτος. [οπρ παι. ΟΠ θά σι5. ΑΞ ΟΕ]. 1 Ρτοπιοτῃ. Ἣν 
Τυλέτυλθοησιιι5 ροττας ἰῃ ἰοῃ σίπαιο (ο]ο τ ἐν οἱ σαμι5 ῬΟΤΙς ὑμοίπινεῃ νι 

Ιουροὸ ἀπτογιαο ἴατογ [δα ἀἠζαμτενο! ἀπηρ!ας ἃς ἡρατιοίας δ. γλυπεν 
θεὰ5 ροντας ἀν κοῦ, ἣν 

Τηλέχορος ἀτρχπιτὸς, [Οηρα νἱα ΝΟ. τηλέπορρι χιμῆϑες,», Ἰοπιρίπαι, 
Ῥοττα 5, αρηά εὐπάοιι, Ατ ΟΡ νεφυτηλέπορόν τε βόαμοι»ἸΔΠ|ο ἘΠ νι 
Ἰοπρὲ ρου αραητοηη. ᾿ Ε" 

Τυλέσκοπος "γ᾽ χὐ ἐν ρτοσα! ἀρραγεπβι]οπσὸ ν᾽ Πις. ΠοΠο ἀ, συεϑετ 
λέσκοπον αὐὴγζω),1. ᾿ου σ ὁ ἀρρατουτοπι 15 615 (φΡεἐπάοτε.. τς ἷ 

΄ ᾿ ““.Ν ἧς , ᾿ , 

Τηλεσκόπος.». ὁ ργοςι} νἱἀοηπἱδρὲ αἰρίοἴοι5. νπάε τυλεσμόπον ὄμ μὲ 
͵ φ᾿ Ὗ Ἂ 

μαφοςυ]ι15 ΘΠ πιι5 ἰητι6ης4. Ατ το ρ ἢ, ὅϑηδιώμεῦτ πηλεσκοσῷ ὁ γι 
ἩΉτη 

βιμνπῆ γ1ὺ παι 
ἀπ, 

͵: 
Π ἀλέν γι Κμη 

ὧδ 

͵ 
ματι γαϊόρτυλοόσκοπον α γλίμ ἵῃ ἘΡΙΊΡΥ. π΄" ῖ 

ὙλλῈΦ νη) «γέ. ὁ γὸ εἰ, πνλέσκοπος ) Ῥτοσα! Πα ἢ5 ἀπ ΔρρᾶΓΕΠδ. ΑΥ ΜῊΝ 
(ορἢ,νεφ. τηλεφαϊεῖς σκοποὶ εἰφοραύμεϑεε, Ὁ μι, 

τυλέφεια πρωΐχατα,ἀισιατατ ναἰπογα πα ἢ ραἸτατῖς πλατὺ πα ργα (« διϊθηνέι) 
ξετουτία,ν τ χαας (ΔΓ ατάτοπι Δ Β}Π15 πιαητπὶ τευ γαηῦν ὮΝ ὑπηινηίριηι 

Ὑνλέφιον, τὸ ροττιαςα ἀρ! εἴξας, ἀὐδραί χρη ἀγρία, ἰείζωον ἄγρκον, Ἀ ΟΠΙΔΙ Νλίτνς 
εἱ νοσαητ ΠΠςεδτατη, Θά πο τοίτς τὰ Οἰοίῃς ΗἸρροο.. ΟῸΟ ω, 

πλατάγησεν, 

Ὑϑλεως καϑερίςς, ϑές, ορυἸστατοὶ Ὠλπη 41, ο ἔσο, αν ἢς Ἠειπῖο 
ἈΟΠΠας ὃς Ματ ες ἐχροπαπειντάς Ὑὅλις. ἀρὴε.. 

Τολήφονον, τὸ τος ροποι Βογραγαα; ὃς σκορπῆίθ», 1. Γςοτρῖο ἀι 
ὙΠεορινΠδ.9.ς, τι  ρίδηςι ᾿ 

ἰα5 τινὰ 

ἂν 
τυγ 



τἰν Ἕ Ἢ 

ἡνίας Σηλίας(ντ᾽ ἀϊοίτειν συίμερον; κὶ πνΐμερο})} νας ἤπια ἤρι- 
(ὰ5 νατιοκ:ν εἷς ἔοτταιἴς αι νι] ὁ {ὑνὔο,1α ςΠ (βάν 
ργὸ σουσορίασα!ο ἃς πγοάϊο ἴῃ 110 ξαγη τα νους αιτιτ 

᾿ ἔοι οἱ ἢ οὉ 41 φογοιιπῖοος αἰ οθα τυ ρθε ὀρτυηοισχίαν {16 ὁρ- 
νγρχοπιάυ,εἂ5 ΘΟ ΝΠ γον αιγε.( ΟΠ) ητομταν, ΑΛ ΠΤ ΕΒ λα ΡΊυτο, 
χίᾳ ἰδίας, αἴεάφφανγμια στενί δ ων ἐν τῇ ἀγορᾷ γ ᾧ ὃ ἄλφιτα ὅθι ὡρᾷσκον 
τὰ οἱ ὀρτυγτουφοι «δῦ ὄρτυγχας σιυμέζαλλον ἐν τούτῳ, τὰ ἢος ἰδ ἤι 

᾿ Διρδι 5γαςιαή ἔγατγοία ἰστι ποὰς »ἐκ «ποδὸς ἐν πηλίᾳ κ, κύζοις χἢ 

παπνλείοις κρελινδ διεὶς, τα οδ, Τὰ σοτιιγηϊοιιτ [ ἀτάιις ας. Ἰὼ 
σεῖς ροριρτί ης νοἱυζαζις. δὲ οἰ τος σοηττα Ὑ  πτατς ἢ. δι». 
ον ἐγ τῷ κυξρίῳ οὗ καὶ πηλία. τιϑεται » γα «ὧν ἀλεκτουονας συμζαλλησι 

ὁ κυφόνουσι, ἸῬηλία οτἱαπῃ οχ ροιΐτιι ται α [ατὰ ἡ ἴῃ αι. ΡΊο- 
Ῥαθος ἐχρορι τον Πσς Θιττιτ, δ}. στονὶς πλατεῖα, ἐν ἢ τι ϑέτσιν 

ἱ ὅποι «ἂν ἀρτοις δὲ τὸ ξηρωνεῶτα ον ΟἹ ὃς αὐτὶ τοῦ χρέρδυπος, ὙῊ 

Ἅιω ετιθτ δαπιι 5» ἡ ψις κ᾿ ὠθεφ ἔρεια τοι κοσκίνου » οἴτο! [115 ΟΥ̓ 

θυ» γ οἱ ἐρ πὶ ἱποςι ιςα ζεται, ντ ΕἸ τας νοττῖς οχ Αγ θοιο]ο: 
ἤποιῖῦ τὰν αἰὐἰαοταιι ἴῃ νεῖο Συωαμώρεύω, Ὀο ιτ. πηλία μὴ ἃ 

᾿ ἢ. αῤιυπολιδι, Α ρινἀ Ασα απο ρ στα Ἴατο ν ἐτυϊα αθνιν διὰ 
υλίου εὐρὶ σε «μέγ αὐ διελκύσαις. οἰρουάίοτ Χρ. εἰ τυγχάνει γ᾽ 
πύλεϑ» ὧν τηλία [λοὸ φυ άοτο {1 ἀπυ θὰ οἰἘ ἐστιν Ὁ τ}. 

ὁ οΥι σι οἰτσαΐ5. Τυλία »ξιμηγα τὴ) ( ψο α[1) ςατηνϊηαὶς νὸ 
Δοτ) ΟΡ ει Οὐ] π, τῆ ς χα πνούδχης ατώμα, ΑἸ ΠΟ Ρ ἤατπιος τη Ν εἰρὶς, 

ῥ ἐκ ἐγείῥεσνις γεν τοῦ  οϑν᾿ αὶ τηλέα, δύνα πείχιν, Τηλέα οἰϊατ) διμά, 
Π ἔγμα τετοιγωνον, ἴ Ρ τιν), ατοαγντ ᾷτοᾷ Δαιτατγιὰ διττὰ ξιιπιειζα 

τἰλιδὶς 116 Ριτοΐαι» ἀτοςθατ, δείζιιπι ὁρρίάτην τὰ ἢ ΟΠ ρου: 
γ»Ρίγασηοὶ αὐῦααι ξιιμγεπταυαηι οἴ. 1. Σηστὸν ϑντολί αν τοῦ ΠΕ 
τέως ντ παῦσον Αὐηζος. Ε δετου, Π0.3.ἃ απο οτίλμι ἢς ν πγραάτατ 

ΠἸ.6. ἀπ τοτιν ς Σευναριωρεύω, 
τηλίκος ου ὁ, ἃς ϊ 

ἑεκοσόε, ϑς ἃς ὦ 

κρότος οὐ: ὁ, τΔητα}5. τα} (ςπο χίλι σταη ἰς ΠΑ͂ΤΕ» ΓΑ ΠῚ ΠῚ ΡΠ) 
Ἑχαξα αὐτὶ οὐ τατὶς τα ἐλέκος τοίροηιίοτ τ υλίκος, Ποτη ον. Πιιμ ας, 

᾿ Μνῆσαι πατρὸς σεῖο ϑεοὶς δὴν εἰ κε) ἀχρλεὶ Τηλίκου, οὗἶσαερ ἐγτὸν, γαῖ 

σταυιίπιιι5 ἀτατς οϑο. Τολίκος αἰ πὰ πο αὐτὶ τοῦ μικθος να πώ 
γεζθ- ταπτα ας, Οὐὴν ἢ. αἱ ύοι εἴτι τι ἐκίθ- ἐστί, ΧοηΟρυκ, ἡμεῖς τὴς 
ὅτοι ὄντες. δ εἰγοὶ ταὶ πρναῦῦ τα ἢ ἐάν, ἰὰ οἰτ, ατπιπν οἴδουπας αὐοἷς 

ὅητος. Τίατο ᾧ.ἕ ἄς Ἀεριεῦν. ὁ γδνέΘ- ἐχ οἵας τε κρίνειν τί ὄξιν υ 
'α, ὁμ ἃ αὐ πηλικοίτος ὧν λιάξγιἐν τς δὴξης 9 δυσεκνιπῆα, φιλεῖ γα 

γνέδϑαι. Τηλικοῦτος τὸ μέγεσυς κόλαξ Α (τ τη. τηλικοῦτος λίωος: Εἴοι- 
πιορ.. Τηλικούτο κἡὐ τηλικοῦτον ἴῃ ἴϑοιττο ἰςαθοπτο νοςαΐι. ΠΤ ο- 

οἰτςη. ἢ οὐδ ταυιγιιτο. τυλυκούτον τόλμηισι» Α ττ[ἘῸ 0]. τοὶ συλικαῦ- 
τί) λ ἐγ ος, τυ λίκαι τα προοίμια τα τα τ: Γ6 5.7 1} Πα Ο ΠΩΣ, Τὴ}ικα τος 

μ πὸ μέγεσυς οἱ οτ. ΑὙ ἽΠΈοτ. ἢ. τ. κὸ τοῦ τηλικό τὸ, κ᾿ τοὶ τοιαῦ τε, α μηδεὶς 

᾿ ἄροϊδητα ἃς τα] τανντ ἃ ποπλίας δάδνις φάνη ἴα ἰνητ. τε ίτις τ 
ἡ ρα "6 ἢ} αια τατέτηηιϊις. ας ποτ} οἤεηάϊτ, Ὑπλικαύτη, 

᾿ τλητα, τηλικαῦτα σΐκη, ςπχο ἐς. τηλίκαὺ τὴς σώ τηρίσς» τάητα; ἰὰ- 
τἰτῖϑε ἱ 
ικαὺτοσὶ, ΡΥῸ τηλίκφύτος. ΑΥἸΠΠ ΟΡ, γεφ. ὄντα τ )λικουτονὶ» τὰ ἢ οταῃ- 
ἄεπι ατα; - 

Τ ύλινον αλοίνρφν, [ας οἰ στῶτοἱ ἕατίηα,, Ὀϊοίσον. Π.5..σαρ. τλοισαρ 184. 
Ἰορῖταν τήλιον ρυῸ οοίδηι, ἴςὰ πια]ό, τόλινον μύξον. το "πα Πὶ νῃ 

διισηταηλ, τὰ οἴ εχ βασπουταοο σορεοόζιιηι» ἄς ἢ Τὐτορεῖαλο» 
“ φλρῖις 57. 

λις, ἰἾα φηΐτίιιο πη λεδὸς αὶ ἑως, ἦτ Πατία τήλει, ἔοσ πο ρυδτοῦ Που- 
μα: Ἰ)ιοίσονι 4. 6. :εσαρ σι, ὃς 157. ΕΙλοῖ5. ὃ. ϑατγτο το αηταγ 
'δης ἐτιιμόσα ΠΙιοῖλ αν δι του 'απν ᾿ ολιλη 5 πλαρὶς φιὰτ ἔπ 
πορταῖσιη ἀρ ρ οἰ αἵδε, (οἰ πιο 4. ἐατπ ΠπυΡ Ἰοῖτον πιιχααηι 
ἀϊοὶ 4ιτ.- ΐ 
λιστι [ιρογ]ατίαιμνι ἃ τῆλενιλαχ᾿ πιὸ ργοςι}}»] οπριΠιπιὸαρι Οτ- 
Ῥθεμ Αὐβοα, Ἢ ' ἐν δ τ ΗΝ 
λοϑεν ὦ ἰσαρΊη 10 υσόῤῥω θεν, μακ ρόϑεν, ἐιαῖκρρέν» ΟΠ}10115 ἴουρὸ 4. Ος 

Δἰείιιο. Α ΡΟ ]οιι. 5. ΑὙ βου, τὴλοϑὲν αἵελον ίης Ρύσσαὶ ἢ Ἡα πιοηϊα. 
 χηλόϑεν, πο καί οαλ.1{1 4. αἰ ἐκ ἀσύλου ἐλϑεῶν τηλόϑεν, δέ ΠΠπ4η]. 
" .β.-ἀγι παίονας ἀγκυλοτῆζοις Τηλόϑεν ἷἵ ἀμυϑώνῷ.. 

Ὑνλύθε, ργοςιι! πόῤῥω. 1.1. ἄντολόδι παάτρνο ῬΤΌ ΘΙ] ἃ ραττῖα, 
Τηλοπέτης. ἐδ ρτόςιι] Διιοϊαῃ5. ΚΉρν τ 

ἡλοτένω, λαοῖς ῬΡτΟσι 9] οα σἕλ» ποῤῥωτέρω, Αὐατιις » τηλοτέρω σ], αὐ 

μοι), 

τυλτ,οπδέ.ϊπεἰς Γατιμὶς το ατὰ ἀοἀυ ἐλ η] οἴ, οπυ Οὐν ἤν οὐπὶ 

Οευίτι τηχᾷ φασὶὴν χα δὸς, ρε σοι] αὉ Αοἰναῖα. ΑΡοΪ. ̓  Ατροη. δπὸ 

᾿πηλᾶ ἐς νως, Εὐμίυις ἔσαν ᾿οησὸ Πὰπ5. ΗεΠοί, ἴῃ ὙΠ οομ τινί ἐπ 

᾿ ἀϑτονάτων, στοοιὶ ἃ εἰ15. Αὐιζορλνλη ΜΝ Οσιθ. σύγρω οὐ λοις τολξ γὃ 
εἰκω οἿν ἀ)ς ἐν» οὐ ΥἿΑΣ ἀχςύν ἐν τοῖς αἰγροῖς, Ιοπρὸ ἐαλαι ἰαϊῖτο ἢ α- 

τ ρτίς, νοὶ (ραῖτ, 41 Αἀυοτ. τηλ ἤθη τορίτιτ. ΟΠ 
᾿Τιυλουεὺς, 6, ὁ, οτος (οιποτιις. ΑΡΟ δα. Αὐτοῦ. ἐδὲ τις αια τηκευ- 

τ ρὸς ὐὰ οἰ οαόϊηυα. Ετ τηλουριὶ πεδία ἀρ Ἐὰὶ ἐρτ4, σαπορὶ Ιου - 

δὲ ἀιἴπτι. Δὲ ἰς υγ}. τὰ ῬτοπιοῖΒ, εἰς σιρχοσρὸν ἰκϑ μὴν πεύδν. ΤΩΤΟΓΡΙν 
ἀφ᾽ οὗ πόῤῥω τὶς ὁρῶν δωναται. Ἐπτίριίος ἴα Οτείτς,, Τηλουρῆς οὐ τ 

Ν σαι δωρρτον κλύω βοίω, [Ὠτετρυ. ποῤῥῳ οὖστυ, ἤτοι τῆλε “κ᾽ ὁθίων τῆς 

ΤΠ οἰκίας. 
λυγέτας,"γδγν ἴσαις οἵα (ςπςέξατς σοηίταισ)ν [τ πιὸ Πατισ» Πα. Χ1}}- 

 μἴπηιι85. ἀγατη τὸς, ὀψίγονος, μονόπος [,αἴτατίς, Ττοίταγ ἐς ἐ0 ροῦ 

᾿ς ἀποιι πάτααν πο οἰϊ ἰπτοσγασι ἀμ} τασίμιῃ ράγογο» ἅμ 41} 
ΧΩ 

ΤῊ 799 
Ρογερτίπαητο, τς Ῥτοσι αϑίφητς ρατγο πατης εἰ ηντ Τ᾽ εἴσρομμς 
ὙΊγΠις αὶ Οὔγοο : ὅς ΤΟΙ Πγαοἰμς » ματι ρεοςα ἃ ἀοινο ἀριά 
Ττοίαιη ριμθαγοτ, Α σοί μἵγην ρτὸ σπατο, ὃ, ἰόν αὐ] τὸ, δε χα- 
τῷ χφηςικεὶς, κυρίως γδ τηλυγέται καλ' εὖ ταὶ οἱ τηλοῦ τῆς γόγῆς ὄντες 
πῶννς, δ᾽ ὅξιν ἐν γεροντικῇ ἡ λικέᾳ στ τρί τες, δοκεῖ γὰ τα Τ᾽ οὐ γνῶσιν 

τὴς παι δὺ ποι ας γῆνο μῆνα, κ(ρύλλον ἀγά τά δγεις ἰναῦς ΕἸ ΟΠλουῚ 15. το γρτος 
νοτ 5. 

Τηλὺ ϑροίθο, ἰἀς τὴ οἰ1ΠῚ πυλεζόας, Π ἀρ}. 1] τὶ ει ασοὶ ρίατειτ: [εἰ ἢ σις 
ἴῃς νοΧ α αηΔητι πλεῖ ΓΘρτη μα ἰοσα ρογτοηῖττ ἰάοοηις ἃ- 
οὐξα πη δὲ πιαθᾶτ νοςοαι Πα της ντ ΕἸ είς, τηλὺ ϑγοον ΟΧΡΟΙ,, 
οξζυφονον, 

Ὑυχύγετος ας ΠΥ. μκουμῦ ζθ. γτηλ υἴγοτος πολλοῖσι 55) κτεάώτνονε, [Ὁ μτον πΐςιις 
Ἰὼ αν τὶς ΟΡ ἰι15) ΕΠ] οὐ. ὔγ, φω πηλυγύτω, "εἰ ον] ἐμονογῦν ες, αγαπη- 

τοὶ ὑγατον 405 ἢοπ αῦοας αἰτος ράτογοπος ἰνα δυϊτετην ογαῦ, ἃς 
πολυγέτη ἴῃ σοηογο Βασι! Ἶ ΠΟ. {Π1Π2.γ, πώσα τὰ τολυγέτίων, ΠΛ τη - 
ας οἰναταιῃ, ἀγαπητίων, μενογοῆ, 

Τυλω πος, το, οτος ΑἹ ἀρρατοασριοσι! [επνοτεις, ἔκδημος, ΟΡ δε. τας: 
γὼ τυλωπος οἰχυϑι ΡΟΥΘ ο τς 6, 

Τοημελεία ας 552 ΓΑ γόεμέλεια, ΟΥιλατι}5,ϑεραπεία, ΕΠ νοι, 
Ὑυμμαλ δομιαι  μὐ σομίαι, αν μα), ΟὐΙ ΓΟ Γ 1}: ἈΠῚ Βέτο, Ποροη, σοῖς, νης 

4 μεέλητος. ΠΟ ΟΙΠΓΆΓ118, 

Τημολέω, κα ἥσω πρικαν ἐς πὶ στηο, τομελουῦτες ὥσπερ νομεῖς, ΑΥἸΠΙά, 
Ηε γοβεφιλοκαλι, πτουδαξο, Τημελαῖν νοις ἀονμ} 1} ροςιϊατί- 
τεῦ Πρῃμῆςατς 5 Ἰάοην ἂς σιιγαμι Πα νος [οι βογοῦς ἢ ας ατς αἄ 
οὐ τι τῇ σοΥροτῖς ἔοι σουπιράτιι ιν αὐ ὁτίαν αὐ ἰνιπηα πῖον τὰ - 
ξξαπάτηπι 4 υ ει ρογιποητ. Ρία τη ὅν πιροί ρει ιρίοιτ, αὶ 
παιβίσκη πόϑεν Ἀ᾿ ἰχερσιν ἅτω τυμελεῖ φιλοςὁργως ἐς μι. Π1ὰ θα: ρε- 
ξϊεθατ Αμαοιναι πῃ ὃζ οτπαθατιὰ Βυιάαο Ἔχ ρομέτι τ σιγο, ἀσει- 
τοντγαέζο 5. ἢ 1 αθοττ ἐχ Ευπτγιριάςα αυδάλπι ορ τς [ἃ κὸ χορηγίαις 
“ἴ σπητηΔείαν ἀφϑόνοις κὶ ας οἴλλαις φιλοφροσίμλως πὴ β) εἶν, 

Τημελ ς ἐθ., ὁ νὰ ἡ ἀρ οι δοἤευάτο  ιι5,ὅηνμαλὶς ασυδῳ Θ΄. ΕΗ εἰνο. 
Ταμεληπςγἱ ἰς γοάςπι 0 ἃ δθηρμαλητής, 
Τημερρ.. Αττί σώ, ρτὸ σημερφον, ἰχοἴς, τύγε τήμερον, ΔΎ Ὶ ΠΡ} 14 1η ΡΙῈ- 

το, σφών ποιήσω τήμερον δδιμῦ ὦ; δίκίλυ, Εχ αιιῸ ἡ τήμερον μέρα {ἰς ἀ1- 
αἴτιαι Ογα ςὸ, ντ Γατιπὸ ᾿οάϊογηο ἀϊς 5 ργὸ δοάϊς, [τοι τήμερας 
ΑὙΠ ΕΟ ΡΝ νεφ. οἵδυ δίκίω τοῖ; κόρεσι δώσω τήμερᾳ, 

Ὑλοος, ρΟοεῖςα ΠῚ οἰ οτιιης, τύτες τἰηυιχοῦτα, αἰ ται 9 ᾿χτα ιᾶπα 
Βοταυ. Ετνπι. ἴσρε ντιταγ Ἡοαιν τάς ΗἾμος. Ὑῆμος, αὐ ἅπας ν[α; 
ἀϊεαν ΑΡΟΪ. 15. 4. δὺ δδασιν ὁψεγόνοισι ων εἰ χὸ τ μος ἐδὲάγαι. 

Τομούτίθο, ἰν τῇ ἀοεγτιης, Η οἰ ἀντυμούτος σπϑὺδ εἰν, δέει 
τί ὥραν τη το πιροτο, 
Τα ρΓο ἐκείν» οστοὼ,}}{4. 

τίνα λκως, ΟὈΙΤΟΥ ἢ πιρ τοὐτ τ» οἰ τοτγργατίς, ΠΗ} ροτίςι' 2 παηϊ- 
τον τα τας μφ τέων, μα τάϊας, κα Ἄν ρῶς. Τ)οιηΟ  ἘΕ πω τίμνάλλως ἐνταύ-: 

8 ψυφίζεῶ»ε, 

ὙΤἀρεζλον, τὴς Παρ τ πα 46’ ἢπ [σιάστῃ ν᾽ξζοτὶς ἀοςαητατιγ» ἃ 410 

ν᾽έξον τἰμϊελ 6. ἀἰςττα τ. ΗΕ εἰ ἢ, 
Τἰωεοι ἃς σἰωνει, 1 ς. Ἵ 
τὐώρλα, ὃς τἰενν ον, ὁ, οτᾶς 'γταΣ πατιποηἑαγδζ Ρυ  ατὶ α συ Α ̓ νχον α 

μεΐ πον, αια τὰ νἡζξουῖα ἐἀοθαταγ, ΑὐΠτορ. ἴῃ ἘΘΜΠΓ, αὐὶ ἑαὶ μὴ 
ποι γὲ νυυῖς τῇ βοΐ, τίυυενν Ὁ. ΓΕ ἐχαρόταξ νι εςοῖςης ἔν ἐπα εἰς 

ππαχ μι ΠυιΠςι5, ἅτ ντόξοτία: σοπιρο5, τέωελλα καλλίνικος. 1ΔΕ 
ἴῃ Ασβαρ,Τπτεγρτ μίμημα ὅγηφ ϑέλματος αὐὐλύ τὸ τέυλελλα. ΑΛ δι!ος, 
Ὑδώελλα καλλίνικε χρ, αὐαξ Ἡράκλεις, ὥζς, Υ 

τίωεσμο. νεῖ τεινεσμὸς, ἅν ὁντοι ο μι... [ἴσος το πα πηι (ογ θαταγ. δέ 
Χο σῷ τείνειν. ΕἰῈ διτοπι ἱπτειπιπούπην γον δαπγαλ) τ αἱτ (ΟἹ. 
11}5.4.ςἀΡ.. 18. ποις ἀςιτΙϑηέαις ἰΟΠΡῚΣ ΠΌΠΟΙ ΑΙ Ϊ ἀεθει, εἶ 
δ ξιςῖϊς το  Πτητοπεάις νπαμιδιαι ΡῈ ἔς Πρ] τ. 1 μος α' αι 
ἴα τοτασί οτδαν ἔγεμθης ἐς πιά ϊ σα ρτά τας οἱὉ ἀ]ες ἀοἷον νδι 
αἰ ηϊα οχσοτγαίταγ, Θοίςοηάιπε ἀυτοιν Εἰτταῖ, τις 1ς ῃ- 

πλ τα, Τητογάτπι ὁτιαπὶ ἰδυΐτον Πιδατιοηγα: [ἃ [εἰς ἡστοτροηῖ- 
τας αδηππαμᾶ οχ εἶδο ααοάιις τούξὸ ςοσέγα ἴερε εοξῖα, Ραμ, 
«Ἀπ σἰπ. 1.3. οαρ μά, Οἱ τίωνεσμάς, ὅξι υἷι ὅτε τῆς δυσεγτυξίας φρρυγεῖς- 

τω ποχκάκις κἡὐ αὐτὸς μμονίθ- ,τυρφσ γῆυό ιᾶμ Ὁ. ἐποτεύεται δὶς νογὸ ἀο- 

Βοἰτ. Εἰς 9) τὸ παϑος, ὠρρϑυ μα πρὸς ἔκκρισιν α΄ παραῤτντυς ἐδὲν οἴαγυ- 

σε: πλίω ὀλίγων αἱμωπ᾿ν, καὶ κὶ μευξων ων, δκς. ὉἸινταῖΣ Π1δ. Σ8,σαρ.ἴ 4. 

“Τοπαΐπος, ἴά εἰ ογεῦτα δέ ἑηαπὶς ν οἰ μτας ἐβοτοηάὶ Ν͵ςδη- 

ἄεν ἴῃ ΑἸΟΧΊΡ Βα Πηας 5 5 τίωεσμώ δύ ὡσείτε δυσάντερος «γϑορμῶν Ὁ. 
φής ΠΟτοῦρτος τῇ δια τεσ ει ἐχ ρΟὨἰτγαῖταις Εἰ} δίς ἤτΟΣ 11} 
γορςατὶ θιασμον. 

ταμεσμώξης, ἃς τηοῖτιις πτεινεσκώδης τοης πιο {πῈ}}}ς φαῖμαι γοΓῸ 4ε 

ποσιῖης ἀἰσιταν Πρηῖῆσατ σι πὶ σαὶ τοποῖπο Ἰαδόγατ, νι ἀϊοὶς 

ΠΟΥ͂Ν τοῖς πάν εσμεῤλεσι αϑορν ταλυϑῦσν δυσεντερία εἶ τε ὁ χορδαψὸς, 
τίωΐα τα ρα, ΕΠ οἴ συϑοδέσμη, ἡ ἤχιδνα,νιὰς Πιρτα Ὑαρία, 
τίωὶ, ἣν αἰμνίχᾳ, ὃς πἰωνικρίόῖα, ὃς 

τίωικαῦ καρτιπος αἰ]ααηάο, ται τιν, Ἰπτ τ τα ΡῸΓ ἰὰ τεπιροτίς 
τοπηροϊατο Αἰ ΠιΜ.Βαῖς τοήροπάετ ὠὐϊχαᾳ, Ολ7ὰ ΠΣ Ῥοῇ ἐπή- 

δὴ ΠΟ ΟἹ ἘΠ, νον ἐφεῖναι τ ὡς ἡ δοι ὡς κὶ τἰωικαῦτα τυχεῖν της χαθι- 

τος, Νάζαηζ. τὰ Οται, αὶ ᾿ισρας ΡΥ Γαΐ γοϊιρτατθιι5» ἃσ 

ταν ἀειθτιπι σους οι σιατίαπην 

τ ἰωΐοις νοολῆτ [ἀςοπεϑ τὰ γλυκέα κοίρυαγπιςας ἀμ ]οο8. 1, ἀπιγρία- 

1ᾳς ἀυ τ 5. Αὐοι, Πδν3., δἀδὴ ".- 

τίν ϑ')γεγδν ΜΠ ον τὸ κεῖνοι, οεῖςο) ὅς τίνα ,11}α. ΤΑίσατ, τίν ᾳ μὴ 

Τότ. 2. 55 ἢ 



"21 ἢ; 
φέμαςγτῖδ᾽ ἐμέλοισε κέχοις ΡΙατατ  π Οριίς, αὐεὲ ἰοργησίας, ΒΒο- 

ἀϊνατη αασαύδαν ἤς ἸΙοχαςηζοια ἔαοῖτι Οὐ μέλει μοι τίσυ χόγης. ἐλ- 

χὰ τὶ τί. σιγὴ, 

τνυϑε {Ππῆς, 

τοηξιμελὴς, ἐϊθ-, ὁ κ᾽ Κ οἰ οὐ Πα} ς τηςιη τα Πφαςξαοίθπ5.1π Ἐρίρτ. «ηξι- 
ρλεϊ νέσῳ κκεκολευῖϑ 1. φϑοροποιῳ, 

τήξιεντῶς, ἡ. Πα απο ταθο5, ἰα ταδεπε τοί Πμτῖο τι τήκα, τῆξις 
Ψυχῆς τὸ σώματϑε, ΝαΣαυΖιῖη Οτδῖ, 

τα, η"ὰ ράγτο. ᾿ 
Ὄωρέα, με σώ λκα, (οτιι0 γᾷ ΠΤ τι: ΟΡ ον φυλαί ω;Δηϊτηάποετξου 

ἐρεξεσγτιιςοῦ, Α έτη. 
τήρυσοσγοως ἡ; ΠΟ ποτ πατὶ ονοι πο αντιιγο 4). φυλακή, ἀριά Ῥάι] πα 

τιαὰ Οοτίητῃ, 4.7. τιήρησες ἐγ τϑλυῖν᾽ ϑεοδ, ΟὈ(οτιατῖο πιαπάατοτ 
Ἀεὶ. Αὐζοτι Αροίτοϊ. σα ρ.54..) ἔϑεντο αὐεδὺ ἐν συργίσει δημοσίᾳ ΡῸ 
Πιοτγίιηταιιο οο5 ἴπ συεοάίαια ρα δ] σλπι. 

Ῥηρητέον, [Οτιισι ἀτιπὶ οἰζι τηρητέον πάσῃ φυλακῇ τὐδὴ ἑαυ τού ψυχίυ), δζο. 
Ν4ΖαινΖ. π Οὔτ, 

οι πρηρητικὸρ οὐ, ὁ, Γεταηἀϊ νῖπι μαρεης, 
ὙΤησίχρυσος ῥίνηγὶῃ ἘΡΊρτ. {{π|5 ἀττα θη ς ΔΓΕ, {οτιθεπηάμπι τϑυψί- 

χευσῦς, 

Ὑητάω, μ. σώ π Ἐπ ΡΥ ον ὃς αιιστο,ςητο, Ετγ τη. Αδλῖα. Ασοα Ηςς 
ἢοά. 115.1.ΡΑΓΠμὸ δεςορίτ. ἰὴ συὶ μὴ αἰα ς ϑμρν δ δ᾽ αὐνῆ ταὶ 5 συ ὃ 
πυσᾷχἱυρτἰιιονῖ5, σερίσικῃ. τη] λα! σάτα ο τΩ 1] ἀςοίϊ, Οςπίτιπο.φΦρε- 

ος γῶν τησ ὠμϑνοι, ΘΟ ΡΠΟΟΪ. ὅς ΡΙατο ἀς [6 Ρ. 
τες, ὃς τῇ τα, δι) ὅτος,τύτω τῴ ἔτει, μος Δα ποναιο Ποτιοὲ τῆδες ἀ1- 
οἴτητ, οἱ σατὲογ πὰς σατο. ἄσυρθς, εἴν ο. ΑΥΠΠΠΟΡΗ. νεφιλαχὼν 
γξαύζολθ. τῆτες ἱερφμνημον εἶν, Ἀ ΟἿ ἅπποὸ ἀςῇρπατιι5 γογαπι ίλογα- 
τασι [οτῖραιδυ ποῆτι5 ΤᾺΘΟΡΒΥ]Ο . οἷς ὅγε τῆτες κατεπεμφϑεὶς λό- 
γ6ς,}) ἢ σε τεὺς πόλεις γὴ ὠνήσειγτίτιιτ ὃς ἴπ ῬΟπαΡ.ΡΙ ταγς. 

ΤΑ πηνης νη ΤΙ οτ ογερείτα,ἔνδειὰ ,δποοία σέρησις, Ἐς γον 
τοταν ϑυξ, χϑεσινη, ὃς τητιγὸν» τόν ΟἿ ν Π1115 Δ ΠΏ], 
Ὑπτος,εΘ-, οἴγοιμη, Ετν τη, Ροτίιις τῆϑοςοντ Πρ τᾶ. 

΄ τς ῬΑ Σ τύτυρος, νΟΥ15.6 τή τυμος, 
χου σεν, ὁ ΠΏ 15. μ(ϑέτα 85. ἀν. ὁ, συὶ ἢ τηύσίξω ὁδὸν ἔλϑης οἷνμα- 

πιήνννται νοτὸ ἔγα εγα πους. οὐρα τὸ δευΐω, 1. τ Ρ.05 ἢ. δευσίη πλμτατ 5 
δ ὃς εἶμι σ᾽ ὃζ ηφἱ ἔκλυτος, 

Ὑ τοῦ τινὸς, ΑἸ} 474] ἀἰλτη σοττατα»ΠοΏ 1 1], ροτεῖο, ]Π: σα. 
Ἰηφοβηϊτοτθς ἀφο! ηπαταγ οαπι δοσθηξι ἴῃ ν [τἰιαια. ἑτοίμασον τὶ ὁ 4- 

πνήσωγρατα ατιοι σοξηοπ1,ςΔΡ.17.ΕΠᾶπρ. [Λιςδὲ 5 ἐν τι Ὡός τι» ἴῃ 
ξο ιοά ε[ξ αὰ Αἰϊαι! 4, τίποτ. στ... Ετῃῖς. μᾶνοόν τι, ΡΓ5 41- 
ἀθδητο, Τ Βαςγά. Τὶ ρατιίσιι]α ἱπτόγάμπα ἱμ4οροπάθπτοτ ντ 

Ἰοχαιητατ Οὐαπιπηατῖο! ΡΟ ταΙΓ, νἵ τούτον τοὺ οὐ δδε: μού κίον ὁμοῦ 

τι σάντων κὶ σκ "ὗχαν καλοιμΐπων, ὅζα. χης νάγατ. Μιιοῖαπι ἤπι} 
ἃς ϑεσποίατη νομί διι5 οἹη 15. ΡΊατατς π5 η ΡΟΒ] πο]. 
τὶ αὐτὶ τῷ ἐσὲ, ντάς Τὶ ἐχὶ, Ὑὲρτο Αἰ Ἰαιι! 4914 εἴ, μέγα ὸ ε ἥἴθαυ- 
χὕντων, ἐχταλ τι τη ἢ αι 4 8. ἐΧοο!!ςης, ΡΊατο 1π δγπιροί ὑμεῖς ἢ 
ἑταῖροις ἐχεώ δη οἵε δον τι ποιεῖν, ἐδὲν ποιουυῦτες,}.ν Ο5 ῬιιτΔτ15 ταὶς ὅς 
Ρτωο!5τὸ νίταπη ἐπ{πἰτα {{ς. Τά επι ἴῃ Ῥάγημεη. Κα ταῦτα λέγοντα 
δὐάγντη δοκεῖν πὶ γχιέγειν,κ δαυμαςῶς ἧς δυσανάπις οὐ ἐῇ. ἸΝεςοῆς ἐἢ 
τηάτοατο εἰῖπὶ χα (θεὰς ποροῖ ρογ [8 Πιρίϊαητο» (οἰταπι αι - 
Ρἷαπι ἀΐςοτεν νΊχ4; αν ορίηίοης 1114 ἀΠΠΠππλάετὶ Ἂς ἀεάαοὶ ροΐ- 
ἴς Οὐ άϊις ἐπ ἘδΠις, ΕΠ αἰ τη! ἃ παρ Πς τοι]. Οἴςσεγο ἐς Ὀ11- 
πατιης ἀἰχίτ,)ὲ ἔα τατα αἰ! 4 εξ νϊάρατς. Ετ τα ΓίισοΝ τ ται πὶ 
ἀεηίαις αἰ! [ς βαταγυτη ρατος, Τὶ αἰτα απο οἰ «ὔδαπλη- 
Ῥῶμεστυκον, ἃς ἐχ {προγαπςιο ἀἀάίτιτν ἴ. παρέλκει οχ Ῥγοργίοταις 
Οταεὶ [εγανοηίδιντίη ὅπως τινατεδόν τιγποῖνυ πὶ, ΑὙἸΠΌΡΗ,νεφ δ᾽ ἐἰ- 
αὐλνϑή σης ἐμοὶ αὐύστος τι, ὃς ΑἸΤΟὶ [πε ρίμ5.᾽οἴξω τι, Ὀεπτο ἢν εἰ το- 
ξενταν δ μικρόν, 

τί, τῷ τινίθ-, χα! ἀτιπτοτγοσατιὸ στὰπὶ ἀσσσητιι ἑῃ Ραμ τἰπια. ΑΠ- 
ἤπαηάο τοδππάατ ρα Ατεὶςο5, ἀς 110 Ἰηξγὰ ἴῃ τίς "τί χρηίσιμον; 
Ῥτο δά αι!ά νεῖϊε ὃ Αὐπορίαη. νεῷ, τούτ᾽ οἕω τί ὅδε χρήσιμον 
ἴνος δά αι ρεϑάεῇοτί χρησώμεϑω τούτῳ ; Βειποῆμοπ. ιϊά μο- 
15 ἀροπάμαι τα. ἴσο τουπροτοῦ Αὐἰποριδη. λέγε διὺ τί κελευεις, 
ἥϊς Ἰρίτεινγ 414 τ α5, ὦ τί σ᾽ εἴσω, ἰάετα ΑὙ ΔορΒλη. 4110 πο- 
ἔπη τὸ ἀρρο ΠΟ πιρηῦ) σένα αι, 14 ςπ|.τί κριὸν ὑκ ἔγι; Πσπιο “ἢ. 
ζοπῖγᾳ Αρβοβ. τ νόμῳ κὴ βαστίνως ηἰι14 Ἰσρὶ οὐαὶ αυα ΠἸΟΠοΣο, 
5. ΎἹ ἐμοὶ κ᾿ σοι γευδα Οὐ} ἃ εἶδ] ἐποδιμαι πλα ΠΟΥ ΡΊδμσα τη (πγ- 
60}. (14 πιοοιση οἰτ τἰ 1, ατιτ τοοιη. Μδτιβ. ςΔΡ. τί ἡ μῖν γχἡὐ 69: 
Ὁ μἱ 4 ποθ 5 τοσιτη, τ οἴτοτ οτίαπν, 4} ἃ τοὶ οαιπη ἽΠαῸντ δι Ὁ ε- 
τηοίτιρτο Οοτγοῃ, διομνυ μᾶν- μυδὲν 20) σοι καὶ φιλίππῳ φρῴγμαι Ν {γ-- 
δι Οἷα: φηΐδιις ἀυτεξογαπι. ΡΊΤη.1π ἘΡΊΠΝ. Οὐὰτη πλαϊτιιπὶ τὰ - 
τοτοῖϊ αὐ ἃ φιιόημε ἤατ, τί λέγεις σύ; Ποαιματιο ΟἸ111}5 νίις ἐἢ 
ἔπ σοπεςπτίοπε » ἃς τοξιτατίομε δάπουατ}) ρῈγ σΟπταπΊρτιηι: 
νὲ γυϊρὸ ἀτοῖπτιις, 446 ϑοματτι αἶγο τ0γ} χὰ οἰ ι14 νῖ5 τἰδὶ ὃ δὶς 
ξοῖπι Τ᾽ ογξτ. Ἐς Ηονατῖῃς. - Οὐ] τἰδὶ ν 15 πλμ Δεν αἸρτῖς ἀϊσηῖ 
Πργα ΒατγτῖςΞ Δι ΠΟΡ ἢ. 10 ΝΟΡα]. Μωῦυν γ ἰδεῖν ἢ πρῶτον οἶξαρνη-- 
τί κὸς Καὶ αὐ τικογικὸς κ) πῶτο τόπεν ριον, Αἶτεχνως ἐπταιγαεῖ τὸ Τί λέγής σύ, 

Τοπιπιοη. τεῦ αὐοὶ ἢ διιωήϑιφαν κα) αὐαὶ χεῖρρ ἐχρήσατο. (Οἡ ΠἸοιι Πγ115 
ΟΣ), 1 υτ, ὃν ταὴς τὴ ἐναντίων διαλέξεσι χέγειν, τ λέγεις συ τιπὶ 
ἁυζοια ν οἴ πτις μοίζος ρογτεγγοξασογογίας ἀἰ ἐπ’ ον ΕἸ Πλ 
δὲ αὐαιστὦ τουῆτες αὐοᾷ Αϑίωνάοις αὔϑις- ἀμῆμοι ἔλεγον, Τί λύγεις σύ; 

Τη ιιὠσία, Γαὐ(ξαητίςε ρες 4 Ἰσαπηοητιια, Αὐἰίξου. αὶ μος. Π1.1. Καὶ γὸ 

τ Φί, γὼ ποσὸ᾽, ἡ ποιὸν εἰ τοὺ; ἐχέντὸ τί Κϑι)1,ἀς Παϊτῖο 1ρία τατῖο; τὸ τί ὄξιν 

λ 

ἢ 
ἡὶ αῤχὴςρυϊποῖρίππι αι!ἀάῖτας εἴς, Οζα {15.5.46 Θςη.Δηἰπλ, ΑΙ 
ἴχου. ὃν τῇ τί ὄξει ἴῃ Πι παητίδ, Ατρυτορ. "δ. τ. Ἐτῃϊς, Ατίῆοι. 
ἴτοπα Οἰ1ΠῚ ἀτεῖςαο ἴῃ Ἰητεγγορατίοπο. ΑὐΠΠορἢ. νεφ. ςρ, εἰπὲ διὴ 
νειῦ μοι, σωοτὸ τί; Τάοτη ἴῃ ΡΊατο ἡ μὰ ἐπερω]νϑεὶς υτόκρανα! ἀμ θὴν 
σῦ τί; 4145 ἌΚΗ 

τί βαιὸν» ΡτῸ οὐδὲ ὀχίηον, ΒΟ ΡἤΟΟ 65, τί βαιὸν οὗἶτως ὀνπρέαῃ τῆς σὺῦμ- 
μόΐχου; 

τί γδιαιά ηἰπώς γὸ ὦ) : : 

τίγὸ ϑμο η ἀϊσιιπτ Οτροῖγντ [Ατιηὶ αυλά αἰτια πιῇ. Οἷς. Τιις 
4υ14 φηΐπι αἰ τυ χυιάπο. Χ οπορἢ.1η 2. ὅπομνημ, Ἑαὴ ὅν ἐμ πο 
ποιῶντος ἐκ εἶν Θ΄ μυδὲν βελτίων γίγνηται); Τί γδ ϑμο. ἔφη ὁ Σωκράτης 
κινδιεύσεις ὄγιδεῖξαι, συ μᾶρ, χρης ὃς τε κα φιλοίδελφθ.- ἐξ), ὀκεῖν μ 

φαῦχΘ.;1 ἴπτι5 αἴ χὶτ αά νογθαπ, Οὐμά μρτν ΕἼΠΟΙ φιιάτηδάπιο. μεἰα τάν 
ποηάϊ οἰϊετῖβ, ντ πιοτῷ τγαάίτιιπι ἃ πηι οτῖθι5 [ἐγιιατοτί εις ὦ δ ν»Ρον 
ἥης ἱπτογτγορατίοης Οὐ] πεῖ}. Π1}} [14 φυὰτη: ΟςΠὉ,Π181] πὶ μενον ίθοι! 
ἢ: τυτίας [λυ Π02Π|1}8}} ργατεγαιιὰπι, Τοῖσι οείαπι τί 5. ϑνρ μρήιοίνι: 

Υ } νη γῦ 
ἐμ τ πὶ 

ἐνήφιν 5 

Ψ μυρϑμαῃο 

αὐὐϊένι, 

; μηνμα τὶ 

γμπμιν ἐἰρὲγ 
ἐὐπ νείμηίοι 
ἡφτνήυτονν 

πο χοίρίνα 
ποιοί φμί 
ἡνμμοὴ πῆ 

εα μπιπαυπι 
ἐἐπρηφνμείρν τα 
ον 
αἰοενή γο 
αὐ Τἰείοο, 
ἀμήαγκοιυνα 
τιν νην τις 

ἐιιο μη υίοι 
Π|0] τὴδνκον 
ἐἰσεαααι, 
ψηθν δ ἡ χ 
ῥ, Ἰαδαι ἔμεναι 

Ἀ ιολν γον 
δε! ηϊιπ ἣν 
γηϑί, Τί} 

ἰπχριμη άπ 
πρμεσάβαι: 
{μ}-Πιετή: 
ἀμ} }}}, Τὶ 

δνιιαδε 

δα πρππτὰ 
ἐψιαιί το 
Λλδη τὶ τ υῖπι, 
ἐμνυτηδ τ 
ἐπιηοθιμδι 
ΠΝ ἰητπεΐϊη 
Μὴν Μέγοτὴν 
ἐν μὴμῳ ὑνονν 

μη ῬΠοΙ 

μα ίναι 

ὑἥαι. 

, 

, 
αἱ εἰ μη.νὶὰςε τιΐτα. ἣν 

ΤΊ δαὶ, φυΐά δατεῦι ὃ ηπάτο ἢ τὸ τί δέ; π΄ ΤΊπΊαο νοτεῖς Οἴσοτο; 
αἷῃ τι ἣ 

Τί 3. ὁνο καὶ ἀϊοϊτιιγοντ τί γὸ Ὅν κα ἄς αιο νἱάς Παρτὰ. υςίΔητό 3 ἀλ 
λο ἡ ἐγόλασαι; αι} αἸτι αιιὰπη τι ὃ Χ οπορίι. Ρτο οοιΐειη ἀνὰ 
πί ὃ εἰ αὴ ὑπ ονεῖ τὸ γε δηημελύσεάνοιι; αι αἰλια ταηά δ πὶ πἱ ἢ 

. Θαγαταγιηγ ΡΟ Πἰσεθάτιιτῦ Γάτα1155 ἴταιιε 114 ποέϊς Π18}] Αἰ 
Ρτατογαιιὰτι ν ρΊ]ἀτιιπη οἵ. τί ἢ ταῦτα; ψιοτ ἤματι μας " Θα' 
ϑεποέξ, 

τί δή; αι ταπιάςπ1" τί μα ; ῬΊατο. τί δὴ ουιῦ ἔφη δ᾿ Σωκράτης» ἐ 
πεςοδίς. 

Τί δήποτε: σι πλοῦτοπη τη ἀπ: Ρτορτεῦ αι], εσαα . 
τ δύτα;ρτο τί δή; Ἀτῃδη, τί δῆτ᾽ ἔφη δεδείκατε; 

τί ὦ ἐξῇ, ρτο τί ὅδι,ίσρε δριιὰ Αὐἠζοσε θη. Ἐτ τὸ τὶ ἰω ἐδ). 
τί μέλλει; ἃ ππογατατῆτί βρα δυει; 4 

Τί μη; φηϊνπως δ᾽ ᾧιτί μίω, ΒορβοοΪ. ἴῃ Αἴδος, Αἴρχοντές εἰσιν, σϑ᾽ 
υὑατἠκτέον. τί μή, διε τί ἐκ ἄξιον εἴκειν αὐτοῖς, Τὶ μβνρτο Β1}81],Π 

δὰ ΝΙςοο  δοκοιιῦτας καρτερεκοις εΠ) καὶ φιλοπόνοις «δὺ “0 δεόνπων τὶ 
ποιοιιῶ ταὶ 5 ζειιίςητε5 605 ἔοττος εἰϊς ἃς ἱπάιιτῖοϑ 48} αἰ 1] 
τι μοπξίχατιι ἔλοιμητ. ὰ 

τί μιω;αυϊάηκεπέαια ταμάςπι:τί δή; μίμὴ ραγίῖςι!4 εἴ οχρ 
τυ. ΡΊΑτο «τις Βερυθ. ϑνα τὸ μάύ; αι! ἴριταν ὁ ΑἸ] πο, 
δτι δ σοποςοητίς, το πως σ᾽ ἐν ΕἹ αὶ μή; αι ἀπ Γἀςπὶ 1514 8 
ἀγαϑὸς»δ᾽ γε ϑτὸς, ἡ λεκτέον ἁπως τέ μίῳ; 

Τίνυ, διατι δ, ΕΟ ΠΊετ. ᾿ὴ ἕ Σ Ἵ ν ΚΗ 
Τί ὅτι, δες. αι] ιιοί αι ἃ οἿξ φιιοί, δὲςτί ὅτι σιωεφων θη ὑμῖν οι 

σοηίρί γα] 59ςαρ.5.Αέτ Α ρος. ᾿ 
τί οὧ τι; πόη ᾿ρίται!ἐΡΙατο ἄς μερ. ; 
τί ἐχὶ,ν εἰ τί οὐ, Ἀ1]1}}} ποι. ἈΠ π Οἵδ. ὐσ σεφαύε, Ε τ᾽ ἐλαωγομίμων κα 

ὑξζρεζομθῥων. νὴ τί κοικὸν ἐχὶ παριόντων, πᾶστι οἰκου μβύη μεςὴ γέγνὲ 

φϑϑδὸ δ, ὃς αἰ Β11 ποι πγα Π] ρατιερεῖθα5. 1 εη, Ὁ ξιοιῶτος 3 πσύτου, 
γἁ πολλαὶ δεηϑεντος ἐμιϑ κὶ πὶ ἐχὶ ποιήσειντος »κὶ στο ὑπέμεινα, ΟΥ̓ΟΡΌΓο 
2 τὸ τέκ- ὀνειδεζο μὴν Θ-, νὴ κί ΡΣ Ξ πόρῤων, τί δ᾽ ἐκ ἀκούων, οἷς οἱ τοιοί- 

σοι γοανιειΐοντα! 5 Π1 81] πη σοηταμη  ἀτιῖηι ρεγροιἶε5 ) 4ιια5 {{π| 
Ρεταΐδητοῦ σουϊίοοτο (ΟΠ ττὶ (απτ. Τοίορίνις » Οἱ 8. γὴ δ εἴμον τινα Νὴ 
φόζον , δὴ κὶ λύσσαν «κα τί γὰ ἐχὶ ἴδ κακάςτων παιϑὼν εἰς ϑ'εοὔ φύσιν νὴ, 

μορφίω αἰέπλασαν; νἱὰς Τί γὸ Ὅνο ἡ, 
Τιαίρρ ας, ἢ τατ ἃ) οὐπαπιοπτιτη σαρὶ τῖ5 410 4 ὃ σίαρες ἃ 4] δα Δα 

Δρρε]Ἕατιιγ. ἃς κυρζαστα αὐ Ἡείγς. Ηος ογοξλιπι [01 τεροϑ ἀριά 
Ῥοετίᾳς ρεαρδηγ:ήϊιοςς5 νεγὸ ἀηβοχαπι. ΕτΥπιοίοσ, δὲ Πεγοὰ 
115.7. Τίατγα νογθιπι Ογαειμπι οἰ, ὃς ν Τὰ νογῆαπι ἴῃ [,ἀτιπιμῖν 

ΓΙ ᾿ 
οὐσια,, 
ἔν ν᾽ 

᾿ 

ἄς 4ιο ΨΊΓρΙ].- (ςεριτίπιαιις [ἀφέτγαηιις τἴαγαϑ. πιαῖρᾳ ὀρϑ'ν» τρόϊδ᾽ αν μιν, 
τἰαγα, Γπιοίδῃ. ἱ Ἢ ἰυοτώμεΝ τίαρις ἢ, οΥ {τὰ σα Το ς ΡΊ εις ἃ δος ἀςξοπάςῃς,λόφθο τὶ αἰθικεφαλαδρς ἜΝ 
καμελαύκιον, ἐεἰγοῖ. ΤῊΝ ἢ Ἴ 

Τιαρρφειδιὴς, ἐῶ, ὁ χὶ εν ΠΠγ1}15 τατα;. ΜΠ με 

Τιζίω, ὦ δ. ττὶμιις, τραξιώ τις ὧν; αϑραὶ τὸ ἐπτίνω πριών βάσεων καϊδ! Ἐτγ, ΚΝ τ: ὶ 
ψαταΓ ἐο ΓυσορΡΙ. 

Τιζία, 5.14, ὅλη ὶ φρυγία. εὐ 
τογάξαρε, το, ππαθατὶ Ατιῖςὶ νοσδητ, Ευτατ, Βαοζῖ, ἐμ" 
Ὑἠγφιεγιδος, ἐντὴρ τὶς ἔοτα : πλατεπαγ Ε:1ι1}. ἀς τριάς νῖ4ε ΑἸϊαο. δ ὦ 

ἀπ γΐημν; 
ἀν ἤιμκς ἴμι 

ΤῊΝ 

Ορρίαη.3.ἀς Νομᾶς. ναί 
τί δήποτεινἸάς ἴπ Τί. Νὰ {παι 
τῆς, ἐτέμαινσιτη ποηοτε ὀχοξρῖτ οι Οὐγῇ.». ' ᾿ ἰδῶ 
Τιέομαι, μή σομαι μονα!» τα ποτ, : ΡΟ. Πᾶς, τετίμοϑοον, τεταλαγπαρηᾶλ, ἵν ἫΝ 

λ ελύπηῶδον τετιμώοηδθον, ΕΟ ΠῚ. Τητεγρτιν Ἂς τετιηβύθ.. Γ᾿ ἰρὰ 

Τιέσκω, Ποποτο. τιμώ, Α τι. Αςςι, ᾿ πὴ (οι 

ἸΤαΐω,μοίσω,πουκα οΓοἷο, Ρα πίον; λυπώ, Αἐῖπι. Ασουν πὰς ταπλσ ἐς ον 

μά Ὁ.. Ἡοπηεγι Οὐν . ᾿ ' ἡ ηϑη 

Τιϑ;οιιτῦν τποτο Ατῦῖσο αἰϊαπυρτο, Ργο τί τη πορ ἢ 1π Ασμβάγῃ, πὸ ἀϑαρίηὶ 
μαϑῶν φαίνεις αἴϑυ ϑρυαν δος; αι ἀοἔξιι5. Α ριιά Ηοππ σίη (οεἰδί- δι λέῃ 
τιιτ. Ξ εἶνε τίν Ἴει ἐνὶ φρεσὶ τῆτο γοημᾳ ἔπλετο: ργΟ δὰ φυϊάταιατγοὺ διώ- ὦ ρὰ νη 

τι Ὀϊ οἴτιιν πιητί, Ασ ΟΡ. λη ἸΝῈΡΙΡ. τινί δον δὶ ΩΝ 
δὴ αἴοα λλυλα κα παρ᾿ ὁωήρω,τιυτί δὴ χεἰ πεῶτε ἶρις δὲ; 

Τηωΐ η, ἡ τα στη. βασίλισσα, ΕἸοἰγςἢ, 

Τοΐρη, τὸ ὀξὺ εἶσαι; Ἡ εἴγ οι. 
Τὶ τοι εἶν, τιμωρ εἴ ὅθ.) ΕἸ οἰ ςΒ., 

ἵ 

τίϑαζο χω, 



ἯΙ 
οἰ ϑαιξαλσῶ, οἴ διιπὶ γςροηο, ἔλυιηι σοπἀο,ξιγαπὶ σοτο, ἀς ἀρίδιις 
ο΄ ἀἰϊεϊτυτ, Εεγπι. . ἕ 

, πτιϑωζώστω Ἰ {6 ΠῚ υοά τιϑαιξαοσα, Ετν πιο]. τιϑαιζείατασ, πιο ΠΠΠσᾶτ, 
᾿ς Ποιπεγ αν «τιϑαιξύοσεσεο, ρα σοησρα ρα ΡΙμάαγιμπι, εἴν οἰ, 
τ βέσκειν, ἐργάζεανει τρέφειν, 

᾿χιϑεισευτικὸς, πηα ἢ ποτα] αἰάιξχιδονοῖ ςἰσαγστα ἔς! 15, 
χιϑεέσιον δὲχ ὁ μῆνα, 165 πταη τι οἴςατο ρο Πρ, Τ ΟΡ ἢ. 1.5. Δ το. 

Ο ρητιςαρ, 3: πιο [15 Ροπιῖπ ὅσ, 
Τιϑυιοσό τὸς. 8» ὁ) α0Π1 ἢ οἸσιιτατοι. ρα ρατοτ Γίαιτ. αεητατον ρτο- 
ΡΙΟΥ νεγίμτι ἀϊχὶς Ασπϊορῃ. ΠῚ ψείρ!ς5 . ἴα γινώσκης τὸν τιϑασευ- 

αἰω, ΓΠτοΓρΓ. τὸν ϑεραπευ οντώ σε κἡ τρέφοντες κὐ κολακεύδον πα, 
ὐετα "το ίοϊτ, 

ἄν, 
ἍΝ) 
ἘΠ 

νι ἶ . 
δκη ᾿ δθω, μι θύσω, π᾿ όυκαι, οἰςιιτο, πιαηα οξαοῖο, ἡμερω, ρα! ρον ἄς πιι!- 

, ᾿ , οὐρὰ ᾿ςρο,ωραύνω, Πηδιι[ατ τίμα το ἀο, ϑες υπτυω,κολαχεύω,, τρέφω» τποὶ- 
ο΄ Πονἀε!ποορίξἀοςρίαςο. Αϑτυ, Α ας πιπρίτιγ, 
τιϑειατὸς, ὁ ἐς ΠΔ ἢ [Δ Ετα 152 ΠῚ} τὶν οἰςττ δ μέρος, δῖα, 

ϑ εἰ» ΓΠῚ ΡΟΓΑτΙμΝ1ς ΡτῸ τίϑετεν οἱ ϑὲς, ρα Γι οἰ θιπη: ὰὶ νοτθο ἴπ- 
Ο πδτατο πιϑιλνηάς τίϑναι, ἃς τίϑει ρτὸ ἐτίϑει, ροῦοθας, ΗΟ. 124. 

ο΄ ὦ, μητρὶ φιλῇ ἐν χερσὶ τίϑει. ΠΙΔτΓΙΝ τὰ πα πὶ θιι5 ΡΟΠοΌατ, 
σι ΡτῸ τιϑέασι, ΠΟ ΠΟ 4, τιϑεῖσί τε κυρία χδυκ αὶ» ἐλοϊάηταις ἔλιος 
φυάδιάος, ΠΗ 

ἴϑεμμαι, απ. τέ δεῖμα μι τε δ ἡσορλαι, ΡΟ ΠΟ, ΓΟ] οςο, ζατιιο ὃς σοηἤίτιιο, 
Θγροτιις 1ἰϊδά,γ, ἐς δέφρον αἴνας ϑέτο, ἵη σαττα ροἤιϊτ, τί ϑεῶτῳ ἐς 
αὐτὸ, ἴη ἐαάςπι σοπά τοι ροηοτε 9 Ὑ ἤπιον ἀϊ επί] η. 

εἰς υἱὸ ται πίων τίϑεμ τί) πέξιν αὐτὸν 5 ἐν ᾧ πλείςης αὐ τυγχ ὐοι τι 

ἀδενοο 'οςο ραν ὃζ πιπιοτο Ροθο δὲ το. Τίϑεῶει. ἔχασα 
χε εἔβοοτα, ἐαὐογώζεῶτο. σετοτο, Ποπηοίζηςῃ, Εν οἷς μηδένα βλοί- 

ὧν πῆων, εἰ μεινὸν τι σκ ἰδιων ϑέσεται, ΔΠΠΠις ᾿ποουππιοάο ςοηήϊειο- 
ποῦ Πιάπὶ πο ἰογοῖῦ ἔχοῖοτ. Χ σπορ μον ἀλλ᾽ εἰξέςται ἡ μὰν τρθς τὸ 

τ ἡμέτερον συμφέρον παν τα τὶ ϑεῖῶτο, [ε ἃ Ἰϊσς τ ποἰἷς το σόγετα ντ ὲ 
χεποῆτα εἴς νϊάεδιταγ. Ἡΐης Τίϑεϑτη οχ δάϊαπξει πουνλοῖς 
χατίοης νατῖα Πρηϊῆςατ, ντ Τἰϑεῶτω αραὲς 1 εξ, ἱπυργοςατὶ. ῬΠ- 

 τατοδιιίη ΤἈοίςο, ϑέ μ᾽, ξ5. ἀραὶ χτ' τ ΑἸ ϑιαυανυν,Ὁἱ Αἰ οηἰςηῇ- 
“Ῥὺς ἡππρτοσᾶτεις οἴξ. Τά οι 1π ΟΔι 1 Π1ο. Αἰ εοὶς ϑεμῆν ὃ. ὅ)η «ὖν πολί- 
σας οἰ 115 Πγ411 ἐπ ρτ σα η5. Τίϑε ϑει αὐτοῦ, πὲ Γαπιετς δόνεη- 

᾿ ἀἴςκατο, ἤπια αἴογετο ΡΪατο Ερ[10].7. ὡς αἱ τοῦ τιϑέ αν 9... ταῦ- 
τ φιαπ [Ὁ] τὶ διιοης Πυπταις σο ἤγπιαῃ5. Τἰϑεώτω τὸν ἀγιῦναν 
᾿Πφάοτς ξεττάπηεη. Ψηάς Αἰ γωνοϑετεῖν, Οτγοσοτίις ἀδ πγατῖγις [ο - 

᾿ αίοῃς,Οὺ τδοὶ ἥδ᾽ χευμοίτων, ἐμὰ που δυσεζοις τὸν δὲ τὸν ἀγύνα τιϑέμε- 
᾿ς γῷ,, Τίιϑεῶτω ἐξεινον, τη οἰ. σοῦ Πιοτονν τάς Ἰηξγα, τἰϑεῶτῳ βω- 

ἀδνο[αιςϊαπιροηοτς ἀγαυγ. Τί ϑεώοι γέλωταν τἱ [1 Ιασογς Οὐ - 
11}.14 εἴ τι ὔιπν ἡχοιιοῦς 1 αἰοατγῖς Οὔτε γέλων μο κοί εοσ᾽ ὶ μιερόπεσ- 

᾿ς φγχεϑῖ, Τίϑεθϑει γνώμίιν, [εατουτία σι ρόποῦο Οὐτη τι 14,14 εἴ, 
᾿ {δητουτίαπη ἀτοοτο» εμπ οἴη. τίϑεϑεω δυΐχα, ἀοηγεπη οΟ [ἔγηο- 
᾿- ἀταια τά! ῆςατς. Ἡοπιογι ἀν 1]. 6,- ὑψηρεφες ϑέτο δώμᾳ, 51. ὃζ 
ΟὙΊΓΡΊ!. - ταῦ τεττῖς ροίιιδις ἀοηνος. τ [Ποῖ Ρο[αΐταιις Ἰπλιπα- 

᾿ πϊατοπιρ]1. Τίϑεόϑτο δόρ'τον 5 ζα πᾶ τ] ἀρρόποτγαν να ρραγανς αὶ 
᾿ αὔρφυκδυα στιῶϑτι. ΠΟΥ τ. ἶπ Οὐγῇ. - πίξθεντο 3 δέρπον. Ἐν σπουδὴ τί - 

᾿ ϑεώτη τὶ οιγάπι ν οἱ (ππιάϊτι πὶ ἴῃ αἰ 4 ροποτα. Οἰςσοτ.Ἰὰ οἰ πι- 
ἀϊοΐαπι εἴϊο αἱ τους τοῖν ἃς ἀς οα ἰαδόγαγς, ΡΠ υταγοὶν. ἐν ἀσουδ 

τ ὐϑεώτῃ τὸν πλούτον; ἴπ σοσομά 5 ΟρΊθιις ἔμπα ἐκειάπιπὶ ροποτα, 
᾿ Ἐν μέσῳ τίϑεῶγ, ἴῃ πιοάΐο ροποῖο ἀτήϊιο ἐξατιογο, ΡΙυταγοθας ἰπ 
γειγρο,Θέμῷ Θ' ὦ μέσῳ τ᾽ γὶ ξόντων αῤχ[ιὼ,ηιιὶ (εὐϊογιπι ρεΐη- 
᾿ς Εἰρατιμῖ ἴῃ πγεάϊο σοι λιταῖς, Ἐππγρεώατ δα θεῶι: νἱ ἄς Επιγυ - 
᾿ νατί;, Μάχίω τίϑεδθοι. ΡῚΙΡΉΔΠῚ ΠΟ ΠῚ ΠΥ Γτογωςοη γεγο Ηςἤο 

τ ἀϊι5.- ἀμφ᾽ ἐνὶ φωτὶ μούχίμω δριμεῖαν ἔΐϑεντο Νέον τί ϑεῶτε!» [οπιοίς. 

Ἔρεπὶ ροπείς Ἤοτατ. 1 εἰς ἔπυοιτε νεῖ ἰτατιιετο, ν με Νόμοτε- 
᾿ ϑεῖν, 8ς Νομοϑεσία, “Πώσα τί γεῶτε. ΟΡ ταν, ῬΙυτανοἢ. ἠὰ Θα}θὰ, 
 ἐζφουλάσετο πώσδω ϑέάνοι τῆν δητφανών τινα νε νίσεων., ΘΟ Πι]ταδαῖ ΠΟΙ 

᾿λδορτατο ἀἀοϊοίοοπτοπι Ἱ ιιοπν οχ {ΠΠ [πτῖϊοιι55 Πα. Αὐτῷ ϑέ- 
᾿δϑωὰ τὸν ῥ δὺςτον, ἢ] αἀορτατε Ἰασιιπε ίππνπι. Εατίτς τ Αλπηγ - 

Τ᾿ Ἰῖο, δύο τρώτον ἐτυγχιινεν ἑτέρρις ἐκ δώκως δέῶτο. Πολειμον ϑέδϑει,) 

ΒΕ Παπὶρόπετς. 4 οἰ, Ἰερόπογο, αριὶ ΤΊ εν ἀϊ 4. Δρι}4 σ116π}) 
᾿ οτἴατα νΠπγράτιγ ῥγο δ. ΠππὸΠεεῖροτο ὃς ρότοτο, Συμεῖον τίϑε- 

ϑωροίξατιιετε Πρηιην.] ροποτε, ῬΙατατο ῖα Οδπι! ! οἵῆς [41. 
ἰδ.ς. 40 νγθε ςοπάϊτα. Σπουδίω) τί ϑεῖδτο 5 Ππι]ἢππὶ ρούετο, 50- 

ΡΒοοῖος, Οου χείξιν σσουδ ἰμυὶ ἔϑου τίμ᾽ δε, [τὰ ΟΡ οΥα ΠῚ φαιια ει. 
Ῥοόποτο ορογαπι Αἰ Ἰοιι,4Πςἶτ Οἴσοτο. τέλδ- τιϑεῶπι!9 Πα πη ρο- 
ποτο Ταοῖτ, ΑΡΟ σηπις ἈΠιοά, - τί ϑεόϑει τέ Θ᾽. καιιοτοιο ποΐντεοσ!, 

᾿ ἢπεπι ἰαδοτγὶς οὐιηϊ εις ἱππιρόπογο, Τιμαίμ τβεϑτ, ΠΟΙΟῚ 

ἐπ τεῖθιιοτα. ΡΙατο ἐς Πμερῖριι5. Τίϑεμμαι τιμίων σαν τω εἰς γῆρας» μι ης 
᾿ Βιοποτεπὶ (οποόξετί τειθιιο, Φιλίαν τιϑεόθος γ ΔΗ ἸΟἸτῖἀΠῈ ἰη τς ὃς 
Ο φοποίϊτατς, Ρ] ατατοίτις ἴῃ τη 1110, ϑέμυ - φιλίαν τρὲς ἴταντας, 
᾿ς ΔΙΠΙΠῚ ἡ το τἰα πῇ οὐνπὶ οὐπη δι} κοι ]ευ». Ῥῆφον τιϑεῶτ (Δ νετ- 

 Βεμπὶ οἰἴοτ, δα] σαΐιπι ροποτος νοι Γατϊηὲ ἀἸοἰτατνίαι 4110 [η- 

ἴαςνε ἱπέγα ἀϊςοταγ)ιἃ οἴτ, φέρειν ψζφον,κἡ γνώμνω ϑέδε, ἔσττο {Π- 
᾿ ἔπαρίμτη, δὲ (δητοητίππι. Πόπιο ΠΉ, τίμα ἐναντίαν ποτε Θνξαίοις ψῇ- 
. φονἔϑεντο οὔτοι τἰδὲ ἐμδ. [ἀεπι, τοῦ δικα αν τὸ ϑῦορκον ϑέϑαιι τίω» ᾧ ἔφον 

ἔς ὦπ. ἐς. τίϑεϑει οἰξατιιογο, σου Εἰταογεννά ΟΠ ἐποάογατῖ, 

ΟΠ χορετγε, μετουχέοἐζεόϑει, δτα τί ϑεάγαι ΧΕΠΟΡ ὗστομν.. τα πείνται ὅπως αἢ 
αὐτὴ δυ ἢ, τι ϑεάδαι. δ τίϑεῦπαι τοὶ ξυμφέροντα. ςοπηπιοι 5 ςοη[α- 

᾿ ΤἸοτο ϊά εἰτ,καλως οἰκονομεῖν, τίϑεμαι χᾶφον τὰ οἰκεῖα. τοῦ τι8 ἀοιηο- 

. δ ἐτηλ!ὸ οσία!ο;» Τ ιιον ἀ. εἴτε διοιώαιτο ϑεΐῶᾳ ἀἰμεινον Πα 4 πλο- 
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ΠΤ ΕἾ γόι 
Τὰς ἴυσρετοῦς ροίηι, Πα ἃ γοτης 1) ρος αἰ πίδοτς, ῬΙαταις 
ἴῃ αι Οὐοροτῖμς ἐς πυιίοτιςοτγά α ἰοιιο την, Εν ϑμοτρίαις συμ- 
᾿φβ τὰ οἰνεῖα 80 τί ϑεάλο, Απεοοί ἀ, ταὶ 3 ογοομῆμας συμφορᾳὶς,αρλε 

ὁμήλοις ϑέϑοι καλώτηίπτον {δ ἰαγοῖτς δί ςοριροηοῖς, ϑυῶσῳ χαλαΐεν 
ἐπιοηιατο, Βα 1 Ερηδο], υεἰογίδιις. δὶς τὸ ποιρὸν εὖ ϑέδει» 
ςοπιροῦοτῦς φαυοα ἰηξατ, Γιιοΐδη, ϑέδϑει τὸ παρὸ, ἐν ἐσπόρω εὔχοντον 
ΤΡιιογα. ἀπ᾽ σοθλητ 14} ἰὼ τς ῥγαίςητὶ ἀροῖςοτ, Ἡουυςτ, Ι- 
τα. β, 85 δ ἐαπίδα ϑέζνω,Ἰὰ εἴτι δυτρεπισοέτα, οπιροηαῖ ὅς ἀϊΐροσ 
πατ. Ετ Τθιιον ἡ. εἰ αν ϑοσονται χξ' νοιυΐ τοὶ κορ ἄγεα τα ἢ οχ (ςητοητία 
σδτίηρατ: {1 ΟΧ Δ Π|1 (ξητοητια το 5 θςης σού ἄτι ϑεμῆνοι τὸ τρᾷ- 
γμα τα )α ες, διατεϑευῖνοι,οἰκονοιιοιωῦτες, ΤΒεον 4, ΠτοΓρτ, τίϑιῶι 

αὐτὶ τοί ασέσκεῶτε!, σαυαμν εἶν) συγκα τατ᾽ ϑεῶε, αἰ ητγ], νοὶ Ἰἀς πὶ 
Γφοτιγο,αἰτερυ!ατὴ Ἔγας . πο ρτῖο τούτοις αὐτοφυέιφ ὁμνρίδας ἐνόμε- 
στ, ἐ ϑεμίιυ τῷ δέγμιατα, οπιρτοἴσλιὶ ΘΟΥΙ ἢ) ορί τοις ΟἢγΥ - 
[οίτουν.5.ϑἢ ΤΊ ις 74]... οἷς ἔγωγε κφέλισα τίϑεμαι »ἱά εἰ, αυΐδιι5 
Ρἰχηὲ αἰεητίοτι Οὐγεσογιὰς Βα ΠῚ. ἐκείνῳ ϑέω Θ., κα ἐτερφέλκκα νίκων 
ἐποίηστε,, 1|1 ἔλιιοι55 ἡ τρ ππτ δηςἰρίτειν ντέζοτίδαι ως πατιΐν 
Ἰά εἰς, ροϑιέμυδ., ϑέ ὄνοι σωυϑύκας, 48: σοῃγγαχουιητίητοῦ [αν 
ῬΙμτατς ἴῃ δοίη. Τίἰϑεόϑαι, ἑαυιογ νας ς οριτυ]ατὶ ἔμ ρ ροτίαας 
ἔεττς ἰαθογάητί. δγμεί η Ἐρηἴο!, Αλλὰ τόγε τρραιραί ὅπῃ τά βε'λ- 
τιςα 5 κὶ τί ϑεῶστει τοῖς ἀἰδικουμᾷ γὲς »ὐκ ἀφαιρήσεται, τιβιῶτῃ λόγον, 

τατὶοιοιη ν 6] σα σι] πτ ρόπογο Οο]ιηγ. ἰἐ εἴ. Πιδάμςοτε γὰ- 
τὶ οπεβολογίζεάθει .Ἐτ᾿ ΠΡ] οἶτον Ῥτὸ αἰ δἰ πηαι ον ραταγο ἀπσογοο 
αἰ οίτιτ τί ϑεάτει, το ομίζοιν κ καὶ γεϊϑαῳ, 87 πεῖς Ηοπιογοΐη Ερ τε, 
Τὸν ἐν ϑτελεἰ πῆμ ϑώνα τον ἀκρέξε τ οὐτίω ἐτα ὥλειαν εἰ) τι ϑέ μη. ΡοΪγ Ὁ. 
ἴῃ τσ υ καλῷ τι εήδαι! ἢ τοι πίων τολ μαν,οποἰτατὴ Ρυταις Οὐ οά 

4110]. ἐν χριλῷ τιϑεάσε ἀἰχῖς ΒΑΠ]. Αγα γχοῖ ον τι ϑέμεϑτε διὰ “ἴα γχαμι- 
μότων δητσκἐτῆ εὗντη υἱ κοῦ εν ἀςςοἤἤαγίιπι εἰς ἀποίπιις. Ἐν ἐσναήνῳ 
τίϑεῶσοι ν εἰ τι ϑέναι, ἴῃ Ιαχδς ροποτγο ΟἿσοτ, ὃς ἀριά Ρ] Ἰπ.Ἴη φρο - 
τία Ροπογοι οι ἴῃ ρβἰοτῖαπῃ ρόπετς εἰςῖτ δα (τ, Αὐτόν ἢ ς- 
τοτῖς. Πἶδτο 1. θη εἰ κὶ ἐν ἐπ᾿ ῳ πολλἕκες τι ϑέαση,, ὅτι ἐλεγωρέστες τοῦ 
αὐτῳῷ λυσιτελοιιότος ἐἰαρᾳξε πὶ καλόν, ΟΟητγὰ Εν αὐο ρῷ τἰϑεώδει αρυά 
Επτρ14.14 εἰτορόποτγε τη νἰτῖο Οἰςετ, τγρίτιάληῦ5 οσο ροπα- 
ΤΟΊΓΙΓΡΕ εἴς ριτατο. Ντ, ἐν αὐκκτυΐᾳ τί ϑεῶτε » νογοοιηατὶ ἃς οτὰ- 
θείσετγε. ΗΠ σαγηα [τη νῦτα [να Ε αἱ γδ, ὅτι κἡ ταὶ “παρ᾽ ἐτέρρις εἰ- 
ρημῆα λαμξαίοντες » ὁλίγου δεῖν ποίντες 5 ἀκ ἐν αἰσιγ αίϑενπαι τὸ ἔργον 

ΝΝΟΙΟ {1 ππιπς Ἐχργόθγαγα, ηιοὰ στη ροπὲ σα πε ἀϊέξας αν 
Αἰτὶς (πτεητῖας [πιαοτ ὃς [ογῖρτα αἰϊοσιιαν Ἔχ ρἢ οητν 1110 5 
Ῥικίοτ, πος Ριτάητ [Ὁ γε πὶ ΤΡ ΟΠῚ ἔλεεις, σαἴϑεμαι δίκαιον ἔῃ), ̓ ι-- 
{τῆν εἴϊε ἀτπιοος ΡΒ] υταγο νη ΑΡορ τῆς ρ. Τἄςοη. τίϑειαι ταῦτα 
ἐν αἰχιρῶ, Ἐθτὶ ρ’4 ρτὸ τὰτρὶ ἄϊτοο βαςίποτς, ἐσενὴ λόγῳ τίϑενται τεὶ 
καὶ μἐτεεᾳ αο ἴγὰ ραταΐ ἀπισιας.. Εαιςίδη, ἐν ἐδενὴ λόγῳ πέϑεμαι., Ῥτο 
δἰ ΒηΠο ἀτιςον ΡΙυταγο ἢ.) 4 εἴπ, ἐδένα χξωύλογον ποιβμαιοἷνος εἰξ, κα - 
παφρονώ, παρ ἀὲν τίϑεμαι, Π1}}}}} ἔα οῖο.Ἱ πςίαῃ, σαρ᾿ (δὲν τίϑεσαι τὸν 
δυεργέτξω 5 Ῥαλὰ) ἔαςὶς Βεπεξαέζογεπη, τίϑεώτω σπαρ᾽ ἐδὲν πίω ἡ δδ.. 
νέων τι χόγω. δ ιμύα μαι 5 αἰρετπατγὶ νορτατομι γατίοης οἴδιιπι» 
Οατᾶ ἀε δεποέξ, τίϑεσαι οὐδὲν ὑὴρ᾽ τα ἐσυπθεκ, πα} 110 ΠΣ 8- 
εἶτ [ρος !ς δςς, ἸΝαταηζεη. ἴῃ Οτατ, τιϑέμν, Θ΄ αὐδᾳ φαῦλον», ΡΥῸ 
πιϊηΐπτο ἐτπισοης μηδὲν αίϑεμω, 18}: ἕαοῖο, ΒΑΓ] 7 τι ϑέμδνθ. τὸ κοι» 
γὸν ῳρθ τοι ἐδία, ρι Ὁ] 1 συπι σου ιι (μο Δητοροηςοϑ, [Πατατοῦ, ἐπ 
Οαϊθα.ὕςερον τίϑεμα ρο Πα ςο,Ραιίπηἰαβ ἴῃ τιὰς πιοτὸ ἰο-- 
4ιιεη5, Καὶ τί ὠφέλοιαν εἰς χεήμαται αϑοαὶ τ δυυα τῇδ  ὑςέραν ϑέμε- 
γΌ. τῆς πἰδαὶ τοῖς πολλοῖς δεξηοἱα οἴ. ροΠροποηϑ5, Εν τεῖς ἐκάτοις τί- 
ϑεόϑει, 1π ν [τἰ πῖς ροηεῖς, Ὀοπγο τ... τίϑενται ταὶ δίχαηα ἐκ τούτων» 
Εὶς ἔαεγῖς τὰς. ποτὶ αητατ ὅτις αἰ πίπνδητ, Τίϑτοου, Ροπογεῖνε 
ἀριιὰ Τειοητιῖα ῬΒοτΟΝ ἐγπὶ ρους εἴϊ νϑαπι εὐπι: τ ταη ἀξ 
τλϊιποη ποὰ οαρίτίϑ Θἰ115 τ65 δρ πατεῖς ροσιπία;, Ἐξ ἀριά Οἱοοτ. 
4.ἀς Εταϊο. 564 ρτίπαὶπι ροίταπι τ πο πιοτρ(ο 5 σοπηπιοηάᾶν 
τος οἵα ποδὶς, Εἰ αὐτοῖν οιθιιπν ἐϊα! οὐλιουτη 5 δὲ Πρηϊῆσας 
Ρόπετγο ἃς Πιρροπετείνος οἢ τροῆπι ἔασοῦς, Γ]ατὸ τὰς Κορα- 
δ Πσυκν δίων δύο μὲν ὧρι ὀρϑ' ὡς τὸν φίλον χὸ ἐχθρον ϑεῶδαι 0146 π|,λύυσετε- 

χεν πἰωὶ ἀϑικίϑυ τίϑεάϑαι » νε]ς οἴ Ἰπίαι απὸ ροποτο, ΘΙ στε τοῦ 
ὠτεῖν»[οὰ τάοπὶ εἴς ἐειὲ φιοά λαμξαύειν, δί θα ἤγο ἔμο ἔμτμε- 
τον Βος οἴ, τη ιαπὶ σοηξοἤδιπν νο] ρος Ῥγοθοτιιπι Πιπλογο 
Ατιζοτο! ἢ περ ιοτ. Αμαἶγτ, πολιν τὸν αἴϑρωπον ἀ εἰ διαιρευμῆν Ὁ. τί - 

ϑεται ζιῶν ἢ, ροπῖτ μοπιΐ πη οἢϊε ἀρἑπνα! ταπαιιαπν (ΟἸ]Πςοῖ ηο- 

ταπῖὶ ἃς ςουἐοΐαι. ναἱ]ρὸ ἀἰείτηυς ρυο»νάτο οὐ πνοιττε ἰε σαν γ εἴ 
βρρο[εν,1ἃ οὔν,υὑποτίϑεῶτ. Το πη τ {Ἐ{1}: ἴῃ Ψ.Ῥηνῆς. Οὐκ ἔχοντες ταν 

τῆς αύχος φύσιν ὄστοδουῦαι, εδηλον αὐτίω: αἰτίαν τοῖς αἰϑρώποις τίϑεν!αιν 

ἡ ὐσοτίϑενσαι [ἀοπὶ αἰ χίτ, τὸ κενὸν ἦρ τίϑτῶτω. δί ἴῃ 4. τιϑεέναι ΑξῈ1- 

τό. τΤἰϑεῶτῳ ροποΓΟ, γΣιςοπίίςζυετς ὃς πιάίσατο, Πατιδγοςοη: 

(το. Αὐὶοσε]. πη 7.Ῥο εὶς, Οἷσοι 3 ἐν πλύτῳ πὸ δὴν εὖ τίϑενται, αι 
ἠπ ἀϊυϊτι 5 δοάῖαπῃ νἱταπὶ ρουιητ Οἴςζεγο ψ. ἐς Οτάτον, Τλη- 

τηπὶ ἜρῸ ἵπ ΟΧΟ ΟΠ ςητς ογάτοτο δύ εοήσαν ὕοπο νἱγονροπο εἴς- 
(ὁ οτπαυηοπτὶ γαϊαετία οἰεϊτατῖ, ᾿ςςπίςο 8. τά ϊςο. ΡΠ ἐδ τΦ 
τιιςαρίτο 55, ΑΥὙἸΠΤΌτοΙο5 νῖτα Γαι 5 ἤρα ρους γάτος ἄςητο59 

1. δτιῖτ. Τφεπὶ Ατήτου, Μειαρὴν [αν αὖδε οἷν οι μέσα πιϑεμῆνων «ἰ- 

παν, οανίατο Παταοητίδιι ἃς ροποητίδιις, Ὀ]οἴτον οτίδιι Τα ϑέναν 

ΑΔτυέ. 1 πὶ ἴῃ εοεπην αἰ μέν εἶναι τιγα φύσιν ὡς λψα τιϑέασι, 

αἰ ϑείθοι αἰτὶ τοῦ ὑποτίθεῶτορ᾽ απογανῖν ᾿ιριρῃοτῖ ἀάτοι Δεοίρβετγε; 

δανείζειν:ἤςυι τίϑηαι αἰτὶ πὰ υὑπιτίϑυμε, ρ ρηογο,  ρίρπογὶ ορρο- 

πο, ἀοίπ ΒΥροιβεσᾶπι ) δαγείζομαι καὶ τὸ ἐνέχυρον δίδωμι :Οιοσ 

ται αἴτιαι ἐσεμογδητίβ οἰ, γειμπὶ ἀς τεῳ τὶς» Ὀςαποίθςεη», 
Ἴοηι. 2. 5 5 [ :} 



αᾷυςτίῃς ἸΝΙοδτοκὸ ὠρῤσολϑών μοι ἔχογίω,, ὅτι τὸ χαιρῖογ τὸ ἐμ γειτό- 
τῶν μι πῶτο οὐδεὶς ἐ ϑύλοι ἔτε ἀρίκῶτη ἔτεα τί ϑεῦτῃ » ΑἸοθάταμς πος 
νἱοῖπιιπι ματι ργασἀϊππιὶ πα Πππὶ σητούς ν εἶϊς 5 πος ἴπ ρίρηι5 
δἰοίρετε. Ιάεαι, Οἱ γῆ ἀδελφὸς ὁ Αρεϑούσι(θ. ἐδέγα ἐώη ἐΐγε ὠνεἴ ὅτι!» 
ἔτο τί ει ἐς ὑγοφειλορᾶμαε Ζυτηβ αὐγυρίε, ΒγΑτΓΕ ΠῚ Διισοτὴ οἷτ5 Ατα- 
τινι τητογσσάογε 410 πλΐητις δις ἐπιογοῖ [1415 14 ργααϊᾶ 
ἀπ 1 ἐ0 Ρέσηιιβ σοπιγάμετοῖ 9 νἱάς ἴσος αι ςοῖτα ρεοιτηῖα 
οὐποχίλπι ταπὶ μίρεγετ. [ἄς πη γιγι5. ωρὸς Νικόςρ, 51. ἃ δεῖιιο 
ψῇι5 εἴς, τίϑημ, οἐοῦ τίω σιωμοικίαν ἐκχσήδοχῳ μνών αῤκέσαντι πάμζω- 
φάδη.) Ορρόῃο ἰρίταγ σοσπδοιι]τῖας αἀας ἴῃ Γεἀςοἰπι πγϊπα5.ἷ. 
Ὧι (οχ ΠΉ}}}14 ὃς αυαάτίηροητος πῖππτοϑ [εἰζεγτῖοβ, Τίϑωϑει, 
ἀεπηϊτεγ τ ζοτ, εὐοὰ ἑρμίω εἰας, ϑέδχου στο θέτο ,κατωλύσω, σοᾺΠ - 
ἤετον βοτῖ. ϑέδαι μαρτύρια ἴῃ το[τἰπποηΐππι ροῆτα οὔτ. Ηςτοά, 
νἱάς τόϑημι, 

Ἔωϑευ τή ροπυτττοτιντάς δ᾽ ο. ΠΠΔςλ. 
Ὑιδεύω, μι ϑύτω, τι δυκος παττῖο, ἰαξεο, ΑΙ Αςοιίαει νάς τιϑίωω, 
τιϑέω, τι ΤῸ τίϑημι, 

αιϑὴχἠνθυττ χ τροφὸς τιν ὑών Ηςίγο. 
τιϑήμῳθ-, Ροετὶσὲ ργὸ τιϑέμν Θ-, ΄ 
χτίϑημι, μι ἦσο, πηζφι, γοςς Αξεῖπα Ἰάεπὶ ἔοτὲ ηιιοά τίϑεμαι ΠρηΕ- 

οἀτ,ἰὰ εἴς Ροπο δε ἔλοϊο,ποιώ, ἐργάξομαι, σο ἡ Ἐίτιιο; σοηκ[ο. Ῥίατο 
ἴῃ Τίπιαο, πείντων ὁ μιοιό τατον ἀυτε δ) τιϑιώνδο : (Ἰσογ ον Ἐς ππι}} 
ταππάττῃ εἰΐς ἀϊοαπλιι5. τί μι τί ἐλπίδα, ροπο ἤρεπι» ΓΒΑ] ατἐ8 
ΠΗ ἘρΠῈΙΗοπλοτ. Πα. α, εἴχγε ἔϑηκε, Ια εἰ ἔεςῖτ, ἐποίησεν, εἰρ γέστε -- 
τό ἔϑηκε κὐδγας οἸ ππλη45 Ἔτοχῖτ ΡΓμτάτοῖι, ἴῃ Ρογίςς. Τίϑυμι γί- 
λων, Ἐπτρ Δ. απα τί ΔΊ Ό 115. τίσι τῳ ϑειϑἑκατηρίαν 5» Ρετάρο ᾿ςῸ 
(ἀρρ!ΠἸσατιοπ πη ΡΙμτάτοι ΐη ΤΗοίεο, τύϑναι χείφο, στατισοτ. 
Τίϑυμι κότον σοὶ, δὲ Πισοςπίςο. Εἰιγὶρὶά, ὅς ἰη Ἐρίργαπα. Τίϑυμι 
τιμωρίαν, ροξηαιῃ ἵτγορο. Τιϑέγαι τὰ τρυταγεία γε ρ φηος Ροσιι- 
πἴδια ἴῃ Ρεγτάπεοινάε ἐπ ἀϊξείοις Πρὺτανεῖα, Τὶ ϑέναι τοὶ ὄπλα» 
ῥύοροσοτγε ἀυπιᾶ ἴῃ τις άϊι!πλ. ΘΟ ΡΒΟ ἢ. κὸ τεὺ οὶ τό χη μήτ᾽ γω- 
γαῤχαὶ πγὲς ϑήσουσ᾽ ἐχαιμῖς» 1ά εἴτ ρταΣπι14 Ῥγοροπινῖταγπια πιςᾶ. 
τιϑέναι ἄϑλον » Τοστγατεϑ ἀϊοῖτ 5 ῬγαΠΊΪ1ΠῚ ργορόποῦο. ϑεῖναι τεὶ 
ἐν υϑια, ρτορο Πα Πἴς, σο αἰ τις 7 σπιοΠοη, Τίϑυμι ἀπὸ κεφα- 
λῆρρβοπο ἄς σαρίτε,ἱά εἰξ ἀεροπο. ἀν. ξ, τὸ κρατὸς καρείω δὲ - 
τυκτοῦ ἔϑυκῳ, τίϑημι ἐν πυρὶ, ΠΟ πιοτι5 914 εἰς βλω, τίϑπαιντ 
τίϑεμα ἀπιοο. Ἐπιο)αγ τγοτγοσοηζίτιιο. Ατὐἰίζοτ. 7. ΡΟ τι ςοτ. 
πυρίον γὸ αὐτίυ) ἱπσῤχάν τί ϑεμίν. Πα πγο (ἘΠ. Ἷπ ΟἿἹΎ βτἢ τῆς παρ᾿ ἐκεί- 

τῶν ζυγοίας δυνεργέπημ᾽ αὐ ἔγωγε ϑείϊων ,'π θεπςῆς!) Ιοςο ρο οτῖτη, 
ῬΙατο ἐς ΚΘρΡΌΝ]. τίϑυμι τίω “ἴ᾽ χρρεκοό των κτῆσιν 5 πλεές"κ αἰξίαν Π 
τῷ ϑπεικεῖ,Ἰὰ οἴ άτςο ῥ᾽ ατῖπιὶ εἴϊε βαςϊεπάλαι. τίϑναι ἐχέν, ἀτι- 
το ᾿ναθογονριτο μαθοτς, τι ϑέναι πταρ᾽ ἐδὲν, 181} ἔα τεσ ο, τιϑέναι στι- 
εἰἰ φαῦλον, γ1}} ρεπάετγε ὃς σοητοπιποῦο, Τι ϑέναι ἐν μέρει»[ Ὁ ]1α-- 
Ὀετε σοὺ ἄϊτισεγε ὃς ροποτγα. Ρ]λτο 1. ἀε Ἀθραῦ σαν ἐν αῤετῆς τὸ 
σοφίας τίϑης μώρι πίω! ὠλη δ᾽ είαν, νἰ τεσ ς ἰῃ ’οσο ΡΟ ἷδ ν οὐἸτατοιι. 
Τάςην πγοχ ργὸ εοάςπι ἀϊοἰ τοῖν εἰετῇ αὐτὸ γὴ σοφίᾳ ϑεῖναι γμν τ- 
ταῖς δὲ (ἀρ  επτῖα 14 ροπετς. τίϑημωι εἰς τὸν αὐτὸν λο70ν τεῦλλα πείγτα, 
Ἰάεπι ἔδητῖο ἀς γοΠ4αῖς οπτηϊθιις , Ρίατο τ.ἀε ἈΘΡΌδΠΙς. Το πὶ 
ἘρΙΠ.7. εἰς αὐ τὸ τι ϑέναι ταὶ γενονυῆνα γ) αὰ ἰρίιφι τεξενγε σορίτατίο- 
πα5. τέϑης εἰς σε ριθικόν, ἴῃ πιιπηδγιπι γερο ἰ δ Ῥ] αταγοίν5 ἴῃ 5010- 
Ὡς, ϑετέον εἰς αἰϑρώποις 7 ἴητεῦ ΠΟΙ Ϊπο5 ΠΙΠΊογᾶγα οροτῖεῖ . ΔΡἢ- 
τποηΐμ5. Υήϑημι ἐν ἀδικήματι, οὐ ἸΠαἸἷς 'οσο ροπο, Τ μον ἀἰά, Τι- 
ϑένω ἐν μυδενὴ ὡπολόγῳ (οι! λόγῳ, ΠῈ}}0 ἰοοῸ πιιπτεγαγς 9 πη πα |0 
τϑϑητογο Βα σε γονΒυ σεις ἴῃ ΕΡΗΚΟΪ. τίϑημι εἰς δίφρον ἱτι ΘἸΓΓΙΙ ΠῚ 
ἀπηροηο, ΗεΠοάιι5. - ἀπὸ χθονὸς δυρυοδείης Ἐς δίφρον ϑῆκαν 7γ1( ο[ξ, 
εἰς τὸ δύφρρν αὐεξι ὄχσταν, ΘοΡ μος]. ἢπ ΑἸδοα γ εἰς χεῖρα τεύχρε δεξιοὶ) 
φιλιφρόνως ϑτὶς. ἴῃ ΠηΔΠιπὶ ΤοΙςγὶ ἀδχῖγα ᾿πιροίιτα, Τίϑημι ἐν 
χείρεσσιν ,» ΟὐἀνΠ΄ ἕξ, ἐν χείρεοσι ἔϑυκε, ἀεάϊτ ἴπ πιαηπ5. Τιϑέγωι ἐν 
“ρὐμμοσι, ἰὰ εἴ ργοάεγε ΤΙτοτὶ 5. ῬΊατο Ἐρ ΠΟΙ. 7. ὠυτὺ ταῦτ᾽ ἐσπί 

Ψασμ ένα ἐν χράμιασι ἐτεϑη, αὉ οο παῖς [ετὸ τγφέξατα Πἰτογὶς5 πλδὰ- 
ἄατα ἤιητ. ϑείϊω ἐμαυτὸν ἐκ ἐν τοῖς ὑςἐρφις δες, Τ[ΟοΥ, ϑείης ρος ψυ- 
χϑτοῖη Ἐρίστατηῖ, Βοηϊ σοη μι αβ,στατο αηΐπιο ἀςοὶρία5, Τέϑυμι 
“ωρὸς πὔτο, παῖς αἀ (στο, Χοπορῆ. Ὑίϑνμηντ ὅς Τίϑεμαιαρρο 
ὅον Ποσεῖ , ἐκεῆαι ἔαςῖο ὃς πγροτῆεῆπι. ΡΙατο ἴῃ Αροϊοοία, 
πίϑηαι γάρ σε ὁμολογριυν ταγξχοῖο οηἰπη τα τοίροπάοητοπι; 1τἶπάα- 

ςο. Τίϑομεντ ὃς Τίϑεμαι, 1" Ροπουρτο ἐο ιιοά οἰτοοἴτο να ἴτα Πτ, 
ἄο ἴτα εἴς. ςΟογατ., τίϑυαι ςαστάξειν αὐτοῖς. οί {τ, 9 ἡσὼ τοίνιυ 
ἐγ ὲ μὴ τοιῖτον 20) τῶτο. Γοίαπ.ἴη Ῥγοπιοιῃ. τίϑει ὃ ὦ ἐρωῦ τὸ χαλο- 
π ὥτερρν. 1 ατίοἱ οτίαπι ἀϊσιιητ, ας πος ἴτᾷ οἴΐα, τι ϑέναι ψῆφον, το φέ. 
ρεῖν ψῆφον, ἔεττε Γἰβταρὶιπι ὅς (δ τοπείαπι ν Ἂς Ὑἰϑεραμνόμοις τι- 
ϑέναιοἴοτες ἕεσγο, ΡΊατο τάς Ἀ ρῸΡ]. Το ϑέναι νόμον, ν τς ἴῃ Απα- 
τποπ, ἀπ οΡιις τη οςῖ5. Γάοπι ἀπείη ραῖτ ϑέῶεω ὃζ αὐαρϑέῶτο, σρις 
ϑαυ τὶ τιϑένη, δες. ἔπεσ ΠΟῚΪ ργα στ σον ς ΒΑ ΠῚ τη ἘΡΊΠν. Το ϑένοι κα - 
ταξάνιειν, ΓΟ] πεγδ, πιτηογαγθ. τὸ γεγν ὁ μῆνον χ᾽ τίω ἐσταν οἴ καῖςτον τι- 

ϑιναριαξαπι ράττοιη ῥτὸ [δ χπτία; πιοάο (οἰ ποτε )τιϑεὶς πτερέ- 
χων, απ ππούλῃς ὃί (ΟΠ ἰςηςραριιά Ποιπ Πι. 

Τιϑίω ἐομα,» ὃς 
τὐϑκρέῳ, μιήσωνποῦίᾳ ντ πυτυίσον ΟἹςογοηΐ ϑς πιιτγῖσο Ρ͵λιιτ, ὥσπερ 

σιϑκύη τρέφω. Βα τὶς ΗΠ1ο, Αἰλ᾽ καὶ υὐδ αὐτὴν σειὺ τῷ κυξσαι κὶ γϑωνῃ- 
δα! κὰ τι ὃ, ἰωῦαν, βιυρίοις ἴγλοις αὐέτλησε πόνοις. Οτεσοτοοῖον τι νυν αἰ- 
πολέ δι ϑεευ μάτων τρέφων τὸ τιϑίωδωνΘ.. [4 πὶ, μήτηρ Κρ τειλλυίλώς 

πιϑίμων μήν, τὸ γήπτον. Βα Π|1115, οἷον τινι χέλακ τε κοινῳ τιϑίων εἴ ὅχεο (ἐ ἐν 

Τῇ πόλει, Ταϑίω εν τί) γίω,τταη! τὶ ργο ἔργτᾶπι οχοοίετς; τὰ ὃς 

5 Ἔ 
σοιδϑέειν οί ερἢ.. 6 Απιβηαῖτ. Γεωργικὸς ὧν σφόδρα πῆς γῆς ϑθμιχᾶς 
το φυτοῖς αἰτίων κα χεῖνγοδα ποῖς τι ϑίμυων απέρ μασι. Δρυὶςσοίτιγα ἴτὰ- ΜΣ 
ἀϊοίις τογγᾶπι διθοσῖθες οπμπΐαιις θθπογο Ρἰλπτάτγιχῃ οχοοΐο- ᾿γεωοὶ 
Ῥατ. Ὠ1εῖϊταγ δεῖ πὶ Τιϑεύω, Ἐν ἥμο 

τιϑιίων,"ς ἢν ΠΌΓΓΙΧ » τροφὸς γ τιϑιιυήτειρα 9 τιϑη κα τίτϑηι ΡΓῸ τορίος. ἼΣ 
πε αἸτιῖος (τα τοῦγᾷ δια πδοῖα εἴτ, ραττία πα Ἐρίρτατηιν δὲ ρτῖτο μναῖ 
πιὰ σοσγιρίτατο " ΜΠ 

Τιϑίμνημα,ατος, τὸ ἱἀἸρ πα χιιο ἃ πατγίτασ ἀρᾷ Ατμεπ. δ... ἢ μη 
Τιϑίμδησις,εὦ ς»"ἡνεάἀισατί ο.᾽ δέξατο» παττίτῖο, ὅς πυυ]ςῖς ὩΡοΓά. νι ". σῷ 

τας Πὰς νοος Τ᾽ ςορ ἢ. ΠΡ. τάς Οαιῆς. τ ΚΠ Η͂Ν ἸΑ εἰ 
Τιϑίω ἡτειραγηιττ  χ αἰτεῖχ ὃς ΔΠΠπηηαν Α ξεϊ πὸ ῖπ Ἐρίρτ. Πορλιὰ πῶς ΘΝΘΡὲ 

ϑιωύτειρ᾽ ὠχοφύρᾳτο, ον τιϑ' ἐμός ᾿ ΡΝ  ψωίο 
τιϑύωντῥγαυτυϊτοτοίη ἘΡΙ Εν ᾿ ἐξ δ" μι 
τιϑίωος ἡγιυττῖχνν. Καριμαι 4. Ὀϊοῖταγ οτίατη ἀς τεγγὰ αἰττῖος, τὸ Ἧι ̓, 
τιϑίωος, οὐ, ὁ, πα τΥἠ τ »οἀισατοτ, αἰ τ Πιι5. : “Ὁ τς μ᾿ 
Τιϑοὶ οὗ μα ζοὶ, πγαγα πγατ δῖ ἀν πάς να!ρὸ ερεέπσι τάς Τιτῆνες, εἰν ΠΝ 
τιϑημαλὶς εἰτῃγ ἀνα] ς ὁ οηιις μῦρα ἰλέξατία:, νἸάς Τιϑύμαλθο ἮΝ Ν 
ΤΙ  αλ ον πθ “καἰ ἢ 
Τιϑυμαλθ. εἶτ νυ πλα 159} ογθα [λξξατίαγοτίῖης ΓἜρτοπὶ μην ρεπογαν, " ΠΝ 

ἀε αιυΐδιις [Π0..4.Ὀϊοίςοτ. σαρ.:5γ5.8ς ἀοῖποςρ5. ΟΠ Πἰππε]. 5.5 “ΝῊ ἴω 
(4.15. 1τοπὶ ΠῚ γ ΟΠΊοΥ στὶς [λτις!διιετῖτ, πιατῖπα ἰαξξιις) Δ Ἢ} πὰ ; ἷ 
Οταεὶ τιϑύμαλον νοσδοτ,. δἀπητο [α]ς ἱπιροῃίτιτ. δὶς δεῖ ΓΝ 
νοσαῦ (εἴ {ες {|0.{. σαρ. 7. ϑογι οῖτατ ὃς τιϑυμαλλθ. σοιηῖπο, ἴω Ἶ , 
ΝΊκαηάογ ἃ [αξε19 ςορῖα ϑυμαλῖδα ὄυγλαγία ἀϊχῖτινρὸ τορος ἐμὶν ἴίᾳ 
γπάΠ}.ν ᾿ ἄρ “ἶ 

Τιϑωνοςγῶ, ἐ ΤΊτΠοπιις, ΕΠ ἴτοτη πιδι ποτε, ἴοποχ, Ἐςγιποίορ. ἼΜη 
τὶ βορβΐῃ ΑςΒάτη. σκωνδεύλ θ᾿ ἵστας ἐκσων αὐ ἤρα τιϑεωνὸν παρ ῆς πἰωναιο 
Τύτετγρ, υἱεῦράγαν γεγο κότει, δστὸ σῷ τι ων πῷ πανυργήσταττος κὶ Ξ Πνος 

ζχηϑέντος εἰς τύ τῆ γα, : ἘΝ Ἡιήκσιβέ, 
Τίκτω, μιτίξομεη, αν. τέτοκα, εἰόρ, β, ἔτεκον : ἃ τέκω, ᾿ππ!πτατο, ρατίο, Ηδιὶ ἡ ίσαμν 

Πποάτις,οιξ τέκε κυ στε,» Τίτω, ρίσηο, Ηοσπεγ. Οὐγῆ ξεν τίκ ὁ- αὔλο ἡδετο 

δυοτϑὺς, αιιοῖι ραμλττίς νῖγο, ὅς Οὐ ΤΠ, ὁ, μοέντιιθ- αὖ τέκετο πολὺς γα απ, 
φει δέα. “ἰς ὃς Γιατί πὸ ραγταις 10Γ15 τε δαϊτατιαραα Οἰςοτ,. Τοῖς, κτῸ 
Ψέεσοῖς Οςποὶ ράττι φἀϊτα, το ἃ ἃς Εαθῖτις ποτδυῖς ἀρ Τὰς τὴ δις 
Βίςος, Ἐν ἀρὰ Ὑ τασὶ σος,Ἰ πηιητ, 8ὲ πη ἴσο ρατγίοτ, στ ράτοῦ "δ ἀδοιν 
τεὶ τικτό μῆνα, ἰδ οτ]. ΟΡ νος ο5. χάρες χάριν γάρ ὅξιν καὶ τίκτασ᾽ αἰεὶ, νι 
τ φύουστι, τα; ρατῖτοῖ, 165 Ργοαεςῖτινάς Κύειν ἰπ Απτηλοπ., ΕΝ τὐὐἰοαμηδγον 

Τίλαι αἱ, ψήγματα μεκρᾳ ἡ ϑραύσματα δεώήονται φιαὶ τοι φωτὸς . ΡΠ αἰννδιοιι 

(τυ ες ΠΠ|8 τη αἰ πτιὶς » σαὶ ἴῃ [πο 419 Ἰοςἷς ροτδογοιη ἱπματαῖ, ἡ Ὁ) 
Ρτατοττίαν γεγο ΟΣ γα Πα: ὁ ράπθο ψα]Ὁ οἰμοίδητος : γπάς ὅς, ΡΝ υιο 
φῆδῳ τὸ “ἰλλεῦλαι ἀϊέτα᾽ ν Ἰάσπταγ. ΓΙ ατάγοῃ. π΄ ΤΙΝ, 

τιλέω,μ ἡσω,ςᾶςο, ἴιμπο.» ἤξεγοιις οἰ 140. Αρίγττας πνι!οπιδάμ,͵ ὐρηϊεσλοι 
Οἰι5γτιλη σφ λετῆον κἡ μυξώσες, [τ Βίτιιτ λιξωσες, Ἠΐης ΑὙΠορΗΔη ἐς [μηεῃ, 
ἀϊχὶς πα Αὐριις., Μέμνησ᾽ ὅτε τῆς ς ἴλης κατέτιλας ἑσπέρας; ϑ0{π᾽ μοι ες 

«ιὸ φο]επτυαπι ςοποασάτῖς νεἴροτὶ ὃ ΝΊἀς σοι ρ οἴτα Ἐνπιλᾷν, “αι ςτὸν 
(ἡ Πρρειλᾶν, ὃς ἴὰ νος Γπποηλθ- Εἰτὰ Τίλθ., ΝΣ μέρα δ 

ΤιλίαψροΟΡμ]ὰ5 αἴρτα, αἴγειρο: εἰν οἢ, ἣν ὦ δ ναί και 
τυλα, Π εἰν ἢ, αἱ ᾳ;. π]ερᾷ. Ἷ πον ΡΝ ἐγκθοὶ 
ὙΤόλω, μι ριώ, ποικαγ ἔμ]. 8. Πορόπϑης Τίλλορται, ψο ]ο, ὁϑασσῶν γῈ ἴπι, ἡο κι, τ’ 

διἰαρίο,φαχακρὸν τίρλεις σα! αττπὶν Ὁ Π}Π1ς. φυο ἀθέραηὶ ορογα ἀϊτ-, δὴ μοπίοι λῇ 
εἴτις, Ετῃ Αἰῖο αυοά ἀς σοηγεπιρτῃ ὃς ππάνοτίο ροηίτατ. Τὴν Ῥγωμοῦη νι 
«πὠγ ὥγα τίλλειν, γατίαττι ν Εἰ Πότ ο, ντ ἀρ Ἡσοτατίιιπι 5ογπ1. Πἴθτο, ἀανποῆς, 
Ῥτίπιο,- μαγατῃ τίσι νο  πππὲ Γαίου ρυο Ρογ Ιἀςῖτοο {πο1-- μη, βουτο πὴ 
ἄλτῃ ργαῦθοτ δὶ νε]]!ετς δαγϑαια πιρρίτεγ. Τάς, 51 Ογπῖςοι πο σνιξηῖν, 
θαγθαπῃ ροτα λης Νοματῖα γοΠΠ1τ, Τίλαὶ «ἔφαινον, ςοτοπατηνεἷἶ- Ὁ ἤμην 

ἰδεῖς ὃς σοῃσοΓρογε» τὸ τεμεῖν ἡ διααπαρρέξαι, ΤΠ εσοτίτας 46 οο- μι ψμηη ὐτιὰ 
Γοπα. - ποιήσεις ῥ᾽ αὐτιχα τῖλαι εἰς χεπῆά, Τίρλνειν ἑαυτὸν, εἰς ςΟΠπη45 ἐἰο γ δα τα 

ἰληίατς 5 χιοί ἴπ ᾿ππέξῃ ἤσθατ. Ὑηάς Ἰοςοκὰ ἀϊχῖς Ατ τορ να 
πο5 ἴπ Ρὰος, ἕκεινογὶ γδ τον χοφοποιὸν ἐχ ὁράς Τίλλον θ᾽. ἑαωτόν; τίλλει 
ἑαυ τὸν αἰ οἴτιιγοῖπαίτ Τυτευρυτο τῇδ ἑαυτοι τρι χων ὅδηλαμιξ τόνε. 

σπαριζήειν τὰς κόμας, Οὐν . κι, Εζόμδυοι ἢ κοι ταεῖϑι γῥων, τίνλοντό τῷ 
χιήτας. Οἱιοά ἴῃ Π|Δ4, - τρρϑελύμνοις ἔλκετο χαίτας ΜΜττίαἱῖς Τ᾿: 
θτὸ (ςουη 0, ἄοχεγα ροξλις ρα Πὰς, ὃς φοπιδιτ νο τ. Τάσπι 
1ῖστο φαΐητο, Ῥοδύϊζηας ριΠ!απ5 ρατίτοτ ὃς σοπιαπὶ γε  [Ἐπδν, 
Ομ (ξηἰω Ιασογαγε σοπιᾶς ἀἰχῖτ σςηςοαταπίατγα σοτηᾶ5 Ομ. 
4: Μεταπηουρν ΨΊγρ ἴῃ 9.5. 74 σοπγαϑ: ἀςοτγᾶτε στ 6 πι; Ἰάεπι 
ϑαηςοα ἴῃ ΗΙΡΡΟΪ. ποῖαπι15. ποιύσαι τιλλόμβυιθο πίω) κόμιζω, Οτπῖτς 
τε φοπιαπὶ ἀϊίσογρογο αὔαιις ἰάσοταγο, Ε ἰάϊου]ὲ ταπηςα ἀϊχίς, 
ΑὐἰΠορβαπος κἰ σκωμματικως τὸν αϑοφτιλιμὸν οἴηαάοταπι ΟΠ 1. 
ὅλης 5 τίννω τρίχας, ΨΟΪΓΟΙ ΠΣ οηῖπι το {ες πὶ (δάςπι ἀερι Ὁ, 
θαητ. νηὸν! ἀϊᾶϊ. ψΊτ4ς Πιῆοω, τάφοι Οοπηίοι5 ἴῃ Ἀαπῖθ,, 
Τὸν Κλειϑνένη σ]᾽ ἀκούω Εν ταῖς ταφ ὦσε, ( Ἰυἰτ ἐχ ἀπηδῖριο. νἱάς. 
Ταφ95) Ὡρωκτὸν Τίνλειν ἑμωτεῦ, κὶ απαρζῆειν ταὶ γναίϑοις, Ὑιχμδς τὶ 
ταν. 1.1 οἴ. νυ] αν (ράτίαιις ἀερι]ατῖο ς πτοοςπόταπι ρόηδὶ 
Βυΐτ ᾿σαοπηιπία σδυία. Τάοπὶ ἴῃ ΜΙ θα 18. Τί) ἐν ῥκφανβωϑῆγ Ν Ννμ ". 

στ ειϑο ῖυ Θ- τέφρῳ τε τιλϑῆ, δύσι νἱάς Ῥαφϑυιδίω, Τίλχεῖν πτερὸν Ρ᾽α-ι ον, Ἔγωδι 
πγὰ5 γ ΟΠ Ποτς ἃς αἰτίροτς, Οὐν ̓  ὁ,- τίλλε πέλειδυ Κ᾿ χῶν, ΑΥ ΠΈΟΡ Πα: Ἔδάρτμῃ 
ποϑ τα Αἰρδν. ΠΕ, Καλλίας ὧρ᾽ ὁ δίς ἄρνες δϑίν; ὡς τῇ ερρῤῥνοῖ. Ἐπ. Ατε γ ν νιν, δαὶ 

ὧν γοναῖθο, ὐπὸ ἦν συκνφ αν ἥδ πύλετωμ. αἵτε ϑ ίλειαιτορσεκαβθῶνσιν τς. . ας 
ἀυτῷ τὰ πῆ τρα. ΜΌΪ ΕἸερδθειὶ ὙΠΟ ρ ΠΟΤᾺ 9 ἀπὸ τυκοφανηῆν τίνας, ὡν ἰδῆ 
εἰ ἃ σα! ππηἰατογῖθας γα χατὶ φίαις τη ογάογί. δὶς νοΠΠἴσατο ρτὸ ἀκ, Τα 
φαἰανπαίατγὶ, διαδαλλειν, πιοτγάδια ἀῦχις ἰασογαγε ν ιγρδησ κτίτι οτν Νοας 
ἰνοτας,βοηθοης βάτγτοῖο, Ὑ ΦΠ ςος αοίδμτοσι 9 οπαδε 5... ννν ἀπο 

Οἰρονδ Π καρ, 



1.1} 
. Ὀὔκοτο ὑτὸ Οὐγαρὶ, Βφῖδο, Μοσς μοπλϊπιιην τπυάοης, ἐπ 

ΤΠ φοπιυίῷ το δι» ἴῃ οἑτοιϊὴς ν ἢ] ἰσδατ, ΘΟ ΠΠις Πρ το ιιαῖτο, 
. φρίτς 15. ἐς 5411} (ογῖ ρτῖσ, ἴῃ χιιΐδιις Ῥίαχα ᾿ηοἰτὸ λας πα 
΄ Πιρπὸ νε!!τοδὰ ἐιδεηεοα 4ς Βοηςξ, ᾿ῖδτο (ξοωπάο, ΝΙΝ απὶ εἰς 

᾿ σαι ρίςηιιπι δος βοίμπι, αι 4 ηδ γο ἤρατο πια!ρ ατας ροῖ- 
 ἸΝΟΝΩΝ γοΥΡμπ γἱ 5 ὸ τοι σαι οὐξῃ ἤογπιο εἰξ ἐς σαηπα- 
τ δε: ἀἰείπιιια δηΐ πὶ ἐἠϊίογ, 

αὐλων,λτι!ο ΡΣ οι», ἀριιά Ατἰῖοσ, Οαζα Οτςοαπι γοσοαι το Ἰη- 
φυΐτιντἰς τη ξγα Τίλανες, 

ποργτὸ ἱ 4 ΟΠ 410 ἃ τιλμὸς κὐ μοτὸςγροη ς}}] 5» τυγιιάα τ νο]- 
ὐὲ (ηξεον Ἰὰς ΤΙ Κο τιον ὃς Λημνίσιιθ-, ΑΡίνττιις ππ]οπιο- 

γἰκότοιμῦ σοῖς πίλ μασι, ΑΡιι4 ΠΤ] οἴςο, το Ζ τίλματα, γ εττῖς 
πιο }Π}Ον οἸ ΠἸοατίοηε5. 
ΠΟ υπρμ δες Οα]εμιιπα ΠΡ τὸ ἔςοιιπ 40 χτ' τύποις εἰς ΠΙπατηοητῇ 
ΠῸΣ 

ἴδ 
γα, 

ἀκχῇ, 

δδῃ 
ὀργὴ ἢ 

τρταΠΊ»ῬΟΠ ΟΟἾ 15 νε] ταγιπάα 7) μοτὸς τιλτός, Ππητ αἰτεῖ 
Ο μοτοὶ νὴ μοτὲ , ̓ ἸηΔπηρητα 4115: ν αἰ ποεῖ δ 15 ̓πάιιῃτιιτ » ὃς αι ΐδθιις 

ταν ΨῸ  πογιῖπὶ υ]σαγύμηι!ς ἃς ΠΠπτππὶ οδταγαπίοτ, Ετ πνοάῖ- 
᾿ φαπηαητα αι: ἐρ 1» [1πΠ4Π)οητὶς Ἔχοορῖα Ππ|}} 1πάιιητιιν, ἔμμο- 

᾿ παλρρε!!τηταγ, Οαΐομιι }ῖρτο αιΐητο; κὶ χῦλ γχόν,, φϑίγοντες ταὶ 
αλύμθνα πεΡς ἡΚ" ἰατρῶν ἔμμιοτα, δὲ μο ἢ“ ἐγχριουβῥων ωρρσφερέμε- 

ἿΝ αἰ νης ἣτ μοτωσαι κὶ δεκμοτὦσαι 2 ῬγΟ ᾿ιπαϊτπιδῆτις5. ὃς Ῥεηϊς- 
ΐ Τὶς ἐπάδιτῖς συταγο. Ἐτζμμοτος οἰ Ἔἰ πο αἱ  μοτοὶ ἃς ΡΠ ΟΠ Ἰη- 
᾿ ἀϊ {πιητ» Βοο οἱϊ, φαὶ να πογατις εἰς : ἃς Αἰ ̓ ἂς σραυματίας ἀϊ-- 
ΟΠ οἴξασ ἴῃ ΠἸθ6110 εἰσαγωγῆς Ἡά]εΠο δάίοεῖρτο : νἱάς Αυμνίσκος, 
ἡ ὃς Τίλυα. 

Τιλι ὀφχού, ὅνδε. 
τίλσις να] τα Ψατγοπὶ , ὃς νο ΠΠἰσατῖο σοπος, γὲ τιλωὸς οἦδ τριχῶν 
᾿ριιά Εἰπτινπάς αὐδῷ τιλμος ντΔς Τύλω, 

99 ΗΠ εἴγου σα) διας 
ἐλθῇ Θ΄)», 6. {ογοιιβ,κδαρθ'. σκώρ.])01.1.ς.Α ἐγεσι ὃ. καὶ τίλονγκ" πέλοϑον» αὶ 

Οὐ «πατίλίαν, ν] ἄς τιλαΐω, ; : 

βἀπιν τοὶ, τοὺ ᾿ἱπατηδητα, ῬαΙΠ 15 ΑΑὐρίποτα [ἰδγο (εχτο 5 μΤ' 9. χέρρυρ- 
ἂν διαμοπ σαντες ξηρρῖς τιλτοῖς » κὶ σπλίωιον δηηϑέντες 14 εἴς, [ἐς - 

διϊοτι σα ηπδ ἐπ ΟΠ ΓΑΙ ΟΠΟΙῚ 5 [Δ] Ή ΘΠΤΕΠῚ {ΠΟΙ 
πάοητος » ἀεῖϊπες (ρἰσηϊιπη ἱπιροηςηῖοβ.. Ψιάς Ὑίλμα, δζ 

᾿ οὗτιον, Ξ ὡ ΗΠ ΠῚ . 
χτὸς, ἀ1 (ςογρειι5 2ε 1 Π|15 Οα χα. πιλτὸς μοτὸ ς᾽, σοΠΟΟΓΡταπῚ [1η8- 

ὌΝ, πιεηζιπ» Θά οπης δά ΟἸδιςοι. δριιὰ ῬοΠμςοπὶ ΠΌγο ἴδχτο, 
κακὰ , πίλτου ἢ τάριχ'Θ- 5. τὸ λεπιδ τὸν ἐκάλοιω, ντ ΡΊατ, ΟΟΠΊ] οιιδιν Οἱ 
ἀμοιπς πήλτον, , τὸ, εἴς (ΔΠ!ἀπτεητὶ ἤρεοῖςς.Ὁὦ ΕἸΡΗσεΝ ἐρταον 

: [υςἰαη. τοῖς μυσὲ διετριζαξ ὧν εἰ ταὶ ’α ταῖς τιλφαις οἰκήσει ςοἱ, 

τίσιν τάς Σέλπη ὰςίαδυ ἰάος ᾿ἱπάἀούζασι νέσα θγογγη ἐπι- 

ἐ(χιην 
νὰ 

ἜΗΝ, 

Ἴ}}. 

δι 
ἐκ ἡ νι ταπτο πη. : ᾿ ; 
πῆτην ἐς τ] οποσ:ῆς ἀϊσιιηταν ρ᾽ ἰος5 αι! ἄδην ΡγαΠδά τς ῬΑ ι415)Ης 

ἄοτ].ςον τάς τίλλων. 
ΤΑ μα ἐμή νομθτοναμολ φᾶν ἕν ϑεοιὸ, ΑὙ 11.1.7. ῬοΪ τ. 

δὶ Ατογι μας ἴαοτγα ἀἰ 5 ἕλσεγο. Ἰλαοτα 
μο λφὴς. δ, δ, ρτοτίο ἤι5, Πρ! ἐπ ἀ!τι5»ν οηἀ 5115 »ἱὰά οἵδ, ρίασεῃς 

ἵπιο αὐρεξειι » ἐπιρτοτίίαιιε αἰ!οόζοτ,, κόσμιθ-, Ἐρίεἰιοειο 
ἢν ἄπο ντίτιις Αγ μξθρμδηςσ. δὶ τιμαλφέσεξρν 9 14 ο[π»τιμια- 

γαρυηῖν 

μα 

“αὶ “ δρν λαμπρότερον ἸΑΠΠῚ εἰλφ εἶν τὸ δ οίσικειν νας Ὠ το δίς τιμῆνρτα- 
ἡ Ὗ 

δ : πἢεἰτ πιδτῖο.- ἢ ᾿ μν Δ 
ὙΠ γμα!, Ἠοπογο;τηρῆς φξιῶ αὶ τιμῶ, ῃοποτς δέβοϊο. Γοτεῖιις 1ῃ 

ταῖς, Σωκράτυ ἢ χαλκῆς εἰκόγίΘ. ἐτιμήσιαντο ᾽ δοογατὶ μοπογίς 
τ Παταατη φγεαπὶ τι ιιογθτ. ὀ ΓΤιρρύομαι ται! ξλο . δζ 
ἴητις πὶ ΔἸ πηδἀιοττο, τοι α᾽ αϊπιο, ΠΟ δί πιμω ἀϊοίτατ, 

πἰτήιο,νῈ δέχα ταλόῤτων τιμεῖμαι,ἀςςοπι τα] σηεῖς [τε πὶ φῇς 
ὁ »οοηδεπιηαπάμππι ροίξι]ο ταητὶ δέ ΠΠΓΟ Ῥοπιοβοπ. χν 

᾿Θεοκρίνε. σεμαϊμαί μοι ϑ.αγετου » παιοἰ ρίατη πιόττς ἀρ ημ τοηίξο 
γεου ; ἀδιῆπο σπὲ πιοττὶς » Δ [οἰνῖηι. ΠΊπατς . θανάτου πε" 

υὐμᾶρΘ- ἑαυτῷ, Ετ τιμῶμαι 9. «νάτε τῷ φδϊγρντι,αςςοτίο δ ροῖωι- 

Ὁ σΔΡ τίσ γε, Ῥίατο 1η ΑΡροίο βία 5 τιβίθό τα δῆ, οὐμ» μοι ὁ ἀνὰ 

του « τηαγτε τι ῖμ] {τε πὶ αεἰτἰπιατοπιοτῖς πις ἀϊρηιιπὶ 
ςεη- 

“ἴ4επὶ ἴπ Θοτρι δ δυτοϑλύοις αἢ εἰ βέλοιτό ϑιανάτου τιμᾷ τε ανο Ξ 

Ἵἀς 01} χύιεαβ59Π το σά ρίτα!! ἀοίογας οτ᾽ πα ουτιμώμαι σάσειν 

οευῦ, πῖς ἀἰρηϊάτα σοηΐδο αιιοιιὶς Πιρρ!οῖο Σ ἐρος ψὩ 

᾿Δἔτάπ ϑορ. Θορυξησἀύτων ἢ ΤΑ] δικας ὧν,ε νεχκα μϑὺ, εἰπαντ ἐμοὶ, δὲα- 

πραγυΐσων τιμῶμωι τίν) δίκίω τῆς ὃν τρυ]ανείῳ σιτήσεως. τ Διτοπὶ 

ἱμά τω αἰτοτῖς εἰδ, ἵτα ὀῤτιτιμῶτο τειῖς ἀϊοίτα γε αὶ 4μιπὶ ἴη- 
ἰαῆάο ποι ἤτ. ογίπιθη οἰοιιατα σοπαταῦ 7) δὲ Ρα πα τη Π0ὶ φῃ 
πιᾶζ Ἔχ  τ15 ὃζ [δαΐας.ν Ἂς ὀὐτιτιμβῶτη. ὠΤιμήσοιδϑται ἀϊες 

᾿Βδηζ το δ αιιοί εξ οεἰἴτιοπὶ οςπίοτε . ςεπῇιπι ἄβοτς. Ατἰκο- 
ο ες ἰσηο ΟΕ ςομοπι. ὅτω ἢ ἰώ τίμημα μηδὲν τὸ σώμα δι- 

᾿μγαῖον τι μιήσειόϑει! σειωέταξαν, 1ὰ οἴ ,οαρίτα σεηίοτο αά ἅτις πιὶ 

. δῖσαρο [ἰδγοὸ φαΐητο ἄς Ρατδιιῖο ἰοα ας Π8 » 7 νεως! λέγεται 

στόόϑει! «ξ αντακεσίοις ἱππικοιὲ αὔδραις 1, οοπίι ἀρεπάο ἐνῶ Ἢ 
ἐαιῖτος σεηΐετο. Αὐπτοτο 65 1π ίσχτο Ῥο!τιςογατῃ γντιμὴὸ- 

τα κτήσεις» ςοπίεητ ρο[οἰποπος. Ἐτ ΡαϊΠπυὲ Τιριοῖ τ Ρτὸ 

ἰετ, ἃ εἴς, αἰεπιατίς ἐαςυ]τατίριις ἴῃ σοη Πηπὶ τε ρὶ. Ρο- 

δ τις, πῆρ ταὸ μυρίας τιμώυυοι γα χμαξ γ [ἀρ Γα σφητιιπι πη] 11 

πῇ ἤιητ- 14επ|,οἱ ὑπὸ ταὶ τετρακοσίας δραχμάς τετιμημῆροι» 

᾿ γάτη ςεπῆις οἰ ᾿πέγα ἀγαοῆπιας 400. τετιμημᾶρθ' χρυματ 

᾿ τῶν γταχλζιις ὑτοῖῖο, Τ᾽ ιογἀϊ4ε5, τι ὅτ Ρτο ςεηίςτ,; 

ἐπ Δ 

ἢ (υΝ 

γα οὐ δὰ 
ψιλή! " 

ἰωπηῦ 

᾿ρεθμα 

ΤΊ 763 
ἐᾷ οἰδιοχ ἡ εἰπματίοης, ἅ οἰατα, ορίπίοπα Ργχαϊταη) οὔς, Χε- 
πορίιοη δγπηροί, κ᾽ ὗ πλείξι ἐγὼ τιμῶμαι, Σωκράτει χολάξζων δ)η- 
μεῤδυω δὲ φάτο ἐρ0 ἐπαχἰ πιὸ ςςη(ςοτ,τοτος ἀἰςς Βοογατὶ ἀο ο- Ρογαα, οὰ δίς φυκεῖν αἰολτινυγκ δυζα ζειίδει ὁ αὐεφώξεϑϑαμ. 1.- 
ΟἸλΏ 5, σλετων κέκληται δι “ἢ πλιγ εἶν τοῖς νεκροῖς τῇ ωρρσυγορία 
τετιμυμῆν Θ-, ἰά οἴδ,ςαἃ ἀρρο!]!ατίοης ἀοπατιις. τὸ πιμωμῆνον ὑπὸ τῷ ἔχιν. ἀὴρ ηἰτας ἱπυρετὶ), Τμιιογά!ά, Τιμά κῃ εἰίαπι Ἰητοῖ- 

ι ἄυπι γεμάςμτί5 » 4061 τ νὸ ἱπάΐςατο ἀἰςίτατ, ἤςας Π οὶ 6’ τηςμτῖς, ΒΥ ἠο [15 πόσου φυκεῖς τιμῶμαι ποίλιν εἰρίωμω ἰδεῖν; αι απτὶ τις (οὴ [ες ἀἰπἰπιαγοὺ Τιμρὶ ὥτῃ Τυςίδηιις Ρτο ἀἰρηατὶ,ἀΐροιιπι ἀϊςετς Ῥοίυε: εἰ πὸ δἔχμια ἐγίγνετο, τιμηστείμίων αν μαωτον πῆς ὃν 
“γυτανείῳ φτήσεω οἱ οἵ, ἀξιώσαι μ᾽ αὖ, νὈῖ (μας 41 Ιορδηζ,τεγ 
Μυσαί μείω αν ε᾽ μαυτ: ὃς τας τα ντ ἰδ ̓ ςπι, ὅς τις ταῦ μαγείρῳ ςα"- 
οὐ αν σιμησώιτο, 411} σΟημι πὶ οτιισς ἀϊρηιιπι ςςηίςατζον οἱ παι! - 
ξἴετ. αἰ σογλοῦ τιμᾶ ται, χρις ἐς, μα» τι τὶ βαςῖτ Ομτί ας, Ομεγ- 
ΤοΠοπνιις αὗδὰ ἱερωσεμύης σπονλοῦῦ τι μέ ὅϑκι, πλα ρηὶ ἔλεος ἄτας α- 

{{|ππᾶτο. πολλὰ οὐ τέλη" μετέραν τιμιώμῆν Θ- φιλίαν, ται τί ἑαςῖοπα πο- 
Ἰζγδτη δηλ) ἴλη, 16οπὶ ἐς σῆς. ερ ςοΡ. τοὶ πολιῶν αὐξὺ ἐτι- μήσαιντν συμμα χοις στφίσι γϑοεῶτω , οος ὁ Ρεγαργοσίπι ριιτάγοης 
ἐχοῖγο ἔῃ ἰοοὶς τατον, Τ Βιιογ.1. 6, Ὡρὶ ακίτων αὐ τιμηστείμίῳ ὃς, 
Βιι4.1π ορ ιρυ τ. 

Τιμαορρονν πάσχ,νίτοτ. 
Τηρέα, μι, σω, ατηχαι, ας 1ῃ ρτοτϊοςβοποτο » τηλρηΐ ξλοϊοντιμῆς 

αξιώ αἰδέομαι ἀν ρΙ ςξξοτ,οοΐο, τΟΠῚΠοΓου: ΠΟ Βοποίξο, Ποῦ - 
ΠΗεη.Πλ4,6, Αἰοσομβώη τιμῆσαι Αιχυλήα «τολίπορϑον, Ποηοτο δῇ- 
ἤςετς, διαὶ τι μῆς ἄγειν. Τίμο ἃ πατέρᾳ καὶ πίω! μητέεᾳ ςαρῖτς τς. Εὰ - 
ΔΏΡο 11) Ματιβ αι, ά εἴς, ποηοταγίδιι οπόγοτα μαδο. δοριῃ 
ἄϊιπι διιτοπι σοηἰιετιιάϊποπι Ἡοταὶ (οι πηοηὶς πγαρὶς Ῥοττῆς- 
πεῖ δά [δ ἀΐιπε αιιᾶπι δά ποπόσεηλ, Αριά [ατίπος Βοποῖ 
ΡΓΟ ῬΓΆΠη1Ὸ ῥτατίααιις νίπγρατιγ. 4.3: ῬΓῸ πιοιῖτο τοίογταγ, 
Ἐτρμᾷ Οταςοϑ τιμὴ ἃ πίω ἀςἀιιέξιιαι οἵ, οἱ χιοτῖςα τη ΒῸ 
ΠΑ͂ ΔςςἸρἬτιγ Ράγτοι ΠΡ ηβοατ ἀοροπάο ἔτι ρετίο!ο. Ηο- 
Δ ΕΓΠ15 ΠΙΔα. οἰ οἵκέ με τεμήσουσι γα εἴπ ρυῖς ἀξιώσουσι, τηᾶρηϊξᾳ- 
αἴξητ. περῆσαι τείλυ ϑὲς, γετιπη αἴσοτο, ΟἿ [ΟἹ οπγιι" πἰδὲ τῆς ἱε τ 
ρωσωυης, ϑτεῖς ἐτίμησαν γ 4115 ζοπίξοτγατιης, ΝΝασαηζοημεὶπ Ο- 
τατ. τιμώχταχοιφργοτῖο ὡἰτπηο 5 σςη πη ἅρο «ἴαχοςοῦ- 
[μπγ.Οςπιτίμο. δὲ Πατίτιο, Ρίατο ἴῃ Αροϊορίᾳ » ἴσως γδ αἴ μοί 
τούτου τιμήσετε 5 τα τὶ σαὶ ΠῚ ἔοττα ἢ πς ταχδιιοτίεί5, πος τὴς 
ῬΓΟοτῖΟ Διις ργοπΊῖο ἀϊρηυτι σςη Παεγῖτὶβ. 1δ᾽ άεπιν τοσούτου βέ- 
λεῶλέ μοι τιμῆσαι. τιμω πλείςτα, ρΓατίπιΐ ἕαοῖο, Πἐπιοίεμεπος. ΕΥ̓ ΤΙ 
μῆσαι ἡ αἰ ξίας, ἀλρῃο Ργοτίο φἰπίπιαγο, ΑΕ, τιμῶ αὐτὶ αναἷπαν; 
δίς. Οτόροτ, Τ᾿ ΒοοΪο δ ἴῃ ἐρ ΠἘο]. τιμίῳ πον αἷν χρη μ(φέτωγ»τηᾶ-- 
8 ραοιηία ἰοςο αἰ τίηγο, ἐτομμήστετε τοὶ πταν τὸς αἰεξὺ χέρώστε-- 
ὅτι 5 Ὁ} ργαορτα 5 ψυδτ γε ςο5 σα βατεεὶς, ΤΆιιον ἀἰά, τι- 
μάνγντ τιμφὸ ὥκιγ πιτι ξξατο 5 ἀπ Αἰ ἰ ποτὰ ἀηπιπδάμοττοτς, " Ὠ6- 
πιο θη, σοητγα Τ θοοτίη, ἐϑ᾽ ὑπσολαμῥχίω πσιμήσειν ἐλεηογθοε 
τούτω, ὅσον χριτειϑεὶς παύσετωι ὁ υἴβρεως,, [τὰ Βιιις ἰἰτοπὶ Ποὴ ΠΊϊ-- 
ποσί ἃ γο 5 ἰδ πιαηδατὴ εὔϊ σομίςο 5 φιιὰπι φυδητα ραπα 
ἀοροηί, αν ̓πιατία ροἰξοα ἱπξεγοπάα σοςτοσάίαγ, Οἰήδιις ν]- 
τπηῖιπὶ ΠΙρΡ]ἐσίμ πὶ ὃς σαρί τα! πὶ ρασπαπῃ Πιδίππιυῖτ, Ἰατὸ ἐπὶ 
Ῥο!εῖςο; εἦν δι αὐ καταψηφιῶνϊ τιμὰν, ὃ. τι χρὴ αὐ παϑεῖν τιναὲ, 
ἡ Σποτίνγειν, ὶαγίι5 ᾿ς πγο ἘΠ η.κὶ ὧν τῇ σίμκυσει βελομῆδων ἈΠ δε- 
χρις ὧν θανάτου αἰμῆ σαι ἀυτῷ, ἐδεήϑζω μδὸ ἐγὼ “κ᾽ δικας ὧν, μυδὲν δ᾽ 
ἐμὲ τοιοῦτον ᾿ρῴξαι δι συγχωρῆσαι ὁσουπῆ» αὐτοὶ ἐ τιμῆύτο, ϑ'ανάτου; 
ἵνα ἐγὼ μηδένα ἰπεκτονὼς εἰίω , (πὰ ἦπ οἴπη γο  θὴξ σλρίτα τον 
Δι δάιϊιοίτογε » ἀςργθσατὶ σοερὶ ἧς αι] ταίς σδυ τηςᾶ ἕαος- 
τοητοδί νῖ Δ6 τα οητιμπι νίαις πιαίτατθ, απἰγηδμοιΠοηΐς ρτα- 
υἱοτίς στατῖαπὶ εἰ σετξητῖ. 

τιμὴ ἢ ἐν ποπο τ, ἰρ Πἰταθηγ οι οτςητ ἃ) νσΠογάτῖο 5. οαἾ τι15, Ὡρέςτε- 
μον, Αὐἰζοτεῖες ἰδτο τουτῖο ΡΟ ἰτϊςουιρη. τι κη τευ τῶν, βοὸς 
Ἰιογιπι»ἱᾷ οἴ ΑὉ ἐΐς ργοῇ οἰ ξεης . Ασπτοτεῖ. ἴῃ ἈδΒετοτίς τιμαὶ 
ἡδνέων τρὶς «δ ὡρεσβόπατ,οποτ αυ ει ἐμπίοτος ρταίϊδης 1ε- 

πὶογῖθιι5 ΡΠ ταγολιις ἰὼ ΑΡΟΡΒτορ πὶ, Γασου Χο ΠορΡἢ, οἱ 3 
γεραίτεροι ταῖς Φα νέων τιμαῖς ἐἰγάλλονται » διυάςης ἀμπαν ἃ τππς- 

αἶθιις Βοποσο δἐβοιιιητατ τιμαῖς υἐἐσ εκει, δίς ϑοΡΒοοΪ. Τιμίω ἕ-. 
χίν » Ργδαϊταπι εἴς ἀϊσπίτατο, ΤΊ τιον 14. ὃς Χοπορ ἢ, πιιηοῖς 
Γαπρί,ρταῇο!, ὅ8) πίω) πὰ δυχφία τιμίαν, χὰ Τυΐτιτα φο]φῃάμι δί 
οὐίετιδηάιιαι », Ρίατο ἀς Ἀ Φριιθ]1ςα, διαὶ τιμηῖς ἔχάν νο] ἄγειν, 
Βοποζαζς 5 τὸ τηκάν, 5 ΏΘΉ115 55 φιλοτιμηϑτὶς πτεσῃ γοῶτῳ ἐο ἢ 
φανὴς ) ὅτι με δια πάσης ἀγεις τιμῆς, ὈΙοῖτας οτίαπὶ ὠγειν ὦ πιμῇν 
ντριά Οα τ μάθετε πιᾶρπο ἴῃ μβοποῖο. Ῥαυΐαιϊας "δὲν π 
ἥ όσον πἰω Α᾽ ϑίω αὖ ἀἴγρυσιν ἐν τιμῇ : Οἴςετο » βαδις ποποτοπὶ εἰ 

ςν 14: ϑζς. τιμίωὶ Σπονέμειν, Ποποτοζὴ ἀςέοτγγς 92 νοἱ τ διιόγε 5» τας 
μᾶν. 5.4 ἀε Βοποῖξα σιιγὰ ἀταις ΠΗ οἰτυάϊης εχ Ἰάϊοιί πιο 
Ἠεὕτγαοτιαι ἀρᾷ Ρεγγατη ερ τοῖα Ρτλπγα,οαρίτοτογτῖο» τὸν 
μἰωὴ «ἰξατι ϑένε)γἰάοτι ἀριιά ΡΑΐ αι ογῖητ.3. διδόναι τιμίω 5 ἰρ1ά, 

τιμ πιά σἡἐτγλτιις, αῤχ, ΑὙ τοῖο [65 τεττῖο Ῥο!ιτῖς. οὗ δἰ περι γι 
γνόσς, 48] ξμοτιης ἴῃ ἀρ π τατον Ι ατάτοθιις ᾿η Οα Δ. σιμὴ (τ 
σιληὶ γε ρπιπι,ςοη [ας το ρη ΕΠ ΟΠΊΘΓι5. Τιμὴ, ς[ἰ πιατίογρτε ὁ 
τίπτε ΟΠ εη, τεὸς τιμόϑεον, τ μά ἐπέδωκε φιαλών, ρτετίμπι 
τοἀα ταῖς ρΡ ἰα! για, Ατπτους . Ἀ Βοτοτ.ςςιπάο 9 τὸ γὸ μηδενὸς 
ἀἴξιον, ἐδεμίδν ἔκ πιμίω,, {τε κακοῦ, ἐτε ἀγαθοῦ, γιϑον. Ουοά 

ΠΌΠ Πὰς ρου!) εἰν» ἴῃ π0} 1 αιαπηατίοης Βαθοταγ, ταὶ τιμιὶ ὅλης 
Ἴοτλ. 3. 55 {1} 



64 ΤῊ 
χείνόρτε: χωρίων, ρτατια ργα ἀϊοταπι πτοπάεηζες ζαι αὐ σθηῖας. 
Ῥτγοάιισουτος» Β0 3: ᾿π ορ οἱ ἐς Ῥτιοτίριις. ὙΤι μη, ὀυτί" 
χτίσιςον [τιον ρας πα, ποι πλιἐ τα ἡ ὑοῦ αῷ ἀδικήματος τιμωρία, Ἐ1Ὸ 
ποτ 146,6, πἰμίμ ἀαρυύϊδροι μῆνελ κῳ σοι τε κα ὅσοι ὠρὸς πρώων 5 1 
εἴ. Ὑτοϊδηϊς ρατμα5 τερεζθηξζοβ, Τιμὴ οτῖδπη δ Ἐπ πιάτο δεῖ τς 
11. ΠΠ|24.γντιμίωὶ Ν᾿ αὐγνίοις στο τινέμῆν, ἰω τιν᾽ ἔοικε δες. 1ά εἰξ,ὡρό- 

ξιμον τ πολευου δ ὅξι φόρον τινα ἡ σεωτέχειαν, ΒΟρΠΟοΪ.ἰπ Αἴαςε 
Ῥτίογοπι σοῦ τ, αὔχοντές εἰσιν οὗόδν υὑπείκτεον τιμῇ, 
ἱιμηδηὴς 46: γεδυτι5)ὄυλα βή ς, 
τιμήεις εντος τέων Θο Ρτοτιοἔπς»μοπογατιι59[η Ασσιι, ΡΓΟ ᾿ς τιμίεντα 

ἀϊεϊτιτ τιμύο τα {{144.σ΄, γπάς σιμηέστατος, Οὐγ 1.6. κρέλλιςσον κα) 
αιμνυΐές ατον ὅξι, 

Ὑνμλεν»τίμμον, ΕΠ οεοτι ἀν, 
ΤῬήμημα, ατος τὸ, ρτοτίτπι,α Πα τ ο»έ τιρι, Ἐπτὶρ᾽ ἃ. τήμυμα τῆς ἀ 

ξίας, ἀϊρηατῃ Ῥγεγπιτα, ᾿ΝαΖδηΖοπι5 ἴῃ Οἰατίοπο, αὐ τίμα αἰ 
δραἰμὴ αὐτὶ μεγάλα τιμήματος δέχεται ὅϑεος, Τΐμημῷ κὶ τίμησις. 

πλε ἔχ, ζημία τιμωρία, ἀαπηπατ ογοοπάσπιπατίο, ροεηα ἃς [πρ- 
Ῥ  ἰουιηγ 914 οἴτ, κα τειδκη, πλ} ἔξα: ἱγγορατιονα πἰστηατῖο {ἰτ]5γ[α- 
Διὶ α ἰπιατὶοςταχατῖο, τοόφιμοντιμητον, ΡΙατο ἰπ Αροίοσία, τῷ 
τιμήματι ἐμυβνω, (τὰ σοπτεητιι [1τἰ5 αἰτιπηατίοπε δζταχατίο. 
πε πάς τὸ γιγνοόμᾶνον τίμημα  ᾿ιάἀ!σατιιπ αιιο ἃ [115 Ροροίςοτίς 

δαιδτάίαις {α(οτγίτ» Ὁ ἐπιοΒοπα5. δέ ἐπάγειν τίμημα, ἀρ εγα ἘΠῚ 
Ῥαξπαίῃ 5 Δξεοποτη ρασπάτιμτι ἱπτεπάοτς. δὲς ὄζιγραάφειν τίμης 
μα. ΤιΑτί ταὶ ἰγγορᾶτε τη ἔξαπι ἀϊςσιιητ» μος εἴ ,ς μοξειίατε ντ 
ἀαυπαποίατ ἃ ἑπάτοῖθιι5 ὃς ἐῃ εἰπὶ δηϊπηφαιιεγτατιγ αἰταια ρου - 
πᾶ. ΕΠ επίπι δοοιίτογι5 ἐτίαπι ροσηαπιὶ ἰγγορατα 7 ἃς [1το πὶ 
τοἰπιαγε. ΑὐΠλορ μαι. ἵπ ΡΙ του τί δὴ τα σοὶ τίμημ᾽ ὄπεγοάψω τῇ 
δικῃγἐδμ γε ὡλῴς , 4πδητί [τοίη τ δὲ αι [πἰ πηαί σον σομμέξιις [15 
4ηδηταπη τ᾽ το! ἔζατα ἱγγοραθθ {τὶς ποιπίηοὴ πίμημα ποι - 

ὅτι ἷὰ εἴπ, πα ξξαπι ἰγγο σατο, ἐπι το η ἐς τὰ ἀἸολσιις. ὈΪοῖ- 
τὰς οτδπὶ τίμημα δδιτίϑημι, ΑἹ Γ᾿ πι ἐς ἔα ΓΈ Ἰοσατ.ὴ σήμημα (- 
πέϑυκόι ἐκοι τὸν πεύλαντοι, Πγ 1} ἔζά πὰ ἱγγοσαγητ. πάτο λιρ το 60 
ἀϊχὶς σοηῖγά Ατὴπορίτ,Οἷσον «ἕ ὦ ὅλ ἐσ αὐδφνόμωγ γραφὴ πὶ- 

μημᾳ δηπγεγοκμμῆθον. αιιαητα οτατ πλι] ἔζα ΔΡ δος [ἀτοτίθιι5. [τ 
τορατλ. Ῥειοποη.Δάπογῆις ΤΊπιοοτγαζ. ὀκτίσειν τὸ τίμημα τὸ 
γιγνο μῆμον τὸ τυρφς μηϑὲν διαὶ τίν) υὑπσδρυμερίαν 7 αι μα ΠαΣ ποχπῖ - 
Ὡς Ργορτεῦ (οἰ πςηἀϊ πιογάσπη ἰγγοράτι μι εἰ, τίμυμᾳ εἰ 
σρ Πις.Ν πᾶς Ὡρώτον 9 δεύτερρν, τρίτον τίμημσι γ 4118» ἔππτ οἰ 1165: 
δί οἱ ἐν τῷ τιμύματι 5 1105 Βὶ Οπηαπὶ οἰἤπςο5 ἀρ ΡΟ [ατιιοῖ οἱ δπὸ 
μικρύν πιμη μού τωνγεχῖσα σαπῇι5 ΠΟ ΠΊΪΠα5. τίμημα φέροντεσςοςῃ- 
ἔπι Βασεητοϑ : ἔς Ατοτίη. δριιά Αὐτοτεί ἐπὶ ἰἰδτο τοττῖο ΡῸ 
Τιείσου. ἔλαζε τοὶ τιμήματει τω" πολιοῦ. δά οἴυῖτπι σςῃ τι ἔς ο- 
τα τι ΡΠ ατάγοιις ἴῃ δοίομ. ἐκ δευτέρων τιμομοίτων. ἐχ (τοι ἰο 
σεπῇι νοὶ οἰας, Ρίατο ἀς Περι. Ατηζοτε!ες [εετάο ΟΕςοη. 
στω ὃ [ὦ τίμνια μυϑὲν, τὸ σώμα δέμιναιον τιμὴ σοιόνο! συ ταξ αν, Ἰά 
εἴ, καρῖτε ἐξηίεγε δά ἀτι85 πλῖηᾶς 605 410 115 ΠᾺ}}115 σοη 5 οἴ 
{ετ. ατῆις 8. ΕτΒΙ σοτγιιπι, εὐθὶ τιμοκρατίας ᾿Οα 116 1151» ἴσοι αὐ αἴτες 
οἱ ἐν τοῦ τιμυίματι, Ὀϊσαητιγ σι ς τιμήματοι γ λοι τατε 5) ςο- 
Ῥία δι, τίμημα δρινὰ Γν πάππων δ] τίμημα κατειφήσειόϑοι.ΕΧΡΟ- 
πἰτ ρογ ἐνέχυρθν πὶ ὅποτίμημοι, Ἐτ ἀρικὶ Π οπιο Ἐ] οη, αὐρὶ φῆ συμ 
μείχων, αὐτὶ τὸ δή κεφάλαιον, ῃ μάπο νοςεπὴ ἤς Δηποταιτ ἔγλης. 
Ῥοτῖιι5, Τιμήματα ΄ιάτιοῦ ογδηῖ Ατῆς 15. πεντακοστο τον 
βένοι, 41} απ οητίς πιεά πη πῆς σοηῇ, Ζόυγιτα; 5. ἃ ΛΟ 115 πρ4}1- 
θιι5. τππαὲ αὖ 6415. ϑυτικὸγοῦπὸ Ὁ θη ΆΠ 4 α] ἐγαητ ΟΡ  Ποο5. δί 
ἤχατη Ἰοσασδηῖ ΟρογΑΠΊ, ρ τί πηι ογάο οι άιι5 δί ταγτλις. ἀὰ 
τη οηἜγατιις δάσια ιττςρατιγ,δί ἀϊι τι πΊ 5 ΠΟ δι πηαις ἀρρεὶ- 
Ἰατίοης σφι θδατιγ ] τατος η δοϊοηΐς νἶτα οἰϊ αὐγιον, Οἵ 
πυαρὶίζγάτιις ({π4}}1Ὁ) οπηῃ ἐς ἰοσαρ] οτῖδιι5 το! ηαιογα νοι! ον 
το  ἐ]ιαπι απτοιῃ τοῖα] σα: σι θογηδηάας ράγτοπὶ ργθηη σα ἃ 
ἔχςετε . λά τἀπὶ δητοα ρί ες Δαρίτατε ποη ροτείατ, δά ςεῃ - 
(ας οἰτάτιπι ἔς σοῦτα τ: ὃς 4] ἴῃ πος ς 5 ἀταις ᾿μιτη ἀν σοι 
γδὴτζ 9 ἴῃ Ργπιο οτάϊης ἰοοδιιῖτ, δὲ πεντεικοσιομεσδί μγοις ν ΟςαΑἾτν. 
ἴπ [δοιιπο διτοίη ἐο 5,411} διὸ ς5 αἰεγς ροίϊοητϑαιις τγοσεητὶς 
ἐεηῇ ἔοτγεησ. ὃς μος ᾿υΐρραάα (οἱιοηζε5 αἰ δὶς πιιποιραιῖτ, 
χόνγίτωη νετο τογτ!} σαπίι ᾿ο πλῖο5 νοσδτὶ {ππτ. 1] ἀπο τὶς 
πιράϊπιπὶς σοπῇ οἤεητ, 93:πς αιιατει5 5 ἅς ΡΟ ἔγειηι5 οτάος 

πααιῖς αά παρ ἡ ζγατας μαρεῦας δα ΐτ πλγπσαις (ἀπηρταπ Ρὶὶ 
δἰ τοὸ νΠΠπ ἘΞ ΕΠ 

Τιμήορρε»ν διααϊατοτ, ἥρως κὐ ἔφορθ' τη βρεΐξοτ, Εὐγ πιοίορ, τιμυτὴς» 
Αροϊ]οπΐας ἰθτο ιάγτο, τημήορθ- ὀργη᾽» ὙἸΓΓΙΧ ᾿γᾶ 7 ΝΟΏΏ1)5. 
ἰά εἴπ, τημωρϑς. 

Τιμηκλκύςρτο σιμιτλκώ ργοτίαπὶ ἀρ 6 ο.Ηείγο. 
τι μυρθλειν, ΕΟ Οἢ. τιμμοενωλείνο πάσηι ρτγαςῖο (ει! σατὸ νοηήετς, 
τίμησις,εως, ἡ Ἰάςαι αιοί τίμημα μος εἴτ, αν! τα ὃς ἴα ρρ τοι) ἃς ΠῚ 

τὶς αἰ ἰτἰπτατί ονταχατῖο σδη [59 ἃς δα πηα ποτ ΠΟ 15 πού μσν ρας: 
πὰ ἀο! τῶι ςοηπεἰτιοη εἰ ιρρ! τοίην. ΠὨοπιο Ἐμοπιὸ ἐν τιμήσει 
βελοιυῆμων ΤῊ ϑεκας- ὧν ϑανάτου τιμήσω ἀυτῴ νἱάς Τιμῶν. Αἱ [τ ίη, 
σοητζια (τεῆρῃ. Ηἴϑ τὸ τρίτον ὕδωρ ἐγχ εἴ ταὶ πὴ τιμήσει. Τ οιτία 

Ἰατ ἀπ ξμπάϊτιγ αἰ υπατίοηὶ {τὶς αδ δέζοτε ἐαοϊεηο ὃς ἃ 
«πάϊοῖδιις ατϑιτγαπία ὃς σοη πἰτομά τ. τίμησιν τ τίμημα, σο ἢ - 

Πις. ἃς. Βοῃοτὶς ἀο]ατῖο, 
Τιμητέθ,ν ὁ ΠΟ πογαη 118. 
τιμητὴ δ, οςηίοτ » αἰξιφιαζος θομποτιμῃ, ὁ τημητίας ; πὶ ὦ πρότερον 

Τημωρητη ον ἰτΟτον ἱπ ἄς χ, Ν Ἢ 

ΕΠ 
πιμώνδυϑ. (ἰςτις δῆτ τιμῆτὴ ον," ὕς ἐρρν. ΑἸμεπαπις ΠΌ το τά. ὦ αἷο, 
ῥώριαγοις ὃ οἱ τιμηταὶ μεγέτη σἹ᾿ «αὐ τὴ αὐ χ )τίω! αἰρα πόρ φυρον ἐνδεδυ 

. κότες 5, κὶ ὁ “Ἐφ να μοι πελέκει ταὶ ἱερρὲ κατέζαγλον,ἰὰ εν Οςηίοτος 
Ἐτ τιμητεκὸν πηνείκεον (Ἰοίτιιτ σοπίοτία τας! μὰς ἴα Ζιᾷτοος ἀ2 
ταπάθαης οπσα ᾿ΐποα ὑγοτγαξζας Ὀτου νετὸ ἀδίο!ιεθδος, αὶ 
τὶ πορ Βαμα ν᾽ εἴρι5, Πώς αὖ σ᾽ ὑποκτείναμι; αν ς; δότε ξίφΘ. Οἷσας 
ταῦχ!ς- γἢ πιναΐκεὺν τιμηπικογ, (ΟΠ Πξηζαγ. τὸ χοι τειδιχοιστικὸὲν Σ΄ 

Ροπίξ, ὅπου τύμ) μιαικρὰυ χ ἀρρέσσοντες κριτεδίχαζον 5 ἡ πἰωὶ μιχραὶ 
απέλυυνς ' [Ἢ 

Τιμυτικὸς, οὐ ὁ, Ἔφη ΓΟτλιι 5. πο ποταγὶτβοοαοτί οιι5. ἢσμογοπη ἵπηὺ 
Ρεβάξησ:νοϊ οο Ἰηροηῖο ρυϑαϊταθοντ 1ἰδεπτοῦ διοποτοογ  ΡΙ ἡ 
τατομεῖη σοητιαά Αρο ΓΟ. σέργον ὃ «δ ὁμύλικας ἢ σεωΐϑεις π΄ 
μὐπικὸς ἢ δῶ κα ϑηγησομθρων.ν ἴὰ6 τιμητής, ΜΝ 

Τιμητον, ἤεπη ηποεἱ τίμημα, ΠΠ πτοίτ θη, ,1π1 σοητγα ΑΡΒοΒ. χὰ 
τοῦ μεγιςα κεκτημῆύοι σιμητώ εἰσέφερον, [ἀςπν 1  α,κὶ τούτῳ εδὸ ἐν 
καταψηφίσηδηε τιμυτον, ἢ. Στὶς «ἰἰηατι ομθῦ, "' 

Τίμμον «αν τον ΡΠ Ἶ ΓΙ Ο ΡΥ Φ ΓΗ ΠῚ, Ρ ΓΔΕ ΠῚ} ΠῚ, τί γκυμκα. Ν 

Τιυιπώλως ΡΟ τη ξϊτογεν:ργορτὸ τογιπι ρτειοίαγιιπι νοηάίτογει 
Τίμα 9-γεγὸ κα ἡ ρτοτίο τις » οἰχατι5) Πορογα δ 15. πρποτα ἀϊρο 

Ἰιοποτγαηεί ιν» Γηρα ἐπε συ ύνθν, ἔγσιμος »νδεξίθυ, ἴῃ ᾿ 

το Βα τιι55 7.1 τα αὶ εἰ ργοτ) » ρεῖθρα σοπιτηςηάαι 
ἢΪ5.5 ἘΧΟΟ Πεαβ. ρα Πα 1} 15. ρτβ απο: οὶ ΟΡΡΟΙΙσΙΓ δδων 

Τιμιότης τος 7 ρτοτλιτ, αγπατίο, ἘΧ οοΠ ςητ18,) ΠΟ Ι τα 5. γ: 
ςαἱνρ.18. 

Τιυουλκι, τιμαί ἦτ ἢννοῖ ΠΟΝ τιμίων ἕχκῳ πουτες τ τιμῶ Ῥτοτι πᾶν ἅν 

ὅεο. Ῥγορῥιετα, Ο᾽ γ5 τιμουλκιῖν ἃ σῖτον διγυμοχᾳτείρρτος. 

Τιμοκοα πα, ἃς τὰ: 

Τιμοκεα τικὰ πολιτεία ἴῃ, πα. ἃ σφ Πα Ωγ ἹΠἜγάτιις σγαηταγ, παυ 
Ατηΐζοσ,}.8. τῃις. Ἵ 

Τιμοκρατικὸς γοῦν, ὁ) τΠ ἱτῖο Πι5ῳσοηἢι Ροτεῆϑ. 
Τιμόπτολις γι οἰἰταῦεσι ὸ ςίτατ, Επτὶρ. 
τιμοῦχ Θ᾿ οπογάτιις, ὐ τὴμος ἀξιολογρς, ΗΠ οίνς, εν 

Τιμωρέομαι,μ. ἦσο υιαι γαν μαι ὃς Ἂς 
Τηλερέω, μι, ἡσωγποηκαν Ραμ! ΘΟ» στον πάϊσο, ᾿λἶλν 12 Ρο (ΕΟ 

τη! ἐϊο; κολάζω, ν  τιῖπὶ ἐο5 ἤππη νἱτοτ, δι ΧΊ Ποῦ ᾿πσις ἀμεώε 
δὲ ὠμωύαῦϑει 5 [απ ΔιχΊ 0 9 ττοτ, ἀςξεπάο,, ἔαςοιιγτο 9. 8 
βοηϑυΐμαι. ΓλΑτίτο ἀπ Ἴ ΓΠΓ 5» γΎ τιμωραΐ σριν νἱοἰσοτ 9 ἱη λα 
τὲ 1Π|Ατάτη νοὶ πιογῖαπη. ταμωρέω φοιγτα! ργατία οχιρο υἱτῖο 
πιοπι, ΡΆΠο ἔγασ, ̓ π Ἡοτγοῖς. Χομόρμοη 7. Εὑλίωικ, Εἰγώ φη 
ὦ αὔώρες,, ἡποκτείναντας αὶ (φς ἐμὰ 9 τετιμωρηκότας ἐ σεάϑει αὐδθ! 1 
πόὐτων ὑμῖν πολεμιωτείτῳ, Ρατεηταιιο γί τί ππογταιητι ηἰπιίγαν 
ν]εἰςοπάο ) Βοπιΐπὶ οπηηΐμπι γοδ18 πιαχί πιὰ ΒΟΙῚΗ οὐ 
οἴἴςηίο, τιμωρεῖν ἐμοὶ. πιοαῖῃ νἱσοπὶν] οἰ (οἰ, ετοάοε. πατρὶ τ 
μωρών ἐμῷ, γισοτι ρατγῖβ πιςὶ ν] οἰ (ςθη 5.14 εἰζ)εὶ ξαιὶςη5, Επτ 
Ριά, πιμιρήσειντες ἡ μῖν πσαρϑέγοις δ'σαις σὴ «δὴ εἰ δικοιιῦπας ΟΡεΙ: 
αὐξοτοητες ΠΟ τς ἡπσς νἰγρίπες. {πηι5 δάπιοτίτια Ἰμΐ τα. δῇ 
εἰζητος ν Ρ᾿πταγοῆις ἐπ ΒΚ οπλιΐο, τιμωρέοντες τῳ ϑεώ, ᾿ς Ο ΟΡ 
τα ϊαητες 9 Πειπι νἱειίςεητος, Ἰά οἴ ἃ Προ ὑπιιτὶ ΡΙορε 
ἰοῆτες. Ἡεγοάοσς, (πὶ Πλατίιο,, ἃς Ασςιίατί.Ρίατο ἴῃ ἊΡ 
Ἰορία, τιμωρησεις πατρόκλῳ τι ἑταίρῳ ἃ φόνον. τπηοττοπὶ Ραῖγος 
νἰυάιςα!ν15.τιμκω ρφέμαί σοι τ’ αὐτα, ορβος ες. Τιμωρώ συ, κὶ τίμα 
δρδιαί σε, ρτο κολάζω, (δὴ ἐχθρριὲ Κ τιμωρήσευτο, Ποία 8 ν τιι5 οἴϊ,, 
(οστατοῖῃ Ἑπιλρ.τεμωραῖν αὐτῦϑορυηῖςπς ἐο5,Δ 8.26. Ργορεὲ τσ 
μωρώ, ε(Ἐ ελγ6α5 ᾿πίπιγῖαβ. ρογίςιοσ ὃς νἱεἰίσοτιν άς Τημωράε 
νἰτῖο. ντάς ἰπἔνα. Ὀἰχὲτ ταπηδα ΡΓΟ Ριμπῖτς Αὐἰποσεῖος τοτιὶ 
ΕτΗϊσοσιπι δά ΝΝΊςοπηδο ἢ. κολά ζεσι γὰ αὶ τιμωροιῶ ταὶ ἐδὺ ἐδεῖντ' 

μοχθηρᾳί. (ΟὨ(Εγαιΐτιγ ἜτίαπῚ οι1 ΠῚ υὐαβ» ντ τιμωρεῖν υτῶρ ἦν ἀῤ δα 
νοὶ δ φονέα Πιΐητο Πρ τιγραριιά Εν (, Ηος (ἰσοτιραῦτας μοὶ 
[αι] ΒΘ πιΐηἰς σῇ νοσατ 5 ἃς ρα ας ἜΧροτογο, Ὀ  οἶτην οτίαν 
Ῥαγεητγατς Ποιλῖπὶ σαί 5 ᾿ποῖαρ μοτίς νντ ἀριά οὐπάςης [ἱ 
τοιθτις ἔρῖταγ { ΘητΙΠῸ 9 ΡΑΓΟΠΓΟΠΊΙ5 Οεῖδορο, τοι  οΏλ 5. 

ἰςέζον..τι μωροιΐμαι ὑπὴρ πατρίδος. ΓΙατο ἴῃ ιερ. Ραγγὶας [ὰςειιτ 

το : ἴϊς Αὐπτοτο] η Β Βετοτίσοτ. τιμωρέϊϑεῃ ἀσςερὶς ΠῚ 
Π115 Πλατ τ ΡτῸ αἰ (Ὁτιιςὶ αὶ 5 ἐν τῷ τρὸς ἕλλίωας, ἃ πιτυὸν ὁμοία, 

τιμωροὶ ὅδε ἔφη, Ἰὰ εἴς. ἤμλ11 6 Πρ Ἰοίπιπι ἰποτα, ἐτετιμαρίωτο, 
(ἀρρ]ιεῖο αθοϑιὶ βιογαης, ὙΒιογάϊά. δὶς σερες ὙΒοθδπι 
Α7λ τούτων συμζιοῖ πιμωρρύμᾷνΘ.. Τιμωρηϑεὶς 5 αἰθιξχλιις ἡ ραπὲ 
τις » Ῥίατο ἀς Τορὶδ, νἱάς Απηπιοη. ἀπ ηριςητγοιτι ἰητος τὴ 
μώρειν δ τιμωρεῖ ὅγει. Ν 

Ὑἠμώρημα, Πρ ἢ οὐιπν. ΡΙατο 2.46 Ἀ ρι]. τῷ διῆλθε τημωρώμαται 
4145 ροξῃκϑ γοσρη[ιῖτ, ὟΝ 

Τιημκώρησις, ἰάφ 1. 

Τιμαρητέον ) γἱ μά σατο ορογῖοτ, ἴά4 οἰ, αὐχη!ο δάεῖϊε . ΤΙ, 
ογάϊάς5. 

τ 

᾿ω 

Νργ4π|,) πο τὸ 

ἐυιογαμάηιο: 
μοι, 
πτυζ μιν ἡ ἘΠῚ 

νἶδ κτιϊδι, 
ἐκ γίτισπ, 
ἡ δι, 

Ὑημωρητικὸς ἡ οτος. ΔΙ ΕΠ ΟῚ 1 ̓ η σοπάδοπαπάϊς ππαϊ οῆς 5.» ε: 
᾿πογιβοσ ρ ἄις νἸτἰοηἰϑον ἱτογον πάοχιντάς Συγῥωμονικός, 

τιμωρία ας, ἡγρατηὰ ὃς Παρ] τοί πλ, ἄν δ έμλη κὸ πίη Ραμα οἰ ον ρτοΡαι 
λτῖο Ἰωλιτγίρ», ἀφ ἔξη πον ργα Πα ιπιγαιιχι τιπ}7 τατῖο νράοᾶπ 
αἰ στο ϊατιῖδ, κόλασις δίκη, ιδίκησις, Τιμωρλα ρτορτὶὸ οἵδ ν]τῖο;, 
κόλασις γετὸ οαἰτιρατῖο, 1114 αὖ ἔγατο ὃς σομιητοῖο ἀπὲπιο δι: 
μας ὰ [ςἄατο ἤετὶ ροτεῖξ : αἰτετα οτἴασι ργορτυιη, ἀοίογοπι 
Ρετίςαίςιτ Ποίχως (τις λοῖτ :αἴτοτα ἀἰτο γῆ σαιεία ριιηῖς ἀτ᾿ 

αι [ 



ΤΙ. 
δηϊπιδάιιογτῖς, Ατιίζοσο! ες Κὶ Βοτογίςοσγιιτι ἢ ὅγο ρεῖπηον 

φέρει ὃ τιμωρία καὶ κέλασις : ἡ ωἷϑ γδ κόλασις πῷ πτίοχοντος ἕγεκα' 
το ὃ τιμωρία πὸ ποιοιωῦ τος, ἕνα δποπληρω ϑῇ. δι ταῖσιν δεῖα πὶ τὰ 

ρία ῬτῸ οπλη Ῥαηϊτίομο, Πορς ΘῸΠ "τὸ (οχτο, σαρίτο 14. 
μωρία ἐχαΐτη, ταις σαρὶτα!ὶς ἃ ἴτ0 ἀϊοϊταγ,ἰά οἰκ ἀοἸ ἔχιν 
ΡΙσα α πὶ σι ροσπα; Βιιίαιις ἴῃ Απποτας,ΐῃ εριΐτοὶ. ἐπ αἰ 
σης Εταιις. τιμώρία τούτων βραδεῖα, ἐν ταγὸ ριιηίπητ, Αὐ ἡ ἴο 
65 1η Ἀ πετοτ. δ) τημωρίδυ αἰϑρώπων.. αὐ νἱ του πηι ἀς μοπιὶ- 

ἴδιις (απτοιιάδλῃι 5 ΡΙατο ἐς 1. σ τὺ. οὐδὲ τῆς οὔθ᾽ ἐμφιο ἕων πήμὼ 
» ἀε Πιπιοπάο Ὁ ΑἸ ρ ἢ οι τδιις (ρου ]Σςῖο, ΑΞ ςΒΐη. τῆς 
ρίας ἔδοντο 7 Δ ΔιιΧ 1! ο ἐογοάο Πιρογίςἀδγιητ, Τίμὼ 
τοιμάζομαι 5 ρᾶγο 4 ΥΧΊ Δυμτι ἡ ἔδει ἀοοα ΠΟ » ΤΠυςγ- 
“μωρίαν παρέχω, {πὶ νἷτοτ ἀαπνηὶ ἀατὶ. Τάςπι. τιμωρίαν 

ΜΓ ἁμαρτημότων αὐτιδοιιῦα). ἀς!ξλα ἰποτο. Τιμαρίαν δοιωῖαι “Ὧν 
ρτημοίτων αὐτίῤῥοπον, ΟἸΓν [ΟἰἘΟ 1115. «ὐτὲ τῆς ἱερωσειώης, τούτῳ 
ἐγ)ες τίμ! τιμωρίαν ἔδοσαν, ΠὈοτατο5. ᾿υιῖς το ᾿ρί μοτηᾶ5 ἀς- 

᾿ἀετιητ. τιμωρίαν αὐ Ὦῦ Ὡροσήκουσαν τίσεις, ῬΙατο ἐς [ερίδθιις : εἰ 
Ῥασπᾶ5 πιογῖτας ἀδιοὶς. Τιμαρέαεν ποιεῖ ὅλοι. ΟΡΙ τα! ατινροσμας οχὶ- 
ΡΒ οἴαπιογε δ ἑτγορατο. Τιβωρίαν παῤ αὐτοῖς πονεῖ ὅδεῃ γ Ὁ ἱρῇς 

Πάϊιιπι ἐχίθοτγο» Τ Διο ἀϊ 465. σιμωρξαν ποιεῖ το αὐτοῖς. οἴ 5 
ὙΠπατ]. 146 πη, τιμωρίας τυγχόϑεινοροσπας [ἀπιοῖς οἰάοην ΤῊΣ 

ἠ14. τιμωρίας τυγχαία τῷ φίλῳ τωδὲ . νἱνάϊςο ΗΠ) φαΐ, 
ὭΟΡΙ". τιμωρίαν εἰ εδέξαντο, ἰνχα τπ1π| Ρτου ΓΟγιιητ. ΤΉοΥ - 
4. Ψνα11α ταπποπ νἱτιοπεπι Ἔχ ροηΐτ. τιμωρίαν ποι εἶν “ἘΠ αἰδι- 

ἔτων, ΑἹ Γγ οἰ η. τιμωρίαι αἱ εἶπον γῆ “ΟΡ Ίᾶτο τὴ Το σιν δὲ νῖάς πᾶ 
σηϊῆςοτ Επτίας. ΐ 

δα ὁ χὰ ἐν ἰτοτονἱπάοχ, ἐπ δικητὴς, αὐτο τοι Χ ΠΑ τὶι5.46- 
ξεηΐοτ, βοηϑυς. Ατιοτε ες ἐς τπιιηίο . τῷ ϑεῳ ἃ εἰ ξωνέπετω δί- 
“ἢ, «ἦν ἀπολιποιΐλων τῷ ϑείο νόμου τιμκωρφεγ Ἐ)οταΠὰ πι σῖτον ΓΘ υτατ 

᾿ἀμππἰτία: ρτδίες ἄτα » ἀϊθΐηα; Ιορὶς νίπβοχ.. δίς. πήμιαξρι νέρωνος9 
᾿ " Ἰηάϊοες Νετοηΐς, Νεγοπῖδ νἱτοτοβοτ οἴ, 4] Ῥαξμᾶ5 [απιῦτ 
ἃς Νιεγοηὶς δὐϊπιογίατι 5. ΡΓΠτάγο μας τη Οα]θα, τημωρφις δγπὸ- 
Πα ἀρρο ας ἀχπιοπες Βουιί πέρι τη ἔς το 5. “ιιαῇ βασανιςας. 
Ρυά οὐπάςπι πιμωρῇς ὀὔϑρωπος. ταῖς ποιγας συμφοραῖς .᾿πεξέρχε- 

Βοπιο ἐγγαηπιοὶ ἐρι τίσις μουπιπιύαιια εχ τα]. 
δὶ. Ποτῖςὸ, ὁ τὴν αὐομοιότετος, οὶ τῆι πτ αἰ ΠΠπγπ}}ΠΠππι 2 Ρ]α ἴῃ 

ἔγουγρο. : : 
κυ ατὸς 5 Τὸ 5 κὶ τιναγμῶς » ν αἱ τινασιμὸς ἀρτ1 5} 44Π| » αιαῇ 

δτατὶο » ιαίλτιο δεπεςδ᾽. ὃ αιιαίιι5) 1155 ἀριιὰ (Ἰσογοηοη 
ΕχΡαξιι. ͵ 
Μακτοπήληξ ηκας, δ)σεἰσολ ὁ ᾧ,1.σ4 16 ἀπ| αιατίσης, Ηςίγο. 

σὼρ γαίας, ΕΡτιιηΐ ἐρίτποτ, δορ  ι Τ τδοῖ. ; 
μυίξω, πιαχαςρτὶ πιὰ Ὀτοι ,απατὶουσείω,αοἴτο. Αια. Ας- 

(τυ. δι 4. τιν άξαι, διαῤῥηξαι, κόψαι ῖπ ΕΡῚρ γαπιπλ,σοσ μον τινὰ - 
διῆν.. Ὠϊεΐτατ εἰίατη τινάσσομαι. Ατατι5 5). Αἰϑηαι χερστεία 

αἴοδονται αστερύγεοσιν,τεττὰϑ αΠΠτίπτης αἰ 5. ἔ 
ἐθ ξογυϊάιι5»διάϑερωος, διάπυρος ἸΝΊςΑπδετ [ἢ ΑἸοχίρματ- 

πᾶς. ἴῃ Ἐρ᾿βγαπηηι. τινϑαλέοισι Καὶ “κμίωαιντο λοετρφίς γ 1. χλία- 

᾿ ερῖς, διι14. ὶ 
ὑνγυμαι, ρειηΐ ονν [οἰ σοτ, τιμιωρρύῦμκαι 5 εἰταιτᾶμια δποδίδομω). ΗεΠο- 
ἀι15. δὲς τότοι φίγνυσδε. Ῥγὸ τερϑηάογς. το πὸ . ὅρκον πίννυ ἅδε ἷς 

Πυγασπάιτι εχίροτγς δὲ ν] οἰίοι. Ηοπλ.1}.νὴ οἱ ἑσένεοϑε καμόνπάς 
ὀῤδρώποιε τίννυσϑιον, 4111 ΡΠ 115. ᾿ ΐ 

Ἰγγύω,ν ΕἸ τίννυμι κ ύσω,πουχα,τεἀ ἀν: Ρεπήο: ντ τίγνυαι δικίω, ρεη- 
᾿ἀο Ρα πασ:τονυΐτω τημωρίδρ, ΡΟΣ μα Τη Ἰυάτ: Ποῖ σαποης Αροδο- 

δ Οτμ πὶ σπό). 

νυ ἱ. δίς στὴ αὐ αι !άπαπιὶ ; ε να, το 40. τίω, ἐποδίδωιι, [οἰ πονρουίον πᾶς πιννύω, 10 δι πίννυ- 

ΡτῸ οοάοπιρεγ ἀιρίοχ νν ἴῃ ἀετγλιιατίαῖς ᾿ ΤἸῖςετ ρὶ ἀπλλ τ 11Π| 
ρεῖ ναΐοιμτι, Θαζα [0 το τοῦτο Οὐαπιπηατ. τίνω τω βλα βίω, Ρ[1- 
τοίη ἴορὶ. τείτῖτι ο ἀπηηῖιπι. τεμίωὶ πίνειν, ΠΟ ΠΟΓΟΠῚ τορεπάς- 

.ΠΠ154.γν. εἰσ αὐ ἐμοὶ τιμίω Ὡρίαιλος «ριοἰιμοιὸ τε παῖδες πίνειν ὧι ἐ- 

θέλωσι Ἰά εἰς, ἐκτίνειν, ὅτ διδόναι ζημίαν τίγειν 5 Ῥίατο 4πιαττο Ιμἐρ.Ψ 
Ραπᾶς ρεμήογο, ΝΊγρῚ] Παρ ἰςῖα Ρομάοις Γι. τίνειν δίκας ἀα- 
τερατηᾶς, Επτὶριά. τη [ρῖσοπ, ἴῃ ὙΤαιτ18» δτκας τιγσοι ἑ ἐν αἷ- 

᾿λίδι σφαγῆς. τίνειν ἀλητίμωτα ἰπιοτο οτγατα [ἴρτο αίαττο ΕΡΊβτάπι - 

᾿πηατ, μοι δ᾽ ἀλιτή ματα λαμειοῖῖ καὶ γας"ὲρ τίνα πολλάκι συ τομῆδη. [Π- 

μεπίτιτ οτἱᾶ Ρτιογὶ δγο 1... Ἐρ1Ὲ.7 τδε ϑρέπῆα πίνεις ,δις.1.(ο] - 
τὶς ἸΝΟΙπ. ἀμοις ἐμ τίνην ρτο νἱσεβγεροπάετο ὃς βτατία τοξεγγε 

ἀἰχ τ, ἐμείζεθϑαι «ντ ϑορ Βοος. Αροΐ!ομῖης [ξευπάο Αὐβοιριο 

Ν οὔπᾶϑ ἰποτς : πτυτρὸς ἑοῖο κακίω τίγεῦτζεν ἀμοιςιω Ἀμπλακίης,, τἰ- 

γώ μιὼῶνὲν. Ρέπάο τηοσοοάςπι, ΧΟΠΟΡἢ. αὐτοῖς μιῶνον πίνειν οἷρίις 

ἯΙ ὈΪπδτο πιογοσάςπ. πίνειν ταὶ μεῆςας τιμωρίας, ΡΊΑτ, ερ τ. 7. ἀάτε 

ἠδ ΠΙΏῚῸς ΡοσΠᾶξ. ἘΜΆ ΣΝΝΕ 

τίομαι,μ.τίσομω ἃ εἰδ, τιμκω ρφομαιν οἱ Γοοτ. Οἀγῇ. ὁ, κα πίστετο ἔργον 

κὺς αἰτίϑεον νήλῆα.. ν [τις ε[Ἐ ᾿πότρηιπι ἔχσίναδ » (ΠΡΡ Ισίαπι 

᾿ Ἰμτισης ἐς ἸΝεϊςο, ἐτιστέμίω σενὰς τὰ Πρ Ρ Πα τιπα (ππλρ ἢ. τιστί- 

 [ἄνΘ. δ ἀδελφὸν, ἀς ἔγταττς 4] ὰπιρῆτ νἰτίοηοπι. ἐτιστεμίμυ 56: 

[ εἰς ὧμα, Ἐπτγὶρὶ 4. σα άοπη ρατγῖβ Ὑἶτι5 ἴμπι. ῃς 
Γ Πρθοίσαν 

Ὅτ πατρὶς φόνον, ΕἸοπχοτιις Π|144. β, τίσει άγαῦ ἐλϑ νης ὁρμὴ μϑι τα γ} 

εἴτ, τιμωρύσευδϑαι, ν οἸΓϊ, Τίσα ὅϑει τιμωρίαν λαβεῖν, ἴα ρΡ Ιολιι πα 
{πιογουσιιπὶ Ασσαατιιο δέ Οεμῖτιο ΣΎΣ ΠΝ ΔΥΣΕΝ τίσει 

ἀλέξανθιορν κοικότητεβ, 1ὰ εἴτ 5 ἕνεκα ἀδικίας - Ες Ἡτβσάυς ἴῃ 

-, 

ἵἴπηη; ὃ 

ΠῚ 
Ἴ " 

ΙΣ (ΠῚ 

γαιιθ 
ἢ Δι 

ἢ ἣ 

μὲ 
ἀπάπις 

ἐδ οῶηη] 

ἐμ 

ὙΒοΌρβοΙ, τίσαρο δι᾽ ἐξονός παταὺς ἐεἴο παίδων, ν]οἰ (ςοτεῖαν [α- 
τὰ ΡΓΟΡΓΙ) ρατγῖς ἴῃ ἤϊος Π] ΟΣ, Τίομαι ρτο Ἡμώ Γἀςτ ἐ- 
δίάοηι, ξεις πέτα αὐτέων), φατ ςοἹ τ, Τίσειϑαι ρτο ἐπολαμβαίειν, 
ΟανΠ.ν, μεῖς δ) αὖτε ἀγειρόμίυοι χ᾽" δὔμον, τισόμεϑα, ῬτΟ εἰασραξέ- 

᾿μεδτοτορο σοιπιις, ΠΟ ὶς τοροης ἰμοδίπγιιβ, 
Τίποτ γντ αϊ4. Επιεῖρ, 

Ἰίπτε, σα: ἰγηςορα ἰδ ρτὸ πίποτε, ροοτὶς ἔφην] τὶς. τίπτε τ᾿ 
ΧΕ Κ οἱ ἐειπας 5 στ ΠΟ. οἱ ἀϊχιίϊι  Ἡ οπιστς Οὐγ,ν, ριοὸ 
τί διυποτε, τί δη, 

Τίς, τῷ τίνιθ-, ὁ κὐ ηἰ υ οὴ ἐς πἶνα ἡ μέγαν, Αὐἰπορδάπ. δά φιοτιωτι ἀϊξ 
νοὶ δὰ οὶ ἄτην, δ τίσι δεῖν ποιεῖ τι συμμαχίαν, ΔΕ Βΐης5» 
4υῖδιις ςομάϊτἠοη θιι5, ὅςς, Γιιο ἴδιας τ Απαομαγπεηξ ταῦτα 
οἰωῦ εϑέλω εἰδέναι » τίν Θ- ἀγα ϑοῦ αὐ εἴν ποιῶν: ἢς 1{Ὁοταάτος, Ετίάτη 
ἴητοι τορι σι} ἀττίςιο ἀϊοίταν, ὅτις; Οτοροτγίας σοητγᾶ 
1υίδο, Συὶ χϑὶ τῆς μεχίλης τῷ χριςτοὐ κληρφνομίας , ᾧ τιρῃ πεσϑιὺ 
πόϑεν: Τιι βιος ἀιι{μιοὲ 4 ποηλοὶ ἀιιαητιιδὲ ν πὰς ογ πάιιοἑτίς, 
αἰϊαιαπάο παρέλκει, ν᾿ ἴῃ ποῖος τις, ,ὁ ποῖος τίς. Τίς αἰϊαυλη- 
40 Ἰάοπη ψιοα ἐδεὴς ροἤτιια) Ππεϊητοτγορατίοης, ΑΥἸΠΠΟρΡΒ Δ, 
ἴῃ ῬΊΏτο . καὶ τοὶ τούτου τοῖς αὐϑρώποις τίς αὐ οἰξβίρρι πότ᾽ ἐἴμεινον; 
Ομ Θηζαγ. τὸ, τές ταυτόν ὅξι τί ψδείς. Τίς Ἰητοι ἀπ αὐτὶ τὸ ποῖός 
τις, Ῥοιποί]ιοης5» τίς ἐγὼ ρος δ συμζαλλοντας αἰϑρώποις., καῇ 
φεὸς «δὺ “Περομένοις εἰαί;, (ἴσατο 1ά Ρογ αι ἀϊχῖτ : ΧοπορΒοη 50- 
ΤΓΑΌΟΙΙΣ 4 γὴν δέ «μΙητιι5ὲ Τὶ ὀξεωνο μῆμον ῇς ἀςοὶ ρίτιιτ ντ φιυΐά 
1ῃτο τ Ορ τί μιι πη. ΠΟ οἰ ἢ τέ νόμῳ κὶ βασαία φυτά Ιςρὶ ςιΠῈ 
αιιςπιοπεῦντάς τί Πιρτὰ. 

Τὴ νὸς, ΑἸ 15» ΠοπΩ  ς, ἵρποτι5 4 ρ᾽απι. τὴς αἰ  ἐφιςΘ- αὐιςταῖ- 
ὅλα, ΑὙἸΤΟρ ἤδη. 1 εἰξ. ὁ μὴ ἐψηφοφορηκὼς ἐγερθεὶς βαγλέτω, Ἴινὸξ 
ῳρφοτέρρις, δίς, Πετηοἴξδοη, γἱάς Δπ Πραϊῆςεῖ ἁ’φαλπάο τος 
ἀοἰξίοτος »ἀη οἰοπτεπιΐοτος υὰη, Ποπο φυίρίαπν εἴς (οΣ 
Ἰρατινϊάς Ἰηζεγρε. Αὐορἤδη, οἰγρρδωΊ ινὶ, ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀ-- 
ϑόματον ὄντα, ὅζς. ἀφημητιο πὸ 415. κατα Ἴνα πεπονϑύτα τιξα- 
τωδὲς , Αἰ Ταματοπιιϑ [ας πιοητιῆςα αβίςξϊα, Αὐἡτοτεῖος πδτο 
πιᾶγτο ἐς ροηθγασ. Αἰ πλα Πλπι, τὶς ἀροῖρίταν αὐτὶ τῷ μέ- 
γαφ,ἢοο εἴν, τἴν" τυχόντων εἷς, ΠΟῚ νΠΙΙ5 αι » ΠΟη σοηϊοιυ- 
πηάιι5. δὶς (ἴςετο, Μέφιε,ντ ἔαςοΐ5. νεἰὶς εἶς ΔΙ φυσι. Ἐ)ε- 
τπλοήϊμεηςς σοητγα Μ14, πλεστοι πολλοὶ σειυες "κότες » ὦ αὔό»ε; ἐς 
ϑιω οι, τὸ δοκεῖν ὲς ἢ) δὲ δυπορῥαν πυρρσειληφότες 5 ὑμὰ! σαρέασε 
δεησὸμῆνοι 5 ἸΝΌμηΙ}1 σορίοῦ ΡΑτγΙ πη ἢ} ργωγοσαζια [εἴς ἃ- 
Τῖαιιος οἵ εχίπηᾶητος, ἐπ πηοάίιπι ργοαϊδιιης ρτὸ πὸ ἀδ- 
ΡΓεςαξοτγαβ.. Ἐτοοηζγα ΤΠ ρτῖη. Μεοσίκυνοι τινὲς ἐξ) φάσκοντεε, ἴῃ 

Αξ. Αροῖθο!. ςαρίτε χιΐητο » Θδυδεῖς, » λέγων ἔξ τρια ἑάωτὸν» 
ἀϊσοηϑ (ε οὔτ αἰ τχύοεη Ὀς πὶ, νϊάς ἰπρια. ὀὙὶς ομπὶ αττίςιι- 
Ἰο,ντ, δ τὶς αἰϑρώπος 5 14 εξ σεττι5 αιιάαμ ΠΟΏγΟ ὅς Πηρα αν; 
δὰ ἀβογεητίατη τὖ καϑύλε αἰϑρώπου. ΒΑΠ]τιι5,ἐντοῖϑαι γδ καὶ τόν 1,- 
να αἰϑραπωνγδηα τίω) καϑύλε φύσιν δηλοῖ, τὶς αἰϊηιιαπάο {ρ- 
Ρίστιιτ. νῦ ἔκροριμ Ατἰοτο ἐπὶ 8. Ρίατοπεπε τι. Γερυξῃ, 
δα) ὕησκηφ 9 ὴ ταὶ ψόι δ) μαραυρῆσαι [Π φυῖ5 τοίξοπι ἰηΠιηα οῖ ξ1|- 
{|τε[ππηοι!}. Τὶ τπτογάμιπι οχ Πιρέγιδοιιο δά άίτιγ, δὶς Τὸ- 
τεπτ. δι δεγ Ἐ15 ν [ας οἴϊς δἰ ἰαι. Ετ τὶ εὔΐλση ὀῤτὶ σῷ ἐδέν, [)6-- 
πιοίτῃςη 685 καὶ τὸ κακὸν κὶ ποισχό;πων γ ΠΙΒῚΪ ποη πα ρατίςη- 
τἰδιιβ. παξ πὶς 5» νηϊα μΠαιις. παύτι τῷ «τὶ πὸ ἐχαίσῳ., κ, παντὶ 
τοί, Τὶς ἸηΔοβηιτααι σι νοσθο [ποι πάα: ρογίο πα, Ατἰε, 
ἱπ Ρ[μτο, ἢ πλοῦτον Ὀξω ὶς καίλει,» 1. ἔογας ΒΡ] υταπι γοςδῖι ἡ - 

“Ρἰϑπη, ΔΕ) Πιρτὰ. 
Τίς δήποτε; 1115 ταπἀοπη} ᾿ } 
Τίσες,εως ἢν ραε παν εἰ οφριιπί το Πμωρζα, ἔκγισες, κώχασις. ΠεΠο δας; 

ποῖς τίσιν μετύππδεν ἐ σεῶτι χ δι1ι15 ξαοιποτὶς νἰτίοης πη ἔογο, Ο- 
ἀνῇ. εἰ; ἐκ γὸ ἐρές«οἽ σεις ἐΐοτεται 9 14 εἴς. ρον Οτοίζεπι εγὶς δοῖσ 
τπιαάιιογῖο. Αρο μας (ες πάο, ἐξ υἱμέων ἔδοσαν σεις, Ῥεῖ 
νοὸς ἀφάδιτιητ ροσπα5. Τίσες, αὐτὶ τῷ οἰμοιζυ, ἀπο δὸσες, ΓΟΙΠ ΠΠΟΓΑΓΣΟρ 
ἩοπιΟά. 

Τίσομαι γ ν]οἰ(ςατ »1π ἘρΊρταπηπιατ. Ἴσομαί σε δἐκίω ν Πιπιᾶμα 
ἀς τε Πιρρ!ἰοίππν » Εαεῖρια. 7, σομοϑοι πολ φόμεϑα, εἰσαεαξόμαε - 
ϑαιντάς Τίομαι. 

Τιταίνομαρτεμάοτ,ἰπτοηάοτ,οοπτεπάοτ. ΟΥΠ1 β, τιταινομήύῳ «»τι- 
ρυΐγισσις 

τιταΐνω, μι ανώ, τε πο, τείνω, ἕλκω, ἀπ 4ο.Θχτεηάο,τγαθο. 1 ά., 

ἐύξοον αὖμα τιταίνων. ἸΝΟΊΏ115»). χοῖδαν γῆυε τῆι εταίνων.» 14 οἰ, ἃ- 
βοη5 στατίας ρατγι ν]4ς Τάλαντον. Ἰιταΐνεν,ἴτοπι τάς ηὶ εἢ συν 

Ἴίομαι, ριιϊο,ἄζο. Εἰς 4. ̓π Τ Ἀςοσοη, φασχέ δὲ πιτειένοντας εἰ - 
ταϑιαλίη μέχε ῥέξαι ἔργον, χΡοηΐταν ἃς Βαάτιιγα τοῦ ῥύσηαϑ "10; 

Ραπϊοτοαρι (ς 8. ΗΠ εοά, 
“ἰπταινώρκον 5.1}. ἀχρωτήρκϑν, ἵ Ἂ 
τιταὶ,ἀπιποα {μι γεγγάποιιδ » ὅς ἐρίτβοτοα 50]:5, Ηγπτριις τι- 

τὰπος οχίας ἀριιὰ Οτρμοιπι, νς ἴα Εἰ! Εταίπ). Τ ταιῖ- 
εμ5 αἰρεξεὰ5 Τιταηῖθας δέ ὅτοῦο δητιαιίογος : ΤΊταμας ᾿π- 
Ρίοτγαβ. τισϑρεὶ καϑανχϑονίοι δαίμονες. ΤΊταηος τοῦτα; Ἁ ς5Ξ- 

Ιὶ Π|1) ᾿ γε (σδὶς Ηεἤοάϊι5 » Ρεὲγ 405. Πρηϊποαητοτν (ρέτιτιι5 

δ νεμτί, 4υὶ εχ ςα]ο γί οἵ αὐ οτος ἴῃ τούγαπὶ ἀςηλ, ἴα 
εὰ οεςεταπτιτ τὰ νογθο πιταΐνω 5 αιοά ἐχτοηάξητες ἐπιδη15 

ἔιας δ( νἱ ἀρεῆτας » [118 πη ἔλεϊθοτ : νης τεττᾷ σπποταβ εχ - 
οτίταν » απο ταατὶ ρεγοιης Πε ἤοάαν ᾿π ὙΠ εοροη. ἐδὸ 3 στος 
"ἂρ αιτιυϑ ἐς Ῥϑηκλυσιὶ καλέτακε ᾧ ἀσκε ἐξ αὶ ταύΐγοόντας ἀταδραλίν μ᾽ 



"2.1.2 χε. ᾿ 
γα ῥίζα ΕἸ ϑηρν:τοῖο δ᾽ ἔπειτα τίσιν μετόπιῶνεν ὅσυϑοι τιτίωδες ὁοκνοί 

παῖδες, ΟΠ Πα. 1π Ὁ εἴ. 
Ὑἱτανὶς 5 τοῦτα νπί!οτία ἃ αι! δυ44πὶ ἢς ἀϊοίτογ 9 ἃ αι σαΓ- 

ἄλοι νεγὸ Ατεῖοα (οἰὰμπ : ἃ Τίταπο γπὸ εχ Τιταπι 57) Ε 
τυπιοίοσ. ῖ 

Τιτανοκράπταρ,οπιῖτοτ ΤΊτα τι πΊ» ρ τα. ΤΟυ15. [Λιςΐδη. 
Τίταν Ὁ-.«. ὁ, πτοις ΤῊς [14}15.ὰ σαπάοτς ἀϊέξιις. 
τίτανί.,κ,ὁ ὃς ἡ, διιξ,οαἸχρυ ρίαπα, Ηςἤοά, ἐς ἴσιιτο Ἠδγουΐ, πτὰῦ 

ψῷ γὸ κύκλῳ τιταάνω, λδυκῷ σ᾽ ἐλέφεντι, Ηλέκπσω 8᾽ υἱωνλαμπὲς ἐἰωῦ, 

ὅζςιν Σὲ ἱπιύγρτ, τίτων δ. ἡ ἄσβες" 9. ἐνταιῖϑο 3 ἃ γύψον κέγει. ὁ 
Τίτλυθο- 5 νη Βαθοῖ δάϊιγοπαι , Θα]ςη. δά Οἰλιισοη. δαπτ 41 
μὰς ἀϊξξίοης σαϊσεηι πιο! ΠΠσαπτ, 14 ρτίοτιθιι5 τεξξοτία 1π- 
ἀιιζαπξιιγ υντ πογας ἴδτο 4αΐπτο Ὠιοίςοτγι ἀ. Ματοο!. ἐς εἰι- 

ολιις νὶ [στῆ {1 ὃς τεπη εάϊς ᾿46πὶ Ὠϊοίσοτίάος στο ἔδχτο 9 τὰ- 
Ρίτο 30. τύτανθν ἀκα τώσβετιθμ., οαἰχ νὶτι. α].»7) τόποις, τοἰτιιγ 
γεγὸ ςαἰχ,τίτανίθ. αἴσβ:ς- 9. κὺ κονία κὴ φακτ, 

τιταώσες ἐγιδ' ὧν 7 Τ ταπιοὺ τη(οἱοίοη5.» Τιταπὶς Ἰη πγοάϊηπι, 14 
εἴν, τοτυὲ ,Γαιοίδη, 514. τῆσνωδες βλέπειν. 14 εἴς, καταπληντι- 
κὸν φοβερῤν, 

Ὑπωνωμῖθθ., ργρίατιις, οάϊος οὈ]ἔτιις δ ἱπάιιέζιις , Ἡοΐν οἢ.. γεγν - 
φωμθ.. 

Τισανωτος, οὐ ὁ ςαῖςα ΟὈ Ἰτιι5, σγΡίατιι5. οἰ ουλόυκόχ ο»9-. 
Τίταξ, οἰατγιις, ργαίςεςγτ εχ, Ηςίγς, 
Τιτίμη, τερῖ πᾶ. 
τιτίωνς, ἰδὸς, ἡ, Οἴάπα.. [ἀτοηα ὃς Οαἱ Τίταπὶς ΗΠα 9 ΝΙσαπᾷον 

δοδο  Ἰα{, 
Τιτϑεία, οιγαγιταξξατίο, ὅηε μέχεια 51, 
τασϑευόμῷ Θ- ἰχέξοη5. 42ὰ. 
ὙΠτϑὴ »»΄. πιατοττογα : γε διιΐλ. πιατιὶς πηαῖοῦ Πηα τήϑη : Ὑ]άς 

τιτϑίς. 
Τιτϑη ἱς ἡ, πατγῖχ, Ρίατο [ξοιιηάο ἀς ΒΕ οριθ]ῖς. { δοκεῖ σοι δοὴσ ἐν 

πωϑαγωγων ιτϑων 7) τροφών, ὅζς. Η οἰ ο.τά]ϑη, μαςος τος, Α- 
Ῥιυιὰ 5.14. παρρξυτόνως τίτϑη, τροφὸς »μόίμμεη. Αριι 4 ῬΟΙΠΙσοπα 
ουλθῖταιγν καἰ νὶ γάλα παρέ χασο τί τη. κἡ μαῖα, ΑἸ1Οὶ, πίω ὅ ϑυλα 

ζαάσαν ὀὕπολις τιτϑίω), ϑηλάςρκαν ὠνόμασε, τι τ ϑη τιϑίυνα τροῷ ὃς» τρο- 

φιεις, νῖἀε Κατααπαίω, 
Τιτϑίον,α, τὸ, τηαπηπιᾶ. Αὐἰορἤδη. ἴῃ ΡΊΙυτο » πειρῶ μϑὺ ἴσως σεν 

κᾷτα “ἴδ τιτϑίων ἐφα πτεταί σου . [15 πη πιηγας σοητγαέζας πιὰ 
τ Πα: Αὐὶ ιν η΄ Βαμ18... - χιτωνίε Ταῤῥαγηθτος 5. τετϑίον ον 
κύψων, 

Ὑϊτϑὶς,, δὸς) πτΓΙ Χ, δ ἡετις ἴα τοτεῖα ἐριποῖα. κἱ τινϑηὶ, 1ιϑίων, 
τιτϑὶς » ΡΟ] οὶ οἰ πιατογγογα 5 ἡ μυὸς ἀδελφὴν θεῖα, μητρα 
δελφθονηάε νυρὸ ἐαηίε. 

Ὑιτϑὸ ς οὐ ὁ, ΠηΔιΠ ΠΊΔ, μας ὃς, ΘΑ]. Δἀ Οἴδιιο, 
τιτίζειν τυ Πᾶς ρ ρίγο ἡ. νοσοηῖ οὐοτς πηοτα Ραϊεγου ον πη ἃὶ 

αἰτατο γ᾽ ιιλτι πγιν ἄς Ν᾽ ατιπ η ἀϊέξιου ὁ τετριγώτας, 

Τιτιψ ποηοτο μα, Ἡεΐγο. 
τίτλθ᾽, ὁν εἰσ  5οσαρίτε 19. Επααρεῖ. ἸοΔπηΪ5» νδὶ Επδηρσοὶ α 

1ματίπα νοοο νἤις εἰς :ιιθαι διιγειπὶ Γοάπμο 8. τίτλον γοσατοος- 
τοτὶ νοςσδυιης αἰτίαν, ρΓΟ τηξοτιρτοηε 5) 4115 Οταοὲ ἀϊοίτιι: 

ὄρηγεαφί : [ἐἀ Ηοίγομῖις τίτλον Εἰϊς ἀϊοῖτ πῆ χίον ἤδίγοσμμα 
εχών. 

ὙΤἰτοι , ἀϊσαητιγ σοϊαπιθα εχ ραΐξογαπι (αἰ αοῖτατς » 41 (οἷτατ 
πιτίζειν. 

τιπρανα, ὅς 
Τιράω, μι άσω,σιακριν ρεγ οτος ρει πο, τρυπωῖ δί Τετρανω, προΐα 

γνετὸ ἃ 410 τ τρῆμα ἰαπτατιιτι εἴς, ΤῊ ΟρΗγαίξιις. δε ξοτ. [ὰ- 
το αιΐητο » ὅταν τιτθ αν κα ΚΟΙᾺ «ἢ πδρις-ρᾳφείς, τίη 2.ΟἿταν τε 
σρλύωσιν. τῆραται λετῆ ᾧὶ τούματι., τοπιὶ ἐογασηῖας ρογξογατιιτο 
]οίς.1.5.ς.77.τῆοάτω ὑπὸ ῥ σκωκηκων,ὰ ν ἐτεμλθι15 οὐ ἀ τι 

αὶ Ρεττιιπάίξιιτ. 
τἰτρώσκω, μιτρώσω, π. τέτρκανν αποτο Ας, Ασςυΐ, 
«τυζίζω, μιίσα,ποικρὶ ὡς χελιδὼν φωνῶ, Ης (γεῖι. ποιδὺ μάλ Θ. δηοτελαῖ, 

βαττῖο. Ηἱϊτιπάϊπιιπι εἰξ 5 Ζαιπὶ ν οσο πε οάϊπιας 5 Δις ρογάϊ 

δι φαογιιγάδηι ποις σατεεὶ ροίτοα ἀϊσιιητιιν : κῳκηριβίζειν, 

41 οτίαπαι [ματηηὶ ντιματιιο(ογ ἰτιιγ ὃς οἰ ἀρ ίιοὶ ἡ, 
τιτύξω Ἰάσῃι. 
Ὑ τυῦκ τονδο, Ἔρί (ἢ. ϊαπα, το α ΤΊτγιιπι Ἰατογβεσοτῖτ, 
τιτυμῶ 9-.Π|χι]α ραἰτογα 5 ἐχ { ρι},μοόναωλιΘ.γακὸς καλαΐωνθο. 

Ηείγ οἰ. 
τιτυράσα, Ἀπ! ατοτοβ σὰ [Ὁ ητ. (εἰ ϑασγεῖ 5. ἀρ Αρρίδηιιπι 

ἴῃ λιζυκῇ, πλοῖα ταγρίὶ ἀτηπς ἱπάεσοτο [αἰτδητος ἃς ρος] λη- 
το5: ἡ χόρφς κιϑυιρας ὧν τε κὶ τι τυρις'ὧν. ἐς μιμήματα τῆς πυῤῥιγικὴ ς 

“πομπῆς. δὲ απ. ὅτιοί συγ χορδὺ πεὶ διονύσου στίτυρρι ἥ σανγοὶ να ἐγίων 
πίτυορι ἐγομαζουδωοι. 

τίτυρφε,αγ δ ,δατγ Τα 5ταν ἰὸς τὰ  ΟΥτΟα [ΔΑ1}}15. {6 ΠῚ αῤγὸςς» 1, Οσἰοία5, 
ὙΤΠοος ἤητογρ.γ].3..ὺ πήϑηκθ- ὁ μικραὴ ἔχρν ἐραν, Τετύροις αἰτξ 
διιὶς Γροοίοϑ οἰ, 

Τάτ ΡΟ ΪΠ5. ας]. 

Ὑ τύσκομαι, οδίοτιοντοηἄο, ΟΠ πχονἱπτοθήο ν ἴῃ (φοριῖπὶ ἰτοη- 
τος μι Ρατο, ΠΟ τλ.1Π β, ταῦ δ) ἐπετοξαξοντο καρηκφυόωντες ἃ χαροὶ 
Ι οἷσὴν το τῆυσκ ὁυῆυοι λάεσσι α᾽ ἔζων ον, ἱ κί πα ςτοχ αζό μῆμοι :σημκαίνει κὶ 

τὸ ἑτοιμερυζοιν ὡς ἐκεῖ οἷς εἰσ ὧν α᾽ ὄχεσφι 1 υσκοτοιέγιοι ἢν ὅλ: τῷ 

͵ . ᾿ . - : ᾿ ᾿ ᾿ ῃ 

Τίφηγης ἡ» ΤΊΡ ἃ) ΘΕΈ Πι1ς5. οἰζ ἔγιιπηοητὶ ἀποτίσει ἃ ΠῚ εῖπε 9 ὃς ο-᾿ 

Ἰίφυον, τὸ, ργ αν ποτα ἐσ σογοπατῖο σόποῦς, ΤἤςΟΡρ 

τῖφθ., (6. τὸ, μπιοέξιις ἴοςιι5 ἃς ν]τσίηο ἤ59 ρα τις, λθ-. ὁ 

Τίω, μισωχτιμώ, [Ὁ] το» Ρογίοπιονν [οἱ ίσοτ . νἱπάϊςο.» ἤριιῖ τι 

ΤΛΑ͂ΘΙ,κ τλύϑε οίογα, 
Ὑλάϑυμος, ε,δ.]Δοτῖμτι ρατὶ πο Ἰλήθυμος, 
Τλαπαϑῆς τ δτ. θΟΥ͵Ο [5 ]ληπτεϑ'ής, ᾿ 
Τλαίμων,ἀϊεϊτιιγ ογςὸ ρτο τλήμων, ἐκ 
Ὑλα, ἀύτος. τὸ, Ο  ἐγαπ5, ρα 115. 
Τλασίρρων, ογ(Θ. γον ΡαΛ ΕΠ 5. ε ΔΕΣ 
Ὑλεΐω, μισλήσωγποικα)το οὐ ονϑάςεο, Πα 60. καρτερως 1114, α' ὄν 

τλεγγέοννο] «λεγγὶουἱδοςς ρςξξεη κτένιον δι}, 

Τλής ρτὸ ὄτλη, ΕΟ τι... ὀἰοιιρτέρησν ὑπ ἐμεῖνε, ἡ 
Τλῆϑε ) τοί ογαν [μ{τῖπις5 στην ΤΠ οἸτίιιο. τλϑε φέρειν,» ΑΡΟΙ οαΐι 

Ὑλήϑυμος γα, ὁ ἔοττὶ σηῖπτο Ῥγαρἀϊτιι5» Πρ ῃα ΠῚ Πη1155. ἐρζυρρκ, 

Τλῆμε, μυἱσωγπιρκοντοίεγο, δι εὶης οναιμάςο. καρτερω, ἑτομῆμω, τολίκο 

ΠῚ 
ψυχικῶς φυχιξζεδαν 

Τιτύσκω, ρατοχγἐτοιμαζω, ἘΠῚ εηἰπι τύκω, δ, ρΙεοπαίπιο τύσκω . ἃς ἢ 
ῬῈΓ Ἰοιίσληι τοἀμρ!ίςατ, σῆύσκω,. Ατάτιις γ σῆμα τιτύσκει ῥὐξις “μοι τα 
ὥστὴ, ᾿ ΜΡ. 

ἱγτγὰ., ᾿ῖσετ ςοπξι[ς Ηςίγομπις τίφίω μεν ὄλυραν ἐεχροπᾶτ. Οὐ-᾿ 
Τιοία δ. Αἰπανᾶς Οταοῖα ρε ματα, οαγοίνγα, Πρ μεντ ἀἷ 
ΡῬΙϊαῖας ἴθτο 18. σρῖτο οέζαιιο 5 40 δέ σαρῖτε ἀςοίπιο δἰ Τὶ 
Ρᾷις δε ἱρίᾳ εἰαίάδιῃ σεμεγ!β.» εχ αι ἄς ἴῃ ποῖϊγο οἵδε ὦ 
τα. Ὑταδίπτσιῃς Ζοδὴν ὃς τ ρῃοπ,οὺπι πὶ ἀερεπεγεβ, γα 
αὰ ἐγυσιοητηπι, Π οἱ [τὰ Γοτδηταγ.. Ππας ΡΓΟΓΙΗΙΙ5 [ςἃ τοττῖο 
δηποῦίορο ΤῊςοΡγαΐς, ξοτ, ρΙδηταγ το οἔζδιο 

μμηπὴ 
εἰμιανὸ Ι 

εμἰβο μι: 
ῬΥΐτλο δὲ Πυτο αυάττο ἀς σαι : ΑὐἸ τοῖς! ἈΠ οτ. Απὲπὶ περ οι 
θτο οδϊαιιο. οὐ ἀε ραδιο ἐφαογιπὶ ἰοηιοης ἀἰχὶς ον πρ ταν 
ταῖς Ππ1λ4,ζ, Ὑ αἷν μι ποσρτέρρισι μαλίφρρνα πυρθν ἔϑηκεν ᾿ἵπῇ, μιαίαμίνοι 
Οταπυμγαῖιςῖ οι πν σα! πο ΡῸΓ τίφίω ε χρ᾿ σης, ΑἸ ἃ υτῷ ΠΣ 
Τύρφη ροῦ ὑκὶς χὰ νοῦς (Ὁ ἰοςο. ᾿αρομίω 

ΠΝ 

μμαοινη πῇ 
ἡιη εύατακ 

ιν δον 

μοπρυἡισ 

Ἅ,.7 
᾿ητ. ρίδησ. 

γι. καὶ ἐχώδης τόπος. ΑΡΟΠ Οπῖι5 (οοιχἀθ, οἶθ' ὃ αἴ πλατὺ βὴ 
σκετο τίφίϑ-, ΑΡμ4 δι άαπη παρρξιώεται : ῃΐης ἢϊ τίφιθ. γῃάς 
φία ὄρνεας τεὶ ἐν τοῖς ἔλεσι γιγγόμῖνα. ἥδ 

ἡ ἐμ εδοη ιν 

αἰ αὐ νην 

ἡ ' μἰ κι 

ΠΩΣ 
ἡ ον αι 
πἰοιθιίκι 

ἱοϊηἐπρνδ! 
ἥν 
αὐκΝν!ν πν 
Υ 

ἼΩΝ τ 

Τίω φόνον, σατ τς ρασηᾶς [0 5 σφάξαι ἰΠἘγο 9 Ρίατο ἐπ "περ 
πίσω ποινίωὶ ξέρξη, ρασῃὰ Χ ογχὶ (Δτιδέαςοτγο. τίσοντες ποινίω μὲ 
γαίων, ΝΑιτν ̓ Θμαρῖς ροσηλϑ [ταιγ!, Ἡ οπιογας Οὐγ , ξ, ϑηὰ, 
αίνσι͵ ἰὰ εἴπ, ἡποδιδδασι, ἄλῃτ ρασμα5. ΑΡΟΙ]Ομμ5 ἰποιη 40 
γιμῦ ὠρρφρονέως αἰσω χέριν, στατΊ ἈΠῈ ΓΟ ο τᾶ ΠῚ 9 ἀποδώσω, τίν 
τιμωρίδο δοῖεν, ὅ ὅξι αἰρφαοιεν, δποτίσειαν, [1144.«. τίσειαν 
τοὶ δετρυα σοῖσι βέλεοσι. Τί, Ποποτοφοοΐο 5 πιαρηϊξλοῖς 
σιμώ, δυξαζξω. [0]. ἄρας-ον ἐχὡων, ἐδὲν ἔΐτισας, ἱ. κριτ᾽ αὶ δὲν ἐτίμησας 
ἩεΠοή ὗον τίεσκεν ἀκάτιν,ῖ,ε τίμια καὶ δὲν ἐτισε, κατ᾽ ἐσδὲν ἐτίμησε, σ 

- 3»; δι ᾿ 
ν γγυἷδ ξασον ΕΥ ) Τ -. σον, τι κῃ ς αζίωσογ δ, ἡ Π οηι πον ν᾿ ἐπὶ ἐλαή ἐγ 

ἩΠΩΝ 
ἡ ευ ἴ 

νον Ἰλ 4,1 

Ἡηνω, Τ 

᾿μγϑμίπν ἀἱ 

υλνιθεἰμευὸ 

π με ρ ι1}} 

γ 

λόχον σ᾿ ἐεναι σιυὺ ἐραφήεοσιν ἀχαμὼῶν τέτληκας ϑυμιῳ, ἱ, πεκαιτερηκάς 
: , ν αὐᾷε Τὰ δε ΠΈΣΗ Δ ΜΝ ΠΟοΣ Ἰοῦς, 

εἶσμε μδόνκας, αὶ τε Ἰληκας φράσαι γῃ οι [ἰπιηΣἰτι ἀϊςετο) το Ρ ΠΝ Ρ 
νἱάς τλῆμι. δ μν 

αν. ΠΟ ΎΠΠΙ 

ἐατη! Πἰπιπιυ 
πο ληγομῳ, 
ἡμηιπ γαῖ, 
ΤΗΝ 
ἀπλν εὐλικ: 
Ια ἀν πα! 

ἈΒοα, Ἷ 
{δι 

Ηείνελι. 

Αὐμι. Αςειίατι. Οὐ, ξ, δὲ τις ἔτλη μεῖναι. 114, φ δ μευ δ τὰν 
αἴτει Θ' ελϑεῖν ἔτλν εἰς χήρας ἐλϑεῖν, ΧοΠορΒοη ἰἴδτο (δοιπά, 
Ρᾳάϊ, (αὐταῖς θαυμπι σοπίοτοτς, δορδοοί. μή τλῆς ἶϑο 
πον ὧδ᾽ αἰαλγήτως βαλεἴν,Ἰ ἃ ο[ζ 9 μὴ ων ὅσης. ᾿Ἰά οἵδ, ΠΟΙ οοπὶ 
αὐίττοτα ντ προ ΐ τι οἰ ἰςἰ5, 1144. τ. ἀὄδὲ τι «τῶ μοι ρόφρο 
τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὄγτι νοήσεις 9 1 οἰξνν ΟΙΥἘ1. ἀοπ Ραίις εἰ 
ἐκ ἦτλαε ὦ ρας ε,δίς, ἴῃ ἘρΊργαπηπχατ, τλάσω ϑγνάσκειν τ΄ εἰϊ, Π᾿ 
Τλιποατ πιοτις 1014 5 πη. τλαϊίω «ἢ, ρατὶ ροίίπι, 5. Αὐηϊορμδη. 
αὐσομοίναιμι πλαίης. ὑπομείνειας. καρτερήσειας, σαπὶ παῖ τῖμι. ΕΠ οσπι 
1ἰτα ιτλωηγτολμύσειφ οἱ ἀοτὰ Ἡοπιετ. ἔργον τλῶσα δυοσο(έ τατον: 

{αι πτηατει αἀηλίζτοῦς ἔλοϊηϊις ᾿πῊΡ Ε {Ππσπατπ.} Πα, ν]τλπι, ἔτλα 
δ) οἵ ἤστω τις ὅψη γ ϑύνιὉ- βροτὸς δ Ὁ, αὐδιρὸς πω δοφονοι ο΄ ποτὶ φομ' 

ΜΔ Οἰ πιψμου 
ἐπι μπν ΠΠ ον 
ἵν! {ιν 

αν 
ΠΝ  ηπιραηο 
γϑμὶν γι, κα 
ἀπωπὶ φίπη 
ἐμηηνπε:ν 
ἀμ γαιρο δ) 
ἀμ θη καὶ 
ἀγ ιειεπὶν ἡδυ 

χαῖρ ὁρέγιῶει, ρα {π|5 ἕπτ ἃς [μΠπληϊ,. 6. ἼΩΝ (πη ῦ 
Ὑλημονέςτατοι.ν τς Τλυμων, ΤΠ θυ, 

Ὑλημοσευη γης δ ρατί οπτία ΓΟ  οτδησια,, ὑτπυνμονη, “ 
᾿ἰδμὲ ἀροὶ 
ἰ ἰῇ 

ἀπ οὶ 
ιν μιν αἱ 

γωχιῃ ΠῚ 

δε Γ ἴων ΓῚ 

ὯΝ ἡ, 

Δ ΠΟ ιν 

ταν δου 
ὙΠ} ἀ 

Τλήμιων, ογίθ- » ὦ κα ἐπ (οτν αθόγαπι ράτιςης ὃζ το ογαῃϑ : δυιάαν 
ςοηΐξαη5. κυρτερακός. ὦ σλή μονγὸ πλ}[δτοῖη Ἐμίρτγαπησῃ, ῬτῸ τὸ 
μυρρὰ ὀϑο δὰς ΟΡΉ, ἐὼ σλήγων, ἢεῖ! της πὶ ίοιαπι. πα νογὺ 
{ὰτ παι! οτῖδ.. σλῆμαν ϑυμὸς, ΗΠ ΟΠπΊοτγ. ἃ ΟΕ, δὕτολμιος , υὗπομο 
γητικὸς » ΔΌ Π,115 ἔοττί 5 » Γοίογαης ἃς ρατίοηβ, νης Ὑλημὸν 
ςατοςοαιάἈς [ἢ πι5. ϑορθοο 65 1π ΕἸςέττα, εὐχίω᾽ δ᾽ αὐ εἰ 
σλημονεφῖτη γιων χασωών ἔβλας ετας δὲ δὺ συδνᾶς χρας ἐκ αὐ ποϑὺ 

γ᾽ ἔκτερε τῷ σ᾽ ἐπέσεφε, ἴδεν ργμπαπὴ ΠΙΠ πῶς πλα]ῖογ ηἠλτὰ οἵ 
[ττ οπγηΐν ἀμ οἰ ΠΠπηᾶ» ποηιααιιατη [)λ5 ἐπι {25 1 βοτλᾶϑ 6 

ἀεσοπιηλοάαίἝοι δὲ ἁἀαρτα ποτ, ας πὶ ἱητογποϊςηάιϊμη οαγαθεὶ 

τατον οἱ οποτῖὶς σαι παϊῇ ἤςε. πηι ὸ 
Ὑλυμόνως, πῊ  ΓΟγα !Πἰτοτ, ἐλεειναῖς αν δ τὸ, Ηοίγο, τλατκώ, ΞΟ. ΜΝ Υ 
τλίω να ταεπ ἔμ}, “ Ὶ ἐἰτηριίτ 
Ὑλητάϑεια ας ο ταὶ ΓΟ τ  ἀφρατῖςητῖα, ὑπομονὴ, ταλαμπαρίαι Ἐς ἔν ο. Ψ ἈΝ 
Ἰλληποιϑεῖν, Πλ]ἰἜσιιπι οἶδ. αθόγαγο, ταλασαρεῖν, πονεῖν, ; | δα πὶ 
Ὑληπαϑιὴς, ἐξϑ, ὁ, νὰ ἐν τ  [δτο αἰ ρουῖο [15 ὑτσσωῆνων ἐν το πείχειν, ὁ 6 Ὁ ΜΙ 
Ὑλησίπογ(θ- γε, ὁ [Δ λοτἸ Οὐιδοαι 4 αχ, το μηρϑ ο) καρτερικὸς, Ἡοἰγοἶι, ἴω ἀγο ἷ, 

Πς ὙΛῈση Ἂ 



Ὁ 
Ια ρλυϊοπτία, αὐιάαοῖα, τόκεισ,ϑράσος, Τοΐνο. 

Ὑαλϑσομι ΡτΟ καρστρέσω, ὑπομήνας, [τ ιιο 0, ἘΠ οΙ..}.γ. ἔσω τλήσομ᾽ 
φϑτιλιάσισιν δρᾷ ὅλαι. 

ουτον Π ,οῦς, καρτερήστετε, 
χντικὸς, ῬΔΤΊΘΙ}5. 

1 κῶς, Ρατέοητοτ υὔσθ'κονΠικως δι} 4, 
τὶς οὐ, ὁ το ἐγα  ΠἸ59ἔογοράτς. , 
ΑἸΤῈ Ν (ρατατὶ Γα ας, ἀ{ΠΠ Ὧἰ ἕματ, ν ἄς διέτμαγθ. 
᾿ασπτάτιηνι ἔογπιατ οχ ἔς ρα: τὶοὶρ. τμωμδδυ αι ἃ δι, ἐχ- 
Θηὐποτεμνο μὴν Ὁ. ὃς ρταυτουῖτ, τέταηκος ἃς τέτμομω, νηψς ἀριά 

Οαϊοπ. ὠκὺ τούτη σ[᾿ ἐ πτ᾿ αὐ τίου ὁδὸς τέτμηται νὴ (ςίχα εἰ. 
Τιν γῆι πγδ ΓΑ ΟΥ  Ο Ποτ γητόμος, ἰερτήρ, Ηςίγς. 

τοίει (οἷο, Πα σις. βέτμοι. Ηείγς. 
ξω, [οςο  ἀ Το 9Π]ςο  α ἀο,Ροος. Ὀιοηγ ΓΡόοτα, ἐὐὲ μϑ) 
ἡνοαἶλα ταϑευ τιν ἐρετεωῖς, 

ὑ. τα Πιη, ξε[ππαητοτοτμοτικωώς δι}, τορῶς , ταχέως ἀτοκέχρα- 

Θ΄. Ηείγς. 
ατὸς. τὸς ραττίςι} 4. ο 2 [τὰ ἵεντο. ( σ πι ὄτιττι. ρα Γδ. ΤΟ ΤΤΙΙ5, 

ροτγεῖου γα στη θῆται, ταήματα ῥυϑμδι, 01.τ, ἐς Ε ον. Γορπιοητὰ 
Ἔγό τ μη. τα ΠΊοῆτα, 

ξαιντὶο διατιηξας. 
φὰς ἡ Γεδε δ. ἀτα Ποῖ οἴ αάος ὈςΠΠ1, ὃς σιγά, φυππν ἀϊξῖο- 

ν᾿ τοπιροῆτα ἀϊαϊάπιατατ,α οἴς, ταὶςίσ: ντ ἀΐκθα πύλες, ῬτῸ 
οπολις. 

ἡρ»ἤροςοἰςέζοτ, ποῖ Οτ. 
ἐκὸς. «ὦ, ἐμ ατατουῖι5 Ν Γρίαη.. ν᾽ πὴ πασεης πο ἀςπάϊ: (εϑι- 

15. ΠΠ|5..44 ροποτγαπάτιπι ργονηρτιι5.τμητεκὸς χυμδι' Ἰνιμτιο 
᾿ς ἱποῖςη5. Αἰσχαπάογ Δρμγοῦ τ! ττειν (φέξιις. ν πες ἀριά 

οἰζουῖάς πὶ δτο ἡπαττου οὰρῖτο 270: φύλα τιητικάτερα, [ο - 

11 πλαϊοτι εις ποιαῖς ἀπ. πινηῖητος ὃς τέμνον λῆγρς, Οταῖίο 

Θης Δ. ὁ τέμνων ἐν βραχέσι τὸ πφῴγματα ὃς Δ ῃ Πι Ἰη τας, ὃς 
ἃ βποίη ργορογάμς, ΕΙογπλον.. 
εἰκῶς, ν μος τον δώ. 

ἰιητὸς οὐ, ὁ, κοπῆὸς» (ςξλ1159 [6 ξΈλτ1:5. Βα  ἀριι Επιτιρ τά, ἰπ Οτοῆς, 
᾿ τριητοῖς ὁλκοῖς ,ἐγκύρσαι, ΓΟ Ε15 ἸΟτὶ 5.γυῖς πετμηυδροις, 
Θ᾽ αττίοιΐας Ῥταιροἤτίιτι5 σο ποῖ ἸΝοαττῖ. ΝΠ ΠΤ ΡατῖτηΓ 
᾿φρο{πτορ]ιθη σα ταπτίλην ἐν μα! αρ νειν σαῖτα [δαιιοητα νοολ]}, 

᾿ «αἰ άφιν ἴῃ γεν εν όγγο ] 9 τὰ ἀρ δυμοπριπη. ντ τληϑές, αν 

ο΄ πος, τυειλμα, τὸ τατογάιι πη Ῥγὸ διότ, ἰτὰ 0}. ἩΟσ ες 1- 

Π1.64.γ, θα τάγ᾽ ὧι ἐγγόνντο, τὸ νὴ κλαλεστε τετηκα, ΠΠΔΡΓΟΡΤΕΧ ἐχ- 

ΟΠ ταρυ τὸ αἰ ψιαπάο αἀάιταν τη Πυϊ τί τσ 9 Ζιπῖπὶ ἢ ΠΗ τ μ115 ΡΤῸ 
᾿ πουηΐης Παρ  τιτΉ οπτ οἴ μεη. ΑΙ “πη 0 (δείςοτιιτ. τὲ 
[πη ἱπτογγοσατίοης σππιὶ το ατίηο 4ιυια!τατῖς ἀρὰ ΡΟ]ατ, 2. ἐς 
Βερ. δ ποῖον λέγει:: 

ἀγαθὸν. το ντίτιιγ ΑὙἸΠτότοΪο 5 ΡΓΪΠΊΟ Ἐτ ϊσοταπη, πη ἦε- 

Βεῖ γουτὶ Πιπυπταπε ΒΟΠ ΠῚ » (δὰ ᾿σομλῖγη Τρ πὶ ντ να] Βεί 

(λτῖο Ατρυτοραᾶρ. ταπιει τοὺ Βοπιπι» πιοάὸ {ἀτηπιιπὶ 

Π Βουαπι νεῦτίτ. 
αἰώπαλιν,ὶὶ ἀϊποτίο. 
δα ὁκείνκ,ἴατι εχ 110 τοι ροτςο. 

Ὁ Κπὸ τούτου: καὶ τὸ ὅπὸ τῦσε,ἱ Ἰατη Δεῖ ηςεβς. ὃς τὸ Κπὸ τύπων δά μας, 

Τ ἀοΐλη. τὸ 5 Κπο τούτων͵ διελσυῆωοι κτ' ἔθνη τοὺς ταφαξ »ὅζο. 

᾿αῤχῶνν, ΟἹ πη. αομ αι, αἰ Οὐ αῖ πα. ὁ πόμα 

τ αὐτίκα ἱλῃλ. ΠἸσο ίη Ργαίςητια, ἃ ῥτϊποϊρῖο. ἐς τὸ αὐτίχρ ἢ Ρτς 

ξης,ἴη 1 αοί ρταίςας οἰ, Τ Βιιογά. 

ΠῚ 
ἀπό, ἡ 
ἡ ὁ ριο 

ἴδ. πὶ, ηἰ 

ΤΠ 
τ ὐδηιτμα 

γν δ ν ὁ 
"μὰ 
" 

εἰκιομα 

ὑμν) ἐμὶν 

ΠΝ ἢ μ 

ηὐϊσηξη 

ΠΤ 

 ᾿ 
γα, μαι 

νι ὠμὶ " τὸ, ἱἀεητι ἀεπι, ΟαΖα. 
τ 

; ῃ 
τ ρύνετΑ κτλ Ἂ 

"πῇ αὐτὸ, οπς ρατοτα πειΠγά ει ἡ το αὐ τὸ χέγοντες τά εἴς. τω αὐτίυ 

ἔθη ἢ" γναμίω ἔχοντες, εἰς τὸ αὐ τὸ σωυ ἥχθησαν «ἴῃ ν Πα
 πὶ σΟ ΠΕ ΘΠ ΟΥΙΏΓ. 

ν"ν: ἡ εἰς τὸ αὐτὸ φοίτα τὸ δαμιόνιον τῷ χυκούργω
 κὸ τι νογᾷ οὅζα. ΡΙμτατ- 

πη Πρμτς τὰ Νά πια τ ν δὲ Γυτότρτοβ. Θά πὶ πιοάο σουστγεάϊςθαταγ 

ΠΝ 
εὐνανίιςαῖ 

γι ναὶ 
εἰμιπὶ 

ἄξεις Γυσαγρο ἃς ΝΆ Πτα: τὸ αὐ τὸ, ΠΠπλιι] 1 τάς ἴοςι: φορά 

πο (οἷ ἀπε ρετέϊμοῖ δι} ΓΘ ολμΠ 5 ν ὀγα τη ἜτΊ ΠῚ «ἡ τοΙΉΡῈ5.. νῖ 

ξαρῖτς τοττίο Αἕτογιῖτι Α ροίτο]οσιιπι. δὲ τὸ αὐτὸ ὅστν» ςοη- 

Τπη ἐΕΐ ογαηξ οαρίτο Γεσιηάο ἰδιάς πὶ » ἃς σάριτς 14...) τὸ αὐ 

τὸ ρτο ἐοιἰοπ, 

ἰγοντῦτο, ΗΠ Οπλ.} 1. 
Ὑ Ἑωὸν ἐκ αὖ διαιελδύοιτο. ὅς. ΠΠΠ Πα ΕΡῸ τπιρθοτόπι9 Ρίατο 

(οίκα; ἐς Τορῖδ.ἢ 

ψμρρ, ΜΕ τὸ εἰς αὐτὸν, τοι δὰ τρτιπι τι μαῖνΡΓῸ ἴα ὙΠ]. ἐρεῖ νὰ 

(δ ΤΠ ὙΠ γ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ, 4 δά τὴς ἀττϊη
οτ ον Π450τίγ ἐπ ἐκείνῳ ἐμ »ἐσώϑν.» 

ἀρνοτ 8. αδητηπὶ ἴῃ 60 ξιΐτ. (Ὀτιιατιις 65.914 οἱδ, τῦγο κατ᾽ ἄωτον 5». Κ) 

ν γιὰ πόγε ἐς αὐτὸν ἧκον μέρος, ντ 5Υ πεῖ. τύγε ἐφ᾽ ἡμῖν» αιιλητιιπη 4υϊάεηι 

ὧν! "ο΄ ἢ κοῖς {πἶτ, 
ἜἘΕΕῚ [όγι ὕκον, αττοσ οἷα5 ἤοτὶ ροτοίς. 

μι! δέν καὶ τὸ δεῖνα ρτο τὸ καὶ τὸ ίιοο ὃς {ΠΠ 6}. γε ἀἰ οἴτατ, ὁ δεῖνα αὶ ὁ 
ἐν οι: δῖνα, 1 δεῖς ἃς 11ς. ΡμΙο γατιις ἐς Ἐπιρυΐα » τὸ δεῖνα μο- 

τό  μαμε καὶ τὸ δεῖνα αὖ, Ν ας 1π μδῃς 5 {Πάπα τανίας (ρβοῖομπι 

 τημτατα: ςϊ πη. Το δεῖνα ὥσως ἴδω.» τίσι χαίρει “δ ἐδεσμάτων, 

ὁ ἢ, μέγιςογ,αυοά πιαχ᾽πηαπι εἰν Ὑ μα ογ α. 

ὃ ὅλον, αὐ [ἀπιπηιιπη. 
τὸ ἢ ἀρ αε, ροῆτειηὸ. ἶφι γα 

"Τὸ οαϑοῦλα ἴῃ Γορῖς. νὈΐ Ατρυτορι!ς μος αἰ σά : Ἰδὶ 

ΤΠ εἴα πος;ρτο ἀοπιοη!ἔγατίιιο δέ ἀακη αν! δὲ ᾿αΔιιηάμο. ΡΈΟ 

κλπ, 

ψρββι 

“". 

"2 ἡ 

πὰ 
" 

ἍΝ ὁ, »ὔ 

κατάτιγί. [ἐοι!πάϊιπὶ φιϊά, Τ μιιον ἀϊ4, 
Τόδετι ρτο τόδε, ΠΩ ΠῚ παρέλκει οΥτμᾶτας στγατί δ Οαεποὐδεὶς ᾺΓ ἐμ- 

πειεικῶν ἐμφα νεάϑαι φησι τῳ δὲ τινι πὸ ϑραχ σλτις. 
τοδὲὴ, τσὴ οἱϊ φιιοά τύϑε,ηΠ αι ἃ ἐμφατικώτερον ἀϊοίτιγ. Ατἰ το - 

τεῖος Ρεΐπιο ΜεταρθγΓ, τὸ μὴ γδ ἔχιν ϑαύλνψιν ἔτι τῷ κρλίᾳ 
χα μνοντι δὲ 5. ἃ υὐσον, τοδὲ σι ένευγκε πολλῆς ἐμπειρίας ὅξί, 

Τὸ συκεῖν. [᾿ς άτιπν ορ πἰοηοιη,ντ ἀρ ράγοῦ, 
Το ἔλωπῖς ν»ίαϊτοῦη. 

Το ἐμὸν, ψιοά 4 τὴς αττίηςτ. Ῥίατο (πουπάο ἐς ἈΚ ρα] σα, ἐ- 
γω γδ δὲ σοι λέγω. τῦγε ἐμὸν : ὅτι καὶ πείγυμαι.τὸ ἐμὸν, [οι τὸ κατ᾽ ἐμὲ, 
τατῖο [τὶ ἀιοίτοτ 5 14 οἢ, φοηΠΠ πὶ δέ ργοροἤτιπι!πρια 
ΟλΙ]ῖςα νερὸ οαΐαν νοςας, Βινάαοιις ἴῃ ἀϊξλίοης Κατῖο» 'π 
Αππηοτιίη ἐμ. 

τὸ ἐναγχίϑ-, ὨΠρετ. 
Τὸ ἐν ποσίν, Δ αιιοἀ αά ρςάος εἴτ, πος οἵδ, ρταίξης εἰ, ἤπς συοᾷ 

ἰηζτας, 
τὸ εξ αὐχῖςαῦ ἰπἰτῖο. ἱ 
τὸ δδιααν, δὲ τοὐπίπανγντ ΡΓ γ᾿ ηχὶ πι,η νηΐ τιον ἤιπι, εἰς τὸ ὅλα αν, 

ξογὸ [Ὁ ΠῈρ Θγγοπὶ πη: 
Τὸ ὕὴ τούτῳ ἀσύκριγα ἀείησορ5 τοίροηάς, ΙΑτιίη Αροὶ. 
Το χαιτον, ςηἰαιις εχιτοπιὸ, 
Το ἐφεξῆς, (δαιιο]α (οτῖο5. 
Τὸ ἧκον εἰς ἐμὲ, τοι δὰ πλὸ αττίποῖ, - 
Τὸ η υέτερον ἀϊσιητοργο πόβναις ποίετα γαζὶο, 
Ὑ κα τὸν τάς τείσδε, κ᾿ ταίδε, 
Τὸ καταρχαὶ αὐ ἰηϊτίο. 
Τὸ κατ᾽ ἐμὲ, ιιαπτιιι ἴῃ τὴς οἴῳ ρτο νἱγ}}Π} ράττο, πιδα γατίο 5 τς 

ςοηΠΙ τλν,ρυ ΟροΠτιπι πο ἃς το ἐμὸν ἀϊοίτετ. δὶς τὸ χρτ᾿ αὐ - 
τὸνορτο νἰγῖσιι5 Πιϊϑναπαπταπι ἴῃ 110 οτας, 

Ὑ λοιπὸν, [1||Ὸ τολοιπον 9 11) ΡΟ ἘΠ αΠΊ 7 ἐοἰπάς,, ροίίμας, το! Ἰυὰ 
ΡΑτ5. Χ οὴ τὸ λοιπὸν κ᾽ νἰ μέρας ἰωἷ, ὅζς. ἧς το! ἰιάπη ἀϊεὶ ραττοτῃ 6- 
τάτ, ὅς ἴ Ρογ τα ἐαυαπη ράτιθηι αἰεὶ, 

Τὸ μακρότατον, δ [ππηηιιγι » ιὰ σι ἰο πο ἱ ΠΠπηγὸ , Οα]ςπ. δ Οἰλιι- 
Ὁ ΟΠ ΘΠ. 

τὸ μέγιστον» ἱπυρτῖπηῖς. Ρίατο ἐρι τοῖα (ρτίπια, αἰοκειΐομαι μϑμ᾿ ἡ μα - 
τὸν τὸ μόγεςτον. ὅζς, 

τὸ μᾷ, ἃς τὸ ϑ.ἀεπι μοι] τῦτο μῆ) ὃς πῦτο 3,ἀς φιο ἱπέτὰ, 
Το ἐμὸν, ιιοί δὰ της ἀττίηοτ, ὃς τὸ σὸν, Φυαυ τα πὶ ἴῃ το οἴ, γνέϊ 
ξυῖτιδορ ἢ. ἶπ Αὐάοε,τεϑνάσιν ὀ δες, ὡς τὸ σὸν ξυνῆκ ἐγώ, ἣ 

το αὖ ὅλον, ἴῃ ΓΙ Ὠγ πη. ᾿ 
τὸ μεταῖζυ,ητοῦοαν πτογΈ Δ {πππν 
τὸ μᾶρτε Ἰητογάτπι ραττίπι Πρηϊςαῖ 5 οὐ τείροπάει τὸ δέτι, Οτα- 

ϑοιῖο ΒΑΠΊΠς 5 τὸ υὔύτι κὶ τὸ πολλὰ εἶπες οἰπουτηϑϑυἠαῦα 5 ὀκγυρώς ἔχον 
φορὸς τὸ πες ὅύειν., τὸ δέ τι ἡ ὑπὸ ἀοιολιων πέριασώυδι θ- ὅδημεῖναι ἀκ ἐ- 

διωυηϑίω,, ραντῖπν αι ἴσρε ἐχροθαηάο ἀεοερτιιπι Ρίρεθας 
(οττἰσοτοςραττίπη αι ἃ περ οεἰὶς ἀϊβγάμεγες, ἐχροέζατο Πτογὰς 
πο Ροτιΐ, 

τὸ μ᾽ τῶτο, κὶ τὸ αὖ' τειύτα,ἀοἰὐς, ροΙπεὰ. ΡΙατο ἴπ ορ᾿ ΠΟ]. τὸ ὃ κῷ 
ταῦτα, ὑςτερον ἐγίιαυτῳ τριήρης ἀφίκετο, 8ζ τὸ μετ᾽ ἐκεῖνα γ ΡΓΟ ἐοὐοπὶ 

ἀδτάση. 
Τὸ αἡ,ὶ τι τη ΐπι185.5 ΟΡ ἢ ἷῃ ὙτδοΝ. τὸ μιὶ ἐκ ἐλϑεῖν, Αὐτζο.ης οαΠὶ, 

411ὸ Ὠλέμτις ΘΠ]. 
Τονυῦ ἕοντ απ ανειῶ, δὲ 
Τονειῦ ἔχον ρτοὸ γειώ ΠιηΡ ἰοἴτετ Ρομιίπτατ χτ σὸ «σαρέλκον ὃζ εχ 4- 

Βυμπάδητ!. ΧοΠοΡΠοη αυΐητο Ραράϊα: - αἴγων αἰεδὺ, ϑιμελοῦ το- 

γι ῦ δῇ) «αὐτῶν το δπιῶνεν. Οἵοροτίι5, τὸ ὃ γεώ ὁ} ν1ἀ εἰἴζοπαης, 
ὃν ἢ τῷ πα οόντι, 5 γΠ6 ΠῈ15.. κὶ μίω ἰξεγήώετο πέμασειν τονευῦ ἔχονγπος 
ταπτοη ἡπης ἰἰσαϊς παίτγετο. ΕΪατο ᾿ἶρτο 6.ἀς ἈΘρ. τῶ γε δοκομω- 

τος ἐμοὶ τανιώς 

τὸ ὄντως, τε νοΓᾶ. 
τὸ ᾧ ὑνεκωῆπεπι ὕσηὶ ἤσατ. ἢ" ος εἰ αξϊη πὶ. 
Τὸ πάλαι, 119 ἢ 44Π|, 
τὸ ταάλω δνομά, ΠΟΙΊΘΩ ΔΠΓ14 1Π|Π|. 

Τὸ παλαιῶν, ΟΠ τη. 

Τὸ αἴρα νόμων,ἰά αιιοά εἰ σοπεγα ἰορ 85. 
τὸ αὐδά παν, οτηηῖπο. 

τὸ αὐολυτίκα γε σητιὸγὲ νοΠΙρῖο. 
τὸ προ αἰ ϑιέσεως 1. (οπ 15. τι ἐς το ρ. 
τὸ πλέον 3, ροτίΠηπιὺπι νογὸ. 
Τὸ πλέον κὶἸπᾶρὶς 4ιἀ ΠΡ 1118 φυὰπι, ν ΗΝ ἣ 

Τὸ πρὸς ἀὐδρών, Ἰοςυτῖο εἴς σοτηρεπάϊοία : (δ μτε Π ρίτα εηΐῶα 

γ99..4Ὁ ἀρηατὶς πο δά ἀρπαᾶτοβ Ῥαττίποτιν τάς φεύς. 

Τὸ σὺν υζθο ρτο ὃ σίωὴ ἐργίω, 

τὰ σύμπαν, ἃ [απ Πλωπ, 
τὸ τελδυταῖον, ἀοπὶ αι ευταπάςι» Ατ ΟΡ Ἀν Φ, 
τὸ τί ργορτοῦ 416 4. 1 πτογγορατμὸ. ΑΝ 

τότι, ρᾶτο. Ῥΐατο ὀρ τ0]1 ΠΟ μὰ 5 τὴς γοίσιως ὑμλΐ, τὸ μὴ Ὧν ἡπ- 
«εὶς μερίξεται. αὸ δὲ τι οἱ γυνίδαντες τὶ ἢ οἱ λοιποὶ Φίλοι ) ΟΥΤΙ15 
ποίεεὶ ράστοπιὶ ραττία., ραττθη, Ραγοητο γἱπάϊοδηῖ; ράτεεδε 

ἁτηϊοϊ Οἷς. πη ὉΕΗς. Ἶ 

τὸ τὶ ἰὴ ἔαρι Ατιϊτοτιοβ Πρ ταητία,γ]άς σέ, 
τὸ πὸ λόγουιντ οἷ πη Ῥγοιοιδῖο, 
τὸ συχὸνν ρΔΠ Πα υταν 



΄ 

"δ 1 Ὁ 
τόδε, δὐ τὶ αἴ γα, τεθῇ, Ρτο ΑΝ τόδε η Ἐρέστ. εἰ τύ γ᾽ ἱκόμει,ξυϑείϑε 

αἰΘΎ.}»» 2 ΕΠ οπι. Θά νοι ΕΝ 
όδο, ἔς τόδε, γος δας ἐς τόδερίλπι τη ἄς ὅς Δά παπο ἀϊοπι.1, μέχρι τ - 

δειαας νίχις αὐ μαας νήσας στατοπι αἀμις, μαξξεηιις. 
“τοδὲοῦτο «ἔτο, Λτεὶςἐ, Ἀτ ΟΡ. οἶπέ μοι τοδύ, Ὁ) ; Ἶ 
᾿πκόϑιν, ἱπάς . Αρο!Ποηΐας [ποιιιάο Ατροηδιτίς, ἐκ ὃ τόϑεν, ὅζο.λὰ 

εἰ, οὔ ταῦνα, γε ἐχροηΐξ γπτογρτο ργο νπᾷς» Πιοπγ ας ἐς ἢ- 
τιι οὐ Ἶβο 

χόδε, ὅπου 7 νἰέ ρτο ἐκεῖ 211Π1ς νεἱ 1δ1,Ο ἀγΤΙ͂. ὁ, τ όϑι γεέρ οἱ αἴσεμιον ἦεν 
ναμέμῆναι!. Αἱ ΑροΙοπέππι ἈΒοά. νἱάδτιγ Προ βςάτγοταπο. 

τοὶ, τὶ δῖ, σοὶ» ᾿οτισὲ, Ἡοπηιεῖι 1144, αἱ, πως γάρ τοι δώσουσι, τἰ- 
δὲ φαβιιητΤοὶ 1 ε{Ἐ, οἱ, ἐκεῖνοι, ὅτοι, οἷ τενες τνῖ Οὐγ 2. μαῤτυρες 
ἐμφυτέρρισι ϑεοὶ, τοὶ δλυμπον ἔΐχνσε 4 Πα δίταπτ. Ἐτ 44. , σοὶ 
δ᾽ ὥκᾳ ϑεῳ κλειτίωὶ ἑνᾳτομζίω εἶξείης ἔΐσυσαν, 14 εἴς, αὐτοί. Ἐς ῥτο 
αὐτοὶ ἰᾷ εἴ, ἐμεῖς» ΑρΟΠ]Οη.ΒΠοά, Τοὶ λάκωνε:» ρτΟ οἱ ἴῃ Ἐ- 
Ῥίριγάτητη. τοὶ μῆν» κἱ φιϊἀεπιναριά ΡΙπάάτιπι, Εἰ ΄ιόαιις τοὶ 
Οὐπαμπιηξξίο σοπιρ]οτίτια ὃς ἐλο τίσ. Ἀαρριρα γ'γῶ τοι σὲ 
εδρ δίκαιον νομίζῳ, ὅζο. ἰά οἵδ, οαιιάεαι το οἵδε ᾿μτιπὶ ἐμάϊ.- 
το. Ατὐπορμαπος ἴῃ ΡΙπτο 5 σύ τοὶ σέτοι λέγω, τς 4! 46. ν τς» 
ἱπαιατη»ρ ρος ]]1ο.}ο7ϑεέ τοι, που ἐφαϊάοπλ ἰάεπι Ατ πο ρΆδη. {' 
τοι ἀϑίω ἐμ, μῷ ἀϑίωξ, Ἡοτηοτι Π|44. τοὶ σου ροπετιτ νοΐ 
άάττιιγ οαπὶ Ρογπηα τίς γοοῖθιι5 5 Υἵ γέτοι; δέτφι 5 γοίρτο!, ἕπω τιν 
πόῤυ τοῖν ΟΥ̓ΠΑΤΙ18 ΓΑ Πτιπὶ στατία ὃς ἜΧρΙ ἐπιεητὶ ογδτιουῖδβ. 1Π 
τοιγέρτοι Εἰ1ΔΠὶ σΟΠΪπᾶτιΓ. Τοὶ στίαπι ἱπτογροῆίτηγ πῆς οῦ- 
Ροδείοῃς » γε ἀρυ ἃ ΟὨτγΓοὐτοπΊ. διά τοι πῶτο Ὁ, δίς. ΡτῸ διαὶ 
δή ϑΥπεῆας » εἰ δέ ποτε δωσει, ϑιγοὶ μή τοί φϑίνοντος. γε μίμυθς, “πο 
ἢ φιαπάο οροττοθῖτ., νἱάς ἃς ἴὺ ἤηοαν πιοηΠο. ΧοΠοΡΒοη; 
νὰ σωφρθνων τοί ὄξι,κ αὐδ' ρὲς καὶ γιωνακὲς ὧτν ποιεῖν, ἰὰ οἴϊξ, σωφρέναν 

γινεὶ δὲ, 
Ἰοιαδὲ ἀϊςίταν Ατεὶσόννε δριιά Ασιίζοτ, τοιων δ) τοιασῦ, 
ποιάτι, γι ἔπι οὐ  ΡτΟ τοιαῦτα, ᾿ 
Ἰοιαυδὶ ΡΤ τοιαῦτ 5 Ῥοποῆῆςη. ἐδὲ τοιαυσὶ λέγειν τούτῳ «»οφσε- 

τάττετε, 

τοιαῦτ᾽ ἀῆα,τΑ115 αιιαρίατα:ἀἰοἴτατ ντ πόσ᾽ αἶα, ἵτεῤ ἔα δὲ ματα. 
σαοάϊ ογηᾶτιι αι. 

τοιαυταχ οἷς γῖοι Πγ0 ἀ15,1 Βεορ γαῖα ἀς μηζοτ. ρ]πτατ δτο 8, 
ελριῖς 7. 

ΤοιγάργοαμΣ4οπ, ἘΤΟ τη οτ. τοιγὲρ ἐγὼ ἐρέω, ἐγὼ μρ οἐεὦ λέξω οι! 48 
αἰοσατὰ νοὶ ἐρὸ νογόηϊτο πὴ πρέγδίρτο Φεὸ ἰτα τις. 50}. 1 Αἴδσο» 
ποιγδ τολοιπὸν εἰσύμεϑαι μβρ ϑεοῖς εἴκειν. 

χοιγαρριυῦ σ᾽ ταγου πάς»ογρουίτααιις, Ὀ] οἴδοτ. ἴῦγο βιςαρίτεισον- 
"Β᾽ ρεΐμηο Ισοο εἰ δυιία!α: ροαἰτιγ: ιάργορτε, πιο τ ἢ.1η (α- 
οὐηῴο ἰοςο Ἐρϊξϊ. ΡΝ 

Τοιγέρτοι,οΥ σονργοὶ πάς 16 Ἶτιιγ» ΠΟ οῖγοα» ἀταιιῖ. ΤῊ ργὶποὶρῖο ο- 
μαιϊοηῖς [(ος ἡ ἸΝΊοος  ἐπηντοεγάρτοι κύριοι γγυδωῖνοι, δζς.1.Ἰτληιιε. 
ποιγάρτοι ἴῃ (το 40 ἰοσον ἢ αἰάγΐη ερὶ. 

τοὶ ἢ ςατοτὶ, μὲ "ΡΠ τα Π ιιαπάο Ρτο ἀττίςαο ργβεροίτῖμο οἱ, Ηο- 
ταςγι Οὐ. ξ, τοὶ σ) αὔσενες ἐκτὸς ἴαυλον, 

τοινορ ὕσσω μυνξω, αι υ κα, ΘΟ. 

Τοίτμω Ἰητογάμτη ἴῃ αἰ ππιρτομδιι5 Ροπῖτατ ΡΓΟ ἀται τ, σατο" 
τακη, ἤσαν θωμὰ μίω, καίτοι )οπιοίξῃς ας, Ὡϑῆς Δεπῆ, ὑμδ τοίνω ἐδ᾽ 
«ἢ Εἷς ἐδὲν ὧν ἰδίᾳ τιγὶ δοίη, τῶ τ᾽ ἀφέλοιτο πολιν )γ ὁμ ἐσὶ δηπχάρἡσειεν 

ὁβ) Αταυΐ Δα} {ι|5 οἵδ οπιπῖπο νεΐγυπι » 41 Ρυϊ ματι αιά- 
Ρίαπι Ομ Ρίλπι ἀφ Πετ 5 τατίας Ἰᾷ δ φοάοαιλιξεγτες. αὐτὶ τᾶ, 
ὑκοιῶ ἐδεὶς ἐῶ ὑμλβ, ὅςις ἰδίᾳ, Ἰάςαι ρτο (τεῆρ]", ταύτοι τοίνιω 
ν᾽ μῶν ἅπαντα πύωρᾷκτοι τοῖς ἐμοῖς πολιτεύκασιν, αὶ Π:ς ΟΠΊηΪ Δ) δίς, 
Τάοαι, σιὶ τοίνεω τοιῦτος δ᾽ ρέϑης. ἂττιι τ [15 ἐππιςηζιι5 65. Τά ετη 9 εἰ 
πθένιυ ποιρῆλϑεν ἐδεὶς,. ατ ΠΟπῖο τιτὶ Ῥτού"ἶτ, Τοίνιω ο[Ὁ ετίαπλ 

συ)λογιςικὸς σιωύδεσμιθ- ὃς Πριϊῇςατ Ῥτοϊπάς, ὁρᾶτε τοίνεω, γ] ἀ- 
τὸ διιτοια, πιο ἢ επ, αὔτο τοίνεωυ,ος Δα Π|» 1 ἄς 1, ὅστε μὴ τοί - 
γώ αποῦ Διτοπηνν οἷ αιοτ ἐρίτιγΤάςτη Ῥεπιοίζηςη. τοίνεω ὑγὸ 
Ἰρί ταγοϊ σον ποὴ ἢν συλλογιςικός, σγπεῖι5, Αὔκουε τοίνιω ὡς ἔχει 

ταμρὶν φιχαϊ Ἰσῖταγ γογιιπὶ πηραάτιπι ἐζατιπη. στοΐνοω ΡΤῸ μῆτοι, 
ΣΧοπορβσοῃ ἴῃ ϑυπιροί, ἐνταῦϑεε τοίνειυ «σαὐτες ωροσέβλειψαν ἀντι, 
Τητεγάιιπι τοίνεω,, εὐδᾳπληρωματικὸν οἵν, ποις νετὸ [ματίη]5.Ρ[Α- 
τὸ ἴῃ ΡΗ φάτο. μοιδευμωῖς τοίγευ εἴπῃςγτα γογὸ σᾶιις ἀἰσαπ: τι γὸ- 
τὸ πο ἀϊχοτί. ὃν τοίνεω χρόνον, ὅζς. ιο νεγὸ τοπρογεν Πεγαοί, 
1ιιοίαπις ἐς Πόλι, φέρε τοίνυν ἐπεὶ ἔοικας εἰγνοεῖγ 7 διδώξομαί σι 

ϑρίω οἴν,δσεάίτς [ρετς ἀοςοᾶ, τοίνεω αὐ ςαετοτ «αὐ τούνὑωυν! ἴ;αα; 
Βεπηοῖν. εἰ τοίνωυγαιοὰ Πρἰά αι ἔτι τὸ τοίνωυ, τη; οτί 918 γετὸ,}- 
ἀειη Πεπιοῆθςη, ἔτι τοίγεω ὡς χ) »ἄζοι ρτατογοα νογὸ 4! ΓΟογαζ.ἧ- 
γα τοίνειν»γτ το π.. οπιο τ ἢ εηντοίνωω ρτο νεΐαις ὃς ργοξοξιὸ, 
ΡΒ ἀς πηπάο , ὡς: εἰ τὶ ὡπτάσες ὅλης μηδὲν ἔξω, αὐάγκη ποίνιω 
ἐκτὸς καὶ κενὸν αὶ μυ δὲν ἐξ) τοίνεωω.9] ΟἾΤΗΓ. Χερορῇ. ταὶ μὲ τοίνι 

πρὸς «ἐδ ϑεοιὶ φανερὸς ἰι κὶ ποιών κὶ κέγιοννῦζο, Τοΐνυω 5 ὃζ αι ά6πι. 
ἔξαιιοητε σέ, 146,05} μὴὸ τοί ἐεὺ ἡατὧν ποιήσει οἶκγρρν ἤγαγε μώ- 

γμφὰ τοϑ' αὐ μαχοι, 69} 3 δυϑυρρίμξωγϑες, τ τοίννω 9 ατιὸᾷ νεγὸ 5» ὃς, 
πιά φυζοιη,νο! ἰτλαις αι. καὶ τοίνεῳ γποη γεγὸνατ ΠΟη; πο 
ἰρίτατφποχας γογὸ 9 ατ ἡςαμρ, οι οἴζπεπΠ. Ὑοίνμω ρτο ογρο, 
Ρίατο [ξεαάο ἐς Βοραβὶῖς, ὡς ἀληϑιως εἴπου ῥγωγ αὐ ἑλοίμίω, 
εἰ ἐαν ἐμοὶ εἴν καὶ ποίνιω φφη, ποιεῖς δ᾽ δύλει, ποίνίεν Ῥγο ται ΠΟη. 
ΤΡ  ἄδιτ » τὶ 1οίνειυ δοκεῖ, ἔφη, τοῦθ. πογλοῖς ἐτρρώτον οδὺ τοίνιιυ 9 ἢᾶτα 

Ρυϊμπαὰτι αι φπλ,γ αἰ Ρεισιῦμαι αι ἄστι ςφετὸ, ᾿ς πιο ι )ς, πέ - 

ΤΟ Ὸ 
χα τυίνιω ,βοττδίδε λυξσει, ἄς πη. οἷ ποίνεω φιοὰ ΔΌτοτα, ἰάετα 
ἐπεὶ τοΐγειο ) 4! ΟἩ Δ ΠῚ Διιτοιη, ΡΙτάτο ἢ. αδοὶ ἀοργησίας: γδὶ ἐπ ἀϊ 
ΠποΠτυάτης νἱαγραιῖς, ; 

Ὑοῖο, ρτο σα λὰ εἴτ, ἀν, ἩςἤΠοάιπιβἉ κλυτὰ τευ 'χϑα ποῖο, δᾳ τοῖο, οἷξ ἐκεί 
“ἢ χρόνο, Ποτποτγ. ΐ 

Ὑοϊονς.οἸτλγαἀεὸ, ὕτως. Ο ἀ, αὐ, τοῖον ἐμισγό ἴθ᾽ ϑηύλαισ, 
Τοιονδὲς ἀϊείτυτντ τοσογδ, Ατἰζος, 4. ΜΠ ετεογοίορ. ὅταν φοιονδὲ 

νηταὶ χὶ ποσονδὲ ποὶ ὑγρόν. ι ; 
τοῖθ.,κ, 6] ογ1. τα} 15, τοιούτί. Οἀγ 1.6, - παῖδε κερδολέον δὶ γοῖον 

πρρχόωντα ϑύξαξζε , ῬΕΕτιιπα ἄγ ρατα τη γεϊααςοτα ἐπι Ππνὰὶ 
ταῖεπι 4111 ἴδηι ἔοτας ργοῇ ας. 

τοῖδσδε,ἰὰοτη.Οὐν []ο.  τοι τοῖόσ᾽ εἰσὴν , ποῦ ταῖες ἴσης, Α 
τεῖςς ἐς πλιιπάο,, τἰμὶ οἰκου ϑύύεν τοῖων δὲ τινα ἱς-ορή καρ. οτ 
4υΐ παδίτατατ, τα! οπὶ ρτο ἀϊἀἴπιι8. ταϊαύδὲ χρείδμ, 8: ς.Β ἃ 
ἴῃ ορ τ ο]15 Ροἴποτίογῖθιις » τοζαιδὲ [στ δίξιατ Ἰη Ῥγαξατίοπς Αὖ 
Ἰεχι ρίαν ας τοῦ, ἄπορρι ὃ ζητη σεις εἰσὴν αἱ ποῖαϊσδε, τοιαίδε, γα ΐα 
πιο, μαο,ταΐ τα. ἥν ἢ 

Τοῖός δὲ πῆςγντ ὁποῖος τις] τὶς «παρέλκει ΡΟΪΎ 0.1.5. σὶ 3. σιωϑῆχ 
τοϊα)δὲ τινες. ΑἸ1ΡῚ. τοιαύτη τις. μ᾿ 

ἴϑ " 

ἐξγοτιοι: 

ΙΝ 

Τοιοσδι, ΓΑ] ἰ4 7. ΑὙῇ.} τις ρᾶττ. Α πῖπι, τοια δὴ, ΓΑ] 14. Γι ο ἢ, 
τ ορηδη. 5: 

τοιρύτϑ΄ τα 1κ0 411} τα]! εἰς πδδῖτιι, ἰὰ Ἑασπιΐη. τοιαύτη, δζ ἴῃ Ν᾽ 
ταιπ τοιοῦτο ὃς τοιοῦτον, ΧΟΠΟΡΒΟῺΩ 5 τοστίῖτον κχὶ σοιούτέν ὅδ 
ὅζε. Ῥίατο » ὁμο δ τι ἡ τὸ τοιοῦτον λέγει. 1ά οἴϊ. αἰϊφιϊά ς ΡΙ 

υὰπι μος ἀϊοΐς. [οπὶ πῃ Αροϊορία ϑοογαζ, ἐκ ὡς ἀπμάζαν λέ 
γῶ τίω» τοιαύτίι ὕβις ἡμίω. βείστη. τοιαύτζω͵ ἔχοντες πίω 
ὅζς. ποιίπου «οράγματϑ- ὄγτῷ- Ὀειπιοῃςη. τοιαῦτα λέγειν, ὃ 
ταὶ πόλεις ὠὐρρτεῦ γνσε ποὺς ἀρεπίμ), Τ(Οοτατ, τά εἰξ 9 ταῖα 
φιδιβ(ν εἰ ντ)οϊείτατες ργοπιοιιοδης δά νίγτατοπι, ῬΗα ατὶ 
ἴῃ ἘΡΙΟ], τοιαῦται γέ ὅφι τοὶ χτὶ αὖ χίω» αῇοὶ καὶ μϑ ς, αἷς ρ(ρενλον 
γαὶ «δὺ ἐχθρριὶ ἀκούσανπας, ὃ χυπσνϑ σαι ἐδ φίλοις μὴ σιωυή 
σωνας.. 1, εἰτοεἰ αι πιο δὲ εἰξ [ους ποίϊγα ἄζηιις σοπαάϊτῖο, κα κὶ δ' 
μετέρα τύ χη τοιαύτη, τοιαῦ τα μὲ!) ἡγαπιύϑειυῖν ὑπὸ τέτων. σοὶ : 
ἐφ᾽ ὑμὰδ ἐλείμεθιο, ΒΊατατοβιις ἴη ΒΕ Οπλα]ο ν νδὶ ἱπίογρσ. 
Βος ποδδές Βογι μὴ ἁπιοτ γεςι ἀϊτν δά μος νεῖτα πιϊίεγίςο, 
Ῥοτεῖ ετίατη βοττὸ ἢς ἐχρουῖ, ραττίπι φυϊάςπι ἂὃ Βἰ5 ἀ 
ΠΎΠ ΓΟ ΡᾶΓτ᾿ ΒῚ ν Οὐῖς Πιπτιις τη (ογςοτάϊα, 

Τοιότοσὶ,1415.} τσϊαη τοιε τοσὶ γέρων ἐγγυσμῖμι, 

Τοιυτότρρπος.Α 115. μμῺ πγιοά!, ΡΊΑτιῖς Γερ, Ατ τος. "δ, αἴ Βα 
εἰκεσμεί των, τοικτότροσε, ᾿ 

Τοῖς τῆδε, ρΥφ(σὨτθιι5. τοῖς μετ᾽ σὐεδὺ, ἐᾷ εἴξ, ροίτετῖ5» ἴῃ ΠΣ τν 
νἶτα; Αὸ (ΓῸΡ ἐν τοῖς το ἐν τύτοις, Τ᾽ ἈμοΥ 4. 1ητοτρ. 

Τοίσδεοσι Το  σένρτο τοῖσδε, τύτοις. 

τοίχαρχΘ-, δ, 4 ματος πδυΐ5 ρα τί οτί διιβοσοὶ ροσῖιις9 4αὶ ργαεῖ 
Ἰλτοῦῖδιι5 παιιῖς, ἔοι τε πτῖρ ἴδει φαΐ ἤπητ ἴῃ ἴάτεῖς ἡααΐϑ. ΡΟ}, 
τοΐχων εἤχην, Ἴ 

Τοιχοδιρήτιρ αἰ οΊτητ ὁ τοίχοις διφωνγαιὶ ρατίςτο5 ροτγίογιισατα ηΐ, 
ΤαϊΓΠὶ {τι ραττα ροΐμητ ἀρετῖτί ντῖτα δά φάες νὰ ἔλδια ἔν 
τἀτῖ ροίπι Ηείγς. ᾿ ᾽ 

τοῖχθ'.ν, ὀρ ρατὶ βγη γι αὶ τύχω. δ᾽ πράήων τοῖχο. ἔε χ ρατίς! 
Ατἰπορ να ἰητογρυ. ὅς Ἐτγαίτη, ἰπ Ῥτγοιογῦ. Αἀ ξοϊίσεπι ρᾷ' 
τίοτςπῇ ἰηἢςέγοτο. τοῖχίθ᾽ ρτοὸ ἰλτογο παιιῖ8 » ἰῦγο ρτίπιο Ἐρΐ: 
Βτατηπῃ, ὃζ Ρτὸ ἰάτεγς μοπιϊηῖς ἀρὰ Ευτγὶρίέςεη. τοῖχιθ- τ 
Δοῖο οἷά οἰ, τὸ βαίϑος . Ῥτοξιπάϊτας., ΡΟ ΠῈΣ : ἀρια αιοπι ο- 
τίδη τῆς λόγχης τὸ ἔγδοϑεν ετΊΔπὶ ποῖχίϑ. γοζάταγ. Τοῖχ(ϑ. συ 
φλὸς 9 σΞ0115 Ρατίος. (σοη!ταπεῖπιι5 Εἰατπιοπορῦ 5 ἴα Ερίτο- 
τῆς» Ὁ μὴ ἔχων δύχριον φωτειγωγων ϑυρίδιων καὶ διυύασαι τψφλὸν τοῖ" 
Ζον αὐοίγειν 9 κὴὶ ποιφῖν ϑυρίδαφ, (Λυδιι5 Πρηϊ σας, Ἐος αὶ ἀπ ἐπὶ- 
πλάττοπάϊ ᾿ιποϊπῖβ ποη παδιιεγμητοάρεττο ράτίετς οαῖοο Ὡμ}}0 

ὙΠ μνῶν 
ἀκα! 

ἼΩ τ 

πιρ γ ιινν 
ηἷΣ ἢ 55" 

ἐπ " ΝΕ} 

ἡκύσίμως 

ἌΣ 

αϑροιι. ἀπο 

αἰϊκικουν ἰτα 

Ἡπ| ἢ 

ἡμηνν} ἰυζῖ, 

ΠΝ ΣΝ ΩΠ, 

ἀηι ΙἐΠ 

ἰχογιμο χὲις 
Τὸ οεμίεν εὐο! 

εἰ ιϊεποίωια 
μαναὰ 

ἡαιείῳ 

ἐριῤαμ ὑὶ 

[ὐηίυβοιιι ἐς 

ἀἶτ, λη ον 
ἼΠ" 

τρλιδκι; 

ἀϊηνεῖο, ψι 

ἀμ ΟΡ ἀπ 
ΠΝ 

Τοιχωρυχθ.γκ, ὁ οβταξεογ ραυῖοτιιτ, ἔτ πο ξεμιγηι5.9 τοιχαρύκπηςν ἢ 

ἀπιτς βοπο[τγα8 ᾿πηπηέττοτς τ ντ ὅς τυδάλταγ ἴῃ 1. οοϑ, Ὁ. ἀς ἔσταη, 
ΡΓκά, ντθαδη. ἘΠῚ ὃς ἀρυιά ἱρίαιπι Θτασαπι δυτιοσοαιν τἰτα 5 
«ἷεὶ ϑυράδιων αὐοιγομβύων ἂν τῷ τυφλῷ τοίχῳ Ρατῖς:5 οαςιι5 γογὸ οἵδ, 
411 ἔεποίἔγας ἤθη Πα οτ, Υ τρί Πι5 ἱῃ φαΐπτο Αἰ ποῖά, Ρατὶθ-ς 
τίθιις τοχτατη οαοὶς ἱτοῦ » ἀποϊριτέπιαιις ΜΙΠς γἱῖς μαδυλίσ, 
ἴς ἀοαπη. ν 

Τοιχορύκπης, Ἰδεπι ἡ τοιχωρύχθο, ; ἽΝ 
τοιχωρυχέω, μι, ἥσω, τι υχαγξιτοτ,οαο Ρατίετεβ: εἴτίηρο δι Ῥετίο-᾿ 

ΤῸ Ῥαγίογεπγ ντ ἰοαιήίταγ [τ σου οαἱ εβταξζοτος ἤαο οἔτ, 
ἔγαέτατὶ) ἰά οἴξ, τοιχωρυίχοι τις τυχωρυται. ἃ νεῖο ὀρψηα, φοι- Πα 
χωρυχεῖ ἃ τοῖχον γ Ρατίετεπι ξοάϊτ., Ατἠζοζεῖςς Πἴὅτο αΐηῖσ 
Ετ τότ. 

Τοιχορυχία ας, ἐγ αιαῇ εῇταξεῖο ρατίστιιπη» Χεπόρβοη ἱπ Ἀροΐος- 
Θ[α δοογατίϑ. 

ἦνὺ Ἷ 

ἐφησων 

ἱπι} 

ΠΝ 

ΑὐΠορἤδη. νἱάς τοιχωρυ χῴῳ. Τοιχώρύχθ. 5 αι] Ῥεγέοάϊε 
Ῥάτίογος ἴῃ άτίη. 31. 4.}Ἰοςτ ρὲγ πτε ράτίετος ἴῃ δάοϊεἰοςητία 
Ρετέοάετίβον ἰοῖηος ςοπΊρΙ τὶς, Πλογεξζατγῖιις ἀϊοῖτασ Ἰατὶ ἰδ. 
αι ἴῃ Δ] ΐθηα σςοπαςι }α [8 αἰγὶ οἵτρ αταπάϊ δαῖπιο : 4 ετἰαπι 

ΡΙυἱάιιαπι βαγεὶ ραπιοίρατατ, Ἐοίτιισυν εἰς υ]γία νῖγα ἀλοίσασι, 
ΘοΓαπη, τ ν Θέ ῖσιι5 ρατίοτος δἰίοπος ρογίοαϊπης ξαγαπάι ὁτᾶ 
τί δτοιν οξδ] οι] ατίσιη γιταπὶ νἱμοτευτςροητὸ ἰαγρήζαγ Βαδς" 
τογγεροιτὰ Ἀ1 81}, ; 

Ὑοίως ΤΑ] το τ)τα τ οάο. ὃ 
χύχα 



αὐ ΜῈ ὃ, 
᾿κοῖσπο ρΓΟ όταν, οτϊςὰ, Ἃ 

--" ἡ ν 
 βἶ δὸς ΠΡΌ στρ γα, ἘΠ χα, ἡ γγονώῶτα, ἔσετα, σοηἰ τ Χο ευΐτηρ., τῆϊο- 

᾿κῆκ. Ποπλοτιις Οὐν Πι ξ, θήλειαι Ἰοχαϑες, ας πεῖπα ἕατα, ὅλετοκοι: 
οἱ ουΐχο:ΡοΙ  δὲιι5»Ωὗςε τίω μίϑυἼοχάσα χιλίο.ς ἐκτρέφων ᾧι Εὺπ.- 

465 πιο οὰ οκαος δέρημα, Ἀεαγνης, αἰροέται ἰσατινα; αιιαν 
ταΐος μαΐδοτ, [τοπὶ σαἀμοοι: τοῦ τ ἃς οἰτομ]: του Ἶ η115. 
ΓΥ ΠῚ οἷορ. ᾿ ΄ ΄ 

τὸτγοῦδ, ς ΡαΥΤαΙ55 ΠΑ 1} 5. ΡΌΟΓΡΟΓΪ ΠῚ. 
δ ρατοη5γ)ονειὶ γγονηπαν. Χευοόρἤοη., ὦ παϊγοκέων ὡ- 

᾿ς χιϑών, δ ομδ ρατοηπτιῦιις εἄϊτς, Ὀς δγιιεῖς οτίαην Αὐτοτὰα 
ΟΡῬοϊτἰςϊ5. ᾿ 

Ρᾶτγοητες. 
ἐζω, ἀο δά ν πταπη, ἔσο πετοτ, δανείζω, - 
μὸς οὐ» Αὐτίζοτ... ΡΟ τι αεπογατίο (ἰςογ. 
ἰς»οὐ, ὁ ἐπα ςτάτοι,ο]. δύ ἀνει φ ὴ ςἸεμίζαγ κοις ἐκλέγων, βολο- 

σπέτης, ιιὶ ἃς χρήτης ἀΙ᾿απαιάο ἀϊοίτιιγ. 
γλύφθ' άςηι. 

τοκογλυφεῖν, α πεγαγὶΡ οΪ.. 
ΟὟ κοι, κε, δ, ραττιιϑ.ἔσστιιγα, γγεσις Ἡόπλοτις Οὐγ . ὁ. - τι γγωεή τὰ 

10, τεϊτρὸς δ Ἴοχον,ἐτιπὶ ραττυγιιης, Εἰς ὰ τικιαἤοκος ᾿ς τγαηΐ- 

τὸ αὐτὶ τῦ διαϑεισμια, ξοΞ τι5 ον [τα αιιῖα ἔσσηιις οἱξ χα ἢ ροςιι- 
ἴα: Ῥαττιις ἐν τάς ἴῃ γοςς αὐ αγοκίσίμος. ὃς ἴη νογίρο δ᾽ω εἰφομα. - 
{οτοῖος ΡΟ τῖσοι αἰ ΠἸΌτΟ ργῖπλο,, ὁ δ 1όκος συπὸ (νόμισμα) ποιεῖ 
ἐον,ὅϑεν κ; τύνομοα π᾿ εἴληφεν, ὅμοια γδὸ τοὶ τικῖο μβυα οἷς γγονώσιν 
τεί ὅδε. ὁ ὃ 0 κος»γάγε τοῖν νόμισμα νομί σμαῖϊ(θ:.. ὡς εκ; μίούλιςα αἴδῷ 

φυσι ἔβα “Ἷ χουμάτισ δύ ὅξι. 1) πιο ί Π εη, κτ' Διονυσοδώρρυ, ἐκ οἰᾳ 
δεῖν ὅτε ἀδ1 ὀκοι τ εδὸ γιγνομδύοις ἀποσὸοτυῦαι. χε οἰ, Ἰεριτίπλας νίι- 

[5 ὃς οἴ Πος, ΟαΖα εχ Οἱςοτ. ἐς δεαςξξ, ἐδὲν ὅξιν οτε χαρὶς 10κε 
δίδωσιν 1) ληφϑὲν.. τοτγὰ πη ηι) πὶ πης ν ἕιγα γος φιου 

Δοσορίτ.ὐκ ἐκίοχκει ς ταῖ αδὲ" φῳ σου πόκον αὐγυρί ς κ᾿ τῦπὸν βῥωμά- 

ν» ὁ τόκον παντὸς πρῴγμαιτίθο, ἐὰν ἐκδιανείσῃς ) τῷ ὁῳοτγίῳ ὧκ- 

ποιεῖς το ἰοσοταῦις ἔγοττὶ τιιο ἀα ν πηγαὶ ΒΟΟΙΠΙ ΠῚ. ἢςς 
᾿: 8έβυ πος αἰϊατι φυατ  οτ γα ΠῚ, (εὰ αἰϊεπο,ςαρίτς ζ2 3.) 6ι- 
τεγόηοῖῃ, Ατιίζοτοῖες [σιηάο ΟΕ ςοηΟΠγ.ὲν τόκῳ ἄσο διδόναι. 

ὡ Ξ Ξ Φ πε Σ ὐνε 7 ἢ Υ 
τεδάοετο οὐμπι ξασποτς. Αὐἰ το ρἤαηνεφ. τὸ σὴ ἐῶν ὁ τόκος τὶ 8η- 
οἷον. Α τὶ δὶ νηο γε ἡ χΧτὸ μίωδα ὦ καϑ' ἡμέρομ πλέον τοργύριον αἰεὶ γί- 
» το τριδωοῤῥέοντίθ. τὶ χρόνες τὸ αῤχαλον χ᾽ «δὺ τόκοις «δῦ γινομέοις ἄστο- 
δώσειν ἱ ίοοτ. 
φορεῖν, ἔσσῃ οτγατῖνν Πιγᾶπη ἕασοι 6 κὺ τόκοις λαμβαμψειν, δι 1 ρ οτῖς 
Δῆλθη Ἰάςπι νἸάοτοτν εἴϊε ἡμοά αὐκοις φέρειν, : 

λμα νς γὐ ναι λοὶαν ἢ ἀτοῖλνν [τ πλα Ὀτοιηἷπ ἘρΊβΡ ται 1, αὐαϊδ εια 
τς πόλμα, Πεοπιοίἢςη, τῇ τόλμῃ μαίνεάχει, ἔστ τε 5» ΧΟΠΟΡἤΘη 
Ο Ἰῖδτο ρτίμνο Ραρά τα ῬΊατο ἐριζο]α Γςρτίιπια, ἰλιτηρμός τις ἐμπε- 
᾿ σφῶν αἰομίᾳ κὶ αϑεότη τι, κ᾽ 71δ μέγις ον ]0λιμ«ὶ ἀμαϑίας [γοπγ0 ἐχεογᾶ- 
δ... ἴῃ ἐπιψυήτατεμι ὃ, ἱπηρ]οτα ΓΕ ΠῚ 5 δύ αιο( πη Χ 

Ϊ 

᾽γ} 

οἴ ἴπ τοπιοτίτατοσι ὃς ᾿η ΓΟ] οπτίαπη ἄς] Ρ Πι5. 
ων μοσω,πουκαφαιά δος ξιςίιι5 αν ἀ ον ίτηαν αιάαχ, (Ὁ πὶ πια- 

ϑῃδηϊπιι5» τη ἀπῖτηο βάςατι,ςοποτοαροτοάιο τι τολμῶ, λέγ εν» 
Ποσιο τοι Ἴολμώ εἰξαγαγεῖε ἄς πι πολ μώ εἰξενεγκεῖν , ἀάςο μιι- 

ΒΙΐςατς ἴδω οἴξοτγς, Χεπόρμοι Πὅγο ργίπιο } σάλα; ἐτύλμωησεν 
ἃ ἀλκιξιαδου κὸν φιλῆσαι » ᾿άετν ΧοΒοριοα οἰσι τὶ δυίιις εἴς. 

τ Οἰιγν(οἱξοιλιιδ. αὶ πολ ρα γγυν οι πληστον, Ῥτορ ι5 ἀςοςάςγο πο 
᾿ διιάςς. Αὐἰπορηαηές ἴῃ ΡΊ υτο 5 τολμῆν ε δρῶν, αιιάξηϊες ἔπςε- 
᾿ τουάςπι ἤσ᾽άοπι οἰ Ασειιίατιι Ἴόλ μηρία γὸ Ἰολ σῖτον ἐκ «αἰάχε- 
σον αἰϊάοτῖς ξιοίσις ᾿ητο γα θι]ς.. Τυλμάω νῇ τλῆμερτο ἰτ1- 
“ ἤῖρεο ἰὸς εἰ αυϊρρίαῃι ργαια 1π 4} 18 ΠῚ ἰηάμοο 3:8 τοὶ 
᾿ ΜΒ Ἰπιρετο 5 ἥτππὸ ΠρῸ  Πσαλιις το ΠῚ πο ΡΟ συ! οἵαν, 5 ἴῃ 

᾿ ὅπ ργορτσὶὲ ἀϊοῖπηιϑ αιιάοτς 7 Γοἀ ἀυγληι αἴεξιῖδας πο ῆτς 
᾿ ἃ ἰῃπτο[εὐδαάσπὶ Ἅταπε ᾿μάρηδην. πυλ μι Ἄποϑοανεῖν, ΟΥ̓  [- 
᾿ διηπεοιῆς Ἐταῆιοαρίτε 4ηϊητο,ερ το}. αι} αἀ Κα οιπαῃο5:}- 
Οὥρααια τίς γδ ἱκετεύειν τολμήσεις τολμμιῦ μεϑεῖναν, ἘἙπτὶρ᾽ά, [ἰ- 
Πίπεο ἐϊηλίττετς Ρίατο [που μάο ἀς ἈδριΟ]1. ὃς δ μείνειεν ἐν τῇ 
᾿ δικαιοσιμῃ ᾧ, πολ αήσειεν ἀπέχεδναι τἶ ὁμοπρίων 5 (αἰτίη τας, Δοἢι- 
ποτα, Πρ (λυ Πτ}ΠΙΔη. δε αοα Πιλίηεο σοαίοϊιις εἴτε τη Πι1 ἀΓ- 
. Ππιιαπτῖ: τολμω, τοίογο: Ρεγέεγο, καρτεριδ ιπσσυήνω. (ἦγ {10ντ|- 
τ, αὐτεὶρ τέως μῆρ ἐτόλχεκα ἐνὶ μεγάροισιν ἐοισινγδίο. : Ταρορηϊπ," “ 

ἧς πτω παϊτ᾽ δὶ πτανοχζ ον ὁ υἱἐϑιλὸς τολμᾷ ἐχὶν τὸ κακὸν, κ᾽ 
ὑκ ὅγήδυλΘ- ὅμως Τὰς πη, χορ πρλμάν χαλεποῖσιν ἐν ἀΐχγεσι κεί μᾶνον αἢ- 

διαινίάς ὄβετολμώ. τολμῷν. [αἰτίπετον 14 εἴτ, ρατί, ανέχεῶν 

τ καὶ ποία εἰν ν'κρικοποϑεῖν, Εατιρ ἐς 5. ἴ Ηεςιδα, Αἰ ας τὸ δοῦλον ὡς 

ἃ κοικὸν πεφυκ᾽ ἀεί, τύλμᾷ 5. ἃ μὴ χε τῇ βίᾳ γικώ μβυον,ἱὰ εἴ, ὑαομέ- 

᾿γει ἃ αὐ τρέπει, Τολμω ργο εοιηταίττο, ράτγο, ΟΒεν[οἰζοιπιι5» 
ϑυίατθ. υὑπτὸ χέρὸς αἰδελφικῆς τολμενϑείς, τολιμν 5ὲν κακὸν, ἴσο! ες ἀα- 
απ, ἔΠ ογπλο σ. τοὶ μη ϑεν ἔργουγξα εἴα δαϊπιοίς [ας ἐρτιιαι, 

Ο ΡΙπτοΐη Ἀοαι. 
ολ μέω ἱἄεση φιο τοὶ (ούω, Ποτοάος. 
ἐήεις 7 εὐτίθ-, ὁ τολμυτίας»υἕσπουκουπτικὸ ΤΟ [αγᾶῃ5. ΗῸ πὸ τγ.Οὐν: 
ολμήεις μοὶ ὅσιος γεἐπὲὶ κοικοὶ πολλαὶ πέπούϑτο, τς 
εῆ (δι, ατ΄9-, τὸ γατ τ πγγαιι αςϊα αι χ ΓΑ οΥΠ115 5 το εγα 5: 
ἰητι5.τ δ τ οτ τας» Ἐγο παΐτας. 2 

ἡοὸς οὐδ, ὃ, αι χ » τοις ΓΑΓῚ 5» ΕΘ ΓΟΧ 7 ΡΓΩ ΒΔ 5.) τορι, πε- 

ποιϑώς, 
Ϊ Ἰνλμηρλνγτ )αυΔαςξα: 

ὧν 

. ὙΠ 
Τολμνρὺ πὸ τ(Θ-.αυἀὰςὶ ΠΠ πὰς, σοη ἢ ςοτ! Πἤππιις, 
Τολμηρας αι χξξον:ν ες τοῦ μηρότα να ἀρ ΡΟ] δας  {Ἰπτὲ ἀρυά 

Οαίατιντ αὐ οητλις ἀρια Ταςίτ, 
Τολαϊσὰς, αἰ πιὶ ἢ άςης. 
Τολ μυτέον, αι τ πα ιμπὶ εἰ, 
Τολμητῆς. ὃς 

ὙΤναμυτιας, γδ. ΓΟ ΤΊ ΟΓαΙ {υιογαιιδαχ, αινδατλ ἢ οτος, ΠΟ τα πα χοτολ - 
μυρὸςγαυἀαςυ]ης ΟεΠ}.Αἀαπγαστῖι5 ἴῃ Ῥμν Πορῃομ. δ αἰσαλέοε 
στῶ εἰσὶ Ὁ τολμντέαι ἐν ποῖς δεινοῖς 9 ἢ Ῥογ σα Π ς ἀ ἄαςς5, Πἀς 1. 
τολριυτέω [προ ἀϊςιτ. 

ὙΤόλυξ, ΠΛ Ο ΤΙΣ Ρυδοηπάμν, Κδοῖον, Ἡ εἰγς. , 

Τολύπευμα, ατῷ. τὸ ςοἰ]ςξξίο,, ὅς ἀς ’Ιὰπὰ θεὴς [ἀδογάτα ἀϊοϊΐτωτ: 
σοωυαΎ γυ γ» Θκον χα τασκόυαςτον κ᾿ πε λοκ λιν μϑύον, δα, 

Τολυπενΐω,μ, δὐσω, τ υχ αι θοῆς τιαέζο, εἰξεργά ζομαι ν ςὈ ποίη 0.5. ΡῈ1- 
Ὀεεηο Δ! Προπο,οχοοσίτο, ππαστθοτ ὙῬΟΥΠοϊο δ ίο! ο 9 εἰα- 
Βογο, ὅς ἴῃ νπαπι αιιαΠ] σαροϊ ςουρόγο. πένϑυς τυλυπευν,, ἰαέϊῇ 
ςοποιππο:ἀἀοτηο, πεῖ ἀ, Οὐ νη]. ξ, πόλεμον αολύπευσε, ζ0Π- 
ἔοεῖτ. κρτειργώστοτο, [το Π} βατίροῦ ἡ ἰαθοτο ὅς Ἰη ο χ ἤιπις (ρι- 
κοπαϑύ, 

Τολύπη,"ς γὐ ΓΔ πα: ὁ] Οπλτῖς Ππς Θ΄ θιι5. Εὰ βτθῖις ΠΠ|44.11πὰ θὲ- 
ηξ εἰαοτατα ἃς ἀεροχα, δ( Δἀ πειάτιπι σοποιπ πάτα, ΡΟ ἢ[ἘΠ|» 
“εἴων πολυπαις αἰφοιμοιοῖται ν ἰλιατὶ!πν ρου ΐσιι!ος. ἐυηἰτατιγ» ΝΜ ἂς 
ςεἰ. εἰαϊνοτατὶς ἰπηὶς παῖς τεδάϊτατ. ας ππις Πρτὸ φυΐητο, 
Ῥὶοίςου ες ςαρῖτο 77.Ετ βεῖθα αιυαηίαπι ᾿οτ] να ]15.ὰ 4 τολυ - 
πεύειν Ρτὸ κακοπα δεῖν ῃγαἰὶ ἐσάμοιιης φαϊφατ, Ἰάςπι Επιίξατ, τό- 
λυ πη ἀγρία σαρττο ΠΠαττο 9 ΠΠ0τῸ ἡπᾶττο ἈΘριν ΒΤ ατὶπὸ σοο- 
οἴητ]}}5 στ  αγρία, κολοκειυ 3575]. αὶ ἐργεσία. Τολυπν, τα: ρε- 
Ὠ1|55 ΕἸΠῈ τ, Ἡ εἰν οἢ}. τολυΐτον τοὶ τρε φυροίμουτα ΦἾ μοζων, αὶ κ ξερὲ- 
κας χαλούτσι, κὶ, εἰγεϑίδηον ςη μεν. , ῥεδ αἴης. 

Τομαῖθ. χαῖτα, Εατὰρ ἀςτουία ςείαγιες Αι σοπηα.ΝΊς ἴῃ Τ᾽ εγίδ- 
Οἰ5». -σγρεόνεοτι συμαίη Κέ δδΘ- πουλὺ ὁδευσι πὰ τειν χεϑεῖστι γγωεΐοις: 
Ἰητογρ τεμνο μβη, 

Τομείω, μιησω, πα υκαγάςΠήετο [ε] οπεπι. πὸμῆς δέομαι κὶ δυϑυμας 
ἘΠῚ εηῖπα ἑΐρα ἐρέκτικόν, δορίοαεβ ἰη Αἰαςς, ἃ ωρὲς ἱατροσο- 
φούθερειν ἐπώαὶ ρὸς τιμῆδη «ήμώτι, ὰ οἰ, τομῆς δεομάσω, [εξτῖο- 

πε ἐρεητῖ. Ὶ 
Τομεῖον, ν ΟἹ Τομειὲ, [Οταερδ 7 ἔα σγογιιπι Ἰη ἔτι! πηθηταπι αιὸς οἶς 

1105 ΘΠΊΟ ΠΙΠτΙΙΓ ὃς ἘΧΊ ΠΊΠ ΗΓ. σιδιηρρειῦ ἐργαλεῖον δύχνλον. ᾧ εἱ χα, 
κεῖς πυρὸς δια δὲ τινὰ χὶ ωϑὲς αὐαξαλλειν(ερο «ἰαλαξεν )κ, μοχλεί- 

σαι «δ ὅἷλοις χρῶνται.) Οαἰ οητις ᾽π Οο πη Ηρροσγατῖς : ναἱσὸ 
2εμα ο:.δὶ πα Το ρ ἴαπι Οταςὸ νοοἰς ἤροξτ65 ») Ροτίμς. ἔοσῆςεπί 
γε] ἔογῇει [πὶ Πσπιβοδτ, αιια ἃς τομίς, 

Τομεέῖς ατατιοῦ ἀοητος Δῃτογίουο5 : ἀπὸ σὰ τέμνειν, 1 οἵξ, (ςσαπ ον 
41) ετἰ απ δ χαστῆρες., 8( κτένες ἀϊσιπτιιγ ἐν Πταεί5 τορμεῖς, νἱάς 

- Τελάσιγϑ., 

Τομεις, ἐΘ., δ ρυτατοτ, ςἐχοννσατατοτυτμήτης, ΗΠ εἰσ ἢ 5. περι 
Ἰῃ ΙΑτοηῖς ΑἸοῖ δ. 16 εἴ, καὶ σαίλη, [τόσαι ἔσαῖ ρον ἐχοϊ(οτγάμο: 
νυἱρὸ ἐγεπεῖγοι.. τομιιὶ ἀριμὶ Οςοιηοῖγαβ» οἰς τα ρᾶτϑ εἶτ - 
σα}, ἀπά θιι5 δά ἀγοεταπὶ ὁ οξητγο ρὲ ὁ ἀϊιέϊις Ππεὶς.νἹάς τος 
μεῖον ἃς τομῖς. 

τοιὴ, ἡ (οἰ γ]ογαπηριγάτίο, ἐαἔγατῖο. δ Πίγα, ἄτι! ΠῸ. Ρ]ασανροτ- 
τσ πέξατα,, Θα2α Πἰδτὸ [Ἐξαπάο Βα οτιρίλσταγ. ἘΠξορΗ. 1- 
ἀεπὶ ἀϊχὶτ τορι κὶ ἀμπελεργίαν ἀξ ρέιξατιοπε ψ1ΓΠΜΠῚ » 41: ὃζ 

ἦρι κλάσις οἴξ, τορμίκωΣ ποιεῖν, ρίαραιι ἔλεε ο, Οαΐσυμς Πθτο ρτῖ- 
πιὸ δᾶ ΟἸἰχιςοπειη. Ηοπιοτὰς {Π|4 44. τερ τ ὃν ἕρεσσι χελοιπεν, Ἰᾷ 
εἰχ. πίω αι μῆσιν.. δ᾽ ὅδε τίωὶ ῥιζαν αὑτῷ, μυδὲν κατέλειψε. σποιμὴ λοΐγου, 

οὐ ΘΡροπίτετ κὶ «ὐραζολν, Ἠετπηορ α, πομοὶ μέπεωφ. Ἰάεπιὶ Ης- 
του: τορὴ σα ἐπεὶ το ΠΊριῖ5. ΤἈξορθτγαίτις Βητογ. Προ 
ιαντογαρίτε ἀπιοις δπτο, ἡ το διὴ μετέκενν θγ (τι: το ο τά 
ςοπιπυταΐα, ζάςην ςα Γωγαᾶν τευ ριι» τα πη ροἰτημπὶ ν οδαι76- 
μίαὴὶ ὠριῶ αν, 

πομίας,κ, δ ν ΟτΥ 5, ΟΕ Γατιι5. ἜΧΟΙ Πις σα Πγατὴ5.. ἐπηθς Πὰς. χλέννρ; 
μονόρ χυς τ ἴῃ Θαις. σδητθοτ] :ἴπ ρα ΠΠς σαρὶ : ἴῃ (υλθιις πηατα- 
[ος; ἡ οἴ, τομίων ἐδὸ Ἰομίες ΜᾺ" βυών ἐδίζεσε,σοταν ἐχεὶ ς 2πὸ- 
ξαεϊιητ,ςαἰζγατος, ΑὐῖΠ.1.6. Απἰπι: ἈΠ απαηᾷο [ραζαάζῃς. [δ Ξ 
Ἰεέζιι5, ΡΙατιας Βὸρ. ἥ ὼὶ 

Τομικὸς κ, ὁίάρτας δα ἐλοϊε μάταν ἐποϊποπεῖν,ν εὶ ̓ηξι ἀοπς,ν τομὲ- 
κοὶ δόντες, 11] ὃς τορ εὶς, 

Τουικὰ ἢ ς»ὐ τΟΠΥοΣ να] τοπηῖςα οἷά οἴξ,Πουπεογ τόττὰ τοῖς οχ ἔραν τ 
το ατιιν το 159 Π|ποῦΡα! πτὰ, Ἔχ σαπηᾶθς οΥ 1 ΠῚ ται δ ἤθη 
εἰἰτατο, πόσις ορε Οο πιο! Πρ το ἀϊπιοάςοίπιο 5 Παρ το 32: 
ιττις Πἴδτο βερείητοςοαρίτε τοιτῖο. ἢ η: ΠΡ. 17.6ἀρ. το, ὃς 
ῬαΠ.ά.1.ν. ς.13. 
τομον, κετὸ, ἔγυειπτ,ίειι σα δά (εϑίοης οἰξ Δ Ι ξιαν » ρΡδοι  ατῖ- 

τοῦ “μία ποπΊ Δ ΏΓαΓ 4112: οχ νἰξειπα τες ἀπητηγο ντ ριυά 
ϊοηγῖ, ἨΑΠςαγη, Πδγὸ τοριτατο, νοῖ ροτίιις ἐχτα ας ἔς - 
δίοηε ἃ νι ξηπια εχὶ ππιηταγ» ἃς ἤπρεγ δὲ οχτγαξξα πηληι5 
ἐπηροπεράηι ὅς ουταῦαητ. [απ οἰ ἘΠ π. πη Ατηζος, ἂτ ΔΊ. μη. 
ἴῃ Οτατίοηνίς πια!ὲ οὐἶτα Ἰερατίοπε ἀϊςῖς πνδίοτες ἱρίογιπῃ 
σον ῸΠς ἐν ταῖς φονιχάῖς δύκάϊς τέμνοντας τὰ τόμία 5 ἐδν νικῶντας 
αἰ ίφω ϑξοῤκίζεϑει ἡ χαϊδιις νεγοὶς νίάοτον ᾿ππύιοτς Ατἰτορᾶ - 
ες οἱπι ἢ χιιῖὶς οα’ ἀϊς δἼςπίατας ΕΙΗΠΤοτ. ὅς πα διξίπι ἐςυτοητηῖς. 
ΔΟΓΟλατινεςεῖιπι αἰ πιοτεαὶ σλάδῃςτ (οτος δἀἀέϊζοτς; δί εχ - 

Ἴοτι, 2, ΤῊΣ 
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δτις ἐχ ἢἰς ἰο {0 ᾿πυβοπεῖς πλαπασα 9 ὅς σαγατο [εἴς ραταπη 
εἰἴς αὐ ἴ1α σςάςοτ, Ηςείγο. Φη πὶ τὸ μέα ες ἀϊοὶς τὸ Χποτρήμα τά 
οἱ ὠκρὰ τορι ΐσμιατα, Τὸ νεκροῦ, 

αευοεγϑγδν ἑοίς ἔξῖο. ἐγ Ππιπτιον τ τόμον σαίοϊ ἀϊχοτυης. τὴς οἰαττα 
ὃς γοἰτρτὴς τόμος γ ἃς τη τοῖηι18. Ματτιδὶ. ρτῖσπο, δοτὶς 
Ῥταγα αιιαπεὶ σο μετ» ὅς τοππιι5 ν1}15. ἀπὸ τ πέρτειν, 1ὰ εἴς. (ε: 

εὐ ξαπῴο, απὸ ᾷ οχοίφατοτ ὁ ΡοΠΠδιι5 αηἰπιθητίπνα, Ῥάτοχγτιγ- 
τα. ἃς Αὐπτιοις 

του ὸς κγὁ, 1 Ἐτιτπιεηζιιπι ἔαγγθιη αιιο αἰ χα] ἃ [πσαττῖτ» ΟὙΤΊ].δς 
Απιπιοῦ. 

τορὸς, Αὐτοῦ. ἀσιτες ἐς! άςη 8, τ μοτικός, Ἐτ τομώτερος,κ ὁ ΑΓ Ο 1 ΟΥ» 
παρ ὶοροποιγα 1115. ῬΏΟΟΥ 65, ὅπλον τοιλόγος αὐδρὶ πορμιώτερθν 
ὅξι σιδήρου, τοῦτ πα ἀουτῖτις ὅς ΡΟ Ποτγαθ ε[{π|5.51 ἀαςι}5 [Ὁ ΓΠΊΟΏ 15 
Ῥαγογεταγ(παυῖς ΝΑ ]4)ροἵδοτ τεδηςβογτὶ ἱποϊ ἀςπτίοτ ἔοι ἀπι- 
Ῥυτατίοτ.τεγρτοῖη ἘΡΗ 4 α Ηεθτατοβ,οαρῖτς ιαγγοςρέπε- 
τελ Πἴοτ ν ογεῖτι ορμοοο51η Αἴδος, ὁ μϑι σφα γειὰ ἐφηκεν ἢ σομώ- 
τατθ' γοιτ᾽ αὐ οἰαάϊις ἴτὰτ μα ρᾷγτε δου Πτεπιι5 εἴϊο φαεατ, 
ἐᾷ ἢ, τμυτικώτατθε, Πεἀιξξιπι εἴτ ὰ γεγθο τέμνω. [εςο ἤπς 
1ης 140. : 

Ἰδυμυρω γα), οτάςσι]α, καντεῖη Ἐύ|1.1]., 
τόμου ρϑς..}.5 4 απ: ποι {ππὸ γι άοτ ροτ οττοβ » ἀρὰ ΓυΘΟΡτ. 

δ᾽ πὸ μὴ ὃν ὁρῶν μαντικως:ἢς ἐχρ. ΕπΠ1.1}. ας 
Ὑόμουρος, ὁ πιο 5 Τ πείρτοτί οἵ απο Τοιιῖ5 Δ) ἀοηαἹ τα πΊ Ρ ππ| 

ἃζ οτας πη τες σῖγα. Ι 

ὙδΡτΟ τον κ᾿ δυ»ροοτιςθνοιπὶ ν οἷ αι6π|: 
τὸν αὐτὸν, δ καὶ τρήπογος οάετη πιοάο. 
Ὑοναία, ρΕ Ϊεχ », ἄλεξις , ρα Πᾶς, Ττοπὶ νοοῖς ᾿ητει Πυ; ΕΓΥΠι. 
Τονῶθ. διρέμος, ὁ ἰχυσὸς, δα] 4 σοπτοπτιις σα γί 5. 
Ἴον δὲ κὶ τόνδε, ἤττῃς ὃς ΠΠΠπτπὶ ΡΓΟ τιο οτίαην ἀἸοιπε ὃ καὶ πον. 1γ- 

ἤας. ὑβ δ᾽ Ἀριςοφοαύες χρημον υῦ 3 τρόπον δδὶ κὶ ἱμᾶς ἀκούσει με, 

καὶ μοι κάλει ἃ κὶ πόνινϊά ς πὸ νὸ τό, 
τονδὶ τ τοννα2α ἀς παφηπθας. 

Τονϑορίζω, εἰγίδτω, π' ακορ, Κ) πονϑτρυ ζω 9 [α (τ Ο ΤΠ ΟῚ ΠΟΤ. ἱ ΠῚ ΠῚ ΠΤ: 
τὸ [αὐ πραα 5 νὲ (Οἱοπε (ρει ἀπαπάο ἃ ἀσπηληῖς ναραΐδηῖ 
ψεῖ οἱ ατοαμειτ, ΑΛ ΠΟ ρμδηςς ἴῃ Ἀ Δηὶς. τί δὲ τονϑτρύζων ἰώϊκ᾽ 
δὲ) πλυγας λα βηὲν πολλαὶ ἐπῦς ϑύραζος Οὐ οπὶ ἔονα σον ὈΙ να- 
ῬΘ]ΑΠΕ [ατσῖτοτ 5 οἰ} ΠγΠΊΠτο ΟΧ ϑξ ΠτΟΓΡΙ. ψιϑυρίζων,α μέ μσ' 
γογίύζων, κ᾽ κάϑιρα φϑεγηγοιᾶν Ὁ... τσστρα μων τοὶ χείλη κιρᾧν.ϑορύζον 

εἰξ σγαππίτο τάςπι Αὐπορ δα» Αςματη. τονϑοράζοντες ὃ για» 
αἱρῇ χίϑω, τροσέςταψῆν ἱ,λάϑρα φϑεγγόμβμοι, ἐπύτρρμοι. νιο κὰν ϑαρί- 

ζειν ἴῃ ἈΠΊ ΠΟ. 

Ἱονϑοριὲ ὑθθι, ἠνἘγορἰτιισον οχϑπηαγπσιτ:ἀριια Ἡ ον οἶα. τοὶ ἰξοχρο- 
Πιῦ φωνή. 

Ὑύνιάον δισημα,το πῇ Ἰητογ  }Ππιπη  Αὐ ζ.η ΡΓΟΘ]. 
τοήζομαιΓὍΠ0 ἜΧΡτίμηοτ. 
“ογίζω φωνἑμ,ν Οσστ τῶ πο ΠΟΙ ΟΡ τοηητο. 
Ἰχονικὸς ῖ, ἤτπλιῖ5. ἐν τοιτικός, γ 1π ψ ΕΓ Πλ 115 τονικὴ κίνησις ΤΠ ΟΤΙ18. 411] 

τ ρεγ ὄσχερηποποπι, Ατιΐζοτ. 
τόνιδ..5, δ τοηπο. τάσις, ἐγ τασις, ταν ογὸ τοπάπητιν ἤγπιανντίαχα 

1᾿Λβγπια: Ηης σόν Ὁ. ργο σοὺ ατο4 οἰτοτεποτογ σ᾽ ἀϊταβ ας Πυταὶ- 
τςοτοδιγῖν πάς ὀὔτονθ. κὶ ἀτονθ-., ἤγηγι5 ὃς ἀπ ΠτΠΊιΙ5 57 να ἀπς 
δὲ ἰδυια]τάτ5, Εταρυ ἃ Οαἱ οπιιπὶ χτ' πόποις τὸν τόνον δπολύειν» 14 
οἵδ, τίν) ἰον ἰω καὶ διυΐσ μιν. γίγςς ἂς τοῦτν ἀμίο!ιετα. 14ςπὶ » σό- 
νι. σομάχε οὶ πίω) ἀτονίαν ορροπίς. τῆς ψυχῆς πόγίθ:, Δ ΐπ σῦ- 
τοητῖο ὃς Πτγπηῖτας. Τονῶ- τγαηῇατὸ ἀπιετῇς δοςοπιπιο- 
ἄατηγ. Τὴ πιπῆοὶς τΟΏ}}5 εἴϊ . ρτοάιιδιῖο ὅς ἐχτοῦίο ᾿ς ρί εἰ πλὰ 
{ουΐ ἀταῖις αὐ ἀἰποτἤαπι τγαῃ τι - Πι16 πτεγα 4! πὶ σιΠ} ἰς- 
οἰτίπια αιιαητίτατς πη] αἰ πηι πὶ εχ ἀπιοῦσι (οηἷδ ἴπίογ [δ 41 
ποτῇς 9 ντ τγα τ Μ]αγτίαπιις σαροῖ[α 1η (θοιιηάο 10. Πὰς. Τὸ- 
πὶ διισο πὶ ἀἰπιὶ 41 π:τὶ ἡ χτόγιον γοςατατ, Ετ το πιι5 σα βεθλιτο- 
πῖο Ῥτγοροττίοποιν ξαςῖτ [ςΓπ]ρ[ατη πιις [ς(αιυ!αἰτογαῃγ.1πἐς 
ετίαπι τοῦιιπι γοςαζ Ρ] ἸαΤιι5οἴρφτηιπι 14 αὕδητο ἀξ ἃ τοῦτα 
εἴτουν 5 σοοΤ οἰτι πυπσοῆος οἰζ, Ππατί5:σςηγιιπι (οί ἴοςς ν᾽ρη 
εἰ (ες πλ 114 {αὐήοτναπηνεσάειη Ναττίαπο τοῖς. Τόν. ἴῃ 
Ρ᾽δλανα," οἵ, νῆρον ἃς ἰρ] ἐπ άοτ. ΡΙΤηἰυς Πἰστο 35. σαρῖτε αμ1η 
το. Ῥοϊῆς δά !ςξλας εἰς Πρ] οπἀοτοα τις ̓ῖς αυλπι Παυποητ τ 
ἡὐῖα ἴητοῦ πος ἃς γπηρταπη ΟΠ τ, ἀρ ΡΟ ]αιιογιιητ τόνον τ: σοαι- 
τοὶ ΠΠπιτὰς νεγὸ σοϊ]ογιῖη ἃς τγδ Πτι5,αὐμμογίω, Τ ονίΘ' τη Οταπὶ 
τπατῖσα; ἃ οΠ τοροτσσσητα5, ΟΝ ΠῸ δ πτι5 ἴδτο ρτῖπιο; σα- 

Ρῖτε ποποναάμες 4 ΕΠ ΟΠ] Ἰοτ οδ(ειπιατίο εἴ ρογΤ δπογοβ,άμος 
φυλήςαν, αὖ υτ 5 ἀϊέτος ΤΟπογος οπΊροτὶ ο νῦ γἱάο σοῖς 
ἀοοϊπατο ἃ Οτςςῖς νοῦθὸ αὶ σόνοις ἀἸοιίητιν 6] ἀσσφητι 5.6 1105 

τσοὶ τροσωδϑας νοσαπι, δίς. Τόνϑοε ἐς νου Πδιι5. σαγπη! δύ 
τς ἀϊείτιτ τ ἀριι δι. Τυϑικον ἐδ ὠνομαύτϑυμᾳ ἐν πόνοις ἶξα- 

εἰέτροις, οὐ σα τιπὶ νου ΠΊραῖς ̓ νοχαπιοῖγῖς. τ τοτοὶςς ἄς ροπεγ. 
Δηϊανα! Πτο φυΐητο . τόν. ὁ κοινοῖς ἦχ Θ-»γοϑὺ λέγεται Αύδηθ. 
ΖόνΘ., 4 ἔν) καὶ φρύ γιθο, πηιπτοτας ἤλὶς μα οάτι5 Γν ἀϊιις. ὃς ΡΒγν- 
δ᾽π|5. ἩΠογοάοτι ἴθ το ῬΥΓΠΊΟ . ὧὐ σριμέτεω πόνῳ χρώ » ΓΥΪΠΊΟΓΓΟ 

ξαττοΐας νατῖς παταν. Τόν οὐ πὶ αὖ ὀχτοηποης νοσλτητ {γα - 
συαογιιαν ξιαηἷς ἐσ διςι] τὶς ̓ςέει ξαίοια.. ντνοόσαιας (σογο. 
ῬΟΠΠΣ Πστὸ ἀθςίπιος καὶ νὼ πτόγε τῇ κλίνῃ 9 ἡ τῷ σκίμιποπν ἐντε- 
πτειῆσεν, ὡς φέρειν τεὸ τυλ δὲ κέν σπτ ιρ τί τὲ. απ αὐ ταν τον Ὅν. κειρίαι. πέχα ἢ 

Κι αχοῖνθος καὶ φοινία  καίχσι, ΟἸἰτάταις ΙΝ ρρίάςαι ἐν Δαχνά 

Ὁ ᾿ 

ϑως , Κεάτισέν δι αὔτον ἐκτεμεῖν γιυΐαι ἃ δίφορν ἄχριςα ὃ. π' 
χεῖς ἅτως ἔχοι τὲ σπαῤτει ἕτερον 2 καινὸν ἐμίαλ εἶν ἀυτο! πόνον. ΑὙΊΟ. 
Ῥβᾶπες ἢς Ὁτατίπιν" [πάλ ἐῃ Ἐσιι!τίδιις, πόδα ηρεοῦπ᾽ ἐμ 
σε, ἐκπιφντυυσ εἷν «ἐλ έκπρ ων, νὰ τῷ ποῦνε ἐν ἐ τ᾽ ἀσόντϑ., ἶδθ᾽ αὐ μονιώῃ 

δρια χασκωσων. Ο τη Πα ηζατ, τ ὐνθ.,1παιἴτοταὶ ἐγ χραβξάτων κ.: 
προπηκεῖς ἢ δηλοῖ τίυὶ πῆς φωνῆς τούσεγ. τύνϑ- ἀς ξιπίθας τὸ 
τῆι τα {πιο Ρ]αράτιιπη, δὲ εἰς Ἰοτὴς σαιγγιθιν. ΟΠ ΠΧ Πἴδτο αιΐπι 
τὸ ς Οἶϑεν αὶ Ξενοφών, τοῖς ἐδ ἐγοσίοις αἴδᾳ ταὶ αὔκις,ν κώλον( ἰοροηᾷ 
καλων)ὲν 58 χαλέίται ταν(ξ:. τορος ίϑεησι  4επὶ Ὅτο Ρυῖτα Ὶ 
μόῤτωσις πὰ δίφρου τόν: καλᾶτων Ὑόνοι ἴτορῃ γΟςΔΠΓΙΤ ῸΣ 

τῇ πόγαΐ ντεῖη ας “Ομ 4 ον]. 1 ς(Ἐ, αἰ ΟΡ μα σὶ Πιις συΐα;, Τά ςπι 
ῬοΙΠαχ Προ [ςριννίο., Οἱ ὃ σομαχίθ. γόνοικα ζεται) ἢ κὴ οἱσοῷ 
γὺ τὰ γεύνα τοὶ ἐχῳτέροϑεν ἀυπῆ, τόνοι, Ὑονοι, το πάο ἢ 65. τέγοντες, ὈΠΠ, 
τατοδιις ἴῃ Οριιῖςι}, αὐτὶ ἀοργησίας ν Ὀὲ τ ἔγοςιιη ἄταπη {ὰΡ 
το μεχέλης 0) νικητικὸς ἐχύθ ὡσανεύρα καὶ Ἰόνες ἀλήθων 

3» ταὶ κρίσεις ἐχάσης, Ἐτ 411] πατιιΐ ἴῃ τπαομτηῖς ἀριὰ Ὑὶξε 
νοσδητηγ ΔΌ ΠΠογοποιν τάς σι τύνιον. 

Ἰονόω, μ.ὥσο, αὐ κοι, ἤττὰ οὐ πτευἀοτοδογοφ λόγια: ΒαΠΙϊας ἢ 
Ρ το] 5, «δαὶ τῷ σώμετθ- μυΐρμηκος͵ ΤΟ ΠΕ η5.6 ὑδύροις σευ δέ 
παὲ αὐρενίας τε τόγωταλ ατι ̓πτοηζιμτι οἱΕ σογριι5 σοπιραξξα 
εἷς ὅς Πσαμλεπτίβ. ἀρ ον ᾿Ν 

ὙΤονώτικος, ντΠ} Παίσσης [ὉΠ 41 πάϊ.ςοη Πτπγα πὶ ὃζ σογγοθοζαι 
ΑἸεχαηάεν Αρῆγωθες, τη ρτα δε. ἰδτο ρτῖπιο Ργοί εσηαι 
γωπικ αὶ διμίαμες Οα]ε, πὶ ρτῖ ποῖρ. Πρ τὸ οξξαιιο χ7 τόποις, 
τας Ρᾷττεπι το άἀςηάτὶ τοογαμαίαηο νἱ ρυφήτα : οἰ 
ΘΡΡομπτηγ, 4 

Τόξο, τὸ αι σις. ΡΙ τα τον ξεγὸ γειητασ τσοὶ : ὃς σοπηρτοίιθα 
Αἰ αυαηάο ΡΠ στετγατῃ ὃς [ἀρίτταϑ οἰιπι Αγοὶ. " πο 

τοξαζιμα;, το ὅυω. ᾿ ὩΣΨΗΝ 

Τυξεία ἡ, αὐ σοτατα 46] ἀτοις Γιρττγα ας οξβοϊπητο ΟΟΠηῆι 

κλπ μοὰ τ 

 ωΣ 
ΤΟΣ 

Αὐιπορμαη. οι Ασμάγη, τὰ δ]οπηποπὶς Ἐς[ 0615. κὸ τυξεία ἠράνι 
μαΐαν σοψτοπέδου τας εἰξοδοις διακλείσαντες., Ὑ1 [ἀρΊττατοϑ Υ ἐετὸ ΜΠ νυ, 

τὴν ᾿ητε Πρεγα. ᾿ τῷ Νἰ ιν το 
Τιξαλχίων σύκων, πειηϊηῖς Αττα.].3. π΄ ΤΠ 
τοξᾶυ κα, «τος, τὸ, ἢ. [χαίττατίο, βέχΘο, (ὰ ρ ττα,τείτσηι, Ωγ} [Π| 60 ἴῃ ἱ ἜΝ 

Τυ τη εἰς πόξϑυια ἀμφικνει ὅντα, αὰ Τλρῖττα Ἰαξξιαπλ νθηῖγα. ἐμ  ιοιρναι 
ἐρτὸς γίγνεδδοι τοξ θύματος ἱἀοὴ. } αΡα  κίξω τοξϑύματος, οχττα Ἰιννίν: ἐν ντοίτ 
ἔτιναι {αρϑττατηιη, Ταυογ ἃ. τ 

τεξδ τᾷοαγίαρὶτγατύα ἀρ ά Ορρίαη. ᾿ νας ἐΝκα εν, 

Τοζῶτηρ οἡ φρο γίαρττατιμ9 ἀριιὰ Ατατιὃς Ορρίδη, 
Τοξά, τὴρ χύχ- » βεηι Πιρὶ» Ορρίδμιβ. ἀς ' ὁπατ. τοξϑυτὴρ ἀρ 

Ασαταπὶ ) [ἀ ϑιτγαγῖι5 Οἴσοτο ὃζ ΑὙΟἸτε 6 Ώ5., ὅς (ἀρὶττῖροῖς ' 
νογοτ. πῃ ΩΝ 

Τοξϑύα, μι δύσω, αν. δὅυκοι, (χ οἵττα Ῥετοιτῖο,, ἀρ ίσταπη εὐλῖττο ἀμ τε 
ἴμπι» σοπῆρο : νης ὀκτοξφήω, (ἃ σἴτταβ αϑίατιο, ποξϑύω ὅν 
[ρλττα ἔοτῖο ἔεγαπο, Χ ὁπόροα ἰιῦτο ρτῖπαο Ρᾳ 4. τοξάϑειν 
ἐδὸ ὑπτοκ τείναντας 9 1: οποἀ15 ΔΓ] ο5 τοῖα ἄγοι ἀἰτίροτου 16 
10 14.1.3. Νὴ 

Τοξήρης» Αἱ οἰτεηςτης » Εὐτὶ ριεο51η Αἰςεῖ, Ἐπαίο ἃς Ηστγςιὶς 
τεῦτο, : δ ἤν 

Τυξικαὶ ϑυρίδας ΞΡ ΙΔ Πτ5 νοσας, “1ς Γπρτιϊαρέητα 1ΏτΕΓΡΙ 
τος αθίςοηάἶταϑ . 4}}} ΟΠ 4.5. τοξικας φιτοῦι σαοά ἴητετ [ἃ 
Β᾽τται πὰ Δηρι τα ἴῃ ατίος τής ἐπιπχίτταης,, ὃς ἰητγη ς, 

μι ομμνον 

τἰμμνπι 

ἰδ, ὑρ 

ψν Το ρμυδ το 

Νὰ ἃ παῖ, 
ἐτη αι τα 
Ἀἰν αν Ἴ 

οὐι5 ἀἰΠατεητιτ,Ἰηηπῖς ἩΤογοη. 3 9.4.0. ΕΖΕΟΒΙο] 1. Ν 
Τοξικὰ, ἥςγλνατο [λοἸτταγιογαπη αααί [α οἰττατία, ἃ τοξικίωὶ δῇςοχθν 

Τυςοΐδηι5. Δ ΔΥΣΘΝ 
Τοξικάν, τὸ, το Χῖοι] π|, Ὁ ο σοτλάος ΠΠ το Ρτιπιο,οαρῖτο 4.0 ΠῸ 

ςιοἀρίτο ἀφείπιο.4ςηὴ Πἴδτὸ 6. ςαρῖτο τ. τοξεκαὶ καὶ ύμθνα “Μ᾽ φαρ 
μαίκων, νευοπα Ππα τοχίοα ἀἸςτιτο τοξικῶν δοικεῖ μὴ νομοῦ ει! ἐν 
τῷ τοὶ τόξα “Ἷ βαρβαῤων ὑπτ ἀυτι χοίειθτη. Οἱ οἰσοτιάος ΠἰΌτο 6.ς 4 
Ῥίτς χἷν τοξικὸν ἀρ ρΕ Πατιπὶ νἹἀςτατ( παῖς κὲ σι ποτα) ας 

ΠΑ Ποίους 
ἰοῦ ἐᾷ, 
ἴρνω δο Π 

ἰπλοληδοις 

11 
ἃ Βατρατῖς ᾿ηΒσοτοατιῖν οἰττας, ]ι1α: τοξόνα τα ἀἰςιχπτιιτον οἱ ὦ ψγιυνιηίηη. 

Η - Η - “΄᾿ ᾿ ἀν ἢ Ὁ 

τὰχο τοι νφηρπατα,  τοχίςογνάς ΑΥΠ στο ἢ", αὐϑὲ ϑαύμι ΠΊ} δι κὐΐτη, 
ἀκουσμιαΐτων, 50 ΠΟ ]Π]α{Ἐ. ΝΊεΔηάτ τεέεγε φιοίάαπι Ἰάςο ἤς ἂρ {Π|| ἃ μι ᾿ - “τιν 
ΡΟ άτεμ ν ]]}ς. αιοηΐαῃι ᾿ια τι πὰ ἴσαι ροτιμη ὁ γε[ιρίο πα 

τουίπιατ Που  . πὶ [ηΠγαν (ἢ δΊττα:ν 6] φιοα οτίμπη ἤτοχ {απ 
δθΐης Ηγάνα: αυᾶπὶ [ἀρτττὶς σου ἔοοῖς Ἡογς] 5. ΝΑ 

Τοξικὸς καάλαυος, Ἄτιιηἀο [πρίτιατῖα, ΤΠ ςΟΡΒτ.},4. }{π| Ρ]Δητ σοῖς 
ῬΊξη.},16.ς.36. } : 

ἀν ες ρι  ς 
ἯΙ διλερν ες ̓  

ὑιραῴῃ ἡ πτν, 

γι ἡπικὰσ 
Ὑ: : ΠΆΘΗΙΣ τὐ τως ἜΠΠι ΠΥ τυξοέ: Θ΄. Ἰαςι}}}ς οΧ ἅγοὶ ἐπι} {Πς ἐπηροτῖτ, ασιατοτ ει 4 ΓΝ 

4τοῖι Ροτῖτ, πὶ Ἐρίρ. “Ὁ : 
ἸΤοξιδεώμας, ἀντος, τὸ, [Δα Ἰττα τ τ15.τεξέτας ἀρ ΑΞ ς Εν]. ; 
τιξύφαμνῶν, ὁνατοι, τε αν πα έζης. Τ Ζεῖζες. ζω. 
Τοξόνγα, τὸ αὐ οτος το 1 ΠῚ. τόξα Ῥτὸ τόξον, ῬΓΠἀΔΤῸ5.) ἔπεχε Φοπᾶ 
ξονιτο στ τὰ ἰσοριππι Ἰητονάς ἃς ἀϊτιρο. Πιδά. εἰ, τύξ ὥροισίν ὁ 
χα Ετ 1}} χά β,ρτο τοξικὴ ἐμπειεία.τίξαν εὖ ἀδὰςἰὰ εἴ, ἡ τοξικῆς 
ὄπης μων. ᾿ ᾿ 

Τοξοποιεῖν, τοῖς δέ ἴασαι] σοπῆςρτγοιαῖ τοξοποιεῖν σαὶ ἐφρεὲν ρ6Γ σις 
{τ ἃς ἰοσιιπι φα) απὶ ἀν χ τσ, Γα ροτγο τα δοπτγοΐοῦς, τοτγὶς ῆ] 
εἴδει σκυϑρὼ πείζειν, οιι16}, μὴ σκυϑράπαζ (αὶ γὸ Ὡρέπει σοὶ ποξοποιεῖν τὰς 

ὀφριὶς, ᾿ ἼΗΙ 

Τοξοποι ὃς, ΠΝ] σοπβοεῖς ἀστοῖς, 5. 

Ἔν οσύμη, ἡ τοξικυ ία ρ ἰττα παῖ ΑΥΘ ΕΌΠΡ. δ ἢ 

ἈΠ" 
ἡγην. 
ὟΣ 
ἢν 



ΣΤ 0 
ε»ϑοδ»ίαΡ ττατῖι!ς, τοξόται, (ὩΡ ττατ]}, ΧοΠσρμοα ἐς ροάϊεὶ- 
σαν ἐξατὶπα (σαμῖτιν ἱα ποτοξότω» οαυῖτος (ἀρ ττατῖ). 1- 

τεῦ, οξόται γ τ ΠἼ{{τὶ ρ ΘΙ δ] οὶ Αὐδεθῖς πιοτὸ Ως, Ατἰτο- 
Δ Π ΠτΕΓΡ.ς 

-ς αρτεμες ἴῃ ἘΡῚρ. 
οφθ6).5.50 31 οἰ τς πο Π5)[λα τοὶ [οτ, 

ἃς ἀρυν Εἰς ς. πτίζιον, Πα ρὶς ργοτῖο πα ἢς ἀϊέτιις ὑπὸ αὖ το- 
ὅΑν ὁ ξατεῖν» απο ἀπειἶτο {ξυμ ο φυατατιν, ΕἰῈ ἃς ἰαία]α σα- 
οὐ πὶ 5, αι ὸκ οδίοιεἰς τοι ροἰζατίθιι5. ἃ παθ! σαμτιο. ἰονα- 

Ν { ΘΑΣΡΗΤΟ. “κελιφε, σπε τὸ 
Μὰ. - λύσις, τορἀζὶιις ἰαρ᾽5 Ρτοτί οί .. σαρὶτε γἱσοπιπορτὶ- 

ΕῚ - Ἂ "" ἢ Ῥοσαὶν ρῇθβ ̓οαηπὶς : ν᾽ ταπγεη πεπτίζιον [εἰ δέτε 9 ἃς οα- 
ὙοΣ τηρὶ Ἶ ᾿ Σ ᾿ Ε 
Ἢ ἀϊ: τοτοίζιΘ- λί9 Θ΄ γλαυκιᾷ , Τϊοηγῆπις ἐς ἤτιὶ 

αηδίγὰ 

ἀκονν ἤ Ω - Ε Ε ᾿ 

ἘΠ » δ. ἀσω , 4. αχα 5) ζοηϊεξζο » [υΐρίοοτ 5 τεκμαίρομαι» 
οαΓ ,) συμξαγλω 5 «"χαζομα. Ἐτ᾿ Ττον]οάγταλαμν [ἰπισια, 

Ἢ ςτῦ Α δεῖ «-ἀςοαίατιαι. ΔΙ ΟΡ] να ρος ἸΏ ψείρι5 9. ἐπεὶ το- 
ἐν " τεγσοι οὶ ᾿ἰδνείκαίζετε, ὑπονοεῖ τε, -οχα ζεῶνο, Τλοΐξωτ, ὃς αν- 

"πὰ ὶ ἢ, καὶ πυπεῖν, » 

δὲς: ἐρεῖ τὰ Ὠγοπηοτῖα ΔΌ τ᾽ σα τιισοῖπ ΕΡῚΡ. 
ἅπαν ρτοτἔις» ΔΙ ΟΡ οἶα μα ποιεῖν το αὐ πταν, 7. τα αἴτει 16. 
ϑμ 4. δεύλι, παντελώς, εἰς ὁλοκλήρο, 

ΝΣ υτέ κα ἰτλτετ. Ι 

φριδεν,αυτοὰ, ὃς τοπτέρφιϑε.η Ἐρὶρ. 
ἰχ'ς»ἷοςῖ ριαίοϑ.. τοπαῤχο 5 ῬΓαρΟΠτὶ τορὶ οηιη) 5 ἴατγα- 

: » «αρῖτο αιαττο, ᾿γδς 15. φηςί, 41, κατα σιηστύτω τόσαι χ ας 
ἢ τ γῆς, 
χία, ας, το ρ ΘΠῖς ρτρἐφέλαγα, 

τῆν αὐαούοεῖν, ( Γρ σαν 1 τϑποίζει, διε. ἦ 
χεῖον. (αἷς ντοπέον, σκοινίον, ντ ἀρτιὶ 5.11 4. δοσμάσειν ποπείοις, ΤΠ γ οἈ, 
πεῖά, καίχοι, ολτιιν ὃς 

πήϊα, τοὶ, ἀτπτᾶ τιδι} 15. ἔλα 65. ΕἸ ον δ ιι5ν. καίλοι γ σχοινία, Ἡης 
αἰ ἀληγαριὶά ᾿νάτίηο5 τορι εῖπιτη ΟΡ ἀφ πςιιητν μη μἰἃ 

ξιδίππι τποάο βεχίθ 1! 65 ὃς ἰςαιαςας τη μια Πίος ἔοτπιλϑ 
ἀπταν : αποα τγαϊνογς [0 ῥ᾽ έτανας οροτς νι του 1α]1 5 ἀϊχὶτ 

Ἰπῖπι5 Πἰἶτο τ6. σαρίτς 33. 4ς σῃρτοῖο. Παῖς , τορι νοςαῖ 
ὙἸεειοίτις. Πρ το ἱερεϊπηοοα μίτε, ἡϊιίητο 5 νυἱονατίοταιρ. το- 
Ῥιοτγιπι οτδερηζ, Ν 

ἤχῆνατς ἐπ ας η 1 Ο  ης.},ς. 6.1.4. 
ὃς οὐδ ὁ, ἰο τα ἴ5ν 4. Ἰοςιπὶ ρογιιοπσ.ν Ἰὰς τόπος, τιπικη τέχνη, 

Ῥατς ταὶ ο(εῖςα: ἐς Ἰαϊιερίτοιις ατρ Πτϑεηζοιτι εχ σοττὶς αμὰ 
{πἸοςεΐπ»ατις ἃς πιι τἰτιιἀνηῖ5 σατο ΣΟ ποὶ τυπεχοὶ ἀἸοίτατ, 

ἄς ρον οαρίτα, μοῦ ἰοσΟ5 σΘΙΠ ΠΊΠῈ 68. 
πίον τὸ, Πἰπὴς τογοι ατῖς Οἴςαν!} ΡΟΙ πχ [1}5.7.κὴ τὸ υἱρὸ ξυλον ἐν ὧ 
πούλαιον πῃ ζί αἱ ὄρος. τὸ ἢ ο(οινίον ᾧ τὰ ξύλα καίτοι δεῖται »τοπέον. "οτῃ 

1.10. κὶ ὄρος τὸ σείβον τούλαιεν ξυλον : κ᾿ τοπίον ἄν πιραδευιδυον ἀυτεῖ 

σχοινίον. Το ρίασι γοιὸ ἀριιὰ Ὑ τττ. εἰς οριῖς τοριαγίμηγεν ἄς τὸ 
πέϊον ὃς τοσσυΐα. 

πλεῖττον δια τρίζωγπιαχίτηα ρᾶττο νοτίου. 
τὴν τλεον, Λα ΟΣ 15. Ρ] ΠΣ ΌΤΙ. 

ἘΡΉΜΗΝ Το πο γεαφία. ἰοςι ἀο(οτίρτιο. τ.1.9 ει2- 
ποιοὶ ἰν τι τοϑεσία ας ἡ (ἐς οτῖρτῖο ᾿οςὶ ΠοϊΔ. 

ἃ πῃ 

ἢ δ ΐν 

Ἰρξ πο 
ἰὰ: αὐγὰ 

Ἰἰγη Οὐτὰ 
φουνι 
Ὶ ὑμιμήῃι 

Ἢ 

ὑῃἶις ι 
ἽΠΤΩΙ ἢ 

ζόηστῃ αἱ 

η, 
πέλεν 

οἰ ρα 

πα Πα 
ἡπο, πίε ῇ 
νυ τὐ, τή 

(ι ἀέρα! 

χο ἤσ 

ταν, ΚΙ τόποι, οἱ ἰοςὶ γα ἰ οτος 5. Ὀ]οίς.1.1. 64.459. ᾿ 

εἰεις πομαχέω,μ έσω, πορΐᾳ, Ρετ ἰοοοϑ ριξ 80) Ποπ ἄροττα ἀοϊο ἶνειι 

εὐπῤθ ἔτ ϊ Οττιιη αἰδίο!. 
Γ 

αρρομάν 
κιϑβε 

ἐμ 

Τόπος. ν, δ Το σις, Πτιι5.τγα ἕξι οί οσγορῖο : Τοςυ!απλούταπι, δ] 10- 

᾿ πος. Ειγιποίορ, Απιπιοηίμδ ἐπ ἌτοβΟΥ σι δι, ὁ τόπος τὸ ϑ ας ας 

᾿ κἰριέχοντος, κοιθ᾽ ὁ πὐδιέ χᾷ τὸ αὐδτεχο μᾶνον στα τόπου, της, τόποι τοιζτοι 

σίω ὀδὼ χώραν ἔχουσι, Ῥᾶττος [ἀ ρεγιογας αὰ δας ἤπης ορροτιι- 

οἰμΗ,͵. πα, δτο. Αὐἰ Ποτεῖες ἐη ῬγοΙρ τ τόποις, τεαέταϑ τατίοης 8ς τορος 

τηνι] ηἰς πὰς ἰοςὶ [τῷ ἴξάες δῖ οοςαπο ἀτριιῃλθητὶ ταιισπιδαϊ δὰ α]1- 

αἰ αι ρτοδαπάϊιπι ν εἰ] [πὶ ργοδαηάιμπον Ἰὰς Ἑασθτιτι διαριίςῃ- 

μι} ΦΗΝ (οπὶ ἴῃ Ῥεςἐϊοαην. Ατἠζοτοϊ. τόπος κοινὸς ΓΟ ΠῚ ΠΔ15 Ἰοςιι. θι 

μα . εἰτιιν ὃὲ κοινὴ ποιότης » δὲ χα ταδ'ρομεῆ τυπῖκή. Ἰόπος ριο οοίϑ5 

᾿  χηνίπεῖς ἀριι οαπάοτη ἰἶδτο ἰοχτο θ᾽ πΊα], ἔπαρσις υῷ οἱἱ 

᾿ τοῖς ϑυήΐλεσιν ἐγγίτετα; εἿ αἰ δοίαν, ὅταν ρθε πῶυ" οχ εἴταν ὁρμεῖσι γ
κ ὦ 

“κασία αἰεὶ “ἾΔ τόπων. νὈὶ ταπυση ρτο ἰοςο παιρίοῖτεν Θὰ ἀς- 

ἰριτ,, τόσοι οτίατη ἀισυπτῸν δΠαραΐα: σοτρουῖς Ραντοϑυ. τοὶ μέ- 

ο ρη: νας μερεκαὶ κὺ τοπιν οὶ φαῤμακαι 5 ἀς ατπίριις Οαἰδηλι5 τα 1ιδτ. 

᾿ χΡ τύποις, ᾿ἠάδπι ] το ργϊπιονοαριτο οἴζαιιο 5. ἀῤκεῖ πολλάκις 

Π΄ μένα ταὶ τοπι χοὶ κ) μερικοὶ τρϑσαγορθυ" μῆνα 5 φασί ἰοςαἰϊα, Δι Χ Π}2 

᾿ Πησιιὶ 5 ςοτροτῖς ραττίδιις ἀοξιηατα Γορς Ἰρίμπι σαϊςπ.} τιὰς 
᾿ Ἰοεῖς αἤϊοδιῖς, 

ὀπϑτηρητοὶς, Υἰςατῖμ!5.». να ἰπ σαηοης 28. ΟΟΏ61}Π) Οαἰςςοποηῇβ, 

 ποποτυρυτὴς τὸ Χτοςολικοῦ 9 οήνα, ϑζο. Τοποτυρητη φ Πα 11 5614, τ 
 ξιώματος εἶδος. τη. ΙΝ. αἰθὲ τοποτυρηπῆϑ ππιεὐτιλμῖτν 4111 ΤΑ Ε - 

 ταμτιῖτ ἃ ρτο[οξεῖς ρτατοτγῖο νο] ςοιαιτίθιι5, γε] Ρτς αθα5 τὰ 

τῆς ἀϊοςη αἱ σαι : ὃς ἃ Ῥδιϊο πιοπάςδο,, ἰοςῖ [ογπμάτοτος ρ΄ 

“ ρεϊἸδητατ ᾿ἶδτο ἔοχτο μιίτοτν. [ἀρ αγά, δι 1π1.77. ἀς ἔτ, ἴῃ 

τ κορῖδιις. Παπρθατα. 8ὲ Ιοοὶ 1ιάϊςες πη ἰ.2.0. ἐς οχλῖρ. τοῖδ ἃ τα 

᾿ Ἰΐαπο δυτεςοίϊοτγε,ν σατὶ). 

φρὶνϑρ τὶ ἀσοαητοὰ,ρτο τὸ ἀρὴν. δὲ 
εὐ ὅδεν, ΡΥ πιὰ αἹν»το Ὡρώτον, ΡτῸ τὸ πρό ϑϑτενς 

αοὲ πὴ ̓ 

1 απηία 
Ι 

Οἱ δ. 
με Ϊ 

γαίοιβ 

αι} 
οἰ(α 

᾿δόν τ ὅ7ὲ 
Τοτρόσω, ροτΓὸν ΡΓο τὸ πορόσως, 

' Ὑοσ ἐν τοπάζω σοι Ἰοἰογατςτο, Ἰοςσος παδςο, ἃ αυΐδιι α! βαπιςατ 
τὰ ρετὶ ἰἰϊοοτῖν μὰς Τορ!ςα αἰτογα ρατς Ὠἰαϊςγίςα;. ἢ 

ὙόρθηλΘ' γα, δ 4αονα 5γἀς ἰάτοῦ, σορτοπυϊοιὶς οὐρίάειδ, μημψίμοι- 
ΘΕ Εἰςοίγς. - 

Ὑρργίον, τὸ δ ἡ] ]ς που 59 ἷπ ὅπ ναυἶτιγος αἰ ἀ ἤσαος, ον ἢ. 
Τόργθ- »υγ ὁ, γαίτιιγ ἔλπρυμμστιις ἀραιὰ ᾿νςορμδεοι, γιὴφ » ἡ χυς- 

κυ. δά, , Ν᾿ 
Ἰτορδυύλιον, ἔξιι τόξδυλον, τοτάν [{υιπν ἤει τοτάν Τυντι ἀἰοἴτιν ἔς οἰ οτς 

τἰομῖπι 5 ξοπὶς Βοῦρα, Οἱ οἰσουά, Πγο τετεῖο , ςαρίτο 63,Ρ- 
δυλον ἀϊοϊτιγ ἃ Γάα] ΑἸ ρίποτα, άδτο ίοχτο: Ἰερῖν Οοτνύιι5 

ὑδεγύλον. Τὶοίτατ ὃς τορό ύλκ : ᾿ναδέτηιις ΓΠ ἴ5 τον ΠΟ 8ὲ 
τογαγίςη »14 εἴς, Π]15 Γσπηοπ. Οοηξον Ὀ]οἰσογά, σᾶρ. ααϑθὶ τορ - 
δυλε δί ΠΔΡ. «ἷθὲ κροκοδ εἰλΐς » οἴμτι Οαΐεθο ἢ δἰπιρὶὶς, (ἂρ. «ἰεὶ 

χερκοδειλίε : ἀπ ρ το σι 68 σπΐηι ἐρίπιις Οαἱςειΐ ἰαςα! ςατανη οΥ - 
τάτιμσν, ἸΝ Δ ΠῚ ἄτιο σαρίτα Ὠιοίσοτίἀϊς ἀϊυοτίατιιπι δεν θάταπι 
ἴῃ νηλπὶ σΟηβδυῖτον τες σύσελι, , 

Τορειΐα ας. (ς]ρτατα. 4. του πατί ον ῥητορεία, δ] ἃ, 
Ὑόρδυμοι ατος, τὸ τοτο τα δ, ΟΡ Ε5 τοῦθο ἔπέτυμντἰαρίτταν Εὺγῖρ. ἴα 

Ηετοιὶς ἔστεπες. 
τορεις, ἸρΠγαπηεηταπι ρυτοατγὶ » λα οἵδ, τὸ τὸ φρεατωρύχκ ἐργελέϊον, 

ΡοΙ αχ ἰϊρτο ἀδοίπιο. ἴδγο ταπγοι [πρτίπιο Πἰς μαῦοῖ» τὸ 3 
φρευρύχων ἐργαλεῖον καλεῖτωι τέρφυστς, [ὼ αἰτόγαττο ἰοσοτιιηι 
,[ἀδο!τ πιοηάνπι ΠὈταν τ Π ροτῖι!5 Δυις Βοτῖς, Πἰοίτιιτ ὃς τύρρσ, 

Τορϑυσις, τορεία, 

Τορόντης Πα Π τογπδάτοσ, ὶ 
ἸΤορδυτὸς οὐδ, ὁ,τογπατα59 1 ἰσογάτηβ, του πὸ γα Πἰς Ψ τσ τορδυτὸν ἐΐποο: 

ἴῃ Ἐρίρτ. ν 

ὙΤορϑύω, μι, θύσω π᾿ δικοιγεοτινονίσιἑ ρο 5) τογπο, ςοηβςϊο. τορνα, Ἐτ 
τορος κέγώ ἀρμα Λα ΟΡ Ια υοπγντόρδυι πώ σαν ὡδίμ:οἰατὸ ὃς Ρετ- 
(ριοιὸ ἐἀΠΠογς οσπηςαι νἴδτη, 

Τορίω, μιήσωχπουκαςἔοττο τι ἢ βουραπεῖγο, γαι οἷο, πείρως τρυπώς 
Αὐτυ, Αροιυατία, Τορ σας, ραταπ5 συ το 105 ἴῃ Ἐρέσταπηπι. μὲ πο 
Ῥτατου τι πὶ τα φάτιν τότορᾳ ροΥ οταιιὶ 5 τγαῖςς ἀραά Ἡείγςεξ: 
{σα τἄπιοῃ οτίδτη ἃ τείρω ἑοτηιατὶ ροτοίξ, ἤοιτ ἔσπορα ἃ σαπεί- 
βῶ ἀρῃὰ Αὐἡπορθδηςπν ἐπ Ῥάος, δ μὰ ταπορίδω ταῦτει , ηἰῇ Πας 
Ρετγίρὶςιιὸ ἀξοίατοιι δὲ ἀρετίδιη. ᾿ 

Ὑδρμυ,ης δ 5 πλδτα ἵτο πη φάγοογος ἃς Γορᾶρα! γνύασα, κριμιπ τὴ «δυϊά, 
1 γεορἢτγοπ.συπωτίω πῷ τεόχῳ τύρμαν αὐχὶτ αὐλακοειδὴ γραμμίων. 
ἘΠ δὲ πιοάϊοϊεις τοτα ἴῃ αιιεπη ἀχ δ ἰα(οτίτιιγ, 4} δὲ πλήμμη; 
ἃς χνόη ἃ δορβοοῖς ἀϊείτιιγ. Ιτοπὶ σασγι σα πην1π Βρροάτο- 
πιο: σοη(ίδῃς πιοῖᾶ ἃς σατσοεῖδιῖς » Εἰτατ 5 1. (, Ροΐ- 
[ἰ5 ὃς οτϑίταπι ἱπτογργοταιῖ : γπάς ὀκτορμεῖν τοίϊε Ῥαμίαηϊα, 
Ἔχου δίταγο. 

Τορυλενἀοτηῖπα, ερ πα. κὶ δέσποινα, ΗΠ εἴν ΟΝ. 
Ὑόρμιος αγδοῖπ ἀΟἾτ15 ΓΟῦϑΣ ἴῃ 4110 ΨῸ  ΓᾺΓ αχὶς,πλόμυν τῷ τροχοΐ 

εἰς ἰω ὁ αὔξων, Ηείγς: 
Τορνεία » ἡ, τογπατυ, αζα ἰδτο αυίηζο, ςα ρίτς οἔζαμο Ἀϊτοτῖα: 

Ῥ᾿ΔῃταγΆ 11}. 
Γόρνϑυμα, ΓΟ σσ. γα πηθητυ»ϑζς ΠΕ] Γ Ὁ] ]1α’. ποριϑύματα πὸ ξύλε 7 τᾶ- 

πιφηῖα ὃς ἰοοῦοπι Πρπὶ 7 ὅζο. Ιητογργοιος. 10 (ςο;1ἀ. 11- 
θγσ ρεῖππιο » φαρῖτε 109. 4; τογηο ρΡΟΓΌΏτι γα ηξᾶ. νἱ- 

ἂς Ξυσμα. ' » 
Τὸρνδυτασσιδολυρεγλυφοὶ, ἀριιᾷ Ατὐ ξορμα ποῦν ἰη Αυῖθσι5 σοπιρο- 

ἢτα ἀϊξλίοιις ἀϊσιητας 1) 4αὶ ἴζατα 5. ὃς ἰγγὰβ ζοποιρπαηξ 
τοτθο. 

Τορνδυτήρμον, τὸ το Ὠ τ1596 τόρνθ.. ΤΉΣΟΡ ΙΝ. ΔῈ 1ς ΟΡ. 8 προσ άϑυται 
μᾶννον τὸ τορνϑυτήραον » ᾧ ὧι ὁποπηδιῷ « Ἰπβάςτ πιᾶρῖ5 πος το ΠΠῖ 
τογΏ 115. 

Τορνδίω, μι ϑύσω, αν, δυκα,, τερόδω.. (ουΐρο., ἴοτπο ἔα οἴο νο] οἰτοῖηον 
τογηο, ἀετογπο, εἰγουπιᾶρο. ἢ ΐατο ερί ἕο α [ρτὶ πᾶ ἰο μι ἢ 5 

ἀε οἰγςιιῖο ριέζουν εἰ οἰγοῖπο εἀῖτο; τρίτον 3.,τὸ τορνδυομῆνον κ᾿ ὅπολ 
χυύυβωον,τδττῖη πὶ οἰξ Ἰὰ φιος οἰγοῖπο ἀςίςιδἴταγ, δὲ Ροϊοὰ ρε- 
τὶτο !ἀσ! Ἔταγ. ὶ 

Τόρνθυ,υ,δνπος οἴ, ἰπἰεειιπιςμτιπι αιο ναί ἀετοςπαηι τ ἤις 
ςα- 

ΠΔΏτΙΙΓ. τοργδυτήφλον : ὃς ἰἰρ 11 Π| τουαπάιπι 9 ται δ᾽ πατιπι.. Ἐ- 

τυπηοΐου. 

Τορνόω, μ.ὠσαγπιωκ οἰ Γαι οἴ 0 4] 1014 εἰτοιΐο, τοταπάιπι ἔα- 

οἷο, πορνόνω. 

τόρον ἐὐόα,αἴτασι οἰ πνα θαυ ΡΠ] οἶτγιῖα Ἡετοῖοῖδ. 
Τορὺς, Ο τ ΒΡ ΠΕΙγαῆβοντ σορὸν φϑέγμαγαυτος δεῖς ἤιο Ρε" 

ποῖγδηϑ ἐρθά ΤΑις, {το τορὸς λόγος ΟΥ̓ΑΤΙΟ εἷατα ΡῈ [ρίουα, ἰα- 

Εἰς δά ἴπτο! ο! !ς πὶ » δὲ πιρητο πὶ Ρεπετγαῃ5 :ΕΧΡΟΡΜΚΙΣ 

ετίααιν νδἱ ιἀπι5. ὃς πηασπις ντ ἀριμὶ Χ τη. εὐ, 

τύρθ. . ᾿ηϊππιδητιιπὶ [οΠονγίυπι. εθοάϊοπάϊς Ρυτοὶς ἰάο- 

ΠειΙπῚ 5» ᾿πῆ ται πτ πὶ 4110. Ρυτςῖ Ρουξούϊυπτιτ παι οι! 

Παῖς. Ἐτυπιοίορῖς. νἱὰς [ἀρτὰ τορεις, τό;Θ-, τογῆυδ. 

Ἰάεπι αποα τόρνζδ- 5 ίειι σα τπὶ 4110 ντιλητιν ᾳιλάτατοτοδ. 1- 

τὸ πὶ ἰεσγά. ; 4 ἢ Ἕ ᾿ 

τοραώη, τι 5, ταδιοιυΐα, νεῖ σΟΟ ] ςατ» τὸ κεγντηρίον τὴς χυσραε. 

τυρυαΐη ἐπνοδόκος οἴ ἘΡΙ γαπηπηοτ, δοίδοξ ἐδὲ τορον, ΑτΉἸορμδη. 
νοὶ αἰπιά εἰὰ ἃ ςος !οάτιν νἱάς π ΟἸ ΒΔ. Εναίπν. ἢ: ἔαρτα- 

τἰϑ: του πα υγοα : ὅς Αι πορ ιαμῖν οταγησηε. ἵπ Λοβατα, ἃ 

Τοπ,. 2. ἐσ 

Ῥ 



΄ 

ΦΝ 7 τ ,, τ Ο 

Ῥοϊΐαος το οἄλλιιο, οείαπι ἀξοῖτας δυέργὰ νὸ ἐόνγν., ἄς υΐθιις 
«ἀργὰ. 

τοραύέω ασῖτο, Ἰορού, ᾿ 

πορωώς, τπΔὨ  ο[ὸγοχ αξτὸ,τρθυώξοσωφιδς ἐκραξωῖς, Γητοτρτ. ἈτΉΟΡΆ. 
1η Ράςε. " 

τοσοίγα οτοτίες,1η ἘΡΊρΥ. ἥ 
“Γοστ τιθοΡ ΓΟ τύσοςο Δ ΏΓΙ15. ΡΟ ΘΤΙΟΌΙΤ, 

Ἰασαυ τοἰκεςοτοτίςε τῆς ΑΙΟΧΑΑΡἢτο. 
Ἴοσαυ νωπλάσιον, Δ ταρ πα, Αὐσπξ,ῖα ΡτΟδ].. 
χοσαυταχ ὅε,τοῦ πιο 5: ΑΥ δ.}.5.4ς ράττ. Απῖπα. Ἐν ΤΉ όΡΕ, Η{ΠΕ. 

Ὑ ΠΡ. δὲ ςἀρ.2. ' 
“τοσούτηγὺς "ἡ γταητα,ταϊῃ ἰϑηρϑ.τοσοιόται, τοτί4επὶ. σοστιῦται δὶ νῆ τε. 

τοῦ τδηίζψῃς πδιιο5. 
ὙΤοσαχύς,τος Π10 415. 
τόσον, ταητιιτη ἐκ τόσου εχ τάητο τετηροτε,οχ 1Π10 τοιηροσΡίατο. 

ἐκ τόσου κατ᾽ ἔριν ΦᾺΪ ἰ ϑίωαίων, ΕΣ ταητα οὐττι ΑἸ ςπἰοπηῖθι18 οὖ - 
τεπτοπο Πεγοάοσ. 

τοσονδὲ, ὃζ ὃ 
Τοσογδὲ, ἃς τόσδονοἱ ἄστη ΠῚ Δα, αἰ, τόοσον ἐχώστετο, ρὕγο τοσούτον, Ῥίατο 

Ρεῖπιο ἐς Ἀερυδίῖς διά μι ἔτι τοσύνδε εἰπὲ, εἴς ῃσς ἐχροπε. 
ἐς τοσόνδε, Ἰηταητιμτι»α ἄς, ϑΟΡ ὃς τοσόνδε τῷ χόγυ γαά ἢτης ν4; 
πατγαϊιοπὶς ἰοσιτ, Πετοάοξ. 

Ὑόσος,κ, δ, τα;ταιβ»τοσούτΘ- ΟἽγ, ξ, τόσοι ατώνα οἰών, ἀϊοίτιιν ὃς τόσσος 
1δ1 4. τόοσα συών συζέσνα, τόσος ΡτῸ τηλικοῦτίθ- τὸ μεγίδ εἰ πὸ σώμα- 
«Ὁ. αὶ σῇ δωράμει, οπ,.11.β. 

ἙΤοσύσδε, κατα τιυΐτις. Ατἡζοτο 5 4ε πλιπάο,δεαροραὶ ἐἰ χέ τοσυίσε, 
ὅσας, δις.1. τοῦ, τοσοείδα πόλειςγίάπι πλαΪτας ντῦς5. Τ᾿ ΒΟΥ. τοστέσε, 
τῶπη τη τα ΡΊατο ἀς Γι ερ δ. τοσοίδε εἰ τ ῆλϑϑον ἱ.τοστιότα δεραράξαν- 
το ππογάϊά. 

χοσούτον,αἀεὺὸ,ταυτὰπε»ίειι ἱμταητὴπλ. Ρίατο ἵπ Αροϊοσὶᾷ . τοσοῦ 
σὸν πῷ χινδιευύς κατεφρόνησε  ἵτᾶ ΡΟΓΙΟΙ τι σοπτοπΊρίιτ, τοσοῦτον 
πῇ πλάϑοις χριτοιφρρν εἰ. ὅζο. Π{ὈΌγατες τοσούφον διαφέρομῆν Τ᾽ τξρ 
γένων, ὅσον, δζς Τάςπι ΠΌοτδτ. τδητὰση ἃ πιαϊοτίθιις αἰ ΒετΊ 1115 
ντ, ἄζο. ΡΙΠτατ μι! ῃ ΡΠ ςοἹ. ἐδὲν δεατοιραχθεὶς δ, ἢ τοσούτον 
μόνον εἰκὼν, ῥίψατι, δες. πἰ 81] σοπηποτι5 » πΠΠ αιιὸα 14 (ο] πα 
Ἰοςιτιις εἴπ, Ρτολοϊτεγδες,ν δὲ ἐπτεγρ.ΠΙΒΣ] σοπιρηοσι!5; Ργοῖῖ- 
οἰτενϊπημῖτ, δζο. 

Τοσοῦτίθ- γυγὸ τα ητι5)τότη πη  τιισρῖάπῃ τηᾶρηι5, Γίατο ἴῃ ΑΡο]ο- 
Βὶλοιύοα μείνατέ μοι τοσοῦτον χρόνον,ττι 41}. τοσούτοιφ εἷς τρον χρὸ- 
γοις 5, τάῃτο ΡΟ το πιροτγο.ὺν τοσούτν τόπου τεκ μων ρϑ μῆμοι, 1ὰ εἰ, 
φοῖτο ἱπτογηα! !ο σοηϊε ζαπτο5 7 ΑὐΠτοτείεβ ἴρτο αιαττο Α- 
Ὠἰπια!. ποσούτ. τὸ μέγεϑος » πα σπἰτιἀϊης ταητιιβ.9 ΠΟ σγατ, το- 
σούτων ὄντων τὸ πλιῆϑυς ν 4111π| τάπι ΠΊΪτι Πητ.τοδυότοι αἴτοι., (ά- 

Ρἷτε 15. Επδηρ. Μδττῇ.14 οἴξ᾽ τοῦ ραπαβοίπιιε ταῖτὶ πλθ τὶ ρα π 65) 
δ σεν, ταητάμτι ραπυπη, ἸΝΑπὶ Ἀσο γοχ πιισπογιτη ΠρηΙ- 
ςᾶτ πϑη πηδρπἰτ ἀπο πη»Πος εξ, ἀπ πεῖ τατε πὶ ἀϊίογετάπη ποα 
σομτῖπυαμανντ [οι ταΓ Πϊαϊ ες. τοσοῦτοι ἀϑ'δφολςτατη πλαἶτὶ, 
Τ)επηοΒςη. τοσούτον, ΡΤ τοσοῦτο, Χ ΘΠΟΡΆ. τὸ ϑεῖον τοσθεῖπτον κχὴ 
ποιᾷ τόν ὅξι. ΡΆΠΠΟ ἀς πτιηάο, ἍΜ χέορεμήτων ἐδὲν ὠν θησαν διαφέ - 
ρεῖν τὸ τοσᾶῖτον ἔργον τού, ᾿)οἶ τλητιιπὶ οριιδ 1 11ὸ ργαίξατο σεη- 
{χεττπσ οροτγίδιις πιᾶπὰ ἔλξγῖσ:ν δ] δά ἀϊτιιτ ἀττίςι 5. τοσοῦτον 
δὶ. ὡς μιόκις ὑξαρκεῖν τοῖς ζωγράφοις εἰς τίυϊ ἐν παῖς γραμμοῖς ποικε- 
λίανγτατν οχίριμαπι Δἴογγαγ , γτ γίχ γατιδηά ς Ἰη Ρ᾽ξξιτα Πππποῖς 
Πιξῆοῖας, Ὀ]οἵσοτῖ 465 Πἶστο αιΐητο » σαρίτε τοι, τόγε τοσοῦτον 
αιαπταΐη δά μος Ρογτίπει, μας φιϊάεπη ἴῃ γε, τοσούτῳ δίς, ὅ- 
σῳ, ὅζ. ΠΟοτατ, ρεΙ πηῖπὶ οαπὶ (οί ραγατιδοιπάιϊιπι ἤπο»ά 
“εἰ, ταπτιιπιὶ το οἵιπη δ ΡοΥ] τὶ 15. ει ΟΠ ἐπ. ἐμ τοσούτε » ΟΧ 
1ΠΠ0 τεπιρόγεΡίατο ἀς [μερὶδ. μέχρι τοσύτυ, ας νας, Χεπο- 
Ῥίιοη, ὅγε τοσοῦτο . Ἰάδιπ, Ατἰήζοτο!. ἴῃ Ῥο τις. ἐν τοσάτῳ,ητα- 
τῖτι 5 ΛΥΙΠορμᾶπ. ὃς Χ ΈποΡΉ. εἰς τοσούτον, εἰς ὅσον, ΟΔΙ Θηι]ς [1 - 
ΕΡτο ρτίπιο δά Οἰαιιςοπεπι. εἰς τοσοῦτο μίσοις κατές σε, {Ὁ οτᾶτα5, 
εἰς τοσοῦτο μανιων ἐλήλυϑας,, ΑὙἸΤΟΡμΔΠ.. ἐς τοσοῦτον κέτασ τή - 
σονταὶ ὥστε, εὖ τεά᾽σεπξιιτοντ» Τμιιογάϊά, χτ' τοσξτον χρείπζων, 
ταητὸ ροτίοτ. 

Ἰοσατοσὶ ρΓΟ ποσϑε τ.  Αττϊςὸντ ἐτοσί Π)επιοῖζ,ᾧ τοσυτεσὶ λόγοις ἐ- 
γυλωκίναι, 

“ἀ δοσα, τοσαῦτα, Ἠοτηθν. νἱάε ἀπ τόσος, 
Τορσώτι- ταητιϊο»ροετις ὃ, ἀπὸ ποοσατία ἀφλλέθο, ἰη ἘΡΊρτ, τορδατίων 

βίδλαν, τἰοϊάεηπι. 
“όσα μοϑξλλὸν τι,τᾶητο πηαρῖθ, 
Ὑοτεντιιης 9 ἢ το, ςοτηπηοάεῇ 9 14 οἢ ἱρίο ἐοἀέτησαε τεπιροτςο. 

κατ᾽ ἐκεῖνον ἃ χοφιον Οὐπι ρεγξοξξο ποὴ ρομίτγιγ γε τγαάϊτ Οὰ- 
24 Πἰῦτο ἡαττο Ογαπηπηᾶτ, τὸ τότε, 6Χ 60 τοἼΡΟΓΙΘ 5 ἂἷδ 60 
τοηροτο. 

Ὑόγε δέποτε, ΠΟΏ ΠΝ Π ΠΑ τη ΡΊΑτο ἄς ἰνςρ. 
Ἴότε δ καὶ τέλ(Θ- εἰιτν ἀσγέτ πὶ. 

τότε δὴ τότε,ςοητί πιὸ, αἰλυτίκα, ἀριιά δι}14, τότε διὴ τότε ἡ φρᾳγγι- 
ἡ διΐαμες τοῖς βωμκοίοις ξυῤῥαγεῖσαά ᾿ἰξωθ τὶ οὐτοιξ, 

Τοτὰ υδῥ, τοτὲ 3. πιιας αιΐάεπι» πῆς ψογὸ : ᾿πτεγάμπι αἰι 461; 
τητογάμπι γοτὸ : ναὶ ἐχροαᾶς βεγτατῃ ρατγεϊςι πὶ ροηλΐῃα- 
ταπ. 

Τοπὶ ργο τί, Ατ πορδη, ἴῃ Ῥ]ιτο » 4.. Ἀπόκρο αἱ μοι Σ:, τοτί; 14 εξ, 
«ει» ἔτεαχ αά αι σι» τ᾽ οαι, γεφ, ἱρὴ ταύτης αὶ μριχοῦμοεί δός 

Τ. τῷ 
“ρ.τοτίς τ. ] πᾶ τς3 δε δῆ 

τοτοῖ, χετλιας κὸν ὅηηῤῥημᾷ, αὐ, πῇβσως ξέρξης σἹ᾽ ἀαναἰλέδην τοτοῖ, Ὁ 
τοῦ, σαρίτος ασυδηάδόσιιε Ρτο τίνθο.. οἐιι5 : [ἃ αυαπι αἰ ἱσαῖας ἢ- 

φηϊῆοατ 5 ἐποτἰςὴπὶ εἴ, Αὐτό ρμδη. ἐ ΡΊατο, ἔπειτα τῷ δέεις, 
41 «658 4ι1ἃ ρετῖϑὲ 14 επη,εἴ τὰ δέει γε, Π (το ἐροθ. Ῥτο τινὸς 
αὔθ ἀττιποῖς κοινόν ὅδι χτ' γύΘ-, Ἰπα 1 Ιητογρι, δορμοοὶ. ἐπᾶξ- 
τῇ 5 {Ππά. ὅτε τῷ κλύον σοίλπιγγοςγποαιε νΠ] τ διά ςα5 τυθάτη, 
14επὶ ϑορβοςίργο τίγθ., τὰ πότ᾽ αἰϑρώπων μαξοών ; ἃ 4ο Βοπιῖς 
μαπὶ οεττίον ἔδέδιιϑ: Ρτὸ τόσω γε] ἐκείν Οὐ. ξ, ἢ γὸ τῷ γε ϑεοὶ 
Τ᾽ νόςοον ἔδυσαν Οἷς καν μ᾽ ἐνδυκέως ἐφίλει, τοῦ οτίατη ἐλλφπῆ]ι- 

κῶς ροηΐτατ Πιδδιάϊτο ἕνεκα,ντ τὸ χέγειν, ἈΜΑττΠ, σαρῖτο ἔσσαη- 
ἀονμέρλει γὸ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ α:ἰδέον τῷ ἀπολέσω αὐτο, Ἐς ἀριάὁο 
Οτεροτῖαπλ, τῆ μὴ δοκεῖν, ρτο ἐνέχει τῷ, χιιοὰ δί τοτι!πὶ 4] ααπ.- 
ἄο [υδαμάϊτιγ. ᾿ 

ὙΞ γὸ τῶτο ποιήσεις ῬΥῸ διαὶ τί; " 
γούδαφι(Θ-, αι τη πειση. 

Τεδὲ, Πυ ι15.ΑΠΠΠΟΡΠΔη. τοδὲ χάριν, τοὶ ΒΙΠῸ5 στατία » Ασἠξοτοῖες 
Τῖστο ργίπιο ἀε ραυεῖθιι8 Αηϊπιαὶ. ἀστὶ τεδὲ, αἷν πος τοπηροῦο,ς 
ΑγορΆ. . 

τοὐλάχιστον 5 (116 ΠῚ 5 Π.ΪΠΙ ΠΊΙΠ1ΠῚ 5 νὰ Πλϊπἰ Πηιπὶν Βιυνάδιις ἴπὺ 
ερῖο!. ἐν 

Τϑλλο,ρτΟ τὸ Ὅλο, ἢ" 

Ἰτού λοιποῦ, οἰ πος ρσροΙΒας, πιροίζογιπι, ῬΊατο, ὕτωσι σε ποιεῖ 
λο,ποῦῦ χοῦ. τῷ λοιποῦ χρένε» ΑΥΠΠΟΡ ἢ, 

τὐμὸν, ταδί. 
Τύὐμὸν μέρφενρτο νἱ τι] ραττα. 
Τ μοῦ, ῥτὸ τὸ ἐμοῦ, . 
τόμπαλιν, τὸ ἔμπαλιν, Τ᾽ κρῶσιν 9 ὃς τό παλιν, νιτππατις ροοττάμπα- 

λιν πεσεῖν φρονων, ΕἸΤῚρ. τὄμπαλι η ὑτῶρο ζαγνον,ἀϊηοτί4. φιὰπι 6- 
(τεπάλητ,ρᾶττε. μὰ... 

Ὑόμωρρώρενιν ᾽ς 1η ὃ μωρφνεν, 
τύμφανες ρτῦ φανερὸν, Ηςείγ Β. 
Τύνδρ πίον, ργαροϊεοτὸ, ὁ ἀἸυετίο.  οποΡ ΒΟ, τὐνόυτίον τῷ συμφέ 

εἴρηκας 5 “οηττγὰ αυὰπι ἐχρεάές ἀἸ ΧΕ {Ὁ|.Π Οσγᾶτας σὲ 9 νομίξω τὸ 
γαντίον τόσων ἐγνωκέγαν,τε οὨἷστ σοητγὰ σαᾶτη Ἠϊ νΊταπὶ ἱηβιση 
ἔς αὐθίτγογ. στοιυναντίον τῇς βασιλείας » Ἰοηρὲ αἰῖτοῦ φιὰπι ἀρὰ 
το σπαΠΊ, σοπττὰ ιὰπι τ ρηιΠη. τ ἄγαντίον δγδις,ἀϊμοτία τατίοπε 
4ι1ὰΠΊ»1Π σΟΠΓΓΑΓΙΠΙΠΠ. Σ 

τοιδεχα Ρτορτεγοδτέτε ἕνεκα. Ατηπίοη, ἀπ πρεῖς Ὁ ἕνεκα, ΗΟ 

τλετ.1].αἱ,τὔνεκ᾽ αὐ ὐὐχγε ἔδωκε, ιαῖ5 οδιια τλ414 ἀφ άῖτ, τένεχο 
ταῦτα: αἰϊο πὶ Ποεοὶ ἷ 

εἰμιείαυ 

ἐμιθελου 
διε! ᾿ 

ἐπα απ γντῶυ 

ἐμ ιν νιον 

Τάνεκεν, πα ρτορτετοΐη Ἐρῖρ. ἱποῖϊῃν πραισ 

Τοιυτεύϑεν, ἀςἰπἀ 6 ἴασαι ΔΡ μος τεπιροτς, ἤδη ἱμάς . ῬΡοῖδας 2) ο΄. μι πγνπι 
ςο5εΧ 4.0, πολ. ᾿ τς ΗΝ σον λὲ εἰ 

Τὐπιόντίθο, ρτο τὸ μέν οντίθ., τῷ συχοντίθ, 4 υυμὰν 
τ πίπσαν, οτῃ αἰ πὸ εἰς τέ πίπειν, ἵπι ν αἰ ογίιπν, Βα, ΠΝ υυὐγ ον 
τὐπίπεμπτον, αιΐητα ράτ5 Πγαρίογιπι. [τεῖπ ςοητοιηρταπι υὐμημιη, 

δι έλιιπι : πάπη αιιΐ αι ητάπι ράττοπῃ ΓΒ γαρίοτιπη ν 6] οἂἱ Το νην ἐτοὶ 
οὐ μπι δος  ρΙθραηῦ. νι} ς5 ὃς σοητοσηρτὶ Βαθοράπταγ Ετγ. ΞΟ ἡ τπαν 
τποΐορ. ᾿ Μαϊηη τή 

Ὑὐπίσω ΟΠ Πᾶς, Εμτῖριά. ἀπ] δὶ 
τόπος, ργο,τοξ τος. 
Ὑδργοννρτο τὸ ἐΐγον, ε 
Τοιὲ  ὁῤ τὶ τῷ οιἧ, αὐτὶ πῷ τούτοις, Οὐἀν 7, ἕ, τῶν γὸ μινύϑεσκον τ δοήτες, 

τά σχατον, ΟΕ ΧΤΓΘΠΊΝΠῚ, τη2 ΧΊ ΠΊΙ1ΠῚ. δεῖ 
Τετάκε, νἱάς Ἐτγπη. 

αὐ ὦ τ Ξ «τὰν ᾿ ΜΠ 
τοτὶ, Ατιϊςὸ ρτὸ τῦτο, Ατἰ ΟΡ Δη. νέφ. τιτὶ ἢ. τί, μος γογὸ «μά 

ἐδὲ τυτὶ πος μοο υΐάοπι, 14 οἴξ , πο ταητι!Ππππὶ αι άςπ ς 1- 

ἡιιπαὐΐι, 
ὨΠΙΠΙΠΙ Κα 

ἐδ μην! 
Π Ὴυ ϑγὰ τι 

ὑπ ον διὰ 

χηέο] μα: 
Δα ρηητι υι 

ἄεπι. ᾿ ἡἰγινϑ " 

Τεατοισὶ ΗΠος. ῬΙατ. ἵπ ΑΡΟΙ. ἐγώ σοι λέγω τοῖς διοες πυτοισίν,, ᾿ς Ομ ως: 
τότ, ἤος οἴ ἐέτα ἕνεχ, ΗΠ οπησσιις [δά τώτε χάριν, τάτα μ) ἐπε" ἡιοίίνς, 

αέαυ τὸν δηλονότι, τι1115 τοὶ στατία [δ ςἀϊτ, Τ μον ἀϊά, στα, ο ἡ ὯΝ τὰ 
διαὶ τάτε, Ὠοπλο  Βεπς5 5 ἐκ τόσα, ἀεῖπάς, Ρ᾿ατάτομῃ5 τη Ἀ6- 
ται]. ἐκ τέτε 3, ΧΕεπορΒοη. ἐν τέσῳ » της το ροτΙ5) Ρὸγ 
τοπηροσΐϑ » τιιπ1ν ἱπτογοα,ἑπτοτῖσι » ταπτί ἤρετ. εἰς φῦτο ανοίας ἦλ- 
δον, ὥςε,ᾶςς, ΠἊΟοτατες, εἰς τῳ ϑ’υίβρεος ἐλύληϑεν, εὖ νεηὶτ ἱπίο- 
Ιεπτῖα. ει οἤςη. εἰς τῦτο ἤπαϑυμίας ὅκομῆν . 1ΓΟοτάτες. εἰς αἶτο, 
σιιυύμῆνεν καὶ αῤχὴὴ, παρ Πέγᾶτιις ἱπ 14 τεπηροτὶβ ρογπηδηῇτ, Ταῖς 
ΟΥ̓ 414. ν ὲ ἱπτεγρτοῖς τῶτο μέχρι δεῦρ μευήδηκεγν εἰ ἐν τέτῳ τύχῃς 
μέμδῥηκε, ἐς πῦπο," ἐγύετο, ἐς δ, δες. 14 εἴτ, εοὐαις ἔλέλιπι εἰν 
ἄτι, ἄζς. δ} πὅτο, δὰ μος: ἰά εἴς, μὰς 7 44 Ἰηέογος 5 Ατηξος- 
Ῥβαη. χτ' πῦτο, ἴτα. χτ' τῶτο δὴ χαιορῖ, μετ 14 τεσ ροσβ ΡΙατάτα 
οδιι5 1π Οαπη!. 

Ὑούτο γουῦ ἰᾷ ἀεπλιπι. 
Τούτο 3, τ] Ποῖ] αΠΊ,ταπη ρατέζοτ; ὃζ ΝΣ 
Τοῦτο ν᾿ τοῦτο ὃ. ραττῖτα ὃς ραττίστι,ν εἰ πιπο παιπ σφ πη δί ἔπη» 

ἤπλα] ἃς Πτπαΐ 5 τιιπι δζ ταπι. Ἐξ ἐππιπρίτιτ οτῖαππι δ]! ἷ5 σᾶ 
Πριις.14 φιοά 1άςο ἢξ. φιιῖα Αἀιοτ Ια τον σοηίεγιίτατ ἴῃ μᾶς 
Πρηϊβοατίοης, Πεπιο ἤει. τῶτο μῆρ ποίνίων ϑεισίοις «δὺ ματ' ἐκφοβ", 
τΞ πῶς ἀκ ἀδικήσετε, αὴ ἀφέλητε πίω) ἀτέλειαν:τῷτο ὃ αἰχέβιον τὸ ἐ- 
ἐακλείδίω.. οἱ βυξζαῦτιον αὐδα δόντες » ἥπατι] ἐπῖπι Τα! 5 «ἤπια! 

Αὐοβεβίμτη ἰ αἰτία δξβολοτῖβ. Τά οτα ἢ ρηίβοας τὸ μβὺ,τὸ 3.» γε 
τὸ μῇ τοιγτὸ δὰ πο, 

ΜΡ Δη: ἐς 
ἢ 

ἀοηδε τον 

αὐτόν, 



ΡΑ͂Θ 
ον μα πο, ΡΓΟ τῦτον, ἃ ἸΤοσεΪπατία.᾽  τοσί, ὃς τατωνὶ 5. ΠΟΥ ΠῚ, 

Ῥίατο ἴῃ Αροϊορῖα, υἱαϑ τουτανὶ αἰαγκαζόμνι-, αὖ ἢΐς εὐ 

5. 
τυὶ. διδεῖ. τατουὶ σῷ ἀγών. Πιιᾷαριις ἴῃ ἐρ το] ς ροποιου δ. 
οἱ, δυο Αὐἴορῃ. 
σοτῖςὸ,ἰατογιπι, ται τα, Π Ζυαπἀο,τπονυπι ἰητογά [, 

οσθυ τῳ, δι οσώτῳ;κ ἔςιν ἀὐ τευπούοτικὸν σἰνόφοχ 5 ὀμτὶ πὸ ἐν ὅσω, 

πιοιΡ. ἄροἹ. ἕωργώτω, ιαξςηιι5, ΠΟ πΊοτ. ; 
ΑΒΑΤΙΟΣ, Κοδὲ ᾿ 
νας γὐτγαθοα, σαπιι5 ν οἰτίς. Γι αν Πιὶς Πἶδτο ἰξοηάἀο,τηζέν- 

γαρ ἐμιπειτορ πη μῆνοι πέξι πορφυΐσφις αἱ καλοῦσι πραξέας » του ἀπιιο- 
ξζεπτες ἤθιηις εἰγοιπὶ ἀπϊἰ πέλας ραγριι ἃ 5» Πιδτερπηῖος ριι- 
ηἶσοο 5 4.15 τγαθεας νοςαης. γιάς ἴῃ νοος. πήζεννα, δὲ Αἰτὸχ- 

ο΄ βαλικαξ, 
ἢ τεχβίτης, δ κύων, 

ἄγα!: αν αὶ, ἰυοα Πα», γες 7 διγοῖπα; σᾶρταΣ 9 415 σεοηϊταὶς σοηῖ" 

εἴτι να σεης 9 δ( πλατὶς ὅζ απ πλλλας, ΑὐἸτοτοϊος ᾿ρτο χυατ- 
Ὁ ἐς βςπ, ΑΠΪπΊ. 

τδαγέκανϑτε, ὁ ,κ: φ9.Η-ἰγ οἰνιγαρασάπτβα 5 ρεηι ὕρῖπα:., ὈΪοὸ- 
᾿ (ςοτλα. Πἴδτο 7. σαρῖτο ὅς. ὅς [το 3.σαρῖες 23.δὲ ὙΒΟΟΡ ιν]. 9. 
αι ρίαπε. 

ἰζω, ἀποτρώγω, τ Πτ ἴῃ Ν εἴθ 159 ἐκ κηϑιαρία λαγαρεζ ὁ μῆνον καὶ Ἰρὰ 
᾿γαλίζοντα τὸ μιυδέν, 
γῶν γ 4ς νἱτῖθι5 {τοῖσι Ζια; ἔα δι σαῦεητ. ἐγουεὶς Πχαγίᾶς, 
δί ραιροτγίοπι ξσσταιητ σοπιροηίαλητς νδοῖτατε ἕο ποτιμη. δὶς 
εηὶπὶ ἢος νἱτίμπι οοτας ΡΠ Πα άτες τι ἸΝ οι! ΠῚ τὶ σαρὶτα ἤθμο. 
Οὐοά ὑλομανεῖν 2. γεωπονικωών ττδη ἤει} (οι ἴζαστιη. (αίατ, 

᾿ Ψῖτες διιτοτι Ζιια; [α πἰπλὶρ ργο αι ητν ὃς Πὴς ἔγινέξα [χα 
ἵ τδηῖ. τεγγῶτας ἀμπέλοις νοσαυςῖ Οτα οἴ. Ὁ ἴσοι πάτα ( αι 
Ν᾽»: ἀϊεῖτατ ) [αι ρτα τιαηΠατίοης αἴης πισταρίνογα, Νὰπὶ 
τοι ἀππὶ ταιπτ ἵπ᾿ ὶ ἐπειεηι, ιο Ίραγίζειν ἀρ ρ ΟΠ ]ατατ » πλα- 
 οτίοτγες ἤμως (ει τίς σορία ἔσσοιπάνογεσ : νδὶ γογὸ οὐο- 

᾿ Ποιος λαι μητ,ῆμπας σαι 34 ρ᾽σποηάοπι ταγάϊοτες. ηλὶτ 
πύϊίαιιε ἔσεοιπά!. ἴτα ὃς Ὁ ητα [οἱ νἰσει τὰς γτίδιις ἰηξαεσιη- 
ἀϊτατῖς ον σααία, Ατἰ Ποτεῖος ἐς ποηστατ, ΑἸϊτηδἰλαπὶ ᾿εγο «ν 
ραρῖτε 18. Οἴμοιον ἢ ἡ τὸ πῆρα ἸαξἼρχγασάς αμπελοις πους. αἱ διὰ τ 
᾿πρρφίω ξυζρίζασιν . ἐπεὶ κὶ οἱ Ἴεαγ»ι πίονες ὄντες ἡ ον ἔχεσι (ἢιρ- 

Σ Ῥίε ΟΧ Ργαοςἀςητίδιις 1. σαύρα) δεὴ χὰ πυροὶ. 7] ὐκσιν αὐτοιξ. κ, ας 

᾿ ἀμπέλοις ποχγῶν, δυτὸ Ἔ παῦοις ΤᾺ} τράγων καλοῦσι» αι {Π ἀἸσα5 
᾿ Βιτουίατὶ, νταυάος Θαζα, νεῖ μἰγαμῖτς » νὉΡο τίη. Τἀεό- 
τ ρβταίας [υγο ργῖπιο ἐς σα υῇς πα ρῖτε υΐπτο νἔγξτα πη ποῃ 
᾿ ἐξεγγεαῖς» τες ἀμπέλοις πες Ἴεκγωσος: ν δὶ τα πγεη τπεηάο (ὃ στὶς 
ο Ῥῖαπι σρυγώσαφ, Τᾶςπι τὸ 4υϊπτο, οὐ ριζε ἀποάεςοίπιο,, Ὁξ 

ἯΙ υϑρζολῆς ὃ χ» τὸ Ἰδαγῶν πῆς ἀμπέλε,, κὶ ὅσοις ὄνοις οἰ καρπεῖν συμ- 

᾿ς ζώνει, διὰ τίω) δυζλαςίαν. Ἐχ αι ἀἰϊσερας ΟἸμἰ πλι15 ἴῃ ἤσο 1ὲ 
᾿ς μωρῶν» Οἰϊα: λει χίωυμᾷν 9 Χ7ὸ ῥεῖν νἱτὶ ἀσοϊάοτε. Ηος ἰπ νι 
ΠΟ τῆθι νἱτίτιπι ἡ ἃ ΡΠ πο ἀϊοἴτιι ἀτεϊου]ατῖο,, δ1Π ἸΙοσεηάτν οὔ 
ποπΏμ 15 9 δἰτοιϊατῖο. 515 δηῖπι τγαάῖι ᾿ὍτΟ 17. σα ρῖτ6 2.8. 

 Ψ εῖδιις ργατογ νος] ατίσηοηι ὃς (γ ἀετατίοπεπι, ᾿πογθιις 
τ ΡΕρΟ τὶς ἀὐτὶοιατίο 9 τγῖθι15 ἀε σαις. μὰ νἱ τεπιρείτατιμηι 
 φογπηπἴ 0115 ΑΟἰατῖς: ΑἸτοτᾶ 9 ντ ποτϑα]ς ΤΙνέορ Ἀγαίτας ἴῃ ἤι- 

᾿ Ρἴπιπι ἐχο (5. Τ᾽ οττία αὐ τιῖγα; ἐπηρογιτῖα [Ὡ Π5.ὐπ πο 5. ΘΠ ΠῚ 
᾿ φαταπι ἑηϊετῖα ἴῃ ἀστεῖα! ο5 ἰςογίαπτιγ, (ὐπα: Τ Πδορ γα τις 
᾿ς πιὰ ροτίστίρπε ΗΠ τον. ρίδωγατ. ΠΡ το αθαττο » σαρίτς 16. Η᾽ σ᾽ 

᾿ ἀμπελίϑ- Ἴραγῷ το 5) μοϊλις'α αὐτῆς ὅδι τρὸς 70 ἐς οοβυχλεαίὅεη,, εἶ 
ὋἍ ὅταν ὁπὸ τνϑὺ (αἼων βλας ὁκοπνϑ' νὴ ὁ ταῖν αἢ ἐργασία τὰ “ΠῚ ΠῚ 6- 

Ἢ πιοπ4ο) συμπειϑῆ καὶ τρίτον ὑα-τία σμηϑᾶ. Οὐ νερὰ (μλ111- 
τοῦ ἰεριιηταγ ἀρὰ ἱρίστπη ἐς σαι5 [το αιιτηῖο » ἐαρίτε 13. 
πἰ[ ηιιοά [δὲ τευγῶᾶν ργο τραγέν ἀερτγαμῃατὸ (στ δίτατ. ὀΤρα- 

᾿ς γάν ΟΤΙΔΗῚ αὐτὶ ὅ Ἰοκγίζειν. ἀς το ἱπέγα ροίαϊτ Αἰεχαηήοι Α- 
Ο ρθγοαιΓ Ργ δ᾽ επιατ. στο ρτῖπιο ()ιϑ (ποι. τὲς. νοὶ τὰ αὺς 
᾿ς τίς, συγΙ4. ατατὶβ ΔῃΠῸ ριθοτος μιγαίτα {τὸ ,14 οἴτοτραγαν» 

᾿ς ἐποῖρίδπτ: διὰ τί, ἸΠαΊτν ἡ βίσκοντα «σαι εϊα πραγῇ αὶ ιδ᾿. τ. : 

᾿ς ἄχοινάς πραγίζειν, 
Ἰραγανὸν, τό. Αίγττις. διάτρησον τὸ σῶμα μεταξὺ ἃ δίέρκατθ' κἡ τὰ 

; σραγανοῦ, 

ψιρκθνι 

ἰπνων 
τόθ σε 

ὑπαὶ 
ἡκ αὶ Τραγανθοινῖάε Ἴρργρος. Ἶ 
μοί Τεκγέσιονοἱοςὶ ποιηξ Ρτορυίατῃ, Ετγ παν πᾶς Αλες Ἴδα γαεστεῖοι,αριυὰ 
,νίϑπῖα Ρ ἵ ῬοΠ ας ες). ὶ ' τ 
Ἷ ΕΠ ἢ ἐαγεῖν,οοτηοάοτο, τρώγειν δα! φήγαιν. 
ΠΝ γειΘ..», ὁ. ὨἸ γοίητι5. 

δα γέσνς, ἧς ΡΟ 115 Εὲτοῖ, κα τοαγῆ. Τβεορ ιγαίξδιις [το {ες Οἰοτι- 

᾿ΠΒὺς (τις ροῖ!ες μἰγοῖπας τιπι οτία πη ΥἾΤς ΠΠὰ πιαχὶπηὲ 

τ οἴδστε 5 οἰμτη ἀΡΡοτῖς ΦΟΙτΕ5 ΓΕ ΠῚΡῈ15 : ϑαύυμαςον ὃ φάγεται 5 χὰ 
ἸλονΊὸ συμτάχειν ταὶ ρα γίας, τειν αὶ ὥρᾳ χκαϑήκει τῆς ὀσμής, ΤΠςΟ- 

τ΄ Οοἶτ, ταί δὲ τραγεῖαι ταὶ «35 τὶν ὃσδοντι κακώτερον ἥντυ πῆρ όσδεις. 

Τραγίλαφον ετίαπι ἴῃ οοπ αι Ροσιϊοτιιπι Ροίαις Ατἰνοηχιις ᾿τΌγο 

νπάῤοίνιο, " 

Ἰραγίλαφιθο,ε, ὁ Δηϊ πιά] Εἶγοο ὃς ἔετιιο Ππιι|ς γα σοϊαρ ι5:ΔΊοα- 

τ ςς δὲ ἔλαφθοΐςσς Ρ]1.}.8.ς.32. 
Ὑραγ Πραγὶ» Ἴοαγἑῶ ἀνμω Θ',5014.}. αἹγίδα, 

 Ἐρχγίματα, τῶ, σεἰ [ατῖα,14 εἴτ, Γεσαη ἀπ ἱπεηΐῃ, ἃ τρώγνοσιτς ὠδρ, 

᾿ βιε( ἔτεκον. Ἰοαγήματα ἐφρυγε» ΔρῈ ΑΥ̓ΤΟ ρμαποπτ. ἴ. Κθτα 

ἐμαο 

ι 
μη Ρ 

εὐπον “ 
εὐὐηι! 
πα 

ΓΟ ἥδε 
χύσμα τας ΡΊατο ἔδοιιηᾷο ἐς Β οριιδ] σα, κἰ Ἰοκγήματα σον αϑρα" 
ϑιυσοιῆν αὐτοῖς » οἷς δε" Παγία ἀρροποπηις : Πὰς οτίατι πήματα 
ἀϊοιιητατ » ΘΟ πὰς δ το 13. σαρῖτς γῃάςοίηιο, Οὐια τίς ΕΠ γᾶ - 
οἰδάος ἀριά Ατμοπαλαπὶ [δ γο [φουιη 4 πότερον προ ον τί ϑεόϑτωι 
[ΠΣ τεὲ τραγίματα οὐ ἀ διὰ μῖὴ δεῖπνον, Ψ 1ας τε ωγάλια, ἀνσι ταῦ ὃς 

ἰεάπεζαι δευτέραε αὐ Ατἰιοη.1.14. Γπσιη 44 πιο ία ΔὉ Ηογατ, ὁ ρτς- 
οο Ἴρα γα τα εἰς Πγι 5 νυ]ρ ὁ ἀγάρ ἐς ΡΓῸ ἐγ εέσ. 

Ὑδαγηφοβοι, αἱ, ρι}ς}]α: Βασο ὶ οὐσία ος! οὐγαῦζος δἰ τοληῖς ρος Πα 
οἰτοι πη 4 Π}1 ἐξα», 

Τεσγζον εἰξ ΣἼομ)ν, Ιὰ ει, μίγομιτ ἰα(οἰυΐα,ν εἰ ἕαωτοτς 7 νοϊ νοςς 
λιηἰτατὶ » αι οα Πἰ γαιιίτα ΠΠτὸ νοτοιὸς ἀϊχογαηῖ: Ἰυπςηξίαιις 
δγαα τα Πο ς᾽, 14 εἰιϊραγέξιντεις. ΗἸρροογατοβ. ἐσίω ὠφροδι- 

σιαΐδ εἰν αῥξονται, κα Ἰρα γίζειν, ροΠἘςλαμ πὶ νοιοτο ΠῚ ΟΧρΟΓΙΓΙ σε - 
Ῥέτγίητ, αὐτ Βίγα τα! } γος 1 εἴ, ἐργᾷν ἡ σφριγν, ἸΑ[ονυῖτο, ὃς 
φασι το ἀς ξαιπϊπὶς ἴσγπιο ας: ἐπ νομούς τονε Ηἷτο 
οἰγΖιοτιιτι βοτὰ (α]αςϊτας ὃς δ᾽ ἀο) αι τέροις οπιλλιπι πιᾶ- - 
χης ψΗΠ]5 οἷεπτ. Νηάε δι Ἰραγίζειν. Ὠϊτοιπὶ οἱεγε ἕατοτξ. 
νἱἀςΊρκγ»:. Ὀιοίςοτγίάος σαρῖτς ἐς (αῇηα, ἐποδοκίμα ζε 3. τὸν 
πραγζασαν ἐν τὰ ὁσμη,ϊὰ εἰξ,νέγιις οἱ ςητοπὶ, ὦ βρομώδες ὄζεσαν, 
4ιιοα ὃς κιναζρῶν ἀϊςίτυτ. ὀ ὌὙρκηίζειν ετἴατη ἀισαηταγίαθο- 
δος οὐΠπὶ Ρυ δ οίσιιητ τη τάπταιις νοςεπι εχ ἀοιιτα ἴῃ ρτδιειτι 
ἃ αἴρει ἰσγοπι 40 τοπιροῖς πλαχὶ {ΠῚ ΠΊ αἰ ΔητῸΥ νοηότγὶς 
Ἰηςοηάϊο. Ατἰζοτοῖες ἰοῦ. ΑὨἰπλα]. Πθτο, [πρτίπηο 5 σαρῖτα 
ρτῖπηο, τδὰ 3. ἃ αὐτὸν χ ρόνον ἅ τον. »' τε φωνὴ μεταξζάλλειν αῤχεται 
Θ)η1Ἴθᾳ χύγερον κα; αἰωμαλέςερον 5 ὅτε τι ὀξεῖα ὅστι, τε πω βαρεῖαν 
ὅτε πᾶστε ὁμαλν δ) ο μεία φαιλομϑάη τοιῖς αὐδανεν δι ισυΐ ας καὶ τοιχ εἰ- 

ἀκ (ΤΠ ρο μα. δα χ εἰαις ) χορδαῖς δ χριλούσν 15 γίζειν,ἱᾷ οἴτ, μέγα τα - 
᾿τε. (άρηῖτς νοεῖς σα ποιιὸ ὃς ἱπιρτορτιὲ, που! βσαητεῦ 
ταπιοη. νος Ἴοαγάν ρα γίζειν Δατοπι σὰ ἔοταπα ἀϊέξιπι εἰξ, θᾶ 
ἀρινί τοί, νας διζειν κεραλίζᾳν, χασίζειν, λιμυρίζειν, μολανίξεινγπα- 
αὐδαζεὶν, ῥειδήζειν, χουσίξειν, ἀξωμα εἰζεινγάταιις ᾿ά ρἐπιις, υΐδιι5 (αν 
{ἰἀυτια; ν εἰ αι Πτατῖς ΠπΠ πᾶ ἁἐβαἰτάίήηις οἰξεηάϊΐτατ, Π1- 
εἴτουν εὐ απιδαγών αὐτὶ τ Ἰρα γιζεινιντἀε {0} Τὰ. 

Ὑϑαγικεύομαι, ττλοῖςα ἰΟ ΠΟΥ. ΑΓ ΤΟΡ ἢ. ἵπτογρτ. 
τονγοκς, οὔ. ὁ Ἀιτοϊπτιδοτι οῖςι5. Εἰ Ἴοαγικὸς 14 Οξ,ττασῖςιις, Ηο- 

τατῖτι5. Ῥοετα ἀπ ΠΥ τγαρ ασἸα᾽Ἴδαγικηὶ σείων δ 4. πϑγμα μετέω- 
ρον ἐφ᾽ ὁ ἐν ϑεων σιίκω εἰ ς τιγὲς πτερόντες ἐλεγν:ἀἸ οἴτιιγ οτίδιη Ἴεαγε- 
κὴ τέχνη» σγεϊιυη οἱ ἀς π΄. Ἰοαγικὸν παῖϑυς ΓΟ [Ἐ γα 1} 15 σα ΔΓ τα5 9 τὸ 

συμφιρας μες’ονγ διά νίάς ἴῃ. ΟἸΜΠαἡ Ἐτγαΐπι, Τταξῖςα: Ὀχοστα- 
τους», Τγάρίςα πα: Τταρὶ οὶ ἰοφυὶ : Τταρὶς αιαϊᾶ: Ὑταρῖς 
οἰ τ ογι Γ γάρ Ίςα ΓΕΧ. " Ν 

ὙΤραγικώς τταυϊοὶ, 4 

τερχρικώτατίο, ὁ,ττασοε ῖς πηαχὶ πιὸ ςοἴοδ τ ἀτιις, πραγικάταπ 9: ρμιὸ- 
ϑοξοτγαροπ [15 εἰς θτατι ἤπιὰ ἔμαθα. ἃ 

Τεαγικώτερφε, ἐξιοπιςότερος. ΑΥἸΠΣορ να. ἴατογρτ. ᾿η 1Ππ6 τη Ῥαςο: 
ὀκοιῶ ἐχρίω σε πηγέσου ζεύσωι πτερὲν » Οσως ἐφαΐγα τοῖς ϑεοῖς τραγε- 
κατερρς. Ἰραγικῴτερον ὥκει οἰκίαν ὕδηκρεμῳ μϑρίω πῇ ἀγορεῖ κα καϑορώς 
σαν ἷξ ὕψοις ἁπάντεε, δυσωρόσοδὲν ἃ πελάσαι ἡ χαλεατίω τἴξωϑεν, 
ΡΙατατολας ἴῃ Ρα ἐς ο], εἰς ἄοπιο ΡΒ] σον δὲ Τητογρ. μα- 
Βίταθατ ἀοπιητι ἔοσγο ἐπα πδηζετα ὃς οὐπηΐᾷ ἀείρεέϊαητοπι; 
δάϊτιι ἀ1 ἔῃ Π1}1 ὃς ἀιάτιο : ργατοι πτιεπς ἀνέτϊοποιη ρυηΔΙην 
40πὶ ριιτο ἵτα ροηΐγνε ἐπα τος το Γγογο πη» το πὴ οἰ θὰ τὰ ἄο 
Ὡτιις στ οθατ, 

Ὑδάγιον, ἘΤΑρΊ ΠῚ 9 Ρίαπτα οι ἀτι45 Γροοίος ἱορς ἀδρυᾷ Ὠϊοίςο- 
τἰοπι στο φυαττο, σαρῖτε 50. δὲ σι. γι δπὸ τὸ σραγου ὑσμῆς γαῖ 
πράγιον ἀ ἔζιπι εἴξε. 

Του γίσκθ., ποτά τοις, ΤἈεοοτ Τάγ].ν]ἀς τρέγρς. 
Ὑραγες ἐς γίΔου Πρ. 
Τρ βώμων παὶ, μεεῖαος Ῥεάες Βαδοπδ, ἴητεγρτ. Αἰ οΡῃ. 
τοαγομϑα τλθοε, δ, Πἰγοο ας. 41 νίτιις αἰατιμτι Οἱοτ. δρυὰ Ατιῇ, 

1ὴ Ῥδεςτοῖταν εὐἴαπὶ γοάσων. γἱάς πρέγς, 

Τοχν ποις παν, ἰὴ ἘρῚρ. 
Του) παηρνγα. το, ὃς 

ὙΤραηρπόγων, νθε ὁ, π4Π Αἰ γο  Βατθα  , ΡΘΩιι8 οἷοί, ΤΠοορἢγα- 
ως Το [ςρτίπιο μἰοτ. Ραυτατν. θαιθα ἔρια δαιδυα πἰτοΐ, 

ΒμΟ Πὰς Πδτο (δσυμάο Πιοίςσοτ.αρ.176.ἀιοῖτα τ ΑΌ 4115 τε- 

πραπεύγων αἱ αἰ τὶς κόμη. 
ὙΤοαγρειγανίπης οἷν. εχ τγάσοτίραπο σοηβοξξιπι ν θην. 
Τοχγροίγανον, τὸ, κὶ Σ 
τοχγρείγανθ- ἡ, πεγθα σοηιβνάς Ῥιοίροτιά. 1.5.ς.47. ἀϊοῖτατ ὃς 

Οεμ. Μαΐου ΝἸοδη], 
Τράγρειν, ὁ Ἰῖτοις 4] ξιόρχης εἰδ : Πάτα σαρογ σα ετατιῖ : ἱπίρτος 

Ρεϊέσιις ἀϊχίτ ργο μήτοο Ψίγρι!. Ψιτ βιορίς τρίς σάρετ. Ατῇ- 
Πατεῖ. οἱ “ὯΠ αἰ γεν τέλειοι πρδηρι κι ξαχο ΡΟ Χ 1ἰδτο {τειιπάο, 

οἱ ἢ ἣϑ᾽Ἕη γῶν ἐγεμώνηράγες: τ ἢ ὀΐαν,κρκὸς. οὶ κτίλΘ- : ἴδ 3 βοώνχ 

ταῦρος. Οτάτγατη τοὶ τράγον ἀεὶ νοϊμητ, αἴοφ τὸ τα γεῖν ππιε πρω- 
γεῖν»ς τι ζῶον πολυφείγονν οἱ οὗδᾷ τὸ πραχν δέρμα ἔϊχᾷν. ὙΠοορΒια- 

ως ἀς Οἀουίδιις αἰτοᾷὺ τ άγρις «ὐξὰ τοὺς ὀχείας μάλιςα ὄζειν. ἀρώ- 

γος ἀσδοίαιμα Πτεῖ πναχίηγε ἰοστὸτ ὃς οἸἰάὶ (μὴν οὔπὶ τεπτᾶι- 

ταγ Πσχάϊης ν» ἐχ 680 ὅζ σραγίζειν νεγθαιη) Ρτὸ ἔατοτε » φιὶ 
γεῖσος οτίλτι ἀ᾽ οἰτιγοντ δέ ὁ δ υσάδες αἴϑρωπος,γοάσων ο[ζ διπάς, 
Ἰιτι πα ίηας Ἰπτςοῦις, τεαγρμσχαλίθ: Οοπηπη ἢ τιον ἐπ Ραςς. 
ἴπηης ὅς τγληΠατὸ ἔσετος αἰαὶ Βοσαΐμ, ΒῈς ἢ κίναβεκ πὺς: 

Ἴσιι. ᾽, ΤΤτὸ 1 



774 Τ᾽ Ἢ 
αἰναῦρα 9 ἃ Τιατι αἷς ΓΆΡ ΕΥ ἀϊοἰτατοντ ἃ Ολίμ]]ο: ὃς ςαργδνᾶς μϊτ- 
εὐ.5.Η]ογατοιςρ ες. "Ἢ 

ςρᾷ ηἰπιὶς ἀτϑξα ργεπιαηΐ οἱ ἐάαε σοπιιίυ]α σαρτα:. 
Ἰάσων Ἐροά.15, 

' -Οταις Εἰγἤιτὶς σαδ ας Βίτοιιβ πὶ αἰῖ5. 
τράγος ἂν Εἰτοότγαπι [αἰ οτίαπι ργὸ Τιριάϊας ὃς [αἰαοῖτατε 
Ῥοσιτατ. ποία ημ5,})76 πολυ τῆς γυκῖὸς νὴ στ αὐσὶν ἡ γωυαξὶν ἢ ὅπως 
αἱ ὁ πράγος κἰλδϑῃ, σιν αναφυρέντος, Ὑραγος γΟσατιΓ ολρτγίβοιις 
(«4 οὔ. ἐρινεθς)αρυ ΜοΠεηλος: Ἡογοάοτ, το γος ἴπ δυτογοῖς ἐὰ 
Ῥαγϑ σα (Ὁ ἐχτγοπλϊζατο πὶ τοτηρογί, 411: αἀ ἸΏτΟΓΠΙΙΠῚ ΠΕΓ- 
ἀστι αἰ αγρὶς το] ΟΡ ΡΟηΐειιγ αὐτίτραγρο » ἐς αιΐθιις Πιρτα δά- 
ποτᾶτιιπι εχ ΡΟ  ὸς. τργρε. ἀϊσοθαηταγ φυσι ίδπι παῖς γ - 
Βίας ἃ ταξεία να ἐπὸ ἢ συμζόλε ἤπιος ἀἤσύμου. Ιάςειῃ ΡΟΠ αχ [1 - 
τὸ ῥεϊ πιὸ ἔστι δέ τινα πλοῖα κυβια, λεγῦ μῆμα κρκοὶ, ἡ τράγοι, ὡς 
εἰκοίζειν, ὁ πὶ τοιοῦτον ἰὼ πλοῖον καὶ ὁ ταῦφϑς 9 ὃ τίν! ὄυρώπέω ἀγαγαν. 
ἡράγις ετίλτα γοσᾶς ΗἸ ρροογαγες ᾿ἶδτο ίοχισ Ἐρίἀόπι. ρδε 
(οφατὲς πο πθ8,, 4105 τραγίζον τὸς ἀἰχ᾽πχεῖς νοςατὶ »Γιτίπέαιις 
αἰγφαίτα!!ος ἃ ϑοχτο Ροπῃρ. 8ς Οδηίογιπο.ν τάς πραγίζειν, Τοα- 
γεΐητον φερρα  ]α, Τγαρισ,ντ χόν δοίθ- κὶ ἄλιξ, Τοὺς ΡΙιπ. ᾿ἰρτσ 
χϑιολρίτε π0π05 ἔγιαπιθητατη, ταγ μίση πι ἡ ἀλπὶ ν οσδης. Ὁ 1- 
οἶἴτογ δὲ τρύγις Ηἱρροογας. αἶθὲ διαὶ της 5) πτρύγις κουφοτέοχ ατυραΐν.. 
τράγος οτιλῃὴ ΡΕΪτὶ5 ρεπιις : αι ντ χονδρϑ- ἐχ νόγα 2645 [τὰ 
Βος εχ οἶγγα ἀἐ σεπεῖς 2Ζϑα)οοπιροῃίτατ, ὈΙΧΊς ταπηεη Ρ]}- 
μα ΠΡ το 19. σαρίτε [δρτῖπιο 5 εχ τγί τοὶ [οπιῖπε τγάσιιπα Ηο- 
τὶ Οἱ εις ρεῖσπο ἐς ΑΠΪπιφητίϑ 5 τίω 2 ὄυ γῆυε σ᾿α τίων ὀλύραν ὅταν 
εἰς χρὴ πῇ ίοσωσι, ὃ ὀγομα ζὰ μᾶνον τρ κγνν ποιούσι. ᾿ς Ὑταρὶ σοπιρο- 
δἄτιοης Ἰερε (οι!βλητίη, γεωπονικών 7 ἰδ το τογτίο. Ῥϊοίςογιά, 
Π|θγο πουηδο ετἰ πὶ αἰεὶ τρ ἄγου σαρατ το! 4ιῖτ. Οοά Κ ιη- 
Ῥάδι!ς. Πυοάφοπαιι5 τραγοτεούφον γορατ οί ἐρυύσιαον Ὑ ὨὩςΟΡΒ γαῖ, 
ἃς ᾿τῖο ῬΙΊη1) [λπραϊαςῖ5 ΕΟ εἰ: ποβ να]ρὸ [ωτάχέιο, τρά- 

το ἣν ἴτεῖὶ ἤΠμιὸ πραγ’. μογθλ ἴῃ πιαγιτέπηις στο ίσεις5 ἔπιτὶ- 
οοία,Πμ1π| ὃς σκορπίον ἀϊχογαητ, Οὐηξογ ας (οτίυῖς Πϊοίζο- 
τῖΔες Πἰῦγο αιάτῖο,, σαρῖτς σ΄. Ετ ΡΙΙη ες ἰιῦγο 27. σαρῖτς 
15. λης ρίπρμητν Ματι ο!ας ὃς Ποφοπαις,ίεα ἀἐΠτηλ τοῦς 
ἤῤάγος δ6η1}8 [ροηρία. Πιοίςογιες ἰρτο “υΐητο γοαρῖτε 138. 
Δ 2 ἀσόγων ἕν μὴρ ἀἴξῥενας ἐκάλεσα τινες χεπ]οτρήτοις καὶ πυκτοις 
ὄντας, ὧν «δὲ σκλυρωτέρρις τρεΐγρις ὠνόμασαν, ὅζς. ὈΙΔη 5 ΠἰὍτο πο- 
20, ἐΔρίτα 45. ϑροΠΡΊΔΓΙΠῚ τὰ σοηογα ΔΟΟΙ Ρ ΠῚ.) (ρεἴανὰ 
ἂς Ῥτρράαγιτ ὃς αἴροτγιιπη 7 τγᾶροϑ 1 νοσατιις,, ἅζς. Τρκ 
φριρύκχτεγοα ἀϊσαηπταγ δ Ατείζοτεῖς ἴῃ [ϑἱπλογ. Αὐΐπιαὶ, πλαν- 
πᾶς Πιιο Βα εςα 5. Γλαγ65 57 {μαι ἔσεται τι ρ]εγὶ ξασιυῖηα ἴη- 
οἰρίτ, 

ἀραγοσκελὴς,ἐΘ., Ὁ, Ῥάπο5 Ἔρ᾿τμοτοπ)μλτοῖπα Βαθοης οτιιγα, μἰτοῖ- 
τος πἰβ γα ρίθι5. , 
Τραγωδώρκον, 19), τα ρος ἀϊο]α. 
τραγῳδέω, μοἷσω γα, ηεοι,αττοςἶτοῦ ςαπουνος] ςτοτ,άςρίοτο,οἰοη- 

᾿ τοκταραιδιας ἀρὸ νΕ} (ογίο. 1 ιοΐδηιι5, τοῦτα εν λό τα σα γῳδεῖν 
ἔωκε, 1 1 οἷς, τγαρὶ οὶ ἀοσαπίατο. Ὀ]οΐτιγ ὃς ὄϑιπραγφῳ δεῖν) τὸς 
τγαϑὶςὰ ἐχάρροτατς, Οἰςετο ἀϊχίτ, τγαροοάμα5 μὰ πι σὶρ ἃ- 
Βέτε. ᾿ ᾿ 

Τραγ υδ[α ας, ἡ, ττα σοε ἀϊ4, ἐυῖιι5 Ραΐογ Ἡ πίστεις, Ηογπιοροπόϑ δ 
ΡΙατο ἐς Περὶ. ΡοΙΪγ  ἷι5 ἀς τε! σιοπίδιι5 Ἀ οπιάποτιιαι ἰο- 
αιδιιβ υνσραῖ πος ποιπίης αἀηλϊγαϊι Ομ Ἔ ΠῚ δί τύ γγο τοι το ῖ- 
Β᾽ οηῖς ἰηϊέϊα; Ροριΐο 4Ὁ Αὐσατίθι9 ὃς Ῥοπιιῇοῖθιι5: Λόίπέϊαι, 
᾿π αἰ ]οῖς ἀδήλοις φόζοις χ, 18 Ἰδιανίτῃ τραγῳδία τοὶ πλήϑη σωωέ- 

“ἀν τὸ Ὃ πραγαγ βιι τως βοάνιγιάς ἴῃ ΟΜ] 114, ταί, Τ γαρα- 
αἴας ἀσετὸ αἰιτ ταίαηῖτς, ὃς Τταρος 1.5 Ἰῃ Πιρῖς ἀροτγο. τράγω- 
δία γὴ ἐρωϊκαὶ τάϑη, Λὲ (οἱ τραγωδέα η δ ειγοποι δ᾽ εία 7 5.14. αι 
γτ Ρ᾽ τ᾽ λυ Οἶγοα τας σγαιιος δὲ ἀτγοςς8 γογία τι 2 1 ἔλθ. 
ἴα" σοηυς,ν τά τρυγωδία, 

Ὑραΐῳδιδοίσκαλθ..:, ὁ αὶ τγαρα 4] πὶ τεοῖταῖ, 

Ὑραγι δικὸς,τγα σου! 5 2 Πα Γιισ. πη] ΓἜγα 119 σγαπ ἰς τη τς 4115) ϑρη- 
γώδιης » ἐμιπτεϑύς, ΑὙἸἸΕΟΡ Δμοο) λεία ει γέ Ἴοι μιανικόν τί κ' τραγῳ- 
δικον. 

Ὑραγωσοποιὸς , τγασῖςιι5) Πεγπιοροη. γἱάς Απητλοη, τραγῳδοὶ) δ 
κωμωδὲὸς. 

Τραγωσὸς οὐδ ὁ τταρα ἀπε, γᾶ σος ἀϊατιΠΊ πιϊ πλιιδῖρ το τγαρίςο Η οτ- 
ἐῃόρεη, 

“Τρακταΐζω, δὲ Ἢ 

Ὑρακἐνη 6. τὴ ραπι ἤςῖο ργορτίαπι ΟΠ ν οφα δ ]ιπὶτκ Α ὁ ΤΑ Εν» 
ἀπο Πρηλῆουτ ππαταγία ἃ οἰ οτῆς ματηείας Ατςπαρο,ΠΊοΪ ἐ ΠῚ 
{πις πα ἤλπη ρ᾽πἤταιι δέ Πιθαξξαπὶ τη ηῖθι5 ἀρίτατο γ ταις 
ἐταχοῦς,ντ !] τγαξγατεσης πλοΐτα5 ἔδεε ςητεγαγ ὃζ σοησοΥρο- 
τοξέιτ σοι πὶ πα ςοἐ ἰλτιθα γαυϊοτας αὐ 10 σύγκρέμφ τῇ σιυωϑέσει: 
ἴπάς, ιις παρα "τα ,1εἰ οἵν μαγδαλία κὶ ἀτομο γδείχ μα οχ εὰ πγαί- 
(Δ ξουπιδηταγ πος οἴδ, νυ] ὸ ραβόηθν Ὁ ΚΑ ΟΤ Α γοσαηταγ ἃ 
Ὀᾳίσαης ἔἴθτο ἀς Ε ς τα πἰςεσάρῖτς 76. ν Ὁ] δὰ πλϊηϊπηῖπη πος ΠῸ 

τλόα (ερτίεσ γερό τίτιιν : ὃς (σης ] ἴῃ ϑρίτα,ϊά οἴ, τῆς ασείρεις ςῦ - 
Ρο[εϊοης Ροίιτ ὃς ν ἐγθιμπ ἵρ πὶ τ κ ἃ ο ΤΑ εἰ ΦοΥ011- 
ἔς Ειςϊεσία τατοποινηάς δίτ καςτ μὰ Ὑγαέϊα ἐπατογῖλ. 
ἰὰ εἰτετγαξζατα, ροο ατε οἱασοπῖα σθηι5 ἴτα νοσδιι τ Ῥ]Σα1}5 
ἴϊθτο τῇ σαρίτε αν αγατ ἔα Εἴσοπο ἱπ ραηΐς ἰηιϊσητίους ρτα- 
δένοχ αἰῖςα; ἀπρατοτιϑι ὩΟΥ πὰ ἀϊοῦμϑ πιασογαμτ,άςοταιο 

8 
αἄ ἔρεοῖεπι Τταδξα Πιδί σις ἡ ᾿Ρ: Πα ἤιςοθ. Ατπεπῖας» 
εἰς ἢ τὰ καπύρια κρλύμῆνα τράκτα μίξεις, ἐσαὸρ καὶ εἰς αδτον Ν οα ἀε- 
Ἄγθης 4υὶ τγλξζαπη εἰς ταύτααι γα! μὸ νο]τητ, αμΐδιις πο ας 
(ελτῖοτ. Ν Δπν τγαξξαπι νεϊσὸ ἀϊοίπιιις ραὺν ὑγὶό., ὃς οἴτις5. πιεῖ 
βμαος. Ῥμαμοτίπιις τρακταΐζω, παῖς, τὸ χ δυχακίνω(α εἴτ, ἄτα! ρο,. 
πᾶ γΟΓΌΙΜῺ Σιατίλα πα πλιτατὶ ἤιπς γα ςοτεδα τ!ογύπται δ, 
δὰ σοταῖπ Ρυμὶσατα,1ἀ εἰζ,αἸ Ραπὶ τγαξϊατίοης, . αυαπὶ ἀοοοης ἢ 
ΤΟΙ π. 6} Πἰσγο ποηο, ὅς ΡΒ ϊπλιις ΠΡ ο νἱφο πιο ρτί το ;σᾶρ. 
ἀφοίϊπηοιαττο)κὸ χατειση δυαζω, :Ἰξ ᾧ τὸ πραιαὸν, ὁ κῆ ρρ5..ὁ πεποιημέτο 
γί. λδυκός, δῖς δί σογατν 4: τγαζδηο ἐπα! δα ϊτονοσας Αοπαςο.. 
1ιῦτγο 12.(ἀρ..[4.1 νηρίιεητο Μαδγροίατο, Κηρφῖ τρακὶ οὐ Ἀδυκοπείς 
τε ἐγγίας γιῦτο αιο Αἰ σήματα μᾶθοῖ Ἀδυκοῦ ἴσρο ὃς ἱρΐς πρακτξος 
γοσοπὶ [10] νίτραη5. 

Ὑρακτον. τς τραχταΐζω, ' 

Ἰφἰκτωμοιγτὸν Οπιρ᾿αἴζτιπι ιο εαιοτιπι [σα ρα ς ἱπηροη Γατ, 
Αρίγτγτιβοτοώξτωμα 5 αὐακολλημοὶ ὄφιν δ ὅδη Ἱππὸν σιιμωμίασιν ἐμ- 
πσλαῆετα). , 

Ἔραλλ Θ, κα, ὁ ἀπιατιι πηχρὸς, ΕἸ [γ οἢ, 
τράμζνλοι, γλἀς Φαυλίας, 

Τεάμο,οἱ υἱὸἭτὸ πρῆ μα ἡ ὁ ὅρα;,14 εἴ, ξοταπιςη [π415,οἱ 5 Στὸ ἢ τύπον 

ἀϊοιτιν ὀῤῥίθογντ Ώτογρ. Αὐ Πτορμ ποτας. 
Ὑράμιοροίεχ,ὃ Ὡρωκτὸς δια ν οἱ ροτίιιϑ ντ ας Ρο].11.2,εἰς σὸ δα τὶ 

κτύλιον Κριτεῖληγρυγεΐθίναιεν ὀγο ράφι ζεται. πρρέμις κ᾿ ἀῤῥίθ-, ΑΥΠἸοΡ ἢν. 
αἰϑὸς γελημα “παύτα τοὶ φξρι ἢ πράμιν, 

" 
᾿ ε Γ' σα ἐν ᾿" » δ 

Ἰεάμπες,θ- ἡγηλεοιια αὐ τγαι οἰ ηάιιπη:ἀκοιτίθε, πορθμὸς ΓΙ  οπν 
ΝΊιοαη. 5.080]. ργορεῖὲ παιμοιθαπι Βατθαγίσαιη πρηιῆρατα αἰὰτ' 
τῆοῖ εἰποσαριτιτ τανε ΡγῸ αμδιιῖ5 παὰς ἃ ΝΙσάμάτο, ΑΡΙΔ, 
Τγσορἢτιτραίμπις σ᾽ ἐχέσει καὶ φερέκλειοι πύδες, 

Ὑραν γε Θ΄, κὸ δ πη ἀμ  Ες {Π5γα ροττιις, δορὶ, ἰσμῆν γδ ἐδὲν πραγ εἶνφα,ς 
μ' γερθν. σειφὺς ἄληϑες Ὠτοίτιι ὅς 

Τρανὸς, οὐδ, ὁ ἰητερον, (Ο 1 4118, μι] ταις, πρανές. Ιτοῖι ν γι, πηαη ἔτος 
{τιι5,0]ατιβ)Ρ] απ ιϑνροτίρίσυις, ὅς ἀϊίοτταις » ΑΥΠΈΟΡΗ Ἰατεγρτς 
γλώσσας γηπέων ἔξϑηκα ἐφ “τα, [1 τι 5 ̓ηξαπύίιτα ἔαςῖτ ἀἰοττα8)54- 
Ρίεητιιο. ὃς Εἰαίᾳ 36. Ατλίζοις!. τραιςςέρᾳ καὶ ὄψες αἰ ἀκοῆς, πρανὰ 
ἔφαι γχώρσα, ἀρεττα εὐἰϊ Τα σααγάς ΙΝ ζ.ῖα Οταζ, β, ἀοοεῖ ἀἴοῖ 
τὸ ἅγιον πρεύμῳ σαρὲς, τρανὸν» της [πιυπι» Ρογρισασι, ἀϊοῖτας 
δ. ἸΌ1α. τρανωτικὸν π αὐτῶν, ἱ,Οπληῖα {Π|ΠἘγδη5. 

Ὑρανώ, ρ]απιιτη ξαςϊ ογάςο! το, ΠΠεΠττο. ὃς ἐμφαίνων. παν εἴ τοὶ κρυπτας 
ΑΚ ϑειδ μυςηρίων, αααῇ τηαηϊξοίξας οςςυϊτα εἰ πὶγίξοτῖα » πὶ 
Ταττιίης αιοάδτα ἐς ἰλά!διις Πα Ῥγορ ποτα. Τρ ανοῖϑαι, ταὶ 
χαταλ ἀμπείϑτη, 6112 [1 πη αο ἔο[τατὶ. πράνν μϑόϊω εἰς ὕστερον αὐαἰαὴ 
Ἴ ανϑυματθ: τίυ; ϑεότατα, ψαζαρΖοπιι 'π Οτάᾶς. ἐμ (πὶ δρί γί τις 
ἀείτατοπη ἴπ ρΡοϊϊοιιτη ςοπίρίςιιαπε ξατιγαπ, σρόνωθησομῆνα, 
οετηςπάήλολάςπι δ᾽ ήςηι. 

Ὑρανώς, ΑἸ Θγτ γα ροττὸ, πιο (οΠὸ, ὅδεδεικτικώς τρ ανώς ἐρῶν ) ρετίρι- 
εαὸ γίάετο. Ν 

Τρανώτερρν, τα ρὶς ρογίρισαιμτι ὃς [τ μι 110 ἄς πιιιηἄο. “ 
Ὑρανωτικὰς, ΟΧΡΙράτοτ, Οτοροτιάς ϑριγῖτι [χη ξξο, γὁ σοιφίκυιφικὲν, 

πααύτων ἡ πρανωτιχονν 

ὙΤδρπε,ἔτρε εὐ ΠΟ ΠΊοτ. ἥν". 
Τεάπεξα, ης ἡ εις α[( τα; ἃς πίναξ ῬοΠΠμςἸ)α αἴ τετράπεζα,, ἡ αὶ 

σεοσαΐων ἱσταμῆόη, Ῥίλτο ἰη Αροϊορία ϑοογατῖς . λέγειν ἐν ἀγρῷ 
καὶ ὅδὲ εἶδ πραπεζών 9 ἴῃ ἔοτο γειὰ ἕπεοτς ἃς ἀρὰ πιεπίας ἂγ- 
διεηταγίογιμτι, τράπεζαν λογίστπρίαν ἀιςὶς ΡΟ] ΠΧ [ἴδτο ἀεοίσιος 
ὅγε τίωΣ τοίπεζαν ἔϑηνεν ἐπ τὸ μναῖ, ἀς τιοηία ἀτρφηταγι), Ποἴπο- 
ΠΆρη. σράπιζα ἱερὰ 5» αἴτατογ ἸΝαζαηζοηαϑ ἱπ Οτατίοης. Τού- 
πεζα αριιά Αὐτὸ ρμαποπι ρυιρίτιιτι ἀὰς Ιοςιι5 σαϊτίοτ, ἴῃ 4110 
γεγηᾷ ὃς πηλποῖρ Ια γαπιτι Ἔχ ρομοθαητιγ οπνηΐαπι Οο 5: 
γοραταγ ἰδ ἰοςιις ὅς κύκλοι Γερο ΡΟ] σοπὶ ἰἶδτο (ἐρτἱπγοισράς, 
σεζα, δόυτεραι » πιςηῖς που ας Ὀς ]ατίαι νῆάς Αἰ μεησιιπι δ γν 
ἀεοϊιποσιαττο. Ἰράπεζαι, (φαρυ ατιιπι ἰάτας Ραάττοα οἰγοᾶ, 
ἀογίμμη . ὠμοπλα ἣν τοὶ κἧρὶ νώτει πλατιωδωῶνα, ΡοΙ ΠΧ. τράπεζα, 
Ῥὰτ5 μθρατῖϑ [ατι Πππια ππςιιίια ἰαίϊατ, ἸΝΊσαπάοτ η ΤΙ πεγία- 
ο55 Ηποιτίθ- ἀκρότατον κέρσας λοζον . ὃς τε πραπέξως ὀκφύετωι γΥϑδίᾷ 
ὃ χολῆς χεσδὲὸν, ὑδὲ πυλαΐων, τράπεζα κὶ πύλην ἰηααῖς ἰπτογρταβ᾽ μέτ 

΄ Ω ΓΣ .« ͵ φ εἰ “ ν Ὁ 4 »" 

Ρὴ τινὰ εἰσιν οξημμῖμα τῷ ἡσωτθ σι αὶ ὀτωξ κὶ μάχαθκ καΐεινν,ς 

τράπεζα , Ἔτίλπι ἀιςίτις ἃ ῬΟΠΠαος 5 (αρ. αἷδὲ ὀδδνπων., τὸ χεανον 
τες σιτία, 

Ὑραάπεζω,. αἱ μα γίδες. νἱ ἀς [ἀρτὰ. 
Ἰτεαπεζεῖς ) οἷ, τασπίαϊος. δῖς νοζατ ῬΙματάγολιις ςος5 αἱ ἀϊιξτὲ 

τοα!! οἰ δέψιις. οι. αἰ σιης ἀππιϊσιπη 5 π᾿ εχ δὐϊπτον 
41105 δέ αὐτυλεκύϑοις γοςαϊ. γἱάς Εταΐπγιιπι ἴῃ Αἀαρις ΟΣ 
νη] οτλα, 

Τεκπεζείτης , πιφηΐα: αεοιαιιθεηθ, σοημμα.. σραπεζείτης πυώνα 
ΡοΠιχ. 

ραπεζειξ, ἐ9-» ὁ, Ἰάοπι . σοπιπα 5 ραγαἤτειις., σαῖς Πς ἀοπιο τ 
{πϊσιις , ὅπητρασεζιθ-, ὁ ποὺς ταὶς σραπέζαις λεχτόων; Ε] εἰν οἷν, γὶσ 
ἐς πεαπεζῶς, 

Ὑραπεζια ν ιγιςαίατιιπη τοὶ ποῖαι ἀρίάπιαιε ΟΡ 5: ΤΘΟΡΉΓ. Ἀὶ- 
Πποτιρ]ητ "στο 3.ςαρῖτε. τά. αἷτ οξύζω,Ἰᾷ εἴ, ἔα σαπι, νεῖ] [1 - 
δημηῖ μαίσοῖς ωρὺς αἰμαξουργίον κἡ ποὺς κλινοισηγίαν ἃ) εἰς ἤρα 
σεζίδως 

Ἶ Τραπιζιοή; 

μέχρι τῆς αὐχῆς ὁ βαλόμε χωρίον, Ἐτγτλοΐ στρα μή γα!ς Ῥίάγιι.ς 
ψυ 

Ἢ 

δ 

τὶ, Ἰγβιη 
ἡμμηϊτου τη; 

ἕ γμμτα νας, 

ἀμ πὶ γενιὰ 

χεύ αι μοὶ 
πῆγμα 
ἜΝ 

δ πιο ουνγίπ 

Ἰιθριὶ τάσιν; 

Ἡμολοικοαισι 

᾿ξπνηγνάνον 
(μι γαῖα, 
Το πε 



ἘΡ 
ως οομ τὸν 4520 .}115. μάτια πισοη δι η ἢ}, ΡΙαυτσ, ΤΈςο- 
ΔΝ τὰς Βιξίοτ, 1.4. “2.2. τρὰσίξια κα κλινίϑια ἀἰχῖτ, Τραπέ- 
Ἰδιυνι ἤρυτα ἀυλάτχσρυ δ. Ἰα αι] διις ἀμόθιις ορροῦτὶς [ὰ- 
οἰῶ , Α 1} νοτὸ φαια!ι5, ϑτγαθο ἰἶδγο 14. Τ γα! ]οῖς ντ- 
ὐβὰς ᾿φοράϊτά οἷς 4ἰεἷτ ὕ) τραπιξζίου, ἰκος εἴξ, ἰὼ γεττῖος ημο- 
δι ἰτί ἴδρο. τ" 
ὅπ ν τιον δ Δα] τα 5, μα ταλλοῖκ τὰς» Π) ὁ Πετάγλ 15, πη η ΑΓ 5, 
τρρήηυ ευριροῆς. τ οκοεζίτυς ΠΩ 0ῊΣ ῬΟΠΠΟΧ. αὐγυρνγνώμων, αργυραμοιξος, 
τλῤηπι (μα τ δε δια θέ μὴν Θ’ πρασεζῃ, ν"4ς ὃς νογθυπι 
αι ἐν πζισεύω τη, λα τς: ἀπ ΡΟ] ΠΧ, 
ὑπάς μον χρὶ γράμριατε 7 ΓΤΊΟ πος Ππ Ως 8 ἀτρουτα ΓΙ οσΠγ. ἀραιὰ 
Ἐἀ η καὶ ὰδ ὙΠ 

ΓΕ, ἐφ: δ κα ὁγραταίτιις ) πχοη γα τα γοσάτοσν ῬΒΟοΥ]. αὐ 3 
ἷ οχόρρις κόλλχας ποιεῖ τη ἑταΐθρις, ἀμ η αυά τ ἕας (Οἀα]ς5 ρα- 
χαῇτοὺ δὲ λαμ] ατόγος, ἕογτα ἴς ἢς ἀϊέξης εἴν πεαπεζοκόρος οἷοι τὸ 

ἢ χείρειν τοὺς πρασέζας 1 ς[Ἐ ταὶ ὅδ) τῆν τραπεζ ὃν αϑοᾳ τιϑέμδνα σιτία Ἰγτ 
"Πρ ΑΠΠς, τντοπάρων ἀδ μάρες , ἈἸΠ πλα]ὶς αι] [ἀτίαταν δι Ἔχρὶς- 
τογ πιρηξς ἀρ ροΠεὶ5, 
ζολοιχ ὁ, οὐ, ὁ, πλςη ας [τι τοῖσι ΠΠρῖε, πγδηίταπα ἁος 

ἶα ἴση ραταπτι9 ἐς τ Ομ τεα σεζοκόρρς ἀρ 11 5.114. 
πεξυκόμο ον ὁ, ὃς ᾿ 

'ψιπεζοποιοὶς, ὁ, Πτη ὅτοτν Γαι λπὸ τοῖς Ατβοηπαο [1..4.1.4] πγξία πὶ 

᾿ς 
ὃν πὰς 
τ ἔχη στς 

φυτοῖς, ἅς 2 ἐδ (ρεΐζαρεῖα 2 οὐχ ὃ εἰθγείρρς (πεῖς είν.) 

Ὡν ὁ τὸς σάχης αἷδὶ τὰ συμπόσια φδασκθυῆς δβημκλού μρ8.. Οἰοίτιιτ 

ΡΟ] μος. : 
[δαπεζοποιὸς οἷ. ὁ παν τῶν αὐρὶ τίοὐ ἐς ἰασιν δπημελέ μάν Ὁ-. ὁ φροντίζων τῆς 
πάσης ἐωπηρεσίας, 
χεζορύτορες λς 8» γποζοτοσ:αριὶ Ατμ θη. 11.100. 
πεζοφῦξρς) 4.1 χίλι ἔεττ. 

᾿δαπεζόω, ἔτ. ὥσω, τα τη ΐς Ἰπιροπο οὐ πᾶς ἀρᾷ Βοριοο]. Ἰὼ Τα- 
ρΕΟ] εἰ. Αἰ παν δεὶκ ῳτος καὶ τρα πεζάέπαι κύλιξ, Ἰν τ} εσαρυσι ῬΑ] οχροη. 
ἀπυϑ μᾷν πὴ τραπέζης ἐ τί γεέται κύλιξ, 
κπεζων»"»ἵχσετᾷος Νιηοττ ἰχοτῖβ ρτξ ροῆτα, οὔπδπ5 ραγάπίσιις 
Ὁμιηΐῖα, Ὑρασεζοφύφρς,κ, 6, το νοητὰ απο ς. ΡΟ  αχ.Ραι- 
1υ5.1ατιΐςου τγαρεζόρβοτα ἐϊχῖτ Νοῦττο. 
πείομῆν, τὸ πραπαυϊμῆν, ΗΠ οαι.1}14.γ. ϑν᾽ εἴγε δη φιλότητι τραπεῖο μὴν 

δυνυϑέντε,ἱ εἰς διφῳ στώϊω πρατ ὥμβω. 

καελίζω, μι ίτω ον, ἐκαυλάρτη αἰιοι τρυειλίζω, (δ ̓ηλ4ς ἡπατο; είν: 
χπελὸς γου, ὁ. πη τα Ὁ }15. ᾿ 

τέω, μ.ΐσω, Ὁ ἠκαγσαϊςο νας ἴα [ας Εἰς Πα, οἵ γε μὴν ἐτράπεον,1. 
ἐκίνοιω παῖς ςἰφυλας ἂν τοῖς χἰων οἷς, αὶ τοῖς ποσὶ σευ δ λιζον, 

ἐπηξ,ηκος.]αοι ᾿ιιπ1, 4 (τὰ. 
αγτηὶς).ΠὩ]ΟΣΤΟΙ νΠΔΓῚΠ1. 

ὀαπυτὸ ς» 6) ν 1111]. ΠῚῸ ΣῊ ΓΓΑΡ τι. ΠῚ. 
πράπομαι»ςειίο, τε ἐποβμα!: τραπόμεϑει, ΠΟ ΕΟῚ Ὁ ΠΊΙτ)ν οττί πα θτ ΡΙατατ, 
ἱπΟριῦ, τραπονται τω ὀρω ὁδὸγ, Δὰ {προτίογα ἵτοῦ σο ΠΕ] ΘΙ ΤΕ), 
Ἡδεγοάοσ,σομπποσταησατο  ἀςπὶ τ. 6, τραπόμίω Ῥτὸ πραπομίω. 
πειέποντο,: ττσηστιν οὦ ρμηστν, ΕΠ] οτη. 1184. τραπομήν οι; 1,απιλϑῦντες» 

᾿ ᾿ τογβᾶ νριτρητος. τραπόμμοι ἔφυγον ἴὼ Ἑιράπη τογρα νοιγοιμηῖ» 
ΟΠ ὙΒογά νς Τρέσω. ᾿ 
Τεχροξ αἰ ροτοτραχ  Ηςίγν ἢ. ἡμέ, ᾿ 
᾿πρχυχὰ αξ ἡ Ποοι5 ν Ὁ] Ποραπτιγ ἤσιις ὃς φαίεῖ. ΑὙἸ το Ρμδη.γεφ ζζων 
 σρυγλο,τεασιαξ, δόσιν δ᾽ Τυτδγρτι τρασιαὶ, τύπος ὅπου ᾧ ὑχεται πεὶ σύχᾳ 

᾿ καὶ ταρεχϑύεται ἡ κ στεγίς, ΑΡῸ4 ΟΠ] σο πὶ ς (οτῖρτιπι, Ῥφαστα 3, 
᾿ς μόνον τὸ ἀφροίσμα “ἶκ σύκων δὶ καὶ τὸ ἐκ καλάμου πλέγμα ἐφ᾽ αὶ ψύγε- 
ο΄ χα Ἐτ 4]: 1: τὸ Ὁ 32) τῇ ψυξει γ᾽ σύκων πλέγμα πράσνα δὺς δέ 4} ]. 

᾿ Καὶ τὰ ἀγα τὰ υποδὲχ ὁ μῆνα τίω) ἐ τώξαν,τθασια, κόφινίθ. γσύξισκος, 
᾿ς ἀβριχίϑ-,-αφυλοζολεῖον, 
᾿Τεαυλίξωμαι, ὃς ἡ ἐμδὴ 

εἠπο, Τρκυλίζω, μ, ἴσαντα χα, δα δυτῖο βασἠαρίζω ττῖταθο, [απὶ Ια ις δὺς 
ἤν Ἷ {αὶ δ4155. Ατἐ ΠΟρ ἢ ἴα Ν ΕΡ ἢ αἰδνανό μῆς σον πάντοι τραυλίζαν- 
ΤῊ " ᾿ σος,1. {εν ἴζο;τος [ἢ μυϑὲν ἐγαξϑρην χαλοιώτος. ἘΠ} 1 γείρ!ς, τ Ἀλ- 

κιξιάδης πε τορὸς μὲ πραυλίσως Ολας ϑέωλ Θ’ τί χκεφαλίμω κόχακος 

| ἐϊκάινάς {ελλίζω, 
Ὑεαυλισμοὸς. Σ, ὁ σα θτῖες, τρανλότης. 
᾿εαυλὸς, οὐ, δ, ΒΑ] διις, δ ς τις, ψελλὸς ἰη ἘΡΊ στατι. Ἰ απ πάο ἐδεξ,λε- 
πῆος Ἐπ ἀε Βα! α ἔοσιῖμα οἴτατανῆος εχ (ΑἸ Πὰ οπλὶςο» πραν- 
λὴ μὴ ὅδιν, δν αἰετομωμζίη. Δἰοϊοἰλάςς τραυλὸς ΗΟ ἔσττατ, 
(οπιπηεπιᾶγ. ΑὐἸτορ μαμῖδ ̓ ὰ Ν οἰρὶς τΥΌΙ δῖ, Οἱ 5. τραυλοὶ : πὸλ 

ν- ἀπὸ καὶ ω ᾿ “- ͵ 

᾿Ἐρανλότη,υτος»ὐ, 54! δ 1π|65γψελλότης. Αὐ τον, ῬΓΟΌ. Ν᾽ εὐ οὐ πραυλο΄- 
᾿ σὴς, τὸ γρίμμα τὸς τιγίθ- μὴ κορτεῖν »κὺ τούτο οὐ πὸ τυχόν: ἡ ὑρλότυς τὸ 

᾿ς υἰξώρειν τι. γρώμικᾳ νὶ συλλαζίω, καὶ ὃ ἐχνοφωνία », Ἀτὸ τοῦ μὴ δειυΐαῦδει 
᾿ς παχὺ σιω λα! πἰωὶ ἑτέραν συγλα [μὴ τεὸς τίμ) ἐτένανιγ τὰς Βλα,σόε, 
ΠΥ ΠΕ ἈΚ ΤΡ ΤΑῚ 

ἡ Ἰραυματίας, κα. ὅν Ὁ]ηοτατιια. ΠΠ144.ξ. τη Αὐσαπιρη. πρώ κατίαι λιμοῦ, 
᾿ς Μαπηείιποϊατί, ἵ τετρω μῆδοι, ᾿ 

ἊΣ Τροκυματίζομα γε! ποτο τον αὶ 4 οο  Ρ᾽ο. τέτρα μοίτισ'αι, ν ΠΟ ΓατιΙ5 
ΟΊ οἰ Ναζδη πη Οτατιτραν κατ δίαζαμν  πεταάταπι οἰ ἀρ θα Ὑ Βι- 
᾿ς Ὀγάρτο τραθίκ αἱ, τραν ματι δ) ος πὸ} ἀν αγα ἢ τἴ5 να] ποτῖθιι5 (δ ςί- 
τος ταν. Πἄςπὶ ἀἰχὶς τα Πατὸς τραν κα τιδϑνεισων ΦΉδ νεῶν, ᾿ 
Ι Πρ τυματίζω, γα αεγό,γμΐπετα ἰηθίσο ίαιοῖο, σα; Τἂρ 20. τοῦτον 

᾿ς πραὐύματίστγτες εἰξέζαλον, 

δ ἐς 

Πϑλῆι 

ἡἰβηρ ἔμ 
χί "πὸ 
“εἶ ἀμ, τοὶ 

6, ἀκα δὰ 
ὦ 

γο πεντὰ 

πη λεηι ἢ 
αἰμεκίβη α 

εὗρ δὰ 
ΠΡ, 
τμδῆβ 

ἡ : 

ΤΠ 

" ὑπερτα 

ἰπθη αι 
ἱμπ υο 

ῬΑ ὙΚΩΣ ι 72 
ὙΤραυματυκδε, δ, δ γ τ] ΠοτΑτΊ 5 γα ρτιις ἰᾳπαη αἷς γι ποι βιι5,πράυματι- 

κὴ Μξαγγιϊπογαγία τα χγ 1. χιιᾶν να] Ποτδι1ς ἱπηρομίταγ, Πθτο 2. 
Ὀἱοίς.ς.. »Ἰραυμριτικαὴ αὐτί ϑοτοι, γα] ποτατῖα τους 4; Τάοπὶ ΠΡ τὸ 
10.151. ἀάυματικὸν, οὶ να] γῖθι5 Ριοάεί, ἰάςπι Ὠιοίςοτ, 
11,3, οαρ.7ι4ς ἀμ οἱ ταάίος, πραυμάτιχα, νι] πογατία οπιρ  δταν 
Μλγςο] να πογγλα πγοάςαπγΐπα: πο ΠΠ τις, να] ηογάγία πιοάϊ- 
οἰπα;, Πεγπιο δὶς Π|0,1, Πἰοἵς,ο. 98. ὅς ἀριιά ρὶηοῖ, πραυματι- 
καὶ κα ἔγαμμα, 

Ὑραιξ γα γτεὶ, αιια οχ ργαίςρὰ ἀφοϊάιιητ, δ αιια: ἰυετιςπτίς οχ ΠΡΟ] 
τοὶ αι βίην. Ἰτοην ἐρί βοίὰ αιιατἀαπι δὲ Πρ πα ἀτίάα,, διμιάας οΧ 
Ῥμει ςογάτο,αρη Εἰς ἴγις, τραύστενον, ξηρὸν κυ φρύγανον, 

Τραφανλθο  πρὰ φαλλὶς 5 ΘΟ ΘΊΪ τη» σαίοιις τεσρησ, προφανλὶς,, Η6- 
[γεβιι5. 

Ὑραφεις ΠΕΓΓ τ 5.4 411} 115.Ο Δι σατι5τὰ τρέφω, 
Τεαφερη ἡ ΐγτοττα ἁτλ ἀΔ, σουτίποη αν γῆ, Π.4. ἘρΊρτ οἰ πραρερῆς πεί- 

σὰς ἀλιτέριογα κύκλον ὁδεύσεις, δίς, ἃ πρέφω. Ιὐϊά ταν, κολοφ ον πραφε- 
ρῆς ἄφρον Τονίης. 1. ΤΟ ἴα; γα να» εἰζχη σομτίηςητο. ἌΡΟ]}. 2. Ατρ. κί- 
Λόνϑος, ὑγεύ τε γραφερὴ τ᾽ ἐιδάλλεται 7 1. γῖα ρεῖ σοπαμεητοπλ» [δὰ καὶ 
δια, ξηρβρᾳας. 

Ὑφκφερὺς. οὐ, δ γοοιις, ὁΟ ΠΊρΡα ἔξυιεγπηκτὸς, τοήριμος, Ἡς(γ οἢι. Ατατιις ἐκ 
γομοδέῤχομδνα τραφεροί, 

Ὑραφίω ργὸ ἐτραφίυ,πιτγῖτιις ἤιπη, 1124, γ,8 πρρέφη ἐν δύμῳ, τοζφη, 
αὐετραφηγο ἀπ σατιις ρἤν, 

Τεάφνξγνκος γ ται] αιια ράπῖς αά βατηιιπὶ ἔδττιγ » Πρηαπι ἔπ 4ιῸ 
Ῥάμος ΡΟΠιΙητατ Ἐτν Π101.] παν πλι}]5 ἐπι αιιο [ζΑ! πὶ ροηῖμι- 
τα τ ΥσΟΡ γοργὸ ᾿ΐρηο Πιρ]Ἰοἴτογ ροἤιϊτ, 

Τελχεῖα » αἴρεγαν ἀττογῖα, Πιλι14 μετ χιαίῃ διιὶτ [ρίτίτιις ἂρ οἷς δά 
ΡΕΪπιοπθπ),Ος],110.17.04ρ.2. [ραυιάίτητ αἰπυρία. ἘΣ ρα χεῖα, ἡ 
πξόχϑω ἡ ἐδὸς γί αὔρετα, τεσ γα 14, 

Τεκχχέως, ἐὺ δρείως, δι}. Προτό, ρα χέως ἔχομδυ Ὡρὸς γι ἠκαγαδαοτίις 
ὙΧΟΓΟΠῚ Χαρά πη, Ρ] ΠτΑΓ, αὐδὲ εἰοργησίας, 

Ὑελχύώνα, τα, γτ κωλίώ ες χοίϑεκέμιμᾳ τα, ἤϊιις αἰρικεμμάτια Ατμοησο 1: 
«ἰδὲ ἐφϑυπωλίς 9 ἴῃζον ἀχροκάλια παπηοτάπάᾳ {πητ 418: τευ ποι 
Τιατλπὲ ἀϊσιιπεαγ,νε ἀρὰ (εἰ ίμπα 116.:. σλρῖτ.2:.. νΒὲ τγιιςι]ῖ 
Ταμπὶ δὲ ροτΊο 1}, Ἐ 11,4.ς4.7.ν Ὁ] Πὰπιπιὰ τιιπου Οστιπη,ν αἱρ ὸ 
γοαμεξέοο: δὲ 4614 ΒΙταΙΓῚ ρα 5...:. μος διιὴτ Διιτο τη στρα χ έλια Ριο- 
ῥυιὲ. εἀμ] 4 414" ΟΧ τγι!ηοι}}15 ἐχγγοτοΐίαχις ραγείσας τγυ πρατῖς 
Ἂς τες {5 ργατο  ριΙὼ σογιι οἴ θιις δυλαπα ντ Δ ογιιπι, ραγάητυτιντ 
4π04 νι} ὁ ἀποίητες ἐκ βόρισ ογα. ΑΥΠορ]ιδη, ἴῃ Ν οἴρ, Οὗτος γδ 
ὁ κάζης, κα σραχῆχι ἐῶφει, (τα πηδητ, ταὶ ἄκρα χα) ταὶ δυτελῦ κρέα: το 

Σἀποξαλλόμῆνα τἦρ᾽ ὀνγαν οἷ᾽ μιχρώ, Τί φογα ἀϊοίτιτ., ἄντελὲς τροσένψη-ν 
μοι ὧν λυπεδίοις σεδυαζο υῆμον, Βα εἰϊηι ποι δίοεισο; αὐΐα πιο, 
το 60 ρχοίο, Ν οἵα δὲ αὐἰδεκόμμοιτει ἀρ Ὑ 1151}. ἐγιηςος αἰεὶ ἐπὶ 
Μοτεῖο, 

ΝΘ “ΠῚ πη ρεπία ἔδειιπι σατραγῖο ἰπχέᾷ 
Τειγασὶ ἴα τοῦϑα ἤιὶς τγαποίαιις γαραθαηξ, 
ΕΠῈ πρα χήλεον ὅυτο' φου προ χηλίθ-, 

Ἰραχυλμαῖω, ἡ νυ τὸν περί χνλον, σατο ϊο ἀττο ΠΟ υὐ ψαυχ εν : γπάς ργο 
{ὰρεγϑῖο ἃς ἔογοοῖο μοηίτατ, ὑψαυχέῳ νοὶ] μεγαλαυ χε. τοθο }} 
Του ῖσο ΟΠῊ5 ἀετγοέϊο, Ργορτιὲ δ ἐιιογιπι πατιιῖα Γατπαϊτατς 
Οὐόρο πις ΓΞ ϑεολογίας, Κατέγαντι κυρίον παντοκρρέτορος πραχηλιᾷνυ 

κκ πι πῆ εἰν ἐκ πῆς ἐπείρσεως. ἸῃτοΓρτο5 5, Αἀπογίις ᾿οπιλριτι ςοΓ- 
ηπα το οτος ΟΠ ΐο πραχηλιζν, τὸ ὑψοιώ αὐχένας ἀσειϑεῖν, ἐναν- 
σιξὥτι. ᾿ς 

τεκχϑλίζειν, Πρίπατα ῬΙδίτοῦν οΙ γείιρίπατε Εἴω, 14 οἵ, εἰς τὸν πρα- 
χυλὸν σαι. Χ) αἰαπρ έασειν, Οἰο ἃ ἃς ἐκτρ. χυλίζειν ἀϊςίτει, δὲς ἴζεγ- 
πᾶςσες δαὶ ἐδὺ δὲσα ὑτεις σραχηλίζασι κὶ αὐαπρέπουσι. τραχηλίζειν εἰ] 

εἴτ τὸν πρό χνλον στάλειν κὶ τυ πῇ εἰνγαετοςξ σαράοτο δι ἔοτγίτεντ (οἱ ὃς 
Ῥαπογατιαἰϊα. δα. Κλεόςρατος ἐόδι(θ- σείλῃ νικαῖ ὃς πρα χνλίζων ἐπε- 

λαάμονι ο ΡΊ το, Η' ἐκ οζῶνα αὐτὸν ὅτι πραχνλιζόνρος, κα, ἐμπιπλάμῆν Θ.. 
᾽α καίτευ δὼν πάντει δὶ βίον διωτετέλεκεν; ΑἸ ΓΟ Γα391: ἕοτα πᾶς νῖτᾳ 

Δ1Π1] ἐρ 718 “τ 5 αι αν γτ σοῚ Ππὶ ργάθετος ἐφΈῖΡι155 ὅς οἰθο 
ἄς Ῥοτι γὲρ᾽ ἐγοταγοᾶς ἀοττηίγοτὶ ΟῚ πισταρβοταπι αἰχῖς Τοίς - 
ῬΒιις, Πολέρῳ κα δυχονοία χα ϑημέῤαν στρα χηλιζουῆμοις,, οὐνετρφτειτει πεί- 

“«εἰν,ῖινεχατοβ. Τραχηλίξω,ττανατὸ,1ά οἰτ ρατείαοϊ ον ἀρογιον 
φὸρερρποιώ, ἸΝΔΠῚ Τογα τ ΠΟ ΠῈ οί ξαςος ὃς τοίαριπα οςὐ]ς εχ - 
Ροηϊτιιγ»ἂ αιμογιίπι ἱπταΐτι ργοηα {δ άιιςίτιιν, δὶς οβ {ρίπατὰ 
ἀϊχῖτ ὅτατῖι5 ρεν τγϑη τ, ὃς ναἰτα5 τείιρίηατα Ρτόρειτ, ᾿χπ6- 
ΠΑ }15 δάτυγὰ 3. οτιῖπη ἢ Π1}}}} εἴτα πὶ γοιρίπας δηγὶς,Αρο- 
{1.9 ὦ Ηερτῶοϑ οαρίτ. 4. 4 Πςο,, Παύτει 2 γυμναὶ καὶ τετραχηλί-- 
σρϑύα τοῖς ὀφϑαλμεῖς ἀινπῳς οτηηΐα αὐτοῦ πιά ἃς Ἔχρόοῆτα οςις 
εἴτις φιαῇ γε ιρίπατα ὃς βατεητί 9 14 οἵ, πεφανερωμϑία Ἡοἰγοἢ. 
Οὐτάτχψας μος ὀχεπιρίπιη Ρ᾽να οὐ 115.» τετρα χηλὶσ μῆροι ς-υσόμε-- 
ϑτι,14 εξ, φανεροὶ κὶ αἰακεκολυμμῆροι,αροττι ὃς τοτοξί, Ὑρσχηλί- 
ζεῖν εεἴαπι Πσηϊῆσατο δάμποτας ᾿ἀςπ) ΟΥατη πλατίς 5 ΟΧχ ἀητῖηι0 
ΔΙ Ουτὸ δὲ χοτοικεῖν ,ἡγρουδ᾽ τὸ διαὶ τῆς ῥαχέως αἴζειν, ἴα οἵϊ, ἀΠΠος-- 
το, δὲ ρον ἀογῇ (ρίπδπ ἥπάεγονγτ ἀρογηιητιγ ΡΟΓγΟΙ, ὅζο πὶ νὶ- 
ΕχΙ πια:. Ὑρυχηλίζειν οὉ Πιέζάτοτες ὃς ρα  οἰεγῖτας σογυοῖθιι5 [πιά - 
πιππῇ πτατιο σοητρίοχῃ μαῖγοητόϑ ατηὰς 1ΠΥρΠἸςῖτος ἰξραγατορ 
ντ ἀρυνᾷ ΡΙατατοιλμη 1ἢ ΑἸτοηΐο, καὶ διαλαμίξαναν «δ᾽ νεανίσιοοις ὅ- 
πραχήλισεν. : 

Τξαχνλισμος, οὐδ δ σοσ ας Ηοχιιο, ΘΑ] ςπ.: ἀφ ράτισ Ρ115 [π40. γΥἱάς 
Ἐπιροκοπί ει, Ι 

Τοαι. ζ. 

- 

τας [ἢ 
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Ὑδοχνλοκοπεῖν, ἰοςοἿΤΑτς, 

Τρέχννθ:,κ, ὁ σο ἢ ἀτπνοοτε χ ταὐχ ω, δειρο. αὔρα τίω) πρὺχ ὑτητα, τ - 
δος γάριν οἱ αἴοσὶ τὸ τοῦ χ ἰς ἥλοις ἔχεν» Εν πὶ. Τα χηλίθ- τῆς κυύς 9.) 
ΗΠ Ρροοτατ,σοΠ {πὶ νεποα: Τγδυῆῇ τό, Ὑραάχολοιἰττασ αὶ Ἐς 
1το.14 εἰϊ αἴρει ἀτοσ νοτγοδυίατας σομοΒγ Πού, ν᾽ κογχυλίων 
σούνδυλοι, Ἐπ ἐρ την ρυσραγαγαμη μι τσάτοπι σι πιι5. Ατμιςα, [- 
δτὸ τογείονίη οοὺ ἤι τῆδ ἐςρέων τοροῦις, Ὑδάχρλίθ- 'π παυϊγ νὴ- 
ἀς Ταρχήσιον, Ὑράχηλίϑον ογυῖ οι ΠΠπ1π|ν ὃζ γοχιοῦταιγάς Μελάμ- 
πγυρον. Ἷ 

Ὑρν χουρος, ὁ τγας ππιγ απ. Ρ ΓΟ] 5,ἀς αιο ΑΞ ἴλπ. ὃς ΑἸΒοα, Πρ τ, ζ ἀο- 
ἀγαητα 5 ἰσαψιιάϊη!5 οἱζ μά! τ]ὰ; ἤρυτα: («ἃ ντεΐα πιο ἰατε- 
τα ἃ σαρῖτο ἀά σαιάδπι ἴογγατα [ρῖπα ἀγπγάτιι ἀςογίιπι ναςῖ- 
πἰοτοθάοτιθιις»ἵτα ντ ἃ [ππγπηο δά ᾿τηππὶ ἱποίξοη ο πγληιις σιετ- 
{ιτιλζατο ροίης5: σοῃτγάγῖο νοτὸ πιοάο, ποη ἢ οπὶ ἴα Πο- 
πο πιαχῖπια. Αραά Ηςείν  οἰοτησιτιν στρα χούοφς» ν οσαείιγαιις. σκε- 
ϑτικος, 

Ὑραχιω ἀμὴν - πὸ τομὸς ἱπηροῖα ἀςοιγγαης Ημμ11115. 

Ὑοαχιωτικὸς, χα ροταης 8( τιρίάι5. ᾿ ᾿ β 
Ὑρχχιυϑ τ, μα μυνώς πουγκρ,αὔροταιη ξλοϊογεχαίρεγο, Αξείππιπι Αςοα- 

[λτιϊαπο. 
Ὑραχύ ποις, ουΐ ραεάε5 ἤπητ [ραθτοί.. 
τεαχιὸ, ἐθο, ὁ, αὐροτ,φαγιαβογαισι [σα δοτοίςα τοις, σοπξιαροίι, 

(αἰεστοίις » συ ςατας : εἰ ορροηίτηγ χά 9: ἀρὰ Χοποριοη. 
Ψαΐὶο πραχις ὀργδώ, ἰγασιιη 4155 νοις ποι δι ᾿γᾶ πὴ» ΡΙμτασοθιι8 

ἰὼ Ῥυῦ]!ς, 

Τοχχυσμοςγοῦῖ, ὃς 
Ὑσοαχύτης, τος κα, (σα τί τ ς5,εχα ρεγατίο, αὔροτῖτας, πραχυσμιὲς αῤτη- 

ρίας ἀϊχὶς Ὠϊοίσου σὰ ρος Ττιτιςο,, ἀττογία αίρουκαῖος. πραχύ- 
σης πῆς κροκίδιΘν, ΡΠ τατον ἢ οὔτας 1114 ὃς ἐπιϊηφατία ἢ ϑοσοτα 

41 ἴῃ συάῖθις ΡΑΏΠΙ5 νἱ βταιτ, 
τοαχύφλοιθ. 7 εἰς ίξαῦτο σοττῖςς. νἱάς ἴῃ Ρ᾿ ζύφλοιθ- : ὃς ἁριά 

ὙΠΕΡ τ αἰ τοτ. ἢ ντιςαρ,8. 
Ὑ -αχυφωνία ἡ αἤρογίτας ν οςἰ5: ὃς 
του χύφων Θ., ταιοὺ γοοίογδυβ » νοῦς αἴρετ Οαἰςηιις αιαττο, ἐς 

Ἰδορπηαι, ν᾿. 
Τοχχάδης,ε(Θ-, ὁ κα ὁ ,αύροτ ἀν τιι5. 
Τοκχώμφ αὐτε τος ρα ρεθγατγιιπι [σα δγῖ εἴα ἱπτεγίου . βεσιατω, τρα- 

χώ “ατα σμήχίγ Ὠιοίςοτιά, Πρ το 1.ς4Ρ.78. νοὶ Ἡετγμλ)ο].ἰςαθ τὰς 
οηας Ἔχτοῦ: αι σε! ρα! ροῦτγατγιιπι Ἴχτογὶς (ςαϑ τεῖος πη. τραχώ.- 

μάπιὰ Ρμή Οαϊςα.110..4. ἡ κτὶ τόποιε,ἱ πρα χύτητες Υἶ βλεφάρων, ὑ- 

Φ᾿ ὧν κὶ χτ' τοῖς ὀφϑεὺλυίας οἱ χιτώνες “Ἶ ὀφϑτελ μάν ὁδιωυώνται κοτῆομε 

γα, Ὁ} 4 τρα χωμᾳτικον κφλλυρεον, ΤΟ] γγιμτη διὰ [τδθτλτῖας ρα]ρε 
Ὀταγιτι, , 

τοι χὼν, ὧν, ὁ [οςιις ἴα χοίτ9. 
τού νινεγδιιπνιίς Ὑρῆ χατροτέοτο. τιτρ ἡνω, πρυπάῳ, Ἀριά Χοπορ. 

εἰς τετρ᾿ “ἄρον “πίον αὐτλεῖν, ἱ, τετρυπηυδρογιν ἰὰς Τρεω. 

Ὑρεο τος, αι ὃς τας 
τρήμω,ττοτη οντπαοοςν πᾶς τετρεμώνω: ν πᾶς ετίαπι ἐτρέμας, αιϊοτέ, 

εἰ τρέμω βλασφυμὴδ, πο νέτοοῦ σοπιίτιῖα ἰπςοΠεγεόνποι νοῦ 

τρα!οάϊσοο » 5. Ροιτί 2. τρέμει αὐεὶ τῆς αὐχῆς γ Δηχίις εἰ ἐς πος 

Ῥγϊησέρατι, Οτγ [οἱας 
Ὑρέπεσκε,ν οτιεἰατ ἴῃ ἔπι σα, Π]εγοάος. 
Ὑρεπομαι. [πο Χἷι ἔπ σαιτι ν ούτο καῖ ταζαάλλωιντ σρέπομαι ὧν πολειιίοις, 

δοίζες ςοἀοτείςορο. τρέπαται τ ςρατευμφ, Β] ατάτομιις θὰ Ἀ σπλῖ- 
1ὸ ἐιιπάϊτ ὀχ στῶζιιπι 9 ἴὰ ἔα ραπι νοττῖτ, πρέπονται Λακεδαιμονίοις, 
βυραητ, Αὐτά. Ὑρέπομοι, εὸ τοάίρον» οὦ ἀείςοηο, ργοῆοϊ- 
{τον χωρω,αςοςάο,τας σοπξογοςν ατῃ ἱπ δ θο, τοῦ σουτοηάο.ἐ- 
πραπόμιυ, τας σοί] . Τηάς ὁ ποαν τορ πέτρα Δατη ν᾽δῖ ἰηρτο- 
ἀϊ, αἰίατα τατίομεγ ταὶ ρεγαρθηνίαν τ᾿ τάτιιοτε : (αδιητο! Π ρῖταγ 

ἐπὶ πὶ ὁδὸς. Ιατο Ἔριτοἱ. (ςρτίπηα, ταύτῃ τραπόυυ Ὁ-, ἰντης ν ἰδ 
τεθοποι ἐκ οἷν, ἀύτινα πράπομαι 5 (ΟἸΠ σοῖς ὁδὸν, το πεῶτε ϑηίω, αἰϊὰ 
νἱα ἱγον ςϊη.τεκπέϑει τί 521 τομον, Γἀει, ΡΠ πα ογάτιοης ντί- 
τὰν Χοθορμοα [{0.[δοιιπο ἀτομν, τέων ἄν ἀρετή ς ὁδὸν τρί ψονται ὅλη 
τὸν (ἰον,ν ὑπο νἴαπι Ρετ νιγταγοῦν ἤιὴΐ ἰβειειία Ατ Πρ μάν 
ποκνεφ ΧΤ' σελω τον νι πρὶ τοῦ,ν χὰς τι τ ἵτοτ, νδὰς ΡΥ τοῖρ [{|π|, 
ναάοτηα νία, Ὑρέπεϑοι ἐφ᾽ ἑαμτὸν 5 ἴῃ [εἰρἤλπὶ νογρογοον οστί) 
Ὀςπιοίοη. Τρέπεϑει κῆα τὰ ἑαὼ ἐδ, δὲ (ο]υἱοἶτς νἸαπηνσοητοη - 
ἀογο νξαπι; [δ γοςίροτγε αὶ ἤτας Γασυτατο5 ὃζ ΡΓΟΡΤΙΟΚ ρέπατες. 
ῬΊατο διὸ (ρτίμνο ἀς Γαρὶθ. ἡ μέρας Ὁ ὄρϑρε τε ἐπανιόντων αὐ ὦ σας 
μρ τοὺς διδασκ ἀγοις που τρόέπεϑτα χρεῶν, τς ἀτ4}1Ὲ ἴτοΓ ςοπτοηάο- 
τοιτρ ύπομη ἐπ᾿ οὐ ἐὐγαδιοτίας οο5 τη ἀο, Πγοέοτσ. πρέ πομω ἐπ᾿ 
τν, ὥσος, ϑιςισοπιιοττοῦ ἴοι πλό σοπιοττο δα αἰταπι ἰρθοῖεπ), Α - 
τι τορθαπδς. τρέψομαι ἐφ᾽ ἀρ ἔλεγν» ερόρμοη ἰἰῦτο ψυΐητο 
Ῥαάϊα. τἀ οἷα ἀϊχὶ πὶὸ σοι γάλῃ τρέψομω δ) «ὦ ὠρφλόγρις, ἃς- 
εοάλπη. Τρ τομαι δὴ τούτο: Πος ἱπ οι αν. ἀπ Π1 ἀρρεῖίο, 

ῬΊατο ᾧ. ιερ δι. ΗΠ οὐ ον ἹΠ 4 ἀ.γ, δ ἔΐργα τρρίτον το, ἴς αὰ Ορογα 
φοπε!οττου τα ἢτοόρμησαν, ἐτράπησαν. Τρέπομαι εἰς ,ςοη ξρὶο αν κα 
παφϑγω, Τ αον εἰ  τραΐπετο εἰς ἔργον, οἴς αᾷ Οριι5 ἀςοίοχιῖ»; ΔΡΟ]- 
Ἰου. ἈΠοά. Τρ τόρ εἰς ἀλκίω, Τ ον ἀϊ. ααἰπλιιγ γοοὶ ρος Πγ6 
σοῦ ττῖο δά . τεϊτιι Δ ποπλοοηγο αιλρρίλπι ξοτειτοτ,ογεϊτ ϊ- 
Βθπι σαρεῖϊο, πρέπομαι ωρὸς τὸ κρίνειν » Πο]ο Ἰῃ η, ἐτραπειυ ρος 
σαύτα οἴῃ ὶς ὁσοιραίρατιν. ἐτρρά πογτο τορος «ὅσ αὐϑρώποις φονόμειν, 

ὙΠ ον ἀ14. σοιιμοττογαας ααὐπλιμῃ, δα τγιοιάαη4ο5 οιλμλθ5, 

ΑΝ 

τὺ 
ἐτράποντο «ρὸς χγφτίαν τῇ ἰλττοοϊπίιπι σοπιιογῇ ἔτη, Τρύςγά. 
τ «πεῶτι! πρὸς πόσιν χὰ ροτιιπι σοπιιογίαπι εἴς ΡΙατατς η Ὑμὲ: 
τα δ. δὲ Βιιά, 1. ἘρττοΪ. ροίτον, τραπέϑοι ὠρὸς ὕἴφιτον, δὶ Τρ μἰτήπι 
ςοηςοίπιϊε, "ιν Δγσαγρ. ΡΊ τάττῃ Απτοηΐο, Του πὸ μῆυοι ἡ ως, 
λχείχανγα Χὺ ῥιζας,εὸ ςοπλπηρατας ἱποριὰ γεύδλέει, νῖ ἀά οἰςτα τὰ τ 
ςέϊμις ἀεἰσεπάστγοπτ. ἀρεπομῆνίθο ὡς μιφῆς , αὐ πος σοηξιρίἐπ5, 
Τίμιςν (ποῖ πραποί μίμυ;ηιιο πὶς νοιτϑηι ποῖ τῆς πρρποιτο, ΑὙ  ἴΟῚ 
αυὸ [α 45 οἰτοι πα ρατ)ι ἀρατῖ, ποὶ τρῴπομαι :αιὺ πὶς γέ" 
ται: τι Ρ. ποῖ τ έπομαὶ ἀτοριδ, Χ ΘΠΟΡ ποῖ το ἐψόσο;αμὸ {ε τεοὶ- 
Ρ᾽ε Ὀἐπλ οί, Τρέποριαιον στοῦ ἴῃ Ρογηϊςίεπι 9 Χερορῆ. εἰ μὴ 
φοζοίμίιων ὅππως αὐ ἐπ᾽ αὐτόν με πράποιτο, Ἰ{ ΕΠ τοῖα Ω6 ἴῃ πιραὶς 

ψογτογοτιιτ ρογηϊοίο πη ἐτράποντο, Πης {Παρ ἢ, 4 πσττογαητ, ἴα ἔπ 
ιδᾶτι νογῇ {πατρίς ἀρρ! σάτγιητ, Τρέπείει ἐτέρως. παιιτατῖ;, ψεττῖ 
Ατιβόρμαμ, Τριπεῶτι σΟπιιοττὶ, ἄς δοῖς 9 ὙΒέοργ, ὅταν πραῶ 
ὁ ἠλιθο, Ίλπ. ἴς5 τη οσςαίιμη ἴδαν ἀς οι: δῖος. Αὐάτιας ἴῃ} Βα" 
ποηλ ἵνα τρεπέτο ἠελίου ἴς, Τ Βοοοστίτιις ἐς νεγο,τετραικωῆήε εἴαῤθ» 

ἔδης Πόγάτηις ἐς ἢγόπις. μια» ππλα Ἰηπιοτ ἔπι φδιτιῖτατ ληύα-, 
τῖιι5 δαπιιπι. Εἰ νειὸ Τιτραμμῆρθονν οτρ ἐπς. τετραμ μι. ἐς τὸ πέα 

λαγοςοα πάτο Γροέξαης. τιτραμ μὴ θ)- κορὸς ταὶ ἐργεγί ασιτη θοῃ ἴς- 
Βι5 ἀροπαὶς Τμιιον ἃ, τετραμ μῆοι ποὺς «ἦὺ πριΐας, ἰ. «δῦ πρώας 
ποντες. ΕΓουτι, [Γ6 Δ πγιτατι!5 ἀρι ἢ τιοιϑην τετραμείρη λα ξις ΕΙΟτς 
πτορ. ἀϊξτῖο τγαπά]ατα. ΠΝ 

Ὑρεπουῆντι οἱ, ἔιρ Ἰφητος,τρεπο μίμοις πὸὶς γνώμας, ΤΊνις γα, 1, μετεδαλλο 

γοις, ΠῚ τατος [πατεῖ αδ. - 
Τρεπήίον, Ὀ] το. ὅθμ τῶ ιο δ καὶ τρετή ον, δὰ πος οἰπάπππι οἴ, τρεπῆ 

τρμηος οἱ, δι γεν ατΠΠ,νοε Παρ! πο, οαάμιοης τμεα ΠῚ ΕΝ 

.Ἶ 

μη ῃστι! 
γηρίοθθν 
ωμαποίς Ναῖα 
εὐἰθακι 
γἶμ, , 
μα οτος 
ΠΩ ΡΝ 

γγΔνπρλ τὰ 

Ἰωὶ βηηηίϑν! 
β τω, 

Ν δυ δασὺ 

γι νι οι 
ἡ ὐακαἰώι 
γί οί! 

ὁδὸν, Ατ (το ρ ἢ. ᾽ 

ἴῃ Οτἴᾶς. ἐν χαιροῖς τεεπ]οῖς, 

Ὑρεπηοτης, σοΠτογ το: τροπὴ Το Ιν ε]ν. ν 
τρήπω, μ. ἐψω, κατ εφα,ν οττο αι ογγο σου σγτ , Π. ΠΟΥ Ρογς ἡποτο 

ςο ρε]]ο ἰδ ανοιιςο, μιπέονν ἐτίο,βρογ 40 ἴῃ ἔπ αι, ἴῃ Πρ; Ι 
γοῖτος πη ρ. 110 ὅς ἰηςἰτονἀς ἢ ςἔζο, ργοΗϊρο, γαπϑίςεγο : μέτα εἴς 
“σω, οἶδα τρ τσ, μετα ςρέφιο, μεταξαλλω, δ,  ἤ ,διώγω,φϑ, γω Ἡς νος 

Αὗμις Ασσιίατ. (νν [ο (. τὸ πλῆθος τῆν αὗρσων εἰς φυγίω ὀξέως ἔπρες. 
εν δγείτ ἴῃ ἔπραττε ἐπ σοι ταῦτα εἰς κεφαλίω)ν, Το ΙΒ ΟΝ] τρόπῳ, 
εἰς κεφαλίω σοι, ἴπι τὰ ἢν σάλα γοσογημςο,» ΡΒαίαν, σρέπω μον 
νόον 21] ἱπ πτδηγοὶ ἰλπςο, Πογοιζοτιι5.πρέπω εἰς σὺ ταὶ ἔργα, δίας γιδιμφι αι 
ΑΕ τινλη. εἰς ἑτέρρις τς ατίας πρέπεσιν ἴῃ 4105 σατ43 ΓΓΔῸ 5 ἐςγτ,, ΗΝ 

ΤΊαταγς ἴα Β οπη. τρέπω εἰς δυνίω, ΠΟ πτογ, Οὐγ πλῖτεο ἀοτον τς 
ἐπειδορ χει: πράπῃ, ΑὙ ΟΡ. εἰς χάρμερανίω)ν, τρφπίω (ςἩ]1οςτ, Τατότα 
ΡΓε5. τρέπω τρθς,  οΥτο δ Χ ἐπορ]", ᾿ μὰ 

Τρέσσαν,ἀοτοττίτί (πητορεγιητ, ἢ 
͵ ε Ν Ἢ ᾿ ͵ ν᾿ 

τρέσας, ὁ τπαιάτις, δειλὸς ΕἸ είν ς, ἤν  τρέω, ᾿ 
τρεφϑύσω αν ὡλάσα ἀϊχὶ" Ποιποτ, Οὐ, ὁ ) ἀϊποττοτς ἴῃ ἨΣ]Π1-᾿ 

ἀὰ ει ἀςῆςοτο,θρμοϑάσαι » νΟὶ 41} τραφϑίσω Ἰεριης 5 παῖς 
ὈΙάνπλι5. 

τρέφομωρδησοοτινοροτου δὲ σοαϊοίξο, τοεφο μίν (8. “πολέμοις, 1] δ6}- 

αἱ ταλοκαιὶ τ 

{κ νι, διτνν 

με πίσω: 
ψοίκήμηι να 
ΠῚ ἣι π τι 

ἐμπυϑῆει πὶ αὶ 
ψλνίλω, 

μι πι εν, ἑβρτ 
ἐπι διαιούη 

Τὶς εαιτυ τα τ ΡΠ πταγς ΐῃ ἢ οπχ. τέτραπῆαι ςἀτιζατις εἴς, Ποπιοίϊ, ὀέδο 
αὐ τετρααυογνο πσατῖο. οΪατο ἐς 1 οσ. πρέφομω ὃς τρέφω ΡΓοεο- υἱπι ἡ) Ἷ 
ἄσιη ἀριιά Χοπορἢ, τρίφεῶτο. σορ τ» ἀοπίατ!,πήγνυδγει, Θά] ςης ὙΥΜΙΝΣ 
ἴῃ ΟΙοΙ. νης σροφίώσες ἀρι ΗΙρΡροοτγατ,  χον ἐμφερόμδνά πνα τς ΠΤ ι 

ὙΈΝ ϊ ᾿ ἌΡ: ΝΠ {ΠῚ Ἂ; : 
τρέφω, μεϑρέψω, λα 41 ΠΟ γοητιαπν τοῦ αρείψω., ἃ τρέπων πτιεφα 5 ΠΌΓΓΙΟ. ἈΠ ἵπῇ 

Ραίςο,ο δοντο ]ο.14 οἴνοάισονν ἐρ ετονΠτοπτουςραίςο ΡΊΙας ἀρεδινν 
Αὐδῖι. Ασοιίαι τρέφω, τροφίω αθο [0 5 ὈΙΣ]οἠεγατια Ἡ ογοῖσ. τ γα 
πρέφω ὄρνιϑας ας αἰτ65 Παῦοο, Ὑρέφω, ργο αὐἴξω ὃς ἔΐχα, δον}. ἥν ἫΝ 
οἵας λατρείας α) ὅσου ζάλε τρέφει, ΝΠ, ἀπ 

Ὑρεχέδειπνοι,κωλυσί! ἠπνοιςαριμ δητί 1105 ν οσα θα ητιιγ. 11 οι! } ἃ τ ΤΉΝκο 
! τἶις ἃς [ἐπταις αα σοημλ ταί αν νθϊεραυτικατ᾽ αὐτίφρασιν (ντ ΔΡ- 

Ῥαγου)οςο Πατοσίδιις ςεἰογίτατοιι τε αι. πτοβιαριιά Ατθεη. 
τρέχν θεν δι τιιηςις; ΡΙΔητα, γα Πλυ5, Ο ΠῚ δ, σἐλεχίθυγκλά δος, θλαῖσης 

μα. ΗΠ εἰίγς. ἀ] 
Τρέχω, μ. δϑαιμο ἧμιν, 8ζ ϑρ ξομανηάς εριϑρ'ξτι ἀρὰ ΑΝ λορΠα ΒΝΝ 

εἰτοιιποιιγγος. πὶ δεϑραί μηχα ἰόρ. β, ἔδρακον ςαττ να σσιιττο, δδα μα 
ϑέω Νου να (Ο]. τρέχω δδὲ τω ἀγοροὲνν ὃς τρέχω τὸ ςἰδεον, ΘΔ 2ὰ 
4. ὙΤρέχειν πίον ἐχα πίων ἀἰςίτιν ἀριά δι ἃ. ντ Τρέχέν τὸν αἰοὶ ψυ- 
χῆς » ροαγίσα! απὶ ἐς νῖτα (ηρῖγς ἀταιῖς ἱπσπγγεῖς : ἀ4ε νῖτα ρετῖ- 
αἰ τατῖς (ἰατιάϊ δρόμον ν οἱ κένδιωον. ΗΠ ογοάοτ5 ἱπ (41110} 6. Ὁ 
5 ἐν τούτῳ τῷ χακὶ ἐχόυν Θ.,, οἷ τε τρέχειν αἰαὶ ψυχᾶς, κγηςαϊχίτ, 
ὁ πειδαὺ στεφεῖς τὸν ὑῶρ τῆς ψυχῆς ϑιοιᾷν, Π΄ε πα οταιίσπο οἰχὶς Ηα- 

Τἰσατιΐη ΠΓΟοτο τὸν αὐοὶ ψυχῆς τ ρέχοντι κίνδιωωνον ἐν δίκας ὡς. 1, τίω) ὅθε 
ὅτοιάτω, Ὶ 

Τρέω, μι πρέσω, τ. εκαχτῖπιοο, αι σἵο,ατα ΗΠ ραχ.τγοηγο, πουγοο. Εο- 
[οὐ υτρεαν᾽ κἰδης, τορι ἀλαῖς ΡΙατου τρῶν, υλα ζετο, φοξε ϑευγξοτς 
ῃλῖατα, να πὶ τὸπὶ ἀοτγοέξαϊ σοῖς. αρϑστις τὸ τῷ κριλὰ φιλήματος, 

ἐλϑεῖν, χα ἔς ἃ ρας τὶ οἴσιο αιοτγτῖς, ΡΊ ματι) ἃ Ρορὶν Γασοῦν 

"λύμη τύ, 

Αἰ ποχοιίνου; 

πὐμης ἰὸν 
ΠΝ 

πο, 
ἰλνπιηι ἐδ... 

ἈΝ αρ οι, 
ἀπηγ 

Ἰῆω 
λαμ τ ἐγ ̓ 

ΝΠ, Ἶ 

δ 4 φυγῶν φιζ σὴς, δειλιοίστες, [η ἘΡΤΡ. Αὐλκ᾽ τὸ πθολέμου αρί σεν. καρ ας 
τῷ σε δέξαιν μιφίτηρ,ἱ φυγόντα, . "Νὰ 

Τρηγαλέθο βρλέχεις, δεῤῥωγως Ης ς, ΤΠ 
Ὑρυΐοθς, [οι 5ο πλϊ ἀπ 5) οο  οτρρατιι. Ης γς. μαρημηβ.. 

Ὑρήκα κατος, τὸ, ἕο τα πο ὁπηγτρύπημ οι] σας οταπιτιτα) Οᾶ- 
αι ργορεϊὸ μοι αιιοιΐ γοίμαι5 τγαϊοίτιτ. κὸ δὲ ὦ δεύραται κα αὥσήν, 
ῬοΙΠ χ ἀϊοίκαν δ τρύμα ὃι σρυμαλίς, Εὺ ἃ Ἑφω,νῖάς Τρύμα, ὦ 

Ὑρημσθα 



ΤῬ 
τρημσφικτὴεν οὔ, ὃν αἰξατοτ » ἃ ριιπέξῖς αια ἐπ αἱεἰς εβ ΠᾺ νἱ- 

τ΄ {[αρβτυτν ᾿ ἦς οἷν 
 πρνκα τύεις ροτταΠι5, [πὶ Ἐρίρτ, 

τρηαατῶϑδης ο(θ., ὁ ἡ ἐν ΠᾺ [τὶ ἐογαπιΐῃ δτ15 ροστιι 5) πγιίτα μα θοἢ 5 
" τ καρ Ἶ 
πρηπῆήαὐσμς,α.Ῥογίογατιο. 
δ λουρὶ βευἑοτοιλίυνΑξέιξ , 

Ϊ ρρήρδνγωνίθι »Ν ΠΟ] ΠΊΡα, ἔς ἀϊδια ἃ τἰπ! ἀἰτατε:ρ πα τυροῦ ἴῃ οὔ- 
 ψυίς: πα Πἶδτο τογτῖο, Οταπηπιαυὶσ. τρόρωνες χαιλοικ τα εἢ αὐξε- 
το φεραὶ » ἀπὸ τὸ Ἴρεῖν τὸ ὄυλα ζεἐϊέϑει. δ εἰλὸν γὸ τὸ ζωον 5 Τητετγρῖ, Ηο- 

᾿ς χηετ, Αρικὶ Αὐορμδη. τρέρων ΡγῸ τἰτλϊάο ποππιπαιάπι γ- 
τ (ὠγρατατ. ' 
πρῆπο,η.Ροι ἐογατιονξογαπιοπ. ΝΣ ν Ἂ 

᾿ αρητόονῦ, ἐς ρΟΥ βοτατιισ:τυτρημκυῆυδ-. ὁπας ἔχων:τς ἤο Δτιι5. ἐογασηϊηὶ- 
Π  Ριι5 ἀπειηι εἰμ) ρα! ςτὸ ἀἡπἸ αέξας ὅς αἰαδτὸ Ἰαδογασιι5, ἴῃ Ερὶ. 
᾿ πρητὸς λίϑοι»ἰα ρ15 ἔοτατις» ον, Οὐνγ { ν ἐς Τητοτρ. τρυτὸν λέχος, 
Παρὰ Ἠοσμν. ἡ γἹ.αἱ, Ἰοέλεις ρεΏ [115 αὶ τγαὶςξεῖς ρον ξογάπιὶ 
ἢ τα ξιμῖδιις τη άιτιγο τρητοῖσι λεχ Ὁ ἐστ)τεϊρυπὴμῆοις ες “ἰαὴ δ χοι- 

τ γίων δέσιν. Η σπι. 14 4.γ, ἐν τρητοῖσι κα τευμήα ὅϑνεν λεχέεοσιν Σ ἃ ΝΟΓΡῸ 

᾿ πρέω,τρήσω, ΠοΠοά ἴῃ Τ]ςο βοὴ κοιρανέων πρητοῖο νεμείης) ἄγ ῖτον 
᾿ς ραιογηοία ΙΝ οπγοαῖ, : 
δ τ ἰονείρος {ἰδ τ..4.ἘριΕταηλοχαύτζω προ χαλείοις χρώμασιν αὐςα- 

λέω, - ᾿ ὑπ ' 

δι προ τρο Ῥοτὸ: τραχέως. 
Τρηχιωωνρτο παρ χιμΐω, ᾧ ' 

Τρυχιὶ» τρα χιὲ: τριχεῖα Ρτο τραχέα γ αὔρογα; ροιγίσοία, Ἠοπιετ. 
᾿ ἢϊαά. β. πρυχείη.. (ΔἸ ο τοί. προ χυ νόναα ἀϊοῖς ΕΠ οἰγ ΟΒ τις. σκλη- 
᾿ς ρβννοιώ, ὶ ἷ ' 
τρηχῶς οὉ.. Ἰοςιι5 ἀσ ἢ 15 ὃς 1 ἘΠ 115 Ἰοτοίίχας : τετα ἰαρὶ5. 
᾿ Νικαπά. 5ομο}.Α}}} [Ὁροπὶ ἐχρόπαπτ, 
Ὑρήχω,αἴρεν ὃς [αἱ οσ τοις [αι,ἄς ργατοτίτ, τέτρηχα δίρετ ἅς (α]ς- 
᾿ΤΡτοῆὶς ἔδέζις (πιο τογάϊιι ὃς αἴρογ [πι, ἱοηγ ς δῖτι οτ-ς 
ΠΟ ΒΡ "Πα 4.6, Τοτρνχει δ) αἰγρρνὶ) Ἔχροη. σοῃςίο τασ 15 δέ τα πγ}}} 
ὐτῖδυς Ρίδπα τᾶ. ἶ ὑ μι 

τ εἰα, ταὶς ττῖα, ΤΑ τροδνυτοῖς τρασί )ς τοτηατῖα. Ὑ ΖεῖΖζοβ ἴῃ νῖτα Ηο- 
 Ποάϊ. ' 
Τρία ἡ μεμνε αγίς [1 πιϊπα91.τγα5 [ἐπί πϑίπα, : ΩΣ 
πριίζειν νἱηςοτο. ὠτείαχτος την. Βτο .ἷπ Ἐρὶ Βι-τϑιαχθυσ λέγμ- 

σιν οἱ πειλας μοὶ τὸ τρὶς πέσεῖν καὶ τὸ τρὶς σοχ ἔστωντα γικηθέκεσαι. 11}. ]- 
Ο ΤΩχ.[18.5.95) 3 πεν τεῖϑελε τὸ νικῆσαι ἐπατριάξαι λέγουσιν, 
᾿ίαγνα, "5 δ ξα [ΟἹ Πα ττ ἢ 55πϑεοίδις : ΡΙΓρατοτιπὶ 1 Ἐτιιπιςητιιπι, 
41 ξοτίαπτ ρὶἔςες. ὃς Νορταπὶ ἱπίρας, ἀν [εἰ δυι]4.κρῤεαξ, οι 
πρλώνοιιο εἴς. τῇ πριαήνῃ ἠρέμει σικαι πῆ εἰν κα ὅλησύρειν ταὶ βώλοις δὴὰ πῇ 
Χατακρυ τῆειν τοὶ σπιρ ματος ρτῖ τη ὈΓαιὶς οἴοντ Οὐγη.ἐ, Χερσὶ τρί- 
αἰνὰ ἑλών, 

ἸὙἸριωγνατὴρ, ρος ὁγαστίςο αν Α] τε ἀθθτὶ ντίτατ, Η εἰν ςἢ. 
πριαινοιιῦ, οσςατον ΑΥ ΠορΒ.Τητογρινιας Τρίαρνα. 
ἸΤριακαίδεχα, τοἰχ ανταςττεἀςοῖαι τα οπτα, ΑΛ ΠΤΟΡ.ἴπ ΡΠ άτο. 
᾿Τειακοί ποι; οἷ, αριὰ Ογτεηαρος ΟΡ ΟΡῚ ἀϊςεθδητιισ : ἢς εηἰπιὶλρυά 

Επ|αι}.1124..]ςρίταιγ [115 ωρρηαροξυτ. ΠΡ ΑΥΤ ἶ 
᾿πριεκοὶς δος, κα τὶ ΡΠ τη πιεῃ [5 ἀ16555 τριαπος.η πῶ μἰωός. Κυςίδῃν 

ἀς Γὰπξξι!, πολλὰς τριεικεῖδας τὺ ολυμπιοίδος ααπλήστοωυς - τιϊαραδαδ 
τ τᾶς ἃς οἷν πιρίαἀα5 ἐπιρί οη551.Πημ|το5 πηξίες ὃς ἀΠΠ05. Ρτῖς- 
τοις δοΐοποντ (γι δὶς Τα γε 5. τειαχοίδει, ἐνίωω κὶ νέαν ἀρρει]αιῖτ, 
Ψίάς Εν... Ὀϊοΐταν τριαξ α Ηείγομῖο. τριακαὶς ἴτεπὶ ἐγ σομα 
ας ΠΕ ΠΟ 5246 ΠῚ εοἰεθτγαπάιη σοι ιόγαης δίμποη δέ Μαγ- 

᾿ς οἷο. ΝΑΖαηζ, τη Οτας. 
Ἰδιάκις, του. Πασοπίς Ηεΐν οἢ. 
Ὑοιακονϑιήμερος. ἷ πα οτ τγίρίητα ἀϊε5. ἸΝΝΝΝ ᾿ ἜΝ 
Ὑδεοίκοντοιςττὶ ρίητα, ΡΊατο ΕρΙΠοΪ. 8. νομοφυλακοῖς πὸ τη στα ὅτι! αριϑεμιον 

᾿ σριαΐοντα. κὴ πέντο 5 [δρτπῦ οἰεο ες ογεάγς αι πα 116 δί ΓΓΙΡΊΠτΑ: 
 γθὶ πιοχ ογάο σου πΠΊτατιΓ, ϑοίνατου κ φυ γῆς «δὺ πέντε Χ) τρκάκον- 
τῷ διχαταὶ ὑπαῤχάν. Οἱ τριάκοντα, ἱ, ττρίατα τγτδηηΐ» Α] αιδη ο 

᾿ Διίπταγα γετα πὶ Ατμοηϊςηἤιπιὶ ρταιογαῖ 5 τίοοι. Δὲ τ τη. ἃς 
Ῥεπιο τ}. ἶ 

᾿Ἰριακοντειοτοῖς » [Θ- 9 ὁ καὶ ἐν ττὶ ρ  ΠΠΊ1ΠῚ ἃ σ ΘὨ 5 ΔΠΏΙΠῚ» τέλαχοντοῦς 
σπου ίατο ἀς Γοσίθιι5. δοϊεη άπιπὶ φιὸᾷ 4 φτατο πὶ ἀεῇβπαῖ, 

᾿ φοιπτωτ : Ζυιῖπσι τΟΠΊΡΙΙ5 » ρα πασα τιιτ, τρεακὸν τοιε τῆ σ,νῪ οὐγάς ΤῊς) 
διά. τὰ ᾿ 

τοίακον ταί τὰς αἰγγεία γ σΑ(Ετἀ5 Δηποτιιπὶ ΓΙ ΡΊητΑ », ΡΙτΑγΟΒιι5 1ῃ 

᾿ Νιιμᾶ. : " 
Ἰριακοντείελινθο » ἴῃ ΞΥτηροἤαςῖς ΡΓ[Πταγοῖὶ. ντ δίονιν Θύ, τρίκλιν 8. 

πανταικλινθ-, ὅς ἐτῆ ὠκλιν Θυ,ὰ ἀαπιοτο ἰςξξοτιι πη. 
᾿Ἰεοιακοντείμίμ Ὁ. ,ττὶρ τα τη πίας ΠάτΙς. 

Τριακον τοί πο χις. ΓΙ σΊπτᾷ οὐ δ᾽ του ΠῚ, 
ΕἸοιακοντείδ-. τΓΙ ΘΟ ΑΓΙ1152 ΕΤΥ ΠῚ. 
᾿Ἰρκακοντή ρης. ἃς ὸ 

δ 01 λιμέκτοον 40 ογάϊπε τε πλοῦ ῇς ἀϊδια.ν τάς Βαγ. 
᾿ πριακόντοῤρς ὅξιν ἢ ὑπὸ τριαΐκοντα ἐρεσσομῆμη 9 ὙΠαον ἀ. ̓ ϊδτο 4ιιατ- 

“τοι α Θεη. στη. 4114 ἐχρ σᾶς τγίγεπιῖβ. ὙΤριακογτόρφυ συμπα 

Πραπλεούσης , ΡΙ τατος, ἱπ οί οης. πέμπουσι τριακόντορρν ΕΪατο ἴῃ 

ΠἜρΙΠο]. ἘΑΉΝΝ 
Τριανωντούτεις σπονδὴ, Τ αογ 4. ἑασάοτα ἴῃ τε ίπτα ἀππος ΡοτειμηΑ, 

ἼΠ 

πα} Πι 
ἰψμν 

ἜΠ. 

{μαι 
ᾧ ̓ ἐμλμὶ 

ἼΠ αἰ 

ΜΙ Εν 

ἐλία. 
Ι 

λάδι βι 

ΠΝ, 

Φι θο  κυϑὰῳ 
τυϊσεηηα 14 ἔαρ φεγα, 411. μας ξιξλα ἤχητ ἴπτον Ατἠδηϊςηΐδο ὅς 
Ἰιαςεἀσιηοηίος μοί Πιδαξξαπι 45 Αἰμεπιςαῆθος Ἐπδαταπι 
ΠΥ ΠΊΕΤΝ ! 

Τριακοντούτης τ ροἤπεμιιπ ἀπ πὶ πὶ ἀροηϑ» κα ἡγδι 14, νεῖται ΡΒ] οἵ, 
ἀη Ηοτγοὶς.ἱ τρμακονταετῆς. 

ὙΤρκακεντούτιδεις, ΑὙῚ ΟΡ], (ξοττα νοσαῦ : νῆάς χατατρκακοντουτίσαι» 
οἰιπὶ [ποττὶς το πὶ Βασογο: δὲ ἤδιῖςς οτίάτη ἢς ἀϊσιιητατ, δ], τρια- 
πογτουτῖδειν νεών, αὐραὶ συγίοκφεϊ, ΕτΥ τα. 

Τοιακοναὠρυγεγξὶ τὶ ρίητα νΔ]1ος μαρεητίλ. 
Τειακόσιοιγοὶ ἐγ ασςῦτι, 0] ἤχης ργίμη οςπίι5,"ἀἰς 65, 
Ἰφιακος: ὃς» ΓΓῚ ΡΟ ΠΠηιι5γ τρια κοςον το πια Ρϑτϑ; Ὠεπι Β, 
Τείακτος, ἀει ἔξα5, Προ γα δ11ς, 
Τριαξ, ἢ τρκακοὶς, Ηςεἰίγς. 
Τειαῤμᾷνθ- ναῦς, Ἀαιιῖς ἐπ τγιιδλα ττϊηἰς νεἶῖ5» παὰῖς 408 ττ δὲς γε- 

115 ργοιιομάγητ. Ὑριαῤμῆνα πλοῖα ηδυρἰα ΤΟ ΡΟ ΠΊπγα;  σίαπιις 
τριαῤμῆνα καὶ αὐ ώλεϑρα ἡλοῖα, ᾿ 

Ὑθιας, ἀδὸς, ΙΔ Γαδ» Π πα οΓ8 ΓΟ, τῖα15» τογπῖο, Οεις ΠΡτὸ σ. 
(8.20. 

Τριασμὸς, οὐ, ὁ τογηϊοηἷς ἴσαι τεγηατὶ} πιιπιοτὶ τάτίο, ϑτας 41 τρια- 
γμοςς (οτ θλήτοντ ἢν φιατάα πὶ ἴῃ ττῖα ἀϊιῆο. 

ΤριάοσωςΥἱησΟ: [ππηρτιπὴ αὐ αὐ  οτίϑραρια φιιος νἱδζοτία ἱπ τγῖρ - 
οἱ ξετταπηίης τα εγαῖ : ὃς τρκαχβίῶαι., τοῦ γἱποὶ. διά, πρκαχθιιω 
λέγουσιν παλαιςρικοὶς αἦτι τῷ τρὶς πεσεῖν.» ἡ τὸ τὶς τρρχ ἄστεντει γικη 9} -- 
γα! σ΄ αἰ δεον, δίρξωυλον, δυλέχον. 

Ὑριατέπαραναρια ΟΑ]ςι.], 4 .κτ) γγύη, ἱντῖτοβ ἀπαττας τηΐης ρᾷττοβγάο- 
ἀγδηϑ πηῖηδ.- 

Ὑριζαδεκη ὠπέλγεια,ττὶ Βαάτ πὶ ἰη πα ὃς Ὠείατια ΠΒῖ4ο Το Δη. 
Τείζακον,ε τὸ, Δςοτιιπὶ ΡΠ Πτΐ πη τγίτα Ιλσεγηλ. νἱάς Τοιζώνον, 514: 

ὶ ὀξιιώψτα ΡΟ κρτειτετραμυῆρον οϑύγιον, νι άς δὲ τρύχθ’. 

Ὑρίξακος, τοι πλογα Ἔχ ογοῖτλιπι, Ετγ πη. δὲ 
ὙΤειζακὲς, ὁ ν Εταγαπιβοτγέτι5 ἐπ τοις ἀροπάϊς,ἱ δὲ τδίζων Ατιϊςὸλ 

Ευῆι. τριξακυς οτίαεη πη δίςεΠθι:5 ςατίςα!α φιιᾷ: δὲ ῥα χώδης 
ἀιοίτιτερς (4}.1.}.3:ς.19. 

Τριζαλλοιγααὶ γίτάτη ἐπα τοῦ τογιιητ, ἐν τοῖς βαλαναίοις αἰαγώζως δεει-- 

πριξάράμοι, ΑΡι4 Αὐτὴ τορι. ἵπ ΑἸ. (ογάρτιιαη τϑεζακιοί, 
Τοίζαλθο,ν, Αἀϊεέξι νεται, ἀσατ,ποιλαιόςοντ εχ Ῥοπιίσιπίεγρ. Τ ςος. 
14]. ζ νΌ] τρίξαλον ἱμ(ρο τιον, ρ.τρίξακον, 

Τρίξανον, τό, [ΤΡ ΠΙΑτ 15 Ζια: φτυρία νΟσΔΠΓΠΓράττοϑ ἄτι Πππτ᾿ νη. 
418: Δττογ ΑΙ τογὰ αι αιτογ τητος ἐσαῖρᾳ 7 1114 τείξζανον ἀϊοῦ-- 

« ταν ΤΠςοΡἈταίξις Βετοτῖα: ΡΙλπτατ, στο φαίητο, ςαρίτ.ν [εἰπς 
Δεῖ ὃ τίω) ἑχαίραν ἐκ τούτων ποιεῖν» τὸ 3 τῇ ὕποινον ἐκ δώφγης. 515 διῖπν 
[οτὶρτιιπη, τροπαῖον ἰά εἰξ, τέρετρον. τεγοῦγα : ἂτ τοίξίτηο σρίξανον 
Ὑπὸ τοῦ τρίξειν, 14 εβ,τετοῖς. άπ ντ ὸχ μος ἰοσο ἐϊχίτ ΡΙϊπῖπς 
Τῖθτο τό.ςἀρ.40. Τετίτοτ Πρ πιαπν ᾿ρηο 5 ἐρμέπιηιις σοποῖρίς 
Δτεγίτιι, Ἔχο ρίοπες πιάτοῦῖλ γί ἀὶ ξοπηῖτί 8, ἔπ πρὶ; ν οἱ ξο]Ἰοτιπὶ 
ἐλοΠΠ ππὸ σοποςρτιπὶ, ἸΝῚ ΒΗ] ιν, αἷς υἀη μος ατεϊοῖο Βεάοτγα 
τα ταπτίτις αιιαὶ τεγάτιιγ ἰαιιγο  ἠδΠγίιπηαυς τεγᾶτ, Ἐχρίοτγατο- 
ται μος νἤις ἴῃ οα(τε 8» ρα τογύπιηιε τορετῖτ, οπίαπι δά οχ- 
οἰ πάππε ἱρ Πεπὶ ποη [Ἐπιροτ ἰαρι4]5 οσραῆο εἴξ, ΜΙΝ νοτὸ 
01 ΕἰὮ ἱρποτῖα γατῖο , {ιι 1πάϊ 'ρποπὶ ἐχοίταησ ἀποῦδιις Πρ πὲ 
εἶγολ σαρῖτὰ δέχ [Πππιὸ ἵπτοτ ἔς ςοπιεηὶ [Πς5,8ς σομήϊτιέτις5. τοῖ- 
το νογὸ τογοτὶ ὅς ΠΥ βοτπια ρον πίοαάλιπι Δἠλέξο,ιιοὰ γεγᾶ- 
416 πῖάπιι τογείσα πιοίο νετίδης δζ οἰγοιτηαριι πτράοπες Ἰρπὶβ 
οἰ Ἰοίατιιγ ΣΟΙ Πα ὃς τγῖτα πις ροτίες τεσεγατοῦς 1ΠΠ2ττί ἀατι- 
4116 ππάτογ απ ΟἸ ΓΟ πηροἤταπι σογιῖρίατ, ΑἸτὰ εξ ταπὶξ ΤῊςο- 
ῬΒγΑΠΙ τγδάϊτιουνε ἀιβῆοτι τὸ τρίζειν Συτὸ τὰ τρυπᾶνιΝες ᾿τοίῃ πιο -- 
τεοτ Εἰς Ολγάδηϊ νογθ᾽5,4ιιοτιμτ ἀηίδπι Ρ]] ΟΡ ὶ ἀϊέϊα ρτς- 
διυιογαῃτ:Ροτγὸ παῖς Π.4ς Β οτιιπι ναιάεταῖς 9 Τρηΐατῖα ἤπιπς 
ὁ τάριι] ἀτιγαρεπίβ (ῃςάοτα μας ἔρεοῖος οἵ ) δκ {ἴγ]0 [Δτιτὶ ἂγ- 
θοτῖς ἴῃ τογοῦγας πιογαπιγάππι σοποίτατο πιοτι οἰ τοι πη σΊτιΣ 
ἁἀιεέϊο Πρ ιιγς. Εἰ ταππθη τείξανον( Ποῖ διτρυύπαινον ᾿Ιοράτηγ τᾷ 
Οριυιίς. αὐοὶ «συρῥς)τ γε 6 110.14 εἰ τερέτρῳ ἤπιος τρυποίνῳ Ππ 1} ς: 41» 
οἰτύγαιε καὶ ἐκαῤα οτίαπα σορόῦς, Οὐτηπηοητ, ΑΡΟΙ]οπ. ἴῃ 1. Ασροη. 
Πυρήϊα γδ ταύτει φησὶ τοὶ ῳρφςριξό μῆνα ϑηΐλοις πρῆς τὸ «στρ ἐγζενῶν, ὧν 
τὸ ὧὖρ ὄξιν ὑη7ιον, ὃ χαλεῖ ταὶ ςορδύς. ϑεέτερον ἢ τὐοασλησιον τρυπάνῳ δ αἷ 
ὄηιτρίζοντες τῷ «“ορεῖ «ρήέφισι. Ὑρίζουον αἀῃηοτδητς ετἴδιπι λήκυϑοκ 
Πρηϊβσατς, ὅς γ5 ἴῃ 410 4[ 1414 τουϊτιιγ: αυΐη ὃς σοςΒ] οατο, γὲ- 
ἀς Αἰλετράζανον. 

ἸΤοιζαὶ, οἷ δὸς, ἧ, τ 045. ὑπὸ τῷ τρέξειν, Τρ α πηι δυτοπι ππι ΠἸογπα 
Ἰδίσιοα ἐκ πγτιιο ἔγισδτι διατεγῖτιι, εὶς ἱπ ποτές ον ἐπέσπιᾶς: 
ἐα εἰϊ τριζακὴ ἀσφλγφα,ἄς 4ιιὰ ΓἸοίΔηι15 ἐπ ἀπηοτίσι5. ΤΑΠῚ ΡοΓ- 
ἀἴτα Πιἀϊη15 ῬΕΙεηῖς ἱπιιςητγίχ δι} {6 πιο πιοσατιγιοῦ φιλπη.- 
8111 ππαίσι]α ϑάρρῆο τππαϊὲ διά τ. Ηος ἐπὶπι ποι πλῖπαβ ταις - 
ΡῈ ιὰπι φιιὸά λεσβιῶν γοσαιτ. καὶ τὸ φοινικίξειν, ὙΤαὶες σριξάδας 
(4ιαγιιπι ἐπεξγιμπησητιτη ὄλισβον αὐ ΑτἸορἤαπε ἀϊεὶ ἴλπι 9 - 
{εγαατιΐπαιι8) ἔτι ξγγίςεβ νοσαῦ Τ᾽ ογει ΠἸαπα5 Π|δ.ἀς ΡΑΠΠΙΟ» ας ὅς 
(μθὶρατγῖςε5 ἀϊσιητατ, Ρ] Διιτιῖς ἰη ΡεγίαΝ ς πὶς αιτγςέζα ἤμδ1- 
ϑάτγιχ ορε Οα] πὶ Απτεὶ. 110.4.ΟΠγοηϊόη;ς,9. Ὁς Πιθδξεῖς 
ἃς τι] ΠΡι155.41105 ΘΥαοὶ μαλϑειχοιὶ ν οσδητ. 

τοιξεὶς,τΥῖτι15. τριξὲν δίκΊυον,τετα τεῖτιιπΊ,1π Ἐριρτ. 
τριξελὲς δόρυγρτο πρίαγγοι ἴῃ Ἐρίρτ. 

Τοιξὶ, ὃς» πιογα,αὐαξοληὶ ὑπ ϑεσις, βραδυτής:εχ ἐτοϊ τατον 15. δια-- 
τρί, ῬΊΑτο ΕΡ1Π.7.μανϑιένειν τὸ ψέ δὸς μα καὶ ἀληϑὲς τῆς ὅλης οὐ- 
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σίνς ἐτ' αϑιῦῖε πώτος γὴ χρῦνου πορλοῦ; 1 αἴξ, ἀἀ Ἰῖτα οππΐ ὀχὲτ- 
εἰτατίδυς δὲ ο. ῬοΙν Ὁ Ἰιοτ.:. τριζιωὴ ἐν ποῖς πολεμικοῖς ἔχοντα 

σύμμετρον, αετος ν απο πιεάίοοτοπι τοὶ Ὁ. ΠΠ σα; Ὑ ομξα πο- 
- οἰζάν »πιοταξ ποέξεγο. Ατ οριαποθ. τριάν, αὐτὶ τού τρί ψις: Α - 
τι ορθλη. Οὗτος μβι ουῆ ἐς αχαρις ἐς τριξίω, Μιεταρ ποτα εἰς ἐπὸ 
α ἐνύφων ἱματίων τῆσδ᾽ ὑπουργρευύπαν εἰς τφέψιν κα φύρεσιν πολλοῦ 

αἰχθόνθω, Ι ε ! Ὧν 2 

ὙἘριθη στον ἀστοὶ τοῦ τρίζω, ΡΙΠῚΠ πιο ωϑΘ., δοίδυξ, κερκὲς,14 ετοτάάίια, 
ΟἸτην ας, 

οπονδθαα τάειν αἰτοή κρότονες κἰ κομοραϊς αὶ, ΓΠτογρ. Ποπι, Οὐγ τα. 1: 

« 

εἰσὶ ὐτὐφ αι δον τάς ᾿πνοςο Κρότων. ᾿ 

Ὑδιζο» εἰ τραίπελοι τεὶνσοτῃ ροίτα ἀϊέχιο,ὐκ τῷ τραξολι, δέ ὀκτρα πάλι, ἃζ 
το διιτῖςοἱπσοπάϊτίς, 8. αἰ μ1]1 τοθιις νΓαγράτιν αὸ Αὐἠξορ μη 

ἜΝΕΒῺΙ: τὰ ἵν, αὐώμαλα, ἐστ φλητοι, απάῤδευ τα, αἰατάλ, αἰροταοία- 1 
ἱεδγοίι. ζ ; 

τοίζοκο. «, ὁνεθα} 5, ποτα ἰπτοτ τοῦτα ρεῖτος ἃ ΡΙϊηῖο πτιπιεγα- 

τ. Εἰ τίσατε! οαἰείειαράμ ν οσαατ, 110 οἰ σθηογα : τυ θ 115 τοῦ- 
τοῖττις Τα οἰκ, τρίζολί- χερσὶ ἃς τε ]15 ἀπυατίσιις,14 εἰζυτρί- 
φολθ.- ἔνυ δρ8- : συϊτς ἰςηγεα αἰ στιιστη τγιάπρ [Ὁ [4] ἔοτπταπν 
τεξουτ, Τιεσε Ὠϊοίσουϊά. Πρτο 4. σαρίτο 15, Τ ΠΘοΡ γα ἘΠ Ἐου, 
Ρίαητ, "5.5. Ἀροίζοίπις 14 Ηοδγαροϑ σἂρ σιὰς τοῦτα Ἰοχιιεηϑ:ν- 
᾿φέρρυσες δ ἀἰκάγϑεις τὸ τοι(ύλοις, ἀδόκιμος, ἡ κατάρας ἐχις, Τρίξολοι 

᾿οτίατα ἀρι Ρ] τατον. ῖπ νἰτἰς απτ ἔογγεῖ πχιγῖσος ἀξ] ἃ ψΑ]ς.- 
το Μαχ.ς (τε. Ττίθι]ος νοσαῖ Ψερετῖιι5,ἃ (ἐπυτηῖς ττῖδιι- 
1: ἤριιγα γί ιιςετα ἡ ατα "τα ἀΐης, ἠπ αυιαποιήσιις Ραττοπηνο}- 
ἀτητατ συγ ρογ πλσγοη Ἐπὶ [ρ᾽] οΠ] ἐιπηαιις ᾿η ἔς Ἐἢ ρνοτεηάππτ: 
ςσοηττα [ἰϊξαπι εαιτατιις οτιρυϊοηοιη, Πρατριτατιγ ἃ ΠΉΝ]Ππῖ- 
Ἴδε οἴτῥα αὐιιρεϊσηος ὃς ργα τ ἴα, δς ντ ἰατολην ἀς ξο Ππηητιγ [ἢ 
τοτταιη ΝΜ 9 οχ πογθα ποιηΐης να]ρ ὁ νοσδηνας εἰγαμάθτεγαμθ5) 
ψοῖ ντ ἀΠ}} (στίδιιητ, εἰμ σαρες. Ὑρίζολ Θ., ἐη Πτιπιθητι ΠῚ 
ο΄ Πι πηδητα Ἴη ἀΓθ δ΄ ΕΓ ΓΙ γΔητΗΥ ἄτας τευ δηταγ  Πατῖπὸὰ 
τοι], νοὶ τε δία πεντ ἀριιά ΝΊγρ!]. ΤῊ σας ττα ϑάϊις 
δὲ ἰπίχιο ροπάοζο τίεγ!. ΕΠ Δυιτοιη τι δι λ(ὁ Οταςο ἀϊξζα, πὸ 

ἐἀητοῖτι ἃ τεγεη ἀο: ἡ} ἐρίλαι νογθιιπι Τόγο {πηρτιιπι {τ ὐπὸ τ 
πρίζω: ἐπὸ τοῦ τείρω δῖ πη χα Ἐἰ πιο )οχ τα θη} ἰα οἱ ἀτι15 ἀυν ἔει- 
τὸ ἐχαίροταϊδι ας ἱπηροῇτο δυτ ρα, αἰτ ροηάστο σταθαϊ τγα ]- 
τοῦς ἡστ οπτῖς Ππλ15 ντ ἀἸοὐτίατ οχ [ρίοῖς σγάμα.9 Δὰς εχ 4[{- 
«Βαις ἀφηζᾶξις οὐπτ οτοῖςι 15. συοα, ντ Ἰπ αι ψατγγορ ο Πα 
Ῥα οἰοιιπὶ νοσδυτ 2. Β ἐραπν σα ρῖτς 12. Εἰ ϑηκεν ἀμ ςδὺ ἐν τι ρίαν!) 

ἐν τοῖς τριδύχοις τοῖς σιδυροῖς 5 γὺ ὑὑποτομείῖσι σιδηροῖς, ἴγ)ε Τ)Ατιῖ- 
ἐς Ἰσσιυίτητ» 41 Απηπιοηΐτας ἰπ{{π| (ἀγγῖβ ἔσσαγι.. δε τι} Ρ}]}}ς 

κ΄ ουγοῖς. Ῥγότοῦὶ 5. σαΪτγ (ας {ὩΡ1] 6]. ὙΤαφίζολοι 9 τι: Ππρα- 
τὶς εαπιογιπν δά ἀπησαν 9 ἱρίαις πγαηάιης : ἀϊέξα 2. τγίθ.}}} 
αἰρονίτατοι : [ν 15 σ41}} οὐἷς ἀπτίοτὶ5 ἀοπηδηταγ εβτοπέίηνο οο- 
ἐτοοητασ ν τάς Σικλιςἤρες, ΡΟΠαχ Πδτο ῥγίπιο . τῦδὶ χαλιν ]ο- 
αἴιφης . τὸ ἢ τέρα αὐτὸ, δακτύλιοι, ἐχῖνοι, τρίθολοι, οὗ σπέρ μειστά παι οἱ 
ἴω ὦθ’ς 

τοίϑι νυ ἡ, [ςπγῖτα, σα" Π} 5, εἶχες, οΥ δῖον ἰδ ῖτον τυϊτα τη (ιν, ὁ δὲς, εἰ- 
πρα πος τοιη τἰτιις, Ἐτγτη, ἢν οὐρᾷ τὸ τρίζω, Ν ςάπάογ 1η ἈΠ]εχὶρῃ. 
αὐτόν τ᾿ ἰωὐεκίεοσι τράζοις ποινείπα τον ἐδωδῆς, (ΟΙΊΠῚ. πἰρεπτώτοις μῷ - 
χροῖς. Τοίζοις νογὸ νοὐδητ τετοήμμῆμα χωρία ὑσὶ οἶμ᾽ ὁ δοιπορφυυύτων, 
Ἐς Ηϊρροογατος αἷτ δι αὔϑρων, τρίζον χαζεῖν, ρτο ἁἢιείςετς 5 [η- 
πρτοταίςοτο, 

ὙολζραχιςΟὐ ητ}}.{π.9.6ἀρ..4. τε γδο μας ρος σοητάπ5 οχ τγΊΡιις 
Ὀγουοιῖιοοντ ἀο πη ηι15. 

ὙρίθδοΣχ Ὁ. τοῦ πιαάς ξαξει15. 
τεήζω, "14 ὦ,ποιφα,τοτο αττοτο ί δ σονταπάοςσοητιμά οφαἰσίππιο; 

σΟΙ ἀο, ξεῖσο θογ τς. οχογοθον ἐχο:φϑ εἰρω,σοητγοξζο, ρετῇ- 
εἰσ» διαπῤίσω, ΡΟ ο, παρέλχω, ροράϊου, χα τευπονω, Α ἔτηιι. Αςοιίατ, 
πριξω αἱ ἔνει, ατιιττν τοτο ἃς σομ{ππτοςν πον ΑροἹ ἈΚ Βοά, ὅ δ)ὴ πὸ 
λωιὶ αἰῶνα τρίζεσνε, τρίζιο ζιον, οἷο νίταιι πιο Ἐχογοεο. Αὐ ΠτοΡ ἢ. 
ἴῃ Ῥασο, ὁπόσοι γεωργρκὸν (βίον ἐτρίζομν, Ἐτ Θορῃοο}. δυςυχῇ πρίξει 
βίον. ἘΕΠοι ϑυύίλοις τρίξουσι, "ἃ εἰζ,, κριταί ρίζουσε, ναχαπτ. Τοίξειν 

εἶὸ πολί πες κὶ σὐξασπών.ΕΧεΙσοῖς οἰ 598ς τότίπετς ἴῃ σΑ[ἘΓ15. δίς, 
ΤΙ] τατος ἴη Οαθλ] οὐ ζίου τοίξειν τὸν πόλεμον χέδγῳ καὶ εἰ μάχης δὲὴ - 

σειε νοἱ εδατ τοιηροῦς ὕθ! ]!ὰπὶ σόγοτο, ἡ η πᾶπι ΡιρηΔὨ ΔΠ τὴ 
οἤϊε, δες, Γάςπι πῃ σαν! }0.14 εἰτρτοτοραῖς Γἀςπὶ τη ἘΔΌ. χρό- 
νω τοὶ οἱκ αἰωὴ ἀντεῖ,χὴ χοίειά σι πίω δστορΐ ων κὶ πολυὰρ ϑρώπέᾳ, τέμ; ὀλιγϑ.- 

σῦτα τρίζειν καὶ ὑπϑμαλίσκειν βεξελϑυυϑ ον δὲ Οπατίηιι5)ΕῸ σοηῇ: 
ἸΐῸ ἀσοης νττοηηροτο 1{ΠΠπ|5 νῖγος τράάοτος ατεγῖταβ, ὅς τοτ! ςο- 
Ῥίδην αὐ ἰμορίατη ἃς Ἔχεγοῖτι5 τη υμτιάησπι ἀά τοηλταῖς ΠῈ 
ΤΟ σοΥ ετιαριζο ρῆμα τορος Ὄμυλα «ἡ ἥσ ἕκατα, Ῥίαϊτο Ἐρη.7.Εοτα 

Θηραθα ἢ ἐπυιίσοπὶ ἀρ ίτοητατ, δέ ν οἴτιτ ἀττογαητατ, 16 οἵ, οχου- 
οὐσηταγ. Τέριμωβόη ἀσραπόρεν ἴα τεῖτα, ΑὐἸ ορ ἢν, ὙΤεΐψαι μάτω- 
στὸν καὶ πῆ τοί ψα ἐς ἱπυρυάςζητῖα ἀϊοίται τς ργὸ νοτοσιμλάϊα ἤμος 

τγαηῇτο ἃς ριάφογοῖι ἀδρ ποῖος, Ατμοησιῖς δείασνοσοφ, [ἰδτο “. 
Μικρὸν δ) ὅσ), ὧν χούτοις ογἡ ἐσίστες «ξὸ στολλοῖς συλλαλὴ σαι αὐθὰ “ἵν πα-- 

εἰ δοξας πιρηγίελ δύων ρίδ ἐς τὸ μέτωπον, τὸ οὐδ εἰπε,δζς ϑτταθο ὥςο 

σέαρη λα Πτγο 12.Ὲ χοῦ γδ κἡ πᾶῦτο πλάσω ς αϑοιί)οιψαυΐοις τὸ μέτω- 
πον, κὶ μὴ χωλὸν ἐν ἕτοιμον τορὸς ἔλεγχον ὦπαξ ἡ δὴ δτοτετολμυκότας, 

Ἐλιατίντις μπτας ετίααι οσι οἴτατ, Γ1οηῖι5 ΟαἸμτς τη Ν ατὶ- 
Πλ Ἢ δα νου δι Πῇ εἰἰχῖτ» ογέγιοα ἔγοητοπν 9 ἃς ἀϊς τς ἀροῖο- 

τοῦ αι Ργατοῦ Βεγοςγιιὰπι Οατομοιῃ, Ηος οἴτας Οὐ Ή] 1ὰ- 

᾿ 
4 

ΓῸ 
πα ΠἰΌτο ποησ, Οἴδετο ὁπιροτίγισαγε ἀϊπῖν 9 Πἰδτο 3, Τυΐοιν, 
Οὐ"4 τοὐσιποτίατιις Ἐρίσιτε : πος ξατο ΠΊΏΓ Θαπὶ πος αΐςεσε 
ν Οἰπιρτατοπι»ατιᾶτπ ταὶ Ἰάοιῃ 5 οὐτπ ος Ῥογε Ιου [ο] 65 ἀΐςετοι 
Ῥαμ]ὸ αἴντον Ρ] ἱπίμς ἐπ Ῥνατξατίοης, οι ἐτίςατο ἐαοοπι ναγρᾳς 
Οἱ τ:Ρ γεγο ἔοι εισι, πα μῖτν. πος ταπτεπ ρτο ςοὶ : αιαπάο αἰΐά ἢ 
να Θσσυττῖς “πραγ ἰΟρὶα5 οτίαπὶ πιδυηους5 ἰα ρου) ἑατοὶπ ἢ 
θι5.. Ὑρίψαι τίω κεφαλίων, ροΓΡΙ χττ εἰΐο, δ’ απῖτηὶ ἀυδιᾶ, δα, 
ἐχετς ἀταὺς Παῇτατο. ΑΣ (ο πος. Εν ἀ πτίσι εἢ᾽ ἐμὴν αἰϊς᾿ αι τελδῆῶος ἢ 
Δημοδδόνης τὴ τερα τευστί μῆμ(Θ. ὥσπερ εἴωϑε τῷ χήματι, κὶ τρίψας τίν κατ: 

φαλίω ὁρῶν ὅγησινυοαγὸ νυν τὸν δ μυον χὴ δέδυγ μῆμον «ξὺ παρ᾿ ἐμοῦ κά - 

τ γλές, ἀμφοτέρων ἔφη ὅτου χαίζειν , κὶ αἿθ ἰκουνυτῶν, κ, κ᾽ πορεσβευσοιγ ων»; 

ὅς, Οἴςοτο 1. ΠΟ ΝΠ 1111 φροσοπωποιΐᾳ, αὐγὰ ἐπάποῖς ει ΡΟ ποτα 
τορτεποπάσητοπι Ο. Οαίαυειη οι Θ ΓΙ ΠῚ. οἰ άτιπε ἐγ απηρμῖς: 
δὰ οχτγοπηπη επῖτη ἑαυ τες) 5 τατίοηος [ σο ηοτί5.ἱατο Πα, 
565 ποπηίηὶ Ρ] 5. αιτὰπε τα 18] ἰντογας ρτο ΕΗ 6 : τὰ ςηΐτ τὰ πε 
Ῥογίοειρτα (στὸ ἃς Πτεγατὰ, ντ (ον δ δὰ συ ατ πὶ 411] ἐας τοῖας 
ΤΠτρογί γι ρος τατ᾽ οὐ (πςηπι Ἰρίς οάρατ {πΠἔγα πλάσαι ρους 

μεμα 
ῥ ἐμῶν 
[η]ιν ο παῖ 
αὐ ηι εν ΕΠ σαηϑ, ΠΟ πυιλεγηππγάτας τι βοαδοτο ξαρὰτνο πγαϊςς πὸ, ἰάοιπ 

ἐχρτί πηῖτ. ΕΟ γατι Π6.1.ϑατγγὰ τος ᾿ς ἘΠ 
-ζ τη νογῆι ἔχοίςηάο το νον μὰν 
δρε σάρεζ [ζαἰδεγοτονῖιος ὃς τοογεῦ γησιξβ. ΣΝ 
Οὐ ΓΙ Ιάπιι5 Ππ{πέτιιτι 6.01.1. μας συ ἐτατίοας ἔπη αιιατ πη 
0 Ππἀεσοητες, ντ αρ ρα τς ϑοςοῖςὶ» ποτα, σάρας πὶ! αγ 
πταηιπ} της τὶ Τ ἔγιυσογε ἀυτίσα]οϑ. “ ; 

ὙΤρίξων, ὧν, ολισμιος δ 1 {ΡΠ Πα την ο[Ἐ5 [Ιϑφοταν λσογπα, οἰ ίο: 
Ἰοσιστα ῥα! πὶ. ΑὙἸΠ ΟΡ ἤαη, ἴῃ Τ᾿ το ἰὐχας ὁρῶν διαὶ αὮ Ἵριξωγίο 
ὀπεὺς ἔχοντος: (ΟἸτη  ΠτιΟΧρΡΟΙἾΓν Ἴριξακὸν ἱμζρύπτον. 1 πολ αι ὃν κα, τες 
7ριμαζωον οἱ ἐκ Ἴρἰζωνῷ φιλόσοφοι. (2 ἀς δοποέζιτο, ἐν μόνω τῷ 
πρίζωνι, ἐχ εἰμς ζον οἱ φιλοίδοφοι 7 δὲς. Τπξοτρ. ΑὐΠτορθαη. Ὑῤάζω 
ῬΓΟ νεῖξο Πιροτγίοτῖ ργίους Ὀγαι"η ΕρΊ βγαπγ,άς ἡ εἴτο σροδς 
θυ: Αστὶ τόρ Β. τ ἡ 

τείξων, δ. ἔμανειρφςν ΠΟΥ τι !5.ν οτογατου) αι ρογ σα τ πῇ ἕες τι Α Ὸ 
νεφ. ΤῊ κρεμο ϑρωῖν «Ἴρίξων αἿΓ ἐνδοῖσε, οι ΠΊτιισν σα! Ατ οτιπν (Ὁ: 
Ἰευς ρα ΟἹ ΠΠουϑοποῦ ἢ ποτα, ποῖ εχροτγτιισ ἄς η] αὐ ϑηη, 

Εἰτύγχανε γὸ κα Ἴρίξιων τῇ ς ἱππικῆς Πρίζων εἶ τοὶ κάμψεις '. τιν χες σα ϑῚ 
{185 65 ν ΕΓ 115. Επτὰρον τάς. Κομψός, ᾿ 

Τριζωνδίομαι, Πότ, ρτοοτα τ πο «Ἱριίας ἐμποιωῖ, τε χναζω,ϑ 14. 
ὙΤριζώνιον,νγ τὸ να [Ἐς ἀτεγῖτα » ρα ΠΟ τὶ : ΑΡαΪ. ἀὐχὶτ (φ1{{Π] ρα }ΠΠ|ὰ- 

{ζγο (δ πγιαπηϊέξι!ς. ' 
Τρι(ωνικῶς, ἰὰ οἴ, ἔπίχαν ΤΙασογηα;. δἴσσερ Ἴρι6 ἕνεον, ΑὙ ΠΤ ρὶι. τὰ  ο- 

[ρῖ5. Ἐξω δὲ ὃ χλῶναν αὐκλαζοῦ 1ριξωνικώς,ἴἃ ς τ. 4] 10] Δ τὴ τη, ντ ἀτὶ 
Ρυ Ρ]αυτιιπι τη ΡΓοιά, ρα ἢΠἸο]ατῖπη ἀπιϊέζας ἢ ἸησεΠι Πα 1- 
Βηηά τις. ἐ τηοὲ ΜΓ 

Τρι(ωγοφορείνοσείϊαγο ρα ΠΠΠπ|π|,5ι! Δντ ρα Π Πατὶ Δ ΡΌΪοο. ᾿ 
Τρι(ζωνοφορία,ας, νν οἰτς ν1}15 εἰ πιση, 

ἡμγδ 

δἰ ηνύα, γ1. 00 

ἡροιιίς γι 

ἀϊαπον, 
ὙΜΩΝ 

εἰμι ρο 

μημιαιη 
ἐπεαιηρ ο 

{ἰΠιμη αι, 

ἐπμοίοείττι, 

ἀπἰμϊαιῳ! 4 
ΠΝ. 

ἡλίς α α, ἡφείῃ 

Τριξωνοφόρφε,ν, ὃ, ρα ΠἸαταις νεὶ ῬΑ] ΠΙοἰαταις ϑιιοζο, [ασοία δὲ δτιγέτδ ς πιίπιπ τη ἶ}8 
νεῖςς ᾿παπιτι 5» Γο71 νος ᾿πάυτις, Ετγ π1.. ἐν ΗΕ "νοι: 

Ὑριήϑεια,ας ἡ, ττασο ΠΌγΟ 12. εἰς Ἰραγημείων 3. πορφελϑοντος σῷ γγύκς δ ΠΝ βαϊοι τεμίν 
τεγτίληι νας ργοσεηΐςπι. Ἧ: 

Τρηβούς, αι τ ρ σε πν Βαθοῦ σοπέγαι! ΟΠ ὉΠ}. 
Τοιγέραν, 1 στον ἀτᾶτός νἰχίτνε τι Ν οΠοτο ἱΠοηδσοπάτγιι5. [δ δὶ 

Βίταν 10 Ἐρίρτ. δηλιβον γὰπὶ 
Τονγκόῳ, [ἐρο,οἴπ σο:πλα ἐπ διν ἀς Τειγχός. οὐ, ἜΑ 
Ὑρέγλν, πεν οἱ , ) νη} ἯΙ 

Τείγλατϑο 1διγλὶς, πλλ τις ΡΊ[οἰς. ὃς ποπιοη Τοςϊ.ΑἸοχαηά. ΑΡμγ ΕΝ 
1η ργαίτ. ΠΡ. ΡτοδΙοιηνάς ρίίςς, ἐδεὶς τὸ ϑειλαοῦ αν ναῤκίω ἀγνοίας 
πώς δεκὶ τῆς μηρίνϑου τὸ σώμα ναρκοῖ ,Ἰρίγλη τε κρχῖε μῆμη αὐτιπα ϑεῖ 18 

ναῤκῃ ἵν πό πιο ἰαπὸ νο] τογροάϊποπι Ρ᾽ίσοπι τουροτθῃι ροὺ Ειμὶ- 

θυγιρψια τε 
υἸναγ γον 
ΠΠΠΉ π τν 

ΠΡ ΠῚ} ρα 
σα]ετη πο ἴγο θπεοτο σοτροτῖ ννο ττὴρ Δ οδιφητατη ν τ] ΤῊΝ 

ἃ τογρεῤίηε ἀοοίτιιπὶ το οτος Ἰσπογατ, ὨΙσθη ἀπ ΠΊξγλν ΠΟ ρε ἼρΑ 
; γλα, Δτϊνο "δ τὸ ζι μι] ἐκ του γϑνκ( 1 ἐς γδ τίκει., τος Αὐἰίζοις!.) Ι Ἢ 

πίω) ὅνομασίαν {πη ρ ΠΟ (Πρίσατοτ. 1η Ἐρίργσην. οὐδε Ὑίγλα " δινὶ 
ἀτοίτητ. τρέγλων π᾿ αἰϑραιμῆς ᾧᾧ φυκίδα, σοι λιρδυ ἦτιν Ἄρτεμι δῶ Ἂ ἅν 

ρεῦμα. ' ᾿ω 
Τριγλίω Θ.,κ. ὃς ποτ σξειις5. ἐξιοϑέατος, ἡ «πολλῆς γλίωης ἴξιν, παθεης ἡμμεῇ ἣγὰ Πα κα 

ττες ΟΟΏ ΟΣ: μα δὶ γλίμυα ραιρ.}}α ἀϊοίτιγ, Εἴοαν, Οαγ σι, ἐρυαπα 
πρίγλίωα μορῤανται,ἱᾷ ςἢ Πρίκορα κόσμια,. ἐν ᾧ Ἰριόφϑαλμα Ἴρίκκοκαν 

1πάτενος ΓΙ ΡΠ οἷα ρα Ρ 111: ἄσυγα οἔ Πέτα; ὡς Ἴριαν εἴθωχα κορωὼν ἕ- 

ὑπ δι η τε, 
ἐπ λμ ς ἢ. 

ΠΟΠΟΣ 
χόντα,ντ Ἐχροηῖς ΡΟ ΠΧ νϊάς Τειοπὲς, Αριά Ατῆςα, Π|0.7. πρεδ ς ἤν 

«4007 Ὑ Ὁ (τ γλίωθ-η ἐκ την ὡ ἡ ϑο 

Τραγλὶς «ἰδὸς κ᾽: Ἰριγλη,δυϊά, ᾿ ἜΝ “ΟΣ μι 
τ ΑΓ} ἸΤριγχοφόροις χιτωνὰς ἴῃ ἘΡΊΡτ. νεῖτος πΥ ἔοι 5. ἢν τοτῖο δῷ τη ]ο 8 0 

σὰριεηάος. Σ 
Τοίγλυφθο, κ δον οἱ χ' Ἱριγλύφη νὸ τὸ Ἰεἰγλυφον,ἱᾷ εἴϊ, τα σῚ ν ΡΒιδεν οΣ 

φΑθη ταν οἰξ ατο ϊτείζητγα δὰ Πρπ Πσαινάαπὶ σΟἰμπτπατιμτν Ο Ξ 
Παπα ΤΆ Π.. Ἰ άπ ἴῃ ΖΟΡΠογοίαα ον ζαςφόρρενρατο 111 1π Π6 8, 
Ἰυπιοὶς ἰητοῦ ἐρι γ Ἰλπι ἃς ςογοπΙσοΠΊ)(σαἸ ρτιῖγὰ σλη δ σα: (ά, 
{Ἐγίατὰ τι οΠ το [ἴσο ( ααοτιιην ἰατοῦαγ ἕσπιουᾶ ἃς μηρρις Οταοὲ 
νοσᾶζ Ν Ἰτγιμ1115} τυῖ σΙγ ρῆτις ἀρ ρα ]ατατοτατογ τι σΊγΡμος (πε 
μὰ τύτααι {ΠΠ1Ὸ μετόπαι οἰ Ἐς Πηοτο ρ φ υα ̓ ν ΟἹ Ρ Τα ΓΟ ΠΩ ΓΉΓ, 
Δ ὁγασαταν [ρα] ρτῖς [ἀ ποῖ διισοτατγοτιπα σα ρ τιθι15 γε] δ δ. 
νἱττῖς, σου πέρ ιδ. ΡΠ 0}15 οὐίτη ἤουιθ 5. ἔγου ἀ ἴδιες ὅς ἔτιιξεῖς 
υιβοαῖτ δοςοϊθ,ΠσμὨ ΠΑ πὶ ὃς ἐσ πη μι [σ1 5914 οΠ, ἔα οἱ ο ς᾽ 

χε τρις. 

ὑμὸ Εἢ, 

ὦ Ἢ 
᾿ἰμονι, ̓» 

ἱ ἵ 



" 
ἡ, ἀοΐῃ νοῦς Μετόπυ, ἘΓΊρίγλυφοι τταῖς γα ρογ ραγίογοπι Πιροῖ ἐτα- 
ἡ 6 πῈ ἐγ {σάτα Ἡ σποτιιτ σα ρῖτα το βογιιητ: πιοτορα ἰητογειρηΐα. 

ἥ᾿ τλα  τγα. 1. 4.πὰρ.2. ὃς 3.Εὐτὶριάςς ἴῃ Οτοίες ἀϊχίτ, δωρεκοῖς 
' “πεπριγλύφας, Ἀριιά θογο5, αἷρ Οοπηπιοῦτ, [σα ρτιγα χιατάαπὶ 

ΣΝ 
Ἰ πγίγ 

ψιμίγ δας αι; ἀϊσοίδτιιν σρίγλυφθθ-, η ὡς εἶθ᾽ δειξανπῶν τεὺς γχυφας ΦᾺ ὁ- 
ἜΝ ,.ς.ς εὐφων, οὶ Γιατίητ!5 Τυτογργοϑ Εχ ρῸ ΠΙΣ τς οτῖσας τγαδος ἀοάο]α- 
εἰς δ᾽ τὰν ἴῃ τηϊαπρ. Ππ.. ΑΡε Ατηο, Ετ ὶ. Π στο. τρίγλύφε χἰ κρηπίσος 

ἐαπιβῃ 'ποίασις:ν Οἱ ρατὶ τη [ἰτα Ἰπτοτρυοτοβ νογτῖτ ἰαιιοατίατῃςο οηΐ τη 
Ἡμρήνην ἵ ραν ματα [πρτοίς αιμΐθιις ἀϊσαπι 'π νοςς φείτνωμα, ΕἰΠγγατίμς 
ἜΝ ,͵.ςς Απποτε!ῖς Ογώσιις ἐχρίαπατοι., τριγλύφοιε αἷτ ἃ πγμ]τὶς νοςατὶ 
τη ἡμούτλα, δ τητιτι} 11. 1. ν Ὁ] σὺ γηαα ἰονπν, καὶ ἐγ οἱ Ρ υῖ5 ἤρτιγα ἀϊποτ- 
ὀιδίνιῃ ὦ ἢ, νη οτίαση Ροίτιγᾷ. ΜΜαυτα] γα πε δ} ΠῚ ἰσσιι5 ἢοῺ ἴῃ Ζο- 
 ,͵.͵.͵ ᾿ρβογο, ίἀ Ἰὴ Οοτομα. οι πΐπιις σοη ξι [ὃ ἴτα (τε δὶς ΗΒ, 

ἸΣκοτία, μέρος πὶ αὐρᾳὶ τοῖς αῤχιτέκτοσι φροστεγορϑυύμῆρον πρίτλυφον κὰν εἰ- 
ῥρηδίτης, ΕΓ- σηΐτη Σποτία,1,. (σοτῖα Τ ατίη ὁ οὐϊατη ἃς Οταοὸ τούχε- 

Ἐ χίθ’, αἰττα σο]πησατιιτη οὐ παι σας πι:ν ἰςα5 ν᾿ φο] σοῦ σαπαὰ- 
τ ΠσΠ] 5 Ἰῃ πιοητο σογοη Ἔχοίμς.. 4] ν]οὸ μα είς ΔΡΡο!]α- 

τγο Ψ στη μῖεις 10, δζσαρ!3, ΑἸτεν ἃ 815 ΟΠ ΠῚ ἤπις πυδάτς [ςοτῖα) 
«ΠῚ ΟΓα Οἱ τρόχιλον ἀϊοιιητ. ΓΔ οπὶ 11}... ςαρ.3. Ἀ ΕἸ απ ἤρατία, 
᾿αιιου ἰδτίοτος {πὸ πποσορα)ιὰ πη τ ον Ρ  )Ραγα το Πιᾶτατ, 

ταῖς ξα]πιΐηα (τα! ραπειιτ, δὰ ἡρίἀπιηιις πιοητιπὰ σογο ας ἱποῖ- 
᾿ς ἄλτμτ ἰρολ, αι: ἰσοτία ἀἰοίτιν. 

λὠχιν»ιν(θν δ τΥ ΠΓ] σ 5. τσ! οι ΠΡ 5, τρεῖς οἰκίφεις ἔχων, τρίγωνίθν. πρίσ- 
σεὶς γωνίας 5 '. ΔΏρ. 5 ἔογυ πρὸς μιαίς ΠΣ. ὀΐω πεαγλώχινεγ Γισῖττα 

ττιροηϊα:ῆς ψαἰΐα ἀριιά Ηοπι. 11π28.6, πριγλώχιενι χόγῳ τε σα ]- 

ΠῚ 
Ἰμῶηι Ἂ 

ἀὔνωμι 
ἸΠ" 

μη" 

νην 

ἜΝ 
εἶμι μι 
ἀδι γ το 

ἐμαὶ 
εΔέ αἰ ᾿ἀείεγπιοηδ, 
πο Τειγμὸν, ὁ τ! άοτ, Ασῖ τον. 16,4. Ααΐπγιντάς Τοίζω, 
(νὰ με πδαγρνήσαν τα ζαῖα ἃ πῖσηαἶλα εχ τοττία ἰοσ οἷς δὲ ργοσεηῖς οἥϊτα. ἘΠ 
γδι. ΠΩ δπὶπι απ ρτὸ Ραἕῖ. ΤΠεορΠγαίτιι5 ἀοοδε ἀηπια [ἀπιῖπα Ρτο- 
ἀπίοι δ᾽͵. ρτοτ (οἱ  πατυγαῖτι ἀεσ οιογᾶτο ἄτας πλατατῖ 5 το ἴῃ 4ιαγῖο 

δπΊΪ Ὁ ΟΧ τυΙΡ οὶ ἔατιι ποτετητ ἃ ρτίπιο αἰ ξογθατῖα.1.Ρ οἵδ᾽ ττῖ- 
ἡκειληὶ τα τη:ζλιο ἀ Ἔχρτοίπεν ἰγρὶ τ Οςοτγρίς,ν δ], ϑεπιίηα νἱόςς- 
ἐὺ ῃδςς. Μομ τας ὃς ἐρίς ΡΒΠοΙ ΟΡ ας ἴῃ ἀαϊ γα στα: (ἴῃ 

᾽, . " 

ἀπ ἡ 5 νΤΟΓΕ5 [0115 ράτγτης ἐτποὶ {ερυϊοῖίν ς τατίοποπι δτίηςτ) 
ὙΠ τάδ Παλ]Π τον ασοϊάογο: ᾿ςς οηΐτη κα πιαιουῖθις ἀσσοπεταγο ρος 

τοττῆμπι ρατχιτο ἷτα νσ γογγὶᾳ (οσοΐος δἰσαιῖος Πα} ΠἸτιϊἀίης ημ}- 
Ἰοχποᾶο γοξογατ.ϑῖς εαΐπι αἷς ἐς απο ρΊδαν, Πδ.1.ςαρ. 9. τέτε 

δι ϑιοῦται δὸς τίμὐ ἐκτελεἰωσιν, ὥσπερ κὶ τοὶ ζαΐα, νὴ γὸ παιύτε πε 1}»- 

νήστεντοι σιιωεξομι τοὐὗται 1. Ἰγατο οῖτη ἴῃ τὸττια (οσοἷς ἴητοτ ἴξ ΓΙὩὩτ 

ἀν ἢ 
ΠΠ 1 

{που} αἰ ππι}Πἰὰ. ὅτ διιτρὴν σωυεξωμοιούταιζῖτα οὐλπὶ (ςτ] δε πάτιπ))4Ὁ ἔς 
ἐβίω: ᾿ἱπάϊςάταιίο πὸς ὁμοιώσεως ἔκτασιν. [ητεγρτον Οζα ποη γἱάε- 
χἰκεῖν Νὰ τὰν ἰϊοσιτης » 70] ἢ νοεῖς. Νὰ οτϊάτῇ ἴῃ ἀΠἰ ΠΑ Π ΠππΠπη σύποτοὶ 

᾿ς Βα οηΐμη ΡΟ ὴ τογτάνιιη ράνταπι Πα] ἰτπ Δ πο ΠῚ Ροτίς διό τορτο- 
“ (ξηῖατο ποῖ ρίππε. 

γρνία, ας. νὶ, ἡ πρί χη γβυεαὶ. τγος [οἴ γο] 65.514. πατρὸς ἐς τριγονίδῳω 
παρέπεμπε τὸ ἐἰχθίδι- αὐωϑεν ἐκ πριγονίας βασιλέα» ΟΟτη)οάτπὶ ἀϊχιῖ 
Ἡοτραΐδῃμ9 ἃ τοττῖὰ νίασε ὑγοσεηῖς γέροι. ᾿ 

χδο, ράνλε 5. ς ἐφαΐη, ΤΊ Οθ ΠΑ: ἴΕΡΤα Πα 5 πέρίφοκομα, νἱάς {ἀρατῖιι5 
᾿Θριγκὸς:α]οά δυο ΕΠ: ον ΤΠ τειν: ταπιοη μοῦ τ ἀρᾷ Τοῖς ἴῃ νὶ- 
τα: Τπτογρτόίαιις γοτειΓ Γὰ μο παι,ἃ τριγχ ὃς ἀιοὶ γυ]ρὸ ἐγεηεϊέο 

ἢ 

ἐν, . 

Τ΄. 
ἀκα ΠΝ Ὁ 

ἘΠΝΝ 

εχ Ἴ πιάπτ πο π ἢ} } 1:6 8ξ ϑα ἀα" τρίγχοοντειχίον, σεφαύη, αἰδεφρα- 

ὁμει, τἰριζολιὴς τὐξατεί χισμα. δουίδίταν ὃ ρα Ηςίγ οι, τριγκώσαι γ᾽ 

᾿ϑριγζοῖσαι:) φρκξοι. 
᾿διγωνοει δ ὶφ ττὶ; ἢσαατΊ 5» ἤρηγαΣ τε ἀπ σ 1 π’ν ᾿ : 

ἢ κι ὑ(γωνον, απο ν ΕἾ ὁ πρέγωνγθ-, τειαπρ αἰστι γε} τὐϊαη σα 5. τη! χα οτγ 
τ γεὶ τγϊαιοῖγα ἥδ τα σῃ ]ατὶς Γογπια,οιίας ἤραιτα οἵ Δ. ἀριιά 

Π Ιποίδαι ἐν βίων ὡρῴτει Ἐν, δύο, τρία τέήαρα, ταῦτα δέχα εἰσί, ΠῚ αιι- 
᾿ πηξτὶ ἤιρι] σουηροίτὶ ἄσοοπα εξ Ποϊητοκὶ τρίγωνον ἐντελές, {ΠΠ 605 

ἃ Ῥυιη ζεῖ» ἀςῆρσηοο, Ὶ 
Ὑρίγωνον ἰσύπλδυρον 5 εἷζ τη ΔΠ Ὁ Π1Πὶ δα ]ἀτογαιη» 
φιο τσίδιις. ἀταιῖ5. [Ατογιθ 9 αἰδιιάϊτατ. Ὑρέγωνον 

ἡμν ππὸ 

ΠΝ με 

οὐ 
πὴ ΠῚ 

ἯΝ μοι ' 

γαῖαν Τὴ ἰσοσκελὲς 404 ἀπο τλητατη παυα ία βαθεῖ ἰατόγᾶ. 

ἡΐπ ἡμῖν Σταλίκωὸν πρέγωνον, φαοα ττῖδῈ15 Ἰπαρη4 1 ι15 ἰάτοτῖ- 
δὲς οὐ ας. Τα] αταγατιιπι νεγὸ Πρατατιιπη. ὀρϑυ- 

εἰθ μῖ γώνιον εἴϊ,14 εἴς, γεξξαπευλιπι, ἐγ ραθαπι πο ά Βιαθεῖ απριι- 
οὐ ο Ν ἼἸμπὶ τοέξαπειντ ἐμδλυγώνον, 1] οἴ ο τι Δ ρα] πον ἴῃ 410 4π- 
ἡ} τ, αἾΝ φυμις ΟΡτυΠς Ευοττ : Οξυγώνεον νετὸ γἱὰ οἰπ,ἀσυιτ ΠΘ. πὶ, Ϊηῃ 

᾿ ἴο τγ6β. ΔΉ 5.1 (τς οι; ΨΊάς Ἑπεϊνά. Ὑρέγωνον {π|ε τρίγω- 
γ΄. ἀϊεϊτην ετἰσπν αι Ποῦ πη ἰη γιιπυθπτατι οὐΐας ἤ σιγὰ τὶ - 
αὔεττα: σπογάα ἤγητ οχ οὐ ομαΐςο 9 δὲ ξογγεῖς 115 δ ἁττιῆςς 
ξογιπητατιν ὁ ὧδ ἀομείτενὰ ἀπ! σοάτης [ΟΠ], ΑΠ τος], Ρο]- 
“τίς. 3. ΕἼ] γωνα, καὶ τρίγωνα, ὁ σειμ ξύκας. Αὐβοῦ απ ΠΠΡ.4. ἀλέξι- 
᾿ δδρίδ- 5 ὁ πολίτης μου δημόσια δηδειξαιβυ δὲ ἐν τῷ τριγωτῷ σδικαλκιῆνῳ 

᾿ ὀργάνκο,ούτως ἐποίησε πτῖντας ῥωριαίοως ειουσομίνεινν ὡς «δῦ πολλοῖς κὸ α.- 

τς πομνη τον δ εἰν Συτν τοὶ χράμια τεῦ. τ᾽ ἀπ, ὅλα ψοίχλείν πρίγάνοις. δρᾷ 
ΤΠ ῬΙατα οὶ, αὔδὶ μονας χίας "ὦ δημοκρ. αὴ ψαὶτήξια πολὺ φϑυγία 5 κα βαρ- 

᾿ Εἴτοις, κὴ τρίζανα (ςοτιρτὰ ρτὸ τεΐγωνα) αὐθα πέμψας. Γ)οργαιάτα τη 
᾿Ιεδίοπειι [δουτιις εἴς ΟαἸτς ΒΒοά τις, Ὑρέγωνα ετἴατη ἃ ττίδη- 
Ὁ ριυϊατὶ ἤματα ἀϊξιίπταιτ, ρα ἘΠ οτιῖτα αααίαπι βεπεγα: αι, τος 
Ὡξς ΑἸ ρίπεξα, οχ [ςπλϊηΐθα5 ἑοὨγροπιῃζαγ, )ς Ηἰς Θαϊοπας 118. 

ΟΠ ἸΣ Μειβοάΐν οἷ πιαϊὸ νοτεῖτ [ἀπαρεῖ., Ἐχ ῥα ιπαςα ρηΐσς ἐοη- 
εξ. συαῇ ἰσεῆρτιιπι ἔα Ποτ τρεγώνεα. Ἐοτπηάςεπὶ πγοιη  ηἷτ 

᾿ σαγίως Οαἰοητῖς ἰρίε 1.2. ἦδ᾽ χτ᾿ τόποις, Ὑξίγώνον ξτία τη ἃ ἤσα- 

ἘΠ ἀντυδοὴ 2 
τὰ ἀἰσοίαειιν Αἰἠδιῖς ἔουιπὴ 114 ἰοἰατίιπ), δυκας ύριον, σοπηη,. ΑὐΠξορ νι, δί δια, ᾿ 

ἸΤειδούζιυλ Θ.,)τογη ὃ αν ἀρ ΊτρτιιπΊγε τὸ μῆκος τρεδοϊκίυλον, πιο [ατα 
ιιαάγαπτα ]ς,οάρ.σ δ τὸ 3. ἈΠΠποτ, ρίαητατ, ΤΠ ΟΡ Πγαίξ, ἀριιά 
ΔΥΗΈοτ ἴῃ Μα τοτ, Α πίανα!, ὦτοι γριφάκταλοι, ἵνα ποιδα σιμαι τγῖ σις 
ἀϊρ᾽τῖδ. 

Ὑρίδουλίθ. 9. (τ 15 ΟΧ ζεστὰ Βοπογατίοης ΡΟ ΠΧ, 
Τρεόρα χιον, τες ἀγας πιο, ΡΟ] ]χ. 
Τρίδῳ μαι οἱ γτετροιηδηὶ. 

Ὑριδύςἐμίθο, τοῦ Ἰη οἰ ἴχ. ἴο Ἐρῖρτ. 
Ὑτειέλικτος, τυ] ρ Ἰσατιις ὕλη, Ατάτα5, Μείζονα δ)᾽ δῇ χεμώτα φέροι τρκέ-. 

λικτος λων, ὕγο Πηιϊοίο ΠοΓΡοτο» ]ογοάοτ, τριέλικτον ἰσινοσέδαν, 
ἴῃ Ἐρίρι, ἕ 

Ὑριέμξολον, τ ΡῈ 5 τορρυ ̓ς πλλπῆτωπι, ἔογεσίς Ητπηιι; το πα- 
ὉΠ] συοάκ4π| σοπιις, νε Ν εἰξοτὶς παυῖς ἀρ Ηοηι. Αὐϊορ. 
ἀπ Αἰ δ. Οὕτω γέρων ὧν συομαι τρεέμεζολον. 

ὙΕέεν (θ. τι ἰπηγι5: πρίονα σδέρμφτει)ττῖ πα Γςπγΐ πα, Ὑ ΔοοΡμγα "τ. 8, 
ἸΜ|Πποτιρίβητιαρινὰ σηοηὶ τάσπς [1.4.ς 12 πιοπάο(ὲ [οτίρτιτη, 
γϑεῶωι δὲ φασι πριν ὧγ τε χρήσιμον, Τὶ οῖτιις ἑν ἄενθο, δ ενίθ. παρ ίενθορτο 
ἐνίδυ, διεπιὶς. πρκετίής, 

ἸὙθιέαπέροο. α,όν ΤΟ ἰΧιιο» τ οἴρετ. ἘρΊΓΒοτοη Ἡογο 15, φιιοά ττῖ- 
Βιι5 νος βειῖϑβ ἴη νην ςοηϊδέξὶς Τυρῖτου σι ΑἸσπιοηα σοηςιι- 
Βηοτονπάς πάτο οἱϊ Εούσα]ες. 

ἸὙρίοτες, ] ΟΠ ηΐο.ΡοΥ τεϊοηηλμτη, ἀπο γθιρτο ραγοχυτοπύτη.. 
Τρετὲς ν ΕΓῸ οὐἹτῇ ΔΟΕ1Ὸ ὅπ Ππο τΓΙ ΠΠ δ. ΓΙ ΠῚ ΠῚ, Ἀ πη πη δξ ΟὙΥΤ]. 
ἸΤεμετερικὸς Κγ δ. ΤΊ ΘΠ ΠΑ 15: ἃ πρὶς ὃζ ἐτοριν πο τριετερί χ᾽, Γ τοι αν 

ἴδετα Βαςοβἰ»υ74 τοττῖο αιοαιις ἀππὸ σοϊς δταδαπτατ, Τ τϊοῖο- 
τῖοὶ ΠνΩηΠ5 οἱἙ ἀρυΐ ΟΥρπθυτα, 

ὙΤριετηρῖς ἰσθὸς, ἡ Αγ Ἰοτοσβο:ὃς τγὶ ἢ πτα 114 ἔο[ξα ττϊοζεσῖςς ΒαςςΠὰ 
τοστῖο 4ποααε ἀποὺ σοἰ ορτατγὶ ΤΟ πτα Ἱριετηρίσες, ἐπ τ σι, ὁ- 
μέρα, αὔρα βιϑιωροῖς., ἐν ἃν αἰ φ᾽ ἡμέρας ποτεὶ σεωεχεῖς ἐγίνοντο αοᾷ 

ΤΕΠΈΡΙῚΣ 1 σο πιροτατιουἤδιι5) ἰα(οἴαά αξαιις νετοτηο τγάπῆρε- 
θατιγ: Ττιθπηῖα ἀϊχὶς ΟἸβδ δἰ Μοραρη ΉΡΗ: 

, Ἡρατίας ςεἸοδτδηε τόρ οὐἶξα τγίηπϊα Βας δ. 
Τειέτηρος, [Ὑ] Ὡν}}5. ἴῃ ἘΡΊΡτ, 

ὙΤδι5 της γείθ-, ὃς ΤΊ ΘΠ ΠΤ Π ΤΠ. ΕἸΥΤΩΣ 
Τρκέτης χεύνθν, Πεγοάοῦ, 

Ὑοιέτης. ΓΙ ΠῚ115. 

Τεατία, ἡ τ Ὶ Πγ Δ τα 59 τ απ πἸθπ], Τ᾽ ΒΟΟρ τ, τι ἄς Οδα Ραπτ. Ἐὲ Αδὶς 
ΑΡοΐξιςΔρ.10. ᾿ ᾿ 

τρεετίξειν ε{1ς τ] τη} Π|. τ εετέζων μια Ὁ. ν τα τ15 τυ πη 015.0 σά ρῖτο ας 
Κορ. 

Τρίζυγες σευ αι οῖ,ττος ἔγατιο5»᾽η Ἐρ στο πρίζυγες μᾶσαι 11 46 πι,1.ττῖ- 
Ἧτη 565 2]. ΟἸΠ ΠῚ, 

τείξζω,εο νοσεπὶ πη] (Θά 1] εἷ ὃ [πιο πτα δι} ἐπι, πτιἀο:ἀς ρῸ]Π1ς 
ὃς Βἰπι 4 πῆς Ρτορ τὸ ἀϊςίτητ, ΗΟ 1.114. 65 ἐλέεινα καιτή ὅδε 
τετοιγότας»ἱ τείζοντας γενοτες οτος πτασητοσ, Αὐπ τος. απ, αὐ. 
4.ς.9. Καὶ δ᾽ σελαχ ἐν σὴ ἔνια πρίζειν δοκεῖ, Ψ πάς δι πρισμός. δγπεί. 

4ε σοτη πιλὶ! παιιιαιτι, τό κέρας ἐτετρίγει, καὶ ἡμεῖς ὠόμεϑτε προτονί- 
ζειν τίω) ναῦν, ΝΕ Τχ ἡ αιτο τεσειγϑει ἀϊοίτωτ φιαπάο ςαἰςατιγιπεί- 
ζειν»β ὑκεῖν ν τάς τὸ Βρύκειν ἀρτι δι! ἀπ), Τείζειν ταὶ ὀδόντας. {π{1- 

ἄοτς ἀεητίθις, ΝἸατςοΐ 9. στιν οτίαιῃι ἐδ ἔσγγο. ΑἸοχ Ἀρηγοᾷ, 
“ρίζοντος τ δμινευῖρα σιδυίρυ. ὥζς, ν 1 {ε Τετρι) ὡς. 

Τρινκαὶς ῬΤῸ πρια χα τοὐ πείακας καὶ Ἀ) τελδυταΐα αῷ μιυὸς ἡμέρᾳ, ἩΤΟΠΟοά, 
πεινκάσαι μίμωος αρίςίκω τοὶ σ οἴ πλάπι αἴ ΟΠ πτοπῇς, 

Τρινκονϑήμερρι μἰυδ ες τη ας τὶ σ ἢ} ἀϊςῦτ9 σου Δηξο5. 
Τρινκόγτερφς, [ Θπιΐτ159 Ἡ οΓΟοΕ. τρινκόντερρι) ΠΑΠ165 ἔτ ρί πτα τοῦ - 
ταιπι, [6 Π|. 

Τριηκόγτορφι, Πρ 1165 τγΙ σίητα ΓΘιπ Οὐ ΠΊγ751114. 
Τριηκόσιοι. δὲ Ὁ τριακόσιοι τὶς ΘΠ] τγσοη , ΠΙοτοά, 
Τριηκος ἃς, τΓῚ σοΠπιυς. 
Τρ ίμερος μα. γὸ καὶ » τ Δα Π115.9 τοττίο ἀϊο, χξιςος αὐΐστα ται πε εκεθφιν 

ΟὨΒτγιῆιις τοπιγρῖς τετεϊα 416. ἸΝσζαη. ἴα Οτατ. τ σειν μερον γίνεται» 
τι ηἷς ἀϊεὗῦτις ἤτ, Θαχα ἀρ Ατήΐζοτ. ΠΡ... Δ πί τι, 

Ὑρινικιπόδεον νι τὸς [Ὁ ΓᾺΡ 65. ΧΟ ΠΟΡ ἢ. βόϑεωον ἐλαπογα ποδιαα, Χὴ τρι- 

ἡμιποδία ἀἰχῖς, 
Τριημιχοϊνιξ, [ς [αι σε πιχ. τριημιχ οένεκοι αόχις ὁμαλίσκεσι, δίς τοῦπος. 

[ἐπι  ἐοχταγῖοϑ νἱχ ςοπἢππιιοτ Τ Προ ρἢγ.δ.ς, 4. δ {τ Ρ στ, 
ὙΤρινδαρχίω, μι ίσωκι κα Οὐ ἀπ Ο ΓΓ τ ΟΠ ο τη Ῥτορτγῖῖς ἔπ ρ τ δ 55 

Ρεηάο ττὶ δυιγοπι αὐ τγίγότηςβ ραγαπάας ὃὲ {ΠἸΠ ἢ  ἅ5.. Πυ11 πὰ 
σαθρογηο,οίαήις ργω εδξιγαπι Παδεο, Πμπὶ ττ ογάσσβ ει. 1, ρυης 
ἐερϑ τιἠγεπιῖς. τρίηρα: χον κὶ εἰσφέρειν, ΓΘ πο τ, ὃς ΑὙἸΓΟΡΕ, 

Τρινρέρχημα, Πιπηρτας τη τὶ γε πύοη. 56Π4. 
ὙΤρινρρέρ χὺς » οἸαίπειι5» 4} ρεπάϊτ Πιρεπάϊιση δα ττϊτοσῆςπι 7 θ 6- 

τοί Ἐπθη 65. 
τριιραρ χίαν ἔτῖ 6 πτῖς ἀρ ρατγατις δ΄ ἐπ πΠξγ1ο. σα δογηαο, ρταο- 

ἔχατα τγισοσαιαπ) τον. Π. 9. ΡΟ τ. ΤΊ ταγο δ πτθημ5 τας 
Ατβρηΐς οογιπηι «{ Ῥτίπη! σεηῆις σγαητο ῖ αὖ πρώτα τιμήματος, 1- 
ταὶ οηλίατη ρει δ] οὲ ρτα δύ ατεπα ἀοοςστας. νἱάς Βυά ἀς Αἴδ, 
Ἐτδηΐιτοπι ντ ἀρυ ἢ Οτατέοϑ γος σθη 5.9 Πσαρυά αὶ οὐηᾶπος 

αἴης εἰαἴϊες τὰ ςοητοτίας Πἴις ἀπ. ἸαἰΠεῖ ἐγαπτ ααϊτε- 
ἴαπι σοπξογοθαητ. Οαριΐθ ἐ ΠΕ ὅς ὑτο  οτατῇ] ὁγαπῖ οχίτα οἰ ας 

ἐτανῆσας ΑἸ Εφηϊς τὸ ϑοτεκόν, τριηεὰρ χίεν αὐτιδεδόντες., ΔητΙ ἀπ 



)δο ἯῚΡ 
τα ϊογατοθ τα ἐσλρ Ια ρθητο 5) οΠνοΙτ, σριηρψρχίν) ὦ λειτουργία, [ἃ 
Ὑοιιοαρχίαι ἃς χορηγία ἀἸογ ας). αιοά χορηγία [απ υἸττοήεα:. 
Τοοπιοῖτη. ἔάτετρε. Ὑριηραρλιων πιι}}2. ἐγὰῖ χε ἶτᾶβ. ντ Ἰἀθτῃ 

Ιωτεγρο πόζαᾶς. “ 

Ὑροιραρχίκόν, οτο τγϊ ογατομῖσι!ς ΑἸ μα πῖ5 ἔΙΣ 7 1οτίο σοσγιμτι 4α 
τεποδαιταγ δὰ ρεπήσησωπι τγὶ δυιτιιπὶ φοπῆςίεπάϊς δὲ Πξεη- 
ταπάϊς τγίγεινθυς ρα πὸ ἑη ντῖγε Ατβεηίςμε,, Ποῖ ἢ. ὡδὶ 
πὲ τεφαίενλυὶ 14 ττιδυταπι ρεηάἀςδαητ,αἸσευδητιιγ τροΐϊραρχοιγδζ 
34 παιτητις (οἰ φάτ γί δαιτὶ τρινραρχία, 114. Τρινρώρχικὸν τίμημα, 
τιόποτ τγίσγαγο μι, ΑἸ Β η 15 ἔϊπτ ργαο γι ηγι159[κςίλη. 

Ὑριήρφεχ Θοἵτἱετατοί 5541 Ρομἀ1: ροοιπίαπι δα ἐγ γε πιο 55) Π 6 Π|. 
Ιητουρτ. ἄς ππιασατίοηλθι1ς τρηοαρ χιών, ΓΤ] γαγοπιῖα ετἰατῃ Ψ 4114. 
νόγτιτ, ΑἸ αυδηᾷο οἰ [τς ρτα ἔεέζιι5, γί γα πΊ15.Π1π|ς ταῖν Ἐπλ μὴ 
φιωξςἐλες, Ηςτσάοτ 0.8. ὃς ΤΊ νιον 4.11.4. ν 

Τρινρὰν ληςγεγ5 ΤΙ ΘΠ ἴῃ ΓΓΙ γι] 8115. πο [ἢ πἴρὲ φερνε 
Τριρροιμολχία νυῦς ΠΑ 11}5 4145 Π ΟΠ τοῦ τουηΐς ἃ σἰ τι γ 0 τἴξὰ εγῖγα- 

πλϊςιν τ σοη οἷς ΒανΕ, 
ὙΤριήρης»εἴθονἡ τγῖ τς ΠΥ 59 ηΔι}5 δ. 1 Π|σ 42 ο] Γῆς Πἰυγπῖςα , Ν ἰἰα ἀρυά 

Ὑ ΒΟΥ ἃ. τσυΐρεις εἰ σὴ ταχεῖα! φρατιώτισες͵ πεντηκόντορφι ἢ ἱπισαγω- 

γρὶ,πλοϊαγδλκοί δες ΓΠτογργο5 ΤΟΥ ΔἸ {ϊς, Τριήρης οἰκία, ἀϊέία εἰ 
ἀοιπιις ἃ ξοίτα ἤτπια ἔαυς 1 δάο᾽ οἴσοητιπι οἰ: ἴοτιιηλ) 4 πὶ 
πάτγᾶς Ατμθησ 5 ἰηἰτίο [τί ῳ. Ὑριρης, ἃ ξοΥ ΠγΔ {ΓΙ ΓΟΙΤ 5 ΘτΙ 
ἀϊξχιπι οἵ φιιοἀάαπι σεηιις ροσυ] 1, ἐς φμο ἰάθπι Ατμς {101 
τπλεηϊίηἰτοᾶς Ἡτοάοτ. 1.8. 

Ὑριηρυιὸς αἰ τγίγεπηα πὶ ρεγτῃοη5», Τριηρικδὸν, τὸ Π4114}15 πιο τἰτι!ἀο. 
Ατιῖοσ. 4. Ρολ τῖς.ς.4.ῆς νοσαῖ ϑῖγαθο παιιαὶς δά τγίγο πα το- 
οἸρι πη ἠ45.. 

ὙριηρΑτας ΓΟ ΠΟ ΧῳΡΙ ατάγο 5 ἴῃ Τ᾽ πο πη το οἷς, τριηρίται 5 ΓΕΠΊΪ 65. 
οἱ ἐν τριίρεσε ἀφικό μῆνοι . Ιτογρτν Τ᾽ μον 414, τριυρέται γραμματεῖς» 
Γοίαπιις. 
Ὑρίηρον κε, τὸ, αι] οι} ον τη. 
ὙΤριρρνομος, Διο οτα τντοιηραρχ 95. 
Ὑρινρρπϑιὸς, ᾧ, ὁ, ἔα εγ 41} τε γοπιος σου (τταΐτ, 
Ὑριϑελήςοτοτ γπγαηο σι ἤοτοης, τοῦ ρα  ]Δη 5. 
Τριϑεία, ας ἡ τεγπῖο ἀειταιις. Ν Ζαπ. ἴῃ Οταῖ. 
ὙΤριϑεΐται, οἱ» ἀϊσιιητυτ φαΐ τογηΐοθτη ἢὰ αἰ ἴτατο αἤογαης. Νὰ- 

σληζοη, αι Οτατ, ἢς ὃς δεϑεῖται » 41 ἀπιρ᾽ εχ πα ποη ἃ ἤεγιασ, 
1ὐϊάςπ. 

Ὑρικφλίν τοι ταν ν οἰ πτατιις ν ε] σρίας νοἰπτατας, 
Ὑρικριλίν δομκαι τρικυλ ἐν δὸ και, Ἐτγ πη. 
Ὑρικαρίω 9. ττισορϑοτου σα α Π15,τρίκφανδ., τριλέφαλ Θ᾽, ΕἸ ἤ οί ἰῃ 

ΤΉςορ, χρυσοίωρ δι ἔτεινε τεικοίρίονον γηρυονῦα.1τρικέφαλον, 

Τρίκαρπος,τοτ ἔγιιξξας πο5 ργοξογοης φιιοταμῃῖϑ:ς ΧρΡΟΠἰ τα ΤΦΈΤΗΝ 
ἂριιὰ Ηεἰγ οι. τριετής, 

Ὑρεκέφαχίθδο κα, δ τυ σορβφορίταςς Οοτθεγί δα 4. 
Ὑρικλίνιον, αν τὸ, ὃς ᾿ 

Ὑρίκλινθ. «οἷς ταῖς Παλααν , ἡ. ἰοςιις τεῖδι8 ςοηίεγατιις [ς 115 δὰ ἠϊ- 
[πα θεμάπαχιν άς ατο τι οἰ 1πι15. 

Ὑρέκλυς Θη,τοῦ εἰμτιι5οαιο νία5 οἵξ Ατπορμαηςς,τοίξς ΡΟ] αος. 
Τρίκλως ϑυ,τοτ ΕΠ ν οείατιι ἀμπέλια Πεχιοῖπ Ερίρτ. 
Ὑρίκοκκον μὲ τσιλον, πο ρ᾿ Πῃν ττσοςςοη, Ϊοίς.1}}.1.σαρ.176. φιὸα 

τεῖα [νὰ σεᾶῦ ἰητις οἴισ αἰ α,ιια!! ἀϊςας τγῖ σγᾶπι 11]. 
Ὑρικόχενθο, τγί ποῖος χ το ΡΠ ῖη σοὶνδοστα, 55 ἀ ἀριιὰ ἐρίι πὶ δτορμᾶ- 

ἡτα ἴῃ ἔΐος γογῆι Πανόδδστη τρικόλεγε πολεμὴ ποτε λαοὺ ὁλέοσεις, ΡΓΟ 
“ρικόλενε τοροηὶ 4οθεῖ τρικόλω.ε. 

Ὑρικόγλυζον, τοττία σΟΠ]ν δὲ ραᾶτβοτγίςης σΟ ΠΥ Ὁ]. 
Ὑρικόχων 9. τε ρ σα) Βα θης ΘΟ! ςπὶ ἀραιὰ 5τορἢ, ὅς δῖγάθοη, 
ὙΤρνκόνδυλχι.., τοτπᾶβ ἴῃ ἀϊρ τὶς Τα πέξιιγας ὅς σα πατιτᾶβ Βα θεῆς ἃς 

τογπο9 ἴῃ εἰς ἡοήο5»8. τιιθοτα Ἔχταητίδ. 

Ὑρικόνητος γα, ὁ, αριά Ηε γς. Περί τυτοᾶς Ἐχροηίτιτ ὁ πολλαίκις ἡπολώχ 
εἰξιΘ., καὶ κα τειχωδϑυϊιῦ «. ἀϊρηι5.» φαΐ (αρίτις ρογθατ 7) ὃς ἀςξο Πὰς 
ἀπτο, δ γιιατιτ, νἸάστισ δυτοπα οἵδε 8( κανεῖν γοὶ ροτίτι5 κογεῖ - 
ὥπερ ἀοτίτιατο ἃ κόνις, 

Τρικόρυφϑ. ττὶρ Ἰσοπὶ μαθές γουτί σε ΠΊ. 
Ὑρικόριον δ, ἴα ἘρΊστιάερεης ττλττι ΠΟΥ ποι πὶ ἀτάτο5, 
Ὑρίκουρρε,τ εὐ τοηἤιϑοντάς Ἡςείγ οἱ, 
Ὑρικρανὶς τα! Πάτι59Γτὶ Πιΐ εις. 
Ὑρίχρ εν, ττῖ σα ρα γτουτοθνίων 3. τ ντ δορίιοςΐ ἴῃ. Ὑγαςπῖπ. (ετθ οταπὶ 

τρίχρανον σκύλαχφ νῸ “41. Οἷς. Τα, ᾿ετγῖςὶ Ρτοπὶ σλῃεῖη ςου- 

Ὁργτετ,  τρικέφαλον, 

Ὑρίκροτος, ες, δι ττἸ ΓΟ ΠῚ Ἶ 5. 
Ὑρικυμία ας ἡ, Ἡςίν ον ζάλη ργοςε!! πλαχίπια δὲ τεπτρεῖξας, ὁτὸν 

τρία κυφτα εἰς ὦ σιωναρϑ ἢ "ὁ σαυαφϑ 71: τΥληι 15 βαέζιις» Τ ατιπὸ 

βιιέτας ἀοοιπηαπας. ΝΝαπι δί Ἀμιέτες ἀςοίπιις5 ἤογὶ πγαχίτηιις 
αϊείτατοντ αἷς Ἐοίτιις Ποτπροῖμς. Οὐ 11 Μοταδι. 

Ψ αἰτίας ἐπ πιγσθὰβ ἀοσιηγᾶν Εἰς ἔπη ρ οτας νηδ;, 

1μισαπιες ἰη ΡΠ] αν, 
Ητς ἔπτιπν ἀςςϊ αι ϊόξα μἰγα "οι 19 
Ταπα ἃ οὐππὶ ριιρρα ἰευας. Ἶ ἶ 

ϑγοεπιις Επορτῖο νϑμουλθητοπὶ το προ ξατοπὶ ἄς (ςεῖδοης » Καὶ 
γὸ δὴ ἡ ἐπεῖχον αἱ τρικυμία 5 τοῦ πελάγοις χὶ ὡϑθς ἑαυ τὸ ς᾿«στάσειντος, 
Αἀάίτηις, Γίνέϊα 3. πὸ τοιοδιον, ὅταν αὴἡ τῳ λήζὸυ π πνϑίμρτι αὶ τὸ π᾿ ἀρ 
ἑαν τοῦ σιωάνα παύσηται κύματα οὐ ἰχίον τὸ ὀνδὸπεμαν τῇ ς ὑαγήσφως, 

νον τ, Αἱ, 

ΤΡ 
σταντια ζῃ τῇ τῷ πιδίυατος ᾿βηκριτία,, καὶ ὀῤτεμξαῦλῃ τῶς ἐμζολῶ ᾽ὰ 

οἴς, δοοῖ δατομη οἰπ ποι! ἀεομπηδηιις Πιιέλιις τοπυρεπάίαις 
Βετῖ » οὐππ ἀοἤηεητε νεῆτο βοη ἴτεπὶ Ῥγοτίπις ςοηπάνης θ8- 
ἔλα ἔθαρτε νὶ Ἐχαρίτατὶ ἂρ ἱπιο τηδτί σον τίαιις σιαπὶ ἐρίππι πιᾶ- 
τα ἔσπις] ἐτηρατιι ἃ ρτοςο!]α σοπςερτο,, νπάαδιηάταις δἀςὸ 
ΤΛΌΤΙΙΚ ΠΟΘ ΠτΙ 1070 }}Π1 νΘοητο Ργαιαίςηῖς ςσἢιέϊατῃτ, ἀςοιπι- 

δεατίαιια νεμοσηοπτίις ἤλταΐ ςουτγατῖο ἱωσιδῖτι {εἰς ορρο- 
πῖτ. ΤγδηΠατὸ πο νίτς εἰς Ατὶ πιάςβ ἴῃ. Τ Βοιεζος!. Θεμιςοκλέα, 
ἢ) ταὶ δεύτερα ἀεὶ “ἴκ Ὡροτέρ ὧν μείζονα εἰξεδύχετο 9 )ὴ τὸ τῆς παρφιμίας 

ἀυτῷῷ αὗξχεις ἐκεῖν. τὸ μὴ) γδ ἔλειπεν αὐτὸν κύμα. τὸ σὴ ἐγκαταλίμξωνν, 

ἕως διεξθλϑε διειὶ τἦδ᾽ πεικυυίων νικών, ἱ, ΤΠ πη ἔος δι δυζοιι [οπι-. 
Ρεγ ἐχείριορδης [ποιη α ποροτία τηδΐοτγα ργϊουῖ δι, "ρζπππαις 
οἰτοιιοΠΠϊοατ ιοι σοτητηιηὶ ἰεσποης Ἰφέζατατ: ΙΝ ατα ἐΠΠπππὶ 
Ῥοίξ Πιιέλιιπι Βινέξεις (πος οη5. ἐχοὶρίςρας, ἄοηες ρεγ ἀςοὰ-. 
πηᾶποϑ Ηπιόλιις. ται] οπὶ νἹἕξοτ ἐπιοτίῖς, Ρ]ατο τῳ ΕπταγάςπηοΣ, 
Ωἰπσερ δΔιοσκέρῳ ὄψικαλύιδν Θ-, σαἷσαι ἡ μρὲς ἐμέ τε κὶ τὸ μειράκιον ἐκ ὦ 
πεικυμέας τοῦ χόγου, Τάςτη 9 κύμα κὶ τρικυμίϑρ εἰ [αἱ Δοσο ΠΊ ΠΟ, 
40 ἰοχισαζος ᾿πεογάιι 1 ΟἸΓΙ ΔΕΠΓ 9 ΠΌΤῚ αιρίδην γιάϊςι- 
Ἰωὴλ εἰ5 ἐχοίάϊε, Αἴτ δύτεαι Π10.5.4ς Ἀοραδ,ς, ἴσως γὸ οἷῶνα ὅπε 
μόγις μοὶ τῶ δύω κύματε ἐμφυγόντιγ νειῦ τὸ μέγιςτον κὺἡ χαλεῆ ὦ τειτον τῆς 
σπρικυμίας ἬΡΕΩ φερ ἀκιας τἹἀϊ ἢ} 45 ἀι[ρυιτατίοηος «πιδίεγι πη, 
τοττὶ ἃ ΤΏ 1] ἀπηρ Ὦ ρἴδεντ ΟΌτιιαγ νοἷατ ἀσειτπάπο βαξτι. Οποά 
ἰρίς ἀϊοῖτ ργορτοῦ σοπα πημηϊοηοῖη νυ χοτζιῃι ἃς ΠΠδογοταπιὰ ἴδ 
Ἰη!πίγαταπα ἴῃ ἤπια ᾿ ορει. ιαπι ἑητς Πρ εθατ οπϑηΐαπι εἰ [ι οχ- 
εἰρτοηἀαπγιντάς Κύυα, δίης τγα πῇ τίοης ἀἰχὶς [ιοίδη. 1η Πἴδτο 
ὐοὶ ὅλα μι ϑυω συνόντων, τοὺς τρικυμίας, ἡ ζάλας, κὶ ὀκξολαὲ, κἢ ἱστῶν 
κλάτεις ὺ ασπδολ ων δποκαυλίσεις, δ 

ὙΤρίκωλον σατπιοη «ἰοίταγ ἃ ποτα γοσ πασηθγο,νζ ρεγύκωλον, ὃς 
κώλογ, 

τρίλις Θ.. ὃς 

Τρίλλις Θ., 5, ἀνα τι ΠῈ τΟΘΆτΙΙς, Ρογορταζι 59 πολυλιτοίνδυτος» ΠΟᾺ 

κτος 16 πῇ ντ ν ΘΏΪτοῖ, τρὶςγὶ. ἔγεαιιθητατ ἐλίασοντο,  γοραθᾶτ. 
τηςΓ. 11.4.8. στα σίη πρίγλις - ἐπήχυϑε γυξ ἐρεύενι ΠΩ. 

πείλλις 9.7 ἔλπλο Π|Π!Π1πγι15, Ὀἱοην , Ῥοςτα, Υκ ὦ 
ὅν. εβήρων. 

Τρίμαμμα,"ς οὐ γετ δια, ᾿ 
Τριματιᾶται» ΡΕηιις αἰ εατοτιιπὶ : νης ἃς Τριματίζειν γετθιπὶ : ν! 46 

ΡΟ ]μςςΠΊ, (τ Ἰεροιάμπιν. οπταΐπο εἰς πρηματισαὶ ὃς πρϑμα- 
πίζειγς 

Τριμερὴς, "(Θυ,)δ κὸ Π τ] ραττίτι!ςΓΓΊρΙοχ, 
Τριμερίζω,ϊη τγο5 ρᾶττος ἀϊυϊάο. σι [ερᾶτγο, 
Τρίμετορνον ἐγ [5 τγὶ πςτ ον γα] ὃς (ομάτῖι5 Πατεῖ πὸὲ ἀἸοίταγ, 
τριμίω ὦ Θ' ἃς 
τριμίωιῶθ., ττἰπις τὶς. τεττῖο πιρηίς γεηΐθπ5. σρεμίω ᾧ 9: σὺ ρὲς, 

τεϊ πο γα εὐ τσ πὴ, σριμίκυιῶνοι ασὺ σὲ λεγο μῆμοι υὗτου τιγαΐν σετοΐγ δι 
ταί τη εἴτγς τγλτἸστι} γι ἃ ἃ φιε{ λιπὶ σπτούνιον ν ϑοάτιιγ, ὨΊοίο, 
[|0. 2 ἀσαριιο, ; 

Τρίμίωος σῖτος, Ῥόπιι5 ἔγιιπης τὶ, αι ὁ ταῆτο τοι ρος ρογῆςίΔταγ 
ΤΗΣορΒγδίξ ας ἀς δι {τ 0 δηταγ. 1.8, αρ.1. Οἷον ἀσυρών τί γγυίθ.νς 
χριϑϑων, ὃ καλῦ σι πρίγωνον([ορς ηάτητι πρίμέίωον ) διὰ τὸ ἐν τοσνύτω τε 
Ἀειξόϑει. ῬῚ ἢ η1πι5 Πθ το ι8.σαριτ.7. Τταηταπι ξαΠἴτατ οί τς 4 
41 ἃς τγί πη ο [τ] 5 ιι] ἀθηλ ΡΥ ΟΡΥ ΙΠΔ σοπι5 Ἔχ Ίπηδιοτῖς οἵ 
ἴς,ςιπι Πε δητῖ ει [ΠἸπτιῖπὶ, Οταςΐ ττϊπιεπδπ νοζδητ,» ΗςΙ ΟΠ 
σείμίιωοι «τυρρὶ, οἱ σὴ τοιμίμιοι, 

τοἰμίωθ-,κ,Ὁ κα κα ,ττῖται παςιΠπ|,τγῖπις [τὶ 5» τ οη ἢ 5. ΟαΖὰ τοῦ 
πἰϑ πιρηῇθιις αἰἰαι ἀρεης, ἀρ Ἡετοάος. τριμάώοις μελιηῆι 
τας, νἱάς ἴῃ ἀϊξξοης Μελιή τας, Ὑρίμξνον ἐκρυΐζη, τες της ἢ [δ 5 [Δ 
τιν τοςαρ.11.44 Ηςρτ. 

Τρίμιϑος,κ τετο δ᾽ τ 5 ἀγδοτυΝ ἰσαπά πη ὙΠ οτίᾶς, Σαβματει μὴ) σρι 
μίσοιο νέον πολυσιδεέα καρπόγιν ας Ὑφρμινϑς, 

ὙΤρίμμον, ν οἴχ]ς ν1]}15.,ὅυσπα ϑητον ἡ μιρό τιον, ὃς αἰσπέγδιον, 
Τρίμετον ἀρυιὰ ῬοΙΠ με πλν οηιι5 ν οἰτι5: 411 ταγη ἰς οἱ τεχτα 1: 

1ἰχ δ τρεμέτινον ὕφασμα. 
τρίμικα οι τος τὸ τόδ τριμᾳ, κολαίκευμα ἴλημα. ΑὙΚΟΡ δ π.Ιπτούβιρτο 

ν[ι ἃ σχοτοϊτατίοης. δὶς ἡοπιὶς ἀἸοῖταγ 5 4}}1 ταῖταδ ἰη τὰ 
θιις ὃς Ἔχογοίτατις οονετογατοτ:τεῖρικυΐ Ὁ. ἂν λόγοις, δὶς [,Ατῖ πὶ 
ἴςεῖιις ργὸ (ζεϊεῖῖο, Οὐΐητ1}. ἀρ ρο τ ἀτεγῖτα χιοτίἀΐαηο 3ξξ 
ξοτεπῇ ἑμρϑηΐα, ΑἸ πο ρμινεφ,λέγοιν γλονήσει πρίμμοι;κ εὐταλον παι 
σείλιη 9 1. ἐν χόγρις τετριμιμῆῥος 9 ἴῃ ἀϊσοηάϊ ξασιτατς ἐχεγοίζατιϑ 
Τρίμιυανατος» τὸς ἰητγῖτα πιο ἱπιγίτι πὶ μυπηωτὸν ὑπότριμμα, ΑἙΠ η 
110.) Γαλεοιὲ κἡὴ βατίδεις ὄστε τε ΤΠ γγρών ἐν ὀξυλήπαίρῳ ἠρίμματι σκϑν 
εἰζετα!. Ὑρίμμσι ἀριιά (οπιίςοϑ 5 πόμα μ΄ αῤωμώτων; ρΡΟτΙ}5 ΟἸΗΤ 
Δτοπηατῖῦι5 5 ΡΟ ΠΧ. Ψιάς Μὺυήωτον ὃ Μυπωτὲς 9 καὶ Ὑπὸ 
ποιμμα, 

Τριμ μος γάς πη αιοί σρίψις ΡΙτατιτρημμοιὶ φριόνων γοςαξ (οηὔπιιοπ 
εἀτιητ οἱ αρίονες ἀρίζαντεῖς τις] Γοτοητος ὃς (ο΄ηἀεητος ΠῚ ὈυΠΠ|) αι 
Ἰαριάἀσανεν οἱ ετίδπν φιεπὶ εάπιης τγ᾿ζο μῆνοι αιμ!πὶ Πππὰ τοταα τ Ϊ 
δὲ οι ΓΠΓ ΦΟΓᾺΠῚ ἀἰςητο8. Ἴ 

Τριμιοὶν (μπτ τγαπλῖτος ἃς Πἱππῖτος τγαη ποτ ἴῃ ἀρτῖς, ΧΘΠΟΡΗ, 
Ογαςροτιντάς Εγα, 

Τρίμνοιω τὸ ἐὸ χιιοι εἴ, τριών μνώνν ΡΟ ιχ: Κρημενοῦ ον, ΓΔ: π]. 
Τριαόριον, ε, τὸ, ἀοάγδης. 
Τρήμορφίθο,ι, τι ον πνῖδ. 

μεπαίειδ 
ἱ λιρμῦ 

ΠΤ 

μούλαν εν 

ἐϑιάμψιοψιΣ 
ἐμ! ΤΠ 

ΤῊΝ 
ΠΝ, 

4 

ἤν, εγα ἀλγέται 

ἽἹριγακῥία 



Ἂ᾿ 
ΐ ᾿ 

ἀπ ὦ δ Ὁ 

αὐτὸ αἴκρας,ἱ ρΓοπιοητοτία τρία μαίσσατ, Γασβίπιιη, Γἰ]γ 
τ, ἃς ῬΟΙ]οτιπι. 
ἰακος οἱ αι τππιςητασι γα τίσι "ρα οιπγυτρίνακας ξυλίνας χί 

εὰς εἰ ρρυ δ» πόγαν, ἴῃ ἘΡΊρταιησ εἰ οἱξ ἔμ τοας αιιας Πιητ νῖσς πια- 

᾿Βαπαπ. ᾿ 
ὀρνρύο τριασθςοτγιρίοχ, πριξεὶ, τγὶ ρ] οα΄ εἰς τειξὰ χωρία, ἴῃ ττος 
τὸς ΠΙοτοάοτ. 

ξώλην 5 οὐ 5 ΡοΓα τ ἐ {Π|11}5» Ἔχ Ίτῖο ἀἰ αἱ ΠΊπιιις,, Ἐπταγλεῖις 9 1- 
᾿1ιαΔ.9. 

λώϊδ- τροχίσκίθ , ρα Ἰ}Π|5 τγίοδ οἷαι ῖς 9 οὐδ᾽ σα ς ροπάοτγὶς 
Ἰογαπι τογηϊιΠ1. 
τῶ θυ τυ οἰ ατγῖ5) 1ἀ οἵδ, τγῖσιις οδ οἷς ἀρ μμ5, ν}]]59δ)ω- 
δ ά. : 

ον τγος Υ ποῖα: ἀοπαν ) Ε]ςγπιοὶ, 0.5. τος, ςαρ το ιττος ο- 
“δΟ]  Ιπτέγρτοτος [1]. 

ταῖς, Υ ἢ 1Δ. ΕἸ εσᾶτας ἐρ τ ΠοσιΠ1. 
δὸς γα ὁ. ΓΙ 1Ππ: δὶς ν οσαίσατιιγ Οἱ τὴ 8. Τ᾽ οποήτις ἐπί]. ντ- 

'ροῖς ἡγοάϊα ἰητοῖ Αξρατιπι, ΗςΠΠεἴροητιιπ1, ἃς μι  σταπη [ Π11ΠῚ 
ριιὰ Ατὐπςη τίει Μα]οασιιπη ἤπιαν, Εἰήζατη. τα 4.ν, Αρὰά ΕἸ ο- 
᾿ἤγεἶν. ὃς 5..1.ὲν τριόδῳ εἰμιί λογεσμδ, Ῥτοιιοτοίμιπι ὅθ τῆυ ἀδοίλων ὸ 
εἰμφ:ζύλων πρᾳγμώταν : πάτῃ ἴῃ ττλτιο σοι πἔτατιις ἐππρὰ Βατοῖ 
᾿ἀιιδιτάταιιε αἰια; Ροτὶ Ππεπιπι να τοποη ἀα Πειντὰς Ἐταίπηιῖη Α- 
ἄρ. Τὰ τγῖμ]ο (πη. 
ὦ Πδις,οντος. τ  ἀθης, Γπτοῦρ τὸς ΑὙΠΈΟΡΙ ἴα νοι Θεωνεἴζειν, ἀἸοἰ- 
τας ἃς τείαινα. τοῖς πρὶν δασι τυπῆο μῆνις δι [τα Ρογου ΠῚ, ΟαΖα. τριό- 
δι κεράγραφξιοἴπα τε ἄοῃ5 » σαρῖς.2. δ τια Ἀορύσι το ἱππρηὶ 

ἐ Νορταπι Ριαάατ. ΟΙγην.ϑ.ν ἄς Ὑριοδόντιο,. 

εξ τεγηῖς σοη τη που 5.1 ποά 5. Οὐ. ζοτα: Πητ τρίοζα 
᾿ δένδρα νὶάς ἴῃ Δίοζ 9. Ὑοἰοζίϑ-, Βαθδης ἴγος ταπηοβ. Τ ἀφο Ρ τ. μι}, 
115.4. οᾶρ.5. ἄκανθα λδυκὴ πρίοζίο, : 

ὑπία, ἡ Το ἴξατιις, ΓΙατο τη δορἈἰπα,, ἡ απ τριόύδις Πὰς τρίαινα, 
Ἰηϊετιιπηεητι πὶ ξοτιςηἀϊς ρΙοδ. ᾿ 
ἡμδνύχον δόρυ, ττ! ἀδηΣ 9 ξιι(οἴπα ἀρὰ ΓΥσΟΡἢτ. {πὰ ροίπι βοιταῆς 

' κ τριάνυχ θ᾽ Ρόγω ἰογι δ᾽ 5. Ποῖ αΠ14 φυατάατη οΧ θλυξ σοῃηρο- 

Γ {τα, 
Τριε πιογγτοσῖο ΟΠοθ 1 ν 14ς Ἐτν πηι. 

Ἱ μμοτοὶ -,ἰδὸς, ἡγοσηι15 ὩΣ ΟΠ}]}15 νοἱπτ τες οοὐίοϑ ΡΟΏΠΙας μαδοπβοντ 
ἕρματα ἀϊοιχητιν τεέγλίωα, ΡΟ ΠΧ [π. ς. Καὶ τριοπς δ) ὅρμου εἰδὸς» 

᾿πρεῖς ὥασερ ὑφϑαλμοιὲ κεεκάςοις ἔχοντος. 

ὀρχνφγἰτιτς 58 }115 ΘλΣ Πα τα σηἰτιηΐπς, Ατιίτος. 10.8. Α πἴπ1.ς,3. 
ἶ Ἀπρθοταπι ὃζ λα ρυ:πὶ Ρενίχαϊτατ. "Ὁ 9.6.τ δ᾽ ἀξη, τρίορχθ᾽ ε- 

γιαιπηὰ 

φῆῃ 

μὐ δὶ τἰαπι ἀϊοίτατ ἃ το! σ] τα πὶ πιιπιετο. 

ὑπ πὴ Τοίορχις» Ταϊοτο εἷς σοπις πεῖ) αι: δὲ στεραππός ) ντ ἡοῖαῖ Μαγ- 

“ (ε}.115.2,Ὀ]οίδσοτν. ἶ 
Ὑριός,ταλ ἡπωρφ:πτεγρ. ΑΥἸ ΠΟΡἈ. 1 ἀϊξξ. σρν μη. 
Τριοφϑαλρὸς, 4] τλο5 παΐσοῦ σι ]ος, ΓΤ τατος, αἴξ πολυα. Ῥαιίμη. . 
Ἡλιαχῶ. Ἶ ἐ 
πῶ, ΟΠΙγατῖμ5 ἤλτιι5. ΡῈ ἃ ΘΟ ΡΒ οοΪ. Ετν πιο τηοηάοίε [οτὶ- 
Ῥτμπὶ νἱ ἀστιιγ ρτὸ τροποῖα, ͵ ᾿ 

Τοίτσαν ες, αἱ ττιαὩι Πογοτιτη πλατγοβ, Ῥ[πτατο.1π ἸΝ πη, Τρέπαι 
| ̓ς βας τιμοὶς διώκν ἀἰχῖτ, {ἐπὶ π ΠἰΌς 110 «ἑεὲ φιλοφοργίας ἷ. 1115 ΓΥΠΠΙΠῚ, 

Ἡϊδεγογιιη ἀπηδῖγε », ἐς 410 πο5 τλϊτα ἴῃ πο ίτγῖς Απτιαϊτατῇ 
ΠΡ τίς. 

ἽΠ Τροίπαλ:. 4 τοτάϊα. ΑὙΠΠΠΟρ λα τ. Τεΐπειλαι χοίϑημαι βουχόμυθ. ὄνεργε- 
᾿ τεῖν. ἐγω ὃ δεχοίπαλαι » ἡ) κὶ χιλιόποιλαιγ κὶ πρόπαλαι 5 ἔκπαλαι » ποίλαι 

ΤῊΝ , 

πάλαι. 
Τείπαα αϑθ'., ὁ ττήταιιμ5. : : 
τριπέδιων,ωνίθ-, (ΟΓιι5 λα ρΠ115 ὃζ ν οτθοτο, αν Πρ τς ν]η ξιι5 δῖ 

ἣ |} ἴπ ςάγσοτοπὶ σοπἰοέξιις δαῖτ, Εἰιϊατ!ν. 1. ἀ.9.. 
γῶνσι ὐ ̓ Γριπέτηλον,ἰιοτ θα ει: ὅς πρίφυνλον:Νατος .Π}.53.10ἱς, 

πυχιςτγϊ οι δ᾽τα [15 φτγλα πὶ οπι δ τουτι ΠῚ, ΓΓΊ σα 1118 5 Ηετπιοΐδιις 
110. Ὀτοίςοτί 4. αρ.133.τρίσυχις υὑώρίθ-, ΡΉΝΠΠαπα τγίπιτα ςιδῖ- 

ἯΝ τοτηπι, ΠεΠοά. 
Ὁ Το πιϑήκινθο,ν ἐΒεπιοῆτον Ππνῖατι τεξογοπϑ.η Ἐρῖστ΄ ; 

οἰπλαξ,ακος ὁ χὐ δντΓῚ ΡΊ οΧ.σρίπῆυχ 9. τγῖ α σταῖηα ἰχηλίπα ΠΙΠΠΓῈ5: 
| ᾿ πρίϑετος Χ7' τῷ εἰς πλάκας, Ἐὺήϊατ. Πα 4.σ, 

! σλασιαξα τελρίιςουνο] τῖρο πιαΐοι ΠῚ [βεῖο. 
᾿Ὑριπλοίσιζο., τα ρ] 5, ὉΊατο ἀς Πορ ουσι Οςπῖς. ΑΤἸ ΠΌΡ. 
[ριπλασέων, ον Θ΄, τ Ὶρ]: ἀπιρ τι π|5.τΊ ρΊο ἃ Πρ] τοῦ. 
᾿οἰπλεϑρον.ε. τὸ, ΡΠ Πἐτι ΠΡ ΓΕ. 

ριπλεκιὴς» τ] Ρ Πἰσατιι9) Ν 4281)}2.1η ΟΥ̓Ατ, ἀθῦμα ε 

Ἡιπλὴῆ τυ" ΡΠ οἴτοτ, Η ον. Π124.0΄.τρισλὴ, τέτραπλν 
τ᾽ ὁποτίσομῆν.1.τρι- 

᾿ πλασίονα κἡ τεηραπλασίογα, 

Τείπλοίθ- τε ρ]μς. σθυῖτ. ἜΑ 
ἵ πλοις, ττιρί εχ, ἴπ Ἐριρτ. πριπλοω ὀϑογιον ἼΠ5 Ὁ 

᾿ς δριπλὰ κηρία, Υ Ρ]σο 5 ἔα, Αὐλίτοτ. Πδ.5.Δαται, : τὰ 

Ὑριπόδης,ν, δ, τι Ρ 65,0] ρ 4 Π15. τ ροάαπειιδ. ἩεΠποά. ὅλμον μὴ 1ρι- 

πόδίμω τέμνειν. ᾿ 
Ἰριπύδιον, ν]ἀς Τρέτοις. 

: 

ἢ 
πεν 

τιῖρ ᾿σάταπι [Ἰηταιιπα. 

᾿λύϑειαν ἐχννλατήσειν » ςγαν Βασετς δρτιι {πιάτα ᾿πιο τι 81 - 

᾿ς ἀκ νετίτατῖϑο 

τόϑητος εγδ, ΟρτατΙ (Ππλι 5) 110 ἄεπιιηάο, τϑιπόϑητον ἱγεϊῶτιῃ α- 

ϑ τ 

πρὶ ; ., Ὑππαοτίαγν εἶ ΤΥΪΠΑςτὶ 5, Οὐ ἃ. ἰςαηΐα, Τ εἰ φιοτγαῖ, 5 :-  Ὑριπόλιον, ες, τὸ, 4. 4.τογ σα πειπὶ ἔδα ςαποίζοης ποῦθα Ποπηθπ αις ἴῃ 
ἄις Ηοτὶς σοϊογεπὶ τοὺ πηγαῖς. Ὠ]οἴξον. 

ὙΤρίπολιθ᾽, οὐ, ὶ καὶ αὶ, τογτίατιις, ἐς τογγᾶ τοῦ ἀγαιγαπη ρα ἀϊοῖτατ, ἃ 
πολέωγατουν οι ἴο, ΕΠ οἰ Το νετῳ ἐνὶ τρεπόλῳ. δὶς Ηοπλογϊχ  τρεὐρεῖαν 
χεέπολον,γ τς Δίπολ., ᾿ 

Ὑρμπόνητος, τοῦ τοχτιϑ.ῖοῦ οἷα δοταζιιβ.1} Ἐρίρτ, 
Ὑφέπορϑος, ΕΓ γαίζατιις δέ ἀϊγτορτας ἀρ ΤΆ ρος, ἵπ Ατὰ κε Ὑτοῖ 

τοῦ ναίζατα. - 
-Τοίπος ΑἹ οἰ Ἰοὺ, ρτο πρίποις, ΗςΠο 4. ρρύκειτο μέγας πρίπος. 
Τείποις,οὐος, ττί ριι5,Ο 1] τυῖρο5. ἃς ὁπτης 4 μαδεττγες ροάςσ. 

πρίποδες αἰα ϑηειοτικοὶ ει ἀἸσαπειιεγνίάς (ρτὰ ἴῃ Ανώϑημα, ὙΤρι- 
πόδων ἄϊιο οἴᾶτξ Θεῃοτγαγἐμασυριξ της, ἃς λοετροχ θθ-. ἴῃ ατό 
ἀαιια σα! ἤοθατ : ἃ ἄπυροι αἱ διοπγογο ἀϊέξιις » 1 4Π0 ΨΊΩ|Π 

ἀμ] αςθατιγ, Ατεη.110.2.8ς Ἐπήξαε 1 44.9. μας νοςατί δειατα 
αἰαϑυματικὰν το ἴχτιτ. 4] δὰ Ογηάτιτα ααξτιαν τοτηρ!ογύπιαις 
Τοτυατιιδοῖρποπι ποθὴ ἐχρουοθαάτγιγιν τς τη ΟἸηΐ, Εταίτα. Εχ ττὶ-- 
Ῥοάς. Ττὶροάίδιις ΟΥδ οἱ νίτος ἔοττος ἀοπαθαητ, δ πο ἔα - 
οΣἱἹὲ Πισοιιπλαμτ, ΕΙοταῖ, Πα. ατην. 

Ῥόοπᾶτο τρο 15 ργφαγῖα ξογττ πὶ Οταϊουιτη. 
Ἠοπι.Οὐγ ἢ. ὁ, Δώδει δε τι ἐν γε φέρεδντιι» ΒΥ τινα πριπύδων ἔχ λκων; 
ἠὲ λεξη των, Ηὲ δύ᾽ ἡεωόνοις, ἠὲ χούσφον ἔλεισον, Ὑρίποδες κα, τριποδια, 

ἐτῖληι ἀϊσιιητιη" {1155 ΠΊΘΩΓχΠ1.1. τρρπεζαν ΠιἘηπςητ, οὗ 14 ΤΊα- 
Ρεζορμογα νϑοᾶτ ΠυΠ!ςοα ΡΟ χ [ἰδτο δ. Ηἶσαιν δὲ τινες τριύται 
πράπεζιη."»» δεύτεραι, γὴ τε ἱ ται:κὶ πρί ποδὲς μήρ, ἐφ' ὧν ἔκειντο. Ὑριπόδια 

αἰχῖς Χεηορ τοι ἐν τῇ αναξάσει Γἀς πὶ Ροὶ ΙΧ 11.10.7 ὅθηϑέμε- 
γα τοῖς πρίπτοσι, πραπεζω ν Οσδητα ἃς μαγίσες, Ὑρίσοις Ῥτὸ φουτῖ- 
πὰ ὃς τηῖροάς ποὺ ΑΡΟ Πτηἷς νατας ντοθαταγ οάεης οὐαςι] αν διαὶ 
τὺ τρεῖς χαιροις “ἶα πραγμάτων, ὡς τὸ Οἷς τ᾿ 9.4 τατ᾽ τούγσει, τοὶ σ᾿ ἐοσό-- 

ὑᾶνα, τοό τ᾽ ἐόντα νοἱ αιιὸ εχ σοπτρηγίοης οΥτα ἴπτογ Ρ ίκατοτος 
δέ ππογοατογοτη ιοηή απ, τς Α ΡΟ πὶ τη ησδπι ( ρ᾽ ἐπεὶ ἤτπιο 

ἀϊςατιισονε ἔα Πιι5 [ον δὶς Τατοτρτ, Αὐπτορ ἴῃ ΡΊ το, τρίσοσος σελ - 
φικοιῦ συφίσμα τα. Ν 124 π 2, ΡΟΙ ΠΧ Πἴδτο το. τῷ διλφικοῦ τρίποδος τὲ 
ὄψμιϑημα ὦ ἐγκάϑηται ὁ ὠρρφή της, ὅχμος καλεῖται. 

Τριπῆ ρ,π οφς, ὁ, τταροτιιγη νο τά ἴοι α, ἰπ ἔτ α π ΠΕ ΠΥ ἅπο νταπταγ 
ἴῃ ξαέζιιτα ΟἹ ε1 Στὸ τῷ τεέξειν: Αἰ]ς ετία τι ΡΥ ΕΠ] τλ, δοϊδυξ,κερκίς, 
Ὑριπῆ]λρ, οἱ φατγίτιπν γὰρ νῈ ΘΟ πο] ]γ Οο απο ας’ : [ἀθτιιπὶ οἱ θα- 
τἡτγτι:ν 45 4110 Οἠιιττὶ ἀπ1Π} ἢτιῖς Ἔχ οὶ ρίταγ, οἱ οἰ τεσθριαου!πι 
Ῥα [αι]. ΡΟ  χ ὐτο 7. Οἱ ὃ χρα τοὶ εἰς ὃν διποῤῥει πὸ ἐλαίου τὸ πιζο- 

μῆρον., αριπ]ήρ. Τιαςιι(οὩ}} τγπ ετίαπι ἀἸεῖς (ο πὶ, Οπηπι.Ν σα π- 
τί» Οὐ πριη7ιρ ὃ ἐν ὦ ταὶ σα φυλαὶ ϑποϑλίζωσι, Ῥοστα τάπτοι ἰρίε ῥτο 
τγᾶρετο ἤς ντάςει ν Πιγρα!ς 1π ΑἸ εχ ρ αγπν. Ωἶασερ νοήδύεστιν 
των τρι 77 ρσιν ἐλάμιυ ν Ἰὰς Κυρτίς δὶς ἃζ δῖ 45 εχ Πἴπο, Τρ» 776 ὅδε 
σιϑεέκνη ἔμιπε ταν. οἷα τοὶ δηπλίωια, ὡς Νίκανόδος φιησις ΑΥΠΟρΡΗΑπο5 

ἴπ Ασβαγηδί, ἴτα ἰὸς νοςσι θη πὶ σοι ἀζτοτίς,, Παγχοισον 
γε: ἔς αι Κρατιὴρ κακῶν, τριπῇὴρ δικῶν. ΤΥΪχ τ δικών, αἷς ΟΟαγπηοη. 
δέον εἰπεῖν «λων : διὰ τοὶ δηντρίξειν αὐ τὸν τοὶ παντα δικρίζοντα κὶ συκο- 

φηντύϊου τεῦς 

ὙΤριΠΠηριον, τὸν Πλης 4110 ἔτ᾽ σα ΠΊῈ5 να] ((α] ρέζοιις 41 1414." 
ὙΤρίπῆυς ἐς δ. ΖΕ αἰ τπη ἀο ἔτη ρ τ, ἐγ σάτνονντ νπέξογος οΐςης δί δ-ὶ 
[ρταῦῃ, γι οι ΡΙ τατος π ΑἸεχ. πείη]ας χὰ κριτειιυα ταν Ιητοσρτες 
νογετνπέϊοτες δύ σδιςυ]ατῖο 5. 

Τριπῆος οὐ, δ ττίτιισ. σΟ ΟἹ [π5ῳσΟ ει ἢις. 
τοίπυχ 9:5... δ τ Ίρ] Χο τυ ΡΠ Ἰσατιιδ. 
Τείσσωλον αὐα ΠΕ ΓΓιῖς ΠῚ ἀ Οὐδ ι15 Θας τα τα. 
Τρίξῥυμφο,ττ ες τοπιοποβ παρ η5, 
τοις τογ: σοττὶρίτην ἴῃ ἘΡῚΡ τρὶς ὕδετος τροχ έειν, ΕΠ οή ἀἰχίτοἱ, ἔτος 

4118; ράτγτοβ. τ 62) τῷ πόλλ χες, ΠΤ Οσῃ. ΠΠ15 4. τρὶς ἄπιστον, 1.10 Π.41Π7Ὶ-- 

τοιτν 1ῃ ἘΡΊ στ. Τὲς τετραῦμειν τάς Τρισμακφίριίθ., 
τεὶς -ἶΖ βάλλειν, ἀεὶ [οἸἴτιτι 46 ἔκ τοὶ ὃς ἔοσίπατο τατιπι δ σητα 
ΡΓουογ δια: Βϊς επΐπν ΒΟ τι5 ὃς Ἱαέξεις ἐπ 5. το ἢ ογῖ 5 ΚΠ οἱ ἥππλιβ 
διαθοταγ ἢ τγος Γεπίομπος ἰάολαῦ ἡ ντ αιάτιοτ τὰ [15 ἢ 5 νὰ - 
πέγεην. Δὲ ΓΒ ν Ππ5 ἴθ Ασαπιθπίηοης : αὐτὸς τ’ ἔγωγε φρρίμιον χο- 
ρἄσομεις 

Τὰ δεαποηῆο γδ δ) πεσόντα 9 ἡσοβαι 

Τεὶς οἰξ βαλέσης τῆς δὲ μοι φρυκἸωείας. ) 
νοτρα μην Γρεςσυ!ατοῦῖς πὶ ρ᾽αιάεητῖς ΟΡ τερὶς (1 γε ίτηση. 
(οπτητειταν. πειροιμία τὸ τρὶς οἷξ βείγλειν ν ὅὴι “ἦν αὔχρως ὄντυχοει.- 
πων. 5ιἴ 445 ετίδπι ἀς μας ραταεπιία ᾿πτο! Ποχῖτ οἰπὶ αἶτ: Ὑρὶς οἷξν 
νικητήρ, Ὁ- βοόλ., 

Τρισαλιτήρ. 6), ἁμαρτωλὸς, [λοἸπΟογΟΠ Ππηι5, ΕΗ ἴγο. 
Τρισάλυπίθ-, Ὡς 1Π15. τοῦ στάτιις, νἰάς ἀλυπία, 

«15 τρισάπῶμος,τεν το] τ οἱη Ἐρίρτ. 
ε Τρισαρισδυς, νῖν ἔοττῖβ, νῈΓ ἔογτι Ππηι5. ΗΠ Ἔγητορ. 
Τρισείωρος, τοῦ ἰητο τη ΡΟ ΤἼ 115. 1η ἘΡΊ στ, ἤ 
τρισδιάςατον σώμανσοτριις τὶ ρ] οἱ σο ξαπ5 Ἰῃτογι 4 [0 δ ΡΓΟΡΟΓ - 

τ οηο,1.αἰτιιπη, ἰ4τιπὶ ὃς ἀσηιπη. 
Τρισειναὶ, δὸς, ἡ τοττῖα πόμα ἀϊος της,» ἀρ Πε[ο , ἰς ἐνντη κὺ 

εἰκοςἥ, 
Ὑρισέλίωθ- ἵπ ἘρΊστιορίεν, Ἡογσι 5, συΐ νη ἃ πο έξε εχ τγῖδας ἔ4:, 

ϊα βϑῃογατι5 ΓΟΥΤᾺ τ. τρισέχ ωΘ. νύξ 1614, 
Τρισέαπερος ᾽ἠοπὶ αιοῖ τριίαπερος, . 

Ὑρισευδάϊμων,τετ ἔς ΠΧ, ἔς ΠΟΥ [Πππιι59ποϊαπιαρισμακαρ. 
Τρισφαδεκα τε ἀεςῖπη. τρισκαΐδεκος ς΄ ἄδιον χευσίον λογιζό μῆνον, 1, ἀυ ΓΙΠι, 

Τοπι, 2: ΥῪΥ 



"82 ΝΒ 
Πτογάδεοϊςς τδητο ταχεσιιτ, ςγοάοες. 

τρισκιδεφέτης, το ἀοοἰ πὶ ΔΠΠΟτι Π, ] ΠΧ. 
Ὑρμισκαιδεκαύργι 9:41 εἰς ραίυτιτὴ τγοἀξοιηι. 
τρισκδεχοίκλινθ- οἶκας » ἀΟΠγι15 τγο δον ἰςέζοτιιη Παρ Χν δριιά 
ΑἰΒοπ ἰδ. ς.4ς ΡΒΠοράτοτὶς παῖε, 

Ὑρισκα δέκατος, ἀοΟἴτη115 τογ τα Π5) ΡΙ ατατ π ΒΟ] Οης, δέ Ἡεποάιι5. 
Ὑρ σκαιδεκέρης ) τι ΕΘ οἰπὶ οὐ ἀϊπειπὴ πᾶ μ15.) ἀιξϊα αὐ οτάϊης γε] πὶι- 

τποῖο τοπιοτιμην νἀ ΒΥ . Ν 
Ὑρισκακεδαί μων, ον Θ-γό τοῦ πες χ,Ασορ. 

Ὑρισνατοίπῆυς Θ- γα, δ ττίθιις πιουτίδιις ἀκ αμ55, ἄς ριιεμ 5, 
τρισκατώρατος, τ᾽ ἔα τοὶ ἕο ΡΊ Διιτο. 
τρισκεκορημῆμον, τὸ, (α ρ1115 ἔσο ρῖδ ν εὐγίταπι (οἰτπι,  παστεοη. 
Ὑρισκελεϊς τραπεζα τη εχ: ττίρ εἰ αι δα αριι Οτατίπι! πὶ.» 4185 τιῖ- 

τις ξα!οτῖς ᾿παἰταιαταγοὶ τρίπο ες σράπεζ, ΡΟ ΠΧ. 
- Ὑβισκοπτάνις ὃ. ε  χἡ στον ρ Ἐτι55 τοῦ ΡΙΠΉΠ1ο (ιθέξιις ντ αὖτ. τρι- 

κοπάνις: Ὁ-,ρ4ι]5 τοῦ ρἰ ηἴλτιις, το ρα ΕΠΠ}0 (ρα ἕτιις. ΗΘπι, ἴῃ Βιι- 
ττδομ πιο ἐδέ μὲ λήϑ ει Αἴρτος, Ὑρισκοπαίνις- ὃ. ἐπ᾿ ὄυκύκλε κανέοιο ἐσὲ 

πλακοιὶ παν ύπεπλίθ», 

τρίσλιπα δένδρα, Ὑ ἈΕΟΡΒταΙτ Πιδτο τοττῖο. δἰ ποτ. ρ᾽δητατιοαρ.6.νὶ 
ἀε Αλίπιςα, ᾿ 

Ὑρισμακαρεθοντον ἔΈΠχ, Ατ τορ.ἵπ δ ΊΡι158, ὦ πρισμιαχοριθ- τοῦ διὲ- 
εντερόυ ματος ὁ [ΩΓ δοατζι!ΠῈ ρεορτοῦ σοσλιη οἠτατο 6 Πὶ ἀς ἴπτε- 

Πίπο. Εσ ῃ Αςματη. ὦ τρισμακαΐρι Ἑυριπίδη τ ν ὈΪ ΠΠτογρτ ες 5 ἢς ὃς 
Ἡοιπογιι5, τρισμείκριρες Δ ἐναοὶ, Οἀνγ, ταπχοη ΠἴΌ το ἔνῆς ἀϊπαη- 
δίνη σείρταπι , τοὺς ριϑέκαρες Δαναοὶ χαὶ τετράκις : αιοὰ οἱ 
ψιγρΊΠο, 

Ο τέγχψας φιατέγαις δαιτὶ, 
Ἐτν ἤοτας. 

ἙαΠοο5 τοῦ δέ ἀΠΊρ 115. 
ῬΙοΐτατ ὃς Ὑρισευδιώμων, ὃ «ρισολι( ,9.,1 ς(ξ, τη αυῖς Ηε γ οἢ. τρι- 
σμοικοίρις Ὁ». 

τρισμὸ ςοοὐ᾽, ὁ, τ! ἀοτοντ τρισμὸς ὀδόντων, ἀεπτίαπν τ ἀοτ.Ἱ. βρυγμὸς, 
πὸ τοῦ πρίζω. Τρισμιὸς μυὸς, οσσφητιις [ογιοἷς. Ρ] το Μαγοεὶ, Μιν- 
γυκέκ δὲκ τώτωρφς ἵππαρχον δστοδείξαντος Γάϊον φλαμε με μον ἐπεὶ τρισμὲς 

ἠἐκολέϑει μυὸς . ὃν σόρικφι κριλούσιν 9 ὄστοψηφεστέιμοι ποῦ τοις γαΐϑης ἐτέ- 
69:ς κα τέξησενι ΔΙ οτῖιι5 ΜΑχ. δ. 1.Οὐσσςπτιιβ (οτιοὶς δια ίτιις ας 
Βῖο Μαχ.ἀϊξλαταγαπι 9 Ο. ΕΓ. πυϊῃΐο πιὰ σι [τευλιτα ἐαιίτα τη ἀς- 
Ῥοπεηαὶ σαίλπι ργαθυιΐτ. Ὡς ρ (ςδιι5 ροίιτ ΑὙΠ]τοτοῖος Π - 
{τον Πἶδτο 4.ςἀρ.9. ψόφοις δέ τινας αἱ φμεῖσι κὴ πρισμοιξ)οιξ λέγουσι φω- 
γεῖν, δ΄ κύξα κὶ χρομίς ὅτοι γὸ ἀφιᾶσιν ὥσπερ γευλλισμόν, {1.1 ΠῈ ὃί φρι 
γμὸν ροίμϊτ, 

Ὑρισμιϑριοι τὶ σίητα μλ}ΠΠ1Δ. τρισμύριοι ὁπλῖτοι, τε ρίητα ΠΉ1}1Π1ὰ φρεὐιειᾶ, 
Ατιζου. : 

τρισοιζύρη πόκες αἱ ΑΥο ΠΟ ομο, Ταίις νοσατυτρίιος εἴτ, αὐτὸ σα]α- 
ταϊτοίᾳ, Επίξατ ἢ. 1144.9. Ὶ 

πρισουλξι θερμά, δντοῦ ἔε Ἰχ, τρισμοικαίριθ.. Η ἰγο. 
Ὑριτοίϑω μος ττο5 ρα ἰἤγος μοι ΠΟΙ ἢ 5) μα θη 5 τγο5 ρα ΠΊοὸ5 πιαϊογοβ, 

ΗεΠοι. τριασίϑοιμν σ᾽ ὁ ψιν τέμνην, τριασίϑειιιος τὸ ὑψίθ.. 4} εἰ Ἃἱ- 
τἰτιιάϊης τγὶπ τ Ρα  αλοΥ πὶ» πιο Πππις ὃς ΒΑγθάτγιις : τγῖτηηι ἐο- 
ἀταστία αν αἰ εἰσι  Ματος!, [10.3.Ὀ]1οἵς,ς.129.. . 

Ὑριασείχες τοῦ 1 ΕΡΊρΓ. 
Ἰριοσάτι Θ᾿ ττὶ ρ!Ι εχ ἴῃ Ἐρίρτ. 
Ὑριοτδν,τοττιὸ Ετγ πὶ. 
ὙἸρίασ Θ΄, σδηιις Γογροητίβεῖτο πὶ τοττἰμ 59 ΓΓ1 115. τὸ τριοσον, ΓΙ ΠΊ ΓΙ - 

Ηἴτας. 
Ὑριοσύό δρΘ. εὐ ΡΠ Ἰσατιι5. τριασκυΐοη ἐζδὸ φὸς 9 τΥῚ ρΠΙσατὰ ποθ ἀοπΊ25. 

Ναζαι.τα Οὐαῖ, 
Ὑριοσόω, .ἐσωγῖῃ τγος Ραττος ἀϊι149.τοττίιπι ἰος γαρετο;τογε πὶ 

ἐλεϊοςςαρ.18.110.3.Β ἐσ. 
τ μοσύῖς τα ΡΠ οἰ τοτ τ ἕαυἸαπηφτοντὶ ὁ.) ΕτΥ παι Ργο ρεγομάϊς,ςαρὶτ.20. 

ΠΡ Ἀερ. 
Ὑρις ἰσιο,ν Εἰ ρος. τρισαϑιμος, ττΊρ[ο τερϑηῇις 5 τε ρ! σατο Ρομίοτς 

αἰξίπηατιι5. Αὐγίαπαϑ (στι οἷς ππαγρατγῖτας αριιά [405 ταῃτὶ ς {τς 
πγατῖ,ν τ ΟΙ1ΠῸ ἀιιΓο ῬαγΟ παταπι ττῖ ρ]4 ἦτ τα ϊσατατα: Παρ᾽ ἐν ϑοῖσε 
τὸν μαργοςί τίωυ πρις εὗστον χλ τιμιίω) πορὸς χξυστον τὸ ἀπερϑον: ἀΡ 1.1 1- 

ἀος νηΐοπιηι δὰ ἀπγαπι Ο τί Ζιιτ τε ρ[απὶ οἵδε ἱπαϊσλτίοπεῖη 
δῖ αἰζιπγατ ομοῖη. 

Ὑριςιἀτνς,ἀτιχ, Ἰρισούτη οἱ φ᾽ ὃν ὁ βασιλει ἐπεινεπειύετο ὅη πίω) χεῖρα ἀυτώ, 
ολρ.7.}:0..4.Ἀςρηπι» ῈΧ, {πρεῖ οὐῖιι5 πη πιιτῃ ΓΕΧ ᾿μσπτηθς 
Βατιῆς 8( σαρ.9.1 ἄς. Ὑρισταιτερὶ] (το! ΠἸτο 5,41 τγῖα πὰ- 
ΔΉΠ πτᾶπὰ τοπεατ. Ἠϊογοην πι.ς.52.ἘΖοςἈ. ρτίμοῖρο5 ργΙποὶρα 
Ἰατογργοιάτιις οἰπποπγθη Διτει οἷς ἀρα Οἱςοος [ξειιμά!] οτα- 
ἄτι5 ρο(ἐ γερίδην ἀρ αϊτατοπη ἰαατ 1ΠΠ|Ὸ. 

Ἰοἰσεγογετοττία σοητὶ σηατὶο. ἔπεσεν δπὸ πὸ τρις ἐγεισαρ,Σο. ΑΘ. Αρο- 
{το} σα πάσα! απὶ Ἔχροιίτιιγ αὖ Εταίπιο,ιι φηηοταῦ Πρηϊῆολ- 
το σοῃτὶσηατισῃ ΟῚ ἃ τρὶςρζοῦ. ἃς σἐγρς τοζιιαι. Οατογιὶπ) (ο- 

Τυπι ρυΐπνο; σοπτι σθαι! οὨ δυο πι οἰἘ ᾿πῆ πα: ραττῖσ ἀτι πη: 
τιγίμτα Γσασάα: (οἰ τιπι 7 τεέξαπι οἰ ρτῖπιας ἵτξ τεγτῖα (Ὁ τη, 
τεώιπη εἰ [δοιη[α:. 

Ὑεἰςιχος,τοτηῖς νογῇθιι5 σοηἤζλη5. 
τρισοιχεῖ, Αὐτοῦ ρογ στο ογάϊπο8. ἩεΠοά. πῃ Ὑεον. οἰφὶ δέ ὧν 

νυὐξ σριτοὶχεῖ κέχυτω, τ Ί ΡΠ οἱ οτάϊης. 
Ὑμσοιχεία, λυ] οΧχ οτάο, ἡ κτὸ πῆς τάξεις, ΕἾΤΟΝ 

ἜΐπΈ 
Τοίςοιχος ὁ πρίσιχης9 ἴῃ ἘΡΙΡΥ. τρισοΐχοις ὀϑδόντοις ἦχέ 9 {ΓΙ Ρ]Ϊςὶ οτάϊαα 

ἄφοτος μάθοτ, Αὐπτοτιλιιο 4 ὅς ἀρυα ΗΠ οἵη. δον "1 Οὐ γΗ͂, μ, ὦ 
Τρίςομος, ὁ τγος πΠαῦεπς οἰριάο5. τρίςτοιμος αἱχ αὐ ,ῖῃ Ἐρίρτ, 
Τρισυνκαξία τι ῖαπη {γ ΠΠαθατιμαι ἀϊέλξίο, Δ 4164 Ππλῖ]ς, δὰ 
Τρισυπόςατος φύσις ἢ τις ἐσία, ἀϊ οἴταγ ἃ ΤΙιοοϊοσὶς ΒΑΠΙ. ὃς Οτοσοῖν 

ἴῃ νπῸ Πεο μεγίοπατγιιπι τυ πῖτασ 2 Δ ΠῚ 11) ῥἱὲ ἜΡ τς 
ταῖν ἀς ιξαύς σις, Ν 

Ὑριχίλιοι, ἤετ Π1}11ς. ΑὙἸ ΟΡ. ἴῃ ΡΙη το, πρικίλιαι ψυχοῆ, απῖπτα εἶτα, 
οἴτον τὸν πηαἰ 1ς. 

Τριίσωμος.ν. ὁ, τα Ἰσοτροτ. τ ν 
Τρισώματος, Εἰιτὶρ! 4. ἰὼ ΕἸ οτοι]ς » τὸν τριτὸν πρισώμοτον μυῦα -ὙτΟ 

Νίγριὶ. ͵ 
«ἂς ἔοτπια στ σογροτῖβ νη Γᾶ’. 

τριταγωνιςίω, μι, ἤσω,πιηκφτοττ}) οὐ 115 ἢ ΠῚ ΘΟ ἘΠῚ 90. 1. τογεῖδ: 

Ρᾶττος ἀρ υτρίτο λέγω, [λεγο δ, αἷθὲ ςεφ, Ἐτριτειγωνίςεις, ἐγὼ δ] 
ϑεώρφιυ Ετ «ὑδὰ αἴρρτρ. Ἐξεζαγιετε αὐτὸν κὶ εἰξεσυρέήετε ἐμ Ὁ ϑεα- ἢ 
τρῶν κὸ μονογῇ κατελδετο ἑτως, ὡς: τελδυτων τες τοῦ Τρι τεύγωνις Εν ϑστϑ -- 
ςἰϑ αν τάθ Πρώ τυγωνις εἰν. ἃς Διό τέρργ ων! ς' εἶν, ἣ 

Τριταγων ςἡφγοὐ 6 ,ΠΟγτάτοῦ » Πιιο ἈΝ ττῖο τοῦτ) οὐ ά1π|55) ὑπο ας 
τουτῖδ5 δέ νἸτί πγα5 ἔα θιι]: ράττοβ ἀρῖτ, Τὴ Ποτηἱῃ ΠῚ ν᾽] πὶ ἀἰῖπ 
τοῦ» Ζιιοά Ῥγουτγοίς Πεπιοβεμοβ (δ [οἰ εἰ οὐϊεςῖτ . ἐς ἐσηκες 
μότατος “7 υτοκρ τῆ ἐν τοῦ πείξει καταριϑιλου κᾶν Θ- ἴῃ Οὐ γατ. πῖθὰ τεφος 
Κιὶ κρτὸν χακιῖς σε μ(φέλιςα μὲ οἱ ϑεοὶ, ἔπει τεὲ Ὁ ἅτοι πτίντες Σἰπολέσφαι, 
“πονηρϑν ὄντοῖ πολί τἰυ» ὦ τοθοδὸ τί. γἡ πρὶ τοιγωνες ἕω, ᾿ 

Τρήωζεινιτοττίαπα ἔσστο ἰαδογατγς, Ὀϊοίς, [10..4.σαρ.61. τῇ 
Τριταϊκοὺς πὐρλόσοις για ζοιν, ἴχυατ τοιτῖαποϑ οἰγουῖτι 5.1 τογτία μα ἔδα 

Ὀτῖδ οιγοιῖτι59 10 [ς.}16.ζ...ςἀρ.6 7. 1ὰς Μία, ἕν, 

ἀν αμην 
ἤν“ ᾿ 

χηλορμοια 

μὰ 
ἐν Π0Π0 Ιὴ 

Ἁ 
Τριταϊκωςτογτῖο σιοάαις ἀϊεγαρι ἃ Α τι πχιντάς Μία, β ἥ ΠΡ Ὸς ς ᾿  ωΝ 
Τριτῷον ἀλα,τϊταιιη Δ]. πὶ γοσαητ ροῦοτε ΡΕγυμίμπα,; Ὀϊοίς, Πα ν πμη ἸΟ τΝ Θ ἢ μὰ 

ἐρρϑλμα γ βι 
ἡνϑνγανιι 

φδιυηθλᾷ, 
γρϑϑοιείο! 

τριτώ Θ.,κ, δ, τεγτΊδη11591.{1ς τογτῖο αἰ τ ξλοῖ ἢ 55 τγίάιιο αἰϊαιῖᾷ, 
ΔρΘοτΓΙ ἀΠΔ ΠΥ 5οτγ ἀπο ἀςβιηέξιις. τριτῶθθ᾽ ἰω ἐσβεξινκως, ομᾶτ' 
Πετγιάιο. σοῆώθ’ ἀφικόμβυθ. ἐγ ἄπο ἐς ατι15. Ποτοάοτι ρα 
ἀφήκετο, τγί ἀτιο ρογας αἶτ 7 [ἀφ αν. σρῆανον πδὴ φέγϑ' αἰωρου μέθες 
Επγιριά. ἰατη ἀϊτὸς τογτιι5 Δσῖταν οχ 410 {υὐ τὶς 9 ὅς. ἴδιι α΄ 

Αἰιγᾶς [ς ἐχτο [ἢ 5. τρϊαα Ἰὼ σοη, Ἑοσπλὶμ. τρῆϊαϊα ῥαφανὴὶς,ταάϊχ 3. 
ἀϊς ἐγ δ η5, αἥοὲ Το ὅ, ὧν αὔθ᾽ Σπολωλυ ων σου σηΐμερον πρῆων. ἀξ 
ΔΠ 15 πα τεὐτῖιι5 Ρον ἀἸε1 5.64 ρ.9. το τ ἐρ. πρῆῆθ- ἀσυρε- 
τὸς» τοττίδηα ἔς Ὀγι5»ηυ: Ἔχ 111 ἤαυὰ 7 πηατοιῖα σα} 14. ΑΘ Ϊι ὃς 
εξ βολεῖ σγοαυαγράις νὴ ργατεγπιῖϊο ἀςοςάςης, ντ άοςοεῖ ΑΙ6- 
χαπα, Αρμγοά,ςαριο, ΠΡτο ΣίΡγοΌ]. Ὁς Βας ἔεδτα οτίαπι Ργο- 
1.85.1} {ον τάς ἴῃ ἀϊδίοις Αἰμφομερινός, Αρπὰ Μεάϊΐςος αίο- 

ΤἸατὲ εἰλλετι τρθαθ. ργο οοάοπὶ αἰ οἰτα τ, ] οἰσοτά.}1}, 2.ς4Ρ.72. 
Ῥτὸ τογείαπα ἔςθτε Ἰαδότγάητζε. 

Τριταιοφυὶς.9 «Ὁ... ὁ 7 [ουτ]5 υα τειτίαπας πατιιγάπιὶ οδίογιατ,, 
Ολ]οηιι5. ἤ 

ΤρΙ πέλ αντον, το) ΡΟ Πα ες τγῖτπὶ τα] σπτου αι» πὰς φαο ἃ εγῖθιις5 τα! ς ας 
τὶ 5 σοηίαι. 

υὐμηϑιν, ἐδ 

[εγιρισε δι 

ΠΣ 
ἐγ, 

Ἰφλϑ τοι 

ΤΡ, τείνυς ον τὸ, ΠΟ Ὁ ΡῚΙΠ)» ΟΕ ΧτοΠ ΠῚΠ1. ἰ "ρίας 
Τρέτατος "δ του 15. 1112.αἰ, μ’' πριτοΐτοισιν αἴαοσε 5 ἴητοῦ τογιίος γοσ τἀ 

σῃαθατιἼριτούτη, τοττῖα, ἴῃ Ερίστ. ἐπ ἀγα, 
τριτεγζονη εν ΓΤ ΠΟΡτΙ 8. Ἢ 
Τριτεγίόνθ, κ δ νττίης ΡΟ 5. ἰυχύϊω, φι 

Τριτεις, δεγηατίτς, πιο ιγα (ςἄος πὶ ἐπα πίςιιπι» δες Βεπιπγοάτπ:- [Γ΄ ἀἰοιδις αι 
ΠΡΟ] χ. ππμμπί 
Τεέτυ, ἐ τγϊτο,ηαίαπι οπογάα ἴῃ πλιπςα, Αγ Πτοτιΐα ῬγοΘΪ. Ἢ ὦ" 
Τριτημέριον οὐ, τὸ ΓΙ ς Π5ο ἐξ χαλκοὶ,τοττία ρᾶγδ, ΡΠ τατι το τρῆημός,. «ἰὴ 

ριον οτίδιη ἀἰοίτιιν τρίτον ὅλη μορίων, ἃς ἀριχά ΡΟ  ΠΠσαππι τρετημμόριον, ΟΝ τθυύ 
Ππηοιειτα ΕΓ εὐἴατη ἰάοπν τρίτη ἑμσρείθμ, δριιά Αρρίδη. ἴῃ ἸθετΣ κεσπίων, ὃ τέ- , 

σ. αἱ τῶν εἐδο πριτη μόριθ. ως 
Τριτη μορὶςγτοττία ροττίο, ἰν πα ἅε εγί σις.» ΗΠ ογοί, Κλειοῖ, Επελϑούΐστι ὑμᾳ γυμναὶ 

ἐδ μὸν αταγετέων πρέτη μορὰς πῇ κρατῶ, ΠΤ 
Τριτογγύεια, Μηϊποτιια ἐρ τ Πποτοι:τρτογίονς » αι 4 ἀριά Ὑτίτοποπῖ, ἰὐβιννν 

Τ ἼΙ ΓΝ Αξεῖςα: Πμυΐθπι ἀρραγιοιῖτινο ἃ ποιρίης τρῆω,ἱ,κεφαλὴ, συ δά ἢ ἴ 
ἱπποη 1. δτ οχ Τοῖς σαρίτο εἀϊτα, Πεποά ἴῃ ΤΉςορ. αὐτὸς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς 

γλαυκαπιδα πριτογίειθμ , ὅζς. Ἡαΐδοτ αὐτοπι σάριτ νἱπὶ τ ΡΠ ἰσο ΠῚ ΠῚ {Πηρζυηῇ 
{1} 1ςοῖ νοεῖ μν ἡμίν, ἃς ϑέλησενον Οἱ αιαΐα ἤητ τγο5 ραττος ρυπάση- ἐπ ἴθι, 
Ια). ΘΠ, ΟΥ̓ 5 ἱπτο Πρ οητι ἡ Ργοι ἀδητία. Ὑιτογϑυείοι ΔΡΙΔΗΝ κι 
Οοιρτι. Ατ πο ΡΠ ἴη Ν εθα]. ετἰαπι ἐνόπλιος ὄρχησις» ὁ πῈ5 (αϊτᾶτ 
τ οἢ 5 ἴῃ ἀτηλϊϑοῖο ΜΊπογμα ΠΟ πογοπΥ ἴῃ {ἘΠ τατι} πη. 

ὙΤριτυγϑωὺὶς ἴῃ Ἐρίσταπιιρτο Μίπογμα, σριτογγοεῖ ἴῃ Πλατῖι Ἡογο δοῦν 
᾿ Τητομ αἱ ἱ. ΜιΙποιπῶ. Ν 
Τρετυκόλλυ (υν, τὸς σοῃτ15 ράτιιῖ Π πὶ Πππατὶ 5γαριιά ΡΟΠΠςοπι. 
ὙΤριτομίμνς,τεγτῖα πηεπίϊς 615,51, 
τοίνν, ΑΔ τουτουτὸ δι τοὶ ἀπ. τὸ πγτον ὑπτατεύων,τοτεϊὸ ςὅτ' 

(α].ΡΊατοῖα ΡῈ, 
Ὑεέτον γ᾽ μίδοαχιον, ἦτι2: ἄτας ἤπια ἃς [Ὁ ΠΊ[5. 
Τριτοπτύτρ εἰς, ἀρτιἃ ΡΆΙΟΟ ΒΟσιτ » 41} οπυπίτπν ΡΎΠΠΪ πατὶ [μῦν 

Ετνυλο!. ᾿ 
Τριτοπτέτωρ, ορος, δ. ΡΓΟΔΕ1150ὁ Ὡρόποιππος ΟΠ ΧΟ εἶτα Γ ΑΠ Ποτείο, 

Ετ τριτοπτέτορες, ἀπ ατοης5 αι ἐπι νεητί. 
Τοίτος,ου,δ, ρτίηγὰ δυο τοτεπς, ρα Τ Βπογ 4 Ἔχ ροηίταγ ἃ 1145 

«ὩΣ εἰδ οαπν ἀϊιοίσιις ΦΟἸ Πορίϑ:ν ᾽ Τωτογρ γατοιις ἐχ ροη τ, μέτῦὶ 
ὅμαν 

᾿ 

γι λὴ 

ΠΝ 



ἘΓΡ 
Ὄβη, 4 

ΑΝ Ἂ μον δύο, δια σπρίτης,τοττῖο ἀἰς. Τρίτον κρατῆρ9ε» 5111 4,1, τού σω τῇ, Π 
ἧμ ο΄ φυὶ δ τέλεια, 

Ὥς, Ὑρέτος κα δύχοι τος οτογτῖι5 ἀος πηιι5». Πογοάοσ. 

Τρετύω , νἰὰςτιιν Πρ οἱ ἤσατο ἴῃ ττος ράϊτος ἀϊαϊάο. Οἰτγ]. ἐχροηῖς 
τ΄ χρεῖϊδ, τοττϊὸ ξαςἰ οη5. 

᾿ χριτος ἀτυτνν, ὁ 4] ἴῃ οοτοῖς ργα Πα] τοτὶ ἤμς ργαςθητοτὶ (Οταςὰ 
ο΄ εἰ χ᾿ ἐραδτιε κορυφώ 9. εἰξαρ χ υν, ὃς κατείρ αν) του τίτις οἰξ» γε χα] 

ΟΠ ΤΡΓΟΧΊΠΊΕΙΣ5 αϑρῳ τ της ἀρ ρο Π]ατατ, Ατἱίτοτ, 4. Μοταρ. Οἷον οἴδᾳςά- 
ἡδε πίω πριτος ἄτου τρότερον, τα ἔασι. Τρετος- τες, αριιὰ Ατὴζοριι. 

᾿ πο τ ρυικο ἴῃ ΤΊιηδο, τοι ὡς πόλεσι τ θι15 οἰ αἰ γατιθι15» 
᾿ ἀθαντῃ Πορ. : 

Ἴύα, ας» ἧς Ἰερ τ πη τη ογας (λοι ἤοὶυ πὶ οχ τγίδιις ν᾿ πιὶς σοι - 
{αρδοντάε! σοῦ ροτοοιατγίοτο ἃς Εἰγοο, Ατηζοτιν τάς τριῆς, 

δετυ χη: ρτας [Ἐτοττίἃ; ρατυὶ τγιθιι5, Ετγ πγιν τάς τρεήῆϊις, 
Γριῆ ες Δ}. τ  Ρ 1 τὰϑγτριαὶ, τογηΐο Νά χη Οτ γί βη 5,1. τοττῖα Ραγ5. 

ς ΑἸ ἃ Ὀειηοῖτ. τοιῆις τεῖθιις Ράτϑ τογγία. ΡΟ ΠΧ [10.8. ΟἿ 
“δὲ τέσσαρες ἥστιν αἱ φυλαὶ, εἰς πρία μέση ἑζαὰ ςὴ διμρῆτο. καὶ τὸ μέρ. 

τρί ἐκαλεῖτο τοιπ]ιὰ, ἢ ἴϑνϑ. καὶ φοίτρια, ναΐς 1εεῆύαρχίθο ἀἰςο- 
θατιι ὁ τῇ; Ἰδεῆυϊθ- αἔχυν, Τριῆιξ, δια. δὲ Ἰρεῆνα. Ατίζοτ.ν ἐγτε- 

᾿ λὴς ϑυστα ἐκ πρεών,συος ,κρι )Ἴραγου. 

[οὔ ὦ, γι. κα κεφαλή σαριι: ἢς οπίηι ἤξοἱος νοσδητοντῖ αἷς ΟΟΠΊΠη. 
Αὐορμαη, τη ΝΝεδι!ν τάς Τρίωγήνεια τεῖη πχοτιι5,ογ πηι ,βς 

ὶ βμχιις. 
Τρίτων, Τ τίτοη ϊπιῖ5 ΑΡΒτῖςα : οἵδ ὃς ἄοτι5 πηάγίηιις 9» ΠΠτπς ΝΝ 6- 

Ῥισηὶ ἃς ΑἸηρἈἰτγίτος. Ἡς Ποιά. ἰη Τπεορ. 
Ὑοέτωνα ΠΟ ππιφη 1 τ ππηθυτὶ ας]. 
Γολ)ωτὶς, Νλϊποτγαα ἴη Ερίρτ. 

Ὑρίφως τοττίο Ιοςο. 
Τειφαλαγ[ία τε ρ εχ ῬΒαίααχ. 

Τειφάλεια 7 ας, ραΐτα τγές ογιίζας μαΐσεης, τριφαλείας λδυκολόφοις., καὶ 
᾿ς φῦρυ καὶ λόγχας, ΓΛιοϊα ἢ. ἱ σα πες 5 σΥ {Ἐς αἰ δὶς ογηατας. τρέφαλείης» 

σῆς αὐδετεφαλήνς, τρεῖς φέλοις ἐχ ύπης, ΕΟ π1.1}16.5οτιδίζωγ εἰ α πὶ 
᾿ς αρυφάλεια, ΨοΥΟ εν 
Ἰειφαάριθο,νεὶ 
Τειφοαίσιϊθ- ες ὁ νὰ ἡ, τι ρ]οχ 5 πριπλεέσιθ», τρίφανίθο, τγῖ ἔτ ιτ5.» Νὰ }- 

᾿ 1α. τριφασία ὁδὸς» τ ραττῖτα νῖα, πρὶ φὥσιον, τὸ, τγὶ ρΙοχ ᾿ τγίροπηὶ 
μηβο ἢ Π.ΠῚ. ΑΡιμὶ Ηεγούοι. ἴῃ Τα 1, 7ρέφοσιας σρατὴ ας, Ὀϊοιταγντ 

π ἃ Διφάσ, 
αἰ, Ῥ Ἐς Τποορ "θ᾿ 4 Γρῖ 
αὐ Ταμφορεῖν, τεῦ ἔεγγε, Τ ςορ. 15.5.Δἄς σαι ρίαητ. : 

᾿ Τριφυὶς τ β υς. ἐς ρα πτις ας Τ᾽ μεορθγα ἢ ἔοτ. "0.2. παρ.8. φασὶ 
ὃ. κα τ ἐν χρήτυπλείοιε ἢ ὧν δίφυ Εἰς γἐνίοις ἢ γὁ πρεφυεῖς, αἰϊα5 τριφυὴς 

“ ρτορτιὲ ἤρηῖςτγῖρ!ἴοαπὴ πατιγαπῖ Βαῦοπ5. 
Τειφύλακτος, ἴῃ τΓος ψὶρΊ ας τοῖς. 
Ἧ Τείφυλλον 9 οὐ, το, τα  ἔο ΠΠ χα)» οτθα᾽ σοππς, Ὀ]οίσου!ά. {δ τιτοττῖο, 
ο΄ ὉΩΔΡ.123, 

᾿ Ὑριφυνιθ. ποας τὶ ἔο πὶ ποτα, τοῖς. [1δ.9.ς. το. 
᾿ Τρίφυχθ..1ῃ τγα5 τεῖθιις ἀπ γί δυτι5. : 
᾿ Τείχα, τε ΡΠ οἶταγ : τρεχύς 9 τ] ἔλγίδτη. Ηετγοίοτα. ἔπειν τίω) »ιλύ- 

ρίω πρίχα χίτῃ 5 τἸ]ΠἸΔτη ν δὲ φυΐς τγὶ για [ονάοτῖς, τρίχα νυκτὸς, 
ἧ τογτῖα δὲ ν τίηια μάγος ποέξις, Οὐγ! ξ., μ᾽ ὅτε δὰ πρίχα νυκτὸς 
ἧ ἐϊωώ, 

Τριχάϊκες , ιν «(Διὸ νογίλατητγ πὶ ρτα ηἷς., νοἰ τὶ δῇ ἀιιὸ σοη- 
τ ουτίρητεβ ἃς πποῖδηζς: οὐ [τας 5 ̓π αι Ρι15. Ρί στ ηιις σα Ρ1}1ὁ- 

ἀμ δ 

τἰηϊιο 

ἴ δι, πὶ 

εἰρη 
! ῃ 

ἀρ ηΐμ ἃ 

ς εαν 

Μαβον α 
ἐν, αν, 

ΤΡ Ν 

οἰ θυ: οἱ 

μὰ ἢ ἢ ν 
τον ᾿ τη φυσίασι Πιπὶ ταψιος ργορομίσας οαμίηα στα, νπάς 

νὰ ὁ ΩΝ 
: " Ι -οτγἰ τάσις μἰγήιειις ἐυιΐπα. 
μι ἈΕῚ Οὐ. τ. Βοιϊςαίος τριχ αἴνει, ἱν Παρ Π τὶς ὃς φια Π΄χητος οτίιιος. 

Ἡε ότι τγὸς 1165 ροριιίος ἀϊμποτίος μος ποπιΐης ἀρρο Πιῖτ, 
εἰ (τ ετατι ἱποο ιογιητνε αἴοο5 ν᾽ ἀο] ςοτ, Αεἰιςος ὅς Ποτγε8, 

ες ἕνεχ Ἰρεοσίω γαῖαν ἐχοὶς πτώτρης ἐδώ σουντο, 10 δ᾽ 41,1 4 τ Ργοςα] 
ΟΠ ἀραττῖα τογγαπὶ ἀϊ{πγὶ σους τγὶ ξιγὶπη, 
᾿ς Τείχσοε τον, ν»τὸ, ροξειιη οι! σ:κτενίδιον,δυιά. ; 
᾿Τρίχαπῆον, ον τὸ, “οἱ εχ οτι πῖθιι5 σοητοχτιπὶ ο[ξ . ΒΟΠΊΒΥ οἴηιιΠ1; 

Ἵ [ογιςιιΠΊ 9 ατιτ Ὀϑηγσνοπιι φιοάαπὶ τεχτ ἢ} 57. ἅι10 σαρ τς 

κεν. 
ΠΝ, γειφλιγῇ ἵ 

Ἷ “ οτίπος σοα Ἐε Πρ ΙηΓΙΓ 5 τὸ ἐκ πρεχιὴν πλέγμα ΡΟΙΠαοΙ. ΟἸ]4.3,4ς 
π᾿ - 

μα Ῥμεο, ; ἘΣ ΣΝ ταςς Βαθςης ογίηλ]ε οἀρ1}}}ς, , ΠΝ 
πω ᾿ Β΄ μθύκινον ὕφασμα, ΕἸ οἰ γοἰϊιις ἐχ ρου τ ξωρ δ᾽ τριχοῖν κεφαλῆς ἐ- 
ΠΝ 

ΙΠ. 

τω 

πῆδωῆνον. “ἀρ ΠΠατε νοσας Ματτία!ς. Ετος ς 15 Τα ρ.16. αἰδιεθαλόν 

σε τριχάτῆῳ, εἴτουν πιά εἀϊ τὰ τγίσμαρτο ϑέ ραι]ὸ ΡΟ (Ὁ, ταὶ αὐθαξολια 

σου βύασινα, καὶ τείχα πα, ὁ ποικείχα 5 ὃς απυϊξξας τ} δ. Πα 5 ὃς ιΦ 
σπαρτὶ, ἃς νου ΠοΟ] οτος. Ὁ. ΗΠ γόον ππτι5 ν οἰ ἐη5 τεπαϊτάτοιῃ 

᾿ τσλογο ν οἰπἰ πγοιτί, ργο τυιοβαριο, τ ΠΡ 15 τγϑο [τ τ. 
τ΄ χοπεὶ {χτηϊπα ἀταις {δεε σύ σοητοχταπα εἴϊει. ὀξιωῆ 

φῬυά Ηείγςε. : 
Τρεχώ οἱ, οἷ. Ατι τος. 1.8. Α οἴαγισῖάς Ὑριχίδες, ἰῇ 
τειχαὲ,ν ἐπτπὶ Θ5΄6η115 τὶς 11 Π|560}1 ΠΊΕ ΠΕ: τηδρῃ τι πο εἴς {γᾶ 

τς ἀπταν, Εὐξατ, {ΠΠπώςν κίχλη αἰ Ἰραχαδ»ταΓά 15 Ρ  ανῖς αὐ » Ατλζοσ. 

νιἀς Ατἤθη. "1.2. 
Ὑεάχεσ, αἱ ἃ Ν᾽ οι  ἡατίτιο ὃ 2, Ρ᾽Π1 σα ρῚΠ)» σα ρ Πα πνέτα,αςοταθιΐα, 

εἰτεῖ.ν Ἰὰς ἴῃ ἀϊέξίους Πλεκτοανν. Ρσο νἱ 5 οὐπτιπι, ΕΠ οι. 126, 

ΝΝοπῖις [ογιθῖς ἴω άο τεῖςας ἀἰςὶ Γατίηὸ οχεγῖτα αἰριγατίοης. τ ί- 
χις φύσα β Ἐς νο[ἰγίνιιοά ρεΐατο ἀϊχογπης γοτογοθ, 

ἐῶ, 

ἐημαοι 

ΜΕ 
{1 Π11» 

ΕἾΝ 
" ΠῚ ἢ 

" 
{0} 

εαρον 

ἽΠῈ - 
τοι ζϑ ίη ἴτο5 ραττοϑ, Πρ ἰςϊτοτ, τὸ χείχῇ διάφατον , ὙΥΙΡ] οἱ ἀἰτηδα- 

{τοης αἰΐλι5. ἢ 
τρί χίωνον, τὸ τρεκόρυφον, ὲ 

Ὑφιχθα, τ] Ρ]1οιτοτ:τείχα τ τ απυ:τριχώς Ἰριχῆ, Εἰ οτα. 144. 76ι-- 
χθεὶ 5 φκηϑεν, Ετ 1] 1Δὰ.γ, 1δ’χθά τεν πζρχχθα διαῖρυφϑὲν 1, εἰς Ἴρίσι 
μέρη. 

Τριχθα σε. Πρμοασὸς,Ἰὰ Ἐρίρτι 

Τοιχία ας ἡ λοις αι ν Οχάτιιν ΠΗ ἸΧ ἴῃ ΠΊΔΠΊΠῚ15» αιοτῖε ρὶ- 
᾿μπ παι [δεῖς ἃ Οζα μ᾽ ]ατὶς ππουδιις νογττιγ) τ ϊοτθτο 7. 
ΑὨἰπ1.ΟάρΡ.τις 

Ὑειχίας δι ἸοἸιῖα Ρ [σἰς ἀϊοίταιν ἃ ΡΓΠν, Οαζα ἴτία νοττῖς Π10.5.ΑῺ, 
Αἰαίζοτιν εὶς Τειχίδες, 

Τει χίασιςγιθο 5 οἱἘἀριεὶ Μοάῖςος, οὐπι ρυπνσοῦτος ΡΠ ἴῃ ρα] - 
Ρεθυῖς οὐ ρτιγοημο αἰοξξιι 411 ἰαοτδητη ει χιώντες ἀἸσῳ πειτ. 
νάς Οα] [10.4. ΧΡ τύποις. (μα (αἰ πατιτγα] δια Ῥιυ!ρουγαγ ρὲ - 
115 411} ραπροητοβ ἐηα(σιητιτ » ἰὸς ν τι} Ρῖὸ οτγά τη ΠῈ η11-- 
ΠΊΘΓΟ ὁδὲιςσιχίσι κἡ τρισι χία χὰ φαλάγζωσες Δρρο ταν, νἱς Ραμΐπὶ 
Δ ρ 4. 100.3.ν Οἱ τρις εἰϊ, ωερθφγραχίασιν βλεφυῥων, 

Τειχιάω, [πὴ Ρ ]Οίιις. 
ὙΤειχί δες, αἱν τι οἰ ἰδ ΡΊ [το 5. ΓΊΤη ἶτα ἀϊοιποτιιγ,κὶ ϑρίσσαι ἢ τὸ φρίσαι» ἐ- 

πεὶ ϑριξιν ὅμοια ἐχεσιν ἐς ὥς γε αἱξ Οοπληροτ, Αγ το ρ]ν ἶ Ασμᾶγπ. 
ῬοΙΪμχ 1100. 2. ὐτο μὰ τοι τῇ Ἴριχών εἰ χίαι ἔχϑυες κ᾿ Ἴρεχαδες, ἴε- 

δε παΠειχίδες σατα ἀριιὰ ΑὙἸτοτ,α]οχ 5 νει τίς. Ασ ΤοΡἢ. 1η Ε- 
ἀι τ. τἡ Ἱραχίδες εἰ γγυοία 8. ἑκα τὸν αἃ ελῶ, ας ϑρίστες καλούμᾷν. αἷς 
Τξεγρτος. Ἀμγίι5 ἴὰ (ομοίοη. ὁ γδ ἀνήρ τίωϊ νυχᾷ᾽ ὁλίω Ἐἶζητε ,Ἴρα-- 
χίδων ἑσπέρας ἐμπλησυᾶῆνθ-, 1 ΠΙπρυτ Ατιομὰ ας Π|,ζ, Καὶ πεὶ ἕ- 
μοιαι, ϑρίοσ αι 1 δ χίδες, ἐρέτιμωι, Οὐ] απιΊρ, χίδας [χτεϊλς οἷς νοϊας- 
ταητ. Εὐχελὲς βρωμαΐπον ἰωὴ πρνχίας, ἴλας ΡΟ εχ, ντ ἃς ὑψητὸν 
λέπας, 

Τδιχίνιον ον οἰτὶς εχ ΡῚΠ15 σοη ἔς ὅξα, ῥαίκοον. 
Τειχινθοε)δν ΟΧ Ρ1Π5 να] [(τῖς σο πη ροἤτα5 ἃς σοητοχτιι. πρίχινθο 

σεικκίθο.ο1Π]σ πι]5 [ΆςοιιΣ,ς. 6. Α ρος. Το. δέῤῥη τρεχίνας ρε Π]15 οἰ]1- 
οἰηᾶ, σαρ.13.ΖαςΠατ. ' 
Ὑφεχίον, τὸ, ΡῚ 5» Ὠἰταϊπιτ. 

Τειχίτις ςυπῆηρ ία 5 ΔΪυ πὸ πὶ ΠΟΠΊΐης ττΊ τὶς 5 4ΠαΠ Παρ 1 Π] σοΐοτα 
δθη115 ΟἹ“ ἀἰμηληῖς ΠΡ} Π]ατῖτι χια ἢ 1.) σα ρἢ} ἰδ πιουτα σαπείσεπ- 
τὰ ἀπ 1οίς, [1]... (Παρ 115. 

Τοιχιώνες γοἱ ἀπο σέπι5 τεῆς ΓΟ [πε ὺ χοΐϑυλον, πος εἴ, πα-: 
τογῖας δε 1ξιτη; 4 1108. δί ὀνοκεν τειυύρφις ν οςαῃτ, Λα υ1]α, 

τοιχέξρωτες νο] Τϑεχεύρώτες,ν ογπτος ἰχές [Ὁ] ρ᾿ δον τττηςα, Αττος- 

Ρθδηοβ ἴῃ Ασμαγπεηί, ὧν καὶ πριχοῦρωτες «ὖῦ λήέφοις μου χατέφαγον. 
Οὐοπνιμθηζαγ. πριχόζρωτες σῆτες. ϑρὶξ 9 (5.14. ϑρὶψ ) Ἰησετ,, σκέΊ- 
ληξ κατεδδίων ποὶς τρίχας. κὶ ποροαέδισσωμϑμως ἢ κέγιπα πριχ Θρώτες. 

Ῥο ]χ Πἰθτὸ ς. Καὶ τριχοίζρωτες »ϑνρβάδιον τι σιν ύνβυον τεὶς πε ιχας. Ὠ)1-- 
ΘαηταΓ ἰδ ΠῚ τριχοβρωχῖαι, ὃς τρί χοθρρι αν Ἡ εἰν οἰ. Ιορ ἐπα. τρες 
χ'ξορρι. 

Ὑριχοξρι. πήθιον)ν ΟΥΤΉ 1Ο ἢ 115 ΡΊ]ος ἀγγοάοη5. ΕΤΥ ΠῚ, 
ὙΤριχοειδὼς, Πα Ρ.]]ΟτιιπΊ τη. 
Τει χ ϑεν,τγῖθιι5 εχ ἰοοἶσ. 
Ὑδιχοκόμος γα. ὁ) ΓΟ πιάτα) ΟΠγ85 {Ἐπ {10 ἢ15. 
Τρ χοκοσμητήςον ἐς Κεροπλαίςης, 
Τειχυλάξ ον, ὃς 
Τοιχολαζὶς,ν Οἱ [6 }14..Α δι τ :μα δεσηίρον, 
Τοιχρλοχεῖν»ἀς τοθιι5 [εοι5 ΔἸ σερταγα 9 οτη68 ὃς οοσος Ιερεγο, 

ἴῃ σοιῃ ροηφηε 5 ογτη δι {πιά πη} ροποτε τεὺς τρίχας αἰκλέγεῶγ 
"ἡ αἰρὶ αὐ δο φρρντίξειν, 

Ἰοιχόμφλίο, οὐ, ὁ καὶ ̓ ν ῥ᾽ οΐμσυτριχ ἡμαλλδ. δὶς» ἰλπϊρεγα Οἱ 5,1π 

Ἐρὶρ" Δ). 

ὙΤειχομαν ἐς, τὸ, ΠΠου]ὰ στρά Τ οορ τ. 1.7. δ1{πν ρίλητ, φιαπι αἱ -- 
41 ἀὐδέαντον Δρρο δας, οίς. 11.4.6. Σ27.ν 1 δ’ α: ἐς }}, Δηποταῖς 

τιϊοβουηδηος ἀϊοὶ 5 αι γάτα στο Ηποηγειν σα ρῚ Πμ πὶ ΟΧΡ ες 
ἃς Πιδαίςι ξλοϊτιμονὸν ξυϊτη γάτιιτη. 

τΤείχορθε ττὶ Π4α» τε Ρ 1οἱ σμοτάα ἱπεςητα.. 
Τεάχορδον, τὸ, Οὐ σ Δ Π11ΠῈ ΤΠ 1 οιμπγ.ν ἰς ΠΕ ανόδύρα, ἵν ᾿ 
Ὑριχορία, τ] ΡΙ εχ σβοτι5,Τ ιτταιισεντ τ μοῦ ΓΟ ΙΧ, ἐγ Ρ σα ΠῚ Γ4- 

ομιπὶ οτος σοαςείταϊ τ, ρα ογογιιν ΓΟ ἢ πιγδζ δηιιπλ. ἐλ: 

ταν ὅζ Διχόρία, Ἀιντιχορέα, Ἢ 

τοι χυῤῥοιιῦ πιςγοὶ, αἱ ρατιπόταγ ἀς θιιχιιπι σα ρΊ ]Π τατον 
Ὑριχ, ῥῥυείν» Ρ᾽1ο5 αταϊττοτογλιζορ.ἴη Ρᾶςς, 
Ὑο’ χυτοώκ)ω τριχοξρώτες, 
τειχοῦ, τυ ρΠ]οϊτετοτε δας ἴῃ [ος 5, 
Τοὶχαλίθονιάς Οὐχόϑριξ. Νήρ ἷ ἯΠΞ 
Το Χ'μωιῶῖθο,υ»δοττϊοοπρ αἰ 5, σραχοι ταΐα χύτρα, ττῖοο Π 6.14 15 ΟἿ 4 

ΚαὰςΠ|). 611 τογτηπν ςοπριοτιπη: βάγθατ, ΠΕ 11} ττε5 οαρίςηῃ ςῦ- 
Β) 5. ἴατος].Π1Π0.2.Ὀ]οίςοτια, ςαρ.94- ΡΝ ξ ᾿ 

τειχοφυξεντὸ, αιοί τε [Ἰτεῖτ σα ρί! 05, τοὶ χοφυὲς ἀλαπεκιὼν Ὁ δοκεῖ, 
αατγῖς σαρῚ Π πὶ 5 σα ρ᾿Ποτύπναιις ἀς Πμμ]α» αιιᾶ5 ΔΙΟρ οοΐᾶς ἀϊη 
εἰιητι εχ ρί ες, Ὀἱοίς. ΗΌ..2.64ρ.97. 

Τελχοφυῆσαι, Ρ1]05 Ργοάαςετῖς. . ᾿ τὰ παν ᾿ 
τειχύφυλι θ᾽, 6} 1α μαθοης οἀρ Π|ατὰν απ] εἰς βοΠο ετἰπῖτο. ΤΆΘορΣ 

ἐς ΒΙ{- ρ΄ Δην.}.4.ς, 7. ἴσαν σοηιις εἴϊε αἷτ τειχόφυλνον, ἐς ρ112- 
ἐεο ξοϊϊοιντ νεστϊτΡ τη Πίσ3.ς,ν τς τ οχ Τἠξορτ,οτίαπὶ 1πὸ.2. 
ἈΠΕ ουα τυρί ρα πι ἔο τὰ μαστοῖς σα ρΉ]Π|ατὰ ἀϊχὶς Ρίιη, 

Ἄοιι, ἅν γν ἢ 



ΤῊ Ρ' )84 
ἐπράχέω, μιώσω, ΡΊΙο Πιπὶ τεᾷ4ο. τριχοῖ ἀλωπεκίας, αἱοροοῖας αὰ ρηΓ 

τεάυςοῖτ, Ὀϊοίς, Πρ. ςιςαρτόο:νπάς τετρεχωμῖν Θ-. ΡΊ 15 ἱατεέϊας. 
Ῥε 15 δἰτίατιις,αραὰ Αἀλιιδη, ἴῃ ῬμνΠπορποπι,τετρι χωμνθ- πὴ- 
λὸφροιιπα Ρ1}15 στ ἰθύν Γυδαΐξιαν, ΤΒοορμνιάς (πῇς Π|0.1, 
σαρ.6. (78 [λττῖπι οτλπίτιι πὶ ἐγ {ἘΠ1τ. 

τοί εονθ5, 4) δττίααν τοπιροτιῃιοντ σείχεονίθ» λέξις, 
ἐρριχάϑης εθ. ὃ νὰ γ ΟΡ. Π]Αται, αρ Πάει 9 ΡΙῚΠ.ΡΠΠ1ς Πα1]15.5 ο4- 

1Π1 Γρθοΐοιι τοξεγςηϑ. τὰ τριχώδη, ΕΠ], ΠΑΡ ῚΠ]ατηςητα ὦ τριχώδη, 
τλασίηα ΒΟ! σα; δή ντρες οχριισηδη 5. 

πρίχομσγατος, τὸ, ΠΟ ΠγΔνγ 1{Ππ|5,οο ατῖο5. τρίχωμα φέρείν»ΠΟΙΠΊΔΙΠ Π11- 

ται το ΑὙ ποτ. 0.2. ΟΕ οί. 
τείχοερεοου δ τοΓ αὐ σα ραχ. σρίχωρος ὃ ὕλαπο:. ΕΟ ΠΠΠΟ]}|5 τΓΙ] Ος 5» 

Ἑετριο!. ἐο ἢ Ἰσα 5 τοτη πὶ [οπιτηαπη σαρα Χο το] ἀριιά Πϊο- 
{δ π το τισᾶρ.134. τρίχωρος καρπὸς, ξΟ] Ποιά 15 τεῖθιις Ιοςα]- 
τα οητὶβ ἀ {|| {|5. ΝΠ αγοοῖ τε ρ! οἱ σοποορτδοι! κα ο}.10.4.}1ο- 
ἵωοτ. οάρ.:63. 

τ οιχ ας τα ρ  Ἰοἰτεγο ὑααιμονητικις τριρσῶς, ΗΟ γ οἢ. 
ὙἼοαχ σαι; ϑεύψη. Ἵ ᾿ 
τείχωσις 9.» λα χυὺς,Οττιῖς ρΙ] οὐ, Οα ζᾶ. τρίχωσις τῆς δῆς αὗχε- 

τα ΛοῖΡας ριδϑΐςζοτς, 
Ὑριχώτον, ρᾶγ5 δὰ Παρ τῖς 411: σα Π 5 τε ρίτιιγ, Ο4{1|4) ΓΔ ΉΤΠ1ΠῚ. 
φάχωτος, ΙΓ ρτα αἴτια, σα Ρ1ΠΠ15 Ἰητοξξι5) ΟΡ. Π|ατι155 νἩ]ΠΠοἴτι5.. ντ 

Ταταπάμηι δαϊπιαὶ τριχωτὸν ἕξ) δὲ ὅλου ἀϊςῖς Ὑ Ποορ τ. τω ἕγαρ. 
αἕεὶ τ μετα, 

Ὑρεψυμερέω, ἄϊες τετο άϊεπι οχίγα πο, Ασ το ρἢ. 
«οἰγις, κο. ἡ ει ξεῖο, ἐγ σατίο ὃς τγῖτιις. ΡΊΤη. 4 τγίτατα, Ατλίτοσ, μ{{, 

1|0..4.ς.9. Οἱ μᾷῷ γὸ ψόφθ- τρέψις τοῦ ἔσω αονϑύ κα τός ὅδε. Θαΐεπ. ἀς 
Ῥατια ρα 5 τράψεσι μαλακαῖς δὲ ἐλάρυ χρή ὅτι » ἐγ ξεϊ ας ν τί, 

τοιψίχεω:» ΡΟ ρει ΑΌ Ατἰτοτοὶς ἀϊοϊτατ)α! ἀτγγῖτι! σοϊογεπα ἴη- 
ἀυςεῖτ, ὶ 

τδεξοχον, τος ΟἿ, πλογοο5 ᾿α41οῖ5. τρκωζολον, ἡ μίδδα χιμόν ὅτ, μι νος 
τ΄ δεχφισ ικὸςς, ΑΥΤ ΕΟ. ΤΆΓΟΓΡΤ. δήμοιρον τῆς δραχμῆς, διι1,1η ἀἸξξίοης 

Διμοιράτης. τρκάζολον διδὸγα τοτηο5 οδοἷος [οἰ ογον Τ μον εἰ. 
τριώλαξ, ςετταπΊοη ἴῃ 4110 νἱγρίπας σαγίι σογίαθαητ, 
ὙἼθιώπης,ἐ, δ, ττὶ οι} }} 8. 
τρκώρφφον, τεττίιπι τα δ ἰατα τῆ, σαρ. 6.11.3. ορ.τερώρρφα κατείγαια, 

τε το σα σοεπαςι]α»οαρ. 6. Οεπεῖ. 
Ἰεοιώρρφ 9... τ! οχ ἰληιιοαγῖμιπ1) ὃς σα] πηςη Παρ οης τρέσεγρο, τθι- 

ὄρφφοι ρτῸ ταθι τὶς ἔειι σοσπας" 15 τυ 1 ΠῈ ξλ(τιρτουαμανίει τε - 
ἐχογιιπι, ει! Ἰαςιιηατίιμπη τγίπτη σο πεῖ» πάτο μ ΠῚ) ]οτοάος. 

Ὑρεύτης, Β.Π] ΟὨ116» ΕΤΥΠΊ. ΠΛΟΜΝ ὶ 
Ἰραΐα ας ἡ, Τ τοὶΔ, 4018 ἃς Πππ|π|. δῖς οεῖαπι ἀϊ οἴτιιγ 41 τα ΟὨ 18 
τ σατιοηί ας σοπιις ψιιοα ὙἹΓΡΊ 5 ἀττίσῖς τα ἤξη, ΤΊ 9144; 
ππηορριοτγὶ Τ τοϊαθμη ἀϊοίτατ ἀρηϊθη. Τῖοη ἴα τυ] 1Ὸ Οαίατο, 
Ὁ δι ἵππασίὸρ ἢ αρρίῳι καλπμϑῥίω οἱ πώδες ὄυποιτρδαι, κ᾽ τὸ αὐχ ὅον» 
ἐποιήστεντο, κὶ ἐφ᾽ αρμμφίτων οἱ γεανίσιοοι οἱ ὁμότιμοι αὐτοῖς ἡ μελλνσουντο. 

Ὑρημέομαι ὃς. : 
Ὑφομέω, κυ άσω,πονερο,ττοπιο τε ρί 4ο, φοξζματίπςο, Αςςα. ΑΡοΪ,2. 
ζ προμέυντες ὄλεθρον, 

Ἰρομητὸς, οὐ δ τ ἘΠ. ΕΪτ15. Α 
Ὑρομεοθς, Α ἀϊεέξ, γα πη τ|59οἰφστρακτος ν Ατἰπορἢ ἶα Αὐδ.5ι14, οἱ 3 

υὑσὺ αῤῥωςίας λεπῆόν τι κὶ τρομερὸν ἐφϑέγξατο. 
Ὑρομίλιθ. τυρὸς» τυρὸς ἤγει9. ὃπὸ τῆς τρομιλείας πόλεως. νἱ]άς Λτΐοη. 

10.1.4. 
δόμος», ὁ, φές Ὁ. ττο πηογυτἰπιοτ, σᾶ. 
Τρομώδυς ε-γὃ ἡ ἡνττοπα 115. 

᾿ εὐνίδ-, τι ρα, [τὰ πη οη, ἔπ Πιπ, αὐ πεσόν, ᾿ 
τούτο, ΡΠ οτ ]ς ἰα 55 ἴὰ αι ππτοίθιι5 [μἀττιιγ : μὰς οχ ργατοτίρτο 

ἀπτογαα!!ο σοητοητα πιᾶμτι ἀτήϊ!ς οΟ ΠΠΠποάπάο ἴῃ ξο ΠΤ ἴα οὔ- 
πείσθητι να! σὸ Ἰά νοσδητ βοείρετγ (σ᾽ ἴομεν ἃ ἰᾳ βοοθ. Τιὸρς ΡΟ] ]υ- 
ςὐπὶ 10. 9.ν 01.) 2 τρύπα καλπμῆμη παδιεὶ, ὅζς. 

τροπαὶ, οἱ, ΓΟ ΜΔ τα]ες νοητὶ, Θά: 110.2.ς.4.46 ΟδυΓ. ἴλης. ΤΉςορ. 
ἀριιᾷ Ατίτοιοχρουῖς ἥλτις τγορςος91.41105 ν ἐτίαγιος ἔσει γεςὶ- 
Ῥτοςος ἀρρο!]απλς, )ς τγοραῖς νθητῖς ἰορς Ρ] μη. 116.2.ς.43. 

Ὑρυπαία αἰέμου,ν Θητὶ το βστιις ν οἱ γαιις τανρο, Ῥ]Πτάγοι.λη αἰ θα, 
ΕἸμδζγλοοντος 3. εἰς τίωλ ἀγορὰν. ἄστερ προπαϊα πυδύματος αἰ πίρύτησε 
φήμη κρατεῖν τον Οϑωνα » του δ᾽ πἰ5 ἐπίξατ ἔππια οσοιγγίτ, νἱϑὲξητὶ 
ἴπα στο ἃζ ργοςο! οἢ τγοραὶ ἀϊοιιητάτ. ᾿ 

Ἰροπεῶα, ἡ, Πιπορῖς σορ ΠΟ πΊΘη γ ἴῃ Οἰιῖις Βοπογεπὶ ἐς ἀἸσασδητιιγ 
τόρ Βα", 

Ὑρθτσώον,ν οἷ . 
Τροπῶον, «, τὸ, ΓῸ Ρ ΒΘΡΙΙΠΊ.ν Νὴ τὴ μόνον οχ {|π|π|, Πρ πατην πο νἹξξο- 

τος ογσεδαητ,ν δῖ ΠοΙτος ἴῃ ξασαπτ νουτ σης, ἀπὸ τὰ τρέπφνι ο- 
τεῖος Αττῖςί οἰγοππεξεςσαπτ ρομα τιπια ΠῚ., ΤΟ η65 γεγο Ροπα- 
σα ητιν τάς ἴα ΟἸΉ] ταῦ ΤΊ πν ἀὲ ππηιαπι Πάτιιετε γορ σᾶ: 
δ, Τρ αιπὶ ἱπογιε ὨΓΕΣ. τρόπον αὐτέςησειν, Τ᾿ Δι} ς.τΓΟΡ ς απ 
ὼ ταρίοης {τατιιοτ τ. ΑὙἸΠΟΡ. Τὴ ΡΙτ. ὁ δεὸς τροπάμον αὐαςπσώτο τσ 

ταὐ τῆς οὐπωνχήοτις το ρῃφαπη ἐς μαΐπς πλούῖθις ( ἀτιιογῖτ, Ἐρό 

ἀσοον τ᾿ ἡσοξκω ἀκα ὧδ οο ὀχοίταρο τγορηςφ, Εὐτῖρ ὃς Ὀεπιο. τδὸ 

στάμιν καϑ' ἡμὴ ἔφησαν οἱ πολέμιοι Ὁ οτ. τεὐπάνον ἐμ ἐσυσαν, ἐς ηῸ 
δισττορθςα Παταςταην, [4 Ἴρῤπαιαν ἐς ύστετε δστὸ ϑξαίων, ΑὙἸ ΠῚ 

ττορ ς ἐς Βα τὴ ϊς ογοχὶ 15, αὐ τρόπαιον ἱσᾶτε αφ᾽ ἐμὴ δ αὐ ἥσ, ὸ 
λεῖς ἐς γορὶς ἱρῆς οραυπι οτῖροτο, ἄτι δίῃ, τρήαναμον φῆ σα: 

4ιῖ τγορβαιιπι εχοϊταιιτ ἔςε Ἀχίτιτρόπαιον εἰσήκει , Γοπηο.τδέ- 
«σαιον εἰ «ἥκει ἀπ᾿ αὐτῇ ἀς εἶα τγορ μαῖιπὶ ἐχοϊτατιιπη εγασ. 

τροπωσχέίώ, ΓΟ πςὰ πὶ ἠξάτιιο, ρας δύω, προπαὶν χῆστες,Ἰ. Κα τορϑϑ αἴστας,., Ἰἀϑιρ, 
Ὑροσαι ξχθ- γε, δ 1. οὔτι Ροτείζατο ἤιηξ τγορ]νρραιν σττίταγ ἃ Βυιάςο, κ αιτόν 

τι ΡΣ 15: 1οιιῖς οἰξ ορ τ ποτ. Τητογρτοτατιγ ον ΓΙΠαρίτοτ Ἐδ- ἘΜ ἡμμμ! 
τοΙΓΙ 5540 σευλοφ ὁ ρίθ-. ΔῈ ὐόρφερέτη ς, ὅτι πείντων υἰῆρέχί; χὴ πᾶσειν, " εὐπιόα 
ἐν κύκλῳ αἰξλείληφε τέων» “Ἶδ ὄντων φύσιν τε ἡ κίνυαν. 6ῸὃΘ 4 ἐξ 

Ὑρυπα, Θ-γ6γδ) 15 ΟἸ11|5 δὲ σοπιειπο οἴει 41 ξοπιιογείταγ ἐντ πνοκ Ρ ἰκο 

προπαία αι: ὃς Ππε αἀισξεϊοης ἀϊείτιις προσαήαι » ὙΘΏΤΙΙ5 401 βαταν 
σουιογίο ὁ ΠΊΑΤῚ [Π ΓΕΓΓΑΠῚ ΤΟΙ ΟΓΓΓΓ. Αὐϊίτος. 11.2.6. Ῥγ 66]. 5. 
προπῶ- Ζϑις ὃζ τροπαῖα ἡδχ5 ΠΠοτιτη ὈσηςΗςῖο καὶ τροπη πολ4- 
μίων γίνεῶς στο  εἰθατιιγ, δείη σαοτῇ ποροῦ τγορ ςα οτίσοθᾶτ ᾿ 

Τροπ’αιοφορία 111} 1 ΡΟ ΠΊΡ ΟἾ ΤΟΙ} βΘΓΙΙΠΕΏΓ ὃς ΟΕ ὨΓΔΉτΙΙ Πης ; 
πιιπηεητῖα ντζϊοιίω. ᾿ ἷ 

Τροπαιοφορ ΘΟ ΓΓ ΟΡ δι ΠῚ ξεγθηβ , Δητο Πρ ΠΔΠι15. τρία α!οφόρίθω εἰκ, 
ἱπιᾶσο [όγθηβ [Γοραπτη. ἰ ᾿ 

Τροπαλίζομω, μεῖσυμα,ς πα ισμια,. δζ 

Ἰροπαλίζα,γοττο:ν πᾶς ἐν Ἰροπαλίζομωτείρεέζο. 
Τρυπαλισμιος οὐ οἰ, ΠΟΠΠΟΥ ΠΟ. τη ζαγὶο, 
ἸΤροσαγλὴς σκορόδων,).δεσμιὴ, ΑΠ]ΠἸο τα ξα (οἰ οτιι5, Ατλΐτορ ἱῃ Αοἤα 

ΔΡιιὰ δι. προκνλίς. τὴ 
τροπαλὸς, ὁ, δναρεγ,τραχιδ. 
Ὑροπέω, μιησω, τ ηκο τοῖτοεο, ΡΓ πα. ΔΤ. ἐς, 
Τροπὴ ῃς» δ τηπτατιο. ΠΟ Πιογπου μοίωσις. ἔμ! ρα. σΟΏΠΟΓΙΟ 1η πρ 

δοῖςϑ ἴῃ ξιιραπὶ σΟιο [Δ Πα, τροπὴ ἐγήετο, αι σα ἔαέϊα εἴς, ὙΜὰ 
σροκσῆς γύνο μας το 1η ἔισάτη νοτίᾳ ἔσει ςὅπογία, [εἰ ξ. γῦυο : 
ἃ ἀέρα προππς)σοοττα ἴῃ οτο τρείζατο, ΕΙατοῖη ἸΝ μια. ἷ᾽ προσ 
τἦθ βομαίων αἱνανο μϑυ ΘΕ συν Ἀ οπηάποτυπι ςπιίεηβ, [ἀοπὶ 
Ουη}}.1.Γπητῖςης Βουρδπο5 νοττὶ ἢπ ἔμ ρ, τροπίω ἐποίησε τοῖς π 
λεμίοις συμπλεκόμυ Θ΄. ρταε!ππὶ σοηΓοτοη5,οίξες ἴπ ξιραπι οἱ 
πεγτ το τ πν 11 ἃ. τροσίω ποιᾶμαι, ἔπ σοκίη ἕπιραπὶ νοτεοντορο 
Τίς. Ηετγοάοτ. τροπίω πριήστις τἶδ᾽ πολεμίων, ΠΟ θιι5 1 δε. 
ἐατὶ5. ΕΠ φητηι τροπ ι ποιώ, ἴῃ ἔπ οᾶ νεττο, Ατιεορυτροσεὶς τασαύ-- 
ταῖς τρεπόμϑυοι,τοτίε5 ἰππτητῖας Ὠλπταητο5. ΡΙατ τα ΘΑ] θά, ΘΟΡΕ 
ἐν πρόπῇ ὄρος ἴῃ ἔρια ὃς ΠΠ],ἐν  τροστῶς δ λον, ΠῚ] ἰτι!πι ἀγσιιπὶ 
τὰ οδίτατ, 1 [ἀρ οτατὶ ταρπόγιης ἔπι σα, ΟαΖΔ.οἱ ἐν ἥ αριπώς, αὐ, 
ἴς ἴπ ξιρᾶ νεττοτιιητς [4 πὶ 6424. Τροπὴ ἱτεπὶ ὑγὸ [ΟἹ {τἰτίο δςτ 
εἰρίτατρα  ἀϊτο χεμεθανὴ ν ΕἸ ϑερανὴ, φιι άτιιης (οἱ στιν πλμτοῖςς 
«ἱεὶ ὑλία πρυπας τοὺς χέμερινας, ΓΠις, οἴτοα (ΟἹ {ΕἸ τλπὶ μγ θοταιαι», 
εἶτοᾷ ὈΓῸ ΠΑ. αΤ᾽ τροπεὶς χὰ μεριναῤ, ρΟΙδ Ὀτιπιαπι; ΤΠ εορ.] 7.ς. τις 
Β Πρ] Δητούτο τροποὶς ϑερεγας, [δ (Ὁ εἰτιτιτί. Αὐπτοτ. Π.ς. Αρῖ, 
(θ᾽ λία προπεὶς οὐδ αἰξηιιπι [ὉΠΠἸτίψην. Ἠοπα. Οὐ 6. (τι δῖς, 
γἼλίου προπεὶς εἴΠς 1η 5 γτῖα 10 ΠΠ]» απο οἵξ γπὰ Ογεί απ, ἵπαιΐεῆς, 
νῆσός τις συρίη κέκληται, εἴπου ὀκέεις. Ορϑυγίης κα ϑυαῦρϑεν., ὅτι προύσαι 

ἡελίοιεγν ὈΪ ὈΤάγ πλι185 ἔνϑτι φασιν ἐ}) τὸ ἡ λίκ ἀπήλανον, δὲ᾽ οὗ σημκειοιυῦ-, 
ταὶ τὰς τοι ἡλίου προπάς, Ὑρυπην [ΓΟΡΙ5 ὃς ἔοτπια ἀἐςοπάϊ σι ἢ- 
δυτα. Πογηοροι. ἡπάς προπιχαὶ λέξεις ἀρ οἰϊηάοτη. ν]άς Ατῖτ' 
{το ρΒ.Πητορρτιΐη ἀϊϑίοης Σμιώθο, 

Τεύπυλές,ν Ἰη Οι [τὴ οχ ΑΠΠ|5 αὐτ πα τα ττῖο, Ετν πγον ᾷς Ὑροπαλίς, 
Τεὐπηξονκος, ὃς ΓΕΠΊ115) Γ4Γ5 ΓΕΛῚΪ 4165 πιαπιὶ τοήοτατ, Ηοἴν οἢ. 
Τροπιο ζειν, [0] [ἘἸτῖ ἢ πὶ ἔλοςτο, 42 ἀξ το ΠΡ. 
Τροσίαεγα νῖηο ἀἴοιτητ σοι ναρρεϊοί το οεἴδιη ὀκτροπίας ἀϊ- 

οὐτηΓ, ὁ ὀκτετρα ως κἰ οἴξεςυκός, Ἐτ Ιοταπι 410 ΔΠΠΙράτογ σαι ῖ- 
ἠ4 ὨΔΏ]5,6 τροαρὉ. ἐν ᾧ τίϑεται καὶ τεύπαςγ Ετωπι. 

ὙΤροσίσυα, Πρ ηα αὶ σαν] πα ΠῈ πάις ἰδ ηθ6δ. 
Τρηπίζω, ατίηα ἰη τιον πο ναῦς ἱκαγως τέτρρπησωῖοη. 
Τροπικοὶ κύκλοι, ᾿ιττορέςϊ οτθε5. ἴτα ἃ σοπιογποπίθιις ἀϊξξῆ, αυαῖι 

σδιογποπαίοσοντ ἐχροηῖτ Βι4 ἀρᾷ Ατ ποτ ς πιιπάο: ἱπ 15 
ΘηἰπῈ βιιητ [15 σοπποτποπος,} ΓΟ] ἰτῖα. 

τροπικώς, ΙΙεροτί οὐ, ποτα ρου τοὺ, ἐκ αχηθαῖς, ϑτωρητικιίς (της ἢ 10, 
«ας οηι, ΑὙΠτορΡ ἢ. ἴῃ Ἐφυῖτ. προπ’κώςἱ, Πριιτατόνρεσ τγορίπι. 

Τεύπις μος. ἡ σατίηα Πα β,ΓΓορὶϑ ἃ Ματγείαί ο,ς εἰρα,σείρομα. ΑτὶτοΡ. 
ἴῃ Ψείρίς τγαηΠατὸ οὐχ τς, Λέγε νειῦ αὐύσεις τι, ἃ πιοὖπιν πῇ τοράγμα- 
τος ἱ. τι αῤχίωὶ, ἐπεὶ “Ἶ᾽ διρμό χων καὶ τ ξόπις Ἰσώται πρῶτον. 

Τροπολογία, .λ 01 [ογπιο δ᾿ εἰπεηἠατὶοηοπὶ πηοσιπη ἀἸτ  σἵταγ: ὃς 
Πρσιτατα οτγαζίο. ἣ 

Τρυπομαδδλητας» ΓΟ Δ Π|15.» παης ἀἰϊΙΟη ΠῚ γὲ Ράτγὰπι Οταςοπὶ 
ἀαυηηατ. 

τοόπθο οὐ, ὁ, πγοάτις. τατος πος. ςου οι ο, Βα δάτιι5,ἔογπια δεῖα - 
τι!5. ἕο τη} 4) ΟΧ ΟΠΊρ τιππ. σΘππ15 Ρτὸ πηοίο, Ρ] τη. τεραθ- τελόυ- 
ὁτλογοθοιις πιουτὶϑυἐδεγὸς πρῥασν, μα }ο πτοάο, Χ ΘΠΟΡΒ. ἐκ πᾶν τὸς 
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ΠΣ 
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ΜΟΙ ιν, 
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αἰηἰεψμύν, 
ΠΤ 
ὑππηὶ δέδρη 

Υἱὲ ἔχη; 
Μἱναψείι 
ΟΠ υμιεμι, 

τὐπι οι Ιὺ 

νυ ϑνο! 
ἥνια, μα. 
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Ἰρπέμω {γι " 

Ἰπμην,α ἐτῳ, 

διμτ να χἱ 

ὧμι ἵπ ΤΟΙ 

Ἰγτπαμ τὰς " 

πρόπι, Γλ στο Ὁ, οσπτυ σις πος, οτα πὶ πό, ἐκ μηδενὴς τιρέαα,ηθ- τ Τρ ,, 
'ο ραέζο, Ἰάειῃ Χ ὁπορίνικ παντὸς τρόσει ζητεῖν ἀϊχῖτ,Ιἀ εἴ ,οηῖσ ΕἾ ὦ 1, 
πῖθος τὸ ΘΟ 15 ΠΠφγογδ, ἑνί γε τρόπφ,ρτο εοάςπι, Ατὶ τοροῖπ ΡΊπτο ἔδοαςς 
βναγ᾽ υἱὲ ἐνὸς αρόσα, Ἰὰ εἴς, ἐκ μηδενὸς τρότον, ΠΟ οτατ. ἐκ τούτου τοῦδ «ἱ ΟἸρρὴν, 
αρθατε ας τατος, [δ πη. δπὸ τρόπων ὁπόσαν,ηοῦῖ πιοίῖ5,) Ατὴσ Ὶ 
Πορἢχπ. «πλώ τρόσῳ, [45 π|. Πιμ ΡΠ Ἰςὶ πτοΐάος Πιη ἰοῖτοτ. τίν τρϑ- 

πτῷ κριϑέςσατε, ΟΡ ΠΟ ΕἾ, αὐτὶ τῷ 63} πσοίᾳ σεοφάσει ἱκετεύετει μηδενὶ τρὸ- 
ὅσῳ σεφυνοιδ 0 πτοίίσ σοτόπατο, ΑΞ (ς Πΐη. πειντὶ αρόπῳ, οππηῖ, 
ΟΡ , οπτηΐ τοτῖοηο οπτηΐ πηοδο,οπγηϊπό, ΡΙατο 5». ἐς ἈεραθΙ. 
παντὶ τρόπο οἰ κειγόν ὕδι δύχοιον {1) ἡ ἀ δέκον, ἐν τίν! τρόπῳ ζηνγν τς πος 

ἄπιτη 4] 1ιιοῖη (γιατ 5 Ρίατο ἐς [ιςρῖδιι5. ἐν τούτῳ πρύατῳ ὄγτες 

εἰν νον, ἴῃ ας ἴῃ πχο τη αὐνιτ τηᾶρ 5 Ῥτοίο οἰ ἴφητ, ὙΒυογ 4. 
οὐ τροώσοῖσ, 



ἐν: 
ἐν τρόποις»16 πηοάο δὃΖ σοη Πιοτιιάϊης, ΡΙατο ὡς ΓορΊ Βιι5.ἐν τεύπῳ 
βοσκυίματοδ,πλοτο ροοι 5.166 πὶ ἐδ  ἀοτη, εἰς ὄρνιϑος τρόπον κὗευπέ 
᾿πεῶτι εἶπ ἀὐῖς ΠλοάτπΠ) οἰγοι πηι οἱατο» τοῖα. ὙΤρόπον ἐπ Αὐσοι, 
Ρεγ ἀεϊοέζιμι, ΘαΖα 11}ν.4. δῖς ῬΒ1]Ὸ ἐς ἡγυιο 9 ὁ ταν ἐρπινώσοις 

Ογοσηματος τρύπον ἰὸς ὄδισρα μῶν διαφάγῃ, δίς  ἰά οἴξ,, αιαιπὶ στα σο 
᾿ρ! σοης Δα ταν πλοτθὶ ἰογροητὶς ἐχ οἀ οι τνδζο. Πάει; γῆς ἷρ ϑ9- 

᾿ς μελίς τοῦπον υτὸρεισθούσης, Βα ἀατποητὶ ν]ός. Ὑ ρόπον τινα, ιιοάαπι- 
1 τ πιοάο,νθὶ χτ' (υἱοαιιό ται: τρρίπον τινὰ διωτητοῦ διαλέγμω» αὐ οἰτγὶ 
τς χποθο εἐΠΠποτο, ΡΪατο ἴω Ερτυτρόπον πίτυϑονῖῃ μἷμι πιουῶ, να] 
ὮΝ 11. 110.6. ΕΠ ογοάου!. τόπον συκίων ϑεραπευ εἰν, λον  6 Πσοτιιῆι σμτα- 

ος χρίδουι Ἡεγοάοτ, τοῦτον τὸν τρϑ πον κὴ τοιαύταις τέχνο!ς » Ποῦ. 
“ τεόπον ἔσαν] θη οὐ οτλτν Αἰ ἰτος. "5.2.1 ΟἹ Τεῖς, τὸν ἡμέτερον 
ο΄ σρόπον» ΔΤ Κορ ον Ὀἱ (ἀδιατο} "ρῖταν χῦο, χτ πα οὐπονγιοἠλῃλπιο - 
ο΄ ἀυμκ τοῖδτον τὸν τρόπον. ΧΕΠΟΡῊ Αἴ᾽ πολλοὶς τρόποις. Πη1 τἰς ἢγ0 415.) 

τ διεὶς ἐς ςαιῆς, δῖ ο ἢ. Τ᾽ πλείονας πιρόποις λέ γεῶτο» ΡΙατ θὰ} 5 
Ἧ πηοάϊς ἀἰςὶ, Ατιζοτοῖη Ργαιάις, ἀρ. ν]τί πιο. χτ πείντας (δ τρόποις 
᾿ς οπτηΐδιις υἡοι 5. Ποπιο ἢ. ἘΕτ χ᾽ τρόπον, ρτοδὸ, τοξξὸ, τεέϊα 

᾿ς μἰπίτατο. Τούπος, ἰςπτδτῖανν ο αητα5,,πιἀι οὐ αςατῖο, οΟἀιτίο, 
ἀατοτίταβ, τατὶο.Ἰ πλμ 558 τς ἔλι15, [6 ἢη σοὨ]Πλοπιοτοβεν ἀς 

᾿ς ἀπὸ τρόπου, 1. ὠξω τῷ τρόπου, ΔΙ Ἰςπιιπη δ ΠΟ πο τἰς ππουῖθιις. αιο 4 
Ροηΐδβ ποτίδι5 πο ςοπιεηιαῦ: Ὁ τα 1 ατὶ αὸ ἀϊοταγι Πρὸς 

τ πρόπου, ον τνοιὸ δὲ σομπιοιςατευ ΡΊΑτο 9. ἐς 1. ςο δ. Αρ' οὐ καὶ 
τς κα τὔτ'᾽ αὐ ὡρὸς τρόπου λέγείν φαίνοιτο; ΝοΠ ας ̓δς ἀνοςι5 5 ἰαγο ἃς 

ταις τὸ ὃς σουρτιξητοῦ ἀΐςσοτο νἀ οτοῖαγ ]α ο[ζ. ἐκ ἀπο τρόπου, 
Πρὲς τρόπου ὅδι μοι,ςομιεοὶς τηϊμὶ, σοι δηταιιοιις οἰζς ΡΙατο ἐπ 
Ῥμῃαάγο . Τὸν οεώ ἔρωτα τῆν κφιλων αρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἔκαςθ.» 
Οὐτίηιις ἐχ πποτῖθιις [5 ἀο! ρῖτ. Ἐττα 4.«ἀς Το ρ Πρὸς υἱΥ τοῦ 
Λακωνικοῦ τρόπου, ὦ ξένε, τὸ τὰ βραχύτερα “ἀεὶ πρρτιμᾷν. ὠς δσὸ τρός 
πουφῃοι αὐ μτι δ Ιατο ἰὼ ΤΊ πισσο. πῆρα τῷ τρόπου ὕχων τὸ αἰσδέσι- 

᾿ς μονιηοτθυς νοπογαθ} 15, Ν ασαηζοῖη Ογατ. τοιύῦτα πις-α μὲ ἕξ τοῖς 
Υ ̓ ᾿ ῥωμάζοις ἐσέκει διοὶ τὸν τεύπον πὰ χέγοντος » (νἱς Πἀες ἃ Ἀ ΘηγΔηι5 αά- 
τ, μιιδίτα εἰν οὐ νἱτὶ ἀἰσοητῖς απ μουίτατοπη ἐς τὸν νοῦ το’ πον Τ ι- 
τ οΕγά αὐ ριςτητοσ νίαιε πιοὶ ε5. τὸν τεϑαον μετειϑ σεται» ΠΟ ΠΊΟζ. 

Πς μἰοτγεβ τα ταῦτ. !ΓΟογατ, ωρὸς δικόν εκέν, τὸν τρόανον οὐ τ ἐπανορϑὲ - 

ΤΠ σιροοτιῆι πο γας ξογισαατ[ἄεπν ῥδ ἀτιαιντε τ πρὸ σὼν ἢ ϑη ασὰ- 
ο΄ ῥιζοι περυκέναι δόξασι, ᾿οη]ς5 πνοτίθιις Ργακά τὶ ν᾽ ςδινητεγ. χρυ- 

κὸς τρόπίϑ- ΤΟΣ πτοτς 5». ΑὙ ΠΡ}. κὴ δι  ᾶμ 9. τὸν ἡφψμλλον ἄστὸ 
πῇ βελτίς-α τρότε τῇ δοξῃ παρελϑεῖν, ἄοῃ ρΡοτοην ΟΔη] μῶν ορτὶ- 
τὶ πιουϊθιις ν ἴσαι Θ᾽ οτῖα Πιροιατο ῬΙαταγοδες ᾿η Οαμλ 1. 
τοί. δίκα ϑονρτοῦν ὃς ᾿αὶ τπους5. Ὀ]δτιίη Ἐρ Πτυτούτ Θ- ὅοτος, 
1] αἰοτο 59} ἀθηὴ ἐσ 4 πη.τούποι κα ἡ υ,Γ ςν ἐς Γτρ αἰϊοόζας δὲ 

Οταθλπηᾶτῖοὶ νούδης 

ἽΝ 
ἽΠΙΠ μκτ 

οὐδ μα  πιοτὸς » Εἰοϊπαια. νἹὰς ὅϑυς π Απιηοπ.ς ᾿ “νοῦδη 
ΠΡ ΩΝ 4ιαπάοσιμαιο νοραθἽτπὶ αἰ πο ἃ ρτορτῖα ΠΡ ]- 

Δ δριμω. βεατίουνε τπαιτατατ. τρόπος δὲ χἥ μα ΄ισηιοίο ἀϊξοταητ » νἱάς 
ἀρυά Ηογιηοσεη. τεόπος κὶ τροπεκὴ λέξις. ἴπ ἤριτ5 Ογαςουμηι. 

ἐπιηειὲ Ῥιαϊ ἐξιεῖ αιοαιῖς τγοροϑ. 1ὰ οἱξ. το οὐος ργοροίτιοπιιπινο- 
εαπτράς ψαδιις5 Ατἰίτοτοῖπ [{5.ἀς Τητεῖρ ἰςἐϊ..4.. Τόπος, πλιτα- 

ἡ τοπί τίο; φοπγειατατῖο. Ατἰίζοτ. .Κ Πνετ. Καὶ οἷς ζαταῤχά κρύψεις, ἡ τρόπος, 

ΤΠ νὶ τόποι," διάϑεσες δὕπορες. 111 ρτατεγςα ργοιηρτὶ δὰ φοίτα, πὰ - 
αἰ ηνέᾳ; αὐ ξανταζὰς Ειγθιις φαΐ ἃς ἰατγουίδτς ΓΟ αῖτιγ) 4] 
Ροίϊιης 4ια: (τα ετῖπτ π Π1ὺ περοοῖο οςσΏ εγς 5 γε] ετἰαπὶ 
ςοπιηνιταγοναις ἴῃ ἁ[τ Τοςι αὶ ΓῸροπεγουίιιδ οὐ! νοπάοτς, 

τροπὸς,ὁ ἰοτῇ η110 το πλις ἴσα! αλὸ αἱ ΠΠρατιτταβδα τὸ τρέπεῶτο τ ςρί- 

φεῶδται ὸ εἱχείῶι, Ποα.γ.Ο ἀ.4. Ἡρτεώαντο δὴ, ἐρε τμα τρϑποῖς ἐν δερμα- 

πίνοισι, (Οἰμτ. ΟΧΡΟΠΙζ ὧν τερανωτῆφας αδξὲ οι καὶ κῶπαι ας ἐπονταὶ 
χἡ σρέφονται ἐν ἱ μιφέσι τοῖς πὔδα Γεδειλύοις πῶς κώπαις, 

Τορπούμαι, ξιἰ . ἔιΡ0 χρταγωνίξομμαι. 
Ὑορποφορέω, κ ήσω, πο κα)ίθοτοσ ΤΟ οι οτι πο ὁ ΠῚ σεῖο τοῖς τρήποις ὑ- 
συρετώ Νουα αδ 0], ὃς ἀπ Α  μῖς οἵπι Αοοιί, ἐτρφποφόρησεν οι 
«σφοογαπι πλογος το ογαι τ) ἃ ἔζοτισαρ.13. 

Ὑρορπόω, μ. ὥσω, π᾿ ωκα, ἴῃ ἔμ σ΄ ΔΓ νοττοννίποονπνιτον ἐξ, Αςςιί, 
Ἴροϑπώστι ὅϑτιι τὸ τί) κω πίων ὠρὸς τὸν σκκάλιλον δῊ σ οἱ τῶ τοφασωτῆρι, ἢ διὰ 

μέχης νικῆσαι, Ταις Δη.ὺ εἶθ᾽ κωστων ἐκάτη τα ρθτν υτα ΟΠ 65 ΓΟ- 
τὶ αὐ ἐσ! ππὶ ἔμις τε! τρατὶ, γτϑ Η : ΤΉΝ ἘΞ Ὴ ΤΡ Μ  τντ γ1 

Ὑεθατωτὴρ. ορς, τροπὸς Τ μιιΟΥ ὦ {10.2.. τυ χὠ πίων Κὶ τὸ ιξασυρε σιϑνγκ, τὸν 
τρρπωτήφας νι Μ Αἰ ἐχρμσατ, το πιο ϑοίσα! ΠΟ β» ΡΟ  Πς 5). 5 το- 
τπιῖρο5 ΠΙδὶ ἴῃ τοιη!σαιάο Κι ταιογαητ ΡΟ Οἱ τρρπωτηργῷ ἐκ - 

δέδεν παι αἱ κιδσπται. 

Τρρφαλὶς, δὸς, κὶ, ςαίδιις» σοϊοτισ. Οὐ άαπι νοζαητ πρυφαλίδα, ἄς 

το ἰπ τ, προφαλίσες, οοἷοἰἴτα, Δηζοτ 1.5.4 αὐπα ΑἸ πο]. 
γείρις,Ο κύων αἰδῳΐξας εἰς τὸ ἴαινον σἐ τάστις Ὑρρφυλίδε αὖ ρφὦ σικαλι- 

κἰω Οοτηην. τὸν ὅθ ωήκη τυεὸν,ἐ ἀροχο. πν ε6, 1οςαίςϊ οτδεπιν τρ. 

ΟΠ Ἰη Μοτεῖο. 
Τρρφέῖον,ου, τὸ, ἐἀπισατῖο 5» πιοτοο5 οὐ πσατίοηο5 9» 410 πατγϊ τ οἢ]5 

᾿ς ςαπία τεροηάίτιτ,ο1ρ.23.}.3. Ἀοριδιμά, τρρφείαγ τοὶ ὀφειλόυάνα 

περφείσι: ϑρέτα. 

Τρρφνόντο, ἐυξαίοντο, ΕἸ οπν.Οὐν 

τ γρρφειὶ ἐξ, ὁ, πάτον» παττ τ{ 159 πττίτοτ,ατοτν 1.1} Με. 

προρεῖς οἱ εἰαπρεψα μέμοι;Ἰ. οἱ γονάς ἱπι ΕΡΊΡ τ. δὲ ΒΟ ρῇ. προφειὶ αῤμώ- 
ποςοεὐἀιισατοῖ σιγτιι51 οἰτιςα ποτα πι σα σγα τι τεα οι, α- 

το ἐε [με΄ 
Ἰρφειὶ τ 1 των, οην]!ο»"ᾧςοπι τολάοηι, 

ππὰπιπεῖ 
ἡμμιοὶ 

᾿ 

αὐδῇ μι 
φιδ ιν 

ἡζμιν, 
μα τὰν 

ἀυφιληο! 

λιϊοηεντ τε ογάϊης ἀςδίτος καλως κ᾿ τρόπον διοικεῖνοτεἐτὸ δά πγῖ-ς 

Ἧ ἢ ὶ "ὃς 
τῤοφόϑω, ηπττῖο, 
Τροφηη ενήναθτγ πη Θ Πτατη, εἴς, ραίξι15, ν᾽ ἔλι15) οἀδισατῖο, ἀηποηᾶν 
φΟπιπΊολΓιΙ5) [Πρ η Ἰαντροφη ἐς τε ρ ἐς ςοτροτῖς αἰ πηςητον ἰο- 

8: ΟΟτηπιοητατγ. Οα τὶ ἰοςίανο [ορεχο, ΔΡ τ  πι, ΠΌτο [ς- 
οι ο. Ὑροφίω πσοιοΐμωντξϊατη εἰποὶἱοτν αζα, καὶ τσ ὑδάτων τρο- 

Φ.γ ΠΥ ΠῚ Αἰϊπς τι πῚ,1,ἀ τα; αἰςσητος. ΙΝ ζαη. Οὐαῖ. τοπὶ 

φἀλιςααὶ ται] στ Ονσιγα 11} αἰσπίο. Τρόφω αἱ παιδευζωῆν α! 9] ἢ -- 
{υτιιτί οπς5» Εγῖρ. Ετ τροφαὶ ἀριμ! ϑῳρίιος], ἀϊσιηζιν ριοἱ ο5»ἷν 
δάοϊείοςξητος. 

Τροφὶς,αριιά ΗἸρροοτ. δδεροφίδ., ποχιξ, 
Ὑρόφι, ρτὸ τρόφιμον, ΠΑ. ΠΕ ΠῚ» Ὁ] ουτυ δυτραφις. Ὑρόφικύμαγαρυά 

Ἡοιῃ. ἢ]. Ἁ. ἀἸϊοίτατ Βιιξξιις σις ν σῆτες ογιοιῖς ηιαῇ σοᾶ- 
δι ϊααῖς ὃς σοπάοηίαυϊε τε[τς Ειήζατῃ, εἴτ αυτοπὶ ἀφυζγιιπι ἃ 
ταίσιι!ο τεύφις 4] πλι}1 52] οἵγ ἢ. ξαξζιι εἴς νας μοῦ ἀροςο- 
Ῥέη εχ τρόφέμος. 

Τροφίας ἵππίθ ρας ἀοπηὶ ΠΕτΕΙΓα5,κ, ἄκος σος δὴ) φάτνῃ Ἐ]ΟπλοΓ. 
ἀτυηβηταὶις νογὸ Πὰς στορατηαϑ οἰϊ φορζας, οὐτισαάτιις ἰὴ ἀγπιῶτο, 
Ατη τοι εἰ 8.019 αροφίαι ἵτο σοι σλαιςοις ἀῤῥωςη κασι χοίμνασι, 

Ὑροφίμη»ης»ὐ Πάτα Υ ἀπ] 89] ἘΡΊΡΓ. 
Ὑδϑύφεωος»», δ Ππτ τις παρ σὰ 5 γα [τ|}85 ἀἰ ΠΠΊΠ11 5. ΠΟ τ 1 Π]ἰ8 νε 

ἐχροηΐς οπατιαριά Ὑ ογθητοῖη οὐ ΡηἸοποιῃ,ι.αξξ ἴσεηα ρτῖ- 
τα ὃ Αναξαγόρρυ τεόφιμος , Αυαχαροτα νοτὸ αἰ υτη 59 ἠ ἠαι τ 
Αἰεχασάογ Αὐτοί, τοξογοατο σε! το 2 Ότο τςισαρῖτς τοττρόφι- 
ἐμε ϑεών, ΑὙἸ ΕΠ 4, Ὑοὐφισος αἰ  Π 52 [10 1115 ϑάγγοαι: σαὶ αἴ ροφθ» 
ὈρΡουΐτιγο κεν τ όφιμος 1 σα Όλθι}5 οἱ ΑἸ ἑπηοατο, ἱοἴσοῦς 
110.5.ς.8ς τρόφιμος τρὸς κυπείας, το ἐς [ον τὰ 1οφιμσοηςςος- 
ἴατὶα δι νιέζυπι. 

Τοϑφιςοαριιά Θαϊ ει [ςχὶς. Ἡίρρος Ἔχροη.δοστιὸ πυγεῖτιιϑ9 ογα Ππι5 
Ῥίηρα δεῖται ἀἰτπγηις ἘθΠατἢ.οχ Εἰςτοάοτ, δὲ Ορριάαν 
Τορφιώδιης͵ ἀξ 5, σοα σα τι}5) ΠΡ ΡΟοτΓ. 
Ὑρρφόεις, ἐντὸς, να πε οὐτπιζατιι5. πιὰ ΡΟ ι152 [6] 145. δυτραφις. πρρῴόεν- 

τοὶ κύμοιτει, 1. μεγέλα, Π Οπγοτες ἴῃ Οὐγ , Κύμοτα τε τροφόενται, πε-- 
λώρια. ἴστω ὄρεσσι.". 

Εἰπιέξτιις ᾿π ρερτοβ9Ἰ ΠΥ ΠῚ 2ἢ 5, ΠΟ ΠτΙθαΣ δαὶ, 
Ῥιοΐταγ ὃς τρῦφι χδια,ροῦ Δφροςορεη. 

τορφὸς ,οδ᾽ αἰτοτου ας του ῬΓ τ. 1. ΡΟ  τοαϑ τὸν γομέα, κὶ τροφὸν εἰγέλης 
αὐσρωπένυς φιδυῖν, ὃς ἴπι ἔσετη. ἧς παιτε χοίξα αἰτυ  χοιπατοσιϑοΡ πος. 
γέροντι παπρΑγτῇ τε διςίμ!ῳ αερφι, Ἰ. τῇ αἰαπρεψαμοη Ἴγιω αὖ μητρί, 

ΕΠ1ατοῖπ Τ μι. ἀτοῖτ, γί ὃ, τροφὸν μὲ μετέραν, ἴὰπι νοι ὁ τογγᾶ ἂἷ- 
τείσεηι ποίει αι, Οις. ὶςοίταν ετίδμη ὦ τροφὸς, κὶ τὸ τροφόν. ΡΊατο 
1η ΡοΠτιάετορς 5 αὐτὸν γομζα χἡὐ πρόφον ἀἰγίλης ὀυϑρωπίνος φώμᾷ, 1Δ4ξ 
ἴῃ οοάςπι, Ονο ίοό σαίντας αὐ τὸ ξύμπαν ἡμὴ ὃ) τροφόν. 

Τροφωδης,αἰ ἢ 59 Πιτι ἴοπ5. τ ροφώδης τροφὴ γαἰςιϑ Αἰ ἐπιςητηπην, Ασῖ- 
οτιΐα ΡτοΘὶ. 

τοροφών κα, τα ἔς τὰ ΤτορΒοη!]. 

τορφώνιθο, ΤἼτΟρΡμοη σοποπηοπ ργσργίππι νατῖς. Ηἰ ὁ ἔτ ΠΙτ5 
Ἐρεσίνυγντ [οὐτδῖτ δα 45) νατιοπαθατιίτ ἰὼ Βαραδ ἰα.᾽α ἀρῖτο 
αιιοά Ὑτορμουὶ) ἀϊέξαπα οἰϊ. ν]4ς ἀρὰ Ἐταίπιιιηι τη ὕγοιογς- 
Ὀἱο,[π ἀητὸ Τ ΡΟ). τορφωνία κτ' γῆς «»γαΐνια γὴ μιανττύμ ταῦ 

ἸΝαζαηζ.ῖη Οταῖ, 
τροχέξω,μ. σώ, α.ακος Σατ ΤΟ. ἔς πο, Φεολαμζαύω, π!ᾶτιτον οἶτον 
ἐοατορτι5,γοτουν οἰ ποτρεβιμπάο σαγίμπι» σαντος συγι σ.]ο 
εο,Θαζὰ. ὃς τροχάω, Ατατιις, Οὐδὲν ἀφαυρότερον τερχόει; Ἀ: 6110 [8- 
ϑαΐας οιγτίτ, το τε ὃς τρρχύω. αν ἢ υ, τρρχόωνται θυρχζε,ἔοτας 
τ Γ μα τΟ ΠΊ,ΡΓΟ τροχεΐονται. ΠΟ γυ τῶ μὴν πρώ τίω ἡμέραν ἐκέλδυσε 
προχείζειν 3) ςαδέκ ἐν τοῖς ὑπλοις»ἷ. διασς ἐχάν. 

τρρχώκεον συγίινὲς Ἰωνικῷ, ἩςΥΠΊΟΡ, τε χαἰκὸν ἀΙςεηάμπὶ οἴϊε άπησ- 
πεῖ ῬΒγνης. ; 
τοχθ. τος να 5.065 σομ τδῃ Ὁ (Ὑ1Παἱνα Του ρα ὅζ ὈγΘΙ ν δεοὶ τὸ εν 

αἰδιτρέχοντας ἐδ βωιμις τοιάαῳ μέτρῳ «δ 4νιν τας Οὐ ἴη11}.}}0.0.ς.4. 
τροχῶον τι συμξοξ νγϑυι 4.1 τραχὺ» «ἰριτρέχον. Ἡεἰν ἢ. 4135 τρο- 

χῶθ-, Πσπϊῆςας συτ(οσίια» συν 1 ἂν εἰλσι ν οἱ 1 σα τῆι ἢτνε 
τροχῦα ὁδὸς ἀριιὰ οππάοπι είν ον. 
τριχάλεια, τὰ, οὐ 65) ΟἸγοι ΠΠ τροχοί, ΑὙατι}8, Οὐ αὐ Αἰϑύμωαιης χειρῶν 

δεδιδανγ μϑμ(Θ- αἰλρ Ὅν)" κολλ ἢ σατο κυλ οδὲμᾶνα προχάλεια, 
Ψε ποπῖσ σἂ (απέξα πιᾶπεὶ ἀο ἐξ Πτπηὰ Τ᾽ 4145 
σοίογγεπι ἱρία ἀ φάτ βα τῖςαΣ ταττο ὩἾ δ115 ΑΛ ΕΘ ΠῚ} 
Τατιτοτπατὸ σατο σοηξθτῖος μοί νὰ οὐθο5: 

Αἰςετο. ᾿ 
τροχαλία,ας ἡν ὑπὸ τῷ προχοΐ, εχ {0 ΠΑτῖπα νοχ τγος τα. ΡΟ κ 

1ιῦτγο ἀεςϊπγου μέρη τροχαλέκς.τονία το πίαι ϑἰξονία. ΣΟῚ ΒΙΌΣ οτίατσι 

προχιλία ἀρι Ροὶγ δίααι: ὅς ἀριια αἰ1ος τροχρλιαί ΤΠ ΟΡ τδίτι!5 

μιἤοτίασ. Πδγὸ ὃς ςαρίτο υᾶττο ἀε ΠΥ τα ἀτιαῖτατο ἸΟΩμ6Π5.5 

αἷς ρῆτςοσ σοπτασῃ γἱπάγιι πὴ Ῥγο αι μἸτατῖϑ οβοαι : Ἰηςοἰίηις 

ἤπια ἱυποπτα ἀπάτα ἀ4ια Ρατοὰ ἢ Πδυ τα ςδεϊοπίοτιπι τγο- 

εἰϊεατάπιχις {ἀρ Πάϊο : υα: τασο πα: τγδέζοτιας νογε!έ[- 

4πις Βοπηηιιπη ν Ε] Δηλτη Δ! πὶ ΟΡογα γογίιοτιγ ἀτχις ἀριη- 

ταγ, οἷς επῖσι ἢΠ|ςς ὀνια χοῦ ἢ νὴ τοὸ φρέατα ἐξ) ἔκοετον θργυ ὧν 5 ὥτε 

ὑποζυγίοις Σστὸ τροχυλίιας αὐεμάν, Οα2α τασγς ἢ ἵμιης ἰοςαπι ἢς νὲγ- 
τἰτ ΠῚ νεγὸ ρυτςο5 εἰ 14 Π| οἵδε σοπτιιπη ραίδυμπη, ντ ποα ΠΗ 

Τα πηςητὶς ΡῈγ γογτ ρ ΠΕ ΠῚ Βαιτῖτα Ροῆτμτ, δογρταπη δὲ τροχην 

λέα δριϊὲ [λουτο ρτο [ἐεπιηἶο ἔπ δοογατε » νὈ 1ρῖς αἰτο λοτο- 
(ς γχοτὶς [πγρ 5 τἰχίίαις ροτλπάς ἄταὰς ττοςμ!οα; πτερίτιῦῖ 

ἍΤ Ὅπη. 2. Ἦν 1 



“86 : : 

ξοατῖασο ἴς ἰατορ τἰ ἄσαν αἰτινετιπι οἴο: τα πῖςτὶ τὰ ἱτρίτιῖν ἀρυά 
ςιλά Σωκρύτης οὐδὸς ὠκκιζια δίσ εἰπόντα, ὡς ἀρ ἀϑέχτη ἡ ξανϑίππη λοι- 

δϑορρύύσου: ὃν, ἔγωγε ἔφν σευνείϑησμμαι καιϑαεεὶ ὸ τερχιλίας ἀκούων συ- 

γεχ ϑειυἱὰς τύμπανον, Κελανιον, Ὀ  οἴτιιτ οτίαιτι Τρ χίλιον. ἷ 
προχαλιώδης,ἱἴζατ τγοολϊςα;, Ηρ οογατες Πρ τ. «ὔθὲ ἀγμδ! ποταὶ- 

ζατίη οαδῖτο βα9 υίϑας, τά εἴν ἰξάος5 φυσίάαπι 5 1π 4145 ἰασοττὶ 

φυοσοῖδις Ἰπίτἀιμητοδς νὉἱ ἐπ {Πα ἀρρο!ίατα τροχιλιώδει χώρᾳ» δς 

αἰειφερείς ἃ Οαΐδλο 5 ιαί τοτατίοης τγοςἰεἴςαγιιπι οἰγο πιά ρ]- 

τας συδῖτηδ.. ᾿ ᾿ς ἘΡΕΙ͂ 
Ἔρρχαλος οὐ, ὁ, οὐ ἱδ»κύκλιθ., Ατάτιις 4 Κεῖνο αἰδιγλίωες ἀρρχαλον γύλὰ 

μὲν κβυλέασι, Τορχαλθφοτοταηάιις.ἴρετ, ν οἱ τ 01}15 τοταῦ ατοάο: 
ἀπουγαιισοι οἰ Ἰηατιιϑ. ταρχαλὰς γέρωνγίςποχ ἱποιγαι5 ᾿ἴταγ σοῖς, 
αἰισεταΐυτα ΗΟ ἰἶδτι ἰςσαπάο.τροχαλον ἢ. γέσον τοι τιϑισις σαγ - 
τὰὰιπὶ ἰδπεαι ἔσοϊτ. [τοτῇ αἶτιις ὅς σοϊ οτονπάς τρρχαλώς οἸτό, προ 
χαλοῖσιν ὄχοις» ἘΠ ΟΙ110 νΌ]ιοτ, Εατρ] 4. Τερχαλίθ', [Έρταπι, 
αἰριφεαγμαπτοῦρτος Ηοπιετὶ Ε{144.λ0ν 1 αὐλῆς ἐν χρρτῳ : τά εἴ, 
αἷτ. αϑειφριέχματι, χόρτοι 9 οἱ τρῤχάλεις Ὑφχαλὸν) ΕἸ οἴνου τροχ ἀν. 
σοκχρ,κἡὶ αἰθυτοέχον. 

πρεόχαλίθἰαρι ες ἐπ τίρανν οἱ Πτοτο,κόχλαξ, ἀριά Ἐτῳ πιοΐορινε- 
τὸ ΓΥσορητσῃ τρόχασλα ἀϊοῖτιγ ἌΡ ΡΟΠ]4Π1ς ἰαρη]!]ο 5. δς [στ - 
ῬοΞἠτέπιαιις Ἡςείνοἶι, τούχ λον σΧροηῖς Ἰαρίάιπι ἀσοσοῦ (εἀ 
ὃς τεῤχμαλθ- Πρηϊβοατε ἀτοίταγ (σγιριπι ρἰλγοαπι, Ἐτγτη] ΟΡ. 
πεόῤχμάλον (πιά οἸ πὸ βαθεῖς ) ἀρρο ]άτὶ να τ (Ἔρτιιπὶ ει πλα- 
ςοτίατη 6χ σοσαπά!5 ἰαριάίιις φαῖθιι5 ἀρτὶ οἰπρι (οἰςησ. 

Ὑρρχιντήὴρυ ρτα ΡῸΡΡΙ5. : ςοχαᾶ; Πρ 940 ἴῃ Καιηοσγῖς ἀοοτα σα] 
τπίογιταγ ἡ οἷοὶ τὴ κεφαλῇ τῷ μηροῦ τ ον ἔκφυσις , ῬΟ] ΠΧ ἀριιὰ 
Οαϊςη. ὁ μέγας χὐ μικρὸς προχαντήρ, 

ΤΟΙ , Υ «“ , ΠῚ , Ὡς προχάω,,.τρύχω. τατιι5γΑυρκῖοι ἐμα τ ροχόώσι, τὸ δι καλέονται α μοιζα)ς 

νἱάς τροχ ἄζω. 
ροχεῦο, δογοτι πε π5)εὐδεφερὺς ΜΠ] οαπά. 
τροχερὸς, ἰάοπη 4 τρρχαλὸς, οἰστοηϑγοῖτας ἀρ Ατιίο τ, 
Ὑροχυλατέω, μ.ήσω, ατολκϑι θα τ σοτγέλαύνωγτΟ τα ἀλιρε!ο δια οατ- 

(πα ἰηεῖτο. τοῖα ἰπ πχοάμιη τοῖα ἀρίτο ὃζ αἰγοιιπαρο, δι}, 
Ὑεεχυλίτης,ε, δ, ΔΈ ΓΙ σα. 
τεοχήλατος,τοτῖς ἔοι σαστη τα ξι5,Ἰτγαιΐοτι5. πσεχύλατος μανία» 

Ἐπτάρι, ἔαγου τοτάτῃβ ἴδιαι ἀρ γατοτῖιβ.Γοτδ 5.1 οἰ )σφ ας Εἰν- 
ἀτρθ- προχηλάτοις, οσάος Ἡςέτοτῖς δ σαγγθηι εν λἕξα55 1. ἐρίιπη 
τγαΐταπι, δίς ἐκ προχηλούτων δίφρων κυλιδδνεὶς γ Βορίϊος]. 1. τροχοῖς ἐ- 
λαυνουΐμων, δε τροχ εἶν καν «μῇο ον, 

Τρ χηλέαιντἀε Τροχαλία. 
Ἰροχίαυσε, ὃ, οὐ Βτα, τε (Ὁ. ον αἴ σροχων χάραξις, σατίιτις 5 νε ΠῚ σα Π|ν 

νἕα, 1 χἰσατοῖη ἘρΊρτ. ἐσόρεσ᾽ ὑμνοπόλων δαφνοκόμοις προχίας. διν. ὁ - 
βιύνταιντ ὃς ἴῃ ἘΡ᾿Πο]. 44 Οοτίπεμ. σαρ.12. καὶ προχ αὶ ὀρϑτὲς ποώ- 
σατε, 

τρρχίας, ἐ ςατ οτρπιιητῖτις ,ἀκόλεϑος ΕΗ ονἸάς τορχίζω, 
Ὑρορχίζω,οτα τοταῖιεο ὃς ἐχατηϊπο:τοτηξητῖς χα ΕΠ ΓΟ, ν]άς Ὑρ9 

χός. δ 4. τος χιϑϑιξσοι, ᾿. βαστενιδϑιεῖστι στὸ πῷ προ χϑ ὁ τῶ δξῖν ὄργανον 
βασανιςικὲν κὶ δια τεῖνον τὸ σιόμα τα: 1014. ξύλινον τι ὦ ὁ τρυχὸς ἐν ᾧ 
δεσγιἐμῆροι οἱ, οἰκέται ἐκολ εἰ ζοντο, γι} σ ὁ ἀἸ οἱ Πγι15 βγ ΟΥ̓ ΕΣ ΠΠΕΠ ΓΟ ἀα 
Ῥυϊοτὶ δρα Δτίος Ἐτμῖς, 7. τροχίξεεϑει 1. τοτᾶ τογαιιογί. [ἴσος 
εἴτε πη σοαΐοο Ῥοτϊ ουΐι5 σοπιιογγογὶτ. ἰς ποῦ αἰϊοπιίογ αι ἢςς 
ἀϊέϊα αἴξὶ τροχξ ὀχροίαπεγα τ αριά (δρίτο! ἐπ ἴπ Μδοιῖηο, Ττι- 
θυ παπΊ ατΐ οχοιοῖας ἄς! οτὶ ρα ςδ 9 φατρεητο γοτα]! ἤπρετ 
Δάμοχιη ρὲτ τοτιιπη τοῦ Ὑ111Π| ἄτα τ16 ΘΧΑΠΊΠ11}} τγα χῖτ, 1- 
οἴταγ οὐαὶ Ὑἱ σοτουχίζεθτυ ϊ. “ρεζλα ὥτὲ ὅ3η τῷ τοοχ ἢν δυϊἀ, (ὯἹ ὃς 
στοχ ἰξεδνο εἴν τὸ προχαῖ ὑποπεσεῖν, ἡ τρωϑώα ν᾽ ὰς Ὑοχός, 

Ὑρρχίλιον, τὸ, Γοτα π᾿ οὐ δ᾽ σα [5:τγοσ ἢ] σαν άὰς Ὑφρχαλίε, 

Τορχιλίχζαριια ΡοΟΙγθ.τγοοίοδιντ ἄς Ὑοφχαλία, 
τεόχιλθετῃ Ατοϊτεθιτα σοτῖδιντάς τθίγλυφῷ», 
τεοχιλθ.)ὰ στό χω, Βασιας δυϊσυ αν αι: δύ τρέσβις, οἾτ15 πο  Πὶζ 

Ορρίαπιᾷς Απςσαριο. σαχὰ Οτασαπι νοσεπὶ το  4υτ. Τ γος ἢν - 
Τι15 Διῖς Ογοςοά!]ο φησ οἰξ, αἀποτίατιγ αατοπα ΑΠυλ]α, Ηε- 
τοάοτ ἃς Αὐιίζοι. 1.8.8ς 9. Αὐϊπγον τάς τίρέσβις, 

ὦ οὐχις, ἀρ θη (δας νῈ] παι ατῖι5. Δὲ (ςἢν 1.1. Ῥγοπιοτῇ, εἰ σορω γδ 
σὸν δὲ τὸν διὸς τρόχιν Τητογρ. ἔγίελον : ἀστὸ τῷ πρέχέν. δηλοῖ ὃ τὸν σπου - 

διῶ ον οἱ κέτίυ, ΗΟ π|.ὁ τρηρὸν ϑεράποντοι, ἀἰς!ν ᾿-ΡΓΟΡοτγιπι ἔα πη, 
Ὑ γρ ἢ! ιοίτιον ὃς Τροχίσδε, 

“ορχίσκ 9-,., τοτα , ΡΠ Γπιοτίἱ σις, ρα Πα: Θ4Ζα [10.9.σρῖτ. το, 
ΜΝ τον. Ιλητατι δακτηχιθο, ΠῚ ρροοτοτυκλίσκ θυ, γίάα Ος πὶ 11. 
4.01ρΡ.τ7. 

Ὑθλλ λον, αἱ οὐ! π5. [Δ Ρ ΠΠπς νοὴχολθυ, [οτιιρα ας, Ετν αν. ρι ΝΝ1- 
ςαη ἡ Ἰοςὰς ἰηοἱ ης σρει ἃζ Ροτγίςο ἤι5. Ι 

Τεύχκαλος,ν, ὁ, οὶ Ὑτο δ. ἀρ Ὶ ΠΠπ|5.(Ὀγαρις τού χαλίθενλιϑεύρεον, κα λαξ, 
δὲ κόχλαξ αριι ΠΥσορΕτ. ΤἈσορθτιᾶς Ολαίς. 11.3.64 Ρ.7.Εα ἐ- 
ρυ ων τις λίϑϑιε δ'ρη, ἢ πρόχιφλον, ἢ ἰἴκαον, κ᾽ γί μοχθυράν. δ᾽ ἀς πὶ; 

“ον χε τϑῤχααλον υτυσσριονν δ σι Νὰ τίμα! αι μον. Αρυά Ηείγς. ῇς (ττῖ- 

Ριῖ, τροχωσλὸν, τὸ πλῆθος Ἔ λίϑων καὶ τὸν δωρόν. ΑἸ1ἰς ετίδιτι ἐρόχια- 

ΔΘ, πιαξοτγία. να ἐκ λίϑων ςρογζύλων αἱ μαοσιοὶ. καὶ πξδιωκοιδὸμημῆρη τοῖς 

χρέος γάς Τρόχαλθ.. 

Ὑερχοει δὶς, (Ὁ. ὁ καὶ υἷ, τοτος ὑροσίςαν Πα θοηςοτοτιι ἄιι5.5 1π ΟΥ̓ πη 
ἴε ςοΠ Προς, Ιοσις Β᾽ οδλάιις, ν Πα : [ἴς φτιαπὶ ἀϊοίτας ἴῃ Ποὶο 
ΤηΓὉ]α, 

Ἄρξρρθεις ἐντὸς, δἰ ἀότῃ ἐρρχοεούα ὐλιξ ἴῃ ἘρΡΊρτι 

Τ' 
τοῦχοπη8ὸ εγΥ οὐδ ΡΟΪγ Ὁ. ἡ ᾿ φΦ, 

Τρ χρποιεῖν, τοτᾶ5 ἔδοςτο, ΑΥΠΠΟΡΆ.ἴπ Ῥίπτο.. ἐδδάμν ον 
τουχὲ τ», ὁ, ο(ς οτἱοῖϑ : δὲ ἀς αιιάσαπαις τοξυπάϊταϊτε τοῖα ᾿πῆϊλ ὦ 

ἀϊοῖτατ» ντ ἀριιὰ Α ἀδηναβτιπι τροχὸς “Δ κορῶν, Ῥτορτῖὲ εἰϊ τος. 
τλ,ντ ἀριιᾷ Ηοην. τρρχὸς ὁκτίκιημος . τοῖα οέτοηῖς ἱπίττινέτα τὰ - 
ἀιῖϑτοία ἐπα πὶ κὸ τἰξ ἀκνημος ἡ τετροίκνημος. Ργου ογδέαττ οἰ. Πολλοὶ 
αγήσουσι ἔτι τρρχὲν αὔματος ἵπποι. Ψιὰς Εταίπι.η Αἀαρίο, Μεῖτας., 
τοῖα; γοϊασητηγ. Ὑροχος,τταπΠατὲ τὰ νἢιτραιμτ σοι σαριϑκάς, 
παρα [οηπεη5; Φλογίζεστο,, τὸν τροχὸν τῆς γγυέσεως . ἸΏ Ηαπηπηδηβ, 
πατηῖτδτῖϑ τοταιτι, ἴντα σατο πα πγ. ΑἸ μά ϊτ δα τοῖς αιατᾶ, 
οὐδῖϊε τανροῆτο σαητῖο σαπάδητι ᾿πἨαπηπιάτατγ. ἀτιπὶ ξεγγάγι ὦ 
οτοϊς ἃ ξα τὶς σοττατίηη σοπτιπάϊεατ Ἰρηῖς ᾿ασα ! ςηταις Δ τίς. 
ἃς ληνπᾶς οἴηςος. ΑἸ1} οτδοπὶςοηάϊταπι ἐχροίπεγαητ, ααοάς 
ἁἀετοττιπη δὲ ὙἱοΙ οητατη τ! Ἐὶ νἱάστηγ. ταρχ'φγετίατη ἴῃ ρ6-ὶ 
μαϊῖς ἐπ γα πιεητὶ σεηἤι Ροπίτιγ, Ἐτγατ οπῖπιτη σπαῇονᾶ σε-, 
πουῖθας ὅς τοτα,ἱππταπιοητιπη Πρηδιιπι, ἴῃ αιῖο (οτοτ γρος 
τύνηλαιο ουτρότα ἀἸξοητα ὃς οἰτοιπιαξϊα οχαπιϊ πα Δ Ὠτιγ, πᾶς, 
ἴς φιαά γε ὁ ἀτεῖπιαϑ ῥγἱοτί, Νίδηι Θογηγαηῖοα τοῖα ἢ πξ 8ζ, 
ἴῃ ΟΠ ν Πτατλη οδισὲ δια εἰς. ΑΥἸΠ ΟΡ αηε πὶ ΡΙττο σὲ 
σροχοῦ γδ δεῖ σ' ἐκεῖ φρεῦλου μῆμον Εἰπεῖν ξ πεπεινούργηκας» Ἐκ οἵα τὶ 

πιο το 1Π|ς,πεσοῖϊς οἴξτοντ ἐχρτίπγάτιιγ ὃς σχτογαιράτιν ἃ 
(ςε! ἐτατὸ ρεγροτγαεὶ Οοπιπη. τροχός τὰς ἐῷ ἐν ᾧ δεσμιέμῆροι οἵ οἱ 
σαιγόκολα ζοντο, κὶ ατίας ἴηι ΤΥ Πγατα, Οἴμοι κακοδαίμων οἶθ- ὁ απο 
σὸς μ᾽ ἔχ Ἃ ὁ τότων!: ἴσπερ σὴ τροχοῦ ς-ε(λου μῆρον, 1ά εἴ. ντ τὸ 

τα τοτειιτι ὃς οχαποϊηατατη. Ὀἰχὶς οτίαιῃ Οἴςεγο Τ᾽ αίσι!  αΐπ- 
τὸ 5 θεαταπι ν γαπὶ [η τοταπὶ ΠΟ δίσεπάοτο. Ἐς δἷς Απείρμοα 
ἐς Ἡογοάοτὶ σαάε 9 ρώτον μὴ ὅ)ὲ τὸν πιορχὲν αἰκξίωαι, ὙΊτΡΊΠυΘ.ς 
πεϊά. 6. 

-τδάπίαις τοτατιῖ 
Ὀιτελξο! ροηάφης. 

ΤΊΡ.Π 5. 
1η1ς Τὰ ποθ τοήτατε ἵχ] οηῖς αὐτῇ 
Μοετγίσηταν σε οτὶ ποχία πτέπιῦτγα γοῦλ. 

Οἰαιυάϊδηι5. 
Νίοη τοταὰ ἁιΐρει πιπὶ Ῥταςερς Γχϊοηα τογαιοῖ, ᾿ 

ΑὐἸΧΙοηἰβ τροχοῦ τετροέκνημον ξα ΠΠπγαυτῆοτ εἰξ ΡΙπάδτις. Γορ ας 
ἀὲ νετὸ ἀϊχῖς Ρίαιτοϑ » Ν᾽ γίου ἴῃ ἀπιοτῖβ τοῖα. ΑΞ (τ ἢ. ρΡΙΠ, 
τροχῶν ἄξια εἰργασ ήροι. τα. ἘΡ᾿ ΤΟΙ Τὰς ἴηϊ δά δτοποβοτ. Τινὲς σ᾽ 
εἴκρα αἰριεκόπηστν καὶ ε7) τροχ ὃν ἐλυγίϑδνηστον, ΑΡΗΪοἶτις Π͵δτο 5. Νες. 

ποτα οἴιπὶ ΓΊΓ ΟΥ̓ σοῖο ηΐ ἰσηὶβ ὃς τοῖα, τ πὶ οπτης ΗΔ στοτιιπι 

ΒΦητι5 ἱπέουιηταγ, Ἀπισίμδ χα τος Ν ες τοτὰ γε δαιιίειις ποτα 
Οταισοτισι του ητ 15 εἷπς ἀρράτατα ἴαπὶ ἀςογαητ, ΡΙλγα ἰοσς, 
δριιά ῬΓαταγο Τα ἸΝ ΤΟΙ 9 Οὐ Ρ μμΠῚ ἐν τῷ εἰς ν᾽ Μακχαζαίοις λύων, 
κεφαλ. 8. Απτθλ άπιπὶ Μάγος Πτητιπὶ 0: Υ: ΜΙ σορνοσιπν Πἶδτο 
7.«2Ρ.:.4.16ς Ὑορχίζω, Ὑφρχοὶ ἴῃ ἔγΔΡὨ15 ) τοὸ «ὐθεφερ κὺ ὥρονω- 
τοὺ ΡΟ ΠῈχ στο ρυῖπιο, Ὑροχὸς, ΓΟ Βα 5.γοτη 4 ἡ Ριογὶ [- 
ἀιιητ:ν ἱρὁ ῥγγομεξειντάς Βέμόνξ, δ φόμεθ-, ἀατν το ἀρ ἰπ- 

ἀοέλις τος ΒΗ ογασ. ἴῃ Ατῖς. τεοχρὶ, Π 1114: ἡ αὐβόναι» δι 

᾿ αὐμοιαο με! 
αἰ οι οἰινι 

μια ᾿ 
ἢ 

Η 
ἥ 

᾿ 

μεσ μιιο, 

Ἰβν μοι 

ἀὐνκοίο με 
ἐμευργουίι ἐϑρι 
ΓΙ; 

τιάδητος Πσαμταν  τογρτ, ΑΡΟ].ἈΒοά. Ὑρρχοὶ, τοτα ρἱίςο5. (γάμων 
ΡΠ Πδι. ϑιεαρ.4ν. ΑΡραγοητ, ὅς τοῦτα Δρρϑι]ατα ἃ θυ Ἰτιάϊπα τ΄ πριν 
χιατογηῖς 4 ΠΊπ ένα γι 15, αἸοά ο 05 ΘατιΠῈ ΟοὉ}}15 ἀπ δ ι5 ν- οὐ) ψυΐ 

Ἰλπογηάίπο, 

ὕχκηι, τιον 
Ὑμείνν, Τὶ 
ΠΣ 

Νδιν, ὑ μὲν 

γέροι, ἡ} 
ψιπτοϊηδι, 
εχ  εὕ ιι 
ἡἴγη " γε 

πλιρὶ ( ἄμ 

ττίησας οἰχ!ἀφητίδας. 
Τρόχθ'. ᾿ς ὅν οὐτ 15» δοῥαος , ΗΙρροοτγατςς, εἰ γ οἰ λι5. αὐδιξόλαιον» 

πεῖχϑ.. ᾿ 
Τρυδλίον, ἐν τὸν το ἴα. απο ά ὁ ὁταςο. Ἐτ τα νοστιιπτ Τητογρυύ. Β᾽ τ.» 

τατςῃὶ ὅς Τοίςρ , Ατῇςη.Π10.15..τα πιο Ἔχ ροηΐτ καραεμοῦυ ἀγῇθνν 
ὄθηδεχ όνβυον ὡς εἴκοσιν ατείζας, “τ 4 οἴξ, ὀξυξαίφιον, πιναίκεον. ΑἸ ὲς 
εἰπνοατίηιι5»ρατς 4.01}. σουαθ}π1ΠῈ, κυλίχν»» κήϑτον, οαἴειις: 
Ατἱ Πορν. ᾿η ΡΊατο, ὁ ζεις βέλεται, εἰς τεευτὸν ὑμισῆς συγκυκήστες πρυ- 
βλίον, εἰς τὸ βοίοαϑρον ἐμζαλεῖν. ᾿ς ςατίπο ἀριὰ Ματιῆ.ςαρ.26. 

 Ὑρυγαζοίλιον 9 Ιοςιι5 ἴῃ 6} Το σο πα τι ηἱ τρύγη,ντ σιτοξὁλιὸν ἀἸ ΟἸταΓ 
ξγαπιοητὶ τοοομ τοι.» ΗςΙγο μι. τρνγαζόλια ἀϊξλα ἐ {{ς 
(οτι οἷς ἰοσα ἴῃ αι δι}5 ἐγ ζει ατὶ ἀος τοροποθαητ,υτ ἤιης στά- 
πατίδ. ἱ . 

Τρυγίω, μἤσω αν, »καρντπάογαϊο, Ἡοίγ οἢ.. ἐτρύγων οἵνας ψῖτο5 υἱηάς- 
τοϊασαητι ρυγῶν ταὶ ἐρήαας) ΑΤἸΠΤοΡ απ. ὃς Εγαίπι, πὶ Ργοσηοτ, 
Ἡαιιὰ ἱπιριιπὸ νἱπφοπηϊαϊῖς. ὙΊ4ς Ἑρημος, τρυγῶται Φοίνιξ, ρα ανα,, 
(εϊπρίτιτ, ἀεσογρίειγ, σο Πσίτιγ, Ὀἰο σογ 4.5 γὸ ργίπιο, ας 

πη ἐῷ ἐγ, 
ἡ: {|κ 

Οίτο 49. σρυγηϑ ζω τἰωὺ σα φυλίω, νἱλῃὴ ἀοσετρι. Ἰάςπὶ [το Πιγηρι 
ἀυΐητο 5» σαρίτς ν]οοπιπο ποηο. τετρυγημῆλθ-. νἸη 46 ΠῚ] 4{115. Μιρθοῃ 

Τενγάν, ἄς το ΠΠ[ς νη ἀοιηία. νἱἀε τρυγητός, Ὑρυγξν τποτάρῆοσ, ἐν Ἀλήϊο γέν; γ 07 Ἁ 
ἔγυοτῦ, Ρετοίρίο, Γηςίαπος ἀς πιογεσγι οι ι15. καὶ γε τρυγωσιν ὶ 
αὐτὴν, 

Τρυγίαξ, δ τγπρᾶ ἰιῖ55 ντ Ο42α γογτὶς ἀρὰ Αὐἰοτείςειαι ἰἰδγὸ 8. 
Απϊ πᾳ]. 

ὙΤρυγερὸς, δι], ὁ, ποι] ςπτιιςοτρυγώδυς οξις, 
ὙΤρυγετος οὐ ὅς ν τη ἀ δ γἴ, τρυγητός. 

Τρυγέω, Ποσονξηρανω, Εἰς. ἡ 
Τρύγη γε, δττϊτἴσιιπν. Πογάσιτη,σογεαΐος ἔπι σςς δ Ὁ] Πθοζ ἐγιιέξα 9. 

Ἡοπηοτιι5 τεῆς Επιίζατ, αυΐ ἱπᾶς ἀδτῖπιατ ἀτρύγετος, Ης γ οἰἔπι5. 
ΔηΠΟτα τ πρύγαν ἀΙςὶ τὸν πυρὸν κὐ τἰωῦ κρυϑίο κὶ πάντα ἄλλον καρ-: 
πον γὴ ποιαν βοτανίιν ρτοὸ νἱπάοπ)ὶα οτίαμι αοσιρίτιγ Ἐρίρταπις-, 
πίλτιαχ ἰἔδτο [ςοππάον τῇ 3. τρύγη δε σεινοῦ γἱδο λα: ἽἜΠ ᾿ 

τρυ 

Ϊ 
Ϊ 

| 
Ι 



ΠΓῚ 
ὑπό, Πρηλβεας ετϊατα τὶ ἴτας , Ποοῖτας, γε ἀρῃα ἸΝἸσαπ άπ) 
οὐ ἄη Το οῖς. ὅται ὕδωρ Σείριθ- ἀζίωύῳσι τρύγυ δ᾽ ἐν πσυθωῦύι λίρινυς» 
᾿ ἀθὶ οπἰπὶ (σα Βο  αὐξ. (δ μήμν,,λος τρρι Προ ἤσατς αἷς ξηενσίαν αὶ 

κἷ νΝς, ὁ "ἰ 

ΝΞ οὰυπείων ς ταλαῤοιςἐφόρριω ὑπὸ τρυ- 
ο΄ γιηίρων. Τρυγατὴρ, ἔγ ἀιι5 ορ]οἰτς,ΟΟ] απ. 6114 Εἰ το ἀτισαρίτο 5.8ς- 
ἑ χῖο πουῦλς Μλγγὶ) Ν Ἰπἀειηζατοῦ ἀρ Ῥάγοῦ, ]Ιοῖτ, ΟΥςοὶ τρυγη- 

ἀϊευητ.Α1}} νεγὸ φερπρυγυτύοα ᾿ς ροη ἀμ πὶ σοπίσητ » ντί ὃς 
Ῥτοὶ,} ἀς Τπογγαπεῖμ πὶ {τ Π]ἀτιπὶ Πραἰ Πσατίοπ  Ρ.5]ς ας 

αι μ5 [στο ποπο,οαρίτο ἴοσγοραρ οο οπ Ιοπρὸ σοηξου- 
α εἰϊ νῖγρο 5.Ομ1115 Παρ τᾷ ἰμ]πλ ἐγ πὶ ἀοχτγιιην [πς ἀ1ΠΠπγὰ 
ἰὰ αλίτυτ » 4μαπ ηοίξγὶ Ῥγοι Δ επηλα πὶ ελιαϊονε πὶ Οτουοὶ 
γετον ν οαἴτδητ, Ἐὰ 6114 Βαῆϊο ἐν Οεγηγδηΐοιιπη Αητο- 

πἀοπηίδτοτ ἀίοῖσμτ : ὃς Δρ4 Ρ]Τπῖμπν {ἰρτὸ αϑ, ςαρίτε 30. ν- 
τ Βὲ Μνιηφοπιίατον » μς νΊηἀεπαίτον, Τα πταμης Απτεαϊηάε- 

ος χρϊατοτ, ὨΙχὶς ταηγοη Ομ14.3.Ελίτοτ. 
Αὐ ποη οἤυρίες νἱπἀεπηίτοτγγδίς. 
Οοἷμς τρραρυγιτῆρα δὶ ἀεχτγαπὶ ΨΊΓρ᾽ ηἷ5 «ἰδ πὶ σοῊ ΠΊτητ, 

Ὥς κδς {τς }]2,εχρεπάς {14 νεγθα ΡΠ η1)}., ν)ηἀοπηῖ2 πιάτα }- 
τατεπὶ ΡΓΟΠΊ ΓΟ. 

ἩΤΣ 

βη βρης 
ἀτα" υ ητῆεγοι, ϑ1 4 6π. 

αἰδῶ, βυγιτὸς οὐ, ὁ, ν 1 ἀφηγ δ: τατηριι5. Ὀ οἴτατ οτῖσ πὴ τρυγιτὸς ἄς ἐπο}]α- 

μεν ἴϑι ἐς τἰοποντ 1ματὶ πὸ νἹηἀαπηῖα : ἄς τρυγᾶν μέλε ϊὰ οἵ, οχίπιογε 1- 

εἰ πῃ τος Ψάγγοτὶ 9 -ἰξαίρειν ταὶ κυρία ΑὙτζοτε]. Δ᾽ τθανία σα τατος. Δ] 
Τιζ αι; τἸλὰ,ελίγατε ἔλιιοϑ δὲ ἀοπηςεογο, Οοἰππλςῖ. Οοππαητίηης σα: 
ἀκ ληήρ Ὶ [τ΄ γεωπονικὼν ΠἰργῸ 1 χαιεὶς ἀεις-- “ρυγᾷν μέλι κὶ κηρία δθιτολῇ 

μᾳ Ὑ ᾿πλειάδων, δούτερος πρυγητὸς 9 ἀγχομῆθε φϑινοαγώρρυ. ῬῚ 185 ἰΡτῸ 

γμἀεοϊπιουοαρίτο 14. ὃς 15. Ἐτ δἰ ιδῖν Ρεῖπιὰ ΠΊςΠ]Π15 νἱηἀςπηῖα 
χε ογι οἱ μηις}» ΠΌτο ποηο, σαρίτο 15 Μῆοχ νοτε τγαηίλέϊο 
7εαιητοτ πλεῖ ἰς νἱηάςπιῖα,, Ὁ χὶς οείαττι πηοοπι ἱπ μος ἢ- 

᾿ ρείβολτι. Αρυιὰ ΡΟΙ]σοπα ΠΡ το Ῥσίπιο, Παρ τὶς Ἰηίοτέρτῖο ῃςς 

᾿ ἢ δι, εὐδὲ ἐμπελοκομίας 9 κ πρυγυτᾷ δένδρων. ϑι111α᾽ πρύγητος ἀἸοΊ ΤΙΣ 

᾿ ᾿ιαυροπτι ρρξυτόγας ΒΤῸ 60 400 6 εἰς, καισὸς ἐν ὦ δεῖ πρυγῶν : τρυγατὸς 
νετὸ," τρυγαυῆν- βότριςον άο αἴμητος δί αἰμοτός. 

Γ τρύγητος,κ, δον τη επηῖα, λιν Δ. 
ἰμμημ οί πῤυγεράγος ςοτελ!τσ ἔγα σααν σοι ίεῖο ῬΠπτ, ξγηροῦϑ, Ῥγο ]ο- 

πῆι. ἢ Γ΄ παι. ὁ ὁ ὃ Ν ἵ 
ἐπ Π Ὑρυγεφ αὐ’ οἶνθΘ- νἱπῇ φιοΐ ἢτ οχ Ἔχρτείῃς ἀοϊποταπὶ ἘοΠ Πσιι- 

"ιν. 115 δέδαμιᾶ Ρετβιῆς;ογα ῆς ἀεὶ ν] στον αι οπΐατη γοῖατ ἔχχ 
κῆρα ἢ΄ εἱξ πτυά νλπιιτὴ γούροξεα εἰσ αι !οὐ ἔροητε. οχ τῇ [1 οξτι5 
καὐανπν, Ρταῖο ἀςβιιῖτ ΓΟΙ. 
ἈΚ Ω  Ἵ »υγέας, κα, δ, ΥἸΠΏ ΠῚ βαουϊοπτιμτι νἰηϊ το ἰ]αϊα σὰπὶ πιὰ ἴσος ἐχ- 
μαρίμεϊη βὰ Ῥοπῖτιτ οτίδπι ἔχ. Ρ].74. 

ΠΝ ρου γινθο,ε δ, ἔςολτι3- ξ ᾿ : ' ἥ ; } π8 πρήέ ον ρυγρβίας νοσαυλῃτ:ντ αῖτ ῬΟΠΠχ « Γογάϊ ἀος Ἰοπλη 68» τεξιϊέϊος 

ἀγα μη!  Α ΠΠΊθογα!ςς,14 οἹἘ, μικρραρεπεῖςγαὐελόυ θὲ ρρὶς αὶ πρικοβίοις ( αἱ 
ΑΥΝΣ ᾿ Ῥὰς ορροηῖε ἀξ ες δεατοις)ϑζ 41] Β μΠΠΠὶ (ππὶ ἀεέγαιίατοητ, 

ἐδ μα 4415 1}|ς δρηά Ηογατν.:. ϑογηγϑαῖγτ.3. 
Ὧι Οἱ Νεἰξηζάπαπι ἔς Ρ οτατε ἀϊεθιις 
ς΄ Ολπιραρα [Ὁ] τις τγα } Πγναρράπηηις ῬτοίεΠις. τ 

" δἱς ἀ1ΈῈϊ ψιαῇ ἔσες νἱξεϊτατοπτ. ΚΔ Ετιιγ ἀρυὰ Αὐήτπὶ Ος ΠΤ 

 πρτο νηδεξίποο,, ἐχρῖτο [ρτίπιο 5 αὶ ἀδ πἰ πα ΠῚ ἔγυ ρα: 

᾿ ἀἔχοτγαι, Ηἰς ξαϊιο5  ὁπιαηιις αρί υάαίῃ οὐϊτ ὃς ἤοοος διο τ, 

 ιάεϊοοιπι. ἼΑ1ε5 εἰ 12ΠῚ ΔΑ ΤῸ ὃς (οτάϊέος ἑυποκονόυλοις κὴ 

ο φευσιβίοιε νοςαῖ Ἐπ τα ας : Εἰξάιις ἀριᾷ ΑὐΠ τορμάποαν ἴῃ 

᾿ς ΝΕεριιῖς. νὦὸ φειδωλού κ᾿ πρυσιβίᾳ γας-οὺς ναὶ ϑυμβρεπιδείπεγε, 

ἄρ 

εὐ τοιΖρία, 
ἩΠΊ 
αἰ δ ἀνοθιι,- 

διράνλη 

αἰμμμ 
αμην 

γφεῖν δ 
εὐ αι 
τμαήπι εν: 

πἰιαρμδ. 
εἰναι αι! 

αἀδι 
Ἄς 

υγδίφησες ἡ. (Ὁ (σα γτ 1] 15 σφι. ἸΝΔτι πδηϊθας Ροϊξτεν- 

Βιπα γραΐη ξ}}5. Ταίογ αἰϊαυτα ἀεπιετγίι πα ἴα σατηλπὶ [αἷς ο- 

τα Ἐχααῖγοθαγ τα 1|Ὲ οχίπγοθατ. ΡΟ ΠΧ ρτο ἈΟπΠῸ; Η δὲ σρυ- 

Ἷ γρδίφησις 5 τὸ γελοὶε χάριν δἰξέύ;ηται. δεῖ γάρ τι ἐς τρῦγὸς χεκαλίω κᾷ 

ο΄ παδεδυκὲς αὐριογόντα ὁπίσω τοὶ χεῖρε 5 πε φύματι ανελέδϑει. Ταϊος 

Ὧν ἤιης αἱ ἐμ ἔχ ος ἀϊηϊτίατιπι Ἀπῖι5 (ξς}} γαροττο οτς 10 818- 

το5.» βοδιίζατοπι ἡπαπὶ πὲ (Οπιπίαπτ νοἶτε τη θα αἰτὲ ἀεηιον 

Ὡπι,οοηαιήτηητ αἰπάὸ, 

Ἰρυγρδαίμονε τ ροοτα,, 1 ἔχες ἔλοϊοπι ᾿ηῦ Δ πε σορποίςογομτιτ, 

μοι ᾿ ρἰλυξείίαιιο ᾿λιςέ}] » Ροςπιατα. ςαποθαητ. Αὐἰτορ μάπινεφ. μηδὲ 

ἣν ΤῊ ᾿ς ποιάσῃς αἱ τὸν οἱ τρυγνδαίώονες ὅτοιοἱ. ἔπος ΟὈΠ τὶ ἀα πη ὴ 65 ΤΟΝ 

ἈΡΌ ΕΠ κ πτίοπες (ΟΠ Ἰσοτον οἱ οτίλτη ρΡοοτα,, ἶ 

βαλε ῥύγοιπος»", ὄννᾶς νἱτηΪΠΕΙ} ΠΊγη οὐ {πρροπίσις ὑὈᾳεςα τογοι 
ατῖ, 

γα! 4υσμάο ανυΐτα ἤπητ, αἴθ ὰ τὸ πούόειν, τὸ ϑ'λέξειν κὶ πιέζειν αἰυ) πρυ- 
μαι α γι. Ατἰ ΠΟ ρμδηςες ἰὼ ΡΙττο 9 τρύγοιπος ταῦτα παὺτ᾽ ἰάσεται, 14 εἴ, 

πΘΠ} ὁ ὕλισ τὴρ ὁ στέκκινθ-, σοἴ μαι οἸΠἸοἰπιιπι 7) 4415, νἱάς Δικμὴ- 

Νά σπυρίς. 

᾿Τρυγρνώστι ὃ ϑύρανγαρτά Αἰττορ 1. σύχως κρεῖσοι - ἶ 

Τρυγρνον αλλειν, ΓΟ τ! Πτοῦ ἀἸοῖταν ὅπ “ἢ φαύλως ρα τόντων. 

Ἰρυγοδέω, ςομ οἱ οτοίσοπιπιάτε ποῖο: 40 τποάο ἄς ἰςςξηῖςῖς ἐϊ- 

᾿ς φοβλτιτ, 1 οτα ἔσος ρου πο σλοτ, Εταί πα, ἵπ Ῥγοιοτθ
. Ε ρἰδιι- 

“ το οι Ηοίνς ον κωμῳδεῖν, ν τὰς πρυγῳδέα. 

ΠΝ τ} πλ μεοίας Ροιείχασνι Ρτο παι. ΑἸοχωά. 

ΠΑΡ του  τρυγωϑη κολλύρια μονοήμερκ 5» ἀε υῖΐδυ5 Οαϊςη. {|το 

Ι ἣ 4ματῖο χτὶ τύποις ςαρῖτο (ἐριιμάο » (εἰ 5 ἰἴρτο 6. Αξρίμοι.. 

τ(αρῖτς 15. 

να [ὑμ 

μία: 
Ἢ] 

Τργαϑία ἐς η το, γαδία 5, τεαεα ἀϊα: βὲ ἀϊξι οἴϊ ϑπὸ ἡ πρύγης 5» 1ὰ | 

ΤΙΡ ὑῶν. 
ν 

τῇ, γἱηἀεηηΐα γ»ιθᾷ νἱηφοπιῖα: τοπηροτς ἰρὶιξητα ἢτ:γεῖσα- 
εἰ πίω αρυΐγα, υιὸᾳ ἔκ οῖθιις οτὰ οἱ! πογοητὸ Ατβοπάτις Πρ τὸ 
{ςςιηάο, πὸ μέϑης κ᾽ καὶ πῆς κῳμᾳϑίας . κὶ καὶ πῆ τ τραγῳδίας δύρεσις,ἐν. 
ἐκάρίῳ ἢ. πῆς αἰήϊικης ἀ᾽ρέϑη 79 κμτ' αὐτὸν ἃ σῇ τρύγης καιρὸν» ἀφ᾿ ἃ 
κα πρυγῳδέᾳ τὸ φρώτον ἐκλήϑη, ΑΥΣ ΠΟΡΒΔη ἴῃ Ασμαγηφηί, ἐς Εἰιτῖ- 
ΡἱΔο, αὐτὸς δι᾽ ἔνδον αὐαθάδίω ποιεῖ πον γῳδίαν Ἐττατ αυτοτα Οοιη- 
ΤᾺ ΠΓαΤ, ΠΕΣ ΡΟΥ πρυγωσηαν πίω κωμωσδίαν, Ἔχ ΡΟΙ τ, δι τὸ τοῖς νικώ- 

ση κωμικοῖς ἡ Υἵ ΑΙΐ 7 τρύγα δέδοϊδδει ν» τε τέσι γέον οἶγον, Ἡοταῖῖις ἴα 
Ατῖς. 

Ἰρηοτιπλτγαρῖςα σΘη115 ἢ] ἢ! Πς σαπιαπα: 
Ῥ οἰσαγ,δς Ρ᾽αιητις ν εχ ῖ τ ροςπιατα Τδοίρ᾽ς) 
Ωὰυς ςαπεγςητ,αρογέρταιις Ῥογα δι ἔποῖσαις οτά. 

Ὑταρα άϊα νεγὸ ἀϊέϊα εἰς ἴοι ἃ τριηρυ»ἱδιγοαπι, ποά ἐγαῖ τι 
Β᾽ΟΟΤΙΙΠῚ Ῥγωτη την τ Ἰάοηι ἴῃ ςοάςτη αἰζ, 

Ὁαγγηΐπε αι τγαρῖςο ὙΠ] ςαἹ σέγτζαιις οὐ μὲγοι πῆ, 
Περς Αγ τη Ροςτῖσα. 

Τρυγω δε τγδο Ἰο}5. 1 4. ΠΊ. 

Ὑρυγων, ὀν(θ. γπε, τα τ ταιγ: ἃ γεγθὸ ἐρύζειν, στοά τυττυτιη εξ. Ἠεΐν- 
οἰνῖο ετίδπΊ τρὺγ ὡν,νὶ Τἴο᾽ γυναικών μίξις, κὶ σιυὐτρρφίθ.. Ὑρυγῶν; 

ΡῬαΠίμϑοα Ρ [15 ]οίςοτίἀος [τὸ οτεϊονοαρίτο συδάγαρεῃ- 
πιο. τρυηόνθ- πλήγαις αῤηγει, ρα] λλοα: τηατῖηαΣ ἐξεϊ δὲις ἀιιχ !1α-- 
τιῖγιῃς ἱπτογργος:ν ἀς Ἡογπιο στο ποπο. ΡΙ ἑηζίιην σαρὶτο γὰ- 
φεὐπιοαιάττογᾶς ΑὙ τοτοῖ ςπι ἶρτο αΐητο Απϊᾶν. οαρῖτε τοῦ 
το, τρυγῶν ϑαλαρσία, ρα [τ πασα τα ατίπα 9 ΕΧ Πιπιογο νοποπατος 
ΤΠ, ΠῚ ΘΙ Ἶ ΠΙῸ εἶτι5 Αὐἰτοτοῖςς ΑΘ ΠΔπ. ὃς ΝἸσφη ἀστι)ς ποτῖς 
ἀξζαπα εἴπ15 ν οπσπατητη [παι εηεῖδιις, ΠΙοὐδογιάος Πῦτο οὗξ- 
το σαριτο απᾶττο 5 δ( Πἰδγο ποπῸ 5 σαρῖτο ἴεχτο Ὀς τεπιξάϊς 
Δάιιοτίϊι5 6115 ἐξξιι πα. 

Ὑρύξα, κυ ὐσὼ αι υκα, τ] ἀογο ἤτερο, ρ πιο; τγυ ο; ψἸϑυρίζω ύδα- 
τγαπι Δ ΓΌ]γ. ργορτιὼ εξ ταντιϊγιιπιοντ σείζειν να ἤρατε ΠΟ ἡ. 
τέτρυγε δεινον ἃς {γιά οτὸ ἀτο. Αιγάτιι5, ἡ σρύζει δρϑεινον ἐραμαίη 
ὁλολυγών: : 

Ἐξ πιδτιεῖηῖς Ασγεάη]α νοςΐδιις ᾿πΠπατ:Οἰςσογό. 
Ηοτηςτις ΠΠ1π4.1, ἧς οὐ μοι πρύξοτε παρημᾶδοι ἤνηοϑεν Ὁ δ Ιπίοῖρ. 

πολυλογεῖτε,γογζύζητε διὸ πρυγόγθ.- ἡ μεταφορά, ἘΠῚ ἐρέτας βεπιοτο: 
4Ἰῖ ἐπ ΠῚ ΡΟοῖα, 

Νέες σεπιεῖς δοτῖα σα 401 ταγτυτ Δ ν]ππο. 
Τρυλλίζειν κα ἐν πρυ)λ ίζειν, θ0] 1 εἰ τὸ εἰ μἝοφνοἸηοίαπηατε,αατος ρεγςεῖ 

Ιεγο ἀταις ρογίοπαγε γοοϊξογαπᾶο , σιοά ξείεραπι σοτμέις- 
πἰοίδιις ντέτλοοντ νἹδξοσὶς νοοὶβ ΟὈ λ δγεησεγ. 

Τρύμα,κ 
Τρυμδλια αξ, ἡ, ξοτατηςη το ύπη, ἐπ ΟΠπηπιξηῖαγ, ΑὐἸτορίναπ, ἐπ 

ΝΗ θυ] 5 ν ἀπ τρύμευ, τρυμοιλιαὶ ῥα φίσδος, ἕο τα πΊςη ἃςιι50. 18. Εἰιᾶς 
Γπις. δὲ Ματοῖ το. 

Τρύμυ, ἰάθη : Αχια πάο νοτογαθις ει! οχογοίζατιβ 1 τεθα5 ἃ- 
βεοηάῖς. Αὐπορηαηςβνεφ. κύρβις, ἀρόποιλεν, κίναδος, τρύμη, ὁ πε- 
θετεπρεμυθυθ- ἐν τοῖς ρα γμάσιν. ὃν κὶ αρύσσανον καλοεῖσι, ἡ σρὰ μοὶ 
αίωλ ὁπίω φασι, ϑέλει οειδ εἰπεῖν, λεπ]ολλγος 2 κὶ δςομος ὡς Ἰρύσπνο), 

τρύξ,γεοἡ, ἔκ χ.τίω αρύγε ὑπτος ἐῶ 5 ἔφοσνα [δ Πάετε. Ὡς ἔτος," - 
ὅτο φηΐητο 9 σαρίτειζα, Αὐορἤαπος ἴπ ΡΊατο 9 ἐπειδιὰ καὶ τὸν 
οἶνον ἡ ξίοις πίνειν σιευεκποτὲ ὅδ σοι κι τίυὶ τρύγαινϊάς Ἰδιάεπι ἱπτεγς 
ΡΓοῖ. Ψέετζοτες ἔτεσι τ ὉΠ αὶ Ὺ οσϑθαπτ τριύγε, Γπτογρτ, Τ ςο- 
οτί τὶ 1π ΠΠυ4 Ἐ4γΥ1. ζικὶ ἐς τρύγα χεῖλθ. ἐρείδων: τρῦξ, δ γαϊτ, κυρίως 
δ νέ δ: εἶνθ.. λέγεται ὃ κα ταχοὴς ἱκωῖς καὶ ὁ ποιλαιὸς γευῦ 8.  πρυγίαιν λϑ'- 

γεινιάς δότερίας, Τρῦξ, ἀε Ἰσοτῖα ξοττὶ σταὺς τειγπιξεῆτο: 
ἸΝΝΙ σα πάογ ἐπ ΑἹ Ἔχ Ρ μάντη δ ἢ. Η᾿ ἡ σιδιηρθεστιν ὅσ πρυ χε, δίς, τουξ 
οτίαπι ἄς ἀπηιγοα ἀϊοίταν. ΡΟ ].} ας τευξ ἐν ὅ)) οὖνε μόνον, θνγαὶ ὦ σὲ 
ἐλῷξε, 

ω ε “3 - ᾿ 

, Τρύπαι, ας ἡ, [οτᾶπι οη Ῥτὸ τοῖεῦγο ἀςοῖρι ρυγάτιγ ἀρ δυϊάςντ ἤὲ 
ἡάοπι ηιιοά αρύπανγον. 

Ὑρυκ αὐη,»ς»Υγ ὃζ ᾿ 

Τρύσανγον,", τὸ, ΓΟΥΕὈταπι, τέρέτρον. ΕΟ οτῖα πη ντιιπτειγ ΟΒΙγιγρὶ πο- 
πὶ γοσδητάμις ἃ Οτασο ἐγεράπιντάς εἰζουίστιστον, τρύπενον οτἴδπῇ 
Ἰάςπι οἵδ το πὐδέτρεμμο.»ἱά οἵ, ὁ αξριπέϊρεμυϑ Θ. ἐν τὸῖς πράγμα- 
συγαιιοῖ τρύπανον γοσαπαιι5»αῖς Οὐπηιῃ. ΑὐἸϊορὶ, ἴῃ ἸΝ ον άς 
ἡρίζανον: ὃς ἐπ πρύμης 

ὙΤρυπεινίζομκαι, μ. ἰσομαι. π᾿ εἰσμαὶ  κὸ 
Ὑρυπείω, μι. ἦσω,π᾿ηχοι τότ στο, Ρεγξοζο,α Ὁ ογΙουρατοξαςῖο. ῬογτΙπ - 

ἄο:νπάς τετρυτρημῆδον πίθον ἡ ρβεττα απιὶ ἀο  τιϊαγ. Ἐτ τεαρυπομῆθαι 
ψἔφοι, σα σα! ἀπ πηπατοτ!) πους πλύρεις Δυζο του]. σα τέϊρυ- 
πημῆμα.4πτες ρετβογαταν μη» ογατ Βατθατία' Ἐχργοθγατίο. Χο- 
πορδοπ αἰαδασ,5.Ε᾽ πεὶ ἐγὼ αὖδον ὥστ λυδὸν,αμφύτερα τοὶ ὦτα τε- 
σρυπουῆσον, 

πρύπυμα ατος, τὸ, ἐοταπιεπτο πῆ, ΝἸαττῇῃ, ἐαρίτο 19, διὰ σρυπήμοαθον 

ῥαφίδος διελϑεῖν, ρετ ξογαπιοπ 0115 τα πΠγο, 
Τρύσπησις. ἡ τογεθγατιο. 
τρύπϊω, Γαπτρο:ςοπιπιϊαιο,σοητεγοιν ηάς διατρύτπθω, ἀπο Χο, 
Τρυσαΐωρ,ν, θη πονίϑ- 50 Ὁ ἢ. ΡΠ οᾶ. 

Τρυσιζιδ- ε δ κὐ αν (οτάνάιις ὃς {ΠῚ} ἐγ 11 50 ν τατον στιοίδης » πτοϊα- 
{π15,Αὐ Πτορμαῃος νεφε κὺ φειδωλ οἱ χἡ πρυσιζί» γας:ρὸς. τὰ εἴτι ν εα- 
ταῖς γίτοτα οχογοοητὶς. Οὐ πιδοζατ, ἘΧΡΟΏΙΓ πρυσιβίς ῬΕΥ πόκο- 

λασ μῆύης ἐὺ καταπονέσης ἃ βίον:ν]ὰς σρυγξίες. δὶς ἃ γεῖθὸ τρύω,λξ- 
βιρουτείρ “νι άς ἀαρυτώνη, 

Ἴοπι. 5, γ νὰ κ1} 



! 

“ϑὲ Φ ἘῊΡΡ 
Ὑρυσίππειον [εἱρπιά, 410 ἰππιτῖτατ ταδάϊρε]α ἐσ] οδίοἰ ετί ἕοταὶ 

1ρταριποαι [οΓ6ἢ5) ΔΕΤαπ Πἱογί. Ἀριυὰ Ηεγοβιμπὶ [οτὶρτᾶ 
᾿ἀρυσίππηον » τροχὸς ἰών ὁ δβηβακλό ἅμ. χαρακ τὴρ τῇ γνάϑῳ ἥν 

ζαπων, Ὠἰξιιη οἰἶοοι τίων τρύσιν Φ7 Ἰαπων. α!ο 4 Φα 115 ἀτεγῖτι 5 
4114 ποτὰ ἐπιργιηγογοῖηγ : σοτγιρτὸ ταπιςῃ τρασίππτον [οτα ἰταΓ 

ἀριιὰ Εταΐ ἴῃ Αἀαρ. Ἐσαο ἐςπείσςπτί . ' 
Τρυσιςφατετίτιιϑ: τ) κακαπείθοια πον οτιὰ τρύω: ΕἸ οἴγς. 
Ὑρύσκω,τρύχω; ξηραίνων οσοννεχο, εἰν ς. 
τ ρυσυὸς οὐ, ὁ, σε αλϊτΠ15» λυ τ ππαγ γ)ργυσμιὸς, δι} 4. τ ἃ τρύξω. 
Ὑρυοσὸς οὐ, ὁ λμιθ ες 1115. Ἡ εἰν ομτιι5. Ἐχροπίς δζ λεστος, τᾶ: ΘΠ πὶ 

νοὶ αττογαητασ ν οἷ ἐπηαοίδητιιγ ἐαάδηι ὅς λεπ]υύνοντω Η εἰν οι. 
Ὑρυτανδύω,μ.δύσω πὶ όυκρι, τε ατί πο. 
Ὑρυταίη »εοάγττατία ἀϊξξα οὐρᾷ τὸ τρ ύω,ιἱοηἰἀΠιΊμύεται, ἴοι τείρεϊι 
σῷ βάρει τ ὄγκων τοίτς Εἰπατῇ Οοτημτιις ἀρνὶ Ρεγίιαπα (οτι- 
Βὶτ τιυτιηαπὶ εἴ ἔογάπιεπ, ιοά εἰς Πασια, ΒΙ]Δης 5 δά 
αιοά εἷξ ἐχαπιυϊπατίο, το ἴζατετα δι δίϊηος ἀοςὶρίς Βοαῖο. 
Πβεην Ρτὸ οοτγοη, ὡὥσι οὐ εἰ ἐν τρυταύῃ ῥέασων 52) τὸ λῆμμα συμξε- 
βῴκφυκα,ν Οἱ πιοταρ ἃ, εἰἘ ὰ σταιϊοτῖθιις ροπιοι διι5.νιες κανωνν 
δι τάλαντον, κ᾽ σ΄ἀχόρη. 

ὙἸρυτοδοχην»ςγ τσσα ττιιτἰ πατϑϑιι, 
τρυφάλεια ας ἡ, σαὶ ςα, 40 ΔΠ σρύφαλδ. ἃ τε! ρ!Π οἱ σοπο, ΗοΩ1.1].γ»6- 

χειὶ τέτάϊο τρυφαλείας 1. αἰδενεφαλαίας., τρεῖς φαλοιςἐχέσης ἀλοιτοΓ 

ὃς τρυφάλ», ΗἩςίγο. 
τρυφαλὶς. ἃ Οαχαΐῃ Ατὴΐον οττίτιγ ἔογπιαρο : ἢς διζεῖι 4111 ςα- 

[ειιτὰ νοσδητ, νἱἧς τρρφαλίς. 
τρυταλίδες, αἱ, [Ἔττιπι»Οο] οἴττα,τρρφαλίδες , τὸ συύματα τὰ ἁπαλοῦ 

τυρρ΄. Ποίγ οιτρυφαλίθες τὰ γιλακτίθν, ἔοι ο]]1α; σαίς!γοαρ.17.}}. 
1. Ἀερ. 

τρυφίω, μι ἴσωγπιηῆρι, σεῖο; σεῖο τπι!ροο,, ἀς!σατὸ νἶϊο, 
ξιιοτ, Παχαγιοί νον ν οἰμρζάτοπι σᾶριο γ 1 ἀΕ]1ς115. νἱταπλ᾿ 
Δ80. ἡδυπαϑεῖν,ϑρυκα τεόϑτι!. χλιδιζν. αὐατιτρύφϑι 5 ἐκδεδεῃ τῇ ὅτι» 
ἐμκδυγιτὴ ὅδ; τρυφᾶν, ἀς ἀΠΠ]Ο]1 τὰ [χα γῖγα ἀταιις ν οἰ πρταα- 
τα ὃς ὑλ 1} ἀϊοιηταιτ. μὴ γιςρὶ πρυφοῖντες γἸΝαταηΖοῦῖ 'ῃὰ Ο - 
τατίοη. ποη ἀοἰ τοῖς νοατγίς γασδητζοϑβ, τρυφῦσοι τω σδεία.. ςἀπςά- 
τίο πηο Πἰς,ΡΊατο ἀς [δρτθιι5. τρυφᾷν πο [οτηρεῖ ἐς ἰπχὰ ἀϊ- 
εἰτατ,ίοἀ τητογάϊιπι ἐς ἰρ] ηάοτς ἐπ σα τι 57 ντ ἀραὶ ΠΟοτγατι δὰ 
ΝΙςοο πη τρυφαῦ ταῖς ἐϑοῆ σα, νοὶ αὐ [τὶς τοίτο τι ἀπ τι] δι τιητν 
ἀεϊϊεῖας οἴεμάετς 1π γείείτυ. Εἰς ἃ τρύφϑο, αἰς οἱὲ νοἰδῖ5 πλι- 

Ἰιεδτὶςκαλασιρις ἔνδυμα, γυωαμκεῖον ΕἸ εἴν ο. 
τρυφοραιϑεὶς ἰά εἴτ μαλακαῖς ςαϑεὶς τη }Πἰτεῦ σοπηρ οὔτις. Αια. ἴα 

ψείρὶ5,δια κινηθεὶς σε σώματι." πρυφερωνϑείς, 

τρυφερίςι.,ἀο] Ποατα,ἤιδιιῖ5 ψίτα. 
τρυφερὸε,οδ, ὁ, ἀοἸτοατιιθ,ώπαιλ ἐς, Πλο 115, το ποτ ψιλὸς, [Δατιις. τρυφε- 

68: τῇ βίῳ το τοῦ Ὑἱπση ΣΡ] ατάγον5 τὼ Ῥογοἰ ουτὸ τρυφερώτ- 

δον 5 οἰ τοῖα πλλιογεϑου τα ἀεἰσατίοτ, Τ ιογ . 
τρυφεοοχρῶσ, ναὶ πρυφερόχξωτίϑο. ΒΑθΘα5 τοπειᾶμι οἰσοπι, ἀοΠ σα 

τα τς τρυφερφ φώτων ἔλκυ, ν αἰπεγα το τ ἃς ξαειαῖπεὶ σοῦρο- 
τἷς » Ηειπιοὶ, ἀς! σατοταπα πιεῖ, νίςογα τὰ το ποτ5 σουροτὶ 
Ῥιις : Μαυςο]!. ἄρα ἱο ςογίάςπι φαΐ ἀαποτας μδης ἀἰϊέξιο- 
ποῖα ροιτίθποτο ποὴ ταπτὰπι δά σοῦ νῖτα 7 [ςἀ αἰ [ἐχιιπὶ δὲ 
αταῖοπὶ οτίαιη ἡ το ματα ριογος ὅς τη ἀε 1115 ἃς γιηδτα ἀροὴ 
τοῦ σιαΐες ἴχοτ βοσμλίια;, ὃς φάτιτη σογρογας δία. ͵ 

τρυφὴ, ἢ «γἡ ἄς Ποῖα πιο  Πτὶ δ, μιχαιβ, ἡ" δυπαϑ ειαγϑρύψις ἡ χλιδοὰ. ἐκ 
διαίτησις σκιαπρεφίοι ,σπιτείλη, δὶς ἀἰοὐταγ ὅτι πρυπῆ τι κα διακλᾳ ἡμδὴ 

τὸ σώμα. ζρει κὶ τρυφῇ προτείνων τώ πῦδε, Ῥ6Ὺ Π1 ΠΣ 14 τὴ ὃς σΟητι 
πλεϊἰατη ροάες ργοτεπάθης,Ρ ατιίη ὙΠΟ ΓΙ ποία τρυφίω εἰποιε- 
νἰω,άἀςεἰιοῖας ἕαςἸεθαπι. 

τρύφυμα, ἀεΠττῖα;, τρυφή, 

Τρυφηλὸς» κ 
Ὑρυφυτῆςνν Οἷα ρει τ 59 Πε!ιουν τάς σικελικιὶ πράπεζα. ' 

αρύφίδ...9-. τὸ, γα ταπιγξγαρ πνξτιιμιι, τὸ ἀπόκλασμα ὰ ϑρύ πω καὶ δὲ 

καλῷ, ϑιιϊά. τρύφθ. αξπα,1ά οἴϊ, κλάσμα : φιοά ΟΠ] ὅν εἰριναω ἀε 
Ῥαϊον ΠΝοιτπναηὶ τῇ οἱ Ὁ» 1050. νΟσαητ » (ἐτιιατα νοςς σταςα. 

ΑΙἸϊαιιαη4ο τῆρατρυφ αὐτί’ ΡΔὨῖ5 4} ἴῃ 4ιιάτΠΟΓ ἔγαζα ἐλιῖ- 

ἀϊ ροτειξινἸάς ἀρυφάω. 

τρυφῶν, ἀς {Ἰτ|15 ἀπ Ἐβτιοπ5. 4 ΟΠ 1οατι15. 
ὙΤρυχηρὸς,δ, ραηπομς, ν14ε τρύχί-. 
Τρυχίνηινϊἀς Τρύχθ’. ΥΩ 

τρύχνθ-, ἰάθαν εὐναὶ τύχη ΘοΤπτογρτ. Το οτιτί ἐσ ΐ, ΝΟ] Αἰ φωναὶ ὃ 
ρύχνα, δ δ᾽ αὖ ποὗπον ἐπι ἔχω εἰπεῖν : 1ὰ εἴ χτησαίτ, μαλακὴ, τῶν 

δβὲ τρυφερῥτητος τάσσεται ΝΑ ΤῚ τρύχν᾽ δὲ πρύχνη» οἰογὶς (γ 1μ6- 
Πτῖν ρθηιι8 εἰ, αᾳυοὰ νυἱρὸ ἀἰγθιο μεν ἐνξαναζας Τλτιηὶ τλαῖα χὰ- 

(χα ἀϊσιιητ αι ὩῸ 5 βογιννὸς ἀ᾿ Αμηομν })ὴ λέγεται κρύχνθ-- 

“ρυχνομῦ,αριὶ Ηρρσς. κοι πεπονεῖν, ἐχνώγειν, ᾿ ἯΣ ͵ 

Ἰτρύχθο εθ-, τὸν νηάε δί τρυχίον, 1 εἰϊλ,ῥαῖκος κὴ ῥακίον 5 Πμτῖηε ρθη, 
δ Ῥεοϊσαϊης ἤπς ροπὶςη 5, οχ 4110 ἃς Ρ παι ΘὨτΙΙ πὰ τ ντ 
ἃ πίβω τὸ σριζανκὸν ἢοτὶ ἀϊχίπλμα» » 4ιοἀ γολσ! πὶ ἀἰχῖς ΕἸδι- 
τις. ὙΒεορβτγαίξας ἀς Ὠγαίςο ἀγθοτμπι Ἰοαιιοηϑ 5 1ὰ εἴ πὶ 
βρύα, αὐτ [10.Β ποτ. ρἰδηταν τογεϊ ονσάριτε ΠΟπος κὶ γδ κα πικρε 
μηϑνυτα . καϑώαῃρ πρύχΘι(ςοτγιρτὸ Ἰερίταγ πρύγχ Θ-)οϑυνίε μοι 

κοόν. ὙΠ αὶ Πητοῖ ργο! χα ἐχροίμς Οάτα, Ηρρόοσνατεϑ ἢ], 
Ριίπηο εὐοὶ γωναικείων, ἄνω 2. δυο τὼ πρυχία, χθὲς ἐφ ἑκατέραν Ὁ 
δι ῥώκα νοσας. Ετἀριά Ηςίν οι πὶ πρυχίνωας Ια εἴ, ῥακίοις, τ ᾿ 

«- 

Ὑρυχόω. μι ὥσω,π.ω κφι 5 κὺ 
Τρύχω,κιύξω, πουκο τὼ 

᾿ Τραγληταὶ γ δ τιιπἀἴπιπι ἔροοῖες, ἢς ἀϊέλα. δεῖ ἑη βοταπιΐαῖς- 

΄ 

Ἶ ΠΡ 
που χνριὶ, τὸ ἑωχ όδη, Αριιά Ἰοίερμαπι ἄς Ἀπεὶ συϊτατίδιις, πρὰ- 
χείν»»ιὰ εἴτ ασογη Δ, τὸ τριβακὸν, γ εἴε15 1αοεταγτετραμμῆδον ὀθόνιον, 
Ἐττα τρύχν ΡΙ αγαἰἰτοτοἱὰ οἰ, τοὶ ῥάκη. γεξετες Ῥᾶῃῃ!. Ατἰξο- 
Ῥβδηςς "πὴ Ασβατη. νὉ] ἀἰχῖτ Δι.δος μι ῥ ἀκιόν τι πῷ πτελοιοῦ δρᾷ- 

μάτος : Ἀεἰροηάει ὄν: τοὶ ποῖα τρύχυς μὴ ἐν οἷς οἰνεὶς ὁδὶ, Οἱ διίασε- 
τίς γέραιος »γονίζετο,γ ἕο ν ογδιααι στρ χω. ἐθ. ἡ 

Τρυφνρτορτκ αἰτογο τεγοηάο αίιπιο, κατατρίξῳ, ΕΟ [γο}, ὅς γ6- 
{πι5 αυτγίτα ιή οἰ, τρύχίϑ.. Τ γλοΠατὲ ρσὸ σογειπιρο;φϑείρω, γα - 
χοιορρεπον εἴατρο, πῇς] ον πε χ εχ μαυτιου οχῖρηιο, 
καταπονωὼ ἀἰ οπχροτείρω,τογ]ιςοῖν ἀφ τετρυνήν ϑ- εχτοημάτις, και 
τῶ πεπονημᾶῦ .,οΥαοἰατιθ»ιποογατας. ΡΊατο ἐς Περὶ, τετρυμέ- 
νΘ- ἑχίῳ, (Οἷς αὐ ξζατιις. γυοχὶ κὶ πενίῃ τετρυυΐν Θ- ἴῃ Ἐρίρταπηπη, 
τετρυυΐν Ὁ- ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ αἰβιίλις δα ν]τί νιν ςα Δηγιτατῖβ,"ο 

Ηετγοάίδμις στο ρει γτετρυ χω ῆμθ. κα ζοότοις, ἰαδοτὶ δ, ἂς 
σῖτα: ἃς σοπ Ππρτιις ον ξρέξιις ὃς ἘχἈδείξις. ΟΥ̓}... Ηἶ τ᾽ οὐ 
πρυχ δωΐοός αὖρ Κ΄ τι τλαΐης ὀνία τὺν ἡ ᾽ὰ εἴξ, κα αἷρ κφκοπαϑ'ων καὶ ταλαι - 
«ὐωρφύμινιϑ-. γ᾽ Χποτρύω, Ρετίομα (ονηίςα οἰὰς ὁ τετρυχωμίθο ὦ 
κα τω, ας κοΐτω πρυχίας ἐς τὰ ΡΟ], ας. αὐαφαλαντίας ὅδε, συ ρΆ τς 
ϑιξ, ἐπηρυΐν 8. τας ἐφρύς, ἍΝ} 

τρωγάλια, τα ἀϊξγω Στὸ τὰ αρώγειν ντ τρωκτεὶ κὶ βητμια κα τρέξω 4, 
εἰ, τραγνικ τα σς ΠΠατία εσαπάα πποιία, ψιοα νμ]σὸ ἀἰοιπηας 
ἰο ἀεειτοντάς ὅληφύρυκα νὴ ϑπεδόρπισμα, Ατ το μαη 65 ἴῃ Ρασε,δὸς, 
τῷ φαλακρω ππ αρογωλίων, Ἀπιγίις ἴῃ ΡΙατο, Γ οι ἄδια αὐ πρωγεῖν 

τοῖς ϑεωυ δ οἷς τορρξαρνεινγ ὈΟΠ]ατῖα Γροξξατοτιδιις ργοιϊςογς. τς 
σρωγάλια αι ογαμτι ἃ Ρ0].1. 6. μυρτίδες, καρυα, μέασιλαι νεῖ 
ξιμος ὃς τύβαραν, 
Τρωγάλιῷ-, ἐδ, οἰ {1590 Ἔἴοι5.. ἰθατῖμ5. 
Ὑρώγληγηςγ καὶ ν Γογαυπθ ότι τ αἰ 4115. ΟαΖα, ἐμ τῷ τρώγω τὸ 

ββρώσκω. 

ἐδ 

ἐαἰννίκο! 

Τὼ 
μέ ἢ ρρκιαῖ 

κοὐ θύοι 
μη θα, 

πὰ δος 
αὐπλαλθμι 
μι} 1, 
ΠΝ 

ΜΝ 

διις ὃς. φαιιεγηῖς πἰἀμβσητιγ, νοσαητασ οτίατη αἰ ποδὲς , 
κυψε}λοις 

Ἰρωγλοδιωρω, Ἰ στοάϊον ἔογασπςη, “ς πγ,ἰα θ. 110 γα μα τιιῃ], τράγο" 
διυον τα χὰ τρώγλίω ἐρεείνεις Ὰ 

Τρώγλο δυτας αιοτπας [ἀδειιτα., Αὐζοτεῖ, Πθγο 4. ἀς Ρατεῆριις. 
Ααϊηγα!. ᾿ ' 

Τρωγλοδύται, οἱ ΡΟΡΪΙ σαπογηᾶς Ἰασοΐφητος, 61} ἃ (αδειιη 18. σας 
ποτα ὨΟιηςῃ ἀσοορότηης, πύρς Αἰοτεί, ΕΜ ξοτ Α πίτη. 1. 
δισαρ.1;. ἰ 

Τρωγλοδυτέω σαιχίςο ςατογ 8) ΑἹ, 1.9. Ααῖσπτι, τραγλοδυτεῖ, ἰατῖσι 
θινα ρετις, ἊΝ 

Τρωγλοδ ὑπυς,ν, ον ρα οτιν!άς «ρέσβις, ᾿ 

Τρωγλοδυτικαὶ γα Ὠ λα 114 τα σαποτηαϑ [αδοιητ, ὅς ἴῃ ᾿ἰς ἀεῤμητ,, 
Τρ γλοδυτικὴ ὃς γὐν ἤραςῖςς νὴ ρογα. αρωγλοδυτιχὴ ἀραζίαγ τον ἰοὐγ ἐ 

τιςα Αγαδία, Ὁ] ροτίψον Πἶδτο (ςριπάο 9 σαρῖτε 193. σρωγλῶ 
δυτικὴ σμύργαγτογττθα το ο]οάγιεϊοα » (ροοίες τη γγμα ν ἡ οπὶ 
Τῖρτο ρτίιπο ἡ ραρὶτς 78, ἔς ἀϊέϊα ἃ τερίοπε Τ τορ οἀγ τάν ιπ|» 
νι παίοιτητ, 

Τρόγω, κιώξω, τιωχα, φαγούμα οἀο,οίθιπι σα ρῖο. σντῶμαι» Ξοπιεϑο: 
Ρτορτίβ ἀς δχιτῖδ » πρυϊ ἐϑιίω ἐς Ποιῃ 5, Ποσπλογοὰ τράγῳ 
ῥαφαύας, 

Τρώζειν,ςοἶτε, Ἐγερογογψ ϑυρίζειν, σιν στε ζᾷν Ἡείγς. 
τροϑοίι να! ἰχυς ἴατῖνν ΗΠ πογάτιιη οἰϊ ον αἷμα 5 Δεςερ Πςε:νοάς τρω- 

ὡνεὶς ̓πίιι5γλιιοϊατιι5. 
ὙΤρωκτεὶ͵ τοὶ εἰρι! ςατα,οἀμ]1, μα οτι44 ἀςσιιογδητιττεῖξς Θαΐεης 

ν]ἀδ σρώξιμος. 
ὙΤρώκ τος, αγδν Ἰωρ ςηἶο 15,α Πππτιι5γἰπιροἴτοτ, δσποςερη τὴς βΟ] 110... ον 
ἀαχ,νογαχ,πανοίργος, ἐπωτεών, Οὐν {Π ξ, ἀυὴρ ἃ πατήλια εἰδςς τρώ- 
κτης,ἱ, γετεγατοτφφιλαῤγυ ρος σγῖο αιια" Γπιατῖιι5, Ετὶ, ὁ, φοίνεκες, 
Ὁ ἱρ΄Ο ἀϊοιϊοτινν τρωώκταὶ μύρα ἄγοντες ἀθύρματα, κερδαλέοι,ν - 

ὲ 

ἐ 

{πὰ ἡπηυ τη 

τηχῶι τὸ ἐκ 

κὐμιετυππ 
φημ φύση 

Ἰδιπτηχύνι ἡ 

(υιπνεύιει 
πηι γα 

ΜπμόλιμιηνΣ 
ἤϊω, Ἰηὰ 

δὰ 
Κα 

πν λυ τὴ 
τ ΤΌΠΟ, φ 

ἡΠαή πηι 
ἀπαΐν, ἥν 

(ιβοπν 

ἈΡΟΙκΩρεῖΣ 

[ΠΠΠΠΠ: 

γι ὑπ ῆ! Γ 

" ἕ 

ἔτ τὰ σοπτηιογο ς.ϑ ἀν τρώκτης ρ΄ ὑπὸ παντὸς κερδαίνων, ἘΠῚ ἃς Ρ᾿- ἀπυ στ ̓  
[οἷς ποπλος ἐς αι Αἰ] ἴλη. Ἰδιννδιρω ἢ 
τρώμα,]ατληιπι,οἸ αι ςϑτραῦμανν ] 15. Ηογοάοτον Ἂς τρώαῳ. λον λαμ 
Ἐρωματιζωγν αἱηετο. ὑπιώμη; δ ́ 

Τρῶξ, γδεγδ κατ. ον σκώλυΐ ὀαπρίωνον ἰᾷς Σής.. ἰμεῆ τηνι 

ἀρόξανα πὸ γὲ τὸ αρόγεο νὰ πραξημ καὶ τρωκτὰ Δ εξ, ἀπαλὰ, το πεῖς ἢ Ἰθλολιη; 
ἔα, Ἰἰεῦ τοι [ατντ ἀϊςιιπταγτεις Π γαπῖ, ΤἼςοΡμγϑίξας ἐς σα 5 ρίδπτατν 
τηγυον Τῷ, Ἰϊδτο τοττῖο, σαρῖτε ἰδοιπίο, δ΄ τῆς τε ἐλεύας κε τις αἰ πίε» καὶ τῆς 

μελέας, ὅπως μὴ ἐλκου υῆμα πονὰ δὲ τίωὶ χεπῆδότητα ὦ ξηρότητα “δ ᾿ς τὐλτγδίις 
χλάδαν, κὶ ἐἰφαιροῖν «εῖ τού τῶν τας τε τε αὐ τοὺ τρώξανα μόνον, ἠδ Ρι" Δ θεπο  - 

τατίομο καὶ οὐδὲ δγα κα ϑ᾽αύσνως [0 ΣΕΠΓ.  αὐη 
Τράξιμως, Αἀϊοίεῖι. εἀτ{ἰς.ν οἰοας»οἰατιαβιντ να οἱραγῖ ΓΠ πίον ᾿ς ἐβ π: 

ἄλλ ἢ 14 εἰϊγιςαφυλιὴ αρώξιμος, »; πρωκτὴ ς-αφίς, δὶς ἀϊοίτιιτ ἔγιιξξιις απ 
σμπ]π6 ογιμς οὐχ νς νυ, βοι 5» ρα. υαρᾷ » γσρἢδηὶ ὅς 
αιυιϊοχι αὐἶθο εἰτις Ρειιετὶς (ες Δα πρξίβ ἐηβρετῖ ΓΟ ςῖοντ τρατ 
γέμα τῷ αὶ τρωγώλια Ραμα Πιε ςοπία], 1 Ραπάςξξ, ον. ΟἿ μην 
ἀτιπιν, Οὐἱ Ἀμζιπι γερά άϊτ ρομιθν γορορῖτ, πιιος5 ὃς ἤσοϑν, 
δζ νιιὰς ἀπηταχας ἀυγαςί παν ». ὃ Ραιγραμ Θα5'. ὅς μα’ ἐλ ἀεπῖ 
βεαοτίᾳ οἤ την, ας ποη νἰμὶ σαι παίσας ΠΊῸΝ γ 15 Οιαεῖ 

( 
δὴ: 
ΩΝ 

ωϊ ̓  

πρωξίμοις ἀρρο!  δατργοσερτα νι οτῖ. ΗἸρροογατος ἰδτο ἀφ της 
τογοὶβ αβίςξιι, 4 εἰς ἐρ κοΐ. πογθο, πρωξίμαν ῥαφινδι χρεῤόδω 

ὉΠ 



Ἐ:Υ- 
κὶ σελίνῳ εἰς ξ9- βάτῆων. ΔΙΙδὶ τρωκτοὶ ἀϊ ον 4 Οαΐεπες ἰα 

᾿ Ὀ]οῆης ὠμοὶ ἐϑιόώμα ἐχροπὶτ Ομ ταητίη τις ααγ γεαπονικων 
τὸ 1χσαρῖτε 17. νυπὶ οἰ θατῖαπι ἃς φαμ!  ΠῚ, πρωκτὸν σταφίδα 

ΛΕ Πααἷτ. Αττοσηϊάογιϑ [ἐδγο ρείτπο, σαρῖτε 6. ἀς οἰ ετῖ- 
ὺ ΓΝ ἀξος κῆρε ἢ ἁποξύεται τρωκητὸ ὃντει» βλάξ σημαίνειν ις - 

παι ἀεγαδιιηγαν ὅς στιά αἰΤπγιιπτιτ ἴῃ. οἰ ατία. ἸὙρώ 
ξιμα οτῖδηι ρεοα ΠΑτίτον ἀϊοίτιγ Τητν Ὀιτι, τις Γογῖς μοτθα αἱ 

ἀλαΐαται νοοδογ 4επὶ Οουϊεαροίηης Οαίαν ἴδγο ἀμποάεεϊ- 
οροαρῖτς 28.6χ Πίάγητιου Σέρες; ἸΠαὴτ τᾶ τ᾽ ἐστὶ τρώζμα ἐν ὄξει 
αν τύιάμα κἡ ἐ ϑιιόμῆνα «ομάχῳ καταίγλλυλα, ΔοτΙα 5 Πἴδτ, ποηο;ςα- 

Ῥίτο 48. ὁμαλίμὋανε χυλῷ τρωξίμων,Ἰᾷ οἢ,οχοῖρο ἤιςοοο ἱπῖνθο- 
ἥῃςς ἢ αι. ΡΑΌΪΗς Δὲ ρίμετα Πδ το τογτῖο »οαρῖτο 46.τὸ Ῥγτυξὸν δώ. 
τε τ ξιμον,ϑῖς ξετὸ [ξπροῖ ἐχρο[τϊοηῖς στατία σομϊπηρῖς ὙτΑΠΠΑ- 
πον ᾿ πῖ: Ἰγτυζον κὴ τεῤξιμον((τς δυ η1 (τὶ δι ταιγ οἱάξαις. ν ἤιπὶ σοπι- 

ποηδατ ἰο πορδτιοῖσ. Αρίνγτις ἐπ ΕΠ ρρίατγ, σρωξήμίω γοςατ,νὶ- 
ἰς τρωΐξουα Πρώξιμοςνγ Δ τηαταγᾶγντ σοπηςα] ἰὰπὶ ροίπτ Τἤεος, 
ἃ μὴ δ ὄρχως φοιτᾷ σινομῆθα παὐ πρώξιμον. 

πγεῆιο. 
οἱ σγκῶ  Κὺ 

ἥφωπέω, νοτῖο ἀπ ισπν σοπλολο. Α δ, Αςο ΓΗοίν ς. Ὶ 
ὡπέω ἄτην “10 τρωστίω ἔγε αι ητῖι5 τἀπιοη {ΟΊ δ ΓΠΓ αρόπέω, 

" 

᾿ 
ἀὐπηγαὶ 

ὑσὶ ὃ 

μεξ τς ῥα πτίω ἔτ 
δὴ "ενεΘ- ἡνν ΑΙ πογατί ον ΟἿο, ἐκι5ον αι. 

δ ς ὲ α,τὸ τράω.Ἐτ 
ὲ Ξ 

εἰς εὐϑτιςα ρα ἃ Εἰ ρρος, νη οτα. 
τὸς, οὐ, ὁ, 4. Ὁ] ΠΟ α 5} 19 πα ϑητὸς, ΕΠ] εἴγΟ. 
'χίω, ἃ ἄσωγαιαχαιςαγτο, εὰτ.αἰίοὶ, τρρχείζω. 

γνώ, ἰσἐουνΟ]η ΓΟ, ΗΠ οπηεγης Πα, μ, τρώσεῶτι οἴω, Ἰὰ εἴν! ξειιπι 
λγὶ Ἴ 8 ἡσεόϑαι, ἸΠτογΡτ. τ τρωμα,1ἃ οἵδ, ὅτῖα, ν]4ε πρώσκω, Α- 
τρια Ηρ ροοσγαζοιι τρα 9,1 εἰ, βλαζῆ, κακωϑῆ. ΙΝ δῆι δί τρώ- 

ῳ . πα τ 4} 6}}}5» ἡαὶ βχάζιη, Ὑρωεῶδοι 9 Ἡεἰγολῖν5. “ραν 

᾿ματίζεῶτο. μα 
ΤΥ ότι ἃς ΑἹ ΟἹ Ποὺ ροπ τιτ Ῥγοισιὶ, εἰξ 8ὃὲ τὰπη ΙΝ οπαίπατῖι. 
υᾶτα Ασομ ίατληΣ σα μ5.1πτογάτσι εἰξ (γ] αδῖςα δα ϊοξεῖο.ςοτ- 

τὶρίτιγ λη Ερὶρ... ἐπ : 
γύβαριν γοσιρσης ΓλΟγε δ, Πλ 1 Πυντι ΟΧΈΓΟΠΊΠ Πα γὴ τὸ ὅ7ι πτῖσιν ὄγηφο - 

τρηκα:εγδητ αυτοῖη ὕτς ἐξοιη δα πτοπία δ. }[γ1α 5401} σὰν ἃ- 

ΟΠ ξετο,].ἐν ὀξεῖ σέλινα ντ τγαάιγ ΡΟΪ.1.6. 6 
Τυζὶ ἀρυα Αἰ ργρτ ΤΔπιια 5 αὐοπῇς Τ Ἀφοάοτ η Αχαεβδε. νι 

χώω, μιπευξομαιπ,τετύχηχικγὰ τυχέω γα. βκ τυχὸν, πῆρα πο τὸν Ε 

“χα, Ἐτγελοορ ἔμτι οοπη ῥοϑ»ΓΟττίο τ, το ΒΟ» ῃΑ ΠΟΙ ΠΟΤ. ὅξῃ. 

᾿ πυγχαΐω, ΠΟ μοτοἸπηρετγο)εχ ογο εἰ που α σΘον ΡουΙοτιας 
τ μἰτίμι. πη σοντ συγχαϑεῖν ΤΥ δικαίων» ἴὰ5 ἰππαπὶ οτῖπογο 9 Τίοςτ. 

Γ΄ συγχαίω τῷδε ἴτος μηΡοτγο ατΊ ρ᾽ 4. ΡΙατάγοδιις μος ΟΧ στοὶςἰς 
τ χερῖτατ, τὸ παΐτω τοὶ πεεῤ εἰ χωτον ποιεῖν ἕκαστον, ἕνεκα τὸ τυγχ ἀϑειν [] 

ἡΜοίατοι 
μπλα 

δ υ ρηπὶ 
πῃ ἐπλὶ 

Δ) "νὴ 

ὁ ἀρπὶ 

ΠῚ 
ἰιλ αι 

ἰ μγλυπὶ ἢ 

εἰμ Ἢ ̓ρώτων 17) φύσιν, ἐπσ᾿ ἐκεῖνο ἢ πο άῤτει ἔχιν τεὶ ῳραή ὁ μῆνα τί αὐαφο. 
ἀρ τ μλὺ, τὸ συγχαίειν τῆ πρώτων τ᾽ φύσιν :Οἰσογο τογτῖο ἀς ΕΙΠΙθ115. 
τς, τ Ὁμπιπὶ νετὸ {18 ατια; οἔΆςἰα εἰς ἀϊχὶ » Ρτο βοί ἐζαπτιιγ ἀν ἴη1- 
αγπΐΣι ο΄ τῆς πατεῖγα: 5 4.} ε Πα τοῖοτγὶ ηςοοῖϊς οἵδ. τ αὐτρτίσαπαυσ 

τ΄ ρτϊηςίρὶα πατηγα τυγχάνω δυνοίας συγίνώμιν; »ἐλέκ, εἰρίμυνφ2 1) οηθ 0 
 Ὥβεη. τυχᾶν λόγου ἀϊοπητατ ἢ, τθι15 ὀἸσοπ1 Ροτοίζαβ ἕα- 
οἰ δα εἢ ,κ ἐν ἀκρίτως ἀπαγϑ μῆνον, ΠσπιοἴΠςπ. σοηττα Ατἰτοοτατ, 
τ αὶ τὸ τῷ λο᾿ »υγυγ εῖν αναιριύν ἐμ δότοις ποιεῖ. Αὐἰποτεὶςς ἈΒεγοτῖςο- 
᾿ σὰπὶ ρτίπιο, κα αρὸς οἱἷἕ ὅξιν δϑηεικείας αν χεῖν» πᾶς [ρέγάης 186. 

“χα τατῖς γι ξξιιπη 8. σουηπηοῦ. τυγχαΐω βουϑείας 5) Δ ΠΠΙΟΥ 5 ἱ- 
᾿ ἀειη ἐν ἔτυχον τοροσασίας, δις, [Πητ αι Χ Π 10 Παρουτοτῖς ἀς[ττατὶ, 

τ΄ Ομβεγ οἤοσημ5, οὐδὲ ἱερ, τις αὐχῆς παὸνν ἐρῶ τυχεῖν ν ῬΥΪηΠολράτιιπη 
πος τοσιρεγαν ΡΙάτο ἴπ ἐρ Πο].τυγχαίω τ διαλλαγῆφν Ἀ]1α 

ἐάν 

ἀμα (απ 

ἤρα ην 

᾿ 
ἰὼν 

υμιῶμα 

ΤΠ] σοποΙ]Π10.Ε γυύγανχον γγϑει, Ἔα ἸΏΤΟΥ 1ΠΠ0ς ἀἐΠηϊτασιτυγχαίω 
᾿πιρμῆς Οαὺ τῷ δι μονία, ΑΛ Πτοτο} π᾿ ΑΠιοτονιὰ Ὁ ςῸ ἵρίο Βοποιῖςπι 
ἣ ̓αὐϊριίσοτ:ῆς ῬΒΕΙΕ ΡΝ, σδύξομω ηημελείας ἕω ὀμδϑρώκεων, ΚΟηΟ- 
ΠῬΒοη Οὐ], ὁ, αὐϑα σεῖο, τυ χοὺν φιλότητος» εἰδν παέϊνι!5 ἀριια τς 
ἵκ ἰτ ἀρτες δδή μου δὺς τα διηιἱοὺ δὲ ἰδονα το Ἀσρόρτι8. τυγ- 

ἰχόσειν νυϑεσίας , αἀἀτηοηοτῖ. Ῥ] πτάτ θα οἷξὲ ἀοργησέας., Ὁ ἔὔυγ- 
χόύειν , ἀοςἸρ᾽τατ Ἰητουάιτι ἴῃ τη ].πὶ ρα γτο ΠῚ 5 ΠΟΤ χοῦ δου κὶ 

᾿ σΣλαμειν: Ἐτ ντ ΓΊΛΗτις ὃς Ὑ ογεπτίας ἀΐσυας ππαΐεπι παποῖ- 
{οἰ,1ὰ οὔτ, τυγχαϑειν κοικοι, τυγ χ αἰῶ κριτηγρθίας, ΠλοτΟ ΠΠ]ιςη: 1ῃ Ἢ 

τῶτη ὃς οὐπιτα ποῖ ετς , αἀάδιοῖ τὴ οὐϊιιτη δ (οτη. ὀργῆς τευ- 

ἕεται. 14 εἴ ςοπδαμειατγορ οὐταδίτ. Ὀ οῖτατ δέ ὀξγ} χφίσεται 

ἄνψάιον ο 
Ὑ δἰ " 18: 

{νυ φαι 

γαιμδννμ 
ἀμ ἢ 

ἠδεηνι 

ΤΠ συγχεῖν πἰ ζυλίας  ἰο πὶ Αι ΩἨϊπισαροτε αὐὰ] ζατη.ἱά οἰΐνπιι}- 
τι ΗΝ] α΄ διατί, τυχεῖν δίκος ρτὸ λαζεῖν» ν]οἰ (οἱ ἱπίυτίαπι 5. δὲ θιπηοτς Ρας- 
ἐξμηα ᾿Ὧας, Πειποβεηντυχ θῖν δίκης « δεεῖτο, ἀρ ΡΠ σαρατντ Πδὶ (ὰρρ!}- 
κι] ᾿ς δῖατη (ἀπγέτο ΠΠσογοτΡΙ αταγομιις ἴῃ Ἀ οὐ]. συγχαίειν τιμῶ 

τ εἴας  ἰμετο ῬΡαεηα5, Πς πιο τμοη. ὃς αἰϊσιιαηάο (απηογς. Αὐπῖο- 

ὠμΠΗΝ΄ς νεῖος Κ ποτογίσολιιπν ΠΡτο ἔδοιιηᾷο, δή τὺ πατραλοίας καὶ μεα!- 
αἰιδι ᾿ φόνοις, ὅταν τεῤχωσι τιμωρίας ἐδεὶς αὐ λυπυϑείῃ χριςο «(Ὅ"ο Πραιῆ- 
ἐμημα 

ἐηπη 

λοι 
μα 
ὙΠ, ̓ 

τοι ΑΔ} 
αἰνὰ! 

ἐμ» 

Πργ Ραττῖςϊ 44: ΠΡ] οῖο πη ετὶςοτάϊῷ, ποσπιιξ ζουηηοι τὶ 9 
᾿ ἀιοιὶ δέ αἷτ Οἴσογο Τυϊοηΐδη, φιαττο. )οπιοάξιρτο Οτςπρ.. 
φαήνομαι τοίγειω ἐγὼ χάριτος τετὺ χηκὸς τότε, καὶ καὶ μέμψεως.» ὈΪ πεβη- 

τ΄ πικώς ροπίτιγ. τυγχόμω σκοποῦ, ἀττίμρο ἰσοριιπι, Ῥίατο ἐς ἔε- 

“ κοἵδιις. τυγχαΐω, Ἀςοιίατιιι. οξῖαπι τπηρίτας, Επγ ρα. πευ- 

 ξομκαὶ ταύπε σέϑεν, πο αὖ τὰ ἱπηροῖγαθο (δ ἐχογαθο. ἐτυχομῆν 

Ὁ δέμας, ἡποιά Ἰχλιις ἱῃ ρος μας οἱ ἀοαν. ἐδὲν τυχ ὅστις, δὲς Τά ἐπὶ Επτί- 

ΠΡΙά: δ, τὸ τύχοιμε, τοπτοτὸ δέ δ ("1 ἀεϊεέτυ, το ρμδη. οἱ ὃ ὁ, 

εὐ Ἐν" υἡολξῶ 
τι τύχοιεν χα» οἿα ἐρα ον ἐσεζ ἰῷυσαν 2411} ἴῃ φι!οΔούπαιις ο- 
σας ἑοττὸ ἱποϊΦεγιητ,μος αυ ιις ΡΓῸ ἔς φοἰμογι τ» ΝΑ ΖΆπ- 
Ζρῃιι5 ἴῃ Οταείοη. {ἰρ Μο οἰ! Δηίι5. Ἡυγχόδω σοι ριο σωωτυγχ α΄- 
γῳ, σΟὨ ΒΟΥ [ογ οἰ Ἐρὶ μιαπηπιᾶτ, Τυγ χαΐων ρτο υὑσαῤχω, τὰ οἴ» 
Πιπλ»ηιη ρίζα ομπλ Ῥαιτὶοί ρῖο αἰζουΐις ν ογθὶ ὁσίαν Πιρλπη- 
τῇμ 5» 1ἀαις τὰ] Δ μια οπτί αιιὰπη ἴῃ Ρτατοιίτογντ ἀρ )6- 
πο Ἐη ῃς ΠῚ. ἔτυχε υρρσκεχρεκώεἹ ς [Ἐν ροσκέκρακε, σύχειν ὧν» 
«ἢς, ΑἸ πορ αη. τυχῶν ἐὼν τῷ δημαρήπῳ ἔφη ἀϊχὶς ἴς ξογτὸ ἔι1{- 
ἴς ξατη Πεπχιοτο, Ηγοάοσιιβ. καὶ ανόϑυ πλύσιοι τυγχαΐωσιν ἦν- 
τες » ΧΟΠΟΡΒοΟητ:οτίαπη {1 ἀ {τὶ ἤπηι παῖ ἔσυχε γυμνὰ ὅσα, [ας 4- 
115. ἔτυχε παιρρύσοι,άογατς, Τ᾽ πον 41, ἔτυχον Συτοσέγλοντες,, πιῖ- 
{οτιιητ, ἰ ἢ}, ἔτυχον ἐρυκότες » Ἰάδιη Ὑ μιν 414.14 εἰῈ  ὀκραέτη- 
σάυ;τύχη λέξας, ἀὐχοτίτ» Αὐτὸ ρ μα, ἐτύγχανε νοσῶν αἴρὰ παὶ ἡμέρας 
ἐκ εἰγας.1}}}5 ἀἰ εστι5 Δη τπουθιτα ἱποίάδτας, ΡΙατατοίως πα Τὰ- 
ΤῊ 1}}], τὸ πυχεῖν Ἢ" τὸ τυγχανειν μ μετοχῆς ἅτω τάτεται. λαμβόμον- 

ταὶ ὃ ὀὐτὶ «7, τύχίωυν; ἱς'ἕον. ἢ ὅτι ὅδ ΤἿ᾽ φοιέτων εἰς τὸ ρῆμα τῆς μέτο" 
χὺς ἀεὶ σιωάγιται ὁ κόγος Ξή, ἔλαϑε ποιήσας αὐτὴ τῷ ἐποίησε, κἰ ὄτυ- 
χν ἀϑαλωσας, ὀμτι τὸ ανάλωσε, τυ χον πιῇ τἧρδκ κα μι δον μέλλοντες ἥ-- 

ξειν,ἃ Ῥεγάϊοσα πγογοφάς φορά δ νθητοτγὶ ἐγάητ, ΤΜιογ ἀϊά, 
Τητογάιπι ἤης Ραι τ᾽ ρίο, Ρίατο (δου άο ἀς αὶ ΘρΙδ] ἐπα τυγ- 
χάγει ἡμὴ ἑκας Θ' ἐκ αὐταῤκὴς Το τ Ἰῃ Ἀροϊορίᾳ, ξυγχαύει μέγε- 
στον αἰγαϑὸν αὐϑρώπῳ «ᾷτο, ΘοΡ Ποςΐ ἐς ἴῃ Αἰαος, ἔνδον γὸ ὀῥὴρ αἢ - 
τι τυγχ «νει, βονϑεῖν αὶ πολεμεῖν οἷς αὖ τύχωμῖυ,, ἤπς ἀνοτιταίης 
Φαϊθυταῖς Δ Χ1}14 πϊτεογοον οὶ Ὀς 114 ἰηἔεττς, ΠΟ ογατοβ, νοῶ 9) 
καν τυχεῖν αὐςδὺ αἰ ϑίμυαἤοις ειὰὶ βεληϑέντας ἀγωνίζεῦγαι γ ὥὦστε ἀμα- 

χοτὶ αὐ πὐξεγιυἐῶτω ὧν ἕνεκα ἤλϑον, ΤΠ ογάϊ4, νοὶ ΨΑΠ ΔΝ υης 
ϑιιτοπι μος ςοττς ἀἨθοιτανοβ » τ Ατῃςαϊθηθιις ριιρπατς η0- 
ἰφητίθει5," ΡΠ οα οὈείῃςδητ οἶτγα Ριις ΠΔΠ1» 4ΙΙΟσΊΉ1) στατία γος 
πἰεης. Τητογρτος Ἰοσιπὶ Ἔχρ σας, Ν πῆς υτοτι Ατβοπίοπ- 
(85 ἐογτὸ ἤθη εἰς ριιρῃαταγος,γε ἰρῇ εα οδτίπεαυτ, δες δὲ ἱε- 
ορὶς τυχεῖν ἡγεμόνα, κέ γεται Τ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἔσσταγ ται ἀτιςοπλ [4-- 

οτὶς ορειαπὶ ἀστε ςομτῖρ 69 ΡΙτατο μια ἴῃ Οδπλ,]}]ο. τυχᾶν 
βελίων συγλεγυμϑοίωυ χὰ εἴτ. οὐ οἱ σο πο  Π{πππὰ» ΤΉΠ ον εἰ. ἐπυχὼν; 
411 πο] ἀ1τ5 οὐπὶ οηἑτάιιο, Γίατο ἀς Τορίθιι5. τυχών ο- 
τγεγο Οὐνγἤξιρτγονοχ δοϊμηΐ (ςητοητία φοητίηροτο ἃς πιζοςάς- 
το ΟΡ τ. χαί μοι μείλα τύγχαιε πιαὐτας ὁ πυγχαλω, 11] ρτοῆςῖο» 
ὙΒιιον 414, αὖϑις τυχεῖν, τοσιρενατς, πὰς ἕτυχε;τοπηοτὸ » ἤπε 
τππα!ςο: δέ ἀριιά ΡΙΑτοπεπ ἐπ Τίπγαο; ὅπη τύχο, ξοττιϊτὸ (- 
(οτῸ σοπιιογ τς, επο  ζἢφη 68. κ ὃν αὐ τύχη τεόπον, ρτοιις ἔοτ- 
τι! ΤῸ] ΤΊ 7 ΡΓΟΙΓ δ απο εὶς, [ἀςΠῚ; πολλὰ σ᾽ ἐγίνετο τοιαῦτα δὲ 
ἰ ἕκαςον τύχαι ωεόφασιν, πλμ τᾷ οπὶπὶ Ἀυϊ ἰροπιοάΐ ναγίϊα οΧ 
οσςαποηΐδιι5 βοθαητ, Τάοπι; ἐσὲ γδ ὧν ἔτυχεν ἰὦ, ιν οἷς ὁ δῆμος 
κριταιρᾷ το ἸΝ ΘΟ γογὸ γμτ15 οταῦ τα πη δεῖ Βοπιιπιιπι οᾷ 
ΘΟΤΙΙΠῚ ὨΙΙΠΊΟΤΟ; 4Π1Ὸ5 ΡΟΡ 15 ἀφιιοιθτο [Ο] οτγαλτί(αιις οχο- 
οτατὶ οηΐδὰ5 ργοίς μι, Ατμ ας [το ἀιϊιοάεοίηϊο, Οκλα δίας 
Ὁ. αὐτοῖς δέφρρις ἔφερον οἱ ποῖος, ἵνα μιὴ κφιϑίξοιεν ὡς ἔκυχεν.. ὃς [125 
ἀὐτοπη 1115 σΟΠΊρΠσατΙ]ος ραοτὶ ξογοῦδητ. πο (ξάεγς αἰο}1- 
Ὀοτίοςο οορσοϑίεμητιγ ὃς νἐΠΠ| (ςἰξ4. ῬΙατατοίνις ἐς Οἰσθγομα,; 
οἷς ὄτυχε τρρσιρρρύων ἕνεκα σῷ γελοίς,. Τ ποτὲ γημπιη οι 8 
ἃς Πης ἀεϊςέμι ἰΔοοῆϊεπς ὃ. οἥπάεης »τὴπις σΧοϊταηαὶ στὰ- 
τα, ΓγΠὰ5,Εχας Θ. γὸ ὑμλυ εἴϑιξ αἱ τοροσῳοι τσ ὁ αν, ρὸς μευξοπώ- 
λίον : ὁ ἢ. Ὡρὸς κουρεζογ:ὁ ὅ, ὕπῃ αὖ τύχῃ αἰλὰς δὰ ΔΙ ταὶ ἰοςιιπ1» 
ντ σα 41:6 σΟη ΣΙ ΠρῚΓ. ΠΡ ΓΟ πα τοῦ ἀἰχῖς Ατιζοσς]. Οὐ γὸ δὴ 
δντι ἔτυχον οἷ εἰχοῖς"ε γίνεται σπδίμότος 5 ὁδοὶ τύσδὲ ἐκ πῷτο. Ὁ υδὲ σὰ -- 
μα πὸ τυχον ἐκ τοιέτοῳ σπὸρ μφίτος  ὀνναὶ τύδὲ ὠϊ αξ δε, Οὐδὲ σώῶθμα. τὸ 

συχὸν ἐκ τοιέτου σα κατοςοηας ομΐτα Πα τιὶς οχ ν ηοηποαις ἴο- 
Πλ}06 ΟΥ̓ τυ ηος αὐ θεὲς οχ τα]. Ῥογίομα του ̓ άετι αἷτρ 
διαλείπουσιν ἡ μέδκκς ὁπόσας αὖ αὐχωσι, ῬΤΟ ὁπίσας αὐ σύχη,1ἀ εἴξ, 

“ἄϊεθιις φιουθθος ἰητου ρο τῆς 9 δέ αιιοταιιὸτ το5. ἐρία τυ]ο τίς, 
[ἀεπι; πολέμια ὥσεῦρ αἴϑρωποι ὅταν αὐ χώσι., σἸπὶ φαίι5 νοὶ οα- 
οαὔο τι ]ογῖς. Ρ]ΠΓάγΟ ἢ Ε5.9 αὐεχάρησαν ὡς ἕκαςθ. ἐτυχε,, α18 
4υ ίαιιε νίάπὶ ῃαδὶιι5 οἱδ τ ν οἱ αι συ αι!ς. ΟΡ Οτταμτι πη ἐεΐτ. 
Ῥίατοίςρείπιο ἐς ΚορμδΙ ᾿ς, χεώμνοι ὠρὸς» δ, τι αὖ τυΐχωσι τούπ ὧν 
γτεητοβ ΒΟτιΠΤΌΡΟΓα ρτοι τοὶ συ λ{π|5 οσσαίο (εἰς οδταίς- 
τίτ, ὅφαν τύχω, αυπ| τοαηρι15 (δ πιλεἱ το οτῖτ. ΑὐἸπορθαπος ἴα 
ΡΙμτο; ναὶ σεν πτομαί γ ὅταν αὐ χω 5 Πγ6 οἵδε ἥπρο ῥῖοὸ τὸ πᾶτα, 
14 εἴξ, χυιπη ΓαῈ5 τρία τα ]οτῖτ, δὲ ἰω τύχῃ φυρόφαρην γ, ΠΙΙΔΟΙΠΠΙ18 
οσοαίοης, νἰτγὸ Βιιίδι8 1η Ἔρητο ]}ς ρο ζετο νι σ:εἰ ὑτωτό- 

« χοι, ἐχετη }} πγατῖδοντ ριτα) ἑοτταῆς, ΔΕ ςΠῖηος. ψι4ς ἱπξγὰ 
τύχοι αὐ ἕτω τύ χης το5 ἴτα τ] γί το ἴτα σοητίσονϊτ, Ερ ἐζοτιι5. 
νηα πόσου πιωρῴσκονται ϑρίδακες ἐβολοςὶ αὐ ἕπω σύχη., ὁπότερ ἔτυ - 

χερνττύπης ἤης ἐἰ γι πίῃς ἔπ θῖν ἐδὲν ὁπότερον ἔτυχε 5, 181] 
εἰξ φυσι παιιὸ ἢετῖ Ἂς ποη ἤδγὶ ρὸ [πτοτὺ χουΐσοε ζνμία.. Ῥοσπα, 
4ηαπιοιηαις Ογο 8 ἀττ οὐῖτο τυχοῦσαι δυνάμεις, νι τατος νυ]ρα- 
τος, 40 " Βοτ: δεῖ ν ογσα πα, οητηροηζοσ, Τυγχανω, τ ἃ ποπιάης 
αὐχη,ντάοςες 6424 1,3, ΓΑ ΠΊΠῚ. 

Τυκάδύη»η 1 τι ηταιπν 4110 ἔγιιρο5 τε τι γάητατ.. 
Τυκίζω. τὐεικόπω, ξέω, οἱ Το: Αα τι Αἰ. τούτοις δ᾽ ἐτύχιζον αἱ κε ἑκες 

«οῖς ῥύγχεσι, νἱάς Τ υκὸς. 

Τύχιονογιαὰς Τυκος. 
τύκος.κ, δ ν πὰς σύχεον τοῖτε Ἐπ αζῆτο Π1Δ4.ξ.. 14επνἪ εἴς φιοά 

τὐχίϑ-. Ἰλτοπηογαπη σα απιρὶῃ ττιτισητιιπι αι0 ἰλριᾶςϑ [ςαἱ- 

Ῥιυας ἃς ροϊθητ» απ οά αὖ ἐποϊδομπάο νος Δη1}}5 δι θάμ, γπμάς 
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δὲ νοτοιιαν Τ υκίζειν πὰς τυχίζειν , (τα ρετουλριάςς ἱποϊδετε ὅς 
οἷττς. Ατἰξοριαπες 'π Ααιθιϑνλέϑοις, τούτοις δ᾽ ἐτύκιζον αἱ χρέκες 

τοῖς ἐυγχέσιν, πη εητᾶγ. τύκες ἐργαλεθον τι ῷ εδὺ λίϑοις κὐρατύ- 
χουσι(1ὰ οἴ, 142: αἰϑε όπῆεσι ) κ᾽ ξέεσι, ἸΝοη τεςιὸ τρίταν ῬΟ]]. 
«πα! ]οιπι οἵδε ἀἰχ ῖ,1.7. ἵστα (ογι σει5.Η. 3 σφυύρᾳ “{ κατόμων,κφι-- 
λεῖται τύκος. ἡ 

τὺκ ἧς οὐ ὁ, αξτιισ,ραγάτιι5. χε σγποίητος 9 ΘΑ ογάζιις, τυκτὸν κακονν 
μάταια πιὰ πὶ. ἃς παταγα τες πα ρτο σι Π1. ΕΠ Οπηοτιι5 ἀς Ματ- 
το. δί τυκτὸν κακὸν ἀἀ πα ΠἼππὶ ἔαοίπιι5.[,ἀίσατ, ὅῃ ἘρῚΡ ΓΑ ΠῚ ΠῚ, 
τυκτὸὺν δάπεδον, ΕΠ ΟΠ, ,1,κατεσκόυα σι μῆμον καὶ χελειωμῆῥον 5, σοὶπ 
Ρ᾽απατιι πῃ. ᾿ 

Ὑύκω, μι συξω,ρᾶτο, ἑτοιμφέζω, ΕΠ, 
Τυλαξ, δὸς κ γτιιγάτι5 αὶ γίδια ροπογίθ5 ΠΥ ἑ ππτ15.4οὲη στο σα 6 

οἷϊε. ἃς αἰάϊῆςατε κἰγαηαἤϊΐπιπι πιοτο δηποότας Εὐτατι. 144. 
ν»ος οἴ, σεωαγολας κίων ἡ νεοτόνεσὸν χτλ χελιδόνας, γοσατιιγ δί ἰλ- 
λαῤῥαριιά Ατῆςη, 1.2. ὐλιας, 

Τυλεία, αε νἷ, ὃζ ͵ 
Τυλία,ἱ τύχη, υ  οἴττα «ρα μνά:ν πᾶς τα απ ἀττῆςες τυλίφαῦτας γε] 

τυλυφλύτας ἀϊχὶς Ην ροτίἀες. Αρι ΡΟΪισυλία κλινοραφὶς Εχ 50- 
ΡμιΑΠ δὲ σοττιρτὸ λενογροέφίθο, , ἐν 
Ὑύλη "ς Υὶἰάοπι οι τυλεία. Αττοπη τ Δοτιι5. Εἰ δοξέ τις ἐν τὸ συύλῃ πυ- 

φρις ἐπὰν ὀῤτὶ κνωφάλω" ὁ «αγδὲον ὁ γίωησεν αξδεν, τύυλη οτίδιῃ σαἂἱ- 
[υις,τύλχ θυ, τύχλωμᾳ, Βα τ ῖο ἴῃ τ Πιδ 4. συλ θ-, τὸ φύμα τὸ 
ὅλ τῷ αὐχέν. ΡΟ σέ 11. ΓΕρείπιο, κὶ ἀδεὴ τοῖς τραχήλοις “ἿΠ χθο- 
φόρων υἱὺ ἦν' ἀχθέων γινομῆύν πριζἡ, Η (ν οἰλῖι15 7 τύλαν, αἱ ἐν παῖς 
χερσὶ φλυΐκπαιναι» εἰς πϑριοσε τιν αἱ κἡ τοῖς ὠμοῖς. Τὰ οι. πύλη, ἡ κααῦ 
λε Κπτὸ τὶ ῥάχεως τὸ ἄκρον δέρμα. Αριιὰ ΑὙΠ ΟΡ μαπεπὶ ἴ Ασμᾶγ- 
πρηΐ, Εἰκαμόν γε τίου! τύχαν κακῶς (πο ηξατ. ἔκειμον ἃ ὦμον ξα- 
ςἀξων.τύλον 3 αῤσενικώς γοσαθλητ ἃ ὦμον ὃ τέλυλω μήῥον(1ἃ εἰξ,οΑ]- 

Το ίππι)) κὶ πεπιληυΐον κἡ τε ραμμῆθον . 104 νίαπςαῖγς ΓΟ] 1ι- 
πϊοητὶς ἀοἴζηατ!ῖ5 ργορῖεγ δίϊιιαηι νεέξιιγα τι. 

Τυλίπ]ω «νοϊο.. Ψηάςε ἐντυλίτῆω, ἱπιιοίο 5 ἀρ Ατἰτορἢπεπὶ 
τυλίτγω., {{λεἰτι5 ἀριιά ΓΥσορἤγοπ, ἐρδυνώ, ἐπάανο ἔστι τος ἐχ- 
Ῥοπιτ. 

τύλϑομεν Δ! Πὰς ν οἱ σα Ππὶ, σα] ΠοἿ ἀπιγίτῖςς., τυληντύλωμα, Ὀ1ο- 
ἰκοτῖάςς σαρίτε ἀς [αἰ γρίτιο ἥλοις τὲ καὶ τύχοις ρει ωρραύθεχα.- 
εαχϑέντας»Ι4 εἰϊ,εἰΔιιο 5, 4 Π 616; ρτὶασ οἰγοιηίςατιῆςατος ἐχε 
τἶς. ΓΛιοίδηιις,, τῷ χείρε τύλῶν αἸάπλεως, (Οὐ λοηταγ. Αὐτο- 
Ῥβαιῖα Ασμαγηςπί. Εἰςι 9 τύλι- νενοκρω μῆρμη σ αὐ ξ, ὑσποσκίρωμα “ἴα 
γνάτων. τύχθ', οἴδιις Πρποιι5. ἦλθ... Ατηϊτορίναη. ἴῃ Α 
εἰιαγποηΐ τὸ νεώρκον δ) αὖ κωπέων πλατιὰ μάδων, Τύλων «οφοι των, ἰὰ 

εἴ, τὔρ ξυλίνων χων, [ατογρ τι γγίαημις ἴῃ ἐχρεάϊτιοης ΑἸεχα- 

ἀτὶ ἀς ποάο σογάϊαιο ἰοηιςῃς.. ὑξελόντα ἢ ἕστορχ τὸ ῥυμοῦ 
διαμποὶξ, το πιο η 5 οἰδιμιαι Πρ πειιπι, Τύλοις οεἰατι Ππρεγοι ον 
Ρίϊος νοσάτιμτ πιράϊοϊ,τοίςς ΡΟ]. Τ ύλΘο μι ἀςη ἃ τι, τὸ αἰύδτον, 
νοις Ἀποτυλου τς αι Γαρίὰιντάςε Ὑυλκη, 

Τυλόως μιώσω, αν ἀκα 1 {πτατ οσἀπτείςο, δ ο4Π1εἰςο. Ν ουσγιιπη 
ἀὈΓΟΪτιτ. τετυλω μῷ 5., ΖΕ] σα {ππὶ οδάιιχῖς, σα! οἴτι5. 411 οὐρα 
{ὸἴτν Φαταϑ. ΧοποΡΒοη, ὁ μᾷρ χαλινὸς ἄγεν ταῖς γνάνοις ἐν: χλωνῖυ- 
λχεὶ τὸ στόμα γῶστε αἦαί ϑιητον ζῇ. Αριά Ὀϊοίςξοτίεπη τετυλωμέ 
γω ῥαγαίδες. 1ά εἴς, ΑἸ οἷα. τετυλωυῖθ’ σιδήρῳ, οδἀιμέλις ἔετιο. 
Ἰαδυέξιις ἔρυτο τῶ τετυλωμῆμα. τεὶ αἰ πεσκιρωμῆθα 14 εἴτ, ραττος. οὐ 

ἀπτείσεητος 9 ντ σα! οἵ σθαυα δὲ ρεάμπι νει σα. τα [ευ- 
(αι τρτὲ ρογοϊριθον ἀϊοιιητιγ οσςαἰείςεγε,νε ποτᾶς Βι ἐςι]ς 
ἴῃ ἜΡ᾿ [το]. 

Ὑυλωδης, εΘ-, ὁ χαὶ ἡ σα] Ποὗπις. ΡΟ ]], 
Τυλον,ειτὸ ρα οηάιιπι πτοιτι γι γ,4 1} Πἰρηιιπη ἡατεγργοζδηταγ. 
Τύλωμφντος, τὸ ἱ φάει (ο4 τύλ- ὐτοσκέρωμα : ἢς ετῖλπν ἀϊοίτατ ἃ 

ῬοΪ.ρατς ροάϊς ἱπέογιοτοῖ. ΓΟ τ πὶ, τὸ τύμμαᾳ, 
ὙΤύλωσις 0, ὁ, αὐροτγίτας5,αὔργῖτίες ρα ροῦγαι ᾿πιιοτογατα ἡτιᾶς ἴῃ σα] 

1ι ἀπιτγίεἴςαι τγαηῆτιν τάς «εύρωσις. 0]. Θτίλιη τυύύλωσος ἀϊολτιν ταν 
σκληρὸν ἢ, καὶ λδυκότερρν, ἢ ὑτποπέλιδνυν τὸ ἕλκος, 

Τυλωτὰὶ ῥόπειλα οι» ρ δ ογγατα;, 
τυμέως, ἀϑὸς γν ἐπε α,αὸ  1π ΓΕριι]οδγῖς ἰ σπτί οι ν ἐγ [ετιτ, 

φιραφκὶς Ηοίγς. 
τυκξαύλης, αἰοίτατ ὁ ὄπητύμζια μέλη αὐλών, νος τυμξαυλ ας [τ] {1 - 

τἰοίαςς νοςφητι αἴ δηιις βομζωδ εις δ᾽ εἰσὶν ὁ τερφι,τοῖς οἷξ δυρυ πώ 
τῶν αὐλών ἐοικότες, ὁποίοις ἐΐχεσιν οἱ τυμβαῦλκαι χρλέμάνοι, ἰδ το τοῦ 

το ϑγιπργουηας. Αρυοῖις το ργίπιο ΕἸ τοι πὶ πιοηιι- 
πιοητατῖος. Αστζοτεῖες το «αΐητο ἀς ρεπογατιαγαζοντας, 

τυμξεία ας, ἡςεισυ]ατί οὐ παι ατῖο ἀριὰ δι 4, 
τυμβείτυς γε γς ἡ Γεριἰοἰιγα 15.) ντλώας ὁ τυμβείτης 9 1ὰ εἴτ, μνημῳ- 

πίπης δ14, ; 
τυμέδιῳ, [ορε!Πο»εχοηῖας σοΓ ςδτοςταπιι] ο, ϑεώη]ω, πατρὶ τυμβθεύ- 

σι χοαδ, ραττὶς (ἐρισῆγο Τρογσογς ΠΠΡρατηἴηα 9 ἰη Ερίρ γι 
Ρβοοῖ σαπὶ ἀπο. Δοςαζιτ εῖδ5γαώ τὸν ὦτα ἔΐς ἀὴρ δνένων τοσοῦτον, 
ὡς- σύσα αυμζεύσω τάφω ς 1. χ7) τὸ σώμα, ντ οἰτις σοτριις σοη ας 
αἰοπππτοητο, ὡς ε ἐντειφιάσαι. 
τύμζλ μα, ατος, τὸ, Ἰ απο ουἴο ἴα ἔογταγ σα ἀαιοι, τρί. Ιϑηϊοὶ 

ϑυρσὶ φίλον τυμκίδυμα ἔετῖς5 ἀσσορτιπι σαάδαιιοτ, 

τυμξεας αὐδὴν οχ ει ἴδγηιο (ορυ σμγα 5. 
Τημθάρης. Αρτατι5 ἃζ ςοιάϊτεις πιοημπΊοηζο, 

Φυμξογέρων, ςμεχ σραἰατὶ5, Αὐλο ρἢ. σορέγλίω͵ πέμπελ Θ-, κρον ὁλὴ- 

ἡ ὴν 
οϑτ)βεκκεσέχζωος ὁ ἐχ ατόγηρες, ᾿ 

Τυμζυλοχέω, μιήσω, (ερεἰϊονταπαι! ονοοηάο. 
τύμξος κα, ὁ ΓἘρι]σΠ ται πι, θυ τισι, ΟἸσοτιὰε Το ρ δ. τεέφος, απ }115. 

σὴ μας μυνμείογ,τοιφή,, αϑοσὶ πὸ τυ φεῦναι ἐκεῖ τὸ νεκοὶν σῶμα, τουτέστι, 
καίεόϑου 5] ἃ, ταῖδτα χυρεῖς ὥσιῶρ ὅστὸ τυ μίε πεσών τύμζον γυ!ρὸ ἀξ 

οἴτλιις ἐμηνϑϑ ἰσταατα νοος Οταοα.τύμ(ος, ὁ πλησίον 5. «νατου ὧν» 
Ἑατὶρ.Ιητεγρ. 

Τυμζοχοίω, (ἔτι τιιπηα πη ίε ρα 1, ϑεύπζω, Εἰ, ΧᾺ 
Τυμβο χοὴ ἢ «οὐ, τα πνι 5γτύμβος, τῷ τυμίβι αναχωματισμὸς, Εἰήϊατῇ, 

ται, φ,ν Ὁ}, - ἀϑδ τι χρεὼ Εὐςαι τυμιβοχοῆς, ὅτε μιν ϑεώπθωσιν Αἰχαιος 
ΑἸ) νι Ητείνολ σγιδιης τυμῷοχοὴ παδρξυ τύνως, Σπὸ τύμβε χώ-- ᾿ 
σεως δ ταφὰς. Ἅ} 

Τυμξωρυχέω, μυΐσω,π.»καγ ρα! οἢτα βοάϊς πο ἀροτῖο γι ἱρίᾳ ἀφοῦ 
ΡῥγασάθγΝ οατι Ὁ (ΟΙ. ἃ 

Τυμβωρυχισας. ὁ αὶ ζαξοάϊε (ἐρἱςῆγαπα. 

Τυμζαρυχίϑ:, «, ὃ, [ΡΟ ᾶτου πχουτι γι ΠῚ 5 λωποδυτης γεκρών 
[γολῖι5. ; 

Τύμμσι, τὸν ρογοιΠο 5 πληγν 5 να ΪΠιΙς,, κρφίσμα 501. το πὶ κόμμα, 
Πγοποτῖᾷ 5 ΠΕτΠΊΠῈ5 βοτοι 5» πτεγρι. σε τορ μανία ἀϊξείοσ, 
πεν ύμισμα, ᾿ ΤΥ 

τυμοή, ἢ "γ᾽ πὶ το συρμαᾳ δ 4 πληγή, τ 
τυμπανίζω, τὸ τ υύμπανον τύστω 5 τγ πηρ Δι πὶ ξμ ἘΠθ τς ῬετοιθΣ 

εἰτοτγιηραπιζονίιο ντίταγ 5 ΕΟ Ώ 115 1ῃ Δαραῖο: Εν οἴξηπε. 

, 
ΠΩ Ἵ 

ρα 

᾿ 

Ὠλαχ ΠΟ σοπιργο θαι τ ν ογίμ πῃ ἴῃ ἰςουα. Ργομιιηγίάτιι ἂς απινεδ τ 
Οὐ! ο ΝΜ λεγῖς ᾿)οὰτη ἐγτραπίζαμτε, δὲς 14 οἰτοῖν πὰ ραηιπῃ Ριι μβροηνι 
ἔλατο. Γαι {πεἰτιεῖαττι ππλι!απς ἔργο Πς ρα ας ται], πη ιῦ μνῆ, 
τγαιράπειπα : 515 σαι Ρταπ ο κι ορ, σαρῖτο νἱεοίμππορτπιο ὗς ἤΐμ, 
συμαόύιζεν 951) πειὶς 9 ύραις ἡ πόλεως, ()αοι ταπηξη εχ Ηερταο ἀξ μοὶ ον 

Ρἰέλειτα ἀϊέξιην ἐχροπθης. Ργοάμης ΗΠξοτῖςῖ δοοροί απαπαι γπρρ το 
δορ δαὶ 5» 410} τ Νότια βοτγαῖτ, ταῦζο ἐπλρετιις νελφα πων  ὐμθυσ 
πιφητίᾳ ἀςοίχηνατο σοπίμεμῆἔς «ντ ἐχ Ροϊεισοιι9 αἤεύζατος ἢ {{Π|γ0. ὅς 
τίσις φαΐ πὶ ἐμῶν ντ ἀεθαςοϊαητοπι ἂς ξπγοπτοηι (σοπηπτάτυς πὰνθ! δ 
τὸ ρεγτϊχενῖτ., συμπιωίξειν 1 ππὶ ἀϊςεπάο: (μ δοορεῖια- εἰωλ εν γώ 

ὨΠ15» ΤΎΠΙΡΔΩΤΖΟ 2 ἸΏ ΖΈΠ 9 (ςἃ Αἰαςῖς ἔσιτο. τυμα αἰίξειν (πὸ ἀἐϊπῦτΣ 

δαῖατι τγάρή]ατὸ ργὸ Ἐρ Τ10115 οατάοτς αἰίαιιεπι. Ἐτατ ἀμτοπ τ χ νοιου 
τυμῳ «νσυὸς γ νὰ οἰξ, παι ππὶ Οἱςεγομὶ » τῷ λεέποτα ξίκ τμώ- ΠΝ ὁ γπιρὴ εὐνον 
οἰποραξοάσιις υληΠτὶς αι Ππατίομεπι Πρηάσις τε Ἰφυ ογαῦν ἰά 
εἴτ, ἀοίοι τοῦδ. Εύὶτ ἃς Βασ ρασηᾷ ἰπτοτ ἱπάϊοἰατία τουηδηζᾶν 
Οραλπςηζατ. ΑὐΠτορῃδηὶς ἴῃ 1ΠΠ|6 ἴῃ Ρ] το 9 ΩΣ τύμπανα ἡ τ ἣν ἐγὼ ὅπ 
κύφωνες ἐκ αῤήξετε: τύμα ἀνα 5 ἰῃυῖξ 5 ξυλα ἐφ᾽ οἷς ἐτυμπαλιζογ ἐππινι} Δνὺπ 

χεξιῶντο γὸ τῇ τιμωρίαν βάνονα οἷδα τὸ τυτῆειν. γριω ξύλα εἴς τίσ ι 
πυνται ἐν τοῖς δικαςνρίοις οἱ τιμωργύυῆνοι : ὅζ νυἱἱρὸ ἀϊςίπνιι5 ὅτ 
 ομροῦ ὃς δαβονηαιίεγὰ εἰς, [ατματίαπι, Αροίζο 9 ἴῃ ορητοία, 
αὐ Ηορταο5 9» σαρῖτε νηἰεοίπιο, μοι 3 ἐτυμπανίόϑονσαν αὶ Ὡξρσ΄-- 
δεξα υῆνοι τίω δυτολιυπρωσιν 9 ᾽ᾳᾷ ον παγῖο πλι ἐγδτὶ παητ: ΕιἘϊ- 
διις σαί ἔχης ὃς σοητι, Πητογριο τάιπθα ὈΙποητ σοπμετα 

οὐ δδιδο,ν 

{πεν εν 1 

χραδίου λήκι 
ὑπην γ ΡΝ, 

ΓΤ ΠΝ, 
με ηἰ εν 

τίῖτ. Ριὸ Τυμισάνίζειν ετίλπι ἀἰςίτωγ ἃ ΡΟΙγ 10 ξυλοκεπεῖν : ν πᾶς ἢ γι κ [οι 
ἃ ξμΠιιαγίαιη ξυλοκοπία Ἐτίατη 2. Μᾶς αὖ. σαρίτε 6.5)ὲ ἃ τύμὴ ἔριπροϊην τ ἶ, 
ἐμὰ έν ἘΣ ἐμια μιιής, Τυμα ανίττβεα ας, ἡ γεντήρδη ε{{τ|8. ἀπίπονον 

Τυμααήτης, ἤρεςῖος Δ’ ἰπτι τοιεί εἰν τἰς Ὑ όξαψ, 
Τυμισανοειδ ες, εἰϑν, ὃ κι ἐντγιαραμο Ππ}}15. 
τυμπα:οεὶς, νἀ ς Ὑραψ. 

[κὰν ἀν 

ἀρεῖς [πὶ 
ἰνμΐὰ ΠΝ 

Τυμασανον, κ, τοῦ ΤΥ ΤΠ ῬΑ. 5 Ἰῃ {Ἐπππη ητιΠῈ εχ ντγάα τς Ρατῖς Βιξ ἡηβηπαῇ 
Ὀγαλα τι αὐ μτποἴπτιις νασιμΠ1υΖιοεὶ δάσο 5 ρὲ} ἄτα: οο. ντὲ [ηγῖ ἰἴες 
(οἱεσαητίη (λογιῆςῖο πλατι ῖς ἀεί, μζ' τυμπαΐων κα χοραν» πᾶ ΝΕ 
τΥπιραπὶς δέ ομοτὶς . Εχοί τς. τύμπανα γράφειν , Πεϊη οἴ ςη, πρέζῳ 

Ρίπροτιε τγιηρᾶρα. Επι5 νί 5 εἰζ δάϊεις ἴῃ δε }1 0. ΠΤ οίτητ πα - κω 
εἰ τὸ τύπῆω «ὐμπανον. δι14.8ς Ευήτατ]ν γυἱμὸ νοσαπιις ἕαδοιν 

͵ ὀδεμανιρν πε μνεν δ ; ᾿ ἯΙ 
ὅς ἐμϑομεόιον ἰᾷς τυμτανίζω. Το τα Εἰταμῖ αὐ πάνον,μ νοτὸ δάτο γι ἰὼ 

ΜΙ οτέτυνα 
ἀϊιυτ ρεν ρςομα( μη, τ ύμαανον ἀς [ιρΡ ἰοῖο. νἱάς Τυμπανές ἢ ἢ ἈΠ 

ζω. Τυϊμιπανον 9 τγτπραηιΠ1,}4 οἵξ» τοῖα χιᾶς ἃ σα! σαητίθιι5 νοῖσ ἐς ΠΑΝ 
ἔλτα! γαιναίοστ ρΑ ΠῚ ν άε πηι ἴῃ ςὰ πὰς Ὠΐηᾶ 5 4 ίαχὰ (δ σα 
ἀεβαστοτ ἴῃ πιαρῃ 5 ἀἀ] Ποατί οι ἴδι15. Ν᾽ εγθο ὕγαςο γέρανθη ἢ ας ἀγηαι 
ἀϊοίτατ, " εἴπ, στισοχιιο νοι δο ετίατι ᾿ἰηρθα να] σατὶς (οἱ εῖ γο ἡ Ἀν 
τ: τ ἃ Τυκσώ, παρμι 

δ ἔπι; ἐι 
Τύμαανθο, αἰιὶς μα: Ποσδιαγ ἃ σογηΐσα » Αὐ ποιεῖ ος Προ ποηδο αν Μ ΠῚ ΑΔΙΠ Δ ΤΠ] 7 σαρῖτο ρτίιπιο 9 ἢς Οαζα : ἱορίτιιν ταιπεη δἰ φοσι 

ταάκσιυυῷ.. " Ἰκημιῃ ῇ 
: ν ἹΠΠῚ 

Τυμπτανοφηριἶααι ἡ τΥσηρ δαῖτ πὶ ροττο, Ατβοπαοις ἰἶτο ἀϊποάοοῖσ πὰ ἕν 
. ἸΒΙΝ τς τη0 ἐς ιουγ πο εἰςξέξο,αυ τὸς ἢ Διονυ είν τέλίϑν μιγτραγυρ εἶδ χὴ 

τυμπανοφορρύ μϑνιϑ οἰκτρῶς ἢ βίον χατέςρεψε. ᾿ 

Τυμφέκοις, γοςαθαητ Οομλὶς! εξ ὀρτυγρκόποις: γάς ΡΟΠΏσοπὶ Π΄- 
θτοὸ ἔεργιπο.. ἢ 

Τοωηγρτίογι ἰουροτιρτο σὺ ΠοτῖοΚ ΠΠ126. ἐγτωη σὴ ἐςνκας: Σπὸ πὖ 
τὰ ἐν ὐθαΎΩγ ἢ τεύη ὡς Χο τῷ ἐγὼ ἐγών», Εἤοΐ ἴο Τδεον, τεμΐᾳ 

μέου στίων αρχώμεϑε ὃ τι1γὰ γα [18 ΟΓΑΪ ΦΠΉΙΓ ἱ ΟΡ Ο ὅς τὰ 1η οἰ 14, 
{π|ι5 ἃ ανετοὴν οἱ δοτις ταινίας  ρ φίλ. 

Τιώον, ρατιιιπτοαικρὸν, Οὐφατη, Αα το ΡΒ, ἴη ΝΝ οδιΠ τς, Αριιὰ ΕἸ ον 
8 Θπλτ ΔΤΠ ν, 

Τωωντοσὶ ταυτι  ἰπι5. Αα ΠΡ ἤδη, οἰχηρν, ὁ δ᾽ ὀμὰμ δ᾽ χεξων ἑτοσὶ » ποτ ν, 
ποσὶ 9 ὅς, ὙΟ] ἰπτογργδϑ τὸ 3 ταωκτοσὶ», δειχνιὶ ἃ δάκτυλον ἃ μὲσ 
κφν λύγαι, Ἐπ ῃ ροπογς ᾿Νοιῖγο τιισάγονὴ, ἀεὶ οἵδ, μορρήν, 1άεπὶς 

γε, 

πιο ἰμριονο, 

ἢ πίῃ ἔγρεν 

ΗΝ γηηϊι};»: εἶ 



᾿ ἍΤ ἢ 
γεφ. ατ αι δεύρον ὧν τιιυντογὶ, 1 ς τς ριμογα υ15 Ράτιμας ἃζ τα τ Ππ|5, 
ταυντονὶ τα θ τ} ΠῸΓ πὶ δ᾽ ἀσηη, ἀπὸ γασθεδέα πεωυμτουὶ, ἃ νδητεῖ- 

ΟΠ ουΐο ταθτῖΠ!ο 5 4004] ἀϊοἴτιγ σοητγα εὶς ἀϊριτίς,ντ ποτα ἐδὶά, 
, Τατεγρ. τιωκταὶ πλοιαρίῳ ἢ, μικραὶ ̓ ς ΠῚ. 

᾿πραύνυμμν [οἱ [ζοτ, τέγνυμε, 
τιωτλάζειν ῖῃ ἰατο Ἰηρ το αν ἀπ το αἰρογρουο δατεγατο, τάυτο- 

χογεῖναηλοπατεῖν, ἡ τὴ τα τα. ̓ οἰ] ατίιτη, ὦ πηλοςῖηαιμτ Α- 
αὐτο ἢ. Οὐπι.ἵη 16 ἴῃ Ῥαςς, Οὐ γδ δῇ τ᾽ ὅξὶ παύτως οἰναρίζειν 
τήμερον, Οὐδὲ ταυτλείζειν, ἐπειδὴ παρϑακὸν τὸ χωρίον, ν 1 αὐτὶ τῷ βο 
λοκοπτῖν αν ἰπῆειν ἀμπέλοις. 

Τωωτλὸς.». ὁ. [τὰ π|»πυλοὸς, ΟΟτ15 σοσῃΟ 15.» Γτεὺπ τιιπλι}1τ1150 τεέρα- 
“ χϑινάς Ταυπλαΐζειν. ᾿ 

Ταυτλώδη:,ν, ὁ νὴ ὐν Ἰατο τς, ἱχώδης, 514, 
Τυξις ἀρρατάτα. 

τίζῳ, μ, ἀσώ, ΔΙῊ ΡΙΙΣΟ, κόπΊα, 
γὸν ΡΓῸ τύμπαν»» ΑΡΟΙΚ Ποά. δὲ ἴῃ Ἐρὶρ. 

Τυπαὶ δὸς τ πα] Δ Π]ου5. σφύρα, 
αυπετὸς, οὐ. ὁ, οἱ πέλει Πιις Ρίαησοτ, ΟἸσεῖ. σαρ᾿τὶς, ροζζοτβ, ἔα - 

᾿ πρϊηίιπινε ΡεΓοιπο ἴῃ ἰυνέτα : ἐοΐσατ ἐπὶ πὶ ΡΙδησοητες {85 
Ἑ Ῥϑττες ταπάοτς, νπάς ἃ ξετίομἀο κοπετὸς ἔτος τυπετὸς 1 ξι15. 
; ὲ τὸ κότῆ εἰν κἡ τυπεῖν τὸ τυπῆειν κὶ παίειν. ΠΙοπγ τις ΗΠ ΑΓ σᾶτ 

941}. μη ἴοτ. Πθγὸ ααΐητου χραυγῆς κὶ ϑρίωε κὶ τυπετῶ γευυωρκείᾳ δ 
᾿ς εἰκίαν δλίω κα τοίχοντος. δίσαραα Ροσίδῃι Δί ποῖά... Γαπιεητὶς 

᾿ ρεπιϊτύσιε δὲ ξαεαίηςο ν] ματα τεέχα ἔγοιπιητ : τείοπατ πιὰ- 
 φηϊπρίηρσοτίδιις στΠοτ. 

υπέω, ΡΓΟ χτυπέω .. καὶ πλήοσω ) [0η0 γΟΥΌΘΓΟ, πρφτωΐ, ψοφω,, Ης- 
Οἰγολῖι5. 
υακς ὃς», ρόγοι [10 πληγὴ, το ΐσες ,τρσῦ μα, να] 5,514. 
Τύπης, κ,ὐ ροτο οτ, πλήκτης, ἢ εἰγς. 
Ἰυτίαε,κ, ὁ, ἀαέτιις πτα [οὐ ἀϊιέε:}15,14 εἰ, ἐλατὸςντ τροχίας ἰά οι, 
᾿ς δμΠ||ς, χυτός. δῖς επἶπι Ιοσοπάτιπι ἀρ ΡῸ Ππσοτα Πιδτο ἐς ς- 

το ἀπέειὶι ἃς ἔα Π111.7..κὙ σροχίαν υἱὲ χαλκόν, ἢ χυτὸν χρη καλεϊγῖτυ.- 
«ἴαν ὃ.,ὃν αὖ οἱ γεωῦ εἴποιεν ἐλ τόν, 

πυπικὸς , αἀπιπηθτατιις. ἴῃ ἕο πγατι5» ἐχρτοίιις ὃς συμξολικὸς, αἰ] - 
αι] α ̓πηιοης δὲ ἤσαταης.. ΟΥΟΡΌΙΗΙ5, εἰς ἅγιον βαΐππισμα » φηῖς 
ἢ πυπικὸν τὸ σύμιετορν τοῖς ὕσποδεν φυθοοις 7 ὁ γεα ἀρτὸς γόμος σκίαῖροι- 
φων Ὁ ἀλὴ 8είαν, ἡ τὸ μεγάλε φῶ τὺς μνφκρμον ν ἐς Τύπος, 

ἸΤυπικώς ΡῈΓ ΤΥ ΡῚΙΠῚ :τυπαδώς, ΡΕῈΓ Πριιγλῃη ὃς Γου Δ τῃ. στερο. 

᾿" ΤΊΗ5. το ὄξδιν τεὶ Ο ἑβραϊκών, τυπικῶς ΠῚ πτῤ ἐκείνοις τελειόνα, 

ἐημτύ ͵.)}. μυςικης 3 ἑμῆν ἡποναϑιςἰυᾶναινὶάς Τύ τος, ᾿ 
εἰϑαύςν τύπος, ως, τὸ Ἰέθτι5, ρογου 0. πλνγη.τὺπν.]ο ἐς ρίνας, στε σιωέβαι- 
οὐ δι: γεν χἱυῦ τῷ σσυρῆς, ταὶ βάσεις “ἴ. πύργων καὶ τὰ πὐπὴ ἥδ κριῶν ἐ- 

δα). γκειω 9 εῦ αι ἀτισταπι ρετεαΠ πος εἰτια} ταπτέζαιις εἴϊο. δὲ 

Τύσπος, κ, δ, τ ριΙ5»τὸ τύσωμα » 14 εἰξ. τὸ ἐκ τὸ πυτώσεως ̓  κμσϑμαι κὴ ὅς 

μοίωμα,ατις εχ ἱπιρτοίποις οἰ Παρ ἴτας ἘξΗ ρας ναὶ παι] τ 
ἁταΐϊε Πιμ:Πτιῖο : : τ επί τη οὖρα τὸ τύξιτω : νης Ρτο ἐ0 40 
εἰν ἔοτιπα ὃς ἔογηλι!α 9 ἤρεοὶεβ,"πηᾶρ ΘΟ, σημείον, τά εἰῖ .ποῖᾳ ἃ 
Πρητπι ροαΐτιιτ. Ῥγορτϊὲ νοςαθυλιπι εἴς Ρ]Α(ΕΙς 65 » 411: ἐς- 
Ἰατυτα, (δευιατῖς, δὲ (σα  ρτιτας πγᾶτετ οχεῖτιτ τα ἀιυῖδιις ἀττιΐιι5 
ἃς τύπου νοχ νίπγρατατ. Πιβετε ατῦοιη τύπος κα χαϑακτηρ.» Υτ 

{ρεοῖες ἃ ρεπεγθ. ΝΙαπι εχ ἱπυργείς ἐμαὶ αἰχοτίθι ςἐπέτα ἃ 
Ἐχρτοῖτα {παι !ασῆτα τγρὶ. πες σοηττα.. Αἰπιὰ δυτοπὶ βτορι 
Ἰοφη, ὅς αἰτιᾷ ςγδαῇΠατὰ, ΡΠ πίιις Πἰδτὸ 35. σαρῖτο ἀποάοοῖπιο, 
ψαιθγασι ἐχ ἔλεὶς οἷμι5 δά ΠπἸσογη λα υἷη Ρατίετο Πϊπεις οἴγοπη- 
(οτῖρῆε, χιηθιις ἡ ράτοτ δἶπις ἐπιρτεῖϊία ἀγο 1 τυραια ἔξοϊτιἀϊ - 
χὶτ δὲ Οἴςετο ερ το]. 14 Ατεῖς, Πδτο Ρτΐπ]ο 5), Ργάτεγοα Υρο5 
τἴδι πιδηάο. 05 ἴῃ τοξτοτια δος. Οοὐ ναὸ ἀϊοιπλιι5. Π}ριι- 

ΝΠ. μεν Οταοὲ ο[Ἐ τυστώσαι, "ἡ τὸ τυπικὸν ἐργαλεῖον κ᾽ χαιξρκτικον, ἃ 0 - 

ὈῚ5 εὔανηρο ἀρ ρει !αταγ. Ἐτ μι τῷ τύπου αὔραγωγα ἔαητ ἀταμε ἐς 
υμναὸ οἱ ἀτπατα αὐτίτυ πα, πρότυποι Ππ16 Ὡρώ τότυπτι,κ, ἔκτυτα 5 ἐς 4μῖθιι5 

εἰν, Ταρτα, τὰ Τυρορταρμῖα δυτοπὶ ἤπητ ρεϊπιὸ Πγ}1 οΒα]γθεὶ 

Ἰωαη νοτ (οεα, πτς ροῤηπ5) 1 4 10115 οχατατὶ σματα ζετο ὃς εἰεπιςτο- 

αα ἔνα τὰιπὶ ςοπιοτία: ποτα: ργοπιίηςπτ : Εχ μἷ5 τατίας γεξίας ἤρξατο 
Ομ ἐπηρτηπισταγ ἃς σα! δητατ 1 δ γοναθῖ οτίομαὶςο (μιά νείμιτ 
εἰρήνη ςοηοορτδοιιἝα γηαεγίσες ετίατη νὰ} 0 ὁ ΠΟ ΠΊΣ Δ ΏΤΟΤ ) ἀεϊηάς Ἰῃ 

βὰς ξογιπας δα ἃς [Ι4πατὰ πιατογία (1: σοηίϊατ ντγοαις 
Ῥίιμπιθο , ργτίτίἀς ἰαρίάς δὐς ΒΓ Ο)οο ἈΠ] οἴτηγ : ἀταμς ἰΐης 
τΥρὶ Πἰτεγάτι πὶ ὄχ ςιητ ρτιπυὶς οδιαταξζετιθιι5 ΠυΤογμτα ἀιιὰπι 
Ππλ} ΠΠπι|ϊ. Οοταροῖτί τυρὶ ἃς οἰ αι Ἐτὶ5 σοη τε {1 ΟΒΠἱπιιητεγ 
Ξα]τρίαϊς ἀτγάπηφητο ἡΠΠπ|4ις πιαάάα σθᾶττα ὑπῈΡΟὨΙτΙΙΓ εἰα- 
τἰνγατο ἰδαισατο τυ πηραηο σοποἱε[ἃ.. σα ΡαΠυ πατιμπι πιιηί 
πιοητιῖπη Πηρετροπίτιγ ργαϊόαις (ἀρ εϊτατ. Τἀηἀέπιαις 1πτ- 
Ῥτίπιῆσιν ραρίπα: Πτογατιηῖ ταητα οἰ ἐσ ητ]ᾶ, σοἰστιταῖς ἀταις 
ξορία  ντ ἢος ἀταΐπιιπι ἀττὶ ποίμνι εἴς σοητοτ.» πιο ΟΠ. Π15 

ἶ ἀοέξιιιπα σοπτίποταγ ὃς ἰῃσεπίοία ττοττγα τας ΠΟΙΆΠΏΙΣ ἵπλ- 

᾿ πιοτταϊϊταταπὶ ΔΠοαμίτατ. ΤΟ]! ἀπτὶς ἴῃ ερ οί. ΕἾγῶ τὸ τς ὃ εἰ- 

σὸν ὁ δὴ τοῖς γροί μα μ(φύστ, κὶ τὸ ἱεραξ σου ψυχῆς πίω: εἰκόνα κοιϑεύ τῷ ὁλίγν 

σῷαγίδὲ μεγάλκ χαρακτῆρθ- τύπον αἰεμαξάμίω ο1άὰ επ Β ξογηλανὴ 

τ΄ εχρίο[, τὸ ἐκμαγεῖον, ΕἴΔτο ἴῃ [ξευιπὰο ἀς Ἀδρυθις ἧς ἀοέη- 
ΒΑ ΡΌΞΓΟΓΙΙΠΊ Ἰοχιιςη5, μάλιςαι δὰ τοτε πλα ϊῆετα Ὄ ἀδύεται συ- 

ποιὸν αὖ τις βέληται ὡσημίωα ὅτι ἐχέςω, ῬΕΥ τγαηΠλτῖοποτη ἃ ςφ- 
τὶς ἀϊχίτ. ἴπ ιυΐδιις ἱπξογπλάτηγ φυοά θεῖ Πηγαΐδοβτιιπι δί 
εχρτιπηίτιιτ, ἐδὺ τυ ποις ἀνσημφίνεθγει γἀς ἢ σπάτοχίηβονπιάιο, Ογο- 

γχ ἤιϑ 
Ι ον ν 

πρεῖς τ 

ΠΝ 

ΤΠ 
1Π1 τπημα 

ΠΥΠΩΙ. 

ἀεό ἐπὶ 

Ι ἀπο δ 

ἜΣ ὲ ΘΑ 
Βοτῖτις πη Γδοιιηζο 5. κὐδὶ εἰς, Ηἰ δῆλον ὅτι 7) αὐ γα ὡραγμοαίτων 
«ὅδ τὐπο ιιξσυμοΐίνεται μὴν ὁ πττιὶρ» ὅγιτελεῖ Ὁ ὁ εἷος.» ἀ δουλικως κὴ 
ἰκοϑώς, δν δηεςπμογικως κὶ δεαποτικως Ν᾽ ηἀς αἰα μον ὅλαι. Ὑ πος “ 
μορφῆς 5 ΘΠ ςς5 ἔογπιας, ΤῊ ΟΡ γα ἔτι ἰεὐτο ρτιπιο,σαρῖτε 19. 
ἐς σαι Ρἰδηταν, τύπος “δ λων, ν οὐ ρλιπν οἰδιιογ 9 ΙοΔἢ. 
20, τύπος ἡἶν᾽ λόγων [οτηγὰ ἀϊςςηἀ], Να Ζαηζοηι5 ἴῃ Οτατῖίο- 
ὨΘΙη ΑΕ σάριτο 23, γρόψεις ὅθῃ ς ολίω κὐθιέχεσαν ἢ τύπον τῶτον. 
ἐρ πο απ μαιὶς ΓοΥπιαπὶ σοι ρ]ςξϊς πςηντα 1} ἴῃ ἤδης ξοτπηᾶ: 
Διτι 8: μαὺς ἔα πιιηᾶπ σοητί στοῦ : ποθὴ ργοο, τύπος ςηἰ ΠῚ 
Ὠ1]Π10 πο Πιπιηταηι {9 υϊῆσατ . ᾿ἰσοῖ τς Θαζα αἰϊαιιαπέο, 
αὐποι οἱ πολιτικοὶ χἡ δ'κμόσιοι, Οὐ ἀϊπατῖο πη 5 οἰ 1165 δί ΡυθΠ σαῖς 
(ποη. 7. ]σςἀοηςηῇο σο ἢ ς ]91 6 ἐς, οτπια:. γοκφὴ κ᾿ οἱ. 
ποι, ἀο(ςτίρτῖο δὲ ἔογιπας ἴδει ξουπλια: Ρ]ατὸ ἴῃ Γι ρ.Τάοτη α- 
Ρ᾽οἱα [ρτί ιν. ταὶ γεγραμμῆδα τύποις, τα: [πὰτ Πρυτις ἀοίοτι - 
Ρτα. Τάτ τ [ςειιπο ἐς Ἀεριυθὶὶς. ο; τύποι κἑδὲ σευλογίας . τίγες 

αἢ εἶεν ; τοῖδε ποὺ τινὲς 9 ἰωὶ δ᾽ ἐγὼ 5, οἶνθ- αυγχ αὐει ᾧ ϑεὸς ὠνγά εἰ δεῖ 
που δστοσοτέονν τ αἰ ἐπα Πιὴτ 1)εἰ ἀεἰ συ ρυλοπος ἐ Ὑυπθι ἃς 
υξανγοαφαϊ πα 11 Οεἰπας στο ΡΓΙ πιο) οἰ στ ρτίοπος χος πγῖ-- 

πιι5 οχαέζα; {ιὰπι ὁξισικοί Γπἀς τυπώδιης μφέϑησις. σταίποτ ἀο- 
διγίηα, Ασ τους! ἰἴσγο ἐς πιιπέος λέγοντας εἰ κα οι δὲ ἀκριβείας, 
δ᾿ οἱμωῦ γε ὡς εἰς τυπώδῳ μα ϑ'ησιν,ἰὰ εἰἴν {1 αὐίμεις ἀςοιγατο,ταπηςπ 
δὰ οταίπογοιη ἀοέτγιπαπην ἔοι αὐ ἔοι πλΐαπὶ ἀοέεγιπα ογαί- 
Ποτοπ,. Εἰ τυςσωδ ὡς Ἰὰ εἰξ,ςταίποτςο πιϊπογια . ογαίποτγο απ 
Οὐ ΤατΠὰηο, πα χυμερεῖς γὴ πα χυμερέςερον (νας {πρτα)νὺ αὶ λέατο- 
μερδς πα χυλώς, Ν χη: δὲ τύπος εἴ αιιοκ πιο εἰμι νοσλητ. νς 
ἡπέγα ἀοοῖατ. Οἴσοτγο δά Αττῖς, ἀαττο, ΠΠΠπ|ι| οτίαμη τε ΟΣ 
τί) παι ρρῦσων καὶ τάς ασιν τυπωδώς,, τς Βοίρες {{πισ νεη α ΠῚ. 1 

εἴτ, γεύαση ργα φησί αι τάτιιπὶ Πιαυπλάῖιι τ 181 ἀς [ογῖθα5.4 - 
11} Ἰεριιης σύπῳ δός, Τυπῳ λέγειν, {πη ππατῖπὶ ἀϊσοτο, τύπῳ 
λαμβάύειν, τύσσω Σποδεικιύειν, Ατιοτο!ος Ετηϊςσοτγιιπὶ δὰ Νίςο- 
πηδοὶν Πθτγο ρυῖπηο, Αἰγαποτὸν κ᾽ «δὲ τοιὔπων; κ᾽ ἐκ τοιύτων λέγοντας, 
παχυλὼ; κἰ τύπῳ τ᾿ ἀληϑὲς ἐνδείκνυῶϑαι. Τάς πὶ ἰδτο ἰδοιπάο, πᾶς 
αὗει εἶσ σφι δ κόγος τύπῳ κα ἐκ ἀκριβωώς ὀφείλει χογεῦϑπι 9 οταίπις 
δί ποη Ἔἐχαῦο ορετε. νῖ ἣτ φάιῇς!) ξμτιγὶ ἔροοῖος ὅς ἔογπα 
ἸΊρπο τυπικαῖς ἴῃ ξογπιᾶτα τα: γοργα ξητατα : ν αἱ σὸ ἐν ἔαροι (ε 
ἀπ ιας (σ' πιοάεἰϊε. νὶὰς Ἰοξτα: ὃς ἴῃ γοςς ὑποτύπωσις, ὙΠΕο- 
Ῥθγαίτας ᾿ἱἰτοτ. Πδτο ρεῖμπο 5 σαρίτο ίοχτο 9 ὅκ αἰκραβολογητέον 
τῷ ὅρω, ϑν,α' τῷ τύπτῳ ληαστέον «δὺ ἀφορισμοια, ὡς τύπῳ λαβεῖν,ντ ἔοτ- 

τα σοπηρ! εέζατ 9 φιιολά ρίπραὶ Μίποτια ςΟΠΠ σεπάτιπι Πτν 
(τα εχ Τ Βοορ γα ζ, ὡς τύπῳ αἰδελαβεῖν, ρτοιζ ἔογιπυΐα πο- 
τάχης {Πρ παηάϊ σοηρ ςξϊὶ Ππριι]4 [σαῖς ἀρ επάεπι 
ὙΠ εορβκαίς, τὰ Ἀνΐζου. ρΙαηταγινῖὶς Ολοσερώς, ὡς σύσῳ εἰπεῖν, 
γή Πηιρ τοῖτεν ἀἰσατηγντ ἴῃ [ἀπηπλα ἀϊςατη 5 ντ ρίηραΐ Μίπει- 
τα ἀϊολτυ, Τ᾽ Πςορμγαίτις πῦτο ργῖπηο δι ποτ. ρἰδητάγμιη. ἐς 
«πλώς εἰπεῖν τύπῳ 5 ντ ἔοτ πηι ἀϊςαπι»δζς ἀοπι ΤῊ ορ γαῖ 
1ιδτο χιιάττο ἀς οδιις ρίαηταγ. τύπῳ εἰπεῖν, ντ᾿ ῥαιιοῖς εχ ρα ϊᾶν 
ῬΙυτατοθις τα  οσλι!ο ππς ὡς ραττὶςιιΐα. τὺ πῳ τινὶ σκεπτέον, 
{0 αιιοάδπι σοπηρεηάϊο νἹἀςπαιιτη» Αὐοτῖη. ἀραιὰ Ατϊΐξοτε- 
Ιδπὶ ἰἰῦτο τεύτῖο ΡΟ ΔἸσοτιῃ 9 14 οἰ Τπροϊέξὸ ςοηΠάεγαπ- 
ἀϊιην. ὡς τύπῳ διωρίῶ»», ρατὶςῖς ἀς Ηπιτιὴ εἴλιν!ἀς πῆρατυπωτι - 
κως Τύπος ἤριιτα δέ ν πλῦτά 7 γε τὶ ἵπηαρο ἃς {γι δοίτπε 
νοτγίτατὶβ . {πὰ νόος ἔπρε ντιητιιγ ὙΠοοΪορι, ντ ομπι ἀϊσιπε 
Τομαπη ἀοιιοτάτιμπι ἃ μ᾽ Πσς5 τΥ ριιπν ΕᾺΠΠῸ ΟΠ ΓΗ ρὸγ τυ ἀιθαπι 
{Ὡρε]Ἰοπάϊ. Ματτ, ἐς, Ετ αι ἀρ Ισαπη. ςαρίτε το. ἐς ἃ - 
880 ραίο στὶς : ἃς σαρῖτε τοῦτο ἐς Ιετροπῖς περ. Ἀπιτίις σά- 
Εἴτε υάττο δὰ Οα]ατας ἐς ἀπιοθιις Π 115 Α γα α; 411 τυπικῶς 
ἄϊτιο τοαπιοητα οἰζεπάιϊιπε: γε ἐχρο Πιίππιι5 ἴῃ νοςς Σύστοε- 
χΘο ρος Απάγ, Ηγροτῆαπι ἐς τάτιοης π16}} ΤΠ ςο]οσίοΐ 11- 
Ὀτο ἰφοιπίο 9 σαριτο3ς. ΟΥορΟΙΙς, εἰς τὸ αἴγιον ποίχ α. ν᾽ Αἱτ 
ἀαπιοηοπὶη στισε ἀοπιπὶ σοηἐςέϊαπι ἔμηἶς. Ο ἢ χαλκοῖς 
ὄφις κρεμξται μὲρ χ᾽ τ᾽ δακνοὶ των ὄφεων, ἐχ ὡς αὐπος ὃ πὸ ὑπ ΟῚ 

πτιϑοντος. ὁν ὡς αὐτίτυπος. δὶς ἃ ΟΓΑΓΗ πιάτὶοῖς τύπος ἐσπηΐτατν 
προσ δύκω μϑμη θ λωσις. διαὶ μιμήστως δ εικτικως τθ μέδλον ὑφώνων, τύ - 
πος εἰϊλ πὶ ΡΓΟ 60 χιοί εἰ ἔογπιι δ, ο Χορ ΑτΉΡΥΟΥν ρι1Π|.. τὸ 
αἰροϑ δεῖγμα κι Ὡρωτότυ πον : ν ]ρὁ τ βαῖτον: (Ὁ »"οάεἰϊο,. ἕοτατα 

δτιδῶν ἀἸοίτιγν ἃ (ἰςοτ. Παπηαίσοηις ἐν τα αἴδὶ τ Θελημείτων κὴ 
αὐτεξεσίων. ἢς ἀς δογιατοιε αἷτ. αὐτὸς ἐς αὔϑρωπος ἐν ἑαυτῷ κὶ δὲ 
ἑαυτὰ ὑπέταξε τὸ αἰϑρώπινον τῷ ϑεω κ᾿ ποιτρὶ, τύπον ἡ μῖν ἑάυπον ΕἾΝ 

στον καὶ υὑπυγραιμυόν δεδοιὲ, 1ὰ οἴ, Γεἰρ Γατα ἔΟγπι πὶ ορεϊπιαπι 
ἃς γταῖςτιρταπι ποθ ῖς ργοροηςφηβ. ΡΑμ] 15 ργῖπια δὰ ( ουίητῃς 
ςαρῖτε ἀοςίπτο, ταῦτα ἢ τύποι ἐμὴν ἐγγυνϑυσαν. Ἐτ Ἰρ᾽ ἀςπ|, τειό- 
τὰ ἢ παῦτα αὐποι ( Αἰὶ) Ιεσαης αὐπηκῶς ) σιωέβαγνον ἐκείνοις. Οὐ - 

διι5. οϊεηάϊτ Αροίζο ις Πςιμ [ει οτᾶς ρασπα οχορηῆε δ 1- 
{τας Ππτῖς στατία οτις σΘητεπυρτου δι :ὃς τάςπι ἴῃ Ππ11}} ἐἀαΓ 
πος Ζιοαις πιᾶποῖς πιά οίμπι, 105 ομῖπι τγρος ξι}Εῇς . ὃς 
ἐχεμιρίαγ ἱπ 40 ἔπ: (ἐπεγίτατὶς ἐρεοῖοπι ὃς ἔοτεμαπὶ ποῦ ῖς 
Ῥ εις ἐχΒίθιτν ΟἸσοτο οτέαπὶ ἴῃ ἰὸς τῷ τύπου ΠρυΣῆςατα, ἴρο- 
οἴοιη ὅς ξογπηατη ἀϊοἰτοῖα εἴτ᾽ ργοροίτιιπη εχ ἐπι ρ]ατν ἃς ορε- 
τἰς ρεοϊπιοη, τὸ οϑαάδειμα, Τύτπος εἰἴατη τταηῇατὸ, ἰη Με- 
ἀϊεῖπα ἀϊείτυτ 5» ἔογηνα αἴας οτάο αἰ ρον ἀσοςπομος τοτηϊί- 
βοπόζαψις ἴῃ πιοῦδὶ το ρογῖδιι5. ποῖάτιν ἀταης Οὔ δταάτι, 
πο τποτϑὶ ροπῃ5 ἀ [ςογη ται. σα] οι. αἷοὶ τύπων ΠΠ γα (ογίρπτ; 
δάτηιιον τύπος ὅβη τοῖξις γῆ: τοίστῳς τὸ αὐΐστως νῖ αὐροφὸς χοὐνθ- ὅλα", 



Ὁ ἘΠῚ 
πάώτεας καὶ αὐέσεως ὃν νοσ ἡ μασι γγοόμδμθυ, Ψηΐε δὲ Τυπούῶτη γετ- 
δια ἀσγιιατ: Οὐ Ἀἠγερίμααὶτ μ᾽ σοιϑν αὶ τυποιιῦ ταὶ ὡς αἰ πρρφία. 
τύπος ἵτοῖῃ δ Ἰσίπαπλ. “ι10 115 ἰητον ἀϊσοθδτιν ἔοτο 5 4ῖ οτε- 
ἀιτοτῖδας πόδα ράτῖα ἕασεῖοητ ἃς σιδάτατοπτ σατίοπαβ. πάς 
πΠι4 Ροϊεπιουὶς ἀϊέξαπι δα 1,δεγεϊ απ το τγ ΡΟ5 Ργοίεγ. 
Τρίαπι παι δατΒατὸ ἀςοἰαπιαητοπι ρατίςητογ α!οα!τατε ποη 
Ῥοτείασ 9 [τοῦ (ΟΠ τοπάο ποπ οἴδος. Γερο ΟαἸίαπι ἈΠοα ρ. 
Ἰῖδτο ὃζ σαρῖτο το.Ετ Εγαίῃι. ἴῃ Αδαρ. εἰς λατομίας. ῬΟΠΠχ 11- 
Ῥτο οὐἴδιιο, οαρῖτο αἰδοὶ δειοις ων 9 κὸ δίκης υἣδ λῆξις εἴη αὐ ὁ ναῦ κα'- 
χόμυϑ. τύπος. Ὑύπο,ίῃ τοῖϊει 5914 οἵδ 5 ποτὰ ππιπλοτιτη {1- 
βηϊῆοδης, ΡΟ Τχ Πἰδτο ποπο.» ἀἱστέον ὃ ὁπ κυβθ. αὐτό τε τὸ 
υνγλόοῦνον αὐ εἶ. κὶ πὸ ἐν ἀιπεᾷ κοιλότητίθ. σημεῖον» ὁ αὐπος5 κ᾽ 
γεκικυ : πὸ δηλοιιῦ ἃ αδιϑμον ΤΥ βλυηϑέντων, τύπος ἴπ ἰαθτῖ5914 
οἢ, καὶ νύμφη, ἴῃ ἔογιογὶς ἰαἰσγὶ μάγος ἀερτοῖλ. τάεπι ῬΟΠΠχ [1- 

Βτοὸ ἰθοιπάο, Ηἰ ἢ ὧν τῷ αἴω χείλει κοιλόπης ) φίλον : καὶ ἢ ὧν τῷ κά - 
τογτύπος 

Τυπόω, μιώσω, π΄. κι ἰἰοτίηο, ἴσπο.ἱπίςα]ρο 5 ἱπῆρσηϊο 5, ἱπηρτί- 
πιὸ » ΟΧρτι πη ἤρΊΓΟ 9 ΟΧοΠΊρ πὶ ργαθεο : οι] ΟΡΡΟΏΣΤΙΓ 
αὐτοσχεδιάζειν, ΑἸοιά, τὸ τὐπδωῦ,, αιϊοά ᾿πιρτγίπης ξογπηαιηΝ4- 
ζαυζοπιῖς ᾿η Οτατίοης ἐς Βαρεί πο 5 εἰ αὐ μὴ σωυιέντα τελέως» 
ὃν, ο(ὦ τυπούμάνα . [οἱ σοτ νήπια, ἴῃ ἔλητοβ ἢ ποπ Ρ᾽οπὲρας ἤσαι 

τος χαἥϊτοτ ἰητο ΠΠσεηῖεσ, γραφῇ τυπωϑέντες Ιάςπι ΝαΖΔΏΖοΠιΙΣ ἰῺ 
Οἴατινδὶ ΜΟΙ Πα. ἴδοτο δογίρταγα: ρθη ο]ΐο εξ σία, Αρ- 
Ῥίαημς ἀς Απίπ. οαιιδη 5, καὶ ὃ δακτύλιον ἀυτιῦ αὐξκελῶν ὁτύτσωσεν 

᾿ ὅρῃς ολίω τῇ σφραγ!ι σῷ Μαρκέννα, Μάγος 1 δημιΐο οὐ Πσαδμ 
ἐρ το ατην ἐς Τύπος, ᾿ 

“Τυπτίω, ςα 40 : τυπτήσω, γοΥ θοταθο 9 μι]. Ατἰ πορίιάπεςνε- 
φέλως 5 καὶ σὲ τυαυτήσω, τε ΡιιΠαθο : τυπτήσεις ) Ῥετοιτία5, [- 
ἄετα ἴῃ Ρίατο Οὐ γέρ με τυπτής εἰς στέφανον ἔχοντα γε,τυκυτήσ εἰν) 
Ῥειπο 1. τυ σειν. - ; 
Ὑυπτήσομαι, ἀρ υ]αο. ΑΥΠΠορ᾿ ϑν, αὖϑις αὖ Ἴυαηίσομμαι, 
Ἐυπτομαιφναραίο, ἰοο Ροσπᾶ5. 1ύκστομαι πληγεὶς» νά Ρ1}0.7 Ρίατο ἴῃ 

Τερῖθιι5. 1ὐπτομαι πολλαὲ 5 τι τἰς γογΡοτγίιις αξῆςίοτ., Ατὶ.- 
Πόρμαπ»εφιν οὶ Πι διά! σπάση σλυγας, Ἴυπτομαι ἴσας σοὶ πλη- 
γεοΙάςπι. 

Τὐαήω, μ. ὐ δ», ασιυφα νου ΒογΟ ΡΟ ΓΟ Ρετγοιιτῖο 5. νουροτγα Τη σατο. 
πλιήἥω, παίω. τ υπΐω τὸς πληγες»ιποιτῖο νογθ το, ΑΥ ΠϊοΡ .τυπΊω 
σὲ εἰς ἃ ὥμον, κου. ε 

Τυπώδης μον ϑησις,νἱὰς τύπος. 
Τυσωδώς, ρτο ἐγαίποτο πιληογιιδογλάς τύπος. Τυσωδώς, ἐχρτοί πὲ, 

σταρ ϊοὸγδῖγαθο, ἡ 
Τύφσώμο,τος, το ἰάςπι αὐο τὔπος. ἘπτΙρΙ4ο5 ἵπ ΡΗ ΟΞ ΠῚ ΠΠ5,τύπω- 

μα μορφῆς »βφατα ἔογπια:. δΟρ!ΟΟ].7ὑπώμα χαλκόπλουρρν ἠρυδνοι 
χερξῖν, ἄς ντηα ἴῃ αι οἴμετοβ Οτοίεί5 οτε σγεάείσαητιιγ, δια, 
ἐχροηϊτΊὲ ἀγ2-.τἰυ ν᾽ ὁρίαν. Ἐπ Αι τις τὴ 114 4.1}. σ, 7 χαλ- 
ποιώ κιζωτιο : ὅς αἸτιν ἐκ τὰ κυρίως τυ πῆειν αὐτὸ παρ γα λυ) ὀνγα «ὁ 
καταχροτεῖν χαλκδυτικώς εἰ 16 Ἴυ πΊειν μετέλαζεν. 

Ὑύπωσις, εως ἡ, ἰπηρτε ΠΠουἱπξοταιατῖο. ν ς Ἴὐπος. 
Τυκωτὸς οὐ, ἃς Αἀτιοίς, ἐπ έζας, Ἔχ ρα 5,1 πξοταιάτιι. ΓΥσΟΡ Ἀγ. 

πῦρ τερχοῦ πυπωπή, 

ὝΤυρθων εἴον, α΄ ἀοτα ΟἹ ΠΠπππὶ τυ γδΠπ, 
Ὑυραννδλομα, τγτάπηο ρᾶτοο,, τγγαπηϊάςπι ῬτΙοΓ. ἐτυραγυδύϑ σαν 
νξοὺ ὯΙ ἱδίων σολιδδ.. ἃ ργορτῖῖς οἰ ῖθιι5 ἀξ ΕΙ ἡπητ ἐπ τγγαπ- 
Ἀἱάς τα, ΡΠ] πτατοδιις ἰὴ ΑΡΟΡ τ Βερτη Πάςοη. τυραννδυϑεὶς, τγτᾶ- 
πὸ δά ϊτιις. ΡΙατο ἐρ το] α ο ἔξαιι8. τυραννϑὺστινπί τε χαὶ τῦραν. 
γδυ ϑέν τι πορλοαν ἐμ τὼ συμζελίω κέγω, ἀο ςοΙΠΙί πὶ δέ εἰ αΐ τγ- 
τΑππτιπ ἀπο θατ, ὃς εἰ 11 τγγάπηο Πιδἀέτιι5 εγᾶτ, Ἰυραννδυϑεῖστι, 
τγταπηῖο [υάϊτα, ΤΊ ον ἀ. 

Τυρκννθύω, μι δύσω, τγ ΓΔ λαπὶ ἀρ τγταπηϊἄθπι οδτίπεο νο] ἐχεγ- 
ἐςο,γορηου!ος, 4 ΝΊςοοΙ, 

“Γυραννέω, μοΐσω, π ηκο αὔχω, ΟΡ ΉΟΣΓΟΧ (πη, ἀοπιποτοϊ ΠΠρεγο τυ 
ταπηϊάοπ) οδτιπξοτάοητουν ἵπὶ αάἀέογο Αἰ. Ασηοτο]. ἢ ποτοτ. 
14 οι, Πεισίςρῷτος τοούτερον σγπξελδύων, ἡτει φυλαλίω), καὶ λαβὼν ἐ- 
συρβννησε,γταππϊάετη οςοιραιῖτ. τ σιτ Αὖπι. Οδθηίτιι. αὰξ 
Αεςυίαειε!. τυραννεῖν τίν ψυ χίω,, ΟἸγγ (οἴζοπι. αἰεὲ τῆς ἱερασ, τὺ- 
ράννήσας στοιχ εἴα αι ἴῃ εἰοιηςητα [ας ΓΙΑτο. τοὺ δεσμα τὺ 
ῥαννήσας, γ Ἰ ΠΟ. ν 10 1}}8 5 ἀπ {τ Πρ 615) Νὰ ΖΑ ΖΟΠΕ5. τυ- 
ρωνεῖν ΔὈΓΟΙ τὲ Ρτὸ γίρετγε δύ ἐχαρεγαγα. Αἰεχαπάεγ Αρῃγοά. 
ἤθτο ρτίπιο Ργο! εὔη τυραντεῖ ξηρότης ὑγρύτητος ἀπωλείᾳ. Ὑυ- 
βαννεῖ ὅτ ρα Πιιὸ ἀϊςιτ ῬΙατο ΠΠΠ το ρεῖπιο ἐς τ ρΌΡΙΙς. θ᾽ πό- 

λέων αἢ μὴ τυραιγοιιῦται, ὅζς. ἰὰ εἴς, εχ οἰιτατιας ΑΠπα τοραη- 
ἔπ ἃ τυ γαμη δ. τυρόρνεϊτ οὶ βασιλεία 7 τγταπηϊάςπη ΡΑτίταΓ γα 
δ 9 ἰά εἴξ,γἐπι ΙΝ αζαιχοη. τετυραύνηται , σοδέξι!5 εἰξ, Ἰ4επὶ 
ἴῃ Οτατ,β, τυράννε μῆῥη πόλιες ς ἰῖτὰ5 τ ρογο Πιδιεέξ2,ΡΊατο ἀς 
Ἐερ Τάς πὶ πιοχρφυχῇ Ἰυραννκαθὴ, Δ ξεϊιὲ, 1ὰ οἰτ,απἴτμο τγγαῃ 
Ὡϊξο ει! ἀουηλπαπεῖ. 

Τυραινία, ας, ἡ Ἴυφαννὶς τστὸ Ἰυραννιών,  ςη. 

Ὑυρφυνιοίω, μι, εἰσί, αν. αὐ φιτγ ταιχυΔ οὶ αἰϊοῶο ΝΝ  ι] ἀὈί0]. θηϑυμώ, 

Τυραννίσαι, δι 4, 
Τυξαννίζειν.ἃ τγτάπηο ἴδι τυ γαπηῖς Πτάτο, Πα πΊο {τ 
τυραννικὸς, οὐ. τγταπηίςι!5. τυραννικὸς Δριἀ ΠῸΟστγάζοπι 1η Ειπιαρο- 

Τα γι εἴπ. τυραννόυτικὸς «ρατηγικὸς 9 ἀουπιηαηέϊ Ρόγῖτιιβ, Τυ- 

δάγγικὸδς . γίοϊ φατιις, ΧΟ πορφη χρικουργρις τ᾽ ἐξ) κα τυραννικοιὰ ἰὰ 

Ῥυρᾳννικὼς»ἵγγΔ ἶσος, 
, δ, Ω ν΄ 

Τυρκινίον, τὸ, Δι ἰα το ρ α βασίλειον τρὺ τεγεῖ 

τυραννὶς, ,δὸς ἡ ΤΥ ΓΑ 5. }15.7υραννὶς γὸ ὧι δνο τι γῇ ἀκού σείθ- δὲαμεβ- 

δ ΔΈ εν δον, 
εἰιρετθος 8ς εἴλξος, Ἰτοτη Ἰυραννικὸς » τα σῖτ5 :ν πάς Ἴυραννι σὴ 
στέγαι (ὦ οπλι5 ρτὶ ποῖ Ρ᾽5. ἀρ Επτὶριάςπι ρτὸ τέρα ὶ! ΠΟ οταῦ, 
σύμβελθ. ἀγα σὰς χρησιμώτειτον τὸ Ἰυραννικώτειτον οἷ ποῦν τῶν κτη μοί τῶν 
δαί "δ μοι Ἴυρ αυνικοὶ, Γορ, ος τγ γαπα σα: ΒΙΑτἱ τιάς Ἐ ρἱ,ἃ τγγάπα 
(τα τγταιλαὶϑ ροῦτα, 

, Ἧ. 

τον, ῬοἿ.}. 9.511. 7υρονν ἴον»; 
ἀκρόπολες, 

αἰα ἸΝαχαηζοηῖ ἱπ Οτατϊοι. ἐς Βαρτίζματο: ἼὝγταπ 18 εἶ Ἵ 

Αὐ 1] αἴτιά οἴ, φααπι οπ ν οἰ αμτάγηῖβ Ἔτγοτ, χυὰ αἱ Ψὶ ἈπεῚς 
{5 ογγον υθαννὶς γἀοτη πα τ! Οὐ ΠῚ ΡΟΥΉ 1} Π1»ΓΘΡ πη : 1. Ῥοπα 
Ραττεῖι ἀριιὶ ΠςΟοτας 1 Ἐμαρ. Ετθοο ες ἀρι Ἐπεῖρ, ΠΡ μσς- 
μΝΤ, Εἰωῷ γδ ἀ δεικεῖν χρη Ἰυρχννίσδος πέρᾳ καλλιςον δικῶν, τάλλᾳ ὁ}: 

ὄυσεξεν χεέων.ΟἸςσοτο Οξῆς. τοττῖο ν 'Ντα ἢ νἱοϊαπάτιπι εἴτα 59. 
τορηδηαὶ στατια Ν᾽ ἸΟἰληάιπη οἴ : 4115 τορι ριογάτοπὶ (ΟἾΔ. 
Εἴτα διιοτοημας ἢ Οαίατο, ἐρίτχας ᾿πηρογ} στάτία, Οοηξοι 
ῬΙστάτγολι ἰὴ (Δηἰτατὶς ρτβοςρ Ι5.) ΝΌῚ] Οτισοη ΡυΣοτο πὶ γογα, 
ἴω αἷς εἷς Ὑ]άραι - [επτεητῖα Εἰςος 15 ὃς Ταίατις βάς 
ἀϊσηϊηϊπια εἴπ. Τυραννὸς ργὸ υχογς ρυϊης!ρ15,οάρῖτο ἴςοιπάον, 

μμοβε 
μην ἶριν 
μοναὶ 
εαὔηδικμαι 

μεελϊιϑανι ἐσὰ 
5 ΔΝ 

118. ἘΠΠετ. Πυνππῶ 
Τυραννισείογτα ὃ σε δ ητε πῇ τυταηπ 61. αἰ ἐϊοια, 

ἡμμιηθμῇο ̓  
ἤμαη 0}, 
'" ᾿ ψρ τι 

ΠΝ τι 

ἰμιισή ιν 
ὃ δωγηα τ 

πρὶ κοι φρί 

ἀὐδενοήμμμι 

ἸὙΤυραννοκτονία ΤΥ ΓΔΠ}}} σα ίος »ντγγαπηϊοιάτιπι ΡΙΊη1ης. ὅς Οὐΐη 
τ] }Π|15. : 

Τυξρννοκ τογίῶ-,5,5 ον τα απο Δ, Ἴνραννοκ τόν, φαλάρεδὰς. Ροτοιοσ, 
τγγάπηι ΡΠαΪατιἪ 19. Ῥ Βα] Ατῖς ἰῃ ἜρῚ ΚΟ]... πάϑος Ἴυφαννοκ τόνον, ἢ ) 
ἀεαιν ὈΙ 46 πη. Ἵ 

Τυραννοκτονώ, τγ ΓΔ Π 1 ΠῈ ὅς ο1.10. Ἴυφαννοκτον εἴν, ἰητοτῆςοτγς τητοα 
μαι» Ἡεγηχορόπ δ μα Αγῖβ ἴῃ ἐρ ἴο]. Οὐ γδ ἐκ γιωαικείας χεῖτ, 
ας Ἰνοαννοκτον ἡσεῖαι φαλαρις., 14 εξ, ὡσκῶρ αὐρανιίΘ. φονδυϑτ 

ἢ σετα!- ἡμἱπῶυ ποίει 

Τυραινοπτοιοὶ, Ποῖ σητὸς τυγάππος, Ρίδτο Ρ οί τ. ὃς ιτϑον, 
Τύρᾳννθ-»δγδ, ΕΥ̓ΓΔΏ ὨΠ18 7 11] 135 ΓΕΧ. ΡΤΙΠΟΕΡΒ 9 ὠσυμνητης. σὰ ΠῚ ἡμπι υείνρροτ 

ορρομῃίταν ἰδιώτης 9 11 εἴ, ρτίματαιδ. Ποογατοβ δα ἸΝΊοοΐοπην ΠῚ πίϊεννι δι! 
πεῖς 3 Ἴυράννιοις ἀδὲν ὑπο αῤχάν ποιούτον, ΑΥὙἸΠΠΟΡΗ δα νεφ οὐ ψμημέδοντω ἔπ γεν ἤν σιυχεί 
μϑ) ϑεων ζίυῦα Ἴυΐραννον, δες. Ἰομοπι ἄςογησι γερο πη, Τύραννθ. 
δι βασιλειὲ ἀιβοιαοτ (ςοιιπάια ΡΒΠοίΌρ μος : Οτάτογος δὰτ 
τοῖα ᾿πα! βοτγοπτογ ντιιηῖατ 9) Τμιιογ ἀϊ4, [ατογρτι 4 Διιτεπὶ 
ἀἰςστιιγ τγγάπηι15) νἹάς ἀρια δγορμαπιιπι πῃ ἀϊξλίοπς Τυῤῥω- 
γία. τυραννθ- ἰτθιη»τγ γαθηιι5 Διιὶ5γἀς 4114 πλη}τὰ. ΑὙ τοτε]. 10. 

ποίη ψιοῦ! 
᾿ ὄν μηι ἐσ. 
αἰδιέται δεῖ 

ἐπμοπιη δὲ εν 

Ἀιοὶ, 
8. Δηϊπιαὶ, “ ων 

Τύραννθ-,Αἀϊςξν ρτὸ Ἰνφαννικός, ΑἹ (ον Ῥτοπιοτῖ, ρὸς πὸ Ἴϑραγνα ΠΕ εἰν ίνεν (ον 
σκή τῇ ρα συληδ᾽ ύσιται, ὧν ἐτοδιῖη 

Τυρζάζομαι, [ΟΠ] οἰτοτ.ταγθοτοίμισδς σἂρν ἀοςί πιο, τυρξαξῃ αἷεὲ πολ- ᾿ ἡμμν δούν 
λατιιγατιβ οἶγοα πτηΐτα, Ἴ Μή μηιτὰ 

Τυρξάζω, μι άσω,π ακα Ἰυτιιπὴ Πι δ ου Ν 4πὴ Ἰυρβάσαι ἱπαι}τ οπῖς ΠῚ ἐπι Β0}}}..- 
πΊοηῖ ΑΥἸ ΟΡ ἴῃ Ἐφ τιργορτιὲ ἃ πυλὸν ταράξα:ν πὰς αὐαυρξ- ΠΕ ̓ ς ηα, 

ζω. ΑτἸ Πορ  ἰο Ν οἴρ!5 5 ἢ πηλὸν ὥσα ἀἤσγας συρξάσεις βαδίζων, {π᾿ [ηδη ὑγιεὶ 
Τυρζα ξεῖν τευ ]ατὸ τὸ αἰακυκῶν ρῴγματα : γμάς ἃς 1ιΑτῖπα νΟΧ με αἰ ήτο 
τυγθαςς. ΕΠ δαΐτῃ ταν τύρβα Πιιε σύρβυ, Εἰ, Ὀ]οΐταν οτέδιπι οὐ ἐῆρ κι 
τυρβίω, 51 7υρζα ζειν κ᾿ ἑτοιμάζειν, ὦ φροντίζειν, Ἰμδαν, τ ἢ 

Τυρζασία. ἡ τὸ ὀρ χηκα, διϑυρχρ κὸν, 0].1.4. 
Τυρόν,"ς, ἡ, 8. ἃ Οταςο τατρα Γαι, ϑύρυβίθ., τώραξις , τα] Ϊτ153 

τιγατίο : 10 νείτιγ Κη. "4: 4.1.1. ( 

τυρεία, ας ἡ γα οὐ ἐς ἐλ: οαἰοὶ, εἰς Ἰυρείαν μέλ γίϊαι γέλα χε ήσιμον,ἴᾶς γ- 
της σαίςο οιμε σετιγναζα, 

Τυρδυσις, ἰά6πι. εἰς υρόνσιν,αἀ ςοη βοϊεπάππι σαίειιπι, ΑὙ οσ, 
Τυρόύω, , δί σω,ἱἀεπν 80 4 τυρίο ἴα ςαίδιιπι σορο ὃς ἀοπίο : νηάς 

{πηγή τι 
πα δε τεριὸ 

' γη μι ἰὰ 

αἰθρλείν 
Μἰπρωμιεν 
{με ιν χὐ 
ἢρε μῆαι 

Ἴυρδ. ἴω γάλα ἀριιὰ ἈτΠο το] ἐπη Ττοῖπὶ ἀρίτο, ατί οὐ» σοπγηλϊίοςο» ΝΕ 
᾿ἩρίγοΝ.. ὃς ΕπΠατ γιιο, πιο οτρικ χων, καιτοισγεϑυἀξω Ἴυρδυειν ΤῊΝ 
καιτεισκό, αἰ, ἔγαιι ες Πτιιογο, Πάϊας ρόποτε : ἢς ἰπ οἀποης 18. ἐπῆαν, 
Οοης"}}} (αἱ σοφοποηῇς, ΕἰΗῈ. 1π11.λ. ΣΊυρϑν, ὅτι ξηρὸν γχίλα ἔφη ἐμπῆκαν, 
τις, δῆλον ἐκ Τα] σαλαῶν, κ᾿ εἰς οἷξ ἀμτύ τὸ Ἴυρδύειν δὴ φροφὴ ς Κφικομὴ Ἰπτῳ 

χκ πρᾳηγμπων, ) 

Τυρέω,ςοξο,σοασιίο, σιωίξημι, συμαήγνυμιγταρίηω, [πᾶς ἀοάπ- 
αἴτιιν τυρὸς. ος εἢ,ςαίξιις 5 41 Ιαξλς ἀρῖτατο ςοαριυϊατόσιδ 
σοπῇοίτιιτ. 

Τυρίον. ε, τὸ σαε ὁ] 5. 

᾿Τυρὶς, [δὸς ἡ οἰ ΓΟΗἾτα15 Πλα ΓΙ γἹύρσις. 
Τυρφίφλιον͵, τὸ ἢ ςοΠ 14. παερσὸς, Γπτοτρ. ΤΉ ςος. εἰσὶ μα. ͵ 
Τυρήγιλα,ατος, τὸ, [ει τ οῤῥὸς, Ηίγο. ᾿ 
Τυρλεις,εντος, ὃ, Ἰάςετι απο πυρώδης. τυρῥεις [ὉἸ]Πςετ αὐ π΄, ρλῃὶς ἡ, 

ἀβτγίτιιαὴ οϑίοιμπι ρεγηγίχταιη βαθεῖ, Τ᾿ Βεοογ ἀν}} τρτοὸ τος, 
ἄδπηι ρὸγ σουτγαξεϊδηεπι ἀἸοἾτιΓ πυρός « γιὰς αυρρείοτες αὐτο! 
411} ἃς πυρώντες ἀριιὰ Εἰ|τ. ἃς Ατμοη.].3. ὰ 

Τυρϑκνη.ης. ). ὃς 

Τύρῥκνηςις γεως Ν᾽") μα χα, ϑι!4, [64 τυρότοιιος. ΕΤῈ νεγὸ ταάιία. 
ἀλια σαίδιις γα ἀιτιγ ξυηλν ἀϊ εἴτις Ποτιςὶ, Ευϊξ.1].λ. ΑΡυα Ροϊ- 
Ἰιισθιι [ογρτα τη ἃς τυρέκνῆςις,, ἃ 4110 οτίαπι «ΖΤιἔτιισ κυζηλις τὰς 

δαΐαι [σε ομάαια οχ Ἐν τ ὃς ΕοΙγ ουντάς ἔαρτὰ κνήση :ἢτὰ τυτι 
᾽ς ἃς κγαίω, ἢ 

Τυρρκομεῖον, εν, τὸ, Πίος 14 ἴῃ ημα σαίσιις (οτιατατ, ταρσὸς, ΡΟ], δζ αν 
(ρατὶα ταθοτπα ΥἹριςαίςἀϊς ΤΟΙ πὶ. " 

Τυρ- 



ἀροῦν 
μἐσκιγον ϑ τὸ σα ίοι!ς σΤοτιις ἸΠσοτΏ οι] 9 ντ αι! 42 ΠῚ ΤΠΤΟΓΡΥ. 

ἁριιά Αὐβεηαιπι πῆνο 14. Τυροκέσκινου : τυρὸν ἐμπιέσας ἀφιλεῖς᾽ 

ε εἰς ἀγ9-. τ᾽ ὀδω Κόσκῖνον χαλκοιιὺ δεπ εὶς, δία γε ἃ αὖρὸν. ὅταν ὃ 

᾿: ῥδοῃς ὠροσφέρειν, βάλε μέλιτος αὔταρκες ἐπείνω, 

υρθνωτος κύαλθ- πλεκοιιῦτος, ΑΥ ΠΈΟΡΪν. «ὔδεφ ρας ικεῖς αὐτὶ τῷ πλακειςὶ 
᾿ ἔχον πυρὸν. ΄ 

᾿ χυρεσαλέω, ςαίςος σπιρτυτιις ροηάογο, ἴδ, 8. δά Πσγαπι ἐχροη- 
τ΄ δοινηάς Πεμρ]Ἰςίτου ρτὸ σαϑιμόω ἀροί ρίζαν. Αα ΠΟ ρ}ν δα. 
᾿ς αἰδρων ποιη τ τυροσπτωλῆσω ὃ τέχνυυ. 

τυρλςγοὐ, δ, ρτῖοτο ἰΙοηρα,ςαίοε5. νἱάς Τυρέω. τυρὸς χλωρὸς, κα ίοιις 
᾿ χαρςη5. ΑἸ ΟΡ] ἰπ ΒΕ Δηὶ5, δὲ δ τυρήνγε » ὃ χλωρὸν τάλαν, Πηὶς 
᾿ ξηρὸς ἃ Μοιἰοὶς Ορροῃὶ (οἱ ετ.δὶς ἀϊχὶτ σαν... μέλι χλωρὸν, , 
πρόσφατον. 
696" γ, ΤΎτιΙ5 πα] ῬΗασηϊοῖα, 
δόντι ἀφ [ατὶ ἴῃ σαίοιιπ,ςοα ρα τὶ αρίτατγὶ ταν αυῖ,ν πάς τὺ- 

 ερύ μον γέλα 5» ἀφσηίατιπι ἴηι σαί δι ἰὰς 5. νἸτῆθπι αιοά ἢτ ἴῃ 
᾿ ρπεγρετῖς 5) αἰ Ἰφυανκίο [τατῖπι ἃ ραττινν αἰ]συαηο ροίϊοα: ςο- 
᾿ Ἰοίζηιπι δυτοπὶ οἵδ ργῖπηι ἃ ράιτιι Ἰα ξλ15 (ρηΠπὸτ ἃς νἱτιοίᾳ ἤπα 
 οτγα[πτιιάϊης ηατιγαν αι; Ποῖ δι ἰαξταμτι εις. ποςοῖ. ἰἀςὸ 
ἥ δητοὰ ταροτωτ πη στα. τς Μδτςα! πὶ ἰπ ἰἰδτο 5. ]οίσ.ς. 
108. τυρωϑέντες υὑεὸρ γελα,υὐτδρ χίονα λαμψαντες, Ν 4Ζ.1η Οτατ εὶς 

᾿ φαμμ!αΐοτα. 
Τυξοφορεῖον, τὸ, ΑΙΤογ ἸΏ σα ΕΑ 1.1 ριιύπιηιις αιιο ἀϊρο τι σαίο (ὰ- 
. Πιιποητατ,ο].1.7. 
Ὑύρσις 5 «ὠςγλγατη 1115 ΠΊΤΙΓΙ ὃ νἸαγιι 1. ΓΟ 5, Ππιορηϊατὰ Τ τι ο- 

πἰς Θουιπὶ ἰΠσπτουῖθιις ἀϊ ἔλα, τύρσιν ἀριιὶ ΗἸρροοτ.ἐχ ροηὶς 
ΠΟ λίση. κυύῤγον ὁ μϑέλιςα ὃ δ᾽ τοῖς τείχεσι. Χ οη.1η Ρατ Κυρϑ. κύ- 

᾿ς χλῳ διαμέτρ σας κε τὸ τεῖχί- ἀπολιασὼν ὅσον τυΐρσεσι μεγάλαις δσὸ δ 

ποταμοί, δία. ἱ, πὐοιζόλοις τῷ τεί χες, Ὀ οἶτιιτ οτίδυη τύρσος»ἱ, 14 τὸ 
᾿ς ἐν ὕει ὠκοσδομημῖῥον. 
τύρω,αξῆςϊο πιοί οἰξία δὲ ἐτιςῖο. ΨΊ4ς ἀτριπιοηταπι τοττία τγα- 

Βα άϊα 5ορβ. 
ὙΤυρωώντες {||Ο 7υρφειώτες ἀρ τοι, ρᾶπος 1π αι. ἐπτγιτιι τη σαίσιπι Ροτ- 
 σρ (σερδηι, Εἰ}, 

Τυρτω, μεύξο, του χα, (ΡΠ Ισο, ἱκετεύω, Ηςίνο. 
Τυταύηγἱἀς πὶ 4ιιοἀ τυκόμη, Ξ 
Τυτϑον, ρατιιπιιβευχυνραι ! ας. Ἡοηλεγιις 11.4.6 νειῦ σ᾽, ἐσὲ μὲ 
᾿συτϑον ἔτισσε, πὸ τδητῖ! ὁ αι ἀςηι ποποτο αβοςιτ, ἐδὲ ὀλίγον με 

᾿ ἐτίμησε, ἐδ) δπὶ τυτϑὸν ἀητονης ραυ πὶ αι οπὶ Ηα!σατ, Α ΡΟ]. 
᾿ς ἈΒοά. 
τυτϑῦς,9᾽, ἐς ΡΑταΙ5ο μικρὸς» πέλτη 5 Ῥαγτ115. ἐκ μέτα φορας οἾθ᾽ χἕτο 
 φιϑίων βρεφιν, ΟΟηλπι. ΤΠ εοοτ.Τυῖϑον κυρίως τὸ δηιτυσποιον βρέφος: 

αἴδρ ὲ τυτϑον ὃ σημαίνει ἃ μαζένινης τυτϑίμδ ἀἴσιιητ τἰμὶ ὀλίγίω 

᾿ς ἡ μικρόμ, Ροπίταγ Ἐαπηϊαΐη. ὃς Θφρῖτ. ἡ τυ τοῦς ἀριια Ηοπι. τή4; 
᾿ Λττϊοὸ ρατῖτον ὃς "οπἰσὸνν οἱ κοτύλίω τυτϑον, ΡΙΜ Π] πὶ ΡΟ οι 

] 
᾿ 

᾿ 
] 

! 

τ, Πρ ] 

εὔχα ἢ 
γι χεα 
ἐδίοιε τς 
υληϊοια ἢν, 

νυ ο αὶ 

οὐρά 

᾿ 
᾿ 
᾿ 

] ᾿ 

ἐμ (αὶ ἀϊεῖς ΕὐΠῈ.1}}. χυτυτϑον τὸ νήπιον, ΓΠτογρ. ΑὙ ΠΡ, ἰῃ Ἀ Δη 15, αὐτὶ 
ὑποτυύ δ ΠΟ τ τπιτϑον. 

τίει ει. Τυτω, ποΐδια, ἡ γχαξ, Ηείνς. 
τὰ πῆρ ΠΠ, Τυφεῖν, ἴηι ἰοχῖςο χιοάπι νετοτς [ερῖτηγ πἴδισσω μῆνως ὃς ἐΧΡΟΙ. 
διῶ «τὸ αἵ εἰν, Ἰρῃςπι οσοπάοτς. 

Τυφεδανὸς, (εη]ς οἵ ἐρίτμετοι ἀςογερ τ πἰπιέγηση ὅζ ργορϑάϊοιν 
οτοπηδηήτνε Επήτατοοτῖσῖτ ἴεμος τυφεδ' αγοὶς ἀἰςὶ διῶ τὸ δεῖν «δ 
τοιέτοις ἤδη τυ φεῦ κ γοειυ καήε νει! νεχρικως, 

αύφη,»ς, τυ ρμα Βεγθα ρα! υπευϊς(α! τι δητεπι εἰϊ τίφυν»ἀς σα νος 
ΟΠ ρεἤιρτα)νιϊ ρὸ η».{{ὲ ν εἶ γορίοκν. Αριά ὙΠοοΡἈγαίτιιηι Εἰ το. 

Ῥιϊπιο,ςαρίτε νπάθοϊ πιο Πα ΠῚ Ογᾶ τι ποῦ ἐποάες ρα ΠΠπγέ(- 

5 

χὴν, ΠΠΗΪο 

χιϑιῆμι " 

ὝΠ 4ε ΡΙδηξας αοῖνθ-,τίφηί ἢς οῃ πὶ πιοηΔο (ἃ [ὈγἸρτιιι )κύπείξρς. 
«ἀμθ: τίς Τγρβα: ραπὶςι απ ἡμπαπη ἔστι ἴῃ Πιπιπηίτατο ἡ αὐϑηλίω γοζαῖ 
ΟΠ ρο) Ῥιοίσου. 1.3.6. δὰ σύφης Ποσς ἴῃ ἀϊξϊ Φρυκτός. 
αὐ Ε΄ Ὑύφλη, ΡΙΓοῖ5 ποπηεη ἀριὰ Ατμςπ ]. ζ. 
μος ἵν ᾿ 
δ᾽ γκ Η͂ 

ἩΜΡΡΜΙ 

Τυφήρης,ν Ἰάστιιν ἀοςὶρὶ ρτὸ ἀγάςηϑ νεἰ ξιιπιδῃς. ἴῃ Βοςριά 5ιιῖ- 
᾿ ἄλπὶ ἀτΠίςμο,λαν ποίλα κηξοχίτωνα, Κ οόνε τυφήρεα χυΐχνον, Σχοίνω 
᾿ κ᾿ λεπ7; σφιγγομίμίω παπύρω,ν δὶ ταπχδ τρίς ἐχρομὶς τυφωνικίω), 
τυρλῖν 9... ὁ Οὐ ἴα, [οτροητίς σοπις αιοά οςιι} 15 σα ρτιπ οτος 

ἀϊτυτοτῆς τυφλίνοις ὄφεσι. (ἐτροητῖδθιις 4145 σφοἰλα5 νοςδηζ. Α- 
τἰοτοῖες στο οέξαιιο Απιπια πα. ΠἸοῖταγ ὃς τυφλίας Καὶ τὺ 

ολον, Ηείμε. 
Τυφλοπλας ἕω, ̓  ςαοῦ ἤπρσουνπάε ἴῃ Ιεχῖσο ιοάλαι γοτοτῖ, δς Δ- 

Ῥυά σι ϊά, τυφλοπλας- ται. τυφλὸς πλιέήεται; (ειι ὀμαπλα ἥεται, ᾿ 

Τυφλὸς, ὦ ὁ ρτίοτο ται» α’ οι 5) ΡτΙ15 {πηι ηἰ σι 5.οσ θ115 [1 ΠῚ]- 
᾿ς ῃΐρθιις. Τυφλὸς,ἀπατηλὸς, ντ τυρλὸς θνειρίδο δι] 40 τυφλὸν ὅξι «ὦ μέλ- 

λοντος ὁ αὔϑρωσ: Θ᾿ ΠΟ ΠΊῸ ἔπ τατὶ Τρηατη ον, ῬΙΜτατο 5 ἴῃ 50- 
Ἰοης. τυφλὸν κίνημα, δ ἴσιτις πιοτιισοϊοτη ἴῃ ΘΑ] θα τυφλὸν κύ- 

μοχγῖπ Ἐρτσγαπηπ, Ρ]ττ ῖη 50114 ἐς ἤπιο ΜΜεϊδη3,εἰς λίμνας 1υ- 
᾿ς φλαὲ ἀφανίζεται. 

ὑφλὸν ἐγτερον, Ἰητο ΓΕ ΠῚ1ΠῚ σα οἰϊπὶ 4ιο οἸππὶ το ΠῈ] φοπιπλἰττίτιτ 
᾿ (ρίπαάιις πη 46, 4] οπι15. ταὶ τυφλαὶ καῇ σώμα. »κὴ ἄοπλα, καὶ ἀ΄- 
χέρα να ριά ΧΕπορἢ.3. Ραά. ἐς τογρἰϑ. τυφλὴ πίδαξ, ἔοτς «αι, 
4 εἰἴ,ποη ἀρρατοπς, θ᾽ ἀσηγ τυφλὸς» τάιι5. ΕΠ εἰν ἢ. συφλὸς ἡ 

«ὐτὶι τῷ κωφός. δ 

Τυφλότυς "τος, ἱ οςοἶτας, οτοῖτας {πιπητ 15, Ρίατ, ἧς Ἀερ. μος ορρο- 
᾿ αἴταγ ὀψιο,ντ ἄοςοῖ Αὐἰῇτΐη ορροἤτῖς. 
Ὑυρλόω, μιώσω, αιωχργεχος ΟΣ πα] ΠΊθ }5 οἵδο Δα. Δεοςσυ τυφλω- 

᾿ 

χ 
᾿, ϑ 

ς ὙΤῸ ΠΡ 
ϑιυῦαι ὀφϑαλιμοιὶ Ἄτη] ΠΙΤς νὶ ἤχπι. τούτων πυφλωϑεὶς, ᾿ς, οΥδατας» 
ΡΙατ.ἱη Τ πι. πηγαὶ αυφλύάρνήνα ατι ἰςομτος,ειαποίσοητος. Γίπη. 
ΟἸγπιριβ, ἈΠ 5. μενόντων τετύφλωνται φραϑ αι, λὰ ἔμ τὰ οἄςαΣ 
[τ πηθηταϑ. ἣ ᾿ 

Τύφλωσις, σα: ἶτ4 5. φϑτολ μία, Ν αν αντελιὶς αἰ ἱράσιως ς ἔρησις ,) Οὔπ;, 

ΑἸ ΟΡΒ.ἴ Ρίατο. 
Τυφλώπω, ες εις Πιπι» δ οατο. οἱ νΟλυώηα: αϑρα τὸ δον... ἸΝΔ:. τὐδὲ 
τῷ βαπῆϊσματος : σκότος τοῖς τυφλώπασι τὸ ὑἱἰγεμμονίκον, ὅζς. τοποδιᾶς 
Ἰηῖς υΐθιις τατῖο εξ οσκαςατα, ΕΠ το ίδηις, Οἱ 3 Πκαυτιανὸς 
συφλωήων τῇ ὄηπδϑ υ μές, δι δ σιν ἀυτε το γραμματεῖον. Οχοάδζ Α΄ 15 ἃς 

111] σογπ θη 5 Ρτᾶς σιρίἀἴταῖς, Οἷς, αὐ Αττῖς. ].2. Ἐρο οιταῆϊς 
συφλωήω. ὃὲ Αι Ἰτλ 1 1πὶ τοὶ καλώ Ὡροαπέπονϑδω, 

ὙΤυφλώψ, πος. ες σα ςι!ς,ςαστοης (ας. 
Τυφογέρων,οποχ, ἐκ ατύγορος 51 ἃ. ἀεἰ τα, ἱοἴχητις ὃς ἱπ οἴςης Ατὶ τ 
Πρ." εφιτυφεγέρων εἰ κάναῤμος. Θ-:αἰοττιγ ταπῖοὴ ἃς ἀπά ετγ- 
ΠΊΟ Π.ΠΙΠΊΣ ΓΙ} τυφογέροντας ὃς τυφ:διωροιὶ γέροντας ας], αιοηϊᾶ 

τοι τυρϑυσονται 1 οἰ ,ογοσπταδιιμγιγ τορὸ ἱπϊοεῖγντ τυμβεγί 
ἔϑγτες ΠΟΤ ἸΠΔΠΓΙΓ 41 ργοροάτϊοπι ἔμητ θυ ηἘο ἰπ βου] 14 εἴς, 
ΠἈΡΙΙ]ατο5 δὲ ἀφοῦ ορ τὶ ἔδιιες φυαπηοῦγεπι ἃ δυΐάα οτίαιη ἐχ- 
ΡΟΏΙΓΙΓ ἐαατόγηρϑ-. 

Τυφο κι ανία, ας, ἡ 1 (ΟἹ οητία ὃς ἔαίτας στιπι ἔμγοτο. ἔδει ἔπγοῦ οπν 
Γαίτι ὃς τη οἱ ητία σοηϊππέλι5. Ρ]ττ. ς-ωϊκή τὰς οὐ τὶ τυφορμανία, 

Οαἱ θη. πη Π1Ρ.ἀε σοπιᾶτο, τος Θουγθςο . (οεῖοιτ ἃ αὐ να ἀαπὶ 
πηρά!οῖς τυφομανίαν ν οσλταπὶ οἢ τς ΡΠ τγειοτϊσοτιιτι αἢ ἐπ] οποὶῃ 
411 ἴῃ Γοσπηϊςιοὐληι κῶμα ἱποϊῴογιιπτι τᾷ γε σοι] 5 το] [οτς 
ποη Ροῆτητ, [δὰ ἰοτ ματα Ἰσοτγιπι ποῦς ἔπη ροὸγ ὁοἀοπ ἴῃ ἰοςο 
Ῥετγπηαημθδησ: ὉτΊ ΒΊταιγ ττοῖτι τυφωμὸν ίη ὃζ τυφλορθιΐν σιοα Ροὸ - 

“ϊεγῖαβ ἐχροηιηῖ ΠΟΥ ὁπ πςπ 44 πὶ αὐτο πίτιτη οοἀ φοη- 
Βταῖς οαπὶ οὰ Πρηϊ Πσατίοης πὰ ἀϊοίτηγ τυφλὸς δὐτὶ πὸ κωφοῦ 
,ίατρατι τεῖῖς Ηείνς. 
Τύφομωι), ξιπλὴρ ονξιπηο, κι ανίζω, πύφω, οπηθιγο. τυφόμῆμεν λῆνον 

σβέσει, ἰττὶ ΠῚ ξαπιῖρ ἀπ5 σχτίπριιος, Ματείνασ. ΡΟ ΠΟ. οί, 
το εοιπάο Ατροπαᾶιτν "- λιγιυόεντι καπνιί τυς ὀυῖῆναι πέτρης ἐπ 
καὶ αἷσσουσιχὰς ἀρ ϊντις ΓΟ αι τετοᾧ εἴπ, κασν,ζόμῆνα!. Ὑύφομα), τοὺ 
χρίομαι ἀτάδο, ποοπάοτιτυφομίίω εἰ δ ρρεῖ πυεὶς ἐτι ζῶσαν φλόγα 
ἐρωτικίι μιν» μίω καὶ χάύριν 5 Ἰησοῃίλπι αάτιίτο ὃς σοτεοόγασο ἐσ 
δὺς ξλοοπη,ρτϊογὶς αι! οἰτία: Ἰςσοτγήατ᾽ οη τ δὶ διτατία π ἴατ, 
τη δοίοης. τυρὲ τυφλό μῆμον,ἴ Ἐρὶρταπηηι. ἢ οἰνο.ν τὸ τυφεῶχ 

ἐχροηῖς πο πιοάὸ χωρὲς φλογὸς γρισνον αϑεῖναι Πῃς Ἰσῃ βιπιῖ 
οἰήττοτς, ὃς ἡσυχῆ ὀκχαλεόθε, [εὐ αἰ ὃς σας τὸ πος παντὶ 
οὐ 4 Π| μαραϊγεῖτῳ «ται ςείςενο» [ας εΠ ογο τ] ἀόπηαιια τυφείσας αἔ- 
ἔοι ρτὸ μεμσιραμυῆνας, ' 
Ὑυφούρκαι, κ. συμ ας ὦμιαι, ἸλΛΉῖτΟΓ 1 φέτο, ἀ ρου το. ταπηςο, 6 - 

Ροα. ατῖιο ᾿πῆρ.μσένομιαι κυ τετῦ 'φαμαι, ΠςΠτΟΥΤΠ ον. τετυφιμέ- 

ν-. (ἀρ ετθιι5. τυφωϑεὶς,Ἰη άτας, Ετ τεσ ύφω κα), ἐπτηρυῖῦ Θ- πυϊχαΐω, 
- ἐμ(εξρφνπημαι, ξω “ὮΠ φρενων γέγνα Μοταρθοτα ἃ νοπτὶς τυΡμο- 
Ὠ]Οἷ5 41} ΒΟ Πλῖηε5 ἀδπησηζδητ. 
Τύφθ.,ε, ὁ βουπγιςυκοιπν ἐς ρια δι σα πη ΑἸτο ἀπε πη, Τ ύφθ. οἵτιι- 

ῬΟτ,άττ ΟΠ ΓΕ5 αρυά ΗἸρΡος υφωμαιία. τ ύφιθ-, ἔα (τις, ΔΥΓΟΙΔῃ- 

τἱδ,αλαζανεία»δ δά, καλλα πεσμοεῖ νυς ὃς γε θιιπὶ βαἑΠ σαν 17- 
Ἐτουλικανιωπίζειν. 

Τύφω,μούξω, α υφα, κααυνίζω ἰοσιάουν τοχχσίω, πη Βατυσηογ ᾿ς 
εἰ! 7 ὕφω κακονον, ἔπι ἐχοῖτο τύφε πολ ᾧ καπτῴς καίων δὲ πὲ, ΔΥῚΠ 
καπναῖ τ ύφων πόλιν, ἔαταο ἰῃ ἔο ἔχ 5 οἰετατοπτοίάδιντάς Ὑύφομα, 

Τυφώδης, (Θ΄. ὁ καὶ ἡ, ΕτΥπιοίορ, οἵδ ὁ ἡλικέδυ ἔχῶν τῷ τύφειίθει)εο Ῥτοτ 
ποέξιι5 ατατῖς ντ ργοροάϊοπυ σγε γα 615 Πτοἀς ογέρητιιβ. ὃ σα - 
Ρυ τὶς, 4ἱ τυφεθὀμος δὲ τυφιγέρων ἀἸοἴτιιν ἃς τυφώδης πυρετὸς 8- 
Ῥιιά πγεά!ϊςοοϑ ἀϊοίταγ ἔςθυῖς αυςἀλπι σοητί πιὰ δὲ ἀτάει59 ΠΟΙ 
Ρότ [ε φιυϊάςσια πατὰ δὲ εἰεηεια! οννε ν οςαητ, ίοἐ (γ το ῥἐοητατῖ- 
(ἃ δὲ ἃ τεοϊποτ 5 ἐτυπροίατς Ἂχοϊταζαοντ ητον 4} τγαάιτ σοτ- 
τβαρις εχ σα]. Ἐτοτίδπις αυτεην εχ ΗΠ ρροοτγ. τυφάδεις στυρεοῆο, 
Ὁ Ηἱρροογατ. ας ν οςατὶ «δὺ μ᾽ γωθρείας γγνομΐροις χἡ μετ᾿ ὅτπτα- 
σεως τἶξιςα μέύοις. εχ εοάςπι Ηρροςιαβογταν αυφάδης  ΡΓῸ ἀτ- 

τγῖτις ργὸ 40 Οαίςη. μαῦεῖ τυφλάδος, ; 
τυφωεις, ἐθ., ἐς ΤΎρΡΠοσιις σἸ ρας. Ποπης.1] (6, γοῖα: κί σσει ἐν αβίμοις, 

ὅτι φασὶ τυφω Ὁ: ἔμιμϑμαι δνας,.1,τυφωνίθ-: ἸΝοηλΙΠατ. αὐυφεις: Ως 
Τυρίιοηοπι δεινὸν χ᾽ ὑζειςίω αἴτμον εἷς ἀϊοὶς Ηεἤποάες ἐπ 
ὙΒεοροη. ᾿ 

Τυφωμαιίν γι ποτθιις ἃ νεζογηο Ρμγοηο ἐξα} παῖ στη. Πρ  ος. 
νηάε Τυφωμανής, 

Τυφων,ὦνθ-, ΤῪ ΡΒοπιρ σδητῖ5 ΠΟπΊδῃ 9 4 ΤΎΡ ΟοΙ5. ἀϊοίεατ. 
πυφωὸν ἢ εἰς ΦΙ γιγάντων, γῆς ὧν ἡ παρταῤόγπολε αὐ τοῖς ϑεεῖς, ὡς φησι 

ἡσίοσδος. ΤῊ ΡῬΒοης πὶ οχτίηχίς ἴῃ Αλργρίο Ἡ ὁπηογιιο,1. ΑΘ] 
ΑΠμις ΟΠτὶς. Ηεγοάοτυ τ υφών,ν οἱ τυφὼς καταγδώδης αἰέμοςγνε- 
ταῖς σοπίοττιις δζ τὰν ει] πτπδον οστοχ, ΡΒ] ΤΠ] ἴδιι ν ογσοχοῖατσ 
Ῥο. Ατοτζεῖες ἄς ππυπάο. τνοαὶ αὐέμων κὶ τυφώνων 9 ἥτις νεπ- 
τότιπι 8ζ τοπιρεαταπὶ : ἧς Βυάδις ἔσω ν οὐτἸοιπη,ν τάς πὶ α- 
τἰστι νοτεϊτάθπι Αὐἡ. δ οι, τὸ 3 ἀφράξον ἄχρι τῆς γῆς δια - 
κϑέον ἐαὴ ἀφευρον Ὁ παιτελοῖς, τυφων καλεῖται »ἱὰ εἴς. αυοά ξμΠεσίτ, 

ἢ αὰ τογγαπε ν ἔχις ον ηπν ΜΠ Ππηὶ τ, ἴρυ ἕως ὩΣ 81] ἐπτοσίμ 
ςοποοροτίτ,ΥΡμοη νοςατητναιὶ οἴ νογῖοχ Ῥτοςοῖ]οὔις ὅς ε- 
τοι δογαποιϊμσιήτ ΒΔ Ἰητογρτ. θς ΤΎροας. νἱάς Ἐγαίπιιπδ 
ἴω Απποτατιαρῖτε 27. Αἴζογιι Αροίτο]ου πη, ΤΥΡμοηοῖα 

Ἴαμι, 2, Χχ 



ῬΊταΐαΣ ἀρ το τατ βυσιοῖριαπι ἡδυ!ράπύηπι ρὲ τοπι, ντ σαὶ πὸ 
δυτοηπας πιο ὸ , νοΥ ἀπι ἐτίμα ᾿ρία παιέρία σοπτοττα ἔγαη- 
ρας. Οφτετὰπι τάητο τη 4]0 το πα το οάϊο οσσυττΓῖν ἢ Δσοτιι 
λυ ἀἀπιοπ!οητοη εἴξας ουῖτ5 νἱ5 ἔγῖ οι Δι {Πππλα εἴς. Τάςεη 1|- 
τι τρίτας τοροτοι τις σογγορτα ἴθοιμα ἴπ σε πῃ γεξεντ, (οτ- 
Βέτααε ἴα ὀχοςο τι. 1 ξξι5 οἵδ αυτοπι Τύρμοη ἃ σσῶςο νό- 
καδυΐο τύφου, οἰ ἰπβαπηπιοιν τάς ἃς 6ς11. 1. το.ς. τ. ὃς Τυφώς, 
ἢςταπιοὴ ΟἸγαιρ αι Αὐτὴ. Μοτοοσ. Αραστοτέλης 2) τυφοῖνα δή τυ- 
πιῦνα . διὰ τὸ τὸ πῇην σφδρώς κ᾿ ῥηγνώωλαι «ερεοὶ σώμα ται, ναῦται ἢ σί- 

φωνα, δια τὸ δέκίων σέρωνΘ. ὀῤισπὼν τὸ ὕδωρ τῆς ϑωλαΐσσης. τ 4116 
ἄε νοττίος ἰσαιςη5 ΡΙΙηϊς ἧτο [δοιιπά ον οαρίτο 4.9.41χίτρεχ 
εοάςεπι σουογος ὅς τὰ ἰοησαπι γα 01 ΠΠτυ] Δι (σίφωνα εχ ΙςΔτ) 

παῖδας. ἀαιιαπὶτγα τ. 
Ἰγυφωνία. σΘΏιι5 ἀο 1101] οὐπι ἕιτοτα πιέχτηπι4 εἰν αιτίο 5 ἀςε11- 

τιύ [τις ἰετθάν σις 5» δας [ἐπ πανρίσιβ ἕμγογ ὅς ἀοἰλγῖθιπι. νἱάς 
Τυφωμαννς. 

«τυφωνικὸς οὐδοντ τυφονμκὸς αἴεμος κεἰ καιλύυϊυ Ὁ. δυρφρελύδιων,ν ομτιις τγ- 
Ῥβοπίςιι5 αι ἀϊοίτιιγ Εατοδα !!ο.Πς Ετα ἔπι. σαρ.257. Αξ, Α- 
ῬΙΝῚ ταπηοη τυφωνικὲ ςἰὰ οἰχρτασ θα! πτιιδ, γόος ]ο 5. τῪ - 
Ῥιιοπὶς πιθάο. 

τυφώς,Ἰάςτη ηιοά τυφὼν 5 τὸ τυφωνικὸν πνεύμκαγαι!ο ἡ πιεητοπι Ὁ“ 
ταϊηΐθιις αἰ πηῖτ. ΑἸ ες. Πώμασαν 2) τυφὼς ἐκ δ᾽ ἕλετο φρένας. 

τυχάϊδ.,κ», ὁ, βοττυῖτιις. τὰ τὺ χώα ξοτγτιιταγοα [5 5. πεῆιι5 Ἰη ἐρ 
Ἐ᾿ηωρημῖρε ὃ τοσούτου κινδευΐς μελλι σης εἰς τα τοὶ σευ δ᾽ ρῳ βμεϊ τι ἃ 
σε σιιυόδου “ἦα ἀστέρων κὐ “Ἶ πολυϑρυνλάτων τυχαίων. ἃ μηδείς ποτε, 
φασι. πλέων ἐϑ'αῤσησε, 

τυχέω, μοήσω,ποη απ) ΟὨΓςΘιοτοηδης [σοτ οητίησο. Οὐ, ξ, τυ χησε 
γδ ἐρχομῆῥη νηδς, 14 εἴς, ἔτυχε, βοττὸ ἴδας παιιΐ5γαιιτ σοητί στ 5, ντ 
μδυ 5 εἴϊος ἱτατατύχε τ σωτηρίας. σοηίξαιοτς (Δ τα πη, Ν 4.1 
Οτδεινηΐς τυχεῖν τῆς εἰρίης ράςοπ σοπηροπογο τυχεῖν τ τιμὼ - 
οἰίας,ἄλτε ρα μαβ. τυχεῖν πῆς χέρετος, στατίαπι ἰαϊ γοτηο ἃ ταπιεῃ 
ἵεσιη 41 Αου δὶ ἔτυχον εἴτε ἀτιχογῖμη, ἃ τυγχαΐω, 

τύ χη,ης, ἡ, ἐδ ττα πα, ΓΟ 57) οστιτι!5 σα [1596 Χ τι}5 ΓΟΓΕΠῚ 5. ΘΙ ΘΏΓΙ}5. 
ἡἴδτιις γετιιπη. Ἐρί συγ ἐν (εἰ ςέξ, ἔςητ, Βεαλ εἴα σοφι τύχῃ πάρεμ 
πίπῆει : τὰ ὃ μέγιστα κὶ κυριώτατα δ᾽ χογισμὸς διώκει : (Ἰσοῖο ρΡυμΠῸ 
ἐς Εἰηῖν. Εχίρια ἕογταπα ἱητογιςηλι ὰρ ̓ πε να χηνςαυς αὐ 
ἐὸ ἃς ρται {ἴτας γα5 σΟΠΠΠ1ο ἐρ 15. ὃς τάτίοπε διϊηἰητελη- 
τὰτ. Αἰναγκσία τύχνγνἱάς Αναγκχοῦδ-. τύχη κύωριδὸς,, ἕοττα πα Ν ε- 
πογί5οϊ ἃ οἴ, ιιᾶπι Ν᾽ σΏ115 ἱπηιηῖε, Επιγῖρ! 4. τυῖχν δαίεωνθ-, οτς 
ἀσπιοπὶς, [4 ἢ. οἱ ν οἱ απτα59 1 4ἐπι. τύχν οἰ ϑοης, ὈΊατο ἐς ΠΕ ε- 
οἵδ. σαίιιϑ9 ᾿μ Ὁ] ἢ 5.045 ταγὸ δοςϊ ἀςη5. ὦ ἀγαϑῇ 1υ χῃ δέχομαι, 
«οί ἔε!χ ξοττυπατύπηιις πτ, ἀπιίτεο. Χ ΈΠΟΡ}. ϑείᾳ τινὶ... 
χν αὐραγίνεδναι ἀραιὰ ῬΙΔτο πο πΊ,14 οὔ, ἀτυΐηα ἔοττο οἰιοπίγα ν ὃς 
ἀϊαίπανντ ἀϊοϊτιγον γρα]α. ἐργυ χη γίνομαι ὧν ἐλπήδιὲ γινομω,ἴροτο, 
ἃ ἔοττιιπα ρεμάςο » ἐχρεέζο εποητιπι, Τ μογ ἀϊ ἃ. τυϊχίω νο- 
κατ οι ἢ πόλεμον, ἴδτοὸ (ςοιπηάο, ἐπὸ τύχης) ξοττιῖτο σῇ, 
ξοττέσιις. κτὸ τύχης ἐῶ, ξοττὸ αάοτατ, τὸ Στὸ τύχης.» ἔοτταῖτι ἐ- 
ψεητιις, Ατὐ! τοτ.ἰη ΚΒ Πιςτου. διὸ τύ χίω, ὃς χτ᾿ τύχίω ἰὰ οἵδ, σαι 
ξοττυιϊτο, ἴτοιτι ορροστιιπὸ, μ᾿ σύχης», οτῖα ἃ Ρίατοης αϊεὶ- 
τι1τ. Ὑὐχαι , Γασος Πιις. ἐπ᾿ ἀμείνοσι τύχαις 5 πιο ΠΟΤ διι- 
{ρ1ο σ᾽ ΡΙατο ἐς Τ,6ρ 1.59} τῆσι «σσρεύσῃσι πύχῃσι, εχ ργφίεητὶ 
ςοπάϊτϊοης, ΗΠ ἐγοάοευ, αἱ τύχαι πσοττὶ σα τι 5. ]ατο ἐρ το ἃ 
8. δεδιὼς ταὶ τυ χας, ΕἸ ΠΠΘῺ5 ξοττιιηα’ νἸσο5. ταὶ τορραπιπ]έσας τύ- 
χαε, σαῖς ἐογτυ τος, Τ μπογ 14, 14 οἰ, ταὶ μέλλοντα ὑπαὶ τύχης ἔ-. 
σεδδει.τας ἐσοβαΐσεις ἐς ταὶ τύχας αὐρεῖς αὐϑοι.᾽α εἰς, εἰς ἀδυλότητα 
αἴϑατρ ἐπεότο Ἰάστα Ὑ πιον ἀ1.1π σά τις ἱποσττος, πη ξογταῖτα. τ᾽ 
σαύχας, ὈΙατο ἀς ΤιοσῚΡ. ἴῃ ξοττιιηῖβ9᾽π ξογτιιηα σα Πρ 551 δά- 
τπιογῇς. τύχω ἐφήμερφι, ιπτα δῖ Π ες γογιτη νῖσς5. Τῆς τύχης, ἀο]ςη- 
τῖβ εἰς Ἰοσιιτῖο, ἡ αὐ μα χετλιας κὸν χ᾽ ἐλλειπτικόν, ΧΟΠΟΡ]ΙΟπ 2, 
Ραά. καὶ πε. ρὲς ἑσωτον ὃ τυχυς» τὸ ἐ μιὰ γυιῦ κληϑέντα δεῦρ τυχεῖν, 

{εεύνπγατις ἐρ δ Ἰπβοτγγιπατει πὶ πιο) πὰς δά σοπιίτ τι νος 
ἄτας Πρ Ρτο γὼ ἡ τύχνς» γε] φεύ ἡ τύχης. Τύχη ρτο ὀυτυχία, 
Ηείγον. 

Ὑυχυρὸς, δ, ὁ σαι σους 5,βοτγτιιήτις Ρ 110 ἀς πγιπάο,ἐκδόντες ἐἰ- 
ςάτοις ἡ τυχηρρῖς ρῴγμασιν ἑαυεδδ, δίς. (οἰρίο5. ἀεήσητες ἢϊιχὶς 
ξοττυϊτί εις τορι 1υχηρότερι-»βοττιιηατίοτ» δύϊυχέςερίθ. 5.14. 

τυχηρώς. [οττιτηατὸ, ο ἰοιτοτ,ξοττιϊτὸ, ΕΚ πὶ. 
υχικώς, ἔοττιυ τη Γοτταῖτο. 
τύχοι, οαπι ραττίσιια εἰ, Ρτο νογδὶ στατίδ,ντ ρατά, ΘΧ ΘΙ ρΪ  σᾶν- 

(.Ῥαιθις ρτῖ πιὰ δά (ότι ητἢ ἀρ ῖτο [4.τοστεῦτα. εἰ τύχοι γώη φω.- 
γωῖν ὅξεν ἐν κόσμῳ νὰ ἐδὲν ἀνταῖν ἄφωνον. τ σαρῖτε 15. δ) γυμνὸν κόκ- 
κον, εἰ αὐχοινσίτου͵ ἢ τιν - 7 λοισο ὧν. Γτεύρτ. τα πη σὴ νεγγίτ, σους 
Ἰποεϊἀοτίτ, ἃ εἢ καϑὸς ἔτυχεν. Γὐςίαπ: ἔγνεςιι τρία ὅϑει πο αὐ. ἃ 
υϑὸ ὑγιώνειν, εἰ τύχοι, βοΐδιον, ΑἸτα ρῃταῇς εἴτ, αν ὕτω Τύχη, το5 ἵτα 
ξεγατ. Π τα ἀσοϊἀοτῖ τ» ΕΡ᾿ ἔξετις νἸἀς τυγχάνω, 

τυχὸν, βοττὸ, ἔοττας, ἑοτει τὸ σα τ, οαϊ ΟΡ Ροπάταγ ἐκ ρρνοίας ἃ- 
ΡιΦΝασαπζθι, ῬΑ τ τ5 ρτῖπια δά Οοτίπτι αρῖτε ν τἰπη. ες υ- 
μῶς ὃ τυχὴῆν αἴδαυθνδ, ρα νὸς ἀπτεπι βοτταῖῖς ρογπιαποθο. 
το πὶ συ! σημ] σουτίρίτον δέ ιις οἰδαϊαια,ν ἢ] οὐ τὸ τυχὸν τῇ ἤσμα, 
Ρτέπιᾷ συίσαις δἀμεογ τας, οπιο ἤῃςη, φρο τὸ τυχονρὰ οδίι!; 

Ἡετπιορ. τυχὸν ἴσως, αἸΤαιιαηο Παγι} ροπαπεῖιτ ργο ςοάςπὶ 
Ατεϊςὸ, ΑὐἸΟΡἢ ἴπτογρ, ᾿ 

τύχϑ', εΘο τὸ σα], [Παρ οἰ ἀατιιπῚ Τα ΕΓ Π ΠΟ ΤΠ ΠῚ ολιδοξοϊκὸν σῃ-- 
δύρμον ἀριι Ραιίαλινμάς ἀποτυχίσω λίϑον, ἘΠ ΔΤ ἢ. 1]1αὰ ξ,ντ4ς 

Τύκος. ἢ ν᾿ 
τυχόντας, ΟἿ δες πηοάοςηϊοιι5 προ, για: ΠΠτοῦ » τεπιογατία.. 

ἀς σαιιαγντοίιαμ ε;ντ ςοητῖρ τ, Βιιά ἰη ἘΡ ΗΠ, 
Τύχα, τεύχω, ἕλοῖο. τ 
Τυχῶν ὄγητυχῶν, [Τα οιιτιι5. Βυιάς 5 ἔπ ΘΡ ΠἘΟ] 15 ρο τογ οτῖδι! . τὸ- 

χιὼν συγ ώμης Αἰ Θοιιτι!5 ν ἐπίῃ; Γορούτβι5, ΑΞ (οἰ ποσιτυχόντες ὦ 
ὀγο ερίπων καλλίς- ὧν γΠΟὨἴσΟΟΤΙ μι! ογγί πγὰ ποῖτι πα Ρ] ταις ἴα, 
Ἀοπιμΐο. 

Ὑυχὼν δ, οἰδυἶτι5 αι! Γαιις, στερατι 5, ᾽ς ολ.15,ν1}15,Ὀγα 114 [συν ηιῖθο, 
ἐ πιθ] εἰς. Χ οπορβοη, αἴδα τῷ αὺχόντος χεή κατα λαμἭδύειν,ἃ Ζιο 5. 
.ἷ5 ΠΠΠΠΠ1Ο5 ἀσοίροτγα,οἱ τὺ χόντες, ρα πατὴ ΠΟ πιΐπ 65. τοῖς τυχού τ 
σιν ἐγκρίνειν, ἃ οἰτοτοῖς πολλοῖς ἐγκατελέγειν»ϊ4 εἴς 5 'ητοτ Ρ᾽ εθοίοα 
Δηπιητεγατευΐη ὁγάϊηςπὶ σοσοτο ει γεάίρεγςο, ἀϊοίτην ὃς τοῖς᾿ 
τυχοῦσιν ὃν τε ἤειν, τοὶ τυχόν το το5 ας [δεῖ νυ]νόσας εχροῆτα, 
ΣΧοΠΟρΆ ξύλα τοὶ τυχόντα κἡ ϑηρία σέξεδδεη δίς. ΟΒεν(οἰξοππις, 
αἱεὶ τ ἱερωσιυης, δ᾽ τυχόντων κὶ ὧν καὶ πολιὲ ὁ λόγος, ϑες. ΤΉ ΘΟΡἢ,δῖ-᾿ 
{τογυεοτο τουτὶ ο»οαρῖτε 13. δμ οὶ σπαὐιον τὸ χρησδν:τὸ ὃ τυχὸν, δ)α-, 
ψιλὸς, [4 τάτεση οἰ, ιιοά ργοιιπι:ν}]ς ιτεπι σοΡ οἰ πὶ, 

Τυψεληγης»δ [οτος Δι Γ αι πη τσ  1Π} κυψέλη, ρα είν ς, 
Τῷ Ππε ἀοσθητιι, 14 οἢντινί, ΡΉΠΠο ἐς ππιιπάο ἐκεῖνο παντί πῳ δύλῳ,ς 

1114 συμπει5 πιδ τές ππΆ, Ἡοπτοτ. 1]. οἰ, ὅτε πα όμφ, μὴ δὲ τω χείτος 
6φις δοξουῆν δ) γε οιιὶ ρεΐογοβ ἔοτγε ν᾽ ἀςδάσαιν, Τ᾽ Βμογ 4. “ 

μὰ 

τῷ Βυςογ14 εἰ τούτῳ. Ἐτ ἱπτογγορατηὲ 
αυατο, 

11} παῖς, Πα Ἂ 
τίο ποι αΠΊΟ το ΠῚ, δαὶ τί, ν πὰς εχ 410 : Υτ τιῦ τούτῳ τεκμαίρ 
νηάς μος σοῃϊοέϊας ὁ ΑὙ ΟΡ Δ Π. φέρ τοῦ τι τε χεὶ πιςιϑύειν; γῇ 
ἀς τππ|4 στεάοηάϊιηι ΕΠ Γ ποῖ πη, τῷ ποτὲ χοῦ αν εἰ οϑοώ αἱ τοῖς οἷξ αἢ-, 

χῖο». νηής Πάςο5 Δάν θοηάα Πιρουίοσίθιι5 οἰξὲ ἐν τοῦ ρῴγματοςς, 
ΡΓῸ ἐν τίνι ὠραγμάτι, ΒΟΡΠοΟΪ. ἴῃ Αἴαςον κἀνήρετ᾽ ἐν τῷ φράγμα -ο 
τὸς κυρεῖ ποτές 1 6 ΠΊ. 62} τῷ λέγει τάδε, ἰὰ εἴτ, 53] τίνι δια τί 5 αιάπης, 
ΟΡτεπ Τωἀςὸ, διότι, διὸ δ, τῳ γεώδεις καὶ ξηρφὶ ἡ λιπαρφὶ πίω, 
φύσιν ἐδ), δζ ς.εο αιιὸεὶ Δι τογγεηΐ αι Ποοί» ας Ρίμριο5 Πδτισᾶ 
Πητ, Τ ΒεοΡγαῈ, το ρτίπιο,ςαρῖτο τό. ἐς σι, Ρἔδητ. Γ΄οπι 
εἐοάοπὶ ᾿ἰδ.ςαρῖτς 11. δυσκατέργαςοι καρποὶ, τῳ δ) τοιοιῖτοι. 41 ΒΗ οἵ [ας 
ςοηξεέξα ἔτι ελιις απο ταὴε5 Γπητοτῳ ργὸ ὕτω,ντ Οὐν , ξ, σεῦ 
κἂν οἱ τέξον μᾷμ ἐποίνσαν, δζς. 14 εἰς, ὕτως αὔ,ν ΕἸ δεὸ ἰξληιις. τς 
οχ 410 Ιοςο,οχ εὸ ἱρίο ἰοσοςῆος ἰοςο, ἴσοις ραττς. εῆος- 
ἀκ ἴη ὙΠεΦρ, ποῦ μὴ) γδ σαῤκας τε, κἡ ἔγκατα σίονι δημω ἐν δεν κατ 
πέϑηκε χαλύψας γα ςὶ βοείῃ͵ τῷ δ) αὖ ὀστέα δες. Πῖς αι] ἀπ, δίς, 
1ΠΠς ἀυτοπη. τῷ ΑἸ Ζυαπάο ἁγεῖςεις οἵκ. τώ λόγῳ, 14 εἴτ 7 ορῖ- 
πίοης πιοα. ΕΠγΙρΡ᾿ 4. 1η Η φτοῦ]. ἤιγοητςο. τι σναντὶ χ εἶρρν» ογηπῖς- 
πὸ ΡΟ ΠΡ Πα  α ἴῃ ἐρ᾿ [τ πρὸς τ πῷ ἥρωος σῇ ἰατροῦ, Ποτηοἵϊ. ἑοττὲ 
᾿πτο Πρ Ί ται τερμήσει, ἐν τῷ αὐτίκα, ἴῃ ρα φησὶ ἐν τῷ τότε γτ 114 τᾶ -- 
Ῥεᾶαις, Τ μιιογά. 

ταὶ ἀτια!ς εἰς παπιοτὶ. τὰ δύο πόλεεν Ιατο ἀς Τιορ ἤς τὼ ἡμέρα, Κ α- 
ΠΟΡΗσὼ χεῖρειτὼ πόλιε,τὼ πλς γγλ»νὺ γὴ τὼ στῶ ἱ πτογΡ ΓΔΑ γί το- 
ῬΠαη. τῷ τέχνα νἱὰς ἰπ ἀϊξξίοης τέχνα νεἱ χεῖρε. 

Τῶγε, ἑτοίγε. 
Τώσε τῷ πς. 
τῴκε,Ἰ τως αὐ, Ηοπ1.1} ἧος πιοάο. 
Τῴόντι, (ληὲ,ςοττὸ, τοι ςγὰ ρ]απὸ, ν οτὸ, ἱπάιιἱτατὸ,οχ τε ᾿ρία. Ρ ὰ- 

τὸ ρτῖτθο ἐς ἈΘρΕ]. ὁ τῷ ὄντι ὠληϑινὸς ἤχων, ἰά αἴξ » [ερ εἰπηιι5 
Ρτΐμςερ5. 

Ταῦ τρόπῳ, πιοάο, Ατἰ Πορμαποϑ νεφέλ,᾽ἀ εξ, τίνε τιρόσως τῷ πρό- 
πῳξήϊιο πιο ΞΡ] πτάγομις ἴῃ ΓΥσαΓΡΟ ἕρε ἔχ( λέγειν 5 τῷ πρόσσω 
διεφϑαέησαν. ἀΐσεγε ηθη Ροτεί)ιο πιοάο ἰηζογιἔγιησ. 

τῶτι, ἰταηιο, ργοϊπάς. ΡΉΠ]Ο ἀς πιιηάο 9 ττι κὶ τὸ σώμα αὐἰεγερ ϑὲν 
ωρὸς ἐρανον παὲ μεῖς αὐέπεινε, ὅζο, 

Ὑω αιαγο: ζητῶ, Εν πηγιν ηάς τώ, ᾿ 
Τῶ ςαρὶο. Ἡοἢ1. τῇ πίε οἶνον, οὐτὶ σῷ χάβε,αςοῖρς, νἱάς Ν ἁτίπ, ἴῃ ἀϊ- 

ἔχίοης τετεγών. 
Ταϑείζω, μι, ἔσω, πιακα)γτιογάςο, ἰσγίάεο, οἰ τ115 Ἰηϊςξτοτοῖποτο- 

Ῥονἀεοϊρίο, σ]οτίοσ, Αξεῖι. Αὐἠτορμαπες ἱπ Ψψείρίς » ἵν. αὖ- 

τὸν τω ϑυύσω γεανικωῖς, 4 οἴ, σκώψῳ,ν Ἰὰς χλδιώζω, διασυρω,κωκώ, δ 
σοιηροῆτα. 
Ὑωϑεισιιὸς, οὐ, ὁ ἱττίΠο,χλόνασμός αριϊά Ατλοτ.1.7.ΡοΪ τ, Ασοτίπαϑ 

Ρτο ἰαίςιΐα οχροηΐς. Ὶ 
Τυϑασηὴς, οὐ δ, ἸΥΓΙ ον, σκωσστικὸς, χλόνας" κε» ΕῸΪ. Ἷ 
Ἰωϑαςικὸς οὐ ὁ, ποτάαχ, ἰγγ [Οτὶι 5), οτιΐη Θρο ΠΡ. 
Ὑωϑτιςτκὴ, Αγ ἱγγ ἀθη αι ὃς πτογάςπάϊ, 
Ὑαωκεν, Ἰοὺ, Πα. φ 

Τῶν, “ιοτιπιν ΗΠ οά, 
ὭἬωνδιὲ ρτο τούτων, Βιι4.ἴπ ερι ροί,. 
Ὑῶρχ ἶον γχῦθο, ν οτιτιητι σ ἐπι15. ᾿-. 
Τῶς [ς, Πιπ ΡΠ εἰτοτἕτως. Π]οπιοτ.1].γυτῶς δὲ σ᾽ ὠπεχθηρω,ως γι ἐκ 

παγλ᾿ ἐφίλησε, [τετὶ τῶς Γγοτὶςὸρτο τοῦ, ἀραιὰ Ηςείγο. ἐως οἶτ- 
οηβεχυιη ρτο ὁμοίως, 

τ τὶ 
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τ ΘᾺ 
᾿ "χὴ Ετονκ Α ̓ἴτογα 404: ὑψιλὸν ρρεῖ- 

αἡ ἰάτὰγ : γηςς ἃς ὑψιλοειδές ὀστοῦ γὸ 
 «ατοτ ἃ Ολ]επὸ ὁ αἰδᾳστάτης ἐς αι0 

(ἀργὰ. ὅσιος οαπφατῖπη γοΐδητος 
ιαης ᾿ἰτοτᾶτῃ σχρτίπηιῆτ. οριάαις 
φάτ οτο ᾿ἰτογατας δ Η]ογοηγ- 
το γοςάτιγ. Ἐδάςσπι Πιιπηιᾶμα: νΥἱ- 
τα ἔρια εἴτοντ 1Π|4 ΨΊγρα}1}. πὶς- 

“Ξ ΣΝ πιογαῦιὶς φΡ᾿ ργαπησγα ἄοςειτ. 

εἴτοτα Ῥγτηάσογα; ἀϊοτπιίης (ςέϊα Οἱ οτηὶν 
Ἡυιπαπα: νἱτα ἰρεοίεπι ργαέογτγο νἱἀοτατ, δίς. 

Τηποητίοποπι Ρα]λιηοάτ τγῖριμ πὶ ἐχ σσιμιπι γ Οἶδτιι 9 γινάς δζ 
Ῥαϊαπγεάϊς διιος ἀϊέτα ἃ Μδγεῖα]: οἴτάπεχις ΡΒ] οἰζγατιιηγ,ἃ- 

ΤῈ) Ραϊατης ϊς {ἰτεταπι ἃ ες νοϊυητ,αυῖθιις ορο Πιρίογίθο. 
α  Αἀποτθ. ιο ΓοὨΐτιις ἐχργιπιϊτιιγγαιιςπι 4115 εἀϊτ οἀογδης ἃ- 
Ο ἰφυϊά", (ρίτῖτα πατῖθιις ἀτεγαέξο : ντ "ΠΠς ἀριιὰ Αὐτορα.ςατ- 
ΟΠ ΘΠ Π]ας οἰ [μοῖοπο αἷτ ἐν πλέτωῳ, - ἔγδὸν ὅδιν ὦ μιαρωτάτω Πολὺ 

Ἷ ἥμα τεμοιχ νὼ χρεὼν ὠπῆημῆμαν. 

ΚΣ τὲ δὲ ὑὐ ὗδυῦῦ, ἐΞ 
᾿ς χἀγχηχηούνληΡΊηΔ 4115 ΟΠ ΤΠ ΟΣ ς σχτουίοτος ἔδιιοίιπι ρᾶτ- 

τος οσςιρατ, οὐ αι ἤπιτι οο} 1 ἔα ρίιις μας 1ῃ βαπιπιατίοης 
ἰποὶ“πτιτυηυο5 υἷας νοσαης Οτγαοῖ.νἱάς Σιωάγχη. 

γ᾽ ἀδες,α [τοὶ Πα αιΐπαις ἩςΠοάο,ίεχ Ῥτοοϊουν εἱ Ιερτεπὶ εἰγρὶ- 
πορηια; Ταιτ Πσ πὶ σαριιτ σοπ[ίτιπιης. Ὀἰσιητιιτ ἤγᾶάος ἀπὸ 
πῶ δεινὰ εἴτ, ρΙμοτς.  Ατὲπὶ νοσαητ ισοι}45 αι ὅες ἴμε5 Οἷς. 
εὸ νοσλητογ. Ψηάς ἰοςειις {{|ς Ρ] αὐτί πιιβ ἐπ Ἀαιάεητο . Οἱ π 
τιι ἴῃ ἀϊς τεξξας 411} ἰεριπτ τα ἱ ἀϊογεξξα) σιπι [ποσιι]ὰ ὅς ροτ- 
εἰ] 15 Οἴςεγο [οιιπάο ἀς ΝΝαταγ. Πεοτιιπὶ ἀς Τλιγο ἔρμο ος- 
1οι Ιοπιισης 5 Εἶτ σαρας ἐἰο 15 ςομρογῆιπι εἴς ἔτοιςητῖ- 

ΠΟ ΒΡυς. Ηδς Ογαοὶ ἔς ]Δς5 ἢγδάα5 νοςίτατς Πισγιητ:ὰ Ρσπάο: 
«ἴεν ςαἶπι οἷν ρίμοτς, Νοίξεὶ ἐπιρεγιτὸ Πιςι}} 25» «ιιαίϊ ἃ δι}1- 
Ῥιις εἴϊεπι, ποη ἂρ ἱπιθτῖθιις, πο πιίπατα;. ]σιιητιγ οὐίδπη "Δ- 
ΤΠ1οΐαπι νυ ἀπις,ΡΙΤπῖας ΠΡ το 15, σαρίτε :6.Ηη᾽ος εἰΐ νυ]δὸ ἀρ- 
ῬΕΙ]ατιιπὶ (γάτις ῬΑ ἢ χοῖτπι 5 φιιου απ χ . Καϊεηά, Μα1} ντ- 
δῖς ΒΕ οπια πατα ἰς » 40 ξεγὲ ἰογοηῖτας το άϊτιγ » οατίταῖοπι 
οδίεγααιιοηὶ ἀεάϊτ, αγεαδογιιπι ἀτριπιοητο ῃγδάας ἀρρο!]ᾶ 
εἴθιις Οταςῖς μας [πο] 145. Οὐο ἀ ποίϊει ἃ ΠπεμιἸτιδίη ας σορπο- 

᾿ς χηϊηῖς Οταςῖ ργορτοῖ ἤπιος ἱπιροίτιιπι ἀγ ίτγαητεβ » ἱπι ρου τα 
᾿ς φρροεϊ!αιιέτε ἔποςιι]ς5. τος (γ άτι5 γε Ἀοπιθῃ8 ο(ζ ὃζ τογγὰ πιᾶγι- 

4ὰς ταγοίάιπι.» τὰπι ἴῃ οττιι ἔιο ιιὰπι οοσαῇι τοπιροίτατες, 
Ῥίαιι5. ἰατρόΐηιςε ἱπιθγεβ σοποῖτατ, Γαρο σάρατ 9.10 13.4 
Ῥυιὰ ΟεἰΠτπιπι. ΑἸ υ (γάτι5 οἵ Πλείας ἀς 400 {πρτὰ, Ργορτοτρα 
ἀϊχιῖςΡοεῖα, 
ΡΙοἰαάίηυς Ηγαάάίαιις δὲ οἴάταπι Γγολοπὶς ἀγέζοη, 

δόρτεπὶ αυτεπὶ ἴπητ {τς Πα: ἐπ ςαπ44 ται!τὶ» {πᾶς ΝΌΓΡῚ]115 νο- 
«αὐ Ψιτγαιίις ἰἶδτο ἴοχτο 9 σαρίτο ἀςοῖπιο, ὃς ΑἸ μητ άας ο 
ἽΜἝαγοποῖιερς Ηγρίπιιπι Πἴδγο (δοιπάο. Οἱ. ΒαΙτοτ. ᾶτ- 
ἴο. Ρ᾿ϊπίας πθτο ἘΣ ΒΑΗ͂ΝΒ 4:5. Οαἴεπιπι (οπίπιοητα- 
τῖο ρτῖπιο 5 [ἴδτο ρτίπιο. Ηἱρροογατὶς ἀς Ἐρὶ ἀςπλῖ5 : ν Ὁ 
σλειαὶ,ν εἶ πλειαδες ἀἰοιιητιτ. )ς φάτιπὶ οτῖα ΑΡΒοτὶ πὶ. 14. 
Πιθτο τοττῖο. Ηοπιόγις ΠΠἸ44. σ, Πληΐαδας δὲ ὑάδας τε. δίςνὶ- 
ἀς Ειήπατατιπι. νδὶ, αἱ 3 ὑάσδες., ὅ3α “70 τῷ ταύρρυ κεῖνται κα- 
οάτων καὶ διαὶ δὶ ἀδελφὸν ἵαντα ἥτω κληϑίωδαι : αὶ διότι τι στοιχείῳ 
παρεμφερεῖς εἰσίνιν δὶ ὃς ὑαδες ἀϊσιιητιι βαΐκ χαι»". δὼδωνίδες, 

Τἰαναγας,κ ἔοτα, ἀς ααὰ ΡΙΤαΐα5 Πδτο οὔζαιιο, ἐαρίτο 30. Ορρὶά- 
τς χες ΠΠΡτοτειτῖο ἐς γεπατ. ὃς Ατιζοτεῖεβ Πδγοὸ ίσχτο Δηΐπια- 

Τιιιπινοαρῖτο 31. αὖ Α[115 ἀϊοῖτιγ γλανὸς, Ρ]4Π|15.») δί Βοπιηο πὶ 
ἀρρτοάϊτιγ, ντ άςπι Ατἰζοτεὶ Γοτιἱτ στο 8.σαρῖτε αυΐητο 
δος δηϊπιαΐ υλΐπιις ἑπτεγάϊι νἹάετ φιὰπι ποέξιι., ΑἸοχαπάςγ, 
Αρδβγοάι, Ργοδίςπιας. 69. ἰἴδτο ρτῖπιο. Ὑανα, πγασπα ρὶ- 
{εὶς . ἀς χιιο Ρ᾽ τπῖπι5 πη ἥπς 118.35. Ατοιςεῆτ. ἀριιά Ατδεηςιπι 
116. ζ, ἐὔανων αἷς νοςατὶ ψαμμῖτιν ὀρυκτίμ), καὶ εἰ ΠΟ ςηη ἱερς ας 

τς ἡ ὑανίδας, ᾿χιακίξω, μιίσω, πιαἀςίαοῖονΡ]το.βρέ χω, ὕω, Η εἰν ςἢ. 
᾿ γίαχκένθια,ἔοα Ηγαςίητηι Γιασεάαπτοπὶ σε  ςργατὶ (ο ἴτα, 
Ὑακινϑίζα, μναςϊητἤιτη γοέεγο, ἢν ἀοϊ πτμιιπι αὐ πλι!!οτοἴμητι σοοτς 
Ο ἈἘνδοϊητβήπο,ίτπι νἹο σε. 
χίακέγθινΘ',», ὁ ΠγΔοῖπτ ἢ η1155 Γαδ ΠΡ ΕΥ » ῬΌΓΡΙΙΓΘΙΙΒ : νϊοίΐαςςιις 

εοἱοτ, ἰαήϑινθ', ὑγινοβαφὴοκυανέθ, ἰοειδοὰς υἱακίνϑινα δέρματοι» οἷ - 

Π Ἰες Βγδοϊητμῖπα, Εχοαὶ ῥς. 
γί χιωνδος,ν, ὁ Πγἀοίητηι5 ριετ πιςπιογατιι πὶ ἔλθ ι]15. Ψπάς. δ 
“΄ ψιακενθος, ὁ γε] ἡ, μγαοίπτηιις Ηο59νΔοσϊπέπιπι, ΤἈΟςτΙτι15». αὶ τὸ 
᾿ς ον μέλων ἐντὶ νὴ νὶ γοκπ ταὶ ὑακενϑος. Ἐχ το ΨΊΓΡΊΠ τις ἴπ᾿ Βιιςο]. 
᾿ς ἘἙτνίοϊα: ηἴρτα ἔχης δέ ναςοῖπα πίρτα. Ἀυτίι, νασοίηϊα ηἷ- 

᾿ς ρταϊεραπτιτι Ν σαπάοτ ἴῃ Ὑ Βετιαίϑ 5 -καρτόν τε πολυδρίων ὑα- 

χίνϑου, Οὐ ά το, Μεταπιουρ μος, ; 
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Ξαρσςράνεε 

ΟΝ συμ 
ἡ μα 
παλπὐ Πο 

ΠΗ 

χε, ἕν». ς 

αὐ έν! 

ἡἰκα ίαημι 
με αἱ 

Ἀν ὦ 

 ἰρίαυ 

ΓῚ ἡπι Ἴ 

,ήδ) ἡτεν 

μΠ Π1, 

ἀτή νι » 

εὐ 

ἡνίαν 

τἰμβοηὴ 
Ἢ γεν) ἢ 

Ἶ μπμμθ 

ει, μὰ 

εν, 

ὌΝ ΝΕ 
-: 

ΕἸ άτις ποῖλι5 σγῖρτο ροπηῖτιις ἱπυϊγαῦετς ποῖτορ. 114. 
τρίς {πος σοπυγίτι ἔο 15 τς τὶ δὲτ, 8, αἱ αἱ» 
ΕἸος μιαῦες ᾿α ςτῖρτιιπη»αποίαόιις [ττετγα εἰ ξϊα εἴς. 

Ηαςς Βγαςίηε! ἔροςῖοσ ΠῚ πὶ εἰς ριιγριιγειιτα αὐτὶ τα ξ1π|; 
ιοί νο]ρὸ ἀϊοίπιιι5 ἐγ ίανηο, διιης ἃς ἐοιγαρίποὶ Βἰαοίπτμὶ 
ΝΡ! ἐταις ̓ γφοϊητμιι (αι οπι νει! ὁ ὑαοϊεε οἴ τηιι5.» 4 
δι 1 Ατὶ πὸ νδοῖπιιπ νοσατιιγ μγἀοίητμιι5 τοῖςς ϑογιῖο) ςο] οτῖσ 
εἰξ σαγι]ςὶ ὃς ν]οἸδςοῖ : ν οἰ ριγρατοῖ. Ὀϊοίςοτι {ες αἷς μαθοτς 
κόμίω ὅπηκειμβμίω κυρτίωὶ ὀὔϑοις πλήρη πορφυρφειδοῦς ΟὟ ἰά,νιγρί- 
Ἰὰς πη} 165 δὲ Ιληρυσητος ῃγαςίπιμος νοςατῖ ἃς ἴμδας τιδοπ- 
τες. τ' υακίνϑου βογεπὶ ὃ πόϑυν παῦετε ἀϊχίς Τ᾽ Ἰςοργαίτιις μϊ- 
[τ οτ σγοϊίεχτο , σαρίτε ν]τίπινντάς Ππρτγὰ 4] ἃ πόϑος. διιητ ὃς 
Βγαοίητηὶ εχ σαπάϊάο ρ4] 14] 5 4ιϊ ροτιις σα] οἱ (γ]ς το ἀϊ- 
«ξἀϊ Γχητ: μγαςίπτμαπη ιιοπὶ ριπρῖς Ματτπο 5 ἔγοιιςητοπα 
ἴῃ (σρετιριις ὃς ἐργατβοίοϊο ποππιι!!ο5 νογιπη, δ] ο ἔτιπὶ εἰς 
[ς Ῥιοίςοτιἀϊς εχὶ πἰ πιατοιν:ἀεὙ σγτοβαφῆ, Ὑ᾽ακοϑυςοῦγα- 
οἴστθις ἰαρΊβφου1ι15 πηο πη ἶτ Γαιοῖδη. ΕρΊρτγάτη. ΑΡος.21, οἶπι5 
βοπογᾷ ἱερα δριιὰ Ρ[᾿ηΐτπι. Ὑάκενϑος οτίαπη ργὸ ἰαπα Η] σις 
Ὠγδοῖπτηι σοΐοτς ἱηξεέτίς. Εχοάϊ 28. λήψονται τὸ χευσίον κὶ πίω 
υἱἀκενϑον κὶ τίω) πορφύραν κὶ τὸ κόκκινον κ᾽ τίω) βύοσον Α΄ πιοητ, δίς. 
Ττοῖὰ ἐδ 4 οπὶ , ὑακίνθου κεκλωσυῆνης, Ὠγαςίητΐ γετοστι : ἢς εἰ 
ἀϊςοϊταγ ἃ φι! θυ ίάαπι σοηι5 ἄς! ΡΒ ἴηι) τεῖϊς ὨΙοίςογι ἄς Πθτὺ 
3.ςλρῖτς ὃς. 

Ὑ᾽αχινϑίδης, ΠγΔοϊ πτ ἢ πι]5. 
Υ᾽άλεθ', ὃς ςοητγαίγὸ υἱαλούς,, ἃ νῖττο σοηξε δει5»νίτγοις. νὰ θαλαῖ 

ἐκ πώματα δριιά [ς.ἀς {οτὶδεηά, μον. 
Υ᾽ζλη, νίτγιπι : ΒοπΊΡΥχ νογπυσιίας , Η εἰ δῖιι5 ύαλθ- . βόμ- 

Ευξ σκώληξ. [π11 τὶς ἄπορα στ Γ1. (τοι ἡ ά. [ορίτιι ὑαληρτο γαίς 
ντΓδος 

γ᾽ αλίζω, [πη νἐτγοιϑ»ἰ πο! ἀτι5 Πιπη» πηι σοΐοτς νίτγςο. 
Ὑ᾽ ἄλιγθ- ες δον Ἰτγοιι5 κλίνη ϑιέλαφσα,ν ἰτγοιπι ππάγοςδρ.4.ΔΡροοαὶ. 

ΙοΔπηΐ5. 
Ὑ᾽αλοειδὴς , “Θ΄. ὁ καὶ ὁγ τ εξ νῖτη] πιοάο τγληΠιοίάτι5. υἱα- 

λοειδιοὶς χιταν, τιπίςα ΟΟΙΠῚ 41: ὃί χρυστελοειδ'ὶς ἀἰοίτιΙΓ ὰ 
ΡοϊΪαςς. 

Ὑ αλόεις 9 νΊτΓΟ 15. ΡΟΙΠαοἰ τις» (Ρ]επάϊάτι5, διαφανὲς 5 λαμξθε) 
Ηείνομῖι5. 

Υαλθ΄, ἃς Αττιςὲ 
ΥὩΘ',κ, ὁ νεῖ εἰ, νέττισι, ΑΙ εχαπάεν ΑρΡαγοά 15. (σειαἄο Ργο- 

ὈΙΘητατ. τίω ὑαλόν ὅδιν ἰδεῖν υἱπὸ τῷ πυδύματος φυσω μϑρίω.ἵ τιοϊ 115. 

άλῳ «ἰειχείει . νῖττο ΟΠ πὶτ ἔδι οδάμιοῖτ. ΑὐἸποραμινεφ. ἐς 
Ἰαρῖάε ρε!ςῖάο ὃς χιο ἴρση!5 ἀσοςυἀϊτυιτοτίω) ὕαλον λέγεις: ΥΠρὶ 
Τητεγργας (γι δὶς Ἡοεπθγιπὶ πο ποῆς πος ποπιεῃ 5 [ςἀ οἶτις 
Ἰοςο ἀριιά ευπάςπι δὲ 4[1ος δῃτίηιιο 5 βλοκτρον μήν ὅξιν» ὕαλ Θ΄, 
ἡζινίάς Κρύθ-, τα ὐαλα,, νῖτγα. Οδζὰ τ Ργοδ] τηατ, ΑἸεχαηά, 

Αρβγοά.αριιά νὶγρ ἰπφιεογρ, 
- πη Πς τα ν Ὁ !εγὰ τυ πιρινα 

Ολγρεῦδης μγΑ]}1 ἔλτιιγο μιςατα ςοΐογε. 
δογίδάτζιγ οτίαιῃ ἱαληδριὰ 514, 

Ὑ᾽αλεργεῖον,κ, τὸ, ΟΥ̓ Π οἶπα νἱτγιατία, 
Ὑαλεργὸς οὐδ, ἐν [ΓΙΑΤῚ 115. 

Ὑαλώδης, νἸΓΓΕΙΙ5. 
γ᾽ ἀλωμανυῖτιπι ἐπ ΟΟΕ} 15 σα ογι.ντ γλωΐκωμα, Ἀρίνττιις Πδτὸ 

Ρτγίπιο ΗΙρρίδτισυμἝενᾳ 2 οἷς τυύτου ὃ κοιλεῖται ἱάλωμα,δλοιον ψη- 
φίδι χδυκῇ, 

Ὑ'ανέθ., τογγ 8115, ΟἹ οἴ 59Γπρὶπιι5, οἰ! Θ-,βοττυτι!5ν βλοσυφὲς» 
Ηείνολ. 

γ᾽ ανία ας ἡ, τυ πα  τιισοριισπα ἰπἰ τ 4γα γιραχία» Η-ογο. 
ὙὍντες οἱ, Βατοτὶς ος ποπιθὰ ἀεάϊτ ἱππατα ροητὶ ΠιρίΔίταβ. ντ 

υἴαντες ) 4ι4Π (αἱπὶ νοςάγοητιιγ : νηάς ἰοςιι5 Δἀοΐο,5ι15 Βαο- 
τίς. 

γ ας, νιάς Ὑ᾽ «δὲς, 
γ΄ασιν, Π 115. 

Ὑἱἅτω, Ηγατα Πια]ες - τς ἀϊξει αι άλπι τί θυ] 65 ΠῬοσϊςηπισπη ἃ 
ΟἸγῆβεπε τερε ϑγοϊοπίοτιιπι, Ἠςγοάοτ,. 5. 

Υἱζάδα,ρορυις 1 ςοητὶ 5 τγι 115, ΕτῪ ΠῚ. 
γ᾽ βάζω,νοπιο ν ἱποιτιιο πιὸ φιεσηδάπεοάιπι νοπιςοητῖος (οΐεπεν, 

δυιϊά, νά ς Υωσις, 
γ᾽ βαίνιω, νεἱ : 
Ὑζάλλω Ποτίςδ,ργο ὑποζαλλο, Πα ϊοῖο. 
Υἕζαλὴρ, ργοπι5. δ᾽ ἀϊποίπι5,»αταφηρὴς λάγνθ- Ηςεγς, 
Ὑἱζς, οὐ δ, σιισι5,τογτιο [5,υἱ βός, 
Ὑλητῆςγναῖοσ, ματις, Ηεἴγο. 
Ὑἱθλιὸς, κὶ 5 
ἱβὸς, οἱ φς κυρτὸς» σα Γιι115.» ρἰΒ οι». ΤΠεοογίτιις 1γ],.. νἱ- 

ἄς Ὑζωσις. 
τρΘ.,κ ον τοθοτ ἐπ σαπποῖὶ! ἀοτίο, Ολτα εχ Ατιΐῖοσ. 

Ἴοπι, ΄, ἌΣ Σ ΗΠ 



“56 Υ ΒΒ 
αἰβρίζω,μείσ, αν ακαηλοϊατῖις πὴ πιϑἰαλθγῖαπι ἔλεῖο, ὕβριν ἔχω, ἐό- 

ταιπις! το ὲ τγαέξο, ἤιπα ἑμίοἹ επςοϊ αὐ τονάᾶο νεῖ ἔλέτο ἰσάος 
οἴεπάονηξαπγο,ὠπμόῳ ἃ ουτοτον ἔτι! ρογονν πὶ ἱπέογο δι ρ τΟ» 
φουταπιίπο:ργορυίὰ οηπν δά σΟΥΡῈ5 γοξογγατο!φογατ. Ασοὰ- 
(αι. ἡ βρίξω ὑβριν, ΑΥ το ΡΒ πυσπα στε μ᾽ ὑβρίζων τοῖς ἐμοῖσι χεύμα- 
σι, ἰᾷετα. ΘΟ ρ ἢ ΟοΪ 65; εἶ τοι σ᾽ ἐχα!ὧν οἶδα μεν τις ὑβρίσῃ συχνώνσι χώ- 

βαρριθα ες τε αβῇοῖοτ ἀπίτγδυ βρίζω σον Γαπιο ἘΠ πηι} τἰ5 ἴπ 
Ἰοεῖβ. Ὑ᾽βρίζω, οι Αςοιίλτιιι. τητογοεάσπις ργαροῆεῖο- 
πὲ εἰογντ ὑβρίζω εἰς σὲ, βρίζω σα, ε[Ἐ,σοτρις τιπαπι ραν ἷβ.» ναὶ 
ψ ποι 15, νε] αἰο φιοάδπι πιοάο ἰαἀου ἀν βρίζω εἰς σὲ, ατδη- 
ἄο τιιαπι νχότοιη νἱοἱ ογαας τ Αἰ ̓ατ]ἃ Αἰ τυ τυ γίπι ἐπές- 
τον Γαιοϊλη115. υἱβρίξω εἰς σὲ, ἘὰπτΙρ 14. (τ ἐπι αγίιι5 ὃς ἱπυρὶι5.Α- 
τἰ Πορμαπ.νερ. ὑβρίσετον γ᾽ εἰς «δὺ ϑεοιὶ., ἄςο5 σοπτιιπγς ]12 ΔΕβοϊ- 
τὶς, ταῦτ᾽ οιμῦ «ναί χατ᾽ ὅξὶν ὦ ζεῖ κὶ ϑιοὶ τούτοις ὑβρίζειν εἰς ἐμὲ ἱάσιν 
Αππορίναυ, ὕβρεσεν ἐμοῦ εἰς τὸ σώμα 9 Πεπιο τε π.πηδιιπι σοτ- 
ΡῈ Παρ} Πα τυ ρα (ἀτς σοπτιυπ "το Γ᾽ β ρίζομαι εἰς τὸ σώμῳ, ὃς 
εἱβρίξομαι τὸ σώμα, Ἰάσπη, υἱβρίζω υἶβριν εἰς «δ οἰκέτας. Ῥίαϊτο ἐς 
Τιερὶδ. ὁ β οίζει εἰς τίω) πόλιν» ΒΕ οὐπιριιθ]ῖς, σοπταπαε  1οὐὲ ἀρῖτ, 
Αὐἰἴζοτεῖ. ἴῃ Ργοῦΐοηι, ὑβρίζοντες εἰς τὸ μὸρτεῖον,νἱοἴδητος νατὶ 
οἰπάιτα, ΡΙ ατανσ ἢ 5 η ϑοΐουο. υἱβράζω τι εὗρ τούτοις, αἀτογἤις 
δος Αἰ ταιϊᾷ σατο σοπτιπιο οί Ρ]Ατο ἀς ΓιορΊΌ. υβρίζω ταῦτα 
αἰεὶ ϑεοιδ, ἔχ ΔρῸ ἄπ ἀδοτιιπη σοητοΠΊρΓΙΠΊ 5. Ἰάετη ἰδ] ἀςπη, 
Ὑἱβρίξζω συτα ἀϊισίις Αςοιίατ. Χεπορῆοπ [ἶγο ααΐπτο Ῥα- 
ἀϊα,ϑμὰ «δὲ υὴρ ἀδιενοι τὰς οἵα ὑβρίζειν, τί δεῖ κέγειν; βιίζεϑει τὸ 
ὑβρίζειν, Γ) επηο τ Βειςς5. υἱβρίκει, ἴα ρ[αἱχιαπιρεγέςέϊο᾽, ἰάςην. 
υβρεῶζλα Ἐμτιγο, Εἰτὶρίᾳ. υἰ βρίζοντες οἱ ὄγοι, τα ἀεητες ἀπ η].Ηε- 
τοάοτιιϑ. υἵβρεσμ, αἱ τοιαῦ τα τα] ες Δος οὶ ̓ πιπγία 5) Πα πιο Π η, 
δ4᾽ ὑβρίϑνιυ αιιο [4] το ἁὐξς ἐτιῖς ἤϊπι. ϑοροοϊ, υὑβοισωῆον 
στολη (τοί ἰογάϊ 44, δ᾽ ς ἐξ αι ἰωερτα. τ΄ βρίζειν, ἔργο 
φοηταπηϊηατς, ΚΑ ςμΐη, χ᾽ τιμμαρχ, Τίς ὑκ ὠπαίδευτος ἐ) δόξει, τῦ 
μδὸ γιυμαγκὴ κ᾿ φύσιν ἀμαρπαγέσῃ χαλεπαίνων, τῷ 3. αϑοιλ φύσιν αὐτὸν 
τ βρίσαντι, συμ 4) ῳ χρώμϑυ Ὁ-- 1ὰ εἴ, 59) πορνεία ἑαυ τὸν μιϑιώσαντι, 

Ὑἱβοίζειν,οτίαπι ἀϊσιπτιιν ν ἴσος σιπὶ Πιχεγίδητ, πο ὑλομαν εἶν 
δ άτοπι ἀϊοῖτιγ κἡ πραγῴνγντ ἰῃ οο γοῦρο δηποταιιίπι5, Ὑιάς δὲ 
Ὑἱβριστικός, 

τὶ βριοπαϑέω . Ἰμϊυτῖδπη Ρατίου 9 ἱπίαγῖδ ὃς σοητισης α Δββοϊοτ, 
Ηετίπος. 

Ὑἱζρὲε,αι|15 ἤρεοῖες ποδατηα, Ηςν οἢ. 
Ὑἱβριςςεως δ ἸπατηΔηῖοΓ Πρ Οτα5. ΠΟ ΠταΠΊ 6 14,γ 1 ροτῖπλ,ῆα 

διτίμπι,» [αειἱτῖα,ἔεγος 4) ἀςτγ πο πτα ΠΊ, ἀξάεριιβ9ν 15 1Π14τὰ»1π- 
ἀπτῖα ἴῃ σογρα 5.4 ἀμ! τογῖα πῈ, τ ρ για πη. ἴδρις εἰς πολλοιὶ, ςπιο- 
{θη οἷβρας καὶ ἀδικία . ῬΙατο ἀε Περρ. δεινίωὶ ἶριν. ὑβρίζετω, 

ϑτδυὶ δέ βοῖτιιγ σοπτι πιο }145 ΡΙατάγοιιις ἱπ Ρεγῖος. Ὑβριςν 
ΡτῸ Ργοσδοϊταςς,ροσυ δητία, ἔλίτιι, προ Ρ1491ςςπτία, ἐπί ] εη- 
ταν ρΡγοτογηϊαγα λαζονείᾳ. νἱάς Αἰκία ἴῃ Απγιοη.ὐἶβρις κὶ φρόνη- 
μα) ει ἢ ςης5. ἐφ᾽ ὕβρειαύμῳᾳ βαίνω ἐδὸ νόμοις, Ἰάετη ὕξριν τὸ 
ωρᾷγμαι ἔρασαν ᾿ά ἐπὶ ΠοπηοΥτῃςη, {προγθἰαπι, Βιιάαι5. ὕβριν 
ἐἴκιν. σοστηγ. } 1 φἔῆςετε: σοπταπιοίοὔμπι εἴϊε, ὑβρίζειν. 50- 
ῬθοοΙος ἴῃ Εἰςέϊτα, ἐγὼ ὃ ὄβριν υἱὸ ἐκ ὄχω,ςοπτιιπιεϊ οί ποπ 
ὅιπε. 516 ν Ὁ] δ κοῦ" ον, βραν ἔχοντες, Ἰη(Ο] εητα5 ὃς ροτι]δη- 
τεβ. Ποπιοτιι5 ΟανΠ]. ὕβριν ἐμποιεῖν, ἴῃ ΓΟ] επτίλπι δά ήἤτιςοῖ ον 
Ῥοτυ]δητία πὴ οἱ σπετενΑτϊοτοῖςβ ρτήπιο ΟΕ ςοποῖη. Ἡςεῆο 
ατι5 ὕβριν ροίιτ δὐ τὶ τῷ ὑβριςίω, Ἰπαυϊοης, κακῶν ῥεκτῆρᾳ ἡ τ 
βμιν Ανέρᾳ τιμιήσουσι, ὙΓβρις,ἀς Πα ργαπί πηῖα δὲ ἐοίςπτος. 
Ατιορλλη, ἴῃ Ἀ Δη 159 Ε ἴτ᾽ ἐχ υἵβρις ταῦτ᾽ δὶ τὸ πολλαὶ πουφηξ 4 
επῖπὶ ἢος εἴτ Π θη ἀο[ἴτῖαρ ἤιπτ ἱπτοϊεγαμάα ἢ ψεγῦα (της 
Ῥοουλτηὶ αἀ (ετιίιιπι » 40] σείξατο ομτι5 Θγαιι θατατοιιπη ΔΠΠπὸ 
γὙοπογοῖαγ, Ὑβρίς, ρτο ἔρεοίς ἀε(ριοἰεητῖα ρουΐτητ 40 Ατὶ- 
(ἔοτεῖς (δοιιπάο Ἀιετογ. Τρία δ] δδὶν, ἐπααίτ, εἴδη ὀλιγωρίας κοι 
ταφρόνησίς τε, ἡ ἐπτηρεασυὸς ἡ ὕβρις. 14 πη, ὁ υἱβρίζων κ..ὁλέγω- 
ρεξ:δεὶ γὸ ὕβρις, τὸ βλατῇ εἰν καὶ λυπεῖν, ἐφ᾽ οἷς αἱ σχυυΐη δὶ τῇ ποίαγοντι. 
μὴ ἵνα τὸ γγύηποι ὐτεβ ὍΝ. ἡ ὅτι ἐγήύετο, δν᾽ ὅππως ἡδοῦ : Εἰ ε- 
Ἀΐτη σοητιξ πο 114... ἀςεγπδητιπι αιιοά οἱ 411} ρατίτιις. ἀο 
ἰότοπη Ἰατῖς στα νἐγεσαηάα 9 [ΟΠ ππαιιε ν οἱ αρτατοπι αῇοτε 
δυτῆοτ!. 

τ' βρισμαγατος» τὸ, ἄς] φυοά ἱβρις,αριά Ρίας. ἱπ εριἢι διὰ τὸ αὖτε 

σοι υἱδρισμιαννειῦ υἱπαρ αὐτ᾽ ὀνείρατος γίγονε 
Τ᾽ βρισ τῆὴρ,κρφς»ἑ ὃς ὑβριστὴς ἱ ηλατίτς,ΠοπιοἰάτοΥ 5, υτόρη φαῖθο. ἐ- 
γναίκων, Ο  ατΊ ΠΑ π. Πα ρτγατοτ,ςουγιιρτοιδρίτιο ι5. ἐστιχθὴς» 
ἴα] ἰπγροτοη 5, πο] οἴσθης οὐ σορὶας ὃζ ροτεπτίαπι, ορργεῖϊοτ 
ὙΠΟ ἰςητιιδυ ὁ πτοίζηςη, μις ορΡ σπίτι σώφρων] εἴτ ταπιρος 
γάτιις ἀρη ὦ Χοηορθοητοπι πη Αροίορ. ϑοογαᾶς. ὑβριστὴς ἐν ϑυι- 
νοῦον γίγνεται γα ριιά 50» οἰ εια ἴῃ Αἰδσο,ϊ4 οἰ πχοσειῖς κν Ἰπῖιι- 
τλ15. ὑβειστίωὲ πενίης πλοῦτον ἀποςρέφομω δτο ρτῖπνλο Ἐρίρτγαιι.- 
τηατ, Ατἰ ποτιεῖ ος [δοιινο ΚΕ Βοτοτῖς, Αἴτιον 3. πής ν' δονῆ ς τοῖς υρί- 
ζισιν, ὅτι οἌντιι κακώ: δδῶντες αὐὐ'δ ὐοῆδέχέν μάλλον, Διὸ οἱ νοι οἱ 

πλίίσιοι αὐ βρις-ὠτυτϑρέλαν γ᾽ οἵονται υἱ βοἱζοντες,σοητιιγηο Π1ο 1 ΠῚ 

νῖάε ΥἹϑρις, Τταπῇ τὸ ἀἰχ τ ΑΞ Πάπας ἴῃ ἐρ [Ἐ.κὺ ὁ οἵνιδ- υἱβριστὴς 
δαὶ γεότηται, Ετ ῬΟΪ υἱξρισ τὴς ἀδεμος,ν ἐπι γίο ητιιϑ, βία. ιῷ 

᾿ δί ἀσελγὴ ἰχὶς Εἰτιρο]15. 

Ὑ φριςιχοὸ τα Γιστα χιιατάαπι ἤιπτ αριν Ατρίποσ:α 4αῖδ.ΡΊις, ἀς 
, σαγσγατ ΜαΠ1ὸγ. 

ΤΑ. βριστικὸρ,εγτὸ ἰηϊυιτῖ οὔτις, Πα Ο]ςαϑ)ςοπταπαοί οι, ἴα Ιαχατγίδιῃ 

Ἔν). 

ΠῚ ΉἯ 
Ῥγογἔρογς ἔοίςηϑβυυ βριστικὰς αὐ 914 ο[ξ, υἱβρισ τής. υἱβριστικὴ δγ4- 
σγολῆ Ϊ4 ο[ξ, προπετὴς: ὃς ἸπΊργοΡα » ΑΞ (ΟὨΐη, ὑβριστικὸν γγυΘ. ἡ 
εἰμπέλων 5 Εἰπιχειτίδη5 δέ ἰλ(οἰἴεη8. ΤἼςΟΡ γαίξις τογτίο ἀς 
ΟΉ ΠΑΝ πον τὸν ᾿ 

Ὑβριστικῶς,σοητιπθς οὐ, Ῥίατο ἴῃ Ἔρ οἱ. ὠπεκρίνω μεμίωεμβῥως,ς 
κα ὑβριςικῶς εἰς ἐμὲγτλς ςοπτιιηγο! 4 ργοίοαιοπάο, 

ὙἹ βριστικώτερον, βοτι Δ πτ115)  ἐπποῦμεπ, Χεπορβοπ. ἐδὲν ὑβριςσι- 
κώτε ον ὄχλν τρϑς ὀργίυ κὶ αὐοινομίαν δρ μήσαντος. 

Υριςις,δ)οΟπα τας χ, ϊγίη. 
Ὑἱβριφοδίκα οἱ μι ϑέλοντες εἰστίγειν τοὺς δίκας, ΡΟ], 

Ὑ ὦριστότατος »»Ρ6τι [Δ ητὶ ΠΠπλι152 ΟΠ ἀςητΙΠπηὸ ἱπιργοδιιβοξεγο-. 
οἰ Πιπιι5.Η4 ρἰτ ΟΠ Ππγι15.. σπορὰ, ἀς ΑἸοϊ Δ 4.11.1. ὄσομν, ὃς, 
Δριιά εἰ πάει, ΕΝ" 

Υἱζριστότερί(θ: . ρετα]Δητίου 9 αἀ σΟμτΙ ΠΟ ]14Ππ| ργογηρτίοτγ, Χο- " 
πορβοῃ. Ν᾿. 

Ὑἱ βοίςρια ας, “Οὐ ἰΑτγὶχ ἃς ἰη πα. ἢν 
Ὑϑωμᾳ, τοςγτὸν ΟἿ δστι5 γε] οἱ σθετ : μα νἱ5 Γρίπα ν αυτ ο οσα 

ῬΖτοτ Πατιγᾶπι φοπιιογίο πλπτατίόνς . πᾶστι κα “Ἶ"" σπονδύλων Ὁ 
εἰς τὸ οὐδῷ φύσιν ἐκτρρπὴγαριιά ΗἸρροοτγας. Οδίεη.3.ἀς Ατεὶςινῖς- 
ἄε Υβωσις. ᾿ .ἊὮ 

Ὑβωσις,οως, ἡ,14 εἴτ, ύφωσις,αβςίλιις Πρ᾽ πα ἀοτῇ ᾿πουγιιατα ὃς ἔο 
πὐσαςας το ρΊ οτος ἤπιος ρΊ δ οἱ ἤπιητ : συ ορροηίτιιγ λόρε., 
δωσις, ἰὰ εἰτ,ραπάατιο, Μίττιιι. Εἰς δηΐ τὶ κυφοίόϑερ καἰ κυρτβῶσς 
ξοτηϊςατὶ : λορδοιίνεὗϑτε κὴ λορδοδόν ραπιάλτί, Π]οἰτύγαας ὕβα- 
μα γ δ᾽ δ ϑιι5, τις ρ βίον Πυιοηα]ν τάς Α όρδωσις, Ρογγὸ υἱβοὶ 
σαπητιιγοἱ 4 οἰτυκυφοὶ τις κυρτοὶ, σἸ Βθοτὶ πες σοί, δ. [ρὲ 
πᾶ ἱποιτιάτιγ ξοτγιϊσατίιγαιις ἵτα γε ἀογίππι χα ρ γα 
Δορδοὶ (της τοραπάϊ 9 αΐδιις ἔρῖπα ἀεργιπιίταγ. ντ πὶ ἀθτί 
τεράηάο αιαίι ἰαςηπᾶ ἤδτ : Ετ ΗἸρροογαζ, λορδὸν τράχηλον 7 γο- 
βεχιμτι σοΠ τὰ ἀϊχίτ Ν1ἀς Θαϊδηιπι 1π 3. ΟΠ ΏταΓ, «εὶς 
αξϑρων, ΑἸ) ἥς ἀπξίηχοτς  λόρδωσιν οἵϊε ἴῃ σογρογε δάπογίος., 
ὕβωσιν δοτιιῖςῖο: ἀοτῇ κύρτωσιν. Τ ΠΟΟΟΥΙΓΙ5 ἐν Οἱ δοιπύρρις μὴ βιέ- 
ϑτον καίνε ασυγίσματος ὑβὲ ταφείης, Τατετρτ. ἘΔγ].ε, ὑ βοὸς, δτὸ τῷ κυ- 

φὸς Σδοβολὴ τῷ κι ὸ τουκοῇ τὸ φ εἰς β, ὕβωσις κἰ λύρδωσις πάϑηλιόρ-,, 
δῶωσις γὰρ ὅδι τὸ ἐϊμιτρφεϑνεν, υἱ βρωσιε, τὸ μ᾽ τίω) κεφαλίω) πρὸς τῆς δίς, 
χίως πείϑος,κύρτωσις ἢ τὸ μέσον τῆς ῥάχεως. νἱὰς Αὐἰτοτε !} ἄς στοίς-, 
ἔχ ΑὨΙΠπΊΔ], 

γ᾽ γέία, νεῖ! : 
Ὑγίεια ας, ἡ, [ληϊταϑ,ναΐοτιιάο,, ἴδῃ θοπα ναἰοτιάο. τῆς ὑγείας ἀκ, 

συμμάτρυ κραίσεως σης : “ἦ ὃ νόσου οἷξ ἀμέσρε δυσκρχσίας . ιυμσας 

(χαῖτας ἥτ εχ ςοπιπτοάα γαϊςτιάϊπε ὅς θοπο μαδιτι ὅςς ΡΙατο, 
Ἰῖργο ργέιηο ἐς Ἀοριθ]ῖς, ὑγιείαν ποιεῖν » (εοιπάαπὶ να]οτιιάϊπα 
Ργαξίϊασς, (εἰ πις, Ατὶ ζοτο!ςβ8 Κ Βετοτίσοτιπι ἰθτο Ργίπιον 
ταὶ ὃ ὡς τὸ γυμνάξεδδνι : ὃ τι, ὡς ὅγατοπολὺ ποιεῖ ὑγίειαν, Αἀ νογθα πῃ, 
ἀϊχὶν ΡΙΪηλις. : πιοίοτγεπι γναἰ στιά ϊπεπν [ςπιδιι5 ἑαςίππε Ποῖα 
ἰατρικὰ ὑγίειαν πωρείχεται, Ὀοπαπι ναἰ ετιἀΐποπι ργαθοῖ δγϑ πος 
ἀςπάϊ, ΕΠῚ εεῖαπι Ερίτῃςς. Μίπογια 5 ΕἰΥπιο]ορὶς, τῆς ὑγείας 
ἀϑίωας ἄγαλμα 5 (ἰχιρ 5 Μίπογια ἤρπαπι Αἰποηΐς (αΐτ ἃ 
Ῥεγῖο!α ἐγαξξαπι» ΡΙατατς ἰπ Ρετίοὶς. Ἡγπιπας ἴη ὑγείαν εΧχταξ 
ἀριᾷ ΟΥρῃ. 

Ὑἱγαζομωςουτοτῖ, ἱποο! απ|18 τοάδάον οἰαπείοο, θαζα, Αἰεχαμάος 
ΑΡρΒιγοβ.}}}, ργίπιο Ῥγοῦ] μη. γιαξόυῆνα ἕλκη ἀἰχτ,ν Πσογα 185 
(λπδητιιγ. για ὡνεὶς ἴὰ θο πα πα γα οί ποπὶ γοέτιτιιβ. ὑγαάλεν 
μόραων, ΑἸΌΧ. ΑΡ ἢν. Ί 

Ὑἱγάζω,[ληονοιγο. Αττοτιἀς Μεάϊοῖς, δ᾿ αἤνεωται σὸν μιώιὸν ἐδὸ 
κάμνογτας ὑγιείσαντες. - 

Ὑ γαΐνω, μουν, γα] ςο»᾽ά εἰς, πὶ (ἀπιιορτεξεὸ ναῖδθο : οὐ ορροπὶ- 
τῶτν χάμνω, ἸΝ -αττιπι ἀδ ο] ατιιην. τοὺ παῤ υἱμλδ ὕγια νει, Το- 
πιο ἤθη, Ὑ᾽γαίνειν ἱπ (ΔΙ ατατί οαγ 5 ν αγράτιιγ, νἱάς Χαίρειν, 
Ὑ γαήνω μιετα βατικαῖς 5 Ρτο ὑγιζω, (ἀπ γ5ι14. Ὑ᾽ γώνω 5 {πὰ 
(γηςετιιβ ἰλρίο 5 γβέτὰ (ξητίο » ἤηπὶἱπτεργᾶ πηςητο υ ἰαπὶ ἂς 
πιο ἔς" ]ς!, Αὐ ΠΣΟΡΒ. γέρων αὐὲρ ὧν ἐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 

Ὑ  γίανσες, ὡς ϑέρμ τις, ΔἸ οἰτιις. Τ πο πη {020 ΡῈγ ἢς, ὑγίανσις ὁδὸς εἰς η 
γίειαν, ὡς ϑέρμανσις οἰ δὸς εἰς ϑερωότητει. 

Ὑγαςικὸς»ληαπαι νίπι Βαρεης, 
Ὑγίεια, Ἰάοιη πιο ὑγεία, ντ ραυ]ὸ Πιροτίτις (οι δίτατ. δἰρηϊβοας 

ετίδπη ἔαν σοπίρονἤληι γἶπο ὃί οἷοο, ϑζοπιης ἐμ δά ἰλοτιμαι, 
ἀττίπετοντ οτοσονησιιεηταᾶζον τάς Εἰγτη. ἱ 

Ὑ᾽γεινὸς οὐ, ὁ, (δον ἀις ἴλαις» ̓ πά! βογθητον:(πάπὶ ὃς ἀρὰ [ᾶ- ν 
αἶπος (ἈΠ ογ αΠ απο ροιΐτιιν ργο ἴαπο. 541 εριϑ πος, 
πιϊηιπὶ (δ γὶ σογροσς ) δά (απίτάτοπι σογροτῖς οοπάμοευβ, 

δί ςοπέογεης 9 (λαΐτατοπι γείτἰτιιοηϑ : ὑμεινὸς βίθΘ.. (λῃϑ νῖτα,, 
ΡΠ ἀς ΠερῖΡ,Ατίίοτοὶ. ρείπιο ΟΕ ςοποπυ θεὸς τας κινήσεις, 
ὑγιεινὸν, 14 εἰ, να]θὴς δα πιότιις ἔογεπάοβ. Τοῦ ἅτε 5. σιτίω 
τοῖς υἱγιεινοτοίτοις χαίρειν γ οἰ δὶς σαιάογο (ΑΓ ΡΟ γΓΠτι18 5 ὍΝ 
4ιιο 4 (χηΐτατεπι σοηίδιιατ , ντ ἀίωτα : αιιοά (ἀπίτατὶ5 οαα 4 
γα τῆς ἀἰςαπηδιτιπι: ὃς αιιοί (ληίτατοπι ἱπάϊσατ »ντ Ῥοηι9 οο- ἢ 

Ἰογοίςξαατιις ρα! 8. ἄν 
“γοινὸ ΔΙ τ γοτ, Γαι. (Ππτατίτου ΡΊΤπ, ἐῤῥω μήῥως, αὐόσως, ἀπονώςν,ς 
ΡΟ ΠΧ, ΡΊατο Ρο τὶς, ποπο, ταν δέ γι οἶμαι » υἱγεεινως τὶ ἴ 
αὐτὸς ἀμτν καὶ σωφρόνως νὴ εἰς ἃ ὕανον ἴῃ : Οἱςοτο ρτῖπιο ἀς τ᾿ 

αἰπατ, Ατ φαΐ (ἰαστὶ ὃς πιοάοτατο οὔτι τας ν δε ) αυ θὲ 
ἔς τγλάϊάοσ ἰν, 

) 
ΐ 

ὙὙγ,: 

ΝΕ 
ςοχὴ δ’ 

μϑ 7 

ΠΝ 
μμνίν ἐγ! 

ἜΗΝ 
ἐμιεδον ἐμ 

μὴν 
(ὐπϑ ἡ πιρῇ 

εἰφιύχννε ὰ 

ΠῚ πἰαε, 
ἐχισιρϑιο 
ἡρλήὶ ἵγ, ; 

μφλλ τῶ) 

ἐχίσλρυ αν 
ἐχϑμό πα. ὦ 
ΠΣ 

ὑγιινῤδη ει 
καπῖς, 

ἡγθδγιιτὶ 

ΜΙ, 
ἡγριίμιϑι 
ΠΝ ν 

ΤἸραβονο με 
ΓΤ 
ΠΤ 

ΠῚ 

ἰιιμμιχι 
ἡγθινρη αι 

ἐρηπ καὶ 
ΠΤ 
ἰψιψιηέχι 
{ὑπ εορεὶ 

Διϑανέμιῃ 
τρπρίοια 
ΠηαμΙς, ἐν τν 

ἡδοναὶ ἐς, 

ἡψπρωρμ 
ὼ ἡρπιὸ 

Διί. 
ἐρημιὰ 

πὰ} ὶ 

ΠΤ 

τϑβθ δι, 
Δ δΉδης, γι 
ὑβπρι ρα 

ταὶ ἐμρρς 

βαϊης, ἢ 

Πιηριϊε "τ 
"δέν, Γ 

ὙΔο ἐδ η 
Ἱπρτιηι 

κι ἐς γι 

ΠΝ ἡ οὶ 
Πα γα 

Η ἰμβ ! 
Ι' ἀπε 

δ 

ὌΝ 



Τ᾽ 
αἰ γεηρὸεοοῦ, ὁ ὃς Ὑἱγεὶς, ἐδ. ὁ κα ἡ, τ. ὃς ΖΦ. Βτειι, [πατισοϊατοσοτγίηςο- 

Ἰυπιῖς. Χαπορ θη, μόλις γδ ἀρ ἐν τοσούτῳ χρόνῳ τὸ δηγμα ὑγοὶς 
ἡγόνιτο, εχ πτουίι (χη115 οὐια 45. σοι ίατ.δίηρ ὑγιέα σρηττα- 

υἸάταν τη αἱ ὑγιώ αἀττικς, ΑὐἸ Δ οτος ΚΕ Ποτογίσογιπι ΡΓίαηο, ἐ- 
δὲ γὸ ἰατρικῆς τὸ ὑγιξ ποιῦσω » μὰ μέχρις ὃ ἐνδέχεται, αἰχὶς Ῥτο 
υἱεῖ γὐὑγιῖγντ υφυά 8. ᾿ἴδτο Τ᾽ ορίφουυμη. 114 ποταπάιμη.υ- 
γιὸς Οτασος ἰά οπτὴς σιιοά ριοδαταχνοσατο : νης ἃς ΡΓο- 

ν ἀε15. ὑγὶς μηδὲν, υἰγεες σ᾽ ἐν, φυσι οπχηΐα ἀρ ςοπτ. Τοη- 
ττὰ, το5. σαι πὴ νἰτῖο σοπίμηξζα νοσεῖν ἀϊσῖτιιτ. Ὁ]ατο ἐρὶο!α 
ἔεχτα, φίλοι βέβινοἱ τε κ; ἦδος ἔχοντες ὑμὲς,] δοηὶς ΓλοΥΊδιις Ῥτα- 
ἀϊτὶ. ὑγιὲς μνϑὲν, ΑὙ ΓΟ ΡἨ.), 1 81} νδγα πη, η} 8}} Ππιρ]οχ, ἀφελὲς, 
δημεικὲς. ὑγεὲς δὲν δυλυον μάροι, Δ1Β1] [Δ αἱ σοι ταητοβ, Ν4118.]. ὀρ ϑὸν, 

τ᾿ ληϑες, δι. λυσιτελὲς, ὠφέλιμον, 
Υ᾽ γέωνίαπονοιγο. 

Ἂ Ὑ᾽ γώς, τοξχὲ, (πὸ, γατῖο ἵτὰ ἀϊξχαι, ὀρϑώς,σ ως, ἐῤῥωμήως Ηςίνς. 

᾿ Ὑ᾽γώτερρν, δι τὶ τῷ ὑγιέφερον ρα ΘΟΡ ἢ ΓΟπε πη, Ετν 1. 
ἀγα, (Αἰτατιοηὶϑ βοηιις Ῥογἤ σα, κνισμὸς ἡ ὄκλασμα αἷϑσικὸν 5 ὄρχημα 

σιυωΐτονον, ΡΟ]. 
τ᾽ γοκίνομα πη πιςίσο, ππιεο, δα ζα:ντιοίςο Ῥο[τίδη. 

᾿ γ γερίτω, μα, ανα μιιπιοξξο, πιαἀοξαοῖο. ΑΙ, ΑςουΓ Οαίςη.].λ4 ΟΙαι 
ο΄ φοηῃιὼ 3 τοῖς χεσροῖς ὅμις αὶ σκοπὸς γιγνέ λυ; διὸ βρε ξα) τε αὐ υἱγρ ναι τοὶ 
Ἶ σδαα.ὐγραινέσῃ κὸ δυχύμῳ πρ.φῇ διαιτᾷν γ νἱξχι Ἰναχΐάο ἃς (μςοὶ 
ο΄ Ροηϊτεῇρετε. 
αἰ χαισις, 4. πυπιοϑατίο, ΑἸοχ. Αρτ. 

 Ὑ γασία, ἐν] ρο. νυν η 4 ιτα 5) πγοτ. ὕγρανσις, ΘΔ] Θὴ. ἐν μδυ' οιωδ ταῖς 
κεφαλώς ὅπαν ὑγρασία γχύντοι, β χένη ποιεῖ, 

᾿ς αγοίμσλαςρον, εἰπ ρἰδίτγιπι [αι ἀτ!ηγ. το. ΠοοιιΠ,. 
τ χὸ, χερὶ, πιατο. Ηοσπετσις κε. κ, ἐφ᾿ ὑἰγρί ἤλυϑον ἐς τροίίω., ᾿Ἰὰ 
εἰ, }5}0 ϑεέλαοσαν τῇς επίῖπῃ Ατεὶςὸ ἀἸσιτατ, ἰπιῖτ ἰάοπι ἰητοτρ, 
ὑγρὴ κέλφυϑος, ἰὴ εἴξ, καὶ διὰ τῶς ϑῳλάδσως, ν}2 Πιιπ] 44». τα τὶ 5οίειι 
Ρετ πιᾶτε. 

.- Ὑ γεθβιθ.γνἱτεας ἴῃ ἰοοῖς μασι 5 5 ερίτΒεζοῦ ρ Γτατοτί ΙΝ οα- 
Ὠιι. 

Ὑγορκέφαλ Θ΄. ουΐπς σαρας πυπηετοσαρῖτῖς πιπιοτο ἰσιπ ἀλη5»11 
«ἀρῖτο εἰς πιιπηίάο, ΑἸεχ. ΑρΡΒτγ. 

᾿ Ὑ γρρκήλη,"ς δ)» ποτα; ἤροοίος. γαπτοχ Δαιιοίμις : ἀϊεῖτην ὃς ὑφρο- 
κήλν, ΡΟ Παχ ἰρτο συατγτο, Ὑἱγερκόλης οἰθὶ τατέρῳ τῳ οἦδ᾽ διδύμων 

υσωτώδης συγλογιὰ, μεταξυ τῷ δευτέρφυ χὶ τετάρτου ὑμῖν '. Ψ αἀς ὠντε- 
φρκήλη. 

Ὑγοφκοίλιθ. ὃς 
Υ  γρέκοιλ 6. γεγ6, αὶ εἴς Αἰτο Ηπεητίοτί, 

. Ὑ γορμελὴς, τη οπιθτα Παῦςης δάδιις τοηεγὰ δί Ησχ ρ 114 2. νὰ ἰορια- 
(συ]υσγαριτὰ Χ εη χα ρ1ιι59ἐν τῳ Κιώηγ, 

λέν, Ὑγούμυρον,το, Πἰ 4] ἄτι πι νπριιθητιπι. 

ΤΠ ἢ Ὑ γρϑνγτο, (σοι, πὺ πγοτ, [τ ο του γρὸν, τὸ, π|4. ΡΙΠτατοβεις ἀὐπιοτ- 

μα ὦ ι5 Ἐρἰοιιγιση, κ ἐκ ἐφϑόγει τ πρρτοιγωγής τῷ ὑγρ» τῷ ὑρδωπι. κἷς 
Τνής Νια Ἰιχαΐάιτιτη αἰχὶς Ηοτατίις ἴῃ ργίπια αῖντα λα Μασομπας. Νὲ 

τῖθι ἢ Πτ ορις Πα άϊ ποη Δαυρί τες ντηα. Υ γὴν ὀφϑαλμού, οςιι- 
1ι δοῖες ν εἰ ριιρ 1112 φιια: κόρη, γλίών, Αττίζοτ. 

Ὑ γοένοις,4. ἀϊςας αὶ Ὠυιπιϊάαπι μαθεῖ πιοητε πη; πιο 1115 ὃς εἴα - 

ΠῚ 
εἰούγίυ ἷ 

γι αι πηίηατιιϑ. (6 σγπαεάο ἀἰςὶ τγδάϊε Ρο].1.:. 
μη, Ὑ γούπισσον,ε, τὸ ἰἸοίτιτ ρὲχ [ἰι! 44 (ΒΟ ΟΝ τς... ' 

γιηείμ Ὑγοὐπορρς,ααιιατί 5, ἴπ 4115 νετίλπϑυρον μυπηῖάα ρταάίοης» νη- 
ἐε ὑγρρπορεῖν, Πἰ το φιάττο Ερίσταπιπλ. νέες υἱγορπόρφιιω,ἰ, ΡΕΓ 
Βιιηλϊ 4 ἰθαητ. 

Ὑ γοθς, 5. ὁ πη 1 ἀιι5, τα! άτις, ἰνπιεέξιις, ΡΟ τίη. τοθοτ, πιο] 
1ὶς δὲ 451}159[1στΠ|4π15.ῥδυςτ ς αι} 15. Η οχ 1115. Ηπιχεις., μα]- 

ᾳ πὶ μδϑ 

ΠΝ ἁ Ἐπ ΚΟΥ ΚΎΉ ἢ ε ἐπτοναν ΜΠ ΔΉΠΟΥ ἢ τ 
γώμιθο ἀιι59} δύσις. Ὑ᾽ γεὺς δ}14.ὦ δυκᾳτάφορος τξὲς ταὶ ἡδονας 1 χ, ῥδυμα, 

 ἠϊειόμν τιζο μάν. ὑγοὶς τεὸς πυ) δίαγταν., χΛΟΠΠἸοτ ἴα νἰέζιι., ΡΤ ταν οἰ 115 
Πα, 

ἤῃ δοίοης. νηπάε ὑγεὸς ΕΘ, βιιχι ἃς τεπλ πὶ σουτις ΝΣ 
δυκαταφερὶὴς εἰς ἡ δονας τὸ κίμωνθ' ἐμμελὲς κα ὑγρὴν Κι μέμουσο μῆμον 
ἐν ταῖς αἰδιφορωῖς, Εἰτηοαὶς δά οἴπποπὶ πλογιιπὶ ἐπηρ τς ΠΟ ἢ ἐπὶ 

ἡμα α 

πν 

“ἘΠ ξΑο Π τας. ΡΠ τατος ἴη Ροτῖς] 6. ὑγραὶ ἀγκάλ αι. τοι ΕΓ] ἰάςοτγτί. 
Μ Ειτῖρίἀς5 1πη ΤΙ εΐδο, δρῶς ἃ ὑψοῦ ἃ ̓ ἐἴπειρρν ἀϑέρα,κ, γ'ιῦ πέριξ 

ἐΐχονϑ᾽ ὑγοχῖς ἐν ἀἰὐγκοόλως:ΟἹς.2.ἀς Νδθεσ. 

τι, δα Ψιάες Παδ᾽]ταις δαίαι ᾿πιπχοάεγατιπι ατποτα: 
ἣν ἧμ Οὐ τογγᾶπι τοποῖο οἰγοι πιέξει ἀπιρ εξεῖτετὶ ὶ 
δ Ἡοπτετις ἄς νοητῖς ἀἰχῖτ ὑγρὸν ὠέντων, ἴὰ ς μαλακ ες πγεόντων, 
εν ΠΛ ΠΠἶτογ Ητητηιπι. ὑγρότερα κηΐμαατει., ῬΙατάγοίνς ἀϊχῖτ ἀγυῖι- 

πε ὉΠ: πλοητα ἰαχίογα Πιχι ογάσιε δι ὑγρρτέοας «σεις» ιαἽτπιηςιιτ 
τω αἱ 115 ττα ἔξ δι] ες διὰ ποάφοίαᾳς (ρποία[έμις. Ὑἱ γρὰ μέσραν Ῥίατο 
ἐμ τὴ ἴπ Γοριπιοπίμγας αγο ἢ ̓πτὴ γαγιιπ ὃς Πα! δατ αι. ὑγφα κέλφω- 
βῶ᾽ υή 8, οι .1.πηλᾶγα. 
0! ΑΝ ὗ Ὑ γρόσαρκος, αὶ σατηε πὶ μαθεῖ 1πἰπ|ϊά4Δπ|. 
ῥηδο ᾿ ΥὙ γροσαρκότερι-,ςεἱ εἰξ σατο Πιιπι ἀϊοτ. 
8. 1" Ὑ γεότης τος,» ἱ ἄς πι. «ὦ ἤϑοις ὑγοότης. ΠῚ ΟΓΙΠΤῚ [χε ἴτας. ; 

Ὑγοοτρείχυλα,νοςσατ Ατζοτοϊ. ἃ σεγι οι ΠῚ πιο] ]ο) αἰ 1 ἂν. 

λύγιςα τίω) δειρίμ) ὁ ζύα. αιιοτιι σογαϊς βοχιθ Πς νοτίατ! 1; 
νὲ δια πὶ ὃς σατηοἰι. ἡ 

᾿Υἰγρρφδαλμὸς, οὐ, αὶ μιιπι  ἀἰς εἴς οου]15,μαθοης ἰυδτίςσς οσιιο5: 

μμιν αἱ 

ἴ γἱ ον 

Ν: τον θϑη 
πη ὶ 

ὑμὴν Ν Βυὶς ΟΡρουπτιτ σκληρήφϑτολμος, ᾿ : 

ἼΩΝ β' ὙὙρόφΦθογγρὺ χ ἰὴῃ Ἐρίβγαπισιατ, Ῥσοαλμην πα 10 [Ισυοτγε5. τὸ- 
με μι) [οηλτιηῖ, Ἔ 

ἢ 

ἉΡ Ἃ “97 
᾿ΥἹγρρφοίνιξ, ΑὉ15 ουἶπις5 πποπηϊηῖς ΑΞ ἴλη, 
Υ γαῖ, υυμν  ἀὸ, 11 αι! ἀὸ, θυ 4ὸ ἴτεπν ἡνοΠΠἶτοῦ ΑἸμοπατις Πρτὸ τι. 

1το πὶ ἤπΧ ΠἸτοτ ἀρ. τόγον ηὰς υγρρτέρως, 10 }}1115.Ώ{οχ δ᾽ Π15 
ἁρυά Χο ἦς γα ἐσιοίτε, : ᾿ ᾿ 

ΤΊ αϑσω, δα πιοτὶς αιια: Ρ] οηιις (τη. ΑΕ (ὉΠ, Ασα ΠΥ, ζολεῖς υἰγράρσων 
απογίϑ- ὥλεσε γραφίω,, 

Υδαλέθ'αηθο [υι5»α υοι5 ἀρὰ Η!Ιρρος. 
Ὑδαλὶς εἰ γ ἢ. δδοπεων. 
Ὑ δειρέςερφς, Δαπατίοτ, Π]η.«Ἰ] τίου. 
Ὑδαρὰς Θ᾽, ὁ κα, ὅς υὑδειρος οὐδ λαχιο ἢι5, Αια (ὰρίοη5. αηίια ἀ1- 

Τατιι5, 1 ΠΕ ταπιι5. τιχιις. Ατἡ τοις] 1 ΡΟ] τὶς ὑδαρης οἷνδι, νη 
λ]ειτ1λ}5.» νἰθῖμτι αἰ] τιατι ἱπυπηοάϊς, Οα θην Πδτο ΡΟ 
δὰ ΟἸλυςοποι. Αρι Ατβεπαῖπι μι πειτελωῖς ἀυτῳ δίδευ υ δῶ " 
ΡΥ) ἸΠΠΙΤῚ 44 τπϊχτιι ἃς ἀἀΠτπ1Π|, 114. πὶ εχ Ηερείλματο, 
Σὲ οἶνον υὑδαρη πωλοιυΐπταν “Ὧ χρατήλων : ὑδαρεῖς ἐχοΐδες,, αἰΐιτα (ἃ- 

ὨΪο 5. ὙΠ τότες 5 Πἶδγο Γερείπηο ΑἸ ΠλΑ  ἐιιτ. υὑσωρηὶς ὑγρότης α- 
4110 15 ΒιιπιοτΤ Ἀςορ γα. μ τόσ ἶδτο ΡΥυϊηιο,οαρίτο 19, 
Ὑ δαρὴς φιλία τταῃΠ] ατὸ αἰ οἴτιν ἀπυϊοἰτία φυσι ἀἰ]ετα, 4 εἴν πδ 
(γβςοτα ὃς ἢτπγα. Ατίξοτε]ο5 (δου πάο ΡΟ Ἰτής, ἐν ἢ) σῇ πύλει πίω 
φιλίαν αϑα γχαῖον εἰ δαιρὴ γίνε ὅλοι δε αἱ πίω) κα ιν νίαν πίω; τοιαυύτίκο,, τὸ - 
δαρὲς. Βιαπηί ἀιπλ,αιο Ππ παι! οιμῖνι 7 δ: [ῦτο Ζιϊητο)ςα- 
Ρῖτο Ργῖπιο ἐς ρεπογαῖ, Αἰ πγ4]. Αὐ τοτοὶ ὐδαρὲς ὀξύκρχτον,ρο- 
ἴςᾳ δαιοία, ροίςα ἀαιατα, αἱ. δά ΟἸαιις. 

Ὑσδαριά,οά Ηείγοϊ.Ἔχροη δθρωπι » ἔοτδταη [οτἰθεπάμπζῃ εἶ 
ὑδερκὰ, 

Ὑδαρὸς Ἰάεπὶ 4ιοα ὑδαροὶ ς. Ἡ εἰν «ἢ, οἢἷπὶ ὑδαρὲς ὀχροηΐτ ροτ ὅ- 
δεκρὸν νΟἸ ατὶ ἡ οτῖτις. 

Ὑδωρῥω,ὠἔ τε ἀο υἱσαρὸν 9 ᾽ά εἴτ, ἀαιιοἤιπη ἴσα ἀαιειητὶ ἃς ἀἰΠτᾶ 
ν]άς υἱδ᾿αρωϑεὶς οἶγθ- Βιιή,εχ Ραηά, 

Υδας ατος τὸ γ»4ηια. Ἀςἔλιις οἷ ᾿πυπτάτις ρτὸ αι ὅδαρ τεςε- 
Ρτιπὶ οι. 

Ὑἱϑὰ παΐνων ἀαιιο ἔπη ξλςῖο » ἴη ἀαιαπὶ σοπιοτῖο. Αριά Ηρρο- 
οτάτετη 5 υἱδευταιγείσῃσιοἱὰ οι, ΘΔ] οη ὑδερώδεσιν, καὶ "ξυδατούσως πὸ 
μα 9 καὶ ὑδατώδη χρϑυρνμῆῥοις, ΑἸΔΟὶ ὑδαπτωδεας νος ας παὶ ἐἰ- 
εἰδωπικαξ, 

Ὑ᾽ δεάτια, ταὶ, Δ 1112, τα». ΑὙΤΚ.}.8, Α πῖτη εἰ δευτίων ὅπη μινουή ων, Ρ]- 
1115 Πρ ἐγ ςη θῆται, ΤἈΘΟΡΙΝ,].2.ς.3.4ς σδιῆς ρίδης, Ἐν ἐπ 
διηρ υὑδάτιον. 4 

Ὑδατηγὸς, ὁ αὐτλῶν ὕδωρ, 5014. χα τισὶ ροτίτις ἰουος 411 44 014Π| ἤΔ11- 
Τἴατι δἰ ἴσιο ἔτι, ν ἐμέ τη τγ εἴς οηϊπὶ ὑδατηγος,λάεΣγ ΠΏ πὶ εἶδρρ- 
γωγὸς δι υὑδροφύρρς, 

Υἱϑατικές, Λα μα Γ 544 ἀΠτΙΔ τη ΡοΓτ πϑηϑεντ ὑδωτικὸν σημεῖον » Πρ η 
ὃς ᾿πιάἸοἴτπι ρ᾽ ατι1α: ἐιτατῶς Τ ἢςΟΡΗ. 

Ὑϑατίνοις βραχίονας, ἴῃ ἘρΤρ.1.δγδε δ το ἀα. 
Ὑ΄δώπον,το,ἀριια ΡΙατοπεῖι ἀχιμ]α ΟἸςογοηΐ. νιάς Ὑ᾽ δώτια δι 6, 

γναμας, ὅ 

Ὑδατὶς οἱδὸς ,δ Δ 4.1}: πις ἀ οἷς εἰς Ρἰπρυ τι τ5. Πιροτιοτῖϑ ρᾶ}- 
Ῥεῦτα [αδ!γάτα οχτίπια ρᾶττε Ἰηογεπιςητῆ, ἐχροπίταγ οτίαπι 
{{|4.στιττα, τσ γὡν, δα ρα τ} ἀ4υ λπν σΘοτπεπδονεπει. 

Υ᾽ δειτοειδιὴς 4 1185 (1115, 
Ὑ δετόεις εντος ἀππὶ φιοά ὑδατώδης τνῃάς ἴπ ξο πη πίη. ὑδατίεοσα 

ἴαασις ἀριιά ΠὨϊοηγί,ἀε ἥτε οὐθὶς. Ἶ 
Ὑ Φατοϑρεμμων͵ ον Θ- ὁ κὶ να 1411], Ἐπιρεάθεϊ. ὑδευτοϑρέμμονες 4 

χθδερι ριίςες μυιπιοτῖς αἰ πτηΐ, 
Ὑ᾽ δατόκλυς" Ὁ. ,κγ6᾽ αι ἀΡ ττ115. 
Ὑδατυτρεφῆςγ4 6114 ΠΕΓΓΙ ΓΙ 5.8.1 6 Π1 ΟΠΠῚ υἱδετοϑρέμμων. ἩΟΠΊοΓΙς 

ΟανΠ',Αἰμφὶ δὶ αὐ αἰγείραν υὑδειτοπρεφεων ἰώ ἴλσος: οὐλ]π15 νοτίας 
Ατβοπδης αιισαιια πιεπηΐηῖς Πδτο (εσιπάοναρι ἃ μος ΠῚ τάιτξ 
τά [ουἡ δέτε ὑδοιτοτροφέαν 5 4ιι4Π| ἴρτίρτιιγαπν ἀραιὰ Ηςοἰ ἐμ ῖ 
ἀποαις Ἔχταγε ἰσίςηάιι Πι οἰ 5 υδατι ροφέων Ἔχ ρουοπῖεπὶ αν 
ὕδατος τρεφοιΐνων ἢ αὐξουᾶναν. 

Ὑ᾽ δατόχλοίθ-, τὸ, νΊΓεἢ5 Δα. ὑδατόχλωρδ..ΡΡΟΟ. Ἶ ὶ 
Ὑϑα τὸ χρλα δια χωρή ματα,αριια Αξειατιοχοζοπηςητα ρογπαῖχτα δ1ς 

ἀφιοίανίοι Δηια υ1]Π]Ἰοία. Ν 
Ὑ᾽δατόχροα ὅρῳ, Ἑτοτίδῃ. εχ ΗἸρροοτγαΐῖ. ἰξειτ Ρτο υδωτος ἔχοντω 

χροιαὶ, τι: ἀπ; σοΐογεπι μα οητοντίπα᾽ ἀαιεὶ σΘ]ογῖς, ᾿ 
Υσα τόω 4110 [πὶ τεἀάο,φνηάε υδωτὰ ει ἴῃ Πλ ΠΊΟΤ ΠῚ τείο]ῖ. 

Ὑδατώδης͵ ἐΘ. ο χ᾽ ἡ Δη Δτίοιι5)8 410 [1155 4 6 1158 4118: [πῚ1}15. 
προ ἶτιιτ 4118 σοητΠΘΉ5, ἢ γ ἀγορίοις. ὑδατώόδεις αὔεμοι, νοπξὰ 
4414: ἔστι σον τάς Ὑδαταίνω, 

Υἱ δέ ρτο ϑϑαπιαρυα Ηςἤοά, Ὁ υἰσος,εΘονῖάε ἤιο ἰοςο. μὴ 
Ὑἱδερεία, α΄ [αθειητα σατοηὶ ἰαθοτγο, Ὀλοίς,1.5.ς. 7 οάτεν ὅς 

ὑϑρωπιζν,ντάς Ὑϑϑαψ. 
Ὑἱδρίασις, ν Ἂς Πα ρεκχυσιει δ ὙΠ δδωψ, 

Ὑ᾽ δερικὸς μγ ἀγορίσιι5,η 11 ἀητιὰ Ἰητογοιτε ἰαδοταᾶς, ὑδερικαὴ δια ϑέ- 
σεῖς ΑΒ ξεῖοπος ἢγάγορίςα 4]. δά Οἰλις. 

Ὑ δέρος,κ, ὁ, ατια ᾿πτογο 5. ν ἐτίπι ἱῃτογοι5. ἢν ἄγ οΡ 9. 
γ΄ δέρῳ ἔοικα, Πτλ}}15 ἀαιιες Ἰητογουτὶ οὔ, Ατάϊι.1.7. Ετμὶς.ς,7.ῆς Ατ- 

ΘΥΓΟΡ. υὑδέρων ἴασγς οἱ, Δαις: Ἰητετγοιιτίς σαγάτίο,ΟΑ1.}.2. «ἀΟΓάις. 
νος Υϑωφ. 

Ὑ᾽ δέω,ἀϊσο,οδητο, ὑμνώ, ΑΡο].2. Ατρ. καὶ τὶ μϑ ὅς υδέογται ἱ, ἄδονται 

χἡλέγυπαι. Ατατ.ἐαταίπορρι δὴ ταὶ γιατ αἰϑρώποις ὑ δέονται, οοἰς Ὀτᾶν 
τον τάς Ὑδω, 

Τοπι. 2. ΧΧχ ᾧ 



νἔδιης,ν δνααὶ σαν Πιῖ ΠᾺ ῬΑΔΡΊΟΥ οἵ ἡ] σᾶτπλίπιΡ 5 ἴαυιάεϑ αἱ Ἰουῖλτι5 
ἀϊοῖς ροοῖα. Εεγελνἴτεπι (λρὶ ςπϑοργαάσης, Ἰητε Πσοπορῖη 418 
ρου βοοτίοης ἱορίτιτ δί ἱδυηςς ἀρτα οαπάςπι. ἜΥ 

Ὑ δυο, γτὸ, τ θΟτΟΡτΟ εἶδον, ΤΌ Ρετα δπῖτοπὶ γασος (ππτ τοτιη- 
ἣν ἀποῆας ἐαπῖς,πης ξο 1115 Ἀλυοίσαπτος:ν τα ἔοάτιητιιγ, ὃς οτιὶ- 

ἀλυτοοΐᾶα εἀπηταντεσς Ὀιοίς.1.2.6.175. ΔΊΠΘη. ς 
χὶ δηόφυννον, τὸ το ας τ δατι δια Πιροτοτγοίοίτ,αιιο ἐπάϊος ἐρίΣ 

ἀερτεμβεηπάυυταγολίβοπ.}.2, 
Ὑ᾽δνώ, ΠΌΓΓΙΟ. 
Ὑ δος» ἘΘ-.τὸνλαιι8. ΗεΠο ἁ. γαῖαν ἶφει φύρειν, 
τ ὅρα ας, ἡ δε δρηγμγ ἀτὰ,οτραπβ:ἀιιατῖτι5 ςΟ] τλεγ ἴπ ἃ ιι15 τ 

τε η5:4114}15 οἵ ΡΠ η1} ἐπὰν ἀτίς 9 ὅδρα νετο ρίεγαηαιις ἀϊοίτιτ 
Τιογπαιις {Π|: προς ΔΌ Ἡσίοι!ς οσοἶ[ες. τίω ὑδραν ὃ ὠλκά! Θ- 
μῆρ ἐνννα κἐφιυνὸν φησι,σιμωνίδης 3 πεντηκογτοπκέφαλον,ντ [{οτῖδῖς. Ηε- 

Ποά.Τατετρίοβ ἀς Ηγάγα ᾿ιεγπασαι νά ϑτερμαπάς νγδίδιις ἴπ 
ἀϊδιίοηε λ'λκήγιάς Ὑ δ Θ΄ Ποίταν εὐἴαιη γάτα Ἰα 4 ο- 
Ἰοριιῃ. 

Ὑ᾽ δαγωγαγδ μι: ἀεάιιξεϊο:αια: ἀπέζιι5. 
χ' δραγωγὴ οοὐ,ὁ ἀαπᾶτον Οαίατι : ἀφιιᾶση δάϊπιοςη5. Ἐχροπίτατ ἃ- 
μα αιιξξιι5 ς.24.Ἐςο] εΠ αν ἐν τῷ ὑδραγώγω, Ἰπ ααιιπαιιέξιι.ς. 18, 
[15.4.Ἀερ. ᾿ ν 

α᾽ δράνω. μοανώ,ἰλιιος απιοξξο ἴττῖρ οὐ ξιιπάοιν πὰς 4οτ, παρ ὐ δὴ 
γα δεν Ἡ εἰς ἢ.λ ἐστε αὐδιῤῥ αὐαΐτε : 4111 υἱσδηνα μῆμη Ἔχ ροηὶτ ἰ- 
τἰάοιη λεσαμήῥη ὃς πἰεκεῤραμμυῆμη υϑατι αὐδεχεανθνη ἀεἴἀπηρτιτη ὃχ 
μος ἴοςο Ηοπιοῦὶ Οὐγι, θν, ὑσριινανήνη κριϑαραὶ χροὶ εἴμαϑ᾽ ἐ- 
χούσοι, Εἰς υὑτῦρὼ᾽ ὀϑαξῶσα σευ ἀμφιπύλοισι Γωυα!ξὶ Εὐὔχεο αι τα 14: 

τπιοτῖς δ ρυγὰ σοτρογὶ ἱηάιιοτὶ5 νοτπησπτα: 
τὶ δραλ ὴς,ἐ(6-,ὁ καὶ ηἰγίςγροῆς ἀιιατῖςσιι5 : αὶ ὃ ὑδρ Θ΄ χαοαε ἀϊεΣ- 

τὰν ἃς υὑόρα ποσηοὶ ἐνυδιρες:ἴτοπὶ μετάζολ 9. Ηςείνο ἢ. 
Ὑ᾽ δράργυρος, δ) ΘΠτΙΙΠῚ Υ {{1Π1) Ῥὶοίς.1.ς.ς.102. ὅς 115.6.ςἀρ. 
29.ν Ὁ] ἄς νἱ εἴτι5 [οτ Πα]1,8ς τε πις 4115. ἈΕΟΡ.}}, αἷδὶ λέϑων γο- 
«αἵ χυ τὸν ἀῤγυρϑν. ἶ 

γ᾽ δραύκαξ, [] οὐ ἀαπιάτῖτς Βιιά, 
Ὑ᾽ δρανίλης δ, γ ἀγα} 65)αιιὶ Ἀγ ἀτδυ ἴσο οτσάᾶμο σδηϊε. 
χ'δραυχις ες ἦν ΟἿ τὸ νυ δραυλικὸν ὄργανον, ἢγ ἀταιι!α,πτιπς τη τιι- 

ταδητιπι αἷς ἤπιε ἥτιο ἃ νερὸ νοσαπηιις ογρηες 7 16 οἤοτ 
σαπαπατίς ἴῃ ποςγνεῆτο δα ἰηβδηίος οαπαΐος Ρ] πτηθεοϑ νο] 
ατθος τάπτιπιὶ υτπηιγτῖη ἢγ ἀγα] ἰςῖβ νοτὸ οτίλιν δήπαΐ πη οτι ἢ 
δι ρτε(ποηΐίριις ςσοαέξᾳ δηΐπια Πίτιι!ας το ρ] ες δὲ (πο 5 εἰ οἷς. 
(ατοτὺπι ομπὶ τὴν ὄργανα Δυτ ἔν τειτοι ) ἡμᾶς ἱητοπτίοης Ροτῆ- 
εἰπηταγ : αὐ ἐμανδυς α,ιια: (ρ τίτι ἡ ἄτι 9 1η 4ιι4 ὕδραυλις 
τοξοττὶ ἀσθοατ, ἡειῖς ΑὙΠΠἜΘοΙ 65 ἀριιά Ατμεηασιιπι δ ειτυγοσοῷ, 
Πῖρτὸ χυατῖο 9 [τἀ ἴῃ εᾶπὶ (οατεπείδιτι ἱπο παῖ ντ ὅτ ὠκ “Ἷ) ἐμ- 
πνδυς- ὧν. τὸ ἃ οἴτι5 οαμ4 165 Γρίγίτιιπν ἀαιιας πτοτιι ἀοο! ΙΔ ΠΥ, 
διὰ πὸ ἐμιτνοῖ οἱ αι, τὸ ὄργανον ὕω τῇ ὕδατος, χατεςραμμῆοι 
γἱρ εἰσιν οἱ αὐλοὶ εἰς αὶ ὕδωρ, αὐ αὐαοσουθῶν πὰ ὕδατος ταῦ τιν(Θ- γεθυΐ 
σκιάς ἔτι ἢ δεϊκνποϑύων ὠξιγῶν διαὶ πῇ ὀργκένε,ἐριπνέονται οἱ αὐλοὶ, κἡ ἦχον 
Ἀποτελοιίσι τροσίκυή 7 14 οἱξ, ςαπαὶςος ἴπγὰ ράττε 1) ἃ] Π4π| γογῇ 
{ατυια ν οποπςηζοῦ ἀρίτατα Ὁ δάο[είςοητιι!ο. ἀχὶςι! 15 εὐ! 
Ῥέγ οτρᾶηλπι αἀαξεὶς ὅς ροτγοιγγοητίθιι5.) Γρί σῖτα ᾿η βαπτιιγ ἢ 
{τυ α;, δέ ἔπάιο8 πα ερ ἰσίθιις πιο άιοτγιιπη νάγιοτασίθιις5 (ὁ - 
πάη οχοίγδης γοςοσι οηξετ Ν τγι το ἀδοίπηο, σα ρῖτε 13, 
Ἐπις ᾿π τα πη τὶ ἱππιθητῖο Οτοίθῖο εγἰεῖτιγ. ΡΠ Τηΐπις ΠΌ το 
{ἐρτϊπιο,οαρῖτο 37.Δτιάατιι9 εἴξ Οταθῖι5., ρηοιιπιατίοα γὰ- 
τίοης ὅς μγάται]οἷ5 ογραηΐβ τορογεῖβ: 4 Ιοα ὃς οἴτατο [ἰδ γὸ 
σοηβγπηγασ Αὐμοηαίιϑι Τά ται Ν Ἰττιααῖιι [ἰδ το ἀςξοῖ πΊο 5 σα τα 
ἀεοϊπιο»ετίαπι νοοᾶς ἢγάταιι 45. πιο] η 85 μιᾶς ἰῃ 4.1) ΠΟῃ 
ΟΡέγαγιμτι οαἰσάτιγα νετίαπτιιγ. 

α᾽ δρεία ας, ἡγααϊιατὶο ἱρία ἀαιια: ροτατὶο :δγαὶ ὑδρείαν, ΠῚ οἰτητ ἃ- 
ιᾶτιιπι, Τ Πιιον ἀ1 Ὑ ὑγεία, τ ρατῖο πιὶς ἱττίρατῖο Οἱςοτ, υδραυ- 
σις ΤΠ εορ ἄς μ1{π Ρ] Δητ.}.2.4Ὁ Ρα]Π|15 ςαρ. φιλεῖ 3 καὶ ὑδρείαν 
σφόογα τὸ δένδρον, ἱ, αρδευσιν. 

γὑ δρεῖον, Ἰάς πη ἀχὸ ἃ υἱδδία ρετ ἐπἰπιίτιιπι γα5 4110 υἱδδόύο μῆν, [οι] 
υἱδρδυόμεϑει, γ 5 410 γτίπηιτ ἴῃ Δαιιαπάο οἷά οἵξ, ἢγ ἀτῖα » ἥτι]α. 
γγπα. Αὐβοη. ΠΡ το οέξαιιο, ϑυρδύσας ἰχθυ δια ἐκ “ κρίωης καὶ ἐμζα- 
λῶν εἰς υἱδρεῖον. ἥ 

Ὑ᾽ δοέχαον,εγτὸ, Ἰ εὐιηι αι ἀἰ πτα τη ἐν υ᾽ δγελαίῳ τι ἱα τρικίωδ ὅντο - 
λιπεῖν ἴπι ῃν ἀγείατο πιοάἀοπάϊ ἀγτοπὶ γα  ἐι{ ῷ Ρ᾽ υτάτοΒι!5. σε 
υἱδδελαίῳ 1 οἱςοτῖ 4, 10 Γο Τςοιάο σαρῖτε τιος οἵππὶ 4418 οὶ 
ΟἿσαπι αἀπηίχτιιπν οἰξναιαπὶ μν ἀτοίαοη ἀϊσιιητν Ματςεὶ. 

Τὶ δδεντερρεήλη, χοτηαΣ ὕροςῖο5 σοιῃροῇτα . ἡιαπάο ν] 4. ν πᾶ οΠΠΠῚ 
ἱπτείξιο ἀαιιοῖις μιιπιοτῖ ἴηι ἰοτοτηπι ἀδίςεηάογίτ οτγ. 

γ δρόυμα λαιατίοπιπη γφυΐοης ἀϊρμοῆτα τπαηποτῆς οπΐπι Ρ] ἡ πῖι5 
1,6.ς.13.ὰ Οορτο σπης 19 ἴτητ ἀχιιατί οι πη γάτίοης πιαηποηὶ 

διι5 ἀἰΠροΠειοτργίπνα ἀρ ρε! !ατον Πγ ἀγειμηνα χ χ χα τς Μ, δεοῦ- 
44 ἴῃ πιοητς αἰεὶ ἐτίθετο, 

Ὑ᾽ δδόϑομαι, ἐν. δύσομιυγπ ϑύμαι; ὃς 
Ὑ᾽ δδόνωται1λπη Ροτο, πυτίζῳ, αἰ δά αὐτλῶ ηϊιοτοα ἀλη λ10 9 ἐγτῖσο, 

δίτί σον στ ρο 44 ἢ βογονμαιτῖο. ΕΡ  ξξοτ, αν εἰξέλϑοῃς υ' δρόῦσα 
ὅϑαι, {1 ἀαιιάτιιτη οχίετῖβ.υ δοϑίοντο υἱδαρ, ΒΑτοτιιητ αι πη,σαρ, 
ΧΡ, δ γο ρτίιπο Κκορ ν᾽ δδόύειν χτὶ  κό ρου για Πυητπὶ πιῖ- 

ἴσοις, ὙΒεορβγαίες [το (ἐσιπο ἈΠ τοτο ρίδηταγ, σαρίτο ὁ- 
ἕο ος οχ υἱδρϑυάν φιλῇ εἴἴος ἀβρόυφν ἀϊσμηιας αὔγομερ  1ὰ 

- Π ἣν" 

Ἔ ᾿ ἂ ᾿ Τ᾿, 

Ε πες, αυλτε τ δ ν ; ἐλ μι 
Ὑϑρῶσις , Δδφιατίο, ἵγτῆρατῖο: Τ ἌςΟΡΒ ἀς οαι.1.1.3..4.2 α Ὀοῖ- 

τ τὰ οτίλπι γ᾽ δρεία,, [ ὶ ἱ ν 
᾿αδρμνἀγαςίετβοπελη ἘΡΙρ υϑρα, ; {0 
Ὑἱδρνγλρ,α] σις Δαιιατῖι5.8 δ ἀπιξτις,α μα στπτε ν εἴτις Ησίν οἷ. 
ἢ ἐχροπεηάο ἀσώρυξ, σ΄ σ' ὶ 
Ὑἱϑρήϊονεχέσα, μν ἀγήδιι ναρθη9, Ἡογοάοσ, 
Ὑ'δρηλὸς οὐ, ὃ. πη! ἀπ 4 110 [π|52π|0}}19. απατίσης, ἔυγὶ σαθβῖρτο, 

υἱδρηλὸς, ΑΡΟΙ που ΙΝ Ἰσαπάοτ, υἱδρηλίω χρλαίμενθον ὀπάξεο χαὶ-- 
“πηέοσανς : Ἀ Ἶ δον 

γ᾽ δρίωαυδόν λα στε μάῥυ,υἱδατι αἰδαχόνομθών, ΕΠ οὐ ΟἽ. 
Ὑ' δρυχόίθ.,κ) 6, Δ] 4115 δὲ ὑδρηχόες, ρ [τ 68... ν 
δ ρία ας ὁ νμγ ἀγα, τα] 4, νὰ 8Ααμπατίσιπῃ, Ρίλατις νοσαῖ ἀααὶς, 

Νδαι ὅς ἢγ ἀτία δ δήιιὰ Οτοςοῖβ ποπῖςη παδεῖ, γῇάς ἱπ ΟὨΙ. ὦ 
Ἑταίμι. Ην ἀτίαιῃ τὰ ἔογιθι15.υ διρίαν πλείσαι ὀκ λατυΐπηφιγτάς ἴῃ 
Οὐπιπι. Αὐ! Ἐορ μι ῖαν εἰρὶ5. Ὑ δρία γτπα ἴῃ χιιαπη σοηξιοὶςδαπ-ο 
τιιγ (οστεβ υδρίις δυο ΧοΠορθοη δἷς Λεπεηϊοπίες » ἀππν νος, 

ἷ ἀμ}, Πύς 

ἽΝ 
μῤηύμη 
Μ μμῇ 
ἡμιπυ ᾿ 

ΓΝ 
ἐμαιπι, ἢ εἶ 

Ἰφηττάίσατο ἤο5 ἀλοςς ἰὼ Ππσι] 45. τγλριι5 ρο "0.1.0 - [ἡμῶν 
τα]. Ἂς μν ἀτιῖ5 ἴῃ οὐ πάεπι [δηἤπηπι Το. ὃς Αγ τορι. . τιηραι 

Ὑ᾽ ΦριαφύριΘ-»ἶἶχα, ΡΟ] αι Ἀγάτιιπι σείϊατ. ᾿ ἔς 
Ὑ᾽δρίον,ρατιια δα πᾶ αιμ 14 Οἴσογ. , ΗΝ δὰ ΤΩ 
Ὑϑριω, τὸγρατια μν ἁγία, ὑποκοριςικῶς αρι ΗἸΡροΟς ἰμβνίηιὰ 
γ᾽ δρίσμνφρατυια ᾿γαἀτῖδον τη ]α Ατῆθα.} το. τ 
γ΄ δροβαφες ἱκοτιον, αιοἀ ψυ χορβαφὲς, ΒΟ] ΠΧ. ψυχρρβαφῦ διϊεῦλ, ΜΉΜΟΝ 

κὶ ϑενμοβαφῇ ἀε Πυτῖδιις αὶ Ππο σοόξιτα ξγιρ ἀἹ ἐπασογαπτας ἦν 
δι ἀςσοσιπιηταγαρι ΤΠοορ εγ,[.ἀς Οάοσὶθ. Ἕ {ρηρηάε 

Ὑ᾽δρρδὸοκοι, αἱ, ἰασυ πα. λάκκοι. ὡς “ΝΣ ὑγέτι 
Ὑ᾽διρρόδῦκίθ- κόλα Θ.. Π 15 ἴσαι αἰτιειις απ’ σαρᾶχ, ΝΟΠπ. πη 
γὙὶδ ερειδιὶς,Ἄητις Πα της Γρεοι θη, ΟΡ. Ὁ ὐρὰ νυ 

4 Ἰ ξ {μιν} ὧἱ Ὑ᾽δροϑύκη γε ας ΘΡτασυ τη ἀαιῆα. συ γξ5 
Ὑἱδιρρκεφαλνὶ ἧς ὴ)ν ο υἱδιρρμέφαλθ.,εἴἘ Δ Ιοῇ νοΐ ββοι θτὶ ἃς οτῖε- ὦ 

τὶ πυιπιοσὶς ἔστε σατο ὃς πη ΘιἼ γα πα πὶ σαἰτιαετι αττ ο᾽ ΞαΓΟΠΊ» ὦ 
Εις απ |Π]{ΠΠῚ το πη ρ ΟΓΩ ΠῚ 5 απτ Ι πποιη υαηα σα πὶ διπ τος 

ἐμμαίπρ δ 
εὐ φιν οι 

ΤΩΝ 

Ὀιεητο,ίητο ρ,:Ὶ ἃς ο5 σδρ εἰ 5,4 [0 σα] ἵπτογ ο5 ὃς σο- ἡψανίαγ νι 
τοῦ τὶ πη οῖτι ϑγληατα, ΠΟ ππιιΠ4ιΙατι ἐτίατη ἴπτοῦ σογς τὶ πιθπη- ἰλχίνϑ, 
Ὀταηδτι ὃς ἐρίμπ ξεγοδτυση(αιοῖ Ῥετγηϊολοῆιπι ς 1) σο116- ἰἰγολ Ως 
ἔτῖο. Πορε Αδείαπι τετραβ. το (ςοππάο,5ογπιοη. (εσπ40; ΠΝ 

ἡμϑπικυ οί 
ψείονιοι 
[ΠΝ 

ψμπῃντὼ 

Πρϑυτιρν ἡ : 

σαρῖτο ρτίπιο, ογποὶλις Οεἰις Πδτο ηπαττοςαρῖτε ἰεοα- 
ἄο,ἀςε σαρίτ5 ποιοῖς ἰοα 65.» Ῥγάτοῦ μας ετἰαπὶ νΠὰΠὶ 1η-᾿ 
ὉΘΉ τ ΘΕ η115.410ἀ ροτοῖξ Ιοηριιπὶ εἴϊς. νοὶ δυπιοῦ ςατοσι, 
15 Ητοοάχαε 1ητιιτηοἰοἶτ, ὃς ργεπιςητῖ ἀϊσίτο σςάϊς, υἱδροκέφα.- 
λὸν ταῖσι Δρ ρα [Δπτ. Εἴς νἱ τί πὶ [πρὶ Πππιὸ ἀσοϊάϊτ δ τουτι- 
εἰς οα]ρα ὅς ἱπιρογι εἰ αγοὶπὶ ἐρίἃ τεπο 1 ραιογα ῖ σαριῖς τάς. [ΠῚ Δ ἰχοίλοιο 
τγαξεαυβράττοπη ΑΙ] ιατπ ἀττγ πεῖς. ἷ Μ ΠΣ 
Ὑἱδροκέλν,ἱ͵ ΒοΓη Δ Δ πο Πιφ ταπποχ χ]υοοΠἀπεῖς διιπιοῦῖϑ ἐπ (ογοῖῦ ΕΠ φυπ μον 

ΔἸ χυαπι ράττοπι ςο]]ςἔτῖο φαΐ 1Π1Ὸ ξποίατ ταιπιοτοπγ Νίατος!. ἢ μία τσ 
Ττογρτ, Ὀ1οίςοτι{ἰς Πἶδτο ρτίπιοινάς Ὑδρραύχη. ἸΜαττιαἰὶς ΠΝ. 
ἀϊχιῖτ!θτο ἀμοάοςϊπιοοτιην 45 ἢν άτοξς 45. Ετ Ρ᾽Ἰαῖτς ἰδτο φἰεποί ἐνὶ 
30.σἀρίτε οὐϊαμο, Βγάγοςε! οἷς πε ΠΙοπᾶς πιϊτὸ ρτοφεῖς, δοτί- ἡ μηχα 
δ᾽. Ῥαλ]ις ἢ ρίποτα ΠΡ το ἐεχτο, αἰεὶ υ' διορκήλης, σαρκοκήλης πο- ΠΝ. 
οφαηλυενκιρσοκύλυς »πύδυματοκ λης ἐντερφκήληςγκὶ (κξωνοκήλης, ΠΤ 

ὙΦ ερκηλικοὶ  γ ἰγο σε] οἴ γα! [Ια οταητ ἁφιιοίο γαγαῖςο ΡΙ1η.Πἶδτο ΕΠ μιν. 
30.04ρ.8,Ηγἀτοςο] εἷς {πε {ΠἸ᾿οπες ρτοάοιἶε τταάτιπτ, Μμμ ψ 

Ὑἱδρ᾽λάπαϑον, ᾿ἀραταιτ ἀαατίσυζη ΡΙΪη.}.20.Γα,2 1 διχητ 401 .γ- ΠΝ 
ἀτοϊαρατμιπι τι αδιιητ ἴῃ δι πατιῖπι. ΤἰρΝθνμμμαὶ 

Ὑ᾽διρρμαντία, ας ἡ ΑΓ5 πᾶσ] οαγα 1185 τ ροΓ Αια. ΓΝ 
Ὑἱδρομαύτις θν ὁ να 4114 ἔατιγα ἀϊαϊ πΔ 5. ᾿ ΤΙρρνιὼ πέρ 
Ὑρρειατευςἡςγ  ]Πατιπι ἱππο π] ρατοτούδ ρρμασδυτικιὴ [τέχνη ατα ἐπ νυν γ, 

ἔοι [οτεητῖα ἱπάαραπάϊ 461149.επιοτιΘθορο.1.:. 
γ᾽ δρρμέδευσοι,ρτορ τάμα γαη δ", ρυ4 Ηφπιετ. ἄς Βοῖ[ο Ε ἀπάγαπιν 

4ιιὸς ἱπιρογοῖ ἀεῖ8ν ἡ 

Ὑ᾽δρόμελι,π τα πη} ἀπ 4115. Ματοο 5. μεϑ᾽ ὑδρρμέλιτου, 
οὐππ ἢγ ἀγοηιο τε. Ηοτπποὶ. ὃς Ἀπεὶ. Πδτο ρτῖπιο Ῥὶοίςοτ. 
(σΔΡ.129. ἢ 

Ὑ᾽διρόμηλον, πγάτοπΊο] πη ροι5 σοπἔοξεϊο 
τη ΕΠ τς. Ὀ]οἴν,1.5.ς.32. 

Ὑἱδ ρρμύλιον, τὸ πιο  οηἀίητιπι ἀαιατ τη οΠῈ δῖ ὑδρόμυλθ’υ πιοΐα. 
4118: ἃ ἀαμα οἰτοιπιαρίτιτ ὑδραλετία Η (νοι. 

Ὑϑρόμφαλον, ΟἸ]ςἴο μυιπιοτὶβ οσθ αὶ ἐπ νι λ!σο5» ΑΠτθοσ ἀς- 
Πη.πγφήϊς. 

Ὑ᾽δρρνομεϊῶτη ὕδωρ δια μετρεῖν. 
Ὑ΄δωπέτρε, γἀτορίρεν,ἱ, ἀαιιατίςιιπι Ρ᾽ Ροτ,ΘΘπιις Ραητα,Ὀ]οίς, 

1.2,ς.194. 
Υ᾽διροπιά νυντάς ἱπἐγὰ ροῦ ὦ. 
ὙἱΦρρποσία ας ἡ, ροτῖο ἀηιιαῖνᾶ δ: Ροτιις, ἢ 
Ὑδιροποτέω, μι, ἡσως τ οἰκο, Δ] Πα πὶ [50 γιοναιξὶν ἱδρροποτούταις » ὈῖΟ- 

Τσοῦῖίος Πθτο αιι!ητο, αρίτε 17. τα γι θι5 ΔδΙποολ 5. Ἀ 0}}: ; 

ἃς Βατθατιις οχ ΡΠ πο: Μαγο ἢ 5. πλυΠ οτίιις λαυαπι δ᾽ δοητὶ- 

διι5) 411 οὸ ἱπτο Πρ εηἀα5 ετούτι απ ἀϊοητος γϊηϊπι πη στο 
δχ [ἀτιιγα. 

Ὑ᾽ Φρρπότης,ε, ὃ, Δ] ΠΑ ΠῚ ΒΙΡ 6 πο. 
Υἱδαρρῤῥόαιν οΪ δὴ 

Ὑ δ όῤῥοια, ἡ,ς τ ΠΤΑτΙ τς, ὃς ςαπΑ 15 αο Αια ΡΕμμ1419 ὙΠ 
Ατιξον 

ΠΝ , 

ἡνωὶ ΠῸ 

ΟΠΩθ ΤΠ ς, 

ἐρβο υ, 

Ἰἢ ΔΉ 0.0} ΠῚ 

πῖς εχ 14 ὃζ τηεῖο- ἀσείμν.} 
᾿ Ῥ Ἡ, 

ἡ 

νι} 

ἐκ δου ν ̓ 
((ῆς Μιιῆργην 

ἰ(υ, 

ΠΝ 



"ἴω 

ᾧ 

ν᾿ δοι γι᾿ 

ΝΠ ρα, εἰς ὑδρεῤῥέων χιών, Τά θαι ἴῃ γ οἰρὶς. Οἱ 6] υξεδέδρῳσκε διά τε 
᾿ς ἠδ ὑροβῥοων, Καὶ τῆσδ ἐσωῶν, Οοατιπςητ, ἐσδοῤῥόα νοσατιιν τὸ μέρος τῆς 
τἾ φεφανίθος δε ᾧ τὸ τὸ σὰ ἄϊμζργυ ὕδωρ σικυαγδιῆρον κατέρχετοι Ετ Π1- 

ες Ῥι κῷλρς τόσος δ᾽ ὅ χωρεῖ τὸ υἱδωρ τὸ ἐξ ὑετῷ να] ρὸ ἀἸοἰπλιι5 εἰβοηι. 
ἀρὰ ΡΟ ν}».}}8.4. Ἰορῖτιν δοδοῤῥίας, Αριιά ῬΑ Πα 4.15.1. 4ρ.37. 

᾿ς σοφίης; ἔα Ὁ γ1 4»),  Π)} 118. τοῦ μαγειροὶο υἱ δρόῤῥοιαι. 
δ᾽ Ὁ.» 5ρόνογ ἀνὰ Πεγρθης, ὀφιοο! δοιὰ ΤΠδοάοτγο ἴῃ ΑΥὐμτοτεὶ, 

ΨΟτΙτΙΙΣ Δα χ. ΠΟΠλογ, 114... ἕλκει μοχβίξον τοι κακῳ ὀλούφρονος 
μὰ ὑδρα51.ὁφεως ’οσο ΝΊσληἠ, ἃς Εγαίπνιπι ἴῃ Ῥγοι ον ῖο) Ηγ ἄσιι5 
τ πη Δ0}:0. νῖαε Ὑόρα, ΕΠ ὃι ποπηθη (γ 4ογ 15,4. αιο Ργοοῖιις ἴῃ 

ὅρβατα. 
Ὑ δγοο ασιον, τὲ ρᾶτιια ρα μϑγλίέμνν μικρὰ 51} 4.10 ἀαια δ 1115 ἀςοὶ- 

τς Ῥήτυγ ΡΓο οδἰἴο]]ο. 
᾿ χ᾽ δοσκοσέω, [οι] υἱδμοσικοσέομε 5 ἤροσιΐογ γἱπιόγαμα ν δ] ἀμ ἰατοαῖ 

᾿ 4185 Ση] σοι οοροι, 
δι τῶν, πὸ, ΟΙορ γάτα: ρόπας ηια δογα: ἀΠΠςογηιμητατ - ὅτα ἀο- 
Π [γιδίτ συποβας ἘΡΗΣ, τῇ φιλοσύφῳ : Οὗτω πάνυ πέαιρᾳγμω πονήρως» 

Ος ὥς τε υὑδδοσμοπία ἐἰοὶ δεῖ, ϑλίταξον αὐ τὸ χαλκεὺ ϑ ωϊ αἱ τε κὶ σιωνωνυϑ - 
γα! ΠΣ ωλίι ὅὲι κυλινδιρικὸς γαὐλὶ ιὸ χῆμο τὸ μέγοους ἔχων, ξἰξ ὅ35 τινος 
ὀυϑείας δέχεται πὸς κατωτυ (ρὲ εν) ὡς 4 ὑδώτων πίω βοτ ἑω εἶξε τείζομδυ. 
παωμρτίζει γὸ αὐτὸν ἐμ ϑειτέρφυ κωνθ- χτ' ϑέσιν Ἰσίω ἐγκείμαν Θ-. ὡς 

9) κοι ίω α΄ σιν οἱ μεοῖν τῷ κῶνκ τὰ χἡ τῷ σωλίῶθ., αὐτο δὴ αἴτο ὅδιν τὸ 
βαρύνλιον. ὅταν οιιῦ εἰς ὕδωρ καϑῆς τὸν αὐλὸν ορϑὸς ἐςύξει, χἡ παρέξει 

᾿ς σοὶ τας χρετειτο (965 αῤιϑ' μεν εὐ ὃ τὸς ῥητῆς εἰσὶ γνωρίσματα, 
 αὐδρρσκοπικὸν, τὸ ΓΔ110 411: ἀ4ΙΔτιιπα ἰ!!ΕπτΊ ΟΠ πὶ ἀοςεῦν ΟΠ ΠΟΥ 

4111 14 ροΠ] ςετατ. ἀρια (ΟΠ Δητί πεῖ γεωπονίκων [10τ.2. παρα 
3ηζςγῖδιζοτ Ὑδερσκοπεκὸν [Ια ξαίμου 5 ἴπ 110 Ῥταῖσορτα ἀαυ!]ορὶ- 
διις πεςείϊατια τγβάϊτ » οληψόπιαιιο οδ διατί ο πο αν πάτα Υ 1- 
ἀγα μι τι5 80.8.σ.1. 

αὶ δδοσκίτος: ν5 δρα ]Πυλέαση [ροσυίατοτ αὶ ἐρεσι ἴδει τἰπματάσαις 
᾿ς Ὑδὲ ἀσυὰ ἰάτολητ. ( Ἷ 
Ὑδρησσάστον, "9 τὸ 4114" Βατ[τι15 ΒΔ. εχ Ῥαπά, ἡ 

ηἰδϑρῥασονδα, τοὶ νἸάς Νυφάλια, χοτα αισάδει ἴα φαῖδιι5 ἤςθᾶτ ἀηις 
᾿ς Πιβατίους5. 
. ἡῤδρρτόκος, γα αα τ. ργοάμςοηϑν εἰύταμις ραυίσης : Ἐρήτιοτ. ἔοητὶ5 

᾿ς Δρι Αρο]], 1 ΑΥΡ ΟΣ, 
ἰδ ρούσοι, (Ος λ0 [}.. ἩοΓα ΟΠ Δ]. Ἐπ ατὶν ἢς Το ποπ ἀϊέγαπι ἔστ! δ1τ» 

τ΄ αι ξοητεπν Πάρις σα1115 ἀαια νἴπο πιϊίσοτ! τείρμοτος : Ὁ]]- 
πΐπς ταπῆθη ἐχ Ατἰίοσ. τγαάϊτ ἢς ἕα ἴα ἀρ ρα! !ἀταὴν ρτόρίεγ α- 

Γ΄ υλτμπ) δου ἀΔὨτ14Π1. ΠΡ ΤΗΝ ! , 
αἰδρρφαντης»". ἐγ 146 Π| 411} δον ικο τ δυ τι 5) δὲ ὑδ᾿ορσκόπος, 61}] ΕἸ ΠΟΤ 

ἴῃ ἸΙοσο ἰάτθηῖος δαιια5 ἀςρτεβοπά τ, ὃς οἰτοι ἀἰτ ἀπαγθητῖθι5, 
Γ΄ γηῆε ἂς ὑδρρφαντικὴ τέχνη ν ᾿άδτῃ “06 υἱδφρσκοπεκη ) ὃ τὰ ἐδ ρρ- 

οὐ Π)}). φαντιχοὶ, 18 Δα τὶ δ ρεφαίτας ροττίηςητ. ' ἴ 

αν Π'),. αὐ διρρφοζία, αε, ἡ, εἴπη θοῦ ἀααφε:πι τις οἰ 4ιιο πη οΥ ἢ ἃ σδαἾΒι15 τα - 
ν ΜΠ Β141ς ΙΔ θογαητ, ὅς δαιιαιη νἰτάπῦ σοι σᾶπο5 γι]. Ος (τς ΠΡ τὸ 

ΜΝ. ς ἄς πιογίι ολπί5 γα ]οἱ] [οι ιοης» ΘΟ ῖογ φυτοῦ ἴῃ 60 ὙΠ ι1οῚ 6) 
πδν νδὶ Ῥάγιιγα ΠῚ εἰϊ αι ΤἰΠΊΟΣ μδίςὶ 5 υἱδιρφφοζοις Ογαςὶ 

ΤΩ . νοσδητ: ΠΑ} [ΕγΓΙ ΤΠ) ΠῈ ΘΟ Ώ115 ἐπ ο ΤΌ], 1π 4110 ἔΠ1Ὶ1}} ὧτρ τ ἃς Πτ]ν δὲ 
Δατα τποτιι σγιοίατατ. Ρ]Ὶπ,110,59.. σαρ.5. ἘΠῚ Ππλιῖς (Αἰτιαν ΠιῸ 

ὑπ 

ἡΠη), 

μι, (ίς, 
Ἴν 
ΜΠ ἰν- 
{πογαμαπ 
τον ραν 

Ἰπιν αι: 
ΡΝ Πα 

ΔΝ, 

αὐ Γ΄). Ἰΐαριια τα! οἢ σααἰ 5941 ἄτιις ἐπ ρότιι, Ποτὶ Ἀγάτορμοθος πῃ 
ἰὴ ᾿ς ρατίτιτ. ΑΙἰπὰ εἰς νυμφοληπῆῖθ- ἐς αιο (ρτὰ, ὈἸοἴτιιν δὲ υὑδθρφο- 

αι. ΓΠ}. βικὸν πάϑορ ἃ ῬΙοίτογ!άς. ᾿ ΩΝ, ὕλην 
Ὑδρρφοζ, ἀν αυλπι εἰ πιογο ΐπ ΓΔ Ὁ Επὶ εβετατὶ, Ὀιοίσοτὶ 4. Π|τὸ ς. 

οσαρῖτε 2. ; 
Ὑἱδιρρφοζικὸν πεϑος, Τϊοίσοτ. ἰ{).7.ςαρ.2. πηοτίσι5 Πγ ἀτορ ΒΟ ΐςιις, 

{νήγμα! δῷ δημιας ταδτι: ἤς ἀϊοῖτιν αβοέμο {|| αιια πιογῇι ςαηὶ γα δ αὶ 
, ᾿ηβισίταν, νῖά4ς Ὑἱδιροφοξία, ν ἱ 

ἀιανα; Γ΄, Ὑἱδδοφοζικοὶ, 4111 πιοτῇ ἤιητ ἃ οάπε τα] Δονρτορτοτοα 4ιιοα Δα ι4Π) 
᾿ς Βογτγεαρὶ ταΐ65. 

μον ἡ αἰδωφόξο.νἱάς Ὑδροφιζία. ᾿ : ᾿ : 
ΠΩ ἢ" Ὑδδοφορέαι, ας, 7) 44:15 ροἰζατῖο. Εἰν ετἰλπὶ (ἐπα Ατῇβρηΐς Ἰαραθτο, 

᾿ς ἴῃ βοχηπ [ηΠΠἰτιταπι πποπιοτίατῃ αὶ ΔἸ! ῬοΥλΠΠςητοντ αὰ- 
γικοίν ὴ ᾿ τβὸγ οἵδ Αρο]}]}. οπτηι. ᾿ 

Ὑδερφύρρς, εν δ Πχλ. ΔΑ 1111) ξεγθῃ σα ιια τ 1575 ΘΓΆΓΙ15 ἃ 4118. 

δ Ὑδρρρορω Δαιᾶπὶ ἔςγουροίῖο ἀαυλπι. αν 

ἷ ΟὙδρρχῆα . ἀρια 51, σεξαυβναὶ ςιττι πος οΧαΠΊΡΙο. ἑλπὸν τὸν ὕδατος 
μῈ. ἐπεσκϑασεγκὶ ὑδιροχεῖα ἐπε όνσεν, 
ἢ δορὰ ὐν,»ε,η) εἱμ εἰ φα αητιαυζιιέλιι5, ᾿ ᾿ Ν 

Ὑδλρρχόθ- α, ὁ αημαὗλιι59 (γ 4115 ΔοάΤας] » δύ ὑδιρρχοειςγε 95.) ἁρυᾷ Α- 

μαϑινι Β΄ τατιτ,, 
᾿δρρχύτων κόλανογ,(πιαπὶ ἀααα ρογξαίοτιι πη. Ν οηη. : 

᾿ὐδρωα Ηρ ὁογατὶ δρμουῖπο Ζι.ῦ.3. ἀϊσιιπεισ Ρι πα ϊα φυσι 

᾿ς βεηϊτα τη ραττμ πὶ (ιπηπλασα οατπι οσφαρᾶῃτοδ» δὲ ἐχυϊοο- 

κι είνε Ἰρίατα ποπιθῃ οἴϊεπι!τ)αῦ φάτιιτη Ράττλτιπη {ι- 

᾿'ἄοτς δηΠοίο ὃς ἀνοτάδοϊ 9 40] Ρετ λοι !ὲ 115 1α ΡΑττῖβιις Ραττε- 

ἔσετς ῬγιτΙρί ποι πλοιοῖ 5 οπτότη ας νεΐος ν]ςο τας οχαίρο- 
ταῦ Θοστἢ, αὐ (εἰ 5 Ἰδρωα Ἰατοτρτοταάτησι σα 14 (ιάους μΒο- 

πλῖποπι γοίο εἰς. πὰ ΠΡ Ροοίατὶς γοτῦα τὸ ϑέροις ᾧ «συρετοὶ ξειωε 

χέες, ἡ καύσοι τὸ σω οὶ τῶν ἑὡρκώπες "ἡ σηπεδόνες αἱ δείωνχκὺ Ἰδρώα, Πς 

γοτζοης Αοἴϊας δάϊιοῖς ἔεθτος νοὶ σοὶ σιμά ϑ.ν ἀγάρητοθν ςε- 

τὰ οτἶϑ) σδηςτος 5 ὃς ἰα σοτογὶς φαϊάςπι ραττῖθα8 ) ἴςὰ τπαχὶπης 

ΓΙ ἢ» 

εὐνίν! 
ΜΝ" 

᾿Ἀμβορλνῖα Αςβατο. δι᾿ ὑσλυῤῥοίας βορείων ὀπητορίίστις μέγαν. Ἰκα [0. 

" ἄδ[Π 1" 790 
., οδίςοεηῖς ὃί αιΐσ μα Ἰιουηίηοπι γο οἱ, 
Ὑσϑώδης, Βα ηλ 15, ᾿ ἑ 
Ὑἱόδῳππᾳν, οἴἴς ἢγ ἀγορίςιη, ἰητογουτς βαια [α ϑγαγονα αι οἰ οπὶ 

Πιβοιιηεῖς πιοῖδο ἰασοταγο, ἱοίς, ΠΠ0.3.ςαρ.123,8ς ΑἸΟΧΙΑΡΗν. 
ΤηδιαιΡΓΟΒ].ὐδεριῖν Αρ γετοιαριυα Αἱ ρίῃνροτ υδρυπιουσῶν γιώωαι- 
κυῦν,ν Ἰὰς Ὑσρωψ, 

Ὑἱϑιρωπηκὸς, ὅ, ὁ} γἀτοΡ οιι5, ]υιοπὶ ἀαμια Ἰητογοιις στα ὸ μαδδοτ ὑόγω- 
πικε οἰδίματω,οιτοπι [αἰ οιαατάίπι τι ΔαιναταΠΊ ΓΙΠΊΟΓο5. ᾿ 

Ὑ᾽ δδώπισις τα ἸητοΓοιιο Υ ὅδωψ. 
Ὑἱδρωποοιδὴς ὃ. γγ ἀτορίςιισιν ἰάς Ὑἱ δρὼψ ὀξυτογον. 
Ὑδρωψ ὠπος, ς τις δ ρώπισις ὑδερρς, ὑδερίασις κὶ παρέκχυσις Ἀδίγετο, 

1ἃ εἰζ, Δηι ἰρτογοιις Οἰςετοιῖ. ἁαιια ἰητοῦ σιτοαν (ς ἢ Ὁ :ὰγ- 
ἀτορ5 ὃς ἢγάχορις Ια. ἀς χιο πηοτθο οἰεραητοῦ Ηοιάᾶζ,2, 
(τη) ἐς 2, 

Οτείοῖε ᾿πάμπ!ρεης ΠΡ ὶ ἀΐτιις μγ ἀγορϑ: 
ἾΝος στπν ρο! τ, ΠἢΠ σαιὰ τηοτδὲ 
ἙΩρογῖς νη ΐδ)δζ ἀφιοὔις 0 

Οογροῖς ἰϑηροῦς 

ϑίς δα ἃ Ὁ. δεγθῆο δυαπιπηδηῖςο [ἄρον ἀσιιο [15,ς ἰγπΥρ δτῖ- 
6115 ΕΥΤΟΥ Χρτες χρσεκοῖε ν ΟσΑ τ ΓΙ ς ΠῚ Εςς οςοἰ αἰτν 

(ΟοΥτιρτὶ ἑεροτίς νἱτίοννο] (ρ]επὶς ἀσοῦθιις 
Οτείοις ἢγἀγορ 95 σαν Πσσαγα; ἔτ πηοάι}]α, 
Αταῦς διό: ἔλισες σο Τάτ ττάχοτς ἐϊχιιοτο τιν 
ΤΙ πα ᾿γ ΠΡ ἃ ἰητογ 15 νἴτῖο ἢ ΠΙσοητο εἰπε οῖτν, 
δθοογπςΩ 9 Π}1!Ἐγατἢ ῬΤΌΡτῖο ἐς νἱΐσοτς ΡΟ οι. 

ΟΓγα οἱ δτϊαπῃ ΡῈν ὕδωρ δι ὕψα τα, Ἡγάγορο πὶ σιωεκύνκεχώς Πρη]Ά- 
σαδητν ἀς Ὑδωρ, ἴα ατοτο](αμὶ ἢτ τοξιροτοτο μορατοινπας οἷ- 
μοίτωσις ἱπη ρα Ἰταγ)εγῖα ρόπογα : Ὑυμπαγίας, υἰδέρρς, ἤιις Τυμπανί-- 
πητοῖα οΠτγιπραηΐτος : αι πΠοπΊορη οἰ ἃ ΤΥ πραπο,ημῖα ρα]- 
[λτιυι5 νουτογ νοῆτο ἀΠτοπτις ( 4.1 ἸητοΓ ρογἰτοηφιιπὶ ὃς ἰηϊς - 
διρδ)εν πιραπῆ τοΐοττ (ΟΣ). τυμσονόεις ὑϑρωψ οτίατη γοςάτιγ, 
ἸΝ:οδηάογ η ΑΙ εχι ρματπηαςῖς, ὥστε ἢ. οἵ νηδιιὶ δεαπί μιπυσφται ες δ᾽ 
οπθϑ᾽ υὑδρωψ Τυμποίγόεις αὐτὼ μέοσον ἀφυσγετὸν ὀμφαλὸν ἵζει. δοσιλη- 
4 Γρξοϊςβ νοσατιιτ ἀσιέτης ; ΔὉ ντγα πἰ ΠῚ ΪΓ ΠῚ ἡ Εἶπ 5. ΕΟ ΓΠΊΑ ΠῚ 
γεησγὶ5 Οοπάίτ Πυλ"]οηι ἐν ἀϊ ἐξπς Τοςῖς σοΠ εέξιις. πππιοτ ἃ- 
τοις, Τ οιτία εἴπ, Δόκοφλελματίας ἔπΠῸ υὐττοσοιρκέσιες ὑἰδερος Ν᾽ αἰαὶ 
σοΐρκαγα αἴ {Π τεγοι!5: 10 4110 αἰ ξξεις ΕἸτυΐτοίις πιπποῦ ἰητοῦ 
Οὐἰτοι) ον σοσρη ἱροη οὐδ ποτα Ῥοτεααπι, τ ρετβίτατορα 
Ολίδη, 11 .9.χῦ τόποις σα Ρ.3, 4 παν Δὲ σίας Πρ το 5, οαρ. αὖθι υ- 
δέρων, Α τίμηι ΠΠ|0. τετραζ,5. δ. Π),2. ἕαρ,5.0. ὃς Τοτηςο!. οἰ ἥϊπιν 
1|τ.3.ἐαρῖτ. σα, ΗΠ πο, ἱπτογοιιεῖ 5 νἰτ 5 πυδάοτο ἀϊχὶς Ος {5 
τγαη]ατὸ, α!οί εἴ ργορτῖὸ ὑδρωπιῶν καὶ ὑδεριᾷ ν Τιοίζοτ. 148 [1}. 
2.04.3. αἰτ τοῖς υὐτοὺ στέρκοι ὑφρανψμ, (ἃ οἰζ, νἰττῖς αηιτα» [τοῦ ςιι- 
τε ΕΠ (Ὰ, Ἐτ ς, 52. τρὸς ὑδρώποᾳ υὐττοστερκίοις ποιεῖ. [αςῖτ 4 Δ΄41185, 
Ἰητοῦ οττοπι ξι325, 1115 σουρογὶβ σοίος ἱπτιτποίοὶς ὃς ρτο- 
Ἰαϊτυγη ἢ οὔ, υἱδρωστις υὐτουστερκιδέοις, ΘΟ] 5... Ὑδραψ τγδοΠαζὰ 
ῬτῸ [δγοίᾳ δὲ πτρσοία 1Π|4 ρ το ιπιῖς, αιια’ ἴα Ραττῦ σφε ΐτατ τ αὐ 
αὐτὴ ποτ ἐχώρες ἐπ  τύκ ον, ΕΠ Ρροςτγαῖος αἷθὲ φυσιίο. αταιδύς, ἐκ ἢ τῷ 
ὀμφαλᾷ τὸ χορίον πετῶ μᾷ ον δὶ, αὖι Ὁ τοῦτοι ὕδραν ἔρχετω. Ὑδραψ 

εἰς ἐμίδα,ν τα ΡΤ ἤπια πλ7 Ὁ ΊΣ ἢ. δε δ τη ς ἡ δεψακός, ΘΔ] η.ἰ10. 
3.46 (λιῆς σγιηρτο. Καὶ ὁ καλέ ρβυ Θ- υἱϑρωΐ εἰς ἀμίδα τινὲς ὃ δια- 
Οἰτίων αὐτὸν ὀγομοίζεσι, ; 

Ὑδρὼψ πος, ὁ, ῃγἀγορίςις, Ἡότατ, ὑδρωποειδης,αρυᾷ ΠΙρΡΡος, ἢ 2. 
Ἐρίάθηγ,ῆς ὀξν τένως [ορῖτ Ὀγοίςοταςς τοῖϊε απο τη Οἱ οἱ 5. 
ΤΟΙ ούτιτ ὡς υὑδρωσηκόές, 

Ὑἶδω, ὑμγω, τι ο, απο, Ἰοο,γἄδω,ν οςο ἀριιᾷ ἸΝτοαηᾷ. ἵπ ΑἸεχΊρ ἢ, 
γίής ὙΥσέα, 

ὙΥἱδωρ,ατος, τὸ Δ Δ. ΒΠ ΠῚ ΟσΡ᾽αυ] οἱ πιροτ. Οὐγ 6 ϑαλαάσυς εἷλμυ- 
οὸν ὕδωριν ὈΪ ῥῬγῖου ργοδιοίτυτι οττ Ρίταν ἀυτο ΠῚ 1Π14κ{.2, φέρτε 3 
χερσὶν ὑδωρ:αὉ τω: ἰὰ οὔ βρέχω; πλεοναόμ ὦ τοῦ δι. Ἰηαιῖς Αροίϊοη. 

Οταγηπη, ὀύτι τοῦ ὕδατος ϑείλω αν αῆοῳ χέοντες ΤῸ ἀεἸςὶ ἀκα πιὰ- 

τἰηλπὶ ἴῃ ἤρογσοητος, Π] οἵσον, το 4.6 ρ.2.4 7 ὐδεύτων ἐκ διὸς γε- 
γορμβμαν., ᾿πη τάιπὶ ἀοςς αι, ΤῊ ΘοΡ γα. στὸ τς Οαιῆς ρίασταν. 
ὑαῖρ τούδωρ τὸ ἐγχεύμᾶῆνον χέγειννγ!άς Υἱῶρ. δὲ ἰςυἴη. ἐγχα τω ὕδωρ 

πῷ κατηγόρῳ, αι ΤΠ Επάϊταν σου άτον!, Α πα ΠῚ ἀυζοια ἀἢ ἴσαι 
ξυπάετςο, ΕΠ οἱ ΤΙοσιπλ ἄατο Φσςη 1, ὅς σφι!α πὶ ἤιαὺι ἀρ εη 41. Δἀ 
ΔΖ: ἘΠῚ ΠΊ τπιφη ἤΠιγαπι ςεγῖδηι Οτάτοταος ἀἰσορδος » ἃ οἰθρ ν - 
ἄτγαπηντ ἄοςοῖ, Βιι41η ΑἸποῦ. Πεπιο τη, αὐαςταὶ ἐν πίε ὕδατι 
εἰπώτω. Ὑωρ γαλακτωσὲς στὴ ἐἰςίιητ στγςοίνηοαι Πα τὰ πεῖ» 
[ξἃ χυιαϊτἴατοπι τοιτι ρον πηδτήτηιις προ Ποδηῖ: ποη ΟἹ ἐρίτιτ 
δαια ἱεγοίνυτνεγγεγιητον εἰ ᾿ἰλέϊος ππς ἰαιῖς, [οι ἀηπα δε }5 

πτοάο τορ᾿ 9.4 ἐβεῖάα (εἰ Γ ὀὔκρατον ὑδὰρ κἰ χλιαρῆνοντ χλια- 
εἰν ἄμα ἀἰεῖς Ἡ οπι. Ατεϊοι τεῆς Ατὰςπ.1105.2. ὃ 3. μετάκερας ὕδωρ 
νοςαητ, 0 τα πΊςη μετεικέρας (στέρτιιπι ἀρὰ Ηείγ ὅζίη ΟἹ οἵ 
ἢς ΗἸ ρροογατίς μετεικύρας σοττιρτὸ: πος Ολἰεπις οχροίτγα- 
λακτώσες σύγκραμα. Ἀ δι ῖπ5 ἴη1Σ2.6αρ.48, χλιαρα ὕδατι ἡ γαλακτῷδᾳ 

κατοχ εἰῶνω., 1ὰ εἴς. τορίάα νε] ἰχέϊεϊ τεπιρογαπιοητὶ δηλ Ῥατ- 
ξαπάσταγ, Ετίη 9. σαρῖτι 6 μελίκρατον γελακταῖδὲς τῇ ἀφῇ, Δημᾶπι 
πιι ίλαι τορτάδυ. Ἰ)Ἰοίσοτ. "ἢ ν.3.ὅς ΑἸος, εἴθ ὕδατος ψυχρού δ᾽ Τα- 
χακη ὦ δοις παγομίθη, (αἱ ἐὐὰς 7. ΜΙ ει ποόν. Χλιορρὶ ἢ τὸ ἐδέσματοι πυρϑ- 
σοίσο αἷω ὦ καλεῖν ἔΐϑυς πὶ τοῖς ἰατροῖς γαλακτώδη. ϑέρριε δ᾿ ὄντος, ἃ και-- 

λοιΐσι κρίωνὦ 14 εἴτ, Ἐσι]α νοτὸ τορι εχ θοἰρίπνς , 45 [0 - 
Ἰεῦς Μοά!οἱ γελακτώ δὰ Δρρεϊίατς »14 εἴξ, ἰλξ!ῖς τειπιροτὶς» πες 

Ἴοπ,. 2. ΧΧχ 11) 



Ρ ! 

δοο Υ Ἑ 
εαἰϊάλιπος ἐγ σι δα, Αϑζατο λυιτοπι τα: κρίω ῷια ἡοσητ. Ἰᾷ εἴς, 
ξόηταηα (ἃ ἔοπτίς ἔτ! ἀϊ τη τεπιρετγάτίοης Πιηη!ταάίης ) μὴ 
ἀκρας ψυχοὶνντ ἐχροσῖς Αὔεῖις [ι. 9. (ᾶρ.36. Ῥαι 5 Αὲ σίμοτα 
115.2.ςρ.42. ὑὑποαπογίιζειν δὲῖ τὸ ρόσωπον ἀξυχρ τω γαλακτώδει, τὰ 

εἐἰιροίςα τερθητί ν εἰ τερίάἀα:ντ χρίσμα γαλακτώδες γτπιιη ἀΠ]πτῇ 
τορίάμιπι ποπιίπαιῖς Ὀἱοίςοτγι {ες σαρῖτιἀς Βετοπίςα. Εἰς ὕδωρ 
“τ  φεινινιάς τράφω, Ὑδαρ β΄ ῥῥὸν 5) Δημ1 αι νοτᾶςες ΠΟπηΪπο5 
εἰ ἀτονταρυά Ηἰρροοτγαῦ, 6. Εριάςπη. ὕδωρ βοῤῥον, ἀγρυπνίη βοῤ- 
δόν. ΥὙδωρ τὶ χέοὸς δι κΤ' χέρν Αρ ρε [ας νοτεγες τιλάιτ Ατὶ- 
Πορῆδηες Ογαιηπατίσι5 » ἀ4ι 41 414 Δ] ΘΟ οστιιγ πλᾶπι}5 ἀΠ- 
το εἴθιπη : ἐπένμκκᾳ νογὸ 5) 4ιὰ μοί οἴδιπι. Ηδης ἀϊβετγεη- 
τἰδαν ἴτα (Ἔτι αιῖς ΑὐἸ Πορμαπος ροξῖα ἴῃ Ν εἰρις 9 Ὑἶδὼρ χὰ 
χείεὺς »νταὶ τραπέζας εἰσφἔρειν » Δειασνούδμῆν,, ἐστονεν ἐμ μεϑ' 9 ἠδὴ ασέν- 
Φὸ . 

Μδαῖθις ἀαγὶ τδς ἀφυδπη,αρροπὶ πγοπίμ 15: 
Οαρυλπλις, ]τιΐ πγ}5 Ποβ» ἢ άπγς πτοάό. 

Ἐταπποτζαάγιιητ, δῆτα 1Πὶ οἰδιις ἔπ ἔσγγογαγ, ΡοΠυϊαῆς σοπιιῖ- 
τι48 υἵϑαρ χτ᾽ χίρόε: τοπηοτὶβ πιο 5918 {|| ἀλτὶ ἀπιαπη, αι 40- 
Τπογεπειιτοιπι ἀϊσοτοηζ . ἀπο ίψαῦει δὲς ὦ πῶ. Οἰτάταν ὃς 1ΠΠπ|ώ4 
ΑὐἸ ΠΟΡ ἢ ἐν τευγίμωιτ ἧς Φἐρε πὦ ταχέως κ᾿ χέρϑι ὕδωρ γ αἴρῴπεμπε 
τὸ χιοόμακτρον, ΠῚ οτίδτα τη 111 4ς, Ηρα κὶ αμιφίπολον ταμίαι ὥτριω, 
ὃ γεραιὸς Χερσὶν ὕδωρ ὅδηχ οὗ σαὶ ἀκήρατον » ἢ παρές-» Χέρνιξον αἰμφίπο- ὦ 
ΧΘ΄ πρρχόονϑ᾽ μα χλρσιν ἔχουσα, Ετ ΔἰἰδΊ, χερσὶν ὑδωρ φίρτες ἔοτγτς 
δήτιᾶτη ἰδιιαηἀῖς πιδηῖθιις ΑἸ ΠῚ ΟΠ ι15) Κατα χέοος υ'δωρ αἰτῆσαι, 
να ναϊρὸ δΙεραπτον ἀἰοί γι ἀεννάγνάον ἃ ἰαμευ. ΑἸ μἀοθατιγ 
αὐτοῖπ ἀ4 11 {Πρ γ ΠΊΔ 1159 δον ὃς Ροίὲ οἴρππι. Διχὰς Ατδε- 
πάις [1.9.οτίδιη ρος οἴδιιπ1), αἷς νετογος ἀιχ Πς τ᾽ χίρϑς ὕϑωρ, 
ΤῬὸε 4ι (ππηρτινς οἰδα δαί ἀϊχὶς Ἠοπιογιβ, 1 οῖσι 3. κέρυκες 
μῇβ ὕδωρ ὅη} χείρας ὃ χόναν: Σῖτον 3 δ μωαἱ παρενίωλτον ἐν κανέοισι, τ 
ἀς Διὰ Ῥο(ϊ ςοσπᾶπι [ς αἷς Οὐγ1].γ. Τοῖσι 5. κήρυκες μὴ) ὕδωρ δ) 
χέοκς ἔχϑυαν: Κούρρι Ὁ κρατῆρας ἐπεςἐψὸω το ποτοῖο, (τη ἀν ριτατγο- 
ταγηιῖς Ατμςηδις ἴῃ 4.4πστετγετύγαις 44 Πὶ 4118 εἶδες 

ορτίπια,  αςετὲ ὁ Κσρνέιθ- χτ᾿ Φιλόξενον εἶπε, τὸ χτ᾽ χερωών»ἱ αι} αι: 
ςοπιιία!ῖ5 ἀοσιιδ'τιιτὶς ἰδιιληἀΐ στατία πιδηϊθιις αἰπιμέϊταγ. 
Ῥοτγτγὸ ἀηιιαπη ςατετὶβ εἰσπισητὶβ ργαστι {πὶ ν τιἰετιις ΡΙη ἀλτιι5 
ὁ μεγαλοφωγότατος(νῖ γΟΟΔΤΙΙΓ διειπνοσοφιςίας 1...) 41} 1η Οροτὶ5 ΠΠ- 
πιῖπο σοοϊηΐτ αβιςον μὴ ὕδωρ. Ὑἱδωρ ποιῇ σαι, κὶ ποιεῖν ὑετὸν, αὐτὶ τὰ 
δεῖν, ἀἰχὶς Αὐἰξορ απ. ίῃ Ν οἰρΊ 5914 εἰξιρ!Ιιατε : πῆς ἃς νἱρὸ ἀϊ- 
εἰπηιϑρίομμεν γα’ [αἰγε ρίωγρ. Ὑδωρ χϑυκὸν γοσαῖ Ραιιίλη.ἰυ Μ ες 
Γεηϊςῖς. ΛΙΌι}1Δ5 ἀη45 46: {πητὶη ἅρτο Ὑνγδθαυττίηο : Ολ] πες 

νεγὸ ὥλζουλα 8, Μετῃ.Ὀς 115 δῖγάᾶθο [10.5.Ὀ ΠῚ. 10.31.6 ρ.2.Ν ι- 
ται Το 8.ςρ.3.δοτοη ἴῃ Απιριξο ἃς Ματτ. "0.1, ἃς 4.Ἐρίρτ. 
ὙΥϑὼρ 611 ἑητοτοιις, Ατι ζοτεϊ. ἴῃ ΡγΟδ ηλ. ὕδατα τγαθὶ της 41- 
εαηγοητο αἰἴιο Ὠὶοίςοτϊ ἃ, ἀἸοῖς [18..4. (40.263. 14 εἴτ, 441115. 
διιτ λαιιοία, χιας ρίετι αχις ἀρὰ Μεάϊοος ἱπάϊςαυτ Πιδειιητος 
αὐτοῦ) ἀαιι45γδί πιά] πὶ 4 ἀ ΠΥ ἄγορα ἀϊσιητς. νἱάς Υϑδωψ, 
ἔδαρ, [γάμ5,) φιιο Ργοοίμς ἴῃ δρίατα γοσαζ υἷδὼρ τὸ χα τοῦ εἷ- 
δρρχίου. 

Ὑ Ἐςηχαῖς δι, ἀπειλὴ βραδιω δόντων, κὸ αὐουγνευθαι καλδυόγτων, 
ὙΥἱ εἰκὸν χρέας, [111 σάτονντ βοοικὸν δυιθι], ΡΟ ΠΧ, 
Ὑειθο,κ, ὁ Γαι [τς ὐεία ἴῃ σοεπ. σσ.. Ὀϊοίς.118.2. 
Ὑἱελῶν, ἄς! τατος, ἀςπρεγε»ληρεν, ΗςΓ μωραήνειν, 
Ὑἐλεθοῖάεπι αιιοά ὑάλεθο, γἱτγοισινπάς υὑελοιιῦ αἰγίῶογ» ν 25 νἱτγοῦ, 

Πιοίροτγι ἀ. 
ελέψης, κα, ὁ Ζαὶ νἴτγα σοαιμτ. Η εἴ, 
Ὑελίζειν 9 νἱτγὶ πιοάο ρα! ζετο 5» νἱτγῖ σο]οτεπὶ σχρυπιοτς 2 υἱττὶ 

(ρ]επάοτγεπι ἱπητατὶ. : 
Ὑἱέλινδυ, νἱτγεις. νπάς δέλινα κοίτοπῆρα, νἰτγοα ἔρος]. ΑἸςχαπάεν 

Αρβτοί, 
αὐελθον, ὁ νἰσγιπι. ΑἸοχ. ΑΡἢγο ἀ. ὥσπερ δὲ ἐέλυ ἐμφωνει τὸ ὅδ ϑὲς τοεῖ 

χρώματος. Τάςπὶ [1 .1. ΡΟ], σοη. Ἐσ- οἴξοττ 9 ὕελοι ἐν τῷ χέμώνε ϑτρ 
μοῦ σφόδρα τινὸς ἐμόλη ϑέντος ὁ ἐΓνεωται ἵ,νῖττγα ἔγα πριιηταγγδζο [ἀξ 
ῥῆξιν ἐργίξεται,, τῷ "κ᾽ ὑέλε σώματι, υἷελ9. ἀϊσομάϊπι πο ὕαλ Θ΄, 
Ῥμιγαηίςι5 ἀπηοταῖ. 

Υἱεχοιῶ, νιτγοιιτη, τούς. 1.2.ς 4.99. 
«ελεργεῖον, κα τὸ οἰ Ποῖηα νἱτγςατίας 
“ΤΠ ἐλώδης, ν ἸΤΥΟΙΙ5. 

ὙνΡ]αςθατ, 
«(ενία, [ατυιῖτας.ν τάς Υἱωεία, 
Ὑετίζειν, ρ ποτα. 
αέτιθι, Ἰπιρτοπὶ αβογοης 5» Ρί πη] 155 Ῥ᾽ τα 5, υἱἐτιθ- ζει, Γααλ τ5 

Τυρίτογ ὐπὸ τῆν ὑεὐἶδ, ἃ ρα 11115 ἔς ἀϊέζας,ντ ίογιδις Αὐπζοτεῖ. ἀς 
ταππέάο. Νααι Ογαοὶ Τοιοαὶ δ μόρμον γοηπογατί {ππὲ. νὰ τοῖτο5 
φίγαρο ἃ Ραυίχληϊαδτᾶς ὑέτιον,ντ Αὐγέδημς ὃς ΡΒ αγηατιις, 1,τὶ- 
πὶ ΡΙασ πι νευτογαητ, ΤΊΡΩΠ]1 15» ᾽ 

Ατὐἰάα πες ρίτο Πιρρί σας Βογρα οι. 
Ἐτ ἔς ἴπτο σεις ἴοςιιϑ [οΐδπὶ ὰ ὈΊΔΙορο Ἰοιιῖς ὃζ ΘΔηγ. 
πιο - οὐδε βωμὸν ἐν σι γαργάρῳ τοῦ εἶοντος, ΗΟ Ιγ οϊο ὕης,, 14 εἰἴ, 
ζειὶ μέρα Θ-. ὑετίν ἀπραπος να ΡΙαμ τοί» πὶ ἘΕΡΊρτ. 

Ὑετομάντις, (Θ- ἡ αι ΡΠ αΐλπὶ ἔαταγαπι ργαάϊςοτς πους, (ογηῖςῖ5 
σορπουηοη ἀριιὰ Εὐρ μου] Ομ πΊ. , 

ετὸς, οὐ, ὁ ΡΤ 14. Ατἰίζοτεὶ. ἄς ταϊιηάο ς καὶ τοι γέ φοις ϑλίψις σφόδρα 
ἀρχασαρ διααυ εἰροι ἐδ ρφτέρας 7 Ὁ τούτο καλούμδο ὑετὸν) ᾷ αἴξ, αἰμδὶς 

δ (ιν ἢ 
ςοτηρτοίπο νεβοπιοπς Ρἰ ςπίοτοβ ἔρατρὶς (εἰγῖαβ 9 μόςαιιε 2ρ- 
ῬΕΠ διηιι5 Ρ τα πι, ἐπ στὶς σοπτοττα {{1||πἰά τα οὐνπα πιαὶείσιι-- 
ἰατρίαντιιπι νετγὸ ἰαρί τοποῦς σαἰταητία, ἰὰ εἰτ 9 ὄμέρρυ μείζω ᾽ν 
συωεχὰ συςρέμματα ὅδ᾽ γῆς φερφυῆμα, ντ δ᾽ ἀεπι Πατίτη [δ άϊειιτ. 
Ρτάπια ἔχις ἀϊἸοὶς Ρτοάιιςίταν ἀριὰ Ἡοο ά. ὑετπδ ἀμφιζαλῃ 
ἀκείων δίς. κι 

Ὑἱετώτατος αγεμος,ν ΦΏτι15 πτᾶ χ  πηὸ Ρ ας, 
Ὑ εἰὶ, Βασοδις, στιζασιΘ-, Ηεΐγς. 
ὙΥῊ Σιν ΔεΎ τι», 
ΥνΠιε γι. Σεμέλη, ἐσ τῆς ὕσεως, 

ὙΥἱω εἰα, {ἘΠ τιττ αν καρ κα, πλοτοβ {1 ΠΠ| 0 ροτοῖπα τη] Πτατηροσοῖπα ἔξω Ὁ 
Ρ᾽ἀϊτας 9 ΤΠ Πππν Τη ποητιιΠλ) ροτοογιπη στα ςοϊοητία, Ατὴο- 
Ῥιαποίη Ραςς » [τὰ μὴ γήδηται ϑεαγγύοις υὑΐωεια,, ϑοτ ἴτας ὃς υὑἱωία, 
1 επ,ώμαϑέα . ντ ἀἸοίτατ ἴπς Βοροτίςα ἂρ Η τας ἃς Ριπά Οοση το 
πχεητ. ἴῃ Ἐφιδ. αἰτ' αιιοίἠαπι νοσαίῆς υἱωείθυ, τέω ἐκ “Ἶδ χοίρων. 
δυσωσίαν, ᾿ 

Υάωεις, θ᾿ το, Πα Π ετ γαῖ 5. πη τί τιιδ ΠΑ 115. σκαιὸς 514, 
ὙΥἱὐω ἑω, ἔπη ὕω Θ΄, σιν δος {τι τη α] {ιν 1η πποάτιπι, ροτοὶ τα ιΦ 

γερο νῆις εἰ Γ]Ατο εχ 411 ϑιιίἀας ἔες αἰἴετε, κὶ μόνον αὐτός ὑχ- ὦ 
γῶς δαὶ κὶὶ (ὧν αἰκούοντοις πῶτο διρᾷν τορὸς τεὶ συγίρράμιμουτεί μῶν αἰα- 
σείϑειςς τ Ι 

Ὑἱω ἑαφ θαυ: ρΓοτοτι τα, Ετγπγιν τὰς ὙἹεἰα, 
Ὑον Βαςοβιὶ ερίτμοτοτι ἀριὰ Αὐὐπορὶν. δεπιοῖςπι οπὶπὶ ὕζω, ὅς᾽ 

πατγίσος Βάςοίει ὐασας γοςᾶς Ῥμεγεσγάες, Ἐτ ὅς, Ταρίτοτ ρῖπις 
αἴ1|5.μφριίθν, Ἷ 

Υἱ Θ ΛΕ’ Ω,μ. τῶ, μινκαν Πα 9 ΟΓολαρώ, ἤο το, ἄς Προ. Αὐἱορῆεφ,, 
ύὑϑλεῖ εναπεῤῥε. νγάς ἴῃ ΟἸ]. Ἐτα πη ράφαρετε, Ἡ 

Ὑἶδλθ-, κοδ ιρμας φλυαρία λνξφτης, ΡΊλτο τὰς Κορυδὶ. ἐοι ὑτοδεξομα!, 
ἐαν ὕϑλες τοιούτοις λε᾽γης [τα] ες τα] πὶ πιισας αἰ χοτίσοποι δά πιο, 
τπι ὕϑλον χὸ φλυαρίόρ ἀἰχῖτ Ὠςπηοίἶν, ἐν τὶ τρὸς Αακρ. «-, στ Τοτὶ 

τουτίι5 ἢπ Αῃέτ, ἰαάιιη ἰοςιτῆσας : φιόάσιιο παιδέαν ΑΣ (ςμγὶν, 
ἴῃ ΡγοπΊςει], ὺ 

ΤΙΤΑ͂ΣΤ , τοῖς, ΠΙΠΪ5. Ρτὸ εἰεδαι ίᾷ οὔτ, ἶρις, Ἡ ότι Οὐ Π, ξ, εἰαῖσι κυ-. 
Φαλίμοισι. ἡ 
Ὑνά ἈΠ 1ο.Οδν ΤΠ. ξ, ἐρμα μαγίδος ἡ ϑῆκε, ὃ 

ὅκορτο ἠέες, οἰ ΠΠ ].(ὐδγ ὁ, πολεμίζομᾷ ἧες εἰ χαγῶν» {11} Αςἰλιοτῦν, 
1.Αοἰλιι1. 146. εὐ τες ὕφίπου, ρ τι ἢ} εῖς, 

Ὑἱμις, ἐΘ.γ6. ΒΠῈ15 1 οἰιλι15 ταπης ἢ ΝΝ οσηϊπατίπιις ἱπιῆτατιις εξ. ποςς 
εἶν Θ. Αἰῖτον ΓΟ! δομάιητι ιιαπι ροὸτ ογαιο οτίαπη ντιηταγ ργοίας 
οτατίοηϊς οτίργογοβ. Ῥίατο Ἐρ το] 7. γὸ αὐταὶ ὶ δϑίωγδ-, διὰ αὦ 
τ... Τῃ Ὅλτιο εε}, δὲ Αςοιίατίιιο. τα ὐεσι, ΗΠ 115 :Ἰσρίτις 3.22 
ἀς ἈφραΡ.ΡΙατοιις, αἴρᾳ κελεθζονται ποιτέρες εἶεσι, ΑΤῚ ΟΡ μα. τεφ.. 
τοῖς ὑποκράτοις υἱέσιν εἰ ξεις , ΠΠ1 115 ΕΠΓΙΙΓΙΙ5 65 Ηἰρροοτατῖς ἢ}1|5. 
ἀὐεγ 11] ἴῃ Π04}}, Ε]ατο ἴα ΔΡΟΪ. ϑοοτας. ἐςὸν γδὸ ἀυτῴ δύο εἡέε:ᾶς 
{τῶν 7 [016 Π}, διε τέω αἾν' ἐέων κτῆσιν, ρτορτοτ Π]ἰοτιιπ ροϊεί- 
ποπεηη. 

Υἱέ, ἈΠ}... Ρ0].2. ὗζες φοίξοιο, Ἐτ ἴπ Αςςαίαεῖι. δἰησιἑατὶ {κα ἢ - 
Τὐαιι, ΝΟ ἢ στο τὴ εὐ τὰ γεραίρων δζ ταὶ ἐστ. 1 δε τὶ 5οῖ ἢ Ἐρίξρτ. 

Ὑἱἵδιον, Π] 1015. 
Ὑδοιξ,κγἤπς Ὑ Ἰδειε ἕως, ὁ. ἰ {6 ΠῚ οἴττη εἰων ἐς, Εἰ τας Π11]ν περος εχ - 

11ο.Ἡ-οίγεὐίδοις καὶ ὐἱδεὶς ὑων οὶ, αὶ ἔκγονοι Και σοη δὴ, τς ὗν ἢ- 
11) ΠΠΤαγ πο ρτῖβ ἐχ ΗΠ τὰ εν, 

Υ ξεινν [Ὁ] ΔΛ ΡΥ ΡΥ. οἰὲ ποξξιιάτιιπι, ΡΟ  αχ ἴδ τ.ς. σασιατς 
14 αἰχίτολυτιον ΓΙ οαλςῖα, 

ΝΝοξῖπα Ππολξρα σσιθας ἴῃ τοπο τὶς, 
Υἵζειν οτίδπι ΡΓΟ στιιηπίγογχιιοῖ Α ΤΠ ΟΡ. γευλλίζειν κα κεΐζειν:ν πάς 

εἰγνν μῦν 
ἵμν, 

μαι  ἰροιοίο 
[ρἰερινανων, 

ΣΝ 
ἢ 
μήν 
ΠμηΝ ΠΊν πὶ 
ἐϊιωμιχέάβις 
Τμω νιον 
ἰβυϑοηδαϊισ' 
[αν δι 
κὐλβιμόσι 
Πλοη: μη ΠΣ 0 
ΠΣ 

νὴ ἡ αὺ 
Νιμηχίηθηι. 
Ομ Οενο 

απ, ὕννι 
ὧν “γι, ἔνια! 

ρα εἰ ας 
ἐπε χε 

μηπίηιν ἰ 
πλὼρ ἐπ ἤν 

ἔπρα ΠρΩΠα 

ἰγπαῖο, ἢ 

ἴδιο», 
- «νν τ υῖς " ἴγηρῃ ᾿ ΘΓιη οἰ τυ βου ἐσμος κὶ γρυλλισμός, ΠΡ [᾿ν 

Υἱ ἡκώς, ΠΠ1} τηοτς,4. Π] ατίτοι. " Ὑπῦσαὶ 
Υ᾽ εἰςολά στη {μειί, 
Ὑ οϑεσία. ας, ἡ, Δ ]ΟΡτΙο {τα παῖς ἴηι 811) Ἰοοιιηι δάορτατατ, υἰοϑεσίόω 

Ἀπολαμῥαίομϑυγα ἰορτίοης 115 ΕΠ Ἰοτιπι δος ρίπιι5. πεῦκα εαϑε- 
σίας: [ρ΄ γῖτι5 ἀἀορτίοπ 596 ἀἰοἴτιγ δρίγίτισ [λπέξλις, Νάζαη, ᾽πὶ 
Οτας Ηεἰἴγ οὐ οϑεσία, τὸ δ γιον βάτηισμα, 

Ὑ ϑετέωμοΐσω, το "κα Δ ἀΟΡ το, τεκνοποιῖ εἰ ποιαὶ, Η εἴ, 

Υ όϑετος, ἀορτατιι5.,ὁ εἰαποίητος ϑετὲ ς»ποιητος. 

ὙΥἱἹοποινω, μι σα, αν Υκοι,ἱἀετπὶ ἡιιο ἀ εοϑετέω, ΑΘ σοι, 
ΥἹὸς, δ, ὁ, ἈΠ 5, πες: Ἰ οἴ πεῖς εδν ποιεβαϑεο νὺ ϑέϑϑει, ρτο δάορταγς. Ἐξ 

υἱὸς ποιητὸς Δ Δ ΟΡ Τ 115 εἴος ὁ πουγιαγο δ ΟΡ 1591 ἃ ξαΠΉ}}14 αἰοῖτ. 
τἰτα 44 ἤπδιτι πατιιγα ἔπη 4116 το" ουτίτατ, 

Υἱότης» »τος οὐ, 4. ἈΠ ἸΑτίο, ἐδὲ γὸ ἔλλειψις καὶ ἰἰότης » Πααῖε εἢΪΠῈ ερέις 
εἴπ ΠΙτιιαι εἰς Αζιλῃ Οταγι. 

Ὑιόω λάορῖο. ἢ 
ΥἱἹσμος, γἱάς Ὑἱ ἕζειν, Αριιά ΡΟΠ}Π. ς γρύζειν, γευλλίζειν, κα ὑ ἵζειν ἱᾷ εἰς, 

ΒΓ στο δὲ γρυλλισμὺς κ᾽ ὑἱσμὸς τισταπηΐτιις. 
ὙΥἱαδία,α. ΕΠ τατίο» δ πο τα ς. Εύτί ρ. {ιότης. 
Ὑἱιωνεις, (Ὁ... ὃς 

Υἱωνὸς, , ὁ γηςρΡ 5,1. ΕΠ τες ΑΠ1], ἐγίονθο, ΑΡΟΪ. 2. κριϑ 5. δὲ εωνὸς ἐγαὶν 
δός, ΗΟ πη. ΠΠ144.βε δες εἰωνοίτε βίος 'ρακλείης, ιἱωνοὶ, οἱ Ἷ εὐών υἱοὶ» 

᾿ ἔγξονοι, ποτ ΤΠΤΟΓΡΓ, Ϊ 
Ὑ ὠγηγηςγἡγπαρτίσ, 

Ὑἕωσι, ἀΔορτῖο. 

Ὑκελὸν, τὸ, (χ Π1} πη ὑγεύς. 
Ὑχηργα,ό τας υἱκκηφ νὴ υἱκκὴ αρυᾷ Αιμεα ρτιζι, Ρἱίς:» αἰοπὶ Οα 1 - 

τηλο 9 

ἰμ.} ὺ ὑλυῖτε 

ΠΥ 
δι, 
ὑμα, πὶ π ετιυ 

Πἰιτιη, 
ἴαμα, 

λμμτωι [0 

κῖνιϑηι 
ΡΝ 

ἥδ 

ΩΝ 

ἐΜχίμηη 
τς 

ἤρηίχῳ 



δ ΙΝ 
ἀκνς Ἰαδεδιις ἐορλν χθίω ἀἰχίτ:Ζεποάοτιις αἷς Κυρζεναίοις τὸν ἐπκίω γο- 
ψρ εἶ ο΄ ρατοὲ ευϑρῖνον ΕἸ οττ ρρ δ. ὕκκίω ἀκούει πίω) ἰνλίδα.. Ἐς ἀρ Ἠς- 
ἰὰ μν ῸΝ {γεἰνυύκκος, ἐρυθρῖνθ... 

ἡ ς΄ ας, δροτγ τίσις ρας. 
ἿἝ ᾿ γλαγμα, ἁτος, τὸ, ὃς 

᾿ ηἰλαγμοε,ν δ ὐλακὺ,οἰαπιοτοίδττατιιςνἀς Υἱλακτέῳ, 
αἰλαγωγροὶ οἷ, οὶ Πρ πα ςοπιιςβιητ, ὑλοτόμωΐ δρυτόμοι; ΡΟ] ΠΧ. 
ἤλαεις, ῬΓῸ ὑλύφο πη Ἐρὶρταπηπη, δὲ δορθος 14 οἴ, ὑλάδης » ἢς Ιῃ- 

᾿ς τοΓργεδ. 
᾿ς αλάξομωι ἰἰρηα ΠΟΙ Προ ἱρποτρξυλίξομω Ηςίγ οι. ΤΣ Ἢ μς ΞΞ 9 τ Ἥ 

ἤμος αλάθ., δ ἐν Πα ιι59} χγῖδ 5 ἴῃ πιάτοτίλ. 
δας αλακιὶ εὐ» [Αττάτη5.)ο] Δ] ογυργἰπιὶς Ὀγθι! δ 5»᾽η Ἐρὶ ρταπηπι ν]άς 

 ἈὉ ο΄ ἄἥλακτέω, ἯΙ δεΐα. Υ Ω 

᾿ αἰλακόμωρρενν δ, ατι5 δα [Δτγδηᾶιιπ|, δ [Δτγαηάτπὶ ἔλέζιις, νοςά- 
ο΄ 1 5,άσιτα νοῦς, Ειγιη. Οὐνγ Π. ξικίώες ἑλακόμωρρι» κὸς εἰξ, ὑλακτι- 

ποὶνοὶ παὗξὲ τὸ ὑλακτεῖν μεμοραμᾶῆροι, ὃ ὅδι παπογηυΐναν:ν 6] οξυφωνοι,γτ Α - 
τἰπατς εχροπῖτινο] ἐσσεδακότες,ντ ὈΙαγ Πη115. 

λακτέω, μιήσω,ποηκο ἶαττο ἰηἰληὸ οἰαπιο. Ασοιίατ. οἰάπιι5. ἐὺ 9 
«πειρωῖντας ὅσο δὲ δράσειν ὑλακ ἦν, 1.1άτγάτιι ργοίςιιεης. ΠῸΟογατ. ὅν 
συχόντεις ὑλακτῶσι,ἱῃ 505 4] ἔς ξοττὲ οἤξδιιιπι, ἰαίγαης. ὑλακτεῖ, 

 ΒΟρΠος.ἰά οἴ, ἐμιμανωῖς κὶ αὐαιδὡς βοιζ:νηάς εἰξυλακτεῖν αριια ΡὈΠι- 
τατον, Οδπῖθις ὑλακτεῖν τγ ἢ ΒΕΠ ΓΕ Γολὺ κνυ ζά ὅϑτο!; οἰρρίζειν, ῥύζειν, ΡΟ ]- 
Τὰχ Π|0.ς. ὃς βιωσδειν αριιά ΤΠ ςοοτίτ. 14γ].6. 1. ἰαττατο, φιιοά ὃς 
θαι! δατὰ ἀϊοίταγ ἃ Γαοτγος. νηάς νυἱρὸ αὐάγεν. Ἐτ ἰάτγατιις εἰ 

᾿ ὑλαγμὲς Πμε ὑλακι,, ὃζ κλαγῇ τγδηΠατὸ » αἷτ ἐπίπι Χοηοόρβοη, 
χεώες ἐπανακεκλαγῆ.. Ὁ οἴτιτ οείαιη ὑλακτεῖν ὃς ὠρυεῶτῃ ἀς 
γεΠρίδριις »]υρὶ5 »ἱπρίίχας σοτιάτι5 φαὶ ϑώες γ ῬΟΙ]χ. νἱάς 
λαάα, 

ἰλασσα Πρ πατίο» [ἀπ πη επτοτιπὶ σΟ] ςἐο:αριἃ Ηείγςο. ὕλαοσα, ἴ, 
ο΄ ξυλία, φρυγανισμυὸς, 
] Ὑλάφρια ἰβ πα ςΟΙΠρεη591 16 ηδιτῖχ. ΜΕΝ τδὲ 

ΠῚ λώω, μ,ἄσω»π.ακα,ἰαττονγοίοἠο ϑρυλλώ, Ἐν ὑλῶσαι» ἐς ερη3η) ἀπέϑα - 

ὑγυμαα γον, ουτγιαίο] νἱάε Ὑλακτέω, 
Τ αὐλειωϑης,κ ὁ ΤΥ] αἱ σο] 4. ΡῚ ορεττίη (ἡ πὰ ἀορεηϑ. ὑλειώτα, ὃ 5υ1ι.4- 
ἀρ] Ἐρίρτιορίτῃ.ΡΑποβ, 

ἡ λννης Ν Γν 11ν ππατοτῖα. ἸΝ πὶ πιατογίδπι Γιατὶ νοσδηζ ατῦοτε5 
᾿ς ἀοἤίηλτας σά! Ηοἰ 5, (δὰ που ἀο αταβ. κόπτοντες ταὶ δένδρα, υἱλίω, 

ὕμο ἢ 

κοὐ 
ἐγ ρογὰ: Ἰμὺῃ 
ὑτμηη μι, 

ὙΠῚ μιὰ 

τ αἱη ἡ 
'" ἰγηιεῃ 

, ληγν), 
Ἵ 

κῆρ οῃ 
ἐλον, σ, τι Τὸ 

(τοῖα δ 

ἈΠ 

ἼΠΠ ὝΒας Π στο 4. ν ΟΣ Τητεγρτοὸ υἱλύω ἄλλω δηλονότι, Ν 4114) ςαάςη- 

ΙΝ το" τος Ατβογας, αἰ Ἰάτηαιςε πιατογίαπι. υἷλη παντοίην » οὔϊης ἂι ῬΟΤΙΠῚ 
εἰ ληβ κα Βέπιις, λυ αὐ, στα ατίάα, ΡΙατο ἀς Γιερῖθιις. ὅλη καύσιμος, πᾶ - 
ἰκἰκνίνιιις ΠΤ ΕῚ ἸρηῖβΙάστι τοιάθπι. τἵλη πιατοῖῖα οἰεπηςητατῖς. 14 εἴ, 
Ληβογθάνννῳ, 
ἱγροαι ει, 
ΠῚ 
ΠΤ 

πηλίειῖα ρυῖπῆα ἐπ ξογηηΐ5γεχ αι ο]οιηςητα αἰ [ςτοῖα {ππτν Βιεϊ. 
ἴῃ Ραπάςξ. ὁαϊά τῆς ὕλης»αὐ Οπιη] πιατοτγῖα ἀδιπηξξιι5» Ἀπὸ τ υἷ. 
λης χἢ ἢ ὑλικῶν, σταίῆς τεγγεθας πιο] ἰς ἐπιροάἑπηρητὶβ ἀ ῖ οξΕ 15. 
ἸΝδζαηζ.ίη τᾶς. ὙἈνογογιι οπτηΐαπι πηατογίαγίερο5, τάτῖο, 
Οαΐεπιαα Οἰδιιςοη.)ράφειν τίω υἱλίω, ὃς αὐοὶ τῆς ὑλης,γτταξζατε τη 

" ἘΚῊΝ νι : - . . - ᾿ [μ᾿ Ὑνμ μη ψω τοτίαπι. Ὑλυ»πατγι πιθητιιπ)»οιι5»,Ασἰ τος. στο 8. ΑπἰσηΔ] οἷ 
ἐρμι υἷλης ἀγρίας ζώοντα ἐΐϑνεα . Ἡογοάοτ, ἀργοῦ πιάτοτῖα νἱξϊίσαητο 5 

᾿ ροητο5,14 οἴἵἴνεχ εἶδ ἀργεῖ. Ὑλη ρτο ὕλημα, ἔπιτοτυπι [τρ5 
Βα π1115.Χ Ἔπορἢ.η ΟΕρσοποπι. τί γὸ ἔφην ζω ὕλη σνίγῃ συωεξορ- 
μωστι τῷ σίτῳ , κὰ διαρποίζουσει τοι σί τουντΐι) τρρφίώ ; 1ἀ6πὶ 9 υἷλη κα 
πολλάκις ὑπὸ Τ υὑδεώτων σιωεξορμᾷ τῷ σίτῳ, [Ἐἴτρος Βετραάμε 
ἔγιιρες πεσδηζεσ, γάς Ὑλημσ. ΥὙλὴγ ΠΟΠΊΕΩ νΥΡ158 ῬΤΟΡΓΙΙΠΊ; 

᾿ς Ἐιτγπιοίορ. Ημΐὰς νσὶοῖβ πισπαϊμῖτ Γἀετγίῖαις 10 Ζοποης ΕἸΘατς, 
ἡ 1ῦτο Ὧν ᾿ ἢ 

Ὑλήεις ἐντὸς, ὁ. {γ ]ποι5., πιιπλοτο ἤι5. ἀθττι;» ΟΡΑΟῚΙ8 5 ὑλώδης, ἧς 
᾿ ΒΑοςΠΟ, Ηοπιετ. "144. ὅς ἐπ Ἐριρτγαπα ὕλνεσσα χώρα, 14 εἰζ, σιω- 

Ο ΦδὌώδρρς. 
᾿ς ἢ αλληδώτης » «7 ὁ, (Ππρτλάτις » 40] ρον (γι85 ρταάίταγ ἀρ Α 

χει, ὑσιρῷ Ἐς τΠοπαιπι. ἡ 
« πεὐαύδ. ΕΓ αὐληκοίτη ε»σι δ1]ς ἴῃ (γ Πυἴς Πα δε ηδτ:ἀς βοτῖς ἀϊοῖτατ. Η οΠο (. κεραοὶ κὸ 
ἀνα. ΠΟ γύκερρι κα ὑληκοῖται, ὅζε. αἱ ἐν τῇ ὕλῃ ὦ ὄρεσι κοιμώυδωοι,ΤΠτοτρτοντ - 

Ῥιά Οἀτυ! πὶ ἀϊοίτην ἔσγιια ΓΥ σα τὶ χ 5 δὲ ἀρογ ποποτι- 
ΟΠ ἀάριις. ᾿ 
ὔλημαντὸ, ἔγιιτετι τη ΡΠ 14 οἷν (ατοι! οἵα πιατογια μι πη} }15 δε Ὁ - 

αἱ ς΄ απ πηλτοτία, μεγρα ἔτιισος ἐπεοαῃ8 5» Πἰγρ5 μι }}} 15 : Θαζα. 

τρί ἢ ὙΒΕορβγαίς ΠΡτο 9. ἀς Οδιιῇς ρίαητατ. εἰ δὲ τι τ δενδρων ᾧ ὅλως 
εἰρη. οθύχημάτων, ἢ 4ιια ταπηοῃ ἀτθοτιπι δι οπιηΐη ὁ Ρ᾽ ΔητΑτΙΙΠῚ. 

᾿ ἅς. ΤΒεορβταῖ μζογ.τσαρῖτ. 9. Εὖ 3) τοῖς ϑειμινώσεσι, κ᾿ ὅλως τοῖς 
ὑλήμασιν, δῇ τφλώμῳ πε κὶ γαῤϑηκι, ὑλήματα Αἰ Ἰὶ νοσαῖ ντσοηται!- 
τί τιπη, αΠπτβειπτι λίω ἀἰχῖς Χεπορὶ. ὅς ΤΉςορ ιν. Πότ, δ... 

Πς (ΔΡ.12.8ς 1.8. σλρν]τ, 
υληκανέω, μιήσω, (Ὁ Πείσοιν άς Ὑἱλομον εἶν. ἷ Ἶ ᾿ 
ἐ ἑλνουργὸς, Πρ πατοτ,ὐλοτόμος»:. Ατ ΡΟ ]] αὐέρες υληκργοὲ δίς, 14 εἴ, 

᾿ ξυλουργοί, τ ὐαλον: 

Ὑληρειὶ,εΘ., ὁ, ραίτοτ αὶ ἴῃ {114 ρα [οἰ τονομεις ὁ ἐν υλῃ φυλῇ ὧν, Ἡς- 
ἴγεβοντάς Υἱλωρός, Αριιά ΝΑ μά. ἴηι Ὑ Βοτίᾶς. τοῖς 3. χάραμα κϑίλα, 

᾿ ῳὐληωρέας δυναξ, 

᾿Ὑλυφόρρε , ΡῬτοὸ ξυληφόρρς 5. ᾿ἰσηῖξον ει Πρπᾶτογ ς δίς (γἰαἴρετ. 
ῬΙΣμΠ5. 

᾿ὙΥἰληωρῥο νὴ Ἂς Ὑἱλωρός. 
᾿" δλίαι »ταίερεισπα φοτίοτιπι. 
Ἢ λιγξυγεγγϊλπιοςανλ γον ΟΕ; 

᾿ 

ἡ κρναί: 
πη ἩΝμ ἢ 

᾿ϑενααναι 

μεν ἰψοσιί 

γ 

; 
ψκοῃ ψι 

ΥΜ 8οι 
Ὑλίζευνἄς βοσαγογρατβατο,οχσοίάτονροῖ οοἶμπι ᾿ἰᾳιατονῖγαης β]- 

ἀογονὐλήξεται δὲ ὀϑονίου εχ ργ ανίταγ μοι Πατοιπι, Ὀ οἴσογιἰθτο 
3.64Ρ.9.166ἰπ ςαρ. ἐς Βρμομάγ ο 5 οὐποτέϑετωι 3 ὑλιζόμην. ὡς τεὼ 
λοιποὶ χυλίσματει, (ΓΑτίηι)5 τοίτς ΡΟ] αςς; [μφοὴς ἀϊχίτ υλιξε ταὶ 
 Τνας, τ ΟΡΌΓΡΑ πᾶγο5,] Ἀτόμυήες ὃ 

ὙΥἱλικὸς, οὐδ, ὁ, 4 Πα ΓοΓ 4115, πάτο τ Δην Ἐ Χμ! δ6η5» Πτατο Αι τορία- 
(ςταης » 4. στη] ῖς. , γα 5, υἱλικοὶ τίρ) δεαίοεαν, 4υοτγιιπι ΠΠ6η5 
ἴῃ Ἴσγαῆι5 ὃς τογγοηὶς νοοῖ οομπιροήϊθι5 νἱηξία τεηστιγ. Ν 4- 
Ζαηζοη.ῖῃ ΟΥαζ, αἰκαίϑνοιρτον κὶ ὑλικὸν αυγεύκα» ΡῖῸ ἀϊθο]ο;!άςπι 
᾿θιάεγη. 

Ὑἱλινργὸρ. Πρ Πάτλιι5 ἔα δ ετ, Ἐπ ριλη Ἠοτοιὶς ἔατοητο, 
ὙλίςΡΓΟ ὕλη. 

Ὑλισὴρ, ὅφ»65 ἐρςοἷ απ1ν οτδιιπι » νο] ἴὰςςἜ Πὰς Ρεγ {ιιοπὶ αἰἰφυϊά 
, τεαπδεπαήτατ ντ ἃ ἔα οἰ ι5 τοραγροσιγ ΡΟ]. 1. 6.8ὲ Ὀϊοῖς, "1.2. 
Ὑλις ρον γεντὸ, ὃς ὑλίςριον,!άεπι [ΟΠ] ΠΝ ςδηά. 
Υἱὐλέα, τὸ ὑλάω;ρτ πη] 50. ϑρυλλέω,λέγω, Ηεῖ; 

Ὑλεοξάτας,Ἰ4επὶ αιοῦ υἰλινργὸς». ΔΙΉρΩ. 
Υἱλογθολς»ἴη (Ὑ]υἷσ γο] ἐτατοτῖς πάτα. 
Ὑλόκομιος, ἔγοπάο [1590 ]υῖρ ἔξιι αν δουίριις ςοπηδηϑ. ὑλόκομον γεπος, 

Ἑυτίρ, ὅς ἰη Ἐρίρυ. 
Ὑλομανέω, [γ]εἴςο,Οαζα ἐς ϑοηςῶ ὑλοκανεῖν, Πἰχατγίατο. )ς αὐδο- 

τίθιις ἀϊ οἰ τιτυαιια μέπιῖα νθογταῖς ἴῃ πιδτοτίαπη ν εἰ ἐς νἱξηθας 
αι18: ἴῃ [ἀτπιδητα οἰχωατγίαπτ, (πῆ δηρίπιις μωπογικών [δ τὸ 5. 
πας ὑλομανύστις ἀμπέλοις μαχφοσυμεῖν δεῖ, ἐκκλυματουυῆνω δ λοφωσι, 

Οὐοπξογ ΡΑ ]δἀ.ἴη Νοιιοπηδεὶ σαρ.9.δς νὶάς Τπρτὰ ἰη νοοῖ Ὑρα- 
γάν. Τταηῇατὸ ἀϊχὶς Ηίρροοτ, ᾿η ΕρΠπ. θυ’ ὅμως ἀεὶ χρήζω γιωνὶ 
σωφρρνίξοντος, ἔχε γδ φύσιν τὸ ἀκόλας-ον ἐν αὐτῇ δα εἰ καϑ' ἡμέραν υἱὲ 
ὀκκότηοιτο, ὥσπερ τὰ δένδρα, υὐλομανέ ει. ΟΒεγίοιϊιο. γα καϑεέῤα δρε- 

ποίνῃ τῳ λόγῳ τοὶ ἐλομανοιιῶτα ποίϑη τῆς δυαγοίας πἰεικόπηοντες. ἔγκοιρ» 
πα δὲν δρα γγοώμεϑει, 

Ὑλομανῆς {., ὁ αὶ ἴγαι! (γ] 5 ἀεἸςΘλτιῖγ ἱπιροηί, οί νον. 
Ὑἱλοτομία, ας, ἡ, πηατοτία Πμσο ο.ΡΟ]}. τσοὶ ἀτϑ ίδι [οἰεητῖα ςαἀςη- 

αἱ Ιἰρηὰ δι τηατογί ει Ατ. 

Υἱλοτυμικὲς, Δ τηατοτγίῃ} ροττίπεης,ν εἶ ἀρτιι5 δὰ υἵλιης τοριζω, 
Ὑἱλοτύμμον,ν, τὸ σαν πα (Ὑ]0α,5τταθ 13. 
Ὑἱλοτόμος εγδ ΠΟΙ ἀοπα ἰἰρηα, ξυχοτόμος, ςφἴοτ πητοτίαντ δά νουθ 

ςοπιοττῖς σᾶΖα ἀρ Τ᾽ Βοορἢγαίε, ἈΠ οτ. στο τεγτῖο, παρ, 12. 
Ταρηάτοτες νοσδης τι ηἱ ὃς πχατογίατίος. ὑλοτόμος τέκτων, ἔα θατ 
Ἰϊρπάγιι5. 

Υἱλοτομω, τηδτοτγίαπη σατο. Ἡ ΠΟ. τῆμος ν᾿ ὑλοτομεῖν. ΤΟΙ ΕΡΒ.ςοπετα 
Αρὶοπεπη»αναξαὲ ὃ) εἰς τὸν λίζόμον , ὑλοτύμησε ὠεὸς δὲ ΤἾθ᾽ ναων κοίτα α 
σκδυΐω, 

Ὑἱλιργὴςγοδ, αὶ Γδοαῖ Γγ ΠΑ πη ΟΠ] χ:ν πάς ὑλεργία. 
Ὑἱλοφαγος κενός γ}185 ρα ςεη5,»],αδέμας Θ-  νορζοο να) ριΘ., Ηε ΠΟ 115: καὶ 

βοὸς νλοφάγιο κρέας, 

Υἱλοφόρρς,Πρηα ἔεγοῃς, ΤΥ ΠΊ. 
Ὑἱλωδςγείθγ ὁ κα ἡ, [Ὑ] οἴας» ΓὙ Ἰπτιῖπὶ τρί ταις, Γν Το τ 59] ατ 9; 
Μα!]α:σοξηοίις. ποι οητιι9, Ὑδὼρ γγύηται ὕλωσες, καὶ χυλώσες, ἡ πη- 
λώϑες, Ὀ1οΐς,Π1.5.ς.8 7.4 μα Πιςοὶ τποάο ογαίϊείςατ, δας ςασπο- 
{χ τεάάλτιιγ. 

ὑλωρὸς,οὐ, ὁ, φιι ηιιρ ρεγ (σ[πδπὶ ἥππς οδίοτιιατ, πεπιοτιπὶ σι τ 
{ϊο5 : ὑλω ρφὶ 5 {Ὑ]ιἀτὶ]} : Πα ἀϊοιητιγ αυϊ δε τπηδρί[[γάτιι5 ἐχ- 
τγὰ Ὑγ 61; 4110 1115 νοσδης ἀγρονόμοις ) ΑἸ ἰζοτε!. ἴθτο ἴδχτο, 
Ρο]ϊτισογισαρῖτε 8, Ιτοῖῃ ἰἶτο 7, σαρῖτο τ. νΌ] Ατοτίπ, (ν ἰτι8- 
τα πῇ οατο ες ἃς ἀστί πο πίοτοβ. δι ὑλωρὸς ἤπιε ὑληωρὸς, τά οἵ; 
πῇ εύλης φύλαξ, ΑἸτυ Δ ῖι5 Ροπίροπι να] ὸ υεγάϊετ, Πτοΐτιτ δι υ'-΄ 
ληρειξ,α  ΗεΙγ οἷ, 

ὙΜ ΑΙ Ρτο ὑμέτερα, γσπσορε ροοτῖςα, Ευ ϊατ. 5.114, 
Ὑ μεδαπὸς, ΠΟ ὨτοτΓΑΠΟΙΙ52Υ οἰξτα55 4τιαΠ ἐΌἀεπὶ νΟὉ ὑίσιιπι ἰοςὸ πά- 

τιιϑ9 514. 
Υἱ μέλη, ης ἡ, Γξο 1115 γοὔγονι θυ, εἰρα, συ] 4, 
Ὑμάμω ἰω, Ἡγτηςπαῖιπὶ σᾶπο,τιιδττ οἷο σοπ πῆρ; ΕΛ ΠῚ. 
Ἔμβῥα!θ.,ου, ὁ. ΗΥπιδηαιις, οαγπιθη πιιρτί αἰ ονπαρεῖα, ὅς ἀςις ἐρίς 

πιιρτίδγι πη: δίς ὑμίω᾽ ἃ ΡΟΙ τος ἀἰοῖτιιτ, ὅς ἃ Γιατί η!5 ἢν πιοπ, 
«ἰοοὶ τὸ ὑμνέϊν,ν εἷ τὸ ὁμούνωειν ἐὺ νυμφίοις, Ηε ΠΟ ἀιι5.πολεὲ δ᾽ ὑμέ- 
ναι. ὀρώρει, 1ά ς(Ἐ0, πολις ὕμνΘ- » ὄγρυω δηπϑεὺλοὐμιθ. πιο ὄπεγα μεθ» 

ὠϑδή, 
Ὑἱμβμαιέω, Ηγτηεπαιμτι ἐλπτο. πηδτγι πηοηδο σοπίππρο. ΕΥ̓ Πιοὗμε- 

γαιοῖ, εἰς γέμοις ἄγοιτο, ΑΤ ΟΡ. Τητοτργ. 
Υἱυὔνειον,α, το. ΠῚ ΟΠῚ Ὀγα ΠῚ] 4. 
Ὑἱμῖμες, οἱιντάε τμίῳ, 

Ὑἱυλνήϊ. βάκχιθ- ἴῃ ἘρΊρτάπΊ ἵ. ρεηἶδ]1ς 8 πιιρτία Π15:Παπὶ τ νἷπο 
νταπταγ ςορίοίο, 

Υ ρϑδίω Θ. το ταπάςει5. ΡΙΊη.ἤΠες πιεπιδγαηςι5. ΥἹΡ. υἱμῆνἰδης, 
Δρι4 Ατβοη, 1.1 ν 146 Περαγλωῆίε, 

Ὑ᾽ μβρι(δ.. «., τα πι5.λε70 ς,ὐ μβρώδυς, 
Ὑμβρὀπῆεῤος, αἴας μαοπς ρε! ]ζσεᾶ5 (οἴ ὃχ πιο γληϊ βουτν εἰρεττα - 

Ἰϊοπε5 δὲ οἰ σα. Γκιοϊαπὶ 
Ὑ᾽ϑμώδης, ἴῃ πη οάτιπι πε πηργαθα τοηιῖ5. υὑϑμαυΘ., Ππλ1{15 πιε- 

Ὀγδηδ᾽, πηεεηθγαηα ἤρεσε πι τες ρίςη 5) πιογηγάπαςει55 τποῖη- 
Ὀγαπϑας, τη ιησγᾶπα Ἔχ σοπῆδης. ὑμᾷν ὠδὲσι δεσμοῖς, ἢ Ὀτατ πα 
πόχαΘαζα εχ Ατΐζοι, 

Υ᾽ μίτεργς,ν εἴτετ, ρτίοτὶ ἰοπρα, Οἀγ!ϊ. ὁ, ὑμετέρᾳ «ϑρᾳκέλέυσις αρῃ ἃ 



805 Ὁ 

ῬΙατ ΐη Αροΐος Ῥαύαὶ σαρίκι: δεομῆῥῳ δΐγᾳν χολίιὺ δὴ τῇ κἡ μετὲ- 
ρῷ αἰδρκελδὺσει, οὶ ΟΡ 5 εἰξ οτῖο δὰ νοβ5 σογησχοηςιάος. 

τἰμίκ), ἐν Θ., δ ρεΠ Π σα ]4, πιεπιδγα παρ ηῖσι! 4. ῬΓΤη. ἐς πιεπιδταπα 
ὁςυ]ὶ Οαΐςι. 44 Οἰλιι. Υἱ μῥεςγπλοπθγάπα αιΐθιις ἔσετις ἵππιο]- 
αἱτιιτ. μέ ρτὸ λίαν θενῖάς Πυρτὰ ἰπ εὰ νοςο, 

Ὑ μή ον τας! ἀοςοπηπιοάιϊιπι πιοάϊ εἰπῶ. 
Ὑ᾽ μή θη ἴοςιις Ατεσσ ἷη ηιιο Ορτέμηιπι πὶςὶ παίοίιτ τ, ΕτΥ πη. 
Ὑἱμιῆδε, οὐ, ὁ, Εγ πιεττιις ποτα Αττίςα, 
Ὑἱμῖν,ν οδῖ5, ΟΟπιπγπίτοτ, ὅς Ποτιοὲ δμιν»δς ΚΞ οἱΤοὶ ὄμμνοντ Ο΄ 

ἀν. ὁ,δμιμο ὁ δοιπόθκον αἴϑῳ ϑείμίω ἀἹοἴτιιγ οτίδιτ ὄμμε, ὃς ὅ μιν. Ηε- 
Ποάιιϑ. νωῦ ὁ αὶ ζεις κρρέτος ὕμαι διδοῖ, ΞοΡΒοοί. ἴπ Αἴδος . τούϑ᾽ ὕμιν 
Αἴας τοῦ Θ- ὕςατον ϑροέϊ : νδἱ ταπιοη ὑμὴν [ογι δίτιιγ.. ροϊζογίοτο 
Ὀτειιὶ, 

Ὑμμεορτο ὑμεῖς Αἰ οἸΤἸσὸ,νο5. Ησπι. 1144, πείϑειϑνε κἡ θΐμμες. 
Ὑἱμναγοαφοϊάοπῇ ΄οἀ εὑ μννπόλος, ροοτα Ἀγ πιπογιπι (ογρτοτούμνα- 

γόρης ἀστόλλων,λι ἘΡΊρτ. 
Ὑἱμνέαται,οοἷςδτατὶ πππτ, Ἡστοάοσ. 
Ὑἱμνέω, μουσῶν αν ν κοι σο ΠΥ πηπιιπλοἢγ πηπο5 ςαητο,ὗμνηπολώ, ΐμνῳ- 

᾿ς δάνοδπο νεῖ ἀϊςο ἰδιιάς5,ἀςοᾶτοφειμ! ρο. ϑρυνλώ ρτοκάϊσο, ἢν πὶ- 
τῖς ἰδιιάο, οοἴ δ το σατιπῖ πὶ δι15 ὅζ ἰλαδΙιι5.ἔλππα οεἶοθτο, Ρ]ἃ- 
το ἦς Κςρ. πάντες εἷξ ἑγὸς -ὁχατος  μνούσιν, ες Κοιλὸν μη σωφρ’- 

σιυη,ϊὰ εἰϊ) γποὸ οτε ϑυβήϊοαδητ ἵΝεφης (ΟΠ πὶ ἐς ἀϊῖδνντ 411- 
ἄστη τγδάιϊιητ ἀϊοίτιγ. ἴς ετίαπι ἐς μοπηίηῖθιις ὅς 4111|5 γεθισοντ 
ἷμν ἂν γεωργίαν υἱμν εἰν πίω" πόλιν 7 Τ᾽ Ἀυον ἀξά δ, ὑμνέω τίν) ἐμαυτοῦδι 
“ἡ, ἃς πιεῖς νίτίριις ρταάϊοο 9 Ολ:ὰ ἐς δεποέξ, ὑμνείω ροοτςὲ 
φιο δοάεπ ἀϊοίτιτ. Ηςἤο ἡ. σφέτερον πειτέρ᾽ υμνεέουσαι, ΑΡιὰ ΡΟ]- 
Ἰιισεπὶ υἱμνῆ σα)» τὸν υἱυΐσειον ἐσανὶάς ὙἱμαιΘ., Ὑ᾽μνω 6[1ΔΠ| χοι- 

ταυφημισμὸν ρΓΟ “οηημιογογοςοημίεῖοτ, Εἰ ελῖπι ὁδύρεεϑτῃ ( 1π- 
ααΐτ 514.) μόμφεδει, λοιδορεῖν, Ρίατο Πρ τὸ τις ΒΦΡΗΡ,ιὸ 55 τῦ- 
τὸ δὴ τὸ γῆρας ὑμνοῦσιν σον κρφικὼν σφίσιν αἷ πον . ἴπι ἕος [ἐποόζιτοπη 
δεςιιίδητ ταπελιαπη ΠΟῚ σδινίαπι πηι !τοταπὶ τη  Ο Γι. ΠῚ. ὑμνεῖν ἐς 
το ταγρὶποπηρς ἀς οαάς ὨΙ ΟΠ 5214 6 πὶ ΡΙάτο Ἐριἴο].7. Ρτο ἰ4- 
τησητατγι πολλοῖς κὶ ἄλλοις ὑμνεῖν ταῦτα δηαμελὲς 5 τη υτῖ5 α1115 Βς 
-ἀορίοτατς οἰγα εἴτ. 

Ὑ μνηπολῶ εὐ μναῖ, δι}14, 
Ὑ μνησις, Διατί οοἷδιιάτιι ἀςοαηζατιο, Ν 42 4η. 1 Οὐᾶϊ, 
Ὑμνητὰρσαπταῖ οτοροοτα,ΐῃ ἘρΊβτ. 

μνὴ τὸ ςγνοὐ ᾿λι ἀλτοτ. 
Ὑ μνογραφίθ μγ πηποτγιμπ [ογίρτοσ. 
Ὑ μνοϑέτης, ροοτα ποιητὴ.» Ε]οἰγ οἷ. 
Ὑ' μγολογίζειν, τὸ υἱμνολογεῖν , ἢγαιπος ἀςσοληταγδ 7 ἀρυια Ματτίαπατη. 

Ολρεΐίαπη ἴα ρεϊποῖριο [τὶ ρτίπι. νὈὶ ταπηθη σοτγγιρτὲ γυ - 
μνολογιζειν, 

Ὑἱμνοπόλ 9.011 οἶτοα [χιἀς8 Ἔγοῦτὸ νετίατιιτ, ὁ αἷοὲ ἐδὺ υἴμνοις ααςρε- 
φϑυῆνΘ-,ροσταταπι ορ τ ποτοη,ρ β[ογτῖτα τν τἰσοτιιτπ. ἐμνοπόλθ. 

ν κεφαλὴ, Δ] χτοτπ ἘΡΗξ, 
Ὑἶμνθ.,ν, ὃ. Βγυλπιι5 9 [Δ τι5 ἀςοτιῖπι » ὅς ρτορτιὲ οἴτηατα νείςγιθ 5 
σδυοθάταγ. Εν τ. Απηπιοπ, αἰ Ἰη ριτ ΑὉ σποοπηῖο. ΗοΠοάιι5, 
Μῦσαι γδ μ᾽ ἐδίδαξαν ἐϑέσφατον υἶμνον εοί δεῖν Ἰά οἴ, ἤμμετρον λόγν, 
ςατπηθη Ροάϊθιις αἰτεϊέϊ πη. Πτοτὶ ογάςα π| χρισμὸς. ον". Α- 
παοτοοητεῖη ὄμνθ' ρτο ϑρίῶθο νΠιγραῖς τείατιτ Εἰηζατῃ, ττὶ- 
ἀέπισιις (οΠο]. ϑορ!ιοοὶ. δπποτᾶς ἀρὰ Ῥοξιας ργαίεγτάπι τγᾶ- 
Βἰσοσ,αςςῖρὶ ρτο σαητατίοης ρα θτί, 

χ᾿ μνωδεῖν, τὸ υἱμν εἶν, ὁ μνηπολ εἴν ἢν τηπο5 ςοηάοτο νεἶ σληῖᾶτς » ΡΙατο 
ἄς τος. Ὑμνωδεῖν,ν ατὶ οἰ παγ! ογάσι!α νεγῆθιι5 τεάάετς 9εσσί- 
ζειν. Επιτὶρὶ 4. φοῖζθ- ἐμνῳσδεὶ βροτοῖς, Ὑμνῳδεϊν,οτίατι ἀριιὰ Ετι- 
τῖριρτο α μέτρως αἰ δειν,οτατίοης ρτοία (ο] ιτάφας σαποτς; Ευίτατ, 
1η Πίουν Π) Θεορτάρῃ. 
Ὑἱμνῳδία, Ὦγ πγηο 4149 ςϊαη ὃς ΡΠΑἰατ ῖη ἘρΠ. 
Ὑμνῳ δὸς, ὦ. ὁ, σλιῖάτου, ργᾶοο σα] εθογ, Θεπίτῖι, ὑμνῳ δὸς ϑίας δόξης, 

Βγ πιηοϑ5 ἀς ἀλιῖηα πγαϊείζατο σληςη59 ΙΝ ζᾶη, πῃ Οτἴαζ. 
ὙΥμδιος ΠΠλ}}15 ἐρτο ὅμωιθ, ΑἸ ΟΠ Ἰςέ, 
Ὑαδς ρτὸ υὑμέτερφεον εἴτοτ. Η οΠο 4115. ῥυσόμεϑει κράτος ὑμὸν, τς ΟΊ ΠῚ 

νεζετιιηι ᾿πγρογίιτῃ, ΗΠ ηγ, Οὐ, υἰ μοὶ κτήμο. τα, ἢ, δ μέτερα. 
ὙΝ, ςπι. 
ὙἽς,ν Οπγοτγορτίουῖ δεῖ, ΠΌγο 6. ἘΡ᾿ρταπηπΊ,κὸ φιλδΎαΙοΥ ταὐις..}}- 

4πάιάο ργοψιοίτιιγ αἀάϊτο αἴτογο νρεύγις, Χαλκίω εὖνιν ἐμζαχῶν 
δἰ εὐτοφναταττο ν ουπου πα το οι ἱπἤπροης » ΡΙ αταγο πὶ Κὶ οΠΊ, 
ψ Οἱ τάπτοὴ ὐὖνιν ροΓ ναΐσατη ν ἰοσίτητ ἀριᾷ ἩςΠοάτιπι :. ἤγγων 
οἰπῈ σοπηΐηο νν. ΡΟ ΠΧ ΠΌγο 2. τὸ ὃ ἀρότου σιδήρκον ευδγις ἧς τὸ εἴ- 
κρον,γυύμφη, . 

Ὑνναξ,σαρτα (ἡ Τιιο Ἐτῖ5,αὐῈ ἀγρία, Ηςίγ οἱ. 
Υὐνὴ, ς, ὦ ἃζ 

ὙδνιουΘ., ὁ, ὕγνις, ν ΟΠ ΟΣ ὃ σαρτὰ, 
Ὑἱννοι,ντ αἷτ [πτογρτ. Ατἰτορ ἴῃ Ῥδος,οἱ κολοζοὶ Ὁ Ἱσπων, πα πηϊ. δέ 

πιδπηι}1ν ἱνοὶ κὸ γιωοὴ [ππς ναύοι, νἱάς ἴῃ ἡ οος Ναήθο, δίηπιι5 (νη- 
ἄς Βιιππη ας) Οτγασο Βιχίτ, ἰἴσος δὸ Βιπηῖγς ν εἰς Οοἰ ας }- 
12. Ἡείνς εὠνθο, πῶλθ- ὁ ἐν τῇ γαςῃὶ γοσαάστες αρὶν κυνδίω αι. 

Ὑοζόσι Ὁ. κὶ 
Ὑοζότη «,ν, ὁ, Πα τ} σις ροτοαγῖ5, Οα 28. 
Ὑσειδὲς, τὸ, οἰ οι πη οἰἙ δ᾽ ξαγοατιπι,ὰ 40 ἰἰπριια ργοάϊτ δ υ 11- 

τοτγα; ΠυμΠτινάλιχον τς Πωρρς άτν ο. 

Ὑολλ ἐργοδ, ἐς γοΙατά τινι Γαι, ΗοίγοἈ. 

Χ ἢ 
Ὑόμα), ΣΟΥΆΡ ΤΟΥ» υἴ8 ρεγβαπάοτ. ΟΥΈροσί5 9 γῆ νὴ πόκας ὀνολάξ 

υὐμᾶνα τὸ κὶ ἀζρρχα δειαυήμονται, ΗΠ ἐγ Οάο. υἱουϑίη χορ ρ᾽αα τερίο. 
Ὑ ΟΡ τ. δ τοτ. "1. δ σαρ..4.ἐν τὰ μὴ υἱομῆμῃ τῆς λιζύης, οἷς ςοπη- 
Ῥίαζκις ΡαΠημὰ ἀΐοιτιγ ἃ ΘοΠ1π0.Ῥ]Ιπίις ἀϊχὶς 11.10.6 4Ρ.73.Ρετ- 
Ῥετιιὸ Πτίςητὶ ΑΕτγίςα;, ἘΠ ΝΝ 

Ὑομουσία τη ρεγιτι, χοτρωδέα, ΑὙἸΠΈΟΡ ἢ. ἐΐγωγε θα (οί ἑομουσίας. 
Ἵντῆς ὍΡο ἀὔέ πτύον, Ὑαδια, ΣΤ Τρ ΟΣ ἐρ Ὁ τΤΝ ΟΝ , 

Ὑοπόλ(θ-. Πρ} οιι5» Ρογσαγίτς 9. Ρογοιΐατον (οἰ πλεῖ. ὑοφορζὸς,συ- 
ζώτης, συφορζος, ΡΟ ΠΧ Π1.7. 

Υἱ ὀσορὶς, ἐδος, πα γα ἰητιδο Πημ11159[εἀ πλοῦ. αἰροτίόγαιις. 
Ὑοσκυαμφῖν» γΔ ΟΊ] ]2το ἴῃ ἰσγπηοης 9 ἰηἰαπῖτγε : ΔΌ ἢγοὐοίαπαὶ μοῦα᾿ 

πατιιγα ας ἱπίαηἶγογας γεγι πὶ Οση απ Οὐ ἐπὶ ἔλοῖτ, 
Ὑοσκυύαίμενον ἔλαμν, Αἰ οἴογ ἀπυϊ πυιπὶ οἰ ειαπην ὃ. οχ ΑΡΟΙ Πματὶ, Βοτρᾳ, 

ςοηπέςεξξιπη; Ὀιοίς. [10.1.6 4ρ.43. , ᾿ 
Τοσκ ὐκιμοςγκ, 8) Ὠϊοίον ἀπης.1.ξαν4 Ροτγοῖπ, δἰτογοιμη Ρίϊη,νϊς 4- 

Ριιὰ ΝΝΙςαηἀ.1π ΑἸεχίρματ, πο δυτεσι ἀϊοίτιγ αι ἔμ πὶ ἔαδα,. Ὁ 
φιδάνε ἴπ Εἰίξοτία τεέογτ ἐπ δ πυραίτ εἶτις οδιιο ἢ] πτιῖγ ἤϊος,, 
Ρταίεπτὶς πιοστῖα ρογι  ] 2 Π1Π {τὶπὶ σορὶο ἃ δημ [ε ἔοτὶς ὅσ᾿ 
ἀπται5 Ργο  πεγίητ, 11} ἀϊξζαση ρυτᾶτ 4ιιδῇ διοσι ύα μον. Τοτιῖ5 ἔτ ὦ 
θατ.[ ατ πὲ νοσάτιγ ΑΡΟ  Π᾿πατὶς ποτ 4240 Αροϊ ας Μεάϊοίης, 
ἱπιιδητοτγο, ντ ποτᾶς Ματγςεὶ. 1.4. ]1οίς. ἣ 

Υ ΠΑΓΓΕΛΛΔΏ, οἴλπι παποῖο. Μυΐ, νι ϑύμασι λαϑριδίοισιν ἔσταγίεα, 
λέουσοι λφαύδρῳ πυτίθιι5 σοι τῖς ἀλης οἰλπὶ ἤρπα ἀπιοτὶσ ρτά- 
παηςίᾳ, μη 

Υἱτάγζλτος » ἀσητιποίστιις 9 ἀςοίαγατις ») πιδηϊξείτας » χαταφανῆς,, 
δι 1445. Ἐ 

Υ ταγι,βλςοῖζο Εἰπο,αρασεγαδὶ. νάς Υἱ πέγω. 
Ὑπαγκοίλιθ. 9 οὐ 7). ὁ) ριιοῦ αι στοπιῖο δέ Ὀταο  ῖς φάμιις ροίϊατιγν, 

δι445. Ἶ 
Ὑἱπαγκρέλισμια σοφοκλ, πραχιν, κα γι δ᾽ ἦσαι μέμνομῆν μιαξ ὑπὸ χλαίνας, 

υὑσαγκοίλισμα, ' 

Υἱσαγκώνια, τὰ, σι δτα 4 Ἡοτατοντ σοτιιῖςα 14 ἤπης ὕσαυ χεγεα; ΟΑ[ε. 
2. αἷοὶ ἀγμδ, ' 

Υπαγυ-. ἰδ] ελτ159 πη: 1 ετοίσγι5, 
Ὑἱ πτάγομαι» ἤςιιτ υὕπ'οΐγα, ἔγαιιάο, ἴγγερο. 1ταπὶ ἁάἀάιιςο,, ΡΕγρο ο, 

Ῥειςο. Ἡεγοάοτς. ὃ ἢ οὐ εξ ἐφ᾽ ἃ ἐζέλοτο ὑπσηχέγοτο, ΗΠ ΕΓ οἴΔ 5115. 
Ες τε φιλίαν ἐδὺ Γερικαγοις υπηγέγντο , εἰς χὺ συμιμοί χοις παρ᾿ αὐ τἶ λα - 
(ἄν. ΤΒοιΠ. Κα ϑειπί οὐ οἱ ϑηρδυτῷ σῷ ἀἤϊα τὸ τρυγόνια τιϑοιοσδυ΄- 
οντες. δια τοῦ τῶν τοὶ ὀμοφυλα γρυτευΐουσι, κὶ ἑκόντι υὑπ ἄγονται εἰς τὸν ἵ- 
ον καὶ «δὺ βρόχοις. Ὑπάγιϑευ. ρετ ἀφ ετο:πείϑεάϑαι. Χ ΘΠΟΡΉ.2.ἐ-- 
γαζασ.Ο᾽ 3 ΚλέαρχΘ- ταῦτα ὑπήγετο, βουλόμῆν Θ- κ' συμζουλξῦ σαι, δίς. 
Ὑἱσάγομαι, ἴῃ Ροτοίζατοπι πλοὰπὶ τοάϊῖρο. ΡΟ ἐς τηιιπάο, ἐδὲν 
αϑοῳ ϑεῷ μένον» πῷ κὶ τὸ τἦσ' χρόνων ὕπηγ μῆψᾳ πέρατα 5. 411] ἴῃ {πὶ 
ἀϊτιοηςπὶτοάορίς ἤπε5β του ροτγιΠΊ ὃ τοτπηῖπος, Ὑ παγομαι» 
ῬΓοργςδίογ,ωρροίγρ μα) ρτο 410 ἴῃ ὙΠ πὶ ν ἐπὶ τ: ἀς 4 {πρτᾶ. Ἐς 
Ῥαιιιὸ δριιά Π}ὋὉοτ.ωρρς Φιλιπ, τοιιύταις ἐλπίσιν ὑπταγῦ μὴν Ὁ». ἴτας 
χϑέντες τῇ ὄψει κα τρφσμίξαντες ἐγίιὸ, ἀοςορτὶ αὐρεέζα 5 ργορι! ἀ{αις 
δάπηοιυ!ΡΙ τατος, ἴῃ 50] Οη.ὑαταχθησόμβυ Θ- τῷ ζυγῳ ἴπριπὶ Παρ ῖσιι-- 
Γι 5. [ἴῃ οὐὐατ άγομαι εἰς τί) δουλείαν, Γγ πιο ἔν ιαταχθεὶς ὑπὸ διχοις 
συΐριον, αἰ ἀμ Ἰοἰτιτη ἀς]ατιι5. τἀσαχθίαι πόλεμον ἐκφέρειν 5 ̓ πιρο }] 
δὰ ὈοΠΠιπὶ σεγθη Δι πι2 [46 πη. 

μμο μψοῦς 
ΩΣ 
μι 

ΝΜ ίμμεπυοι 
ἀρμμαδα 
φι ἡτὰν ἐπ 

γεῆπιϑσιῃ φοὶ 

αγοίνεμι ἐὐ 
ΠΣ ς 

[Ὀἰνοιμαο 
Υἱπαγορϑύεται δῆιμελέϑαι » ρταοὶρίτιτ οαγαπι οἵϊε μΒαθεπάλπι,, Ἐ- τ οὐδενὶ: 

Ρίτμος. λὐπαϊμεητα: 
Υἱ χαγ ρδυσις , ὃ» ρταςεριίο ἀϊϑαπάϊ γατίο : ἃς ὀὐτὲ τοῦ ποραγόρδυσιςῳ ᾿ς αἰἰρησηι 

ἀσπιυποίατίο » ρι σαντο. Υπαγρρδύσει Αντιπάπροις, ἐϊχῖτ Τοίδ- Γ΄ πιρῆτιν, 
Ῥ 5,14 εἴ, Αητίραττὶ ἐπ πέλι ὃς ἱπάπέξα, ποττατιι ὃς ἰηΠῆί ρα- ᾿ ἰπμγ οὶ 
τίοης» ἥτις ρεγπιοζίοης ὃς (οἰ οἰτατίοπε »ἱἀ οἹδ 5 ἱπηραϊι ἐπις ΠΥ αὐτο 
ἱπιρι!ῆοης, 4.1 Ρίο ἀϊέζλητε. ΕΠ οπΐπι ὅς Ὑἱ παγνρόειν, Πιδιῖςς- Γ΄ ψυνοί» 
τεγεχροηογο,ἀϊέζατο:ν πὰς ἀρ ΧοΠορ", ΟΕ ςοη. τὰ ὑσταγρδυ- Γ᾿ [0ην μοί 
ἀυῆμα γράφειν, ΠΝ 

Ὑπαγ ϑίω, μ᾿ ϑύσο,π, δα ἀϊς ον πα ποι ρος ργοηπητῖο, ἀϊξεο Πρηΐ- Γ΄ ἤδη: 
βουνσημάίνω, ἰηἀϊςο ἃς ἀςηιητῖου Πα άςο. τορρτ ἕπομαι, Ροίτι]Ο.) 
τοαιιγο, ἐπηροτγοςργαοὶ βίος κελδύω ἱαταγρρά)ει τὸ δίχαιιν » τατῖο ἀ1-- 
ἔλε ὕτω γδ οἵμω ἐσ αγορόύει τὸ δίχᾳιον τῇ ς ἀκεραῆα φιλίας» Βιιά. ἴῃ Ἐτ᾿ 

ΡΙΠιρτίογιῖτα ἀϊέχατ τις ὅς τατῖο, δίς. χρεία υὑπταγορδύει » νῇι5 ρο- 

ΠΝ 

{πυ]ατροχΊρἰτοίαλάετ, ΟαΖα ἰδ το 4. Ὑἱσαγρόύω Αττί σὸς ρτο πέρας Ππ ἰγηλ),ῃ, 
γνϑυωφρταιαϊςογάεπιηςῖο, Ατ ΠΟΡ ἤδη ὐσ'ειπούσης 9 ὅτι εἰς ἑσσές ᾿Πων ..... 
ραν ἡξοιμινργαάϊςεητε πὶς ιά [δ νοίρεγαπι νοπτιγα ογᾶπι. τ- ΤΥ 
(οοτατ, ἴπ Ῥάγαρυ. φυρός τα «ὅσ υἱπτειρημῆνοις λόγοις ῥαΐδιον αὐτειπεῖν νο ἰηηιπρὰ 
μέζω ὰ οὔτ, τρρειρηιάψοις, ιρτὰ ἀϊέλος. ΓΕ μι ΟΊ. τοσούτον υὑατειπῶν» Γ΄ ἡ  ]-. 
Π᾿ Βος ταπτὰπι ργαἀίχοτγο ὃς σοητοίζατιι ἔϊιοτο, Ὑ πτιγορδύω ρτῸ Ἰδ ρ ; "ἢ 

ἀϊέχο, Περι ϊοῖο. νἱάς Ὑ παγόρδυσις, υαταγορδύεται ἱπηροτγίοΠ. μάν, ἼΩΝ 
οἸρίτωγ. Εριέζοτις, πατήρ ὄφιν; αγορϑύνται ὅλπικελ οἴ ὅτωι. Ἵ ἐάν, 

ὙΥἰ σαγορίχ,ς ΟὨΠΙ τ" πηνσυμζουλία, Η ἰγο. ᾿ γ ἼΩΝ 
Ὑ σοίγω, μι ἄξω αν. α χα, Γαθάιϊιςος ἰά εἴξ, ο πὶ οχίπιοῖντ ηδητιπὶ ἔδ-- 

τιιΐα: Ππιράμςοτς. Ηοπιοτ. 1Π44..λν Εἰκτορᾳ δὶ, ἐκ βελέων ὕπαγε ζειὲ 
ἐκ τὸ κονίης, Εἴχ τ᾿ αὐδροκτεισίης, Ὑπαγω, δ᾽ οἰ ο,Πιδῖσο.π Ῥοτο- 

{Ἀτοτη πιοᾶπὶ τοάϊρο. ὑπάγειν του τῶν τινὶ σ᾽ γγυγήσεων τίω) θείαν ὦ 
ὅζς, λά αἰταιαπι διιιπτοϊ σεπεγατίοπιπι ἀνα παπὶ οχίροτγο ο 
1ά οὔοτεξειτς δά, ἔοι (ἢ σους ΝαΖαπΖ.ἴμ Οτας ἑα ἀγειν τί! γα- 
ςἕεκχον εηττοην Γιδάμςοτς 9 Οαΐςπ. ΠΌτο τ. Δα Οἴδιις. υπτγή κϑι- 
λίαν αἰ αὐτὴ ΓΟ  εἱτοαχατοιποιιοῖ ὃς ἀοἰῖςῖς, Ὀ] οἰσογιά, ΠΠΌτὸ τ.Ὸ, 

Ἔν Ρ ᾿ ΠΝ 
ψ7. τ τάγωγγλᾷο,ςοςάο, ργορτεάϊοτ,ρτοςςάο, τρραάγω,1οΔ0.3. ᾿ 

ΤῊ 
ΤᾺΝ τ 



Ἢ 
ν᾿ ἐκ οἵνας πύϑεν, ρχεται, ἡ πού ὑπ: ἡγεῖ, ] πτάτο ἢ, ἴῃ Αηΐοη, ἐκ ὁ." 
ἀσερ τρότερον ὑπ ἰγων οἷα Ὡρὸς «δὺ ὁπλίτας νὰ αἰαχωρων,ηοη ντ Δἢ- 

᾿ τοὶ Ῥτο τοάϊςη5 ἤπια ὃς ροάςιη γοξογοι. Οἵ θρονί.» ὑμὰ γὸ 
Π ἤχαϑον ἐκαὺ τὸν εἰς ἐὺ ἐτιοις ἐπτιχϑ εἰς ἐπαήνοιες 1. ΡτΟρ το 5, ργοιιο- 

ἔλιις. γάγγο ἀἰοῖς Πιθίσογε οὐο5.) ἃς ρτοάίρεγς ἵῃ ΔἸ Ἰσιιοπῃ ἰο- 
τς σαπη,ἰά εἰϊ.ιτσγ εἶν, τις τρράγειν, Υ πάγω, αθοον ἀἰϊίςεάο. Ατὶ- 

Πορ μι η.νεφ. ὕπαγε, τέ μέλλεις; ΕταίΠ, σα ρῖτο 2. ἘΡΙΠ Ἰὰς οθὶ, υστα- 
 δεπὸν εἰῥίωῃ. αὐτο ἴῃ Ραος. Ματοῖ ςαρ. 6. Β:χό υῆνοι κἰ ἐπάγοντες» 

᾿ἀσοδάσητος δέ ΔΡοιητος: 410 Πρ ἤρατιιγ ν φατἸτα τίσ ταγρα: 
Οψεγιυϊ ὁ ἀἸ οἰ πλι}5 ἐος αἰ άνς σ᾽ πὐοιναηεούα ἄγεϑ' ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ, Α- 

τς χπορήδη. ΠιἰγΔιοῖτε νὸς ἐς να ὑπάγείν ὁπίσω,γ ες Οπίσω, 
ψ αἰπάγν, (δτγαῖιο, ἐρέ χα κὶ κατ᾽ ολίγον ἔγω, 1ά οἵδ, ἐνδίδιωμε, ἴητγο- 

ο΄ ἀμρο,υὑμρξάλλω, πείϑω͵ ἀπείϊω, αἀάτιςΟ ἴῃ ΟΓΓΟΥ ΠΣ ΡΟΓΡΕ ΠΟ, ρεὶ 
᾿ς Πεϊοτίη αα Προ  Πσατίοης υὐωὺ ἀοἴ τ1πῸ Αἰ ἐυ 16 πηνατ ετίδιπι ν ἰπῚ 
᾿ς ξΞη(ςοοητίποεγο, ὃζ ποῃ Οπγηϊπὸ πγαϊὸ αα ρχπιαπι [χῖτι5 νοσ- 

Ῥῖ; χιιαπὶ ρο[αίπιις ΠρηΣ ἢ ατίουςπι ροτγτίπογο νυ ἀεθίτιιτ. Χα 
πορἤοη ἴῃ Η!ρραγςι, «πειρᾷ ἅχαι! «δὸ πολεμίοις εἰς ἐνέδρας ὑωἀγεῖν, 

Ἢ ιὰσ'έγει χ᾽ μικρὸν κὶ καὶ ταζ ζαὐἰζει πόλιν πυρὸς τίω) ϑηέλασσαν, Ραιυ λεῖτι 

᾿ς φεάιισεπάο οἰλτατειη τγαάπςῖς αὐ γα πὶ πγατ τί πιά ΠΊ 5. Ὀ] τατος. 
ἔπ ὙΠοπλοοὶ. ὑα'άγουσιν υ (οὺς ὅ3: ταῦτα, Ρτοττγιιάϊοτν 5 δὰ 
Μας, Πεπιοῖίι. Αἰ Ἀϊ ἢ. ατ' τιρμολξσὺ τῆς εἰποί της νὴ τ᾽ ἄλα ζονδὺ μκοί- 

᾿ χανιὰσ ἀγεῶν, Δ ΠΠπιϊηϊ,ἀοίο δά άιιοὶ πιὶπη]. ἤς ὅς Π πιο ἘΠδητὐρὲ 
ςεφ.εἰς ἀπιτίαν τ πόλεων υανυγ μήλων υἶττὸ του τῶν, ᾿πηρ.}}Π5 ὃς Ρτο- 
 ξβϑ 5 14οπι, νὴ εἰς τοιρότον υὑσᾶκται καιρὸν, ῥτοάιιέξις ὃς αὐ άμέξως 

εἰξ,8ς ργοτιιῆις. Ολοροτ. εἰς ἐδὺ ἐμοις υὐατ ἀχθεὶς ἐπαίνοις, Ὑποίγω, 
᾿ἀεηηϊτγοτ, δε! πο Π τσ δὴν {τ πλίττουν εἰ υὐποπίπζω, Πιςοἰ ἀο ὐαταγον- 
πα τὰ ϑήλεα δέ χοντον τίμα) γονίι (δ πὐςατῖθιτις. σ᾿ απ δια [ππλθα 
τεοϊρίπητ σοηῖταϊς., Ατίϊτους]. ΠΌτὸ ς. Αμϊπταὶ, νηάς υὑπταγωγιὶ, 

᾿ς Βυϊιῆποαι [ἰϊσπ1} {{πῸ., δὲ Πισοί ἀπ εχ οορτῖο πτατῖς5) ἀρ οἰιη- 
᾿ς 4επι6. ΑἸϊαιλπάο δά ἕοτιπι ρογτίπετ. ντ ὑπάγειν εἰς δίκίω, 
 ἄεξοττο ἃς αὐ Πα ]οίτπι οχ δίδοις ἐπ Ἰσδηστπι : ἃς αὐϑυπαγειν, 

σοοτί παι πατῖ, Χ ὁπορ ν. ἑλλίω τ, ἂν 2 υὗασ αγουσιν αὐτὸν εἰς δέκἰων, ΕἸ πη 
ὅ0 ταϑτοίμπι ν οσαπτ, Τ ιον ἃ ὑπ αΐγω ϑεινείτου υὑτῦ τὸν δῆμον Μιλ- 

ΠΥ 

τ 

ΒΜ νυ, 

φι  γγηι 
(ἀείμιν ἱ 
ῃ ἐι { Νὰ! 

δα ἐγ ὶ 
ΜΝ Νὰ 

ΡΥ ] 

ἰψωμοηιηη 

ἶ 

ὐροχιαθὶ 

ἐκο αν πιὰ δεα,αρυ ΡΟΡΏΠΠῚ ἴὯΟ ττῖς ἄςςιιο Μηπίδίςι, Ἡστοάσειιο, 
νη ἢποάμμι υτῖγον οἱ ἐχθροὶ το «δὲ ἐφόροις, κἀ Ἑρβοσοϑ 1αϊτηϊοὶ Οἰταιογιῃτ, 
μαϑαμ, 1άσπι Ηετοάοτ. συν δικαφηρίοις,α Ἰαά!ςῖα νοσαθαητ, τ ας ς 
γηῤαπδερί. ὰ Ῥετίς φιιδητιιτο ας αν) δ γειν ὅσ ὑξξετας ταὶς (ΕΑ ΤΟΟαΊς ζημίαις, 

γνανν ην,. Αὐι πιά. ὃς Ἠετπιορ. ὡς ἱερόσυχθ. ὑπ-αγεται. [στ] οι] τοι Ρ6- 

ἡ Χωρρλ Δ τω!Ατατ. Ρίατο ἴῃ Αροΐος. ἐπίμων ὄντων ἐνδ'εἰκνιωϑαι με κὶ ὑπ ἄγειν 

γμάνλίτο νι ὟΝ ῥητόρων, αυτιπὶ ἈΠιοτογος ραγᾶτὶ οτουτ α4 ποπτοη ππειιπὶ ἀο- 
ἀπιο ξεγοπάιιπη, πές ἴῃ ἡμά οὐππὶ τα μεπάιπ.,. ; 
ἘΠ "ἢ ἐπαγωνγειὲ »οἰτραϊαῖπι5 τοπηοητο φοὨ οττη ) ΕΠ] ἃ θαι} 15 σα] οπ]- 

ν ἵπημ ᾿Ρύ[α: οπετὶ Πιρροπίτιιτγ : εἴτι ξαΐτατα δ ἀτεγῖτα ἰμιπιογος ἴςζα- 
μανίμί! ᾿ς ριυϊαίηϊιιε ΠΕ Π ΠΩΣ ὐντ ΑΙ Ια ἃ οι οἴζαητος Ἀ]ΤοτοΒ σαριςρτο- 
τ ἠδ, ἐν τεριτς οο[ΊΟ1]|ο. Αὐἰπορθαπες ἴῃ ἘΥΠΡ το κω ΠΣ αἷνη “1. γε 
ἡ μου  ῃ αἰδιεξωσιΐμει Ἐσλιγδοφόρρει : αἴω 2, τὸν Ἐπ χρη μονήν χουσαι 
ἡρμπ νι; χατύπιν απ ερ “σαι δεα. Ἰητέγργογες οαπὶ ΡΟ] Πος ϊ Τ, 7. ὙΠΈΡ ΩΣ 

ΠῚ Ἐχροίμιογιιητ ἔασι !ς Ἰπηπγιπιοπτιμσι 410 ἰαρ] 465 ΡΠ πῆτε» 
40} ξυςἐρ: 11} σιδιηρριιῦ τι δῇ πῆυΐδιον, ᾧ ἐχριῦντο οἱ κονιάται : τ 4 τὴ 
ΠΡΌῚ νο!ιητ:οὶ ὃ ἐργαλεῖον τὶ οἰκοδομικὸν ᾧ ἀπὸϑυϑειυίεσι τας πλίνϑες, 

φρὸς διηήλας, τιγὲς 3 αὐτὸ αὐδα ξυςτον νοραητ. 411]. ντ ἃς Ηεΐν ἢ. πῖ- 
λόν τινα ᾿πτετργοταητιγι δίς 'π ΠῸΡῚς ΟΥΑ πα πιατ  ἔατιπι ξσμηάα 

ψιι π ὁ 

μιὰ ἢ ̓  

ἐπί θυ οι εἴτ ἱρποσγδησία. Ὀἰοἰταγνογὸ στα Γωγειὶ, αιιὸ 4 εο Πιρροῖτο οηε- 
[ 

μούμθε Π΄ςςς τὰ βοίζεητιιτ. , ον 

πλι:  Ὑ σαγωγή ν᾽ «»ὐν Τα ἀυ ξξο 7 ὃζ αὐαχώρυσις. αιιο ἃ ἢτ 411ΠῈ τοσορτι! 

ἰα γ} ᾿ς ᾿φαπίτιιτρϑζ ορροιῖταγ τῇ διώξει,αρυ Τ ον αἸ 4. (4118 αι 411- 

γαἴε  ἰ φιληήο {ιδάοἱὰ οἴ, ὰ ρου] !οἸεηάτιπι μοίζοιη
 ἴπ ἰῃ Πα ας» ἤτ ντ 

Ί ύ 
Ῥοπατηγ ργὸ ἀοΐο ἔγα:μάς, κὸ αὐτι τὸ ἀποίτη, 5114.) τσεχγωγὴ ἔκρις 
λίας,Αἰτ Πιἀτιέξι οἷ. ραγρατῖο, Ὀἱοίσοτ. θ.3. τ Ρ.30. Υἱ παγαγην 
ΤΡι απο ὃς Πιςοξάτια Ἔχ οορτῖο πηάτῖς ἔπ Ααἰπια ἢ ίνις. ΑὙΠΈοτ, 

λΜιῆσ. Η λυ σ᾽ ἐλσφϑ.- τίαιλ μδὸ ἐχ εἶεν ποιεῖ ταὶ καθαρ ἐλέχθη τρῇ- 

πέρου, ταὶ πλέϊς-α -ἶΖ πταγωγης. ν Ἰὰς Ὑἱ πάγω. ᾿ 
᾿ χγπαγογὸς οὐ ὁ, ΓΔ τ λπ5.ν ̓ πὶ Βασοπ5 {ἀρ ἀπσεη τ ντ ὑπ'αγωγὸς 
᾿ς κοιλίας νῖπι μαῦοης {πράἀπσεπεάϊ αἰσαπι ν εἰ γὙτ1}15 δὰ πἰδάποςη- 

᾿ς ἀαπιδί τιν. Σ 
Ὑἰ πάϑα,(ἀςοῖπο.ρι« [τις ὑπ δεν ὃς τερετίζειν ςορυ]άπτιιγ. ; 
Ὑπαλνρτο υὑπθ᾿αριά ροςταβ.Οἶλ15 ἀὐῖτο πὶ οτῖρίμαϊς εἰ ταὶ οὐ τἡ- 

᾿ς ἀϊτιτ εντ παραὶ 8ζ κατα. ΕΠ οπιοτ. ΠΙΔά.β, ἢ γαιον υὗαταὶ πόδα νείατον ἴ- 
δης Πα νἸτῖπτο ρεάς [ἀκ αὗτ αἱ φόρα γί, ἵν τρὸς τὲ τῆς κεϑοίρης μέ- 

ἡ πὶ δτγμι: 

ῖ ἀβολα 
ΠῚ μι 

9... 00 

ἡἶμὺ Μὲ! ἔα 

1 

πρὸ 95 
εἰπε 

ΠΝ 
μι ταιΝ 

“ ἡ " Θ᾽ Αροϊΐοη,  οα ἀὅσραὶ ρτο μὔνντ αἵτ Οοὔηπ,. ΑΠοΡμ ΐπ 1- 
τ 0 ΠΗ] Αςδατπ Εἴ σμ' σαὶ π]ερύγων κιχλαν κὶ κοψίχων, νἱάς διη 4- 

πὴ ΠΠ μι Ατοδηίος ὔδων εἰσ αὐλητής. Π ε΄ οα, τοί γέ μῷ γελόωντες ὑπ᾽ 

ἣν, δ: ἐκαςθο, 
ΝΠ Ὑαω ζω, ὑποσρίωυώ τὼ ἘρΊστ. 

παν πραέα πο εν κεθά; Ἀροϊ σι. 1. κατακέκλιται ἤσει- 
ἕμ ἢ ον δὲ κοίλη ὕπεϑα νάπ»,ϑες. Ηοπλετιις Π14 4. ξ, υἴσεαιϑα λιίῶνι, ἴῃ 
τὶ ᾿ς οδίϊσυιιπη ἀος παυῖς τας ἴῃ ἀπτοτίογο πὶ ράγτο πῃ, εἰς πλαΐγιον, 
" -- εἰς τοὐμωροΐιέν, μῆς 

᾿αἴωαϑρε),αἹ ἀοαταδιατίοπος Πιράϊα ε5, Πππ5 115.7.ς 4.5. 
“ὴν ἢ Ὑπαϑρια, πηαπἰ ες α, (παν ὅπ} ἀϊο, (δ ϊα!α Ῥαυίτποητα,. να] 
πὶ τς ΡῬοτῖι9 φηήϊῇοϊα,ντ ἀριιά ΤΠεορτ. ἰτοτ. 10.4.ς 40. 6. ἐδὲ πολυ 
εἰ μϑ Ἢ χρῶνται αὐπν, πλι κι τοῖς τὰ εἰρμπρια, ; : 

μἱ " 'σαβριεἰ ζω, (τελιτα τε άο, αν ἀϊο ΠΊΟΤΟΙ. Αὐἰορῃ. ἴῃ Ααΐθι:5: 

μαῖα" 
αὐ 

Υ Π 803 

υἰσαι δρ μίξει ταῤ νεφέλας καὶ ξιωεφεῖ, ( ΟΠ}. σκορπέζει, ὀυδέαν αὔγά, (ξεῖ- 
δΐτατ δὲ ὄσοϑρ. 

Ὑ᾽ φαϑριον,Ποοὶις (δ ἀ 4115, ] Οςτ5 (ι}» ἀϊο σχροῖτις, 
Ὑπαϊϑριίθ., [1}» ἀϊο ἀροῃς,[πξ 104 }19γΟα:α [00,5 ΔῈ Ρ᾽αητ.ιύστα ϑρία 

᾿ δδόσος, ΓΟ 5 [ξτεηι!5. 
Ὑ σαι δρογ»ἰάς πὴ αιιο εἰ υὐαταί ριον. Ετγιηο!]. ἐν τοῦ υὐαταίϑρῳ, Το αη. ΠῚ 

ἀϊο. Χοπορίὶν. ὁ) πλείστας κυρῴξεις τεῖς ὀρϑρώποις ἐν υατύϑρῳ γὶ, (5 
! ἀϊο, ὃς πὰ ςα]ο,αθίχιοτεέϊο. 

Ὑ σα ϑρθοἱάσπι 40 ( ἰὗσταὐϑρείθν ἱ, ΤῸ 41 4115 ἴδιαι Πα βάτο ]νο. Βε τῃ 
Ῥαμάς ἐγ, ἐν υὐσταίθροις το ποις ἵπ Ιοςῖς [τα Ἰ τις, Ττο ἰσοταϊδιο 

᾿ 6. ζΔρ.1. 
Ὑπαρκλλω, οἰ ὰπν Ῥαΐρυπι οδιγιάο,, αήμίογ,, σωνω, ΑΠ] νης ΕΟ 

διά, εἰς τίυ) ἱππαῖσα τελαῖν., τίωὐ ΑΥτωγίου ϑεραπευύων κὺ αὐ αι κάδνων 
κα φαίτνίω, 

Ὑἱσαιλίχαζεν, υτσο χώρει, ον. 
Ὑ σσαιν ηῆο μια μι ἰσοριαι 5 ΟἹ ἀπ δέ Ροτ τρηῖσπια Πρηΐῆρο, οδίσιτὲ ἰο- 

᾿ 4ιυοτοίαθιημιιο,αἸνιρματωδς ἐμφώνω, Η εἰν .Β. 
Ὑπαιρω,αττο! ]ο, εἰ οι, εφώρω, 

Ὑσαϊοσω, μιξω,[ιιδτορο» Ηοτη. 144. β, Θω μον υὐατξας, 1 ὐπτεξιλ ϑὼν αξ 
βωμού͵ 

Ὑπαπον,ε, τὸ, οι ἱπηθη,ασομ το. τὸ κατ᾽ ἐμὲ ὡατώτιον,πηρα οὨ]ρ4,Βιι4., 
ἴὰ Ἐρεπιρτίογ. ] 

Ὑἱπώτιθ., κα, ὁ τοι5, ΟΠ 5)σοπίοϊις φυΠ! ρα», οσποχῖις. ΧΕΠΟΡΒοπ, τὸ 
υὖπήτιον ἐξ) τινὶ καὶ ποΐνυ τφορστεμαι 5 ΟὈ ΠΟΧΊ ΠῚ οὐ  4ιᾶπὶ οἱἷς ἃς ἔο- 
ΡΓοδ δ πἀϊ ποη δἀπιοάιιπι [ξίπεο. 

Ὑ παγίως, Αἀπιοτῦν. τόν ϑεωύΐως, μεμηῆως δβμῤῥίτως, ΡΟ]]Ωχ. 
Υ᾽ στικον," ςοὐνοαοάιςητία, Οἷς, λξαυταγήν 
Ὑπακούω, μυόσω, ατοουκα, [Αι 410. ρα οι το, αι άϊο, εὐπὶ Οεηΐϊτ. 
Το στῖτιιβ ἴῃ Ὑ ΒαΪγ ΠΙς αἰχὶτ ργὸ δυίοιυιίτατο, ᾧ τὺ γερώρεν αῤ- 
ξό μ' δ᾽ ὑαάκοισον, ΑΥῚΤΟΡΗ.νεφ τῆσ δυχης ὗατα κουφν,διιαῖτα Ρτε- 
(65, Ὑἱτακουα, Αι [Π}]το9ἱ. ΟΡ εά)ο ὃς βάτο, ἔπιε πιουςῖι μετο;, 
Δοφιυϊοίςο, ἀϊέξο [π᾿ 411} 85. ειϑειρχω, ΟΡ ξαιιοτ, [τ [ἐηιιαχ, 
ςοἀο, ΟΡ τεπηρεῖον ἐπηρογατα ἔδοϊο, ἐτπὰ [αἰράϊτιις ετίααν οἷ Ος- 
εἶτ ακουΐω σῷ λόγον ρᾶτοο γατιοπ Βα. 1π Ἐριπρειοι ὐστήκουσε 
τῷ ψύχοι ἔτ ροτὶ ἐλέτειπι εἴς ορῃοχίμαν », Ὑ ΠΟΟΡμγαί Πριὸ ς. 
ἀς ςαυ( ρ᾽δητιςαρίτ. 4. δαρείω βασιλῦῶ- δα μι υὑπτηκουσειν, Τλοτῖο 
ΤΟΡῚ πουτιαμάτη οδτεηγροτγασαητ. Ἡογοάος. τίσ κοὺ οντες “ἘὮΓ αἰ- 
ϑιωαγων, Ατμεηϊθηἤῦιις {σά τι Τ μι ογ, Ἐτ οἴιοὶ Ἰλατιντ, ὕστα - 
κεύσης κὶ μῖν ἐμέοωσι, πο 5 ̓ποϊφπηαητος αἰμ4 1655 [ιποίδῃ, παστακεῦ εἰν 
τοῖς ὠρ»διδουΐσι, ϑὲς. Γλοτλ ΟΥἘν ἀς ΡΠ ρρο γορ δ. ὑστωκου σομω σοι, 
τι δὶ ππογεπι δεταγαν [ἄδη). καὶ γδ αὐβωῳ γ᾽ ὑπτακουσονῆν. ἃς. ἢ 
εηὲπὶ 411} ραγιιδγί πλιῖς ἤπιος Ρα  Ἔγομγι5, ΔΥἘορ σα γεφ ὑπτακ θα 
σοι ῥίον τα αθθο ἐπα! σοητίοτείη. φοζῳ σοι πῶτο ὑπακούω, αὐ τὰ 
Βαςϊοηάτπι πτετιὶ δάϊροτ, εἰσ κϑον τῶλλα, ἴῃ το νη ΕΠ] 
ΤΟΥ ὁ. αἱ γδ ἐχναὶ κἡ δειάκεναι μάλλον τἶξφς υχο' ἔκουκσν πρὸς τίω δγαρ'- 

ϑρωσιν, Ρ] τατο ἢ. ἦπ Πνοιτρο 5 σγδοῖ]ος ὃς πη α οι] ἐπεὶ Βαῤῖτας ἂτ- 
τιιπη σοάπητ αρὶ Πτατῖ, Ὑἱ πεικοὺ εἰν τοῖς ὅτῃ ται Πουδιοις.ν ἵπιρογαῖα 
Πςοτε, Οχίαγ. οτηο θα. ρτὸ Οτοῆρἢ. τὸν 5. ὑποσκεύειν τοῖς ὅγ5 - 
τα ϑιδνοις ϑετοφύμ ἀ' μῆνον κυΐρσιλο: :Ογ τ  ἰμ τη, αι} σςπ ἴον οδτέ- 
Ρεταπάϊι;ι ὅς ἱπηρετατᾳ ἔιοϊοπάυ πη εἰΐς, ΤΊ γα, ὡς ἐσὲν ὑσή - 
κουον οἱ Μήλιοι ΓΙ Ταϊηὐ πλὸ Ραγόγοητ,ν ο φιπὶ Π18}]} στη οιις τα - 
τιιγ Μ.])}.Ρτὸ 4ιὸ οτίδην ἀιχῖτ, ἐστεκοειν, Ὑἱπακούειν, [πσοοξο- 
το Γυρίδηιι5 τγαιη]ατὸ ἀἰχῖυ, ΕἸ πειδοὺ υὑπτχουέ μι πὸ πρᾶγμα 5 Ρο- 
{τεὴ φιὰπι γα ταὶ εχ φατον ἰξητευγὶα ΠισοςΠητ, 
ἀπτοΠ Ίρεῖς : οἰ πὶ ἰ φαϊά ἐχτγιίδοιι5 σορίτατίοῃς δΠυτηΐτειτ, 
4ιο6 {πθαμάϊγε ἀϊςιος Ογαπηπιγατῖςὶῖ, ῬτΟ Ἐπγαῦῖιδ μεγάλης διω- 
τώξεως [ἴῦτο ρείπτο, Καὶ ὅλη “ἴ υξῆςς 3 λαμ(αιόμῆδων αἰδεφερεῖν» τὸ εἷ- 
ὑοιον αι κου ϑνω 9 [άετὴ ἴηι ΕΠ] σάτα δι ἀοῖησορϑ 1ῃ πιθητοης 

Διο τη. γ᾽ πακούειν ἀἰοτιιγ δέ ἀοσυίᾳτοτ 9 ἃς αὐτιοσάτι!5. οἰἰ πὶ 

ἔλέϊα ροτεῖματε ἀϊςοπαὶ . δὲ γοράταις ἰῃ Πυθία πο Ρτοςράτι. Πς- 
πιο Β.1ἢ Οτατιάς ΟΠ Ἰορατοιτίμωσεν εὐατακούστονταί τιγα ἀυτῷ καῇ - 
“ηγόρρον, ἸΟ᾽ ει . Ἐπε μν τῆς τρρώτις ψύφου, ἐδ' τπτακοῦσαι κακοί. 

ἐᾷν. ἡϑέλησας νχ'πακούειν ἀς ᾿διϊτοτὶ θιι5 ἀϊοϊτιγοᾶς οἵς σοσῆοΞ 

ἴσετε 45 δα ὃς ᾿ητγοπητετὶ γεΐτ. τείβοπάεγς ἀπ α Γ πα 0115 
δἰ οἰξῖο ἔς ἰαπιια)ιοά δετοροηίατς ἀϊοῖτατ. ΓΙ σατιῖο ἐν Μη - 
{{ε11. ΝΝειι φυϊιδαι τε ροηίετ, φιαπάο Βάζος αδος ριηταδὶς 
(ἐπεχ.Ἱάςπὶ ἀἰχῖτ τὴ ΜοΡ ΕΠ. είρομία δι ἰοσιογο. Α ζοτιιπι 
οΑρίϊ.12. Κρρυσειντος 3 τοῦ Ππέτρον τίω) ϑυύφαν τοῦ «τυλιων Θ-, ποροσῦλϑε 
πσαιδίσκη πἰπτακούσω ὀνόματι ἑόδη 1ἀ εἰς, Ομ δυσοηι νοεῖ} ἔο - 
τα 5 ΡΠ} Ποτ Ρεττι5 5» Δης 11} ποαλίης Β Βοάς δοςοίπε γοίρϑη - 
ἴλτιιγα ὃς ςορουϊέωτα ας εἴϊοτ, Γπτογρτοβ τάπηοη νοστέτ, Ῥγοι τ 
ῬΈΕΙ ντ Πιδαιυ οι ίτατες » αιοά Ἔσο ποὴ Ροίϊιιτι δά ποίτγεγο: 
το γα 1] 5 ιιοά νϑτιις νεγπο ρο τ. ργοςς πε θὰις 1] δά νὴ- 
ἀεπάιιπη. δὶς ὃὲ ΡΊατο ἴῃ Ῥηκσάοῃε .Εξελϑων ὁ ϑυρωρὸς ὥσείερ εἰώ-- 
8: ὑπακούειν, ρτείλιις Ἰαπϊέοτ 48} (οἱ εἰρατ ἀυν ςτΐτατο δὰ ἔοτες. 
1τ οπὶπη Οτώοιπιὶ νοσαθη] πὶ ποη πιαϊὰ ἐχρτὶ πλίταγ, Τάς πὶ 
Ῥίδασιις τῇ Τ απο! εητο . Αἀ ἔοταϑ δυςιίτατο, ἀτις δά ίεγια 
μιὰς αιάἀεῖς,πς συῖς αάιιεητου ργλιίου αεατ,ιιάτη δάιιοηΐατ, 1- 
ἄσπι αἷς πὶ Μετοδτοτον ρεγῖτε πος 4] Πα 0}}5. Ν τ πν ΗΠ ατπιατη ἃ- 
ἀϊτε λά Βοπιᾶ ἀΐρηιιπι ἀγδιεγατατο τά εἰϊ, Οὐ δυπου τίς ἀξιοῖ τϑῷ- 
σέρχεῶτο νὺ ὡστακούειν ᾿ ῬΊ αταγοίν}5 1η συ πη ροῖτο, Φίλισνα Ὁ. δ᾽ οἱ 
γελωτοποιὸς κρούσας τίου γυραν εἶπε τοῦ υατα κού στιντι εἰσαγεῖ Ἀαὶ ὃς τις 

τὲ εἴη, ὸ διότι καταγεῶτι βόλχοιτο, ᾿.ἀϊχὶς δα ςαΐταητὶ δὰ ἔοτεϑ »το- 

Υ πακούειν. 



πηποίαγες ἰρίς ἡ! 4πὶ οἴοτ, δὲ σαν Αἀπιτεὶ σρούες. Ῥτὸ γα- 
[ροηΐατο Πμς τοίρδαέτο ετίπη υατακουειν αροντὸ ροίαϊς ΤΉςο- 

εὐῖτιιϑ ἐν ὕλαν, Τοὺς μὴ ὕλαν αὐσεν ὅσον βόρις ἤΐρυγε λαός, ὙΤρῖς δ), αἢ 
ἑπαῆς το ἀ τουσεν,αῤαια ἢ ἕετο φωνὴ ἵντοῖ τοίροηάίτεντ ἀριιᾷ Ηοπι. 
ΟὐνΠ, 4.- ἀκούσω οἷν  - ἐξοηστας. Ναὶ οἱ ἀμφυτέρῳ μᾶρ εἰκυΐα μᾷν ὅρμη 
ϑέντες Η οἴξελ ϑέ μῆνα, ἢ ἔνδοθεν ὧψ᾽ ὐτεκούσαι»ϊ αὰτ ερτοάϊς ἀξ η- 
ταῖς ἀέξατατι τοροαΐατα. ΥἹστικούειν ρτο δἰ αι], ἰπτο! Π ροτς ὃς 
φαρογο, Π]ατο Πρ το Τιερ ὕστακου εἰν τοῖς λόγρες., ογατ οηἰς ἰςα(α πὶ 
αἰἹοαΐ, Τ αοΠατῖο οἿν ἃ (επῇθιις Δα Δηΐπτιαι, δὲς ὃς Αὐάϊτε κα 

Αἰ Ὁύειν [ἀπ ϊταῦγντ ἀϊέξιπι οἴ, 
Ὑ πάλειμυαι, τὸ, ἢ. (ἢ ττο ᾿παη ξ. 10, ε 
Ὑσώλειπῆον τὸ» της Ἰσα πυσητα! αν αι ἤρος 0 1ΠΠ1πίτατγαριά ΗἸρ- 

Ροοτγατ. αϑρὲ γι καίων : Θαΐεπο : τὸ ἔγχξισον φαῤμακον, πος ΗΠ 
Ῥἰππιθοα ἱππλῖτεῖ ργατοῖρης Ος [ις 110..7β.ςρ.28. 

Υ ποίλειτῆ ορν, εγ τὸ, 1 Π᾿πτοτῖ τ πη, 14 αιο δά {Π|Πποηάτιπι ν εἴ πλιγ 5 Πιις 
{ΡφοιΠΠειπρίπες ἤρατίχε, μλη,αριιὰ ΠῚ ΡΡΟοτ. αῆθὲ γειυαικείων, εχ ρο- τ 
τς Οαἴεηιις ἐλασμ τιον ᾧ «7 τις ὗπ' αλείψαι «ἦν ὀφϑτελώοις, ἢτ αὖ ἐ-. 

σωλεέφω,γετθα μας ΗἸρροοτας. 'π 2. ἄς πιοῦθὶ5 πλα οτ. νὉ] ἀς 
να 4 ργαοὶ ἃ ϑισοπηΐιςατς [οαυήτιιγ, Καὶ ὠρρςτι ϑέναι ἄσσα μαλ- 
ϑεύλσει τὸ σο ταὶ ὺ υὕσταλει πῆ ον καϑιέγαι 5 ὃς 1ῃ ΟΥΙΠΟΙιιτη Γρ ΟῚΠπππ| 

᾿ς ἀοπλίττοτγο. 
Ὑπσαλείφω, (εἰ ̓ ο,ἐγχείω, Γαδτοτ νη σο, Υἱ παιλείφεδϑτει καὶ υἶτσογρα φεῶχ 

οτῖάπι ἀϊσιιατατ 1) 41 ἔσο νταηταγι Ογεροτ. πῆρ ανορόπου, Οὐδὲ 
τιν μάλόμος ὑπογρφ ὃ, ὀφρίω τε χὺ ὀφϑειλμοιὲ ιἱα'αλείφαστι, Ατιΐζο- 
Ῥίνιδατεπι ἰοσαης ἀἰχὶτ [ἢ Δοίνατη ιπυ ἀλείφειν τὺ οφϑειλιοιξ, ΠΟῚ 
δμ δρεικέλῳ αὐ αἰἰα το εἰτι [πιο [ς( εἰρίώμ. τάν αλείφην, ντ δὲ ἐπα- 
λείφην Πηοταροτὶ οὶ Ργὸ Ἰηοίτατς, σοποίταγο, ντ Πςι5 Πηάτγτος 

δὴ ραιϊεηεα τογπιοητα Δρι4 Ατοιθασα, 
Ὑσαλδίομαι, α σὶογείαθοτ, νἱτόν ολιιςο, ΗΠ οΠοάι5. βορ τκ" ὑααλόυεο 

φήμίω, 

Ὑ σαλλάγιὶ ᾿ εγῆ οἷνν ρ41]11σς, ἤσιιγα εἴς ιν οτατῖο Σηπεγίᾳ νίσε ρτο- 
ξεττατοντοάατς οἰαἤιηθιις δι τοβ. ΑΒ 4[11|5 ἀϊοίτιγ ἀϊιεγῆτας, Ὁ 
αἰτετηατῖο, Ρεγπλαζάτίο. 

Ὑ τὠλαγωα, (Ππἀτατῖα πνιτατῖο, ὃς αιιο ἀ νίσεπι αἰταγῖι5 ργαθοῦν ὃς 
τος [ποοϊάλης 4,6 114{Π τὸ αντιξαλλ ὀμῖνον, ΑὙἸζοτο!. Π τος, Ετ]υῖσο. 
σλΡ. 5. Οἷον δὲ ὑπ άνιαγμα πῇ ς χρείας τὸ γοίμκισμιοι γάγονε χ7) σιω ϑήκίω, 

ἘΠ επΐπι παιῖις ν ο[ τὶ ρύο ἱπάϊρφητία, {πσοιιίαιχδιις 'νο ΠῚΪ ΠΕ1ΠῚ 

ἰηἰτίτιιτο ἃς οἴμ}ι σοπίοηπι : φιΐία Πισοςάϊε ἰοςο τοὶ 4114 πο ῖς 
ΟΡ 5 οἵϊ. 

Ὑ ταλλιακτικὰ γῆς» γτταη Γανιτατίο, εἰσ α)λακτικη ς΄ σις ἴξατι5 σατίς αἱ- 
τουπατὶαισοαριἃ Β ποτοτοδ. 

τὐταλλάήω, μιξα, αν αχαν ἡ. [ρα ίτεγη ον ἰ4ςατῖἀς τη πλυτο,  ἰπἐς 
τατον δ ηγτο, πιηγυτοφνατίου οχ ογάϊης Παθπηοιιοο, ἀΐπγο- 
τπδο, με τέγο ̓ ς πη ἔετγὸ οἰ αιιο νων πελλα ω. ΕΠῈ ςὨΪ ΠῚ αὐ ταλλιάην 
σὸν Ὅνον αὐτὴν εἰσφέρειν, ποτα νῖσς αἰ αι ρεγέενγς, Δτπα. 
Ασοι αϊ θη, ὑπ λλα ἥων ἀεὶ τὸ ὅπμκείανυον οϑσνιον.ἱἀςητί Ἔχ Πλ- 
ταπς. Οἰτοβοτιςοητγα [{} 11}. ΤΠ ύτε κἡ ὧν χἡ γῆν ο μάν Θ-., καὶ ῥ«δίως ὁ 
αὐ τὸν ἔα: “)). (Ἴων τοῖς εἰ'δὲσε 71. [1 Ρ Πιπὶ ἐμ 4145 αἰ Ἰὰίαιις [οὐ πὰς 
1πΠΊΤ 4 5. ᾽ 

Ὑἱ πώλην Θ: . (μδα]τσγηῖις, υὑπταλληλα ἤιης ότι αἰτοτιπι πῦ ΡγῸ 
αἴτογο. [ς [εἰν αἰτεγο ἰοσαταγ ὅς ρομΐτιτ, ἀϊσγιας διταση τσ 
ἐτερργω δν,ἰ.ἃ σοποτς ἀϊπενῇς. ΚΓ ἐσ αλληλα γγυών:ρ ἐποτιπη, 4 110- 
ται αἰτογαπὶ [αὖ αἴτετο σο!]οςατατν τι ζοτ,η Γις ἀϊόατα, Ροτ- 
Ῥἠν άπ Πάρορςτα γὸ τοὶ εἶα εἰδικωτάτων εἴ χρί τῷ γμρικωτάτου αἰμον- 

ταὶ γ05 τε λέγεται ἡ εἴδη ἐπαλληλοα ντ Ασαπιθηηποη ἢ Αττι Δ, - 
τεῖος (αι Ῥοϊορίάα,., ἃς ἀοἴποςρ5 ἰοσάτιιτ, ντ (ἢ σοπεγο. τοῖς 
υὐαυλλήλοις ΟΡΡΟΙΙΏτιΙν ἐ πείλληλᾷ, Υἱ πώλληλοι ὕθπφῆμαιγαττος (ὰὉ- 
αἰτεγηφ. Ατζου. 

Ὑταλύξι,ταπαιαπι ἃ ὑπ αλύσκω, αἷ115 ΕΓ πὶ εἰ τπσαλυύξω, Ο ἀ9 
τοὐ τὸ μὴν ἧς ὑσ' χυξε. ὃς ἀριιὰ ΡΠ ΟΟΥ]ΟΡτο ἀειτογτοξιρῖο σλαὰ- 
ζαμᾶρον τε βροτὸν κὶ ἀἰλίτερπον ἐδ᾽ ὑαταλυξης, 

αἱ πώλυξις, εως ἡ [α βιιρ τ πὶ ἔκκλισις δ 14. 
᾿αἰ πειμίλιω, οὈτιαἀον»Βα4.1η ἘρῚ. ροΙ,, 
αἱ παναξαλλομα συ ἔτο ΡΠ αἰ ατ. τη ΕρΊ, 
“ παναγινώσιζῳ, ΡτῸ πορφδμοι γενῶ σίζως, 

Ὑἰ σαναδιπλωσιςςτ οὐ ΡΠ 1οαῖῖο. 
υἱπταναδυύω, [ςΠΠπτ΄ν ο] οἰ Πὶ ἘΠἼΟΓΡΟ, 
“Ὑπαναλίσρω εχ Βαιτ! ογσου τ εχροπάο., 
αἰ παναλόω, μι ὡσ γἱἀ6ηγ. 
Ὑ ταναίτασις, ποῦοῖ 48] αἰτοῦ ἀοίοντιιγ απιγροῦάο ἰοοίιπηαιε οο- 

ἀοπάο. Ατἰ τοτοῖ. 4. τ ίσοτ. Παντὶ Ὁ. τῷ ὡρεσβυτέρῳ πιμίαδ καϑ᾽ ἡλι- 
κίαν ἡποδοτέον ὑπ ινάς αἰ σεσι κὰ κριτα κλίσεσι, 

Υἱ ταναχωρέω,[ἐπΠπὶ γοττὸ αθοο, 
“Ἔπανα χώρησεε τως, κ) 4. ΓοΥΓΟΟς 7». ὃ ᾿ 

Ὑ πινόρ Ὁ- γιωὴ [Ἱ οέϊα νῖτο τα  Ποτι αλ αἰ  ῦ οὐποχία ν͵τῸ »{υαῇ 
ἀϊοαςο δεῖνα 5, ῬαυΪς5 σαρῖτ.7. «4 ΒΚ οπλδῃ. ὑσαν όρθ- ἔστι αϑοᾳ 
βέζοκας, ἀςςο! ρα ΠῚ ἃ νῖτο τιον τευ ίστο τα ε5 ππατγιπίο υ1} [ον 6, 
ΠΡ... Ν τ οὐυύατωνόρευ γιραωκὸς ςαρ. 6. Ῥτοιιογ, δα] οπχοη. Π1}- 

Ἰϊετὶς παρε ὦ. - 
αὐ παινοιυῦ, ως γοιὸ [Δα σα ἀὲ,ἸηΠτηης, Οἷς, 
“ἐπανιίος ἰαξοίζο, τποἱ εἰ τα ἀξ οῖο. Αὐ πο ρμαμο5 γέφελ, ἤωϑεν αἴωτα 

γιιῦντο τῇ γουμίωΐα , πιᾶας σαϊςη ἀῖς ἰαἀοίοδης, ὀὐτε τοῦδ μτὴ βίος «- 
πατοῖντο, 

ΤῸ 
αἱ παινίνιι πίω) φωνίω), τοταῖττο,, ἴθι ἐπτογπηῖττο γοσοπὶ, Θαζα {τ 

ὕτο 4. ἢ 

Ὑἱ πανίταμαι, μι. σομα)νε Χ τροφαίϊιτρο, ντ ιἀσδυΐσια μα! σοι πὶ κα ϑέσρας, 
ὃς υξδυίτιαμα)» δὲ υἰτοεξανίσαμα) γοοτῖς νοὶ ΟΠ οι) φανῆς Αἴϊιγρο, 
δύγρετε ἄς [ο}1 ἰνος εἰϊοίτιιτ, Βα Πα τίτις ἀραιὰ Ἰψοπιμαι ὁ ς στο 
μὲν. Οὐ ἐς σαιιία 5. }Π|απὶ ἴῃ νἱδτοιἕα ἀϊέϊατογειι πρὶ ὁάμο. 
ἀείςεπάοτο, [αγρογς ἀς {6} Παισαρατ ἀροτῖτε (οἸέταιῃ, ΑὐἸπορ 
γεφ. κὶ Τὔυ ϑυικ ὖν τοῖς τρεσιβυτέρρις πανί ςα τι «[ς ἀἴἴσιι5 πλοῖο 

(ςπϊοτγίδιις σοάοτο. Χοπορ]νῖι Ηΐογοπε 5 Ὑ᾽ τανές ὀυταὶ ὃ τὸ “ἾΦ 
ϑακων, ὁ δὼν τε αἰδαχωρρύσι, ὦ 

Υἱ τανοίγω, μ.οἱξω, πιΐῳκα,αροτῖο. Α 1. Δοςαζ, Ἢ 

Υ ταντείοικαι, ὃς Ὑ᾽ παιντοίω, μ. ἤσω, τ γκα.) ΟΒ 110 σι] ρίαπη Βοποτῖς ρύατὺ 
τἰαγοδιΔτη ργοςσεάο. ὑπτμεπιαζω,, ἸΝ οαττ. Πατίιο.  ογοάίαηι5. 
αὐἰστώτων ὃ. δειφνηφορφυῦ τες ἡ πύλαις αὐαπεπῆα μϑραις « δέχοντο, 14επι, Ως 

Καὶ δὴ δωματίου ᾿ὠρφελϑὼν ὑατ αντώμδυ(Ὁ. αὐτοῖς. ὶ αν! 5 7 Μύυτε τινας ΤΩΝ 

ροστέγα). ὦ (ὺ ύαπαντω μῆμοις αἰαςρέφειν, Πιεΐτιιν δι ταν αὐτομκας, μ ΩΝ 

Ὑ παντεὲω, σα το πο 7 Βι4.1η Ερι. ΑἸ ιαναο Οσοιττοτθου 
Πιοιὶ!, Χεπορὶι, ) ἫΝ 

Υ πταντῆ, ῆς.,,.4.οὐυἱατῖο. 
Ὑ πτῖντη στ ΘΟΕ ΓΓ}} 5, 

Ὑπανπαζω, οὐ ργοάςο, πΠοποτγῖς σαηα [το οσσιγτο οΡυϊάπι 
αυς ργοςοάο, οίδη. ἐπεὶ κὐ αἰ φυκόμεϑεε, κὴ τὗτο ἑωυπία ζον κ μῖν, ἠσπαῖ- 
ζοντο 5 δακρυΐων οἱ ἑπτάνορι, Ὑ᾽ τανπιάζω, ἸησυΓΓοἰ ΠΟΙ (0. υὗατδ ταῖς 

ῬΙατδ' ἔνειπι Ασσιιίατ. ἔῃ χῚτ ἰδ-λυτιείζεσι ἐξὸ πολεμίοις, ἴῃ αἰ πο γα ἢ 
ἴο 5 Βοίξεβ ποι γγτ, στ ἀντιο ζω φρατιξω, ἴ.σΟΡΊ 15 Ἔχ οσομ το οστοῦ 
ΟατΓΟ  ] ογοάοτ. υτταν τ εἶστες, υὕπαντιΐστες. [Εἰ [1ἀ1ο νοηϊςηδιγ πος 
ταν “ντιοεἶξ; τῇ πῷ πνϑύμαιτος δ)ικρατεία,γ Ἰὰς τρικυμία, Ἷ 

Υ ταντάω, ̓ ἀοτη. ἴῃ Ἐρίρτ. [ 
Ὑ πάτλεια, τεῖνν αἴα ατοα Δα], οίγς. ἢ 
Υ ποίντομαι» εἴτ αν τοίομκαι. ΕΙοΓοάἴαπ. Οὐκ ὀρ αμείνας ἢ) ᾧ αἰ τίξαρθ-. ὁπίως- 

τετὸ ἀυτεῦ ἐν τιῷ τορο τῆς πόλεως πεδίῳ, οΟχ πὶ Ῥτοί ες, ᾧ 
Υἱ ταντρφι,οἱ 4111 ἴῃ Γρο!αηςῖς μα δίταητ, Ηοίνς, 
Υἱ πῶντρ 9- γῆντεγτγα Πι] ΔῊ 5 ὃς σλιοτη οἵα, 

θ᾽ «εὐγμδαΝ 

Ἰϊαημηῖοι 
ἐπημμι 

μοι δεν 

οὐύαφίαν γὺ 
μη ΚΠΙΠΙ 
ψηνε αμην 
αὐλῇ, ὑφ 

Υ̓ πταὶπρ ὃ- πέτρα ολιι πὶ [ χιιπ. ὑιεϑήδοπο 
ἀρκετὰ χε ᾿ ΠΑΡ ΕΝ ἘχῸ ͵ Ῥ ᾿ « ὍΝ Ἔ Ὑσανύω ξατ. ὕσω, πλτοτΈ{ἰ ονπὰς υατανυ ὥτη ααοιί ἘΠ ον οἰ, ιἀσεργοῖν, ιν ψιοὶ 

Ἰητογρτοτο ἃ γερόοηο τὖτ τι υΐστε ὥτη, ΙΝ "δες 
Ὑπάπιει, εἴ Ἔχροιίς ὑπποςγέφει. εὐ ιρι λε 
Ὑἱ παποτρ χί" ὐπί σω τρόχάν, ΔΙ ΟΡ. ᾽η Οοποίοη. ἥ 
Ὑσσαριν πο νοι ποι ἴῃ ΓΟ πγηο. ν ογίτας ποη [Ὁ ΠῚ ΠΗ 1Π|, ὁ πηασία «ἷ-᾿ 

ληϑὴς δι 1. 5ζ Αἀιιοτ.,. φανεριώς, ἐναργῶς» τοοτὰ» σα] ἀδητοτῦ. νογὸν 
ἑητοῦ ντοη]δηάμιπι. ΡΙατο ζ.(ς Κὶ Θρ. ὁ ϑεος «ἑπλοιῶ κὶ ἀληϑὲς 9 ὅπ᾽ ᾿ 

ΕῚ ὠμοῖς εἰξαπειτᾷ ,ἶϑ᾽ παρ, ἐδ᾽ δναρνηαηι!ς [105 ἀςοϊρίτιπος νἱοηΐαη-ς Ρ 

ἀνφο κί ν 
πιπη! {1} 

ἡποτίαπο!" 
αν ἠιπεὶς 
πῆμ μη π᾿ 

ἄο πες ἀοτηνουάο.άοιη ἴῃ Ἐρ Π00].3. διο τὸ τότο σοι ὑζρισμαννμῦνς ἐργεληια 
ὕπαρ ὀρτ᾽ ὀνείρατος γέγονε» Ἰτά]ι1ς σΟΌταΠΊΟ]α ταπι ἐπ πὴς ΔΌσ τοῦς μίγι Περι 
1Π|4τα,ἴῃ αἰο ογατι σου εὐιαῇτρτο (Ὁ πππίο ν ἃ. πιμὶς ἐπέϊα οἴςς πεδινήν 
νὶ πο νεγὰ ποὴ ἔουηπίμπν, γ]ς ἀριιά δι 4, ὼ ᾿ πἰουιηιη, 

Υ᾽ οἰρα 3. Γἀσουτο,υατὶ ον κεναὶ πληήω,ντ αριιά δ 4. ἵππων χρεμετις.ς γι απο 
ζόντων πῇς γῆς τοῖς ποσὲν αἱ εἶα υαἴτα ἥομίμης ὅπλων συγκρεομίμων. ἘΣ 

Υ σώργιλι 9.5 [α δα τ ρίλες : ΟαΖα [αὐτο οιοαρίτς 4. ΤΒοορΒγαίτις Πῖ-ς ἀμ 
: ἴον. ΡΙαπτ, ἴδ , Μδω οηΐιν, 
Ὑἱ σαίργυρρς χθῶν, ἘπΙΡῚ 4. τοῦτα Πιθαγσοητοθᾶ» ργορτετ ἤλετα ]α. ΠΝ τη τὴ 
Ὑ πείργυορς 9 (ἰδ τατιις. ΡΟ ΠΧ Πἰδτο. 7. υπλαῤγυρρν ὃ. 9 τὸ κίξδηλον ἴσαι 
᾿ἀθύσιον, ἢ ΐ ) μμρϑ δ ἔνχι 

γ᾽ ταρίϑιμησις, 4. [ἰδ α πτοτατῖο, Ναχαη αι Οτατ. ς μια ίπιπίπι 
γ᾽ ταρκτικος οἱ ἐς Γι ἐδ ητίατις ὐπταρκτικὸν δήμαννογθαπι δ ατοπάϊς, Ἐν 
Ὑ  πειρκτὸν, ε. τὸ, [Δ 116 μόνιμον, ἕαταῤχον»δϊά. 
Ὑ᾽ παρνο, στεχ ἰῃ 40 ἤπητ ἀρ]. τοῖῃ οἷς αι [Π ἴς ἀρπιπι Πα- δἰ μίο 

ὲ θεῖ. Εμτῖρ 4, Ἔχ Ὶ Ὁ Ἷ δηδἰηεικρίι Υἱ ταρξιίζγεως, ἡ, (δ Πλητίλ,γος, ὃς νῖτα: νη ε αἰυπορξία ἀρ α Πέοηγ Γ, ὑὐ ναι ἢ 
Ῥτο 1 τΟγίτα, γ΄ σαρξις ἀιῆοιι Σπὸ τῆς ἐσιας, 4 ἐσία τατῖο ἐξ ἥν - 
[αὐ Παητῖα;, κὶ τὸ ἐρ ἑκάςῳ,πας τὸ τί ἐῷ ἔῃ), ΑἸοχαπάον ΑΡΒγοά Ἷ τῷ 
ἴῃ ᾧ. ἀς ΑὨϊπια Α)λ ἔς πολλαὶ ἦν ὄντων εἰ τίυὶ μρ ὕπαρξιν ἐχί γναθι- Γ ἢ β μωτώτίω ἰγνω οί πίω 5, τίω ἐσίαν, Οπγπο5 οπῖπι πποτιπι, ὃ ἔα πισι πῃ 
Ρ115,δς Ἰοςα1ΠῚ οἴϊο ποιιουιης 9 [64 ιιαΣ Πτ φογιιηι ΟΠ οπεῖα, ἤπιος ον 
Πλτιιγα ὃς ἀςβηῖτο, ἔστ ἀ1 ΕΗ οἸΠΠΠππιπι. υἱπαρξιν ἔχεν» οοπῆϊατο. 0 ως 
ΑἸεχαιά, Αρῃγοά ἰδτο τΡγο] θη. ἔχ ἐν συμμέτρῳ κραΐφ εἰ πίω υἷ-ς Ὥῤγηον 
πορξιν τὸ αἰϑρώτου σώμα. ςοηΐτας μιαθῖτιι τοπηρεταῖο Βοπηϊηΐϑο ἡρῷ 
σοΥριι5. λαμίαειν πίω υἷπταρξιν εἰξ αἵ κατος ἀςπι ἀϊοῖτ ργο εχ απ τος ἣ ἐν ἡ τως 
ϑαΐης ργοισηῖγο, Ἐτ δεδῦναι τῇ τραχὶ αἰυὶ ὕπαρξιν, τὰ εἴς. πον 1 τὰ 

φύειν) εἄσγε σαρι πη’. υπαρξις υθοπα 7 καή ματα) πλούτος, τέο Ἰπχων 
Ῥοϊνθῖις» ὕπαρξίς γε μίω ἐκοίτοις ἰωἱ ϑρέμματω ἢ 3) χευσῦς, Αροῖο-, ὶ ΩΝ 

1ις 4 Ηςϑτισαρ.τ1ο. Καὶ τίω) αὐποιγὼ τῇδ ὑπταρχόντων ὑμδὺ οἷ᾽ χάραξ Ἢ ΠΝ 
ροσεδεξαάδε,, γινώσκοντες. ἐ χειν ἑαυτοῖς κρείπονα ὕπαρξιν ἐν ἐρανοςος ᾿ ἈΠ Ν 
τὸ ψϑουσειν »ἴ {πιο Προϊῆςατι οὐίατῃ Γι λητί απ ἀςςςΡὶ Ἷ αν 

ΠΕ ΚῸ μὴ (γι 1011]. 
θα ρϑ αν ὐπὸ ἀν λόγον οῦθα ἴατεγρε ΠΔης, Ἡεγοάοτν ᾿ 
υἱ παρχλ γῆς.» αὐ χη τοροκᾷ ταρξις, ὃς οττιια συ α΄αις τοὶ ἀρο Ατἰξοῖνς 

40] οτίατγ.τορνυ ταίρέν ργο εοάοπι ἀϊχίτ πᾶς οἰξ ὅσα; χῆς, ἰάοπι. 
εἰξ ψιιοί ἐπ᾿ αὐχῆ οὐ αὐχῆς αὐ οχοτγάΐο,ἂαϑ ἱπτορτο,ἀςηιὸ. Ταῖς. 

ἐμὶ "πεν 

ρων πὸ 
ι "ὶ ἀπιοῆν; 

αἰαλαζων ἐξ ὑωρχῆς 9 βόα. δἰθηϊβοας ετίαπὶ Ὀεποβοϊιηη ν τὸ τς Ομ 
ΠΤ οορΎ ἧς 

υἱ πούσχομαι, μι ἀῤξομαγπ, αργεαγοοησςοάο, Ροπίτιτ ΡΊῸ αὐ ϑμα!» Πατρί». διιμ 
Γαδοιῆς ἱποὶρίο; Βυά, ἴ ἘρΙΠ, αἰ ςπειο,»,φειν ὐατηρξάμίω, ςαερῖ Ὁ δι, 

(οι δογῦν ἀσοῃ 



τ 

ἥΐ ᾿ς 
χ Υ Π 

Καδετς. αἴἰδὲ.. ὡς υπίρξατο, ντ σαιρεγᾶς, [ἀπ . ὑπποκοάτης υἱὲ 
ἀρΐτος πάντων ὥνϊτμ, ὑπ αῤξαῶϑτᾳ φώνετω. γθὶ δ ρξα ὅτι ΡΙῸ 

εἰσαγίσα ει ἀϊοὶ νἱάοτυτ οἷνος οἵδ 5 Ῥγασι ας ροιζετίτατι ἃς ργα- 
τ πιοπἢταίίο, 

ὔταυχίθ'νε δι ΡΥ  ΠΠἀϑν ΡΥ ΠσΟ ΡΒ, Ρυοργτου 4114. δα], υἰφ᾽ ἐ πΐρρυ 
αἰχορυ θ᾽, ὁ ύτοτε αγράρθ- ἑτέρῳ. Ἀοέϊζοτ ῥγοιυϊηςία: ἀϊοίτατ ἃ 
Γφεναῦοης ὃς Γι οἰλη0 5 ἃ {0 Θτί τη ν᾽ βατιγ ΡτῸ Ιερατο ἴῃ ς- 
χοτοῖται, ἃς 1 ΠΡ Ἔγ τη ρτὸ τορς αἀπλιηὶ ἤτατιτούτων ὕπαρχος, 

τίααὶ ες νταςῖ, Τιπιογ ἀρ ηα Λυζου, ὃς ἢ ςγοάος. [ιπίτατ αὐ 

τ ἠϊ σῷ στε πρείπαις, 
᾿κἰπίνχο, κα. αῤξω, πιο χα)τυγ χαάκας [ππ|γ)α ἀ ἤπια ἢ ρτα (οη5) Ἔχ το, 

᾿ ὄχτος (το, Πιρατγο το ῤχω ἐαὺ το μφέρτιε, Ὀεπιοηεη. επταῤ- 
τ χο τράτ]ειν δ τυιαδς. 1 4 ΠῚ. ὐστ αρχέ σληϑες,νοτῦ εΙάοιῃ Ὠεπιοίϊ. 
τ ἐλϑίίοι ωρὲς σὲ απέχθτιαν Ποηγο [Ἐἤο ἢ 65. τα μῖσος τοῖς τύραν- 
Ο φορίπ γγάσπος οὐαὶ ΟΧῚ Εν ΑὙΠΙτοτο]. Πδ τὸ ς. δ ΟἹ τὶ σοτιίττ, 

ν τ έξει τούτο βεξανως, πιο δου. ἐς ἤος σοῦ βαδίτομος νοτὸ ἐ- 
ν υχτίξοτοιξαῖρξεν καὶ αἵν, οχτῖτίτ ΠΟ 15. Ὁ ἐπτοῃ οι. υἰσταῤχῷ τὸ γεγο με: 

γον τῆς τοῦ κινοιιῦ τες ἐγ υθ..» φι!οα πηοιιοτιγ [ἀ ροτατ νἰγο 5 Οἶτι5 
ποὰ πιοιιοῖ. Ατἰίζοτεῖ. Πῦτο σφ. ἄς σοπογατίους ΛΕΙπγα! 16}. 

αὐτρ χἐχέ ν᾽ εἰμ φοτέρων ἄκρων τὸ μέσον, πιράϊιπη ραγτίσερς ντιϊηί- 

ἂς ἐχτγαμηὶ εἰϊν [ἀς πὶ Ατὴΐτοτ. {{ϑτὸ τεττῖο., ἐς ραττιδιις ΑὩ1- 
 πιαϊ τι. Ὑἱ τί χ υνἱποϊρι ναι [ρ᾽σοτγαιτηον ιπῚ ἀΠ Ἰσαῖ5 τοῖν 

πτοῖιν εἰ πος τα Εἰτυτιτη ἃς ἐχοια ρ! απ. Τ μον 14. 1π τ. Οὐ] 
αὖ τού ου ὥαταῤξαντες, δν, εἰεἰὶ καϑες ἔτος, τὸν ἥδτα ὑπο τοῦ δϑιαυατωτέ 
ξρυ κατεἰργεάδει ᾿Ν ος πος ἤος σΧοΙη οί τμτν ργοάτά μι : ΖΡ ρα 
14 [Ἐπιρογ πο 5 Αἰτοταξετίογειη ἃ ροτεητίοτο σοογοουῖ, 

αὐ τάχα, ̓ σοῖρίτατ αἰἸχυαη4ο Ἰῃ σοπατη Ῥάττοπ » Αἰ φιάπάο ἴῃ 
πιάτα. ἴῃ δοηλιῃ, αιμτπὶ στὸ σαϊπσαπήϊς Τη τιτατὶ σοπι- 

 χπρυ0}}15 αυτίοτο ροπίτατ. Ρ᾿πτατςἰγι5,Παΐλαὶ Φεῦ μῆνΘ. χρείας 
᾿ σιγὸς υὑαταῤξαὶ κὶ φιλανθρωπίας τρὸς αἱ τὸν. Γατη 1: Οὐσα ΠΟθεπὶ 4115- 
τοης τηατογίαπηηις πουμὶ πὶς Ρτο ποι ετάν δεηοῆοῖο σιορίασι 
ταις δεπίμιΐτατο ΠῚ. Απάοογά. οἱ υὑωῆ ρξαν τῆς ἐλϑυϑερίας εἰ ποῦσῃ 

᾿ πῇ ἐνιάδϑε. ὑπ αῤξη τοῦ χα ϑίκοντος., Βιιά 85:15 ἴῃ. ἘΡ ΠΟ] 15 ρτίοτῖ- 
διις. Ργίογοιι οἵςϊο ἔοι δοποῆσϊο σοττατο 5 ρτίογοηι οἴ οῖο 
ἀεξιποῖ » αιοί δὲ τρρῦ είς χω ἀἰ οἴταιτ, δὶς ἴῃ πλθτι15 ἰαγρίτῖο- 
πἴθιις ὁ ὑταῤξας ρτῖον οἰζ , ροίζουϊοΥ ἀΠτο ΠῚ αὐτευ ποεῖν πὸ αὐτευορτ 
γι, αρυά Ατβοτεΐ. Πειποἢεη. διαὶ ταὶς ὄνεργεστας ας ὥστ μξαν 
εἰς κοῖς, νοἱ ( ντ Δὲ Γτιίη. ) αξ ὑμεῖς ψατήρξα τε ἀμκειο τοῦ τῷ φιλίτι- 
που πατρί. Ετ αιμία οἰδ υὐαραῤχαν Ὀοποβοῖο Ῥτγοισοατο: Βοποἤοιπὶ 
υἱτγὸ σοπέοτγοπάς τὸ υασηργυῆνον, ἀριιά οὐηάςπὶ Ατὶ τότε! πι, 
θεπεβείμπι οἶδ, φιιοά ρτῖῃς [πἸ]  σεῖ σΟ] Άτιπι στατίατη ροίτα!ατ 
τερεηἀεπάδηὴ. ταὶ υασαργυδύα, τα: 4}}}5 ἀσσοριτ, δ πλιηὶ τγατᾶν 
Πιρροάιτατα, ταὶ ῴατηργυῦῆυα ἡὶ αἷν αἴοσὶ ἥδ θεαῖν, 114: ἢ οἷσὶς ἃ ἀΠ)5 ἀἀ- 
τὰ ἴμητ, Ὀουπο τοι. Ατιοτοῖος 46 411] οἰἤςεῖο,. Οὐσὲν 3. ποιέ- 
σεις, ἀΐξιον “ἾΠ ὑπσνργυῆϑων δὲ δακε, ΝΜ ΟΠ απ ἁπιτο πὶ οἴς δτης ἤσητπι 

ἢ γε] οδίςηιιμιτι 5 4ι1ο ΕΠ τες ἀ᾽αιΐατο ἀσσερτα δοποῇοῖα ἃ ραῖτς, 
Ἃ ᾿ς Ὥπααϊ. Τεπιο ἢ. δίχαν Θ- χογεςὴς ΤΡΓ «ἴδ κ᾽ ϑεων ἐμὴν ὑπυργυϑθων 

ἀρῶν, ΕΠ καταςαξ 7 Τυ ει 1ρίε ἔαέτας αἰτιπάτον Βοπο βοΐ οΥΠ ΠῚ 5. 41Π1|01}5 
ἰδ ἀϊηϊηΐτιις αβοδει Παπλσν. Ετ ἀΐξιϑ. ἣσ ὠὑποργμίμων. ΑὙἸΠ 14]; 

ΡΓΟ φὸ ροπίτιτ 5 ἴη 4 ςπι πιστὸ ςοηξοτιηταγ δοηεῆςλα, [π 
πα αι ραάττοπην 4 1Π|ΠῚ ΡτῸ ἰἀσοοτε ρουΐτας ὃς ἐχοίτατο φοπ- 
τεητίοηθπὶ ας Πιπυτατοπητοαΐ ΟρΡΡΟμ τ ὁ αμηωόμῆν "35. Κι τας 
μωρρύνβρ. δος εἰν 11 ἱπ τιγίαπι ργορ {τ ὃς νἸοΠ τὶ γυιδοταρ,. 
χων τρίἵτος τοῦ τοιύτου,ταἰἰς ἔχξτί ἀατηοτ. πιο πο. τῆ: γὸ ἔχθρας 
τρότερρε ἔϑς ὑπῆρξε. Ὑπαρχίν ἀδικέηςεἸατὶα ἰλσοίϊοτς, ττσισρξεν 
ἰδικίηςοἸαλουτίαπι Τητα γιατ: ΗΠ ἐτοάοτιις λέ γουσε τὸν ῥωμυλὸν βίας 

᾿ ἐμὰ: ᾿ς ηἴπνυῤξαι τοὺς (ὺ σαῦίνοις, ἴα εἰϊ, ρογ θεῆς αὶ οπνα!απι δὰ νῖπι 54- 
Οἱπὶς ἱπβογοη απ φαϊπηατη ἱπτοηηἶς, ΡΓαταῦς ἦα ΒΟ} 0, «ὅσ 
ὥσσαῤχοντας βίας ἀ μίμν μέω 8: Ἰ4οπι ΡΠ ταν οἷν. ἴπ Τ Βεΐτο » χὰ εἢ, 
νίπι Δ ξογοητίδιι5 τοριισηδηβ : νπάς Ὑ᾽συηργυῖνον ἀρ! Ποτο- 
ἄοτιπι ρτο ἱπίαγία νἱτγὸ ].τα. Εχ αὐάιιξεὶς ἐχεπιρ ὶς [τίς 
ἀρρατοῖ μαΐηις νεγδὶ σοη!ετιξξίοποπι ἱπ πὰς Πρηὶ Βοατίοης ἵπ- 
τὸτ Οεηίτ, ὃς Δοσαίατ, ἀπηθΊριαη) εἴτε. Ναπι εἰσι ὕ4τῖι. πη - 
ἔλα Πραϊῆςας αἀἤιπι ὃς ἔλιιοοιντ φἀποςαῖης γοἱ ρατγσηιδὲ νῖ 
υπό χω σοι χά Πιπὶ εἰ δὲ, το ἃ ραττίδιις τι}]5. ράττεϑβ ττιὰς [δαποτ. 
υἷα ιόχέ ἐυοὶ 9 εἰς ργο πιὲ. Ασιηΐζοτεϊ. ἴπ ἈΠιοτοτῖς, σι ἢςη. 

Καὶ δλίω 3 τίω! πόλιν ἡ σφαξ ὡμολογρώω υὧχαῤξειν ἀυτῷ 9 Τὰ φι!οά Π' 
ἔιςοτγεῖ, δζ ςαπέξαπι οἰπίτατεπι ἃς είς αὐ το [αταταπη εἰζς ἀἰ- 
σοῦαης. [4 ἐπὶ, υὑσ'τέξει ἐκείνῳ καϑ' ὑμδῖ, αἰἰοτιτ ΠῚ δάπιοτίις νο 5. 
Ὑπερχονρατο. ΑΞ (ο η. ἐκ τούτων χρυ μ(φέπων εὖ φξειν κα γαυτικίω) κἡ 

πεζικίω δωλαιαν, Ὑἱτάρχίν» ργα το οἢς 5 δὲ αἁ πτιποτά [ει τπὰ- 
πἷα δε} Πιίοὶρίευ 4α ράγάτιπι οἵα, ἀρ εἰ πάςπ, Ὑπάρξαι, 
ΡΓο ὥρξα, Ἰὰ εἴα, ἀρχίω τινα ἄρξαι ρτας {πο πυρουῖ οι σετοῦο δὺ- 

ποῖ. ὑαταρξαι μεγίςίω ἀρχίιν, υὑπτἐρ χορᾶρ χωρία, ἴοοῸ 11 Ὁ ΟΥΑΠΊ115. 

φιγαθὸ Πἰπγὸ ἔοχτο, Ὡς τε άρων υἱ ἐϑνών ὙὯ) πλυσὴον ὑπ ἤρξε. Ὑ- 

μοὶ πείρ χίνσϑαζάλχειν, 1 εἴς κά γεπι ροττίπεγο, Χοπορῇ, ρθε φιλίαν 

ἀλη μέγα αν ἱρχά τὸ ἐκ τ᾽ ἀυτῷ φιωΐαι ἡ εχ ἢ Γάςπι οτῖος εἴἴς 5 πιᾶρπηπη 

εἰ εἰ λὰ διπιοιτίαπη, ἰά εἰξρυαατισι ἕαςὶς αα, πταΐτα πὶ ρτδαςεὶ δα. 
Ὑπάρχω,οὈιεπίο, οδτίησο, πος εἰ, ξοττιηα πῖθὰ τοῖς, ΡΟ. 
τὰ μέγιςα γα σοι ὑπ᾿ ἄρχει. Ὀἴατο τς ὶ ἐραὈ] 1 τοῦ αἷὸ διναω υὑπίαρ- 
χει ζημία ὶὰ οἴ, Ἰυτο ἀατπηιιπὶ ΟΠ τί ρῖτ. ἐν πολλοῖς τοῦτο ιϑ'τρξε, 
πο πλυξτὶς ἰά ςοπτίρι το] ατατολιις ἴῃ οσιίο. Ὑ τάρχων τη - 

φἴταγ οπα δ[1ἰς γοιθ15 ) γε τυγχ,θίο ὃς εἰμέ, Μταητιις τάξῃ δὶς 

ἄ- ϑ 
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ὙΉ ἘΉ 80 1 
Ἐτοχιιοητίτις Γατεῖς ἢ 15. 4ιὰπν ΠΠοςντ ἰάσιύρ χω ἐϊνωκώίς Ηος ρὸτ 
διε η γι "πὰ ἀἴσοῦς [Ὁ] οτ ΟἸσογο, 4 ΠῈ φτας ΟΠΊΩἸ γα αν ἀϊες 
ΠΟΙ σατγῖτ, υαρ ̓ρϑας γρφνν 5) Βαιΐδις ἴῃ ἘΡ᾿ ΠΟ]; ρο ξογίοτγίθιι5. 
Τιηρίταγ ετίδην βατγειςί ρῖο νογοὶ ΘΠ ΔητΙ, νῸ τυγχηΐῳ ) (τ 
Ἰοηρὸ γατῆτις. Ὀοπγο τἰνδιν. ΚΤ Μ ειδήοι, οὐ γδ ἐχθρὲς γε ὑπτῆ ρξεν ὧν, 
αὐολτρξε ἐόντας ταῦ πε, γα ς οὐ αητ, ΗΠ σγοάοτις. Ὑἱ' τώρ φ" "ἴσοι εγάατα 
ἔειι ἀλτιιπὴ οἰϊο, οηςοαϊ, σοητὶ πο. τοις Πίγο στα χε μον τγΐ- 
δὲ ἀατιιπν ς ἢ του ρχε σις τοῦτο ἡ) οἷν, [4 ποῦ 15 νὶχ Πἰσετ, ΤΊ ι- 
ον ἀϊάς5.υα' ἔεχον ὑμῖν, 4ιπν νοἱσῖς αὐ ππτ: ἢ ΝΠ ἀρ ΤΊ ὰ- 
ἐγ ἀϊά, Ἐτοιτα Τα υλτιντ υἰατοίς χει εἰδέναι» (οι ς [ἴοι ἕ, ἐμοὶ υὗσττρ- 
ξεν, παιδὶ μδν ὄντι 9. φοιτᾷν ἐς ταὶ πηροσυκοντα διδασπαλεῖα, τ] Ο ἢ, 

14Θηη, σοὶ 3 συκεφόύτῃ μὴν δ) τάσαρχει, δὶς ΟἸςεγοςἰςυῖτ οὔτ ο- 
τίοο Τ᾽ Ἀς αν Ο ΠῚ ΡΙατο ἴῃ δ υ πυροῖ Η οὐ μέν Θ΄. 3. αὐ τον ἑσπουδα.-- 
κέναι ἔρανον ἡ γηπείμίων ἢ) χὶ ὄυτύχνμα ἐμὸν ϑεζυκα ςτὸν, ὡς εἴπ ρχον μθι 

χαρισαιυδρο Σωκρκτει, πάντ᾽ α ποία αἱ ὅστε πἣρ δέϊτ ἡ δυι, ταη ]ι ἢ) [απ 

ταδὶ Πσεγοῖ 9 Πιηοτεῖσι σοτογε ἀιπαῃτὶ ν ΟΠ} ἘΠΊ. οπγηΐα αιάϊτο 
αι ἰρίς (οἴγοτ. οὐχ ὕπτρξε, ποη ΠΙου τ, εὐχ ὑστδρ χε πρία ὅδε τιν 
δίς. }}}} οσπεγο Πσεθᾶτ 5 δ] τατο νι" 1. Γγσαῦρο . ὥσπερ ὡσιῆρ-- 
χε. Ρῖο ρυαίςητί σορ δον τ το ΡῈ 5 τ γον τ ἰἰσυ τ ως ἐῶ διω ωτὸν 
ὙΒαογ ἀϊ4. Τπτογρτ. Ὑσῆρχε ρτοὸ ποςεῖϊε τ ν οὶ ογατ, ΑΞ -- 
[οἸνῖ πος, μ᾽ υἰατήρχην ἀυττ καὶ φϑύγειν ἐκ Χαλκίδος » καὶ τεϑναῖαι ἐγχρῖα - 
χειφϑέντι. Ὑσαρχίν» Ποη ἀςοῖῖς, ἵετο, ᾿αΠτα πη οῈ. αρρεῖο- 
τε ρρεάϊταν!, Ολ74 Π το φαδττο,ιύδ αἰρχ τὸ ἀκα πεῶσι τοῖς ζώοιςς, 
ἔχπριιῖς οπτηῖθιις5 Δη πη 4 ΕΠ ιῖ5 νογηάςι 5 ἀτηιις ᾿Π τ Πγ}}5 ΠΡ -- 
Ῥοτῖτ, Ατιζοτε!. υὐστόρχει σοι τούτο παιρ᾿ ἐμοιΐ, Γγοπτὸ [Ππδη. σα χεὺ 
παρ᾽ ὑμδ ταὶ δέον πε. τά ἐπι. αἰ ὑπό ρξαι δεῖ πτιρ᾽ υ μὴ)» αι ἃ νοὐῖς 
Πιρρετίνδίς, Τάςῆν, υὑπταρξαὐτων πού των» μὲς ἴτα ἔς Βασοπτῖθα5. 4 
εἤ να πας ἴτὰ Πρ ρετετθητ, ΠὈογατ. ὁ δυκίως τὐαόρξας πλούτος 111- 
{πὸ ρᾷῖτα βασι." ο 1. εὗσ' ἀρ χουστε ἐσία, 1. ΠῈ Ῥαττα" ΟΡ Ο 596 Π7ὸ 
τ τούτεξρν ιὗα- ἀρχουστι,}ἰςπὶ 1 [Ὁ ογᾶζ. άστ ἐξ χουσει αὐ υμΐη, ρατταήτι 
ἀεάεευς, Ὀεπιοῆοη υατάρχονσει πενία, το ἴοης πεσείπτας, τάδ, 
υασάρχουσα δωρεοὶνν [τὸ σΟΠ]άτιιπῦ ππιιυτι5, [ἀ ἐστ, υὐστάρ χουστι τ-- 
μὴ ατῖδτη ἢς ἀϊοίτιγοντ γιγνομῆθν τι αὴ 14 οΠ ΤΠ τπν τοὶ ργοτία την 
Πειποἢεπ. αἀτιογῇις Πα οττ Εξεςσια υὑαῦϑίκϑαι, καὶ ἀπτοδοῶτη τῆς ὑπ 
παρχούσης τιμῆς. ὗν αἱρ χουστο πόλι. ρ ΟΡ ΓΙΑ οἰ τας. ὑπάρχουσα φύ- 
σας ρ Γᾶ [οη5 ΠΑΓΙΣ Δι Ργορτία υὗσ αρχόντες νόμοι, Τ)επιοιξηοη. 1 - 

Βὺς Ορροπιιητυτ χα νιέ ἄρχοντες γε νόμοι καὶ πτόλα) κύρεοι, [ἀπ 
Ετ υἴστ ρχοντες, 401 απ Πιρτ ΤΠ ΟἽ 1165. οἱ πξατείρχον τες, ΠΠροτῖο - 

τος άςπν Ὀοπι ἢ οἱ τρότερρν δ’ ἔρχου τας, ΤΠ συν ἀϊἀς ρτίογες. τὸ 
υὑσάρχον, ρτα ίδηϑ γογιμπὶ ἔξατι!5» Ρίατο Ἐρ᾿Ὲ. 4. τὸ ὃ νι ὑπαίρχον 
«'δὰ σὲ τοιουτον ὅδι, 14 εἴζν, ρα [ΟΠ 5 ΓΟΓῚ ΠῚ τα γα  ἔζατιις τ4}15 εἰ. 
Τὰ υἱ πτίρχοντα ἀἸοΙΙΠ τ» Υτ ταὶ ὃν τοι, οὐ δια 5 ἔλευίτατος Ποῖον» 

ἐάπι ράττα ορε5 ὅζ ἑαςυ!τατο5. [πρρογοπτοϑ ἔλοιιταῖς5, τος ραγ- 
ταν ρο Το ποηςς,ρατγιπιθηΐα τος Πιδι εξϊα, Οατα [το 3.4ς ραῖ- 
τι. Απίπη.Π}Οστατιρτο {Ἐάτιϊ γεγι!πν ρα ΓεὩτῖ, τα υὑἱπείρχοντα εἰπεῖν 
4ιπ ἰρίς ροῦηἀοτνοα λὲς 12. τς α! Εὐιαπ ΟἹ]. ταὶ υ τοέρ χον τά στιϑϑαὶς 
41 ἴάπι ογδης ΥἹτιατα πο ΤΉ ΘΗ. τοὶ πρότερον ἐπᾶρχοντα, ΠΟὗΓ. 
δ ὑπαρχόντων χεῖοϑις δοκούωῖν. Ἰπβοτῖοτοβ, ν᾿ οπηιτ φάνη τας ἴσ 
Ρῇ ροδιυ]ας, Πεπιοίες. ατὸ δα ὑπαρχόντων κὶ ἐκ “ἴδ ὑπαρχοων, 
1 εἴ ἐκ δῇ διωα σι ρτο ρτγα ίεπτὶ σσρῖα, ἐχ ρτα δον γογῦ σοπ- 
ἀϊτίοπο, ῥτὸ τες [ἰδὲς ξἘϊ5) εχ ρτατίςητῖθο» ξαςυτατίδας . ἐκ 
“ἿΨ παρόντων. Ῥίατο Ἐρ1Π 0],7. τίνος οεεῶ 6 δύχοη αὐα γκαίως ὁρ ϑαὶ ἡ- 
γνοιντ᾽ αὖ ἐκ "0 ὑπαρχόντων αὐτοῖς; αὐ πατη ρίτυτ ροσης ποςο4- 
τὸ τεξξα 'ρῇς ρτο ρις (ξητὶς τεπιροτὶς τατοης απ θϑηῖ ἵγορα- 
τὶ» ὑπὸ τῆν ἀεὶ ὑπαρχόντων γνώμῃ σφακέντες » ΠΊΟΓΟ ΓΟΓΗΠῚ Βιιπλ4- 
πάτιιηι ορἰπίοης ἀθσορτὶ» Ὑ Βυιογ πὰ, ρος ταὶ υἱπτέρ χοντοι μι γις-ἢ 
ἐλπίδι, τηαϊοτὶ ἔρε ργορο τ) πὶ Ῥγὸ νἸτΊθει591ἀοπι, Ὑπρ- 
χεῖν ετἴ1πὶ ἀς σοιηπλούο δὰ ποοπιπτοίο ἀϊοίτιε,, οὐ 4} 14 110 
ξαέϊο αἰ του σοι ττῖο Γότίχιις πλοῖον ἢν αὐιτ ὠοτετῖοτγ. Βαί:- 
1ΐι5 9 Καὶ οὐδὲν ' πῆρξεν ἀυτῳ πλίω τοῦ διιμοσιβῇ σα! τίου) ἔχθραν ἱὰ οἵξ 

κἡ ὃκ τούτου οὐσδὲν πλέον ἔσχεν, 1 81] ργοπισυΐτον οἴ ργοξςςίτ, οὐδὲν ἐ- 
κάρθυσεν, οὐδὲν κέρδος ἐγγύετο « οὐδὲν πλέον ἀντι εγζύετο, Υ̓ ποῖ χ εἰν 

ἔτεσι γογθυτα Ὠἰα] εξ Ἰσοτγειη» ντ τι ϑεν κι κ τδσϑ τι θένα! 9 Τ᾿. ροπογς 
ὃς {ὕρρόπεῖο. Ρίατο ἴῃ ΤΊπιαο 5 τέτυ δ᾽ ὑπτίρ χοντος αὖ ταὶ τύτοις 
ἐφεξῆς ἡ αῖν χεκτέον: ΟἸσότο,Ηος ροπτο,ηιοα (δ ητας ν ἰἀξάμ πε 
ἐ[Ἐ1614.τούτων 3 ὑπαρχόντων αὖονὶ πᾶσα αὐοίγκν τόγ δὲ τὸν κἄσμον εἰ- 
κόνα τινὸς ἐϊ),1.Εχ 410 ροῆτο ὃς σδίξίτιτο οΕΠοί τσ νσ Πτ πεςεῖς- 
( δαπς πιπηάτιπι Ππγμ Ἂς ἤτἃ δΥ αἰ σας οἵδε, 

ἡἱπαρωμοτίζω, [αδοάογατις ἔππὶ ἀγοιπατα αἰ ταιπατοηὰς τ ςάἀοΐςο, 

Ὁ: οἰςουι! ά. 
Ὑπαασί δε. οὐ, ὁ, ἡ. (οὐ ἔοτ. ὑπασπίδεθ᾽ κἐσμιϑ., ΟΡ Βοεῖ. Ἰά εἰ, ἐνέ- 

πλιθε,οτηάτιις ἀγλογῇ. ὑπασπίδεον κοῖτον ἰκύτι, (Ὁ εἰγροο ἀοτ- 

ΠλῖΓ. Ευτὶρ. 
Ὑἰ πασσ'ς ὃς οὐ ὁ Δα τανίαις!!ς 59 αἀϊατοτν ρτορισποΓΟΥ, ἄσῆρα απ’ ὴςρ 

δορυφόρος. διά, 
Υ̓ πιιτεία ας ἢ, σοι ]Ατιι5: ἡγεμονία, ΡΙ ϊάτα. 

Ὑἱτατεύω, μι ϑίσω, ποὺ και» ἴοι σου τι], οι αταπι σεγο,ἕασρου πλᾶη 
συΐγατιι. 

αἱ πάτο, ἡ ἀπηπῖα σποτγάα ἴῃ Πἀἴθιι5 υῖα τπηᾶν, ἰά εἴ, τῇ νήτῃ ΟΡ - 
Ῥοριτατγι ας σγα! [Π 9.1} ΠῚ (οππτν οὐἶτ.. 14 οἴδ, αὶ χηρδηὶ μουσικ 
βαριὰ φϑόγίον ὑποτελούσε, ὈΓατατο. 1}, ἀὗδα αἰτργησι τε, κα ϑεέπερ ἐν δια.-- 

σιαμάτων μεταζολ ὡς νἶται τινες, τορὸ ἑτέοκς νήτας. τοίξεν υἱποίτων λαμ. 

βαίοσι, ἸΝΙςουηαοθις ἴῃ Βαιτηοηῖςος φρο δ γιάϊο, δὶ ὑπώτίωυ αίῇ - 

“Τοη,; 2, ΧΥΥ 



ὃοό ἌΓ ΤΙ 
Θιμᾶτ εχ Ῥἱαποτὶς ϑάτιγπο ργορτεῖ τατἀπ{Ππιῦ πτοτατ Ἰοεύπι- 
ῃς πη οαἴο {ἀπ πητιπγ:: νη τὰ ν ετὸὼ ἱμιρα:, 411}2 ρ18 τΕΓΓῚΚ οἱ- 

εἴπια ᾿πῆ πιᾶᾳ; εἴ. ὃς οπτηίμηι ςο! ογγὶ πιὸ πηοιιοτιγ. ΤΠ Μυβεὶς 
δυζοῖη τετρά χορδα ἤτητ αι ηχας:(Εἰτ νογὸ τοτγασπογάμπη 414- 
ταοτ ἰσπογιτη ἴῃ ογάξπε ρΡοπτοτιπι σοηστιοης Πάδαιε ςοη- 
εοτάϊαφντ ἀοῆαῖς Ματείδη, σἀροῖ]Δ. Θ΄ ργανα νοτόνντ μν ἀγαι]ῖοα 

τοταπιοητα ἀριά ίττιι. ἡ δραυλὶς ΟῚ τεῷ ἄχορδοι, εἰς χορ δολγνὸ 

ἐκτάχορϑα ἀϊσιιηταγ ἔπτο ΠΠρς ιοᾶ να]ρὸ Μιποῖ νοσαιτ,ὰ 4:9. 
βχοου 8ιιθηχηε' τογιδέγες ) Ῥτίπιιιπν στα ΠῚ ΠΊ11Π1. ηιιοά Οταοὲ 
ἀἰοίτον ὑπάτου: ϑεσιιηήτιπι πιο ἰαηλπὶ . ΠΟ ἀρρο! [Δτιιγ μέσον: 
Τοιτίιπι σοπἰππέζιιπη,ιιοἀ σιωημμῆνον ἀϊ ἴτας. Οὐδττιιπι ἀ1{- 
τά ιιπι, ιοά διεζιυγωον: Οὐ πταπι αιιοά οἵδ ἀςυτιππνῦ, ΟΥς- 
ςέαιις υἰαστερζύλεον ἀϊοίτιιτ, ᾿ς 15 Ψ τ ΠΡ.ς.ς.4. Εἰς ὑπότίι»»εἷς- 
διατὶ τεαΠατίοπε, ΡεγιιεηΊ{Πς ἀἸοῖτιτ πιογθι15 411] ΒτΑυΣ ΠΠπλι15» 
ὅζ ἴῃ 4ιῖο άπ ἀδροῆτιις ἀταιις ἀερ!ογάζιις οἷς σστοτις. ἘΡΊΡΤ. 
νῆσον ὅτ᾽ εἰς ὑ πεύτίαυ ὠλίῶνανε τέρα τ᾽ ἄφυκτον. ΟἿ δὲν αρις εἰἰω ἐμφα- 

νὲς εἰς ἰδίίω:Ττήξε δ᾽ ὧσο σσλάγχνοισιν ον ξίφΘ.-, 
εὐπατικὸς,οὐςοπίμ 4τὶ5. ὑστατικὸς αὐργνὶτ σοι 4τ152Ὁ]ατάγοῆιιβ ἴπ 

Ολτη]ο. 
“ὁπ μίξω, γαροτεῖη (αδάϊιςο. γηάς ἰσατμιώνεςς , Ππἔβτιι επαρο- 

τάτι!5. 
Ὑἱ πατμισμὸς οὐ, ὁ, νὰροτοία τις γαροτῖϑ 5, Π1οίς.110.3.ς4Ρ.2 6. εδ- 

Ῥοταζῖο δεηθζα. , 
ἡ στάτοπος,»»ὐ. θα Πιγάτι5. , 
Ὑἱ τατος. τ δ, ἰςίτιιτ ρογ ἰγποορ θη ΡΓῸ τξωβ τατοςντ νέατος ΡΓΟ γεῶτα- 

ποτ» ΕΧ ΠΊΪ11598 [τι15.. ὑψηλὰς, ΠΟ ΠΟτάτι5 ρτας αἰ ἐϊ5ο ἴα ρταγαμ5,  ιιπι- 
ταις, ρΥϊπος ρβγβασιλει, ἡγεμὼν ὀνδὸ ὁτατος μέγις Θ-. {Π144. 8. κρονἐ- 
δ. ὕχατε κρειόντων 1. βασιλεῦ βασιλέων, Ατὶίζοτ, ἀς πλπἀο,τίω ἀνω τ 
πείτω νὴ Ὡρώπῖω» νὶ ραν ὁ Θεὸς ἔλαχεν, πα τός τε διαὶ πῶτο ἀνόικας α!» "ἡ χτὴ 
τὸν ποιητέα ἀχροτάτῃ κορυφῇ πᾷ σύμπειντος ἐγκαδεόρυ μϑύΘ- «εανοῦ, 
{ἀπηπιαπι ἃς ρτίπηαπι Γςἄςπι Ποιις (οττίτιις εἴς τ τὰ ἀς σαι υἷ- 
πατοςννο] Ππρτοῆλις ἀρ ΡΟ  ατα δίς υὕπατος ζειὶ, [ πη πλιις ΠΙρΊτοΓ, 
{αρτοπηι5, Επτὶρ. ὑποιτος Σπολλωνοἷη Ερῖστ. Υ τάτοις [,ἀτί πὶ ΠΟ Ὴ- 
Πιΐες γοσδητ, δ] ὡρρξέλοις, Ρ]ατατοῦ. ἴπ Βοπιΐίο. Ἡεγοάίδη. , 
ετἰαπὶ Ἐσεπνἰ πίῃ: ροπεγα Ἔχτι] τ, πίω ὕπατον αἐχίμὶ τελέσεις δεύτε- 
6ϑν, 11 δἷ5 σοπ[άτιπι οὐϊογατ. Ετ τίω ὕπατον τετελεκότι αἐχίω, 
Ἐὶ τὸ ὕτειτος ρτο πιο ὃς ργοβιπάοναριιά Αρο].".Ατρ. υϑ ὑπείτοιο 
ςἦϑείθ. ἰμπνδύσους οἷ. ἀὔκρου κὶ ἐκ βαϑοις, ὅποι τον ὧρφς. πχοης []}- 
ταῖδ ἴῃ Ερίρταπυ, ὕπατον κλύιθ., ΠΟ 1 4ςπι. οἵτατον τοτρ αἀχορθῦν, ]άς 
Ὑ πΠποιτη. 

“ἥπατος... }Ποῖ5 σοταςεῖ σοηοτί5, 514. 
“Ὑπαυγάζω, Γι Ρ]οπάείςο, 
ὙπαυδειΖιζομω [ατγοσδῆτοτ Πὶς ροτΟ. 
“«ἰπαυλέω, [ἰσοὶη0 τ1 01159[κἸοϊΔλῃ. 
Ὑπαυλδι,ν ὁ πιάπεης ἀουηά πὶ Οεηϊτογϑορθος, πη Αἰδος. κοῖς 

γον εἴργειν τειχρίδ- -Ἰζεφίετω σκίωῆς ὑπαυλον, 1. ἐνδόμηχον κῃ τοπτοσίο 
σουτζοττ, ποὺ τίων εὐὐλῥω τῆς σκίωῆς. 

Ὑπαυςλρος.ὁ γὴὰ ἡ, Γαι τετιι5. Ὀ1οίς.ἱ 5.4 ρ.55. ὶ 
Ὑπαυχένιον, τὸ, σεται σα ΡΟ ει τις» Γλιοίαη. πη Οαἰ ΠΟ. νἸἀς Ὑ᾽ πειγκώνιεν; 

δι ὁριιά Ροϊΐμοοπι ἰδ το 6. τρρσικεφαϊλαιονγιύατηρ εσιον, 8, (οπιϊςὲ 
΄ποτι κράνονς 

Ὑ σαύχεονον, Ατατιις.. κἡὶ 3 κατ᾽ αὐ τὸν Τα εἴη κεφαλὴ τ υύατ αν χενον εἱλίοσον- 
“αν: ΟἸςεγου 

Ῥτγορῖον Ἐσιλς σαρῖτο ὃς σογαῖςσιπι [ππηΐης ταπρίτ, 
Ὑ σαφρον ᾽ς, τὸ, ἤριχπια τεξζαπι, ἔρυτο μι, φιιοᾷ ποη πηδη  ἔεἴτιι τη 

εἰ ὕταφρον ὄμυσ, ἘπτῚρ.Οσα 5 ἔριιπιο [ας. , 
Ὑπαφρονες- ἔραν κὶ καικοζίων, ΠΑ] ὸ ἰπ(εἰτέαιις νἱποπτίαπι, Ἡογοάοσ, 
Ὑ πέασι,αριιὰ ΕἸ ΟὨ1.1.ὑπτεληλύϑασιν,ν ΕΠ ΘΓιιητ, ἔνδον εἰσί, 
Ὑἱπέγίυα,δουα ρτα 432 ὃς οδατατα » ἤροπῆοης ὃς Βάεἰιποπε αβε- 
ἔχλ. ζω: έγίνα ὃς υασεγίως δεδεινεισμῆϑα.1. ἔγίυα δανείσμα ταγηϊιος (τὶ 5 

δοςορῖο οστοάϊτα ἤιητ, 
ὙΥἱπέγίυον κρικν,τηαἰ πὶ οδηοχίαπη γᾶς Πάς (ο]ατιῖτα, Επειρ.ΐπ Ης- 

συ ανδζ ΙΠτεγργ. 
Ὑπέγυθ- ἰάοπὶ χιιοῦ ἔγίυϑο. 

Ὑ πεγίνως υἴτοου, ἐϑει ἰροπάστο, λει !Γ!ἀατο ργοσλίττοτς. ἱ 
Ὑπέδδεισειν, πη στιιητ. 144, αἱ τὸν νὸ ὗσ ἐδ δεῖσαν μείκορες ϑτοὶν 1ά οἵ 

ἐφοζηϑησαν. 
Ὑπεδεί δεστιν ότι ο θα ητολοςι ΑΡοΪ.2. 
Ὑἱπεδέκετο, το οΡΙ τ, ρΓΟΠΊΠτ, ᾿ : 
Υἰ πέδεκτο, Πα ορΊτ, εχ σερίτιρτο εἰα-εδέδεκτο, οπι.Ο ἀν ΠῚ ξ δι μιγ ὡς 

τα ἡδεκτο ΡΟ. ΒΕ Βοά,οιπι Τα Παῖς. Ἑατατὶ τοπηρουῖδ. μὲς 
Ὑπεδεξο, το ὑπ’ δέσεξο, Παίς οροτας. Οἀγ . ξ, ὅτι με πεόφρων ὑσεδεζο 

τς χοορι ει, Πι τορι. ἶ 
Ὑπέρωω, Πιστα ὑπόδυμι, ὑπέδυ πέτραν, τ ΡοτΓαΠΊ, ῬΙΟτατο ἢ. ἴπ 

ἢ εἴρο. 

{πε ὑγωτη, ρα α ΗἸρροοτ ἰα οἵ, δπεχιιπε οἴξ» ὑπ ζῴκται Ὁ ἰἰ- 
" πυζύγδῳ͵ 

Ὑσεζωκως ὑμἱυ, ποιηδγάπα [πσοϊησεης ΠΟΙ 5, Ατεῖσαις ἴδτο τάς 
πιοτθῖς ἀσητὶς» ὑπὸ τῇσι πλϑυρ ἢ σι κα τῇ ῥοίχᾳ κὰ τι ἔνδον ϑρηκί αἴχρε 
κλειδιδν, ἱμίω χετῆ ὃς κραταιὸς ὑπτἐςρώτω τοῖσιν ὀςέοισι ωροαπεφυκωὼς» 

αὐασεζαχὡς τούομα, οἰξ ρατειοὶρία ται αθ ὑσνζώω γίάς π᾿ ὑπτζων- 
γυίμ, 

Ὑσεϑεντο ςου Πεἰαςτμητ, αἰ πγομ μοι την 

ἣΡ. 

Ἶ ὙᾺ ᾿ 

-“" 

ἱπείδομογγία ρίςοτ, σα ςητις Π|0.1.ἀς ἀϊείδιις οὐ! ἢπιῖς ἀἰχίς, τῆς δὲ μα 
σαήσεως τὸν ποόγον ἐσ ειδὸμ Ὁ-. τς. - ψήϊμην ἢ 

Ὑἰ σεἴδον, ιΓρίσατς.. “ΣΝ 
Ὑ σεικέϑω,οεάο,ἄο ἰοσιιπ.Α ροΪ.2. ΑΥὐρ υὐπ εέκονϑε νηιξ ἐρέτησι,σοάος, 

Ῥατ τεπιὶρ θιι5 διοἰσεσιιηαἰσαητ. ὑπ εικα σνιμη δορ μος, οεβεγῷ,, 
Ἰοτιι πὴ ἀαγοιιμαῦοετο πο] ΐ ειη, ᾿ 

Ὑἱπείκω,ἀο ᾿Φονηπη,οςἄο, σου ςςἀο, (δ ̓]Ἰοῖ οὐ, οδ οι πάο, πναπαπι. 
ἀουἱονλέλιπῃ πτὸ ἀρηοίςοςμαλάοσομαι ιν ακούω, χτουχορῶ, χαῦν τεῖσ: 

σομια!γἔα τι [ὰ σἀἴτιιβ (δος. αν Π1ς ἴα πὶ δε! τὶ οι5ς(ἀςοατη- 
Ῥο Οὔ ςΠϊιο γυπειϑτερχ οἷ, ὑνι αἰτιλέγα,, πείθομαι), υὑποκλίνομαι 9 Εατῖρ, 
ἐ δὲν ὡτσ εἰκων γήρτ2 1} ἀΔπ5 ἰοοὶ (ςποέξιτί, Α ΡΟ 1]. [1.2 Ατροι, 
ϑέσμιοις γδ αὔτ εἰξομῆρ, Το ρίδιις οὐ ςαιοπηιτ. Ἠοιηοτ, ΠΠ144.΄ς ἐτι- 
δανὸς κρφιχεοίμίω, εἰ δυῖτοι πᾶν ἐ ργΟΥ τὑπτείξομαιγῇι τὶ δὲ οπτηὶ 10 το τηοσ 
τοῦι Βο ΓΑ ΠῚ ,ἱιδυοχαρίσω, νὶ εἰς Ρταροῆτίο Πιδαιττιις » εἰς πᾶν, νἰλνοτν 
ἔργον αἱ εἰξομαι  ἀῤχα)κ χόγου,ὰ (ροτίοτε οτατίοης ἀϊίςεάειη.» {μάν 
Ἡετοάοτ, λόγῳ υτ εἶξαι ἀϊχῖς Χ  πο.1,οτατουὶ ἰοση ἀάτς, Ρίατ, κι. ΐ 
1.τιὰς Ἀπρ ἑατείκην ϑμήλοις, σα πηροτε ᾿ππΐος πη ὃ σςάοτς, ἡ. ὑπο ἡνο ρα εῦϑ 
ποκατακλί εὖ, ΟΡ ΠΟς] ὑπ ήκτεον τιμῇ, οποτὶ σςἠςηἀῇ οἢυύσείς.͵ κεϑτλ τι 

κῶ σοι τ' ἕδρατοἷεάς τ10] σοἀοΥΡΙμτάη Αρορ τ. ἀσοπ ῆς ὃς σα. προ ον 
4 [10.4.Ο γάτα. ν14ε Βυά.1η ἀ εξ. Οεάοτε, ἴῃ φηποτιΐη Ερ..  ὀἐἠνϑνθο 

Υἱ πείληφα αι τγατις {1ΠῈ 5 Ορί ποτ 5 ΧΘΠΟΡ ἢ. δοκεῖς μοι υὐτσεἰληφέγαι, Ο[Ἰν κο τν 
οὕτως ζῇν». τα ὶ ν]ἀετς πὶς ορίπατὶ ῃς νλμοτο ἃ νεγθο υὑπολάμαι γιὸ ἀμλὃ 
ζωω, ἱ για ΥΥ 

Ὑἰπειμεν [Ὁ Πιπη»Γἰίαςεο, Πρ ετίμπη). γεζο,αἀ[ιπι» η[αἰπν,ἀς τατος ἐπί εν 
(ςο, Χεπορμινπάς σμυυπειμι, ὑπ εισι μίσος, ΑΘ ΤΠ 4ς5.ἩεΠοά. ᾿ γηνούι ἧι 

χροὶ σ7᾽ ὄγυχες χείρεσσιν υὑπτήστεν, ἃ ΠΊΔ 115 ργοιηϊηοαητ, ες οὐ ἐπήδων "νδ' 
ὕσειμι (δ ςο. : ΠΝ 

ὑσειξις,ςςϊο,, Γι πηΠο 5. υὑποταγιὶ, οὈ Το φυδιπι;ο ἐβ ολιπι , ῬΙΑτΟ ᾿ς μασιν ον 
ἀεῖςερ. (ϑχίιονπν’ 

Ὑ πεία εἴν, ΕΧΡΟΠοτο [δ ΐςετε, Βορ]ισοΪ. ἴῃ Αἴδος,Ο ὑκ ἐἴδιρας υὐα είς Ὑπρφνηλ δὶι 
ποις τὰ ποι ἴσπατα ἔοι] σχρο [πογῖςιντς Ὑἱ παιρδίω, ὺ πι εὔσο 

Ὑἱα εἴ πον, ἀϊχὶ ἀϊοοπάο Δττιρ! (α δπηχὶ, τι ἀ1ἀ1, Π σαν σαι, Πιδίπ- ; δὴ πὰ 
ἀἰοαιι! τεφεῖ πον. ασεἰποιμιςτεἴροη ἀοτέπη, ΟΡ μΟΟ], 1 Αἴδος να αὐ ἢ τριτίνις 
ἀϊδιρις ὑπ είποις, ᾽ ὑπρίην ἀπ! 

Ὑἱσειαὠνγόντος, [0 4 ΠβΓοΓροη ἀςη5: Πα πο τρρειπον, ρ τα ἔλτι5». ᾿ς ρα 
Ατιβορὰν Ἂς Ὑἱπαγορόνα. " ΤΣ 

Ὑσείρνρτο υἱῆδ, σάτα 110..4.(ποη ρατίτιιτ ἀπά πγορίοη. Οἀγῇ!:, οἵα 
τεληϊτῆρες στ εὶρ ἀλα, τοίτ᾽ ἀλοόωνται. 

Υἱσειράλιον πολίεϑρον, Πἰοην Γ ἐς ἤτι οτδ 5,1. τὸ υὐστεοένω τῆς ϑτολαὶσ- 
σὴς κείμνον, 

Ὑἰπείρεχεντὸ ὑπερεῖχε τιζατο ἴοσο αἰιρπιοητο, Ησοπι. σιππ Αςοιζ 
1] τα γ,μήμἐλαιθ- υἱστείρεχεν δυρείας ὥμοις, ἱ, [ατὶς Ἀμπιπηοτὶς ρτο τας 
Βατ, Ππροτεπιϊηεατ,ασκρότερρς ως 

Ὑπείρεχον,οιπι Οςηἰτ. 1 ὐππεράνω εἰ χὸν υὐατείρεχον ἡφατοιο., 1. {ἀργὰ ἴσ 
δῆσαι τοηοθαητ, Π]Π οπ1.1}14 4... 

Ὑ πειροχίθοχν,όνρτο υπϑξοχίΘ  χος] οη 5. ὑψηλὸς, ἐπ πθητὶ Ππγ15,0΄- 
᾿ πιρέχων.ν ας ποινυνα εἰρη χίϑ..ἷπ Ἐρίοτ. 

Ὑ πεὶς τῆς ὁργῆφοἴτγαιῃ ἀφ ροῃοηβ, Ἡογοάοτιρτο ὑφεύφ, 

ἐφηηῆιτο 

ἀμ ύφαγ 

διε ὺ 
Ὑπλφν λον 
ὑπμφ γα (αι 

Ἰπϑο τὰ 

ον 
ἡπιῇνιη, τ τὺ 

ἀμάν, 

ὑπιρμα βο 
ἡπιυήϑ ἀηκτ 

͵ ΜΙ , ἐεῆς, ἢ τὰ τὰ Δ ορροῦ 
Υ πεισὲ) ὄυσις τῆς κληρφνομίας,αἀϊτῖο Βα τεάιτατῖβ. Ἰϑδανδις 
Ὑἱ σεισηέναι, [δ ῖτο.]. εἰς νοι ἐρχεώτο ἐπέρχεῶτι,Γ ας, ἄς 115 41} πιογ- ὑπιδή οὶ, 

Ἄοςάς σοηάιιεδϊ [στα ητ, ἀἰχὶτ υὐστεισέρχ εῶῶτο : Ὑἱαοισέρχεται γὸ τὸ Ἰέτηαι 
ΓῊ μησὶ, τ ἄγλου ἀρ κα ταϑδεχβίκ αι, τὰ εἴτ, Γὰδῖτ οπῖπι ἴῃ πηρῆτο πη ὅς 

Ππισουιτὴτ. [ Ἷ 
Υἱ πεκῥαλλω, οἸἸοἷο πειρέρ χομαι, εἰ μείξομαι, ἈΡο], ΕΠοά. 
Υἱ πεκδέχομαι,εχρεέζονίη ἘρΊρτ. 
Ὑἱ τεκδι ρα σκα, μι. αξω, αν. χα, (το βισίο. ᾿ 
Ὑπελιόραμεῖν,οἴαροτςο, ιὑατεκ δα μεῖν τὸ ποιρϑν, γα ίςητος Ροσῃα5 εις 

ὭΡΑΝ 
ὑτιρπευϑ ἐς 

μι κῃ ἘΠῚ 
Ἰδνιωπν γηὲ, 
[χτν, 

δ ν, οὶ 
) 

ΘΓ γοάοτ. ὀκφυ γεῖν, ὑπτεκ δράμῃ, ποιρελϑη, κινήσῃ » Εατὶρ!ά ἴα ἼΩΝ 

Ῥμα 1 υστεκδράμωσι, ρταρυατισδητα, τγαπίσομάδητ, Ὑπεκόδας- ΗΕ ἃ ἀ δὴ 
μῶν, ὁ. ΠΡ τοι ξυρίοιϑ. Ἷ ἐῶ ; 

Υἱ πεκδιὶ ἀϊ(οςάςη5. ᾿ ιν ἣν ἱ 
Ὑἰπεχδύω μιύσα.αιυμαγοχοονπιθεο. Αζτα. Ἷ ὌΝ 

ἀντ Ὑ πέκϑεσις, εως ἡ) τ Ρ Οἴπτιο, υὑτούϑεσις, ΗΟ ΟΕ. 
Ὑπεκχαίω, Ππσσοπ ον Αἰοχ Αρμγοά, 
γ΄ πεχχῷ) ὑπῆω ἀετερο, ἴῃ Ερίρτ. 
γ΄ σέκκαυ μα, ἔρτηςς ἰπσοοπάςσης, ἔσχοἱ.ἱποϊταπιεπειπιᾶς Πυ οἰ ταις 

Ἰυτηντ Ἰοχυίταγ ΙΝ οηϊιις, ὄγαυσμοι, ἐμαύρέυμα. Θτεροτ. Οὔτε σό- 

μα αν 
ΤΩ υὐ ἀγὺς ἔν 

ἢ 
δπλάρη 9 ΠΜΗΝ 

ἐκεῖν εἰναι 
ἄπ, ραν 

ὧν Ἡρ Ν, ἢ 3 - ἣς 
δος ὑφίσταται μαραιγομῖύε πὰ ὑπεκκαύματος, ΡΊυτ,ῖη Οαίλτε ἐς απἴ- πο Ὥ ̓ 

[ . - [ωϑος ἘΣ Υ Υν , ὄν Ἰπζήμῳ (ν θυ απι ξαξλϊοῖς ἐμ πεῖριι5 ὁ Οἱ τῇ παντὸς ὑπέκκαυμα πλήϑοις ὅ-΄ ἤπ5 
δε στν, ΟἸςοτο ἔλοεπη ἴπ μος ἔεπίι ἀϊσετε σοηἤιουίζντῖη ΡΒ ΠΡΡ. 

7. 54 4ια: Ργουϊμοία εἴ τὰπι ἐχῖρια οχ {08 114 ἔχ οχοίτατοι, 
ποῦ ΡοΙΪος ἱπσοπά πη χ᾽ πεκκαύματα οτϊαίη νοςαῖ ΗἸρροςγας 

ΟΝ ὑύ 

τεβ ἴῃ ΑρΒοσγί πιο θοβυ αι μἷς σογρὰ5 ξοπιοτατ. άμῳ, 
Υἱπεκκαῦσω [πσσοπάογα. ἢ ἀκοή 
Υἱ σεχκείμῆνα,αλπν Ἔχ ροτῖατα, Ηετοά. Ατ ἕοσ. ΟΕ ςοπο. Ἐπεὶ δεν ΠῚ “ΩΜὶ 

ϑεύρσυιστεν ὧποιντες,» κὶ ὡς ἔτι Σποκέκρυ μῆθον ζῶ αὐτοῖς ν᾽ ἀσεκκείωδοον ὃ ἣ ΠΩ 
εἶθ᾽ ἱαὺ πῆρ εἰ χον, συλλα ζῶν αὐςξὺ πάντα παρείλετο. : πος 

Υἱ πεκκλαπ εὶς, ἐντος, Ειιττο ΠΙΒΊατιις. υὐπτεκκλαπέντει δε “φίλων χρῖς ἱππρριμὴ 
μίξίται 5» Ῥοριηἶα; οἰὰπὶ ΡοΓ Δηηϊσος ἐχροιτατδ ) ῬΙυταγοδας ἱπ δὰ καῇ 
ὙΠοπλἔοοΪο. 

υ᾿ πεκκλίνω, [Ὁ ἀεο!!πο,ἀοβαρίο. 
Υ πεκκομέζω, μι, ἔσω, πτιικα, οἰ ὰ τα οχ ροττουίαρρογτγο, ιάμςο. ᾿ 
Υἰ πεκπέμπω  [αἰσπλΐττο, οἰλττι πτῖττο, οἰὰπη ὃς βαττῖπη οπαίττο,ν τ ὲ 

12 τα πλμἶτα. 



ἰγ; Ἵ 
τὐιπνιϊτα. ΡΙυτατι ἄς Θογηε!ϊα, ὐκ εἶ γδι αὐτίω) εἰς Λέσβον ατεξόπεμ- 

Ν ψεν ὁ Τιομπυὶ 95, Επγὶ. ἴῃ Ηςοια ., δείστες υσοξέπεμψε τρωϊκῆς χθο-- 

γόρξιϑορθος.ἴη Εἰςξξγα, Οὗ τὸ Φωκέων πέσεν ὑπεξεπέμφϑίω σἢ ωρ»-- 
μνϑεία χερρῖν,ἱ υἰαεξετέϑίω,ντ ρίς ΔΠδ]. 

Αἰ πεκττροϑέω, μη σωδαν Ηχρα, ΡΥ ΔοΟΙΓγουν ἸηςΟ. 

᾿ αὐἰπικωρρφά, φω, (σι ο ον. ο] πὶ οἤ ρὶο. ΗςΠο ἡ. τ᾽ αὐὸρ ὑσεκωροφύ- 
Πς γρι κακότω τοῦ, ΠΟ] ρῆις ἔμοτις ὃ ς΄ Δαλίτατο, ὴ 
᾿ Ὑπεκραγεὶῖς, ΟΥΌ ΠΏ ΡΟ Ι15. 
᾿ς αἰπεκρέω, μιύσω,π, ὅ, κα, [οΠπὶ ἃς οἰ ἂπι οἔβειο νο] δα ποίςο. Ν οαττ" 
' δὐίο]. ΡΊετατ. ἰδ Κ προ πο, Υο 3 ποραζόμῆνον αἰ εὲ ὑπσεχκρες, ωὡἰςτε τι 
᾿ς χπρά ἕως ποτέ, ἅτε πλνυτεῖ,ἱ. (οη ἢ πὶ ἃς οἰ πὶ οὐιδυείςιτ ἃς εἔἤ εἶτ, 
αὐπετίωο; ταῖς ἀπορίαις ἀξ οι τατι θιις [δ Πθεγαγο, ΡΙατατγς.λη δοῖο- 

, πεινάς Ὑσεξίςαϑει. 
τ «ἐπεχτίϑεμαι, Εἰ λτῃ ἀςροπο, οἰ μν (ἐροπο, Πιδτγα!ιο.λ αἶϑρα οξ ἄγω, ὃς 
δι Πάει σουγυβίττοςν εἰ τὶ χρυύφα πἴρᾳ τατατι ϑεμαιγίο ἀριιὰ ἐχτογπὰ 

τ΄ απηεσιη. (οηίξτυτιιγ ἀὐσοπν οιπὶ Ῥγῶρο τς εἰς» νὰ ὑπτεκ- 
τ΄ τήϑεμω εἰς ταὶ αἰ ϑίμας,ς]ὰπν Πιβειςο ὅς ὀχρόττο Ατβοπας ἐερο- 

ποηάδτιπι, Ἀτἢς.[ι5.15. υὗστεξ ϑεντο ἐξ γονδας εἰς προιζίιῦα, ἐΧροῦ- 
τατγιπτ ραγθοτες ἴῃ Το Ζοπουη Ὀ]αταν ἢ ἴῃ Τ᾽ πο ΠΥΠΠῈ, τὸν αἷόρα 

τ πῆς βίον εἰκυύ μονα ὑπσεκτιϑε μῆνΘ., ἃςς. νἴτιιτα ἴῃ τγαπ αι Π]Ατη ν τα πὶ 
Πιδάηςθηφ. " ἀθιν πν ΘΑ ρα, Αγ ρ ἢ, αὐτί αν οἹ᾿ ἔχοντος «δὺ εἦτις χὺ πίων 
γα ᾧ χα ύατεκ γεόϑοι 9 ἵ. οἰλπι οχ ντὸς {πδάτιχ εἴς ὃς ἐχροτταῖϊ. 
δορί ιοςὶ. ντις ἐκ χορων κέ ασ᾽ ὀρέςίω τ ἐμδιύῦ υὑα-εξέϑου : ηο πὶ 
ξαγεῖπι αἰ εὐἀιδν πνα πάλ [τ οχτογηο ἁταΐοο νῖ ΜΊγρΊ 5 ἐς Ρο- 

' ἰγάοτο ἀϊχὶς Αξης 3. 
᾿ αἰποιτίϑυημι, μοῦσαν αν κα, Ὁ πη: τ ἐχροπο,οἰὰπι οχροῖτο, οἰ ἀ πὶ 

τς φρο Προ ἃς ἰπδέίαςο, Α δεία. Ασςι, 
Ὑἱπεκτρέπομα γ[είηι ντο ἃς ἀφο! πος διιοτίόις ρλυ]ατῖπν, Ρίλτο 
ΠΩ ΡΗδάτο. ταῦ τίλυ εἵπτος φϑγει τε κὶ ὑπτεχτρέπεται. 
«ἰπεκφείνονται [δ σους. 

᾿ γ᾽, πεκρέρα, [Ὁ οβοτο, οἴ λπι οἤοτο τοι (οπῇπι ἁβῖετο ντ 111... δὲ 
κ Οἀγ Τοῖον δ ατέκφερον ὠκέες ἵπτατοι Ἔχροη. ΟΠ ΠῚ ΠΊΡ ΕΓ εἴς. 

τέθαητ, ντ ροῖς σπαδιαίως κιγέμμοι ἰαῖτ Ἐπ τατἢ. 
Υἰ πεκφόύγω, οἰἀπν ξιρον Γστοτξιρῖο; εἰδθοτ. υέκφυγε, οἰξέφυ γεν 

ς Ἠοῦ.Π146,8ς Επύερ. 
,΄ς ὑπεχχωρώ, Πιδαπςο,ἀςο πο. ῬΊατο ἰπ ΡΒ. τὸ σγ᾽ αἰϑεάίνατον, σων κὴ εἰ- 

νΟ οἱ Γ΄ διώφϑορον οἴχεται εἰπόν, ὧαεκ χρῇ στιν τῷ ϑαιγ τῳ, [αίς ἃ πτοττς [Ὁ - 

᾿ς ἀιικοης υὑπσεκχωρω τοῦ βίου, πάτιιγας σςἀο» 6 πὶ ΟὗςΟ ὅς Πτοτίοτγ, 
|] ΤΊατο ἐς Περι. 
᾿Υ̓ πέλαιον,γλοιος, [ΟΥἀε5 Οἷεῖ. ᾿ 
᾿ γ᾽ πελαφοίζω, [δ᾽ οο.το 109 Βιι. Ἔχ ΡΕΙΐοπς, 
αἰ πελϑον, οσοιιττίτ ὐὐπτελϑων οἷς σενοῖς} Ὁ] ατατο, ἴῃ Ἐαδ. ἴῃ δπριι 

(ἴὰς ἱποϊ ες πραεῖς οἰαιιίι5. 
Ὑἱ πέμέρυον, τὸ, ΤΟσΘΙ5 ΠατΙΙς ἱπέπη8.) τὸ ὑπὸ τῇ ϑηλαζυύσῃ νεογνὸν, 

ΠΥ διιάης. 
κηνϊηινὶ γ᾽ πεμφαίνω, (δ οΙοπάσον εἰ πιῇ χηϊῆςο. 

᾿ Ὑ πεναντί., Δ ἀπογίατ 5,4 ἀπο 5. ΘΟ ΠΓΓ ΑΓ 5 ΟΠΊ ΓΕ ΏΚ,ΓΟΡΠΘΏΔη5, 
᾿ ΒΟ] 5, ορρο τι, ᾽αλπιῖςιις ἐχθρὸς : Πατῖαο. ΠΟ (. πεν αντι οὲ 

᾿ς διήχοισιν οξϊα χρέσεταν, δά τιον ἢ Ἰητοτ ἔς πυι ἀμ]ὸ Βἰππιμοτγιιητ, οἱ 

ὑπεναντίοι, γο 5. Χοπορἢ, 
Ὑ πεναντιν μα οσσυ τὸ Δάιιοιΐοτ. ἜΝ τ τὴ 
γ᾿ πεναντιώ μῆν Ὁ. ὃ, τα ρυραδι5. υὑπηναν πευδν 9’ ἐκείνοις. 1115 1 ἔς ττ5. 

ΡΙατατγςῃ Ρετγίοϊς. 
Ὑ᾽ σεναντίως, νατίὰ, ἃ ςοπῖγατγῖο. υὐατεγαντίως διμήλοις ὑχέ. ἴπτοτ (ς ἀ1- 

[στερδητ. - 
υ᾽ σονδίδωμι ςοδο,ἰο τεγραν Ὑ πιτον 4] ἃ. λζσσενδεδόναι τοτρα νοΐτοτς.υ- 

παενδουιῦ ᾧ τι κὶ ὑφέϑει ὅτε αὐδ τί μοι, ὅςς. Βινά. τα ΕΡΠΈΟΡ τ οτοἱὰ εξ 
“οπάσπατε ἴσι ράγοογς ὃς νἱγο8 [υὐπλίτιοτς π δὶ ἀπ σιατη ἀς- 
ἰροσάεητί. ἶ 

Ὑ᾽ σενεγνεῖν, ρατί (α Πίποτα. ἤλνΝ : 
Ὑ πένερϑε,νο] υὑσσένερϑεν, (5210 ἐγὰ τις υἕσοζᾳ τῶ εἶσ χθονὸς : ΟςΗΙ- 
τῖι0.1Π1 4.8, ποδ ὧν υἰατένερϑε κενίν ἵστατο, Ρ ΤῸ ιπυνκοίτω, ἵ 

γα : ἀλὸς ἄλκον ἐρετρσὶν ΔΡΟ].οχ πτατὶ τεαμοδοῖ τοπιοϑ, 1. ἐκ τὴς 
ϑτολάστης αὐεφερον Ἂ δμῆ λον πας κώπαις. 

γ᾽ ποξαϊω, (εΤαςονἰιδἀυςο»εχ πο, ιδανοιις ο, δτγαμο Εν οἵ, 

αἰεὶ τῆς ἱερωσ, εἰ γδ τῶτο σαὺ τὸν ὑπ᾿ εξ» γ.γες “σὴς τοιαύτης λειτουρ- 

γίας δίς. 
Ὑἰ πεξωιρέομκαι [δ άμςο,ἱατοτποττον τα ρΡΊΪο. οἀπι διιξοτο δὲ Διιοττο. 

{πιςίαπ.ἀε ῬγουηριῃοοῖΟ τας εἰστιτηλίω ἐποιησῶ γ ὡς ἀυτῳῷ μᾶμ, τὸ 
καλλιςτα ὑπτεξελε ὥχ, τὸν δία ὃ σϑρφλογίσοι ὥτε. Σ 

αἰ σίξαίρετις, ἐως ἡ Γα Ἀγαξειο, οχεςρτιο θάμ ξεῖο, ἀςτγαξιϊο. τοῦ 
ἀληριώ τος ὥατξ ὑρεσας, Πλετ.ἰ ἀοἱοτῖς Γαδ πγαξεῖο»εσιάσεξαιρέσεως» 
οἰ οχοορτίθης Μάγος. Αὐγο σιν τάς Ῥ.ατ. τὰ ΝΝαιηλι 11}. 
118,3,σαρ. 8. σα ο5 ἀυτςηι φισίτοηες [45 ἔςοἰτρ δ ττρτί ἃ γο- 

Τ1ππητατῖς, μὰ πὶ τρίς νοσατ τὶ δη τὸν, ὦ υσ'εξ ῴρεσιν» το[ςοιιηάτηπι αἱ 
ἔξιιπι ὃς ἐχεερτίοπεπηνῖ ς Ηἰ ων ΡΟ απ πη Εριετο νοῖ- 

εἰς Πιρρυτατίοποπιντρατο πὸ γεξξῴσμος φαἱπη ν οσαθι]ο. ἔατ- 
τἴιια οσου τά; [η(εγαςεῖο Πρη Εσατιτ. Ν ἐγᾶ Ὑ{Ππ|- ἀυτμοτ 5, 

Ἢ μνο ἢ ταῦ δρμάν αὶ ἀφορᾷν χοῦ » κούφως μῆὐ τοιγιῷ εἴ8᾽ υὑπτεξ αἰρέσεως, κα 
αὐειμνως, ; ΡΝ 

Ὑ πεξηρίω, μι ἡσω,ασοῖχα, Γαδ γα να (οἰρῖο; αὐαιρ θυαρπας οὐς ποι, 

τοῖο ἀς τηφα]ο,αιξοτο, ἀοτγα μουςάτιςοΝΑ ἐξέ, Αςς.ἰαρ ΘοΡ ΒΟ. 

υὐκεεξαγρρύσιν ὦμμα ἶ. ὀκχϑ ουσε, ζατεξαιρεϑύω αι ὅβττή δ φοι) Τ᾿ μον ἀ.140- 

“ἥν, 
ΠΡ 

ῃ 

παι!“ ν 
ι ἠκενμᾷ 

μη} Σ δι 

γι γε 

ἀϊιψιπα: 

παραινεῖ: 
δια 

ὙΠ 

φριθίπτ 
οὐνείεαὶ 
ΠΉΛΩΝ 

ΘὃΞᾷΨΨ 807 
το υ] Γι δ ΠἸτιιογεηταγ ἰὴ Τοςιπητίς Ψ 414. 

γ᾽ ανξαίρρομαι ο] ιπ ἐς πιςάϊο το! ο. Χοπορῇἀς Τυτγαπηῖς., ὅταν 9 
τσ δεκαοις κἡ αὐδδείοιε δὲ αὶ τὸν φόξον υὑπτνξαίρωνται. Ε{Ὶ οτίατη ἐχίπτο» 
(θπιοιιςο, το ςῖο, Ρ]άτο ἴῃ ΤἩρατονὴ μὴ ἐἰλυϑὲς , ὦτα ὠατεξαίρω- 
μώ καὶ δποξαγλλω, ἡ ἀχφρίαινε, 

υἱ πεξαλε αι, ἔαγτίπη ν τατος, ἀςς πᾶν ογυπεεκκλίνειν, ΗΓ, 
Υἰωεξαλ ὑξαρ(αδτεγβι ρος ,ἀςιτατς, Ἡς Πα, τοῖο γ ὑσεξήλυξε βαριυὴ 

χϑλον, 

γ᾽ εξανάγομαι, ΟἹ ὰ πη ὶ Πἴττοτς [Ὁ] το ἃς οηδυΐρο, 
Ὑἰπεξατα δι ομαι [ςῃ ἤιπ ἃς εἰδλπι ἐχλίζο,α 1 «πγογροηάο, Ηοπιςα, 

λαϑρηι εξ αναδις πολιῆς λᾶς. 

Υἰ πεξανίσαμαι οποτὶς σαι (α Δπυγρο. υπεξανα ςίωτοι πρεσβυτέγω, αἴ- 
ἴωγροτς (ξηϊοτὶ, ΡΓμτατοΐπ Γγσιιε. 

Ὑἰπεξαρύω, οἸλπῚ εχ Βαιιγῖο, ΑΡΟ]ΠΠοιι. 2. πολέες Ὁ πόρρι γώνυμοι ξαχσσινν 
ὁππὴ ὑπεξαφύονται ρτῷ ὑσεξαφύσσυνται, 

υπεξ θεῖος χρο ιτ, οἰ ηαἰτ,οἰπϑάογατι Βα] ατῖς ἴῃ Ἐρϊνα ύσοκ- 
πίϑεμαι, 

Υἱ πεξελαύγω, ιξατεξελαύνοντες, ο[ ἀπο δὲ Ἰοη ρίτις Ῥγορτοῇῆ, 
Υἱσεξέλδυ σις. [ἀρ Ρ]]ς τι πι,τοτ πιθηταιμ, αἴτιον βασεινθ-») ἐφδυρεσις, 

τιμωρία, δεν, 

Υἰ πεξερύω, [ρτγαῖιο, γᾶς υἰπτεξείρυσοιν, Γι τταχογαητ, ἀρ ΑΡΟΙ]ο, 
Ατρ.2, 

γ᾽ αεξέρχ᾽μα!, μιξομα,οδτορονίαγγορο, Πνδηςο, ἔα Π|ο,. υὑσεξῖλϑον, 
τὴς {εχ 1 αν εξῆλϑε τοῖς πόλφας, οἰ ἶταῖς ἜΧος Πίτ Ι τατιλι Ρὰι- 
ὈΠ1ς ὐαεξελϑεῖν ἀυτῷ ταὶ δεινα,, Τα δὶτε Ρτοὸ εὸ ἀ πο 1114. Τ ον ἃ, 
Εἰὰ οτίαπα {1τεν]. εἰς γουυῦ ἔρχεο 5 ὑπτεξε» 9. ὧν 5 οἴλην ἐρις 5, 
4] ἴς [αάιιχτ, 

υ᾽ πεξἐφερενήρέμα υὐξέφερε,ὑπσεκόωμζεν, ἰξέφαρε. 

γσεξίςαμαι,ςςάουντ ὑαεξίςαμώ σοι τῆς ὁδοῦ, ςςἄο τὶ ν]1.9]. ἀοσοάον 
οι ετίατη εἰξίςαμω ἀϊςίτων., τουτέςτι πρδᾳ χωρώ, Τοσείο διιτοπὶ 

Τ1μλτι πὲ Ἰητογἀαπὶ αὐτὶ σῇ ὀκ τρί πομω; σοὶ ρίτατ, ἢος εἰξ, ἀτοσρέφο- 
μα. αν. ΟΥθιι5 ἰτα ἱητουτἀϊέξιιτα οὐδ, 115 οπτπος ἀοσοδιητ,α- 
ἀϊτιιπι Τεγπγοπέπτιαιις ἀς Πρ πητ.ὐα-εξίςταντο ἀυτῷ ὁ δών, εἰ ςοάς- 
θάπι, ΡΒΊ]οἴτ πη Ηοτοῖς, ὑπεξίσα μαι τῆς αὐχῆς ἴτς ΤΏΟΩ ΠῚ προς 
τῇ) ἐςίο ὐπεξίσαμαι τῆς κα ϑέόρας, ἃ ἴο ς ΔΠαΓρ ον ]ατατιη Αρο- 
ΡΒ ὐπεξίςαϑϑει»οἰληη ς Πιθάιϊιςοτε, ἐν διδοναν, ςράοτς. νἱάς Βαά. ἴα 
ἀπηοζ ἴῃ ΕΡΗΕ ἴῃ ἀϊξεϊοογ Οςάοτο ρτατῖα, 

Υἱ πεξούσιθ-, οὐ, ὃ. (αἰ αἐτιις αἴτεπο τὶ Ποῖ τις , αἱ εἴ ἴα ροτῖε- 
(ἴχτς, ΕΠ τις ἔΔ 1115. ΤῊ ΟΡ ΙΝ]. Ἴη Τα τ, ἤπις Βοῖτος ἐχροπίτας 
ἃ Βιιά, 

γ᾽ σεξεσιότης,.[ὩΡ] εϑ το, ΤΡ ΘορἈ ἰη τπΠ τ, 
γ᾽ σεξυρημῳ 9». (πΡταίις, 
Ὑ᾽ πεπικουφίζω,[ιἰ] εἰτο [141 Ἰητι πῖν 
Ὑ πεπιμόριθ-, πππογάγίμς οσεγίαιϊα ἔογὶς τείροη ἀφ το σηπμορίω 

νυ]ρὸ ἀρρο!Π]ατιγ ἴα ροῖ ραττὶςιι! ατῖ5. 
υἱπέρροιιπι Οςαΐτιο Πρηϊ σας ἕνεκανρτο. ν!άε 42.118... πάς δε 

{ὰρετγτείτς Ος1.1}.13.6.9.τξωβ τῷ καϑεῖν ἐγκαρτεβαῦν ἰατοηἀϊ ρτατῖὰ 
το ει απο Ίατ, ἴῃ ἴον σιιγ, πον διῆίμον ὁ))ο ῥῥωννιύτων υἱωῶρ πὰ μὴ γγυ ὡς 
τυρανγΐδα ὃς ἢς τΥγαπηϊς ἤετοῖ Ρορη!υαι τα ητὴ 5. Γἀ 6 τὴ 1 1- 

ἀ6 11). υὐτὸρ τῷ οι γέγνεϑχ πεὶ μέτρεα, ἴ ης ἤλητς ιιαββα:} 14 Ππητν ΚΕ - 
(οἸχιπι παρέδωκεν ὁ φαζι Ὁ. τι υἱνεκίῳ τίλυ διυύαμιν ὑτδὸ τὰ μὴ μοχεῶχ, 

τεαά! τς Ἑδθτι5 Μλημτῖο Ἔχοιοΐταμ ἐα σοηα!τίοηςς ντ ργῶ]ο 
π0ῃ οχοίροτγεῖ μοίτοτη, "Ππταγ,ΐῃ Ἑατο 5 τϑῦρ τῷ τὺχ εἶν καλής δύ - 
ξης δἐστοϑνόήακειν ἐ ϑέλοντες. ΠΌΟΤ, ταῦθ τῷ ϑεθς [οι ν ἴσο τοῦ ἀμτῳ δέσοι - 
κα) ΓΙ ΘΟ 15 σαι, ΑὙ ΗΠΟΡ ἢ οὐαὶ τλδ' ἐχθρών ἡ σφ εν αὖ τῆτ εἰἴμφνον 
βαλδυό μῆμοι»Ἵρ το} Ὁ οτατ δε Τ᾽ κοινῷ συμιφερόνταν, ῬΤῸ νυ] ατα 

ΠΟΠΊΙΠΙΙΗ].τἑαῖρ ἡμδι), ἃ τα ποίεγα. υϑεῖρ ὑμδδύνν εἴτα, επηο τ, γ᾽ αν 
(ρογ ἔξει {πργά, Ἠοπηοῖ. ΗΠ π1π4. β,ς δ᾽ αρ ὑωρ κεφαλής, υπὴ κα- 
ζοῖο.. [ἀρεγ πηαηγπιᾶπι7) ΑΡΟΙ οι, τξῦρ καζοῦ το ὑαξρανω, 
ΒΠοαιετγ. Πα ά. ἰῷ γῆς χάλαζα σιωυυίςιαται, [ΡΤ τογγα πὶ σγᾶπ 0 
ςοποτγοίοϊ τ. ]αῖο ἴῃ ΤΊ πη. τεὸ υἱεῦρ γης ὄυτραφ ἐφσερα ποιεῖν οος 5 
τῖοτα γε ἀἰτ αι ἔμροτ τογγᾶπι Ἐχταητ, τ Βεορ γα. Πδ.5.Δς σλμ- 
ἢς ρ!αυτατ. ποίη Ἅς [ὰ ἐλιι» καταλελεεμυῆν θ- υξῦρὶ γῆς φίλε. ἢι- 
ΡΕῚ τογᾶπι το Ἰέξιις ἀπηΐςιις ὃς Πιρογίες 5, ϑορῃος]. ἴῃ ΑἸάςς,πη- 
ϑώντος αἢδίω Εκτορρς τάφρων δωρ, (ρον ἕο {5 (αἰ’εητε ΗἩςέζοτε, 
οἱ σηκελεὶ υὑρὸρ ἥδ ἄκρων, δ᾽ τα} πποηταηΐ, ΤΠιιογ (. 1 οἴ, εἰ ὅ9: 
ἐὔκρων δι τες κὸ ὀρεινοΐ, οἱ υὐαὴρ τῆς πόλεως ) Ορρίο πη πιϊ ποητοβοος 
εὔνιωρ αὐω τῆς πόλεως » [6 601. καὶ ἑαῆρ φάρρυ πόλις 7 ΟἸυτα5 αὐ’ εἰξ 
(ροῦν Ρμάτιιι, 4 ει. υεῦρ ποτα μοὺ οἱ κεουδίη 5 (προτ Ηϊπεῖη ΠιΑ, 
Βετοάοι. υὸρ καπνοῦ ἐκρέμασαν, ἔπγο Πιρεηάπητ,  Βοορ γα- 
(5. Πθγο 9. διτον. ΡΙΔρταγ. ὑαϑ τούτων, Πιρτὰ ἰνος, οι οἄος. υκδ 
αὖ κλέρρυ ἱκανὴ ἐσίας νῖττα ἴοττοπι δοηᾳ {ιἐἢξίευ εἶα 7 ΡΙατο ἀς 
Τιερίδιι.ς Ττογρτεβ. Οἱ υτῦρ αὐ φῆ ὄντες, ἴῃ ἐαάοπὶ ἀϊρηΐτατα 
σου είτε ΠΟοτατ ῖη ἘρΠ, Οὐκ ὡς ὁμοίοις ἀἴπαιντας ἐξ) νομίζων «δ 
υἱτὴρ αὐγᾶ ὄγτας. γ᾽, ρτὸ ἀειντ,νδοβ πτεσ ὧν γράψαι ἕκ ἐγχωρεῖν, 

ἐς ὀπγηῖθης Γουῖθοτς ποη ἄατιτ, Οαΐςη, ἢδτο ρτῖδρο δὰ Οἷ χα. 
γ᾽ αρνροΓ υδρ χεις οὐ δέομαι, μεν ΟἸγεζιπι ρτόσοτ, ᾿Ναζδηζοη πα 
Οτατίοα, γ᾽ αϑ,οιπὶ Αςςιίατ. Πιρτανν τγα τγαη5, ρτάτετ, ΡτΟ - 
οὐ] ἃ υμὴρ αὔἴϑρωπόν ὅδι. λει! τάτοτη πο πιίμνῖς ἐχοε τ, Ματε,ς:Ρ. 
τοιφιλωών πατέρα υἱτὸρ ἐμάν 15 4 ΠΊ πτοῖν Ε Πυρτα αις. Π| τὰ [μάτῖ- 
πὸ ἀϊείτουν εὐταν σαὶ Ῥεγίοπα ἱωρ ἡμᾶς χέγεταρίιρνα ἰνπνάπαπε 
σλρτιιπῖ αἰ οἴτιιγ. υξωῖρ ἡ μοῖς λίαν δβὲ τὸ λεγόιᾶνον , ἰοπρὸ Ρ[ι5 εἴπ» 
ιᾶπι γε ποῖογ (τῆς αἴοααϊ ροίπτ, ὑπ λόγον » πηλίοτα ἠυὰμα 

Ἔοχᾳ. ἅ. ὙΥΥΤΣ 



4ο ὙΠῚ ᾿ 
«τ δϊοὶ ρος, ἔτργα ἀυᾶπι ἀϊοῖ ροτείξ. Οτοροτιϑ . καὶ πεώντα μὴῤ 
σελείω; ᾽ὴ ὑπϑβ χόγονιτὸρ τὸν κατάλογον) ΧΙ ΤΠ Ἶ1159 Πιιπιοτο ν]σὶ ἐς 
χοσγρτιισ τὸ ἐγαν αὐ πὶ να  ἀὸ, ἔαρ τα πλο ἀτιην 5 Ἐπ. υξῆρ τίω) 
ἀξίαν, ἴαρτα ἀϊραΐτατοπι, πιο ί πμδη τῶ σαν, ΕἸ Οτ1.1}14., αἴρο 
αἰυὶ εἰμωριδμίωυ,. ργφτοτ ἔατιπι, δῖο ἈΡΟΙ οπ. ἰἴδτο ψιαττο; υτὴρ 
μοϊραν»οὐίζδητε ἕατου Γάθπὶ ᾿ἴδτο ρτίπηο οὐδ τἰξήκον τα ἔτη γ»- 
γῶρ γα ἀπ πιαι Γεχαρ οἤπιῖπη Ἔχ οςἢΠτ2 ΡΠ ατάτο ν.1η ΕΥ̓ ΟῸΓΡὐὐσῆρ 
τὸ μηδευχαὶ ἡ Ἵ πογ ἀιάςϑ5. ἀραιὰ αιιοτ Ψ411 ἐχρουῖτ Μοάισιιπι 
δε! πιεροτῖις αρτα Μεάίςσαπι Βα Ππὶ ὃς δητέ:ου ΟΡροοΐταγ 
μ᾽) ταὶ μυϑεκοὶγαριιά εἰιηάςτη. υὑωῶρ χίονα χαίμψαντες, αἴτιος ἤρ!ςπάϊ- 
ἀϊοτος, Ναζαηζεη πη Οτγατιοπῖρ. Ὑ᾽αρ' τὸ ὕδωρ ἐγχεομᾶνον χἐγήν» 
εἴ Ιοπρίοτς ογαζίοηδ ντί φιιὰπι ργαβαίτατη ἤτ,ριατον οερίν- 
ἄτατη νἰτγάψας πιοάιιπὶ οταῦς. ΓὨςΙσηϊις ΡΓῸ ᾿σΟ 1 Ρ115 5. υαῦ τὸ 
ὕδωρ ἐγχεό μῆρον χε γεν: [πτότργεϑν τγὰ δα παπὴ οβὶι ἔε πὶ τς! αϊτ, 
αἶα πιφηφοίδ (σε ρτιιαι ὁπ χυωσ μῆμον. διιπᾶρτιιπι οἰτ Ὁ ἀητίαιιο 
ἴποτς ξοτιογαθδητῖ οηῖτα δὰ οἰερίγάγαπι, συ] 5 οὐμπι ἀμ εἴ- 
Βιικετατὶπιροποθατιγ οὐτάτοτὶ Πἰετίιπι, ὈΥχίταις ΑΞ [οἰ πα5. 
κριτηγόρῳ τὸ ὑϑωρ ἐγχ ἐεϑτι. Τά επὶ Τιοίληιις ἴῃ ἀἸαΙορο σα τῖτιι- 
[5.815 ἀσσπίατο οἰ. Η δὶς καταγορφύυβυ Θ: ὡς τε οὐδὲν ϑαυμαςὸν, 
εἰ κα ἡμεῖς ἑάλωυίν,, ἔτευϊψατος ἐπι χυϑέντος (τεροις ἐγχυϑέντος ) χαὶ 
οὔτε δὁπολογίχς ϑποδοϑείσης 5 ΠΟι ἀἀτὰ οΙερίγάτα,, πος ριιγβαπαϊ 
τηοὶ ἔλξϊα ροτοίαηρ. Υἱαῇ,, αὐτὶ τοῦ αὐδοὶ 9. ντ αὶ μίδυ 5 ἤπς 
υὠβ υἱλυ ἡμέραν »1ὰ εξ αἰτεγηὶς 4 εθιι5 5 τουτῖο ἀιοαις ἀϊς, νἱ- 
ἀς Μία, 

ὁ αἴβ,ἴη ςΟΠῚΡ οἤτίοης ἀπρέτ, ἤσας βογ 5 ἅττ ιὰπι αρί μα 1 ἀτῖποϑ. 
Τωτεγάϊπι νέαι μαδες (οιηρατγατίι!. Αὐἰος. Π1}..4. ΡΟ τὶς ὐςϑ- 
χείνει τιῇ ποιῷ, χείπατω τῷ ποσῳ. πηαρὶς [ὰρογαῖ ]ια Πτατὸ, αιιὰ τη 
ἀκςῆεϊατ φιδητίτατα. 

γ᾽ πέεχ»ας γὴν ἔμ πὶ5 Πα τσ 15, 410 σΟγῃια Δητς ΠΠΑΓ ΠῚ ΓΓΑ ΠΣ ογπη- 
ταϊγοτοπ ἀιμαγιγ ὃς [χα ΠτιΓ. αϑοϑὶ τὸ υὐόρανω ἐζ). δι. τὐεῦραι δ᾿ εἰσὶ 
ναύτιχαὴ οἱ οἴνοι ὡς μετώγεται τὸ κέρας. Ν᾽ πὲς δριά Προ ει Ῥτο - 
ποτ ολτιπη ὅ᾽η Τ᾽ παιρκένπων μὰ ταὶ ασεδαιότερα, τοὶ ἢ τὰ φνῦλκα δια.- 
πριξοντων» Ἀ φεὶς τίμυ υὑεῆρὸρ τὸν πόδα δηώκεε . 1.το 1 λα θγ μετὰ ρεάς 
εοηίεξίαται το πη Πς [Ὁτ᾿]5 Πὐτοτα τι ξας ὅς ἔιυ}]}1α, 

γπερα,τὰγϊης ἐξα οὈ]οπρα ἃ Ῥ1Π1Π1 ἔογππια ἢς ἀϊξϊα, τὰ οἴ, ἐτὸ τοῦ 
ὕει 114 Πρεγᾷς νοττῖτ, πο 1ητο Π!ςέϊα εν πιο ορία. Ατἰζος. 
μυηζοτ. εθτο ς. οαρίτ.1 9. Γίνονται ὃ. κὶ ταὶ πίωία κα τεὶ ὕπερον ἐκ τινών 
καμασιδε τοι ἅπων, ἢ κυμαΐγάσι τὴ πορεία ὼ τρρσβάσιη τῷ ἑτέρῳ κοόμψα) 
δπιξώνυσι, 

οὙΠερργαμω ἀοπιϊγοτγοίιρτγα πιο Πλϊγοτοῖπυϊ 460, υἰπϑαυρφίζω, 
δι ἀεροηςη5. 

Ὑπεράγαν,ν Εμεπιεητὶ Ππτη ὸ, ΠηαΧὶ πη έ, 
Ὑ περαγινακτώγία ρτα πχοάιιπι [Πα ρθΟΥ ἂς ΠΟΠΗΕΓΟΤ. 
Ὑπεραγα τ ἀςαιηο ιηαχἑ πιὸ ἀ1η0, γε πη οπτοῦ ἀπιὸν ργαοὶριὸ α- 

ΣΠοΣΡΥαοῖριο ἱῃ ἀπῖοτα μα ςο, Θοῃποί, 
Ὑἱπεραγάντως»[ρτατηο ἀτιΠ1. 
Ὑπεέεαγχθος, ὁ Πρ γθιι5, Εἰ τις υὑράφανο., Ηοίγς. 
αἰ περαγρρόνω, ρατγοοίμοτ. Ατιξοτο!.2. Ο Εςοη. Καὶ σιωαγαγῶν ὀκκλη- 
τ σίαν, πολλὰ αὶ γοῦ κεκομυῆθε νομίσματος υὑτὴρῶπεν, Ὠλοῖτατ ἐτίδπι πῆρά-- 

ποκρίνομαι. 

Ὑπεράγω, μ. ἀξωνπ. ἤχα, ἴα ροτο, χος 10. 
Χ' περαγωνίζομω, ἀς βεπἀ ον, ργορωρποτ,εηϊτ, 
Ὑπεραὺς ἐ9-,6 καὶ ἡγἀοίαρεν ἤδης, 
Ὑ ὠραΐμωσις ς ἡ. [ληρυηῖς αἰπαῖα σορία ἃς αἰιιπάλπτια : ἴπτοῦ ἐπα] 

τοτθο" ἃ ΓΟΪΠπος [ἴῦτο τι ρομΐτιιτ ) Κρεϑίασις » ἡ ὑδρώμωσις ὑπὸ 
πλησμονῆς. ᾿ 

Ὑἱ᾽ώρωνετὸς, 4. Πιροτ αι 4 1}15. 
Ὑὥραιρημῆνϑ-. (] αι. : 
Ὑ ωἶρα] ορμη, Πιρτα πιοάμπι οβετοτ, ὑψοδαν,, Ῥαμΐι5 2.44 Οουίπτῃ. 

ἔγα μὴ υπῆραρωμιαι τῇ υὑτϑρθολῃ εἶσ ἀποκαλύψεων» Ὡς ΔΝ ΏΟ ς- 

ξεταν. 
Ὑ ωβαίρω, μι. αρω᾽ στο νρκοιγἱπρετρτεάϊοτοεργατεγεο, ἐγαηίσεπάο, ἐχςο- 

ἀο,Πιρεγίμπι. ἔμαι αἰτίου 9 ἤαπα ἐϊη πηοάἀογατα5 ὃ ΠΙΓΆ115 » “πὶ 
᾿ταπηο οι. Πρεγουνηςο. Ασσαίατιαις Οδηΐτίτο. δηλοῖ. ὡεοέ 
χήν αὐ πρρφέρειν,ϊ. Ὀταίξατο ὃἃζ ἜΧοο ]ογς, ΟΒΓυ [ΟΥϊ. ὑαῆραίῥαστεν κα ἢ 
ὠκείνων εἰξίων. ὑπο τ ρε τῇ δόξῃ ἐδὸ πάντας, οίοτια ἀπλης5 [Ὡρεγαιῖτ, 
ῬΊαταγο, ἴῃ ΤΥ σαΓΡ. τὸ ὑπδσαῆρϑν, ΡΟΪΥ το τὸ υτϑρξολικὸγ, αι 4 πιὸ 
ἄκη ἐχοοάϊε, Ετ Ὑ'ὐρώρω νοτθιιπι παιτίσιπι. θο]γ]. ἴπ 1, αὖ. 
γῶν τὸ πέλαγος υοῦραρας ἐνέζαλε πῶς ΤΟ πρκαρίων γαυσὶγ ἰά εἴ 5 (ωρε- 

ταῖο ρεΐασο. ᾿ 
Ὑ ρα στον, τὰ Ὁ τίω μοτὸκν, 

Ὑαϑ εχ ΚΘ ταν ρ᾽ΓΠαλιις, Χ πο Ρ ἢ. 
Ὑωρησχιιώομαι,ν εἰιεπιοάτειιπις ρα ἀέτ. 
Ὑωραιωρρίμοι , ΠΠπιῖς ἀς ρίοἴο, ἀοἤιροτ αἰρίςϊο 9 Πθγοῦ τ αἴτηπι, 

{αὐ]ιτης νοΐο. 
Ὑ ὡριγωρεῖν, προτ αΠ]υ14 ἐχτοηάοτονν εἰ Πιρογαρρεημάετς, Ὀϊοίζο. 
᾿ἀτόραιωρρυ μᾶλα ἐρέε κοιϑειρρῦ, (ὰροτ ἐχραῖο νε!]εγο. 
Ὑωβακμθ. ὁ γα! δ νου μονα δεἝτιις,, ιἕστεκ ἐρα μῶν τξων ὦ ραν» ϑι 1445. 

8ιαυ Ἰ5,σαλι5 θο 5 ἑατη ργατουιτ, αὶ οι ν τα ρα θεττατ: ργα- 
τοῦ σης πι! Θῃ αὶ τοπηρ 89) αι] 5 σαρ.7. ἘΡΙῈ.1. Δα ΟοΥϊητίιῖος., 
ἀξύβακιιος πτρ ϑὲν Θ.,γῖγρο ὰς ατατὶ5 ον οχοεις : Ρίλιιτιις ἐχ- 
Οἰδιαπη νι ϑίηςαι ἀϊχίτ, 

Ὑ πεςμκογτίζομωι, ρυαίτο, Θοπὶς, ΑΙοχ, ΑΡμγοά, πὸ ἀσκλητπος δωῖρον παι- ᾿ 

Ὑ{ΓΠ Ἰὶ Ἷ 

δΦών τῶν βίον χρειωῖν υὑαδοηκονγίεδοι χΤ. τίω) εἰξέαν, ἵν ΚῈ οι} 01] ἀοταυσε. 
οπλρῖριι5. τεῦι5 αι δὰ νῖτο; ἀςρεπάα: τατίομοπι σοπιράγαταἑ 
Γυπτοἀἰραίτατε Ῥγαίτατ. ἌΝ ἐσῃῆ 

Ὑπερακοντίζω, μι σωχα κα ίαρτα οι ]οτο ἴοι ν]τγὰ ν]τουῖις πγετα ρος 
υὑϑρξάλλω, [ἀρετο,νικώ, γίπςο. δητοςεῖ]ο. Α Φεϊιυση Δσοιίατηιος. 
Ομιγίοίο. (ὅδ πολλοιὶ ς-ατῆρφρις κατοιζαλύντας υτῆρακοντί τωι τι πλάτος 
τῷ τῆς γιώμηςγ ἀἸα 19 Δπλτηῖ Θο5 [ἀρεταῖς αι τημἶτος Πἄτογαβος 
ἀεά Πῶς , ΑὐἸΠορμδη τὰ ῬΙατα, ὧὺ βλέποντας υἰβρηκόντιζε., σος 
4ιὶ ντάφατον Ἰοῖτ, Τάοπι ἴῃ ΑἸ. ὑϑράκονπίξεις),σ ὑγ ὑφ νικίαν σῶς 
μυχόμως», ἴὰ οἴϊ. νυκῶς, Μειαρμογὰ ἀπὸ το γοῖς, ἀκοντίοις «ἴγων;- 
ζιώρων, Ν κ᾿ ᾿ 

Ὑπεράκριοι τῶ, π ΟὨΓἾΠῚ1ν ΠΟ]. τᾶ. : ἤὰμ 
Ὑπερακρίζης, εἰ, ὁ καὶ τ αΠῈ  οπδροατίο [α5.υτέρακειζλε (ιρτα τοούμπι 

ἐχαΐζιη. ᾿: ἐᾷ Του Ὑὼ 
Ὑἱποοαχρίζει δομρέτων, Ἐπιτῖρ. ἀρ θιις ἱπηπηῖπες ἀςία  οτ, υεβρακρίζειν, 

(ἀρογάτονρεν [απιπιάτη ἐπα ἀοτς ΟΒαγοιῦ, λα ΠΥ ΑΝ ὡς 
Ὑπερακτινυξολειῶοη Ρτβτα τὶ ,ἀμαυρρίῶτω, ἴῃ ταί 5. ἱποΌγγοσα δζ 
-Οδίσιγατ)Βι..1η Οουῃ,ἴη Ερι. Ἶ Ϊ 
Ὑἱσιραλγίω, ρεγάἀο] ον ἴιρτα πποάιιπν ἀοῖςο. Αὐ τος. αὶ μετογ.Σ. Καὶ. 

τὸ ὡτβξραλγεῖν ἐπ᾿ εἰλγριώτι, κόλακος σημεῖον ὅξε,ος οἰϊο τὸ ἀχθεῶτ γ΄ -᾿ 
περαλγώ σουγνῖς αι ττιατὰ ἀοΐεο. ΑΡρίαι. Οὗ τος οι ὡς συγίενης 
χρήστεξιχ ἀαβρύννγει μίλια ἀμ τεϑυικότος, ν Ἰσο τα 1115 ἀο]εθας, νῖσ 
ἀε Ὑπεράχβομιαι, Ν 

Ὑἰπεοαλγή «γι. ῷ- ὁ κα ἡ,ναϊ Δὲ Δοϊῶς. οἱ ἄγεν ὁδιεωηρὸς νὰ λιυυτηρθεγὸ ὑπσερ- 
αἰλνγων, λ Ἷ 

ὙπερχλπὴςΡΓ Πτατο ἢ. κατέλαζε χωρία ἐόδας τε τοῖς πεζοῖς «ρατοπέσδοες πο 

περχλκεῖς ἔχοντα, ϊ ᾿ ν 
Ὑἱπερανομω, τ Ή ΠΠΪο Πρ γ Π] ο Αὐτὴ οτ. ἢ Ρ.9. Ἀπ. 
Ὑπεραλυῆν δ. γυραγλουῆνθ-, Αἱ 
Ὑπερανωϑδεύομαι,ἰπιριεητῖα νἤποοσ, ΑὙΠπορ ἢ. 1 Ἑᾳυλτ, Οἴμοι κακός 

δαάμων ὑπὴρρανωδὲϑϑνησομα 1. τῇ αὐωδείᾳ γικηϑ ὅσο και, "ἢ 

Ὑαρινάςης μνΕΧᾺ] μετιξάπης, μετανάς γε) 514. ' 
Υὠρείςαμα ]ουρὸ (Ὀ] πηῖον ἔμ, να! δ ἀητοςο} 0, ἰοπρὸ, ρτα- 

γεϊτσ 

- 

ϑ. 

ἀμιμι ικῦ 
ΓῊΣ 

Ἅμπησ πε 
ἡ ημιις ( 

ΤΩΝ 
ὩΣ 

ἡονθαιόϑθ' 

ἡιμι οὗ ιὺν 
“ἢ ΠΝ 

[του Αστοῖθαβ} Δ Ρορα]γρ( ϑνηηῆα φύσεων υἱπὸρ οεςηυώς, Ογεροτ ὗς ΜῊΝ 
περανες’ ἀσὴς οἱ ΤΠ διωυας εἰας δια φυρρ, Ἰ4εΠῈ5. Οἱ τγϑυρριτικὸς που τοῦ μ ᾿ Ὰ 
τῷ ὀμε ξηκαν. ἘΞ νὰ δὲ ; 

ΚΣ ἡ κ ΣΕ ΜΩΣ ΦΝῚΝ ὑΩΣ ᾿ ΣΗΗ͂ οἰοληζορλ,ι 
Ὑἱὠὡρϑνεςνκώς, ΓΑὈ]Ατεῖβ. ὐαρυνεςυκὸς τῆς γνώμηςγαρῖ πῖ Ελίτιι5, ΡΒ ]οἵξ, εὐνμεο, 

ἰοῦ ανεςηκότα, ριαν σδιοτῚ5 ΘΠ ρα. ΕἸ ἔνα 
ἀνε ἘΡΟΣ ἢ ἢ ΠΝ 

Υἱωρ εν συμι μι ρεγίζο, ὑπϑρίωνω, ὝΝ μηρί 
αἱ δε δοὶ ὧν. «ΤΠ ΠΘῺ 9 δ Π Ἷ [0 0ς ῃ 

ἐπ τς τ ΔΑ ΡΝ ἈΝ “ . ὙΠ πιο πιο ἐν 
Ὑπέραντλθ' κε ὀβ λοχ Βαυίτα 5. οἰ το ΠΕ πο η5, Πρ γαθιιάδης» οοριος ἸΗΡΕΧΝ 

ἢιβν ἰη βρῆ. υκῶβ εισλον τ ζριν τοῦ βία, εχυΐύεγαι, τὸ ἱπυργοθίγατοσι πνιν 
Βοιηῃΐπιιηλ. υὐαρρόυτλθ. συμφερς, 4] εἰς σαἰαιπῖτατί ἐχ μα αγίεπ- ἮΝ πὐκ 
ἀα: ἴχρατ. ἘειτΙρ.Παπιρτα ἐποταρ μὰ ἃ Γδητῖ πα ἀδιιπἀἄτελημα, ἢ ΡΝ ΔΝ 
υὑῥόναλον σκφίθ- αριινά ΡΠ ις, ΠΡ... 514. οϑῥδυτλον πορισοίμνοε Γ΄ καρ. 
ἊΣ, πόσο . Υ̓ ἡ] ριζ 

Ὑἱαραίω, [υρετ,ΐπ ςαἶο. δε (οἰομάμπι αιιὸ  φιιαμάο ροπίτιτ σψπι, ἡ ἠπαιὰ 
ΟεαϊτμιονβοηἸσδε ἤιροτ ὰτ ἰἀρτάταααπίο ἀθίο] τὸ, ἐπ ος[ο. εμον 
ῬΑ]. δὰ Ἐρβεῖς,4.ὁ αἴαζας τξραίω πείντων ἐδ ἐρχγών : 1πτουργοϑ᾽ ψιλμιλιερὸ 

Ἰουρμὰ Πιρταῖντ ἃς σα ρίτοιον δὶς ὁ ὁκάϑισεν ἐν δεξιᾷ ἀυτι ἐν τοῖς ἐτου-- ἀμ αμεανῦ 
εἰνίοις ὑπῆραίω πάσυς αῤχὴ ς«Ατ ΘΑ] ομιι5 αἷς δά Οἰδιις, μικρὸν δ᾽ ὃ- ἌμΑ ηπανη 

ὶ ιὸ Ξ " , Ν τὰ. 4) 
περάνω τἶδ'᾽ πεπονϑύτων χωρίων ὅττι ϑέναι σφόγζον, δζς. δια νοιλὼω 

Ὑπεραποϑυήσκω, ΠΟΥ ΟΓ ΡΥΟ ποτὶ ἐπὶ ἔα ον. {ἰοοϊ4αποιιπὶ πιο τῖ- διζλυθαὸ 
δ᾽ ἑπ πλοττο οοόπηάα ργαῦςο.  πορἈ λ Ογπεροτ. Αντίοχ 9. 3 οὐ Μιί οι 
πῷ πατρὸς υὑυῇραποϑεινών, δὶς ἀρ ΡεἰΙαητιγ Ρ Ατιξοτ,ίη 9. Ἐταϊζοτ, ΕἾ ὅ λον 

: ξ: εἰς 
αι ῥγο ρατιλα τόσοι ορρεζιιηῖ. πμυδυγα 

Ὑἱπεραποκρίν εὗϑτο.}. ᾿ ἔιηιαν 
δημίι ἑν αὶ 

Ἡο ὑοικις 

Ἰῤίμν, την: 

Ὑπεραπολογεῖϑει ας τς, ἃς ρατεοοϊ παγὶ ἃς ἀςξεπάοτο, ὑσερκαποκρίνο- 
μα σου, Ατ᾽ (το ΡΝ. ἐν σφυξὶ, χαλεπὸν μδϑ, ὦ αἴδρες, ὅδ: διαζεθλυυῖυα υ- 
περαποκίνεϑϑεο κι ἐς λέξω δ᾽ ὅμως, ἰ, συυυ δεκεῖν,σιιοαγορϑὺεῖν, ὑπόξαπο- 

λογύοντο οἱ φίλοιγρτο 60 ἀπιὶςὶ Πμ] τεροπάεγιητ, διμη ζαω ὦ ; : ΠΡ ΤΉΝ δὰ 
Ὑἱπεραποχρόνπως. Ρ᾽15 (τς, Ρεγχυάτη ἀδιιηἀὸ, Βιιά.1π ἘρΠΝ, λιν τ; 
Ὑἱπεραπήω,({Πι]ο1ο. ἔχ. 

Ὑἱπεράρας, 1 [πρεγαιῖτ, Ατξοτια ἐξῆραίρω, Ὑαδιιαρίντί 
Ὑπεραριϑιαος, ΠΑ 1 {Ἰροτ πα πλεγαγι5γοχ σε ἄς Π5 ΠΙΙΓΊΘΓΙ5. ΠΝ 
Ὑπεραῤῥωδίω τῇ ἑλχά δε πιοτὸ Οτγαοϊς. Ηογθάοα 7 
Ὑἱπεράρχιοςντ υὐπῆρτι λῆς, 401 ὃς ρεϊποἰ ρέματα δῆς ἀχοςάλτ,ντ Π 6.15). ΕΝ εὔπηην, 

1ο ὨγΓΑτεορ. Ἂ ἰξανι γι αν! 

Ὑπερν ὥδενὸςοἴπι ες} ΠΠ πηι. ἀμντς 
Ὑπερρίάθμος, ΧΑ ΠἰΠΊατι 5.1 ἀ ΠΗ εἶς. ΧΗΝ νιν 
Ὑἱ περ απίξω͵ μι ίτω τ. ἐκαιργοτοσ οργοραρπο,γεηιὲ ἀεξεπάδ,ἰμι- ἈΠ ας 

ιο ξέρυα χι, ὥρομο χα ΑΘ Οεαϊτνα ἑϑραασίσῃ σου γῖ τὰ Ρτο- με να: δὲ 

τέρας Ναζαπζ.ῖῃ Οτᾶτ, παὐδ εις τὴ 
Ὑπερασπισμὸς οἱ, ὁ,ὰς ἔς το» Ργοριιρηαιῖῖο. ᾿  έμρ 
Ὑπεοχσσιςὴ ς»οὐ, ὁ ργορυσηατοται οἰγρεο ἴμο ργοτερὶς Αἰ απο πὶ) ΠΤ ἐμ υς, ἢ 

[το] 65.514, 

Υ ραχ »μονεῖν, Πα ρτα πιο διιτι ἵπερτίτο, Ρ τατγ. Ἶ ΠΠν ρο: 
Ὑαραυχεώ οἱ ονίοτ, την ̓ αίο επ5.υσϑραυχέω 55] χρυφότητι διυιπιαπὶς νὰ ἰδ 

τάτο μὴ ρυ της ἔογο, Ῥαΐατιῖα ἘρΗΕ, ὙΠῸ ΝΠ μι ΜΝ 
τ ὡρεξακεχίλιοι, Γλς πιο ἢ. Τ᾽ γεαιρυρίατος ρα τα 105. παν Νιδιοιτος 
Ὑαράχθομο ναὶ άε ἀοῖεο, δορου αὈ00]. ὡϑραχθεδϑ εἰς, ρει] οἰτὸ ἕο ἀπ, 

ΓΟ 5. τξὺροχβομα, σου, 1 σα ἄχθομαι, σθὶ » ψπραλγώ σου , [{|4πὶ νΠΓοΠὶ “] ἴθ 

ἄο]οσ, Πἰρλ τς, 
“αἰ ῷρζα- 



Ἰξωροάϑμιον πὐλε πέμπειν,ο!ξ ποθὴ ἑατο ρα οτααείτη: Ρτορτοάϊ, 
{4 τγαιΠυΐτανς αἸέψιιοπι ᾿σῶιιπι, ΑἸ τος] ἴῃ Οατοσ. Ργὸ ἱπὶ- 
πιοάϊοο νοὶ Ππιρογργεάϊοητο, Ασετθα ἴῃ Ῥοσαί. ιξερξα ϑμιον ας- 

Ὀρη μι 
ὕζῃ ΠΝ 

ταήνιῳι Υ ΤΡ τὸν αϑμιον πόδοι ῥ πων. ἐκ εἴς, εἰ τούκ τω,» ἰρεπώς διαῳραηῦο- 
ἤκβιν. ΤΩ ἣν ἀρ ᾿ 

ἀχμῆίρῃ τὴ; ᾿ Ὑαρεωύνο, μοίσω, αν κας ΓΔ ἢ [ΠΟ τγαῃ διοάϊοτ, ργατεγθο ὃ. ργατοτγ- 
δύ ἵν ο΄ πηϊττο, τι π τπϊττο; Ργατογργοάϊον » τγάοίσοηο ρ]5 αυᾶπη ξι5 

᾿ς Πυρταλατίσοτ. ΟΠ γγ(οἵτο. «δὺ ἐρρνεὶς εὑ ρζία σαὶ πὶ τγαηίςοη- 
ο ἀετα. Ασγδι. Π1}0..6. υὑπϑρ (αγνοντες χτ᾽ τεὺ τείχη» γηγος τγαηίςοηάςα- 

τος. Χ  πορ ἢ. ἦς ςοπίσεπποπο Θαις τι ΠΟ ιιθη5 5 ἐξαϑρ ξυσοΐτω δὴ 
ΟΠ τρὶς δεξιαὶ πλόϊιραὶς κνή μίω» 5 1,τγαῃ5βογαν. εν ὥικε παῖστεν ὠτυπίαν, 
τς ΟΠηςΠῚ ἀρ γαιτατοη Ἔχσοῆης. ΡΙαταγοὶν 1 ΙΝ τι, εξεϑρ ἐζοσειν 

᾿ κῇ συργου,ταγεὶπι τγαςοηάογι τ;  ογοάοσ. Υ αἰρζαγειν»ἤπρυς: 
τ Ἀπμπὶ αἰζεπάετς, ὅ)ὲ πὸ βῆ μα αὐαξωνειν, ΑΥἸ ΟΡ. ἴα Οοπείοη. Κεῖ- 
ἵν. π4ϑ υὐκϑρ (αὐνα σοί τις Αταξζαλλομίοη δείξη πὸ φορμίσιον. Ὑἱωρξωτνω. εχ- 

ο΄ τοντεάιιηἀο, Χαρογο, ἤρατο » [ὩΠῈ πηαϊοΓ. Ῥγαςο !ΠΠονρτωῖζο, 
ο Θεηίτιο ἃς Πλαγῖπο. Ασ ἴοτ  ἀς πλιά ο. τένι “ἴα ἤμην ζώων υὑχξε- ἶ ἕ ; ἜΡΙΝ ΕΣ ΠΝ ῃ 
τς ικεν αἴρωπος: ἸΠ]ΠΔ4Π}Ὶ Ρτα τας ΠΟ πγο σα τοτῖς ἀπ  Πγα ΠΡ ϑὲ τὐαϑο- 

πῆ. 
Ἢ ΟΠ τὸ 

ἐηῳ ἦν. 

ἀὐμίοῃ 

ἀκοθυρν 

ἦι ἰχχηπηι ϊ 

ἰκλίκας ᾿ ̓ ᾿ξιήνοντες ἀἴος Ἰυτογοα οτος Μδοτγοθῖο. Ὑἱ φθίνειν, τγαυΠατὸ ρτὸ 
αἰ φρνς ορρηπιοτο,; φιὸά ἐπί! οπτοβ ἂς ξα(πιιο α[ἴὸς νο]ιτ [αρετρτο- 
ὠς ἢ ἢ ἀϊληταγ ἃς ΡτοΟΟιΙ σοητν Ραμ τς ταί Τ οί, καρ, 4. μὴ υϑαρ θαΐνειν ἡ 
ἀνθ Ζλεοεκτοῖν ἐν τῤπρῴγματι τὸν ἀδελφὸν ἀυτε δ ς 4ιγῖς ἔγΆγγειη [αι πὶ 

ΟΡΡυϊπιατας οἰτοππιςηϊαζ νο] ἀς ναι οτ ἴῃ ῃδροκῖο. 

ἰυώρξαγλομαι; μι, οἴὗμκα,αν.ημμαι, πὸ δια ἀλλ ομαι κὶ υὐπῦρτιϑεμκαὶ 5 ρτογορο, 
ΟΠ [ἢ Αἰτυνά τεῖηριις τοῖςῖο, 4) ἔθετο. Ας!ρίταν ἐτίαπν ρτὸ τξόρζαλ- 

τ λώ, ΟΧΟΟΙ]ΟςῬταρΟ ΘΟ, ρτα το, Προγο, νης, φρονήματι τὸν πορ-- 
σῖναν υὑπῆρξαλλιδωυ(θ.. ΔπτιΠῚ πταρ αἰτίης Ῥογίεπα πη Πιρογαπα, 
ῬΠΙτατο ἢ. πη Ρα] το οἱ ατιτϑρ ζαλλό υῦυ Φ- τοῖς ὀκοένου ἐἤεγοες «ἹΠΠ τε- 

ἤ ἢ 
τ πηι  ς 

ἴῃ, ᾷ ὶ ὶ οι ῳ ε - ᾿"- 5 ρεξεῖς [ἀροτρτς 5» οτοῦοσ. υτϑρξεξλυμῆση, 4118 [προγδοΐτ 
προ ἢ ΠΥ ΟΠΊΠ 65. ΕΠΓΙΡ. 
' τ αϑζαλο μῶν Ὁ... 6, τατάτις οὐ ἄλτοσ. 
' ὙαρἝαγλόντως,οΧςοΠ]Θητοτ, να] ὃ, Ρίις ἰυἴον λέ αν, Πιρτα πϊοάιιπη, 
μὲ, ἴαρτα αιιὰπι ογοι ρο {{πτ|ο χ πν)ό. 
δύ αἰ ρξάλιω, κι αλώ,πουκα [Ὸ ρετγιϊοῖο ὃς (πρετίφοϊο, οἰ το]. δ 111. 
ΟΝ δ δ᾽ ἡ ͵ 
ΩΝ ᾿ "ἐχτεηδο, τρέχω,» υτῆρξανω, Ἔχ ΟΟ ΠΟ προγο, Ἐχαρογον ργρρΟΙ - 

Ι ἽἼ]εο, Πιπὶ ἢτηλίοτ, ἔπε πγαϊοτοίιπν πίη 5ςα ιτη 05 οάφῇ οχ- 
Π δεαο. ΑΥἸ ΠΟ ΡΝ ἰπ Ρίατο, Ατεχ οῖς υεῖρξάλιεσι τὴ μοχθηρίᾳ, ΓΊ ΟἸΓῸΓ ἡ βμ ν Πμμ ΠΑ ΣΟ : τε βη νυ ; Ξ 

δί ὑπδοξαλλομα, Οφηῖτ, ἃς Τλατιιο ὐτόρξαννει τῆς συμμετρίας, πο ἃ 
᾿ “εχεςᾶϊτ, Ατἰξοσ. δ το 3. ΡΟ] τ. ιξρανλω θαύματι, ἔπι δ πηγὴ - 

ἄιι5.Ρ]Ατο ἐς ἴἃ,ἐσ. Τάστῃ 2.4. ἈΡΟΡ] ς, πλέονι κρικ ᾧ ὑὑτὴρξ ἀλλειν, 
᾿ τηδίοτὶ πιαΐο (μ ρογαῖς, γλώον πασερξανν εἰ κακοῖς, Ἐατιρ  659π|ο- ἡμέληυογ!ν πειό : ὀπαῖς δῷ Ξ 

ἄϊιπι ἐχοςάϊς ἴῃ πα ἴσον εἰ οὐ πηαίν!. υπτερξαλλοντων αὐτοῖς κακών» ΤῊ 
να ᾿ ἄιιιπι ἐριῚ Ππτ τπρ οπτῖθιις πηα]ς φ] δΈ1, ΤΊνΠ ον ἃ. ὐαερξαλνω τοῖς 
νυ ΕΓ ἷἢ "πάσιτοδιις οπληϊθιις ῬΓαρο  ἐουἱάσαι ΤΒεςγά. τ, δλνπία πεῖν-- 
γηυπάηι τας ατερέξαλε, ] τὶς ορίαἴταῖς ὈΠγμ65 (ἀρογαυ," {τι π ΤΠο- 
τ ΠΙΠ σε ξ αξαερξαλλυσι ληήλοις, Ποτοάοτ, οογτδητ ητοτ ἴδ ντ αι! 

μια ἢ. 4ις αἰτογατα ἰμέξζαμάο {πρεγοτ. υατορξάλλεσι πολυὶ χϑὶ τὸ Ἀ οἱ 
δι ἢ ὦ Φυιμοτικοὶ “ἿὉ πολίτικ ὑν »τααἹτιαι οχος ἀξ ΡΟΡΕΪ πα τῖσαι ὍΒΡΣ 
μας 41 Παπτ ἴῃ τΟΡῈ]. ρογοη Δα ροτίείοτες, Ατιοταπθτο 4.Ῥο τ. 
ΠΝ ἃ ζΑΡ.14.14επὶ 2.ΟἘςοη. ἀϊχὶξ » ἔτει αὐεῦν χεύρσιτες υατερξάλλων παρῇ 
" Ἰε πλήϑει, πη πα πο πῇ Ρεσυπίαπι αὉ ἱρής Ρετερατ, ὡς ἁπσερξάλοι,5ο- 
ὦν. Ἱ Ῥδαοί ἃ υὐσεκραχοι λα ἐρξαλοίατο, ὰρονοπτ, ΠΠρογαοητ, δεινὸν 

τ, ἰάσερζανλον, ΓοτΒ ΟΙΈΠ. 1 τερφυίς, Ὑἱωβζάλλω.» ἴῃ δαξείοης γήῃ 
σουἷ. Ρ᾽ τὶς Πἰσθοῦ δὲ πιρτὰ οπηθσϑοῆος οἴ, εἰόνον τιμεώνμαι, θυμοὶ ̓ 
᾿ὗατερτι μεμα) πὰ εἰς εαζω, ἐπσερϑεμαι τίζω, Απάος]ά, ισερέξαλον ἕως 
ἑωριἰ μιὼ ὙΣ χ, πριρῖχον τοὶ ταλ ἀὕτων, 

γ᾽ τρξασία, αε, ἡ, σΟπτουτβειις, ὐσοκεγιδσερυφανΐα, υὐπτέρθασιο:ροοσάτιητη;, 

ὄππορκία, δρκων «ἰδαξασις, ροτττιγ μη 7 5114. ἰδυκία, ὠμη ροπὴ τῷ Καλῶ, 

ΐ ἩοεΠποά ερζασίας ἰχεείνων, ὟΣ: 

γ᾽ αϑζασις, τη [στο το γα τὶ νἱοϊαιῖ να αν» πα Π τα αροτ- 
᾿ς Ρίλιόρκων αὐοαξασις. ὑπτερζασία. Ἰ 
Ὑ ωρξατὸν, οὐ, τὸ Πὐ Ῥεὐ σἀτοπονογδόγιπι ὃς σπῖτι ἐπ! οπἷς οτγάο τὰτ- 

Βάτιιςον ἐτ θο τι! ΠῚ ςού οἴη Π8 ται στοῆτο, Ἰς.3.(ς Οτατ. είς. 
᾿ς νοΓδ] τγαμίοτο ΠῚ ΟΠΈΠῚ 1 ΓΟ ρΓΕτΑΤΙΙΓ 9 408 ΠῈ ΕΓα  ιισητοῦ σατο 
ο΄ ροπιράγατίοπις δὲ ἀξέοτῖς οχιρ ες 14ε οιπάςπι 1160.3.6ἀρ.3.}}}. 

τ 8. (ἄρ, 2. δὲ 6.8: 118.9.ςαρ᾽τ.3.ὃς 4. Ετὰ5 οτίατι πλεπηιῖς (424 1}. 
“4 Οταπιηῖαῖ. 

Ὑ αζατὸς, 4 τεδηΠτί ροτεῖι. : 
ἱαϑεατώς Οτοοὶ ἀἸξιτης ν πο νο] ὃ βάν ἄς, δ’ βΑγ Δ ΖΗ: Ὁ Ἢ 
τς ραῃάπε ταν τγαηπτὶι ὕσ πτοῖα τεδη ςπτία ΡΊΤπ. ἐκ αὔρα ὐδοχεῆς, ὧν 
δ παρόδῳ ΗΤΡΡ. αἰεὶ τεχνῆς, τοὶ Ὁ ἐκ τεῦ των τὴ μξ τούτων δεδημιουργευ- 

ο΄ μὔϑα, κα ὀὐεπανορϑ' ὦ ται ὁ ἁδὸς κ᾽ τιῇ τείχ εἰ ειϑῦνιον, ἡ τῷ ὡς δεῖ δυμιουῤγεῖ- 
“τῷ ἐδὲ ὑπτερδατὸς, 1 ἀξ η ἐχοτιὸ Πτὸ ροιξαῃ ἐζοτῖ ὸς ντ ᾿θαιίτον 
Ψ]ρ.ἀφοσιᾶσέως κὐ ὀστας ἔγεχαν Εἰ τὸς ἐφοσέωσιν, ()ιγο (αὶ ὃς ἐκ τρ»-- 

ΤΠ ἥκοντος εἰς ίτατ, ΟδἸἕδτ ἃς ρεῦ τγαπξυηάπη, ΟἸς.Πιχίτα; ΘοΠ] κι» 
ς ἘΡῚ ΚΕΝ δὲ» ΕἸ Πςατίπι αἰ τ η14 διτί μετα. [ἢ 410 Ππρηϊβολτά 

᾿ ὈΠυτΙαὲ ροηϊταῖ ἀρι Μματτίαα. αρε!]αῆν: αι ἃς τγᾶπῇα- 
τἰτιὸ Τιατίπτ αἰ χεττας, Πιπήρτα, Ἰδεπείοιοαδ οἀϊέξί9 τγᾶῃ[ατί- 
τ|ῖς 4155 πα Γλτη ΕΠ] ὁ ἐπ τίατη γεσυίγεθϑητ, Ψ]Ρ.110...).ἀς ἴα τ. 

Ῥᾶττι Ρατγο που νη αι γα ας αἀπιοτγίας Πθεττος ᾿γαπάς5 αι ϊτο, 
Ὁ δὲ πόη ἐξι Π ΤΕ Γὰ ὀχόσαι ἀεδοατ, Ματτίδμ. "1. τ. ).3.5.44 5,0, 

“ ΤΙΓρΡΙ]. Ργαπιαντ στους ηι ΟἸΠΠῚ εἴἴε οὔηάτπη 9 4υἱ ςοἸϊνά τ 

δ εἴ τέο ἀξ ΕΑ ΠΠαυϊτῖ ὸ τήπιπεγος διορίσας ἀςοιιαπᾶϊ. Ραρίη. "1.55. 

ἀμεππε: 

ἡ δήθ] 

ὙΠ ΠΝ 

᾿ ὑπσταν 
μάφοζιν: 

ἐνϑι, ὅμπ: 

ἣ 

Χ0ὕὃὕ}} : 809 
81.446 5.0, ΤΊοδοΙ, δ. ηος {ΠΠ04 τγαιΠατί τὰ οαλϊττοπάμπι. 

Ὑωρζεζλημήψως, Ρ] 15. “υὰπι οροττοτ, ; 
χωβξερετώιθ.,κ, ὁ ΧΙΓΟΠ.1}5 ἀηηἱ πιοηῇς ἃρι 4 Μαοςάοηος ἃ Αἤπ 

Ροριι]ος,Οἐξοῦςτ διὰ γηάς ΡιῸ φοιπηρογοηάϊπάτοτς ροηίτας 
ἃ [ἐγοτίηο. τις οι ξξατο τς λδσερ(ερετώί- μίω, Οἔζοθοῦ οχρο- 
Ἀἰτατ ἴῃ ΟἀπηοὨ διὶς Αροίϊ,σιρ.38, 

χ᾽ αὐζιώξζομω, ται ἰηΐογο. ὑστερξια ζομάνκ γδ τοῦ χακοῦ οἱ αἴϑρωποι ἐκ ἕ- 
χόντες ὃ, τι οϑύωνται, τα: νἡοἰ φητία πα }} ποι μα δοπείδιις 4ι)4 ἃ- 
Βοτοὴζ ομμ μη διι5. 

Υἱπερζιβαζω,τγαάιιςο, ταί οἷο, τλησ οτο,τγαπίσοηάοτο λοῖο. ᾿ Ὑ τόρζιξασμοὶς,τταπῇλεϊο 9 .τγδιςςηῇο ψαερ(, (ασμὸς τόνου, ἰά εξ, 
μετείϑεσις . τγα Ὁ Πατὶο τοπὶ ἴῃ (ἀρογίογτηι ᾿οοιπι ἔκα ΡΓ ΠΊΕ» 
ντ ἐγοὶ νης ἔγωγε. γἱίς Οαζαπη Πἰδτὸ ΣιΟταπιαηατα ἀϊέϊιοης 
Ἐγωγε. 

Ὑ περ(»»ης. ἡ πο μὴ οχοθίίοις ὙἹ5, 1] σία, σι 14. 
γαρειθ., κ δ πη που [ι5, μέγας γάρ α ἢ ἐγ 1155. βία Ὁ-. ἡ Οἱ ςης.ἢι1-- 

Ῥογθιιο ὑσεριίφ εν. νπο]οπταν. ὁ6]. ὁ) οἷδα οἶζΘ- ὑλιείγε ϑυμὲς ὑῳρ- 
βι Θ᾿. ΠΟ α. υὑϑβέιον εἰ, 0. ἀείρας, ᾿χη που [πὶ ομας το Πφης. 1- 
ἀοπλ,υδϑοιον ὅτορον οἰ οηταιῃῖ ςοτιν βὰς ἰξῴβῥιον,νε Οὐγτ ξ,κτήμᾳ - 
τα δαιρδειπῆασιν υὐσόθτων. 

Υ περέίως. Γπρταϊηούμτα γί] οητοῦ 
βία. 

Υἱ αρόλας:ες, τὸ ἱῃ σογπλϊπϑηδο οχοθάοηδ. 
Υπερέλας-ατω,ἰα(οἰἷο ΒοΓηλ 1 θ115. 
Χὑπερξληδγω, 4. Ἔχ ΡογΔυτοτ, ΕἸ οῖνο, ᾿ ; 
Υἱαρ ξλητοςιεχος Ποη 5, ρρέχ αν, εἰξαίρετος. ΠλοΠΊ Ὁ [ἘΠ υὐοββόλητον σαν.- 

τὶ λόγῳ πίω) αὐ τῆ αῤετίω καταλελοίπασι, ο[ξ, πάντα λόγον ὑσερ(άλ-. 
λοῦστεν, 

Ὑπερίλύζω͵ [ρτὰ πχοάτιπὶ ἴσατοο, ἐχπηίο, 'γοάμηάο. ιαπτερθλυξου σι 
οἴνῳ ᾧ λίω οὶ, ΟΗτγ (Ὁ [Ἐ. αἴοὲ τῆς ἱερωσιωίης, 

Υἱπερζολείδίω ρτα πιοάτιπγ. ἴῃ σατπιίηο. 
Υἱσερζολω, αἱ, ἜΧΎΓΟΠγΩ: ΟΠ [ΠῚ Ραττοβ, σασπηῖηα πποητίιπη, γἱάς 

{πΈι4. 

Υἱ περξυλη ἡ εν, (ἀρ οτἐ εξ! οίντ αἄ νετίριπι ἀἰχὶς Οἰΐπεῖ}.) [ἀροτῖς- 
ἐξαις ΟΟ] απο]. οχιιρογατίο (ἴπις ἐχαρογαπεία ΟἸς Ρταϊζαμτία.ἰ- 
πφροχλγοχ  α]]ςητία, Ατ του, ἰοζοτ. α δα ἐρζολὴ γδ αῤοτῆ εν τὸ παίγ- 
τας δ ποιεῖνοἱ ἄς Οπγῃ 115 σοης ΠΊΟΓΘΓΙΡΓΟ ΟΠ οχ ν)γεατίς 6 - 
ΧαΡοτδητίοδῖς ὃς ΟἿςΐη ς.ΠΠ|0. Τ (οι Οὐ α ΠΝ οθ τς οπιποπὶ 
ἘΧΙΙΡΟΥΔπτΙαπι ν γι Οὐ ονιμιτ ὃ 516 ἴῃ Βοπατη Ῥαιτοπὶ χαϑ᾽ ὑ- 
περζυλίμω εἰς υὑατερ(ολἑμ αἰ λα ι4 ΠΕτῚ ἀἰοσιτατ 5 ημοά ἱτὰ τ ἐχςεῖ- 
Ἰφητοτ ἃς ηγαδῖς ααρτίαις» γε οὐπν ρογαμ ἔξεισι ἔαοτῖε, αὐ εἰπς 
ἐχοο ]ἐπτίαπι 111] ρος ἀσοςάστο Ῥαυΐτ9 « αὐ Τοτίπτῆ. ςΡ. 
4.1τὸ γὃ φϑρῳυ τίν, ἐλαφρὸν πῆς ϑλέψεως ἐμδ, κριϑ' ὑπ᾿ ερζολίω εἰς υ- 

περζολίαὴ αἰώ, ον βαῤίο- δδξης κατοῤγίζεπαι ἡμῖν. ἂν ἸΝατα ποῖα μας 
νεχατίο ]ου}15 1015 φαϊάςην ἃς αὐ ριωίξης ἀτηὰς τοι ροταγὶ ας 
ΠΟΘ 5 [Ὡπιρ᾽τογηππὶ αἰτία: Ῥομάτις οχος ἢ εητοῦ δά Ἐχαροτγαη- 
τίαπι πιαρὶς πη τς σοη Ποῖτ, Ὑπερζολη υτιμ ἴῃ γιὸ ροη 
τι Γοί. ἢἱ Ππιῖ οτα5 Οὐ μπι. 40 ἰπηῖο Ρ 15 ἔτ ἴῃ τὸ φυά! δεῖ, πἰ- 
ΤΑ ἑτμπι : οὐ ΠῚ ἀπΠ|πι5 πτοίϊ)ς ἀοθίτάσιις πιοπίατα ποι ἰδτιιαγιιγν 
ντ ἀρινὰ Αὐπ τος Β μεσουῖο, 3. αἴκος οἹ᾿ δὴ πείσῃ ὑπερξολῖ τὸ ϑρυλλέ- 

ενον:Δῶ γδ αὐτὸν ἀυτειὶ πρρεπεπλ ἡ τοῖν, }}ς ἜΧΡΟ αι; ἴπ γεσθὸ Πρρ- 
επιπληῆειν. Ὑ᾽ περξολιὰὶ Ρτο ντγοήμς οχίγοππο, ἃς νῖ ἸοαυτμλζΓ 
εχοοῆι, 4 εἴν, ιιοά πἰπηίτπε οἰξν αι ραγο πε:  χαρογατο, δζάα- 
ξξέλιις. ΑὐἸ ποῦς: ες 8. Ῥο]τεῖς. τὶ μέσον 21 ὑπτερθυλών, της ἀϊυ τη οχ τ 
τγο που τη2 1 4ς πὶ Ργοδ ἐπι. ἢ) δ μα Ἴτο, διαὶ σί αἦ μεγάλα; ὕσερ- 
(υλαὶ νοσ ὠδ εἰς: δ τι υὑποτρΟολ κι καὶ λλ εἰν ιν ποιούσε; τοῦτο ἢ ἰὼ καὶ νόσος, Ἐς 
ὅη. 2. 18 ΕἸ λξατερξολαῖς γδ᾽ ἐαῖνται. ες υὑπερξολν Βς5 ντ σεπιι ρου - 
τιιτ ὅς [ΘΠ] ντ Γρεοὶςβ. Οδηίον Ηἰ} ροοτατ. ΑΡ εν πη.» 1. ὃς 2. 
1ἰρτὶ 2. Ὑ᾽ περξολ ὶ Ποη σοπογατῖπ), (ςἐ εἰδικώς ημαΐμιε ἰρεεῖα- 
τίσι ῬτῸ ςὸ αιιοά οἰϊ αδαυἀαυτία» πἰτηαπη : σοὶ ορροπίτατλ - 
λειψις ἔοιι ἐγδεια, [Ὀςτατες ἽΝ τ τος]. Α, γδ ματρίότη τες μ(οΐλλον ἐν Ἔ 
ἐνδείαις ἡ ταῖς ὑωτερξολ ὡς ἰγιύτσι, ΟἸςοτο ἐς Οτάτογο, Μαρὶς οἔ- 
ξοηά!τ πἰ τλϊ πὶ φιὰπι Ράτιιπὶυἱ ον υπσερξολὴ κὶ καὶ ἔλλειψις, ΡΙα- 
το ἱπ Ῥτοτεροτᾷ . Καὶ τὴς ὅλη ὁϑαξία κἰ δενὴς πορὸς λυπίω ὅξιν. δι, ν᾽ 

ὑἱπερζοληὴ ϑηήλαν χὰ ἔλλειψις; Οὐ ἢς Οἴςογο νογγογο πὲ τπάμ}- 
{δτατρνττε τς Ρτι[οίαποι [1.6 ()ιια ἱρίτιτ ροτεῖς εἴς ἐπάιρηί- 
τὰς νοἰ αρτατίς, ΠῚ ΠῚ ἰά πηασπιτπάϊης δις ΙοποἸτ ἀΐπο αἰτου  αίτι-" 
ταὶς Ροταῦ Ὑ᾽σερξολη,αχτγοπη τας, ΟἹςοτ, ἅς ΓΊΤη, δῖς εὐσερζολαὶν 
ἀϊςιπετιιγ ἐχεγοπλα ΟΟἸ Πτππὶ ράττος, πιο πείση ἴποα ὃς σας πηῖ-- 
Δ ἤπιε εἰ ποητίσεντ ἀρο ἃ ΡΟΪγ Β.1ΠῚ υπετερζολαὶ σ᾽ ἐρών: ζαρυὰ 
-ῬΒΙΠ]Π ΟΠ επῚ, ὁρών αἱ τεὸς ὕψι. ὑπτερζολαὶ, ἱ,λτρα πγοπτίιπ δέξαἢα- 

οἷα δά {0} το τατετη τεπάεητία. ΡΠ αταγο μι ἰη Ἑαθῖο, τ υὐατεῤ- 

ζολών ἐγκρατεῖς ὄντες,γοσςιιρᾶτὶδ τη οὐ τὶς ἐπ ρ 5. Τδ᾽άςτο ἀιχλτ, βοιξ 
ἐλαύνᾳν ὅθη τας ιπσερξολας, αὐ τη Οὐτἶ πὶ σἀοιιπλῖηα δου 105 ἐπι πνὲξ- 
τοῦὲ ἀτάϊτις ἀἀίροτς, Ἀ πιτίι5, Δεινὸν σε κὸ ϑέαμμα τοῖς αἰδαφυλάτ- 
ταύσιπας υὑπτερξολας,, αι} ΡΥ ΓηΟΠτίτπὰ Π104 ἐγαΠτι}5 δα τας 
[ετιϊα δαητν αἱρ νον  φαγάσγεηε ἰε ράσ.. ΟΥ̓ περξολλ,τταπἤτιις, τα - 
᾿ς ογτγαη πη! Ππο ἾΝ4πὶ δζαίάτια Ιοοά πιοητέΐαιε τταηπηϊττες 
το, δέταρα Πιρόγατε ἀἰοἸτηιτ. υὐατερξαλλ ἐν,τταπίςεπάοτς. ὶς δρυά 
ῬοΙγ δι πη»ν ΔΑ) Αἰλπέων ὠπτερζολνὶ εἰ ΑἹ ρλιίπι τγαπῇτιις. χπερο- 

λὴ εἰ. ΠῈ ντ δὲ Παραξολλ(αιοι δὲ ἔπρτὰ δηηουδ}) Ματινοπηατί- 
ζογιιπη οἰἐ ν οσαθι τ πὴ ν [ἀγράταπη ἴπ σοπὶ (ςξείοης. Ατοἰ πιο, 
χἱ περξολὴ ρτο αἰαξολνυ, ἀΠ!τῖο πιοτα, υὐόϑεσις, ΗΠ ἐτοίοτις. ὠσερ- 

Ἔοτχα. 1. ΥΥ̓Υ "ἢ 

» Ω . Ἱ Ὅν 
» ἀ)αν (διαξος γὑππερζαλλόντως πῇ 



διὸ ΧΠ 
ζοκὴ κρικοιῦ ὁ ἥδετο καφυσίοιπ, Ολτγ εὶς οἷα ῖο4 ἀϊίάτα εἴτ ἀταὰς 
Ῥτοτγορατα, Υἱπερζυλὲ, ἤσιιτα Διιἀδοίοτβ ογηαι 155 τβγρεγθοὶς 

Ὀτγαπιπιατιοῖς. ΕΠῈ μας, ἂἰτ ἘΔθ1115 [{.8.ςαρονὶτ, ἐπισητίσης ἔ- 
Ρετίςξτῖο, Ν ἔττας οἷπ5 οχ ἀπποτ[ο Ρλγ ἀπ σοι! ατηιο ταϊπιςα- 
ἀϊ του πνοά!:5 Πατ,ὅς ἐχοπηρ]α τμάς ροτοῦς ἕλοις εἴ, Ποσοτ 
δι μος νπιιπαιιεη ας πάταγα ἴα πησπτίσπι! τηαρ γα ἀταιις 
δυτί εχ. Ὀἰοϊτιιγ οτίατπα Γιατ οχιρεγδιίο ὃς Ππιρουατίο» δεν ετ- 
θα {προυίατα. Αὐτιοτ δά ΗἩογοη.Πῦτο 4. Ροῦ Ἔχαροεγάτίοπεπι; 
4παπὶ Ρ]τις ἀἰ δξιιπι ο{Ἐ χυιὰ πη ρατίτιις γετῖτας ἀιροπίας Πιρῖ- 
εἰοιὶς σαι [4.1 δ᾽ 4 ει διιρογίατίο, οἰϊ ογάτίο Πιροιδης νογίτατῷ, 
αἰτϑιιϊτις αιροηάὶ πλλπηεη ἀν σαι, Οίςοτο 3.46 Οτάτοτς, Τῇ 
ἀπιροπάϊ παϊππμοπάΐν ς σαπἃ νεγιγατὶς Πιρατγίατίο, δίς. 1π Ραγεῖτ, 
ἀϊχῖς Ππρετγίατα νογθα:ὃς Πιροτγίατα Ὁ πεῖ ΠἰΔιι. Πππρ Ιοἴτετ ρο- 
{αἷτ 11.8.σἀρῖτ.3.. πῇ ρπὶ5 οἰ Π4 (προτίατῖο ἀριιά Ρἰδιιτιιτι ᾿π 
Ῥίρυάο!ο,Οτοάο ἐαιυίάςπι ροτοῖϊ τε ίσεϊας Μαίπςοὶ πιοητῖὶς ν - 
Ῥ»ὲττ. ἐγιιέξιις φυδτιιοτ οδίθοτγς ἴῃ ἤογα ν πα. (παπῃ υὑπερξολίων 
δάϊιιιατ (τι ι57οιὶ πὶ αἰτο γ θεγπα δά ἀϊτο, 

Υ Φράσει ξ- 

Ποφιεπάίχις ξογπηαία,γτ Αἰπολείσειν ἤιις λείπειν ὑπερζολὺ, εἰ 
νἱησοηάὶ {τ ἀταις Πιρογαπα! Ιοσιιπὶ το! πηϊιοῖς. Ἐρίσιιτι5 ἴπ 
Ἐρ Στ υγορία τέ τις παρηκολϑ᾽ει κὶ δυσεντερικοὶ πεῖϑ'» ὑπτερξολίω 
ὧκ ὅσιθλ εί πον τὸ τῷ ἐν ἑαωτοῖς μεγέσοιε: (ἴσετο 2. ἄς Εἰηϊδ. Ὑ λητὶ διι- 

τοηι πιογθὶ φάεγαπτνεῆςα ὅς νἱ σογιιπΊοντ αἰ 8}} δὰ φογι ΠῚ πηᾶ- 
δαϊτιάϊπεπι ρος ἀοσοάςστο. Γςίδη. Σκέψαι, εἴ τινα υπτερζολίω 
ἀδικίας ἡποχέλοιπα, Οοηίγ ἠσγαῖο ἢ σιιοῖὶ ΠῚ πε αι τα ἰοσιιπι 

“το χες φαὸ (ςο!οτατῖοτ ἔςτὶ ρος. Ποπιοίμεη. δάϊιογῆις Α - 
ῥοῦ. Τήν. σ᾽ οὗτοι χελόιπατσιν υατερξολαὶ εἰπεῖν : Α ατιο ροίπιητ ἱ- 
ΠῚ ἀϊςεπάϊ ξαουΐτατε Πρεγαγὶ; Εὔχέν υὑσ'ερζολίω, τὸ ἐος αὐ τἧρ ὄλητον 
ἐρονίηςῖ ἃς ἤηρογανῖ ροίῖς. Πςππο τ. ἀιοτίις ΜΊ4. τούτο γδ τῦτο 
ὧκ ἔχον δδὲν υὑπσερζολίμω ἀκαϑοιρσίας : Ηος ἴτε] ες 110 (ςεῖςετε Πι- 
Ρετατὶ ροτείζιν εἰ, Ηος εηΐπι; μος ἐπαϊιᾶτῃ ἔλεϊηιις ἐπυρατίτατὶς 
ἐχαρογαπτίαπι ποι ἀπ πιῖττιτ: Ἐπ ἸΙάς μι Πεπιο τ η, Εἰπεέΐςιν ὑ- 
«τρζύλη τούτου]. ΠῚ 411 οἵς ετίατα [ἀρογ! ἀτῖο ἀταιῖς ἐχυιροτάτίο: ἢ 
14 Βος σταιυῖις ἀἰοὶ ρος. 14 ἐπὶ Ὑ  περζολν ὅξι τῆ 7 ταιύτα αἰ 
μέλλω λέγειν, σγαὶιὶ ΠΠῚΠ 4 {πἸπτ οχ [ςαιισπτῖθιις {τς [πῈ ἀπέζαγα5, 
Ὑ περζολῇ χοῦ ὅλοι ἰατὶ ΠΠ πὲ ἐχισηάςετγς, ἄστη. ταὶ τω ερζολας σαρε΄- 
χιῶτῃ ἀρὰ δπάεπι, 1. ποιεέξϑκ, 4. εχ μῖοτς ὅς ργοξογγε ἐχρα 
ταυτί δ᾽. Ἔχ Ρογατο, κα ϑ᾽ ὑπτερζολ κὺ,ἤιρτα πιοιΐ πη 5 ἀπ] ρε πα Γ 
Πηνὸ, Γυςίαπιῖςκαϑ' ὑσ'ερζολίω εἰρκεμύηςς οτπηἱὶ [ ρογᾶτο ριιάοτς, 
τνίιργα πιοάυτα ρει ἔτι ἐξ ἔγοητε » Α͂Σ (τ Ἀΐπ. ϑασερθολν κακίας. ᾿ς - 
πιο. 14 εἰξ, πνα σαΐτιι {ο. Ὑ περζυλὴ τιμωρίας, [ἄς τι, χια{} οχςεί- 
[ας {πρρ]ῖο 1]. 

Ὑἱ περζολξ, Ππιρταπιοίζαπι, χα ϑ' ιὐσερζολίω, 
Ὑ περ λία ας ἡ, ταϊαγία εχος Πὰς ὐξοις, κόρος, Η εἴν. 
Ὑπερδολικὸν, τὸ, αἰ οταϑ οἷ. Γαρτα πτοάτππι Πἀέπιαιε. 
Ὑπερζυλικὸ ε. 4. ἜΧος [1152 01 ΠΉΠ115. 
Ὑ περξυλιμάφν, δγ ρογο  ἰσιι5 5 ὁ ἐν ὡπτερδολῷ ὧν, ν εἰ ὥστε ζολαῖς χρα- 

Ὑ᾽ωρ ζολθ., [χρῖς χαΐ ΑΠΠ| σαϑράτιγ σοταῖςὶ (δ στούσεπά οτιιπι ποςξ 
τἴσατην Αὐ  πορἢ ἴα Ἐφαϊ" Αἴοας μοτέωρρν εὶς τὸ βαίραϑρον ἐμξαλω, Εἰκ 
τῷ χρυ). ἐπχρεαάστος ἑώροολον, 

σε, δῆρεοι, Πγρογοονεὶ, 411 [προταυ! !οπατοσυροραίας 5ερτεη- 
τυϊοηα  ς. 

Ὑπερόραϑιὶς, ἐδυνροπάογοῇις, ΘΟ Ρ ΠΟ ςΪ ὦγαν γ ὑπ ερζριϑὲς ὁχθθ’ ἰωῖυ- 
στῶν ἱ βα;υ τατον, ται: ΓΠπλα τι πιο οἰτίαετ ἱητι!σγιιης. 

Ὑἱπερίρυχ ἴουα ναὶ ἰδ ταστου ἴσα τλπ στο, 
Ὑ περγαζυμώ μι ἀσοκη αν ασμιηνοςου τὸ πιο Ποτοίαδίρογοας (4 Οροτὰ 

ξλεῖο,ντ διωυ ἥω χρυπ]αὶ ϑῖγαθο, Περου, Αὐςυΐ, ΡΆι]ο ἦε πτυα- 
ἄο, τω) σκληρόγεων ὑπεργαζείῶτε, (ΟΠ επὶ ρ τ τισὶ ἀο πιάτο ὐσειρ- 
γίσμιῃ 4 ψυχιωὼ ἔρωτι, ἘΘΤΙρ. 

«' περγευία ας, ἡ (ετα: πιιρτίας ὀψιγεω α,  υἱά, 
Ὑἰαργειθον, ἔργα τογγαπι. Ὁ πηπηφητ, Αγατὶ. Ὑἱώβγεια τῶ» Δηϊ- 
τα} 14 τι ρεγ (ιπληγα το  Πγὶς ἀσραηῖ : οἷς ἐραντιούται σρωγλὸ 
δυτικοί. Ἶ 

αὐ περγόλοιον, γο ποιποητοῦ τ οπάπιπγ, Ποπτο [ξ. καὶ τὸ τρρᾷγμα ἀῶ ὑπερ- 
γέλοιον, 

αἰ πεογέμων,οντος, ὃ. Ρ ΘΠ. 
αἰὐργεοας, » 4ιὶ οἰΕ ατατο ρτουοξειιπια . ἀςογερίτιις, 6 γπιαροη. 

1κιοϊδηις ἴῃ ίαίοσο Τογρἤουὶς ὃς. Ὠτὶς. βγη φον ἵτὰ ἀερίῃ- 
σῖτ, ὀδόντας τρεῖς ὅτι λοι ποις ἔχον τα 5. μόγις ὁριών τοι 5 οἰκέταις τετράσιν 
Κχικεκύφότα κορυζης ωἷμ τίω δίνα 5 λή μὰς ἢ (ὅδ ὀφϑιαλμοιὲ μές: ὃν ὅγ- 

ταν οὐδὲν ἔτι ἡδυ εἰδότα, ἐμψυχόν τινα τούφον 5, τὺ τἦσ' νέων καί πιγε- 

λ τὸ μον, 

Ὑπεργράφω, [ιρογρίησοιαιο γοτδο νείτιτ ῬΠΙη.11.3ς, σαρ τα ΝΎ οΑ]- 
ςἐς Ψοπετοσα, ΓΙ οτος ῃἰς ατῖς ἱπροπιοίο ορετί Ππρογρίηχίς, 

Ὑ περγυέον, ἃς ὑπδργυον,ηιιοά ἴα σοτὶ Γρατίμπι οχοράϊτοίηαρ Π11Π1ν 1πν- 
πηθη Πιπτ»ύαδμηκας. Η ον ς. 

Ὑἱτευδατιὲ, ἐὉ.. ὁρναϊ ἀς ἀδαίατ,ναι ς ῥ᾽] οἵας. 
ὑποδεὴς, Ἰηβοτίοτ, πὶ πον) πη τὶς ἐμά σοη5. ΡΟ  αχ 110 4.ὑττερόεῦ ἢ, 

τα λίαν δεῖ, ΤῸ τού ερδέα νοςατ»αὶ εἰπγογοῖπ { ρογατολητοττὶ - 
τατηςΡ ΓΟ υπσερδεία, 

Ὑὐπερδ εμχαίνω ποτ ογ σα, 
Ὑαρδανον, ἰη ἀὴρ αἱ ΠῚ πηιπ1,Ὁ. ται πλμῃπ|, οπλοί, 

ἘΠ 
Υἱπερδειπνεϊν,Ἰπ. ΠΟ Ὁ. 1115 Πα πίρτιιο Παπὶ ςἴς, Παχυτίατίν 
Ὑπερθενᾳ πέλαντος βλαρν, ἀλπγηλ τι Ἔχοςάεης τοιταϊ ςητα. 
Ὑἱ περδέξιον» τορῖο ΓιΟΞΌΙ 9 ταπαυαπὶ ἔπει {Ππ|α’, ἀρια Χ οπορΒοπΣ 

Εἰ πιο]. ὶ 
Ὑἱπερδέξιθ.,σ Ἔητι]ς. ὃς Τοιιῖς ζοΟρποπηςπτιΠγ: χαλετσώτατος, [ΤΟ ΠῚ (μ- 
Ροτίοτοίι ρεγαης σε ρδεέξιθ- τις κακίακ᾽ ἀρετὴ  νἸγτιις ν το ἔιρε-. 
τιοτν ῬΠματάτο ἢ. 1η ἸΝ πηλ υΐα ερδέξι- τῷ πολέμῳ, ΡΟ γ.}1.5.ἴ- 
Ῥετίου θ6Π1ο.ὐσερδέξιθ. τόπος, τά σαη, Ιοσιιδ [ρου !οτφορροζτιι- 
πιις.[{6π|ν ἐπεὶν 3 ὑπερδέξιοι γἤψωνται τοῦ τείχοις . ΥΟΙ τὰ ιτα πῃ οο- 

εἰιρατίητ. 
Ὑαρδέω,. Πρ τΠ σονἷη ἘρΊστο  ΡοτΠ ΠΡΟ, ΡΙΊη. ἕω 
Ὑ περδιατείνομαι, ( ρτα πτοάμπη σουτοπάυ) πηῖγα ρογιςαοῖα ςοητῶ- ᾿αρμεθηθιτῦ 

ἀο91μιςῖαιν. Ὀ ςηλο {Ἐν αἀμὀτίιι5 Γι ερτίπ, εἰ 3. φανήσεται ασαδείζων γὼ ὐμμ ρα 

υσσερδια τεῖνο μέν Ὁ. κυΐρεον ποιῖσαι Τὸν γόμωον» .Υ ΣΟ ΠΊΘΏΓΟΥ ἀϊσεπάο ᾿μουλη! 

ςοπτοηάεπϑς. : . αἰ νυν 
Ὑἱσερδιατείγω, 61}. ᾿ 

Ὑπερδικέω,μο σώ ποκα ἰς ἔςηάο 1η ἐμά ςῖο, ΡΙατο ἴῃ ΡΠα(. ψαερδες ᾿ς {ἀἰγ τι 
κεῖν πὰ χϑγουγοτατιουΐ ρατγοςιηατὶ. ΠΣ 

Υἱαἷό Πικος,Δἀ πιοάτιπη ν εἰ να] εἰς ἰυΐξι5 » Ρ᾽ειδ τ τις, οφ Βοεϊ, μιγαυΐν 

πο σκληορὲ γὲρ τοι καὶ υδαὴρ Πικ᾿ νὶ δείκνει, Η εκ κὶ συνέγορφε, ΡΟΙ Πα κ ἰςς μι την 
8 υὐαῦρδικον ἢ), τὸν υἱεὺρ τῷ δέοντος ἀγώνα ἔλεγον, γί ἐδιν 

Ὑ περδεπυχ ἐγ τι οδτις οὐ 1115 Αἰτιογζάιιουιπὶ οὐ δίτοτγιιην ἐχοςάσπα. φρίιδἶ 
αἰτιτι ἱηοιη. 

Ὑ᾽ περ δοκεῖν, ρογρίας τς. ΡΗΠ] οἴτο ταῦτα μοι ὑπερ δυχαῖ, 

Ὑσερερεϑίξων [Βὲ γι ττο α ΓΔ μτι ἱγῖτο, ! 
Ὑ᾽ περεῖδογ,ἀςίρεχὶναρογηατις ΠΙΠῚ» ΕΟ ΠτοΠΊΡΠ ἐσερειδεῖν εἴξ γεἾ 

τί ἀϊΠΠπλυΐτεν ὃς υη νἰἀοαϑιρεγίημάς τς ρογογο 4ιαῇ η γἱσ 
ἀεας. ν] ἐς Υἱσεροράω. 

Ὑσερείδω, μ. ἔσω, ποεικαᾳ τι οςςοπῇτγιπο, ξι!οἰο, ςυρίζω, {β΄ ἰςῖο, 

γὴν νυ 

μῆν ἄμμι 

τέ πναπ, 
μμπιδιπηλ 

ἐν πηι ἐπζού 
κὰτη (ΔΆ) 

δηϊπυῃὶ δά [ο. ἔγιι. Αςοιι[υὐατερείδων ὀρφφίω κίων, ςοἰτηπιηα τὰς: ἡπρων 
ἔξαπι (ΠΕ η 9 ΡΊυτια οι. ! πομιηαν 

Ὑἱσερεικόγιν ἐς Ὑπσεροκᾶν, αὐ μη ταπ 

Υἱπερειπῶν, ν ̓ς Ὑἱπσεραγρόσω, ᾿ [ιν ων 
Ὑἱωβρεισμα ατος, τὸ, ΠττΠ τη οπτΠ1.αἀ πη ηἸσ  ΠΠ1. ΙΝ Ι 
Ὑ φερειςικυ βακ πηϑία, δ ἀοα ι15 φιαίι (Ὡτεπτατοτίιι8, Ἄζδη, ἥ 
Υἱ περέκειναγν [τγᾶν Ρα 88 Παρ 10.2. ΕΡΗΝ, ἀ Οοτίπτῃ. εἰς τοὶ υὑστερέχ φ- πυνον 

να υἱμδμ ὄα γίελί σοι ὅτι}. 118 το ρ ἰοηΙδι5,ηπας νἱτγα γος Πιπτρειᾶ- ἐπι μήμα 

Βεϊ ζατς., Σ ἢ ἣ γδε περ διίς 
Ὑἱατρεκέρων αὐκδν, ν φητιαθαπτ εος φογηϊθιι5) σαρίες 7.11δτοῖ. Μάος ἰδιοα 

οἰνααογιμπι. " μη 
Ὑἱ φερεκκρεμοέω, ἀςίιρετ ἀρρεπάο. πῶ 
Ὑἱπερεκπέμπειν,ν [γα [σοριιτπ ἰα σα Ατῖ. εἰν 
Υἱσερεκσίπῆω 7 (προγρτοάϊοτγ . Ομ ητ]ἸΔπ. ὑσρζάγλω,, ἤιρτα πιο-- ἭΝ ς 

ἄχη ἐχοςάο, γα πίςεη ον ρεγονεχαρογου σχος]]ο.2 Αςειυίατ. ΠΝΩΣ 
ΝαζαιΖ, Οτοροχ, εἰς ταὶ γϑυϑλια ες Τγεο 10 411ςΠ 5. Πᾶσαν υὕπτερεκ- ΤΠ ὦ. ἐν, 
πίπῆων δύνοιαν χὰ χϑύνου καὶ φύσεως» γῷ μόνῳ σκιαγφαφέ μῷ Θ’ ν αὶ τεύτῳ ἩλΙ ΜῊΝ 
λίαν ἀμὺυσδρώςς Ι ᾿ 

Υἱ σερεκπλή ἤομαι ἴρτα ἀγοάτιπι φἀπνίγοτο ἔατηπιο ἤμροτε ργοίος Ἶ ΟΕ 

“ον, Ποπλ ἢ. ἰὰν 
Ὑ περέκτείσνς,εως γὴν ΓΑτὶ 5 ΔἸ ον γα οχτςηῇο. ᾿ ἡγβη να 
Ὑἰ περεκτείγω,ν τὰ Ἔχτοπάο, ρτατον πιοάμιπι ργο τις ὑπ ρεκτείνενὨ αν 

δἕδ νεκρών, Ἶ ἰδυμηαι, 

Ὑἱπερεκταίνε οι Π| Ρ ογατγο:ιύσπεραιρον Χος στον ςςι (τπηρ. ΝΥδζο Ἰμμς υἷι 

Οεμϊτα χης. Ἰφγσιν φυΐι 
Ὑἱπερέκτισις, ραξπανν ᾿η 41 δ αγιἑπτεραπότισις, Ἡείγς. δ Ἢ 
Ὑπερεκχιώεταιφοχιιηἀατοίιρει θυ τ, ροτιπάίταν Γσας ΤΡ.6.μέτ, ἀν ῃ 

τὰν ι προνισερεκ χουν υϑρον, τη ςαζιγα ἰαρετγῆμποης. 
Υἱαερέλασις, Εἰς τταη πι| 0. υὐεῦρ ϑεσις μαϑρζολή, 
Ὑἱπερέλαφρος ροτ οι. 
Ὑσερεμζανιω, το γπιῖττο. 
ὙΥἱτερεμπιμπλνι μι ἡσω,π. ἡΚ 910 ὃζ 
Ὑπερεμπλύϑω,να! ἀς Ἰαιρίεο. ἢ. Αςς Χο ποραΡαὰ, δύσφορον τὸ ὑ- 

περεμπίμπλαδειγοταιιᾶῖ ηἰ πηῖᾶ τ ΟΡ] ε 10. 

ΝΩΝ, 

Ἰῶμῃ ἴῃ ᾳ 

γϑρβινμῖς 
Ι Ἄγ ατο, 
Τφη νεῖν 

Ὑἱ τερένδυξίθο-, ν, ὁ, να άς β]οτίο [ι5,αἴγαν ἔνδοξθ., τίμα, 

Υπερενιαυτίζω,ν [τι ἀπημπι ἄπγο, δι ρογπηδηςο ἀρὰ [Π}14η. ὑἀηλρι γὴν 

Ὑ᾽περενεγκόντες, ταις ςητοβοτγδῃ ροττάητες, ὑἀσερενεγκόγτος ταὶς γαύφ Ὑφιλεϑι 

τὸν ἐζιμὸν, ρογ ΤΠΠπυλιπὶ παυος τγαπίας ἰσητοο Τ μὰς. Τὐδμα εὶς 

Ὑ΄ περέντευξις, Ἰπτοτος πο,φεργεσδτίο ΝΖ. ΐη Οταῖ, ἀρ νερ, 

Ὑ περεντυγχ οἴω, ἀσρτοσοτ ρτὸ Δ] ον ροίτα!ο ἴητογρεῖ]ο, ὑσεροντυγ- 
χαύει ξαῆρὶ α μ᾽, ρτὸ ποίσῖβ Ἰατογοςάϊτ » γε] ροτίτις ροϊα ας, αρε- 
σβόδει,οχροηῖς Ναζαη. εχ σᾶρ.8.Ραμ! δὰ Ἀι ὁπ. Ετ οἵϊ ιιοτίος 
4υΐς σοπιιςηἰς αἰ ιιοῖῃ Πρ ον περοτίο αἰτοτίι5, νοΐ ατ ἢ {1115 4- 
οατ ρτίηςίρειη σουπηιςη ατιγι5 ςαΔΠῚ Δ ΠΊ1ςΪ, 

Ὑπερειπρυφάίω, ας ἴαρτα πηοάμτα {ΠπΔνροτ ἀεἰἰοϊάς » ὃς 14 (οἰτΐαπτ 
ἤτρτα πιοάιιπι [υἀϊΠοἷςος. Αἰοχίρμεῖη ορ ΙΗ, 

Ὑ᾽πε,εξακόσται, ο]τις (οχοςητα;. 
Ὑἱπερεπαινώ, αβι}ς ἰλιιάίδιις ρτοίεηιιοτ » Πιπιπηὶς Ἰαυάιθυς ἐσεοῖ- 
[ἰο.νσερεπινει, ἐπηπις αῇς [αι ἴιι8 ρτοίς ψιις ατατ,ιδὶς, 

Υἱπερεπιϑυμώ, ἤηρτα πιοάχιπι σιυρῖο, ΒιΙἀ.1πη Ερρτοςς 
Υἱπερέπζης, Πρ ογιιο αὐτὶ Γαςίαη. Ασσουρ ὠσεράπηαι, 
Υἱ σερεώήω, Πιροτοίο, Ρίτη, ὃς Ρυι5 αιᾶπὶ οροτῖες σσπιεάο, εἶρο 
110 τὴς ΟΠοΓΟ, : 4] 

υἱπερέχεϑο, ςηγϊςυτ. Η0.11744.], ὑπερ ἐφ. ε8: γαϊηργαςτηρς 50] ΠΙΡΕΣ 
τεττδλίῃ 

᾿ 



ὴ 

Ἂ 
δῃ 

Ἐπ 
ὙΠ ῃ 

Ὁ Ν 
ΡΡρηῃ, 
μη κα, 

ἱρὰ, 

ι πῶῳ ὶ 
ἀπ ῷ 

πὶ νον, 

ἡικθογιι 

ὑ 0]! 

Ἰλη αζί 

ἽΝ 
ΜΘ πηι 

ΓΙ 

γ δι, Μιὰ 

ΠΝ 
δἰ Νηΐι 
ἡΠεσιύσιμν 
ἠδ ἡπνη 

ἱιριιμν 

ΚΟ ότι ΙΝ 

εἰμνηριδι 

μα αμϑμὲ 

ὙΠ 
τοτγατῆ οἰ ΟΕ, 

Ὑ αβεχον ταὶ ὁ πλαι, Πρ οτ σσεγαηῖ ἀγπγᾶ, 
ΥἿαρ δ'.πιτιὶδ ςηὸρφνε αἰτηὶς πρα]ὸ, ΡΊαυτ. 
“εἰ δυγενερτερι ἐφ ρτὰ πγοάμπι δε, ἑαρκαλώς, 
ΒΟ ον ἀσθλεαίς πηοάμπι ἐχοςσέςηπ. 
Ὑ ὡρ δοκιμεῖν, ἴῃ φαεῖο εἰϊς, Πα πησλὶς ἰαινά τις ἐς ςτατί νϊάς Βυά. 

ἴα ἀϊέξιοης. Ἀ Ἔἔογγς ἐπ (ὰρογο 91 ςρ [. 
οί πρϑυὸ κριοῦ τες ἀἰσαητιιγ οἰαγὶ Πππιὰ οριπίοης ργκάϊτὶ,συα υΐ 

τηαχὶπιὸ αἴτημα εἰς ν᾽ θητατ. ΡΙ τταυς, ἰὴ 50 πιρ.ΝσΊ αὖ μας μῷ 
τ ὐτρδυσδοκοιιῦτας ϑεαροῖν ἐμαυ πὸν 3 διαζεζλη μῆρον. 
τἱἰερόχομεη, ἰπτει ος ὁ. Οευἰτοιξα δύχομαι σουφρτεςοτ Ῥτὸ το, δ] ὃς 

πὸ ργεσουτερ. δὲ Βιιά. ἴῃ ἐρ 
αἰ ρίχομαι [ἀροτοτο πηι ἰῃ βογιου ὐαρέχομαι κατ᾽ αὐετία)., ν͵ττατα 

(ἀρογονν τις Ρίατο τὰ Τ πγδο 5» ταύ τῳ μέρει οἦ οὔκρων αὐ ἷο 
υὑαξρέχουσ αν κἡ υὑεῦρεχομψίωτις, ςαά σαν μάιτοιι ριαζλητοπι ἐχ- 
τγε πιο οαιἰέπγαϊς Πιρεγαταπη. 

αὐϑρέχουνεπιίηςο, Πιρογοπηΐηςο, οχῖο 9 ΟΧ το, Πιπὶ [0] Ππι]5..δνα 
ο΄ φέρα,οχοε] ο  ρετο, [πὶ [πρετῖου. αὐτίχ ὦ 9 αἴθα γίνομαι , ργᾶ’ - 

Πτονργαιιο  οο,ντηςο. Οεπάτιιι. ἀὐν οτΐατιι ποι ατί τι, ῬΆΙ]ο ἀς 
πλυ που τοσούτοις ζαία υἱαϑοι χά ου ἤθ,τοῦ τοις ΔηΪ πια τὰ {Ἰτριθιις 
Ῥ' ςἰἔαητ, αὔϑο τοῦ πλη΄ϑει υὑαδρί χοντα εἶτ φύλλων. ἤοτος ἔοΠτ1ς5 πΠ1- 
τοοτοπόγος,, Ὠἰοίςογι {ες ΠΌγο φιηαιτοφοαρίτς 7. υῆρε χὰ τὴς ἐ- 
χϑυϑερμοτατος μεγάϑει, Πθογαὶἴτάτεπι οχιρετας ἡγαρπιτισιυς ἃ - 
τι οτοῖες Πῦσο φυάτγτο Ἐτ]νςΟτΙΠῚ » εἀρὶτς [δοιιιο υὐωξεχέ τῷ 
μέσου πῷ μέρει, (ἀροταᾶς πιεάίην ραττο, δίς. Τίεηι ᾿ἶστο ηιπη- 
τθ, γὸ περυχε τὸ μέρος υὐεῦρε χὰν τῷ πσντὸς, ΠΑΤΗΓΑ ο πίτυν ρᾶγ πὸ [ὰ 
Ρέταᾶς τοταπὶν Αγ ίζοτε!. ΠὍτο τοττῖο ΡΟ] τὶς, ιξαῖο ἐχή ταὶ τρία. τοῖν 

᾿ς δυοῖν,ενῖα ὀχοδάμητ ἀποοἱ ἔτει ΠἰὍτο φαΐπτο. ΗΠ οσιοτιις εἰ 4. 
ΠΠ 9. πλόταν υστοίρεχεν δὐρέας ὥμεις, ΟΥ̓́ ΣΡ ΟΥ̓Ἶ 15. ἡ εἰρ ὑόν πὸ ὅτοιῦ υὐκῦοέ - 

χ( παῦτει γϑιωῦ κὸ κριτείληψιν, Ἰὰ εἴτε ἀρογαῖ δέ ἐχοσάϊε οτηι, δ λνοητ 
τὶς σᾶρτιτη, τῷ ὕδατος ψαρε χων,α αατὰ ἐχταῦδ. ΕΠ] εγοάος. ὑαϑέ- 
χίν τὶ γῆς, Τεττα ἐχοθάειγε, Τμεορη γαῖ δγο χυΐητο εἰς σαι 
ἢς ρίληταγοὐερέχέ τίωΣ κόμιν».ς πλάτη οΧοτῖτ . Πϊοίσογταος [1. 
υλτιο,αρὶτε 16 αὐτὸ ἐχῷ τίμὶ κεφαλέων, παρῖες [ἢ ἐχτδητο υξεϑρέ- 
χί πταὐτα νοις ΝΑ ταυ 2 ς ἴη Οτγάς. Αὐητορνδη πη ἀςς9κ γὸ 
εἶθ. τ᾽ εἶμ᾽ ὑκπξρέχειν τῇ ς αὐ τλίας «᾽ά ἜΝ οἱ σπίτιν σης τεττὶ ο- 
ἀοτῖς [ξωτί ματι ροτὶς ἔτιπι οἰΐποετς ἂσ ροτροτί αὐ τέλην χὸ αὔρεγὶ 
γεῦδει, τῆς ὀσμῆς. ΥὙ᾽ φρἐχωμἰοἰεηάοι ρτγοιεσο, ἑρεκτείνω, {τι 
Ῥεγεχιεηάο δέ διιχι]!οτοτοοσ τόθ μαχεῖ αὶ ὕστερο σπίζω. ΑΤἸΠἴο- 
Ῥίαπιῖη Ἐφ τι. ἐναργηῖς κ᾿ ϑεὸς ὅϑησκοπεῖ,κι γειῦ υαρεχά σου. Ετ 
εὐπὶ Ασειιίδτιι. τξῦρυχέν χεερα 9» πιο πιιπὶ Πρ ον μά ογοχὶ. ρτόοτο- 
Βεῖε, Ατι Πὶά. ὑαϑεχε χάρᾳ ἐΐω ἐ ϑενοϊὰ ς Πγμιλοὰ ἔπι ἐστ ρτὸ 
τεχῖτ, ΗοπιογιςΤἀςπὶ αν. ξ, Οαπὶ Γλατλη δὲ Αςοι{πτῖτι. χα 
χαν οἱ εὐ χοὶ χεῖρα κρϑνίων, ἃζ εἰ} ΠῚ πιά τ ρτοῖεχοτίτ. κῶν τὲ 
δεξιαὴ χεῖρα εἱστήκει. [αροτιε λα ἀςχεγα πὶ [τα σας. Ρ΄ τατος 
ἴῃ ΡΟ]. οἱ, ἀς Μυτῖο δεαιιθὶ λοιξῤρέχων ὃ πλεκτανω δτας 1 
ἴχρετ ἐχρογγϑέγιπι τοποη8. 3 ᾿ 

τὶ ἐρέχον, ρτα [τληϑὐαϑοείχοντα ζύα, τηἰ πια]1α ργπρταπήϊα. Αὐι οτος 
1ες ἈΒετοτιρτίπιο, ἴτω δὰ ὑπ έχον μῆνοτοσούτον " ἔπρίωρε ομἶυεν 

δὲ τὸ ἐνυπτέρχον ἀρ ρο] Αιῖς Ος.υτόρέχον ρτα [πα η5οϑωρεχρμάνονγς 
τὸ [προτάτιιπη. 

Ὑἱώρεων, αγίθ-, τυ ]άτιιπη. ὃ 
Ὑσϑζεσις ν, ιιαῇ οβοτιιείςοπεία.» εἤεγαοη αἱ αεἴτιις 5 ΠΙ ΠΊΪ15 ἔετ- 

ΠΟΓ. 
Ὑπῷ ζες 9.. εοτγυς λῶιις, Ατ οτος ποπάο. 
Ὑτϑζέω ἐβέτιοο ἡ ἔργα πιοάτιπ ἔετιιοο » νεβοπιοητογ ἔσγιο- 

ἴοο. ὑαρξζέν., ἔεγιοηο εθαπάϊ , ἕεγιιοῦς Ἴχιπαατογτηΐζοτ ἴῃ 

Ῥτοδί. 
Ἔαρζως, Ἰάσην χιοά υεβζω Θ.,ἤιρτα νἴταπ ὀχ Ἐς Π8. 
Ὑαοηγάδυκυ,νἜλετοοητοτ δἰ πηῖγάτες ΠΙΩ1. 
Ὑ᾽ὡβηγρ εἴν, ραττο οἱ πα  τξρη πεῖν, ΕΝ ἀν δν 
Ὑἱτρηδέως, ρου ΠΡ οητεγ Χ ἐπ ρ .} τ Ρα ἀ τούτῳ οἱ αἴϑρωποι υἱαφνσεως 

πείϑηντιι. 

Ὑἰπρηδισα, υιὰτη Γαι ΠΠ πιὸ, 
Ὑ αν δος. 9. Ἰποιιη 41 ΠΠπτὰς. Γαι ΠΠ ΠΊιι5. 
Ὑ τρή συμα,ναῖάς Ἰπτοτ ὑωριϑυίω, ν ἐοπισητοῦ χτατιῖς (υπι, Βιι- 

ἄατς ἴθ ἐρι{π γι ο το ξαϑονῶ εἰς »ν ἐμ οπιεητογ βαυΐδις. υἱρνοϑεὶς 

τῷ πόιατι, ὑπαϊοσοπι ἴῃ ἡποάτιην ἀοἸ οἔζατιις ρότα, 

“'ὠρέθω,νοἰοπιεητο Ἐχμηίατο. ΒΑ Πι5 9» αὶ μἦν᾽ ὄυχ ρρία σε τῷ χευ.- 

σοῦ ὑπτερήδει, ἀπ κε γήκι 

«΄'ερήλιξ κοι, ὁ, 401 ἀτάτοπι εχ σοι Βιι 1. οχ Ὅτεροτ συδὲ δ ὦ ὑπ- 

πον ϑερυδὸν κ᾽ υτόρηλικα ἐνεγκεῖν χαλινεεῖ τυραινίδει δύχα τινὸς κολαγαί
- 

ας »᾽ά εἰξνψα! πομάατῃ Ρα τις ει, ὅς ἴῃ εα αταῖς πα: ἀοπιατὶ 

ροτεῖ. ΠῚ, ὮΝ 
Ὑπερημεθία ας ἡ, ἀ1]ατῖο νἶτγα ρτατίοτίρτιπι ἀϊ ον ἰπ αι ΠῚ ἴιάν. 

οᾶτιιπὶ ηϊιῖς ἕαςεγε ἄεθοτ. Ῥεπιοίιθη. χοῦ Εὐέργυ» ἐπειδὰ γὃ 

ἄφλον αὐτοῖς τίω) δίκίκυ., πρροσελϑῶν ταὶ ϑεοφήμῳ 5. μελλάσης (μοι αὶ δὴ 

εἴξηκειν τῆς υὑπβομερίας 9 ἐδὲη ϑίων ἀπε ὅγηα εἰν ἐμοε ὀλίγον χρόνον οἱά «ἢ, 

Οὐπὶ δά ἀϊε5.1 4ιϑην ἐρὸ ἐπι  Πσάτιμπι ἴαςετς ἀςρεβθαπὶ . 1ΔΠῈ 

εχΐτιγα οἴετ. τ ἀριιὰ Πεπλοίτμεποπι, αὐαξαν) εὖδτρ τω ὕπρημε 
ρίαν. ςοταῖτεῦ ἀϊεπι ργαιπίτατιπι ΡῬγοτγοθάτς. Ἵ μεορ γαίας 

1π σβαγδέδ, ἰδὲ μικρολογίας γδειτὸς ἢ τῳ ὑπερημερίαν φερζα γα τὸ- 
πον τόκεν, 
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Ὑἱπερήμερφς γα, Ῥγατογίςοη5. ἀἰ δ ΡΓΟΠΊ {{π|πὶ. ἀϊ αῚ Ἰερ εἰ πηι], 
ἄϊειη ςοηἀϊ ἐξιιπι: 4 ἐμὰ Ππτοτγα οἰϊ, ὁ ἐκ ἐκτίσας χ᾽ πυρρϑεσμίαν, 

ῬΟΠ ΠΧ. Παπρίτιγ αυτοῖι Οσυΐτιο. 1 ιςἴλπιις, ὑτῆρημερος εἶ ὡρο- 

ϑεσμίας 5 4] ἴλη οἰ αρίο τουῖροτο ποθὴ ῥτα τἰτῖτ σοί ἔροροη- 
ἄϊτ, ιν δά ἀϊσπι ἤθη [ἀτὶσβεςῖς ταταιις οάπν Οὗ φαμίαι αἰῖο 
νοσαθι]ο ἐκ τρύϑεσμιθ. ἀἰοἰτατ, δὲ υἱαρρόϑεσμος οτίαπν, Ἐτ ὑπο - 
μέθες τὸ ὀφλήματος, }}} αά ἀἴεαι ρτφίςγι ρτιιῃ ποὴ (Ο]υΐτ τ ἢ 9 
Κοπιδοὶ ποπηῖια : ταγϊα νοσδΌδλητ. ἰςίαηι5. ΟΊ. ἡγενάκτει, 
λέγων ὑπερήμερον ἔξ). κὶ ἐκ ὡεόϑεσμων πῇ ὀφγἕματος. Ἐτ Ππιρ  ]ς᾿ 
τοτ ὑπ ερημερφς 41] οἱ ἴῃ ππογα ον αδ. Θγ θΘ [115 ἢ ἘΡ 10]. Οὐδ)᾿ 
φλσισαντες ὑτόρημερρι γγυξ τε. λαμίαίειν ὑπερήμερον ὃ δικᾳ ὥνιγτα 

ὟὮὉ κτημάτων ἀυτώ λα μβομεάναι, ἢ αἰ ψεώδτ 1η ΡοΠεποπειῃ θοηο- 

ΓᾺΠῚ εἰτ5 πγ1ττ 24} ἰητγα ἀἰςην ποῦ αὐ ξιζ ) ατς τοὶ ἡπάῖσατα 
ἡ Οη ΡΑΓΕ τ ΐατερη μέρον εἰαπρα ἢ εἰν τιν τὲ εἰς 60 εἰ τοί. 41} ἀςοτ- 
δὸ,16 εἶ, πικρώς εἰσσραήετω τ ντ ἩΠ 9 ἐδεὺς ἢ «τώποτε τα πικρώς 
ἐσ) υπτερήερην οἰ σέαραξεν. ὡς σιὶ ἐξὺ ὀφείλοντας «ἐὺ τόκοις. Ὑ πϑρήμα- 

εὐς ουΐ ατὰς ἐχοοίπι οχ Αἰ ἴη]πο {πιά ϊο, ὁ εἰξωρίο.,, ΡΒ] ἴγατυς 
ἴῃ ἐρ 0]. Μηδὲ νόμιζε σεαυτὸν υἱτσερήίμερρν τῆς τούτων ἩΠ ποιηγῆδ' 

ἀκοράστως ὑπερήμερος καρ ϑένίϑ᾽. ,, ΡῈ} 1 τα: πιθεηάὶ ἰμ!εστη 
ταπηριις Ἔχοο ιν οχοἷςτα, Ατηοῖο! ος Ἐ οτοτῖς, τογτῖο 9 καὶ τὸ 
Αναξανδρίδε ἰαμξεῖον ὑκϑρ Ὁ ϑυγατέρων πρὸς ἢ γώμον ἐγ χεονιζισών, ιἷ - 
αὗρημερρι μοι δ γάμων ,οἡ παρ )ένοι:εδὺ υαρημέρρις ἀφελ ἐῴη, ΡΊ αταγν 

ἴπ δοίσῃςιν δὲ Γαριισ,ταγάοβ πες ορροττιπίται ἔς οἤογοητεϑ 
αθαϊςατα. ͵ 

Ὑἱσερηυίσεες ἤἴ σειν, ΠΙΠΊΟΓΟ νἶτγα ἀἰτπ  ἀτιιπη Ἔγλητ, ὑσσερημίσεες αἰ- 
σα, ἀλπι! ἴλη ὃς ἐὸ ΔΊ ΡΠτι5 οἰμ πὶ, Ἡ ἐγοάοτις Πῦγο 
ῬΓΙΠΊΟ. 

Ὑπερίωορέω, μι σω,ανιυκανν ἱτγὰ ν᾽ τῆν ΡΟ ΠΠἸμη. Ἔχ ςε]] οἰ πίο! εἴτο, 
ἜχτΌ ]οΥ ἀπιπιοίς,ηλς οἔξοτο ἃς ἰὰρογδιον αν Πιροτῦι5.» [ὰ- 
Ῥτὰ νῖτγοβ ἁἰ αι ἃ ἐεπτο, τυ πὶ. Ν οὐτ ΔὈΓΟ]. 

Ὑπερίκυαρ ορος, δ, ἃ ΘΟ ΔΉ} 5 7 ν ΓΙ Π157{Ὁ ρεγθιις ἡ να τά τι5.. ἄλψυ- 
χϑ', αὐδρέιΘ.. ὑπερ φανθ.. ΠΟ ὐ, βασιλειὶ ὑατερίωύωρ, ὑπτερίκώορες 

ἧες ἁ χαιών,)η Ἐρὶρ. ς 
Ὑὐ περηφανθίομαι, μι. θύσομαι,π. δι μαι, (προτὶ ο,Γαρετθὰ Ἰλέτο . Βαᾷ- 

1πὰις. οροη ΑΒ. 1. Ηος νογθιπι ἰερίτυτ π σο ποῖ Πο Οαπριθατ 
ἢ, σάποηε 19, εἴτις τἧν᾽ ἀσκεμῆύων χωρὶς σωματικῆς αἰ γκχης ὑσερη- 
φαγτιτο, ὅζς. 

Ὑπερηφενόθω, ᾿ἀ 6 πν.Ν εἴτ. Ετγ πὶ. 
Ὑἱπερυφλυία, ας. ΤγΓρ]εηἀοὐ, Πιρεν δα, (Οἱ ΘηεἸαγξαιι5, τ ὐφθος σύ- 

φωσις πονοιααριὰ ΒΟ]. ὑπερηφαϑειω, 
Ὑσερνφανῷ..», ὁ, ὃς 

Ὑ᾽ περηφανῆ «ΕΓΒ ΒΡ δ οἰ ΑΓΙ19. Πἰν  γεπ 155 Εἴλτιις 5 ἐχοεί(Ο δηΐ- 
πιος τινε {τις ὃ [απ] Ἰαξξλππ5 υὑπερηφαύοις α όγοις, ὦ; φασι, χόγα. ᾿ς - 
πτοιἢεπ. ἀοηϊτιι. οτδισι μος πυϊηἴαν πίς ὑπερηφανίθ. διάϑεσις, 
ςαρῖτε ζο, ςοποίοπ. Θαηρτοπί οἰκέα ὑπτρήφ αν 9.) ὁπ Οἔε]νε Π 68. 
πεῴξεις ὑπερήφανοι τὸ μέγεσος, τες βο τα τη χήης, ΡΙ τσ μι 5 ̓πὶ 
Ἑτοΐο, ἔργων υὑπερηφαίων μεγέθει ΟΡ ΟΓΙΠῚ τη σῃϊτιιά της Ἔχ] ΩΊ10 - 
ταν τες πὶ τη Ῥετγί οἷς, Ὀιοίτον οὐδ πὶ ὑπερεφανὴς, ἕως οἰ ατηοοτα- 

ἐϊι5. Χοπορ πη Ηἱρράγεῃ δόρατα ὑὑπτερηφανή ἐἶχήν »βια!λ5 ετεξχὰς 
ΒαΡοτγο. 

Ὑἱπερηφαϑως)αττο σάηζογ, 
Ὑἱ περνχέω,μοΐσω,τ κοι ν αἰ ἄς τείοπο Ν τατιαΒίο!, 
Ὑἱπερϑαυμοίζω, ἀεπλϊγοτ, πιρτα αχοάιηι Δἀπλῖγοτγ. 
Ὑ πρϑειιἀειη ηυσι υὑπερϑεν, 
Ὑ᾽ περϑεματίζω,υ] τὴς Πσθοτ δὲ ἔμργα οἴηπες,ὑπέρζανω,, ὑπερτιμο-. 

μα, πλειςηρλαΐζω. 

σ᾽ περϑεματισμὸς, ν οὐᾶτιιγ πιο ον αἰἴατα σοπάϊτιο ἐη ραόξο δάάϊ- 
τιοπῖς ἰη ἀἸε πη. 

Ὑἴσερϑεν, ρει 4είιρετ, ὑπεράνωθεν, Ατιίϊοτοῖςϑ ἐς πιυπά ο, τὸ 3 
ὕπερϑεν αὐτῆς παῖ. ὅζο. Ἑυτριάος ἐπ Μεθ, μόχϑον 3. ἐκ Ἄν Θ- 
ὑὕπερϑεν ἢ γῖς πατρίας στέρετη 5 14 εἴ ἐκ ὁ, 9. μέζων. ἀϊοῖτιτ ο- 
τἴαπι ἴσρϑε, γπάς τῦ ὄπερϑεν, (απιῦμα ΡΑΓπ.τεὶ ὕπερϑεν, (υ ρα γπᾶ, 
Χεμορῃ. 

Ὑ πέρϑεον, ὑπὲρ τὸ ϑεῖον » ν᾽ τῶν) τῷ ϑεοῦ γ᾽ώμίωυ, ρττοΥ παι πιϊπῖ5. γῸ - 

Ἰητατςη). Ἶ 
Ὑπερϑερμσίνεϑτο, Γα ρτάτω οἄ πὶ σας Ηοτὶ, εἨοτιιοίσοτος 
Ὑ᾽ πέρϑεσις,εως. ὁ» ἀἰ!αεῖο ἠπάτιοϊαοτγαμ ροπτῖο μεταϑεσις, Ηειπιο- 

δεροεγ)ν τὸ υὐαῆρθατον ὃ οἱ μὴ χὔλ παρένϑεσιν γίγνον τ, δαὶ καὶ ϑ' ὑαῇῷ - 

ϑέσιν, καιλλΘ- ποιεῖ. Ἡ εἰν εἶν. αϑϑυσες, αὐχζολὴ ιξῴίθασες, Εριᾶς- 

τι! 5 νὸ αἰεὶ υἰφρϑέτοις 9 ιἰατερ ϑέσεως ποιῆς. 

Ὑπερϑετικὸς, οἱ ὁ. ρου] άτιαι5. 
Υ᾽ ὐρϑέω, ργαιςαττγο,ν προ οὐτὸρ πε έχω σα ρϑέων ὸ χα, ΡΙΑτ. ἄς Τρ: 

Ῥγαιαίεης δί ΕΧΌΡΟΓΑΙΙΣ. 
Ὑαρϑνάσκω σέϑεν,ρτο το ᾿πογί το Ετὶρ. 
Ὑ  περϑορέονται, υὑσερασνδύσουσι υὑσερακοιώ ται ,τταπίςεπάςης, 1 9.,1π- 

ποι ἢ ἑέα τάφρον υτόρϑυρέονται ὁρυκτίιυ, 
γ᾽ αὔϑορρν, ὑπερηλάμίω, ξέφυγε, Αςςαλτίυ αν ϑοραν ίΑ]τι οχα] ΐτῳ 

Πειοίῇςη. 
Ὑ'αξϑορω, καὶ ὑρϑροσκοω 7 [ἀρ ετ ΠΠῖο 7) Οοἰππις τεηῇ]ϊο. Ας- 

σαίατῖι, ἈΡΕΝ ΟΥ͂ 
Ὑἰσόϑυωος,ν, ὁ [τις͵ πη ΘΠ ΔἸ ΠΊι15 γμεγαλόψυχιθ- γον Θ' δ δρϑεοερ 

αἰδρειότατος. παῖδες ἐφζϑυμο, ἤοπι. Οὐ. ξ. : Ἰΐα 

τ ρϑυρον, λρις ΒΟ ἢ) (αρειϊοτοίσνοι ΠῳῥρογαταΡΊΙα. Προτ μας 
Ἴοπιι 2. ΧΥῪ δ} 
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βατε δγρειταγτααν δ Ίτγαα, νἱὰς ὕσόϑυ ρον ὑὸν ϑυδαγαριή Ηε-- 
τοάοτιι ἃς Ρο σε πι, ἰάοιτι αιιοὰ ὅς κὥστερ τόνωα, Ἡ ΟΠ. ὑξξρ 
ούρμον ἀϊοὶτ, ἦχον ὑὑαῦρϑυρίοις ὡραρἤ ἡ, ἑπτά πυλω, νἱάε ἵ εἰ δσων, 
Τείασωμο:Χὺ Ανώφλιον, 

δεν χωγίοπο [προτο, Οεηΐτ.ΐῃ Ἐρὶσ. 
ἐγ απειδεῖν, ὑπερορῶν » ἀοίρίςετε. Οςαϊτίῃνο Ασσυατία. [Πὰς τα 

Οὐδειαάποτγίις ν οξεγος ἔα ΠΥ τα γα» κὴ μίω ἐσεν δεν οἰξεδρεν ὀπόϑεν 
δὲ εἰκότως ὑεῆρτι δὲ τίωΣ ἐμίω ὁαιλίαν. Ατἰποτοῖες αὶ Βετογισογατη 
Γεοι πο, Οἷτε μεγαλόψυχ Θο:ὑπβραδιὼν γδ τἰμ) πορρυόν ὁ ιλίαν,ά οἴϊ, 
εοητεπηπθης ἱπάϊρπόίαιις πιάση σοπΠποτιάίης ἤπα, ὙΤιι- 
Ἄγάϊά Π|δτο σ. Αὐτὸν κρίτὰ τε τίωλ νεστητε ὑ εὐδεδύντες ἀοὔρ οἔγ 11- 

τπἰφητατα ἰρήπι5. 
ἀκ νἀ σίδίαμε ἀολον τεπ  ση νθκρυμιν ΑΣ Πρ μαΐνεπτοβ Βο- 

ΠΟΥΟΠῚ οἷ κσιτα φρονήσαντες, ὑπδει δόντες γομοϑεσίαν, ἄς ἤρη ςἴσητες ἴη- 
(ταοπε πη] τ ῖη ΑΡΟρ ἢ. 

Ὑαρίκανθυνρίις φυάπα Πιβεῖςης. 
χ αἷδι οὖν, τὸ, ἢν ροΓΙ οι π»ῃογα αι; νυρ ὁ τη δ. ρονεαὶς ἀἰρ τε 5 τι - 

τὰ (ἀπραπειιπὶ Πισοιιπη ἐπιἰττῖτ. ΕἸτις ἤρεςϊοϑ {ππτρὐϑδδοσαιον, 
ἰσκυρφν δζ κόρας. ἐσε Ὠϊοίσοτι 4. ΠΠΌτο τογτῖο. Ὀἰοἴτιιτ ετίδπι ν᾽ 
ὑαϊβεικος ΤΠ  1ς ἴῃ ΑἸεχίρ.- θμοτε κόψαις Οὐρείίω υξωῖρ εἰκονοἱνπγρε- 
τὰσατη τη ΟπἴαπιΠΊ. 

Ὑ δίνησις γεαῤςγνὐ, ἢ ἴπιῖα ὃς {πἸρΟΓθ τα ραιγρατίο, αϑρκοίϑαρσις » Ηἰρ- 
Ῥος.}] αἰεὶ τόπων δ᾽ κατ᾽ αἴϑρωπον, 

χ᾽ πέραν. ὁ κα ἐφ ἢγ ροτγι πα)ἱά εἰν, εβΐοοτα ργορτοῦ πἰ πα πὶ ράγειιπιν 
Ἔχ 15: αἰ τυ πὶ Ραγράτιιβ:ΠδΠῚ ἐνω οἰ εἰασιο, ἀττοηιιο, ὑσσέρε. 
γοι γδ γίνονται κἡὐ ὄρνιϑες, ἢν ΡΟγλΔ’ ἅτις 5,14 εἴ, εἴοοτα, Αὐπτοταίος 
1ιδτο τετιῖο ἀς ρεηογατίους Α πὶ πλα Ππ|π|. Αριᾷ ΗἸΡΡοογατεπι 
υὐόβινον, ΘΑ ολ15 ἘΧΡΟΏΪτ δ υὐοῦβ τεκσιϑτερωῦνον αἴϑρωπον. ΤΠ ΟΡ γα 
ἴτας ΒΗ τοτ.Ρ δῆτά. το ποπο,ςαρίτς χιαττο ἀς Εἰατοτῖο,φα- 
σὲ 3 αὖνον μάλις α ὑαῦρινον)οΟττγιρ τὰ ἰΘρίτιιτ υὑκῆρ ἔνων) αὔω πϑιεῖν τὴ 
φαρμοίκων,1ὰ εἴτ. Αὐης ἰητεν πε ἰσαπιοητα 4 ν᾿] ΠῚ ΟΠΊΠἾ ΠῚ 
Βοιηϊθ απ ΡῈΓ ἤιρογηᾶ νἶτγᾷ πιοάμιπι ρυγύατο, Ο47α τγαπῇ- 
{π|τ.Α υυ!δυάλιτι σα ρρξιωεται, Ἑ ξινώσω, Ἰπαυῖς ΡΟ Το, ἰά εξ, 
χενώσω διὰ καϑ'αίσεως:ν πεῖς εἰξινω μῆθθ- κὶ υἱτόρενωυζνΘ., Τάσπι αἷς 
τϑαῦρινον κατδυϑιυΐαι Πρ ηἱ σατο, Πχᾶτος ἀττιι8 σοι ροποτο, Κρῖτεθ- 
ϑλω τὸ ὀκ χωρῆσαγ αὔϑιρον, 

τ᾽ αἰδέπταμω ι ρογπὲ γο ον. Πρ σιο] ο τγαηΠιοΐο. 
Ὑ᾽ αἰείς μαι, τιιςού, εἰ ἰξίς μα σου, [ζο ῥτο τς, τ] δά ἤιπι. δοριο- 

εἷες ἴπ Εἰςέεγανῆς φίλ. αὐὴρ τις υὑωρίςαται,ϊ ὠροΐςατω. 
Ὑ᾿ὐξεα ὑζωνρταιιαίεο. 
Ὑ ὠείκυρφς,ν ᾿γί δτι5 πιοάτιπι οχοςάεης. 
γῳδρχύω, ν ἱρ ΘΟ ρταια]ςο υἱδαχ ὕω πρ χύειν, γιγίθιι5. ρτασιαΐςο, 
ὙΠοορΠτ.].τ ἄς σφ ρίαπε. 

Ὑὐ τόδε ὑῶν, ΡΥ ΡΟοτςἢ5. Πηροτεη5.ιτόρζαλλων, 
Ὑ᾽ αἰείων; ογ(Θ. «ος. 5015 ἜρΊ ΤΠ. αν υεόρ ὃς ἰὼν, ντ ὑπεράνω ἡ μὰ ἰὼν. κὶ αὔϑι- 

πολων ὰ κόσμον. ΕΠῚ δ( ποπτοη ργορτγίιι Ηγρεγίοη, σεις 50] 
εἰ ΠΠταςοντ [ογῖδιε Ηςἤοιυνπάς 50] ὑπερκονίδης Ὁ εο ἀϊέξγιις εἴ, 
(γ}1 να τουτία ἰοησα. 

Ὑπερχαγχαζω, ε[Π{ὸ σφοίπηου. 
Ὑ᾽ περκαϑαίρω,οχὶ πιὸ ναςιο ρτα πιοάιτιπι ριιγρο. 
Ὑπερκοί ϑαρσις ,ἱπιπιοάϊςα ῬατΓρδτίο 5 γτ 4ιπ|πὶ Πγ ΠΙΘΓῸ 5 Ρ 115 1] 

το ριιγράπτατ το] ορροηΐτιγ ἐποχ τ ἐμρμιιύων , αις εἰξ ἤιρ- 
Ῥτεῆτο πηοπίϊα τ. 

Ὑἱπερκακέω, μή σω,πιζρι 7 ἔλτῖσο. ἱξόρκακεῖνῷ γυωῦ ἐκχακαῖν δι πα μὶτ 
ῬΠαιοτίητις, 

Ὑἱ περκιαλλὴς, ὃς 

τ’ ἷϑ χαλνθο, χιιὰ πὶ ρα] δ ογ γι πιιι5 Γογ πα τηοάϊτιπι οχοθάξης . ἢι- 
Ρτὰ πιοάιιῃι ξογπηοίις. 
Ὑἱπερχοέμνω, ΑΠ]ο τ, ἄς βατὶ οὐ υτοερκοίμνειν τέκνων, Ρτο ἢ τὶς Ιαθοτα- 

τον ΕατΙρή, 
Ὑαβκαρποα, ὃς ὁ ὃ 
{ὺπερκαρποιιῦ τι, τὸ ἐγ αι ΟΠ Πτπιαν ΤῊ ΟΡγαίξιισοντ υὑεύρτοκοιιῦ πε, 

ἐχοιυιπάϊ(Ππιὰ. 
Ὑἱπερκαρπέω, Πρτὰ το άπ πὶ ἔτη έξιι5 εο. 
Υἱπερκαταικείυδνιθ-, Γι ρ τὰ ἀϊουπιδεη8. 
Ὑ᾽ περχαταγίλας δ-)ναἶἀς ἀοτιἀση ότι, 
Ὑἱστρκα τάλνκτον,ςάτπιθη αιοα (γ 1αα τις ρ6ἀε ἀδιιηήατ. 
Υ᾽ αὐ κειμαι [ρει ας ςονργασοάο, ἐπυπιίηςο ἀἰ βέδτο, ἀῤάκειμαι. Πτο πὶ 

Ῥταίινη, Οεπίτίιο Πιπρίτιγ. ἸΝΑΖαηΖοηι5 ἀε ποτγορο !, τὔσ' 
πόλεων ὧν υὑτξόκειται ὑτὴρ κεϊϑνω ΑἸ ΠΟ ταξαιτ, Οα ΖΑ ̓η ργξτιοας Οἱ- 
ςογ.ἀο δεηςῶ, 

Ὑ σερκέουσις ἀϊοίταγ νοὶ οχ αἴτογα ταπτύιτι ράττς [προγίογος {π- 
παι 1 ρτ ϊο,ν εἶ αἰτογίιβ σογηὰ ΠΟ Ἐἰ πὶ εἰγοιαιοητίο, Νὶ- 
ἐς ιξαρκερώ. 

Ὑἱπερκερα οἰτύν ΕἸ ἴστι5 ̓ α 4} Ὁ)σοτγηιια ὀχτοηάο οἰαι4ο ἃ τεγσὸ ἢ 
Τἴσην. ΚΑΥΣ ΠἸαπιις αἷς τι οἱ ὑπῦρφαλαγίων κὶ ἰτῆρκεεάσᾳ, ὁ ἢ υὑτῶρ κερών, κὸ 
τὐρφαλαγγιΐσει, τή, Οἷταν ἡ δὴ ἱτὸρ κερρέσαι ἐδ πολεμέοις βέάλονται, ἢ 

αὐτοὶ υὑκξὴρκερα ὥιίογι φυλκώί ἥωνπαι ον τὰς ὑπ κέρασις, 

Ὑ περκίνδερ δεῖν ρτο αἴτογο Γαῖτα ρεγιοα πηι. ΟἈτΥ ΓΟ Ὦ. Η δ γα 
τις κα υὑῴρεκιν δι ύδυσε αἰ χθρρῷ, 

Ὑπερκολακεύω, αὐ] τ, ἴδητο τοϑο 14. 
Ταδωμαῦο., α, ὁ, Γιρ εὐθιι5.» να! Δὲ εἴατιις γ) ἐφξξαιιηάιις . 1η[Ὁ- 
ἰδ, ὑβκομίποι ταΐχαι νῆες ) φοἰεγτατο ργωίδητος πᾶμοϑ »ἰά 

Ὑἱπερτόμσας»ἱλέϊδοτοτ, ρου, δἀτηοάμτ Ἡςίνς. ἢ 
Ὑ᾽ ρ κοποτοναἱὰς ξατίρϑτιις, Ατιζοτοςς ἀε αὐχάϊτιι [το ῖτὶ ωρκοτο οὐ 

ΥΠ 
εἰ, χιιατῖσ, ΡΊ πττιῖη Τ᾽ Ἴσαλ τος ε. 

Ῥτο υαῆρκομιπος, τουτὶ σδαί ϑορβοοΐος ἴῃ Αἴλος, ἴηι ἥπς ψοτῇιΣ.ς 
ΤΑ ΠΊ 1 ΟἹ 7 ιὐαδόκοπον μηδὲν ποτ᾿ εἴπης ὐτὸς εἰς ϑεοιὲ ἔπος,1} Ππ|ῦ 

νπαιιατπ ν αγ τη ᾿πίο ΓΘ πς ὃς Γαρογθιιην ἴῃ ἀςος ἀϊχοτῖδ. 
Ὑπερκορὴ ς εἴθ ὁ, κα 8. υτύδτορος » Πιρταπιοάμπι ἔτι. ἱοπ ἐς Οἴδιι-. 

ἀϊο Οα (υὐβρκερὲς μόϑης σφόδρα 1. [τὸ υὰ ἢν το πηι! οηταις. ) 
Ὑἱσερκόσμμίδ.Αἰτὶ ΠΠπλ115, Γι ργα πη πἀαηι5, οἰ οἰἘ15., 
Ὑπερκρε μίθόζω,α «[υροταρρεπο, ἴῃ Ἐρὶρ- ᾿ ; 
Ὑὐ περκὺ διαλγαντος γα ὃ, Οἱ οΟΥοίτι5.λίδυ ἔγδοξ Θ-. Ηεἢο ἀιι5,τίκτε δ᾽ υτῦρ-" ἢ 

κύυδϑαΐα μῆνοίπον, ρ τὸ υπτερκυ δ ἀύανται υὑπὴρκ ὑδανταςιδσερώραντας τὴ 
δοξη. Ἡοτηετ. Ὀ1οῖτην ὃζ αἰξεκυδέων, . 

Ὑπερκυ πίω, Γὰρεῖ 1 αιιο ἀϊγεΐλιπι αὐρεξξαπι ργο δες ῥτούρῖ- 
εἷο :ἴη ρϑήες στ σουγὃς οἰηΐπεο ἤπρεν δἰ Ἰοϑοεχτο, πηογσοξί αι 
οἰδηιιδοιξαδρκυύ ψαντες 5 μεῖς ἑωρώμϑυ ὥσπερ βεῖϑος χιλίαν ς-αὐϑῶν »ἱά ́ 

οἰ ργοσαίηεπτος δά ἀεροξζαπήαιη νογασίποπ) 5) οἰ χὰ ἀφοῦ 
[πὰ Ἰητιιξητας ν᾽ δ ἐ Πιπτπο]αρτο ργορεολάφητος. ΓΪατο ἰὴ 
τη’ Ευτηγ 4. Ηἶ πολιὲ ἡ μῶς ὁ ὄχλι(Θ- αἴδιεις ἥκει, ὑπερκύψας μὴ τοι 
κατεῖδον, ΒΑΓ 5, ὑπερκυύψας τω λογισμῷ τοὶ ὀῤδρώσπνα, υτοερκυπιτον 

πὸ ὕδατος φύνλον, ΕΟ] τη ἐχιγα δητιλη ἐπί πο ι5. ὈΙοίσοτγί 4.11}, 
4τιαττο, σαρῖτο ΤΟΙ. Γαις Δ ῃ115 ἀε [πιέξει τ σούς τσ κύψαι, ἐ ἔρετ 
οἱ ργοξετγγα σαρε. 

Ὑἱσερλάμπομαι, τὸ υὐπο'ερλοίμτσω ὑπσερλώμπεῶι  ρτς τα άτατ!, ὑπερακηνο- 
ρ) εἰ ὅϑτει κἀϊμω ρρ τα ΒῈΔ.1. ἀπποτ,ῖπ ερῖι, 

Ὑἱσέρλαμουνσς,ε, ὃ κα ἐσ ρτα ἀχοάμπη Γρ᾽ ἐπ άτάτι5 ἃς 1Ππ|Πτ|ς 7 Αὐὶ- 
Ττορβαηννεφοίε 50] ς ὑπτερλαίμκζενις αἰκτῖσιν χοτέχᾳ γῆς πέσον, υὐτὴρ- 
λαμῶρον ὀλϑλυζειν ἔπργα πποάπεῃ οἷατα νοςς οἰπ το οἴ. 
Ῥτο (οτοι. 

Ὑἱπερλαμτρωμομαι, γρτὰ πτοάτιπι ἔπ αἰ αοτίταῖ τη πὶ σοπιροπο, ὅς 
πιαρυϊῆςὲ ροίῖο. Χ εη. 

Ὑπερλαμ πων Πσοον ρτῶγα 10. υὑσερλείμ πεῖν» τς Ῥτοίζατο, ἅς 
{ἀρεῖ αἰίος εἰατίτατε ςοηΐρίσιμμν ἐς ΝΣ. ἀπ Οτας, νἱάς ἴα 
ἀντι) αι μιπτ εἰν, 

Ὑἱαἴρλεπτος Λα ΘΠ 5. 
Ὑσερλυπέομκων, [χπὶ ὰ ρ γα τη οὖπηι πο ἤιις, 
Υἱδερμαξξν, πιο Πρ ογαητῖις ἀβοτοιυαερτρυφᾷν 9 ἰα(οἰπῖτε : (αοὰ 

ὙἸ τι πῇ ἢ πλΐτπη ἔατγοβ σοπλϊτατὶ ΓΟ] ετ)ορ᾽ ρατὸ νἱπογενίυχα- 
ττοίπς ἀροῦς ἀο] σατο ἂς ἀἰεϊεἰϊ5 αδυηάατς, ἀδάπιοϊτωτ ἃ 
μοΐζω.ντάς 1ὰ ΟΒ1Π. 4 Ἐταίην. μαζῶν. ρτατίαπι άθογο νθο- 
τα. δγηοπι5ναὕται γδ ιαῆρμαζύσι κ᾽ αἀὐσνμμέτρως ἔχεσι ΦᾺ τ ρνων, 
ν!Δὸ Σταργίω, 

Ὑἱπεριιαίνομαι, ν αἴ ἐπ λη τρτο λίαν χύρω, ΑΥΠΈΟΡΉ. 
Υ᾽ώβασργος, νοβεϊέδητει ἰμαηι5:ϑωῦρ μαργύτερρο( ΤΠ 4ι]τ δι.) εἰ. 

περμωνυδυ, ἢ 
Υἱσερμαχέω, κι ήσω, ρτΟριρπο. Θεηϊτῖιο ἱππρίταγ. Ρ]αταγοίις ὁ - 

σπερία χών τῇς κοινῆς ἐλϑυϑερίας. Γ᾿ αἰτιιγ ΟτΊ Διπ υΐανερ μ(ρόχομιαν, τε - 
μα χέω πῆς ὄνσεβείας, ρτὸ βίετατε ριιρηο, ΝΑ ζαυζεπιις ἴπ Οταῦ, 
ὑσεριίαχ εἴν τῷ ταειστοχοτου,Ρ1 ΠΠΈγατὶ στατίᾳ ἐπ Ρτα "τῇ ἀοίοςη- 
ἀογο ΡΙ σατο ες Ἰη ΒΟ οὔ. ὁ κοιγὸν οτσαντες λέγομῆν «το τδσερειοί- 
χἰνηιοά σοπησιιης οπτηςς ἀἸοἡ Πχι5,ίος σοητεπας, ςίδπο ν - 
Ὀἱ τάπηςῃ Βιι. ἀιτώ ̓ορεηάτιπὶ σοηίετ, ορίιος] 65 ἐπ Αἴδοε ον 
Οεαῖτ, ὃς Πατεῖ. συ πειότ᾽ ὁδυοδεῦ πῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοὶ» ᾽πὶ Πα] 5 

ποιηΐης πιοοιμ σοητοῃάἰς, δὲ οἰπὶ δά πογῆις πὶς τυ τὶς. νι ἐς 
βουνϑεῖν τὺ ΑἸ ΠΊΟΠ. ; 

Ὑπερωσχητεὶ, τοὺ ν ̓ξεγιοῖα, 
τ᾽ρμοχίθο, ργοριρηάτοτ. ὐτόρμοιχί θ᾽ ὃ κόσμι- ὄξὶ διχαίων νἱπάοχ οἵὲ 

τοτιάμ5 ἰιηξοτιιπη ἦν τον δὲ ἀςἐςη(οτ)ς τς. ΠΡ. δαρί θη υϑαβμρ- 
χΘ- ἀασὶς ἴῃ Ἐριρ. β 

Ὑἱπερμεγάϑεες, [Ἴρτα τ οἄτιπὶ πηᾶϑ Ηἱ ὃς ἐχοο  θητε. 
Ὑἱπέρμεγας, τη] ἢΐ 591 Π σφ ῃ59[Π:Ὶ Πη1157.Α ὙἸΠΕΟΡῊ οὐξαϑόμεγα., Ἰαγ πιο πι- 

{π.τπθμεγα δυεργέτυεια, Βιιά η ορι προ, ν᾿ 

Ὑ᾽περμεγέϑης,εΘ. τη πηςπῆις, Χ οη, τοί δ᾽ υὐπτερμεγλθη κὶ πλῆϑυς ἄσει- 
δαγδές. ὑατερμέγεϑες ἐἰδύκημαι, τητη ἐπα πα, Ηρ τίμμτι 9 ΑΞ ςδῖ ποῦ. 
υὐασερμέγεϑες ἔργον, ΧΕΠΟΡ ΒΟ [ἴἶδτο «ΟΡ α .1τὰ ὀυμεγέϑοης ϑί παρί- 
μιγίϑης." τ 

Ὑἱπερμεϑύυσκομα, ναὶ ἐς ἜὈτλς Παπλ τόσ μεϑυδοδῦαι, αἀπιοάατη εἴι 
τοπτε εητη τη. 

Υἱ περυδυ ἕω, μ. ὕσω, στο καγ Πρ εγο ροτοητῖαν 
Ὑἱ “ερυδυὴς, ἐΘ., ὁ κὶ αὶ, Τοιιῖς ερ᾿τμοτοι, Πα 4.β, ργατροῖοης 5 να! 

Ροτεη5, Πιρεῖδιις» ὁ ὑπερέχων τῇ δεινάμοι » ἡ ἴξιχύων γ υὐὴβ τὸ 
δέον βιώ δ». 

Ὑἱαρμετοθ-, αἰ πλϊις.ἱπιπτοάϊειις » Βα στ ἴῃ ἐρ᾿ το] 15 ροϊεγίο- 
τ] δ.5ῖς νογἤι5 μγ Ρογπηοέγι5,1 πὶ το 4] μ ἃ μοτ Το ρ τί πτο8 
πΊοΓΟ5 το{ιιηι ατ,ιιοά τγαηῆτ δά [ςφαξητοιι ν ογίμτη, ντ ἴῃ Ἵ, 
Οξοῦρ. ΝΈγρ!], 
Απὶ αι οἷς παι {Ἐ| ]ςαπὸ ἀοςοημῖς διιπηογοπῖ. 
Ἐτ βο] ἰς νπίατη τορὶ ἀϊ ἀείραπιατ Διο πῇ. 

ΤΤεΐταν οτίατη ᾿πσερσκελιὴς κὸ μακρρσκέλη ς, 

Ὑ᾽ ωϑμέσρως, ἐοἰ χὰ, Πιργαιπο άτπι. 
Ὑἱπερμετώστον, γοηταΐδ. ; 

Ὑὐ σερμήκης» ργαεος {15 ΡΥ τα τι β,Ρτα ΟΠ ας; ΡΥΘΘ ΘΓ. 
Ὑ ὠϑμορᾳ, χ 
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. . ἡμοφονγὴὰ, τι ἀν Ὁ. ᾿ ; 
ἀητὸ: ᾿ αἰπερμόρως. Ἰάτθν, Ἠαπλετιις 144... υἰῦβιμορα γός Θ. ἐτύχθη ̓  ἰᾷ οὔ, 
εἰ νης Ι ὶ τ ρτάτοῦ [ουτοπιρ ριον ῬατμΠι,ἸΠἀσοςητοι 5 ὑπὲρ τὸ κοερσῆκον, εἰς, 
ἯΝΝ τ κ᾿ αδὸ τὸ εἰμαρμῆδον. Ὶ ᾿ [ “εν 

ν ἀμος ᾿ ἢ ᾿σερνεφὴς ὁ,οχοςάσης ΠΟΡΏ]1ς5, Ἡοτοάϊαπιις ἀς ΑἸράδιις . δ υἰ- 
| δ τον ἃς τὰ 'ἄκρμ πὰ ὀλύμπου ὑπερνεφῆ ὅτε νίφεται ἐΐτε κατομ- 

τε βεόταις. ΄ 
ἡ τ ἐλιιδὰ εἰδή... ΜΠ 
αὐ περιήχομα), [ ρεγηατῷ, οἰ μπὶς] ὑπ ρέχω,ἐπερβώνω, Ἐ εἴς, 

γ περνιχαω, μ, σοῦ στ μεν Γι αἰ ΕΟ, αὐτιμρέχομωΝ οὐ. Αςοιτία. 
ῬΔαΪ5 σα ρῖτο οέταδυο δᾷ Κ ὉΠῚ. ἐν σούτοις πᾶσιν εἰσ ερνεκωμυ, ἴη Πὰς 

ὙΠ Οπηπίθιις ρ 15 υλπι νἱέζοτες Πιπηιι5. 
᾿περιότιοι ἢ ρογπουι]γ ααῇ Πιρογαιήξια!ος. 

ἴγρῃ ἀτμ, 

ΤΙ στ, 
νὐῆνα 

ὨΥ 

Ἰβγύρα τ 

τας γῇ, “ τρξνξαίνω, εχ ῆος 56. προγῆςοο. 
Ὑομυι νερενανα ποροΐο αςοι 59 Αγ 41 ΠΠΠ115. 

Ἰθῶνρῃ χος, αν δ᾽ τ αετα πολ 45 (Ἰαι4. ἱπυπιεη μας, οχος Φο ἢ 59 11:15. 
 αῆϊὸ ἐμ: πηπη οἰ ει5υγράμμάαπςν ἜΠετπςητοῦ φοΥρ εητῖα ομήζιις»εχ- 

τοι ἴοι Ε΄ φρΙξις, Προνθεις.» Ἰατο]ογδθ:15 5 νεμιοπησητεγ ξαιτιοῖνις 5 σ΄ ἐς να ΕΠ νὸς, ἀλαξωὶν; σοβα οὐς. Ὀ]ατο ἑῃ ΦΡΉΧΟΙ. τεὺς μεγέλας ἐνίας κἡ ὑρ- 
πο δα Ε΄ ̓ ἀγκοιο Πρ οητο5, ὃς πὴπηλας ΟΡρ5. Βα Ἶιι5 Αἰ σα Ί ρτὸ βγαμ ὅς 
πα ΠΟΟ υππαρ πἰῆδο ντεϊτατιτυθας [αι ἘΡΗΈΟΪ. κὶ τὸ στόμα αὐ τῆϑ λαλεῖ ὑπο - 
“θυ ἐῇε ο΄ χα, ὃς ο5 δογιῖη ᾿ηῆατὰ νεγα ἸοΦαΐτιιν 5» Ὑε ἸΏ ΒατΙι5 Ιοι α- 

μι Οπαίσου 2 σαριΡοῖγ, ὀρητοία [εοιιπ4.ιξαξρογκᾳ γὸ μα 
Σαιότητος φϑεγγλυῆνοι, ρας τα πη! ἀαπν νδηϊτατθιη Ιοϑιφηζεϑ. 

“περρειδιὺς5 ὈΤ{0|1Π1 ἡροςῖςπὶ γοξουοης», Ὀ]οίσου 4. θτο [εοπη4ο, 
εἀριτε σοῦ. τὰ 

“πέρι ζομαι, οἰηγὶς πιά Θ τ! ςὸ τι οσαητέτηυς ἐς τὶς (ξητῖο, ὑπε- 
ραν δύομαι 7 5114. δέ ἀρια Η οἰ ν οἰ τιπι ταῦ ομισοίμάν οι » ὑπρηφα 

᾿ γειώτες. . δὰ 
᾿περρικίω, (ΠΡ οΓ Δ δῖτο. πε βσικέειν αὐ, ἴα ροτ μος ἱποοίοτε, Ηο- 
τοάοτ- τουτέων 3) υἱπσερρικέάσι, ἔραν ος5 Βα διταητν τἰσπη. Ἐξ οιπὶ 

τ Ῥλλεῖμι. οτίαπι ἄρτια ςαηάοιη 9 ντ ὑπερρικόςοι τούτοις γ Παργὰ ἢ 5 
τς Βαρθιταήτ. ἶ 
Ὑ περρικοδεμέω,. ΠΙρογῆτιο. 
Ὑ πέφρικοι “ χώρης, ΠΙρτοΤΗ το ἱοη δ ἱπςοΐα, ἐλο αὐιὶ 
ΟἈΜΌΡ ΣΝ ΗΝ παπαῖ ἐς πα ςοποίριο ΟΡ ὨΙΟΏΕ ΠῚ 7. ὨΪ15 
τς σι ἄγγορο. 

ἐπιηητι Π Ὑ πέρα β, 9... ρτς ἀϊιιεα. , 
τεύννηι ἢ Ὑἱπέρρμβεία,ντ ἐπομβρία, ἐπιπιοά σα Ρ᾽ τα, Αὐἰτοτ. 
τες υὐς- ἢ Ὑ περρποὺς ἐ (δε, ἡ σοητοῖη Ρτοτγ,πιοπφαχ,ψόφης} ΗςίγοΒ. : : 
ἡμπῆϊτῦν, ΤΠ Ὑπερραδίω, εἰμὶ ο!ογἀςοἰρίο, ψαύσομαι, ΕἸ εἰν τ [εἀ Λαπαῖτ ἴῃ Πραὶτ 

τς βορτίοπο πιλέπιίεπαὶ ροτίας ἔσι ἰδ οι μη ΡῸΓ 
Ὑ περρπλ εἰα, [Προ 14. διαὶ αἰ δεροτγγ)ου, ΤΥ ΠῚ. 

; Αἰ σερόπλειθ- ὁ κτυτικὸξς 41] ἀὰ Πιρουθηρη ἀττῖπες, ΕΥ̓ ΠῚ, 
Ὑ περρσλήςατος, Πρό ΟῚ [Ππρι]5. Δ Ρ0].1.2.Ατρ. 

διαί" Ε Ὑπερρπλὺς δ Πρει θι15, Ετγτη. ς εὐ λευντας ᾿ ἐὰν 

ἡμγμμα ιν" . Ὑπερρπλία, ας, ἡ (ΠΡ ΕΓ ἰαιξατερηφανία. 1 οἱ ὺς ὑππεροπλίῃσι ταχ ὧμ 
(05 (1, ποτε ϑυωὸν ὁλ4 πη. ΐ Ι 
ἰὴ ἀεί: γερφπλίζο μα) κε. ἴσομαι,π', ἰσμώγεΧριρπονπιρεγοῖο. ὃ τ 
ὁ ἀπύτινι: τα πέροπλιθο,ν, δ πηπυεη ῆς, βογεῖς, υἐσερέφδυ θ-, εἸατιι5, 818}} ἰὴ 

δ κί ἢ ποη ἀγγουαῦ ἀγηλ]5. 8 ἡ ἐχτὲ ἡ ὅπλον ἔστιν δδικρατίστερᾳ , ΑΡΟἰτ 

διη ὑδιμαρι, 

Κιρο, αι 
ὑπ, δ ἢ 

ἐμ εη μιν 

᾽ 

ὙΠ δ ἰν. 

τ 
Τἢ 

λα Ἰοηΐις (εοπδο Αγροδαῖτ, ξίζυ ὑξῆβοσλιθ. ὁ πίων» πα μλ τοῦ {πι- 
ἐμ αἱ! Πγδη[τς νΊγ δ .5, ΠΟΙ το τι5,ἐορέης ὁπεχύπλε 5 ξογαευ το 5 ἐαίο- 

ε ἀκήμηὰ Ἰεητῖς. ΡΒΟοΥ εἰ. ἔξω κοίνα πάϑη, μηδὲν μέγα, μυσὶ ὅσα λον 5. [ 

εἰς, αἰγαϊαμο, Ριηδατ. οτίατη ρεῦ τγαϊςξουεπι ἀἰχῖτ Ίη Οἰγαι: 
τ Ριϊς, ἄταν ὑπέροπλον, σα] απχϊτατεπι ᾿πο ] ἔα Ὀ1]επὶ γ ᾧ βλαξίω 

αι τσερ(ολ ἐκ ἰω ἡ αἰ μήχανον. 

πού. ἢ Ὑπεροπ τα, ςοητεπιρτίπι»αρετγθὸ, απο, δοΡἢ. ΐ Α 
᾿ Ὑ σερρπ πίω, Πρ τα πγ οὐδιπι ἀεῶτο,ν ἰτγᾷ πποάϊτιπι τογγεο τη ΠΟ α1- 

τ οἐ τοτγοξοῖο, ΑἸ οχ ΑΡΒτ. 
καἰ: ἢ ὙἸφερόπης,ε, δ, ΠΟ ητεπιρτοτ, (ὰ ροτθ118, 

ν τΠβ. 1 πα φορεῖν, 

ἘΠΥΝΕΣ ἣν ἐαπιάϊτ,ς]α- 

αἰνε ἐσ ΠῚ Ὑ περόπϑησις ΑἸ πυα αἰ ατῖο. ἐς ΑΝ ΜΝ, 
οἰθθια, ΓΞ Ὑ περρπτικὸς, οὐδ, δ. ἔα ΠΙα Το ἤι5. Πρ ετθαδ,ὐψνλ ὀφρῶν, υππερφπης,  Οἱ- 
δμβπν κῇ ΠΟ χ. Ιη Μετηποιῖς ΕοΙορ 5; ὕστερ, ατικοιξν φίει λόγρις ) ἀσγοβδη- 

τεῦ ἰοψυςεθάτιτ. ἶ ᾿ 

κοὐ. Ε΄ Ὑπερρπτικώς, ΠΤ ἀτοί, ἔαιιο δ: σοητοπιρτῖ.. 

; “Υπερ ᾽ ἀείριςϊο, ρεγαο. Οοηΐξ, Ὑ περόα τομαὶ, με. ὁ ψομαν,ασιομ μα! εἰ ρί οἴου Ρ 
᾿ Ὑ περρηῇϑ- [ρεξγ 0115, πιά ρπι15.. ὑπ ή βεων 

Ὑπερύρχσις, ἀε(ρεξξιις » Ξομἴ ΠΊΡΤΊῸ 5 ἀο(ρ!οῖςητῖα ) ἀο[ρ!ςδιῖο ὶ 
δὶ ̓  ΠΟ Οἰεξτο, : νὰ Ἢ ͵ 
γ"η ᾿Ὑ σερροζω, ὑπϑούπτοξιαι, ξοητοπιπο » ἀεἰρΙεἴο. “Οεαϊτιιο. Χεπο 
περ αν: [ ΡῬῃοα το ρῬτῖπιο, ὑπερεράν ἐποίει Αἴ καθες ϑα αὐ Ἰθ ΑΥν ον, σω; ̓ ὰ 

Ἵ "ἢ τας. ΟΠτν Οἴξοπλιι5, αἷδὶ τῆς ἱερωσώωης γ μανία γὸ αἴἜιΦάνηφγυατε 

ὑμυ ΠΤ βοράν τῆς ποσαύτος αὐχῆς» ΟΥΕ σοῖς ἴῃ εὐ ἴο]. Ἐλ οπὶ Αςοιυία- 
{π| , το. ΡΙ τατος ̓ῃ ΤΗοίςο.σερορῷ αἰνῶς, το 5 (βογηΐτ, Οὐκ 

Ῥεαροπτιίομε τούς. Χεπορ θη αὐτὸς 2 σάντα τανϑρώσηνα ῖσε- 

βεῶρᾳ πυρὸς πίω) αἰϑλ ΤΠ ϑεὐν συμιβυλίαν. οναμια, ᾿ππιαπᾷ ἀϊαΐηο 
" ᾿ τα ἀν πΥΝ ΟΥὙΨΡΒΑῚ ὑφ τ ν 

σΟΏΠ ΠΟ Ροβαροθας. ὑστρεράν, τὸ κορτοιφ Θρνείν ορῴν γ)τὸ ϑεωρεῖγ» 

Ῥμασοτίη. ἐχ ἀτπβοραν ὟΝ 

Ὑ περορία, ας, ἡ [οςις Ἔχτγα ἤπ)65 Ὀζορία, ἀϊιιογτίςιι ὉΠ ΧΑ ἔ 

πατίοη:596 Χ Π{πππ|.ἰγγ (ο ΠΟ η1185. Ὁ τὶ λέγω πίω εἰς σίρε τὲ (9 
ρἰανκᾳτείςασιν 7 αιϊά Το ηιιού ἀς ἘΧΊΠ1ολ ποὺς τόν τὐσεξοθίαν μὲ - 

τῷ Ἷ 

: 

ΗΠ -“--- 
τὰν ἰωδαι ν ἀριια οιϊηιἀομγ; ὃ, τρὶς τω ψαιερρίαν μμετφικεδθείοαι χὰ Τρ αν! ἐτατὶ γ ρατηία οχρο Πὶ, οχ που πλπδιὰ οχ Ῥατγία, ας τίωὐ 
ὕστε ρρρίαν ἐκπερμπόνπων, χτογπαϊ πος, Ρίλτο ἐς Πορὶ.ἐν σῇ σε- 
Εὐφίαγ ἴῃ τορί θη Οχτογηλοὶα οἰ, ἐχεγα ἤηςς, Βιάδας ἴῃ ερὶ- 
πος ρο τον οὐ θιις δυσερορία ἀχολίᾳ κὶ φρατιοὶ, Ροτορτίης οὐ- ςαραφίοῃ 65 δί οχροάϊτίο, Τ νας ἃ, ᾿ Ὑἱπερρρίξεϑευ ας εἰς ἐλὶς οχτοιγίθες χα ΠΡύϊηιϊις ἀἰοίειις ἰητοτς 
ἀυπη,οχθατς Απ ἰρἢίη. 

Ὑπερρείζω, ἐχτοτηχίηο Οἷς. ὅς Ηοτατ, οἰ ἱπιῖπο Ὑ ΌΧΤΙΑ ϑαλῖτος οἱξ- 
οἷο ῖο, οΧῚ πὶ πλῖττο, Αἰ (ἢ ἢ. 

Ὑπερήθιθ.,ν, ὁ, ἐχτογυϊβγξτὸς “Ὁ ὀθίων, ργοξιηριις οχεγα τοτζαΐποσ 
ΘΧΓΟΓΠΙΙΝ, ΡΟΓΟΡῚ Π115,. 5 Δοἤ 5 ἴῃ Ἐρ το, Οἷς τισὶ συμζάλαιμογ 
γέγνε ὡρὸς αἴϑρωπον ὑτερόρεον μ οι15 σοΟΤα ΤΙ Θγοῖ ΠῚ Κατ τ οιπα 
Βοσηῖης Ἔχγοῖο ΐπ ἐρόραθ. πύλεμας , Αὐἰίζοτοί, αἰςίτιν 56 Πτπ 
φιοὰ ΟΧΙ͂ΓΑ ραίγία; ἤμς5 σογίγιιτ, ὑπερόριον σώμα δίψαι. 814. 
φἴξω ΟὮΠ ἔδων., μακρᾷν ἡγτὴ τῆς πόλεως, Ὑἱωερέξιον ΡΟ ἐπι: 
τηρηίο., ἐππηοάϊςο: » ἱπιῆτατο Αὐϊπιάος Ροίμις 7», μἷΠ ἢς 
πηςηᾷιτη, 

Ὑἱ περόρκια ἡ γἱοίατο ἔσσάετς, 
ΤΠ 6, 

γ᾽ ὥρορρν,κ, τὸ ὁπερορία, 
Ὑ περέροφθ-,νγ6, (ρου θυ, σερέφαν., , ᾿ 
Ὑἱσερίθο, κα, δ ρ ΓΗ τι πη, κόπφανον. ὄλμος αἰιτεπὶ τοττατίτιπι γοὶ Ρ᾽ας 

ὑπέρε «ἰξαςροφὴ αριι Ηςεἐν οβίμπτι Ρατγοοσηΐα, πὴ ΑΙ τοὶ αὐταὶ ποιένγ.- 
τῶν νὰ μυδὲν περαινόγτων. ἘΠῚ ἃς ΡΓΟΡΙΙΠ. ΠΟΠΊοΩ νἀγὶ ν Εἰγ- 
τη ]ος. 

Ὑἱ περεραλιίθ-, [ὰ ρογς 16 15. ασιῖα Οτας. 
Ὑὐπερέσιζθ., ἀἰ ἔξει» πιάτα, πεφιλη μήθ. Ηρίγο, 
Ὑ᾿περρφϑ'άσομαι, ΓΟὨτΕΠΊΡΓΙΗ εἴο. 
Ὑ περρφρυζομαι ρει ο 111 Δ]]οπο 7 (ἀρ ετο "4 αἀάιιςο, ὃς τοῖο, νε΄" 

10 βταμὶ (σι ἴσαεγο γυίτιι Ὑ Βοορἢν ἰαξὶ. 
Ὑ πέρορρις»υ θ- ἡ, Παρ γθαι5» ρογοι μο ας, βου θ΄ Ηςίν οΚ, 
Ὑὐπεροχκ) »ςγ") ρτ ξαητία,εχος Πςητία, Γαυιμυτας, [0 ΠΠπηῖτας γ6- 

ΠηΙηΘητία; ΠΡ ΓΑΒ. ρι δ ΓΟ ΓΔ» ΘΧΙρογηγια., τξϑρβολης υὑἰ- 
περοχ αὶ πῷ τείχοις ) οχος ως. νεἰοοίτατίς.» Οαΐοηις ρυίπιο δά 
ΟἸπιιςομ 11, υὐπῦροχ ἑἰω ἐχῳ, Περοτο. ὑπτεροχὶ», ἐχογείσρατα,ας- 
Εἰ] το 9 ἘΧΑΡΡΟΙΔΙΙΟ 7 ΠῚ Ρ]ΠΠ σατο, Ατ τοτε]. ἴῃ ἈΚ ιοτο- 
το. ὑπροχαξ, Ἠειπιο!. ἐχροηὶζ οάὰ αι Ἴἢ Ὑ]σογίδιις οχοτο- 
{ουμτ 5 Ἀπ]. χυτὰ ἐη ςΟΓΡΌτΘ Ἔχταθογδησ , Ματος ]. ὀχογεσ 
(ςφητίαϑ νοττῖς, Πρτο ργίπηο Ὁ] ο σον 4, οαρίτο ἐς 2. υὐαβοοχαὶ ὁ - 
λεφαντιώντ ων 5. ἰᾳχητίαπτρϑ εἰθρ μαπεὶςοτι πὴ Ἔχει δογαι 653 
Πιοίς.1,2.ς.99. : 

Ὑ᾽ πέροχίθ᾽, αν δορ ες μ5,Πηλίοτ ΟΠ πο η 5,4 ,Ἑιοσὸς, δεινὸς, μείζων, 

ἔξει νἱοἰλεῖς [οεἀετῖδις., Ηοπιεγὰς 

᾿Ὑ περόψει,εἰρΊςΊς5, 
Υ περοψία, ας αὶ, ἀοἰριοἰσητίᾳ 8ζ ἀςίρισατίο ΟἸςοτγοηἑ,ρτοιφρόνηστς, 
ἀοἤροέξιις,σρηταπείο, ἐλ (Ἐἰ ἀ ιληπνάγτο ρα ητϊα» λίτιι5, Προγθία. 
τ δείφνος ἡ ὑπεροψία, ΓΛΙοἰληι5. ὑπεροψίαν αἰϑρώαν ων, ΠΟΙ  ὨΠΠῚ 
σοὨτΘαΊρτιι55 Ποππ οἰ ἔθη, εόροψία αὐ ἡδονῆς, ΠΟητοΠΊρτι5 νο- 
Ἰυρτατῖβ. Ομιγ [οὐζοπλμ5. φῖδε ὡρεφόυχῇ ς. δυχὴ κὶ λατρ εἴα. ϑεοί ἐν 
εἰαροψίᾳ τ ἐσδονὴς κοιϑεφυῖσος τέυ) ἐχαῖςια ψυχίων ρτοςατῖο ἃς εἰ σα 
ταις, σα αι [6 τις πισπτο τ σοη τα 1}1ς τῃ σοηζοπερει νοἱαρτά- 
τίς, ἐπαίνων ιασεροψία. » Ἰμιάμπι σοπτομηρειι5» (ἐπι Ομ οίϊο- 
ΤῊ 115 γαῦδὲ ἱερῶσ, 

Ὑ᾽ σερπτιγὰς,ν αἰάε ρ] ας Ατι15..Χ εἰ. 
Ὑ΄περποϑυσας, ναἰ ς αθοέτιι5. σοπηπιοτιις ἀοί θη ς, αἴράσαϑής. ᾿ 
Ὑπερπαίω [πρεγρτοάϊοτ, ὑπερβωνγω, πλεονάζω, εχ οοἸἴο ὑπερπεπαμκό- 

τα πᾶσαν ὕβριν, οτη πςπὶ ἐπὶ πτίαπι σχοςἀομεῖδ, πσίδη, 
Υἱ σερποχεύω,ν τγαπηοάιμπι ἐποταῖο ὃς ρ᾽πραςξοῖο ὑπερπο χύνες 

ὅϑαιγοειπὶ εἴὐεν ἐΠπιρταπιοάτιτη αἀΐρο Ἰησταμείςοτε. 
Ὑἱπερπέμπω,ν  τγὰ (ΠΟ ρλῖπὶ Ἰφοι]οτιὐπερακοντίζω, 
Ὑ᾽ περαξιρσδύω, μ, δ᾽ σωγπ ϑυκοι, Γὰ ρογαδιιπάο Ὑ]ρΊαπ. ὑπ εραύδιον δύο μαὶ 

τῇ χαρζ»ἰιρογ πον ραιάϊο,ν ἐμ οσηθητοῦ [ξτοτν Ραι]ὰς οα- 
Ρίτα ἰδρτίηιο 5 ορὶϊ.1,, 4 Οὐτίητμν ἃ Εομηδη,σαρ.᾽. ὑπερεπε- 
οἰοσόυσεν ἡ χαρις. Σ ἶ 

Ὑ᾽ περαδξιοσώς, ἰρτα πηοάτιπη. Ματοὶ σαρίτο (Ἔρτῖ το, υἰπεροϑρισσαῖς 
οἰξεπλύοσοντο, 1ά εἶδ, υἱπερμσετρως , 4μΑΠ 4ἴ5 ἀϊσας Γι ρεταδιπ- 
ἀαητετ, 

τ φιρπεπὶςορτγὰ σαρητ ν οἰ χη52π0]π|15.Ῥο ]ν 0. εἶστε αἶα βελων υἰ - 
περαετῆ διυΐχται φερβυῆνα. 

τ σερπέτομαι 5 (προ τιο Το, ΡΙἰη, Πιρεγπὲ γοἱο» Αὐϊοτοὶ, Πθτο ς. 
Απίπιαὶ. 

Ὑἱ περπεήω, [Πρ ταπιο άπ σΟΠΟΟΠΠ0. 
Ὑἱπερπηδάω,(, [ὰ ρΡογΠΠ1ο (οἰ μτ 6}. τγαηΠίϊο, Γαἰτὰ ἤρετο, Ας- 

εὐΐατητις ἃς Γλατῖι. ΑὙ ΠτοΡ μδη ατερφηδ ἂν τταπίςοπάστγε,τγαμίς 
το σοη σα] σατο Δ᾽ (οΒίης ; 

Ὑ περπίμπλημι, μι σώ, τα κα γα, [ὩΡ ογΙ ΓΆΡ ΕΟ, ἐσερσληξίω. 
Ὑἱ σερπίτηήωνἀς ἀθοτοίροτγοίάοςν οἱ Πιροτίηοῖάο (ο] τε], 
Ὑ᾽ σερπλεογάζω,ςχυθογο,Πρεγαδιιηάο Ν]ρίδη. ὑφόρεδδεου δύω, 
Ὑἱπερπσλέω,α. Ππροτηαυΐρο.Αςροιιῖ, ς 
Ὑ᾽ περπληρέω, ΡΥ φτοῦ τη οάτπι πρ] ΘΟ. σερπίμσλημι, 
Υἱπερπλυϑδεἰς οἴνῳ, ἘΌΓΙΠ5)5ΟΡΆ. 
Ὑἱ σερσλύπομαι, ϑαυμοέζω, [ἀτεγρ. Αὐ το. 
Ὑἱωερπλιύσιθ-, ἀϊω τ 119 πιοάππᾷ οχοεάςηϑ, 



δ᾽14 ἐγ 
αἰ σερπλετίω, [ατα ρυα δτιο5, ΑΥ ΟΡ ὅπ ΡῬΊυτο. 
Ὑἰπερπολλαιντ πείμπολλα. Ἃ ἢ. Ὁ τξαβ πολλαὶ μὴ κτύυδη  ἐτῦβ ποῦχα 3 δὐ- 

ψράποδα ἡλίσκετο κ τ χώρας, 

Υἰ περπονεῖνορ! αΓαυὰπι ὁροττοῖ [Δ ογάγεγίρταπιοάμτη ἰαΡΌγατς 
ἃς ἐχετοοτὶ αἱ, τινα ΟἸαις, 

Ὑἱ πέρπονδ-.δἰαθοτς σου ἐεέτιις, 
αἱ συρπονοῦσαι σουφαθοτο το τε ὑσερ πονοῦμαι «'δε, ΞΡ ἢ ἴη Αἰλσε» 

ταξαρ τῦδε εγωνίζομω, ῬΓῸ ος ἀέςοττο. ᾿ 

Υὐ πορωρόϑεσμθο, ἰἀοΠὶ 4}10 ἃ υἱασερίμερίθ. ,ἐκ πρϑ ϑεσμιίθο, 
τἰαβτταμα1άςπὶ αιοά υὑπτερὰπ τοῖα) (Ὡ ρογιιοο ΡΙΠπ.ἤιρεγο νο- 

ἰατι ρον δίο τ. ἸΆ ΡΟ]]. ζυνηϑ ς ὑπερα ταίμάνον, [ΠΡ Γᾶ Πᾶι1Ο ΠΊ 

νοἰδητοπη: 440} {4π| [οἰ Ἰςετ. 
τἱ ὡβηϊωχϑ',εἰταία ορρτγοῖϊις ραυρογγαῖς. 
Ὑ σερπυππάζειν,ν]άς πύσπαξ, Ϊ 

Ὑ'περπύρε Θ΄ ἱρποισοπιαρποροτὲ οαἰϊάιις. 
αἰ σερπυῤῥιάω,ίαρτα πποάϊτιπι τιιβις Γαπα. δα τιιξι5 Πουταξο οοἷο- 

τε ρΡεγξηπάοτ. 
«ἰὥβαυμθ-, ναΓ ἄς σα] άιις. 
Ὑἰ περατώρωσις, νἱάς ὀκσαῤκωμα.. 
Ὑπεῤῥέοιμ, ϑύσωνα, θυκα, [ἀρ οτ ἤϊτιο.(Ἱς. 
γ᾽ σερσαρκαῖν, ὃς 
τ περσαρκουϑοι ,ἀϊσιιητιτ πα σογρ οητίογα [πο ἤιιητ. τοὶ υπσερ- 

«ἀρκουιὼ ται» ς.2.1.Ὀἱοίς,ςατηΐο οχογοίςεητία᾽, ἅμα: ἴῃ σάτης ΕΧ. 
οτείοςιιητοοατο [ἰχυτία 8. ' 

αἰ περσαρκάματα, ςατηΐμπι Φχοτο σοι εαρ, [ὰροτιιαοιιας σαγπε5. ΕἸοτ 
πιοῖ. ἐχοτγείςςπει ας ἴῃ φαγπο» 86], ςαρῖτε αιάττο ἰἶδγο [θοιιη- 

ἀο Ὠϊοίς. 
Τὶ περσαξκωσις, ΠπρετοΓοίςςπ8 σατο, σΧογε[ςητῖα σαγηΐ5. 
Ὑἱπερσεμνύνομαι»ν ΟΠΟΠΊσΗτΟΥ ρ] σίου δί οἤεγογν νἘμοπιοπτεῦ πὶς 

ἰδέζο. Χεη. 
Ὑὐ περσκελης) 41 αἰξ σγαγῖδι15 στα πα! ογῖδιι5 δὲ Ἰμαια 1.5, ]ατο 

1η ΤΊ πλιῆς Εἰςίπιν ἐᾷς ὑπέρμετ Θ’. 
αἰ πέρσυφθο,νἐοπιοητοτ ρίεης, τ ΟΡ. 
«ἰ σερασνδαζω,ν ΟΠ ΠΊΘητοΓ ἱποιπιο. Ειοίδηιις ᾿π Αηαοβατῇ,υ- 

«σεραπιδακάν αὐθὶ ὁ ὀιμαήοοσιν Φ[δ πνλικούπων, 

Ὑἰ σερσταϑμέζεῶτῃ » Ροπάςετς ΥἹποογο ΡΥ ΒγάθᾶτΕ : Ῥτορεηάετγο, 
ΤῬλατηδίζοη. 

Ὑ σερερωννύω ίει! ἐπτερςρώννυμι, ρ ετ τογπο ει παρ ετ ἱπίϊεγπο, 
τἰπερα ϑα,φἰάεπι αιοά ὑωερέχω, ἐπι πεονεπλϊσον εχ το 1], 
'ῷ ερήείζειν., κἡ ὑπερ τα ζεάγαμ. {προγῆςἰς τϑηὰς (οἰ οιιπι ργοιιισοτα, 

πη αἰτὸ τοτγαπι ἱπιρτοῖΐο νοιποτς πιοιιοτς ταις ργοίςϊ πάς- 
τοῖντ ὅυτία τοπιιὶ Πιΐςο ἀγατ τοῖς ΡἸ1π. ΠΡ το ὃς σαρῖτε 15. νὈΪ 
ἁταπ δὶ τογτίτπὶ σ 6 ΠῈ5 εἴϊε ἀσεει ἰπ (ο]ο ας ὶ]ϊ, πες τοῖο ρου - 
τούταιη ἀφητα!!, δά εχῖρια οαΐρι 4, Τ᾿ ἈςοΡμγαίτυς ἐς ΒιΠοτγ. 
ΡΙαπτατ. το τοττῖο 5 σαρῖτς (ἐς πάο.. ἐποὶ κἡ αὶ μἱξίς αὐτὴ τῆς 
αἰγυπῆδίας γῆς δοκεῖ τιγαὶ γχονεῖν ὑχίω ὀγια χοῦ 5.,οὐ ἀδνον ὑπερτάσονται 
καὶ κενήσωσιν δυιὶ ἀϑα λα ς“αὐειν ταὶ οἰκεῖα τῆς χώρας,δες. ἰάοἤι. ἢ 
ταυτὶ πα [ρογβοίατίινπι Παΐσιιη ργοάιχετγίπτ τεγγαπιάιιο τλος- 
που ητ πὶ δ δίρ τα φιοά νεττῖς Θά ζά πο. φγοῦο. ΕΠ ομὶπὶ 

Ὑάζω(νυάς ἀριιᾷ Ηδσοιῃ 11.1. ῥέψε ποδὸς τετεγων.) τὸ τείνω ἤτις τα- 
γύω,εχτεηάδοφρτοάιϊιςο. ᾿ 

γ᾽ σερταλανταῦ, ΡΙ ΡΟ ογαγοροηάοτῖς ργαμῖτατε ΠΠρεγᾶγε » Ε- 
τγιποίοσ. ᾿ 

Ὑ΄ ετατος,ν, ὁ» ΠΙ ρα ι15594 {π|{Ππλι15. ΓἸππ|πλι15 γπλα χῚ πη ι15. 
Ὑ πέρτεγος Πρ  τοόχζαπη, ὑσερόμω ἡ ς ἐγ, Ηείγς. 
ὙὙ᾽ περτείνομαι, ἃς 

αὐ περτείνω, μενα σσιαχα γαῖα Πρ οτου πὶ Πιρογογδ [αροτ- 
οχτοπάο,νιηςο;εΧροιτίρο. ὑπερέχων ὑππερβόμω. ΑὙἸΙΤοτοΪος5 
4ιατίο Ρο[ τὶς. Οταν 8. ἤδη πολὺ υἱαερτείνωσι ταῖς ἀσίαις, οὐ τη Ο- 
Ῥίδιις Ιοηρὸ Πιρεγάτίητ. Τ Ἰοορ Βγαίξιι5 ᾿Πτοτ. ρίδαταγ, πατ- 
το; ταὶ αἴγρια υἱκε ἐρτείνει πολο τίμα) ἴδ Ἄμων ζωϊω). νἱποιιητ, Χοπος 
ΡΠ υη,κὸ τῳ πολυὶ υὑππερτείναντο τὸ κέραςν {Ὁ} ΟΓΔΤΙΟΓΊΙΩτ σΟγπα ᾿Ὸ 
{ππατη ὅς οἰ τοι απο ΓΙ Πτ παρ τείνομαι διεμυείμει»ν [Γ[ 5115 {Προ γΟ, 
Ατιποτῖο! ἶπ Ργο Γ ἐπι υἱατερτείνει ἐκ εἰν, 11 1πὶ τγαπίσςηἀἴτ, Α τὶ- 
(ζοτο! 1η ρτίοτ. ὑπερτείνει ὦθα, ΓΈ ΠΊΡ 15 ἀπ ρ ἢ ἤςατιγ. ργοιορα- 
τύταις Οὐχ ἰη ΡΓΟδ] οἰ! εηι [ς εξ. 

Υ περτέλεοι, οἱ ἈτΊΡ]ΟΤΕ 5 ὨπΠτεγὶ, 
Ὑ περτυληι γε θ)δ Πα Π ΟΧΤΟΥΠΊΪὨ1185.6 υἱαἷθ τὸ τέλ δ. ἀφικόμβν. .Ης- 

(γ εἰν τέμπη ρΙυὐαὰπι ρογἐςέλιις. Π)ατπαίςεπι! ἀς [)εο, ὑπερτε- 
γυὰς χὴ τωροτέλει(δ-. ἸοτοΓ ΡιΘΟΡ μος, ̓ η Τ τας ΒΙη115 εἰξυϊπερτελῆς » ὁ 
ἐγκρᾳ τὴς καὶ ὑπεράνω. 

{περτέλω͵ ὑπερέχω, ρτα ἔοαητα 60, Προγεπιίηςο, Ρ ἢ Ἔχεονοχ- 
τίου ὑπερφαίνω τἴδ νων ἄφρων. ὑπερτείλας ἡ λιθ. [ΟἹ οβενιςείς δ, 
4146 ἤηρεν οί θη 5, Ε]ογοάοτοὐπερτέρλων πέτρ Θ-. 10 ἘΡΊρ το εττα 
(ρους 06 Π5. 

Υἱ περτενὲς αἰτιη1, ὑπερανέ γον δά. 
υἱ πέρτνρε χρέα τανσάγηδς ΟΧΓΟΓΙ ΟΥ ΑΓ Π65 411: ἴῃ ν ἰδεῖ ξουίη- 

[τον οδιασεητ,ντ ἔγκχα τῶ 411: ἸΏΓΕ 5 Υ οἱ ντι ἢ] 4 Π| ΧΡ ἢ τ») 
Ταγη 65 ροτίοτγοβ ὃζ πιο  ο 65. 

αἱ περτερέως [1π| [Πρ ΟΓΙΟΥ. 
ΥἶσερτερέαιΠρηα ἡ» 4 Πὶ ΟΠ] ΠΟΠΕΙ ΟΥ̓Δ ΟΠΓΓΙΙΒ 5 (ἀρεγ υῖθιις γος 

Ιοςαυταγ, ΡΟ] ]υ οὶ ὑπερτερία εξ, τὸ ὅλον ὄγησερία τῷ ἀρίατος, Η]Ὸ- 
τῇοτις Οὐν Π.ζ,. τόρ τοὶ διμώες ἐφοπλίοσασιν ἀφσίμ ζω υἱ ψηλἱμὶ ἐυ - 

7 
ὑῶν ἐϑώκων, αξαρ αν, ΝΟ νετγὸ Ἐπηϊλτῇ]ο. τετραίγωνον τλίκ 
ϑιὸν τῷ ἄξονι γηπκείωδρον ἡ πὰς δ ΠΟΠΊΘ πϑοαὶ τὸ τὐτϑρκεϊῶτα: βεμ-τ 
τρί ςογγιρτὰ ἀἰχογηης [τα], ἀσγύρυν θῖν ῥα ππκς καὶ 
ἀε Πιρτὰ. τῇ 

Ὑ᾽ πέρτερον, ΡΟ Ἐγοηλιπλιγοσοης Ἠοίγςε. 
γ᾽ αἴρ τιρίθ-»υ, ὁ, Πιρογτοτ αἰ τ οτυαπεὶ 4 Οὐ. Ροτγδητίογ ριον, 

χρείαν, διωυάμει πολλ ὧν βασιλέων ὑπέρ τερΐΘ-. γιτι εις πη] τος τος 
865 {ρεγαῃϑΡ] πγάτοθιι5 ἴῃ Ῥετίο!ς ΟΠ τι, μείζονα μαρτυρίων 
μετέχ', κὐ ὑπῶρ τερον ὀμφίμδ. νοἱ σεποτὶς εἴς Ἐασπιίη.ϑορ οἷς 
περτέρᾳς χ(εϑ οἱ ἐαχυροτέρας. ἢ, μτ᾽ διωάμεως μείζογίυ, 

γ᾽ πῇ τεχυθ αντί ἢςῖο ἢΠ5 σπεδαῖι, Η εἰἴγς. 

γ᾽ περτίϑεμαι»ἀπετοοτατάο, πέξοτγωρρτελαῖ, ν ᾷς αὐα βἀγλεῶς δριιᾷ 
ΑΠΥΠΊΟ ἢ 1Π1. ᾿ ἶ ἵ 

γ᾽ σερτι ϑέμψ Θ-.τατάτις. 4 . 
υ σερτίϑηιμ, μ ἥσω,παζθι, ΓᾺΡ ΓΡΟΏΟ 1άὰγεῖ ΡΙ᾿Π. Πιρεττηροπος 

(ιδιϑττοορταροποντιμώ, ΑΕ. Αςουίατιιι. ὑττερ θέντες τὸ αξοπρον, 
ἀττο ΠΠεπτοϑ ἀγατυ Πη} ]μτ.1η ΒΟ πη. Ἰτοιη ἀ ἢ το, ργοτοίο, το - 
οτα(τἰτουἱη Αἰ τι ΤΕ ΠΊΡ 18 το ςῖο. 

Υἱ περτίμιον, πη σηἱ ρτοτὶ)7 Δ 4}{1.2.Ο ςοη. , 

γ᾽ σερτιμοῖμαι. ΡΥ ςγοΥ 1π Ποποτγειαριά Γαιοϊαπιπὶ: ΒΔ ἴα 
πιαάλπ οτατίοης » αἰαστατοις ποιῆσα) εἶ ὀμέροις τεὶ χωρία ὑσερτις, 

μώμους Ἰὰ οἵδοντοῖπο5. ( Βπτοιιογον Πα ΠΟ ΠΠ15 ΡΓατΙ5. ΦΟΥΉΠΩ 
Ρτα ἴα σπγεητοπη,. υἱσϑρτιμάόπῳ, ὃς ἐκτιμα ὥτηγισασηο ἰ]οο τίς 

χἰ πσερτυκαῖνεντ ὑπτερκ ὠρασ εἴν γα ΧῸ θεγασο ἔγιιξξιι ὃς ξοστιιγᾶ. 
γ᾽ σερτύνενα, ει 0 αἱ χἰ πόρϑυρα. [ 
Ὑ πέρτον(θ.,». ὁ κὶ ηγν ΕΠ ΟΠΊΘ Π59Ὠ1}15 ᾿ΠτΘΠτιΙ 5, Ππ ρτδιπ οτιπι ᾿πτῶ- 

τις δια πο ἰις. πέρ τονίδο βοὺ 1, μεγάλη ὑπέροχος, ΑἸ ΟΡ. Νοδαΐ. 
Βηάσομ᾽ αρία παν ὑπέρτονον Βοαν, ὑπέρτονος ἵτσπος,111 Ηρ Ιαττ. ἀϊ εἶτα 
4 τυτόύῳ ΔΕΠοἴτατ. - 

Υἱ σερτραγίζειν, ΣΙ ργαπηοήπι πὶ οἷοτα Πἰγοοῦιπι υἰγδ, δἰ γάτα ὁδός, 
Ιεγο. ὑπερτραγίζει πὰ ὁσμὴ. Τϊοίςξοτί ες. ἰἶοτο ρτῖππο,, σαρῖτ' 
τε ίεχτο., πιτσογίμη νίτας. Πιργαυηοάιτιπι τοάοϊος , οάοτγ 
εἰ Πιργαπηοάιϊιι μἴγοῖηο, Γἄςπι στο [ςοιμάο ἀς πάτάο ἰο- 
4ιςη5. ἵ 

Ὑσερτρέχω,τγαυ(ογγ ον ςροριίοτϑς ΡΠ Ια, Βιρόγοιττγο. 
Υἱπερυόριϑ-γαατια ἰππη ἀλη 5,1 πηῖς. 4411 ΓΟ Ρ ὅτις 9 ἀ το πτιι5 Δα} 

ἴητογ σαζοπι σοἰ ἰςέϊα. ΕΠ ΡΡοοτ, λυ δι 
Υἱ σερυϑριάω, κι ασως οτιεἰοο αδταδείςογ Ατὶ πορῃ. 
Υἱσέρυϑρϑ-, ἔα] υτι59 (σταθεῖ, αγαξας, (δτιϊθεγογιδίάιις . 64 - 

24. Ηείψο. πυρακπίς, 
γ᾽ περύμνητοςο αι 4α 0115 αἀπηοάμτη. 
γ᾽ σερύπτι.-, ὁ καὶ ἡ, να ἀὸ [ἀρ] πι15.5 Πιρταπηοάιπι (μρίαιι9», τος 

[υρίπι}5. ν 

Ψ 

ψιη μίθίαισ 
νἰδαδιδι: 

ΠΝ 

μἰΝ ἐρίιιὰ 

ΤΩΝ 
ἀκοίι οία, 
ὑιὼ, 
μμημμοι » 
ἐκ, πρ ὐμτν 

ἐμμιφε χω. 
Τηισί, 
ΤΩΣ 
διμοϊ μὐιυνύ 
ΤῊΝ 
ἰδ {ὈσῊϑν 

"ἢ Μιήπω, 
μα {πιπυ 
μη ληζοραι 
απ εηιοη, ἐσι 

τὐνιε αἰτίμπ: 
ἀπ διέ, 
 ΠΠ Ιου ίοίνον 

ὧν, 

Ὑἱ περυψόω,ἰῃ Παπιπλιτα ςβογο ἤιργαπηοάτμτι ἀττο ΠΑ τ5. οἅ- ᾿Ξ πημαν νγππ 
Ρἶτε (δειιάο δὰ ΡΆΠΠΡΡ. ὁ θεὸς «ὧτὸν γ'σερύψωσε, {Π εις ἰρίμπι ᾿ς τηρν ὑρασός 
1η [πιπιᾶπι Ἔχτα τ (δ᾽ ᾿ποϊτατεηι. ἐνηρνι αἰπιὸα 

Υἱπερξανομαι, [ ρογευαῖ πο 9]: Πιάρραγρο οἱ περεφαίησαν πᾷ λόφου, [ας 
Ρεέῖατο σο]}}]Ὲ ἀρραγιοπιρτ Τ᾽ δεν ἃ, 

Υἱ περφαλαγγίω,μ.ΐσω, πιηκαγν πᾶς ὑπερραλοίγίσες » ΩΠΠ1ΠῚ ντΓΠΠδ 
ΡΡαϊαηχ πο(εδιις εἰγοαμέω ἃ ἀοίεπὶ δοτιπὶ σοςγοεῖ. Αὐτίας 
κι 5, Οτι παύτῃ ὑπερφαλαγγήσειν αὐ τὸν δὲ ἃ τὸ πλήϑος ἐμώλον. Ὠὶοῖτ 
τα ντ ὑπορκερών τάς τι ΑΡΡειά ἄς νοοαδ ἈΠ τ, 

Υἱ σερφωέντες, ἴῃ σου ἐΡ οἔλιιη) (ς ἀχητοϑ, 
Υἱ πέρφ σης, τὰς, ἤγπιᾶ σα] ΠΟ πτ1α. Πρ οτδία. 
Υ᾽ σερφερὴς, ἑος ὁ κα ἀφργάος Π6η5, ΕἸ εἰγς. 
γπερφέρω, μου σεροίσω, πού περίωϊεχα , (ἀρετέςτο, ΡΪἑη, ὃς Ἔχτο ]ο, 

(ιδυεθο. Αἰ. Αςειίατλι. πσννγμὸν ὑπερφέρει, Ἐγαπρο τ σοη- 
εἶτ τ, Ὀἰ φίςουϊἀος [ἰδτο Γἐχτοςαρίτο 33. ὑπερφέρω, ργαίτονίατν 
Ρτα Ἰδητιου δια φέρω, ὑπερέχω γ ἔμιτι διῃ πη (ἤτπ155 Δητεςο] - 
Ιο;οχος Ποοίροτο, ὑπερξαλλων περφέρει μεγέϑει στ αὐτας, τη Δ ΒΩ τ 
τυάίης σπέος οχιθδεγατ Ρ]αταγοθις ἴῃ Βοσλ[0.Π{Οοτατοδο 
υαερενεγκὼν πίω ανϑρωσπνίω φύσιν, Ἐτ σἰπι Οαπῖτῖα,  ΘΠπΟΡ ΟΠ» 
ἐμὲ 2 ϑεῳ μὰ ἐκ εἴχασεν, αἰϑρωσσων ὃ πολλῷ πρρέκριγεν ὑπερφέρειν» 
πλὸ Βοπιϊηΐδιις Ιοηρὲ ριαιταπείογοηι ἱπἀϊςαιτ, ἡ περφέρω τῷ 

πλύπῳ αὖ δ, ορι 5 οος Δητοςςο 10 7 Τ ισγ ἀϊ 4. υὑπρφέρρμαι τ 
Ὅλων, Α]ῖος ργαςς!ο, Ποτοάοτιις. εἰσε πολλοὶ οἱ τούτων υπερόνες 
χϑύντες δικτύων, ΓΟΠτγ (Οἰτοπηας. «ἶθὲ τῆς ἱερωσιστια τὶ πε φυ 
Πιρεγατίητ ᾿νας γοτῖα, Α (ἢ, ἀρεταῖς υἱπερενίοο χότες γ ΒΟΠΝΪΠ65 
αὶ νίττοτο ῥυτὰ ΠΙτογιιητ. 

γ᾽ σερρϑέγγμαγμιξομω, ν ἐγ ̓ς πιροτογοίδιπιοτς νίηςο ἃς οὐίσιιγσι 
Ἰναιο δ θιιΣ ἴη Τοχατῖ, καὶ μάλιστα ἐπειδ αὶ τοὶ ἔργε υπερφ 9εΎγ"Ται 

ὧν λόγοις 5), ρτωίοτῖπι Βιέϊα Π νογθογιπὶ οεἰεδτίτατοιι ἤτς 
Ρέγοητ, 

Νὑσει φίαλίθο,ν, ὁ, ἰππ πυς [1159 υἱπέρμετρ δ ἡ ]πα ἢ ̓πιι 4αη8. ὃς βις 

μιψμηδϊάρο 

μι, 
ΠγνΝ δ, νὰ 
ΜΗ πού 
ἰπν  οῇ 

ΩΝ ἢ ἢ 

ἴον. 

ἤγω εἶδνο 

δώ ει ρος 

ΠΝ 
αι ὐουϑὲ 

ΠΝ ΜΖ 

ΠΥ 

ὑδμποα 
γμαῆεχος, 
ἕρένμῳ, τἢ 

ΠΑ 

ν]ττα ρΒίαίαιω, ἘΠῚ ἃι ἄσπονδος, ἸαΠ αιις, ἔπε ἠϊέγαρ 5) αι ἐγᾶίσ παρὰ 

διά ϊταν ἐμ Ππαγαπάϊιιν αιιοὰ ρογ Ρβίαϊας ἔαέλιπι οἷς : (ὰρεῖ- ν ὙΠ 

θι15 ὃ( Ἰη[Οἱτης τ νης μννςῖρες ὑπερφίαλοι, Οὐ, ἐμά εἴξ, ἄπες, ΟΝ 

στοι. ἀϑεοι κὺ «ὔνῳ βαίνοντες «δὺ ὄρκοις αἰ τας σπονδαὶ ταὶ δεοὶ φιαλῶν " κοι 

γιγνομῖῥας.. ὑπερφίαλον ἔπος, 14 εἰν ὑπερήφπιον. ᾿δτάοπι, Ῥοη- πα 
τιιγ οὐίαπῃ πὶ ἰδ ς, τοίτο διυΐάςντυὑπερφιώχφισι εἴθ᾽ ἡ οἷν δφαίνυ γα οὐ τκων 

Ἰὰ εἰχ. αγαϑεὶς, 
᾿ δίρ 

Υἱ περφιέλως, (ρου δὲ αιΔιξεοτ ἰπιριἀφητοτοτοιοτὸ ρετβἀς, στ αν ννϑόῳ 
τις. Οὐνῆ, 

εἰς 
ἐν κει 

αἰ πέρφι" 



ἢ ζη μ δι 
ν σεφιλέαγμισω, νι κϑ,ν οΒοπΊοητοῦ ἀπτο απο. Α Αςου Αὐἱ- 

τς δορβεα ΡΙατο. 
᾿ς Υ περφιλότιριος, 111 [ἀργά πηοάτ πὶ Ποποτγίδιις {τἀ τ) αἰ πιΐιπι ἃ πι- 
ἡ τ μιποίας. 

σερφιλοτίμως, Πἰπηῖο Βοποτὶς ππτουἴτοσι Πιπηπτα σατὶ ὡπιμ]4- 
᾿ τίοης δί ςοπτεητίοπο Ατῆςη. ᾿ 

' Υπερφλυζω, οβετιιοίςο»ἐπιιηάονν οἱ ροείτις εἤετιιςίςξο ἐχιιπίο, 
Άι. «"αῤῥυὴ ἐκφυσῶ Ἡςΐγς. 

ᾧ γσορφυβυιμαι,ν ἐγίοτ ἴῃ Πιπηπιο πτοία Χοπ ἴῃ ΟἿ ς. υὑπερφοίβοῦμαι 
᾿ς σου, Εἰ] τἰιπ ΘΟ. ]α]Ατ.ΐπ Ἐρ : 

Υἱ περφρόνησιε ἡ Ποπτοιηρτιις,ἀοἰρίοἰςητῖα. 
τρφρϑνούμε), ΠΟ ΠΤΟΙΠΟΓ. 

“σερφρονω, σοπτεπηπο,ἀοἰρίοῖο, ᾿πίοἱ εἴσο. Οοηϊτῖι ἃς Αςοαίατία. 
Πορβαη, πη ΝΝεθι]. δὐτὸ ϑειῤῥουῖ ςδὺ Θτοιὲ ὑπερφρονεῖς, ἄςος ἀς- 

{ῥρίοι5, 14επὶ ᾿θ᾽ ἀοιπ » "ἶ κατεστότων γόμων υὑμπερφρογεῖν» ἰερ65 
- φοηξίτιτας ςοητοπίπεγο. ΓΪΌτάτςῃ. ἵπ Αρορμτμοθηι Γάσοη, 
δόξης υἱπεερφρονωσι, ο] ΟΥἾ 4Π| ΠΟ ΠΓοΠΊΠΔτ. ὑπτερφρονοιιῶτες ἐδὺ ἀγε- 

᾿ς λαῤχαι, οητουηπεηζοβ γα ΠΠΈπτογ ροσου 5 Πλαρ ΠΈγοςΡΙΏτατ- 
 Ὀδυκλη Ἀοπιιΐο. (Ολρίτωτ ὃς ῥτὸ ἔπ ροτο.  αἴςατ. ὄρνιϑος κρο- 

τ΄ ζέσδου γῆροις κορυΐϑου νεύτη πε ὅσσον ὑἱσσερφρονέειγᾶζς, ΕΠ οηἶτη ὑσερ- 

φρογήν οἱ ΟἹ ίσογο ὃς ἤιρτὰ πιοάμπι ἐς ς [ςητέγο, δά Ε οπιλη, 
τιϊαδος δι ]ι5, μὴ ὑ πιερφρονεῖν παῤ ὃ δεῖ φρονεῖν 5 ὁν ἃ φρονεῖν εἰς τὸ 
σωφρονεῖν 7 ης 415 ΠῚ Γαρίας Ρ]1ι5 Πιρτὰ αιὰπ) οροττοαῖ ρε- 
τε, ἴοἀ (ρίας δά (Οὐ τί ετάτοπη. 
τρφρόνως, ΑΥΓΟΡΔΏΣΕΓ υἱπτερφαίως υὐπερόπηως κὶ υἱανεροαυτιχιὺς : 4.115 

᾿ς οἴεοςηίοτ ΡΟ] πχ. διμά. αβοτι ἐχ ἐπηρίμπὶ ἐχροπίταιις ἀλα 
ο΄ ὥζονικως, ὃ ; 
Ὑ σέρφρων,ονος, ὁ νὰ ἡ Παρ οτθιις. υἱστερόπθης. ὑψυλόφρων͵ ὑπεροαστικός,50- 

τ ρβΒοεϊ. ποίε κέκραγες αἰδιρὸς ἅφ) ὑπέρφρονα 5 Ρ ΓΟ 110 νῖγο ταῖπι 

ἢ 

ἀμ γ αι Ε 

ὑραγί; ὧς 
Ἀ Παρ, 

τ, 

ψιαπρέη γι 
ἜΝ 
Βρμινὼ 

τροπὴ ,͵.͵.Ο. ἤπιροτβὲ οἸΔπγΑ[Ἐὶ. τὸ ὑπέρφρον, αἰτίτιιο πηδητ 5, ΟΟΠτΟΠΊρτΙΙΣ, 
(μπο,͵  ΤὈιιογάϊά. 
τὐϑοίοι οὐὴ ἐρφυὲς, ἐος τὸνο ΧΙ Πυϊ ὸ ἐχξλιμτ»(ρογεχος! [ςη5.δεινὸν καὶ ὑπερφυὲς, 
οὐδ ἐρηιίν Ῥεαιοῖ,αδιγάιιπι, 

“περφυὶς ἐς. ὁ κὶ γ),1Π ΘΠ 591: ΠΊ ΘὩ {|5. 9 ΕΧῚ ΠΉΪ115.5 ἜΡΤΕΡΊΙΙ5» 1η- 
Βηϊ5εμιοϑὸς ὑπτερφυῖῆς, ΑΖ ΠΖΟΠΙΙΣ ἱπ Οτατίοη. ὑπερφυὴς ὅσος, 
{ιᾶπι Ρ τγίπτα5. ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος »τιτία αιὰμι πγαχ πιὰ. 
αιιὰτη Ρ] αγίπια. Ασ το ρθη. ΡΊ το. Τα. Α συ ίλτιι. ὑπερφυά, 

ΔῸΙΤΟ, 

ΤΠ 

ἰγ, . ἡ Αττὶοὲ, ΑΥΠ ΟΡ Δα. μίαν δῦ ρον ἀΐπραπον διαμμονίως ὑπερφυᾶ. τηϊτὸ 

τ λ ͵. φχοο ΙΘπτεπα, ὑἱπερφυώ ῥώμῃ γγυσυᾶνον, Ῥ] ατάτο τις ἴα αὶ Οπτ] 0. 
Τ᾽ τοθοτς εχἰπλίτιπη ὑπερφυὴς μεγέϑα . πηα στ ἀ]ης ᾿π Ηρα 15. ἱ- 
; ἄςπὶ ᾿ ̓άεπι. τυ σίταν οὐιΐπ Δοςιιίατία, ἀρὰ ΑὐΠϊορ ιαποπι 

αἰ μαι, πὶ ἐπ ΡΙ το, σερφυὲς τὸ μέγεϑος διΐο διεάκοντε » ἸΏ ΠΡῊ 65. ΠΊΔσΌΪΤΙΙ- 
᾿ ἄϊης. 
᾿Υἰ περφυσοίω, ἤαρτα πηοάμιτι ἴῃ Πλτι5 (0, 
γί σερφύω, [Ἰρετογοῖςο (εἰ (ο.ἱππαίςοτ, ρογπαίςογ Ρ] 1}. 
“περφυώς, ἜΧἑ Πηϊ ὁ, ΐτιιπη [ἢ τη οὐδτη, ἐρτορ ἰὼ, ποτε ἀ 1} Π]τοτγία- 
Ῥτὰ φιιὰπι ἐἰςοὶ ροίητ, ὑπτεραγαν: ΕἸ εἰν ο. ὑπεραγόντως, 

Υἰ περφωνώ,αἰτὸ οΪάπηο. 
υἰ περχαίρωςγ ΟΠ οΠπιοητοτ οχυΐτο. 

γ᾽ περχειλὴς, ἔφ), ὁ χὐ ἡ, ἜΧΉ ΒΟΥ Δ Π5)Ρ  ΘΠπς. ΡΟ] ΠΧ. ργορτιὸ αι ἤι- 
τ΄ ρταϊαδία εἴ, αὶ ἰαῦτα ἐχοςάϊτιντ ὑπερχειλεῖς κρατῆρες ἀἰςιη- 
ται [αρτα ἰαθῖα ἱπιρ  θητιγ δ ἐχιιδοταησ. 

γ᾽ πέρχειλΘο,ἰάοτη. 
γ᾽ σερχέομαι, μοΐσομαιποημώ ἀρ ογἔπάοτ » ντ ἀρια δεποζατη 4 - 
ν΄ ταταὶ Οὐα ἢ Πῖδτο ΓὈχτο,οαρίτε 24. Ἰα[αΐα {ὰροτγῆϊια., 1ά εἴ, 

γῦσΘ- ὑπερκεχυμβώη » ἐπῆι!α πιατὶ οὔτιτα. ΕἸ ὅς ἐχυροτγθ, 
᾿νε ὃς ἱδοπῃ αἷς Ππρογ απ! σογρογὰ 4: Πιργαπιοάμπι ὀχογο- 

Ν. (οἰης. 
. ΝΜ 5 

ΤΠ δε!" ὦ 

25. δα 

ὠναήιένι Ν 
Εν 

ὙΠ ΜΙΝ 
ν (δια, ἈΠῸ 

ἐπε ἐμνη δι 

ἦι, 

ιι, Χαμίη 
πιά 
ἡ μία 

πνμ.  Ὑἱπερχλιδφν, 1ῃ ἀεῖπτιῖ5 πχοάπιπι ἐχοςάοστγς, ἔτει ἰπίοἱ ςητἸλ)δ ρας 
εὐτρο.͵.ς.ς τυϊαπτῖα πηοάιϊιπι Ππρέγατε 50 Ρ 8... 
αἰ αι! Ὑ πσερχολών, δ᾽ ΠΠοἤτηι οἰΤο,να!άς ἱγαίο! ΗΊρροοτγ. 
ἢ χα Ν Ὑἱαὗ χολθιγν, ὁ, ἴαρτα πιοάιϊιπι ἴγᾶτιι5. ὑπέρχολίθι »ἠοσμῆνος. Απ- 

μιν ἐμ τίρμοη. ΝΎ 

είν Υἱ πέρχομκαι . {προ ογ.δποδυύίομαι, ὑστοχρίνομαι 5 ἀςςοάο. ὑπήλϑε «δὺ πολ 
λοιξ5 ἴς χὰ ροριετπι σοπτα ἴτο ράττος ΡΦΡΪ εἰ [δεὰιτιι5. Ρ]π- 
ταύςδις πα Ρότι ες. ϑαεύμᾳ μ᾽ ὑπέρχεται, Γ1τ πὶς δά πηῖγάτί 50 
Ρμοεὶ. υἱσελϑὺν ἃ διαΐλογον. ὅζς. {πδὴεπε ἀϊΑ] οσιιπι5 1.00 14Π|18 
ἠά εἰ γεργα πηταης, τὸ ὑπελϑηὴν 9 το ἃ (η ΤῊ ΘΏΓΟΠῚ γεμϊτ Ρίατο 
ἴα Οτίτσης, ὑπερχομῆνος «τ αὐτας ὀρϑρώποις βιώσῃ κὶ δουλϑύων, ΟΠΊ- 

ΟΠ ρας ᾿πουτα δι οὉποχίις ἃς Πιδι ςέξξις νίταηι ἄδρος. ὑπέρ- 
᾿ χομα αἰεητοτ.Δἀοτίοτ,πις ἱπΠπιιο. πείρεισδ' ὕομαι 5 ὑὑποτρέ χῶ 

υὐσοδὺ μαι, Οογορο,Ροῦ ΟὈγορτίοποπὶ τις αἰτοτγὶ σαρτί οἱ Πι}- 
ος χαϊττο Οἱ πε} ἰδ ηῖ15 Δ νογθιπι. Πιδῖγς ἀϊχῖτ ργο ἡθάῖτο. 
“ Πητοτῖπι γογὸ φἰπαιῖτ, ἔα! οπάτις τι εχ 7. δὲ ναττῖς ἀττ θα πιὺ- 

οἰιπάτις οἴξ. Γυοἰαπιιϑυτέω μᾷρ γὸ Σεμέλίω ὑπελϑούσοω η' Ηρα. Τ- 
᾿ἄεπη, ὑπελϑών μου τίυ! ἐρω μβύίω τὸ ἐπῖπι μὲς ἀοίτπι ἀδυοτατ, 
αμεπιαάηγοάμιι ὃς ἀς υἱπείγω ἀϊέλιτι εἴ, μ᾽ ὑσῦλϑε δαίμων, 
ἔοττιιπα ἡπηροἤετ ο ἔς ς Π1τ, Ἐθπτιρ ες. δύλῳ εἰ πῆλϑες ΠΔ4οτη, 
πῆλϑεν σὐεξὴ «ουκϑξ φρενὶ, Ἰάοτι ἘπτΙρι 65. ρογίπαίτ 11Π|5 ἀττς 
δα ἱπρουῖο, αίτι ἀεςορίτ. ΡΒ οἴτατιι, Ζδὸς ὑσῆλϑε χευσῴ, ὕ-. 
δευτι, βοὶ ,κὐ διραίκοντι., τἡ ̓ ὄνοις ροκαλύμμασι, ὑπέρχομ αι.) καλαχεύω, 

οδ(ςηιίοίὲ ςο]ο 9 αἰτοιι πο νοηάττο, ὅς οἵῖπὶ οδίεγιιο., ϑερὰ 
πάω, Πεσιομεπ,δάπογῆις Ατ ἄοοτας, Συμβέβηκε γὸ ἐκ τοῦτον 

τὶ ὐανοα 
ἐ πτη ὑπῃν 

μαι μι 
πο μαι 

Ἰκοΐ ἐν 

ἐπ δι Ἱ 

πω Κ᾿ 

αἷς ἃ ἱ 
ἐρυψ ὑπῆν , 

᾿ 

ἌΝ Τ| ; 81: 
αὐτοῖς μὴ αἰτιπάλοις ἐδ τούτοις » ἡμᾶς ἃ ὑπέρ χεόϑαι καὶ ϑεραπάϊειν,ἴπι- ἐς σοητὶρίτ ντ τγος 1111} τοροϑ ἰπτο [δ οίξος ἜΠ ξητ, πος δυτοῖα 
γι ἱρςοἰεγοηε δί οὐίενλυαγοητ, Α που. δοκούσεν οἱ κρεταὶ υπίρ- 

χεῶαι, Αλιμίια δίω ὑπέρ χεϑο ἱπάίτιοτς, Πανι αγον[ιρῖτο, ΒαΠ - 
᾿λὰ9,Ποτη.7.4ς ΡοΪγροάς, Οἷς τ ποίᾳ ποτ᾿ δ ἑχαςοτε πέτρα αἴδιπλα 

᾿ "νὰ ὀκείγης υἱπέρχεται χρθαν, ᾿ 

Υ περχϑεας ἸΠ ΟΠ] τι5 ὅτο ἃἰισπο,, νἶτγα ἐλοιίτατος ἤι15. οὔστα- 
, τὰ, ΕΗείγς. ν᾽ 

Ὑ πέρχρονθ.-, κε, νὰ ἥν Παρ ον οπτης το ΠΊΡΙ 5, ΟΧΉΡΟγΔης ΓΟΠΊΡΙΙ5. 
Ὑ περχυϑεὴς, ἀ|{|15. 

Ὑ περχυσις οἰγα δύτητος ΡΤ οὐ Βοηἰτατῖς αἰιιηἀλιτῖα, ΝΑ Ζαπζοη ἴῃ 
Οτγαῖ. 

Υἱ αὔψυλς Θ΄, ΓΙ ρ! ἀϊτατο ἐχοςάςης. 
Ὑἰσερώα, ἤν ρα ἀτιιπη»ἀριιά ΑὙἸ τοῖο οπὶ : ἀϊοίταγ ὅς αὶ ὑπερ αρυά 

[πο] πιιπη, διαὶ ῥινων χκἢ ὑπεεραίας καϑειίρειν, ΟαἸοηιις [δ το Ρτΐπιο 
τὰ ΟἸαμςοπεπὶ : ροῦ ραϊατιιτι ραγρατο Πα χείλεα μῆδτ᾽ ἐ- 

᾿ δέω ὑπεραίω ἐπ᾽ ἐκ ἐδίζωε 1, τὶ ὑποερώον κὶ ἃ ἐραον, 
Ὑ περωδιειυΐα, ΑἹ αἰγυῖτας λυΐωη, 
Υἱπσερώη, νἸάς γ᾽ σερώα. 
Υἱπερώξον, ἸάοΠη ιοά ὑπερώον, Ες ἴγς. ὁ αγαιον οἵκημσ. 

Υἱπερώησαν, τειγὸ σοἰΤεγιητ,τςξεὶ {εοτογιητ, πυροζαιη ξοςοπιητ, ὗς 
Ἷ σππεχῶρησαν, τσαρωριἠ θεσαν, αὐ ἱπερωΐω. 
Υἱ περωμΐα, Ἔχοο! !ςπτία Πυπιογογηπι, Ομ ν [ΟΠ ΟΣνι, αἴ ὶ ἑερα σἕωνς, 
Υ περώνυμος, ΕρΊτἢ. Ὁ εἴ]. 4111 οπηποπὶ ἀρ ο ]ατίοπειπι ὀχ οςάϊς 5) ὅς 

πηδῖοτγ εἰξ Οπηὶ ποτ Ἶ ἢ, 
Ὑἱπερεῆον, εν τὺ, αὐώγεους οἶκος, ςοσ πα συ] τπι, ΠΙροτίοτ ςοητίσπστῖο,τα- 

Ὀιυιατιιτη ἴοσιις οἀιτας, [σοι [ἀρογιοτοραίατίιι, ἃς ἱπερώϊίονν 
ῬΓΟ δοάςπν, ὑπερωον 1 αιϊηἱ γοσάτιπε ΟΠ αἰ οἰ ἀἰσιπιὶ ( παῖὰ μος 
δ Ἰῆς!) ρος εἴτε τεατιτ Ἐςίτς, ὅς  τγιι.δτο αυΐητουνἐ- 
ἷς χαλκιδεκόν ) ΑἸ] η τς» οά Ηοπηστιις ἀἴχογαῖ γρηιὰ σ᾽ εἰς ἢ 
ὑπερ αὐεβήσετο καῇχαλόωσει ἐπι Οὐ γί, νεττῖτ, ΟΠ] οἱ αϊοιπη στοῦ 
1 πυττῖχ [ρογαθατ 2}}}}. Οὐ γ 7, ὁ, περωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει, ἴῃ ςα:- 
ὨᾶΠ.] 0. Ατηϊορμαπος 1π ΡΊπτο, τὸ δἹ ὑκσερωον ἱο ἀδαν γέμει τα - 
Βιυιίατιπι σατὶοὶς Ρεμπη πε εἴπ. το ὑπερῴα τῷ ἐσανοδ', Πιροτίοτα 
φα]ῖ, Ῥ(Ά[ππ. ρδ]. ὑπερῴον, ρα τινι, ἃ οἵ, ἐρανὸς , υἱυσσερ ῥα πιο ὑ- 

, περῴη Εύ]Ὲ. 

Ὑ “ερῳθ᾽, ὁγααΐ Δα σοςπασιι αττῖποτ,κτητικὸς, ΕΤΥ ΠῚ- 
Υἱ πέρωρες, ὁ κὶ ἡ ,εΧοἰοίσοης » ἜΧΟΙ οτες, ν οτα5» 411 το ΠῚ Ρι15 ππ τα 

ἐχςοίῃτ. ὑπέρωρος σμυΐρνε, Ἰοίσοτἀες {τὸ ρεϊπηοςαρῖτε 71: 
ταγτγθα [σαῦτα ργώτοῦ πτούόιιπι, ἈΠΟ]. πιατατίτατς ἸηΠρηῖς. 
Ἠετγπιοὶ δά άξης ροῖϊς ἐχροηὶ ΒΠ]αγὶς ὃς ἤρ οϊοία: πον γγμα οὃ- 
ΤᾺ πιο αιια: Ἔχ ΟἰΠ γιιηζ ἀτοίςἝπβ 9 τος}! ἀπηόταζ δι1- 
τε πὴ ὑπέρωρον Δὰ δα ΡοττίΠοτο αυ αν ἵτγὰ τοπιρεἤίμιτατε Πιλπὶ 
Ῥτοάιιέϊαᾳ ; ἐρεςΐεπι ἃς δοπίταζοπι ατηϊ[ετιητιαν ὥρα ρτο ἴρε- 
οἱοίο μαδίτει, δζ ιιαῇ αἰκάύιν ηάς ὡροῖθο, 1 οἵζ . πεῆτις οὐτέτις 
ποφὰς Γεγῖις ἴῃ νέμππι νοπίοης ὑπέρωεος παῖςνριις ΠΠ Χο οτα ὃς 
4118: πιο ηϊ το πη ρ115 Ἔχοο Πτ 9 υἱστερήμερος παρ ϑένϑι, Αὐ ΓΤ Ηϊπ. 
1π ἐριτο!. Ε γὼ ὃ ἀκ ἐπ αιθοποιησείμίω ἔφη ῶποιξ 3. διελύχθί πω δὲ 
ὑπερώρω τεήδη, 

Υἱπερωσιον, τὸ ὑπ Κ μοϊοαν: ει. ἀστείρον, 

Υἱπερω πίω] λπ ἱπτοτγορο; ]ιστο, 6 πὶ. ΟΙ γη.ἢ τ. 
γ᾽ φερώφϑ»»σοπτοπηρτα {ἰτ. 1. τε δεναϑη, 
Υἵπεσις, ἐς πη  ΠΠο, (Ὁ πη: {Π 0, πὰ πα} Εἴτα ς. τοιπ εἰνωστς, ἐγ δόσις, ἩΤοίγς: 

ν᾽ άστατ αὐτοπὶ ἰομϊςὸ ἀϊςι ρτὸ υὑἴφεσις, 
Υἱ σεςαλμήψως, ΓΟ πα 5 ὲ, ρατοὺ, ἐνδεδο μήνως,ποπ σοητοητὸ, καθεινως) 

συγχεχωρηνῆνως, ᾧ 

Ὑ σέςταν, ΡΟ ΠΠ]οϊτὶ (της, τεσ ρεγηης, Π. β, ἐκττὰ ἐεσι γὑσος ἐσιν ἰωΐπερ ὑ - 
πές'αν,Ρ70 υἱπές σαν, νὰ υὑπέσίοντο, 

υἱ πέστίω, [δ ειτῖ, Πι δ Ἐἰ παι. ποπ Πισοιυ οἷ, ΑΡΟΓΠ οατ 5 ἰπσαπάο 
Ατρ δσ)᾽ ἀἵξαντος ὑπέςη. ὑπέςνυδυ «δ ἀγωγάς 5 Γι δ ήπητις ἀν ἔπ τα] - 
τατος, ΤΠ ογά14, ὑπέςησαν ποροϑ ύμας, ΑἸλοτος πο ρ οτί την [υτε - 
Ῥότιιητ. ὑπέστίμυ, ρ Οὐ Π Π. ὑπεσοόμίωτντ 1154. δ) ὑπέσ πίω κὶ κα- 
τένϑυσει. ὑπέστίιυ ϑύμα, ΡΟΙΠςίτιις ἤππη νἱξξταιαπι, Ἐπ ρ ὑπέ- 
φὴς ϑύειν, ΡΟ [Πποἴτιις 65 ἔχου Βσδιθταπι 5 Ἰάεπι ἙΠγΊρι ας Ὁ]4- 
τὸ ἀε1 ερ ἱπέςημν, υὑπσεχο εἷϑα. Ἐ ΟΙπιον Ἰτοσῃ Γοτατι18γ} δδυλώ- 
ϑιιωδὺ ὑφίςσημι, 

γ᾽ σέσχε, Πρ ρο παῖς, Πα δ1ῖτ, Πα ἘἸ πεῖς, Ρτοπηϊῆτ, 
Υ σεοιεϑίω, ὐκπεσχόμίω, 
χ᾽ σεσχόμίω ἐπνγεικάμίω; ΟΠ Πςοΐτιις ἤιπν : α ὕσισχνέομα, Ηο- 

τπδγις Π|Δάος ββ 5 πρὶν μἷω μοι ὑπυέσχετο κὶ χατένδυσε, ὑπέσ ετι ὅτι- 

φτιλεῖν, ΡΟΙ]Ποἴτιῖς οἰξ (στίριατιπι: νΊάς Βιιάατιπι ᾿η ΟΟπηπι. 
ἴῃ ΕρΡΙΠΟΙ. 

γσεπέγι, Πυράϊτις εἴς. [ε Πιριαῖῆτ, υἱπετείγη τὴ ματαιότητι) γΔὉ1- 
τατὶ Πιρίδςοςτ, υἱπτεταγη τι δόγιοιτι.. Γοτυίαυῖς ἀδστ γι πὶ 5 σαρῖτς 
6. Δὶς 15. 

γ᾽ πέτλίω, ρας (ἀπ. Πιετητἷα Ἐρὶρ, ᾿ ᾿ 
γ΄ πϑδιθ-, [Ὁ ἀ᾽ο, Γεγοπυςοτγα πα} }}5. Α τατίιβ. ἠοῦς .9᾽ ὑπό δηθν 

εἴν. ὑπϑΥ δι. ἀκτὴ, ΡΟ] οη.  Βοά, τ, ὁμαλὴ κ᾿ αὶ Ἴσο χεῖα ὧἶτε πε- 
πρωϑδὺς Ὦ ὑπϑύδιον τῆς ϑαλείοτης χρηπίς ὅδιν δ μεγίϑης » 418 ΠΊΑΓΕ 
τγάπα 1 ΠΠπὶ οἰτ, σγερίάο εἰ οχτπινα τδρῃϊτιάϊης 5 ῬΊαταγςΒ. 
ἴῃ Τ᾽ βεπιιος!. 4επι Ατάτις ἢριγατὸ αὐ μετίοπαπι τταηῖτα - 
11τ, φύλα κεν τόϑ' ὑπϑ' δι. εἴης. δ, 5.6. κ᾽ εἴας κα ὅτεγδζς. 

αἰ πύϑιωθο », ὁ Γαδ ἀϊτος; ΟΦ ΧΊμ5» ΓΘ ΙΙ5»ΓΟΏ5 » ὑπόδικος » ἐγοχίΘ.) 



ϑιό ΡΠ 
ὑπαίτϑε ἡ α Τρ Ο.Π5,τερτεβοπᾶση ἀτι5᾽ τοάδοῃιῖις γατὶ οσῖδες 
Οὗμοχ 55 1] ρει πεῖ σξῇςο!] τατίοπεῖα τεάιετα τοποταταμ 

εχ δά πυϊαι πγατίοης τσ τοπδτιτν 1} οἰτιη στ ρΑ, σας ἀϊ-- 

εολάα οσποχίμςς αι! τ πα άδτσίαιτι ν οσάτί ροσο τ, Οςμῖτία.1)6- 
ταοιηεη, ἄς ΑΒ (ολνῖα, νἱάς δι] 4, ὑπό ϑωνον πεορχίνεσιν ἔχω Ὡρὸς 
αὐδίϑειωον αἰωὶ ὑμετέραν ἀκρήασιν, γδτίοπεπι γεάάςγε ἄσθεο πιοὶ 
φοαΠΠ Ἴγνος ποι ἀεδοτί5 νεἰξγας Δα [οι] τατί οι ἶ5. Ὁ μπιογ ἀϊ 4." 
ἀὐδίϑουον αἱ κὸ ἔΐχέ 5 Δάπιϊπ! πγατογιπι γατίοποπι γεάάϊς, Ηε- 
τοάοσασ. διυγτα κεκόλατ υϑόν χὸ υἱπόϑιω ἡ ντέζιις ἰδιιογιις ἃζ ἃ- 

τι όζι, ΡΓ ατατο τι ἴῃ Πγσαγρο, Ατἰ ἴῃ Εχαΐτ. Κάποφυ κοίξ4ς» 
πείζων «ξὺ ὑκοθυϑοινις σιοσσιῖν, ἃ «δ μὴ δέκ “ λογισμῶν παρε χομῆδοις 

μιν ἐν ϑιειύ ες τῇς «ῤχῆς ἧς ὅλη «ϑϑησαν, αὶ Δἀ πιτ αἱ Ἐτατίο πῖ5 γὰ- 

τίοηςϑ π οα γετιϊογαητιο (τς, 
γ᾽ πέχω, μι ύφέξω αοὐσέχικα ἀόρ.β, ὑπέσχην,αδαλετονπρροπο,ἱά 

εἴ, τεαςο αἰ ϊχαϊ ᾿ηξοτπις δά ἐχοιρισπάφαπι φιο ᾿πάἀατιγ:υ- 
φί- αμαν, απ εο, απ το, ἀπε ονταςιριο ίιο. υἱπέχν τίω κε- 
φαλίι τοῖς χέϑοιε, Οἱ εξζο σαριιτ [ἀρ ἀθιις, ΡΕ]οΙἔγάτως ἴῃ Ης- 
τοϊοιςυυν ἐκ. ϑηλύυ νηπίοις ) 1πΕλητίθι15 Πα πη πιδπὶ Παρ! Πυ2Ρ]} 
τάγοθῃς ἵπ Κόπιι]ο. υὑἱαέχέν τίω χεῖρα » ργξθοτγς πιδηιιῃ [ειι 
Ρογγὶρογςγαρι [μοἰαπιιπι, Αἰτίων ὑπ᾿ ἐχέν, ογ πιο α Πηπίπεγε. δέ- 
κίων υἱπ ἐχένο αδὴτα ἐπ 1σ ἢ πὶ 5 σῖτα ἱπά τοῖς ἰξητοητίαπι ὃς ἃ- 
Ἰωδηι,οατιίααν ἀΐσοετε ᾿οααίαπῃ Πιπίπετγς , νε Οίσογο ἐχρουΐτ,» 
Ῥασπαϑ ἀατς, Χεπορβοη, τούτϑυ δύκίμω ὑπέχειν, γυ1τι5 ταὶ οτἰ πιῖης 
ῬΙΘπΗΣ ὃζ σατιίαπη {πτιοτε ν 6] σι]! ρα πΊ, νὰ ὃς Οἴςοτο τογτῖο ἀξ 
1ιερίθιις, ὑφίξω τοῖς κακίοσι δίκίων, Επιττρ Δ, ν ΠΤ οτίδιις ἀλθο ρα- 
πᾶς ὐπέσχηκε δίκίων ρῬασπᾶηι [11] ατάγο 5 ἐπ Εγοιγρο, ὑτ 
«ἐσχειν τίωὐ δίπμιυ., σορμοςῖ. ἐκτίνειν τίω) τιμωρίδμ, τίμ) πῆς δίκη ς 
φεῷξιν ὑσέχαν, ΡΊατο ἀς Τ,ερὶ. ρασηας ἀατο, Ποπιοῆῆρη. δά- 
ποτ οποι. τίνα αὐ δε αἰ ξίαν τἴο᾽ πεαραγ μϑύων, ὥτοσχοι δίκίως 
παι ἀΐσηδπη ροσπαπι Εἰς, (πο! γιὰ ρεγο ογῖτ ὃ εἰ σέχειν 
ὄυϑ δας. σλυίληι ἀϊξοτο.Ἱ οἴ κρίνεται, Σστολ ογεϊῶτο ὅν ϑιιύε τον 
ΒῬειποίδεηρτο οοάςεπι πιοχ ἀϊοίτατ, δίκίω ὑπέχειν. ὑπέχειν 
χόγον» τί ποτς αυωἰπίοηςπι ὅς απο ἀϊχοτγὶ5,σοητγα {πιάτα 
δάμοτίαγ!" νογιτα εἴϊε πιο, Αὐηζοτο ες. Τπϊτίο [τὶ ρυῖπηὶ 
Τορίςογαπη , ὅζ ἴῃ δορθοο 5 οἰεηςΒῖς. 1ἃ γα]ρὸ ἀϊοῖπιις 
βι[ενεῖν πη τονε ε[τοι. Τάετα ἈΠοτο γἰσογιαπι [ἴδ το ργίπιο, σαν 
τες γδ μέχρε τινὸς κὶ οἰξετάζειν καὶ ὑπείχειν λ ἀγον 9 κὶ Ξπολογεῖ τα, χ κα- 
πογρρεῖν ἐγχει βρύσιν, Πεπιοῖμεης 4 ος [οι πα ϊ σαπιι5 ἴῃ ἔο- 
ταιην τγα αἰϊα ἴγρας ρτὸ Οτείρβοητς δἷζ 9 ταῦτα ἀναμνήσω νὰ του΄. 
τῶν υὑἱφέξω ὦ χόγν, ατο σοσηπΠοπΟγΆΡΟ » ὃς. Βοτιιπῖ τγατὶ Ομ  Ὠ] 
τοάδογο ποθὴ τεσιίο. Οτερογίτις δα ἔχω λόγον αἴ δουλείας, τΑτῖο 
πεῖὴ τοίάο [δγιιταξίς. ΡΙατο ἴῃ ΟΒαγπηϊές,, Β ἐλόμϑυϑ. μὴ αὐτὸς 
κυ ἐχ εῖν λόγου τ ὅσο τρίτεως οι πὰ ἱρίς ποη νεῖ !οῖ το ἄξεις τατίο- 
ποσὶ, Πιοΐτιιγ οτἰαπι δίδω λέγον) ΑΡΒγο δι, Λαζεῖν λόγον,γο- 
ξατατο τοι αἰ Ἰαταπι ὑπέχων τίω) κόλασιν» Βμοκηαπὶ [αἴ ποτςν Α΄ - 
Ῥλτμου, υἱπ ἔχεν πίω) χρίσεν, ᾿4 Ἰοϊτιετι Γι πποτε, ῬΊατο ἀς Γερὶθ. 
υα ἡ χειν πιμαρίαν » [αἰῖγο Πρ Το απιυρασπαπι [ἢ διγογάατε ΡΣ 
παςοπίεση ἐδ ἀπ. ὑπέχω τιμωρίαν πῆς αὐτίας κινδιωΐαν 5 ροβῃα5 
1 5 φιὸ  φυτῆον εχτίτευτίαν ρεγισαΐογαπι, ΤἼμογαϊά, 1- 
τὸπι ὑπέχω, οςςιρο, ΟρΡτπιο, ΑἸ χιληάο ροηΐταγ Ργο ρσιδ- 

᾿ ΟΡ ΠΕΟτΟΝ τ ᾿ ἘΝ 
Υἱ τεψίωισυῆνη,κνς, ὗν ργορίηχια ράγει,σγαιάα : τταηῆδτο νετῦο 

ἀς πτατιιτατίοης Πδογαπιν (Ὁ σαπτιθιι5 ἴῃ 1145 ἐχ σάρτῖῆςὶς 
φ“α]τοἸ δυο, Ζαϊ Οτςςὲ φίωες, δ] 4, ἀκ ρῖα Ὡοὶς τόκον ὁ ἐγκυίμων,ν]- 

ἀς ἘταΓ ἴῃ Αἄδρ,. 
τ Υἱ σήζολον, “οροἤτιῃηι δά ν[γατη ὐπσοκεί μῆνον τοὺς δ ανεῖον, ιιἃ, 

Ὑ τυήκοίθ.,κ, δ, ΟσΟ Δ ΟΠ ,πτοτίρ οὐ". δ ὑποικούων καὶ ὑ ποιγν μῆν(Θ-.οτηρε- 
ταϊὰ (λεϊοι5. 4] Αἰ ΤΟΥ ΤΠῚΡ ΟΓΙῸ βάτοῦ 7 411 (δε. οὔτεπι- 

ΡῬογαηπναττοητι5, ΟΠ ΧΙ» δὶς έξιις. ΠὈιοίτην 8ζ ἐπιίκοίθο, κα 
τῇ κοίθο, ἐνη κοΐ οἰκεῖ: σαὶ ΟρΡῬουΐταγ ἐχθοθςοᾶς ὁστριῶν, ὑτν 
χὸ 9. τὸ βασιλέϑθο 7 τεσὶ Οὔτοι ρογαπ5, ογοάοτιιβ. πόλις ὑπ κοθ- 
αἰϑυυ μων, γεἰϊυῖτας αιας εἰς πδ ἰαγε Ατβδηϊεηἤιιπι, Ρ ατατολεις 
1η ετγὶοϊς ὑπήκοον τῷ διχρίς πόλιν και τέφησο,, Τα {ἘἸτία» ΟΠ ΟΧΊΑΠΊ 
οἰτιῖτατοιν το ἀἀ1{1τ,Ἰ ἀοπιίη ϑο] Ομ ο.υ᾽ αύκοον ἔχειν, Βαθοῖς (Ὁ 
Ῥοτείζαϊς Χεπορθοη ὑπήκοον ποιεῖ άσει!. ἴῃ ἀἰτίοη αι [πάσῃ ἅξε- 

τες λ σι. υτσηκόοις ποιούκων τ 1}}} (δ ϊοῖον Τ᾿ αογ 414. 4] οἴ τιῖγ δι 
κορφοποιοίμ, ἰπσήκοίδ- δουλδλεῖν ν Γοτατατοπι το δύῃ, χ τὸ υἱαν 
κοῦν τἿδ ἰϑίμυ ων ἐξ), ἀϊτ᾽οπῖς Ατμεπίοππαπι εἴς, Αὐορ θαι 
οὰπὶ 1)ατίιο, ἄπταντα τῷ πλουτεῖν γὸ ἐῶν ὑαυύκοα » 14 οἰϊ, ἀϊαϊ- 
τιῖς ρατοηζ, 

γ᾽ πάκω μι ήξω,ἰάστη ηιιοί υπείκω,Ἰ ςεάο, 
γ᾽ πήλατα Φφκακαᾳ πο! σατηεῆτα ἡτια αἰ τπὶ Γαΐ ἀτισιιητ ἰσηλατα 

τεὶ φὰ ἐγμα κινοιυῦ πεν ΠΓσατίουο5 Ρ᾽ τα ΐτατα οΠ οἰ εητοβ» θα! σηιι5 

1: το ρυῖπτο δὰ Οἰαιςοποπλ ὐσηλετων τὰ “ἦν δἠπεικών, ἀρτι εἴ 
ἄςιν,14 εἴτ. αἸΐχιο ἡ εχ Ἠὶς 41" Ὁ] ἀὲ ριγραπῖ,αχ δΙδηάις 

τας Πσατη Ὡς 4115 (ΟΠ πὶ ν ΘηΓΓοΠῚ 9 ᾿ητοίετηΔ δέ ρτίηηας νο 
πᾶς Πὰς γοΠσπηουγια Οχριγρᾶπε» ἢ Ο δαζοη οχ τοῖο σΟΓρῸ 
το τγαθηῖ. 

Ὑ᾽ πάλυϑε, [χα 11τ τ αὐ ὑα:λδύϑω. Ασσαίατια, ΕΠ Ο΄ι οσὶι 5 1144, Γατῖιι. 
ἙἘατρὶ, 

αἱ σίω εὐοὶς πα! ὶ ἴῃ πτσητεπὶ νοπίς ρας, ΡΙατο ορι οἷ Γορτίπηα, 
ἀυτῷ “Ζ{ μοι ψα' ὦ ὡς «9 ν ϑαμμασ τον, ὅζο. τα τἢιϊ Γπσουγγοῦατ πὴ 

εἰϊ- ταΐγιι τού ἀυτ ὠρὸς εὐ μεγαρεῖς ἀπέχθεια, (μεγας ἱρίς 

ἴῃ Μοραιοηίος Πιλι1τ45.Γ]ατ ἴα Ῥοτίοἷς. 
Ὑ᾽ αἰωεικαν, ὐξιμεγτον,ς Ξ γαγον»έπεξ [γαγονοίαδἀιιχοτιίης : ἀὉ ἐνάϊκω, 

νἱάς Εἴνέκᾳ ἀριχὰ Ετν πὶ. Ἶ 
Ὑἱ πίων μεθ), τ} σεῆτο Ἔχροῇτειι5. Γαι" πτα ποι! ἐρενο, Ππ δ) μαι Ν 

ἀγγίτασιν Πὰς υἱοἑμέμιον ὠον, ΟἸμπῚ ἐγτίτιι τι ατατζ τις ἰρπιδος ΩΝ 
ταηςιπ»ἶλος ςοἰτ της σαχ Οὐλπὶ στοά οἴτγὰ σοΙτιη} εὐ ίτατῷ 
{ξἀ ἡππταα ξοειτιϊ πατιιπιῖητον ἰς Ν ἐμεγὶς ἱπγασιπδτίοης. Αρ-- 
ΡΕΠητιιγ ὃς ΖΟρΡγ τί οι, ἔπει Πρ το ἀσοίπιο, σαρίτς 60, 
Αὐβορἤδη ἴπ Αἰ1δ. Τίκτει τορώτι στον υἷα ἰκωέμιον νυ καὶ μελ᾿ανδ πες: 
ο»ς ὠὲν,ϊὰ εἴϊ,δίχα σείσώσιας χὰ μάξεως, Γιιςίδητις. αὐρὰ δ υσιών τ 

απ τω, ἥραν αϑδὺ τῆς φρὸς ἃ ὀῤίθοα ὁυμλίας ικοίω εἰμιον παῖδα »- 

νῆσαι ἃ ἡφαστονιν τὰς Κιωόσουρᾳ. ΑὙἸΠορ δι. ἁριιὰ Αὐβεηαιπι 
110.9-. ΤΙΝᾺ ἡ “Ἷ ἀλεκτρυόνων ιἀσίιυεμια βίᾳ πίκτουσιν ὠὰ ποχλαίκεςςι 

Ηὶϊς ἢς οἵα ἀπῖε τεηριι5 εἀϊτᾳ πσάιιπ)έτις ἀὈ ΟΠ το ρυταπιῖ-. 
τς ἃς τοῖϊτα νοολιτ,ια ντ!ρὸ ν οσάπηιν αας Παγ[ἰεχον ΕἸ Βαγ- ' 
ἀείεχ ὑπίιυ ἐμιον πγεύμαςν στο ἜΧΡΟΠτιΙ59}61}1 59 ΓΝ ΟΠ ΏΧΙ5εὐπνωνε 
μιθ- πούς, Ρ65 νεοχῖάς πηι ἀυέμια ὀνείρῳ τα. [ει επταηφα [ὁ- 

ΤΜΧΩ 
. .δ) Ἕ 

ὑγθπνι μωχϑ 
(αμθτοι! »ις 

οὶ δὴ 
πη, Γολδ της ταί υμθ- χόγ0ς. ΟΠ ταν, πἴρὰ τῷ ἀκϑειν,}, 14 Π155 ἩὌΚ{Φ 
ΟΣ 4110 Ὠ1}}1|5 οἰ ραῖταγ πιοητὶβ σοι ΘΟ Ρτιιϑ αμγ οὐίτητν ὃς αυΐ ἢ 
διυάίοπτὶ ποὺ ργοά είς, ᾿Π κἱνίίνην 

Ὑἱπἰώεμος,άοπὶ αοά πίω ἐμεθ., σι λῃ 4115) ἀτιγος ΡΑΓΘηΚ 5 ἰδυῖϑ:. μοι 
οὐ ορροηίτυτγ τρρσίμδεμες, Χ οπ.ἰπ ΟΕ ςὑαείιύεμος τόπος» Ιοσι. 

τγδη 1 }}π|5γ9424 1.3.4ς σφι, ρίλης. ἥ 
Ὑ πίων ὴςγ",Οατθα,, ΡΠ] οἶγοα ἰαθῖα τυ ξαχ ἃ Ολτα τγαηβίοτεις 

δριιά Ατἰτοτοῖ ςιτ Εἰδτο ταυτὸ Απ πγΑ ππη, ὅψατο τῷ χυείῳς ΕἾ 
κοιτῆγε πίυ) πίω βαθεῖαν ἔσαν. ὕχθῦτο σομῃτγαΐξο θαγθαῖπος 
Ῥγοξιπάδιη ἀθπημ {τ 7 ΡΠ Ιταγοίγιιβ ἴῃ (ὐΑτηλ 1} ὃς ἰὴ ΑΑὐ πα Πο 
ἄ χνοίθ- ὑπίων., πιαΐα: ἰτηθογθος., ἴῃ Ἐριρσταπιηπιατ, ΡΟ πος, 
δικθοτε, υὑσύων {πρεγίοσγὶς ἱπξουογιίχιις. ἰασυὶ θαι θᾶπι ἄπο 
βηϊῆοατ. 4 

Υἱ σίω ἐπης, 2 λμ1 1  Π]5 91 ΠΟἸρίςης θαυ ο(ςοτο,ριδείςεπς, σία, «δδς 
ϑυσ αὐαπλα τ] ἐσν γγνευτίων μὴ ἃ δία παῖδα δ᾽ ἐς ἀεὶ ἃ δσογλωνα, κἡ δ΄ 
ἑρμίω ψαιωήτίωυ,ν᾽ αὔτι γγοειώνπαι, 

Ὑ᾽ πίιύτνεν ἡ ρμκλῆ ἴῃ ΕΡΙῚρ.οσςυγγῖέ δυο}, 
Ὑ «εἶθ. ορϑρενὸς, ἕστο δ᾽ ἕω, οτα, Οὐ, 
Ὑἱσήρατο;,ε, ἐν γαϊάς [ρὶ ομ Ἰάιι5., ὑωβλαμῶφρος, λογορφόχϑ-) Ηφῷ» 

(γε 15. 
Ὑἱσυργμῆμα αι ἔχης (Ὡρρεάίτατα, αιια: 15 ἀσσορῖτ, 
Ὑἱ σηρεσία ας ἡ (ετυι εἰ τιπη, υτσηρέτησις » ΟὈ αι πι,, οδἰεγιιαητία, 

οὐἰεγιδτίῳ 5 οἔποιιπι . δά πὶ πε ἔγατιο 5 πλιηεγῖς ξαπέϊι ο,ά - 
παῖ πη τα ορογανβιιάσις ἴπ Ραηάς ἐξ, ὑσηρεσία νόμων οι ΐτιις [6 - 
διμα;ΡΊατο ἐς 1 ρΊθ. υὑσσυρεσία Ἶ᾽ ϑεών, ἀσοτιιπη σἰ]τιις ὃς αἰῖτ 
ἰ {πον τιπη ἤάσ τ ᾿θ]46π. τ ἱπ ΑΡΟΪορ, ἐγὼ οἶμωι ἐδὲν υἱμῆν μεῖ- 
ζον ἀγεϑον γέ ὥτω δ πίω ἐμίιὺ πιῇ ϑεῶ ὑπηρεσίαν, αιατα οὔ ςαυΐαπε, 
αιιο Το οδτεπηρογο. ἐπὶ ορ το α [ρτῖπγ, Ὡερσίοντες δέ μοι 
ὅηοι τα, ἡ οἱ τὶ ὡασηρεσιών ὄντες αἰθἠωύνϑεν ἐμιοὶ πολῖται τον γγελον, δίς ο, 

1ά οὐιαάσυητες νετὸ πῆς δζ 4[1] φιυϊἀαπην ὃς πυϊαἱ ἔτι πο πα τ 
|| Ατβεηϊςηίας πιεῖ οἰποϑράοπιιηείατιητ, τεσσαράκοντα ὁ πλειαία" 
γριὰ κἡ ὑπηρεσίας ταύτας ταὶ κρατί ταις, ὑαυρεσίθυ τη αἰ {το 5 ἵπτοῖ - 
Ἰυσὶτ ἐδὺ κυβερνήτας (δῦ κελϑυς αἰ ΡΟ]], Ὑ Βιιογ ἀϊ4.1 ἄς τπ, τοῖς ϑρανί- 

σαῖς π δ γα δ᾽, ἢ ταῖς ὑπηρεσίαις δες. Βιιά4:18 ρυτατς ροΙὶς οτίαην 
τεάάϊ (δγυϊτῖα ἤδυῖιπν ἀφ η9 Αττίαην τά ογ ἀοοίρογε Ργο το- 
φαΐ ὶ σις) ἃς Πα σα] τὶ πασηςγο ἐσηρεσίαν Πραϊῆςατο ἀρ 
Πεπηοίϊ. αι. 

Ὑ᾽πνρέσιον,ν, τὸ Ρ.] ει ητι5 ιιοῖτὶ ΠΟϊ γεπιῖρος ΓΙ Π ογηιιπε, τὸ ὕποα 

εἰ βεπ δε 

[κτεεμιύνοι ᾿ 
ἀμμιση, 

ἀπο κω 
ἧγη ἀἴπλι 

ὑπλιετνς ὕτὰ 

(σαι οἱ ὅν 
ΠΤ, 
ηγω ὑνῴὸ 
ἔμπα, ΠύεΜ; 

Ἱεο γον, ἢ 
τη γη χήτη { 

ΛΟ Ὁρὴ 

ἀπηιη δντ 

κείμίρον τοῖς ἐρέταις. ῬΟ ΠΧ. δι] 4, ὑπαγκώνιον αἦμ ἐρε τῆν, 1 εἰξ,κω- ὕπε,Νανης 
«ηλα ΤἾ, ὑφ᾽ ὃ καϑίξζεσιν οἱ ἐρέοσοντες 7 διὰ τὸ μὴ σιωπρίζεδνο! ταὶ - μιοῖνω, 

πυγαξ, γδὶ ροτ ὁ (οτίδίταγ ἴα Γποιιπάα (γ 1140 4.111 νοσατύπη- ΟΡ ααι 
ἴοίθγιμυ, ἵδη 

αλγχλμτ 

Διροανὶς ἐν 
ἰδζοίϊος 

ρ" τήσιον, 4ιο τα πηοη ἃς ἰΔίλπιι πη 9 14 εἴ; ἀμίδα Πρπίβοατς ἀϊ- 
εἶτ, Τ ον ἀλ. τίω) κότείω κα τὸ ὑπηρέσιον 9 χἡὺ τίω) απ ροποτῆρρι : ὙὈλ 
ΨΑΠΠα,τογοςοίσα! πιοϑ. ρο [ες 4145 γοπτῖρος ΠῚ ἰῃ τοπηῖραης- 
ἐοο (δ πει πιιητ. ὑατηρ ἑστον ὅδε τὸ χἕας, ᾧ ἀϑηχαϑίωτω οἱ ἐρέοσοντες, 
διαὶ τὸ μὴ σωυ τρί βεέδου αὐγῇ ταὶ «πηγαὶ, Οταοιις ΤτοΓρΥ. εἰς ὑπησ 
οἔσιον κὶ κὠπίω σιωές εἰλε ἃ δῆ μδν 5 ΡοΟρυ]ιτη δά ΠδιιτάΓι}Π) ορετ 
τὰ δζ τε πϊ βιτηι τγαἀεχῖς » ΡΙατάγολι ἰη Τ᾽ μοπιίζος!ς, νἱάς 
Εἰ ρίσσω, 

Υπηρετέομῳ, οὔ ἰεηι}15 δ Οροτὶς σοΐοτς οἰσδίξγιοσ, δδυλϑύομαι, δια - 
κονοιζκαι, τ’ ἀγγίλων υἱττηρετε ύμν!Θ' οι (εταϊιιητ ἀηρ ο ἢ Ν ζᾶπ- 
Ζεη. Ετ τὸ ὑπηρετούυβυον, οὗ ς ηΐμ1 ἃς εχ μέ διτα ορογα, Ποοτασ 
το 5. ΗὟ γὸ τοὶ πεὺῤ μὴν ὁμοίως εἰατυρεϑῖτι., τειχϑως ὄψεῶτῳ ὁ βίον ἃ΄ 
ἡμέτερον ὅγιδεδωκό τοι. Ὑπηρετῇ κω, Α ἐξιὸν, ἴα εἰν, ὑπηρετώ, τιον 
ντ υἱωνρετῶμαί σοι ται, Πὴς τι] ορεγᾶπη παιιο ίη μος εἶδ οὐδ“ 
(ςτὸ γ. υὑπηρετέεται ἐς υἰμέας αἰπ᾿ ἡμέων. τος νοῦς ΟὈτοπιροτα- 
τλΠ 5» γοάοσ. ΒΑΡ] τις 1η ἘΡ᾿ ΠΟ ].τὸ γὸ ὅ ον α δικεῖ δ οἴκοϑεν πο“ 
γηρὸς ἢ ὁ ἑτέρων κακίᾳ ὑπυρετουτάν Θ-; 1.40] ΔΙ τοτι πὶ ογαῖς πο σαΐτ 
τί ἀταὰς Ν᾽ ἴηι. 

Ὑ᾽ τηρετέω, μ ἡσα,π κοι Οὐ αἰ ἔγο. Πιπιπτγο., (α δίογαϊο 9 ἱπίοτο 
110. πιϊη ζογῖα Ἔχ αΙΙΟΥ 7 ΠΟΤΕ ΠῚ σΈΓΟ 9 150 Ραγονίιρ- 
Ρεάίτος πιμσογο,, συμωράηω,, ΠλιΟ ΟροΥΑπῚ αἰ τσ! ἃς οὐίε- 
θοῦ 5 ἔλεος Ἰγαυλιιο το. ἃς Ασσαατειι,υπηρεπω σοι ἦτ) μος 
οδίςφοίϊαι εἰὶ ργα το Χ ομορ οπ.. ὦ χεῖρες ἑκοτῳ υπνρετῶσι, 
4115 Ὠνᾶηιις σις [ρ ότι. ὑπηρετοῖν τοῖς ὕ}} τκογουόις, [σα - 
τῷ παρόντα, ειποίοιισμ 5 ργὸ σογομα, Αἰπζοτοῖοϑ. Ἐτβῖοϑῦς 

5. 



ΣΎΓΤΙ 
κὶ ἔτε δέονται φαύλων.» ϑ' υὑσηρετῶσε τοιαῦ τας νἱ ἄς Αὐϑυπηρετώ, 
Ὑσυρνσησις, 
πτημα τη 1 {τε γι ὉΠ, 5 ΟΡ ἢ. ὃς ΡΙλτ,άς Γορ. 

᾿πνρέ της, 76 1 ΠῚ ΠΟ αΓΠΊ εχ: χαΐτου, 411 ΟΧ ΘΕ ΤΟΓ ἐμ οἷς 
Ο {εητοητί πὶ 7 ἀρρατγίτοτ, ας ο Δ οοπιο5, αἰ γι δτοι, ΓΌγΏμΙ5 Ρυ- 

᾿ς Ῥίΐειι5. Αἰ το μὶη. νἱάς Εἰ κτεικτοι η ΑρΡροπα, ἀς νος θ.} 15 πλ}]1- 
᾿ς ταγ. Ρ]ιτατοίιιι5 1 ΡΟ ἴσο. ὑπηρέτης πεμφϑεὶς αἴος, γ᾽ δυμαύ- 
τ΄ χαν δὶς ρτὸ [ἰέξοτο, Μλαττισαρίτε αΐπτου Ργο Πινάϊασουο, Οὰ- 

Ομοηπιζοιος Γαοάϊςοπ,οἱ αἰ μφὶ τὸ φράτευ μο: ὑπενρείται» ΟΧΟΓΟἾ ΤῸΝ 
ταϊηϊ τι, τη. 
γρετήσιον ,νἱς Ὑ πηρέστον, 

Ὑ πηρέ τησις εως ἧς ΠΛ 1 στα πὶ. ΑὙ Ἐοτοῖ ες Ἐ Ποσουὶσοτιπη ἴδοι η- 
᾿ς 40; Οσει εἰς υἱανρετήσεις. καὶ σώυφιτυς 5 αὶ ἔργων αἱσερών : ν δὲ αὐ οὔ - 

 {ταπᾶς νοϊπρτᾶτες γαξσεταν : συμ.) ΔΙ] 15 ἀττ σογροῦς 5» ΔπῸ 
ἐξα αϊς πηυποτγίθιις αἰ ἴσο Τα οταῖε ται πιογίσογατιτ. δὲς ἃς ἱ- 
Ρίμπι νειδυπι ὑπηρετεῖν τ᾽ άσαι Ῥοίαϊς. Π σιτγ ἃς Ὑ πὴ 
ἐσία. 

Ὑ πηρετικὸν οὐδ, τὸ ΔΥ ΠΊΔΠΊΟΠΙΑΤΙ ΠῚ. εἰ πηρετεκ αἰ, τοὺ πατι]ρ  α᾿Δέλιιατῖα., 

ο ΟἽογ, 

συρετικὲς.ΥΕἷ υὑπηρετητικὸς οὐἶ ὁ  Γατ}1}1ς. τα Ϊ ΠῚ γα η 5.5 ]ιιαῇ πηϊηϊ- 
᾿᾿ Πγαξουῖι5, ΠΙ  πτϊ οἱ Πποτοπιο γε πὶ σθγε 5.  ΄ατο ἐς Ἐορίθιις, ΕΠ 
᾿ς οζἵασι ὃ ὅγητη δειίδ- εἰς τας ὑπηρεσίας. διακονικός. υπηρετικὸς πα ψυ- 

χῆς» Δα ἐχοσιςηα δηϊπηα: οἷα νὶπι πη! Ἔλα πάν οὈτίπεις, δ τηιν 1 
ἠπ αψῳ η ὑπυρετικὴ ) (οἰδατια τη γαμα 9 (στα 1}}ς [οἱεητία, Ασλίζου, 
χηβο μηΝ ᾿πσηρέτις ,6δὸ ςγἤνυΠ 1 1 πὰ. 

“πηρετῦμαι. ντάς Ἐἰπηρετέομω, 
ἡπρία ταῖς Γι λῖτια ν θοτα. τοὶ κε ϑτέτει 51.11.1. υἱαίτριον(Ἰηαυτ Η οἴ ο.) 

υ᾽ πογίς ρεον,ἐφύζαιον, (πη οη, Αἀοπιεπον τίς Ὑ ποχέςιρμον. 
ῃ πηχέω, μιήσω,[ςςῖπο. Ἡεἤοάιις. ὑπὸ δὶ ἤχεεν ἔρεα μακραὶ . Βαῇ 

Πὰς . Εὐποιτα ἐνὶ ὄπητρό ψαντες χαταῤχήν τῷ μέλοις 5 οἱ Ἀϑεποὶ υἱπηχούσε, 
Ὑἰ πήψαν, ὑφῆψου, Υ 
γ΄ πιγϑ- . Τίαηα: ἀϊσατιις ΕΒ ΠΊΠΗ15. νυ στα αὐ ΑΡΟΙ]οη.Ρο]. 
Ὑ πιδεδϑει Γι οἷετς, (α Πρ ̓ σατὶ, Βιμάατιδ ἴῃ ορ [το] 5 ρτϊοτίδιι. Πι- 
 {ρίςοτε ετιλπι αἰςὶς δα {τρτο (α Πρφέξανα μαθοτο: διά. ὑπο- 
 ϑεωρῆσωι. 

Ὑὐ πιέναι, ΓΟ πὶ σὰ ΤῸ ὑφιέναι, Γ ἀπε Ε΄ - 
Ὑ πίλλειν » εξ ςοπιρτοίίς ροτιιοτπίάις [ἀρεῖς αἰτοαὶ [υ4} Ποατὶ 
᾿δῖαας "ΠΠπ|4ετε,πια τὰ γον τὸ μόζειννεν τ να] ὁ ἔωσο ἔμ σποιος ν τε 

᾿ς Ιὔλεν ὅδ πίλλειν ϑΟρἤοοίος η Απτίσοης, Οὐ σι χ' οἶδε, σοι δ᾽, 
᾿ς υἷπίλεσι σόχα,  τάδητ ἃς Εἰ (εὰ οὐς ἀπζοττο τεῦ εἰ ππάπ τς. 1) 

᾿ τες ἐτίαπι,[οά ἀϊποτγίο Βέπεγε Ἰοασιςηἀϊ,ος Πιδ]πεγοιίς αιο 
νἱάς Εταίπι.ἴη Α ἀπ οτῖς. Εἰ 1πῸ ἃ. σι Σοΐ δ], ὑπιλλα τὶ σου αγλῃ 
αιῖτ, ἤγριω υ σιξάνλασι κλείογτες οἵα ὁδὰξ ἐν χείλεσι φιώτεςγι αὐ 

᾿ς ἤταητος. νἱάς Μύζω, 
Ὑ πεν, [δ οἰαςιο»αμοὐαπιηιοΐο ΟΧριγρο. 
Ὑπιχλοι, σοηιις σα  σεὰ πιο πτὶ ν τι Π}5 ὃς {πὴ ρτιι Π,Ρ0]. 
Ὕ σιχνέομμαι, ἐκ, ὑπο ἡσομη αι ὑπέν χυ μη, πέσ σἱὰρ β,ὐπευ χόμίω, ῬΙο 

παϊττο, ΡΟ] Πἰσςοτο ὑφίσα μαι, δμδκογω ἐ παγγέλλομα, ργο το οὐ Ὸ 
τποο,ἤροπάςο,, Ὀεροη. Ασοιζιτιῖι ὗπασ χνεο μόρ Θ΄ εἰ δεκοι ταν εὐ 
σων,ν ηάοςὶπη τα] πιὰ ργοπηττοης. Πετοάοτιι πα ανούμα ὁνερ 
γιτήσειν, ΧΕΌΟΡΗ ὑπέσχετο βουϑήσειν. ΡΟΠ ΠἸοἶτιις ΟἹ ἔς οροπὶ ἰἃ- 
συγ ΠῚ 9» ΡΙυτάγοδας ἵπ ΡΟΘΙἰςοΪ. ὑπισχνύυλυΘ’ ἀυτῳ «ὧν ἑλίωας 
υπικόοις ποιήσειν » ρΡγοπιΐττεησ εἰ [ς Οτγάσου ἴῃ ἀϊτιοη πὶ {88 

ς ὅδιαπιην, ἰάεαιη ὙΠοπητίξοςϊς, τὸ ὑπεσ χνεαΐυον » αιϊοαά ῬγΟΠΊΪτ- 
Ν᾿ ΑΥΝΝ τἴτιιγ. Ναζδηζθηιις ἰῃ Οτατίοη,  πεσχή ὧσ! » Ρτοιπι πῇς, ἀριιὰ 
ἐγημῶν ᾿ς Ῥεπιοῆμδεη, ἡ 
ὐΡῸ γῆ πιγχνίθ', ργᾶς.} 15. θ στάσι [15.τε πῈ 15. 
ἡϊδπάνπι γ᾽ αίσχομαι, ἰδεπν χσιοα ὑπισχνέομω, Οὐ β, ὁ αἰσχεται αὐλοὶ εἰ κοί - 

νἀ ῃξη 

πΠι, 0 

δ ὑυϑι! 

[αρικῶς 
ἐἐγηννὶ 

ἷ 

ι, 
ἡ ὐὐἰπμνίη 
πι  ιδο 
ἐμιρίίπι υ 
παι δ αἰ 
νι δεν μι μὶ. 

μη ΟΝ μι 

᾽ φηιπιὶ “ 

εἰσῆγε 
Πα τιποια 
ἰμπ ὑπλ 

ἰρί τοεῖνι 

ΠΡ 

μι ὧι 
ἀρραίε 5 
ἐυλοιοι 

ἤν ὅν 

ὑμραντ ο΄ κςῳ ἀγγελίας τοροϊεῖ στ; ΡΓΟ ὑπισχνεῖται. ἃ ρΟ]]οηΐμς ἐῦτο ἰοσιιπάο 
ὑπ ὴ ᾿Αγροηδιιῖς, ὑπίσιχεται αὐτιιάα ὅϑτι : ν Οἱ Θεία πη ταν σχοταὶ Ἰερίτην 
ἡμτν ἄῃ ςοάϊος πιδηιίοτίρτο. υἱπίκ τῶι δώρῳ φκέλόυον, ΡΟ ΠἸσοτι ἀο- 

ἩΜΜΉΝ Ἢ Ρ χ 
μὲν “. ὑ ἰπ δε ραπι, Ηετγοάοσ. 
ΜΈΡΗ | Ὑ πιωγὴ ἢ ον, ὑπιωγαὶ Ηςἰγ «᾿ἴο αὐτβοτε, ὑπαγωγαὶ, ὑσοδρομσὶ εἰ πέ- 
ὨΝΝΝΟΝΝ ς πρὰρ διὰ σκο' σίω." 

᾿ αἰαῖ, ᾿Ὑσναλέθο,ν, ἐν (οτηῃ οι! ο ἤι5. (Οσῆο σρργοῖι5. Ν  ]σαπα, ν]άσταν 
τς 5 ΑἸΟΧ ΡΠ ἰπτοτρ. οἵ ὥασερ κοιμευδυῶ. Δλλαττῖαὶ ἰ1 10. 

. . ξϑρω Α ἐπε λ εν 
' Οὐυἱά εἴδὶ ἀογπιίτον ργοάεγις Ἐπάϊ μη! 

υρρνν ; ᾿αναλ ὴ να ρ {15 σοπιις [ΟπῖπῸ ΠΕσΔΏτΙ5. 
μοί, ΚΕΡΒΕ. το σγώω, μη σα αν ναὶ, δῖ 
{δαὶ δ "ἢ σνέω,ἀωτπιὶο»(Οριοτ ΙΝ οας, Α οί ατ. ἶ ἀρνία Ὑπνηλὸς, οἱ, ὁ, (ογαποϊητιιβ» (οπτηϊ σα οἤι5» σαζα ῥάϑυμ. 
᾿ ΕΒ. ςυά. 
ἀν ΠΉ  γανοδύτης, ν,(Οροτὶ οτοίοπιηϊξον ἐντ ἀριιᾷ ΔΕ ς}}}.1π Ῥτομλοτα, 

εἰν εἰν ὑπνοδὸ τίμ νόμον. 

μα Ὑ' σγοδὸ τις, ες», (ΟΠἸη ἔογα. 
ἔ Ὑἱσνομαχέω, μ.ήσω, ανηκθι, ΡῈ σ 00 εὐπὶ ΓΟπηπο. } 

Ὑ πνοποιὸς, (Οὐγν ΠΕ1ΠῚ Ῥτοποςδη5,[Οπιηι)πὶ ΒισΠΘῊ5 .ΓὈπιπιῆςιι5. 
ὑπνωτικός. ν 
ἥν... ὃ, [Ὅπιπιῖς. Εἴας ΒΥ πιπας εχτας ἀριιᾷ ΟΥΡ]". ὕπηθ- γίταν 

᾿ αὖ ϑανατο, ἴῃ Ερὶρ. υὐἵπνε διῶρον ἕλκοντο, ΠΟ τη αὔδεφρασ τικαῖς οἱ. ὡς 
νον οὖν οἰποίυσιν τῷ ὑπνε.χδὶ ἐὺ ὕπνοις ἰδὼν, νἸάδὴς ρῈΓ φεΐοτε, ΡΊατ. 

ἄη Κοπιιο,νιάς Ὁ}, ἰῦτο 13. Ὀἀρῖτο 9.Οὐγιξ ν, - κοιδδὲ μὲν ἷ- 

ῃ 

ΠΝ 

ἣν 

᾿ πα πιδίογῖϊιι5 μδιτ θαι ἀπ ογτιτιητ. νἱὰς Εἰ ρίατω . ὃς Ὑἱσυρέ. 

Ἴ; ΠΗ ὴ δ17 

αν. Η’ρει πον δά μόπαρ. Πλξιπ Οἴτης Π, αὐοὲ σφ τότερα ἐκ ἡ γῆ γε" 
γῶσιμειν αμοῶν ὅστις δῇ: τυσούτυν υπνον κ᾽ λή ϑίω αἴσσανπας ἔχεν τ Ν - 

ττι πὶ ἰὸς Ἰσπογαγο » 411 Π52ΕΧῊξΙΠγαΣ 9 ἀπ ταῆτο οί 0 ἃ 4 
ΟΠ οης σανέζος τοιοῦ ὃ Το σατι15),. νὴ γῆ ἐν πιοις ΤΙ σε 
κύων αὔτως μοντεύεται ἰχθυ δι νγων, Ε([Ἐ αιιτοι Αὐ ζοτο!. ἐπηθ-, ἐ- 
γρηγόρσεως χΤ φυ σιν ςέρησιςνο] ἢτ ὀκλυομῆθε τῇ αἰδϑυντικοῦ τόνε κθὰ 
τὸ ἡ γεικονικόν, ΕἸ Οὐοτ 5» ὕσσγον χαίλκεον γοςατ, αιιοα δι  ἀτιγίτίδητη 

τοίοττο νϑάοτηγ ΝΊγ Ί],οχ ᾿ρίο [πο ἘΧΡ ἸΙσαης.» ΟἿ ἀμτὰ σις 
Θσιι]ο5 ἃς ἔοτγίτιις ν ϑοῖ ΓΟ πηπι15. ρος ὃ τὐμὶ αἰαιόδυσίαν (τη Γα- 
4ις αἰαὶ ἤτουοπι ΡΠ υτάτς]ν. Πάλιν τέ αὴ φησὶ ὃ ϑόνανον ἢ) χαλ- 
κὸν υὑπνον, τέων; ὀμα δϑυσίαν αἰ μᾷς δ᾽ διώξαι  πενράυδ, Θ., 

Ὑ πνοφοζης βακχίϑ-,ἴπ Ἐρὶρ 1 ΓΟπηηλῖς τουτο πο γᾶς ν᾽ Πο, 
Ὑ᾽ ανόω. μα ὡσωγἀογηλῖο. ἡ δεας ὑπγώσεις 5 Π1Δ116}}} ἐΟ λπιαπῚ Πρ ἰσ8» 

ΝΝαζαηζεηιιβ ἸηΟ νας. ἀφ πὶ εἰδιἀοη1, μΝ ποτε ὑκυγώσης εἰς θ αἴχτον. 
πενησιυαπη ἀογπηῖᾶ5 [ἢ ΠΊΟΥΓΟ ΠῚ ἰὐ πτν κέναι, ἰογι ΠΡ τ, 
το μη ΑΡΟΡΒτμορ. 1 ἀσοηὗανω μὴ δ- 57 [ορρτατιῖς ἡ ΓΟ πληυὩὶ 
ἀοςοτίς 5. Αρι ΗΙρροοϊατοπι ὑπιο: σὰς Οαἷςξη.ὑπνωτικώς ἔχε- 

στι, ὕπγω κοιμα υδύν, υπνόω ετῖατι ἀξχιιιὸ [πηλίταιγ ρτὸ [Ὁ πη μη 
ΠΕ το, (οσηατι σοποῖ] 1. Ἷ 

Ὑ᾽ πνώδης, [ΟπγηοἸ εατιις»Γομ ἴσα] ο 9. ΡΟ] τίη, 
Ὑἱ στα ικος οὐ, ὁ, (ορίεης, Οροτὶ ἤςιι5, ΘΟ ης ΠἸαῃ 5 ΓΟ ΠλΌτΙπῚ , ἔοπὶ- 

πτῆσις ΓΙΪα. ΑὐἸτοτοὶ. ἀς ἰοπιηο δὲ ν᾽ρ 1}. ΠΕ αύται γδ τὰ ὑπνω- 
τικᾷ καρηβαρεῖν ποιδῖγκ" τὰ ποτά κὶ τεὶ βρω ταὶ, μήκων, μμόμδι ρα γέρας. οἷ- 
νος, Ὑανωτικὸς, ρτο υἱωνώδυς, [ΟΠγη οι! Γι5,ἀφαιτας (ΟὩ- 
πορογιτογιάςπὶ Αὐἰίζος. Οἱ ἢ φλεξώφεις ἐχ υἱανωτικοὶν}} δ -- 

δριαν τἶσ πόρων, 

Ὑἱπνωτικώς, Οἱ οη, ΓΟατηϊ οι οὐδ Ὀ]Διτ. νλάς Ὑἱπνον, 
Ὑπνώηω, να ὠξω,π.ωκοι, (ΟΡ ογον ἀογπιϊο ον πιϊτου κοιμοῦμαι, καθά. 

δὼ ὅανον ἡ σνώπω, Βυι ,1π ἐρητ. ρος. 
Υἱπὸς σαπὶ Οοηϊτι Προ] ῆρατ αἱ: νῖ πὸ “Ἀ) διχαςων ἄσυϑνάσκειν» 

Ἰητογτα κ πιά] αἰσιι5. δὶς Οἱςετ. ΝΝ ΙΒ. οαΐπι οἷς ναἰεησῖτιδ ἃ 
τι Ἰητογοαᾶς Ῥ]λα. οὐαὶ Ρ "ἦτ αν Δα ῖΡαὶς, Τ᾽ ογεητίῃς ἂὸν - 
χογε ἐχοϊάϊτ.ά οὐε,ἐκπεπηωκε, εἰεέξις εδιοχαΐδις ςἢ, Ῥαιίδῃ. 
πελδυτήσας ὑπὸ “Ἄ Α ϑαυοίων, οπιοίζςα. σοπῖνα ΝΜ. τοιαυ τ 

σιιωφυρᾷ αἷριπεπῆ κεν ὑπὸ τούτου. Ἐτ ςοηῖτα Οπεζοτ, φόΐγες ταυτί 
αν ἐμοῦ τίω δίκα μΥ διώκεται κὶ γφετνγορεϊται.Ν Αι Οὐαὶ νοτ- 

, δὶς πειστῖς αιισηιῖς Α ΓΟ μτῖβ ρτὸ ρα παῖς νταητατ, δ ἀόπιαις 
ςοπῇ γιδειοπςπὶ εἰ5 τεϊυιβητιύαο εἶθ βαρξαῤων «Αϑυϑερώ ὅς, 1- 
ἴοεταϊ. ρτο βοάεπι πιὸχ ἀϊοίτιν ἔπο. Ῥίατο ἰεσιμο ἀς Ἀε- 
ῬΌθ] ς, ὐπὸ συτίων κὶ πον ϑηροιοῦται ἡ ἃ οἰ ̓5 πηητατιιγ. Ὑἱσοο- 
ταῖν οὐπὶ Θεπτ. ἄς Ατηϊοτεῖ,ἀς πϑιηάο; ἕτως υποληστέον κὸ 
ὑπὸ τῆς μείζονί- πολεωςοἶτα ἀς ντῦς πραΐοτς ὀχ τ πιαηάιιπη.ν - 
1 ντὰς πιπὶ ὅδ: αὐ όλεως ἰορεηάιϊμτι ἤτον ς] αἷθὲ πόλεως, Ιτοτῃ ΟΧ 
ῬΙΆτοης ἔξεπηάο ἀς Β ορα δ] ςα,χαλεσον δὺρ εἶν «“αἰδείαν βελαίω 
τ ὑπὸ τῷ πολλοῦ χρόνα δίρημίῥης ᾿ τς! Ἰοτοῖ οἃ 4116 Πλαἶτο οχ τὲ - 
Ροτὸ ἱπιρητα εἰζτιυύποσιωδ ἡ ματος 7) εχ σοιηροῖτο,. Ὑπὸ ἢ). 
ὑπο μόλπι, [α]ν 414 : ηο ἃ ταητὴ πὶ ἐπαςηΐτατ ἴῃ μας Ἰοςσυτίοσα: 
ΘΔ ΠῚ κὐλη πεύσῃ, ποη εἴτ ἴα νῆα, Γε ἀ μαφιαίλν. πο στέρνοιο τόϑυσ- 
σεν οππθιις ΟάνγΠ ρεξιοτὶ πιδὶςεεῖς ὑφ᾽ αὐματος ἔν σμετιι "4 
εἴ, ΡοΙν σιγγίμτι Επτγιρ τᾷ. ὑπὸ πομπῆς οἰξή γον. (Ὁ Ροπιρα ςθι- 

χεγιιητ. Πεγοάοσις. ὑπὸ βασιχέίῶ, ἐγίνετο 9 τορ!ς ἀϊτίοηι ςοἴπτ, 
ὙΒαοΥ ἀ14. ὑπὸ χεξυςτων αξο ς αὐ τὰ πορᾷγραι τοι ἔχεις τος ἔματ Πν 
τεξξοτῖδιις Ρτοῦιδ.Πςπὶο Π ις. τα υἷπιο γιῖς ὀυπραφέστερᾳ ποιεῖ, 
νερβοῖίοτνα γεάαϊτ αιια’ σε ἰαυ ταν [ι τοῦτα Τ Βοορ μγαίτας ἰδτὸ 
τοῦτο ἀς σους ρίδηταν το πν στα ποτα ρον Οοαΐτια. Ηεῇο- 
ἄτι ᾿π ΤΠ εΟροΟι". κ᾿ τσ μὲν υἱπτὸ χῆϑιος δυρυοδείης πέμψαι, ( τοῦ - 
ταῦ ΠΝ} ογιητ. Ὑ πο ργοΟ ΓΟΓΡταν το. Ρ]ατο, ὑπὸ παύτὴης τῆς 
ἀχολίας εἰ δὲν φᾺΠ οἰκείων πορόζαι σχολή μοι γέγρνεφ Ὠ1Π1] π}}Εὶ ἀρεγε 
Τισυῖτ τοὶ βαιηΠ]ατῖς ΡΟΣ πᾶῃς σοι ματος πη» ἤτι ῬΤΟΡτΟΓ 
Βιης οσοιιρατίοηοπι. ΡΓα: Β80 οσσιραιοη οὐ πὸ σώ ὅμαν εἰσιὼν 
ππέλεμος “συμπίπῆει τοῖς αϑίκμεἼοις» αἰιὴς (6 σαυιπς ᾿ς τῖπὴ Τρ ἔογταΣ 
Ατβεηϊεη οι: ΡΓατατοας ἐπ ΡοτΊος, ἐφ᾽ ἱδονήςρταΣ νοΙυρτα- 
το. τ ορῆδῃ. υἱσὸ ἃ ἡδονῆς 9 ᾿άεπι ργῸ τοάοεπη δ λιμοῦ ὑπύ- 
λωλα, ΡΣ ἔλπις ροτγὶ) ἀπ). ὑπὸ περϑυμίας, ρτοπιρτε ὐπὸ π με- 
ποιότητος το πηθὰ πο] εἴα. Ὑ πόνρετ. τάοοι οΡ οἷα ἴε- 
Ρτίμνα, τεῖν πολλοῖς τοὶ ὙΠ ὀλίγων ὑπὸ ψιφισμαῖταν διανέμων, Τρ] τὶς 
Ραμςοτιτη βασυΐτατος μετ ἀεοτοτα ἢ πγ] δυο π5. πο ἀμσε υεδε φρρα 
γη σειν τ μῖν ἐγγίνεται; » Ρὲν ἱρίιπν ας ἔαροτο αυϊάςην ποδὶς ἰλςοῦ, 
ῬΙυτάτο μι ἴῃ Οραίοα!. Ὑ᾽ πϑρροποϑγαριιά, ὑπο 27 ἐλλίωων ἐν 
μηάλω ὧν αξιώμσπι . ἀ1 11 εἤοτὶπ τηᾶρ πα ἀριά Οτγαςοϑ νεπο- 

τατίόπο, Τπηον ἀϊ4. Ὑἱ πὲ ασερύγαν)14 οἴ, μ᾽ πτερύγων, ΑὙἸῸ - 
ΡΒαπ Ἱπτογρτές, τ᾿ πὸ σιπὶ Ποτιποοίτ. Ἠεποὰ. κοίλῃ ἱαὸ πέ- 
σου, ΓΟ ίαχο σαιιο.} υςίδπιι5 ἀς Ετιξξιι, τόσον τιναὶ υἱπυς τὴ γῇ (α - 
ϑυὶν, ἐδίω ὑπειλήφασι γ Ιοσηπι 4 14 ππ1επὶ (Ὁ τογγὰ ργο δι η1:ΠῚ. 
ὑπὸ κρίωῃ ἐλίσοντο, [ιν ἔοητο το! ποτιης, Αρ ΠΟ π. ἈΒοά. ὑπὸ 
πλαταίω, αν ῬΙαταπο, ΗΠ οπτοτας Τά επν Οὐν ες ξ,α ὁ προίῃ λό 
χον ἤγομβυ, [0 Τ τοῖα πὶ ἀτιχί πτιι5,8ς δά ΤΊ οἱ ἀπ ῖτοπη 1] άεπη, 
ὑπὲ πβίχεσι πετῆυώτες κείμεϑει, {0 τ πη15 αςο Δηλι15. ἔξει 1 ἃττ 
τ5. ὗπο τῳ σδέρι τι σεως ὅδε. [Ὁ] οιτὸ σοποτοίσογς , Φαϊεηις 
Πῦτο (ειιη ἀο δά ΟἸσσοηεπι. ὑπὸ τούτω, ϊιν Ἀυϊι5 ροτοῖζατς, 
Ῥεπιο όπος. ὑπο κ σῃσιν δξὶ αὔγυπῖθ-, Δὲ ΟΥ̓ ρτιι5 οἷς ἀϊτοη 5 
Ῥετγίατυισ, Ἠεγοάοτιας. ὑπὸ αἰϑ'ἕω αὐοις εἰσ, ςταϊθης ΑἸ ποηϊοητσ 
Βιϑγίιης Ατβοπίεηπθιις οὨμοχὶ)» ΤἈμεγ ἀϊάε5. ὑπὸ τοῖς ἀϑη-. 

ΤοΠΊ,3, ΖΖε ᾿ 



φιϑ ΥϑΡβΜΜΠὲ 
ναίοις γίϊνομεν οηῖο ἴῃ Ατβοηίςηί. Ροτείζατξ. ὑπὸ ῥωμαίοις ἐγλόον 
το, Βιοπιδη!5 (αδιςξεὶ πα ποΡΊατ ἴῃ Αρϑρβικνδὺ τοῖς συκοφαῦταις 
ποιεῖν, δ ϊςετς» Ἡοτγπιο. ὑπὸ δεσπότῃ υὅδα, τὰν ἀοιίηο πιᾶποο; 
“Χεη  ἀοπιίμπο Γαδ ςέξιι59ιὉ ἀσπιίπὶ ἱππροτίο,Πος ὺ π᾿ αὐ- 
τοῖς ὄντας, δίς. Ἰρῇ5 ρογοητος δί (ιδάϊτοπ. ὑφ᾽ ἀυτῷ «ποιησείμϑυ Θ-5 
«αὶ Πδὶ (διπριμτ, ὑφ᾽ αὐτῷ σοιέμυθ. (δ φίλοις ταῖς ὄυεργεσίαις. 
ἁπιῖσος Πδὶ πποτίσογοβ δοπεῆο 8 τεάἀάἀεπ59Ὀοτατιη Επᾶσο- 
ταιὐαο ἀδ'αήτῳ τέκε δίς. Ἡ οστετ. Πα 4. β,14 εἴς, ἀδμητῳ συγγίο- 
μῆνη. ΡΙατο εριτο]α Γερτίπια, ὐαὸ δεχαιοσιυῦῃ δεύγειν ἃ βίον, τὲ 
νἱποτουΐα ἐῳς  διισοτγαιη. δι: 4ας μαθεῖ ὑπ᾽ ἠοῖ, γ᾽ πο ῖπ Ο- 
ἀν. καταχρύπλειν πὸ κὄχσῳ χει Ππιι οςουϊτατε. Υ᾿ πὸ νυκτὶ, ἴῃ 
ποϑεν Αροϊἑοη, Βοά.ν δ] 4[1]υΓ,εχροηῖπτ, υ᾽ σὲ, οἰμπὶ 
ἐπὶ φωτὶ ποιλώ ὠρρεΐ, δος. σἴπιὶ ππιΐτο [πιῖπς Ῥγοςεάεθατ, 
ῬΙαταγεδιις ἐπ Οαἶδα. υἱαὸ νυκτὰ, ἴῃ ποξϊς, ΑΡΟΙΠοπίις ἈΒοα. 
ὑπὸ ῥα ζδοις ἐμοῦ πάσαις αὐ πελέκεσι κατιῶν ἱξ οἰκείας γεχ ἀοπιο [ο- 

Τὰς εαπὶν πλιθγῆς ξαίςι δας ὃς [εςατίθιι5 ἀείςεπάςη5. ΡΙιταγο. 
ἀῃ ΡΒ] Ιςο]. ὑπὸ σλυγῆσι ὁρμηθέντες οἱ ἐἘ]θι15 σοποῖτατ! ,) Ηοπιε- 
τυ9 Οὐγϊ. γ᾽ οὐ, ὑπὸ κιϑαῤῃ πλήήω, ΑΡΟΙ]οπίμς ἈΒοάϊς. 
δὰ οἰτμάγαπι, 14 εἴ, εἶτι5 (οπιιπὶ ἔεγῖο » ὅζο. Τἄοπὶ Ρτοὸ εο- 
ἄεπι ετίδπη ὑπὸ φόραιγίθο- ἀϊχῖτ ρεῖ Οζι. Γαςϊληι59 ἐς τὸ 
ϑέατρον σιωνάγοντες αὐ δὺ δημοσίᾳ «τα δεύα μῆν υἷα ὁ κωμῳδίας εκ τρα- 
λρδίαις αρεταξ τε αὐδρών,ὅζο. ἴτω οιπλ Γλάτίιο ρτο (σπῖτὶι!.1- 
11λά.κ, ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς, ΓΟ υἱπὸ χειρών, 4 Ήοτα. 1424. 6). (τμπὶ 
Ῥλάτῖιο ριο Αςοιίδειι, αἱ γδ σ᾽ ἠελίῳ τε χὰ ἐραν αὶ ὠστερῥεντε ναιε- 

τοίεσι «ποληες ρτΟ ὑατὸ ἃ ἥλιογγγτ ΧΡΟηΣς ἱπῖογργαβ. Υ᾽΄ πόνοισι 

ἈΑσοιίατιι. 14 εὔνιρ. ὙΠΕεοργαίει5 ἀς οαις Πἴθγο φυΐητο, 
ξαρίτς 13.Ε αὐ υἱ πὸ τὸ δέρμα γγύωνται, (υὉ εἴτε ὃς σοτο, 11 4ςπ|» 
ὑπὸ τὸν ασυρίωα, [Ὁ πιο ο.ὐφ᾽ νἰ γειικόνα εἰσὶ ἴα ἀϊιος ἀσρυητ. Α- 
τ οτοῖ.ρεῖπιο ἀς ΔΆΙΠλα 1015. ὑφ᾽ ἐμαρτίαν εἰμὴ, [απὶ ρεσςαᾶῖο 
οϑποχῆι5, Εγα[ιη σαρίτς τογτῖο ΓΔ} δὰ κ οσιάποϑβ. ὑπ᾽ ἵν 9 ἴῃ 
νπὰπι,ἰά εἴπ. οπἰ μα ΘΔ Ί πη: οἱ ΟΡΡΟηίτιιγ δεηρημήμως, ν᾽ ἐφ᾽ ἑαυ - 
σὸν ἡ γευόνων, [δα ἰτοότιπι ΠῚ ἀϊισιιπὶ» Χεπορβοπ. ὠϑὸς «δ εἰς 
ἑαυτὸν, {το 5 Γαδ ἀϊτοβοἱάεπη. υἷφ᾽ ἑαυεδὺ ποιοιώτα,, ΠῸΣ (0 1}- 
οἴπητ.Υ πὸ αάνντ Πα. β, ὑπὸ ἴλιον, ἦλθε ν ἃ. εἰς τίν ἴλιον ὑατὸ ἔλεον 
ὕλϑυννρτο ὅδ)» Οᾶζα [ἴδτο ιιαττο. Ετ ρτὸ δά υεὶ] ἴῃ Ρ]ατάγςῃ. 
πδοὶ ἀοργυσία; δ, π᾿ αὐγας ϑεώ κὶ στολύσοι βέλτιον φανεῖται  [ςἀ δὰ 
σεις ἤπιε τη Πισε)σοηπτεπιρίατο. χα ὸ 41 πὶ το ρῈ5 ἄεπο- 
ταῦ Χεροροι, ὑπο τίωὐ κατάλυσιν «ὦ πολέμου ἐκ τῆς ὁποδημίας ἐ- 
φϑλύίω,(ὰ θε1Π1 ἅπειι οΣ ρογορτιπατίοης νεηϊ ὐπὸ κιωα,τοπι- 
Ῥοτς σδηϊου ! σγοχοττα σαπὶ8, ΑὙἸτοτεῖςς στο οέϊαιιο ΑἸὶ- 
ταδί λτ. ὑπὸ καύᾳ ἁλίσκονται γ οΔΠΊ οι 35 ΓΕ ΡΟΥς σΑρ ΠΠΏΓΓν 
Ο Ζλυΐων ταὶ αὐτας ἡμέρας ἀπέϑανεν ) Ῥεῖ εοἴάεπι ἀϊος γίτα εχ- 
εεἴπι. Οὐγ ΠῚ, ζώεσιν ὑπ᾽ αὐγαὶ ἠελίοιο, ὑπὸνυύκτε,νυκτὸς. ΤὨτετ-τ 
Ρτες υἱπῦ σεισιμὸν ) τε ροτς τογγαγποτιιβ ) ΤΟΥ ἀϊ 465, τὰ ἴων. 
χοόνον 7 4.185 ΓΕ ΡΟτ5 τατιοηὲ (Ρ 1] οἰππταγ » ἸΝΑζαηζθηι5 ἵ ἢ 
Οὐδυϊοπνρυά ΤἼςορβγαίταπα Βιξοτ ρτο τεγεϊο ςαρέτς (ες 
χῖο, ὑπὸ ἃ χειμῆῥα, εν ἢγεπιεσιντ ροεγύοσ ἀἰϊχὶς Ολτο ὅς ΡΙἰη. 
101 ταπιςη ἰεσεῦάταγ Ρογ Οςηῖτλ. 

“ὐπὸ 'π Οοιπροπτίοης,14 οἴ, δ ,ντ ἱπ ὑπέχω: πρέσις Πρηϊῆ- 
ρατίαδϊεζοηειη,ντίη ὑπακούω : γε] ἀϊτιϊπατι οποηγντ η Ὑ΄- 
σύλϑυκος, Ὑπὸ ετΔ πῃ αὐτὶ τῷ ὡρὴγ ντ ἐπ ὑπογραμμὸς, ὑποδεικνύω, 
ὑπάγω, ὑπαγορδύω,ὐ φηγρόμαιγαταιις 14 Ρςηι5»)Αἰτίοὡ, Υἱσὸ σοτη- 
ῬοΙ τα Πα 9 ἴτεττ ἄο πὶ ἔγαιιἀέμπηαις ἱππιήτ ᾿νε ἴῃ υἱ ποίγομαι, ὑ- 
ποτρέχω ἰχῆοχομη. Ὑἱαδδ᾽ Ἰιιλ πο ογηᾶτιι5 στατία ἵπ (οπα- 
Ῥοπείοης βοπίταγοντ ἰὴ ὑπολείσω, ὑπαίγω; ὑποκάτω: ΗξΟ ςη]πὶ 
ΒΊΒ11ο ξετγὲ Πιῖς Πιηρ οἶδ ἐμφατικώτερα. Ὑ᾽ πὸ οτίΔπιττδηί- 
ξοτγηδης Ροξτᾷ: » νγ σι Πὶ Ῥτο ὑποβαΐλειν , ἀϊοῖτ ΗΟ πιετι Υἱ 
ζάγλειν. Ὑπὸ ΔΙἸηᾶπά9 διιροῖ (ςα ταοῖτα δητίρΠγαῇ 5, γτ η υἰ- 
«ποπίνω,νᾳ εἴτ, Ἰτρῖις ΠΡΟ, Ὑπὸ αὐτὶ τὸ «ἴφγντ ἰη ὑποφέρω, 

4ιιοά δὲ ῥΓῸ αἰδᾳφέρω ροπίτιγ, Υ πὸ αὐτὴ αὐοὶ κὶ ποίλμν» ΓΕ [159 νζ 
ἴῃ ὑποτρρπὺν υὐποτρρπιοείζειν, 

Υ᾽αοώμουσος [γι {Ἐ| 15. 
υἱ σύζαϑ μος, οι" 4 υἱπόζαϑρθ», 
γ᾽ ποζάϑοχ ας, ὁ, ξιιπ ἀατηςφητιιπι σα δα ΠΠπιπ|. ὑποζασιςγϑεμέλιον, ΟΥ - 

ΤΠ ας Πρ το (ερτίπηο, ταιτἕω υἰατοβαϑραν ρρχριταβαλλόμϑν Θ-, ἢ ος 
ξα]οτιπι ὃς χιαῇ {Ππεπτασιμπι ργαϊαοίοης. Η-ςίγ εἰ εγε- 
ῥ᾽ ἀουκρηπίς, ἣ 

Ὑ πόβαϑρον,κγτὸ ἔΙ! οταστι νοὶ (ΟΤτπ|. Χ Θη πτομνημ. 5.Οὐ μόνον ταὶ 
σρωμναὶ μαλακαξ 9 δι ἃ κὶ τας κλίνας γ ἡ ταὶ ὑπόβαϑρᾳ ταῖς κλίνας 
πᾳ σκϑυίζεις. ΜΙ ΟΠ} (γα ρα! ὅς Ιςέλιηϊ πο Π1ες5, ὅς δὰ αις ἰς- 
ἔτ! 15 Πιρροηῃιιητιγοντ πιο Πα Πητ σἰγᾶ5. 

τἰ σοβαίνω,[αδεονἀοςεάο, ἀεἰαοτ,γετγορταάίοτ, Πιδίδςςο 7 {0- 
Ἰϊοϊοτοπιίππογ. Θά! ἐη.τοῖς γδ τρρίουῖσεν ἕτερα μόρον νεῦρα κἡὰ μδες. 
“οἷς ἢ ὑποβαίνεσιν ἕτερα διακονέϊτω πλέον. 

αἰ ποβθάγλομα, (αὐἰζογηοιντ ὑποζαλλείϑεο αορφυρίδας, τΟΓΔ]12 δίς {τα- 

σα α Πιθίξογπεγς, ςίδημ5 αἰ σοδαλλομαι (ἰξλία 5 Γαθῆτατα Βά- 
Βεὸ νο]ιυπιῖ πᾷ » Ἰάοι, Ρομίταγ ὃς ὀύ τὶ τῷ Ὡρρβάγλομαι κα υπο- 
τίϑεμα, ΒΑΠΠ 1115, Οτεροτῖι5.) ὦ δῇ ἔρεισμα. Καὶ βακτηρίαν τῆς ἀδλε- 
γοίας μὴϑ᾽ ὑποβεζλίμεϑα, γ᾽ σοξάνλομαι )Σ ῬΓῸ Ὡερβαίλλομαι , υἱπο- 

τήϑεμαι , ῬΡγορομου [αδ ϊοῖο, Βα [1155 ωρρχακυρυγμῆρον 57] αὐϑα. 

δείᾳ τούπι τρόσωπον ὑποβἀχλεῶτοῳ ἃ οἰτ, ρεγ Ὁ πᾶΠὶ πλ γιὰ ρεῖ- 
υἱκαοΐᾳ νι] ρατιιπι ἀγα πησητὶ ἰοῦ ργοροποῖς. υποξαλλο-- 
μα), ΕΠ παιαὶ ααὶρρίδαν οὐοαλρογαλλι αυαία (μι ἀϊεάτιαμα αἵ, 

ἐ ἡ τὰ ν Τἢ 
[υπιονντ τεὶλλ ὅτρία ὑὑποβαλλόμβυ(ῷ., αἰῖοπα [ςτῖρτα (δὲ αὔϊουσης, 
διγαῦο Ὑἱταν. ΡΙ τάχα μι πῃ Ῥοπηρεῖο. Οἶϑεν καὶ δτ μρζειν εἰ δ΄ 
Αρυβυιακὖν κὶ Τιντικων πολϑμοων υὑασοξάλλεται πίω δόξω ὐϑρααν Θ. 
ἑαυτὸν εἰς δεχπετικὲν ϑρίαμβον ἐμωὸ γίπως ἐμ(αλ εῖν ψυχανηστέμδυ Ὁ... 
Οὗ αι ἴς ποὺ δάπιγαιὶ ἢ Ατπηθηϊαςὶ Ῥοπεϊοίψας δεΠῚ 8[α- 
ἔϊα Γπςοϊάλπειπη ἴδ ἰηξογγοι,βοῖπο 4} οτίατπη γτ Ειρὶτι ποτά 
τιϊαπιρ κῸ αιιοιιῖς πιο άο ἱπίδγογοσιισ πιο Ἵτιι5 ἤει σοβάλιομαι; } 
ἔχρροπο ραγειιῃ19[} {ὃ ἤπρρόπο. ΒαΠΙ τις ἐς γίτα (οἰϊτατιαγκὺ 
εἴτι ποιῤ ἑτέφρυ δεδίδεικπι. μιὴ δηικρύπῆειν, ὡσπίρ αἱ φαῦλαι “Ἶἴ γυ- 
γαρκων αἱ τὸ γοϑεὶ υἱπσοζαλλουῆναι, ΘΟΡΟοΪε5 ἱπ Αἴδος 7 ϑασοξαγλο- 
μᾶνοι κλέατοῦσι μυΐϑοις οἱ μεγάλοι βασιλεῖς ,1. υἰπυοσπείροντες γεῖσος. 
Ἀὰ εἰλπι (δγςητος ἔα Π]Πμητ. δ᾽ ρηῖβοατ ετίδιη ροῖ Ἰυτογργοῖοπις 
Ἰοαιοτ. ἱ 

Υἰ ποξάλλωνμ, αλεῖ,πουχρ [0 δ1] οἴ ον» ΠΡ ροπ, Γαδ ιπσο, πιο, (8- 
Ππεγηο ὐνοξάγλομαι. Αξλλι. ΑΠομίλτίιιο, ὑἰποβαγοασι σφαξ αὐτὸ " 
ὑπὸ ταὶ συμφυρας,(Οςτατ. Ρ] τατο μι ἐπ Ορΐςι!. αϑοὲ αοργησίας,. 
τίω) βακτηρίαν ὑποβαλὼν Ὄξω, θᾶςι]ο ἔογᾶς ργοίατο. ὑπέβαλενέαωςς 
τὸν φέρων ϑηβαήοι5. 14 οἵδ, εἰξέδωκε, ἀςάϊς, ΑἸ Ὠΐη. ὙΤΠεορμγαίτας. 
᾿μζοτ. Πἶδτο ἰρσηπάο . ςαρίτο ἰςρεί πιο, κὶ τεὶ μῷ ἔχοντα ῥίζας, ἐμᾳ, ̓  
δὲ ἐμβάλλειν: τοὶ Ὁ) μιὴ ἔχονται 5. ,ζατβάγλειν πῷ φυτευτηρίε » δῇ ἀσιϑαιο 
μίω ἢ μιχρῷ πλεῖον» πηιηΐττετε ἄτης [δ ξείποτο. γπώνῃς 
(αρϑετο ὃς ιθςῖο, 4 εἴτ, λἀιποηςο, οτηπιοποίλοϊο, σὲ πος 
βάλλω σαι λογισμιοις ἐγεδοιὶ. αιιοά οτίαπι κριϑυποβάνιω ἀϊςίτατοςς 
Χοποόρβου ὑποβαζλειν διιυησεῶνε ἰωῦ τι ὄγηλανϑαίητα!, Ἐτ [ὰρ- Ἃ 
Βέτοτο Ροτογιεῖς ἢ] 1114 ξπροτγῖτ. Ηεγοάίδηις, ὑποβάλλοντός τιτὸ 
γ- αὐτοὶ ἃ δῆ μον ἐσοφίσαντο σα αἀατα ἐπίπιηέξι δ δάἀπιοῃίζι. 
υἱποβαλῶν εἶπεν,οχες Ρ᾽ο μον ἀ14, ὑπποξάγλειν ἑαωτῳ, ΡΙυτατοθνυς 
«ὐξὶ ἀοργησίας, (Π 110] Πιρρογοτος Υ πυράν δε, ἱη τε Στὴ ἴοτς 
πιοπέπησις 1ὨτεΓρ οτος ἄς ργαροίτογὸ οχείρεε, πος εῇ, δ 
χαίρως καὶ ἀώρως υἱσολαμβαγειν.}}, τ ἑ σταότος μῷ καλὸν εἰκουέμβυ, ἐδ 
ὄοικαν Ὑζβάλλειν, χαλεπὸν γὸ ὅγησταί μῇρ ἐν αἰἷῷ ἐόντα, ἀϊχὶς ΡτῸ υπο- ἵ 
βώνειν . Ἰὰ εἰ, ΜοΙείξτιπι εἴ ἃς Βτάις ἰητεγρε γι ετίαπι αὶ 
ποιηῖης ἀοὅἶο γε] (ἀρίεπτς. ΑΞ ἰς ἢ]. σομττα Οτοῆρμοης ὐποοο 
βάνημο: ὅϑετε αὐτοῖς ὑποβαλ εἴνηναὶ, εἴγε σύ τις δγην πόλις φεφανοῖ, ΜΘ πὖ 
πιςῆτοῖς ἐχοορῖο (σγποης μὸρ τοροπάοτς» Πημίάοση εἰθὲ 
ΤΧτεγηᾶ αἰια Αι οὐ μτὰ5 ΠΟΓΟΠΔΠῚ ἀστιίοτῖς, γ᾽ ποζαϊλεόϑοι».ς 
Ραίπιι.14 εἴ, ὑποτίϑεθϑαι, κεϊῶευ» γε ὑςουξώλλεται καὶ ϑεμέίλη τῷ τοίχῳ 
14 οΠοίαρροπϊτυτ, ρίαοςτ, Αὐ το ρ μι. ΟΟτητ. πὰς 

γ᾿ πέβασις,εως, ἡ, Γαπαςιι]α.. {Πρ αοι πε 5 ὁ ἐνδότατος χιτῶν, εὐδί - 
ζωμᾳν Ἡ εἴγε, ἀεοτεπισήτηπι, Ρτο ΒΔΠ ροπέτας ἃριιά Ατεου. 
ῬΑρ ἴῃ 5.0]. ' 

Υἱσοβάτης, [ςαὈς ΠῚ, 

Υἱ σοβέξηκε » Γαδ οἴ, Γεοιη ἀατίμπι οἵδ 9 14 οἵ, τηΐπιις ργσοὶ Ρυμπὶ 
οἱ 7 γε! ταπαιιλπὶ ἔμοςῖες [δ φεποτο: γε! ταπαιαπη ξηπάαταξ- 
τι! Π}» Πογπλον. 

Υἱπεβεβρεγμϑύοι,τττὶρ τ), αρροτί. 
γ᾽ ποβιάξζω, νἱΟἸ το ἀσρε]]ο. Ἷ 
Ὑ σούιβα ζω υλίθιιο, ρετ νῖπι Πιθάμςο. ἐλα τω, ὕποκοταβαίνω, Ης- 

{γ οἰνουδοοβι(αζει τὰ χολαδηγάςἰςῖς δ11ςπν,ἀετγδίντ, Ὀϊοίσοτ,ς, 
3.04Ρ.34. 

γἱποζιβας ικὸς, οὐ ὁ, ΠΑΡ ςης νῖτη ἀο οἰ επάϊ ὅς (ι Β4μςοπάϊ, 
γ᾽ ποβιξρώσκω, (τις ετοάο. ΤἼςορΒγαίϊις ἈΠτοτίᾳ δ τὸ ιᾶτ- 

το; σδρίτε οὗζμδιιο . υἱποβίξρωται 2 τα ύτει ταὶ δένδρα: ἰερε ΡΙ1η.118. 
12.(1ρ.9. 

Υἰ φοβινητιώνται βρώματει, Δριι4 ΜΙ παπάτιιπι οάμ]ξα πιο Πἱ ἀϊπεπὶ 
Ρτοτιταητν ὃς ργαγίτιιμι γοποῦῖς σοποίτδητ, Ατῃςπιάς Ηοϊποῖσ 
να ἔλεϊςπς, αἰδιελον παντὶ ϑϑυέγει ταὶ μαγειρικας μριγγανείας κὶ 
τε ὡς ὁ Μένδυ δ φής φησι, ὑπτοζιγητιοῖντοι βρώματα. 

γ᾽ φοβλας νὼ, (Πρ ΡΏ] Πα]. 

γ᾽ σοβλέςειν, υλῇ (ραρίςοτς ἀϊσάτιγ, Ππηῖς ἀεἰο τις. οσιι- 
ἢ 115 δίρίςεγς ἀγαιις ορτιςγὶ , ἐεἤρίςοτε : ἢς αἰιογίλητεο βα πε ἀϊξτ 

τέίαιις αἰ Ἰαυ]4 αἰρίολητ, Ασιποῖε!ος ἐη Ργ δ! οπιατίθ. δερῃη. 
31 ἐς ΟΠ 5 Ρογμογῆς Ἰοηιςη5., ὅς Βοπιίπίθιις ϑεγαθοηΐθισν 
Διὺ ὑκεοξλέπεσι καὶ συωαγυσι τὰ ὄμμειτει,αιιατο 1ἰηγ15 ος 15 αἰρίη΄ 

σπιητ ὃς ἔῃ οἰιπὶ σοαιιητίδις, νἀς Παραβλέσεω, [Λιοῖδπι15» πος 
βλέπειν οιμωῖ ἐς ἃ πλέσιον δεύσει., κα κεῖνον ζυχοιω 9 ὦ μωνϑαΐειν «ὦ 
σδείπσγν τέω; ἀκολωϑίαν, γ'ποβλέσειν τὸ ὑποβλύπεοθει » ἀοίρίςεῖς 
Ππμε ἀείριςαγὶ, δου » σοπτοπηπογο,» δὲ δα {πο [υἰρίςετο» 
ἰὰ εἴπ (ροὔλιπι Βαδεγς, Πρ ςατὶ ἰπονοεῖν, ἐχθραίνοαϑαι Ηεΐς. 
βοὴ νογὸ [ροξζατο ἡ. να γοϊ αἷς Βυιάοιις. [κοί ἴῃ Οοπιῖς 
α10; εἰσελ ϑύντα γὲ αὐτὸν δυϑειὸ ὑπεβλέποντο οἱ ς ἱκοὶ κἡ δῆλοι ἥ σαν 

εἰσ τὧρ τιν εἰ πτεπραλοίαν. » κα ἐναργῆ μυσαπτόμϑνοι, Ῥίατο 'π Οτίτοπον 
τὺ ὅσοι «ὧ κη δόντι αὐ το πσόλοων ὑπυβλέψοντα σὲ διαφϑορέα ἐπ’ 
γυυίροι εἶδ γέμων. ἰὰ εἴϊξτο ἀς(ρἱοίεητ δε ἀυουαδιιησιγ Ιεραπι, 
σοτρτογεῖη οχὶπιδητος. [5 πὶ ἴῃ δγοιροί, Οἱ 3. σρατιώται 
τσ ἐ(λεασον αὐτὸν ας κα τα Φρονοιωῦ ταὶ σφών Ν ]γν. Ατ ης 1.4. Ἵ 

ἼΑ]Π14 ἀϊςεητεπι Ἰαπιάιμάϊιπη Διοτίὰ ταδτσ 
πὰς {Π||ς ν οἰ πιθῃ 9 οςι] 5, 
ἘΠ »δασυβλείσουστοι ἢ αἴδῳθλεψασει » πεπηρς ΠΟ ἀς 48 δέ, 
1010 6. Ν 

Ἔτι τοῦ τεητεπὶ -οπιθατ- 
' 12 (οἷο ῆχος οσιίος δαετγία τοπεθαῖ. 
1ά ς[α, ταυρηδὸν ὑκοβλέψασα, γε ἀρ ΡΟΙΠ μος πὶ» 4ιοά Ηοπιός 
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ὙΠ 
τ τας αἴτ, τὸν 5 ἐπαύϑοα δὲν, Ἰὰ ες, ἰσοβλεατικως κὶ βλοσυρώς, [πὶ ΠΠ οἰαηιονΟυχ ὁρες ὡς διῆρκε τὸ ξύλον, τ σιμιέαπακε τας ὁφρύς, κἰ ἀπή- 

᾿ χντικόν τι κὸὶ χολωῖδες ισοβλέπει 5 ΑἸΙ 1; Δεινόν τι χὺ ϑηριωσες τὗσο 
τς βρέπαν, 

αἰ ποβλ’διω, Δἀυειθίτιπι αὖ ὑποθαλλειν. ἵσγιθους (ϊςέξο ἱπτοῖ- 
ο΄ ρε]!αῖο (πγπιοπς 5 νεἶ ὀχοϊρίοηο νοῦρα ἀϊσεητὶς ποηάιπη 
᾿ς ἢπῖτα. ἔοπλοτας ΕΠ ἰαι}.εἰ, ὃ σἹ αὖ υων(λ δίων ἐμείζειο ὁ 8. ἀχιλ- 

 χειξ ἢ δωσζαλὼν ἃ ἴδιον λόγον αἰ χιλχεις αἱ μεσολα ἴσας ἃ οἰγαμόμνονθ»- 
πρρὶν αὶ σιωπὴ σῃ αὐτὸς εἰτυῶν. 

γ πόβλητος, [αἰσἀττῖτίτος ριον ἤριιγῖτι ποτ ε5,ὐατοβολεμωῖίθ., κί δν- 
λθόίρτο σάἀορταῖο, ἢ τν αἰ οιλξαύβλητος λόγος 14 εἴ, καὶ γνήσιφ- τῆς 

᾿ διανοίας 9 ὧι οἰκεῖοι, δορῃοοίοϑ » ἐδεὶς ἐρεῖ ποϑ' ὡς ὑποβλητὴν λό - 
ο΄ γρναΐας ἔλεξας οττίοποπι ἀἰ χη ὶ Δ] τσ}. Ὑ ποβλυτον σ πὶ 

᾿ς μααρῃὲ ἱρίαπι ἴῃ ΟΕ ἐηρ. [ερυπάο,"ἀ εἴζ, ο5 (οὐ πατιιτὶ ὃς 
τς βᾳϑιμῃ ἤιε σοπιροίτιμπ, αἰ 4110 ἀηἽτι μέ Π| 5 ἐκ ἀλυϑὲ;, διαὶ 
τ΄ πεπλασμᾶῆθον. 

᾿ γ᾽ πβλητωιη. δι ρροπτῖτις, δι} 4. 
Ὑ ποβολειὶ, ἐϊϑ'. ὁ ὐποηϊτοτοαι αἀπτοποηάο ἀταλο πουταηάο (πὉ- 

᾿ς εὶς δὲ Παρ σοτῖς, 
Ὑ σοβολὴ. ὅς, ὁ. Πιδτςέζιο : ντ ἀϊοῖτατ Πιδιεέτιο τος ὐπτεπτουιπη: 

Γὰρροξτῖο. Ψιμὶς ρτὸ ἔδυνε ρομίτιγ, ΡΟ υἷας» αϑυποιτος 
ὡ καὶ Ὁ ἐγεδεευόντων υὕσσοβολη, Ὑποβολὴ ὀτιαπι αἰοίτιν ἐδ 

δο φυὶ Πιδιῖςῖς (ὰσρεταας ςοπί πηι. [ἃ οἰϊ.. Δἀπγοπίτίο, 
1ηππτπέξιι5 . υτύμνησες πη ρ ἢ Πι5. Χεπορθοη Ραα, 3. οἶλλ᾽ ἀ- 

τ χεσυτὸν εἰ κἡ εἷξ ζβηξολή ς δεώώαντο αἵ δρὲς ἀγαϑοὶ ἐξ) : ῬΥαρο]ατὸ γοιὸ 
οἰνπι οἰ5 ἀΘΊτΙΓ Π᾿ οεαπν τη ἕξι σοπΠΠ πταις [ἀρ ρογεη- 

ο΄ ἐορτοῇβειαησ. Ὑἱποβυλὴ. νης Ὁ ὑποβολῆς, νἱάς Ὑπὸ 
τ ληψις. οἷ ὑποβολῆς ὁρροηίταγ τῷ Ὡρρηγρυμήδως. ὐὖξ ΐαν βο- 
᾿ λῆ; ῥαφῳδεϊάδοι . ἀρ Σ αογείιτι ΠἰΌγΟ ῬγιπΊο 1η δοίοης ἰοΓῖτ 

᾿ς ρδέτυτ. ὑπσυβολᾷ τερσώπου χρησείυβνίθες ἀσοςτῇτα ρεγίοπα νἤι5, 
ΒΑΠ] πὶ ἐρ είν, - 

χ᾽ συβολιμαῖθ', κοὐ, ὕσοβ) τος, αὐτανδοφ. πσοἰ 44πειις.14 εξ, 4} ἴῃ 
τ (αἹξεσγίις ἰοσιιπὶ Πιςος τ. Βυιάσιις τα ἘΡ ΠΟ] ς ροίξεγίουθιι. 
ἘΠ δὲ δος ποπτῖας Μοπαηάτι (οπτα δ. υὑπτο(ολιμοῖοι ὃς ὑπο- 

᾿ς βκτο μι ἀϊτιε1} ριτοτ ποῖα η. Εἰ γῷ 3 αὐτίκᾳ μόλα ἐκτάδίω ἐκεί- 
ἴ μίω ἐατιξολιμαῖῷ.- αὐτ᾿ ὀμείγκ νεκρός. 

᾿Υ πόζολιδ. »ἱρποτάτίοπι οσποχίι 5 οδιοέξις ργο ρἱσηοτς,ιδιῃ 
᾿ς Βγροτίνεσαπι ΤΠ σοπίυἶ τ! νοσδος : ἀριὰ ΡΟ Τς:ΠΊ ιξασξολον 

χωρίον, ἰὰ εἴν. υξυυχεεων, ΕΤῈ οΠἰπὶ ιἑαύζολεν.. τὸ υἱποιείμνον δὸς 
δείνειον κὶ τόκον πα ἀοεηιις πα ρτα ἐπ, τις το6. πο 115 Πτ, 
υαθβολον δτίαιι ἴῃ θαυ ἐϊτὶς ταῖς ἐᾷς πὶ εἰτ αι ἀ δωρεο Ὡε»- 
γιμιαα,ἰος οἰϊγἀοπάτ!ο ργορτοῦ αἱιρτίας. Ὑστωζολον Διτοπὶ ἔς - 

Πρ πα ργοάινέξα 9 Προς τὸ ὑσοχεί μῆνον δ), οβολιμαίῳ τόκῳ, τὰ 
εἰ, ιιοὰ ἴῃ νἤηγαβ ἰσχταητες οὐ γ᾽ ἔτεπι οἰ ΡΊο πογαεῖτίο ςὸ- 
πδατος τ (ουδὲς Επήτατίν. εἰτάται!ε πος ἐχ Ρῃοτοον άς, Οὐχ ὁ- 
ρᾷς τίωΣ οἰκίαν ἐξ Πλετίωνθ- κειμμίω ὑπώβολον: ἰὰ εἴ. σοτε- 

ο΄ Βείσω, 

Υ᾽ συβορβύρμον, τὸ, ἔα χ σεὺξ, ἨοίγοΒ, 
᾿ Ὑ᾽ ποβόρξοροςγ»ςαΣηο Πι59 [το ίιι5. 
ὲ Ὑ᾽ σοβρέχω, μ. εἴξω, ρτο] το ἵττῖσο. 
γ᾽ πόβρυχα, πῃ ργοβιηάονιαῇ Γϊρπτοτγίδον οἱ (δπγει ἤπι. Αγατιι5. 
τ΄ ὑπόξρυχα ναυτίλλονται 1.ἱποίβρυ χιοι, 
᾿ Ὑ᾽ σοβρυχάομαι,4. [δέτε ἰςο. Αἀαπιδητῖπ ΡΗγπορποπι. 
᾿α᾽ σοβρύχιθ.,.,ὁ (δ πλετ Πιβ» δ τῖρυοτ:ὰ νεῖρὸ βρέχω. Αροϊ]ο- 

ο΄ μῆας (δοιηάο ν» κεῖται υἱποβευ χιίθ- σερβωνίδος ὑ δεισι χίμνης 5 14 ς[, " 
ἴτω βυϑιϑιεὶς ἐν πῇ σερωνῆί δι χίμνη. ὑπτοβρύχιον φέρειν, [α ατιοτ- 
ϑετς, Πογοάοτ. πένθος υἱποβρυχιον,ἰη Ερστγαμα. ὑποβρύχιον 5.14. 
ταὸ τὸ υἱδωρ ποντιῶνέν, Ρ' ΐ 

᾿Ὑ᾽πόβρωμος, ἐγ απαῇ Παρ ΓΟ ας. ὑπόβρωμιος τῇ ὑσμὴ ν» 41 οἿὉ οάοτς 
τς [μραϊτοιοφρυτίἀϊςι! 5 οἀοτονοάοτε δτδαϊα οι 15. 

᾿ Ὑ᾽ πογει- Κὺ 
᾿Ὑ᾽ συγείδε(ο. ες δ ἰδ οτη αιιοι ὑπτόγειθν7 Γτοτγάμει!, 

᾿ γ᾽ πογαςρίζεδει ,ἀϊοοθας Οομπιαΐδνρτο χορτειζεδνω κἱὰ εἴ, ίλτιιτα- 
Ε΄. ΤΕΡοΪὶυχ1.. 
“ Ὑ᾽ αυγίσριον » ρεξζεπ, ἤιε ᾿πλῈ15 ΝΕΏΤΕΥ 5 Ῥι δες, οίσϑτῖάος Πἶδτο 

᾿ς πεμηάο,ςάρίτε 197. Νιάς ἱπργὰ 1π ἀχξτιομης ΗἶἾτροῦ, ἃς Κύστις 
᾿ς φριυά ϑιυ4. Υ᾽ πογάςοιον οτῖαπι ἀπ ριίοίδιι5 ἀτο τ Γοἱ οὐὐτσήπριον,ἃ- 

τ΄ ριμὶ Ατῆεη.1.8. 
χ᾽ πογάς οιθ-. «, Αὐτοξτιι. φυλῇ (ιδιιτοῦῖηι5.» ντ Ασεῖμας Οσία- 
᾿ς τίρηί, ἴα Αροραγρί, ἱπριϊηῖς [14 1πος ὑσογαστρίοις ὄπιϑυμίας 

νΟσΔ1. 
Ὑτὸγ- δ. (θά ττιις ὐποτεταγ μᾶριΘ-5 (δ τογγδ πεῖ 5 Πρ τοτσὰ ἰατὶ- 

τ΄ ταησ,οἱ ὑπόγειοι, ἔς τ] }Β14.1π ἘΡΉΚΟΡτῖοτ. 
᾿ χ πύγεισον,ε, τὸ, (οάτιπὰ τα ὶπ5γαο ἃ ἴῃ {προ τα ηά 15 ἔετὸ πα σάτιιτ, 
ο΄ κἀείζωον μεῖζον, [Ε ρ οτ τα τπππὶ λα ἢ 5. 
γ᾽ σοβυειάζω, τ γγρείς ἀτατοιῆν- λιτουδύω,ᾷορ ΕΘΠΟ 7 τ ΘΏΓΙΠῚ τᾶ 

ος ὥλμπάο εἴτις 465) τορος, ΑΞ ο αῖηυχτ τιμάρ. 
Φ' Ὑ'πογίμειά σιεειν ἐχροπ.τὸ ατι εἰἴξανϑεῖν τὸ γἄώειον, 

᾿Ὑπογεων,κ, τὸ [οςας (ατεγγαπαιιβ. διά, 
τα πογίνομωι, (πςοτοίςονα δ παίςοτοίξῆςϊοτ. 

Ὑ  πύγλαυκος, ΠΙδσ λιιοι5. Ὀ]οίο.1.2.ς. 214. 

Ὑπόγλιχ ρος, [1614 ητατιΠὶ Ἰφητιιδον ἐσ π5.σαπαπτο [α5. : 

Ὑ πογλυτι ἡ »αὐπαταίς,ντ Θά) γοι τίς τῇ Ασιίζοτο!, Ηθ το ρτὴπιο 
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ὙΠ - 819 
ἄς Απιπιδ δ. 14 εἰτιρατϑ Ἔχτογίογ σοπιρηιηῖς ἔς πιο υὶς δύ πα- 
τὶς, αΖα. ᾿ ΄ 

Ὑ᾽ πογλυχαίνω, σα ἶςο, Πιδάτ!σεπὶ τε ο:ςοπάϊο, 
Ὑπόγλ υκιςγ αι διάτ! οἶ 5,0 μὴ γλυκεῤγε γιὰ ἢ τούτου, ΑἸ Ποπ αι Πἶρτὸ ἀς- 

οἱ πηοηιαττο. 
Ὑπογλωσσὶς ἱστὸς, ἐνσᾶτο αι Ππριὰ ἴῃ βου οτὶ τπαχη]]α σοπηςϊ- 

τὰγ : ὃς ζογο μα β6Π|]5 5 ΡοΙ ωχ . αὶ ἢ σαὶξ ἧς ἐκδέδεται προς τίω) 
κατω σιαγόνα στυυεαστο μϑθη 7 υἱκο.-γλασσὶς λέγεται. Ὑαογλωτ!. 

δας νοσᾶτ ΙΝ] οἰ αιις ΑἸ εχ πάτπιι5 σο προ Πτίοης5 ας ἴησις 

[πρροπᾶτατοντ αττογίαος. Υἱποῖλωσοὶς ἀίς τς [Ὁ ἰηραα εξ 
ΡοΙ.1}.4. 

Ὑσυγλώττιον, τὸ ντ τῇ υὑπογλωπῆίν ὑπσοχάτα, (Ὁ [ἰηρια. Ατἰοτεῖ, 
1ἶδτο ᾧ. Αηϊπγα] ἢς σαΖὰ ἐς σογιοτιπὶ γογθλῖθιις, νἱάς 1'α- 
πογλῶσσον, 

Ὑ πόγλωττον. Υἱἀς 1 απύγλασσον, 

Ὑ πογνύϑα, ηδηῖθιις πη] ἔξ]ς πηεητο δῖ πιαχ ἡ ἶν. 
Υ᾽ πογρναύτιον, ε» τὸ 06 Θοηΐθιις Πιδ ]ςἸτυτ δ ἐηθα] ἐγ Πἰθ.Π}Ὸ 

ἄετε ἀϊῖπα Ὠ.( τυ τοἵ, 
Υἱ πόγραμμα, ξΠςε59 τὸ ἔγτριμμα. 

Υἱ πογραμματειὶ,ίς τῖ θα. Πλ πη τ". ὃς ΑὙἸ Πορ ἢ. 
υ πογραμματόύω. μ. θύσω, πι ϑυκφι. (οτὶα απι. ἸΝευτάτη 48- 

[οἰ τὰ Π1. 
Υἱωογραμμὸς οὐ, ὃ. ξογπγ ἀς ΠΠποάτα, ὃς ρτα τί ρτπη ἀῖημε Ἔχοπι- 

Ρίυμ. ἴῃ Ἔρ [10]. τ Ῥοττὶ σαρίτο (σσαπάο, στ κὶ χριστὸς ἔπαϑεν 
τωρ ὑμδ, ὑμῖν ὑπολιμαίων υὑπογραμιιον γ ἵνα ἐποικολιοϑήσητε τοῖς 
ἴχνεσιν ἀμπύ 0 δ15 τα [στ ρτο πη ἄτας Οχ ἘΠΊ Ρ τη τε Πη4 ΗΕ η5. 
Ταπιδίςεπι ἀς ϑεγιάγοτγου ὸ ὑποχραμμιος ἡμῖν ὥσακοις γγυόμο-- 
γι... 1ἀεπΠὶ. τύκον μὲν ἑαυτὸν ἔἴραστον καὶ ὑκτυγραμιὸν διδοιῴ, Ἠ!ς 

Ῥταροῆτίο ὑπὸ πρηϊῆςατ ρτα;. Οἴςετο ἀς Ογάτογε ἀ οἷς ργα-- 
(στῖρταπη ἃς ξογσηι!ατη Ἐχρτίπιοσς τ χιἀς ἐππιεη, ρα γιρτ 
ἄατο. ν]άς Τύκίθ", τὸ ὅπιανο; δύ εἶπε! τοῖς ὑπογραμμοῖς πῇ ς ὅδιτομῆς 
διαπτονοιω τες οἱ σΟ Πάτπὶ ἀατατη ξογπιαῖ Ὀτειτατὶ πἀσπτες» 
ς...1.2.Μαςεμδῦ. 

Ὑἰ σογραφϑὺ 2 ΓΟτίρτοτ., ἀπηλπιιθ ἢ ῇ5 5) 41 ἀϊξατα εχ οἰ ρῖτ 9 (οτί - 
Ὀαφ πο ταγῖτι59} 1 γαγῖτις. ΑΛ ΟΡ Βαπ. Ιπτεγρτ. τα ἀϊθτοης γραμε- 
ματειξ, γηε ἵνα μὴ κα τίιυ κόπ)ωμᾷ ἃ ὑπογραφέα,τας δήοδοϑησο- 
υᾶψας δ) στολαὶ αταγορδίοντες. 

γ᾽ σιγρο φὴς, ἡ Γαδ στ ρτῖ 2 ΕΠ οὔἴατη Ῥτῖση α᾽ πηδηι}5 4] ποατῖο 
ἃς ἀείοτῖρτι τας τυάϊς ἐγαίβάιις δά ππιθγατὶο » 418: ρᾶτ5 εξ 
ζωγροαφικῆς. ΟΕΠΠ 5 ΠΡ το ΡγῖΠ1Ὸ 57 σαρῖτο ααΐπτο. Ὀ]οίταγ 6 - 
τίαπι ἀς ριυογῖδ 5 411 δπτ ρ᾽ότυγαπι ἀοσδητατ αι [ογ ρτιγαπης 
(οπτίηος επῖπα υστεγρα φι ἀγτὶ5 τυ! ἀϊπηοητα, ἀτχας ἱπάς τγδηΐς- 

Ἰατίοης ἔππιρτα  ΡΙατο Πἶδτο ἐς ἘΘΡΟΡΠῖςα υὕστεγρνφίαὶ οταῖϊα 
Μιπογηα; ἜΧρΡ σατο ποπι 7 πο πὶ [Ὡ . 1} Ἐπ ἄτας πα τιιτ] ἀττὶς 
μιαδεητοτη ἀρρο!]1τ: Πς ἐπῖγη Πτὸ (οχιο 5». αὐῇδω τούτων ὑκ υἷΞ 
πυογ εαφίμὴ δεῖ ὡσ αἰ νιιῶ ϑεοί στεϑει γ ϑυλαὶ πἰμ) τελ εἰω ταί τίω» εἰ φργασίων 
μκ παρεένη. Ατιοτοῖο5 ἱπογραφίω) “ἶκ᾽ ϑεμελίων νοσατ ξοΙ.πὶ 
ἀϊιέζαπι ὃς ξῃπάατποατι οἰτου μη οερτιοηεηι, Οἴςοτο ἐπ ΤορΙ- 
εἷς » Αἀάϊτιν ἃς ἀείογέρτιο» 4παπὶ ὥγαοὶ ὑσογεσφίμδ γοςδηζ, 
Ὑὐπος Διιτο πὶ ἃς υπτογ ταφὴ τε πὶ σταία Μίποτγια ἀσπηοηγαπε» 

πο ἐχαξϊὸ, νὰ ἐρασρμος. Υ᾽ πογραφὴ 7 Πριιγάτιτ ἀϊξξιτι 
δταιῖς τι ἀϊςι πὶ. Η ἐγοάία παι ἔῃ ητιαττο 5 Πεφύκασι δέ πως Ἐὴ 
φιλοσκάάμιονες 5 κὶ λέγειν ὄυσ τόχως ὑπογουφαὲ καὶ παιδιαὶ, ὃποβῥιτσ- 
τποεῶτες εἰς ὃ πόρε χοντας πολλαὶ χαρμέντα υδρ αὐτεὶς δοκοιῶτες ,»,λυτ- 

πηρᾳᾷ ὃ τοῖς σκωφϑεῖσι, Υ σογραφὶ. {δίοτγίρτίο., τά εἴς 
ἀρρτοθατῖο . αἰϊθητῖο.» ντ ὠσογραφὴ πῆς «πίστεως » ΒΑΠΙ ας ἴπ 
Ἐρητοιῖς. γ᾽ ογρχφὴ » τὸ ὑσύγραμμα καὶ ἔντριμηία 5 ἔοι 4- 
ΡῬυΝ Ταϊοϊαητιτη. 4110 σι} 05 {δ᾽ τατος. Οφϑωλμ υὑστογ θα φαὶ κὶ 
παρειὼν ἔπιγοαφαὶ Οἢτν ΓΟΥ͂Ν. εὐει ἡ ἱερωσευδης, 

γ᾽ συγοχφὶς» τὸ ἐργαλεῖον σὰ ζαγράφε. Ἰἀέπιαις πο γοχφίς. νἱάς 
[υρτα. 

Ὑ᾽ πιγροάφομαι . ΠΕρΡοη, ἰά εἴτ, ὑσογράφω. νἱάς ἡπέτὰ. ν᾽ πογράφομα) 
Ῥαΐίπιι. 14 οἵδ ψιμμυϑούμαι καὶ δι πρίξομαι » Βιςοτοἔμςο δὲ ρρΡ πηεπ- 
τὶς (ντ σογι 2} ποτ. πιο  Ὧ115 5 κὶ φυκίον ἐγπξιβομβρίω . καὶ τώ- 
᾿φϑαλμα ὑππογοαφομδίίω. Δτιοη.ἀς δατάο Παρ. Υ πογίραπτο ἐδὺ ἐφ- 
φδειμοιξ. ἐγ οαΐδητς, Πρρίει 5 ὑπσογραφόμῆνθ. ἐν ὀφϑαλμοις 5 κα 
τὰς παρειαὶ ἐρυϑεᾳίναν. 

υ᾽ πογεάφω, μ. αψω,πιαφα (δ ίοτθο 5 14 εἰζ . ργοθο., αϑεπτίοτο 
Δίτιρα ον. Τητεγρτες Πεπι οί νεη, ἔδει ἢ πίω) ΦἴΠ δια αν γνώ- 
μίκω., κὶ πίω) δίκίω διαιπυϑεῖσαν ὑπογοχφίώαι πὔδα “ἦΠ «ὐχόνπαν, 

ΤΠοοάοτῖς. ἴπ ργίπηα διίτογ. ἐςο]οῖ, ἀε δύ ποίίο Νίοσα ἰο- 
ΙΕ η5 5 δῥαϑεμσπίξζουσι μᾷἢ «ροπηδήσαντες τὸ ἀποηγιρδυμῆμον δὲ- 
γμα 7 δυμφώνοις γρρμμασιν ὑπσυγροψαντες αὐτοχέρὶ; ἴιὲ οἴ, ]] ρτο- 
ῥεῖα πιᾶπαι [παρ ίοε:ρίεγαησ, [4 πὶ 4111, Πρότερον ὑδὺ σευυπρεχων 
αἴ αἀρειανῇ αἱρέσει» ὕστερον ἢ ὑπογράψας τῇ ἐν Νικαίᾳ σιωόδῳ, γ τ 

«πογράφω. ἀϊξξατα εχεῖΡῖΟ 5 τὰ υτσαγορδυόμῆνα γράφω. ΤΟ] πιις 

Απριζης ἀπποιο 7 Τοίτης ὥρας γυκτὸς αὐχομῆψυς.. ἐκ ἔχων ἐπ 
δὲ αὶ ὑσογοάφοντα,, διαὶ τὸ παίσας ἀσχύλοις δ) 7 μόλις ἴσχυσει πυρῆς 
σε ταῦτα γρο΄ γα!. υ πογγάφω,, ΡΓΙΠῚ15 Ππεῖς ἀεξογηιο 5 ρτὶτ 
πιᾶ τπάηιὶ ΑΙ Παπϊ4 Ἰπξοτηηο 5 ρτῆπια Πποαηλοητα ἄτιοο. νη- 
ἀε γ' φογεαφὴ, ΑὐἸποότεῖες ἐεειπάο ἀδ βεποτζατ. κὶ γδ οἱ γετφεῖς 
ὑπογοψαντες ταῖς γξιμνοῖς, ἅτως ἐναλείφουσι τοῖς χειό κασι τὸ ζωώον, 

Βιοίταν ὃς χ' πογοαψα δουρὶ ςἴξ )γ ἀεἰδηςατς,, ΒαΠ] η Ἡσχάςτα, 
Τοπι. ᾽» ΚΖ ἢ 



ὃ20 ΧΠ 
ἀστέρων τὰ διαστήματα κατα μεηφοιιῦτε ς "ἡ «δ ἀειφανέῖς “ἱἣ Ε 

αὐκτώοις υὑπογοσφὸ μοι. Ὑὐ πογράφω ὀπὶ τῷ πρργεάφωρτς [οτὶ Ἶ 

δο,ντριοτὶς αἱ ἀοσξηκαν (οτίθοτο. Ρίατο ἴῃ Ρτοταρ. Ὠἵσιώρ οἱ 
γοχμματις αἱ τοῖς μάπω δεινοῖς γρεφειν ἢ παίδων ὑπογορψαντες γαμ- 
μαὲ τῇ γοα φίδι, ἅτω τὸ γοκμιματιον δεδδασι νὴ ὁὐυγκάζωσι γεξίρειν ὰ 

αἰυὶ ὑφνγησιν τ γοσμμῆδ, ὅς Τἀςην πάτεο [μορ τ}. αὐτῆ φρώτον 
χάντοαι υὑτοὺγ οἠέφοντει τῷ πρῴ εἰν» 14] ρταο γι σοητοπι αι ἀρογε 

ἀεθελητ, ὃς ἀς Ἰποαητὲπι 4: (αι ορόττοατ. ὀ Ὑὐπογομρειν» 
ἀείοτιθετγε. διαγράφειν Βα τις Μαχίπι. ζεῖ ὃ ὀγοποίησέ ειοι πο᾿ 

30 ἰ σῆς συωτυ χίας γ) στ φώς υὑπογορίφων τῷ λόγῳ τῆς ψυχῆς σου ὲ 

χαρώκτῆερ υἱὴ εἰξ, ἀείςεῖρῆε, ἄτας Ζιαῇ ἀερίηχιτ ἀαΐπιὶ ταὶ 
ξούπιαπι, Ὑπογρέφειν, ΠΟ ΠῚ ΠΑ ΘΠ τΑΓΙ ΠῚ ΤΕΥ (οτῖθειῖς απᾶ- 

τοῖα Βἰοτίασι αἰ) ροίζοα σπαγγατίις (ογίϑδησ 9 ὃς ογπᾶιπθη- 

τὶς [ππτιπιρύίαιις Θγατίοηίς αἀ ἀ τίς αὐ οί ααπτ ὃς ἐχρο ἰαητ.- 
(οττατοβ» ρὸς φίλιπτσ, καὶ γδ ἰω ἐγλείασω τι, κὺ μὴ διωυϑὼ ἃ αὐτὸν 

χρόπον γρΕ ἐψγὴ τοῖς τό τερον ὀκδεομίνοις., δ, οι υὑπογεάφειν ᾽ οἴ. 
μα χαοκέντωε τοῖς ξεργοι ζεται χἡ διωπον εἶν δια μῆῥοις. ΟΥ̓ πογρα. 
φω, ἀφῇ απο, ο!ξῖηο ξλοϊοπάϊιπιαις ργάροπο. Ογοβουῖιις ἴῃ 
ἀππείζι πα σοῆτγα [α]. τῳ κα χείνῳ τοὶ υὔο ἢ δὴ πτιρίωομεῖτο 5 τοὶ ἢ 

»», ὑπεγράφετο τοῖς ἐλπίσι ἡ ταῖς κφϑ' νἱμδῦ ἀπειλαῖς, τη το σδητιτν 
ἀε(εϊηαραηταν. Υ' πογοάφωριοροπο οἴζεητο, Ροἰγθίιις "στο. 

αἴητο,, κὶ πᾶσιν ὑπογράφειν ἐλπίδως ἐαν χτλ χόγον αὐτοῖς χωρήσῃ τα 

ποβγμασα, οἱ 4 ς πὶ ὑπογεοίφων ἀυτη μεγείλας ἐλπίδαις. Ἀυτίας 4}1- 
Ὀἱ, ὄυϑιαρσὴς γἡὴ μυτέωρφς ὧν ωρὸς ταὶ ὑπογραφομῆμις ἐλαίδας,ἰὰ εἱὲ, 
ςοπβάςητϊ ἀταιῖς ἐτοέζο αηΐπιο αἀ ἔρος ργοροίϊταβ ὃς ἴῃ δηϊ- 
το τδηαιαπη Ἷη ταθ1}}4 ᾿π!οτῖρταϑ δ ἀεΠΠποᾶτας. Ὑὐ πογράφειν» 

Ῥγᾶ ἔς ἔδγγο, ζεγαῦο ἰρτο οὗζλιιο 5 αὐτῇ εἰ ἣν τόπων ϑέσις ἕω- 
Γράφει τίω) ἡ γυμονίαν α αὐτί» Ὑἱ πογρνέφνιν, ρἸσπηςητ15 ἐπσόαμς Δ(ο1- 
εἰτῖο ογπαγογξισατειν άς [ἢ Ὑ᾽ πογοαφομαι, 

Ὑὐ πόγουπθον 4} εἴτ Πἀραάπμησο παίο.. ὶ ΜΙΝ 

υπόγυ Ὁ. γὲ κα ὑφργορί παι, γεσεηβ)ααῇ ἤὉ πιαη θι15.γ7α γὸ χα 
μες. Ατὴζοτοῖο5 ἰδοιπάο ΟΕ ςοὨΟΠιἰ ὑπυγια 2 ὅσης ταύτης τῆς 
τορτῆ ο»δζς,αιιαπὶ Ηἰς ἀἴος ἔς Ἐι5 ἱπίξαγατ. ΠΓοσγατος ἴῃ Αγ οί, 
ἤδη ὃ ὑσνγιε μοι τῆς τὸ βία τελδυτῆς ὄσης 5 ἴλῃὶ νῖτα; ὀχ ίτι γος 

Ρίμψαιο ἃς Ἰηἴϊδητο. ΑὙἸ τοτεῖος ἈΠοτΟΥΙσΟΓΙΙΠῚ Ρτίπηο, αἱ (δ 

τομεσεσίαι ιν πον χρόνε σικεψμῆν ων γίνωνται : αἱ ὃ κε ίσει; οἷξ πο ᾿ 

γύής. ἘΠ᾿ νετὸ εχ ὑπογιής, δι 4. παῤ αἱ ταὶ, αἰπδοισκέπηως 9 Ἰη [δ᾽ 
ἃς ἱπυπιςἀϊατὸ Ος]]. Πιιοντ 41} Πτριητ ἱπηπηοάϊατὲ, ἐμ πὸ σεωε 
γιὰ γεγονός, Ταιοίαμτις ἴῃ ΑΠιοτῖθ 115, εξ ὐσογυΐε τὺ «ταρημελνυδύως 
ἀπεκ οὐγαίδϑα! 5 Ὠπιρετ ὃς πορ!ςξμῖπι εἤπιία εἵϊε. εἴοογατος ἴῃ 
Ῥαπεργτίςο 5 Ὡροφασίζεσι εἰς εἷξ ὑπογείν γίγονεν αὐτοῖς ἡ αὔρα σιιδυὴ, 
Ολυίαπταν δά! πιοάιταηάιπι τειηροτίβ.9 νἱχ ἰατίς μα θα 
ς. ξ ὑπογιίς, ὀὐτὶ αὖ αὔτι , ἈιιροΓ 7) τοεπβ, ΑὙἸ ΟΡ αι 65 
ΤητούρΓ. ῃ ον ΠΡῚ Ἢ εὐ ῶι 

αἰ πογυ ότατας ργορ  π 1}: {Πππ|ὲρ ρ το χὶ πλόνγεωσὶ, ΠΡ Ογ τὶ πιὸ, 
απο ὑτσανες, ἐν Ἐπ ο5)(Α]τατοτέίαιις αι] οἰμπὶ (οἰ ρ᾽ πέρι πες 

εχρεϊπιςῦδης. γὕπωνες Διιτεπι ᾿ἰρπᾶ ίαπτ τετοτῖα, στα! τις 
γηάο ὃς γύπωνες ἀϊξεῖ, αι ντ Δὲ ρίραπεβ ργα!!δτουῖα (ἀ]τοτ]ο- 
ας ντοθαηταγ ΡΟ  αοῖ(α Τ᾿ άγοητῖπα νοἱϊτο ἀπαὶ ξξϊ. ΟΠ] χ πρτο 
4. Οἱ αὶ ὑσογύκτωνες 5 γιοόνπων ὗπο βακτηρίαις πἰμ) μίμησιν ἔχον. Οἱ 
ὃ γύπωνες ξυλίνων κώλων ὄγηβαίνοντες, ὠρχοευῦτο διαφανεῖς τοιραντινδὺ 

«μπέχο μῦθοι," 

ἀὐεὰ σὰ ἐμ με ϑωμ ὃς Βιιάσιις πὶ ἐρ!10]}1ς : 62 θ᾽ υττυ 
γήως ἀπηλλαγυδρων τῆς νῆσου γ αἰαλήψεως ὃ ἡ ῥώσεως «τουβυων, 10 - 
[ςοτὶάες Πἰδτο [ερεῖπτο, σαρῖτα Ρτ το 5 ἴῃ [εἴς ἃ πιογῦο ρτο- 
χίπιο σοΠ Πα πτῖθι15.5 4111 γἰγῖ 1 ΠῈ γοσγοδτίοηεπι δὲ τορι ἀο- 
(γάσταητ. ας ΠΠππ|5 1π 115. 4105 Ραιυιϊὸ δητὰ γε]! ιιογὶς πλού- 
Ὀιι5»ὅζο. 

Ὑ ποψείκνω, οἰἴτοῦ πιοτάεο. 
Τὶ ποδακρύω, μ.ὐσω,α. {10 14 ἈτΥ ΠΊοτ. 
Ὑ᾽ πούόμνασαι, ὑποτέταξω, ρετροτογ δον τη ςοτ 5 ΟΠ, ἅ. 
Ὑ πόνασις, ὁ, τ πιτιι594 Εἰ χυδητιμηι [1 Πρίάτις, 
Ὑἰ ποδδείσοις 5 (αὐιιετίτι5. Ηςἤοάι5 5. μηδὲν ὑποδείσας κτὺποὸν 

αἰεθ-. ἣ 

Ὑποδεγυῆν Ὁ, ΡΓοΟ 

ἡ ποδεχ ὅν 9... τίς ποτα, Οά, 
Ὑἱ σοδεδευῖν -. σα] σοατιις, δά να το ἢ 59} ΠΠΕΧΊΙ57 [Ἰοἴδη,. ξωυδεδευῖσοι 
σανδεύχια, αἰ σοατὶ (απἀΑ 115. Ματοὶ 6. 

Ὑἱποδεδευῆοως, οπτὰ σα] ας 5. 
αἱ ποδεὴς, ἐῶν, ὁ υὸ κα ἰη γανιι5, ἡ θοο1 {15,6 Χ 1} 15. ἱπάϊρεηβ: ὑσόφο- 

β-: ἐνδεὴς . ραπροτ, Βιιάδεις ἴῃ οΡΊ ΠΟ 5 Ρτιοτῖδ.. μινδὲν μηδέίασω 
καταδεὴς μηδ ὑποδεὶς γεγρνώς, νἀ γ᾽ ποδεέστερφς. ἀοτουῖοτ, τὗτῦ 
δὲ ἐστερρι«ῬαιιοἴΟ 65, ΠῚΪ ΠΟΓΟ 5510 ἘΟΥ Ο 68) ΠΆ1185 μιαξητος ἐκ 
γξατοσεες αἰ ῥών.οΧ τη ΠΟσ 0115 σαι 5. 

Ὑ πολ 4γμα,ατος, τὸ οΧΟπΥρ Πππὶ, σημεῖον, Π σΏΙΙΠῚ. ΟΣ ΘΠ Ρ Ατ9 [ΓΑ Πτιι- 
ἀο,εοηςερτα ἐπιᾶσο, Γροοίπτοη » Βιμίειις. ἴῃ ΘΡΠἘΟ]15 ροίϊο- 
τιοτγῖθας, πος ἀαδπιπαῖ Ρ)γαίο, ἀϊοςιάϊζιτη τις εἴϊε σεπίει 

αἰραδειγαα, Ἐὸ τατπ θὰ ΡΟΪΥ δας νας εἰς ἀς Αππῖραὶς ἰοαιις, 
ὑπό Γεγμο τῷ πλιϑει ποιεῖν αὐτόν. [οα πη, ΕΠΔΠρο {σα ρῖτο 15. 
δεῖγμα γδ ἐφωχαυ μὴν, χορ απα σπὶπν ἀεἀτ νοθῖ5. Τὰ ορτ το] 
δα ἘΠΕ γατου σαρίτο {υάττο, ἵνα μὴ ἐν τω ἀυτῷ τις ὑποδείγματι πὲ 
δῃ πῆς “ἐπι εἰϑείας, , πο α115 ἴῃ Τάς: ΠΊ ςοηξιι πη οἰ 5 ἐχοιιρ τὶ 
ἡπολάατ,, Ρεττὶ 2, ψωῦδιοιγμα μεϑλον τῶν «ἐσιίεῖν τεϑεικῶςς Οἴσετο 

«χοπιρί πε ροηετς ἀϊχῖς, δ ργοροποῖς ἐχοπιρίατ. Οὐ ποτοῦ 
Ἰίδαιις5 ργοροηοῖς ἐπ ἜΧοΟτρ᾿ πη. ὑωύδειγμα χα μβανειν, οχοῖη-, 
Ῥίιιαι σαρογς, ΟἸςοτ. ΙΔσοδὶ σαρῖτε ν]τίσιι. υτύδειγμα λαίβετε ὦ 
κακοποωδείας : ἀφ πὰς νόος {τς ἀπυοταιῖτ ΤΟΥ ταις γυὐτυόδιειγμα, ποι-ῦ 

᾿ ᾿ Ἶ 5 ᾿ ; 
νι ραδειγμα,, δεῖγμα, Γραοίπηοη, , 14 ον Ῥάγιια, ὅς οχίριια ρογ- 

το Ὑαϊτἰς] . νοὶ ἀξτευῖος τοὶ νοηα δ. 4 πὰ νοπάϊτον ὀπηρτο- 

τί πποηΐετας : αῆραδειγ μα, ἜΧΟΠΥΡΙ τυ. αιοά Παδοῖ ΠμνλΠτιιάῖ- 
ΠΕΠῚ ΟἸΠῚ οἀ ΤῸ 5). ΟἸΠπ|5 ἜΧΟΥ πη οἱ : ὑσέδειγοσ,, πιοῆμ- 
τασπτυτη 5 {π1ὸ 4 οἵδ ἐμά τ Γ 5 πιο πεῖ σααία , ὅς ριωτπιοῦς 
Πγαάτατ. ᾿ 

Ὑ᾽ ποδείδω, ει, εἰ τω, πο χοι ΣΠ5Ο., (ἀδαοτεοτγο δ, Ας. Ποτμα.1.«, ἢ κύτ 
πέδεισαν μοίκᾳ ρες ϑεοὶ 1 εἰν, ἡ φοζη ϑησυνὐττοδείσειτε οφοξηϑητενξ 
ἴῃ Οαγῇ. ξ 

Α ἢ ΤΙ: , ] 
Ὑἱποδεικνύῳ, μ. εἰξον, πος εὐχαὶ γ ῬτΩ ΤΩ ΟὨ ΓΟ 7) ἀοιποηἶτο ρὸγ τατίοτο 

πέπὶ ὃζ ἐχοπηρίαν Τ[οοτατ, αὐδς φίλισα. Οἱ Ὁ διμλλάξως ταὶ πόλεις 
φ«οἰς διλήλας οὐατέ δειξε τοῖς δηηγιγνουῆδοις εἶθ᾽ ὧν χονὶ τὸ οἵῇ δεῖ ἐδὸ πολέ- Ἶ 

μοις ἐκφέρφ".Α ἔζογιι ἃ ροϊτο  ογαπη,αρῖτς ποηο, Εἰ γὼ γδ αν το 
τ » “ " ἍννΝ ε “αἋϑ"»ν»»,;͵ - - «4 

δείξω ἀυτῷ δ σοὶ δεῖ αὐτὴν ὑὸρ τὰ ὀνόματός μου πα θεῖν »εθὸ οαϊτι 115 
ΡῬταιποηίειαρο.. ἥδ ργαροῇεῖο ὑπὸ 10] Πσηίῆσαι ρυ τ ντο 
ὅς ΜΜατιμιςαρίτς τογῖῖο 5 τίς ὑπέδειξε ὑμῖν φυγεῖν ὅσο τῆς μὴν ἐ- 
σης ὀργῇ εγ 5 ν ΘΟ ὶς ργφηχοηἘγαιτ. ΑἸ σαι εἰς Πιρϑέγογο ἃςο 
{αὐτισετου Γ πποποῖο. 

Ὑποδειμαίνω [ἰλ!ςγοοτ,πχοτιον Ασα, 
Ὑπόδειξις. ἀοπιουζγατο. 

Ὑποδενδ ρῥοριαι, [να τἰλον εἰν Ραυ Πα πὶτα ἀὐθογεπι αθςο, 
Ὑὐποδὲν δρ υάξω, [λιϊνιιὸ ὃὲ εχ ἱπιργοι Ὁ ἀρρατςο  Ηείγο. 
Ὑποδεξία,,κις ἡ ΠΓσερτῖο, ΠΣ 4. το, πᾶ σοί τοί ὅ ὧν ϑαοδεξίη, 14 οἴ, πά- 

ρετἰ σοι ἐφ ϑύνως κὶ τορὸς τω.) χω) δα γεια Ἰτοτρτ. 1 ο[Ε. ὑὑσυδεῦ 
ξίωσις,ασοὶριεη αἱ σου πγοά τας Ππι6 Πιίοἰ ρίςπα ,κυλίκων οἰνοπλαι- 
γήτοις ιἑωρδεξίας εἰ μίλνως. Επιτὶρ. σοτταπη η διι5 Ῥοςμ] σιν 4]- 
τεγηδητίθιι. ἰ 

ῬόττΗ 115. 

δεξις, (α Γσαρτῖο ιἑαούοχὴ. ν᾽ χορυγια τοὺς ὑπτουνχία), ΕΗ εἰν. 
Ὑ ποδεραιον 5 τη μ]ς 5 οτραπηρητίιι ΠΟ] 1. ὑσοτραχήλιν.», Ηε- 

{γοἢ 115. : 

Ὑ ποδερὲς, (δειρὴ αυτοπὶ ὁ αὐχίω ) ὀχττοπη οΟ Π ρᾶτο ρτίοι., ΡοΪ- 
Τὰ χ πρτο [ὠςιη40. τὸ ἐν τοῖς κυρῥῶϑνεν τῷ πρα χίλε τελϑυτεῖον. Ὑ᾽- 
ποδερις ) πη η1} 6 5 τογι δε. Ὄγπάτιις πλε} 16 τὶ β. 9 υξυυσερίσες ΔἾ 
γιναμεύν να} 1οΓ τ ΠΟ Ἡ 111} ἃ ςΠΠ, οὐπαπισπτιιπι απο ἀπ ας 
οοἰ Πα ΠῚ. ᾽ 

Ὑἱπύσεσις, 4. σ᾽ σρΑτΙ Ο) σα] σολτας. Χ δῆ ξτομ. 1. τον δέσει ἀλαζογιεὸς, 
σαϊσςᾶτιι ἀγγοράητος ἢ ΓΟ] οἴσθηβ. 

Ὑ᾽ ποδεσμα, ρίρη1ι5. 
Ὑ ποδεομίω [οςςι}}.ἴπ ΠΡ. ΠΠ 0 ΟοἸ]]οσιΐοτηπι Ογα οὶ [Ετα ΠΟ ἐσ. 

[ἀρετόδητ τ ατ υὐατϑγομίσες 9 4Π85 ἀητὸ ἐπϊοέξος ράππος δῖ -' 
Ὅδητιν Θοῖγιοχ Οδΐ. 

Ὑἱπούέχομαι, μ. ϑξομαι, καὶ ἐγμήη, [ἀ[οῖρῖο 5 οἰ απο! τα οχο ΡΟ ει 
ἘαττΙγ 9 ἔα πλΠἸΑτίτεν Ἔχ οἱ ρῖ0 9 τὸ υἱυυϑεὶς ταὶ χεῖρρς δέ χοριαι γ. κ᾽ 

δεξιούμα 9 κὶ φιλιόφρρνοίίμαι ἡ ἐχοϊρῖο [εἀ ἁτηϊςὲ : δέχομαι γειτὸ 
μοι Πἶτεν ὃς ρυααατογὶ ἐφίητεγρτ, ΤΠπον ΔἸ 4. οροπ. Ατομία- 
τι. ει ἢ η, τρὸς Τιμόϑεον, τε υὑσεδεξατο ἀλκέτίυ τὸ Τασο- 

γα, 4παπο αοςερίτ μοίριτο. ΑΡΟΠ]οπλας ἰδοιπο ν ἑοῖς υὑστέ- 
δέκτο δόμοισιν  ἀϑοίμόμτοςς [15 αοϊθιις. ΒΓ τι πὶ Πυσερίτ ΑἙΠπα- 
πιαητίς, ΑΥῚ Πορἤση.. ἐσὲ ποτ᾿ ἐγὼ πόλοιμον οἵα δ), υξατοδέξημιοι » 40 - 
τητιπὶ γοσῖρίαπι,. ιὰσιἐθοκτὸ με «σῆμα . ἐχοορῖς πῆς σα τη 48. 
Οὐν ξ, ἔτι γδ νύ μὲ πῆμ ἰαέδεκτο,, 14 ον. Δάμεῖς πὲ ργοπιῖῦ 
οσαἰαυηῖτας ὑτσοσέσεχθε τῇ πόλει. ἴηι γεθοπι (τ ορ ἢ Ἐς, ἔξει ἐχος- 
Ρ᾽τς. Αἰ (ο]ν. ἑαυ έχεώου, ὅταν» ασοῖροτγο,ντ δοοὶρόγε ἴῃ ρτδη- 
ἄϊο ἀϊεῖς ΡΊΔιιτ, ἃς ἀξεῖρογς ρατατὶς σρ.ΪΙς Γἰαῖιις, νἹὰς Ὑπο- 
δοχηὶ Ὑποδέγομαι, Οσςιττγο, ἄς τοπο ςοπτιγὰὴ » Χοπορ ποη, ὙἷΞ 
ποδὲχομοι γνΊγ τη ἀαἀπηῖττο, ( ἐς πηι] οτς ἐχατα ορόγαπη 1|8ε- 

τὶς) οοησερτίο. καὶ ὃ γεωνὴ πο Πεξα μη φέρει τὸ φορτίον τῶτο; ἡ οπιν 

τιν ΘΠ (ΩΓ Πηα σᾶ Ῥεοπη τσ, ογοάοτιις. υπσυδεξα μήν Θονροῖ- 
ΤἸοΐτιις 5 ̓Φοηγ. ὑστεδέξαντο τιμωρίαν, αὐνχ  ΠΠπ πὶ τ ΘΠ (ὉγιΩτν 
ΤΊ ον 41 4. ἰχ υὐνοδέχομα! ) ἀηιιο,, ἐκ ὑπεδέχετο, α1Πππι [Αδατο 
Ἠετοίος. 

Ὑ᾽ ποδέω, μ. ἡσωγποηκα, Πα δ 1 16.0.4 δ τ τπιπι. ὃς ξαοδέομι 

καλεὶ πέδηλα, ρΤΟ υὑπευὶ ἐσοιτο, ιὑτσοδέεεϑτο! κοϑθρνέις, ΠΟΥ ΓΛ 5 Ο415 
σοατς, Ἡοτοίοεης. Εἰμπαλιν υὑπόδούμϑοοι . ἀρια ΡΙατοηεπι πα 

τυτ, νὰ Πηϊον ρτὸ ἀεχττο: αιιοά ρτὸ ἀϊτο οπηῖπο Αἀριπξαπι 
ΒΡ  Πς ργοαῖε δυιότοι, σοητγαγί πὶ τῷ αἰαδξω.. ΑὙἸ ΠΟ ΡΠ αη65 
ἱπτόυρυ. ν ες Καλλ ποις, τ᾿ το ρ αηες ἐπ Οουςίοη. ἠΐκουστέ τοῦ 
αξσούου μῆ » τὸ κνίσμιι σοὺ ΤΠ δακτύλων, ἱ, ὑπποϑημάτα βανιοῦσα νῖάς, 
αὐσύθημα. ᾿ 

Ὑ πόδε μον, τὸς, τὸ, ὃς : 
Ὑ πόδησις, εὐ, ὗν Πα! ΟΘἸΔ5. 7 οα] ςφα!τεπευπι 7) οὐ οϊάτίθτη Βα 46. ἀ- 

ρυά 

“4 

Ὑ᾽ ποδέξιΘ.,.ε. ὁ) 4. (αἱτερτοτ,ξνοσν χεις 5 41 ἜΧεὶρῖτ» οἄραχ, Ορτὺ 

Ὑ ποσεξις,, ως 9 ἡ, ἀεχτογῖτας Ὑ ΗΙρΡροοῦας: ἐν αὐδαγγελίως, Ὑπό- 

Ὑποδεσμοι, Πρ ροςτα". [αίοϊα; χα: ἔγαέξιτῖς ροἱς Ἰατούζος ῥδηποϑς. 

Ὑἱποδέχομω, τος ρῖο.͵4 οΠς ΡΟ] εεοῦ, Ηοπιεῦις Οὐ. β, 69. 
οἱ πρόφρων υὑσέσεκτο, ᾿ὰ εἴτ, ὑπέσχετο υὑποσεχό μῆυ Ὁ. μεγάλα ἐλϑοντ 

τίλτν Αι - 
πὰς. ᾿πήπςο ςαἰςσεος νοὶ οα]ῖσασ: νε Οὐγῇ. 6, αν ποσὶν, ἐδήστιτος 

ΤΊπηαο . 11 αι ι5 ρεγρογα!η νο] ροτιοι ὰ σα σοὶ ἀηάτπσήπτς 

ΠΝ Ἷ " μὑπρ}"Ν" 

ΠΟ μὲ 
ὐἱικινοϊωῶι! 

κπιι Ὁ 
εἰμνηνί ὧν 
τονε ἠέ 

χιρι ἐῶ 

ΠΝ 
εν τι 
μα [ἰοῦ 

ἣ 

Ὁ 

ἘΌΝ 

μἰμἰΑΤίκο 

᾿ εὐ, 

5.0 
οἡ 

Ψ ἵπῆμο! αὐ 

αὐ το 
ἐπῤχρηννκο 
διν συ 

ὑπ} 1ὲς 

ὑπιμηα νι [" 

ΜιοπηΙ ἰοΐ 

[οι με δ, οὐ 

ἀι μι. 

ἰοϑγαι Πε 

δ υείαι 
"Ἴπιῤδι 

δια τονουτίι 

ὑπὴχεμμὶ 
400 δες 
ἡ )μωνσι, 
σι φιΣ ἐδ 
δ βιέ ς λ 

ὑπη μους 
αἰϊηίζμιν, 

μηδ ῃ Π ιὶ 
ἠδ, 

ἡπήφμν μοι 

ἐιβ δεμαιοίεηι 
{ππετύϊτιπι 
ἐντω, ὑκᾷ 

Ἱεριζέσης, 
Ὑπήρχμαι ὑπὸ 

παρ Ωγ ἢ 
ὑπίρχής γι 

ἤχῆϊι;, 

᾿ 

Ἰϊιηρ 
δ) δ, 

ΤΩΝ [λίιὰ 
᾿ ̓ ΠῊ νῇ 

ἵδη, ὼ 

ΠΝ 
ἢ ὐτα ἰχι 
Ἢ μὴ); 

Ν ὼ Φη 

Νίμῃ Μη 

ἴα, 

Υ̓ 
αὐ 

᾿ ν 

᾿ 

Ὶ 
Ἷ 
πὰς: 

ἘΣ Ξε 



, ) 

ἈΦ Ή ἢι 
Ῥιι ΒΑΠΊΤα πὶ ἴῃ ἐρ!τυ]. 4 Οτοροτίιπι, ἸΝασαηζοηιις Βλης 
ἀϊξιτουοπι, [ΟἸςαπὶ τηαϑ5 ἰο μάν αὐτὰ τν σα] σοατηςητιπι δά- 
παόται Ἔταί). σαρῖτο τογτῖο Επαιρο ΜΝ ατεν. ἃς οαρίτς 13. Αξε, 
᾿Αρόίχατα νοτῖ τα Ἠεγοα, ἴῃ Ἐταξ,τῦτο τὸ ξαύδημῳ ἔῤῥαψας μϑὺ σὺ 
ὡσεδήσατο ὃ ὁ οἰριπταγθρης. 

τ᾽ πϑδιῴρεσνς, [Δι πο. Ρατεῖτιο, Τγαροζιπῖλο. 
Ὑἱ το διαιρέω, [ἢ ἀλελ ὁ.ιδσοδιαίρει, [αἰ γαΤϊς, 
Ὑ ποδιαΐκον 2». (ἰδ Ἰασοηιιδτς ᾿ορίταγ 1ὴ (δποπίριις Αροϊδοϊοτῆ 

ςἂρ.»γ. 
Ὑὐπυδια ςολὴ, ἤ «9 γ.α. Γαδ 1ΠἸηέτῖο. 

ἢ Ὑπὸ Τι δοισζαλί δ. υ. ὁ... [ἢ Ρτφοερτοτ. 

᾽ πύδικος " ὃς τουσν οὐ ποχίμ59 [4 τιι5γ [ὉΠ 5. κωτοέκρετος, υὐπτύδυκος 
ὁρ9 εἷς αὖ γίνοντο μὰν δίκης γ ῬΊατο ἐξοιπάο ἀς ΒΕ ΘΡΌΡΠΠς, υἱωύδικος 
ἀσεξείας γιγιε ὥνω τιῇ ἐ ϑέλοντι 9 Ἰάειῃ ἴῃ Το ρ δ. γεὶις πη ρ!οτατὶς ἃ 
χιαοίμδετς νοἱ ἑητο ἀσοιἤετιιτ, τοῖα ἢτ σι 16 νο] οπτὶ εἴ οἢ, 
τοιπὶαραῦ αὶ νοἰϊτ. ξαύόεκος ἔστω τῆς βχάζης, ἀαηηηὐ {ΠΠ4τ| δς- 
οαΐοστατο νοὶ ἀαπηπιπὶ ἀςρόπατ (στ τοροπατ, Ιάοπὶ δ᾽ ἄςπη, 
υὑπόῦικος ἔςω τ διπλασίων, τῷ βλαφ ϑέν τι, ΠΡ] 11Π| εἰ φυὶ ᾿μὶ γᾶ 

ἡριμαιη δοςερὶς ἀοδοατ, άςπι.ὑσύδεκον ἔχω αὐδ᾽ρα ποδεσμιού κάειν Ρ]Δ 
ὅη ἦι μὴν τὸ Ἰδιἀ ει, γοαπι μαῦεο [δγαϊτειτὶβ ίς Εἰσὶηιι5, ἀυτ τὰ ψδύσοις 
ἐιρρεηςῇ, χἱαυδίκοις ἐἢ) τῇ ἀληϑείᾳ, ΝΑ ΖαηΖοη. νογίτατὶ ἐς πιεπάδοϊο γατῖο-. 

ποπὶ τούάοτο οθμοχὶος οἱϊς. Αὐπζοτοχ υτύδεχα ταὶ εἰκότοοἱ, ὧὡκ 
δυϑέώονται ἰωῶγε ψόυ δὴ ἀπελεχθώσι, δὲ σι πτετρ. 

ὡ Ὑ᾽ ποδιοικη τὴ ςγου 6. [ ρ ρτς ἔςέξιις, Βικὰ. ἴη ἐρὶΠ ροῖ, 
᾿ υἱποδ μυϑεὶς, [δα ξξιις . ἴῃ ἘρῚρταπηηαᾶῦ. τὑπυδ μι ,ϑεῖσου, [ρα ξγ. Ης- 

Ποάιις ἰὰ ΤΉςορ ὄρϑῳ το  μηϑεῖστι ) αὖ Οτῖμο σοπηρτοίϊα. ὃς 
ται ξχέλλ. 

Ὑ ποῦ μὼς, ὧθ.., ὁ. ταὶ ποτ, ἔδγ 115. ϑερρσαν 7 ὑσυρέτης, ΠΟΙΊΕΓ. 
Οαγῆ. 

Ὑὐπουυχειὶ,., ἘΧοορτοτ»[αςορτοτοδς Ρδου Ἰατὶβ Πρ αἰ βοατίοης, 4] 
ο΄ οχοιρίτ σοπιῖμο ἐςίαάτωρ, 
᾿ς γ᾽ ποδοχη, ἧς, Γυ ςορτί ον ἀοςερτῖο, Ἔχοςρτῖο 7 πο ρ τίυπι »ρεγξα- 

δ᾽μμι, γος ρτασα ΠΠ1π|. ἐς υὑποδοχαὶ τῷ σρατὰ 7 χὰ εχοὶρί θμάτιπι 
ἘΧΟΓΟΙ ιιη1, εἰς τξασουο χἑων αἵ παν ταὶ Ἃ ἔγεὶ, Δὲ [οἰ η ες 9 14 εἰ, εἰς τίυ) 

ΠῚ 

ἢ ὥμχ, ῃ 

μία, π᾿ 
ες υὑσηρεσίαν 5 εἰς πίω) ὑπόληψιν, τὴ ξλιιοτοῖη ὃς ΟΡ οαυ απ  [ή οἷν 
ΠΗ Ῥεῖ οπιηΐα Ἰῃίς γα ῖτ, υπσοδὸχ αἱ ἐμίξευι , ΟἹ ΠΟ γη δ: ἃς ἰὰς}}5, ΑὙ- 

τοτεῖες [ἰδ γ. οέξαιιο Γ᾿ οΠτιςοτιιην. ἘΠ ετίατο υωοδοχὴἜρ. ] 1Π} 
ΠΡΗΙ, 0}. ὃς σου! υ1 τι 9 ἔοι πγ.4 Ὁ υὑπούξέχομαι. Γ᾿ υτατοίιιις ἴπὶ δυπιρο- 
πιπῖ, 1" Πο δαρίειις Παρεσκ δυείκει ἢ ἕρ ἐν αῇ πόλει πίω) υτοῦ δοχ ἰωὼ ὁ Ππερίων- 

π δορί. ν᾽ ὧν ταὶ «ἰξὲ τὸ λεχαἦον ἐστικτορίῳ. [ἀεπὶ ἴῃ Οα]0 8, ϑξαυσδὺ- 

ἡ πβϊι αὶ ὃ ποιά μίυ. ἐδείωνιζε (ὐ ὡατατικοις » [χοὶς δατ σομλπ1111.. αι- 
115 νῖτοβ σοῃ ἔμ !ατο5 Οχοἰ ρογου  πταυοθιις ἐη Οα θα. κὐθὶ ταρὶ 
ων δὸχις μὴ φεί δεῶτω! τῆς βασιλικῆς πολυτελείας 7 1ῃ σΟΌ 111 1ΠῚ 
Ποῖ Ραγσεγο γΘρ 115 Πιπυρεῖθιις » 166πὶ ἰδές πη. οὗον λέύσβιοι κὸ 
«ἰωὶ ὁ ίω ὕποδοχίω «ἀρεῖ χον 5 ν᾽ πηπῈ 1.66 0}} ρταιιογιιπε ὃς δὰ 
οὔηπὰ αι δά οεἰ οσταράιπι δοὩ μα γα. Ρογεποητο  ἀςτῃ ἴπ 
ΑἸἰςϊΡιαάς,(ς Α ἐξ ]ο 5. 

Ὑπύδοκ,τοτιιὺ, αι! οἱ Πρ πὶῆσατ σοητου ποηθπὶ Οὐ] ΟΥΊ τὶ ἴπ ΟῚ 
οὐαὶ ἰγαίοεπιιγ. ἔγειοης ἀϊ ἐξ] ο Ἡ Οππεγο,, αὐτὶ τῷ ϑαύρα 5 πὰ ἐον 
γασχι τῷ δ). 1114.«... ἃ σΐ αἱ νἱαύδρα ἰδωὼν,Ἰὰ εἴς, δεινὸν υὑπούλεψαί- 

υμᾷνΘ΄, δεινῶς. 

Ὑ ποδιρωμεῖν»α Πεητατῖ, κολα κεῖσαι, οὗν δυ ει κἵς ̓πππιιατο ἴῃ δἰ ςτι- 
ἀτπι|5 Βεποι οἰ εητίαιπ. ΡΟ ]υχ. νἱάς υωυτρέχω, ὑποδιρα μεῖν, κο ΠῚ - 
1πτεῦ οἰτοιπισπῖγο Κ πόροι ἴῃ ρτιπῖο Ἰ᾽ 4:4, ν᾽ κακούργοις ἐ- 
ρϑυνῆσαι 9 ἢ λης αἰ ὑποδραμεῖν, νεἴπίρατς ἐπα !ςῆςος αἰ τπο!πάς- 

᾿ τε ριξάοποβ. 
αἱ ποδραμαν ὑποδείξω, οὐτίπι οἴδοη πὶ; εγοιγγατη, Ὀ] οἵσοτ. δ. 

7. “40.4. 
᾿ γ᾽ ποδιρωξ,ακος, ὃν ΤΟΥΌ 5οζοσαο Οθτα τι!» [πιὰ οςιι 15. ὑσούλεμμο" 

πικὸς, ΝΊοΔ ἢ. Ομλταγ ἃς δά πο γὈ 4]Πτογ. 

ΠΡ 
ὙΠ ἀλαζημη 

πὶ μηποην, 
Ἀα νυ αΠη; 
τρμβου δ: 

παο οί 
συδημονὴ 
τάγμα γα 

ΠΝ 

μἰηρ Π(' 
ΠῚ ἐλόν 

{{{{{{: 
τοήλμμγν- 

χε ἰμίμιν, 
καὶ μιν 
ἡ: 
ἀηΝ Ὑ ποδοισία,, τοτι τᾶ 5, 1011] οἶτία » (υἰριοῖο; ἔχϑεοι ὑαρψία) Ηε- 

οὐδε τ:  οἰγεμίωα., Δ ΠΕ ΕΝ 
ΕΠ Ἵ Ὑ ποδ ρα, [Ἰ πλ Ἰτο, Γ ατῖον ἰάς δον δρώ. : ᾿ 
πμ, ΥὙὐ ποδρὲς λαὸς “ταίρων,α ρυιά ἸΝοη. ἔμ ρ τοῖο ζιι5,. δεινὸς, ρ ταις δί τοῦ 
Ἕ αι ὑπο πῆ δύων ἔχθεθ ον ΕἸ [αβιιρίςη5. ἘΝ 

ψ ΜΠ Ὑ πούδήοσω, πὶ αἰ Πγο ἱϊν, δύσγαϊο οἱἕαν δρίοσων, Γααλ! η1 Πγαη5, Δ ΡΟ]: 
ΤΙΝ 
ν, μηβνᾳ ἐδ 

πρθρὶ 
αι πι) 

ἐπι νιν 

κ᾽ πούδιης ἠρεἶρρενδ, ἴστιι5. πιϊ τοι Ον 7. ὁ, τοιοί δὶ εἰσὶν ὑπο δρης ρες 
ἐκ εἰνων ἱ ὐσυμί ται, ϑερρίποντες. 

Ὑ ποδρίμις, ὃ κὶ ὶ γίει θα ςοτ, Αἰ 1 τι πτιιΠῚ ΔΠοΓ. 
γ᾽ ποδιρφειὴ ἢ «οἱ» Δέτιις Πιροιηἀ 1. Τ πο πη [τ 1 τὶ Ῥοίξοτ, ἐκλειψές ὄφιν 

ὑπεσκόπυσις ἡ λίε (δ᾽ πο δ᾽ ορμίω σελίωμδης. ὑποδρρμοί αἵματος, [απ π- 

πο [λπριυϊαἰ5.(ἀπρυΐπις σο ποιῆι, Ῥιοίσοτιάες ἰἶἰδτγὸ ἰςομὴ- 
40. σάρ. πο. ; ᾿ ; 

Ὑἱ ποσρώ, Πα δίοτιιῖο, ῃ οτα! γιατ; γώ, διακονώ, ἘΤ Οὐ ϑηαὶ νέο χλώ- 
γας δ) εἰ ἦν ον ἡδὲ χιῦῖθας, ΟἹ σφιν υἴττο δδώωσι, 

Ὑἰποδυμῳ τό, Οα ῖι5 Αὐγο αμιι5 Ομγοηΐοη ἤδτο ῬΕΙΠΊ0 5» οἀρὶ 
ο΄ τα 4δττο » Πάχατζο οτὶὰ ΠΊ Βγροάγιμιατο πες πιςηι θγάηᾶ αι: 

ἰλτθγα εχ ἰηγογιογίθιις σουτερῖτ, νἱάς ξανζωμα, ᾿ 
τ Ὑ σύδυμι, Πιδἰηρτεάίοτιν "ἀς υὑσοδις, ΑὙΠΕΟΡμαη ἦν ῬΙυτο » τούτω 

δ᾽ ὑσὸ τίωὶ φοινικίδ᾽ ὑποδιιύϑ᾽ ἡσυχῃ τοὶ βλέφαρα αὐἰεκέχειχον., Ριι- 

πίσειΠΊ ραπηιιῖ (αδιηρτο ΠῚ αὐ δωτες, ὑσεισελ θόντες» ΕΠ ΟΠΊΕΓ. 
τἰϊαά, ὑπο δυυτες ωὐτοὶ τῷ ζυγῷ τῆς αἱ μκο ξνεγἱτσυμαι ζατγας (ας α- Ι 

ι 

ΝΎ 
τεῦς ΓΙαξατ οι, ἵπ Θοίοποι 
ὙΥ᾽σοδευΐω, Πρ ο»τΟ] οτος ἔογο, (Π 0 60. εἰπτοιλυω ει κίνδιωυον , (το 

Ῥότί οι μι οἰ οὐζοτιις, υὐποδ κύει ἐν τῷ β 49.ει, ΑἸόχαμά, ΑΒ. 
ἰἴθτο ἰςυηάο Ῥγο ]ςπν. γε οἰδ ἰὴ ἱπτοτίοτα ἰοσα (ς γοοορῖξ, 
υὑποδιώνσι υαὺ «ὖν πίλεεγία Ὁ ΡΙ]ς5 οσσιΐμης, Ηογοάοτιῖα, υὗαο- 
διιῦαὶ κ' βαστάσαι [υἰῖτο ὃί σι τατον Πατάγολιις 'π Οτμοης. 1- 
τοπι τη ἀποτξ χξσο διωῦι τὸ τῆς ἀἰπτάτης ποργσωπεῖον. Ομτν (ΟἹζ, αἰοὲ 
ἱερωσιωθης ὑποόδωειν χιύῆθας τοῖσι εἴ μασι Ἰηά ποτε ἔργα τπιςᾷ Ραὶ 
Τα π, Ηςγοάοι. 

Ὑ ποδύομαι, μ.ὕσομιαι,πουμαιγίιοςο. [ὰ οἴ προ τοίου, ντ Πιδέγο τε- 
ἐχιτηα Παῖτος ρογειμη, Ὁ] Ἰπῖο ὐΐα:οδυομῆν Ὁ. ὑπὸ Τ᾽ κεραμέ- 
δὼν » ΑΙ ΤΟΡ μα, τρα]ὰς Πιδίοης. Ἐτίπθεο ρτὸ Ρδιοτγίμιον 
οὐπησονντ [αἰ τα οτιιοίατιις ΟἸσογουῖς ν6] Πἰδεο,πος οἢνοὉ- 
ςον[ιἰοἰρίονντ ὑττοδὺ εὗϑτι πόνον κ κίνδεωον. αυοὰ εἰ Πιδὶτς [4- 
οτοβ 5 Ρογίσια . Οἱςοτ, ΧΈμΟΡ!"». Οἱ γδ αὔϑρωποι τῆς τιμῆς ὀρε- 
γθυῆνοι 5. π᾿ αὐται μδμ" πόνον υἰχτοδ'ύονται 5 α’ αὗται ἢ κίνδιωνον υἱπτομῆμουστ, 
Ὑ ποδυεῶδα,[ θτεροτο υὐασεισιέναι 5 ἴῃ στατίαμη αἰ οι ἧς ἰμῇ- 
Πηιιατς 9 σοΐοτς ἃς οδίδιιαγο οὐίεσαιοίς . ΡΠ τατοθις ἴα ΡΟ- 

Ῥεὶθ.ὐκνοδυόμυ θμ 5. ἢ δῆμον οἶξαρχῆς 5 κ; ἐαυτυῖ κα ὠυΐνὍ-, Γάται ἴῃ 
ΡΓαςορτὶς ΡΟ τς, οἱ μὲ οἰῶ αὐλικοὶ κόλακες. ὡσαἧῷ ὀρνεδυ 5 ὕρα μετ 
ψμουρδυοι π΄ φωνῇ κὶ σεωμεξομοιοιυῦπες ἑαυκῶν υἷα οθ᾽ ὕονται μα λιςα,κὴ 
«υροστέγουσε δὲ εἰ πτώτης τοῖς βασιλειῖσι. 1. ΠΠ1ΙΔΏΓΕΙΣ ἴῃ τα Α ΠῚ ἃς 
ξαυπηταυτίτατοπι τοριιπι. [46 πὶ ἰὼ Β Οπημ]ο ῥνν ὑμήροις τῷ ῥωμύλν 
κορῴγμασιν οἱ μὴ αἰ δϑιενέστερφι “ὙΠ ωροσοίκων ἐπεδύογιο » Κοπγδηᾷ 

διιέϊα το Πγπηατάσιις, νἹοῖπὶ ΡΟΡΕΠῚ 9 4 ἱπβογίοτος. νιγίθιις 
γαῖ 5 [ἢ Ἀ ὁππαποτιιπὶ ἀἰτίο πο πὶ (ς Πιδ᾽ σογιιητ. υὑποδυοιῆοα 
εἶθ᾽ ἡδογῆ ς ἀντ τῷ δλμου 7 εἰχπν ν Οἱ ρτᾶτα Ρορεΐο (δ εἰ Πιπιπηῖτ- 
τεητε  Ροριιίο εἰ μδεπτογ ορίςαιιεητο, [ἀςπι ἰὼ Ῥα]1ς, ὑπο- 
δυ φῶτα ρ το υἱποκρίνεθοι, »κ εἰσέρ χεάϑοιεν τ ὐ οδὺυεῶτι ἃ δίαγαρετα 
Ρεγίοπσπι Τοὐμὴ5 ὃς Ππηλυίατο, δὲς ὑποδ ὑεόϑαι τὸ αὕμαι τὸ αὐτὸ τῷ 
φιλοσόφως, Ατἰΐζοτεϊ, ἃς Οἴσεγο Τα οι] ποτα! ΠῚ «αἴητος πάπα - 

τε Ρογίοηδῃ ρ ἈΠ οίορι 5 ὃς ΠΡ ΡΠ μος ποπιςπ ἐπί ςτιθογου 
υἱποδυόμνοι τοιωύομα τοὐμὸν, ΠΟ ΠΊει Πγει1πΊ ΠῚ νεπά ἰςσητοβοῖαι- 
οἴλῃιι5. Ὑὐποδ ὑεῶϑτι 7 ντϊηατὶ, Τάοπι, ἐν οἷν) ὅπως βύϑείθ- υἱκσο- 
δις γ κριϑοίτρ οἱ λάρρι, Ὑποδιο εόϑεη 7 το ιροτς » ἀοτγοέξζατς 5 δεες 
λίαν, Ηείγς. 

Ὑ πσοδύσεις, αἱ, το ιρία. 
Ὑἱ ποδυσφορέω, [ι! πιο ] οἰτὸ ἔογο, ΠΙ ἰγαίςοτ ΡΙΑτιΐη ἐρ 19. λέγοντες 

ποδυσφορεῖν σε, 
Ὑποδυσώδιης, (0. χῦ κα ἐγπηα! ὁ οἱ επ5, 4] οἱξ οάοτα Πιροταυ),η ο- 

ἄοτε εἰ Ἰηρτατο, Ὠϊοίο.1.4.ς. 282. ἱ 

Ὑἱποδύτης »ουὅ 5 ὁ 7 ἸῃτοΙῖοῦ νοΠ15.9 Γδποι 4, τὸ ἐσώτερον ἱμοί τιον, 
Ηείν ει. 

Ὑ ποδύω,μ,υσω,τὸ ὑποθύομω, [ἀρ εο. Πιδτερο πάτο, ςαΐςεο 9 Α- 
τἰοσο ες Πἶδτο ἰεσιιπάο Απιπια]ίιπὶ ὑπέδυ σαν πόλεμον, δος ΠΠμ πὶ 
(υἱςερολιητ, 

Ὑ᾽ πυδώριθ-,», σοΠ115 Εἰς ππτῇςας Ρ] μτατ ὐποδωριον,[αἐοτ!, ΘΔ 2 
ἀπ χοῦ] Αὐτζοι. 
Ὑποδαες οἰ ἰσάοιςὰ, 
Υ᾽“οείκωςεἰο,ςοηςοέο. ὑπείκω,οοη σπου μά ρεο. "λα. δ], τειύθ᾽ 

ἐἱποείξομδυ Φωηύλοισι,Ἰὰ εἴπ, συγχωρησενᾶν. Ῥτοῆιιο ἃς ἰαθοτ, Α- 

ΡΟΙ]ομ 5 [πσιιηάο 9 κϑχλάζων ὑπθεικεν {τορι ται παπαῖ ἀδ 
Βιῖο. 
Ὑσοεργος οὐ, ὁ, ἀλτηπο ἢ]5. να 15. ῬΌΟςν Πα. ζυλΘ. οἵα ἐγαϑών ἐ- 

ὥνλὸς., φαμλων σ᾿ ιὕπσοεργος. ᾿τΕ 1 υὐσηρε της. (αὐ Πἀ]ατῖις ἴσα δὰὰτ 

χι ίατου ἡ 'η Εριργαπνπ, Ὀἰοην Ροοτα, ἴδρις μω μήσατο σοφῆς υἷ- 
ποεργὸς Αϑίωμης, πη! Ἐοτ. 
ὙποεώνηςἸ Ὠτο Πα. χατώνον ς Π]ς 18 οἷν Πιΐστιι5. 
Ὑ᾽ «οζάκορος. "ὁ κ᾽ ἡ, ἀξ τ ηλ τε το Πἐγοήου. 
Ὑἱ ποζόγνυμι, (ιιδ Ἰοϊοοἱπρο.Οὐν . δ, ιστοζῥύξῳ δὲ τοί ἵπποις πηρο 

τἰθὶ ξαιιο5 δά συγγιι πη υὐπτοζόσξας, αι] ἡππηχιτ. υπτοζόι ξα μὴν. τό. 
ϑθίσπον λόυκώπολον ἐπέζη 5 ἡ. τἼρα ΠΊ Ο40}15 αἰ 15 τγαξίαιη οῦ- 
[ςεπάϊτ. ὈΓαταγοι5 πη Οδυπι!!ο. δορίνοσίες ἢ Δίαςς, τῷ γ᾽ 
υὑπεζυγίω πάνω, δεπο ἰαθοιοπὶ Πιδ1]. ὑπ ές ἕω πόνον, ἤγρω ἐπ ἥλ- 
ὅν; στο “1 ζώων τ ὑπὸ τιὴ ζυγώ δουλδυόντων, ὑποζϑυκται ἐνὶ γὐύοτνν - 
ηἱ [ἡ ςέξιις εἰς σοποτὶ. 

Ὑἱ ποζάυξις. τως ἡ εν Πι δ᾽ πμεγ!ο» δ᾽ η οττίο, Πρ πεχίο βοπὰς ἤρα- 
ταρυτι], Εἰτπι. 

Ὑἱποζυγιον,ν, τὸ, ΠῚ ΟΠ ΠΠῚ » σηΐηγαΐ νοτογίπαπι ἀφο Πα τῖππι 5 τῆ - 
γΘ.. σὠλθ. υἱὸς υπτοζυγέκο Ὁ] Π5 ΗΠ Γαδ Ρ 5. πηι να} ἀΠις, 
δεῖ. 21, Ὑἱσοζύγια, τὰν [μ Ὁ] Πρ 1] 1α. 5.  αι]ὰ αἰτπτο. Ποτο- 
ἀοτα5 ΑἸ1δὲ τι ρείπτειτα, Ῥοήλτπς οὔγαπὴ εἰς] νοτογῖυα, ἀπῖτ 
πιδ] τα οχ ΓΙΙΗΪο ὐκσοζυγια λέγοντω βοὸς ἡ μέογοιοἵαπιοι»᾽ ἃ ς(Ἐ. Βο- 

το. Οα ΕΠ  Ππ}}} 10 Χ ΘΟ ΡΒ. ἴα Ὁ Εσοηοιν, ἃς Τ ιογ ἀνά. ΡΊατο 2. 
ἀς Ἀεριῖο. τούς τὰς ἀ γωγας χελόϑερ υπσοξυγίοις αὐ νεξειιγα ν- 
τὶ ἰπππιςοτίϑια ποτ Πιπςϊαἀαυτρόβάτα, καὶ ὑστιζυύγια , ΗΠ ς- 
τοάοτούοζυγέα ἡ ὀχήματα, Χ οἢ. 

Ὑ᾽ ποζυγιώφες, ὃ, Πα ποτ Πἰἀἰτυγαι} Θἢ ἄγ} ΠΠπ|5 ΠῚ τω 5 οἱτρ 
Ατηϊτορ.ἰπ Ετνη). 

Ὑπόζω, Ποἴεο. 

Ὑἱ πόζωμσ,οἰπένι59[Ὀργιιπὶ τγάπίπιον πιο» ϑδιείζωμα, φρένες ἡ ρταοοῦ- 
ἀλλ, αχα ἐχ Ατιϊτοτο. Πῦγο ἡθαττο, ἐς ρατυθιις Ααΐμια], Ἐξ 

Ολἰςη. πιοαιδγαμα [αςοίηρςης ςοἰταβ»ἱά εἰϊ,ὐὑπσοζωκὼς ταὶ σλῷ- 
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8: Σ ὙΠ 
ραὶ ὑμ"εὺ ἡ χιτῶν οτἴατη ὑαύζωμα ἀϊοἸτατ 5 κ ὑαόλυμα 5 τἰἢ ροτίις 
πυδημα ἀϊσοπάιιπι, 

Ὑὐ σοζώματει, τοὶ, Ωαιι15 τα Ρι]ατὰ. Ρίατο Ῥο τ σοτιιι 1|δτο ἀθεὶ- 
πιο ὴ γὸ τῶτο τὸ φύς ξιω δέσμιον πῷ ἐρόυοῦ, δῇ τὰ ὑπτοζώ μσιτα Ἔ Ἴρεύ- 

ρωνγδτω πᾶσαν σιωυεχον τί «δευφορωῦ, Ὑ πόζωμα,ρᾶτ5 ταςάϊα ευ- 

Ῥογπάσ!ῖ ἥτις οἸ μη ὅς φϑεὴροκ, ῥίζα. 0}}. 
Υἷπ οζαννύω, μ. σώ γα, νι. [τἰσο]η σι Ο» 8. Ὰ ξξλιι. ὑμίω ὁ ὑπεζωκὼς, τα - 

δταᾶπα οοίϊτδα [υςοίπρεης. 5, Θαΐεπιης δά Οἰαισοηαπι (ορτιηι 
τεααΐπεγίαπι. ΑἸοχαπάεν ΑρΒτγοά, Ῥγο δ επλατ. νἱτῖπι, 1ἰ- 
ῬγῸ ῬΥΙΠΊΟ 5 ὁ 3 σσωπίθυ Τὶ ὑππεζῳκότε ὁ τὸν «ὐνϑύρονα δών 
γυσι, 

τα πόζωσμα, ατος τὸ, [οἴ α στ πα, ΡΊ δας. 
γ᾽σοϑείλσα,ἔίρε λπαηὶ ἔοιιεο ἀςοϊρῖο, ἰξαπατώ, ΓΟἰΕΡ ι.(δὸ Ὁ υὑαῦ - 

ϑαλπομῆροις ἐλπί δὲ συγίνώμης οἱ αἰδιακοκτηϑεϊεν,δθαλελὴ ὥτη “Ἶ ἰδίων 
πολαηυφπων, 

Ὑ πύϑεμαγατος»τὸ» αι Πιρροηΐτωτ 5 Ρεἀλτη ΠτιΠΊ 5 ἐμπηάαπιοπ- 
τιιπὶ 5 ὅς ]σιιαῇ 45 9 ὑύϑημα. ΡΙμταγοίνας ἴῃ ΡΙ τ απ τοπ. 
τας γὴ μίμὴ ὡροϑέσεις ὅδικραίοις κὶ βάσεσι κ' ὡποϑέμασιν. ὡς ἐλογρις 
ἡ) αὐοὶ ἀδ κόγις μολλον ὥσας ὁμοιοῶ, Ὑ᾽πόϑεμα 5 146πὶ 
4ιοά υἐσυϑετὸν, φιοα [Ὡρροίεογλμνηὴν οσδητονἸάς ἴῃ ἔτ. 

Ὑ᾽ ποϑέναρ γ ἔρατίιπι τὸ ἀστὸ σὰ λιχανοῦ μέχρα Φακτύχε 5 1η4ι1τ 

Ῥοϊ εχ. 
τ᾽ ποϑερμαίνω, μ. ἀναῖ, τ. αγχϑι,Γα]ς οἷο. ΑἰἸδεῖμ, Ασουίτία, Αια δα- 

ἄχτι, Ἠ3 βασίλιοσα ὑπιοϑερμανϑεῖσει τοῖς ϑυμιοῖς, ἡ πἰμὴ γνωμίω 

φλεγμίμασοει, 
Ὑπόϑερμοςγα9624. Πα  Πἀτ159ν εἰ Ῥοτίτ5 ϑεριιός, 
Ὑ πόϑεσις ῥωςον ἀρ ροΠεῖο ΘΟ] απιε!.Ὑ πόϑεσις, γε υὑσόϑεμα ξιιηάἀά- 

ταςητῇ,ϑεμέλιον  κρυπὴς,ν οἰ ταις θαΠ5. 1 Βοορμ ἐς σαιάϊος ἀττ 
Ὀόταπι ἰοαιθῃϑ 5 [ἶθτο φιάᾶττο ἀς δον. ρίανσατ. σαρίτε ἀε- 
οἰπιοσιᾶττο » αὑτὴ γδ δ᾽ ὑποϑεσες κὶ φύσις δένδρων ὅξί : Ολ28 9 Ηῖς 
δηΐαν ἤσας [απ 4απηξητιπι»πατιγάσις ἀτθότγιπι σοπῆτατ, ΟΠ ΓΥ 
[οἴξοτπιις ν «δεὲ τῆς ἱερωσ, ΗΓ “πῆς ὠφελείας υὐσοϑεσις, γτἸ]1τατῖβ ἔα - 
ἀλτοσπτηη.. ὙΥπύϑεσις 5) οπῃηὶς δὰ ἰςτιδεπάμιη ἀςίτίπατα 
ππατοιῖα. ᾽ά εἴξ 5 ἀγριιπιοητιπη, τ] απια 7. τὸ ϑέμα » ντ ἀριιά Γι 
θαπίμπι η Πετηοίζαπ. ιξστόϑεσις λόγου , ΟΥΔΙΙΟἢ 5 ἀγραπηδη- 
τιιπι. Γερο Ομ μα" ΠἸδηλιπι το υϊητο,οαρῖτε ΠοηΟ. Ὑπό- 
ϑεσις » Ργοροίϊγιιπη 9 14 εἰξ ») ωεόϑεσις ; ΠΑ ΠῚ δύ ἱξωῦ ( ντ ἴιρτα ἀ- 
χίπηης ΛΑτιιρὸ αὐτὶ τῷ τρὸ ροπίταγ ἴα σοτηροίτιοπε. Ποοτατο5. 
οἷς πἰω) ὑπόθεσιν ἐπανελϑεῖν 14 οἴτ,44 το πὶ) 44 σαιίαπι. νεΐ δὰ 
Ρτοροίτιπι τοάϊτε 91 οἱϊ 5 ῳεὸς τὸ ὡπτοκεῖμδοον. Ὑ πόϑεσις. 
ςοπιγοιογῆα ϑγηςπιις ὅς ΟΙσοτ. αἰτίαν σαι! 9 ἐᾷ εἴν ἐέτι ίρε- 
οἷδε. ιαίειο ἀςβηΐτα »,ντ. ἂπ ἀυχεηάα νχογ (δτοηΐ νῖτο 
φοπία[ατὶ ὃς ἴδοι; Οἴςετγο λῃ Τορὶς5» Οὐαπῖοπατῃ ἀϊιο ἤχητ 
Θθηοτα : Αἰτουαπη ἑηβηϊτιιπὶ : Αἰ τοι πὴ ἀςβηίτιτα. οΠηΐ 
τἴῖπὶ εἴτ. αιοά υἱωύϑεσιν ΟΥ̓ Οἱ » ΠῸ5 (Δ1 8 π|: ΤηΠαϊτιτηνποά 
ϑέσιν 1}}} ἀρρε! δῆτ, ἢο5 ργοροῆτιιπι ΡοΙιιηιις. ποιηΐπατγς. [- 
ἄεπι ἀε Οιδιΐοης ἰσοιηάο ὑπύϑεσιν νοσαῖ σογτιπη 408] ΟὨ 15 
86.855 ἐπ 410 414 ἴπ Ρετγίοπίς » ὅζ ἴῃ σοηἤίτιτα τα ὃς ἀςῇ- 
Ηἶτα απ τίτιγ: Θέσιν γειὸ πη Πηΐτιιπι Βοηιβ»1ἢ 4110 σΘΠΟΓΑΓΙΠῚ 

αἰϊχα ἃ «ισεγίταγινάς Θέσις, Ὑπάς «Ὡεὲς υ͵πόϑεσιν λήγειν, οἴ ἴα- 
(τερταπὶ σαιιίαπι νοὶ ργοροῆταπι ἀςφξεπάοτς : σοτταπὶ ἔα εξ 
[ρεξίεπι τγαδξαγο:άς χυσίοπςο αἰϊαιια, ἀταιις ἀτριιπιςητο αἰ {- 
[ετογε Αὐ οτεῖες Κβογογίσογισι ἴδτο [θοιιπά0 . Ε᾽ δι ὃ Ὡρὸς 
εἰμι φισβητοιυῦτει»ἐ αὐ τε ο»οὲς υὑπσόϑεσιν λέγῃ τὶς ὁμοίως, ἸΝερ τοξοττ, 
αἰτοῆπιε σοητγα σοῦ} ἢ ΟΠΉ ΠΟΘ ΠῚ 5 οιιπὶ 40 ἀς αἰίαιια τε ςὅ- 
τγοιοτ (δτατ, Π]ογατ:παε γτ σδυίαπι ἀγσιπηςητύμην α ΑΙ ιιοά 
ἀεξεπάατ : οπιπίάσιις 4115: Ῥτὸ εο ἀἰοὶ ΡοΙιητ, εχ ρόπας, Ρ]ι- 
ταύοθιις ἴῃ Ἑτοτῖςο 9 νὺ αὐϑεμίων ὠνύσας εἶ πενγὡς ἐδειγε αν αὐχῆς 
χέγειν τε ωρὸς ὑπύϑεσιν, ὨΙΟὐοτι5 δίοις ἴπ 13. ἈΠ τοτ. Σωωε 
πελαΐζετο ὃ “ γνώμης ταύτης, κὶ κλεοφων, ρΞγις' 9: ὧν τότε δημιαγωγύς: 
ὅς τι παρελ 9 ὧν πὶ πολλ ἃ 'ωρὸς τίω) ὑπτόϑεσιν οἰκείως διαλιοχϑεὶς 5 ἐμός 

πεώρασε ἃ δημοντΟὐτπ πλιἶτα νοῦ θα ἔς οἰπτ δα ργοραπάδπι οῦ- 
Ἡταναηδάπηάιο Γππτοητίλπι ΠΠ|ΠΔτὰ Δοςοπιπιοάατα. [4οπὶ ἀς 
Ῥίοην ΠΟ, 4] αὐιέξου ογατ οἰπιῖθι15.9 εῖπὶ πιαπῖγος ἢ] Δ4 4ο- 
τλϊ πάτα ν νἴδτη ἡ νῸ γε ισογοηταγ οχαίο5. Πρὸς ὃ τίω) ὑπύϑεσιν 
ταύπίυν,πολιὰ διαλεχϑεὶς οἰκεῖα τοῖς αρὰγ μασι συμ ψν φοις ἔχαζς ὃ 

Συρακουσίοις : Ἐτ οἵμπὶ ἰοπ ραπι Ογατίοπθπὶ Βαθιμήϊες.. 44 τεπὶ 

1Π|4πη,ἀς μα ἀρεδατιιγραἀἰπιιατι4απη»ασςο πηπτοἀαταπη:οροσ- 
τεγε(ἰπηπαμι)ραττίδπι γεάίογς ἐχρυ!ῆς : ἀϊσεπάο Ῥογξοοῖτοντ 
ἴα (δατοητίαπι ἥπατι συγασυίαπὶ ἀοίςοηάογεπτ. ὀΥπύϑεσις 
φηΐηι οἘ ιοά ρυτίοἱ Ταγσου [εἰτὶ ἤρεοῖεπι ἀρ ρ εἰ Δητργεζεη- 
τἰοτου νογὸοἱορὶς οαΐαπη, ΒΑΠΠ1ι}5, ἡγεμόνι, «αὐτοὶ τοΐνεω εἰς ταυ- 
τὸν συωέ ὅρα μῆ ὅδ τῆς παρφύσης ὑποϑέσνως.  ΤΙρίαπ, Ἐπηογριιης νὶ- 
εἶα ἴπ ἤρεοῖς οἰαίπιο ἀ!, αἰ χίτιντ᾽ ῬΙ τη, (δοιπά, δά Τταΐδηιιπι, 
Νες τε{ἰτατὶ ἴα ργουϊποία ἀορτοβοπάϊιπταγ ᾿πᾶπὶ μας αο- 
ὅς ἔροοῖοϑ ἰηοἰ ἀπ ἴῃ σοσαἰτιοπ τη τησατη, δογί θοηλιι5 ἰνὰτ- 
βὰς, Ρτοχί πιὸ οχ ἔχέδο ἱποϊάϊς ἰρεςῖος τα 15. Οὐ πε ΠἸαηιι5 
[ἰδτο (δειιηο . τποπια γοσατ, αιαῇ ἐλέει ροΠτίοπειη νοὶ ἐ- 
τἰδητιισ. Προ 8ὲ Πρδτο ἱερτίπιο ἀς χυαεἰοηΐδιις ἴμιγς δία - 
ἔτι : ν οί, Ργίπια ρεπεγα αιια φυαίξῖο » τὰ εἶ. ϑέσιες : νἰτίτηα 
[ρεςῖες.. ὑαεύϑεσυς.. ΄ποϑεσις οτίαπι εἴτ 7 σὰπι αι ποη 
Πιπρ Ἰοῖτοτ πος [ὐζιόσιις γόγαπι ργο το ο. Γανηΐτιιγ εχ 
ξοπτραέϊο {πρροΠειιοποηλνοοαηζ ), ἰά οἴ, πορῴγμια ὁμολογού με- 

ὙΈΡῚ μα 
νον, τυρὸς γδεπεεσε δ μὴ {πέραν λα μιν ὑμῖν ογ; αὐ χίωὐ αὐει πύδιεικτον: τὸ μὴ 
Ἀποφωνόμνον, ὙΒΟΟΡΗταίας ἄς σδι{5 ΡΙαηταγι πὶ το [6- - 
χτο, τῶτο "Ὁ οεῦ ὡς αὐ κοιϑ' ὑπύϑεσιν εἰρη δ, Ν οὐὰτη ἢος ἢς δο- 
εἰρὶ νοΠ 1πὴ {μα 1 ἃ (ὰρΡοπεητς ἀἰξλιπι: ἰτος εἰ ἐκ ὡπλώς, Ρ]4- 
Βέσις ἤαταο »Ἐες νῖ ἀγριιπηθητὶς Ῥγοθαταιπ ἤςαιον : [δά 
αμαῇ εἰλημιμῆας ὑποϑέστως «γε Ατἰ ποτε]. αυΐητο Μίοταρογ ΓΡᾺΐ 
Ἰοροπις 1η1- Ῥοίζογ. ΑπαΪγε. Ε ξ ὑποθέσεως ἢ ὑπόδειξις λέκπῶν 
ἡὶ λαμξόμεσα δστιδεικτον 5 αἱ ἐν τυύπῳ ἕτερόν τι δεικνυασαιντ ἢ α18 ὦ 
ἄϊοατ. σϑηςεάδτιιτ ΓΌΙΗῚ ὅτι ὅδε πρόνοια, ὃς ἀςγηοηίγαδο ὅτι δδὶν 
αὶ ψυχὴ ἀϑάνατος, Ταϊέίαις ἀειηοὨ γατίοινου οἰξ τῆς υἱασοϑέσεως 
ἀϊσιυητιγ ὅς απλώς : Οὐῶ ἰητεῖ (ς ὁρρομπητιγ. Αὐἰουρ-ι. 
165 τεττῖο Ρο τισοτγιιτι.. Ε πεὶ οἱ πεῖδες ὡσαύπως πολῖται κὶ οἱ αἢ- 
δες. δὴ οἱ μὴρ ἁπλὼς οἱ σ᾽ οἷξ ὑποϑέσεως πολῖται μὴ γὲρ εἰσιν. δὴ 

ἀτελεῖς 14 εἴτ, πο ΠΩΣ] οἶτον τίσις οἴπες, τα αμοάατητηοϑ 
40 ὃς ηι!αῇ οχ Πιρροίτίοπε : ἢς ν[πγρᾶτίη 3. ὃ ὁ. ΜΙ οτΑρ γί, 
Ῥὶοΐτιιτ δυτοπι σοη [εέτατίμετι υποϑετικὸν δῇ), νοἹ οἱξ τ ποϑέσεως, 
ἀιιοά οχ σοπίεειτίοης πάτιιπη εἰϊ 9 ποπ Ῥεν ς ὃς ἔπαρτς πα- 
τιγα : σαοά ποη Πιπρ Ἰοΐτογ νϑγπὴ εἴτ. {πὰ {ΟἹ ται Ρτορτεῦ 
ςοπίξουτιοηἶβ πεσε τατεπι. Ῥίατο ἃς Ρ] υτάτοῦ. ΕΞ ὑποϑέστως 
δὴ ἔφα μᾷῷρ τὸ αὐ κριϑ' ἑαυτὸ τι ϑέμῆνον, διαὶ «ρὺς ἑτέρῳ τινὶ ὡς ἀληϑώς 
υἰκσοτεϑὲν 9 ὁ πόσα ἀκολε ϑέαν σημαίνει.  πάο ἀϊςὶς Απβοτεῖ, ααγ-. 
το Ρο] τίς. Ηρὸς ὑσύϑεσιν κρίνειν 14 εἰξ, Ποη Ππιρ Ἰοἶτετ ἃς ἴῃ νυ - 
Βἰπι τίσ τά λσατα 7 [δ αιιοάλιῃ πλούο : χιιοὰ [ςοιιηἀ ἴὰρ- 
ΡΟΠτΣοοῖη νοσάηζ. Ὑ᾽ πόϑεσις, ΟΟΟΔΙΠΟ, ΡΓΓΕΧΤΙΙ5. ποσόν μοί 
ἀφορμή. ῬΓ[ατάτο ἢ 115. αὐτωλων ὑπύϑεσιν σῷ πολέμον κὶ ὠρέφασιν διὲ-- 

δόντων, Οἴσοτο δε Αττὶς, ᾿ἰστο ἀεοϊπηοηϊαγγο,, Ὑπόϑεσιν δα- 
τεῖι ἤδης ιαθεηΐ, ὃς ελπὶ ρτα ἴς ἔογαησ » οἰ ατι ΓΠππιτι νίγαπε 
Ἰητογξεξιιπι, ὅς. Ὑ πύϑεσις., Ρτγοροῆτιπιῖηίτατα πη, περαίρο- 
σιςγσκοπός, ὙΠΕΟΡ Βγα 5 μι το τ. ΠΡ το (δοιιηάο., σαρῖτε οὗξά- 
τπιουταύται μϑ) οι 52) πὰ εἴον εἴρηται τῆς ὑποθέσεως, [εἀ φγοροῇιο 

δζ ΟΡΕΓΙ5 1ηΠΠτατιοης ἰατί 5 Ἔχοιγγὶς οτατῖο. Ποπομοπ. 
π αιᾶττο ῬΒΠΙΡΡ. Εἰ ξέφυτε, ὦαγόρες Αϑίω οι, τῦς ὑποϑέσεως ἀπ 
ἧς ὑμᾷς οἱ ὠξόγονοι κατέλιπον, ἀς (οὐ [Π|5 ὃς ἀςροπογαίῖς Ὁ 1αΠ1- 

τιιτο πλδϊοτιιτη, ὃς ργοροῖτο ρο] Πτῖςο τις ῃαὶ ρεϊπεῖρατας [οῖτ- 
Ἰίςος ἰῆτοσ Οὐάςοϑ νἸγτυ της δ. ΠΠ1ςῖς5. ΤΟ ςτατεβ » δυϑιὲ γδ πὰ 
Αἰς τοιαι πίω πεποίζω ται πἰωὺ ὑπόϑεσιν, Ἑδγὴ γῖτα τατίοποπι ᾿η[1- 
ταογαητ, Ατἰοτοῖος ἠι ἔοχτο ΡΟ] Ἰτῖς. Ὑὐπόϑεσις μὴ οευῦ τῆς Δητ' 
μοκραιτιχῆς πολιτείατἐλδυϑερία ν 14 οἵϊ, σκοπὸς : {ι16Πὶ οτιατη ρίς 
ὅξον γοςᾶτ, Ὑ᾽ σοῦτσεις οτίατη α1εγα [ητ ρει ποῖρία δύ εἰοπηοη- 

μια} 
μκἰμμον »" 

{κυ ο ιομαῖ 
{μπ|μ οι 
μιὐνιρδ'θο 

αἰπαοραύ δ 

ἀἰυραιεοδι 

ἔπ μα ΠΡ (0 

ἐπι!" 
πρϑώα Π λα! 
κεπίοίοιδιι 

ἰλαπι ἰ ἐκ π᾿ 

ἡδηλριέϑιν 
Ἀἰπιραπνς δὶς 

ἐπφνατε 
κα ορι, πον 
ἐψιιδιπ 

πιῤδμερι ἠδ 

μα εὰ 

υὐτιύσνρδιβι! 
{ἀπο εάν 
ημδία ( {τ 
παῦρα τὰ ἢ 

τὰ [ςβειτίατιιπι » ἥτπιᾶ9 ΄υΐάαπη Πιρροἤτίοπε5 , αυϊάαπι Πιδίς- αἰἸδηκαῦ, 
ἐϊίοπεϑ ἀϊσιιητς. γ1άς Βιιάσ τη ἱπ Ραπάεᾶ. Ιάἀειηάμιιε αἷς ἢ ἰπρρμα 
(οτππηςηταν. ὑπόθεσις. ἀορττια,ἀςογοτηπη:ορί πο ΡΒ ]οἰοραὶ- [πιρνήν {ὐιρυ 

ἰημμήν βεῆοι, 
ἡκονεθιδοὶ 
{πε ψισῖοι 
ἡαὶ γαταέ νος 

᾿Δαληϊζοι "δ, 

Ππιρτίζν [τς 
ἰπβοιμα τορι 
ποθι, 

πιρηφὶῃ μο 
φιριν, 

᾿ μἰῆν τ χυοτς, 

ἦγπ π ἀπε 

ΧΩ 

᾿(ὰ ἐς ρτηφῖρΙ15 δέ ἀς πατιγαινἠάς γογθιιπὶ Ὑ᾿ ποτίϑηρω. 
Υ͂ ποϑετὰ 1105 (πρροἤτοτία νοσδητ ἰά εἴτ.» λη465 41ια: ἀπὸ {ἴ2- 
Τοϊ αι ητιιγ 9 ἀπ 410 Πρ ηϊἤσατιι οτίαπι σογγ ΠΠπππ ΡοΠιΐς Οοα-᾿ 
τη ο}14. νυ Ὑ γα] ]Ἰδηι5 ἀἸχὶτ υὑποϑετοὶ κὸ κολλέρκα» ὃζ ὑπσοϑε τὸν ̓ ὰ 

Πηραατὶ ἸΝΊςΟΙ], ΑἸεχαη. ιοῖτιιγ οὐαὶ Ὑ πόϑεμα, 
Ὑτοϑετέον. (δ᾽ 1 οἰ ἐπ άπ ΠῚ εἰξ Πιρροπεπάιπιπι εἢ, 
Ὑ ποϑέτης, ΠΟ ΠΙ αἰ 15,αὐ χυγὸς,σύμβοχ Θ. Ξαἱά, 
Ὑ ποϑεήικὸς οὐ ὁ, ιιαῇ ΠιρροΠτιιὰς : Βοσταζουίτβ,οοη τ Ομ] ς, 

Βιιάα!5 [η Ραμ άς39. υποϑετιχοὲ ῥήματα, ΘΟατα ̓ ἶρτο χυάττοινλάς 
υπόϑεσις. 

Ὑποϑευ,συμἝ ἐλδϑσον, ἀὰ τα] ῃὶ ςορ Π ππν,Ο ἀν 6, θά μοι δ ὑπό- 
ϑευταῖ υἱω οτίϑεμαι. 

Ὑ᾽ σοϑωωρεῖγισοηίρίςεγε, Ρ᾽ πτατ. - 
Ὑ ποϑήγω, ἐρεδι ζω, τορρπρ ἔπομαρτοιοςονίηδογπο; ἐχβοστοτ, ἐπα 

λείφω, 5114. ῇ 
Ὑ ποθ ἤκυ νης» Πρ ΡΟ Πτίο, ΟΠ τπ|Ε}. ἀγριιπηθητιι πη » τπατογία Πδὶς ὁ 

ἐϊα [δὶς ἐξα τατῖο. Ὑποθήκυ,ϊα εἰξ, τὸ υποκείυυον 9 Ρίρῃηιι5. 
Αὐτὴ ζοτεϊος ἰδοιιηπάο ΟΕ ςομοηι. ὑποϑέκης γγνομῆμης τῆς τῷ ἐλαία 
τιμῆς 9 14 εν ο]ςο ρίρποτὶ ορροῆτο. υἱσοϑιήκίω ποιέεται ἐς 
ἃ «ὕ σία (αΠάϊητη ἀριιὰ Ρεγίαπι σοπιρατας, Ηεγοάστις. Ὑ΄- 
ποϑῆχαι » ἀοςυπηςητ»οὐραινέσεις, ρταοορτα δα νἴταπι ἱη{Ἐἰτιὅπὶ 
ἄλτυ. ὈΙ Οην ΠΝ 5 ΤΆ] τρσκτίων σοφαὶ ὑποϑῆχαι. ΒΑΠΙ. ᾿ἱοάοτο, 
ὑποϑήκας χαταλιματόειν ὠφελίμων λόγων, Τάεπὶ ἐε Ργοιεγθ 
δοϊοπιοηἰς,Ολως διδοισκαλία βίκ, πυκναὶ τας ὑποϑῆκας πϑξιέχ εστὸ 
Τἶϑ ρακτίων, Ἐτ Ἰη Πηραατὶ : Ατἰοτιοὶ. ΕΒοτουϊσοταπι ἴα τ 
οὐπάο, θα χΤ᾽ τίου) Βίαντος ὑποϑίκίω.. κ᾽ φιλείσιν ὡς μισσοντες . Νὴ 
μισούτιν ὡς φιλίΐσοντες , 1 οἴτ, Ἰχτα ρτασερτασι (δητοπεϊάτπαιις 
Βίαπτῖδ. Το γατοῦ, υὑἱποϑιήκας ὡς χρὴ ζῆν καταλελοίπασι. ὑποϑή- 

ἸΔΠΠ]Σ1ς, 

πρβέδα γα 
ἰλπο μεν 
εἰς τ 

ἰημμινηὶὴ 

ἢ μοί 
πμπίρν 1.0 

γὰρ δὶ τοὺ 

βλρροκηιια; 
ἐπε ΜΖ 

Πρ ον ἃ 
Ἔνδν, 

Ἰχ απ, 
, 

ἀπασ (ς 
ἰἸηκτολ!η 

, . “ 
, λας λέ Ὑδιν πο πογε ςητεητίαπι ἀϊσοτς, Αὐἰξοτιῖη Βεῖ. αἰσια τιν 

Ὑ᾽ ποϑημοσειη,ας»"᾽ Δ ἀπ οηἸτῖο. ράσο ρει, ὑποϑήκν, βαλά, ΑΡΟΙ- ΠΝ 
Του. Αθέωυαίοις καμέειν υσυθημοσιυΐῃσι, Ἡοτν. 11,6, ἕς ῥάτέ πάσης δ ἢ ἔἰληχται 
εἰδὴ σοφίης ὑαυθημοσιαΐῃσιν ἀϑίνυης. ΤῊΝ 

Ὑ᾽ ποβλίβω, Ῥτερ.ο αἰ μια πτιιπὶ » γεΐ ᾿ἰδηΐτεγ ρτγεπιςηάο ἐχ- 
Ρυ 10, 

Ὑ᾽ ποϑυρυζέω, (τι πη ἰτιοτ, 
Τ᾽ ποϑρυτστυμιαι » ἀοΠτοῖ ἰς αἰαϊταπτι πὶ πάη ΐρεο ὑπτοβρυπυτόμϑυ Θ΄, 

γα αὐφυδύι ΟΊ ατ, ̓  Ῥοσίοὶς. 
Ὑ σοϑυμίασις, [ἀΓἢτι οι ξῆτις. 
Ὑ ποϑυμιάω, Ὡ ΕΗ, Πβ απλῖσο, Ολ] ἐπ, 
Ὑποθύμιζθν, ας ιιὸ ἀϊςσίτατς νι τασϑυμ. ς- ἔφαν. ἃ ἘΠῚ 4 χξσο- 

ϑυμέροοχοηλ ςοΙ Αγγαιος ςΟΙ[ο ἀρροηάίτωγ ἀρὰ Ἠείγοῃ. 
τίσοθυ- 

: κα 



ΠΝ 
αἰ σοϑυμίδερ,ἤιητ ἔογτα βουῖάα ητα: “0110 ἀρροηφοδάπευτ,πς 4188:2 
. 4ιοηϊαπι σογοῦγωπι ἔγαθ γαητία ἰμα αι Πιξηιιας δὲ τοέος!]- 

Ἰχητονττγαάῖς ΡΙΏταγο. 
Ὑἰ ποϑυμὲς»ΠΟΠΊΘἢ Δυὶ»» ΑΛΗ ΟΡ μ πη ΑἸ. 

᾿ς αγἰποϑυφρννου τὸ, πις ἴῃ ξοτίτισοντ τόθ ϑυρον, Ππτοα (ΙΡ ΠΙΠῚ. 
᾿ Ὑ πόϑυ φ»»»[ιις υὑποϑυφὲς 1 χ ἵσμα τῆς ϑύρας, ντ ϑυραι οΧροηίτατ ἃ 

ῬΟ] ας ς Ὠ}Π οροπάιιπι ὑωύϑυρα, ΨΊττι!.Π15,.4.Ο, 6.4 1τ. [πιο 
δυτοπι ΒΥροτμγτὶ σου Κἰτυατιιτ : ἃς ροίῖοα ἀϊχιτ,νασιιπὶ ΟἿ} 

τς {τε [πΠγοι»}.Ο61}} Εἰαπτοίη ἱηαπίξατειι, 
᾿ηἰποϑωτπύω, μ᾿ δσω, αν. δυκα γα Πα τι} τη ἀπ] οτρκολακεύω, Ατίτο- 
ΡΒ Ασβατη.: ἐπ χρων “ἤσ «συγιδίων ἐκ ϑην, εἰ δὲ τις ὑμᾶς ὕωο- 

ο΄ ϑωπευσας. καλακεύστως, 

 Ὑποϊαχα, [δ (οπο»ἱη Ἐρίρτ. 
᾿ αἰποίγνυμι,Οἴλα) ἀρογῖο ἀτιτορΕ, 

᾿Ὑ ποικεῖ [δ μαδίτατ, ρος, ἢ ἘΡΊΡτ. 
Ὑποικουρέω, μούσω,π.αῦχο,, ἀμ! [ατῖτο» δέ ν οἷαζ ἱπτος αἰ τ πὶγεσοῦ 
᾿ (ἠδ εἰϊοάϊο,ἴτεπι υὑσοικουρεν,σοηίριγατγο. οἰαπάςἴημπι σοηῇ- 

Ἰϊατη ᾿οἰ γεν Πά 141}. ] τατος Οτἤοης. Γἀεπὶ ἴῃ δι} }ο.Ν - 
συς ὑσοικούρησεν αὐ δῦ, ΠΊΟΥ 15 Ἰητεγητις Ἰηξο ἤαθρατ. λεληϑος τὶ μᾶ- 
σος υὑποικουροειῶ ἵ. 5.114. τρεφ όυῆρον κα ἐνδομυ χοίῶ , ἰῃτοίτϊπιιπιὶ οἰΔη- 

᾿ς ἀε[ηύϊμπηαιε οάμιπι. 
ποι. εν ΠΟ  δητιι5, ἐμέϑυσος. 5111}. οἰνοξαρὴὶς, ΠΟΣῚ. 
Ὗ ποίομαι [εΠρίςοτ. ἰἰτι, ᾿ Ὁ ΝΙδν : ᾿ 
ποις ὃςο[Οἱ γα 0115. φορητὸς ,βας-ακτοὸς Ἡείνς, ΤῊΣ τοὺ 

ὔδανς Ὑ ποχαϑώρειν, [δ ΡαΓραὶ εν ἰδυΐτοῦ Ραγρατς, νεΪ ἰη βογῖι15 ριιγρᾶτο, 
ἴπμημ βογήηξε “οτεβ Ραϊτος ρατρατε. Ἷ 
ἴπηηήιη ἢ ' ποχαίϑειρσες καὶ διὰ τῆς κοιλίας, αὶ ρασρατίον σης δ ΟἸαις. ; 
"πη οι ἢ ὁ ποκα ϑεζεάϑεῳ, [αἰ ν(Πἀους. 1 πΠα]ατ»}ἢ ἐμ ίς]α εἴς, ὀνεδρδύειν, ἐγκρυ- 

) ΩΡ Ιου, πῆεῶτι. Δριιά 514. Αγειλάντων μ᾿ δειοπῆ ήρων ἐνέδραν ὕποκῳ ϑέζε τῳ 

{μου ιν ὅπ πος λάστοις. [ οττιιΐ δι υὑποκαϑ αι. ᾿ἢ 

ἡ Πα, Ὑ ποχαϑεῖγαι τας οφρις,ροπέτς (ἀρετρη! απ|» ἀεπτοτς ΠῚ} ξγο Π10 πι}- 
Π Βειυ, ογατ, παυσαόϑει χαλεπ αίνοντει, χ᾽ πτυρφότερον γγυέδδαι. ἸΝΆτα 

:πηιῖτ ϑιιλ. τὸ αὐατείνειγ σας ὀφριξ ἴταν ΠΡ λιῚ οἹξ, 
ποκα ϑυμαι.ἐνεδρϑῥα τσοκῳ ϑέζομαι, ἢ Ππάςο. ἸηΠάἀἸοτ, το Πάςο. τδσο- 
χαϑημῆνΘ- (ὃ αἰϑρωποις, Ποτη τη 115 ἐπ 414 π52} 1} οἱζγατιη Ης 

᾿ τοῖς. ὑποκαϑυί μῆνοι τὸν βαῤῥαρρν αὐ οχοϊρ᾽οπάτιπν Βατθαγιπι [ι- 

᾿ ὑτιδηἐο, 

αἰ] ἢ. 
ΚΙ πο. 
ἐπι δέ  ᾳ 
πποροπ . ἢ 
ΩΣ ο΄ [4 επτος; ετοάος. 
ΚΠ π ἰγίς Ὑποκαξίζω, Πάςεουγεςιπηθο. ΠΟ] ]οςο. 

ππτὶς Ὑἰ ποκαϑίφυμι εἰς τίω) κα ϑέδραν, [δ λίτιιο ἐπ Ιοοιπι:ῆς σαρῖτο 4. ΠοὉ- 
αὐ «ἰὴ δαγάϊοςηῇς. 

ἐμά ἢ ΚΤ 'ποχαΐα, μ.αὐσω,[ἀσςεπἄο ἴσπόπι Προ. 
τ Ὑἰποκαλὺ πω, [ιδτορ ογ[α οςοιιἶτο. 
αἰ ποχάμπ]ῳ, βοέζοτ» ΠΟπιιοττο τ) οἰ γοιΠ ΡῸΤ, τη θάρο5 [ρα ἱπ1- 

ΟΝ οι: 

πον μ- ᾿ ρἱιςο»ἀεβοέϊο ἀε νία,4τςτο ἀἸποττὶ σα ππλνντ σο γι να] 'εριι5 
' ΠΝ ᾿ς ΙΙεγο υζγεῃϑ. σσοςρἐφομαι 5 Χοπορποπ ἴῃ Ονπεβοτ,λξτοχαμ 
ἐμ" πῆεσι καὶ καταιδυοήα) εἰς φάρᾳγίας. ὑποκάμπηων φϑανω, γα ςἰρίο» Οᾶ- 
ἀνα ἢ ς Σ : 
ΗΝ ΐ ἴα εχ Ατλΐτοτ, 10.9.1 1π|, ὰ 

Ὑἰποκαπνίζω, (ιπιῖρ ον ΕΠ 9 βιιποῖρο. οὶ 
Ὑποκάωνσμα, τὸ αριι Τ ΔΙ ΙΔ ι.14 εἴτ, πα εηταπηΟἱςν εἰ (8 ἘΠ- 

αὐνωι ἢ᾿ της πιΟι], ᾿ ρο εν Δεν ΔΕ Ν 
ΠΡΟ ΤΕ αίποκᾳ πτισμὸς » Βεπιις5 μλυγίοπαΐ ξαποῖ πἰἀουίίν ε. νἱάς Αποκα- 
Δ: δ'5...:: 

ον τας ἢ Ὑποχαπηω, ρταιιοτο, ρταγιρίο ὃς ἄορ ατίο, Ατιίζοτς!. ΒΗΠ.9.ὑσοκα- 
ἡριϑνα Ε οπῆοντα τὰ υπτοσφερρμῆνα φϑανειν. 

Ὑγοχαρδιο. ἐμφὰ,ςοτάϊς σοποορτίο, ΠΊ δ 5 ὃς σορ τατ] ΟΥἸΝ ΟΠΠιι5. 4 Ὁ 
ἦ δϑάςπι ἀϊςϊκιιν ῥό- αὐδῆς ὑποκάρδιθ-», τ αὰ5 νοςὶς Γι ίςης5 σοτ 
᾿ς ἸΟΔΠηΪς1ς. 
Ὑ ποχαρρύζει,ν ἐτοτποκίοροτέσιις αιιοἀαπιπιοάο α[ῆςϊ. ὈΙοἴσοτ. 
ΟΠ ἸΡτὸ 4.46 πιαἰ ̓ς πιαπάτασοτα Ἰοαιιεη 5 ἀ κὶ ἐϑήοντες οἱ πσοιμῆσες 

᾿ς σπῇοσώς ὑποκαρθυῶται.γ]ὰς Καάρρεγ δὲ Καρῴω. 
αἰ ποκαρφισμὸς, οὐ ὁ, ρα σατιυτι εχ οι ΠΡ] τπταγο. 
Ἷ ̓ποχαίρφομαι»ποςείςο:οΧαίρεγΟΥ, τα χιυδομα ρει ἸΝΤοαηάταΠι. 
αἰ ποχαταξώ!ω,αἰϊαπάς Πιδίπστοάϊοι, ΟἹ !ἀοτ ας (δ Πάοο, ἀείςδ- 
᾿ς 4, ἐκ δ τειχὼν υὑποκατέξησαν,  τητιγῖς ἐεἰσοπάοτιης 7 Τ μπεγα. 

"5 

αὐναιοηίπὶ 

ΓΤ}. 

μα ήμ 
ὑπισ!Ν τλῶν 
αὐ παῖτο ἐρ 

τοῦσι!!, Τ' 
Ἰωα νι: 

πω Ἡ!Ιρροογατιίη Αρβοιυτίπι ταπτιιπη ἃ τοηα νέξιν ρα! τίει τεςο- 
εἰ δοκθ ᾿ς ἄετε ργαοῖριτοιιδητασα γα πηι (εὶς πιογθιισοντ αν ἐχτγεπιο ρο- 
ΡΠ αὐῇτ, ἰὰ εἰξ, τοσούτον ιἰποκαταξαίνειν ὁκόσον αὐ μαλϑεικωτέρη ἡ 
ΩΝ ὦ ἐχάτων τ 

γερο" Ε΄ τὶ ουκατάξασις, ἴςς εἴτις. ςοηςε Το, αἴρα χαΐρησις, Σ 4, 
(απ Ὁ ποκατακλίνομα)»οεήο ἂς πιὸ [δ υλλτῖο ἐσ είκω, τὐποκριτοικλινό μῆν(Θ-5 
πηι ἐδῆν' ᾿ς ρεάοσπϑ δο [ιδπηίττοης (εἴθ. ΡΙάτο τ. ἀς Κορ], δὄυνϑίζεῶνε τοὺς 
Ἵ Ἀμ, ἀἰγκύλοις ὕποκᾳ τα Κλινό μῆνοι εἰ μῖν αὐτοῖς» ν Οὗ ]5 115 Πιςειπιεητος. 
γαῤνιλῦνς ἘΠ ἃζίητογ οχιγοπτοϑ σοπαΐηας ἀσοιπηδοτγε, 514, Κλιϑεὶς εἰς ἐτ 
ἀμπαη ςίασιν, ὑποκᾳ τακλίνεται πάντων χῳ τα φρρ)"ϑεὶς ὡς πως ἔτι τίω) ἡλικίαν, 

τς Ζιαυχρέτω καϑηται. 

παπαῖ ΠΕ πὲ τοχα τακλίνω, μ.ινων ποσὶ, Παρ Α[1ο ἀσειιπηδετς βιοϊο ἴητετ ᾿πῆπιος 
᾿ ᾿ς εδιιίπας ἀσοιίτιπι ετἰδιιο, Γασσυπιθο7 Πα πλῖττο πιθοΐῃης ον 

4 ἢ. Ῥερθϑα,Αςει, 
εὐρήμθθι Ὑ ποκατάςατος, ἀγὸς, Γι πίτατι!5. 

Ὑποχατυφες, Παρ τι τε, Βιι4 16 ἘρΙ. ΡΟ ΙΕ. 
ὙΓποκάτω,ἱπξοτπὸ, ἀεογ[ιπιρρατῖς τπιανΐῃ ἰπξογιοτὶ ἰοςο; ΡΙατο ἴῃ 

Περι. ὑποκάτω ΤὮΠ αοδ ὧν ἀυτέί, λὰ Ηδερτ. .ιδ ρεάϊθιις εἰπ5οίαδ- 
' ὍΝ τοῦ Ροάοσ, μικρὸν υὑποχαίτων ραι]ὸ 1ηξοτῖι5. 1 ΔΡΟςα] (4.4. πο. 
γιὲ πεῖ 

ἡ νος 1 θῶ υΣ 823 
κρέτω τῆς γῆς, 

Ὑωοκώτωϑεν, Ἰη ἢ ἃ, ἴῃ βογπό, τοῖς ὑποκάτωθεν ἀχροῖς » ἱηξοτϊοτῖδιις 4- 
ΒΓ». ΡΊατο ἐς Τρ. 

Ὑἱφοκατωρυχίθο, ἐς οΙ 15) 4 Ο πν ἴΠις ΤῊ ΟΡ ἐς (αι [10.5.ς4Ρ.12. 
Τὰ κλήματα ὅθηζαλλ ὁ μᾶμα κ, υὑποχκτόρυχα καϑιν να, 

Ὑ ποχσυμα πόϑου, ἕο πλοῦ τι ἀς Πα οτΙ)»} Ἰυτατιῖα Γγσατρ, 
Ὑπύκαυσυς, ὃς 

Ὑποχαυςτον, τὸ γ ΡΟ συ πιιηγ: ̓ ς ΓΗ Πἰας Πιπΐον Ἐρ᾿Π0].:.Ἰοοι οἵξ 
ι) τσ πηῖ5 οο ΠΟΑΠΊΘΓατι5 ἃς ἔογηισάτιι5, Βασοη5 αητς ργαέωτ- 
ἈΪ1ΙΠῚ 5 410 ἴρης ἐπιμοῖτο {{Π: σα! ἐἤπιητ. ἃ (ἰσετοης ναρογᾶς 
τῖπετν ἀἸ οἴτιτ, αυΐα νὰ ροτγαπαΐ5 οιδιοι 15 αι  θεταν, νἱάς πυ- 
ρκαπήρίον, 

Ὑ  πύκειμαι, [ΒΡ αοςο»υὑπζαΐνιομαι, Πρ  ογποτ, Πιρρόποτ, υὑαυπίπῆα, 
Βεροπ.θατῆιο ᾿ππρ ἐμοὶ ὑαύκενται, ΠῊΠΕῚ σου ξἸτύταπι ἘΠ. Ε16- 
τοάοτ. Ατιοτ.η ΟἘ οι. υἰωύκειται γὸ ὑμῖν ἐν ἀἴ)) οἷς ὅτι α΄ ον αἱ τοῦ-- 
αὗται ἡ φύσις ἐφίεται ἀπεργάζιθνα,»ἱὰ εἰϊνὰ ποῦις εδεοῖππι εξ, Ρτο 
σοη ςο εἰτινοί αν ξυπάἀαπηεητηπι ᾿αέλιιπη οἰΕ, ϑις, υὐπόκειται τῇ 
γ»ωμγγαυῖπιο εἵξ σομἤητυταην, Ὠο πλοῦ ἢ. ὑπέκειτο μδρβ τῷ φυσικῷ 

ἐκ τίνων γέγργεγϑεωρῆσαι; ξαςι]τατῖ5 ἐγατ Ρ.γ ΟῚ 9 ἐχ αιιθιις σαιῇς 
Ῥιοςεῆπι σοητοιρ ατὶ, ΡΠ τας. ἴῃ ΠΡ τῖ ες, ὑύκειται δ ἐλπεςοίρε- 
τατιιγγίρ ες δι! σετ. Ὑ᾿ποκείμναι ἐκπίδες, Του ΟΠ θη ρτοροίτας 
ἔρος ὃς οἰξεη ἴα ὑπόκεινται θεμέλιοι; ἰχέξα (τ ἔα πματηςητα. ὗτσο- 
κεέυϑυ Θ- χαιρος, Πα τς ξιι τΟΠΎΡ 8 4110 ἀτ ἈΡΊΓΙΓ, ΤΟΙΠΡΙΙ5 Ρ γα - 
(ςπι59 το πη τὶς ιιοὰ εἰῖπὶ δες, ὅζς, ΡΙατατς ΓΟ] 1ς, δῖ ἢ πρὸς 
«ὧν υξπρκειωμοις καιροις ταὶ ὠρᾷξεις ϑεωρμφσν., ἀεοοῦ ργδε ςπτίτπὶ τῷ -- 
Ῥοτιι ΓαΓΙΟ ει Βαθεσο τὴ ἢ υανκειμήμῃ γραφῇ τὸ μνημονείῖσαι παι 
ορδειγμάτων ὀλίγων ἴσως αὐ αριμέσειε, ἢ ς ΓΟ σι άπ συ Π|6- 

τηοτγαῖς ἐχεπιρία ξογίαη ᾿δινά ἐποοῦρτιμιπι ογῖτ, Ὑ  συκειμέ- 
νη ἐσία,, Πιις ὑποχρεω μήη κἱ ὑπ έγίυίθ.,, αιια πτατυιΐ απ ΡΟ ρτᾶῖς 
ξλϑλα εἴν δι ἰατίάατο ουὔποχίᾳ, Τὸ υὐπτοκεί υήρον, ὅποϑεσις,, ἀτρα- 
ΤΠ ΩΤΙ ΠῚ» πηατεγία οί σ᾽ εξγιτα, ΡΊ 10 ἀδ ππνάο, ψυ χας νὸ δαῖμο-- 
γας Χὺ αἰγζέλοις ὀνόματι δ δια φ ἐρρυτας ἕν ἢ ταὐτὸν τὑτωυκεί μῆνον διανου-- 
ϑεὶς ἀπυϑησεις δεισιδ αμμμονίαν, Αττ τος, ΟΈ ςοα 1. το ιὐπεκείων, ἃ ταὖῖ-- 
παι«οἱά εἰϊ, πιδιςίϊα αι» γδτα νοσδης 401 ἀ4Π|». 1) τις πτ4- 

χι πιὸ ἀεπιάαπε ἀϊ|ςιΡ! Πα: 1τος δι γγθ- ἀἰ εἶτ ἴη Καὶ Βετοσίξοσ. 
Ὑ «οκείυϑουν, αιιοα οἰ! ςἔϊιπι νοςδηι: οι} αἰ ̓ φαῖς Ποὶ ργοροῖῖ- 
τι μαΐεῖ Ἂς [ρα ξξιττιιο πηεητοπὶ Πιάίωιις σορίτατίοπες σοπ- 
τεηάίτ,ντ αιατο Ρεοιιπἰ45 ἀπιδίτἰοίο ποποτ. Γἀδ πὶ Αὐἴοτεῖ. πὶ 
Ἀποτοτ. [16.ν ἕκας δ. αὐδὲ ἕκαςον γῆν υὑποκειαων, Υἱπσοκείμῆνον, 
Ῥτοροήτιιπι, τρραϊρεσις»αΟ« ἔχε οηάτεπη οοη [Ἐἰτυ πιισοντ ἀριιά 
ῬοΙγΒ.΄η τ. ἔδοξε μένειν ὅδε εἶμ" υξαοκειμήῤων. Ὑἱωοκείωνα, ρ᾽ ρῃοτα» 
τὸς εἰζροπα αις ἴῃ γε άϊταπι [᾽ςέλα ἤχπτ ὃς Πιρροῆτα, ὕποξ 
ϑήκη, πιο ἔτ. αδποτγί ΡΠ ΟΌ. πὸ υπσοκείμηνα τοῖς δαν είστεσιν, 1. εἰ-- 
«οτεϑειμῆμα, ὑπόχεεω κτῆ ματα. Ὑ᾽ ποκειται ρτΟ σορέκειται ρος έζλη- 

ται ῬΟΙν δἷιι5.,δηρὲ τῷ τὸ γε ἡ τοῖς μηϑὲν ἀἰσιζις σπεγελεστεμήμοις , χ7' ὧν 
πὸ πολέμου γϑμοις ὑπύχειται σαϑεῖγ. 

Υἱ σοκελδύομαι!»4. Βοττοτ, 
Ὑ σοκελϑίω, ἀπ. ᾿ 
Ὑἱ πύκεν 5-. ἸΠΔΠ 1 52 Δ ΟἸ15,ΓΓΙΤΙΙ, ν 4 Π115» ΠΟΓΠΊΟΡ. τἕπόκενθ. τότ 9; 

(αδτογιδοαης [οςι15, δεηήδοα ἸΝατιῖτ, Οὐ: 1.1.6.ς.25.1ρΠιςο» 
γασδητίβ ἰοοὶ Πιδξεγ Ἰπδοϊτα5,1. τὸ υὐπόκενον, 

Ὑἱποκέχιενἀς μι {οἱτο ἢ] απ. 

Ὑἱποκηρύήω. μιύξω,πουπά, απ πτῖο ἤις Ῥγαράϊοο μοῦ ργαοοποῖη, ἔὰ- 
εἷο διιάϊφητῖ. ΠΏ. ΡΟ ΠΧ ΠΠ το 4. ,ὑποκηρυ ξα ὥτο ν» τὸ προειπεῖν ὕσυ-- 
χίδμ, ἐπαγείχαϑα! τι δημόσιον, 

Ὑ᾽ ποκενίω, τη ΟΠ εσοαρι Αττιαηναρηά  σηοΡ. ατοκινεῖν ἀἸοἴτατ ἰς-- 
ῬΕ 5.4 ἃ σα 1Π1 ἐχοἴτατητ αὐνέϊτο γερ τιν, υὑασφκεκιγηκῶς; σπιος- 
τιι5 πηςηΐοϊῃ ἔπτογοπι νεγίμι5 [εἰ] αὐ τι5. γι θιιη 15. 

Υἱ πόκιῤῥ Θ-. οὐ ὁ. ΓΒ ταξιις. ἔα Το σοη5.γυ οσοι 8, 
Ὑὐ πόκιςις, Ὦγ ρος! πἴ5 Ἔτία πη 1 ατιπὸ:ῃς ἀϊέϊα, αιιὸ 4 παίσατῃγ δά γὰ- 

ἀϊςες οἰ ἔγιιτις δ: ἃ ποηη0ΠΠ 15 ΠΟ Πυ Πατιιγ ῥόξιϑρον, ἃ αι 44 
κυ τιγίθ.»ἱ.ογτὶ παι» ος.1.1. 40.158. δου: ἴτιγ δὲ ψατοκυθϑιὶς, πλῖ- 
ἢτι5 γε ξὸ ταπηθη. 

Ὑἱποκλέσηω, ΕΠ10.ςε]ο, Πιδάιιςο: τερον ίαρ ρτγίπτο, ἀ! Πππνι]ο. ΟΠ. 
μῦϑον ἀσοκλόπλει: πα} {Δ νοςς ἰο αι. «δ ὀυναξ ὑστοκλετῆ ο μίμοις, 
ϑορβοςῖ.". ἐὺ ιὡσοκλέπζοντας, ϑές. ἢς 1 ἴζοτ. 

Ὑ ποκληΐζω,μ. ἰσω, πικαν ταιῇρ 9, ο]λπι να] σο δὲ ἔρατρουφνμίξω, Αο- 
ουατάιιο, Βορ οςΪ.ἴη Αἴαος. υὕπτοκληϊζομί!ω δαγαών α γίελίαν » ταὶ - 
πλοτοπὶ 4 ἃ Παπαῖς σοἸ οσγαγογατ,ῖ. πεφημισμδοίω, Ψ᾽ 

Υἱ σοκλίνω, ες! πο φἰποίτηο, Πρ ροπο, δ τς γα, ἀςηυττο, ὁδ᾽ ἐς. σ᾽ 
ἐπ ποταμοῖο λία ϑνεὶς αι φίνω ὑπτεκλίν θη, ἸΠΠἾΧ ς εἰ, ὑσέπεσε, ντ εχ - 
Ροηῖς ἀν 1. ὅς Πα. ἘρΊρτοιδοοκλινϑέντα κόμησι ἐνσαιὼεγίαρρο- 

ἤταπι σοπη15 ἃζ ἔγο πα  θτ115 ΤῸ ΠΥ  Ηΐν 
Υ σοκλοπέω, ἄςπὶ ιιο ιἀσοκλέπηω, Οὐγ [,χ. 
Ὑἱ “οκλυΐζω, τ οἰ πΠΟΥγεριγρο, ἴῃ ἘΡΙΡΓ. δ ᾿ 
«ὑποκνίξω,ρτιτίτιι5 Πἰπιι!ος πη ἀο, τι 110. 1τό σαΐοαν (Ἰοῖο, εχ - 
τίη ο ἵπαισο Ρ].1ο. τσοκνίζομώι Ρ»τατῖο α]άϊης » Δτῆ οἵ γτοτγ, 

Χεδορῆ. 
Ὑἱ πόκοιλίθ-. ΠΟΠΟΔ11159 ΕΠ ΤΠ 4115. 
Ὑἱποκόλοξ 85, ἀεσιιγίλει5, ὈΓΕ 5. ταν: , ᾿ Ξ 
Ὑ πσοκόλπιϑ-, ος ΟΕ τ115»4}}} οἰ ἴῃ Πηϊδαδον πᾶς ὑπ εκόλπιον ὕδωρ Ν6- 

πο»1.4 118 415 Ππιι [ιρῖτ. ; Ν 
Ὑποκομ ίας, εἰς ΕΔπ5,Ἐλσοτας γτὲ κομεὴ ον ὑξα οφαίνων Ηἴγο.. 

Ἴ Φι: 2. ΖΖ2: 11} 



824 ΝΠ 
Υἱ ποκονιέος ΡΟ Ποτοτν ἴῃ ἔοτ!μ5 Ἔχοϊτονραίπετε ὁομίρεγρσ, γἱὰς ὡ- 

“τοχονίσῆς. 

Ὑ πυκοτίομα αοιΐο αἵρεγροτοχιοά (οἴδος ργπιηαίια;, τς ΠΡ τίςι!5 
φοτροτῖβ αΠ41 δὲ φογοπιατα ἰϑασξτῖ ςοηταξγις ΠΊΔΏ 1} 5 ἐλ] ]ατ, 
ῬΙατατοὐσε υὑποιονίετοι τίρι χα( μὴ δύ τονον ποιῶν κἡ ἄφυκτον, 

αἰ ποκότισις «τ. ἐν ΡΟ ΠΟ Γῖ5 οχ οἴτατῖο, Ρατ5 οἰδ ἀρεῖς] ταγα: {1185 Ρυ]- 

μογατῖο ἀϊοίτατγιϑοτιεῖας αι ἀπης Τοσιαπὶ Ναγρ}}1} σςοτγρ. 
Βο ΠἸοϊταμεί ταπθπ το Πὰς ρα] αἴας πιοιςηάιι5, 
Ἐτ απι πνατητὶ5 πτοτ οἦπ5 ΠΠΡΡΊΓΟΥ να] 8: 

διοπιις ἐρ τπα; "ἢ 41 ΟΠ τιιγας ΡαΠογατῖο ν οσάτιγ, 4110 ἱπγΠ11- 
ματα; γ᾽ εἰσαΣ υἱείθιις ἀρ Πσαπειιτ, ΤἼ ΟΡ ἢτ. ἈΠῈ, Ρ]Δητ,}1.3.ς. 12. 
πίω) δ΄ υὑποκόνισιν τὸ μϑρ ἐν τοῖς τρρώτοις χω ρρῖς, ὅταν αῤχονται «ὗρχᾳ ζειν 

οἱ βίπρυες μὴ «ἂν ἄχεις ὃ πεπανϑ' σιν, ἐν ϑώς ἔχ, Ὀἰοίταν ὃς οσσατίο. 

(οἰμιμο!]α [0.ππισάρ.2. 564 [τὶ ἀϊοτῖθιι τορϊοηῖδις ραλιο- 
ταιΐοηεπι ἔαοίμητ 5 4ιιατη ν οσάηζ γα {Ἐ]εὶ οσσατίο ΠΟΠῚ » εὐπιο- 
τπτηΐδ σία 1π νἱπ εἰς τοξτι πρίταγ ὃς γοίο πητοτ ΤΩ. ΡΙΠΠ ΓΟ ΠῚ» 
Οὐ τ νοσς ΠῚ τάπηθῃ Ρ4ι}Ὸ αἰἵτον δοδορης νἱάστιτ Οἴςοτο ἐς 
δεηοί ἄςαι ΤᾺ ΟΡ γι δι, 1.2. σᾶρ.10. τρέφειν 3 δοκεῖ κὶ ὁ κο- 
νερ τὸς ἔνια ἡ ϑεύλλειν ποιεῖν, ἐή τὸν βοτρεω, διὸ πὴ το οκονίασι, δῖος ΘὨΪΠῚ 

ἰοροπάτιαν ΠΟἢ ὑποκομι σι, ἢ ΕΓΔ κονιορσᾶσι ἀἸ χῖτ. 
Ὑ πόκοπος, 4} πατοπιις ἰΔ[Τατιι5,α] τα εχ ραττο [αὔιι5. Χ απορἢ. 
Ὑχοκόπηω, Πποοῖάο, 
ᾧ' τοκορίζο μα)» μ. σομα;» (δ᾽ πάϊοτ, δ] ἀϊοτ, κολακεύω, ὑστοκορίζω, 

δυϊάςρογ ἀϊπιϊηιτίοηοι ᾿Ο ΙΟτηγοῖη οἀϊοίαπι ἰρεςϊοίο πομγῖς- 
ἧς ἄρρο!ο, αι πλληπ5 πα! ἀϊοίον μος οὔϊ ὀυφνήμως ὀνομοίζειν»Βο- 
ποίαις ἀρρο τί οηῖθιι5 γοπ (ςεϊ ογάταιη ἃς ριι εη δίῃ ςεἰαῖς δί 
Ρτατοχογο, οπηπηςηταγ θειηο ΒΘ η ἑη ΟΥάτ. δε αὐρᾳρ, Ὑφο- 
κοριζεῶτι 5 1λα τ) εἰς ργορ τὶ ὸ τὸ τοῖς σταἰσὶ πρὸς ψυχαγωγίαν χέγειν 
πιναὶ ονόμαται, δή ὡς Διόνυσος δειν:ὡς βασιλεις, κὶ ταὶ τοιαῦτα χριταχρηςτι- 
καρ 3. τὸ δυρημοις ὀνόμασι κλ ἐπ 4ν πίω μτοπίαν. Ἐτ3.ἀς ἈΞΡ.ΡΊΔτο, 
Οὐχ (ὦ αἴοιαν ἦστιν ὑπτοκορεζόμνοι καλοί ϑυ ὡς δυεϑειαν, Τλοπιο ἢ. 

ἄς ἐξα! Ἰερατ. κα ἑταρῥαν κὶ φιλίαν, κα τοιαῦϑ' ιπσοκοραζομῆνοι, Βοπο- 
{τὶς ἀρρε!!ατίοπίθιις γοπι [τε]εγάταιη ὃς ριι!ςηάαπιν οἰδατος, ὃς 
Ῥτατεχοητες Ρίατο ἀς Γιοσίδ...ὃς ῬοΙ τὶς. 5.5. ΝΊγρ 1}. Οοπιμ- 
φίατα νοςαῖιος ργατοχίς ποπιίης συΐραπι. ΠΤ) ροη. Ασουίατ. 
υὑστοκοράζομω τίμὶ ἐν χόγρις πυϑοιγόορυ οἱμυλχίαν, ΔΠΠπι|ὁ δὰ Ργτῆάρο- 
τῷ ἰπ ἀϊςεμἊο ρτατίαπη» 1, ἀγεῖάςο ἄτῆϊις δι ρἰ ξζοτ, ΡΠ] τάτς.ἢπ 
Νιπα, ἀς-εἰως ὑποκορίζε ὅντα τας υἷν πόρνας ἑταῖρας 5. δίς. ἵ, ντυάπὸ 
πιϊααςιο ΠΟ Πλΐ 15 ἀιγοοιτατ6 ΠῈ} ΠΟΥ Ο 65 ἀπηϊσας νΟσάΓΟ. 

Τάςπι ἰῃ δοίοπο. Χοπορμ ῦσομν. :. σοητγατῖο πιο ΔοσΙ ρῖτ ρτῸ 
απ άϊοίο αοῃλῖμε ἀρρς ]άτο: οἱ μῷ ἐμοὶ φίλοι, ἔφη, καλοῦσί με ἂυ- 
δαιμονίαντοὶ ἢ μισονιῦτες με, ιὕπτοκοραζὰ μῆμοι ὀνο (φίζουσι με κακίαν, Α- 
τἰπορ μα ΐῃ ΡΊατο ν εἰ λυαου μβμίω γ' εἢ ϑιοιτοὶ μα 5. νετεύρκον αἢ χ᾽ βεί. 
τιον υὑπτοεκορίζετο, ᾿ὰ οἴ, ροτ ἀϊπιϊπασίοηςπγ 8. δ᾽ αη ἀττῖας ἀρρο]- 
1α ἔστ. δι} ὐτσοκεκορασ μήμη ὁ ἰποτηλῇ ἐχεήσοιτο τρεσβεία  ἰὰ ες, υ- 
σποχακρυ μῆς 

γ᾽ ποκόρισμα ατος τὸ, ἀἸ πο! Ὠτῖο, πλα]α’ ταὶ Ἰητορ απ εηταπι, ὃς ἤρε- 
εἰοίᾳ ἀρρεὶ ἰατϊοναυτι δύίαμς δι ϊθη5.. Ὀἰδηαττῖα;, εἰδὼς φυγῆς 
υπτοκόρασμα τὺ αϑορ, κφέλυμι πίω) ἀῤχίμω ἀυτεῦ δι δυυβνίω. ΟἹ τατοὶν ἴῃ 

Οαἰδα.ν δὲ ΡΒ ρας, [εῖσος ἱπυρογίαπι ΠΡῚ ἀλτιιπι οἴϊο ΠιΌ ἃ- 
ἀιι!ατίοιλουη ν οἰ τι ομέμνις ΘΧῚ} 1). Γάεια ἴῃ ΡΟ τὶ σιργασορτδ., 
πἴτο 3 ἰὦ ὑποκόρισμα χεεων δσποκοανῦὃς 5 ογάτ δυιτοπι Βοηοίτα ἀρρε!- 
Ἰατῖο ποιιάγιαι ταδαΐαιιπι. ὨἸοίτιιν ὃς Υἱποκορίσμης. ΑΘλίξζοτο!, 
ἘἈιετοτίςου. 3. τι τὸ αὐτὸ υἑασοκορ ζούϑαι : ἔς 3 οἱ υὑσσοκοράσμος, ὃς 
ἐϊλα ῆον «σοιεῖ κὶ τὸ κρικδν ἡ τὸ ἀγαθὸν: νῖ αὐτὶ μῷ χρυσίου χρυσιδω.- 

ρμον, ἄζε, 

Ὑἱασυκυρισμιοςον τίς Ὑἱποκόρισμια, 
γ᾽ ποκορις ἐκὸς, οὐ ὁ ἀἸαὐ! απιτἰ 115) ΠΓςαγαζοτῖμσ, 
αὐ σοκοριτ κῶς, Ὀἱαπάδ,, αἰϊςητατοτγιὰ 9 ἐπαγωγώς : ἀϊπηϊπετίια 

ξοτιηᾶ. 
γ᾽ πόκουφ'Ὁ.,4}1πτιλπτὰΠῈ [ς0}155 Ἔχῖρι! ροηάοτίβ, χξωύκουφον τς γῆ 

[πιπγις ρα Γα ΟαΖα ἀς δεπεοῶ. 

γ᾽ ποχρέκω, μι ἔξω, τείοπον τείροιἦςο, «ὦ σι “ατῖατα αἀίομο., ἴοι το τι 
αιιεηάδτη [Οπιιπὶ οἰο 5 μα} 1ς οὐγταν αὶ ογτβαγα ἀμηὴ εἰπι5 Πι]ος 
δά πιιπλογοβ σοποϊηπᾶηταν, Ριπάατιις ἴῃ ΟΪγ Πρ. τὸ καυχα ὥστ 
αὐρῷ χα οὸν γικανίαισιν ἱπτοκρέκει, 1. συμφωνέϊ, δῇ συμφωνεῖ, δῇ ἐν δὸ σεριόν 

δι, ὐατηχεῖ, τορφσέοικε, ΤτΔΏΠατίο {πηρτα ἃ ρα αι οἰτἰναταῦν τὴ ἀπὸ 
Ὑ7 τῆς κιϑεώρας κρεσμαπων Ε[Ε ει ΐ Πτ υὑαυχρέκειν ρΓΟΡ ΓΙ ὃ, τὸ ἦρε μόνως 
υἴσηχ οἷν ἐν τεῷ αριιόζειν τυ) κιϑείοαν [Ἰοἴτιιτ ὃς εξυτοκρέω, 

Ὑἰ σοκρίνομαι»α Πιπηι]ο ρ ἴτα πα ἀσο. πολι ον [μι μἰπτῖο, προ, πιᾶ- 
τἰοτοιξα»δυΐομαμντ υὐτσοκρίν εὐϑτι τράγῳ δὲ αν ΡΤ ἀρ γε) Αιδη ὐὗπσο- 
χρίνομαι τὸν ὁδυοσέα ΝΊΥ {{τ πὶ ἃ τι »αΓἤη σον ΡΙ μτατγς.ἰῃ δοῖο- 
Πδισκότος σ6ὲ ἡ φῶς υὑπτοκρίνετω σα! ρὸ εἰς ὅς Ππιηχεπ Πηλυτ Ν ἃ 
χαπζιὶα Οτατοπὶθ. ἐς ἀϊαῦο]ο. ϑέσιις υἰυκρινομῆνΘ:.. Τ᾽ πείρΙς 
τγαραξά τῇ ἀροΠ59 Ππτάτς. ϑο! ου. Ατμοπασοτγας ἴῃ Αροΐορ. 
Οὐδεὶς γὸ χριστιανὸς πονηρὸς, εἰ μὴ ὑποκρίνεπω τὸν λόγον ( Ἰἐρεηά. ἴῃ 
ἀπο δὶ σαι, πῦρ ρ!ςη ἄταν χτ ) απ νεῖθο ἃς Ρτοξείποης {- 
πλΐατα (ς ΟΒτιἸδοιταν σπχοατίατατ. υἱποκρίνομμω, το ροιχάςο, 
τὸ δυτοχρίνομκω, ΗΟ ΠΊΟΥ. ὁσ).Ογμορικήραξεν μἤνέλα Θ-., ὅσσως οἱ κῦ᾽ μοῖραν 
υὑπεοχρίνωτο, ὦ ο[Ἐς ὐποκραϑείη. πο ν(ας5 εἰ ἐτίαπι Ἡοτγοάος. ὃς Τ πιι- 
εγάν 4 Ππδγο ζ, ΡΙατατο. αὐ τος αὐ ἔφη; σὺ πῇ το βέλτιον υὑπτοκρίνωο σαὺυ- 

τινταῖ εἰ δ᾽ Τρ] τοϊροπ οτος στο 15,0 4 π αι !ππ υὑαΠοχρίνομωι ἐμαω - 
τῷ Πρωϊῆσδι ἐν ἐμαυτῷ ὑπ’. λογέξομαι, ὃς οὐ ἐμιαὺ τῳ κρένωγῃγ Οοι1}} ἃ:- 

κ 

ὙΠ 
{ἴπτο ὅς ̓ πάϊσο. Οπατα δὸ ἴα ’οοο ῬΙμτάτο ἢ. Πρ ἤξατο ροτοίξ, 
τι τη Εἰ τς. μαὲς τεσιαπη δε Ἐπηαϊοῖς. ὃς πάσα δῖ5, γ σοχρέν ἐμ» 
σοηπςῖο οἰτογρτεῖον. ΗἸρροοτ. ἐγὼ μδὺ οὐ ἀρ ας αὐ ἁσεκριν ἰμίω 
ἐμαυτιᾷ τὸ ὄναρ, ς πλσοιιπι ᾿η [Ὁ πὶ αι 111) δ᾽ (ἘἸ πταα πὶ ἀτ}}6 Ἰητοῦ- 
Ῥτεταδαγ. Ετρη ἡ ΡΙμ]οἴτγασ. Οἱ γρευῦ εἴξηγα ταὶ. οἱξ ἐνειρφπόλοις οἱ 
ποιηταὶ χφλούσοι, οὐ δ᾽ αὐ αὐ οχρίγαιν το ὄψιν ὁδὲμίαν, ἐρμίω ϑυεῶαι ,κὶ εἰξῳ- 

γεἸῶτα. ὶ 

Υἱ ποκρίνω, μα ἐγαἷν τ, ἐκφα, Πγ] ουτορομάςο. 
Ὑἰ πύκρισις, εως. ἣν Ππλμ] το, ρΡτοπιιῃοίατῖο . εἰ ἢ ἔλα Εἰ του νοχν 

Βείτιι5»αέλιο ; ταρτα [φητατῖο. ρφαποίησις, ιἱαοχρίσει χαίρω, ἀεῖε- 

ἔϊοι νοσς δι ττϊοη 5, Αὐζοτ στο 3.Ρο τὶ. Ηγροοπηῖς (1α- 
φαῖς Ἀπιῆπ. Τιατὶπὸ ρεοηιποίατίο; οἷς ἤριγὰ Γεπιθητία:, αιαι. 
δάιιεγίατι πη νεται ὃς ρτοπι!ποίατίοπα οχτο Πτπιι5.9 ν 0] αἰ ἰς- ἢ 
ΤΔ115 ὅς ΓΡΟΥΠΉλι15:ν 9 Νὴ 

Οδηταῦάο ταὶ Π]πτυΐαις ν ααιαιῃ τἰδὲ ΠΙΈμ] σοτὰ : 
τα έξα ξα τὸ το. ΄ 

Ὑἱ ποκριτυῆς οὐδ, 5. ἢ ρο ΟΥ̓ Γᾶ). 111189 ἢ πτιἰατοτοαξξοτ, ργοηιιητίατοΥ, 
Ἰαδῖο 5 αἰτιο , φιιὸ Ππιιος ἂς Ἰωλίτοταιγ αἰτοι 15 ρου Ὁ πατη, 
να] αιιδᾷ ἐμοῖο γείρουάςας, (Ἰςογίίη Ν εἴν σον ἴῃ ἀδτοτίθιιβ, 
Οταοῖς Ποτὶ ντάοτημς [ας "Ππ|πλν μι} εἰ [τοι ἀατιιπλ αι τοῦτ 
τἰάτιιι ΡαγτἾ ΠῚ 9 ΟΠ] ΡΟ τ ΑἸ ταιιλητο οἰαγίις ἀἴςογς » ἀυὰπεςῦ 
ἐρίς ραμη ΓΙ 5 πλ]τιῖπη [απ ἴττογς ἡ ντ αΠΠ}ς ριΐπςορ5 Πάπα ὦ 
τηάχίπης οχος τ. ἘΠῚ οῖαπι οοηϊεέζοτ,νατοςβ. ἰοΐλι. Μὰ ὀγείαι 
ρώτ ἡ ἰοῦ ς ἐπτυκρετας υἱπείληφεν; ἤ 

Υἱποκριτικὸς . δ, Ρται5 αὶ ἀρομάτιῃν,ρ οτος, αξξιο ἤι5. Ἷ 
Ὑἱποκριτικωφο Πα} τὸ, Εἰ Πυϊοηϊοὸ ρο ταις ἐχργίπιοπίο. Αεβθαν, 

ἀς Ηερεπιοης Τ μα ΠΟ το το. Ἑυδυχεμεῖ Ὁ ὁ αὐνπρ μοίλιςα ἐν τᾶς, 
πτιρ δίας ὁ αὐδεζόητος ἰωὰ λέγων ποὸὶ ἔπη παγέργως γδ τὸ ὠατοκευπκώρα, 
δια ταῦτα σφοδρα ὧδ᾽ Αϑίω α,οις ἐκη} σεν, 

Υἱποχριτικαώπεετος 6 1] πα ΧΊ ΠῚ ΠΩ] τις οἵδ, 
Ὑποχρίομαι ΡΓῸ Φϑέγζομαι. ΑΥΠ ΟΡ Π ἴῃ ΡΠιτο, σὺ υἦὸ καὶ τὸν ἐμὸν βίον εἴπ, 

ρηκας ἃ 1] πῆωχων σἹ᾽ ὑπεχρέσω, 1, ἐφϑέγξω αἰεκρώσω, ΔἸ χε: ἀπὸ μετ 
ταφυρᾷς τῆς κιϑτέρας ἡ τιν. θα ὀργένε, τὸ 

Ὑποκρέω, μυέσω ας, «κα, ἢ (αἰδοτο ρον ἴητογρο 0 5 ἃ Γπητοητία ἀθτος 
ΡΈΕΙ ο]οιουϊις τοροηίο ργοβίθεο. ἐκκρώω, κωλύω, ϑορνζώξος 
ὅζ ἀρι τὶ τορὶ. ἢ ΑΟΠ την ΡΓῸ αὐτί φ ϑέχίεμαι» ἀὐτιλέγω, ἘΠῚ ὅς 

υποζαλλω, ρΡ] αι ο: ρα Ὁ εἰς οἰτατα γ᾽η ἘρίρτιΑ ξτῖυ, Αςςις, 
ντάς Υἱ ποκρέκως Ὁ 

Ὑἱποκρυπῆομαι, ὃς ; ὃ 

Ὑἱπυκρύπ]ω, οοςυϊτὲ σοηἀο,αἰίςου ἀο,ο] ποι! πὶ γτεροπο, ὑσσεκρυ-ς 
ψά μάγος ϑεράπωνναν, [ἰἀιισςητεβ ἀης  ΠΠΔπ.ΠῸΌοτατ. Χ ὁπ ΟΡ ΠΝ. ἵ. αὐ- 
γαζασ, Οὐ γδ φϑονων τοῖς φανερός πλιετῶσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ «πειρώμᾷν Ὁ» 
χελῶναι τοῖς “δ ὠατοκρυ πῇ ομίρων χϑη κασι, ἣ 

Ὑποκυξερνᾷν,ρυθογ πατογκυξερνών, ΡΟ] ΠΧ. 
Υἰ σύκυκλα; ταὶς ποτα}. {γᾶ 04} 5» ργορτγῖὸ φυΐ ἔμ 40 ροάϊιπι Πιδ11- 

οἰπητητ. ΟΠ ΠΧ υύαοϑ πμα τοι Π] οἵη ετ. 
Υἱπόκυκλιϑο, κφτοτατιάτι5»ν ΟἹ δ 11. πϑδεφόρητος» κύκλον ἔχων» ἡ ὑπότρψε. 
χϑ.Οὐν 4. τώλαρϑν 9᾽ ὠαύκυκλον ὄαοσε, 1ικυκλογερῆ καὶ δου φορητον,ς 
τοῖς ιἀσοχοίτω τρρχίλοις ἡ ᾿ 

Υἱαοκύπ]ω, μι ύψω, πουφας πςσοπηδο,ῆςέζο σαρυτ,  επηῖττο οςαΐος,, ᾿ 
τὶς ἀδάο, Αὐπἰὰ. Νοπτν Πάτα, Ρτὸ [ππιπιΐττογς. Αὐἰ οραν, 
ἴῃ Λοματη. υσυκυπῆε τον τύλαν, [απιπλῖτες σά! Πππὶ Βυιππογογαπῆ., 

΄Ἡδετγοάοτις ἴῃ Ἐτατ. ταὶς μὰ ἐϑελον τὶ τῆ πόλεων υὕατοκυ. ἀστες 5 τες 3. 
αὐαγκῃ ρρσυγάγοντο, ΑἸἰὰς ντθο5 νἱτγὸ [δ Πιπὶ πηϊσγοητο5, αἰ] ς νὰ 
Οσοιιρατιιητοισοκ ύπ]ω, 0 Π4ο. Αταταβοέρσῳ σ᾿ έκυψε κορώνη, 

Ὑἱπόκυρτος.«. (1 ΠΟΊΜΓΙΠΠ15. 
Υἱσεκυησο μῆμη, δί 

« ἢ « 5 ͵ " Υ ΦΡΌΡ ᾿ 
Υἱχυκυοσαυῆώη, "ς ΡΤ σΌΔη 5.6 γκυμονήστεσει, ἔγκυίΘ. γγνομδρν, ἐγκύμων, 

ΗεΠοὰ. ἡ σ᾽ ὑπτοκυονα δύῃ τέχοετο χρατερόφρφνα τέκγα; ἴ.ὖπτ᾽ ἀυτῷ κυή- 
στίπατα ἷν ἰασσοκύω. 

Υἱπσοκυςὸς (δὸς, ἢν ΡΟογ [Εἰς ν Ἰὰς Υἱσοκιςίς, Ἢ 
γ᾽ πίκυφ» Πισαγιιι}5, δ 
Ὑ πυκυφώνγια, τε ,ἰἀστ αιιοᾧ πιλλόξιντες, 
γἱποκυύων,ν πα ΟΧ σοπηοσα 5 Ν᾽ αι γοη 5. 
γ᾽ ποκώλια, ᾿πτογη οα14.ς πυϊηαγίμγα. 
γ᾽ αὐκωμῳδέω. μ.ὕσω, ποκα, οπιϊςὸ πγοτάςο, 
γ᾽ πόκωφθ- ου,ὃ, [τ ίτον ἡ Ὀίτο πολιτοιοῖν ς, Ἐτ 411 Πιγάίτατοπι ἢ - 
τα τ, δι 445. ψυχὴ υὑτσύκωφίθ- ) ΔὨ ΠΊ115 ἔπ ογ5 ὃς Οδτα αι ἴῃ τὶ 
δ ΠἴΠΠ|, ᾿ζω ΠΝ ΤΥ ν ἢ ᾿ 

γ᾽ πολοῆς ἰδὸς, ἡ Πὰς δγπλαΐς,ν ἄς τα ἀϊ ίοης γἱπολαΐς, 
Ὑ᾽ πολαλω, (αν αται το»  οαιοτριηυΠητο, ψιϑυρίζω, Ηείυς. 
γ'πολαμιζαγῳ. μυιζατολη ψομι, αν ὐστοἰληφαν [ας ρ1ο. σοδέχομω»δ)έχωφ 

αἰαζαςαΐζω, ντ ἀρι δι. εἶπὸ ἐς βαϑυ τερόν τὶ πὰ ποταιωΐ ἐμπὶ- 
“Ἴοιεν, ὁρακουφίζειν ὡπσολαμζαοντας, Ἐτ δρυά Πεπιοῇῆ, σὺ 3 ὑαῦτο 

χαΐε τὸ ὑϑωρ, 14 οἤ δθήλαξε, Υ πολαμζόδῥω 9 1. οἶμαι, ἐγροώγα, δόξα 

Ρυτος στο ο,αγδἰτεουνία ρ᾽ςοτ,οοπἰ οἱ οοσοη ξέξο, ΟΡΙΠΟΓ 5 γὸν 

μίζο ἐχ πη ον ορτενοπάο, προσ δέχομων ΔοἾΠλ0 σΟ πο ΡίΟ. ἐν τῷ 
νῳ λαμξαίω, ροτγο ρῖο, ητο ΠΠσο, ΤΠΘοργ. του, [ἰῦτο 1ιςαρ. 19. 

αἰὐϑϑικιοιο 
Γ αὐταί 

γεύριλεπιάδ.} 

τ οὐ πα οι 
ὑἐππί πένμο, ν; 
ΠΑ ΩΝ, 

ἀμι, 
ἡ λέον. μέμ, ̓ 

ΠῚ 
ἀλη Δἴ κα 
ἰπεΐαιν 

- [πιο " 
ἱ Ππεμει λίαν, 

ἰδλάγαα μ οὐ, 

ὑδ χοοιν 
ἡμᾶν͵ 

Ἡλίμι» Μορηὶ 

ἡιιβωρησει 

" 

ΐ γι 
Ἰο(υπρ μὴ 

ἰε ἣ 
τ ̓ ᾿ ἡιὶ " 

᾿ ὴ ΠΝ ῸΝ 

δεὶϊγδ, ὥπσερ τὸ οἷν υἱλίω ὑσολαξῶν,ντ πλατογίαπε ορόγτοῖ ατῖτγῶς γον! 
᾿ Ξ ν᾿ ν ς “- ἢ » 6," ΝΑ ᾿ ᾿ 

τὶ. ΑὐἸξου, θεῖ Πρ το 3.εἰ μὴ ὑπολαμζανει ϑράκα ἐι), αὶ δίξει ἐς εἴον Ἰρύκεγης : 
ἤν ͵ 

ἡλίμ: 

ΠΝ 
πίοι, τ 

ἕρ. ὩἰΠ φαΐ αὐιάττ ἐο (πῆι σαρὶς ὃς 1ητς! Πρὶν ΤΆγδοοπι ΠΠΠιπᾶ, 
εἰς, τὰτπι Πιρτὰνωΐασορ ὁ ἀκουύίων ὑπέλαζεν, Ηος δυτόπη νοιδιπε 
. : ε , Ω , 

ἰητογ δαΐπηα ἀπηϊμηογατις. χ᾽ ωνλαμῴανω, ΔῃΓΟΓΡΓΈΓΟΥ ΠΣ ΕΥπ 
Ῥοο 



Υ Π 
πα ο1ο (ευπιουοίη, δι ςϊο ἴα 4ο, γείρου ἄςο,, ἐκ δγαδοχ ἧς ὅπὸ- 
" ἰνομιωι,αὐτιλέγω, αἴτια, ΧΙ ΘΠΟΡ ιοΠ. κα  κρικία υὑτολιιζεσοι πεν; 
ἣν, ατογξιτὰ ἀἰχῖς ΡΙατο {τὸ ρεῖπιο ἀς Ἀφριδ]. πάνυ μὴ οειῦ, ἔφην, 
δε: ὦ σώκρατες, υπσολαΐζων ὁ πολέμαρχ Θ.» 14 οἰ αἰ τοτῖιβ ίοςο γοΐίροη-. 
Ἰάπω ἄπο :(χιοά ἃ ΝΊΓρ ΠΟ ἐχείρογο αἰοίτατ. Ετ (αἰςροιοτνε Πδτο 
“ἰὰ νὴ, 6.4 πεῖ ᾳ. 

δες ρῖς Αποἰ Γο5,άταις ογάϊης Ππσαα ραθάϊτ.) 
ἤτοι; ΠΟ τ δοιηντάυτῃ ωνλαμόαν εἰς»ἢ αὐ κρικουργίσίης (ιϑέλις:α τὸν »γον, Ινὰς 
ἀπε ᾿ς ἤρυπιοηοιη ἀοο ρὶξ 9 118 πιαχὶ πιὸ ἀεργαθατο ΡΟΠῚΣ. ὃς ὑπολαμς 
Ἰραἀ, ώύειν τὸν χὀγονναρυιά Ηετοάοτ. ἢ εἰξραπιίεεςτο σοι Πί μΠ1. τίων α- 

Ἴ ὉΠ" ᾿γϑοιάν ὑπολαμζάρειν ὄδὲ τὸ δυσεξέςτεροννδζς.ἷ ϑῃποταῃτιαιῃ ἰπ θοπαπλ 

μα Π ρττοπὶ ἸΏτοΓρΓογατ! ἸΝαζαπΖ. πη Οταγιοη δ χξσολαμῥόνειν ἐών τ᾽ 
ἰδ ῳ, ἐσελφοις,ἀς [05 ἔγατειθυς μαθογς ορ᾽ οἱ σηθιη τ τοτοὶ ἢ Ρὸ- 

{ 1ἰεῖ σον. ὐὐτειλημεῆο θυ, ρταΣ πη ρτα5. οπιοΠ οη. υὐασειλημι μη δὅ- 
δι ᾿ς ξαιρργαϊιηρτα Ορίη]ο, Ὑπολαμδανω μιῶνῷ, οηάτιςο ππέγοε 6. 
ΤΥ ᾿ς ΤΊ Νιογ ἐϊ. Γλειπο ἢν σοιτγα Αγηξοον Πολὺ τ᾽ δυδυτία καὶ προσῆκε 
μω Π υὐσοιλημρμῖρον, ἀς σοηεγαγία ορί πίοης ἀἰχιτ. Ὑπολαμίανω, ἴς- 
πρχίῳ ΝΝ, ᾿ς 4ιιοτο (υἰγίεαιιοτ, Ἡογοάοτ, ἴῃ Ετγατ, Η' ὃ ναυμαχία ὑπολαξούσει; 
ππθ,͵,. ρυιαΐε ργα] ταν { δουατιπ, ν ΕἸ φιιοα ριΐοτα ἐχοορῖς. Ὑπὸ 
ἀμ ὦ λαμξιίω, α᾿τὶ ρος Γ τγαθο. Ἰιδ 0, ὑφαρποίξω, τὸ ὡρολαμς υὖν, 
οὐκ ὶ λεῖον ἀϊ4.ἀς ΝΑ εις λὐπολαξόντες πεπλανημῆθας, ἐκοπῆον. 1άςπ1; 
ἐδικίιμα ἶ τ γδ ἐν κέρκυρών γε πολαζόντες βία ὑμδι ἔχον. ὑπέλαξεν αὐτὸν γεφέ- 

ΓΤ χα, (δ ἀτχὶς οἴχην αι βοσαρῖς 1.Αἕζοτ.  ρΟΙΤΟ]. Ὑἱπολαμζεὶ 
' γειν τὸν ἵππον, ἴδ οΠιιπι ἔγϑιμο Πίτοιςς δέ σοογοοτο, αιὶθα οτῖατη 

᾿αἰαλωμζανειν 8ζ αὐέ χὰ ἀϊεῖτατ. Χ ἐΠοΡΟἹ αἶθὲ ἱτσπικας, Δεῖ Ὁ. Χι υ- 
᾿ς πολαμξ νεῖν ἐν τῶς ςροφαῖς. [ἀςη1. Ην 3). εἰς τὸ ϑιζ ον ὁρμιώ μϑυον τσο-- 
λαμζανειν βούλει, αὶ δὶ οἰξαπηναίως πᾶν, 51 πη ροτιηη ςη αὶ γοτῖηοῖς 

ιοί, 
Ἰηιηρ, ἡ } 

1 ͵ ι 

Τρ μαραυ τα 

ἔν ἀϊιόξιι μασομας γε] 5. ΤΊ οἴτιιν οὐϊατα, πος ὐἰρεμέζειν 5. κὶ καιτέχίν, 
ΡοΙΙὺχ. 

ΒΥ Ὑπολάμπεται, Πιδ βιΐ σοτ, Αροἱ Τὰ Ποά. 
πη βς γἰπολαμπης εἴθ. ἐνὸν Γαδ] αςτάε5. ἔἸοο 4 ἠλέκηρῳ 8᾽ ὑστολαμπὲς ἐἰυ, 
ηὐἰτ;γημ ἀιλαμῶρθν ἰῶ. 

ἡτολάμαω, αἱ σθο. πσθο 1] Πσοο. 

εἰϊοιωιμ ολαπείζω., (τ άτισο αἰ τ} 51.158 10. 

Ἔθλα δΝ ολεαίνώ, ἐκ ανώ Αἰ ΤΩ τΙΔΏταμτι ᾿Θ] 90 δί Ἰσυῖΐο. Θά χα ἄς ϑοηεῶ,. 

ὄπιν, ολείξομαι νἀ 11 » ᾿ϊχιοῆο οὐϊβιο. ὑποςάζω , υὑπτοῤῥων δριιὰ 

ἐιλβιιώιαί Ηἰρροοτατ. : 
ὑλείμκι(οιγατος το το [1112 5 ΓΟ Π ἀ11}}π|» 14 φιοά γεπιαηῆς. Ατιίτοσ. 

"ἧς πηπη 40 δἷξ υἱπτολείμματος νέ φοιῖς γίγνεται. 
ἐπολειπὴς, ΓΟ 5, Ὁ ΒοορἰΝ.110.5.διΐτι ρίλας. , 

αἰ πολείατομῶ μα. εἰψζομα), ατ.εῆμιαι, το το, Γ ἢ ἢ ΠΟΥ Παπατεἰἰαιλι!5,4!- 

᾿ς Πηεοτοτεπηδη ον πη ΡΟ ἐτεπιμ5. τύαυλεὶπῦ οὔροι» τοΠ συ] Ατί- 

᾿ Ζοτιίη θο τς, ΘγΘρΟ 115) Ὑἱ πολείπετο δὲ τι ἐν εἰυτεᾷ μικροῦ λείψανον, 

αἱ πολείπομαι, ΑΙ Ἰλιὲ το πηι ονγ ἢ Ζατιπὶ [αοϊονρτατογεοςτγαηί- 

τς δριπαρέρχομαι, οἵη ΑσοαΙατίτο. διαὶ μικραὶ ῥάϑυμίας μεγάλοις πὸ 

᾿ γοις ιἱατολειπύυᾶυθ..Ε{Ὀογατ. Τὴ Επαροτιν δὶ ΟΠΑΥ ΙΒ ΡΓΟΡτοΓ Ρα- 

Ἢ χταπι οτἱ] πιιΐτος ἰαθοτοβ ἰα δτογξ ρ σης Ὑἰπολεί πομηὶ τί) αἰτίαν; 

αὐτὶ τοῦ αἰτιαἴομαι,αριιἃ Τ τιον 41. ΡΊατατο ἴῃ Ὑ ιΠΟΙ. υὐπτολειπόμε- 

Γγ6.- τοῖς αὐ χαῦρις ηἵϑ συρχκουσίων εἰξωγειᾶχοι! ταὶ «αἱ σ᾽ οἰκίας, ἀοι]ταῖς 

ἐρι, ὕσυμι 
μχωορμμ 

φιρμῷ 

ὃ νἀ αὲ 

εἶγε, ἐύπη: 

ΤΟΝ 

[πο 4214. ἶ 

αι λ΄). αἰ συλείαω. μι. εἰψω,, αν. ἡφὰν ἀοςτε! πη. ἀεῇ εἶο, Αξζίσππι Αο- 

πὐμπεα απ ίλτιιο. ἱ 
τιν έη π΄), γἱ πόλεις, ΓΕ ΙΔ Ἰοςγοιηδπῆο Οἱςοτ, Ἐτ τε ίταυῖα" ὑαυλειμιαι: [η 40 

ἀιαια !  (ρηϊβσλτιι ντίτιγ ἘΠεορμγιάς Οαις Τ1ι0.5.σαροιιν θὲ πηιοηάοίὲ 

τἰνμαμην ἡουτρτυμτι υυσύλνψις, 
ἊΝ «Ὡρος 4. {σὰ εχ: ίςαθοννντ ψαύλεηῖῶ- φλοιὸς, ἀρ ΤΠ ΘΟΡΗ, 

δ. 0.3. 4.14. ἣν 

αἰπολδυκαήνω, μιν, π.γ και [5] δ᾽ ἀπιπν ἕαςῖο ας ΡΠ άιμτ. 
αηἰπολόυκος, «, ὁ. σοΐοτο Αἰ δ᾽ σδΠ8 5 (αθα]διάι5 οὐαηάϊοδης »οοἷοτε 

τ {πδεληάίάο, ρα] Βυὶβ σα Πι1551᾽ ΠΟ ΔῊ 115. Η 
αἰπόλυμιια ἀτο:. τοὶ [1 ρίμιι φιοά (υἰσερτιπὶ εῇ, Το πὶ σΟΏΘΟΡΤΙΙΝ, 

ῬΙατ Ἂς αὐ. τοῖς υὐρὶ οεῶ ὀἴρνεσι τας υπσίιωεμίοις Ἀοχ είαρ κυ ὠδῖνας «τε- 

χων τινων γἡ ἀψυίΐχων ὑπρολημμούτων αῤχαὲ λέγουσιν ἐδηροιζσιαπη ν]- 

τ ἄς, ἀϊχετας τοῦ τεκεῖν ρτῖτς εἴτε τὸ συλλαξεῖν τι κὶ κ
α ταοῖ εἰν 4 γ0- 

νέμων. 
Ω . -“« 

πολίώιον » ρτγορτῖὲ νᾶ5 ιιοά τ χιυψ τὰ εἰ τοτοιϊατί {(ιδ1τοΐτατ, 

Ματοὶ φαριζι εχ ροπίταγ τοτουίατ, ςρ.16. ΕἴΔ. δὲ 6.3.1οο]Ρτο- 
ΡΠ ρυὰ Οοπίϊαηεῖπα πὶ Οπίλτοιι γεωπονικων [1}0. 6. ΤΏτΕΓΡ τ 5 

᾿ νετῖσνας Πιδτούοιατο. 
αἰ πολίμί δι ενδ το ΓΟ] Γ15. Ἷ 

ὙΥἱ πολυτῆέον, εχ τ πιλη ἀμπὶ εἰ, ορ᾽μαπάιπὶ εἴταν υὑπολαμἝαίω. Ὁ 

πολητῆθὸς, “αἱ Δρρτομοπάϊ ὃς ρογοῖρὶ ροτοῖ Αρβγοάιιη Τορίς. 
τ γ γηδ ὄπμληψις ὑαροληπῆοῦ, ; : ; 

ἀπόλνψις, ἐως τ ο ριον [ὐρἸοἱ ονςουἰ οἔλυιγα, τι 5 δι «ταίϊα ςορῃὶ 

Γ΄ τἰο» σα ργεμςηΠο, σάρτιιβ, οχιΙτπατῖου ἐπα Ἰοίτται, [ςπτφη
τῖα, 

{εηίω5. ΑΡμγο ἀἐ  εἰξητεῖτο εἰ πᾶσα ὑπόληψις ὅμισημν. Ογγίο τοι. 

καὶ ὙΠ πογλών πύλνψις, τὰ εἴ, ανιϊτογιιπι ορίηῖο δὲ ἐπι αἴτιαι ἿἜ 

αἰϊαιο. Τάοιπ Ἂς οὔ, Ἐράΐο. τῆς γριῶ υσολήψεως ὦ δεισε φροντίσει τ 

ἰξῆς, ἀοςεθαΐ ἐς τἀτίοποπι Βάθροτο τἰιδὲ ἘΧ ΤΕΣ) ΔΙ ΟΠ15. ὑπόληψιν 
ις ιῳερστεπολέϊς . ΡΗᾳίατ. τη Ἐ- 

ἡϑδ νων 

εἰσ ὑίνν 

ὶ {πόαν 
ΓΝ Τν 

ἐ, 

τ , 

αι;
 

Ω ᾿ ᾿ ͵ 

ΜΉΤ αἰ Ὡρώτου χρύνου τίωὴ πρὸς κοιμφθινα)ο ἰπῚ 

ἐμ Ἰοτ : 5 τη ςαᾷδ5 ϑοπαῖῃ ορίμϊος- 
τι! ΠΡ Πα, Πιρουλονῖϑ τεπηροτῆβ δριιά Ολδυνατ 

ῃευ (68 50 Ρ 
δ » ς ͵ 

πω ὑπδαι ν πὰ αὐλῖττες. Η τιον. πἰρὲ τυ οἷ ὑπτολήψεωρ πρεροιμίῶν » ΕΧ 

ΟΥ Ὁρϊπίσης τ ἢς Ὑταρεζιιατιιδ, ἃ Ρμιίοπε ἀς πιθάο ἀϊοίτης ἀ- 
5} 

ΠΝ μι! 
Τὼ ἢ 

ἀν 1} 82ς 
κριδὴὶς ὰ βεζώα φαύλνψμεἱά εἴς, οχημῆτα ὃ, Π 4511 ς ορϊηίου ρτὸ 
Ρέγία ἴοης [114 αιιαπι ἤάσπι νοσατς ἰο]ςητ, Ὑσόλνψις οἴίἀπὶ 

- ἢ αἰμοιζη γῴαονδὸ χη, νοι ΠἸτυ ἀο5 ντ οὐ ἢ ἰοαιςητοπι νο] σλποη- 
την Πα ςἠρίομς αἰτοῦ ογάτις [δ αιήτι - νας Ὡς υὐδτολήψεως, 
14 εἰδ ἀμοι(αίωρ, αἸτοταἰς νὰ {Πιν}, 4 "10 αυΐα ρον Ἀιϊο πο ποπὶ 
Ἐκ (ἐγπγοηὶς οαμτάνο, ἰτοπὶ ὧδ υὑπτοζολῆς αἰςίταν. ΡΙατο ἴῃ Ηἰρ- 
Ράτοθο » Ηνάγκάσε «δῦ ῥαψῳ δοιὰ ποινα 9 αίοις υξ ὑπολήψεως αὐταὶ 
διεξιέναι, Οοδρις Κἰναρίοιος Ραπαι]οπαῖς Ἡοπιογίςα σαταχίμα 
ΑἸτοτηῖ5 τοῖταγε, Ομ οἐ δείλην 1 λἔγτίας Πθγο τ. ϑοίοποπι ἱτα 
ἰη ἘϊτιΕἔς (οτιϊῖτ τ Σόλων ὃ ταὶ Οἱ αίρου οἷξ ατοζογῆς ἔγραψε ῥαψῳ- 
δυϊῶτη δῇ ὅπου ὁ ὠρώτος ἔληξεν, ὠκ ἔϊϑεν αἢ χεόδωι τὸν ἐχόμμον, 1.ὁΟ] οα 
Πατιγοντ Ἡοπτειὶ γνουίις αἰτογηὶς δοςἰ πογθητατοῖτα γε ν δὲ γηις 
ἀουλεε ολιιογο,αίτος ἐπάς δυ[ριςαιοτιγι τα: ηοα νλάςεισ [π- 

ς ἴδεργοβ ἐτο Ποχ ΗΠς, 
Ὑπολίζινες οἱ, πιέηοτος τλαοηἰτ της ςογροσγὶς, ]οίν ἢ, 
Ὑ πόλιϑος,», ὁ, χοῆις. 
Ὑ᾽αολημπαίνω," οὐηαιον Ασοια, Ροττὶ 2, νμῖν υτπολημποίναν ὑπσογγαμι: 
 βόν»ν ΟΡ Υ5 ΤΟ ΠΑ Π5 ἘΧΟΠΊρ Αγ, 

Ὑἱπολίπτιρ ίαθρι: δας, ΟοἸ(ἀριὰ ΤἼςΟρἢτ, Β οτ.Π1}0.3,ςαρ.20, 
φλόμος ᾿πολίπαρος, 

Ὑἱπύλιασθ-. οὐ, ὁ. ΠΑΡ ΠΣ Ὠᾶῖος στα! 65 δὲ ἀοετῖτας, ἀρ ροι γνο- 
ον Εἰαςςι5. Ὠϊοῖτατ οὔ ΠῚ λίσα Ὁ» καὶ λιαιτόπυγς 9 14 εἰἴ, ὁ ἐνδεαῖς 

ἔχον ἦν αὺγῶν, φιδλίαποι, τετριμμῆῤα,ἐφενω μῆνα. ρτο 1, τ τορῃ, 
) ΤΏτογρτ, 

Ὑ πολιφὸς οεἷς ὁ Π ιδτῖςιι5, ὀλιϑυιρὴς 2 εἴγο, 
Ὑ πολι χζϑ.»8γ0. ΘῊΠΟ ἤι5. 
Ὑ πολογίζομαι, ἃς 

Ὑπολογίζω, μκ.ἰσω, ποκα (αι [ρ᾽σοτφργίεχτο, Ππηη]ο. Ττδ πὶ ἱπιρῃῖος 
ΠΟρΙτοΓορατο, τυ, ρεγροηΔογατίοπεηι ΠΒαΐίσεο, λόγον ἐγὼ, 
αὗαῦλ ογον στοιούμαι, Γλοτ Οἰ[Π ἢ, αἷθὰ σεφ. μηδὲν ὧν ἐδ κυ ὥνενὲν οἷς ὅγε-- 
φιβύϑητε ὑατολογιστί μῆροι, ἐπ 1 Γ]αΓ ΠῈ Ῥγωτου τάτητῃ τατίοηξ πῈ}}- 
Ἰλπὴ μια θεητοβ π Πϊ5 τοθιι5 . 4.5 Πάεὶ νεῆτα ροτπηα ἔμπης; 
Βος οἰτ,Ἰπἰπτῖαϑ ποθὴ τερατᾶτος, Γἤσηγ, Οὐ μνησικακήσετε ἐν ὥανο-- 
λογεῖῶνε, Απάοονἀ. Οὐδὲν ιὡσελογίζοντο ταὶ γίκας 9 τατ᾽ οπστη πὰ} - 
ἴάπι νἱ ἐξογίατγιιπν μα σεθαητ. ΡΙατο τὰς ἈΘΡαΡ.ἐδὲν οἴμοι τούτο υἷ- 
πολογις: ον ὅτι πλεῖ ἐν πῇ ν», δζς, το 4 ἐπ ΠΑλ] παι θοῖο᾽α ΡΓΟ ηΪ- 
Ἀι|ο ἀϊισεμάμππι. Κάοπὶ ἴῃ ΑΡΟΪορ. κένδειον ιπυτλογίζεοϑτε! πῇ ζῇν, 
Ια ΡΕγΊο ι τατί σπθπῦ μάθοτο. [ἄοπν ἡδ᾽ἀθ πη, μυοϑὲν πίσολ ογέ- 
ζεῶϑου ρὲ τοι αἰος οφὸ 5 Δ} πιαρὶς. ἔοι ποίάατα ιᾶπι ταγρίτια -- 
πετη. μηδὲν υσσολογιζύμῆμοι, Ἰὰ εἴδ, μηδένα λόγον ποιοῦ μᾷμοι.. ΒιΙ4. ἔπ 
Ἐρηζο],ρσῖουῖδ. 181} ἐχρεπίμπη ἔογοητεβιῃς ἐρίδπιοι Ἐχροηΐτ. 
Οα!ςη. [6.1.4 ΟἸατιςοη, οἷον τε τὶ σύ μιπήωμα,, κ τίν τού αὐοκέχοντος 
ἀ ἑφος ὡπολογις ἐον κρᾶσιν, ε 15 σοπάϊτῖο ἰοςο {γι ρτοπηατίς μαδέ- 
ἀλ εἰτ.5 σεις πατρὸς ὑατολογίζειν, ΠΠ105 Ῥαττ15 μίσει α γάτὶ πο ΠΊ; 

, Αὐἰἤοσ. δ. 7.Ῥο τ, 
Ὑπύλογος,κ»ὁ τοάφεπάφ τατίοινς οσποχίμ8, ἰδ ϑίω θυ, 
Ὑπόλογος, κοτε ρατατίο ὃζ ςομίγἀοτγατίο ΓΙ αἰ ο:οἰλίππατίο; Υἱ ποίλογον 
ποιειόϑου τατὶ οπετη μαθεγς, ιἑασολογέξεῶεμ. ϊηδι οἰ σρητγα Π6- 
πιο. Οὐκ ἐκποιήσει δδυὲ τὐπσ ὁλογον, ἐδὲ τῇς τότε ἐγε-- σης κρίσεως, τ ἃ- 
Ρυ ΓΤ) πι ΟΥ. ἀντὶ τοῦ κριτοιφ᾽ρρνεῖν ἀἸ οἰ ταιτ, ἐν μηδενὶ τασολόγῳ τι ϑέναι 
κ᾽ τι ϑεῶτ, 0110 Ἰοσο πα πηοταγονη Πο παπποτο μβαῦοτα, ἤῆοςοι [4-- 
ςετενιάη (οιππιεησ. τ Ἐριτ, Εν σῦτο μοι ιξαύλογος γίνεται!» πος 
τα δ δὰ (αἰττοῖν σεάιτ,ίιος ἴπτα ἱπιρητατε 4115 ροίϊατα. Αἰῇς- 
110..4.. οὗτοι πεὶ σιτία αὐδαᾷ τοῦ βασιλέως εἰς ὑπόλογρνλα μξαδουσι, Πν] ἃ 
τορος φεοϊρίπιαε ν᾽ ἔλα), 41 }π πη ρεπάϊα οοά!τ ὃς ἱππριγάτατ, 
Ὑπύλογος ἁρῃᾷ Ματβοπιατίςο5 5 εἰξ οἰιπιετα5 δά αἰτογιπὶ τὰ τες 
Ἰλτυδοντ πηποτῖς νέσοαι οὈτίοςατ ΡΠ ΡΟ ιι55 Καὶ τὸν οὐυὶ μείζο-- 
γα καλῦσι πορβλογον» τὸν δὶ ἐλ ἥογα ἰσύλογον; σοτηϊτεῖη πθης γοσᾶῦ 
Βοξιλτι5.8ζ φρόλογον ἀμπςεῶλ. ᾿ 

Ὑἱπόλοιπιθ.γὉ καὶ ἡφτο ἔχις, εἴτα 5. γε ἀπ 5) ΓΕ [41.115 41} τεπηδηίε - 
τατ. ΑὐἸ  ορὮ. ὡαύλοιπόν σοι τὸ βώραϑρον γίνεται) 1 ςε,τοίτας, ἕωῦ- 
λοιπὸν ὄδι, το ΠΤ αιππι οἰϊ, οπτο ἘἈ.οὐληι Γι βαἱτοτύλοιπσα, τς [1114 
το]! αιυια;, Τάςπη, Ρ]αἕο ἱπ Τί πισο 5 τεὶ τἶσ᾽ αρϑὅδνεν ὥπόλοι πα χρετα- 
χεῖτο μέσγαν: ΟἸςετονίρετγοτγίίαιις ρογπη (ποις το Παῖς ἔαπ- 
ἀξεης α'υαῦαξ, : ς 

Ὑἱπολύδιθ-,ολητιις σοπιις οἴξ ἄς αι ΡΙατατς. ἴῃ Μιιῇς.1:}». Ν 
Ὑπολύομωρτο εχίπιο ἃς ᾿ἰδεγο. Ηοπι. 1146 ἀ, τόν γ ἐλϑυ σοι ϑεὰ ὅ- 

πελύσειο δεσμδιμδ,.εἰξείλου κὶ ἔλυστες.  νἱ πο. }}5 εὐνπὶ ογΠΡα [, Ασῖ-τ 
Πορδνίη ΡΙατο ρτο ἰοίπους φαΐσοος ὃς ἀι[ςα] οοᾶτο; ἔπειϑ᾽ υὑπί- 
χύυσα ἴ οἷς σαϊςθο5. 

Ὑἱπολύριθ- δόναξ, τα πάο δρία ποι! ἡ» Ατ ΉΤΟ ΡΒ. 
Ὑπολύω, [ΟΠ ργορτιὰ σα ςςάπιθητδν υὑππολύΐσει τὸ υὑτύδημα 5 ΤΟΙ ]ος 

οαϊσςατπεῦτι,πι. σαΡ.25. Πειιτεῦ. Αὐἰορῃ. νεφι ταύτας ατολύστος 

αὐεμέπφει πὸ χωρίον νἸἀδ ἰητογρτοῖε πη ἐπ ἀϊέξοης Εμμξας, ὠπτολύειν 
“»ὡὐαταγσοησα Αἰ ΠΟ] τιοτο. 1. νεται οτῖρεγο, ὃς οαυίχηι εἴς οχῖ- 
τι) Οὐ ν Π. ξ, ποχλὼν αὐδρωῖν αν γουυϊαπ᾽ ἔλυσε, : 

Ὑπολαὶς, Διυΐσ [4 αὐ8ὲ νεγπΉΡι18. Ραοϊταιτ » δὲ ὅὄβηλαις γΟφατας 40 
Αὐϊποτεῖς αἰζου. τδτο 8.Δ. [τί οἷβ σαγγαςα ἀϊοίτατ, ΤΠ ςρδ ῖς 

ϑδῖντᾷ ὁ. ᾿ 5 
Το εἰδὶ απης οὐγγίσα ρἰαςε59Ἡετάπιχας ΙΔδς ]ἰς 

Εχοτθεβ. 
Τη εἶτ πίάο ροπῖς ουᾶ σιοιεϑ 9 ὃς 112 Ἐχοος ῬΌΠΟ: ΡΓο 
(υἱ5 αἱἰϊο ΤΙ ΒεορΒγαίτις ἐς Οδο 9 ἢ} 0 Γτ.2, ςαρ 24. Οὐ ὃ ἐὼ γβριεις 



ὃχ 6 Υ-.ἢ 

αὖ κἰκκυγε(ἐοττιρτὲ Γορίτατ κόκκυτος) εἰ μὴ ὦ υπηχωΐς. ας ρο- 
ἤἥτεπια νεῖθα Θατὰ τγδηἢῆτ. Οπτγγισᾶπι ν οσάπλις βαμμείε ν εἰ 
μον οἐο:οτταυναίαις αὶ πησεοὶ Ά]105 αἰεητειπ σας} 1 ποιηὶ- 
τὸ νοσοπι5 116 ΠῚ στ τ σᾶτη ἀΐσογς οροτγτερατ, σοι τη νο- 
τὸ «οφιρεριἃ εἰτικόκκυγα, δοτι ίταν ετίδπν ἀρ Ης γ οἰ. ἔων πῖς» 
ϑελάϊεον 

Ὑ τομοίζιον 5 τὸ, πιά πη ΠΊ  Πλτο Ματτία!, τὸ δϑητέτϑιον δι} 48: 9 νυἱρὸ 
ΦΟΥΡΙΜ6. 

αἱ πομαζιθοε ὁ,ἰπέλης δάδας [λέξει 5» ὑσοτέτοι Θ., ὅ)η κοὐ νι 9. ϑζισοο - 
(φ ὥιθ., 

αἰπομαλάήω, ἐπι ΟἿ Π1ο. 

Ὑπομσλὲς ἐγ καὶ τ, ἀρτα5)οχρεάίτι. 

Ὑπόμαργος.»»6.{] αἴληιισ.ν οσογβιυ πάρ ὑψομα,γότερρςγ νοΟΟΥ]ΟΤ 

«νἐροτάτμ σα] 5, Π]Ποτοάοτσ. 
αἰ πομοὶϑιιυ,ν, ὁ] ξτεπ5,ατομάζιθο, 
Ὑπομρρρεςπλαἀιάιις,ἕαν συ. υφυγρ 9.» ριιά ΗἸρροογ. ὕπομόρον ϑε- 
ορενδείξας ἐπι τίσις πγο] εἴταν ΡΠατατοῖπ Οάπλμο. 

Ὑἱπομειδιάω μι ἀσωχα ἀκα [αυτά ςογόθαμειδεω Ν᾿ οιτγαπι ἁὈίοὶ, 
Ὑἱ σομελανίζω, Ἰστῖςο. 
“ἐπομελώνω,} ἀςΠ1. 
αἰ πομέλας, αν. γαὐρτισαἢ5.[{ἰθηΐροΓ. 

αἰπορῆμω, μι ενώ, Γαἰτϊποο ὑποφέρω, εχροξζο, ρεγπιλπθο» τεῆο, ρεῖ- 
{το»ίαρει Πιπινρεγίδιιογο, πιογᾶπὶ το ἐγου ρ γδ ΤΌ] , ΟΡ ου τ, 
ῬεγΠχο, τρνσίεμαι»βοτον ΠΙ ογου ρογξοτου καρτερώ, { Π]πεο 5 μος 
εἴπ, απίπλιπι ἱπάπισογα ρΟΙ πη 5 αὐέχομα!» 410 Δηΐτπο το  ογο» 
ποὴ πιο[ εἰϊτὰ ἔογο,τολμω, αιιάοο ὃς ροΙ πη: ποἀ νερὸ ἀϊοἴταν 
δηϊπλιπι ὃς σοῦ μαθοῦς ροίπι.Οὐιπὶ ΑσοιΠ τ. ΠΟ ἘΥΉ Γι Γο τοὺς 
σειρίωῦ ἀς πάντας φασὶν υὑπτομῆν εἰν » δίτομαϑ ΟΠ πέξος. Ργ το] τὶ ἔε- 

κ  σιητ, ΧἜΠΟΡΒ.οοἱ καλοὶ τεὶ τοιαῦτα ἐχ αηομϑῥουσι, ταῖτὰ πη Δάτηῖτ- 
“ταητο νὴ σεροστεν ται, ἄς π|. ΡΊΑτο, αὐα οὖν τι ὑπομήμειν» τατρε [1114 
δάἀχάττοτο. σου ειν κρίσεις» 1οτα ΠΡ το σαι, π| ἀϊσεγε ΕἸ εν - 
πιο ροομῆῥω τας διαξολας, ΠΊ6 ἔχρροπο σαἰινπλῃ 115. ΡΊΑτο ἴῃ Ε- 
ῬΠΤΟΙ αὐ οωΐϑει τί λυ, πλατεγία οὐἤίξεητε ἀγοοτηγοσαζα.ΐατο- 
εὐ ειν τίω) αῤχ' αἱ (αἰτίη ετο σπιις ἱπιρογὶ),Αὐ ζοτοῖπ ΟΠ τις ύαο- 
υὔῥω τίωὴ ἄσκησιν,ἱη {πιαῖο ρογάιιγο. υὖσ'υμῆύω εἰς χείοας, [ἰτιηςο 
εοπίοτογο ταδηις. Ετοααι [ηἢπ. Ὀ ΕΠ ΟΥ̓ ἘΝ, οἱ κὺ τω χώραν αὐ τέων 
πόλιν ὀκλιπεῖν ιἱασέμειναν, το  πατιοτα ΠΕ] το τιιητ. ἐχ εὐ ουβο ει προς 
ἐδ ἀὺ πολίτας, αὐ ἀτιοὶ πο αι ντ οἶος ργοάατ, ΡΙκιταγιΐη Βαυιο. 
ἐκ ἀκούειν ιἰπσουῆδεσι ᾿Ἶ᾽ ὠρρο-ατεῖν μὴ διιωαυῆνων 5 1}}15. ρματέτε πο 
ΡατιμητιΓὉΣ ποίσῃς ἱπιρογαγονῖνποίηης ρατόγογαζο. Ρ] ατατ. 
ἵπ Πγσιτρ αὗὔσομϑῥω ὑποτεμνόυῆν Θ-, ρατίοτ τγιιποατὶ» Αὐιίζοτ. Πδτ. 
4. Ἀυΐτη, υξαομθύω διαπαντος,ροΓίοσιιογο. 

“ἐπομερίζω, (αι ϊι14ο. 

Ὑπομεεισμιὸς γοεδ, δ, [τ 0 4 π||Π 0. ὑατοσδειαΐροσις, ἩΟγΠΊΟ ΚΡ. 
Ὑποιμήκης,  ] ΟΠ ρ τι» ἀαητοηι5 ἰσπρις, Το μΡ μα (ο]ιι5, ΟΡ] οα- 
δ..55 0 ]1οίς.1}.1, 

Ὑἱπομυλίζω, ἴατα οοΐοτς ἴῃ [ατεῖμι γεγροητο, 

ὙπομήλινΘο, ἰδ τοι. 
ἐπομίγνυμμι ςοιηηλ! οοοΓβη4ο. 

εὑ σομιμνήσκομα γοτηϊαΓςοτοτεσογάοτοςοπιτηθηςῇο. Οἷς. Πςοοτγατ, 
αὐ σειυ τὸς ὡς αἴϑρωπίθ: ὧν ιἀσομνήσκῃς , ἢ το οιπίποιπ εἰς πιο- 
ταϊπογῖς. ΑΙοχ, ΑρὨτοά. φύσις υὑστομιμνησκουβοη τοι αὐιαρφιῦ, πατιιτα 
τοῦ ππο  οἴταπι θυ τι ἢ 59ὅζς. 3 

“ἐκυαιμνέσκω, μή σώ, τ. κϑε ΠΟΙ ΟΥΟΥΓοσοη ΕΟ) 4 ΠΠ]ΟΠΘ 260 ΠΊΠΊΟ - 
τιςο,οσπιοις ας ονἴμισσογο : Δ πιοπιοτίδπῃ γεάι σον, πηξῆλο - 

τὶδην τεάιςο, ὅς τοιιοσατα δηϊ πιο 5 δα πηεπιογίαπὶ ἀϊχὶς Οἴςετο. 
Αια Αςοαίατ. ὃς Οεμῖτ Οὐγ 7.6, υ)δν νος ὑπτομνησουστε, ταάττι}ς 
ΠΏ δἀπιοηΐτιγα. υσ'έμνησεν ὁ ππτρος » ῬΑΙΓΙ5. ΤΠ ΠΟΥ Δ εἰ 
ἐτρτοίητ, πιο πγογίλι αἰοπαοτίίιπιχας Ῥατγίϑ5 εἰ γε  ἰαιμτοϑτρνη- 

δια ἐπείησν, ΗΠ οὐπιογὶ Τητεγρ ὐαοαιμνσκω οἶδ ὁρκίων, Πατη τιν 4 
δάπιοπςο, ΤΊ ΙΟΥ ἀ.υζατομαμνη σκουστῦ χωρίων ἱερων, ὈΙ ατατο, 1 (- 
ΠΉΠΠ1π πιευηοτίαπι Πισϑότεῃϑ ἴλονα Ἰοσ45 ἀητς Οου]ο5 ρου ἔξ. 
τίθπι ἰδ᾽άςπι, δακρύων ἴτε μίμνησιε αἶσ' εἰγώγων, ἤξδη5 δῆτε οσυ 5 
φετταπιῖηᾶ Ροποβατ. μη ρίτιιγ δζ συμ «ὗεὰ .Ῥεττὶ σα ρ.. δε ἐρι ἰ- 
μελήσω κυ κρὲς ἀεὶ ὑατομιμνήσκειν αἷοὶ τούτων, 

Ὑ πουισέω, [ουῖτοῖ οὐ» Βιι4.1π ορ ΠΡ οΙς, 
Ὑἰπόυιῶνϑο,πιοτοος ςοπάιιέζι5» Πιογοοπαγι5)8 4 {Ὀγῖρτα5. 
Ὑπόμναμα,ατος, τὸ, Γεσοτάτ! 5 ΠΙΟ ΠΗ Π ΏΓΙΠῚ, μνμαόφιωον, [[Οστατ, 

πῆς ἀρετῆς ὑπὸ αὐτοὶ κοὶ ταλ πεῖν, Ὑἱγτατ15 ΓΕ 4 ΠΠΕΓΕ ΤΟ ΠΙΙΠΊΟΙ - 
τι1Π}  χίς πολλων ἐγτολὡν χἰατθιλνημοι τίυ) ἤυεργεσιαν, τλιτῖς πηδηατὶς 

Βομοῆςοητία πλοπιοῦ ο{{ὸ τ δ γι 89 ΝΑ ζαηΖ, Ὑπομυ ματα ΠἸὴτ 
ὅτι: ν παι αιις {τιν Το Ὄτιιπη εχ απέξοτιπη ᾿ςξξίοπο ΠΟῚ ς- 
Πεϊτ:ςοπνιηςητατὶ]» που αὐ πιοπιοτία Ππμάλιπι σοπξεξε. Ὀ1- 
σταταν οὐἴαπι υἱατομτηκατισμοί, δὲς ἃ. 1 ατὶη ἀϊοιπτ πγομμπγοη- 

τα τρίος {Ποτοϑνὰ πυρηθηο, Ρίατο Ερ 1.7. ὑαρομνημαίτων χ ἴριν 
ταῦτ᾽ ἔγραψε ἴπ πιουποτια [Πα ταπὶ παῖς (οτιρῆτ. Πεπιοίζμεη. 
σοητγα ΑΡ ΒΟ. οἷς πολλὰ “ἴ᾽ καταλέ που ὡν ἐκ ἐγέχρα πο, ιὗα'ομνή - 

ματα 3 τῶ, ΟΛυάαπι ἢς αὐπογίαγια ἀρὰ ΟἸσογιχροιιητ, νἱάς 
Οπιϑνόγραφῶ, Υ᾽ σομνήματα αέξα. Αρρίδη ἰη 3,56] Ποσπνη οἰτ]}. 
αἴλὰ Οαίατις ἥς ἀρ ρο ατ . γ᾽ πομνήμοιτα “με Καΐστυρα βεξουλδυνόνων 

αὶ πεαρψγμῆδαν. 
Ὑ᾽ πομνηυῳ τίζομκ! ΟΠ ΠγΘητΟ τ» ΠΙ ΠΊΟΥ ΑἸ τοάϊρο, 

χ' πομγυμκατίζω,φοπιμαοπτὶς ρα άο, Ευίφ᾽α5 ἀς Οτίροης δλίζοτ, 

δ ἪΠ 
ἐςεἰοπαί. 110.6. ΟἹ τινες τὸ χ Ματϑιῦον δναγζέλιον υὑσατομνν μοίτιστεν 
(οτὶρτὶς σοπητη ςῃταγ 5 Ἰητεγρύετδιὶ ἤιητ. Υ 

γ᾽ σορνηματικὸς ν᾽άς Σαυταγματικός, τ 
γ᾽ πομνηματισμὸς οὐ, ὁ ἀςοτατιπιΣΓαρο δι: Πγ;ςΟ ΠῚ ΠῚ ΕΠτΙΙΠῚ. εὔτπεη-. 

τατίπλνΟἷς, πὶ ἘΡῚ τ. ἔασι} σογη πη επτατὶυιδ υὐτόμνημστταϊ ες Ος - 
(αυὶς φοπλιῃφητατι). ΡΟΪγ Ὁ. 1|2.2. (δὶ ΦΥδ ἰδίων φεάξεων ὥπομνημφι 
τπισμοις σιιωτε τὰ χε να). 

γ᾽ σομνημδτιςης, 2, ὁ ὑπομνήματα λέγων, Ιεσοῃς ςοπιητοητατία ἃ σοη-ο 

(|1|5υα ἀιποηἰτοτοϊπτοτρτο5υυτοοφήτης, ὃς ΟὈΠΙΠηΘπταγ ἢ 5. 
υἱσομνημφτογοάφίθ- ἃ σοτα ΠΙΘΏτΑΓΙ15. 

γ᾽ σομνῆσαι, σοι πΠοηςξαςετγα. ὑστομν σαι «ὅν γόμδιοΐεσςς ἴῃ τη ΠΊΟ- 
τίατα γειοςαγο, τ οἰ νη. ἥ 

υἱ πομνηϑνεὶς, (τ ΟΠΙτι15. ἢ 
χ᾽ πόμεησις εως, ἡ, τη ΟὨἰτῖΟ. σοπΊπλεπιογατῖο, τεσογάλτιο, ΠΊΘηΣῖΟ, ἡ ̓ 

οοτηπιοῃίτιο. Οὐῖπτ1}. πο πιο τᾶ» αιιαπν αἰ" νά {τσ σοτίτατ ἐπ Ὁ 
τησπιοτίατη ἧς ἴῃ ΟὈ] πϊοποῖπ νεπιατοιαατυζολη, ερορΡΒ. τίου) ὑ- ἡ 

πο μνησιν σοι ἀῶτη » σαϊοη, Δα Οἰαιισοη.ἷι ππεπιοτίασι γοάίσετοι, 
ῇς ἃς Τ κιιογ 4.2. Ροττῖ ςαρ. 1. δέχαιον ὃ. ἐγρύδιαι δνεγείρειν ὑμᾶς ἐν ἧς ἢ 
«πομγήσει,ςΟὐηπποπτίοῃς νῸ5 οχοίτατο. ε 

γ᾽ σομνν τ δυστὲ μὴν. ϑυγατερα αι! ἢ .πὶ ἀςίροπίαλιϊτ, Ατιζος. ἐδ. ς 
ῬοίττισαΡ.4. 

γ᾽ πϑμνυ δου» 41 ἤζοττ ΔὉ οἰξόμνυδει. ἘΠῚ νετὸ πτοιδὶ νοὶ ροτορτλπατὶ 
τἷς ργώζοχτι ὃς οαπ (1π 40 ἐμ Ππγαηὰο οριὶς εἰὶ) εἰ ρημοΣ 
115 ἐμά ςοτιν ἰητεισοίοτε.. υπῇρ τίϑεθϑει κὐ αὐαζ αλλ εῦτο τίμ) δίκίω, 
τρρφάσει δσοδημίας καὶ νόσον, Τ)οπιο ἘΠ η. Ταύτῃ πῇ μαρτυρίᾳ τρόπος 

τερος εἰσελϑγων, ὁ αἰοφγραφουνύς ἐμοῦ σ᾽ ὠπτομνυμῖϑα , πο ρτς οτος 
Ῥτοης ντοητονπας σοτταηγεη ργοϊατλητα. ΧοποΡ ἢ» υὐστομνυ κοῦ 
σεί μἥνν 3 Μενεκλύες, κὺ πτέλιν δια χφρφτονίας γζυυ μάρης » 1. το ΠῚ σομηρα- 

τεπαϊπαητς ἡ τοῖπ ἀξ γοηάδμην σφαςηΐς ἃς ροῖεητο. νἱὰς Υἱπῶς 
μοσία, 

Υἱ σομονὴ,ἢ ς55}9 ρατί ξῃτία, το] ογλητῖα, ρεγίεισγδητία ἴῃ γα παρ αΣ, 
ποη ἥδε πιο] ς λα, ο ταττπι σιππι Ἔχροξϊατίσης. Εἴας ἀϊξεῖο 

πὸ Ππτρίτοἴτοῖ ἰουατ ρατιοητίατν Πα το] ογάπηις πγαὶαν (τὰ ρᾶ τὶ 
τίεητειη ἐχρεξϊατιοὐοπιν την ἤρα ργτη 1) ἀγαγεῖν 1 ΠῚ 155. 
ἃζ πος γεῦι5 τη Π ογίθας Γδγυδι οτος Εταίἰη οιτο. Δ Ηεθ τ. 
Ραμ] 5 αἢ Ἀπ λη, αμ.5. ἡ ϑλίνψιρ τυὐατομονίωυ ἐργάζεται. ορργοίπο,, 
Ῥατιδητιάπη οξῆςιτ, 

Υ᾽ σοιμογητικὸ ς οὐ, ἐς ρατίςης : Πο ἰπ σάβοης νἱςεπιπο (οης 1} 52 τ. 
ἀϊεςηῇς, { 

Ὑἱ παμονικὸς, ἃ. 6) 146 πη. 

γἱποιυοα δίων ἰοπὶ το μοόύῳ, ὙτΑηατὸ ἀϊχίτ Ἐμπαρίι5 » Οὗτοι, 
μϑρ ὧδ μύμοντες, ἐπ εαδοχ ον τὸν πόλειμον 5 ἷ. ὑπ ἐσρεφον, ἕατεφ ὑτεῦον» 
ΒΕ] πὶ ργορασαυαητοᾶς ΑἸεθδητ. 

Υἱ πομόχθηρφ «70 4 {1185} ἜΡΤΕ59.πἰο]απ. 
Υἱ σομοχλιον,αγτόγν ΘΕ] διι:91. Πρ σα] ατὶβ [στ το ἔγατί5 ρα] ἰς ἔοττοῖδ, 

δΔτ πρηςῖ5 νταθτατ πη σ Πα]! ἴῃ ποι πήϊς οπογί στο ς5 μο-- 
χλία νοστητῖ Οταοῖ νηάς ψαπομοχλίον 9 αιοα νας Παρ 1 οἰτιιι» ἵν 
1 τὶ πὸ ργοίτο, Ψιγγιμιτας αῦτο τοίσάριῖς 8, μοπιαἀπγοάμπε, 
οὐδ ἔσγγειις5 νοξει5. οἵ εἰξ δά πηοτιις χὰ Οητ159 Ω10 6 τηδηιπι, 
να τίτιιο ποὴ ροτοἘ πιοιιογς, πιρροῇτα νεῖ σοητγο οἶτο ροῦ-, 
τοξϊα ργιοΠποποραιοι γα οἱ υστομέχλιον ἀρρε ἢ Δπτ, δὲν εξ 15 ἢ π- 
σα {τ} οτις Παρ ἰτανσαρα οἷαια ν ηΐτ5 Βο πη ηῖ5 νἰτίσιις ρτοίς- 
{πιπι, 14 οπτις οχτο! τ, Οοηξεν Ατος. Μεομδηϊςὸπ Οὐ .3... 

ἃς ργαοἰριὶ 4. 
Υἱ πομυϑελῶτη»ρτο ργα:ἀΐσογς ὃς νατίςῖπατὶ ἀϊχὶς ΑΡΟΪ. ἢ: 2. Αγσοης 

Ἰ.τρφειπεῖν:ν δ᾽ Ἰητογρτ. δεῖ λα μίάύειν πίω ὑπὸ αὐτὴ τῆς τρϑ., ὥσπερ νὴ 
τὸ υτοίστον ἀντὶ τῷ ορφει ΤΥ, 

Υ᾽ αιμύστιρος 7 ξουτί ἀπι5.. οὐϊοίις, δυσώδη; 9 ἀξιίθυ ποῦ μὺ σεΐτῇ εὥτο, 

Ἄν 
ΠΝ 

ἀἰμν νοῦ 
να ἰἰϑιυόν, 

ἐὐζν νυσάι 
δ δ μὰ 
γο ἠϑη 
λδιν δ ίου 
(πε ον 
πιλίρατιν τον 
ὑζϑνησπια 

ΗΙΡρροοτῦ. Ε΄ 
᾿ ἢ : Ἶ ἐτηώ α[ 

υἱσοι εάζω,4. ΠΙ δ᾽ πσποίς δ. πιποιοτ, Θά Ζα. πὴὰ ΤῊ 
« ͵ - Ἂ δἰ ἡ, ἰ 

υἱ σον μομαι ας ραϊσοτοῖπ Ἐρὶρτι. ᾿ ἀβέσα 

Ὑσσον ἐζίομκα). με. ἅμα, κἀς ται ογςοἰρῖο. ἘΝ {τι 
ΜΔ} 17 φλεμ; 

Ὑ πονέφελίῶν. ἢ 1 ιι5. 
γ᾽ πονέω, 4. πατοιαρ Ηἱρροοτγ.λξαονηστεμῆην ἴ. υὐσοκολυμἝστισοιν 

υὐσσελϑούσνε, ἊΣ 

γ᾽ πονήϊον, Πἱςέγαπι ἸΝ εἴο πλοητὶ Τ᾽ ταοῖαο, ν οἷ ντ αἰ1) “τπαςα,ἷο- 
εις ἀτοσαηι Ρ᾽σατι5 γα 415 πᾶτις5 γα Πσαθδητῖ. 

γ᾽ πονίπζω, (υἰρτιια ἰδ ονν 6] αἰ ἐφιιαπταλαπι ἰαιιο. Ατῆδη. 
Υ΄ πονίφει, Ππὶπρῖτς. 
γ᾽ πονεφοιμϑύη νύξιηοχ ρἰοία,ποχ αἶπος πὶ ἐπλϊττοπς. Τ ον ἀ, 
γ᾽ πονοέω, μιήσω,πονκο)ΔὨ το σΟΏς ρ᾽ Ουρφορεῦ, ὑπο πῆδυω 5 [αΓρΊ ΟΥ̓», 

Πιἤρεύζιτη μαροο. Αὐεῖα, Ασα ΑὐἸΠορ ἤδη, τα ΡΊμτο, συ μηδὲν 
εἰ. ἔμ᾽ ὑπονόει τοι τος αἰ Μ1] ἀς πε ταῖς (ιριςογῖβ. Ιητογάτ πὶ γα 

ἸΩΣ ν 

{χύνει 

᾿πηυδιὺς κῃ 
ἤωπι ἰφο 

εἴπη τ; 

πῆχίπε γε; 
ἈΝΑ ΙΝ, 

ἐνάμομι 
ἱπΐν,, 

ἀἰοιψη 
Βίτγοῦ. (εοτῖο. ΡΉΠ]Ο ἀς πλιηάο » βέλτιον ὃ ὑασονοεῖν τὸ πρφτεέσρνν, ἰγαγδι 
(τῖτις οἰ ρείοσι (τπερητίας αἰοητετὶ ἡ ρτῖμ5 ἴῃ τητο Πρέτωπι δά τ ἰἰδισῃν 
ταΐττοτο. ΓΗ ὑγνεμι 

υἱπονοϑευω,οἸαπουΐαπι ἐο᾽ οἰζαμπς ἀἀΔυαΐτεγο, σου γα προ. υὑπονοϑευ- ἵκει 
στὶς τὸν οἰ δελφὸνγααὶ ἔγατγεπν ἀςςορεγατ,σαρ. 4.10.2. ΝΑ μαθ.1θι- ἰδ, 
ἄοπη, υὐατενόϑευσεν τίων αἰχτεροσιωλίιν , ςοτειρτίοης ἃς ἰαγρίτοπς ἢ δίῃ 
[λεενοτίμιτν ἀπυθ᾽ ἐπ5. δι] ογατ. Ἡβ]χῚ 

υἱ πονοια ας. ἦν (υὐρίεῖο, υὑποοψία» Ορί πο. ὑπόνοια τοι αὐσρὸς. (υἰριοῖο 

«μιααὶ μανοῦ πλάτια 159 Π ογητορ, τί υἕσόγοιαν ἔπεχε νειτῖς Ρίαπα- 
ἀςς»ρίο ὀχὶεἰπηδείοποαι τοτῖπον γ᾽ πὐγοιαν προ ἱΔ.ςοπ ἢ οητῖαν 

Πραιῆτας, 



ὙΠ 
 {πιαῖτας. γ᾽ πόνοια (γπὰς δί παρ᾽ ὑπόνοιαν » ἃς αιο ἴῃ Παρρῖ) ἢ- 
δ τατὰ ἰοζυτίο » αιμαιπὶ Πτι ἀϊοίτιν φιὰπι διά ΐεης ἐχροέξ- 
"Ἱ δάτοντ Πἰυ ἃ ΑΥ̓ΙΈΟΡ. σης τατον ἡγρδμαὶ τε γα μλετῆϊΐςατον, ῬΙατο ργὸ 
᾿ς αἰϊερουῖα ςαρίτ. Σά Κ ἐρ νὴ ϑεομα χίος ὅστις ὅμηρος πεποίηκεν ὧκ ὄστο- 
ἢ δεκτεον εἰς τίωυ πόλιν 9 εἶτ᾽ ἐν ὡπτονοίαις πεποιημβύας τ᾽ αἴδυ ὑπ ονοιων, 

᾿ς ρογδι!οροτῖαβ Ἐς λας. υὐαύνοιαι καὶ μυύΐϑοι »ἤρατα; ὃς ΒΡ] Ατιπὶ 
τηπο  οτα» ΝΑ ΖδηΖ,η Οτατ, 

ἰ 'πόγομοιγτεὶ»ν ἰσοτὰ σπ Δ] σα ὃς νοἰατὶ ροῖ σπαἴσιϊος τοροητίδοις 
᾿ς ουπίοιήατιπι οχοςἀππτ,ου εἰσι! οἵα ν]σεγα, ΙΓ ατέ δι τγαηἤιογ- 
 ἤϊζαιςε ττἰποτίθιις αι σα πα! 115 ΡΟΙ Ἰατἰτιιἀϊποπι Ῥιιτοίοςη- 

εἰ. ῖθτο 3. ̓ οίσοτ. ΡΟ ΠΧ ἴθτο 4. ὑπόνομον ἕλκος ὃ βάϑοις ἔχε 
ἡ κόλποις, 

'πονομϑ᾽ ωφοιηἰςυΐος ξαοῖο, Ὠἰπαγο ἐν τοῦ τ᾽ Καλλίςου ἀϊχῖς,, υὑποο- 
γυμεύογτες ΤῸ υὐσ' ὁ γέμον ὁρυύτοντες ), ΠἰΠ ἀριιά διιά4πὶ ἰσροηά, 
αἰστόνομον, 
γοριὴ δ ον, ἔγδιις» οἱ οαςαγοχετὸς, κλοπὰς (ν οἶι. 

Ὑ πονομησὸν. ἴδε ὑατονόμων ἡ σωλζωων. "ἐπ ονομυδὸν ποτῷ ὕσατος ἐς πόλιν 

ἡ γμλύοι ὀχετο), ἢ τι}: Δαμιαευέλιι5»)4ιια δαιτὶ ἴῃ νει δά Ρρο- 
᾿ ταηάτπι ἐογεθδης, ΤἈϊογ ἀ. 
'πονομος, μριτώδυσις γαπήλαιον, ἰιὨοαἶ115. ὀχο τὸς) διώρυξ, Ὀϊοίςοτίά. 

ΟΠ 11Ρ.ς.ςἀρ.τος ἴα τιν Θ- ιὐστονόμου αὐτρ ὦδοις, εχ αιιοάδῃι οἰπίςι!ο- 
10 ἴρεοῃ 7 6χ σϑι]εγπα οιμ] σι! οἵ, δια ιἰστονόμων 5 ΡΕΓ Οἰιηίςι- 

ΟΠ 105.Ρ]μτάτς, α (Δ πΊ 10 .υὐασονόμις ἔτεμε, οἰπΐ οτος Ραταιτ, 48 
 ΖΡΙἀοπὶ.ϑατόνομον ὀρύξαντες, [δ τογγὰ ἀροπτοϑ σιπΐςιι]ο5, Ὑ Πας. 
ΟΨΟΙ Ιητογρτ. τ ὀνομον»κεχρυμμῆμον ὄρυγμα. 

Ὑ πονος ἕω, μή σω το δο,αἰίςςἀο, τεςεάο,Ιαοτ, Πρ Πάςεο, ρείϊιπι 
᾿δο, ἐπεινέρ χομαι ὑπτοχρτα(ζανω. 

Ὑ πονος σις, [ ϑἰ πα στο διις, τοσε ]υς, Πογπιορ. 
Γ τονυμφὶς 5 ΠΊΠ 1Ετ αι ἃ ἰάτοῖς ἐροι ας οἱὲ ἔριι φια αἴϊατ ρους. 
{οβο]. Ατιορῃ. 

Ύ 'πονυύσσων Ρ"Π ΘΟ σου ἤοίο, κατειπονωώ Η οἴνο. ΄ 

'πύξ ανϑος » (δι ΈΠ15. {πθτιιτῖ]ι5. Ηλιιοίσοῃς ) {πξβδιπις,, {8 Ὲ- 
᾿ς δ ΐτς. 
αἰ σοξενίζω, 411 4ιάτεηι!ς ΡῬετγορτίπο [Ἔγπιοπς Ὑτου ΕΓ  τῖΠΟ σοηῖ- 

τασπιοτο. 
Ὑποξέω. μ. ἡσω, αν κα, [τδτιις γδάο, ἔσει ἔσαΐρο, νοὶ ἰδαῖτοτ [τ ]ρεη- 
᾿ ̓ἀο,8ὲ τλάςπάο ροϊϊο. 

'πόξηρρς 5 411 αἰτΓΑ ΒΙταΓ 9 ἴοι! σομτγδἰτατ εο φιοά {πϑατίάιις πε 
62]. δς Ετος. 

ἐποξίζω, [ρα οἴ ἀις (μτα,4 [1 ατεπὺς ἀσεο., νὶ ὑσοξέζων αὗτος ἀριά 
Ατσβςη, Π16.3,ρ4π15 ρας άιι5. 

ἡ ποξηραιν ὁ μῆν Ὁ-.α.Γρατείσοης, Τ σοραγ. Β1.16.4.ςἀρ.2, 
αἰ σζυλθ-.», Ὁ. ΡΤ Ίρποιι5, ἀμ τουῖπι5. ὁ μεν γνη σιθ.. Χ οπορ ΐη ΟἹ- 

εοη. ἤς γοσαθαπὶ Οοπιοῖ ἱγγορτίτισι Πρ ἀϊτι τι παι 9 1. τὸν 
᾿ παρέγίομ τον αὶ παρεγζεγφαμυῆθον: ῬΟΙΠῺχ Π1}.3. ΗΠ ογπιορ. αὖρα Ὁ τοῖς 

υὑποξύλοις τούτοισι συφις ὦ 9161 1115. 
αἰ ποξυρέω,μιύσω,(αδταάο. 
᾿Ὑ πόξυρρς, Γι τα 591 ποιιτιμ15, τη} 15, ωπεινὸς αξρσες αλρνθ. - ἃς ὁ 
᾿ς γρυπὸς τίυ) ῥῥναγαριι4 ΗἸρροοτ. 

; ὐὔἴσοξις, υ ΘΙ ειητοτνασπλϊπᾶτιι5) (μθασιτας. τε (μθφοϊάας ἀςοτέ 
᾿ 4ιιλάδητεηι! τοξογρηβ. 

αἰ σοξύω,τὸ ὑποξυρέα, 
᾿Ὑποταρωϑέω, ολπὶ Πιπηπηοιιςοο ἰλτεητοῦ ἀειῖςῖο, 

Ὑτοτοίοσω, [ἀδαίρετγρο»ἰπίρεγροιν πάς υἰσόποιρον Πιδ᾽ πίρεγίμιεη, 
Ὑποπαταγίω, 4. τἔτερο. 
ΥὙΥποποιτεῖν, ν ΟΠτγο ΠῚ ἄς] ζετο, 
᾿ἡὐπόπαχις.η. στα 0} [π 1115. 
ποπιξία ας, κ, ταπείνωσις, Ηείγς, ᾿ 
᾿Ὑ τοπεινάω, ἢ. [τἰσοίιτίο, ΑἸ ΟΡ. 1π Ρίατο. 
Ὑποπέλιδυζθο,υς (ΙΒΙ υ! ἀτιδοντ ταυυπέλιδνον ἕλκος ἀριά ΡΟ] τς. Ὁ 
αἰ ποπέλεθ.. [ποῖ σεη5. ἢ ἰ 415». Ὁ ἀρὰ ΤἈςορΒτ, μη ζοτ. δ. 
᾿ς 3.0Δρ.17. φλοιὸς ὑποπελίθ-, 
᾿αἰποπέμπω, οἸλτα πὐττο,οἰφησαίθαι (δ αλῖττο, ἁρροπορίιθοτπο, 
 διτῦῖν δοϊορο, 
᾿αἰποπεπῆιὼς, ἀεί. Ηοπλ 1144. β,ἀς ῬΌΠΕς ραήοτις,, πετείλοις υὕττοπε- 
᾿ς ῆνώτες, Ἰοϑαοκείυδιοι, ΡΥ σι οπεπ]ωκότες., ῬοΓ (γ αοορςη ὃς ρίεος 

παίμηιμτι τῇ μ:νο] ἃ πηήοσω 7.1. ττερί4ο 5 τὴς σοηγγαμο γιὸ; υὗσο- 
πεσ]υχότες γε] ἃ πἰάω,ν τάς σῆπμε, τῇ ἐσωνπίτηηκοι ὃς πέπῆνα, 

Ὑ ποπιράτωσις ἃ, ρεγξςξτϊο,Ἀ(Ο ατῖο τελείωσις, Ηοἴγοἢ, 
Ὑὑποιδιελάω, Ἰηἐτίη ΡΟ. : ἸᾺ 
γἰποώρχείζω, μι ἄσω,π.αχα» ρτορεπηοάνπι πἰρτοῖςο, ει ηἱρτὶς πιᾶ- 

ας αἰτανιφητὰπε ἀἰππσα! ἱπςῖρῖο. είν εἶν. ΐ 
Ἐπόπετρθ. γ γεὶ χώρκ., (ΟἹ ππὶνο] τορῖο ἀιείταν αιια ἰαρίάες μα- 

δεῖ Πιδτεγγαηεος ὅζ οὐ ἴαχιγα Πιδείτ:αιια: πη ταρτιμη ἀςξοσ5 
τα; ἴῃ δ μοτὶς (προγῆςῖε ἸαριΔοία εἴτ, ἐς ετἴαπι Ἐατε] ἰςοιι5, 
ΤἈςορἨγαίς Πρ το 3.4ς ολιι55.4Ρ.25.Ρ 1 αιῖοπὶ τς ἰορεη. Καὶ 
ὡς ἐν συρία χ᾽ βάϑος αῤώστως ἰξέρανεν. ὑπὸ γδ σῇ ϑέρφυς χρη μϑύη 7. ὅ7:: 
πλεῖον υὗτ ὁπετρΘ’ ἔστι, δεεχαίετο, κα γὸ μικερῖς ἀῤότρρις οἱ σύρρι χρων- 
τὰ ΟΔζἸοοιπὶ πο [τὶς ἱπτε ςέζατη ἤς νεγτῖτ, Ηΐης ργοχί- 
τοιπὶ εἴς, ηιοά φέζιπι ἱπ 5 υγία τοξεγιιησ : (οἴ μπὶ εηΐαι ἀγάτγο 

᾿ αἰτὸ δἰπτε σαν Ῥεπῖτα5 τεῆοςαταπι εἰ. εἰῖπι 5015 Ἰατγαἤι δά - 
εὸ ροτοαίπιογῖτ., γτ ργορὲ ντογοταγ. Νίοη οἰοίταητοτ ἰερ πάϊς 
[ΠῚ ἘΡΡΝΗ͂ΝΙ ἘΣ μος Ιοςο ἔς ἀϊχὶς Πρ .17.οἀρ.4.1 δγτία ἰο- 

ὑ(υχίμω: 

Μ}1}5. Οὗπι 
ἐν ὑσιρνπαῃ, 

} {νι 827 
ἴιοπὰ τοπιὶ [αἶςο ἐπηρτίπιιητ νοπιοτοπη φυία [αΡοίε ἴχυπι ο- 
Χαγεηϑ ἀἴϊατς ΓεἸπίηδι νἀ ς Φελλθ,, 

Ὑπύπηλ. το {ΡΠ τυ, υὐσθκαχρισμῆν θυ γαριμ Γτιοϊδη, πα Οα]1ο. 
Ὑποπιέζω, ἐκ ϑλίζῳ εχ ρτίτηο,οἀο,γεχο. ἐἰἰ,Αςςι, 
Υ πόπικρίθι, Πιθαπιάσας. 
ὙΓποπίμαλ 9.74. {δ ρίπ ρος, 
Ὑποπίμσλαμαι ΡΙ εαῖι ἔαπην ἱπιρ!οοτ, υὑτοπημσλ μήν. τῆς λεγρμῆϊζος 
ματεωρφλυγίας. ]τ. ἴα ῬοτὶοἸς ὑποπίμπλαται βληχῇ γθαίατα ςοπι- 
Ρίοταν, Πϊοίς, 11}.3.ς.2 6. 

Υἱποπιμυωράνα,»[μσοςπάογο. 
Ὑἱφοσίνω, [ἀγρίαις θ᾽. ΧεοορΒ.Ραά.8.ὸκ πύτου δὴ ἐπαὶ τῶν ἐπινον, ὅ-- 

μετὸ ὁ Υὶς ἄασας τὸν Κιΐφρν ΤΊ. αι] ἀοπηζοιιπὶ ρ] αι σιαλιηπν Ροτὶ εἴς- 
{οηιοϊατοττοραυίν Ἡγἢαίρα Ογειιπη. Ετ ἐλλίωικ, ς-, ΕἾ πῇ μεσυμ- 

ἐρίᾳ υὑποπινέντων, Αὐἰἰξο ρα ΑἸη}5. Ὑἱ πέπινον ἐν αἴτει, Τὴ 4ιο εἰἷ 
ἈΠΕΡ γοΙς, χιαπα ντ το] εγοσ ΡΊΑτο μετρίως αἰἰάϊάιτ : αἷς εὐἴτα 
ἄς Ἀπρ.110.2. φηγριὲ ἀπο διεοίσι, οὐρὰς τορ μετρίως ιἐποπένοντες, ἢ, ΤΠ 3 
ἀϊςὲ Πιδθίρεπτες, δὶς οείαπι ὅθηπλήτοι τῇ υροολῇῦ ςαβίράταις 
πἰπηΐαπι νογθὶ Προ ὶ Ποατίοποιη ϑιςτοη 5γο τη αἷς ἴῃ ἸΝΟΓΟ ΠΟ» 
ἢ ραιὰτα (ἐδ ἴοι. δι Ἰοῖτογ εἶχὶτ Ῥ[αιτις ἴῃ Τ τας], 
Οἱ ἱπιρτοόθις οὔ ως (δ᾽ οἷς, πὰς αἀεὸ σατοῖ τεπηεῖο : τὰ- 
τ]επ 4} ἐδρεηῖο οἱ ἱπιρτοθτις, δι, υἕων πίνειν ὀῤτὶ τῷ μεϑυσκεῶς, 

, ἔς ἱπαμῖτ, ΝΊςορ οι. 
Ὑ αοπίπθω, (!ςςἸ 40, ἕω (γα, Πιδίαςεο, της Πηπιπηῖττο, Πισςιτο.(Α-- 

ἀο {9 1ποῖο ᾿η,ςοἀο Ν ομτν ατῖα. Πεπλοῖ ἢ. αὐοὶ ς ἐφαύκ, Τοῖς 
ΠῚ τιάποις ἐϑελοντρὴς υὑποπι τῆ ει. 4} 10 115 1. νοἷςης Πιδπιτεῖς : ιὑσοπί - 
πῆει τὴ πόλει ) ΑὙἸΠ 4655 οςάϊτ οἰαϊτατῖ. ιξαοπί σειν τι πῶς “5 αἡτίων 
διαφοραῖς, [Ἰδίαςοτς αι] 4 οαπίατιιπι 4: ξογητῖῖ5. Πιδςῖ, Ὀἱοίς, 
1ῖδτο 7.ςαρ.1, ἑπυπεσεῖν δόρασι, ς το ]ὶς οδίϊςοτς, ΡΙμτατ νη Ἐ- 
ΒΙο. τὸ ὃ ἀῤιϑ μεῖς υὑωοπίπῆον, αἰαίγκν τέ μνεύϑει » καὶν μὴ αὐιϑιμεῖς ὑπο- 
(ώλληται Ν ΑΖλπζ. ἴῃ Οτδῖ, ὑποπίτῆφ ὑπὸ πίοὶ τέχνίωυ, [αν ἀττοῖπ ςά-- 
αϊτ, Αὐτός, ΠΌτο 2.Ετ ϊςοτ.ωρὸς λύσιν ιξοπί πήειν,ςαάοτε ἤιδ [ο-- 
ἱμτίοηςπι » Ἔχρ] ἰςατὶ Πισέπιηιις γεείρεγο τάτοηΐς ἃς ἀοξξετῖπα 
Βουηἰπῖς ἃς ἱπροηΐο, ΑἸοχαηά. Αρμγοάτ τη Ρτο δ! οπιατ, ἃ σαο 
εὐἴαπι ἀἸςίτιιτ 11 46Π| πολλοῖς ἔρωσιν ὁ «ὐτὸς πολλαίκες υπτουπίτῆ εἰ, 
1άοτα ᾿ππλιῖτος ἀπιουοϑ ἱποί τ. ΑἸχιαπάο εὐἴαπι Πρηϊῆςας 
ἱπίδγι!ο, δά] οτ, αὐΐοηζοτ, υἱαοπῆ ήοσω, ὑεῦρ χομώ , ΑΞ Το η. Ετ - 
ῬΟΔΡΙΝΙοΙἴτγαδειιαι απο ς υὑτσοπίπήουσιν ἡ κοντας , ποις ἃς ἔα πη} 114-- 
τίθει δι! Δητιγ, Ὑ᾽ ποπίπηειν, ἴς οδιίςετε, ἴδ οἴδοττε, Οαἰεη δά 
Οἴδας, 
Ὑποπιπόω, μι ώσω,α. {Ἰρρ]σονΡῖςε [αδιιησο. Ασ το", 1η Ρ]πτο, αὐ- 

πίω τρέτερον εἶσ «πίγήοιω, Γι  ε Ἰταρδτν. Ἷ 
Ὑἱ πόπλακος, κε, ὁ χα ἡνραπιτιοὶ Πιριασοπ5,14 εἰς ΡΙΔημ5,οαπιροίετῖ5. ὃς 

"ξαυπλ κι. ρΡτο ςοάςετ πᾶπὶ ΓΟτρΡἢγ τις αριιά Ηοπι. τοῖςς Εἰι- 
{διῇ ὐωυπλακίη Θύξη ἐΧΡοϊτ ἡὶ ἐν πεδῦῳ ιἑωύποδὲς κὶ λ ειοί, 1ᾷ ΘΠῖπΠῈ 
Πρπιῆρφατς πλάκιθ., σῃὸὰ νοχ πλαξ, ἃ ΡΙοτι χες νΠιγροταγ ρτο 
δέ πειον χωρίον, ΑἸ τοῦ νογὸ ΕἸ εἰν Β.ἀσοὶρῖς ὑπυτλάκω οχροπύαι 
πλαΐκει ὄρει τῆς Κιλικίας Ηο. 1{144} ζ. ἠεπίων ὃς ἔγαμεν ὑποηλακω ὑλη- 
ἔσσῃ Θυύζ; αυπλακίη Κιλίκεοσ᾽ αὐδοδέοσιν αὐασσῶνς 

Ὑπύπλατις, ια΄ λητοηι!5 [τις [τις 15) [ ἐπ ἰδέττα ραηάςῃς, 
Ὑποπλείθο να, ὁ ΡΙςπιϑνμεξός, 
Ὑποπλοῦσαι ἀἰσιχμτιιγ Δ τα οἵ πλ ποπ γοξζο ογία ἀδοιγγῖς ατσ, 

{ξἀ(γτ ἤν π τεῆατα γεπει)ὶρίλπι ἀςτογαίιοπε οδ] φυάπεχας ἢ - 
πὰς [ἢ γΘητιπὶ Ἔχτεγίοτγς ἰρατίο παι σλητο5» τι Π]Δπὶ ἱητοτῖοα 
τε ἔμδῖτο ραίδίίαιις νο]ΐς ἔειγὶ ποα σοησοάϊτατ. ΛΑ ὅζοτ. ςαρ.27. 
Κάκεῖϑεν αὐαχθέντες υὑπσεπλϑύσοι μὴν πίω) κυίωφον , διαὶ τὸ «ἄὺ, αἰήψοις ὃ Ὁ) 
ἐναντίοις. ΠΡ], μὴ Ὡροσφωώντος υὑἱμῷᾷς τοῦ αὐέίμου, ὑπ ἐπλϑυσειμῆν τίυ ἀρν΄« 

σίω χϑ σοιλ μων, 1, ] 1 αι οἰισ ι παιιῖραιΐμηηι5) ΟΡ χαὸ σοη- 
τεπάζπιι15.1τογργογοβ)[ δ οσίπιις. 8ς Γὰδ ηαυ ρδυτηπσίερο Πς 
Τιἀτιπὲ ἀϊςῖ π ριιτο. δὶς ὑποπλϑῦσαι οἰτοιήτίοης γογθοσιιπὶ οχ- 
Ρτοίηε βυπείιι ἴῃ ΕρῚΠς, Κατιέναι γὰ νιῦ ἐγκρέρσιίθ.. ἐνδὲ δόντος τοῦ 
διας ὑμοιτος ωρρς  ϑέναι τῷ μήκει, 14 9 πγατατα νοἢ Πποατίοης οσπγίτας 
τομοτο)άϊχις (ίςεγο. 
Ὑἰπόπλεως, Ατιϊοἐ, 514,1. ἑαύπλιθν, 
Υἱ ποσλώω,Πθηδτο,γη Ἐρῖρτ. 
Ὑποσγέω,αίρέτο, Αξζοτ,οαΡ.27. ὡατοπγδύστεντος 3. τῇ νότου ) αἰριταπές 

ἀὐτοπι ΙΝ οτῖο. 
Ὑἱποποδίξειν,τεττοςεάεζς. 
Ὑ ποπόδιον," τὸ, (τα ε ἢ Πππὶν Ματιῆ.  Δρ.5.γῆ ἀϊ οἴτιιγ Π εἰ υξτοπύ διον εἶθ᾽ 

σοδων ἀντῷ, Οὐ. Ἐξοάια Πιδτεηοίιπι ἰσαπλη ἀφ αΠς ρεάθῃ], 
Τϊοΐτατ οτίατ ϑρεῦθ, ὅς ϑρίωσις αῦ Ηοπτετο. [φέξλησ. Τα{ετ. 8.4. 
11.υἁσοπόδιον εχ ἈίαΙ πιο ττοιγ οτος ἱπρροάληςειττ. 

Ὑποποδισιμὸς.ν]άθ Πρ’ ποδισικῆς, 
Ὑἱ πόποσον, τὸν ρρεἀδηειῃ. τ ι 
Ὑποποιεῖν, {Πρ ρογοῖς γ ὡς τῆς τρραποιήσεως εὐτῆς “ἦα καλῶν οἀσοποιύσης 

τιν οἱ λεληϑοτως ζῆλον 9 ται 118 πῇ ἱρία [πηι] ατίο οἰἀπὶ ὅς (ξαῆοι 
Πιρροτγᾶτ συαηάαπι ῃστις [τατὶ5 δ᾽ λυ] τὶ Ομ Ἐπ) ΡΙυτατγολ ῖα Ρε- 
τὶοἰο.Ροίπε οτίαπι το 41 (ς{πὶ ἀσαυότας διςοιηρατοῦ πᾶ πὶ ὑαν- 
ποιεῖν 1114 Πρηίβοατ. 

Ὑποποίητος, κ..δ. {1 πη} |4τι15. 
Ὑ ποποίκιλ!.. ΑἸ 1 ]ιαητυπτι ν οτποοΐοτ, ' : 
Ὑ ποποι μαι, τὸ πδριποιῶ μα!» 1.Γ] Εἰ ἀυτμοτο δά δυτμοτέτατεπι πηθδὴν 

βάἀέπησιις ᾿ταμο,οσοιρο,οίκοι ὥρμα ΠΟ! ΟΊ] πΆ! ΕΒ], ἀἸξϊο δι άϊεη- 
τοτ πΉΩΐ τοάφος(αθιρο ὅς (δῖμρ Ο τι! ύτῦ ἑαυτῷ ποιηριαγπος 



828 δ ν ἢ 
ριποιξ μα!γὑποτοίασομαι. εὐ τασοιξίτο τὸν δ ἥμον 3 ΙΔ ΔΙ τιῖς φοφυὶαπὶ 

τἀρεγθάγαις ΡΈΕΙ Πσοτο πἰτοθατι  τατιῖ Ῥετγί εἰς ξαεασοιήστι 
στο τὸν ἐρωυῖνον ὀυτε, οἰιις ἀπηαπιιπι (Οἱ σοποἑ ΠΠ αὐπ|ς 7 Ατἰ τον. το 
ς. οἰ Χεῖς υδυττυ ήσονται τοῖς χρήμασι «δὺ δωυατοιὶ δ σε, ΠΌΪ αἀπιεῖ- 

ἴὰε τὰ ροΐοπτος νεπά!σαθιπτ ρου ἢ] 5 ΡΙμΙοίῖγας. τὴ Ἡδεγοῖο. 
Οτεροτ. Δόγοις ἡ μέφρις χἡ ὁ μογλώοσοις υὑποασοιεῖ ὅϑτη τίω) πολιν ὅθπιχέ - 
ραί ἐπ, αὐοδ σῆρᾳ τρεσβ. να μὴ δὲ’ ὑμὴμ αὐτξὸ οἱ φωκεῖς ὑπσο τοι -- 

σονται, Πῖ σοι τοητν οἰκειωσόγσοι, Ὑἱ ποποιξ μαιγίπτα το» υὑπσοκρίνο-- 

μὰ, ρςσποιόμκα), 

Ὑ ποπόλι Ὁ-.κ, ὁ). Προλπιι5. 
Ὑ᾽ πόσιρτις ἐραδος ταϊ αι ἔγα Π]Ἰος μαΐσαη 5υτέκνα ἐχασευ, ΗΘ ΠΟ ὦ. υὑπ- 

“πορτις αιτοῖι ρτορτιὸ ἧς νάσρα ἀϊοίτιτ νἰταλην μδΌςητο. 
αἰ αοτσορφυρίζως ραν Ράγοις ἔτ}, 
Ὑἱαοπορφυ φρο γθγδν [ΠΡ ΡΕΓΡΏΓΟΙΙ5, Ρεπὸ ραγΡαγοῦ5) ἰσυτογ Ραγρα- 

τοι!5. 
Ὑπόσες,οδος δ ρεάες Π δε. 
Ὑσοαραυνω, [τ ἱτιρο ἃς ἀσπλΐςεο. 
Ὑἱπόαρεμνθ ΒΑ ςης αἰ ται Πρ ̓τί5, ΤἈςορ ταί. ΠΡ... Β}Π ΡΊαπτ, 

νἱάς Παρχαπαξ, ᾿ 
Υὑποαρήϑω, δὲ ὑποπέμπρημε,[πσοοηἀοφέαςες [ιδὶϊςῖο ἐχροη. δς οοη- 

οἴδπιο. 
Οἱ ποωροϑοάμῆρΘ., οὔ τοητιι οἰὐ[οαπιις, ον ἀιξξιι5»α ἀπ πιθγδει55 οὔτις 

1δτιις: ἃ φοῤῶνεν, 
αἰ πύωριορος.κ. ὁ) ξοΥΠλὰ ὨΔ ΕΔ ,ναῦς ὑπύωρωρφς το σίμωμα, κοιλοτέρᾳ ἢ 
γαφροειδης, ὅς. ΠΔα15 ργοτα ἀοργο Πα οοποαιια ὃν οητγίσο 20 }8- 
τατς.η Ῥετίοΐς, ᾿ 

αἱ πότῆερος.γδ. ῬΘμΠατα59[6υἴ596ς  εγο δ [Ατιι5»α σι τ δα! 4, 
Ὑ ποπῆδϑομωι,μα. ϑὐσομαικἷει [αιρὶ οἱ οα τι νοσοΥ ἃς ν ἐπίο ἔπ {ιἤρ6- 

ἔχασ,μαῦθον Πιρείλιι5. υὑποηόδετοι κατέχων» Ὀ πη οἴτ Πρ σλη- 
ΤᾺΣ ΟΠ το ποτε )ᾶζο ων Π7 δύ ϑοηστιν το δῆ μῳ ὄγητι ϑεῶτ, ἴῃ Πα Πρςῖο- 
ποτὰ νοπόγαης ἃς ἴῃ Ροριΐπι στα αγουταν Το γά. 

τ ποτῆ δυτος,[αὐρεξειις:οα! Ορρομέτιιν αὐυπόπηϑυτος. Γἰοἴτιιν ετῖαπα υἷ- 
ποτῆϑ.-. [ 

Ὑ ποηηδύω, μα. δ, στο αν. δ κοι αὐρίσοτον ογεογοργατίανοο φορῶ, Ὠΐρε- 
ἔζαπα μασδεοναυ το, ριιτο, εχ  [Πἰπτο.οοπϊεέζο. Α ἐξ. ΑσσιΓ, αἕωῦ- 
πῆ δύειν μεγάλα τινα ἡ δαυμοις ἃ αἰοὶ ἡ μδ , Ογγ ο (Ὁ, εὶς τῆς ἱερωτ, 

ἔρετατς, 
Ὑἱ πόπῆης.5οΡιοοί. ἴη ῬΠ ΠΟ ἐν. 1 φανερὸς ργο εὸ «ει ἴῃ σου ρεέσιι εἰξ 

ΑἰἸσαιῖη5. [το πὶ {ιρ᾽ οἱοίις,(α Πρ τάχ. «ὖῦ ἵππες φασὶ ταρᾳσσομέ- 
γες υτυύτῆας χε γεῶτη. [Ὠτογρτ. Τ πον ἀ, 

Ὑποπηήσσω, μούξω, πον χα, οτος γε εγθου Ν οτν οΟ. ὃς οτπὶ )ὰ- 
τἴιιο ἀριιά Χεπορῆιντ υὑποπήμοσω σοῖς γΘΓΘΟΥτΟ ΓΘ ΟΓΕΟΓ, 

Ὑποτῇ Θ-, κε ὃς Γι ροέξεις 5 ᾽πὶ Πρ ςἴοποπι δὲ ἔογ μι! ἀἸ πο} ν ἐς. Π5» 
3αιπιίςσιισ. ὑ τ ὁπ]. ἀυτη γγυσ μῆν Θ- εἱ ἴῃ. {ὐρι οἴου επι δι έγιι5» 
ῬΙατατο ἰη ΤΊΙοπι 10 ς]. τὸ υἱποπῆον, Παρ οἴο. υὐτυύπῆε τινὸς γἤνομῆσε, 
Ἔχοτίὰ αἴτημα [αἰρίσιοης, ΤΊνογ . τὸ υἱποπῆον πῇ ς γνώμης 5 απ 
Γαΐ ρ᾽σατοητι!ς ἢ, τα ὑατοηῆα τὴς οἰκίας, ἀΟΠΊ115 Ράττ65 τι] ὴ0- 
{αν Ὀ]1ατατο αι Οα] θα υὐποηῆα κὶ ὄγαζελα, (ιρς Εἴ ὃς ᾿πΠαϊοίᾳ, ΝΝ4- 
24 52.}1}} ΟΥδς. 

Ὑἱ ποπῆως, ΠιΓοι οἷο Ε, ἐχθρφειδ ὡς 1 πα! ὦ, πο ἘΠ τοτ οάϊο [έ. πουηῆως ἔ 
χω φῳοὸς σὲ, τι δὲ ἔατι [Γρεότις, ςπιοίξρτο Γαρεέϊο μαρςο, 1- 
ἀδηγ.ὑπόπως τρὸς αὐτὸ διάκειμα)γοος αθοο ρτὸ [προ τς, πταὶ 
ἵρπ αὶ; (αἰ ροΐτς ἴῃ ἀτο.}.2.1} 124. ων πῆως διακευϑυίθ’. 1γΑτ, 
ὙΠΛιιογ 1. οἐξιιεταόπζως κα μῥαίω ἴῃ Ρεἰοτῷ Ράττοιη Δοςρῖο, 
1άσιτι Τ διιον ἀ ξαύπὔως Στοδέχομαι. 

Ὑ πόπωσις..σοποϊἀςηεῖα, γυῖα. κφτώπ]ωσις, ΕΗ εἰν ο}}ν Ροσηἰτειτῖα, 
{αδυλι το: πους ς. οι ΟἿ. πον τα Αριὰ Ὀϊοηγί Ὑ Βροὶο, 
υὑαυπηωσις, οἴ σοηι Γι πχηλὶ τὺ ὃς ἤοχῖο, 4. ἱπσθηϊοι το κ᾿ γ»- 

τος γυκλίσίο ΒΑΓ] ΤΟ, 
Ὑἰπόπυθ΄, [Πρ ρυνάτιι5. 
Ὑἱπόπυον, πη ἰμ πὶ πὶ ὁσίο, αἰσίοο {τς σοτηςα, αιπα πα Ρ115 ἴῃ ςοΥποα 

ταδιθυδηα σΟΙ Πρ τατρασα σητιτα, ΟΊ θη, ὅζ 11} Μοά τοὶ Οἐς 
δούιιτι ἔσται οΤς » ππτπὶ τοταπὶ ος 1 ᾿γῖαι 1 οτθαπη 1π εο ἢς 
ἀϊέζιιτι, ατξ εἴτις ἀϊ μιν" ἀὐιι ρὰις οςοιρανῖτ, ἰὸς πΊα}] ρθη ἰ- 
ἄσηι Οα ει. Ὀςβαίιοη. νοςαῖ πύωσιν» ἰά εἴτ» Πιρρατατῖο- 
πιόπι; ὥς νσιιοιη μος ἔφη [α 5 ργΟἔΠ5, ἵ. Παρ ριιγάτῖο ἀῸ ν ὩΡ 18, 
ῬατΙς ςοἰϊοξεῖο εἰ, αια οἰ} ἐπα θαπηπιατίοπε οἶγοα Πἰ στάση ὁ - 

“αἱ ραττοηι αὐ ΠΊ ον νπσαὶ ᾿πππια 0 ΠπΊ Πς σοῖς. )ς εο οπὶ 
μος πταΐο, ῬΑ τις δὲ οἴη. ΠΠ0..ν1ἀς δὲ Δαποτδζ, Μδίςεῖ!ι [10.5. 
Ὁτοίς.ς 4Ρ.174- 

Ὑποπουρίζω, Γαι στ ος μα! οΐσο, 
Ὑπόσυξῥ ΞΘ», ὁ, Παδγαις, Πιρταθί οι πάις. }}5.5. Ὁ ]οἵς. ὑπ συρρς ἰο- 

δίτατρτο δοάςπι. ἑευὲ πυῤῥα κὸ αόδωυῤῥα,ντίπα τι δὲ Ππδ για, 
Ολ]Θη.Π|5.1.44] Οἰαιις, ; 

Ὑἱ πόρεν, ἀν δ η ἵπτὰ ράττο γοητεία Πτις, πο πεῖ [αἱ οξλιι5. Ἐτ υδυῦ- 
ρειον, ἔτηα Ῥάγ5 ποι! ϑ51 4.8. ΠΙοί οἢν 

Ὑἱποῤῥάπηω, σου Πιυ.ΓΟἸΠ ΡΟΠΟ, ἐποῤῥάπ]ω λόγον. ἘΛτΙΡ. 
Ὑ πεῤῥὰ χὶενίι ὕρίμα αὐ Πιπλθο5 ν [αι σδυῖτας 9 ἡ μέχει ἐσφυ θ᾽. κοι- 

Ἀότη ΟΠ] Χ. 
Ὑποῤῥέω, μι ϑύσω, ποκα εγρο,σο ΗΟ ΙΝ οὐατ. αἰ (ΟἿ τ. υδσοῤῥ εν, πλα- 

πᾶτο, τὸ το χων ἕν, ἀπολλυῶοι, ὈΘαιο ἘΠ. Ττογρ, ἀς τοπλρογο Ατὶ: 
ἴορ. Ὑποῤῥεῖν ἀϊοίτιν φιιοζῖτα Βειίτοντ (δ Ππὶ εἴτο ρίας, Ρ]α- 
ἴο 4.4ς Ιλοριι0}, Βρέμοι ονῤῥεῖ πρὸς τὼ ϑη τε ἡ πὶ ὅημτηδ θύματα, 

Ὑὐχυῤῥίμυ δι, κε, δ,οτιῖς [Ὁ ἴς ν εἱ ἴῃ ἔς μβασεῃ5 ἃ πιΠ1. βιδυΐάα ο 

Υἱἰ σοῤῥιζ 9-, [δὶ ἕξις γδάϊοῖ, ]αοα ες τηξγα ταἀηςοπὶ» ΕΙΣΊΤΟΙ 

Ὑ ποῤῥίνιον, ατίρα δὰ αι (Ὁ πατὶΐνιια ἐηα οἴτατ : ἀϊοἵτιις πορρααγι 

(πῆπι ᾿πβεὶς ἴῃ πιοτος ὃς {τι 14. Ἂν Ι 

" “ - :νυ υἷα, Ι 
ἕατα, ἔγκυ Θ., ὕπαρνίθο ῥίϑες γὸ οἱ αβνες, Οὐ θτογΡΥ, ἸΚ. 

Βεπ5 ταάὶοῖσ, γα ϊέε ΑἸΐαια ἄθτατιι5, ΠβἽτιι5 ἢ γ18 τιν 
νίάς Παρώσπαξς, 

τίογ» ὃς [Οσι15 ἐρίς (Ὁ ΠΑ ΓΙ 15: πα !Πταςεπι ν οσαης {,4τιη11). ὅς 
φξαάκᾳ Οταςἰνθ "ΠΧ [10.5.51ς ταπτοπ Ἰορίτιιγ ἴῃ Οτοῆα: Ῥουποῖ 
ἐκτομίας ὑπταῤ χων. «αώγωνα, γδ κ᾿ ιξασβῥινα ωροσέ ταξεν αὐτῷ γυμνῶν 

κφυτοι σχκδἷυ ἀσιι ἵνα ὡς ἀνὴρ φνοιτο. [οτιῦο υὑπυῤῥίνια, ἰ ; 

Ὑ πόῤῥινίθονε, ὁ, 0] ἢς ᾿οααΐτι ντ νοχ ᾽πὶ παγίθι5 γιἀατοίνς Ηοτ 
θα δα ἀς παῖς ᾿οιαγιι5,) ὁ το ῥινὸς φϑεγὰ μόμΘ.. Ης [γ οἈι, ν Ὁ] ς 
{Πρ Π]οἱ ρ. 

Ὑ ποῤῥόφιοι,σοητι θογπα ο5)αῦς 7» ΗΠ οἴγο. ᾿ 
Ὑἱ ποῤῥυπ]έω, ὃς ὑποῤῥυπήω, ἴαςῖο [αὐτεττἰτειῃ Πι οῖο, 
Υ πύῤῥυσις» 4. Βαχίο»ΟαΙ πη. ἡ δ 
Ὑἱποῤῥοδέω,νοττοος Αδπῖαν Δ σου, ἘπτΙρ 4. Ἰῃ ΘΙ ΡΡΙ ς. υὐοῤῥοδούσ' ἐπὶ 

μοδιὰς παῖς [ΟΠ1οῖτα, ᾿ 
Ὑἱ πορύήω, μ, ὕζωςαουχας [αι Το ἀἴο; οἴ λπὶ ἔοἴο 5 οαπίοιι]ος αδο. νἱ- 

ἀς ὈΙάγπλιι Ἡοπγογ Τητεγρτ. Ομγγ ο ἢ. Κὶ οπινοᾶρ. 12. πάλη 
τίυ) Σπόνοιαν ὑπορύ ει, ἡ τὸ φύσημοι τ πἰαὴ φλεγμονίαὶ κατασέλνει ἵν ἢν οἰ υ !ου 
χΐασσύρει, ΝΞ ΤΠ 

αἱ πορχεῖϑϑει, [Αἰ τατὶ ο πο 1) σἤογο σαηοπτὶ ἀσσο ΠΟ ἄΑγο, Ὡρρϑζν αἰμτι ννανν 
ποποιέϊ δεν 5 Ατίοη, 541] 4] ὃς 5311 ΠΡ ΓΜ]. 14 ο(Ε, υὑπορχν» ἤρε μμεκ 
(παπὶ δὲ σατπλοα (λ]ΠἸατς Ἡογατῖο, [ἃ εἰν, ὑπόρχημᾳ ) ἰἀσεγάοτοδ ἐν χύν ἰἰλιοῦ 
Μαιτῖ) αι! ἀαπὶ ογαητοφύλακες δὲ ἀμφίπολοι, ντ ἰπ 1 Ῥ] ταν, ἴπὶ (υρμφμ εν 
ΝΙΙΙπια . ἀμ οὐ ΠἸογα ΠΟΤ ΠῚ ὄρχησις ἁλτικὴ ἀὺ ὠπτωρχοιυῦτο διατη μινυυὶ ἔοι 
πορϑυόμῆνοι τίω) πόλιν, Ταιοϊδηλ5 Ππιρ] οἶτον ἀϊχις ἃς [αἸτατίοηῖα μἰγιημπιρς, Υ̓ 

παϊη!τοτῖο, ὅτι αὐ τὸς υὑποκρινεῖται κὸ υὗτου; χήσεται τὰ πούγτει» ἱρ ἴα πι ΓΟ τηνε τ" 
111 τορτα ξαπατιιτι . ὅζ [αἸτατιοηο Οηγη πὶ οχοοαζιγπιῦ ἐγ μα ὐσυιόανν 

εἴϊο, Υ νὴ βάν 

αἱπορχήμα τα τοὶ, σα ΠΓΠ]Οη85 4118 (αἰ ταπτιΐδι15 ἀσ οἴη ς ὈΔ ΠΕΣ) νο] σας μι ἰνκίονν 
Πὰς (Αἰταπτιιπν, Ζυὶ ν εἴτις σοηγῖτος ἐτδηῖ ὃς αἰ εοία: (αἰτατιοηϊ». ἀβάφαρο 
Πης 4υῖδιις (αἸἰτατίομες πο Ῥίαφεθδητ, ιςίδη, ἐν τῃῇ αἷρὲ ὀρχήσε, ἐη εὐηι μιπϑ! 
Ἰὰ γριιῦ τοῖς χοροῖς γραφουῆυα τοῦ τοις εἴσμα τα 7 ὗττορ χ ἡ οιτει ἐμαλεῖτου, γϑωινα τ ἰηος 
κ ἐμπέπληςο ἦν τοιέπων καὶ λυξᾳ, ὙἹπορχήματα ἤχητ ὃς ἄσματποι τοῖφ᾽ τη Σλνμηί, 

σαν μη  [" 

. Ι. 

ἐἰγακύνη 
ἰἰειψείρ 
(ηιημολ αι 

ὐωνρχεμύοις τροστεδὸ μῆνα 5 κὸ τοὶ χήματα, ν]άς Σχῦμα. ΕΠ δὲ Βος 
ποιῖδῃ ἴῃ ἴοπο Γ]ατοηὶ».ϑὶς ὃς κά πρύλιν 1. ΓΔ] τατι οη οι ἀυπιᾶ-ο : ᾿ ἈΚ ὑφυσσανΈν: Α Ἐπ Ἐν ἣ Ἶ 
ταῦγοντ Οπτοτιιη ὃς (ΑΓ Τογι! 3. αὗτσορ χ ἡ μου ταὶ 5 ΠΑΥΠΎ]ΩΔ κὺ χρη τυχφος ἯΙ 
ἀϊδια ρτίποερβ σοπηροίιῖς ΤΊ α]ος,Ετ ἀριὰ ΡΊπάάγιπι πυϑέων ζ9. ἀρμμηνίιοι 

ἘΜΣΣ " ; ἐλ μη ταῖς ΜμὉ ὃ 
εἴ χαῦρχημα υοΐά Χαςορειον νέλθ- νοῦαζ ; ΟἸΠ1115 10 1011111Ὶ Σωες, ἡνί ᾽ [ἀπ ἀἰίκηιι 
ὅπ λέγων ἄς Πρύλις, 8ὲ Ὑ σορχ νει. ᾿ 

Ὑἱ πύσεεδρ Ὁ-7[Ἐπι] ρατ 5 ἂς ἀοττῖτιιϑ: ΠΡ ΡΌΣΓΙ5. Ἰηίγῃσοτιι5. 
Υἱπσάνω, μι αν, Δ Ὁ] απ ἀτοῦ. « 
Ὑ ποσοικέζειν 5 4141 Γι Δ ΟΠ τα γε] (αδοοΐατε 9 ὑφυλίζειν καἰ στ ηϑεῖν. 

πῷῇ σείκκῳ, ΗΠ οἴ οι. ΕΠ οτίαπι ἐχ τποτάρ βοτὰ τὸ χτὶ μικρὸν ὀκκαναμέ-" 
γε σείκε πὸ στέκκα, τὸ υἱφαιρ εἴ ὅτε. Γα ἀπςεις» Πογούοτ. χρήκα 9’ ὕ 

ΠΝ ἯΙ" 

ΠΝ εἰ λνύμι: 

τπύφισοιε 

ὕμιν, 
ἡπεδηνς ἐν ΤΙ 

ΠΝ 
«σοσακίζειν,ἱ ἀο ρεου]ατὶ, Ἐτ ἀρᾷ Εὐήζατῃ, 1Π|444.ν, υἱαυστικέζειν πῆς, ΠΝ ει: 
ὁδοί, ωροιόπΊειν(παπι αρια Ηεγ ςιςοτγιρτὸ τοροσκοίερ εν) ρτοος-ι ΓΝ 
ἀετο,ἰτιποτῖς [πη πὶ ρογέε ει ργοστεῖθις ἔλσοτο. ᾿ Ἰὴν Ξ 

Ὑἱ τόταλίδο, κα, δτδ1}159[1085.υὑπαόστολοι ὀδόντες, ΠΙΟὈ1] 5 ἀσπτοσ. 1 οἱ, ᾿ " Ι τὸ 
{πον.Π|}0.τισαρ.141. ν ἽΝ 

Ὑἱ ποσάῤχα;γΟσατιιγ ἃ πτοάιςῖς 4118 1ΠτΟΓΟΙ155) 4115 ΠΟΤΡΙΙΝ ν ὨΔΠΠΟ  -τ [μὴ τα: 

{πὶ τα πηοίαοϊτ αὐα σέρκαιν τάς Υἱ όρωψι ΠΝ ἡδν 

“ἰ ποσοίρκι θ- γε 21 ὨτΟΓΟΙῚ5. ἜΝ “ ὕω 
Ὑ᾽ ποσαρκόω στῆς δτογ γορ]ςο, αἰ θη, 44 Οἴατις. ν Το ν 
αἰ πύσειμα, ἀτος» τὸ, ἢν ροί {πᾶ ἀἸοῖτιτ πηδη πᾶ τδιιγῖ 5. ῬΊ ΠΟ ταΐσας τ΄ τ " 

σοποιι ἐΠ ἃς ἑατογργεταταγν τάς ἀριιά Ἡ ογπλο]. ἴα Οοτο α- Ναὶ λιῆεὶ 
το Π᾽οίς. [δ.1.ςἀρ.86. ὐβανα 

Υἱπόσεισμιθ.,ν γ ὃ. [ἀσοιπΠο 5ὁποσ,ίη Ἰ αταγι ας, Πιςοιμις Οἵ- τι απ 
ςοτοηὶ. Ἢ ὌΠ 

Ὑἱ ποσείω. μ.εἰσω, αι εικας σου οἱ ατθητοῦ ἘΧΟΆΪΟ, ἤπια 
Ὑ᾽ πόσεμν(». κ,δροστᾶι!}8. ἣν ἣν 
Ὑἱ ποσεύομα αγοιιςο τ, οσγο, ΗΟ ΠΟ ἀ. τ Ὁ υὑποσενοιΐνων χαγαΐχιζε πόσ᾽ δι 

δυρεῖα χρεὸν ἰττιςητίι πε ροά σι “γορεῦατ το! 5. ; [1:5 
Υἱ ποσυμαάνω, (απο, αι Πιδ ἢ σοῖβοο» ἱπάϊοο 9 νι τοιύομα αὐτὸ [ἢ (τηδ 
εὑποσημαήνει» ΑὐἸἤτοτε!]. 4. ΕἸ σον. Θά] θη. Πθ το τ. 44 Οἰδισοιι. δ. ΠΡΩΝ, 
αὐ χρῦνον υὑποσημαίνει πλιείογα. αῖς ἔς δτῖ5 τε Προ γῖΝ Πρηϊῆςας πιά- τ, ἐν 

ἰογοπι ἀϊατατηίτατοιη. Ὑἱαοσημαίνω, ΑἸ πο ΠρΡΏΪΗσατ ρρῖ ἡμμ 
σημαίνω, εἴτ ρα ΠρηϊΠςοφροττομάο, ὃς ἤρμιπν ἀο, αατοῇ- πῶμα 
συληη πὴς ρταῦθον ὃς δητίνοτοηῃ [πα ογέπιψιο:ν πάς ιωσσημώ- οι 
γεῖν τὸ εἰς ἔφοσον,ς [α(Ποιτπν σάποτο, Ρ]ατο Πἰθτο 8,ἀ(ς ἈΘΡΙΡ]. Καὶ, “ψιώίδαι, 

αἰοίμ: πῆ 
ἀν ἰδῇ τ 

τηδι ἄνγυι, 

υἱαυση μα! χφξεών τε Σποκοπὲς χὸ γῆς αὐοι δεσμὸν, δ᾽ Π11ΠῈ ἄἀεῖ, δ αὰ- 

ἐζοιοιι Πια(οτέμηημς ἔς ργαδοατ ποιιάτιπὶ ταδιι]άταιη» ᾿ορί[-ι 
ηὰὺς ἄσγατ) αῦ. Ἷ ᾿ 

Υἱστυσημειοίω, μ.ὥσω, ποτ 5 Ἔχοϊρῖου ἰογῖθον ἴῃ νἶτα σπορΒ. ἀρυά 
Πλορ θη σπὶ Τα ΎτΊ 1}. ᾿ ν 

Ὑ᾽ ποσημείωσις εως 759 [ας τῖρτῖο. 
Ὑ πόσεμος, [δ ἤπηιις, ΟΠ οτατιῖπ ΠῚ το 5. Ἶ 
Ὑ᾽ σοστώκησις,τοτ] σφητῖα, Πρ ρτο το [ογπιοη 5γϑτοσιείφησεςγ ἤριτα δὲς ΔΝ, 

τατ ουἶβυν 4 ΨΊρίαπιτα Ππτογρ. Παπιοίϊ δἰ λίη 
Υἱ ποσκαξωχα, ΓΗ ςέτο,]ςαΐτοτ οἰφαάῖςο. Ι τμῃ 

τί σοσκα- ἢ ἰλιι; 



Ὧη 
'ποσκαλϑύω [το ἃ ἴσο, ΑὙΣ ἸΟΡΆ. τὸ πο υὑποσκαΐλδιε, ἱ, αἰαφύσα, ξω- 
«ρει, 

ὑποσκαλμὸς ἰοσιις ν Οἱ Αἰ ραπτιιγ το γα] σραλμιοι βάσις. 
Ὶ ποσκαίπῆω, [ΔΠϊο “10. (ΟΠ σις Πα» ΤΊ σον, αἰλ. λεῖ.}1.2.ς το οἱ καὶ κἡ 
᾿παὲσυκᾷς ηἰποσκα πῆασι. 

τοσκαφη (ας γα, [ιδοαιιατιις ἤραςιις. Τοῖς. οἧς,98. 
ὑποσκολίζομαι ὃς : 

ελίζω, μιίσω,π. κα, ἀρ Ρ]Δητο, πος οἵδ, Ππρροῆτο ροάς αἰϊαιιξ 
ΠΟ ζπτοῖγαπη ἀοἰ οἱ ογανατρισσω,οιιοττο, το γτο: γα ον ἀςςὶρίο. 
᾿Αὐίι Αςς. ΟΠγγ(οξοπι. ἵνα υτυυσκελίσῃ τίου) «τὸ ψυχίων «ρετίω. 1.ὰ- 

᾿ς οἴλπιιοοἱ μὴ αὐ δΆῦ αὐξεπλεκόμῆνοι ϑμήλοις ὑποσκελίζαεσιν , Α11} 1π1-- 

Ν ΟΡ τοῖτὶ αὐυτιιὸ, Πδὶς Ἐς [ςς ογιατίσιις οολτιιης ας ΠΙρρΙ Διτᾶτ, 
᾿ αὐχρσκελίζεῶτι» οἰδιιά! σατο 5) πιισαητῖθιις ν εἰτιρ 1» ὃς Ἰαρίαπτιῦιις 
᾿ φτορτοαὶ ; ργδάατίπι αἰτογπατίπιηιις οιη 40 σγηγᾷ ργοπηοιόγο 

γι Μοχοητῖμβ αριιά ὙΊγρὶ] Ἂς αιο, Π]ς ροάρηι γείογεη, ὃς 
ἀπιιτ1}1ς ἔπαις ᾿ἴράτιις φάτ: ὃς Ἰη γα: -ἀιτο Πε ἴῃ ἀρ τιιι 56 
επτατ, ϑζς. Ρ] ατατοῖη Οριιίς. Οἱ προλεω χρόνον δεϑέντες. υἱ διω οἱ μῆν οι 

 βασίξειν,πτοοσκελίζοντα). 
σα λισμανΓ 1 Πα 7}0 

ποσκελισμος,η. Πιρρ! Δητατῖο. 
σκιάζω ὑπ-εξαΐρω, δ πιδγον ἀαθτο,ιδπιοιςο {ἰράιιςο;ο ἀπ) 

το] ον το 1] ο. Οδίσιιγο, ποτα ρ μοτὶςὶ, ΕτΥ πὶ, 
τόσο (θ ον τη ΓΟ [155 Ρσι5)ν Πιῦ γᾶ ορᾶσᾶτι!5. 
σκιόωνταὶ, οι Ρταπταγν ΡΟ]. Β ποά. 

σμυχομαι, ὃς 
οσμυύχως [ιδιιγο ϑιιετοηΐο 5 ὑπτοχαίω. 5] ΠΊρΙ εχ σπίτι Σμύχομαι 

(«ποα ἃ σμωῦ βετὶ ν οἱ Εἰ ξατ τι ) τού χαῤεύϑου (τρ 1 Βοατιοηξ 
βαδετ,ντ ἀρὰ Ἡοπιοτ. 14. χ» - ὡσεὶ εἴ παιστι ἴχι(- ἐφρυόδεοσα πυρὶ 
σμύχοιτο κριτοίχρης. νὈἱ ἐμιτρησμὸν ποῖατ. δῖς ὃζ σροπτειιη οἵ ἐἱ- 

᾿ παϊπιιτίοπο ρτὸ ἤμδιιγο, Ππσςοηάο Παπαίτιιγ. Ε Ἐ φαΐ πὶ ὑὕστοσμι λέν» 
τὸ ἠρέχα υὑατυχαζειν, ραυ ατῖπη Γππίπηαις ν τοῦς, ΑΡΟ]}].2. Ατροη. 

κενναὴ γδ υὑατοσμυῖχ οὐ, ὀπωπαὶ ἱ.ὑτὺ βαΐϑοις ἡ καυρων] αι, κ᾽ οἷον εἰ τὗττο- 

πέκφιωσω, αος Παδι τα ὃς Πισσεηί να απιρτα δεχεςαῖς, ϑι14. 
δ Ηείνοἢ. ἐχροπιιηγ ρὸγ ἔγσὸν ἐρεθίζειν, ἱξαυκα ἐν κριτα πονεῖν, ϑιλί- 

ΟΠ (ει; αὐτῶν ἐκ, μετειφορᾷς τἶα τραν (ϑότων, 
οσύλοικον, 5 τὸ πο Ρτἰμ55ίτι θα δ (τἀ το πσοπρταμπι, νυ Ἰὰς Σόλοι- 
κος δζ Σολοικσμᾶς, 
οασαίρω, 4411 Πιρα ! ρῖτο, ΓΙ Π]1ο, 5114. Καὶ «δὸ ὀφϑτιλμοις αὐτῆς 

᾿ μικρὸν ὑπποαπαιρέσης ἔτι ἐμκόπηεσι. 
Ὑἱποσσενίζω, μιίσω, α΄. ἐκοι ἐνδεοῖς ἔχ ωφία δε ροο, ἀϊ πιῖπιιο, γαταπη ἔα- 
᾿ οἱονερόηι5 [απιιγπάς ὑπτεσσανισμῆῦθο, Ῥαττιςῖρ. ΡΤ εγδὶ, ἀς- 
᾿ ἐρἔϊι9. Φείγάεγατις, ΘΟ ρΠος].1η ΑἸαςε,τί δ᾽ ἔς: χρείας τῆς δ᾿ υστε- 
᾿ ἀϑτνισμῆμονδ αἰιϊὰ γετο εἴτ. αιιοιί δα {{{λπ| ΓΘ ΠῚ ἄἀεῖτ ὅς ἀσπάετγε- 
Ο σατϑ! ἃ εἰξ,δὲό μῆνον τοῖς τῷ αὐ αντος ππερφυσίας, δὶς Δρι 5ι)4, χρη 
᾿ χῶντε ὑπτοσπανίζεν 5 «δὺ υὑσηκόας ἐληΐζετο,, Ἰὰ οἴϊ.. ἐνδεώς χων »'π- 
᾿ ἀϊρεης. 
αἰ ποτσαϑισμὸς οὐ ΟΠ ΓΑτίΟ ΠΙ5 κ᾽ χέρϑυργέας ΘΕΏΙ1554110 ντιιητατ ΜῈ ς- 
 ἀϊοϊ ἴῃ τμειπιατιίποϊς Βαχιοη! δάϊις οσυ!οτγᾶ. [α ἔγοητς ίςΑ]- 
᾿ ρο!!ο(αιιοά απαϑίον ἀϊςἑτιιΓ) τγος ἀπ] τας ἤιτητ το ξεῖς ἢΐης 5 δς 
᾿ πηι ἀπ ξαπτίθιις: ὃς ςατοτα ἀεῖπάς ΠΡ πλ70 Πιρ]εξϊόφος (ςαἱ- 
᾿ ρο ΠΟ. οὐ υὐατοασαϑες ὴρ ποπτοπ, νΟΙ (ς ΠΠ{{{π{| ]ιιοά οἰϊ σκολοπα- 
᾿ μαχαιρίον,ἀ πη ηἰἘγδητιιγ οἰ τισὶ πάτα: μας γατιοης 4ο- 
οὐ φεῖ ῬΑ]. ΑΞ σίπ.11|0.6.ςἀρ.σ΄. Δξτιις ὧν οαυαϑισμά νίμπι ἀοςοῖ, 'ῃ 
᾿ φτοητῖς εἰςαττί οι ἀεξογπιίτατς το επ4Α. 
Ὑσοασαϑις ρον ς Ὑποαπαϑισμός, 

Τ γσοαυαω, μκ.ἄσω,α ακα,ἀΐις 10, δάιςο, ιδεγαπο, Αδζία, Αςςυί, 

ὅς σεηίτ. 
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ἰμάμθια 

ὙΠ 

Πν  ἸΏΠΙΔ αἰ αοαπείρω, οςςιι τὸ (πε πλΐηο.,41ΠΠοπιῖπο. 
νι μιν Ὑπαασοδέζω, [ιἸ οἰ ΠΘΓειι πὶ σΟ ΓΕ ΠῚ τϑέεγο ξασοσσοδίσῃ αἢ Χο 4.0 010- 

᾿ τα [πδοϊποτοίσατ, το] ςοϊοῦς ἔα. 1} Πν}}15 εἰαἀλτοίν!ατςς!]. 

 Ἰῖρ.ς. Πιοίςα}.87. 
ἡὐπόασονεος,ν, δ (Ὁ οἴτις, [πε ἀετγατας, ἐς ἀιτίοπεπι [αοἰςη5,ἀατα Πάς.6χ 

ἔαείίετε τεσερτιις, φαΐ ἤάοπ ἀσοερίτ, ρον ἔσεάοτα Πδόγάτιις : Πς 
ῬΙΠοἰρΊνον ἡ ς Αἴσσον δὸς. υὑὑπεθαπονδὲς σοι χωρωώ,τεσιιπὶ ρα ξζα ςοπαλ- 
τίοπς αἰϑεο.ὑτυυαπτονοῖδι εἰξέρχονται, (δ ραξϊίοης οχοιητ, ἀσοορτα 
Βάς ἀείτεπἀπητ, ξεγοάοσ. τξυθαπονδει -ἰξῆλϑον . ἰητογροῦτα Πάς 

᾿ δδιογιητ, ἀλτα ἢάς ἀθ στη τοπυθαπονδεὸς ἐλ. ὧν, ἄλτα οἱ Πάς ῥτο- 
᾿ς ἐευς, Τδιςν ξανασονόοι οἰξίασι, ρα] ̓ ςα ἤάε ἐχοδάιϊιοε, ΤΙ οτ, 
᾿ υὑποσούνδοις αὐτὸ υξιέναι κελϑύει,ςο5 ἀατα Πάς αδῖγε παρ οῖ 9146 πὶ 

ΤΡ Βιιογ ἡ, ὑτσοαπόνοοις ἀφῆκε, ΡΙαταγοῖ ἱη ϑοίοι ον ἰηῖτο ἔσξάοτε 
πα Πο 5 βποϊτ,ἔκ ἀογῖδιις ξιξ!5 ἔθα ἐπάτις 5 ΔἸ ΠΉΠΠτ. ὗατοσσόνόοις 

᾿ γεχρεὶς αἰ πέδοστεν, πιοττο5 εχ τοῖο ὅζίατε γα] ἀθγιιητ, ΠηΟστ0 8 
εχ ἔοσάογο γε Ἐἰτμογιιητ. ὑπ οσπτόνσεις γεκρὲς τοῖς “πολεμίοις ἀπέσδεστιν, 

᾿ς ραίος Βοῦι νἱ ξογίαπὶ σοηςοάσητ το ἀ! ἀστγιιπτ, Τ ΒαοΥ ἃ. υσο- 
᾿ ασύνγδοις εἶὺ νεκρες κοιε σαὶ μοι, 4ιῖ οχ σεάοτς ἱπτεγξεέξξος γοσορα- 
τ χπητ,άεπη. Ῥάσοῖι (δ ιιοίτγα πὶ ἀἰχῖς ΨΈγρ. Βἰ5 [επο8 ρερῖρε- 
᾿ τα αἴε5)ἃς Ραςς [ἐαιοίτεα.Ρετ (γ τις Τ᾽ ἐπ ογῖ, ταῖς ᾿πηριιπς 

᾿ ΠἉτίηὶ Ετγᾶιιεγο ἰσ]5. 
γαοςάϑμη,ης ἡ ἔπ χ,τρὺξ, Οοπτηιεητ, Αὐπ ΠΟΡ ἢ. ἱη ΡΙθτο, ὃς ὕσοςα- 
 ϑιωὼὸς ξιίά μος οἵδ, αιοά στα ῇτιις ἐπ Πααοτιθιις ἵπ ἕμηάο (Ὁ - 

“ΠΠῖτ, [οἰ πιροτιιπιν γοιτι πηφητιιπι ὃς (απ κῸβ 4116’ (δίς ἀετίτοτε- 
οτοπιοπταπιςἤάδης στα Πα πλοπτιπι. [ἃ ἰἰαυα 5 υἱατος αϑιμίω ἀ!- 
ΟΠ πτραάτιαγοᾶτῃ ἴῃ οἱςογέαςοπι 1π νἱπουμγροίδῇπι πῃ υγιηα δέ 

ἡ(καίι α: 

χων ιν 

εἴριμν εἰπεῖ 

ἔτι 

ἘΓΠ : 829 
ὅη αἰ τὶς Γςἀϊ πυρησιτη οπγης φυοά ροηάοτε ν οἱ ογαῇητιάίης ἴα 
᾿πγιετ ἀοίςςπἀοτίτγινάς Μάγος], Ἰη Ποῦ 1.1, 

Ὑπος αἰνχιξτυθος οὐτον ρΓΟτηἾττατ, ΠΟ ΠΊΟΓ, 
Ὑἱπος ας, 4υἱ το ἢ ξιτ.πι δίς αοπολγγιςη5) ΗἩοτοάοτ, [ς ΠΗ ποιι5.ἷ. 
ΘΡΟΓΙ ἢ 59Επτγῖρ. [τὸπὶ τορτοπιττς5) ΡΟ] Πἰοἶτι5. ὕστοο ὁ μῆν Θ-. 

σαν ὁ υὐσοδεχομῆν ΘΠ Ἰάγαιν. 
Ὑποόςασις, ἕως ἡ ρτορ τὸ οἵϊ τὸ καϑ᾽ ἑαυ τὺ ἰδιοσυςαἴτας ὑφις ἀἰυῆνον (41- 

οἴτιιγ ουΐιτι αἶσα τὸ υφες ἀγα λυ αῤχάνί ὈΠίτοιο)ν εἰ ωρᾷ)μα ὑφε- 
«ος καὶ ἐστωδες,ις 5 ἡαάτιιτα ὃ τειογὰ (αΠΠςη5. Ψοσδτιιτ νοιὸ ἐ- 

σία,» φύσις ἱ, ο[Πουτῖα Ὁ ητ1]}. ὃς πατιιγα (Ίςοτ. Υἱ πόσασις Δυτς πὶ 
{τις υπυύςενμο αὺ ὑσαρξεον "ματι ὲ Πρ ἐἘλητία, Ὠ Ποτάοτημς ἐσία ὃς 
᾿δσύςασις, τ Θουτ5γὰς Γροοίο5. Νὴ ὑαύςασίς ὅξιν ἐσίκ μετεὶ γῶν ἧς 
δλῳ μοίπωγ 'πιὶ σρυϑιμῶ “ἦα ὁ μιοειδιὼν γα ἐρφυστι, Πνα στὶς κσίο οἱὉ ντ κοις 

γότη οἱ εἰϊ., σου επιταἶτας : σύσα σις, ἀδιοπη τ» τὰ ον» ργορτιοῖας 

αιια ὃι ᾿ὠρόσωσσον κ, εἴτορον, υοτίομα ὃς ἡπἀϊ τά πὶ ν οἱ Παρ 4-- 

τεαρρε ἀγα: Εχ τ αΙΡἢ στο τιαγρτορτῖς Ιοαηοπάο π Ὁ ςο νηΐ- 
οἃ ο(ζ οἤϊςητ)α κα» ἐσία, ἐρία ἰοη τς οῖ ἀοῖτα αὶ ϑεότηςγοβνεγὸ ἢ). 

ἥδητια 9 14 εἰζ τγος ρευίοηα ρος ἰς (δἰ τοηῖο ἴῃ νη σδαῤσε- 
ας ἀἰνιϊπίτατς. ἠἤγοεω τρ ἂς υὗστος αἱ σεις κ᾿ Ἰδιώκαται {πὸ μὴν ἀγϑόνητον; 
τὸ ἢ γγυνητὸν, τὸ 5) κὶ ὀκπερόῦτον, ἰὰ οἰ ὶ τοι, π.1ττῖς. ὅς δρητάτως [Δ - 
δας ) φιαιεναίδα σρισυπός τον [ι)ς τοι πεέσαατον ἦν ὁμιούσιον ἢ νεῖ 
ἐνέσιον σου (ἘταιΙητ. Αὐτίτις ἐπ ρὶὼ [λεντοτῖς οἰϊοητίαπν ν αλσαποδς 
Πιηρ] ςοπι ταῦ αγλα πε ράττὶθης 5 ἴγος Γῆς 5 [πατιιοῖσοτ ἐ ϑ6 ὉΟΠΠ1}8 
γογὸ Ὑτἰπιτατὶς σοι ἀπ πατίς ῬουίοτΝ ἃς ἴῃ νηρ πὶ ςου Πατῖς, υγ τ 
Ροϊκαίες τη’ ςο, πεημίτοσ σοπξιπάεθας ἄζηϊις ἀςίζτι. Βατ, Ἀ- 
Ροίοῖις αἀ Ηςεθταος σαρ.τ.δῖς ἐς ἘΠῚΟ αἰτν Οἧς ὧν ἀπείυγασμα «ἢ 
δόξης ὁ χαρακτὴρ τῆς ὑτος σεως ἀυπὶ, (ὐυἱ ιιαπι τ ἰρεμάοῦ 
ΘΒ] οτίᾳ, ὃς οἰναταέξογ Ρδγίοπα ΝΠ Π5» πο πτρα Ῥατεῖβ, Οσορ οὐῖιι5᾽ 
Τοάσυύγχυτον “ἴα πρρων ὥπος: ἰστων ἐν τῇ μιᾷ φύσει τε κὶ εἰξίᾳ τῆς ϑεό- 
τῆτος ο Τὰ εἴτ άπ ν πα ὃς παῖιγα ὃς ἀϊσπίτατο Πεἰτατὶβ ᾿ποοπξι, 
τγλ πὶ Ρεγίοπατιιπι ἀ1|πἰπ ἔϊτο. απιαίςςπιι!5, Κατ γορεῖται ὃ καὶ ἐπ 
σία πῆς ὑποος ἄστως. διότι ἐν ἐχοίςτω “ἶν ὁ μοειδιὼν ἕστος ἄστων τελεία κἡὶ ἐ- 

σία ὅδ," ςτιι Αἰτ. Εἰ τερόν ὅξιν «σία κἡ ἕτερον ὑπτόςωσις, καὶ μὲ) ἐσία ,κ κρεν 
γον χα; πίρμεκτικὸν εἶ δὸ; πἶκ' ὁμοειδιὸν ιἕπτος α σεων σημανεῖ, δή ϑεὸς . αὖ- 
ϑρωπίθ-" ἡ 3 ὑαύς ασις ἄτομον δηλιῖ, δὲ πειτέσα ἡ εν, «σνείμα ἀγεον, σπέ- 

τρον, παδλον. Τ᾽ Ἀ αν {Ἐπ Γἢγῆς Οἱ 9. τας ἰδέας χέγουτεςγὰ μν 5. τῇς 
λόγῳ χωρις , ταῦτα κὶ ιὔτος- ἀσει χωρίζουσι, [ἀ6πν, Οὐ γάρ ὅδιν υἕτῦςα- ἡ" 
σις αἶν περέτων καϑ' αὐταὶ χωρὲς ὧν ὅξι πέτχτα, Ἐτ ἀριιά [Ἰμορο- 
παπη ἑάοπὶ εἰ ἐν σος ἀσει κὶ ἐν υἷα αὐ ̓ 4 ἐρ.Ν ος, ντ ὐ ΑΙεχαπάοτγ 
π ἁἦδ Απίτηα 5 ἢ ὕλη αὐτή χοιϑ' αὐὐτέιυ χπουςιασιν ἐχέν δύσαπαι, ὧπ 

μηδέασω διδὸς ὅδιν ἐν αὐτῷ. ἘτΊαχ Ροτ ἴδ πεαυὶς Πιδηἕονοτ ἐστ σαὶ πα 
ῬΒΕῸ ἀς ππάο, αὐγὴ καϑ' ἑαυτίο ἕπος σιν ἐκ ἔχά. Ὑπιςασις ε- 
τίδιμ χαστεχρης καῖς ρτο ὁσία ΡΟΠίτατ, νῦ (υμϑήξαμτια ρτὸ εἤςηεῖα. 

Ἡϊβοτία ἐοο ΓΠ0.5.1π ἀεστεῖο ϑαγάϊσοι ςοη{}}) Ἡμεῖς 5 ταύ- 
πἴω «παρεική φα (ἦρ κἡὺ δεδειδεύγμιεϑει͵ ἡ ταὐτίω ἐ χουῖν τίωὴ κοιϑυλικίω πα-- 
διά ϑυσιν. κὸ πίςειν κὺὸ ὁμολογίαν, μίαν ὃ) υτπός ασιν ἰωὼ αὐτοὶ οἱ αἰρετικοὶ οὐ - 
οίαν ποροστιγορϑύεσι, τοῦ πευτρὸς 9 κὶ τοῦ υἱοῦ κι τον ἀἰ γίου πυνδύματος. κὶ εἰ 
ζοτοῖεν τίς ν᾽ τοῦ οι Ψαύς ασὶς ὄξιν 5 ὁμολογρέμᾶν ὡς αὕτη ἰῶ καὶ μόνη τοῦ 

πατρὸς δμολογουυάῥη. Ὑ πόςασις ετί απ νοτογιθιιβ ΡΒ] ΟΡ 15. 14 
φιοά Πηραίατοπι ὃς ρτοργίαπη τατ οηοΣ μα ετ, δέ το ρίαΠοπ 
[ροεῖς ςουΠάεγατασγιντ πα 5 εἰν ὑπός ασις, ἔξει ἀγοι5 ἐπ δ θα 
ἔμφασις. ΑτἸποτεῖος ἐς Μυηάο, Τῶν ἐν ἀέρᾳ φαντεισμιάπων »γ τοὶ μὴ 
ὄρὶ κφτ᾿ ἔμφασιν 5 τοὶ ὃ καϑ᾿ ὠσύςασιν . Ἑοτιτι ιν’ 1ἢ αῦτς ἀρΡᾶ- 
τοητ,α ἴα ἤροςῖς τεηὰ5 οχ ἐπιιητν [ 1ὰ αὐτο πὶ Βασοητ [ἢ αητῖᾶ, 
᾿δζ ντ ἴτα Ἰοηθατοπατιτας Ἔχ Πξοητίαπι, Ὅτ ἰππίω ἀἸχηΐο νιὰο- 
τῳτ Αροίζοϊις δά Ηςοθτ. σαρ.11. Εςι 9 πίςις ἐλπιζομῆων ὕπος σις; 
πραγμάτων ἔλεγχθ᾽ αὶ βλεποιάνων. Οὐ Πραίβοατ Ἰ4ςπὶ ὧς αὐυπό- 
ς-ἀτον τι ἕδνα αῤχάν τὶ ἐστωδες κ᾿ ἐγυπύς ατον. [Ἰσαταιτ 1 ΊΓΕΓ χἕασα 

φάσις αι τῈ5 γογὸ οχταῖ, ἀταῖις Ἔχ Ί τῖτ, 14 οἰἵγ οχίδητια ( (δ 6- 
[χοπτίαπι δὐτοπὶ!οσεγς πο πο πΊ]η1) 4ιια» νοχ ἰάτίτα εἰξ δ ἅ- 
Ρυὰ Μ ττιι. ἃς (ΟΠ τς |4π|. Ὑπόςτασις ετῖαπι ἃ [δ ΠΠπς πο ἐΣ- 
εἴταν αοίσηις ρυσίξηβ, πὰς Δοΐανὶ ρις Γςπτῖδναυάδοῖα, Πάιο]4γ ὅς 
αὐτὶ ἔπ τπαίατη ράτίεπι {ιπηΐτεγ σοη Πα ητὶᾶ 5 ςουτισηδοῖα ὅζ 
ΟΡ πάτο, ντ ἀρ ΡοΙν δίαπι, Τάςπι ταπηεη ἀλχὶς ἐς ἔοτεῖται- 
ἀΐηε ταις αὐίαςια ΟΟΟΙ τῖ5.. Οὐχ ἕω πἰωμὶ διωΐαμιν, ὡς πίων χξατὶ- 
φασιν ἀυτύ γὴ τύλναν κατειπεπληγυάμων “ἦα ἐναντίων, ῬΑυ}15 5.84 (04 
τίητ. 4.10. 6᾽ λαλώ, ἐ λαλώ χτ κύριον, δμ ἧς ἐν ἀφρφσιωύγ ὸν ταυ τὴ 
αἴ ὑπος- ἀσει τῆς καυχήσνως, ἴῃ Πὰς »] οτατίοηἰβ οοηβάςητία. Ἐτ 
(ΆΡ.9.ν τῇ ὗσος ἀσει ταύτῃ τῆς καὺχ σεως» ΤητΟΓΡΓ.ΐα ριφῆδεητς 
1{π4 ρ! οτιατίοπει πη ΕρΙΠ οἱ. 4 Ἡςθταρο5 ςαρῖτ,5. αὐσὶῷ πίαὶ ἀαρχίαὶ 
«πῆς ὑπος ἄσεας μέχρι τέλοις βεζάαν κα τείφω μϑυ,, 1. Πάπι οἱ ρτῖῃοῖ- 
Ρ᾽παητίιρτα ἀἸοῖς [46 πὶ ςοπηπλιτατὶς νογῖ5. ΥὙπόσασις ταΓἤι5 
(αὐ τὸ ὑφεσαλαν Πα Πάετοἱά οἰ ἰῃ Πα τὶ)" ἀοπι αιιοα ἐγέ δρά᾽α-- 
Πάϊα:. (δ εἶα φετυῖο . ἃς  ερεῖ. 1π 4πο Προ βοδτι ΔοοΙρ ταγ 
ἀιξορμοοῖς ἐπ ΡΒ πὶ 5 7 ντ δέ Δάποτατ ϑοσγᾶτεβ ΘΟ ΣΟ ΠΊΘΠΙΙΣ 
Αἰ ογ.εςοῖςῦ 18.γικεφιζα.ν δὲ ἐν ραν, ἱπιτο σημώνει, αῆρᾳ τοῦ με- 
γαϑόρῳ ταὶ καρυκεῦ ματα, Ὑἰ πύσασις ΓΤ (9 αττοα Ο[Ἐ αὐτίςτασις» Σσύ- 

ςασις.ά εἴ» τεῦς ΠΠἸονἀςξεξεῖο. ΑἸ] Δ η115. Αἰ πές τὸ ἔϑυθ- τὸ σύ - 

ρων καὶ φοινίκων ἐξὺ γείτονας τυροσέλαζεν » εἰς τίω! αὐπίωὶ ἑρμίω τε κ; ὥσό- 
φασιν, Ὑἱπός ας» Αἰϊουήτι5 τοὶ ἔσχ ΠιΠάςξηοντ τη 2914 εἴϊου- 
«ποςάϑιμη κὶ ὑπόσνιρ » (ΠΥ πγοΠτιιη » ογαήζαπτοη ν εἰ σγίϊαπηςη - 
ταπι Οο πε ]α: ΑἸεχαπάον ΑρΡπτοά "το 20 Ῥγοῦ! επι. ὑπόφα- 
σις Τἶδ᾽ ἔοων,λὰ εἴχ, πο ά ἐα ντῖπα ΓὈΠάϊτ,ντ Οοτπεὶ. ΟεἸ 9 1ο- 

Τ οἱ. 2. ΑΔ28 



830 ὙΠ. ; 
᾿᾿ααΐταν. Ἐς Ἀτ τοις]. Ἰ Ῥτοδίἐπηατ. εἰς τίωϊ κοιλία» χὐτῆς ἡ τοιϑΐ τη 
σιωϑλίξεται ἰωύτάσις, "ΓάοΠῈ Α ΡΠ ΓΟ α, ἡ γδυκὴ ὕποτασις 4 ἄρων, ἀ- 

γαϑή,δες, ντὰς τοῖν ΡγΟδ].ὑποίςασις ἱδρῶτος, ρᾶτο Πι οτῖς [Πδ- 
Πάσπο,14 οὔνν δὲ πιάοτ ΠιρΠάοτ, ΟαΔ. υὐυύσασις τοι τἰῇδιοσώμωτος, 

{ωσΠάεης εχ σγεπιεθξι! Π1. γΠ ΠΟ τε] λξατο- ασῖν γεν ἐἰ χεστε συῤῥῆυ- 
σις] ἰεέγ]ο ἀπ τογγπα Πα Πἀεη5 σοπογοτίοπε 9 [46πι Ατί 
ἴχοτε! Π διὸ ς. Απῖπια!. Ὑπόσασις αὐτὶ τοῦ συΐςτασις, ςοτηρασο5.- 
πύφασις κὺλ Ο’ης, ΠΟτηραρος τοπαχ, Τ᾽ ἸΘΌΡ ἢ. ΠΡ. ς,ἀς σαι Δητ. 
ἄοσεις αιια απὸ ἀγδοτγος ἀιἘῇς 1} ς [οἱ πἀ! τα τε μαοὶ ζοιρᾶνς 
ςοπίξεητ. Ἂ 

Ὑὐσος α τῇ τον ιὸ ὑποτηστι τ, 4] σου ἀ 4 ἴτ ὃς 1ῃ Πατη γα ΠῚ γδτατη Φ 110, 
ΤῬίοογ ἤν τάς Εἰ πιστάτης ἴπ ΑΙ ΠΊΠῚ. ὅζ Τὴ Ἐσειη. ἡ Υ ποσάτις ἡ ντή ὑ- 
ποξα τις αἰτία. Υ᾽ πος της. ἔμγοα απ 4η ξυ  οἴτιιγ, 1 Ππτάτο τς 
πη Οοτιοἰληο; Ὑὐπος- ἀτίω καὶ ςξαγμα γ᾿) 4611 φέρκφιν γοςαηῦ Κὸ- 
ΠΊΔΌΪ. 

Ὑ τος ατικὸς, δ, υὑτανυῖοετικὸς κὶ ϑείῤῥαλ θε, ρτα Πάοπ5. δ᾽ρη! ῆςατ εἰὐλπὶ 
ΔιΓΠογοπ ὅζ σοπάϊτογοπι [ὃ Ἐαπτια" Ἰ σηνΓ, 

ἱ ποξατικωῖς, ου ἢ ἀδπτοτιροτίειιογαητοῦ {1}. ΠοΠογάητοτ ὅζ ἁβῆτγ- 
πιατὸ Οἱς.ΑΠουογατὸ Ος 0. ΡΟ  γ ῖις » τοῦ 3. βασιλεέθ’ ὕσοςατι- 
κιῖς ἀιπεῷ φήσοιντος σιίωτετει χ έν α)Γους ἃ ἢ γπηατὸ, ςοπήϊτδητέγαις [ε 
1 {Π|{π δξηγιναητε, θυ λποσατικώς, ἵν ὑπομονητικωῖς, καρτερικαῖς, 
ντ, Ο 7. ὑποςατικωώς κεχευυῖυ 9- τοῖς ιὑτύκει μέψοις κενδιίύδοις δῦξαν αἰ- 

δρείας εἰκεϊιυέγκατο, : 

Υἰποξιατὸς. τ] ἐγα 1115 ἀραΐον ἐτὸς, [εγοπ τς, Εὐτὶρ!ά, 
αἷ τος αχυοιτονι!σ ΘΓΟΓΙΠΤ. ωὐὔξοιτο δἔκίω ςα χ ὕων, 
τ ποξίάω, μ ἡ σω, αν ηχαν[αἰτιπς ον. ΑἸ, Αςοιιί, 
Ὑπόςεγα, (αἰ στερα!δινοα ὈΠΤανἀρια ΡΟ] ς, 
Ὑπόσεγος. 1 δου τὸν οἶκον » ΘΟ Ρ το ο]. Κἐσδὲν ιν τἰαύς εγον αὐτόξυλον γ᾽ ἐκ- 

πῶμα 

οἵ τος ἐγὼ, [υδτιῖς περ πο οσοιο ἴτοῖη Γπρεττοσὸ ϑορβοοϊ. 

Ὑποσύέλομαι, ὃς 
α᾽ τος εν, ρτορτϊὲ εἰξ ν οἶα σστγαίο,ντ ἕλος παυτα ροτίο μι τη ο- 

ταις νοἱα ἰεψο ὃς [πδῖγαμο πος πη πᾶτι6 ρδίῆς νε]!5 ἀξοιγγοτο. 
τ ηάὸ ρτὸ γόρτγίπγεγς Πεπλίταγοσο μέ ϊσεγο, κ᾽ ταις γλεῶτα, ΠΟ σοη- 
ξητῖβ ΥἹγῖ 115 ἀσοῦθ, ν ἰγῸ 5 ΓΟΠ. ΓΓΕΓ ΡΥ ἀτ σα! ἡ, υὑφίεῶτη» Οι] 

ΘρρΡοπίτιι ὅθετείνειν, σΟη[{ΠῸὸ νἸπ οὶ ὃζ Ραγ σφάογου να 41} οτα- 
τα σα ὃὲ ΟὈ ςατιο πα! {πάϊο σοητεπτίοποπι γόπηίτγαπε. )6- 
πιο, φὐποτῆις Μά Οὐ γάρ ὅδι δίκρμον ἰδὲ ὠροσῇ κον, σία) τοι παῦσον -- 

τος δυλά ξειαν.. τῷ μηδὲν ὑσος εἰλα μῆλῳ τὸς ὕζοαν., μερίσα εἰς σωτηρίαν 

υὗπ υῤχν7Ε1 Ζαϊ ἢ1}}}} το ηλΠτ σοπάτζιι57) 4110 πηΐ πτι5 ΠΟ Πτ  ΠῸ ΠῸ- 
{5 οἰἴετ, [61 αἰ σέρᾳωρ, ὡς ρος πεσορᾳυόσπας ἐμυεῦσ Κι ὀθοστω τεί- 

τοῖς αὶ ϑρώποις μηδὲν ιὗποτ εἰλα μῆμον. Α ἔζοτιιπι σρ.10. Ωἰς οὐ δὲν ἔσε- 

ςεϊλαϊμίεν τῆν συμ φερόντων τοῦ μη ὁραγζεῖλαι υἱ αν, δε ουὐά εἰ τ αν} 
ῬΓατνα  τσάτι5 πὶ ἐπ 119 αἴτια ἐγδητ σοι ἢ ς 1 01}14,. ντ Π18}} στα 
τί τ ρΟΓΙ ΕΠ πποτα σας [ποτὶ ἤρα Πιδτιςιιοτῖ πη. Ὠ18}} ντ ἐς. 
ξησοεῖπι αἰιοᾷ ΟΡ γαρργεῖπιπ οτος. ΤΟΙ άπ, Οὐ γ5 ὑττῖς εἰλαΐ 
μίων αὶ μῖν τοῦ οὐ αλυγζχωι πᾶσαν τίω) βουλ ζω τοῦ 5ενοἷ, ἸΝ  τ16 οηΐ τὴ 
πε γορτο ΠῚ (ν εἰ (αυτον Ετρὶ δ. ἀετιςἐξαν") αττοπηῖπι 15 ΟΠ πο πὶ 
Τεἰ νοἱ τ πγατο πεν οἷς ἀπ ΓΙΑΓΟΠΊ, ᾿ Ὑἱ πος ελλομα Πιθτγά ο, 
(αδπσο. αἰίηιον [ἀπαπιοιιςο ; ὃζ δά ρετίοπαπε γέπηχιης τοίου- 
τα: 4!οϊτήγημς ἃς ὅξπις ὃς Ραίπιιέ. ἸΝΑπι Υἱ πος-ἐλλω Α ἐξιαιιη 
εἴτι Ραυ 9 4 Οαΐατας σαρῖτε τ. 4ς Ροῖγο, ὑσ έςελλε ἡ ἐφέρεζεν ἐ- 
κω τὸν φτΟζ μϑυ(Θ. οὖσ ἐκ πὐδετοαδε»ἱά οἰπν Πιδτταμςθ τ ὃὲ ἱεογοραίσατ 
(ς,δῖς νοῖης νοττο γούξέ:ποιια ταπηοη, δά πιχῖς ἃς ερατγαιὶτ ἔς 
αὖ εἰς, Ὑὔι τροφῆς ὑποςέλλεϑει ἄειογο ἀς οἷδος οἱδαπι ἀςάμςο 
τος Τ᾽ γοητιο. Ατὶτου Ργο ]οιη. [ς .ς. διαὶ τίη ὑγιεινὸν τὸ, τῆς πρὸ 
φῇς οἱῥ ὑπσον ἐγλεόδτοι πονεῖν ὃ πλείω πος εἰ 5 οἶτγα [ατήετατεῖη πος 
Πα Ό ΣΙ ΓΑ ΡΟ Πης δάοτο. δὶς τὗτος-ἐλλεῶτε! τῆς αἰ ξίας ἀἸοῖταΓ 1556 11- 

τ{15 1π πη: εἴτα ἀρ ηἶτα5 απτρ! τα ἠόηϊ!ς σομτγαξτου Θἐβοίτιιγ, 
Οτορουῖηϑ [ἢ ΟΥ̓ατ. πϑρὲ τοῦ βατῆισμι, οοΥιπι ν ἐγϑα τοργεμποης 
401 1η Τ τα ϊτατο ἀΠπὶπα πα αιαἰτατεστι αογοαητ.. Ωἶσπερ τοῦ 
πιὸ ἐς ὐρυτ εν εταὶ ε"ς τοῖς τοιπ εἰνοῖς Κὶ γοΐτω κει μίμοις. ὥτως ἕπος-ελ- 

λομῆους παλιν κὶ στὸ τοῦδ υἱού τὴς ἀξίας το νδύσατος,, (Οοπηδάπτγο- 
ἄτι πὶ ἀπ πατατι τό γιιτι ΠΟ ίο "5.9 ν 6] 9. ἀριὰ ἀϊυ τη αγ ΠῚ ΤΕΥ ΠῚ 

Τπτρετγίτοσγ) ὅς τογγοπῖδ' ΒαγθητοΝ 5 ΠΠΠ15 Γὰ ΡΠ} ΠΠὸτ οἰἘ ράῖγὸ ἃς 
ἀϊσοϊταις ἐπ εγίογ Αὐττοτς].2. ΝΜ] σπ. ΜΟΥΔΙ ὗαος ἔγλομοὶ “0 ἀ- 
γαϑιν τ! δὶ ἄς δοηῖς ἠετγα τατ.  Ὑποσύλλομαι, το ογ μη Ἰάο ἃς 
νείςογ, φοσία γλσδυομαι αὺ ὑποδειλε ἀςτγοέϊο, τοι σῖο, Ἰρπαιὶ- 
τοῦ πὴ οοτὸν 4ἠς {τ 41ὸ ἃς αἰλοτίτατο το πηίτγο,πγε γέιοσο. Τίο- 

στατος ἴῃ Επιᾶσογα, Σιώωτόμως κὶ μηδὲν υὐτος εἰλοίαυ(Θ- νὴ μηδὲ δείστες 
τὸν φϑύνον., δν ὁ ποι ῤῥησία, χρησοί δ Θ- πε, ΒτοΙ τοῦ πος 6] ς 4111 ΠῚ 
τοῖον τ αῃ5 9 ηος ἡπη] ἀἸατη πγότηςη5.9 [τἀ ΠΠνοττατο ἰοαιοπάϊ 
νίτς, Ἰχίτι ὈΊΠάγο. Τῆς εἷξ Αἰρεέου πάγου βουλῆς οὔτε τίωὐ Δηυνοῶνε- 
γϑες ἔτ 1ἱ0) Δ. (φένου διώΐαμεν ὑπσόςειλα μος. ΑΡΟΙ οἴ τ5 αα Ηεργ, 
οαραϊεσίμτο, Οἱ ὃ δύο θν ἐκ πίστεως ζήσεται: κὸ ἐ αὐ υὑπτς είληται, ὦ ὀὺ- 
δοκεῖ αὶ ψυχν μου ἐν ἐντῳ, ἡ Εἰ Πε{ππ15 ἀτεπι εχ ἢάε νἱέγυτινς ο[: 
δτ ἢ σοπτοητίοηςπὶ τ πη ̓ ἀδ γον τίς Γέητι ᾿σπαιῖτον ροΠοτῖτ, 
ΤῸ ὁ Δῃλυλλεῖ5 πλεῖ πο πὶ ἀσηηΐεἴσίε, Α]"}» ἢ (6 πιρτγαχετῖτον οἱ 
πη διυϊχοειτ, 

Ὑ πος ενεζω, Παἰρίγο, πα Ἔπλ ςο ἡσύχως σεναίζω, 
Ὑποσεν δι, δα Πρ Ἐι15. 
Ὑὐπος ἐνω, (ταις ᾿Ἰορο πη ίςσο Πιθειις Πιρὶτῖα ἃς σομαῖτας ἄπςο, (ἢν 

Ήομ, 

! 

ΝῚ τὶ 
Ὑὐ πος εολσα Ρτίνλοον οἵ εἰσ πο ὑτὰ Ῥτϊαο,ίει ἀςέγαιο, 
Ὑἱ πος ερνίζι, μι. ἰσωγπ. κοι αλῖττο [Ὁ Ρεέζοις. Νοις Ασςαΐ, ὑῶν 
Ὑ᾽ πύς-ερνονοίτἷν ρεξζυτεγιξωυγάςῃ ον, Ἡ εἰ, Ὧν.) ΜΙ Γ 
Ὑἱ πος, [ςἀ Ππηςητιται ὃς ιιοα εχ ντῖπα (Πα τ, υτυόςτασες, υὑπηηςῖής τωρ 

μάτω τῆς καιλίας» Πα (πα! ππεπταγαζα σαρ.ι. ΠὍτο αι Α πἴπι, Αὐτῆς ΓΝ Ιὰ 
Ττο πὴ ὑπστημα (τλτιο 4.2}. }1..5.Ὲ Ἔριν ΟῚ τα πτοη ὑτύφημα, ὑέος ἼΩΝ 
«πα ἧἶρδ ὁμοφύλων, [τατῖο ΡΠ Πνποτιιπη, σαρ. πὸ θαταὶγΡ. Ὑπό ΕΠ Γ᾽ 
φαλα δ ν ροΐταῇς ὅς Ῥογίουττ δός σας ΟΥ̓ σΌΓΗΙΣ ἐν πὶ αἰρα τῆς 3:5 - 

λογ. ἔστη ἐν υὑπος σει ἡ ὑσίφ τῷ κυρία, Ὑἱ πόςημα ( α(18 σἤ μα ΟΠ τοῦ 
αὐ ἡοία καυλδο)νῖτοας ΡΓΔΡῚ ρᾶγ5 40: ὃ( κύστεως προχυλθο ΡΟ ΠΧ, 
[1.5.. Ὑἱπόςηνα, πλῆθος, οι 14:8. Η εἴνα. Ὶ 

Ὑἱ πος ὑριγμα, τος, τὸς οἰ πηξητιπηγημοε ταὶ αἱ τομὶ Πυταδαΐα ὅς, 
Ευ]εἰει5: ΠιθΠτταίτατ ἃς Πιρροαιτατ. ᾿ 

Υἱ πος υρίζω. μ ἰστ,ασ ινα, Γι] οἴ, Α ἐλ, Αςςεΐ, 
Ὑ πος: ιγμη. ἥς, ἡ, δά τπέῖῖο. 
Υἱποςέζω, [ΠἸδτισ ρηπ σον εἶ {ρΠ τα ρυιο, 
Υἱ τος ικτέον, {5 1 Ππὶ στο πότ πὶ Εἰ, ᾿ 
Υἱ πος λξω,τεἰρ]οη ςο. πιο α!ςὸ [ρ! εθάςο, δ 
αἱ συςολὴ ὅς ἢν τορτο πο, {πρτταξιῖο. ἔαρ, Γαἰ αι] το, πιά ξλίου, 
δειλία, εἰ πα τας. ὃς πλοτι5 πο Βίδθς πες ᾿Βϑομι [ΟΠΟΠτἰ5 
ἃς μγαπστγισατίο.Π ἘρΡΠ Το .Δ4 Η δ γάτα σᾶρ το. ὑμεῖς Ὁ ἐκ ἐσμῆ 
υὑπος-ολῆς εἰς ἀσσώλειαν, Ατ πος πὸ ἴΠ ἤμπλιι5 Ζυ πος [α] ἀ"σα πεῖς 
ἴῃ ρει ἀϊτοηςπ). στρογ. Νεώ ὃ. αν (θέ δλον πα ῥῥησιαζα᾽ μῆνοι Ἦ 
ἀλήϑειαν ἵνα μὴ πῇ ὑποςολῇ,καϑὡς γίγρατῆαι., τὸ αὐ ὀμδοκεῖῶτα καὶ 

τευχριϑ'ΐυΐω. τ ας Υ οτ οὐ ατη ΠΙ]ης ἀΠῚΡ 115. Υ ΘΓ ΓαΓΘ ΠῚ ἀρεῖ 
εἰοαπεητοοοας ΟΡ ργαπατιςατ᾽ οηοπηνντ (σείρτιηι οἱξ βασι, 
ΟΡεταᾶ: παϊατα ΠΟ ἢ ΡτΟΡΑ ΗΠ 5. ν Ἰὰς Ὑ πος-ἔλλομαι. ἣ 

Ὑ΄ποςόυια. τὸ, γσηἱ ξογγασπηοητα 416 παπάς δα μ15) ΟΠ χ, νἱάς, 
Σ πὔύμιον, ὰ 

Ὑσοςονα χίζω, (δ᾽ πο Θμλ πο. ΠΟ πλοτ. αὶ. β,γῶα σι τες ονάχιζε φᾷ 
ὡς τερπηκέθαυ νι γῖ.ὐπ τ φτενεν, ἠΐχά, ν 

Ὑποςόρνυμι, (αἰὐίξεγηο. ιδτοῖο. τ ὑωρτορενγύῳ, σοῃηρία ΠΟ »οἷπλ' 
ΒΑΠΊτ5. Οτορ οἵ ο; τούτου τοῦ ὄρρις ψπτωρείσῃς πεδῆον ὑ πῆνον ὕστε σο- 

ρεςιαν. 
ὙΠ σοςρα τη γέω, ΓἜςτνη{1π|ΠῈ αἰ Τπτροτάτοτς ἰοσιπὶ οδτίηοο. 
Ὑποςραάτηγος, μον τ χ (δοιιπ ατιιπὶ Ραττι ἢ. ΡΟ τ χ. 

σις με φομαι,αιοττοτο τὸ ὑποκοώμπηω, ἤοχιι 110. πᾶς απ ντ υ- 
πατςρέφεῶτι τ δια δ ὑεῦχαι, δ ἔπ οἴταπαο Τιι 1 Ποατῖ τ σοςραφ εἰς, δον. 

Ρβος. δηπεχαφεὶς. ΧοΠΟΡ]ν πῃ ( γπορεῖ, ἄς ]εροτς σαπο5 Πιριςπ- 
το, διὸ δὴ πος έφεται τειχ ὃ, ἐν μικρῷ πολυ κα πελίασων τὸν ὄηηφερθμε- 

νον» [τα 4} ςο] τὶ γεῆσχιι ΠΠτ, Ὀγουὶ ἔραυῖο ἰθηρς γε πη μοι) 
σηες νο[εῖρτῖς ἤλῖς ΤηΒίλητοβ. ᾿ 

Ὑἱποςρεφα, μ, ἔξω, ανιεφα, ἀςσούο, ΡΟΠΠπιϊηῖο τειιογῖοτν ὀῤαςρέφων, 
ἀεβοέγο, ἀπποττο.ίτεν σοπποττο,ίςςο, δἰαχωρω, αὐέρχομαι, νος: 
φ,ν οὐτοτηπλπ του Ατατης, Νώτῳ υὐποσρεφετα ὉΠ]. σρέφεται, ΗΠ1α 4. 
γ υὐσοςρεψειας ὄλυμαον, τεάςᾶς 'ῃ σα ΠΠπῖν ῬΓΟ εἰς ὄλυματον, παίλϑ 
πος ἐφ-: εἰξοῖκον, τϑιτοττίταγ πὶ ἀοπιατη, Νάζαπζιῖα Οτάτ. ΑΞ 

ΠΝ 
μἰγίων 

ὐφθ νου 
πρρμυρ 

0, γισ ἐὰν 
Μβναιθεἰι τὴ 
[δ τι τ 

Π]απηάο Αὐλιπὸ, σοηαςττο, απτοττος 144. ἐν ὑστέςρεφε μώνυχας Οἱινλ ορ ὐᾳ 
ἕσσσας, ν]άς Ὑὐπιςροφή, ἜΝΙ . Η͂ πυμ οί, 

Υἱαύςροφη ἢ «7115 ΡῸ ΠῚ ΠΉΠη1] ἱπιρο βηγα,εἰξαπατη τὸ διαδευσες, ιιατ ΠΟΠπ 
οὐίατη σροφη ἀτοιτατοΓ σ ΡΤ απ. ΓΟ ΟΥ̓ Π γνός Θ., βοχο, ιἄσοτρο- ἤηλαρμζῇ 
«οἰ». οῖτατ ΓῚ αἴπὶ υὐστοςροφιὴ 110} τοῦραν δγτιιηῖ σοήσπτοϑ. ΡΟ- γδηηιν εἰ χς 
'νῦ. Πραγματικ ἧς κὶ νοιυυεχαῖς εἷξ ὑποιςροφῖς «τα χωρήσαντος Αἰ ννίζους Ναϊογ 
τς ΠΊν Καὶ κα το δ σειντες ,αὖϑες τ υὑτσοςροφὴ (ἡ πείγοντο. ΕΠ ΤΡ Ροσίύστο- 
ςρυφ]ιὸ τοῦ ἐρυϑήσατος γοσαῖ 4 ΤΟΥ Γοσ ΓΓσ. το (τμε- 
πγᾶρο οτγατ! 5» εγπιορεη,ν άς υτσοςροφίμ! ὑπουςρέφειν οἰἘ ταπτ 
πὶ ργο » τε Την ἐπ Ρ] σατο δζίητοτῦ ὀχ οιττοητςαι ὀχροῆἤεῖο- 
πεπὶ τοῖ τερουτὸ ἐπ Πίζετος κατ᾽ ἐπεμζολλώ, τπόχ αι δε γε πα 
ἫΝ σρτούπατα σῦτο τὸ σι υα τινες κατα πλοκίμ ὧν 5 ἀτστάν : 1] ἔτ ϊο 

ἀἴοιτητ ἃ Ὑταροζιητῖο. ᾿ ἔπνει» υ». 
Ὑἱποςρουλ Ὁ. γοτιιπι 0 5. οὐ δῖ ση]ατα, πε 
Υἱ πόσοιφΌ τοιοῦ πις γοάτχ, ἐφιγμρῶ: Ηςίν ἢ. ἰπέμ ἢ 

βοηϊβα ἐς 
(ἐπ , 

ἐπ Δι ἐδ 
θα ἰὸ 
μ ἿΝ 

ἔππινν, ἢ υρν, 
ΠῚ ἀατα τρηῃ ἢ 

Ὑπύςρυφν 9-, (πρασοτθιι5»η ἴαροτς εἰς ἰφηΐτοτ ἀσει!ο. 10, :. Ὀιοῖ, ἴἀτηΝ 

ἌΥΔΟΣΤ, : ΗΠ 
Ὑ᾽πόρρωμα, γᾶ συ] πὶ 4ιιο  {] Γτοταἴτατ, Πιδθταμππθη Οο]μπις ], ὑπ ἣν 

εἰς ὑποςρω σα αὐ [ατογποπάππι [ον ς. ὐξέςρωμα. Ἷ ἬΡΑ 
Ὑποςρώνυμι, κ, ὡσωςπιοκα, [ ἰτετηο. ἕατοςρω σώ, [εἰ ἰζογηατ, Πι1- ϑτρῃ 

εἰ τῆν ὐατοερυυϊῥη χεὶρ πάυιῖ5 Πα δ ἔγατανραί πνα πιαπης. ὙΠοορίν τη, τὴ 
ἴῃ. Οἰναταέξου δ. πτοτγινπη σα. 4ς αἰϊεητατίομδ, Καὶ τῷ πω δὸς ἐν Ἢ δίς 

ϑεάώτρω ἀφελόμῇυ Ὁ. χοὶ ωρροσκεφαάλ μα, αὐτὸς ὑπ’οςριῦσαι. ἄρηηων 

Υἱ πο ύφω, [Π|ΠἘγὶ αρος ποιά! οὲ αὐ τείησονσα!οη. Δ Οἴδις, πῆ ἄρ 
Υ᾽αυσυγχντως σοι ὁ, αυΠ10 οτάϊης, συγκεχυ ήρως, 514}. ἰήν: 
Υἱ ποσυρίζω, τείοηο. Αἱ (τ Πγ ἢ. ἢ ς 
αἱ σοσυρονοχ ἴτηο Πιγίτητι τατον δι πίξίτα ς σα ΕἾ1ο. ΠῚ γρΊτιεα οχεγαᾶς ὄπα τῳ 

Μο.Βυνά  Ἔτίατη ἔπτεγρτ πιρτγαθο. Πράποο, ποιπτηιο. Ομ τυ ίος 
Ποαγ..4 ΒΚ οἵπ.12. Δ κὶ σαυεχ ἧς ὑπτοσυίρει τὸ το συμ, Κὴ κότα σέ λλεῖ 

τίωὐ φλεγμονίαί, 410 Γε πα αἰ 0] ἀϊοῖτ υὐπτορύ τειν, ὃς ΠΟιΙζ υὐττορυ πεν 
εἰ (θεαῖς ἔροιο ντ σοποῖδατ [πλγιιοτον τα ιἀσοσυ εῖν Ἰπτογργός 
ταῦὶ απδὰς ἤιρτος τγαβογο ντ σο  αἰδατιιτ, 1ᾷςπῈ Βα άαρι5. Γοτιρῖς 
Οτοροτῖις πη Πεο κὐθὲ φιλοπ]αχίας πρὶ σιἰετὶ νοῦῦο ὑποσύ- 

ραν ν (την οὔ  ρτὸ ΔἸ Ποῖο ὃς πνοἱ  ἀτεγαῖνο 9 41 αἷτ τ ϑυ- 

Χίῳ τῆς ἡδονῆς ὑατυσυΐρρυοτι ἡ ἐπαγιφὥστο τοῖς ἀδδεγεσέρρις (δὺ ϑρασύς, 
τέφ'ς, 

- Ὑἱ πύσφω, 



9 Π 

Τ᾽ πόσφαγμα τος, τὸ ΓΙΟΓ: ὃς ΟΓΠςητάτα ρατα αἴας Προ Π τα Ναὶ 
Υ αἰμιάλαπεςγυὐτσώππα γἡ υὑαοσῷ για ται γὰρ υα Π. Βα οζ σοποη ςἢ- 

᾿ τἰαπι. ΡΔ 1115 Κα ρίμοτα Π|0.3,ιπαύσφαγμα γι ρτιταῃν νοςαῖ, ἴπ Ο- 
 οΗΪ 5 νθῃάτιι πὶ τ] σα ἀρηᾶτα; 5 οχ ρίαρα πηαχὶ πιὸ ἀροτίαπι. 

᾿ς Ἐϊαιεαρια Θαἰ ἐπιιπὶ χτ᾿ τόποις ἐχ Ατο ίρθης γοπη θά πὶ ὡρὸς 
τ΄ αἠκαάλωπας κὸ ιἁτοσῷ ἄγματα, 1 ς[ἢγ 4 οτιιοπτι αἴροξξιι5 Πυβιιποηος 
“εν διρ!Πατιομέίαιε : δή στιισατα σι οτιιπι. Ὑ πόσφαγμα οτία τ 

ἄϊξξυνη ἀτραπγρητι ἔρια: ΡτΓΟΡτοΓ στ ογῖς ππ}ΠτμἐἸηῷ, Οα- 
ἣ Ἰσμιι τη ΒΙοἢΠ οχρο τ, λε τοῦ μέλαν. τῆς σηπίας τὸ δῇ υπσότρνηον. 

ἩΙΡροπαχ μὰ ἰᾳπιθὶς ετίαπι αἰ χίτ 9 σηπίης υἰωθστραγμαν ἱ. τὸ μέλαν 
τοῖϊς Ατβορῶο [ἰ0.ζ. Ὑπύσφυγμα, δ ]Ἰυπὶ αιιο οχ ἰδυραης 
οοέζο ρατατιγ ναγ)ὰ σοηείτιιν ἃ γα γρύμκ κα, ὦμα ἐφϑον, Αιἤςηἷ- 
δι άεηι αἷτν αύσφαγμα δι᾿ ξὉ κρέασιν οπῆοὶς ἐκ τῷ αἴωατος τετωρυγμέ.- 
γοῖς μέλιτι, τυρῷ ἀλὶκυμίνωῳ, ἃς 1ά ΒΦηλ5. ΡΠ] η.110..8, σαρίτο τα νας 

᾿ λιαάι (ἀπριίηοπι ἴα οἰυιι ξογππατὶ νοράγιαις [χπριϊοι πὶ; 
Ἰιλξασσφαγμα, 
ἔποσφ ἐξ, αγν..»΄, αὉ υὑποσφα τυ, ν᾽ άςτιν οὔε σαιιῖτας 118 ΤΠ 5} }} σαὶ 
{ιθἀίτιτ σίδηρος δ σφαγειὲ,ν οἱ οτίλττν Πΐατιις, 41 Ο[Ἐ ἴπτοι ρατςς 
ἸαρῸ] ἀΠΠς ξξας. Εὐ τατ. ἐκεῖθεν ὨἸ πλΐτιιπι ἃ σφαζω κ; υἱωυσφ ἀξ κοι- 
λότης ὁμοίως γἡ αὐτὴ γ ὁποίαν παριεσι ταὶ σφαζομῆνα ἔνϑει γίνεται καὶ 

᾿ς σῷαγη. 
Ὑἱ ποσφα πα, Πιΐτιια πο Ὸ Το. Πα ριι πὶ ἤιςοἸΔο, 

τ᾽ ποσφίγίω»μκιζω» Γα τη σο.ἱη ἘΡΊρτ. 

'ποσφοσγίζομα, [δ΄ σ ἢ ο.ἰπΐο, οἰδιάο {πρροῦτο Προ. ΡῬ]ναΐατ. 
ἴῃ Ερὶισιπν Αςςιίατ. 

ὑποὰ εἰν, Πα ΠΕ οτο ἤι ρΊςατίοτορ οἴςοτο υπευϑεῖναι, ὑτολαζεῖν» ὦ ττα] τῇ - 
9. ὥω, ὥσοχ ἂν τιμωρίαν “ἴδ αδικυμοίτων, Δὲ (ςἰνλιι. 

᾿ ̓ πύχ εὐ, ἃς 
5 

τη ἢ Ἵ πόα ρτοπηῖττο, ΗΠ ο1." 1124. α, ὑπέκ 60 κὶ κατοινδι σον, 

Ὑποχεῶτ, Γροροπάηϊε, ἑμολογη σαι, ργο πα! ΠΠ[ς, Ποιποῖξ. 
ποχ σία γα ρο ἰΠἸοϊ τατον» Α ΡΟ]. δος ἐσίησι δολωϑείς, 

χ᾽ ποχεσιςὈ»εως, ἐν ρΡ ΟΠ {ΠΠ 09 Ὁ ρτοπλ 110. το ΠΥ ΤΏ. Π|4 4. (,, - εἴτε 
τ΄ ψεῦδος ὑπόσχεσις ἠὲ κ᾿ ἐκὶ Ρτγοξοῖτιο, ἐπειγελία, Ὁ Ἔπλο τ, 8. ἴα Ἐρὶξ- 
Ἷ Ἰτοῖ Γι δΠαυτῖα... αλια: 4115 ροΙΠἀοτ.ς2Ρ.1ι. Π)ςιτοτ. 
αὐ ποχισακωδας, αἰΤα]ο [5,α Πυ]λτὶπν [ςἹ ΠΠ|]ς. 

ΠΣ ἡ ποχισμαςτος. τὸ ἀρ. ")ο]] σοὶ αὐδρεῖ ον υὑπόδυμαιν τὰς Πρθάισμα, 

εἰνπριρά μα Εις Ὑαύχομα!, ΡΓο λυ ττο. ρας  Γσοτ, Διναιιατ» Ετγ. ΑΡΟΙΐοη.110.2.ΑΥρ. 
ποίσ!Β. Ο ὑσόχετα αὐτιααὥϑτρ:ν Ὁ] Θτδιη ἰδρῖτατ ὑσσίο ἐται- 
την ἤνριθα αὐ ποι ὁ μῆνΘ-,κ,Γροπήοη πὶ ἔλεί ας. ΡΟ ΠἸ οἶτι!ς »ἐ πειγζειλαυ, Θ: δῷ ὑ- 
ΠΩ Ἢ πεχόμίω (Οὐν {Π.ο,ἄνον υὑτοχο μυ (9. ὐὐποχο μῆρμ Ὁ. ποιήσειν» ΡΟΙ]ΙΟἶτι}5 

ὶ ᾿ς (εἰπέξιταπι, ἀτηϊορῃ. 
ἰπθον, ὅποζαλιὸν, Ε] οτηοτ, 
ἐπο ταιγηὶ ἃς, ἢ, νοττίτατ οδοάἸοητία, ἱ υὐστακουκ, ὃς Πιδ᾽ εξεῖο ὃς ἔπτα- 

Π μΩΠ[Πὸ. ἥτια ἀπο ἴῃ μας Πρηϊβοιίοης Τιαττηὸ ἀἰσί, πο ριτο. 
 ἙΠνετὸ εἰτι5 αξεῖο αιὶ ἔς αἰτοιλις Πρ οτῖο Γμσπαλίτεις ἀῖ ας 
ο΄ Πρ οίτοιτα ντ ἱρῇ νο]ατ Γι λάττιις Ράτοατ, Ῥαυΐις χ δὰ ΘΑ] τα5» 
᾿ς Οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξα μβν «Ὁ ὑποταγῇ 14 εἴν, Ομ ἶθιι5 ας ἀφ πο- 
τς χᾶπὶ αὐ άε:η {1 η}}11 ὃ ες {{π|λλι15.Γ πτογρ ταις ἢν Ουδε5 ὡς δά 
᾿ς χηοπποητιη ιυϊήςπι ςο ΠΤ π|}15 ΡῸΓ Γυδιοϑτοποπ). Ετ:ιαὰ (ο- 
᾿ς πηγῇ ςαρ.9.Δοξαζοντες τὸν ϑε.ν ὅ3] πῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑ μὰ εἰς 

τ πὸ ὄναγζέλιον σῷ χοις 49]. 1) ει σἰογιαπι για ἀϊςα τες, ιν νυα- 
᾿ς πἰπιὶ οοηίξηπι Οἰντ τ Εὰαδαροὶο [ἀπυπαὶ [γι Γπτοτρ. εατα 
“ βοτίβοαης ἀς σοηίεπείοητο νοίεγα [ωοἱε λοις ἴῃ Ειιαη ΡΟ Πα 
“ Θηπῆν 
Ὑποτωνιίθ.,κ, ὁ (δἰ ἴσατιις, 
ὑποτακτικὸς οὐ ὁ, Πισηαπ εις. Ἰινζξ ης καὶ ΠοῦΑτο ἀταἴτιτ, 
Ὑ ποτανύω, Γιυτεπάο, ἤιδτεγ ργοτευάο,ίσιι οχεςμ 96. α. 
Ὑ ποιοιρα ἤΠω, σοητιτθογζοτίς ἔλοϊο. 
Ὑπὸ πιρτείρ Θ-. (αὐ τάττατιιπι ἀοττιιίι5. ΗΠ άιις. πιτίωςς ὑπυταρ- 
Ψ τάριοι. 

Ὑ ποταίοσω. μ ἰξω, πιαχα, (αθάο, ἰμθέπηρο, (ισηςῖο; φο]]Ποοο Ὁ, 
᾿ υδὶμο, αὐ. Αος σαι] α4 Ἐρβεῖις.5. υττσν πεασό μῆροι θέλοις ἐν φύξῳ 

9ῈἘ5.1.4 1] Αἰ τὴς πιά ττὶ τὰ τἴπιοτς Πεὶ, ᾿ 
ποτα ήομωι, [σά ϊτιις Πιπν»οὐοάιο, ας ηιιοτ. υποτετειγ μῆδοι,(α- 
ὁ ἀϊτί, ἴ ὶ 7112 

ποταν ριον, αν τὸ, ἱπτη σητο τιν ν αἷτι5. Α Ρίγττηις ἐν ἱππιατρία, 
ποτυίνομκαι αὐτὶ τῷ πωδοτείγομαι, ρταιδηο ΟΡ ρΟμΟυ τοί χυμαι οἤΐοτο. 

᾿ Ρίατο ροζεϊτ ριο ἐο φιοὰ οἱξ ἱητογγοραηάο ὃς ἀρυτᾶάο ΡΓο- 
Π τΡομεῖς 8 σχροπετς 11ςπν ἴῃ Οοτρ αν» ἰσπερ τοὶ ἐμμαρφάβέν σοι υἰ- 

{ΠΉ 0 ιν, τὰ 

(Ἰ Πυυ ἐπὶ 
ἡἰα ήκγύαιῃ 

ἐχίμευ, 

Π 

μΠοτ δ σίμη 

ἡδαδησι 

ἀξααϊο ύδιν 

πτίέμιιοιβὸ 
υείαιηι νῶι 
πι ΠΡ ον 

«πὶ, ὑπ 
ἀφο!» 

εαπ μοι. 

ἀφιολί ει! 

ἐμαιτἰδο 

ἀν οδὰ 

ἡ . 

παι 
»»2, 

πῆι, ΤΙ 

(ἢ σα 

η79, 
ΣῪΝ 

ξ ἷ : 

ἐ πετείνατθ χα! ρεφιΐ, (ὦ) ἀιπτὸ καλώς Κὶ δια βρυ χων ἀπεκρίνω. 
λῦνι ᾧ ᾽ ς Ε Ὶ 

«ἡ 'ποτείνω, τὸ τροτείγω υἱποζ ἀλλα, ἐποφαὶ ὠγεχ ᾽ν θεΟΡοΥγισ 7) Ργοῖςη- 

ἀο,οἰζου ἀο. ορ οοὶ. πὶ Αἴας, μεγάλας ὁδύμνας ὑποτείνει, ἃ. ἐγείρει, 

Ο ἐρει,ἰπτοπάϊτ υἱποινένω ἐλπίδας ρος ᾿πτοπ 4, Ἔπηο ΤΠ η ϑγηοί. 

. ξγαττὶ τ Δειποιήύω κα πἰοῳ πολὺ πῆς «ξιαξ, ἐλπίδα πικρὴ κἰποτείνει τοῦ 

“μένοντος. υτοτείνω ταὶ ἐμπορία σιιωελόδυϑεροαῦ » Οἴἴοτο ἡἱς ἀήϊυτοτξ 
᾿ φά σιπροτία ΠἸδοταπ απ οτείνω βασιλεία φίλον ποιῆσαι 7 ἰρῬοπάςο 

πὶς τεροπὶ πηῖςιπι τοι ἐίτατιιπι. ΤΆμον ἀνν δ᾽ Τατοτρτ. υὑαοτεί- 

γω,ἐλπεδοις δηλονότι, Ὑ᾽πτείνω 9 (αρτοηάο 9 νῖ υσποτείνεσει Δριὰ 

ΔΏραΪο τγῖροπὶ ἸοπρὶΠπταιιτη Ἰάτιις (αὐτου άφης εἶτα νέ {τ πιρτα 

᾿ Ἰοαρὶ ΠπρΎαπὶ ἰάτη5.» πιά χΊΠηιις Δασαΐῃς : ὈἸοίϊηταιις ὑποτείνει 

᾿πλϑυραὰ γωνίαν, ὃς αν» τείνει ἰπθ γωνίαν, ΑΤἰπς Π85115 ἰ1δ.1ο.ἀς Ῥγτίια 
ΟΠ βοτὰ αι Βοςατοπιθςη ἱπιπιο ἰδιτ) οι τα ἰβιιοη ες) ὅτι τργω- 

Θεοπιοῖγας. ἀϊοίτιν Ποα αα [οηαιις [πρ πηαχῖνηο [ππυρογὶ 

ι ΠηΠ 831 

γδυ ὁρϑεγωγίου καὶ τίν 5 ρϑἑω γωνίαν ὑπτοτείνεσοι, ἴσον διύαται πῶς οἶδα. 
“χύσαις, 

Ὑἱποτειχ ίζω, [δ ἔτιιο ται ται, 
Υἱποτείχισμα, Πα Πτιιξξῖο Ψ τε, Γαδ οξχα πιιηϊτῖο. 
Υ ποτελέω, μ, ἐσωγπιεκαγίο ΟΣ βοη(0 ν ὑσοτελω: τὸν φόρον, ρφγίο ττῖς 

Ὀυτιιη). 
Υἱ ποτελὴ ςγέ(θ-,ὁ καἰ ἐφττ δατατί 5)αυὶ (Ὁ ττίθατο εγαυὶ ΓΟ] αἷτ ττὶ- 

Θυτιιη, [π᾿ ροηεἰϊαν ἴδον οξε μα ἢ ς»α αἱ μῷ Ιεπο νοξεῖραίν εἢ οὔ- 
ἈΟΧΊΙΙ5 χὦ υὑτδϑέυθ. πελων, ὁ ὑατοτελών [ΟἹ Πιξὶ. ἐχ ὐτοτεν, εἴς φο-- 
φου, τα} υΓΟΥ̓Ὁ ΠῚ {11 ΠΊΠ11 6 5. 

᾿ Αἰ ποτέμνομω [ςο! ἀν τας  ἀουνι υασοτέμνομαν χρόνονν οἷ δφίλγαν,ν οἱ 
ἐλπίδα, τα ριι59ν 0] σο πη ΟἀἸταιαπΊ,ν εἰ ἔν οπὶ ρτα οἰάο ἀτα; δι" 
ἔογο ἱ. ὑφαιρᾶμαι. ΑΞ [ς]}}.ὐροκαταλαμ ( αΐων τὸν ὡκ κλοισίαν, κ «δ χρό - 
νοις ὑμδιῦ ὠποτεμνουβοΘ. ,] «ν κοι οριὲ υὐφαρευῆν δι, ΡΟ 0.1. ς. Καὶ κα 
τεμέμφοντο τὸν Α γίλαιον ὡς ὠατοτετμηυάμον πύστις φῶ τας ὕζωϑεν ὦ- 

Φελ εἰας κὺ «ας εἰς τὸ μέλλον ἐλπίδας, (λγγ [Ὁ τ 1. αὐ (Ογιητ. Δ Ρ. "5. 
Ταύτῃ πτόλιν ιΐπσοτεμν ὁ μῆυ(.- τίω) Θρασύ τὴ τοι Τ᾽ αὐτιλεγοντῶυ., ᾿Γη Πλΐ - 
δλιςης 8ζ ργαοϊάεος διδοῖ). Υἱ ποτέμνομαι τάς πν α:οἀ Αποτέ- 
μνομκανἱῃτεγο  ρ᾽ οντγατίπτι ἀγοςοςτγαρίτιη δάϊπιο, ςηΡς ἀ,1ν 
Οἱ δγ ἀμφὶ τὸν Κῦρον τττετέμτοντο, κὶ ὃς χατελάμ( νον ὄυϑεις ἐπαγον, Ἐς 

ἴῃ 4.Εἰλίωικ, χατοτεμνό μέρ Θ- τὸν εἰς Σ κιμον πλιωῦ,, Παρ ατὶ ΟὨ ΟΠ 
1 δα] πὶ ἰῃτογοΙ ρ 6 ἢ 5. 
Ὑποτέμνω, μι ὑπτοτεμυῖμαι  πτυύαιοτέτμηκα, [ας οἴ ἀο, ργαςϊάο,νε ΡΓδ:- 

εἴάογο οὐπέζατι οηςπι λον εἰ τεαϊτισηνὶ ΟἸσεῖο ἀϊχίτ, 'ΝΔπ 
τποτέμνειν Αττιος τὸ αιροτεμνεῖν, ΧΕ η. 1 «. Ελλωνικών, πάντων κὶ ἐκ 
ἐν πῃ πόλει κὶ τοῖῦ ὕζῳ υτροτέιει αὐ ταὶ ἐλπίσας, Ὑπυτέμιω, ἀοἱ οἱὲ 

ΤὈος τ ὁ: Πλτρτιι Ὁ αἰτιιτῖα σοτ' τι Οὐ ΠῚ: Πα 1 Ποῖα οὐ ιὸ 

{ιςςἰ ἀφοταίποτγα ἀρράγεητ, ΑὙ Πτορ 1 Εσιτ, Οἴςτιι ὑσυτέμνων 
ἐπώλεις δέρμα μοχθηρφ βοὸς τοῖς αἰ γροίκοισι πανάργως » ὥςτε φαϊνεόδαι! 

παχύ. Πυϊ ἀεπν, Ὑ᾽ποχεμειῖστι τας ὑδοιξ σου. (Ὁ Πειπις το πρεῖτο, [παι τν 
ὡς ὠρός βυρσοδέψίω : ὧσο τεμν «τω γὰ τὼ δέρματα 7. ἵ.α παχέα φεήνη- 

ται δές. 

Ὑἱπότεφρος αι] οἴ πογο ΠῚ ν ογσοη 8, ΟἸΠοΓαι τ σοΐοι ἐπὶ το ξοι οη5, [ωὉ. 
εἴποι τἼ 1152 2157 4. Ρ0].}1|0.2.ὅς ὈΤοίς. 1η0.5.ς4ρ.166. 

Ὑποτίϑεμαι, μι. ἡ σθαι «τ. εἰβκαιγίι ρροπο νοὶ Πιρροίτο, μος οἵξ, γεΐαξ 
{υδ᾽ εδλιπι ροπο: ντ ποτ ϑε μῆνίΘ- «ορ δείγματα κα ἰδέας, ῬΟ,ςη5 
ἘΧΟΠΊΡ ΑΓ65 Γογη ἢ ἔογπγᾶς 4145 ἰἀ φὰς ἀρρεἸλητ., ΡΠ ταγο 1 Π 
ῬΙατ, υα π. ΠΟοτατ, τα χις᾽ αὐ γγϑοιο τειᾶτος δῇ υἱπτεϑέμεϑει δεῖν ἐδ), 14 
ε[Ἑ ια! ἐπὶ ρο[εἴπις ας ἀεθους ΓΙατο 1-ἰς ΒΕ ἜΡῸΡΒΙ], ἀκριζώς 
διορίζειν ὥσπερ τ ΐϑου,ϊ, αιτοπιλάπχοάιιην ροίωει. Ετ οἰ πηῖηιι5 
4υὰπη ἀποφωνεϑτυ το ἀ εἰς ργο σοσροττο ροπεγο. Ὑ᾽ ποτιϑτῶγ, 
ςΟὨ Ἐπ τιοτο ἃς {ιαῇ δογμαπίξειν, Α εἱίτοτ. οἦϑ μῦ' τὸ φυσ,6. δί αριιά 
οἰπάοτη, δ ὃ καλιὸς τι ϑέμεϑτο αι ἐ κυτοια πο5 τοέξὲ μος σςη- 
[υΐπτιις δ ἀςοτοιπλι5, οπετς εἰ δριιὶ Οἱςοτιάς Το σ. Ψι}ο- 
πείϊα ἰπ νίττητε ροπαηταγ, ἐπ νἰτῖῖς τατ ρα. Ἰἀεπ|, Ῥοπμης ΡΒ - 
Ἰοίορμ ποοὶς ἃ βάτιιγα ποίπηος εἴς ςοπηπιεηάατος. Ημς ορ- 
Ῥοηίτιτ αὐμι ρω, 14 εἴν. το  [ο:ντ,Ερίςι 5 Π εἰ ργοι!ἀςητίαπι τοὶ - 
Εἶτ. ΥὙ ποτίϑεμω αὐτὶ τοῦ τροτίϑεμκω : πᾶ τη αἰ θη άο υπο Αττὶςὸ 

ν᾿ ναοῦ ὡρὸ ας πηαά πῃ) οὐ πὶ ἴῃ στα γώ, ὃς ἰὰσ εἰ ωγῇτ, δζι μη υὗστο- 
αἰϑεῶτω Πρηϊῆοας ργορόοποτγο, ἢ Ἴτιιοῖς. ΠΟ ογατ. ἵνα μὴ δοκώ «ὑοὰὶ 
πὸ μέρη διαπρίξειν, ὑπο ϑέμϑμ Θ- αἰεὶ τ! ὅλων ἐρεῖν υιπι ἴῃ Ἐχογάῖο 
ΡΟΙ]τεΐτιις Ππῦ ἀ4ς οπληῖθι5 ἀγέξμτ! πλ. ΠΊοιτιιν ἃς Αξμυὲ τσο- 
πίϑυμι. Ὑ ποτίϑεδι,, ΔΥΡῸ ΠΣ ΘΠ ΠῚ ὃς ππατογ Δ πῇ [στ θεπάϊ {{- 
πιδγο. υὑσοτί ϑέμκαι ααΐτει, ἤας πα] μὲ ἀϊς δὶ πλατεσῖατν [δῖε ἔιπ|- 
ὰς Εἰς... οἴττιῖ Ἡογοῖςῖς.ΡΊ τ. τὴ Ἡοπι. ὁ ὃ Οἴμνρρς στο- 
αίγεται πράξεις αἴρασδιξοις, Το ρ τατ ὃς υἰσοτίϑετοι ρτῸ {π[ρισάτιιγ, 
Ὑἱποτίϑεῶτω, αἰ πηοηειοσοηΠ] πὶ ἀατο, πος εἰ, παραμι εἰν κἡ συμ- 

Φολδύεῶγει. Ρταοὶρειο» ργαοερτίοπος ἐατς ἀοέτγί μα ΠΊΟτα 5 ὃς 
ΡΠ] οίορμιςα:. Ατἱίοτε!. ἈΜοτοτοι. ἧς τε ὅταν ἐσταρεῖν βέλνν, ὅρα 
τί ἂν ὡπσοϑοῖο: ἡ ὅταν ἴα ϑεώει!. ὅοᾳ τὶ αἱ ἐπωνέσειας, [Π|2 6 ει. Αἰνν δ 

οἱ φάει πτυκινὸν ἔπος, ἐσ) ὑπεοϑέϑωι. Ετ Οὐν, ο.α καὶ μοι δ τό- 
ϑευ,ά οὔισυμ(ουλδυσον.Τ(Οοτὰ.ἐ γώ σοι πειράσομαι σμωπύμως ισπυϑέ- 

ὧν δ ὧν αὐ μϑι δοκοίης ὅπ τη δευ μιφίτων πλεῖ ς-ον πρὸς αῤετίω, δα δοεῦ αι, 

Ἡεἤοι.ϑδλον δ᾽, υἰπτεϑηκαιο πάντα, οπληὶ ἀ0 10 {τι τΧΊτ. υάστοτι ϑὲσ 
εν 9-,εἀὐούλις. ΡΒι! οἰξγατ, τη Ἡ γοἱ οἰ 5. στ οϑήσομεη, συμζουλδίσα, 
υοζαλώ, ἀπ δείξω, γ᾽ ποτίϑεόϑεε. ΡΊ 5 ΠΟΥ θατιπι ποςίρογς, ιοά 
οἱὲ ξασβοιδητίς. ΡΊρῃογου [τίη ἀἸσυητοντ αρυνὶ Οἱς. ΓΒ] Πρ. 14. 
Ματς ἱρίδ εχ ἀςὶς ξοττὶ ἤλπηιιπὶ ἡ ιεῃ ας ΡΙ απο γατὶ (οἱετ:χυοά 
εἰξ φυλῇ μίρπιις ἀσοίροτα, ὅς Πρι αἰϊοιοτο ἡ. οὔμο χὶπ απο ΠΡὲ 
ὃς ἀς δ᾽τιιμη σάρογό, Υποτίϑεώτῃ γόμον»] ἐμοὶ Ρομεῖς ΑἸοχδη- 
ἀεν Αγ Ἀγοά "δ. 1 Ργο ἢν. ἐπ᾽ αὐ μόνων ἥδ σα μοίτων νόμον φύ- 
σεως υὐπτοϑεμῆψης » Αια πὶ πατιγᾶ ἐς [ΟΠ 5 ἱρῇς σογρογῖ θὲ ἰεροπι 
οὔτις, 

ρρομεθιοναν και ρΊσΠποτο, ΡΊΒ ΠΟΙ ΟΡΡΟηΟ, σηοά ἀερῖτο- 
τὶν τα οτίϑεμαι ν οἵ ὁ ογο ἀτοτῖβ, οπγ (ἢ, αὐ τιον Γι ΔΡ ΝΟ. εἰς ταὶ υἰ- 
«ποχεῖ υἦμον τοῖς δανείστεσιν; Φνηοὲ αἿΠ ζατοϑεμήων ὕδὶ,ςΟΥιπρ Πὰς σΓοα! - 
τόγωτι 41 }15 οδηοχία ἄτα Πιητον τάς ὙἹ πύκει μαι εἰσ έϑεστεν ἀπε 
τῷ ταλάντου τεὺς δημοσίας πυρρσύδοις, ΟΡ ΡΊΡ Πογάτιηῦ ἱρῇ ταὶ σπτὶ πο- 
βοΐπε ρα )ς45 οδιιςρτι οι 5,.ΔὉ (ς δ  .ἰύασοπύϑυμι τ ἐνέχυρφν» Ῥὶ- 
σαι {οροπο. τἰμὶ ἐσίον ὑσέϑηκε, ΠΟοτ, ὑσέϑυκεν ἑαυτὸν, [οἰ ρία πα 
ἐτοάιάιτοίς Ππισπιιῆε, ΡΙαταγςος ἰὼ Τ᾽ Βεπη οςΐς, Ὑασοτίϑ.- 
με που ὑπτοτί ϑεμαι » πρροπο ἃς ρεϊηοἰρία ροηο, Ατιίξοτιπγε- 
ταρ γῇ, Αἴντε πλείες ποθ σι, ἐμ τε φώμ,λὴρ τε ἀσώματον τιβῴσῃ, 

Ἴοπι, 2. ΔΑχὰ ἢ} 
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αἰποϑεῖνα Ἀτεϊοὸ, ῥτὸ ροϑεῖναι, ρτοροποτον Αὐι τότ. 6. Ετίιϊς, πεὺς 
σὺν ὑποιεϑέντω σκοπὸν σιω τείνοντα γ) Αὦ ᾿Ἰπτεπτίοποῖπ ποῦϊς ῥτο- 
ροῆταιπ [ρεϑαπεῖα Ποογατΐῃ Ἠρίεης, αἱεὶ ἧς αἰ αὐχίω υὕσεϑέ- 
βίων, ιια πὶ τα] εὶ 1π  τῖο ΡΓΟΡΟ ΙΕ ιἑσοτίθημμι ἐλπίσαι, 1 ερ(άνλω τας 
πόκεις ὑπθηϑένα, ντθο5 ἔα πάλτο» ἀϊχὶς Ἠσγπιόσοη. Ὑ ποτίϑημι, 
ποπἤι!ο,ἰηἰπιτιο Ἔάοοςο. ἵτεῖπ ροσο ἴσα ἀϊςσο» Γαδ οἶον ἤαρ - 
φετο, Γαδ 49 στα αἱ πγονΠιδίξεγπο δα έϑηχας ὀρϑιως χόγρις. ὁ- 
τατίομεαι τοἐξὲ νοττι,14 οἰτνπηατα τὶ, Επιττρ.ιδοτιϑεὺς κάνδιιωον, 
φοπμαθοης Ρογι συ πε, Γλαπτο  Ἐἢ. (ΟΡ χπὶ ροτήσιι!ο Ἐχροηδ5; 
ε ρετίςαΐο Πιδιϊςίςης Ουΐητ]. ; 

ΥΥ̓ ποτέλαι τίυδ βοτάνια, αὶ Παδτιιπσατα μοτθάπι, Τ᾿ Βεορ μι τοτ "δ, 
ζ.ς4ρ.8. 

ἡῥποτερίφω, μ.ἡσογπ' ουκοι ἴττΟρ Ὸ Ῥοσ πα π» ΟΠ ἀεπηηο. ΡΙμτᾶτο, ὗποτι. 
μἰθβ ὅϑτι τί ἰξίαν εἰς τὸ δὸκᾳ πλαίσιον. Ὑ ποτιμόο, ἰἰηχονοεαίεο. 

᾿Ατἰζοι. Οσοπο ἵνα οἱ πένητες διωϑαντα ἔποτιμα ὥτῃ) ἵνντ Ῥᾶὰ- 
Ῥετοϑ σεπίοτὶ ροεῃτ, "θ᾽ ἀοιπ, «δ τὰ φόρφις «ρα εὐτω ἐκέλόυεν ὅ- 
σοις αἰὴτοὶ ιύπτ'ετι μηΐστεντο,, τί σαιτα {1 ἂ Εἰς ἐχὶρὶ δῆτα ἱρ 
βιογαπῦ ργοξο [Π.1.αιιαπτα ΠΡὶ ἱπάϊ! χογαητ ΐταξαν, Ὑποτι μοῦ ὅθι 

ἄετοο ἀϊοϊταν 4α] [Ἰτοηὶ Πδὶ ροσμηῖα αἰξίπγας αι ἀεργεςα- 
Βιυιπάιι:. Χ απορ ἴῃ ΑροΪορ. ϑοσγᾶτ, ὅτι δ] οὐἴτως ἐγίνωσκε, κφτα- 
Φηλότορον ἐγίγνετο, ἐπεὶ κ) ἡ δίκη κοακτψηφίδϑνη ρ τον υἦὸ γὸ κελόυσμῆνος 

ἴωντι μά ὥς, ἔτε αὐτὸν υἴατετι αἡσοιτο,ἔτε (δὴ φίλοις εἴασεν, ϑαγὰ καὶ ἐλεγ, 
ὅτι ὑποπμῷὥτι διωολογριῦτος εἴη α δικεῖν, νὈὐ Ατετίη. ἸΝ πὶ 4ιματη 
χαοπογείαγ ντ νεἴτεπι πηπγάτοῖ , πόα ἕασογε ν οἹ τ ᾿ρίς, ης- 
4ιὶς ἁτηϊςῖβ ας ἔπι} ατίδιι5 ρογπηπς 5 αἰειιογαης ᾿ρίατα (οτάϊ- 
ἀατίοπεπι δά πη} {ἢ ξλοϊποτὶς εἴα σοηξείζοπειι. 

Ὑ ποτίμησιὲ, ΡαΣ Πα γωερτίμησις, ὃς ὠρόφατις. Ὀ] τάτιῖη ΟΔΠΊ] 110, ὅτε υσο- 
πίμησεν εἰσ ὡν, ὅτε πρρφάσει χρηστὶ μῆμνΘ. » ἡςαπς ἐχοιατίοπε ποητς 
Ῥγάτοχει ν (5. 

“«ἀποτίτϑν-,ἰπέλης, ἰέξεη 5. ἕν (φέζιον παιδίον, δι. 
αυὐποππράω ειι ὑποτιτρανω, [δ τιι5 ρεγέογο, ϑς ρεγτιηάο. 
ἰ σοτλάω, ίειι δ τλυμε (βεγο, αἰτίης ο πὰΡεο. 
“ὑποτομάδες, αἱ, αἰ ς ΠΠ{55,ρταοῖ ρίτο. 
Ὑἱ ποτομειξ, οἶτον νἊς Τρκόζολίθ., 
Ὑποτομὴ, ραιιϊατίπα ἰηοἰ ίαγα, Οατὰ πολέ. 
αἱποτονϑορύξω, μκ.ὕσω, [ἢ παιιΓπη"το γροὕύζω Ἠείγς. 
Ὑ ποτοπαΐζω, μ.εἰσω, πιαχρι)ςοηϊςἐξο, σοη οἰ ονΡατον ἀε] οτον ἀγδὶ- 

τγοτολέζει. Αοςις 
αἰ ποτοπασμες, οὗ, ὁ, σοηἰοξεαγαν[α Πρ το ιξαύνοια, ὑανψία. Τοίερ. (6 Δη- 

τἰ φυῖτ. ἵν᾽ ὡς πλέον ἀφεςήκει τἦσ' ἐν τύτοις ὑωφιοπασμδϑ. (ἰαπὶ [ΟῚ - 
{{Ππιὸ αἰροῖτες ἃ (αρίτίοπε. 

Ὑ ποτοπέω, μ ἡσω, ποηκρι, [αὐ ρ᾽ ςοτοοτο ον Παρ ἔλιπι να σουρτο ὕωο- 
πἤθίω Αττῖςὶ ἐχροηιης, ΤΆϊοΥ ἃ. ΤΠ τοΓρΓ. χὑτϑτοπήστες μιὴ «ἦν αλ εἰ 
πηγίαριςατας το ΤΠ παγτι εἴς, 

«ὐποτραυχίζειν, αἰ χῖν Γςϊη.ἴἢ Τιπιοῆς ἄς οδτῖο δα! υιτίεητε. 
αὐποηρα χήλιον,ε, τὸν ἀἸοίτιτ νὰ ὕαταυ χένιογ: Ες νεγὸ σΟ]}} ρὰγ5 1αξγα 

τ΄ ρογηήςεπη ἃς ἰατγα (σορτι]α οροτγτανϊα εἰδ, ὠμοπλάτας, 4118: Ρὰτ5 
ἀεΠηῖς ἴῃ μετάφρενον; μας ορροπίτῳτ ὑπέδειξις. ΡΟ] ΙΧ ΠΡ τὸ 2. 
ηιἰωοτραχήλιον αὐρὸ οἱυἦ κᾳλούσι , πὸ εἴτ «δ αὐχένας 5) μεταξὺ ὠμοπλαηα 

καταλῆγον δὴ τὸ μετάφρενον, Τ᾽ αηΠατὲ οτῖαπι μος νος. 11} πὶ 
σοπτγαξξιιτῖς [σα ρογαπῃ σο] τη πάτισα ν[πγράτατ. Ν᾽ οσδητ ἀι- 
τοπὶ Ατοξίτοϊ ηο τὶ σοπττδέγιιγαβ, τοῖν αἰ ξξο5) Ομ Υαβ ει [[Ἐρλνθμ15: 
δί Ἀγ Ροσγαο ιο Πππγ,σογρεγίσι.  ἰσγιιαιῖιι5 Π100.5.σᾶρ. 2. ν Οἱ ἀρὶτ ἐς 
εοπιγαδλετὶς σοἰ τπππατιιπι, Ετ φαγιι πὶ ἔερτεπι, ἰηααϊτοῖη ΠῚ 

ΤῊ (σαρὶ Πγ ροσγάςο!οο σοητγαῆητιτ. ΠὈ1 46 η1. (Οοπτγαίζυτα 
Δίζοπι ἴῃ Πιτη πλῖς σοΙ ππηηαγαπι ἢΥ ροτγάσμο 15 ἱτα ξαοίεη 
Ὑἱἀσπτατ. Γάετυ ΨΊττιι. ΕΠ. 4. σαρ.τυθαῆπι [σαρὶ ἀὐχῖτ. Τητογρτας 
Ἡγροτιδέθις 1) ποπιΐποοίσαρι ραιτεπὶ λητε Πρ τναις [ιὐ αἰτγα- 
βαΐο οἵϊ. 

“ἔπονρα χιξ,αἸϊ]τιαητιτα αὔρα ίροτ. 
“ποτρέμω,η. Πιδττοσϊίσο, ΡΙατο [10..1.ἀἄς ΒΕ ΕΡῈΡ. κυ πον ϑξωοτρέμων; 

δὶ ἀἰϊχὶ (δ τίγη η 9. 
αἰασοπρέφο,αἱο, ΘΑΙ ἢ νάσων ὑποτρέφει αδέρματα. 
“ἰποπρέχω, τὸ υῤχομα, [0 ιἕυοτρ ἐχάσαὶ σή ρα γίας τινας αἱ πσηγαὶ, ἕο τ 

τος αιιαίἠαπι σδιιεγηαϑ [αοιιητοβ, Ναζᾶηζ.1α Οταξ. υὑσοτρ εχέ τὸ 
ὧνα ῥᾳδίως εἰ αἴ ψα)ο, {ἰ τετὶ ρετῖς εἰτὸ ἰἀπραῖς Πιβαρτ», Θα] τη, αα 
Οἴαυς, υὑποτρέχιν σλατάνῳ,αά ρ΄ λταπαιτι {τεσ ρ τοσοῦ ρε 
τᾷ χὰ ρατοπιιπι ἱπρτίεητς ἵπηδτο ὅς ργόςς]]α. ΡΊυτιίη Ὑ μοπιὶ- 
ἢος. Ἐποιρέχειν, [ὨΡῖτο αἰϊηεπν,14 εξ, κόχακεύειν, τ χεῶτο» 
ἴπ αἰ τσιιῖτς δα πδιο! οπτίατῃ ἔς ἰπ Ππιατοναθτορεγο. Ρίατο 4.6 
ἈΘρμΡΙ. πολιτευσμῆμας γδιςτα ϑεραπεύῃ "ὦ χαρίξηπω νὰ σοτρέχον. ΑΕ. 

{ςλῖπ. τὸν Αἰλέξανδρον ὑποτρέχί. ὈΙαῖο 9.ἀς 1,ςρΡ]. Καὶ ἐ αὐ τις ὑμῶς 
θωπείαις ἱασϑ ρα μῶν, δία. ν᾽] ρτὸ σάρταγο αἰδοητατ οη! διυιοβίβκολα .- 
Ἀικώς μετέρχεϑωι. Ὑσοπέχω, ςοπιρτειεηάο, νο] βιρσιοήτεια 
χερτεβοηο." κακούργοις ἐρδυνῆ σαι, ν᾽ λης'αὲ υὗσσο δραμεῖν 5 ργῶρᾷο 85 
σαγία τνΐδαμὶ ἀτηῖς ορργιποτγο, Χεπορὶν ΡΣ ά. Υἱσιτρίχειν, 
(ιδῖτο. ΤΊ κε πη Πα τ Ροίτογ, ἡ σελίνη τὸν αἰ ον υὑὐτστρέχέ ἐν τῇ ἐκλεί 
ψει, τὸ ἢ υὑποτρίχον δϑισκοτεῖ, Ὑἱπσοπρέχᾷν. ΓΙ ἱ τς 91. τα σήτοπὶ νο- 
οἰτουΠιςοωτγοτο. ΒΔΠ]. Ὑίτῶων ὅκα ςοον υὑπότρεχέτω σοὺ πίω» διαύοιαν, 
»ὴ κραιτας᾿εὐλέτω τίου φγεγμονίω ΑἸ Βὶ Ῥτο [ἀτγέρετγε διϊατοπτει ἴω 
Πηματὶ ἀϊχίτ» Καὶ εἶ τι τίατε δα μέ σου τὸν γοιωῦ,, ἐπελαίστέν τα αἶτο πῆς 

δρανοίας σευ τῷ γγυν ὅτι παιλιν ὗσοτοέχ  ἱπέγα ἀφοιγγον ὃς στ ἀς- 
ἕξτοτιίη Αξξὶς σαρίτς 27. νησίον δὲ τι ων δραρίόντος, ἰηέτα ρᾳταᾶπι 

Ὑπόπῥητος, 4: ΠἸΡβογάτιιβ., νὰ ὑαύτρητοι αὐλοὶ ἁριιά Ατβοπαιπι [ἴ-᾿ 

Υἱποτρίξω, πδτοτο. 

Ὑἱπότριμυφ, τοὶ ὨΓΓΙΓΙΙΠῚ ἱ Πττῖταις Ρα ΠΎ 15 ΠῚ 6}1ς σοπάϊτα;, ὃς αἰἴο- 

ὸ ὦ , Π ἰοαὶ 

ἰηαϊατι ιαπάλτη ςατία ἀε]ατῖ, μ ἐμοί, 
« ͵ , . - - 

Ὑἱποτρέως μοίσω, ποεχα- τγε πιο; τγερίάο 9 ρα τίποτα βυρῖο. Αδπῖα, ἯΜ ( 
᾿Ασοιίατ.ιπνὸτρέσαι, ὑποχωρῆσαι, ὀκφυγεῖν, "ἡ ὑποφυγεῖν διὰ δὲ 6-. 10 -᾿ ἰκὐμθνν!} 
τροτ Πα. μαῖϑι. 

πριν ᾽ 

ὕτο 4. ἐκείν 

τα πὰ σοπα πιεητοτιη. Ὑἱ ποτρίμματω παττὰς ΡΟ εχ ἱπτοτ ἰοιτα-ο 
πιφηζὰ υὺ κα δύσματα: ας σοπάϊπιεητα δοτῖα εἴϊε (οἰηζινπάς αἷς ᾿ 
Ατιποι.ΐη Οοηοίοη. ἐλεπ εἰν εν τριμμαχἱ. δριμύ, ἥ 

Ὑἱποτριόρχηςο αδίοιτοο ἀςοῖρίτοτιαζα ἀρι4 Αὐτζοτ.].9. πῖπτον 
Ὑπότρετος ». τε γτ 5. ρα} ΤΠτοτρ.110.7. 
Ὑἱποτεομέω, ὦ ττοῦῆοτε (ποςατίοτ ΠΙ,άυ. ᾿ 
Ὑπότρφαος» [στ παϊ ἀτ15, ἰττοσγπ [{15,αὐοέφοζιϑυ, πῆρα σεν οὐ φϑοιλ μοὶ υἷ-᾿ 

πότροιοι, ᾿ἀΑτηδητίμ5 ᾿π ΡΩγ Πορηοτ,. οςὶ {ιστγοπλα }]. ᾿ 
Ὑποτρρπή, ν]ἀς Ὑ ποτρρπιά ζειν, " 
Ὑ᾿συτροπιάζειν,γοἀ το, ας ργοςατου στιλινδϑομεῖν, να ἔς ὕστε πη αίοτρφ-ς 

πιάζειν ἀἰσῖς ΗἸρροογαῖοβ, μὸ υὑπτοςροφας «ποιεῖν, αιοά ἔεδτοῖη το- 
οἵάετε νοσαζ Ρ᾽ αἴ 5:} ἀφ η] αἰχὶς ἔστε γος  ἀ 1145. ἃ. (δ ασυρεζδδς 
ὑωτροπιάζοντας κ᾽ οἷξ ζατοτρρπτῆς ἤιις υὑπτοςροφῆς ὁ πινίοντας. Ηἰρ- ᾿ 

Ροογας, ΑΡ μου ἔπι. 12.11.15. Τὰ ἐγκοιταλιμσανόμῆμα ἐν τῇσι νέσοισα ΠΠ μμ!μμθι 
{Τ᾽ κρίσιν ιδαοςροφαὰ ποιέειν εἴωϑεν : (δ γο ἱπααπητατ Ἰῃ πιογθίϑο, μὐνττεν 
ῬοΙΓῈ τά! ςατιοιειπογς σ᾽ ἀϊππο5 ππογρο5 ράγετα σομ πε οτι ποῖ.  [Π||0 [γώ] 
ἕλετο ντ πιουὶ γος ἀλητ. Υἱπτοπροπιὶ, ἐπαπς ΘΑ! εη, ἴῃ ρ] οὔ 5 οὐ ᾿ς αὐϑ ιδεοτα, 

{φοϊμννίοίοιι 

ἡνωι, δύ 
ἡνμδινΐπσε 
εἱπίσυξ ἐσν 

μόνον καὶ ἑατοςτροφιὴ, θηητὶ καὶ ἢ ὀναλλαξ μεταιζολη, γτ συτη 4115 ἀἰχοτῖτ, 

κωμᾳτώδει ἐν ὑπσοτρρασῇ, ΐ 
Ὑπὸ τρρφππίη, αὗπτυσ  ρ) φ" γφυγῆγ ΔΡΟΙΠ αὶ οί, 
Ὑπότρηπθ.,κ»,δ το το 59 ΓΕ Χ, ποιλίνδιεφμος οἷξ ὑστοσρρφῆς. ΑΡΟΪΪο.ς 

ἈΠοἀ ὐτύτρρα Θ- οἰχασ)᾿ ἱκοίμίω. ᾿ 

Ὑποτροχαω,ἰάειη «πος ὑσοτρέχω,οιγτεης Πιρεο,ίσι οιιστο Πιῦτας. 
Μοίοῃ. ͵ 

Ὑ᾽ ποτρόχαλ Ὁ.,ν, δ. (πεοτιιη ἀε15.υὑσ'οσ ρόχαλα καίρφνται,η τοταπάἀππ 
τουάςσηταγ. ᾿ς τοπίμγα Αταδίοα Ἰοιιοης Ἠογούοτιις ἴα Τ μά“ 
115 κείρεν ταὶ ὑποπ ξόχαλα ξεξυ ρφιιῶτες ἐδ κερφτάφοις, γ1(ἰς αὐειτεῦ-" 
χαλθ.. ᾿ 

Ὑἱποτρύξειν, Πα τη Ἰοσιιῖ, πηιατε, ἑαοζαλλ είν, Ἡ εἰγς. 
Υἱ ποτυγχαΐω, [1 οἱ οτιΐατοφ ρων» ρτοτ πῈ5 δέ σοτατηοαὸ ἀρροπτέαις 

τείροηάεο, ὐπσολαμξανω,εχοιρίοςν σθα {δ ά0 99. ἴσως ὥσοτυ- 
χὼν αὐ φηήης [ς 4 ἔοτταης ἀϊςετγς 3, ΡΙ ας. πα ρας, Ιάοπὶ ἵπ Αρο- 
Ρ τ ΠΑ η σοσυχῶν εἶπεν, Πι᾽ εςῖτ ἂς τοροπάϊτ. ΗἸρροστ. δὴ- 
μαγ.ούατοτυχὼν δ) εγὼ ἐφίω ϑνὰ μίων, δις 1δαολαζών, 

Υὐποτυπᾶ μαι, ὃς 

Ὑἱ ποτυπύωνμ. ὠσω, π᾿ ὠἰϑι, ΡΥ ἤρατατη ἀεπιοπῆτο, χαρακτηρίξω, 1π|1- 

τοτοεπρηο»ιῃβούπιο γοιὴ αἰ χιιατηνμος εἰξ, Πιπηπτᾶτια ἀςίσεῖ- 
Ρτΐοηε ἀεῆρηο, 4ιιοα δὲ αἰϑεγρίφω ἀϊοϊτατ, οἰγουη [οτιθονγερτς - 

ἔξωτο. μέφοϑὸν υἴατοπυπώσοι τι ρτασερτα τγαάογο, Οα]ς. δα ΟἸδας. 
Ἠετγοάίδηιις ἐς Οοπιπιοίο ᾿οαιιοη5, Τοιαῦται δ τινα τῳ μειρακίῳ 
υὑπσοτυπύμηοι,ἤγειρην ἀπ ταὶ ὀρέξεις εἰς κὶ δυονῶν ὅθηϑυμίαν, ἨιΠςε- 

πιοίίϊ! ἀο!οἴατιτη ἐροοίθηι απίστο εἴτις ἰαξοτίηαητοϑ, Ατἰϊτοτ, 
Ἐτ]νῖς. 6. σκεπῆ ον ὑτοτυκσώστε μῆβοις πορωτον τίλι καὶ σίδω τί ἔξιν, ἢ ΡΓΙΓΠΟ 
“σΟὨ Εἰτιιο ἰ πη} 5 ὃς οἰτοιιηίς Ἰρ οτί πηι 414 πε Πιοαπτία. Ἐς 
118.1.Δ εἴ γδ στοτυπωσοιν ὠρωτον, εἶ 9. ὕσεβον αὐαγρώψαι Οἷς, δι Οΐπ- 
αὐ 1 ἱπξοτανατς ἀϊσινητ, Οαΐςη, δά Οἴλιις. Η ξίωσας υἱὸ γδὸ ἡ μιρί ς Ἰα- 
μάτων τινα καϑόλν μέϑοσον ιἱατόϊυπὡσοιῶς, Ὑἱποτυπάμααηῖτπο νοτς 

ΠΩΣ 
γάμ! απο οἱτι 
(υὐμη ρθε! 
ὑπλθ να οἱ 

ηἰε(δηίοίοι 
ἱιλοαιυίοί τι 
ἠϊφιιιὴ οι 

τρ ΑΙ τιτη “οὶ 

ἐμ ερίου 
ΠΝ, 

γεννύσι αι 
ἱμπεχιίκεηι, 

ἱπαγα να 

ἐπαιϑ᾽ ἐὺ ἰδ 
πρίν μισὰ τιν 

ἀγα γαίης 
φϑε ὐεμρωπι 

Πορατιπιασι 

ἱμλοπιὶ {πὶ 
Καϊδηιακὶ 

γημ ἰμ: 

ὑον 

ἴο δὲ ἱπηαρίποτ, φαντάζομαι, Ἡετοάίάπ. τοιαύτας δὴ τυραννίδος εἰ- [νλβίμμη υ. 
ἢ " 5 ν , ἥ κι 

κάνας ἱπτοτυπὲ αἷμ-,ἐδεέδιει τε χἡὸ ἤλπηξζογιν τάς Ὑύπ-. τὴ απ ψγη, 

Υἱποτύπω,ν ἐγ θοτο, τίη ο,ἀεςιτῖο: ἢς ρατο ἀςοῖρὶ αοάδπι π᾿ τς ὃ 
ἴοςο ἀρὰ 'Ναζαη ἴῃ Οὔατ. δ γιοοίτῃ 

Ὑποτύσωσις, ως, ἡ, τοὶ Αἰ Ἰσυῖι5 ἐπ οτγηδτῖο Οἰςοτοηὶ »ἱηξογαιᾶτα 
ἀεί(ςτιρτιο, Ππφαμηθητα ργα ογππατα δά σοϊοτοβ 1ΠΠπεπάοσ: δυς 
οροτὶς ΑΒ ΟΠ θη αὶ ρτα [γί ρταπη:χαρακτηφισμοός: δζ φαντασία: ύα᾽ο- 
γραφήν τὶς τ ύπθοινμάο υὑποοτυκσωσαι εἱς ἀς! ποατε)δζος!ῖς (ας 
σους, ἵπξο τπγάτοιδτγαδο Π|0.2. Παΐλιν δ) αἰαλαζόντες δυτὸ τῆς Ὡρώ-᾿ 
τῆς ὥδυτυσ σεως, λέγ μήν : ἃ ρτιτηα ἀο τ ρτιοη 5 ἱπμξογτπατίοπο 
δι ἀοἰΠρπατίοηειντ γερὸ ἀε[είης. Τάςτη 41]; Λοιπὸν εἰπεῖν ἀδεὰ͵ 
ἥδ κλιμοίτων, δ κὶ αὐτο {χά καϑολικίω ὥπ'οπύπτωσιν, Οπΐη ὅς τγᾷ(-᾿ 

Ἰατὲ υὑπτοτυίσωσες ἀϊο τιιτ, Ἰπυρτοα ταὶ ἵπ πτεπτς βοτηηδ γίδες ἴπ- 
ξοτιλατίο ὑρίᾳ πατιγα!ς ἢτ, ἤιις 114 ποτῖτία ἃ ργάσερτοτς ἱπὶ- 
Ῥυγάταγι ῬΑ 5 2.4 Τίπιοτῃ. ς.1. “ἀὐτοτυπσασιν ἔχε ὑγιαινόντων 

λόγων ὧν «παρ᾽ ἐμοιῖ κἈκουστες,. ᾿. ᾿πίογπιατίοπεῖη τεποτο ἰφηοτιῖπι 
(ἐτπλοησπι αιιοτ ἃ πὺς διά ἐ{]ς Ν οτιις νοτῆο, Βογπηαπὶ τε άϊάς 
το οι ΑΌ1Π1πς5 αυιὰ πη τος ποῖα, Ε χόρ]ας, ἸΝάπτς ντ αἷς Οβεγίο-: 
[Ποπλιις.Ὑγαηἤατιο ο{Ἐ ἃ ρ᾽ἐτογίδεςτας ἢ ἀἸἰχΉΤος,, ἐνετυπωσοέμίω 
εἰκόνα σοι τς αὐδ τῆς, τὸ 410 ϑεω δοκοιώπων ὠπείντων. ὥασερ τιντεὶ κανόγα 
»κἡ αἰ έτυπον ὑγιεινῶν χόγων εἰς τί σίων ψυχίω ἐγκεκοκα φώς. Ππ|ὰ Ἂ- 

τι τους "5 τύπῳ τὐριλαξάν. ΑἸςχ. Αἰρῃγοά. Ἔχροηϊζ κοινότερον να ἐν 
ὕπσοτυπώσει τινὶ χέξ εἰἰς Ὑἱ ποτύςσωσις οτῖα τι ἤριγα εἷϊ (ἱςεγοπὶ 3. 

ἐς Οτατ. Πα Ἐγὶς ὀχ οἰ απατὶο,τογύπιχας ψιδῃ) σόγδητατ » (δ τ 
Τρεξξιπι ρεπὰ Πιδὶ ςξεῖο: αὐ αΠς εὐἱάεητία ὃ ΠΠυ γατῖο ἀτοῖ- 
τυγυ Π ΔΠ40 τος ἴτα ἔς τ σδο ἐχρυϊπιίτανν ντ νἸάφατιγ ἀοΠπὲά- 
τῖνν οἰζντ ἰπααῖς Βὰδ.9.} ργοροίτα αα'άαιη ἔοτγπνα γογαπι, τα 
ἐχριοίϊα νειθὶς, γε ἐοτηι γι δδατγ ροτίας αὶ αιάϊτι, ψὴΔς 

φρυφ 

τῆν ἀνιτο 
ΜΠ) πὶ, νίη 

Ἷ ἡμρχ ιν 
ὠνεκε ἢ 
ἀρφις ιν 



 Π 
Δριἃ ςιαἄοπι 11.4.4 .2:.ν δὲ στο 01 }15 γεγιηπι ἱπλᾶρὸ ἀἰ οἶτιΓ 
ἀείοτῖρτίο, χυα; διἔκ φασις ἀϊοῖτιτ αὖ ΑΡμτ μοι ἃ ΚΌΠΟ Γαρὸ 

ο΄ χαρακτηρασμος: 40 Δα 01} Ε Οπιᾶπο δια τώπωσις. 
᾿ υ Ὑποτυρίδες αν} }1} ΘΘλ 15 οΧ ἰλέϊο δέ προ ε:τίω αὐοᾳσκδυζω ἀοςες Α- 
ἷ τη. 115.14. 

αἰπότυφλθ..».ὁ.Γοἴοίις. 
γἰποτύφομαι, [ἀσοοινίο τοί Πιιπιῖ σο. ΡΒ ΠΟ τας, ὑστοτύφεται τὰ ςέρνα. 
ς΄ δυί4ας πος οἶτας Ἔχ ο πυρί αι πη, Εντόῦϑεν ἤρξαιο ἡ Φυσφήρεια ῥωμμαίων 
ΠΩ) ἀξάρων, ἤδὸ ἐν πολλξ ὥὕποτυ φουάση, 
᾿ αἰπύτυφ(θ".α]]ιιαητιιηι [αίτιιο {15 δί εἸατιι5, Γι ιιο ἰατος ἰαξϊδη- 

ος τα δ [προγδῖα Ρ]ατ. 
Ὑἰποτύφο, ΠΠἸπγέρ ο ΟΠ Ὁ ,ιξποκαία το, Πιςοξάο ιἑωτκνίξω, Ξε], 

Αλλὰ «Ὁ βραχὺ πᾶς διηγήσεως ἑποτυφέσης (δῦ ἀκούοντος. πλεταρ ἢ ἷτ- 

τίτο βγοιιοςο 5 4ρι4 Οἱ οηγί, Ατοορᾷ. [τοπτ ρα] ατὶ πὶ γτὸ ἴδει 
νῆ]ο. 

 Ὑὐποτυχῶὸν, ὁ,τοιροίεἰυιὸ χα (4141, 4! τε ρομά τ. νἱάς ἴῃ Ὑἷπο- 
᾿ς συγχόία, 
 αἰονδῶθο, (ἀθτεγγαποιιϑοκαταχθονθο, Ξ1 4, 
Ὑσουλθ΄, κ, 6. ἰλέεη8. Οσοιτιις. παπὶ ὑπελα πιπτν ςοτα συ] Οτιι πὶ 

4118 Ποὴ ἀρράτγϑηζ, ὕπαλα ἕλκη, ἰὰ οἴξ» νσοτα Ὀγαίπατα, ιια: 

Πρ, "ῃ 

ὰ ἡθ8ι 

ὀτηγιῃ]. 

᾿ . 

ἘΣ Κα 00. 
ΠΝ ετ τι. 
ἀιηηοιὶ 

ἤλλ,ς 

ἀν ἢ ἀν ουᾷ ἥ Φ Τὸ ξ Σ 
τῇ δ αημὶ 4{ιιπ οἱσαττίσοπι Οδἀιχεγίητ 5 Πιδτεγτάπηςα ἔχης ραγαίςητα, πίον : ἶ ἱ 
ἢ ὅς ἢ διιλα, πεὶ χρυπῆώ, Βατθατιι5 ργαίαινατα νυΐ ποτα ἀριιά ΡΠ]η ες ρὰ- 
Ἢ Ἰ ͵ ἀπτν Ε Ξ τ 
“παν δ ταῦ τᾶ: μεμυκότα Ογαςὶ ἀϊοσιιητ. Αἰἴτοῦ ταπηθῃ Βιιά, ἴῃ ἘΡΗΟ]. 

ἸΜΜΠΙ ποι ᾿ εἰ ναυ μϑη φῶ - ὑπ ἢ φοΐϊετγ. ὑπελα αὶ νοσώδη σώματα 5 (γα στα ὃ πιοτθοία σοτροτα, 
ΤΠ Δδιανηι, ῬΙυτατς ἴπ Γνοιτσο  ὕπελα ἕτως ὡς ἔσω, πα ΠΠπππῈ Ρὰι5 οἱσαττὶ- Ι [ δ Β 
αἰ βοιω ες οὐάιιξεα οσοιιταἰίτιιτ, ΟαΖα, Ὑπελς ἔτεα Γι οσςΪτι5. 
Κι φἀχαή Τυθἀο]α5.ἀοἱοὔι5. 10 Πάτι5. Πέλτι5. 5.114. δύλιΘ- φωνὸ νῆν Ὁ- διῦϑεν 

εἰρίωικος. δᾶρτιμπ δπο Τὰ ἑλκοῖν ἧἥσ᾽ ἐχύντων ἐλὰς ὑγιεῖς δηηπολιίως» 

ὄνσοϑεν 3 σηπεδόνας αυώδεις, Ἡ οἴγς. ες, ὑποπῆθ-, ιατοκριτνίς, διαπλο-. 
χϑ τις ὑπο ελθ-)γώσπορ ἐν σιδήρῳ διαφορὰν ὑπσοσημκαήνουστι, δημοτικῆς κὶ 
δἰραςοκρατικ ς τορφαιρείσεως. 1 οἵδ, [οσοιῖτα αὐαρίαιτ Ππλτ45. 
νοατῖ ἔσγγο ἰη[ττιιέξα Πρ βοατίοπο ἡα4Δπὶ οἰ ογροηζοπη ἀϊ- 
Τοοτάϊαπι ρ! εὐ ῖς ὃς πο ΠΠτατὶς ροττοπάςπϑ, Ρ] αταγιΐη Ρογῖοϊς. 
ὑπελθ- δυνομία. [ΑἸ]αχ “βἰτίπιὸ νἱπςηἀϊ σοπάϊτῖο,, Τ τιον 414. 
νἱάς ΟἸνγγ ΓΟἰζουη αὐεὲ τῆς ἱερωσ, ἃς διιϊ 4, ὕσπσελον τέλμα, ΡΙ τατος 
Δη Βοπλιΐο, Ἰπγ1}5 αὰ σατιαπάτιπη {1 ΕΗ ς"Πς 9 ΕΠ πλὰς σα σιι5, ἰώ τοὶ 
“ἿΨ ςρατιω τς ὕκσελα καὶ σκύδρωπα μὴ ὃ) τότε δωρεαῖς αὐτῆς δοϑείσηςα- 

τοῦ ἀμί, 

ὙΠΙΠΟΪ αι 

ΠΟΙ μά] 
οὐριης Τὰ: 
βρη ἀπ: 

ἐν, τη Πλ1ΠἸτιιπι δἡἰπηὶ (δ᾽ πε ἢ ἢ ἂς τε [τς 55 αι οπἰαπῇ ης τ 6111- 
δε μΝ  Ὸ ἀοπγ ιἰς ἰατρίτῖο ἀλτα εἰϊει,ΡΙατ, τη Θά 4. 
ἀἰωρ όσα ΕΠ αὐπόλως ἰατοητοτ. Ὀ]ατατ.ΐη Οἱσεγοηο. Καὶ ὠρθς τὶ βελδύμεοιτα δυσκο- 
εἰναι πα ἡγο: λαίνων ισύλως. ἷ, ἀπ γ ι5 σομ ἢ 1 ̓πξεπποτγο δηΐπιο ὅζ οἰποιὶ- 
1 ΠΙργρυαι ἐν Ἰὰπὶ ἐχιίσεγατο. 
ι αἰ σερα,τὰ,[οςα πιοιητίδιι5 Γἰἱ εξγα; το εὐτσ᾽ ὁ», ίγς. 

Π ἀπνρανιθ.. κ, ὁ, πιὸ σα ΐο εχτεηβ. 
ἀρταν γα Ὁ Ὁ. αἰπεργίω, μιόσω, πικκοὶ Γαδ Ίογαϊο, [αγαῖος Ἰῃατα]ο. ΟΡ ογα ΠῚ ΠΑΙ10. 
ἡππιιαάίη. Ε΄ ΟΡογδιη ρτα το, χε! ογοιπτη ἴγο. (πὶ Γλατ. ΠΟ οτγ. ἀηδώς τοῖς 

φίλοις υποεργρεώτες ιασεργ σε τοῖς αὐδιριίσι τοὶ αἷϑὰ τω" τειλασίαν, νι - 
τὶς Ορεγαπὶ πδιιδητγίη ἢ5 411: δὰ [πὶ Ποἰτ πὶ ρεγτίποηῖ, Ρ] ταΓ, 

ἡτεύμμ,..  ἄῃ Ἀοπιμ], Ιτεπ σοποράο, ἵηάι!σεο, Πιδιιεπίο να ἀϊτιιο. τ πὶ 
ΡΝ ΤΠ Ἀσςι ϑορίιος] ἴη Αἰδος, ἐς τὸν φίλον τυστιϑ᾽ ὑπτεργων ὠφελεῖν βε- 
φὐνο, Δ. 9 0 λύσομαι, 1 τοτ ἴῃ φηγίοιμτι Ὀσπεῆοῖα σοπέοττγο. 
ἀτβη μῖθ,. Ὑ᾽αέργημα, τον} αΠΠτοτῖ ἢ πΊ»ο Ἔαυλιπ|. το άοτ. 

ἐμ τηϑο Β΄ 
«(ὐἰμμέθίμο 

ἀἰνν, ΕΓ αὐ σεργίανας, ΝΠ. ϊηΠΠ δ γί τ, ΓΗ οἴει, Πα ὉΠ 4 τι ΠΥ» ΠῚ11Π1155 ΟΡ 15. υ- 
ποι"). πσυργίαν δποδιδοις, στατίαττν δοης ἢ οἱ) τοίοιοπβ. 
αὐ ῆϑιει Ὑσέργὸο δ, ὁναττὶ ἔςχϑα] οδ δοιιπίατ, πα! ἢ ποτ, ΑὐΠ14. 
μηδ΄ ΤΡ  ποφαγνω, μ. νοΐ, πο γα, Οἰτόπ ΟΠ οὐτονγ ραη 0. ΠΟτΟ, Γιδιϊςοῖο οαὶ 
εὐ τρρήθεϑν 115. δε τλιτπη.στοφαύνω ἐλπίσευ, Γοστο τῆς. ὁ γὸ τόπος, ἐφ᾽ ὦ βεζη 
ϑ καὶς ἐγυκτορίϑόχησε τορὸς εδὺ᾽ κελεβδὺ υὐσ-εφαΐνοτο τῆς εἰγοοιᾷς ἄπο τῷ κασι. 

σπολίν, Ἰοοιι5 ἵπ 110 ποέξδι ριιρ παι αάπιεν 5 (εἰτας,ἂἃ Ολρῖτο.. 
11ο (ξἔοτο οἰζεπαςθ ττ,ῖ.ἱπ σου ρεέξιι ἔοτί ογατ, ΡΙ υτατοΐη (ἃς 
τΑΠο ἀε Ματοο Μαμμο: ρος 4118: νετθα [ςαυίτατον" παρεῖχεν 
οἶκτον τοῖς ὁρώσι, ὃς ταὶ [τ ςοτάϊατη αβοτεῦατ ν τἀ θη ι}5.ὑστοφα,-- 
νοτὸ ἡ μέρα, Χ ἐΠΟΡ ἢ ἰορίτιιν ὃς ὑπτέφαιννε » {Π|χὶτ ἀϊ65. ΑἸ χιδη- 
ἀο Νευῖ εἴς. Ρίατο Ἐρι.7. αὐ σγ᾿ οὐ γέγνηται τοὶ νυυῦ υὗτσοφ αήγονται, 

αἰ μομαα. 
εἰδοιυόοναν 

ΩΝ 
πον, 
ἡπιλή τι, δίς. τα: πμης {ἰθοτίιπτιιγ ἡ (δ σςητ, 4ιια: αἰ απτα πὶ ίς 

αἰϑοπαίος ον οἤεπάιιητ. χἱατοφαΐνοντος ἐαρΘ-, νοεῖς ἱπειητς, Οζα ἀεϑεηςέε, τῷ 

υμν! ἐπι Οὐ ἀρρς υτοφαγοντος » γΟΓΟ ἀρργορίπαφαδηῖο Τ ἈΕΟΡμγαΐξ.ς αρ.τ ἄς 

“ οὐδε! " «απ Ρίληι. : ὲ 
εἰοιρηψιεῖι: Ὑπύφαυσιν, 41} ἀρυή Ηετγοάοτιεχροηῖς δά διγογᾶπι» νπάς ἰερέ- 
ΠΩ} ἢ ἀυπὶ εἴϊες υἱαῦ φαῦσιν, ' , ᾿ , ᾿ 

τ μ Ὑποφαύσκοντος, ἢ. ΓΟΠΊΡΟΤς ΠΊΔΓΙΓΙ ΠΟ» Ατιοσιῖη σοῦ]. ὠσοφαυσιοί- 

χα μμο ΠΩ σὴς ἐα, ραῖπηα ᾿ς ςοΓἀοπη Ἰδ᾽ ἀθπη, 
᾿ " 

τον ας Ὑποφέρομα Ὁ] Δθοτ.ὙΊγρῚ! Γεηιτι «εἰσ θοτ δὲ ἀςοϊάο, ὑατοζάλλο- 

μω.. ΒΑΠΙτας ἴα Ποχδοπι, Θαυμάζω «ὠς ὁ φϑύγουσιν αὐτοὶ ἑαυκδὺ. 
πρὸς ἔτως ἀϑεμίτοις βλασφημίας υὑατοφερόμμοι ̓ὰ εἴς, συαί Ταδτῖοο 

γοΠρῖο (επήπι ἀς!αρῇ, νοὶ Πα] αίι. τά οπλ, ἔλαθεν ἑαυτὸν εἰς τὸ ἐ- 

γαντίον κρικὸν ὠπσενεχθείς. ΤΙ ΕΓΩ]Π 1 τος ΑἸϊπτα»εἰς τοιαύτίω δῦξαν 
ἰδὲ τῆς ψυχῆς ὑποφέρρνται ἶηι τα οπι ορ᾿πίοποπι ΠΙ δ] αιιητατ ἃς 
ἀςοϊάϊιπτ. Α ρΡίδηιις ἴῃ 2..70 ἐμφυλίων, εἰς πετίαν υὑσενίω «γυῆμθ'»ἱῃ 
ΡΑιροιταζοπὶ ἀε!αρῆις. απ υὑστοφέρεῶει ἀϊοίτατ αυϊοαι!ὰ 1Δ- 
Βαίεϊτ ἃς εἰτιιδατνπος Πτπτῖτον οἴχιμ, [δ ρείζαπι ἴτε νἱάστιγ: 
δὲ αιιοά αδτὶρίτυτ ἀταιιε ἱπο Ἰπαταγν ΡΙ υτάτοῖ. ἴῃ Ξεγτοτῖο. Κινναὶ 
9. νεωτερίζων ἑπτοφερομλυίωυ ὀϑεχαν το τίου) Μαρία ςάσν, ΟἸΏη4 διι- 

δ 

ΤΙ ᾿ 8. 
το ΙΔρδητεπι ἴδιῃ ΝΜ Αγ) ἔα ξίοποπι γογπ) πουάτγιμπι πιο] - 
τοπετοραγαθαῖ ὅς ἐγ ροίρατ, Ι4ςπὶ ἰπῃ Οαίαγς, ΕἸ αὐαρχίᾳ τίω πὸ- 
λιν ὥασερ ἀκυξέρνοτον ὑσοφερρμῆϑνω ὁπολιπόντε κἱ Ἰατη ρα πὶ εἰιπ- 
τς πλ. Ετ ἐς ἐα{τὶς σοη {5 Ιοαμοης., Ὡἷς τε ταὶ ϑυσίας κὶ τας ἐἷςρ- 
ταὶ ἀσοφερομῆμας. ΧΤὴ μικροῦ εἰς ἐναντίας ἐκ πεηηιωκέναι τοῖς χρόνοις ὥξφις:, 
1ιΡαι τίη Ιοςὸ ἀϊούϊαις (τἀτῖ5 ἐπχοτασῖντ τ υτσεφέρεῶτο τες 
πογοῖῃ ποη σγιματο πος ογάηοτη σοπ τ τιτιπὴ 59 “ἦσθ σεταγμένων 

τ μερων παι φφλ ὥναήνειν. [ἄς πὶ ἐπι ΓΤ οαγρο τἶο' βαστλίων ταὶ μᾷρ,, ἀπε- 
χθανουήύων, τῷ βιάζετε «δ «σολλοις, τὰ ἢ ὠρὸς χοίραν κ᾽ δι᾽ αἰϑνενειαν υἰ-- 

ποφερρμέῥων » Κορ διυι5 ρατγτίμιν μι Π15 Ργορτοῦ νλο μα ἢ1» τι 
Ρορυΐατος ορριϊηχεδαρτεραγτῖαι ρει ρταταιη αι ργορτς: {τὰ- 
ἐϊας ἴᾶτη ορος ἱπυροτὶ) ἴὰὰς ἀτάιις ἀπο ἐτάτοπν το μη τοτῖ- 
ποητίθι «1 άδιη ἴω Οουίοϊαηο; εἰς τοὶ νεμεστῶν κ᾿ φϑονέιν υατυφερόμε- 
γοιὶῃ ἐπα Ἰρηπατίομοπι ταις ᾿πυϊ ται ργοίαρί. Ἀατίν: τὰ Εὰ- 
τῆςης; ἰτσοφερφυδιν τὰ ἀλεξαὐόρν εἰς τὸν πὕρονκὸν ξἴλον δΐ πλαμξαιόμα- 
νΘονάς Υποφέρω. 

Ὑποφέρω, [βξοτο :ιξαουϑίω τοϊ το. Πα ξτίπςο. ΠςΟογατῖος, Τὸν ὃ τῆ ὁμι- 
λητικών τρόπον οἱ παᾶντες ἡϑέως ὑποοφέρρυσι, Ἰὰ ςἰτρτλοτο5 πο πιὶ πμιτῖ 

ἀαὈε]ΠΔππὶ πεπῖο ποὴ {ογτ οπορ ἢ πη Ο οποιηῖοο. Καὶ εἰς 
σφορεὲς σοὶ τοστούπας ὅλη τείξνσιν σης σι ὁ ῥαδίως υὐακοίσεις» 4115 [ιι- 

πεῖς [αολ]ὸ ποηιεασ. Ετ ραῦΐο Ρ δ, εἰς τον ῥ(ᾷ ον υἑατοφέρειν ταὶ ἐμοὶ 
«ἰαγχαῖα κοράγμαται. τ οητις ποσο]ατίλιαν γυῖα ἔχ ολ Πἢπ15 ἔουγς 
ΡοΙΠπι. ὑποφέρειν λύπας. πβοῦγο πιο οἴτίας.)1.)ετγ σα ρ.2. Υἷπο- 
φέρω, ἰά εἰϊτ,ωροφέρω:ν τ» ὑαταφέρειν ἐλπίδα, ϑορῇος, ἤνοη] ρταθόγος 
Ἐξ ρτὸ οδἱϊοϊονεχργοῦγο:οχ πτοτε εἱς Ατυσοτγιμῦννι ἔα αγω αὐ- 
πὶ πῷ ωρράγω, Ἡ ετοάίδῃ. ὃν εἴ τι ιὐαογήδύετε,, ἑτέρρις ὑποφέρειν τὸ 
ἐγκλυμα δεῖ, γἱάε Ὑποφορά. Ὑποφέρωγ[ἱλοῖο; ὕσοτυγχ αἰα γι -- 
(άγχλω, ζατολα μ(αω,τείροπάςο ὃς ἐχοὶρίοιριά Ρ]ταγο.η (Δ -- 
1110. ταὶ σεσιδηρωμῖῆνα μέρη τὡς πλυνγιῶς ὑπτοφέρρντες 7 1ξε]θιι5 
Γιθιείςητες να] οὐὐτοίσιτος ἔογγο πγιηΐτας ρᾶτῖοβ. Ὑἱαοφέρων 
γοἰτιρίιπι Ε11}ονζροάοπι διιέεγο:ν τ» δ᾽ αὔεμος ὑατέφερε ἐδ ὅσοι - 
«-ορριιῶπας,14 εἰἴ» νοητιις να] άπ πο ἤπορατ ρεάςπι Γ᾽ στηπὶ 
ἤρετο μιν. Ετ χωρία υὐποφέρϑντει ἀϊοιιητατ, τα: ν οἰ ρ τὴ (4}- 
Τὰ πτρτα [αδτιοίτατο,ῃος οἴξν διύχρα ῬΟΊ] μοὶ. Ὑἱποφέρω αὐτὶ τοῦ 
αϑοαφέρωτγᾶη ἤιου [πὶ σὸ δ ἀράϊιςο, ΑὙἸΠ1465 ) ΑἸ ὁ λόγος γὰ 
ὥσπερ ῥδυ μα, φέρων ἱπίωεῖκε βία:Ν ετυτα ἐπίτη ογατίο 1ρία Ἠϊιέϊας 
1πῇαγ τγαη Πιεγῆιπι πὶὸ [πὰ νἱ ταριθτ, ϑιργάσις ἀϊχογατγῶν, ἐν- 
ταῦϑει μὴν μᾶς ὃ κόγος παρίωώεγκε. Ὑποφέρω ς [πἰϑέίπςο » ΕΧΊΠΊΟ9 
{ιδιγαμο. Π144.6.- τρομέουσι ὃ φρένα ναῦται Δειδιότεςγτυτῶον γὸ ὅσ᾽ 
ἔμ ϑειναΐτοιο φέρφνται 9 14 οἰἵ5 ὀλίγον ἐκ ϑεινάώτου πε: αἼργται) ῬαΓΙ ΠῚ 

Αἰ ἤιης ἃ πποττα. Αὐἠξοτοὶ ἐς ρα τοι αἰ πιὰ πεῖ τη; αὐ τε υὑποφέ- 
ρῆτωι πῶτο ϑεῶτῆον, ἡ ὡς ε ἔχιν ὦ τ εἰ σοιίϑτιι τὸ κσονέμθρμον ἐπ᾿ ἀυτώ τἰωὶ κί-- 
γησιν ἔππις Πιδιγαμάτιιγ, αἰ τςοοάατ (4, 4110 εἷτὶ ἀερετ σοπιπλο - 
τιῖπι ΑΙ Ἰχαϊ Ἂς ἱποϊτατατη 7 Οἴτὴιι5. ἥτιάτν {π4 Ὁ 1} 11π|4 ροί- 
Πι. υἱπσοφέρειν ρεο Ππηρ ἐςὲ φέρειν, ντ αριπὶ Χοπορ οι, τος 
φἦρεινῦπλα., ἀττηα ξειτο : ὅς αἰϊψιαμάο οσοι!ὸ ἔεγις, υἵσαο- 
φέρων εἰς διόρϑωσιν, αά ἐπχεηατίοπεπι ἀσάμσςηβ » ΡΙατάτοῖ, 1Ω 

« ἔγοιγρο. 
«οφϑύγω, [τον στο ἵαδπιρτο, ἔαρα ἀϊ!αδοτονίτο,αίοίμοτ. 
᾿ποφητεία ας," αἰ πατῖο τργαιτι ξα ἐϊατοπι,ντ ερφητεία τ οτιιτι ξπ- 
τιιγάτατι ργαάϊεῖο ἀταθε ἰοἰςητία, δια, 

Ὑἱ σοφητδίω, μ. θύσω τ ϑυκοι ίατα {δτιατοβ. ροφητεύω, (πὶ ἀητ τε 5; 
τἰατεργι, χουσμολογώ, νης ὑποφητεία ἀςά τις ἤτα τ 7 1188 ἀρεορδε- 
τἰα ἴτὰ ἀἰβεττ, φιδά ᾿ναῖς Πιτατα Ρταα1ςο) 1114 ΔΌτΕΩῚ » 4.18: γεΐ 

ἤϊιπτ,ν ε! ἔλξχα ταπι ἀπτοὶ (ππτιοχ ροπίς. Γιοίδη. Καὶ τὸν ὀγείξν εἶ 

τῷ αν διανύκτερ δύοντειςκὶ ὑσσοφητεύοντα ἀυτῷ. Ὑ᾽ ποφητευωφομᾶγΓο 

δ᾽ ἱπτογργοζουχηιιαίι ρει ΠΊΔ 015 δοςορτατη» σοι! οπὶ [υοίαν 

Οἰῶνα γὸ τὸν δὲ τοῖς Πού τωνίθ- λόγους ϑιεῶυ μα ζεᾶσεει! αἰξιουυ πα, ὡς μένον 

κριτεινεγοηκότα κὶ ἄλλοις υὖτσ᾽,φη τεύσ αι δ᾽υυν εἰμῆνον 5 1. Ὀατγαγς δέ ΧΏΓΟΓ- 

Ῥτοτατγί δῇ ἃ ΡΙάτοις ΡῈΓ π]Δη115 ἀσο ΡΟ. 

υἱ ποφήτη ς»κ»δ.4. Πησυατο5, ἵνα] αὐ αἰ το ογαο πη ἀσοςρτιπι ΡγῸ- 

ταῖς. Π144.π.. ἀμφὶ 3), σελλοί σοι ναΐεσ᾽ ὑποφῆ ται» αὐιπηόσα δὲς, χακα- 

δῦναι. '. ζατιμοίνπεις ἡ χενσμῳδοί, ΑΟΟΊΡ ΕΓ οτίαπι ΡγῸ ἐριοηγεῦ 

Ργορίνετα, τις ναῖε ὃς (ἀσογάοτε. τε πὶ Ργὸ ἱπτεγριθες Ῥοςται ἢ» 

Ἠιλίςατ.γράμμ᾽ ὑποοφηοῖδ,, δίς. 1. Γοτύρτιιπι φοτιπν αὶ ἐχ ΡΙΔπδηΣ 

ῥΘοτας, αι ὃς τατομνηρίατις αἱ ἀϊςι!πτωτ. Ῥοτο ς ἰδῶ τι σὰ τορος 

εἰρινιάς γ᾽ πσομυϑέομκαι. 
γ᾽ φοφητιχαὶ τείξεις ἀϊσιητιτ ἃ ΠΊοηΥ ΠΟ Απροίοσιπι στάϊηε5» απ 

ἀϊαΐπο ἐπτογργετδπαὶ πλπη 6 ΓΕ ἔμηραητατ, δία μι: ἀπ] ἶτα ἀς- 

«ερεγιητ 9» ἀυτὰ {ΠΡ ογιοτίθιι5 οτάϊηϊθιις5 ἀοίσορ8. ΔῈ [Ἐτπῆτ, 

τα ΗΠ πεῖς ογάϊπίριις αιαῇ Ροτ τηᾶπιις ὑγαάιιητν δ {ΠῚ ταγίας νἱγῖϑ 

(λυ ῖς ἃς Πλεο ΡΙοπἶϑ δηππτίδης ὃς ργοάιιητ,, αὶ οτΐατῃ ΟΡ Ιά 

ἐκφαύτορες ὃζ ὀκφαντορικοὶ ἃ ἐστ! {ΠΓ. 
γ᾽ ποφητικὸν, ργορ μοζίσιιτη, ἔα τὶ ἀϊοιι πη, ΘΊΟΗΥ.- Ν 

χ᾽ σοφηπικώς, ΠΣ Ἐἰτὶς πιοῖε γα ποι τἸτῖ5 οῆςῖο ξιπσοπάο; Ὀιϊοηγῇ. 

Ὑπεοίορ. 
γ᾽ ποφήτωρ,ορϑςγὺ κὶ ἐγ ἀς πὶ αιιοά υὑτοφήτης ιὐσοφηήτορες μούσω, ἈΡοΪ. 

ἈπΠοά. 
γ᾽ ποφϑεέλμι»- φρφυρρὶ « ΟΘὩ ΟΥΙΙΠῚ οὐεοάτα σοπαῦ, ΡΟ] ΠΧ. δὲ ὥσο- 

φϑαλμια,σοηα 40 ἰηξοιίοτγὶ ραττς (αἱ εϊα: ἰουϊτέτημς επιΐποη- 

τΟῸΣ μὲν ͵ , “. μ 

γ᾽αοφϑεαμθ- 9 40] ρτπιεηῖτι Οὐν ΠΗ͂. ὁ, ασοφϑούμδόν φατο μιόϑονγᾶπι- 

τοιςττςης φερλας ὅσαι τζτ οφ ϑεύίστιστι, 
Ἴοπι- 2- ΑΛ 1") 



Βγὰ ΗΠ 
δ᾽ ποφϑείνω μιανων τα ΘΠ] αρρῳ ϑτένω, ΡΠ τατος 
Υἱ ποφϑεὸς τοδρφϑτὼ σεις »τορφλαξων; Π] Οτπη.1}144, 
Ὑὐποφϑέγίομαι γί αἰά ον ̓ πτετί ΟΠ 110 Γοῖ πη ΠΓΠΊΠΤΟ. 
Ὑ ποφϑονεῖν» [1 01 απ 46 1657 Χο ΠΟΡ ἢ. 
Ὑ ποφοινικιζῳ, [ἀρριιγμαιταῖςο, 
Ὑ ποφοινιοσο μῆνα φύλλα ο 14 ἴῃ ρυαΐσοιτη ν Ἔγροπτία, Ὀ]οίσοτ. 1.3. 

ςρ.78ὃ. 
Ἐποφονια,τεὶ ῬοοιιἾα" 1185 (ατ ᾿νο πλὶςε 1} τοι!55 πα πηοττι! ντη 4 - 

(ο5 ἴῃ δι ιπν [γα Ἔχ ρογίαπτα» τοὺ ὄγὲ τοῦ φόνῳ δι δὴ μῆνα. χρέμια ται τοῖς 
οἰκείοις τῷ αὔτωρε ϑέντος ἵνα μὴ ἐπεξίωσιν, ὨΙΠΑΓΟἑν5. 

Ὑποροριὶ,αξ, ἡγο! ςξτῖο, ὁ τῇ ἐχθρξ λόγος ,ἴπαι τ Ἡογηλ. 1 ἀἀιοτίατι) 
Ρτοροίεῖο δὲ οτατιο: αθ]ατῖο εχ ροηϊτιγ ἃ Τταροζικαϑ'᾽ ὗσοφο- 
δὰν αὔ μοι γ ΕἰἘ 4ι1α: Πιἱοέτῖο αἰςίτιγ τα ἃ Βοτουῖοὶς δὰ ΒΙογεηη. 
4ια: ἤριγα ἢτ αιππι ᾿ητογγοράπηις φἀπογίατι 5911 4. Πα ΓΙΠΊ115 
414 ἂν α[1155. Δι ιῖ4 σοητγα πος ἐϊςὶ ροίῃτ : ἀεῖπάς [ἀρ ηο1- 
τὴ 5 [4 πο 4 οροττοῖ ἀἰςΐ, Αι φιοά ποπ ροτοῖς. Οὐ πε} ἰδ ηι}5 
ἀς μας ἤριιτα ᾿οαΐειιτ 5 οὰπν τὶ 15. 9. Οἱ ἀιιοτγίμ πη εἰν οὑπὶ 
ΔΙ πιπὶ γοραποτὶβ ποη οχροέζαγο γοίροπἤιπη, δὲ [ξατίπι [δ 11ςς- 
τε. Ἐχεπιρίπαι πος φἴξοττ : Πόπιι5 τὶ ἀξογαῖθας μαδοθαβι ρα- 
σιιπῖα [προγαϊαιρατ ορεθα5. τὶς σοηιγαγία ε[Ἐ Αὐθυποφορᾳ, Ἐτ 
υὐατοφορα)  ΡτΟ π 44 ὃς Πιδάτιξξα ν]σογα ἡ νἱσογα αυαΣ ἀςδι(ςιιητ 
ἴῃ ΕΠ ἀπηφν]σεγα σαμογηοία, γα νυ σοί 5.40} ς ἱπηροτταπὸ σοη- 

τια πητιιγ ὃς σοπηϊιοητις 6424 5 Ηεγπιοί. ἃς πιο ]]ν ογτιητ. 
«ποιεῖ τῶτο χὴ δὴ ἐποφορών συμπεσόντων ὅ.: “ἶδ ἑχκών, ΑἸοχ. ΑΡῃγοί, 

ἴῃ ΡΓΟΘΙ. 14 ἕοῖτ οτῖαπι ἴῃ ν ]σογῖθι15 φιοτιτη ογα ἱπηροττπὲ 
σουτγγα ιιατιγ ὅζοοππίποητοαα: (54 ΡΟ] τίαη 14 ἴα Βγρορμο- 

τὶς ἀρ τ) τα: τῇ ν ΠσογΊ 115 ΘΟ ΠΟ ΓΓΙΙΏτ, τ φορεὶς κολλ ᾧ 2 1 σοΓ, 
110,2.ς4ρ.271. 

Ὑἱ πύφορος. εν ὁ ΓΙ Βαιταγ 15. υὑω- δέ ϑιω Θ., ὑαϑ τέλίθ., ϑ1 4. 
 ποφρχὼ εἰς, 4ιὶ ΠΑ πὲ πιδαιιογτῖτ. ΡΟ]. ἈΜο Δ. 
Ὑπύρεικος γί ὈΠΟττ ἢ 5. 
Ὑποφρύγιον, Γὰ Ρ μτγ σίμπι, Αστίτοτ ἰπ Ργοδ].(ς Μιυῇςα. 
Ὑἱποφρυγιςὶ, 4. ΠΙ ΒΡ ΓΥ σίςέ. 
Ὑἱ ποφύομαι, μ.υσομω γα. υσμα!γοτῖοτ» δ ηαίςοτοί αι ρ ρα! ΐο. Περοη. 
ΔὈΓΟ].ὐατοφυυῖσε, σα σΔητιγ. Ασιξοτ, Τ᾿ Ἀεορἤγ, μ11.1|0.3. τα Ρ.21. 
χιτῶν ὑπεοφύεται τιτα ἴσα (πα ΟΠ, 

τ πόφυσις, ἀπατιιπη, εἴϑᾳφυας, 5014. υὑσοφυΐσεις, αὐοσφυο δὲς φαύλων λο- 
γισμδ"ἰξωϑεν φυό μῆσαι. 

αἱ τορωνέώ, μι ὐσω,π να) ΓΠΊΠΓον Πα Ῥ τ ΠΤ νοςς ἰοαηοτ,άςοίαηλο, 
Υἱ τοχάζομαι, [οηΠῸ τεσ ἀονρεάοπι [αθάτιςο :ὕπτοχωρω, 118.', 
Ὑἷποχαήνω, Δ] ἸατΙ4ιγτιιπ} ᾿ἴο. 
Ὑἱποχαίρω ἰἀτοῦτον δζ ἴῃ ἤηπ σϑιιάοο, ἴτειη ΠΡ] 1ς. σαπιίςο, 
Ὑἰ πσυχαλίω ἔα χρώ, 

Ὑἱπυχαλκὶςοἷδὸς, ἡ, ντθ 5. δέτο ας δά γαάϊςος ΟΠ] οἱ 4ϊς πιοητὶς Πτᾶ, 
νος 1Π1 πους η, Εματ Βατοῦ. 

Ὑπόχελκος," δ, (θά τατιι5, Π ε τῖπ5. ντ ἀρὰ ΡΟ] πποοπι 5 ὑχύχαλκον 
γϑμισμα, λας Πα ργοιογδία!ς ἴῃ μοιπηΐπος πα ργάτεχτι ν ἴγ- 
ταιτιι πη ν ἰτἴα οσοιταυτο 5)υὑαθ χαλκὸν χρυσίον γος οἰτν ἢ δα γάτι ΠῚ 
ΔΌΙΓΙΙ 1. ταῦ χαλκὸν γῆ 9.5 Ρ] τα τι Δα ]τογίπα 8ζ οἰ ςητίτα σοηςγῖς 
πΟΡΠΠ τας. 

Ὑπουχαρρπὸς 6.6). [1 υδητιιπὶ σα: [55 ἴςε ρδιιοι!ς) ΑΙ ἐιιατοηιι5 σα - 
τα] εἰι5. 

Ὑσοχάσκω. [ ϊο. ΑὙΠΣΟΡ δα ἴπ ΡΊΙμτο 5) ὥσοχ ἄσκων ἐρξις, ἐπεῶν 
μυπεὶ χοῖροι, 

αἰ σοχαυγύως ραυἰ]πὶ ἴῃ Ηρ, αἰ ἸατἀπτιπὶΥροτθιιπη ὅς τυιπηϊ ἀττὴ 
τεάο. ΐ 

γ᾽ ποχείειίθο, «, ὁ (αἰδάϊτιις, χείρ δ. δ᾿ εέλιι5) οθοχἑ 59 πιδης! Ρ 1, 
«δ άιιξειι5»σαρτίαια, σα ρτιι59᾽η ροτείασοπα τγδάϊτις ἃς γε ἀἔλιι5, 
δάἀάιδιι5. οὐδε ϊοης,πτλη οτο!ςον τς, Οὐν . ὁ, οἴσω γὸ κἡ χρυσὸν 
ὅσος χ' ιἱατοχείρεϑ.- ὅλϑυν» ἀιτιητι φυος ἴῃ ΠΔΠῚ15 τ 6.5 ποι ἀογ1ἴν 
τῇ χάϑί μου υὑπ'οπέση ὕπο χ εἷρμον ποιεῖ ὅτι ,ἀἰχὶς Χ οπορἤςρτο σὰρο- 
το τα. χείρμα ποιεῖν, Ηογοάοτ. 

Ὑ᾽ ποχείόναι εἰ πο Ἰὰς οοι]οτιιπι ἰαθοτάτς. 
χ σοχέω,[ἰβἸγἰο.Νη)άς χέων ηἀς υὑποχεουί Θ- τῇ βαφῇ ἑυτορακ ὃ τί) 

φυσιολογίαν, ἔσο οτατοιῖο ρἢγ ἤοάπι αἰ [οἰ ρ ματι δά τιν 6520 1- 

τατο ἴῃ Ρετῖς]ς, 
Ὑἱ αὐχὴ, το. 0 δ 6115 τες. 

υἱ αοχθόνιθ-, Πἰδτογγαποιισιν πες ϑεοὶ ιἀσοχθόνιοι, Πς Πού. 
γ᾽ σοχίτων, οὐ Πιδτετν τη ΐ σατῃ εἰ. 
πἰ πο χλωρφο δα γα 15. Πρ ρα 1 ἀ1ι59ΠΠΊΡΡΟΕΥ. 
Ὑἱσοχοιοὶς, ἡ, σοΠ115 ΟἹ οΥ 5, Τ᾽ ΠΘοΡΒ.1.7γ. μι. ΡΊης. ΗἸροςβα τίς ΡΙΙ. 

116.χτοςοις)θοτοο απ ν ογτῖς σαζα χο Ἰαγὸ, 
Ὑπόχολ Ὁ-, ἀριια ῬΟ᾿ σον» μελαγχολών, κι 
Ὑἱσοχόνδ ριον, νν Ρος ΣΟ ΠῚ 9 ἃ σαττι!αρῖης, αιαῇ Πιβοατ αρι- 

περι ἀοποσν απ), Ασὶ οτ. 1,.9.ἀς Απῖπν, ἢς ἄαζα ἰδιάεπι. 
Ξιχπτ αυτο ΠῚ αὖστοχ ονόδια, ραττος αγ8 (ομ] ας Πιρτὰ ν πη. οὔ αιαὲ 
{ριιῖῖς σοίξίς ντγῖπαι αὐ ἰάτοτα (δἰ Ἰοππητατοίς ἀϊέϊς ὅτι ιΐτο- 
κται τῷ χόνδρω . “τις ἩΠΠατιιπι σοΙτατιιτη. πλο ΠΠἰς οἱ σαττιϊλρο. 
Τἰσιπτατ ὅς ἐκροπγϑια, ΑἸ) ρτασοι ῖα στη ΟΠαγηο οχρο- 
αππτοίε [νας φρένες ἡ δια φοαγμα ύπτο χον δδίων φλεγμονῆς ρυσσοῦ- 
ἀϊοτηπι ἴῃ ἢ απγπιατίο, πο]. ἃς Ματος]. ὃς Ηδτπλο ]. {1}... Οοίς, 
οὐ ι Το πη υΐστοχ ὅνδίρεον φλογμενον, 1|0.3:..0.12.5.λῶστο χογδιρκονγαἰτον 
ἐοσχιγαιη ογαίτογαπι Παϊ ἔσαν ἱαχτα ἰδοιγ ὃς οποῦν, Θαίςη, 

υ᾽ πόχφεως ὦ, ,ἀεἰἴτοτ, Οἰστυγαῖη5. στο αἰΐεηο Ορρτοι5 5. ὁ πτολὶ οἷς 

ἱ 

ΠΝ υ 
11.1.14 ΟΙτις υὕποχ ὀνδιρίον δεξιὸν, Ὀ]οΥσ. [1.6. αρ.2. 

- υὑαυπεσωὼν δαινείοις γε ἶτον ὃς Γροηίοτ, Βυκά. 1. Ἐριροίδιντάς ὅς πὶ 
Οοπι. Ατἰ πο ρ ινεφ. πόθεν γ᾿ υὐπτέ χρέα ς στευ τὸν ἔλαθες γύυο μήν δον τς 

ἀς Ἰη[οἴεηϑ 4:5 αἰτδηιιπὶ σοιτγαχητι: ὁ ἡ μος ἰω ὥποχεεως δ πλου- 
σίαν 5 ΒΙΕθ5 Ῥγοηεθάτιιγ ἃ αὐ] τὴθιις αὐτὶ Αἢ Ἰςη15 υναρηἰτιἀ πον, 
ΡΙπτοίη δοίοη. 5εἀ (οϊεπέϊιπι αι ιὐτύχεεως ἐσία ἃ Ποπιο  Ἐ, αἴτει, 
Οἴτατ Υἱ υασἐγίυθ. ὐπουκειμδο»αιιαΣ πτατιι αττ ρα τὶ ρτςς [ἐγ εἴς, 
ὃς [Δτ!!ἄατο οὐποχία : εχ 410 ἥτντ ὑπόχρεως δρὴρ ἀἸσατιγ ποα 
ταπτὺττι οδατατιι5, (ςἀ οτίαπι οσποχίιις, ὅς δεηςῆς!) ἀςοἴτον, ὃς 
41 δά οδίξαιταπι οὐ γι έξιις εἴτ. ΒΤ ατιῖπ Ροιπρειο, Πτυλεμᾷον " 
ἀϊχὶς φιλίας ἢ κ χάριτος ποιτῷ ῴας ὑπόχρεων. Ῥοὶν ̓ν, Παλιν ὁ δῆμος, 
υὑπύλξεως ἐγγμετο τῇ συγκλήτῳ, οἰνίευο ἐἰουἰνέξιις. Ετ ὐυόχεεω, 
χρήμάτοι ν οἷ κτήμα τοῦ, ἃς κοι τοί χρέα κα ταιχετ αν ἃς δ! ἔγίυα, Γ Ατλ δΡ- 

ΡΕΙΔπτ δόμα ρταάϊα ὃς οὐαγατας ροπίοης ἃς πιοτποπς αδοῦ 
ἔεέζα. ᾿ 

Χ ποχφίω, μιΐσω, τα, υκα. ΠΟ» ΡΙΠρο. ᾿ 
Ὑἱ πόχευσος. [ΡΔτιγοι594 4 Δυγὶ σοΙ οτοῖῃ οχ διϊοίσσης, ἱ Ὺ 
Υἱπόχφρως, [ρα 4 π|5. οἶς 
γἱπύχυμαι,ατοςγτὸ 11 φιιοά {ἰξξιιἤιτη εἴς, πυβαιΠο: ππεά!οῖς εἰ στα ς΄ 

᾿ιαπηοτίποῖη σογηςᾷ πηέργαηα ἴα χτα ρα ρη] }απ σοποτγοτίο, ιοῖς, 
Ὑἰ πόχυσις, [1 βιη10 οστ ΟτΙΙ ΠῚ» ΠΊοτθι15..ὑπτχυ μανύατοχιίσεις καὶ Ἀδυκώ-, 

μαι ταν πο πο 5 οοι[οτιτη ὃς αἰδιιρίας5» Πλιοίς, (1. τι σα τοις 
δί 1100.2.ς.13. 

γ᾽ σοχυτῆρες,οἱ,ν αία αα τ15 ΟΙ οαπὴ ᾿γοἰλλο δἰ πιπάμμς,, 514. [το πὶ ἡ 
“ἢ γτιοροε5. ΡΟ] εχ. τ “ 

υἱ πόχυτος,“, οἰ] (βῖι Πιτη εἰ αἰ ι}} ὃς ἐκ οο [στιν θ:άτι5. αἶπος, 
χυτον,ἀϊχοτιητ νοτογεβ ΟΠ ΟῚ τὸν αν ἧς γέγονό τε ΓΟἸ χ: ὡς ὑπο 
πόχυτον οἶνον γοςδητ ἰὰ ΠΟ 1) εὐραπλ στον τῷ γλυκεῖ, Αὐβεπ ον 
ἄς Πρότροπον. ιἦ 

γ᾽ ποχωρέω,μ. ἔσω,ανινκαι σοάο, εἴκν, 'οςο σςάο, ἴσσείίο, γος ίο, τατος 
τιοσεάο,ο!αθοτ, οτος ἀἸοΥγϑιιχωρι ιὑσταπίημι, υπεξίναι, ὑπταφίςα- 
μὼ ὀκκλ ἐπηω ἐσὺ τόν τα  ςο  ρο στὴ τοξογο, πιο Πιάπςοο, Γισας 
ο.9. ὑπεχώρησε καὶ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον, [οσςίΠτ ρεϊπατίῃν ἴῃ Ἰοοῖ 
ἀες τειν. γ᾿ ποχαρω, ἀο τογρα,ἀφοϊπο,νῖτο, (τον ι οἷο 5 πος 
χαλάζω͵ ἐνδίδωιι,ὐ οἴεμαι,"τεξίσα μαι λάθρα χωρώ, ριρῃαπ ἀδῖγος, 
ἐἴουν 411 ἀρὰ ὙΤΒας Τάδοι [15.2.μηδένα ὄχλον ὑποχωρεῖν, Θεηΐτ, 

ἵπηρ. ἃς Πατ. ατοχοροιῶ τες ὁδιών,η να σεάοητοβ. ΡΠ τι Ἄρορ. 

τἰατοχωρήσειντες πὐϊς ϑτολογίας 5 41] ἴς ἃ ΤὨςΟΙ σία (υἀπχοιιιητν 
ΝΝαζαη. ἴῃ Οτατοιτοοχαρεῖν τῆς μ(ρ χης» ΤΠΜς ὐσοχαρεῖ αἢ πόλει ἐκ 
γὴς κε ϑευλάοσης» ΑΤῚ [Πα ὕπο χ ὡρι τῷ χρατεειῦ τα, Πρ ΟΓΊΟΓΙ5 προ γῖᾷ 
ἀετιεέϊο, Ὑ ον τἴωο χαρὴσαι χρυμοίτων 0] 0.1 Ἐρὶτιρεσαπίας 
Θχτογημοῦς, ᾿ 

Ὑπὸ χωρήμα τα τοὺ, ΟΧΟΥΟΠΊΘΤΑ ΡΓΟ  αλ11055διαχο ρήματα, ὑπτοχαρήμα- 
ταὶ δυσεντεραποὶ εἰν (ςπτο τ] ΘΟ 1 ΡΤΟἑ 1011 655. ἃ 61]. Ἔχογεπιοηῖαι 
τατοοτιπι, Ν αγοοῖ, [οὐ τ πιοηταν Βατθατ.ι,7. Ὀιοῦ,ς τ. ᾿ 

γ᾽ πσοχιέρησες τως," 4 1[ςο(Πο.(ἀτιέξιο, ἐρ οἤτο, Γεςοἴπις, ΝΑΖαη πὶ 
Οτατικῦ᾽ Ὲ ὑπτοχ αρησιν τρφΐενσα), ΡοΥ τη Θάτιαι ἔμ] (ςος τις Ἔπιῖτ- 
τιιητο αἰ ποτ. λ.8..Α αἰπι ἄς [ἐγ ρθητίθιι5. ᾿ ᾿ 

γ'ποχωρητικα μέλη 9 σατ Πηΐλα 418: σα οἰ λδ τα ἴῃ φατα ἔγορῇα [α- 

δυ]α» αὐ ἈΠῚγΙ Ομ τις ἰαπι α ἔσεπα ὀχ ίτατὶς ἵν ΟΟπηπι. ΑΛ ΟΡ, 
τη Ν εἴρ. αἰτῶ ὅϑ σὴ τἰξοδῳ τῷ διϑάμοτος ἄδεται : ντὶη ΡΙ το ΠΟ» 
Οὐκ ἔπι τοίνεω γ᾽ εἰκὸς μόλειν ἐδι ἡ (οῖς 5 ὁ, αἰαχωρεῖν Εἰς τοὐπιῶπεν, 
δεῖ γδ καὶ τόπιν τούτων αἰ δὸν των ἑπεόϑτι. 

Υἱσοψάϑυρρς "5 κὶ ἧς 4] ἀΙἸατιαητα πα ἔδιι αἰ Ἰιάτοπιις ψάϑυρρς εἴ, 
γωοψαλείοσω, (ὐτιις οοπτγαέξο γοὶ ἰουῖτοῦ σοπτγείζο διὰ, οχ Α᾿--- 

τορι. 
γ᾽ πόψαυ μθ.,», ὁ αθάτοποίι 5. Παγαηδσοι!5, δι], 
υσοψάφαρδ', αἤρετγίοτν πίρτῖοτ, τραχύτερρς, ζοφοειδης υὐπομέλας. 

Ηἰρροοτγ. 
Υἱωοψεκαζειν 04 ἃς υὑπτοπίνειν ΔἸ χοτιιηξ οπὶ ΠρηΙ ἤσατοηζ πυΐηιι- 

τὰ ἃς τονδητῖα ρος α αι ἰατρίοτεπι Ροζαπὶ ὀῤτιφραςικως 
Ροϊ]οχ. 

υσονία, ας, ἡ, Πα (ρίοο 5 υτυσγοια. ὑπτοτοποισμος, φοζ. χὴ υὐσοψία τῆς 
πόλεως » ΑΤΊ ΠῚ 4. Πτοτιι ἃς ΠιρΊςῖο αιια: Βαδεηταγ ἀς ντῦς 9 πὰς 

Ε Ἀν ὦ , Η ι " ἣ 
ει ντθ5 ἱπουτῖς ἀὦ ἐν εὐ οψία τινὶ διαὶ συγζένειαν “ν᾽ βασιλέων. [πι- 
{ρεϑας Ἔγάτ ρσο τό πιπὶ σορπατίοης, ἈΠ ατατο ν,1π ΡῈ] ὑποψίαν 
ἔΐχαν Ὡρὸς τινας ἡ ΝΟΥ 44πὶ Πιρὶςἴοης οβοπῆις, αὶ ἕη 41}- 
αμοτιῖηι νοαὶς ΓαΓριοἰοι πλάσται ἐδ] ἀεπν. δεν ιπσοψίας εἶχε τόλ-ε 
ψυμας ἕαςίπιις (υὐρεξλιπι μαθεθας, Τάςεπι πη Ἀ οπλιο, εἰς τᾶσο- 
ψίαν ἐνέπεσε,» ἵπ ΠιΡ᾽ ο΄ Οη ἢν νφηΐτ, ἰάσπι ΡΙΙτατ. 14, τρὸς ιἕσος, 
ψίαν, Ὀεπιοῖϊ. ὃς Τιιον ἃ εἰς υὑατοψίαν κα ϑέςηγίη ΓαΓΡ οἴου ς αι δά - 
ἄχιτ, ἣν ἱ 

Υ' πη ψιϑυρίζω, μιίσω, αν. κε. (ἃ Πα γγο. Πλγπλπτο :γργί ζω, Ἡείνς. 
υἱ πύψι.,5»6, Γι Προ ἐξιι5.τἰ πη! ἀτς, ἐπτονείσις 6, ἩΟπτοτ. ΠΠ144.γ 5 οὕτω 

χώζίω τ᾽ Κων αν ἡ πύψιον ἄλλαν, ἱ.ἐμωροῶνεν τσ χοια ὧν ὑποζλεπόμο- 
γον διαὶ μῖσο «.ἱ, αἷο Δ[115 ἀςΡοξειπι ργορῖοτ οὐέιιπι» αἰ τ [αἴρε-- 
ἔλιτ 5 αυιοαι 411} ΕΠ πνῖς ὃς τοταιῖ5 οςυἶῖς 1 ΓΡΊοἴτνητ, 1. ὑπο ά7ε - 
τοι ἕωῦ ἦσ' λοιπὼν κὶ μισεῖ στο ἀξέον, 

Υἱποψοφέω. [εἰὐἴτοῖ ἤτορο. 
Υἱ σύψυλς Θ΄, (τὶ αὐτά τις. ογπιορ. 
Υσοψυύχω, ς γι σ γος τοΓ, ᾿ Υἱ πο ωνεῖν»ἶτι ΟΡ ΟὨ 5 σπλοπαδὶς [4ΠΠ τς, ΑαΠπῸρ λα Α οὗ, σοψωνων, 
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πὸ ἀν 1.1: 
σε πημανεῖ ταὶ. ὁ, ὠγία κακουργῶν βλαίψει, 

τια ζομηι, ὃζ 
γππάζω, μι σον, πὶ οκοενύαοςρε φῶ γε Πρ ητις Γυιν ἐὐξυπαναζω, ΠιρῚ- 
μους Ὀρίηι5 τοίαου,, Ἡοτοάϊαμις ΠὍτο ργίπιο . Τοστιύτα εἰ- 
πον πὸ ἃ Μαΐῤκον ὅθππεσοεῖσαι χειποϑυμία, κατεσίγασεν. ὑπὸ ὃ ἰϑοονείας. 

κὐ ἀϑυμίας αὖϑες ὑπτίαξεν, ἼΔΠ1ὰ ἀἰσούτοῦν ΝΜ] ατοιπν ἔτα ΔΙΌ  ΠῊΠ5 
ἀςσξσοϊτ,νε {τατὶπὶ σοιτιοείςετγετ 5 ἃς ἰδεΐρτοτε πἰπηῖο (υρίητι5 
γπ Ἰοέζασι το] θοτγοτοτ, ΡΟ τίη. ὀ Ὑ᾽ πυππάζω «(πρὶ ἀο- 
Τ1ἰσατόαινε πιὸ μαῖσοο δὲ ᾿σηφυ το τ Πρ πιις Ὡς ΡΠ σοπτίύίαιις α- 
Βἴτο, ϑρυπτομαι, ὡραίξομαι,, Ἰάοιη ΕἸ στ οὐ ἴα ηο ται ας ἐπα ρὸ μῆν 8.» 
ταῖς «λπίσιν, ὑπῆξαζε τὸ πρὸς πίω) ἥν πραγμάτων ὄταμέλειαν . χὺ εἰς τὸ 

᾿ς αξρρδίαιτον ὀθειμᾶμθ-, Ἰά ο(ἕς τε! πρῖπιις οτγατ, ντ ῬΑυ  ς ΠιγὶΓ 
᾿ φοηζείτ. νοὶ [αρ᾿πὸ «οἰ Ἰσατέασιις [ς μα ρεθατ ὃς ἱσηοιήτοτ, 1- 

ἄεηυ, Καὶ ἔδει οἱ πολέμιοι ἔγσον ἤσαν, τῷ Τα λιαύκ ἔτι υὑππιαζογτες » ὦ 

πὰ πορᾳτ τὸ μῆνα εἰ γγοῖντος, εἰξυπτιάζω ταπιοη Αι ὸ Ῥουϊτιγ ἀριά 
᾿ς Ταυκιαῃ.κ; σεμνῆς προβαίνων, κ᾿ οἰἶξυπττια ζων ἑσυτον. 

Ὑ ἥασμα,τος τὸ, ἰρἱπῖτας, Δὲ τ ἢ.1η Ῥτγουηςτῇ. γιωαμρεομίοις ὑπτιά- 
᾿ς σμασι χέραΐν, ΠΊΔΠΙ ΠΗ {πρῖπα ᾿ηΗςχίοης, 
υἱπτιασιὸςχγ!. 6. ΓΙ ΟΊ αἰΓα σφι Οσθι15 [ΠΟ π Δ ἈΕῚ ; ὑπ τιασιμὸς πῷ στομαῖ- 

᾿ς χανάς Στορμυχικός, 
 Ὑαπίθον, ὁ Πα 1 ὁ στίθυ, [αρ᾿παιςφγοίορίπας 9 αὶ ἀοτίνηι νοτῆις, 

οὐ πρανὴς ΟΡ ΡΟ τα ΕΠ ὃς οἰοἰταδιιπάιι5, (σους. ἀσρᾷκτος, 
τε λλ {ως : εἰ ὉΡΡομιῖας δῦτον 9. Οζα ἰτδγο ιιῦγτο. ὑπ)ια χοὶ- 
ρᾳ ορροπίτυν ὀρειθ χώρα ἀριιά Αὐἰ τις πη. ὑπιιθ. χέγος, Ττα- 
Ῥεζιιπξ, ἰῃ ΚΒ ειποις, ὕπτιον πεώἠον, σα υγρείτιῖς Ρ᾽τϊτίος, ΒΑ 
ΠΙλὰς ἴη Ἔρ ἴο]. τα ὑστια, ρᾶγϑ ἤιρΊ Πα ἐν υἱπ]ιοις λα ἔτ, ράτγτς {α- 
Ῥἰπαουσ τία ἱπτοτίιι) μάττος ᾿πξουοσοβ νι ἀριτά ΤΠ ςορ γαίε, 
πεὶ ὕπτια ποὺ δέστερῳ κὶ λέοτερα, ὉΠ ιτ Ἔχ ροη, ΕΟ  ογιιπὶ ρᾶτς ἴη- 
ξοτγίοσ  τογγὰ μεγθλίο νίτθης σοίοτα, 

Ὑ τ πόταυς, ΠΠρ᾿πἴτα9. Ὁ με ρἢγδίτὰς ΠΠτοτ.ΠΌτο ρυϊ πιο ςαρῖτς 16, 
ἡ μὴὰρ γὸ ὑπτιότος, σαῦλεν δοκεῖ ποιεῖν καὶ τὸ ρανές, ΓΟ] οἶτατ οτῖαπη ιἷ- 

ἢ, «πτιασμὸς ἃς υἱπῆίασμα, ὦ ὃ 
ἱπτιέ μὴν Θ. το ΠΙρὶ πατιι5, Ὀ1οἴς.]. 4. υθ9. 

᾿ υ πτιϑῶτι ἰριατὶ, γα ρτηατ! Ὀοἴσον στο φιυοτεσροαρίτς 89. 
᾿ς γἱάς Σπμαχικός, 

ν᾽ πτιωτέρως, [Πρ πὸ, τεσ [Πι5. 
γσυβολυν, τὸν ὰς [ΠΡ ἀν᾽ πύβολον, 
Ὑποϑων, τη ους οοἐοπιοτγ. 
Ὑἱ πωμείη, ἡ, 44 Π ΓΒ πη ο ΓΑ ἐς ραΓδυτό ὑποκείμῆνον τῇ ἐπωμίδι,ν τιῇ 

Ο ὠμῳ,ΗΙρροετ. 
Ν πὐμδοϊαραῦ υὑσόμνυ το 9 (αος ἀΠ]τίοπο5 χυςε ᾿πγοπιγαπάο ρο- 
ο΄ ἰιυίδητιιγ ὅς ἱτηροτγαπτιιγοίνος ον, ἔγορκοι αναβολαΐ: ΥοῸ] ἀλίατιο- 
ο΄ πρβρτορτεῖ ΓΟητίσιτη πη τθιιπη 5 411 αἰἰατι [μη ἀΠῈ (αι- 
᾿ς (Ἀπιϊἰπιρειγαάτα. ΡΟΪ μοὶ [διὸ οξαι!ο, υὑπτμοσία, οἵ, ὅτοιν τις, 

ἡ ψήφισμα, καὶ νόμον γοεφον τα γροέψντω,; ὡς αὐεπιτηδ᾽εἰον: «το γὃ ̓ ἕσω- 
τ΄ μόσαδϑοι ἀἸοΙΓΓ, 
Ἶ Ὑἰ σάπια, ςοταπι:ρηἰ ἤσᾶτ δὲ ας πα Γρεξξαπιονυΐτιιπι, 

Ὑἱ σώπα, τεὶ ράτ5 [1 Οὐ 1591. Ππιις. : 
Ὑἱ πωπάζω, μιάσω, πιακαχἰϊιοτο ἴδι (ἀπ ρυϊηὶς ποτα ΓὈΡ 8110 οςι" 

᾿ς Ἰσβ,αιος Οτεςὶ ὦπας νοσαητον Ἰὰς Ἰη τα, ὲ 
᾿ οἰ πώπιον, τὸς ρ8 15 οςσιΐο (δι οϑα σε φϑώλμιεν. ΤΟ ΠΧ! 1Ρτο {ε- 

τς οαπάο, ατωπημ, τοὶ αὐτο εδὺ οφϑειλ μιοιὲ ὀς-ὦ, ἐφ᾿ ἂν κὶ τοὶ ῥίνη. τειύτα 
ἢ) τὸ ὠασοφϑτόλαιᾳ ἐκάλκν. Η ΟὨΛΟΓΙΙ5 γΠπᾳ4. μα Εἰκτὼρ νυκπὶ ϑεῇ «- 

πάλαντος ταν ὠπια, 4 οἴ. ἘΜ ΑτΗϊο, τοὶ ὑπο «δὺ οφϑαλίμοις ἑπλως μὲ- 

θυ τίω) ὠρόσοψιν, Ὑ πώπια, τοὶ, (0. }1ατὰ. Ἰά εἴ. Ῥάττεϑ οἴτοα 
οουΐος ρεγουἸοηΐδιι5 σοητιῖς δ. Πα] 4 αἱ αἴελο φδωλμοις πλ- 
γαῖ, ΡΟΙΠ χοἰ θ᾽ άς πη, Καὶ ὑατώπια, τοὶ υὐαὸ «ὺ ὦπας τῇ πλυγων ἴχνη, 
(Οοπιπιρυτατ. Ατἰ ΠΟρμδη, ἴῃ ΡΑςε. ὑποώππο μα τ, ἐκκαιμο. τα ὃ 
“ων χἡ χρόσμειται τῆν κορδόλας φασί, Ἐτὶῃ Ν᾽ οἰρι5)ν ΟἿ. Π ρος τὺ τα 
πηρϑῶ μὴ λάξῃς υἱπωπια:ς ρου τ, τὸ εἰς ὄψιν πλύγματα. Ἐπ ντ ἀς ἃ- 

εἷς ὑπάπιον κυριυλεκτεῖτω 5 ἢς πρόσκομμα ἐς οὔκ ηπουξ σοητιῖ 
Ποπέφιις ροάμυτι : νπθς ἕασοτος Ἰοοὰς ἀριιὶ Επἤαεβ. ἰδἱάςιη 
ἀε εο αι ἰηίοϊτὸ ὑπώπια πειϑεῖν Γς ἀἸχογαῦ αὐτὴ τὸ πυρόσκομμα, 
ἥμεῖη αἰτοῦ ἰγγιπτ,ίαςιε οὐ ίρατα [α [τις » 4! ςεη5 (ε φεέσκομ- 
μῷ παιϑεῖγοΐερς Αὐποπάραμη το τοττῖο.. Ὁ γ᾽ φώπια τὰ ΠΙΘ. 
ετίαπι ἀς οἰπηὶ σοητιποης σοτροτῖς πιδομ ἐίατις πὰς νἹΟ οῖδ, 
εχ Ρἰαρῖς ἀταιε ξεῖΡις ἐβοττιγ. Τάςηι Οοπηπηθηταγ  α τος 
ῬΒαπίς 10 Ασματη. Δέγετω 5. κἡ ὑπάπια "Ὁ τα δρ ὀιασδινποτειιῦ 

πληγῆς πραύκφτα. Οΐη εχ ΄ιασπηαις ᾿ηἰατια βλὺτ ἴῃ ἀπ4|1- 
Ὀέτημε Ῥαττο.  ἐποτο5 κα πελιώματα Γυσρῖηατα Ττσεῖοῖς ἀΐσετο ὦ 

᾿ὐἰπώπια: 1: Ἰπτο!  ρῖτ Οἴςογο 9 ΟΠ αἷτ 7.1η Νουγομη» ΕΧ ΤᾺΙΙ 

Ἰίσγατη ππογίμ νεἰξιρία Εἰ ἀϊπ|5. ἀταμς ποαιιῖεῖβε. Ατιοτει. 
ἴη Ῥγοδίειμας. υἱπώπον πᾶν σώμα ἡνετ Ἄ ρ:σβυτέρφις ᾽ (εαἰδθιις 

γἴπι {μι 

Ἰῦ, πρρί 

χης, ΠΝ 

ΜΠ ρον, 

ΠΠΠ ἢ 
ἼΜΗ τὸ 

ΔΊΟΠΣ Πηρεΐὲ 

ἸΠΙΝ 

“π|ὐσημμμ: 

{ αχαμα! 
Φιίοιυ, 
{ἴδιαν 
ἐἰαί ιν εαι: 

(μοι [ν 
γηα,λη ον 
ὙΠ 
ἐπ Εν πὐ τῶν, 

ὁ 

αὐ". 
δι  α. Ὁ} 

ἡ ὑσμμῃ 

αὐτη: ΠΩ 

ἐἰπορσιμῃ 

δ νι! 
εὐκτεννέ 
᾿μαϑ "ς 

δι μ - 
, ψἰ (μι 
τες γι ἢν 

πιο) ἐγών 
Δ ούενθις 
γἰοιαιὶ 

ἐμή, τοττπὶ σογριις {δ  Πἰατιηὶ εἐοίτιγ, Ἐτδρυὰ ὙΒεορμ. 6.1, 
εΠΠμϑγ 9. ὑπώπια ἔκλόϊρκας1. Παρ σ᾿] ] τα οχα  δ1ἀ4: 1 ρραγατξιοης5 τα ςῃ 

ἡ}. γεγείς Οζα, ιαΠ εἴϊετ ὑπόπια. [πᾶς ; 
ἰδία ᾿ γ᾽ πωπιαάζειν, Πρ ρῚ τα ἕλοις ῃν : σΟΓΡΙΙ5 Ῥίαρὶς σοητιμλάογς ἤπιε 

οδταπάεγε Ρίδατο,, νὲ ἰο ας Ραιρῖϊος. σα Τα 115. Ατἰοσςοῖος 

ἘἈΒετοτίσονααι [ἰτο τογτὶο, Εἰσὶ 3. κ᾽ δυδοκειμμοσαι ὑαϑβολαὶ,με- 

παφοραί. δῇ εἰς ὑπαπιασυῆμον; Ω5ϑυτε γδ αὐτὸν δὶ συγκα μ
ίνων τείλα- 

ον ἰὰ εἴνντ Π4 ἀϊέζαπι ἴα Παρ. Πατιιπη : Ῥαταίϊετῖς ἐ1ΠῈ Ἔ 

Ῥίαπι εἴϊε σα]ατλμπι νοὶ Πἰοίπατῃ πιοτὶβ ρίθηδηη, ὙΤταυΠατὸ 

γεγὸ οτίαπι ἀς οἰμτατίθιις ἀἰχὶς ΑτΗϊορνάμος ἀὰ Ῥάᾶςς,, Καὶ 

εἰνψονῆμι 

ἊΜ Π ; 8ὴς 
τα ύτα δαιμονίως υἱπωπιασ οι ἰὰ εἰς, θ. 110 πγαὸ ἀςσορτα, «μα 
1 φάτιν ἔασον οτογαμπὶ Ρ᾽ α ματι νοἰτιρ α σοπυρα δαμζοστ ο- 
“δὺς πληγεῖσαι ὑπὸ πὰ πολέμου, Πα }ις ρυῖτηα αὐ Οοιίητῆ, σαρὶτς 
-Ποποιυποπιάζω μου τὸ σώμα κ᾿ δουλιαγω οὶ δι σ ο.Π}0 ἃς σουτιμ- 
ἀο φοτριι5 ΠῚςιΙ)» τις ἢ ἔς γα τυ τ τ, γτοάιροτιᾷ οὐ. ντ αὐτί- 
σελον ἴῃ ΡαΘ ἑατα τδτιι5,Πς σογριις το! πξξλοϑ ἄτης σἀπογί- 
τα πὰ ἔρητγίταις ἰδ οτλϊοι!5 ὃς πο] οἰτ15 ἀοηγο ὅς Πιδίαρο, τὶ. 
παπιάζειν 0 ταητὶτι Πρη σας δροσάτα. ριιρηὶς οὐταπάς- 
τα γντ ΡΙαυτιῖς Ἰοφυλτατ : (ς ὦ στα πν αἰ τς αἶτι αὐγος στα πο - 
τε Οἱςεγοιὶ » αιιοα ἃς αἰτατιοιν οδτωπάονς Ππιρ  ϊοῖτον ἀἰςῖ- 
τα. 1 Ἐπιαηρο], ἴτιςαΣ σαρίτο 18, ἐπ τινά τῖν ματα! λο]α., νδὶ ἵτα 
Ἰοφιθης Ἰηκτιςΐτιιτ 9 Εἰ κὶ ὃ ϑεὸν εὶ φοβέμαί, κὶ αἴϑρωπον ἐκ ἐνχρέπο - 

μα! 5, δεαΐ γε τὸ πορ εἰ χὲν μοὶ κόπον τυ) χηρανΊ αι! πίω», ἐπιδικύσω «υτίυὶ, 
ἵνα μὴ εἰς τέλιῷ- ἐρχομόη ὑπ πιρίζῃ με, νας τὰ ἀοπὶ ΠῊΒὶ αἴινος οὗ- 
τιιηἀατιν!άς αἱμάλωψ, ὃς γ᾽ πόσφογμα. 

Υἱ πωπιασμὸς, κα ὁ {πο Ἰ Πατῖο ΡΠ, ΕΘ τ ὰπ Ἡ οπι. ΠΠῸ μν Κι σώματος - 
«πωῳπιασιὸς μεταφερακοῦς ᾧ χΤ᾽ σιωόπηξιν. 

γ᾽ στωπὶ ςγίδὸ (5. ἘΠ Δ ρ 1Δ.κ ϑαιψ7α, εἰν ο. 
Υἱσώρεα, γοργὰ ἰατιι5 πιοητιςί ντ ἃς ἔοφηἝτιι ϑοποςδ) 4112 ραγῖς 
αἰςοπαϊτιατγ, 4] ἀϊτιιν ἐστὶ το 15 1) ραττοσ τι στη τέρμα αὐτο 
Ρεάεπ), τις ταί οοπι πο πεῖς Πρ Πσδτ : 10. ὑπτώρειαν » ὃς ἀκρώ- 
ρείαν , 410 ε] φασι! πλεὴ Πιις ξα Ἐπ] σία πηοητὶς οἴ, γ᾽ σώρεια, 
Ῥο5 πιοητζί5 ὃς γα ῖχ τῇ οὐτίς ἃ Θασα χροπιγυτγοὶ εἴπ, ποιεῖς 

1πγἃ Ρᾶτβ. 4118: ὃ σσυϑμέω ἀϊςίτεν αἱ Αταιο ὑπώρειαν ἐρέων οἰκέκ- 
σις μα δίταις πιοητίιπι γα άϊσες. Ἠογοάοτ,κρηρνηῖν υἰπσύρείαι αἰθιε - 
ῥάγησαν, Ε]τατο ἰῃ Ἐκ ον δὶ Οὐαγἠπειροι τίθει γάτα ἰσοοατὶ 

ἰπιρετι ργοσιεγιηζ. 
Υσωρεφιθ- οτα ς οἰζ Ρ ΤΟ υὑπορόφιθο, «, ὁ ἀἰοιπο πους ,σευώοικος υὐπό- 

στεγρςχίιιν το ὅ:ο ρὸ Πτιβοσουταξοι πα 5.1 1αἀ,,σεασω 3 μέλα- 
ϑρονγύπωρόφιοι δὲ τοι εἰ μὴν πληϑυίθ- ἐν. δειναών , ὰ ε{Ὁ ὐπὸ τί αὐ-- 
πίυ) στέγίωυ, [αἱ «οἄςπι τεξξο. ψ 41} ἐχρουῖτν 51 Πού ίτος ἤι- 
τῆι ὐπωρῥιφοι φάλαγγες» ΑΙ ΟΡ Βαἢ, ἤππς αὐτοπι φαλαγγεςγᾶτα - 
Πραῦ τόξα ὑπ ρόέφισ, νὰ εἴτ. τοέϊο Ροδτανα ἘΡΊρτ,  γατιι βου. 
«πω εὐφιοί τε κολοιοὶ ἀοπιο Ἐ]οΐηιις ὅσας}. 

Υἱ σώ ρρφιν, ατιοα εἴν Πυὺ τοξζο, τυ πὶ. 
Υἱσώροφϑ-, ΓΒ] 1 πυϊο: Επγίρ Ἡοτοι 6 ἔμπγοησε: υδτεραίαπειι, 

Βιιά.ἴπ ορὶΠιροῇ, 
Υ᾽ σῶς αἰ τίως. ΕΠ οίγς, 
Ὑ σωλοθ., (ΡΠ ΠΤ άτι5, συ πάἀδητθηιις Ρ4Π 3 εδτις, Ῥα Γεἴσεης, 
ΥΡ Α 5; κος, δου }5 τ} ἐξοίας: ἀμ οηἰαπὶ ἔ110 τοζγιισα Π πη} Βα - 

ὕὈεασ, ΙΝ σαηα. ἰπ ΑἸόχιρ αι. Πομπέγίω ὕρᾳκας λιχμυρέας ἡ - 
ρἼμασεν, [τεγρτο μίας χ᾽ Αἰτωλοῖς, ΤΣ ΟἾΓῸΤ ΟΠ] ΠῚ ες ὁ χοῖρρς 9 κα 

ὕρᾳξ : ὃς πος Ιοςο πιιγος ὕρκκας ἀἰχῖτ, ὅτι τοῖς χοίρρις τῷ ῥάμφει 
«παρεοίχρισι, 

Ὑἱϑία ας, ἡ, τορίο Λε] 41 Βηἰ τῖπια, ΕΠῚ ὅς μος πορλῖο νεὺς (ὰ- 
ἰαἰρτῖα; » Οτεσεπίππι οοἰ μα» 4118 δ ὅριον Ν εῦττο Θεθογεν 

Εὐυ!, Βαοι. 
Ὑ᾽ριατύμος κ5 δ 4 ἀρτιπὶ ἔαιο5 οχίπῖτ, Ἡ οἴγο. 
Ὑἱδιγξιγ»ε»δνν εν στυπ, πῆσεν, αἰ ατπ π815) Ποἴν ς. 

Ὑ δον,» τὸ, ἜχΑ πη θη: δύ υἵδεον, ἔλτι15. ΕΠ εἴ ο. ᾽ 
Υἱξῥαξ, Αὐμετθ. τὸ αἰαμὶξ, μίγδιω δα. ρτ μι ἰςπὸ ἀρυᾷ ΕἸο γ οἷν, 
{ΉΡΙ ΠΟΙ ρ, 

Ὑἱῥς,ίροττα ἀπυρὶςγδι ἃ. 
Ὑῥῥιοσὲς, ΠΓος 112 Πειιιπι, υ:ἄ, φηρμὸς Ἡ εἰνς. 
Ὑταικος,ν"ἀς ΕτΥΩ1. 
ὙΡ ταύα. "7011: οροτοιΐαηγ, 
ὙΥρτὴρ, ἢ ορο δ Ἰοτοτοπλίωειὶ Ηςείγ οἷν. 
Ὑἱρχαν αἱ,ναία ΠΕτιδϊα 7 4θῖθιις τοσομπάυητζατς (Αἱ Ια πνοητα τᾶς 4α- 

[5 ναδεητία ντ αἷς Οοαππν. ὙΠ ορ ν,ἴ Ν' οἰρ ϑον Οἱ ὐἷρχας, οἶνον; 
Αἵ Ῥο].Ἰερ τ ὑρχας εἶνε. αἴταιις ἢ ρου μῖσατς πος πολυλας δοΙ- 
ΤΟ. τὸ ρφστοικος τῷ βίῳ καρρέυμον, κ 

ὙἹῬχν»ἤ εοὐοϊη Πτασαθητακηη 4110 πδττα Οποσγα ματι Δ ητ, νον, 

χεῖρος. ἐν 
Ὑἱ οὐδὸς ὁ καὶ αν [ας ἀρ τ Ροτοις ἔστι ρογοϑ, ἐῷ παχεῖσ» ΑΥἸΠΠ ΟΡ λάηος, 

Οἀνγ ΠΣ. ἐξεϑ᾽ ὑῶν τὸ ἴριστον, ὅζε.1ὰ Ασοιίατῖπ. ρ πα] ὦ, Χ ο- 
ΒΟΡΠΟυ ὦ σολλαὲ κὶ Φοιῖς πρέφή. 5115 οἴ 5 ργο ἢ: δτιις πιάαἰ5.}.ς- 
τἰἶτ ααολαροι ὕες» [65 οἷς! γο59 ΤΌ ΔΙ {πὸ5,.Ατ᾽ἤοτεῖος ἴδτο δ, 

Απηϊπιαὶ. δες εἴγοεοι, ἴα ας. ξετι οἱ ἀσση θυ ά Ἐπ). ( ἀγρίοις κεωκ γεν 
ΑἸ δῖπος. ὦ αγρίες δουλοτ ρτῸ 5 ΠῚῸΠ ΣΟΥ Χ εῦοΡ. ἀρὰ γεγ- 

τοῦ. 8:15 Οτασὲ ἀϊοίτιτ ἐξ) Π1ΠῈ ὅς, ἕϊς ἐπτην ἱερςοπά, (Ἰο- 
πιοης ἴῃ Σιῆτοσπηατ, Λέγεται 2.7. οἰεῦ τινα Πα φιλοσοφοιυ τῶν ἐτύυμο- 

χογραῦ τοὶ ἣ μὸ ϑιὼ 59 ράγε.ὡς εἰς δύσιν Ἂ σφαγίω εάν ον ὅσι τη δ 4ον, 

ἘΠῚ εταῖπι ἐξ ρα[οῖς ΠΟπΊοη. " 
τ᾽ σγινοξαφης, “'Φ-ν ᾧ καὶ ἡγτϊηέξας οοΐοτε Βοτίρς ἂν ἰσιη, νϑάς Ὑἵσ- 

νον, «- 

Ὑἴσγν.νεδοντάς Ὑσγινον, ι 
Ὑἱ σγινον,κ»τὸ, ᾿ν Γοϊηι πὶ 419 ὦ φυῤάαπν ἐπα] ὲ στοά φογιητ οἢς 

Βγαοίτθνητι ππιε νασο! ὩΣ Π γντ ἘοΥ πιο] ας ὃς ΡμΙ]αηδοτ,α- 
10 σίξαιην : σα σγεάο «ἸΝΙ σα άτι τατος ἦτα Ῥτγού! δι, Τὸ 
ἢ ὕσγινον φυτόν ὕδι ξανϑϑν τῷ χρώνμα τε κὸ (οδλλονς Ἰοξαφ εἰν ὕηητη δειον: 

Ψψηάς ἃς Ὑἱσγινοζυφα ἱά οἢς. πγίριθο τη ξῖα 9 σο]οτῖς νἱο αςεῖ 
οἷς ψοΐπον ππτοηοά [π ἐρειδὸς. 16 υἱκκίνατνον κὶ ἐχύτηγον χρμαυ 

φαοά »απς ἕαϊδιμη οἵ Οὐρίας οαίηι δ γ(Ρἰη] ςοἰοτεσα τὰ- 
Τοπι, 2. " Δα 1} 



Ῥχααν ἔα πε οντ τοδί δατ σοσοὶ 9 δὺς Ἡν ΔΟΙητΟΙ αυϊάςτὶ [οἀ 

ταδεητίοίταὶς ομΐπι ὃζ οἴτι5 αιοάάλιι ραπιι5 εἴε ἀἰχίπηιις ΠῚ 

ψοος ὑἀκινϑος)ιοἀ ποτηϊπατίτι ροποῖς ἀφ Ὀποτιητ 11}: 41 Π- 

πὸ αὐτδοτίτατο ἢγἤρίπαπι ἱπά!!οτοτὸ Πγαοίπεμιπι εἰς ἀξῆτ. 

ταατιιηῖον τ Θογι αι ΟΥΓΟΥ δας ἔα τιιγα ΠΊτογοτηΓ Νιιαπάον 1π 

“Τποτίαςϊς, ἐς ΑΥὐἸ πο] οοῖα μοιθα ἸΙοηαςης, ΑἼϑεα δ) ὑσγίνῳ ἐνε - 

ρϑεται. Ν Ίτγαμ 185 "τὸ (ἐρυἱπιουοαρῖτο 14. Εἴπητ οτίαπι Ρατ- 

Ῥγεὶ ςοἴοτος ᾿πέρέξα ογοτὰ γαῖα τατος δὲ ἃγ σίπο: Ω6 ΠΔ1- 

πὰς ἃς εχ βοτίδιι5 αἰτἴς σο]οτοςβ. Ρ]ϊπίμ5 ΕἰἶὈτο 3 ταρῖτε ίοχ- 
τος οαπὶ ἀϊχ Ηἶοτ Ραγραγ Παπὶ ὶ Ογοτα ἀτρςΠταΓΙ Δ» ΟΠ] ΠῈ Ῥαατ- 
Ῥυτῖδ ράγίτοῦ τη} (υδἱεςοῖς μας: Ηγίρίπο πιαχὶππὸ ταβοίτιιτ, 
ταθίάπηαιις σορίταγ Γογ θέτο, άοπι {στὸ ΠΟΊΟ 5 σαρῖτε 41- ἂς 
φατριιγα Ιοημοης νἱοίλοςα αι: δὲ ᾿πο θυ ῖαρατιιγ Ὑ γτγίοοντ ἢς- 
τεττγτῖα πιετογ τυ 5γα ἀ41τ : Ουη δὲ τατγοπᾶ πιϊίςετο . σοςςό- 
4115 τίη ἔϊαπη τυ τίο τἰηρόγονντ πογεῖ Ἀγίσιπαμη. Ἀυτήις ΠΡτο 
ιιςαρῖτε 26. ΗγΑςϊπιβιδ(τιιθεητοπι ἰπτο  Π 156) Ἰὼ 6411 εχὶ- 
ταϊὲ ργοιθαῖς Ηος ἰδὲ ΡΓῸ σοοοο Ἀγ (ρίπιιπι τἰπείτατν ἰά «εἴ, 
σγινοῦα φῇ Βιιητ, Εγρὸ ἢγΓρίμτιπι εἰς Ἀγ δοίπτμιιϑ (αἸτοῖπὶ τυροῦ: 
ἀᾷ δῖ ἐρὸ βογιεθο 5 δὲ ποὺ τάπλοπ 414 Πτ πείςϊο ἃς Δπα ΓΟ, 
ςατοτιίαιις υντ ςοπῇ πη! τον ἔλοίδητ, πιάρποροτς {παάςο.Ὀ1- 
εἴτα οτῖιη Ὑσγν ΡΟ ὑσγινον,αριά 5.14. 40} τάπτι!πὶ βοτάνης 

δος εἴϊε ργοπυποίατ, Αρυὰ Ἡείγομιπι ογΊρτιιπι 5. υἰσγιν ον, 

βάμμα τί, ΑΡτἃ δι: άδηι οτίαπι νἱτίο ὰ [ερίτιιν. 1 στιγίθο, βμμα 
τος οἷ δὸς. ταὶ κόκκοιο βα φόν ται, κ᾽ ἐς ίνοιο ϑέραστρᾳ.ἰερ ε πα. ὑσγινώ. ,. δέ 
ἐἰσγίνοιο, ΚαιτΓας ἀρια Η εἰν ομτιτι, βυασὸς, χρῶμα αὐτὶ τῆς υἷσγας 
αἴδαλαν βανόμῆνον, Ῥαιιίατιῖας νἸάςτιγ ργὸ σοῦ σο τίω ὕσγίω 4ο- 
ςορηἶο τὰ Ῥίνοςις τύ 5. ϑείμνον ταύπίων Ἰὔωνες μϑ κὶ τὸ δνο ἑλλη- 
γικογ( ἔθνος κόκκον, Γάλά ταὶ ἢ) οἱ ἑωρ' φρυγίας φωνῇ τῇ δ: χωρίῳ σφίσιν 
ὀνομφζεσιν ὑσγην. 

αἰ ϑνριξ, Ὑποεξ, [αἰς Ρ1105 μαρεπ5. ροτγοῖπδς ἔοτας μα η 5:ο τ Δη]- 
ταὶ οΧ τι πασθοτιπι ροποῖς ΡΙΔηςν ἧς ὃς ΑοἰΔπ.δς Ατηζουνττ 
ἀς ἃς ταί ἴπ ργοιςτρ, ϑρὶξ ὅσοιχ Θ-. Αριιὰ Ορρίληιιπι ἰορὶ- 
ται δζ ὑςιειγξ 5» εἰς δὲ ἤάρταπιὶ εχ σοτίο δάμις (εις {πἰς πὶ 
πῖτο. 

Ὑ σις ἱρέας Ρ] τς πά! δϑ1ο, ΗςίγςΝ. ᾿ 
Ὑἱσκα, οἰ Οαο τι πν ἃς Πρ ατετι ἴῃ 40 ἀσσεπάττιν ἱρηῖς δυϊάα:. 
Ὑ σκυϑα,[σςοτάα,μος εἰϊρεχογςπηεητιπι {15 ΄λετος. Ηείγεβ. 

ἰὸς ἀφόδευμα. 
Ὑσμίνηγαης δ ριρᾶ, μοί χνγστοιδίη,σ ύστεισιεγ αι πο Ρυσηᾶ ᾿ιοπιῖ 

ἃς τηίαΐτις [μι αεῖαγ, αὐδοὶ τὸ ὑσομίμτειν, Π|44.|6.Διοὶ κατε αὶ 
ὑσμίνας, 

Ὑ᾽ σμῖνι ΡτΟ ὑσμίνῃ, ἘΤΟπ,. 11,6, μέμε:σαν δ᾽ ὑσμῖνι μρ χεῦϑαι οιρίοθ τ 
Ργαλιαν σοπυμηλτογα. 

χ᾽ σσέλεϑοννκ, δ, Τὰς ςογάα γυΐσκυϑει, σοττιρτὸ Γοτίρτασῃ ἀριὰ ΡΟ] ἕα ἐ 
χδ.ϑοςον ἰάε Πιρτὰ ἴῃ νοος Ο᾽αση, ὃς Σπέλεϑος. ἀπε 
Ὑσσ) ατὶς, ἰδοι γηἷ, ̓άς πὶ αοά ὕσπληγξ, Αὐτὴ ορμλη. ὅσο μια 

σαλατίσδὸς εἰκσκ λσαν : ἰὰ εἴ, αφέστως 5 βαλβιὶδὸος. ὃς ζιά, κανον Θ-, 

"ἡ καμῳπῆρος. 

απσληγξ, γ5ς, ὁ, σΑτοογε γπάς σατγίταγ, γεραάραία : 41 Ἔτγατ ἰο - 
οἷα ἴῃ εἴτουν γπάς οὶ οπἰττοσδητιτ ἴῃ ἐρεξζαςιι 5, ΓΟΊ]υχ 
ἰἶδτο τοτιῖο Καὶ ϑεν οὐδ ἀφίενται » εἴφεσις., κὶ ὑ ασλυγξ ,κὶ γραμμὴν 
κα βαλβίς, Απτίρατεῦ αςιιτὸ ἀϊχιςλη Ἐρ φτάσης ἧς Ατῖϑ ὀρῖπηο 
[αφ᾽Ίοάτοπιο, γδ ἐφ᾽ υσσλύγίων 5 ἡ τέρμφτος εἰ ψὲ τις οἴκρε Ἡ ἴϑεον 
μέσσῳ σὴ, ἄ τοτ᾿ ἐνὶ σ παιδίῳ, ἘΠ᾿ ἃς Ηεἰγ οΒ ΙΔ θυ εἰ ροπα, πα γὲς λυ, 
κανς Ττετα Ῥα 5» Ροταὶοα 5 οἴλινς Πρ παῖδ. το πὶ Δηθαΐι5. σΟΥ 
Πειλϑ. κερράτονίθο χρίκος Ττοπὰ [ττῖςα, Προ {π|π|ν {τἰτι πι5 ,μεύωψ, 
ἴτοπὶ ἀπταἱ πο 5 το πιο: καμπῆς συς ορφὴ ἀριιᾷ Ὀοηγ Πιπὶ ἀς 
{τι οτοὶς. 

Ὑἱ απολεϊν»ἴμπες ραΐζετς, συξζωτεῖν, Η ον, 
Ὑσσακος, ὁ παίοσαλίθ., οἴ Δυ159 ρα] 85, Ετν πη. ὃς Ηεἴγο. 
Ὑἱσσάκτος τ] Ἰοῦτο ρα ψεπάιιηλ," υἴοσακος πάρσαλῶ-, 
Χο δι, οὐ. δ. Ταιταὶ ὁ Οτοο σείζιπι ἀϊχογιιης.» 411} ράἰτπὶνοστ 

τιιηῖ 7 ἃς νογτα πη. νι [αἰ ρατὶς ἵπ Ερίτουις ΡοΟΪγ 1) φυα ρο- 
εἴτις οἵ ἐκλογῆς Ποίουδῖς ον πὰ5 ΗΑ] Ἰοατπα μἰτοτ. Πθτὸ 
4ιιάττο ΡΙτατο μας ἴα Ματίο οἰξακοντίζειν «δὸ ϑδροις Ἰχέτ, 1. Ρ 11 
λοι τὶ. ΕΠ δύση ἰητογ τα ΠΠΠΠ] αοντ γεόσφον. Τἀςπη ἴῃ Οδυμ]ο, 
αὐτὸς 3 καμυλῶ. ἀὴ -:ρατιώτας ἐδίδαξε τοῖς ὑσσοῖς μακροῖς διὰ χει. 

ες χε ῶαι » ἱρίς συλ! ]ιι5 π1Π τος ἔπος. ἀοςαῖς Ἰοπρὶς ἑηᾶηα 
μιαίεις ντὶ : ἢς Γαριστροτίμης ΡΗΠῈς γε] ροίτς,Β1ς ομὶπι (ςγίσοη- 
ἄνα Α Ρρίδηιιβ. ὃν Κελαικῆν Υ αὶ Ὁ δόρα ται ἰὦ ἐκ ἐοικόνα οἰκούτίοις 5 ἃ 
ῥωομαῖοι καλούῦσι ὑσσοῖς ςοττιρτέ [οτΊρταπι γ»ΐασες. 

Ὑσσωίπως οἵνΘ. ἢν Πορέτος νπεπὶ 9 ιιοά σοπησίτιιγ ἐχ οοητιι- 
ἢς ᾿ιν τορι ἔο 115. Ὀϊοίςοτ. το 5. σαρῖτο 412. ὃς ΘΟ] μπις 
12,4 ς. 

Ὑασωπον,ε, τὸ, δζ 

αἵσσωποι,ὁ καὶ ἧς υ"γ ἤοριις πεγθα. 3. Ἀερ, 4: ἐλάλησεν ὁ Σαλομῶν «ἰδὲ 
ξύλων ὑπὸ ὁ κέδ)ε πῆς ἐν τῷ χεβλύως κἢ ἕως πῆς ὑοσώπου τῆς εκποὸ.- 

βόνομῆϑης δὲεὶ πῷ τοῖχε,» ἀι{Πογαῖτ βα]οιποι (προ Π’σηΐβ ἃ σεάϊο 
μα: οἱὲ ἴα ρα πο νέαις αὐ ἢγΠοριιπὶ αιι85 ἐρτε άπταν ἐς ρα 
τῖετο, υὕοσω τὸς πόα γνώριμος. ἢν ΠΟ ριι5 ποτα ποῖδοάς Ζιια Πιοίο. 
1ῖδτο τουτῖο, σαρῖτε 30. ας Βοῦρα ἰδρτιιπι τγδη ον αι ὃς 
Ῥυ πη η τεγαῦ Ρ᾽ ΓΙ ΠΊΕ ἡ ν τ [ςτιδὶς ΑἸεχαπάςγ Αρἀγοά. 

γι ῬΓΟΡΒΙςπι. δα ἀπιτῷ οτίαπι ἀφ ἰααΐμτ δά ίθετατ, Θαίςηιις 

υ- 

Ὑ᾽ ςακητέω, ἘΠ πιΐο ΟΟΙ 5) φενακίζω, Ε εἶγς. 
Υ΄σακὸ 

Υ᾽σαλοπια ὦ, ἀΟΥ ΠΙΆ [ΕΓ Οςσαρῖτε μυιτο,τυς ζω, ΕἸ εἴτ. 
Ὑ᾽ αὶ δὸς η)}ν 1τ|5 ργσοηα. Ηείγ ἢ, ᾿ 

Ὑ ἘΣ 
δὰ Οἰλιιςοη ὕσσωπον ἀϊςἱ ν οἰτιπτ, 4 ΠΔ ἢ ν᾽ ὀμῆνἐν( τουτέστι χϑυῤμῆμον} 
ὅδ ἃ ὥσσα . ὕεσωποκ(Ἰηηιῖτ Ηείν ον ζοτ αν σμοχέστεν νὰ νιφρατισι 
Ἰητςὶ [εχὶῖε οὖ Πποτθάπη {1 1πὶ οἀουῖξούδην, (ει αἰζατα αἰϊαιιασι, 
να πὶ σαῖς ν 5 εἴοτ ἴῃ ΔὈΪπογρεπάϊς ναῇυ. 

᾿- 
{ 

σσαλί- κερατινίθ. Ηεΐσεὶ,.. 
᾿ Ἵ ἢ 
ς ἃς ὕςοξ,ἰάεπι α"οὰ υὕοσακος, ποί 

γ᾽ σα τιον,ιταπάοπι. ΡΟ γεμχὸ, Ὁξ ὑπέρρυ, 
γ᾽ στατι θ᾽, Ρτὸ ὕστετος ) Ρο[[τοίηπ5. νης ὑστατίη νίκη. ΠΌ το 5.Ε - 

ῬιβιαΠΊΠ).. ) 

αἱ στατονγίϊις ὕστατα, ΑἀΔιοτΌ, ν]τἰ πη πη ροίεγεπιὸ » ροϊτοζηὴπι, 
ποι [ππὸνταπάσεη, ἴῃ ἘΡΊρταάτησηατ, Αὐἰζοτεὶ, λη ς. Ετιΐςοτ. 
Η μεῖς υὐρὸ οὐιῦ τὸ ὕστατον τρρσ οιπόντες θη ήλοις 7 ἐμήμομῇν.5ῖς Ὑ ἐγρὶ], - 
ἐχιγοπλιπη αἰατι. Γαυῖτι5, Ττιης οὐγαιπάϊ ἀοηιος ἤ145, μτν 
πλῦλτ 1145 νἱΠαγὶ ρογααραπτιιγ, Οιτειβ,θατοῦ Ροδετεπιᾶ {τη τ 
χοτγατ ξογτιιη, [ἃ εἴ... ροταπηιιηι, υφατον τοροσαγρρόύω,ν [τἰ τι [ἢ 
ναίεις πιρεο. δ οὴ ἦι ερ τ. Ὡρρσειγνρϑίω σέύςωτα ὡς σπεύϑβλαις 

γί ὑςατω λωζίσα5,}]. εἰ, 

Ὑφατος, κε, ὁ, ΟΧΓΓΟΙΠ 590 τί Πηι15,τελόυταῖΘ- ἐίχατος, ἶ 
Υ᾽ στέρα, ας ἡ )ν Ὸ]α,ντεγιι5πιατγιχοί οὐ τη Ποῦ 5. Ππι5 ν Ὁ’ 

μήτρα δελχφις, τῆς υἱστέρας ὁμαδρρμὴ, 1 οἴτ να πα: ̓ ῃ Πιρογίογειπῦ 
Ῥαττοίῃ ππτοτιῖ5 ἃς αἰσοη [5 : ὃς σαρέγκλισες » Οἷτς. ἀκ ϊκαῆς π᾿ 
ἴατιι5. Ὑἱςέρας διας ξοφῆ νος Διαςιρρφή, Τ᾽ στέρας «σνὶξ., νἱάς, 
Πυίξ, ὑστέρας ὀῤαχαλαστικὸς,, ντΥΊσι] 5. ἔκ πη πατιπὶ το αχαπϑν 
Ἠειπιο]. ν αἱ τὰ δρεγίθηβ. Ἀπε!]}, Ὀϊοίοονϊά, ἴδτο Ρτ πιο, 

Ταρῖτς 184. μῆτραι τὸ ὑστέραι λεγο υῦμαι 9 να}: ὃς πηαττῖσοα σι τ 
ουράτας Ρίατο ἴῃ ΤΊπησο. Πιοίτισ ἴτετη ὑστέρα, ἀεςίτηα, καὶ δος 

κειιύτραί α 

ποψμπ λει
 

μ ινμν τυῖυ 

απωιοίχηι 

Ἰμοίαιολιο 

πιῇ ρα ο ἢ 

εἰμνίενπίασι 

εδιοτιαπ δου 

ροπιμε ὁ π 
εὐγιἀἰϑιοίκα 

ἐπιρνιονπι 

τάμε παι. 

τιήϊο, 

ἐηρῥαίο μι ὑ ρα: 

μιθμαψηθμι 

πρηε ὁ ὐρὸ 
Νὰ 
ἀροαμνει 

Ἰηρμπ οἱ 

γι δ ἰκαιοὺς 

{πίδημναιν, 

π τη ἀπὲ ἧχ 

[ον ἰδτο 

μαπμο  η 

ἐπ γδοοι! 

ζηνοόχρι 

τριδέ Ἰπρι 

ως 

εἰχα δὸς ἡ μέρα καλεῖται ὑπὸ “ ἀτηικωών ὑμὶ ἡμεῖς πρώτίω κ᾿ εἰκος ἐμὲ 
καλοδμᾷυ, Ετν ΠΊ. 

Ὑἱστεεκία, ροΐζετα ἀϊες . ἡ δ)τούστε ἡμέρᾳ, καὶ ὠροσιούῦσει, αὔριον, ΡῸ]- 

[ὰχ, ὃς Υἱ στερκία τῆν οἰξτΙἀϊς, ροίξονο ἀϊςο»ἠΓεαιςητὶ ἀϊο:ῆσας 
πρρτεραίαγριτοῦὶ αὐ απάίτατ ἡ μέρᾳ τῇ ὑστεραίᾳ οἶδ ϑεοφωνίων, δζς, 
Βυάσιις τη οΡ τ οἷῖς ργϊογιὺ. δωδεχφτῃ νόμον εἰσίμύεγκεν δυϑειὶ τῇ 
ὑστερρίᾳ,, ἀιιο ἀεοὐπια ἀτο ἰεροῖη τα τ τατῖτη ροἢτίάϊς,, Πο-, 
τη τ πικτ' δυιοχρατ τὴ ὃ ὑστεραίῃ, ροίζϊετο νει ὁ ἀϊς, Ἴγέω τῇ 
ΤΣ πἰω) ωρρειρηυδμ ἕω ἡμέρᾳ. Ἐτ εἰς τίυ) ὑστεραίδω 5 ἴπι Ροἢιςηνηπὶ 
ἄϊειπη. ΓΙΟΙΔΏ5 5 μινημονϑύειν εἰς τω υἰστερκίανς εἰς τίω) ἡστεραίαν 
αὐα ζαλλεᾶϑαι ἴῃ, οτα(τἰπιιπὶ ΓΟ σογο επι ἤΒοπΠιΡγο ροθτί ἀϊςν 
1ὰ οἴ αἰς [δίς αιςηιῖ; ΡΊατο ἐρητο α {ερτίπι. ἐφίων εἰς τίω) τ 
στερκίαν ἀπαγγελεῖν , ἀιχὶ ροίπγϊ41ς πτὸ γοπιιητιτυτῖιπ, ἢ ἀξ, 
εἰς τί ὑστερχίαν εἶ πον ϑὸς δεον ὑσιον, ρος ἀϊχί. τὸ εοετι 
ετίδτῃ ἀϊοίτοτ "δ᾽ άςηι μπος ϑγοάο . τῇ μ᾽ ταῦτα ἐλϑ ον ἡ μέρᾳ λέ - 
Τει, ρο ἔτ {ϊε νεηῖθης ἐπ αιῖτ, πῖον υστερκίαν, ΡοίἔοτΟ ἀϊς Οα]ςπ, 
1.τ,)ἀ ΟἸαιιο. 

Υὑστερέομαι; με ύσομ αι αν,» μα). 1 πιιοτ ἴῃ ουτίμ ἃς ρο[οτίον δος υἰ- 
στερφς γίνομαι, ἐλκείπομο!., ἀςἤσιοτν ΟΠ πε ας : ἀοίίτιοσ ἐ- 
βεόψας τεδιις ποοοίατιῖα. Ῥδαλες Τεοιιη ἦα δὰ (οτίπτη σαρὶ- 
τε νηάες 10. κὶ πορὼν ὡρὲς ὑμῴς νὴ ὑστερηϑτὶς,ἰά οἵδ, τοσιι5 πο - 
ςοἴϊατιις ἀεἰςέϊας δὲ ἐσομ5. Ἐξ Ππρδτιις σαρίτε θτῖηβου Ρυϊοτὶς 
δἀὐ εοἴάεπ) ἐρΙ 0]. αἷς σε ὑμῷς μὴ υἱστερεῖ τη ἐν μηδενὶ χρίσμα, ἐν δὴ ιρνὰ 

Αἀιὸ νε ἴῃ πεῖ] ἄοῃο ροίξοετίοτγες Πεϊστχιοά μὲς μον 408 - ̓ ΠῚ 
ἄτατε νἱάστατγ . σιὰλτι ἢ ἀϊςας ἀςβοίατηῖηϊ. Ἐτ δά Ε οἴηᾶπος ΠΝ 
σἈΡ᾿το τοΎ τ] 7Π|αύτες γδ ἡ μαρτον, ἡ ὑστερρυῦται τῆς δόξης τὰ ϑεοῦ, υἱεὺ πῆρορα 

οὔηπε5 ςηἿΠῚ ρεσςαιιόγιιητ ἃζ ἐς ἤσί θη τιν φ]οτῖα εἰ τ σάγοης εὐνοῶν 
δταιις ἀε[πητιμιπτιτ 5» Ζιιο α ἃς ἐστερρύσε ἀἸοταγ, ΒΑ ΠῚ ἴ115 9 Οἷσου ΝΠ εἰχη ὦ 
ὑστερεῖδνε αὔτων 5, ἤλθετε ὡρός με 7 αυοταιοτῖ ραηΐθιι5 ἀςἢοἰπιῖ- ἀγυπμηιον 
ηΐάταιις Θροτίδ, φὐμίη 

γ᾽ στερέω, μιήσω,α κα ςατεο, ἐλλείπομω . ἧς βοϊοτ, ὑστερφῦμαι 5 ποι Ὀληηι τι 
μιασθο. πα]: ἀεο!τ, μαι ἐπέοιτου, ἐγ τγογφποη αἤοηιοτ. Ρο" ΤῊΝ 
ὨΌΓίατη ρατίοτγ, (τη (οη τάτι. υςεροῖ πολλών, Πχι}εἰ5 ἀοΠπίτιοτ, Νὺ Νἱ ̓  
πγαΐτα ἀςίπιπι παῖ μΐ . Το τπςεη. ὑςέρει πόλεως, οἴ ρος ντθν ἀἰμεινοὶ 
ῬΙυτατοθιις ἴῃ ΤΠιοτα! ΠΠοοἱ οὐ σερήκει τῆς πόλεως. ντὸς {Γυ]Ἐγάτιις ΠΝ 
ἜΤ Βαον 414.1η Ἔρ τ0]..4 Ηςδταος σἀρίτο σααττο, δοκεῖ τῆς παν 
Ὁ ὑμδύυς ἐροικίνα, ἔγα γατιις Γα1|{π| «δὲ ὑςτερρειῦτας πῇ γάμου, λ4. Πΐτῃ ἢ 
ἴῃ Οτας. ὑςερώ ὑπὸ τῆς χάριτος, οῇςῖο ἃ ϑτατιανεἤπίτιοτ ἃ ρτά- (μι 

τία, 1. ποὴ Ροίδιι πὶ αἢ ἐπι 5 κα Ηοθτ. 12. τί ὑστερώ, φαϊά τα νὰ ἼΤΩ 
ἄἀες} Μαῖτῃ. 19. υἰςτερεῖ σοι τῷ το, Βος τἰ δὶ ἀετοῖς, Ματοὶ το, ΑΙ- ἸΜῊ 
εἰρὨγοη, ἐραστοῦ ὑςερῆ σαι, ΔΠΠΔΤΟΙΟ σᾶγετγα, ὑσερήσωντος οἴνου, γαΐι ἐ 
Ιοἱη.2.14 εἴτ. νηο ἀςςίεητςε. Εττίοοτγατ. ὑὑςερεῖν {ἴδ᾽ χωρωών χἡ ΐὰ η 
“δ πραγμάπων. 14 εἴς, Ὕπολ ὠπεϑε » ΘἸΙΟ ΠΕ ΓΟΓΕΠῚ ΟΟΟΠΡΩΓΙ ἐὐλεν 
δέ ΟΡῬΤΙΠΟΙ:ν ΕἸ σἰμπτὶ ΟσςΑΠῸ ΓογΠ ΠῚ ρογοπάδτιγη ργατογηῖτ- α 
τἴτογ αὃ Βοπιίπς περ] σθητῖο, Ὑἱσεραῖ, ρο Πεγῖου [πὶ τ  πι- 
Ρογοςοο,ειηέξοτ 9 ταγάϊιις5 ἱποιρῖο., ταυάτιις νεηῖο, Ρὸ(ὲ 
δοσοαο,ίεγιτις ἀσοςο, ἀςἤισι τοσιροτο εχ οἱθάοτ, οτίαπι επὶ 
Οφηΐτῖα.Ρ᾽αταυο νι: Η' «) ἰώνων δποικία ὑφτερεῖ τῇς ΤΑ] ηἱρακλειδιὼν 
χριϑ δου ἔτεσιν οἰξήκοντα ν ῬΟΙτογίοΥ βαϊτ τετηροτο, ὑστέρησε τῆς (οί - 
χης. ργ Π δ ποθὴ Ἰητον ξιῖτ. ΡΠ ατατολι5 πα Οτοπο. ὑστέρησαν πὲ 
μϑΐχης ἡμέρα μωῷ, ΑὙἸ ΠῚ ὐς ἐρυσαν ἡμέρη οἱῇ τῆς συγκφυβῥης»ρετιε- 
ΠΟγΠΓ ΡΟΙ γί ἀϊς εἴτι ἀϊοὶ 9 41 ἐγας ἀοἰτίηατιις, υὑσερέω τῇ διώ- 
ξοι 7 Ἰαίεσιοτ ἰςητῴ, ὑστέρησαν τῇ διώξει, ὙΒιιοΥ ἀϊά, ταγάλιις 
Πητ ἰηεςατὶ, ἰπτογρτιχένω ὑσερήσαρτοτηροτε ροϊζογουνΒαά. 
ἴῃ φρεζργίοσ, 

᾿γθιίτημ, 

ιν. 

Μοιν 
Μὰ ἔτη; 
ἀυηψ, 
ζϑνωπις αὶ σέριμαυ 



ἐνῷ ἀνα] 
πππίῃ : ᾿ ς : ᾿ 
᾿ τΝ χ'σέρνμο.» τος 9 τὸν ροϊογίοτος ράτζοϑ 5 κα τέων γἱ7α». Πρ οατ εἴτις 
Ἢ δος ργαοϊριιὲ 4] ἴῃ σἰεγία νἱποίτεγ ἄτας ἀςῆςϊτ : οο ορροπίτιις 

πὰς ᾿ Πρρτέρημα, νηἀς ΡτῸ ἔνδεια κα ἔκλειβις (πηίταγι Ροπαγία ἄςξς- 
δας. ῬΔΆ]ιις δά ότι. ἰροιιηΔο,ςαρῖτε νικςοίπιο,, Τὸ γὸ υἱ- 

Ψ ο΄ φέρημά μου ὠερσαγεπλήρωστιν οἱ ἀδελφοὶ, ἸΤΔΠῚ φαοὰ πῖῆὶ ἀςῆ- 
ὌΡΗ ἰοδας ἱαρρὶ Ε Ὲ Σὰ , ες αὰ εἴοθας {πρρ!οτιιας ἔγαγγες. Ἐτοαριτς οἕξαιιο, τὸ ὑμδδ ὡείοσόμα 
ἧς, 

εἰς τὸ ὀκείγων ὑς-έρκμα γ νεἴῖγᾳ ἀὈιπἀαητῖα (ὰρρ]οτ ἐογίπὶ ἐς ξο- 
δυσὶ ταις ροηιεγίατη ἤιε τοπιμίτατς πὶ Πιτοητατ, 

᾿ γ'ςἔρησις ως δ ρΕ μια. Ματοὶ 6.12. Παύτες γὰ ἐκ σῷ πδδιοσϑύοντος αὐ- 
ο΄ φροῖς ἔζαλον αὐτὴ ὃ ἐκ τὶ ὑςερύσεως, 
χ᾽ τερίζω, μιΐσω,ν .ὶο ΡΟΙΓ τοπιριι5, ΡΟ τοτῖον ἤππὶ 5 ἐπτοπηρο τὸ 

ἔλοῖο. 14, μὖ' μέαν κ' μέραν ἔρχομαι, ΕΠ ἃς ὑστερίζειν. δπολειπεῶτο, 
Ῥγαιςρῖγ, ,δητειοττί» ἀς τιτιι ςάτογς, Οςηῖτ. ὑστεράζω τ ἀκμὸς 
τ ἐμαυτῷ, τοὶ νῆγος ἀςβοἴητ, [Ὁ οτ.ῖπ Επιαρ, ὅς Βιιά. ἴη ερίο. 
φοίοτικραυγᾷ ἐδὲν ὑπιεριζάσῃ τῇ λαγὼ βοῶν ὑξέπλυῆες αὐτὸν, Χ οη, 
ΠΡ το ρσίπιο Ραάϊα,Ἰὰ εἰϊ, ργοίςαιςῃς οἰατπηοτς ἰσροτὶ φιιὰμπη 
Ῥτοχίπιοςοιιπὶ Οχτογγοαβ ; σα πη οΥ τη οΧοΐται ΠΙΠ11ο ροίϊο- 

᾿ς τίοτειῃ ἱερογο ἰᾳ εἴτ, οἰαπιοῖο ρυοπιοι5.ὐςσερίζειν “ἥδ ἔργων, [)ε- 
ταοῃεῃ.14 εἴ, ἀκολεϑεῖν τοῖς σράγμασι, γε πιοχ ἐεαιίταγ : οἰ 
ΤΡΡοπίτωγ ἐμφῳρῶδεν ἐξῇ) Δἴ πραγ μότων. ὃς αὶ γεϊῶσι ΤΠ ὐραγ (ος- 

στῶν. ὈϊἀεπΊ, ὑσταρέζειν "ἥ᾽ καιρων, ρ ει στ το πη ροΥ θα σΡ ΒΥ - 
ῃΐςοδιις. 

χ ςερικὸ ς»οὐδ, ὁ αι να] Ια σοιϑον ΟἹ ν Ὁ ΠυιΑ 115,41} ρτο γα]ι4 Πα- 
δετιιγουύςερικός ὅδε ἡ ϑυλεέας , ἔσετηηα εἰζ ργο ναΐπα, Ατιϊζοτεὶ, 

ΟΠ Ἰῖρτο αιιάττο Απὶμγα [τυππ, ὑςερικὸς τύπος)ν {πᾶ τῖ τις ΙΟςΙ5.υὕφε. 
᾿ς ρμκὲς υὑμίωδ, γα]ι1α: ἔδιι ντοτὶ πιεων ται τερικοὶ πόροι, σοηἶτα- 

Π Ἰες πιεαζιι5 ἔασπιϊ μα: πγεδτιις να] τα: ἀσσοπιπτοίατὶ, Ατιίζοτο!. 
1ῖθτο ἴσχεο Απέμα] Υἱ ςεροκὴ αανὶξ., 4ηατς Πνίξ:ὑσερκκὴ ἄνανοια, 

τ γεετῖ {ο διὸ, (γαπσι!ατῖο υἰςεριχαὶ τον πήώσεις γα] ρῥτο- 
εἰάεπεῖα; 9 νυΐα: ργοοϊἀδητοβ ὗπερεκη γε, τα Π]1ον ἁβοέτιο - 
εἴδει ντοσὶ ορηοχία ςἐρεκαὶ γευνώκες . τα Ποτας ν αἶα Πρ α]0 

ΤΡΡοττιιη8: 9 αἷν ντεγὸ Πιβοσατα;, Ὠϊοἴσοτ. δ το τεγτῖο » σαρὶ- 
τε 67. ὃς ἰἴδτο (ςοαπάο,ςαρίτο το αὶ ὑὑστερκκαῖς πνιγουῆναι, ΥῸΪ 12: 
Πγαηριίατα ορρτοῆα Ματτία!. Τῖςσος ὅς μγτξεγίςαττ ἴς ἔοτῇ- 
ταη δίτογα πιες α. Ε ατίις, Ἡγ τ ετίσατη νοῖα]ο [ς ἀΐχετας εἴς 

ΔἸ ΙραΠσ τῇ Ἂ 
᾿ ὑπ μοι 

Ἧ οἔ, γὰ 

ὙΠ ῆλτμ,, 
Ἰγορήπο, 

μι ηε, ̓ . 
ῃ 

Ἰοὐο λυ η τηλγῖτο. 
ρίαν ΒΒ χίςσερρβελία, ας, ἡ ρος ἰτοπτιδϑπιυτζατίο Γςητοπτα» ἰογιιπὶ σομ ἢ] 1, 
ἐἰήνντπριίο μεταϊοια ιμετεέμελ Ὁ- ἐκ ἀτη, βολὴ Ηοἴγο. 

Δομ η η Ε΄, χ᾽ -ερογγοὴ «οὐ κἡ »»πουΣ[Ππιὸ σου Πίτοτε [Ὁ] τις » ρο Πτοπιὸ πατιιρ, 
ἰννειίνν; Ῥὸϊ ρεπίτιις,άπατας Ροϊεογιόγαις. Ὑ᾽ς ερογγοὲ ςτὸ ΠΟῸΙ τὲ 
Μμπιῃ, ΠυΝ ᾧ, δὲ Ροϊεοεπιὸ πατιιπι. 
αι Ποιαν Ε΄). Ὑὐτερόμοτις, 4.11 ΡΟ (ἀρὶτ Νομη. 
δηγμμ)" 

πο ϊοθα, 
«τερον, τὸ. [ἐοιιηἀ,οπιηΐα αιιος εἀίτιμπι ἴῃ [υσοτη ᾿πέλητοπι [14 - 

᾿ς τὴπι (παιπιητατ, γτ ΜΑτςς!]. ΠΡ τὸ τοττίο Ὀ]οίςοσι 415. ὑστέρου 
τὰ ἔσω ἐκτὸς ἔχοντος . [᾿οιιη 415. Ἰητοῦπα ΘΟ] πε ητῖδις., Αἰὴτ 

γΠεήο [υ- Ποτοῖος ἰἰδτο ἐπρτίπηο Απἰμηαἰ πὶ 7 Ρτοὸ τηςπιργάπα 6114 
εὐ. 5). ράττιις ἱπαο]υἰταγ. 
(μον αἰφερρν, ρο πουιΠπηὲ,ταπάςπι»ἀςπίαιε, Δεῖ πάε, ππε Ροήτογὶι15. 

{ςτιαςγἀο!ποορθ»ροίτοα, ροίτ μας. ΓΊατο ρτῖπιο ἐς Ἀἐροδ]ῖς. ὃ 
ὡς ἀλυϑιιῖς ἰατρὸν τὸ πρῶτον ὁρεζο μῆν(Θ..Σ ὡς ἀλνϑως ποιυῖδα ὧς ἔτι 
ὧν δεῖν ὕσερον ἀκριζωῖς φυχάξαι.Ἰὰ οἴ ἀεῖπάς. ἨΔ ες ἱπτογάϊιαι 
οί [ς (εηϊτίτοντ ὕστερον χούνων τούταγοὕσερον τουτέων, ρο[ξ ἐα 
τοπιρογα. ΝΑ ὕςερον χρόνων. ρο[ζοτίοτὶ τατε τ ντ [ἀρεγοτὶ τς 

ἐκητύνηιν 
ΝΟ οι 
αὐ ὶ γείμαι,, 

ΠΝ 
Ἡὐ ΟΠΩΙ 

πῇ δ ττε ἐν τοῖς ὠρότερφν χρόνοις, Ἱ ΒςΟρΡ γαῖ. ΒΕ τοτ.Πθγο αμιάτγτο,οα- 
αὐόοα ΠΟ} Ρἷτο ἀπιοάεολπιρ ὕςερον οἶα ἱωπέων, μοὶ ἐστι ῖτο5. ΚεπορΡΕ. Ρο- 
Μήπω ἴτας οτίασῃ σαηὶ Πατίμ. Ρίατο ἴῃ ὀρ το] ὕξερον ἐνιάυτῳ πρεύρης 
ΠΝ ἀφίκετο,αππο ΡΟ (Ἐ γεηὶτ τγϊ γοπιϊδοίις ἀππο τγαηίέϊο, τῷ ὗς 

εν ἔτει, (ςςυπάο δηπονροίξετο ἀππο, Ατιοτεῖςς πιο πυϊη- 

ρέμα τοι τὸ Απἰπγαὶ, ὕςτερρν μιᾷ ἡ μέρα ὁ μια χυ»» ΡοἴττΙ ἀϊς ρα σπα.Ρίατο ἀς 
[μον 1,ερὶρ᾽ χεήνῳ ὑφερρν 5 ἱπίειςητὶ τοηροτε, βϑα χει χρόνω φέρον, 
οὐδ ΓΠς}ς. ῥδυ!ὸ ροϊξ, Χευορὶ. χεόνῳ κε πολλῷ ὕσερον οἷἶποη πιιτὸ ΡΠ, 
ιν ᾿αἰοϊηάς, ἰητογι θέζο τεπηροτς ὗςερόν ποτε χρόνῳ, ἃ εἰξ. τεπιροτα 
ὑείυληιι: Ῥοίιεγίοτι, ΡΙΙτάγομις ἴα Γγσυγρο. Αἰ οτος ΠῚ ἃς ἀττίσα! πη 
απο δι πὶ αἰϊσυδηάο,ντ οἱ ὑἴσερον»Ρ Οἰζοτί. οἱ ἐκείνων ὕστερον, ΠΠ]οτᾶ ροῖζε- 

σἰΙάςπι πη Αρορβειερι. ΑἸ] πάο ὃς νοῦθανντ ὕφερον ἔρχο 
μμαμννεπίο Ροίζεγιογυῖς ρον παίχ εἰν, Τ μον ά. ροίπας εἷϊε ραΐ- 
Ζαγοϑ.αὖϑες ὅς ερον, ταιγ τι5,14επὶ Τ τιον 4. μικρὸν σἹ᾽ ὕπερον, δ. ραιὶ 

᾿ς ἰόνετὸ ρόΠΡ]υτ ΐη ΓΥς ὀλίγον ὅςερον, ρα!ὸ ρο ἔπ άεπὶ ἴῃ Ρὰ 

ἢ ἄνα, 

ἰμμιοιά μι: 
εἰ φι 
γᾶ τ} 
“ΝΝ ἦμη ΒΠΙςΟ] (ξἀ ἴπ Ρεγιοὶς ἐλέγῳ δ᾽ ὑὕφξερον ἰερίτατοε πολὺ ὕςερον, ΠΟ Ὴ 

ἐν" ἵτα Ῥὸπ,ν 1111. ; : 

ρούμι! ᾿ Ὑὔφερρν ορότερον Ἔρυγα , 4ατιπὶ αι πατγγάτασ ογάϊης σοπιοτίο. 
τριααη. υἱάς Τιρωϑύςερρν. ᾿ ' ν ᾿ 

απ τὙ σερόποτμος, ε,οιι οὐ ΠΥ ΠΕΠΠῚ νἾΠΟ 5 νῖτα ταητὴπι εχ Ποχηϊπιπι 

μρ, ορίπίοης ἀεβιπέξοντοριις ἔτ ἔλξλιις, ΗείγοἈ. δ ἀρυὰ ΡΙὰ- 

εἰμ - τατον Κεφαλ. Ηςίγ ἐμ. Δ4ἀ1τ μδης νοσςπὶ Α[115 Πρῃϊῆσατςε {ε- 
ΓΝ αιιπά25 πιιρτίδ5. ΝΗ! 
κυπί 8" Ὑσερόποις, [ετι15.τατάιι59 ὑπ ΈροΥ ἐρχοων θ΄. Ηείγο. 

εν " Ὑὐ τεσσ (ςαιιςη5,(οςιιπάμι5. ΤΉμιοΥ 41 αῤο τί «᾿ δεγὸς ὑσερδ ,γἸτίιτς 
ὠς, πα! (ξοιμιάτι5, ὑσερίθ. ἐδενος φιλοπονίᾳ, δια. Βυήαιις ἴῃ Ἐρεο]. 
ν ἐἠτιϑ Ῥυίοτϊἀιεγία πο πιῖηὶ ἰςοιιπάίις. ΑΞ ἰσμϊη. μὴ ἔϊμαορῶν “Ἷ νότ 

Ν, αἰ! μων διῃ ὑςερίΘ. πολετόύων, πο] το ἰςρίδιις ργαξεγτε οἷά ἢς εἰς 
ἡκήριι. Τεεηάιιςυσέρῳ ἔτει μῦν ἡσύςτασιν, 4 Ἰτοτο ἃ ἀεξεξείοπε ἀπηο. υἷ- 

Φ εν αὐτὸν πῇ νόμιου κὶ τῷ ἀῤχοντος τίϑησι, ἰορί δ ἴς ὃς σοπέυϊς 
ΤΙ 
γι 

ἢ .᾿ 
ἄεπη! ΠΠοτοῖι ρογάτ ΡΙ ατατς, η Ἐλδ, υἵσερρν τίϑεϑω  ροροπο- 
το ροΠαθογς. [πές {ΠΠπ|||,υὕςερον τί ϑεῶτα ἃ “πλοῦτον τοῖς λόγοις, ἐν 
υφέρῳ » Ῥοϊιπιοάιμιπι, Τ μον ἀ. ἐν υἱςέφρις χοήνοις, Ρίατο ἀς ἐδ. 
εἰς υἱσερρν, ἴῃ ΡΟ τοΓιι πη ἀς πὶ οΡ  [Δ,7..οἰς νἵερην ἄσοτνλ εἶ καρπὸν, 
δίς, εἰς υἵξερρν 9γάἀοϊηάς, ΘΔ] η. ἡ Οἰλιιςοη εἰς τὸ υὕξερρν., εἰς τὸ 

, ὅππὸν,)ὰ εἴτ, ἴῃ Ροἰδογυταοίη ξατιγιπι, ΑἸ φυσπάο ἴῃ ροίξογιπι 
Πρηϊῆςατ, ἴη ροϊζογααι ἀἰοιη,1 4 εἰχ, ἐγ ατίπιμτ εἰς ἐἰφέρφυ,τατ- 
Τὰς υἰφερΘ- λόγος, ΑΥΠΠορ Δπ.. ὁ υἷςερθ. συΐνλογος γ) ρτοχὶ Πέμπι 
ςΟΠΠ Π,ρτο χἐπγὸ γοπτιγα ΠῚ. υἵςερίθ- ποιὲ, Ρε5 Ροϊϊτετγίοτ, Ἰά 
εἰδ,τε! ξξιι5 ὃς [πφαοης Ιοπσὸ, Εατὶ Ρ ἢ 4. υἱς ἐρα πορεία, Ῥίατο ἐπὶ 
ὉΡ ΠΟ]. ἰςοιιπάἀλ,ρτοξοξεῖο, [δαϊιθη5. υἱστέρῃ ὀλυμτλώδε. Ριοχί- 
τὴ ΟἸγπηρίάς, υἱστέρας συμμαχίας ποιεϊῶτ [εςπάο ἰοςο ἀπῖτς 
ΒΕ] [οςἰετατες ΑΞ μη. Ὑφερθ-  τεπι ὑτὸ νεώτερθ.., ἴιι- 
πίοτγ. Ηοιηετειις 1{146.γ.γἤμει ὕς ἐῶ. ἥεν,ηάτιι αὐῖποτ ἐτας, Ἰὰ οἴνγ 
πῇ ἡλικίᾳ γεώτερ Ὁ. ὕςερρι, [ετΊοσοβυἴοΓ] σερᾳ 7 τατἀϊοτα, ΡΙατο 
ἴῃ ἘΡΙΟΙ, υὑςερι ὄμα νομέξω 5 αἰτὰ ροΠΗλΟςηἰ ςςηΐτο, ΤΒὰ- 
ογάιάς5, , 

Ὑ᾽σερρφημία ας ,βαπη ἀρυιά Ροίτεγος»ποπιοῖ οεςδτε ροίξ οδὶ- 
τι} Π..Ρ ες. 

Ὑ ςτοὐφωνον “ ἠχοῦς, Ἐς᾿ς γΟΧ τοραγαθ1}} 5. 
Ὑ τηρία ας," ἔς τυ πὶ ἐπ αιιο ἔτι ἐπηεηο αθαταηγ Ν ἐπογῖ. Αὐβοηδίς 

Ἰῖδτο τουτίο, Αργεῖοι Αἰ φρρδίσῃ «ὖ δύσι, ἰῷ ἡ ἑορτὴ καλεῖται υὑφυρία, 
ψάτγο ᾿ἶστο 1εσηηᾶο ἀε ΒΕ ἐσυ αρίτε αᾶγτο » Ες αιὸἀ πι]-- 
ΡῬτίαγαμη ἰηΐτιο ἀητίαυὶ τορο5)ᾶς {1 ] 1π|εὲ5 Υἶγὶ ᾿ῃ Ηοτγαγὶα ἴπ 
ςοπἰπηξεϊοης ημρτὶδ!} ποιὰ πιιρτὰ δὲ ποιι5 τηαγίτι!5 ρει ΠΩ 
Ῥογαιπὶ ᾿πιπιοίδηξ. 
Ὑἱρειξ,ικος ἢ αν ευχϑν υ]ρόσιιε ρογρ-εῥίς. Αὐϊπηαΐ εἰξ ἀς Ἐτὶπᾶ- 

σεοτιιπι σοηεγογάς 4φιο ΡΠ η. ἶδγο δξζδιο. σαρῖτο 35. Π1ὰπ.δὲ 
Ορρίλπ.τεττῖο ἀε γοπαῖ. ΕΠ ἄτι Ργοιιεγοειει ϑρὶξ ὕςσιθικος, ἀς 
το Ἐταίπγ.ϊη Αάδρμγ Πτιος ίσεα. ϊοἴταγ οὐίαπι ὕςρεγξ, ὃς 
ὑφιρεχίς.ντά4ς ᾿ηξγα. 

Ὑ΄ςρεχὶς, ἰδὸς ἡ, ἢ τῖχν υὑςοιξ, (τη πιεπσαγ. τ τορώδη ἐπ Ραςς; 
Εὔςι 3. καὶ ὑςριχὶς θηρίον πρέχας ἔχον δὸς, αἷ ἐν τῷ δυωφεῶτω οἴξακαν- 
αἰζει κτλ τἰδ διωκόντων, διι1 4}. ἀκωνϑ χοιρρς ὃ χερστιῖ ὃ. ἐχῖνΘ., Ὑ΄- 

φοιχὶ: ΠΑ ρο! τη εχ [οτῖς {111115 4ι1ο οατἀεθαπτιτ [ςτιΐ, ΟΓγα- 
εἰ ὑςριχίδας κα ῥυτῆρας ἀϊςιιητ, οὐ τα ἰὰ Πρηἤσδης αιοά νυϊρὸ 
ΨὙΟΟΔΠΊΙ5 ῥίον ἰδς οβγλμέονο5. Αὐἰίτο Ρμδλος ἴῃ Ἀ ΔΠ15..9 ὑσραχίδε 
μας γων,Τάςτι ἴπ Ραος, ΠΣ κακόδαιμον, τί τὸ δέῤ μ᾽ ἔπαθες: μδ υἱς ρα- 
χὶς εἰσέξαλέν σοι Ἑὶς ταὶ πον αὐ πολλῇ ς-ομτιξ κα δὲνδ ροτώμησε τοὶ γω- 
τας Οοαηπιρητ,Ἰά εἴ, οἷξ υ εἰων τραχων μάς ξ, Ετντ ὑ'ἰ-ριχὶς στίλνῃ 
ἀϊοίτιιγ ργο δηϊπηα]!, ιιοά οἴτυΐς φαξιῇς δὲ γφὸ (σατῖσα (4 εἰ- 
ςριχὶο)σοπιετία νος ὕςριξ ροπίτιτι δι! 4, Ὑἐρκξ ἐκ δέρματος μή" 
«αὐτὴ Ν᾽ σρι χων μοίς ιξ, 

Υ «ρ΄. ὁ νεητοτ, γεςηβ. 
Ὑἱφα, τὸ ὕφασμα, 
Ὑφαάζω, ἰάςπι αιοά ὑφῴνω; ΕἸΥπιοϊ οὐγπάς ἐν πόδακειμς Αττὶς νυ  Φη- 

φασμαι. 
Ὑἰφαιμος αὐ ἴλη αἰποιιὸ , Πιδίληρεΐπει8.» Πρ ΉΠατῃς 5 (Ἀπρυΐης 

(αθτιις ςοποτοτοίαδοι μοβτι5οογαοτς Ρεγβαίμ55 ὁ ἐμαγμρβθ-5 

στςητατιι59η ἘΡῚΡ. 
Ὑἱφωνέσκω, ἃς 
Ὑ φαΐνω, μι ανώ,π.αγλα,τοχουύφόω οτάϊοτ. Αςςυίατί ΟΠ]. β, ἱστὸν 

υἰφανεντοίαπι ογά!ορατατ, Τ δη 5 ογτὰγ οτίαπι δά δἰϊα) ντ ὃς [4 - 
τἰηὲ ογάϊγιτε απι ἀιοίτιιτ, 82 οσάλε οτατίοπομμ. 1{144.γ,ἀὐϑοις 
τὸ μήδεα πᾶσιν ὕφοινον., οτ Ἰοδητιιτ»ἐλεγν, ἔπλεκον κἱν γα τέχο- 
θαητ, ὅς ΠΠ14.».,.μὖτιν ὑφαίνειν, ΓΟ κατασκϑυάζειν μεταφορακαῖς ἀριιά 
Ἡϊοα, μῆτιν ἰφαινε, τίου) βελίωὴ ἐ βελδίετο ἐχρουῖτ ᾿ητεγρτες, Ἐς 
1114... δόλον Ἔνηον ὑφαήνειν , 14 εἴτ, πλέκειν, πε έϊοτς. πο ΝΟΏ ΠΕ}; 
ἔργον ὑφάνοιν ρΥῸ ἐργάζεδικυ. Ὑφαΐνειν, το ΠῚ ΓΟ 7 Κ41} ἐχροδ!ξ 
1ἰδτο Γεομᾶο Ηογοάος. ι᾽ πάς δὺς νω ἐφόρων τεχο ς. υφαν- 
ϑἴωδαι, τεχῖ. ΑΒ μος ἢτ νετ αἷς ὕφασμα, ὃς Ῥάττις! ΡῚ ΠῚ ὖφα- 
σμῷϑ.. 

Ὑ᾽φώρέσις, εως ἡ, ΔἸ τα] παιτΙ ον γιατί οί δΦαέξ!ο,Α γορδτιο 4 Ζᾶ. 
μείωσις. «ἐρησις εἴν ς (δ τλέξῖο ; ΟἸςοινεά. [τὸ τιφυρν ὅλη Νὰ 

κα υ δέμεσε 
Ὑ᾽ φαιρέομαι,οὐμαι δὲ . 
ΡΥ ΚΝ σω ασοιχα ίαττ ρ᾽ο.Πιξμγο τ, κλ ἐπῆω, Γαδτγα βογίαδά- 

ξο,ΠΙρΡ!ΙςοςΡαιατίπι αιιξογοεχί πιο ιὑποτέμνω, Αςει, δὲ ῶε- 
τἰτιτὸ μὴν ὑφαιρεῖ εἶν᾽ παι τρίωνγα!! αι 4 ἀθτγορᾶτ ραῖγῖα το ΡΟ Ὠ 50 
Ναζιΐη Οτατ. ὦ, ὑφαι ἐ εἶπαι τῷ κόρακος ὁ ἰκτῖν(θ- δ᾽, τι αὐ χη, ετὶ ρας ὰ 

φοτιιο τλΐ αιι5 αι σαι τεποτν ΑσηἘ.1.9. Απΐτη. Ὑπάε ὑφείλετο, 
(υδάιιχῖς ὃς ἔαγατις εἴτ, ἔκλεψεν, ἀς ἔγαιχάδιμτ,Ἱπτογαδιτῖτ.» οΧ τ 
ΡΙΠαυῖς. Πεπιοῖ. ὅς ΑὐἸ ΠορΙι. ταὶ μόνας ὑφελέῶτῳ τὰ ἐγ χιρίδιο 
Ξ: πολεμίων, Ἰὰς αυ οι οίεῖδιι: ο Ια ἀ1ο5 (υδάυχηε, Ρ ας. 1 
ΟλΠῚ}}. ὑφηρημῆμθ- {δ υθωρ᾽ κὶ πειροχετδύσας, 4ιΐ ἀφιᾶτι (υνάω- 

χὶτ ἃς αἰϊο γγαάιχὶς ΡΙ ατιλη Ὑ Βεπιηζος] ἐ, 
Ὑἱφαιρέτρία ας", οὈϊτετεῖχ, κατα Ηςν οἢ. 
Ὑφαλμος, [ι Αἰ (ι5,4}} ἀιιαητιγη (Π{{|5. 
φαλμυύξων» δλίπαγρς»ςοποτεῖα (ΔἸ ]αρ ον ρεἰατα (αἰ Γὰρο, ὈΤοἵς.Π1ς. 

ζἀΡ.1 29. ᾿ 

τ φαλμυρίξω,Α}1αιιαητιιτη νοΐ αἹτ θα εχ Ῥάτις ἔφρουςιι (ἐς τεῖςε- 
το: ΡΙΟτ ῖπ σαιιῆς παταγα δ. δεο κὐ «δ αγοις κὶ ἐδ εἰ σρόφοις Ἀπολ- 
λώνιΘ- ἐμίλϑυέ μὴ γλυκεῖ μηδὲ χέγδρω τρέφειν διὰ τοῖς ταριχδυτοῖς ᾧ 

! 



838 Ἅ ὙΠ 
ὑφαλμυριζεοῖ, : 

αἰ φαλμυρρς(α (Πὰς. Π αδ ται (αἱ ἡις, (πρὶ ποίας φίλ μυρρι 
τότοι, ἰοςα (ΑἸ Γπρτ ποία, Βαγθατιις: (12. Β.1ς]. 110..9. ὉιοίςοτΙά. 

ο ραρα35. ; : 
αἰ φαλδο,κ ὁ αχιυπι (μα δ πγατὶ ἰατεηϑιν εἱ αἀϊεξχιι δ, ἢ νας 4- 

τεῃ5)ΠλΑτῖ [τη εν [5 :ὐζαλίθ. οἱ Ορροπίτιτ. ταὶ ἰφάλοις πέτραξ, 
10 Ἐρίρτ. Υϑαλθ' λίγ: ὃς τε ξξιι5;4 010 [590 τ ίτατι! 5. τ πηο]. 
ἤςο ὕφαλθ᾽ ράπις, τούτη σομ Πα πιγο ίσιιγα ἕιπια δ, ὅφα- 
χιΘο ἴτοια ρτὸ αἰἸααδηζαμι (αἰ [59 (Ὁ (15) Ο]οίοοτιάςς προ 
τεγῦτος 

«φιμμδι, δ καὶ ἡ ,ἰα θυ] οὔτις, ΡΙ αταυοῆμς ἴῃ Ἐαιῖο, ὕφαμια χυρία, 
ἀτεποία ἰσςα, 41 ἷ.1. ἢ}. ρΊ λας. ΤἈςορμγ. 1ἀςπ|,᾽ αὐ 2. ἐν ὧλ- 
μώδει κα ὑφείμμω φυτϑίσῃ,ἴη (οἿο (ΔὈι! οἵ, 1.τεπιιὶ ὅς Ἔχ τ: σαϊ 
Κὶ πίειρα ορρ σπίτιν ὕφαμμαᾳ χωρία ποπ ἔμπης ἀγεποί ἰοςα» {εά 
ἤρυΐςτ ΡΙΊη.Παε (αθα!ομςς Οοἰμιποῖ.Ιοσα φιΐδιις τοτγα οὔ 
ἔλϑιι!ο ρεγπιῖχτα νοὶ (πῆς οσὰ χιΐθις (δες ἀγεπα. 

τἷφοίζω, 40. ΑἸ]οχᾶ, ΑρΒτούφανίζει οὔρῳ ὃ αυϑμῖῥα τῷ ποτηρίν. 
ὅς. (εὰ ἰεσεπάϊιπι νἱάστιιτ ὑφιξαύει, 

ἀἴφινσις νπάς ξωυύφανσις,τεχτιιγα γυύφὴ, ΡΟ]]. 
Ὑφαύτης,εγ τοΧτου Ϊλτ. 7. ἐς περ. 
Ὑ φαντικ, ατϑτοχιογία, ΑἸ ποτε ες Πἰρτο ρτῖπλο ΡΟ  εῖσοτ. σαρὶτε 

4ιΐπτο, 
Ὑφαντικὸς ) οὐ, ὃ, τΕΧΙΟΥ 5) ΡοΪἑχ. γηάε ἃς ΑἄμογΡ. υἱφάυτικώς 

Τάςπι. 
Ὑραντὸς, οὐ᾽, ὃ, τοχτιις. ἰητεχτιιϑοῖς χει Π5. ἐϑοη τα 5᾽ υὑφαντύι. Ηο- 

πτοτι ἐγ», ν εἰξέπιαιιο ᾿πτοχιαπη ἔοι τ χ τι]! απ. ἔργον ὑφαντὸν, 
Οριις Ρἐ πιάτα πη, Εχοί.26. ὃς 18. ἔργον ὑφαντὸν ποικελτοῦ,, ΟΡ 15 
Ῥἠαπηάγῖι πεν δὲ τ πηξη Ορι5 ΡΟΪγ Παίτι πη Ἔχ ΡΟΏΙΓΙΙΓ, υφαντεὶν 
τοχτ]α, ΤΑμογά. ᾿ ὴ 

Ὑφατρια,ας ἡ τεχτιχ ΡΟ Ια χ. 
τἰφάπτομωκίαςες πάοτι 
Ὑ φαπηω, κα φω, αι αφα,[αρὶποεπάο , (πσσεπάο 5 ἀσσςπάο. ΛΈ. 

᾿Ασςοπίφτιιιο ἱπηρὶς ς πὸ μῷ αὖ, ἐδὸ αἰ πτουῆύοις χαήει. οἱ 3 καλοὶ κὶ 

ὺ ἀἄσωϑεν ϑεωμῖμοις ὑφάκστουσι , Χοη.}.5.Ρα ἃ. 
Ὑἰφαρπάζω, [Ἰγτὶ ρου ἱητογοι ρ[ο»ςΟτγῖρῖο , ὅς υἱφαρτείζομαι ρτο ςοὐξ, 
ΑὐπΠξορδννερ δ ϑέως ὑφ αρποίσει; τΑτῖττι σὰ Ρ 105. ὑφαρποίζω δ λόγον, 
(εγπιοηςτη ἰητετρεῖ!ο. 

Ὑ᾽ραὶ «δὸς, ΡΟ Πὰς 10. ἀοσίπο, ον πὸ σλεκ πὸ ἀγγεῖον, το ἴλοτγα 
ξετιιητα τ. 

Ὑφασμαγτος, τὸ» ΓΕ ΧΤΊΓΑ, ΡΔΏΠΙΙ57[Ο 4 γα ζιώισμαιον ΟἸτιττγ,ν εἘς 5. 
Ὑ φασιν θ- το χει. ΠΡ το ἴεχτο Ἐρ᾿ ρταιη τ. ἡ τάλαρον χοίνοισιν φα 
σμῆῥον, δζςι νυ ς σωωυφασωῖθ- αρτιά Ηετπιορ. Ὁ ὑφωνω. 

τ φαω, ὑφώνω, Ὠἰοπνροεῖά. 
τ φεαρυύφναρθο, τὸ, νἱΓοἱ σοπιιβ ηιοά ἴῃ αδίστς ας ἰατῖςε παίοἴτιιτ, 
ὅς πρηφυ ὀμῆνον ταῖς στδύχοις ἢ ἐλείταις,Γἐρς ΤΠοΟρτγ.άς σαι, ς, 

23.}.6.0}10.1.16.ς ον τ τάς πὶ ΤΠοορ γι μγ ρμοατ τε  δυῖτ η1ςῖ.}, 
3.ἀς δι ς τόιν δὲ ΠΡ νθαγ ὃς τἰΐσιπι ἀπιοτίᾳ οἴΐε ὃς ταιπ θη ἴπ 
ελάερι ατδόγε παίςι οἴϊεπάϊτ ΡΙ η,Πτοπηοτῖα ἰδρίϊς 1.1ο.ς.30. 
μας, ἐς ἸΠ τς ἀϊέζα διιχο φεβπρὶς. 

Ὑφεσρδω. ΠΤ εἕλας (τ. Πα Πάςο. 
Ὑἰφεδρία ας, ἡ, ἰηξοτίοτ ἰςάςς » Ἰηξοτῖον ἀἰ σαΐτας » ἱπβοτίοσ ἰοοι15. 
{δ οΠ πὰ, κὁ κατωτέρω κα ϑεόδα διι1 6, 

τἰφοιμθμθ- ἀετεγιοτοδοπίτατς ᾿πξεγίοσ. ΡΠ] Οροπιις ᾿π Ῥγος]τπιν 
τῷ νοητῷ χτ' πολὺ υἱφεινῆν Θ΄. ὑφειωῆμη φωνν, Πα πα νοχ ἱηθγιοσ. 
τὸ ὑφειυῆω ον, το πα  ΓΠονΤ ςοΡΒτ.ἰ. 6,ἐς οαιι,ς.23. 

Ὑφειμήμως, (δα δὲ, τοι ςὸ, ρατγοὺὸ, εἰ πὶ ἐν δεδὸμῆρας, κα ϑείωῆνως. 
ἡ μεληιήσως, συγκεχωρυῆμῳς 9 ὑπτεςταλῳήνως. ΡΠ] ΟΡ Ομ5 ἰη Ῥτγοςὶ. 
Π|0.6.Οὐ γδ ὑφειμίύως καλόν κφκὸν ὅξι. Επτγ ρ! ἀ νῦ δ᾽ ἐν κακοῖς μοι 

πλεῖν ὑφειμίμη δοκεῖ ὑφειμῆψως ,1,ἐκλελυμϑύίως, 

Ὑἰ φίλκω, Γι ρτγαῆο, Πι δ ΡΙ αητουπήάπιςο. Π οΐτιγ ὃς ὑφέλκομαι γ ντ 
υὐπρδύματοι ὑφέλκεῶτι 5 σα σσατηςητα που ἀρτὰ τγάπεγο; Αὐτὸ 
Ῥβδη. ἱη (οπείοη. Καὶ τας ἐκείνης πζρσικας ὑφέλκομμω. Τητοτρτιτα 

εἴξ, ἀποδέδεμο,, αἴριδεσμϑύομα Γἀςπὸ τη Ἐφ τί. ὑφελκτέον 5 δώ 
δων,οχΊὶπποηάιιπι Πιδιγαπεη ππηάιιε εἴιυφωρετέον, υἱφέλχεται» 

φροτρέπεται ΕΘ γα. 
αἰ φ᾽ ἐνιλά νηιιπι. ΑΡοΪ.1η ἐρ᾿ ὐφ᾽ ἐν ἐκτρίψαι, πυπαιΐ σουτογοτγο. 54 

Ρίξητ, τῷ. ὑφ᾽ ἐν Ὡρρεκ ϑέυδυοι δός. ΡΥΊας ΠρΉΠΑτῖπι ἐχροπεητςβ, 
ὅς. Ὠιοίςοτ. Π.6.ςαρ.τνπς Μάγος! Πππι ργῖας ἐχροηδητο5) 
Ἄπιο] ὑφ᾽ ἐν ὅλον υζῴτηετα, , νπὰ οὁπτπε ροπίτιι5 ἀσσοπαἴτΠΓ 9 ἴῃ 
Ῥγοῦ]οσι. ΑἸεχαη. ΑΡμτούφ᾽ ὧν ὅλον σύπεται, Πτπ}}} οὐπης ριιτγο- 
[οἰτ,ϊά, Ἡ 

τἰφὶν,ἐνδο, τὸ Ἱααῇ [διιηῖο γ αἰτα οἵ νηα εχ [ὙΠ] αθατιΐηι ρατο 
αἴδιις ποτα, αἷρ νυ ᾿τἰπλα ἰἴτετα ργίπια ἀϊδίοις δὰ τι πηλπῆ ἔς: 
4ηοητῖς Πισάι ἔλα. Γαστοῖ, οιιρον - βογοιτὶς Βομποιῖς, Τ ογεητς. 
Πετὶ [πππρογ-} επίτας νοσοραν ον ἤμη εἰαάετγοτ, 
Ὑφερπυ ζω, μυύσω. πτιυκᾳ ἃς 
Ὑ φέρω, μ. ἐρψω, αν ἐμφας ΠΡΓ γρο, πστερο Ν δαστιπι δ οἱ τιπὶ 

φιϊα, τὸ υἐφέρ πον τοι λιμὸν αὐτοῖς ὅν: ἡ βλεπον ἱὰ εἴτ, ὑαρχ ὀμῆμον 5. πα - 
δαγινόμβυον. 

αἰ φεσις, ως ἡ Ἰπλλ ΠΠτ] Οὐ ΠΑ  [ΠῸ σοπτοητί οπ18. Ἔχτθηιατίο 91 ΠΊ- 
τοὶ παι ουυδατένδοσις χαλασις , ὗτσοσ τολη᾽ »ἐλα Πωσις γδι11.ν Δὲ τῆς χτ᾿ 
σίω ἐσίαν υὑφέσεως, εις οἰΠεητῖα: ἱπυπιϊηττίοποπι Νὰ οῖη Ο- 
ται ῬΙμτιἀς αι ατοτίίνιις Ροτοατιογιιπι 5» 4ϊ ἴῃ σεη(εηο. 11- 

᾿ ὝΥΓΟΎΥΎΠ 
᾿ δεητζεῦ ὃς ορι Δὲ ξαοίαατ, νὰ ν τῶ] εἴπ νἱάεαπτον δία μ »χανῶῖς, 

υῆρει διὰ πἰαὶ ΠΩ ρα (9 τῶν υφεσιν κ᾿ συγκα ϑεσῖν, αἱ πορός χερν ἐ- 
μιλοιῦτες δμ οὶ τῷ φρργεῖν ἡ Ὑ]ὼ μοι φαινεῖναι. πο ἃς κρϑύφεσις μὰ 

χαππο αἱ] ελὶπι οἰς ρταιιαγισατζογὶς δῆ εις. ντ ίς Πιανίττοτα 
νοἱττ αἀιεγίατιο. Ργο πιοάοίν 149] Ν 4.1} ἐρὶ ἢ, ς ᾿ Ἧ. 

Ὑφεσμδς οὐ, δ. Προ ἀΙ πιξητα ΠῚ, συμιποδυσριὸς Ἡεΐγο. ᾿ἷ 

Ὑἰ φετηκένω οχί ζετο ἴῃ τοτιπὶ πάτιγα, ΣΒΙ]ο ἐς πη 4ο, φέσηκδι, 

τοὶ συυυεληλυ ὃὺ τα ἐν τῇ χραΐσει δίς. 4115 ζοποτετίοης σοϊογμητ, {πὶ 
τοῦτ Πάτιιγατη Ἔχτιγεγῦτ πᾶς ὑφεςσυκὸς αιιοιὶ (υνΠτιτ,υοάᾷ, 
ἴῃ τοῦιμλ πα τιΓ4ηὰ σαάϊτιν τάς Ὑ φίσημι,,ς 

Ὑἱφυσιθη αὶ ἀοαγι ἀρὶτοί Ὁ τεξϊο γετγίλῃς. 
Υ φὴ, διό ντόχταγα Παογοττεχτιις ΡΠ η. ΡΪΑτ, τ ἐς 1 ἐσ χεώματα ἐν εἰ- 

φῇ: Οἷςετο σοΐοτοβ ἴῃ τεχτι 1: αοα Βῖς εἰς ὕφασμα, τοχτα:» - 
φῆ γετὸ οἷ λϑϊτο κἡ ὕφυνσις ρτορτὶ ὸ, 

ὙΓ φηγίομαι, μ. ν'σορκα), ποῖαι, Ῥταςο, ἀπισο ἔπ ΦτιΧ 5 τεροηγούμαι, ἐδ ὦ 
γα ΡΊατ,ἀς Ροοτρεῖο ξισίοητς ἴῃ Δὲ συ ρταπι, Καὶ δαίμων ἐκείνίωθ 
ὑφηγεῖτο τίω) ὁδὸν, νιάτα Ῥταῖθας ἴῃ Ατργ ρτιτηι. Ιάορι ἐς ποτὲς 
Οκλτὶς, δείμονος τιν ὃ: ὑφηγουυῖων χὰ κφλουῶ τος ὑκεὶ τίωυ πρᾷξιν, πὶ 

τπΐης ιιοριαπὶ ργαςιοτς, Ρίατο ἴῃ Ἐρ᾽ποτηϊάς, ὧν γδὶ αὐ δὲς 
δώξειεν εἰ μὴ ϑεὸς ὑγηγοῖτο, ΝΠ Πςο ργαομπηῖς., ὃ απέϊοτε ἀο- 
ἔχείμα;. Αὐἰτοτ,ῖη 3. Μ ετεοτο]. ἢ ὑφηγολμον τρόπον λέγοντες, πιο - 
ἀο ἰαιη ἰμ τίτατο, ὃς [ρτὰ [πγιάτο ἱά εἰ φτασεάςητο ΤΒαογ- 
ἀϊά. Πειρασόμεϑει εἰ μευ εόϑοι! πολέμου αξχοντας ταὐύτῃ ἃ αὖ ὑφηγηῶνς, 

Ἑοτποάο ὕες! Ππὶ ργομι το σοπαδῖατ ἃ νοδ 5 ἰΔσς Πτιισννς 
4τὸ πιοάο νοὸς ΡτΓοο απ δε τἰς,14 ΕΠ τρουγῆ ὥνε, Ῥ]πτατοδας 

ἴῃ ΤΠ οπιοςΪ ὁ ϑεὸς ἡ φηγουυδνη τρὸς τίω) ϑεέλαοσαν, ἀςὰ αὰ πἸά- 
το {Ὁ 1Π|5 ἀπσοι ργώθεηβ. Αὐἰζοτε!.3.(ἰς ροθοτγατ, χτῦ τίμ υφας 
γυλϑίω μέϑοδον χεκτέον, ὈἸςεη τη εἰδ νά ὃς τατίο πε α0 ςοερῖ τ’ 
τΠ115.Ὑ φηγἘ το λογτατιἰπδάοτς, ΔἸ ἐξατο)εχροηογε, τ ίξοτς. {, 
ι ΟΕΘοι τῶν ὑφηγεῖται γἡ ὁ κοινὸς γύμος,ος Ρτα οἰρί τοῦτο. ὡσ τς 
αἱ ΤΩ γεωμετρικῶν προβλημάτων αὐαλύσεις υὑἱφνγραῦπαι οντ δεοπιος- 

τεϊσατιμτι ργοροΠείοπιπι τοίοπτίοπες ρταοίρημηξ 9 πη Ἀοσινς 
ΡΙΟτάγς ἢ. ὑφηγούμω γράφων 7 ρτα [οχ]θ0,} ἰατο τίς Γι ρΊδ. ὑφνηγί" 
σα τω χεῖσιν.ν πη τγαφεγο αἷς αἀ Οἰδις,ςυπὶ Αςςί, Ὑὐφη- 
γόμα, τα απι, ργα ς τις ππππ. Οςηϊτι σα! εη ἐς μάτια ρ114 τὰς 
τὸ μὴ) δ τι πα οἷετρι(ν μελέτω, τῷ μέλλοντι ἥσ γυμνασίων ὑφνγεϊῶτ, 

611} συ πιπαίτις ρὲ απιγαγιῖς εἰϊι, 
Ὑφύγησις. ἐς ἡνοπαττατιοτίτοι ἀκ λιι5»ππτιρογῖαπν, Ασα ιη ἈΠ ςςς 

εἰξιίγησις. Η εἰν οἷν. 
Ὑἰ φυγητήργ αὐγοτ»ἠγεμάν, ἴῃ Ἐρὶρ. 
Ὑφηγυτὴ εγοὐι ὁ Ἰητογ ρι 65, χορ ΓΟΡ Βοτα, καντερ ὀρνεοσκ ὀπείθυς δορῇ. 

᾿πτογρυ. Ἢ 

Ὑ φημίολον, [αἰ ἰυα! 4 τιπι, ΟαΡο 14 [ἴδτο ἴοχτο 9 ροτῖις εἴ Πιδίς., 
4.ΙΡΊμ τη, ᾽ 

Ὑ φίμμιοχ ἑω,μ". "σῶα Ἡχφ)ξιη σοῦ οἴβοῖο ἁτιγῖρα". ΝΞ αΣΓα Βα ἀΒ- 
(οἹΤτιτω τι. 

Υἱφίωίοχθ',κ, δ αὐυτῖρα, ίοχϑ- δυϊά. 
Ὑ φίδσων,ἱηξοτ ογγπλιποτ ΗςΠποάἱ μῷ ὑφήρσων τρόπος, 1. ἐλαίαν, 

αἰταιάητο πηΐηοῦ ἃς ἡπη]οΥ. 
Ὑ᾽ φίεμτω μου σοητεη τίς ν1Γθ 115 ρου ιποστέλλ ομ δέ ῬΥΔΉΠΑΤΊΘΟΤ, 

ἐνδίδωσι, ὑτυυχαλοῖ, τον: σαι, τειηττο, ἐλλείσα 5 ἃς ἀδςοο ἀξ ἐσ 
404 τιον Ροἤτην ἢ νο πε: ὃς ἔεπιροτ οαπὶ Οομῖτῖι. νς ὑφίεως 
Εἶθ δικαίαν πὰ ἑαυτῷ ἀεςεάεις ἐς ἴπτα ἤπιος Γσξαπιις ἐς Γι έξιι» 
ἐδενὶ τὸ αἴράπαν πῆς αἰούου ἐφιέμῆυ-.Πεπη!η σοποοάςῃς πατῶ, 
ῬΙαταῖς νιι5κ) τεδτα Ἀ εγὼ τῇδ ἑμαυτα διχαίαν ὑφιέμ Θ-. ᾿ς ἴτας 
πιθὸ ἀεςοάςεη5.1{επ|, φρονήματος ἐδενὶ ῥα μαίων υφι ἐμβυθ-, Ἐτ ἴα 
Απτοη οὐ μίω υρήκατο “ ςρατιωτικῆς τόλμης, πος τα πιοη ΠΕΡ 
τοῦτ, κυτίις κα οπτεῖτ. οἷς μη δοκεῖν τῷ φρονήματος υὑφίεαϑτι 
δερὶ αἷμ ἡ αν, δ  ο ργόρτοτ οἴαάειη ἀοοερταπι, ἡ] ςα θᾶ, τοπηὶ- 
ΟΠ διϊπιόγαπι νἸἀοτοτατ. το πη ἴῃ δοττου. Μηδ' οὔχρι λλγου τῆς 
εἶγαν ἱξῳσίας ὑφίεδνει ωεὶς αὐτὸ εν εγθοὸ συ] ἀεπὶ τεπιι ἀς (ο-π 
1.τὰ ἀφι ες Π|ϊς [ειιοτίτατο, ιιο πιῖμτι5 Πππηπιὰ ΤὨΊΡογΠΠΔ οχοτσπ 
ςοιοτ ἢ οοϑοδίία; ἐπι ρογατοτις τούπετοτ, Τὴ ἘΔΌ 10. ἡ ἐν τοῖς ὅτ 
σλοῖς τίχμης ὑφιένβυΘ.., ὡς γνώμη κα) πορονοία, κα τοῖπολε αὐσων ἃ ἂν- 
νβδυ,ὰ ριιρθα αὐιξίπεης » γε ριάςπεῖα ἃς σόΠΠ]10 Ὀρρυςῖι- 
τὰς Δηη ρα] ΠῚ, μιοέλισα τ᾽ «ρωτείων υἱφιέυβυιΘ- ἀυτ, ἰἴάεπη ἴῃ 
Οανα: πγαχὶπιὲ ρυἿΠ145 οἰ ρᾶγζας ἀεξεγεη5. οἱ τῆς κακίας πὶ εἷ- 
φιέυδυοι., ΑἸ ἰχυτα ἃ πλα τι ἀεπιεοτες,γοπηίττοητος αἰτηι ἃ ἀε 
τα τα, Ναζαηζοηις ἴῃ Οτατούφείμίω ον ἐδὲν ἐδενὶ,αἸΠ}} οὐϊ- 
4ιαπὶ ἐς ογοπι. Βινάίδιις ἴῃ ἐρ το]. ρ τίου. (πὶ Τη Πηϊτίπο. 
Χοπόρθοα ἴῃ ΑΡοΪορα δοῦυατις, ὑκ οὐονα ὔπ μέχρι πεσε ἐδενὲ 
ὀῤθϑρώπων ὑφειιδμίω βέλτιον ἐ μοι βεβιωκέναι 5. πείοϊς πης δὰ Βιιης 
νίχης ἀϊειῃ ποπνὶπὶ σοῦςο τς ἴῃ νττα ἐιά εἰ) Ἐπ πὶ ςεἴπῆε, 
νῦ ἃ ορο πλεῖ τι5 νἸχοτγίτο ἐφεῖτο μηδενὶ γνώμίω εἰπεῖν. Ρέγηητ- 

τόθατιις ποπυῖηὶ Γητεητιᾷ ἀϊσοτο: ΡΙ τ. τς Υἱφέῶχ νῖτος τος 
πιυϊτγογον τος Πιθταϊττογο ςτὸ ὃς ςοπλίτον ἐς νιγὶ διὲς Πἰς 
Αἰ ται! Πυρττάθοτς. Ατ! πορ μα, ἴῃ Ἀδηὶς ὐφέδϑου μοι δοκεῖς Ἰὰ 
εἴπ υχαρῆσαι, ὥξαι. ὑσοχαλά σι ἐν σθαι οἷς-ε μηδὲν οἴκίῳ τῆς ὁρ- 
γῆς ὑφέϑειν ντ Ἀ1Μ1} Πτ τα τα Γπτίςογά "α: σοπιο Πάτα 9 ντ γα 
ΔΜ] αν Γογατῖο το πη [οτῖτ,, ΡΙατάγο μαι ἴα. ΟΑΠΊ 10. ὑἰφειαθ ὦ 
κατϑεινῶν λὸ τί σου, Ἐπ ρῖ, σου ος 4 Ρτὸ τὰ πιουῖν ροτμλ {α,}. οὐ 
ςοηςοῆμπι εἰτ,ντ, οι Αραά ζαἰᾷ.ὐφ εἰ ϑαι, τὸ εἰμκελεῖ ὅϑτι. 14 ἐ νη 6; 
φιοιί ὑφέϑε, ἱ 
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ἐπῆρα 
ἰεΐτιιν ὅς Υ φίζω, Υφιζαϑε,, Ἡ οἰγομ.ΟΧροη. ἔλαττὸ ται γιξασοκοί θ᾽." 

πα γυφίεται, Ν 
οσις ἀορυς [1ο,(ἀϊπιοιταπι . ἕως σις, ἐπχοίλασις , ντ ἀρ 

δι ά ὐξέκλινε ταὶ γιώδη καὶ μαλακα ὰ ψαμμώδη δια “αἰ ἐσο μῆνας ἐἰ- 

φιζη σεις ὅδε τοῖς βαρεσι ὄητιϑειβμοις οἱ αας ἀσδόσεις : ἢς τογγὰς [ἐἀ1- 
ἀαοῶτα ἀἰοῖτ ΡΙμμνν αἷρ ὁ αγζ  ]θρνίοε.., 
φίνμε, μυῦσω, τ. κροΠΡ ΡΟιΝΟ. ἐν απ ἰγίο. ΓΟ ΠλΣττῸ » ὨΛΪΠΠΟ.. ὑαν- 
φάλνω. Α ξξλυ, Αοςιζατίθοτας ῥα ξύοις ἐφῆκε το δήμῳ, ρορα]ο [αΓ- 
ες (δηνῆε, ΡΙαταγοιας αι Ῥα ΘΠ] Ο]α ὑ φιέναν το νας ταῖς γυ- 

γαιξὶ, Ῥαιιο το 5 ΠΥ] Σογ δ 115 [ἀθυα  ΠΠ7ς: Γάδια χὰ Γοτῖςὶς. υὑφίνμε 
πὸ ἱστίον, ᾿ὰ εἴς, συστύλω,δορ νος. ὃς σίαι Οοπίτίυον τ, ἔσσω μοι 

᾿χυάσης ὑφῆκας, Γἰθαυ. ἴῃ. Ἔρ᾿ 0]. αοπάμηι πα! ΠΕ ἰπάϊρ ματι ἀε- 

᾿ΠιΠι.5ῖς ὑφίνμι ἡ ὀργῇ εν πὰς ἀρὰ Εογοάοτιπν , ἐφεὶς τῆς ὑργῆς, 
ὑφεντες, ἐνδόσαντες, χαλάσαντες. ΠΠΌΤΠΟΓ. Ὑ φιέναι γα] υφ τίνα ἢ - 
ἀϊατὶ . ἐνερδυ)ειν 9 οὐς τη {ι [ε [ἰς. δι. Οἱ ὃ. δ έδραν υἱφέντες, 

᾿ς κκανίνουσιναὔτον σύλῳ. Κα πτί5ελόχον υἱρίσας ἐπεβουύλδυσε τῷ ανλεῖς 
ἡ φίσ τειμα, εἰν 1ο. (Ὁ δ. {{0,6 ΕΠ «ἰξτσοκειμαι 5 οχτο πιὸ εχιζο 
Γ [ἀτπαιις ἐπ γογαιη πατιιγα. ΟΡ ΌΤΙ 5 ὑφίσταται φυῖς πιο ἐχὶτ 
“ βίν.Εεὶ ὑφεςὼς, ὁ ἐγυποςατος. 511. 1] ἡ ἐν χξατκειμίμω γδ τὰ «σία, 

 ὑφίς ται τὸ συμξεζηκός. γνάς Ὑἱφισ τοί μῆνον 1 οἰϊ 5 τὸ υὐποχεί μῆμον, 
Πισῖο τιν, Ὑ φίσταμω, αὐ Πάςο, πο, ρει πι ἐο. Δεζος Ρτο- 

ΠΡ ]ειη,δεηδυυ μέμων 3. ἀεὶ μ(ϑέλιστα υἱ φίστουτω τὸ ποωχύπειτον χὶ βωῳύ 

ἰκεί τατονον πὲς υφισιπέυνυ θυ, πΠΠἀοη 5.4 οἰ ἴπ ἴθ» Ἠεγούοτιι. 
᾿ς ΠΠρχίν; Ουΐ ορροπίτατ Β᾽ πιπολάζω, Ὑ φίσταμαι, (δςο.ϊὰ εὐ αΠπίηςο, 
οἰ δι [υἰςὶρίο. [τις αην" 55εἰ τὸ τοιοιῖτον ὑφίσταται. ἢ αὐ ταῖς Πις - 
πδτ ἢ Ὸ ρἱ5. ὑφίσταται ὃ πλιου παυιί ρατιο ποῖα [ὰ (ειρ το Βυςγἀϊά. ἐτα 
κημκαν ᾿ς μώς ὑφίστατο ταὶ ωϑὸς (ὐ ἀρωτόοντας ἀπεχθείας 7 4τΓὰ 5 1πιπηῖοῖς- 
ἀποληίοι!, τας πὲ ρτί ποῖ; ἰμιπη οἰ αἰτατὴς σοηβαιτ, ΡΙατάγοίνι5 τη Ὑ ἢς- 

Ὀγηδι, τῷ τ ατοοΐς, Εἰ οἴιαπιὶ κρυφίως ἵστώμωι “ ὑσοχωραῖ, Υ φίστα μαι» 

πο ηῃ. δ΄). ῬΟΙΠΙσεοτυγεοῖρ ο ἐσ ιχνοῦαι, ὁ ποῖ. γλλομαι.δ' ἡαξεξαιούμαι. Ῥ]υτατ- 

ἡ ἰδ, Σ  ὀεἰπι5-:Δηλητηρίοες Φαρ μαίκοις ἀὐελεῖν ἃ πύῤῥον ὑφισ τὶ μν(Θ-. νεεηο 

εἰ ί ἢ, ἡ (α Ργγγματη τατου ἔςέξτι μη τοςὶρ᾽ η5.ΑΡΡίαη ὐφίστατω γραμτ 

ὑκω τῳ: ΓΞ}. μᾶτα διοίσειν δια Ὁ ἐχβρών ἐς τὸ χατπτώλίον, Χοπορλοι Ῥφάα 6. 

τη φ. Εἰ γώ σοι ὦ Κύρε ἐϑελεσιθ- υφίστομω, 0] νἸττὸ ΡΟ  ]Π!σεοτ, Ὑ φί- 
᾿ς στωμαι, [ἰςιρὶο»᾽ ἃ οἴτναθ το Ἰοτνθϑαιρρύῦμαι. αἰαλαμζαΐω,. Χ{{1- 

τι ὅκ ἱποσρτο. ΠΟςτγατοδ. νὸς φίλια. τὸ κράτιστον χτατς υστευΐνοις 

πειοῦ ὅτι γε ὅϑτιι τοιέτοις. ὖφίσ τοι τε) παξ λειτουργίας. [( {ἘΠ ΠΟΥ 6 Π11] 

ποτγαναζὰ ἐς δεποί. Ρ] τατος ἴῃ ΕΠ ρΙά. ὑφίσταται 2 “ἰοὺ 

«ρᾷξιν » ἵλεϊπιις [101 ἀεροίςιτ 5 ο στο άϊτιν τατῃ διιἀε μήλῃ) Υ΄- 
᾿ φίσταμαι» (ἀρρουοςρομο. μὰ «ἢ τίϑεμκαι ὃ υὑποτίϑεμει, ΑὙΠιε μᾶς 

τ΄ κοἱ σὶ αῤχαῆοι κὶ «ὅδ ϑεοιὶ αὐϑρωποεισδεὶς υτσος στ μῆμοι.. Ὑ Φίσπαμαιντ 

ἡ . ὠφίσημιγιι ΤΟΥ ΠΤ ὨΔτΠΓΑΓΩ εὐο ὃς ργτοάϊςοο, Αἰεχαπάογ Α- 

ἥν Ῥιγοά!. τἰω) ἴδ λων τεχεοῖν αἱ χ΄ ὑπεστήσατο, Ἰὰ οἰτ ο Ομ τιτατ 

πφι Πη 

δαλια, 

ἀρ ας 
ἀμ. 

γιυηπ . ἢςς Ρτἰποίρίμμτι ἀττῖλ πη. Ογερ οτλλ δ φυσι ξένω χὗσοσ τήστε ὅτι! δαυα 

᾿ς κε ἂν 4 οἶδ ον τή ταν πος υφισ τα μῆμη γγϑεσις:ργΟσγράτῖο, 4115: 

Γ΄ οατηΐα ςοη(ετεϊτ,ὰ φιααιο οπληϊα Βαῦςαῖ (αὐ Πεπείατη, Ὑἷ 
πη ϑΐ ΠΠῈ}ς φίσταῶαι. [πὶ ποτουτοί γάτα ρατὶ, Ἐυιὶρί εν τη Ἠοτόμ]ς, ἔα- 

τς τρηῖος Ταϊςσυμφεραῖ: γὸ ὅστις ἐχ ὑφίστπειται ) Οὐ δ) ἀνδρὸς αν δυ-. 

{ππιῆζη, ᾿ς γα) 8 ὑποστίω βέλθ Ν δ: τη ει ε δάυοτία {π᾿ 415 Ποῃ νὰ- 

ἐκαϊοέε ἰετ . Ομοά τοῖα ραέξο θα ίποατ ΒΟΙζΠ πὶ ὃ ΤΒιιογἀϊάος ἰῦτο 

εἰὐιινιφιὰ Κ΄ ἢ τς {δριμάον Καὶ συμφοριεῖς ταῖς μεγίς'ας ὑφίσ τα όγτη στα [πηλὸς «ἃ 

αι Ε΄ {ις Πιπίποι οι ρτοάι το Ῥυπιο Ρτοδ αι. Τὸ μυλακὸν τῆς 

ὐχας ἀὐ ύ, ὑέλε εἶκον τῇ ϑεριότητι παχέως.. ϑλείσιν ἐχ, ὑφίσταπαρῃοι Ῥδτίταιγ 

ἀϑ θεῖς ΤΙΝΙ “ταξτυταπινοι ΓΟΠΎΡΙΓΙΙ. Ἧι τποϑέῃ. ὑφίστειμαι πόγοιςς ἰαϊδο- 

μιὰ ἢ τος (ὗε δι (υπῖτο. ῬΠΠτατολνις ἴα Ρευιοὶς » Ὡρῴως αὐιξίον υ 

μπηα Ε΄ - φισ τοί μὴυ(θ. ἀ᾽α1ι0 Δηϊ πιο ἃς ΠλΪτ 1ρ πο Πνὶ Π’Ὰ πὶ [υβέετεηϑ. ΕΑ 

ἰρι η ΤΠ Π)Ο. “φίσταμαι κα ὑφίφιναι, (ιδηῖο, 14 εἴ ποπ (οῦο ἐγτιιο πεῖ, εχ οἰρίο, 

τρια. ἢ {υ(μοο ἡπηρο τειν, δέχομαι. δ εἰταῦςπιις ἴη Τλοπεςετ Οὐδὲν ὃς υἰ. 

ἡρόναι ἔς}. οἰσταμῆύε οἦΨ' ὀνενπίων, ὁμα. φϑυγόντωνοιἄςτν, Μαχοιόμοι οι φείσονται 
ΠΝ . φἵο ἐνδιδόντων 9 πϑα!ερύσι δὲ ὑφτερένάροις: Τάς. ὑαγείδοι ππῳς 

αὐνσαν, ϑεὶ διὰ στύμᾳτος τὶ ξίφίθ-. δ γποίπιδοὗτια ὅδιν πρῶτος ὑπες ας ὀπλίπίω» 

οὶ ατίη γυμνός ΕΤος {ταις ᾿ταΐτατιῖς. εἰτοῖα πὶ ποὴ ἔοτακ τάητηὴι (ὐ- 

ἥενες [δὰ ὃς τὴ ἰαττουος. ργασία Ομ 05 ᾿προτιιπὶ ἔλοςις ὙὉ 
- φισ ταὶ υᾶν Θ΄. τΟρΌΒ Παμϑοραρηληείο τοπξοςούθη Πιςσηπιεης. 

Ὑἰφίσναι, μοὡποστήσω, π χα Γαδ οον αΠ ηεο,τοΪςι ο,ρογίετο αι 0. 
οδυϊαην εὐ οΠ τον τεριισπος ΡΊΑτο Πρτο ίεχτο, ἀς ΚΘ ραΟΙΙ: 

5 πος ἐλον ΄ τοὶ , ε . 
ελο δὴ ἐν χειμῆδι κοντὰ πσὺ πνόυ ματος φεοομῆσε τοῦ τειχίον χπσης ἀξ, 

ΤΠ ἐν 

[ ΠΝ ] 
νη} ἐπὶ ̓  

ἘΠ τ΄ ἠιδίκυς, ΤΒυογαϊἀος Πστο (Ἐειιπϑο, Οἱ φυγὼν δ μνδιιωον τὰ στο. 
ἢ ζἰδο φόῤτος μεμπτότερρς, Ν]ασὶς οὐ]ραπάπς εἰϊ 41} ῬΕτισα μι ὙἼται] τ 

σα ἢ αηὰπι 4:1 αἀοιπάο (Πξιμπεγῖτ Ναζαηζθηις ἴῃ Οτάτ, των αν 

ΠΝ ϑρωπότητοι δὲ ἐμὴ! ὑπ ἐσὴ ϑεῆςν Βα πθαη τη Ἡαταγᾶτι ποίξγα ρτὰ 

0 Ε΄ τα λοις (ιθ τ. υἷσ ἐσὴ μείωσιν ἰειη ἰοϊάοαν ὄβοβαινον ταὶ της σῳ 
ἐν Ἶ οςς Ν τριήφρις ποτ αὐτες,Ἰπηπηϊ πεητοπη Πα ἡδαὶ [αθευασςβ. ὕ]ττ, 

αι πΡῈ οἴη Ὁ βοπιιποοίειλξντος ὐτες κ᾽ μοὶ χίω σμυα ψαντες, ΟΧ οἰ ητος ὃς 
Νὴ ῬιαΠ πὶ σοηίεγεητος, ' ετα 1ἢ Ῥ το] ς υΐατέ τσ αν τευτοις . Βος 
κηΐονη (αἰπιραιοταας., μος ἐχοςρογ τ άεπι ἴῃ Οτδοῦς. Ὑἱπυς ἢς- 

“μι δας σαί ΠΊειετς, (ῆςετς. Χοπορθοη ἐν ἰωικοῖν 4.Υποστῆσας 
γα τ’ ἢ" 
ΜΠ ΠΩ 

ἢ Ηἰ μια: πίδαι τὠξιαῤχας κα λοχαγοιὲ [αἰ Ἐιτιιτὶς σςπτιγιοπλρ. Ὁ" 

τ ποςήσω» (Ὡρϑογεγοοτται 5 Ῥτοροπετουύποτι ϑέναι. ΟΡ ΠΟ οΪος 

- ἴῃ Αἴαος, ΝΜ) γνώμας ὑποστήσας σοφαὶ ἴα οἴ χοσοϑείς. ἸΝΑΖαμΖο- 

πὰς ἴῃ Οτατίοπς; Οἱ τοίνεω ὅθὶ ϑεὸς.» αρότερον ἰἰπτοςησόμεϑει,, (015 - 

Βοτοσλμο, ργορομοποιιδ.. Υ φίσυμι (ιν ίταο, "α ες ίιρρο- 

εἰω, μιανεῖ, Πὐ Πάςο, Πισσοάο, ιδυλίττοτ, Ν υττιιηι δύο τᾶ." 

ΜΠ ΠΣ ἜΣ 839 
Ὀδ»ύπτοτίϑημι, (δ᾽ τοῖο, ΑἸ πόπαιις Πἶρτο ἴδχτο . ὑσοσαήσόυτα Ἐ 
ἀξιστεραὺ χορ ὥσπερ καρυατί δὲς, Ππρροποητοιι τηληππὶ ἢπ]- 
{τραιπι ει ἴαγ Οδγν τίει : ἡ: ΠΟΙ απἸηΐς σοππευητιγ ὰ - 
οἷς νἱγρίηα!, Ριπιΐατιις ΟἿγ ΠΡ ς-, χευσίας υἰατοστεσαντες δι αν 
χεὶ ὠροϑύρω, ϑτελαίμου κίονας, (ἀρ οἴτὶς σο αι πγη δ. Ὁ] τατοιιι ἴα 
Οὐτδους, ἕατος ἐσας τὸ ξίφιϑν ὀρθοῦν οἱμ φοτέρνις τεῖῖς χορσὶ» κὶ πτόριπε- 
σῶν αὐωϑεν, 1ῃ (ρ ρο ται πὶ δα ςπν ἐγ οέξινι ντγάψις πτα μη» ἷα- 
εἰπηῦςης ὅς ργοοίάςπς ἀσίπροτ. Ὑ φίξηνα απειονϑδμα; ςΟΠ-- 
Διταουτεςιριο ὃς μο  ΠἸσςοῦ. ργοπλἰτγος[αἰσιρίο, ἀσυτοάιοτ» 
ὁραλαμζόϑωςντ ὑφίσσμω ἴον [πλ5.Χ7) φιλοκρ. ἐθελοντὴς υὑατἐση ταν τί 
τίω) χαιτουργίαν τα εἰν, πιητ, [πο ρ τ. Γἰ  πη, εἷς τε ἐϑελοντίυ) ὑπσο- 
στίυδιι τριήραρχον . 1 οἴϊ, τρενοσρχίαν, ΑὐἸ τι ἀπ Γαπαι ἢ ὑπέ- 
φ μῆν ἐν. σὰ φανερρὦ τοσούτουν α'γινα ὑπεςησαν πολλοὶ ὡροϑύμας τοιαῦ - 

τα τὸ βασιλέας διαλεχ ϑέντος, ἰλὶς ἃ τορος. ἀϊ(γνς, πη αἰαςτος δά 
πιδιιάατα ροτάσουαὰ ς ΔοςΙ ΠΧΟΓΙΩΓ 5 ὈΙ τατος ἴῃ τη]! ὦ. 
τσοσ τίιλ ει τίυ) «ρα τηγίων ἑωμαὝχφ σεν αἱ τὸν, ἱρ[τη ρογρα τ δὰ ἀπ- 
ἐϊαηάιιπη ἐχεγοιγιι πη ἀεσι 1. ετν τος αὐ τίω ςρατυγίαν κατέ - 
λέγε «δ μαχυσουήροις 5. ἐπηυροιάτο 5 το ποὺς ἔπη ὴΝ 5 ΤΉ] τς 5 
ἀε!ορ τ, "διά ςη1 λδοος αὐ αἰ εἴλε, φάοττιι5 ρΡογεπυϊτ ἐπὶ ἴῃ ΤΒο- 
{ωο.ὐ φίςφενια σξτοιος (αΠίτετε ρογπιϊτεο,ξειηο ὑφίςημι τάλ- 
λαγαίϊοτο [αὐ Πιΐοτς αἰϊα. Ναζαηζεηιι ἴῃ Οτατίοη. Ὑφι- 
«ὀΐω, [11 οἱ υΐαο τες τεῶτα 9 σεάςσις ἀϊοοἱοτ!, ΕΙοσνογας ΠΠ144... 
Καὶ μοὶ ἑπος πω,» ὅοσῖν βασιλδίτερος «μι. ταϊϊ σύας, ἰὰ εἰ, 
αἰδαχωφησάπω, ιποιξώτω. Ὑποστῆσαι γνῖ ὑποσ τή στιῶτα., ἴῃ 
Ὠλτιτα ΠῚ ΓΟΓΕΠῚ ρτοιπσογδ, πῆρα γειν χ, οὐρα γειν εἰς τὸ ἐαυτΠῸ - 
τεπὶ οἰΐς πατιιγα ἀγα οἰϊςητιαηνντ, ὁ θεὸς εὐ ςνδε ταὶ πόύτα οἷξ 
ἐκ ὄντων, Οτεροτι5. ἐς Βαρτὶ ἤπιος ὃν, ὡς πὸρ ὡκ ὄντας αὐϑρώποις ιἰ- 
πέτσεν, ἕπιας ὑπτς αὐτάς ανέπλασε, ς ̓ῃ. πατηγαπὺ ργοιιζξος ἀς- 
πιο ἤηχῖτ, Αἰοχαηάοῦ ἴῃ ρείπιο Ργοδίοπν, Τα 3 ἀΐπυλα παντε- 
χώς ὅδ: ϑεω μόνῳ γνώραιο τω κὴ πίω) τοῦ τῶν ασίαν ἧποστήσαγα, Ὑφε- 

«υκὸς ἀϊσίτιν αιιο ἃ 1) ἢ ἀτιιτδίη. γογι τ στ ν ντ ΟὨ τ Δ π119 
Ἰοσιάτιιγ. ῬΕΙΪο ἀθ ππιπάο,, Οὐδὲν οἷ᾽ ὄντων ἰσότιμον υφείς κα 
ϑεωώ 181} οχτιτίτ. 1 }}}} ἔπ τόγιιπι πατιιγατν ργοάτειιπν οἰἴ. [- 
ἄξει, ἐν αἰωνι 3 «δὲν «ιρελήλυϑεν, "δὲ μέλχει, να μμῶνον ὑφέςηκε. ΟΝ 

φεσ τὸς τὸ βαῤει» ἀρμᾳ ΑἹ Ἐοτο]οπι ἐς στοῦ ΑπἰπιδΗιπη,αποά 
Ῥοπάτιδ μιϊςῖς ἃς Πιπίηςῖ,, υὑαυστιίξιγμα, ὑπύστημῳ,, [μ|ςῖ- 
ΤΠ ΠΓΕΠΊ. 

Ὑφολμιον. τὺ αι!ο πτοτγατῖο [προ ίξιτ, στο ποτα πὶ, [ι- 
{τη οτ, τὸ ιξαύςτημα σῷ σλρου 0}. τος 

Ὑ᾽φοράομι ὠμά), αιια{1 [ἰδ Γρ᾽ ς᾽ οὐ Πρ! οἶος. Παρ σοΥ ἡ τογυὸ αὐρι- 
εἸονοςςυ]ιὲ ἃς οἰλτη ντίςο. Χ επορβοη; αὐτὶ ὑφορω μήλων ἐαωπαξ, 
ἡδέως δγῖλας ἑώρων, ἰὴ ςπγαιιπι τοτυιὸ Α[ Τὰ’ 4115. ἰηΓροχηἤξητ, 
ππτιο αἰ ραξι Πα οητογ ἔγταςαπτοτ. ὑφορά ὅτ, οἰσίετινατο, 04 - 
Ἰεπιις δή ΟἸαπσοηοπι. υποπ7ϑιεῶτι. Γλεπη ΟΠ ἢ ο5 αὖδὲ σεφανεν 

«μεῖς ὑφορώμδυοι τοὶ αὐριπεκοσαγυῆνα [Γρς ξγ 8 μαίνξτος. Α ρυὰ δῖ- 
ἄδην. ἐμ, ὅμως ὑφεωρᾷτο κὶ κριτεκλῶτο πἰο ψυχίων Χτοβλέπων εἰς τὸ 

μέγεϑος “ἶω πορᾳγμόπων,Ἰ οἰ δυσκόλως εἶ χεν, ἐνενόει , ἐδυσωπεῖτο, 

ἀεϊεέζο γαΐτα αηΐπιὶ απ χίμ5 σοππάοιαθατ, [ἄς πὶ. τὸ χρίματα 
ἐφ᾽ ρίυδμοι , κὶ φιλ εἶν εὐ τὰ ϑστοδεδιριέσκοντεες ἵ.ὑππονοοιῶτες ν εἰς Ὑ΄- 
ποβλέκεω. 

Ὑφόρασις. ἡ δυσαπτα, [Γρίοίοι ν[ἀς Ὑ ποψία α Ααηπιδη. 

Ὑφοραπικὸς. ΠιΠρέςαχ., 
Ὑ φοράω, μ. ὑπό ψό μα), το, ὐφέώον κα τείριςἸ οὐςοπίνεγο,οθίξεμο ἱπ- 

το "σον ἐερτομοηάο, αρε ἕξων μα φοντίνηςον 
Ὑφορζος. οὐ ὁ. ΠΡ .}]ς 15. 
Ὑ φόριον. ας ἕξι. ὕποπτον. 
Ὑἱφορμεῖν ἀϊςἴτατ αὶ ληςρικη ναῦς ἀρι!α ΡΟΙ δ ἱτητι 5 αυῖιτι ἴῃ Πδτῖο - 

πς παπΐθιις ὃς ᾿η Πα 15 τορεηάῖς Θρρογτυπα, ρεωτεγηδιιίραπτες 
δὲς ἱπιαιίηος Ετ υἱφορμαῖ αὐ τὶ τὸ ὑσοτῆ δόμα), ἴα τι ἕο πι! ἐο] οί 
ἰϊοιι!. ἐκ μετωφορας “Ἶσ υὐπτὸ τοῖς ὄρῥκοὶς κρυπτομβμων πετριὖν ἡ ὗτο- 
πῇ διουῆμαν, ἐγ πεῆπι5 τάπυοη ει ΠὈ τοκι ὑφόρμει δὲ Θ- ᾧ: ἤλατῆον., δΖ 

[υἱρεξξιμπι ποῖς ἐγας μοῦσα  ππὶ πο.) τη ΤΣ τεγγερας πὸ5 
ΠΟΠ ΠΊΪΏ115 πποτας 1ΠΠ τ δυϊάας ὑφορμεῖν, ἰὰ εἰς. ἀσωιπῶν» ἐπ 
γαντιηὔῶδεη τ ἰ 

Ὑ φορμίζομωι. τὸ γα τειπλέω, ἈΡΡΕΙ]ο αι ρουτνπῦ. εἰ φεριαι συέμαν οἱ γυκ τὸς; 
ὧς ἐλαϑὸν, Ἐπ έγα.1.ζν θὲ Ψψα!]δοίῖςες ποέξιι Ῥτορτείπ,ηοη τα- 

πιοα ἰαταογαας Βοίξοιη φόρμιςα ὠυτε πηγὴ 7 εἰ ἔοῃ5 δάβατοῖ; 

ΡΒ οί η Εεγοῖς, 
Ὑἰ φυρμίζω, ἢ [αττοηεπν (υἰγησο, Τ ἈμοΥ 4... 
Ὑφοριοιιῦπει. “πεανηῆθ τα, ἐξ αντιόμῆνα." 

Ὑ φοριος ἰ σις {ζατι πα ἀρτιιβ δύγάθο. - 
Υ̓ φορώα,(δ. (αι ρὶ οἴ ο α5. νἐτυονοιῖν͵ βλετόρᾶν Θ-. Α ξεῖυ Χ οαΟν]άς  Ὑ΄.- 

φορα μαϊ- Ὶ 
Ὑἰφόςργο κυφός, Α] οότο κι ΙΒ 5) οίιγαιι5. 
Ὑ φθ' εθ. τὸ, ὕφασμα.τε χτιι5,σινδῶν αὐ φαρΘ-, ν ΕἸ ΠῚ Τπτοτργ. 16- 

(ἐρεῖ. ἘΠῚ ἃς ταρθτιῖπν.  ΑἸΠς εἰς οὐἴατι τεῖς. τς], Ὀέο σογι- 

ἀος δ [δευπος εἰ 68,υἶφιθ’ ἐρεοευῦ,ν εἰες ἰανιοά. [Γἀ πὶ ἰἰδτο τ. 
Ὑἰ φέω,τοχο,υφώϊω Ἰοπϊεὸ ρτοὔφαω ργο υφισι, ἀϊχττ ρογ ρίθος- 

παίπηιπι ὑφόώσι ΗΠ αλοιη5 Οὐ [107, αἱ δὶ ἱσῶν ὑφόωσι κὶ ἡλαχοί- 
σας φρο ᾧ σε, Ν᾽ 

Ὑφυγοθ-. Βυσο 5, ᾽ 
Υ φυδριθ- ὃς 

Ὑφυδρθογι, Αὐϊοξειμ δ ααπευ5,14 εἴ (δ Δα ἀοπηετας αν - 



βρύχεθ.. Ὑ μυοΥ Δ] ἃ. σένεον δὲ κολυμβυταὶ ὕφυδ'δοι, νει πάτο δος [10 
ἀ4υ8 ἤληῖε. Υ φυδοθ- ἀρ ΗἸρροογατρπη ἢγάτορίοιι5 5 841 
τητοτοατο ἰαροταῦϑ8,ὁ δ ρρπεών, καὶ ὑδερκών. : 

χἰφωυμαδὸν, Αἀαςτθ. σοποοτάϊτεγ., φυλῇ ν πδηϊπυϊτοτ, ὁμοθυμασδν, 
ςιμά. [οἀ Προ έλιιτη εἴ, 

Ὑ ΧΙ ῸΟ Σ, 9 ὅγΠοΧ. 

“ ἙΑΤΟΡΈ ἢ, πιᾶρπᾶ ἰοαιοτομεγαληγρρώ, μα τε κ ΑΥΝ 

Ὑὐψαγόρης,ενδ, ΑἸ τΊ ] οαμαειτο μεγιλοῤῥάμων: Οἀγῇ!.β
 » Τυλύμαχ᾽ ὑψαγό- 

".14 οἴξερσγαπάμοαιιο, [1οἴτιγ ετίατι ὑψαγόρας, ντ ἀρυά δι. 
ἐχκῆτο Ὁ κομπολογίαις καὶ ὑψηγρας πὶς ἰῶ πὶ τραχιβγὶ. ὑψηλόγος, ὈΙςὶ- 

τας ὃς ὑφηγόρὴς. 
Ὑ᾽ ψαντυξ, υγοογαϊτὲ σαπλθγάτιιϑ, ἴοι σΟποΑΠΊΘΓΑτΙΙ5 ὃ ἀτοΠατι5. 
αἱ ψαυχενίζω,ςατυΐοος5 το] ο,[η Ἐρῖρ.νἸ4ς Ὑψαυ χεῖν. 
α' γαυχινεϊνγετεέζα σοτιῖσε σάρατ εβοττς » [προεγδίγς. ΡΙ ατάγοθιις 

1π 106 }10 ἀε ρτορσῖα ἰαπιάς ποη οἀϊοία, οἷς οἷ οἰ εὐ ἐν τῶ αὖδε - 
πατεῖν ἐπωρουῆροις τὴ υψαυχεγοιιῦπας ὀῤούτοις ἡγούμεθα γἡ κανοιὲν 

Οὐεπιδάπηοάμτη ς05 ἀεὶ ἰητοῦ ἀςαπηδυϊαπάϊιι (εἴε εβετγῦτ, 
ὃς ςεταΐςοτη φττο ππητ, το }1495 ἰοπέίαιιε εἴα ἀιιοίπτιι5. ϑιιπη - 
Ῥζωτη ἂν ἐαιι15. Ὀ]οἴταγ οτίαπι τραχηλιώ,14 οὔ, ψηλοφρονῶ, ψαυ - 
χηουῦτερ,ςογαίσοπε το !φητας5.1η Αἀλπιδητὶ) ΡΒν ΠΟΡΌοτα. Γοτὶ 
Ρταττι, ἐρϑὺς αν»  ψαυχενων; αὐϑοίδης τε ἡ ὑβριστής: [τἀ νιάετατ 
{ςτὶ θεπάιϊιπι υὑἱψαυχ ενών, 

χ᾽ ψαυχιω, μοἡ σω, ]οτιοτοἰαέτο; μεγαλαυχωῖ ΡΗσΟΥ Ϊ. ὑ ψαυχεῖ δὶ ὁ πο- 
χιδ, ἡ πλούτος ςοτιιῖςε5 το ΠΠτ, 

τ' ψαύχίω, εν, ὃ, Θ]οτί οἴ 596 4τιι5. εἶατα σεγαῖςε ἱποσάεηϑ. ὑψαυ. 
χίω ἵππος κἡ ἀγέρωχ Θ-γΘαιμ15, 4 4 {Π ΑἰτΙ σετιῖχ ὃς Πἀρεγθιις, ἃ 
παπτοηιι ἰη Οτατίοη, ἘΡ τπεγοη εἰς οτίλπν Α ΡΟ ] 15 ᾿π Ἐρίρ. 
δι ἀριια 1 αἴ ὐ ψαύχίω τιμὴ μοποτ ἐχος  {15,ἸΝ Οη, φων μὴ ὑψαύ- 
χονα,γ Οσο ΠῚ αἰτατη αἰχίτοιάςαιὶ ΝΠ. 

Ὑψέά τα πα πη] 4Υ1],ἀγροητατῖ). 
Χψερεφὴ οοὐψουρεφής, Οὐ, ὁ, ὑψερεφεὶς ϑέτο δώμα , ΑΙτατι ἀοτηιπι 

Εχίτγαχίτς, 
Ὑφηγρρης, ε, ὁ, 14 ἘΠΊ ποά ὑψαγόρης, Εἴγαι. 

αἰ ψογεία,(αροτοϊα,ο το ιξαϑρεφευΐα, Ηείγς. 
Ὑψυγόθρς 5 Αἰτ] οι γαἰτα ὃς. πιᾶσηᾶ Ρταάίςδηϑς » μῆαληγόρθ-. 
ΟΝ 

Ὑψυλοκαῤδιθ., ΤΟ σΔη5. Ξ 
α΄ ψιλολογρδμογοτατιοπῖς [ΡΠ πηίτατοτα σοηίςέξοτ γε αι 

Ῥγοιβοϊτ ἀπηρι}}1ς ὅς [εἴα ρεά!1 νετθᾶ. 
ὙΒοιπΙος]. ἴῃ 5ορ Πα 9 Ηἰ κούσατε δὲ τιν Ὁ» «δ ἐμδλ! δ: τη δείων 
υἰψηλοχογουμῆθε κὶ βρενϑυουῦθν 65) τοῖς σεινωνυΐμοις καὶ ὁμωνύμοις. 

Ὑ᾽ ηλένοιω, τὸ οατῖο πιςητὶ59αἰτἰτι 40 πηθητὶ5. 
Ὑ᾿ ψηλὸς, οὐδ᾽, ὁ ΑἸ τις, το σοτιι5)ἀττα5, ΠΡ τ 5,αιιαίι ὑψηρθε ὁ εἰς ὑ-- 

ψΘ- ὑρωώνθ-. 
α᾽ ψυλοφρφνέων μι ἐσωγαν ηχο αἰτὸ (Δρί ον. ΠΕ] ρα σεο, Γαρογθί υαηῖ- 

πιὸ οἴἴογογ, ἀγγοσσητογ ἀς πιοῖρίο (εητῖο, εἴδτο {ππῇ δηἸπΊο. 
ΝΙευττι Ῥδι 5 4 Βι οηγοσαρῖτο ν πάδοῖπηο «μοὶ ὑψηλοφ ρόνει,άλ- 
χὰ φιβοί πε εἤξεγαγῖς ἀπίπιο. Οοπεγάγίτπη ον τἀπεινοφρφεώ, νἹ- 
ἄς Σιωυαπείγομα). ᾿ 

ὙΓψφυλόφρων, ον Θ, ὁ, 4.4]τὸ [αρ]οπβ, ΠΡ οτθιι5,ΠΊᾶΡ ΠΔὨΙΠΉΠ5» ὁ υὐώρ- 
φρων ἑαξροπῆης. ὑτϑροστικὸς, ΡΟ]. 

τὶ ψυλώς, μεγάλως. Γι Ππαῖτετ οἰ απο ΐ. 5.4, 
Ὑψίωορῳ τιμίωὺ, Νοπηπς Βοπογοπη {0} 1π|οπη, ἀ εἴς, (ΙΒ  Ππηε5 

γἶγοβ ἘἐΠοΙθητο πη 5 ἀιτ 40] τηαρηῖς ὃζ ργαο αγίς τγι δυεηάιις 
εἴ. 

Ὑὑψυρεφὴς» ἐν, ὁ χὰ ἡ ἴτας, (ΡΠ πιὸ ἔλΠιρΊ παθεης.4.οοἸ Πες έχει; 
ὑψηλὸς, ψιλός γος: ἀἰσίτιν ὃς ὑψερεφης, 

Ὑψυτος, Αἴτιισ. Πγὰρ Πτι591 ἀοτὴ οἴη ὑψηλὸς, 
Ὑΐυχῆς τ. ,ὁ κὐ κα αἸ εἰ ΓΟ παἢ 5.4 τἰ(Ὅπιις αριαά (τς ὃς ΟἸΔυ 4, ὑψαώ- 

χίωι:νταριιά δυ14. ὑψηχέες ἵπποις 
ΥΨι αἰτὸ, ὑοῦ ΙΒ πὸ Οἷς. (] πάτον Οἀτο. Αστατιι5.9 υψι Ὁ μᾷλ- 

λον κυμαίνοντι» [Ρ ογπὲ πιαρ 5. 
Ὑἱ ψιάάμων, ΑἹ τὸ νεἱ ἴῃ αἷτο ἱποεάςπϑ, 
τ᾽ ίβατος,ς, δ αἰτας,ν πᾶς ὑψίβατος σρίποις, ΘΟΡ ἢ. , ὑψηλίωλ βάσιν ἔ- 

χον, μαοης αἰταπι δαίτη ὅς ργοιηλη, ᾿ 
Ὑψιθρεμέτης,κ»)δ, ΑἸ τΠΟπΔη554πα ἢ αἰεἰξγεσιις ΗεΠοά, ζει ἑμμέρε- 

αὗτης ὃις. Ποτη.1].α ,1.ὁ ἐν ὑψειη χίν, δ ὅδε β ορν δ᾽ Ε οῴωος ἢ κυρίως 
οἱ ἐκ τῷ στυρϑε ἢ χό-. 

Ὑμηϑάεϑλθ. 9εὸς, Νοηη. 1 αἶτο πάτιιβ. 
Ὑ᾽ ψίγωον λσος. αἸτα πὶ ΠΟ πη 5) ΡΙπάλγ. 
τ᾽ γψίζυγος,κ, ὁ ἴῃ αἰτο τγυτίηδῆς ἈΠ παπᾶ.» ρΡΌΒΟγΠΔτΟΓ ΠΡρτετΊῊ 8. 

ΗἩεῇοά. κρρνίδης ὑψίζυγος, 4 εἰ Γρίτοῦ τη αἶτο ἕαξξα ΒοπηἸ πὶ 
τῇτατδης ς Πργαποιπασι ζυγὸς πατεγα ΝΑ πα τοι! ἰδ τα ἐγῖ σι} - 
τιιγ. ΤἈςοσηὶς, Ζειὲ γάρ τοῦ τὸ τείλαντον ὄγπῤῥέστοι Ὅηοτι Ἄνω, Ψ ΊγΡΙ], 
Ἱπρρίτογ ρίς ἀϊιᾶς σταιᾶτο Ἔχαιπΐ ΠΟ ἸΔποςβ)νε! ᾧι ΑἸ {ξάξϑ, 
ζυγὸν ἐπῖτπι ἴοάες ὃς γα τι απιρντ πτ πιεῖαρμοτα. "]. σ], ζειὲ ὑψ. 
ζυγος αἱ ϑέρε γαίων:ν δὲ Τητετργεδούψώζογρξ δ 9) υψηκοῦ Βιρόνε καϑε- 
ζόν.. ὁ τίωϊ αἰωτάτω ἔχον κα ϑέσδδαν. "Ἱ μετοιφορρὶ ὄστο 4 ἐν γαυ σὴ 
ζυγύν, ἐφ᾽ ὧν χα ϑεξζονται οἱ ἐρέοσοντες. ἢ ὁ ἐν υψει ζυστει τῊ] κἡ στον - 

μων ἑκαίτῳ τὸ πεωρωμῆψον. Οαρίτιιγ οτίαπι ργο αἰτο 8. (1 1 ππὶ 
ἀριιὰ 'Νοπηιπι, τ ὑψίζυγον ἔχλαχε τιμίω᾽ ,, δὲ ὑψίζυγν ὠπτασε τι 
αἰω,ς 

Ὑ φιϑέμθλο. μΒαδφῆς αἰτα ἐμ πάλπιφητας ομπ, 

Ὑλιχαῤίωθογε ὁ, Βα εης αἴταισι σάρισ ἴσαι οἀειτης. 
Τ᾽ ψικέλδυϑος,4.ΑἸ τὰ 1115,1π ἘΡῚ 81. 

Ὑ ψικέρατος γ8 γ᾽, ὃζ 
Ὑ Ψίκερως,αἸτᾶ σογπιια Βασεπς:ΡοΥ πποταρ] αἴπτητιση ἀϊχὶς Αἰϊϊορδ, 

γεφου ψικέρατα πέτραν, ἵ, υψηχίω, ἘΦῊΙ 
Ὑ ψικέρανθ. ν διαὶ πυρὴς πληγή. - 
Ὑ  ψίκερον ἔλαφον, ἀϊχῖτ ἩοπΊοτ. ΔΊ γρ! τύ ας σεγυπιπι σοτπῖια αἴταὺ. 

ἐεγεμτε, 14 εἰ. ὑψικέρατον, Ἐκ ΑἸ 15] ἴτα οχτατ. ὃς [ἀτροητοπν 
ἴπ σογημ σοτιπιπι, Οἱ} 4.1 πηετατη οσρμοῦ, Αὐτ οοἰ ἤιπὶ ἀπὸ 
ΠΟΥ Πα σΕΓΙΠ1ΠῚ. 

Ὑ ψίκοιυος, 40. Π Αἰ τ σους, ἔπη Πιπηπῆα ράττε ἔγοηδοίις, ὑψιπέτης 
χίϑοινπάς δρῦς ὑψίκοιος, Αἰτί σοπτα 4ιογοιις. Εἰ είγς. 

Ὑἰψίκομποςγε»δ ἀρ ογθαβινπάς ὑψικόμπος ΓΟ σΔητοΥΒΟΡΉ, 
Ὑ ψικρατεῖν»διιτα, τεὸ ἐν τι ψει κρατεῖν. 
Ὑ ψιλογέω αἰτὸ ἸΟΙΙΌΥ. 
ὙὐΨιλσειδὲς οστουιῦ, ντάς ΤΙαραςτα της, 

Ὑ ψίχοφίθο, κοῦ κ ἡ )γαἸτὸ οΥξατιις Πα θεης ὃς ΘἘΓΠΪ ΠΟΠΤΟΠῚ ΠΟΠΙΙΤΗ; 
τλοταρ ἢ. δ ροΥ ἸΙοσιμπι ΑὙἡτοτε].1π Ε Δηὶς ἀρρε!Ἰδυῖτ ὑψιλόφες 
χόγοις [0] πηῖᾶ γεγρα δὲ ργᾶηάςε ἀϊσςηάϊ ρεπιις 4ιι0 γῆι. οἱξ 
ΓΌΟΝ Ἷ 

Ὑὐ ψιμέδων, ἴῃ Αἴτο τεβπαπβ,αἶτα τορςη5.4.α[τίροτοης, Ατἰ Πορ . ἐν΄ 
τεφούψιμέφων ζειὲ αἰ τὸ ̓τηρετδη5οη ΕΡΊρ. 

Ὑψιμέλ αγϑρθ-, ΑἸτᾶβ ἀτἀδς μΒαϊϑοηξιν πάς οὐ ψιμέλαϑρθ- πόχθ:., ἀριὰ 
ΝΙοβῃιπ. 

Υὐψιμέλωναι, ΑἸ υὲ ὨΙρ τάτνν οἱ αἶτα δὲ μᾶφτα. 
Ὑψρεφὴ να Παῖς. 
Ὑ  ψένοθ., ΔἸ πγλπὴ ἀττο ΠΠς Π59 Πρ γΡιι5.ἸΝ οη. τὸ υψένουν, Πα οεἰ- 

{τας ὃς πγασηίτιι(ο Οἰςοτ. 
ΥὙ Ψψιπέτηλ:, κ᾿ ἐν Πα πο αἰτας ἔγοπάςς, ὅς Ππιρ ]οΐτοτ ἷτυς, Ε- 

τγπηοίορ. 
Ὑ ψπέτης,, ΑἸ Ποΐλης (ἱς. ὃζ αἰτι ποτ ΡΊλη. ὁ εἰς {9 πετόμε- 

νΘ»,5 14. 

Ὑὐ ψιπετήῆς, τη ΔΌ αἶτο σεοϊάϊτ. ὁ Στὸ ὑψες πεσῶν, σι, 
Ὑ ψίπορρς,κ, ὁ, Ρ6Γ σδοιπηπα ἱπρτεάϊςπς οἰτγέηίν ο. ὑψιπόρριο αὕμα- 

τος, ΝοΒμη. 

Ὑἱ ψίποις, δὸς »ὐνΑ Ἰτιιο. ἸηΠΙξοΠς ρεἀΠΒι5,1Δοόσας εχ ες {05. 
Υ ψέπυλφο,», ὁ μαθοὴ5 αἰτᾶς ροτταβ. 
Ὑἰ ψίσυργνς, ΑἸτῖς ταγτγίδιι5 “π Ἰγιμέξι!5,Γτῖς ταγτῖθιις 1 ΠρΠ ΘΕ μτρ. 

ἴῃ Τγοδά. 
γ᾽ ψιρεφὴς, αἰτὸ α'ἀ! Ποδτιις5.ΑἸτὰ ἐχεγ 5:4 Ὁ ἐρέω ὑψιρεφὲς δώ, αἶτα 
ἀοπιμς, ΕΟ πι.Ο ἀ ναοὶ ὑψ'ρεφέςς, τοταρ [Δ αἶτὰ » Αὐπορὶι. πρτὰ 
(οτιδίτατ ὑψηρεφίς, 

Ὑἰ ψισάρεθ.- αἵρεσις ἀἸοἸτιιτ, ὮΓ Σ ὕψιστον σεζομήων, τοῖς Ηςγς. πε 
πηϊηῖτ ἃς διι14. 

Ὑ ψίστολιθ-,κ»"» αἰτὸ Πῃςοἰπέλω » 1π δἰτασι ἀρ άἀιέδαπι Βαδεπς γε - 
επι. 

ΥἍψις 8',ν) 6, || ΠΠπππὰ5,Εχ ας ΠΗ πηιις, ὃς εἰξ Θαροτγϊατίμις ἤπς ὉΟ- 
Ῥατατίιονντ [ἀπηπηιις ἀρτά Γι 2τίποϑ. 

Υἰ ψιτενὴς, Ἰη Αἰτιιτι τεηἠ δη5.9ἴτεπα ἴῃ αἶτο ἐχςηῇις, Νοπη. 
Υἱψητένων, (ρογ αι 59εἴατα ςεγαϊ ἐς ὐ ψαύχίω, 
Υἰ ψίτερος. (Οτηραάτατίαις εἰ 40 ψΘ., Ἵ Πεοοτγ. 
Υἱ ψιφιὴ αἰ τὸ ἀρρατεηῃϑ:ὑψιφαῦ τάφον ἴῃ ἘρΊσΓ. 
Ὑἰ ψιφανὴς, (ἢ 1πν]8.1η αἶτο ἀρράγθηϑΉ Νοπη. 
Ὑ ψιφοίπης,“. αἰτῇ στα 15) ὑ ψιλοπόρος ὐψύφρων, δα], 
Ὑ ψύϑεν,εχ αἰτο, ὀύωϑεν, αἰ τὸ, ὈΙοηγίἀς ἤτι οτδὶς. Ασα ηάο ἴα- 

Ρέγ ὑψότην Αρο]. 2 ὐψόϑεν ἀκτῆς. ἥ 
Ὑφόϑε,Ἰπ αἰτο ανωϑι,ἱα ΠΙΡ] πιῖ.Α ΡΟ ].2 Ατρ ὐψόϑε τείνει» αἰτὸ τοπι- 

αἴτ,},ὐ ψόσε, ἴπ αἰ τιιπη, ἐκ’ ὀυγαΐησιν ἐρύσαι υ ψόϑενῆα.. ὅζς, Ἰάεπι Α - 
ΡΟ] ὑψόθι γαςιρλονΠιροτ γοπτγαη,, 1.1. ἘρῚρΡ ὑψόθι ϑάκων,ἤιροτ 
(εἀες, 'Νοπη. 

υἱψόργφθ.,», 6 Ἔχ οοἾ 5, ἐλ σῖο Αἰτιις. Η σΠ1.1].γ, εἰς ὑψύρρφον ϑί- 
χαρόν κίε, ὑψηλόν, ᾿ 

Ὑ1.΄, (Θ΄, τὸ αἸτίτιιο, ρτοςετῖταβ. Πα δ ΠπὐτΑ 5. οαοιιπηοη, ἔα ΠῚ σ᾽» 
φιαῇ ὀψίθονπάς ρατοῖ ργοίρεξεις:εχος [εητῖλ. Αγ τι ἀς ππιη - 
ἄορ, τὸ δαρεῖξ τρόγημο: εἰς σεμνότητος κὶ ιπόροψας ὑψιΘο μεγαλοῶνε - 
πῶς διεκεκόσμητο, λη ἜΧΕ} ἤτιιπη πηαϊείξατι5 απ ρίαπι ο5 Πα: 
τ} ἐχουπαγιπη εγδὲ ἐὑψ 9’ λαμόάνει, ΤΒιοΥ ἃ. αἸτὲ ἐχοίτατις ὁ [0 
(ἀΒ] πυΐτατεπι σαρίτ, ΠΡ! πιῖς ει τ, ἐφ᾽ ὑψοις, ΠΟ πη οΓ. ἐν οἴψει; 
ἴπ αἰταπη, ΡΙατοἀς Γερο, ὕψΘ- ἢ ἀσίας αιδητίτας ἐδςαϊταταπη, ἄς πα 
Ἰδ1 4 οι, 

Υἱ ψοστιερϑεὶς, ΤΠ αἴτίιπι [Θιιατιῖς, 
Υἱ Ψέσε,ϊη αἰτιιπι, π ΓΒ] [πη]. 

Ὑἰ ψυο αἰτὸ, ἐν ὕψει αἶτο. "]. οἱ ἐω᾽ ἡπείρφιο ἔρυσσαν ὑψοῦ δίς ὑψοῦ ἐἰ- 

ῥειοἷ, ματαιωρίζει, ϑορὶ. 

Ὑἱ ψύφραι γε! ὑψηλόφρων, αὶ οἵδ τχεπξε εχςς ἃ, ναὶ αὶ εἰδ πιςοῖς 
ΕἸατγὰ ὃζ ἀσουθα. : 

γφήα,μ ὥσω, τ ὡκα,οχαῖτο σοί αμηεὶ.π αἰταπη τ 1]. ἴα (αἰ! τς 
ξοτο,ειιο, γί βο,οιεμο. Α δεῖ. Ασοαίατιι. Ηοπηει. βάτοι Θ' 
ὑψώσας ὠχρὸν δέμας. ΝΊατ.ς.ν". Οἷς τις 3 ὑψώσῃ ἑαυτὸν 9 ται εἰν θ᾽ ὴ- 
σετα):κὴ ὃς τις τα πεινώσῃ ἑαυ τὸν, ὁ ψωθήσεται » αὶ Γαυ15 ἀατοπτ (τς 
ἐχτι!ογῖτ, ὃς ςυττ. ἰ ἕως αθ ἐρανούῦ υ ψωϑεῖστε, ἕως αἰ δὸυ καταξιβαδ»ὴ- 

σῃ αι: ἐς νίιιε Δ“ σαἰτπν ( ]ατα. χ᾽ Φ 6, τταρῆλτὸ, (40 τά τῇ- 
οἰὶς τς ρον βοίαπτιν σαπὶ ἀτεο Πηταν κἀἀϊεάγαις ἐὐθεησῦ 

Ῥετῆ- 

ΠῈΣ, ἢ ̓ ΟῚ 

μηρί 

γέ: ον 

εὐ μη, 

γα νηὸς θεν 
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εἰιαρη οὐτ. 
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ΝΑΙ ιααῃ 
δ σικτον; 

δινλ ήαις, ὃ 

ἀγιοιος 



μ  πΠ. 
ρεγβοϊο, ίοἱ τουτελωῖ οἴ ρἢ.] τ σρὶν ἐψώται τὸ ἔργ, ἐς ϑὴ τε: 

Πς χφ,πἰσαςοαητοαατη πυρί οι δὲ Οριι5, ἐς τ, 
ἢ Ὑ ψωρανατος, τὸ, τἰτακεἶο 5 σασιπγξη, Πα λυπηῖτας : ἢοο ντίτηγ ΡΠΟ- 
μ 

᾿ τὰν πα Θχτο ΠΠτΠΓ 
ἡ ψωρες ες, .ΟΧα ταυτί ογο ατίο, ὄτα σις. 

ὦ, μυυσωγεν υκας οἱ το, βρἔχω; ὑγρανα ε οΟΨ ΡΤ Ρεγβιηο, πια- 
ἰςξιοϊονδιιπιοέτο, Αὐ Ἡϊορ ἢ, νεφ. ὀνα πίς ὕει; ας ρίαἱτὸ Οὐν ἢ, 
δε δ᾽ ἄρα ζειὲ πάώννυχίδ-, ρΙεὐατ τοῖα ποΐ ο υὕσαντα (πὰ ὕοντει 

᾿ ϑεὸν τηῤρεῦσιν οἱ γα σρέμιαντες, [οἰ αη ἴα εἰ ρ πιδπτοπι ἄξιγη. Ὑἵν 

ΠΝ ὕδωρ, ρίτιο δ παπι. ΑΥ Πξορ να π ἰὴ ἸΝ δ 1. νομίζειν κοινὸν « εἰ ἃ δία 
Πς ὕειν ὕδωρ. ΑρΟΙΙοη, ςιμπὶ Ασειατίιο ἢ το [δοιιηιο, ὅε Ὁ τόν - 

τὺν ὄμβρος. ἰνηδον σαάοθας ἴῃ ροητῇ. δὲ τἰιὺ γικῶ, ἴῃ τεῖτα ρ᾽το- 
ματι ιιπὶ Πλατίο ΑὙ τόρ μα. νεφ. ὕσο μῷν πρώτοισιν υἱμὴν. νο δὶς 
τ ρείανς Ῥἠιμόπλις. Π οῖταν οτίαπι ἱπιρογίΟ θα ἴσο ὑΐεινν οἴσει, ἐόρ, 

᾿ ανύσειν, ὅσει τιον Ἰαοοίϊοτ, ὕσαντος . ἱπιρτο οχόττο Πς ἰαρίο. 
᾿ πολυ μῷῳ ὑὕσαντος 9 [ ζορὶοία ῥ᾽ τα» ξιιοτί ατ, Ὑ ἀοορ  ιγα λ}}5 1] 

ποτα, 
᾿ ἔγροη 

ΠΝ ὴ 

ἀν ἢ. ταήην 
μὰ, 

ΤΊ (υη 
Ἐδη να νι ̓ 

δ ἡ 

Ἂν Δηδογ, , 

ϑ "8, ") 

ἼΠ ΑΙΜΘῊΝ δρρατγαὶ 9 ἐφυνίω. 1Ππ|24. «΄, 
ΞΊ δεινω 3 οἱ δασε φίανϑεν, Ῥτο ἐφανθησῶν 

8. ἐφείησαντὰ φωναὶ 

Φαλύτατος ,εγὦ, Γρ] ἐπα 141 {Ἰπ15.. λαμωρό- 
τατος, οι. Οὐ. 

Δ᾽, Φ ὐτερνν».ρ]ουἀ τά τ15. 
«Ὁ φαβα, μέγας φοβ9:. ΠλαΘΠΙΙΝ ΓΟΓΓΟΓ, χὐ τὸ 

4). σιωΐηϑες ὀαπθκεν,ἰτὰ Εἰ οεἴγς. 4 (τη: 

τς 5 τε! ἔροῦς νἱάθευγ ἐς να!μανί Ισριι- 
τηῖης ἔαδα, οι ἀρρε ]άτοτιτ μος ποπηλος χτ᾿ γλώσταν, 

ᾧ ἀξες, ρα τιπηΐσες -φαίξον, ρα τα ἱ ατη ἃ Νουα η φάψ, 

ἵ 
δὰ τῶν ᾿ς το τον ὈΣ τς ΠΥ Ὁ 555 

αἰ, Φαζότυπος ἱεεκξ , ἀσοὶρίτογ ρα! απρατῖιι»7 ΔυΠτοτο ἐς ἰἰδγοὸ οξῖα- 
ἡ ᾿ς μο Αμϊπι. ϊ ; 
ἐφ μην, Φάγωνα, ἑ,νἱάς Φαγέδαγνα, 

ἊΝ ἔτ΄  πς 
νὰ ΓΞ Φαγαινα( πὸ τὸ αἰνῶς φαγεῖν Ἰης ΧΡ ΕΠ ς νοταοῖτας ( Ἰπλπηαπὶς εἴα- 

ἡδυγν ἐγ ᾿ΓΠΠ΄ τἰτῖο ἱπεχαζαγαϊι αι ἀρ ρετίτιις σους τ παϊ, κωμώδης ἐρεξις 
᾿ς ᾳιαπάμιε βέλιμες. Εἰξ ἀατειι τποῦθιις Ποσπαςμὶ. Αὐιποτ ἐςῇ- 

Μη οὶ ΤῸ. εἰτιαρια ΘΑ οι. Φαγίδαινα. ὅδὲ κα τασκόυη κα ϑ᾽ ἰιῦ ὀρεγϑυάνοι πολλῆς 
οἴ σρρφῆς κἡ λαμβαΐοντες ἐμετρον,ἐ κεχτῶσιν αὐτῆς, Οα]τα5 ΑἸ ο]]- 

δ ϑημν" ἢ πὰς Πἰδτο τεγεῖο ἐς Οἰγοηῖςῖς τπουθῖς» ὕδρας ροίμτ ἐς το - 
 τπδολὶ ρβαρεάςπα. Ηδο πεχρί σα 111 εἀάςίταϑ νοςατιγ 40 

το Πς}ς}ς Αξτῖο δεγιῃ. 9. σαρίτε 21. κωνωδης ὄρεξις. Οαἰεηιι5 (ΟΠιπηοητζατ. 
ο΄ 5:|π6. ΠΠρ.Ηἱρροεστατις ροραίατῖσιις ποτ» Τίνες μίω ἥκου- 

ΝΠ ᾿ς σαν φαγεδείνως. ταὶ «Ὦ] πολλών βρωμείτων ἐδωδαὶ,δίς. Φαγίδαμα, 

ο΄. νἱςεγὶς ποπιεη ἂῦ ἐχεάεπάο. Εἰξαιτεπιν σις αι! ο ἰις ἂτ- 
| ̓ ς Διο ηΠις ἰσγρειάο ουτοιι δὸ [ἰδ] εξξαπι 11 σατη πὶ 5 [ ἀεχ- 

᾿ς εἰπηαπὶ τιτὰπι, ὅς 'π Πιρογῇςίε σοπἤίτιζαιτι ἀοραίςοίτιιγ ἃς 
] τοάϊτι Οογαεϊ ταν (εἰ! ας ἰἰδτο ἰεχτο,οαρατ πίει ρΠτ,ς ρμα- 

φάαμα ἴῃ ςοἷς παίςεητὶς οπτατίομο: αὐτγ6 σαποτὶ βόπιι5 οἴτ 
ἼΣ ᾿ΧῈΣ υἰτίθσα. ΡΟ] ΠΧ Πρ τὸ ματτο, φαγεθαννα, ἕλκωδις χθε τ 

ὃςων δια δε Ζοιϊσα( Τὸ ο. δια δύσει) το χεία νομῇ ΑἹ φλέγον ς ἰχορας δὺ 

πόρ, δπ6η’ τ σάδεις ἀφιεῖσα." Ἰχαϊτὶς το Σο.σαρίτε φιπητο, ἃ ̓ἰθτὸ στ ςὰ- 
ΠΝ ᾿Πρίτειβ, νοςαῖ ν]σοτιαι Ρμασεάαπασοντ αἰ τϊαριατ ἃ ραροὰς- 
εὐμηθ ΠΟ} μὰ {ξυπηΔ τὶ αἢδοέξιι. "4οπὶ ντγάπιαιις ρα σεάαπαπη ἴτὰ σοτῃ " 

ἢ  ρίεκας εἰς [τῦτο χ5.6.ςαρίγα τις Ῥμαροάςπιε(αιιος πσπιέη Πας 
ἡμν δ ΕΠ) τῆράο εἀεητίιπι εἴς ) ὃς 4115 ν]σοτιιπὶ τ ἢν π14}1 τπθἀφητα. 

ος Ψηΐς νίςοτα ρμαροάηϊςα ἀϊχῖτ. α4᾽ Πϊοίςοτι. ἐλκν φαγε- 
πα δ, Β΄ -δωνικαὶ ἰθτο Τξουιἀο, αρίτε 99 Φο γεδανγα οἰ13| (ἀρβαρεῦα- 
ληλέμπιι" ῃς ν]σοτῖς σογγ μείους ἀγαις Ρατι οἀἸπ δ) νοσατιγ ποτ 1}5 ΤΠ 
“δμμηΜς αἰτιεατίσιις., ἐιιπι ἔλαϊ ρατγείσιιπς. Οοἤμπις ! ἐς κε τιητιςσα 
ἡμιποῦν ; ἴθτο ποπο,ςαρίτς 13. δῶρο οτίαπι νἰτίο, χα ο4 Ογαοὶ φαγεδαι 

ἐαθαιιεεν νὰν ν οσδητ(αρ 5) τοτοιιας, δι] ἀπ οτιπὶ {τ αςς ἀρττηὴ ςΟ- 
ΔΩ [ποτα άο,ντ ργίις ταητιμη σογαγισῃ σοΠἤΠσΠτ » ΠΑ ΏΓΙΑῚῚ Ραῖτ 
ἰμιυθίνιη ταητ ἐχρίετγε ἴδ ροο:ὺπομηιπηϊάπη ειεηῖτ 9 ντ σοη Πππιπηατιβς 

] ΟΡοτῖθὰ5 ςετεῖβ, χαπιοῃ σοη αι γοη αὶ πε] 15 σαι. ἸοηρΊιι5 
] | ᾿ς εὐάρατιηι {ιὈ τὶς ἐπι δ τῖδιι5 » ἀὰῖ τας δ᾽ ηΐδιις ἴῃ (νας ορρτῖ- 

πγατυτ, ὃ( ἡΠ 410 Γὸ ΠῚ ράτγτειπι ΡΙ δὶς δηνίεταῖ : αιρά ν Ὁ] [αέλιιπὶ 

ἐμ ΕΓΠ5ΕΟ]) ἐπ τε ται ραιιοῖτας ἔατιῖ5 σοπιρ  οπἀ15 ποι Πα ποϊατίτιης ας 
: ᾿ς νει: ςεΓΆΓΙΙΠὶ ράτίο5 σοπιριτγοίςαητ, δίν 1τ115 ῬΑ ] τίη) (οΥ 
αὐ πῶ ΕΠ] ροητίθιις σογγιρτο πιο }]ς ἱρέας φιοαιε ἀρο5 ᾿πτογοᾶπε. : 

δαγιῖν εἄετςο, ἐώϑοίειν, αὐ ἀπτίιιατο νετθ9 φίγο. φάγεσαι; ςοτηο!- 

ἼΩΝ τον σᾶς ΠΡ. 17.Καὶ αἰξιζωσοίιόμθ' δια κόνει δι ἕως φύγω γὼ πίω ἡ 

κί. μι εκ παύτα φάγεσαι κὶ πίεσαι σὺ Ἀριυιὰ ΡΟ]. δεινὸς φαγεῖν,» ἀγαδος φα, 
ἡνγαθδάνν. γνοῖ ἐάαχονς νυ σὺ ὧν ὑράη υβη Α  ΑΘΕΤ ΘΝ ἡ . 41}. 
ψιμαηία Φαγέσωρον. νοςααπὶ Οοπλοὶ ἃ ἀπληςον 9 κὶ των γεες δα πὰ τοιότου. 

πφαρμακίτίυ, Αἱτ Ῥο].1.6.1»μαροποπιγεάομεπι,αδ δηφαγον ἡ γα- 

φρίμοργον:οιιὶ οἰ ψίκορθ. ορροπίτητγν 
Φαγισαγεάς,ς.17. Εὐιαπσ. Γλοα, 

ἫΝ ΟΥ᾿ἰα 5. ῬαθΣ . δὰ Οοτίητιςαιιο ψαμα ἐπτανεύμῆνον, (α]1πι}- 

ΟΣ - 841 

θτο χηᾶττο ἀς σας ρΡίαηταν. Υ ἐῶτο ρ μα γε βα τυ γῆ ὑτῆαι, 
ἴῃ τοῦτα ῥ᾽ αἷτ, ΕἸ ἐγοιοτιις." υἱῶν η' πόλις σταγόσιν ὥμρτος, Βυττας 
[Δῃρυΐηῖς ὁ ςαΐο ἴῃ ντοπὶ σεςιἰςγιιης» ὈΙαταισθις ἴῃ Κὸ- 
λυ], ὑώϑυσαν θα βαμαρυ Τ᾽ εῦας ΡΙ αἷς, Πεγοάος. Ὑ᾽όμνθ-, 
ἱπυῦτο αἰρογίτις. 

Ὑρδης, εαςγοἶ κ᾿ ἐγ ρογοΐπα, ΠῚ Π ΠΣ. Λἀαπιδητιΐη ΓΙν ΠΟ σποιηώ- 
δεις μιαροὶ εἰσιν ἰς ΒΟ ΛΝ Ἶαι5 τα διι5. πγοτισιις ῥγα ἐϊτῖςν 

Υ ὠδεα ας, ,(ατιο ἃ Πιπηρτιιπι ἃ αι πνουὶ διι5)γινάττας, ἔνάο 1115 
ταϑοίτα ρια]τας » ἐπαιδευσία, ἑοιμουσία  κὶ συἑωία : ἡιοπτοάο ἀϊοῖ- 
ταις ἢις Βοαποτίςαγαιιαπὰ ἴς εἴν "Πς ρ᾽ ογίδτιν Ριπάδτγις, ΗἸρ- 
Ρούγατὶς [τὶ ογαπς ᾿Ἰσποτδτια για Ἰτατί(ηιε σαι τἰἀ φητις 
ἃ (ὐοπλῖοῖ5, ΑὙἸ Πορ δῃ η ἹΝ φδι, τ οἷς υὑτοκρτοις εέσιν εἴξεις, καῖ 
σε καλοῦσι βλιτομόμαν : ΥΌΪ (ΟΥ τ ΘΉΓΑΓ ἰηαις 5. δια ίβα)νι ομῆνοε 
εἰς ἑωδίαν, Αταφηχιις ΠΟ τὸ τέγεος, Καὶ αήτορ τῆϑ Τ᾿ ππυχράτοις ἡ ων» 

οἱξ εἰς ὑωδέαν κωμωῳδευμῆῥοις οἶσα,, ΡΒ αοῖρρης οτίδαν δὸ Ατὶς- 
Πορῆαι, ὅδὲ ἀμαϑίᾳ διαβαλλόμῆνΘ. καμαδεῖται ὡς ζώδης , 1ᾳ Ὁ 

τοΓρτο δ. 

Φαγηλος ἀρητι5να νος, ΗΠ εἰν ο), 
Φαγή κα τει, ταὶ, οἴς] εὐτα δρυΐ σς, βρώματος ρα]. 
Φαγησία, ἑορτῆς νΕ] 

Φαγισιποσία ταὶ ἔε τιιτη ἀς αἰιο ἐοηἤη]ς ΑἸποπ.πῖτῖο 1.7.5] ς ἐγ 8 
δῦ Ἔρυϊοτιαι ροτίίαιις μι! ατῖτατε, 

Φάγομω, ρτο φαγρόμα, ἀατη:ὰ φάγω νοτθο πα πίατο, ιο ἀ ἴῃ Αο- 
τι βὶ ἔφαγον βασοτ. φάγομαι κἡὶ πίέμω, ςοπηοίίαπι ν Εἰ ΙΑ ΠΊ, ΟΖ. 
19.1.5. ερ. ραΐγεται τας σαρκαςγσον τις ΡΠ) 1Δςοδί;εχεάος κἂτ- 
περρᾶς. ᾿ 

Φα ον, Ρτο ἐφαγον,ςοπιοα!. φάγεοςοπιεάε, ΑὙἸ ΟΡ". ἃ φγω Ἰπυῆτα- 
τοινπμάς φέγω ἴῃ διιθϊ πη εξ, φάγω μῆν, σοι σάδπηις. φαγεῖννν εἰς 
σαροετς οἰ απ. ᾿ 

φάγος», ὁ νοταχ,οάλχ,ςοπιοάο, Ν Δττ ἢ, σαρίτε νπάθςπιο 7) Φαγ 
κὶ οἰνοπόπης, 

Φάγρθο,ν, ἡ οἰ Γοῖς γογαχ, [οἰ ἱγατῖτις οι! σοτ τγίαπριίατον Ατβεη τ 
ζ,εχ Αὐϊτοτεῖς. ἃ Οὐ ζαῖδε ἀἀττῖιγ ράρτα» Πῦτο οέΐδιο Αηΐ- 

πιαΐ 0 ἀΠΠς δατοα]ις 2:2. ποτα Οτετεηῇθυ5 κὶ ἀκόνη, ὅπὸ “ὦ 
φαγεῖν ατῖα ἔοτταπι Ἔχεάιτο Δ τῆ επ, δὲ Εἰ. Οἀ. 6, 

Φαη ὑλιον͵ τὸ τ ατ [υρίτιπ|, μαστὸς, μαρσυτω πιον» 5114, 
Φαύσζω͵ γναπίω, Ἡ εἰγο ἢ, : ᾿ 
Φιειςοθαι, ὄφαρεν. ΟἿ {1 ξ, φάε Ὁ χευσύϑρονθ- ἑὰς, ἰά οἴ, ἧ- 

λαῤῆε, 

Φατα, νὴ ΦαΦο, 

Φαεϑοντὶς μορμαρυγὴ, Γρίοπἄοτ 50}15,1π ἘρΊς. 
Φαιϑουσα,ης» ΡΗαζτα αν πα οχ Π]ἰαδὰι5 5015. 
Φαέϑωςμοσὼ, πσοο ατήξο, 1 : 
Φαέϑαν, οὗτος, Πα ςτοη. 5015 Ἔρ τ}. ΗςΠοά. ἡ λιθ' φαεϑὼν ὄψεδερχα- 

πα, 50} Ποϊάτις Τατιοταγι φα  ϑὼν ἡ λιθ- ορ οο]. ὃς Εἰοπιςτγ Ο- 
ἀν φυέϑον, τοις [ς 112. Ατἰτοτε! ἐς πιιηάο, ἐφεξῆς ὃ ὁ φαέ- 
ϑύντος κυκλίδ. διὸς χεγϑυΐυ- Φαέϑαν, ἀϊο5, ἡ μέρα. 50ΡᾺ ἴῃ Αἴαςον 

ποῖά μοὶ παίνυχα ικἢ φαέϑοντα αὐεστέγαζες ἱ. πο ἐἴο5. ὅς ἀϊοβ τα σε- 

της 5.1. φεεέϑοντο τουτές εν τ᾽ δ ϑΐμεραν, Φ κεϑων, ῬΒάςτοι Δι ΓΟ Γᾶ: 
ὅς Οςρμα! ΒΠΠ|5.Ἡ]ΠεΠοά,  Τ Πτος. 

Φκεινον, τὸςν ἀε Τρύγη. ; 
φαεινὸς ὁ, ὁ ἰπποτά τις. ΠΡ σοῖο 5» τα παῖδ, ΠΙε1 15» λαμπρὸς 5 τα 1], 

. στιλπγός. ΟὐγΠ ξ, ζωκα φαεινδν»ςῖ πη ΡῸ] τη Βοσεης. μος ντίτιιτ 
ΑἸοχαπά, ΔΡΒ τίη ρτγαξίαι.}. 2. Ργο] κρητῆρα φαεινόν, κα ἑῆ θα αῤ- 

γυρριιῦ «λαμωρν, ΕΟ π1.1]. φαεινη) σελζωὐη.1α 6 ΠῚ. 
φαείνω, μι ενώ, οἴεπ4ο, φαίνω, ἰςο λα μαι, ογη!ςΟ31Ππσοίςο Οἀγ- 

γοῖν ἀϑανάτοισι φκείτῃ ἐέλιϑ. ὅζειν πες φα είνομο ἱ.2.ΑΡ0] φαεῖνοτ 

υὖρκ εἰν αρυγαὶ [ρ᾿ςπἀουτί5. Ατατιλεπ]ὰ φαείγον ται: ΧῚΡΌΝΙΠῚ 1. ΟἹδ Ὁ 

4σ δα. (Ἰς. ἜΤΛΡῚ 
Φαεννὸς, οὐ, ὦ Πρ Γς πα 1 ἀιι5, πᾶ] ἔς ἤτιβηρ το φαανές,ντ δενναζω Ρΐο δ4- 

γείζω, φαενναξ "λίν δεεξόδοις, ἘΛΥ ΤΡ ἀ. φαεννοῖς ὄπλοις ςἴχξων,ἀ6,)50- 
νμος ἔρεβθ.- ὦ φαεννότατον ὡς ἐμοί, 

Φαεσιν ὥροτος,» ὃ, ἔετεης [πος πὶ τπουτα ΠΡιι5. ΝΌΏη. φαεσίμβρρτον 
ἔλλαχε τιμίω,ϑις, ἨοΙοἀ ἴῃ ΤΑροροίὸς φαεσιμξρότου ἐελίοιο, ἢ!- 

Πππι5 50 115 Τα πῆς ρτα δοηεῖς πνοττα]διῖ5. Ὁ 
Φ εσφόρφιο. τς ἵετο τςο πὶ ἀβοτεης, φωτεφόρίθ΄ 5614. Οτρι αι, φαετ 

σφόρτυ ΦΓγυνε μίμυης Μεστιῖέ. ἣ εν Ἷ 
Φαζάλυ, ρε οι τὶς πχογιιβγα αἱ χα στα σχαγο ΠΑ ΘΔΉτΣῸ, ονο- 

τἰταν Εἰ ίν ςἢ, 
Φαάζομαι. ὃς 
Φ ζω, ρρατεῷ. ᾽ 

Φ βιιδτς,  φημίτρτίογοπν ργοδιιςῖ τγαάϊτ αι, ὃ 

φαιὰ ἀξ, ἐς Βαΐοα, Πδαῖστα. δαΐσας εοΐπι ςοἵοτ πιςάϊεις εἰξ ἱπτοτ αἱ- 

Ῥιιπὶ ὅς ὈἸσΎΉ. φαιαὶ ἔμπλαςοοι. δι Ρ] αἴτα ας Ῥβῶδς φρρεῖ- 

Ιχητ. ἈΘο  παϑ:οταρ!αἰῖγα ξαίςα, Βατθαγι : ἐπὶ ρ αἶγα αἰργᾶσι 

Ματεος! ΟοἸαπι [όςατυς, ὈΐοΓ].4.ς, 93.Υ16ς δι θ Ματςοῖ, 

Ἴοῦι.2, ΒΒὺ» 



842 ΦΑ 
Φωδεμδεις γδῦντος ὃ ὦ ) 
δ λιμον ον οἰατυρ ἔοτεῖς, δβφαννεγλαμιασὸς ἐν Ὁ πράξεσι, ἀϊξίοπςε 

φαιδολενρ ατεξζονντ (ογ οῖτ ΑΡ ο]. λάμπ. ΗΠ πις.1]. δ] κὴ φωδε- 
μος Ἐ'κτωρ. 
φῶϑθοα, μα άτανν χοῦ Ύ Βείει ΡΊυτ,η ΤΒεΐςο, 
φωδρρπὸς 9 οὐ, ὁ, αὔρεέζαι ξογπιοῆιϑ 9 ἱπουπάτις, στατίοία5, Εἰγ- 

πιοΐον. 
Φωιδιρβε οὐ, δ) [ΔΥῸ 5. ΡΌΙΓΙΙΒ. ΡΏ Ομ ετ τ πὶ ἔς ι18561] εἴ ᾿ς ἔγοι- 

το ΐλαρὸς τραις αἰασοτ, ἰΔυ1τ}157 11 4115.}1Ππ{π0159 [0] μά τάτι5.ὄμ.- 
μασι βαδίσμασι φαιδ'ρῥς51.Οςι}15 δέ σοίτι δίς ἱποοίζι αἰδοοτιορ- 
Ῥοηΐτατ εἰ σκυθρωπὸς γριά Χο. 

φαιδρότης, ἡτὸς»)} ρ Ὁ] τΊ τι 026 [οὐ Ἴτ45» 814τ᾽ταϑ»βς λα τα 5, ΡοΥ» 
(ρ]επάοτοῖναζ. 

Φηδοῤωι μιώσωγπιοκας εχ ἰϊατο. Α δ, Α σοι, 

Φαιδοωδομω αασον ο-εφα δρυύϑίω, Βυ 4.1 ἐφ τι ρος, 
ᾧ αόριω τὴ ς ,ἀἀϊτιιι15. εἰν νεοκόρΘ., 
Φαιδοουτρκαν ἰάς φαιϑρευΐω, 
Διοδριαΐω, το τα πι το ἀο, ξ! σοητῖτις τε, Θ ΚΟΥ ΠΟ. ΡΟ ΟΣ ΡΌΓΡΟ» 

εχρυγρογχαϑεοίρω, Διο» 6 Χ λΐαγο, Ιατιῆςο, Οἰςετ. Αἕγίιμπι 
᾿Ασουίατίο, ΡΟ  χ Πἶστο Γδρτίπιο, φαι δρουΐειν ἢ κα ἀποπλέω εἰνγεὴ 
Φιαπλιύειν τγηάς δριιά ΔΙςμγ!. «ωδὸς σπαργάνων φα) δραύτριαγη. 

Ἰοττῖχ. 
φαιδρωπὸς » Ἰάςπι 4010 ἃ φαιδ᾽ ογπὸς Ῥεγ οἷπ (εςιηάα (γ11404.. Ετγ- 

τηοϊορίο, 
Φηδρως» μι] ατίτου. ρα] τὸ, ρ᾽οη Δ! ἀὸ,πετὶ ἀὸ, ογεπα ἔγοητο, 
Φῴεν, ἀϊσεγςης,, ρανησαν ΑἸ ο]τςὰ, ὁπότε μιὴ φαῖεν » 4ιμαπὶ 11} ἀ1- 

ςετεηῖ, 
Φαϊω, ἀἸςετεπ, ἀϊχοτῖ πλ,  λτθατφαίης ξανλάζοις εἴποις, φαίης κανγεῦποις 

«ἢ, Ἡοπλ.1}. ὁπότε φαίησαν,αιαπάο ἀϊχὶΠεητς. 
ᾧ αἰκανον, τὸ. ΓΠτα πήγανον, 
φηκάσιον,α, τὸν ίο! εᾶ. οα σφεα πιοπτὶ ροηι!5, ῬΙυτάτο δα ̓ π Δητοη. 

ἐν ἱματίῳ χὺ φαικφισίοις τορφείη Ἐτατο Π ἢ. ἀρι! ΡΟΠ σε ρη, Πέλμα 
ποτὶ ῥάπτεσκε ἐλαφρφὺ φωιχρισίε, Η εἰ γοἰία5 αἷτ εἴτε ὑποδήματος εἰ- 
δὸς γεωργικοῦ, Οὐ 14 4}}} μεγοηοϑ8 γογτιητ. Αριιὰᾷ δεποσοάτα ᾿ἴἰργὸ 
(ερεῖπιο ἐς Βαποξίτα {οτίρτιιπι », Ρυτμαροτίςιις σι! ἀατη ἃ 50- 
τοτο Ρῃεοαίηα ἐπιογαῖ τοὶ παρ ηΔτη» ΠΟ Ργς [ξητι 115. ὨΔ1ΠῚ- 
πιὶϑ. τ ἀριια ϑιιοτοη. 101 ΡΒ αεοαίπατὶ,1. ΓΟ] ςαιῖ. 

Φιυκὸς, οὐ, ὁ Ἰουἱς»Γρ] ἐπ ἀ Δ ς,σοὨτιιπιαχ οβοαχ. νἱρεη5. ν᾽} 4115. 
ΔΡ} 115, ἐλαφρὸ ερἱ ταμὸςγκοῦφίθ.}Ηἰγοον μὰς φαμκαῖς,1.λα μιαρῶς, 

Φηλόγης»Βρδ,ντάς φενόλης. ὡ- 
φώ μῆρ. ἀἸ ΕΓ ΕΠ 5, ΡΤῸ φαϊνμῆννν ΕΪ ἴφϑν. 
Φωνακίξζω, ἀξοῖρ᾽ο,ςοημςΙοτ τε άςο, Ηςείγς, Ροτῖτις φενακίζω, 
Φυγηὴς ἶσος ἡ ΔΠογλ πα. Τπτογρτ. ΤΒςοςτ,[γ]. 5 Σωσίζι(θ. τας αὐεβμώ- 

γάς «ἴδ Λάκωσι φωνίδως καλεῖ ὅδε! φησί, 

Φηνόλυς, κρόνγτάς Φενόλης, 
δυνίνδα, [1 σερτσνααοά ματραῖτο μά ετε ἐ ὄτγαοο ἀϊειιαν [.4- 

τ εἰ υΝ' ἐκ μαλακῆς σφαίρορις «να)διεί͵ αὗ σοιςὸν Διτεηὶ εἰς διὸ τὸ αὐπά- 
ζειν,  δτυτ!4}.1.4. 

ϑειι [οπειιτα ςογοπηα του ϑοτερι ἀύιπηνο ττῖσοπια 
δῖιιε ᾿μυ βαίτα πηᾶηὰ ΡΠ εγα!εητα γὰρί5. 

Τ1άςπι Τ1η 7. 
Νοη Βαγραίϊα πιδπιιϑρι πε τυ ΐςητα γὰρ 8, 

γα] ὸ ἀϊοῖτιτ ρβείοι εγὰ Ρ1]α : δὲ μΒατγραίζιαπι ταροτς 5 Πὰς Ββαγρα- 
ο ἸΔοτο, ρείοροετ  ἱὰ εἴτ, ἑονοτ ἃ ἰα βοίοιε. ἘρΟ φα)γίνδει ἀστὸ πῇ φα- 
νειν» δάϊτισο. ὅτι ἑτέρῳ προδείξαντες ἑτέρῳ ῥίπ]εσι γ) ντ ἀϊχὶτ ΡΟ] τ Χ 

ρι4 το πὶ [οτύρτιιπι τάπης ἢ φαινίδω, Α΄ 1ΠΠΙςΏτΟΥς φαινήδης πο- 
τηΐης:ἢ ὑπὸ τῷ φενακίζειν, 4 εἰτεῖ 41 Πρατὶ, Λιβεπαις ἤθτο ρτὶς- 
πιο, τὸ 3 καλό μῆνον εν τῆς σφυΐφας αὐπτισ τὸν, φα)γίνδοι ἐκαλοῖτο . ὁ 
ἐγὼ μοίλις“α πάντων ἀαπηξομα, Α ἀἀίτηιϊις πολυ ὃ τὸ συωΐτονον κὶ κα 
μαπηρὸν »τῆς πὰ Ἔ σφαιραστικίων ἰ μίνληε: τό,τε χτλ ἐὺ πραχηλισμοιὲ 
ἑωκαλκέον, Ης [Δ ἢς ρταρ ϊσὸ νεγπΌ. ποταιῖς Αστιρἢ. Σφαί- 
ον καβαν,τῳ μᾶρ διόδοις ἔχαιρενὶ δι ἐφό, γ᾽ αἴμα, τοῦδ᾽ ὑξέκρεσε, δ σ᾽ 
αὐέςησιν πείλιν Κλαγκταῖσι φωγῶς.Μ αἱτ αὐτοῖα ἐρΐς ΑὐΒοπας,φα)- 
νίνσδα, ἀϊςὶ ὐπὸ ὁ ἀφέσεως Ἐ σφωρκζόγταν, ἃς φαινεστίον οἷς ἐπι] ῃ- 
τόσοι ἔμ] Πς,ἀριιά δι 4απὶ [Πἰς [στ ρτιν 1 φεννὶς αν αμδεοὶ δὲ οὶ στρ ῷ 
δας ἑαυἰωΐκα, ἑτέρῳ πορρδ'εικνιωτες εἶτα ὀΐω ἀφιᾶσι ἢ σφῶραν ὡσπῦ 
φωηνακίζοντες.1τὰ ετίαπι Η είν οἢ. 

Φαύνοριαι. μι. οὐἴδεη πιά μα ρΡράτοουν Ἰἀθογμαθεοτ, ᾿ςο 0, ἘΧΟΤΙΟΥ, 
οἰξεηβοτ,ΐη σοηἤροξλιπι νοπὶος ργοάςο γοορίάπι πρὶ ἔαςΐο. 
Ἰσχτο . οἤουοχί το, γορογι ουςσοπηροῖου 9 οοηΐρίοἰοτ, νυ] Οτν, 
ςετηοτ, ὁρῶμαι, ἀρηποίςοτ,ο Πρεοίπιοη. ΧΈΠΟΡΗ. εἴτις βύλοιτο 
ςοατογὸς οἰ γεϑὸς μοὶ οἷν, φωῤνεὗϑτι. 8: ς.14 οἴ, δοκεῖν, ἀρράγογς, Γ]ὰ- 
τὸ ἴῃ ΤΊ ΠΊ. Φαήνονται κοι ὅσον αὐ ἐθέλωσι; (ἴςσοτο 5 ἀεοίαταπτιτ 
αιοδά ἱρῇ νοἱπτοὺς ἐμοὶ φαινόμεϑτι,ν τ Π.}}}} νἸἀετπμτγδίς, ΓΙΔτο 
ἐς Γιερίθιι5. Οὐπὶ Τα ηἰτίι. ἰάεπι ΡΙΑτο ΠΌτο ρτῖπιο ἐς Ἀ ε- 
ΡΠ οὐ μῆῤ τοι ἣ ον ε φαίνετο τρέπειν 5 [ωὺ αὶ ϑρᾷκες ἔπεμπον, εἴ, 
δοη τηΐθι5 ἄφοοτγα ος ν τς ράτας ροπιράγιαπὶ ΤἬγοσος ἀϊι- 
τεραητ,ᾳς ἰἶθτο ἰδοιπάο, ρυσυΐασ χος γάμ μοι φαίνεται ὡὀσπὴρ ὄφις, 
κυληϑίω αγϑἸάδτη ἐπ ΘΡΊ ΓΈ]. ἔφαν» αὶ πάνυ εἰ μοὶ πις δύειν σιῥ, Φαήνομαι 
σεποιηκέν αἱ γ ν θοῦ πΉ181 ἔθος, Ἡςγοάοτιις. Ατι πο ρ νδλοϑ ἴῃ 
ῬΙατο ἐοὐποάο ντίτατ. 47 τοί χέγειν ἤμιδιγε φα!νεᾶϑνον πιαὔυ . τη γὶ 
Ζιΐθοτα δος ἀΐσοτο νἀθυνιηΐ Γἀοπα ἰθἱάςη, φώνεε γὸ εἴκειν αἷγ- 

ὅελῷ- χριστῷ τινὲρ» γἱάς τὶς οὐ πὰ ν φηέγο ηιλατλμς θοηὶ οἰ, 

ΦᾺΑ 
δε ἴῃ Ναῦ ἐν οἷσι, ,ὐτάρ αὖ λέγειν φαίνει γῇ ἀοτῖ5 ἴσθι ἀϊςογα. Φαί- ἶ 
νομεαὶ ἐϊ)) Χ ΠΟ Ρ ἢ. Φυήνομαι ἔχειν, ΠΩ Θτὶ ΡΊατο ἴῃ οριῖο]. Ομπὶ ᾿ 
Ῥαγτιςῖριο Αἰτογῖμς νδγ ὶ : σὺ φαΐνε ἰατρδθων,, τὰ ἕας νὲ πιθδοτῖ 
νἱάσατο. Φυΐνοται ὀὐτὶ σῇ δῆλός ὄδι, σιχπν Ραιτὶοῖρίο ςορίτεα ἴα-- 
Το Τ Ἀν οΥ ἀϊά, φαίνεται γδ καὶ νει ἑλλαὶ καλαυβῥη:φοαίνεται ἀϊανονῖάα- 
ταγαροτο, ῬΙ ατάγοίιιις ἰῃ ἸΝΌ πα, φαίνεται σμοεωρχκὼς γνϊάστις. 
ςοπίρεχ ἶε 9 Ἰάοτα 1146 π|. φαήνετωι ποινίσας οὙἱάεταν ἐς ῖς, 
ὙΜαιογ ἐτ4. πέφανται ποιών, λα πη Οὐ Π εη, φαΐνομμαι ἐρς δι; κσαντὸς ποῦς 
που μεγέλαι λέγειν ρρϑυμου μῆυο. ποὴ γἱάφοσν ἀποσης πιοίο δὲ- 
ξεέζατε νῦ πιασ πᾶ ἐἀἩΠ ον δηλ» {Οστάτος ἴῃ Ἑυάρογᾷ. Φαίνεται» 
γετγυπι γλάετιι, ὙἸΠΓᾺΓ. φαίνεται ἐς πύλιν ἐφικένῆμ.. ςοηΐίαι ἀπ - 
γεῦεπι νεηλἶἶϊε ᾧ αήνετιι ἐς ἐὺ ελλίωας καλὸν εἰγώνισμςγαριιά Οτς- 
(05 ἔρ!επάϊἀαπι νέάοταν σοτταιοπ, Ὺ μον ἀϊ ἀ, φαίνεται κόγος δ᾽ 
ἔργων πολλοῖς, Ἰάςιηι Ὑ ἤπιον ἀἰ 4. πηαἰ τὶς ἀς ἢν οροσιΡας τατῖο 
σοηίζατ. αἰςϊαιιις οἶα πολλαὶ νευῦ ὡπαντοιχ ὅθι φωνοται 1ὰ οὔ,νέίαπ ἢ 
τα Φ νεῖται ρ4 ἀπ οΥῖτ. 14 εἰξ, μέλλει φϑω ζώει φανυδαρρᾶτε » Ἀπ 

τἰτορΒΔη. φόύνϑη ϑεωρη πκὸς. ΝΑ ΖΔΠΖοημ5 ἴῃ Οτατίοη. Φαΐητε,, 
ἀρρατγετε, ΑὐΠἸορ μαη. Ρ]λτο ἴῃ Ῥγοιάροτα, Πόϑεν ὦ Σώκφατες φαῖς- 
νυ} δ ὅλα διὴ ὅτι στὸ κιωμηγεσίε πῷ πῦρὰ ἃ Αλκιζιάδου ὥραν: Οἰςεῖο 
δριιά ὑτιοϊαπ  ῖδτο ίεχτο, Οὐ ΐὰ τιῖγν πε ταπάᾷετι ΔρΡράγο5 ὃ 
ϑοογατοβὲ Δη 4] ἀς πὶ ἀμ ίμπι πο οἱξ αἰ αὐ ΑἸοϊ ας; Φα-ς 
νὑῦα! γ «οῃίρις 5 Γλοπι  ΠἜ] εη, φανίωῦα) τοῖς πολέταις βελο' μῆνΘ-, [α 
νο] η5 οἰτίσιις5 οἰϊοηά ες, φανίαι ἐς τὸ ρεῖς, ρτοάϊτο ἴῃ [πεῖ 
ΔΡρΑγα ο. Φαϊνομαι αςοιίον. Ωάς Φα)νόμβυοι καὶ ἐκκείμῆνοι . τεῖ, 
τος Ἀοπιδαὶ ροπάξητοβ ἀρ ρο!]Δητ, Τὸ φαινόμβοον, ν οΥ1ΠΠΊΔ]Θ».ς 
οὈἰςέγι πη» οί ς5»α ρα ΑἸεχδηάγιιπι ΑρΒμγο τ, Ἐτ φαγνόμῆον, 
αιοᾷ νἱάδετωτ. ΠὈσγάτες Ασομ]α. εἰ ὃ δεῖ μηδὲν ἑανσειλα μῆνον εἶτ᾿ 
πεῖν τὸ φαινὀμῆνον, ἢ ἀρ οττὸ ἀ σαπείη οι φιοά (ππτῖο. Τὰ φα- 
νδιῆνα, ῬΓΟΟΪ 5 ἴῃ σοβα γα, ἀρ ραγοητί δ᾽» ᾿υἴπασογ. ϑὶς οείστη ἀπο 
ἄτα ὃς [Ἐς 112: ἀϊσιιατιιτν Ασιίζοτεῖ τροίζεγι ᾶς τας Νίοῖα Ρδν (13. 
ἀς (αἷο ἀϊχτς Ρ᾽οῃο,ταὶ φανόμνα ἄσρκ. Εν φαινοῶνα, Ατατί για 
ἴῃ σα ῖο ἀρράτεησ. 

αμνομήραδες, αι ποι ραταᾶ Πητ Γι 2 σαηκ πο Ἰηςεῖ ςοχας γετε- 
δεγεροΡΙ τ, ἴῃ ἸΝηπΊΑ. 

Φωνοφερσωπεῖν, οἰἘςη οτος ̓ςτᾶτη ἔοϊεπη,σοτο Β:]Ατ γα ΐτιι, πὶ Ρι- 
ὈΠ ΟΠ ρτοάϊγε,πες ἴς ἰοτ] δια (ἐς οἴπι σοητίποις. γαίης 
ΟἰμΠ 44. Οἴςετο ἴῃ ορΗἘ0].α 4 Ατεῖς, θτο οξέλιιο, ΝΏΠ]Ππς νπ- 
ἀυλιη ἀο]εἔξιι5,ηεο σοπ αι τότες φωνοωροσωπεῖν αιάςας Ες χα 

᾿ς. Φαινοωερσωσητέον ᾿ρῚΓΕΓ κ; ἐτέον ἴῃ ςα{εγα, 
Φαινος οἰατιιξ, υοϊ ἀτις»φωϊφνος, Ηείγς, 
Φαΐνω, μ. ανεῖ, πιαγκα, οἸ.το Γπιογοιοον πᾶς ἀεοίατο, [4 ε[Ἐ, Στοφούνον, 
ἀεπιομϊτονοὔεμ ον τα της στο, εἰς τὸ φώς ἄγω, φανερὸν ποιαῖς, 
δείκγυμι,φανερφω,ἰηά ἴσο, Αι, Αςοιίατιι. Ηοπτογιις Π]4.], 
«ἰδαίσια σήματα φαίνων Φνω,αςςεπ 9, μα πω. Ατἰπορμαπεβ ἴπ 
Ἀλυϊς, φώνεται τοίναυ ὑμεῖς τούτῳ λα μποίδας ἱερρίς, τοῦ ἐο δῖ 

ἐχμίδεο, Οὐγ {, σ),ἑλένη ὃ ϑεοὶ γόνον ἐν ἐτ᾽ ἔφωνον. Φεύγω, σΟ] σεν 
Ἰποοονίρ!επάςο, ἔπη σοπίρίσιπις, ΑὐἸ ΟΡ ιαπςς ὁ δ᾽ ἡλίδ. ἐς 
φὸυδῖν ἔφασκεν ὑμῖν, Ξο᾽ ποραάβατ [ς [ισοπὶ ργα δἰ τισιιπὶ νοὗδάσ.. 
Φιήνειν ρ ΓΟ Ὡροφαήνειν: ρτφὶτσοσο 4] οι} δ ασδουχεῖν, ᾿ς ἢ ρτα- 
ἔεττγε αἰϊςυ. Ηοιποτις Οὐγῆ,νν δὲ ἀοπιπὶ Αἰςίποὶ ἀείοτὶπ 
ἱτραὐϑο μῆνας δαΐδας «(ἴν χερσὶν ἔχοντες, Φαήνοντες γυύύκτας χ᾽" δώκοιτος 
δαξιυμόνεοσιον Ὀν ιι0 1 Πιπηΐπ|5 οἰτ)αα Πα πιΐπα ργαξογεητεοιγᾶϊς- 
ξεστατ ΡΙ πτα5 {σοῖο ξαςεπη,ϑί στ οιια ἀἸςῖτ: [π Ουρι Τὰ 
τα εἰδὶ ρον 65. [δατιιϑοἠ σε σοτοια. [66 πὶ ἐπ Οαῇ, Ὀγί πειῖπν 
Ομ μα πὶ [σεῖς Βιιῖς πους πα ρτα ἔασον, Ιἄςπὶ ἴῃ Ροτγία» 
Ἴρου {Ἐ]τ"] οηιιθ)ποίςις υϊά πες Βοηΐ : πὸ ιϊίςαϊαηι τἰδὲ 
ἐοττιιηα βασι ]λπα [ποτ] ἤςα πὶ ΔΙ Πσετα νοἷτ, Ατἠπορμαπος ἴα 
Δο απ εη Γι Φοήνειν εξ δυθεύυίεις ἃ χυχνούχον ἀἰ χῖτ, τ Ἰδ᾽ά ἐπι, Ὑεή 
μα ϑῶν φαγγεις ὀῤβδ) σρυαν δος: Φαμειν πιά σατο, ἐνδεικνουύαι » ἀεξοττα 
δα Βίσιιπι» ιιδάταρ[ατιγαβ ὃς ἀο]ατίομες ξαξείτατε, αοσιίατε, 
κατηγορεῖν, 61} ΠῈ ἀσοτγοιν ηάς τοὶ ρανέγτα, οηᾶ ἄεἰατα. Εἰ ο' φα)- 
γῶν κ καῇ ἐπεξιὼν, αὶ τειιηι ἀρῖτ ὃς που ρογαρῖτ. ΤΠ οπιο ἢ πς59 
ἐφύω ε ὦ Θεοκρίκίης τὸ τᾷ Μήκωνθ- πλοῖον, ὙΠεοοτίπος Μεςοπὶς 
ἀστοῖς παι ρηιπι. Το Πι; ταὶ δ μέσνα “ἈΠ φοινϑένπων χαξ εν, ἀἰπιῇ - 
ἀϊαπι ραν τοπὶ αἰ βογτς φογηπη ἡ ἀςτα Πἴςτογίάς Φάσις, Φαΐ - 
νειν φρουραὴ, ρταΣΠάλιιπὶ πηίτγοτο νο] ἀθσογπεγο : Βιάσις χρο- 
{ΠῚ ΟΧΟτο αὶ ἀθοούπεγό νο] ἀς]οξειπἰ παρεγς Χ  πορθοα 
ἩεΠεηΐς, αιιᾶττο; εἰς 5 τὸ αξγος φρουραὐ φώννσι, Τυϊάοπα, ἔφορρε 
φΦρηρθυ ἔφαινον, τ ἴῃ ααΐητο, Φρυραὺ φήνόυτες ἐφ αὐτοιί, ὁ φαίνων," 
ὁντος ΟΥ]ΔΠῚ οἰἰοἰτ{|Γ Ρ]ά ποτα, 4] ὃζ κρόνίθηαρρο ἰάτας, Ατίίτο- 
τεῖος ΠΡ τὸ ἐς τοιγηίίο, ὁ τῷ φαίνοντος αἷμα κὶ κούνε καλένανΘ- κύτος 
αΘιια, Ὀνα το πτὶς πίη] ὃς δατιιγπὶ σίγοιι5 ἀϊξξῃ 5,46 ος]ο 854- 
τιγηις ὃς ΟἸδοπιεάες. 

Φαιὸς οὐ, βασι. ΡΠ 5, μύϊνθες, ταις! πεῖς» 41 πγοάϊο 
εἰδ Ἰητοῦ σαπά  ἀμπὶ ὅς αἴρτιπι ςοΐοσς, εχ αἷρο ἃς πἶρτο 
ΠΟΠΊΠΪΧτΙΙΝ 5 Ρίατο ἴῃ Τιπησο. ὃς ΑἸεχαμάεγ Λρβεοά 
ΠΡγο ργίσπο Ῥγοθ!οπναῦ. λυποῦ αὐ μέλανθν μίξις ἀφανίζουσα, 
“Ὁ αχρῶν πὸ χρώμα 9 τίκτει χρφιαὺ ἑτέραν τίν πῇ φαιοῖ , ἰδὲ 
δέ πίστι πιεῖο., ἀρ ο ἰτὶς ἐχιγομιῖ σο]ογιθιι5 9 ΠΠπ|πὰ Ρ5Ὶ 
τίς σοϊογεπὶ Πιίσι πὶ ποπιῖπς, Φαὸς αξτος. Ρδηΐβ οἰδαγίαςος 

δί ἀτογ. Αὐπεπαῖις ᾿ἴδγῳ τογτῖο., ἐὺ 3. ῥυποιρριὰ αὔτοις φῳτ 
οἐς ὠνθμαισεν αλοξις, ΦιῦΘ- ,) γ6ὶ βιεῦθ', ἀρᾷ Ατἰοτείοπι ρος 
Π18 ὨΔ ΘΓ ὮΪ8. 
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τ ΦΙΑ 
Ν 

ὦ Φηίσδειννροοιϊ σὸν ρτο σφαιράζειν, 
᾿ς Φωστὺς, οὐ όννο] 
ο΄ Φῴστυιἱ υπηϊηο 5] πςςη5. ἴτοπὶ ντὺ5 Οτοταν, ὅσ ῬΓΟΠΊΟΠΙΟΥ ΠῚ 

πε, Ι δονεγυ!ο; μ Ἰ 

ΤῊΝ φιέκιλον,ν, τὸν πλΔα ρα ι15) ξα [οἴου 5. πηπλοη, εχ ρισομιμ!Ποποπὶ 
ο΄ οππἰηπβαπιπιατίοπε.νάς Σφάκελθ», 

Ο Φανελθο ες ἔα [ςἸ55ΟΠιι5. Εα [οἴσεις ἰραστιπι, Αὐηπιοη. φάκελθ- 
τ΄ γεχμμοίταν, [α οἴου λιν πτογαταπι, Βα ἦτ Ἔρ το]. ρτίοτ., δεσμή, 

τ Ὀἵοα φαχέλοις ἥδῥασδων. νἱς Σφαάκελθο, Αριμ δυϊάδια εἴ 
᾿ς ράκωλλίθ. τὺ τῆς κίφαλης φόρημα ὃ κὸ φακιόλιον ἀἰοἰτι: ὃς δεσμὸς τ 

᾿ χαλαΐμων, 

οφακῆ, νοὶ : 
φικὶ ἢ ς ἡ ρτορτιὲ ᾿σητίσα!α πὰς [6π5914 εἴτ, Ιοης οο γα, ριι]πιεη- 

τιναι εχ ᾿δητίσιις ν Π ροιεῖς ᾿δριιπιίηἶδιν πάς ὃς νυ] ρ ὁ ἀπὸ τ᾽ 
φικαῖν ᾿υο τη π 65 ν1]6 5 ΦαϊΓ 1] 1 (ατις Ρ] εὐῖς ν Οσάπιι5 Κμεαμίν. 
Ἑπάμις ρτοιιοτίν. τὸ ἐν φακῇ μευ ρον, 14 εξ ἴῃ Ποπτίοι!!α ν ηριςη- 
τίη. ρα Ἐταίηχἰη ΟἈΙΠ 44. φακῆνντ νο μτ,, ἀἰοίτιγ απαῇ κα 
τοὶ φαὶη κατοὗσοις δῇ φα χφέκη 5 αι! οουο5 Ἰωσίας ὃς μεδεῖοῦ ἰξης 
«οὐ οἱκητίουΐα,οχ οὰ ἤἥμιητ ςαταρ[αἤπιατα ἀιιογίις Ἰηβατῖο- 
πος 41α: σοπτγαμιιπτιιγ οχ {1 ἘΠΠ|ΠΑτἰοας. Οαίςα. ἘΣ πα εἰε- 
“Ῥμαητίαπι ννῦ λάςπι ἴδτο ἰξοιιπάο δά ΟἸδιςομοπὶ (σε ἰ δὲς, νἱ- 
ἀξ Φακός. 

Οφυκοει δὲς,» μα σοὶ ἀος»ἃ ἰδητὶς Πα Πτα ἀπε ἀϊοίταγ μοτίσα, λα: δὲ 
᾿ς ἐμπετρον, Ὠϊοίς.1].4.ς.277. 

φακοειδὴς, σητίσυΐα: ΠΠΎ1115. χιτῶν φοικοειδὶς, τοΥγτῖα ΟῚ} 1 τιιηῖοα 
αϊι8 δὲ κρυς-αλλοει δὺς ὃς ὑλαοειδηὶς. ΡΟ], 

Ο Φακίολοι φρυγίνων, [Δί οἱο᾽ὶ (ἀτπιοπτογυπαις 14ς Σφώχελιθο, 
Φκος,α, δ Ἰοητίρο ἔλα! εἰ;γεστιιςα, Ὀ1οίς.1.1. Πεπιο. ἰφητίςμ]α Ρτὸ 

᾿ς φράεπι νἰτῖο ἐχροηΐτ. 
κὸς, οὐ, ὁ ᾿ς 591 Θρ α πη 15 σΈπιι5 (ατῖς ποτιπι; ἀς ιο Πϊοίςοτὶ- 
ἀες Π͵Ότο (ποιπάονοαρίτε 1:9. (ομηπιθητατ, Αὐτὴ το ρΗδη, ἰη ΡΠ] 
το, φακός ὅδιν ὁ αὐέψητος : φακῆ 9 καὶ αἰεψημῆν», ἘΠάμς ργουογθιῖ 
Δρυἀ δυϊάατη ἐς ἱπαπὶ Ορετὰ κ᾿; ὅ᾽η “Ἷδ ὀρίωύπων. φακὸν κόπηεις. 
Φεκὸς κυ 5) τἶν' τελ ζῴῳ των ἷά εἰζοίςς Ρα τ Ἐτῖς : ἐμ θπἰτογ Τὴ ἃ- 

αιιῖς βασηδητίδι 9 εἴζάιις Ὠ]οίςοτιάι [16. 4. οἀρῖτο 88. βρύον 
δίμοιον φακῳῴ, ψύχον τῇ διυωάμει,τα σις ἰσητὶ ΠΙᾺ} }155 0 Ὁ 1115 νἱ5 οἰξ 
τεξτγιρεγατογια. φακὸς, ἰδεῖ σι]α . 1 εἴτ. νας ᾿εμτσι τὶς 
ξουπιᾶΣ » φικωτὸν ἢ φακοειδὲς ἀγγεῖον : ν}] σὸ ἀξοἴτηιι5 ὁ Οτᾶςο 
βηξοι τοῖο ρ!νι5 ἀς Αητιφυῖτατι, ἔλαβε ἃ φακὸν ὕδατος οὔτ ρὶτ ἃ΄ 
τα: ἰεπεϊσιαπι, ποι νογὸ ἰςον τὴ οἰιπι Τμτογρτογα. ϑι11445 

ΤΠ ρραα ἡ 
Μηνηο μι 
τἰο δι 
, 

γί. 
ἀπο; Ϊ 

{κου αι: 

ν ῷα ἰᾶς Γ 

Ἢ πα νι: 

ΜΠ πῃ, 

"0 Νι μγῃ. 

ἀμί πα 

ἡ πων, Ἔχροηίτ εἶδὸς υδατύχε ἀγγείε ἐνοδέα 7 ιο( ν ΟσΑταΥ ἃ τι Πιοῖς ὡ 
μγϑυνβπι, σκούωύλα, ας ἤρ] πα Δηιιὰ τορ!ετα 5 αὐ ἐοπιοητα [ΟἹ ητ δ }- 
γμαια Πμ } Βει. (εἰ τι το [δοιιηάο . σαρέτο 17.001 ἀς ξοιηεητῖς αἱτ, 
Υἰδορθμμεε Ουἰποτίδπι οα! 40 οἷεο γορ! ἐπτιιγ νττῖς 11, ὅς 1η ναία Πέ.11ὰ 
ν Πα ὦ 
ἀμ κυ, 
μα υδὺ 

{μπ|π Οὐ ν 

αὐ ΠυλΙ ΠἸτἀϊποπὶ 4ι45 [οητὲςιι [45 ν οσαητοάηια σοηἸοίταγ ΟΡ 
14 ἀριιὰ Ηἱρροογαζεπὶ φακοιὶ, αἰ ςηιι5 ἐχροίηϊτ η ΟἹ οἵδ. ἐ- 
σκοιὲ, κερικιιοιςγοιξ καὶ πυριαςδὺ γοσδητ. Α ἔτι τι ΠΌΓΟ ΠΟΠΟ 5 σαρῖτα 
28. φακωτοεὶ πυριατήρεα ΔΡῬΕΙ[Δυῖτ. δὶς ετῖαπῦ ἃ [επτῖς ἔογπια φας 

ἀν μη: κωκδὺ ἐκκοπεας, 1 εἴ, (ζαἴρτα Ἰοπεῖοι! τὶς ἔοτιπα; Ἀρυ]εϊογις 
πίοι ἐς οἱ ἀϊχογαησ. ἤουιμη ἐπεπιῖηῖς Οαίθηις 6. Μοιποάϊ,, ὃς ἵπτεν 
ἠϊταδ σα εατετα αἰτοτὸ ουδὲ φαχεειδὲς δὴ τῷ αἴθατι ωροῦ χον αμζλυὶ κὶ κεῖον ἔ- 
γεερνιοη! χ σι,τὸ ὃ ὀξυ χ᾽) πὸ μῆκος ἔρϑιον, Ηας 411} ἴτα αάποταπτ. ΠΟΥ τΕΓ 
ὙΠ ετΐδτη φακὲς » πῖρτα αιιαε πὶ Ος} 6} πιάσιια. [το πὶ 1 τυ πηεῖ- 
μ μήτι τισι αιιοάἀχπὶ παρά οι» ὃς ἔγαταΐ ρατδιργατεγοα ὅζ (]οΌ γα: 
{ἀπ} νύ, ἡ χηϊπυτία Ἅτις πγαττποτῖ 5. ΑΡτα ΤΠ τίριιπὶ Ματτγτεπὶ ργο ΔΜ - 
αἰμσ ᾿ς πολι γαίς ἴῃ 4110 πιογτιὶ οἴ ΠΘΓΕς σΟΠΔΙΙΏΤΙΙΓ 5 Ροάτιση 1ς- 

μη ρα; ΕΓ. ρἴταγ: νοὶ ἀς διιζο διθυίαο Ἰοδυήτιγ. 
τ οι ΒΞ Φακοπτιοσούη, ἘΠ] ἰπιπὶ εχ ἴφητς ἃς μι αν σοποϊπηατιιση ἶτα τὰ- 
χιών ἀξεπ ᾿ς χῆξηνῖ Ρίτι ̓ Ιφηιῖς ἡιιϑπι ρε ΠΑ πα παοατ:ιιοά Βας να! οἴη- 
ποῖαι Σ΄ ταπιείσατ, 1114 ἀιιτοῖα υαϊηϊπλιιπὶ σΟ ΜᾺ εοάεηι απο ρῥτϊία- 

μι, αὐ; παιποίο. 
γιαοίιια, ΒΒ. Φακωτοὶ ἐκκοπεῖς, οπτϊςυίατα (σαί ρτα ἀρυά Οαΐελαπι ἰἰθτο ίεχτο 

ἠκὴ Ναοιυ ὙΠΔοταροιτι ποτιπὶ ἐπ ἐχτγοτηΐτατο αι! ἀάἀαδὶ ̓ ςξητὶ ΠΟ ἀϊΠ 

«μίδ ἐπ, ΠὉὦ ταξῖς ΡΓΟΠλΪ μας ἰζαῖας οδταπύζαις ἀοιταπὶ ου[ριάστα οχίδηϑ. 
ἡἀνμην δ Φακωτὸν, τὸ, γἱἊς Φακός, ᾿ (νϊάς Φιχίς. 

ἀμμη. Β Φάλα, σαριιτ,σαρίτῖς ογῃ πε πτιμπι » εἶλυνις ἵπ σα]ςα (ρ᾽ εμά]4 115. 
“ἡ ΤΟΣ  αὐἰδικαφαλαιας, με ΧροῦΝοι 

ϊ ᾿ Φαλαγίαρ χία. ἱ,δζ 

Φαλαγζαϊχηςον τάς ἵπ ΑΡΡεη. ἄς νοςαδ.μ {1 
Φαλαγγυ σὸν, τι 1Γ πη Ατ πη) δ ἰκίω τάξεως, 

᾿φαλαγγεύδυκτος, Ποτῇι5 ἃ Ρα]αηρίο; Ὀ]οἴο. Ὶ 
᾿ Φαλαγγιογ, ε τὸ, Ῥ μα] δηρίιπι, 400 ἀ εἴς βοπι5 ἁταπεὶ, φιδά οπιηῖς- 
τ ρὲ ἐπτογποείία τογηα ἤητ ἴπ σγαγι 15. ῬΒαΙΔη σία πῆς Τῃ ἀτᾶ- 

ΠΘΟΓΙΠῚ ΡΟ ΕΓ ας ἃ ΟΓΠΓΙ ΠῚ Ἰοπρξοτίδθιις ἱπτογηο ἀ 1554ις Οιτς- 
τὶ Ῥμαίαπιρας ἀἸσιαπτ,αρ ΡΟ Πάτα. Εοτιλπὶ πλα]τα (μην σϑηῃογανάς 
φιυΐθιις Ρ᾽τπ. [15 γ.8.ἐς Πσηΐ5 πιουίμπι ρμαϊδπρὶ σοηςμεπεὶτ 
Βιι5.]οίς.}.8.ςαρ.τ.ἀ6 γεπηϑάτῖ5 αυτοπὶ Πθ το 9.ς.3.1τ6ΠῈ φα- 
λαΐγγια, ἔα] οἰ πηοητα αιῖς παιιίδιις Πιδἠτογημητατ ὕργματο, ὃς Π1- 
04. ΕἰῈ.11.σ).Φ αλαγγον, Πα] σίιτι ρθπμ5 πεγθα ας δί φα- 
λαγητιον ἀϊοἰτιτ, Ὀϊοίς.1.᾽.ς τ ιν οσάξιτ ἃ Ρδυ!, Αὲ σης Φαλαγτ 

γἰ της. Ρμα]ληρίτος. 
αἀλαγγίτης,κ, ὁ ἸςΟἸ ΟΠ ΑτΙιΙ5. 
ἀλαγγνμοίχαςγϊη Ἐρὶβ. 1 Ρ μα! δηρ δι Ρι ΙΒ πΔη 5, 

ἐμ} 
ΓΝ 

{ι, λη ἥ 

ΦΑ ᾿ 843 
Φαλαγίωσει, οχαίρογατὰ ἰγίταια, Ης γαῖ. (σοι πάιην αυαπὶ Πρη! - 

οατίοηςΙη ἃ ποσηῖηε φαλάγγιον {ρυνῆσατς ἀγάποιμ ἐςάιοί μαι 
γἱάςτὶ ροΙ ες: τα πῆς φαλαίγιωσει ροτίι5 Γου ονάαπὶ τ Πᾶς 
ἀοετγιπατιοηοπι (ςιιοηάο. 

Φαλα γίωσις αι: ἀπ Οοι  αῇῖε το ἄς πα νἱάς Ραιι, ΔἸ ρίη, Αἴ- 
τῆπ1πῈ ὃς Θά] οη. 

Φαλαγξ,γ»ς»)91πτοτηοὐϊιηι ἴῃ αἰ εἰ οἱ οἰ, { ο τὶ ρατς τρία ὃς 
4118: ποη βεέξισιγ, λα; ἰπτοῖ ἄτι 5 γι! ο] Οὐ πὶ οἰς ποιίος, νῈ 
τὸ τὸ δακτύλε καμπτικὸν ἢτ κό. δυλίθ.: τὸ ὃ ἀχαμπτον,φάλαγξοντ αἷτ 
Ατιξοτο! Φύλαγγες » ἀϊρίτοτατα τγος Πιπτραϊσιαρταγαις ἃ ΡΟ] - 
Ἰϑοε σκυταλίσδες : ἄμμες τα ητιιῃ ἤπης ἴῃ ΡΟ ]Ἰοοιν τάς Οαΐςη, ἐς 
οἴπριι. Φελαγξ, ΡΒαϊαηχ, ογο ΝΠ Ἰτα τὶς. ἃ οπηοη. ΠΊ ἶτα- 
το 4ο Μασεάοπος γε θαπειιι αιιοιηα πιοάιμη ᾿ορίοης Κο- 
τις ΡΒΑΙΔηρὶβ υζοηι ν οραθιίο ἀοὶο5 Ιου Ρἷον ἡ ὰτη ]ατίοα 
ΠρηὶΠοατατοργορτογ ἄμμο σογημά. Ἐὰ σοητίπςείατ οὗξο τ ΠΠ1 2 
ΔΓΙΓΠ ΔΤΟΙΙΠῚ 5 1] ] {πα 116 σις Ώιι5 ἀοῖοι ἀριά 11|05 να! αῖι:5. 6- 
τατινηάς ὃς ρεάίτιι 01} ἀρτήθη ἀρρο αθαοτιαυτῆοτς σὰς 
τίο. Ὠιοίταγ αιτοπι νοὶ αὑτὸ σῇ πελαΐσαι αὙχι» πος εἶ ,ὰ Ῥτορίι5 
δοςεάεπάο:ν εἰ Σὺ τὸ φαλοιδ, αιοα οἰ ατιιπὶ Πραιῆςας. Ρο τίαῃς 
τοι! ησπι Ἰπτεγργογαζαγντ ἀρινά Τὐυ θην, Ο4}}} τοπυιάϊης 
ἔλξλὰ σοηΐςεττι αθδητι σιωτεταγ μῆδης φλαγγος., Ἰα τιϊέϊα ἀςῖον 
ΡῬΙμτάγοθιις τη Γγοαν ρογ ἐς δραττδηῖ5, Χοπόρμοι ἰἶδτο τὶν 
ταὸ Ρᾳάϊα: θη φαλαγῳος γεὶν » 41104] αἰ πηρυτιην ἀπὸ αὖ χΤ᾿ κό- 
ρας ἄγειν, ὃζ χΤ᾽ πρόσωπον, ὅζς.ἀς ἐχογοίσι ἀϊπςεηάο. ΠΟ ἤπεγιις [- 
114. γντρώων ὀμέεργε φάλαγίας. 1ὰ οἰϊ, ταὶ ς-:ραπιωτικαὲ ταξεις, ἐππει- 
δὰ τὸ παλαιὸν ξύλοις ἐἰ μ(9' χοντο κὶ ἡμεῖς πὶ οκ ἴδ ξύλων οἰκοδουίκατα 
φώλαγίας καλού φάλαγξ ὃ τάξις ὁστὸ ἐκώτον εἴκοσιν ὁρ δρών. πάις 

Ηοπιει. πτεγρτ. οθι μοι. Ρ] Πρ .,3. φιίλαγγας ὑπλιὴ γᾷ, 
14 εἴτ, τίξεις, νάς ἐπ Αρρεμάϊς. Ἂς νοςαθα], πιιΠ ταν. ταυΐτα ἀς 
Ῥβαίδηρε ὃς ἀττῖθατις εἰ. Φαλαγγερ,ἰρησ τοκιμ ἐδ ξιβέζ- 
τις τέγετες 41}1118 Πιρροῦιὶς παῖιοσ ἢ πλάτο ἀφάασιητατγ, ἀπτ 
44 Πἰττὰ5 Πιδἀπισιιητιγῖν αρὸ γομίοαηαὶ, Οαίαγ ἰθτὸ ἔεσιπ- 
ἀο ἀε Βε!]ο εἰμ} 1, Μαςμιματίοης ποινα}} Ρ)α πρὶ (αδτεξεῖς 
δὰ τυγγῖπι χοίτιπι φάπγοιῖεης, ΑἸ οὐῖαπὶ ΓσυτᾺ 15. 1 ἴςν - 
τα] ἰς ἰερεπάιιπι ἤτον ἰά ὁ Ερηματα, ΡΟ εχ Πἰθτὸ Γρτίπηο, ταὶ οἶδ 
γεων ξύλα, οἷς ἐποβληϑεῖσιν ἐφέλκονταὶ αἱ νδες,φάλαγγες κ' φαλάγγαιν 

άγτγο ΡμιαΙ απ. νοσαιιέτοντ ΝΟΏΪ 5 οἰτατ: Οὐ πὶ Εσσηιις. ἴ 
ἔγετηπῃ διαὶ ν δ Πἴοτ ηοἽττ]59δζ αυοάατη σορ Τετ,οτυάς- 
1π|πιηὲ ρτο ῥμαϊδηρὶς σατίπὶς Ππιρϊεσετγατ, 4110 πτοτῃ ἐς 1] τα -- 
τεῦ ποίτος. ΡΟ] οπῖ5 Αγροπαατῖς,ςοιπάο Σῆμα ἔπες νεΐα 
ὧν κοτίνοιο φάλαγξ, Φαλαγξ, δυίϊάᾳ οἴϊ, ὁ κανὼν τὸ ξυγρδ,, ἀρτιά 
Αὐἰοτεῖοπη τη ΜοοΒβπ)ς]5914. εἴτ, Πατονα απο αἰτογιιαι στα τ 
τἴηδ ρεπιις εἷς ἀϊπετγίμπη ἃ Πργαινίἀς Σπεϑμος, ὃς 2υγίς. Φά- 
λαγξ ργτο Δηϊπια! νά ς Φαλείγγιον Φ ἀλαγξ παι 514. ϑυλυκώς, 
ὃ αραίχγης. Ὀ] τ, Ἐ᾿ οἰκασιν ἡ αἷν οἱ γόμιοι του τοῖς ποῖς λεζστοῖς αῥα χνίνις, ἃ 

ποῖσιν τοίχοισιν κὶ φάκαγξ υἱ φαίνει, 

Φ λ ανα ες ἱ θ]2 πᾶ αι" ὃς Ρμοσδτηδον οἱ το ἱπτογρι. ΤΉδο. 
ἀοτο.Φ ἀλαινα,οοἰ πο 14,1 τα ρΥ γί5οηιια πού [πἰζογηῖ5 [απο - 
[τ : αἴδᾳ τὸ εἰς φώς ̓ ϑηεῶτω. ἸΝισαηάον ἴῃ Ἵ μουϊαςῖ8, - φαλειμ 
ἐναλίγκια, τω «ἰὴ χύχγοις Αἰκρόνυ χίθ- δ'ειααγυσ τὸς ααὐύλασεποαφαῖστ 

σουστάν. [ὨΓΕΓΡΙΕ5 ψῶραν κἡ ψυ χίωὴ) ὁ καιδυλόσβεστον νυ]ρὸ, 1014. 

ταὶ φακαίνας ἀἰχὶϊ ταὲ οἰκρίδεις, ταὶ εἰα 9 ἰ[ας φαίνεάϑει αἰεὶ τας ἀἰφαὶ ἡ 
λύχνων. Α ΤΥσορΡΒγοΩς φάλοι ἀϊσιιητιιν τ᾿ ἀτοκοπίιύ, νἱάς Λαμ- 
πυράς.Ἐχροπίτιγ ἃ ΤΖεῖζο 'π 1 Ὑ ΟΡ Γυπυραυετώμορφε γῳ, ψυχῆς 
ψῶρᾳ, τα κανδυλοβές 6ια ̓διωτικώς, 

Φάλακον, Ορι5 γιχάς, τὸ ὕ3) τῷ φαλιῖ, ἰδ μῆμον, ἘτΥ ΠῚ 
Φαλεἴκρα,ας, ἡ, ΔἸ ἰτίτμτι ἀρυα δυο, 
Φαλάχραι Ιος8 πιιά νη }ς μου ἱ5 Δὰτ Ῥ᾽δησὶς νεῖτα 9 ἡτ16: Τιἀτίπὶ 

δἰάθτετα γοςδητ: ἤπητ ὃς ΝῚ ΠΊΡ Πα; απ 4πὶ τος πο πιϊης ΟΡ 
ῬεΙ]Ατα; φαλακραῖαι κόραι γ Ραμ ΠΥ σορ ἢ. πάτο 8 οχ ἀγ οι δχις ἴῃ 
Ῥμαίδεγο Ιὰς ργοπιϑητζογίο [ςςοῖ {5 ἐἐϊα:. 

Φαλακρβεγουν, ὁ, ςΑἸτ15.[ ποία πιι5. φάλακ δὲς τί) κεφαλίω) τίυ) ἢ ὄψιν 
ἐῤῥυτιδωωήν Θ',ςαρῖτε οα] ἢ ον δὲς. αῆραὶ τὸ φαλὸν » μος οΠξ [λα μεὸν 
ἔχειν τὸ κάρα:νεῖ ψιλῇ ὁ τὸ ἶκρον ἔχων φαλο »ἱά εἴα, χδυκόν,φάλα- ἧ 

κρϑν πίκλεις, 51 4.46 ἱμαηὶ Ορογα καἰ 5) σἰκ' ματίω, ποτοκυταν, φαιλαξ 
κρα ΗΙρροοτγατὶ) ἴμπτ οιιπὶ ἰστιοτο του η 2, 
Φαλακρέτης "τος, Αἰ εἰτίμπι, Οαζα ἴῃ Αἰ οτ, Ρ δοτγαμπι, 
Φηλακρθω, μι ὦσωοαϊτπι ἔασον πα 
Φαλακρούμα, Δ᾽ αοἴσο, ὅς 
Φαλάκρωσις, ἃζ 
Φαλακρωμᾳ,ςΑ] υἱελεπι,αρι ΑἸεχαπάτιινη Αρβτγοά. Φαλαχρώσουσιν 
ὅλ σε φαλακριόμο ται» ἐαρῖτε 27, ΕΖΘΟ ΙΕ, τλάςησ [προ τς οδΊ- 
αἰ τί 11. 

ΦαλακτόνΘ-., Δοςἰ Ρ ΓΙ σοΠΙ15. 
φάλενϑ' Θ',ςαἰτς,φαλακρὲς γ ἘτΥπιοίορὶς, ἰθὺς οηΐτν οληι8 (ά- 

ΡΊΠΠ 5. Σ ν 
Φαλαρα Βα ]Ατον Γιάτληῖ5 ἀϊσι ΠτΓ) α΄ τηητατο 1 ΟΠ ου τείλαντον; 

ταἰξητι πη). δ᾽ αἰ Πσδηταγ δυιτοσι εὸ ΠοΙΏΣηΟ ΟΥΠαπΊοηζα ΘΠ ΠΠ0σ 
τα πυ, ἤπια δαιίτιι πὴ ἃς ΒΟ Πα πη, δυπὸ πὰ φαλού, αοὐ {ΠΠ|Ππ ὴης ἢ- 
φηϊῆσατ, Εατιριάςρτο Ἰοτῖδον Ἰὰς Κακφαλα Ἡ οἰγ οι. οτίαμν οχ - 
ῬοΟη.εἰριραγαλίσκον ἃ δ) “ πρεικιφαλαίας, Γ 

Φαλάρικαν ΑΙ τις, σοητι5 ΕΠ] τι} {6 7) φ ντᾶτῃΓ εχ ἔα] ἴντα 
Ἰοεῖς ἐχτειξτις5 ἀϊη! οδ Ὠτε8. " ’ 

ἼΤοπι.᾽: ΒΒῸὺΡ 1) 



μαλαρὶροἰδος, δ » μαἸατὶς δυλὶς ιιας τ πατῇ γευίατοτ οἀρυὰ Αὐῖο- 

τεῖ. ἂς Ορρίπη. σλζα Οτξοαπι ἡ οσοπὶ το παῖς, ΟΟΙμπις} 14 

φὰιδίατιας νορατ: ΟἸδιιία: ̓πυτοραίοιιπτιιγ Δπδεε5, απσγασε- 

Αι] αοδοίοϊ ἃς 5» 0 μα] ατῖ ες (πο ἐξ ίαιιε νοἷπιοτος»αιια; ταρ πα δί 

Ῥαϊιιάοο τἰπηδητατ. Τοιοΐτον ὃς Φωλησές, ὄρνεον δ λίμναν ὄυωρε- 

απἰς αὐ 1πτεγρτ. Αὐἰ τορμαπ.ῖπ Ααΐθιι5, Ατμοπ. 11.9.8" 3 φαλα- 
εὶς αὶ αὐτιὰ τ-ετὸν ἔχκσω τὸ ῥυ γχίθ. σ ρργίυλοτέρᾳ τἰοὶ ὄψιν ὅσο". ἔντε- 
φρρς Ὁ γες ἑξκ νὴ τὸ νῶτον. Αἰι15 ᾿ς ἀϊσατα ετᾶτ Υ ἐπετὶ κοῦ σωμ- 
φασιν αῷ φαγλου ἑάςηι ΠΠδ.ζ. 

ᾧ ἄχαρις δὸς ἡ ρα! ατῖς ποτ. Ὁ 1οίς.1.3.ς.199. ᾿ 
Δαληρβεγοχ φαλὸς ξλέξλιιπι (δουπάτιπι φιοίάαπι γπάς ρτο αἴρο ΡῸ 

οἱ εχ πἰπτατιτ,ἱὰ εἴξ,εὸ ιοά ἔριιπια αἰ δ᾽ σοῖ:ἄταια Βἰπς εἴϊε 
φαληρκῶν αἰδείςετς ἔρια ἰρυππείσετε ἀρὰ Ἡοπιδγιαι ΤΥ ΌΙ 
ταπιςη ἃς Αἰ ἴτεῖ Ἔχ ροπίτιτ ) ἀϊοίτυν ὃς φαληρκὸς πρόποῃ φάλη- 
εἰὸς τις ΡΓῸ φαληρθς, 

ἀναλιεόποικγοδος2 8} 015 ρε 4115, λδυκόποις, 
φάλιθ',υ, ὁ (ρ] η ἀϊ ἄτι, ιι59᾽η. ἔγοπτε αἰδος Βαῦεπς οτῖποβ» φί- 

χμονυλαμῶρϑν, ἵπτεγρ. Τ Ἀεοογιφάλιθ.γἱ  άλιθο, 
Φαλίπω, ἀεἰτρ᾽ο, μωραίνω, Η ον «ἢ ἴς ἃ 1άεπι φαλίσσεται Ἐχρυλδυκαΐνε- 

ταὶ δι ἀφρίζει. 
Φάλκ, Ηείγο. ὁ τ κόμης αὐχμὸς ἡ γυκτερὶς. ΤῊΝ 
Φαλαὶςον" ἰσπιιαι χαο ἃ ςατίηα: οἴΔιι15 «ΕΗ σΊτατ 5 ΔΡαα ΡΟΪ]. τὸ τῇ 

ςείρα περσηλέμδμον. ᾽ 
φαλλικὸν ἄσμα, Ἔχτετηροταπειπὶ σάτηιεη 410 ἴῃ Ποπογοπὶ Βᾶσ- 

ΤἈἱ ἔπρεσ Ῥ ΒΑ 5 σαποθαταγ. Αὐ τ. 1π Ασςβαγη. ἄσομω τὸ φαλλικὸνν» 

εαηῖαθο ἐε(τεππῖπος γεγίμϑον οἱ οἴδιιπι σάτπιοπ. 01.1.4. φαλλε- 
κὸν ὄρχημφ δΠὴ διογύσω, 

φαλλοβατίω, (ὰρετ Ῥ μα! απὶ Ἰησεάο, ΡμΑΠ]Ὸ ἱππάςο, Γοΐαη. : 
Φαϊλὸς, οὐ ὃ ΒΑ Π 5 Ρ ΙΔ ρα 15) ΡΕἢ 5.6) δοῖον σύκινον, γεἶ ξύλον ὄγιμη- 

κεςγἔχον ἐν τῷ ἴχρῳ σγούτινον αἰδοῖον, ν 14 51. ὃς ΓητοΥρΓ.ΑὙἸΠΟΡΒ. 
τὰ Αςβατοᾶς τὰ ΟΠ. 4. Εταίπα. Ρ μα Πιις ἀφο. Φαλλοὶν ρ 4 }}}.14 
εἴτ, Πουποα νετεῖτα:ῆς Ν 4112 δριιά Ἡογοάοτιιπι. 

φανλοιὲ ἑγλίωνες διογύσῳ ἐγείρφυσιν 9 ὁ ὅρας μιχροιὰ ἐκ ξύχυ “πεποινυΐοις 
μεχέλα ἐδοῖα ἔχοντας καλέονται 3 τάδε γῴ ρήκσαςα. λυκ, αἰεὶ ἡ συ- 

οίης. 

φαλλοφόρφι, οἷον κὶς ΟΠ1].1π Ἑταί. 
φ λον, τὸ τορρομετωπίδιον, 51 4.» ΑΓ ογδφοίαιις ρΆ]οχ: ΤΡ] ἐπάϊάτι5. 
Φαλθο,ν, δναροχ, ἐπανοςημαγοοπιις ρα θην λόφθ- 914 οἴξ, «εἶπα 

Τιφατατ. ΗΠ οτ1.1}.γπλῆξε φάλον κόρυϑος:ν ηάς τετοφαλίθ᾽ πηληξ: 
νπάς ὅς τρυφαΐλεια,ραῖςα ΠΔ θ6η5 τρεῖς φαλοις,ἰά εἰξ.ττος σοηΟ5. 
φίλοι δὲ εἰσιν οἱ χΤ' τὸ μίτωπον τῆς «ὐξακεφαλαίας χευσοῖ ἡ λοι ἢ εἰς ερῖ- 
σκοικἱλαις Ηοπ,.Τητς.1η 1.6, ὙΠ ΤΝ 

φαλὸρ ἴάοτη, ὅς (Ρ] οπάϊάτι5:8ς ἔσιτς } ]}2 ράτια (ρ!επάϊάα ἴη ρεᾶο- 
τε ἐ]τοτιπι. το τ ροῖγᾶ ἐπι ποῃς 1} ΤΔΥΙ ΕτΥ τη. 
Φαλιώα, ροΙ ο ἰρ] πάϊάππι τεάάο, ΠΗ γο. ΠΑ ΡΑΡΝ 

φαμαὶ, ἀϊοο,ορ᾽ποτολογίφομαι, Πε ρου. Αςοιί.Οἄ.σ,ἐλένη φάτο μύ- 

355,1. Ἰχῖτ, τ 1], ἦσον ἐμοὶ φα ὅτοιγἱ ἀσηγορῦ σαί μοι,ε χ 4110 πιο 
εὔτη ἰο41}}. 

φάυθυ θυ, ἀϊςοῖς,αὐεηεγαη οἱ οσιιτιις, εἰπὼν: Αττίςαπὶ οἴ, 6 
Φαιάνω 3», ἀρὰ Δέργ ρτῖος Μαγτῖι8 πιοηῆς ἀϊοίτατ. Τ Βσοη ἴη Α- 

τατιτη ὃς ἴῃ ἘΡΙΡ. ζὴ ἘΝ 
ᾧ ζνρρτο ἔφησαν, χετιητ, ὃς φαῦνρτο φαϑησαν δατέλαβον, ἔφασαν 0 

πιεγιὃς ΑΡΟ ἈΠ ιοά. : ς 
φαγα;γἀϊρετε»α ἢγπιατε, ργίοτὶ ἰοηρα οὐτ ἄοσες σᾶ χα ἴθτο τεττῖο 

Οτατητ σιοά ργο ἔφυ αἰ Ἰιια πιά ο ΡΟΠΙΤΙΙΓ. Χοπόρβοη [στο 
Ῥτῖπιο ἄσομνημ. λέγεται ἀλκιβιάϑίω αὐουολεῖ τοιάδε δια χεχθίμ α] πε 
οὐ νόμων, πε μι, φάγω ὦ πδρίκλεες ἔχοι αἵ με διδοίξαι τί ὄξι νόμος» παν- 
τως δήπου, αἴα) τὸν αὐδεκλίαγ Ῥτὸ ἱπαμὶζ εἶ τείροη ἀΐτ, Φλθαι 
αὐτὴ κἢ εἰπεῖν ἔπ ρε γαςαῖ, ντ ἴῃ ργίπιο Ῥαάϊα: ) Καὶ Ὁ εἰς υαἰγίω 
σκώναντα εἰπεῖν. ἐχ, ὁράς φανα » ὡς καλώς οἴνοχϑεῖ κα ὄυσχνιυόνως: 

Χεπορβοῦ ἐη ΘΕςοποπι Σωυεπαινεῖ 3. ἔφη φῶαι νὴ ὁ νόμος αὐτά, 
Τάοπι, τὰ ἐγδον ἔργα αὐτῷ φόδαι ἐφη ἃ ἀἐγέϑωνα. Α11) φαίαι ππιροξυτὸ- 
γως [οτἰϊσιιας, ἢ ἕ ἀν. 

᾿ Φανῶφο, ἈΡΟΙΠΙηΐς οο αποπιεπτιιτι ἀριά Ομῖοϑ. φιναῖ Θ' ξειὶ Τυρῖ- 
τεῦ (ρ᾽ ἐπ τἀιι5»1τι ἀπ15) ΕἸΓῚΡ. 

Φόρῶν,ν εἰς, ϑέλειν, 
Φαὐκοι οἱ, Ρ πὶ, αρνας. μὴ ᾿ 

Φαναὶ μυςηρίων, ΕπτΙ ρ᾽ 4.14 εἰς ἐλλαμψοις» αρυά Ἑυτίρί ἄςπὶ ὁπ 

π ἈΒοίο Τεγρήίςοβοτε Οτρβειπι ἀϊοῖς δεῖξαι φαναὲ μυςυρίων 

κἡποῤῥητων,Ἰ4 εἴς, ταϑηξεγαίϊο πὶγττετῖα ἀγάπα ΒΔΟςΒὶ ἔαςἱδ.Ροτ- 
ἀροηάα εἴϊε ὃς ἱσπὶς τοτγυ!τδτίοης δά! δῖτα ἀρυὰ οὐπάξ Ευτὶ- 

Ρίάεπι ἴα Τοης τε πὶ ΡῸΓ φανας βακχίε ἰμτε!]Πρὶ ἀϊςσιιητιιγ οὐ- 

σία δαςς ὶ ποέξιτπο τοπιροτο ἔβοῖδιις ἀςοαπίι ἀρ τατὶ [Ο]Ίτὰ, 
φιανείίω δείξαι μι, ΒΟ ΡΒ ἴῃ Αἴας. εἰ μὴ φανείίω πᾶν τὸ συιυτυχὸν πεῖνος γη}- 

{᾿ ἱπάϊςσατειτι. 
Φανερόιωσος ΠΕ Ρεἰἂπὶ οὐϊε. ᾿ 

Φονερὴ.ο, ἐτηδαὶ βοίξαι5,σοπίρε ξξιι5 ἃζ ἐταϊῃθπς, Ρἰληϊι5 9 «ἐς, 

οχρτεῖϊς, αὶ εἴς ἐπτγα ἀκπθιτατίοπεπι, ὅπηδηλδ-, απ έδαῖθ-, φα- 

γερὲς γίνομαι» τορετῖοτ, σοπηρογίοτπις εἴς ςοηίζας 5 σοηίτας 

«ποι ἤμιτεν δες. Ρίατο ἵπ ἐρ το Π!5, δὲ ἐς ΠιΘρΡ. πὶ Ραττὶςῖρ. 
φινεξὸς γίνομαι Ἰαν» γἱάοοτ ἰγς. ΣΧ οπορθοῃ, ὁ φωνερβς γυόώρθ., 
“αὶ πιαπίξοῖζο εἰξ ἀςρτομοηίας, φαὶ ἱπποταίτιφάνερός γδούμῷῳθ. 
πωλών, ΡΊατο ἀς ἴιορῖῦ. ἀερτοβοαίις ταληϊξε(τὰ γεπάιτοι, ἐὰν 

Φανίας ταπιιῖ5 ἔοττιιηα: αιμηπὶ Πτ᾿ [ιττητη5 ἀτυἸτῖας ἰα γᾶς ἃς Πππιι τος 

Φενιον οσι5 4110 ραγραπηςητα γο οἰ οθπητ, ᾿ 
Φαγίον, τὸ, ας! ράγια ᾿Δπαραβ91 σπίςα 5 ̓ π ἘΡΊρτογπάς φανάρμον, 

Φανίωναι οἱ τα Ὀοἢ]Ατιοτιιπι σοπι5, Αἰεχαηά, ΟςηϊἈϊ, Πδτο τις8.27. 
Φανομηρίδες, ἀἰςεΔητιτ αἱ ασαρτιατί δες, ἃ εἴπ Πἀσοπας Πα ϑρατὶ 

Φανὸς οὐ ὁ οἸΑτιις»(ρ! ξ 41 ἀπι5,λα μωρός φανὴ, λα μκνρι κριϑειρνΑὙλ ὁ, 

Φανυς οὐ δ Γαδ. Ιατογπα. αἷροὶ τὸ φαίνειν,  ος Ρτὸ ἔωνϑεὲ ἀϊοῖ πηι μεῖον, 

Φαντοίζομαι, μι αἴσυμωι αν. σισμοἱπηα οἰ ΠΟΤ. ΡΠΙπῖο { γπᾶάς νυ!ρὸ ῥγαπ 

ΦᾺΑ ᾿ Ἂ ἠϊ 

πις φανερὸς γθηται ὅς. ἢ χαῖς βατεὶ ἧς για ηξ εις, Χο πα ΘΡΒοδ., ΕΤ 
φλυερὸς εἰμι μεσ τὸς ὧν, Πεπι τ μοπινἱάσοῦ εἰϊς 8 τις ρτοάοχε ἀπηρὲ 
πορβιοη-φανερὸς ἰῶ δυμοτικὲς ὠνορτο σετῖο ρορε[ατῖς εγατ, θύων ς {τὰ ῃ 
φισερης ἰωγλροτῖς δζ ΡΓῸ ςοῖῖο {φοτ ἄσαίατ, μἶςπι, Αὐπζοτεῖος ὅτωι 
(ξοιπάο ΟΕ ςοποπι. αὐ πὸς αὔτο ποιῶν φανεοὺς (ων 14 ρα!ὰ πὶ ξαοῖο- τ " ' 

Ῥ8-.Ρ]ατο ἀς Ἀερι δ σα στὸ Ρτίϊπο, φανερὸς ἰωῖ ὅπη υμδῇ εἰπεῖν» 2 ἴω τοὶ 

ἀἴσοτα γε]]ς ν]άςθατηγ. φανερὸν ποιῶ . σαφίωίζω, Χοπορῆ. ᾿ Ἷ" εἶα 
φόμερθν Κρ ϑίςυμι, οτ Οἵ ἐκ κα φινερρ Ῥγορα πε, εχ ρτοίςῆο, φὰ ᾿ἀὐμ 

ἴῃ ἀρεττου Χ οπορ ἐν τῷ φανερῷ ἔξ), ες τὰ Ῥγοράζωϊο ἃς ἘΟΡΟΣ ΕΝ 

Ἰλτι, Τά οπι, δὴν Φανερρῖς ζω ἀλϑουῆν, σΟηρτορ τὶ (ὥπηιις,, {τὰ ρτό ἽΝ "" πὶ 
πιδηῖ ει ]5 μαθεητος. ἐς τὸ φανερὸν, ΡΓΟρα] ἀπη. ΤἈς 4. Φανετ ὍΝ 
Ε)591Π |{πτ 5.6 ε] Ρ τἰ5νοἰαγιις. ΧΈπορΡ τα. ζ ἐν πόλει τῇ μεγίςη “σ᾽ ιν 
φανερῶν φῳρρφαγώς δι Σπολώλήσαν, ἌΜΕ 

Φανερόφιλί..ρ4 1 πὶ ἀΠΊΔη5. » 
Φανερήω, μιὥσως π’ωκρεν Ρ 1τη ἔοἼ ΟΣ ΡΓΟΠΊΟ 7 Ργοάιςο 5 ρατοίαοῖο, Ἡ χω 

φαίνω,οἸατὲ οτεπάο, πα σοτα ςἀο.Α ἐξίιι. πεφανέρα ται, ἀρρατιῖτ. ὑμῖν ̓ 
Ῥαιίις δά Ερμεῦςαρίτ, φιΐπτο, Γαὖ γὸ τὸ φανερρύ μῆνον φιῦς ὅδ: τ ον 
τς, τοὶ ὃ πάντα ἐλεγ χόμῆνα ἕτϑ πῇ φωτὸς φανερ» ται ὦ οἴ, πιδηῖ- (ὔν 

ἔεῖτα βιιπτ. ΑΜ ]}5 ἰπσιῃάο, σαρῖτα αϊπτο, θεῷ 5 περανερώμεϑει, ἰαἰγατον, 
Ῥεο πος ἀρργοθαπια: 11} Ποο πηαηλ ἔς ΠῚ Πιπημν. των 

Φανερως, [Δ Π »πιδηϊ ἔς ἢ ἐν πλδηὶ ἐο Ἐὸ,ἐναργως, ἑτοίμως, Ξι) 4. ἐάβ ν 
Φανέρωσις, πἸδη ο(ζατο. Ν4Ζ.1η Οτας. ἐμμιθαι 
Φανίσκω,αρρατγεο,ίισςο. αἰνθίϊο 
Φαὐμς τος δ, 50]. δὲ ΡΙιΑπε5 ποπΊοη νἱγῖ, ῬΒΑποβ ρα Οτρπειιηι να μῇ 

ἴῃ Αὐσοπιίάςπὶ ηιο 4 ἔρως, 4 ρτίπηιδοντ ἄοπι Γοοῖᾶ ἰωτοτ- δυο! 
ΡτΓΕτατιιγρεχ σμαο ἀρρατιῖτιάς πος πιοπαϊηῖς ΝΖ. ἴπ Οτατ.}.4- Ἰσίμμῃι 
ὅχδητῖις 1 Πίτοτ, 1 1: Πεο ἐχροηίες. Ἢ ὑυρὼ 

Φανητιάν, Δα ρράτεγε γοἷο. ἐπ τολρίς 
{1} ιπρῦς 

Πν 
γμπτοαιὶ 
ὑχίοιι γι 
Νἰ οικοι 
κίονι 
λων 

[κα ἰὰν 
σρλη ηδὶ 
πα) ρΟΠ}; 
ὐήαίγεα 
ἐγπταὺ πι! 

οἰϊεηιχίου, 
ΠΟΙ Σίν 

του νυ 
φήῳ͵ δες 

αὶ γὐῥνπο ἡ . 
πμισπιίς κἱ 

ἐαη ιν, 
αὶ τῦιόνῥν; 
ΠῚ αρέτηι 

βίταλαιι 
ΠΥ 

(ἰχαειον 
διεηνετ 
Λεϊιμμεῖη 
ἱμοαμοί 

πεν 
ὅπη ἔς 
δι ἔζξ 

Π 8 
(ππίτίπηι 
Τἰρακζτηο 

Ιδτ ὰ ῬΗηδηὶα φιοάδῃη εἰτ5 ἔπ σεηι)νἱάς ἴῃ ΟΝ]. ταί, 

ἀϊτηϊηατάιι, 

της ; φιὸδά ξξπιοτά οἰξεπάογιπς λάδι ει ςαίτι!α, ΡΟ  χ [1. 
7Ζιροδζιφαννομ, 

ΡΒΔη. τεὶ φανεῖ, βετ ρ᾽ οι. Ατἰ ἢ 1π ΟΕς. 

Τοδηπισαρίτε ἀεσίπιοο ἔξαιο, ἔρχεται ἐκεῖ μζ΄ φανῶν κὶ χα μιπεώδ᾽ων, 
14 εἰξ,αιιτα ἰατογη 15 ὃς ἰλπηραάῖθιι5 ροτίτις χιιὰπι ἔας!θι15 αιιος 
Ρτορυϊὸ δ (δες, ν ἀτιὲ τάσιει πος σχροπίτιτ ἀριιᾷ Ατδοησιιπι, 
᾿ἴδτο ἀεοϊπιοφιΐίητο 9 ΤΊ ΟΠ 445 Β ποάϊι15. δέλτερον ὃ φανὲν 
γοοατὶ τγαάῖτ, δ΄ φησὶν οἱ γυκτερδι, ὁ μῆνοι “Ἶ4 νέων ἔχνσιν οιξ ὅτοι ἐλά-: 
γας χφιλούσιν, δ] ἀςπι,ετῖαπι ΑΒ 5 λαμπάδες ἀἰσιιπτιιτ φανοῖ, ἀἢ- 
οἴτατ 8. πανός. ΡΟ] ΠΧ Πἰδτο ἔσχετο Λυχνούχθι(1ἀ εἴς. ]τογπα τ 
τι ὃ λύχνον, ἃς ᾿Πσεγπαῖτι σοητὶ Πετ)δ νου φανός, φαγὸς 9, ,λαμσπαὶ, 
κὐ λαμτπῆρ δζδὲς που νὰ τὲς οσρἀοπιρίς γε σοὔσεηπετεβ ρος 
πητιγ, δὶς τάτηοπ Οοπηπιθηταγ. ΑὐορΡ απ πὶ ῥδος Τ᾽ πγοιὸς 
οιᾷ γωῦ ἡ μεῖς λαμιπτῆρας καλοδμῆυ.. ἐξ 33 νεῶ φανοιὲ καλερμδμοις χύ τ 
Ζνοιε τινγαξ φασι λέγειν Τ᾽ σαλαιών,ταὶ 3 λαμπάδας ,εξὺ τραγικοιξ φα. 
γοιὲ, η' παινοιξ, 

τά[μογ ὃς ρῥαηεαβε 9 ἡ φαντεισίᾳ γα ογπιονντ Οἴσογ. ἀς ἸΝαταγ. 
Μαρπατὴ τιγθατῃ σοηστοροῖ ἑρποζοτγιπὶ ἀφ τ αΠὶ 5 ἄτας τα 

Ἰφηοτογιιπ, γτ ἐ05 ης οοηϊσέξιγα αιΐάσπι ἐπέογπηατε Ῥο ησ 
τπι15.Α]ςχαπάςγ ΑΡἈγοάι ἴῃ ΡῬγοθ ἐπι φανταίζονται τίω χε σιν 
Δηξογπιδησ νίωαπι ςορίτατίοπςο. ΕἾλτο ἐεσιιπάα ἐς ἈΞ ριΠ Γᾶ, 
ἄρα γῆητα ἃ 5τὸν ἐϊ), κὶ δῇ υἱέ δηῃιβιλῆςς φαντείξεύθει ἬὍνοτε ἐν μας ἐπ 
θαι, 1ὰ εἴξ 5 ἀρράτοις ἱπ αἱΐα ἄγαιις ἐπ Αἰϊα {ιοπάς ἔρος. ἰπαηκη 
εἶεν αἰταπι ἐρεοίεπι Γαδιπεὶς οἴξογγο, φαντείζεται αὐτοῖς ὕς 1}}}5 Ο- ΠῚ 

Πεπάϊτοςαρῖτε ίοχτο, ᾿εδτο βαρίςηζ, φαντείζονται μαρμαρυγαὶ ὃ- Τ᾿ ἢν η. 
ρᾶν. ΠῚ ν᾽ άεπτις ἰρεπάοτος νίάεγο., Οαΐεπες Πρτοὸ ρτίπηο ἢ [Ἰ ἫΝ 

δὰ Οἴλιι ςομοπι, δα ἐφαντοίδϑνμῆν » ουΐα5 ἐρεξέγαπι ἐχρτοίῃς ἢ ἔπι τοις 
ττι5.Ν 2. ἴπ Οτατίοης μάτην 114 επτιγφως ὅσον αὐ καϑιιρώμιϑαε ἢ ἢ Ὁ 0" 
φανταζό μῆμον , κὶ ὅσον αὖ φαντα ἃ ὠ μὴν; ἀγαπώυβυον 5 1 πιοπ ταπῖῦ 
γλασὶς ςοητοπηρ απήο τητος έξιιπι » αιιαητὸ Ρ᾽ι5. Ριγρᾶς 
ΤῊ ς ὃς φιδητὸ πιαρὶς Ποπτοιηρ Δ πιιγ 9 ἀἰ!εξξιπι : ἀς Πεος 
ἐφανταίϑνιστιν ὅτον 7 Ποι!πὶ σοητο ΠΡ ἀτὶ ἤπητ , Γάςπὶ ΝΑ ζαπς, 
Φαντέζομαι Ραίπιις, ἀρρᾶτοο,, νἱάςοτ ἱπιαρίηατίοης» οσσιση, 
το. Ρίατο (δοιιηο Ρο] τἰσοτατι. . αἱ ὄψεις φαντάζονται «Ἶα᾽ ἐνον, 
πνίων : Οἴσογο Οῆς, τογιϊοννῖα αι τὶς οςσυτγτγιης, Ναζάηζοτ, 
τι ἐν ἀυτει τῇ ὄρει Θεὸς αἰϑραποις φαντάζεται » Τάοπι ἴῃ ΟΥ̓ΑΥ, εἰς τὸ, 
αἴγιον πείσα, ἴῃ ᾿ρΡ[Ὁ πιοητς [ει ρογ ἱπιδσίητίοπείη σῦργοπ 
Βεηάϊτιγαθ Βοπηϊπῖθ". φαντάζεται δεξιαὶ τὸ εἐἰριστωροὶ , ἀοχιτᾶ, 
νἱάξηγαγ ας ’ατιὰ μῆς, Οἰςετίη Ρ]ατοηῖς Τίππασο, Ηδετσ' 
ἄοτιις ἰπ Μεϊροπιςης: αφανιϑϑνένταν 3 τούτων τὸ αἴραπαν εἰς ὑκέτε, 
ἐφαν τείζεντός σφι, (πὶ πα ΐαιιαπι τπᾶρὶ5 ἀρρατεησ. Φαν- 
ταξε ὥτη » σοπίρ᾽σιππι οἵδε, οτηῖ, ἱπ σοηΐρε ἂμ νογία γί, Εοα 
τοάοτις πὶ ΓΟ ν πλ.Οἷνας ὡς υωρείχοντα ζώα κεραυνοῖ ὁ Θεὸς. ἡἀδὲ ἐξ 

φαντείζεῶτι. Ἑπτίρι 465 ἰπ Απάγοιπας α, αὐ τρῶνε φαντάξε 
βὼν  Ἰὴς υςτίογις ἀπ οομίροξζι Βοκηίημαι ληῖς σώςς. ' 

φαντοςῦν 

ἴα ϑματγη, 

ὑπο ὡς, 
διίμμηι 
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ΠΝ 



. 

ΒΥΡΊΙΑ 
᾿ς φαντοιζοιῆρον » Ζο ἃ ρμδηταία σςοηϊοἐγαταγ οί δηΐπιο ἐοπ- 

ἡ εἰρττηυ5 7» αιοὰ ἀρρατγοτοίροξνγα, ὃὲ νἱ τ, ὃς (οπτηΐα, ΡΙατο ἴῃ 
“ φρ το]. τοτὲ μὴ ἕτο 5 τοτὲ ὃ. Ὅμως αὐδὲ τὸ φόυταιζο᾿ αἴνον , χὰ ΟὈ]ατᾶ 
ζρεςίοπη ἃς ἱπιδρ  ματὶ Οομ 1. φαντα ὁ εὶς ) ΟΡ] οἔξι15. φαντα ὡνεὶς 
ϑεὸς » ΠΙῺΝ ΡῸΓ ναἰϊιι ἀρ ράτγεπϑ ἡ Ναζαζϑηις ἰῃ Οτατίοι 
ΟΡ ̓  το]. Ηδθτοςαρῖτς ἀτοάεοϊπλο,» ἕτω φοῦερὸν ὑ τὸ φαιταζό- 

᾿μῖνον, φάτο του! δ1}ς ογαῖ ν [πῈ. Φαντεέζομαι αντὶ τῷ φαίνομαι, ἀς- 
᾿ς οείοτ, ἀςέετοσ σα! πιηϊ οί ) συχοφανπίμα. Δα το ρλαιοδ 'πΑ- 

Πς φβατη, διχαιόπολι, διχαιόπολι φαν πέζομαμ  ςἴροιάοτ αἰτοτ, ὑπὸ ἢ, 
; σπίς οἱ φαίνων, 

᾿ς Φιυτάζω,Ἰοπιὶ]ῃ ΓΟ πιη!ῖς ν]άεο. ἥπρο . ᾿πηᾶ ᾽ΠῚ ΟΠ ΘΠΓΙΟΓ. 
Γ΄ ρετγρξιαηταίτηα [υϊ Ε οτ, ΑΙαχαπα, Αργοι, φαντάζεσι τῇ ο(ἡ- 

ματι, δίς. ἤροσίεπη δα δατ! πηι » (απ υναις ἀςοὶρίιητ, 1ἀξ, 
τί τῆτο τἴξω φανταζοντα. ἴάαιις ξοτὶς ργα ἔξ ξεγοητία. 

Φτντασία ας ἡ ἴΠγ ἃ ΡῸ ΓΟΓΙ ΠῚ ἀπίπγο ἔῃ Β ἀξητίλιπη, ρογοορτεῖο., ἤρε- 
εἶςς ψιχα Δηΐπηο σομο  ρΊ τα» ἐπιαρὶ πατίο,νἐΠο νομί βἰοντύπω- 
σις ἐν ψυχῇ καὶ διοίωσις κὶ “γὲ φανϑεντῶν ἐκ διδυοίας καὶ ὠϑοήσεως. σ πὲ - 

σις. νπάς ἀριὰ ΡΆΠΠ Ομ επε ἀπ πιι40 5. τὸ τιωτέρας λαζεῖν φαντοι- 

σίας »τηςητς ροοῖος οἰατίοτος σοποίρετς ΡΟΙν δῖιις ἔργο αυΐη- 
το, οἷξ ὧν σιυυέ ξη τραγικίω κἰ παρηλλὰ μϑμίω φιήτεύθοι πἢ ῥδύματος φὸν- 

τασίαν 5 ἰρεςὶοπι τγὰ σίςαπὶ ὃς ΔΟΒΟγγεητε ΠῚ, Φαντασία οτἸλ τη 
ἐΐμφασις ἀϊοἰτιιτο] 4 οἰξ ἰπηαρὸ γοϊαταιγορτα [επτατῖο 5 ἱηδηὶς γοὶ 
Ἐχθτθ το, φοίσις, φάσμα. Ατὐοτεῖες ἴῃ Μεζεοτο] ἐν αἱ ὑταὶ πολ- 
χοῦ χρθνε τίυ) φαντασίαν ἀμπύ δ) :46 σοπιετα Ἰοαυΐταγ. Τάςπι 4ς 
πιο. τορος Φανταίσταν ἀἰχΊτοἰ οἴοῖπ ἔρθοιοιν. ὃς φαντασίαν ἐμ- 
φαίνειν μὐκοιο] οὐτρ τι ἴηῖς Πρεςίεπι ργα οτος ἰάθη, ΟἹ. 1 πὲ 

᾿Ρμαηταῆα,ἀοσοῖ ΟΠ] χη ̓ἶδγο [εχτος σαρίτε ἰοσιηάο, ἡιια5 
φίώτασιας Οταςὶ νοςαηῖςπος απὸ νἸποης5 ἀρρε!]απλι5.» ΡΟΓ 

ας ἱπγαρίπος γοταπι Ἀθ ἘπτῖιΠΊ ᾽γὰ το Ρ γα σι ἀ ΓΕ ΔηΪ ΠΟ. 

ἌΠ Ν 

[ει νῖ ες ζοτηςῖςο οσιῖς,ας ργασητος Παΐογο ν᾽ ἀρατηιτ, Οσετο 
Ι νἰΠιπη νοσατ ἰδτο ρτῖπιο Ασδάεπι. Πς συμ ους ἐΡ [5 αιδάαπη 

αηέκψούμι ἀϊχὶς ποι! 5 τος τππόξος εἴς σους ὃ ἡπσόκιη αιαἢ ἱπι- 
Ραϊποπὲ οὔ]ατα οχεγίηἤεοιιβ. υιαστὶ 11} φόυτασιαν., πος νἹ ΠΠΠῚ 

ἰπονα ἀΡρεϊ ςατιις Πσοτ ΡΏ1]ο ἐς πηιπάοιφοτεσία τύπωσίς ὅδιν ἐν ψυ- 
ὩΣ [ὑε ἦι: χϑοδζς.14 εἰ ντίαπι ἱσηρτε πο εἰξ ἴῃ αηῖτα. ᾧ ἡντασία, ἸΠ τα τι155 
ΤΠ ΠΝ [ρεεῖςς. ῬοΪγ λι5,1ὸ αϑοφδεξον ἐκπλυττόυῆνοι τῆς τσ ζύων φαντατ 

σίας, αἀταῖτ4 1}} ἤρεοῖς ὃς τπτιΐτι! Δ] ΡΊΔ πὶ Ροτοτ  Θ Δ ξΕ] Φαν- 
ῥῳβληϊο: τασία γ ΡΟΠΊρ4) ξατιις »οἰτεπτατῖο 9 Πρ] εηἀοτίϑαταιιο πιαρητῇ - 

«εητία: ἔροοῖος. Αξοτιιπὶ σαρίτε νἱρεπηιοαιΐητο . ἐλϑύντες αὖ 
ἡἰαπικίνι, Αγίππα νὸ τῆς Βερνίκης ΜΖ πολλὺς φαντασίας, Οἰμτι ΠΛ Εἶτα ΡΟΙΉΡα δί 
ἀν μμπθ οἴξεητατίοηςο, ραντεισία σον τάτο γοἤοπιοη58 τεὶ Γροοϊοιη ἀπὶ- 

το τοργαίςητδη5,  πιαρὶπατίο ΒΡ] Ἰη. Ατιζοτοὶςς που πέο ΚΒ ε- 
τοτὶοοτ. ἡ οἱ τύτε ἐγγινομῆῤη φαντασία, ἡδογϊωὴ ποιεῖ ὧσ αἰῷ αὶ “Ἶὐ ἐνυ- 

πνίων. ᾿ς μας γοος Ετδποι Ροτζιι5. φαντασίαι γνωστικιὰ κ' ὀρεκτι- 
κὴ, ἡ ζωτικη διεωΐχαις τῆς ψυχῆς σου!δ', παιϑητικὸς νος Αράστοτ᾽ οἷος 
γε φαοστεισία - ἡ ΤΥ φα» ϑέντων ς σις. ἴτηα το γογ ΠῚ Δηΐπιοὸ Οὔ 
πετίχασί πη: Φ ἐντεισίαν Δίόνυσ, ληΎγ,ν. Καλ εἶπαι υἱὲ γδ κοινως φανττες- 
σία παν ἐνγόημα λόγου γγωνητικὸν ὁ τοασοιμῖ πῦξις" ὦ μῆμον, 1 δίως δ) 51 

τούπων κεκράτηκε τοι τα γϑ ταν ὦ χέγοις ὑπ᾽ ὀνθουσιασμοιίς κὶ πάϑοις 
βλέπειν δυκῆς,κὶ ὑπ᾿ ὄψιν τιϑῖς τοῖς ἀκουοῖσιν. 56ἀ αι Βοςὲ πιο- 
ἀϊιπλ ἀϊοιπ. ; 
Οἴηχεῖς τεποῦδγα : ῬΒαῖδιις οδίοιιτο ππθᾶτ 
δἴως πεῖδε νεται. 1115 ἀἸ πῇ γοῖγο ἔιρατ, 
Αρίτσαις ἴπ οττιιϑὲ νης ποχ ἅττα πη σάρις 
ἔρποτα ρτοξοστὸ νηάς τοῖς {τς ]}] ΡΟτπὶ 
Τπιρίςης ἀϊιγη 8 

δοπορα ἴπ Ηετς, ἔμπτ δὲ ἴθ Α ρΆπ|. 
δε( εςος σοπηῖπο (οἷς ργαξιρετ 4165) 
σειπἰηύπιαιε ἀυρ!ςες Αγροβδίτο τ Δοπιδϑ: 
Τίίαα σογπο ποσπιοτας ἔατα!ῖς (εάες 

, ἵπεογ ροζοητοϑ αγθῖτογ ραίτοτ 4645: 
Αστεῖιϑ 1Π}Ὸ αἰ τιπημι15 εογῖος ἀο ΠΊ1ΠῚ. 

Ὧς ἕω ἱρῆς φιαἀαιῃ ἀἰχῖς ποι) 4005 ἱππέϊοϑβ εἴτ σεη- 
ζοϊτ-ὸ φιυιοάαπὶ 4π4} ἱπυραίοης οδίδτα οχτηπίεειις,, 44πὶ 
ἍΠ|Ὸ φαντασιαν,πος νἱ Παττι ἀρ ρε  !Θτπιις [ἴσες, 1. Αςα. 
ὦ μο τερ. ἱκετεύω σε μὴ ὅσ ει ἔμοι 
Τα αἱμαπτωπφοιὲ κ᾽ δρακοντώδεις κόρας, ε 

Αἴται γὰ αὗται πλησίον ϑρώσκουσί μου. δυφεπειδ' ρ, [ τι τμοπ, 

Οὐ4 παΐιιπι τοῖῖο5 στιν ΕἼ 15. τι ΠΟ 411Ὲ ἔα] {5 τὰάϊς ἱπιαρὶ- 

᾿Ὠἰρι5ὲ φαντασία, χἡ φαίτεσμα διαφέρει, φαύτοσμα μὴν γάρ ὅξι δοκη- 
σις διανοίας οἵα γίνεται χ᾽ ξξο ὕπνοις. φαντεισία δὲ ὅδι τύπωσις τ ψυ- 

χϑ, τουτέστιν ϑνοίωσις, χρυύσιπαος ὧν τῇ τβ κξεὶ ψυχῆ τ» δΔιογ ὁ λα 

ο΄ σῆος ἐν ζάμωνι. ἬΝ 

 Φὸμτασιαςεκὸς,ε ὁ, λά νἸΠΟΠο5 ςοποίρίοπ δας Ρτι|5214}15 υ] σοηςῖ- 
Ρίας γίποης: ἔειι ἱπηα ρίπος τ ἀτ νογὸ ἀριια ΡΙατάτοίναπὴ ἀς ἀς- 
ξεέξα οτγαςι]. ποιούῖσι κατόπου τοῖς ἐνθουσιασιμοῖς χ Φαντα στιχουὶ (ὅν 
ποροφύπας κὶ παὶ προφήτιδας. 1ὰ εἰ) ΓΟ τ τα πέτι αἰβαῖος ἢ δζ 

νἱτιοπαπὶ ἱπιρι!ποης ργαία 5 τεάάπης ἀϊΐπος ἀῖαις Ἅ}11- 

᾿ς ππαβινῖ Τυτηςθινοτγτειτ. ὲ ΠΥΝ 
᾿ Φυτασιοκέπος, ὁ, αι νδηῖς 4 δα δ πὶ ἱπγαρἱπατίο πὶ δι15 ὃς εο- 

Εἰταιιοηΐθιις Ρεγοε ίτατ » ἤει ἐλπιδοκόπος.. 41}1 νᾶ ἃ ρερεγ- 
ι 

ἀφ μοι" 
μη Ἴλμτὴ 

ὌΝΩΝ 
αὐαιπά 

τ πα τ τ τοσι 

ἰὐμ ῬῬ" 

αμμποα ἐδ 

εἰ Πἴταγ ἴσα αἰηνία ἔρε ἰαοτατ τὰ Βα, αὔδει της μας Ευϊα- 

τι} ἀς Τἀπταῖο τοιαῦτα 3 δ λέγιτο πὰς χειν κα εἴ ποὺς ν φαντασιυκο- 

ΦῸΒ 84 ς 
πος ὧν κὶ ἐλπίσι κεγεῆς ἐφ᾽ οἷς αὶ χοὶ βοσκόυβν 2.., ὃς Ῥαιυ]ὸ ρόΠς κ᾿ οὗ 
Ὑαὐταλ Θ- 5.,τοιούτος τις ἀΐ δόξειεν ἔῃ), ποὺς ἐδὺν τι τέλΘ’ χρης ὃ, αὶ 
ἐλπηδοκοπου μὴν 9. . γης ν ΘΓ ΠῚ φαντασιοκοπαῖς ἡ ΓΪΕΣ μάττῖς!ρ. 
Ἰερίταγ Εςο]ς ΠΠ|ςῖ σαρ.4. ἴῃ ἤτον Ὀ 1 1}1ς (τάς πὶ γοάάιτ, 4ιᾶ 
ν Δι δ ̓Πη ΣΙ ΠατΙ ΟὨ)θ 115 ρογοο ΠΠτοτ, 

Φαντασιόομαιγόμα)» ΥἸΠΟῊ ες ςοποὶρίο,, δ τογιιπι ᾿ηδ οὶ ΠατΙ ΟΠ 659 
Υἱποποϑ,ίειι νἱ τ Πὶ οὈίδειαητατγπηαρίηοτ, ΑΙεχαμα, α - 
ΡῬ γοά. ἀξ δηΐπηα ἰἰστο [εοιιπάο. κ᾽ 5 αἰώνντικνὶ 9. δίαιν εἶπα! εἰς τὸ 
αὐ δϑια εᾶῦτο γὴ φαντειστοεΐεϑει κἡ τὸ μνημιον δεῖν» Κ᾽ τὸ συγκατατ ϑεῶτω, 
Οτερ ἄς Βοπηβπουἐν τούτοις οἱ φαντασιοῦται ὁ αἴϑρωπος, 

Φαύτασις, ες νὴ ΠΠπλ Ὁ] γιατ, Προ εγαα,Τουιοΐαν,., 
Φανταισιώδαης 1 ΠγΔ ΡΠ ΤΊ Δ157 ΟΊ ται] ΟΠ 6 ἱΠΟΥ ΠΊ ΑΓ 5. 
Φαντεισιϑεὶς δ'αμεκόνιόν τι, 1 ἀἀ: ΠΟ ΠῚ 111) φυοφάα νἱάοτο νὴ ῆις οἴ, 

ΡΙατοη ΑΡορΡἢ. Ν᾿ ΐ 
Φαϊχεισμα ατος, τὸς ν (ὉΠ. Προ Ἐγιτ φαἰσμαιφαὐτασμα ἀχυλέως, Ἐπ:- 

τὴρΙα. ἐη Ἡ ςιθα,14 εἰἢ, ρ᾿απταίανα ΡΠτπϊ ιν αἱρὸ εἰ οἴ πλι5 ον 
Ρ)απίοῦπε ν εἰ ὧν ἐρυίεγντ ν [ατράτιτ ἃ ΡΤ ττατς λα Οἴσοτ, Ἐξ 
Ματεῃςαρῖτς 1.4.λέγροντες ὅτι φαύτασμα ὅφι, ΤΊ ΈΓοττ ατεπη φαντα- 
σία τῷ φαντάσματος,αι οὐ ἰιος ἤτ δόκησις διανοίας οἵα γίνεται χΤ' (δ 

υἴτγοις : 111 ἀὐτοπι εξ ἤριγα δι ἤροοῖος αἰ ἰσυιις τοὶ αιια δπ- 
[ἃ σοσιρτομεηί εἴ, το ̓ξ πιοῆτο. Ἰτά σις φαύτοισμοι οἰὮ εἶτις 
ιοἀ ποῃ οἴξ:ραντασία νοτὸ [Ὁ] 011 οἰπ}5 αοὐ εἴ αυτβοτςο 8111- 
ἀλ. Λτυίζοτο] ε5 ἀς πιαηἀο, φαντείσματα ργῸ ἰδ ἀσοίρὶτ αιας ἂρ- 
Ῥᾶτοητ τὰπὶ νετὲ αιὰτη ἔα] ὁ, 015 νυ οὐ λς, ΤᾺ ἐν ἦρα φαν τασμ των 
τεὶ υϑὸ ὅξι καιτ᾽ ἔμφασιν, το ἢ μα 9᾽ ὑπόστασιν» δία. ΘΟΥΤῚ Αια ἰπ 
Δξτε Δρραγςητ,]α ἔρεοῖς τορι ἐχι Ππητ 7 4]1ὰ οτίληιὶ θαθεὴς 
ῃλτιιτας [δ ΠΠπεπτίαπη : ἢς νεγτῖσ Βυά. Ρατο ἐς Ε Ἔρις. {4:: 
δεῶτω ϑεὸς ἐ ϑέλοι δύ καὶ λόγω, ἢ ἔρίῳ φόῤτασμα μφφτείγων Ἰὰᾷ εἰ ΠΙᾺ πὰ 

ἔρεοῖεπι ρτῶ ἔς ἔσγοηϑινῖάς Φάσμα ἴῃ Ἀπιπιοῆν 
Φαντας κὸν, οὐ τὸ ΡΗΔηταπα. 
Φωνταστικὸς οὐδ, ὁ, 11αΠΠ ἱπηα ρ ἰπατίτιη5 5) τα 15 γγ υἱΠοηα5 δέ ἀπιαρῖτι 

πατίοπος σοποῖρ!:ΡΊατ, 
Φ αὐτι, ρτο φασὶ Π)οτὶς ἃ, 
φαθ΄, (Θ.) τὸ. ΠΧ απο τ, φιῖς, ὄρ δ. ἄμα φαῖοι πγϑύματος μεχέλε κρι- 

τιόντος, ἀι συ ]ὸ Ἰπσοπτὶ νοητο ἀείςοηάςξητϊς . ΓΙατΑγομας ἴπ 
ΟΠ οὐ ξ, ρα φαῖθ- νελίοιο, Τα σοπὶ (015. Οππιῖς Ρτῖο- 
το πὴ ἔλοϊτ ἱπά τβεγεητοπη : [Ιοη σαπι: ντ ληπόσκια φάεαι γἱπῆων : 4}}- 
Ὀὲ σογιριτ  δρίταγ οτίδτη φαίθι ρτο αιχη]ο ἃ ἰαίυτεο. φάθ, 
Ομ] ι55ὀφϑειλμός, Οὐγ ιν] Ππιδιυιίοιις Το! οσπας ΒΚ ύανε δέ μὲν 
κεφαλίω τε κἡ εἰἴμφω φαΐεα καλαὶ Χ εἴρας δ᾽ ἀμφοτέρας, οἰξιιατιις εἰν 
Τπιπηϊ πα. ἷ. ταὶ φαίη. 

Φάεσαι, ραττὶς ρλιπι ἃ φάω, [Πσοο. Ατατις, Οὐ] αὐ ἐπῆε χ ἐμήν, χνλαὶ 
καὶ λεπτοὶ φάκσαι. Αἰ φρρις"οι παιρζοιεννν 1 ΟἿςον οἵ τς οὈίςαγο σογρο- 

τε ()})ε! 5. 
Φαραγίώδης, ως ὦ ΑὈΤΟ ται. ΡΤ ΠΡΤΙΙΒ, φαραυίωδέις τόποι » ἀρ τα 

ἸΙοςᾳ 7 Ατάϊοτεϊες στο ίεχτο Αμΐπηα!. Ὑ πο ρβγαῖ. μετογ. [1- 
τὸ τουτὶ ουσαρίτς τς, ἀἰχῖς οἴ τυ πὶ δένδρον ἔξ) ἔνυδρον 9 κὶ φαραῖ- 
γώδες,Ἰὰ εἴτ ατθότγοπι ἀαιιοίᾳ ἰοςα ἀπιδυτεμη ὅς ρτα τι ρταπη. 

Φαῤαγξ γος, ἢ, ἃς ὃ, 5.11 4. Νατατηγι πάρτε ῖα σοπμ}}159τεγγα ς ἃ: 
υἴταϑ ταις ΠΠΠατα, Πἴατι!5. Φαῤογίας γ ΟΠ τ φαῤυγχαςγζογτα ἔλαςε5 
νοσαῖ (ἰς.δεπεςη Ηοτει]ς, 
Ιηρεης νογᾶσο ἔαυςοῖθιι5 να[εῖς ρατοτ, ὝΝΗΝ 

1 οἴ, φαῤαγξ : τα: αἰτὶς εἴ τῆς γῆς κοιλότης αὶ αὶ ὀρεινῃ κοιλα, 

Ῥτίογς δον. Α ΡΟ  ΠΟτλι15 [ἐσ 4ο γχοίλίυ ὃ φάραγξ κριτογει μὲν 
αἴωϑεν,14 εἴτ, οη "15. ΒΑ ΠΠΤας. Οτομότίι: γφαῤαγγες μὴν γδ αἱ - 
τῷ βαϑεῖαι κ᾽᾿ δύο μέρη αὐρχεῤῥάγασι Ρ] τατοίνι5 1. Απτοημεἰς πΠγατὶ 
Ἰοαιεηπ,φεδέμδυίδ- 3 ταῖς γαῦ τι πρὸς κριμνεις κὶ φαξαγγας ἀγχεβα.- 
ϑεῖς,ἐδεμίαν ἐλπίδα σωπυρίας ᾧ χενιν]ρὸ ὑαγισάμες. ἘχΡΟπῖτιιτ αν 
Τοτογργ. ΑὙ Πορἢ, Ἐφαῖτ. τὸ πὶ γῆς βαῤαϑϑιρρνγὶπ 4ιιοά 444 ἀέ- 
βίος εἐπάποίοιτ.. 

Φαῤωτεχοτοςπεόξογευ φαίνειν, πὰ ἐκεῖν, Εις ἰδ ο, 
Φαρζία ας", στα] ν εἴτις. " Ν λ τς 
Φαρέτρα ΡΠατεῖγδ. βελοθυκη,τοξοθ κο, τὸ δΐστοδόχον ὅπλον, λό γῆαι ἢ αἶα 

τὸ φέρειν πεὶ τρεΐσωι δε ἔγμϑναι, ΕἸ ΕΠ ἀ, κοίλίω 3. αἴωε τ ἔϑεοσι ραρέπρίω 

Καζζαλετ᾽ εἰξοπιϑεν. 

Φαρετρεαν, ὠνίθ- ὃς ρΡἤάγοῖγα, 
Φαρέτριον, ράτιια Ρμἀγεϊγαγίη ἘΡὶρ. 
Φαρετροφόρ. ἔρως, ἴῃ ἘΡΙΡ. 
Φαριδώκη,"ς ΠΥ ΤΓὰ, ᾿ Ξ ἢ . 
φαθοιὸν, σοηις νἐποπὶ, Ὠἱο οτος ΠΡ το αμϊητονςαρίες ἀςοῖπιο- 

τεττιοδς ἰἰδτο ἐεχτοοαρίτε ζο. ἸΝΊσαπάογ π ΑἸοχιρματπηᾶ- 
εἷς. Μυδέ σε γ᾽ ἐχϑουίυ" λήϑη πόσις, οὐ γὸ ἀΐδρις Φαρικοῦ κ᾿ γνα- 
ϑιοῖσιν ὅπη βαριμὼὰ ὥπασε μόχϑον, ΤὨτοΥΡΓο5 οτίασι μηδικὲν νο- 

σλτὶ) αἷῖ, -: 
Φέριον, τὸ, Ιαποιιπὶ τοἀι τας απ, ΡΟΙΠαχ ἐριοιῦ κιχρύφαλο εα- 

Ροηΐτ. ς 
ᾧ αρκὶ ς ἰδὸς ἡ γτυ σα, ὃς 
Φαρκιδιωδης, ΓΘ [20 8 
Φαραδούμνθ-»ασοἴτι 5, γοπῖς φαρογατα, 
Φαρα ζω, μ.ἰσωφϊιῇεΐο;οατο. κα, 
Φαρμακεία ας, ἣν ἘΠΕ Πα πη» ἐπ ολιιπη της 4611, πιεάϊςϊ π., τηςάϊ- 

λυ πτεπιφαάρμα κεία κέ γυται ἐξ) σι ῆγ,) δἵττα: ΓΟ ΠῚ πηα]εῆς ττῖ- 

Ραμος. Ατἠζοτεῖ ες ΠΌτο πόθο Απὶπιαιίππι, Απιπιοη. ἀϊπλπ- 
Τοπι, 2, ΒΒΌΡ 1) 



᾿ 

846 ΦᾺΑ 

φυϊτὰ γυτεας ἜΜΕΝ ΐ 
φαρμόκευϑεὶ οὐ το οὐ 00} ἄλτα ει φοτῖο νοπομᾶτα. ᾿ 
φαρμακχϑύομαι» μι. δύσομαι πε δυμώιον ΞΘ μΟ ἰηβςῖο, ἴποαπτο.. πηεάξου. 

Αδαδ. Αοου, 
φαρμοκδυςγέ θα, γοπεῇ οι, οΠποηατίμι5, [Δ ἔξαπτ, Πη[Ὸἰτ.}.5.ο.Σο., δι 

τα Εἰγπιϊςο ἱμοαητάτοτ )ὴς. Σ 

φαρμόκευσις, ν ΟΠΟΠΌΠΊ θαρμακαία» ὈΙατ ἄς ὲρ. 
φαρμακευτικὴ καὶ αρσιςνρΓρατῖο 45 Ρ]ιΑτπηδοῖς,ἷ, (οἱ υτῆι5 πιο- 

ἀϊοεϊηϊα ἤετὶ (οἱ οτοΡΊ] τίη ΤΊπ. 
φαρμακεύτρια͵ 65} γΥ Ἔπο σᾶ, 
φαρμακεύω, μα, ϑύσω γα. δυκαιγἱἀσατι αυοάφαρμακεύομαι, ρα το, σοπάΐο. 

τἰησουσοηβοῖο πιο ά!ςατη ςηταϑοιγΟ πηεα!σαπηςητ5γἐο ρμαγ- 
πιλοανθηςηο ντοῦΡατο ἀς Περὶ. Ηἰ ρροον. [οἱες νίμιγραγο 
το τηθάϊσατηθητο ραγρδητεντί)οει ραίππι ἀοςεῖ; Οαίςη. Α- 

δια. Ασςσαΐ, 
Φαρμοίκιονοπις ἄς Δ, Ρ]ατ. 
φαρμακὶφοὐ ἰποληταττΙ ον ἐπεῆςα, φαρμακίδεςγν ηςΗςα:, Ατὶῇ.]1, 6. 

Αηϊπ1. 
Φαρμακιστότατος) ΠΛΑΧ ΊΠΠ115 γεποῆσιι5:Ετ φαρμακιστοτοίπη,ττίαοπο- 

ἢςα ΡΙαιτο. οἴ ΡΒ. φαριμοικιστύταταιί εἰσι γγιωυαμεωῖν αἱ ἐν, πῆς Αἰρᾷ- 

βίας. 
πραρμακέτηγν!ἀε φαγίσωρθ' Αρυά δι άδπι φαρμακέτης,ἀδδυφάγος, 

φαρμακίπης γῆν ῬΒΑτπιδοἰτ5 τογγαν 18 ὃς ἀμιπελῖτις; 1 σοτι 11. 
ς.0 40.173. ᾿ 

Φαρμαικίτιδὲς βίβλοι τὶ ἀς πιςἀϊςαπιεπτοτ σοτηροπτιίοως [στὶς 

Ῥεῖ, αἱ αἀ Οἴδις.1}.2. , 

Φαρμακόεις εντος γὃ κὶ ἡ πιο άϊοῖ πα} 15» πιο άϊσατιι5: δέ φαρκακδεις πόσιες, 

τᾷ οἴποροτίοποβ πισάϊσαταρτο Φαρμακόεοσαι ἀρὰ ΝΙς ἰοριταγ. 
φαρμακόεις δόλ(8. 25 γῃσιοηταγϊλοῖῃ ἘΡῚΡ. 

ϑραῤμοικον, εν τὸ» Υ 6 ΠΟ ΠΙΙΠΊ» ΓΕ 6 ἀλ1πη»πης ἀϊσιηα » πιο ἸοΑ ΠΕ Π.Π1ΠῚ. 

Ρ᾽σαιεηταπι  ΟΧχ πιοάϊα εἴζοντ τεῖϊε Ος] ΠΟ Πθτὸ τ9.σαρῖτε 9. 
Ὑαποπιπὶ ἀρ Γατίποβ. [τάς ἰπ ντγάπης 6 Ράγτοπὶ ἴα ηγ1- 
ταῦ : ὃς νεποηοτγιπι τη! εἤοϊδ 9 ταπιεάϊάσιιε προ! ῆςατ. Ουδη- 
ἄο ἴπ Βομαᾶπι ράγτοπὶ νἱμγρατατγ,ὰ φέρω κ᾽ ακίθ- ἀστίπατὶ αἰοῦτ, 
44 ξετεηϑ της ἀς[Δπιταιάπάο ἴῃ τηαίαπι ἃ φέρω καὶ ἄχίδ- φιαῇ 
ξετεης ει τιτίατα, Ηεγοάϊδη. αιᾶπάο ἴῃ τηδ] πη ράττςτῃ ἀςςὶ- 
Ρ᾽τ) αἀάϊτ Αἀϊεέλια. διηλατήρμον, ῬΙτο ἐρ το ]α Γε ρτὶ πιὰ φαύμακον 
ἐαίωδεγνοε τυ Δ γερόνϊων αἰχ μὐ,τοπιεάταστ Δαν δεῖτ ἴσαι ἀο- 
χηϊπαγιοποιηνἱά εἰτυίξηατιιγη. τέρινειν φαίγοκον, ρτο σά ςπὶ, 4. 

4ε αι νἱάς ἴῃ νοτρο πέμνω, φαῤμαικον γηπεγϑὲς, Ἠοτηετ, Οὐγ. 
ταεάϊςαπιηθπτιπι πιοεγοτῖβ ΟὈ] ΠΟ, οπὶ πάτο ῃ 5. Φαῤμο κοι πολ 
χὰ μὴ ἐϑλαὶ, ὅζς. [ἄς πὶ δ᾽ ἀφηγ. φαῤμακρι ὃ ἀνάσιμα,νἴάς Πιρτὰ ἱπ 
ἀϊδϊομο Θαγάσιμον, φαρμοίκωογ κρικουργία (ΠΑ τη εἀἸ σα πη ταν 
Ἠδιπιο]. φιιεπὶ Μάγος} γεργομο πα ἰτοπηα] ςβςία ἘΧροποη5911- 
Βτο ρτῖπιο Ὀϊοίσοτ.ς ἐς Ἀβαπγηο. Ττὶα ἤιητ φαρρζϑίκων σεποτ 
ταντοῖτς Επ|Ὲ.1].9) θήσεις α 9 τας ἰδιιαπάϊς ἀο] οσῖθιις να] ποτῖ- 
δύϊζαιις ορρουμηταγ: χρασ τοὶ, δ ι15 το] ἱπαδυμητιιγ: δέ πες αὶ 
{εεσπάπαι ΔΕ (ομγ] πος εἴτ, ροτα 1} 1α, Φαῤμακοι φυσικαὶ νἱὰς 
φυσικὸς Φαῤμακρι ἀρια Ἡεγοάοτιπι ἴῃ ΟἸ!ο;εο]οτοςοβάμματα, 
5.114. χοώρα τοι ββα φώ,ν Ἂς φαρμοίοσω. ᾧ αῤμοικα, 0114. αὔδα μυϑία, ὄμι- 
χία,ϑεροπεία, ΟΠ] ΟΠ ιπηροοπιιοτίατϊο, 

Φαρμοκοποιὸς»Υ ΘΠΟἤςΙΙ5, 
Φαρμακοποσία τε ἀσαπιοητὶ ΔῈ ΠἘΠ5,ΡΙΑτ ἄς Το σ. 
Φαῤμοκοποτεῖν» της σαπιεητιμτι (γος. 
ΦαρμακοπάληςγἘγδ ΠΡ ιῈ Ὠτατ 5) ϑαλς Αγ 5. ΒαγπηδοοροΪ Δ τὰ 

φαῤμαάκον κὶ πωλέω. 

φαρμακοὺς, οὐ ὁ γ πο οι 5οἰ πα ητατου ὨρΠΘηζατῖι5. Φαρμακὸς, 14 
εἴν, καϑειρμα, ρΙ ας ΕΠ ππι,ὁ σδὴ καϑαρμώ τινι πόλεως ὀῤωιρφύμβυθ-, 1 
ἀ15 ἴχςετν δὲ ἀεδιιοτιι. ἀοτοίξαηάιι5. ὃς ΕΧεογαθ}}15.5 ΕΧΡίΑτΟΥ, 
δῖ ποιηϊοϊάατιπι [υἱγάτου, Βιι 4 ἰπΑβποζατ,ροίζεγιν τάς οτίατα 
διά. 

Φαρμακοτείζης, δ, τ έχοτ:ϑς 4] ΡΒατγηδοα τεγῆς ὃς ἀρράγατ, δέ 
εα νευάϊτ, Ετυπι. Πλοῖταγ δέ 

Φαρμοακέτοιῳ, 68-, ὁ, 1άεπι αιοά φαρκακοτρίξης, ἀρ ΤΠ οτη οἵδ. πις- 
ἀϊσαπιηεηταγῖι ΡΠ] Γἐρ! αἤλτγῖιις. 

Φορμακαδες, θυ, τὸ, οὐοτ τις! σατηοητῖ. 
φαρκακώδης, ε(Θ-, ὁ κα ἡςν απο πο Πι5»πιεάσατα5,[α Π δ γί σον ἵπὶ Πα ὅς 
πιά ςλπι. φαρμοκώσες τόξδυρια 5 Υ Θπαπάτιιπη τοί πα, Ὀ οἰσογὶ ἀ, 
{πθτὸ τοττῖο σαρῖτο 94.Ὑ Ἐοορ γαίτας Πδτο 9 ἀς μΠζοτ. Ρίλα 
τᾶτ. φαρμακώφηγοσατ ἰλογίμσςοΚ»ἰἸιοτος,[ἐπιϊπάαιις οπηηία 
Δ114 χιτα νἱτη παρ οης πης ἀἸ σα πν, Ργιματίπγαιις Δ Ρμγράτιοη ἐς 
Ρότ ἱπέογηα, οτος! Π|Ρτο 3. Ὀ]οίσοτ, σαρίτο ργῖπιο δάποτας 
φαρμακώδη ἀἰςϊ, τα (ΟἸ ἡ πὶ ἵπ πιςἀἸοῖπα ν τη ΒαΡοητ, δι φαρ- 
μακϑύεῶτη Πρτϊἤσατε νἹοίςητο 4ιιοαπὶ γε πηξαῖο; ὃς αιῖο ποα 
πυττγίατιιτ (πε ὦ ραγσοταγ ταητὰπι σογρι 5» πιο οί παπν τγφέϊατε, 
Αριιᾷ Τ᾿ βεορβταίτιπι [τότ το ιιάτεο,αρῖτο [εχτο ; φαρ- 
μακώδεϊς βοταῦαι 1ά οὐτ,οῦθα; πηράϊσατα ΡΊλη, ν 6] πιεάισαπγ- 
τοί (δτοηὶ. Ετ φαρμακώδεις χώραι,ν τ ΟἸσοτο ἀϊχιτογηρε ςαηγ - 
τοτατα (ΔΙ αρΎῖτπι Ρ᾽ οατ Ππηης τοῦτα. 

Φαρμοίκων,ων Θ- δ, ρμαγιπαοῖς κο 5» Ετγ πη. 
Φαρμακωὼν,οἐῇεῖπα τἰηἐξοτὶ5.βαφεῖον, 0 ].1.7. 
Φαρμουϑὴὲ τιεηῆς ἀριϊὰ Αὐον ρτῖος,αμΐ ἃ ποῖδιῖς ΑΡΤΙΠ ἀρρο]]4- 

ταγΡ τη Ἀογλι]ος 

Φαρριρίἥω μιίξωγπιαχ αὐτῖπρο,ν ΠΡΟ» ΟΠΟΠἴ5 1ΠΗΟ]Ο. νΈποπΟ πότ 

ΦΡΟΤΑΙ 

ἐς ο, δγγαπι ᾿πτιπέξητα ἀσι!ο,Πηλίσεο. Ρ] πτὰτ ς, αἷθὰ ἀοργυσίας» δ΄ 
υδὲ σιδηρον ἔνιοι Ἶ βαρβαῤων φαρμοίοσεσιν, νἱάς ῬΠΩ.Πθτο ἴεχτο, ) 
οαρῖτο 29.ὃς [1|5.1.9.Δς Τ)λοτγοηϊο. ἐφαῤμαξας κατοί με,πις νεης ἢ- 
οἷο Ἰα κι, Ἡετοάοτινπμάς τυδηΠατὰὲ ἀρυὰ Ῥ]α γα ἐπ ῬΟΪ τ, φωρ- ἵ 
μθίσσοντες ποὶ ὠρογίιατα τοῖς βλασφημίαις, αὐτο ίσεητοϑς τὸ τηαΐθτ τὺ 
ἀϊέχις. ἸΝ2Ζ.1η Οτας. ἵνα ὶ φαρμακεία αἴδασδεχθῆ, διαὶ ὁ τέχνος Ὁ 
ματτουῆθη τοῖς χρισιτοτέροις τ τη οἰ οἰπα αἰ ἱο αι ἀςουθα,ἀασοῖς 
Αἰΐιιο ἂὰ ἀττιβ ρταίστίρτασῃ τοπιρογατα, δου ογ  θ.}5 ΔΠΊ ΠῚ 
τοσιρίαταγ τοι ππεάϊοοσ, Φαρμαπηειν το οτατο,στεῤῥοποιεῖν, 
στομοιυῦ σομοποιεῖν. ΕἸ Οπει τι5 ΟὐγΠ].,. αἷς σ᾽ τ᾽ ανὰρ χαλκκιὰ,πέ- 
λεχέων μάγαν ἐὲ σκέσαρτον, ΕἾν υὑϑωτι ψυχεώ βεἰπῆει μεγάλα Ἰάχοντα Φαρ 
μέοσωνγτὸ γδ αὐτέ σι δηίρρυ γε κραῖτος ὄξιν, Φαρμοί ἥειν, τὸ βα τῇ εἰν,τη- 
Βετο. ΟΠ εχ 1.7. Λέγεται ὃ φαρμοίηῆειν τεὶ ἔρμα, μηλοιιῶ 5. γχὺ κφτα- 
μολοιυῦ, τὸ παῤ κενησρῳ χριτα δύειν. Φαρ (οὐ πεῖν, Δ]Π]οτο, ἀςοίροτε, ας 
(ςητατὶ, Ηείγο. ἀποτᾷνοκολακόυειν, ᾿ Ὶ 

ἵ μευ 
Ι 

με μμικύμι
ι 

Φαρφεινιν τς Φαρθα, μένα κα 

Φ ιθ΄, ες, τον ρα [αἱ μώτιον, ῬΑ ΠΠππι,ν εἰπῖς οχτογιογ: ποι χιτὼν, ἴη- Ἡενμῃ 
τευιογ. Οὐ. χιτώνα δυῶεν κ" μέγα φάξθορτο ΡΑΠα νιτῖθ το ἔπ τ ἰφιοιά! 

πη, [4 6Π).6 4,.ἐ αῤγύρεον φαῦίθ- μέγα ἔννυτο γυύμφην δὶ Ρτοτ γ- ΤᾺ τὐηοιΣ 
ἰαδα Ῥτοάμιοἴτιιγι ογεἸ ΡΙτετλῦτ δριι 4 ΗςΠοά ἐν ἔργοις, Αδυκοῖσιν Μὲ νι όδν 
φαρέεοσι καλυψαυῖοω δίς ΟΔρΡΊταΓ ΟΥΙ͂ αὐτὶ πῇ ὀϑύνη. Οὐ. τόφρα 2 ᾿ Π δὼ 
φαῤε᾽ ἔνεικε κφιλυψὼ δῖα θεάων, δζς, [Ιπτοαον εἰ, ὀδύνας ΠτΘ τ Ρῖονς ' ΤΡ 
Ἰο σαρ τίβ, ὅς τεσ πιΐπο άρια Ἐπτρ. ' ἱ ρροαίτι 
Φαῤθ', 5, τ ̓να τ 8, 1η Πα] ἀητς Αἰ ργρταπιὶ ἀριά Ρ] η. ΕΠ εἰ πο- ἐπὴν, Ἦ 

πῆς γΥθὶς ΡΓΟΡΤΙΠ ΠῚ) ΕΤΥ ΤΩ, τ τιΓΓ5 στιά χί πηᾶ Ῥτορα ΑἸεχᾶτοος ΤΑΙ 
ἀτίδιη;η αι ΕΑ Περι [πηδη ργῶθεης ποΐζαγπο τοπιρογενπ- ; ἡ μὰν 
ἀε οτῖδπι 4115: τατος ἴῃ μος Γαδ φαίρρι νοσδητιτ : ὃς ἀϊοίταν ἡ, μῶν ' 
4ιιαῇ φὸμθ-. “πὸ εχ δο ἔχσο5 ΔΡΡατγοδητατογάυτα ογάτῖο. Ι ἘΜῸΝ 

Φαῤσος, τὸ γἵητε ΡΠ] ΟΠτΙΙ ΠῚ» τὸ υἱφίθονν ΘΟ! πππρν οἰδισιοηνν τ Δριά Ιοία- ΠΥ ΡΩΣ 
ΡῬίιυ πὰ ἐε Δμσαιμτατιθ. λίνεον Φφαῤσος, ΙΝ ἰσαπάετ ἴῃ ὙΠοτλαςὶς Θ΄ μ τη ἐρης 

ΟΒαπιαίεοης 4100. “ δ᾽ Ἀπὸ φαῤσος Δραχ μαῖον ποτειμιοῖο ποιεῖν. εὐμίφα 
υϑώτεοσι ταράξεις, τὰ εἴπ, ἀοΠδτατα γα ]ςὶς ἱπταριπιδητιπὶ ἂτ- ὅθι ἮΝ 
416 ἐπι πιο Γ πη. Ππεεγρυ. κλωναάρμον, καὶ τὸ ἐκτὸς πῇς ῥίζης φλοιώ- ἬΜΩ α 
δὲς, ἡ μερίδα, Ἐχροπίτιιγ οτίθιπν φαῤσος ΔΡ 4}115 Ρᾶτϑβ νος. 48- “ἀν ομμΝ 
(ον ἔτι {Ἐγα πη, ργογαοπτογίιπι, ρίπηαν αια ϑιιάπ εἰς καλ- ἐτειράθνα 
μαγτρύφίθ. ,βάκ(Θ' πτερύγιον αι ὠτήΐρκον. [ἢ Ἐρίρταγηξη, φαῤσος μα "ἩΣΥτρὰ 
φελεοίῦ χῆρον ἐλαγνέξ, μὰ να 

Φαρυγγετρυνγεν τὸ ἕλιιος 5.ν 146 ᾧαίυγξ. ὑπλα 
Φαρυγγηδίωοιιτη 1ῃΡ] αι} 6 σοιπὶ γογασίτατα. ἡπιδετις 
Φαρυγγισυίδο ς ἐπ ρΊ ας 5,6 ἀαςϊτα5)γασραμαργία, ὑδααμ 
Φαῤυγξινεὶ ἡωμαγάνι 
Φαῤξυξ, ὶ ὃς ἐγλά εἴπ, ἔΓατη  η, τὸ φαρυΐγετρον ΡΟ]] Οἱ ὃς ΗΙρροοτγαιλίᾷ ὈΠνΩΝ 

οἴ υϊς αι Πιργα σαι] πη. δ γαῖ λείρυγγα ὃ βρέγχον ἰητετρτα ἡμγπηφο ἃ 
ταταγ ἔγιιπ θην ὃς ἑπάς ἔταρο5 ἀοάιςῖς, Τλοπατιι λατοπι ἰπ οχ τ δἰδιμεμπι 
Ρ]οατίομς ἘπηιοΗ], Εγαπιοη ἡ Πα τ»[ιπηηλα ματα σα] α: ἃ αι {πὰ Κϑ 
Ἐταϊ»ἀεἰςξξατῖο ἰδὲ ὃς ροτιι5. δες, νἀ Στοόύμαχθ-, Ρτορτιὲ καὶ λαϊημίιέ 
φαζυγξ διιϊά, «(ἢ τῷ χαιμιού κα αἰχανίας τὸ ἄκρον, Παταπια ρα!α,ἔλιιςε5 ΠΡΜΩΝ 
αἰχῖτ ΡΙη, Ἠοπιογὰς ἀε Ογείορε ΟΠ]. 2, φαῤυγίθε σ᾽ υὑξέοσυτο 
οἶνΘ- Ῥωμοΐ τ᾿ αἰδ ρήμεοι, ὁ δ᾽ ἐρδύγετο οὐνοβαρείων ἃ ἔαιιοἰ Β015 Αι! ΠῚ 

οτιπηρεδας νυ πιιπη. 41.2.44 ΟἸδυς, φαῤυγί. φλεγμονὴ σευ οἷγ ΧᾺ 
λέγεται» εἰ. ἔλιιοἴππα 1πΗαπιπιατῖο δηρίπα ἀιοίτιγ, Ατἰΐϊο- ὑυμπρο 
Ρβαπες ἰῃ Ἀδηὶς. Οἱ πόσαν κ᾽ φαῤυγξ αὖ ἐμδϑ χανδωΐει, Φαῤυγξ, ὅν πον 
14 εἴ, αὔρογα ἀττουϊα: Ἔχυγεπλϊταᾶς 9 λαὸς, λάρυγξ, δι, διτ- ἀλη μαι; 
τιιγ, Οὐ], τ; αὐτοὶρ Ο᾽δυοσειςΧ εἰῤ ὄψημασσεί μδυ Ὁ: φάρυγίθ- λαΐ- μᾶθλμιμι, ἢ τι 

βε δεξιτερῖφι, τηδηι ἀοχτγα ἀμι5 ρατταγ ἐασέίαιιε σοπιρτεῖς- ἐπολιο οὰ 
ἤἥτ Ν]γῆϊε5. ὙΜεοοτίτιιβ ἀεὶ (εγροπτῖθιιβ.» δραξάμβιθ- φαρυ- ΠΝ 
γϑ᾽ τύϑι φαίρμακοι λυγρᾳ τέτυκται Οὐκουήσοις ὀφίεσσι, τὰ Ἐρίρτδπι- Μιδηπη, 
τηδτ, ΠΠ|}. Χαΐσμα φέρων χαλεπον πειναλέκ φείρυγίθ- γ 14 εἷς ΕλιοΙΩ͂ ἴων, πὶ πὸ 
 ΐατιιπι. ΡγῸ πφναλθης αἰἤτιπὴ οἴ Αττεὲρν ο] δηταχευστικώς ρο- ἅἶνιν 
ἴτασ. [η ντγοήιις σόποτο οτίασῃ μας νοχ ἵτα ἰορίταγαριά Α΄- δλυδ 
τ ἴοτο]επὶ τογτῖο ἐς ρατεῖθεις » Ἰπέφυκα Ὁ τούτοις αὐτὶ τῆς ὅπι- ἢ 
γλα δ .Θ- σιωυεἰγιόναι κὶ διοίγοϑτη ὁ φάρυγξ... ἸΤάςπι ἴῃ σοάςπὶ ᾿ 
ἰἶδτο., Η" δὲ καλουμήδη φείρυγξ σιὼ ἐστηκαν ἐνὶ χονόρώδιει σώμα - 
τις πὲ ΟΠορ μη), 

Φαρυγγίζειν, ιιοα λαρυγγίζειν ἀϊχὴς Παπιοοπες : νἱάς ἤΠιρτὰ. ἀηι, 
Φαρυγηις ἱδὸς χη 6 1116 55 εἀδοϊταβ, γαστριμαργία τοτη δά ποθ τὴ ἐν ὐ ει 

φαρυγίγδίω , οἴη πο ]αῖς εοάοπὶ πιοάο ἀϊέξιπι αιιο ἀρε- γδνηίκην, 
«ἰνδίω δὲ ξὰ γοςε νίοβ εἴς Αττῖσος σκώπτοντας πίμδ γαςρέμερ- 
γ ΤΠ χορϑυτῆν τεΐοτς Ἐτγπιοϊορῖς. Εἰματῃ. μαθεῖ φαρυγ- 
γηδίως 

Φαρυμὸς, οὐδ γα ἀλχ,ςΘη ἢ Φεη5,τολμηρῥε,ϑρασιὶ ΗΠ γοἢ. 
Φυριώω,ς ΧρΟΪΙο, ἢ] υγο, λαμαριωω, 

Φ αὶ ἀἰςοη5»1 παι] η 5,411} ΔΕ ππατιῖτ, υὐτσολογιζό μῆυ8-. ὑὑπολα μόρων: 
εἰπών, ι 

ᾧ σα, ἀϊσεης. 
Φάσαι φονεύσει: νᾶς οἱ διωυηφατος, 

Φίσαξ,κος»ἵγ ΟΡ μαητα,ἀείατοτ. 
Φασγανον»ε τὸ οη Π5:ἃ νοῦθο φάσαι,αιιο ᾿υριατο Πρηἰἤσατινεῖ ὰ 

σφαΐζω, στράγανον. ὃς φάσγανον, ΤΟ Πλ.1]}. ὦ. φασγανον ἐρυοσαμᾶν.,,. το 
ξίφιίθ-, Φαἴσγενον ἤιιο ξίφίΘ- Ὑπεορ γι ς μι{8.1.7.ς τὶ ἃς ἀέοἴς.1. 
4:5.10ξίφιον, ο]άΐο]ιις ΡΠ 1η.1.Στιςαρ.17.8εγθΆ ἔο 115 σά το]: 
(γηάς ὃς ποτηςη)αιαπι δὲ Ογρογιμπι τ ργοργλὲ γοσϑαῖτο. ᾿ 

φίϑτι., 



ΦΑ 
φέϑευ ἀΐσοτε ΠΧ ΠΠο λέγειν, συμζουλόοιν. ἐσ), δ, αἰτία δεαποίνης φϑα!γ 

ΠΤ ροτὰπι ἀοπιίπαπι αἰ ο αι. φαϑεω ἶσον ἐμοὶ ΗΠ οπιοτ. Πα ά4.,, ὑσηγο- 
μῆσαὶ μοι, τουτίςιν εἰξίσου «τρὸς ἐμὲ λέγεινια ρα Ηείγ ΟΝ. οἰτοιοῆς- 
ὅταν, 

᾿ Φασὶ, ἀἰσιιητορτῖπια ἰοη μα φασὲὴ γγυέϑει, ΕΟ πα. Πα. Ξαρο (ιδαιά!- 
ται ὄσρτο ντ ἀἰμιητ, αι πια πιο άϊτιπι γε] ὸ ἀἰςὶ (οἷος, 

᾿ Φάσι, ΔἸ ςοητΙΡιι5.δὸτικῇ μετοχῆς, ἤ 
᾿ς φασιαιορ ρα ἤλμιι5 αι!15) 1: ὃς να] ὁ ρἐ αὐζαρε, φασιανὸς ὄρνις κἡ φα- 

λιν ληίπη; σιανικὸς. ὃς τατύρας ἀρὰ ΑἸ μοηδτπὶ [δι ο 8. Φαστανὸς Δριὰ Α- 

ἐπρπιζ͵ ΠΤορμ.ΐη Ασβαγη, γ ορἤδηγα, ὁσυκοφαίτης τ οἶνᾳ πίω φαῖσιν ἃ φαί- 

ἡβὰς τὶ. ᾿ γω,αιιοά οἵ σα] πὶ οτοάοξοτο. κὶ συκοφαντώ, 
ἄραρι  ᾧασίξῳ, μιίσωςποχο, χουν Α ὅτι, Αςςοιῖ, 
Ἔλ ἢΠς Φαΐσιμος, ὁ ςοη(ρίςιιι!5, Ετν πὶ. 
εὖ, ὑγρα ΦασίολίΘ- Ῥ μα ΠΟἾ 5, ηιις Γοριμπιϊη1591οἵς.11.5.6 4.130. Γορίτοτ 

ΜᾺ 

ς ΔΟΙ1.4.οἰἌςπι λον, φασίλοις ἰῃ Αςςυΐατιν Ὁ] ἃ πο] »μαπο- 
᾿ς Ἰορ:ὰ Ματεε!.ρ βιδίςϊος. 
Φασινεως.ηγ .ὰ νοτθο φυμὶ, ἕλπια, γιπηοτ, φήμη φάτις, Α ζοτισαρῖτ,2Ὶ, 

᾿ς ανέζη φιίσις τῷ χιλιαῤχιν, κα οἰτρπιιποίαται εἴς Τοῖδαπο : ἀςηιῃ- 
εἰατὶο δί τπιοῦ δὰ Τιϊδιιμιπι ρεγιιοηῖς, Φαάσις » ἀϊέϊιο αια 
πες χκατεέφασις εἴς πος Χτύφασις οἱ οἴ, ΡΕΓ 114 Πὶ πος ν ΟΠ) πος ΠἰρίουΉ. ; ἘΞ ; : 

ἌΡΕΙ ΔΙ πὶ ἐπιιποίαπιας τ πος οἵδ. δε ἧς ἐσὲν Σστοφαινόμεϑοι γ᾽ ἀληϑώς καὶ 
δ Ὁ ἰδυδώς, νε αἴϑρωτος, Φ ὦσις, ργοροῇτῖο. Ατιίϊοις] ἴῃ τοττῖο Μοτα- 
ΤῊΝ Ἅ Ῥδγῖ, Η μᾷ οὧὦ βεξωοτώτη δύξα πασων. τὸ μη ἐρ ὠληϑεῖς ὅκα ταὶ αὐ- 

᾿ς πικειμᾶμας φιίσφς. Φ ἀσις, Δ ΕΠ πιάτο, κατείφασις 7 []λῖο Ἰῃ δορ - 
Μ᾽. Ὸ ἄδαιτυϊ ορροηίτηγ ἀπόφασις, Ατἰΐξοτοῖ. Πλιν γδ ἐςαι τούτο ἄπο- 
Πγε ἡ]. ἡ φῆσαι Φεὸς τίω φασιν. [ἀςηι, δὶ μίω «δὲ με ταξυ, «ὐτιφάσεως ὠδέχεται 
πριν ἢ τὴ ἐδὲν δα αὐἰάγκο υἱ φαύαι,» δποφαύα!. Φασις» [δητοπτῖα αρορ - 
ἜΝ ᾿ς τῇορπλα. Ἰάςι Αττίζοτς!]. 6. τ μϊςοτ. ἧς τε δὲῖ τυροσεχάν τῆ ἐμιπεί- 
χαρίζῃ, βῶν κ᾿ πρεσβυτέρων Ἷ φρονίμων τῶς αἰαποδείκτοις φάσεσι : δόξαις, ἐχ 
χερλο. [ ἅ71ον ( Στοδ εἰξεων, ᾧ ἐσις αὖδα τὸ φαήνεινγηιια ἢ ἀρρατίτίον ος οἰζ 
Τκώίης φάσμα, φαντασία, ΑτΊίξοτε!. ἰπ ρείπιο Μίετςου. ἐς Ματεὶς ἔς 12. 

διαὶ γὸ πὸ μικρὴν εταγαζαΐνειν πολλαὶ ὀκλείπει φάσεις Ιἐ εἰς, τατὸ ἀρ- 
Ῥαγος. Ἀπγίι5, Πλοιπο οτγίτιιβ αἷς φαῖσιν ἐδ) ἐδὺ κομήτας συΐμφασιν τῆ 

᾿ σλανη δ ἀς ἐρῶν. φάσις ἔκρο ἀἰςίτιιτ ἐς ἰτνπα Ππυίαῖθιι5. 1[.ἀτὶ- 
πέασιιε νἹΠπτατῖο ἐϊολτατ. Ν Ἰττιιῖτι5 [Ότο 9. ΝἸΠτατίομοπι βΑεῖς 

᾿ς ταρημεπὶ Ἔχίτοπης Γοσ πἀδτΙ ἢ] 9 ἷά εἰς τοητῖτοτ ἃζ Ἔχι τοτ ο- 

᾿ ἄπι5 ἜΧττοΠΊἶτα5 σογπιτιγ, Φασις ἀς] το σογγο τι) Ογἰ τι Π 1 ΠῚ 
 Ρτγορτιὲ, [τα κατειχευςικώς οἰ Πἰππη ἔνδειξις, Ἐτ Δούδαι φάσιν, ὃς 
ὶ “διιῦαι δείξιν κρ τοὶ τινίθ-. εἰ τη Πίτιετο ασοιίατίοποπι σοητγα ἃ] 1- 

4ιεπη)δς εἰιπὶ ἀσέογγα. ἢ} σγᾶτςος ἀἰχίς φασιν ἐἶδ᾽ χρη μούτων ποιεῖν. 
Ο Ῥίσιητ οταπι φάσεις φοίνειν»ἀο]Ατίοπος ξαξείταγε 9 1. ἐνδείξεις ἐν- 
᾿ς δεικγίωΐα)γ οἱ γραφας γραφεῶτι ῬΟΊΠῈχ [10.1.κὴ φάσις ἡ ἀυτόφασις ἢ, 
᾿ς ὄπηδιαιτη τῷ, ζω κὶ γνώσιν νοσατ Π)επιο τ. Γἀεπι ΡΟ τχ [1.8. φάσις 

3 ὦ, τὸ φώνειν ἐὧσ αἶρὶ ταὶ μέταλλα ἀδικοιώῶτεις αττ ΑἸ τυ εἴπ ππ οαϊ, 
᾿Αἀάϊταις φάσεις ἀιϊςὶ πεσεες πὰς μίωύ σεις “Ἶδ κανϑειγόντων αἰ δικη- 

ἸΠΟΠ 2- | 

"ἰζεφρς 
πεν ὁ. 
ἰδ εἰμ: 
Ἴ,μὐδιμε 

ἰγγχι!!} 
ὙγΚΙΔιῖτε 

απ ῇ ̓ς μάταν. Φασις, δ, »Βαῇς Ηπελιι5: ΕΠ δὲ νεὸς ϑογτμα:» ΟΟπηπιςη. 

9, Ἔ τ Η Απιβορΐῃ Αοβατη. 
᾿ ἷ : 

ὅ ἀραὶ ᾿Φασκαϑες αὐ τος ταϊποτοϑ ππογρὶ5»4ς ἡπθιι5. Ατμεη. 10... 
πω  Φασκαλθ-, δ, ξα(ἰσι]τις νοὶ (λτοιμα νεἤιιπι, Α πιπλοη. 

Φασκθ., ὁ νϊάς Βρύΐον. 
Φάσκω, ἴσο, φημὶ, εχῖ ΠΊπιο, ἔατοοτυ ργοῆτοοτ, αἴϊοιιογο, ἔπι αιι- 
᾿ς το τ Ἰπιροτἐς ἐξιτὴ εἰϊ ἔφασκον. Ετ Ργατογι πέφασκα ρτο ργαίξητι. 

"διαίτῃ 
ἡμῖι πὲ Ἷ 

ἴω, 0. Ε΄ Ὄ Ξ ᾿ 
ἂν ἐν Π Αἴαζιι, τεὶ σ᾽ ὅνοϑεν Ὅηα πεφεἔσκει [τογρτ. ἄοςετ, νἱάς Διαλέγεται 
πὐμ, τ (ῃ Απιπη φασκέτω, ἀϊςαι, ΝΑ Ζαη 2. ἴῃ Οτατ. 
ὑλδη ον ΕΞ φ ασκώλιον,ου, τὸν πιατίω ριιπὶ σοτίαοςιι πὶ» Ηςίγ ἢ, [τεπὶ γος 15. 
δέ βι: ᾿ς ξκχοααπι, σα δ1]ς, ὃς γά5 νοὶ ἀο]τπὶ ιοα τεοὶρίτ ἴδτος ονο- 
το {πες,ἀγρθητιπη: οττὲ εἰξ οτΐδπη ροςσιιπη. ΕτΥ.Απηπιοη, ἐχρο- 
μὴν" Πῖτ δερμκαίτιον, 

αἰ, ΕἸ ἃ ἀσκωλον ; τὸ, πλατ Πρ ἑτιπὶ 9 Ῥοτα 5 Οζα 7 ἀτοᾶ.5 νοὶ νοῖο5 τορο- 
ἰάμν Ε΄. ππρταν. 
ΩΝ Φάσκωλθ᾽ 46 π|,ΓὈγῖ πῖτιπα, [οςιις ἴηι 0 ν εἴτα 5 γοροπιιητιιγοᾶζ να- 
ΤΩΝ ᾿ς ΠῚ» Εἰγ. ῬΟΙΙχ 11.7. φασκώλες ἀῃτίαιιος (ΓΙ ἷτ νοοῖ ταὶ ΤᾺ 
ἐμ πδ΄. ἱκατίων ἀγίαανϑυλαΐκοις καὶ μα οσίτοις. 

ἡ οὐδ Φάσμα, «τὸς, τὸ) ἡ. ἀρ ρατίτο, φάσις» Φεὐτεισμοι, ν᾿ ἢΠπὶ 5 ΡγΟάΊ σἵιπ 
πὰ ἢ Ῥοττοητιιπη,τέρας : ΡτΟΙ Οαι1ιπ1» οἰζοητιπι, Γρε ξξγιιπι, ἸΝ ΖΔ). 

.ιΕ τπόοχας. 
αὐο μὰ (στα, νης» ΡΑΪΕΙΓΊ ΡΒ Ις, σδηιις τιιγτιισί ρα, φαΐ, ΟΔΖα πῃ Ατἱίτος. 
μριλιαήιο Ῥαϊμιπιῦςπιὶ νογτίτ. 
ἀπ Κ΄ ΕἸ Φχοσιανοὶ, πὶ Ἐρίρστιρτγο οὐἶδιι5. 
οἰ κῦμ" ΕἸ Φαοσιόρὸς, ὁ συκοφαύτης, ΕΤΥ πὶ. 
κεν ἀσσοφόγ(Θ.. 5. ὁ, Οσοἰάςεπ5 ρΑ Πα πΊ»αςςΙρ τς σεηιις, ΟΖ ἴπη Α- 

τατος. ρα τα θατῆι πὶ ψεσεὶζ, 
η, ἄσσωνν Εἶτ: πγ.ν 14. φώσων, 

ῥατήὸς, οὐ, ὁ, ἀἸσοπάιι5»ποπιϊπαπάιις, Ηοποά, ἴα ΤΠποοροη ἔτικτεν 
ἀμήχανον οὔτι φατειὸν κέρζορον,1. δυσώνυμον, ὡς ὄνοις ἐν, ἀἴτα, [4 
ἄς ἴσατο Ηετγοιὶς., δράκεντθ- ἕίω φὰς Θ- ἔτι φα τεῖος ΤΟΥΤΟΣ 1π6- 

ΟΠ μλγγλθ 115. 
Φτης, τς πάἀαχ,Ισουτο οἰ "5, ψδύς,. ΕΗ ἴγς. 

ατίζω. μι ἕξω, τὸ φατίοσω 5 ἀϊσογῆηρο, δορβοςΐ.1η Αἴδος, οὐδὲν ἀ- 
ναιίδητον φατίξαιμ᾽ αἴ. ΑΝ] που ἀϊςεπάϊπ ἀϊχοτῖπι. φατίζεται. 
ἀἰοῖτετ, ά εὐ τοι, Α ΡΟ ΕΒ Βοά εχ Ηογοῦος, ἐφάτισαν ἐχροη. 
ςομξείῃ ἔμπηι. 

᾿ϑάπι νων ἠνξαπεα, φήμο; οτΠογῃοπιςη;ςΟπιπιρπιογατίο, γογθ.1Π|; 
᾿ 
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οἰοψιιοητία, "οἴ, δγειι, ἰη Ερίρτ. ὦ μεγάλα φάτ ϑορμος!. φάτις 
Φυσικη, ἀἰ ἔξ πὶ, ξητοητία ΡΒ ἤςα, ἴῃ Ἐρῖρτ. ἱτοιπ κοντεία, χρο- 
σμος. Ἰτετῃ φάτις κακηγργαιῖς πιιατῖτ5 2). ητἸατίο ΘΟ ρ μος πεμ- 
ψοὺ τιν᾽ ἡμῖν αἴγζελον χακἑώ φάτιν τεύχρῳ φέροντα ἃζ ἀριιὰ οι. Ὁ - 
αὐ ἐκ γὸ δὴ τούτων φάτις ανϑρώποις, Αναξαμει ἐφλή ν δι ΤΠ 0].οχο 
Ῥό. διαξόητοι γίνεται γ ἔλα ςοτιην οηα οἵη πος ΒΟη πες Ρέτ- 
πιαρατιιγ. Ἡςοίγ ς, αιιοαις ἐχροπιηοη [Ὁ] μι λόγνς» κληδων, φήμην 
Μοτάτη οτδπι δόξα, 

Φαπν» ης ἡ, ΠΑ] αττὶ, ρ τα ερς, ἂν τῇ φούτνν κύων κριτακειοβίη, οΔηϊς ἴπ. 
Ῥγαίερι σα θα μβ»σαιῖς ἔπι “τα τ] ἰασοι5,}.υςίαη, Φατναι δὲ φα- 
τνίαρ [ος]αγοητα ἀοητιι 1» 40 Δ ρταῦίς ρτο ἃς σαρ[υ]}’ ἴῃ αι -- 
Βιι5 σο!]Ποσαητιιτ,κοιλότητες, κ) ὅλ μισκοι, ΠΟΙ μχ [1 5.2. (α ! δι 11-- 
θΓῸ 5. χτ᾽ τόποις, ἐς πόγιιο εἰςητηπη: ὅτε γδ χ᾽ ψαῦσιν, ἦτε Τ᾽ διάδὸ-- 
σιν » οἷόν τε τὸ φλεγμωῶνον ἰά ὅλαι νϑῦ ρον ἑκατέρωθεν ιὑωό ΦᾺΑΠ φατννων ςε- 

γρμῖρον, δις. τδ᾽ την ( αἰςηὰς φανας ἡ φαανίας γοσδὶ τα φαπνα: 
Βαθεῖ εηΐππι το αὐξεεχούτων αὐδο( ιρρῇς ὀδόνγας) φατνίων, δτο}} 2: 

ἴτοπη 40: τὴ σαποτο πα υςουἝλτη τοξουητ,φαΐτνη, ἱιριαίορενο- 
σδητιγοντ (σεῖς γόος. 

Φατνώματαει. τε 5.1 4. σαν, δ ἀμοται,ς ἐγη. διαγλυφα, ἴασι5 πα [οι 8-- 
τὰ ἃς ἰλαιιφαγία(ίν πάς [ἀσυισατα: σα ποτ ὁ πο ἀρ ρα [Δυγα; νι οἱ 
δεγιϊουςοητὶ σηατίοποηι σα Ἰμπ;. πιαλϊας ἀριιά ΠΠάοτιαι "δ, 
1ϑιτ-τοίαἶταιι αἀέίαις ἰΔούαιε:ν 0] ὁ ἐάν ἔτι [υἰλονννοτς ἀρεῖς 
Τέσνν ΟἹ] ἰαριύγιστ γ ἰανὑγ θέ ἃ οἰϊῳ] αιισατιιο. Δι πον δεθςς Ε- 
Ρ᾽ το]. ΠὈτὰ τ4. δατι φηόγιμη ἰιχαγίδι νου 1118 σσεπατί οηιητι 
ἰλαιιοατία ἔδο Πἴς, ὃς ἴτα σοασπηοηταίϊοντ Πιδίηας 4115 ἕαοῖο5 ατ- 
τις 114 Πιςοεάοτες, δέ τοτῖςς τεέϊα αιιοτῖος ἔογςυα πιιταγεπ- 
τατον τάς Τεγλυφίθα, Φατνώμστα ἀριι Ατεηατπι, Ἐχρομυης 
Πδιμΐμ πῇ ἔοταπηῖπᾶ, ΡῈΓ απ ἴῃ αἀπαιῇραπτος πη ττιιτιν παῖ Γ- 
ΠΙϊ4, 

Φαπγωματικὲς οὐ ὁ Ἰλαιιοδτιιβοἰ οι πατιιδυτῆς ςεγίῖς τῷ οἴκου τίω) κατα 
σκδυϊκιὴ πολυτελῇ κὶ φατνωμουτικίω, ῬΙ ατατο ἴα Εγοαγρ τε ξεϊ ἀοπηις 
ξαθυίσαπι ρτετιοίαπι ἄτας ἰαυοατατη, 

Φατνωτὸς, ὁ τα] ατιιβ γσανεδωτὸς, 5611. [Δ Πδάτιῖς, 
Φατορτο ἔφατο, ἀϊσεατ, ἐλογίσειτο, ροςτ, Δ .σ, 
Φατοὶς, οὐ ὁ ἀἰςε πες, τι5. φατος, ἰης 1 0115. Ηεἰποά. γοργόνες ἄ- 

πλητοίτε κὶ καὶ φαταὶ, δίς.1.1Π ΕΠ 1165. Ἰτφῖ φα τὸς σε! ἐδ τίς. ἔνδοξοι, 
ὀγομαςός.(α ὁρροῃίτιι ἄφατος, ΗςΠοά. ον διὰ βρρτοίΐ εἰσιν ἁμῶς 

ἄφατοί τε φατοί τε, 
Φατρία,ρτο φοατρία ποπηιπαιιάπὶ ρΟΠΙτΏΓ, 4ια ογοῖ τοῖα οὐϊ- 

4ις τγέθιις Ῥατς ἀριιᾷ Αττίςοϑβ. τὸ σωταγμα,τεκῆιβ ἀουιοπςοῦ- 
ἀιδητια5, ΟΠ! ορ πον, ΓΟ 4 Δι! πα; Ατετίπια ρα Αγηζοτε! ΠΌτο 3. 
ῬοΙ τ ςοτιιπῖ, ὃς ἑοοϊογατεσι ἴθτο «δι οπνςχροηῖς, φατρίας, 
14 εἰἴγ σιιτῖαϑ τγὶρ ἴητα Βὶ οὐσι τ πὶ 1οάιχηῖε [οττθῖς ἴα οἵας νῖτα, 
ΡΙμτάτοθιις, (οητί πεῦδητ ἀατεῦυ τγῖ δι» Ππ στ, ἄοςσπν ΓτῖΔ 5. 
τδιάοπο. νίἀς Φρατρία. φάτρα σύςημα, φατρία σιώταγμαγα ύτημρ 5 
Ηεῖνς. 
Φαῆθ', κα, ραΙ πη θεβ, ΡτΟ «ἴδεςερῆς, Γπιςίαη. 
Φαυζειν,αρυιὰ Ἐπί Πα ψν, 1. ἔτ ρειοτοτγοτε φρύγειν 7 Δετοιῃ εἰς 

δί ἀπτ! 1111}. 
Φαυλίων αἱ ΟἸἸυάτιπα ἤρεοἶε5 αια" οτῖᾶτη πιτυρίδες ΑἸ Πο ΠΟ ἡ ντἀϊ- 

ἔζυτα δῆτα. Ὀἰσιηταγ δ φαῦλω. ΤΗςορ τγαίξος Πρ ιὸ (εχτονςα- 
Οἶτε τις ἐς ο]οῖς. ἔχει τὸ ἔλαιον «το τοῦ μελανϑίμθα) , φαιερθν κῶ ὅτι 
καϑειρώτερϑν κα λδυκόπερον : ἐκ γὸ δ φαυχιων, ὠμὸν τὸ χϑυκον 7 ρας 
4ιαπι ηἰρτοίσδης μαδεγς οἰ οιιπὶ ςοηΐταϊ 5 δί ἵν ποοτῖιιϑ τιπὴ εἴς 
(ς ἅτις δἰ δῖ115. ἀγριπιςητο ον Ἰά αιοά οχ ΡΒΔμ]1) 5 Ῥτοσοῖ- 
τις. ὅς. Τάετῃ ἰδίάςπι, ὧν 3. ν᾽ στὰρξ πολλὴ ὁ Ὁ. πυρίω μικρὸς 5 ὁ-: 
χιγρελ οἱ κριϑαὶ τἷρ αἱ φαυλίαις ὡς ἂν ταιῖϑει τῆς φύσεως κεκ μυκιίας, 4111- 
θιις φάτο πηαΐτα » πιο ΟΠ ΡάΓΌΙ5. 9 δας ρατοϊ ππὶς ρταίξδητο- 
Τειιπιν ἴξιν ρ μαι]: τα ιᾶπὶ νῖγοϑ μας ἢ ράττο πατιιγα ἀςΕ- 
εἴδοτ . φαυλίαν ΤἈΣΟΡὨγαίϊο εἴϊε οἱ Ἰιᾶπα 5 ἃ ῬΙτηῖο το ρ ατη » δὲ 
πιαϊοτίπαπη ἀϊξγδαι, ἰης 4111 διιτι πάτον ΟσΑτᾺ δέ φαύλη ἐλοια 
τεῆς Εἰήατη. 

Φαυλίξω,μ ἰσωγπιικακίαδίλπηπο, δυτελίζω, χλδυάζω, ἐϑειίζω, Ραταΐξα- 

οἷο» ὅς σἰπὶ σουτεσυρτι οχτεπιο. Δ Ασου (Χεπορ τίω) δίαῆαν 

μευ φαυλίζεις 1.ν πο π 61 πὸ ἀππὶ ΠΙδτι ΠῚ ῬΆΤῸΙ ξιοῖ5. ΐ ᾿ 

Φαύλιθ΄ Ὀεπε Βαθ ταις, δυνξξιιδριι!οἸνοτονα ρ μια, ΕΠ οἵ οι φαύλιον,α- 

διεθν, καλὸν. 

Φαυλίσμος, ΠΟὨΓΟΠΊρτΙ ἰγτ Πονά εἰ ςέτιις. Ὶ 
φΦαυλίςρια, [δίαππαττῖ χ᾽ οΟμτο ΠΊρΕΓΙΧ, οαΡ.2. ΒΟΡΒοηΐδ' Ῥτορβε- 

ται αὕτη ἡ πόλις καὶ φαυλίς φρο μιαὲς οἰτιῖταϑ τη }15 ἀξ άϊτα. Η εἴγοΒ. ἃ 
κατα γελώστε, 

Φαυλοζιθο, 4] τοπαἴτοτ ν᾿ ξεῖτατ, 
φαῦκλθ., κοὐκ, ἡ νΠς, ΑἸ οτα δ. ὄυκᾳ ταιφ ρόνητος) ςΟΠ ΟΠ ΙΝ, ΠΑ Π018» 

νἱτῖοἶι55 Ρεγιιοτ 55 εατια τι. ἔπΊΡῚ Οδυις ἰρ μο Ι]ς, ἰπβεποῖο- 
ἢις. οὐ σπου δ 9.1 ρ παι: α αν δρίθο, ὁ μὴ χουσος, ἀε[ριοαθ.} 15» μ - 
χθηρθς, ἔτι αΟ]ι15,ἐδενὸς ἄξι(δ. φαῦλιδ. ἐδὲ ἀσυύμφορρς, Τοπιομεη. 

φαῦλ θ᾽ κὶ πονηρὲς ᾿ζοπι. φαΐλον, 1 εἰϊ τὸ χακὸν κα; τὸ ὄυτελές 9 Ῥε- 
ΠΟΥ ὁ πι5 ΤΏΓΟΓ ΡΟ 5. μηηθρς Κὺ φαῦλα. Το πνο ΠΠν με 8. ἢ] τη 1]11α ὅς 
{γα 118. αὐάνυμα ἡ φαῦλα, Τάοτν. φαῦλα. κὶ πνρβγματα, 65 ΠᾺ} 118 
Ρεπὰ πιοπιοητί. φαῦλ- Ὡρὲς χρηματισμ ον; 4011 ΓΟῚ ῬΟσΠΙάτις οὔ- 
εἰ Φαῦλθ. ἄς νεῆ ε.14 οἴν,ν "15.  επόροι. Ατηΐζοτεὶ. ἈΠεζοτ. 
(τξιμ4ο. Οὐδεὶς γὸ ἔΐχαν τὰ φαῦλα κ' γινώσκων φεραρεῖται, Ἰ ΕΠ Ο 
(κῖςης γο!έη(α; τας Πογίθαις το Πξε 15, ρῖς ιιας ἀετετίοτα ἤιητν 

τοῖῆ. 2. ΒΒὺὺ ἴδ] 
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Φαῦχ Θ΄, Ππυρίεχ, ἑπλὺς, τα ας, οχ  ριμιϑοζθη15. ἸπλΌ ς ΟἹ 11} ροτῦ 
ναἰτάτι5» ΔΓ 5. ΡΟ Γαι 59 [σα] 5» Δ Ἡ]Πἰδοντ ὶ αὔρα φαῦλον, πο [εξ 
αἰτοῦ ϑγ είς φαυλότερφς, ἀοτοτίοτι φαυλότερρι “ἣΟ ὀρθρώπαν,τατάϊο 
τὶς ἱπ θα!) ποπηϊπο δά εἰ άμα ϑές ερρι, ΓΠιιοΥ ἃ. φανλότεορι γνώ- 
“ἰω,ἸΗτπν τὶ σοπΠ|1) πο σι πος :Ποφαυλοτέρᾳ κα τός ἀσις. ΡΓο 

Πησρ οὶ πες αἀπιοάμπι ορετοῖα, Ἐς φαύλη ὄθηδεσις εἸςίτατ ΔὉ 
Ἡ!Πρροοτζαῖς Πρατιτα ταοπη ἴα. ἴδε τη φαύλη δέωταςϊητοῦ τγῖα ἀϊςταΣ 
δεπογαίαιςς {υττ σκεϑρὰ κὐσοφαύλη, ἃζ φαύλη. )σοπίζατ νη ν δίς 
ξατοϊ τ τ ΑΙ ΤΟ 40] ὃς ἑπλῆ, ὃς τὺ χούσε ἃ ΘΔ’ εμο ἀἰεϊτιτον ἢ - 
ἀδ ἴπ σκεϑρός. φαῦλιθ- «ρατιο,Ἰ 4 εἴδ, σμικράτηδτη φαῦλον, τὸ ἁπλδνν 
κὶ μονοειδὲς, ΠΠτογρτος Τ ΠΟΥ ἀϊ 415, ΡΙΑτ.᾿ εἰς Κορ. ὁ φαῦλον ὡρᾷ- 
γμαὰ ἐρμεδ,, ποὺ ραγι απὶτεαι [αἰοορίπλι5. φαυλότατον ἔρ)»ν. 
Αὐἰπορίιδη.Ἰά εἢ, ὑτελὲς, βραχὺ, ὡπλοιιῦ, Π[Ὀοτᾶς. φαυλότοιτον δὲ 
βέκτιςον ορροῇτα ξιςῖτ, Φαυλόται τα καὶ ῥᾷ “α γριά Αὐτό ρ ἢ. 1.16- 
εἰ ΠΠππιὸ ὃς ἔας Πππ|έ, 

Φαυλότης ἡτος, Ν᾽ ἰΠι ΡτΟ Οἶτα 5, Ρ ΓΑ. τ45, 6 6 4111τ|α, πονηρίαν ἰτίπιιη, τ 
{πα δε οΠΠΠτὰ 5. ν τ" Πτ45.δυτέλεια, ΧΟΠΟΡΠυΡτο ἱπ σεοιιπάϊτατς; ΙΑ- 
το ἀε "μεσ. 

φαυλυρηθ498γ6) ΠΑ [115 αττὶ ἐς χοκακὸς τεχνίτης, 
φιίλως, Πλα] ὸ, ρογιογ ἃ, ἱπηργοδὲ : οι ΟΡ ΘΠἰταγ χϑλωῖς, φεύχως κὸ 

κρκώς, Ὁ ηγο [Πγοπ.ΐησο πιο ὁ7οι] πιοχ ΟΡΡΟὨ τ ἐἴμεινον» 14 
οἴ ἴσα ἀς σαι 9] ουϊτετι φαύλως ἐρείδει, ΑὙἸΈΟΡἢ.Ἶπ Ῥασςνς 
Σιωτόύμως. Φαύχως, ἀϊ ἘΠ ΟΠ] τοτεντ φαύλως τίκτει αν τὰ ράτγῖτ. ΑΙτ- 
ιαηάο σοητγὰ ἐκ πὸ ῥα σας μΤΝ ῥα --ὠνης δυχερώς, ῥαδίως, ας} 5. οι ὀμὶ 
φαύλως ,ὧκ αὐ δυχερώς, ἐδὲ αἴόν καὶ κφέτου κ᾽ πόνα, Ατ ΠΈΟΡ ἢ. ἈΤΏτεΓρ. 
φαύλως φέρε, Επιτῖρ. πο ἔςγας ἀοου 1 859 Θππτοῖν ἔοτδϑ»ἱ. ἑπσλώς τόδ᾽ 
ἐμὸν αὶ φαύλως φέρων [ἀςπι Επτὶρί 4. [πιπα ατιτοπὶ πὶς Βαμα [θα] 
φουσιπιο ἴα Ρυιτο, φαύλως φέρω τοὶ ϑεῖα 1. ἀν δέξομαι τοῖς ϑτίοις7 ΑὙἹ- 
{ορἢ.Τπτετρ. 

Φαῦρος, 5. δ. Π ΠΐσρτΟ φλαῦρε. 
Φαύσιγίες πλάσαι}: τ δία γι πὶ εχ ἴρπε σοητγαξεα, Οαΐθηο ργορτὶς: 

οἱ ϑτὸ τοῦ πυρὸς ἐν τς κνήμαις ἐπτινιςτααῖνοι κύκλοι ἐρυϑροί, Ἐτ ΡΥ ἃ- 

Ῥυίιπι ετίατη αἰ τα ππάςα! 2 ΡΟ ΠΧ Πἰἶστο Γπρεϊηγο,φώδες 9), αἱ ἀ- 
“πο τῆς φλογὸς φλύκτεναι, τὸ φλυκτίδες, κἡ φαύσιγίες ( τηεπάοἵε (στα. 

Ἴ φαύςιγζες ) αἱ 5) τώς κνήμαις. μέλιςα ὅηπη χαλκέων, Ἡς γολ15. φωΐ- 
σιχίες αἱ ἐνττςς πῇ ἐρνας γινόυβρω ῥαγώσες, Α 1115 οτα τι αὐγαὶ 9 ἀκτῖνες. 
λαμπησὸόνες 5 αἱμοῤῥοϊσδες, Ψτίτιιγ ὅς μας νοῦς ΗἸρροοτγαῖ. νιυἱρὸ 
νοοσδηῖ ηαφηογθάμ γ ἃ Ρ᾽[ς 15 61115 ποι ηἰς ἰπ ΠηΔΟ 1115 ΠΠΛ]]Πτὰ- 
ἄϊη6. 
Φαῦσις,εως. δ» ΔΊ ΓΟΥΔ.ΟΥΓΙ52 1 Χ2 1 ΠΠππγατῖον Οὐ ἴπε1]. Πρ] ο που, Ηε- 

(γε. φιῦς, φε γίθ-, φωταυγήει, 
Φαύσκω, ὃς Νὴ οἸ᾿οὲ φραίσκωῖρτο Φάσκω,]οΟ. 
Φαυς ἡρεϑογυ, δ,αρια ΠΥσορ το Ἐρίτμοτοη Βδοςβὶ, χις ἃ ἔαοῖδι5 

Ἰυςογηΐ [11 σα  εστοητιτ εἶτι5 ταν Πτετία. 
φαύω, ἀπῆομαιγ ἘπτΊρ᾿ 465. «ῥης ἔφαωσε λαίφη .) ΜαΓϑ ἱπιρί οι ν ο]Δ. 

1,ἴζατ. 
φὰν βοὸς, Παρ ο)αυΐς σθητ5. φαψ, φιίπ]α, τἰρισερρὶ δὲς. ΑὙἸτοτ ΠΡ τ.8, 
Ααΐπγν δὲ Θυζανραίτιπιθς5 ὃς σο] απηθιι5. φαψὶ ρα απηθῖθιι5. 

φαωφὶ,αῦ Αἱ ρον ρτιῖς πιοηῇν Οέζοθοτ νοσατιγ, Τ πθοη ἴῃ Ασγάτατη, 
Φάω, μιάσω,πιαίᾳ ἀϊςο, ἔλοϊο, γαπρονοςοίάοι ν ηάς ὀδιωήφατος. Α ἐξ. 

Ἀσειι, Φιία, [σε φόνῳ, Ατάτιι59 λεπ]αὶ φοίκσαι χηλαὶ) ΟὈ ἴσιο 
σοτρούς ΟΠεΐᾳ Οἴσοτο, Εμήξατμ. 144. πέφα τω ἐΧροΟηὶς πεφό- 
νϑυτανὰ φαω, φιδ,ν ηάς φνω κἡ πέφνω ηιιοά εἴ φάξω τὸ σφάξω , ἤγριω 
φονόω, δἰρηίῇςατ ὅς φαῦ :ὃς ἰάοπι ηϊιοά φάζω,τογγοο,γ άς ἴῃ - 
Εγά Οὐν Π. ζ, φοΐε 5. χευσοθρον- ἡ ὡς.͵, ἔλαμπε. 

ΦῈ ΒῸ Μ ΔΙ, πιρῖο, φδγω,Ὠγοτιιο;ος 0.14.4 φεζώμεδτ τυδείθ- εἰν, 
1.φ δ. γομῆμ. 

Φεξρρυ ἐφιθ. μίω, Βεθτιιατίιις τη ῇς, ΡΓατάγο ἢ Ν πγλ» πο ηο- 
πο ᾿᾽ἀςπὶ ᾿ητ ἐγ ρτοζαταν ρογ αἰ ΘΤΟΏ ΕΠ κριϑοίρσιί.. 1. Ππ|τὰ- 
τοιῖτς ὃς ἘΧριγρατουῖβ, 

Φ γα, Εϊσεο. ΑΥΠορἢ. 
Φέγίθ', εΘ-, τὸ Ρ]οπἀοτοῖθατ, φέγίθ', φάΐοις , ἰρΊ ποτ [πη] η 5, ἴῃ 

Ερίρτγαιη. 
Φέγω, μι φίγξω, αν. ἐγ κοι} Πππηΐπο.Α ὥς, σου, 
Φιγάδας, ᾿υπηῖηο ἢι5. φεγίώδης ἰησοις καὶ τὸ πνεῦμα τὸ αἶγιον γ δίς. Τγ4- 

ΖΑΏ ΟΠΙΙ5. 
Φείδαλ Θ'. αι Π 
φειδεύχφιτος, [τ 1 {π|5,ταπαΧ, 5114, 
Φειδὴ τω οἱ αὶ φειδίτια εἰς Ὀγασδητ, μος οἴ, (οἀαἰ τί ἐχεγσεητες. 
Φειδίτιον,ν οἷ 
Φιδίέτιον» αν τὸν (ο4ΑΠἸτἴτνπι, (ο οἰετας τι ἰῃ σοπιισπίςη 40 1 νΠΙ1ΠῚ 

δραττα; ἥοθατ. [τὰ ὃς ςοσπατίοπες ἴτᾶ5 νοσδῦδης ργόρτεῖ ραγίῖ- 
πιοηϊαμγ,ὰ νοετο φείδομαμ:ν εἰ δπτὸ τ φιλίας, φιλέτια, Εταίαη Αὐδρ, 
ἐχ Αὐἰπορμιντίταγι μος ποτπῖης Οἷς 1 Το, 

φείδομαι» ν. εἰσομια αν. εἰσμιαρατοο οἱ οἴ δ ΕἸ πεονρατγοὸ ν τοτοραγοὸ 
ατιηρο, πιοάο[τὸ τγαέξο, [τι οοτοπΊρογο ἃ. ροη. Οςηῖτ, φρί- 
δὸμω ὀργῇ εγαὐν ἱγασιιπ ἴα τοι ρογο. φείδομαι κιγδικ, ΧΈΠΟρ᾿ος 
ἀο Ρετγίοι!ο. ες ἁ. μή φεέδεο σίτου οἶδο πὸ ρατος ντάγο. Χεπο- 
Ρίιοπ. χερμοίτων διιναμῆνοι φεῖ δὰ ὅτι, ὡρὶν ἐράν 5 τη οἀς[τὰ ρεοιηΐα 
ντὶ ρΡοτθηζος ΔΟτοσιὰπι ἀπηογο ΠΑΡ ΘΕΥΘΏΓΙΙΓ, ὅμοις φοιδὸὴ μήν Θ- τῆς 

συμμετρίας πῷ γραμρρέτου, ἐστολείψωγης Γρταποάϊπὶ ογατίο ργο- 
τγαματατφα!ϊος οανίτγα τη, ΡΓ ατατς, ἴη Οριιίς, ὦ, φειδόμῆν 9- τού λό - 
γυ πῆς συμμετρίας παρ ὑλῳπον» ΣΎ τ ΟΥ̓ατΙΟΠ15 ΠΟ 0 ρατοοτςΠΊ; 

ΦῈΕ αἱ 
στα  Π,Τάστι ἰδ ἀοπη,ἐδεμίας ἀπτρθείας, ἐσὲ παῤῥησίας φειδϑμῆθν, [Ὁ ὁ μὰ 
ἄςπν τη Οανη, 1}: ἀι ΠΠιχ τ] 8. πθαις οἀϊατην πααις Ἰιδογια-. ᾽ Ι ἡμῷ 
τοπν γα πλίττοη 8. 1. ἀρέτῖο οπγηΐ οἄϊο ὅς ΠΠθεγτατο : ν Οἱ Ἰπέογρυν Ὶ Ἰχλ 
ΕΜ Πλπὶς τ 1 ς {1155 ΔΙΠ11π|5 διιάδοια; ρατοξο:εἀ ρυτω ἐχροπᾶς-, μ᾿ μηνὶ 
ἀιπινθσαιις ᾿πἰ πιϊοἰτἰἰςοησαις [Πρ οττατὶ πχοίίμπὶ πη ρο 65, δες νὴν ττῶ 
κελδϑλετο φεί εόϑει του αὐ τοκρώπορρς, απ Ρ] ατατ,ΐπ ΟΑἰ δα ἀυεὗας, μι ΗΠ 
να ἐπυροτγατου! ραγοογοζατοῖ, ντ δ τ ποτετιτ ἃ ςαάς ᾿πηρετάτος. ἡμε ; 
τί. ᾧ εἰδομαι, σχ!ς γσοσ, ̓βηοίςο, Οπλΐττο, γουτϊττου ρατοοιάονος Ὁ ἢ Πὰν 
πἰατη. ΟΡ λοο]. τη Αἴδρς. φεῖδι μηδὲν ὧν ἐννοεῖς, ὩΝ Δ] το πιίττας ς ἢ ἐκ ἷ 
ξοτγαιπὶ 411 ἴῃ ἀνΐπγο ᾿να ν ο5. μηδὲν φήδόμήν Θ΄, ΡΊατιἀς Γι οσ ἴσαι ογριροθ 
1ὸ ἀροη55ῃ. Ἀ}] σα Πλπ52 0181} οὐ ττθη5. φείδομαι διδεύσκην, ΧΘΠΟ νῶν ω 
Ρμιίρατοο ἀοςεγα. Γπ|ιθηῖταγ ετίαπα σαπὶ Αστίσι!ο ὃς Τὴ Πηἐτῖ-ς ἼΩΝ 
το Ῥτὸ οδιιθο. Γιςϊαῃ νὴ ἐδὲ τοῦ ἀλος φείδονται τοῦ μολιυω εόϑοι,, πδ τος ἜΟΗ 
41ις οἷοὶ σαιία σαιιοητ Ἰη αι πατί. ων 
Φειδουΐδως , ρατοῤ,τοιτι ἐξέ, Ῥδυλι5 χια 4 (ογίπτῃ,ς,9,6) ἀπείρων φειδὸ-- Πἰμιαιο 

μᾶψως φειδὸμῆϑως νὴ ϑερίσᾳ,, αιιὶ ρατοὸ (ἀπχῖπας, ραγοὲ ὃς πιοῖετν μδτνδν 
φειδωλώς χἡ γλιχρώς ΟΠ] τς. ΠΝ 

Φ εἰδὸς οἱ, ρα ΓΟιΙ521 (ἢ αιῖ φειδωλὸς, Εἰδτ, Οὐ, μιέιδιν : 
Φ εἰδυλίθονρτοι!5οἴἜπι115. Ετν ΠΊ. γμῦν 

Φειδιὼ, ὁΘ.,ηἰς ΡαγΠ πη Οζα ρεγδητί απ πθητία, ἔτιιρα τας, σῖτος 
ταντη (δυἸσοτά α τρῥνοια, Οὐγ . ξ κτήματα δα ρδάπεσιν ιξωρζιον, 

τι λύτο, 3: 

ΠΝ 
ἐπι φεδὼ, Ἰιπεαιιε ΠῚ τοπηρογδητ. μῦ) πολλῆς φειδ'ς διοικεῖς ἡ οῖτο, δὴν μη] 
ταυἶτιπι ράτοθπάο πο5 ΑἸ ΠΡοηΪ8. ς8.12.}}.δαρίςης. φειδώ τις ἐς δ τ τον 
γγόετο, σλιις ματαγγσδιειιτι οἴξ, Τ πον 4. ΠΟίρ 8» φειδαὶ ποιή σοιῶς,  φιλήπιϑηῃς 
“δ διαὶ χοης ὁ τή τοι πδριλεῖφ ϑέντων, ἱ Ῥαγσοτα. κα» χε ᾽ 

Φειδωλ , κὴ : ἀἤηπλν τ 

Φειδωλία ας, δἰ ἀοτη, ρατ Ππτοιϊα ίο ἴῃ ΠΊΑ]τΠ τα τοπαςῖταϑ,ΠΠ σεγας. ΓΝ 
᾿ς [{τα5,φματιτία, ΙΝ αΖαη. ἽΝ ουμπἰυρὶ 
Φειδωλὸς, ΡΑτοιΙ59 ΓΟ ηι1152ΓΕ{ππ] ξΈι15. φειδὸ μῆν(Ὁ-, ΑαἸΠτοτ.115.4.Ἐτ ἶ πππῇ, 

σΔοτςΡΟηΪτ φειδωλοιὶ ἰΠτοΥ ἤρεςίε5 ἁιιαγί την δ᾽ Τητογργοῖες ματι ᾿ς μι ννπιπρν 
(5 ἸΠτογργογδηταγ. σα ΟΡ ΡΟηΐτην φιλαναλωτης, Το φειδωλον ἐν. Ἰννοναγίνιι 
δια ποίναις ἔτι πη ρτιμ ρα Ππιοηΐα, Ρ]τατγς. ἱῃ Οἱ. Τητεγάμαι [τ μὴν, 
φειδωλὸς ἀἰοἶτιιγ πηοάςίξιις ὃ ΓΟ στῖτι5. Ης ΠΟ άτι5, γλώσσης ϑησσυ- Π νν νπ τι 
ες ἶρις. Θ- φειδωλὸς. ΑΥἸ ΟΡ πος γε. σέποτο Βοσπυίαἶπο αἰ χίν ΚΟ (ἡ ὑμένι 
χ; φειδωλοὺ κὶ πρυσιζίν γαςρός, 

Φειδωλώς, νά Φ εἰ δουΐνως. 
Φείδων ωνθ-, ὁ ρατοι5,8ς ΠρηΙ Ποατ δέ ν45 Οἱ αι 1Π1,) ἀγ[εῖον τ ἐλαρρο, 

ε)ν»ἃς το Ατιίζοτ, ἃς ΡΟ ΠΧ "0.10. 
Φεισμονη  ἣς ἡ αὐ εγῖ σοτά 4, φειδὼ, ἀαλαγ χγίας δι], 
Φέκλη, ἔξεχ, γε] ἔβοιι]α. νοχ διγεπι εἴς Γατῖπα ἃ Οὐκ οἷδ νπγραῖᾶς. 

σιοπιοάο ετίαπι ας Τιατῖ πᾶς νοςας, γ οἰ ατ,ὀξύγίον, ν ο] αἰξυγπαὺ Ὁ 
δικόκταν, ὀγἤϊιν,λίτρ εν νἴαγραγς [Ὁ] Θητ. σά] οη, "1.1. π7ῦ τύποις: τρυγὸςς 
οἴγα κέκφυ μῆϑν εἰ ῥωμτῶοι φέ'κλίω καλᾶσι, ΑΡυΑ Ῥαυΐιπι [1.7.ς.15. 
ΤἸορίταγ σφέκλυγεχροιϊτίταιι 5 τοὺξ οἴνε κεχαυμήνη, ἀριὰ ἐρήιαι 
10.3.62 ρ.18,σφέκλη σοττιρτὲ ἰςρίτητ ρτῸ φέκλη, 
Φελγιω, ΠΛ ΟΥΆΠῚ ΘΠΓΙ5 ἱΠῸΡ5 {ππιράεϊιτο, 
Φελίναι, 411 65» 41 Γ11Π1 ἀτι σα Ρ᾿τπὶ ἄοςςῖ ΟΡρίδη. ᾿ 
Φωλαγῳγία γ ντ ᾿παμ δι1 4. ἀρῃα Ἀ Οπλᾶπος πανήγυρας ἐν αὶ διέζαν» οΥ 

οὐδιπι, ἔστιν 

ιμυῦ (ΟΠ: 

ἀ ηντιν εν 
ΠΣ 
ἡνυζο μήτ, Γ 

ΠΝ 

δ τρίτοι 
πθοηο, 

ψυοὶ ἰδεναν 

ΠΝ 
ἢ 
μλμιῆι ἐζε πα 

ἡνείμν, ἐκηίον 
ἰυρλύϑ ' 

νην δ δυνίι 

ΜΝνρυὴ πίε 
δα 0 
ΓΗ 
γλ δἰς εἰν 
φαθυρ βτον 

ΤὨΔΕ ΟΝ ΤΙ. 
ΠΝ 

Κτα βου 
δηϑύρηα, 
ἐνῳῖαν κι {πὶ 

ἡγα [τ ρος 
βιπιήυρυν 

βψονίῃ,. 
(γηάψωρκ. 

ὕνπ φοία 

αὐτοις, 
Φελλας αἰδὸς γοχτοτίοτ ἰστοτιισι πιοπηθταηα, δ, 
Φελλδυεινον τάς Φελλός. ᾿ 

Φελλειὶ ἑως,τύπος τῆς ἀἤ κῆς, ΑΛ Ὶ ΠΡ ̓ .Γπτογρτον ης Φωλεάται, οἱ κισ- 
σηρώδεις λίθοι. νά ΦέλλΦ-, ' 

Φωλίνας, ὁ, Βοηιο ἰοιιῖς.. φιαῇ Πιδεγίπιις 5» Εγαίπι, Ομ 1114, νἱάδ 
Φέν Ὁ, 

Φελλό δρις ἢ ΡΒΟΠοὐτγς ατθοτγ [Ἔπιρεγ νίγοης, ΤΠ ΟΡ. Πρ. 1. Δ Πποτὲ 
Ρἰδητισαρ τς, ὅς [10.3.ςἀρ.1.6.Ελεπὶ εἰ αι: Αἰρία 5 1. ΠῈχ αι ΐ 
ΕΟΤΊΔ. ΡΊ 1, 

Φελλόποσυς. ν ἐς Φελλός, 

Φελλὸς οὐ δ. Πα ογ ἀτθοσ αιια: ὅὲ ἔψΘ. ΤΉςορΒτ. Εἰξ ὅς εἴτις ατϑοτῖς 
ςοττεχινεϊσὸ ἐς 914 οἰ Πιστοτ, ὅς σοττοχ ΡῸΓ Δπτοηοπιαδπ,. 
ΝΝάπυ,ντ αἷς ΡΙ πίμς ἰἰδτὸ 16. ςαρῖτο 8.ποη Ἰηξαςετὸ Οταςὲ σους 
τἰςῖς ἀν θογοπι αρρο! δὺς : Οὐ Πρ ογὲ ἀγθοτὶ οοῖτοχ ταητὰπι 
ποη ἴῃ ἐγαόλα, ργαογαῖϊας ας γεμδίςθμβ. ἄτας οτῖαπὶ ἰπ ἄσπος. 
Ρεάος νηήίχιις. ἐχρίαπατιϑ. 1π πιο νἱάστιιγ 1{Π 6 φελλοις αιαίῃ 
φλοιοιὲ ἀἸςὶ ν οἰ τ} {Ππ:ῖς ἐπέτα Ρ᾽ ΤΩ} ἰοσιιπὶ ὃς ἐπλοηάο δείπτοῦς 
Ρτοτοῦ. δι θογοῖι διιτοτη, ΠΡ [ἰοῖτον σου 6 ΠῚ γοςαῖϊπε [,χτ|- 
ποϑ5 Ἔχ ϊ5 σοηίζας αι; [δ "]οἴδπν. ῬΙΠτάτοῖιι5 ἀς ἔοστιπα Ἀο- 
πηι]. (ΟΠ τ Οὐ Ροπτίππι ἀϊιπὶ ΤῪ δογῖπι τγάπαγοῖ φελλϑιὲ σλατεῖ 
υὑποστερνίσσιοϑει! 5 14 οἵα Πι οτῖς ἰατος σοττῖσες ρεξξοτὶ Πιδίςςο Πς 
Πιηα τοῦ ἴῃ απ ΠΠ}ο νοὶ φελλοιὲ κομίζων: τῖτ15 Ππιρ Ἰοῖτοῦ σοΓ 
τίσοιι ἀἰχίτ. δὶς ψιοά ἴπ Αἀαρῖὶο ἀριια ϑεγάθοη. κουφότερον ἕξ) 
φελλ οἵ, Ἰὰ εἴτ, (αδετο ᾿σαϊογοπι, Ἡογατίις ἐχργεῆπε τη δῷ 
3.0 4ς 9. Ἶ 

Ὁμαπάπατη γἄοτο ρα] σΒγῖοσ 
Π|Ὸ ἴντα ᾿συΐον σογεῖςογδί ἀπιρτοθο, 
Τγασιπάιϊον Αἀτῖδ. 

14επὶ ϑατγ τὰ 4.1.1. 
-Ππιὰὶ ἃς ἀτπιταιιοτῖς τὰς 
Μειηρτα δαϊανίιπιηιις τι πη ῖ5 πα ς σοττῖσο, ὃ 

1 ε,αὐδυ φέλλς Ριπάσταϑ ἐπ Γγεὶ5 μγ δῖπὸ (ςσιη40, αἰζα λισόςς 
εἰμι, φελχὸς ὡς, 14 εἰξ ᾿πηπιου 8115 ἔσπι ντ πιροῖ ἤιις σοττοχ:α ᾿ 
4ιιοά αἰ εις ἰάσεται Ἡοτρτῖῖις ἀς Υ]γ[ἴς ἰοαιιόης δος ἢ 

πᾶ 
Ἷ 

Ν 



0 
Ῥυπι Πδ᾽,ἄτιπι (οολὶς τοάδίτιπι ρατατ,αύροτα πημῖτα, 

. Ροττα τοδά ον ἤις γογιπὶ ἱπυπης τί Π Ἰς νάϊς. 
τς δὶς (τι δίτατ ἀρ ΡΟ. δ οτ, 116. τ, εἶτει κα τασκϑυάσαι φελλοιὶ 
ὼ β5υ χυ χὔ) πλιτος ἐνδεὲς “ἦν ς-ομοίταν, Ετ τιτίας, δθαϑεῖναι (τὺ φελλοις 
: ἔχοντας βακτηρίας ΟΟπ ἐδ  τυιπαϊαϊα Πδ.ϑς ςἄρ.9 νδϊ, Εχ αι 

Ῥεηάοι οχ νοᾶ ραττο ΡΠ] ορ(ίτιις τν πυραπιιηι ΘΧριηρονοὶ [ὰ- 
ΟΒογ τυ πηραπὶ (στ οηά, γαιοά δ ἀαια [δ] ἐματαν: ἐχ αἴτοτα α- 
ἄτι ρουδοτε ΡΒ.) σοιηα (ἀδαγγα!ο,ϑες, Ταιοίαυιις ἴῃ οι ἷς 
μᾶγγατιοηδ. Φελλόποσας Ππρὶτ ταπτα [οιϊτατὶς Βοπλϊης 5. υτ ΓΝ 

Ος ΤηᾶγΟ σΏγΓΟΙΓΕς ΠΟῚ {ΠΠυΠΊΟΥ σογοηταγ, Ετ φελλόνειν ρτο βμΐτα- 
᾿ τς [Ὡδειὶς ποτ χρο Πιογιης, Ηοίν ς ϑθμσλέειν. (Ὲ] ὃ φελλίνας, 

. ἰου κ κούφιο, κτὸ τῦ φελλυδ, 
ἐλλΘο. ρότης «υὴ τη φελλὸς ὃς 

Φιλλ δὺς έως. ΤΟ σι5 ρεῖγο ἤις Αττῖςὶ τογγίτου!]. νηάς Φελλεῖς Ἰαρίάος 
᾿ ΠΙῤσοὶ, ΠΠ σὸς ἀπτὶ ̓ αρτἀος:όίαμς να! ρὸ νσαπηες ῥέενγες ειϊος. 

5.10 δύ φελλ εἴς, [οςὰ Ἰαρίἀοίᾳ [Ὁ] πηαις στάοι]ς, ἐπ 4ιο [αδὶς- 
᾿ς δι β]αρίάιθιι5 5» τεγγεηΐ ραται 1. Γἀροτγῆςὶς ταπτὰπν νος [ὰ- 
᾿ Ῥογί πα πξξιῖπη [Ὡρεγπεγηϊτατγ. ΤῊ ορ γα τιι5. ντ ἤπρτᾷ δάμοτα- 
λ αὐἷ,γ ἀῶ υἕτσυ τάτρον νοσαᾶτ, νἱάς (οπηπίφης. ΑὙἸ Πορ μαηῖς ἴῃ ΗΠ ἃ 

! 
ΐ 

᾿ 

᾿ 
Ἵ 

ὑμῖν 

πη Λοίαγη. ὡρζπῆαν ἐκ τὸ φυηλέας:φεγλεῖς, ἱΠ]αϊτον οσαραης Αττὶ- 
οἱ (ἦσ πετρώδεις τούῆοις οἵ τινες χοέτωϑεν μᾷν εἶσι πετρώδεις, ὅγηεπολῆς ἢ. 
ὀλίγίω ἔχουσι γίκσιν Ὀἱ δέ φελλειὶ πους εἴϊο ἀϊεϊτατ, Το πὶ τη Ν ο- 
διε}: τγα δὶς Πλοτες ρυπηὶςοίος ἰαρτάι 5. 1. «δὺ κισσηρώδεις αέϑοις, 

φελλεοίτευς ἀρρο] ατὶ, δι} 4.]6ρὶτ φελλήτας, δῖς Βαβδεῖ Ηείνς φελλα!- 
πας λιϑὸς σκληρος  δστὸ τόπου, (Τ] ὅι φελλὸς σκληρὸς τόπος κ δυσεργηὴς 
γἡ «ἰἷξ δθηπολῆς πετρώδης, ατοὐ ὃὲ φελλϑὺς ἀϊςίτατ, ἈΌγίις δι Δ. εχ 
Το. φεῖλα, τη 4 τ, τεὶ πέτρα δὴ χὺ αἰγίζοτοι χωρία, ᾧίκιθοντ αἱ 
Οοπη. τη τορ. ἴα ἸΝ  θ}}15» ἔτι ποιηεη ἴητοῦ δαςο Πα πΑ 118 ηϊι- 
πηργαγῖ, 

ΟΦ λόνης, εἰλυτὸγτομοί ριον, θέ μύρχνον, γλ ϑοσόκομον ἡ τῆ δρᾶ το  4υ Αγ} ΠῈ 

Τίσι δ) σα ρ μι], τπατ πρ 1 π|ν ὃς ΡΑιια τας Δ» Εἰγιποϊοσ. νἱάς 
Φειόλης, 

Φελόνιον, ἐπ Ππηξτητη ἴσοι ἀοεῖς: πο ἴῃ ΠΠ} 6110 ἀς Β ε ἀϊπῖπα Ομτγ- 
(Εν ] φελῶνον τατποπ ἰερίτιγον ἧς Φενόλως, 
Φενακη ης ἡ πίκυίκης Γ ποίδη, πόρε ϑυτη ΡΟ ἾΠςῚ, αβοιϑετὸς κέμη, τροκόμμον 

πρρϑϑετὸν, αρικεφαλαΐα τρέχω τῇ δ 4. ςἀΡ 1 ΠΑ πηοπτιιπη ὃς σαϊεγιςῦ. 
διιοτοη, οηγα αὐ εἰτεγιηανν αἰ ὁ Κι μἰε ρβόνγμημο, Φενσκηγδολος, 
«ο] )59[γαιι5ἀ χαίτη, διά, ] 

᾿ Φινακία, ας, ἡ, ἔγΔῸ5, 
Φινακίζω, κιίσω,ποικα,ἀοςῖῬῖο, αἰ πουτώ, ὑξαπατω, πλανῶ, χλϑυοἰξω, ἀο 

γγη δα 

ἀπ οίηυ ἀτίν 

ΠΝ 

ἠρῶν, γοιδα, 1ΠΠ 6405 [πα ηῖθι15 τεγιπὶ Πανε ᾿Δο ιγῖς ὅς ν ο Πετὶ ρτα Π ρ ̓ς 
ἈΠ Ἀφουΐις τηΠριξατίιτι τ ροπο, Αξῖι, Ασα, τῆς ὁ φενακίσοις ταύ. 
εἶνη ἴγῳ τς πω θοιηο ἴῃ. 
μαι ια ΟΦ νακῆς, ἴδὸς, ν45 νἸΠαΓΙΠΓη)ν 6565. 

Φεναχισμὸς, 5. ὁ ἴτη ΡΟ τι γα. ὉΠ Π πο. ἱς. [141 σατῖο, ἐπτέτησ, Ατίτο- 
Ρ  ΐη Εφαῖτ κἄγωγ᾽ ὅτε διὰ γνῶν ἐγδὲχουδνίν «δὴ λόγοις κ τοῖσι φενεια 
κισμοῖσιν εἶξα πτιτωυΐύωω .ὶ.αποιτή μίσει. 

Φιγαξ,κες, ὁ, ἀοτιίοτ. πποπάαχ,ογγο, ἀεσορτογοϊ πη ροίζογ, ἔα οὶ αττὶ- 
ἔοχ, πλαύθ., ΟΑἰΠςὸ β»υχλόυας ὶς, ἀπατεων, 16, 

Φεννὴς)ν τάς Φοιννίνδα. 
Φενολης γνυθον ΟἹ ΡΟΥ ὦ μέγα. φενώλης, ρΘη.}[4.Ε{Ὲ νοτγὸ Τατίπιιπι. Αρυά 

ἣν Σς- 
καὶ δι 

ωχϑὸ 
͵ 

νας. 

ΩΡ... ἀτβεη: [10.3. Ογαιίςιι5 Ν]ρίαπο ἐχργοῦταῖ πυῖτι5 νοςὶς που 
ἀν τατοτη:Οὐσυὺ ἅ πηχυΐτ, ὁ χὰ τὸν χαινὸν,κὶ δέ σ᾽ ἐν χρεία γγυ ὁ υῇρον φὰ 

αἰ ὦ νόὀλίω, δὶς οτίδον ρεῖ αἱ (ς τ δίτωτ. "ἐς αν» εἴρηται γὸ ὦ βέλτιςε ἡ ὁ 
, φὰ ἢ Φηνόλης. εἰπ᾿ αν: ΠΩ λδῦκε, δός μοι τὸν εἰ χρηςον φαινολίω, ΜΙηΙΠιὲ τὰ- 

ἡ ἰλύϊα τας ΠΟι1πὶ ἀτάις ἰῃ ΟἿ οπς ἢος νοςαθιιπὶ εἴ, πα πὶ οῸ ἰδ πὶ 
εὐ Παημν νίας οταῦ Β Β΄ πείοπ (οπηϊςιι 41 ν χὶγ ρεανὶ Ρτο  πγαὶ τε π- 

Ῥοτε. Ρο Πχ Οποπηδῇτοὶ 0.7. Καὶ αὐτὸς Ὁ ὁ φαινόλυς ὄξιν ἐν Ρν- 
ἦ ϑωνΘ. ὑφιγρρεία, Τῇ ἐν ταιΐροις ἐχόσῃ χαϊναὶ φαινόλαν. 5.155 φένόλης, 

"ὐμ ον ῥωασῖκη ςολύ, ΟΥατε πη ἀπιδιμτη αΐα Βαονοχ ἃ Πργαγιῖβ οοῦ- 
τῶν τυρια Πτ ἀρη Ραμ! ηπν σαρίτιν]τῖπι. κα ΤΊ πιοι.».ν δὶ ἢς (οτὶ- 
ἐικίονν δτιιπι:τίω φελωνυω ὃν ὀπέλιπον ἐν πρω δὲ αὔρα καίρασᾳ,ἐρχόμῃν Θ- φέ- 
χπαΌΣ ρε ἷ.ραπι]α πη. ΑἸΊΒῚ 5ι}1445 φαινόλίω νοςας ἐφεςρίδα, χιτωνίσκον: 
ἀπ Νὴ Οὐ ὃὰ Φαμόλης. δῥέπαιτεαν. 
ἐφλο  Ε}Π. φέγω͵ τὸ φονϑύον, 5014. 
να δ ἔοωσπις,εἴὸς, ὁ Ὁς Πςοίυ 5. (στ ἔοτ. φέφασσις αἷας ἷπ Ἐρίρτ. φέρκασις 
τραεμν ἀἰϑιω», "δ᾽ άδιι. 

Φερχυγὰς» ἐθο, ὁ κα ἡ, Τὰς! 45» Γρ]ςπἀοτοπιϊογοης, κατάλαριαρος, 
ὲ δι] 445. 
᾿ Φερζομαι ραίςοτ,νέμομαι, αὉ Παπηο, ἀρὰ ΗἸΡΡοοτ. τὸ βιζρασκω,κατα- 

ναλίσκα. σοι, Α114}:8 γάο ςαρίτατ ρτο οοἷο δὲ Βαυιτο. Αροἱ.:. 
ὶ Ατρι φέρξυνται φίλυρες, 

Φερέον οἷ, τὸ τ φυρξη κὶ τρρφὴ, αἰ Τπιοητασι, δας. Οτρ εις» Μελινδέα 
φερ( ἃ νέ μον ται. 

Φιρζω, μα ἐρῴω,π ἐρῷα,ρὰ (τονδοιιςοα] οὐπατιῖο : φυλῇ βίον φίρω,βό- 

σκωπρέφω,διϊάς νας σύφορξ 3..Δ εἰ, Αςςυΐ. 
Φέγενποτταπάϊ Ατιογδ. ἀἸς,αρο. ΑΥ Πτορ ἢ, φέρ᾽ ἴδω πὶ ὀφείλω, σε, νῖ- 

ἀεαπι εὐ ἀεθοο, φέρ᾽ ἴδω τί δραξ, Τάς αν. Ετ οιμτι νει.» ἢ μγα!]. 
ῬΙατατς, ἴῃ Ἑδί φέρε ᾿ἴ πολεμικον ὁκ ἄγο Ὡρώτον λάξω μῶν, ἀρ εχ 
τεδις Ὁ. ΠΠ ςῖς {{Ππιὰ ρτίπτιτι [πηάπιι5. δ τ Ολίυα, φέρε σῇ τον 
ἑλό μᾶνοι δείξω μῆν ὀυϑρώτοις πστ, δ: ς. ἀρττενροῦ Βαῖτις οἰ ςέϊτοηι πὶ 
οἴϊεπάλιηις σαη εὶς ποπηϊηίθιις. ὅζς. φέρε πέμψαντες, αῤδεάώτας ἁ 
παιτώβδμ τὸν των δ φροιτη δὲν γ οἷα 5 τοϊτταταις αὶ αὐ Ατἀφαιλίοιι5 

ἱ ἣ 

᾿ 

Κ᾿ ΉΟΣ 849 
ἄιισεπὶ ἔμμπὶ ροταπτ,ἠφοπι ΡΠ ματος, ἰη σαπν 0, Φέρε σαπι [ο- 
σιηἀϊς ρεγίοτ 5 Ορτατίμοσιτη νοὶ ργΠλὶς αυϑυποταίκτων, ΟΑΖᾶ 
10... φέρε εἰπεῖνγε ΧεΙΏ ΡΠ βτάτιαν Οὐζα ἀς πιοηῇθι5. οἰς ἔνα ανά- 
Ἴϑυσι φερε εἰπεῖν τὸν δήαναὶ ν πὰ πῈ γοί οσιητ νοι δ᾽ οτατία [οὐο πὶ» 
ν νσ ἐς ἀἸςάπη, ΡΟγρ γτίιις ἐς ἤρςεῖς.ν οἱ Αγξγγορ. γείυτΙο- 

,Πσπη ας φέρε εἰπεῖνγγτ ἦτ ἀϊοαῃι, ΙΝ αχδη, ἴῃ Οτατῖ, 
Φέρε γδιαρ το, υ]Ατο ἐς Εοριρτο φέρε δὴ, ΠερΊο ἢ (απὶ ρτΐπνα ρετ- 
1οηὰ {ρα} τιν ὃς οτΐατη σα πὶ ρ  ατα 

Φέρε δηγὰρς ἴδηι, ἀυοάμην οςο. Απάοςϊά, φέρε δε οἱ ὅρκοι καὶ ἵν “"ῶς 

ἐχουσιν;αψς ἰαιης φέρε δὴ κα Ὅη. εἴ πωχασεάμιν δὲ αἰεὶ ἀϊσα πη, Ης 
τοάοτ, Ατἰ το ρ νιςτίαιι σι πὶ ῬΙαγαι γνε ὃς φέρε νωῦι φέρε δὴ εἴσω, 
Ἰδεπιοίίῃ, 

Φέρε, τοίνωυ, ἂρ οἀππη,σαπι δ δἰ πε, Γιυοίαη, φέρε τοίνεω ἐπειδ αὶ ἔοι- 
ας αγνοέϊν, δὲ δείξω μια σε ϑρίω εἶν, 

Φύρετεγαρ ἰτογαρεάαηι. φέρετε -ἰξανας ἑωυῆς ἐκ τῆς γῆς τῆσδε. ἀθεάιπὶ 

ῬΓΟ ἢς (σα πλιγ ὁ τορίοης μας, Ἠεγούοσ, 
Φερενα,γής ,φεραυγὴς» ̓ ς τ ξοτ»η ἘΡΊρΓ. 
Φερεγίυίθ- οὐ, ὁ το [τ ργοτῖο γε] ἢ ἐς ἀΐβηι5,αἰξίοπες. 65, ροτοης ρτο- 

φλἰττογο, ἑκανὸς πληρῶσαι οἰξίο χρέως ἢι Πγι5γο για, ργᾶ 5, βεζαιωτης» 
ἐγζοητνς, 

Φορέγίυθ.. ὃ, Ἰάοπι δ α. δ ἐκ δὲξα᾽ μῆς τι κὶ δυῶν Ὁ. ὕποτίσαι αξιά.. 
χρέως, διωάυβι 9-. ὀδα δὲξα ὅτι, τίω) ἐγχείρησιν, ἐὶ φερεγίυός εἰμι ὁ υυαμιν 

τυσεουτίμυ αὐδσχ εν ὑμῖν), πιεᾶ νἶγε5 δὰ τλρτῸ Πι σΟριάτασῃ νο Ος 
Ῥταδεπάμπι ποη {πρρεζιηξ » Ηογοάοε. φιρίυθ- ὄται διασώσω 
“ας νέας ,Ἰἀοπεὰς εὐ αὐ οἰαἤεπι τυταπαπν ἰάςαι Ηςτοάοι φε- 
ΡΕ770 ὦ τατὺς ἐφ αὐη ρος τὰ δειναὶ, Δάιιογῆις ἀτγοςῖα ρ τι πηιηι ἐς 
8 νἱτταζε ἰρορομεῖς γἱ ἀοθατωτ  Βαον ἀν δι Τπτειρ. φεργίνῶ- 
τατος]. ἱκανώτειτος. 

Φερέγίυο. τῆς μορφῆς, αρτ ΤΊΣ Ρ᾿. ἔογπιᾶ: Π πα} τινά, ὁμοιότης, 
ΦερεδάπγίΘ. Ἰων, νοχ ργδηά!} ΑΙ [αττὶ χ Ν οηη. 
Φιρέζωθ- ϑεὸς, λει Αἰ Πη118 ἃς νταη} αἴονου5, ΝΟΠΠΙΙΣ. 
Φερίκακος,» Δ οταιη μᾶτί πο :κομτερικὸς Ξα1, 
Φερεκθρέτ εἰν, ἀτελὲς μέτρον, ΑΥἸΠῸΡἢ Γπτοτρ. ἴ το χαϊκὸν δίματρον βερῖ- 

χυκᾳᾷ ταληκτον, 

Φερένικος, Υἰξξοτ νυ ξξου πὶ γξέογοηβ, ει τερογῖδης 9 υἱέϊοτία ρὸ- 
τἴτιιδ. 

Φερέοικος γ οὐ. διςος ἶο 7 τεπυιάο : αυϊάδην ἀΐσυπε δηϊπι4] δἰ διμσὶ 
διηη}ς Πλυ Ἐς "14: [Ὁ ιςτγςιθιις ὅς ΟἹ εἶδ παίσεῃϑ5 5 ἧς ΑΒ ατςα- 
ἀϊθις νοςαταπι:4}} νεγὸ ἀηἴπια] τ ὑϊι5 νείρα δευε τῆαρπα, Ε- 
τγισ. ἴτοηὶ ἀοπιϊμογτα, μια: ἔι8 πὶ ἀοπιπ [ςοτιη; σοιίατ, Ηὲ- 
Ππ᾿οαι}5.5. ῥερθοικοί εἰσ ποέντος ,) ἀοτητϊιμι (ςοιπὶ [ἐγεωτῶς Πηρι]1; 
Ἡρςτγοάοτιις. 

Φερέπονθ. 2591 θογ "ἢ το γα. 
Φιρ 'σβι9-γ., ὁ, νἸτᾶτη ἔετεη5 πηοστα 015. 1 ζωοποιός, ἔτ ρΊ ἔοτ᾽ » νῖταξ 

[αεσιιινά ταις ρὲ δ ἀπτι}52}1}6.1.ρὶρ. τέχν». «συρσὸ; ὄπαανα φορέσβιον, 
ἩεΠοά γεῖα φερέσβι3..ἢς 50]. ἀϊοιαιν  ΝάΖαι πα Οταῖ. 

Φιρεοσακης» οιιταϊις, ΗΠ ο ΠΟ, ἱκέτευσε φερεοσακίας καθ μείοις, φερεοσα- 
κάων αἰχαιών, ἴῃ Ἐρίρτ. 

Φερες ἄφυλθ βακχϑ'.1Π Ἐρίξτ. 

Φερέςερος Ἐχδ, ΔἸ ΕἸ οτος ΘΏτΊΟτ, [ 
Φερεπρϑύω τταάποο δὲ τγδηἤιοθο 1π ΡΟΠΊΡΑ » Πιπηρὲᾷ πηοταρ βοτὰ 

Ροιηρα μπεῦτίιν μάς ραΐαυπι φερεσφουουῆόν σροσαεγαριια Ρ]μ- 
τατ ἴῃ Οοτί, , 

Φέρετεον,εντὸ, Παρ. ] 5 4ι10 πποττα ἐβξογιπτιιγ, ρΒετοιγύπη, Α( 4- 
Ἰῖος νίας τγαυ δ δε ΡΟ] ν ̓ι5 οἀπι αἶχιτ» Καὶ τὸν Φιλίμοον ἔχον ται 
τὸν (ὦ ἐν φερέτρῳ, ν1ἐς Καὶ μιςξον. 

Φερεφ πα," γα ρυά Ρ]Ατοη. κὺ 
Φερεφα ϊα ας ἡ ὑτοίετρί θα: 1} ῥερεφάτει. τ ὐπἀεὲ τῶν 
Φιριςιθ. ἃ φέρτερος, Ορτὶ πτιιδ βελτερ Θ, Ἔχ ςς ΠΘητὶ ΠΠΠγ115) ο]πς 

πλαχὶ πιὸ γοξοττιηαπι φέρειν ΡτῸ το ἔοετο Παυπλίατν 
Φέρνιον,αἰλιδυτικὸν σπυριδιον, Α Τα τ ΟΠ. ; Ἴ τ 
Φερνὴῆς ἡ,ἀο5,αφοῖξ, ιιας ἀφπτατ νίτο ἃ ἔροηία. ΓΟ ΠΧ 110.2.λήρο 

δ᾽ αἱ, ,τροῖκα,κ; φερνίω) τίτιὴ αϑορὶ απ. γαυαμεὰς δόσιν. Αἰατεῖ τα χτοιι ὃς 
12.Ἐχοάϊ,φερνῖ φερνιᾷ αὐτίω, αὶ αυτῳ εἰς γιωακαγάοταις ὁ δὲ δα- 

Βεδιτνχοτιεηι. 
Φέρνιξ, ἡ Ἰἀοτη»Ετγτη. 
Φερνοφόρρς,εγὐνίοτα 15. ΗΠ το θν τη. ἴα οι. Ὀδηίο]. 
Φ ἐρροικος,φερέοικες,ἀοπηίροῖται Ν 1ἰς Φερεοικος. ς 
Φέργμαι»ξ:τοτχιιαρεῖα σαντο, ειο! οτγὰο ἀπηροτα πη, Γᾶ ΡΙ οτναυζε- 

τοῦ ἱπιροτιν. φέρεται πολλας ὁδοιξ,ν 15 τὰ [τὴν ἔσταν μτὸ ἂς [ες 
Θ᾽ φέρείϑει, ϑα τον, πτοΥτοπῖ ἰητεγοςάοτεγαα Ηςεθ.9. φεέρμόμα 41- 

αἴιαταγ 41158 ἐπηρετὰ ἥμοάαπὶ ἀραυθτατιν ηάς δι φνυρανν οκᾶς 'π- 

Ρεῖασυ. ΠΟ οτᾶτο5 10 Ηεΐεπε 9 αὐώνανομαι εἴ “μούτον οξω Φεροιῆρον 

τ χαϊρων, δ: Όττο της ἀπ βοττγὶ ἰσηρῖις ἃ ργοροῆτο, ὃ μας ςοιπ- 

ταζιπογατς ἱπτοπηροἢ τὸ, Φερεώτη ἀς 115 41 1π ΠΙΔΠΙ θαι 5 Βο- 
ταϊηῦπι νει λατατοντ ἢ Ποτ «ἀντιι5.51ς ΟἹςοτ. Ἐπὶ5 σι ερῖα 411255 

ἄλιῃ ἔογαπτγιν. σης ἀς Αὐὐτάς ἰερίτατ, Αννα ϑευΐνΟ. γὸ ἀυτα ὅλον 
σαναϑίω τον ὅωτολη κὶ ψυχεὸν, ὃς κ, φερεται»δίς.1. οἰ, Φ ρεται.. 
Φ γεᾶτω, γι πὶ πὸ ἀποφερείϑευ.! ἀυέεττς ἵ ἰςεγοῃ οἰ θο αΓ1 ὅς Βαρε- 
τωλαμζυνειν ἀςοιρόγε, τ φέβετῃ μὠμῶδον, Χεπόρμοι. δίςας ἁριὰ 
Ὑοτεπι Ἐρο ργεύαπι Οὐ {{ιι]ττίαπι ἕστο. ὃὲ ἀρὰ ῬΊδιις. Παρ 5 
ξετι νι πποτοσάοπι βοτεθᾶς. φέρεσθει ἀῶλον., ἕοττς δ σομίςαυλ 
ΡῬτφιηαπη»,Βυά,1π Ἐρελτα ὑταρυὰ Οἱος Νὴς ὀλυτῖας ρεμάςλ5; 



8:0 Ὁ Β, 
Ῥαϊ πιαηὶ τ Πτ φέρεϑεη δόξαν αἰ ΝΜ αχίητασι ἔοτον ἔτος [ετῦς 
Ἰλίου, φέρεόθα, χέξαν,ἰπγε στατιατηγοας Ποία πι ἀσοῖροτγε, Αἢ- 
ἀοεῖμ, χοῖδιν οὐ εἰκός με μῖσας τῃῇ δυςυχήμοτι τούτῳ φερεῶτω πτιρ᾽ 
ἐμ Τλαϊας Π10..4.ρτατίαιπι ὃς ϑ᾽οτσῖασι Πδινὰ ἱπηιπογιζαῦα δῆπο- 

ἠῶ [ουατα τα τ. Εἰοιπι νι Οὐν {0 , δ ὥσες σέ τι ἕν γε φέρεάχω οἷά εἴ) 
γπῖμη πο ρία τη ἀμ 0115 ᾿ασεῖς ἀοπαδίτ, 1 εἰοτοϊ ες, δώρᾳ 
φέρριο,καζοις εἰ πενέγκαιο. ΕΠ ΟΥπ. 1124, φέρομαι δεύτερα, [ες 445 ράτ- 
τος τοί οτο ΕἸ ετηιορ ἴσα φερή ραν Θ᾽, ρατία το εγοηβ, ΡΙυταγῖπ Ἐὰ- 
Βῖο φερεόνη τὰ ἔσχατα, [τι Π1ᾶ5 Ράττος ἔσγγο, ΒΔ. ἘΡΠΠΕ,Ρτίου. 
τὰ ὠρῶτα φέρε, ρ εἶ πλᾶς ἔογγς, ΟἿς. ΓἸοίδη, ταὶ τραΐτα πορρ᾽ αὐτοῖς ἐ-- 
φέφρντο, Φέρρμω πέννος 671 σοι,τε ἰισοο, Ὀ]α τὶς τα Ἐρ ΤΠ. ἔλατῆον 
φέρομαι» ροΙκεγτίοτοϑβ [ογσφοοάο : νι ἔλα πον ἐ χήν» ν᾽ ποῖ ἃς ΠΠρεγατὰ 
ξ) [46 νεῖ α]τὰ τοι Οτορογι οὐχ ὅτι καὶν τούτοις ἐλαῆον τινί. ὑμεΓ. 
κατο, ΙΝ ου αιιοὰ αιίςαιατη ἴῃ ἰτἴςο τοις οο[οεὴτ, φερόμεϑεο πλέον 
ὁμδιδν οἷα δατεςς ΠΣ, Π ἐγοάος, φέρεθειροπίτιγ ργὸ νοτ- 
θέτο δί τοσάεγε, Τ ΟΡ] δδη πα τὸ φέρφντωνἀζς. δὶς ΟΙς.ἀς 56- 
ποξε Ν Ἰεῖς απ πάταγα ἴα σαάιιοα οἰτ ὅς αἰ Π ἔμ] τα Πτν ξογταν δά 
τουγαπγ. ἐσ αὐτοὶ σώμωτα φ ρεῶτα, ἱρία σογρότα ἰπιιαΔοτο ίη ̓ρί 
φογροτα ἔοττὶ ἱγγιιογεσδίς. ΡΙαταγο μη Του. φέρομαι εἰς «ὅν 
Βαρζαῤροις . ἱπαἤο ᾿η] Βαγθάγοϑβ. πάλιν ἦχε φερόμμθ- εἰς πίω) ἑαυτοῦ 

φύσιν, τ ςἀτῖτ χὰ Παιιπν ἱπ σομ ὃς πλοτας, Δὲ (ολῖη. Φ ἐρείϑοι ἐς το- 
τιιπὶ Ππσος τι ρτορεγογαιις τη ἔς Ἰοἰτντ να] ὸ [Ὁ βογεεν ὑἱεμι 7 οι, 
τραῖ. καλὺς φέ ρεῶχει 4 ἐς 60 ἀϊοἰ τ 24} οιαπὶ δεπα ἀρ τιιγογο- 
δχὲ ργοσφάοτς, ο] σῖτον ἀρογοι σορμοοΐ, ᾿ῃ Αἰδος. ὅτ᾽ αὐ ἐν πόλει 
νῦμοι καλῶς φέρριντ᾽ αὖ΄ ἐγϑιι μὴ χαϑες κοι δέδ-, 1 Ὅοης [ε Βαδεᾶτ, 
δ᾽ διοικοῖντοτα τυχ ἧς φέρφμαι» το5 Πηϊὶ ἰμ ἔς Ἰοῖτετ ργοσφάτιοτ, δὶς 
φέρεϑωιι κφκώς ΓΑ άπ, 1 ἀτρυποι Ρ ΕΝ Πρ. κακώς φερφράνΘ., αὶ ἴῃ 
οβοπἤοπειῖη ποῖ άιτ, ΡΓ τάν τη ΑἸοι, 6 φερφωῖυΘ.. Διΐμηο 6- 
Ιατιιοδντυχών, ΤΉ μον ἃ. δ᾽ φοοφωῆυ(Θ- ἐν φρατη γίαις, Οὐ} τε 5 ΠῚ τα γί 5) 
ὃς ἱπυρεγατοῦῖβ πλπιι5 γοξϊὸ σεάοθατς. δὶς ἄμεινον κὶ χεῖρον φέρι- 
Φτυ οοάεπη πιοάο ἀϊσιητιιγ. Φιρεώτοον ἐτίαεοσουρδεῖμτ οἴ. 
{ς, ὃς Πυιάῖο αἰϊσαῖας γεὶ τοβ οὶ. δ οττιῖη ΟΔΏγ. φιλοπονθ- 8. γε)» - 
γὲν αἴϑρώπος εἰ καί τις δ,Ὁ- 5. ἐν μὲ τοῖς φυσικοῖς ἢ ιν φερόμην Θ-. ἐν ὃ 
ποῖς ἡ ϑμοοῖς μέλους 

δερϑνικος»ν χοῦ. 
Φερσεφόνη "ς, ἢ, το ογριπδι τοί ὠἐφενονοίνος οἢ, ἀἰπτῖας αἰοτγατ, 
φύρτατος γα. δ, ΟρΓΙπη θα ρ γα Ἰδητι ΠΊπηι15. ΗΠ οτη. 144. ς, 
ᾧ ἑρτερρς 9. ὃ κα ἤιε Ἰογοροτοπιβοτον οἰ οσἸοΥ ΓΟ ιΠ]οτο ἰρκυρώτερφς. 

καῇ μιν αὔαξ ϑοίρσιωμεν ἐς ἐλπίδει φέρτερον ἕλκων» ἴῃ [ρο ΠῚ πιο! Οὐ ΠῚ 
τι πο 5. Νοπη. Ηοτ1.1126.«πολιὶ φέρτερον ὄξιν, 1 ιρασον» βέλτιον: 
ἀν οῖθο φέρω, το “ν᾽ ἀχθοφόρων, 

Φερτὸς, δ, ὁ το  ογἀ θυ τλητὸς, ΕπτγῚ ρΙ4, 
Φέρτοθν» μογοεγι τ, φέρετρρν, φορῶν, 5.1, ὃς Ητίγο. 
φέρω, μι οἴσω,π. γζωοχα ἀόρ α ἰωδεῖχοι, ετογαναφέρω, βας ἀζωγκομίζω,ά- 

ξετο  ἀοίεγο, πυροιτοαἀάιςο. φέρω ὅθηςολίω, ἔοτο ἐρὶ[τ0}1, ΤῊ. 
φέρω ἀῤγυφιον,αἴζοτο Ῥοσιιη141π, (ΑΞ ΓΟ ἢἴπ.. Φέρε μοὶ τὸ κένσρου ) αἴξεν 
ὩΜ] {εἰ παυ]πῖπα. Α ὙΠ ορ μαι, φέρην ὀυδυξίαν, » Ποτῖλπι Δίξογγο}]Α- 
το ῃ Ἐρἢῆοτᾶτο πρὸς πολλών διιδοξίαν σοι οἴσει, μος τῇ] ἀριι πλμ}- 
το5 ρ]ουίδηη ρατίοῖ ἤπς σους ΠΑ τι φέρω σοι κλέϑ Ποπιοῖ. Ο- 
ἀγα ῆοϊο τὸ ποηοτς,ςείεθτο ἄςοιι5 ταση, φέρω σοι δια ζολίω), 
νἱάε διαζολή, Φέρειν ὀργάτοῖτας σοποίταγα. ΡΙ τατς, αἷϑὲ ἀοργησίας. 
φέρειν ετίατῃ ἢς νἤιγραης Ογαςὶ . ντ βετγε Γλτῖη] οὑπὶ ἀϊοιιῆς 
ἘΧΟΠΊΡ] τη ν ΟἹ ἀγριιπισητιπὶ αβογγο ἱά οραγριιπηςητο γε]. 1- 
[οογάτος ἵπ ουατία μοι! σοητγα ΘΟ ρ Ἐ45. ἴῃ αι {105 Ἰη οὐ τα’ 
ἀοοιιίαης,αἰτ, Οἱ ποιητικοῦ ρῴφματος τετοιγμβμίμν τέχ» ἕω τῆροὶ δ4γμα. 
φ ρϑντες, λ ελη ϑτοσι στφαξ αὐὐτδὺ 914 εἴς 2 ΕχοΠΊΡΙῸ ντοητος δα δἰ αι] ὰ 
Ῥτοαηάτηπι, ἃς ταύδαι ΠπΉ1}ς αἴξογεητος. Αὐλίτοτοὶ 8, Τορίο. 
Εἰς ὃ σαφίώειαν αὐδα δείγματα, χἡὐ αἰδᾳζολας οἰς ον. Τ4επὶ ΠιΛΊ]τογ 
ἀἰϊχίτὶπ Ἀ μεζοτισες εις φέρειν, ἃς συλλογισμὸν ϑς αὐοοζολζω) ἔνς ἀσιν» 
ἐνθύμημα, ὃς εἰκόγας φέρειν 110.3. ν Ὁ] δάτ, ὁπ εἰκόνες οἷς ἐα) ἢ ὥσπερ αἱ 
μεταφορώ, ᾧ, εἰν, ΔῈ ἔς τγο  Προτταγο ερογτάτοτο! ]οτο, Οὐοροτ, 
Καὶ εἰ ὐὸψά δὲς, αὖραι φέρφιεν, Αι ξογαητ νεητὶ ἴῃ γητοβ ἀρ θατ, 
Φ ρω,τοί το υὐσουήψω,ντ ἑταιρκκώς ἐνεγκεῖν, ΡΤ ατάτο ἢ, βαρέως φέρειν 
τίν Χεπορμστγαιῖζοτ δὲ ἐπί ιιο ἀπίπιο αμρΡ᾽απη ἔογγο. φέρειν 
χαλεπεῖς, Πγ οἱ εἰπὲ ἔογγς, χαλεπώς ἐνίωοχὼς, Γ)ς πιο ἢ. δὲ ῥαϑυύίμως 
φέρειν, Απἰοογά, ρτὸ Πιρῖπο γεπιβίόαιις δηΐπιο ἐγαπίπηϊτγεγο, 
μος εἴξ,ποη δοτίτογ νἱπάϊσατε, Φέρω, ρεπάο, ρεηπτοιηάε φό- 
ἐ9-.Ὀ]ατο Ἐρ!.7. φόρον ἐτώξανο φέρειν τοῖς Βαρζαῤοις.. {προ ΓΑΙ! ΠΊ 
το δασταπ ρορεηάῖτ Βαγρατῖς, φέρειν χονματεις {ς ν εξμ μά! οι ἴου 
Προ Ἰατιπι. ἀὔεγκαν χρήστας Θοιιη145 ΓΟ] Πογιης,, Ὀ᾿ατατοῖι. 
ἴα Ῥογίεἰς φεροὲν φέρειν, ροηπτατς, ΤἈιογά, Φέρως στεο,ἀοίρηο. 
Τλεπιοίει. ὠρὸς Δετῆ. τε ἐτόλμησεν ἐνεγκεῖν, ὅζο. ἦτε ἐνεχθεὶς, δες 1 

εἴτ, ροζληϑεὶς χορηγεῖν» φέρειν χορηγὸν ἱα οἴζ, οτεατε νοὶ ἀςπρηατο, 
Ῥοπιο ἢ φέρειν ταὶ αῤχαξ,οἸ Ἰσοτο Πα ο [τγᾶτιι55 Ασί τοτ, Πῦτο τ. 
ῬοΙ τ, φείρειν ὺ ἀρ χονταςιοίθᾶτε πλαρἢἴγατι!85 ΑΥοτίηι5 ἃς Βα τ 
ἀϑραά Αὐτός. ΠΡ. Ρ ΟῚ τ, Τ ποτα β9ο] ςἔζος ρεϊποῖρεβ δα ροριι- 
Το τιν ἀεέοτγο, Φέρειν, σοὶ ρετουλαμζαλειν, ΘΟρΡ οἶος, Ὀξοσὸν ὀλε- 
ϑρίαν αὐΐαντος ἐλπίζει φέρειν, 1 δεχεῶτη. ΟΊ Πγ5 οτῖαπιὶ φέρειν μι- 

ὥνδν, ποις φέρεῶχ, πηογοςάοπι ξεντο,  αςοίροτς δίγοξογις ρυςτα τ. 
Ατίοτ. το, τις. ἃς Ὑ Βιιον ἃ, φέρειν χάριν » εἰς σοπέεττς ΡῈ - 
ποἤοίμτη,ο Ὁ αὶ 8. σγαυ! ἢ σατί, χ αρίζεδχ, φέρω ζωζω,νἸτασι τεξο - 
τὸ ἴσα τερουτοςΐη Ἐριρτιφέρω γνεέαν λόγων, ἱ, διασώξω, ΞΟ» ῃΟοΪ. 
φέρειν κα διαφέρειν ψῆφον γξοττο [υἱξγαρ τπη ὃς ἰςπτοτίαμι, δι ἀεςεν- 

φέρώνυμος,ν οταπν παῦοης πούηθη, ὠληϑεύων τῷ ὀνόματι, ΕΧ τ6 ΠΟΠῚς 

Φεταν. ἧς οὐνρτο ἐφεταὶς ρυασο Ρ 1. ᾿ ὃ : ς ΑΝ Ὰ ΩΝ ΑΥ̓ΩΝΝ 
φεῖδι νου ἰάςπν βου ὸ φιιοι ὡ, (δὰ Οεαϊτοϊ πρίειν. ΣΧ ΘΠΟΡΗ. φϑῦ αὖ αὐ- 

- - ΜΗ τ ν΄ χ΄. 

δεὸς,ἄς πΠοπιῖπε οαιςοης ἱπάϊσθα ποςς Ρογοίηρτο. Φόῦ πῆς ἐλλάσος 

ποτα. Τ᾿ οῖτιιν ὃς ψῆφον τίϑεϑτο. ὃζ γνώμνο ϑέξει, φέρω ψῆφον αξεὶ, 
δες ἔετο ἰφητεηγίατη ἀς, Δὲ (οΒίηε5. φέρειν πόλεμον, ὑΣο Πα] τπξοτ- 
το. Εείτο ἃ. οἵ τινες ὀῤτιζίων πόλνμον διὸς ὦ! φ ἔφγιεν » 4} ΓΟυὶς Βἰ[σ- 

δτῦγα Τ0 ογυθητοῖ, οητγα [Οι5 ἢ τι. Φέρειν, το πἀογοςροττῖπο- 
τοι ὃζ πος οἵπὶ Ρταροίτοης εἰς, Οτορον. Τῆῶ εἰς σῦτο φερήντον, οὗ - 
ἀςπι ροττι πο πτίππλ. 146 πὶ Οτοροτσ. εἰς αἰ δου Φερφυσεινονταμι αὰ ἴατ., 
ἔετος ἔεγξητοῖη. Ἅὰ ὃς Γασπῖας. ατα οπυπομη πηη εἰσι δΐπεπι αὦ ὦ 
Ῥοτταβον ἴάπὶ μίης ἔογεητοπν ργοίρεξίδητος, Οὐπος ἃς ρεν Αγεν 
ἀϊείτιν. ΑΔΕ. τείτε ἔχρ» τὰ φόνε ἕο ὡς εἰς ἐμὲ φέροντα ὅξιν, ἰςπι,οα- 
γερώς 3 τὸ ἴχνη ὑποψίας εἰς τᾶτον φέρᾳ, ὈΪΔπὸ ςηϊπν (τ ρ)οἸουῖς νὰ - 
{τρία ἴῃ ἰνιης που ΐποῖη τοπάπμητ, ἀτοσοτ, εἰς ττο γὸ ἐρμοὺ φέρη τὸ 
μέτριον ἐνταύϑω φέγίθ- τῆς ἀλυϑείας, Δὴ πος εηΐτν αν: τοπαῖτ ἴδιας 
ςοηξουτοϊ ροτεῖποι. φήρᾳ ἐς ἐγκέφαλον, δὰ σετοθτιιηι ροτγεϊποῖ,ῖν 
τεηαίτοάιοίτιν δὲ σογεῦτιιπη, σα 14. Φέρειν σιγπὶ ὅ37. Λτλίζοτ, δ᾽ 
μὴ τὼ φυσι το. ἐφ᾽ ὃ φέρει, δὰ αιιοά ΡοτίΠΙΠυιὶτν ρογείηος, φέρει ὅ37 
γίω) λά τοτγατα ροττισοτι τας κορῴξεις ταὶ ὅγε ταύτα φεξούσα οἰίοςτ,, 
Ἶ.τες δά ας Ροιάἀιιοφητος, ἐπ᾿ ἀμφότερα δὲ τοι φέρηγημο ντ Ειςΐαϑ 
ἀπιάθιις ἀς σας. τατοτοῖς, Ποτοίοσ: Ετ σιμὴ τϑθς ἐδ, φέρη Ὡρὸς 

αὐτὸν, αὰ οἴιτα πἴ 8} ροτεϊηετ, δὰ ἐς δεηςξι, δὴ ργάτειοα ὃς 
αἷτας τατίομεϑ μυῖας νοι νντ φέρειν ἡ ἀγειν, ἰδ ροραίατι ὅς ἀἰτῖ- 
Ρετγς,δῖς Εἰυ πσον τ ἔστγὶ ἀρίαιις τος ἢτας νἸἀογιητ, δ γ οἴ Εσσεις 
διυὴ Λυδίων αὔχαν γε τὸ φερε ταὶ ΔΛυϑών. Ε]οτοίοτ,ἑιθ.1. θν α φέρρυσε 
τε κὶ ἄνγρυσι τεὶ στέ, Χὶ ΘΠ ΟΡ, .ἱη ὈΟΠΠΠῚ ΡτῸ ἔστι ἤπο νἱ ὃς ν᾿οἹ ὅ- 
τίανντ ὃς ΕΪατο ἐς Τιὸρ.Φ έρειν ἀϊοῖτιν 4] [ρίαπα αι (μο αι ἶτγα- 
τιι αἰ ἴχοπι τη οὐ οταταν, Ἐγαίτμτιβ ἴῃ σάρυτ ρτΐαγαπι Ερ οἱ α΄ 
Ἡξεῦταοβ. φείρειν διοὶ γχώεσης ἤς ἀϊοίτατοντ ἐἰχέν αὶ ὥγεινγος εἴϊ, 
πιοπηίποηι ν οΓὈ 15 σο [εγάτονίη οτο ἰεπηρογ μάθεγα. Ογοροτ. ἄς, 
ΒΑΠ]. ὅταν μῆρ τίω) ἀυτω τἰξαύμερον μεταχειρζομμαι; χἡ «νοὶ γχώσσης φέ- 

ρώ 7 πᾷ κτίς'ε γίνομαι ἷ απ Ῥγο πα ΠοῖΟ ἃς τεςῖτο, Φέρᾳν διοὶ μνή- 
μυφ που! αι Π-, Ἡ οτο ἀϊαη. ἴῃ 5, ΟἹ τίυ πεῖραν ἀντώ “Ἶ ἔσγων φέρεσε 
διεεὶ μνόμος}ΟὈ τες πη ρὸ {ποτ τηοαυποῦιητν Φέρειν ψῆφον, 
ἔεττς Πυβγαρίιτ» Γομτο []ν, Καὶ αὐδὲ τίταε οὐϑυίσεται ψῆφΘ- νεωὶς 
ἔογεγοτ Πιβιασίαπι ὃς ἀοσογηοτατ. Φέρειν χαροφσοπέεγγο δθμδς 
Βεϊιιπγ»οἰσίςη 1 ὃς στατὶ ἤςλτὶ. ΠἸδι4.9., Αἰτο εἰ δὴ ἷρωΐ φέρων χάρεν, 
ἀϊεῖτ οὐἰᾶπι ρτὸ εὸ ἧξᾳ φέρειν, ἃς ὅβτηρᾳ φέρειν, δοωῦαι χάριν 60 -- 
εἰ. φέρω γοίμον εἰς ἐδν Βἀρξαῤοις, ΠΤ) πχο ποι σο ἀῃ Βατθαγοσ, Φύρω 
ἐς ὑρο ον, μἰωύω υἱ μῖν, ΤΉνον 4. Φέρει ἐς μέγα,ςχοτείοιτ, Πογοάου, 
μέγα φέρειν, Ρ]ατο ρτὸ πιαρηὶ τοξουγς ἀϊχίτιπος οἴπυπολὺ διαφέράνς 
ἔφερε πλέω οἱ ηἰ γνώμη κα τεργέστεδδτι τίο) ἐλλοίδα 7 ΟρίΠ]Ο οἷϑ ἐς ἤι- 
διρεπάα Οταοία ργορόπΠοτ ογατ, Ἡογοάοσ, Φέρειν στα π Ῥαυτῖα 
ἀϊςοττιιτ, Αὐ Πι4. 1 Ραμα! τρώτη γὸ ἱὔεγκαν αἴϑρωπον. δῖς Οἷς, ἀς 
Οταῖ. ας αἴᾶϑ ριϊπνὶν ΑἸ μη] οτατίοποιῃ ρτορὲ ρειίο 
τα τον μας ἐνεγκούσο ῥ τὸ ρατγίανϑγ ποῖ, Φέρδων αιοαις ἱπτογ 
Ῥᾶτ5 οἱϊ ογατίοῃῖς ογηᾶτιις πᾶ ρὶς σαί ηὰπι Πα βσατὶ οπῖς 
ΡΟΠ 4. {ποίη σεαυτὸν απ φιλοσοφίᾳ φέρων ἀπημπύληκας, οἱ ρἢππι 
εἴπ ἱρίᾳ ΡΒ" ρ ΐα νοηῖιπι ἀφ 111. ν εἰ πιαρὶς δά νοτθιπι» 
Τεῖρίμπη αἀιξλιντι ἐα1{π| οιπὶ {{π ΡῬἈΠΟοΙορ 1 1.δῖς δἰ. Βο- ὁ 
ΠΟΙ Ῥ ΓΑ ΠΊΪΑ ΟΓΕΡτυμ πὰ ΘΙ τ, ΡτΟ στ ρίτητ, Ἐξ ταγίις, Εἰιότα. 

τάπιοα οἶπιο5 4} (είς Κ ἐνπαιε ρα] ᾽ς Οὐ  πατὶβ ἀπλπηῖβ ροῦ τος 
ἀἴτηπι Ἰγοητ, [11|. πγατογ) τῇ σἱογία τιια ἴτε οτερτῦ νἱάστὶ νοἷσὶ 
ΤἸογιμγτῖιι55 ΝΙ εἴ οα στὶ το Πγοτιτάτο ΠῚ ἀγ πη ν ἔτι ἦτο ἀφογδιος,, 
τατ.ἷ. τπιμκωρῶὥγι φέρων ἑαυτὸν ἐπέδωκε, Βιι4. 1 ἘρΙ ροῖϊετ, ὃς δ: - 
(είν δὶ φέρων σαρέργως ΡΟπἰτιγονῖ ὅτι [ΠΕ οἶδ᾽ ὅτι, 

Φερωγυμία ας »ὐγη ΠῚ ̓Π15 σοι ρἰοπτίδ: γηἀς ἀγριιπη δ Πὶ ἀιιεῖταγ 
ἀιιοὰ απὸ τῷ ὀνόματος νοσατητ. Ατ ξος, ΒΒοτ.:, ΑἼλΘυ, στὸ αἰρονο- 
ματος: δή ὡς ὁ Σοφοκλῆς: Σαφώς, ΣΙϑυρὼ κὶ φορφεῖσου πιωδομα δὶς ἀρυά 

Ἡοπι. "Πα ᾳ.το οὶ πὶ Σίν τιες ἀϊσιιπταιν αὐραὶ τὸ σίνεῦϑει ὁ βλάπῆειν; ε- 
ταῦτ δηῖπι ρίγατα. Εἰίξατῃ. Καὶ εἰσὶν ἀληϑωῖς φερώνυμοι τὸ Σίνπιες εἶ 
παρ᾿ Ομἠρῳ»ὴὺ ὁ Σίνις γὰὸ ὅδ καπῷ μλύτοι 5 ἵνα κὴ αὐτοὶ, ὡς βλαπῆικοὶ, χτὶ 
σἰυὶ παι ρριμιαζομδόϊω Σιδηρω, Ξρὰσ εἴ αν ὧν εἰ ἴω γγυωυ ἄϊκφε » Φο Θφῖεν τὸ οἷ-- 
κεῖον ὄνομα. ΟΟἸ πτἸ Πα πης Βα ς ἀγριπηοητατὶ οπ ἐπὶ σοΠτοιη 6 η 85 

αἷτ τἸνΔαι ἃς ΠΠ|4| ο{Ἐ ἀριιά Επτγιρί 4θπὶ 9 ἔγι ρ άπ (ληὰ . φιοὰ 
ποιηςη ΡΟΪγ πἰοῖδ ντ ἀγρη πιο οτΕ ΠῚ πιοτιπι ἔγατετ ἱησείπτ, Οὐ 
Ιοςσις εἴἙ ἴῃ Ῥ]νοσα  ΠῚ8.. νδὶ ἢς Ετεοοΐες ἡ Εἰξελϑ' ἐν χώρας : εἰς 
λυϑως δ᾽ ὄνομα Τολεὼ εἰκίω πατὴρ 9 Εἰ ϑετό σοι ϑεία τρρνοίῳ, γ νεικέαν ἐἰ-- 
“«πὠνυμον, 

μαβεης,ἤιο τείροπάςης ποπλϊηὶ, ἐστάνυμος, Τπεοάοτ. τ. "δ 
ἀρλβ λας ὉΠῈ : ᾿ τ ᾿ 

ἐςοἰο Μαχφρι. ὅπη) φερώνυμος αὐὴρ. ἡ παντοδαποῖς κοσμιόμε- 

γ. ἀγεϑοῖς, πιοτῖδιις ποπλὶ αἷς (πὶ νἱπι Πρηϊβοατύπιηιςε τεξα- 

τοιλδιᾶς ἀρροἢΠτὸ ἢ πιιποιιρατη5. Ψ πάς φορωνύμως τρϑστεγορόηνν 
1. ἃ Ππ τη 6 σοηρτθα ἀρροϊίατο, τοξϊὲ ποπηίπᾶτο, Απῆου. 
110 .ς αι ἀο, ὑπο τῷ φερωνυγκως αὐ κθρυφαἰε τορφσοιγορόυ ϑέγτος ϑζο,αἶν 

ὦ 

μ πεζοί, 

Ἰϊονοῖῦ [ἢν 

μἱ ἃ ἐμ ὸ 

μαβιχαον 
ψνΝδιμονοῦι 
εἴμ δδυρνδιε 

{{ἰμιμαιφύν 
ἀμ μος 
απ λοι, ὁ. 

μρβ γι εὐ φὰ 

μρμιηα, δὲν 

ἐθαιφγνθοι 

ΠΝ 
α οι), 4 
(μαμαῆεη 
ΠΝ 
Μιρμηείιαυ, ἡ 

μι ἢδοίς μνγν; 
ἡ φινει οἷ 

Πα υβοα 

ΓΙ Ν 
πα πμηα 
ἡήττν ἐδωνπεὶ 
αἰτἢ ἰηϑεήιίς, 
ἡ ὑνρον, [ηχῖι 
αὐ βηἀϊαιεο 
Μιμις Ρ  ὶ 
ἡιμικηιπο ἐν 
᾿ἀἠννμι τι : 

ΠΟ ΕΠ αὶ 
ΠΝ 

αἰπιπξιτ. 

ἀπυΠι αὐ τα, ἡ 

ἰρηιπεΠ γῇ! 

δοϊηοη Τὶ, 
τ δγτῆι ἑοι: 

γνηὐσρεχῖο, 

ἰν, ψιὺ ἣν 

ἱξη 2η δι; (ἢ 
ἔχῃροῃ [ρει 
ΠΝ 

ὐὐθ. Γ 

ἀμ χορ 
δ απίνο: 
Πληιφεὴν ἢ, 

ἀκοϊ υγἐ 
διοηοι, 

ἴω ἀΐις 
ἐπὰν: ᾿ 

ἐὸ αιοπὶ ἃ {πιΠτυιϑτας χὰ σοῦρταα σοτΥ ΡΠαριπὶ τρέϊὲ ἀρ- τ 
ῬεΙ]Δινετὶς. 

δὸς, ν εἶν Οταςοῖα. φεῦ ἣν κακων ὁ αγαΐλ, λιςιαη. Φεδουαιν Νου- 
ΒάτιΟΡΒΟοΪος ἴπ Δίασον φεθἠτέλας, ὁ πλὸ τη Γοταπι. (πὶ Ασ- 
σαίας. Εὐτὶρι(. ΑἸ χιαηο Ππὸ οαία, Οατὰ Ὁ... Οὐπὶ ΤΠ ης 
ἀν Ἐρίρτατα. Φεύϑευμαςικὸν ὄδήρρημο,» Αἀποτδ,αιἰ πη} ἐδ η 415 Ρα- 
Ραφαϊγαι» 1) οι :ντγφεῦ τοῦ χόγουγραρς φυϊά εξο αὐάιο:φεῦ 

πὸ κῴλ- 



ΦΗῊ 
αὖ κάννοις " φεῦ μεγίϑοις, 1ιατί πὸ ΘΙ α ΠῚ ῬῊγ ἀϊοῖτιγ, Τογοητίι ἰπ 

᾿ 
Ὁ . . - Ὡς ΑἀεΙραι Ρ᾿γοαθυῖτ ἀοταὶ νπάς ΑἸ ξογου, Ρ γοἰηπιῖς ΠΟ πδτιι5ν, 

ἀ ἢ δἀιπιγδητὶϑ οἰτ 1 ρον, φεῦ πνούης ὅσσον αὐήψεν ἔαρ, Οὐ ἄτιπὴ ἀ}) 
ἡληῖς Βοιὶ» ξιαρταρτία νογ ἀσοοηά τ. Φεῦ φεῦ σοπροπιίπατιτη, χε- 

τλικρικὸν εἰὲ Δάπιοτρον τ Ἰιαταὸ Ηςιι ἤιι. ΡΊαυς, Ηριι ἤοιιν αι τα 
τλα]ὸ Ροτάϊ αὶ αοά σοηταὶ εἰδὶ, Φεύ φεῦ οἴέατη δἀτηλγατὶ ΟΠ ΠῚ 

ἀοποτας. Αγ τορ. Α υἱδι φεύ φειῖ Ηἶ μέγ ἐνορῶ βάλϑυμ᾽ ἐν ὀρνίϑων γέ-- 

νει,  Ϊ (ογη ΠΊΘητ. Ε τ μὴ Ἰπτν οι σλιασικὸν νεῶῦ 8. ϑειυμα φικόν, 
᾿ Ργατ πη ΡΔιΐο (ΑΞ Π}}]Π1ο, φεῦ φεῦ, τί τούτου χαῤμα μεῖζον αὐ χαζοις, 
ἃ ποϑὸς ἐπανγορϑωσον ἡ ϑὼν ἐγεργότερον; Ρδῖ ἀθὸς ᾿πηιηοττδ 65,4] δὰ 
Π΄ φηποηδαυάου ποτ οἐἤΠοδοίιιοὲ 
 φϑγυονθ», ὁ, γἀγοριοθιις ἃ ΡΟΙγθὸ πηοάϊσο ἀρρο !ατιτοαιαῇ 4- 

᾿ς αυΐξιρα, αι Δψιὰπι πιοτιαῖ οὰ αβοξείοης σογτορτας, γἱάς 
ἊΝ Ὑἱ δεοφοςϑ., 

δύγω, μ᾿ φόνξαμαι, ὃς 
Φδυξομα ρα ΗοπΊοτ. Π1Δ4. 8, πὶ πέφδυγα, αόρ.β. ἔφυγον, Βιρτονἵπ ἔα- 
Ο ματη τὴς σοη οἱ Ονξ ρα ἱπεου ξιρᾶιη σαροῖϊο, ἔρμα πὶς ρτο- 

τὴρίονν οεττο [Ο]1π|.Ἰτοιῃ νἱτο, ἀθο πο: ουγεορφοαιςο, φυλαΐῆο- 
τς μὰ. ΕΠ δὲ ἀςπίτονποϊοἁγοπιιο,ἤρεγπο γτειϊοϊο»γοΐριιο. Ομ πὶ 

Ο Ἀροιυίατ ΣΧ οΠ0ρ]}.εδὺ φιλαιτίοις φϑύγειν, οι Πατίτε5 φυγῃ αἀάϊτιιν 
ἀρο ΡΙατοηςηι ἰη Ἐρ᾿ λυτοτρέπεθαι ἡ φϑ᾽γειν φυγῇ ἀπλήστῳ τφ- 

γώγϊων ὄυδιαμμιόγισμια αὐϑρώκσων τὴ αὐοή πων » ἀιιοτ ατὶ ἃς ἕιροῖς 1η46- 
εῆο φιοάαπι {ιμίϊο εἰϊιγιητάιιπι {ετοτγίύιπι χιις ̓νοπιϊπῦ ἔο- 

ἡ μή 
αι Ληϊοὴ 

ἡμδγηκί ἕρ. 

δ φἰριῆ 

γ]. 
Ιἰ γο ὐλῃ. ἸἸοϊταξοινν. φόνγω φυγίω, ΑὙΠΤΟΡ Ια, φδίγω δεκοις ριον, δ ο 1 π0 1.-- 
μα δ οι! ἀϊοίιη). ΡΙάτο ἐς Τιορ 115. φύγω τίω) ἐλπίσαι, ἤρετα σοϊ οί ονΡΙι- 
ἐἠγο οι, ταν πη οιπ. Φϑγω,Ἔχυΐοντ φόγειν ἀειφυγίαν, ΡΊατο ο.ἀς Ιερ, 

ἀμοι, ἃ Ῥογρετιο οχῖ[το πηι ἐξ αγὶ, φδύγειν τίν) πατρίϑω 2 Ἔχιίατο ρατεῖα: 
ἐκγανη τί. ὃς φϑύγειν τί) πόλιν. ἐχτατο ἴα οἰττατο αὖ νγῦς ὁχαΐατς, φάγω 
ν δ ἤέμν. ᾿ σίω ἑκαυτῇ,ὰ ραττῖα Ἔχτ]ο. φόγει τίω γί, οχτοττὶς εχυίατ.. Αὐὶ- 

ἡ ρηννοίνηη Πορυ ν ηἐς κ᾽ φουγόντων καϑοδος,τειοσατί Ἔχ αἰ πὶ ν εἰ τράϊωις 
δπμηψῆνι, 1ῃ ρατεῖαπη, ᾧδύγειν ΡΟ κατηγορεῖ ὅὕτα, σοι! [γί τ8ζ δῷ ἔσται ροῖ- 
παψιρθι μὴ εἴπας, φδύγων ἀϊείτιν ὁ ὑπολογρυίυν 9, αἱ σα πὶ ἀἸοῖτ, 4.11 το 5 
της δες. 
"αἰ φιμηχέμ,, 

οχάνηλιί: 
δπιδαο ἐὴν 
τι ἤμοίοι, 
ἡ πιεδηΐην 

εξ ὃς ροίξα ἀπιιβεντ φόύγων φόνου, φϑύγων αἰ δρ' φονέας. τι] ἀσσιιίΑ- 

ταῖν μοπιὶς 1). 4] ἀς σαῖς γϑὰς δε τη τ, φδύγειν τίς ἀδυλείας.. ἴῃ 
[εταἴτζατοπι αἰΤεγ! ἴξατιις σοητγοποιπάιτι ράτὶ,, νοὶ Ασσαίας. δέ- 

ταί 1016] Πρ οημ15. οἱ τῆς ξενίας φδύγοντες Πτ|ς διωκόυϑο οι, 14 εἴτ» τεὶ 
 Ρετορτίηἰτατῖς. ΑΞ ἰς μη. φόύγω γραφίω, σφ τφτοιις ΠΟ. ΗΠ οὔτ. 
ἀη Ηεοτοῖς. φεύγω γραφίω ὑξμεωςςτεις ΠῚ) Ἰατασία: ἡΠΠατα. επιοῖ, 

τὐροίτί. Η͵. δίύκίω φεύγειν αἴδρὶ τοὶ κριτῇ, οδαίαπι ἀεξοπάοτς δριυιά τἀ ϊσοπΊ; 
ει ι . Ῥ]υτατο ἢ. ἴη ἈΠ. ἔφυγε πίω ϑαιγατικίω δύ κίων 7 τοιις ἔλέτιις5 εἰ σα- 
πο Ε!8ΕΟῈ). Ρ ταὶ ῖς (ὰρρ 1} »] άπ ἴῃ Ροτῖοῖς, φεύγω δίκίω παρανομίας, ἢγπὶ 
γε γατα, ταῖς Ρταειαγ ςατὶ οἢΪς » Βιι4.1π Ἐρηζιρτγίοτν. φεύγει δίκίω ἐἰσεζείας 
ΝΜ μα! ἑρμίπατε διώκοντος, ΠΡ Ί οτατὶς ἀσοιίατογ αξζοτο Ἡογηίρρο, Ρ]ι- 
[ρηϊαιον τατο ἴῃ Ρεγιοὶς. φεύγω δ κίου πέντε ταλαύτων, ἸΓΟοτΑτ, φεύγω δύκζω 

ὀνμη θ μη ΥἿΜ βιαίων. Ταιολαηιι5.1π τἀ! οἷο ἐς νἱ {ΠΠατὰ ἀοςσα!οτ,άς ν] {Π|Π4τὰ 
ἐαἰ νύ  σδιιίαπι ἀϊςοτε σοροτ, ὁ φεύγων δίπίω » τοῖις ογίπιεπ ἀεργοσδη, 
δε. ῬΡ]μταγς.ΐη Ρα Οἱ ς. καὶ τοῖς φεύγουσι τίων δίκίω ὅγπκαλεῖ ὅδαι τὸν δῆ μῶν 

ν᾿ 5 τ : 
ἐδωκεγοτίτηση ἀερτεοᾶτίθιι5 ργοιοσατί οσομη δά ρορι]πὶ ἐς ἐπηήις ιὰς ᾿ωχα, ΟΥἸτηοῖ ᾿ Ὡ ᾿ 
ἀϊτ, ὁ νόμος τὸν δῇ μον ὄστο ὑπ των τῷ φευγοντι δυδοις ὅπτχαλεῖ ὅπ, ἰΡ πιο 

μἰγμνηνι; τοο Ρεγπηϊτγοης ἃ σϑη Ὡ] δ ι15 Αα ροβα ππν ργοιοςατίοπ ει. 
αἰϊείιαα Φευγων ὁκίω γςεῖ ἔγκληα αὐτὸ τινί... αι αξλίοης 4116 ἴπ π41-- 
μἰμκ οἴτιπὶ τγαξει5 οἰξ, σοητγα φασι ἰορο ἀσίτιτ, ΡΙάτο πη Αροΐορ, 
Ὶ" ϑοογατ, μη ασσως ἐγώ ιπσὲ μελίτου τοστεύτας δέκοις φεύγοιμι ης τᾶ πγ}- 
ἘΠ Του ΠῚ οΥΙ τὰ αἴ τοῖς ἃ Μείίτο ἀθξεγατι φεύγων ὅ31 ποροδυσία, τς 115 
ἡϑ᾽ ὑπ δι: Ῥτοαιτϊοηϊς, ΤῊ ἃς, Ετί φευγοντες δ φόνῳ, αι] Οὐ σα ἀξ Ἔχ Ή]Πο [δ 
ἀμ Ε΄ πὰ ἐξα γᾶτ, εἶσοι ἐκ αφείου παΐγου κοι τα δεχοϑλέντες τω Ὁ βασιλέων δὶ 

ἐρώόπς Π φόνῳ," σφαγαῖσιν κ᾽ ὅ3ὲ τυσαννίδι ἔφυγον, Ο]τιν.1π 50]. ν οτρα ἤιητ 50 - 
γμλεπεὶ Ἰοη. αυἴ αὖ Αὐίοραρο Βοπυῖςν })» τς Τα ρα] ατι οπὶ 5, ας αβοέλα- 
υμυϊω δ ταὶ τγγδηϊαὶς ἐᾶπατί ἃ γορῖθι5 ἐἤοητ:μαςς Γἀριι5. Φεύγειν ἰητοτ- 

ἄστη ποη Πρπίῆσας δέξιοης σοπιιοπί τ] ἴδ τ πτὲ εἰπιεγς δὲ νὶ- 
ΩΝ ἢ Φ 

ΘΝΕΝΝΕΠΝ, τατοι φεύγει ὁ διωκὸ μῆμ Ὁ» υπό τινίθ-. κὶ φευγῳ ὁ φυγαδευ ὁ μῖνΘ- αὶ -ἴξο- 

εἰὲ αι εἰὐζόμϑοιθ-, κα φεύγει ὁ κατηγσρφυ μῶν Θ-, πιπ σῖτα οτίδιι σςηΐτι οι πὶ 
ἀκαιοι πὶ ρίνὰ Χεπορίγντ δυτὸ τῖς σουνλης φεύγειν, ἃ ΒΥ }12 ἔιιροτα, ἴθι] 

ΒΟΥ ΠῚ ΕΠ βοῦς ἃς διιεγίαγι, ΡΠ αταγο 5 ἴπ ΘΟ] οης οἰπὶ ΤηΗ- 
᾿ς χεῖντ φεύγω ὅτης σα»τοσιιὉ Ρταῆςεγς. Ρίατο ἴῃ Αροϊορία. δε- 

δώξω ἐφυγες,ἄοςοτε ποί 1 {1 4 ςτπὶ. ἔφυ γὴν σοι κοινωνεῖν, τε σασῃ ἃ- 
 φεγεμο]α. ὃ 
δεύ ζει», οι! ἐΧχ οἰ πιατο ἀερί ογατο,φεύ λέγειν, Ἐπ ίϊδι, Πα 4.χ, 
δυκποῆοι, Ε εἰγς Στοτρόπαιοι, 
δυκτικος [Πρ αχ, 

Φόυκτος, 3... τα 5115. Γπρ]η άτ15. ΘΟ ρος [πη Αἰαςς,ἐγελίαν ὥτλα- 
᾿ς σον εἐὐδὲ φόκταὶ, Πα Πτῖ τ πὶ ἴητο [οὐδηἀιιτη, πες ν τα Ὁ: } 1, 

Φεύξιμος, ἐσ εηάιι5,4 το 4 1115. ὅὁποτ ρῤτοαιθν, 
Φεῦξις, εως, ἦν βα ρα. Ηςίγο, 

ἐψαΐλυξουκος. κ) 
Φύψαλθ., (οἰ πε} 11 ρατιια» ὁ μικρὸς σπινϑηὴρ » ὁπὸ τοῦ φλέγειν τὸ ἀψα ὅτι 
Αἰττητεῦργος Αὐ (συγ 1 ἴῃ Ῥγοπιοι μα ραα αιιοτη δέ ν εΥθιπὶ ἐφ 
ψαλώϑη, 1 κατεχοίη, Αὐορ. ἴη ΑσΠατ. Η' σδἹ΄ ἀσπὶς ἐν τῷ φεψαίλῳ χρε- 

 μήσεται. ΑτΟ ΜΠ Ος ι!5» Πυρὴς ὃ ἰ ἀντ φεψαλυξ, 
ὦ ΗἩ ἀϊχῖτ, ἐφυ. Ἠοῆοα, φῇ ῥὲ δολοφρρνύων, : 
Φηγελειὶ ὃ, Βαςςὶ ςορποπιεηταπι, Ὁ ἔαρος φιδε νἸεἰ ρεφαπιοητῇ 
᾿ Ργαθεπε, Εὐΐζαι, Π144.ἡ, 
τφηγίνειθ., ε; , ἐλρίποιις. 
ν 

Ἵ 
Ἡ 
Υ 

δυμδιν 
γνίε ἹΜμι ΠΣ 

ΠΕ Να 

οἰνήι εἱ 
πίρθῆθμ" 

υὐπψις κί 
φὰαν}} 
τὰ ΠῚ 

ἐδπηδω 

α κἰϊο}] 

ἐπι ΠΝ 

μου ΜΝ 
: “ὦ 

ΦΗ - 8ζι 
Φηγιγβθο υγ)δ ἔαρ ἐπι!5)δδυϊνθ- , φιιοά οχ ὥρο ἔμέξιπι οἵδ, Ποιιο1.αεῖ- 

Ηἶϑοντ βΑΒἰηοας ἀτουϊα, ΟΟἴμπι, ὃς ἕρθλας αχὶς, ὙΊΓρῚ] φήγινθ. 
λλοοσθ.γλ Ἐρίρτ. 

Φηγεογ κα, τὸ, ΠΟ ἢ 5 χτα Οὐ οΑΠΙΙΠῚ, ᾿ 
Φηγόφ οὐ [Δ ρι5:Δ{] φαγϑς, απὸ τῦ φαγεῖν σοπιφάογς,, αιΐα οἰ ἐμ 3 

πλϊῃςς ἐγ ἐἐ!διισατθοτοῖς νι φεταραητιφυγᾷ, Ηοπιοτ. ἢ, δρυὶ ἱερι 
διὸς, Φηγὸς Τ πο ρἈγαῖτο εἰς Εἰσθλιις [ματι ποτιπη, ἴρεοῖο5 4οτ- 
σιὶς οἰμ15 ΡῚπη5 ἀμ] οἷς ἃς ςάι15, Ἑάρὰς νοτὸ ἃ ΤΠδορμγαίτο 
νοσατιιτ ὀξύα, ν τάς Αἀηοτατ, ἴῃ το τισαρ. κι. 11.3.10 Βιαραλιϑεί- 
ζέσιν. Φνγςγν ἜΓΡΈ᾽ν ΟΓΟτ ΠῚ. (οτητῆςης, Αὐ ΟΡ ἴη ΠΠπ4 ἴῃ 
Ῥαςς, Τίωντε φηγνν ἐμσπυρεύΐων, αἷτ : πἰδωςαλυήύως ἢ τὸ αἰδοῖον βύλεσαι 
λέγειν," πεὶ ὁ αὐτὸ τινες βαΐλφιγον χοιλῶσι, Φηγὸςργο ἕλροα β᾽λπάς, 
νῖας Καρυον, ' 

Φηγότευκτος, ξιρτπιι55 ὁ ἔλρο σοτηροήτιις : νπάς ἀς παυίσα α ὁ τα! 
τοθτογῖ αἴχιτ ΓΥσΟΡ τ, μόσιωα φυγότεῦκ τα, 

Φήγα,ἐϑήω,ςοπλεάο. 
Φηλέω, ροτἀο,ἀςοϊρίο, φϑείρω, ἐπατω, Η ον. 

Φήλυξ,ῆςιι5 ἀρτοῦεις ποπάτί αὐ πιαταγά,ρῦς 05: 5ῖς (οτίρταπι ἀρὰ 
ῬοΙ]υσεπὶ Πἰθ τὸ 6. τὰ Ὁ οὔἵπω πέπειρᾳ τῇδ σύκω. «οἱκασες ν οςληταΓ 
ἀρ ΠΑσοηο5, δέ φήληκες ἀρὰ ΑὐΒοπι οηίο 5. φηλοιαῦ, 1, ἀςοῖρε- 
ΣΟΙ ψιῤά ἀπηπηάτιγα οὶ [6 Π 5 ΟΟ.}15 ἱπηροπατ ργα τα πηατατγῖ- 

τατ]5 ἔρεοῖς, Ατ το ρ ἴα Ράσς. Τὸν τε φήληχ δρων οἰδωνονπ᾽, εἶϑ᾽ 
ὁπόταν ἢ πέττων,Ε ϑίω κὠπέχω, (Ἰοιητ ςηζ, τὸν ὄλινϑον, Ετ Ρτορτὶὰ 
δ γδὴ σκληρὸς κὶ πτίρωρρ τ» οψιν μῆν πεποίνσεως ἐχωνγάωρρς 3 ὦν, ΕῈ 
δὲ ἀξζορίοτ.. ὁ ἀπατεών, Ψπάς φήλωμρι) ἀθοορτῖο 5 ἔγαιιϑ » οἶξα- 
πώτη. 

Φηλήτης, αν, ὁ. ἀξσο ρου, φιλήσης Δ το ΠῚ, ἔαγ, τγο, Ηςίγο. 

ΦέλΘο ν, ὁ ἰπηροίζοτ,ο' ἀπτε τολὸς, ϑι1 4.10 Πα 1ΑτΟτ ϊ ΠΊΡΓΟΒΙ155 ληθτορ 
ἡ εγκοακχερηὸς ὅπλ Θ΄. Ηείγς. ͵ 

Φηλω, ἐςοἰρ᾽ο:ὰ στοῦις πειδοιι5,4 τα πτάτιιγας οἵΤς ν᾽ Δοητιγ)ηυιπί 
Δοη Πητ, Α ἔξ. ΑοφαΓ φηλώσας τρόμον ἀρὰ ἃ γσορ ἢ Γ Ω ΡΩΠΟΙ5 
ΡΤποῖρὶ, οἶξαπειτήστες τὸν αἤχοντει, 

Φηήλωι(α,ατος, τὸ, ἔγαὶις ἱπηροἰτιιτα,ἀεςερτίο, νἸάς Φήλυξ, 
Φήλωσις, ᾿ἀετη, ἀ πείτησις. 5111, 
Φήσα τα, ΠΟΙ οἱ ῥήματοι, φάσματα, 

Φήμη »ἡνν ηάς Γιατί ηὰ ἐλατιαοτιιτδι τ ἀγίελία, ὨΙΠΠΤΑ1}5, ΠῚ ΠΙ ΤΠΠΠ Δ, 
κληδῶν, [ον ΠῚ ΟΡ Ο ἢ 2τ Ουπαμποι!ρατί ογ ΟΡ πο» ΟΧΊΕιπΊατῖο, τὰς 
μή φήμας αἰ δεσπότοις τὸ ἐμφιξόλες ΓΠΠΊΟτΕ5 ἱπσογῖοβ δζϑιη 1105» 
ῬΙυτιλη Οτβοπς. ἡ οἦν' πολλών ρόμη,ορίμϊο πιιΐτοτιιπη; ἴα οἰ) αι 
πα εὺτ ἀς ΑΙ], ΟΠ [ὉΠ δὲ τς ἱερωσ ὄηπφ ἐρεσιν ἑαυτοῖς γυωναι-- 
καίοις φήμας» Ῥίατο ἀς 1 ορ δ, πλι οτος μαθθηταγ. φήμης ἕνεκᾷ» 
410 α βλυίτιιη ξο! ἔχ κε {τη οπὶ ̓δίάοπι, Η ΘΟ 4. δεινίω 3. βρρ- 
Ν᾽ ὡσαλδύτο φήμίω 1. ἔλπιααι ὃς ορ᾿ποποσι ἀς τε, φημύω δια δισὲ - 
ναι, (-τπιοπος (ογουογα ποτα ἢπ γΌ] ρα ἤρατροῖς δὲ ἀΠΠοπηϊπα-- 
τε, ἱ.λόγνις δυχδεὲδῦγαι. ῬΟΪΥ  ῖμ5 1π 5. διέδωκε τοῖς φυλαουσιν αὐτὸν 
φήρμίω͵ ὡς ἀφίταναι μέλλων υὑαὸ τοῦ βασιλέως. Φήμηντ φῆμις,) ΟΙΠ Π2 

ΔΙ σα ΓῖΠπγ. Χαπορ.Ρααϊα: νἱτιν ἐραᾳγίοις »»ἡ ἐν οἰωνοῖς») ἐν φήμαις} 
οὔϊοτι5γαι ρα 5) παϊῖ θι.5.ῬΙΑτο ἴῃ Ε ρ ἶι φήμίω γὸ αγαϑίω μαν- 
τεύομαι, οτήςη ἔλυίξιιπι νατὶςϊποτ, τς ργαάισο. μαντείας Φη μη; 
τς πν ΓΔ Ἐπὶ ἴῃ [νςσί δι φῆμαι μαντικαὴ, ΘΟ Ρ Βοος]. φιήμίω εἰγα-- 

ϑι ποιοδκαινθεηθ ἀπρύγοτ. τ ΐζοτ.η ΡΛ] φήμέω ἀγεϑίω χέξο- 
μῆν νμῖν, ΑὙΠΤΟΡ 1 σοωφυξόμεϑει, ν᾽ ς [πτογρ. ; 

Φυμὶ μιφήσω,κ, φαμαὶ, ἀϊσογαῖο, ἕαϊοοτ, ἑμολογων σερΐεξο, λογίζομαι. 

ΔΙ ιτγοΥ, ὑσονοώ, αἀπηϊττονίδεο, ἀσπιητῖου Ργαάϊςονοοί οτος 
ςοτηπποποῖος ηάς φημ ἐγώνρτο ἤς αἱο απὸ ᾿μαιαπ)ν τα ςῶ- 

ίεο ςοττὸ, ἀπὲνρτοίεξτό:γε ροηπο δά ἱπτογγοραιῖοΠΕΠῚ, γιάς 
Τητεγρτοῖ. Αὐορ δηἰβ.ἀς ἀσζοητα5 τατίοησ, μή Φυμέ ποη Ρεγ- 
παϊττο, ΟΡ ΟΕΪ. τόνοδε δ εἴτε μὴ συ φὴς γεῖϑ' ὄτερρς φρατ»γ}ς, εἰς τὰ-- 

φαξ ν΄ γω ϑὐσωχῇιις τι ΠΟ {Πη155Π}16 Αἰ 115 ἀιιξιοτ, δίς. φώ, πο- 
δεπι, Ειι τ ρ 4. ξ φημίοη αἰονάϊσο ΠΟΠ; ΠόσΟ 9 μὴ λέγω 5. μη φεὶ-- 
σκω, Ἰ Π ἀο;ποη σοποθάοφῃοι δάσηϊττο. φῆ » ΠΕ Ρ.45. Ατορῃ, 
κ ἐκ ἔφη αὐτος,δν, ὑκεῖνον σρωτηγεῖν,π [δ (πὰ 1ΠΠππὶ ἀἰχὶς εἴτε ἱπι- 
Ῥεγαγογο πη. ἐς αὐ ἐφίω ἀπελϑεῖν, πο ΡΑΙ1 πιθ ἵταγσι, Ὀςαιομοη. 

ἸιΡοῖϊε ἴτε αὶ φήσεις ΠΟ ΡΑθ15, Γ[46π|. ὁ ὃ τὰ ῥήματα τας οἰκειότητας 

ἔφη βεξαιοιυῦ, ποραιιῖς σηΐτη νου ργορ Πα τατος ἴτι ἔτι] 1ά- 

τἰτατος ςοηβεπιαγουϊζεπι Πεπιοίηι. ἐν τῷ αὶ μ σεφαῦν, ὧς ἔφησι 

ποιυ σειν ΠΟ ΡΑΙς {ε ἀδαγιπι. Η οπι.θσ].ξ, δα ἐφαμίω μμγοσεμᾶν. Εξ 
ἀφαμήνθι. περαπ5. Ῥομίτιγ οτος, φαμαὶ ἑητογάι πὶ ΡΓῸ ἴῃς 

4υδαι,νεὐφίω Χ οπορΒ. Οὐ φαμλόν Λυσοίνόρε πολυαραγμονειν ἀλ- 

λε ἀἤχοντοςγπερδητς ἴς (ΟΠ ]οΐτιιτη εἴα. ; Φαυΐν ἀριιὰ Ρίαγοῃ, αἐ- 
γδν υῦ παρέλκον ροπῖτιιτ ἐπτογάιητιοντ φάναι, ὃς ὀΐει, ΧΟΠΟΡΒ,, ὅτε σέ 
φαΐαι ὁρῶ ὅταν μϑὺ αϑίτου ἃ ψ εἰς οὐ δὲν τίω) χι εἴρα ὄστουψ ὦμῆυον. μἷς φά- 
γώ ΔῸτ ἀθιπἀἀξ 5 41 αὐτὶ τοῦ ἔφη ροπίτι τ ντ [,ατἱπὸ ἀϊςοτο» ΡἕῸ 
ἀΐσοτο σαερὶς. Ῥοτγὸ φημὲ φαιπὶ ἐς ργατοτῖτο ἀϊοίταγ ; Ργατο- 
τῖτο ᾿ππρίτις:αιαπὶ ἀς ἕαταγο, Εἰιταγο. φησὶν ὁ λον» νῖ ἀϊοὶ [ο- 
Ἰοτ Αῖπ. Ασσυίατ, Παπρίτατ οτίαπι σιπὶ ΡαττὶοὶρΊΟτντ, ὡς ἐφὰ 
χέγων,ῃς ἀϊσεβατ,ϑορ μος. ἔφη εἰσ ὡν, Ἡοτσλορ. ὶ 

Φημίζομαν ἡ φημίζω. μιίσω,ν εἰ Ἰξω,αικανν ὉΠ σον Διο ΠΟΤοΥ ΓΟ. ἀϊ- 
ςοὐὐπθκληΐζω, Α ἔτι. Αςςιῶτ, Ηεἤοά, ἰδ τινα ποχιοὶ λαοὶ φημίξουσι,, 
Ῥταιά!οδητ, μ ἐφήμισεν πατήρ μοι, Ἐπιτῖρ. αιιατῇ ἕβπηᾶ πΉῖ πὶ βςηῖς 
τοῦ 1ρίς ἀοα!ςαίτει. [εράκιιτ φημίζω ἴῃ Εαγυτο δριιὰ Αὐἱϊος.11.7-. 
ΕτΠῖς. δέ ἀριϊά Ῥίοηγίαε τυ οτριϑ χρῶ ἐφημάξαντο μέτωπον, λα 

βὸ ἀϊχετυπτ, 



ὃς.» ᾧ Θ 
Φταις, ταπιοτ,ρήμη, λόγο γσητεητῖδ. ἐσ]. ξ. χαλεα ὶ δὲ ἔχε δήμου φῇμις. 

«ἀρίταιι ὁτίανο ργὸ φοῃσίουρεντ ὁδι ὁ, οὶ δ ἀρ ἐς 3ιὠκον πορόμαλον 
Φηοιο τὲ φῆμιν ἐν κλησίαν, σίωε ὅριον», Ὁϊάν πλῖς. Φῆμες δὲ φήμης 

οσσθυν  ]ν ἤςς ἀριιά ΕἸο. ἀν .υ πτιις αἢ τα ἀϊοι ροεϊταιοά 
τπἰοά ντ ἔλα πνην οσλοπ ἀοοίροτε ΡΟ Ππτιφῆμεν τές μοι φαὶ ὥνω ἐγ εἰς. 

ρρύλμων αἱϑρνΐσταν Εν )όϑεν, 
; 

Φηυισμι φοἱἀξιη οἱ φι μη» ϑε 74. 
Φηυξω, μι ἀσωγσικφγοὈτατο δας, Αςου φιμίω, 
Φημιὰ, ὑφ. ἡ ἑλτνα,τιπγο τ, φῆμες, 
φυυακίζῳ. φενακίζω, ΤΥ 1. 

δ ϑη,ος ἡ νο[πέτο σα αὐχα 06. ΑὨΐτα, Ασπτοτισαρ. 6.8. }1.8.ς.5.Ε{Ὶ 
δυῖοιι αιὰτι σα 1511. τηαρηϊτυάϊῃς πγᾶῖοσ : ςοΐοῦ Εἰ ΟΧ σγΟτα 
αἱ οἱςδος. Ιου Οὐγῆντάς Φίις, ν 

ᾧ ἡ Δὲ οΙ τσέορτο θ ἐρ εὐ’ οδννηάςε νοχ [τὶ πα ξεγα: οἹ ΡΞ) ΟΟὨΓΔΆΓΙΙ5. 
Ἡοτι. [Πα αἱ ἐμούχοντο φηρσὶν ὁρεσκῴοισι ἱ ϑηρσὶ γϑηράοις, λέγει Ὁ τϑῖς 
κενταύρφις 1} ἰΏτΟΓΡ. 
φήρεα, τοὶ Ο σα ρα: τς σ] θά α}}ς (δ ἀπτέθιι9 ἐπηϊ ποτ, ργ! οησὶ 

(ἰδ αἰιτιδιῖς ρἰαπάμ! ο τασλοτοβ ἀριά ΗΊρροοτ, ἀσδενώδεις εἶξο-. 
χαναααίος δάτντίβ τι δι πλπτατ. 

ᾧνεια ρτὸ ϑυρία δὲ οἱ τςὰ, ἔογαν, φῆρες. Ε] οἴ οἷν, 
Φηρρμανὶς βακχίθ-, ἴῃ ΕρΊρτιχαθα ἴῃ ἔογας ἱπίλαϊατ, «οι ἱπίαπο 

ξετγάτιιπι ἀΠΊοτο ΓΈ ΠΕΆΓΠΓ, : 
Φῆ ορεγδπτϊιοτίιπι ἀθογῖιπι οἰ νιι5, ΗΠ ν οἷ. 
ᾧ ἡτρη,ης ἱγοον πατί ον συγένεια, 514. 
Φητὼ, ἡ σατο, ρύφιγξ Η εἴν οἢ.. 
4 ΘΑ ΖΩ,ρταποπίουίοα ἱπιιῇτατιιπι. αι πὶ ταπγεῃ ἱπάς τὸ φϑτὸς 

ἀαγίιλητ, 
Φϑαύϊω ρταποπίτοι, ὠρρλοίξοιμι φϑ'αίης ἐχϑεῖν, ρυῖπ5 6455 Αὐἰ τορι. 

φϑὖν βαλέειν, ρτῖου ἰδσυ!ατοτιιτ, ΠΟ ΠῚ. φϑιήητε αὐ εἰξανδρα ποδιϑνεν.- 

τες ἠ τινα πτυϑέῶεω ἡμέων 9 ῬΓΙαΙ͂ ατα ποίτεην αι Γα Διιάϊατ» 
ΡοΠΙτῖς οςοιρατὶ αἰ ποίτραν ΟΧΡΙΙΡπαγ Ἠογοάήοτ. 

Φϑεούνω, " φϑώσω, τ ἔ ξϑτιχφ κόρ, ἔφϑίμω, Οσοα ρον ὨτΙ ΟΡ ΡΓς ΘΟοιι- 
Ροφρταποοϊογαπτειοττο να] τα ποττοναητοσς ον ρτζοράο ρος 
ἤκω, ἴατα ρειοσνργωγίριο ΤΠ σον ἃ, ἵνα μὴ φϑεοι σι τρουτπδελδυδ 

εἰνοὶ,ης ᾿η Πα 115 οςοιιροητιτ ΧοΠοΟΡἢ.2. Απομάννμα, καὶ μιωὶ πλείς 
γε δοχαῖ ἐ πταΐνου «ἡ ὴρ ἄξιθ. ἔϊ),δὃς αὖ φϑεόνῃ «δὺ φίλοις ὄνεργεῆδοὶ λέω αὐ 

ξας τῆς δυεργεσίας, ᾧ ϑεώγα γα Ποαιοτ χιοά οξῆσοιο σοητοη!, κω- 
παλαμζαίω, αἴδακολουϑώ : ἃς αἰ ρτατοτοα σιιοὰ πο λτῖβ νη 0 
γεῦθο ἐχρτίτηϊ ροτοίς. ᾿οσποίτἢ, ὶ γὸ ἐφϑη ὁ ϑεύπομπος 5 ποαιιε 
οπΐπη σοῖο ροτηῖς Ὑπεσροιριι5, αι], δίς, Ῥίατο 1 Ρμῃα. 
μα μίω ἔφη ὶ κεζυ:» ὡς διδόντος σοί ἐκ αἴ φϑενοιςοαται! (Πα (ἐ- 
Ραϑ)οιπηῖπο ἰρήτογ τ ἕαοί 5» ιαπάο [Π| τἴρι πος αιιο Ροίξιι- 
[λ5 Ῥγϑείπιις σοποοίϊον τ "άοπι ἴῃ δυπηροί. ἀκ δῦ φϑεύνοναι,, εἰπεῖν 
τὸν Αἰλκιζιώδ ἰω 7 οὐνηῖηο ἰρίτατ 14 ξαοίδπι» ᾿πσαῖτ ΑἸοἰδίες. 
φϑείσεις μέλλοντος, ὈΓΑΡΙ ΘΠ 65 Επτα1τ1π|5 Ρ]ττάτοῖη Εα δ. ειπ τς. 
ἔοπεια ἘΠΡΟ 4. Οὐ γὃ ἔφϑη μοι συμξᾶσοι καὶ ἀτυχία αἰ βτξξιις Ιατη 
Ῥτοτίπιιβ, δες, ΠΟ τ τι Ραπερσγτοἱ 3 ἐκ ἔφϑησαν πυϑουῆροι τὸν πε- 
εἰ τίν! Αὐπ κίοὶ πόχεμον εκ πείντων “Δ ων ἀμελήσουντες ἧκον αἴμῶυ ὥν- 

περ τι πηαιίας αὐνάδιοντοοπηηαίθιις 411|5 σαγῖὶς ΡΟ να τ15. 
{Πυρροτῖας νόπογύηι, Φϑαΐειν οι πὶ ΟΕ αῖτ, φϑείστες ὁ ὦ 9 ἕω αἴων ὧγ 
γελ.0- δ κακεδωμονίων, ΕἸοτοάοτν. Ατπφηϊςηπιπὴ πιιητῖις Γἀσο- 
ἀατηοπῖοβ δηζειιοττοηϑ, 1 γα  πθη5. (Οιι Γλατῖο δὲ Α οςιι- 
ἴλτ. φϑοίγω πῇ αιροσμίξει, ΤΉΠΟΥ ἀϊ 4, Οσοιρο πτς ἀρ Ἰσαγο. φϑεύσ αι 

᾿ πὸν λογισμὸν, Δητοιογε {ς γατίοη!, Πεηγοίζηςξῃ. Οργῇ κὺ τιδοπετείᾳ, 
φϑεύσαι τὸν λογισμὸν ὡμωρτὼν ἔφησε, [τὰ Ρταοιρίτὶ ἀταῖὶς τουηογῖτα- 
το Ἰαρητι γι οπΐ δοςοιοετηο, φϑίωδαι ἐγκα τούληψεν » ΤΒαοΥ ἃ... 
ξιρα εἶδθὶ. Δα τόρ", ἐδὲδοίκίω μὴ φϑεώσειέ με, ὅ)ὴ τί χύτραν ἐκ 
ϑιών, αὐέφξας μὲ φϑώσας, ΑρΟγο ΠῚ πιὸ ἀπτοιιογτοηβοι ἰεπγ. Φϑιέιω 
οὐπὶ Τηδηΐτοντ φϑοίσοις ϑαρσῆσω » Διιάςπ40 Οσσι!ρ 5. Φθούστεστε 
συμξιῶη,ηα: σοερΡὶτ σοπείπρογο, ΒιιΔ ἴῃ ΕρΡΙΠ ΟΡ τ οτγ. " φϑυόνω τὸ 
ἐν νοῆσαι") τοῖς τρισὶ αἴδιλα μπομαι Ν ΑΖ Π2. αἷοὰ τῇ βαπῆίσμ,. παν} ι- 
πὸ νηἰτᾶτοπι σοησερὶ 5 τελθιὶς οτῖαπι ρεγίο 8. ν μά αι τ [8]- 
ξεοιάε Τ τιηίτατο, καϑτερωσαι ὃ αι ἐφϑεσε. ςσίςοτατ ἢ ἐπι ΔΓΕ ΠῚ 
ποι οἰσάϊ ον Ιατατοῖη ΡΟ] ς. τῷ κραϑίυοι φϑηέσαι, ᾿ ἀἸοῖα πὶ Ῥτα:- 
ποαϊ το ἄστη [σ᾽ ἀειη. τ ορ νεφ κακᾷν δι᾿ ἂν ἐκ ἔφϑοης φορίσαι κὰ- 
γὼ λαζὼν ϑύοχζε ϑξέφερον δύ. ἢ πυυ!αταμις ἀϊσορα5 τε σάσατο ἔο- 
τὰς οὔντοδαπι, Φϑείνω οἴπὶ Τὰ Π ηἶτ. ἃς φρὶν ΓΕ ιδητο σα} δι 
πη ξε. Αἰεχ, Αρἢν. δα ΡΒ] αγ. φϑούν ἐστ πεφϑικῶαι πρὶν δ άσωσι, 
Ρτίτι5. σοποοαιτηταγ συὰτα ἀροτς ἱποϊρίδητ, Ιτοπὶ [Ἐαιιθητε 
κορὶν στ [ἢ Ππῖτ. δ. ΦΟΡτο [6 πλ. φϑεένει γδ σβεδϑνίαι ὁ χνιυμὸς τρὶν 
“πονῆσαι τίω) διάθεσιν 5 ρτῖσς οχτίπρταίταγ πλοῦ αιὰπη ντ ροίπε 
ϑίροους αβεδτοποιι ἴοι ππουδιτη. Φ ϑαγειν οιπι Ῥαττὶς 115, 
νῖ φϑευάνω αἰαξαξ,ρτῖον αἰσειο, τοιοττος Κ ΘΠΟΡ ἢ. φϑεύστεις τρ» 
διξηκένα, Βιι4. 1 ἘρΗ,ροίτεν. φϑεένω κα τοφόύγων 9 [τατίπη σου ι- 
οἷο 8: αδτίρίο» ΑΞ (στα ο5 φϑώνω τρρίαταφυγαν ΓΠιοΥ ἀ. παρα ο- 
ἵαρῆις ρταιιοσζο, φϑοίτω ὑπο ον πων ρτατρίο 474. μὴ φϑεώ εἰ ὑ - 
σεξιὼν τῷ τῆς αὐχασνοῆς καιρῷ» ΑΘ Ἰζοτο! ἱπ ῬΓΟ ] οπ,ν Οἱ Θαχα, ποι 
δατίς!ρατ ἡπᾶτοητις [Ὁ τοπηροτο τοί ρἰγαἀλ ρτοπΊῖογς Ῥοίπτι: (οὰ 
(οττὸ πο πιο! τας» πος δατὸ ἴα ργοπιῖτς αυὰην {τ γερι γα τοι- 
Ῥιι9. μόλις φϑτένει ϑρδνοισιν ἐμπεσούῖσοι ειὴ χαμαὶ πεσεῖν, ἘΛΙΥΤΡΤα, οἱ 5) 
ὅπηςολολαικρον φϑεένεσι γραφεῖ σαὶ κὶ πτώρεισι, δες, Α αὶ [πιεῖ, Φ ϑούνω συμύν, 
Ῥτίον ᾿ιοι ον Χ ἐπορὶν ἔφϑέω ποιήστες, ῬΤῸ ὁ ποίηστα :ἃς φϑεένει ἀῤαλι. 
σκύμδρον, ΤῸ ἀὐαλέσικε ται φϑεύνω αὐαιλισκ ὀμῆν (Ὁ. τορὶν ψοφ σε» σοι Πι- 

φερὴν ἐκ ἔφ ϑησον κ (ϑῦ ς κατα δουλασοίμθυοι, ἀοἴ πἐς Ρτοτίπιις ἴῃ [δ Ὁ 

φϑάρμαγατος, σου Πρ ον σοντιρες α. Τοίερ 5 ἀς Οαρτίυῖτ, Δούλοι, 

. - “- ἴα - πεια - - ᾿ 

φΦϑιαρτικὸς οὐ δ, 4. σοτγιιρτίειι5,ο χἑῖτῖο [155 ρογ:ς 4115, ἜΧΊτΙα  νται,ς 

φϑαρυὸς οὐ, ὁ ςουτιρτίοτϊ οσμοχ 5, πη οστα 5 )οαάιοι5, θη χιιϑοῖπα, 

Φϑεγκιος, νοσα] 591) Ἐρίρτ. 
φ ϑέγμαγατος, τὸ, Οχοίοα 5) ἰόγαιο Οὐας ροῦ Παιρίοχ γ ἰοτι Δα 

Φ. Θ 
τποΥ Δητο τὴ στρ ᾿τΠπὶ οἄδπ), ΑΥΠτοτ πη ῬγΟΡ], ἔφ ϑήστιν ἃ 
κιύσοιντες αὐ εξῦ οἱ τυχόντες ὧν ἤλπισαν, ρτὶ α!ατὰ τι θυ Γρογα θᾶ 
αἰϊοοιτῖ (αρτγεο 5 δ Πα πηρί θα οτῳΡΙ ατιῖη Οα θα. Πθοτατ. τὸ 5 ὅς 

υὐτατοηι πο 5 ρα σαοσαατ, Ατηζοτιάς σε. ἔφϑη κατανωλυθείς σοῦ 
κατεκαλυθ Κ ἘΠ ΟΡ ἐν, ὃς ἐφ ϑεύκειν «συϑο μήν 25, ἀιἀτεγαπι» ὁγης τ- 
[οεοτατ.οἱ 3) ἐκ ἐΐφϑευσοιν ποὺ ϑο μῆνοι αὐ 1{Π| πη} ἃς ιν τιτεν ἅτ, ΡΙα- 
τὸ ἴῃ Επτηγ ἐς ὅκ αὖ φϑέ,οἷς ἐφτών ἐμῷς, που οποίος. 4ιπ στο 
αἰτῖο ἐχοιρῖα5 πος. ΔΥ ΠΟ Ρ ἐπ ΡΊττο, ἀρ αὐ φϑεέϊοιτον στο τρίτο 
σύντε 5.1. φατιίατη ἴσετο πα ]α πὶ ροτοίτῖς ἡπιπ ξαοτατίς,, ει απο ᾿ 
πΐηιις Ειοῖδιι5. [Γἀςπὶ ᾿ οι, συὶ μὴ εἰς ἀγορρὲν ἰὼν ταχέως ἐπ αὖ ἢ 
φϑείνοις οἱ, ΟὨγηἶπο το ἴπ ἔοτιιπι ν επτο ποσοῖς οἴει φυτεύων πώσας 
ἐκ ἔτ᾽ αὐ φϑεύνοις» ὅζο, ἙΘτΙρ Ια. 1,ςἀ!ἀ πὶ δῆς ἀϊςο5 μη εἰδὲ πὸ 
Ῥτοάυςοηάι Πογι εοοροτγτος οπγηΐπο νῦ ρίρῃας ΗΠ Ἰοσ,ϑζοςς 
ἐκ αὐ φϑεύνοις δυτρεπῇ ποινυ μεσ ο Τατη εἰ ντ αιιὰπι ρεϊ πη παρε 
Ῥατγοδ ϑές. ἕο αὖ φϑεένοις κὸ ἐμπεδοκλεῖ ἐγκοιλών, Ἐυοίληισοροτίβ 
Ετηροάοοϊ πὶ ἀςοιιίατεν ΠοῊ Ρότοτῖς Ποἢ Δοσιίατο 9 Ὀοῖαπ, 
αὖ φϑεόνοι κα μὲ μαντιν λύγων, ΙΓ 41 ΠῚ εβιιρετῖς ΦΖυϊη τὴς γάτα ν 

ἀἰςατ. [Ἂς ΠῚ. ἐν αὐ φϑεόνοις λἔγων»ρτο ἐκ αὐ λέγρις, ἴῃ Ἰητοτγορατίος-., 
τὸ. Χ ΘΠΟΡ ΙΝ. ἔς αὐ φϑεένοις χεγων εἰ τι 7 ὥνησαι φίλτρον ὅδης ἀμῆνον, ὁ ἐπ΄ 
γιὸ εἰδὼς λέλυϑεν ἑαυτόν; [ἀ, αὖ φϑεέγῃς «ὅσ φίλοις ἀνεργευ!, Πρτγίοσ. 

ἐς ἁπηῖςῖβ θςὴς ἐπογοατίβ. Ὀοἴτιγ ετίατη ρτο οοάςηη Ὡρότερος δ 

ἡ μμίρμι 

μινεροιν 
ἀνέ καον 

ποιαῖς ρτίογ σοπέογο Ὀφηςβοίμτα ΡΙΑτο ἴῃ Ἑατἢ γή, Οὐκ αὐ φϑαὶ ὑρρΣ 
γοῖς ὠκύων 9 εἰς ἐκ αὐέϊχοιμί γε εἰπεῖν ὅτι ἀ τροσεῖχον πον νου αὐτοῖν 9΄ για δίων 

Ται- ἴδ} αἰνάϊοη5 ἡ 4 ρΡα οπὶ σχοιίατε ἀοὴ ΡΟ ἤηπι πὶς πο γμμμδν μι βοι 
[χτὶς αττοπτὸ ὁδὶ ἀπ ριτοτίοποσι διά μ}{[ς.. ΤΙ οΐτιιν οτίδηι ἐπ ᾿ ἐμῆλιι, ᾿ 

αὐ φϑαίνοις, ρ το ἐο φιοά εἰξ, ργοροῦτί {ιπλπηδῃι π ας μότέθς ἢ μη μιοοτΝ 
γοτὶ σοῦιροϑ πο οἐἾ5.1 αϑττίις ᾿η δο] Ομ Συὶ ὃ εἰ μῷρ μένεις ὀκκ-- ΓΕ ντηιεριοϑν 
ποδ ὧν πείντεις τοι σεόστιι δι. αὐ φϑυύνοις. ᾧ θένα, ρου ῃΘηϊο Πρηἰῆφαζι ἐμιναμιορν 

Οτεροτ.αΐω φϑείγεσιν,οιαάτιητ ἴῃ Πιδ] πας, 81. Ἡ Οπλου. {144.9.. ΓΝ μέν, ῥεην 
φϑείγει δὲ τε ποῦῖσαν ἐπ᾿ ὧν. ΜΔτιΒ.ςαρ.12. ἀἴρᾳ ἔφϑασεν ἐφ᾽ ὑμές υῤνιπι ἰδόϑ! 

βασιλεία πὸ ϑεῖ, Ετϑὸ δὰ ν 8 βου Θη]τ γορηπὶ ᾿)οἹ. Φϑυένφν,σο-, μι τ κα 
Αἰ οἰςογεαριιά ΠΤ λοι, ΕΠ αΠς ἰαι{ἰ.10.6.. Φϑείνω,ά ες! ἀρ Ης- Πκμίιθιιν, 
τού. οἰ τἴαπὸ Τητοιρτεῖς, φϑεύστεν οὐ 4 ΠῈ αἰ οἶτον δι ωροφϑεούσοιν», εἰπιλ ιμμθαιῇ 
4ιιοι ρτατοιι τ, τὸ ὠρρλαξόν τ τ, ἔννες 3. αὐλὶρ διαὶ ΠἿΠ φϑεισείντων πὰ Γῇ ὑἱιλοιοίείς 
σαρϑν τα γινώσκει 1, πάρω χυμῆδαν, ᾿ 

{ππ μικηίο αι 
ὑρμνέουϑέγε 
κι θέντος ται 
αὐμητοῦ ἐδ! 

ψπὸ κέ! ̓ 

καὶ συγκλυδεεχκ νόθα τὰ ἔϑνες φϑώριαται, 1. ρεητί5 Ππ4α]ςα; ἔσο ὅσο 
γάρρα 7 πογηΐπος σογγαρτὶ Πηῖ15 ΠΊΘ ῖρ}5. ντ Οξεαδιας ἀρ 
διιετ, πος Προγος νου σ45 ὃς σατοϊποπατᾳ νοσδῖ, ὃς γε τὶ 4- 
Ὀοτείοπες Πιις αδογγίιοβ ἔσοτιις :τεὶ σκύξαλα. ; ᾧ 

Βαδεηβ)οΧἬτ14 115. [οὐ]ια ἰς. τὸ φϑειρτεκὸν, σαι Ἰητογοιηάϊ, Ατῖτ- Πα οι ιν 
ἤοις!. ΚΒοτοτ.Σ ἔτ 9 φέξρ. λύπη τις καὶ ταραχὴ ὧκ φαντασίας μέχ- ΝῊ [Πριηγι0ἢ 
χόντος Κακοιδ, καὶ φϑαρτικοῦ ἡ χυτνρρῦ, ῬΟΠαμτιΙ5 πποτιπι εἰο αστί- ΕΝ γε ννκίιν 
τα άίπεπι αιδυίίαην ὃί ταν δατί πο ΠῚ ΔΗΪΠΩΐ οχ ἱπιαρ τ παϊίοης δὲ 
[ρεεὶς ἐατατὶ τη ἢ, φιιοι αὰτ ἐητογίταιπη απς πιο] οὐ τῖατα δίξεσγς. 
Ροίπτ, Δ 

Ἡηργνιηδιριὶ., 
ΛΎΩΝ 

πα] ἰγ τ 
πρίρε τς τ 

τεγίτυγαβγϑνητος, ΕἸ οἵγ ο, Ἶ ΒΓ "πνυόνν 
φϑεῦς, ὁ, Ο]ςΔηιι5.ὁ ὑφαιτίθ- αὖϑα μεμφίταις 5014, Φϑοὸς ραττὶς, ρταν: ΠΝ, νι οἷς, 

πςπιοι5.ἃ φϑήμενεῖ αὐ ἔφϑυω, ΝΜ - ΗΝ υἰχιμκη 

Φ ϑέγζομω μ ἐγξομωμα, ἔφϑεχμαι [οχαοτοίοπο, Ῥγοηϊιο,θαυπῖο,-, ΤΌΠΟ]. πυ.; 
πνΐττο νοδοιπ)ν όσοι οἰο ὃς τοάάος ἤμπιν ος4}155 ρτο ξογογοσα μη μίμν 
τοϑάο,ν οοἰξοτον. ὈεροπιΑςουίατ, Ὠΐοη ριιά Ε]αταα Ἐρ τω εἰ κοπιηι: 
αὐ τῆς φϑέγζεται φωνίφ" ωρὸς τε ϑεοιξ γἡ πρὸς ἀνϑρώποις γγοσα Π|4 10 - δανῆια οὐν 
«είτε ἃς αρι ἀθο5 ἃς ἀριιᾷ Βοπιίης5. Ετ ἰδ ̓ 4, ἘρΡΠΠ.7. αὐτό ὅδε ΕΝ μι, 
ὄνομα ὃ γυῦ ἐφϑέρεϑυ αι οὐ πιιης ἐπ Ὁ Δ ΠΠῈ5. ΠΤ Πα Ἰοϊάοπη» αν ροάοι! 
ρϑς ἐμὲ 2 ἐσδὰν ὅλως ἐφ γέγζετο αἷθὲ αἱ] τσ, Ἀ1}}}} πα ΒΕ] Ὧ« 15 ἀϊςερατ. ΠΝ 

φϑέγίεται γέαμματα, Πτοτας ρτοίοτι, Ατ του. 1.5. Αὕηΐατ. ϑέγζομαι, οὐὐρ ιν ὧν 
λέγων ἀϊςο, ΡΊατὸ ἀε 1 ἐσ. μέγα φϑέγζομαι, ΓλεπλοΥξ, ᾧ ϑέγεϑει μέγι-- Εν νη Ιμ 
σον Ἰ 601. φϑέγζεῶει μ᾽ βοῆς, νος ἃς οἰαηηοιο νεῖν Ρίατο ἐς Γμοσοὶ ἰμήώιινμο 
φϑεγίονται αἱ χορδαὶ, οΓΟΪ ΤΟ .05 ἱποοπιροῆτος τεάδάϊιητ, αΖᾷ ἂ- Νὰ μίμαι 
ρα Ατιτος. ἱπ Ῥγο δ]. συμφώνως ὥπαντοι φϑέγίεται ὡς χορϑε» οπιηΐά, 
σοπίομαητ, Οα!, αα ΟἾἷδιι, ᾧ ϑέγίε δι διαὶ μνῶν ἀϊς τα του ΐδιις νοχὶ 
Ρεῦ πατοβ ογι πρὸς πυλάοτ, τι ποτα Ργοῦ, διὼ σί οἱ καφοὶ ποίντ 
τες δια ῥινὼν φ᾿ϑέγίονται; ᾧ ϑέγ[εϑτο! οὐία τη ἐς ΑΙ πηατὶδ ἱπαηΐ Πιᾶσ' 

᾿ μ Κριὸν 

Τλμα ΠΣ κηὶν 
ΔΝ 
Ν Ῥω γαΐ τν 

τίμιος ροπίτιν. ΕΠ επίτν ρίρίονάς ρα}Π15:οαπο, ἀς σα 110 ρα }}1π Ν ΤΟΙ 
πᾶςςο, ΑΥΠΠΟΡΒιρεπιο ἠς ρα! πιο αζα, Φϑέγίεάθει ἀφ νον ΠΝ : 

θὰ οτίδον ν{αγράτατγ ΤἈφορ τ. 1.5. ἀς Οαυῆς οάρ. 14. Εἰχέ ὃ βμ τὴ ᾿ 
συκν κὦ εἷξ ἑαυτῆς σκιώλικοις  Χὸ ὅσ ἐντικτομῆλες πο τὰ καλεμῖῆῤε κερρίς"5 εγεὴ ἴω 
τρέφει πώντες δ εἰς κεροίςἰοωω δρτοκαδγίς ανται τὺ φϑέγίονται δῇ πρασμιο πώ 

δὲς οηΐτῃ ἀδργαιαάτατῃ ἰςξτοηςεπη τοίπίσι! ἐχ Πἶδτο 4.46 μἰτοῦς ἢ 
Ρἰσατιοαρο ας. Ἡεγοίοι ἴα Ὑ μα Τα ἀε ἐαιὶ ΒΙπηΐξαν ὅτευ ἵππϑ. τκθας 
ωρώτος φϑέγξηται. ᾧ ϑέγζωγ αρτιά ΑΥ ΠΠορ ἴω ΡΙατο, Ρτὸ {ἴγορῷ πῶ δὲ 
ἀε Βοίξεο, τὸ ϑυίρεον ρϑεγίό μῆνον ἴχιως κλαυσιξῖ, οἰτιοἴιμαι {τορι τᾶ ὑπϑων 

“ΡΒ ΤΡ αἰλιυρῖτ. ᾧ 
"ρα ηβὴ 

ἣνς ὮΝ 

ΔΝ 
᾿ 

ὅν 
ἰυλὰ 

ἀςοιτ, Ποτούταιν τὸ ῬεΓ ἀρ οχυ ΑὐΠορἢ. γεφ, εἰκ ἰστετ᾽ εὐ ἶο 

φϑέγμα καὶ ψυχν μου πεπὸτηται»ἱνφώνημο ΑΡαᾷ Ἐπτῖρ αἷς ΕἸ ξεν ἀς ἧι ἰδαρς 
γόος ἔγαττις, ὦ φϑέγμ᾽ ἀφίκου, τεὶ φϑέγματα τραυτέρος γοςάς ΡΟΪΠῸΣ ρπηὶ 

μὰ " 05 ααὶ ἰομίοτα γοος γταητατν ἀμαρμν 
δ 



ΦΘ 
ἐμο ΕΤΟ ἜΣ ΡΟ. φϑειρ εἰης,ροτοας τὰ ΠΑ ΠῚ ὰὶ φδέα; 

ΝΠ οΝεν Οπτη πὶ ρίπρα ΠΊΠγιι5, Ατ οι. 1, 
ο φεληλναὶ, [στ δὶτ μαας Ρἠίςοπι ἀρ τ πιιπὶ [πη Πτοπάο πιαχί πιὸ 

᾿ς Ρἱπριυοίςοτο:Θαζα ᾿θ148πιν ογτῖτ ροάϊςι ες. φϑεὶρ γριθυ, Ρεάϊ- 
ὍΛ 5 ἔοται σα ρα οἰϊηάοπ|. 

φϑεὶρ, πη πτπὴ οἰ Διὶ ἤιε συ θογηδςι}}, τὸ μέσον ποι πηδαλίου. ῥίζα, 
ἵξανξωμα οτίαπη νοσάτι ἃ ΡΟΙΠ πος 110.1. Φϑεῖρες, οἷ, ρει οι ἢ 
ἅτις ροάο5, ποτὰ [τις δῃϊ πΊα 14. Αὐ ΟΡ. ἴῃ Γαος, κατέπαυσεν ἐς 
ταὶ ῥίκια σκώπηοντας αἱ εἰ. χἡ τοῖς Φϑειρσὶ πολειμοιυῦτας «ἰ, (ὧν ὄυτεν εἷς κ᾽ 
εἰδόξοις αὐδρας. Φϑ εἰρ ἐς ρῖηο. Ηοσποτ, ΠἸα(.β, φϑεινων τ᾽ ὄρος ἀ- 
κριτόφυλλον : Υ Οἱ ΤΠτοΓρ. τῆς καφίας αἰδὲ ξιίλυτεν διαὶ τὸ πολλας ἔχὲν πί- 

᾿ς σις, οἱ γὸ τύποι ἦν πίτυῶν φϑ' ἔρες πξρστεγνρδιονται. οἱ δ) ὅτι τα τ! πι-- 
᾿ χύΐων μικραὶ «ροξυγια, ἕτω λέγονται, ἃ ἢ πιτυοκφίνπτις φασίν, ἡ ὄστο φϑεί-: 

᾿ς ραν. τῷ ἐνδημυ ων. οκὶ ὅτι τὰ «ἷξ εἰϑέμα τα τῇ πετύων ἐμεια εἰσι φϑάρ- 

᾿ 1 θὲ δὐποιδτίοποπη πο[γαπηίη σαριιτ 3.11 τι. Βητοσ. Ρίδως, 
Ο᾿ ὙΤΠΟΟργαίε π νοςς Φϑειργποιός, 
ϑεριάξω, ρα ()οι}15 (σατο, πηογθὸ ρει τὶ Ιαδοτο. 
Φϑειρίασις, τη οὐ θ115 ΡΦαἸσι]αγῖς : ὅπο Τα φϑειρών.. 41105 δί Ρεάς5 δὲ 
᾿ Ροάϊοιη!ο5 νοσάπη115 Γιατὶ πέ, 
Φϑειρίζομαρμμ ἰσομιαι, αν. ισμα!» το ρα !ςι]ος5, Περοπ δ ίΌ]ας. Α- 
᾿ τατιις ἐς σα ΠΠ|πὶ5 Ιο4ιΘη5,67 ἐφθειρίστιντο, κ᾽ ἔκρωξαν μοῖλα φωνῇ ἰχμι-, 
ἀϊοϑὲ ρούίςυ!ος νεμπαητιγ, 
εἰρρδες.ἐρα, τοὶ Αια ἀρτίοτα Πιητ δά ρεάϊςι!ος ργοςγοαπάος. πις- 
᾿νι5 Ρογὼ ἴῃ [δου α (γ}|48 4. 
εἰρρκομί δὴς, «, ρα ά ςι]ις (τατεη5)Φ9᾽εἰρων γιμδδ εἰν ον. Ρεἀ]ςὸ 
ἴως ΡΊαιιτο, 
εἰ φίλαι, ατὶ πὸ ν πο νοῦρο τεάάϊ ποὴ ροτεῖι. Πεσιοί. θυμοὶ δει- 

᾿ γῇ τινές εἰσιν φιϑ εἰρειϑει! Ὡϑὸς «δ σλεσίοις, (αν α!πὶ 6 ἐπροηῖο Ρτῶ- 
ἄτι Ππῦτοντ σρταὲ ἤπα πὶ ορογασι «αἰτεῖ διι. νοπαττεητ,Ρ] ταῖς, 
ἔπ Αητ. Καὶ βασιλέων “γγευναῆκες αἱ μελδι ὦ μῆνα δ αρεῶς ὠρθς ϑιμῆλας τὸ 

κοίχλεσιν, ἐφ ϑείροντο προς ἀν τὸν , ΤΌΓρΙτΟΓ δ τμἀςςοτὸ ςὰπὶ δαὶ 
Ο δητ, είς (ΟἹ σοῖ 11} ν πὶ ταιτε5,. ὃς αὐ ἡμτιιΠῈ οἴμς εἐχροῆτα. 
Τάςπι ἴῃ ΘΑ! 5 απεῤῥεμμϑύοι κὶ ταατειναὶ ποροφιἤοντες ἐφϑ ίρρντο πυρὸς 

᾿ αὐτὸν, νὺ σιιωηγαναίκτοιω, κ; παραξωωον ά εις ςἐϊ᾿γι πον έίαμς τοά- 
αἰγὶ δὲ εἰιπὶ [εἰς ἐτι αι! τοςιρις δος, ἄτας δἰιπῈ Ἔχαίρεγα- 
Ὀδητ:ϑῖς ΡΙΜΙΟΙρμ 5. Φϑείρρμαμραθςο 1ῃ πι4]Δ:π| τοτη, ᾿ῇ οχὶ- 

ϊ τι πη ἀσιιοπΐος Χο] οἴσονἀετοτιοῦ Ποιςογεᾶρου ΡΒ ἀς ππιπ- 
ἄο, δυαὶ τρο δέσει μὸν ἀδὸς εἰς σριά δα φϑείρεται, ἃ. ἴῃ τΟΓΠΑΥΙΠΠῚ ἴπ- 
τογῖτιφϑ εέρετα κακως στα ἶτογ ἀἰΗοίτατγ. [ηἀς φϑυίρρυ, ρτο δὶ ἴῃ 
᾿ΠΊ4] πὶ τοτη. ἔῤῥε, 7 φϑορᾷς ἀποὺλ ἀκ. ΑΥἸΈΟΡΗ Δι ἴη ΡΊατο, ϑηαὶ 
φϑείρφυ κα μὴ γρυΐζης.1.10. πιά ]αττι στιιος πη. 

Φϑειροποιὸς, ρεά!ςι!05 ργοάμοςης. Ετ Φϑειρεφύρος πίτις, 4Π4{ ρΘ 4 ]- 
τ οὐἰπξοτγα ριοςα,αριά ΤἌΦΟρΗγ. 0.2.46 Βιἴοτ. ςαρ.3. φϑορρποιὸς 
{οτὶρτι την το φϑειρφπφιός, 

Φϑειρρτραγέωνροάπηςσι!ος ςἀο. Πογοάος. 
Φϑειρφτρωχτέογες, οἱ, Ρεἠϊου Ποτὶ,ριά Ἡοτγοάοτ, 
Φϑειρρφαγρι, οἷν ΓΟπτὶ σοης ἀριιὰ δττάυοη. ἃ (4 ]}οτο ὃς ΓΟτάτδιις 

ποπῆθῃ Δάερτδ, 411 ἀϊςατορεαϊςυ ποτὶ. 
Φϑειρρφόρρς πίτις, ρίςφα..ΡοαἸςΠ 1 ἔς γα, ΤΉ μγαίξ.Π1}0.1.4Δς σαιμῆς 
᾿ς ρἴαηεινίάς φΦϑειρφποιός, 
Φϑεἴρω, μι. εροΐ τν ἐΐεϑειρκα, όρες..β, ἴφϑιαρρν, σου προ, νοχο, ναίτο, 

οαἰδιτίτατετη Τῃξο του ΓΟ Ηρ ουρεγάο, ἱπίς ἤονΡτο πργο, εῇο- 
τουνέοϊο, ν ἰτο ἀρ Αττῖσος ποη ἀϊςὶ Ρ᾿Ὶ γπῖςιι5 τγδάϊτ, φ9 εἰ 

ρω πολέμῳ, ΒΕ 10 νεχο,θΈ 10 ἱπέοτο:ςοῇο θΈ}1]ο. ΦΒ εἰρειν ταὶ 
ναῦς ΠΟΥΓΙΙΠΊροτΟ πιο 5) ΤΒιογά. 

ϑειρωδέτερα γ 44 ρεαΐςιι!ο5 ργοστοαπάος ἀρτίογα. [ιρτγὰ [οτ! δέτε 
ΟῚ 

Οϑειρώδης, ρεάἸς]οἤι5. 
Φϑετα Οὐν τ λ. πρὶν γδ ἡ νύξροϑῶτ᾽ ἀμξορτος. Εἰς. Φοτίπατ ἃ φϑέω, 
᾿ς φϑώ ουὐῆι5 αὐραγωγον οἴδ να} φϑείρωςντ ἃ κλω ἢτ κλίνω, εχ ροημη- 
᾿ς τὐγαυτοιῃ ηΠΠ4 φϑέται αο αιιζογε γε (ς οί νογιπη δημλίποι, 

᾿ 1. ἀεῇςϊατ χιοά οπἰπι σουτιιρτιπὶ ὃς ργΟβΊρατιιη ἀςῆςϊτ εἴς ὅς 
" ἀπ αἰτο αι άατη ἱπτουργεσδοτηγ ρογοας [δι ρογίτοζ, 

Φϑέῤῥω, Αἱ οἸ σόν ρτο φϑείρω ντ αὐγγυνὸς ρτῸ αἐγεινός. 

ἴχ, ὀὐπη! οἱ 
Γ᾿ 

ἽΠΙ ἀοργαι 

αἤ χρη δ᾽ 

ἐμ μμιῤα 

αἰέν 
ποιαιη, ἐπ: 
ἀφοπης μὶ: 

τ εεχο 

κού μῳ 
ἀυμιίν 
Ν χθὴ πὴ 

αὐριίλιπι 

σέηϑιπὴ 
αὐ μαι 

Φϑυσομαι ργαιοηΐατη , Ρίατο 2.4 ΚςρΡ. αὐτοὶ ρϑησονται αὐτὸ δράστιν- 
τερυϊα ρσῖις ἔαεΐςφητ, 

᾿ἄϑιαομα Ρεγ40, Ετγπι. 
 ΦρίρυΘ. υ,ὁ, ἀςβοίςης, πιοτίςης, οςοίάτπις, ἀς πη 31|5, ΠΊΟτία15, 

ΡτῸ ἐφϑευ δ. ἀοιγαόϊο ΔυσίηΘητΟ 9 δὲ τπυτάτο τοηο. Χεπορμ. 
Ῥαα.8. Τοῖς 3 φϑιυΐήνοις ταὶ τιρφὸὲς δια μῆρειν ἔτι αὐ δοκεῖτε . εἰ μηδενὸς 

αὐτὴῦῦ αἢ ψυχαὶ κύρια ἥσειν ; Εχ 4ιιο (ἴςετο ἀε δεπεξὶ. ΝΝες νετὸ 
ΟἸαγ σα νἰγογατη ροίΈ πιοττοπὶ ΠΟΠΟΓΕΠῚ Ρογπιδηδγοηῖ. ἢ 
ἈΠ] φοτιιπὶ ἐρίο τι πη ἀηἱπιὶ εξἤςογοπτ, αιιο ἀπατηι5 πο ΠΟΥ’ 
{τ τοηογειη 5. φϑεμϑήοις τὲς σοι Επτ ρί4ε5,ἰητογξοζξος ἃ τε φϑι 
φβρηγυξ,ἱπαρελϑῦσω. ογϑοϊογῖτα, Θορ μος]. ἴῃ Αἴαςε 9 ὡς κα τῆς νωῦ 

᾿ς φρϑιμίμης νυκτὸς. παρελϑεέσης. 
᾿ Φϑίνα, ας κα Γι δῖρονας (ρεςεῖος οἱεα, ἐρυσίξ», Ηείγο. ἶ 

ὥϑινας αὐὸς, ἡ τα 1 ἀ1ι5»[ςτ }α}15.φϑινας νόσος, τα δ᾽ ἀ1:5 ποτ θ 15) Ρ]ατ πὶ 

6414. 
Φϑίνασμα ταῦθ ες, ΡΒ τ  Πς. ΑΞ (ΟΠ γ]υὐλίε φϑινάσμειτει,50}5 ἀείςεηιηι 

τς οςοαίιπη ἀϊχίτ,ιος οἴ, τί δυσιν, ᾿ 
Φϑινοπωρινὸς, ὥ, ὁ. ΔΙ Γαι πα ἴ5τντ αὶ φθινοπαρανὴ ἰσημερίκ,ς ατῖπο ἐἘ 111 πὸ 

᾿ Δυϊμιημαῖς, Ῥγοοΐο,φϑινοκσαίθα δένδρα, 1445 ΑΡοΙϊοη Ἐρίπιλτ- 

κ 

ΦΘ ἷ 873. 
θόογος Δι ΠῚΠῸ τη διοο σοητε5,άγθογος οχτγοτηΐ ἀμτα τη, 

Φϑιγοπωρὲς, , Τὺς ἡ ,οἰϊια σοηαἰταηοα, αὶ κολυμζας ἀμιιά διμα, φϑινοπώ- 
εἰσα εἰς αἰλὶ γυχεῦδαι. 

Φϑιγύκωρρν»μ, τὸ αιμτι!πληι!5 {ς αἰἸἰςἰτατ ιν 4 οο τἔροτε Ροπιὰ ἔτιι- 
ἐεύψυς οανιος ὃς ἔοΠὰ μα αοττῖς «ιαάᾶ ἐπιαρίης ἀςοϊάκητ, 
φϑινοπώρε μῆὺ αῤῥ αἱ μῆνον,ἤρρς 3. παὺστίμᾳνον οἷδαώ ποτε, δίς, Οα]εη.} 1. 
τ. ΟἸαμς ἰὰ οἰ, ἀυτιιπληο νά] ἑηςίροῖς. Προνῆςαῖ οὐαὶ τη- 
τογάαιπτ τὸ μετύσνωρρν,ἤος «Ὁ (Θποίςςητεπὶ αἰιτιιπιπιιι ὅς ᾿γ- 
ἐαλεπὶ νεγροητοπ), ΑὙἸ ΠΌΡΕ ΓΙμτ, 

Φϑευϑεσκαν 

Φϑινυϑως οι ΓΕ ΠΊΡΟ φϑεέρω ἐς ἤοϊογ ΓΟ]! θοτγιροτοο. Οὐ. ξ, οὗνον 
Ὁ. φϑν υϑουσι, ον πιιο ἀθπυιιὴτ, αὶ ἐξτπέ. τ ΠΙα.] αἱ «ππουδεικε φί- 
λον κῦρ)1, δεέφϑειρε Ετ Πα α.β, αἰ[Ὁ] υτὸ, τοιζσεὲ δ᾽ ἐωφϑούθεν. [τὸ 
φϑείρε τ» ταθείςοις. ὅ8ι 2 αὐ] κι αϑραγαγ. ἐκ γὸ πὸ φϑυω αϑρᾳ γοὶ-- 
γωρλέγουσι φέπιυϑω, 

Φξένυλλα, οἰ ει, Δι ορῆ, 

Φϑινύω, τὸ φϑν ὕϑω, 

ὥϑινο, μιφϑίσω, πιικα, ἔλς]ο ἀς ἤσογο,σογγαπηρο, ἴη ταδοπΊ γοίΟἷυο, 
Αξία. Αςοι, Φϑίνω καὶ φϑένορκαι," Ὀ[υμποτςςοτγιιῃιροτ, φϑφισρ-- 
ματα θοίςο, ἀοοϊο, ρετοο,ἤοοιςίςο, ταϊπιιοτ, Πδὰ, ξ, ἐδακε 
ἧς γῆρας τολυπεὺ εἰν Αργαλέοις πον ἕμοις, ὄφος φϑιόμεϑτι ὅκα-- Ὁ. ὙῬ1Ὸ 

φϑινω μάν, ΑΙτθι ταπηοη αἰ χιτν ἔμελλε φθίσιν, Ἐτ Πταψ, υ᾽ , ἰ τινα πέ- 
“στη Ανδρηῖν, ἢ ἀυτεῦ φϑίεται. Ε{Ὲ νετὸ φϑέ ὦ (αιιο  ἀρτά Βιρροογ. 
αὐτὶ πῷ σμωτὴ κομια) ἰοναϊνο μαι» κει μα), κὶ ἀτερφῶ Ροπιταγ ) νεγ οι πὶ 
αὐτοποϑητικὸν γι Οα7α [1.4. Οτάπη. ἃς Βαῦει ςοὐ"Ἐτιξιοπεχη νοτ- 
δὲ ρᾳίπαι, Οὐνγ. φϑινέτω, φϑειρεῶνω, τος 4ιιοαιις φϑίνειν ἀἸοῖτΓρ 
ΥΡὶ ἃ της ἰἴο σα ϊ αχο ἀειιεγσῖς οςολίτιπι νογίι5, ΕΘ ΈΆτι. 
Φ ϑένειν ποιεῖν, ςοη ἤν Ρτϊο παῖς αἱ! σα] ἀυτμογοπὶ οἶς, φϑίσιν πορέ- 
γένγ ζοηΤππιρτὶοη πὶ τα ἐπα; αβετγις. ἴῃ Τί τ. ἕξω τς α τε σώ- 
ματα ϑὲρ μ(οἱ κι ψυχρὰ καὶ ποώ" 5 ὅσα δι ἰ μεῖς ἐκιυρρὰς ἐἰχι, “εις α΄ «ἥμεας, 
ἐξωϑεν κὶ φρραπέπῆοντα εἰκαίρως λῴει κ᾿ γόσοις γῆ ροὲς τε ἐποίτνντει,, φϑί- 
γεῖν ποίει : (ςοτι «(Ὁ Π1Π15 οηἰ πὶ σοᾶρσηπι πτατίο ζοτροιίς)νε (ας 
Ἰογε 9 γεὶ ξροτε ν6] αἰταμα 1πιρι!τοὴς νεοηγευτὶ ἰαδεξαα- 
τιῖτ ὃζ ἐγαμιρ!τυγρδς αὰ προτθος Γεποέξιπέπιηιις ες παρε! Πτατν 
Φυίιδνθοντάς {πρτά. ᾧϑίνον ται ξιΐχ, ἴῃ ΤἸπιδέονσο αἰ πιπηρτὶ απῖ- 
Πιαητο 5) ΟἸςοΓ. 

Φδινώδης ε(δ. ,ὁ χ» νἷ, 40] ἴά πη ΡΠ ΒΠΠ σογγορταις εξ, ν εἶ «μα σὰ Ρδτὶ- 
{π᾿|, αταγα ργος "115 οἵδ το πα φα ταῦς σοηβοϊτατ,ταδί {5.0 10- 
(τον, Προς οαρ.36. 

Φϑένων μέκ, τη ἢ 5 ἐπο Ππατιῖς δὲ ἐς ἢς οης.λήγων: ΔἸ εσαταγ ἃ νῖςδ- 
Πυια ἐϊς νίαιις δα ττιρ πηι ΟὐγΠ᾽ ξ, σὰ ἐὰν φϑίνοντος μίω ἐς, αῷ δ᾽ 
ἧστο μῆδοιο ἢ, ποὺ πεια καίθαι κὸ γερίω ίαν, γα ινετ Τὴν ἐπι} μείω ος τετοῖρα 

πῇ φϑένοντος, Τ᾿ ΜαοΥ ἀ.}}}.ς. πηξῇ5 αιαιτο Δητε ἥποπι ἐνετῇς ψ4]- 
[Δ. «ἱεὶ τὸν ἐλαφυζολιώνα φϑίνοντοι » πιεηίς ἘΦθγαάτιο φρο Ιάη5,Α- 
τι το τ.} 1.6. ηϊπ}, ς.17.. αἷοὶ φϑίνογτας μιίώας , ἀξζτεἴσεητς [π4; 
Ἰάςαι Ατιΐος. 1.7. πἰπτιςαρ. 2. 

Φ ϑῖσοι κα ταῦς τοφάιτα οχ1}15. εἴν. 
Φϑισίμύωρο ρος δ αἱ ἡ, ποπλ  Ἴδ1ι5 ρο τ ξεν ὃς χ᾽ εἰ οἤ!5 9 φϑισίμόροτος, 

ὁ φϑιαρτικὸς “ἴα αὐ δ», ὁ φϑείραν ἐὺ αὐ φραεινεάς ἃ πΟπαι}] 5 φϑισή- 
γωρ. Ποτη. "Πα. β,ς εχ έν ἐς πόλεμον φϑισίωορρ. 

ᾧΦϑέ τι,» δια φϑειρίωζαι. Οὐ γ . ὁ, ϑυμὸν ἀπο μελέων φϑί ϑει αἱ πη άτ ΟΧ 
πιεπηδεῖς αθιγς ὃς ἜΧΟΙ. ἤει Ροτῖτ5 ρογῖτε» Εα ας ποπηξ (δι 
ετίατη φϑεϊόθτ τυ ]ιι4 "0 ἃ φϑεῖμαι. ἀς 4110 Πιρτᾶ, 

Φϑισνάω, τας πιατοοίςονῖαδε σου Πιπιοτγοῖαθε ἰασοτο, Ατιζοσε! "πὶ 
ΡτιοῦΙ (ςᾶ.ς. 

φϑισικὸς οὐ ὁ ΡΒ  ΠΙΠοιις ΓΙΙη Ἐτ σοπΠιπηρτοτ ΟἹ ςοτιταθιβσιι5,ταξῖ- 
ἀΐς ΑΙοχ. Α Ρβγοά οἱ ἐς βασεως [ῥεἴστως κιονίδοι ὄστοσ μηϑένξες φϑῖσι- 

κεὶ γίνονται ϊ τα είςητ,ταῦς ἸΔθοταπτ, 
φϑισίμορρτος, χγὸ Ποπυϊολ 4. ΠΟ πη ΠΕ ΠῚ σογγΡτΟΥ : νῦ μα χὰ φϑεσέβε-- 
ὥροτος. ΓΟ οΙτιΓ ὃ φϑισίιύαρ, 

φϑίσιςγ εῶς, κἐφ οη[ππηρτίο, φϑόν, Α 5)ςοΥτρτ ογδί πυϊπετίο 5 46- 
στε ηζιΠ2 Πη 40 65, ΟΥΡΙΙ5 ςΟπ [πιςη5»σ ἡ ψιες ςοτροτς τα ῖ- 
τι άο!!οητα ταδος ἐχροηίταγ δγο φυᾶττο. Ος 1) »ζαρίτς 2. (.4- 
Ιεπιις αἷς οἴϊς ρ!πιοητιπὶ Ἔχα ςογατὶ ΟΠ Π.)4 18 π| ξεδ τίς] ὃς 
τηλοῖος φοτροτῖϑ (πα ΐταγ. 714ς ἀριι} Μάγος! μιπιὶ τδτ, ΡτλΠ 02 
Ῥιοίςογι 4, Αὐτός ἄς πιιαδο, ἐκ τροφαὶ πάντων κὶ αἰκμα; κ' φϑισάς, 
τογ τὶ ν οσοτατίομος 44ο] ο δττιη} Ρτἰπεὶπη, ἄει ἐς τὰδείςςη- 
τ πὶ. Φϑέσιν παρέχίν,σοπΠιτηρτἸοηςπὶ δβξοττο φϑίι εἰν ποιέινς νεῖ 
φϑίνειν ΠιρΠοἴτοτ. ΡΙατο ἔπ ΤΊ πιο, Αὐτὸ γὸ ἐἄυτιΐ τῷ οφίω τω ἐ- 
αὐτῇ φϑίσιν παρέχον, νὰ πάνσα ἐν αὐτῷ καὶ ἐφ᾽ αὐτὰ πτσίων κ᾿ δδων, ἐκ 1ε-- 

χνης γέγονε: Ἰςογο τα ἔς ἐρίς σοπίμπιρτίουε ἃς ίςητο αἱεῦατ [ιΐ» 

ἀυητη ἐρίς ροτ ἔς ἃς ἃ ἔξ ἃς Ῥατοτετιιγ δὲ ἔασοτοτ οπηπία Πις τὰ 
ἄζ ἀε οσιυ!ς φϑίσις, ΡῈ 1]: “οπἤιπυρεῖο ὅς εοηξειϑίο. Φ ϑίσις. 
ςοηταρίονοδἰτιισοἱητουτειβοξατειπγ. φϑίσις γίνεται τῇ σελίωγν 1 τη 
ἀεςτείξις. ᾧ ϑίσις τῇς σελίμης, 1 πιηα: ΠΙςητπι» (428 εχ Ατιζοζ. 
1.4. ε δοποι. ΑὨΐπη. . 

φϑιτὸς οὐ ὁ, πποττα [1 ςΟττιι ρτ] ΟΠ ΟἿ ΠΟΣ 15» ΠΊ Γι α15 φϑπιρτος θν- 

τὸς νεκρὸς, Η εἴγο πη Ἐρὴρ Ρτίπνα ὈΓΕΙ", Ὶ 
φϑία,α ἰσαιςουῖα τιον οοτγιπιρο. φϑίσει, ΗΟ ΠΊ.1Π144.{. φονδύσει. διαν- 

φϑτρέι, "ογἠοτοἀοίξγιοτ. φϑίσον ροτάς, Αςουΐ. δόρβος!. γρας δσο- 
φϑῖσαι ἀριϊά Ηεῇοαιιπι,ἱ ροτάοτς. Ρα [Πτιαπι. φϑέομαι, ςοτγῦροΥ; 
Ροτγάἀοτρρογεο.ρ' ατετ, ἔφϑημαι.ν πὰς ἔφϑιται Οὐ Π αἰ, ὃς Ῥαττῖεὶρ. 

φϑίρμῴΘ- ρτο ἐρϑτμῆν Θ- ςοίτιιρτιις ρογἀϊτιι5.ἱητοτ ςέζιι5 ἀρὰ Επ- 
Τοπι. 2. ζζος 



δὲ4 ῷ Ὁ 
τ ρΙ 4. δὲ Χοεπορναρυ σσρμοο ἴὰ Αἴσος τὸ ἐφοινης γυὰ τὸς ρτς- 
τεῦφα ποέζε. ΤΟΥ ᾿ ᾿ ἢ 

ᾧυυγίάζομο", (παι οτλῖττο πὶ ἘΡΊΡΤ. 

φϑυγίὲ, ἤς, ἡ ,νῸ κο φων ιν Γοττν. φϑέγμα, Γς [ν οἷν, 
ᾧ γογέεις εντος, ὑνν στα  15.ν οσοτη ἴσα ἰοπιμπ οἐθη5. 
φϑύγθ' κα, δ. τὰ ΜῸ Ποῖ: φωναὶ ργορτιὰ ππας νοῦοδ : μας φοπῆδης ίο- 

εἷς 4πὶ Οτατος φϑηγίοιν 1. (ουἴτη Ίτγιμΐο » αθΐφιις οἑτοάεςίηι 
ταητιὶ τ τιιταςιο 405 Ρατίσητοῦ διτος δά πιτταητ, ν]άς Τύγίθυ, 

ς Συμφω, ἰχ.Ῥααϊτσ τι ΟοΥίητῆς σάρ.τ 4. οἵμως τὸ ἀψυχρι φωνίω) 
διδόντι, εἴ τε αὐλοὶ ς εἴ τε κεδεέρχ ἐὰν διας ολίω τοῖς φϑόγίοις μη δῷ, πῶς 
γγιὼ δϑνη σεται τὸ σμὶλ ἀυῆνον, δ τὸ κιϑαραζουᾶνον ; ΑὙ ΖΕ Ἰπδηΐπιατα 41185 
γοσοῖι οάτιητο τις εἰ δία, τὰς οἴτπατας πὲῇ οπλτίιαμτι ἀπ στ πτεη 
ἀοογίητ,ο ᾳἤοά ἐπ ῆατι τι 15, ἀπ οἴτθά γα ΡΌΪα σαῃῖττ τη - 
το ΠΠρὶ ρο[ητοδις ὃς Ν ρελτις ἐς δυιοοϊπαγίο πίτιιπη ν οοῖς αἰ [οτ- 
τὸ ροίαϊτ [10.3. Λε πεἴ αν Ὁ], δεπῇτ, δὲ δά (Οπίτιπὶ νοςῖς νοι ρα 
τοτίτ,ϊ. ορὸς τῆς φονῆς φϑόγίον, Βαιτῆπις [16.7.1 ππὶ νεγὸ δά νοσεπι 
σεΐεγοβ {π4 θιιοοίπα ἤρηιπὶ θῖτα ἀςάϊτ, Φϑύγίοις ὃζ αὐ μονίαν 
Ῥίχποτατιπι οὐ 115 Προ ογόσιις τείας Ρτο  οππηαι8. Βατ- 
τῇ οηΐσαΣ ἰη(ΠἸτυτὶοπῖ5 θτὸ 3.1 ςρο Μαςγοθ.ἴη δοπιη ΠῚ 56]. 
Ματγτείδη ρος απ, ὅς ΡΠ πππι [15.2.00 2 2 .ν 01 τοπιις δζ Ρῃτοη- 
8115 ἀπιοτία, τη Με ῆρα τόνδ. 9 (ΟΠ τη εἰς [οποτιπι ἴῃ νοὸς οχ- 
τοηῆο , εοτύπγαις ᾿ητουια  πι 8. αι γοπτῖα : Ατ φϑύγίοι {ππτ 
1ΡΙ (οαϊτιις νοοῖς ΑἸ ογοτί σοητεητίοης ἀμ} 5 ἀιιτ ἱπῶ 1141]. 
Ψὲ] οἰτπὶ Αγ  ΠΟχ που ΡΊ πο ηρι5 εἰϊ, σα ἤις νοαὶς πο} τἰ}}5 δά 
τοησπ γπαπι; Ετ Ργοϊοπιαο εἰ ἴοι ν πα ὅζ οὐδ τοηο- 
τοῦ (Ὀγια 5914 εξ, Ροτρηντίο, ΓΟ μτ5 ρογ νημ πὶ δὲ εὐπιάςτῃ ο- 
ἀιξιλπι τεηογοπι, Φϑογίθ- ἃς φϑογίη αὐτὶ τῷ φωνὴ νοχ. ΡΙατο ἴῃ 
ὙΤίπγαρο, ἐφ αν τοῦ φερϑυῆνξθ» αὐδὶ φαγί ἡ ἡ χῆ ο: ΟἸσετγου Μοιιεσιγ 
τρία ρογ [εἴς ππε νοςς ἃς ἤπε ν᾽]ο ἵοπο ΤΙ Ρ]ατο ἀϊχὶς Ρο- 
Ἰτῖς.3. ὕστερ ἐν τοῖς φϑϑγίοις τέ αρει, ὁ ϑεν αἱ πᾶσω αὐιμονίαγϑζο. Ἐτ τη 
ῬΊ]οθο αἷς ϑοογατοβ, Λέγω διὴ ποὺς Ὁ φϑογίων τας λείας κὶ λαμωρᾷς. 

τ κ παὶ ἐν τι καϑαρον ἰείστες μέλ Ὁ, καὶ φορὸς ἕτερον κριλας δ αἰ τοὺς Καθ 
αὐτεὶς δ!) νὴ τούτων ξυμφύτοις ἡδοναὶ ἐπουῖύας, Φ γάγζοι, τοὶ φωνηεντει. 

νΌσαΙ ο5:ν πᾶς δφϑογίθ., ΡΠ τατον αρώτον ὄπικεϊ ὅτι φϑύγίον, δίς ρτΊ- 
πλάτη δάϊὶςὶ ναίειν. 

Φϑόεις, ρα ΠΠΠ05 νοσας ΗῚΡΡΟοτας. δζ φϑοίας.14 εἴξ, προ χίσκοις, Γ 6τη 
ΓΙ γιωαικείαν [16.1.4 Ἰχῖτ: Καὶ ποιῆσοις εδὺ φϑοίσηοις ὁ σον ὅδε χικώοις ἢ ἢ 

ει, τγος ρος νοὶ] τοταπ άπ 5 9. νυ δηποτῖαι ἰῃ νος: Σφωρίδεον, 
νι Ἂς Φϑοῖς, 

Φ ὐη νης ἡ φϑτσις σΟπταρΊΠηνἴάθ 659 ΟαΖα ἴῃ ΡΙΟδ]. Αὐτοῦ, Οτγδοὶ 
Μεάϊςειὶ πο νοσδης αἰ Πηϊμτιτ ΠΟ ΠῚ σΟΓΡΟΤΙΙ5 δέ ΤΠ Ο] 61.118 ΕΧ 
νΐςοτα ρυιπποηΐς ρογρότυάαμο εἴι5 νοιηϊσα ἤατ Γερο Οαΐςη,7. 
Δρδοτγιη Οοτημηθητ.ῖό, 

Φιοῖο» τῷ φϑοιὲς:πο Οα2α 11}.2. Οταπηπιαῖ. τ διισεπὶ ρογ ςοητγαέτιο- 
μοπὶ ἃ φϑοΐρυσομι5 εἰς Ρίασεπτας, Ατῆθη, 4. ἄοςοῖ ἤοτὶ εχ σαίςο 
οτἴδτατο δὲ ΠΠ Τρίτος. Τπιιρηῖτατ ετίαπη ἐπ ΡΊ γα ΠῚ! φϑοῖς, ΑτἸ Πρ. 
ἴῃ ΓΊατο, ᾧὺ φϑοῖς ὠφαρποίζον τοι ὦ τας ἐχ οἶρδχως» 1. φϑοίδας »»ἡ πόπανα, 

σπλιηκουῦ τας πέμμα τον ἴάς Φϑτεις, 
φϑυϊε, δἰ δοονρἰἀσοταντοητ5 ἕατί πα αὐιτ ΡΌΪ 5, ὃς Γαρ αι οητιπλ»αιτὶ 

ταὐαδοταπχν τάς Φῦσεις, 

τονε ὥτη ῬαΠτιὸ, ἐπι ἴα ἤαρτατο, ἱπαϊ ἀϊοιπα οἵἵο 9 ἴῃ ἐπι] 4 1απὶ 
νοςατί»Οποτγατὶ 801 {14.1 πὰ] 4τάτὴ παῦοτε ἀϊχῖς Οἷς, ἀς Οἵτατ.. 
Οὐλπιπι 5οαῦσι!5 πη 1πὶ Βαθεγετ ἱπυ 4] ἃ εχ εο, φιὸά ΡΠ 
σὶσηῖς Ροιπροῖ]) Ιοσιρ! οτῖς Ποιπλῖπῖς δόοπα της τοίταπιῦτο Ροί- 
[φιἀογαῦ. φϑὸν εἴ ταὶ ταῦ τοι ίχατο ἤππτ πα! Διο. φϑονἥμω ὑπὸ σῶ, Χο- 
δορ!ν ΤΠ οοτατιῖα ΒαΠεΙάς,Κ αἱ μϑύτοι κὶ τῦτο δελον, ὅτι τῆς φιλοσοφίας 
ὅπηκύρως διακει μἤλης,,ὁὺ φϑονκιμήνη ς διαὶ «δ ποιώτοις τῆ λ ὄγων; ἔτι ριρἷλ- 
λον αὐτίυϊ μισ ἡσασιν. δῖος ἃς Τπ]ἄςοτ Ρα[πιιὸ, Ογτωσοτγιμπτῆοτον- 
(ατραπε Γιατί αἱ, Ἡογατῖι ἴῃ Αὐτθ.- 650 οαΓ Δοααΐγογο ρᾶιςα, δὶ 
ΡοΙΤιπν ἱπαϊφοουθι, φῶον ὥμω Το πὶ Ο.10.}1.5.- φατεῖ ἱπυτάθη- 

ἀὰ ϑοδτίισ δια Ἐν Οἀ.1.11:0.3. τ τυ θη ἀ]5 ΡΟ θ1:5, ὃς πὸ- 
πὸ 810 1π|ὸ γίται πη οἱ ατ ἀτγι απ} αν ις ϑαῦγτ.3.} 0.2, ὃς ματος 
Του ς βοτίδις. Οἱσοσονποιήτατὶ Γη1} {τΠ} οἰ τη ςας, 

Φγονοοία αἱ ἀφ ητίοῖ πα 414. ΕΧΟΓ ΘΠ. 11ΠῚγεμέσεως γαττιιτ15, Αὐποτ, 
110... Μαση. Μοτνα].ςαρ.28. 

φϑονεοὺς, 5. ὁ Ἰανπ Δ ι15) ζηλω τῆς ζηλότυπος, Ηονο, 
φΦϑονερεύς, ΡΟΓ ᾿πυ 4 τη, Χ ἐπορ πα! ἀϊρϑὸ ΟἹς. 
φϑονίω, μοΐσω, τον αὐἰαι ες 07 ᾿πι 1414 ἀρίτον δὲ βαρτο, απ] οτοτο- 
Ρτεβοπάσ, μεγαίρω, το θεο,ἀξῃοροιντ ὁ φϑονηήσω σοι 7 ΠΟ ἰδὲ 
πδρᾶθο αιοα ροίε [459 Πθεης ρτωῖαθο., ποπ δταιαθοῦ :ἤς 
Ῥίατο ἴὰ ΑροΪ οσία Οὐ οἴἴαπι ἀἰοἴτιιτ, φϑονθ. ἐδείς, Ἂς ᾧϑυ 
γι. Πτοίειγ ἃς φϑονωΐ σοι τούτονος τἰἱ Πιςοεπίςο, πες ΠἰΡεητῖ ἃ- 
αἰστο ἐοποοάοςσοποοάοστο σταιοτοηορο, δὶς ΨΊΓΡΊ 5» (υια: 
ταυάοπι Απἰδηΐᾳ Τοιοτος5 σουίοτγε ἔογγα Τπ1 41 εἰν 14 εἴ, 
σαν ποσαςϑΟΙ ογουΓσος νοσιπο ἱπηθίγοτο πης “πα 1414. οη ΟΡ. 
Καὶ ἐγὼ ἦφν τοῦ; ἐφϑόνησοι,ὅ τι μοι ἐδόκει τὸν ἑὸν εον ποιεῖν αὑτὸν μάλ- 
λὸν δειὺ εἰ  ζεῖν καὶ ἐγιου α στὸ τα 1 }]1ος εἰ Πισςειῆι!, Φϑονῶν στὴ 
Οοπϊτῖιιο, στο ἢ. τῆς ἐργασίας πῆς τραπέζης ἐφθόνησε, φϑοτώ τῆς ὁ 
βεζαίου δοκύσεως ν᾽ κερδῶν» πτοῦθοῦ ἰπυίἀτα Ππποτῖ πομάππιὶ οχ- 
Ῥἱουδεῖ, ΤΠ πον, Φϑονἄνοσιπι Θοηίτίαο ὃς Πατίπο. ῬΠοον 4. 
κιὴ φϑονίῃς ἀγαϑιων ἐπείρφις» ας ἰσοηα Ἰηι] ἀο45 ἀπηοῖ5, ἩΟΥΑτΙ 5 
Οταςογαπι ᾿πητατίοης αἀἰχίς δαῦγτα 6.11.2. πϑατις 1] δοροίτι 
οἰσεείςζαος ἰουρὸ ἰαυμ {τ διιοῃδ’.15 ταπαξ ἰῃ ἘΡΙτ, δα Υ ΠΠΠἰςιιπὶ 

ἡ ) 

αι 5.5 αὐτο -ἰπυ σε ν πο Ετρποόταπη δζ ΡΘσοτῖς ἰδὲς 
᾿αύρυτηϑ. ὅς ἀγα ΡΙάτο τη ΗΠ ρράτοίιο, Οὐκ οἰδμῆνΘ- δεῖν ἐσὲ 
φίας φθονῶν. ΕἸ αξατο ἰη Οαίατο,ὦ Κώτων, φϑηνυ σοὶ πῷ ϑεινάτου 

Δι" 

ἐμοὶ σι πῆς στυ τοῦ σωτηρίας ἐφϑύνηστις, Φϑυνεῖν οἴχπὶ Ὀγοροῆτ δης, νιν 
νι φϑογειν ὅ: τιυτοις.} ]Οστατ 5. ὅν ὅπη τοῖς εἰγαϑοῖς αὐ φϑονάνσας, μ᾿ " Ῥ ν᾽ 

ἰπαϊάξητες ργορτον θοηᾶ. Φϑονεῖν σιιπὶ [ἢ ΠΩ τΊ 10. τε  ριος ἕπς ΤΗΝ : Ω ΟΝ ἐς 
ἹΜΜεάϊξςδηι, τί δ), ὅδιν ὦ γερῶε;αἱὸ φϑόγει φροίσαι ᾽ν ϊςοτε πο δτασε- 
τὶς νο] ᾿πιι ἀθας. Ὀ] ητιις ἴῃ Βασο Β1 4. ΔΝ 15 οἱδ 401 θη ἐπηΐτος 
ἄδατ τοπι [Ἐσιιπ απ οὈτίη ρους, ατίας Ἐπτίρι "016. Καὶ γε τὸς 
υἱῦ σὺν ὁὶ φϑονω καλως ἐἰγέν, ἸΝΟΙ ἱπυ]άςο τὸ ταις ἔΟ εϊτογ οθτ 
θεῖο : ξε σς πὴ γογατῃ ἔπος Πππὶ τἰδὶ ποι Ἰπιμάθο. ῬΙάτοι, ἄς 
Ἀδραθ]. αν φϑονήσῃς τῦνόε διεοούξα) τὰ οἢ, δυιης ἀοςεῖς ης ξίαθε-. 

τίβ. φϑονήσοις ὠφεληϑἑκῦαι τοῖς πύνηστ» Βα ΠΡ ΟΓΙΠῚ ΠΡ ΠΟ να] τατί,. 
ΡΙ[αταγῖα (Δι η1}}0. Φῦν ἐν ἃς Νεμεσᾷν αἰ" ἀπ εγαητ. υἱάε ἴα, 

Νεμεστέω.ν 1ὰς ᾧ ϑογεϊόϑτη [ρτώ, ; δ: 
Φϑονίϑ-,ου δ᾽ ηι} 41 4216 Δ εητια,οΡτγεξγαεῖο, ἴῃ ἘΡ᾿ΒΓΑΠΊΠΊ, ἃ ορ-᾿ 

ΡΟΠΊΤΟΥ φίλ αγϑρωπίαι 5 Γλετη οἴ η. Οοτηπιοηταγ. Λυῖο Ῥ αή, (ὐμρυέ ἐπῖ 
ῬΙατο φϑον 9. ἀρια ΜΒΠ]Ο ΟΡ 5.κ ἐπ’ ϑμοτρίοις ἀγαθοῖς λύπη οὐἥπςῚ ηριδηοήνε 
τοι καὶ ζυλοτυπία, ἰσοτο Τ ΓΟ]. 4.1π|]ἀςητῖα, εἰϊ ςστίσι 0 [μος ἡ ΠΝ 
Ῥτὰ ρύόρτοτῦ αἴσεγιι5 τὸ 5 [σοι δ5. Ρ]ατο ἱπ ΤΊ πον Αγαϑῷ 5, γανδύφνυϑ' 
δεὶς αὖθι «δενὸς ἰδέποτε ἐγίνεται φϑονθ-, ΟἸσογο,Ργοθτις αὐτοσι ΠΊΩΝ 
τ146τ ΠοΠΊΙΠΐ. οὐδεὶς φϑόνίθο, 1111 ἐπι ἀτα ο ἢ ποπ πόσαθο δῖ, μρὶ αὐὐνρκτῦ 
ἰὰ οἴϊ οὐ φϑονήσω. ΓΛιοἰδη. Πρὸς τῆς φιλοσοφίας μὴ φϑονησῃς κεὶν τοῖς Ἰ ἠπάμὶ 
εἰπεῖν. το ροηείοτ ΟἸατν Γι Αλλ᾿ οὐδεὶς φϑύν,ορὸ νογὸ [ΠΡ 6.5 18 ἃ ἰνηιθιον 

οααν. φϑυν- κα δεὶς ἀνα ζαστως. δὰ αἰτίοτα σοητοηἀοαξιι5 ΠΟ ἡ 8: 

υἱἀοη άπ, Ν αζαιΖ ἴῃ Οτατἐδεὶς φϑογθ- ἐλϑυϑερε ζειν, 1 81} ν, 
τᾶς ΠΠρετὸ ργοϊ αι, Βιιά ἴῃ ἘΡΠΤΟ] ρτίοτγ. φϑόνίδ- ἐδεὴς αἰα δια. 
'σκειν. ἢ Π110 ἐς πλιπι ο ἡ εἰτνάθοογο πομπὴ ΘΓΑ ΑΙ ΠΊΩΓΩ, 
νι Βιίιάπιια Ἔχ ρου ῖῦ. ἐκ εἰκὸς φϑύνον ἐχέν τῦ' πόλει.» ὩῸΠ ἀΡ 1 ΠῚ ες 
Ἰηι ἀγα οἱ αἸτατ]. ΑὙἸ Ἔα φῶῦνον κινώ σου ο αι] ἴα τ, ἘΠ ογτη 

8. φῶτνον σοι σιωγω, ΓΕ πιο ἢ, Ιρποα τι οὐίατη ἴῃ Ὀ] ταὶ 
ἀρυιὰ Ρ]ατοηοπὴ 11}. τινὰς Τίορ. ντ ἀδῷ φϑύναν. Πας Ἰαυ 1 {ϊ1α, Ἐξ ἴπ 
Ἐρ᾿Π ὀνλαξ ἐυβοον «αὶ ἐκ “97 φϑυνων ψιαζολαφ, Φϑυν ΘΟ το ρτε ποη ον 

ἡμίονος, 
υὐὔο π᾿ ΠΡ ΤΙ 

ἡζα γα ΩΠΟ 

ΠΝ ἐνξῃ 
Ἡμαμμην ΠΟ 

Μμματ "οί 
ἐδ απο} }0 
ἰκένεν, ΓΝ 

Ἃ "ἜΣ Ἢ : ἘΣ “1! 

μέμψις νέμεσις. ᾧ ὅν. ὅξι.1 1] ΟΠ πὶ εξ. φϑῦνον ἔα τοργθῆςη-, ἣν {πίει 
- τῷ , ΝΕ πεῖς Μ π Η δ 
Ποης πο νδζᾶῖ 5 ὄπηλη ψιμόν ὅδι αἰ μέμψεως ἀξιον, Ἡδουδα αἷς τὸ γωθρμάνι 

Τγ{{πδρυἀ Επιγρ. ποραγόρησον ἐς ἡποκτείνειν φ ϑύγιΘ. γιυαχος, δὶς ἂ-- ΠΝ 
Ῥιὰ ΨΊΓρΡΙ]. δὲ ποιά. τα: ταποπι Αὐο να Τοιστος Θομβ ἐς πιπίϑῳ ΗΠ 
το τοῦτα [141 οἴϊ. (ἴταῦ (οππτποης. Αὐτ το ρ μα. 11 Ἐπ ρὴξ ἡμνή απο 
ἀϊς ὃς μέμψιν Εχροηῖτ, Φϑυγίῶ., ΤΠ] ἀφητῖα, αιοηίάτη ἐμ! ἀϊᾳ, ἡμν Νὰ 
ἤθη ἴῃ Θ05»61}} χπαι]εἰ ες ΓΟ] πὶ ἀἸοταγ, 56. ετῖδηι ἰπ δος οὐ λπ-ὶ 

᾿] 
εἰάοτιγ. 4. Τ είς. Ἴ ὌΜΉΝΙ ν 

Οἱ φϑύνθ. ἔσι μῆρ κακίςον ἔνχέ δέ τι καλὸν ἐν ἀυτ, ὴ Ἱμὴς νυ 
Τύκει γὸ φϑυνερων ὀμιμα τοι νὴ κρασί, (μη ιν 
Το δευτερόζον τὰ φϑονν ξεσαις γραίμμα, ἮΝ 

Ἐύΐροις ἐν ἀυτιί τὸν φάγον γελρα κοῆμον, σουι3. Ἷ ΡΝ ἷ 

Δδίζαιὀς ὄδιν ὁ φϑύγίθ-, τὸν γὸ φϑυνοιῦ τα δεώκγῳ, οί ϑει ἡ ΟΣ τἰὐμας 

, τα].20. ἴι ᾿ ἣ δὰ ' ἣ 

Φβονεῖν σϑιμε φρϑμι, θη ἀπο διξ ον ον Πα. 6, ἘΤΥΝ 
Εἴπερ γὸ φϑηνέω τε, χὺ ἐπ εἰω διαπόρ σαι. τᾷ . των 

δλα νι, νἢ Οὐκ αὐύω φϑυνέυσ᾽. ἐπειὴ πολὺ φέρτερθο ἐσσι, ἤπυν 
φλάαα Τὰ 

δῖ ΡῬαυ]ὸ απτὲ 
Τάων, ὅτοι ἐγὼ πρϑ ὧν ἴσα μη κα 3 μεγαίοω, ΠΟΙ πανς 

ὃς Οανία. εαρ ὑλαγμπι ἴῃ 

Μῆπρ ἐμὴγτ τ᾿ ἀἴρᾳ φυνέεις ἐρζηρον α᾽οιδὸν, 
δια αι με 

Τέρπειν ὁ σὴ οἱ γοι- ὄρνυται. ἀλεδλμα αι  ἔη 

ὃς Οἀνῇ, τ. Πτ 
τίώδε δ᾽ ἀδὐ φϑονέοιμι ποδὼν αἰ ψαέϑτω ἐμεῖο. ' φλεδιρμὰ, 

φϑορὶ ας, ἡ ΠΟΥΓΡτΙ Οἱ ητογ τι! 55)6 Χ ΓΙ τη ἰεταρ 65» σΟηταρῖο, χες... ἴοομέμηαη 
τ ϑορογη οἰ 65,1 4465, 1 πτογηοοῖο, ρογάϊτιο, ναίείταϑ, ναϊατιον, ΕΠ “Τα, ὁ 
οαἰαυηϊταϑ9ϊ Δ ἔλγν οἰου ΠΟ. Γυΐηα. στο φϑοροὶ γίνεται, 1 ΠΠ ρα τιτ. ψιηνύώοη 

ἐχτὶσρ τα ΘΑ] η, [11.5.4 ΟἸδινο. διαὶ σίριδ Στὸ οἿθ ζώων φϑυφᾷν» ἐγ ο;ὁ 
δοπῖτα «οὐ πλᾳ ΠΏ ᾿π| γα ηνοὔτγα δηἑ πγα [πῇ πλοσ [15,εἰς φϑο-: τηραν, ̓  
οαὶν ἰὰ ες, τα πταϊατη τόση. εἷς φϑυρρὸν ἡ ἐλάἥωσιν οἴγω . ϑορΒοοὶ, ἱιπιμαίη 

φϑορᾳ τἶν' δρϑρώπων, χοπιΐπιιπι ἀν) ΠΟ, Τ᾽ ιιοΥ ἃ. φϑυριὰ πολέμων, ἢ λατριν 
ΡῬΙατο ἀε Τιερ. [μὲ 5 ΒΟ] ]οστιην. Αςοὶριτυν το ΠῚ φϑορρὲ ρτο ν τος, {Π|, 

ςσοτγιρτοία, ἤπιρτο ἤπὶς ἱποε τ. ἡ. Ρεττὶ ςαρ.2. ἐν τῷ φϑορί αὐτί, ἀλαλλϑι 
᾿ ἔπιαν 
Κι κι 
πλέῃ: 

κριτοιφϑειρήσονταιγἱη {πα ΤΡ Οτιι πὶ σουτιιρτοὶα ρογ διιητν ΕΝ 
Φϑορα, εἧς πι! [τς]: ρογπιιχεϊοπέίαις σο!οτιηι - ες ἃ μι ξτοτίδιβι., 

γοσαπητιτοτο ες ΡΙατατο, ' 
φΦϑυρειὶ, τ ρτατουνγίη ΕρῚ[, ΠΝ 
Φϑορεῖ «,οἷ,ν Ἰτ]ατΟΥ 65 ν᾽ ΓΡῚΠΙ1ΠῚ. Δα αἴ 
Φ ϑυριμώθ΄, κ,ὁ, σΟΥΓΈΡτιΙ5. ὁ ἢ θῶ; ὐΐτ 
φϑύρευν,κ, τὸν ποσί πα. [046 φϑορία, Πισ ἰσαιιθῆτα αι ϊδιις Με ἰοΣ ἱ ἥμιν 

ντιιητατ αἰ σεπα15 ᾿πξλητίθιις ἰῃ ντογο οπεέξίς:νο] ροτῖτς πιθπ, ΠΝ 
ἀϊσαπλςητα, μι δ115 ἔσετις ἐπ ντοῦο πφοάπτατ ἃς ἀδιριηταγ, 41 Τῆι 
σατανν οτίατη ἐκζόλιανἹάς ΠΙοῖς.110.2.6.197.. ᾿ ΝΜ ἰλμ τμι 

φϑύρι. ἐμζρύων οἷν. Ὀο ς.1.ς.ς4ρ.69.ν1η αἰοττίμμ πατοῦν. ΠΟ μόρν , 
νιητιπι αιιοα ροτουίτιτα νοςᾶτν ἡ ΟὨΐάπῚ ράττιις πθοαῦ ὃὲ αρόται ο ἐηριτος 
τιις ἔα οἰ τ. Β τις], ΠΤ Π|Ρ.τ 4. σαρ.τ6. ἐς [τἀτητηοηῖτς νη, ἤος Ν ἰλαηιν, 
νἱπιιπὶ ΡΠ τογίμ ιν οσαμτ, ΠΟ ἢΐαΠ} ἀσουτι5 Πιςῖε, ὙΦΟΝ τῴ, 

Φϑορροικὸς, «, ἐοτηεξείςα ρογηί οἷς, Ν᾿, δι ναι 
Φϑορρποιδς, ὁ γὴ κα τα δ᾽ Ποιις.» σοτγιιπιροη αὶ ΥἹ ρυσεάτετι. ρο πἰοτοίεσι, δα οι, 

ἀἢι 4} 15 ,οχ τα ἐσ οχίτιο 5. ΡΊΙ]ο ἐς αὐ, φϑυρρποιὸς αὐτίαν ἀυρᾶν ΩΝ 
ἄπ, 



ς Φ᾽ΙΊ 

ἔς εὐ Πιιο Ἰυἔδτοις. 

Ἰο ὃς Ασιζοτιῖα Ῥγο δ᾽ οι), Ιτρῆὶ νὴ Π 5 βαυ}ν » [γΔρ Πεορογηὶ 

ῇς ΟΒυγ (οὐκ. αἰθὲ ἰερωσ, ἷ 

ὡϑυύζω, κι υὑσωχπουχαι; [ἰΠαντυτη ο(ο, ἤρου ὄπης ζω ἔριιο. 

Δ 0} υ 
ἀν ἢ 

ο΄ χητές τ᾿ αὔριον ἐς τ᾽ εὐνυρι το Αςοι εἰς τίω ἕνίω, 

Γ΄ τὸ αὐχεώτῃ ὠράγματος, 

ΠΤ αἸτοτῖ ἱπιροηΐτιγ, δια, 
Φια ρϑςοτι Δ π15,ασεγθι15. ΤΟ ΠΊ ΡΟΓΙ5. [ΠΟ] 6115, ρτας μππιοῖς ὑρίςη- 
ἀεησ.ηϊτίά τις, ἐγ πτρὶ τ 5, 14} φαερὸς λαμκωρθς, 51} 4. λαμιτρὸς υἰτσὺ 
υγεότητος, Θά] ἢ .1) Ο] ΟΠ. Φιαρὸς λιπειρύς, Ν Ἰοαι ἃ, ὄρνιθος φιαρῆς» 
Ρἴπριι5 ρα  ΠἸ πα’. Πἴης νεγ θτιΠπῈ φιαριυύω,λαμωριώω, Ης γ οἢ, 
Φιτα, ταὶ ἔγαϑυτὶπα, 
Φιζαλέη καὶ ἰχαὶ,ςατῖςα, ἔςιις ἀτ 4, Ετγ πη]. 

᾿ Φιξαλεον, τὸ, σύκον, Ετγ πλῷ 
Φίζαλις, ὁ 6115 ἤουγσον πάς σατῖςα; ἤλοτς ρεγορρουζήης:. ΑΛ ΟΡ ἷπ 

Ασβιαγη. Τί ὃ φιξώλεως ἰχασα;  οτηπιοης, ΑἸ μοηΐοηῇς νο] Μερα- 
ὙΤΙΟῚ ΓαΥΓΙ ΓΟΥ] [Ος 1159 χ᾽ φίξαλις γώ Ὁ- ὃ σὺχ ὃς ὅθατή δειον εἰς ξηρχσίειν 

᾿ς ἰχάδαν, Φιζαλεῖς οτίαπη γοσαμῖ ρυϑςιῖς5. χαὶ τὺ ἐογοις ΦὮΓ αὐ. 
γι ϑρῶ ΠΏΥ, Ν 

 Φι(άλιθ. ἔςιις Γροοῖε5, ΘΑ’ εη. ἴῃ Οἱ οἵϊς Ηἱρροςτγ. 
᾿ Φίξζαλθι, ργδοῦ]!ς, ΓΟ Ώ 115,6 Χ 1} 15» ΠΊΔ ΠΟΤ, 
᾿ Φίζλη,"ς ἡ, Πι}}Δ., πἴρόνη, πόραση.νπάς φιζλ οἰ Ηδυ]Αγο, ὐρονῶν,ἐμ- 

πορποιίάγευ, ΕἸ εἴγς. 
᾿Φίγιον, τὸ, ρἐΟΠπηοητου ΠΠπ|,ἐκρωτήρεον, 
Φιδούκνη, ἦνν Δ ΟΠ πὶ οχ ρα πη ὃς Δ ρα τ π|, 40 [10 11Π|ν ΡΓῸ πη ϑεί- 

Ἀν Τητοῦρτος ΑΥἸΠΟΡ ΙΝ ἴῃ Ἐσιτῦ. 
Φιδίτιο ταὶ, 120} φιλίτια, αὐ ἀταϊοῖτια, σοπεΐηἶα Πιητ πιο σοσπατῖο- 

Π65 [ιαςεήάεπιοηί 5.411: Οτγετθη ἢ ι15 αὐ δρκα ἰἸΟΙΠΠΠΤΙΓ. συναίτια, 
{044 Π1τατος οὐιαράατη δὲ ἐρι]ατίοπος μας ΠΟΡαης ἀρι Τἀσοές- 
τλοηΐος, Ατττοτ, 1.5. ΟΠ τς, ἄς Βορ.Γασςάκπι, Υἱάε Φεισίτια 
(αρτὰ, 8. ΡΙαταγα Γγοιγρο, 

Φιδὸς,ν ἰάς Ετν πη. 
Φικιδίξειν, παι ϑερας εἰν, ἃ. Ρ οἰ ἀ Π|άτον ἰάς τη ΟΒΙΠΔ 4, Ἐγαίπη. 411) 

τοῦ νετὸ ντ δι164.Δπποταῖ “2: τῷ ρωταρίζειν ἀοςὶ ρετςα. 
Φίλα, φίλως ἡδέως, Π Οτση. 14. 
Φιλείγαϑος κε, ὁ ἀπηατοτ Ργο ἰτατί 5, δ οπαγιιτη γοτα πὶ {410 Πι5,ρο- 

ΠΟΓΙΠῚ ἀΠΊ ἢ 5. ἀΠΊΔ 5 ΟΠ Ο5»4 11} Ρτοδο εἰ Ἰησεηϊο. 
Φιλαγϑόύνητος. ἵπροητε Πιἴο Πι5. φιλαγϑονντο οἷς ἀἸοίτιν ΝΑ Ζαη 2. πὶ 

Οτας γιιῖ οἰγγύνητον (Ο τη ΠΤ εἰ Ῥγορυίνπη οἵδε ἀϊςῖτ, 
Φιλαδελφία, ας, ἡ. ἔγατοτηα οἰπαγιταβ. γατογηϊτατὶς ας έζιις Οὐ πε} ]}14- 

ΠΟ: ἔγαϊογπι5 ΠΊΟΓ 5 ἔγατεγηῖταβ, ΡαμΠ11|5 αὐ Ἀ οπι. σαρῖτιιΣ, Τῇ 
φιλαδοχφίᾳ εἰς θη έλοις φιλόςοργρι, 1 οἰἙ ἔγατογητατὶς αἰξοέξιι α11] α- 
1105 αφαπιαητος. τ Ἐρὶ {11 εγ.ς. τ, δε οὶ κσνϑύ ματος εἰς φιλαϑὲλφίαν 
κἰυπύκριτον , ἐκ καισωρας καρδιας ηήλοις ἀγαπήσατε ἐκτεναῖς,, ΡΤῸ 
δριγ τα, πα τίτατο ἔγατοτπα Πηγ τί οη 5 Ἔχ ροττοοχ ρατο σοτ- 
ἂς 411} 41105 ἀ1Π1) το ἱπιρουίέ, Ηδς νόος οχ ἀπιοῦς ὃς ἔγατγε 
ςσοπιροῆια', ΔροίζοΙ! Πσπιῆσατε ἰοίοης ππυγιπιπὶ ΘΒ τ ιπο- 
τα!πι ἴητεν ἱρίος ἀπηόγοῖη 1446 ἐχ ΗἩΡταροτιπη τ οΥ 741 0- 
τππος ΠῚ ροητὶς ἔγατγος νοσαητ. Ετα πη, ἱπ σαρ. 4. ῬΑ ᾺΠ Ἐρτ, σ. 
«ἀὙμεα]. 

ἣν 

Τασαυιηι 
ἐμ ἐμή: 

ἘΠ "ἢ 
ἼΠΠΝ 

οι: 

ἰμ, 

γι νη 

Ἰμ Μ μμι0. 
χά γι, 
Ἶ ἕω φπρη 

οἵδ δι δ: 

ἀΑΜΟΝΙΝ Φιλαδελφίθο,ν, ὁ απ απ5 [ταττοπηογαττὶς Πιν “ΠΟ ἤις, ἔγατογπα ρ σφ ττις 
ΡΑΥΤῚ ΠΥ " 4. «Ὁ 
ἴων οἰατι ταῖς, ἔγατεγπὸ χπνλη5. γγυόμεϑτι φιλοίδελ φοι εἰφξλλον αὶ φίλαυτοι, 
ὙΠ, ΝΝαζαιζ. ἴπ Οτας. εἰς τίν αἰγίαν πεντηκος- ἐν ἔγΑτΓ πὶ ροτῖις (τ 

ὁρίηΐοήϊπι πο ἔγατιιπι ἤπηις ἀπιατοῖος τῇς Β.Π| αἰ 4 ι)5. 
Φιλαϑίωε δ-. ἐφατηατοτ ἃς Πιάϊο πις ΑΥ ΠΟ  ἐπἤιιπι, ἔατοης ΠΟΊΩΙ 

Ατμοηῖς πῇ, ΑὐἸ Πορ .Τητότρ. 46 γατίομρ ἀσσρητι!5. 
Φίλαϑλθ. ὁ φιλόπον., Πα ἢ 5 ΟΕ γα ΠλΪΠ11ΠῚ, 
Φιλάματος, (χη ραΐπατῖι5. Φιλάμμων, Ερ τοῦ Μλσεῖβ. φιλαΐκατος αξὴς. 

1η Ἐρὶρ.φιλαίκατος βδέλχα, αἰγάο Γαπριι 5 Δ] 449  Ἰσαηάετ ἴῃ 

τ] ἐμ 

εἰν: Με 

ἐγ Ποτϊαςοῖς. 
ἡρμμιν Φιλαι ἄς] 1 λησιυϊηστη ἀπταῖ, οἱ φιλων τὸ αἷμ Ἂ αὐμων,οτυιάςο Π 15, σΓιιδητεῖ5). αι] ἀπ ριιΐα ᾿ οἰ φιλῶν τὸ αἴμῳ. 

φιλαδιατος Ἡςίνς. 
μη Φιλατερος Ῥτὸ φίλτερρε» Λιῖῖσα ξοτπιατίοποννῖ 

Φιλαΐτωτος ρτὸ φίλτατος, ἀτη ἰ Οἱ {1 πλι15. ἘΠ ΡΗ.2. ΕἸ ἀυικωών, Ωἧἷς φιλαι- 

Γ᾽ τατος υἷρ ὧν Λακεδιαμμονίοις, 
Φιλώτιίθο, να, ἐπ γα 5,ασοιΑτο τς ηταπεῖο τι, {πεῖ οίτις, οὐρίαιτ- 

5Δπα] οιρίψιι5. μεμψίμοιρφς. ἐπ ΟΡ ἢ ὺ φιλατίοις φέύγειν. ὁ φιλα- 
τι|Θ. τῆς ἀμελ εἴας αὐοὶ ϑεων, Ὀ]το ἐς Το σ, τὸ εἶν᾽ πολι φιλώτιον, οἰ- 

αππττὰ σαἰππλοΐα)ΡΊΙυ τι ϑο οης, ᾿ 

4) ὡ αἱ 

ΤῊΝ ἀβικα τ ῆςα οὐὰ Ῥοτεῖ ἰπιιδηϊτὶ ἃ Ῥιά ΡΟΪ "σον, φαῤμακον φϑο- 
ὀφποιὲν χὴ δεα φϑειρτικον, 1, αἴ λΟἱ ΓῚ [11 ΠῚ ῬΒανπιάσιιμιν ῬΊιη. αὐοττιις 

᾿ϑόρρου αν ΡΟΓΌ]ΟΙ ΟΣ. σοΥτρτὶο ἰα λττα, το 5. ΡΙστανς πα Οαπλ]- 

εἰοίι»,αρυά Ποιηο ἘΠ πο πὶ ἃς ΑΠλΙτορ ἢ, φϑϑερις αἰϑρώποις, δίς. 

ΦῚ ἂι φιν, (γ Παρὰ Πλατῖτι. [τὰ ἀριιά Ροοταϑοντ ἐδ' ξ, τμ᾽ ἠοϊ φωνο- 
ἐϑύμφιῆλϑον, Πγλυ}ς “ΜΠ εχῖτ νοπογιητ, Εἰ 666, σδξεινρῆφι χέρί, 
ἀοσχῖτὰ πγδηι. ΗΠ] ἐποά. δὸς ὃ ἑτέρηφι παρελϑεῖν κρείοσων ἐς τοὶ δὲ κρναι. 

τ ᾿ιχαϑ' ἑτέραν μερίδα, αἰτοτα ραττε:ν δὺτὶ αὖ ἑτέρᾳ, ντ πὶ ςαΐὰς Νὸ- 
ταϊπατ, οἴ ἀπγοιη Γοηΐσα ἀρ ροπάἾχ,1.οϑοᾳ γωγή. [ἀοππὶ ΗΘ Ποα, 41- 

δ᾿ Φιαλεῖν, ΟΡ 15 ἀσ στοά! ν! ἰοτιν ροίτιπι ργὸ ἐφιάλλειν, τὸ ὄθηζαλλειν: 
5" νοὶ φιαλαν ιίατίτεγν ἴῃ το σοπηροταγα, ἑρμᾷν, ροϑυμεϊῶτα, ὅχι- 

τ ξαλεῖνγα ιν Δα ορὶν ἴῃ Ὑ εἰρὶς ταὶ ἔργα φιαλέῖν, ἃς τῷ ἔργῳ, διιϊά. 

 Φιάλν»;» 570 14} γκἡ τὸ πιεῖν ἵλις ποιρέχεστε, ροςι  ἥγρατοτα, ν τάς φια. 
λίσκη,δζ ἱπόρφίαλ Θ΄ οιαλη ἀμφίϑειος, Ρῃἰ]α ἀπ ρ] εχνσιιῖις Ῥᾶιδνηα 

Φ 
Φιλακέζεϑϑαι, χαρεεντέζιϑϑου. Ειν τι. 

Φιλακόλας ὃ. 6γ6 ἱπιπηοιὶς [Ἐπ5»1τοπυροιαητία: Πυι οῆι», 
Φιλακολεϑύς μα. 1 ευτογ [ ποτ» Α τῆ τορὶν 
Φιλακρητος ΠΟ ἢ σι ριά ες. ΝΟ 115. 
Φιλαχριζεῖν» 1} ΠῈ ἄἀρι τα ιιίς τατον ρασαμηι ἃς (πα ] πὶ οἴδο, 
Φιλακρῶ μονες)ο. 261} 0 161 τι ἴ ἢ] φιλαικροαίμονες, ΕἸ οἴνο, 
Φιλαλαζων ἀτΓου Δητῖα: {Ἐν το 5. Βιυν, τη ἘριΠιροίζοτ, 

Φιλαλειρέω, πῆὼ, ΑἸΊρτα, ἰὰ οἱἕ νπϑον εἰς συ!ρῖο αἰ ρτα8 ἀπιο, γο] 
ἴητοτ αἰ ρτὰς νογίαγὶ ἀπιὸν ΟΧΡΟΐταν δέ εἰς Ἰοέζοτ ρ᾽ρπηφητῖ ὅς 
ὙΠΡΟ ηΘῖαχτα {{Ππ|}. ἐν ἔσει πέσις αὐόρι φιλαλφηϊιιτι, τς οσῸ ἴς- 
οσαπάτιτη ἐλ Πρηϊῆςατ. φιλαλειπῆαν ἰἀ πὶ ἃς φιλαλειφεῖν. 

Φιλαληϑεια, τοῦ ἃς [πιά 11} νουϊτατῖς. 

Φιλαλήϑης, εἴδ- δνν οΥἹ ἀπιοτ, φιλαλήϑεις, ὑιν ογΙτατῖς {ιι4!οίος ΡΆ1Πο- 
Τρ ν αι άατη ( νος απ, Δουτ Πρ .ις 

Φιλαλήϑως » γετίτατῖς αἴοίξει ἃς τιιάϊο,, Ευΐίεδῖιι5 τότ. ςος]ς 1- 
ὅτο ι. 

Φιλαλλυλία,απτοῦ τ] υτη1}5. ἔτ εἴν, 
Φ ἐΝιοληλ δι οἱ ΓΙῸ ἀπ ον 0 6], 
Φιλαμαρτήμων, Δι] 4115 ρος οαηα 
Φιλαίμϑυ Θ’,ρτο φιλησοίιν Θ-, 

Φιλαναγνως""ς,ο ἐς ΠΡ Ι Διι5 ἰοσοη, 
Φιλαναγνωτομῦτες. οἱ ) τ ςφητοτῦ [οξξίταητ.. ἀριά Ὀίουν ἤτιπὶ 51. 

οὐ] 1 Π1. ᾿ 
Φιλαιαλωπὴς οὐδ, δ, αὶ ΤΠ δ ητοῦ Πιπηριὰς ἔλεἰτ Οἷς ρτγοάί ρις, ἀρξ- 

ἀιοῆις. Πιπηρτιοῇι" :ορροηῖτατ τ ρειδαλῴ ἀρι ΡΙατϑηοιη. 
Φιλανδρία, ΔΥΠΟΥ ΥἸΓΙ, ἸΠΊΟΥ οὐρα πιλτί τι ΠΊ. Γαιςτλπ, μεγάλίω δια τίυδ 

φιλανόδίαν εἴληφε αἰδο ϑεών την ἰπροητὶ ποποτε ἃ 4115 οἷ ἀοηά- 
τὰ Ργορτογ δοποιιο [οητίατη {τι νἱγι πὶ ργοίςοιτα εἰς, Επγιρί 4, 
ῬτΟ οἰρ᾽ ἀϊτατε σοςιη ἀὶ στιτ νῖτο, 

Φίλαν ὄρ 9.. εν ὁ κὶ ἡφα πᾶ δ ΥἸγιιτη: να φίλανοδρίν γειωή ῬΑ ι5 2, φαρῖτ. 
δὰ Τιτιιπὶ νχοτος φιλαϑόνοις οἰϊς νον τ, . ἴπο5 νἱτος ἀπηαητος. ἃ - 
Ῥυ ΡΙατοηεπὶ ἴῃ ϑυτηρ Οἵἁ οτιατὴ φίνανοριθ- γιωὴ κἡ μοιχϑύτρια., 
ἀϊοίτατ νἱτοία ὃ, Ἰπρησαῦ 

Φιλαιδρώπευ μα, [ἰογαῖς ἔμ οῖπι5 ὅς δδεπίσηίτατίς Ῥ᾽ἐητπι, Βεηϊρπὲ 
ἀατιιπι, μι πηαηΐτασ, σοη σΠἰ ταν ΡΙ ατατιΐῃ Ῥεπιεττγ. Εχαρε 9) νική- 
στις,ἐχ οἵεοἴξειν. δν᾿ οἷς ὁποδώσειν ἔμελλε.» τὴ πῆς νίκης οὐ τὸν πλοιῖτον 
ἑτως, ἐδὲ τίω δόξαν, ὡς τἰνὶ δηίλυσιν πὰ φιλουϑρωπεύματος ὀκείνν, κ πίω 
ἜΦΥΝ 

χάριν ἡγαάκσησε. 
Φιλαιδρωπέω, τη ΒιΠιάηι5. ῬοΪν ἐν. ΠΠδτοτιδὺσ μὴν ἐσεροι γίνονται πρὸς 

«ὅὺ φιλαγϑρωποιιῦπες, Ἐτ [1{5.2.. «δὺ ὃ Ὡρρσοδε χουΐνοις ἐφιλανϑρώοι εἰγὶν 
Ἰυιιπηαπίτογ τγαξζαρατ. Ὠϊςοΐτιιτ ὅς 

Φιλανϑρωπευόμα), ἈιιτηΔη115 ΓὩ1 » ἱπ σοτη]τατο πὴ ἰσοπὶ σῃΓατέτησιίς 
σΟπΊροἤτι5 [11, σοπλΐτατε ντοῦς μπαια δίτατε ἃς δοποιο  ἐπτίᾷ 
Ῥτοίοηιιογ. Ασομ ίατίι!ο οἸΠῚ τοϑύ ἐ, φίλαι ϑρωπενόμεϑοι τρὸς εἰ κε ς5 
νΟὈ σι πὶ μιιπηαηῖτον ἀϑΊπλιῖς» ἸΝαζαη,ἰη Οὐατ, )ςπιο ἢ ςπιάς 
ἘΑΤᾺ Ἰερατιφιλανθρωπευο μέν. κυρὸς αὐ 2. σοπχΐζατοπι θοη  ραϊ- 
τατέτηηιις ςοπιροῇτιις, Ογο σον, Καὶ τῶτο μόνον αἾυ᾽ ἀπτίν τῶν εἰ καλαῖς 
ἐφιλανϑρωπευσατο, [)ς ΟΟη[Ἐδητίμ πιαρηο, 0} ΠΠἸΔη ἱπηρίαπι 
εἀποαιοτγαῦ. ᾿ 

Φιλόυϑρωπία  αεγ" Δ ΠῚ Ὠἰτ 5.1, ἅπηοῦ ογρα Ποπγΐπες, δα πΊροἶτας, 1 - 
δεγα τὰς οτρα Βοιηΐ πος, ουυϊαιιπὶ ἀο Πάοτγίτπι 7 ἀςχιετγῖταβ εἰς 
αισεάαια δεποιιο  επτίάιις ἐγρὰ ΟΠγη65 πο Ὠλῖ πο, ς }. 11.13.6. 
1 .(ἱ σοητγατία εἰϊ μεστενδρωπια. αριᾷ Πεπιο ζἢ, εἰ ορρουίτιγ 
δἃζ φῦυνθ', 

φιλαυϑρωπινία ας. ἡ 1 ἐπὶ 0 « φιλανθρωπία 5 ΤΏτοΓρτ. Ε]ΟΠΊ,ΠΠ πὶ 
Φιλδύϑρωπος,ου , ὁ κὶ κἰ, διατη 4 1155 14 εἰς Ποιηΐπιιπι ἀν η 5,0. πίρηιι5» 

Βοπεῆσι5. αὔϑρωπος, φιλαύϑρωπος. [λό τη Οὐζ, Φιλ αἴϑρωπον καὶ πτιν στε» ]- 
ἈΠ μιιπηαπιπὶ ἔλοῖς 8. 14 οἰὮ πα }}} ξιςιεης αὐ πη} (οτϊσον ἃ ςά- 
Ριδυίαπι. [ἀςην Γλεπγοῖν. φιλόύϑρωπα λίγον, [ἀοπ|. Ετ ἀρὰ Χο- 
πορἢ Ῥα ἀ, 1 φιλανοροπότατος, Ἀμμ) 4] ΠΙΠΊι5. Φιλαίϑρωπος, ΕἰῈ 
δὲ πος ποιπίης μειθανάράγιης νοτογῖδι5 ἀϊέτα., Ο]οίςοτ. [18.3ν 
ςριῖοᾳ. 

Φιλανϑρώπαξ χρύμα τοῦ ἔα πλ} }Ἰατίτογ, οπιοίς. 
Φιλαοιδὸς, σαΏτα5 [πιά οὔτι. π ἘΡΊρτ. Φιλαριος κεατὸς, οἄοία ροεῖά- 

ταιη ἀτηδηϑοαριά Ατίιςη. [0.6.5 Ρ ν ἴῃ ΡΊ ΠΟ εν, 
Φιλαπεχθημόνως, οὐτο [ὰ, ἱπ πιο, φιλομίσως, Εἰς γ οἢ,ν 
Φιλαπεχθνικοσ υυ ηΣ 1 ἰ ΠΎ] οἰ τ 521 {Ὀσταῖ. 

Φιλαπεχθήμων ον 9.6 κι ἦναι! [τθοπτογ ᾿ αἰ πηϊ οἴ εἴας (ι[εἰρὶτ 5 ἀατ [ας 
[οερτὰς ὀχογοοτιὰ Βυάσο τγεδάϊτιιγ αὶ [ς παι τατῖθιις5 ἃς οὐτῖς 
οὐ!εᾶατ; ν᾿ - 

Φιλάπλυς, Πειρ εἰτατῖς (τἀ Ἰοἤι5. φιχαίπλας καὶ ὄυόϑυς, ΒιιΔ, τη ἘρΠῖ, 
Φιλαπλοϊκὸς 6 Π}. 

Φιλαργυρία ας," γα Υ 114. 6115 Πππ|5 οὐ  ἀϊταθ, Φιλολουμαπία, ΓΔῊ}1|5 ἵν 
αὐ Τ Ἰπιοτῃ.σαρον τ, ῥίζα γδ πάντων “σ᾽ κακὸν ὅθεν καὶ Φιλαργυρίει γ τ - 
αἴχ οηἷπι οπηηῖιπι πιά οταπι οἱξ {ππ|4 πὶ ροσυηΐ αν. 

Φιλαῤγυρρς.εγδ,ΑἸιΑ 1115, Φιλαργυρώτατος» ΧΕΠΟρἧ, 
Φιλαῤετος, νι ξιιτῖς Πα ἀϊ οἵ 5» Αὐαἰ ον, 0.1. Ετἢϊς, 
Φιλαραςεἶδης τι ἘΕρίρτοπἀἸοἵαις. ΑὙἸ ας, 
ΦιλαῤχαΘ. τ  ατι!55γ εἰ ΠΟ ΡΒ Ππτοῖρτ. ΔΊΉ ἢ... Νίχαν δ ΡΥ 

«εἰ τεϑεευ σα κας τὸν ἐ τοποτὸν εἰς φιλσῤχ τον "ὁ πολυμα δῆ, ᾿ 

Φιλαρχία, ας, ἡγατοῦ τερηαη αὶ, ἀοτηλ απ σα ρ᾽ ἀνα, αιηδἰτἰοία δξ- 
ἐςέϊαιϊο ργιηςϊ ραϊα 5. πηθϊτῖο, ἊΝ 

Φίλαρχ Θ᾿ τὰ ρετὶ) σα ρ δ ι5. 
: Ἔοϊας ξε 

ὃ 

ζζες 1) 



8:6 ΦΊ 

διχεύτεχν θ᾽.» οὐφίοίετς,
 

Σ ἡ 

φίκατο,ὶ φίλοι τορ ΠΛ ΔΙ], φίλησε, νγαπησε,
 Ῥιοηγ [ἄς δῖτα οὐἱσῖς. 8( ἴα 

Ἐριρύ- 
ἐν 

φιλαταριον» τὸς ΕἰΓτι}5 Ροτήσι!ς, “ 

φἰλαυχίθυ,Ἄτπλατοτ τ δ᾽ ἀτ Ὁ ΩἹ 8 σά Πτ115,. 4] (1115 ἀεἸςέζατατ νεῖ - 

015. ΑὙ το μ.Βδηλδ ἵν᾽ ὁ φίλαυλιθ. ἔπειλλε δέλθις, 
φιλαυτία ας» γάτΛΟΥ ΛΗ ΡΠτιβ,σατοις αὐτὸν [1.7 Ἡοταῖῖο 1η Οὐ. φι- 

χαυτία ἀρ! χοῦ μῷ ἐπαινκυβρη ἡ 3. ψεην μήν» Ἀττζοτ. 9.Ἐτζῖς.ἰς. 
τῷ ἘρΙΠΟΝΙΩ͂ πὰς σοπηπλη]5 φιλάωπία ἀεοἰρἰτ. Ἐταίίη Αὐλρ. δὲ 
Ατἰ ον "6. ΣισηασηιΜοταὶ. ) 

φίλαυτος γν»δραπηδῃϑ [ΕἸΡ απο] [Ε Ρ΄τ15 ἰπηἴο Δπταῖ, πέπηέτη ἄς ἔς 

τοοιίτας. ἔφι φίλαυτος ὁ ἀυτιῷ ἕγεχεν πτεάν τοι πυρφ' ων ἐν τοῖς 7) τὸ λυσι- 

πελὶς» Ατϊίτοτ 16. πὰρ, ΝΜ ογαὶ.ς. 13.8ὲ 4. σὰΓ νἰτιρεγοταγον - 

ἄεαρυά δα πϑοιῃ 110. 2. οΤ τὶς. φίλαυτοι ἀϊσαπτιτνε {0 ] νοΒβε- 

Ὁ γγεητοῦ Ρἰαςοητοαυτσιις {5 ᾿ρίοτιιπι σοπιπιο 415 ἱπηροηίὸ ἴυ- 

ἀερτ,αΠοταιπῃ τοῦτ γε] Παρ] οξξῖϑον ε] Δ ΕΗ! ξἘ1ς. Εγαίπ. η Δάαρ. 
Ατιοι. Κετου. 1.1. Ἐπεὶ 3 φίλαυτοι πείντες κ᾽ τὰ αν τῇ αὐαγκη ἡ δέα 
δὴ) πᾶσιν, δῇ ἐργεγλόγρις δε φιλοκόλακες ὡς δὴ τὸ πολύ, 

φιλεγκλήμανοἰιθοητετ ἀσοιίΔη5»4οἸλτοτ) ιιδάἀτιρίατοτ, 411 ετῖᾶπλ 
συκαᾳςῆς ἀϊξχιις εἴτ. 

φιλεγκώμιθο, 01 ἰαιάτδιι5 ἀεἰ ἔζαταγ., 
᾿ Φιλέεσκεν, Πρ εδατοἐφίλει, ἰξένιξε τὰ φιλιέσκω, 
Φιλειδήμων)ς ΟΡ ΉΪΓΙ ΟὨΪ5 ἃς [οἱ σητῖας σι Ρ 1.415) ΠΑ φιλεπΙςίαμων. ΕΟ 

τλτηΐς ἐρῖτ αι ἀρι δεγαοπ δίς δηΐπὶ 1ῃ Ρτῖηγ0, τῶτο δ᾽ αὐτὸ ὅδε 
πὸ ποιοῦ φιλειδιήμενα. , 

Φιχέχαιθ-, δ κἡ ἡφίτἀ] οἴ οἰ οάτιιπη, ἴῃ ἘΡΊρτ. 
Φιλελδύϑερος ὐγδρατηαῖοτ ΠΠροττατίβ, ΐ 
Φικένλίκυ ἴω.) ὁ, Απλῖσι5 Οταοοτιπη»ἴταἀο!ς Θγασοτιιπη, Ρ]Ατο. 
Φιλέμπορφε»πορ οὐ «τ! ΟηΪ5 σι! ρ Ἢ τι5, ΙΝ ΟΠ πεῖς, 
Φιλενδεικτέω, δ ητοτῦ πιο νεπάἀϊςογίςσι οἴζεπῖο. 
Φιλεόντων, αὐτὶ τοι φιλείτωστοιν. ; 
ιλέορτος, 4] ἀϊος ἔείτο 5 ἁπηᾶτ, ἐς μι ταῖς Ἐπιρι 45, Ογεροτ, Βιι.1π 

ἘριΠ..ἀ Ραςειπι 5 τῆς εἰρίαίης τρόσ ωπον αβ΄εςτον χη φιλέορτον ξ:) [οτὶ- 
Ὀιτοὶ ξοἸπη. ὗ 

Φιλεπιείκεια αἱ δοπίαις {4 11π|. 
Φιλεπι τιμυτὴ ςγα., δ᾽, ἀπγάτοῦ γεργομεηἤοηιων, 14 εἴπ, ρτοπιις δά το- 

Ῥγεδβεπάεηάιτη αἰϊοβοπιοτάαχ, ο᾽πγράτοτ, ΠἊοσταῖ. μηδὲ φιλε- 
πιτιμυτὴ -, πειρρξεωτικὸν γάρ. Ἐτ ἀρι4 ΑτΒοπαῖιπι ἰ1Ὅ το ν)9 ὁ φιλεπτι- 
μυτὸς Οὐλπιανὸς κριταικεί δ Θ’ μόν(Θ, ὀλίγα δ᾽ ἰδίων καὶ τυρῶν ὧν λέ- 

γρντας ἔφη. ὲ 
φιλερατεῖν, ἀτοάτοταβ οΟΙ ἐγ απ] Ποτιμπτὶ ςιρΊ ἀιιπι οἴο,κ φιλόπα- 

δὼ ἧῃ). ς 
διλεεκοῖς, ποις ἀπιατοτὶς , ἀπηαΠοτιιτη νοἷ ἀπ] σοτιπι οἰἶτον 

ἃς ἀτλατοῦ 9 ταιτεῖπ Βοπαῖι ἡπὰπι ἰπ πγαΐαπι Ράττεπα. ὕ]ατο ἴῃ 
δγπιροί, σω δέρας ἧς τε κὶ φιλερας"ὴς γίγνεται. 

φιλερας ἴα, ἀϊοίτιν νῖ «σαδεραςία, ϑοςταῖοβ ἵπ ΡΙλτουΐς δΥπηροί, τα 
ἰοζάτοτ ἄς Αἰοἰδ᾽δάς ἀπιαῆο ἔπο ᾿οαιιεπ58,Ωΐς ἐγεὶ τούτου πίω μα- 
νίαν τε ἢ φιλερα ςἴαν ὀῤῥωδω, 

φ'λέρας ΘηςιρΊάτι5 ἀπλοτ βγη ἘρΊρτ, 
φιλεργεῖν, Δ οτος ἀρρεΐογς. 
φιλεργίαν ας, κα, Πςἀ{1τᾶ55 γοἰ απτατὶα τγαξζατίο ΟρΕτιη» ἀρ πάϊ ἔςιι 

ορεγαηὰϊ (πὰ 1ππ|,ορετγας {Ἐπ 4 ἐπι, φιλοπονία, ΣΧεπορδίη ΟΕςο. 
Ατἰΐοτν τ Β Βοτογ. 

Φιλεργὸς, ὁφορογΟ ἤΙ5,φι,ὀπονίθογἱ Πάι τί ι15. Γεάι}115, φιλεργὸς μέλιοσαι, 
Ὧρ65 ορετοία Νζαηζ.ῖη Οτατ, 

Φιλέρκμος.»» δ γατοῖσιις ΓΟΠἸτιἀτηἰς,αππατοῦ ἀςίογτὶ,Ἰ Ἐρίρτ. 
Φιλέριϑος, παΔῖο 5 ἰαπ! ΠςἸ]ἱη ΕρΊρτ. Σ 
Φίλερις, τὸς δ,σοητοηζίο 5, ΡΟ ΠΧ. ὈΙοἴτατ ὃς φιλερέςης ) 146 πΠ|. ἃς 
φιλερις σα )ςοητοητοίαπι οἴϊε. 

Φιλεριςαω, Ποπιδητίο 65 ΔΙ ΟΣ ΕΤΥ ΠῚ. 
Φιλεταιοία ας ἡ, [τι ιἀταπι ατηϊςοτιιπι, ὃς [Ὸ Δ] πὶ. 
φιλεταίριϑο,αρατῖς ει, ἡ ἀπαρένη) Οαἰ ἐπ. ῃ ΟΙοῆῆς ΗἸρροετας. 

ῬΊείτωτ ἃς αἱ» ςοίΐεπι σιλίςεον, Δρυά ἸΝΤσαπάγιπι ἴῃ Ὑ ογίδοῖς 
οτία πη ρ΄ απτα εἢ φιλέταιρας : Αγρει μοι ὀλίγως μικωγίσι ῥάμνον ἐΐ 
σίω Ἑ σου θυ, ογῇ τι δ᾽ ἀεὶ αἰρυτέ τυφεν αὐϑ ει) 7 ἕκω ὅτοι φιλέταιθιν ὅ): 
κλησεν καὶ} ἕωσι δγέρες, οἱ Τιμώλοιο παραὶ γεγαότε σῆμο, Τρ ϑένιον γαΐουσι 
λέπας ἀἸξλα αὐτοπι εἴς. ασὰ ν οἰπίθιις ας ρεξ[οττῖπι Ποϊ ητ15 
φοὐπππἐδητίιηι ταπαιιαπη [οἀ ΑἸ ταν ἴειι ἀπιϊςδτιιπη τορι Πιπὸ 
φάματεατ,,ια ἀς σαυἃ ὅς φιλαύϑρωπος ποπλίπατα ἔξ. 

Φιλέταιξρε., οὐ, ὁ 9 ἀΠΊΔΏς ΔΤηΙσΟ5, δι] σοτιιπι {τι 410 {15 9 πεφιλυ- 
μώτν. 

Φιλεντθι βασιχοιὸ ἰη Ἐρίρι. Βασοιὶ Ερίυιοτ, ἡ “πα ἀοἴι5 οὐδε! ΟὨ ας ὃς 
Ἰᾳτίτις. 

Φιλδυκτικὲς ΟρτΔτῖπΟ σαι άςηδ, 
Φιλόυποιία ας ἡὶ σοι Πσοπτῖα, 
Φιλεχθης, ΠππιῸ [115 ὃς Ἰη] τηλοἰτἰα ἀπηαηθ.. 
Φιλεχθρὸςγοἄϊο ἤι5. 41 ἔΔο} οςοαποηειη ἱπΙ ΠΊ οἰ τας ἀςςῖΡῖτ, 
Φιλέχθρονς φιλαπεχθημόνως:. φρνέχϑρως διάκειμαι 5 (πὰ ᾿πίπηῖςο ἀπηον 

ΒιιΔ. τη Ἐρὶ τ. ροίξετ, Α 
Φιλύψιδ. ἰοςΐ ας τἰ ἤϊς απιατοτοίσιιτ Γᾶ φιλοπαίγμῶν, 
Φιλέω μιήσω,αρῖκα, ἅπλον ΔΑ ΠΊ0. πὶ ςὲ ἀοςΙΡΙΟ 5 εἶ' φιλοφροσιωης 

δέχομαι, φιλικῶς ὁποδέχομαρανηϊ ὃ τταζζο. Ὀςπἱβπὸ ΔςοΙρΊο, φιλο- 
Φρρνοδμα ἘΠΟΙα, Ονγ Π ὦ, χρὴ ξεῖνον σειρεέντα φιλν, ἐ ϑέλονιει ὃ πέμι- 

τ" 
σειν νἀταϊοὺ ἀσοῖροτς ὃς τγαξζαγα, φιλοφρρν εἰ ἀσάν, Γάδ ηι ἸδΊ άοτη, ὃν 
«ἰεὶ κῖρι φίλει ζειὲ πειντοίίων φιλότητα 9 Ποῖ οΧ ἀπΐῃγο αἰ Πσεβαῖν, 
ἃς Ῥτοίςυεθατιιτ γῆ ἢ] θεποιοϊςητία: φεηεῖς Ἐτ Πα. φίλας 
8:ν ἐκ διος 5 ΤΟ} σματὶ οτάτορτο ἐφιλήϑυσαν. ΤεΠοάως ἴῃ Ὑ Πεο- 
Βοη, φιλέομω ΡῖῸ φιλί ρο τνρυ πα Ἰοηρᾷ »᾽παιιοη5, ὁ δ᾽ ὄλ- 
ι΄ ὅντινα μιούσαι φιλευυῦπαι.} ἃ εἰξ, αι οστι ττττιἴας ἀ" Πσπαπτ, Φιλῷ 
δδύνγανηο ξαοἸεσνρτο ἐλοῖο Πρεητογ, Αὐὐ ορ μαι πη ΡΙπτονῷςος 
λεῖς δρώσ᾽ αὐτὸ σφόδεμ ὁ γὸ πονιαίκις χοις ὃς φιλεῖ κλετῆθυῆνΘ- ὦ εἰ 
λίαν Τὶ φιλαύσρωπυς 5 ἸΝΑΖΑΏΖΘΩ, σὐοὶ ποι βατῆ ίσμ, ἀτίριιςεῖ επῖπι 
ΟΜ ζο ἢ ἕδρης {Πρ ΡΊ Ποῖα, φίλει» ρτῸ φίλησογ᾽, ρτίπι Ιοῃρ, - 
Ἡσσλετις ΠΠ116.4πια»ἔοι!ς. Φιλέν, [δ] Ατγί,ο [οι Αγ, κύσαι. Ν᾽ α-- 
ἀκ φίλημσφοίςαϊιπν, ΜΙ] ες ΒΕ Φπηαη Ομ Τ τα πο ςοσπα- 
τοβ πιληὲ ἐχοίς!ατεπτυτοίερο δρυὰ ΡΟ να πη ὃς Ατἤ θη, Πρ τ. 
τον Θ᾽ :φιλεῖν δεῖ ὧν συγίεν εἰς εὖ ἑαυτῆς δίς. ὃς ἀρ Ρ] τη. Πἶδτο α4. 
σαρῖτς 13.001: Ολτο, Ἰἀφὸ ργορίῃαιιος ἔοσ πη! ηΐ5 οὐοιιιτο ἄατα, ὦ 
ντ (κίτεως ἀητα τποτιπ οἰογοπτ. [τοηἹἀριᾳ Ψαΐοι. Μαχίπι.. 
ἀς 1Πη|Π|τῸχῃτθοτιιπι Οτῆεητα!ο5 ρΟρι]] οἰου] 5 σου] υτανᾶς 
ἴατοτ (ς: αοι ἐς ταὶς ρα πηι ἴῃ [σγιρτιγα, να σαρῖτο ν᾽ τί παν, 
δ «ιορ᾽ πο α: Ραμ] δά (οτιμε νι ςοηίϊατ, Φιλεῖν τῇ ςόματι,οῖς δά- 
πτοτὸ οἰου!ατὶ. ΧεπόορΒοη ἐς Ρογῇϑ Ραἀϊα ᾿ἶρτο ΡτΙπιο ὅτε. 
Κίδρος ἀπύᾳ . Αἴτν κἡ οἰπηλλαἥοντο ἀπ᾿ ὁμήλων, εδὺ συγζενεῖς φιλοιυῦτας 
τὸν Κύρον τῷ -οιίφτι ) Συτοπέμιητά)ει αὐ τὸν νόμῳ «ἧρσικῷ, καὶ γὸ νυ ἔπι 

φιυ ᾿νὶ 
( ι 

γε πιο οῦ 

τοῦτο ποιῶσι εὗρ σα]. ἘΠ ἐτο ἀοτιι5 ἴῃ ΟΪτο, Ἐντυγχαΐοντες 9. ϑρνλρισιν νος τ 
ποῖσιν ὁ δοῖσι τιβ “) αὖ τις δια’ γνοίη εἰ ὁμοῖοι εἰσὶν οἱ ἐντυγχαογτες, αὐτὶ ΠΝ ΛΑΌΣ ἢ 

“Ὁ πρφοτεγορόύειν ὁμήλοις φιλέουσι τοῖσι ς-ὀμοσι, ἰω 3 4 ἕτερος 
ὑποδεεὶ- ᾿ 

φερρς ὁ). ἔγω 9 ποὺς ποιρετας φιλέονται : ζω 3) πολλῷ ἢ οὕτερος αὐβοέςερθς», απέρπανι , 

ρθαπ ἱπῆων τροσκιυώει τὸν ἕτερον. Φιλώ, ςοηἤιςείςονίο! ον ἤςατ [α΄ πεϊθυπ; 

τα Αἰηο, Ὑαοίτης, τ ξογπγὸ ἀπὰς ροίζεγιογ δαιιατιο:ν ας, μυϑρῤμημιὶν 

δ᾽ διπατ ρτὸ (οἱ ες, ἀἸχέτι ΘΟ ητ] ἴδῃ, Πδ το 9ιςαρῖτε 3.εχ Οἵςοο ᾿μηπλλίομδι 
ττδηῇατα γε] 5470} Ρ] τι γίππα 5 υαὶς οἵδ, γα ΐριια ἀτπας βετῖν ἐμκοιφινα πὴ 

ὙὝΠυοΥ ἀϊ4.} 10 τὸ 2. δῶρ φιλᾷ δμιλ. ποιεϊγι φιλώννργο Τοϊεῃς Ἢ Βι- ᾿ (ΟΠ ϑρρυ δ, 

ῥλαὐ πἰκς, Δ 

μαι υκά 
ἄκιυιτη Ἐρηϊιροίζεγιοτ. Ευτὶρ ἃ ἴῃ ἩΡΡΟΙ το σογοη. φιλ 3 
τῷ δυφρότω γιυν εἰκών Αἰ νμονίᾳ κακα δύ τανθ. Αμμυχοάα συυροικέϊνς 
Ἠουάτῖις [10.3.0 4. Αὐγτιιπι ρεγ πλράΐος ἴτο ἴλτο Πἴτος5, Ἐξ Ρεγ- ηἰδοληδοιοι 
ΤΕΠΊΡΕτΕ ἀπηας (χα. Αὐ Πρ ΒΟ δα 15» φιλε γὲο τὼς τα τοιαῦ 9. ἀϑιόνθο 

ἑτέρας τεύ πεῖϑτε.1. ε(τ, ἔθος ἐχῳ, Μ τι}. Παρ. 6. φιλῦσι πρρσευχ εἰϑτε,ἷ. Μη, 
[οἴςητς, Τῆδοά.ΒεΖα νοττῖς ἀπηδηῖ. Φιλεῖ. [πιροτίοπαϊς οιιπὶ φυνδι λιν ἐῶν 

ΤῊ Πηῖτ, ΡΓατοτῖτὶ ν οὶ ργῶ οητὶβ το ρου 5» πιιπιλπὶ Εατατὶ Θ4- (μιν, 
2 1ϊ..4. φιλεῖ κολέειν, ραινάοτ ἀςργίπηοτς, ΠΟ ες ἀερτίηνογς, α]- 
ἰλαριὰ Ἡοτοάο ὡς φιλένντ πηρς οἴῳ Ρ]ετ. ὡς 5. φιλ εἴ αἷρε ἥῥίωρφ- μιθαμεεῖο 

“μάτων τελικάπων λόγον ὁ χὲν αἰϑρώποις, γι [Ο]Π1τιπὶ εἰξ Βοπηὶπος ἀδ ψιμιπιαι 

Βιπα αι οὐ! γεαι5 οι ΡΙατο ἀς Κορ ].2. εἰματαίστατει φιλεῖ γί-- ἀβενα 

γνεϑοηγῃοη (Ο] ςητ απιταν!. τις σοπηροῆτα οπιηΐα Αι οἔς- δεγμικίδυ πον 
ἔεγαηζατ Ρύστετ ριλοτιμῦ μαι. φιλοφρονῖμαι. Ἀτητηοη, φιλεῖν ἀϊ- τπἰτ2 ἔπεα, 
{πριῖτ ἃ ξενίζειν, πόλλομσπι 

Φιλυδεῖν, ἄς }ς ἐξα τὶ σα ρεἤτοτς ν οἰ ρτάτοτη. ΤΉ ΘοΡ τ. ΠΠ.9.Ἀ{{π|Ρ 1. 
ἀς ἢγ λπιο , κὸ τῶτον αἱ ὧγες ἐκνείμονται διαὶ το φιλυδεῖν, ΑἸ ἢ Επιφιλη- 
δεῖν τῷ καράξων βρώματι, φιληδω μείχαις) ΑΥΜΟΡΗ, φιληδωών, ὠγακσων» 
φιλών, ἄς [16 115 ΠΑ ΡτΙΙς. 

Φιληδὴ )ΒΟΠΊΟ γ ΟΠ Πρ ιτ 5). Οἰπρτατῖς σοηίεβτον, Αὐ ἢ Ἐτ ΐς, 
. 8.Καὶ γὸ ἀγαϑόντι τὸ ἡδὺ τοῖς φιληδέσι. 
Φιλυδία ας, δ ΟἾτιρτᾳ55 νἀτίιπὶ ΠΟ πτπῖς γοαρτατὶ (στιιβοητὶς » {τι- 

ἀΐιπιν οἱ πρτατὶδν χτιγία, Αὐτὸ ρ μδπ γρυλλέξειν εξαν φιληδίας ρταΣ 
νοΪιρτατε στα πηῖγο. 

Φιλησονία κει. ᾿ 

φιλήδονίθο,ν ΟἹ ντ 411] Φιλύδονθ., δ, ὁ νΟΙ ρταο [1591 ητοπηροτάσαβ, ἰ1-- 
δΙφίποίις, Εγδίπι, "πὶ Αἀασονδϑοιηροτ Γοοητίηῖ. ΑΡπά Ραιμ πὶ 

δα μενα πὶ 

ὀνλιλν,μι να σιν 

φαὴ λδ Δι 

ἡλίπτεϑ νὶ ̓ τ 

ΜΠ απ, 

ῥλπθῦππι Ἂ ᾿ τ, 

ΤοὶΝ, 
δλι δ κα 

λίρηη, ρδΠη 

ζ.αἡ ΤΊπποιί οἀρ.3.ριλυίδονοι μάδλον κα φιλοϑεοι, γΟἰρτατί5 Ροτέμις λίπ ορηο 
αιιὰτη Π οἱ ἀπιάητεβ. {ππειριίν 

Φιληκοεῖν αι τι οηἷβ {410 το ποτὶ, ΡΟΪν .1π3.Οὐ βελόμῆνοι παρ᾽ ἔκαι-- 4δθινδι 
φα διασπᾶν πίω) δεήγησιν,οὐ δ᾽ δσοπλανῶν δστὸ τῆς κοραγματικῆς υἕανϑέ- ἀϊξαρν, μὶὲ 
σεως (ὅδ φιληκεκνταάξ, 

Φιληκοΐα ας, εἰ τ οης απο τατ οναιἀϊεπάϊ {πιά τι πινατεεητῖο, τος. 
καταναύλισκε πίω) ἐν πιᾷ βίῳ σιολζω εἰς τίω) ἡ χόγων φιληκοΐαν, 

Φιλήκοίθ. υν δ σα! ἴηπατα ΟἹ Δι! ἀἸοΠ 41 σα ρ᾽ ἀϊτα 5,41 {οἱ ΡΠ πάτιιπὶ ἂπ- 
ἀϊοῖι5. ὴ 
Φιληλια σὴς» ΟὨΓΕητῖΟ ΠῚ 5. ΠΟ ὨΓΓΟΊΕΙ Πα’ ΔΙ, ΔΉ, ΦΙλ ὐδικος ἀπὸ σῷ μα- 

γἷσν διχαςηρία πῆς ἡλιαίας. αἰ ἃ πηαχίπησα ογαῖ ττάδιιπαὶ Ατῆς- 
Πῖδον Ι (Ὁ ἀϊο ἀσορτητιτ σαι, ἰ 

Φίλημα, τος, τὸ, ΟἿ Πα] πη. Γπατλιπι, δα ιν. Ῥάι}ι5 τια 4 (οτίπτ ἢ, ον 
ν τ Αἰαπα στυῶνε δηΐλες ὧν φιλήματι δ γίω, (αἰ αταῖς Αἰ τι5 ΑΙ οἵςιίο 
(χυξϊο. πο α δὲ 5.44 Οοτιπεμα ἤπεινιᾷς Φιλώ, 

Φίλημι Του! σένρτο φιλω,απιο, 
Φιλάμμων, Ρ}}} δ ΟΠ» Ρτοργίη πὶ ρο στα] τη Ροτὶοἷς, 

Φιλίεμος. {πη ἀτο 5 νοητί ,ἰη Ἐρίρτ. 
Φιληροταος,αγὲ ατηατοτ τοὶ παιτιςαοφλόκωπος, Η οἴ (ἢ, φιληρ ἔτμοισις 
γαυτικοῖς, ΕΠ] οπν, ἀν. 

Φιλησία; Πταςῖτας, Η ἰγςοἢ. 
Φιλυΐσνα γτεὶ, φιλοτήσια, τοροσφιλῇ, ΕἸ οἴγο, : 
Φίλνισις, απ] ατὶ ον] δυτ, ]οἐξτῖο, Ασρυγορ.δζ Ατοτὰ 0.8. Ετμὶς αναΐ- 

τς ἕη ]οςἷ5. 
ΦιλήσυχΘ.,ηυ]οτῖ5 {πο πια. α πρϑγμων, μισέδηνες, 
φιλησίχας δυχκείκα), [τὶ ςαρὶΔμ5 Ρδοἶ5. 

ἤπόσ κα 

φιλητέον 



᾿ 

ᾧΦ. Ι 
Φιλντεϑ., ἀυηαυ τς, ΛΥ τότ. [1.2 τπαρη, Μοτα Νροηΐξ 41 ογςητὶαΠΊ 

ἴαταῦ Φιλητείθ., κἡ φιλητύς. 
Φιλητῆ ςοἍ δ,αΠηατοινἐραςφης, 
Φιλήσης φιγδν ἘΠ Γ ΙΔ ἢ υἰφειλνή της, ΗΟΠῸ ἃ. δὲ 9 γωυαμιὲ πέποιθε, πέποιϑ᾽ 

ὅγε φιλή τη σα. [γὶ Β15,κλέπ]αις. Φηλύτης ΔῸϊΟΠῚ ῬῈτ "Προ ζοτοῖη 
ἃς ἀοςορτοτςῆὶ ΠρηιΠ αι, Εὐίτας. "Π12α.9.ν]ὰς [υρτά. 

Φιλητιυκὸς, ὁ “δ ἀ ΠΛ ΔΓΟΥΡΙ ὀρείας τ ἀππαπά μην, νἀ τ5»Οεπίτ, φί- 

λητικὸς γνωξίμων;ογρα Ὀοτοϑ θη ο.] 5.5 Ατἰίζοι. 1ι0.7. ΡΟ τὶς. 
τὸ φυσει φίλητικὰν χὺὸ φιλός οργον, ΠατιΙΓα ἐς 1μα ]! σεητία ὃς ςἢαΥῖτα5,) 
ῬΙυτοῖπ ῬοτοΪς. 

Φιλητίον, ἐοτὸ, γί. 
Φιλητὸς, οὐδ ὁ, γα Ὁ} 1ς απηοτς ἄϊρηιις. 
Φιλήτωρ, "ρος δγαγγατοτ»ἐρας Ἰς, ΑἸοχ, Οςῃἰα].}1.2.ςἀρ.:ς. 
Φιλία ας, ἡ, ΠυΙΟἸτἰανπος εἴπ ο.απιοτρἔδιιοτ, Ἐἀἴτιτη. δεοὶ τω) σζαὶ 

᾿ς Φιλίαν, ῬΓΟΡΤΟΓ ΓΠ ΠΠ ἀπο τὶ πη941)}4 τε ἀπηο. Τ τον ἃ ἐν τῇ φι- 
λίαφτἢ ἀπηῖσο (οί ο:ντ ἐν τῇ πολεμία, ἴῃ ΠΟΙ}. ἐν φιλίᾳ ξ0). εἶτ ἴῃ 
ἀπιῖςᾶ γερίομο ΧοΠΟΡΙ ἰδ τα.Ρα ἀ. ΡΊατο ἴῃ Τιιηατο, φιλίαν τὲ 
ἐκεν ἐκ τούτων, ὡς π᾿ εἰς ταυτὸν αὐτῷ ξιωμελϑὺν. ἴλυτον ἱαο εἶδ ὅν, 
πὴ- κὸ ὑπὸ τῷ ξειωδύσαντος γε τα ΟἸσοτο. ΕΧ 400 τρίς ἔς σϑῆςοσ 

ἀϊ αυιαάαπι ἀν ϊοῖεῖα ὃς οματίγατε σοπιρ! οξλίτιιτν ἀγατς ἴα αρτὸ 
ςομώτετ,ντ ἀμ] ὁ] ΠᾺ}Π]1ο πιοάο αιιοατνη! ἂὉ εοάςεπι ἃ {το οἴ’ 
ςοἰΠ ράτας. 

Φιλιάξω, μ. ἁσω, πιακαγίηθο ἀπ οἰ τ᾽ ἃ, Πο ἀτλῖςιις. ἐφιλίαστο ἀντ, ἤπὶ 
οἰ ΠῚ 0 ἀπιῖοῖτῖα σου τη ἔξιι556αρ.37.Εςο] Παίς. 

Φιλιασεώ, τοὶ τη εάϊςα [ππι ἴοιις απ, το 5 ππεά!σας5 Δη10. νοὶ πιοάϊ 
ςαπιδτογαπι ν ἃ σαιάςο.οἱ φιλία τραντεςο τας Ἰοῖηα [τη ἀϊοῇ, 4 
της αϊοὶ πα π Ῥτοδτευταγ; Πλοίς, ̓ ἰ 0.6.ςαρ.ν 

Φιλικὸς εἶ ΔτΏάτΟ ΓῚ159 ΔΙΠ]ΟΕ15 σᾶ» ΟἸ1Π1» ἀτηᾶτοτ, Πιτ1ο ἴι5, στατίο 
{ἀι5,4π|4 1115. 4 ΔΥΩ οἰ τιάτη ρογτίποης ὃς ἀρτιι5, 4 ἀπιῖςο5 ροτγ- 
τίς η5, φιλιχοὶ πολλοὶ ἐστον ἀ σ᾽ ὀκείν εν Θης φιλία Ὡρῴγματαγαῃλῖ- 
ΞΟΓΙΠῚ ποσοτ]ᾶ. 

Φιλικδς, ατηϊοὸ, ἀπιαητοῦ : ἀπ ὈΙΠιςτ γαῖ φιλικώς ἔχάν. θοπειῖιο- 
Ἰάτη εἰς. φελικωὶ ἔχέ φεὸς τίοὺ πολιτείαν, ἀτιῖσο οἹἘ ἴῃ ΒΕ ἐπριιρ.4- 
πὶπηον Ατίίξοτς].., ΡΟ τις Χ Ἔμ ΟΡ ἢ ἐκ τούτων, φιλικώτερρν καὶ οἰκει- 
ὁτερον δηή λοις οξετε» ΠΛΔΙΟΓ ΟΥΪς ἱπῖογνοβ θοποιοἰοητα ὃς οοπ- 

 υπέξιο. 
Φίλινίθ., φιλένϊω ἐῶυτα,άϊχῖς Ἡοτοάοτισαπηθδῃ)ν χα εἴ εχ σΔππᾶ, 

{εὰ «φπηὶς. 
 Φίλιθ',κ,δ,τη 201} 159 ]ατιτ. (Ὁ οἰ! 5, στη 5541} οἴϊ ἴηι τη οἰ τἴα, 411] 

Ῥατείθτη οὐδ Αἰ ἐσι1ι15,4 πν] οἰτίαΣ ρτα ες. ΤΟιιῖ5 ΠΟ ΠΟΠΊΘΏΣΙΠΊ. 
4ιαῇ αμὶ ἀπιϊοίτία: το Τογαπὶ δί ταγαὰ τιισάτιιγ. Ρίατο ἴῃ ΑἸςΙΒ᾽α- 

Τέρη 
Ἷ δέω, 

γπταπ φλὴ,, ἀς. Ηείγ οἰ, φίλ. ὁ Σποτοόπωδ- κατ᾽ δυξναισμὸν φίχιοι αγριγ γεγ- 
μὴ: Δ ικ 4 ρἰαεϊἀα. σεύλακες φίλεοι σατι}}] οἰνατί νη ἘΡΙρτι φίλια πράγματει, 

ΠΠΟη, μι ἡ, διηΐσα ἰἰτοτα οἷ. δεποιοία ἃς ἰδ ηας,  ᾿ ατατιΐη Οτῆοπε. φίλια 
τοὶ ἀϑλα, ργαστῖα ΑΠ ] σανΑ τη] ΟἿ τι ΡΤ’ παϊ) ΡΙατ,ῖη ΤΊ π.. φίλια ἔ- 

εἰν μη, ϑυην σοηζος ἀπ ςα [ἀ6πὶ ἀς [6 ρ.. 
ἠϊνλίίεημι. Φιλίδως μ, ὠσῶ, αν, κοι γαπιῖοΟ διατί ον σΟΠ ΟΣ] ἸΟ απηῖςιη1 γε ο,ωρρ- 

σοικευῦ, Α πα. Ασςοι, 
Φιλίας ἔχέν,απῖςο εἴα δηϊ πιοοι ΟΡ Ροπίτηγ πολεμικωῖς ἔχέν. 
Φιλίππε, κ)δν ΡΠ ΠΡ ΕΙΙ55 ΠΕΠῚ} σ ΘΠ 1155 φιλίππειοι ςατῆρες 7 ΔΡ 

Ροϊ τος πη. 
Φίλιππθο,ιυ, ὁ καὶ ὁ,ατπιδὴς Θο5, δε Πσοῦτις. φίλιπαθ. λαὸς, ἀτ της 

Ματτῖς ἔογοχ σϑης, Ευγὶρ.ἱ ἱππικὸς ὁ πολεμικός. 
Φιλιπισα τατος. οὐ, ὁ χαὶ ἐγ εαθοτιιπι {τ 41 1115 » ῬΙΜΙοἢτ.ΐη Ηε- 

τοις 5. 
Φιλὶς δος. ,σαηηα, ΠίτυἶΔ. 
Φιλίς ιον,αρατίης ἢ γ 4741: ὅζ φιλετώρλον, νἱάς φιλεταίοι». 
Φιλισορώ, Οσποίος πάλγιπη ΓΟΓΙΠῚ ΠΡ άτ5 {ππ:» Εἰ τοτία πάτο, 

ἤτπι σαρηίις μαγταάϊ, δεγαο [1 .ν]τ. διαφερόντως δ᾽ ὁ φιλαδελ 
«Ὁ. δηκληϑεὶς φιλις-ορωΐν», Ἰπ αι γεηδατιπη ΤΟΓΕΓῚ οἰ! ρ] άπ15. Οτερ. 

εἰς βασιλ. φιλεῖ γδ ἐν τοῖς τοιώτοις φιλοςορεῖν καὶ ψυχὴν ἰθςφητετ εἰο- 
τας οἰτατο ὃς ΠΟΙ] ΠΙΘΠΊΟΓΆΓΟ. 

Φίλις δ, ΟΠ ατὶ {Πππππ1ς. φίλ τατος ϑορ μος. ἴηι Αἴδςο. Ὡρὸς “ἥδ φιλίς ὧν ἐκ.- 
γόνων ὀλοίατογὰ ςἰνατὶ [Π Πγῖ5 [1 ετῖ5 οσοίἀατατ. 

Φιχίτιον. ν᾽ ἐς Φισίτιον, 
Φιλίων,ον(Ὁ-. δ, απηϊτἰ οτγφίλτερφς. 
Φιλίως. ΔΙΠΔΏτΟΥ, φιλίως εἴρηκφςοἱ Ἀ7) νοειῦ ἢ πγαπὸν ῬΙαῖο ἄε Πρ. φι- 

λίας καὶ χα ϑυπκόντως, Βι4.1η ἘΡΗΠΡοίς. ΕΝ, 
Φηλυρία, ας, ἧς ΡΠ Γγ θα, ἀγθοσ ἰἐρηἴγο Ππλ1}15, Δείογιδις Ῥ]οίςοτ. 

Τῖδγο τνσᾶρ. 12. 6, γ δ] τἰ Παπ|, αι φίλυρξα » πα] ὲ τγαπίτα τ [πτοτ- 
Ρτοσ. ΑΡυ Ραυ τι Δλριπ.λιδτο 7.6[Ὁ φιλυροὶς, ἀ δὸς. Τὴ «οἄϊες 
ὙΒοορβταῆε δ ταιισαρῖτ.ν. ἈΠ το τιίητοτ αείφυλλα Ρεγρετυάσιιε 
ἔτοπάε νἱγοπσία ετίαπν ροηΐτιιγ φίλλυραιν ὈΪ φιλλυρέα γε] φιλυρὰς ἢ 
τείετιο. 

Φιλοζαξξαρ(Θ.. ὈΑτγθατιιϑοοῦοτ εἰεραητῖα', 
Φιλοζασίλει..., ὃ. τ ΔἸ οὗτις 1π τορ εΠ. ἘΔ. 
Φιλοζασιλεῖς, ΑἸ ΠΘὨΐ5 πηαρ! Ἔγδίτι5 4110 {15 (ΔοτοσιιΠὶ οἰιγᾶ,)οις ἔδει τὸ 

ἐμπεσὸν ἀψυχον υπδρορέσαι.ῬΟΙ ιχ [10.8.60 δὶ ἶ Ὶ 
Φιλοζυλίτης, κ, δ᾽ 4] Πιρεῦ ΠῚ  ΟαΠΠῚ (ες «οπἰ!οῖς οξῇς!] Βτατίανντ 41] 

{ιϊ σοτροτίς ᾿ηϊείλι ἐπ ξοτι οἰταπτῖς Βοτγγογοπὶ ςοβῖδετ. Δτὴ- 
ἔτος. Ρι δ θην. εσπι.3.Ου4: {τι συτεύμοι Ἰαχυρφὶ σεωνζηστιν αΐςτε ὅστορ 

δ, πῆειν δ φιλοζολίτας, 411: ΘαΖα νΟτττ » τγοπΊο γος γε βομΊςητο5 

λάςο ἐχοερογιης τ Βοπλίηε5 ργοπιοητοϑ ΟΠ ςοτοητ [τὰ τὰ γοχ 

ΜΝ ἐμαί, 

ἰιλη ΠΝ, 

(πϑοίη ἐν 
ὑπίμιο γε 

μην - 
μμίϊιια 
γα 

᾿ ᾽" 

ΕΣ 
ἀπε δ: 

ιρθο νι 
γνμίο, 

(αεᾶα εξ. 
Φιλοόγαιιος Πρ τα 5 ΠῚ Π5, 

Φιλογελοιαςης 5 οὐ 9 ὁ) αρι ΡΟ] ΘΟ ΠῚ . 01 Τοσάτοτος ἀπγατ, "1 (- 
οοτὶς ᾿οπιῖπῖθιι5 ἀςἰςἐϊαταγ,νεὶ 481 τοςατΟὴς πὶ ἀετατν 48 [ἰ- 
εητεσ. 

Φιλογέλοιθο, (συιτγᾷ 5 Εισότας 7 ὶ (]ΠΠις ἀς! ἔλατο. Αὐτιζοτε!. τ᾿ 
Ἀμδετογ. ᾿ 

Φιλόγελως τῷ φιλογίλωτος » Τἱ [5 σ᾽ 115. 4 γοδιις ἰοςοῇς ραινίοτν. 
Αὐἰοτας ἈΒοτοτιοὐσὲ φιλογέλοιοι; ἐναντίον γὸ τὸ ἐδυρτικὸν τιῇ φιλο- 
γέλωτι, 

Φιλογγυνάνον αν τὸς ρτ οἰ τατὶς Πιπηπηιπὶ γε ἀπ. 
Φιλογεωργείν,α πλατο ἃ σι σα [τι ΓΑ ΠῚ. Πἰ ΠτΟΥ ἀτάγο, 
Φιλογέωργος»"γ) αἰ ΉαΓΟΓ ἀρτὶσαἸ τι γα αρι σα τιιγα; ἀφάϊτις, φιλογῖψρ- 

γοάρυα Χεη. 0 ΟΕ ς ἀριὰ ρίαν φιλογεωργότατος, , 
Φιλογλυκες, ἰα] οἷς τοὶ δυλάπ5. Ατιτοτιίη ὕσοῦὶ, νοὶ Ταρίταν Ρτὸ - 

υἱάο νἱπὶ Δι ]ςὶς. 
Φιλογφαμμα ἥδ ξντος ὁ, ΠΟ πτο οἰ  ἀιι5 Πτογαυα πα), Ιυτατ. 
Φιλογράμματος. ἀπ] ΔῺ 5 [τον 9 Ἰτογάσιαη [πἀϊοίις. 
Φιλογυμναςί ας 1ἰς εἰϊοίτιιγ αὶ ΠΙ οητοῦ ἐχ Ἔἐτοθοτατ. 
Φιλογυμγαςώ 9 [Πρξητοῦ πιὸ Ἔχόγοθο » οριάιις [ππὶ οΧοτοίτατηοη θ. 

ΡῬΊατο, Πἰαπερ «δὺ γέροντας ἐν τοῖς γυμνασίοις, ὅταν ἑυσσοὶ κα αὴ ἡ δεῖς πίω 

ὄψιν ὅμως φιλογυμνας- σι. φιλογυμνας εἰν λακωνίζειν, {πιάτο [μἀςο- 
πλιπὶ [ογπηοησα ἐχαξιὸ Ππηέταγί ΡΊυτ.ΐ ΓΥσαγσ... 

Φιλογώωλαι 9, κὺ 

Φιλογιυύης) 1} 1ο ΓΟ ἤι59ν ΧΟΥ 5 ΟΡ 115 βοσπηΐταΣ 9 Π ΔἸ οὕμ5 πγιι-- 
Ἰιοτῖς5. ΟἹ οἴταιγ οτίαπι φιλογευΐης αα ἀ1Πξοτ εητ τὶ τῷ φιλόανωι δ Ὁ. κὸ 
φιλερας ὅ,αριά ΑἸἢ Π. ΡΊΑτο, φιλογευΐωκός εἰσι, χὰ πολλοὶ αἴ μοιχεὶν 

ἐκ τούτου ΦἘ γθοις γεγόνασι, Α ἀδιηδητο τα ἢν Ποση. φιλογαωυάες εἰς 
ἀἰϊχὶτ φιῖθιι5 οσυ 1 (ἰγαἱςπαὶ ὃς πηᾶρη]. 

Φιλογιω εἶα; Πλ]1ογο ἤπταβοντ οχροηὶς ΟἿο, 4.7 υἱἵς, 
Φιλογειωία  Ὠλ]]ογο τα 5. αχατ Δ. 14, 
Φιλοδαί μων, ἐδ ΤΠ ΟἾΔ ἀπ Π5. 4: ΠΙΟΠ ΠῚ ΘΕ ΤΟΣ δριιά Οτεροτ. 
Φιλόδακρις, ΠἸ  οητοτ [ας ἢ γῪ πη 15. 
Φιλοβ ειασνιςεὶς, ὅ, ὁ 40] ἰ θςητεῖ σσεπα αἰος Ἔχ ορε. 
Φιλόδ4πνί(θ-. φοεπάτγιΠ) ἔοι! σοπι ει ογιι πὶ ἀτᾶης Αἰ]ιρη, ἀτο ἢ) (Υς 

Βιιά,ἴπτογρ.) πὶ Πδεης σοηιατετ Ἱ ἐςιαῦ, 
Φιλοσδεασοτεύομο!. Πατι!Γᾶ [ΌΓΙΙς ν Εἰ [Ὁ ΓᾺ }15 Πα πὶ, ΕΤΥ πη, 
Φιλοσξαποτον, τὸ ΤΟΥ πὶ ἀΟΠΉΪ Ὠ 11. 
Φιλοδέαποτος, οΠΊΪ ὨλΠ1ὶ ἀτιαηϑοντ ἀρ Ἡογοάοτ, αἰδιράπουα φιλοόδέ- 

ἀσοτειγ6 111 ΠΑΤΊΙΓ [ἘΓ.1115 εἰζ, ὃς Πἰοὶ ἱπηρογατο ΠΟΘ}: 
Φιλόδημμος, ΟΡ ]Ατἰ 5. ΡῈ] ΊςοἷΔ. Ατ  Πορ ιλ.νεφ. ὁ σύλων ὁ στελαιὸς δ 

φιλόδημος τίυ! φύσιν, 

Φιλοδημότατος, ἔα τη {14 τὶ [Π Π1115, 
Φιλοδημοτικὸς, ας ὁ ρΟΡ τἰατί5. 
φιλοδίχα! Ὁ-χἰυἘο τ απη ἔοιι ἰι {ΠῚ Πἀοτ5, Ατηζοτ. {5.1 Ἐτίῖς, 
Φιλοδικέω,λ πιο [1] ρ 14. Αστζοτοη Ἀ Βοτοτ. ταῦτα γὸ φιλοδικεῖν δύξφεν 

αὐ ὁ ἐπεξιῶν, ας τἀἸοῖο ρετίς χα ν Ποπλϊηῖς εἰ Πἰττι πὶ ἁπηδυτῖβ. 
ΤΡ ον 4, Ποιΐστεγτες ὃ, τας κρίσεις φιλοδικεῖν δοκούνϑν ἱὰ εἴ, Φιλοσρά - 
μόνες ἘΠ), 

Φιλοδικος ΔΤ άτΟΥ ΠΟΏΓΓΟΙΘΓΠ 2: 5, Ποιὸ σορτγοιοςἤι (ντ Οἴσοτο 
δεῆτοπὶ δου ίααν πάτιγα εοπττγοιιεγίαπι ἀἰςῖτ, ὅς ἀοιπαπι» μος 
οἰξ,οπτηΐα δά σομτγοιιεγαπι γειά πταπΊ}} τὴ ρῖο ΠΠ. Πρ  ἄπι5 
{τὶ 59Π τυτι Πγερίτιι σαινάφη8,φιλοσοράγκων, 4] Αἰτοτιιτη [πτς ἱπι- 
ΡΠ κατ, Βυιά. ἴη ἘρΠΟΡοΙ,. Αὐιου. Ἀ μοτογ.Σ υὺ φυσι οἦὴ ἔῃ με φιχό- 
δικον: ἐκ ἔχ 3. ὅστο δεῖξωι δεδεκρισυᾶθον ἐδευίων δίκυω, Δ ἀνιετίατιιι δ- 
Πτππατ πλὸ ἰδέϊατογεπν οὔϊε Πτιιπι: πες ταπιθ ἀεπιδβτγαγε ρο- 
τοί, πτε νπατιαπη οδιίληι ἀἰχ ς 5 δυς αιοπηρίδπι ἴῃ ἀπά ιςαῖπι 
νοςαῆο. 

Φιλοδιεξία, “Τοτῖα {πππ ἀ1π|πη, ἄτη οσ Β]οτία, τα το ΡΟΠ ΠΧ. 
Φιλόδοξ. γ 41 ΟΡ᾿ ΟΠ οτη δι σριαΐοπας Γεξζατι!γ, 48] θοπα ορῖ- 

ΠΑΘΙ]1α (εέατιτ ντ Βα 4. Ἔχροη. ἀριιά ΡΙατοη. ε]οτίο σα ρ Δ μ8: 
δηλ θιτῖο ΠΡΟ  Πτχ. 

Φιλοδοξω, οἹοτὶς (ογυῖο, ΒΡ] οτία σι! ράτις {πὶ Οἰς. 4 Λιτῖς ΙΝ απν ο- 
πηπες σαυφιλοδιοξ σιν » ΟΥΙᾶΣ τπος. Αἰἱδ᾽ (σαν ῶτ σ᾽ οὐδ: πιςα; ἀι- 

Χογαῖ, 
Φιλοδύξων, ο]οτοςὸ, ΠΡ εγα Πτοτγ)απιθιτίοίώ, 
Φιλόδουλ Θ-, Δ πγΔ 5 (ΟΓῚΙΟ ΓΙ. ὡ. 
Φιλοδωρία, ἀοπιιπὶ ἤπιε ἰατρίτίο ἀπῖ πη Ῥγοπηρτ τι ποι γοτῖπς, 

εχ δεποιιο  ςητία ρτο ξεέλιιπη πλιιπιι5. ἡ μ᾽ Ὡεοϑυ μίας δωρεαὶ δα, 
Ρτγορτὶὰκ οἱ ἀοῃδηάὲ σπιοτ Πρ εγα τᾶς πιηπὶ πος ητί. 

Φιλέδωρφς, ἰθεγα 5, αὐ] ἔςι5, ΧΕπορ ἢ, 
Φιλοζέφυρφς γαλίαϊη τη ἘρΊρτ. 
Φιλοζωϊα, ἡ, ἀπηοΥ Υ ἰτα. 
Φιλόζωδ. κ, δ, νέταν,ν ΕἸ δοϊπτιδητῖτπη οἰ ρ᾽ ἄιι5, νἶταν σου [τ η5 δέ ἀν 

δἰ ΠΠθιι5. ΧΘΠΟΡΙν. {τὸ ργῖπιο. ϑτομννμ, ἔσειε το ὖτε σοφβ τι- 
γος δημιουργοί χαὶ φιλοζώου τεχνήατι, τοΐεταητ μας ορίποιϊς Δηϊ- 
πιδητῖμπα (πα άϊοίι αὐτὶ οίιπι. ΝΊσαπάςτ (τρυαπι ἴητς! 9 ς 

νι ΐη Αἰεχίρματαια. αἷτ. φιλοζώοιο πέτηλα, διότι ) Ἰπαμς Οοπε- 
ποηζ. ἀεὶ ἀὐϑεῖ κὸ ἐδύπο τε φυλλοῤῥοέ!, φιλόζωο δέ: ὅρα γ ΑγΌΟ τες Ω1}85 
γἱταςὶ τοπογὸ Ρεγάδαγαηῖ 9 414 ποΠ [Ἀεὶ] σποσδητι, ΤΠοο- 
ῬἈγαίξιις. φιλόζωον δ᾽ ἐν τούτῳ καὶ δυσώλεϑρον δένδρον ἰὰ εξ, ἴῃ τα } 

(οἷο σοηπταατθοτ γάιιαχ οἰλ ὅς ἐπηοτὶ δοητιπηαχ: τ τοττῖορ 

καρίτε σὸν, 
Τοπι. 2, Τζες ξ}} 



} 
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φιλοζαώ,ν τα Ῥάτοο ὃς πλουτο ΠῚ ποτ! φιλοψυχιδ, Ὁιοδοτὰς, Οἱ δι᾽ 
Θυζῶοι τὸ φιλελϑύϑερον τῆς ψυ χῆς διαφυλ ἀήἥοντες. τοσοῦτον ὠπεῖχον τῷ 

φιλοζωξϊν ὡς τ᾿ ἐν απουτήσεσι συμπλέκειϑτι. 

φιλόϑάκος, εὶς} 6 δπτατνημ} Προτοῦ [οάστινπάς οχροηίτυτ ἀς- 
(ἐ59[εὐἰξατατί 5) οἴ ο [Ἐ591Π ΓΒ. 

φιλοϑεα μοσιμίη, [ροξεαρι]οσιιπι (πιά! απτρρεθιδηά! οὐ ρ  ἀῖτα5, [ο΄ 
(ἐρ115, 

Φιλοϑταίμων»ονΘ-.ὁοΓροξεαηά σρίἀπς,Γροέζασι!οτη πὶ ἀπιδη5,ςου- 
τοπυρ ἀπ] ΟΠΠ 1] (τιάϊοίπς, φιλοϑεωρθν ΡΟ ΠΧ οφιλοϑεωρητς, 

Φιλοϑεία, υσέξειαγατιοτ ΕἸ. 
φιλέϑε. εγὲ νὴ ἐν οἱ ἀπιβ5 ,δυσεδη το ἐσ οπι5,Ρ᾽ι5, Ὁ οἱ Πιιάϊοίας, 

Ὁ εο Ἄβατας ἃ Βαάαο ετίαπι αχροπέτιν ἀριιά ΒΑΠ],ἴη Ἐριτικο- 
λ δίσμωτα φιλύϑεα, Ζαη, 

Φιλόθερμος) σα! οΥἿδ Δα άτι5. 
φιλοϑέωρρς, »γἱρεσι!ατίοιί ἀςάϊτιι55 ορΊάτι5 ἐρεξεδη 4], φιλοϑεαώμαν» 

Ροϊ ιχ. 
Φιλοϑηρεία, Ἔπδ δι ἐπιιάϊητη  Χ ΘΠΟΡ ἢ. 
φιλόϑηρϑονν οηδῃά] [ππ6 το ας, ΡΟ αχ. Οἱ οἴτιιγ οτῖαπη φιλοϑη. Αάλ- 

πιαητίη ΡΠνΠοσπτον ὃ εὐζωνον,φιλοϑύφᾳ ὠνόει, Ἶ 
φιλέϑρίκυίθ-γατη ᾶς [α ξξιι5) ἔπ ῦ τὶς » Ηοθ 5. νης φιλοϑρίωθ- αύμ- 

(5... ΝΝοπηο. 

φιλοϑύτης, ὁ δεισιδιαμλαν 7 [λοτὶ Π οἰ ἷς ἸητοΏτιΙ55 ἀϊαῖπὶ συ τοῖα απ ι5ν 

(ετόγαπι (τυ! το ας» αι Βοποῆοῖο ἰλοτιβοίοτιιπι Ὀςο ἴς ργο- 

Ῥατς διιζιιπτατ, φιλοϑ ὑται ίυ ρεγ εἰσι οι ὅν [Δ τι ἔς 115 ἀεαϊτι. Ατις- 

Πορδ.ῃ ψγείρί 59. φιλοϑυτίω αὐτὸν καὶ φιλόξενον. ΟΟΠΊπι.φιλοϑυπαι 

εἰσὶν οἱ δεισιδαίμονες ἡ ϑύασιν ἀεὶ τοῖς Θεοῖς νομίζοντες ἐκ τούτου αἰζλα - 

(εῖς ἐσεῶπι. 
φιλοίκειδυ,«, Πα ἀϊο 5 ποςεϊλτίοσιιπν [ει απ ΠΤ άτῖιιπα, 
Φιλοκιατοφάρῆς » ἀπιᾶης πεάοτα σείϊδηάα: ) 4αὶ ἀοἰςἕζατιιν μοάοτγα- 

ςεἰς ἐγομα ἴοι οο ἴαμα 15. Εμτιρί. 
φιλοικόδουος, ἀοπιοτιπη {41 [55 {01 ἀοπιοτι πὶ ΟΧτΓα ΘΠ αΓΙΠῚ 

τὸ ἀεϊ ςξζαταν, Χο πορθ.ῖη ΟΈςοη. 
Φιλοικτίρμονες οἱ τ] Γετ οοτά 5 ὃς ἀπ} οἱ, ΡΟ ΠΧ, 
Φιλοία τις 9... ὁ, ἔς 1Π1: αά ᾿πρ επάτιμι. ϑΟΡΒΟς οκρίρτεο τοι φιλοίκτισιον 
γιωὴ, 1 συμπα ϑὲς ατονγτο5 Δα τ (τί ςο γα 1211) Ρ τ Οιλᾶ, 
Φίλοιν Θονε, δ, ΔαΎΙΟυ5 νην Ἰπ] ἀα] ἀπο ἴπο 15. Οᾶχα ΑὐἸτοτ, με- 

τοτ.ἷ. νου δεὶς γδ φίλοινΘ-, ὁ μὴ χαίρων οἴνῳ, ΑτἈς ἶτ, ἐ φίλοινΘ-γ6 φρὸς 

οἶνον ἕπιμος. 
Φιλοΐς:ωρο ἔρος, ὁνοαρίάτις ἀἰ{ο]ρ]Ἰπα δας νεγίτατῖς, 
φίλοιφ 5.9 δια οίϊις, αρρετεης οοίτιις ἃ νετθο οἰφώ, ἀριιὰ ὙΠεος. 

Ἰερίταγ νοσατ, φιλοῖφα, 
, - - - “,9 , , 3, ͵ 

φιλόχαινιϑ- »πουϊτατὶς οι ρτάτι55αἰ ψίκορρς, τειχ ἑας κεκορεσ μῆν Θ-., ὄυμετα - 

ζλυτος, 
φιλοκαλθα, μιήσω, τ ἡκα ἴατα ἐπ ἀ1οἶιις οἸεραπτῖα;, ὅς Ρα]ομγίτυαί- 

εἶδ. δ. ἰοποίτατῆς, ρεςϊοία σοπιρ]εέξοτ, ςοΐο Βοπεῖζατοαι. 1ο- 
{ρμιις ἱπτισοητγα ΑρρίοπεπιΜάλιςσα ποίντων πῆρε παιδὸτρροφίαν 
φιλοκαλέ μῷ ἡ τὸ φυλοί ἥειν εδὺ νόμοις, εοἰΐπιιβ πουοίζατομι ξἴτοα 

οὐπολητομποῖα προτοόγαση. Φιλοχαλω οητοημάουντ φιλοτιοῦμαι. 
ῬΙατοα ΑἸ οχ. φιλοκαλαῖν ἐγλ υικαῖς φυτείας διακοσμῆσα;, Φιλοχφλως 
εἰερτητίατη αἀ 40 δέ αἰοιίςο,νε! ςοπιπλλαλίςοτ. δεγαΐο [συν τς 
ὥασερ τοῖς κοινοῖς αγα ϑΐμασι τροσεφιλυχοέλει τιγαὶ κἀσμογγαἀἀοθᾶς δὰ 

εἰεραητίαπα ογπᾶτια ντΌ 15. 
Φιλον νη φ, τος, τὸ, ΠΟ ᾽ς ΠΑ πηοπτιμ ΠΟ ἱπιργοῦδυ ἀ{1Π1Ὶ, 
Φιλεχαλέα, ας ἡ ΟἸσραητιο {ιυάεασις πο οὶ ἀπτοτ, Πππ ἀτππὴ γεγο τῇ 

ποποῆαάταπι, ποποίτατὶς Πιδαπν. (Οο ξαητῖπιιδ γεωπονικών 1}. 
χ.ἀς ἀσῃλίηῖ ρτϑίςητία ἰοηοης 5 Καὶ (ὧν μϑρ ὅδ ἔργον Ὡροϑιύμοις 
ἐπωνών, ἶο 5 ῥαϑυυουῦτας αἰτιώυβυ Ὁ: ἕνα σκοπὸν πᾶσι ἀπου δῆς τε νὴ 

φιλοκαλίας ἀπεργάζεταιγίς ει Ἰτατῖς ὃς εἰοραπτια ΟροΓ5 ΟΠη πη 1:5 
ςοπληλιης {τι πι}1ππὶ Ἰῃ ρεπεγαῦ, φΦιλοκαλία ετίατη δοογατὶ οὔ- 

᾿ς εἴ ψπαῇ παιδερκτία. 
φιλέχαλθο, δ οἰ ερ 5, φΦιλφροσμθο, οστορ 15. τὰ} οὔτι που οἘ],ςι]- 

τιι59Γ[{οὐτατ,ἀ Πα πιο στ. φιλόκαλος τε ἰῷ ἡ μιγαλοτρεαὺς, 1. 

ἴχατιις ογᾶς ὃς ἔρ]οπά ! ἀπι5.1[ἀεπ1, ἐρ βέλε τὸ αἷοὲ τυ « ὥνν ταὶ φιλό. 
καλθ., θη αὐ χαλλωπις- ἧς, ἔς γὸ φιλοχαλε μὲ τὸ μεγαλοτρεπὲς, καὶ- 

χωπις ὦ ἢ τὸ πὐοίεργον. φιλόκαλ. αὐδὲ ὅπλα, ΧΕπορἢ.}1.2. Γα ἀ1α. 
ἴῃ ἀγπη15 οἴοραης, Οτοροτ, φιλόχαλον νοσᾶς ΡΑΙΟΠΕΠῚ οαυάλιῃ 
{{|λπ| ἐχραπάςσητεπην 

Φιλοχαλως)γοοιηρτὸ, πνιηαὸ, κοϑαρώς, δ υ]α, 
Φιλόκεν θυ, δον ἀπ» μα ταιολόγος:ν τ φιλόκεγον φ'όμων 5114. 
Φιλοκέρδεια οὐ ἴτας [ποτὶ αυαυ εῖα. 
φιλοκερδεῖν 'α οι ο Πα φοτοντ οιαῖπδς Πποτῖρογα  δζημς Ππ|4τ|}.Χ α- 
ΠΟΡἢ τ Αναξασι, Ἐπιδείμνυῶχ βελόμϑοι(ὃ. «δεὶ σειν τὸς ποιει τι! τούτοις 
πλιστιωτέρφις ποιεῖν, ΤὮ ἐν, τῷ ἀδικον φιλοκερδουωύτων, 1ἀ, ὄνφυ εἰς πρὸς 

τὸ φιλοχε δεῖν, 
Φιλοκερδὴ ς,ἐθ-, ὁ καὶ ἡ, τας σαρῖ 4,55. αι τι! [155 ἀιιατι}5 5 [ποτὶ 
δυϊάτις» ΑὙἸ ορ ἢ ἴα ΓἸυτο. 

Φιλοκέρτομος, ΠγοΥ ἀα Χο  τοτ, ὃς ἔστι [τὶ 

Φιλοκηδιὴὶς, ἐθ',Ὁ καὶ ἡ, οἰ ἢςῖο [910 ἀιΉἸ οΥτίλ. 
Φιλοκηδης λόγος, Ατηξορἢ ὁ κηδειογικᾶς, 

ἀριλοκίνδιυθ-, ρετί σα] οὐ σιρ ὐιι59 Αἰασγῖτοῦ Πιδίςπς ρογίσυ ὁ δι. 
ἐοκίνδιωθ. Ἡ βίοττ ἂν ἐο 4] μ"εγαλοκένδιωίθε ἀϊεϊτατν ἐν τως ςρα- 

πεΐαις ἀνα ἐγαϑῆς καὶ φιλοκίνδιυΘ',ῖπ ἔπη ρογ 5 ΠῊ}Πτατῖδι5 νὶν ἔοι- 

εἰδγῶς δὰ (!σοιηᾷα ροτίσα]α ἱπετορι ἀμφ] τατος ἱῃ Ῥοιῖο]ς, 

Φ΄Ί 
νἱάε Μεγαλοκένδιαυ θυ, ἀπ) ; 

Φιλοκυήμι Τες γοἱ » ρτορτιὸ τ 1 ΑἸ ἑτιττι, ἔοι! οοτοδτιπι ἀπΊΔηζες, ἱπάξ 
πυοτώρμοτ, 401 ἀγαλ15 σαι ξητ, φίλοπλο: Ηςίν , 
Φιλέκοιν θ᾽, ΟΟΠΊΙΠΙΙΠἰτατῚ5 ἀπηᾶῃβοντ φιλόκοινον ζῶον ὁ αἴξρωπος, 
Φιλοκόλαξ,ακος, ἐγατλδη5 αἰ σητατοος, Ατιζοτο! Καὶ ἰοτοτίςου. Ὑἱ ΜΕΝ Ι 

Φίλαυτος, Ὶ 

μθ τ τ » ἰαξῖο 5» τὴς Ἔχτο]]ο 5. μεγαλλεῤῥημονω,, δι: ὅς, ἐμαυτοῦ 
υψὺς 

Φιλθόκομπος. εν ,ἰαξϊδυτία απηατοτοϊαξξατοτ, ᾧ ῳ 
Φιλόκοτνρος» ἢ πηι Πρ η59. 7 Βοορμν μ1.110.2. σα ρ.το: αἷς δύγδιρα. - 

τοὶ υὐ σίλυδιρᾳ καὶ Φιλιὀκεσρα ες ς,]α οἰἔγαις τίρῃ!5 ναιἀοπείγτ ἰο- 
4υΐταγ ΡΙμ. ) 8ζ Ιεταυτηϊης. ᾿ «- 

Φιλοκοσμία ας ἡ» Οτ Πατης {τα Πππ πὶ» Ἶτιῖς Πα τι. ΝΕ 
Φιλοκρινώ,αςουγατὸ ἃς ΠΡ ουτοτ οἰξιπτο, ὅς Πἰθ απο αἰ ἴφηα αῖπιο; ὃς ἢ 

4ς ἢϊς Ἰαἀησῖτιπὶ ἕιοῖο. μη φιλοκρίνε μοὶ τας ἀξίας Τῇ σε καθ ἢ 

σῶν ΝΑ ΖΑΠ.ΠΟΪ 1 ΠΗ ΗΪ ἀϊ απίτατος ΘΟΤᾺ ΠῚ αι] τὸ Ρυτρᾶτϊ, οὐποςς 
δ, Ξ - .ν ᾿ " 

(ἐ εχρεπάετγε, φιλοχρινοῖεν. ἧς Ιεϑιτι Ἠιαθοαητ,]. εἰξοχείξοιεν, τΤριΐοος 

[σίδη. Απεγνωσυβί- υὐοὺ οἶα ἰκτρων ἐκ εἰς βάϑος ὁρώντων, εὐ] ἀἐκράτο 
Εὑἧς φιλοκρινόντων τας ν ὅσοι-,Π 0 ΘΟ τὸ ἀπ ἀ!σαητο5 τπογϑοϑος 
ΒΑΠΙ. Καὶ ἐδεὶς ὁ τὸ ὠληϑ' ὃς τὸ ψεύθος φιλοκρινών, ὨΜ115 εἰ 4} ἀϊ- 
{οτῖτηςα νουϊτατὶ5 ὃζ πηοπάδς!) ΠΠθεη5 ἀπ! πιαάιϊετγαῖ, "Ν, 

Φιλοκτέανίθ: ὁ, ΔΙΙΔΓΙΙ5.,Φιλοκτήμων, φιλο χρη ματος»ἰ ποτὶ φαΐ ι18, Πιλά.ς 
αἰ, εἰπρείδυ κυ δὲς τε φιλοκτεανώτατε πάντων. ἜΝ 

Φιλοκτήμων; 11 ΑΤῈ15. φιλο χρή κατος 2 (ΠΡ 1115 ΡοσὨ σα, δ 14, 
Φιλοκτησίαγοιιρ!ἀἶτας Ρὸ ἠτάεηε!, 
Φιλοκτιςηςνα δ ητοῦ δἰ Ποδη5. 
Φιλοντις 9. [τ ξζανα οι ρΙ 459 Ν ΘΠ, 
φιλοκυ(ιΘ',αἹ ἐκ: (πιά ϊο 55 ΔΛ τορι, Αὐἰαπιδατῖτι ΡΠ Ποσ. φιλοκυ- 

ζοις εἰἴὸ δἱτρηυθιι5 Οσ.}}1 (ἀρ γῸ δ] οιι μα ἐκ ππαρηῖν ᾿ 
Φιλοκευηγος, κ, ὃς [νἀ το 8 ν ἐπατ οη 5. 
Φιλοκωϑονις ς, οἱ δαχν νη οἰ ςητι5. 6 δγὶο α. Ατίιεπ, ΠΡ τυτο, φίλοινθε 

δὲ ὅξιν ὁ πρὸς οἷ, ον ἕτοιμος. φελοποτης Ἡ,ὁ ωρθς πότοις. φιλοκω δε ωγέςἰς θ΄ 
ὁ μέχρι μέϑηςγλτἤρη, 

Φιλόκωμος, [τυ ϊο 5 σοπροἤατιοηἰς,[π Ἐρίστ, 
Φιλολακωγον θυ. ΡΠ ΠΟ] ας δ,1.}, ἀςοηιμαι {πιάιο ἢις, ΡΙατατιῖα Γγσατς 

δέ τὰ ΑΡΌΡΒε, 
Φιλολογεῖν, ἀἸΓρυταῖς ἂς {Ἰτετ 5) φιλοσοφεῖν» το ποτί {τι ἀἴο ΠἸτογαγιι 1» 

ἊΨ 

-᾿ 

γα» 

μον 

ΠΠΠωΣ ταν 

μια να 8 

ΘΕ ΡΆ ΠΟ 0τῦ 

μια γοκιι εἰς 
εὐ εἰ, ἰὰ ον 
ἀρ μοίρα 

ΠΡ 
Ἑ- 

Βπάσιις ᾿η Ερ τοὶ, Ἐτ φιλολογρειστες γ οἱ αὐεὲ (ὧν λόγοις 9 “πιο Π. ἀηδ εἰν ἐλοίν 
ὃς ᾿κεγατῖν ΠῚ , 

Φιλελογροοίογ πο] 5 να {ππ|4}} Δπγατοτοοαυάχ; εἰοαιδια: (μά ]ο- γξηδικοτοῦ 
ΡΥ" 

{0.52 ]Ατοῖν πᾶς φιλολογία. Πτεγατιτη ἀπηοτ. Δ 
Φιλολοίσορος, ργοσαχ, Οητ1ς 115 σαν θη 5214] ἀ οι, , 
Φιλόλετρ Θ', ες ὁ, Δι πάϊ οὐ! Ρ᾽ 4115. 
Φιλθλυτραν Πρ οητοῦ [αονν οἱ ργαοιιράιις ἤμπι ἰδιιδη 1, θ4]η εἰ, φι- 

λογλεσρανγἀς] δέξαι! δαίμεῖς, Θα], αἀ Οἰδιιο. 
Φιλόλυποι, οἱ ΤΠ ΟΣΓΟΥῚ ἃς τγὶ πἰτία ἀφ τ, 
Φιλομάϑ εἰα ἡ απγοῖ αἰ οἱ ρ Πα] το ἴῃ Τίπηςο. 
Φιλομᾳϑὲς, τὸ ἀΟΟἸ [ἴτΔ5. 

ἽΠΠΩ ΠΑ Ι 

Ἰλυπήμιειμεῖν {τὸ 

φως ΠΣ 

ἡ θιυάι; ,(Σ 

ιν  μλιρίι 

ἀὐΨΥ τς ΠΑΤΩΣ ὲ : ᾿ ; ἷ ὰ νλάδιη τοίη 
Φιλουσϑὴς, ἡ δοδ  ἡ ΔἸ τε! οἰ ρὶ ἀιι59(Ἐάτοῇις ΔἸ ςεπάϊ, {πιάτο - ἡ » 

ἤν ἀτοιρ πα, ὁ ἡδέως μανϑτένων. ΠΟοτατ, ἑαὶ ἧς φιλομαϑιὴςγ ἐ'σῃ πο- ὝΤΙ 
ὲ Ἴ ἡνέταρ μκΙσταΣ λυμαϑες Φιλομαϑέςσατος,ἀυ[ςοη αἱ οι ρ 11 ΠΠπηπ15. ἴῃ ᾿ α ἀϊ Ογτὶ ἃτ 

Ρυά Χοπορῃ. ὃ 
Φιλομαϑία. ἀξ. ἡ να πλοτ ἀ 6 πα]. ὗ φιλο ρούϑ'οια, δι, 
Φιλονοϑω, τὸ φιλοσοφοῦ, ἡ απαδοϊξω 7 κ' φιλοπογώ,, αἰ ςοπ Δ  τεηεοτ ἀεῇ- 

ἀετῖο ΡΊατο ἀς ἵερ.ϑδεγαίο ἐς δομοία Ταγίςμῃ, Οἰ φιλομᾳϑουῦ- 
τες ὅγη χώριοι πείντες εἰσί. 

Φιλόμας οιγία δι τ" ηγ]} Αἰρυλ, Α σατη. 
Φιλοικαχ ὠς αρ ἐς ριρ πον ρα σηΑπὶ ἀρρετοἱποαιτὸ ὃ ἔστι! ὃ ρτῶ- 

Ἰον, ΡΙμτατοιη ίαγος ον φιλομαχ ἕντος αἰεὶ πρὸς τὸν Αννίξανιςαὶ 

ΘΡΡοπίτιτ φυγομαχω φιλομο χον αι ά1}5 Ρ Κ Πα, 
φιλέμζριθ- ει ρ᾽άμ5 ΡΙΠυαΐᾳν, φελ ὁ μῶριθ. τέ ἤ ξγῖπ ἘΡΊ ται πη Ρ ΓΟ 

φίλουνζρος. 

Φιλυμειδὲς, τὸ εἴ [15 {πἰπ [10]. 
Φιλομειδης εἴθ, ὁ κ᾿ αν απιδῃ5 τὶ Πιπη,φιλόγελως ἱλαρρε:ν ςποτῖς ἘΡΊΓΝ, 

νοΐ αιιοα ἐκ δ χρόνε μηδέων, 1. Ὑ αὐ )οίων 5) πᾶτα ἦτ τ ν ε] ἃ μέδειν, 
φιιοά οἴ τερπατγο, Ηως ἀϊέξξιο πλετγὶ σαι σοπυίηατ μα ἀρυᾷ 
ΟΡοοτας. Ποσλ. 111 .4.γ,δέφρον ἐλσοι φιλομειδιὴς εἰφρρδέτηιν δὲ τά πη π 
1 σοάϊος πγαηείοτῖρτο ΡΟΓνπίσατο μ (οτἰ δίτωτγ, 

Φιλομείραξ, ακος. ὁ, ο] εἰσοητα ! οτιῖπι ἀπλάτου. 
Φιλομεμφὴς,, αι ΠΡεητεῦ σοπαιιοτίτιτ ὃς ἐχροίτατ, αι ἡποι ας 

δί γορυεμεηέοτς ἀπλάῖ ῬΠλτ. . 
Φιλομηϑης ἀϊοίτιτ Ν Ἔπιι5 αὉ ΕἸ ἤοάο ἱπ ΤΉεοροι. ὅτι μηδέων εἶξε- 

φααιΐϑυη οί εχ σεηἦτα δι πάτα ἢτ δ᾽ ἀςπὶ ταπηοη φιλομειδης» 
Ἰ ΒΙἸατῖς ὃς εἰ Πρ ἀπιη8. 
φιλοῦπλα, ἡ, ΡἈ  Οπας Δ. Αὐμῖος, (46 Θοτρ αὶ οὐ ταν ΠΡ ἀϊο λπηρι- 

τοι βοτεέσιιε Βίγαπιδο ἔργα σαριτ ν ΟΠ ταπς ἐρίτιπι πιοτάα ἰα- 
υϊ παίζει, τε ρ οῖοπϑ ἴη {ΠΠ πὶ ἀἰ χίτεταγρε μος ἱπηὼὸ οἵ ὁ Ρμ11ο- 
τ 6 ]1}Ὲ Βετοτ. 1.3.1 ὃ Γοργίν εἰς τίωδ χελιδόνα: ἐπεὶ κοίν᾽ ἀυτώ πετο-- 
υᾶϑη ἀφῖχι τὸ εἰ ἥωμα,οξιτα ὧν τραγικων: εἶπε γδ ὠσεόν γε ὦ φιλομῆ- ὦ 
λα ῬΊατατ. Ἔτίατι [0.7.5 γανρο αια  ξ. Τὴ οπι. Δυὸ ρ ἴῃ Αἰ. 
ἢς [οτῖρτιιην. Γρύκνη εἰς αἰηδόνα, κὶ δὲ φιλομῆλα εἰς χελιδόνα μεταβλη- 

ϑείσανν τὰς Οἰλολυγών. 
Φιλόμηλθ-, υ, ὁ, αι ροιηὶς ἀα! αδζατιγγνς ΑἸεχαπάος ἀρὰ Ὁ: 

λιυζ, 

οὐ α ουδαν 
δ ίβαινς Δι 

ὑπιδϑλιδφῇ 

ὑλυταίπιϑ νὴ 

ἀλέα, 

Νιοὶ 
θλυλϑ.ν 



ΦΟΣΙ 
ο΄ Πἰδιζ,νῖδε Μηλομαχία. 
Φιλόμηρρενθ 1 Ἡοιϑοτὶ πάτο πις οἢ. 

᾿ς Φιλυοκήτορες. 1 ΔΑΙΤῚ ΙΔ ΓΟ 52 1υτ.ἴπ ΘΟ] η, 
Ὡ ᾿ς Φιλόμισος ες ὁ, Οὐ  Οτιιπη ἀπ] ἢ 5741] ἀρ σητογ οὐϊτ,  ϊ 4, 
ἢ Κρ ὰ οΦιλομίσως, οὐϊο[ὃ, ᾿ ) 

Φιλομουσία απιοτ ΜΠ α(ατιιπη, [πιά τπὶ ΝΜ υσος, Μιῆσα. 
ν, δὰ Φιλοίμουσος γα. ὁγα ΠῚ] Οὐ5 Μυ Άγιπι 7) ΜαΠοις . Μυῆςα ΔυάϊοΠις. 

᾽ ἈΠ ΟΡ μαη. γεφ. ϑηοα τοὶ λόγων φιλομούσων, γοίηίρατον πηιῆςα- 

᾿ς ταπὶ ΟΓΔΙΙΟΏΙΙΠ). 
ἰφιλομόχθερ 9. 5 4} ργαόγαπη σοηίοσγιϊο ἀοϊεξλσιτ. φιλοπόγηρρς, 
Πρ Ιυχ. 
φιλφμαχβθ- ΙΔθοτῖο ες, [ασογι!ΠΊ ἀπηδῃς, 
φιλομυϑεῖν» ᾿ἰοητοτ ἔα 0. τὶ» αα]ατιιπὶ (πι 4! οἤμπι εἶδε, 
 Φιλόαυϑος», 0] ἔα .}15 σα μἀοτ, Δι] οἤις. 
Φιλόμωιος, τς ρτ ἢ η (ον; σα ΠΠΔτο τ] τοηὶ φιλόψογος, 

᾿ Φιλονετως πέπρίθ΄9]Δρὴ5 τι. Ὁ Ι οιτ5, ΟΠγ65 Παιιατιι.,}Π Ἐρὶσ. 
 φρλονεικέω, μυΐσω αν. ηκα)ςΟὨτε μά 0, Ο θη τοτγοοῖτο 5 (πὶ ρογεί πᾶχν 
ΝΩ οτίχοις ας πηι] οτγν ποςηα] ἔπι οι  ἀτι5.]Ν φυττ. φιλον καὶ τοὶ χεί- 
τς ρῶς ΡοΓ ΔΏΜϊ σοητοητὶ Ομ θὰ ἀοτογίοτγα σαρτον τ μη ον], φιλο- 
ἊΝ γικε σοὶ τορὲς αβετίω), ἐς νἱττατο τοοῖτπη σοττο, ΡΙατο εἰς Γερῖθιι, 

᾿ς φιλονικαῖ «ρρὸς τὸ τοιοιΐτον εἰ ο ΠΥ σοητοπάο, ἰάεπὶ ἰπ Ἔρ το]. Ἐτ ρτὶ- 
το ἐς Κοριθ]ς, φιλονεικεῖν κορὸς τὸ ε μὲ ἐδ ἃ ξποκρινουῆνογ, ντ εθὸ 

ο΄ τοίροπάοτγοῃι ἱπίϊζατο, Οὐιὴ) [πΒοἼτῖιι. Χ Θη ΟΡ. φιλονεικ ήσει οπσως 
ΤΠ αἰριγγνταί σου,νττο νἱηςατοσοητοπάει, 
Φιλυγεικίαγας δ, ΠΟ ΠΓΟΠΙΙΟ 5 ΡΟΙ τί παρα, σοητιπταςῖα 9 ἀπι δἰτέο ἃ 

νἱποῦπα! σομτθητι σΟὨτοητΙΟὨ 5 ρογε ἐς Ἰα) 4 ΠἼη}} σοηοῖτα- 
το, ἔραεοσοητζτγοιιει πᾶ. 
ἐλ νει κας "δ αὶ ἐν σου τουτί οὗς, ΧΟ ί 5, ὅς ν]έζοτία ἀρ 3η5, ἔρως 

ν᾿ φιλόνεικος. ΟΟΥ ρ᾽α5 Πσοητίπι5. Χ  πορ θη. Ετιαιη ἢ. θΟποτη 
Ῥαττοπη; φιλόνεικος πρὸς τὸ μη ελλείπεόθει, 61) ποι ἷν εἶν᾽ ὀυεργετοειῶ τας 
ἑαυτὴν ν σοητοπιδης Ὡς σοίειος ὕεης ἐς [δ χπεγοητθιι5, 

τ νηΐον 
᾿ δΦιλοείκας, ΑὐπογῸ φιλονείκως ἐΐχεσι πρὸς οἰλλύλοις,, τηυτα εἰξ ἴητοῦ 

ο΄ εο5 δ ΠΗ] Ατῖο, ςπὶ Χο, 
Φιλονίλη γοςατα οἱ ἃ ϑειρίοης {ΠΠ4 αἰαὶ δέ ταιγπτὰ ἐχ ἀπηῖοὶς οομῆλ 
 τανἱὰ εἴ, ε' ἐκ φίλαν ἴλυγαρυ ΑΡρίδη. ἐν βνξικῆς 
λοξενία ας, ἡ Πο ριτα τας. ῬΑι]. δὰ Β οἵη. 6.12. φιλοξενίδυ διῶίκον 
τες. Ποίρ!ταϊτατεπι [οξξαητο. 
ιλόξεγίθ-, κ, 6 χ" καὶ Ποίρ τα} 15,ατηδη5 ΒΟ ρλταπι;) ὃς ῬΕΓΕρτΙ ΠΟ ΠῚ, 

ὙΠ ταν ὅς 
ο Φιλύξειν ΘΡτο οςοάςπ,. 
Ο Φιλόοιδ᾽, φίλοιν Θ'»ἷῃ Ερῖστ, 
 Φιλυσοίγμων, ον. γ(ν πὰς ἀριιά ΡΟ]Π σε ΠῚ φιλοαναιγειοσιωθη: ὃζ φιλο. 
᾿ς «παϊγιόνως) τηδτοΥ Ἰοσοτισὶν οἷ [ποτα πι»ἔασοτι5, ἐς τῖι5 ὃς 
τς Πιάϊδιιπάιι »ϑ4Ζα ᾿ἴῦτο ἤοπὸ Ληϊπηα]. οἱ ΟΡ οηίτιιγ Σπου- 
ο΄ ῥδεστικός, 
᾿ Φιλοσαίκαης»ἴ4ο Π| αι! φιλοπτι)μων, φιλοπαίσμων, φιλοσχείςης., ΡΟ] 
τς ]υχ.Αἀατηδπτίιις ἴῃ ῬΗγ Ποσποπε Οἷσοι 3 αὖ εἰς γῆρμς εἴ δ δια. 

φυλαϊτῆεσι π΄ ὦ δὲκαὶ »ξ τοι εἰσιν φιλοστεῖκ ταιγϑιλογίλωτες κακῶν ἀμα ϑεῖς, 
εἱπλοῖ, 

 Φιλόπαις, ΡΠ ΕΓΟΥΙΠῚ ἀπηατοτ. τίωὶ φιλόποιδα χύλίω ἴῃ ἘρῚρΡ. Φιλόπας 
τς οδτὶ τῷ σα)δερας ὃς ἱποποίϊὲ, φιλόσσαις Ὁ ἰὼ ἐκμανώς κ᾽ Αἰ λέξαν 
ο΄ ὀρ. ὁ βαπιλειξς, Ατἤξη. 

Φιλοπῆδα βολ(θ-.ν, αἰδοττετ [Ὸ οβογεης ροτγί οι] 15, ῬΙας, τη ΡΠ]. 
᾿ς «ποίει φιλοφήδαβιλον αἱ ὠρόϑυιτον δ} «ὅσ κενδευύες, 

᾿ ΦιλοπάρϑενΘ- »ἰζυιχο ἤις ντγρτπξατῖς, ον τσιης σαι άθηδ, 
 Φιλοπα ποία ἀΠηΟΥ Ρατγῖα νος ΡατΓΙ5.ΤὨτΟΓΡτ. ΑὙ τη Ν εἰρ 5, Τυχῶν 

τ΄ ἄπεισι ἥτα φιλοπτιτρίαν, 

᾿ φιλόπατρας. [Ἐμείϊο ας Ρατεῖσ. Οοπλπν. Αὐ ΠΟ ρἢ ἴη ΡΙμς, 
᾿ Φιλότα τοι, τὸ, ρατ᾿ ἴα σΠατῖτασ.1 ἢ ραςγλα τη ἀπο τ, 
Φιλοπάτωρ ορρς, "4 Γ15 ἀμ Πα ΟΥ απ 5 ΡΑΓΓΙ5. ΝΟΏΠΙΙ5 φιλοπτίτωρ αἰ" 

δημι μαι, 

Πιδο πη, 
ἐγ, δὶ 

μας ιν 

᾿ 

ἰδ νειν. 

ἡκεν, Πμ . 
λημαϑιν ̓ ἰηα 

αἰχμ(πι: 

οἰτοκοιδύ: 

,Οἰράηρϑδν 

τιλ! ἡἠκοταν 

ίετος τ ΝΣ 

ἐμηιηπι 0 τος γρόυεν αἰαξ. 

 Φιλοπενϑὺς. 6111} 11 οατον ἱπάτι σε πς.Ίττ, γεωώκες γδ αὐδρων φι- 
ἢ. κλοπϑέςεραί εἰσιν. 

{μή Φιλοπευ ϑϑὺ -οφιλομα δὶς} (πο παά] διά. 
τα μίο, ᾿ (διλοπευστεῖν»(ς(οἰταῃ δ] οἰρτάτητι οἰϊο, τὸ ἡδέως ἐρωτῶν ἢ πωωθ αὐτου 

εἰμι ὴ δὲ τι μανθαύειν. “ϊ “1 φιλοσυρφγμονεῖν. 
ΠΩ Φιλοπευς ἴα, ας"). Φιλομαθία, 

Φιλόπευς Φ-, ἀἸΓσου δι σα Δ π5.σατῖο ἤι5. 
Φιλοπλείτων, 4] ΓΙ ατοηΐς [πιά ϊοῆις οἷς, ΑἸ οη ἀς Οαἤαηπάτο Ἀε- 

δὲ Μαςςεά. 
Φίλοπλϑ',αγπιοτάπι Πιάϊοπις. 
Φιλοπλετία, ας ἡ αι τις! λ]τίάτίιπι {ἄτι πη, 
Φιλόπλετος, Ε, ὃ, ΔΙ] ΤΊ 5) 1 0115 ἀ{π|πἰατιατι Πιιάϊοῇις. 
Φιλοπλετώ, ηἰπιῖο {πιάτο ἀλατι!ς ᾿ηδῖο, ΡΙ υτατς αὐοὶ φιλοπλ Κ ἡ τοὶ 

πώς ὁ μανικὸν τὸ ποῖϑος γεῖ τις ἱκοτίῳ μὴ χεῦ ταὶ δια τὸ ῥιγρω μηδὲ αἢ- 
σῳ διε πὸ αϑεινῇῆν, ιὐ τὸ πλέτῳ διὰ τὸ φηλοπλετεῖν, 

Φιλοποιίῳ, ἕχςῖο ΠΊΪςΙ1Π1. 
τ  Φιλοποιὸς οὐ ὁ, φιλε;γὸς, 
Φιλοπύλεμοε,κ, ὁ, 6] Πἰςο 5, 06 112χ. Ὁ 111 ἡ πιἀ]οῆις, 
Φιλόπολες,0 κὶ ἡγαηιδπ5 οἰ αἰτατὶ 5» τατῖς Π  λΟ Πισ. ΡῈ] σο]4, τα 

ἀϊτοίις οἰμ}}ς νῖτα; ΠῸς, φιλαίϑρωπον ἐξ) δεὶ χὺ φιλόπολιν, 
᾿ Φιλοπολίτας, κ)δ (τι οίτι5 ολιετιπι;(αἰμτι οἰμλμπὶ σοὨ [Ὡς η5, 

᾿ 
Ἵ 
᾿ 

Φ᾽Ὶ δ 8 
φιλοπονία, {Ἐμ ἀἱ οὐδ Ιαθότγοιν ποπηοης ἀἀμίθοο Πμάίμπι )γὈρεγα πῇ 

μα 0) 4 ΠἸροητον ἃς οὔ Ιαθοτο 4υ!ρρίαι (ςέζοτ ἃζ ΡΓοίεφιοτ. 
Αςοιείπτία, γτ ριλοπον ὦ αῦτο τὸ σιίΐγοκμμα,, οἸαθοτο ὅς [πσιδτο. 
μόνον κε φιλο πογεϊ τέυ; κοίϑειρσιν, τα τιὶτν ἢ ἀιὰ οΡογαάτιγ ρυγρα- 
το 6 ΠῚ. Ν αζαη τυ ἴῃ Οταῖ, φιλοχονητέον τοῖς φιλολόγοις, ἰἸτοΓᾶ- 
τιιπὶ {πωμϊοῆς ἰαίνογαηεΐοι τη οἵδ. Τάςπὶ ἐδίάοσν:ν πάο πιφιλοπο- 
γημῆσον» 6] αἰδοτάτιπ)ο εἰσι ζτζναι. Τ1οίτιισ οὐ απ) φιλοπογιυιαν 
αὐτὶ πῷ φιλοπογω, ΑΙ {Ὁ Ἰλοτ,3. δεῖ μ(ρ λλον φιλοπογεῖ ὅντα αἷεὶ 1] μα - 
ταφιρων, ὅσον, δὲς, 

Φιλοπόνημα) ΟΡ ς ο] αἰλογατιιπη. 
Φιλοπονηρφςγ 8, ὁ) ς 118 ΠῚ ΠΤ Ϊςτ15 Ῥγαι τι πη, Αα 110... Ἐς ίς, ρι- 

λοιοόχθηρφς. ν 

Φιλοηονία ας, ὃ, ΠΔἰλοτ ν Ο]πΠτατ 5» Δ ΠΊΟΥ ἰαατῖς, πμ} ἃ, 1 ἀιπτία, 
Οαζὰ ἀς ϑεπεέϊ. 

Φιλοπογίθο κε, απλῖςις ἰα ΡΟ τὶς, γοΠαμ 5.6 Πδιι5)ασσαγατας, ἰη41" 
{χγϊι5., Δ] ρἐπ5,α ας οτ,φίλερ)ος δι, 

Φιλοπυσία αι ϊτα5 Οἱ υςηα] 9» νἱηοίτας. 
Χεπορῃ. 

Φιλοπότης,5,ὁ Ροτάτοτ, δἰ αχ,ροταπαὶ {41 5» δ᾽ Βοησ Δι τς» 
ΠΟ Ο γιμὶ [πινάτο 15. Α. ΠΠἘορ να τα Ψ οὐρῖν, Οὐδὲ δὲ φησι σο- 
σίας ῳρὸς δέρκυλον ἐξ) φιλοπύ τέων αὐτόν; Σω. δα μως γ᾽ ἐπεὶ αὕτη γε χρη- 
«ὧν ὄξιν ανορων καὶ γύσος, 

Φιλοώραγ μον ἐφεξον,α τὸ ΔἸ Πρ Θητίι!5. 
Φιλοῶραγ μοσιμΐη, τθοΓ ἔοι Ἰτιάλιπι σαιίας τταϑχηδὶ, πυδίηι 

τος ἀβθηαϊ ὃ ςοηἤοϊςηάι., οτρίἀ τας ποροτίοτιπι ξαςεῇςεα- 
ἐρημαι ἰλθμιοβιμδην Χπ Μ δίς, τίω" φιλοαραγμοσυυύίω ὁράντας 

Φιλεσορίσ πποσ,ξων ὁ φιλόδεκοςν δέ 41] Πἰςητο 4119. ποροτῖα ἕαοοἤτ,ςα- 
ΤΟ 5. ἱ 

Φιλοτρρσηγορία ας η, (Δ πἰταη4] {Δι τη. ΤΓΟοταῖος δά Παπιοη. 
Εἶστι 2 φιλοωρὺσυγρρία μὴν τὸ ρρσφωνγεῖν «δὴ ἀπσανηἶθάας. νιὰς Βό- 
φρρσηγρρία, ᾿ 

Φιλοώρςσ ἡγορφς ἔτι] οὐπ5 (αΠπταηα!, ἔς 1115 αα (α] τα πη άτισα τ νηάθ 
φερσηγρρία, (αἱ τα πα ϊ {π᾿ ατηον τάς ἐν τῷ Ευὐ φρρσ ἠορρε. 

Φιλοτρῶτεύω, μτ 85 τ᾽ Ογᾶππηο Ρτἰπιαταμι Βότετς, φιλοτρωτευ ϑν 
αὐ ΝΠ. τι ἀπγᾶτ ρει πιάτα σΌγοις ἴῃ οἰβ 5 Πιμλ5 ἰραμηο5 ὃ- 
ΡΙΠΟΙ. 3... 

Φιλαώρωτος, ἐ, ὃς ρΓΙπηατίατγιιπι ράγιίεατι ἀπ δἰγῖ οἶς, 
Φιλοπτίλει ἐς») κα ἐντς ΠἸς οἴμς, 

Φιλόπθω χιθ., ραιιρογοα ἀιη 4 Π5,64111} πιοπῖς ραιρογ οἢρΟτορ. 
Φιλόπυρρς ὃ κα ἡ πΠἀἸοἤις τεέτιοι»η Ἐρί στ. 
Φιλίπυς (Θ-, (οἱ εϊτα αι ἀτι5, Οιιγῖο 59 ἠά θα; οἴμτι φιλόπευς Ὁ» φιλὸ- 

φεάλμων, 
Φιλοπωρες ἢ, 41} ΔιιΓ πιὰ ἷοο ἐγ έξις ἀδσογροσς δὲ ἰἰς νοΐ! απηᾶτρ; 

Βοπιοτιη ἀρροτει5.1 Ἐρίρ. 

Φιλφργθ᾽, ὁ καὶ δ συ ἔς 15. πιο στατα,λπ Ἐρὶσ, φιλόργίθο ἑορτῆς τυιπι 
οτρίοτγιπῇ σαριάμ τ: Ν ὁπ, 

Φιλορήτων. Ε ποτογίσᾳ {πιάτο [15. 
Φιλορνιϑία, πγοτ δί ἐς ιἀοτίμ αἰ π|, ΑΙ ΟΡ. 
Φίλορνες γὰ ΠΥ Δ115 ΔιΠ6 5. 

Φιλεῤῥὼξ ἀμπελθ- 7 ἴῃ Ἐρ᾽ στοσγπτατ, νἴτὶς ἀπηῖςα νιιῖ5 γα] οἰ Π15. 
Φιλορχησ τιὴς οὐ, [χ] τατι οπὶς ἀρλατοτγἀδπηκητοίη ΡΕγ, 
φιλορχύμων, Δ] τάτοτ. 
Φίλθ., ε οὖς δυλίοις, αρρσφιλὴ ς»αὐπΔτΟΓ 5 41} ξγις 9 4} ἀπιλο ΓΙΑΤῚ 

συητγαχίτ . Βεηϊρπιϑοίούρίτα 155 ατάταις ὃὲ ἔτη 14 γῖ5. Αἀϊεξξ, 
γε] σορπατῖις οὐ κει Θ:»διιίϊλητ. λέγεται φίλιθ- καὶ (3) τῷ φιλοιωῦτος» 

χ; δὴ τῷ φιλομῆδα. Ἡοπτοτιις Οὐγ 1.9 φίλ. εἰν κὶ φίλα ἕρδει,ττη!- 
οἷι5 ἢτ, ἃς γεπὴ πη οἰτία ἐἰσηδηι ἔδοῖατ: νοὶ αἰτοτιιπι δι δίϊαητ, 
αἰτεγιιμν Αὐϊοξεηα. Ἐς φίλον ὄξιν ἤρετο, ρέαςετ ᾿ηιώγεγο. Τ4εππὶ 
101 4επη. φίλα τράτω, οτατᾶπη το ΠῚ ἕαςὶο, μι] οίτεατ φίλα ποιέεῶζ) 

τατι ςατὶ Φίλ ΘΟ. Βατιις. ΠΟ πιεῖ. "],, Μυτρὶ φίλῃ ἐν χερσὶ τίϑει. 
Ἠεῇος. ἴῃ Τἄεορ. ἠς Ὑ τίτοης,- σε ϑαλαοσῆς Πυϑμδύ ἔχων σοὶ 
Μμηπεὶ φίληγϑις Ἡοτατ. ϑατγτ.2.1Π 3. 

-οἰδπιεῖ ἀπιῖςα ίδτετ, ὅζο. 
δόσις φίλν, ἀσηιπὶ ΑΒ αρῖπτο δεπειοϊο ργοξοδειπι, ΠοπΊενΟ - 
ἀν. ξ, δύσις σγ᾿ ὀλίγυ πε φίλη τε γίγνεται ἡμετέρη, φίλον ἐμὸν, ἐδετερῶς, 
ΡΓο,ὃ ἀπιῖσς πιϑναγορῃ.. τ Ὁ ὃ 

Φιλόσιτος, οἰ δὶ ἀρρόζεης. ΡΙατ. ΡΟΠ1τ. 11. ς. οἰ σω ἃ αϑεὲ τὰ συτία δυ- 
αερῦγϑτε πεινῆν φαυδυ» ὅτε ὅγε ϑυμεῖν σιτίων ἐσὲ φιλόσιτον, δνηὶ κακό- 

σιτον ἕρ). 
Φιλόσκετπει δένδρα. τ΄ οτος 08: ἔγο πα 1. οδίερτα (ογυβταυ ΤΒςο- 

Ρἀγαῆ.1.2.(ς σαι ρΊδῃτ, 
Φιλοτκι. ΑΠΊΔΠ5 ν τη ΑΓΕ ΠῚ. Ἵ 
Φιλοσκώμμων, Ἰοσδηὶ οαπν ἀϊςαςίτατο Πεπδιοίι5, 
Φιλοσκ ὠπῆης»φιλολοίδορον χλ δας πὲ «ρτωϑειςιμοὺς ἘτᾺ ἀιιο δ φιλεσκομ- 

μόνως, ΡοΪ. δὲ φιλοσκοιικοσιμη, 

Φιλοσκωπτεῖν, [ἀςετλὶς ἀο! ςἐζατί. ΑἸΒοπ.1.14.ὁκήήπόῤει ) ἡμλδ τὸ συμ- 
πόσιον εδὲ Γη φιλ γνσκωπσπομπῶν. 

Φιλοσυφέα, ὦ ἈΠΟ ΟΡ τα: {π6ϊ0 Ἰπάυῖσοο » ΡΠ ΟΙΌρ μεσ ἃδῸ» 
ϑεωεω, σκέπτομαι φροναίζω {τις δέ σοι πιο τΟτΟνῈ αὗξε εν πορντ 
πα ἐφιλοσορυσαν (Οςτ΄ Πππσίτιιτ Ἰητογά 1 Αςςαίατίμεντ ἁρυὰ 
εἰηάοπὶ Ποοτγατοτη, Πῶς καὶ χρὴ σκοπεῖν γὴ φιλοσοφεῖν τῷ τον ἃ λόγον; 
φἰζίπιατε ὃς 1 ιι γεγο )ίῃ εόφιις φοπιςη οηζατῖ. μελετῴν κὸ φιλο- 

Ἴοπι.2. ζζος 111) 

εἰς φιὰ οπυσδμ ῳραχθί α!» 



ὄφξο ΦΌ 
σοφεῖν τοὶ μέλλον ται, ὃ ς. Φιλοσυφήσομῆ τοὶ αἷδὶ ϑευεῖ, δ΄ ς Δ Αυ τος 
τὼ Οιαπουῖδιι5. {Ὁσγατιαά ΝΊοοοΪ. ρτο ᾿Ἰτοτὶβ ορεγανι ἄάτο. 
τὴ {οἸεητης ὃς ἀἰ {οἰ ρΡ! πὶ νοτίατι , τὸ γδ φιλοσοφ εἶν τὰς ὁδοις σοι 
δείξει, » ἈΠΟ ΟΡ Αἰ’ ἷ4 εἴτ. Πτογαγερη {τ ἀ τ 7158 τρί ἀσππῦ 
Πγαδιτ. φιλοσοφεῖν» ΟΟσπρατηπῃ εἴτε δὲ οἶτοα αἰ ΤΠ ἃ ἡπτεπτιιπι, 
ἀιιαΠ πυπογο [πο Ειπν ὁπτα πηι Ο ΡΠ. ὃς υγ . πυρὸς εἰστογ, κα 
αὔτο φιλοσοφ εἰνοῖ ὦ οἰτοϊ πα ραγεγεχοορίτατο δέ οὐτυϊη [οἱ Φιλοσο 
φᾶν, ἀνξερτατς,. ἀΠΠογεῖς ἀἰρατατς ὃς τγαέζατο αἰ τα! 4. 42. 
εἰς γγύεϑ. ταύτας οὗτὶ σεού πεφιλοσοφήϑοω θανεῖν, ΡΒ] ατα τοις ᾿π Τα - 
ἕατο, κα αῷ ἡ μερρλογείς Μιώϑεσις φιλοσοφηϑεῖστε γ τριέντως » τατίοῃ δ 

ἡλοτ οπτατίςα εἰεραητεν ὀχ] σάτα. ΑΡΟΡτΒ. μαλιστα 5) ὧν πέρὰ 
πίω) πενίαν ἐφιλοσόφησεν, φιλοσοφ εἰν. δογιμματίζειν, ὅς σου Πιτιοτο. [ἀ δ, 

Σποδέχομαι τίω) γγώμίυν Τ᾽ ποιονηῆδ, αν ὁθτων ὃ μάλισ τει τῷ τἰω) δώφνιι» 
ἐρωμῴῥίω ὃ τὰ ττυϑίς φιλοσσφήσαντος, φιλοσοφεῖν, ἐχοτοετς ἃς της - 

ἀϊτατὶ, Οὐεσοτίι5, ἕνα φιλοσοφησά τὸ ταπεινὸν εἰς κα ϑαρσιν τῆς τόρ 

πέδας ἀλαζονείας, τ ἴπι ΠιιΠΆ} Πἴτατο σοπποάὲ ἐχογοοτὶ ροῆετς δά 
ἐχριιρπαηιίαπι βγστουῖταπι ἀπἰ πιὶ οἰατίοπεπι. Φιλοσορεῖν , τὸ 
καρτερείν,ετοίοτατο, Οτεροτῖις ἐς Ματτγτιθιι5,κὺ τούτων ἔτι ϑαω - 
μασιάτερᾳ φιλοσυφήσντας Φιλοσοφανγπαρῷ {τ410 σοητοπάοτς, 
οὐπηΐ δηΐπιὶ σοπτοπτιοης ἱποιπηθοτε. ΠΟ οταλ. 1 Ράποσ. Ὑίς 
5 γ) δ᾽ ποιεῖν δίωα μϑύων καὶ “Ὧ κέγειν ϑη:σταιυύμων., αὶ πονήσει κὶ φίλο- 
συφύσει,δές. Φιλοσοφ εἶν, τὸ φιλοπονεῖν. 6 π| 1ῃ Βιι τ. μελετῶν κα φιλο- 
σοφεῖν καὶ ταὶ μένλον τοι τὴ πόλει σιροίσειν, 

Φιλυσθφηίρυ, ριτος γΥϑς σις ἔιλιία. φρϑντισμια, μοίϑημα. ΑὐἸποτεῖες ἰδοιιπάο 
ἀς οαἱο,ἄς ἄτα τεγγα ἰοαιιεης 9 Ωἧς τε οἷο τούτου Ἀπορεῖν, εἰκότως 
ἐγλύετο φιλοσύφημῳ πᾶ σπ»᾽ὰ οὐκ. ζήτημα φιλοσοφικὸν κὶ διαπόρημαι. Ρἢ.ἷ- 
Ἰοίορῃΐςα ψιαίειο δι γος φιμΔ7 αι ΡΠ] οἱ ΟΡ τᾷ ἀἰϊίρατα- 
τίομε ἔοι σοπαμ τίς, 

Φιλεσορία ας, ̓να ρὶ οπτία Πιἀ ματα, Ροπϊταγ ΤΙοογαιῖ ἴρς αὐτὶ τῆς 
φιλολογίας τντίη Οτἴατίοη, Δ ΝΝΊςΟςΪ οοἷτι ἐὺ ἐκριξώς εἰδέναι βάλῃ, 
ἐμ πέρίᾳ μέτιϑι αὶ φιλεσοφέα αυίς αι ἀοςιιγατὸ ποήϊε νο] 5914 ν- 
ἴὰ ὃς ΡΠ οὐρα ςοπίεαιδτο,1 οἰξτὶς ὃς ἀ1 [τ] Π1πὶς οἱ4 ε[,}}- 
τόγι5. 

Φιλοσοφικὸς, αὐ ΡΗΙΠ Οὐ ᾿ἴΔτη ρογεΐπεης. 
Φιλοσοφομειρχκίσς Ὁ.) Δο] εἴσεηταϊος ΡΠ ΟΡ ΐα ἀςἀϊτι5»ίοειι υὶ 

δάοϊείςεις δἀιποάππι ΡΠ] οἰ ματῖς Ατῆςη. 
Φιλόσοφίδ-, δι] ΌΡι5. Γἀρ᾽οητῖα: ἀτηδῃϑ 5 Γαρίθητῖα: {410 [159 

ἀοξεεῖπα: Πυιάϊοῖις, ὁ φιλών λόγοις κ᾿ ασεδάζων πξοὶ τα! δείάνοντ (στὴ 
δὲς Ρμγναῖς ἢ. ῬΊατο συ Ασςαίεϊμ Γδσιηάο ἐς Ἀοραῦ]ς. ἢ 
οὐσιν φίλοσοφίο-, πάτιτα ΡἈ]ΠΟΙρ τις. φιλόσοφίθ- τίω) ψυχίω 1{ὁ- 
οτατοἰὰ οἴς, Πινάςης ἀπ᾿ πλιτη Ἔχ μίθετγε (ἀρ᾽ επτῖδ σι!ρτάτιΠ1, φις 
λυσύφιον παῖδες, ῬτΟ ἐρῇ ΡὨΙ] οἰ 5 : ἔγοχηθης ἀριιά Οτοος 
Ἰοςυτῖο, ΑἸ᾿ιδηάο φιλόσοφ-, ρτὸ Ρἰ ΠΟ ΟΡ] ῖςο ὅς θυτηαηο. 
Οὐ ύξωϑεν φιλόσοφοι, σοητΓος ΡΒ] οἰ ΟΡ πιϊπὶ πγέσιις Ομ τ {1 - 
που τ οἷ  ἑλλίωες, ΒΔΠ]. 

Φιλοσύφως ΡΒ] ΟἿ ΡΠἰςὸνντ φιλοσύφως ἔχάν 9 Ρίατ, ΡΑΠ]Ο ΟΡ ιϊςὸ [ς 
ϑέτετγε. 

Φιλυστι φανεῖν, ἀἠσιιητηγ αὐ! οτα;, 4} ρ4[ πγ8 σα ρΙ αἱ Ππάϊο ὅς α- 
οτἶτον σεγῖαητ, [1ςῖτατ δέ ἐς φιοοσιπηϊῖις σοττάπηιης σοηῖοη- 
ἀεητίδιις. ΓΙ τας τις, Οὕτως ὁ μέλλων ἐν τοῖς λόγοις ὀρθιύς ὅθηττατη- 
σειν ὁ δίχαμος ὄξιν αὐτός φιλοστεφ «νεῖν, ἄ τε αὐτειγωνίζεῶτῃ. ῬΟΙν Ὁ. 
110τ. ργῖτπο ἀς ΗἸογοπο,φιλοστεφανῶν κὶ φιλοδοξών εἰς «δὺ ζολίωυσε, 

αὐθίοπς σοτοηᾶς ἃζ σε γαϊέοποπὶ Οτγαςοτιι. 
Φιλοστέφ ενίϑ., ὁ κὶ ἐγ ΠΟΤΟΠΑΤΙΠῚ οἰ!Ρ14115, φιλοστέφανίΘ- ἄσδλλων, ἴῃ 

Ἐρίρταπη. 
Φιλοςιερηεῖν, ΠΠἸ σ ατατ 1) {111 ΠΊΑ σΠῸ ἁπΊοτς ογρᾶ [δ ογοβ δέβοϊιη- 

ταῦτ)ν Εἰ ΠΡεγοτιιπη ΠΥ ΠΟΤ ΠῚ {τ 410 τε ΠΕ ΓΙΓ. 
Φιλοσιοργία ας, ἢ ΤΠ Δ Π}18 ΔΓΊΟΥ ῬΑΓΕΉτΙ ΠῚ ἴῃ ΗΪ105 5 ἃς ἐ σοπῖγα- 

τὶ. Ατπεησιις Π} τὸ 15. Τοιὲ εἰ γάμοις αἱ γωνῷκες ἐν ἑορτῇ τινὶ αὐρι ἢ 
βωμὸδν ἕλκουσαι ῥαπίξζεσιν, ἵνα πίω) ἐκ τῷ πράγματος υἷβροιν φϑύγοντες, 
Φιλοσιοργωσί το χὶ ἐν ὥρα ποροσίωσι τοῖς γάμοις 5 ντ ᾿ἰαΓοΓΏ τ 1155 
τοπάοτγιπη οσρίάϊτατο τοποαηγατι ΡΟΪγ ἴα ἴῃ αυΐητο, ἐτε τρόφει 
παι πΐω; ὧς ϑυγατέορι, κ᾿ δγαιφε ρϑγῆως ἐπεφιλοστοργήκει. 5τοΙς 1 ἀἸσιιπτ 
σἰιὸ ὠρὸς τεὶ τέκνα φιλοστοργίθω φυσικίμλ ἔῃ 9 14 εἴπ. Ν αταγα Πετὶ ντ 

ΠΡετῖ ἃ Ῥαγεητίθιις ἀπιοητατ,ίσογο τοττῖο ἐς Εϊη10. φιλοστυρ- 
γἰαχἀϊοῖταν οὐἴινι ἐς ἀπτογο ΠΠ1}}} ράγεητιπὶ ἀπγοτὶ. Ατβοη ἐς 
εἰσρθδητο ριιοτὶ αὐπάτοτο, τω δεινή πὶ φιλος οργία. γέγονε τῷ ϑ.- 
ρἷᾳ τρὸς πωρβδίον, 

Φιλὀττοργος»βγδ παῖς 5, ΘΠ ΘΙ ΟἾ 5. πο οο ΤΑτῖ τσ οἴ πἀα] σοπς,6 6 αἱ. 
Τἰσεηάστη ργορεηίας . ἸΠρεηῖο ας1]},ράτι5 ἐγρα Πθεγος. [ἰδ 6- 
τοτγΠ ΠῚ ἀπλτπο. Ασ τοῖο], ἢ ποτ. Α αἰ πηγαὶ. το ποπο δἰτ. ἵπιπσων 
ὐθα Ὁ φύσει φιλόστυργν, Ἰᾷ οἵδ. ἐατ25 παταγα ἴτετ [95 ρα] ]ο 5 

αὐανοατγο, Ὀἰοῖτ αν οτία πὶ ἐς ρτοΪς ρα ογρὰ ράτγοητοδ. Χ οπορῇ!. 
ἂς Ὄντο, ταῖς φιλεστοργος φύσει , ῬΑΓΟΠΓΙΠῚ νΘηοΓάτΟΓ 9 ὃζ Ρ᾽Π5 
Ῥθοτι δὶς Οἴςοτο αἀ Ατείσιιπν, ΝΊΠ}] ροίϊαπι ἀΐςετε ἐκτενέστε 
δοννΪΗΪ] φιλοσιτργότερον, ]οἀ ἀἰϊχῖς ἐς σοποτο ἔτιο. τὸ φιλόστορ- 
γον, Πατῖτας. Ἶχῖτ ΑροΙζο 5 αἡ  οπηδη. σαρῖτε ἀϊοάεςϊπηο, 
τὴ φιλαδελφίᾳ εἰς ὀνλήλοις φιλόστοργρι ) Ἐγατογηἰτατῖς αβεέϊῃ 4}}} 
ΑΙτος αὐἰα πηδητεβ. 

Φιλυστύρ [ας οηοιιο  δρ  μἀ Πρ οητοτ)αγάςπεὶ δη  ΠΊο. φιλος ὄργας ἔχω 
τορὸς σὲ τὸ ν ΟΠ ὀΠΊ δΏΓΟΥ ἅΠπ|0 δὲ Ἰη άπ! σε Ο, φιλοσόργως ὅθημελ εἴ - 
ὅϑτη ιδ πέκνων, ΒΗ 4.1η ἐρι {ΠῚ 

Φίλος σπτια τη τ ΤῺ} {{π|1Π0} ἀπηα 5.4 1Χ, 

ΦΟΝΤ 
ὧι ἐς: ροφίθεγε, ἡ σαῖς, λιτὰ 1115. με τοίζολ 8. ΡοΪ. 
Φιλοσύμμαχίξ- γε ὁ γα] απλᾶτ μος. θΕ}}} (οοος. ,αΠΊΔπ5 ΓΟ οἰ Οὐ ΠῚ, 

[εὰ (τυαϊοία5,4τ αἱ ΠΡ ϑύτει ἔς 5611} (οοίατη ἀἀταπριέ, Ὁ 
Φικοτιωνϑὴς, ἐφ» ὁ κἡ δ οο Πγῖς, ΔΒ Δ ὈΙ]]ς. ᾿ 
Φιλοσωμότεῖν ,ἴιν ςιιγάη ὁ ςογροῦς πἰπηίμτη Οσειρατιμτι οἴει νε δα 
νυ τας. ᾿ ἣ 

[ὰ οτος σαταπάα ρ᾽ 5 ἄχιιο Ορογᾶτα ΠΟ ΏΤΗ 5, 
Φιλοσομα τί Ὠἱ ΠῚ ΠῚ ΦΌΤΡΟΥῚΝ {τι 1ιιΠῈ2}τ|χι}5. 0 Β11Δ εἴα, 
Φιλοσώματας. «γὸ, [αὐ σογροτῖβ Πππἀἴοίπις. ΟΠ τυ [ΟἹ οΠτ. οἱ φιλοσάμσ- 

σοὶ ψυχαὶ κ᾽ τοῖς (ωτικοῖς ἡ δέως ἐγκαλεν δου μῆναν, δὐτὶ πῇ φιλοψυ χε νε 

εἴτ ΟΪατο : [ἰς οηλμη ἴῃ ὑμαράομς 5 Οἷσι ὡς αὔαὰ ἰδ φιλόσοφίϑο, ϑηα ὦ 
τις φιλοσώματος, , ὃ 

ΦιλοτώραχίΘ-. (ΑἸ (πη επτοτιητι Δ] Δτις., αυαί (] ΓὩπηοατάτίης, Αἴς. ᾿υρχὰ 
τεησις. νῷ ΕΝ 

Φιλότεκν Θ᾽ » ἀπηῃ5 [ἰδ ογοτηπι 9 ἱπόυΐρσοης ΠΠ δ ετὶ59α πιὰ πεῖ ΠΠΛλ 5, μμαυδεντ 
ΒΠΙοτιιτινο πλαρ πὰ οΓρα θᾶττον οἰιατῖτας οἰτιφιλότεκν δ. χελέ- μμβαπῶμν 

δῶν, ἴῃ Ερὶρ. εα ΝΗ 
Φιλοτεχγέω,ὠ τι Ηςϊο (ἢ {πἴδτο 9 ἀττὶ οι οἵα ὃς ἀπιδιτϊοΐ ατῖς γα 

τοτ 9 ἀπιθίτί οἵα ἄτας ἀττ Ποῖος ἀτριιπισητάτίοηι ἐάίοςο, 
φιλοτεχνεῖν αὐδὲ τὰ ἔσωνἰη {{π|41π|πὶ Ἰπτουίογιπι ᾿ποιηθογα . (δ 
γοττεγο δά Ἰητεγίουα, Ερ ἔξει. φιλοτεχνεῖν,αττί παι τἀ ἴο το ποεῖν 
Αἀαπιδητῆμς ἴα ΡΠ Ποσποιη.ο φϑειλμοὶ σκυθρωπαζοντες ἅμα εἷς μικρῶν 

γοϑτητι, Φρφντίζασι,κ φιλοτε χγούσιν, φιλοτε χνεῖν, ἀξ ἀττς ἀπ γογο,, πλῳφιμά, δ᾽ 
Ατβοηνάς Απτίοοο. Εὐρίσκετο ὃν τοῖς χρυσοχοείοις φύρεσιριογων » Χὴὦὦ με μεροῖν 

φιλοτεχνεῖν τυρὸς «δὺ τορόυταρ, Φιλοτεχνεῖν 7 ΔΙ 4 ̓υρουϊοίὰ ὅς. πρῤ εἰ ὐρο 
ἁττὶ Ποϊοί ἢ ἀρογς, Βαπίπις τὰ. Ἡςεχάριηοτ, ἐς ἀρ θιι5,Οὐτωςσο- (0 ἰδτοιοθα 

αιίβοιπ εἰς 
φαιπμίαα π᾿ μὲ 

τιϊουλι λει 

φιῖς φιλοτεχ οὖσα τας ἔποϑῆκας πῇ μέλιτος 5 ταιτο ἀγιϊΠοῖο ἔλιιοβ. 
το τις Πρ οισ ἃς ΠΟΘ] 1} 5.4 Θ πὴ, ἐφιλοτεχ νοιυῦτο οἱ φῆρᾳδεισοι: ΥΞ, 
δὶ ργὸ αὐτιῆοιο πᾶσ ΠΟ Βετ! δὲ σοποϊπηατὶ, σοι αἷρὲ ταὶ δ ζώων. 
γπρννσήοἡὶ φύσις ἐφιλοτεχν ἡστιτο, αἰα ἴῃ σοποταηάὶς δηϊπια! τ ΠῚ’ διλοο ἱ}: 
5 πατιῖγα ᾿πσοηϊο[ἃ ςοπιπιθητα οἰ Ναυη Οτας. ἀρημομτμς 

Φιλοτέ χνημ ον α ΓΓ} ΠΟῚΠ ΠῚ 5 ΟΡῚ ΠΟ ΠΠητκν τεισηκόϊκὴὶ 9 Ορτις φιοᾷ Δηχεδ τ ϑιήμινκῖι 
ΠΤ 

γιπίαμς, ἰχτῚ 

ἐἰοηλαιοθκον 
φρδώ να Ὁ 

δἰπαρίτατ ἴσαι δεπέτιιπι, ΒΑ ΠῚ χη ΡΠ, 
Φιλοτεχνία νατὶοτας αὐτί ἢς) ἃς μτα ταητῖα 7 αττι οί ἱπάιιετ!α, 

ἀττιΠοϊοία τατίο. α2. 1 ἀοττιάς Θογρῖα, Οἱ 2 πρωῖτος ἐχρήστετο τῆς 
λέξεως χηματσ μοῖς πἰει Ποτέρεις, κὶ πα φιλοτεχνίᾳ, διαφ ἐρε σιν, 

Φιλοτέχνησις ΟΡ Ί ΠολιΠι, ΒΑ]. τίω ἰδιάζεσαν τρί σε πὰ ϑεου φιλοτεχνησιῦ 
ὁ χύγος παρέδωκαν, ρεοιΠατο ἀε τς ορί Ποιεῖ ργοάιάϊτ, 

Φιλότε χνίθε, ἱη ἀ πὶ 1ε52ϊ προηῖο [5)αττῖς ἐπι αἴο [590] 68. Ῥίυτατο 
φιλοτεχνοι ἀϊσιμαζιν 411 ΟΡ Πς 15 Ππιάςητ. ἃς αττίθη ἀτηλς ἀνα - 
Ποῖς οχοο! εμἠϊ5. ΑἸ πο πιφιλοτέχνων ὀγτων οἶδ᾽ Τυῤῥών, ΡΊατατς. 1πὶ 

δμπι κ Ν ἐΠν: 

ἰοιογε υὐυν 

ΤῬοπιοττγ, Οὐσῆ᾿ εἰς ἐγωγας εἰ χεύσας ἔτρεψε τὸ φιλότε χνους δι  δεξα 
Φιλοτεχνότερφν, (Ὁ οὐ τι. πληΐ αν γοιρι 
Φιλοτεχνοιῶτες. οἱ φιλότεχνοι. ἐμ δίνω 

φιλοτέχνως γαΥ ΗΓ οί ΠΗ Κη δεν 
Φιλότηφοητος να ΤΉ] ΟἾ τ], ΠΊΟΥ φιλία, ὄυφρφσιωη, ΑΙ ΠΟΥ ΠῚ σοππ ἐδπενίκπ 

τς τι! δοσαυ «σία:ἃ ποπηῖης φίλος νὰ ὁσιότης » ἃ Ποπηῖπο ὁσιίθν ἀμμεηίυῦ 
Οἱ2ι ᾿ἴθτο τογτῖο Ουα ιν. φιλότη τοὶ αϑρϑίο εἰν, ἀπηϊοὰ τοσίρεγοῦ τς πρυμε οὑ- 
1Πθοτγα! τες τγαέζατς, θεποιοίςητία Ῥγοίεαι , θεποιοϊοητίατι ᾿π τ ν ν γος 
ῥτσβατο, ΟἸσογ. Πα 4.3. Οἷσκεν φιλότηται αὐδάση 5 411 Βεπειιοΐεπτ, ΠΕ ρου 

] τίαιτι ργα Πίτεγῖτ, Εν Οὐγ , εποκ. ἡγεϊῶτω ἐς φιλότητα, ΔΓ ΠῚ ἈΝ αυριῆο 
| εἴϊς )4 αὐοϊολείσπι αἰχῖτ., Ρίατο ἴπ ορ π. συμφόσαι κὶ σιωυδ ὅσ αὴ ἡνό τὴν 

σάλεν εἰς τίω) ωροῦ ποίρ χάσαν φιλότητά τῇ αὐ κοινωνίαν γ 1. Δρτ ιν πἴμην! 
τοάίροτο ργατίανη Π 4επι, διαὶ βαναύσου φιλοπυτος ἐγεγόνει φίλίθεν ἰιγπι ετϊαὶ 
ΡεγΠ θοι α] πὶ διηϊοίτιαπη ἔα ξξυ 5 ἐγὰς ἀπηίσιις. Ῥγο σοποιδῖ- ΠΝ 
ται. 4 κυατα μήη δ) ἐπ εἰτει ϑεαὶ ϑεού ἐν φιλότητι. 

Φιλοτησία, ας, ἡ ορόποσις μᾶρ τὸ δεῖπνον ἱπὸρ φιλέας, ΕἸ είν ομ. ἀπιτατιο 
αὰ θογαηά τη ργορῥπατίο Ροίϊ ζασηαπὶ δεηςῃο  ςητία ἐγρος: 
ἡ φιαΐλη διβουλίη ἐν τοῖς συμποσίοις. ΑΥἸΠ ΟΡ  δηε5 ΠῚ ΔΛοβατηεηΐ, 
Πῆνεν χα πέκεισο, λας ὶ τίω) δὲ φιλοτησίαν, φιλοτησίας Ὡροπίνειν} 1) ΓΟ - 

Π ουνα πλῖσος δᾷ ροταηάαπὸ ἱπεἴζατο 5 ΡΟσαΠ 5 ροίζετς [Γιατὶ πὲ 
ἀϊείτον. ΗΠ ογοἴχη.ΠΌτο ρεῖπιο ἀς Οοιπηχοίο, 9] ὡς σεωήϑη 
φιλοτησίδλυ μ᾽ πολλαὶ χετραὶ, χὴ γυμνἀδίια τεὶ πορὲς ϑυρία διαιψων αὐα!- 

ὥήτως » Ἰὰ οι ρ οι τη δ ἁπιῖσα τεπηρογάτιτη Μαγοῖα πἴσ 
πτϊγι Ὁ}. Ν ἄυγτ αἰτο εἰώθει γδ αὐ τιὶ κερναγαι, τε νὰ δυδόναι! τυ παρα τίω 
πόσιν, εἧς ἡ στον πίοι πτοῤ ἐρωμῆμης. Ατἢςη. ἔς πὸ ἀϊχὶς ἀς σοπεηο» 
Εἰ πειδ'ᾳ οἱωῦ φησι πείντες ἔγνωσαν τἰμὶ τῷ φαρμείκευ ταὐτίι φιλοτησίαν 
ὁ πορούεσαν ΤΠ οἰκιῶν πρὶν φαγεῖν «τήγανον, ν Ἂς Προπένω, Φιλοτησία 

ετίαπιν ἀἸσεθατατ ἀἰς5.1 πα ΟἸ1π) ἈΘρος5 Ροσια ργαριζατα,, 
Ροτγτίρεδαητς ροριΐο , ντ λᾶς ργορίηατίοης ἐγρα ἱρίιπι ἔμαπις, 
Βεποιιο  εητίαπι τείζαγεαγατγ. δ 1 4.1 ν εῦθο ΤΙ ρφπίνειν, ΑἸΣ 
ΟΧροηΐξ φιλοτησίας ταὶ δεξιώσεις διαὶ τῆς φιλίας, Ἐτ φιλοτησίαν Ὡϑὸ - 

πίνειν οἶα αἰτοίωδίκᾳ τὲς ἐν τῳ αρίστῳ φιάλης πὸ μέρος πιὼν 9 Τὺ λοιπὸν» 
αἴραο ἢ φίλῳ καὶ ἢ φιάλίω χαραστώυϑῳ Θ-, Σ 

Φιλοτήσιαι τοὶ ΓΟ 5 ΝΘ ΠΟΥ: τεὶ σιευκσίας χα, : 

Φιλυπησ (θεν, ὃ νὰ ἡ νάπη 1152} π δὰ ργοριπαηάμπη. φιλοτήσιθν 
κρατιργη 15 ργορὶ πᾶτίτίιπι ροομ τπὶ 57 40 4 σοπο] Δ η48 ἂπ 
πτίοἰτίῶ ἐγρὸ αἰτοτῖ ργωῖδὲ (οἱστιν τάς ἴῃ ΟἸ]. Ἐτγαί, 

Φιλοτιμέομωι, μ ἡσομανςπι μα ὃς δια φιλοτεμκούνκα τῆα Ρη0 Ππιάϊο (ο- 
ες μοῦ ἥρρίδει εξ ρους, απαϊτοτ,οϑηϊχὸ σοπτοηάο 9 ἀπ δἰτίο- 

ἢτς σοητοηἀο πη δἰτίοίὼ αυρρίάπι σομοτν [Ἐμ 4 οἱὲ ἀσο7δια- 
πείνομῳ, Ὀεροαισιιπη Γπῆπιτίανε φιλοτιιοεΐκα) σιιυχγαγεῖν, σΟῊ - 

᾿ς τοπήο σοαἑ μα σ το στΑγσθ τις 10 ΝΕ ΠΊα, φιλοτιρζούῦνκαι γικῴν» 46 
νἱοσᾷ 

- ἀιι σνμι 
ΔΙ κοί πὶ 

Ἱἰκοιν, φιρν 
υλιη τὴ, φρὴν 
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δ παι 

ΠΝ 

ὙΠ οὐνηὶ γ᾽ 

πάν: 3 



ἢ ΄ " Τρήν 

ἀπ ηριν 

ὃν 

ἀιπιΐεῃ 

", 

δ η, 

ἸΠ οι, 
Ἡπαΐηπι ὧω 

ἀπεηκ [ι 
ἰῇ; 

δι Οὐτν, 
ὉΠ ου ἡ 

ἀδερη γῇ 
ἐδ ὐΐ, ἢ 

ἢ 

ΥᾺ 
Τὸ 

ἀπιπμ Ν᾿. 
εὐποπίηεί δι 

εἰπὲ τ Ιὴ 

οὐκ Ο ΩΣ 
ΤΠ 
εφληπικα 
υρίναὶ αὐδῇ 

ἐν δ αὐ 
ππι δῖϑι 

μου 

μὰ ἐμίμιο 
ΚΟ ΜῊ Σ ἐγ; 
εἰμι, 

οὐὴ ἀιτωα 

δϑαλμ υ 

τα Μιιθι 
ἡδιο "ἡ φΝἢ 

ἀχι ἀ πιὸ 
' τῶν ΔΒ 

"1. μπῇ 

γιομα δ᾽ 

ἯΙ 

ἷ ᾿ Φιλοτίμημα, «τος, τὸ, σου στα, ΟΟητοητίο οἷά ἢ, μά τη Αἰ Ἰχυά 

Νὴ 
" 

ΤΟΉΚῸΙ 
νἱοτῖα «ἰδοτεζο. φιλοτιρκούμαι οἰξαν(υρεῖν. τα ΠΗ ΐ ἴηςς ΠΊτ οι ρ᾽ 40 
᾿ἀπιιευϊςηαϊ ΧοΠΟΡ ΟἹ; εἰσιν ἐν ϑξε! οἱ αν αὐυ αὐ φιλοτιμηϑεῖεν φίλῳ 
σοι χρ" τε, [απ ιῖς αἱ ππασπόρογα νοΠ οατ τς ἀπηΐοο ντὶ 5 41 
τιια τ διλλῖγοης αἰαλιοἰ τα. Ὀ] ατοφμνὶ μόνον ἔρωτα, αὐ ἢ) φιλοτιμοῦ 

ἐλέγχων ἐαειδ αὶ πίς τι ἀποκρίνηται, ἀοιις σοητοη ας, ὅζς, ΙΔςπὶ 
ῬΙ τὸ ἐρτίζο]α (ορτίτηα ,. δοκεῖ μοι δεογυΐσι(θ. π᾿ ὸω τούπαισι φιλοτιμι- 

ϑιώα ἀμ ποτὲ τισι δόξαιμι κατοι φ ρρνωῶν ἀυτε ὡς ἐπ᾿ ἐϑέλειν πτιῤ αὐτὸν 
ἀφικν εἶ ὅτο 5 νἀ στα τὶ] [αὶ Βοπουῖς οἵιγὰ ἀγάθηβ» ὙΟΥἾΓ5 
θα} Πὸ ἧς ξοττὸ νέφογοτ, δίς, φιλοτεκουύλυ(Θ. πολλὲς τίωὶ οἰκέαν ξη 

Τ᾽ σχεῖν κὶ φοιτῶν παῤ ἀυττώ, ΟἸ!Ρ᾽οπ5. ο πηι ην ΠπλτῚ ἃ ΠΉΜ] 15. ηιιαΣτὶ 
"δί ἔγοχιςηταιῖ 7 ΡΙπταγοις τα Τ Βοια ἴος]ς. Φιλοτιμοῦμαι, 
εἤετοι, νἱογίογ, πα μὴ ρίαοοον μεγαλοφρφνω αὐ σεμνευύΐομαι [γ {, ὃς 
Τιιιςίαη, φιλοτιμουοβυοι ὅπ τῇ μεγαλοδωρεᾷ,, οχιίταητας, σαινάςα- 
τος ) ὅς οἰατί πηι! Πσοητῖα, ὃς τ οα ΠΟ ρίασςητος, Πιοὴν ἤιι5 
Ἡλ] σα πδίτ, φιλοτιμεῖδϑτο. [3 ταῖς καλλίσταις τῆ ἰδίων «ορᾷξεων, Ππὶς 
Ῥυϊοβεγγῖπινῖς ἔξ ῖς οἸουῖαγι, Χ εημορίνοη; τοῖς ἐπ᾿ αὐετῖ φιλότ- 
“μου μίῥοις ἕτως ἐπ ὁδωγῖτα ᾿ποϊης Ῥδῃτ ᾿ς αὶ νίγτατῖσ [αν ἰτι- 
ἀϊοί:νεὶ τοῖς μέγα φρενούῖσιν ἐπ᾽ ἀρετῇ φιλοτικούῦμα τῇ πατρίδι, Α- 

τα Πιᾶ. ΟΡ Ρατγίαπ πα ὶ ρίδοςο ὅς Πιρει θα πης ἰφέϊτοτῇς Βιι- 
ν᾿ ἄατις ἴῃ σοιηρο το διαφιλοτιμου μῆνθ-»η ἐρ 10]. ρυϊουὶο. φιλο- 

τιμοῦμαι πῇ μεγίϑει. ἸΝαΖαπΖθηι5 ἀπ Οτατίου. νοὶ ΒΙ].αἀ ππὰ- 
δαϊτι ἀπε πὶ οηΐτοτ, Φιλοτιμούναι, δορφόκα, ΠλΠΏΟΓΟΥ. ἄθ πο, 
πὸ λαμτριυομαιν τημπ]Πςὲ ἃς δεμΙρ πὲ ἴῃ σοπηπλιης ἕαοΐο,, ὅς 
ῬτοΙτχὸ Ἰατριογοίατ σῖτον Βόποτο.  ρμτθ οι. ϑώλατα φιλοτιμεῖ 
ταὶ κἱ ἃ εἴπ, Ἰατρίτιγ. εἰ φιλοτι μηϑνμῆν εἰς υἱμᾶς » ῬΒαΙΑτὶς ἴῃ ορὶ- 
00]. ἴῃ νοβ σοπει!τπλιδ. φιλοτιμεῖδϑτο τρὸς υἱοῖς, Ποιπο θη, 
ταμη! ἤσιπι οΠΠς ὅς σεαὶρ πᾶ Ἐγρὰ νοϑ, ντὶ Πεγά!ῖτατε ἴῃ νο 5. 
φιλοτιμοεῖκαι τό φιλόνεικ εἶ κ, ὠγωνίζομω σοττΟ ΟΡ ῖο Πἀρογαγε,ς- 
ταπ]ογνατῆςφη. ἃς Π{ος. φιλοτιμμησοί μϑυθ. «ορὸς ἐσ γα χγὶ. οἰ γωνισοί μῆνος 

᾿ς Βιυδἴη ἐρίρτῖοτ. Φ 
᾿ Φιλοτιμέω, μιήσω,πουκ αἱ ἀπ), ποτὶ τς. 

«ἐποεϊςιἀ! Ογεροτ. κοινὸν αὐ τὸ κορὸς πολλοῖς ὅμοις φιλοπίμημα, Φι 

λοτίμημαν [{δ γα ἴτα5. ἕλοι θιις5 Πσοταῖς 7 Ογπαιηξητμι 5. ἄφοι!5. 
Θ᾽ οτια πλιπὶ Πσεητῖα ὃς δεηῖ σοϊταβγαιάρ αἸ Ησθητῖα, Βιι4.1 περ. 
φιλοτικιήματα τεὸς δ πόλιν μεγάλα, ἸηὰΡηᾶ οΥρα οΟἰμτατξ πλάρηι- 
Βεσπτια ΡΙυτ ἴῃ ΑἸσιθιαάε. 

Φιλοτι μία, ας "πὰ οἰτῖο, υπἴτι! 5, σ᾽ οτῖα, ΠΟΠΟΥ, ΒΟΠΟΙΙ5 ΠΟΤ᾽ 
Βοποτῖὶς {πε τ, Ποποτιιπι αρ ρετίτι55 ΠΟ πουι πὶ ΟΠτΘΏΓΟ» 
{Ρ᾿επάοτὶς ὃ ᾽ οί: οἰἱριἀϊτας . ἐχος  Πεητῖδ; σιρῖ 40. δὲ ἡπ1- 
Ῥοτι) ΡΠ υτατοθιις ᾿π ΕΔ Ίο, ἐντε ὖϑοι οδκεῖ φιλοτιμίας ἧττον : γον 
τι «δ γδ θρε τίει τορώτοις ὄποσφα τῆ εῖν ἐκέλδυσεν ὡς μὴ φρφόδοσια πίω 
“πόλιν ἔχων φανερθς γγωρετο , 14 οἰἕτενε Οάτιη}}5 ἘΧΡΟ τ, ΕΠῸ νὶ 
ἄετυν Ἑαθίας αἰπιΐαπι φανιτίο πὶ σοηοο πε, παῖ ργπιος 
Οπηηΐτμτι Βγατος ἐπιρα  ατὶ τ {τ 9 πς ΔΡῬάτοΓΟΥ ΕἸΠῈ Ρτοάϊ 
τίοπς νγῦθιη ςοΡ οι φιλοτιμίας αμφισβυτῶσι » ἀς ΡΙ οτῖα σοητοη 
"ἀἄθητ ει ἴῃ Ορυ σα]. οἷδε ἀοργισίας γχαλεαν τατοι ἢ ἄγαν φιλο 

τ σιμέαν μγώμῆνοι ἐν πόλεσιν αἴόδρες. τὰ εἰξ . ἀπηδ το. οἴτατ ΡιάΑ 
τιιπγ δε ἃ ἢος ἴῃ οἶτις Ορουῖδιι5 ποτ εχῦλτ, Φιλοτιμία, πὰρ ΠΗ 
φοητία, Πα γα τας ὃς ἰλυρι τὶ ουφιλοδωρία ἡ Ποςατία. ἰατη- 
Ρῖα» ογορατῖο μι] Ἰςὲ λέϊα 5 ιν: ἐτίατη ὅπη οῦσις ἀιοίταγ, νας 
ἀοπατίμιι ὃς ΠΟ ΠΡ ἐΑτῖ11 ΠῚ, 4 το λα μερὶ ὄηδὸσ εἰς κὶ μδγαλοφθρ 
νες ἀϊσιιπτιγ Ρ Ηογοάϊδη. ΑἸ Ἰφιαηο σοητποητίδ "το πὶ τ πιὰ - 
1ὰ νἱτγτιι5,οχίπιία ἀἸ Προ ητία ας πι]ατῖο δὲ σοπῖρητίο δηλ] δά 
φοττδίπςη οχοϊτατὶ ρογαϊσαςῖα, ἃς σοητεητιοία Πηνιΐτας 9 [μι] 

τ΄ ἀζψις αἸπι]ατίο ἰω τῷ ποπλικόλᾳ φιλοήιμία «ῳεὸς τίω) καϑείρωσιν; 
ῬυδΙΙοο πὶ ̓ ᾽άο ἱπςεῖπε σομίξοταπάϊ » ΡΙ ατάγομιις ἴα Ρα- 
ὈΙΙςΟΙ 4. φιλοτεμία “ἦν καὶ δονών » ἈΡΆΓΒΟ πὲ τ5 οἱσιριἀϊτας. ν οἱ μρ- 
τατιιπη. τῆς Ὡρὸς ἱμάς φιλοϊιμίας. {πι|41} αγρὰ ν 05. ὃζ νοἱπητατὶ8 
ΡῬτορεηία, το ηάα; πιοα: εγρᾷ νῸ5 [1 ο γα τες ρ γάτα ὅς Βε- 
ἀιϊσυϊτατίς: γεἰ ντ δριιὰ ΑΞ (ἰ πεῖ απ δ τ οἢ 5 εἶτα νο] φοτιιπ 
4] [δ νοδὶς ργοῦατε γί πη, ῆς ὃς ἰπ Ἐρ᾿το]α Γ ΜΠΠρρὶ ἀριιᾷ 
Ῥεπι οι βεηςπν. ΓίΑτο ἴῃ ἐρι το. πολλίω εἶχον πϑεὶ αἱ ἣ( ἀπεδίω 
εἰς τὸ ξυμαῦραν σαι, ἐκ χε τινὸς ἕνεκϑ! (θῇ λλϑν,ἢ τῆς ὅγι τοῖς κριλοῖς 

φιλό μίας, ΛΟ Ὴ [Δα σαι πγὰ δ᾽ 574 ιΔιτι φιὸά Ποηο τίς οδπηοχιὲ 

{χυιάογοπη. " ι 
Φιλόσιμον,κ τὸ, ἀγα το σογτα πη πνσσγθητίο, χ οτοϊτατίο Παρ πᾶ- 

Ὠἰτϊτας.ἰτιτέιμτι [10 γα ἴτατὶς. 

ᾧ Φιλόπτιμος κα. ὁ, ἀτη ἑτίοἴας,σοοτεητίοἤισ ἱ ογῖς σα  ἀπ59Ο] βίο - 

τίᾶ: συ ρίάο πατιιγὰ ἱπῆτα οἴ, ΠΟ ποτῖ5 ΟἸΡΙ 5) ΠΟΠΟΥς ΘΠΡῚ- 

ἀϊτατε ἀεοοπ[ας, (ΟἹ τοῖτιις.Πθεγα 5 πλθηὶ ἤς155 [Δ 15» ῥρίςα- 

ἀϊάις. φιλότιμος ἐπ᾿ ἀῤβετᾷ, Ρίατο ἀε Τρ. συ ουτς οἹζ νἶγτι8, 
νἰγτατὶ οδοϊχὸ Πιυιᾷδης, φιλότικος κὶ ἐλδϑέριθ-,ρ ποτοἤις ὃς 1ὶ- 
Βεγα τς. Χ οπορλιοη. ὁρῶ οἷ; φιλότιμος ὅξι κα ἐχδυϑέριθ'.» 14 εἴ, 
Βοποτῖς αβεέξξοτοτ. ΟμτγΓοὐτοπιις. δανιλὴς αὐ φιλότιμος αὶ κ μῃ 

Φύολεπι πο γέγονεν ἐλεημεσιωΐη, 14 οἵξ» [Ιατρα δ ἔρ!ςπα ἔς 1- 
Βογα!ς. φιλότιμος ψυχὴ, ππάϑπιις σεπογοία[αιις ἀπέ ΠΠ.}5» ΡΙω- 
ταγοδιις ἵπ Πογίο [ς, φιλότιμον ἤϑος, πλοτο5 ἰἰσογα ο5. ΕΠ τΙρ. 

“͵ Ὃ 

τ διλοτίμως, απ ἰτί οἴ, φιλοδόξως Πλάροο σοηατι!. τ φιλοτίμως ἐχώ; 
αὐπὶ τῷ φιλογεικώ, ται] οτος ττάτιτα ὃς ἀπι δ τὶ οἱ σοητεηάο, ΒΟ 

᾿ 
- , ΠΣ) » ὌΡΗ ᾿ 

τία ἀὰ σοτταπτοη Ὄχοϊτοτγοφιλοτίμως ἔχω τρ8ς τὸ αγειϑὴς Φαὶ γοῶζ. 

τ οδαηϊχὸ σιιρῖο γεπιι5 νβ 46 Γ] 5 Χερόρβοη. ΡΙατο . φιλοτίμως 

πρὸς Χαρμίϑιω ἔχων 5 ἀπιρίοτις ἰαιιάξιη ὃς αἀπιϊγατίοπεπι ἃ 

ΦΡΟ ᾿ 8σι 
(διατηνφεὶ 

Φιλοτίμιαϊς τὶ ποιῶν, ̓ πὶχὸ δὲ νοΠο ΠΊΘΌτοΥ ἃς ἀπιδιοητίτπι τποῖς 
ΡΓαοπἰαητιίμπαιις ἱπίϊατι Αρρίαηις ᾿ἦ αιιάγτο ΒΟ! Οειπὶ οἷ τ- 
μι] ἀς Οἰοσοτγοβο, τούτον γδ δι φιλοτιμότατα πούπων Ανταγιός τε ἐ- 
ζύτει, της ἐπὶπὶ νοΠ οπὶς πε ΠΠ πὸ δὰ οατ ἀοπν Δητοηΐις οὅ- 
αιυγοθατ,φίλοι ἡμεῖς χαίμγω, Βταιμῖοῦ ἄρτγοῖο ἀρὰ (εθεζοι 
ὙΜεθλη, 

Φιλότμμητος νὸς ,ἀἷτ5 (ἰγοιης  Ποῖς ἃ ΝΟσ πο ἀκ τιγιασγογα [6- 
ἐξιοπῖς ἀπηῖςα, 

Φιλοιοιζτος ] ν οι φτοῦ [ἘΠ ς, ἔλα ἦι αἰϊαιια το) ἀππάτοτ μι- 
1115 ΓΟ Γὰ [1 }}Πὶ ἃ Π7 4152 [1 π| σαρίάα5, φιλϑιοι ὅσοι, τα] ἰ πὶ ἃ πιᾶ- 

τοτος. ΑἸ Ὦ.}.3. τ ῖς. δὲ ἰὴ α- 
Φιλοτραγήμων, ὈςΠ]ατΊοσίιπι ἀρροῖοη5) Ατῆση, 
Φιλοιρςφεῖν ἀϊοίτατ 4υ1 Πϊ θην α]5τ,ὃς (αρροάῖτας Αἰ ἐπισητα ΡΙατ, ἴῃ 

δγαιρ, Οἱ γρωῦ παρ κιυλας φιλοτροφᾶντες, 
Φιλοτιυίραννθ' Δομιϊ παηἀὶ οἰ ρίδας, 

Φιλοφϑυνον,κ. τὸ τ] ςητία, 
Φιλοφιλίθ., κα, ὁ, ἀπτάτοῦ φυλ] οὶ. αϑηὶοὶ {4 οι 9 Ατἠ τοτοῖος ΠΠδ το 

οἔζαιιο Εταϊ ότι, ὅν γδ φιλοφίλες ἐπανν ταῖν ΠΓάςια ΒΒοτοτ, "1- 
ὕτο [ςειιη 40, Παύτες φιγέσι Καὶ ὅλας «δὺ στό νας φιλοφίγιες Οπηηὶ- 

πόσις 4] ΔογῖτοΥ ΠΟΙ Πη0 15 ἀπηλσοτγιπν ᾿π εἰ αὐπητ )ς γε- 
Βεπιθυτεῦ δηϊῖςο δαλὶςὶ Πιητν ἀπ ριιος, Τεγεητῖπ Ρμοτηι.50- 
Ἰὰς εἰϊ πόσο ἀπιῖςο ἀπλῖσιι5,1. φιλόφιλίθο, 

Φιλοφρρνέημιαι» μι. σομα) πτίλμαι ἐς Πῖτιὸ ὃς μι πηαπὸ Πι[ςἰ ρῖο 7 ἀπηδῆτεῦ 
ςοπιρ!εξζοτ, δεξεως κὶ Ωρ» ὃ υμως εἰσδέχομαι » Ὀεπιριΐτατα ντῸΓ) 
Βιυιπηδηὲ δεπὶσηέαιιο ἐχοϊ ριον οποιοὶ πτίᾳ ργοίςιιοτ, ]Δι- 
ἀϊτι15 ἀε!πὶο. εροπ.φιλορρονῶμαι 8. κφικοὶ, σαριας ἃς [ἰθθη- 

τοῦ ΠΊΟΓγο5 πα] ος ππθῖθο 9. ἰιὸ ἐς ἔς δῖ. 1θ1άςαι 7» ϑυνῷ φι- 

λορρϑνν μῆμψες, τὰ σοποίτατοϑ. φιλοφρφνὴ ϑέντες, τη ϊςὸ ἀςςορτι ὅς ὃς 
εἰπὲ» Χεπορβοπ ῖτοπὶ στγατιιπὴ πλε ρταῖθοο, ργοθοτ ἃ, ρία- 
ΓΟ, ἀρέσκω, ῬΙατο ἀς Γι ερῖρ. λυσωῤόρῳ θα τε φιλοφ ρονε εῶτι λέγεται 
ὁ κύρος ξενοφ, ᾿ 

Φιλορ ρον ἐς αται, Ηἰ!ΠΊΔ ΠΥ ΠΠ τη ὁ, φιλικώτερα. 
Φιλοφρρνέςατος. 6, ὁ, τη οτία» πιαχὶ πιὸ σα τοτ; φιλο ρον ἐμῆν Ὁ., αἴδᾳ- 
μυϑού μᾷν Ὁ-. 
Φιλοφρενέω μοΐσω, παρ, τὸ φιλοῷ ρονέομαι. 
Φιλοφρόνησις, φιλοφρφσιωη, δος ποιοΙ ςητία οχοςρῖῖο οαπὶ Ὀςηϊσπίτατα 

δί. σοιηέτατο29 0]. 
Φιχαφρρνητικὲς, ἔς ΠΠππο ᾽χη άιι5,ἐπαγωγὸς ) Βυάσιις 'π ΡΠ Πἴο]. ρο- 

[του ουι φελορρονητικὴ τοροσφώνησις, (οτητη ηταγ, Αὐ Π ΟΡ απ, 
τη Ρ]ττο "δ᾽ Αια ἀρρεὶ τέο ντ γιτεέρκον : σοτοιἽπν ἢ 110 ἃ ἧτταν 
κορας-ἱκώς ἀτοῖταΓ, 

Φιλοφρόνα ς»»ἀ τὶς ὁ, ΠγΔ ΠΤ ΠΙ πγὸς ρου σε ηἸ σ πὸ, Χοπόρἤοη Πδτο 4- 
Ῥα ἴα φιλοφρόνως εἰπεῖν, ΟΡ νος, δεξιαὺ φιλοφρόνως ϑείς. Φιλορρῥῤνὼς 

ἔχω, ΧΕΠΟΡΆ. ἤιπι δαποιιο 5. φιλώφρόνας ἔχω ἀεὶ στο, Πις γαῖ 
ναςο, Ρ]ατὸ ἀς Τρ}. 1,ῶσά5 ἴῃ Α ἐξ ον ἰτεφιλοφρόνως εἰξένισεν, 
Ροτγαπηϊςὸ Πιίσερτος μοίρίτῖο τι ξϊδυῖτ. 

Φιλοφροσιμδη, "ς.Π ΠΟ πλϊταβ.σςαἰρηἰταςγωοροϑυμία᾽, δεξίωσες, 2 6201}1- 
ταϑοοπειιο σητῖα, μ᾽ Πατῖτα5. εηῖρη οχοορῖῖο » ποίριτα!ταβ, 
ξαται Πατίτας » σομΠιοτιἀονριλία » ΠΠδογα τας» Παρ Ποςητὶᾶ, 
ἴπ Ερῖρτγ- : 

Φίλοφρων, (Ὁ, ἀπ ΓΔ 1 {15,4 {{ι0115»Ππἰπλάπιις»4 4 ν ἴτας ςοηἤιεεια - 
ποηὴ ἔς ΠΠ15 σοπηπιοήϊαιις, Βιι 4.1 ἐριῖξ, μοι οαιεα Πὰς δές- 
ΕἸΒΙΠς ἐχροβίταγι.Ρετ.ς.3. 

Φιλοχορδμτης,[τιιάϊ οἵας ΕΒ ογεαγαιη ΑΓΗ ΟΡ. 
Φιλοχφι οι τεῖνγα απ γε ρα] οἰ!ρ᾽ ἀϊτατοπ [ἐχαῖν ΡΙατιἀς Το ρ.. 
Φιλοχενματία ας, ἡ Ρεσιιπΐα συ ἀϊταςγαιιατῖταΡΙατ, Ἂς φ. : 

φιλοχρήματος ,αγὸ, 41] [Δ [τινα σοηξοιτ ἴῃ Ῥοοιη ιν» αυάτα5. ΕΪ2 

τὸ ἐρ το {δρεϊπηανὸ φιλοχρήματος σένης τε αὐκὺ τίω) ψυχίώ,ν πᾶς 
Αὐιιοτθ, φιλοχρηματιφικώς ἀρ αι4 ΓΟ]. 

Φιλοχρηρ(ϑέτως ἔχαν,ἀιιάτιιπι οὐς ἀριιά ΠῸς πη επιοη.. 
Φιλοχρνιμον ων ρα οι; {πι!άθΟ 5 ΡΘοιη115. σιπλ} τι ς ἱποι προ ν 

ΡΙατ 4ε 1 ἐρ. ᾿ ΑΝ Ν 
Φιλοχρημοσευΐη,ης "ἡ γαυιδτιτία, ΊΑτο Ἂς Του Φιλοχριμοσίων μητὴρ Κατ 

κότητος οἱ πείσης, ᾿ΠΟΟΥ]. ᾿ 
Φιλέχρης 8)», {πα ἴο Πις Ὸ ποτιπὶ ΒΟΠΊΪΩΠΠῚ 7 δΟηΪς Βεπειοῖι. 

φιλάχρυς Ὁ. πόλες, ΕΠ ΟἿΑ οἐττα5. ; ἐν ἢ 

Φιλόχρας. Θ-, Ὁ νὰ ἡ ΟΠ ΙΔ ητ5, πη Δῃ5 Ομ απ, ΟΕ ΓΙ τυ άιοίας 

ΝΥαζΖ.ῖη Οταῖ. 

Φιλιέχ ρον. ἔτ ςιασις, 41} Π|Ατῖο Ππυάίο ὲ τεπλριι5 εἄρτδης, Νδζδῃξ. 

1ῃ Οταῖ. 
Φιχοχρυσία ας αὶ (τ άτιιπι μα Πάϊ διιτῇ, 
Φιλόχρυσος στὰ σ᾽ ά 15.414 115. 
Α ΑΝ γε, πντν Ὁ σοξαι ἴῃ ἴοοο νειίοτ, Νουςι δ ΟἹ. γπάξ 

ἐμφιλοχωραῖ Βιιάσιι5 1 σριτο}- ΡΒΪ]Ὸ αἰιπὶ Ἰλατῖιιο. εχρστον 
καιϑεῤεν σατείδι φιλοχω εῖ,ὰ οἵ ίαο 'οςο νπαπαυοάᾳις ντ ρᾶ- 

ττῖϑ δοφιοίοίτ, 
Φιλοψδυδὴς νὴ 
Φιλοΐ δίςης, αὐτιλῃ8 πιεηδαςίτπη, ἱτροἴτοτ. ΝΣ 
Φιλόψο)ρ γε ργο σπου οι! Π]ατοτ.φιλόμωμιος ἘΠΤΣΡ. 10 Ῥμαη. δ 

δάϊςξιιιὰ ἀϊσαχ,ιποτγάαχ. 
Φίλοψ Θ΄, ορίοπίουιπι ΔπιλΠ5. : . Ἢ Ὲ 
Φιλοψυχέω μυύσωγεν,εκρ,νῖτας τατρῖτοῦ δὲ ᾿ρηδῃς Ράτοο, δὲ γα τες 



8όΣ ΦΥ] 
εἰποηάσε αἰ αὐ ππὶ ςαρίδις ἔαση, φιλοζωώ νῖτας ἃς (δἰ ατί σοηία- 

᾿Ἰοφνῖτα ἀρομἀιο τηουεοτ,δειλιάζω, Ν οαττι [9]. Απτιρὰ, τίς 
δὰ τὸ συμῷν ρον πὶ πόλεως φίλοψυ χύήσει; 1 ρὲ Γ πιοῖιπι Ἰτατίοπέ 
{σὰ ἀοίοτεῖθ 

᾿φιλοψυχία ας, ἦν τα; ἀο που τ,  ρ {ἴτας [ας ίσοντ ἰηιῖς Ουἱητ. 
Ῥ] τοῖα Αροίορ. πολ ὶὶ μᾷν τοι αὐ με φιλοψυ χία ἔχρι. 

Φιλόψυχθ' αὐ σαρτάτις ν τατον τὰς ἀα  ἀτ|5,Πἰτηλαιν τ πεῖ ἀι5, Ἐπὶ - 
Ρἰ Δ σαρ αι1 0 ϑαρίσατίας φιλόψυχιϑ- οτίαπη Π)οιὶς ἀϊοϊτιιτ, Ἰά οἵ, 
αἰηᾶαν Δ 45. , Ἐ 

Φιλύψυχρ Θ' ἔτι οτῇς σα Ρ 4115. 
δ, τούτιον γα] 115: 11 οἴτα!γ υὐποκορας κῶς, γῇ ἀριὶ ΑὙἸΤΟρ άπ οπὶ 

τὴ ΑΟματι.Εὐραπίδιον γλυκ ὐ τοῦτον, ὦ φιλ τοίτρον νὰ (ὐἀτιΐ]ο ἀμ] οἷς 
δηλιςσαἶτι5. ; 

δίλτατος. ἀπ] οἰ (Πλι15. τρρσφιλέσατος. ρίλτοιτος λεγόυδυ Ὁ’. ῬΊαῖο ἴῃ. 
[ερ.ὦ φίλτατε, Δι τορον Ὀὲ ἰπτε Πρ ίτιν ψὲ ν εἰ παῖιν τάς Τητογρ. 

Εἰ φίλ ταταφοςοὶ!, "σον, ὅς τος 4ιιαΣ ΠΟ 18 ομαγι ἤπια: [μητιφίλ- 
πατα σώματα» ἰσοτῖ, δε (τ ἢϊη. 

Φιλτέας,ὁφποίποη ργορτίιμῃ Ἡ ΠΤοτὶςὶ, ἘΓΥ Π1. ὰ 
Φίλτερφεγαπηϊοΐοτ 9 ριατίοτ, Ηεἤοάϊις » πολὺ φίλτερϑ- αἰϑ'ανάτοισιν ἷ Ε 

ἕεοσαι. 

φίλτις,ντάξ φίντι ς, 
Φίλτρρν,ε, τὸγτο5 δὰ ἀπ οτοπὶ Ἰηἀ 065.» νὶ5 ἀΠΊΟΤΙς » ἀΠΊΔΓΟΓΙΠῚ 
ῬΟσΙ τ 5 ἀπ ΑΓΟΥ 1} Π νεπεῆςίιΠ1 5 8ζ ἀπιοτῖβ {Π]εοεῦτς, ααὶ- 
Ῥιις ἀπιογοπὶ ποπηίηιτι σοηςΠ άτηιις: ἀφ Πἀς τ) ροσι]πη γὸ- 
εατ οτας. ψυ]οὸ ρτατία ἀἸοίτιιγ. πος εἴ, σοτροτῖς μαδίτας, 
βεῆειις, ἀἰρηἰτάς»αιις ν φηι τα 5,1τὰ ΟσῸΠὶς Βοπιϊπιιπὶ ργᾶτα 5 να 
ἴο! ο (ιὶ αὐρεέξω ἐπῖτο ργατίαπη αὐ ἰνο τυ πθιιβγᾷιτ ιιάτη Ρ]ι 
αἰηνῖς ροῆττ. τοίςρβιις ργὸ νοβοπιςητὶ αἰξοέξιι ροίμῖτ. ΡΠ 
τατος ἴῃ Ν 11. γεωργία δῇ εἰρίωης φιλτρον . Δογιςιαΐτωτα νο- 
[Τὰς Ραςῖς ῬΑ τγιιπι, ΑἸ 4 πάο εἰ σαυίτας αιχτῦ ἰῃ εξ πὶ ἔαρος 
τιοτὶ ἰαθιουν Ἂς Τύπος, Ὀἰοίτατ ἵτα ὃς σατγοτα ἔειι ρα πᾶσα ἃ- 
δτεβίς,σ' τειφυλὶνδ»ὰ νἱ φυσι Παίσετ ἴῃ ἐχοιγαιιία ν ἐμεῖς, ΕἸΠῚ. 

114 4.σ. νάς Πιοίςοτγι 4.}10.4.ς.7ς, ὅς Ατιζοις!, 1.2. Αηλιη4], 
ἐς Ἀ ἐπὶ οτα, 

Φιχυδδίας, φιλυδαρ. 
Φιχυδριίν εἶ, Δηι145 ΔΠ10,841}15 ὃς ἰοοἷς τἴριι5 ϑϑιάςο, Ηοίγο. 

Φίλυ δδΘ..»γ)δγκὴ 
ὦ ιλύδωρ, Ὁ’, ἡ 

Φ λυ δρα ταῖς 5,1, ια: ΔΙγ4 8,4 4114 110 115) 4 4115 ἀςάϊτις 5 ραιάοη5 
τί συ. 1 ςΟΡ ἢ. ΔΠῈ.:.ς 10. ν 
Φιλύκα, ἤν ρ  ]γ σα,ατῦου [Ἔπιρεγ νἱγθης » ΤΒΕΟΡ τ. 1. Ἀ}, ρίλητ. 

οαρ τα. ὃς {|0.3.ς.4.1ἰἀυττιπν τἔπιιπν ΡῚ]Ώ1)} [1ξισαρ.30. αι ἀαπὶ 
εἴϊε ογεάτπιητ, : 

Φιλυπήκοίθ.,κ, ὁ ΟἸ οι 6 Π5) ΠΙΟΥΊ σΘΓΙ8, 
Φίλυπνθ', «,5. (Οἱηηὶ απιῖςιιδ.. Ὁ 
ΦιλυπόθοχΞ.,κγ δ ἴα (οἰ ρ εη ἀϊ5 απτῖςῖς οπιπὶ οξῆςϊο ἀςἀϊτι!ς. 
Φίλὺ τοψία, [τυ τππὶ {ιρισα πάλ) Βι14.1η ορτ τ. ρος. 
Φίλυρκ, ας, ἡ) ΕἸ Π Δ ατθοσ χια να] ὸ μ φσ’ εἰϊϊοι. τὴ τι 1 πᾶς εἴς ἃ 

ξααιαῖπα. Οοπίον Το β ταῖς. Ὠοτ.ρ] ηταν. το τουτί σα- 
Ρἷτο ἀςοϊπλονοιιπι ΡΠ Λη. ̓ το 16. σαρῖτο τ4.ν ὈΪ δ [πτογ σοττὶ- 
ἐςαν δζ Πἰρηυπη τοπιιο5 τι!πῖσας ΠῚ τ Ρ ςὶ πγεπιθγαπᾶ οὐ διι- 

τ διις νἱποια ΟΠ νοσδητιιγ : τομαὶ ΠἸπτχ: δάτιιπὶ ΡἈΠΪγ τῶ: ν ο0 
τούδτγιΐαι ἰπτη ἑοῖς σε! ςδτες,όζοιν ἦε ἔαίοια τἰ ΠἸαςοα. Ταλπις 
(αρίτοϊτμις ἐς Απτοηῖο Ρο : Οἰπὶ ἔεπεχ ὅς [οησιις οἰΤοττη- 
εἰτπατοτύτα ας » τΠ]ΠἸλοοῖς τα 15 ᾿π ροέζοτα ξα(οἰδθατιτ. Ατὶ- 
«Πορθαπος Ογπεῆαμη δοάςιῃ γοπηεάϊο ντοητοιη,φιλύρεον γοςαῖ 
1. ΑἰΠ]}0. Αἰ ασοιξζόμεϑει, ἐπ αἱ τ,φιλύρεον Κινησίαν, τ ἄςτ ἢν γτ οἷ λει 
ἀτιπ. ΕΠΩς φιλύρινοι πίνακα οἷά οἴξ, Γοἢις ἀκα» . τα Π}α Πὰς Ραρο] 
Τοτι αςσεα» χα ϊοιις ρτὸ οἰλατεῖς νοτογες ντοθάπειγ, ἘΠ τἀ Π115 
ἃς Ευῇ. οἱ μῷ αῤχιῶοι ξύλοις κὐ φιλοιοῖσι καὶ φιλυρίνοις πίναξι ὠρὸς 

γοιφίὼ ἐκέχριωτο, Ῥτατεν Τ γι! πὰ πὶ Ν]ρίδηιιπι ἃς Μὰτ 
εἴαθιτι Οάρο [απ οτίαπι ἢς (οτὶδὶς Ἡετοάϊαη. ΠΌτο ρυῖπιο 
ἀς σουϊηιοάο, Δαίων γοκιμαότεῖον τῶτον δ καὶ τκ" ἐκ φιλύρας εἰς χε- 

κα τότητοι κα σκημλύν, ἐπαλλήλῳ τε αἰακλάσει ὠμφυτέρωϑεν ἐπ]υγ μήων, 
γοάφει, ϑζς, δ γ! οἴταν οτίαπι ἴξρε οαμπν ἀπ ἰοὶ λὰς 

Φιλύρενϑο, εἰ Πα σειν άς Φίλυρα,, 
Φιλυρι(δ. ν]άς φίλυρᾳ. 
Φιλυρὸς υδι ὁ, οἀοτιξοτοῖ ς 15. 
ὦ λῳδὸς, (τ ϊοῦις σά δτις, ΑὙ ΠΈΟΡ ἢ. 
φίλως, Π οπτοτγαπλὶς ὁ, ἡσγως [παιῖτς τοαπιδητοτορτατὲ, Ηςν Ἐἢ. 
Φιλώ κετος, ὁ αν οἱ [Ππλγ5, φίλτατος, Η εἰν ἢ. 
Φίμος, ε)δ ον 4 εἰἘ κοκὸς ἡ ν ἴσο} }} ροπυ5 πιο βογαγααι «δηῦ- 

ἅτ οτὰ ΘΟ] ραπτατ Ὡς πογάεδηζ 5 αὐθῳστομιον Η ο(γ οἢ. ἢ τε]: 

Τὶς στίατν σαρηἔγάπτιγ ππηοητὰ Ὡς [οροτεβ ἀεραίςαητιιτναιιοά 
εἰς φιωούϑον" φιμριιῦ ν Ος 4 ΠῚ115 ἐν") μ[εΥ γ αϊα φίμος,ἢ κηικὸς, θα- 
{ἔμεν : ἃς ἴὰ πα ]οτῖριι5 1ΠΠπ4 ογπαπλοπτα πὶ 410 οτᾶ οὐάιι 
σπατν ναϊσὸ ἀποαις ἀρρο [ἀπλιῖς ἐαείρε- πος, νο] ἔοωγο εἰς πεΖ,» 
1 οἰ κυμὸν κὶ φίαον. νῖἀς Κὶ μμός, ΡΠ ηλιι5 Πρ τὸ τ8ισαρῖτς 19, ἢ- 
(ες 1ὶς σαρτγατὶ οι οροτγτοῦῖ ) ας βογπληιπη τοηογα ΡΓᾶ- 
φξετραπτ, Οαρί γιπὶ αἰ ἐὰ «(ἢν σατιὶ ταπλοη νἱσοπὶ ργα ταν ἂγ- 
ἐχὸ ςοὐΠπιϊέχιιη}. (15 σαρίτς 38, Εἰ μβαλωῖῇ φίμον οἰς τίυΣ δίνα σου 
οὶ χαλινὸν εἰς τεὶ χεέλη σου,ἱπ|]οἴλαν σα ΠλιιΠπῚ ΠΑ Γὶ 5115 τιν] 59 ἃς ἔς 
πθὰι [αὶ ταῖς, ΕςοΙ Παἰτιςῖ σαρῖτο ᾿ο, φήθ ἐν στόματι, Ὑὐὶ 

Φιλώδης ως, Αἀϊούς, ΟΕ! σδης» «υπῆικός, ἸΝΙσαπάογ 1η Ὑ]ῖς- 

Φίμωσις. νἱἀς Φίμος, 
Φιν ἰπιιὸ φε ραττίςἶα ἀρᾷ ροοτας ᾿ατίπο νοΪ Οοαίτιιο αἀάίταγ.,ς 

Φὶν ἰρῃς 5 Ρτὸ σφίν, 1114. αἱ οἱ σφιν ἐδφρρι θέαν ἀγορ ἔστετο, ᾿4 ἐπ) ὥς. 

Φ. 1 
Τητεγρυ. Παρ! ζγιπι. Γ᾿ ευτεγοποπ}) σαρῖτο ζ5. ( φιοά ὅς εἴταξ 
Ῥδιλ]ις ρτίπια δὰ (τίπτε ςαρίτε που) Οὐ φιμώσεις βοιῦ ἀλο-, 

ὧν τὰ »ἷὰ οἴξ » ποι βίος! σα ριΠταδῖ5 ο5. Ὀοια5 ττὶτιταῃτῖ5. ἐπὶ ' 
ἀτοὰ ἔτι ο5 τσ πτοῦρ 68 γηο ΟὈ] μας ο5. Φίλος κατὶ 
(ος ἐτῖατι ἐς μοπιπησι5. Μαποὶριϊς ἐηίτα ἰη ἴαγεῦατι φαῖπιις 
{ὰρρΡ }1ς1} σαπιία. ΑγΗτορμαπος ἴῃ Ν εὐ 15.9 φιμώσητε ἥυυτου τῷ; 
ξύλῳ ὃ αὐχ ἐνα. ̓ Ίδατας ἴῃ Οὐ (!πα .» Πο5 αιις ἴοχντ αυΐάοπι μὸ- 
αἴε σαπλιπε ἃς ἔμτοαιπ ἔσγαβ, ΕἸίος 1] οτίδιτι σα ἢ τα σαητισο. 
(εται ρἰαίσπτος τιδέξαητέζαιις βαγίηας, Ἑπίξατλῖας ̓ὰ. Οἱἱν 
11 .ν 1τῖπι. αὔρα γριῦ τῷ δειπαγοσοφις ἢ, δῦ γυται τθ. συιυποιὸς 'χέρ ἐφεὶς 
ἔχων νὴ ὅδ: τῷ σ᾿ πἰμαῖι κηυδν δ πρεβε τὸ ἄς ἵνα σἡ τε ᾿δρὼς δὄγηβῥτοι» " 
μῆτε τοὺς φυράμασι ὁ πείζων εμιπαίοι ἡὶ ἐμπίπτοιγδίς. νὈΪ οτίαπη ἐχ-' 

ΡΟ ηἰτοκόμ μια πε λίγεον Ὡρρβεὔλη μῆσον “ἴ τε χειλέων κὴ πῆς ῥινὸς, ἵνα 
μήτι φοῤβὶικον υξωϑὲν εἰ απνέοιτο, ὅς. Ὡς απο [ιρρἰἰοὶο [ετιι τ 
οτἴαπι Ηοταῖδογηλ.} τοδατ. 6, 
Τί ης ϑυγ, Πδιπα,αις ᾿»ἱοπγ ἢ Αἰ Τ5,αινἀ ες 
Ῥεῖίςοτε ὁ ίαχο οἰκτιε9,αιτ τγαίογα σαπιοὺ 

ἢς φὐΐπι ἰὸν. ποη Ὀδάπτο,φίμος ετίαπι τε  εῖτιιτ ν εἰ πατου θιι5) 
οὈτιταπηοηζαι αι10 ΠῚ ο5 ΟὈ!ράητπο ἀπάτη ἰοτίσοςς. σοτ 
ϑληταΕτΥ πτοίομ. φίμος γο τ  ουΠππλ,Γἀρεηὰ γουίσιίατα Πίςο]- 
ἴᾳ ἤριιγα 5 ἴητον Ἰη γι πίφητα ρ᾽ σατογιῖμη » Ετγιποΐορ. Φίδος.. 
κα κορος» τους [Ἄτιιπὶ σαἀ(ςογιετι Ορογοιίαηι ςΟ]1 ἀπηασίης., 
ιιχάλπη, ἀοίμρεν [ἀτιιπι, 1 ἔγὰ Δα σα Ἐῖ1:5.) πᾶ Ππη πα ({τα- 
Βα ἀϊ!αεγοητιγ σα 5. ὙταηΠατὸ ετίαπιὶ Φίμθι ἡ φίμωσις 
αἰϊοίταγ ἃ Μεάιςῖς » 91} ρατίο ὅς δα ριῖα Πιις σοατέξατ!ο ας 
οΑἰϊο φιιοιίαηι ἴῃ ἔοι ε ἀταιιο ἀη 0 σουτῖπρῖς τἰςρο Οα᾽οημπι 
Τ᾿ τόποις 2 ᾿ἰὐγο ποπο,σάριῖς εχτο, Τ [15 ςοατγέϊατίο ἵτοπὶ ἢε 
ἴῃ ἰοοὶβ σι 1. εχ δητοοςα ν]ςοταιίοηο, απτ οὐ ᾿184πι- 
πιατίοπεπῇ [αλλ ἀμιγεῖς τἀς απο Ραμ, ΑΞ σ᾽ ποτα ̓ ῖθγο τοῦ - 
τἰονεαρῖτς 73 ἸΝατιγαῖς διζοιη νἸτλιπ»1 4110 ςοηᾷειϊο 4πο» 
γε] ργςο!υἱα ϑιηυα ηἰς ρετξοτγατα ἄτρητοι ἀϊσαητιν Ποιπίηοστ 

αὐἰπα ἐν 

ὁμλι αι 3 γ 5, 

πλι πο τὴ, 
ἐπμμμπδ απ 

μπκυ 

(ς ἃ φίμωσιςιχοι ματαγαιατεγ ἀσοίἰτι ρη ΠΠ Πἶτοῖ φίμωσις ἂρτ ΠΤ μμ61 1 δεν 
ῬοΙ Ἅτιιγ Πὰς φίμος 5) οὐπὶ ργφριτῖο ἴτὰ ἀγέξὰ οὈ]Π ραταγ σ᾽ δησν, Γ᾿ μα ρίας δ! 
γι συτς ἴμά τοππίατὶ ἀςαμθατ  ναἰο ράογος ἱπἢ υ]αγευπιξ- 
τιῖπι οἰΐς ριτο. Ὀ οἰσοτίἀο5 Πἴτο αιαττο,ςαρίτο 92. φίμοις εὖ 
ὧν αἰ δοίοις χαλᾷ, ἘΠῚ [14 ροἢ15 νττίππι τς ςοπεγατίπι Ζιοᾷ 
ἰδ φίμωσις ν ΟσΑΤΕΓ 5 Οὐτη σιατῖς τα οαττα εἴτοντ φἰαηάοπι αἰ - 
ἀνετα σοητέροιο πεαηςατ, Πρ ε Οογῃοίιατη (οἰίατ ἶδτο ἴα - 
Ρτπτο,σαρίτο 25. ὃς ὐτο [Ὀχτογοαρίτς ἀς ςο]ἷς ποτ 5. Δὲ ρ ἐσ 

ἘΠ 
ππιπὸ δι 

ΠΗ 

ἐλαηιν νό 
αι», 

ἀμήν 
ποτ στο πομο,ςαρίτο φφον Οἱ τα ποι αἰδιφίμωσις (ςτῖρτιπ1» ντ μαρηληῆοι, 

δι ῖη Ὀοβαὶτ, αἰσγιρεῖς Οαἱςηο, Περκφίμωσίής ὅσην δοτοσυρέντος τὰ ὁ Εν οὐ, εἴνο σι 
βαλανενδύρρυ,ὡς μακέ τι ὅδισυραι τίωλ πούϑυύυ) διω α λει. : Τὶ 

Φιμὸς, ἔτ τ ΠΠπ|5. Δ (οἸυΐ πο 5. φαιογί, Τίτηαγο. Καὶ φεμοιὶ τὸ κυβόυτεκεὶ μαξί, 
ὄργόυα.Οἰτατίύάις ἰος Πρ ἈΠῚ ἃ δι: 4. Ελκ εἰς μέσον δ φιμὸν, ὡς Πἔ κι εἶ 
δὴ ἐμβάλῃ: εχροπίτιτν κημὸς εἰς ὃν ἐγεζανλοντθ, 

Φιμόω μεώσω, φαγπο φοἰ Προ. ἢ ςς 11 σα ρ το, ο5 οράτιςο ὃς οὔ] 
βο,ο5 οὔτῃγογος οςοίο, ἐμφοκηω τὸ στόμα : Πρ! ςἰτέτηι!ς 
Ρτο οὖ ἢτίηρο, ' ςοΠ πο οοαι ἑϊονιιο Βιυΐμπι οἰξ τὴ ἀτέλινπε 
φοπτγαθοι νης φίμιϑθο γ1γρ1}.3.Οεοτρ. Ρυϊπγάαης ξογγατῖς ργα τ 

δορί... 

πεῖ εἶπεν 
ἐπρδες οι 
μι χες 
Φυῴη, 

βρηητοτα σαρ {πγὶ5, ἩοΙγ οἷν. φιμοιώ εξ δεσμδύειν 5 ἐμφραπειν,, ΠΤ μη, ἰτον 
ὄψιστομήξειν καὶ φιμώσεις βοιω ἀχοώντα σα ρῖτε 2... δτιταγοι ΟΠ]}» ἜΝ 
ποη [ρα υἷς ὡς δου τε ιιταηεῖς ἐπ ἀγθᾶ ἔπιρος τα ϑποι οὐ τ ΠῚ μιν εἰν ν 
Πιραθὶσ. ο5. ὕοι τγϊτγαητ! 5, Εταίπη. σαρίτο ΠΟΠῸ ΡγίυπαΣ δα ἀκα, 
Οὐὐ τῆ. Αι τοίιις γετεὶσ πο ἐπέγαπαθις. Ματι ἢ σα ρῖτο 22. μΐα οἱ ; 
εφίμωσε ἐὺ Σαδιδουκαίοις, ἰὰ οἰτ,σοπρείςτ: 54 4 σοῖς ΠΠηριᾶπι ΠΝ ΗΝ 
ὁςοΙ εἴτ. ντ ἰοαιπταγ ΡΙα τι, ΑΥ πο ρ απ, νεφ. φιμώσητε τούτου ΤῊΝ 
πῷ ξύλῳ δ αὐχένα, υΐας σΟΠΠππὶ ἰΐρ πο σου τι ιχοιτίς, Ὑταιί- 
Ἰατὸ ἀϊείτιτ [σας σἀρῖτο ]ιᾶτγτο, ὃς Ματοὶ εαρίτέ ρεϊπιοιφιμώ- 
ϑυτι ἰὰ εἰ  οδταπηοίος, ἰδὲ ργαο πάτα ο5. να τς σᾶπιο οὔ - 
Πγιιιπιν  λεγισαρῖτο «ὁ 9 ἐφιμώϑη, ἂς 1{ΠῸ ουπατιι τ: 11 ος 
οςς!ἤιπι ἢ. Επιρίως Ματγεῖ σαρῖτε φιαττο, Καὶ εἶστε τῇ ϑτολοίατην 
σιώπα. πεφίμωσο {Π|ς 705 ΠΟΤ τὶ πὸ βϑίτοι χρηςικως ΠΠΑΠ ΠΊᾶτς Ο5 
Βαροατριο φηξείςς. Εταίπα, νἶτ ατρπιοητιιπι δά {ττιιπ) οἵην 
ςοἰ ογίταςοπι ᾿ἀἸσαγοννοίιτ ἀἸσαςηοχ οδυηπτοίςε:ρτίπηα Ρα- 
τὶ σὰρ. (φοηο, φιμϑεῦ τμυ εἾσ' ἀφρόνων αὐϑρόσσων αἷγνωσίαν) ΟὟ τ' 
πγπτοίσεγς αςίατἰ 59] πτίι πὶ ἱπιρο ματι σοϑιστοη, 

μάν τυ σα 
τῆ καὶ ἐἥὸ 

μι πὶ Ἡ ἢ 

ΠΕ 
παμςε 

γιαοὶβ 5 φιμώσεα μύρτα, ἰά ε[π πιγτεὶ ἔγαξειις χα! αἰγὶ ἐζοτῖ πη 
ψίπ παθοπς. 

ἔκλυεν οἷξ ἐρέζα σφιν, Ἡομλοτ. ἡνὲκ αὖ σκότοις, Τάσιι ΠΠ144.8.,ὑ ππότε 
γαῦ σφιν ἀφιρμηϑεῖεν οὐχ «οὶ 1 ἃ ἢ, Σὸ ἐκδ νεών. Ἐτ Οὐν {Π ξιῤινὸν ἐπ᾽ ὴ 
ὀςεῦχιν ἐρύσαν,ἰά οὔτ, ὑπὸ “ἘΠ ὁστέων, Γι ρίτιγ δι ἐσ᾽ ἰκριόφιν γ ῬΓῸ 
ὅθη ἐκρίων, ἃς δικρυόφιν Ῥτὸ δακρυΐοις, ὃζ αἰμφὶ στήϑεσφιν, 1{|14.. βῳ. 
ἰά οἱὐ, δὰ τοῖς στήϑεσιν, ντ Ἐχροηΐτ Τπτοῦρτος, Ετ ΠΠ1},γ, δ οὗ 
παλάμεφιν ἀρήρει, ει, τῇ χειρὶ ἀυτώ, Τάεπν ᾿δ᾽ 4 ἐπι. ἐκ δὲ μοι ἔγτ 
χϑ- ηἶχθη παλείμῃφιν ἐτώσιον ἱ ἃ οἿἘ, ἐκ ὁ χέρός ΠΟ Ποίδις ἴῃ Τλατῖι, 
στεφανίμὐ κεφαλῆσιν ἔϑηκε, 4 οἵδ, τῇ κεφαλᾷ, Γἀοιτ»»ἐκηϑεὶς, τεχν ἥσε 
βιἶφί τε, Ε 

αὐτοῖς, 

Φίναξ γκος ΑἸ ΘΓ, 
Φιν!ς 



Οφ μον Οὔ᾽ ἔγαρις»ὲ σοποτο Δι ] τ, φίνες τὰ ὄϑιεον ὃ ρωμοΐϊςὶ καλοῦ. 
ΟΠ σιθοσίφ5α γον 5 ὅζς. ΡΠ] 5 Διιῖ5 οἰς αυδιη" Εἰ πιαηὶ οἰ τα σαπι 

ποιπιλαητ » ὈΙοίσογι ες Πἶδτο [ςοιιπάο ;σαρίτο 58. Ὀ]οίταν 
τα φίμ, 

Φίντατον, Δηλῖο] Πτπλις ἀρ ἘρίοΠατιρτο φίλτατος, 
᾿ Φίντις ρτὸ φίλτις Ποτῖοδ, 14 οἰ Αιιγὴρα, ἰμΐοχίϑ-. ΡΙπάλτις ἰὼ. Ο- 

ἱγιηρ. ΩΣ φίνας ὀνα ζεεῖξον κἠὶ δη μοὶ σ τένῷ- ἰωιόχαν, Ὅοτες σοιῃ- 

σπθζαητ σῦν ἴῃ νντ ὑζϑερτο ἦλϑε, Ὑ  Ἡθοοτῖτ. [αν]... ἀωῦϑε ἐρεῖς 
φρῴτις-.:10].4, ἀὖϑον τοὶ βώτωρτο ἤλϑυν. 

᾿ς δ ξικὸριρτο σφι γξι! οι. 1 ΤΒεορνῖάς ἴῃ νογθὸ Σφίγξ. 
Φίσκίθ-,-,6 7 Ε [ου15 γα γατ τιν ΡᾺ ΟΠ Ἰουττιγ δ »κμόστον ται μεῖον, ΕΞ Ιγ ΟΠ. 

᾿ Φίτεθ' οὐ, ὁ, ατθοτῖς ςαάοχ,1ά οἰδ. στέλεχ θο καὶ τὸ τρείμνον., [] ρας, 
ἐγᾶςιι5, 4 Πα 40 κι κορμός. 1 ΠΟ Ϊ5 εἰ καυλὸς, σαι} }Π15 ἃς τῆντ- 
{ὰ5.11εἰτατ ἀπτοπι τοίτς Επτατὶν. ἢ] φιτυρθς. ἸΝαπὶ φίτυ οἵ 
᾿τὸ φυτόν, ΑἸτίχοτ «ἰδὲ φυ τ ἢ το ρτῖπτο 9, Καὶ φιτρῦς μὴ ὅδιν, ὁ μό- 
νῷ. μεόμᾷν Ὁ. ἀπὸ τῆς γῆ ς»καὶ ὅξιν ὅρμον 9.- ἱλεκίᾳ αὐσρώπου. γ᾽άς Ηλι- 
πα ιὰ θαι} 1 6 ΠΊ, δένδρα φίπρον ἔχυσε. Ετ χεύχονα δὲ εἰσι, τὸ ἔχοντα 

ΤῚΝ 

ἀρ τς 
ἀμ}. 0ὴ 

μδ ας. πολλ οὶ φιπροιὲ ὧκ μαξ ῥἰζνε. Ὁ] οὔλοτιιΣ Πα Ψψ, Παύτες σι ὗλοτό μοι 
ΠΝ φίπροις φέφον,Ἱ. Πιρίτες ςαυἀιςέίαιις αὐϑογαζα. ται [10 φ, Πολεωὶ 
ἬΝ Ἢ ᾿ οἵ ὀρυμαγδὸν ὅθίνε φιτρων κὶ λάων. 

᾿κηγα Δία, Αἀτιοτθ.ςο! εγϊτατοῖη Πρπὶῇοδε. 
ῃ (Ἰ ἰπιρᾳ 

πη {{{{. 

διδυ φήμη 
τἰριβαίν 

 Φιήακολ δες, κὶ οἱ φίτῆσροι, φυῆαμολίαι, νἱτ ρΊπυμσν Πυ{πς ςοτταπγέῃᾳ; 
αὐτί: τας γδ γύμφας ὄυ φυμοῦσαι 5 Ἰπάιις ΡΟΠ]. ϑέεσι πειροξιων σαι 
δηέλας εἰς τάχϑ-. 

Φίτυ, υθ.. τὸ ΡΙδητα, Ρογσηοη, ἡνημαγφυτὸν φύτευμα. ΑὙἸΠ τη Ῥάσο, 
πύϑεν,το φίτυ, 
Φίτυμα.ατος τὸ ̓  οατι, γγύνημα) 51 4. τέκνον, νὴ φιτύσω!. σφ Ποτατα, 

᾿Φίτις υἱζδ5, ΘηΪτΟΥυΡᾶτογ. 
Φιτο ὡγκὺ 

Φιτύω,μύσω, ΓἐτοςΡ΄απτο. φυτευῳ Ἐπ Του ργοσγεουρῖρηο, ὃ ἐς 
ο΄ ρᾳιτγοταητὰπι ἐϊοίταγ, ΠΟ 1τ6Πὶ ἀς πηαῦγο ΕτΥΠι- 
ΦΛΑΔΙ Δ΄ Ω,μιάσω, ταπ Ο»ΟΟπι πηι Ουἷ ἀφ} ΓΕΠῚ φλάο, 
Φλαίξω, ΟὈΙοιιγὸ ἃς ᾿παττις]ατὸ ἰοχιιοτηγερο. ἔστιιοο. Οα]ςπ, ἴῃ 

ΟἰοΙ Ηρρος φλαζεσιν, ἰηηυτ, ἰσταφως χὶ αἰδυαρορώτως φϑέγγονται 
» Ὶ 

Ὑ τιν ἐῶ, 
ἀν το μι, 
ποιῷ Ε΄ πεποίηται τοευθομς,. 
γχηπα  ἀλωνύοτω, κα ὑξω, σαττϊο.ἱπορεϊο. 
νἰβυυσι. ΠΟ φχασιμὸς οὐ, ὁ, ἰξας, τύφου πεφλασ μῆλο, ἔα Πτιοισ:ὰ φλάζω, Ἠε- 
ΠῚ: ᾿ γομίυ. 
ὑπο ρ: Φλαστὸ ςγοὐ ὁ, ταὶ τς γε σοπτιι} 41 (ει σοητετῖ ροττ. ὁ ϑραυς- ἐν μα εἰμι, Γ ο φλαςν, Ατίοτ. : 
ἐπτρηπραΐ 

ὅν 
ΠΡ γι λυβότα 
ΩΣ 

{μ|}7 φιμ! Μ 

Φλαυρίζω, μ.ΐσω, αν ικρι 7 Υ1]1 ἴτ᾽ πιο, ΘΟ ΓΕ ΠΊΠΟ 9 ἐϑενίζῳ.. ὀλιγαρ εἴ, 
ῬΙμταγολιι5 1ὰ (ἰσεγοης 7) φλαμράζων Ὁ τί» ω Πομασηΐου τίιν πώ - 

οἀσιϑυίω,. ἰδ δ ΡΦΟΧΕΟΝ 5 ΚΟ Σ ἔ 
 Φλαῦρρε»ε, δ ν 1} 15, φαῦλίθ., τα τ5. (αύταιος. {{ππ|}15. ἔγ οὐ τιςοκακός, Α- 
' τὴ ορ απ. νεφ, μηδὲν εἴπῃς φλαῦρον αἴδρας δεξιοιὰ, τα} σουτα- 

οι ον" ᾿ τγο] ὰ ἁἴςοϊας νῖτος ἀοέϊζος, 1ὰ εἰϊ. μνδὲν εἴἴσσης αἰσχρόν, φχαῦρα.. 
ἰἰηη αιανι : ὄπ, 14 εἴπ, φλυκροὶ κὶ αἰχ ρα, δορθοςϊοβ. τἄςπὶ ἴῃ Ρᾶςς 5 Εὐ- 
πε νδιη φημεῖν χρὴ κἡ μιὴ φλαῦρον Μηδὲν γρυύζειν 5 [ΠτοΥΡΥ. αὐαι δὸς, δ' ύσφημιοι, 
μείαήμα φλύαρον. 
ἐα μραΐη )'Ο). φλαυρότατος, ἀετοτγι πι}5, Πεγοάοτ. πορίσαντες 5) ταῦτα, ὅπλ εἰ πεόϑου 
δαμοίοιυπ τὶ ςρατιαξ τὸ φλαυρή τατον. 
σο} Ε΄ Φλαυρυργὸεγοῦδ, ἐ 1 ρᾶτιις ΠΕ  ΠΔ1Π, δ μικροὶ κακοὶ ἐ ργα στέμ, (Θ΄, ΘΟ Ρ ἢ. 
[010 μαι Φλαυρεργρῦ τινίθ- «δοὲ τεχνήμα τ᾽ αὐδιρός. ᾿ 
μα ΙΟΝ Φλεύρως » πα] 7 ΑΥἸ ΠΟ ΡΗΔη. φλαύρως ἔχω τα ]ὸ Πα ςο, Πεγοάσ- 
ψαίηιχμα τιι59᾽4 οἰϊ, ἀὐϑνενωώς, φλαύρως ἔχάν τίωὐ τέχνζω, Αἰ ἱααδητιιπὶ ἄττα το - 
᾿φιϑηη τὴν πειουἀοιῃ. δι} 4.} ὠλώπεχ᾽ ὡς φλαύρως ἐκοινώνησεν αἰετως 
«τι: Ε΄ Φλάίω, μι άσω τ ακα, ται ονσοπτιι μον ρογσιτῖο ν πλο Π10., ϑλάΐω, 
ΠΩ αὐτῆω, μαλώπω, Ἡ εἰν εἰν. ΑΘπιΑὐσςυ τα. Ατ το ρ]ναη,νεφ ἔρα 
ΠΝ μεκάσσύδει, τὴς ρυ]αθατ,άςπι ΑὙἸΠορ μα ιλος ἰδ] 4 ςπ|»)ἔφλα ἐν 
αἰ} Ὸςτῇ ϑυείᾳ,τιπέοθατ ἴῃ Τποττατῖο θ᾽ ἀθπη, νύτσι γδ κὶ φλώσι ταὶ- 
᾿ηἡ δϑάδῃ πικνήμια, ἰὰ οἰτοτατη ριητιφλῴνγ παι δογοον ογατοφίογθειε. [46 πὶ 
ψιϊπαῖοο Ατὶ πορμαη. τα ΡΊατο, τῆς ἀϑ'αβης πολι ἔφλαν,ἰ οἴ, δὐεῤῥήφων; 
ἀπυνια ἡ ὥδιον μ᾽ αῷ ψόφυ ν δ᾽ (Ὁ Πο]ἸαΠπ. Φλὸν εἰϊς [οτῖδῖτ ργορτιὸ σμπὶ 
«κογήνιϊο ἢλτιι ὃὲ Πδ᾽ϊο σοπιοι γα, αὶ πλο5 οἵδ ΠΕ Ππιοηι πὴ δι! ἀλύις 
νἡμῆυ δ. - εἰἠεητίμμη:οὔϊο οηΐπὶ Πέλίτιπισι ν οτ σα πα τίη οἰίςοσ πα δεῖατη πε 

[0], ϑρϊβρατίοης νι Πιγρατιτνπάς φλα Ἡςίγοἢ. ἐχ ρους σαυεμίσ. 
ΠῚ Π ἣν γετοισιώϊως 

Φλεβαζω; βρύω, [τατιιτῖο 9 τη ιιαπι ὃ νοπα : νοὶ ἃ νεῖθο Φλόϑω, 
δι, 

Φλεζικὸς, ΘΔ 115. 0428. φλεζικοὶ τόποι »ν ΘΠΔΓΌΙῊ τη οαζα!5. 
Ο Φλέζιον, ας τὸ νςΠΠ]4,α ρα ὙΠΕΡ Π.ἀς δοαῇι. ὁ 

᾿ Φλεξρδονώσες, νοηα5 ἀρ τΔ 5 ὃς σοπτυτῦδη5 ΠΟ ΠΊΘΙ (παῖς Οαίεη. 
ποΙλ ΠῚ ὃς ῬΟΓΟρτΙ ΠΕ ΠΊ» 410 νίις εἰαθτδου Ῥτοσγηοτῖοΐ αι 
ταπηςῃ ἴος αι" 4Δπὶ Ἰεριιητοφλεβοτονωδες, τιν ν Θηᾶς ἀϊπεπέςη5, 

᾿ Οοπῆ. , ' 

᾿ Φλεβοτομεῖν; νεηαπι (δας, (Δ ρα  Πο ΠΥ πατγοτε, (αΐςπιι5 10.2.48 

τς, Οἰλιςοποπη. ΡΝ 
Φλεβοτομία, ας, ἢν οπα (πον Ἔπατιπὶ ἔποῖΠῸ 5 (λησυϊη]ς τ ΠΟ, 

Τὶοίςσογιάες Ἰιρτο (χτοφοαριῖζε 35: ν πα (οἰ Παγατι ἀϊχις 56- 
περα ΝΝατιιγαῖ. Οὐ πίοι." πρτο τογεῖοοαρῖτς 15. Ταίοπας ἴῃ 

Οἰοίης Ηἰρροογατιφλεβοτομίαν ΧΡ ΟὨϊτ, μόνον ας σεωήδοις αῦτο, 
ϑιμαὶ κὶ Ὁ δηΐω “παωσοιιῦ δεηρη βίωι ἥδ᾽ φχεξων κάνασιν αὖ ἀὐμάτος ; ὃ 
“τα φλεξοτομηϑίυϑαι,  ΟΥΡῚ ΔῈ 

Ἷ ἤτω 

ἐἰιουίλν 
αἰ πῇ 

ΒΞ ΞΞΞττο στ. τυ υ δε νι εν νει οὐ ϑνοωανς τς τρνιεν τε τος 

ΓΙ 

ΦΦΑ, τὺ λὼν» ᾿ 
Φλεδέτομον,εγ τὸ, Ρ "]οδοτοσγου, (σα  ρ ἢ Πυπν αιιο νον ποάτοτν Ὁ 
Φλεζαδης,εως οὗ ἡ δον φηοίυς, πραϊηῖς ςδςορταςι δ τεξζοντιιδον ὃ- 
πῆγα. Ουζα ποιὸ, 

Φλεγέθο,σοιηθατο,  ἐἰ. Αςσιξίιορ. 
Φλεγέϑαν κεραιωνὸς αὐ ἀςὩς ἔπε, ΕἸ οΠοάιῖπ ΤΉςΟς, τορυσήέραν ἀ- 

γέμων τε κεφ ιιωοεἶτν φλεγίφοντος, 

Φλεγεῦς, ΓᾺ οὐ ἀιια}1ς εἰς ἢιιυσιπγα σΟ]οτ. 
Φλέγμαγαπος τὺ, ρἰταΐτα, ὀξὺ φλέγμα, ἀοῖάα οἰτιῖτα, αν ῬΙΟΡτοῖ ἐα- 

Ἰιά!τατοιῃ (Δ Π (Ὁ (ρου τη λςοτατ, ῬΙάτο 1 Τ πλαο. ΑἸεχαμάον 
Αρβγοα ΓΡγοδ]ςηγ. υΐητο, το Γοςιπάο ἴοι δὴ ἡ ἀπνλὲς ὥς 
μα ὀφϑίεῦει τὸ φλέγμα 9 Τά εἴτ, ρἠτυιίτα ΠῚ ᾿πιρογἔςέζηηι χῆραι - 
Ποπὶ νλάοτὶ Φλέγρα οὐἴατῃ πο τὸ φλέγειν, αὐ Πληϊγπατίο, ἀγίοΥν» 
φλόγωσις ΑἸ σηι5 ἴῃ Θ᾽ ΠΠς, φλέγμα, μόνον ἡ χυννὴν πῆτον ἃ χεῦ- 
Χαν Ὁ ψυχ οὐνγδηαὶ κ᾿ τίυ) φιόγωσιν δηλοῖ, Ὅ0 16 πὶ ἀἸχοτ Ατπο- 
Ἀδττι5 ἐς ἔτι α]} ν Ἰέξα αιὶ ἢ οπλῖ πος αὐ 11 ιφτηοπν ποῖ ἴῃ ΗΔ. 
πάτο ἰδ γῸ (ςοιιπ 0.» τοιοῦτος ὁ βίθ- ὠπύγετος., φλέγμ᾽ ἀκ ἔχων; 
Ῥιζηταπη τάτήθ σχροίμίτ βεγγιι5. Νιξτοτίιις γν ἁοηαὶ ν- 
τα τΐαιις ΠΠπριια; ρει εἰ (5. Π|Ότο 17 Ππατιμοι [ος, τά πὶ Ατἰις- 
πάρι ΑἸ 10] ἀιχὶτ φλέγμαντον νἼτατη Ε ΗΠ Δατὶ ΖΠΟται ΠῚ 5 σὴ ΠῚ 
ΒΔ] 16 γε 5 ὅς ΠΟ πυΐη 5 Υ πὰ ἰδ αγοητιτ. φλύγμα οτϊλπ ΟΧ Ρουΐτ 
ΟΠ χ ̓ἴδτο ποηο, χρόα, ἐμτορησειὸν, κ᾿ σπευύρωσιν, Ἐπ| ται ΐιις ἴα 
1ΠΠ 4 {Π144.Φ,.Η“κεν δπὸ τραΐων κεφαλαὶ κὶ τϑ χεα κύαι φ» ἐγμα κακὸν 
φορέεστε,[ς ὃς Ορρίδη, δ᾽ ϑερανίω φλόγωσιν . 1. αἰἰείθαιπι αγάοτῷ, 
φλέημα νοζαῖ, Ὲ 

Φλελρεαύναν, με, αναῖ τΠΠΠΊ6 050 γὙκοόνα! φυσοίγκω; αλοἀ ἴα πῖον αἰ οἴτις 
Ἰλπιραςο,  ταῖτα γοδιιπάο; εχ ιοναγάςο,ἐ αν φλεφκίνη . ἢ ἤη- 
ταητοίσατ τη Παπιηγετύταηις, ϑιΖα οχ ρτῖπηο Απἰπιαὶ. Δυιοτε!. 
ὅσα ὃ φλεγμαίνειν χέγι τωι πὰ σώματος ἐπὸ πὰ κα φοῦτη γὴ φλέγει δε 
χολίω γέγονε πείντα, Β]ατο ἴῃ ΤΊπιαο 5 αιιασι 4116 ΡάγτΟ σοῦ - 

Ῥοεῖς Ἰητιπιοίζοιο ἀϊσιιητηγ » ἃ 1115 ἀποοπάτο ὅς σοι ΒυΠΈϊο - 
πονοχαπτιγῇς ἘϊΟΙΠῸ 5. φλεγμαίνοντα παρίέτμιαν ἴῃ Παηγπηατῖο- 

Πο5 το! ΠΙ]άσιιπι 7 σο! δέξου ος τοπΠΊ]τιιαν, Ὀἰοίςοτί ες 11-: 
Ὅτο ρτῖπιο,ςαρῖτο 181: Φλεγμανω, το Ἐχιθογο ὃ τεάππάο πγὸ- 
τὰρμοτῖςὸ ΓΙατο ροίμιτ! το ἰδοιπάο 4ς Κορ. ]ς, εἰ 3 αὖ βύ- 
λεάθιε, κα φλεγμώνεσαν πόλιν ϑεωρήσωυῆυ. δι] τταηῇατῖο εἴ αὐτὸ τσ 
ἑλκὼν τὔσ' διαὶ ΦλεΎ μον ἰοὺ κι" διειυδυόνπωὼν ἐκρήστειν, φοβερδρ κὶ φλε- 

γμώνασαν δεισιδαιμονίαν, τιν Ὁ δηταπὶ ὃς χιιογληγετη {πρετ- 
Πιτοηςπι, ΡΠ ατάσο μας ἐπ ῬογΙΟΙ ο, φλογμάνοντα ον όμο τε ἀξ τ Σ 
ἄς Οτατίοης χα τιγρει ὃς ἐπῆλτα εἰϊς ντ Ιοσυΐταν Οοτγηϊβο! - 
5 : [δ προ 4418 νατθα “ἰςὶς ΕἸοτας. ὃς στδηάτα νεγρα Τ6- 
ηΑ]. νηοί ἴῃ ΡΠ. Εὔδ ει γκέρ μοι πὶ φλε)μαινόντων ὀνομοΐταν.», ἵνα 
κε τοὶ μεγάλα Κριχοῖ, σμικροτορεπές ερϑν διηγάσομαι. 

Φλε μα Θ-..,.6.1ηῆλτιι5, 
Φλέγμας δ ππ5 4111: Η γα. Φλεγύας, Π οἴγο, 
Φλιχμανσις ,ἱἀοπ το φλεγμασία, 
Φλεγκίασία εις ἷ, Ἰη Πατηπιάτίο, ΓΗΘΟρμγαίτας ΠΡ. ἀς δοεπῆι, φλαγ- 

(ϑ'σία  φλείβων.ἴτο πὶ ρα τι}. 1ταπὶ ἔσθ τὶς 9 ὅαζὰ ῃ ΡγΘὉ].Α - 
τ τ Φλέγμανσις.ἀετη Γεοιιπάο ἀς σεποῖατ. 

Φλεγμοτίας, ε ὁ, δ φλεγὰς πίῃς ΡἸ τα τΟ πσυντ εχ ριαρὶν ΗἸρΡροσι ἴα 
110 πἰρὶ εἴα ἐν κεφαλῇ τραῦ μείτωνς 

Φλεγματιπὲς οὐκὶ ᾿ 

Φλεγια τύεις ἐντὸς «ὦ, 

φλεγμαπώδυς, ες ὁ κὶ ΝΥ ΡΊταῖτο Γ155Ρ1τυλτα γοδαι μάαηϑ 5 ἤιε δἰ λιια- 
ἀληϑ. ΑἸοχαπάον ΑρΡμγούζ(ιη ῬγΟθ]. τὰ ἐμιυεῤώθια τὶ κεφαλή ς»ἦσ' 
ὀπιώδνίων υἱγρύτε ρᾳ καἰ φλεηματικώτερα. ( 
Φλεγιμονη ἢς ἡ ἴμ βατηπηάτῖο, δγκος πυρώδης» ΓΠΠΊΟΥ {πΠΓι15 δύ σα 1 ἀτ|5 

οὐπὶτοηποπο, του ῖπι ἃς ἀοϊοτς δὲ Ρτ ατίοης, Οὐ" Πτ φλε- 
μονὴν Ἰὰς {τῇ τότε Ὀιοίοοτῖ, ὃς Ἰῃ ἃ δξίοπο Ἐρυσιπέλας, νἱ- 
ἐς δέ ἀριιὰ σαΐοπιιπι 1 ἤπα ρτῆπιὶ [δὶ δά Οἰδισοι. φλεγμον κα 
πυρώδης, ἔετο 44 ςΟἸ ]φξ το, ΕἸ ογπιο αις πθτὸ ρτίσηο τοίςοτ. 
ςΑΡ.1:25.5 11], 1 θαπιπιατῖο ξογ]ά. Αριι ΡΠ ροτυμτι ἵῖδτο νῖρο- 
Ππιοίεςι 0: Πα Ρῖτο 25. ἱπηροτιις τι  σιιπας τατηου 15) 14 ον Ὁ 
φλεγμικονὴ, ἃς 1 Φετ ςοἢ]οὐξίουο5 ἃ ἐπγρ οτιιβοἱ ἃ οἱζ, οὐδ ἡμοιτεε κα 
φλεγμοναὶ Τ]οἴσοτ. ἕ 

Φλεγμοναῖσες ἐρυσίπελας, ἘτΥ Πρυΐαφοντ ἢς ἀϊσαιη, Ὁ Β] ορσηοπο ἔμ» 
Οαΐθπιις ἴῦτγο (δοιπάὸ δά ΟἸδιςοηςπιἱ εἰὰ, 1η Πα πιπηατῖο- 

οἷ Ρατεῖςερ5.. ὅς οἵϊπὶ ἸηΒΠαπιππατίοης Ρογπιιἤτιπι οι 10 Η- 
ΤΑ ΤΠ ΠῚ. 

Φλεγριὸς,0.), ὁ Πληρυ 5, ὦμα Ἡςείν ΟΝ: 
φλέγ: Ηςίγς. τὸ φλύγμα οἱ. Κρεῖσος, κὐδν 
Φλεγυ) οἷ, [Ἐ ποπιοῖ σεητὶς φὰς ρτα5. Ογτγέοη!) ἀἰςεδαξατγ. Ε- 

τυ πιοίορ. ᾿ 
τ ες ὁ 1|α: ὐπὸ τὰ φλέγειν ἡ λαμωσὸς ἔῃ). Αἰ ἀϊοιατ εἴα ἃ- Φλεγνσς, 5,074 01} δ Α Ξ 

τοῦτ Πα [ἐπύ ναἰτασι ΕἸ πο. ἀς ἤσιιτο Ἡογοι 5 μορφνοῖο φλα- 
γύαο καλυώ τάύμῆροι πτερυγισσιγϊὰ οἴζ, πῖρ τα 24} [ἃ νἱὰς ἴῃ ἀϊέϊ. 

Μορφνᾶς, 
Φλεγυζω εχ. ὑβοίζω, ΟΝ 

Φλεγυρὸς οὐ, δ ἰπτα: 1 ὙΠιϑνάαπηπο ας θη ἀτάτις,ἱ σ᾿ ἴτι5, αΓάςης, 
ΑὐϊΠιῖη Αςματ. δεον μοῦσ᾽ ἐλϑὲ φλεγυρὺν πυρὲς ἔχεσω υϑΘ., τὸ 

φλεγυρον, 10 ἃ ἔας ὁ Τριις πὶ σΟ ΠΟ ΡΊ του ΠΙΡυ α, πυρώδες, τὸ δυ 
γαϊμῆνον φλέγειν" 69]. 1η ΟΙ οἢ, 

Φλέγα, μιέξω,πιεχα, οπιδιιΓο Βα ΠηΠΊΟ ἀοςεηάο:Π το, Πιᾶ- 

πἰοίζμπ ἔδοῖο, ο ρΠΌοἶ ες ἐη Αἰδος γά ταν ἐραγίαν φ» ἐγαν τὰ εἰϊ, 



864. Φ Δ 

ζω εὐν,αἰεγείρωνγεχοῖταπς. 1 Δ οτη,φέγῦ 3. φλέγειν ἀϊχὶς ρτὸ ἴα- 

τοςα ες. αἰἰοτοιἄςηι ἐλδετα ρτὸ ΜΠ εΠτο αν αὐϑ' ὁ μέγας χοϑνος 

μαραίνει τε α φλίγειφκέγων χαμπᾶδε, Αὐἰτορ ἈΔπ, βαπλπαγα, ο΄ 

ταἰττθῃς ἰἀπιραάα » ᾿λιιραάοπι ἔοτοῃς ἀτάἀςητοπιϑορ μος]. ἴπ 
νλίασς ρτὸ ἁτάτον ἀμφὶ μὴ) νεών δ΄ κροισιν ἡ δὴ ναῦν πκοῖς ἐδωλίοις πὺ 

εἰς φλέγντος ὰ εἰδ, αὐχφλε)ο μῆόε 9 αἴατετηομῆϑενῖ σης ἰδ πὶ δοςεηίο 
δι ατάοητε. ὅπλοις φλδγρυσι, ΔΥΌΔ15 ἀΥ ἀδητΊ 15 5 ΡΙΘτΑγσ μι πὶ 
Ἀοαναίο πεογάμπι ρτὸ ἰσιίο,ντο, πιγο ἀο!ογεπινᾶπσο, δῆ 
“νίγωιν πὰς φλέ γιϑγοντί ἀοίοτς Δέῃςὶ. Αὐἱινεφι κῶν σκώπῆῃ τις σὲ, 
φλ γιῶτι ἱναισὶ ὃς ἀο] το. 

λεδονεία ἀριιὰ δι! άςνο] ροτ ὦ φλεδιανεία, Ἰὰ εἰ φλυαρία, σαττι 1τ85. 
ἐπιροτταπα [οἰ ταβ,φλεδ'ῶν μ 6585 ὐπὸ τῷ φλέω γα φλυα Πιις 
φλύοτω τὸ φλυαρώ καὶ φλέωαφω φλεδόνες παῖς ΟΔἹ ΠΟ] οὕ φλυ- 
αρία)γ} «Ὧ1] 855. ἣ 

Φλεϑονέω, μ ύσα περτὸ σάττῖο, δι], 
Φχεδονδίω, τὸ φλυσρώ, 
φλεϑονώδιης εως δ, ΩΡ Ο»πιραχοαρὰ ΠΙρροσ, φλυαρόςο 
φλέδων,ονθ- ὁ το ἑ Τάλι5.ὑπορτιις) Π εἶν. 
Φλεδωνγηιρα ἐπορτίαον Ἰὰς φλοδογεία.. 
φλεϑονοία δ τς 61» ΕτγαιΟνἱἐς φλεδονεία, 
φλεδωνδίω, ΠΡ ΟΥ̓ ΠῈ19.45 ΑΘ» ΕτΥτη. 
φλέξις ιδὸς, σοΠι5 Δι 15) ΔΤ ἀπ ἈΠῚΡ, 
Φλεῤςἠπι!ἀϊαφσοττιιρτίο, θασκανία, φϑυραὶ, Ἠείγο. 
Φλειὶ, ὁ» Βασςδιις 'π ΟΒϊο: ὗδῳ τὸ δυκαρπεῖν, ΕτΥ ΠῚ. 
φλδίω, ἐσεουπάτις {π|π|»Ρ]Θηιι5 Ππαπι απ άο. Πίπο δέ Βαςσοδιανς 

τετος Ρῃϊεοηεπι σορποτηϊπαητ,  5].}.10.ςἀρ.ός. Τϊοΐταγ δὲ 
φλέειν καὶ φλοίειν, 10 εἰς Ρ] τα. οἶγαν κ ε(φύζειν οὐ πτεϑηλέναν ρα - 

το, γοηάοτενίοδτοτς, ὅς τεξετσ ΡΙ υτατοα μου φλοίειν ἐρίτμοτ, υἰ- 

πϑόφλοια:ἀατιπι οἵδε μήλους δ Απτίππαςθο διὰ πίω ἀκμίω, ὃς ἃ- 

Ῥια εἰπέςαι Προ οέϊαιιο ἔγτηρο Περίπιιις ρφέλισα χλωραὴ κὶ 
φλοίεσαν ὡς Ἀντίμαχϑ- ἐΐφει ἢ ὁπώραν, 

φλὲψ, βὸς,ηννεπα, Δα ραἱησ τῖσαι ἃ ΡΠ πῖο ἀἰοίτατιν!ς Ος}}.11Ὁ. 
τϑιςαρῖτε Σοιφλὲψ γνίμην ραπίτα]ῖς νοπα,ἱά εἰτ,Ρεϊαρι5οῖη ἘρῚρΡ. 
φλέζες ὑδαάτων,γοπαΣ ἀσιιάτιιπιν Εἰ. ῖπ τι φλέζες, αἱ, ργαοοτάϊα 
ὃς οἰηθιιπι, 1 εἰ (ερτιπα τγαπἤιςγίμτι ροξζουῖβ ( ρυ]πιο- 
πε, Αὐ ποτε. ργίπιο Απίαια!, Οδζα ταπιθῃ Ἰυς ον πᾶς νοτΓ ρσὸ 

εδάεπιρατῖο. 
Φλέα,φλδύω ἄυκαρανω, γεμώ,πολυκαρπο Ης ΟΠ νά ς φλεδονεία, 

Φλύων, ὃς 
ὠκέωγἤιις φλεὸς,γἱάς Στοιζή, 
Φληδαγ, πράτ. 
φλυωαφίω, μιάσω, πὶ αχρὶγ ΠΙ στ, ξαἰτὸ ΓΟ ιιοτ, φλυαρώ, μωρνλογεῖ, 

ἽΝειτ.αδίω!. 
φλιωαφέο ἄστη. ΑἸ Πορἤινερ, σαυτιῦ αϑοφι φρόνει φλίωάφει, ὨΠΡᾶ5 

σε. 
Φλύμαφθ,α ὁ »ππραχ,φλίωμαφώδης, ϑγπεί. ἴῃ 3.6 ρ ἴξ. φλίωαφον γραῦν 

αὐχιῖς τ ρολοΟΥ, 

φλμύαφθο,κ ὁ πῸρΑΡ φλίιυαφία, σι, 
Φλίωαφώδεις » αριιὰ ΕΠ ρροοτάτοπ, φλύΐαρθι 5 φλίωνουστ,, Ἰάεπι; 

φλυαρούστι. 

Φλῆρρς, Ἡοἴγς.οἴϊ φλύαρος. 
Φλία,ν εἰ Ροτῖι5 
φλιὶ,αξ, ὁ ροττας ἀοτοραρτηεητιπι» ἀπτο, ἃ εξ, αδαστάται πῆς 5ύ- 

ρας. ΑΠῖς εἰς ἃς νου τι, Πανέπαας Ηςίν οἰ. πρόϑυ ρρν»" σοι- 
εας αὲ τῆς ϑύρας. ΑΙ Πατιε βυλὴὶς κἰ ἀδὸς Ργορτιὲ φλοιαὶ ἔχης να]- 
τιατα πῇ ΡΥ ο αν] ὁ γηοηγάϑον εἶ ρυβεάμ. δ1πιρ οἶτον νετὸ 
Ῥοῖτοβ Ειοϊ πιεητάσιις, ἃ οἰτον ΟἹ οὸ ορμ(οἱ ἀεδηγ ἐγσειρίγματει.10 - 
ἔερβεις ἀς ϑαπιίοης, Ταὶ πύλας αὐπτεῖς τε φλιαῖς ὦ μοχλοῖς, ὅση τε 
"θγ» αϑρὶ αὐταῖς ἰωῦ ξύλωσις ἀρᾳ μῆν- κατώμα δον, ὰ εἴτνναἰτιᾶ5 οιιτα 
Ῥοίεδις ὃς γεραρα 5 ἤτις ρο Πι}}15. Ροττάγινπν οἰ δι.» πο 
τοξιὰ [πτογρτ.διίηξ σπῖτι φλοιεὴ » Πρ ἀἰτοξξᾶ 5 ὃς εχ ἁδιυεγίο 
ἀεραέζα. Οἱ ςηις ἴῃ Οἷοίῃς ΗἸρροονατιξύλα ορϑεὲ ἐχ ροηΐζ κρὶ- 
ταντεκρυὶ πε πη )ὺ τεῦ, μος θεέ αήρ, ἸΠ ΖΗ τοὺ αἱ τἶα᾽ γϑύρων φλιώ, Γἀ ἐπι ΔΓ 1δὶ 

νοσατ ξα οἰ πτθητα. σία (σοι νττῖπαιις ἀἰ[ρείσιιπε, τὰ δια - 
χαμβαίοντα ὸ οὔ ξονας ς-εἰρίγματα. τ ἀριιὰ ΗἸρροστγατοπι εἰῖδηι 
φλοιεὶ, (οαΐατιπι Ἀγ πηαπιοητα » ατια; σγαάτι5 τγαη[ιογίαγιοσ ΡῈτ 
4105 αἰσοπάίτιτοντγίησις ςοπιρίηραηζ, Οταππηδτὶςὶ ἤς Δπ- 
ποταητ,ὸκ τῷ ϑλίβῳ ϑλια κὐ φλιὰ,ντ ϑὲρ ὅς φὴρ ἀϊσίτιιγιφλιὰ διι- 
τοῖη τὸ πλομον ὁ ϑύρας εἴς γοἸ υστιιητταΐ αἴδᾳςάδες, ὧν ὡ ἴςσαταί 
τις καὶ ἐπβείδεται. 

φλιδᾶν ρον. Ἡοίγο. ἐχροπὶς σύπεϑτι σοὶ ρίτιιγ Π104; φλιδάν ῥγῸ 
ταρτρὶ ὃς ἰασοτατὶ (αιιοά σοττὲ ν Πασηὶς 115. 40,85 ΡΌτΓΙΟγαπτ, 
Βιιάξεο οτίαπι τοῖο αι αβοττ εχ ΡΙ πτατοΐ, ἴῃ 5 γ Πηρ.ταὶ 2 ὑπὸ 
ϑηρίαν δυχθέν τα ζιΐα ῥήγνυται κα δὺ ὄνυχας μελάνεται κὶ τρεχοῤῥοεῖ, νὰ 

ποὶς δέρειασι φλιδῷ κὶ δακούτα: διε φλιδᾷ ῖς το άϊτ,τιιπαρητιΓοα- 

ςοταητιγροῖ νογὸ ἃς ροετίσιηι ρλττὶοῖρ. φλιδόωτα ἀριιά Ηε- 
ἴγοιψιιοά ἐχροῃ. ῥνγνουβοη : [ἀπ ρἤτ ατιτοπὶ ξοτταῖϊς μος ραττὶς 
εἰρίττ ἐχ ᾿το Ν]Ίςαπήτγι Ιοσο. ᾿ὰ ΤΠ οτ, μυδὸεν τεχμήρατος γι - 
γα Συπεδόσι φλιδδωσε,, πατῃ Πῖς φλέδδωστι [᾿πλ1] τε Ἔχ ροη τα 
διε ῤῥωγ ὦ, 

Φλιδαύει ἐχροηῖς Ηείγς. διαπίπηει διαῤῥεῖ, 

Ῥλιδεάαντο, ἐχέμνοντο, 
Φλιύνες. αἱ] ΠῚ γεπιθαγηυς, σπάσμα τα ζγ"} ἑμριτί ων, ῥυτίδες Ἡςγ. 

Φ ΔΛ 
Φλιδοων, ὈτῸ Γι σάς ΠΟΙ ΓΑΒ ες ρτα Οθοἤταζοιοχ ΝΊοΣυ 4. Αλδαίνει 

κὶ γρτα συὺς φλιδϑωντος εἰλοιφῆ. 
Φλίεϑος 6γδ, ἔτ ΤῊ] 5 καρποφο οῳς.Πςγ ο. 
Φλίει, ΓΟμιις ἢ ξξιτῖνις ἀοςὶρίτγατη γε τί τη πιο Δυλπξηντις ἔα] σάτος 

ὃζ τεάμιποοϑ μαθθον νΠΡΊΙΟ5,φλίειν ἀρὰ διι4, μιμητικεῖς φαγεῖν: 
Φλιυδ Ηείγοἢ ἡ ἡξλκ ἀρπῶν ἔκχυσις, ἱ ᾿ 

Φλισῶ, ρο  ἔΓΙ ΠΡΟ, ΡΟΓΓΠΠΊΡΟ, Ετυπχνλᾷς Φλιά, 
Φλόγι Θ-»βατητηοι5,.ς 1 ἀιι5ο γι θαι", ἐρυϑ' οός. ΠΡ Ῥοοτ. φλόγεα λαμ- 

«ερὶ ἢ διά πυραγατἀ οητὶδ, ἔα! ροτγο Γρ]οπάεητια. ἶ 
Φλογερῆς αι 59Ἐοτα τις, Πλγηπιειβοἷπ Ἐριρταητῃ ἰορίτατ δ1- 

ἄεπι φλογίε, 
Φλογιᾷν,σιτα ταῦοτς 1Πθαπηπιατῖ. πὺ ρρύδοϑτοι ὅλ ἐρυθήματος. ΗΙρ- 

Ῥοοταῖ, 
Φλογίδιον Πρηϊῆςσατο νἸάδτιιγ ραάτιμιπη ἔγυειιπτ σατηῖς αἶα Ηοίνς, 

εἰάεπη φλογίδιω [λητ κεν χείδες δε ἐλαΐε σκκϑιαζόμϑναι. 
Φλογίζω, μιΐσω,π. κα, ἐπ βαπηπιο;εχαγο, καίω, Ἡ εἰν οἢ. Α 1.1 ορὶ- 

[10]. ἸΔοοδὶ σαρίτα τοττῖο ἠε ̓ ΠΪΠρ114.. φλογέζασοι ἃ πρυχὸν τἰ γψυύ- 

νἱὰς Τροχός. 
Φλογιὴ, ὕες»), Παπητλα, φλοξ, ΝἸσαπάοτ ὶπ ΑἸ οχὶ ρμάγπη, πολλάκι ϑοία- 

ας Εν φλογιῖς ἣ 

Φλόγινθ'.ε, ὁ, ΠΔΠ ΠΟ 15. φλογίνη ῥομφαίᾳ, Πατηπιοο οἰ δάϊο . Νάτδηζι 
φλόγινον ἴον) νἸοἿΔ Παπιπιεα 9 Τ ΒΘοΟρμγαίτις ἤδτο ἴσχτο μἰ του, 
Ρίδητινῖάς Πορφύριον, 

Φλογὶ δος ὐ σᾶτο α{|4.εὸ ιὸ 4 βλπηηια δά τα! οτὰσῳ ΡΟ ΠΧ 1.6. 
τὸ ἢ ὀπτὸν κι ἑας, φλογὶς ὀκαλεῖτο, τ Δριι Ατμςη.1.1.4.φλογίδες γα τᾶδ 
νυἱρὸ ἀἰοἰγδτι5 ἐἀγδοπμάες. 

Φλογιφὃς οὐ ὁγατ ἄς ἢ 55 Γρ] οπ ἀ1ά115. 
Φλογμὸς οὐ, δ ηος ἢ 1Π|.} σὩ]5) ΓΟ ϑυκερᾳειυὸς, βα ριτ 5 Παπηπιᾶν 

Βιιά,ρια ΡΑΙ] ποι καύμα, ἐκατυρρέκτωσις, αι]. κριύῦσος Ορασμὸς. 
Φλογισμος Ηεἰγς.ΟἸςοπηεήος, ζώνα ἀοίκητος εὑὸ φλογιοιῆ ρα ἂτ- 
ἄοτε Ζοπα πἰνλα τα 1}ς. Ἷ 

ᾧΦλογρειργεντος, ΠατηΠΊο 115. ΝΟ Πη, 
Φλογϑλδυκος σοΐοτ ἰμτοῖ βλιππλοιη1 8ζ δἰ θιιπὶ της 15. 
Φλογρδῶτο,1η Η ΔΠηπηατὶ. 
Φλογρφαγθ. ςΘ]ού εχ χηπιοο δι ἔαΐςο. 
Φλογαδης ες ,ὁ γα ἡ Π᾿ ἽΠηατι οι βΎΓα τ 5 ἱρηΐ τ 15. Ηλρταπβοξ!ρεηρ, 
Φλογώμαιται, ταὶς ν {τὶ ρα πὶς ψιαῇ ρα τι! α: γἡ φλύκταιναι, ἐἶ αῤίτων 

ταὶ δηηκεκαυυῆνα, Ηςίγς. 
Φλόγωσις ἱη ΠΑΠηπγάτῖο. 4 41] ο:αρια γεῖοτες σαρὶ ρτὸ Ρμΐςρπιος- 

τς τειζάτιιγ 64]. Τ εσάρ ει, : 
Φλοιὰ ας, ἡ, Ρτοίεγρί πα, κόρ, αςομ, Ηεγοἢ. 
Φλοισρκον, τὸ ΡΑΓΙ115 σΟΙτοΧ, 
Φλοιδεξ ν πετρὴ ὅτι. 
Φλοιδὸ υύμήν (Ὁ. ν, δ τι ιγθατιι5. Ης γς. 

«Φλοίζω, ἀεςοιτςο, σοττίςοπι ἀεῖγαμο, ν μάς ράτταρ ρα λπ Ὑὴς 

Π 

Ἰις.ο.Ἱου φλοιῶν, 
Φλοίειν,νάς Φλδίω. 
Φλόϊνθ.,», ὁ τεροῖς ἔλ ξξι15. ἐδϑυῦτα φλοίνίωυ φορέκσι, οτιιητ νείτοτπι 

ἐχτορεῖε ΝΔ]1ὰ ἀρὰ Ηοτγοάοτι,φλοΐνη ασυρὶενν τὰς Στοιβη,, 
Φλοιοραγεῖν, εἴς σοττῖςς τἱπτοίο. φλοιοραγρωῦται κλήματα. γαϊτιὶ Γὶ- 

ταοίο ςοττῖςς, Ὀϊοίς.] 4.ς,279..70 φλοιορᾳ γωῖν, αΟτα πὶ σοτῖοχ 
ἀϊτιιπιρίτιν. Τ πεορἈτ.}.3.4ς σαυ ΓΙ Δητ. ἀϊοῖτιτ δέ φλοιοῤῥαγεῖνο 

Φλοιορραγη «»ἡΘ.. ὁ καὶ ἦγ} εἴ οοττῖος τἰπιοίο 4ς ἀΐτιιρτο. 
Φλοιὰς οὐ ὁ ,σοττοχ. 1]. εἰ, ἔλεψε φύλλα τε ἡ φλοιόν, φλοιὸς δὲ ὅξι τὸ καλέ- 

μϑμονλέπος. φλοιὸς χραιαναῤεως ῥίξηςγοοττοχ γδάϊςὶ5 σαρράτ᾽5» ΘΑ]. 
1.χ.2λἀ ΟἸαιιο. 

Φλοῖσβθ-,κ, ὁ, (οπΐτιις ἐπ Δαιια, ἔχίθι,λμ Πα τν Πα ασγαβοτυτ θα» ταν 
ΤΏΙ τιι5. τοίραχθ-, ϑύρυξιθ., κλόνΘ.) ταρο χή . φλοῖσβίθ. ϑειλαφσης, 
ΠῊΠΓΠΊΠΥ ῬΟ τί. 

Φλοισμὸς, οεἶ, ὁ, ἀεςοτεϊςατίο, ΓΙΙη, πα νος ν ἤις εἴ Τ᾿ ἈΘορ τ ἐμ ἴὸ 
1.5. Ὀτείτιιτ αὐ ἱρίῸ 1. ΒΠΠ|οτ.4:6.17.αϑδκαίρεσις τῷ φλοιούῖ, φλοιςτικὸς,, 
ἀεοσοττϊςατου τ 5) 4 ἀεςοττϊςατίοη στα ρογιίηςης γαῖ ἄρτι. 

Φλοιώδης, εἴθ. ὁ, νἀηι5»ςΓοττσει5»σΟτιϊσοίς»οοττὶςῖς ἤρεοίοιιι μ45 
Ὀεη5. 

Φλομὶς, ἡ ΡἈ] οΠτἱς οἱ. νοτδαίς τη βεπιις μέτρα. 

1.9.Ἀ}Π|Ρ}|ΔπτῸ Τ Ἠεορ τις εὐιι5 σεπογῖδιις ὈὨΙοίς,1.4.ςα τοῖς 
ἘΠ᾽ Ιποοτπατία Μάγος! Ἐπιρὶ γιςο:αρυἀ δηλ ἀιφλώμος, 5: δΖ 
φλόγ, ϑρυαλλίς, 

Φλονίδες. αἱ, [Πα πγπγα. λεπίδες, ΕἸ εἴν ςἢ. 
Φλονῖτις» ρὨ] οπ τὶς, πο γθα αυα: ὃς ἄγεσμαγδς ὅγονις) δζ ὀσμαὶ ἀἰΟἾτΕΙΓ, 

ΠΙοΐς.1.3.ς.147. 
Φλόνίθ., αὐτὶ τῷ φλόιμος»ἘτΥ πγ. ὅς 5υϊ4. 
Φλοξ. γὺς, ἡ, Η ἀπ πγαν Βα] ρατιφλὸξ πυρὸς, βατηπιοῖιπι ἱποςηάϊῇ, φλὸξ 

πήματος ἰὰ οἴξ, πηιονη η διάπυρος» δορ Βοος] Φλθξ ργο μογραυιάς 
Πορφυύΐμον, « 

Φλόον, [ςβ τατ ρτο Πογθ8 ἀρτοῖτὶ ἀραιὰ ῬΕτγπ πῃ γετδο Κασάραηρς 
φλόξ γυσοττοχ φλοιός, Ατατιἀς ἀτοτῖρ, Ἰοηλοπς, γ᾽ ὃ φλόον ὥλα- 

σε πδύ πικ1.}Ἰ τισι, εχ αμλττι ἔδτρεητὶ5»4λαττ Γοπεέξατη ἀπραῖ- 
παῖῃ γοσδητ, Ν ο, Τ Ἠοτ φλοιιῦ ἐχοντες, ὅς. οτείςςι Βαρεητεβ. 
Τιοῖς.1.3.ς.ι6 4 ῆς Ιητοτρ ἀν φλοιόν, φλοιοῦ ἐπε ουὶ εἰ μήσωσι, ν οἱ (ε- 

δὰ βεῖοπὶ 

σεως, ἴ ΠΗ πλπΊ Δ 5 ΠατΙΠΙτατὶς τοτα ΠῚ, 1ὰ εἰδ . νἴτα σανγς πη. 

ἀεςοτείσατιις αριιᾷ Τ Ἀςορ σ. Ἀ11}.} 3.ς,16, φλονοθνέντος σῷ ξύλα ὃς ; 

Φλόμιος, , ἡ ἢ οτθα αιια ρτο εἰ γ οι π115 νταητατον ἐγδαίσιιπι, ΑΖ. ὲ 

} 

Ὀρηδιν ψ 
ἀν) [ωχ 

φιιχπίν: γγ) 

ἈΑΤΊΛΆΤΗΝ, 

ἡμαπι γΙ 

ΠΩ ἢ ἤι 
[ὐ ιηι κῃ. 



ΦΊΛ 
εἴς πὶ πιο ποτῖθς, Ἠδγοάοι ᾿ς ςατὶ ἀϊχίς ΝΙς, ἴα ΑἸοχΙρατ. 
Μαρσυ , ἦχ! τε φοῖβιθ- ἀπὸ φλόα δ ύστετο Γίαν, ροΠ [Θπν ἀτταθαις 46- 
τγᾶχὶτ ἀταις ἀἰ τρις. 146 πὶ ἱπ Τ νογ ἄς Γογροιτῖς ὀχι ες, Εὖτ᾽ 
οὐ αἰσ' γελίοιο αἷδὲ φλύον ὦ ψεα βάν 1υτὸ γρκογαρια ΗἸρρος, φλῦς 

Β΄ ΤΟ σοτιῖος. ὦ 
Φλορος,81}15 οἰ 5014, ; 
Φλούς φλ ίως, ν]άς Στοιζη, 

βνα 

ἐπείη 

. [ 

νέμει, 
ὑκον Φλύακες,ἀριιὰ ΑἸΒ  π. "1 14. φαλλοφ όρριοῖ πα» ἀϊ, σι]. 
ἐξ. Φλύαξ, ακος, δ, ΓΟ ΠῚ}! Θπτα5, τἰ ἴσα 5 γἐκέϑυσος, ΕἸ οἴγς. 

Ἶ Φλυαρέω, μι.» σῶν, τ. Ν,Κ9ι ΠῚ ΟΥ ἔτιστι Πρ Δτοτ οραιγι ον ΐατογο, νπάς 
ρῃῇ ἢ χρπαφλυ ἀρ σα, ἀο ίάτοτο δάϊιοτἤις το, Τοδη. ἐρἐ[ν.3. λόγοις πονη- 

' εθῖς φλυαρων ὑμεῖς» ν ΕΥΡ15 1 πιρτοῦῖς ἐς πο δὶς σαττίοης : ποδὶς 
ἿΠΠ οδιετςέϊδης. ΕἰὶΠ.1].φ,φλύΐειν λέγεται κὶ φλυαρ ιν, φλύαρθο, αὶ δή 
τρέεὺ αλαξέων ἐν τοῖς λόγοις. ἙΠάυς φλύειν κὶ φλυαρεῖν, ροτταυὼ [ο- 
λδνηνῳ 4] τὸ ἐν ε ψέοντι λογνις φερϊέναι. θεῖ γνογθυϊη τγα]ατὶ Ομ πὶ 
χρη ἃ ΡΠ] ο πεῖς ΟΠ 5, ιια: λύειν ἀἸσιιηταγ ΡΙατο τὰς Ἀσριιῦ. ὑκ 
ἀήσμς δποσεξομαί σε, ἐ αὐ τοιαῦται φχυαρῇς, (᾿ τα ος πιιρας Εβ τι ΔΝ. Πἰο πὶ ἴπ 

Ἀροὶ, ϑοογοπολλ φλυαρίαν φλυαρων τγλο [τὰ 5 πιιρᾶ5 σβιτίς5. Α΄ 
τὴ ΠΟ ἰ". πτούσαι φλυαρών, πιο ὶς ἀαπιϊε, περ ατὶ ἀοπης, {6 πὶ,ρλυα- 

ρεᾶς πῆερυγίζεις. σῦτο φλυσρεΐται ἡδέως, ἢος Ῥτο ἀςεἰϊοῖϊῖς πασοτιιτ, 
Νδζιη Οταὶ, 
φλυαρία ας δ ἰπηροττιιπα ἱοαιιαοῖτα5,πι1 68. ἢ ΞΕ ϊ ον ροτι]απτὶαν ἔὰ- 
ταϊταδ. Φλὺ αρία, ἔχ πγ0 ἤπτη σατιποη ἴὰ ΤΟΙ]. Οτα οἵδ. η ΒαΙ ἃ - 
τομς. 

φλυαρργεαφοαῦτας κχἰ φλυαρεγοαφοις ἀἸοἷτ ΤητογΡ ΙΝ  οδη, πιιρατιιπὶ 
᾿ς (τεϊρτοτγαβ. 
 Φλυα ρφλογεῖν, ΠΡ τ]. 
ΦλυΐίαρΘ-.κ, ὁπ ρατοτ, ὁ φλυων, ἡ ζέων τοῖς λόγοις ,Ππσαᾶχ 5 ἱπεριὸ 

ἰοαιιαχ, βαγτ 5. νογοίμδιντάς Φλυαρέως ΓΓο πιρὶς ΑὙἸ ΠΌΡΕ, 
νεφι τἄλλα ὃ πὸρ τ᾽ ὅξι φχύαρίθ.,1ν Δη τα, λλρίθο φλύμαφίθο, γε διι14, 
ἐχροηῖτ. 

μ᾿ Φλυαρωδης,εωςγδ κὺ ἡ πραχ, 

Φλυοίασω, ΡΟ 2 Ε 110. 
Φλυδερὸς, Ηλοο ἀτ5. μι πῈ1{15.ἱγ οὐσρν 45, μαδαρὸς, ΠΡ ρος. 

Π Φλυδών͵ δι πηεῖςο, Πα ςςοΐςο, μυϑεῶν, ὐγρανομαι Ηιρρος νιις το) π14- 
ἄεο. Δριυά δὐπάειτ φλύετα ΡΓῸ ὑγρώνετα,. φλύδεται ρο- 
τῆι». 

᾿ Φλυζείκιον."5 τὸ, δ. 114. Ρ1{{|}} [1.115 ἴῃ πηοάιιπι ἐχτιγρ πο, ΗΙΡΡο- 
οτάτοψυραΐκεον, 

 φλύζα, ἐν Π1ο.ν οπιοςοτιίξο, βλύζω, ΠΊρΡρος. νπάς οἰνόφλυξ, νἱς 
Φλυσσω ΝΊς, ἐπ Α]ΕΧῚρ ἢ. αὐ τοὺρ ὁ μηκαζει μανίης πο μυρία φχυύζων. 
ΤητοΓΡ. φλυαρῶν ἕω ὦ μολίας, : 

Φλυνσιϑ.. η΄. νΊετοιιγ 1] σορῃοτγηρηγιιηι)δί πις Ὁ Π15 υ 1 44 πη. 
᾿ [ἡ Φλυκχταινα "ς. ") ,φλυκτίς, 

[ π᾿ ᾿ Φλυκταμούεϑει. ρα ίτιι]α5 οὐ ΡΟΓΟ,ΡΙΗ 45 οἼ σπετς 7 ρα τας. α- 
ἣὰ δὰ ἡ τρἰττογο, ρυ τι! (δητίτογαπιδαίια διΠΠὰτευνατος].ςα.13.4.1.1. 
ὑπ νὰ Ὠϊοίςου. 

Φλυκτανα δης ρα τι} Πτη 115. 
Φλυκταίνωσις, ριΠἘπ ἰδ ται οτιιρτῖο. 

Ο Φλυκτὶς ἰδὸς, νυ, πὴ 

-Φλυκταινα ὐπὸ τῷ φλυ εἰν ἤτις φλύσσειν δ111α. ζέσμα, ὁρα βρασμαῖθτο 
᾿ς ρτἰὲ τὸ δπὸ πυρὸς φύσημα ΕἸ τα πλοτ αὶ [τὸ Ετ πίπιίτιπι [α - 

Ῥογαπτῖθι5,4 1 ππὶ πὴ ΠῺτ αἰταοτὶ, ριηζα}. ταδοτγουί τι. φώ- 

ὌΝ 

ἴδ μην, 
ἰαιίϊοι, 

ΜΉ ΟΠ α! 

λδ γιὸ 

ταί μα, 
προ δι ᾿ 

γι: 

(παι πα 
ἀκ σαβι, 
ψπνμὶ ἡ" 

ἸΠ. (Ἰ: 

ἀδωνω «δον. 1.11 σεῖς ατ14: Ετ ρον ἰρθειη, Αὐ ΠΤορ μα ἴῃ Ἀ δηϊο,ἐγὼ ὃ 
{00 «ἢ φλυκταίνας γ᾽ ἔχω Νὴ τὰ ὧδ χέρων ἐπαναςη ματα, τὶ γνο μῆνα στὸ τῷ 

"ὐδηψν κωπηλατεῖν. 

ορϑθοθιι Φλυκτίσες αἦ τι [πι}}ὰς χια: Ππιπς ιοτῖες ἔλέξα οχυ!ςσετγατίοης, ὰτ 
᾿ς Ππεοᾶ. ἴῃ ἰμπιιμα οογηφα τιπίςιι4. τομα ΠΠπτα ἀπο πησγαπα 

ΠῚ  ᾿πγῖς ὅς τη αἰτιπι ἔπτροἢ5 5» τη εάταπι μιιπιογο ΠῚ σοησερς 
τὶς ὃς (εγιιατῖς , Ματςο]αριι Ὀϊοίσουι 4. Π|Ότὸ 1.6Δρ.130. νἱάς 

Υ σδλοφυγδων. 

οι ΕΟ νομω,, υἴάε Φλυδίίω. 
εὐ ρυηθὴ δ; φλύσις, τως, ΧαΠτμεπΊΔ. ρυΠτ 4 ἰῃ σΟΓΡΟΥῈ ΟΓΙΙΠΊΡΕΠ5. οξαύθοσις, 
αὐ Ε'Ὲ. τα ἤτοεχ Ἀυπηαἰτατὶ5 ᾿η σοτροτα Πιρογῆαϊτάτο: ΗΙρροοτ. 
οἰκί ΕΙς φλύδτω, κα 

᾿Φλύω ἰίεπὶ αιιοα φλυΐζω, να χλοίζω, δ ]ΠἸεηἀο τί οντ ἀριιά Ηο- 
πιοῦατι ΠΠ|44.φ, βράζω, ανὰὶ 4᾽ ἔφλυε καλαὶ ῥέεϑρα. οἷς ὃ λέξις 
ζεῖ, δες λ. ὐέζεε κα τὰ τινα μίμησιν ἢ χεινταῖς Επῆοντάς Φλυαρεῖν» ὃς 

Βράζειν, ΣΙ ΠἸΐτιιτ ἃς Ρτὸ ετιιξξονοϊα οι] οτν δὲ ἐρμίμὶ ἔχων πάς οἷ- 
νόφλυξ, ἘμπΠ.11.ξιν πᾶς ἐγῖ πὶ πὐρδεφλύεινγϑε ὄπηφλύειν ὀρ τὶ «ἃ φλυα- 

τ ρεῖν ἡ λοισορεῖν, ΑΡΟΙῈ πού. ῬΟΙ 
ΟΦΝΕΤ, ἤδιτίαμη ἀριιὶ Αὐἰπορ μα μοὶ δά διιιπὶ νοοὶς ἡπηῖτα- 

᾿ς τίοπεπι. 
ΦΟΒΕΓΟΜΑΙ͂, μιήσομαι»αημα!»τἰ ΠῚ ΟΣ ΓΟΥΓΘΟΥ 9 ἔΓΕρΙ 405 οχτῖ- 
᾿ πιςίςο, εχ ποτγεονία σον ΕΗ 40. ὀΐ λαξούῖμαι, ν ΕΓςοτοΡάτοο. 
᾿ς αχραμείςουτοξοτιηιάο, Ετράο ἐν ὀῤῥωδίᾳ ἐχωφτλατια5 πη ̓πιδά τε, 
᾿ς ῬῬἐροπ.Ασοι Ατἰοιο ἢ πετουίσοσιπι ἰσοιπάο, Οὐδεὶς γὸ ὃν 

φυζεῶτοι φιλεῖ, φοξηϑιητε ϑεὸν, ΠΟΥ ΠῚ τἡ ποῖον» ΑΡΟσΔ].14. φοβούμω 
΄ σπτόησιν, τ ΡΟ ΕΓΙ 3.Γογγθοῦ ρατοτγα. πογαηε ΠΊ πῆς Δοςσαίατ.τε- 

οἰ ρος εἴτ πιχτα Ρτορτοιατοιι Δευ σοτι 1.9 ΠΟΙ τγαοῇτῖ- 

απ πη ραμάογο ξαυάϊθτηνξαγοτε ξπτο ΓΟ ΠΊ τ ιασα τἰπιοτοτη φο- 

βιὥμο) φιβον,τοττοτοτεγγοον. Ματοὶ 4. ἐφοζίϑησαν φόζον μέγαν. 

τἰπιιῖετιιας τἰπιοτο ΠΊΔΡΠΟ, φοβοῦμαι τί πονήσει ἐμοὶ ο᾽ αἰϑρώπος 5 τἰ- 

ΩΝ 
(ὸ λοι, 

εἰμὶ ἀψμ 

μοί, οἱ 

μολτον 

Φ᾽᾿Θ δός 
πῖςο 414 ἔλοίατ τ 1 Ποπιο,13,44 ΤΙς ὅτ, φυζουμαι τι τυραννίδν 
ἐναντιο ώκογης τν τὰ μη ἰ41 οδ (τς ΠῚ; ΠΊΟτΙΙ ῬέτγοςΠ]ογ, ΓΙαγαγοίς 
ἅῃ δοίοπο. φοβούμαι τὸ μὴν πενεγκεῖν ἡδὺ δὰ τιμωρίαν, ΡΙατο ἀς Τρ. 
φάλιεο ἢς ΡΟΣ ΠΝ ᾿ΓΓΟΘΟΠῚ ἱπηηχοτίτας, ΓΙ Οἰ Πγ115 οτί τη φοβ εἴεϑτῳ 
ὗε τινίθο, φοβοιῖαι αἶεὰ ἐμαυτῷ δουλείας, ΧοΠοΟρΙ,, τἰπιθο ἀς τηςᾶ 
{εγυτατς, φοβμω αὐθὶ σοῦ, τ δὲ εἰπιςο τῆς Γάοτ ΦΡ χα. φυβέμωθ. 
««δεὶ “μελλόντων. ἀς Βατιιτὶβ εἰ πη α Πος, ἴῃ Ἑπιρ, φοβυηϑεὶς αἰεὶ τῷ 
χωρίῳ, ΤἈιογ ἀργὸ ορρίάο γογίτιι. αϑοὲ σφίσιν αὐτοῖς φοβοιυῖῦ ται 
τὸ κα τούδηλον, Πδὶ εἰγπθητ πα Ρατοβδης, ΤΆυογ ἃ. φοιβούμωι ἐεῆρ Ὁ, 
ὅζς, Ὀ οπτο [ΠῚ Ἰτοπὶ συτη ὅπως μη ἀριιὰ ΣΧ οη. εἰ μιὶ φοβοίμίω ὅπως 
μὰ κατ αὐτὸν μς τρ ἀποιτο αἱ {Π τἰ ΠΊΟΓ ὁ ΠῚ ης ἦτ ἱρ[ὩΠῈ νΟγτογοτιιΓ, 
μὴ φόβ: ὡς ἀπορήσεις, ΠΟΤ] τἰπιοτς ἢς σατοασ, 4 ς πη ΧοΠοΡΝ, ἱς, 
Ῥαά. Πεφόβημαι, δϑδοικανν ογοοτ, ροττϊπιοίςο, ΑὙ ορἢ.ἀς Ργω- 
{ςητὶ. πεφοζημήμιθ. τουτί τι, βοττογγ τις. ρδίγων μ΄ φύβε, οπιοτγ. 
ἐ Ῥο(η, 8, τουγτα!5 οἿ. φοξηϑεὶς, εἰς φυγίωὐἹραπεὶς . ἩΙΟπιοτ. Φοζούμωι 
σένρτο φοβὲμαι «δε σού τἰ τι ςο τἰ 1» Πιπὶ ἐς τς (οΠ]οῖτιις.Ῥ]. δά 
Οαΐατ.ς. 4. φοβοῦμαι ὑμῶς, μήπως εἰκῇ κεκοπίακρι εἰς ὑμᾶς 9 ὕπιεο 
ΡΙο γοδῖβ 9 πὲ ΠΊρα ἰγγίτα Πτ ξατιρατῖο ἘβιιΠιίσιις Ιαθογφιοπι 
νεζἶτγα σαι {ςερῖ:πο Ευῖτα Πτ Ἰλίου {ιιο πὶ ἐπ ιπιρῇ ἄϊιπι 
νο5 Ἰῃ{τιιθο τ. ΠτοΓρ ς 5 ΓΑ ΠΊΘῺ 5 ΠΊοΙαΟ ἐς νοδὶς»πο ἔγυεγὰ 
Βατίρατιις ἤπὶ ἀριιἃ νο9. Φοβούγκα, πλϊ ποτο τη αἰ τοτ,οἰττειλαῖ, Π10.-- 
πγΓ.411ς.1.6.Η᾿ Δ ζὴππηδείων συ γκομιδὲὴ ἀἰδευΐωτος οὖσοι. φοβεῖ ταῇ 
ἤδη ἢ λιμόν ἴᾶτη ταϊηλτιιγ ἔλπη ΟΠ ΠΟη νοτὸ ρο[τοπι,ντ ΠτεΓρ, 
ἃ, λοιίαδνς 

Φοβερίξω, μιίσω,τοττοο, Παηϊοἷ.ς ὃς ΕΠῚτ.1.2. 
Φοβερεσμος ΓΕΥΓΟΓ. 

Φοβερὸς. οἱ σὐτογγι 115, βου τ "44 1115 σε] 1115. χατειπληκτικὸςοτῖ 
ΧΩ ΘΠ 152 τογ  οι5. 6111 οἱ τἰπιου!, ] εἴ τογγοτὶ » ξογιηϊαπ- 
ἀιυι5»Γοτεη! ἀο] ον ππιοτιιοπάτις. φοβερὰν πᾶσιν ζ᾿ ̓ Οαπηΐδιι ες 
ῬοτΊς} 0 (τι π2 ΡΠ πτάτο μιι5 ἐῃι Β Οπη, φοβεραὶ κὶ φλεγμαίνεσαν δει- 
σιδιιμιονίαν, τοτ τ  Β1]ο πη δὲ Θχιιδογαητοπι {ρει [ἰτιοποπα, Ιἀςπὶ 
1π Ῥογῖο]. φοβερὸν αρᾷγμα; ΕΠ ΟΙΈ Γο5 Δτγοχ. φοβερὸς, εἰ πϊάτι5» 
ῬΑυπ15, [τα ρὶ ἀ1155 ΓΈ γΓίτι5 ἔσῃ! τοῦτο λέξις ρα ΓΠιὸ ἀριά ΤΒα- 
ογ ἀ.1πῖτιο 1.2. ὃς ΡΙατ, ἄς Τρ. εἴ τι ὀκείνοις φοζερωτέρξις ποιΐσομᾷν, 
{1115 πηδίογο πη πηουυ πὶ 1] Οἱ ΘΠῚ115. Κη, ΑὙὐτίαη, φοβεροὶ γγυό-. 
μᾶνοι, ἔφυγον ἀπολιπόντος ταὶ πόλεις. ΘΠ, φοβεροὶ χὸ αἰ χανοιγ ροτ- 
τεγγ 1, φοζιέμῆνοι, ἴ 

Φοζερότης. τος »»}Β] ΠΟΤ. 

Φυβές ρα, δι ἡ ἀϑιλησις. 
Φοβές ρατος ἔμ σαπα ἀο δ θι}5 ἐπι πυῖττο π5: ΜΙ έπογιια ερίτδοτοη, ΕΞ 

τυπλοίοσ, 
Φοξεσις:ρότο ἰάεται ΑὙἸ ΠΌΡΕ. Τη Εσαΐτ, 
Φοξέω, μι ὕσω,π,ηχοα, του οἴ αοἸ ον ροτος ΠΟ, ταράοσω, τογγογεπν 'Π0- 
τἰονΓἸηΙσοτ, ἐν, Αςςαΐ, 

Φόξη,ης ν᾽ 1η 4Π] Πγ 4 Πτιδίντ ἐηιιο δζ ἰοσης) δα ἀϊοίταγ : ἴα μο- 
τα αῖθιις νογὸ πὶ Ρἰδητί( εις τγδηΠατὸ ςοπιὰ ἀρρεϊατατ. ΡΟ ]- 
1ὰχ ἴδτο ΓἘσυπάο αἷς. ςοπηᾶπι. σπίτι! ο πη. ἃς ογἴης5, κόρ 
χαϊτίω ὃς λάχνίω ἀϊςϊ. φόξζαι ἡ(αυα: ἴτα ἀϊςιιηταγ αἴϑᾳ τὸ φοζερριὲ 
ἐξ) «δὲ κομῆδτας )νκ ἔϑειρωι , σμε:γγιενκὺ ἕλυκες τοῖς μέτρρις ὠροσύκου - 

σι, ἴπηιτ. Οοά ταπΊεῃ ποι ρ᾽ απ ὲ νου τπὶ εἴα 9 ἐχ [δἰ οξτίσ 
ΟΧΟΠΊΡ 5 σοη ξαῖτιϑορθος, η ΟΕΔ, Οοἱοη, ᾽ς δ᾽ ἄκρα μ᾽ δεῖμ' 
ιατῦλϑεν κρᾳτος φο ζϑυ,1,1η ΠἸΠλιΠ 5 στ πος σαρῖτῖς [αι 11τ πποτιδ. 
ντ ρια Νγρ.ϑτοτογίιηγωμς σοπγδ᾽, ὅζο,)6 Ρἰδητῖσ: ΙΝ Ίσαη.1π 
ὙΠ οι.Εν ἢ φοξίω ἐρύσειϑει ἀειϑαλέίδ: κυπαρίσσα, (Ὁ ΠηΠ1.νΝ φόζη, 

καὶ ϑρὶξ, αὶ πεὶ φύγια, Τά ἐπα ϑορ ἡ πΑ πείρουα, Πάσων αἰκέζων φόξίωω ὑ- 
λὴς πεδιάδος. δίς ὃς (Οτηα [Γιατί πὸ, Υγρ π ΘεοΓσ. 

τοοπῖᾶς τοπάεθαι δοαητῃ!. 
Ἐτίη Αὐπεῖά. 

-Ροἤηταας ςοπιᾶς ὃς θταςίῖα ἔοτγτο. 
Ῥοπίταγ οτίαπι ἴΏ ογατίοης ρτοία. Τ᾽ Βοορ᾿ ἄς ἈΠ. ΡΊη,].8,ςα, 
3.Τὰ μᾷ χεδ'ροποὶ λοζον ἔχα : τὼ ὃ κεγχοώδη φίξίευ, ἡ γὃ κριλαμώδης 

ἀτύφυσις, φ ὁ βη91.1,ς συ πλΐ πα, 4υ άοητι ΠΙ᾿ απ απὶ ξειθητ τ 48 νε- 
τὸ στη Πα σεῖ σοποι 5) Ο Ρ4Π1.1.σοπηδπο Πι16 10} δα τα11}} οι! ΤΠ ΜῈ}: 
ἘΠῚ ἐπῖπα ἔοραϑο πὶ ἀρρεπάηχ ρος (ας. δὶς ἕο θα» η0 ἴο- 
Βα σογτίρεμάτμ ρα ἤητι ἀριι ΡΙΪπ. ἸΝΑπα αυα ΟΡ ὰ σοπξης 
ταπτιὶτπ “τοῖς οἱ πὶ ἰερερατιγοίοα ρεγροταπι [Ὁ Πήταττ νὴγ 
Αἰϊοαοὶ ἀε Πἰτεγῖς ορεϊ πιὸ πιεγίτιιβ Ἡογπιο 1 ἐρε ἰρίταν 0.18, 
ς.7. Ῥαπίσιτη ἃ Ῥαηῖςι}}5 ἐτξλεπη»οασπηνης ἰδηρατίο παταπς 
Ραυατίπι οχτεπιιατο σ]πτὸ Ρεπὸ ἴῃ {πγοα]πὶ ρτα ἰοπῇς ἃ- 
σοτιιάτατ : σταῖς οιιπὶ Ιοη υἱ{Πππιὰ ρα άα]] ἕο σα τη}}}1} σοπιας 
δίδηπιιπὶ σοπΊρ! οχα Ππιρτίατο σάρῖ!]ο σμ για ητιιγ. δίς, Ετ ρας 
Ἰὸ ρὸῇ ἀε ΜΗΐο, Αἀοϊ οἰοίς δή ρεάε5 αἱ εἰτμάϊοςε ἰορτοπὶ ρτα- 
στιαηάίδιις σα] παῖς ἕο 545 νοσαητ. ΤᾺΘΟΡἈ.1}.4.(ς ἈΠῈ ς. ς ἄς - 
τα; σονηᾶ Ππς ξοίσα ἰο εις 5» ἀποχ εἶ ται ἢ ἐκ εἰς ςάχιω, ἀλλ᾿ δῇ 
φάζιω(ἀερταιατὸ (οτδίτιτ φο'ρζίω ) ὥστ ὁ κέγχεθ-, ὦ ὁ ἔλυμος. 
Τἰχῖς ἃς Επγρι 4.1 ΑἸσοἴις, ΗΠ τύρϑων δος ίζεσο μυρσινώῶν φόζίιω, 
Ἑταριά διιϊάαπη εείαπι ἀς οοπτᾶ 5 τίμούῦσοι κρατὺς βοςρύχων «΄-. 
κρς φόξας, 

Φο(ητικὸς οὐ δι ραι1ἀ115.61} πγεῖα ΓΗ οἴτοτ, 
Φοβιυτρον,εγτὸ, τουτοτο ρε γιατ» τ σι σα πιγιοη για αιο τοῖ- 

ΓΟΓΟΠῚ 1ΠΟΌ Στ 1025 21. 
φοζόσιψ ., ὁ ὰ ταρτάο σαῃς πιοτῆις» δαὶ πγ ἀγορβόθιπι ἰνατίπὲ 

ἀϊσιητ, φασί οἰιπὶ τίπιοτο Πτιςης γλὰς Ὑ᾽ δ ορφόίίθο, 
Ἔοιη, 3, )9 0 



ὅς Φ Ο 
φὐθθ',»,6 τἰτοὀτοϊεεγου ξ ρα, φυγή ὴ δειλία ϑόξον δι ἐχοῖ. εἰς φυΐϊω 

ἔχαω»1η ἔμσατα σοπιοτις, ΗΟ ΠῚ ΤΠ]. φόζον αἤνΘ- φιξέεσοι, Ιάεπι 

τὶ 1 φίωξιν, τω ἂν πολέμῳ φυγ κε τ, δγις- ἀνα ὁ τὲ μδρ διώκειν ἃ πο- 

ἀἐμιον,ὃ τὲ 3 ἀταρόχας φϑύγειν, φ᾽ β Θ- οἱ ὑπὸ Ὁ πολεμίωνγτοῦγοτ μο- 

φιαπι, Κα. Αστιν. ἈΠιοτ,]. 2, Εὐσὼ δ ἢ φοβιθ-)λύπη τις καὶ ταρα χὰ ὧν 

φαντασίας μέλλοντος κακοῦ, ἢ φϑτερτικοῦ, κα λυκσυρρῦ, Ἰάςπη , φόβῦς δι 
πρφσδεκία κοκοῦι Οἷς. Τ᾽ αἱς.4.}.1στι5»ορ!ηΐο ἐπιρεηάςητὶς (1415 
αιοά ἐμτο  εγα δῖε εἴϊε νἰάεατιγ. Γα Ραγεϊτιοη δ. γςξογπηδ- 
τίοπειπι ἀϊχῖς. ᾧ δον παρέχέν., πιοτιπι νοὶ τοτγογοπὶ ρυαθ το) 
Τιῖα.Τ Βιιογ ἃ ἴπ 3.7ὙὌ ὅτε γάωτικὸν ἡμδ δ παρ εἶχέ τινα φόβον; 
ἀόβοις πέμπειν, Ῥ]Δτο 5 ΤΊΠπηα  τογγογα5 ἱποιτοῦς) Οἴζετγο, 
Αύειν ὥν φόβοιε,νοτα ΠΡ εγατο, ΟἸςιοσ Ἐρίσατο δα 2. ἀς ΕἸαΡ. 
πῷ ἀφ᾽ ἑαυτὰ φόξῳ, ποτα (α] ποπηΐ πὶ 590 τογγοσα, ἰ. ἡποιτοπάὰο 

Δ11ἰς πιετησπιν! άοτα ΕΠ ΟΠ ἃ. δράκοντος ἐΐωυ φοβΘ- 1 τεῖγοῦ ἀγαζο- 
᾿ἰϑοῖ Ζαοῖτ ᾿πουτῖς ἀγᾶςο. φοβῷ- ἐμπέίπῆει, πιετιις πος ας, Τ ι- 
εγὰ. διὰ φόξε ὠν,ϊφος ὁ μν Θ- Τάσηι, φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ, ἴάς τὰ ΤΉ ιι- 
«γιὰ. πιεῖὰ νεει,τεγτότε γεῆτου φόζον εἰδὶ ϑαλαδσης σοὶ Κρ ϑίς Ἢ 
δὲ ἰάςπα ΤΒιιον ἰδὲ πιοταπι πτατὴβ δάξετο, Φόβ. ῥτὸ τεις- 
τεητία ίσρε ἴῃ δογίρέϊγαγντ αιπ1πὶ} έτ... ς.3. ψατ πος ράγᾶτος 
ζεταρεῦ οἴ δά τείροπάσπάιιπι ἀε ποίετα ἔρε τ΄ ὠρᾳύτητος κα 
φέβε ἀνοιιγα ἰσπΐτατε ὃς τειεγοητία.ϑῖς ΡΔι].15.44 Κα οαγιΦόβθ- 
φίλων, αταϊ σοτιτη του ογξτία το 4ιιο πη Βα οιι15. ἐα ΔΠ16 18, 
σταετιις ον ἀτηΐσος σοηιγαζτ 5] ατιν "46 δέθ- τη Απητηθη. 

Φοβάξζω, μιασωνπιαχα, ἰηίληαϊο, ἀϊι πο ννδτίοἰ ποτ μι ἀρτειομα,, Αἰ, 
Αεςυζ.1.1.Ἐρὶρ.Καοσ ύδρη φοίβασε μύϑοις, ρτοννδεϊοίπατα οἴκεον  - 
ἄς φοιβίω:ροηίτιτ ετῖαπὶ φοιβάζα, το ΡιΓρ φάθ] 9 ντ ἀρυά 
ΟἌΠΠπη. ΟῪ πλη οεἰς λυ τρὶ ποι εἰ δὸς 5 ἔοτῖρτο ἐφοίβασεν 3 παγμόντα, 
πάντο χαλινοφαγων ἀφρὸν Σσιὸ σομφτων, 

τουιβαϊνὼ, πυιπιϊ 5 ᾿πππιηέξι ἕατατα ργαάϊςο: αἷς ετῖαπιὶ Η-είγ ἢ. 
ταῖθυῖς αἰτογαπι 1 |4π|ὸ Πσηὶ ἤσουν οὐδὲ φοαζεζω, πεπιρο ραγραη- 
ἀλ, παπὶ φοιξέῤω νι οἵδε ἀϊοῖς γατὶοϊ παν! ἶτα ετίδπι ραγράτε,ραι- 
τι βοατείςι [πγαγογῖτοπι ογῆάτο ποσηοη  ἰρ] οπάϊάϊπὶ τεά- 
ἄετε. 

φοιξαὶ δος, ἐς ΡΗα 45 ΒΑΠΟΒὶ ἀσεγάοΣ,,π Ρ᾽τγΔ}1 φοιβάσες ΡτῸ φοι- 
βώδες,ντ νον ΕτΥ πὶ. 

φοιζαςικη ἥςγἡγναῖος, 60 ρίεπα. 
Φοιζαςικὸς Πα θο ἀϊσατιι5. ᾿ 

"οοιζάω, μ σώ ασοκα ἷυ πγονρατγρ ον, ΑΡοΪ.2. ΑΓρ.πενόεν αἰρὲ δένια Ἴ: 
οῦντος Παύτῃ φοιζη σαντες, καϑτέραντες :φοῖζον γὰ τὸ κα ϑειρὸν, ὄϑεν χὺ 
φοῖβ9. οἱ ἀπόλλων,π01τ ΠΏτοΓΡ. 

φυΐζην, "εν ἃ αιιαγᾶς οτππς ράγαπα, [τεπὶ ΡῬΗσεθε ηπα εχ σα ρε- 
Ρετγῖτ 1,4: παι, Πεἤοά ἴῃ ΤἈςεορσ. ὈΙαπαρΐη Εριρτι 

Φοι  Θο ΡΒ θεῖ. 
Φοιζηῖς δάφνη, Παρ ποα ἰδιιτιισοῖη ΕΡῚΡ. 
Φοιζητεύω, μ. ϑύσω, αν. δα» οτάς! 4 εἀο, φοιξζάζα, 
φοιβήπρια, ας κα ἐἀἸττῖχ ΟΥγαςυ] ογιιπηγῖζο τα Ἰοττχ, κριδεότρια,, Ἠς- 

ἔγοίνιιις. 
Φοιζόκα μαστὸς, ΡΉΘθο ᾿πΠὶπῶλιι95.  ἐγοά,ν τάς φοιξολνηῦθο, 
Φοιζόλητῆ Θ-,γν. ὃ δὶ παπηῖας Δῆδτι.ΡΙατ,ῖη Ροτηρ εἶο ς 5᾿ πί- 

νοις νὰ φοιβόληπῆος.αριι4 Ἡοτοάοτ. [η Μεροπ, φοιζόλαμπῆθ", 
ν εἶ φοιζόλαμπος ρος, Ὠιοάταγινι Μυμφόληηῇθ.-, 

Φριβογομεϊοϑτω. ρειτ τάτοιη σοη! Ή1}. 
Φοϊβίθ., κ, δ νατιοἴπλης. Γτε πὰ [ιςο 4115. ΡΌΓΙ5 ὅς ἐπηρο Πυτιις , ΡΒ α- 

θιις,1.501,»4ιδῇ φωξιθοτὰ φαῖς κἰ βί(8-.,1.1ιχ δέ ντ4.1}. σ΄, ἔκλυε φοῖ- 
βοε δπόλνων, τά εἴς, καϑτιρῥς » ἰμίωτος 5 ἥ μωντικές : φύϊβον γδ τὸ 
"ιἀϑτερόν. 

ᾧοινή εις ,ὐεντος. δ γφοιγεπκὸ ςγεσυῤῥὸς, ΟΥΕΕ ΠΤΙ5.» τοΓΓΙ 1:15. νεῖ (αᾶπ|ο- 
ᾧις. 
Φοινγμὰς οὐ, δ τὰ δε ἀο,τα σους σοποὶ]ατῖο Με ά οἱ φοινιχμὲς οὶ σε- 

γα πισμοιὲ νΟςδῃτζ 5 41:85 γτ]σ 8 ἀρ ΡΟ] τ ἐπηρ]αἴγα τι ἤςδη- 
τα: ᾿τηροπιητατ διτεπὶ ν Οἱ εχ αἶτο μυπιογας δά Πιρεγῆςϊ ἐπὶ 
ττάθετς ργοροίταπη οἵδ, Ππιητίγαιις αιοιιαιις οιιτίπι ἴλη- 
Βυϊπεῦ σοΐοτε (μιάετίης. 
ψφοιγηκελίκτης 96, (Δ 115 χα. αζατυ 5. ΕΗ ἴνΟ. ὠπτατηλός, 
ψφοινίκεθ.,ν, ὁ Ρπσεπ σοι, ρας θα ιβοτ αν. Α ΡΟ] οπ, Σιλόφοι δ ατείον- 

τὸ Φοινίκεοι, 

Φοινίκη, Ῥῃσςπίος, ΡΠσταἰςϊα: ον τῖα τᾶς πη οτθ 15 π᾿ οα τορίοης ἀΠ1Έ{ἢ; 
οὐἰςητα! ρει ἐγοαιςης. Οὐάδτη ὕτο εἰςρ μαπεία,ιιατι ἢ05 
Ἰεργᾶπι ἀϊοἰ πλι5» 4 Ποῖ ρ μτ. 

Φοινικὴὶ ρα! πιατῆς Γορίτασ στο ποηὸ 5 ἰξοτ, ρίδηταγ. ΤῊ ορῆτ, 
ςσαρῖτε 2. 

φοινικϊ 8.) ς᾽ σα πτοειι9, 41 δὰ ΡΒαεηῖ απε ρογίηςτ, Ειγίη, ἄς ν!- 
πὸ Ῥπατηΐσεο πποτπιηῖς οδἴτον Π εγοάοτς, φοινικήίοι βίκοι,, ἀο 118 
Ραἰπιι]άτιιπι νῖπο ρἰοπα,ίάεσι Ἡοτοάοτ. 

Φοινικέζειν, ῬΉσ πἴσος στ αἷδτὶ»Γοίάη γ]άς Δεσβιῶν, 
Φοινίκιν Ὁ. Πιις φοινεκέη νόσος ἀρὰ Ηϊρροοτ. τερίοης, νεΐ ἃ σοῖοτε 

Ραΐπηδ; ἔγι αις, πτοία οἰ ρα πτίαῇο, ἡ ἐλεῤαντίασις, 
φοινικὲς ἴσος ΡΟΣ ΡΌ ΓΔ. Ρά ποις ΡΠ  σΘι15 Π116 ΡΌΓΡΌΤΕΙΙ55 ΡατΤρε- 

ΓΕΙῚ5 ἀσπι ἐτιιϑοΡἰιηΐσςα ν οἰτὶς, ΡΊπτιῖη ΑΡορ. ἀσοη, Αὐ ΠξοΡ, ἴα 
ῬΊΙατο, κοτεπε πασ᾽ αὐνῇ ὃ κεφαλίμὴ φοινικέδε,, ΟὈπαδῇτ οἷς σαρις 
Ρυπῖσθο ραθηο, ΟΟτηη φοινικὶς χλαμι πολφμικ ἡ [Αρ ατα πα} τας 
τοῖριαἷσα νος ντορδαπζαγ ἴῃ 6119. φοινικέδες, , ταροῖα ΡΌΓΡΙΙ- 
ξξα, ἐπ (ςἸα)ς ΡΊατ,ἰπ Βγατοτο νοῖϊς ραγραυτοα άςπὶ ἰὴ Ραμ], 

Φ “Ὁ. 
Ῥβυ Αἰξρώέπ]ον τὲς Μ9ὴ χουσοῖς ὅπλοιε νὰ νεοργοῖς φοινικίσε, ΓΟἸ ας - 

τοϑ ἴπ ΑΓ ΠΥΪΣ ΔΌΓΑΓΙΝ 5 δέ ΠΟ 115 ρα κα πιο ητῖς. πις ᾿ιρὶς ρυπὲ- 
(εἶδ. ο᾽ερδητ ΠλλΠ1τ65 ριιηῖοςο σοΐους ᾿π άπ, ντ απ π οἵα ἔοῦ- 
τιτέτημε ἀϊτι σα οητον αἰ πογάημς οςςυτατοης σοϊουῖς Πιημ}}- 
ταύτης, Γάςτῃ ἴῃ ΜΜατοε 0. Κα αὶ φοινικούς χιτῶν εἰἴωϑεν ζ) μα χὴς ἧς 

σομῖμης σύμζυλον, Α τ ΤΟ ρΡ ἢ δη ἀἰχὶς ἴῃ Ῥδοες, τειξίας χον τρεῖς λόφνδι 
δχυντα κ᾿ φοινμκί δ)" ὁξ εἴν πάνυ, (Οὐπη πϑϑεκεφα}λ αν φοιγικῳ λφώμας 
τι βεβαμμάρίω εχ. ΔΙΠ κόκινα πὐδεβλήμοιται ἢ γδιῖη συν, φοινικέσες 
ἐχεξύντο Λακεδαμμόνιοι ἵνα (ἡ αἰδναβωνταὶ «ὦ αἼμα τος δτα δὲ ὁμοιότητα, 
αὐ ἵνα ἄρα θέντες, μυὴ νυ ϑ'υἴσι τοῖς πολεμίοις Τοσς Ατἰτοτο] ἐς Βορ.- 
δραττοτοπὶ Ὠιοάοτ, δ᾽ου] ἐς τοῦ }5 δεῖπις ΡΠ ρρὶ » Ανδρέαντεξς 
κριϑιωπλισ μῆροι, δὺ ἢ μέτα ξὺ τύποις, φοινηιέδες αὐεπλιρφευυ τπλυταῖ, γ- 
Οἱ ταπτεπ σοτι πρτς [οὶ ρτιι πὴ Φουνικέδες, Τερε Οϑαγποηζατ. - 
τομὴ πη ΑςΒαγον δΊ;Μὴ ᾧ κα τειξαίνειν ἃ αὐδιρῳι αὔτον εἰς φοινικίσα; 
γιάς Φοινίσσω, 

Φοινικίτης οἶνθ'. ὃζ Ἶ 

φοινίκινίΘ- δριιὰ ὕ] ατάτο ρα  πτοιπι νυ πη., ἃ ῬαΙ 115 σου ες; 
Πιοίς.1.ς.ς.31. Ὗ 

Φεοινικεβάλανθ-γ.,ρΛοπῃ!ςο αἰ λπμ5. Ὀ]οίς, 1.1 ς 41 ῆς ἀϊεΐταγ ἔετι- 
ἔτι ραϊπγας αἱ πηαταγαΐτοντ 1δ᾽14. ἀοςοτιιγ : ρυπίσοα ρα πα 
γετγτίταγ ἃ Μίδγοο] δ᾽ ἃ, φοινικοβάλάυοι, ταπηατὶ παὶ γυ]ρὸ ἀϊέξει; 
Ἀπιο}.1. 1.48. 40] ὃς ἀΔέξν] 1. 

Φοιγικδεις εντος ΡΏΓΡΙΓΘΙ5. ΗΕ ΠΟ 4. ἐχ᾽ ζω τα φοινικόεντα . τεῆς παῦς- 
ηϑ5 γι δτᾶσ. ἀοιτηναΐκατε φοιγεκόφις [Δ Π σ μη τσ ΟΠ 5, φοινικόεσσε» 
σπυῤῥεὶ τῷ χρώμοτι,ΡαΓρΡαγοα Οὐ, ξ. χλώναν βάλε φοινμεόεεσδως 

Φοινικόχοφίθο)ε. ὁ, Βα Ἐπ 5 οὐ ζαπι τ στα, 
Φοινεκοταῤει(θ- ἐγ δ. γΠΌΓῸ ΟΟΪοτς ρ᾽έξιι5. 
Φοινεκοπ'αῤηοιγπᾶτι0 8 ἀἰς τα Αἰ Ἐ]Ο,Ογ. λϑντ μιλτοπαίρνοι, Ρ μηΐςοο 

οοίοτε ρἱέϊα δὲ αὐϊπίατα;, 
Φοιγικοπάρυ φθ.. 5,6. 61 Πα ες ριηΐσθο Πιπηρο ρ φτοχταάτη νεῖξ. 
Φοινικόπτερρς, ἀγόν ΒΟ ΠἸσΟΡ το ΙΝ Διιῖβ 5 γα]ρὸ νοσδιητ ἢ νην ἀνε 

τπιςηληἶς ΗΠ] Ιοάογ. δ. ΝΗ ἱποοίδηι ξαςῖς δὴ Αστιν κα Απὶδ. 
ὄρνις φοινμκοεῖς ἀτοϊτατ ερε ΡΙΔη.1.1ο.ς,48, 

Φοινικορφϑέω τ Οἴλτια Ριιηϊςεα, 
Φοινικόρυγχίθ-,5.61}} εἴ τοῖο γαῖ], 
Φοινικὸ νοῦ, ἐ τ  οτ. ΠΕ] ματιιγα οἰ (λα σα παγ ντγιο τ σπτιις. ἐν εἰσὲς 

αἱ φοινιχαὴ λεγῤιῆναι ςατῖςα; Ῥῃα  πίσοα ἀρρο δῖ ἃ ρα! πιμίαγυστι 
ςΟἸοτα, 110 {.1.5.ς.32.φοινικοὶ νόμοι, ἀς ος ἀἸθιι8 ἱεΡ 65, οιηοῦς, Ες 
τὸ φονικὸν, ῬΓΟΟ Τμἶτᾶς αά σφάξῃ, 

Φοινικεργθς ὄν 6] ροτίτὸς φοινικερὸςν 1ἀε Ἐ᾽ οίϑεικος, ρρποιροξουύεται τε - 
ἐξηι5)ντ σκίερος, Ρ ᾿ 

Φοινικοείς ΡτΙπῖοοῈ5, ΠΡ  Ἰχϑτα 1} 15, ς].].2.ς.26. φοινικόεις φεινικεῖς 
Β οἴταιτ ὃς φοινικοῦς ἀριιὰ ΑὙἸ 1 Αὐμ δ. φοινεκοειῶ χάγόν ἔχων, μας 
θέ η5 οτἠαπι γυτι!ατη» ΑὐἹ 1.8, ΑΠΪ Π. φοινικφοῖς χιϊωγίσκοις ἡ ριχτος 

Ραπίςειτῃ [1π-πὸ ὨἰσΘΑ5 τιι 10 452} τ. 1} ἸΝΊ Πα. φοινικοιμῦ ῥάκος. 
ται. Ὠιοίς.1,2.ς, τος. 

Φοινικόφυτα τεὲ, 04] ποτα. Τ᾽ ἈςορἈταίξ.ς.8.1.7. 81 ρίδη, 
Φοινικῶν γί, ὁ Ρ 4] ΠΎΟΤΉΙΤΊ. 
Φοίνιξ, κε» Βα: πίχ,οαλιι5 πγοτηληῖς Ορρίαη ἴα Τχϑιτ, ὃς Ἐτα τος 

ἴῃ ργοιιογ Ρμσεηΐςς γαγῖοτ δὶς νἡπαςίοτ. Ηδθει ροϊεγίοτγξ πδ- 
ταγὰ ἰοηρᾶνντ (ςγὶ 511 Ἐπ γΙρ.Τητετρ. δίς ἀἰςΐ διτῆοτ οἷ ΡΙΊη. ]ν 
13.ς.4.ἃ ραϊπγαρίαις Οτςοὲ φοΐνιξγρεποτε αιοάδπῃ 4ιιοά πιοτῖ- 
το ἱτογύπι4; τεπαίοϊταγι Φοίνιξ, ΡαΪπγα ατσοτγ, ὃς ραϊγπ]α, ἱ, ἔγιιτ 
ἔξαις ρα] πὶς,ετίᾶ Οςπ. ΝΜ] αἴς,αριιά ΤΆςορΙ. 1.1 1.0]. ὃς Ηετο- 
«ἀοτ. Ηοπλεγίςιις Ν]ν Π1ς5,1παῖτ Οἷς, κ.ὰς Τερ, Ὡς [δ Ῥγοςετά 
δὃζ τεηεγδῖι ρα πγᾷ νἹ ἀπ ἀϊχῖτ. Οα.ζ, δήλω δηΐ ποτε τοῖὸν Αἰπόλ-- 
λανίθ. αὐἴδαὶ βωμῳ φοίνικος νέον ἔργ. αὐερχό μῆνον ἐνόηστε, φοίγικε ς»ν {π| 
Βαάθεης σογγοβογαδηά!. 641.1.1.44 ΟἸαιις. φοίνεζες ποστητοὶ, ΟΑ] ὃς 
ΡΙη.1.53.6. 4. ρα! πὴς ρας , φιις ἤισοο πἰπαῖο οδτὶς ξιηάιιητις 
ςαϊςατς Ππι}}65.Ρο].}.1,οὐτοπά τ φοίνικρι Πρηϊῆςατε ὅς ραϊτπαπὶ 
δὲ εἶτι5 ραττῷ νῦ τα πλιπη: τῷ μάν τι (1πΠ4 1) φοίνικος κα ὁ κλάδος ὃ- 
μωγυύμας φοίνεξ καλ εἴ ται 1, ΡΠ τὴς οτὶ ἃ γάλι! π5 δυο σὰ ρα πᾷ 
ἀΡΡοΙΙατιιγον Ματγοο].} τ. Γλ οἵοι φοίνικος ἐγκέφαλίθ, κἡ ὀντερκώνα 
4ι1 {τιαρτ. φηποτατιιπι οἴζ, Φοίνιξ, ΟἹ τ τα θοτοχρώῶμα ἐρυθρὸν» 
ΡθΓΡαγα ταιρτῖςα ἃ ψ411:ςοΐοτ ραηίςειις Οεἰ.}.3.ς.9.8ς ].2.6ᾶς 
16. Αἀὶςξὶ,οοἰρίτατγ αὐ ΑΡοΪ.1.2. φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξν 
ἰνπιδτα οὐ [τα Φοίνιξ, μετ θα. ΡΙ1η.1.22.ς,.25ς, ΕΠ ἃς Βοτρα ρβαπῖ- 
σεὰ Δρρο ίατα ἃ Οτςςῖ5,ὰ ποῆτὶς5 νετὸ πογάεί πηστὶπιιπλ Οοα- 
ἐεγ οηπη ΠΟ Γ"].4.ς.43.ν οἱ τφοίνεξ, οἱ ἢ ῥῶν,οἱ ἢ ἀγχίνωπα, δες, ξοϊἸα 
Βαθεῖ Πογάοὶ Βτοιι!ογανίρίσασι [οἱἴο ἢ ]ςπα, ἰςὶ ἦτα νομιπδος 
ἃ σοΐοτς ραϊπιυΐς πατιῖγς. 

φοίνιξις) τα δ. ἐλ“ ]οντοτ, φοινιγμᾶς. ἣ 
Φοίνιθ. 7 δ τ ἰγογοἔτιπε τ 5γοτιιοιτι5.  Ὧ4ς φοήννθ- αὐ ΠΡ το τ, Β-ὶ 

Ρ᾽ Βτατησιατ, ντ ποσὶ ἀα. ὃς ἀρυά ΕθτΙρΙἀ χεὶν φοίνιθο, ππαπιβος 
[λαραϊποίθητα.ν δὲ ταπηςη δζ φοινία ᾿α σίτατ, ὃς ἀριιά ϑορ μος, 
Αἴδος, ροινία ζάλυγοτιοητα τοι ροἴζα5.10 1. φοινία χ εἰρ,Γλπιριιίπας., 
Τα Πα Π115. . 

Φοινίοσω, μι. ίξω, ποιχα 2 σταεητο, τ εἔδαϊο ἡ τισοτο [βπι πο ἄς 
ἴῃ ἤοῖο 9 ρΡαγριιτο » ἰητίηρο (οσαΐπο, Αξεὰ. Αςοιιίατία, αἷς, 
χιυτα φοινίοσωγδς. Επιτι ρα, ρυάοτς (θα πάο ραγραγοο, [κι- 
οἰδηιι5 θοινισσόυῆυαι σταρειαὶ. αλλ ίας στιιοητατα;, ΟΡ Οο ε5νμοίσιγές, 
τρρώτον γωῖτεε φυινιχθ εἰς 9 δύῃ, πεφοιν γα... σοίοτε ταδοης Ραπῖ- 
οὐὺ, ἐρυϑριύσας χα φοινεχθ εἰς, (Πτγ[Οἰδοπιμς,αἰδὶ ε ἱερωσεμίηξς 
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ΦΟ 
Ὁ οπιπισητ, Ατϊε ΐη ̓ Αοἰθατιφεινιχβίεῦ αν τὸ αἱκοχϑάζαι, κίων φοινι- 
κοξαφᾷς ἐνδύματος. νἱ ἀδ Φοινικίς, 

φοιταλέίθο, ἐν δ ἸπΙ βΈταιο ἤι5.1πίμιιδ, αβδάκοπος, ΕΠ τ ρ. ἴῃ ΗἸΡροΪγ- 
τὸ ἀς ΟΥθεἸς,μοῖοὸς ὀρείας φοιταλέν, Ες ΑΡΟΪ.1.4. Μὲς ἀςὰ φοιτα- 
χέη ιν οἴδημα, 

᾿ φυιταλιώτης βάκχϑοοἵπ ἘρῚρ. ἡ ναριδ. 
φϑιτας δὸς, ἦγν ρα» ςΟΥτ ΠῚ» ἃ [πγατῖο ἱπίροτιι 41 1 νΕΠΟΓΟΣῚ 

ξοττιιγϊ ἴδτο τεγεῖο ἘΡῚΡ γαμλ, ἔρους φουτεέοος ἐμπορίης. δὶς ἀριιά 
ἸΝοπηλπι, τα χυ ρει ξθν αὐέγρετο φοιτοδε σιγῃς, Εἰϊης γα]ρ ὁ ῥμίαίν, 
δἰ ἃ ρυτοτς. 

φοιτίω, μούσω γα ἡκανναἄο, τε σοπέογοοἶτο,, ἔγεηιιεπς δάθο., ἔγο- 
4αξοτο,οοπτοπάονν ἐπτιτο, ἀπ ΘΠ]. πϑδα γίνομω» σὺ χγως πορδ)0- 

“μα! οτο τ 5 τεροτον δὰ Ργαςορτοτοη οο, 40 οροσγαπι, ἀἰϊίςο. 
ΝΝΗοι για ίοἱ Οὐ ν ΠἸνλ νπλθγα ΑΘ μ}}}15. φοίτα μφέραζιζωσα, φοιτώ 
πούς σεραάςο το Τ μον 414. Ρατο Πἴθτὸ ρεῖπιο ἀς Ἀδρυθ]ις, 
δεῦρο ποι ἡ μά ς φοίτα ὡς αἰ φίλες τε κὶ πείνυ οἰκείας 4 εις ἴς- 
ῬΠὶβ κα πο5 ἃςοςάς, 14 εἴπ, ϑεέμιζε ἡ αν, ΑΥΣΤΟΡΉΔη.νεΦ. διὰ σὲ ὃ 
φοιτῶν ἐδεὶς ἐϑέλει ΤᾺ] μειρακίων, Ἰά οΠ, [ΒΟ]. πὶ λάῖτο ἴοι ρτςςε- 
Ῥιογοην, φοιτῶ εἰς δεδεσκ (λθ. Χ ΠΠΟΡΗ Δ ἄεο ρτασερζογεπΊ. φϑι- 
τἶστες εἰς τῷ διδαισκάλε, Βὰ ἀαριις ἴῃ ςρῚ το]. ἐὺ παῖδας αὐτῇ εἰς τὰ 

τ΄ διδαισκαλεῖει φοιτῶν, ΘΟΓΙΠῚ ΡΌΟΓΟΚ δὰ ᾿μ4Πὶ ἰτατο,ἔγεσιιςητα- 
ΟΠ χε] υάτιπι, ΡΙ ατάγο μι πα Τα ΠΆ ]]ο, ΡΙατο ἐρττοΪα [ἐρτἰ πη ὅ):- 

στολαὶ ὃ ὅσ! ἐφοίτων αἶθ8. τε ἀῤχύτου κὶ τἧω ἐν τάρανπι, 4 ΑὙοιγτα 
οὖς δε τς αι Τατγοητὶ σῶμ. σγεΌταΣ γθηϊς δος ορι 014: πηῖτ- 

ο΄ τορδυτιιν ἔγεαεηζες ἐρ το] ας. ἐφοίτων ἀγγελίαι 5 αλιητ1} αθοτο- 
Ῥαπτατ Τ πον ἀϊ 4. ἩοππετΡ το τϑρέχομαι αναςρέφομω. Οὐἀγῆ, 

᾿ξ, οἱ δαὶ μεγείλα στενάχοντες φοίτων Ἰλις 1{Π|ς θα ητ. φοίτα ἀμφὶ 
χῶρον,οϊτουῖθας ἰοσιιπι, ΡΟ ]οη μοι. Φοισώ, οοξο, ὁμιλώ,συ- 
νεσιάζω . ὁ Οτασο [απ πὴ εἰς Εὰτιο, φοιτῷν ἐς δμφλίίω οὐδρῶνν 
εὐπτη νἱτὶς οοῖτο, Πεγοάοτας ΠΠΌτὸ ρτίσπο, τῷ αἴξακλ εἴ γιωῆκας 
ἐλφυϑέρας εἰς τὸ οὐ τὸ φοιτώσας ὑποδέχεται, ΤῊ] οτος ΠΙσεταϑ ΟἸΙΠῚ 
Ῥετίοϊς σοσιιητος Ἔχ οῖρ τ. ΡΙ ταγομι5 τη Ρογίοἰς, Φοισᾷν μανίᾳ. 
ξαγεγου ϊπίαπιγο ΟΡ οο 5 1π Αἴδος, Εἰ γὼ 2 φοι τ᾿ αἴδρα μα- 
γἱασενόσοις. ΤΠΓΟΓΡΓΕ5 Φοῖτον ἐπ᾽ πὶ γα δ᾽: ΠῚ Πρμϊἤςατε Αἵτ, γηάς 

᾿ς φοίτα αὐτὶ τῷ μαγνόυνον ἀἸχ ΠΠςυν ὧς Φοιταὶ, ὃς Φοιτοίλεως, 
᾿ Φοΐτης γα δ ρτςσο κήρυξ: αὐροὶ τὸ φοιτῶν «σαντα χῦ. αιοὰ Βιις ὅς {Ππ| 

ΠΩ Π γε, 

ἍΜ βαόμῃ 

ΠῚ 

αἰαηνχι, ἜΛΑΣ 
ἀρμίμμμι Γι; ΟΝ τος ττ τ ΤῸΝ ι : 

ἡγοῇ Φοίτησις, ἔτεαιεπτάτίο, ἱτατῖο 7 γι ἤς ἀϊσαπὶ : ἔγεηιιθη5 ἀοςοϊιι5, 
Ἅπαν ΡΪατο ἐς 1.ςρ. 

Φοιτητὴς, 2,6. αἰ οἰ ρ ΓΞ» μσιϑητίς, 
Φοιτία ας. ἡ τοτορτοξοξξιο. 
Φοῖτος,κ,οἷ, Ἰπ Δηϊα,(κανία ἐιιτοτιν ἀο Φοιτοίω, 

 φυλιδωτὸς, δ, ὁ ΓΑπατηατιι5,οοττῖς 5.42. σοττῖςε [πατηάνε ἴη- 14} 
}λη: - ΠΡ ΄ ᾿ 
ΔΝ ἢ τεξξιις,νε Πιητ Ἰαςοττῖ. Ατίτζοτε]. αυαττο ἧς Ραγε. Αδῃΐ πη! α 
ἰὰ ἮΠ αιϊα᾽ἀλτη τρέχω τοὶ, αιισς ἀἀπὶ φυλίδω πὸ γι: (απ λεπιδωταὶ, 1ά 
ἡκυῤαὶτι εἰζ, (μα πιᾶτα, 

 Φυλὶς ἰδος, ἡ (αυαπια. ΕΠῚ ἀτιτεπι φολὶς ἴπ τορτ τί 115 ἅμ πῈ] ηι|α: 
χεπὶς ἴῃ παϊαμτίθιι5: στ δοσοτίοχ, ἔστι ὃ καὶ φολὶς ὅμοιον χώρα λε- 
πῖδος, Ατἰίξοιοϊος το Ργπτο Απϊπια]. νὈὶ δηϊπια ϊα αυδάτι- 
Ῥεάα ποπ Ῥεππαῖα, 1135 ΟἿΑ Ρατιπητφσοττῖςς,14 εἴ, φολίδε τη}}- 

Ἷ 

ται, ἃ 

ἐμ οϊσές ΟΠΪτ αἰτούτε φολίδας ὅτε τρίχας ὄϊχσινοἱ ὄρνιϑες. [ἀςΠ| 1010 {εεῦ 
ὑνά ἴμι ἣν ἂο Απῃΐπηα].ν οἱιιστος ποη Γιὰ πιᾶγπορ σοττςο»ΠΟῃ Ρ1ἰ15 τε- 

πρλο: ΕΠ ΡμΠτατ, ΑΙοχαπάογ Αρμγοδι, πεζοῖς αὶ ζώοις πείχας ν φύσις αἰειέ- 
ΤΩΝ βαλε, »πετοῖς 3 φολίδας ἐγύδερις ὶ λεπίϑας ὄσιραχρι, ἃ εἴχ, 1115 ηὰ 
ἡ κῖνν ; τιιγα τοχὶς δηϊ ΠηΔητο5 4118: τἰηρτοῖη γιατ, σοτγῖσε ἔετρέτς5. 

μδ΄ 02}. (υαπηὴβ δις τοῖς. Βοίτία5 ἀηιιάτγιιι ἱησοΐαδ : ς γοττὶς 
Ἶ π ΠῚ ̓- 

γαμα 
ππὶίι! ἀ 

ἐκ ἀιύννιιι 

κἀν 
διλάδιι ἔ 

Οαζα.ν οἱ φολὶς ὃς χεπὶς ἀἰογιητονε ἢτ φολὶςγειηῖσα ἔξει ρα Π115. 
Ττοση ποίκελμϑ» ἀριιᾷ ΑροΠ]ουΐαπι Ἀμοά, Φολίδα τῷ χαλκοῦ 

ο΄ ἐϊχις ΗΙρροοτγατ. ἶδτο ἀς νἱἢι, Ὀ]οίςουι 65 θγο αιίητο, σα 
Π΄ ρῖϊς 89.λεπίδει τῷ χαλκοῦ, 14 εἴπ, ( ΠΔΠη4Π| τ! 5. οτηε τις Οο]- 

Πὰς τδτοὸ [οχτο,ςαρίτε ἰσχτοΐῃ ΟἹςοπὶς (ΟΠ γτῖο ξα ὁ νοσᾶτ 
στόμωμῳ : ΠΥ 115 ΟΥΓΟγς: πὶ ἔδοιτις εἰς ΡΙΤΏΔι5 στο 34. σαριῖα 

νηφοςίπτο, ϑτουχοῖηα αἰτο π,ε[Ἐ οἰ 659 ἔς γγιη γος ἐξιΠῈ 9 Γο- 

Ῥυγρατιμη ἀἴαπα ἀςξοσάτιπ,." εος Αὐἰοτεὶ. Μεσεωρφλογ το 
αιάττος αρῖτο (Έχγουν δὶ, τ ίκεται 9) κὸ εἰργασι- σίδαρος ὥστε 
εἶγερς γίγνεσθαι - χἡ πεῖλιν πήγνυ ὅτε γκὺ τὰ στυμώματει “πποιοοῖσιν ἕπας 
υὑφὶστωται , κ᾽ ἀποκοιϑειέρεται κοΐτω καὶ σκωρία, ὁ τὸν ἢ πολλάκις πάϑι 

χαϑειρος γγύηταιγτῦτο -ὁμωμα γίγνεται δίς. 
Φολκὸς, (, ὁ, {γα!λο σα ΟὈ]Π τα οἰξ οσυ!οτιπι ἀς16 5» αὐϊιπδλαις 

ἃ παταγαὶῖ νοπυίξατο; σεαβος, τας ὄψεις δὲείς ρφφίθ ,ερεζλος 5. αὶ 
ὃζ σου] 5 ἀΠΠποτεῖςον ἱσὸ ἰομ γο, πα ῇ χοξος ΠΟ Πης. ΠΠ144.β,φολ 
κὸς ζω} 4 οἴξ, ςοχβὸςοοετατ ἰ᾿πγῖς οοα115.Α ΠἸ᾿4υαπάο Ῥτὸ τπηϊίοτα- 
ΘΠ ροιίτηγ ὃς ἀοτ! ἀϊοι!ονντ αι] ταὶ φαῖν ἕλκει εἰς ταυτὸν, Ἱ, 1 [ς 
οἰπα τη ςοπππογεῖς οςΐοσ. Ν οσατιν οτίαιη βλεπιϑαίμων. 

Φολλεις Οὗ οἷ: αι! ἀδιη ὅς πηϊττὶ Δς τθηι!ο5 αἀιποάιτιπι ΠΕ ΠΠῚϊ. 
Ο Φολλικες, ιητ ὰ νοτογίδεις Δρρεί τς αἰρτιτιι άϊηο5 αιια ἀ4πὶ οὐτ155 

{4165 ἕμησ [ςασϊοίοταπι » νπάς πάϊςξξίμιιπι φολλικώδως Ἐτοτ. 
ἐχροηίτ λεωρώδαης 9 οἱ γὸ παλαρρὶ(1π411τ)φόνλικας κάλων ταὶ ψω- 

ΠΕ ρήδεις τραχύ τήϊας, (Οαἱεηιτάπιοη ἀριά ΗΙΡΡοΟτγατοπῖ φολλικώσδεα, 

εἴς ἀϊοῖτ ταὶ 5 ϑυλακώδεα κὶ σομφαὶ 7) Πι2 ἸητοΓΡτοϊατ Ομ 5 ταὶ 
πἰηχὸ ἰητοτ ες σοπι!επίτιητ. 

᾿ φυγλικώδης, ως, Αἀϊεξξ, ο  Πςα]ατῖς ἔπηρ οί μ5γάταιις πα η}58. ξ01]15 
ἀηΠπατ)ϑυλακώδης σομφὴς γὰρ ἢ ἩΙΡΡΟΟτ. 

: 

ΦΟ ; 
Φολιωύω,ἱη ΠΟ, μοὰ ει ἐτο ΠῚ Ἰτηρ]ςο,Ηείγς, 
Φονα ὦ με, ασίω,π, ακρι, ΠῚ ΟΥΓΟΝῚ Αἰ του 1118 ἀρ ροτο ναὶ ἡπίογο, Φονάν 

δι. ὦ τϑίμως τρξὸς τὸ φονδδειν ἔχειγγγλίχειδτι ὁποκτεῖνω, Ἐτ ἀριιά 
Ηἰρρος. Φονεᾷ, 1. φονεῦσαι δλιθυμεῖ, 

Φογειξ, ἐξ. δ, μοι οἰ ἀα,οςοἰ(οτ, οπάϊς αἰιέϊοτ, ΟΡ ργοοτ, ραγεῖοὶ- 
4, ςαγτηἑ ἔοχ αὐ ἐφφόγθ-, φονικὸς, σφαγειὶ, μιαιφόνιΘ., ϑορἢιος!, ἴα 
Αἰάςσορτο οηίς, ὑφ᾽ ὅ φογεΙθ. αὐ υξέιῳ νά, σας: ἰὰ εἰ, ξίφε ς : Φονειὶ ἢ- 
φατἰτι5νἀοίτιιτ οτίατη ἄς ἔασιιῖηα, ὀῤτιφων, φάρμακ, ἑαὲ σα δείξῳ 
υξ δμιβιλῆς τίυ) τούτων μυτέρᾳ φονέα γχονυδῥίωω πἢ ἡμετέρου πατρὸς, 

Φουγδυτης) 46 Π|. 
Φονόγω, μι δύσω, τ. ὅκα, τὸ φονάα,ἸητοτΗςἴο, χοῖο Ποπιῖοὶ ἀἰτιπι, ο5- 

ἀεπὶ ςοτητηϊττο; ἰἀπηποὸ σαρίτς; Πογοάοτ, ἢ, Αςοιῇ, ἢ 
Φονέω,μ,  σω,πουκογϊάςηι, Αἐὶ, Α σοι, 
Φονὴ ὅς οὐ σας 59ΓΟοι5 ἀς πη ογιμη ν εἰ οσοϊ(οταζη, 
Φογικὸς, ἄγ ὀυποΥ τί ἔετοιη σοτἀ ἐπὶ ρτος 1159 ΠΟ πλοῖα.» [πρίτις ἔχις 

«Πςητιις5, ς᾽ 415 ματγατοτ. φονικαὶ δίκαν γοα ρίτα! ος5 (ππτοητῖα;, φο- 
γικοὶ λο)ρι,Ογάτίο πο 5 ἐς σαι 15. Ἡἐγπιορςη. φογικοὶ νόμοι.» ἷε- 
ἐ5 ἀεςαάδιις Ιατα, ςπλο θη. χἦλ Μειδίᾳ, πϑρὰ τεὶ φονεκαὶ ἐ γδα 

μος γἷεχ ἀς σα ἰδ ι5» Ατοτο! π ΡΟ τ, 31 οἶα φογικών καϑεσως- 
τες πά σας ἀς ἐπσάς σομίξιτατ! Ρ] ατατο μας ἐπ αὶ οπιυΐο, φονικὸν 
εἰ ὸς δικοςυρία,Γροοὶςς τά! σαπάϊ ἀς Βοηλὶο  ἀ 5, Αα 1.4. Ῥο] τ, 
σΑΡν [τί τη. ᾿ 

Φογικώς,οτυἀς ΠΊτέγοροτ σα 4θπ}}Ρ0], 
Φονικώταιτος, ΡαΓΑτῚ ΠΠππ}115 δὰ οςοἸ ἀφηἀιΠ|.(α 415 ἀι} 4 1{Ππλιι5, 
Φόνιθ.»κ 56, στιιεμτιι5οίλη συν Πατ τς )γογιιάς 15. νπάς Φονΐη ἔχις), [6 - 

τμα] 15 γΊρογα. τ φονίν δα να ῆδ ϊ Ἰητον ἔστας ἴεα ἔσγρεατγος πιο α- 
ςε5 Ιου Βα] 159 1. ἘΡῚΡγαμλιηατ, φόνιον δήκίω αἰτεῖ, ς. σατἀς ρου πᾶ5 
εχ ρὶς, Επγὶρὶ 4. φόνιον κύμα μόϑου,, ὅζο, ἰὼ Ἐρ᾿σγαπηπιαᾶτ, ΡτῸ 
οξάς. 

Φογοκτονέω, μοήσω,πιηκαγϊητον ἤςῖο. Α ἔλ{π1.ϑ κυ φονοκτονήσητε δ γί, 
τοτίάτα σα ἄς ἤθη ΡοΙ οτος), 2. ΝΠ τ. ς 

Φονοκτονία ας. ἡ, γος 5. 
Φονίθ', κα, ὁ οαε ς 5, Βοπη! οἱ Δ, (ληριιῖ5 ἐδπιιίις, σφαγιὶ, μιαιφονία, [εγα - 

8ι65,ΟςςΠο,πιογο,ξπιις, φῦνοι αἰκούστοι, ΠΟΣἸςἸἀ14 ξοτειυῖτα, φό- 
γο: ἐκ ωρφγοίας . σοι Πεῖτα Ποιπϊοϊ ἀϊ4.Φύνε ἐζειν,ν τὰς Οἴζω, Φόνθ» 
ατίδπι ἀἸοίγιι ρπα, τα: ἃς ἀτρακτυλὶς ΤἩΞΟρἈ τα Ὦ,}1}0, 6.6.4: 
δι. ρΙΔητ,Ογιοσ ἃ Οἀ2ὰ ἰτοὶ χροηίταγιν ἀξ ΡΠ ἐπ} Στις.16.δς 
ἴῃ οἴω, 

Φονγώδης)ΟΓΠΟΓΕΠῚ τερτα εηταης. ὁδὶ δεινὴ κὶ Φονώδης, ΤΙ ΟΡΒΒῖ- 
Ποτ,ρ δη,].6.ς.4υνϊάς Οἴζω, 

Φϑξινίϑ., ρ  (ο15 σοϊοτῖτοτ παίςοηβ, ᾽ρηΐτιν ἀπτοπὶ ἴῃ οὔ115 Βυθπῖο- 
τα πὶ, Αγ οτεῖςς το ἴσχεο Δηῖπγα!. Θάζα ατασδαι νοσεπὶ 
το] ἡ ες, 

Φοξίχειλίθ, κύχιξ, αριιά Ατἰιςη.1.11, ὶ οξὺ αὐνγυῆνν, δῇ εἰσὶν οἱ ἄμβικες 
καλύνάνοι 51. φοξαὶ γρεῶ εἴ σαν τὸ χ εἰ). Ὁ-, 

Φοξὸς 2, Βα θεπς δοιζιιπη σαρὶτντ ΡγγΑπιῖ5. ἔλἤ  οἴατο γοσῦῖος; 
ἃς αιιῖ εἰξ ἀϊζοιτο ναΐτα, Ἡοπῖοτιι 1146. β,φοξὸς ἐΐω κεφαλίω), ἱ, 
ὀξυκέφαλῷυ. - 

φορρὶ αἴ, ἡ, ]ατῖο, τα» να εἰς ἀπατιιοτ πιουϊοπιιπι : σοἤατῖο 5 πες 
ρείζατις: ῬΠΔπ κομιδὴ, ΟἸσετοιὶ ᾿οοἱ πγπτατίυ ὃς ἰΟ Οἱ σοσπηπι 
ταῖτῖο. Ατ ζοτεῖος ἔδτγο ἐς πιοτιι, νοοας τίω χΤ᾽ τύπον μετα βολίι, 
Τάεπι αἰτίῃ ργῖπιο ἀς Απἱπια)τεσσαῤῶν κεσεων ἀσων, φορὲς γαλ- 
λοιώστως,φϑίσεως, αὐξήσεως Γἀεπὴ ἴῃ Ρτίτπο ἀς Ος]ο, Πάστε  κίνη- 
σις ὅστε χ᾽ τύπον, ἰὼ καλάμι φοραὶ, ἡ δυϑεῖα δ κ ὑκλῳ ἡ ἐμ τούτων με- 

χτή δὶς ἀϊοίτιις ἐς σαἸείδιιπι οὐδιιι τηοοης ὃς σαγίι,ν ἐἰ- 
κύκλι- φοραί. Ετ ἀρ ώποι κ᾽ δευτέρᾳ φοραὶ» ρτῖπια ὃς (ξοιιηἐα, ἐοη- 
ἸοῖΠῸ αιια εἢς αἰθεφοραί ἴα Ε]Ατ, ΤΊ πν. Εἰ πειδεοὶ 2 οεὦ εἰς τίω ἑ- 
αὐτῷ τρέπουσαν ἕκαστον αἰ φίκετο φορϑι), Οὐ 840 ἰσίτιις νπππιχιοά - 
άιτιε φογιτα ἐγ ἀσγαπι ουτίπτι ἀςοοτγίμη οἱξ αάσρτισι : ΟἸςετος 
1014ε πὶ σλαγίαν φορδδ » πιοτίοποπη τη πογίαπλ»εχ ρος, Η΄- 

λίς φορα γΟτοροτ. 5015 συγ ἢι5.5᾽ κοίτα φορεὶ, ἀς [σφ Π|5. Ρίατο ἄς 

1ἐρὶ.146π|, φορεῖ κιν εἴν, πιοιιοτο. Γορς Ατιοτοῖςπὶ ςαρῖτε δα 
ΤἸίστο ργίπιο ἀςε Αηΐπηα. Φορὰ οτίατη ς {ἰ ξογοπαΐ ἀξξίοιντ γεβᾶ- 
ἀϊ, νεθιο νοὶ νοέζατα τ ἀς θαίι}15.14 οἴ, αὐδὶ τ φιρτηγων νὼ 
ἀχϑοφόρων ἀϊεῖτιτ φορὰ ΡΟΙ ΠΧ. Φορα, σο[ατίοῃϊς ἰατιουί- 
νογαιτ νεξξιγας πιογοοβ ον ψυΐσὸ ἀϊοίπηι5 ἰε ρον δέ ἰᾳ τοῖς 
δἰαγο, τὸ φορεἴον,ἤιις φόρετρον κόρες βρν} ντ ἴῃ 110 Ἔχεπιρίο Ατὶ- 
{ορμδιῖς ἀρι4 ῬΟΠ] στα Πδτο ἴῳρ τίπγο ὃς ποπὸ» ΟἸἰδολων 2 
ἀσών τεῆαῤαν κὶ πῆς φοραξ Φορὰ εἰ ρδτιΙδ,δρ αὐ) ΓΠ7 [159 5 το πτο- 
τατγῖτι5, Οταρο τῖσαι τόματον φορδὺ, ὃς σιυπυχίδυ ρτο ςοάοπι ρο- 

(αἰτιϑῖς φοραὶ πραγ (9, τῶν ουτ 5 το γα πη τγ δι Πα ὸ ἀϊοίτατ. 1)6 τ 
πιοιῖμοπιρτο Οτςπρμοη, ΠΤ ύσῳ δικαιότερον, κ ἀλη ϑέστερον πων ὦ - 
πάντων ὡς ἔοικεν αἰϑρώπαν τυΐϊχίω» κοινίω), κἰ φοραν τινα ρα μοί τῶν 
χαλεσ ων, νὸ ἐχ οἵαν ἔδει τούτον αἰτίδμ ἡ γεϊῶτι. Οἴςετο δά δι} τ. 

ΝΝεχις (οἸ πη εα ρογίρι οἰς αια: βογιιηταγισις ἴδτ ροίτα 
Πιμτ 9 [δὰ οτίαπι 4 οὐ τις του ἴα ΟχΓτ}5. ΣΠΣΕΙΓΙΙΝ ἢτ, 
Φοραὶ, Ἰαξλιι5. βολὴ ντ φοραὶ δίσμν, ΑὙἸΠῸ|4. ἀδέξιις αἰ. δ ψήφων 
φοροὶ, ἰατίο Πιβταρίοτιπι Οἰσογοπί. Αρπά Ἐθπτγιρί ἄοιτ ἐν ψή- 
φε φορᾷ «ἀππὶ (μιαρὰ ἔογαιητιν ὃ ἀϊσιητιν Γοητουτῖα, Φοραὶν 
τιισης ἐπηροτιις.ἰποίτατα ποτα γα ἂς γε επηοη5. αἰ χοτῖτας δ νο- 
πειποητία πιο ἰηςίτατῖο. Ρ]ατατοῖις ἰη Ὑ ΒεγαἜοοὶς, Εὔτι ἢ 
παῖς ὧν οἱ Θειμιστοκλῆς ὁμολογεῖται φορας μεστὸς ἔξ 59 Αάδις ΡυοΓ 

ΤΙ πιΠτοο 5» νομοπισης δἀπιούμπι δηϊπιίαιις Ρίσπιις ἂς 
Τομο,2, ὈΒάὰ ἢ 
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ἔριχῖτις (υἱἴο ρευμι δοτιιτ,ά οἴ δραδει Φερὰς κὶ φορφοτυλθατ- 

τιμτσο το έρανΘ. Ὀ οπποἘΠπεηςσοητγα ΜΙ Τ ύτῳ ταὶ ἀὐταὶ 
φοραὲ παῤ ἐκέστου δίχωον ὑωαὐχοῖν θτο 4110 ὃς ἔρανον ̓ γηαγάϊατὸ 
1τὰ {δ᾽ μη ρ τοΣυὶ δὴ πληρωτὴς τούτου γιγ»γοὺς ἀρ αὐκ σεαυτῇ φῶτον δὲ - 
και. εἶ συλλέξα ει: ῷορ αὐ φέρηνγρεπίτατςο, ὙΠ ογάΠάες ἰἰστο [ε- 
εἰπᾷο»Ὲ ργαζόυβῳοι, κα φορὸὺ φέροντες καὶ ὁὺ ὑμῖν μέλῃ ἱκανιὴ ἐσεόϑει, 
τάρσιτ, φοραὶ χεήματος» ΡΕσιὨϊάτιιπι σΟ]]ατῖο 5 τγὶ διυιτιιπη 5 κὶ δόσις, 
ΚομΘρΒοη, τί φοραὶ ἔλιπες, [οἴπετε ἀςΠ} 1. ᾧορα ΡΓΟΙΙΘΏτΙ8, 
θετῖτας ὃς σορίαφαιη ἀαητία»δυοτηρία 9 ἔοταςῖτας ΟΟ] της 1125. 
ΤταηΠατὲ ἀϊχὶτ ΑΞ πῃ τη. φοραὶ δ ῥητόρων » Κὶ πετοτγαπι ργουςη- 
ται τ οτεῖςς ἘΠΒειογίσοταμα (δοιιπ 40, φορὰ γέρ τι ὄξιν ἐν τοῖς 
υβύεσιν δ δρών ὡσ τδὸ ἐν τοῖς τ᾽ ταὶ χὠρας γινουῆϑοις, Ῥ]ΙΠΙῈ 5 ἸΠΠΙΟΓ 
ἴπ ἐρ!το] Μαρηιιπι ργοιυιδηταπι ροξτατι πη ΔΠΏ115 ἢϊς ἀττα τ, 
Οἰςοτοΐη Βτῖο, ΝΝὸς ν]}α ατατε νδεγίου ογατοτιαι ἔσετιις 
βλιτοϊά οἰ φορα, ΑἸ]! Οα] φορρὲ ἐς ξοτγτι! ταῖς τοῦῖς ἐγιιέείρα5 ἔτι 
"ἰδών ε ἀϊοὶ (οἰδτοντ φορῷὶ ἐλανών, ΟἹ τ πὸ ργοιιοητα5)8ς σορίᾶ 
Ἰατρίου  Βεορμγαίς. το ἔσηπι ἀϊχῖς Ατηζοτε!, μ᾽ τίω φοραὶ 
σὰ δένδρα ξηρκαβεθδοι γατ οτο5 ροΙΈ ἔοτε!  τατοπι ν Βεγίογοτι γα - 
ἴζετε : γτ ἀριιᾷ Ὑπεορἰιγαίταπι ὃς ΒΑΠ]. φοραὶ καρασων, τ ζιιι πη 
δηποπααγῇις Τ ΠοΟρ ταί απ τοτ το τεγτιοοαρῖτε 14.πὸ- 
λυύχ αρπον ἐν ταῖς φοραῖς, ἀἴχιτ σοτγ Παππὶ ἔγαέτι εχ αθεγαγα ἀμ Πη 
ΔΠπΏ115 Ῥτγοι ητητη ἀτταϊουἰτ.Ιάοπὶ ΤῊ ΟΡ Ππιρ! οῖτογ ἀϊχὶς 
Τ|δτο τεστῖο ἐς σαμῇς 5 Ὡρὸς τίω) τῷ καρποῦ φοξρὶν 5 χὰ ἔτιιέξιπι 
ξετεμάιπη»αιδῇ ἔτι ξν! Ποατὶ οποτηῇ Γιατιηὲ ἀϊσεγετατ. 

Φοράσδες, α΄ 6 411269α] ϑύλειαι ἵπποι, Π εἴγο. 
Φοράδίω, ἱπλροταο [δ ροττα πο, βεγεπάο,το {τῆ π|, γαρτῖπ. φορρέ- 

δίω πελάζοι, οττατιν ὃζ ἀοοσςά τ, Εμιγὶ ρ.φοραδίω πέμπει, 148,6ἰ- 
πεκομίϑη φοραδίω ἐκ ἡ κοόχηςγεχ Ῥτα ο τεροτγάτι5 οἰὩ ΡΙατ.Τη 
ῬαΡ]. Ποῖα. φορά δίων πῷ πολέμου ὀκκομιζα μῆμιθ-:»εἴταδιπἀἐετγαΓ. 
τοτβητ: Αεηὲ ἀϊοὶ πο Ραζο, 

Φοραινωνές ον 
Φφορξαα, ας, ἡ, ΠΑΡ  Πτιιιπ 4110 ο5 ἐγ ΠΔΕΙΙΓ 5. αὔδαστόμιον, ζαρῖτε 40, 

108. 9 σεις φορίβαίαν αἰεὶ ῥῖνα αὐτέ γ) Ῥοη65 οτί εἶϊ15 σἂριιιπη. 
ντὰς Φυρξειώ, 

Φορβαὲ δος, ἡ, ἔντεα φις νομαὶ, [σ᾽ ηατα5.Α ΡΟ] οηΐιις (εοιπάο Ατ- 
σοηδιτῖς, φερβοί δος οἰ μφὶ βοὺς ἸαταΣ Βοιις σαυία, δὶς φορβάδες 
σύεοναρι εἰ άεπη : δέ ἀριὰ Ρ]τοποπι ἐς Γορ δ. φορβαδε, πώ" 
λοι, λὶ ραίσιιητιιτ ὃς ἴῃ ραίσιι!5 γογίδπτιγ. φορά δὲς ἵπποι» ς- 
4 ρτοραῖες Πεις ἀγπποπγα σον Ἂς Τροφίας. φορβάδιν ἵππων γά- 
λακπρεαμίηο ἰδές ΡΒΙΠ οἴζγατιις ἴῃ Ἡσγοῖς, Φορβα γεωὴαιια: 
γἱξζις στατία πηι] τς [ς ςοπλΠλ ςοιςππ γετγ ΡΟ ΙΧ ΠΌτο ο- 
ἔζαιιο, φορζα ας δ᾽ αὐ τας πόρνας χέγοις. ἀσαῶρ ἡ μοίχλες, δι Π 4 φορ 
(σὲ, ἡ πολλοῖς τοροσομμὰ ὥστι προφῆς χάριν. φέρζω. Φορζας γλ ἀρὰ 

Ξορ μι πυττῖτία ὃς [σεσιιπάα τοτγα,δὶς φορζας ἄλμηγτηαῖς αςα- 
ἄϊπη ἀϊοίταν ἃ Νόπη.ς.ν]. Εἰιαπ.ΙΟΔῃ. 

Φουβασία καπίςριον. ν᾽ ὰς Φορβειά, 

Φ οΞειόςν εἶ φυρζια, ὃς φόρβιον. 14 εἶν, σα ρ᾿Γ1ΠῚ 5 φορβαία, στο τῷ φέ- 
ρειν βίαιν οἱ διὸ τ φ᾿ρβάδων Ἱωσπαν. Ατλΐζοτο]ες5 ΡΟ] τι σογιιπι]. 
Τορτίηιο 9 σαρίτο ἰξοιπίο » ΗὟν δέ ποτε νὸ πἶξι Μακεδονίδυ γόμος ἃ 
μυδένα ἐπεκτακέτω πο) ἑμμον αἴδ'ρᾳ,αύδιεζώδδοι τί) φορβειαὴ , 14 εἴ, 

«ἀριῆτο οιηρῖ, Φορβειὰ τγαπΠατὸ ἀς σοτῖο γοϊάταιις σαρηῖτο 
0 τἰδισίηε5 οτὰ ἔμα τηπηϊοδδπς χιδπάμε σαρηγαῦπητ : ἀὰτ 
δ6 αὐτο ἤστι ἰαδὴὰ (οἰ πἀεγεηζαγ» ἀπτ γτ ἜΧριγατὶ Δογῖβ ΠΊΟ 
ἀεταείοης ᾿πῆστας ἰσαῖοτ εἰϊοτ,[οηύαιις στγατίον διιγῖδιι5 ἀο- 
οὐΐοτετ. ΑἸ ορ ιληος ἴῃ Ν εἴρῖ55 Κα αὐλητής γε δίκίω γικά γταί 
σὴς ἐμὴν ὅδέχειρᾳ, Εν φορζειᾷ τοῖσι διχασ τοῖς οἴξοδὸν ἠἡυλησ᾽ ἀπιᾶσιν. 
Τητεγργες ἢς αἄποτας, φορξειαὶ, δέρμα τα τοὺ αὐεὲ τὸ στόμᾳ “ἦα αὐλν 
οἴ ὥροσ δεσμβυό μῆνα, ὅπως αὐ σύμμοτρθν τὸ πσνεῦμοι πεμπομῆνον γ ἡ- 
δεῖαν πἰωμὴ φωνίμ τῷ αὐλῷ ποιΐση. σοῖο το άαπι 1Ἰ σι] πη τγαηίτι 
ΗΠῸ - ουΐῃς ἐχοπιρ πι ἀσπάοτο, ΤΊδέσεη νετὸ ἴτὰ οἰγοιπη- 
Ροῆτο Ἰα  ϊς σοτῖο ἱπίπτιιέξιι5)Ε μπεφορβίωμῆῤθ- ἀϊςείφατωτ,. - 
φεταριὶ Εἰατμῖμπι βοι σὰπι ἀϊρμτθοηρουϑί ἀριϊὰ ΡΟ] Πμσοπὶ 
Εἰότο ἀιατίο ἴα (συ ρτιμαι ἢν Καὶ φορβειαὶ ἢ τεϑσυΐκει τοῖς αὐλᾷ. 
σι. καὶ ἃ αὖ φορβειᾷ καπειλημμῆρον, ἐμπεφορβυμῆνον ἔλεγον, Ἐκ αΓἤι5 
Αὐἰπορμαπες ἴὰ Αὐΐθδιις. ἀς τἰδίοϊης ἰοατιςη5 ρΡεγίοπατο σοτ- 
υἵηϊις ροτίοπατῃ Πιειποητο Οὐΐπω κόρακι εἶδὸν ἐμιπεφυρζιωμῆδον: 
νδὶ αἷς (ὐωπηπαεητατ, φοόρζιον δὲ ὅδι., τὸ αὐξικείμᾶμον τῴ στόματι σῷ 
ἀὐλνπῇ δέρμα. ἵνα εὐ χκιϑιῦ τὸ χεῖλίϑ- ἀυτί Β᾽άοαι, φορβειαὶ, ὁ χαλι" 

νὸς, 5111 οἵδ, αἰβεστόμιον, καπίςριον, 0 «4 ὃς φορζασία. αϑδα τὸ φέρειν 

βίᾳ, ΟΊ υτατο μεῖς ̓π Ορα σι]. αἷϑὲ ἀοργυσίας, Καὶ ὁ Μαρσυίαε ὡς ἔοι 
κε,φορβι τινι κὶ πϑοϊστομίοις, βιᾷ αὖ πνϑύμοτος τὸ ῥαγδαῖον ἐγχατεῖ- 

ἕω, καὶ τὸ πρρὸ που κατεκόσμησε, κὶ ὠπέκυψε τίμ! αἰἸωμαλίων, (ἴςετο 
1ιῦτο {ποιιπἀοζππειις αυϊάεαν ποίζογ ταῖν ρἰ απὸ ααϊά ςορίτετ 
ποίοϊ οι φυσᾷ γὸ καὶ σμεικ ρϑῖσιν αὐὐλίσκοις ἔτι δμ, ἀγρίως φύσασι φορζφαξ 
εἴτερ. Εἰς γοἰνῖο φορζεια, " αὐλητικηὴ στο μκὶς 9 αι188 δ χειλωτὴρ ἃ ςοη- 
{εταατίοιις ἰαἰϊονινσις αἱ ἐρίο νορατατ. [ἀειπι οτίατη Βα θεῖ Φορ- 
βέα, ἕλκυς ον, πῦδισ τόμον, κοι φριογ, Φορζει εἰ αὐτὴ “Ὁ φορ(}γ1.οἸθι155 04 

{τὰ ς, τροφή δυμά, 

Φορζι ῆς, Κ ραθιυήτηι, εἴςαγρταάα, τεορφὴ, αἰ τι οητιιπη 5 Ρβουθα Ἐε- 
{{0.1Π|π4 ἐν ων μοι δευοία το φορβῆς »Ιά εἰτῳραθιι}1, ΤΟ 1ςῖτατ οτίαπι 
ἄς εἰϊσο δυπια πος ργο Τοοπάο Αγρόπαῦζ, ΑΡΟ]]. ἐλείπετο σ᾽ 
ἄλλοτε φορβῆς ἐσ) ὁσον:ὰ φέρβω. Ῥτο ργα 4 ϑΟρἢοοΕ], δρνοισι φορζη, 
δἰφῤλίοις γγοήσεται, οἰ οτῖτ δί εἴρα πηρτλη15 ΔαΐθαΣ, 

Ὁ Ὁ 
ᾧ δια, τὰ, τς ἀἸ σΑπι Πα φαύμακα, φύρβα φόρβοντα,, Ἡοΐγοδ. νιὰξ 

Ἐἰμφύρξια, 

Φόρθιον, τὸρποπηςη μογθα: ἀριἃ 5ι4.5ς4 φουντίρτας οἰ σοάεχ,ίοξο 
εἐπάϊιη] Εη1Πὶ φόρμιον, τ Ιερίταν ἀρυά Δ ριποτᾶ εχ 480 {ππὶ- 

Ράτ 5001. αὐὐτολεξεῖ ᾿ς τα γίιι5 εχ Θαοπο ΠΡ. 5 τη ρ ΡΒ] ς- 
δὶ διοπιι5 οἱϊ Φόφμιονος απ ν [5 οἵδ δὰ ταρότιιη τοροτςυ!άίγο;, 
ἃς [Ἀοτέαϑον πᾶς δί ποπλῖη]5 τατί ον θς Φορμός. 

ΦορβΘ.91 Δ υππιδηιὶ5 εἰπανορωπος, Η οἴ γ τ, 
Φοργαάνη, ΕἸ εἰν Ο.Γατῖτα5 ον ἀραιύτης, 

Φορεαφόρρς 5 « 5 ὃ, ἰςελῖςατῖμ5 » αΐ ἔοττ ᾿ςξεῖσαπι, ΡΙ Πταγοθιις 1 
Οαϊδἃ. 

Φόρετρρν, τὸ, ποτ σ 65 νθέϊυτς, Ῥτοτίατη σι Βαΐπ!ο πιπιδγατατ: 
ἀϊοίτατ δὲ φορεῖον αἰ κόμαις" οφν. 00]. 

Φορεῖον» "5 τὸ, ΓΕ ΓΟΥΓΕ τ. ἔογοι τι Π1;} οἔἘῖςα, [Ὁ ]12, σα δῖ] 6, νοβῖςι- 
Ἰυπηνν οἴζι5, ΕἸ γοο. Ετ Ἰάστη «ιιοά φύρεθρον, Αρυϊ διά πλέγμα 
ποιήσαντες ἐκ λυγων, φορεῖον τύπῳ γεωναγκείων, δέρμοισι [βοείοις δηπγιλιά-- 
σαντες α κατιργαςοίς, 

Φορειὲ, ἐ(Θ-. δ. θα 1115. φέρων, Α ΡΟΙ]οπίμς Καὶ ποά. εξ σαγίτα, (Ε ΠΙατὶ 
ἔογεηβ ἀοτλίἸΡ] τατος ἴῃ Ατταχ. φορεῖς Εείγοἢ. Ιοτα οἶγ- 
ῬέοτιΙ πη, δύ ριιογὶ ἐπ τα οὶ, παῖδες χἰωὴ μμετοιλλικίω ἰλίω ἐκκομέτο, 
ζοντες. νἱάς Φορδες, 
Φυρέω, μι ἔσω κατ. εκακΐοτο νοἴϊεπγ,ν οἱ Δη πη πὶ ν εἶ αἰτειπι μετα 

πιοά! ογματιθῖυ τυῤῥ ων ἔοι φορων ὁ)» ὅταν Ὑ ες ἀπ ἔξει ̓πάττιι5» 
ΡῬΙατάτο ΡῈ] ΟἹ. Αὐτό ρμαη.ἵπ Ρ] το, τουὸν μοΐτιον φορῶν». 
πιζᾶπι νοίζοτη σε [0 5.1016 πὶ ἐς ἀδητϊει59 ἔνα γδ γόμφίον μόνον 
φορέϊ,ν ΠᾺΠῚ ΘΠἢ ΠῚ πτοΪατόση ΓΟ] τὴ παθοτ. Φιρέω, σοΓο, ροίζο, 
φέρω, βαστάζω:ντ σκδηῖρον φορέειν» [ζορτγαπὸ διοίζαγο 1.4.4. ΠΕ 6- 
Πο(.ἐς ταλαῤες ἐφόρρεω βότρυας 11) σα] τ ἢ 15 ἐογοθαπε νιι8ς. φορεῖν 
λή μαγᾶυ!Πλιιτῃ ἐογγο, Αὐ ἡ όορΒδη. ϑορβοςε5 ἴῃ Αὐτροηα, Μὰ 
γε ἐν ἦϑος μειυον ἐν σαυτῳ φόρει, Νὴς τιι πηοαάὸ νιπὶ πιθητῖς αἷ- 

" , 
μι "5. 

ἱι(ριτι 
μέρει δ 

ἀυθηρὶ 

ηϑιι, ᾿ 
μίσει "τ 

(πὲς 

ἀμμρίιμ 
ἐςέτυπι ρετας. Ἡοιτιογιι5 Πιαα. β, φόξον ἐοίθ- φορέει, Ἰα εἴ, δίω- κιυηκίι ἢ 
ξιν, τίω; ἐν πολέμῳ φυτιιὺ, 1 «ἢ, ἔμ σ τάμα, οἱ τὲ μὴν φόύγειν, ὁ τε 3 διώς-. ποιεῖ 

κεῖν πολέμιον. Γἀεηὶ ᾿διάδτη ἐς 64 1150 Ρ0ΓῸ ροιτο, ἵπιποιϑ' οὗ φορείες ωείαιι 
σκὲν εἰμυύμιονα «πηλείωνα. [)ς οπογε, ΟΟγ ἢν, ἄσσον παὐτ᾽ ἐφόρει χου- πνι. 

σῶν ὸ ἀτειρέα χαλκόγνϑςς, [τς ἢ] Ρτοάιιςο»αἰογο,εογοοοπθοῖος δημημα μον 
γηάε ἐσφορώ ἀριιι Ὑ λον ἃ. {ἡ μίσα, 

Φυρησδὸν, [το τινα» ἴῃ τη άπ). ἀσογΠατίσῃ. ἰχοὰ [ρ 
Φορῆες» οἱ φέροντες φϊ, βας ἰζοντες, δι! Οὐ! 

Φίρημα,ατος τὸν 6 ΠΊΕ ΠΟΤ 1}52ν οἴτὶ5. φόρεμα ἀἸοἴταγ Ὁ Ιητοτρ.Α.-- ἐεύφίφιὶ 
τορι. ἴ ἀλξξοπε Κρρκωτῳὶ, δύ ἰπ αἰ δξ, Καυνάκης, {αῴοπυ, 

Φόρημι, φορίκϑαμξετο, σςίϊο. ( λῴιϑ᾽ ἢ φημ 

Φορητὸν»τΟ] γα πάππηννῖ ἀρᾷ διά, τις δεινὸν ἡγηστε μέρη κὺ φορητὸν τ'- εἰμιρασαὶι 
κιςια»ζιφιδίῳ ἑαᾳυτίυὶ διέφϑειρε. ν σιανμἐ 

Φορυτὸς ΓΟ εγα 1115 ιἕανισ τὸς αἸαο,ετὸς2 01], Φορητὸς, ἔοΓΓὶ ᾿ΦΟΠπαι59 ΠΝ 

νοξ.101115 δεηεσα Νατιιγ, Οὐ Πῆοπ. ΠΡτο τεγιῖο» φαρῖτο 25. ἡταφφημὶμ 
δι]. βας-ακτὸς ακτὸς Η εἰν λαζιὶ φορητι δηα 404 4ιλά ἔςττ! ροῦ αἰἰροαηοκν 

πι, Εριᾶ, 
Φυρητώς μεγίλως ΚΟ] ΛΑ 1] οτ)δ 1 4, 

μετῆν 
ἐραριεοᾷι 

Φορία, ας, ᾽ναι ἠφητῖα. ἀμῆν τῇ ἀπ το 
Φόριγγες τα θεταγυδνα, ΗΠ εἰγοδ. ὐήννπίνη 
Φόρεμος, ἐγ δνν τι "1554 Ο ΠΟ ΠῚ ΠΟ (115, λυσετεριῆς, ἩΠ οἴγς, (ἰΠαροοι 
Φόριμον ἐς Δ] υγϊ 15 4Ιο ἀ Δ ϑέπογο φιοηΐατη ν1}]5 ρτρο) εἴς, ὅς Ἰμαριτο 

νθίσιις τορογῖγὶ ροτοίει ν τάς Στυπῆηρία. Πίρηε ἄγοι; 
Φορίνη "τήν ΡΟ ]]1ς ροτγοὶ νὴ χοιρίνν, ΡΟΠ ΙΧ ἔργο ἴεχτο . τὸ ὃ δέρμα πῇ Ὑιην ιιΝ 

χοΐξρυ,φορίνίω, καλξπι, Ηϊρροοστγατος ἐς 1111 στῆς ἰοαιιοπς ἰἱ ἐόπνυτοι 
ὕτγο φιάτίο ἐς γνἱέτιις γατίοης ἀπ ππου οἷς ἀσιτὶς., ἐρέειν 3 ὀὐξυ λϑβι μη εῆι 
τ φορίνως. 3 ὁ ὠπόψυχρα, ΟΔ] εη115, Τὸ δ᾽ αἴδὺ τῆς φορίνης δεῖν ἐϑιίειν || Αὐπε 
πὰ χοίριαι τουτέστιν αὖ δυ τῷ δέρμοιτος. ΑἸ ΠΟ Παρτ5 [10.}(,,αὐδὶ χοίρρυ - ΠΝ 

μιεφϑου [ΟΠ 1 Θης, Καὶ “τ φορίνης ἀδὺ γγωο μῆδης κραμιβαλέας, πὶ Ροτ- ἰπιρατηι 
οἱ Ῥεῖ ς τοῖξα Δι 4 "6 τὶ ἀα. Φορίνη, ΡΟ ΠΠς ᾿τππδηα. δι}4. εχ Αππ Ἰωζιε[ο 

ΤΡ. ἐπ᾽ αὐϑρωπίνκ δέρματος ἐλέγετο κν φορίνη. Φορίνη οτίαττι Στὸ τὰ φυτὴ ἴμα!͵ 
ρεῖν τὸ φέρειν, ΟἹ [ἀξ οι Π| 5 ἐχ γάπγ}}} 15 Βογράγιιη βοτγιδύηις ΡΝ 
ξα(οϊσα εις. μάς 1} πηοτετιλοῖς ἀϊξλαιη,αυς Τράσωνι συλάδπα 
(«ιαῇ αἰςας Ἀἰσσο()ο!αἐξουίθτι νογαπάμπι οὔτι τ, ν οἰτις 
θῖτοο τότηιπὶ ΑτΒςη.1.12. φρειη σειυδ ειπνέσεοι ποτὲ Τράσωνι ρας 
σα φορίνίω λάβε εἶπε, ἡ κατώτραγε. Οἱ ρΕΠ !οῖπὶ Ρεγρογᾶπι ν οττῖς ΠΝ 
Τητοτρτγ. Ευΐξατ,ἵπ Ηο πτει. Οὐγ .2,οἠτεη τ ἢιιης Αὐγίδιον Γρρέ - δ᾽ εηβμοι 
σωνα ὁτὰ ἀϊξζιιτη ἀπὸ γρασου,ηιο εἴν κὶ “ἶ᾽ αἰγοῖν ὁδιιή, Αταις ἰδην 

{ιρργεῆο Δυτ]οτῖς ποπηῖης ἧς εχ Ατῆςπαο τγαπίογ δῖτ, Δέγε- ἀριμπι : 
σαὶ ἢ κα φριωη τ ἀυτῷ Τριάσωνι σιωδειπνῶστι, φορίνίω αὔαι.ἔςι 3 κλα- 

ϑώσὲς πιρφασὶν, ἡ φορίνη, Χὶ εἰπεῖν, λαΐζε κὶ κα τοώτραγε, ἴῃ 410 αρὺς δ΄ 
πραγον ἢτ Αἰ το. Φορίνυ Ἐείγ ς.πυρίνη. 

Φύριον, ςγοος. 

Φορκὶ γ᾽ κιογόφϑαλμος Εἰς (Υ ς ̓ αΐσεις Οἰςινποσι!ας ΡΙαδτο, ὃς γπὸ- 
αὐπς εἰ]. 

Φ' ρκὸρ ζ δ Ἰ δυις, ςαπειδοῥυσὸςντγιῖσ οὔτις, Ηείγο. 
Φορχιω, ροΓΓιιΣ γδζς ργΟΡτιγα ΠΟΙπ Π, ΤΥ ΠῚ. 
Φόρκις, υΘ΄ ΡΒοτοισ, ἄς πλοα πιλιληιι5» ἢ 15 Ροητὶ ἃς Τοττῳ. Ἦσς- 

Ποά.16 ΤΠ εορ ν ἀ γίμίορᾳ φόρκειυ, Ὀϊολτιις δ φόρκεων μι. 148. 
“8 μᾷρ ἐκ κητοις κὶ φόρκιωθ.- γύθ. δξι, 

Φορμησδὸν , ΠΑι Π γοτίιπι ἰηξαν : ἴῃ πιοιπὶ “τογοα: νοὶ τορετῖς, 
Ἰά εἴζ,, ψιαϑησὸν, φορμὸς γδ ψίᾳϑ'9., ὅστις ἐναλλαξ ἔχων τὸ πλι- 
για ὄφί, ἜΛιοΥ ἀϊάςς, ξύλα τέμγοντες ἐκ τὰ Κιϑαιρών Θ᾽, παριο- 

μοδόμουων 



ὙψιοΆ.. 

ἽΡ! 
δΠΙα Γι. 

Ἢ 
δὰ 

θυ: 

δῆς, τὰᾳ. 
Ἁ δι δίς 

ἡσπυμμ,, 

ἔμ. ὧμ 

ἐρκιο μεῖο, 
ΤΡΜΙΝ 
ΕΙΣ; φμδη 

ληήροι, Μὲ 
Ἱππεηής 1. 
την εἢ δ. 
γθ πῆ φως 

ἀπϑιύφμι 
τοῦ φῆι γν" 
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εὐ] κε Δ: 
" 

ἀπὸ φμνῃν 

Ἴἢ 
τἰο, ΩΡ ΕΝ, 
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ὍΝ δὴ φ' 

αἰὐοιοιήνι 
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νὸν 
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αὐ ἠδ, 
Ι ἢ Γ εἴ ων ϑαμῖ 

, ἀμψμθ ον 

μι Κ ἵν 

ΦΟ. 
κοδομοιω τ κατέρωϑεν Φορῥησδὸν» αὐτὶ τοίχων τι ϑέντες ὅστως ἐὴ δια - 
χέοιτο δβηπολυὶ τὸ χαῖμα, Γὰοπι ἰἰδτο Γεοιμάο 9 Καὶ οὗν νεκρφιὲ οἱ 
Κερκυραῖοι φυρμκόὸν σὴ εἰ μαξας ὅπη βλλοντες, ἀπήγαγον τΐξω τῆς πὸ- 
λεωςοἷη Ρ]Αμ τὰ ἀσδτγιιατῖ αν σουϊςέϊος ροτγτανγιιοτ, ἴτα ΜᾺ]: 
υτογργοβ Ποοώς ἐαν τις πλέξῃ φορριοιὶ ἐδ καιλπυῆδες ψεάϑοις, ὧν μα 
χΤ᾿ μῆκος αὐ δἿ ν᾽ τιϑεὶς «δὺ 3 ὁμες πλαγίως ὅγεβαγλων κατ οὐ, ὅζς. 
τίάθ Φορωός, 

Φ'ραιγξ,γοο»νγοῖτΠμαγα, φόρωιξ Λα οἸοὲ. ΗΟ πτεγις Πα 4. ὐ, Οὐ μ φόρ- 
μηζϑ- «ῥεικαλλέω οὐδ Υχ Ἀπόλλων ἱυαϑαῤας, ἘπῚ.:, τὸν δ) ὀὗδον φρέ- 
γεῖ τερπουμῆυῦν φόρυγγι λιγείη δίς. 

Φυρμίσδες αἱ οτᾶτος ὃς τεροτες»ΟαΖὰ [το αυΐητο Απἰπν, Αὐἰίτοιςϊ. 
νλάε Φυρυός. 

ΦΕΘ 869 
ληπτος 185 ἕας ὁ σοποὶ ρ τ: δὔφορρς,, νῖ συκῇ φορὸς σύκεν,Ἰὰ οἴϊ 
Φυρ εἰ σύκων ἔχεσα, Φιροςαὕεικος, γοΏτις ἰσοι!ηἀτι5, ὁ τοῖς πλίκ» 
σι δεξιος, Ρ] Τλτὰ5 ΡΟΓΕ γοητοσῃ ἀρρο ας ἡδν ἔετοπτει ἴῃ Ῥαης- 
ΒΥΓΟΝ ΊτρῚ]. Αὐοςιὰ.4. Εχρεέξϊος ξαοϊ]έιπαιις ἔωραηι νοητό(αις 
ἐογφηζα5.51ς τγαηΠατὸ ἀϊχιτ σία. φορονκυζον,ριο ἰςοιπα α- 
ἴσα δ ργοίρεγα Φυρὸς, ἕο: ςὩς ὃζ σοππμ οι αα ἤποπι εἰϊοφιξ- 
ἄμαι 4υϊ χοπιῖηϊ ργοροῆτιις οἵδ. ΑΙοχαθάογ Αρμγοάτ, πων γ 
τὸ τρρηγωΐυ ον, εἴς τι ποροΐϊκται.χ) τι φορὸν ἢ) ρὲς τὸ ροχείμϑμον μι λ- 
λὺν ὅγε, 

Φῳ πεγωγὸς γαῦςγΠ811}5 ΟΠ Οὔτ] Δ, α118: ὃ φορ τὲς, ἃς φορτικ, 
Φορτεικες οἱ θα 1α 1 40] οησγα αὐ ἰατοῖπαϑ ᾿νπλοτὴ Ποῖ 9 ὅ- 
χϑυφόρφι, 1}. 

Φυρμίζε, μ ίσως, κα γι οάι]οτοσαπτο οἰτατα, κεϑαρίξω, οἰ] α τα ΠῚ 
Ρυϊίο. 

Φυρμακ τὴς) τηαγα:ἀϊι59ῖη Ἐρὶρ. 

Φορ τείτον, αὐτὶ τῷ φέρ τατον γα τα οτὶ Πηλλ πὶ, ΕτΥ Ὧι. 
τΆ Ζῇ) 

Φορίηγεω, ΠΟΤᾺ ἔογο. 

Φορτηγία, ας ἡ, ΟΠποτατῖ ν ἔπ! οςρᾶτς ἡ πὰ πιοτοατιτα. Ατἰ οτεῖ 8ς 

πεν αν ον 

ΡΣ ΟΝ 

᾿ Φορωιοκοῖ τω ῖπ ἴζογοα ἀογπιῖο, Ἔγατα τεροτο ουδοινάς Φορμός, ἃ- 
Ῥυνὶ δι ι1 4. φορμιοκοιτεῖν ἐν ψιαϑιῳ κοιμᾷ ὅσοι. 

Φύριαιον, τὸ τορετίςυ]4»ηκια ἰη τς πίταν (Ο ἢ αττ δ γαπηση ὑαεὶς, 
φυραΐς, νά. 6 Φυρμός. Φ ύριμον Ρτὸ μευθαςνίάε Φόρον, 

Φυρμὶς, απυρὶςγ οὐδ ἀντεσαῖισα!α ψατγοηὶ, ζογθα, ψίαϑος, Οοτη- 
πχοητατ. ΑὐἸΠτορ μι. Ν οἰρίβον με Φορμίων, ρῬγοργλιην ποζηςῃ, 
νἱάς Φορυδς, 

Φορμίστον,"γτὸ, ρι!ἀοπάτιηι πα. 1 στ γπαταγα Ἰαοκύῶνθ., ΑἸ ΠΡ, 
ἴῃ Οομςίοη. Κ᾽ ἀισειϑ᾽ υεῦρζα ναοτί τις δα βαλλομῆρν δείξειε τὸ φορ- 
μίσιον ΑὉ ᾿ρίο ἀἰςίτιν 1δ14. ορϑοιγέρα:ῖπ Ραςς, βύοσ Θεη Ἀδηὶ5., 
δορίαλ Θ- : πη Αςδαγη. χοῖρίϑ.,  οἴταγ οὐἴατη ὁ φορμίσιθ., Ατῇ- 
ἤορμαη. ; 

φΦιρμίτκοι, οἱ, ΑἸ Ατ οἱ. Προ ττο ΠΟ Ρἰ πὺ,νὰς ΡΠ σατιιτη εχ σοττῖ- 
Ἑς 9 Ετγηγοντάς Φορμός, 

Φιρυοῤῥαφεἴν,τορ οτος ας τγαϊ εξξα σοη[πογο τη τοροτογη Ποτιάπι- 
νε ςοηϊοέζαια ἰπἤιοτε. ΔΕ ςῖπιςοπῖτγα (τοπυμοης. ῃςς Ὁ ε- 
ταοίξπο πὲς τερτεις μάτι φορμοῤῥσ φύμεϑει εἰς στεναὶ, 1π ΩΡ ΙΕΙΑ5 
σου ρο Ππλμγ.ϊα οἵδ, σ πνοχωρέμεϑα ὡστρανεί Φορμίσι τισιν ἔγξα- 
πτύμζυοι, 

Δορειὸς,ζ, ἐν τ Πτππὶ πε χα," τὸ πλέγμα, εχ ἴση ς0 2 ν1η4 ρα τΠπτ]ν 
ξοϊμς ραϊπια: ἠραγτονάταις 14 βεηιις : εχ φυΐδιις τερότες Πᾶτ, 
Πτοτοα", ὅς ίροττα: τντ οΧ ν᾽ πιὶποὸ σγάτος νἱηλι ποτ ἱα εἰζ, ταῤῥοί, 
Ἐμήατ". Οὐν, β,θκ σὰ φύρω , φοριμὸς ἠΐγνιω πλήγμα, απυρὶς 5. ἐν ὦ 
αὶ σχᾳ ἔφερον. ὈἸ ἀ δι. ὁ φορυὸς ὁ κόφιγίθον πε ὅζ φορμίσκθ. "1 
4Δη Προττυ]α. ΡΟΙ ΠΧ Πδ το ἐς ρτίμο, Καὶ τὸ αἰγγοῖον εἶτ αὐϑθιράκων, 
λαῤκίδ- καὶ φορμός. ΑΎΙΟΡ Πα πος ἴῃ Β ἀι15,φοραὸν α οίνινον ἀἰχις οἱά 
εἰιτοσοῖοπι "Ππποςαηλ. [ἀοπὶ ῬΙατο, κ᾽ φορμὸν ἐνχήν ὀὐ τὶ πώπητος 
σα ρὸν, ἰὰ εἰν, Ποτοάπη, δὶς ἀριιὰ Ατ ποτεῖοπα Κὶ βοτογὶ σοτιιεὶ 
{τοπάο, Οἷον ὁ ἐν Λυκείῳ ἃ φιρικὸν δοιὲ, 1 οὔ τεροτοπη, ΡΟγ Οῖι5. 
χώσας φορμοῖς ἀχύρων σεστιγμῆῥοις τας τείφρρις » τὸ ΓΕτηθ 115 ἐοία4ς 
Ἐχάσρογδῃβ ῬΑ] οατιιπὶ το Ρ  ετἰ5 δι ἔατέτις. "ητεγρτιταπιςη Πγαὰ- 
5115. ΤἩςοΡΒγαίτιις ἀε ρα! πιι5 ἰοαιιεης Βιτοτ. ΠΌτο ἰςοπη: 
ἀοζςαρῖτε οἴαιιο. Πλατὶὺ γὸ κὶ μαλακὸν ἔχεσι τὸ φύνον, διὸ κἡ πλέ- 

κουσιν οἷξ ἀυτέ τας τε απυρίδας, κὶ «δὺ φηριμοιξ, ΟλΖα τοροῖοβ νο τίς δῖ 
ςαρὶτῖβ νη ργαςιιΐα.φο ρὸν, ΠΙσαση ραττοιιπλνδς Πγαπηοη Ὠδυτὰ 
εὐπὶ ἐχροηὶς Ποπατον πάς ῬΠοτγπλο Ῥάταπιι ποπΊςῃ. Καγῇις 
Τητεγρτ. Τ γος. ΡΒοσγπιϊοοϊπαυΐτοποι ἃ ΡῬΒογπιμία, [τὰ Ρμοτ- 
τηΐοης ἀἰοίτιι ἤραττοο, εν ἐγοθεπὶ ( ἡ: νΟΧ ετῖδ πη δρυά 
ψΊτγα.ΡΙ Ια ὅς Γατ το ηΐ, ἀεξογπηατα ἴῃ Ὀογοπο5. δζ ΡΟΓΟ 05) 
ἀϊοῖπτας τυϊ 1 ΠΠ1τεν ὃς Ρτὸ ςοπίμποτα ἐπ. Ἐτν πιο]. φοραὸς κατ 
χυβυ της ἢτ φορμὶς,φορμίσκθ-, φόρμιον : δὲ ν ΟΓθιιΠ) φορμιοκοιτεῖν: 
ἀτάῖο Αὐἀπεγρ, φορμηδὸν, νἱάς Πηρι|8. φυρμοις ν]ρὸ ἀϊοΐΠΊι5 
παιεςςὰ Τιατίηο Ματτα 4 εἴ ποτε. Οὐ] ἀ.6.Ἐ4{ι.-Ἴπ ῥ᾽ δυῆτο 
{οίγροα υᾶττα ξιτιδιιητ ὃς πιάτα χὰ; ἄ τοιροα: ἀρτια Μίτεαι!,], 
σις3.Ππιςε οτεα Πις εχ τεροτι βιάτεῦῖα γοίτες ἰητοτίς, νά ς 
Ὑρμική, 

᾿ιρτὸ ρτίπιο Ρο]ιτἰ ςοτιιπὶ, ὅς ἀϊβέοττ ἃ παι! ρατίους αι ἀϊ- 
οἰτιιγ νανκληρία, 

Φυρτηγὺς γἱδοὸς ἡ, ΟΠ ΕΓΑΓ,α ΠΑ1}15. 11 ας δύ φιρτὶς, ΗείνοἸι. ὃς φοῤτηγὸς 

ΤΊοΥ ἀ1α 1], σεταγλα ΡΊΔιτο τὰ Μἱεισάτοτς, 
Φορτηγος οὐ, ὁ κ᾿ 204 1}}.155 64} πέτα σοῖατ , ἀχϑοφόρρς , ῬΟΪΙΧ» 

φορτηγὰ πλοῖα, Παὶ!.5 Ομς ΓΑγίῶ αιὰ; γοτιιηάς ἴα υτ, Αἰ οραη, 
Τωτοιρυ. 

Φορτηγικὸν πλοῖον, οπατατία ΠΔυἾ 59. ΤΠ ον ἃ, 
Φορτίζω, μι ίσα,π. χαγοποτο. Αια, Λεσυίατιι. φορτίζεζϑει αἰγκύρας ἴῃ 

Ἐριργαπημλ 1 εἰϊφουοτατε ἡαιιοϑ,(ο ΠΠσεῖ ἀπο] λοτῖ5.» φαοά πὴ 

ΕΧ Δ4 115 625 'π παιις5 τοοϊρίοπάο. μν φερτιᾶν ὡρῆν πλέον καὶ δὺ- 
γαίμαϑτε φέραν Ναζαηζοη, «ὐοὶ βατῆισμ., ψεῖονα φορτι ζετο ΓλΪ ΠΟΙᾺ 

Ὁπεγὰ νεβογε,ραιςιοτα ἴῃ ἰτοίποτῃ οοἰ ςέϊα νεἴνοτς, πεφθρτιν 
συ Θ-. ομογατιι ἰν]ατις ας 

Φυμτικὴ νοῦς ΟΠ Ογαγα πδιΐδ. 
Φορτικένομ αν Βιι 4. ΟΡ. σκ δ οφορώφῃμΟὨ δάάϊτο ἀυτμοτὶς πο πλῖπο. 

Φορτικος οὐ ὁ, ΟΠ τοί ᾿ δι 15,Ο 1 15. τοι τ, Π! Θρ τ ἀτι5. λόγος φορτις 
Ω ἀρ ννν ἃ 5 ἩΑΓΡ Τ᾽ - 

κὸς, ἰετῖηο 1Π1ῸΓΠ 152} ΡΟΤΤΠ 5 Ομιγυ(οἰτοην. αἰθὲ τῆς ἱερ. Αὐτῆς 

Πρ μαη τη Ν εἰρῖ". Κωμω δίας Ὁ. φορτικής σιφίτερον 9 1 εἢ οἰκῖραξ 
τῆς ἕῶ᾿ ὄνων λεγρ μέσης ἐν ὃ φορτιχφ, τιτα εἰστίγου σι, φορτικὸς ϑεαιτῆς,Ο τ 

Ὠοτοίτς δὲ 1ΠΠ| 06 τα! !5 Πρεξζατοτ, Α τοῖς] 5 στο οἔζαιο Ρο- 
{πεῖς τὸ φορτικὸν αἰ ρογίτας, πιο] ο 14, τα" ἀταπ., Γατοίαη φορτικὸν φ 4] 
γων ἱου!ἀϊαπη ἔσο πα. Φορτικὸς, ὁ ἐπειθνς Πγ0 ] 115 ΟΡ ἀγτόρϑῃ- 
τίδπι ξαΠύπιαιις τητο Ιογα δ ΠΠ5 να] ὸ ῥγε ροβεμθια ΠΛ ΙΟΙ Πρ ὃς 
νΔΏ1155{| αἰτος τιιπὶ ἔα Ἐλἀτ τὰπὰ γσγί ἀςτιντάς φόρτος, ῬΙαταῦ - 
σἢιις 'π Απτοῃῖο, φιρτικὲς ζω κ᾿ υτῆρέφανθ. ἀεὶ αἰεὶ “αἰ ὑποκείσεις, 
14 εἴτ ΐη τοίροηΠποπεπὶ οὐμν [απο 10 [ΟἹ] της ἀταιὶς Πα ρογβριις 
ὃζ ἀτγορᾶη8. φορτιχαὶ τέχναι γαττοβ ἸηΔηςετατα; ΒΟΠλΐ 65 ΠῚ ρ]4- 
ςεητος αἰ όχι ἔα] άιοητοβ εἐποίθπτ : αι ἱπαΠὶς Ρ]οτῖα Τα - 
Ρταπάᾳ ίρε οχεγοθστατ ἃ τ ἴοτοςβ ἀ6 τα τις ἀταῖριις Το μς 
1 τάς τποτγίσιις δά Ἐπ᾿ ΟΠγιι 1» ρορτικαὶ εἴτε Ἰπαττ ταὶ αρὸς δὅ - 
ξαν πραγματευουδας μόνον ηις Δ Ορ᾿πίοποπὶ ἰϊοσϊηιμτι σαρτᾶς 
ἀλορνομτίιπταιις ἂς ρίουΣαπι τὰ ΠΤ} ΠῚ} σΟΠῚ Δ ΔΠΓΙΙΓ» κα απ κ δα - 
ζονται.ν ἢ ς φορτικὸν ῥῆμα ἀἐοἰταιτ» ΠΤ πὶ α᾽ τοραῆς ἀἴαιις ἱπίο- 
Ἰεῃ5,τὸ ἐπειχϑές, πγοϊ εἴλιιην οηΐτη ὅς σίατς φαάιτοῦι πᾶς τα μὴ 

πὶ φορτικὸν εἰανώ,ης αιυ!ὰ τη οἰ επτίως ἀἰςαπὶ ὃς ἐπυϊφιοίας ΕἸλά; 
δριιά Πειηοζ.άιμςι 5 Τἰπιοοτγ. 

Φορτικότηςγτῷ φορτικοιῖ ΠΟΓΙΑΪΠ15 ν Ἰζά 110 τνα]σὸ Ρ' ἐ[μνηριίοηΣ (ας ἃς 

ἀτγορδητίδ. δὶς φορτικότης ἐκρρα ἥδ, ἀἰείταν αυἀϊτοτιιτη ατγορᾶ- 
τὰ ὃς ξα[πἰ ἀΐα πὶ, αΐα ἡπαηὶ ἱπροη}]} [υ] ἀταῖῖς ρει ἀοπτία' ργὸ- 
Ρτία: ορίπΐοης Π0] ρίασεπτιν ηάς ἱπορτὶ τὴ ἀισιταις οἵ ε 16- 
ἀϊςαητοτ , ππαχὶ πὰ οἰιηι ν Ἔἰ της οτάτοσεπὶ τ εὶ ἀοέϊοτεπι, δὰ 
(υὰς Ἰαερτῖας ἀοίςεμάοτς 5 ἃὲ πὲ Β1] αἱ ὁχ θαι ἔσπήι ρτο- 
ξοιγθῖερς Αὐἰτοτεί. Ε πετοτῖς. το Τςσπιηάοον ὈΓΜίαν υῷ δὲ 
“γα τίω) φορτικότη τει “Ἷδ ἀκ ρρα δ, 14 οἵα. ργόορτοτ αι Ἰτο τισι [1: 
Ρειθ4πὶ γαπίταιτοπι, Α ἀπ ἀπτοιη, χαίρουσι γὸ ἐὴμ τις καϑύλε λέ: 

Φορασίκων, ἐν 8-. ὁ ΟΡ οῆις, παχιὶ Ηοίγς, 
Δ ἀφυρίΘυ,ντάς Φορτοφόρθο, 
Δυρολογομαι, δὃζ 

Φυρολόγίω, μιόσδγπονζα ἰπάϊςο ν εἶ σο Προ τε συτιαα. Α ὅτι. Ας- 
σἰείατιι, [Οὐ Ρ᾿. ἐδὺ τίω χώραν φορφλογιίσοντας » ἐς τερίοης νοξ!- 
σα] ὀχαΐζαγος. ΓΟ ν δ᾽τι5. Πολλαὶ μέρη ὃ σικελίσς ε φορηλόγρεα, Ῥατ- 
5 Ὁ 

τος λα τας Βαθοθδιυτ τε υτατ!δ5. 
5 - - ἘΝ το 5 ᾽ ἜΣ Δ , ᾿ ν 

Φηξολογητοῦ, τ ΓΑΙ 1. [Ὁ ΓΕ) Ὁ}} ΠῚ, φορφλόγητοι κ᾿ όπτα κου σοι ἃ σογ- 

ται, Γἀταΐθησ δι (αὐ τείθιτο, 4.2. εατογοι. Ηοίγ οἰ, ὑποτε- 

χες. λειτυυρηρί, - 

Φορολογία, Ἔχδέξιο τι ΠῚ, 
Φορρὰ ἐγ» ὐ,4μ] ςοἰ ἰσὶς νεξιιραΐ»:ς τε δασι πὶ οχὶ ρὶτ, αρῴχταρ, τὶ 

διιτῖ « χαέξζοτοὠσαιτητὴς δημόσιΘ- συ]. ΤἿ φύραν ἐιλογρις, 

Φόρος, . 5 τε] δυιτιιπηον εὐτῖσα!. ἐτήσιον πέλίϑ', σπιο πηθητιιΠ
γ,εἶσφο- 

εἰ τὰ) χουμάπων ἐσὺ τῷ φορεῖν πὸ φέρειν. δοιῖδητ Οταπιπηδτῖςὶ 

αιιοά φόρος γι διισιιπι εἰϊ φιοά ργὸ τερίοης Ῥεμαίτατ: (4 τὲ 

Θ- γεξξιρα! αιιοΐ ργοὸ μβειοῖθι}5. νἱάς Ααππιοπι Φϑεϑὶς φέρειν. 

Ῥοιπομθη, ὅς ΑὐπΠ!ξορΡμαπ φόρον ἰωΐτγκον» τι] δατα Ρερεπάς- 
τιητφτγι σαισιιπι τα [ογιια τ] ασάγοῖι. 11 ΑΡοριτμορην. μβάζοπ. 

φόρρις ἔχεσι, νεξεϊραἰ!α (ΟἹ μα  Ηετο 1.6. Αριιᾷ διη ἃ. φόρος) 

ξοτιπη, πωλητήρκον, ἐ 

Φορὸρ, οὐ᾽ ὁ, Αἀἱοξεῖαι, ἔεταχ, ἔτ 118; ὃ ἀρᾷ ΗἸΡΡοογατεπὶ ὄυσυλ 

γων, 61] ὑχὴ φί δεξων αἰ ἐκ εἶνοι τ᾽ μέρες ἔχεσι, 

Φυρτικοῖς, ἐπνροττιιπὸ, ἱπυ] ἀἸοί, σταιίτογοία πάτο (ἢ » ΑΥΤΟΡΔΠΓΟΓ, 
ἐμ ΟἹ εητεν ἐσεχθώς, ὄτηπλάς ὡς ζῃϊά. φορτικώτερον ἢ φιλοστφώτερον 

διαλγεδδοι αὐρὲ ΦἸ αὶ δυναν, 1 εσῖι!ς ἂς Πσοητίας ἐς νοἰ αρτατῖδες 
Ἰοσι: πᾶιῃ ΡΒ] ΟΙΟρθμπὶ ἀεςςατ, ] υταγοδιις π ϑο  πς, φορ- 
τικώτερον αμμειύετω, σταιιῖτις ἄτα το ρος ίς ἀςξεπάιτ., Ιἀεπὶ 
1η Ὑ μοπηζοοϊ. - 

Φορτίον, "»τὸ, ἔα Γςἰδ,Γατοΐηα, ΟὨτι5, ΡΟμ 15. φορτίον μέγα, οὔτι ἱΠρΡ 605) 
Χοπόρμοῦ το (δοιπάο Ῥα"ἀϊα. ΓΔ] Οαἰατι αρῖτς νἹ]- 
τἴτι Εἰκας 6. γὰ τὸ ̓ δηὸν φορτίον βατ-άσει , Ἰ πὴ νπιίαιίηιε ο- 
15 ΠππῈ Ροτγτα ἶτι φορτίον αἰϑρύίκων, ΑΤἸ ΠΟ ρ. τα Φιρτία; ΠΊΕΓΟα5) 
τεὶ ἀγέγιυα ἐκ φορτίων ἐκέρδυστιν, εχ πον οῖθιις αιῖς ἥτιν Σσσογα τ; 
Ηεγθίοσ. τὰ φορτία χατέφαγες, ΑὙἸ ΠΡ Ν.ἱ φωμοιὲ κρέαγτυρφιβ » κὴ 
τ ναι Δς Ἰπτεγρ. 

Φυρτίε δὸς, κα, αυς Θπεγαγαι φορτηγὶς, φορτηγὸς ναῦς τ Πα" φυρυ (48 
εὐλ απ οἰλκαξ, ὃζ ναῦς «-φεγύλη φορτις πλανὼ μῆν!θ.2... ἘΡΤΕ.Γ]Ο ΠῚ. 
Οὐ 1. φορτίδος δυρείης.ν τὶς φορτηγίς. 

ᾧρρτοβατ ἀκτῆς, ἴπ φορτοφόρφε. 
Φέρτος, κγδοπιιοςντ ἀρᾷ Αὐβει, ἃς Ἐπὶ νηὸς φόρτος» Παυηῖς ΟΠΕ15 9 14 

εἴπ, γέμος, [τὰ 15 [πἰρνά,ηο δὲς ἐεις τ ν πεῖς Φορτίζειννν ει] ρὺ ἰετοῦ, ΤᾺ 
Ἐρίρταπηπη. Αἴχθεται εἰ φόρτου αἱρορεἴχεται ερτὲ ἔοττ ἰς ὈμΠηςγτ 
τί» ἔςιι οἵδε ὃς ἴτε ἴῃτογ νοέξοις 5, ΕὨΥΊ ρα. φέρτον χερίσς ἐμὴ ἐ χων, 

ΤοπῃιΣς θη ὰΔά ἢ) 
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φόρτος ττα πῇ ατὸ, πιοῖς αἰ, ΟΡ Ρτο τῖτηι 9 ἱπηροττιπα πιοῖς βά- 
αἰς ἵἱγίπο 5 46 ὩΣΠΠ Οποτγοῇιε συαυηίαις. θοῆς πατῖς μὸ- 
ττηῖθ.15 ροτοῖξ δοοίἀογοιας εχ ξα ]άτο αἰτου ίοις σοητῶ- 
Ῥεῖ οχοτίταν, Ατἰπορ μα ἱῃ ῬΊυτο, Εἴπειτα ἃ φύρτον ὀκφύγοι- 
μν αὖ, ἴλιιυαπι Ζαοαιις ν ἰτδιιου! πη ,χλόύξω 5.4. ἃ φιρτικὸν γέ- 
χωτα, ἸΝατη Ἡοίν ἢ. φορτικ αὶ, ταὶ γελ οἵα, γἡ τοὶ χέοδρυψψίοις σγοῶμιμοίπε. 
ἘΠῚ επϊ τι φορτικὸς ὁ ἐπαχθὴ ςονῦἡ ἐλαζωνγ. νῖάς [πρτὰ γ) δέ 1 Φυρτικό- 
τὴς, ͵ 

τρτοφόρος»κοδ δαὶ ἢ, ἐχ συφό ρος, φορτηγὺς φορτοβασ τείκτος ΙΝ απο 
ἀρθα δι φορμοφόρος ἐῶ «ριοτειγύρρις ὁ φιλόσοφϑ' δι οίῤορτο φορ- 

τοφόρος, γι ἐς ἐρ6π|πὶ δ] 4.1π νοός Πρωταγόρας Οἱ ἀι(εττὸ ἀἰχιτ, 
Οὗτος πρότερον ἰῷ φορτοβας ἀκτης ΟΟΠΕεγΑτμςη.1.8.Εκ 6 ε].ς.3.]. 
φυν Οἱ αἷς Ῥτοσαν Ἰέξιι5 σγατῖα ἴῃ πτετοεάς ΑἸ] πον εἑταγάίαιε 
οὐοται σογροτς ἴπο ξεν ταις : ηιιο 4 σοπας Οὐαοὶ βασιεί- 
ζοντας νοσδητ,  ἀτιηὸ σάτα] ο5 ἀρ ρο Πἀπλμδ,ϑζο: 
σρευύιο, κυ ξωνπιυ χαρὰ ἢ φυρῴω, ρΙπίο. Πιδῖρο, πι ζεο ἂς ταγΡο» 
παιροίήων ΤταμΠλτὸ νεγὸ οἰ, ἔλτίραπι Γαδ ρειτῖς ποτε σου έμῃ 
ἀο, ἔστ 40. τγ ΡΟ. ΡΟ ΠΟ ᾿π ἀλη 0. μολειύω 5 1 ΕἸ Ρ15 σοητη πο. 
οταιςητο, ΕΠ διιζοπι,ντ νεῖτ Ευήτατῃ, τα Οὐ 110. σφ μα νου - 
Βὶ ἀρατέτυπον φορώ εχ 4110 αὐδᾷγωγον Φερύω , φοριύω, ὸ φορύσσω, 

ἂζ φύρω ἃ φορύω μετ ἔγηςσορ. ὀξ πιετατμεί. Ῥιηξοτες σαπὶ ρίη- 
χπν βατιυαίσις Πιδ᾽ρινητο τας ια ν]ς! πὶ τγαδιιητιάτηιις ἰὰ- 
τγιάιιηττίταηιιε ἰάθη αἷς Εὐὲξατῃ, Εἰς 3 φορυστειν ) τὸ μετα φορεῖν 
»ἡ μιόρεον ἐν: εμορίκ μεϑέλκειν.  οτπ δεῖς Οὐγ,σ, Οἷς τις σε ἀμφὶ κοίρη 
κεκοῖ εἰς χερσι «υξαρῆσι, Δώματος ὀκπέμψησι, φορύξας αἴ ατι πογλιδ, 1. 

φυ'»σαφτναἶτο (ἀπρτίης ὃς ἐξξιαπι σοπταοης οτιιεητᾶβ: νπάς 
αἱ μοφόρυτος. νἱάς Φύρω. 

Φορύοσω,νίάς Φορίώα. 
Φυρυτὸς, οἱ ὁ σοπροίείτῖα ὃς σοπ ΕΓ ππατοτγία , σοηρατίςϑ5 ὅζ ΠΟ ]ὰ- 

"] ον συρφετὸς οἰκο ϑ αρσίει, οἶδα τὸ φίρυω τὸ φυρώνω χὶ φυράοσω., ΠΟΠ- 

ἔχσμ4ο ἂς τιιγθο. Ατιζοτε!ο5 ποτ. ῦγο πομπὸ 9 σαρίῖτε 13. 46 
ΟἸππαπιοπῖο 46 Ἰοηιδηβ 5 418 οἰπηδιπὶ Πιτοιιὶ 15 π ἀ ἢ ςατ: 
Ῥτορτιογοάσις ἐοὸ5 ρ᾽ απηθατὶς (ριτεῖς ἀσοιτίυπε πάρ οηα; 
ὑπ οΓοῖσ σταζία : Νεοηϊόνει δὲ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ δένσβε. 9. εὐ ὃν τοῖς ϑειλλεῖς 
Τ δένδρων γ δαὶ «ἢ ἐγχαρίες μόλυξσον πρὸς τοῖς οἱσ τοῖς Ὡροσαρ 

πας 9 τοζϑύοντας κφταβαΐλκειν., κὶ ἴτω σιιυάγεῖν ἐν. πῇ φορυ τῷ τὸ κιννοῖ- 

μωμον ἱὰ εἴγοχ σοηροιίεν με σοηρετα πιάτογῖα. Ομ ΓοΥ ἢ] η. 
πἶδτο ἀξοϊπγονσαρῖις 33.146π| ΑὙἸοτε] ἴῃ εοάεπι ἐκ φορυτῶ κ᾽ 
“ γῆς. ΕΧ ζοπρεγ!ο ἃ τεγγα, [πτογρτ. Ἀπίας ΠΡ τὸ αιιϊητο, υοθςς 
τα κλήμισιτοι ὦ ἃ φορυ τὸν, [λττηεητῖς δ 4ιι4 1 εν ΠΟΙ! οης»,ΟΑ 

χυιΦορυτὸς, Πιτιχτη»βορζορον. Ατατιις, ἐδὲ συες φορυτιῇ ὄηημαργαίνω.- 
σαμιΦιρυτὸς, ἔΠΠῖ5 ΕΧ ςοηρείτὶς {γα πιο ῃτίβν 111 }1}01159 ἄτα ι6. ΕΧ 

οἷπις σοποτὶς σοι ξιι{α πηάτογῖα δά ρ] οχιι5)14 εἴτ, πλέγματα : τ}]} 
το ΓΟ Π]4ιτοά τοττῖ!ος τοῖτεβ ραγαητος ΠΡ1]1. ὃς πα ναί ςοπ- 
Ρογτατγε γοίδοι 5 ΠΟ σαυτῆς Πρ] ηὰ ΥππηρΆητιιγ : οἷς δὲ ΝῚ: 
τ’ ἴστῊ) ΑὙἸ ΟΡ απνΐπ ΑςΠαγη Δὸς μοὶ φορυτον ν ἵν᾽ αὐτὸν ἐγδησας 
φ΄οω Οἱ σιώρ κέοα μον, ἵνει κιὴ χρίτοιγη φηρϑυ νυ Θ- Αγ πηεπτι εχ ρου 
φρυγ αὐῶν οοινίον(5ῖς ΘΠ πὶ ΤΟΥ] η 4111) ὃς δέσμίω χόρτου συρφε- 
αὦ δὸιςν οἷ φρυγανάδη ἀκα ἀρσίαν(ντο Συ δὰ ἄμυδι φορὺτόν τε καὶ ἴ- 
“για λυ μαπ᾿ α εἰρκο)πιις ψιαθῶσες πλέγμα ᾧ ὧὺ ς εἰχυας ἐμξάγλεσι: 

τς ἐκ ὑκί φρυγανων τρωρμνίω, 

Φήιο ροάοχ,δωχτύλιθ- ὁ χτ Ἃ ἔδραν, Ἠεἴγο. 
Φιρυω,ν τάς Φοριύύω. 
ΦΦρ αν ροπας πουθς, ιιαιη ὃὲ ἀγρίων ναῤδὸν ν οσαῃτ, 10 .1.1.ς4.1ο. 

ντΐο ὃ υαἰφγίαπο. 
Φίσκα ρτὸ ροίτα , ριιὰ Τα Πα. 
ᾧὥον Θ'.ν, ὃ ὁξυκέφεκθο, φοξὸς, Ἡ εἴν ς, 
ἄσως, φαῖς, τὸ, ΠΠ ΧΡ ΓΙ Οτις φόνον ἐρέυσει 1], , ὅκε φόως δὲ, τ δά ἰτιςς, 

εἰς τὸ φιῖς. ὃς 1.7. φόως δ᾽ ἐ τεέρφισιν ἐϑιυκεν,ὶ, φως, χίοα, σωϊηρία. Ἐπ]. 
5. ἐὐκίν τε φήως Δαναοῖσι ἥθντα. 

ᾧ οφ[γελέω, ἤασο!]ο, Ετγ πι. 
φΦοσγγίλιον,α, τὸς Προ ἢ Π|π|. ΤΟ ἀπ}... χὐ ποιήσας φρργγέλιον ἐκ ο οἰνγίων, 

δζ δαιηὶ ἔοι ει βαρ ε τ οΧ Εαπίοι 5 :ν ὈΙ Πάτα νοχ σογ- 
τιρτὲ Ῥτομιητίατιιγ εχ νυ]ρὶ ςοπ ἤιει άϊης. δου  ἵτιιγ ἃς φραῖ- 

γένειον ἃς φϑαγγίλλιον. αιΙοἀ ΡΟ γεπλιπι ἀπ οη! Γιατί ηδὲ νῖοῖ- 
αἷτις ο  ΟὈτααιοητατι τ ΠΟ ρ Πδη.ἴη Ασμάγη ὕμάυπας εχ ροηΐτ 
λώροις, φε γγίλια. τὸ γδ ποιλαλν γι 4} τγφοαγγίλαις ἐτυπτον οἱ λεγε 
ς᾿αἱ «ὃν ' ἀγροῖς. 
᾿ ᾿ 

Φραγ γέλοι, "6 η5 "τά Πα. Ετγπι. 
ᾧΦοχγὴ οὔτ τοτιν φοκγεῖς Ὁ ὈτΠΓ ΑΕΗ ς. 

Φεοάγμα,ατος, τὺ, [τ ρ᾿πιςηταιη, χατάςρωμδ, (Ἐ ρΡτιπΊ; τηδοοτῖ) ν8]} 09 

ἀσσοτιθ σφαλισμακςῖῃ ἘΡ1Ρ. δ) ὃν 

Φραγαίπης αὐ [ἀρ ἐπάπιπι Ἰἀοηοι5 φρα)μίτης κοέλαμος, τα ηάο ἔδιι 

[Σ᾿ 

σαίυλης Ρ]υἀρπιϊτος9ιήἠ ΟΠ ν Αἰ τοι τσοντ Ἀπ Ι ς : να] ντ 

ΜΜΑτος ]15.» να! Π5 Περὶ Οὐπίημς ν τ 5.» αμ δῇ ἀϊσας νΔ}]τί 5 νο] 
Γερτου]ατῖς. αριά Πιοἰσουιάοι Πὅγο Ρ τη αρΊτε 114. 4 θὰ 
“μίτως δά μνθο ἔγατοχ να] τ ]5, ΕΠ ἐγπγοίαις : Γερίρι5 ᾿άοπει!5. 
ἐορί οι ἄρτι 5»1τ8 41} ἱπτογργοταηταταριαὰ Ὀ]οΙςογίάοπι 1]. 
τσαρυιτῖ. 

"χη ας οὐδ᾽ ὁ, (Ὲρ 65,3 εαγχὸςγ Γερ᾿ πταπτιπι [δρτιῖπὶ, πηασογῖα να: 
Ἰατονᾶσοοῦ Ραυίις5 σαρῖτο ἴδοι π4ο δά Ἐρ νει κὸ τὸ μεσότοι χον σῷ 
φρνγυδὸῦ λύσας, νἱ ἂς Μεσότουχον φραγιαὲς ὠρίωνθ-) ἸΨαζάιΖοη. ἴῃ 
Οὐαξιν σι ̓πτογρτοβ γατπιάταγα Θτλοηῴθ. ΡάΜ]υ5 Εἴ το ἰοριιη 

Ἀπ ἀν ΡΨ 
ἂο. σύΐμπεις υδὲ ὁ ΤἿδ ὀδόντων ςἰγΘ., φραγμός. Φουγμὸν ἰτεῖτι γσ- 
σαμτ Οὐα ης 81 ἀξητίιπι ἃς (ἐγ ςπ) 5 4:14} (ορῷ ἀρ ρε ες. Ηοο 
οὐατῃ Δοτηῖπς 1 ποιάπις ἀρρε  δτανη αυσπόαπν ἐρεγοι Ππεηῇ 
(οτιθῖτιοῦ ἰρῆθας θατθα. ἣ 
Φρχγρμοσιη, Οὐ Π᾿ Τα πη, ἴςῆτο πιά. 

Φράγνυωι, ὃι φραγ" ὕωνερ!ο. πιιιηΐ ον φραέθω. ἀριά διιϊ4, τε νέων ἐξ 
δσορω πάτοις τυῖς ὅπλοις φραγνιώτες. ἢ, ὁπλίξζοντες, 

Φράδῳ ἀἰχῖτ, ἀ εγιιτ, ἔλεγον ἃ φραίζω, 
φεάδυ.η δ γγώσις σΘ ἢ ἢ ττηγι, Ἐν οτίαπι νεγ θατη» το ἀἸς, Ἔ ΠΠδτον 

φράζε, λέγ, είν. 

Φρα δὴ". ὁ κ᾿ ἐφ ρΥ Πάδη 5. Φοϑνιμοος οι], 
Φεσδιμοσευΐη,»ς ἐν, [οἰ σητίσ ΡΥ πτῖα. ΟΠ ΠΠ ΤΠ. Θελνὶ,νδησυροσᾳ ἐψις,, 
ΗΝ ο. Ἡςποὰ, μινύϑεσι ἢ λαοὶ ζίμυος φραδιμοσιαύνσι, 

Φοάδιμων,ονθ-γὲ ας σογαης, Ομ Πἀογἀπ5,σομΕτοι, ῥυιάξης;ρε- 
τἰτιιδ (ὁ ἔλιι5. σεωετὸς, φρόνειμος, ὃμεπ εἰρρς, 5.14, 

Φραδώς, ρεττὸ, ἀτίετντὸ, 
Φοάζομαι, μι. εἴσομιο, π ισμαιγῖπτς "δ ο,γοωδ, δεανοῦμαι οὐἱδοο, Ρετίρι- 

εἰογο αι! ον οχρομ ἀο,οχοορίτο, δἠπνοΐομμοι, λογίζομαι »κέπτο- 
μα], βελδοομαι, ΟΠ [το  σοπ ΠΙ]οὐἱπεο σοηἢΠΠπιν πο Ιοτοπια- 
οἰ ποτοάςοονηο:ν πᾶς ἱπσορρέζη μαι Προ η, Αςοιήδτία, Οὐγ. ξ, 
φσυγερίω ὁδὸν ὄυρυοτα ζειὶ ἐφριάτοιιο .λ. απίηγο ἀσϊταιῖς ἃς ςσηἤῖ- 
τιιῖτν ἀο ἐδογδαίς ἀς ἐχροιτίοπε 9 ὅζο. ἃς ἤῆ ἢ ἢ φράσαι; εἰ μά’ 
σαώσεις 1 ο[Ἐ,λόγισει σκέψ φρο ζεδδει μνηστῆρσιν ὄλεϑερον, σο ἢ 5 
᾿πηη ἀρ ῖτατς ἂς πιοττε ργοσοτιπι, Οὐγ Γν, φράζαυ ὅπως ἐφήσᾳς, 
νἱἀέ ντ [5 τητο ξεν 59Γἀςιν ΠΣ οι φρρίξζεο, δρρ;, σκέ πε, διαλογί-- 
ζε, Τά επι., ᾿ 

Φούζω, κ, ἔσω, αν. χα, αἰ σος ἀ{ Πεγο, εἰ οαμοτ, {πο ΠΊοτΟ  ΧΡΟΠΟ,0 5 
Ἰεηάἀοιπάϊοο, σημαίνω, ἰξαγγόλω, ᾿ς ο πα πτῖο, ἀεπτιητίο . ἐ- 
ἀϊςο, πηδηάο, εχ σον, ἀςρτοπιο,τγαιζο, ἰά οἵδ, ἀοσςονείοςθος 
κέγω, ΕΧΡτῖπΊο,Α ἔτη. Α σου λτει, οἰσπτα σοίμψυ Ὁ. εἶὸ αἴ δδας κὶ φρρὶ- 
σας ἑαυτὸν οἶδ ὀνόμοτος,]υταης νῖτος» ἃς ἰαππὶ ρήίπι5. ποιηθὴ 
1χάϊσαης55) ΡΙαταγοδας τὰ άτηη]1ο. Αὐπορίμπινεφ φραζε ῳεὸς 
νκιοῖ «δ τι χοἡζεις, οὐ δἷς (114 νο]]ς σράο.ϑορίνος]. τούτου γὸ ἐδὲν 
σφιν ἔχω χῴον φεώσωι : νὉϊ ριΊΟΓ ἐοττῖρίταγ, σεωελόντι φρόσαι, 
Τεπλ  Π]ιθη.ἐ φροζυ, αἰ ΠΠΏγ τ]. φορίζω χαίρειν, τα δ εο να οσο, Βα 
ἄατὶς τη ἐρ᾿ τοὶ, ρειοτι φράζω σεγάν, Ἰπάϊςο Π] απτία πη, ΑὙΓΠΈΟΡ. 
Φεάζω, τὸ φρνίζομιαι ὕτπνοὼ ὅητνοζ κω ΘΟ ραν ρτο ὅπη τρέασω, χαλα, Ρο- 
Πυΐο, [ἀςπη.- 

Φρχκτὴρ, ἢ ρρς δ ἴρε5. 
Φεακυικὸς στρ γδέτιις Θη 1165. 
Φεανίζω, μιίσως ρει ξηι πὶ τοδάος ροτ. Φ ρρνέζω, 
Φεσις. εως ἱ ἰοοιτῖ ο,ἀτεϊ1ο.οΧρ  Ἰσφτῖο, ἱπτεγργοτατίο.λύξις » δια 

λογος, ἐρμίωοία; ΕἸ ο γ ο}, ὃς σαπα ογατι οηὶβ,ισα ἃ ἀά ἱπίξτι:- 
ἐϊαπι ογατ] πο ροττίποτι Ουἴητ,ς.1.}1}.8.ε]οσυτίοπθαν νετ- 
τίσ, ὅζ ς.1.1.1Θεσοτριις οἱοαιςητίς φοοίσεως δεόμάΘ-. ἱΠ Δ η55,Βιιά, 
ἴῃ ορΗ ρος. 

Φρασμων,αττεητιι5, φερίδμμων, 
Φρβάοσω, τὸ φροίτα, Προ, οηἀεπίο, φροίοσω ἄμπελον, ἱποαπιὶ ἴορε 1π:ὶ 

εἰιάο ὃς οἰσουηάο. , 
Φραστὸὴρ, " ρριγδ, ἀἸξξατοτ, ἐχροήτοτ, πα! σάτοτ, εἰδήμων 9 ληστήμωνς 

φροστιμ ὁδωϊν κὶ ὑδώτων, κὶ χιλοῦ αὶ σίτου, Κεποροη ἰἴδτο φυΐῃ- 
τὸ ὕφὰ, ψυ νας οἰτοη τ, ὅζο, Φραστιροπάοχ,ὁ μίωυτὴς τεἴζε 
ΡΙατατ, Φραστῆρες, ἀδπτοῦ [Ὀρτοπη1)} πα Ραοτίσ, νἱάς Οοπιμ.Α- 
τίη ΒΕ ἢ, οἱ γγώμονες ἱ ἡλικίας, 

Φραςικὸς ἃ, ὁ, Ια Π 5, 
Φραςιὲ εὔος, ἡ σοα Πε]τατῖο, ἴπτα ΠΠἐ ροητίΑνεπεδητίδ φράσις σκέψις, ἶν- 

γόμε, βελῆ, Η εἴν ο, 

Φρατηρ,νάς Φροίτριίθ., 
Φαπρία ας, ἡ ςΟπρητι σα τ ΟΟατΙ δοΓπίτΠπ|. ΓΟ αἰ τ45,Γ0 4. 1}-- 

τί ταν οιγῖατν ηάς γα! " αἰγέο, ὃς ἐμ αινῖθ. αὐ Ατμοπίε μος 
ΡΠΠῸ, υῇ ἀλη 5 ἐτασ τη ἀπο ςοίπι τεῖριι55 ταιγίτις Πηρεὶς ττῖς- 
δὰ ἴῃ τγες φρατρίας, Ομ Γῖ45 Οτεσὸ ᾿πτεγργοζατισ φρρ τείας Ὀ10-- 
τυ ΓΙ στ ηα!] ἸΠΠο τ. το ἰοχτο Ῥ  ταῦς μπι51π ΚΕ οὐπΐο, ἐπ 
κοίςη ἢ φυλὴ δέχαι φρατείας ἔχεν. ΠΟ πλοΥ. πούτραν νοσᾶξ . 411] τεσ 
πίω ΝΑ] εγῖτις ΓΕ] 1σο1 πιαπιιηι ΠΏ τὴ ΝΊη ἀἸςἴτιπι οἰπτατε ἀὉ 
παιῖτ, αΠΠτάτιε φέρειν ᾧ φον ἢ βάλοιτο φροπρίᾳ Ὡροσγεμηϑέντα, ξετΞ 
τὸ Πιβτασίιπι 'π απἀσυ πάις ὙῸ]]1ετ τρια 5 νο] ροτῖτδ σι μΓ149 
ῬΠτάγοθιις ἱπ ΡΠ] οι Φρατορία. ἴάεπι Οοπιπιεῆτατ, Αὐλτ, 
1η ΑἸ. ᾿ 

Φρχπρλάζειν, γαττία ςοπίουτηιπι μα σατο, τ Βα] τμτὶ ςοπίρττιπι 
μάθοις, ἴῃ νπιιπὶ σοπιοηΐνο, ΕΠ ἐπιοίϊ. μεθ᾽ ὧν ἡ Θεόπομπος 
ἐφροπρίαζε, 

Φορτριακὸς ἃ, ὁ ΟαΓΙ ΑΠ Ἰς, σΟΏτΌ ΒΟΥ ΠΑ Π15.γ] σαι ἢ 4 [15, 
Φρχτρίαρχ Θο,ρτα ἔδέξας εὐ Ιρτιποερ5 ῬἈ ταινία; πο [τ εἴλοντο ι 

(ἱὰ φρατοίαρ χουν. 

Φραπριατης, δ, ) Ὁ} Εἰϊ οχ αι ττῖδα. 
Φοκτριεῖς. οἱ σΥ] δὲ, 

Φεάτριθ. διε, ν εἰ φράτριθι ὠξιἤιο φρατὶ ρους νεῖ ἑαρτα ν᾽ ϑυομήμη 
σοῖς φρρέτορσιν, ΡΟ]. Ἐτ Φρατρκον, τὸ, τὸ ἱερθν εἰς ὃ σειυίεσαν φοβτωρες» 
Ἰάςηι. 

Φράηω, μα. «ἕω, τα χα, οὈτιιγο, (ρος ΑΙ Πο.βέω , εοπάεηίο. Προ; 
{πὰ 1110 πππιηϊο; σο πη μλι πῖον Ρτς πε οἱ ΠΟ Πἀσςο ΟΠ εἰ 0,ατ- 
πιο. λέϊξ, Δ οι; 

ἀράτωρ, 

μέρα ον 

{ φάγμ 
ὲ Ι 

μευ θὶ οἱ 

γιατὶ 

ἡ τύ 

ψμμπταηε 
Ἷ 
Γ 428: 

Μμαῤιδιι: 

{ΠΠπΐπιπ,, 

ΠΤ 

ἐμγπινς 

ΠῚ πὐντηκο οὶ 

ΠῚ} 

ἀμηῖαρ φηνπι, 

ἐμηπιμρηης δε 
{πίον 

φρεϊιηνλία; 
ἀμ ὼβ εὐ, 
[ινμη βήϊ οι 

γΟΚη ἢν χτι 
αἰνή Ν λυ 

Ἰϊδιμάθιαι, 

ορπλμν 6 (ς 
ἔγηνν 



ΦΡ 
λη φΦῥώτωρ»ορν5. ἐν σαγίαἰ ἐς ρτοργιέ:οητι δόγηα 5, τ! ΡῈ} 15. συγιννςγ ἃ - 
Κα, ἢν "“ “Βαῖϑ τ οςρτοῦ, φράτωρᾳ φυλε τέω, ἰ, ΓΟ ἀα! ἐπὶ σορτγί θαι !ς πιγΑτὶ- 

Γ : ΓΝ Ἰχοτ. "05. ΡΟ]αῖς, εἰς τέγειν εἰς ἐδ φοτωξας ὧν πῶδας,ἀϊσοθαιτ ἐς 
τς δ αὶ ἰξθοτος ργοπτοβαηταγ: (κι 1 σαν] πηι ΓΟ 4α]ἰτατοσι α- 

«ορτάσαῃτ. ὅτο τῆν φρεοίτων , 14 εἰδ, ἃ ρυιτοῖς αι ἴητοτ ουὐγία! ες 
σοτρηλιιη 65 ὁγαητνἀιςὶ νοἰτιητ. Ν οσασαητατ οὐαπὶ φριίτορες ὦμο. 

ν γάλακτοι ", ὀργοώνες. ΟΠ] ΙΧ: ΓΘ πιο [ἴ. εἰς ἐὺ φράτορας εἰσαιχθἤ,πο- 
ἀνόπους ἰατγοῦ ἔγάτγια:, φράτορες ρΟρᾺΪ ΑἸμδη οτατ ἀπε λίσατιις 

ἴη χανε θυιβοϊπ οἶα: τγιδιις ἴα τι ος ῬἈτασγίαβ, Προ]: ΡΒγαττὶας 
1 γῶν α΄, ὶ 

ον Φρέαργατος, του ρατοιι59 ὃς ροοτὶοὲ φρᾶαρ, ἸΝοπη. Φρέαε τγαῃΠατὸ ἀὲ 
Ρταϑτδη αι Ροςι]ο.Ατῆδη. ΠΌτο ς. πίνει οἰξ αὐγυρρί φρέατος, χαλας 
γάρ τις ταὶ μεγώλα ποτήρμα ἕτως ὠγόμφσε, 

Φρεάτεια, τοι ηάι ρυτοὶ. βα ϑέα ὀρύγματα, φρεατίαι ἀρ ΡΟΙνΡ.ριά 
δι ϊά, φρεάτρια, Εἰ φρεατία, ἡ, ὀρυξις. 

Φρεατι θ᾽ υιΓο Δ] πο ρτοδηιισιν πὰς τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ, Αἰοχ. ΑΡΒτ. 

φιμαη 

, ἤρα 

ὑὰῇ ἘΝ 

ὑνμπαίν. 

) {πέσ 

ἡδο ρα. ἣ ἔν .8ὲ Ατμώ.110.3. 

ἀμ αἰ; ἢ Φρεαἴτιου, ΡΠ Ο δ τοτς αρ θά δοιίοποπι φρεώτιον βαϑύ. 
ἡπίι, Β΄ Φρεατορύκῖυς ,ὁ ΕΟ Ποτ Ρυτςοι ὉΠ» ΕτΥπ.. 1 Οτιιτ ετίατῃ φρεαριΐχ Θ- ἃς 
(ηιρμ φρεατωρύχ 9 ΡοΠ]οὶ, ἀν Ῥαζοατίας ΕἸτηλο. Εἰπὶδ Ἰπγωι πηςηγιιμὴ 
χἰκοιῇ. Ε νοσάταγ τορειξ. ὨΙΟΊτΕΣ ὃζ φρεορύκτης, 
ἡρρη ἢν Φρεατοτύπαγα,αρι ΡΟΪγ δ. 1η Ἐγιιπιοιτα αυιοτάαπη ἀιτ}. Ηοἴ, 

᾿ς Φρεαταδης,»εὡς, ὁ χἡ δ ΛΟ Ι Π 15. 
᾿Φρεατωρυχίθ-ι ν ἐς Φιεατορύκτης, 

ἡ Φρενασατα»οἱ, πλοητίαπι Γεἀπιέξοτες, Ραμ ἶ τς σα ρ.1αἀ ΤΙτιπΊ, καται- 
αἹ «λόγοι κ; φρεναπάται. 

᾿ Φρεναπατείω, μ.ἡΐσω, αν "κατ Εατοσι Γεἀισο,ἀεοῖ ρίο, θίληπο. Αῶ., 

ἡελρῃ τη. 

(ον; ἐμῆς 

Αἰδηδοη!. Ι 

ΠΟ Χ ΟΠυ ἔ ΠΑ τὶ 
γβ"ἢ Ϊ Αοςείας, Ραμ ]τ5 σαρῖτς (αχτο, δά Οαίατ. ἐμ τὸν φρεναπατῷ , [πε 

ΤῊΝ ] {411 η! πλμπ1, ἐρία πα ἔμτις δα ποῖα ἔτ, ΗΟ γοΒ 5 οχ ροηΐς 
γ ͵ 

ἐδ, ς. χλύαζει. 
᾿ Φρενῤγη οἰ οἱ ἀεπὶ το φρενύρος. 

Ἰηῖτν ποπιὰ τ δ: δ ᾿ 
μ “ἶἴῶχ ἢ Φρενειν, ἠος δ᾽ ὁ» αἰ ΠΟ ΠΟ ον Φ σονο «οὐ, φρον εἰν εδιδοίσχοιν, ΕΗ οἴγο. 

Ἰπέννβϑὶ ᾿ Φρεγες,αΐ, ἀἸαρ γα ηγα, διάζωμος, ἴ. [δ ρτιῖπν τγαη Ποῖ ἤαπη 9 ψαύξωμα. 
ΚΡ Ϊ ἧς 5 Ἶ ἵ ΠΑ τ ᾿ ἥ Ἢ υυληψμια Ὅδζα ἴῃ Δνηοτινοοοῖ ριποοτγαϊα αὐ σηχοϊ πὶ φρένες Χαλοί παι 

᾿ς δεμετεχυσαὶ τι τὸ φρονεῖν. ρτασοτάτα ν οσαητιγ, 4ιαῇ Πιτ ματτὶςῖ- 
ο Ρἱᾳρτὐουτία;, ΑαἸίοι «Π1.5.Δ 6 βαστισας Αὐταὶ, {τεπὶ φρένες. 

τ΄ πἠεηπ»αρἰητας ,λογίσχος, τὰς Φρίω, 
᾿ Φρεγήρης»εως»Ο χὸ ἐς ΡΥ οδοσοτιατας. πο ητῖς σΟΠΊρο 5. ἀμ οτἰ ἃ ἀ4ο- 

Πρ οηϑοαιφητο σαρτιςν τυ. 501. φεόνεμος ἢ αβοφίφρων. ΑΘ ατἰϊα5, ὦ 
φύσει τε ὁ φρενήρης. ἢ] οἷν ς.ο[Ἐ αῤτέφρων, 
Φρενη της γε ὁ υθεητς ΘάΡτΙ8. 

Ο Φρινητίξω,τςηςοτ ΡΕτοηεῇ, 
Ο Φρενητις, εως δ κὶ ἡ γπεητς σάρτιι5. 
Ο Φρενητικὸς, ῬΠτοποτίοιις Ποτατ. 40} Ρογ ἔς  τῖπι ἀε] γατ ἄτας ἰηία- 

Πςς ΙΡτγοῦΪ. 1.110... ΑἸεχ, Αρ γοά, 
Φρενιτιάω, δ, ρεσ ἔοδτοιι Ἰηΐλαῖο 9 ντ νεγτῖς σδζα ἀρῃᾷ Αἰοχ, Αρθν, 

1ὼ Ῥτοῦ!. 
Ο Φρενιτίασις, 1 φρενίτις, 5.4. αὐδᾳκοπ, 
᾿ Φρρενῖτις πη ΘΏτ5 ἀ οἰ ἸΓΊΠπὶ » σοι οθεὶ ᾿ Ηλπυπιατῖο ας ἄς! γί πτη ἴτ- 

ξεττι οἰ 5 το 2. ςἀρ.τ Τί ηϊα Ἐςθτοιταπτίμ πὶ {4 τη φρενῖτιν 
ἀρρε! ]πτ. ΑἸεχαπά. Αρθγο Πρ τοὸ το ο τι. φρενῖτιν κατεισκοὺ- 
εἴζει γὴ οἵνίθ- καὶ ὕδωρ 63) τῇδ αυρεῆοντων,ἰὰ εἰς, ἀδ! γάλι ἀταιῖς ἴπ- 

᾿ς [ληϊάπη ἐλοϊτ. φρενίτισδες,οἦ α στοταητλιπι ἀο] Ἰτῖα 4114: Ραγεηε ἐς 
᾿ς ψορδητατ, Μαιςε].118.2. Ὀϊοίςουιά,ςαρ.155. )ς Ρμγοηϊτιάς νἱἀς 
ο΄ δμηάειῃ Ματςο].}10.4. Ὀ]οίσοτ.ίη ἀϊξτίοης Αήϑειργος: δὲ ΟΔΙεη, 
τς Περιπ4 Οἴδιις. 
Φρενοξζλάζεια, ας, ἐν ηΓλτιϊα, ἀοππςητὶα. δ 114, 
ΦρενιΟ δῆς, ΠΕ] ται αττθηῖτιιβ» ποτα σά ρτιϑοίκωρθς γβεῦλαμρμλμθ. κτλ 

σας φρένας διι1. 

ἰκοηίσο δι 
{ππ| ἐπ, 
ἢ 

πὸ 

ἠολίξν ἐμεῦ. 

υὐδμθ ηῖηι- 
ὙΠ ΟΠ 161- 
ϑμβημιν, 

ἐμαπί κι. 

μμνηδιίμε 
γα το ψν» 
ἐρμνηηιεῖς 
ἠἰευπαί" 

γέννα 

με δ": μία ᾿ Φρεγοδινης» τα πται γοτίλης. ΝΟΌπα. 
πῇ. Η Φρενοϑελγὶς μῖσος; στᾶτι! Πὶ νοΎΡαΙπ), Νοπη. πρνοΝ δε δὶ 
ἀμαυντ ΠΟ ρενύθεν, ἐχ τοῦτο ϑοΡ μος πὶ Αἴδος, ποτε γὸ φρενόθεν γὰὲ ἐ σ᾽ αβιφ“ερρὶ 
ΜΙ: κε ὦν γέλα μα: ΘΟ. ἔξας ἱ δστο οἰτοίας γίώμης. 

ἐμλυηιῦν ᾿ Φρενοκλοπέω, μα, ἡσωγηρ Ὁ} 5 ΡΥ ΘΕ 9 1]5 ἀεςἰρίο ὑξαποωτώ, είν. 
αν -Φρενόλητπῆ 9. ,», ὁ Συϊα. ὁ αὐαίϑοητες, ὃς 

μιδιαν Φρενόμωρος»κ9 ὁ Χὸ ἡ γαοητο σα ρταιος ξμτῖο [55] αἴης τνηάς φρενομα- 

μηρδπαν ρως νοσεῖν, το ἕαγετο, ἔιγῖο πη, ἃ ΟΡ ΠΟ ς], 
ι ἵκει πεααλς με δις 

μαι, ἐπ Φρενυτέκτων, πὶ ίχο Ἰπσοπῖο αἰ αι οὔροηῖς. φρενοτέκτων αὐὴρο ὁ ἐκ 

ἡ πῆς ἀυτῷ φρεγὸς τεκτωνευδυ Θ- κὸ σμωτεϑεὶς» ΔυοΟρΡ μι. ητεγργιοογάα- 

" εἶα τιις ατεϊἔςχ. δὲς Ατξορ να. 1 Ἀδηὶς, Αὲ (σμν}. νου θοσιπι παγὶς 

ἐν θιπνη βειιη στοϊἐτεύαπι γοσατ,ν δὲ : φρενοτέα τονθο αὐδιρὸς ῥημοϑ' ἱππο- 

βάμονα. 

ἄρενέωι μι ὠσω, οα[ῖρο, 44 πηδητοῃη τεάαςο»ν »ϑέιωώ, ἀοσς ον αἀπηοηςο, 

φρονω πα) δϑΐω, το ταπηαον Αὐμι. Δός Χ ἐπορ οὐ δόκει δὲ οι ̓  

εἰς τὸ δοκιμείζειν φίλοις ὁποίοις ἄξιον κτά ὅττι φρρνοιυῦ «ΓῊΔΗΪ νετοὸ νἱ- 

ἀἄοραζαιν δα φυυῖςος ἐχρίογδηάμπι, αι θὰ5 ντί ἀς σᾶ πλμ55) δος 
ο΄ ΖαΙταζγιπ). φρενω ϑ ων αιοῖ, σωφρφνιδϑνμῶαι δυο. 

ἈΚ Ω 
φερθηῦ 

τὴς τὴς Πα γ᾿ Φρϑνωσες, ες, ἡ, σα ΕἸ] ματίουγε ϑέτησις, φρέγωσις» ὄρ ψόγος φρενών ἐμποιητι- 

μα ἀλη9 τς κὸς ΟἸεπι. ΑἸεχ. ΠΡ 11.60.9. 
, Γ΄ Φρενωτοήδιον, ἰάοπν ἀρ εἴπ ας ΠῚ» 1το πὶ ιοά δὲ παραίνεσιν ἀρτιιπὶ ὃς 

μαίας Γ΄ δοροπηηοάαταπι εἰν. 
ἢ ἰοϑα Φρεορυίκτης, ὃς 

Ἵ 

ΠΩ ᾿ 
.- 

ΦΡ , 
Φρεωρυύχ Θ. ν᾽ Ἂς ἴπ Φρεατοριύΐκτης, , 
Φρυμε δί φρὴν πεῖς φρέφτοτη τον ὠρρΐεμῳν ΟἹ θην οἴδε ἃ φέρω μετ ἴγη- 
ζΟρΡοπγν Ἰάς Εκφρώ, 

Φρίω κενὸς ἡνρταςοταία, διάφραγμα. Φρίω (αια ργασογά τα Ἔχ τῖ- 
πλτα πιητὶς [δος )ρτὸ πιοητο ιν διόύοια, νοιζ, Εὐτὶρι 4, ἴα ῬΠοση. 
Ηἰ γλώσσ᾽ ὁμώμοχ᾽ οὐ ὃ φρίιὼ αἰώμοτος, Οἴοοτ, ΟΕΆς.3,Ππγαιιὶ Πϊαριιαν 
πλδητοπι Τα ιτατατὴ σότο. ΑΠΌ γἸὰς ᾽ὰ ῬγοπΊοτι, καρδία ἢ φέζῳ 
φρένα λακτίζει, ΤὨςΟΓΡ ποιεῖ αὐδαφρϑνεϊν » ΠΊΟΤΙΙΣ ΠΏ Γ}}}ΠῈ δ σσητ: 
νε3.ἀς Οτας, Τ τη ραιιοτ [ἀρ ςητίδην πα ]ι Ομ πεῖ ἐχ ἀπ Ἶ πιο 
Τχροέξογατ. ὃν φρενὶ »σοι [αἸτὸ ὑ7) φρεση, ΚΤὶ γοιωῦ. Ἡ ο.η1.1115.1ἀςπ|ν 
“12 Ὁ ὅδὴ φρεσὶ βάλλεο φῇσι. Ἀγίις Πα ἀ, 2. δε συὶ σῇσιν ἔχε φρεσί, 
ὙΊγρΊ]. -τῖι σου ἀϊτα ππιφῆτο τοποῖο, φρεγών τω γγυόυᾶνδ.. ξάρτιις 
φλσπτώ ΡΊ τ τ ΑΡΟΡΒ. ἌσΟΠ νοῦ ἔλην κ᾽ φρένας, ΑΥὐ ΠΈΟΡ ΠΝ φρένες 
5 βόγον ὃ λογισμὸς, ὁν οἱ ἤδη, χὰ υμίω τις ὁ ὑττξζοκὼς καλύμν Ὁ». ὅϑεν τὸὶ 

μῷ ταὶ σωματικοὶς ταῦτας φρύνας κατέναντι ἐν τῷ ῥκ' χὰ μέρος τοῦ σώμσι-- 

τος μὲ τεέφρεγον λέγο ται, χρέτοι χρη ςικως 5. κὶ πτῶ στιν τίμμ ῥὶ ἐλειν μετείφρενον 
λεγυσιν ᾿η ας ΗΠ ΕΠ 41 Τητογριοσον τάς Φρένες,ϑι διάζωμα, 

Φρητία, " ρετςα],ο5 ρυτεὶ, Ηείνς. 
Φρη τὸς. Χσὴ τῷ φρέατος ν᾽, κρᾶσιν, Ἐ τΥπι. 

Φρητρᾳ , ας » κα . Φραπσία, συγγλύεια 5) (οἀαἰττας, (εἴ, ττῖθιι5. Π οαλε- 

τα5. 11, β 5 κεῖν αὐδραὶ χτ φύλα γ 7 Φφρήπρας » ὡς φρύτρυ φρήτρηφιν 
αῤγγῃ. 

Φρήτωρ, ορος δ, ΠΟὨτΓΙ ἦς, φράσωρ, 
Φοίκη, "φῆ ΒΟττοσ ΕγῚρο τί 5, ἔτι 15 Ποτγοτια]σοτ,ςὺξ, τεύμος. ΑἸοχ, 
ΑΡδιγοί. 1.2. Ργ Ό . ὅθ τῷ ψυχκῦ γίνεται αἰοίψυξιι τορώτο : εἶ τος ὅξε- 
ταϑεῖστι, φρέκη: εἶτα ἔτι μιρῦνλον, ῥῖηρ ς» 14 Εἰζ ἡ της ὐρτὰ ρυϊατι αν ἔτ τ 
Βοτς οδτογρείσιητ, οἴη άς ἸηΒοττοίσαητ :τιπι δυτοιυ ἰοσῖσα- 
ἴσιιητ ὃζ τίρεης ναγῖο το ξγ σογατὶομἰβ Ἰποτοπιοῦτο, φράνη τρὸς τὸ 
ϑεῖον Πόῦγοτ ἃς το! Ἰρῖο ἴα ἀδιιπὶ 7) Χοπορῃ, φρίκη αυία {τ 7) νἱάς 
δριιά Μαγος 118... ]οίο, 

Φρικέωι. αἱ, ὃς 

Φρικία, ταὶ, ΠΟτγΟΓα5. ασοτς5) τίσοτοβ; ἴῃ ἀσςο ΠΟ πῖθιις ἔςδτῖιπι 
Βοτγοτγαβ, Μάγος }} ΠΌτγο ᾿.Ὀτο ον! ἀ.ςλρ.182.14ςπὶ Ὠτοίςογιά. 
110..4.σἀρτν. δὲ “ἥδ αὐδιοδικων πὸ φρικία «ναρατεῖτω » ΠΟΙΓΟΓΟ5 ἔς - 

᾿ς ΒΗΙΠῚ ἀδίρῖτ, 
Φρεκία σις, Βοτγοῦν 
Φϑικιία, ἔς δ γ1}1 Πογγοσο ςουγ ᾽ν] σουγο τι5 ἔ]πη. 
Φρικγὸς. ἃς 

ᾧ οικ τὸς, οὐ ὁ πογγειά τις, ουγι 1115, ἔο τι! 44 0115, φοιφαλέί», δεινὸς. 
Ηείνς. φεικτὰ μυτήρια, αι Οβιγ οι, 

Φοικτώδης, ες, δ κα ἡ λοι τλάιι5. 

Φρικάδεης, Ἰἀετη, 
Φριμαγμὸς, ,ο, Ερο αἰ τασ» ΟὨἶ 1157 ἅππὸ ἤστιια 4. ΟΠ στ ῖτα τ ΡῈΓ πᾶ- 

τος σ]πιο τι πχιν τίς Φρυσγκα, ὃς Ρ᾽έϑιον. ΕΠῚ ὃς αἰππίτιι5» ΓΥσΟΡμγ. 
χεεμοτισμός, ν1ἀς ὥριμίφοασώ, 

Φοιροἱοσωχμ. ξω,πιαχανν εἰ φριμφίοσοίκα), ἔγοτπο - ἐς ΘαΙΙΟΥΠῚ ἔτε- 

τοῖται ἀϊοΐταγ Πτις Ηατιι αι] παν ἢριι5 ἐπλἐττίταγ. Πεγοάοτιη Τ μᾶ- 
11, φοιμρξαδϑεύ τεῷ χείμετισα, Φοικ(φ ἢ εᾶλαι ἀς ἈἰγΟὶς ὃς σα ρ τίσ: 
Ὑ εοοτ [γ}.τ.- φρεμοίασεο πάστι τα γίσικων Ναῦ αγίλ., ΡΟΙ ΠΧ Π1δ. 
ς, Δοκεῖ 3 ἴδιον δ ἀλγῶν ἘΠ) μέλλον ὁ φριμαγμδς ) φρεμο εῶαι, "γα, 
ΕἾιοι 5.,κὺ) φοιαγμὸν ἵππῶν ν Οσατιητ:α; Φρακζφῦ Τ εὔϑτοι «ὅσ ἴσα ἀτοὶς, φρυ - 
εἰ Πεῶτη ἢ πάντας, 

Φοὶξ ικὸς, αἱ τλατίϑ ν εἰ βιυιδιμιπι ἔγοπηῖειις . ΟἹ σοτι πηοτιιὸ πηατὶς ἰΠ-- 
εἰρ᾽οηΞοργιπιάψις ἀρίτατῖο Βυιξξιιαπιιν αδα: Ηπέτιατῖο (ὰρογῇ- 
εἴατῖα, αὶ ὄφηπόλο! θ- κυΐκατοσ κίνησις, λεπήοκυμία, Ὠἰάν πιο, αὶ ἐπαναύ- 

φάσις ΤΠ κυκοέτων. ΕΠ Οπγογως 1{141|.5.κ, ἔγχεσι πεφρικῆαι. Οἵν 9. τε- 
φύρριο ἐχεύατο πόντον ἐπι,φοὶξ, Ορνυυήδοιο νέον, εὐλαίνει δέ ΤῈ πόντον ἐπ᾽ 
αὐτῇ Τητοῦρτος ἢς δηποταῖ,φρέξίν πάς φρίπω, ἔτεταο)Ἐν οἷξ ὕληπο-- 
λῆ κίνησις πὸ ὕσοιτος, ὦ ὅδι τῷ κυΐματος αῤχομδίου͵ ἢ τὸ ὅθππολαί ζον τῷ κύ-- 
ματι ἀφρωδες. “τ᾽ αὖ αἴεωος αῤχητωι πνᾶν,ἱ.Ἱ πρῶ τὴ “Ἷ κυ μείπαν ἔγε- 
σις Ἰάοπι 114 4..Ψ.οἷς δ᾽ ὅ9᾽ ὑπὸ φρικὸς βορέν αὐαποίγλεται ἰχθιὲ Θῖν, ἐν 
φυκιδεντιγμέκομ δὲ ἐ κύμα κοίχυψεν, Βοτοα: ἔγαπλῖτα τ ντ ἀρ {π|- 
οτετ. Αςτί οαπι ἔγοπαῖτιι ρογξαγῖτ νοητας, Καγῆις Ον Π.ΠΠῦτο 4. 
- γέρων οἰλι(θ- γημέρ τῇ ς ΤΙνοι ων ξεφυρφιο μολώνη φρικὶ καλυφϑεὶς, 1. 

πἶρτα ἔγοπγεητῖς Πιιέξιιαπτίίαιις πιατὶς γ πιά Οροττιιδ. ογαζ. δ-- 
ἀιιογὶς πῖστί ἔγεπηῖτα5. πτογρτ τῷ ὄβνγϑνουῆση μελανία ἐν “πὶ τῆς ὅ3:- 
πολοῖε κινήσεως “ὑδάτων. [πὶ ἘΡίστομολακίω φρίκᾳ φέρρι ζέφυρος. 58 - 
τοΐτατ δζ Ρτὸ φϑίκη,ἱ βογγοτσ.. 

Φριξαύχιω, παῦεης σοτιίςοση Βογγοητοπὶ [οτὶς ντ καωρον φριξαύχε - 
να αι ΐάαπιὶ Βοῦτα νοςαῖ ἀριά ΓἸΪατάτς. 

φριξκύχίω εν, Ἔριτμοτιπι Ἰςοπίς 5 αιοα οἷτις ΠΟΤΕ (ετῖς εγεῶς 
ποιτοίρατ. Αριά ΡΓΠτατοιιπη αὐξὲ ἀοργησίας» ἴορ 95 Κα φρὴν φοιξαύ.- 
χένα. 

φΦειξοϑριξ, μοτγθης Ρ1 55 [δι [οτ18.. 
Ηείνς.1.ἐρϑοχαίτης, ᾿ 

Φείῆω, μυίξω,π ικα γένετο ,( υοά ταιπθῃ εἰ ἃ βρέμω:τΑ}]ς ῥήάρναν: 
Θ ΠΝ ὑναίγει)νῖ δριτατιιπι τηᾶτο Ἐτοπλῖτ:ἔγοσ σι οάο: ὅσο τῆς 
φρικές γιά ς Φρῖξ Ἡ οπΊετ. 44... ςἰχες εἴατο πυκναὶ, Ααπίσι κὺ κα -- 

ρυϑεοσι νὴ ἔγχεσι πεφρικῆαιοἱά εἰ, ἔγοπιςητος ὃς Πογγθητοβ » πυκνῶς 
κὶ ὀρϑώς χανε μῆνα! ντ ἀρινὰ Οἱςετ. Βουγθ}115 ἔγοπλῖτι}5 Αγ Οὐ πὶ 
ἀϊείτυτ, φρέατει τὶς φύξῳ, ᾿παιυῖτ ΟΊ ἀγιηιι5 (ἀεᾷ, Βοττγοίοιτοῖτε- 
ποῖτ,λῦ ψύνε, ἡ ὀργῖ. Ετ ντ δηροταῖ Εἰὐπατῇ, τα ἀ. δι ν,Αρεῖ ἐθεί-. 

871 

»θα) τἀξ τρίχας, 4. Ετ φϑιξολόφος 

ῥαγε;αοῖο5 δόρασι, πγε[ῆς ἐς ἀχυσι»πιάτε κύμασι τἰποϊαιις πριξὶ γφθίσ'-ὶ 
ἼΤοπι, 2. θά 1} 

Ὗ 



ΠΣ ᾧΦΡ 
σουστ. ηάε Φοίήἥω, δοττγθουῖη ογγείσο, πιοόζιο, φοζούμα, σοηττο- 
πη σον ογ ροτ,ασυκνώς κ' ὁρϑώς κινξιλά,Ν ἐγ τι ΠῚ αὐτοποιϑητικὸν, (94- 
“α. Αςουΐατ πο ἐγὼ υὐδ φρί ἥω τὸν πλ τον ἐννουῖν, ᾿ΝαΖα πη Οταζ. 

ποτγοίςο. φούτηων κὺ γλιΐοσαν κ᾿ νοιιώ κι δεαίφιαν, ἰχο το σθης ἐπ ρι18. 
δςιΙάειη τ 46). φοῖξ ἐν ἔϑειρα Η οπλοτι ον Ν τ Π11155. ἰτετο- 
τύιπταιις ὀοπια;. φϑίξας χῶταν, ΑΓ ΟΡΆ., στα Ἰππογγεησοίσιι ἴπ- 
Ῥὰ ΗιΠοα,ὀρϑ.αἐ δ᾽ ἐν χολιὰ φρίσσει τρίχας, πουτοῖῦ Γςτῖς. ΘορΒος!. 
σαπὶ λατίο,ἐφοεξ ἔρωτι πὗρι χαρῆς δ᾽ ἀνεπ7α μῆν. ἱ. ὁ} αἱ αἱ τρίχες 

μοὺ ἔφησων ὑφ᾽ καὶ )όνῦφ. ΑΥΙΠΤΟΡ ἢ,νεφ. αἰίο!υτὸ, δέδοικα αὶ σέφροκα, 
δὲς ἴῃ πιοάτο Ρογξοξξ, πεφρικασι,τῖπιςηῖ, ΑΡΟ ἈΠΟ 4. ΡεμαἸτὶ- 
πιὰ ἰσηρα, φρέῆω ποιή σα! γ [) αι οἘΠ ἐπ. σπὶ Τωβ πίτ, ἢς ὃς τα Ε- 
ῬΙΡταιθσ, 

Φ φριμια ζημαι» ὦ 
Φερριμι ἐξῳ, ρτοςειηῖοτ ΡΙ της δος, οχοτά}) ἰοςο ἀϊσονρτγα ον, ργα]ιι- 

ἀο, Ρυπιαϊττο,αιρίσον . ἴαεϊο ργοσσπηίιπι. Αὐλίξοτοϊ. δ το τ. 
Ἐτϊςοτι αι ΝΊ σοι ας πη. πεφρφέμιασ μῆμα ἔσω, φτοσεῃ}) ἰοσο 
ἀτϊέχα ἔπε. 

. ᾧ δρέμμον ἐγ τὸ, ΡΟ ΓΟΟΞ ΠῚ} 1Π1,. Ατεϊςνργο φσροίαμογ»ὶ ἢ Ἐρὶᾳ. 
ᾧ φρνέω μι ἥσω,τα,ηκφι σαφρρνιδ πηοητῖ5 πὶ σοπιροβοίδριουἷπτο Προ» 

σι ϑιαίομαι οορῖτο, δεὰνούμκαι ΓΕ ρατο Ια ΓρΊςΟΥ. λογίξομαι, γιν σκιῶν 
εορποίςο,ἤθίταμαι [ς᾽ ον Ο]ο ΟΡ  ογειϑυμούμαι,αηΐ ΠλιιΠ) ἰπτεη- 
"ἄουν Πα ταγιιηι ἤππὶ ργδάϊτα5. Ασοιαίατ, πη ρίτιιτ, φρρνεῖϊν αἰ χ αὐκρὲν 
Αὐἰορλινεφ, ἴαρετο Πηλρ] ἴσοι δητί 4ιιϊταιεπι 9 ἔσει γεῆρογς ὃς 
οἷετγοινεώτερᾳ φρϑνεῖν,α ἃ τὸς ΠΟΙΙ45 ΦΠΙ ΠῚ1ΠῚ ἰητοσιάογα, ΡΙ ατατο ἢ, 
η Ος ποις τυξαννιχαὶ φρρνααά τυ τα ηϊ ἀςπὶ αἴριτο. νόϑυς φρρνών 
ἡ πανάοτμις (ἀρίεις ᾿ς σίεί πιά, Εἰιγὶρ 4.14 οἰκο ρετίτιις Βαθοης 
νος [ορ ἰτίπηας ΒΠπι5, φίλα πατρὶ φρρνέων, Ὀσ πο ΟΙ απτὶᾳ ραϊτγειη 
Ρ΄οἴδαμεης, Ποπιαγ. Πα 4.14 οἰδ, φιλοφ ορνεμμίθε, φρρνέουστι φίλει, 
φερνούσεοι ἀγα ϑεὶ, φιλοφρφγου μέλι. Τάς πὶ, δορίχος[ο5.οἴα αὐτοῖς φρργώ, 
4πὸ διΐηπο Ππὶ 1 1ΠΠ05 φρφνω σοι κοκφὸ, τ δ] πτα]ὲ γοΐο. φρονωΐ σοι 
εἴρια, ἔπι ταί (πο ἤτιαιις » ορτι πιὸ τι δὲ σιιρῖο, δυνοϊκως ἔχω 
σοι, ΑΥἸΠΚορ ι. ἴα Ῥ]τουΦ ϑρνοοιῦτας ἀράς" αὐτοῖς φρον εἶν δίκαα.1)6- 
πιο τπςηε5,᾽ ἃ εἴπ σατγατειντ αριά Ῥδιίιπ) αὐ Καὶ οἵπι. ςαρίτο 14. 
φ 9: εἰν τίωλ ἡ μέϑανγειιταιο ἀἸοπλ, Ὁ σπιοίτ μη. φρρνεῖν τεὶ δέον τα, ΠΟ 
σαοίςοτς. φρρν εἶν τὸ αὐτὸ, ἰὰ οὔ, σσηζοητίτς, ἀἐΠοὶ ΠπΉΠ τοῖν εἴς 
ξοποοτγάοο, τὸ αὐ πὸ φρφνεῖν εἰς ϑύλοις,ν οἷ ἐν ὀμήλοις, εο 6ΠῚ Δ ῃ10 
πάτο θεῖος οἢε, ἑμοφ ρρνέϊν, γτ αδος Δι} Δα ΒΕ Οπλιςαρῖτο 
12.8ζ τς. φρϑνεῖ σϑι τὸ αἱ τὸ, Βιι4. 1. ἘρΤίν, ρο τετ. φεον εἶν ταῦτα, [)6- 
πο τποη, ϑάςπὶ εἰΐς ἀπίπιο ἔει δέ οι, ΠΟςτγατ, ὅμοια τοῖς εἰρομέ 

νοις φρρ' δι νἴατν ἀϊέγ15 ΠιΠΙ]ἴᾺ (τ ατῖτο.φορνεῖν τοιαῦ τα, ΑὙ το ρἤαη, 
ἦσει φορνεῖν, 4 πλίϑμο τὶ φρφνώ, ΑἸ14 πλθ πα αι] οἰχν Ρ]αταγο ἢ ι}5 ̓ῃ 
ΤΒοιμ τ ζοοίςο. τεὼ ἐκείνου φρφνώ, οι πα 110 [δητὶο. Φ ρον εἴ τοῦ τῆς στρ - 
κδτγατια; σατΠ5 Πιητ σπῖγατ, τὰ τ. ἀριὰ 40]. σαρ.8, δὰ ἈΟπια. 
πος. φερνεῖ τὰ κἡμέτερχκἰιςίαη. αὶ φρρνεῖ πᾶτο, πᾶς 1π τὸ ποι [Ὡρ1τ, 
ποι ἴχπας ἘΠ. Επτρ. Φρρνω, καυχεῖμαι» Ρ]οτίοτ, ἐχυίτο, εἤετο 
δοϊνηιαι ἃς το 110 : γπάς μέγα φρονεῖν, ς [ς οἰξοτγθ. δηΐ πιο δβοττγὶ 
ἃς ἀς ς (ξητῖτο πηασηιῇςὸ, αηΐπτος τοί Ποῖς, οἵα Πρεγθιιπγεφιλο- 
γοτιμα το «τοῖα οἰ σοπΗ ἤδτο. Χ Ἔπορ ἴη δυπιρο[ λέγω ὑμῖν" 
ἐφ᾽ ὦ ἀέγα φρφνώ, τοτι!Πν. δ ποία ὄψις: μὴ μέγα φρονεῖς 5 44 ἀτῖε 

ἔγοῖις ΟἸσεγοναια πιαχί πὸ αττς σου ἀογοτ, ορΒοοὶ, ξιω τῷ δι- 
παν μεὲγ᾽ ἐξεςι φρρνεῖν. μέγα φρονῶ ὅ31 τῶτο 9 1ά εἴς. μεγάλως πέποιϑτι, 
να] ἄς σου πάο οὐ μος, ΑΥ (ςΠΐη. μέγα φρρνώ δὴ τοῖς διαὶ αὐ χίως Α.- 
τὐίζου. τὰ Βμδτουύῖο, μέγα φρονων ὅ)Ω τοῖς διαὶ τύ χίω γιγνομῖῆνοις αἶγα - 

βοϊο οηἷς ξοττιιηᾶ ο οὐ! ας, Ὀογατ,η Ἐμπαρόγα. Εν μέγεσον φορ- 
νω ἰς πτὸ ορὶ πίοπεην μαΐδεο πη χὶ ΠΊ4 ΠῚ. Χ ΘΠΟΡ. «ὧν μέγιστον φρο- 
νυεμ τας 6] ταῦ αἱδὲ τού των λέγειν, φρϑνεῖν μέγιςον ἐπ᾽ ἐχδυϑερία » [)ς- 
το Ἰἢςη. φρον εἴ τηλικοῦτον ἐφ᾽ ἑαωτεῖ, τλητιπὶ πρὶ ρίαςσεῖ, ΓΙἀςη. 
φρϑνεὶ ταὶ υ ψηλ αἱ ,αττοραητζοτ ἐς [ο (πεῖς, χεῖ δον φρφνώ, [πὶ ἰηίο - 
Ἰοπείοτ. Γοσγατ, Φρϑνα᾽ βέλτιον, σα ρῖο πο [1115 ΠΟ πἢ 111 πὶ. μετρία 
φορνιδ, πο ἃ εἴτα ντοτ 9 Βιιδαιι5ῖη ἘρΠΠῈΙ ρ γί γι. μικρὸν φρονα ἐς 
πΐττο δηϊ πιο. ΠΠυα  ΠΠπ|5 τις σογο, ὈεΟΠἢ. φρϑνεῖν ἐλα ον. 1- 
ἀοπτομικρ ὲ φρονεῖν, Δαΐ πιο οἴ ἀδιη70.ἀπἱπτο οἵα ρα ΠΙο.ὐ σμι- 
κραὶ φρονεῖν, ΟΡ ἢ ΟἹ ἃ, μέγα φρονεῖν οογτα, μεῖον φρονω πιΐτιις ἐς 
πὶς ἔδητιο. ΧοπορΡ. ἐν ἐδὲ αἴὐτοι ὅτι αἰ δίκως ἐποϑνῆσκω » διὰ τούτο 
μεῖον φρονητέον » ποη Οὐ ἰάᾷ πὶς ἀδςεῖ ἐς πὶς τηϊηπ5 (εμτῖτε, ἐδὲν 
φρονεῖν. αὐ 1} [φητίτο ϑοΡ Ποοΐ ἐν τι φρϑ νεῖν γὸ μηδὲν," δὲς Ὁ: βιῷ.. 4 

φεονῶν, (ὰ ροτς, ἀρί ςητοπὶ οἴΤο: σωφρονεῖν, ρτιἀφητοτη οἴϊος τοξτὸ 
ἀρογο δ ργπάδηι τ, νοι ἔχέν. Τίοοτγατ, αἰ ἸΝΊςΟΟΙ. δίδου παῤῥησίαν 
ποῖς δῦ φρρνσι 5 Ῥογπλΐττε ρα ἀφοτῖθιις. Ποτὲ Το πο ηἀὶ ας τα- 
τῷ. οἱ φοφνοιυῦτες δ, κορυτούσε πειντει χοῦ ΟΡ ο. φρόνησον εὖ εἴἴο ΡῬτα- 
ἀεας, ἰἄσαν σοι ο].ἀ6 Αἴαςς ξιγεητο. εὖ φρφνων, πη ητῖ5 ἤις ς - 
ῬοϑυΧΟΠΟΡΒΟ τίς αὖ εὖ φρενῶν τοιῦ σοὺ ϑιάσου τολμήσειεν δ), [το 
θοῆς ἃς γεέλς [ες ατὶ γεν γὸ ἡπάτοατο, δου αβοέϊαπι μασετεν 
τοίξὲ σοι ἤη!οτο. ΡΙατο, ΕΡῚΠὮ.8, ταῦτα 2. χ εδὸν ὁ κρίνων αἰδιωΐα τα δὰ 
εὖ φρονεῖ οι τοξτὸ ὀχ  ατᾶτιϑορ τος]. εὖ φρονεῖ ταὶ σοὶ αὐ τὲ τού εὐὖὔ- 
γός σοι κᾳ ϑίτ᾽α μαι δυνοιᾧὶ τοῖς σοῖςτίς [πτογρτο5. 14 εἴτ, ἔλυςο τηρὶ ἃς 
τιυῦῖς τατ! οη θιι5.ε Ὁ φϑονω σοινςης τὶ σι ρ᾽ 5 ΕατιρΙ 4, φερνῶ κα 
κῶς ἀπτρυσίοητοῦ ἀρ ο)ηγα]ὸ σορίτο,που γεξγὸ (στο, γα] ἴση. 
τι οί αΓοἱοίςος ἴππν απ αγο πο ἘΠ], φρονῶ σοι κακ ὥς, τα] ὁ εἰ οὶ οι-- 
Ρὶο. Ετιτρ. καλῶς φρονῶ, 1 ἀφ} ιοὐ εὖ φρονῶ, φρρνῶ καλῶς σοι, [τ1πὶ 
τί Ὀςιμοιιοΐ ας.» Εὐτίρίἀς5. Φρονῷ, το βάλομαι» σα] [π Παϊτίτιο. 
ΗΟ .».}1}4.γ.φ ον 3, διακραϑ'ϑεῆσαὶ καὶ δὴ αῤγείοις κὶ αρῷας, ἘΠ. Πποή. 
φρονέει ϑυμῷ μαχί σαι γα αἰ πνιηι ἐπτοηλάῖτ δά ρυιρπδη), Χο πορ, 

ΦΨΡ ἰ 
φρυνῶ ἀκοντίζειν ἀϊ χὶτ. Ῥτο (οἷο ἴδοι} πλίττοτς ἔοι! διίςο, φρονῶ 
τοξεύειν οϊο ταίττεγε [ἀσίττα πὶ. Τάεπν Χοπορμῖὶν. Φ νῶν (δῆτ ὃς 

μλθον δ 
(ἠδ 

᾿εχροτῖου δορβοοὶ, 1) Αἴδοξ 5 σοὶ ἐδ δοκεῖν ταῦτ᾽ ς᾽ ἐμοὶ δὲ ἄγαν" ἐδ μμιὼ 
φρϑνεῖν:ν ὈΪ Ττετγρτ, φοϑνεῖν, τὸ αὐ ἁσνὰροαὅτε! παῖς» υἷπας, τὰ εἴτ, ἀο!οτῷ ἐπ’ , 
(επτῖτο. ἧς ἄς Ῥαφιὶα5 α Οαΐατ, οὰρ.ς. Εγ ὦ πεποιϑα εἰς υἰμ(οῖς ἐν κυ-- ΚΉΗΝΡ 
οἷο, ὅτι ἐδὲν δμ5 φρρνασετε: "ἃ Ὁ}}}}} αἰνὰ πταὶν (τ οΐατι Πτέβτηῖτι ε εἰ οι 
ΜΠ «ἰτνἃ πλα]ῖ νο5 ραῇμωτος ες. Φ δρνεῖν ετί πὶ ἱπτογάμπι ςοης - ΤΩ "" 
{ἔγυτιιγ οπν Ργαροθιϊοηιῖρες. Αὐξοτοῖος ἐς πιιπάο, ἕτω χρὶ ΤῸ μῖμα 
γἡὐ αἶοὶ τι ὖ συίμιπτεντος φρρνεῖν: {16 ἀξ ψηϊπεγίο σοηίεις ορογτοῖ, [ει μημιβά ̓ 

“Γῇ {ξητῦγὸ ἃς ἡ]πσᾶγοι φρονεῖ ν ἐπ᾿ ἐλπὶ δι) τη [ρει δάάλς. ΧΟΠΟρς 
ἐπ ἐγαϑη ἐλπίδι φρονῶν. Ἀυφραίνεται 5 ἴρε ἔγειιι5 ὕομα ἰτατιγ. τὸῦ 
φοϑνοιω 5 Δ Π1115 4110 [ὰΡ Πλ118.5. ΟΜ 5 ΟΥσδηιιΠ} ὃι (δάε5 σογα- 

Ὀτατα ἀϊοίταν ἂὸ Αἰοχαπα, Αρἤγοα. Πδτ.:ιΡγ δ]. γάτῖο οείατα ἃς 
Οζα γΟΓΓΙΓΕΓ. ΐ ᾿ 

Φ ρϑνημοινά τος το) οἰ ΓΟ ἴητο Π Πς ξξι 15. ν Οἱ Ππτᾶ5..ν 15 ἀπ᾿ ΠῚ], σορῖτα- 
τίο δῖ πα! τι οητια ας ἐγι159 ΡγΟρ Οἤτι!π15) ΘΟ ὨΠΠ 1111. ΠΊΘΠ8» 
[δητοητία. Τοτοητ, ςηἰιπι ἀϊχῖτ ΠΙΛας Γση ἤμπι γα] ᾿γὼ σα] ]εο. 
νηΐς στὸ φρονήματος καϑελ εἶννς οι ὃς ἐς {εἰς ἀοίίςετο, ἀς 

μυλῶνο 
Π ὠαμηϑιοὶς 

απιώπμαννν 

" εἴϑι 

πἰροιο ᾿Ω 

αὐεμαιθοι 

δταάα ν εἶ (ἴάτιὶ ἀϊιποιογς ὃς ἀεάιςοτγε, ἡ ἢ νάς σοηδητσία ἐς τος ἀπ 
ἀϊιςεῦς ὃς ργοροῆτο. μάλιςσα δ᾽ αὐ τις ἡγίσοιτυ τὸ φρόνημα τὸ τραύ- ἰδὲ γπ δ 
πητα τῆς πολεως ὅτε, δζςιτα ΧΙ Πγὸ γογὸ οἰ εἶτ ιτὶς πάη ἀποπε ὦ μαρῖνὰ ἢ , 
ἃς οἱεπιοοτίαπη ρογίρεχ ἶες. χαιιπι, 8ες, ΡΓατιίη Ἑαί τοι φούημα ᾿ς ἡ λαΙθτι 
ἔχιννρει οαζοηι εἴς, ΑἸταμᾶιλο ρτο φρονεῖν, 1, ΓἜπτῖο ,ἷς Οἰτ πτοπς τέων 

ἐομ ΤΠ (φυΐμς ἐς τς αἰχμα. Τά οῖα ῬΙ ατᾶγς, πῆρ αοργησίας ς φοῤ᾽ μαι γὰ ἔσχον. 
εἰς κρατεῖ, ὅξι τῴ ληγίσμῷ, [ςπτιοθαιη σηϊτη, Φρθνημτ, αὐφαςίαγξα- 

{πιο γαυῖ τας, Ρογεἰ πὰς, σγοοῖτας ΟἹιο.[ρέγίτιις, οὐΐξημα, ὄγκος ἔς 
πειρσιξ,ἰλοιζων εἶα 5111 .Φβονηἐ(ατισμι Δ ΠἾ ΠῚ] παρ αἰτυ οι πὰς [4 - 
τι πὸ το  ]οτς [ρ1 γι τυ 8» το ]]οτὸ ἀπ πιοσφάοροιογς ζρίγητιι5ν ζρδ-τος 
ΠΟΙ Δηϊ ΠῚ Ο5,Υ φεῖναι τῇ φρονηματες, ἰοην [ Ἡ. Πἰσατο, δι τότ. Π τ. 

ἡ ΔονοιεἸμά! 

«᾿ιοελῷ 
σιέν βδπα ὃ 

απ ὐμεπι. 

(μΠ|5 

“σαι λίταπη πυϊπιιογς  γρ πὶ Αἰ ποῖά. βατύίαιις τοσυίτγατ, Φρή-ῦς ΤΜΩΝ 
νηί αὐυπόφ’ατον, ἰ1.1}} ἔξιις [ρΊ γῖτας δάτιοτίις 8 ἢ 1}} ροίπτ ας Πμ μι ἐγ 

πῇετε Χ θη πη ΡαάςΟΥ εἰ 110.5. Οἱ πολλοὶ αὐϑρεύτεων ὁτὸρ μὴν ϑειῤῥι'- ΝΟ μὰ φϑπιὼ μα 
αι οἱ ατι δ φ’ 
ὧι, ὑσππιγλοῃ 

σωσιν, δ υπό ςιατον φρόνημο πορχογται Γ]οτί ας μου τις 5 ἐπ σοηἢ- 
ἀεςητίᾳ τατος ἔρί γῖτνι5 σοποιρ ητν ντ {{Π15 ΟὈΠΠΕῚ ὨἸΠ0 πιοάο 
Ῥοῆτ ν᾽ ἀεατιιγιφρόνημοι δημαγωγίας ἐμξρεϑές ρον, οἰ ατῖο ΔηΣΠηὶ δά φιφ ματι, ὅια 
ΡΟΡυΠάγοπη Ροτουτίαπι σὰ ρο τη ἀπ| ογαι ον Ρ υτοῖη Ῥοτῖο]. τὸ ΘΠ σε γαῖ 
φρόνηψμι κοιταιζεῦλη υἶ, 9’ γηγος τπ15 ὃς ἀδΊ ςζξιις Δαΐι!. Βυι4,ἴπ Ἐρηᾶν, ΠΠ Ομ ϑ», 
φρόνημα αὔραλα μι ανεῖν ) αἴτιι πλοῖα Γρισῖσιι5) ᾿ πηοίξ ἢ φρονηρζον τῶν 
πλήρεις, ἕαιζα ρἰθαὶ, Ασττοτιῖῃ ΡΟΪττ, 

Φρονηριατίας, κα) ὃ. ̓οιιΟ οἰ ατὶ Γρλγῖτεις ) ὁ πεφρονηματισ μῆσθ.., χηματίας 

ἄνω (ει 

ΠῚ] ΠΡ 

ΠΤ 
μἰγαλοφριον, Δηϊ πη 118. Ατὶ ἕοτ. ἴῃ 5. ΡΟ τς. Ἐὔ σα ὃ πρὸς σωτηρίαν τῆς Τ᾿ ἡ πηιειπιπινῃ 
πυραννίδος τὸ, «δ ϑοῦ ἔχοντάς κολνέ εἰν, κὴ εὔν φρονηματίας ἀῤαιρεῖν; ἱ. «δ᾽ βλέπη μλί τυ. 
ἡγονάσας, πρθθ αὐ δΩΣ 

Φρονηματίζομω, λα ση] Ποὺ ἐς πὶς (δητίογᾶς ντ ἘΔθΠι5 ᾿οαη τειγυΠΊα-- 
ἰοτγοβ ἐράτίειις ἀπο: Ἐγου γα  πηο5 το], μεγαλοφρονῶ, ΑΤἸ το.8, 
Ῥο]άτερρονεμκα τιδλνέντες ἐκ εἶ ἔργων, Ὀ] Οὐἀοτιις πόλις πεφρονηματισμέ-, 
γη ἐπ αὐδρεία. ῬΟΙν 0. 1η 2. Πεφρονηματισ μϑύοι ὧκ τοῦ πολὰ οἐἷ χρόνου, Ἂ 
κα ταπις εὐ στντες παἢ τ ἰδέαις διυνα μασι, Ἀα ποτ. η ΡΟ] ἴτ, Πεφρονηματπι- 

ἐβιπρηρι τ 

εἰϊεηιπ,ὐν, 

ΝΣ 
δ ιν... τ 

ν᾽ 

ἠπηρα. 

σμῖροι διαὶ τὸ γγυΐ ὅτι ποτ᾽ ἐασ᾿ ἀρχῇ τγαμὶπχὶ οἰατὶ οὗ ΡΓἨΚΙηῚ 1π|ρ6- ἈΡΗ 

τὰ} τ μοτίγαϊειη. Πρβλ ὴι 
Φρονηματισμος γοῦ. ὁ, 14 ἐπι 4110 4 φοϑννμον παρσιςγτυφθ., ξ[τι15» ΔΗ Ϊπηΐ ἑχάς 

εἴσατο ἃς σετιας, νὰ, ἩΠΤΗ ν 
Φρονημαπώδης εως, ὁ κὶ ἡ οἰ ατα 59 Πρ ογθιιδγσοηδη5. δή θχωος 
ᾧ ρόνησις τως ἡ, ρα ἀφητία, σε ἐσις γνώμη, τητο ΠΙ σοητία ίοηΠι5. Ρίατο μεῖς ᾿ 

ἱπ ΑΡοΐορ. φρθνη σεως δὰ ἐκ ὄπεμελύνρτα ἀςητιος οἰγαπὶ πΟη Βετί5. 
τάεηι η Ττυισο, μονα ϑεῖσαι φρον ἕστως : Οἷς ργμάεηεία γασᾶητεβ. 

Ατἰξοσυ. ΠΡ... ΡΟ Πτ, ργὸ θα 44πὶ πάτιιγα; πα Π τατος, αι δά νἱτ- 
ττος σιὼ Δσ νἱτῖα ντί ΡΟ ΠΠλι5.14επὶ Τ ΟΡΊς.8. Φαόνησιν ἀρρεῖϊ- 

ΟἸατ ἀατε ρ οητίαπι » ΡοΓοςρτ Θπέπηαιις τογ 115 Παδὲ ἃ (οϊοητία 
τα τγιρός τὲ τίω) γνῶ σιν» κἱ τίμλ Τὶ φιλοσοφίαν φρθνησιν δέ, 

Φρθνευος, κα, δι ρτ ἀφ π55 Ργου ἀπ 5» Ομ [Ὁ τι» ἔμφρων, ΡεΥ[ρίοαχ. οοτ- 
ἀατιις,σοποροῇτας, "]ατὸ [{δ.1.ἀἄς ΕΘρΟΡ]. σαπὶ Α σου, οἱ ὡῷ φοῆ- 
γιοῦ, ἰγαϑον λέγεις Ὁ ἴῃ (8115 Ρτι ἀξητεηι . Βοηιπι ἴπ Η15 ἀἰ οἰ 55 
φρεόνινος πϑεὶ σιυυουσίας. ῬοΥἾτι15 ΟἸεἸτατῖς σο δα Σ] Ἰδηάαονεὶ ΓΟοῖε- 

(μα δ, 

ἡμφηραις (1 
ὙΜΝ μαηί οι ἰὴ 
ΠΝ 

ἡ ἀφυπρὰ 

ἀϊριτί, ορν 
ἡπὰ ἡ ἫΝ 

τατοιη, ὈΙατο ἐς [να σ. φοόνεμος πδοὶ [δ πολειμκῶν, ΧΟΠΟΡ πη ΑΡο- μιαίκα 

Ἰοσ. σοσγᾶτ, ΑἸτααπ4ο ἀτγορσαβδναπίπιο οἰδτιις,]ι} ραγὰ πος ὭΣ 
ἀε[εὲὸ ἐς [εἰρίο (επτῖτ: δά αἰεέτα πηᾶσὶς τοξογταν φιϊὰπι δά Ρτιι- Ἑ - ΠΈΕΙῳ 
ἀεπεῖαην Ῥαμΐτις δὰ ΚΕ οπι.ςάρ.11ΐνα μὴ τε παρ᾿ 'αυτοῖς φρόνιμοι, ντος ἣ ὑέος 
πὸ βτί5 αρινὰ νὸς ᾿ρίος ἀγγουάπτος, οἱ ορρομίτιν ἠἡλίϑεθη, Φρο- ᾿ Ὦ ἀπῇ 
γιμειό τατος. [Το πτὶ ΠΠ πγι} 5. Γ]ατο ἴῃ. ΤΠ), ἢ ΝΣ 

Φρονιμώδης Δηϊπιοίμῃς, σου ἔῃ 5. Ἶ ἈΚ Ω ΣΝ 

Φρονίμας, Ργιἰςητοῦ, φρονιμώτερον, τἀ ςητῖςγΟαΖαὰ ἀξ δεποέξας, ζᾶνος Ἶ ἥϑμς, 
φρονίμως, Γἀρί ητοι νἱθογς ΟἸςοχ Ἐρίσιγο. ἣν ὑδβρῇ ἱ 

Φρϑνιςγεως ἡ ρτυ ἀοιείδοι στο Πρ πτῖα, ΕΠ διιζοῖτι ἔγησορ.ΡτΟ φρόνησις 1 δὶ 
σις. Η τὴ τ᾿ ἢ φοῤνισιν ἤγαγε πολλίωῳ, ἐ μα 

Φρινοιαύπως, [ἀρτοΏτοτ, φρονίμως, ντ ἀριὰ Βορ]οοἷοπι πῃ Απερομᾶρ ὑσαρν 
φρονοιωύπας Ἀϑ γειν,ρτγιιἀθητοῦ ὃς ςοτγάατὸ [Ιοηυ]. , ᾿ Ὄχοος 

Φροντίξω μιΐσω,κὶ φροντιῷ,,α’ ἀκα, οπγο, εγᾶπι ρογογίιίςο,ἠο Ὀρογᾶν Ἡὔμ οὶ 
Ρομίμην ἰνα πε ονςορίτονοοςἰτατίοης σοπηρ[ οξξοτ, σειωγοώ, σε πο- Ἰπμαη 

μαρμολετῶ φιλοσοφῶ, ΠΟΠΊΠΟΠΤΟΓ 9 Πηοδττοῦ, γατίοποῦ παθοον διδην νι 
σοητοι ρ]οτνκ ἐδ μα ργοίριςῖο, σοί !ο. (σης. σιιπὶ Αοςιίατ. ἔληδλμ 
Ρίατο ἴῃ ϑγιηροί, Οτε Σωκράτης οἷξ ἐωϑκνῶ τι φρον τίζαν ἔςηκε, . ὅπ ος ἀφιερι: 

φήσως τίν" δὲ ανοίον κὶ τυ) ψυχ μ! ὁ πολϑριων φρονπιεῖς»Ὀς 1 ποα οαγα- λλον τ; 
159 ΝΕ 



ἀν ἵν πὶ 
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αἰ δι ΗΝ, 
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"ἀφ μα 
αὐ! σιηίοπὶ 
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ΠΝ 
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ΠΊΩΝ 

Ἀχϑν ἡ 
{Ππρμενμῆ: 
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ἐνίαηίνν Τὺ 
χη) ἐυϑι, 
ΠΤ τὴ 

μος 

υρυνημί, 
αὶ (μὰ 

πηπηλν 

αἰριαλ τον: 

κα ἐφ 
ΤΠ 

ον 

ἜΝ 

πα ν 
χα ραί 

ΦΡ 
νεῖν 
ΕῸΝ ΧοΠΟΡΒ. φροντίζων οἱπειλῆς ἀυτωῖ ,), αυὴ ΠΥΟῚΟΓῸΓ ΤΩΣ Δ οἷ1185.) 
ῬΙυτατς. ἴα Τ ςίςο. φροντίζω λίδρ πος ἔχθος, ὉΔΊι) οἱ ΠΉΠπὶ τ - 
ξιρῖο, Ατιος. 1.7. ῬοΠτίσοτ. βραχέα φρρντίζων τ᾽ χα τα ζοώγτων, 
Ῥᾶιαὶ ἔλοϊθη5 οἰαπτοτο 55 Γ]ατατο τ δ ογῖςοὶς, ὀλίγον φροντίζω σου, 
Τιαςῖαν φροντίζοντες δὲν πῆς πολιορκίνς» 1} ροπάφητος οδιαϊο- 
ποῖῃ ὧν ἐδὲν φρρναίξοντες. ΠΟοτγατοτῆς ψυχῆς μηδὲν πυγχόμουσι φρργ-- 

᾿ πίζοντες ὐνῖτμνῖ Π1Π}1} ΡΘΏΠ μὰς ητ, μ ᾧ όντιζε μηδὲν, Ὠ1Β}] σἰιτς 5, 
Αὐ ΠΟ Ρ ατι, με νοῦ πὰτό γε φροντίξετενίνος ἧς οὐ] οτῖδν Τά  Πγνφρον- 
σις: ἐον τίου ἐκτήωσιν τῆς ἐχαρας κρύλιςα ἐκ τύέτε. ὅπως μὴ τοί χιον τὰ 

μέρη συγκλειδιείη, οἀπὶ Οὐ σα μλαν σιν ἄα ἴῃ ρειμῖς οὐ οἰ ης 
ἀεοϊάατ, δι στη ςος ἀογίτ,ηο οἰτῖτις {τη Ορις Πτρραττος ν]ος 
τὶς σοοαητ, ιοίσοσ το σι αρ.3. ΧΟΠΟΡΒΟη 5 (ῦ φροντίζοντας 
πὸ τοιαῦται, μωραίνοντας ἐπεδείκνυε, 1} ἐπ 15 Ὀροτγάτη ροηοῦδητς ὃς 
{πα νι, φεοϑνπίζων τοὶ αἴ λόγων, δζο, Βα]. 1 ἘΡΠΠῸ ργίουν περροντι- 
σμᾶθΘ΄ λογ»ς,ογατίο πιοάϊτατα. περρήντισ μῆμη ϑστοκθάσις γ ἀςοσιιγατα 
τείροηπο, Ὀ]υτατΐη ἔγουγρο. Χ ΈΠΟρΉ., φροντίζειν συλ αἷρὲ ν ο] 
ωρὸς οἰ Οφηϊτιαισ Ασομ οιτη αξλ. ἃς Οδηΐτ. ἔρχονται ὅηη τὸ αὐοὲ 
41 τοιότων φρρντίζειν. [ας ΠῚ, αἶρε ἡ ἐνϑτέδε φροντίζειν. Τάς οἴ Θο- 
πἷτ, ἃς τοσ ζτον, τσ ἕ τον αὐεδὺ τ᾽ φίλων φϑρφνσίζειν , τλπτᾶΠ δὸς ἀπλῖ- 

᾿ΠΟΓΙΙΠῚ ΟἸΙΓΑ πα σόγογο, φρρντίξειν αὐδὶ τὸ ὠρά μα, ἴῃ) τὸ ὃζ Ὠςροτῖο 
Ὁσσιρατί, ΑἸεχ. Α, Βτυρεϑντιζῶν «εὶς αὐτον ἐς δώσει δίκίως το [ο- 
Ἰρίο απχῖις ταπαιιδιαι ἀἀταΓη5 ραοθας5 φροντίζω ἑαὴ σωτηρίας, [)ε- 
ταοίζῃ. Φερντίζειν σιν ὅσως. ἃς ΕΠτΙΙΓΟ μή Ἰςσατ, ΠὍστας. φρόντιζε 

ὅσως μηδὲν αγαίξεον τῆς τιμῆς ταύτης ποιήσεις , 4 Οροιαπὶ πὸ (14 
1{τὸ πόοποτε ἱπάϊρηιιπι σοπηπλεῖτας. Φ σφντίζειν ς1}Π} Ραττίςυϊα 

εἰς ΡΊατθ τάς Ἀτρ. ἔοικας ἐμδμ «δὲν κύσεῶτω ἐδετι φροντίζειν εἴτε χεῖς- 

δὴν εἴτν βέλτιον βιωσύμεϑω 9 νἹἀοτι5 ΠΕ τη ποίἔγὶ σα ΓΑ ΠῚ Βογοτο 
ντγιι πὶ ἀοτογίιι5 Δἢ πιοὶλιι5. ντξζαιγὶ Πιηιι5. οὐ φρφτίζω.. (ππὶ [ς- 
ΠΏ ΓΙ5. 

φροντὶς, ἰδὸς ἡ οιιτα 9 (ΟἹ ᾿οἰτιι4ο. φροντίδα ποιήσομαι, σα γαπῖ (οἰ 141; 
Ρμαΐατιιη Ἐρτφροντίδα ἔχεν» ἴῃ Ἐρίρτ, φροντίδα παρέ χέν» τ το - 
Ῥνεὲν φροντί δὲ μον ἐγγυετο, αν] σαρτάο ἑποο ἤιτ, ἐν φροντίδι ποιξμαιν 
{ππὶ [ΟΠ Ἰοΐτιι5. φ θόντες πουτρικη Ράτογητι πὴ ΕΗ οἴιη ὅς ἱπά! ρςη- 
τα, ᾧ οοντὶ εγ μέριμνα, οσιτατῖο, σοπηπιςηγαγὶο ἰὸς ον, σκέψις, 
ορᾳγματεία νὴ ϑτω ρίαι «ἱρὰ τινων ὀστόρων» ΑΤ το ρα. Γπτεγρτ. ΕΠ άης 
σοιπηληδ νει δι 1ἢ Ογα ΟΠΊΉΙΠ7). Δοίτερα φροντίδες σοφώτερα: 

Οἴετο Ρ Πρ. τ: Ῥο ογίογες δηΐπι σὸς 1 -ατοηοιίντ αἰ" τ)- 
Ῥίεπτίογος (οἰ θη οἵδς, Εμτῖρ.ῖα Τ Ἠείςο, εἰς φρρντίδας νοιώ συμ- 
φοράς τ ἐζαλλ μίω;ἴςοτο Τιαίς].3, Ἐπτιτὰς πη ες σΟΓΠΊΠΊ δ })- 
ταῦτ Πλϊ  ς για 5. 

ᾧΦὐντισμα τος. τὸ, ἀ 5 ΠῚ» σοήμμα, ΟΠ ὅτα οἰ τατ] οὐτπ οἀϊτλτί ον 
μελέτη. μελ πη κοι. σκέψις, ΟΡὰις οἰ θογατιτη, Αἰ τορι. τί δ π᾿ αὐ ἕ- 
περ εἰ ατύϑοιο Σωκράταις φροντισμαϑα [Πἰι1ὶ ΘΟΟΓΑτ15 ΠΟ ΠῚ ΠῚ ΘΏΓΙΠΠ}, 

ᾧρρρντις-ἡριον,ε, τὸ, ΓΟ ποἷΑ, ἀοπιι5 στα τῇ, διασριζὴ, σεμνεῖον, 5.1} Δ πιὸ 
πδίζογι πη, αὐ γνοῖ τήρκον, σας Οὗ απ ΠΟ Ἰα ὉὉ}11 ΠΊ.ΟΟ ΠΙΙ ΠΓα:ς 
ΑὐπορἈ τη ΝΘ] ψυχων σοφών πῦτ᾽ ἐς ιν Φϑοντισήίρμον 9 ἱ. {ς] οἷα, 
ῬΟΙΙῸΧ [1..4.χὴ) τοὺ διδασκαλεῖα, ἐπ’ αἰδειγωγεῖα μόνον κὶ φωλέοις͵ δημοὶ κὺ 
φρρντιςρκα, 

ᾧ ροντις ς,, ΠΟΠΊΠΙ  πτάτογ, ασεδαῖ- ὁ ἐγϑυμητικος, {τ ριτ5, ΑὙῖ- 
ΠΟΡΗ. φεύντ᾽ ὦ δέασοιναι ταῦ φροντιςῆ, ΧΈΠΟΡ Ν᾽ ϑγιηροῖ, ἄρα συν 
ὦ Σωκχρατες, ὁ φροντιςης ὅφηκαλύμῆν Ὁ. ἐκοιιώ, ἔφη, κανλιον εἰ ἀφρόντι-,. 

«-ὉὉ. ἐκαλόμίω; Θαϊοιιυ5. Αἱ γέρ τοι διανοήσει 4, ὀνοκ(ϑύζοντω φροντίδες, 
ὅεν κἡ τὸν Σωκφείτη φρφυτισείω ὡκ ἰλόμω.. κὶ φρφντίμεις τοὶ σοφὰ βουλά.- 

μῳτα δζς. 
ὡορντις ικὸς οὐ, ἡ, σοσἰταθιπ4:|5. ΤΉ ΟΡ τ. φροντις-ικότερᾳ κἰδὶ τίυ) προ- 

φίω ἡ. [οἸϊοϊτίοτα ἴῃ εἶθ. φεντισικρὲ δή μοιτοι, γεγθ [Ὁ] 1οἰτατ]ιι8) 
(4:28 110... γα}. 

Φροντιςικώς [ΟΠ οΙτέ, 

ᾧρέδη, Ἰῃαηϊτοτοῖ ποαίδιπι, 
Φορος, ου, ὃν ἀπιι5,ςα Ππι5»οδ σα γιι5,Α δ 1τι1501 ΠΑ πῆ) ο!4π|4|5,1τ- 

τἰτιιε οὔφαντος, ἐκποδών. 01} π|5.. καν ὃς» ἀφανῆ.) ΠΟῚ ΔΡ ρΑγοπβ αὶ 
ἀϊίρατιιῖτ. φροῦδος ὧν ἡ φώνεται, Ἐυγρ᾽ 4. ἴδια που ἀρραάτοτ. εἰς 
πῶτο γὸ δὴ φροσδὸς εἰμι πας ἐγων[ἀφιι, φρφυδὸς ἐπ᾿ αὐτὸν, 1. ἀϊ[ςοὔπι 
δἀιιετίως οἰιπι,Γδεηι. βεζασι φρᾷδοι, [ες οΠογιητ, Τάς πὶ Εὰτιρὶ(, 
φρρύσος ἐκ ναοοὶ συϑεὶς ἃ τε προ ἀἸ στο [59 [646 ππ|.. φρφύσου γδ κα δὴ τῷ 

κακοῦ μείων ἈΦ)» 5) 5 ΡΒ ον ΒΕ] ὄντος [εἰ αι Το πάτιπι. φρρεῖσδοὸς ϑείνα- 
τος» Εὐτὶ ρί46ς5.14 εἰξ, ἐδυλθο, φρούῦδα πεὶ χρήματα 9 ἐλοιυτατος δά 
γδηιιπὶ ὅς ἰγσγίτηπι τεάδέϊςς. ΑὐἸΤορμάπ. α ΝΡ]. Καὶ «τως ὅτε 
μου φρρίδα ταὶ χον μετα φ ρου δὴ χροια, Φορύδη δ ἡ ψνχ  φορύδη δ᾽ 
ἐμζαδ, Κυὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοῖσι, κοι κοῖς φρνυρᾷς ἔδὼν Ολίγρυ φραδὲὸς 
γηύημαι. : 

Φρρυρα, αξ,η ειτοάϊα,οχοι δα φυλακὴ, ργαΠά π) ὅς ἱΡΗ͂ Ῥγαῇάϊα- 

ΤΊ} πλ1Π1τ85 δροά Πυεπιοίε. φρεορὲ μία τἶξε τί! χωΐξαν 5 (ΟΠ οΥ8 ν πα 
δὰ ρι:βάϊῇ ἰοςῖ ἐχοισαπδ: μία φρεραὶ ἡμεύατο,ν μὰ σΟΒοτς Ρτα:- 
Πάϊο δτατιφραραν φαίνειν, ἀρὰ Εἴσοτ, ρεπτα ράγᾶτο δί σουτγα- 

μεῖς, Χοπορμον Ἂς Φώνω, ΑὙἸΤΟρ ιν. φρεοίς ἀδιε ὀλίγου φρόδος 
γοβϑυμα;,εχοιθιατατη σγατῖα σά ῃ 65, δίς. Ρτουογ δια τεσ ἴῃ μο- 
ζηΐποαι νἱρι!απτεπι ὃς ἀ1ΠΠ σφητὸπι εἰἐοἴτατ, ]άτο 1 Ρμαήοης» 
τῆς ἔν τινι φρεραῖ ἐσμδρ οἱ αἴσρωποι,» ὁ δεῖ δὴ ἑα τὸν ὀκ παὐτὴς χὐφνγε- 
δ Σστοδιδιοάσκήν: χουἶπΠ 65 {χτηῖι5 τα] πὶ 1Π ςΟΓΡΟτ 5 εὐ{τοάϊα 

δἴσιις ργαπαϊο σοηίείτιιτί, νπάε ἀοπυίηαπϑ 1Π| ἴῃ πο 515 [) 6115» 
ψεταῖ πος τηϊαίτι ἴαο ἀεαιίσταγο ατ|ις ἀπβιρετς, γἱάς Οἱςετίῃ 
80ΠΊ,ϑοῖρ ρρεραν χα τας ἢ σαιρίοςάτο ῥτωπάϊα, 

ΦΡῚ 
Φρερκρχ ωγμ, ὑσω τ, ηχα, ατη ρτίηςο ρα σα οι πΊ; Ν εμετ, 
Φρέραρχ Θ᾽) ου!τοάϊα: ρεϊποορ5 ἔσι σμποάται τ, ρείηςορ5 ργα Πάϊα- 

τοι τη) Βμ 4.1 Ἐρηϊ.ρι αἰ ςεϊας οα(τς }}}, Χ ἐηορ ΟΕ ςοη. 
Φραρέω, μα, ύσω, τῦιηκος, οὐ ἴοάϊο οἰ αἰτατοαι νοὶ αι "14, Ἔχ οιθο» 

φυλάτῆον, ΟὈ ὈΓαΙΟ. σκοανω, οχοιοἷα5 Ρό πο, ὀχ ιθας 80, ἀεέεη- 
1ο5τυτοτγᾶρο ουΐτος 8, οὐ τοι ἐς παΐδτιιο, Ρτα Πα 5 τεηςο, [πὶ 
Ργα ἀἸαγίιι5. ρ γα τι πὶ ἐπ ροηΟ ας τατο! απιρίν ρτα Πάϊο ἔπη 
ἤππὶ ργα ἀμ. Αςσυ  Φ ρερξμα οι το ΟΣ, οἱ φρερεμνοι» αἱ ρὲ: Π- 
ἀϊο οὐ οὐ ινοτιιτ Αἱ "νυν ρτα Πάϊο τιοητιιτ» Ποπιο Πἢ φρας 
ρεῖν ἡ πλιτεῖν, οὐ θη δ καρ διάγειν ἐφιτυΐλων. 

Φρέρυμα, ατος, τὸ, ογ 8: αι πιν Γς ρτιι τ). ΟΡ ο οἱ, ἴα Αἴαςς; σαςαά βου. 
κολῶν φρερηματαν το τοὶ βεκολία, 

Φρξειον, α, τὸν ρ τ Πα ιηπι ΡΓΟΡ ΙΡ παρα] π Ιοςιις τι τι, φυλακτ- 
Θεογοςαίξ. τὶ, ρρφύλαγμα φρέρλον ποιεῖ ὅϑα}» Ρτα Πάϊιπι ᾿ΠΊΡΟΠΟτΟΣ 

ΤΊ]νς γα τὰ φρέρμα ον 4, αἱ 61], Ρια ἢ ά!α, τοὶ φρύδια ὄθησκϑυά-- 
ξεῖν, οι οὐ ἡ οἼϊαιτατς «αἰῖς 12. 

Φρ εις ἱ δὸς» ΠΑ ὶς απ δε ρας Πάλιηπι δυῖ ᾿οςὶ οἰ το ἀίαπη ππϊττίταγ, 
ἡιια" ὃς φυλακίς, φρερίδες γῆες,παιε5 ρτα ΠάἀἸατία;, Τ᾽ εις, ν 

Φρυρὸς δου το 5,ΠπἸράτοτ,ρυ δ Ἰἀἰατλιι5,4 0 εἴτ τα ργα Πα, φερυρϑὲ 
ΡΓὰ Πάϊα, δυτὸ σὰ φρρυρῶν, 

Φρυαγμα ατοςγτὸ, ΓΟ ΠΛ τ1155 ΔΠ ἢς [718 6 401 συιγτοητῖς : Ηἰπηϊτι5ρςὰ- 
ΤΠ ημ 5» Φρεμογοιὸς, ῥόξπον, τὸ φύσημα ἵππαιντάς φρυαγματίας Φρυα- 
2μα οτἴατη Ηοίγς. ἔπαρσις, μιετεώρισμοα υὑτῆρνφ αὐεια γοιὸ, ΤΗ͂. τοὐ 
τλέτϊαητῖα, ἔα ίτιις 1... Ἐρὲρο ποι τὸ φρύαγμα δίς, φρύαγμα ἰχυ θ., ἴα 
Ῥεγὺ ἃ ξοτγγιτ μαι λ5) σα ρ.2 4. ἘΖΟΡΪεΙ, 

φριαγαατίας εγδγἀἸςῖτιγ κυδιολεκτικων, Θ΄ τις ἔγοιποη5,) Ίγρ. ὁ φρυασ 
κτής. Ἐτοη τ “ἴδ ἕωασων φρύαγμα ἤτις φριμα γμὸς γα ιις σααπτὶ Εἰ Θηνῖ-- 

τοις (χίλι. πο ἱπάς τγαϊσέξιοης {ἰτογαγιλι ἀἰοΐ πὰς ἐξ [γα ἀεξ 
εἰγεμάμος ̓  γπᾶς ἐβγαγ δὲ νετθιιτη ς[Π ἀγογν αι τάπηρη ἐς πιετιὶ 
ῬεγσΠΠς ἀϊοῖτιν γντ ἃς Οτωοῖσ φρυ αἱ εϑϑεο 1 πλοῖα ρετος 1, δίκα - 
ταπλύ ἐδ Πση! ἤρα ᾿ατογάμπι. Δι οι τῷ φρυάγματι κἡ φυσή- 
ματικἱὰ εἴς, ἔν ἐπαῖτιι ὃς πατίπιηι ἤδτιι ξογοοιαπι Πιαηι Βεποτοῖτα- 
τέπηφιις ἱπάτοαητ, ὅς ἴῃ το ἔογπα 4 Ὀ1}1} ποτι οτὸπι ὃς πιετ ποπ- 
πα! 1 ταπηεη ἰητοῦ ντγιηΖῃς ἀπ οτεητία, Φρυαγματίας,οἸΔτιχδν 
1πῆλτιις ξα[τιι591 πίο! τις ἀτηϊις ἔετοχ 9 φερνηματίας, καὺχυματίας3 
ἀλογέςτως ἐπα οφυϑυ- : Τταηῆατέ, ΡΙκτα γος ᾿ῃ Αητοπιονάς Α- 
Πατῖσο ἀϊσεπάϊ ροποτε τοάιιπάδητε οχυταητέσιις νογ ρου απ 
οορία, ἰσατθη5 : Εχϑῦτο ἢ τῷ καλου μήῳ υἱὸ ἀστανῷ ζήλῳ “Ἶ0 λόγων, 
αὐϑθουαῦτι μαίλέτια Κριτ᾿ ἐκεῖνον τὸν χοῦνον. ἐΐχοντι ἢ πολλίκὐ διυιοιδ τῇ τεῦ 

φρὸς τὸν βίον ἀυτύ κομπιώφη κὶ φρυαγμαπτίαν ὄντα 5 κενοῦ γευρμοίματος κα 
φιλοτιμίας δῤὼ (φίλε μες-δν,ϊὰ οἴ, Αἰ πυ!αθατιγ Διτεπὶ ἀϊςθαάϊ ρα - 
πὶι5 ΑΠφτίσιπι ἀρρο τᾶ, ( φιοὰ ττη πιαχιπιὶ βοτγεδαῖ ας ν]- 
Β6θατῦ ) ργορτοῦ οἷμι5 συπῃ (πο νἴτα: ᾿π τιτιτο τηάϑηαπι σομιια- 
ΣΟ πιά πι, Ετάγ οαἴπὶ ρ] οΥῖο ἢι5 ὅς εἰατιῖς ἕοτοςία εχ ταδάτααις 
τοτιιβ οἴτς ἀαΐτηις 5 Βοπόγαπι ἔργα αιια ςς Ἰηφηὶ σαρ διταιξ 
ὃζ ἀταἐτοπα. 

Φρυᾳκτης, ἴῃ Φρυαγματίας, 
Φρυάήομαι, γοπχο, φοαμο μα) ντάς Φρυαγμαπτίας, ἘΠῚ ἃς κατασλυπ)ο- 

μαὶ κα ἐπαΐρυμα δι, ἃ Με παι άγο καπαπληη: Ἡ εἰν ς, ἐπεγείρρμα 
μεγάλοφρφνώ, γαυριώ, τοιγοοτ. στο ]οτγ. νυἱάς Φρερο ἡ εῶν τὰ Ααι- 

τποη!ο. φρυατ ὁρμήν - ἀδιλοις ἐλπήσι,ΐρε γδηὰ ] τι15) σάρ.7. ἰἔδτο 
2. Μᾶςς δ. ἵπποι φρυα ἤ μένοι ὥφὸς «δὺ αἰγώνας, Ἔα [εἰς εἰ δτεύ 
αὐ ςεττα πιῖπαςἸυτατ ἢ Γγοῖτρο. ᾿ 

Φρυάήω, μκ. ἰξω,α.α χα, ξ απποοέγοηανο, [το τὴ ἴηἤιγρο; οἱ ογϊοτοίι- 
Ῥεγθι οὐ Ν εὐτια το], ντἀς Φριμοσσω, Εἰ φρυαγματίας. 

Φρυγὰ αἴ ἡ, Αγ τρρστὴ, φυγη2 1 εἴν οι. 
Φρυγανικοὶ,νἰτ σα ἶτα οἰτὸ ἀτοίςρητίδ ὃ Ἰρηΐ δοσοπητηοάδταν (υϑτιι- 

τἰσς5.ΟαΖα ἰτδιὺ 2.81Πο0ἁςιρίδατ Τ Βςορῃ ταῖν, Π0.3.4ς (Αιπ5,4 6 
οἷκα δὲ Ρ"ιηΐςα δὲ πῖγττο [ΟΠ 55 Πυκνέτατα δὲ ὅξι κὶ λεηβότατα; 
χἡ ταχὺ «αραυαγγόμβρα. διὸ καὶ ἐρυγαγικώτατα ποίνξων πῇ Ὡρρσύψει, Δα 
ᾧρυγανον, 

Φρυγαάνιον, ΟΧ  Ρ.}15 Εἰ ατοχ. Μάγος. στο πηΐτιπι. Βατθατ. 1.3. Ὀϊοίς.ς- 
τος νὴ στο πηίμπὶ σαρῖῦ Ῥγὸ ἔτατῖσς ρΌ ΠΠ]ου ν᾽ ς Φρύγανον. 

Φρυγανισμὲς, 5, ὁ. νἱγριτοτατῃ οοἰ [ςξξϊο. γίάς φρύγανον, ὅλ φρυγανε- 
σμιὸν ξελϑόντας, ΠἸσηατιπι ερτο η, Τ πον ἃ. Αρριδῃ. 1 θέτο οἷ 
ἐγ τοῖς φρυγαινισμεοῖς, οἱ ὃ ἔνδον χὐτ στενοχωρίας κὶ κρύοις δστολλφουτο,, 

Φρυγανίσρεια, ἡ γη.[ἀτπιςητατγῖ χ᾽ Αὐ ΠΟ ρ ἢ. 
φρυγανοειδ᾽ης» Γατοι!οἴμι5,οΙ ὁπυϊογαπι πιοάο Πρποίιβ, Ματος 1.118. 

3.04.4.6.φρυγανοειδιὴς ϑεέμνιθ-. ἔγιιτεχ Πα γοιῖο 155 ἔγυτεχ (ατοιι- 
ἰαςειις. Ὀάοῖς.ἰ0.3..4.171. φρυγανοειδ ὃς ϑμνίσκιον, ἔΓΕΤΕΧ [τοῖῖ- 
Ἰο[ιι5»ἔγαι εχ σγοπιῖο Πμ}}}15,Βαγθατιις [0.3.1 )1οἰςοτα.ς.4.4.ν1- 
ἄς Φρύγενον. 

Φρύγανον, κε τὸ, νΊΓΡῸΪτιπηνς ϑοίμν δ. ἃ ΠΙρίτιτη ἔγοαυεητῖα, ἀποταῦ 
ἔγατοχ, τὴ ρἰδητατσσι ρεηεις ιατιοῦ χης ἀἰετγοητία 9 ἀτϑοτ; 
Ἐειτεχον γρα!τηπιίαιο ἃ αΖα πιτυτῖςξ νοτῖτ)ᾶς Ἀστῦα, ΜΞ 

Θϊτπι εἴξιντ γι θαιν ρα Παττι5, Ν γα]: αὐῥώπες 7 κ, ῥωσηΐα ἐϊςια- 
τὰ Ὁ Ηοπιογο.  ὁςδίιτ φρυΐγαι ον ἄτὸ σῷ φρύγειν ἃς φρυίειν ΝΑ Πα 
μας νόος οπιηΐϊὰ (αι πιεγτοία ᾿ρηα τι Ἰρηιίαυς Γοπιοπτᾶ ῃ- 
τις δά σγοπιαηάιιι [ας  Πανσουτιποητατ οὗ 14 ὃ φρυγινά, νοςδξ 

[ῖο ποπηίης δφλεκτα (ομ δητίηις ἴα Οφοροηῖςοῖδ, Ἰὰ ἐπ. ο- 

Ταιης ἢ!α: 8. ΕΊΤα.οτοπηϊα, αιαΣ ἔμ ητ ὑή μα ται κὶ κρέρφη ὁπιη [ἃ 
Ἰίρποία ἃς Ππτου]οία πιάτοτιὰ 4 ἔοιπᾶχ Ἰποςπάϊτιγ, ξοττοτιΣ 
αἰταυϊ ἀταῖς {ει οἰτατ,γ μὰς σουῖας ετγ πο ]ορἱδὲ τατῖο. Τ μεο- 
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ῬἈγαίευϑ δι τον. ρίαπταν. ἰἴοτο τσαρῆτο αυλατο, Τηραΐ πε δγ' ἐδ κὶ 
μέγισα, καὶ χεδὸν ὑφ᾽ ὧν παΐνπη τὰ πλέϊςα εἰδεέ χετεη, τῦσδε : δένδ' ρον, ϑεῤ. 
μνῶ- φρύγανον, ποα, ἰ. 46 πη, φρύγανον 3, τὸ ὅπο ῥίζης," πολυφςέλεχες κὸ 
σολυκλαδον δῇ βῖϑος τὸ πτωλίερίθη, Τητει φρυγανικο ἩΠΠΊΘΓΑΓΙΓ ὃς 
σαρρατὶβ δ ὶρ (ο,᾿δτο εοἀοπηγοαρῖςς διντ τ βὴπι5 ἵππιον ποϑης 

16 Π τα πη εἢ ξγιτι οἷς ποστίας νοσαιῖς Οο] το ]α. Αρυά Π]ο- 
Ὡγ (ΗΔ Ἰσατη, τ τ. στο το σφακέολοι φρυγάνων, ὥς 11.7.σφείκελ- 
λοι φρυγάνων, ἃ οἰἘροτοιηϊοτιιπη νἱγρη!τοτάπιαιις ξα [οἰ α]],αιοά 
πλῆδος φρυγάνων ἀἸἰχῖς {|σᾶ5 π᾿ Α ΕΣ ς Αροῖελρ.:3. Ατπορἤδῃ. 

τὰ ΑἸ ι5,κδίρφη, Κ το πω ρόντει φρύγανα : ἡτι γτ ναἱς (οπηιπεηξ, 
Ῥοπυπτιτ ἐκ αἰδαλλήλω, ἄστη (Ο Πηΐςι15.) φρυγάνοις χφώνται οἱ πυρφ- 
εἰθέντεις, 

Φρυγάνοφόρφ:541}} ἔσγεν ἰγρ αἶτα, Γἀγπηδητα ἔθγεης, ΠΥ Πά5. 
Φρυγανω δηςγεως, ὁ κὶ ἡ, [ατοιάσοιι5. ἐτυτίςοι55 πιγατίςςιις, ἀτ ἄτι, 

φρυγανώδης ϑεί νιον, ἔγιιτεχ Πιγοι]οίμς, Οἱ οί. 16.3.18, ταὶ φρυ- 
γανώδη, νἰγροΐταςν ἄς Φρύγανον, 

Φ γυγοὶς,τΟἸτι5. Οἱοίοοτ. "..4.,σαρ.12. φρυγεῖστοι, τοίτα,), Ἡ ογ πιο]. ἔτ᾽ χα, 
Μαιςε!, αγοξβέιδϑ πιο .11}0.1.1οΐς, ςαρ.140. 

Φρύγετον, τὸ ἀριἃ ΡΟΠ]πσοτα [το ργῖ πιο. ἃς φρύγετρον ἰἰδτο ἴσχτο; 
ἴαττασο ΠέΠ1ς ἴῃ πιὰ ἕαττα τογιςαητφἔαγγοιιπι ξοτταῖς ἃ ΡΙ΄η, 
ἀϊέξειιαι, ̓ ἴρτο 18. σαρίτο τογεῖουΝ οὐμὰς ἀπρτας ([π 6110) ἔατ τε ΠῚ 
Ῥτα ει ραπτ:ιοἀ ἴτὰ ΡΟ] ]σε νἱ θάτιιγ εἰζειτὶ, σόλων κὶ τας νύμ- 
φας ἰούσοις δι τὸν γάμον ὀιιέλδυσε φρύγετον φέρειν σημεῖον, Ηςἰνοΐο, 
φρυγετρον οἰ ξυλίφιον ᾧ κινοῦσι ταὶ πεφρυγμένας κριδεὸς, ὈΙοΐτιτ 

αὔἴαπι, ὐλομφενδο μεθ τισιν τ  νομι; 
Φρυγοιὶ, ἰάςπι αιιο φρύγετον, ἡ ἀγ[ᾶον, ὅπου ἐπέφρυγον, ἀἸ οἴτιιγ ὃζ σειεις, 

Ει χιὶ ἔτι σις τογγέγχις φρυγεις ετίαπν νοσατατ, ὦ φρύ των, ΡΟΠυχ, 
νἱς Κοσδὸμὴ χὰ Κο δὸμεῖον, 

Φρυγέω, μι, ἴσω αν, ηνφ ΠΟ, αγΘο.Ν εἴτ, 
Φρυγένοδεα ας νὴ, [τἀ ϊ σοηι5 Π!οἄ ἔα 15 Πεθατιντάς ΡΟΪΤας, 110.9, Ης- 

ἰγςυ παιδιὰς εἶδὸς διὰ κυάμων, 
Φ  ὑγιον αν τὸ, ΟΓ ΟΠ. 111π|ν 1:1 σπιιτη ἀγ ἀμ) δι σΔητ ἐπα Ἰποἰτδῃς δά 

αττηα, εἴν ο, ξυλον ξηρόν, : 
φρύγιίθο, κε δ Ποςιι5»ατίατι5. Ργο στε χιοάαπὶ αἰζιιο, Τ Ἀςορ γαῖ, 

{0.6.0}. Ρ]ληε. 
Φρυγμδς κα, , (ἰς οἰταϑγκοόσες, ΗΠ εν (ἢ. 
Φρυΐγοματοττοῆο,αζα [10.7.81 ρ[λπτ, Τ Βεορῆτ. ἐφρυγν δίψης εἴπο, 

ἴῃ Ἐρὶρ. πεφρυγυᾶν Θ΄ ,τοίτι5.πεφρυγμῆθαι κριϑαλ πογάςιιπη ρτατοτ- 
τὶ ἀυ τῦ, Τ λον ά. 

Φρύγω, μκιξω,τοττοο, Ποσονέγιροιν ηάς χαταφρύγωι ΟΓΟΓΆ 5 ἱπσοηο, 
ΑΠΠορἢ ἷὰ Οοποίοπ, Καϑήμναι φρύγουσιν ὥσσερ χὴ τε» τῷ, ΤΙ ΟΙταΓ 
εἴα Φρύπα. 

Φρυκτος οὐ, ὁ, ἕαχ ὀτα νεῖ ὁ Ῥαηΐςια τυρμα» ἐμ Ὗ τυφῶν αὐϑοίλης 

λαμπείς, λαοῖς ἴσηα ἀδητατ ὁ ἤρεσι!!18, δίιηγαιις φρυκτοὶ φίλιοι, κὶ 
πολτυοιγΑτὶ τᾷ, Τ νον 14.11.2 .ν 1 δα] δηνῖπ1) ἃ ΡΟ οροππεἤὶς 
ορττοῖῃ ργοςιΐ Ατβου θη ε8 Πα ᾽ ατὶς ἔδοῖδιι5 πιοποης, Ποίϊο5 
Φάϊισυτατς, Πὺς ὃ τας Αϑίωδας φρυκ τοί τε ἤροντο πολέμιοι φρυκτοὶ 1π- 

ἡυῖς Οὐπγπηςητ.λαιιποίεες τενεὶς Στὸ ξύλων γϑωαυᾶναι 5 αἷς τιν ες βας- 
ζοντες ὀύωϑεν ἦν τή χων ἐσήμαινον τοῖς πλησιοχώρρις ὶ τοῖς συμ (οί χει» 
δ'τὸρ τινας ἑώρφι πολεμίοις ὅγμόνταε ὡς ὅτι δεῖ ὠροφυλάξαϑϑοι. οὐ μέ. 
νον 2 ὅ::) ποχομί ὧν τούτο ἐποίοειυ, δι ἃ ἡ ὅ}5 φίλων, ὅτειν ἐώρφειυ βούθειαν 
αὐ τοῖς ἐρχομδῆρμυ, ἐσύμανον πτόλιν διεεὶ “ φρυκ μ᾽, εἷς ὁ δεῖ ϑυρυξειϑει, 

χ. ὅταν μὰ) φίλοις ἐδηχοιω ἐζάς αζον ἐδὺ φρυκεδὺ ἡρεμοιμῶτες. ταν ὃ πο- 

χδ βίοις, ἐκίνοιιω εδὴ φρυκεξὺ δηλοαῦτες τὸν φοζον, Ψυς φρυκτωρέϊν, [48 
Τητογρυ 5 ἤπ ἰἴδτο 3. Οἱ φίλμοι ανοτείνοντο χα οικῆν οι αι, ἱ αἰ μῆυ οι δέ, οἱ 
Ὁ) πολέ αιοι κα ὁ μῆμοι μὴ κὺ αὐτοὶ, σειόμῆροι δ (ν1ἀς Πυρσεία) ταῦ τ᾽ αὐα -- 

σπεινῆντων, κίνησις γὸ ο πόλεμος, Φρυκτοὶ, 14 Ἰσ᾽ατὶ} σα  σιαΠϊ,. ἐπ ἀἸσιμι 
Γαθτα ρα. ΡΟΠΙαχ ἀῖῦτο 8. φρυκτὸὶ ὃ ἐκαλοιυῦτο αἱ ψέρφοι αἵ δικαία, 
δεν χἡ φρυκ τῇ τις ψηφίθ.. ἢ εἰς τὰ ἐναντία ἐχοιῦντο, διι1, φρυκτὸς. ὁ κύα- 
μος 9 1. ἕαθα : αὐτὶ 3. ψήφων κυώμοις ἐφ όρφιω οἱ “Ἶ ΑΙϑίωώων δεκᾳ αὶ. 
Μηάς διαφρυκτοιώ, ἰά οἰ, δια ηφήζειν,ετγε {βγαρία,κ διακλυρ ν, 
ἴοτείγι. 

Φρυκτὸς, ἔΓΙΧΙ5 τοίξι!5; ὁπ]ὸς . ΑἸ ΟΡ Δ η, φρυκτὴ ῥντίνη 7 τὸ Πηὰ ἔτι - 
χα ποτα ἃ σο]ορΒοηΐΔ) φιιπημᾶπ) ἐλ θη ἃ αιμ ει ἀΔπὶ οτο- 

ἘΠ τα» Ἵ 
Φρυκτὸ οἰ θατϊπάς Ρτὸ {ιθταρίο. το πὶ γατεβ,ςοπίμ]τοτ. 
Φρυκτωρέω, ρ! ξ ςο.Πτσςο. στοά ιαπι πο ξιιγπαπιᾶρο ἀρ ἱρηξ, 

ἃ ἔρεοια ᾿ρηίοιί πη Ργασηιιητῖα πὶ Ἔχοῖτο, δ σης (δ ΄ατο Δ6- 
ἀεητιιπι ἀθημητίο. διαασυρσεύω, «συρτεύω, [ας 115 εἰειατὶς Πρη 
ἄο, τοῖς φρυκτοῖς σημαήνω. ΨιτγΡ.!. Ατης14.2. Ἐταπὶ Αὐρίμα ρ]νὰ- 
[δηχ ἱπγμξγις πδιΡιι5 ᾽δαὲ Αἰ Τομεάο τασῖτα ροτ Δηγῖσα Π]οη- 
τὰ ἰη6:, Γἀττοτα ποτὰ ροῖθη5, ἤδη ηηα5 ΟΠ το σία ρρρ᾽5 Εχ- 
τιιοτας : απο οἵ φρυκτω εἶν, ντ Παραφρυκϊωρξνν ρον ἔχςοϑ ἀτάτις 
βλυαπλατα ἰιο ζθιι5 Πρηιιη ἄδτο, ΠΥ ας ) τούτων ἄς ὁ ὠρεσβυτὴς 
ἐν σικελίᾳ, πέδφφρυκτωρδυϑ μᾷν Ὁ. τοῖς πολεμίοις, ληφϑεὶς υἱατὶ Λαμφίχου 

Ετ φρυκτωρεᾷ ϑεη)ξαοϊθιις ἰηἀἸςατὶ 

ἀτηῖς ἀςηιηοίατί, τοῖς φρυκτοῖς σημανεῶτα. ΤἼν ον ἀἹ 4. Καὶ χξαν νυ -- 
χτα τοῖς Πελοποννησίοις ἐφρυκ τωρή ϑηστιν οξήκοντα νῆες ΑΙ ϑίω ων αφο- 
πλέουσι! στὸ Λδυκοίδος. Φρυκτωρὼ οΕἸα ΠῚ ΡΓῸ «συρσεύω., Ὡρρῳοΐνω, 
σὰ Τουχ ὃ, ρτα! ασςο, μος εἴς, ἔλοςπι ρταογο. ἡλιίθ. φρυκταρεῖ παὶ 
σῃ πῇ οἰκουυβυῃ κὶ πάσαις ὄψεσι) ἸΝαταηεη, ἴῃ Οὐας. 80] τοιῖ οὐδ 
ἂς οι 5 οὐπηΐδιις ἰμσεπι ἔπηρατγτῖς, Τάς ἴα Οτατίοης ἐς ἰλη- 
ξὶο Ρλίο]νατ, ὅσον οὐρανὸς αἴωϑεν φρυκτωρεῖ γ ιιλητιιαι σα μὴ γα 

εἰπετυμπανί ὅν», νὶἀς φρυκτῦς. 

ἴμτ ἔαεῖθιι5 εχ. αἶτο ἐΠυτοληατ, ἰά οἵδ φωτίζει, ν᾽ ἀς ᾧ υκ τὸς 8ζ φρυ: 
κτωρία, ι , τἕραν 

Φρυκτωρία, ἡ χυχνα ψία, ὁ «υριαὶ ἀγα σσεη πο ἔλοίιπι, ἔλοῖθῈ}5 οἰ επατῖς τ ἐμὰ 
Πσπίβοατῖο, Αστ τοῖς πιά, τοσίξτος ἰώ ὁ κόσμ 9. νὴ ριοίλις-α “Ὦ μον 
φρυκτωφθκὼν χτλ δια δδχας πυρσευασών θήλεις ἐμ περάτων πῇς αῤχὰς μέ- μα ἊΝ , 

χα! σούσων,τᾶτα οὐαῖ ἀοίογιρτα; σςΟἸ]οςσατίοηὶς ται ο, Ρταείγεῖπα μβμογο 
ἀρΉ 1 ΠῚ τ ατᾶ τὶς (αθτπάς νἱοῖθεις Ππισειτίαπι ἃ Παῖθιις ἱπηροτὶ} ψυκῖ ̓  
δὰ νίαιις διιία.Οτορ ἀς Βαρεϊίπι, Οἶμαι πίω κυκλικίμν ΟἿ ἀἰ ς-έρων πε- ων 
Θάοσδον, κὺ τίω αὐώωϑεν φρυκτω ρέων κόσμιον ὅλον αὐγάζεσων, ϑ0]1ς (ρ ςπ- υἱεῖ ἫΝ : 
ἀοτεπὶ {ππτέμηπς, ΝΠ) Φρυκτωρία 9 οἰιξοί τα ἐχουθἰσάμς 24 ΩΝ πη 

ἤρπιπὶ ἀδηάιηι ρογ ἔα ςο5,ὲ [ρεσυ]ῖς ταις ςἀϊτίοις ἰοςο, Ατὶ- ἐὴ ον, 

εμηϑαβρη 
{ ΠΩ ̓  .» 
ην πιῶ " ̓ 

ἡηβήμθη! 
αν: Ι ἴω ; 

μι ιεῦα 
αἰϑρι ΠΣ 

μμϑεναῖν 
μμϑαμ, 
νηύμπρυτν 

Πορ μι ἴη Αἰι1δ.- πανταχῇ φυλαχαὶ καϑεσήχασι, τὴ φρυκπαρξαι ὧν τοῖσε 
«ργοιςινἸάς Φρυκταρέω, φρυκτωρκών ἐποπῆηρες, ΑΥίτος. 1.46 πιῇ - 
ἀο.1. [ρεσι τι) ἐχου δίτοτεβ. : 

Φρυκτώρκον, εἰς ναι Οὐ ἰρεοιι]4, νος] στυρκαϊὰ κὶ χυχνοψέα,, παῖς Ὁ 
βαητίιιῃ ἀϊτοξιτχ δὲ Ἰιοίρ τα! ας.» γτ ΡΒατγις Αἰεχδηάτγίηα, Ης- ὙΣ 
τοάίαπιι5. Αἰ πειχάσαι τὶς αὐ τὸ αι ἥ μα τῷ κατασκϑδυάσματος φρυκτωρζοί' 

τοῖς λιμέσιν ὅψηκει μῆδοις. εἰ νυκτωρ ταὶ γαῦς ἐς «ἀσφαλεῖς διαγωχὲς χάρα- 
γαγεῖ φώρρις ἢ αὐ τοὶ οἱ πολλοὶ καλῦσιν. ἀρτι 

Φρυκϊωρὸδεςοιιτο5 Γρεση τις: εχοιδίτοτγεϑ ᾿η [ρ οι} (ὐπὸ τὲ ρρυκδοος 
ὡρεῖν, ταὶ χαμπάδεις φυλα! ἡ εἰν γὴ «ουρσεύειν 4] Ἰρῃε8 ξάςγε ριςξηῖς- ᾿ 

τος. δζ το ]οτς ὃ ἤροσι}15 (ΟΠ 1τὶ [ππτ. φουκσωρρὶ ἐσγίμαινον, ἤρεςισ 
Ιάτογεβ ρτὸ ἤρμο ἴρῃες οἤογεραητ, Ὑ ΒυοΥ ἀ, ἐχιϑσῦν 

Φρυκτωρώ, ν]άς φρυκτωρέω, τ Η ν σχιίωι 
Φριωλ νὸς, καὶ φριωέθ-. ΚΕ) φρει η ἧς Δι οῖ.2. Ἀππία. ὃς δ ᾿ αἰ παίμπι 

ΦρΣΘ-,εταδεξλντάυα νοπεποία, πὶ ἤσςο [οιαρες γισςηϑ : ἃ τυ δῖ. [πίοι 
ιν αῖθιι5 ΡΙογαπισῃς νἸξξῖτατ, φρευύς πόσες» ματα πη γυοτας γοτ ,γϑωιθηνἰ εὐ 
ποι π}» τοήσοτ. Π|5. 2 .σσρ.τοο, δὲ Π|0.3.ςὰρ.169. τοῖς ὑπὸ φρυθ ὦ τα ἐρίεσιὺ 
διυγχθεῖ σι,δες ἃ τάυὰ τι! οτα ἀδπνοῦ 59 ὅζο, ἀεὶ Ὀ το Π10.3.ς. 169. ἢ μένον 
Τερς Οοπηπῃ, ΝΜ σλμ τ ἴῃ ΑἸΟΧΊΡ ΙΝ δ]. 0). μὴν ὧν φριώοιν ϑερήο- Ὁ γϑιὼνγεηοι 
εὅε ποτὸν χης δες. αἰςϊαη, ἴῃ φιλοψδύδ', φρευῦοι χὸ φύσοιλο;, ἴτε - 
τα, ὅ. θυ ομος,ν 1 φυσι, " 

Φριυτον, «οἰ ἄς τα 40 ἃ φρυ [τοπὶ ΡΥ μγ ὨΙΠΠΊ σοηιι5 ἔτιτΙ οἱ ϑοὰ τυδς- 
τίς ινα5 φριυες νοοαδῖ, απ αάπιοτίιβ ἐς πτ αὐυχηο, ἀἰςῖτας 
δὲ ποτήριον. να ἀραὶ Μλγος}.}10.3. οί. 

Φρεωίχειον 5 σὺ, Πρπιῖπὶ οτὰς ΓΑἰτατίοη 55 δα χιιο (Αἰτάτογεπὶ οσιγ, 
1ῃ αὔτοπι εἰσ ίατί ορογζεδας, Αὐἰτορμδηος ἵπ Με ίρί 5» Καὶ τὸ 

[μεῖς 

πρίν δε 

᾿γπῖα 4.γ..200 
μἊἉ .» 

ἢ μ᾽ 2) 
ΠΡ 

᾿ β 3 ἡ πεν} ἰυν 
φριυίχειον Εκλακτιστέτω τὶ ςοδασως Αι δόντες αἴω σκέλ Ὁ., ΟἾζωσιν οἱ ϑε- ἘΙ ΝΕ ΕΝ 

͵ ν ΄ ᾿ ᾿ ἡ, εἰ » “» , » ἊΝ ᾿" 

ατα ΟΟπλπλξηῖδγ. σημεεώφες τὶ ἕω, τὸ εἰς ὕψι» ἐν τῇ ὀρχήσει ἐμλα- νϑίοἠνν 
κτίζειν, 

Φριω οειδὲς [λοῖοπι τιιϊδεῖα τορτα δητδηβ. 
ἤπῚ 

ἐζενν, 

ἜΣ ΥΝ ἢ ᾿ Σ ἐμιολἶξο 
Φριωολο χίθ. ἱερρεξ, τι δοταιῖμς αοςἐρ το» Αὐτόν στό φαΐητο, ὅς 95. ἐμοισια 

ΔΒ ΠΑ]. ἡξανὶ 
)) 

Φρύπω,τοττοο, τοττοξιοῖο, Πσσο,  τίσο. ΑἸεχαηά, Αργο. "1.2, Ρτος 
ΒΙεπτ. ὑαὺ τῆς σφροόδας «τυρώσεως φρὺ Πεῶτο κὶ φϑείμεάθαι, 14 εἴϊτ,οοα- 
στοπγατ ΡΟ ἰτίδη. 

Φρωώ, κ φρυμὴ, μι φρή σον, τὸ σπυρρΐεμιαι. αὐδοὶ τὸ ὠροϊω Ρεῦ ἵν ΠΟΟΡ. «ρων δὲ 
ποιτατίοπο τῷ πα} ᾧ Φρώςν πὲς φρημὶ, ἡ φρέεγντ ϑές, 

Φρωγιῖν Αττίσό,ρτο φρατ ειν»δη}4, 
φδλαμαιτ,ἔφυναττὶσίτιν τ 114 Οὐ ἢ. 6 ὄντ᾽ ἄρα οἱ φδ χιρὶν ̓ ος ο[ἢν 

τετῖ στ (ει ἀρρτοβεπάϊτ ΠΠΠτπ τῆδηιι γ4πιῖ ἀπ ρίοχὰϑβ : ἃ νεῖθο 
φίμι ροτ αριεξτϊοπεπι ἱπογειηθητί, 

ἐὐλίδ ρααὶ 

Ἐν Πρίαρου 

ἀδερ0 φ νι 

ΜΝ πα 

ἈΝ Ια ἰυ 
ΠΡ 
.. 
ὶ ἵν, Ἡιμα με, δε 

-- 

Φύγασε,λά βαρ ατη. εἰς φυγίω, ἔαρ ίοπάο ξιρατῇςιιτ οἴκαδε, δ. 14 σοημϑ: τρήης 

Αρο ]οπ.}. φιυΐγεϑδ᾽ εἰς ἐλ. ἑὁρμυϑέντες, Κ ον 
Φυγαγεία, ἔν» ΟΧΙ 1 Π|οοἷορία, φυγὴ διά, 'β .π 

ἡ ϑηείττι 
φυγεδευομα,, εχ] Ο.Ο χα] [απ ιισίο. 

ἔ εὐὰ οἰ 
Φυγαευτίήρεον, το βαρ 6.96 Πρ ἰπιτη, ἜΣ μΡ " . ᾿ ΤΡ ἢ ἢ Ἐν ΠΥ ΜῸ ΝΣ τ ὧς 
Φυγαδεύω, μ, θύσω, δυκοι, ἔα ΡῸ. ἴῃ Ἔχ πὶ ἀσος ἴῃ ΟΧῚ πὶ Ὡττο9 ἷ φαμεν, 

“- ὙΠ τα ΣΙ ΕΘΝ . ΜΗ μα, ἀπ. 
8ζ τοίεσο, ἢ εχίϊτιπι ροἶϊο. φυγαδεύοιν ἐκ τῆς πόλεως, 1η. ΕΧῚΠΠππηὶ ἐφάπρπ, ἤει 

Β " ἐς ὑὴ Τὸ ΠῚ 

γτηϊετογνῖαπη ἐς δοσπατοτο» αιὰπι ἐς πιά !οῖθιις Ποπτοῖϊ, ἀϊχῖς, ἰντι, 
ΑὐιυΑςςαΐ, 

Φυγεδικὸς, ζ, ἐχοα]ατοτῖιι5. ἐδ πλαϑοις ἐὺ φυχεδεκοιὶν νᾶσο5 ὃζ ΟΧ 655 
Ργοξιρος, ΠΟ οτατ,ῖπ Εὐαρογδιὲς φυγαδικίω φερϑυμίαν ) 44 οπὶς- 
τοηάππιὶ οχίϊο ἔλοτοπ). 

Φυγασικαῖς, αΔ}] Ἔχτ τουτὶ ἐρντ ἀρὰ ΡΙ ταῖς Τιπιοϊεοπο,φυγα 
δικῶς ζῆν, ΟΧΊΪ 5 πτοῦξ ν ΠΟ Γο. 

Φυγὰς, αἰδὸε ὁ οχῸ  Ὀἰξορίας, ρτο ἔπιριιποξα ρίτηι55 ἀοίσττον σπὶ Οα- 
Πἰτι φυγὰς μερόατων, ἔιρῖοης πο πτῖπ65 σα Βοπιϊ μα πι, Ν ΟΠ ηιι5ιφυ- 
γὰς τῆ ς ἑμωπῇ, [η ραϊτία Ἔχτοτι 571 Βιιον ἀ. φυγὰς γίνομαι ἀπὸ τύτας 
πος ἔυρίο, ΡΙατο ἀς Γιεσ.. φυγάδευ ποιῶ, Ἔχ Ί  ἴο πιο, Πεπιοῆῃ. 

Φυγζαύω. με, αγων στο: δορ νος]. ξιωΐημε τά δ᾽ ἔτι με φυγζανει, μας τὴς πόδ 
Ἐαρ τ: δὶ τὸ λανϑτόν εἰ Προιῇοατινηάς καταφυγίαίω, “ 

Φυγιϑλον,νο] φυγιϑλίϑογταιπτοτ ἰατιι χα! οπ, Γοἃ ποη αἴτιαι. 1π δ᾽ 
αι άλιπ ριξε! Ππιῖ]ς εἴπ. ΘοΙογ ἀἠϊεπιόσιις γε μοπγεμς 
οἹῈ, ὃς πιαῖοτ 4 ὰν Ῥγὸ πᾶ σηἰτ ἀπ ΠΟΥ 5. ΡᾶΠτΙΣ ΝΕΤΤΙΓΕΣ 

᾿ 

Ψ 

ἃ ϑοιίδοηίο ἴαι Βοιραμίουϊας φύγεϑλα ἀϊχίτ Μίανςς! 5 Ετηρ τσ Ταῦ υ; 
εἰς. ΟδΠ(ις [τὸ τ. αἀιιοτῆις ράπιιπι εἰ πὶ ρ τ πιὰπι Οὐ ΟΠΓΟΠῚ ὑχινηι ᾿ 
480} φιίγεϑλον Ογα!οὶ νοσαητι φύγεϑλα ϑπος ἡ ματα, Ὀϊοίσοτ, ἰδ τ. ἀμιρν 
4.ςαρῖτο 9.4. ξιγιιποα! ὃς αδίςοΙΠ5,Ματοςὶ,ραηΐ ὅι πιρρατατος " ἐμίμι; 
Ὧ6 5.9 πιο Π, φυγέϑελων διαφορη πικὸς, ἀ{οατίσης ραρὸς τῆς ἴπτεγρτο- ΡΝ 

τὸς Ὠιοίςογιά ἴδτο 7.ςλρ.98.ν1άς αϊ ἐπ. «ὦ Οἰδιςοη, ὃς ἴῃ ἀϊ- ὈΙ οτς 

ἐτίοας Φόμᾳ. 
ἣν ᾿ 

Φυγολίτης οὗκος,, Ὁ αν σο!τος γἱπααι » αιο χὰ Ἐρβοῆιπε παίοϊτιτ» Ἀξῥμίωῃ 

Ὁιϊοίς, ᾿ γι γ 



Ὁ 
" Ῥιοίς ΠΡ. ιοαρῖοὶ 

δι ΓΕ] ϑυγεῤηδενβ» ἀξο[οσοτϑοίπεῖσ.ι.. ι τῆς 
ΝΗ φυγὲ, Ἀγ “βρα, οόσξις,εαυτο υἱταυ᾽ ὁ αμο( χα: δὲ ἔβα Τμλτίιονντ ἃ- 
ΠΟ Ὁ Ρυά {ππ.ξπιρα ναΪποτιμπι ὃς πιοττις )ασοιατιο. δίωξις, φυγὴ καιϑε- 
ἀγαίηη τ ρκεὶ μ᾽ ποίντὰν,. ΟἸπηΐθιις ἔβα ἘΣ] εἴς, ΤΊ πῖον 414. φυγὴ μὲ- 
ἫΝ γωΘυ  ὨτΟΓρ γος ΛΔΛηϊΐο Ρβαρίκ θηδημώ χτ φυγίω μίνω-. ἀϊιοτῖο 
ὕπω ἶ Μίποοπι ξυρίξηδ, ΒαΠΠ ας ἴῃ Ἐρηξιαὰ Οτόροτ. ἸΝαχαηξ. τούτων 
ἀπε ᾿ β, φυγὴ μία, ὁ χωρίσμος ἀπὸ τοῦ κόσμε, ἱ. Βὶς νοτὸ νἱταηαὶ γηὰ ἐς 

αι σλυτῖο εξ, (ξοοῆις αὉ οπιηΐ πτιπάο, φυγιὶ ἀγαϑιὸν 
πὶ λυΐαν, 4ο]οῦ 

χέει: Ῥοπογιιτ βυρα ἃς ἱπιροάτλοπτιπη, ΡΙατο τῇ Τάτηςο, φυγίω ἐρ- 
πιβὴς γάζεται ἐδ πραγμάτων, περ οτἰϊς ατιογτῖς ΑΡμτΒου. 
τὴν ᾿φυγίω ποιῖσαι» ἔμ ροτο,βιι αν ἐαοοτορί τα, φάΐγειν, Τμαςγ1.1}0.3,ἔπλῳ 

Ο χ τάχθ- αὶ φυγίω ἐποιεῖτο, Ἰ Αι σαι σο! ἐγῖτου ὃς ἔυ σα πὶ ἔεςῖτ, 
᾿ς Φυγίὼ ποιεῖν τοῖς πολεμίοις ,ζοσοτα Ποίτος ἔιραπι ξισοτο, ΧςθορΡ. 
᾿ ἐς φυγίω κατέςηγἱῃ ἔπραπι νογῆις εἴ, ΤΉ ϊογ ἃ. ἐς φυγίω κατές- 
᾿ς σον ἔς 1ῃ ἔμ ραπὶ ἀςάογιιητ,ἤα ἔμ ραπι ν ουτουιητ! ἀδπι. ἐς φνγιὼ 

᾿δρωφρόμωι ἔα ραπι ἕαςῖο, εἰς ρυγίω) ὥρμησεν - ἴῃ βιρατο ἴς ρτοτῖραο- 
χιητοξιρα ἴς πγαπάδτιπτ, Ἡογοάοτ, φυγῇ ὠρμησοιν ἐς τίυ) ϑείλασ- 
σανοἔι!σαπη δὰ πιᾶιο σά ροΠιπτ, Τ πον 4, Φυγὴγίν πάε ἐειφυγέα; 
Ξιιρα,ἷ4 οΠἘ, εχ  ΠΠπιπ|.Οοπηπιθησ. Αὐἡ πο ρΠυΐη  οἴρ!5, Διοιφέρεε γὸ 

φυγὴ ὀςρακισμ. κοιϑο εἶα υὔὸ φϑυγόντων αἱ ὠσίαι δηρκείΐονται, πἣδ ἢ ὀςρα- 
᾿ς κισμιω μετα "αὐτῶν ὑκέτι κυΐριθ- ὃ δῆμος. καὶ τοῖς μὴρ κὶ τόπος ἀπεδίδοτο 

τὸ χρόνο, τοῖς 5 ἐσύτερρν τούτων Ἐπτὶρ.ἵπ ΤῊς φυγές τ᾿ ἐμαυτῷ ας»»- 
ςιϑεὶς πάγεης ἐμῆς : Οἵσοτο Τίσι]... τ πλοῦς πὶ Δοεγ 4 ΠΊ, ΔῈ 
ΘΧῚ 1) πιουξαπη Ειιραπη. Τάςπι 3... Οτας. βιραπι ἀἰχῖτ ρτὸ οχὶ- 

ΠΟ, Οτασοτιιπι πογα. ν 
᾿Ὀυγδέμνιθ.,ε ὁ κα ἃ 7 γῖτρο φο  Π θΑτιὶς Δ πηα 15.» ΟΟΠΙΠρίτπν ασΠοτ- 
᾿ς τοπ50 διρίοπε τβοτιιπι ὅς Πγάτηπι. Ἐριτῆετοη υἱγσίπις Ματῖα: 
ἢ  ἀριά Νοηη. ἱ 
 ϑυγόνκα, γαὐϊπιοηίμπι ἀείξτγετς, πη θαρίδιις ὅς το Ρ 1ς τογρίμευ- 
᾿ς ἰτίοπιιπι ἀτάπο ἀοτγεέζατίοης ντί του ΟΡ ΡΟΠΐταΓ ἀντι δικεῖν, )6- 
ο ποῇῃ οἰ δ) ἐκ ὠπίωύτων ὅτοι, δὴ ἐφυγοδίκειω, νἱάς Στρεψοδικεῖν, 

δυγμαχέω,μ ἥσω, πιυκα, ἀετγεέξο ριιρπαπη; Προ Ρυρ μα πΊ, ἀ{{γᾶ- 
᾿ς ΒοιΝαιειαδίοϊυτ. Αρρίδη, τη Πσοτίοα, 
᾿ἄυγ» πονία ας. ἢ ,ἰαδοτὶς ἀςττγςέξατίο ὃς [αστογβιρ απ, ΡΟΪν .φυγπο- 

γία κἡ μαλακία “ἴδ᾽ Κελη, 

Φυγόπονοι οἱ, ἡ} ἔσσίπιατ ἰαθογοσ. 
᾿Φυγοηγόλε μος, εἰ ΠΥΪ ἄτα, 661} Ειρ 5 ὃς ἀοτγεξζατοσ, ἐδ', ἕ, ἐκ ῥποφώ- 

αι. ἤα, ἐδὲ φυγοτήόλεμος. 
Φύξα, ες, ἡ, Ειρα.τἰ πιοτοῖ πη ες! ΠΠτᾶς, ν᾽ ΑΤ' δέοις φυγὴ, ἕα ο᾽ οηάϊ σα ὶ- 
ἀϊτας. Οὐγ 1 ξ, φυξον ἐυοῖς καὶ τώ ρρισι καικίω βάλεν, Ἐτ 1114 4.7. - αὐτοὶρ 
Αχαιοιὰὲ Θεασεστη ἔχε φυξα, φόζου κρυόεντος ἑπαίρη. 
Φυζακινὸς, οὐδ, τη] ἀτι5» ἔπ ραχοξιρίτία5. 
Φυζαλέθ-, Πραχ, τἰ πλάτη, δειλὸς γδιϊά, 

 φυζλύω ἩςΓοχροη,φυγεῖν,,, ἔπ ρατα ἴτοπη δειλιοίσω, 
Φύξυ ρτο φύγω νεἰ φυζωώνηάς ἀεάιιοιιητιιγ {|| πεφυξότες, το 4- 

Ρυά Ἡοπιετγιγορεγίζηγ. 
Φυη ὅς, εἰμ 401 6591 σοηλιπι,Πατηγαγφυ, σιςοἰτατιιγα ἴζατιι5, βλάςησις, 

αὔξησις ἡλικίας, 1114. ΕΠ ἃς δυφυΐα φοτροτὶ5. αἰαδιρο κι τοεὶ σώματος, 
ἡλικία, μέγεδοτοβλάτη, τρόπος, ιοτδ5 ΠΠ14{1.γ.,οἰκφοτέραν 3) φυΐωὶ ἐδείην 

χὰ μϑδεα πυκν εἰ, Εν 1144, ὁ δέμας, ἐδὲ φυΐω , 1,6 δὲ τίω πῇ σώμοιτος ὄυ- 
φυΐαν κι αρετίωι, 
Φύν ες, κα, μεγώλυ γυωὶ ἴηραπ5 πγμ εν, ΠΠοτπιοσ. ἄς Τπιτιδητζ. υ' φύη χτλ 

ο΄ ηΐω κα τέλυσιν πῇ πεισιςραίτου, κρίνεται δημοσίων οἱ δικηοέτων. γὈΪ [Π- 

τεγρυστεισίςρατος διωχθεὶς αοσὶ “Ἶ0 ἀϑίω αἰων 5 δὅρε γωωῶκᾳ μεγάλ, 
τς ζωὴ καὶ αἸαζξιζάσεις εἰς ἵππον. δ γα γᾷ εἰς ἰϑίωας χέγων, ὡς αὶ ἀϑίω ᾷ ὅδι τὸ 

κομίζει με αὖϑις εἰς αἰϑίωας. 

ΠῚ 
Ἢ μιὰ 

εἰπε, 

ὑκ ίῳ 

ἢ 
ἰἰιαπ 
δύ δεν 

ἡγδηὰλι 

γι, ἀὴ 

ἀ νὰ 
ἜΠ 

τ), οὐ, ἡ 

ΓᾺ 
ει: ἐταὺν 

ΤΠ) 

ἡαῦο Φυνμα, ατος, τὸ [πο γα 1 πἰππτρ κότος, ΕΘ γ. 
ἐαήα Φικυ, ἔς 5. 
τὐἰύχι, ΕἸ νυ κίω, ὁ νἱάς Φυκίε. 

᾿ Φυκέδεον, κε, τὸ ΙΓ οἰοιτι5 αι 4απ.,Οαζα ἴπι Ατ τοτιν ογτῖς ξισαπὶ ρατ- 
τ πληι φυκίογι φυκίδεα ἰκρρὶ, ΕισαῬῸ 12. Ρ ̓ς ας. 
 Φυχκιόεις, δεντος, ὁ. Γρη πιο ἤις το πηροίἴατο Πγᾶτ Ἰσ ΡΓΟΕΙΉΔι5, 
Ο Φυκίον,ς τὲονἰς Φύκος. 

Φυκεοφαγος, οι] Αἰ τὰ ἴῃ εἶδο εἴινιάο Φυκοφ γος, 
᾿Φυκιύα, μι ώσῳ, αν ωκϑι, ἔς. Ασα, ΑσσαΓΡ] τα (οπηιῖδ. φυκούϑτο 

᾿ς πὸωρόσωπον ἀἰϊχίτον ἐς Φυκος, 
φυκὶς, , Ἐτν πη. ἤισαν οἱ ρῆσσα ρἰ οἴσοντ ΟαΖα νοττῖς ἴῃ Ατιίτος. "δ. 

8. Απἰτα. Ατμ οι. 16.» ὁ φυκίω, κὶ καὶ φυκὶ γα παλώτατα ἰχθύδια ὄντα, α- 
ἔρωμα αὶ δ φϑαρτά ὅδι. Τὶς πτιιτ τῆδαὶ τὸ φύκος, 

᾿ς Φυκιώδης,Α] σάττιτι ςορία ἴσατεπ5.4᾽ σΟΓὩς ῬΙτη. : δι 
᾿ Φυΐχος, ως, τὸν εἰ ΦύμΘ. αἷσο, τὸ τῆς ϑοιλάασης χορτώδες πόξλημα κὶ ἵκ- 

ἔρασμα., πιατῖπα ποτα ἀτατιο οἰοξϊαπηςητιπὶ αι υπᾶτῖς αἴξ 

1η “τὴς εβιπάϊτιγ: νπάς ἐποβοκζειν ν!ρ ὁ νοσαπητι85 ἴῃ ΝΝοστα- 
Σαληῖοο Οεοαηο υγάε νεῖ υγ4γ. ΕΠῚ Δητοτι τηατὶ αἴβα. ντ οτἶδπι 
αἴχῖς σογαῖ!ς»αοα νἰττα ῥα 1. Ηοπιοτι 5148. ,. αἴμυδις δέτε 

Ἀόμα κελάμον Κορϑύεται, πολιὸν ἢ παρ ἐξ ἄλα φύκος ἐχόυνεν. τ δί ν, τ- 

81}.- Ἰατογίχας 1Ππ|Δ τοι η αἴτια αἰσα. ΑἸρα Πετγοογδησ Ἄρτοϑ, 14- 

4πε ρτὸ ἰᾳτατηίης οἰϊ. Εἴις πλυϊτα βθπογα ἀς φιῖθιις βυΐὸ Δππο- 

ἔδει ἴῃ Οοταπιθαζατ. Απτατὶ Γυῇτοῖα ὈΙοἴσοτι ἀεπὶ 5 οὐ ΠΡτῸ 

αυαττοςσαρίτο τοο. φύκος ϑαλασσιον, Αἰ τι εἰ πλατυ, ΑἰἸτιιὰ ὕσομη 

κὲς καἰ φοιγίαγον, ΑἸ τἀ ΑΙ ππὶ φιιοά μίςίτιγ ἴῃ Οτεῖᾶ. ποίϊγα αἰρα 

Ῥαττῖτη νἰτιἀϊς οἴ ἰοηρα τατπΐαε ἱπ|ϊτατ, (τι ια: ρατυῖπι χα οτὶ- 

ἐκανο, 
υ δὲ {πὰ 

χὰ 

(για ν᾽ 
ΝΡ: 

γοπμθ 
γοίονν!ν 

Ἷ γμμῖ 

Ο διὴ : 85) 
ίρο ἰατϊοτέσιις ἔο]ἴο. Τς τιιδγα(ουίες οτατ νῆις ἴῃ εἰπροπαϊς 
Ἰληὶβ νὶσς ραγριτα ) ΤἈςΟργαίτας μ ποτ. ΡΙαηγαγι στο χματ- 
το οαρίτς [ςρτίπιονν 1: Ὑὸ 5. πύντιον φιυΐκος, δ᾽ οἱ απογζεῖς αἰανάλυμι.- 
(ώσιν πελάγιον γὰ ἐν κρήτῃ ἢ φύεται ὡρὸς τῇ γὴ δ3ὲ τσ πετρών πλεῖ του κἡ 
χρίγλισον, ᾧ βπῆουσιν οὐ μιόγον ταὶ ταγίας , θη καὶ ἔρια καὶ ἱμάτια ἜΑ 
Οοηΐοι ΡΙ]ϊηϊιπν Εἰ το «3. σαριτο Ἔχ ὃς {το 35. ςαρίτο 6, Ὀΐ- 
οἴτιιτ ΟΕ Πὶ ὑὑπυκορεςικως Φυλμον, ἡ Π αἰριι]α, ἰά οἴξ, μάγια αἴρα, 
διιαπιίηῖ5 ΓΟ] ονν ἀγα] οὐπὶ τοσςπς οχιγα ται ΡΙατο ΡΟ] τῖςοῦ. 
δτο ἀεοϊπῖο,, Αλλαὶ 5. Ὡιροαπερυ κέναι ὄςρεά τε κὶ φίΐκια πέτγας. Α- 
Ῥυά Αὐιοτεϊεπι απΠπἴου, ἃ αἴ πια] σαρίτο αν. ΒΡ τὸ μΐητον δῖ ἐς 
τίριι 15 σιν; ἀσκαράδες, φύνται οἷξ αὐπῆς͵ ὥσπερ τοὶ φυκίᾳ ( ἴεροὸ σῷ»- 
κία)μικρα δίς. Φύκος,ταἀῖςυ]α αυα ἔς Πισδητ οἸ]Πογορτνηάς ἂι- 
οἱ [ματῖηέ. Ηος πΙΒ}} Αἰ τι εἰ αινὰπι ροπις αἷρς ἐτυτέχαιις ρος 
τίιι5 φιιάτη Πογθα) Ρῃγςοβ ταθεης ΓΠτηΔ] . ὃς ΤΙ ΟΡ μγαίξι εἶπά 
φύκος 4110 ἐπές ἢ Οτοϑ ντιητιτ, ὃς 40 ντ Δηο Πα {., πια]ότος εχ - 
ΑἸ διάα: » ἐπαάτιτι ΠΟ] ΟΥΟ ΠῚ ΡῈΓΡ τΓειιπὶ γο[είιπηαιις ἐπστεπεῖμη- 
τιιγ. φοινικοειῦ φύκος ἸΨισαηθετ ἀρ Ρο αιιῖτ. ΡΟ ΠΧ {δ το αιΐστον 
ἄς πνυίιογιιπι Εἰς 5. ἴσως δ) αὐ τοῖς κύσμιοισι πορρσ κοι »ᾧ τὸ ἤηγριμ- 

καγψιμμυύξιον, ἐγχας(Ἰὰ οἴ, εἶν χεστι)φυύκες Τ᾽ ἀδτη, φυίχο πυρσ «ἰγεῖν 
μβμμυδίῳ χδυχαήνει, 14 εἰϊν Ρ᾿γ οο ἔμοἴ θαι ἴσηςο ςοΐοις ρυπὶςεό- 
416 ξισατ,ςογαία αἰ οἀϊπεπὶ δοςετῇς. τ᾿ ιὐασκορας παῖς ἀἰχὶς 1.1- 
οἴλη. 48 σοπηροη. Με ΠοΥ.φυΐκεον κα ψημίύϑιον, Νες οδιῖδι Τϊοίςο- 
τί ὶς πος ἰοςο [επτοπεῖα ἴταὰ (στη οοτὶς » αἰεὶ φύκου, Νίκανδ. δύ 
φησι κὶ ϑυηριαικὸν δῇ) το φοινικοιωῶ », δ'αῷῷ ἐδοξαν ἔγιοι ἢ ὃ αἱ γωνῶκες 
χεώντα; ὄντος ὀκείνα ῥιζίου, ὁ μμονυΐμως 3 καλου μου φυΐκοις. [πὶ Ξοίοπιο- 

εἷς [δρίφητία σαρ.13, τά [γί ρτιιπι ν δ] ἀρὶς ἐς ᾿4ο]1ς αι αττιῆ- 
(65 πιϊπίο ὃς Ρἤιγοο τ εξαολιητ, κατα χοίστες μέλτῷ κι φύκοιν ἦρυ- 
ϑιυώας χρόα ἀυτῴ 7 δίς, νἱάς Ψιμμύϑιον, ΤΠΘοοττις ἀδωνισ ζύΐσαις, 
ΤΙ αὐ ται νίτρον κ᾽ φύκος ὁποὶ σκόνας εἰγοράσδιων, ᾧ ὑκὸς οιχπὶ ἴτι ρίαητας 
τα τη σὔίαι ροίι ες δ᾽ δυιιονταν 5 ἃς ἰητεῖ πηεταὶ [α ἀπ ροίμις 
ντ δὲ Εἴς πσπγη τ5 Δ ἔττας: αιοά 414 ογγοτῖς ἱπίρΐο Γι ἤρίτιο - 
δ πθῃ γαρατ,οΧοιίατο πςαιοοτᾶς ταπηοη ριορτοτ ργσςρτοιῖβ 
διισΠογι τάτοιη, 1 1α1τὶ ἀραὶ πιὸ οὈτί ποτρασοίατο ὕθὴ διιάςοιν ἐς 
ἀἴτ μος Αἰ ρέπετα » ὅζ ἴῃ πιογα Πογιπὶ εηιπιδγαϊίομε ςοηίαϊτὸ 
Ῥτατεγῆϊτ, 

Φυκοφαγε, αἱ αἷρα ν εἰς τιγιΦυκοφαΐγος Ρέ[ς]ς εἰ ἀρι Ατῆςη, ὁ κί - 
ϑτέρος ίασοτ Αρο Ιηΐ, 

Φυκόω, ς μσονἔμοο Ομ] πο. φυκδομώ ἕο ΟΡ] ποτ, 
Φυκτὸς, Πα φϑυκ τὸ τγεμἰτα 15 Οὐ], Οὐ ΠΠ ἕξ, ὧς ἔτι ρὺκ τὸ πέλονται; 

υἱἷτάτὶ ποπ ροιιπι»ἰά εἴτ, ποη ἄατιις Ἀμῖτι5 ρετίσιΠ νἱταπαὶ ἐα-- 
οἰτας, 

Φυκώφης,εως0᾽ κα ἡγα!σ οἴι5)4 Πρ το ξοτοπὸ ἐρεοίεπι. 
ᾧύλαγμα ατος. τον ο {0 14. 01 ἀσερτιιπι, πιαηἀδτητη. 
Φυλα σὸν ροῖ τγῖθιι5, ΗΠ ΟΩ}.}}144.β,πρεχβαὰ 2. ὥκηϑεν χτ' φυλαδόν,41}} οῦ 

᾿ιηξειαι Ἰεροηάιπη σεπίεπτ κατειφυλασὲν, 
Φυλακὴςξς»»» οἰ οὐ, τατα α! τατον σοη ογατῖο, δηϊπιδάμποτῆο; 

οδίεγιατίοτεχουθατῖο Πτιε ἐχ οι ᾽ τις οἰζατῖο, ρτσ ΠάτΠ15 φροῦ- 
φοβοῖτο α εχοι δ᾽: οἱρεςιατα5. ῬΊϊη, ντρῖ! να. φυλακ{ιὺ εἶν᾽ πολέων 
χα, οὐοάτατη Βαῦςοο σἰεἴτατιιπν φυλακίω ἔχω 4 νεών, οὐ ίστιιο 
παι 65. 1 }υογ 4. φυλακαῖς ἔχων μέμγω, ΟὈἴδτιιο, Εἰιγτρά. φυλακαὶς 
ποιέϊαλτι. Ἐπ οΡΗ. δὲ Τ Παογ 4. ̓οσατο ουοίίαπη, φυλακίω ποιοιυῦ- 
τα ἴεῖς ἀς επάμης. ρυλακζω) ποιοῦμαι χώρων, Ἰοσὸ ργα Πάξιπι ἐπὶ - 
Ῥομο. Ὑ ἈιιοΥ ἃ. φυλακίωΣ τοῦ κα εἰρααῖς ἐποιοιυῦτο ) οἰ τοά᾽ εὕδητ ΡῚ- 

τα τη φυλακίω καξϑίςημε » ἱτῦροπο Ργα ἢ πι. διοὶ φυλσκή « ἤχων 
εὐϊτοάλο, ΤΠυον ἡ, ἐς φυλακίκω αὐ γῇ εἴκοσι ναῦς πέμαει, τὲς Ὑμὰ- 

οΥ “14.214 ἐο5 ἱπτογοϊρίμάο5 νὴρἑπεὶ πᾷις5 κηϊτεῖς :(ς Κ4}14.1-- 
ἀεπη,φυλακίμν σφισι κ, ἐ φόρμυσιν «ἴδοιας εἰν Οἰτοάτας ἰοσάγε, δ 4- 
ἀὔτιισι ράγαγο ΗΠ οππογ. 14.4.3... φυλακὴ δὲ τις ἔμπεδος ἔς, Μὴ λό- 
χϑ᾽ εἰσέλϑῃσι πόλιν, γΡῖς ἀράτιιγ [44 δουτίαις οὐ ο αἴ. απ ἀς 
ἐχοιιι}ο Γαθῖι5 αἰτασοιο συ το ἀ2Π) 5 ντ νη! σὸ αἰ πτις αιγε 
δον σιν, ἰὰ οἵξ, ὀυλακίω ἐχίν.1Π114.. ἐ, Ωἰς οἱ μϑ Τρώες φυλακρὸς ἔχον; 
Βος εἴϊ,ἐρυλασσονγεχοι αθαηξ δά ντθὶς στο ἀ 8,Εν φυλακῇ ἔχεν; 
Ἡετγοάοτ,ειήξοάίτε,ςοηίογιαγο. Φυλακπὴ οἰ οὐ 4, 1 ςατοετ,δὰ- 
σμωπίριον εἰρκτή, ἐς φυλακἑω ποι, καὶ ποιά μαι ἷπ σατ οτέτη σοη ςῖο; 
Αὐπου ΟΕ ςομο. ἐὺ ζτος αὐ έντεις εἰς φυλακίωὶ ποίνίσας, ᾿.ΟΘς (ΕΣ 
τα ΠΠ ογαὴς αἤεγιιδηβ παὺ ουἰτοάϊα. δεν κίω κα τέχα ξείνυ πατρ ὥου 
φυλαχαῖσι. ὙΠ τασίαπι Πμαδῖτας ΡάτΕ 10 ἃΓυῖςο σοτη πιο πάδτι55 
Ἑυτὶρὶ 4. φυλακὴ αἰ Ὡρένοια. Γ) επΊΟ [π.1. δυλαίζεια, φυλοκυὶ αἶν' ληςών,α-- 
πἰτηδάϊϊογπο ἴῃ ρα οποϑίάοπι Πα ΠιΟἵδι φυλσκὲὴ τῆς νυῖτος τετείβ - 
πηγαιαιτα ποέϊϊς νἱρῖ]1α,ς.14.Ἐπδης ΜΆτιΠ. ψεῖογος 6η]ΠΊΠῸ- 

ἔξει ἴῃ αἰταιτος ἐχοιδῖας ἀϊι!ἀεθᾶτ, αιια: ὅς ν᾽. Π14: ἀϊσιηταγς 
γυναικὸς φυλακὴν χΟΥΙΝ ΟὈδτιματῖο, ΒΑ 1]. 1η ἘΡΑΟ].ρτίοσιρυλα- 
κηὶ τῆς σίωυεχ εἴας, ΠΟ υτΊΠ Ὁ αι ο ἢ  σήτη, 

Φυλάκιαγαρια ΡΟΙΥ. 5.4, εχ ροηΐτ, αἰαρ᾿ Αλεξανδρδῦσι 5 πεὶ ἐκμο γῖα 
4“ γιὼ ωκαείων μολυσμῆ, 

Φυλακίζω,τταῖτο ὦ σάτοςι ἘΠΊ. Ροΐτγαβο 1 ζάτοςι ὃ, οἰδιιάο 1π σατ- 
ςοτος ἴῃ Ριιρπα πλτγίπ πη ἃς ξε πηι. 

ᾧνλακικὸς «ὁ φυλακτικος, [ἘΤῚ] 04] Ρετ 15» οτος, ΡΙΑτ.2. ἄς Ἀ ςρ. αὖτε 
ροσ δεῖται ὡ φυλακικὸς ἐσόυϑυίθ.-. 

Φολακὶὴ, ,ἴδὺς, η΄» παυς δά ρταΠϑῖα Ἰοςοτύπινε ουξοάτατι γηϊττὶ (0 - 
᾿ϊτα θα» δὲ φεουρὶς ΕΠ ΟΡ}, ᾿ τὰ 
Φύλακος κε, ὁ, οὐξος,ἰάςπὶ φιοά φύλαξαριϊά Ποτεθ,δς Ροετῖςε, 

" Φυλακτέογ, ςδυεπέ απὶ εἰν 



Φυλακτέθ-,", ὁ, ΟΡ ο τι Δσάπ5, ἵ 
Φυλακτῆρ»ηρ9:.δ φύλαξ, οὐ το 59 ν 161}. Ἡείγεἢ, εχοιιδίτοτ. Ν]γρ. Ἦο- 

πιο 4.1 φυλακπῆρες ὃ ἕχοσοι Αεξάϑνων αϑρφ τάφρων, οατοαϊΔ. 
Ψίγρι ποίηρς ἰρῇ ουἴξοάες Ἂς νἱρι] 65. μὰς ὃς 

᾿ Φυλακτηρία,Ἔ Χο δ οι οάϊα, φυλακὴ πτεννυ χὶς ΕΗ εἰν. 
Φυλακτήρμον, ἐν τὸ ΠΕ αν» Ρ τα Πάτα ΠΔ) ΠΉΠΠΪ ΠΊΘΏΓΙ115 ἀΥ Χο [ΟΟ115 οτι- 

Ποάϊα ΟΠ γ Γαδ ωρρσευχ ἥτ5 ὠρόσου χη ἢ ἄμαχον ὅπλον καὶ ἀσφαλὲς 

φυλακτήριον, Φυλακτήριον ΔἸ ΟΙΤΟΓ ατιἀοτιι σοπτίᾷ νΘμ δ. ἃ- 

ταα!οταπηιν "Ἂς ἴῃ ἀϊέτίοης Περίαπῆον, κὶ αὐτὶ φυλακτυρέε αἰρκίμοο- 
σι ἀυτεβ αἱ γευγάῶχας χε δετα), το ίςοτ, 1.5. σαρίτ. ᾿φτὶς ἰὰριάς [ε]ε- 
εαἰτο ιν Ζυΐῃ ὃς ρὲο ἀυπαΐετο αἰ ἔραης ΠΟϊ εἰναι πτι Ἰογαβ: ζσαρ. 
τι 2.118. οοὐοιη, ὡς ταίρι ἀτδιις5 [ρ1}}15» πάντες Ξ0 λεΐγον τῶ φυλακτη- 
εἰα «ἰρίαπ]α,Οὐτυ 65 ΡΓῸ ἀπ} εἰς αἰ] Πἰρατὶ ἔογαητιιγ, Φυλακτήρκα, 

ἀτηηα ἰλ ετῖ5. Φυλακτήθια πλαταύουσι, ἐν [αξξοτία ἀπ αταπτ,οαρ. 
2:.Επαηρ, Ματγῆνν δὶ Εταίτι. αἷς 1 ἀτιηὸ [Ὅπατο σοπίεγιατοτγιν 
φιοά ἴῃ οἷς (ογιιαταγ πισπιοτία 1 ΟΡ 5.αἰοὲ θ᾽ φυλακτηξίων ἴπ σΔ. 
36. ΟΟη61}}} Γαοάϊςςπῇ5. Γερο ἀάποτας. ΒεΖζα ἴῃ Μ Αττῃ. 

Φυλακτήρε» “ σιωειληφιυ ὧν) σοηόορτιι5 ξοςπιϊπαγιιπι. οἰξοά ᾽ς η5. 
ῖοίς. δ...ςαρ.τός. 

φυλακτικὸς ) δά [τι πα {ππὶ ἸΏ ΤΟΉτΙΙ5. » οἱ] ἀλτιπη εἰς ἱηροηΐ μπῇ εὰ- 
πιο! φυλακτικὸς, ΟΡ τα Π5, ῥγου 415, ν1ρ 1] 4.55 Δα ουΠτο 4 ἸΔπὶ 
Δρτῖιι55 οἰτοιηίρςζδις αὐ ἀοἰτντι δὲ ᾿ηΠΠ4145 σλιιοπάδς. Οἱ οΡ- 
Ῥοπίτιιγ ἀφυλακ δ φυλακτικὴ συφία 9 τα οδιιοπάϊ, ΡΊΔτο η ἘΕρι. 
“«οροῦ δεῖν ἐράςτῳ σοφίας πῆς πὐεὶ «ζὺ πογηρϑι κὶ εἰδίκοις φυλακτικῆς » Ἑ- 

ταίτο φγατογοα οριι οἰϊς [ὰρίθητία ἂρ ἱπηρτοῦῖς ὃς ἐπί μ{τ]|5 ΠΡῚ 
φατε αϊ. τὸ φυλαχτικὸν, σατο ά᾽οη4 1 (ςἀ|1τ45. Ν᾽ πάς φυλακτικρὶ, 
Αὐποτ, πὶ πιά 14 αι 115 ἱπρ οη τιτη οάτι6 Π41 δ, νἰταπάϊ ἀατιιπι 
εἴχοξ,οδυτα ἃς ργοι44. 

Φύλαξ, κος ἡ κὶ ὑγουτος,ν1ρ ]οχοιδίτοτ, αἰϊογιιάτοσ, Ππαεὶ οπασῖι8) 
ὄψις" της ἔφορος ἐφες ὡς ,γγοέζοτ, 401 οἰἠτοίαπι Βαϊ ετο συτο5 οἷ- 
αἴτατ! 5) ΟΟὨΓΟΓΙατοτορτίπσορς. Αγιξοτίῃ ΡΟ Ϊτ, ΡΙατατς ἴα Ρ- 
ὉΠΙσοἱα, ὦ φύλωχᾳ τω! ἑαυτῷ γιωνῶκᾳ ταὶς ϑύΐϑραις ὅζησησας,ν δῖ νχο- 
τὶ ἔοτες οιπτοάϊςπάϊ περοτίιη ἀςἀ Ποῖ, Χ ἐπορ δ σοποτο Ἐσ- 
τηϊηϊπουπις ἢ φυλαξ οἴκων δεαπόταις. φύλακες νῆες» δῖος ῬτΠάϊα- 
τα Τ Βυογά, 

Φυλάξιυοε, αι ἀς ἔφη ά] οἰμεοάϊτίνε ροτεῖξ. 
Φυλαρχέω, μοΐσω, σὴν ἀτιχ τυῖδιι5. Αὐτόν θτο 4. ῬοΪττῖς. ἃς οἶτιο5 

αιιΐ πιο ϊοοτγίτγατοι ὨΟῺ ἔεσιιδτξ παάϊις φυλαρχ ἐΐν ΠΕΠ ΠΕ βελαρ 
χεῖνῖνδὶ Ατοτὶη ὀχ ροπίτρῃες οἴτοα Ἀ εἰρ. σα θογματίομεπι ΔΕΗςῚ 
ὃς τηϊηϊαιὸ σοπία οτος, Ἑασον σοποτα 5,44 ππαρἡγατιις ροτοη- 
ἄος ἵπερτος οἤς, 

Φυλαρχίαγπομαν τις, 

Φυλαῤχαης ὃ δι ἄςης, 5014, ὃς 
ΦύλαρχιΘ'γου δ γ᾿ δυχιηλ59 δι! πὶ ργα σεις, ΠΟ πο πιαρ ΠγαΓιΙς 

10 ἐχογοῖτι τι ἴον. Πθτο, 6. ΡΟΙ τὶς σαρῖτο 8ιφυλαρχοι» ΓΙ 1} Π| 
ῬΙΠεῖρο5. 

φυλώήηομαι,νἱτονἀουϊτο, πρὶ ουφίζγω,αιοτ ον δέσδιιοο. Χ ἐπορ. φυ- 
χεὐῆν ὅσως μὴ ἐχεί τῆτες τας βᾶς ποι σῃς,σαὰς Ὀοιι65 ᾿πλ ΠῚ1Π1145. [- 
ἄστη, τὺ αἰϑρώποις φυλώξῃ μή σε αἰῶϑνο μῆνοι “ῆ᾽ γονέων εἰ μελουυῖ τοι πάν-. 

αἀτιμεσωσι, ΔῸΣ 5 πὸ Πομηΐηες τα ἱπσγατιιτη (ξητῖςητος Ρρὰ- 

ταυτὶ 5. ποτές Ἰρπο πη πα. φυλασήομω αὐςόν, αὐ οἷς σδιιεο. Σ [Ν- 
εὐ {14 φυλάσσομαι τὸ ὕητὸν Ὁ ̓Ἰπυδάςσητς σαῖς, 4118. φυλείτ)εύϑτη 
πορνείαν, [ἘΠ ΡΤ Ί1ΠῚ σαι το, ο.2:. Αζο, Αροίϊ, φυλοί ομιι υξπὸ τούτων, 
Χο οΡΠ 181 δῷ Εἰς σαιιςο. πεφυλαγμῖ 9- πὸ γευωκὸς» γα Πά115 
ἃ πιιογενσαρ. Στ. 10... ορ. φυλαήῆομαι εἰπεῖν, σαυεο ἀϊςοτε ἴσῃ 
λϊατατςο, "πο η ξοΐδπη ντ [ἀ]ατοπιοΐη Ερῖρτ. φυλώηομαι ϑαξώ. 
νείννσαιιςο ττδηίστς α1, ΠςΠγο ἢ, δ Χ ἐπορ.φυλάσσομαι ςρατδ5εῶτν 
δῷ το ἔογεηάο Ὀο]1|0 αὐ ίποο, φυλοίδσεται ἐρξὥτη σαιοῖης ςΟρὶ- 
εἰατιιν, Δι που. 9. Δηῖπι. Φυλα ἤομαιγτὸ φυλακίω ἔχω; οσιιἴζο- 
ἄϊλπι ἀρονοχοιὴλ5 αρος ν εἶ ἴτο ἴῃ ργοριιρηαςι} 5 9 ὃς δὲ [14- 
τἰοποηι παρεο. Πχἀς πεφυλαγυῦν δ. αὐνρ ἀϊοίτα τ Θαιεις5 ὃς οἴτοιιη- 
{ρςξγιι5»8: ὀνλαζης, ΑἸ! φιαηάο ΡαΠῖιέ, ἸΝΟΠπιι5, σέλας πεφυλα- 
γυὖἦϑον ἠοιξ, [ποι αὐτὰς ἀϊ Πρ τοῦ δ δγιιατιιπΊ, ἐς ἀἸε ἐοἴτο. Α- 
δμιὸ ΑρΟ ΠΟ.» Ατρ πλώετε ῥιγμῖνας πεφυλαγυῆνοι. Ἐτ περυλαγμέ- 
γώ .οατὸ οι το {Π πὸ ΡΊ τη, ες, ὀυλαζως ργοι ἀέ,1 {Ὁ τ. ν οἱ] Ροιτίς 
ἃς σοΙ ΠΟ ςατὶς ν151}15. Χ ἜΠΟΡΙ. 

Δυλώήω, ν. ἀξο τα. ἀχαφρτῖπια δυο τὸ ὄηητηρω οὐΠτο 10, ἔργιιουτιις 
οτὐιτατοτοπηιηαἶο, πΠα]α5 σο]]οςο νεῖ γὴρΊΠ 5. Χο πορ ἴῃ ΗῚρ- 
Ῥάτοι ΕΠ δὲ ργω πάτο οιτοάιοναρο ουτοἀἸαπι.ςοπιρείςο, τα- 
τὶ πεορφυλάοσω σιξοοιξοαἴο ἤιο5. (αν [Ὶ, ξ, σιζ ταῖς δὲ φυλάσσω τε 
ἐύτμα! τειὴ Βοος Πριυϊβσατι ἀἰχὶτ Οὐ4,ἔοτιατο ρεοιάςε5 ἴῃ να]- 
Τιῦτις. ὅς ἀρᾷ Ὑ ΒΡορΕν ΒιΠοτ Πρτο 4ισαριτις. φυλατλειν ἵπποις, 
φυλαί ῆειν τὠγαϑτὸ τ ογ1 ἴδ ραττὰ θο πα. ΠοιηΘ δ, φυλαί ϑυυίδν, 
ἴοτιιο ἰγατη, σοπε τατι τ ΟΡ Ίατο ἴῃ Το σ φυλάπω μιη μηντεθδο 
«πο τ δ. 6 πὶ 146 π|. ἐφύλασσον τοῖς εἰϑίω αἰοιςρτο Αταςηϊοη- 
ἤδις ργα πάτο Παραητιφυλαην φυλακοὶς, ἄσοῖα ἐχοι θ᾽ αβράροτο 
εὐἰτοάια,ΡΊατο ἀς Τιορ. φυλακοὶς “ἶ σκϊω μῆς φυλάστασιιοσχοιαης ἴῃ 

τα δογπαςιιίο, σα ρ.2:.ἸΝ τ) φυλάσσοντες φυλακρίς, ΟὨ ΠΟ Ἰδητος οι - 
{το ἀϊας,Ἔχουσαῦτεϑ ἐχοιδῖδβ,)ς.2.Γς. Ἐπδηρ. φυλάτω ἃ τύκτα, 
ποέζοπι ἴῃ οὐτο ἐἰϊ5 ἀρ. ΤμοΥ ἀ. φυλάω δὲ δίοδον» μηδένα ὅγηζου 
Ξεϊ)τταὺ τ ης 4μῖς (ἰδ Πα νοαῖας ττοτ. ἀοπη φυλώτω γελοιαῖ. 

ζων, «οἰ ἃ εἰ ἀίσα!ς {ἰσοπά ἴφοόδιιθο τ ΔἸ ςα 40Ρ] τατος ἢ 1 Α ΡῬο- 

Φατβορηη, 

τὰς 

Φυλάήω, πὸ σϑρφυτηρώ, πος οἴϊ 7) αδίδτιιο ὃς σάρῖο, 

ΦΟῸῪ 
σεολίοηοιπ, οΠοά. οἵ ῥα φυλεἰασασίν τε δίκοις τὴ χέτλια ἔρχε οὗ δι 
[δγιιλητ, Ρίατο ζιὰς ερουνὶ. ὑκ αὐ θμήκοις ἐφυλαι ἤουζυ μὴ αἱ δικαῖν 
14 εἴ ,, παφιδηιᾶιη συ τοάἐγθιηιι5 Ὡς. πηλτιια 5. [ἢ ξΟ ΓΑ ΏΠ15 1ἢ 
1π| 145. Ἔ Νὴ 

Φυλέτης δ τΥ1 0}}}15σοηττι δ }}15. ὁμοφυλν. αὶ οἰ οἰυ ίοπτ τγῖ δος 
φοάτορᾳ φυλέτίυ»,σοὨττῚ θ} ἐπὶ, τλίτος. 5.2. οἱ τισα,». Αὐἰπος 
Ῥμοΐα Αὐτῆς ἐμᾶς γυναικὸς ὄντε ξυγίενέε χἡ φυλέται, ΤητοτρΥ. ξυμτον 
πώτρλωτας, ἊΝ Ὁ 

Φυλετικὴ φιλίχγαταϊοῖτία σοατγὶ δα ΠΔ1π|. Αὐλίζος, φυλετι καὶ δίκαι!» τς ' 
χΤ᾿ φυλαὶ ἰἴατο ἀς Γερ φυλετικ εἰ δοκοῖς ἡθ,σι, 1 4 Ἰοϊα(ντ ἶτα ἀϊ σα πη} 
τιλδα εν (ἄφιη δ᾽ ἀθπγν. φυλετιχφὶ ὀκοκλησία,, Ὀϊομν ΓΗ] ϊσᾶτην ν. 

τεῖδιιαῖτιν σοπχϊτίά,ντ σεπτατατα, λοχυτίδες, 
Φυλδϑω, ἴα τιῖθας ἀπ ἀο, σοι Αὐζοσ. 1θ.2.Ροΐττ. 
Φυλὴ," ογννττῚ 1159 ΟΟ σπατιο βαι α,ςοοτβ, Τ πο γἀϊ . ν᾽ ἄς τη ἀϊτὶ, 

ἄλίοις δήμιος φυχν φρυὰ ἢ ὁπιᾶπος σοῃτίπορας ἀσςοιη φεχτριαὲν 
ἀιςατῖας. ΟΡ] ατατοῖη Β Οπλα]ο φυλαὶ δέχ, «ταρ᾿ ἀϑίωαϊοις.ν Ἰὰς ̓πτὸ΄ 
τογρτν ὁπ τ".4ς φαταπὶ ἀμ πτιυιτίοης. πεζοῖν φυλῶν κοσμωήτορες,, ᾿ 
ΡῬίατο ἀς 1 ρ. φυλαὶ φυλείξαι καὶ ὠξαὶ ἐζάξαι, διελ εἰν δδὴ καὶ κατανεῖμαι Ὁ 
πὸ πλῆϑος εἰς μεράδας, ὧν τας υἱὴρ φυλας τοὺς Ὁ ωζαῤ ἀιροσηγόρδυκε λυκᾶρ-ο 

“ος» ἰά ε 9 πναεἰτινάτηςπι ει ρορυΐαπη ἵπ ράττος ἀϊϊάοτς ἀϊ- 
Πυϊδιιοτέις » αιάταπι [145 ΡΠ 145.» 4145 45 ἀρρε δι ΓγῸ 
σαγρι5 5 ΡΙτάτοιις ἴα Τγοιγρο. τὶ φυλαὶ τὶ δ ὨΓΙΠῚ 9. ῬῈΓ 
δόπογὰ 5» Χεπορίοη 'η ΟἘςοποπιίο, ἀς ἐπίεγιπις αἷς ἀσπὶς 
{το]ς, ὶ ΠΕ 
Φυλία ας, ἡ, εἰν οἶνο οἱοαίτοτ,ν εἰ ἤσιις ἀγροῦ ἐροοῖς 1]105:ο(ἱνίθυ ῖς 

[ἰφατιίσι5» Δαιπιοπὶη φαυλία, 
Φυνα δες, ἰηττῖτα νἰγ ἀϊ8. χλωρρὶ υὑποτρίμειοτοι, ΡΟ] ΠΧ 1.6... 
Φυλλάκωνϑε, τοὶ, ΡίΔητα; ἴτὰ ἀἸΟΙΙΏΤΕΓ 5 4018: Γρίπαϑ πο }115 μαδεπς, 
αι (ριποίο σομίδλης ἔοίϊοοντ Αομάπιις, Ετγ ρίμπη) Οπδσιι5. 
ὙΒεορδγιβιοτ. ρίαησ. 0.6. σάρ.τον τάς Εταφυλλάκανϑτε, ν ΕἸ φυλ- 
λαΐκφινϑει, ἔΟ]115 Ο πη πὶ εχ ρᾶττς ἔς τπ Πρ1η85 ἀ 1Π5 ὃς ἀροιιητῖθ.ς 
νι ταπρεητί ργτετ ἤρ᾽ηαϑ αὐ 1} οσσιγγάτοντ Ασογηα, ὈσΥΡΊ 5,6 
κανϑωώδυ, ΤἈΦΟΡἢ.ΠῸ.«. Ἐσαρ.ἐΦ, 

Φυλλαίκανϑος, 0 Π115 ἀοιι! φατὰς ΠΟΙ Δ ΠΣ. ΡτΟ ἔοΠἰς ὑρέπδς πα δοπδ»ίρὶ- 
ποί!ς ἔο [1|8, 

Φυλλάρμον, ἕο τ πη πα ππιτυμτι ἔο ἢ}. ὈΙοίο. ; Ἵ 
Φυλλας Ἰεξζιις ὁ ἔο 15 46 ἐγοηάίθι5 σοπρεῖεῖ5. δεγαρο [1.152,ἀὙχῖς,ς 

φυνλάδω, [τιον ἂσ οἰτανα τη ἔο  τοτιι πη οχ ἀγοσθιι5 ἀδοϊάιϊιο - " 
τ φυλλάδα ὅγπζαλὼν, ἔο [1ἴ5 σοπίζογπεπς, Πεγοάοτ,φυλλ δες, τοι - 
ἀςπ,κλα δον, Α ΡΟ] ἈΠΟ. ὃς ΙΝ :ςαπά.1π ΑἸεχΊρἢ. ἣ 

Φυλλον ϑὲς, ΠΥ ΠΔΩυ Βοβομετθα ἴητοῖ ὅθηγειέφυλλα ἀρ ὙΠΕΟΡ ταί, ᾿ 
κι: 1 0σισαρ.9. ν ὲ ταπγοπ σογτιρσὸ ἀφυλλανϑές, ΜοΠΛ ΜΙ ΡΗ- 
τλπ5 Πι.ζ2τισαρ τό. Εἰῖνη1 ἔΆ]Π1οτ, ἰσαδιοία [ο[Π]|1ς πουρατιοσιπιν 
ἤιε σαδι οί πυϊηίπνα. πο νοσαῖα αιΐα οἷμι5 ἔοΠΠἸοῖτι5 οἷ Ποτὶς 

πὐλονις 

εν μῃ 

νβμόραίν 
"ημϑγὶ ὮΝ ω 

μεμμεμηηνοὰ ω 

μβ θυ θοῦ 
ΠΩΣ 
δν ι φῦλι τιν τα 

ἀκῃφινιναι 
ἐιπεμν, ἰνρυροῦ 
πιρηπείουρα 

ἐαὐα!! δ ρυρο 
Ἰμιρινηοοιηιν 
ὑχι δε υϑλισε, 

ΜΠΡΟΟ φύλεῆ 
β ἀϑηδ δεῖ, ( 

ψοί να νωι 
πΡΙ ΔΙ ΖΙΕΓ Πυϊα 
φἰ ιν γε τοτιν 

Βοίοιιϊιι. . , ΗΝ τυϊα αι 
Φυύγλιαγτὰγοἀοταπιςητα οστεηΠα,μοτθα νἱγιάςες μογζούιπι οὐοτῖ-. ᾿ς Παμαπρῖ τ 

ξεγα συ οἱ σοτίδη ἄτι πλ»γατααρι τη αρι ΗΙρροοταῖ.- ψιηὑδινν σεῦ 
Ρυα ΡΟ Ππσοιι φυλλία ρτὸ ἔο] ἰς Ἰδέξιισα:. ϑστίτιισ φυλλεῖα πος μιβειηψιπεινί 
Ὁ οπιῖπι. Αὐπτορ ἐν ἱῃ Αοἰνατ,᾿ λτολεπέσμιωτοι “ἴα λα χ αὐων, αὐδδιδιοίοη 

Φύχαινθ. ἀγὼν» ξογτάποη ἵπ αι πἰ}1] αἰλιά ρτασπιῖ} Ρτοροηΐζαγ ιεϊχυλμπι 
τατοῦ σογοπᾶπγ υἹάς Στεφανίτης, Πρ εἰ ήῃα 

φύγον,» τὸ, ἕο ἢ ΤΠ .η),Εο5 τοῦγα, ἐὐδιπικείνια 
φυνλιόα, το ἀείσο. Ατατις ἀς 5ίτῖο [ΟΠ μ16Π8.. - ὧν ἔτι κεῖνον ὧμ᾽ ἡηλέῳ, ΠΕ γε γατι ιν 

σἰιόντα Φυτειλιαὶ ψδύδονται αἰαλδέα φυλλιόωσαι, πΟῖν ΔΙΊ Ρ]1ι15 1ΠΠπ|πὶ ΤΥ ἰχαπ δ, υὶν, 
οὐπὶ 80 [6 οτίοητοπὶαγθοτοϑ ἔα πῆς πῆς Βυπιοτῖβ ἱπογειησηῖο φἰα μ νυνὶ 
ἐγοπάρητος. Οἱσογου ᾿ Νυναμαγαιο 

Ηίς νθὶ [8 ρατίτογ σιιπὶ δος ἱπ [παληά σοο] ἢ ΟΟὰ εχηϊεηὶ 
Ἐχταϊ τοιναι ἃ ρατίταν ἔο οτιπὶ το αιῖπα εαπιὰ ἡμεήαν ὁ ἰήτη 
δι ρςη 5 Δυϊτηο5 αὐ θιυτα οὐπᾶτα το ΠΟΓγα. 

Φυλλῖτις, δος νὴ, αγ ΠῚ τἰ5ο μοῖρα ἀς 4μα Ἡϊοίςοτ.110.3.ραΣτιν!ρὸ 
Ἰτηρηα σογαΐηδ. ἣ 

Φυνλοζολεω; μον σωπτὶ φύγλα ὅσος ἄλλῳ, αταΐττο ξο 1149 ντ το νογτῖς 
εχ ΤἼοορ  Τάςιη Π6.-Πτοτ. ίδη. σαρ.1ςπλάτανθ ' αὶ φυλλέζο- 
χεῖ, Ζιια; ποη ἀἰπαϊτεῖς ἔο [149 11}. {1| 0.12. λρ.1:.4 [1015 8014 ἀδροῦ- 
ἄοτς, Δχίτι 4ς ἀείφυκλα, ΑὙἸΠτορ .νεφιλδύκης φυλλοζολείσης, 

Φυλλοζολ εἴν, ἔο11 βοτέίαιις ἔρατρογεινάς Προχύτης, , 

Φυλλοζολία, ο]οταπι ἰαξτιτανἔο Ἰοτιπι ρτοθαιίπι, ΤἈςΟΡ. μἰ, 
ΠΡ τισαρτο, ᾿ Ν" 

Φυλλοξόλ ὃ, ἔο]Ἰα ροτάδης, ἔο [119 ἀφοίάτπι5. " 
Φυλλοκοπέω, κα, ἤσω. πονεῖ, ἕο 1. Δτη ρα τΟ» Ν ΘΕ, ἡ . 
Φυλλολογεῖν, [ΟΠ] Ἰεσοῖον ραπυρίπατς ἀς νἷτο »ντ ἀς ἤσιι κυϑριαΐζειν,. 

Ρο ΠΧ. ΠΡ 

Φυνλουσνάν, ἴῃ ἔγουδος ἃς ἐπ ἔοΠ1α οἰαχ τίδτε)βο 15 Παχιυιγίατο, ἕο - 
ΤΠῖ5 Ἰα(οἰαῖγο. Θαχα Πργο 8. αρ.7. ἈΠ ποτ. ΡΙΔπτατυπι ΤἈςορΡ γα- 
ΠῚ, ν θὲ, Εν τοῖς ἀγαθῆς χώραις Ὡρὸς τὸ μὴ φυλκιομανεῖν, οι γε υ- 

Ῥυ βίρψιιφι 
ὮΙ ΠΝ Ἡΐρρ 

᾿ ἀπδρδ Ἢ 

 λημρηνή 
[παρ νηὶ 
ψμε τηνι; 
πρβοϑι μου 
δ οῃ 

ἧς, : 
ἐπανι ἔγηυ; 
δἰια]: τὶ 
Μαδιάμ, 
ἀδάπι μὸ 

ΝΕ 

Ἴνα, γι 

τῴ πῃ 
ὑΝ 

ἢ 

λοισννν Ἵ:, 

Φύλγλον, τὸ, ξΟ] Ττπ1πι, ἔγοτς 59 πύταλον: φύλλα λιαῆοῳ τὺ ὗπαλ αὶ, κὴ κεκλιμῆθιε ὦ ὌΝ 
μάλλον, Ὁ]1ὰ Ρίπρτα ὃς ἄς! Ίοατα πιαρίίαας Ηαςοῖάα, αριὰ ΤῊ. κα 
ΜΝ |1.1.3..ς.τα φύχλοις βαίνχφν»αρυὰ Ἐπτί ρα. φυλλεζολῶν, Α φυλιδ ἢς ΠΥΡΟῚ 
Λαϊς εν, φυλλότερος, Ὑ Ποορθγαίε. ἱ. ΘΠ τοίοτ. ὈΓΊπ, φύλλον ἀριιά ἽΝ 
Ηἱρροογαιεμι 5.0 γανυκείων, 14 εἴτ ΠΡ) [οππη,» τὸ τοῦ στλ- ἔμμείζι, 

φίε σπέρι(α, ἀηδεῖς Οαϊεηι59ιεὶ τὸ πλατὺ φῶ): οὩ] νος] αἰϊαιαπάο ᾿ δ ἀρεῶ, 

αὐτοῖς λιζυκὸν κ᾽ αἰϑιοτπκάγ, Φύλνα τὼ φύνμα, ἰἸάραι ἩΙρροογαῖ.. Ἰῳ 
υοσαῖᾳ ἔ ὡς 



Ὶ ΦΎ 
ἊΣ γοσατ,ΟΪογᾶ σοπά πηεητὶς νἤτατα, ταιτα πη, πισπτάπ, ἀρ ̓  απ; 6οΣ 
᾿ χλυάτυπι 4υα' αὐέϊατ!  Ιοςο ἃ νοι ἀΐτοτο σατο (οἱ εὔλητ, Οα- 
Ο]επ. ΟΧΡΟ τ. τοὶ κμασωδεοι χὺ βοτανώφη χλαρι ἐδύσμα ταςνο] ταὶ κη- 

᾿ς πῷαπδυσματα ἃ τοῖς ὧνν μῆϊοις τὰ λαΐχ τιὰ πορρσεπετι ϑέασιν, δ κορία- 
γον, ἐδυύοσμον͵ πήγανον, σέλινον. Ἰὰς Ηδυσμα, ὃς Στύμμα. Φύλλον, ἴο- 

 Ἰλαπὶ πα αθαι τὶ κρτ' ὐζοχίώ ΑἸ] ο οτίατα φύλλον μαλαξά- 
ἐν ἐϑρν ἀϊσιητιντας ἱαρτα ἴῃ σὰ νοος, ΑΡι Ὁ δτίυηι 118. 7. ἢς {οτῖ- 
᾽ν Ῥιμγηγφύνν, τὸ τοῦ μαλα ζείψρε φύλλον, Φ υγλον,αριιὰ ΤΆΘΟΡ. 1. 
τς ο (ἠε δἐτιο4ρ.19.Ποπλοιὶ οἰὲ μον αν ουῖι5 μοιγογανντ ἃς ϊοίςο- 

ο΄ χά 110.3.04}Ρ.127. αἷς οἵον φύλλον ἀῤῥενόγονον κὶ ϑηλύγονον, Ρ]  αλτις 
ΟῚ φύλλον νοσοΠὶ ΠαΠ ἰητο ]οχὶτ πη ὙΠοορἢτγαῖῖο,, ἤοιτ πος Οαζὰ 
αυὶ ἰιοτθαπι φυληήδην πιὰ] ἃ γα τι]1τ,Α οἷτ αυιτοιῖν ἀς Νὰς Ρ]ἃ 
τὰ ἱρίς ΡΠ Υπλιι5 Ραττῖπι ἐχ Το φοσῖ Ἂς, ραττίηηηις εχ ΤΊ ΘΟΡΗ. 
110.26.ῬΕΥ οι οτίαπι νοσαῖ [.2.7.ςᾶρ.1:. 

Φυνλοῤῥούω, μ. ἤσω,αν υκρι, ἔΟ [115 Βιιο,ἀτηῖττο βο ΠΤ, ἔγοπάος ρογάο, 4. 
᾿ς ἀείτομμείςο 5» ΤἈΞΟρ ιγαίν, ἈΠ ζοτ. ̓ἶδτο 3, σαρίτε 22. νἱάς Εκ- 

᾿ς ποπος. 

λλόςρωτος. [Ο 115 [ΈγατιΙ5, Εἰτὶρ. 
Φυλλοτερος»1ἢ Φύλλον, 
νυλλοφόρφς,ἔΟ]1στι}5. : 

Φυνλοφορω, ςἸἸοῖο δέ ΧΡΕ [ο:δζ ἐκφυλοφορώ, αιιοά ρετ ἐγοπάτιπι ἢ- 
τ ρᾳ Πεθατ θος οἴ, δηάτο ν εἰ ογάϊης τποιιθονλάς Πιρτγά, Φυλλο- 
φορεῖν» ΟΠ Πλππὶ ἔστε, ΤᾺ ΟΡ τι 1 1.110.3.ς.17. 

Φυλλο χοῦ. μἰιὺ, πλοη [5 0 ἔο] 14 ἀδοϊἀιυτ, ἩεἤΠοά. 
Φυχλώδης, εἰΘ- ὁ καὶ ἡ, ἐγοπάοίις, Πα σειι5. 0} 10 ἢι5. ἔο ἴατιι5) Δα. 
᾿φυλλάδεις διω εἰμεις,ΥἾτε5 ἔοΠἰἰς Ἰηἤτα.. 
Φυλοξασιλεῖ οΓΕρ ΟΝ ΓΓΙ 11 πη, οὶ (Δογι ἔς 5 ργα πιητ. 
Φυλοχρινέω μι, ἴσων αν. κοι» τἀ οὶς οἴ ο ἔιπροτ 4η τγῖ δι}. ΡΟ] υχ 1, 

8. τὸ ἢ φυλών, τὸ φυλοκρινεῖν. Εν Β. παθοῖ νουσιπι Ῥαγυτομιπὶ 
 φυλοκχρίνομαι. αιιο ἐχ Ροηῖς ἐν τῇ φυλῇ διακρίνομαι. 

ᾧῷ λον ουγτὸ, ΒΘΠΙΙΣ, ΒΕ Πϑ»Πᾶτίο, ΓΟ σπατίο.τγΊριις ἴδεν πλῆϑος,ἔϑνθο, 
τα τιι5.66].ζ, ὡς ὠφελλ' ἐλένης ὅσο φύλον ὁλέϑευ Χ ἐπορ δ τούταν ἐκοι- 

πέρρυ αὖ φύλε τίυ) ταξιν οἵδνα,γττιύ ταις σοπογὶβ πογαπι ποῖ οἵὐ- 
ἀϊηδηι. φόλον Ἰωνικὸν, [ΟΠ 5. 

Φύλοπις, οὐδ, ἡ, ΡιΙσ Πα. ςοατοητίου ΓΕ Δ το. σογτάτη ο 5 μίϑέ χ ἢ ΧΤ᾿ πλή- 
ϑν.Ρτιπηα Ἰοιρα. Ης ΠΟ υἱέ μᾶνοι πολέροιο τε φυλόπιδὸς τε, ΠΡ 16 Π- 

αἰδ, 

ἐν οι, 
ὈΠΠΣ ιν νὰ 

ἀμ ντν 

ῥοϊινίη: ἣ τες δ .}}1 ὃς ῬΌΡΠα" Γἀοτη λελαιο μῆσοι πολέμοιο φυλόπιδα “ἢ σννἰνοἷ- 
τλνύ,. ΕΠ Ιἰ ριιρηπασι σοτατηίεγογο σα ρίεητος, Ποιη οτγ. 1 1Δ4.ν, ἐκ σέδαλληλε 
πρώ. ͵.Ὲ}. ἀϊχίτ, ἔνϑει μρίλιςτα μοῦ χη γὼ φύλοπας δεννριιρηα ὃς σοηβϊέϊις. Οἱοῖ- 

τὰ νογὸ φύλοπις αϑοοὶ τίω) “ν᾽ φυλιὺν ὅποι,1, βοίω, Εἰ τατ]. 
ὅμανατος, τὸς τ Ροτν ( Παπὶ ταῦρον ἴῃ πος Προϊ σάτα νοςαῖ δοηδςᾶ» 
Διο  αϊογ. Μαᾶχ. ὃς Ρ] εν οι Ἰο4Π})}} τυ σου ο1}}}}Π|ν Ὁ πλῃὴϑ τις 

ἥ ΠΊΟΓ ΡΓΦΤΟΓ ΠΑτΙΙΓᾶ τὴ 411] οἰΓᾺ ἘΧΤΘΓΩΔΠῚ οδιιίαπη οτἶτιτ ἃ ἢ- 

ο΄ χηϊϊτιάϊης δογιπὶ ας ὁ τεγγὰ ἐπα σιιπτιιγ τα 16 ΓΕ ΠῚ ριΙΏτ. τα 
Βαγοι πη. δ οτίεπς τὰ δογοιι πὶ ἀϊχῖς Ος Πι5 9 ντφύγεϑιλον» ο- 

ἐτικορθηί, 
ἘΝ 
ἼΠΠ 

Ποίις εἰ βρηὶ 

ὙΠΟΠΙΠ μι. τίσπτεπι ραηῦ, Γερο ἱρίτπι Π1}0.ς.σαρ.18, φύματα Π1 [1] Αἰτιὰ ἔμητ 
Ἰῃρκη Ε')'ΟῈ). ἀιιαπι ἀσδένων σταϑυματει, [4 εἴξ, άἀοπιιπὶ αἰοξϊϊοηο5, ἴῃ ιυΐριις 
ἐφ. διέ ᾿πἢαπιπιδτίοηος φυ κατε, ἃ εἰξ ραπὶ ἀἸοὔτιιγοϊπχαῖς Ματ- 
γι, ᾿ς ςΕ].110.1. Ὁ ]οίςοτ 4. {δ άςης ἴς οδίογιαίϊο ογοίςσεητες αιιοσιη- 
ἱ μοροαι πε ἰοσο δέ ράτῖα σογροτγὶς ν δἰ ιεὶ τυσηϊάο 8 ΔὈΓος τις ἢς νοσα- 

τί» αρρε! τίσις ἵπ μος ροπετς οτἴαπι ἃ Οτα οἷς φύγεϑλα, ἃ Τιατὶ- 
τὶς βαγαποι! 5) αγαρ αἰτα “Τπἰ5 ταπιοη ἀἸ ἘΠ ογοητῖα. φυνκα τα ἡ οὐ- 

την ν'ν λαὶ,γεΓΓιισας ὃς πειιο5 ὅς οἰ σαττίςο5. Ατἰτοτ.7. Αμπιιαριὰ ΡΟ]- 

Γ Ἰασοπα ᾿ὲδ..4.φύμα εὐδεφερ ἐς, ὑπόσνμα μικρὸν πυαδες 7) πίω τομίω, 

ἠηαα Β΄ Φύμα, Ατο ΒΗ ΠΟ θιι» φυτὸν νοσαιιῖτιν]ς ἱπξτά. Ετριιά ἸΝαζαῃζ. 
Ἷ Ῥτίπιαιια ραγοπς Ετιὰ πλόυερὰς φόμα ἀϊοϊ τι». ργορᾶρο 5 414 ἐ 

ἶ ᾿ς οἵδ οχεϊτοτίς, 
᾿ Φυματίας, ν, ὃ, ̓́ ς πὶ 4ο φυματώδης, φυμαπθόϑαι 7 ἀϊοῖταγ ράΓ8 σοτ- 

τ ροτίἐἑη 4 φύίΐματα παίοιϊητιτεΐτεπι ροτίοπα σα 114 ἱππαίοῦ- 
μιν ρὸ τιν ἀρ ἩΙρροογαῖ, 

᾿Φυματώδεης, εἰ... κὶ ἐφ ρἢγ πγατὶς αι πάλης. ΠΙρροοΥ. 
Ὑποναῦι Φιωα ἡ φίμι, ρτϊοτί Ὀτεὶμ ἀριά ΑὐἸΠ τορι, παι, παταπὶ εἴς» σοα]ς- 
οὐ Ε΄ ἰςοτο,γἴπῆτιιπι ὰ πατηγα οἱο, Ρ]ατάγο ἴῃ Ῥοτις]. Αριά ϑορβοεὶῖ. 
ΠῚ ςς φιῶα (εγιδέτατ ἵπ Αἴασο »Ἴὡμη σοφὸν φώνει ὑπ ντα δία. Χε 

ΠΝ με Πορἢ Ὡρὸς φιλίαν μέγα ὑπ αῤχά τὸ ἐκ ταῦ ἥδ φωῦα »ΕΧ {|ςἀεπὶ ρᾶ- 
, ᾿ς χαπτίδιις ογταπὴ ἐπι χ ες. 146Π|) φοῦαι λεγεται καλλιςθτ 5 ξεγῖαγ 

ἬΜ αἰῆς, δος. ἱ , 
᾿ ᾿ Φὺξ,αρια Ετγτποΐορ. σιιοΐ ποη ἐχροπῖζ. {ἐᾷ ἀιιπταχατ ἃ ἔμτιτο 

᾿ς φύξω οἵϊε τγαάϊς Εἰήαταν τς φυξ οἤϊε ποπιϊπατίτι πη ἃ αιιο ἤατ 
᾿ς φύγαδε αι 411) ςοπττὰ νεἰτητ φύγα ἃ αμο ἢτ φύγαδε ἀϊο! ρογ πιε- 

(ανϑα, Α τδρ αἴτηιιπι ΡῖῸ φυγίωώ, ἢ ᾿ 
ὙΨΝ Φυξήλιθ.,», ἐν τλρτα αν ἁιναηβ9(ο  ὁπι Επιρῖοπ5.Ν Ἰσδηά. τὰ 

μαι: Φυξνλις,ἜχῸ], ρτοξαιριι 5 ὁ φδύγον ἁλις ἡ ὁ φϑύγων ἴχαν τίω) ἐν πολέμῳ 

τάξιν, Ἰλτιοπὶς ἀεΐογγου πη} 65 ὃς Εἰ οἰ τίτιιι5,ὁ φυγὰς )δ014, 
Φυξίμηλα δένδρα, ἀτοτας αιια; Οὐ αἰτιτυ ἀπο ἃ Ρεσιάίδις τατα 
Ε  (ηι. ᾿ ι : 

᾿Φυξιμον, ε, τὸ ίγ [υτη,οἰσυλον κρησῷ ὕγετον, ΡΟ ΠΣ, Φυξιμως, κἀϊοί!, 
᾿ς βιρίεηάιις, αἱ ἐπ ἔιραπι νογττ. Ν σα πάοτ τη ΤΒοτίδοῖς ἀςεςς- 
τ΄ ὅτ, Εν φλογί χοίπνηλον ἄγει κὸ φύξιμον ὀδμίώ, Φύξιμον λιμῆμα 4 ]- 

Χὶς ΡΙατατ. τη ΡΟ ΙΓ τ, τατιῖπι ροττιιπὶ αιιὸ νεἶπτ αα Δί [πὶ σοη- 
ἔπρετγε [ἰσεατ. ) 

 Φύξιθ' ἔυρα ἔλιιεης. [πάς φύξι. ταρῖτοτ, 4] πηαΐα ἔμρατ ἀπιο]ὶ- 

ἣ τύγαις, Ἀποτοῤαα ον οἱ ἔιρα Ῥτδίε») 411 χα 95 σομ ρ ετο5 

Ἰἰα} 

ἴδ ΟὟ 877 
͵ 

δα ἰρίιαν ἀο βοὴ ἀἴτ. ἃς φυξίοι συμφοραὶ, ργορτοτ θας ΤΟ] πὶ νον- 
τοῦς πορρῖῖς οἰ, ΑΡΟΠ]ο.ἐι.4. φυξων, ἱ ςα]απλίτατοπι σα ρίτο [ομν 
ἀϊχῖτ, 

Φυξιρ κως, ἔα ρα, φυγιὶ ἘΠ ΙρΊυ πα» ο4, 
Φυομα γα [ςογγοηα σοτνρ  ραΟτ, ΧΟ, οχ οο, ΘΧοτογν ρα] 8], αἀ- 

Βωτοοφςοηοτγείςο, δοροηοας αὐ(ο τι ρείτα ἰφασα,ίι Ερερτ, 

Φυουῆωον πορᾷγμαχγες αιλα ΠΡΟΣ ἀςοιάϊτ,γοβ ἡᾶτας ες τοροηϊηα, 516 
ΟἸς ΝΗ} νη υαιι Ππὶ ̓ς πάτιπι ρϊο. Χοπορ εἶ 5. ΕΝ 
νικῶν, (Σ αὐόρες Δακεδαμμιόγιοι οἱόμεϑει Ἀπιϑοένεν εἱ κοῖς ὠρῷγμα, φυόμε- 

νον ἐγ τῇ Ἐλα δε, 1 πυρᾷγμα γεωςὶ συμζεθικός, 
Φυό μῆνα, τεῦ μι ΠΑ πτία,α [0114 9 (εἰτρος, ΡΙλητα, Ὀϊ οἴσοτί 4,Πδ τὸ 8, 

(Άρ.1ς. 
Φυος, οὐ, ὁ, ἔγιιξει5.Ρογηγοης φύτευμα βύννμα, ΕἸ οἰ 
Φυΐξαμα πος, τὸ Ρτορτιὸ ξαγὶ μα: πασοους πιασογατα διτοτηρογατα; δὰ 

Ραμ οιιπι. ἡγάγοτία οἱ πῆτα ὃς Πα δα ᾿ἸΣη. τὸ ζύμωᾳ, Ετήζατῇ, 
ς ἑαρ, ἢ τὰ ξυμώμῆνα ἄλφιτα, 514, δ τὸ σῦ φυράσω»ρίαίοι ς διζιδῖρε- 
το. ΜαΠΠὰ γογὸ, κυριολεκπικως οἵς πηατεγὶα ρηθτα ὃς [πα θδένα τλη- 
ἀέπισιις ἔπ νθατη σοι έζα,ϑς σολάπηατα σοπρ!οσατᾶνε : Οταςὲ 
οἰ μάζα, αι ξαγετιοπταγα Πτρῃέςπενἀ νοςὶν ΠρηϊΠςατί σης ηἷ- 
ἈΠ τοίους, ΝΝοϑβ φύραμα κἡ μα ζαν σοπυπλιηὶ νοσαθα} 0 ρρε ]}α- 
ΤΉ5 ῥΑ[' τφυρᾷν τλίπεη ἀϊ οἴ πηι ῥαὐέγιν: ἃς μα τ ἀν γον μάβεν. Ῥαιι-- 
Τ1ι|5 αἀ Οαΐατ, οαρ.5.Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυωοῖ,1, Ἐχίρυυσι 
ξαγπιοητὶ τοταπῇ πηάτονιην( ἢς οηΐπι ετίαπι ἰο΄ιίτιγ 1 Ππ τς 
Τ11}5.18.ςαρνττον δὲ βατίπα τα Παιδὶ ο τιτγιϑς ἀςίηας πηατοτῖα ἰά οἱ 
φυρχια)ξογτποητας, πιδϊλπὶ ν οττῖτ ᾿ρτογρτος, Ἐτ τ. (ον τ}, 
ἐδ. ς. Οὐκ οἴδατε ὅτι μικραὶ ζύμη ὅλον τὸ φύραμῳ ζυμοῖ ; ἐκκαδιώρκ το 
οι πίω παλαγαὺ ζυμίων, ἵνα ὅτε νέον φύραμα, καϑώςες:ε ἄζυμοι, Τῃ-- 
τογργ, Ἐχριιγρατὸ ἐρίταγ νοτας ἐεγπι ητιπηνντ τὶς οι πηας. 
(λϑίσιιτ ο[Πἰς βογπιθατὶ ἐχροτγος, Κπιτῆις δά Β ΟΠ. ὰρ.η. ΕἸ καὶ 
ὠπαρχὴ οἱγίαγκὶ τὸ φύραμα ὁ ἃ {ἰ ρεϊ πλίτία: (ἔλα; ἡνα α τἀ, 
ΝΝΑΖδηΣ, ἴῃ Οτας. ἐς Ομγῖτο συ ντ βογαιοπτητη τοῖαπὶ τπᾶτα- 
τὶ, τῇ τοπιροτγαῖ, ἴασερ ζύμη γχωδυάν Ὁ- τῷ πτωιτὲ φυροαψτι, Φυσκμο 

οτῖλπι ἐς αιιι}155, τα: [σφίξε ἢτ, πλητῦτα , ντ ἀς πηοτγαν ὁ ἃς 
τιάετγο. στη απείπιι5 γεωπονικωῖν {1}0.“εἰζαρ.ς ἀρίδιι5, Κεκρίῶνω ἢ 
᾿ἴξῳϑεν φυρίάμασι κονίας κὶ βολζέτου, Ῥ4ι}15 αα Κι ΟὨλ Παρ. 9. κ᾽ ἕο ἔχέ 
εἰἴξωσιαν ὁ κερα μειὲ τῇ ασηλϑ γεν. τῷ ἀυτε φυράματος ποιἢ σαι, δίς.1.εχ «α- 

ἄεπι πηαία, 
Φύρᾳασις άοτη, ςοαλιο ἴῃ οὔΑς. πιασεγατίο οιπαλϊχτίο, 
Φυράτης,», ὁγ ἀςςοΐζογ ν ἱπτεγθ ΕΓ ΙΟΥ 5 νὰ φύραεο οτίαπη Ἰητογαςγῇο 

ἐὐμθαιευμο τες πο. Κρ δ πὰ Αττῖς ΡΒΙΠ οὐλπλιιτη φυρρπζω 
ψοσατονττατίοσπιιπι σοητιγράτοτοῖη. 

Φυρκχω, ὃς 

φυθάτ:μαι,[οτπηεητο, φύρω, [ρῖ 50. ἀΠΠ που ᾽α Ο. πιο ]Πο 5 πιασοτο» 
«δπι οςονρθεπηίσεο, θο 1π τηήϊδηη, ξυμιόω ἀὐα μαίστω πεὶ λέ -- 
ρα 5 πιαϊαπι ἔατίπα: Πιδῖρο 8ζ πηίςεον νπὰς Ρ τὶς σοΩ ΠΟΙ άταγὸ 
σθηίρογρονφοηβιηάο, φυράστις, 1 σοὨ Κι τ. ΑἸ ΠΟ Ρ᾿ι. νέφια -- 
χακίωὴ φυρκσείυδυ 9- τίμ) φανίω τεὸς τὸν ἐξα ἰω πλο ΠἸοης ὃς ἔτ 85 
γοςςπι οτρα διθατου θη, φύρασον, Π σοῖο. φυΐρα σον οἴνῳ, δές. νῚΠῸ 
{ωθ᾽ φογνῖπο τηδοογα, ὈΙοίς, 0. 2. ς.9.4..φυρωυῆνον μετ᾽ εἴγε, Ο4], 
αἀ Οἴαιις. φυρατέον ὄξει,ασοτο [αἱ σοπάιιμο. φυεαϑεὶς, οὖ ἤρογἢ!5. 
{ιβαδιις ,πλχτη 5. πάςογαι 5. φυραϑεὶς ἐλ», ἀἸλ τις ΟἹςο, τ θΑ- 
ἔζυς οἰεο, Ὀτοίς. 1.5. ς.43.φυφαϑεὶς ἐν τῷ ὀξῴ, ΔσετΟ πηδσογατα τς 
146 1.ς.0.77.πεφυρα μῆῤθ- ὧν ἐλαίῳ, ςΟίροτἢις οἰςο, Ἐχο.: 9. πεφυρᾳ 
μᾷθ. σιυὺ ἀκφίτῳ,ςἴ ροΐδτα (δαξιας. ᾽οΙ].3.ς τουν "ἄς Φορος; 
φυρδιω,υιχτῖπι, σοηξε ,πεφυρυῆνως, συγκεχυμῆδως, φύμδ ων κὶ κτ μέρη 

πολκὰ συμπλέκεϑϑει τοῖς ἐναντίοις. ῬΙαται οἰ. Οὐ μοαςιν δὲ ΠΒΠΠΕ]- 
Ῥἰμεις,ταπι τη ἰχτῖπι» τπι ἀπηοάτπιπι [ραν ατ1ΠῚ οτῖπὶ μοἵτο πιὰ- 
ὩΠΠπῈ ςοηίοτγογο. Αἰ] ἃς ἔα πι μεν πταῖτας ρᾶτῖοβ. ὅζο. ΕυἤΆτη. 
Οἀγῆισ, ςι 9 φύρσαι τὸ μολουῦε ἢ συγχήπι:ὅϑεν καὶ φύρδίω συ[κεῖ- 

τα τινὰ χέγνται. 
Φυρκος,ρατῖες, τεῖχ 9. ΗΠ ίνοἢ. ἯἬΣΣ 

φύρειοι τος, τὸ, πτιι5»(ο τά 65. Ἐτὶ ρτπδητατο παι πατπιςητυ πὶ ΘΟ]. 

ΝΙιεδηάα 1 Βοτίας.- ἐνδέ τε κφυλὸς Φύρματι μυδωλεθ- τρρὶἀη]εα: 

Τατοτιτῳ απέρματι δίυχρίῶ-, [ἐπλὶπο πιδά τ π5.1ἀετῃ 1π ΑἸεχ ΤΡΒάτς 

εἴφοκ ποτὸν νέπο δὸς τε καικοδ ὺκ φυρματα χα. ΟπλπΊρη. ταὶ κέωρια κἢ 

σκύξαλα . τεοτοιηςητα ΠπΠς ΓΕΓΓΙ ΠΊΘΏΓΑ 5 ἃ ΠιηιΠπτιάϊης τοῦ φυ- 

οάματος. ΣΝ ν ΙΝ ξ ; 4 ᾿ 

Φυρμὸς οὐ, δ,ἰδοτῖ, μολυσμὸς ῥύπος, μίασμα, Ε!οΓ ἩΤ ΘΓΟΠΥ Πηι5 ἔην 

φυρμὸν γΟΥΤΙΣ Ροιτατρατ οῃο τη ἘΖΕΟΝ.7. 
Φυρόω. μι τω, ΟὨταπι ον παϊπηοιν Ἰὰς φυρω, 

Φυρτίζεὅϑει. Πα ἀοτο οποἹιτὶς οἰτοῖι πα ταῖος νεπίδιις. 5 

Φυρτὸς» τ χτιις, ΟΕ {15 εἰκαῦίθ. ἴτο πη γίῃο τηᾶςογᾶτα Ἄττῃ, 

φύρω, μουρώῶ, αν] ςεονροτ ταὶ ςςο σου βιπάο, Ρἱπίο, πιάςογο ἃς ΤΟ Σ- 

1ἴο απιια, ἴιδῖρο» φυρρίω, ἐγτὶρ ον βρέχω,πλιώω. (αήο, μελευήοντας 

οἀῆω,ροττατθο. ΑΡΟἢ],ἈΒΟ 4.110 τ... τροη πορνΐδοις ὀἴματι φύῤ- 
σαρϊηπίπατο. Ἡοἤοά, γαῖαν υδει φυρείν, τοῦγαμι 611 Γαϊλερ οτος 

δακρύοισι πεφυρυᾶβρ Θ.. [Δ ἢΓΥ πυῖς ρου ξα[}5» αν Ἐν Ίρτάιη, πεφυριῆμος 
ὑγοῶ δὔϑει,απηῖάο οτος ρεγξιίις, ΡΤ ατατς.ῖα ὙΒείεο. πεφυρεάσι, 

σώνιατι ψυχὰ ἀπλτπιις σοτροτὶ ρογηηῖχτιιϑ) Γάο πα τη Ἀουι πεφυρ- 

μα ἄλφιτα τῷ οἴνῳ καὶ ἐλαΐῳ 5. νλο οἱεόαι!ε Ρᾶη15 πιδοεγασαϑ 

ὙΠιςγάϊά, Ἷ [ 

Φις ; πλτιις» σεαίτιις. φιὰ ἰγά ϑῴν πουτέρων » οὗτὰς Ὀοηῖς Ῥατοητὶθ8; 
Ῥίατο ἐς ἴερ. 

Ίοαι. Σ. ἙΈες 



8.8» Φ᾽ τ 

“ων φύοσα νς Εἴ οὐνπὶ ΠΡ ἱ]ςοῖ σ᾿, ΟἹ Π15. ΗΠ Οπι ον. "ΠἸλιἶ.ν. φύσσαι δ᾽ 
ἐν χουίοισιν εεήκοσι πεῖσαι μονα ρα νἱσθ ον Φύσα, «Πλτυς,φυ- 

ἘΣΣΙ Αττίζοτς!, ον. ς. ἐς Ἰσοις » Πρρίετω ἢ. φύασαν διραμέίαν 
σφόδρα, δίοἷς νοηττῖς ἤει [οαμίτιιτ. φύσει ὀκὺ ίνευ ΑἸοχ, ΑΡ τ. 
λιδιις Ῥτοδῖ ργὸ βάταπι νευττεῖς ὀχεγιήςγε ἃς γοάετο, Ετ φύσειν 
ἐργαζεαι Ρτο ᾿ξ γον φυσῶν, ᾧ σοι, χίτιις.ν Ἰὰς φύσημα. Φυσα 

{ςυτθτς τ Οὐπιπ). Αὐτό ρἢ τ ἸΝ θα} νκύςιογνεποα: πο ἀνέξᾳ 
ἀφ᾽ ὃ πάχ ἐν πέφυκε, Ἐτ Ῥτὸ ξο]ΠἸσι!ο ἀριιά Τιοίςοτ. 1.1. Φυ σεῦ 
Ρτο Ρὴςοναρυά Ατῆοα. Ὁ ζ. 

Φυσιλὶς  ἰδὸς, ἡ, Ὁ} 114 ἀ]ΠΠΑτιι ΠῚ 5 πομφύλυξ, νἱάς 1 ἴῃ δὰ ἀϊδίοπε 
Πιριᾷ. 

Φυσσιλὶς, ΟἾνν (}15.Ἷ. ἐπρο ἢ εἱλιχοίκαξ Ὁ. ττοχ εἴς, σαρῖτε 
γἰτῖ πο 1ν|ν.τ. Γἴοίς, 8ς [10.4.2 0αρ.72 ἀηηοταῦ σ᾽ 4 ταὶ Μαγοο] 5 
ἀιξζαμι ἢς Π] ντδετι ρουῖυς ἐκ αὔθ᾽ φυσών, 1. ν εἴ!οἷς ὃς ἔΟΠΠΙςΈ}1ς 
415 ᾿ναΐσος ογοϊσηίατον ν οἴΠςὶς μ᾽ αν Πτη}}Πς 5» υὰπι φυδὰ ρτο- 
πε νεῇςα;, Πσετ τὰ ῬΙΪηῖι5 τείξοτατ. 

ῬΟΤΟΣΘΟΥ »ὐν αΠΠπι ν σα ηΔτ. 1 γά τ ὙΓΠ ΠῚ σ 6 Π115.9 αι οά [ς ̓ Ἰηῆστι ἃς 
τιγβείςις ἴτὰ ντπρὲστγεροῖ νους σγάρια ἀπξοητιιπι, ᾿τά]ια 
γοἱρὸ νοοάμηιις Ογάράν, νοὶ ἀπὸ τῆς κραπολης) νο] ἃ σγεραηάο, 
γΓ ΠΕ τ ἃ Οταοὶς φυταλϑ- ἅσφ ποῦ φυσᾷν. [ατιπὸ ἀϊοίτιν Βαξο. 
411 βάτραχϑθ. χερται 9" εἴτοντ ὅς ταυθετατὰ ἀτιο Βιοπεγαν ράταιπι 

νἱτιάς αιιού ἀπὸ τοῦ χρα ζειν, ἐγΆ79ε ν ΟσΑ ΠΊΙ15., Αἰ τα τη φῬταβτδη- 

ἀεῖῃ ταδὶϑ. νηάς 8( ποπηςη. νττ 4ις φρο ον Οταςὸ Δρρε!]- 
τα. Γοσς ΡΙ τη. 1.35. σαρ.5.Ητς ἀἸ ἴηριιο» αυΐα (οἷο τυ! εῖαπι 
δὲ δυιξοπεπι σοηξαμα! ἃ Ρἰεγί ας, γε Οαγάδηο δὲ Εποῖπο ἀς- 
ξερεῖς ΡΠ Ω1) αατΠοτίτατος Ὠ1Π| Κα Π]οΓ 5 ποθὴ ἴατὶς ἱπτο ΠΠςἐλὶς οἶτι5 
σοῖς ἄτης ἰςηῇι. Τυιοϊαπαι5νον 4φλο δ δεῖ, Ηἶκον οὐ ὥσσιρ ἑλκόμε- 
γο; ωρὲς τίυ) ἐπ δ νυ ὄφεις πολλοὶ, κὶ  σπίδες χ ἔχιδναι» ὁ κεράς" ὦ. κὴ ἐ-- 

κὸν τίαι.φ εἰ υἱ τε, κὶ πὐάτα εἰϊογαδετα ὃς διιξοποσιν τὰς δογι 
ἴῃ 3. Οφοτρ. ἰγρί]ν Ὁ, ̓ πιιοπτύ ας σαιιὶς θαι Ε9.1η Βα οηΐς σα- 
Ῥίταε ἱπαςη τας Ἰαρὶς » ἀεὶ νυ]σὸ «γαραμά πε, ἱ. βατρα χιθ. λίϑος, 
ΝΝαιὰ ςοττιρις Ιεσυηξ ἀρὰ ΝΙ το λττη Αἰ οχαπάτίη ἰῃ νηραξ- 
τὶ οἰετ 1) φοτηροί. λίϑου βορῳχίον. Οὐαὶ πος, ποπηΐης ΠΟ Π ὨΔΓΙΓΑ 
φοπιιοηίιῆξ » τος Βατγαςιταϑ νοσατ Ῥ]ταΐας Πτ.37.ςαρῖτε ἀς 
δεπαιαῖς ρον αἱ ρμαίνοτὶ ογάϊη τη: Βατγασίν τας. ΤΏ 111Ὁν πγῖττιῖ ὃ 
σορτος. δ παπὴ γαπα’ Ππηη]οιη σοΐοτο 9 αἰτογαπὶ εσοτὶ . τογτῖα πὶ 

τιιδοητῖς ὁ πίρτο, Φυσεαλίθησςτε Βα ἐπατάτις σοηιι5, ΕἸ οἰγοιν!- 
ἄς ΔΕ Τδη, 

Φυσίω, μοΐσω,πονκαχ(αιιο 4 Αἰ Πἰς σειηΐηο ἀΣ (στ! δῖ) Γρέγο, [ρὶ- 
σῖτα ᾿ωἢο Ἰριεατα! 1πιπηϊττο, ἔσο. ἤλτι ἀϊπεπάο; τα πὶς βαςῖο, 
Αϑῖι, ρου" ΑΥΙ ΠΟΡΝ. Νεθι].᾽Φ᾽ ἐὔρ᾿ ἐφυσσάτο,Ἰά εἰὶ »ογκοῦτο ἐϊ 
αστωρουδύων ἘΠ ἀρτύτεων. Τ᾽ ΘΠ}. Οἷταν εἰς αὐτας αὔεμος μετεωριδεὶς 

χατακλειῶν ΕἾ 703εν αὐτὲς ὥσσερ κύςιν φυσσὰ 5 γοἤοΑΠ) πο πάϊτ. 
νδὶ ρεγ ας (γι δίτιιγιφυσων τίων χαμπεδα, [6 π|. κόχλοις φυσών, Επ- 

τιρ!α. σοῦςοΒα Ἰηατα [Ὁ Παη5, Ατβςη. 0.8. Ανδοὶ αὐὸ αὐὐλυπη εὶ ϑτοὶ 
γδον ὧν ἐνέφυστεν, ᾿δὴ εἴαφ τῷ φυσᾷν χ᾽ ὦ νό(Θ- ὀκ πέτεται : [1] ΓΙ Οἱ σ᾽ αἱ 
τηδατίῃι πο Ἰ {8 ατιιητοηες ἱτὰ ἰπἀ Ἰἀδιηῦ ντ Δα} φεοίσεγετ: 
Τρία οαϊτη Ρτΐηῖο ἰηἢσλτα φιοίατ. Ὀεσποίτ. «αϑεὶ αὔδα, ϑ᾽ οἵῳ - 
τιον κα εὶς μέχει τ σφυῤωών ἴσει βαίνων {{υϑοκλει, ταὶ γνάϑοις φυσων,ἱ, 

Ὀιισσας ἱπβαπθῆμο Βατὴ ἀιεπάξης, Φυσώ ΟΕ. ΒορΠο 6]. φυ- 
σων π᾿ «ὕω ποὸς ῥῖνας ὧ μα, ΡῈ πᾶτας ἐπι τε ἐν σγιογο πη, δόξαν φύ- 
στῶς αὐξεύετως ᾿λΗατιι5 Πρ οτὲ ἔαπγᾶπὶ ατροῖ, Ηοτοάοτ, ΑἸι- 
απαῃι ἐἰο εβξετο. Χ σπορὮ. πεφυση μὰ. ὅγα διωάμει, Τμι τι - 

τίδπι ρτο ἱπῆσοτ ἃς τα πίθον ῖάς Φυσημα γδς Φιΐσα, 
Φυσγετὸς, ὁντταζειι5,συρμὸς, Ηςίγς. 
Φύση,» ὑφνοἤςα, ΟΠΠ1δν τάς Φιΐστι, ὃς Ολοφυγδων, 
Φύσεμα,ατος, το, Πατιισοφυσίωσις τ νης αἷτ ΡοΙ εχ ἀς Ἐἰδ 115 1.4. τὸ 

πσνϑῦ μα, καὶ φυσημσι» ᾽ὰ αὔλημαι, ν ἜΌτ115 {ρ᾽τἸτχις μι Ἰη ἤατιι τἰ- 
Οἱας ςατετάηας ἱπΠπππιοητα ἐμωνόυςικα ροταιςατ (οπἰτύ τις 
εἰτοῖτ. φύσημα 5 ἴῃ θυ! Δητς πυιπιοτε ἐϊοίτιτ ἡ πνδυκατώδευς γὸ 
ὀγκώδης ἐστιν ἰτ᾿ασις, Ὀ1}}} Πς εὐα ΠἸοατῖς (λα σ 15 Ἔτι ρ τ] μς τη; 
αἵματος φύσημα γοσαιῖς Επὶρ᾽4, 1π4ς ξιέλιιπι νὰ φυσήματα ἀἱ- 
σαητιιγοῖ ππαυ ρα τά 1 σΟ ΟΠ 5 ὈΟΠΙλταπὶ πιοάο 1ῃ8η85 σῦ- 
φόρτιιδ. ῬΤΤαΐας “1.9. σα ρ.35. δὶ νοτὸ δὲ τοηπογῖτο ρα ίφας ἃς τα 
Ρευτὸ φοτηρτοῖας , για: νοοδηῖ ΡΕν [Ἔπιατα εβῆςετε 9 ἐρεςίοπι 
πιτοιἰὸ πα ηΐ τη ταπι Πα φοτΡοτο: τος εἴτε σοπομπατγιπιὶ αθοτ- 
τις. Φύση, γα ηΠατὸ, τὸ φρόνημα, ἀλαζονεία. ἀττοσαητια.. οἱ 
ὃς ἥστιις ἀϊοίτιτοντ ἀρυνά ν γρι! ἴῃ Αὐποῖά. βοτύΐδιις γοιητζαῖ. 
Ἑαζατ αι Ηοηνοῦ. ΠΠ144.σ, Τςέων 3 ὡς καὶ χαλκευτικὴ φύσει πραπεῖστι 
μεταφορικῶς. πίω) ΠΕ ΡΙΣ αὐτῇ ὁμωγυ μεῖϑτι! πεποίηκε διοὶ πίω ἀ 

γεικώλιον κενοῤῥηικοσιμω( 14 οἵδ, νεγδογαπι ἱπα τέτατο πη (Ἰσογοη]) 
“Ὁ ἀλαξζένων, ὧν οἱ χόγροι τοῖς φυση μασι (14 εἴς »}}15) ἐοίκασι, Ν η- 

ἀε Πεπιεᾶς τἰ δ᾽ οἰπῖς Ὡλ]Π τὶς ΠΠΤιι5. ἰσοτητηατε ταξξιις. εἰ αν- 
αι ρογυϊέξας αΡ Ἡγρευῖῖάς, οσὐπ 1Π}Ὸ ὁ Ππιρσοῖτι Ἰπ(ο] οἴς ογοῦ 
ἐογοοϊεητῖς 54} πποτο, ὄπας ἐμετε γδ αὐτὸν υὑτόρίδος, εἰπών, Οὐ᾽ σιῶ 
«πήσῃ μεῖζον τῆς μητρὸς ἔχων τὸ φύσηνα: 10 ἀτέτο ἱσηοὈΠΠτάτοιι 
οἷα ἄταμο ἸΠΗ͂ ἀταιτη δίς ταῦβξητοπι ΔΠΪ ΠῚ) ΠΊ τοῦιρὶς ἃς {τὶ Πτ, 
ὅτι τὲ ἀγγονὶς μῶ Ὁξ αὐλητρίδος φιὰ, κὶ δι κ᾽ μεγάλα ἐφύστι, δῖς δί ἴῃ 

Αἰοῖθ' ας ροϊζετίοτς Ρίατο, Ανόρων πολιτικών πφλιτικὸν φύσημα φυ 
σώντων, ΨΊτοτί αι} [ἢ Ηατὶ Πιητ αὐπηίη τγατί οηϊς Ἀεῖρ. θἴοτῦια, 
φυσιώσεις ἴῃ τος [δηἴι ἀϊχῖς Αροίζο!ις. νίάς ἰηἔγά, Φύσηαᾳ ετἰα 
Ἧ ΠΠΠ τί τοΥ ἀρρο!Ἕατες τεῆπα ρἴπθα, Οαϊςη ἐς ζοΠλροΙς (πο, 
ἀ γγϑη [1}5.7.ἡ πατυΐνη ῥητένη, κριλούσι δ), ὐτίωὶ ἰδίως φυσηνᾳ : :Ωμο ἃ 

ΦΕΥ͂ 
ὃς σου γαλαῖ Αξτίας [10.1. ὑκκλ εἰ 

Φύτησις. βατυ5,φυσίασις,βαηαῖ ἀξξῖο, φιαι Ηστῖο, ὙΒεορῆτ. ἃς σατ. Δ εματ 
Ι δοηΐθιι5 Ἰοφάδης Ππἰΐζοτ ἢ. ς, σαρ τοὶ εἰ; πίω φυσησιν ἐμ μῚ ὡς Ἰυίομεν 

ἧσσον ἀτδοβ ἩΣ ες ἀπο α δὰ βλτιιπὶ οο πὶ πιο το ο5 γ νο] ροτη!5 δά ΤῸ ΩΝ 
(υξβαυίοποατ οὐμπὶ Ρ] το, ἠῤ ἩΜΡ 

Φυσητήρ, ἤδφε.Ρ Γοῖς αυΐάατι σεΐαςειι5 ἀρινὶ Α᾿ [ΠἸσητῖπν. στγαθο ΤΣ ᾿ μι Αρμ 
3,.ἀπν τη ρίγας , ἀρρᾶγεῖ ῬΤΟΦΙ] ἐ[φέταπειδι ὃς σο]πληΣ ἴπ Ὁ ὙΡΡΝ 
πισάππι αὐ δι! οἵα υατήαπη ἔλοιοβ. Φυσητὴρ τη. “αϊπορ,βα-ς ἰὴ εὐ 
ΒεΙΠεμὴ ῥεπίς. Αρινά Ὀϊοίς. 6.77.}10.5. ΓΟ] ς πάτο πὶ παωϊαπιαὰςς 
ἐχρομιοτ,  ΒΙΌΠ 5 ΓΙ βατουπι πὶ ςαρ.6: ΗϊοΓΘπηῖαν Υ 

Φυσηπήίρκον;» κυ το Ια γαύλος, ᾿ Ἷ 

Φυσητικὸςον ἴνγ ἘΠΕ ΔΠά], Ατι τοτεῖ: ἰϊδγο Αοἰμπαίϊυση ἐς ρὶ- 
[εἴθιις. 

Φυσάφραν, ἐπ Ήατης τύξατῖς, ὁ πεφυσὴι ἡ: σας φρέγας »Ηοῖγς. τῆσα 

Φυσιασμιθς. ὃ. Ηχηάὶ ἀξιῖο, 4. ἐἢκστῖο, ἤστης. Αὐἠζοτ, Γτοδ]. δερπι “ἀνε 

“α, απ μῶ, ὁ φυσιασμιὸς ψόφίθ- σπίς ὄδτιν οἱ ρας ΠραΣ Ποαάτατ, να, ἀρρνν 
δξξιο φύσησις νοσατατ. εἰακὲ , 

Φυστάα, Ηο»Γ: ῆ ο.Ἡ οηϊ. (4.6, ἔρις φυσιόωντας ἵππας.] πυδυτιών τας, ἐρλεμιιο 
ἀδομεήνοντας. ΝΊγΡ. ἤρίγαπτος πατίδιις ἱρ πο πιράϊχις ἀξ οαμι5.. Ὁ ΠλλοῦΣ: 

Φυσιγξ, γος» ἴῃ ΑἸ τις ἀἸοἰτιιτοοῖτοα σἄρτιῦ τὰ 410 Τεπταπον δος τατπ' ' ὑπο μη, ; κι 
φίάα νοἤοι] οτη.Ατ Ππορ ἴπ Ἀσβατη, νὶ, -οἱ Μεγαρεῖς ἐδώς-, [ῥῶ ἣ 

γαις πεξδυσιγίωμῆμοι: ἰφυ σεγξ, ΠΟΘ. το τὸ ἐκτὸς λέπισμα τἶδ σκορόδαν, ἡ φυ- Ι ἰυμύν 

σίπην(5υ] 4.5 ἰοσίτιφυσίγγδες. ΟαἸφοιις τη Οἰοίἢς ΗΙρροοτγατ. φύς μρμμομαναι 
σηγία(ςοττιρτὸ ἽἸκρίταν, φυσνγρα,η οἱ δέ Νατίηιις (φαιμπιιτ)τὸ καὶ ΠΝ τυλιυθο 
λύώμϑμον ἐκκαλλλημα., κα μοί λιστα τὸν κοῖλον ἐχροΐηϊτ, Πείγο. Εἷνος σκο- ἡημὰ 

1012 οὐδου(ποπ [εαιιο τὶ ἄλλοι ἢ σκορόδων κεφαλίεες ταὶ οἱ τωροξύλοι τυ: : 

γίϑαν (ειπεπάο πρόλοξωι, Ἰὰ ο[Ἐ5 ΤΠ Παλλτο5 ἀμεῖυ ΠῚ χ᾽ φαρυγίες) ὁ ἢ υὐλον 
πὶ ἐν τῶς κυόμς ἐκκαύμᾳ ταί Ε]Ος φαύσιγίας ἀἰοῖς ΗἸΡροοταάτοσ, νὴ δαραίμαμ 
ἄς Πιριῖ, Φυσιγίες ρα τα! α", νοτουα: εὐὐπτοτέίαιις ἴῃ πτα πῖτ δυτήθιωτ 
θιις ὃς ρεάιθιι, ΟΠ ιχ Ππ|0.. 4 Χυλω αὶ φύσηγίες» ῥαγάδες πῆεργων, ποτ᾿ μιριϊὰ 
διωΐν, αὐ δοίς, ῥιιαπιῖν τ 

Φυσίγναϑος γα χῚ ] }15΄8ς Ὀισσᾶς ἢ0 ΕΔ" 5. ΡΓΟΡΎΙΙ ΠῚ γαῖ ΕΟ ΒΊΟΙΣ Ἶ {ποίμιοοι ον 
1π ΒΕΙΙῸ ταπαγτιης αἰλίγυὰ τί 

Φυσι7οδ- ἡ [γι ΦΟΤΗῚ 

Φυσιζωιδν ,(εἰϊ ἐθὶμ ἐκ ἦν διβογραφαυλίων τ ἄς τετρ ἔζωθ-, δύζωδ.. ΤΠ πιυχγηι 
μενόζωδ- αὐ ἃς Ῥετ δ, "λυ, ὁ αἱ κα ,αᾷ ντόξι! ΠῈ ΒεμογδηΣ πεςοίϊαιία, φημ δ} 
νἱξειπη ρὲ οὐδτισειις κὸ τὶ εἰς ζω ζει ἡ ν τι Ποδι5 νἸ τα π|ν Ῥτοάιιςοηε, (πιμττουυτεῖ 
ἀρ πη Δ ΠὉΠΠ1Π} Ρατοτ  ΝαΖαρΖοηιιςι ἐς δοἷς, Π1αα. .γ, (ὧν δ᾽ ἤδη κατ ' ΓΙ Ως 
τέχεν φυσιζι- ἥα, αἴτιαι τε Ππι5.Νἱ τὰ πρὸς ζωίω φέφρυστι καὶ δωρουμέ- ἀὶ τὰ φυσι 
γη. 1114. φ,. αἱ μὲν ἐρυξει γη φυσιζοξν . ἡ τε κραΐτερον κἷρ ἐρύκει. φυσιζοον {2 ἃ ται 

ὑϑωρ,ἴο Ἐρὶρτ. Εἰ ἐτίαιῃ ργόρτααι ἰοςΐ τα Γιαςςάδινοπεςν δὲ Π μαπῃ ραπεΣ 
Οὐἤοιοϑ τοτια ἀδίοτρτί » τατ ι5 οηογΠῆς 5 νοἱ ργορματὶ ἘΠΕ ΙΚὶ ἡχινοὺρ 
τγδάπητητ, Η [μπμπιθοα! 

Φυσικ,αατι γα 15 ἰοεητία, ᾿Ρ κμεϑυλι 
Φυσίκιλν δ. γα ρυά Ατομ. "δ το 4. ραηῖς ἤρεοῖες, αῤτισείθ- ἐγκείδε κϑοα-- ψυμαμι σρο 

πλησι(θ- γυγίυγ ὥτερφς ἢ τίω ἰδέαν, ἐματτεἴϊς 
Φυσικὸς. οὐ δι πατι γα 5. Αι τοτάη πὸ Ῥτίπνὶ Ροῖετ. Απαΐγτ. ΠΤ 

ὃ, 5τωρία ἡ πρὶ ἧδὸ ὄντ ῶν διαλεγο μδύη ἢ ἢ ὃν τοῦ δπὶ εἴτε Φ υφικφὶ εἴη πειποιν, ᾿ αὐεἰιφνπυ 

εἴγτε υὑτὸρ ταὶ φυσικαῖ, φυσικι τευτος για χ πιὸ παταιγα 115. Ὑμεορβτας,ς ΓΝ 

δ οτ.Π1|0.2..σα Ρ.1ν αὖρα γμυέσεως ἰο΄ητιοης5. ΕἰῈ ἃζ πατιμ5,άρτι5), ΠΤ σιρίαν ληὶ 
ῃατιιγὰ [παι ἢ 59 ΠάτηΓαν ἔα ΠΊ 1 1 τὶ 5. φυσικὸν γὺ διδακτὸν Οεπορὶὴς, τ ΠΠΠ 
φυσικὸς βί(β.,νῖτα σουτοιηρί. ἀτῖπια δόηες, ὁ ϑεωρητικὸς, ΡΟ ΠΧ. Φυ- ΠΝ ὦ ἀπιχίν 

συκὸς [ρεσυ το τ, νοπατότηις πατιγβις ἐς Νάτατα τις ἢ {πίῃς 
πὸν φυσικὸν κἐμπεδοκλεία, ἂς. ΑΥἸΠοτ. 6 (ας πλιπάο. Ἰὰ εἴ, ἰχί ΠΥ ψην, 
ῬδγΠοιιοι Ειπρείος! ταὶ ἤατιπι οἰος,ΟαΖα [10.8.Α αἰπλα]. ψμῆνηι μι Ἰῇ 
Φυσικοὶ φαῤμακῳ νοςας Τ τα ἴδηις 5 πχει ςαπιξηζα, να βουϑήκαιο, ἀππημιτο 
Δ ωτιολογηταὶ,ν τ αὐτου οτα σαητίοπο5 ἤπιε ἱποαπταπιςητα,α Ιλ 16 ψιδυριχιὴνν 
14 φοπιι»α πα: ποη ἃ 404 γάτα πὶ εἰπεϊορτία, [ει ἃ παταγαῖὶ! ἔοτ- τρια, 
πιὰ ὅς ἃ τοτα Πιυοίταυτῖα ἤπιος οβίεέλιις ργοάιοιιας. δὲς Ἰ4οπὶ ας ἡιοεῖ ον, 

ἴῃ (Ὁ [Ξῃ αν φυσικῶς ποιούσι οἱ ὄνοι, Νίατος ! Ππς ἘΠῚρΙΓΊ στ" οείαιαι ππρίζ γιι 
τοπιεάϊα ρυγῆςα νοῦσᾶτ 5 4: ρμνΠςὲ ἀσιιηῦ δύ γι οοςιίτα ας πίη ο 
Ἰαὔτα ρτορτίεταιο. Τα] πόρας σαΐεπας (ἃ πηετμοάιιπὶ ἙΝ ἢ, ΕᾺ 
ἄετε. ἦ φιριώς 

δν 

Φνσικ ἃς Πατιιτα Π τοῦιν τε Φυσικός, 
Ἷ ᾿ δὐλι ἡ φλνυτων 

φύστιεονν ἐπὶ ἢ της ΡΟ Πα] ηἀϊ, φύσιμον σπέρωρ (οεπιεη φυοά νίαν τ τὸ 
μαῦοι ρχούάιοομα, ὙΠεοΡΒτγαίς στο αιαττο,σαρῖτε 6.ἀεἰ σατο ἀν 
[ς Ρίϑητ. ε΄ απ νη, 

Φυσιογνωμμονώνοχ [πεῖς αἀδιυίπο. Ος 1}. 1.1ἀπαρ. ἄς Ργεασοτανατι ΤῊΝ 
ἃ ὑεϊπςῖρίο αἀοϊςίσοητες 

4 [εἴα δή ἀϊίςεινάτιην οστα! ογαητ». ναί ἦν 

ἐφυσιογνωμόνει, 14 οἰϊ, πιο γο5 πατιταίαιις φοτιιπὶ σοπἰ ἐξατίοηε,, ἈΝ ̓ 

ψιλάλῃη ἀς οτῖς ὅδ, νυ τοῖς ἰπσοιῖο ἀέαιιε τοτίις σου ρους πἰο ΠῚ ἣ 
δ. παθῖτιι [οἱ οἰταδατον ἃς ταἀίξαιαξ, Αὐτἰπτοτοῖη ΡΠ Πορηοπης, ΤΉΝ ̓ 
Τὸν ἢ) ἐσενὸς ἐσδὲν οἤδ᾽ ζα ων “Ἶἶκ' φυσις γγωμογν μήψων, φυσιογνώ μον οἷ» ] ΠΝ ὯΙ 

ἀΠ ροῦτον τρβυοίςο ξιεῖθπι αἰ οι 5.ἀζαμπότοιντ ΡοΙϊοα,ηος ἡ ἤϊμαι ἂν 
ὮΣΕ Ῥεπιοίζι κα ἐἰφόγεις τίη 1 «Θεωρηίσουσι εἴ; 

ὑμάς εἱ αἰϑλις κότος ΤᾺ ὙΠ οὐχ 

τες κἰ ξένοι ἡ πολίται, τ κατ᾽ αὔρα εἰς ἕκρσον τὸν πτέρκὸν τοι βλέψονται Π 
χὶ φυστογνωι"ογήσουσι 

«δῦ Ἀποψηφισευδοοις, 
ὑκυὶ λα, 

Φυστωγνωιιονία, 
ὃ δορϑι Σ 

Φυσιογγωιμοσειϑη [οϊ Ὀτῖα αῦα παταγα ο πυΐπειπι εχ αἰρεξνι σοῖροςσος 
τὶς τ σατιτοΑὐιίζος, ἃς Αἀαπιαητ, 

Φυσνογνωμονικὶ μέσο ὃς μὴν Πορποπιοιία ποι βοίιις, Αφαπιαοτ, Ὗ 
Ψυσιογνώφεων ον. 26}1}} Ἰη στ ηΐα “Ββοηνίριμπι ἃς [ςα[ὰς οχ αἰροίλι σοτ- Νιμ ; 

Ροτὶς χιν σατρχιιὶ παταγαν οἱ ̓πτογρτγοσ,δς ἐμΐοχ, Ασλτοτ, ἰ. γῇ ἀπραι πρί, 
ἀε θεπεῖν » 



ΦΣΓ 
ἂς δόποτγ. Αηϊπ|, Οίσετο ἐς Εατο, Ζοργτιις φυσιογνίμαν, 4υὶ ς 

Ῥυοπτοθαταγ δοιυλάπατη πγοτὸς Παταγαί 1. οΧ σοΙροσοοςι 15, 
ναΐτα, ἔγοητε ρογηοΐσεγον ἄς Μετωποσκόπος. 

Φυσιολογα εἰς παταγα ἀἸ ἤρατο γα τάτοης οἰζοηδο: Νάζαη, ἴῃ 
Ογαῖ." γο τέυ γγύνησιν τῷ ὦ ὦ φυσιολογιίσω, Η}1] Βεπογατοηοη) γοἷας 
ΠΔΓΙΙΓΑΣ ΦΗΠ15 ΤτοΓρ τος Ἔχροάιλην: ΡΒ Πα τάτους οἰτοηάᾷ, γη- 
ἐς «ἷξε πούνταν φυστολογεϊάϑε ἐς Οπιηἰ τις παταιταῃ) ἰςτατατὶ. Α- 
τὐΐζοτο αι το) τὰ ρ ἢν 1, φυσιολογεῖ, πὸ φυστογιωμοναῖς ἵν ὁ ηατιτα: Βα- 
δῖῖειι τ ϊς ονὐπαταγατηῃ ςαϊ ας ἐχ ἔογηνα ρογίρι ἴοι φυσιολοΓεῖν, 
Ὡάτη τὰ ΠΟ σο  Θρματαγαῃν οίσγηαγο. 

Φυσιολογία» "ἣν {σα 4} [τ τη, τ ἀῖυπὶ πατιγα ἱπάαραπάςν αὐϑὲ τ 
φυσικ εν τορσγμά τῶν διαλέγεται, ὈἸΙ ΟρΟη.ΟἿς, τάς θυ π, Ωμ ἃς 
ΔατΓΑΣ ΓΑΤΙΟ ΘΠ) ΠΏ] Δ φυσιολογίαν ΟΥς οἱ Δρρε δητρποταηι εἰ 

ἔς ποὶ ΡΓΟΠτςϑατιτ. εἰς φυσιολογίαν μεγίλη σιωεσις»ἷῃ ςΟητοΠΊΡ ΙΔ. 

ἀκιοορποίςεπάδαις τατγιμπη ἡατιγα Ἔχος Ποης ΡΓμάςητια . ΡΪμς, 
᾿ ἴῃ Ρετγιςοίς. 
ΟΠ Φυσιολόγρς, ΠΑΤΙΙΓας ΘΧΡΙ οτατογφηαταγῶ ἱπτεγργος. Τβοορατ, εἰ ἴοτ. 

110.3.ςὰρ.2. 
Φυσιόω μι ὦσε. κο,, 1 Η 0.48 6], [Ὁ [ΗΠ 0., πνδυς ἰὠ, ἰϑημαίιω, Η εἴν Ο. 

Τιαίσατὶ5 ἂς ἔς» δὲ τη Ἐρῖρτ. Αξξ, Αςςαΐ, Εν φυσιδῶπι Αροίοίο, 
ἀρ γθίτο, ἰη Πατὶ ἐπ αὐ μευ, τυρῷ ὅϑει. 

Φυ σις εως ἡ αταγαν  οτςατία τοῖ ἱπηατα, Πρ ΘΠ ΠῚ ὃς ἰπ 4065. νῖτ- 
τιιοῃατιυταδοηαῖα 655 Πάτιγας ΠΡ τι155) Πατιιτῶς ΠΊΟΓο 5, Ργορο- 
Πτιιπι»)γύεσες »σοπιι 5.9 Θη 5, ὈἸΟΙΥ ἔπιι5 ἐς ἤτιι οὙΟ 5. δεανώνια φυΐσις. 
Ῥίατ τη Τ πο, ἴογπα παταιγα)ατογηῖτας (ἴσοτ, ΡΒ 1ἷο ἐξ οτῦ- 
ἀο . τίωῦ ὃ φύσιν ἀπένει υῆυ οἱ ϑεὸς τοῖς: φυτοῖς κερὰ στέ μϑυ(ῶ. αὐὸ τίμα ἐκ 

πλείςων δίιυ ἄμεων. ϑρεπλικῆς τε κὶ γλυνητικῦ ς»)ΠατΌΓΔΩῚ [εἰς {γρ- 
διις τε δυις στη ἐχ Ρ᾽ ασῖθιις ἔασι τατιϊτι5 ἀτι οπ ρ οι τα ΠῚ, τὰ ΠῚ 
νετὸ αἰτεῖςς δί σοηίττιος φύσει καρτερὸς ἤτι πη Ὁ Γ15. οἱ φύσει οἰ- 
ἁδενέςατοι τῷ σώματι. αἰ Υ τι Πατιιγα τὰ σοι ράγατα εἰ ντ ἴὴ- 

ἤτπιο πως σοτροτε φύσεας ἰχις, ν]5 πα ῃ1), Τ ον ἀ,ὔηεςι δύ τώ 
σοι χἔγειν ἐν τῇ φύσει, ἢ ἢ ἀρτας δτι!ς οὶ νευρὰ ξαοϊοπάα ν Ατὶ- 
Πρ ]ν.τ φυσει, μοῦ παιιγᾶτη Χ ΟΠ ΡΉ. τῇ φύσει πρότερον, οτάϊης 
πᾶτιιγᾶ ρυῖτι5. Αὐ το ρ ἢ ἶπ ογράπο. ἢς Οἴσοτο ἐχροηῖτ φύσιν ἔ- 
σο: ΠάτιΓὰ 856114}15.Α τ  τοτοῖα ΡΟ] τς. φύσιν ἔχ, Γλο πιο ἢ Βεσατα γα 

{ετιιᾶῦ τεηοσδπ,. φύσιν πϑιεέτ,ἕλοϊς ν τ ςοσατ,ἰὰ εἰτς ςοαϊοἴςος, χτ 
φύσιν, πλτιιτας γατίο μα 9 πατιγα ἰη[τϊηέξιν. χτ' φύσιν, τνατα γα ἰἢς, Οἱ 

«δεὶ τίυ) φύσιν, ατιτᾶΣ ἸΏ τΕΓΡῚ οἴ65. πῆρα φυ σιν ΡΓΤΟΥ ΠΟΙ ΠΙΩ͂ ηα- 
ταγας Ἰπαἶτα πατιχτἃ. φύσις ατϑρώσων, ΠΟτη Ηλι σάρτα5. φυσίς γώ- 
λακτθςσοπογατῖιο [ξξις {ει οττιι5» Αὐτοτοῖς. ἴπ ΡΟ τὶς. Φύσις, 

αἰϊχιαιάο ορρομίτιτγ ρυμπατίοη". ντ γὶσ  ἀϊτατοι αἰ τ ψιατη εἰς 
[ πατιγάγποι ργματίοποπι ἀοςοῖ Δι ζότεῖος Π1}5.Ὁς σαρήτον, ἐς 
Ῥατγτίδεις Δηϊπιαὶ, Φυ σι »τγαμῇατὸ, ἡ ἐσία, Γι τδητια, τὰ απο ἢ- 
δηιῆσατιι προ πατωγδί {ππγρητ Οἴσεγοιντ 4.46 ΕἰπῚθ.Ο πη η 15 

κι ματαγα να τ εἴϊε σοηίδγιαεγιχ [π. ἈΠ]. ὈλπΣ δσιιας ὑάτιτὰ ΠΟ - 
πρίηϊς ἐπ αἰ πτιτ ἃς σοτριις. Ἀτή του. Μεταφοραὶ Ὁ γ΄ δὴ κ᾿ ὅλως πᾶ- 
σαὶ ἐσ ία φύσις χέγεται διαὶ παύ τίν. ὅτι χὶ ἡ φύσις ὠσί τις ὄξιν, τ 4 .Μ|Ὲ 

τεοτ. ὕλη ὁραζονῆνη ὑπὸ τῆς ἐν τῇ φύσει ϑερυότηιος. ᾿ς ΠΟΏΪ Πσατὶς 
τῆς φύσεως, Ατηἰοτ,ῖπ Μοταρ γα ευύ με (ὐουιτ ἐς πατητα 
Βυηαπα. ΡΠ Ϊπ. Π.τ 4 ν ταὶ πατιιγα τοὶ σα] οίτ, 1. φύσις βγοιυ εἰ- 
σία. Φυσις ἀςοὶρίταγ οὐαὶ ΡΓΟ ΡΥ Ἐπι415 τάτη ν ἐγ ΟΥ!ΠῚ 4} τ 
Ἐαπυϊπαταπι : 06 [,Ατῖηὶ ἐτίδτ πατιιγαπι ἀϊοιητ. ν τ Οἴζοτον 
ἀς ΠΤ η. ΕἸ ΤΠ. ΠΑταγα α. 

Φυσίωσις,εως9" ἰπΗτῖο "]τη. τὸ φύσημα. Τταπἤατὸ ἀς διτοσδητία ἐϊ- 
εἴτατοντ ταπιοτ δαὶ πν) ἀρια Οἴςσεῖ. ΡΑθ 9 τ αἀ Οοτίπε σα 15, 
ψιϑυρισμοὶ, φυσιώσεις, ἀκατεις σία; 1.1 ΗΑτὶ Δ] ΠΥ]5Π1|6 ἃ Ὁ ΤΈΠῚ τιν - 
σηοτεδ. Οἱς.3. Τοσ}. δὶς Ἰρίτιισ ἴῃ άτι15 δέ τ πιο 5 ἀ ΠῚ ΠῚΠ5 ἴῃ 
υἱτῖο εξ. ϑαρίεπτίς Διιτο πῇ ἀπ ΠΊ5 [ειη ρ Γ ναςαῖ ν τος ΠΠ5 18 

“ ταγροίοιτ, απ παλαιπ τα πεῖ. ΟγΈροτ, διαὶ τέων ἐκ τροῦ χρύνε φυσιωσιν, 
γηάεαριά Οκίϊιιη ἀεροίτα νοῆςα; ἰὰ εἴ, Πιδ'ατα ἀτγοσαπ- 
τἰᾶ. νεΐς Φύσημα, Ηοίγομῖο φυσίωσις», 1( εἰ γέπαμσις γυψηλο- 

φρησιιύη. 
φύσκων, ἡ, φλυύίκταινα» να ἤΠοι α πιαηῖδι5 οδοττανντ πτοτ γε! ραη ῇ 

τα πιογιιι ἀτεγί τιιγΟ πηππ. Ατ ΠΟ Ρ ἢ ἷπ Ν εἰρ. 
Φυσκν, ςταίπιτ ἱπτοιἸθτπο απ νεητον τ ᾿πτο  πιιπὶ οΧ 410 ἔτῖθα 

δέςαταιθας ἐπι οξξῖς [ςαπῖςα; Πιιητοοπιιι, ΑτἸ πορ ἰπ Ἐπ, 
Ατμοπ. 8.1.4. δεόϑασι κὐ γαςρὸς κ᾽ φύσιες τόσον ν αἱ ὁ εεγμοίαε. 

Φυσκίον,ν οἤ οι. ἔο!ΠΠςυἶι55 ντγίσιι5. Ἑαδα Αἴρνρτια νθ] ἀςεῆο- 
ταΐγ, φέρει φυσκία αὔρα πτλήστα ὃ υλαχίσκοις ,ἱ. ἔοττ ξο!Πςυΐος Ἰοσ μι 15 
Πιο ]ς 5, πε]. ν εὔρατιιην ἔα Ππλτος Ρτοέοττ νετίςι]ο5) ΜΊατο, 
11.2. Ὁϊοίς,ς, τ31. Πχὴτ {1} Ιοραης σφηκία.ν άς Κύαμιος, γν 

Φφύσκων αν, νοπετιςοῇις»ουοῆις» ἀρι Τοίρμαπι. δα .α5 Γογῖδῖτ 
Ριίττασιπι οσοἤιπι 9 αν Αἰσᾶο γέςρωνα καὶ φύσκωνα 5 ἈΡΡΟΙ]ατιιπη 
Εις, 
Φύσα, ἡ, [ΟΠ ΠἸσιῖιις.ς. 25. 0.2. 1οὕς ΕΟ ΠΠ5ιν τάς φύσα. 
Φυσσαλὶς. ἵδὸς ἡ, ν τάς Φυστιλίς, [ 
οΦύσσαλθ', ὁ, ρ [εἰς συ ϊάαον ριιά ΚΙ πιντάς Φυσαλδο, 
Φυσσανοι, οἱ, Ππιδ τί. 8 υΐστινοι. Ἶ ὲ ἡ 
Φυασητὴρ, ἤρφε, ὁ, Ε Δι}... 1 ΕΒ Ἰτοτέιπι, ]1οἵς 1.5. ΠἀΡ.σ7.εἰς αἷρα- 

δοχίμὐ φυοσητῇ οο-. χὰ οχοῖρΊ οι 2 Π| βΟΤΠς πάτεῖῃς Ἀχε] πε μτη, 

Μλγοο [5 ἃς μα υ]ὸ ρ ἢν οἴκῳ αἱ πέσται κὶ ὁ φυοσυτὴρ ἐργάζεται . ἴῃ 
ἄοπιο ὅς ἔοι ]ος ἃς ἥλτοτ ἤιο ππῦπογο ξιπσαπταγαεὶ, νοπΐα- 

τοῖς Ματςεὶ. 

{0} συγ η η!, 

Μ Κυύνηι 

ΤΙ εἶν πῦς 

ἐς ΤΙο 
ΠΝ ΡΡΙ, 

ΤΟΝ, Ἵ 

ἀμ δου 

ἀμ 

ποζοίιι 

εἰούμῶ" 

ΨΥ 879 

Φιίσα, ταὶν ἔιυηα ΠΊΕ ΠΠς σοηίροτγία,, τα αἰχπεφυρυῆθα μέλιτι δλδνοα» 
Ετγπιοὶ. 

Φυςν, ἡννο] ροτῖιι5 φυςὶ οἴυτνως,νε ναἱς Ηογοάίλη.)πταΖὰ ἢ [γ- 
Ρβο σοαρίτατα πγασοταϊάσις πΊ ἢ ἴτοῖ ὃ γιὸ ἂς ΡΟ  Πης» Ετν ΠῚ. 
Αὐἰτορ λεῖα Ν εἰρῖς γ Καὶ τὸ γιϑανον μ᾽ ὑσοϑωπεύσαν, φυς ἰωὶ μοὶ ζαν 
«οροσενεὙ Κη ΟΊ}. τί οἱξ ἀκφίτων αἱ οἵνκ κῷ ζαν, Ατἰχοι "10... φύςη 

᾿ (ετι.οχροιιτύιϊις μοί ζα κὶ εἶγαν τετρ μιυῆμε, 

Φύςτς ν γονηὶ, ΑΣ ΓΟΠγ 1, Γοτιις, πάνυ γδ φυςφις μυριαᾷ αὐδρων , ν' ἤκφυσις κα 
γρνη)παμπολυὶ γγύ- ανόρων. 

Φυσαδιης ως δ κὶ ̓ ν ν φητο [5910 Πατίο πο ΠῚ ρατῖςπς, Ηστιοίυς. φυσω- 
“ὲς πυϑὺ μα. βάτο ἤις [ρ᾽γῖτιιδ. πυόῦμᾳ ἀπεπῖον κα φυσώσες, Οαἱς. λά 

Οἰλὰς. [ρεγῖτι!ς ογινάτις ὅς ἴῃ αι οη πὶ ρατίθη5. φυσωσες χόσημσ', 
τοτθι}5 ᾿η βάτους σοητγβέϊι5,. α2α, 
Φυταλια, αξι ν, Ἰοσι5»αι σον διι5 σοπἤτη5, πόοττι5, αὐ ΠΊ1πη, ν᾽ πρᾶν 

φυτδύσιιμος γη., δὲνδ' ρρφόρος γ γ" ἀμιπελ: φόρος, σομἤτ0.4. 00]. φυ- 
τειλ μὴ κρρποῖο μελίφρονΘ-, Ρἰλητατίο ἐγ έτιις ἔειι αὐ δόσιν ἔγιξὶῖ- 
ξοιατι πη. φυταλιὰ καλάμου» ἢ Ἐρίρτ, Αγάτιις ἀς δγγῖο Ἰο ιιοι5 »ὅοε 
ἔτι κεῖνον αἷμ᾽ ἐελίῳ αὐιόντα φυταλίιαὶ ψ δ δδνται 9, ΠΟῺ ΔΙῊΡΠΛ5 τα 

ἀγογος [απ ητ: ταῦ φυτεὲ ΟἽςοτο ἀτεζα ν οὐ τίτι 
Φυπελια ζω, ΡΙΔΠτΟςΡΡΓΟΡΙΠΠΙΟ, 
Φυταλίδα,ποτηση [ον 2:7 δ οὐπηΐά αι παίοιζαγ, 1τοπὶ ἔλπ}} 2 

ιιαράλια ἀρια Ατηςαϊοπίς5,} ] ταν πη ΤΠςίςο, 
Φυταλίζω, κ᾽ φυ ταλιοΐζω, φυτεύω, πλησιάζω, δι, 
Φυ τείλιμος δ, ΓΑτλμ115 φυ τευτικὸς γόνιμος, [ἰείγς, 
Φν πίλμιθοςε, ὁ,ἰἀτοτρεορεῃ του: [Οἱ 8 ἐρ Γπετοπν 
Φυτεένη, Ρ] πτατ Οἢ15 ΓΕ ΠΊΡ115 ΗΠ ρΡροογ. 
Φυ ταΐλμμαι, μι σομαι. σα πετοφργοάιςο, ρατῖο, ἩοΠοά, ἰη ΤΊιοο σι ρτῖς- 

τη Ἰοηρᾷ. κεφαίλη Φυτηστετο φαίδιμον εἶν. 
Φυτεία ας. ",Ρ] χατατίο τας Ρ  απτα ἀν ἴατι5, (τὶ σ,σοηἤτεῖο, Οαζα ἀο 

δοηοῦ, ΤἬςορΙ, ΜΠ. Π|0.1.ς.13. 

Φύτευμᾳ ατος, τὸ Ἰἀοι Ρἰδοτα, ΡΙατο ἀε Τερ.Βυά4. φοςὶρὶς ρτο ρίδη- 
τατίοης ἔδει Ιοοο Ρ]αμτῖς σοππτο,ἱη Ερὶβ. ρεΐοτ. αὐ δα τ. 1το πὶ 
φυτευκας σοηὰς Βογθα Ὠ1οίς.[10.4.ς.2 20. 

Φυτευσις, καὶ φυτείας ΟἸ ἤτΙΟ. γῆς εἰ ρήσεις τὸ φυττύσ εἰς» Ατ Ἰϊοταῖς πλιά, 
ᾧυτευτηήρεον.ἱ Οστι5 ἐπ 4110 Ρίαητρ ὁ ἰογηης ἐθαταν μα μοίϊοα τγᾶη- 

[ρ]απταιτατ ἴῃ νἸτιάδατιο:ρ δηταάγήιην ΡἾταν (ς ποῖ παγίιμῃ (ΟΠ - 
πο]. Ὁ 15 ρερῥεέογοτηαιτι βερ "591. Ὁ] ἄτατιιτη ἰοππῖμα,ν τα) 4 1 νεῖ 
Ῥντί, Ὀτοτατ οὐδ ΠῚ φυτώρεον, ΟΟ ἢ [ἰδρτὶηι}5 γεωπσωνικων [1}0.5. φῦ - 
πάρεον καλεῖται, ἐν ᾧ ταὶ φυτεῖ μεταφυτϑυεῶτο μέλλιοντοι Κα τοι τί ϑεπ αἹς κὴ 
ὡς Βιθεωοὶ χέγουσι τροσιτευεται. 1} ἐς 7. χον 9' αὐδ ϑύειν ποὸὶ φυτάρια, 

110 γὸ ἀτοπι τις ςαριἀς δυχο ἀἰχῖτ,δσυτι θέ μῆνα ἐς Φυτωρείῳ, Φυ- 
τευτήρκον. ᾽ ἄτατλιπι. 14 εἴτ ΡΊΔητα τρία ἄτι νπΠγδάϊχονς] ρ]ᾶ- 
τὰ Ῥατς αἰ Πηπλον τ [πγοιί 5 ν οἱ τα! σας Τ που ρ ἢ γαίε, ἄς Οδαῆς [ἐ- 
το 3, αρῖτε 6. Τα ὃ φυτδυτήρια δεῖ λα μᾷξανειν Σὺ νέων τε τἶσ' δὲγ- 

ὅδων, ὶ ἀκμαζόντων. Οὐ [δη ἢιν (ς ππα ρτὸ {τοι 5 πςεῖ ἐχρο- 
πέτα οπὶ (οἰ πιο αν ο} Ρ]σηζαϑ οὐ ϑογαῖο: αὐ δ ρ]δηγα- 
τὰ ἀϊχῖς Ψ τσ. Θοογρ. 

Ἐχρεΐης ἃς νῖτια {πα οἰ αητατῖς τοτγᾶ, 
Τάεπι ΡΒΠ Οἰόρ μι ς. 7.τὸ τρέμον τῷ φυτευτηρίς, ρίλητα; ΠΟ] οπ, 
Οὐὐχα. ἀτῆις Πηοτῖα [1.8ς ς.2 πὸ φυτεὺ τη οίαν πεφυτευ μῆμα, πτίν -- 
τα δοκεῖ ἐξ καρποιὲ -ἰξονεοιο. δ 2ἱ.οχ ΡΙητῖς ἀεροπτα δὲ τα, "τογεπὶ 
11.5.64. 8. Εν 3. ταῖς τ Ὅνῶν φυτείο;ς ταναπᾶλιν πίϑει7αι ταὶ φυτευπν- 
εἰα. ος ἀς (αΤτςς ἀἰχὶς ΕΠ αἰ σοἰπυονίο [γοιὸ ἔεγεῦς, θ4Ζα Ππς 
Ρατγὰ ξε ἰοίτογ σους γεῖτ᾽ [πο τΟΓΟ ΓΙ ΠῚ ΔΈΟΙ) ίλτιι ρΙαητας ἴῃ 
ςοητγατ μη τῊ}Ϊ τὶ ρεγπγηταητ, ΘΙ ςπ ἱν ΟἹοι. ΕἸ Ρ ρος, φυτευτη- 
οἴων, Ἔχ ροηῖτ τ᾽ εἰς πίω γίω φυτευομῆῥων ξύκων. ᾿οἱ εχ (πο πηαίε, 
τι σπέρεισ ταιθυτα, φυτευτήρκα, μάλιτα 3 ἐλαιῶν ἕτως ὀγο μία ζεται, 

Φυτευτήραϑ., κ, δ. ἰ αηται 15. 
Φυτεύω, μι δύσω, π,δυκ αν Δατονρτοάιισονίογο, πταηἤο (ἐπ παατρό- 

τῖδιις ςτοηΐογο:ςοηίεγο ἀγου τις. αζτον σεται ρ. φυτεύει! 

πεὶ δὲνδ ρατίοτοτε αὐθοτγος, Οαζα ἰἰς δεπεξϊ, φυτεύεται εἰς συκἀ,ἢ- 

δὸ τηζουιτιιτγυπεφυτευ μή 9: αν Βοτίθιις σοπήτις., Αγ τότε Ρστ 
1πϊοῖν. πεφυτευμῆμη γῆ, τοτγᾶ Ἔχ ουἧτα ἀγθ τ θ115 ΠΟ ΤΕΣ ἀρ οτιε 
ΟΡΡΟΩΙτΟτ ψιλή, ὀΦυτεύα, σεπότο; Εἰβμορτοςγεο,ργούμςον 

Ῥαγῖο. Πεποά 5. ὑπ ἀλκτῆρα φυτείΐσα)ἰή ἘΠ. γι σαι. Αὐἰορῃν 

ἵπ Ψείρις, ΕἼσειτα πῶσας χεῦ φυτεύειν, κ᾿ τού φειν»ιά οἴτ, γγονάνιν ἰ- 

ἀε ἐς Πίορεης ἀριιὰ ᾿ἀοιίίμαν αι] ΠΌοιῖς ἀδῃς ΟΡ ταΠῚ [ε ο- 
πλΐποπι ρίαηγατο ἠἀϊσοῦπτ, Φυτεύω, κφτασνιδ, ζω, πο] τοτ. χαχοὲ 
3) μνης ρσι φύτδυνν, [το Ρατ᾿ Η οαιοτγι Οὐνγ! ξ,φυτόσειν πσομα, ἔεγο- 
τὸ Πηα Γι απ. δοΡΒοσ, παλλαὶ φυτεύει πῆμα δέσον ΕῚ Τητοι Ρ γα βυτὸφυ - 
τεύειν»δ3) φυ ΤᾺ κυρίως λ εἶ γετοι, ἤγοίων το πίω ἐἰζαν αὐτιῖς κᾳταζαλλειν, 
19 τούτου 2 αἴραᾳ τοῖς ποιητάς ὦ ἐπ᾿ αἰϑρώπων . ὡς σ᾽ ἀρ Ἑὑραπί δὴν 

ξξξ φυπϑύει πέλοπα. ἡ απλώς., ὅλι τοῦ καταζαννειν αἐχίωὶ ἦν πνι πορῴ- 

μάτι, 

Φυτηκόμος,μ, ὁ Ρ᾽δηταϑ σταηϑ9ίατοτ ΡΠΙη. 
Φυτήκουος, ΘΟμ5 Εἰ ττί5 σΟηΠτις5 Ξε 4. φυτουρη) «οὐ ὁ σι δὲν δι. τό - 

πος. τὲ φυτῆπομον ἀτοῖτατ ἃ ἸΝοηθῸ σοηοτο ἸΝοπτοκδί ἀτοςητα 1 

τοιτῖα ἃ βπειρτῖπια τοι! τίνα Π τ πὶ ὃί αἴρα δεισος, 
Φυτικὴ ψυ χης» ΠΙ ΠΊΔ νοροϊατιια» Λυιίζοτ. ... Ετ]ιὶς. 
Φυτικόγ, τὸς ΕΓ χπτᾶ. 
φυπθο κα, ὁ ρογπηϊπατί ουἷς αὐτου 50] 1ς σορποπν δι: εἰς. ᾿ 
Φύτλν,ρομογατίο, 05. Β6Π1}155 ΣΟΓΠΊΞΉ; γήύεσιε» [οχιι5, γοεὰ φυλὴ 

αὐδρών φύτλίω ἀἰχὶς Πιοηγί,θος τ, 
Τοηλ ἢ. ΕΕες 1) 



ὅδο ΦΩ, 
Φυτοεργείατοτ, φυτουργὸς» Ὀ]οπγ  ΡΟεῖα, 
φυτοκομέω, ἰλαταηὶ [τ 410 τεπεου. 
φυτοκόωος." κίον ἐμαὶ τἀ Ἰοία 5, ΒΑΠῚ. ἡ Ἐρηᾶ, 
Φυτόκοιμμος. ὃ φυτήκουνς. ᾿ 
φυτὸνγον, τὸ, Ια πτανρτοράσο, ἰ γρϑοντγρυἧτι!πι; ἀτθοτ. Βαπεγα 5 

εἰς φυιὰπι δέν ὅρον, Αττίζοτ. ἴα Τορᾷς,σαρ.ἀς διιίϊλητῖα. ΡΥῸ 4ιο- 
υἱἷ νἱπιδητς Ρἱάτοηὶ ἀε Τιερ. ὈὨϊοίτιν ὅς ἀς Βοπιϊηλδιις ΕπτΙ ΡΙαΙ, 
Ῥτίστα Ὀγοιι ἀρὰ ἩεΠποάμπι 8ζ ἴῃ ΕρΊρΥ. ταὶ φυτοῦ, 4 1185 τάϊοϊ- 
διις μΒατεπτ. φυ τοὶ χαρμκζηλᾳ, ἔγατῖςε 5. 42 φυτὸν ἔμισυρρνγίο πα 
πἰτιιοίιπι. ἢς Ο424 [0.46 οαι, ρίδητ, ΤῊ ΟΡ γαίξ. φυτὸν ροπιι5 
φαΐϊάεπι οἷξ ραπτατιιπι ἀτδοτέίαις ςοπιρ ςέξίτιιτ » [ςά δά Πετ- 
5 ταπτὰπι αἰ Ἰαιιαπάο νἱβ γεγο γείεεϊ πα ρίτατ, Τ Ἀεορ γι οτ. 
110.4.ς2Ρ.1.4..αἴοὶ ὃ βεαχυζιότητος φυ μ᾽ νὸ δένδρων, 1. μετ σατιπι ὃς 
ἀτϑότγαπι, Φυτὸν ἴτε πὶ σφηιι5 μεγθας εἴζ,ηϊα: ὃς κιω ὀγλωοσον ἀϊ- 
εἴτατ, Ὠϊοίς. "0.4. ςαρ.219. Φυτὸν ρτο φύμα,ϊ τὰ θογ πὶ, Αὐ- 
«δ Ιοσδιις φιιοπη οἶτας Ιητογρτ. ΤἈςοοτῖτὲ ἡ Εϑνλίω γὸ ϑμίω οἶδα 
ποιέτου φυπῇ ἴασιν, 

Φυτοίσκαφθ-, τοτγὰ οἶτοα Ρίληταβ δ Πῖγρες ἐβοίϊα, 
Φυτοσκέφθ» ὃ, ἔοοτ γι ίοιι55 αὶ ἀτθοτγος ἀεραπρὶς ς {ιςοἰάϊι,4- 

Ριιά Τ]ιεοοτ- ᾿ Ἴν 
Φυτοασόρρς56. ῬτΟΪ ςτι59 [10 το 5. Ἐρί σγδτ, αὔρα ὃ πᾶσιν ἔφαινε φυτο- 

απόορν αῥίσενθ- αἰδοῶ. ΑἸἰϊαιδηάο ρτο ράιεπῖς σάρίτιγ δέ 
Ῥαᾶῖτε. 

Φυτουργοιιαἰληταπα, ἰαΠτίο» Απτατιρφςοηἤτιονΐοςιις οδΠιι5»Βιιά. 
ἴῃ Ἐρηπυργίοτ. 

Φυτουργία ας οἱ» »]δηταπάϊ 4τς5., ρ] δηταῖῖου ςοπῇεῖο, οσαΐτιτα ρίδησα- 
σαι. ΡΒΙΪο ἀε τπαηάο, Τετοις ἀκόλεϑος καὶ τοῦ τῆϑφ Τείσου φυτουργίαν 

Ἰιςοηἤτίο. 
Φυτουργογμ) δ λτοτ ὁ ἀμιπελεργὸς» βάτο) Επτῖρ.ν 1 4ς Φυταργώ, 
φυτεργῶ, ρΙδητας ςοἿο, ὃς Γεγονοιιγόηιε 9 ναὶ ρίδητα ᾿πῆταγ ΡΊΒΕΙ: 
ΡΒ ἀε πιιπάο, τέτων ἐδὲν ἐδεὶς ἱκανὸς ἐντὸς φυτεργῆσαι»ῖ. 1 ἴᾺΓ 

,Ρίλητα ρᾶροτε ΡΙατο [0.9.4 ς Ἀτερ.φυταργεῖν Ρ]115 εἴς Αἷτ 4ιιδιη 
δημιυργεῖν: ςύτηαιςε φυτερ γὴν ἀρρο ]ατ,ιιαί ξογπιαγῦ, μος εν» 
ἰάδατιιτη σοηάϊτοτοπι. 

φύτωρ,ορρεν[ατοτ,ρεηίτογι ύτορες, εἰν ου)βονήτορες. 
Φυτώρμον, νεἰ 
Φυταρίίν, νἱάς φυτδυτήριον, 
φύω, μιύσω,τουκαν ἰΔητο» ργο τς ο,ΡΊΡ ΠΟ) ΟΓΕῸν ρᾶ110. ΟΥΕΠΊ ἄο, 

ἴῃ Ιασεῖα εὐ, εἰς τὸ ἐμφανὲς ἄγω, Αἕλῖι. Αςς 4124 [1|0.4. Οτδπι. 
Τιαοϊδη.τίωΣ ἐἰϑίω αὐ ἤφυσεν ὀκ τῆς ἑαυτῷ κεφαλῇ ο» Μιπετιαπη εχ πο 
σἀρῖτο οἀτα τ. Ηοπλετ. Π144.αἰνφύλλα ὦ ὄζοιε φύσει; εἥει. ὁ φύστς, 
Ῥαζϊετι ορ μος]. ἡ μοῖρᾳ τὸν φύσαντα μὲ καϑεῖλε» Ἰνπηοιαπι ράτγετη. 
πέφυκεγαατιιτα εἰς σοπῃράτγατιις. πεφύκασι ποίντες, Πλτιγα ΟΠ, η101}5 
ἀπρεηϊτι τη εἴτ, πέφυκε κάτω ἐϊ.» [μαρτα πάτιγᾶ ΡῬγοροηίας εἰ δά 
Πιιπι ᾿πβουγίογο πη. πέφυκε ὅδε διδόναι αι οτὶ (οἱ τι πεφυκ εἰς) Φρϑτεί- 
νειν, χὰ ὀχτοηφοπάϊητι πατιι59 ΑΙ τος πέφυκε οὕτως, Πς {πᾶ πατιγᾷ, 
Βαθοῖ. εὖ περυκώς ἀρτιις Ππηρ ̓ οῖτοτ, Πεπη οἰ θη. ἃ εἰξ, δεινός. δ 
ποοὸς τοι τὰ πεφυκὼς, Βυά ἴῃ ἘΡΠ.περυκως ὀγαντίας,, ΑἸ ἴτοτ ἀϊήροί- 
τι5ΡΊατο ἀς Γ ἐσ. πεφυκὼς τῷ υξειγα μια τατὶ σοηίεπτᾶηει5 ας οὅ- 
φοτβ.ΡΊ]ατο ἴπ Τ μι. ἢ πέφυκε, 114 ἔεγτ πάτιιγα, Ἀσοτίη. δρυά Ατὶ- 

ἴϊοι.2.Ῥο τ πέφυκε ἐκ τῷ δέρματος»εχ σιιτε ΟττιΓ, Ατὶΐτος.2. Α ἢ]. 
πέφυκε ἐκ αῷ ὀμφαλάνῃατοτ ὃς σοητίπεῖαγ Ἔχ ντηθ}}Π1ςο » Ατ τος. 
ἐκ τῷ υἡῦ πέφυκε, εχ Πἰϊο πατιις οἴ, ΑΖαπιΐη Οτατ. πέρυκο δένδρεα, 
διῦοτοβ πηδῶ σοπῆτα ἤπητι πεφυκρισι, πταπὶ μαδεητιν άς ἴῃ Πέ- 

φυχᾳ. 

φυώ ἴς,κνῖη διιδί αν, Ὁ ἐφυίω, ΡΙατο ἘρΠπ.7ικακώς σ᾽ δ φυξ, δις.1, 
πεφύκηγ(! πλαἰ ὸ πάταγα πὶ σοπτράγατιις. 

φυώδης,οὐοτατας ς Οα2α [10.1.8 }{π Ρ]αητ ΤΒΕορΒτ δ ρεγρογὰπι 
(οτῖρτιιπν οἵϊε νϑείοτιτ ρτο ϑυώδης, 

ᾧ τ ργο φωτὶ» [οΕπτῖρ. ΕΠ ὃς νετῦυπι ρτο ἀϊςο ἔπω ΗείγοΒ.ο 
[Ἰοπάο, ἔοτιςο, ἔρ! ἐπάςο,αρρατεο,οςςϊάο. 

Φω, ἀισαταςῖη Οοπϊιπέιο) ειπο μον πάς φυσι» Ατ ζοτε!. ἰπ 
ἈΠετοτῖο. 

Φαγνυμι, ὃς 

Φογνύω,οτεππογασοοηάο, Δ ο΄ εο,τοΥτγεο. ΠΠ εττο, φώγνυ ται. Ιοίς,}}. 
τις 0.80. τοττγοτιγον τα γα 4ο οτιιΓ,φρύγοται, Γ᾿ ρΊτιιτ. 

φωγιωίω,Ἰἀςπι,ατάςο. ΒΙΓῃγ ηἱ πς ἀϊειιπτ, Ετγ πὶ. δι} 4. φρύγω, 
φώζω,ατάςο,ςοοπάο, φωγνυώ, ΠΟ, τοττγοο. Εὐἴατῇ. ἴῃ Π1λ4,ρ,φώῃ- 

φηϊβοατο αἷτ ὶ δὸς τὶ πυρώσεως: ΕἸ ({αιιε ἀετγιτιατίιπι εἴς τὸ πα 
εάγωγον φώζω:νπάς ἀριιὰ (οπιϊοιιπη, φώδες τα Σσποκαύμᾳτα, Ετ- 
ρει Ατμφη. Ἴῶνων πεφωσιμῆρας ἰο, «δας, διι1, φώξω, τὸ κμίω, 

Φωὶϊξ, ἡ, ρῃοῖχ ἰοἰ 59ᾶτι15)Α τος. 1.9..Ὰ Π1Π1. 

Φωκαία.ας,η οἰ τα 9 ΤΟηΪ5. 
Φώχαμα,ρΠοςοτηατῖγπο ἔσιι τατποοντ Οζα γογτῖτρεπιις οἵ Ρἱίοϊς. 

νἱάς ΡΠ 1π.11}5. 9.ςαρίτο 9. ὃς 1δ᾽άςπι Βαγθᾶγ. φώκαιν αι» τἰγποπα8, 
θα] απ. ᾿ 

Φώκυ,ης ἡ» ρΡῃιος΄» νΊτΌ 115 πηδγῖ Πα}. Οἴ115 οάοτ εῇ τοτογγί ΠΉ115, Τη- 
τοΓρΡ. Δ πορμ.Οὐγῆ. 4.-τεῖρεγδ ὠνῶς φωχᾳων ἀλιοτρεφέων ὁλοώτα - 

τος ὁδ αήϊγϑάς Αττορἢ ἐπ Ραςς. 
Φυκὲς ῥοαῖς ργὸ ζόποτς οαἱ{44πὶ ργτῖ » ΤΙιςορ γαίξ. Πἰδτο 2. ἀς 

σδυ[ ΡΙχητ. ἔ ; 
Φωλάσε;, ἔογα χα ἴῃ ἰΠπτῖβ ἀριιητ. φωλάψα: ἀγκύρας» ἴπ Ἐρὶ- 

Βιάατησηατ, απομοτας ἀοἰτοίροητος, ὃ 4018: γοίας διάμια ἔςςς- 

ΦΤΩ 
ταητ 'π ρογταδι9. 

Φωλαίζω, ἰατεο,ἐμφαλάνω, είν Ο. 
Φωλαξ, 2ος, ὁ. τ] τ ΠΊ, σπήλαιον κρυπῆ ον, Ἐξ 5.1} 4. δὸς νόσου, Ἐπ κατοι: 

κί δι. ὄρνι εὐ ἐπααάζαστοι "ὁ κλώσσεστε, ᾧωλας σιγὴ, σομπάϊτωπι Πἰὃ- 

τἰιμ ΝΟ η115. 
Φαλεαὶ, τε νφωλητηήρκα, Γ] οἴτειγ ὃς φωλεῖαι». [τί Βα. } 4. [υἴτα, Α τὰ. μ{{Ὲ, 

Απῖμηδ 1.110. ννΠοιεῖται Ὁ τὺ ξίζα τας φωλείας δποκρυπῆουῆνα, ἐν ἀλεει- 

γοῖς κὐ ἐν οἷς εἴωϑε τόποις ὕγικοιτάζεῶτῳ. Αριὰ Οα]ειν: ἀς Ρεωηοῖ, 
εχ φυ !Π Ὁ. μικρά τις ἐσὺ χία κἡ δή φωλεία. 

Φωλχεος οὐ, ὁ σι}. ] το γα τὰ οὐδ ξεγάγαπι ἰοσιιςγαητγαιη, ἵδοςί- 
[ἀ5,ἔουςε. Ματτῃ,οδρῖτο 8. ὡς ὠλώπεκες φαλεοις ἔχουσι, νυἦρε5 [τ-- 
ἢγα μαῦοης. Φωλεὸς ΡΟΙ]ΙΟἱ 9 δεδοισκαλεῖον, π᾿ αιδαυγω γεῖον, Φρρντι - 
φύρμον, ρα  αἰπγα, αι ἀϊτοτιπ1» (ο ΒοἱΔ, [ἀ115. στα δευτήρκογ ἧς φα- 
σιν οἱ ΤὭνετι νης δποφωλιθ. ἱπεγιαΐτιις:ς 40 νἱάς Αππιπιοη, δὲ 
διιϊάλτα. 

Φωλδύω, μ. ϑύσωγπόυκα,Ἰάτοο,κρύπῆω, 0.14. 1Ατῖτο, πὶ ἤρεςιι ἴατεο, 6ὅ- 
ἄοτ οααϊς,Γιρεο σαιιεγπας, 46 ]τοῖσο, πιά] ογηπιἀϊῆςο, [ατῖθιι- 
[ἰ5 ̓ ησθο.Ν ες. θίο]. Ὀϊοϊταγ οτίδπι φωλέω,,, (πε άο.Ρ]1η.Α - 

πλίω εἴ τι ἐν τῶς οἰκήσεσι συμαγϑρωπεύεται αὐ, ϑζς. 

Φωλυτὴρ ρος γὁγ4 1 [ςπηρετ 'π οοάεπιὶ ἰοςο ἀεπάει, Ηείγε. 
Φωλητήρμα τα, ἀοπηι15 ςΟπιιῖια 5 ν δὲ οἰἂπι ροτάτιισ. ΡΟ ΠΧ Οπο- 

πιαίειοὶ στο ίεχτο., ᾿ δίας ἢ ἐὺ 7) ϑια σα οἴκοις φωλητήρκει ὠνό- 
μάξον, : 

Φωλία 2 τ ΟΥδ115 ν τῇ, αιμ1 1 ηἰσηΐα Ρἱησιοάϊης ἰαδοτδηβ Δηριῖς 
Ιατεδιεῖ5 δθτισαηάο σοτγρι!ςπτίαπι ἀιτηϊπιιτ. 

Φωχιδιωτὸς 8,974. η] Δι το τ, πἰάτιπη ξαςτ, αὶ [ατῖτατ. δι, 
Φωλὶεγρ᾽[οἰς σοηὰ5 α04]44π|»[ςγρεπτῶ [αι] πη85.Γτο [αιιαπηᾶ ρογ ᾽ 

Ῥοτῖμς (ογιδίτητιρ το μέίςο δριιά Ατιίζοσ. 1.9. Αηϊ, Θαζα αγα- 
σλπη νϑοεπὶ ΓΟ ΠΕ, 

Φανασκία τ ἐχοτοςη ἀκ γος 5.7 ΆΘορ.110.9.Ἀ1{ 0 Δητ, 
Φωνασκος, ΡΠ Οηαίςιι5 ΟἸΓΠ ΕΓ. 11 νος ο ΠῚ ΟΧογοοῖ δίγορ το ργαόρτοσ 

γοοἰςοἔογπηαηιίδ νος] 5τπαρτζοτ, οἱ φωνασκοὶ, 4ι} [μτ ποθ - 
ταπι Πιάϊοῇ. ΑἸεχ. Αργο Π τοι Ργο Ι ςηι. οἱ φωνασκοὶ παιῶνΐ- 
ζοντες ἀρομσλακύώύουσι τεὶ αὐα πνδυκειχρὶ, Ὀ]χοπαίςὶ ρααιοπὶ οἰταητες 
(ἢς επῖπι Οἴςεγο ἴῃ Οτὔάτοτε) ἀττογδ8 ργζοπηο Πα τ, ΘΔ! ἐπιις 
11δ.ς.ἀε δληῖς. χἡ ταὶ κριλὰ μῆας υἱτσὸ “ἴα φωγασν,ὧν ἀὐαφωνήσεις ποιρε-- 
λαίμξοενον,αιι5 ΡΒοηδίοι νοςῖς εχοτοϊτατίοπα νοςιξεγατιοηέίᾳ; 
Δρρεΐϊδης δἀΠιπιεατη, 

Φωνασκῶν ΟΟς πῇ Ἔχογοοο ηηοάοτγοτ, γεάάο νοςετη οἰαγαπι, 4, 
πίω) ἄνφωνίαν ἀσκῶ. Γ επιοίτἢ,ργο ζις ΠΡ ἢ πεφωνασκηκώς 5. ἡ ξεωει- 
λέχος ῥήματα ἡ λύγος, Ἔχοτοίγατα γοςο, διγος 4118 ἀτητιε ἀϊζδῖς 
ἐοηαιμπῇτὶς. Οἴςετο νοςι (ευαῖτς ἀἰχὶς 'π ρεῖπλο ἀς Οτδίογο: ν- 
ὲ ἀε Βας τα πι τὶς ἀρῖτ. 

φω ἐσ0 ὕσω,αν,μκανν Ὁ 40 .λεγῳ, ἀϊςο,]οαιιθτοςαπογίοπο; νοςεπὶ ο« 
ἀο,ποϊαπιο. Α ξξιμ. σοι δορμΟο]. Αἴαντε φωνώ, Αἴδοοῖπι πο] - 

πιο. Τάεπι ἴῃ ΕἸ ἔξγα, τί φωνεῖς; ἡ] Αἰ59 [τεπὶ σὰ πὶ Πλατ. Γἀοπη. ἦρ- 
ποντι φωνεῖς ν ἜΠἸοπτὶ ἰΟι!οΓ 5. φωνήσεν, πε ἐζόησε φωνήστες» τ»ερσ εἰ-- 
πῶν, καλέσεις, ΗΠ Οπλετ. Π]Δά Ργορτὶὰ ἀς ποπηϊηϊθοιι5 ἀἰοίτατ. Δ πι- 
πιοη. ἴῃ ος νόγθο αἰΐφιοτ οεἰᾶπὶ θυ ατοσ ΠῚ Δηἰτηδ τι γο- 
(65 δαιπγεγαῖ, ΡῬΤῸ σεπῖο ἄς ρα πτηθς, ΟδΖα δριια Ατίϊΐζος. 1}. 
9.Αηϊπη. 

Φων"»Ἷ «οΝ.ν οχοίοηι5.]οςυτῖο, ἀϊέξιιπι, ν οὐ ιιπη»επτοπτία. διαὶ τὸ 
φως δὴ) πῷ νοῦ, Φαγὴ ΒΟ] ςὶ, φ ύγίῶ- αἰ μέρας" Ὁ- καϑ' αὐὐτόν:ν ε].Φ ϑί- 
γμα, φϑυγ9- ἔναρϑρ Θ΄, ἐγίζοαμματος ἀκ ἀἐδιατυύίσσωτος: Πιις κχ Θ΄ ἐκ εἰ- 

συμοςγ ἦν σ᾽ διάρϑρωτος, ΑδΤ ῬΕΙ͂ ΡυΪπηοπί8 ἰρίγάςιι!α Ἔγα 19 οερί- 
Ἰοτγίάετη ξοτῖς. ἀ[χις ρογ ογὶβ ραίατιιπ γείοηδης {ἰπριιᾶ Πη- 

Ρτοποης σοπέοτπηδηταγ 'ῃ γοςοπὶ ἁττὶςιταπὶ ἄτας ἐχρ δ- 
μάτάτη φωνίω ῥήξας ἴῃ ν Οοςπὶ ἜΤ Πηροπ5,Αλλάξαι τί μὴ φωνίων, ΡΑι!-- 
[58 αἀ Οφίατιςαρ.4.1,ν οσεῖη πιιτάγοιν Β᾽ ΡΟ ΠΥ ὶτ 115 ἀρεῖς. φω- 
γἱκὸ ὀκικ τῆ εἰν αὐ ἰένα!νν ἄς ἴῃ νοι δ15. φωνζω νς] φωνῆς ἀκουευνοἰου 
διιάίγειντ π Αἰ 15 Αροῖς.9. Αἰκούοντες υἱοὶ αἰ φωνῇ ς» μηδένα Ὁ. ϑεω-- 
φρετες. κατ ῇι5 ργὸ γοςοηι Ρογοίρετς ἄταιῖε ἰητο ]ἴρετα. αρ.:2:. 
ν ΟΊ 3. φων ζω ἐκ ηἴκουστιν τῷ λαλᾶντος μοι. Φωγὴ, ἕλτη, φημι, φιέσις 
ταπΊοτ, Αέξοτιςδρ.:, γγυουήνης ὃ τῆς φωνῆς ταύτης, οτῖο ἢος τιππο- 
τον Βὶ ταύτης αὐτὶ τῷ αὖθι πάσα. γυ Μάττ}.ς.9. ἐξ ῦλϑεν κὶ φήμη αὔτη. 
Αςοἰρίτετ οτίαπη ρτο ᾿ἰπριλ,ηιεπιδάπιοάιπι ἀἰςοῖ πλι15, Π᾿π σιια 
Οταροδοἰἰηρια Ελτῖπα. 

φωνεῖς, πεντος ὃν ΟςΟ ΠῚ ἔογπιδη 5, Ο4 016 Π5. Χ οπο. ὅτε φωνύεντα ὦ τα 
ξωώκ, αι Δηϊπηδ α Ἰοσιιεγεητιγυφωνηενταν γοςδ ες ἥτετα αι: 

ἄνοος ἃζ σαττυτα ΡγοξογιπτιγοΑὐτζος. 4. ηἰπι. 5 
Φώνημκα ατος, τὸ, γ ΟΧ,ἀ! ἐξιι πη» Δ Πτι5,Φ ϑέλμα, ΟΡ ΒΟς] ἴῃ Αἴδος, φώ- 

γι ἀκουῶ, 

Φώνησιςν οἷς ΘΠΠ} ΠΠο054 16 νος ]Ατί ο» ΡΟ  χταρρς]]ατίο. 
Φωνητιχαὶ ὄργανα ΟΟΔ}18 ΟΥ̓ΡΆ Πα. ΝΑ ΖΔ ΠΖ.[η Οταζ, 
Φανομαχεῖν, ρισπατο ἀς γοςίθει5. 
Φωρ,οθς δ, βιτρ τα ἀο: ὐπὸ τῷ φέρειν φώρες εἰνάλεοι, ρίτατα, ἴῃ Ἐρίᾳτ. 

Φ ρ ἡ φώρκίθ. Η εἴν σεηιις ἀριιπὶ ἤπς Ῥοτῖι5 ξισοτιτη( αι [μπς 
065 ηαίοτοϑ ἤπε δου! ο ἷρ παι: )ιμὸ ἃ δὲ Εἰ Τιατί ηὰ ἀϊςοίτατ, 
Αι ζοτιάς γερι]ς φραπη ἰοαιιθας μι {ποτν Α παι. [10.9.) Παρ. 40. 
Δύο υἱ ἡ γειιμόνων γγόν.ο μϑρ βελτίων, «συῤῥὸς, ὁ δ) ἔτε ρ95γ) μέλας κὶ ποικι- 

λώτερφογ()ιοἀ ὅς αἷς Υἱγρ. 4.Οθοτγρ. 
ΝΝᾺπὶ ἀπο ἔπητ ρεπριαραῖς παε!ϊοτ ἰπίρπὶς ὃζ ΟΓΕ) - 

ττμ- 

τι του. μΠ. Απῖπι.}1.»,ςᾶρ.14. Τὰ δ᾽ ἔντομιοι χιεδὲν ἀ παῖντο φωλεῖ," 
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δ᾽ Ὁ) 
Ἐξ τα] 5 οἷαττις [πα πλ5::1 Πουτί ἀτιὰ αἰτοτ 
ΤοΠαάϊα,]ατάπιαιε τα! ιοης ἸΏ] οτῖμις Αἰ τιπ|,δές.}) 

Ῥεϊηήε (διτιπσὶτ, Ετερρς ὁ φὼρ καλέ μῆνΘ:, μέλας κἡ πλατυγέσωρ, 
] Εςι ἢ ὁ κυφίω δα μέγις Θ- ποίντων, ἀκεντρίθο ἢ, χἡ ναϑρος, γαττο ἀς Ἀς 

᾿ς σιμτῆςα [18.3.ς.16. ἀς ταρΊΠς ἤτὶς ἐς ἀτςῖδιις ἐπ ὁ ρΊδιις ΓΟ αιι- 
τσ) ραι ὁ ρό τ εχ ΡΙ]ο ΟΡ Αὶ (ουτθητῖα (αὶ υηχ τ: αγγαΐ νο- 
Ὁλτιι αὖ αἰ τἰβ ξιισα 5, αἴτον οχ ατο νςητύς:δἰςιις Ρ]Ϊηι:5 Ὅτ 11. 
παρ.17.ετἰαπὶ ᾿ρίς ἐς τορίθιις ἀριπὶ Ἰοψυμτι 5,4 ἀϊοςῖτ: Τ ης ὅς 
ἕασοϑ Αδἱριιπτ. Οταπαιιαηι ἐς 15 νἱάςο ἀμ δ᾽τατῖ, ργορυϊπιᾳ:; 
1ἰς Β6πῃ5 εΠ΄ς αἰϊαιιος ἐχείίμιατο, ἤοὰτς βιγίδιις » στά πα! Πηλὶς 
ἕπτετ ΠΠΠ|159[οἀ αἱρτὶ59[ατάσιις αἰτιο : τα ἀΡΡο Ἰατὶς αιιῖα [αττῖτη 

᾿ἀριιοτρης τὰς 4. Τςπὶ Αὐζοτοῖος οἴτατο ἴοςο, αἷς ἀδ Αγ ἃ- 
Ῥ᾽ραβ:Γέονται δ), οἷξ αὐ ἣν οἵτε πονηροὶ ἡγεμόνες, (1. ἀαριιά ἀοτεγιοτὶς 
ῃοτϑ ἀτισος ΤΟ] απ. ς}}], ) κα πολλοὶ κηφίκῶες » καὶ οἱ φώρες καλουμε- 
γοιγᾶζς. 

᾿ Φωρκὶ αξ ἡ, ἔαιτταπη ον Εἰ αξξῖο τρία Αιγαπά :ν οἰ 4ιοά αιιῖς ἔτ - 
Ν᾽ τὶὶς οπιΜοίο Ατ φώρα Ηεΐ, εἴ ἐρῶνα, 

Φιωοκϑεὶς, ἐντος δ ἀοργομθῆις, ἔγδιι 415 σοι ρεττιῖς, φωρρϑεὶς ὅθηζκλδθαν» 

"δ, κ {ΠῚ 

σα γα. 

ἐμ 11} 

πῃ (. 
7) νυν Ιν» 

γϑν γα. 
ὑπερ άιμ. 
πλπηρῃ 

Κη μο ὦ 
ἀρ μὴν. 
ἈΠ ΡΣ 
ἐμὴν Ε 1 ἱππάι5 ἀεργομοηίις, Αἰ ζοτ. δ. ς. ΡΟ τ. 

 φωρχτη ς, οὐ ὁ. 4. ἀορτγο οπίοτ, 
ἢ ᾿ Φωρκω, μιοΐσω, σι αχανἀορτοΒοηάο, ἀλίσκω, ἴῃ ἔαττο ἀοργοποπάο, ἐ- 
Νίαου. Δ΄. λ΄ Ὑχουϊπυεπίο Ειττῦ οχοιτίο» τὸ κλεψίμαμει ζητῶ χὺ ἐρευυώ: Πηυ- 
ἜΈΉΡη ΡἱΠοϊτέταιις ζυταῖ,ιιαῖτο, ἐρειν ρει πεΐτιρο, Ατηϊορυεφ. ἐχὶ φω- 

δέσων ἔγωγ εἰσέρ χομαιἱ ἐρεαυήσων ζητ τωνν οἰτσατατιι, μά ρα- 
κιτῃ; Εὦ ταγα5. [το σι {ἰρὶςοτο αι ροέξειπι μια θεὸ. α ἕξι. οςι, Η ἥ 

ὃ Φωριαυδς,. ὁρατοα. [ΟΥἸ αἰ τ »κάζωτός, δὲ αἱ τὸ αὐὐτύϑι τοὺ φιέρη αἱ μ(φῇ ἄχει. ὁ 

δὰ, ἵ ἔξι σενυοἰγεάθοιμ:ν εἰ δεοὶ τὸ ὧὺ φιδτας απείργειν. ὁ, ὁ. ἐλένη ἢ «παρίςατο 
μεν) φωεκαμοῖσιν. Ἀ ΡΟ]. Β.διο(] Οςα τ. Εσσατ, νεῖται 110.3.ΑὙΡΟΏ.Νο φω- 
Ῥ ας δ διαμὸν ΠΆΣΕΜΙ αν. Ν «πολλὰ Φαρασκῳ,. 

ᾧΦώριον βλέμμα, ἴῃ Ἐρίρτ. οςοεΐτιις αἰἱρεέζιι5. 

(μη, ν Φώρων "ὃ ὅς ΑΟΡ Ὁ πη σις 
“ Φιΐρον»αο τὸ Γατ το πὶ. ̓ατγο ΠῚ 167. Βυιἀ ἑάλω ἐν χεοφῖν ἐχῶν φώρμα 1. ατ- 

ἐγπῦο 5| πέφωρφς εἴλητῆαι, ΡΟ Πτιχ. τοὶ κλοπάα, ἃ κἰ κλέμματα, κὶ κλοπιμώα; κὶ 
ἰαιποίμ!. φώρια: ὃς ἀρὰ ὈΙατου. κλεμμεέδνα, οἱ ἘΡἢ.ἀς Απτῖη: Περαφανές φώ- 
ἡμαπαση. Εἰον ἐν τῆς τῷ Τωσήτστσε ρὸς αὐτί) κοινωιίας χἐγων, τη 4185 ς ΡΓῸ 
ΜΠ ΟΩΝ φοτηρεττο Βαδοτς ᾿ρίαπι ἃ Τοΐπρο σοηββειιρταταπη οἴτο:ν ο],τα- 
αι ὕδι: ποτε ἔς πηδηὶ ξείξιιμη. ἐπα οῖαπι ἱρίιι5 οαπὶ Τοΐορμο {πρτὶ τα; 
ΝΣ ξοπαπιοτο ).ν ̓ς Πληροφορία, ; 
πες ΕΞ Φυορς, ουΠπος5,(ρεσα!ατον, κατάσκοπος δι. 

ς Φαρυτὸς, “αι ΠΊ» ΘΟ] υπ1 659 ασ ηὶ ας (Δ πη θητο γα ΔΟΘΓΙΜ185 σὺρ- 
ἀρ, φετὸς»οἱ κοϑτιρσία, γ] 16 ΡΕΓο, : 
ἩΡλμ ἘΠ φὰς τῷ φωτος, δ, γἰτ: φῶ, αιοί εἰς ἀϊσουίοαιιοτ, ΕΟ πιετ. ἢ 1δύ. β,ἰσό- 
μι με δ: δε. φώς. { 

κθιιχον ΕΠ δ τῷ φωτὸς» τὸ, ἰαχοίτπιοη,ἰασογπατὰ φ  Τασοο, Ατήίτος. Προς 
(ο]οσβ. τὸ ὃ φωῖς ὅτι πυρός ὅξι χρῶμα δῆλον ἐκ τῷ μηδὲ μίαν εἴλλίιω κἡ 

μΟ ΠΩΣ Ω παύτίωυ ἔχον χρόαν δ᾽ ίσκεῦι, Οὐὸ 4 Δυτο δι Πα πιςηγάιτ [χοπς οο- 
ἀἰκορ ν Ἰοτ ἐρῃϊβορογίρισιμπι εχ οοναιιὸ πα] πττὶ αἰτιιπὶ ργῶτογ μιιης 
ἡδεμπ: φοἱοτοπὶ ἰαδετε γορογίάτιιτ. ἐν τῷ φωτὶ ἴῃ Τα πυϊπ οἱ 4 εἴτιλητοῦ- 
νι θην ἀϊα. φως αἱ πίστες, 1 Πα πιοι Ροτῖῖτ, Α ξξ. εἰς φως αγελϑεῖν ἴῃ [τσ ε τ 
νἀ ζμμα- τεάιτο, Ατ τορμα. χτ' φως ἴῃ Ἰποα.κὖ᾽ φως δεῖπνον πϑιεί ὅτε! ςαπατς 

τἰπήμιπνο" ἴπ[ὰσο, ΧΈΠορΒ.ΡΔι}:5 δά Ἐρβείςἀρ.5. Εἴτε γάρ ποτε σκότος. γὼ 
νὐ λη οι, 3) φώς ἐν κυρέίω. ὡς τέκνα φωτὺς αἰδαπειτεῖτε, Τ᾽ ἄς πι»Τ οἰ 3 παῖντει ἐλεγ- 

Ἶ : χόμϑμα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανερρται. πῶν γὸ τὸ φάνερφυ μῆνον φως ὅξι, (Ὁ 
ΝΗ ξοτηροπάϊοία οἰϊ οτατίο, Αττῖοο ποὺς πηιζάτο νοτθο αἴτογο ἴπ 
ἡπθβν ΕΠ Ῥαρτίοῖρ. ΝΝαπὶ ἐλεγχόιᾶνα ρανερφόται γ ΡτῸ ἐλέγχεται ᾧ φανερρός- 

{κίχϑυε ταὶ) ἰὰ οἵδ, οπιοία νετγὸ ἃ ἴτιςε σοατριύητιτ ὃς ρατοῆπιητ, [πὶχ 
υκαϊζιο- οηΐπι εἴτ ιας ὁπλῆς ρατεξαςῖτ ἂς τοτορῖτ, Φως»Πἱρτίσδῃ5 οἰἶτ- 

ἼΩΝ οὐλτις ραρῚ πὶ ἀτδίεηϑ 9 ὁ μελαινομῆύθ- «δὶ ϑυλίω κυκλ 9.7 Ρο]- 
κι» ΕΞ Τ0Χ]10.:, ΐ 
ἡνθθα- ΕΞ φώσκω, ἰςεο, ΠΠΠπςείςο, φαίνω, δεα φαίνω,λ άμπω, Ματτῇ.ςαρ.28. Οψὲ 3 
τρις». Ε΄ σειδξάτων τῇ δθηφωσκέσῃ εἰς μίαν σαιζζάτων,[πτοτρτ. Ἐχτγαπηο ἀιιτε 
ἀμνεντὴ δάθθασῆο αιμιπὶ [μιςείζοτγοτ ἰῃ ρει πλιιπῇ ἀϊοπι μορἀοπηλέα ΡΟ 
μενα) ἣν" 400 ἀϊχίτ [πιτᾶς ςαρ.23. Καὶ ἡμέρᾳ ἰιῶ αἰοῳσκδυὴ, καὶ σείζζατον ἐπέ- 
ἀρειθον φωσκε,14 εξ, Ροττὸ ἀἴος οτᾶτ Ραταίςειιεϑ 5 ὃς 5 θάτὶ ἀϊες ἍΠὰ- 
τη φηιβάη «εἴσοθας Πιςοςἀςδάταιο. Ἠογοάοτιις ἤς ἐχτα]τς τη Τ ΒΑ] 14, αἷμ 
οἰ ζΠμη0. μέρ» 3 διαφωσκώσῃ 9 οἱ εἶς καϑτὸ σιωεϑήκφντο πτυρεσταν 5 Οὐμιπὶ 

υιὐγιεπ, Ῥτίπηιπι αἰιτοπὶ αι] Χ ετ. (οχ 11 ντ σοπηπίταεγδης 7 αἴϊε- 
ἀρμη ηρι τιιητ. ὲ 

Ἶ Φυσων(αιιοά ὃς φώσσων [ογὶ δῖτιιγ) σάτα ῇ!5., νοἾτπι, Πηάοη; σινδιώγ, 
ψπνπίωπ Επήασμῖις ΠΙ24.σ, Ἐκ 3 τῆς φύσης κ᾽ φώοσαν, ἐπεὶ φυσα μῆν!Θ’ πλι- 

αἰιισψις σιφίῳ αὐήμῳ ἐνεργεῖ, Ηςγ οΒῖο εξ τὸ λινοιμῶ αὐμῆμον, 14 οἵἴ; [Πποιῖπὶ 
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γε πτη, Αρμα Τγοορβτν ΑἌφιτα κὶ φώλτωνας ὀργυομῆδοις, ῬΟΠχ,πε- 
εἰ λινων ἐδδιύτων ἸοαιΠςης Πἴδτο [ρτῖπιο, Εἰς. 3 αὶ ὁ φώσων αἰγύ΄- 
πῆ Θ᾿ ὸκ πτοχέφ- λίνου, ἡπου 3 κὶ δ μιφασώνιογ, Ὑυκίς ἀἰςίτατ φωσώ- 
γον 511} 1. λιν οευῦτι » ἦν στνοδονίον, καὶ πσροσώπου τὸ ἐκ μαγεῖον.» ΠΠ τςστι 
410 ξιςῖος ἀοτογρίταγοντ [τ] ἰσὸ {υ οι, 14 εἴς, Ππιάατίο! απ, ἃ 
ὅταςο, [᾽εῖτιν οί φώδσων κὶ φάσσγων, Ἐπ Φαίσσωνας σχρολιπξ 
Οταγηπηατῖοῖ σαταίτηα ἰλιτοα, κἡ ταὶ λαΐφη, τοὶ αὐ μνα,αϑοᾳ πὶ φω πὸ 
λαμτρεύωῳ , ηι14 αἴθ δι Πρἰςηάίάα : νοὶ κῆρ τὸ φυου ἀῶτω υὐπν αἰεὶ- 
μῶν, φυΐοσαγες κἡὸ φωοσωγες, ᾧωο ὠγίον οὐῖ Αι «ρα τὸ φως, (οΟἸ τα 1» 

Βοτοϊορίιιπι Ρ]λμ. ἤπς ποτγαγίμπι, Οοπίονίπαις σὰρ τε ἀς ἀϊο- 
θυ, Ρ.οτ, Ναΐςα Οοηίογ οχ Δαϊια ἔςεῖν ϑογατγίμετι » 4ιοἀ ὃς 
Ἰρίιπη ἃ σοι Πιοτιιάίης ποίσοηάὶ Πογας ἃ δο[ ον Γοίατίμ: ἐαρτᾶ 
νορατὶ, νἹὰς διιστοη ΐῃ ΤΠ ομλίτῖο, δι, φωσώνιον, ὃ πῆδῳ ῥωμαξοις 
χαλεῖται ὥραρκον, 

Φωςἡρ, ρρς»δ.} πλϊπατο Οἱςετ, Οοποί,σαρ. τ. γονηϑιτωστιν φαςῖρες ἐν 
τῷ ςερεώματι τοι οὐρανυδ εἰς φαῦ σιν ὅνη τὴς γῆφ.Υ Ὁ] [πρίτιο θςς νοχ 
τοροτίτιγ, Ῥαι 5 δα ΡΠ] ρρεηΓςαρίτς ἔςειη4ο, Ἐν οἷς φαΐ: εῶνς 
ὡς φὼς ἥρες ἂν κόσμο. 670ν ζωῆς ἐπέχοντες: [ὩΓΟΓΡΙΟ ΝΏΤΟΥ 4105 ἢο- 
ταΐηος πιϊσατῖϑ ντ ΠΠπ] γατ 12 ἢ πη Π 60 9 (ογπλοηςπὶ νῖτα; ργᾶ- 
τεηἀςητία, Γοτοίτ τασηςη,η] ΕΠ ΠΟτν πη ς 1115 Φαΐν τόνε ροΓ ἱππ ροΓαῦ, 
ψοττι: ὃς ἐπέχέν πος ἰοςο οἰϊ δηφαίνειν, {{Ππ|ςότε ἤπις 1ΠΠ πος ίσοτγος 
ντάρια Η Οἱ, ὡς ὑπέρ ἐν ἡ μέρα ντ ἀϊες {ΠΠ|χῖτ. Φωςαρ ΕἸ εἰν οἷ)» 
ξεπεῖχα,ϑυράς, γε ὃς [τί αἱ ἀϊσιας [ὑπηῖ μα αἰεί ει5 ΓΟ! ]οτς. 16 οἰ) 
ξποῆτγας. 

Φωσφορος, ἐγ [σι ἔοτ, φωσφόρᾳ ὄμματα ἀἰχῖς ΡΙατο (᾿ς πηϊςὰς. Φω- 
σφόρφε τα οϊξοτ,}. τς} Ὑ επετὶς. φωσφάρρυ κυ κλδ',14 εἴς ΡΗδοτό- 
τῖβ ΟΓΡ 5: αΐπτιις εἰϊ ῥ]αποταγιπι,ὃν ἀφρραέτη ς. οἱ δ᾽ ἥρᾳς πορφσοιηρ - 
ρϑύεσι, ἴ. ιιοι ποτα γοσδητ : 4}}} Διιζοπι Πιπο 5. φωσφόρος 
σελαωνσοποι Ἰαττῖχ [τ γϊ πιιτη. 1το ΠῚ Ρετγίριουι5) ας ἐγ, φωσφό.- 
δφς αξτεμις, ἘὺπτΊρ. 

Φώτα γΙγα πη τος], βεποίετος. 
Φω ται γωγία, [υἸ  Π01Π| ΟΠ οἰ Ἰατίο, τπιϊ ππιπὴ Ἰηϊτίατίο,η 11 Πυταῖπα 
το. Νά Ζαη. 

Φωειγωγὸς,δ. ἔξῃοίἔγα, ἰΠοο πὶ ἔοτεη8. Ἡ είν ο, φωσφόρος. 
Φωταύγεια, Πρ] ΟΠ άἀοτολαμωρότη ς 5114, 
ἐπσπό μι ἐγ πτ  Πλ τοι 
Φωτεινὸς οὐ, ὁ. [πο 4115. φωτεινος λιθο, Χ οΠορ ἢ Μδιτῇςαρ.6. φωτέι- 

νὸν σώμα: ΟΡΡοπέτιιγ σκοτεινόν, 
Φώτιγξ, (ρ]επάοτ, ἢ ττι]4,φλόγε. αὐλὸς, εἰς ἄσος σοέλπιγῇθ’, φώτιγζες 1. 

λώτινοι αὐλοὶ, ὃς φωτί για ἱὰ εἰκ, μοναύλ α» Ετητατ. 1544. σιντὰς Πλα- 
γίαυλθ-, 

Φατίζω, μ. ἔσω π᾿ κοι, ΕΠ Πππιῖπο, {ΠΠπτο, Οαΐςηις ορπηατ. ζ,, 
ἐδ), αὐγὴ αἰοαχεῖα τῷ φωπίζοντι σιωωαπέρχεται. ΟΔΠη.ΡΥΠιΟ» ὦ πὸ 

φώς τὸ εἰληϑινὸν » ὃ φωτίζει ποὶν τοῦ αἴϑρωπον » [ΠΧ γΟ ΓΑ. 1185 1{Ππ|πη] - 
παῖ, Ὀϊοῖς Ρφυΐις αὐ Ερμοί, σαριτο ργπιουπεφωτισ μάμοις «δῦ οφ.- 
ϑυιλιμοιὲ τῆς διανοίας » τηοητὶς ΘΟ Ο5. 1 Ππππιϊηδτοβ.. Ιοΐταγ ἐ- 

τίαπι φωτίσαι τινὶ» ν οἱ τινὶ» αὐτὶ του φαήνειν , [πσοτς ππς ργαίς- 
τα Αἰϊοι 1 Π σάτα δτίαπι σιιπὶ Ασοιίατιιο ἀϊχὶς ΡΙαατι5. Ἀατ- 
ἤις Αροίξδοϊας δά Ἐρμεῖος., φαρῖτο τοττῖο,, φωτίσαι πού τας πὶς κα 
κοινωνία τοῦ μυτηρίου, 1ὰ εἴ. οπιηϊδιις ρταίαςοτς 5. Παῖς αυδῇ 

ἡ Αἰίατο Ππιῖπε ρατεΐλοοτε ἀταὺς οἰτεηάεγςο, φωτίσωυδυ ἑαυπεῖς 
φως γνώσεως 9 1Ππ|ηϊ πῆγες ποῦῖς ΤΡῇ ἰππτεη (οἰεηῖῖα, Ναζαπ- 
Ζεηιι5 ἰη Οτατίοη, [Ιητοῦρτ. Φωτιξειν, ἴῃ ἰπ σε τη ῬΓΟΓΟΥΓΟ » εἰς 

φαῖς ἄγειν γ ῬΡατοΐασεγε » εἰξαγίέλλειν, ϑιι1445. ΟἹἱἨὨ Ὁ. ῥῶμιαιοι γοικίστεν -- 
πες ἤδη τὸν χφιρὸν αϑδᾳ διδόναι φωτίζειν 7. πὸ κ7) τίωὐ ἐντολίωὐ δπόῤ- 
ῥμτον, 

Φωτίον, Ος 1115, 
Φώποσμα,ατος τὸ, ὦ 
φωτισμὸς οὐ, δ, 4.ΠΠππιϊπατῖο, Γρίοπάοτ, δ σοτῖς ΠΠβτατῖο , αὐγή, 

Ηείγς.ΟἸεοπιςάες [18.1.ορροηῖς τῳ σκοτισμῴ, 
Φωτις κὸν λογικῆς φύστως. ΝΑ ΖΑη,Ἰ ΟΥαῖ. ΜΝ ἐπι 
Φωτοειδεὶς τις! ἀτι5, πτιῖπο ἤι5,ο΄ατιι5. φωτοειδὲς ὁρᾷ, Ἰη[τατ [αττϊηῖς 

ςεγηϊτοίρεςῖς αιαάφαι [οἷς ςοηίρίςατιιτ. φωτοειδέςερρς) {πππϊηῖ 
πιδρὶς σοπξογπι 5. ΝΑ ΖαπΖ. πη Οταζ. 

Φωτοσότης.ἰτοἷς ἀατοτ. 
Φωτοδοσία, [τη ϊπῖς γα δίτῖο,1Πππαϊπατῖο, ἀρ Βιιά,. “ 
Φωτολήγιθ, ὁ,σαοιβείιςς οτατις»πιοττι5: σοττιρτὸ ἀρ Ηεΐ. 

φωτολόγιθ-, ΚΕΝ ς 
Φωχθεὶς,τΟΥἘι15. Πεγ πιο αι! ὃς Κα μς ἀρᾷ Ῥϊοίςουι  ἰῖρτο ρτῖ- 

πιο) (4ρ.83. - 
Φωψ [χιφάθ.,, Ηείγομ, 

ἼοπΊ. 2- ἘΕες 1) 



Νίοτα εἷξ 44 'δεποτατας αἰ τι εἴς 
ΠΟΙ τΕςορτι ΠῚ 5 ποὺ ΡΥ διπι 7 [οἐ ἃ- 
ἀυϊτογίημιπι δί δητί φιιατιπι»ϊ οἢ,πο- 
τὰ τεργοβεηῇοπὶς ἅζγοργο ας Ομ ἰδοντ 
εἴτ τη Οοαλπιεητ, ϑορίιοοϊ. νας χια 
σμὺς, ἰά εἴτ ,κι(δηλεία: (ν14ς ΚίζθυλΘ-.) 
Ει ἀςειηήαιῖο. ΡΙάτο τὰ Τίπι. Οἷον Χ 
προσβαλὼν, κατέκαμψεν εἰς κύκλον : ΟἹ. 

«πια{Π ἀςοιηλεῖτ : ἀοἰπάς, ἴῃ οἴδοσι 
τοτῆτ. 

Χαζον, τὸ κριμπ' λον, νον, ΠΟΠΙΓΙΙΙ ΠῚ, 4 Πρ ἡ τι πΊ, Η οἴγο. 
Χαϑέω, μι. ὑσιν τσ, ηχϑιγαδξελα νζ αὐων[ πῦ σα ραχ-. χαραΐ. σαρῖο ἃζ σοητὶ- 

πεοινοίπης εὔῆδε ἃ χαζω, Ατατι5,Αὐ τι σι 9 ώρηκι χαδεῖν: (ΟΠ πη, 
χωρῆσαι ῷὸ λαζεῖν, 

Χαδω, ἄς πν ΗοΠ).114..᾽. Ηρ» δὲ ἐκ ἔχασε ς ἦϑος χόχον,Ἱ ἷι ἐχωρησενηῷ- 
ῬῈ διαὶ τοὶ μέγεθος. ἃζ Π14.}.νν ἐδεωυνΐσειτο ποίστες ΑἰγίαλΘ- χασέειν 1. 
σᾶροῖς δζ σοητίπόϊο, 

Χαξομαις μα. ἄσομ αἰ, α'.ασμαγεςο, ἀϊ τε άο,[δςεάο, 4ο Ιος, πιο Π1}- 
ἄπο. Περου. Δ [Ὁ]. ΠΠ|44}.{ νων 5. χαζώμεϑει, Ἰ περεκφυγωυῖν. ὃς Π]. 
γον δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϊϑνι. ἐχοίζετο, αὐε χώρει, 

αζω, μι ἀσωγάορ. , ἔχα δον, σοποςάο, αὐαχωρω, ἀειῖτο : ΗΟ ποτ. 144, 
κεχαδοντο αἰ χΊτοἱα οἰδ, τευραοῦ ὁ μῆνοι ἐσκορπίζοντο κὶ ἐφδύγοντο. ΕἸΣ. 

δοτιίτ, νογδὶ Με, Χαζω, τὸ μεραμνω, ἃ εἰξ,Δηχὶὲ (Ο]1ςΐτιις ΠιΠ1. 
Αρο]ρ.4. 

χάνω, μι. αγώ, Ηἴο, ἄς (το, ̓ πΠμϊο, χάσκω. Ν πᾶς κεχίωστες ρτο [πΠτ|5. 
Αὐἰ τορι θαης5. Ν 4πιὶ [εἰ τἰτῖα: πρπιπι εἰς εἴτ ἀροττο οτο. Ν εὰ- 
τγαπι δ ΟΠ ατιιπ).Οϑεη πη). ΑΛ τορι, μι Ἐφυ τ. χ αήνειν τὸν τοριοκ τὸν, 
Ὁ οἴειιτ οτίατη Χανέω νι4ς ΧαΡθο, ὃς Χανειν,ἱ ας ῖα. τα Ἰσάτοτη. ὡοὶς 
τὸ τέλθ. ἡδὺ κέχ'ωκρίλτα αὶ ἱπΗϊο. 

Χαγον,νῖγρα ρα!ουιϑνθ δου 5 Ἰποατιμ 5. ρο άππὶν Ἐτγ πιο] 411] ν οηᾶ- 
θυ αι ἐχροπιητ Αριά Αρο Ιου. ἈΠΟ. Αὐσοπ. 0, 4. αῤγύρεον 
χιῆον», ΟΕ ηζ, κομ πύλη βακτυρία, ἢ οἱ ποιυῆθες χοῦνται!. ΑἸν) ψιλὴ 

ῥάξσος. ΟΔΙ Πἐπλδο νι » ΕὭρεπε τοι ωρρέχουσοαι καίρης ἔυρεῖα χαλυπῆρη 

τοι μοιχὸν πίληιψφι χὰ ἐν χερὶ χ'ῆον ἐΐχουστι. νπάς Αἰσπιαι ἀἰχίτ ἐ- 
ρυσίχαηον » ὅπο τοῦ τῇ χαίῳ ἐρύειν 7) 'ος εἴς) ποιμαίνειν, ΤΠ οἶτον δί 
Καλιώρρῳ, 

χαιθς οὐ, δ ρτοθιι5,ἀγαϑος, Ηεἴγς, χαία αἰιτε ΠΊ ΡτῸ εἰγαϑιὴ διά οχ Α- 
τι τορ μναἴξοττ, ἀϊσοπτο χα μᾶρ ὅξι Κορανϑίέα δὲ, [τοι χαοὶ 1 ἀοςάς- 
ταοηΐος αἷς νοσαίε τα ἀγαϑεὶ,ο[Ἐ γοτο χοία)» ποπηεη νυδὲς Ρο]ο- 
Ῥοπηεί ἴαχτα Γορῖθη. 

χαρεν (αἰ οςραι τς, θομο ἢς5 ἀπ᾿ ΠΊΟ 7416. 1 ΠῈρογάτίπι5. ΑὙ ΠΟΡΠ Ἶ 
Ῥαςεγχιῶρε χῶρ ὦ φίλταϑ' ὡς Ασωΐθοισιν ἡμῖν ἤλϑες. Σῴ γδ ἐδώμημῇ 
πύόϑῳ. Χώρενρτο ναοῖς, ἤσοτι,Ο ἐγ 11 ὁ, χαΐρετον ὦ κουρω, γα]οῖε ἃ- 
ἀοϊείσεπτοβ χωρετεγναίετῖς, 3 

Χαίρειν. ν τάς ἴῃ Χώρω. : 
χαρεκακία, ΠΛ Ἰ οι ΠΟ οητία, αἰ το ΓΕ ΠῚ ἜΧΎΓΟΠΊΠΠῚ γε μέστως ν ἸγτατῖςἾα- 

τεἰτία ιια αι οχαΐτας αιιὸ αιιῖς πηαἰ ἰς ἀΡΗϊ ἐζετιτοιια ἀἰσηι!5 
Πτιῆτις ᾿πάϊρηι. Αὐϊζοτ. 0.1. πιαρποτιΜοχαὶ. 

Χωρέκακος, 1 πη4}15 ἀεἰ ςἔγατιιτ δ᾽ ̓ ς 159ὁ ὅῆηχρέκρικος, ΡΌΠΠΙΧ, 
Χαιρετίζω, ] του ία!ιογς ἴα ςο. 
Χαρρέφυλλον, μα τορἢν ΠΟ ΟΠ, μονα; σϑημονοσὸ οογζεὶ, 
Χαρέω,Ἰάςπι ητο 4 χαήρῳ, ΑὙ ΠΤΟΡ ἢ π ΡΙ ατο, ὅτοι χαιρήσ εἰς ἐπιγποιτ]- 

4ιατη ρας ᾽5.ν]ἀς Χαίρω. 
Χαιρ»δὼν ἀγ(θ-,  : ὃ χἠ οφν»γτὸ. ὃς χα ρφσευϑη,ης γὴν σαι τι) [ατἰτ18. 

χαραί. ΑὐἸπορ ἴῃ Αςβατ, φέρ᾽ ἴδω τί δ νη ἴξιον χαιρηδόνθ-, Τ1οἵ- 
ταγ ντ ἀλγηδιὰν, ὰ χαιρήσω ξιτατο. 

Χαίρομω τὸ χαίρω, ὶ,σαπἄθο. ΑΙοχαη. ΑρΡΒτο ΠΡ ας ΡΥ Ό]. δια τί οἱ 
χοιοφυῖυοι ἀϑρόως νὴ σφο δούς ποτὲ γὺ ὀνλύονται.1 4: ΠΊ, Χαιρομυσὴς φό 

νι νΘ. ὁ χώραν τῷ μύσει, 1 [το] εἴτα ἃς ἴπκιια ἐς 4ςς5. ΑΞ ΓΟ᾿γ ΓΟΧουφόρ, Οἱ 
Ὁ. χιμος μῆμοι τῷ χαλᾶ ὅγοι! ἡ αρωουδθεοι τας αῤτη ρίας, ἱ δρῶ σι πας μαφζα- 
λας, ΑἸ Παρ ἴη Ῥασς, οἧς ἡ δόμαὶ κὶ χυήοϑμαι τὸ τέρπομω, 0 ἐπ ἰο- 
ἐο χιάδομω βεζαρζαριῶτι ἀἰςὶτ Γητοτρτοςοοιηῖςα ᾿Ἰσθητία τη ςό- 
41 ἀοοῖρίτατ, Ἐπτιρι . 1η Οτεῖεο, Γόοις τρϑς αὐτίμὶ θησόμιϑ᾽ ἃ πτό- 
“ομῆν, ὡς τ᾿ ἐκδακρύσαι Ὑ ἔγσοϑεν καχαῖρ μδρίωυ. ἴτα ντ ἰλομγυ πλας εἰ 

οἰδαπιις» τ πλῇ ἰητιις ἰατοτιγ οὐ πτοστοπὶ πο [ἘγαΠγ,1. χαρεῖ σαι 
᾿ ἢ νεῖ σαι, 

χαίρω, αιχαρύσομαι ἰδ ρ.,ὐχ ἐρίων, ραυάςο.τὸ χ αὐ ρφμα! ἡ χαιρεῖ, ἥδομαι, 
ςαρὶο νοϊρτατοηηατοτγ. δοαυϊεἴσο: ἴῃ 46] 15 να σονοχαΐτο, 
ἀεϊεςξχοτ, ὄν φρεήνομ . Γ)ατίιιο, Χ οπορ ἢ ἐδενὶ οὕτω χαίρεις ὡς φίλοις 
εἰγαϑοῖς»οχ Π6|{ τὸ ταπταπὶ σαρὶβ ν οἰ ρταζεπι]ιιδηταπι ἐχ δὸ- 
εἷς ἀπιὶςῖθ, Οἰπὶ Ῥτωροῆε. ὅδη, τά οπι, ὅ2: τοῖς ἰγαϑοῖς αἶα φίλων 
χιραςγϑις ἃς θουΐ5 αὐλϊσοτιιη ραι465, (πὶ Ραγυῖοῖρ. ΡΙατο 
ἀς Ἀερ. χιύρω δεωλεγὸ μῆν Θ΄, χαίρω ὑπαινουυβυ Θυγσαιχάοο ἰαὐάς Χ ο- 
ΠΟΡἢ χρήρω δεδοις σαι ἀφο ἀατο5 ΡΙπτατοῖα ΡαὈ]1ς. χώρα φειδῦμε- 
νΘ-. Αὐἰ ΟΡ Πα ηυχαΐρω ποιών» [46 πγυχαΐρω τινγεὶ ἡ δονίνκ), ΕΠ οἷον αι - 
ἄλλαι νοίρτατε, Αγ ζοτιῖη ΒΒετου. Χαίρειν αριά Οἵ ςοΚ τα 
Ἐραϊῆςατ, σαιάοτο; (αμοτς, ὅς γαΐοτς. δα! ᾳταητίς ἀιιτοπὶ οὔ, 

δϑ νΝ, 

ἄτπιπὶ ἀδ᾽ πηστατς η ἔγοητο ἐρι πο (αοά ἱπιίτατις ε Ἡογαῖ, ᾿ 
Ἐρά Πθτο τινὶ ἢς ἰαϊτί ον. ΟςΠ Ὁ σαμάοτῦς, ἃς θοπς τεῦ ρβεγεγς 
Αἰδίποιιαηο Μιιΐα τορατα το βουνὰ εἰτηκέλσω χερεῖν,κ δ πξώτ- 
τειν. ) ἀς 410 ἴῃ Εὖ ωρῴῆΐσιν. ΟἸδοι μος νογδιιπν ἐρ τ το 15 ρος 
(αἰατατίοις ρταῆρεῦδτ,ντ ἘρΡΙσιγιις δὲ διάγειν, Δ οττ.115.2. 146 
ΡΙατου. ἴα Ἐρ᾿ τ (ΟΣ δέ 1η ΟΠαγπιῖάς μος (α] τα πάϊ σοηῖι5 τα- 

Ργεποπάϊτνἀῖς. πἀύπιην!ε ΡΟ τῖι5 αἷζ σωφοόνει.) 8ὲ Τλιοῖδι.. εὐτὴρ τῷ 
ἐν τῇ ωρϑστγορϑύσοι πῇ αἰσμιατος, Χαϊρειγγναίετον «ἰοά οἰ ᾿πῖρτο- « 
Ῥαητὶσ, τορι ἐἀπτὶξνπ  ΠτΙ ΓῺ ΓΘ. το ητ15 ἃς ΔΙ οΥ ΔΌΣΙΣ: ὉΊΠ 11 - 
[ο Ἐρ ευγί» χαύρειν ἐατόον, ΑὙἸοτο]. 1 τ ῬΟΊΤοτ, Α πα] το τὶ γὸ εἴδῃ 
χηρέτω, χαίρειν νοτταης ΠΌτΟΓΡτ. ΡοΓ αδῖτς, ἀἰΐσοάοτε, δὲ αυδί 
παιπτίππι γοηλήζτετο, ὃς ἡχίστατε. Οἴςετο ἀξ ἔπρὰ ΡῬοπιρει) ἰο τ 
ἀιεηϑ5.ἴτὰ τη χαῖτ δά Αττὶςιση» Αἴ 111ς πολ ἃ χαράν πῇ καλῳ αἰςῶς, 
Ρεγρῖς Βυπαι απ: Πος οἰτ,αδιϊοίς ς᾽ Πιοποίξατο πῃ, ἔπι σα ΠΊ ἀγεσὶ 
Ρἰτιδῖς Τοίεητ, γαοαητ 4 ἰητοῦ η05 αἰ ΠΠπάτππὶν οἹπητ ἔργο, 
Ῥοτγοδηῖοκατ᾽ δυ φησμόν: χαιρέτω βελδύατει, γΔἸολητ σΟΠ[}18: ΕΠ Γῖν 
χ ἤρειν ὠροστεγορϑύειν, ᾿!ετα ν᾽ ογουρογπογο, ΡΊατο ἀς Το ρ, φροό- 
σα! τρῶτα μὴ χαίρειν αἀϑε ωαίοισι, ἈΤΉ ΤΟΡ αι νεφ μακραν χωρειν φράσεως 
πιναυπηγα, Γςίαη, ὅς Βα 4.1 ἘΡΠΈΟ]. ργίοτ. σὲ πολὰ οἱ χαίρειν λέγω, 
Ἐπιτῖρ. Χαίρειν ἐών, Αἰ οὕς ποτα, 1 ΓΟ Παλιογς, ΑτΗοΡ ἢ ἰπ ῬΙατο, 
τὸν δία χαήρειν ἑαίσοις, ὅζο. εἴα χήρειν κλεσίνες » το 4 1τ ΟἸ ΠΠΠ05» 
ῬΙΙτ.ῖη Ολπηῖ} 46 Βγεηηο χαίρειν ἐά σαὶ ταὶ εἰκόνας, ἤποτο ἱπιαρὶ- 
πος να! εγο ϊψασαυ, ἴῃ Οτατ. το Πα ΠΕ αὐτὸν δεο μή δ χοΐρεν εἴασε, 
χαλεπώς φέροντα, δὲς, Ο]οιςἦεπιὶ πο ρ! οχῖς πάρ πὲ ξογουτξ, τὸ, 
ῬΙυτατς ἴηι ΑἸογ διά, Χ αὐρειν. Πρ ὄγενρ  πιογς, Ετγ πγο. ΠΤ οἰ τατ 
εἴἴαπι χαιρως Ασα τορ ἴα Ν οἰ Ρ15. Συδ᾽ οἰῶ ἐπειδιὴ τοῦτο κεχάρηκας 
ποιωῖν.Ε κεῖσε υἣ μηκέτι βάφιζε, (ὐοπλη1. τ ἀπε ῥήκατος πόρεασω μῆϑου 
τῷ χαιρωαιλῖιι5 ργατογῖταπι κεχαρηκοι, Ἐτίη Ρίατο, Οὔτοι με τίαν 
δυΐμητρα χηρήτεις ἔτι, 

Χιῶτεο, "ς "7 Γοτα ῖι θα οα τ᾽ ο5. σου ρτορ τὲ [ἢ Ροτοϑτῖιθα, ἄς ε- 
ἀπο. ΗΠ ο τι ςαργομα Οαζα; ΡΓΟ σοπλᾶ ΗΟ. Π144.΄, αἰμέρόσται 
δ᾽ αξὰ, χώτω,ἱυ τρίχες. Ετ Πα 4. Ψ,ἀἸχῖς Ας Ἀ115 ξϑυϑίων χοἠτίω χά - 
σαν ἐχέγογί ποίοϊτοαΖα;, Εβέεττατ ὃς ἀς ἔγοπά ἴθι νἱτιο)νῖ δριϊᾷ 
Ατβοη. οἴ ἐππρηΐτο ἐχ Ατοβοῆτγατοι τάς Χαιτήεις, 
Χαγτ εἰς εντοιν ὃς Χαιτύεις ,ὅεντος, ὃ. [ΕτΟ [1591] ΤῈ 15). Π|2 1115. χα τύ) 

ἔχων, ΑΡΟΙ]. 5, χω πήεντι φύίω ἐγαλίγκιίθο ἵπαῳ, ΜΝ Ίσαπάοτ ᾿ῃ ΤΠ ς- 
τῖαοἶβ 9 Ὑἱὐρδηλίω) καὶ ἀμένϑον ο πτέζεο χαγτήεοσ αν» Ἰά εἴτ, σοι ΔηΓ6 ΠῚ, 
δασεῖαν κὶ κομωώσειν τοῖς φϑλλοις, Κόμη γδγαῖς (ὐο πη οη. τῷς βοτείνης τεῦ ὦ 
φιΐχλα, ὡς αἱ τρίχες “δ αἰϑρώπων. τἄςτι ροξτα Π101 ἀἰχῖτ,  ρεγανόεσ- 
συΐ τε χαίτη. 

Χαλαῦ Ὡ, μιίσω,ττορί 4ο,ταιπηι]τιοτ,ζογγοο, φοδγω, ϑορυζω, Εἴ, 
Χαλαζα,ης ,ἰ ρ τί πγα ὈΥ ΟΠ γσταηάο. Αγηοτ. ἐς πιυπάο, χ ἵλαζα ἢ γί- 

νεται γιφετὴ συςραφέντος» ἢτ σταπίο εχ ἨΠῚῸ ν Οἱ πὶ πὶ σοητοττᾶ, 
δίς, δοποςᾷ Νατιγαῖ, φιαίϊ.}10.4.ς4ρ.3. σταυάο 6181} Αἰ τά οἰ 
αυὰπι ΠιΠροη ἃ ρ[ αςῖορ, δι] χαλαζα,νεφίδ. πεκρηγὴφ» κα ὅταν πνδὺ- 
μάτος διαῤῥιφϑέν,κ" χατενεχϑέν. ΑἸ ΠΟΡ᾿. ἐκ ὑπὸ δ χαλαζών ὦ πόνυρ᾽ 
Εὐρεπίδη,ιὰ οΠ-, ἀπὸ τ" σφούρων λόγων. Χάλαζα ἡ χαλάζιον, στᾶι- 
ἄο πιουθιι5. 1ά οἰξ, [αἴταν σγαράτηῖ5 ἴῃ ρα  ροὈτὶ5 τα Βαγοι επ). 

χαλάξων . ᾿Ἰπαμὶτ Δὲ σποτα 9 ἔσιν αὐγοῦ ὑγρού σύτασις χτ᾿ τὸ βλέφα- 

οὐν,σοποτοτῖο [οπτὶ μιπιοτὶς ἐπ ρα ρεθτα τίη Πεδηϊτι  αίθηο 
αἰοτῖρτίς, χαλαίζωσις, ὅδὴ αἴδιφερῇ τινα ἔνδοθεν τοῦ βλεφείρου ἐποίρμο - 

τα τὐξεγιγραμμῆλα ἐοικό τα τῇ χιλχάζῃ, ΟςΠ ας [10.7γ.χαλάξια, νάτιηι 
ἴῃ ραϊρεὺτίς ιιοά ἀἰρῖτο πιο ῦῖ]ς μὰς νοὶ {{π|Ὸ ἀπηροΠΠτυτοηῦ 
αἰ {Ππν}}ς 1Π|| ψιοά χριϑίωδ ν οσδητ. [ορε Αδιυ πὶ Τἰρ τ}. ογΠ1.3. 

σαρ.8ι.ν δὲ ρταπάϊης ἀξῆοὶ ἀἰεῖτ ραἢ ρέθ τας » υλπὶ ειιο τ 5 Τρ 115 
τοτπηα: αατ ἀπ Ἐπιϊ μδητία ΡΟ ἢ] οἱ ἀα: στα πα! ηλ ΠΠλ1165 αρ- 
Ρατοητ, εχ φαΐδιις ἀΠΠ ες πιιπιοτ σἀπιοῖτιγ Ππλ1}15. Οἰοτιπι 
Αἰ διιρίη! ἱοῖς ὃς ῬΟΙΠιχ [18..4. αἷοὲ πόματι χίλαζαν Πειῖ, Χάλα- 
ἕα,σταηάο, πιογδιις ἤπιπν. πᾶς σταη ἀπο {π65 χαλαζάν ἀϊ- 
σἰμμτιγοντ αἷς Οοπι. Ατ πο ΡΒ. ἱη Ῥάσε ἀταιε αἰ τοι. 5014, αἷτ χαῖ- 
χαξαν νόσημα δὴ ὙΦ ϑρεμυάτων, ὃπῆρ ζώνταν υδν᾽ χανϑεύνει:δστοϑεενόν τῶν 

Ὁ κὴἡ τεμνομδήων, φαύερον γίνετω 5. ὨΪῚ15 δεηογαὶς ιοά {μδτϊειῖ» 
χάλαζαν δ) ποΐϑυς πᾶν χοίρων, ΑτἢΘ Παῖς ἐς πιαγρατίτ!5 ΟΠ 1165 
Τ1ι0.3..} λίϑος γίνεται ἐν τῇ στιρκὲ πῇ ὁςρέε, ὥσπερ ἐν τοῖς συ είοις ἡ χίλα- 
ζα ὉΙορΒαπεὶ τοπηροτς {ΠῚ ρ5 ἘΠεατγα 5 ἀγασμιπια ογαττηθ ἀι-ς 
τοῖὴ οχ αὔτο τῦς στάπάο ςθο! αΠΠ|ετ, ἱγγίποης 1Π|1πὶ ἀγαςπιαπις 
ϑταπάϊποίλαι εἴϊς ἀϊσοῦδητ : δὶς εηἰπὶ ἐχροπεπάα νοιρα μασι 
Ζεποάοτὶ ἱπ Ραια:ΠΊ.Ε πὶ τοῦ Διοφαύτου τὸ ϑεωρικὸν ἐγήϑετο σραιχ οὐΐν 
ἐπεὶ ὃ ἔπεκε χάλαζα τύτε ὑπὸ τοῦ ἀδορς, χαλαζώσειν αὐτίμ ἐπτέσκωπῆον. 

Ττετατ διιτοπὶ χαλαζάν,γτ ἰϑδεριᾷνονυ σπλενιᾷν, Χάλαξα οτίαπι 
ἃ ρταπάϊηϊς ἔοτιηα ἂς σοΐοτγς ἀἸοίταΣ,ΠΠι4 ᾽α οὐ͵5 ἀπο νι] δ ὸ 

, γΟσΑΠΊΙΙ5 ἰο σογθιο: τατηοτῇ δὰ ρᾺ}}} σοη ογατι ΟΠ ΠῚ Ὁ1}}] σδίοτ- 
το οχ τίποτ Α τ  τοτο 6554} πο. ΗΠΤοτ. Π|0.3.(ρ.2. αἱ ὃ Ὡρὸς το 
εὐχὴ αὖ ὠχροῦ χαίλαζω, ἐσὲν συμζαΐνιονπται τρὸς τίω) γἥύεσιν, ἰσσίρ τινες ῦ 

υἱασλαμζαίνσιν, εἰσὶ ἢ δύο, να μὲ καί τωϑεν,"ὶ δὶ αἴωϑεν 1π ΟἷΠ5 ἢγροης- ο 
τλϊὴς Πα ἐπιοπ τι γ, πιο ροπί τα 5 ΓΟ Πυ  Πἰ5»γ1ταΠΠ!αιῖς πάτιῖςς 
τηλα οι αι οἰ ἀγσαπαρηταπι, ' 
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ΣᾺ 
Χαλαζαῖν, ργλαάίηοι οἵδε: ἀς (ι ιι5. ντάς Χάλαζα, χάχαζωσα 

Φραχανρετ ἰοσιιπὶ ἀξξα Επῖτ {1 ρ5 αιιατάλτη τἰοαττα 5, φιδὰ 
εἰιπὶ ἀατοτιτοσγαλάο τυ ες. 

Χαλαξίας, εν] ρὶς Ρτοτίο τις στη άϊεϊς Πριιγαπι ρα [Ὁ ἔστοπ. 
Χαλάζιον.κ, τονν [ἐς Χαλαζα, 

Χαλαζοβυλέω, οταράϊης βοτῖο, πη Ἐρὶρ.., 
Χαλαξζύυκοπεῖδϑου οἴ τιιτ 1} διδηαίης ρτοςο οἱ ςαἰ ατλῖτας 6 - 

ποηἰτορταπάϊης ΡΠ (ατὶ, ΤΠ ΟΡ γαίτιις δον Ρ᾽ αηταῖ πδτο 4. 
ςαρῖτε 16. 8ζ ἀς φαλιΠ5 ς., 9. Οταν υτ αὐτία) τύ βλεςησιν χαλα- 
ζοκοτυϑῇ. 

"Χολαζοκοπία 7 σΥΔηἀἰπὶ5 ΡοΓομ ΠΟ ν ἀιπιπὶ σγαηάϊης αυϊά τιη- 
ἀϊτατ. ; 

“Χαλαζούῦται, σταπάϊης ἴπβοίξατιιγ, Αὐἱ ζοτο! ἄς ἤϊς, Πἰρτο οὔζαιο 
Απηϊπιαὶ, 

Χαλαζυφυλαξ, δεποςα ἸΝατιγαὶ. Οὐια ΛΊοη. Προ χιιαττος αρῖτε 6. 
ΜΠῸὰ ἰπογεά!θ1}ς ΟἸςοης δὰ {{Ὸ ρα τὲ ργαροίιτος χαλαζορύ- 
'λάκας [ρεσιατοτον ξατιιγα; στα ηἰ5γᾶζο, 

Χαλαζα, [οὶ 
Χαλάω, μισω,πιακα ἰΑχουγοίαχο.τοπηττο, ΑτΠπορβαπας ἴῃ Κο- 

{ριςτὼ ὀργὑμὴ χαλάσας, δὲς, Ε1ἀςτπι. ἐἰκρόασαι γος ἃ πειπίδιον χα- 

λεΐσας ὀλίγον τὸ μέτωπον Οτοα Ηοται. Πλεπας Πιρογοῖ!ο ππςπ. 
νἱάς Σιωωοφρυοϊῶτο.! ἀ ἐπὶ οἰππὶ Οδηϊ τι. 1 ᾽ ἀοπι, οἵδ τῆς ὀργῆς χὰ 
λᾷν εἴξασι, ἐσὲν χτλεσαι τῆς οἰξασίας τρὸς τὸ δημοτικὸν, αἰ Β1] οχ Ρο- 
τείξατε αἀ ροριυματοπι πιδηἰοτιἀϊηε πὶ ἀςροπογο Ρ τάχος 
ἴη {γουγρΌ. χαλᾷν δεσμαὶ 5 Επσὶρ᾽ 4. 1τεπὶ ἀσπιίττο, ἀερτίπιο, 
διδιπίττο, ΡΟ Π Ομλις (οσιπάο. ἱστὸν ἄφαρ χαλάστιντο αδακλι" 
δὸν 9 ἀφο! Ἰπαγιιητ. Ἐπ ποσ νοἱρὸ ἀϊοίππιις ἱστὸν χαλῴγοοαίεν ἰᾳ 
“οἷο, χαλωσι ὃ κρχζζξατυν, ξιτηῖδιι5 ἀδπηἡτιιης σγαϊατιπη, ςαρὶ 
τε [ξοιη 49. Ειπα προ} Ματοεὶ. διρηιῆσας εαἰπὶ ργορτιὸ βιπῖβιι5 
ἀεπηίττοτε 5 ιιεπια ἐπηοάτιπι ἀςπλττταν ἀησμοτα ἀπ ἴχιιπη 
ἐ Ὀ] ἐπι. χύλάζειν αἴ γκυρανγφοπηίττεγς ἀποίοτ ἀπ. ἰὴ εἴζ. ἴῃ 
τᾶτο πιϊτττγο. νὶάς Ργοιοτγ. ϑασγαπι ἀπο ογᾶπι [Ὁ] ποτα. χα- 
λάσαιτες ἐν σσυρίδε ς (᾿ἸΠγη}1τἴοητος ἴῃ ἔρουτιία 9 σαρῖτο. ΠΟΠῸ; 
Αξζοταπι Αροίξοϊογιπι το γείογο ἃς ἀρευῖο. Επτι ρ᾽ 4. χαλῶ- 
τε κλίθοαγαρογίτο ΒΟ Πα. χαλωμϑόν τῷ κλ είϑρν, γε ίΉ Πατο οἰδα το, 
Τοίδμι 5. Ρτο οο αιοὰ εἰἶϊ ργομλίττο,Ἰὰ οὐκ, οϑδοτείνω, ρτοὐτιςο. 
να Πίρτο ψιΐπτο ἘρΙργαπηπιατ, πέπλοι κεχοιλασρῆθοι αἴχρι πεδί. 
λων, ἘΠῚ δὲ τὸ ἐνδίδωμι, ἱπάπ!ροογσοποςάο, ἙμτῖρΙἀ.1η Ηεοιι- 
Βα, χαΐλα τοκειῖσιν εἰκότως ϑυμουμῖροις. Ττοῖη τοιηττοτ, βδοςοίςο, 
Ιάπριιοο : Ῥ 1] ἀς ταιμνάος ἐπειδ διὸ αἡ κοιναὶ νόσοι χαλοίσωσι, δίς, 
αυππὶ πιοτθὶ ἴῃ πιάτα σταῦατι ἰδπριοίςογς σοερογίησ ἃς 
ςαάοτς ΡΙατο ἰἰγο ρεΐπιο ἐς Ἀ ορι] σα: ἐπειδὴ γδ αἱ ὅθηϑυ 
μία! παύσωνται Κριτατείνο σαι κὶ χαλοίσωστι, κεχαλασιῆυη κιογὶς Ἰ ΔΓ 6 ἢ 5 
νιιλ,ἀοἰςέλα οτῖς Οο πο! 1 ἱἱστο φαΐητο Πϊοίςοτι 4. σαρῖτο 
23. χάλασον εἰς μετρητίυὐ γχδύκες μναξ ιβ, Τάεπι ἰδ τὸ αὐΐητο; σα - 
Ρἶτε 30. ἀιιοάοοίτπ αχΐπαϑ ἴῃ ἀπιι{πὶ σαήτμσι ἀδηγεγρ ο» ΟΠ ἴσον 
ἀεπιίτες, ὑδὼρ εἰς φρέαρ χαλώωδον ἀϊχῖτ ΑἸεχαηά. τῦτο ρτῖτπο 
Ῥτοθ  επιατ.ἰα εἰϊ. αηιιαπι ἴπ Ρατοιισι ἀς πη! Πλπ|, χαλα ὦ 
εἰς μῶκΘ-» Ιάεπι ἰδτὸ (δσιιμάο ἀϊχῖτ» Ρτὸ ἴῃ ἰοπραπὶ οχ-ς 
τοπάϊ. 

χαλαζωϊν!ἀε Χαάλαζα. 
Χελαξώδης, σταπἀτηϊς Γρεοῖεπὶ τεξεγεπϑορταπάϊη οι, ΟαΖ. 1.3.1Α- 

πΙπη.ἀς ἔππππν τ ογ 5. 
ὑΧαλανω, αχο, ἐνδύδωμι, Ἡ ΠΟ ἃ, ῥυτοὶ χαλαίνοντες, 

Χαλανδρρ, ἡ, ποτΊ σα αἰ 5 5 ΟΡ Ιαηλ Ιχειῖῖ, 
Χαλαῤα,ας κ᾽ σατῆοπα, 

χαλαργὸς οὐ, οοἴοτ, χολαργοῖς ἐν ἁμίλλαις, ΘΟ ΡμΟοἱ ε5.}4 οἴ, τοῖς λδυ- 
κόποσι ἢ ταχείας ΡτῸ χηλαρ)οῖς Ἰά οἴ, ταῖς ταχ είαις ἐν ποιεῖς χηλῷς 5 
εἰξ οπίπι χηλαργὸς ἐρΊτΠοζοι δι δὲ ΠρηΙῆς, 4] εἴτ ν ο] οςῖθιις 
ἔτι αἰ δὶς σμεῖ τς νε] νηρ 15. 

Χαλαρὸς. οὐ ὁ Τοιτῖς)Π|0 1115. 41] ]πτιῖ5,[αχατας, ππάτιγιι5, ὡραιθοι χα 
χαρὰ αὐϑρα, ΠΟ] εἰ αττίςι! 1 αττιῖς Ια χα!» 1Οἰσοτι.ΠΠΌγο 1. 
σΑρίτε τό. 

Χαλαῤδης,ἡτοςοὐ ἰαχῖτας,᾿ςπτιτιάο, Χ οη. 
Χαλασις,Ιαχατὶοφτείο τί. 
Χαλασμα, ατὸ ς τὸ (11 {{πῸ οἴ ξξι!5. ἀν λ Υ Νὴς Ε 
Χαλασμὸς,Ιαχατίον χάλασις, χαλασμοις ἀξϑρων σαν ἄγει, ίαητος. αττὶ- 

εἷος ςορῖτ, Ηδοτπιοὶ, [αχατοϑ ἀγτιις σοχητη τι τ9 8.116]. ]αχατοβα 
ςοῃῆτγηηας ποιὸς » Μαύσε ες ΠΌτο ρτῖῖηο Ὀϊιοίςοττά. σαρὶ- 

τοῖσι. απποῖας ἰάεπι Νίαγοο] [χατοϑ ἅττ ἀΐοὶ, 4ιαηάο ἰλη- 
δαιεητίθιις ἃς ἃ ἤια Βγπιίτατε ἀοἸαρί!5, 41 ἐο5 σΟὨτΙ πο ητν ΠΟΙ - 

τιῖ8. ἔτη ρ ΘΔ ἴα ΠῚ ΠῚ ΘΓΟΤΙΙΠῚ ΠΊΟΤΙΙ5. ὶ Ι : 

Χαλασ πὰ, το (δοιμιάονσαρῖτα (ει Ραταϊ!ροπι. ἔγλυψε φοίνι- 

κας χἡ χαλασταὶ νδὶ 1ιατηπὸ, ἔοι! ρ τ ρα π|α5) δὲ μαι σατο] 5 

(εἰπυιΐςεπι σοπηρ! οέξοητος. Τάςπὶ Ἰ! ἀοπὶ» κὸ ἐποίυσε ῥοίσκοις 

ἑκατὸν κἡ ἔϑηχκον δ)η “Ἷ χαλαςων . ἔοοἷς πιαϊοργαπατα σΘΠΓ}ΠῚ; 

4185. φατοπα 5 ̓ητεγρο Παῖς :χαλαστθν 9 Δατοῖη σατο πᾶ ἀϊοῖτιγ. 

αιιοηΐϊαδιτι ἰαχατιγ δ ἀεππτειτατγπιοάο ἱητεμάϊτιγ τ δά αιι- 

οἴτηΓ. 
Χαλαστικος οὐ ὁ ἰλχαπάϊ,γοπιϊττεπάϊις σίπι μα σοπϑνπάς χαλα- 

στικὸν φαΐμαικον ἀριιά τη άϊςο5. 
"χαλάςρα, κ, γεθς νεῖ ἴασις ἱπ Μασοάοηϊα » νηάε πίτγαπι ΟΠμα]α- 

Ἀϊοιπι ἀϊξειι { ἐς φιο ΡΙϊηλιις μἶρῦτο 31.) δάἀυθιορδητ, Ε- 

ἌΧ ΧᾺ; 883 
τγπγοῖορ. ἘΠῚ ὃς ντῦ5 ΤΒοΠα τα Πτογαΐ τς ἴπχα Α χίμπὶ ἃ 
ΤΠ ΟΠῚ. ᾿ 

Χαλαςραίον, τὸ σμῆγμα. γ ῥύμμα, [ιρο, Γπγορτηα, πἰτεαν ρα ΡΙα - 
ταγο μι πΠὶ ἢ Ορείςι], ὡς ταὶ οἰ ϑόνια ῥυύμασι ( ῥύμειασι ἰς Βοηάπη1) 
κ᾿ 'χαλάςραίοις πλιυλυῆνα, μοῦνον ὠκπλιυΐεται ΦᾺΓ ὕδατι κλυς ἐν, 

Ῥο ΠΧ ἰἴδτο (ορτίπιο; ἐν ᾧ 5. εἰξέπλευνον, καὶ αὐὖνον λίπον, χαλα- 
φραῆον λύτρον, δαὶ χὺ ῥύπος, ὡς Κρατῖνδ- αὐόμοζεν. 

Χαλα χη» γ»χαλαίςρα: Ετγτη, 
Χαλάω, ν]ὰς ἴῃ) Χαλαζῳ. 

Χαλαβαΐη , »ς» ἡ) σα] σα θυΠλ:ροητ15 οἱς ΡΙΔητα; Πρηπὶ Πηΐας Δὲ - 
ΒΥ ῬτΙ) μετώπτον νοσδητ : νας μετώπιον ῥευύΐρον , ΠΊΟΙΟΡΊμΠΙ να- 
διιθητιπι ἀρια Τϊοἰσοτίἀςπὶ [εδτὸ ρεϊμπογοαρίτς 72. ]ια] 0 - 
Πᾶ ΡΓῸ Εἶτ5 Β 1811) ὙἈΟΡΜΙ αἴτιις ΠΠδτο ποπῸ 5 σαρῖτο ρεὶ- 
το ΒΗΠοτ.Ρ]λατατ. ἀϊοίτιγ ὃς οἰ! Δ πτιπὶ Πἰδτο ποπὸ ) «ἀρῖτς 
{ερτίπνο. [δ᾽ άφαι ὈϊἹοίσοτι4. ΠΡτὸ τογτῖο., σαρίτο 97. ἄσσος 
χαλβαϑων,ϊὰ εχ, ρα! Ὀδηιιη ΠΤ πιογο πα οἴϊο ἔοτα [ἢ ὁ γτῖα ηα- 
(πφυτὶς ἃ 411ὸ Οἱ 8 Θοητ]ς ποιηδὴ Κκὶ οπηαπογιπχκίς 40 νἱ- 
ἄς 6α].44 Οἴδιιο. 

Χαλβανόεις, εντος, Α ἀϊς λει, σα Ἰ θδ πεῖς Ὑ γρὶ!, ἸΝΙσαυάογ η ΑἸ οχῖ- 

ΡΒατηλα. ῥίζα τὲ χαλβανύεοσα ὸ ὠεὰ ϑιβρα χελώνης ,14 εἴ, ῥίζα χαλ- 
βανης, 

Χαλδαῖον, ΟἸα  ἀωῖ, μόύτεις κὶ χαλδαῖοι, Ια τ ἐπ ΘΔ] 4. χαλδαίων ἐἰ- 
ς-ρρνομία καὶ υεϑλιαλογία, Να 2.1 Οτατ, 

Χαλεπαίνομαι,16π| 4ιι0 ἃ Αἐξίιιιπι Προ  ἤσατ. Χ οπορίοπ αιΐητο 
Ῥα  α:,κ) ὡς ἐπαιζοντζώς πολὺ υἱὲ υἵβρεως ατίωῦ, πολυ 3. τὸ χαλεπαί- 

γεᾶϑοι φωρθς ὀνγ'λοιεντ 1Π.]σς πὶ ΓΟ γπηατα δ᾽ οτὸ ἔσγγοητ, ἃς οἵ- 
{ςη ΠΟ 6 ΠῚ ΔΗ ΠῚ ΟΥΤΙΠῚ ἱγγάγαγοητιτ, Χαλεπαίνομίαι,}) [πιὸ 
ΡῬτο οἤεηῇς ἀπιηλῖ5 σου της ν ογθῖ5 ἀσοὶρίοτοαοτίις οὐλατ- 
ἙΒοτοαςοτίτατε ἈΠ οἰοτραςει θὲ ἀςοῖρίοτ, Ρ] τὸ ἐς Κοραῦ. [ιν 
ἐλεεῖ νει ἡ μος πολὺ μᾶλλον εἰκὸς δδῖ πον ὑπὸ ὑμὴϑ Ἐ σοφων ἢ χαλε- 

παϊνεῶπι. 

Χαλεπαίνω, μι. αγώ, ἃ ὁρ, εἰ, ἐχαλέπίωα αι ̓ πβθη 5. Γςοοηΐεο . εἰγα - 
γακτω ν᾽ ργίξομα)» ᾿Ἰπάἀϊρηοτ, το ἱγαίσου, Ππλμ]τατεπὶ ἐχεῖσεος 
ἸΝειτγιιπη Πλάτῖι!0 ἐπι π Ρ τΕΤ. χριλεπαίνω σοι 1] ΠπἸσσουΐςο, ΡΙΔ- 
ῖο ἴῃ Αροϊΐορ. Καὶ ἐΐγωγν τοῖς και τοιψηφιστιαϊόοις μευ κ᾽ τοῖς κα - 

τηγῦϑρις αὶ παὐυ χαλεπείνω : Οἴσοτο Ργῖπτο Τα οτΐαπ Ν ἐς νεῖ ὸ 
εξο 1ἰς ἃ φιῖθυ5 ἀσσιιίατι!5 (17, αὐτ ἃ αῖθιις σοπάς πηηδτιῖς 
{απὶ.. παρ εο ιοά {πςοςη αι, ϑές. 1 οἴτιιτ ἃς χαλεπαίνω Ὡρὸς 
σὲ 9 (πη τ 1 ἴῃ ἔς παρ. Χ οπορ Ν, ἀτομνημονϑὺ μοίτων, πρὸς τίν) μη- 
τέρᾳ χαλεπαίνοντοι 9 ἱγαίςοητο πη πηδιγὶ. χαλεπαίνα τῆς ἐὺ νύμοις» 

φρτὲ ἔοτο ἰςροβ, ΡΙυτάγομιιβ ἴη ΑΡΟρ τ πορ τι. ἀσου, ΓΊΑτο [6- 
οἰπ4ο ἀς Β ριθΙῖς γα Πτιπὸ, ἐν μὴ αὐ ἴδῃ ἐγνώτα χαλεπαίνει, 
14 εἰζνειιηι ἱπιιδά τε: εἰν οτῖδπὶ χαλεπαίνω, δὰ ᾿τατῃ σΟΠιπιοιις ον 
ΑὙΤῸ ποιητικ, καἰ χαλεπαίγει δ ὀργιζουδυ(θ- ἀληϑινώ τοτε, 

Χαλεπάω, ἀ6π|.ςοητεπάο, Πλϊ ποτ» ἔΠςῖο πὲ οἰ, ποςεο, ἐρεϑτζω 
Ἰητογάϊιπηι τἰπιςο. Η εἰν ἘΠ, χαλεπέω, 

Χαλετπὸς κοὐ ὁ, ([ἈΡ1}1155 στα] 5γΏ10 1 εἔτ15 9 41 ἢ ο1}1ςγ τά πιι5914 οἢ, οἵ 
ἀϊξῃς!}}ς τατα πιο  οἴτιις αιοαιο ὃς ̓ πσοπηιο τι ἀταμς ἰπ τ 
τγδέϊα:} 15. ΟΕ! Π1πι5 Πἰρτὸ αυιάγῖου σα τε ς. Χαλεπὸς ἐς 
φΔΌΛ ΠῚ πάτιγα αἰροτγίοτς ἀϊςολταγ, δὶς κεας χαλεποιςνοςαῖ Χο- 
ΠΟΡἢ αὐαξάσ., αιἵπτο. Ατηξζοτοῖος ΚΕ Βιτογιςοταπὶ τεγιῖο, Εὐσε 
δ᾽ εἰκόνες ν δὴ ἰωὴ αὐδ'ρρτίων εἰς Τ᾽ δρκέα . ὅτι ὁ μοιί- τοῖς ἐκ αἴ δεσμὸν 
κι δίοες , ὁκεϊνεί τε γδ ϑραπίπτοντα δείκνει : τὴ 1 δριέα, λυ ϑέντεε ἐν 

ὦ δεσ μα, ἢ) χαλεπόν, Οτο πραϊποαιής Απάγοτίοπ » δαπογία- 
τα πὶ Ππλ1] ἐπὶ εἴα σαηνθιι5 5 40] στιτ νη εν} σατῃοη δ ἴητοῦ- 
ἄἀϊω ἀουηὶ τοποάπτιγντ Δογῖογοϑ Πητ 7 (Ὁ ππ| μοίζοα ἴῃ Οπηη 69 
Ἰποιγτητιϊηἰς χαλεπὸς αἷο ΤΠτΟΓΡ ΟΓΙ 115 νου τιιτ, αἴτοχ.. ἀ- 
ἔροτναςογθα5 5 41 ἐχαιἤιαῦ 7 411 ΕἿἘ Δηῖ πο Ἔχ σοτατο 5 δει- 
γὸς αἴ τα15.1 ΠῚ  ΠΊ 5οτΓ ας Ἡ] επτιις, λυπηρὸς. 1ΠΊΠ]Δ 015 5 Δι ΠΥ [159 
κακὸς, ροτῖ σα οἤι5,βλαζερός. ΕΙατο ἰοσιπάο ἀς ἘΘΡαΒ] οα, ορὲς 
(δ πολεμίοις χαλεπὸς, γο ΠῚ δι15 0 [ΟΠ 05. χαλ.ςα νὴ πενία 5 ς Χττοπι ἃ 
ῬΑιιρετιταϑ. ϑέρος πυϑῦμασι νοπίοις χαλεπὸν, δ: [τὰς Αἰ γα] ες νη - 
τὶς πιο] εἴτα ὃς δάπιετγία, Ἰά εἤύριόρτῖογ νοπῖοϑβ » ΤΊ πτατοίιις ἴΒ 

(αι !}1ο. Οτῖπι τη Ππἰτίο, ΗςἤΠοάτι5. χαλεπὸς Ὡροὶ δέ δϑτι, [υλτι5 
αἰρεξειι. χαλεπὸς λαξείννσαρτι 41 ΕΠ οῚΠ15. ον οτῃ ς, χαλεπόν ὅδιν 
εἰπεῖν Ἀδγονγῃ οἵδ ἴῃ ργοιῖρτα ἀϊσογς γάι! οπ ΠῚ. χαλεπ' ὀτοιτον δὴ 
ρενοἰπιιεπτιι ἀϊ ΕΗ οἹΠΔητιπι, Χ Ἔπορ μοι. Ματιςαρῖτε οέξαιιος 
δύο δαμμονιζομῆνοι χαλεποὶ λέαν,νάιο ἀεπηοηϊ οὶ (ςαἱ γα ἱ Πὲς 

Χαλεπότης, υτος ν, ὃς 

Χαλεπηῆιὲ, Η εἴν ς. 41 ΕΠ ου]τα5, [χε τί, σα Γαι τδϑ»βεγοςίταβ, αἴρογῖτας, 
ἀγριοτης, ξετ τας» ει! τας. χάλεποτης τρόπων, ΠΡΟΓΕῚ ἀφο Υ τα 9) 

ῬΙατιάς Τρ. ᾿ 
Χαλύέπϊω μι ἐψα, π. εφα, Γ  Π11Ὸ Κρτεεζαλλω, τύπον ἴῃ ἔς [Ὁ Χτοριο. 

Ιαχο,ἰγαίςοτ, βλαπῆω,'ἀο. Αἔιιπιπι Ασουίατίιο. ΠΟ άινεν 
βρκάίοντα χαλέπῆειγ Εἴ τιμτι ἀςἰϊοἰτοίιρογθο εἰδ σγαιης. Ὀἱοηγ τ. 
Ῥοετα,χαλεψα μῴϑης Αἰφροδύπηςοτατος γ ἐπογί5. 

Χαλεπαίορ ται τοτπιο οἰτὲ, ἀἹ βπ σα]τοτρπηασηο οτπι ἰάροτε. θὺυ- 
σκόλως 5 ἀρετίσ να ρτ στ άο] τοῦ. χαλιοοῶς λαμβάνω, σταυῖτοῦ 
ἀςοὶρι ον Τ μιν 414. χαλεπῶς φέρω ϊα εἴδ, δυσωα ἐδ εἰμὶ, δτα- 
αἶτοῦ ἔοτο. χαλεέπώς ἔχέ ἡ μένγῃ οἷς ἀγάπιγα οἰξ. Καλαποῖς ἔ- 
“(ἐν τινὶ, Πἰςςεπ ᾿γογχαλεπαίγειν, Χο, χαλεποὺς εἰ χὸν τῷ Αλγεῦιὰ δὴν 
(ἀσοςηίεθδης ΑἸοι θ᾽ αἀϊ. 

Χαλεπατέρως ας Γ  ἢ591 Πιογά, 
ἼΟΠΙ, 3. ἘΕες ἐμ) 



χαλέρυπον, Δ σπλα τὸ ἐύμμα, τὸ ἀπὸ σῷ νίτιρρυ γγοδ μῆνον ,κἶ τινὲς νίπρω- 

μά νοςαπι. Ηοίγςο. 
χαλεψάμῳθ' ὐργιϑνεὶς, χύλο ϑεὺς» ὈΙΌ ΠΥ Γ.ἀς ἤτι οΥἹοΐ5 δέ Αρο]]οη. 

Ἀδοάϊς. 
χαληΐδες αὐ ΔΠς}}155. ϑεραπαιναι, Ππραᾶ Τιοοηιπι. Εὐ τας. 1].π. 
χαλία αιϊο5,ὑδυχία, Ηςίγς ἃ χαλω, αιΐετς επῖπὶ ἰἀχδηταγ σοῦρο- 

ταὶ ἰαδογίδιις ὃς πιοὶ οἴ 15. 
χαλίδιον τας 11 παν ακεον, Η εἰν ο, 
Καλίκρᾳτον, τὸν οἱ ᾿ ᾿ 
Χαλίκρητον, πτοτι πλιὸ ἃ νἶτε8 πιφητέπηαιμο γοπηΐττατ, χαλίκρατον» 

χαρὸν μέϑυ, ΔροΟΙΠοηΐτ5 Ατσοπαιισῖς, τ. πλογιμτι δὲ ἀπ} το ν ἐπι ΠΊ» 
αιιοι ζωεὸν μέϑυ ἀϊχὶτ ραἱὸ ρό τ. Ατεῖοὶ χαλικα δὲ χάλιν νο- 
ἐδαῖ πποτισπον ἧς Αἰκροχάλιξ, Ετ ἀριιά δι 4: χαλίκρητος πότος» 
14 εἴν αὐ κεκραμμῖθ-. Αριὰ ΝΙςαπάτιπι ἱπ ΑἸ εχτρ ματα. ΗἿὟ τὸ 
ἡ ἐμπλείεσα χαλικρφτέρη πύσις οἴγε Οἴη ἐπαλϑυσείε οὐρα χοῦ’. 1π- 

τετρ.ἀκρατωτατη πόσις, τη οτΔ οὐ ΠΠ πὰ ροτίοινάς Χόλις, " ἃ 
χαλίμα,(σοττιιπι ἱπηριιἀοπϑονοης ἢ Δ, πόρνη) 51} 4. ἀπὸ τῇ χαλα δὅτε) τὸ 

σώμα ὑπὸ μέϑης καὶ μανίας, 
Χαλιμοίδες αὐ, ΒασΟἸνα: 9 αὐ ἱπηρ οἴ 'π ν ΕΠ ΕΓΕΠῚ γ αὐαίχιωτοι κα ϑρα- 

σε, Ἡ εἴγς. ᾿ 
Χαλιμί(θέζω, μα. σῶν ἔα ΤΟΣ ἴῃ τι ἀδίπετη, ὁρμω Ὡρς σιυράσιαν, ς]ἀ πὸ 

χαλᾷν ταὶ φρένας, Αριι Εὐήπατίλτιηι Γογίρτιιι εἰς χαλιχαίξειν 
αιιοᾷ Ὁ ἘρΙομάγπιο ν Πιγραγὶ αἷς ρτὸ «οὶ σιωάσίαν ὑφ᾽ κ δοτῆς 
αὐίεόδτωι τ στένειν. βιιοτῖς τοῖταγ μος χαλ ἐκαίζειν ἃ χαλὶς . 1104 
νετὸ χαλιμάζεν ἃ χελίμα. 

χαλιναὶν τεῦ το ἔιπίθας παιιτίοῖς ἀϊχὶς Ορρίδη. 
χαλιναγω γι, τα πουτς γα πουπιοάετγοτ, ν πὲς χαλιναγαγιδ γλοΐοσ αν, 

ἐτατηδηϑ Ππριιαπη. Τα ἐρ ΠΟ Δ Ἰασοδὶ ςαρῖτο ρτίπαμο,, δὲ σαριτῖς 
τοιτῖο. χαλιναγωγῆ σαι τὸ σώμα, ἔγα πο πιοάοτατ!. χαλιναγωγρεώ 
τες, [γαρηδητοβ, γα ἱπι1οΐοητοβ . Βιιάδις ἴῃς Ἔρ1ἴο]15 Ροίζε- 
τιοτὶδιι5.Αἰςχαηᾷ πη ΡγΟΘ]. ὥσιαἣν ὥγριθ- ἵππος πο χαλινοῦ σω- 
φερνιζόυδυν Θ' τω, κα πᾶτο χαλιναγωγου μῆμον ὑπὸ τιν Θ- ἀῤῥήτου φυσι- 
κῆς δωωώμεως. 

Κιλινοποιντικῆγατ5 ΠΟ ΗςΙ Εμ ἀοτιτη ἔγαθη οι. 
Χαλινὸεγοσ, ἐ, τα πτιτη οἵδ οαὰ ρᾶτϑ ἔγαηἱ μα: οὐ ἰπ Θγ τι ιγοτὸ εἰς σώ. 

μα « μβανιόμϑυον,ἱη ΡἸτιτ. χαλινοὶ ὃς χαλιναὶ Αρτ Ροεῖδ5. χαλινοὶ)» 
μαδεπα, Χοπορὶι χαλινοιὶ βἀγνεινοἔγαινα οἰ σο τς ΟἹ σοι παρ ο- 
ρας ἱπιτηίττοτο ΨΊγρὶ!. Ἰασοδὶ τεττϊο οαρίτε “ἥδ ππων ἐὺ χαλι- 
γοιὶ εἰς τὰ “ὁματα βαλλομῆν,Ἔαποτιιπι ἔῃ οτὰ ἔγδξηα ἰπ1] ΟἽ Π1115. 
Χαλινοὶ,ντ αἷς ῬΟΙ]αχ ἐς ἰασ τὴς [οπιιδηδ, τοὶ ἐκριτέρωϑεν αἱ τω δὶ 
τας γνάνοις καὶ πιλϑγοντα. ΟΣ Π15 ΑἸγο ἴαπιι5 Ὀισσατιιπὶ μᾶττοβ 
εἴτοα ἰαδίοτιπι σου ἢπἰᾶ» αιιοπὶ Οταοὶ χαλινὸν νοσαητ. ΑἸΔΡῚ 
ἀἰχὶτ [4 θ115 νἱτιπιᾶ Πηξ ἔπ ς οτῖς ἀπρα!α. ΤἀξΟ Βτγοπ..1.ς.4.ἃς 
ἢ ἀξτες σοποϊφοιίητ, ντ ργαξοςατίουϊς ἐχοίτοης πηοτῦ [πὶ αὐ]0- 
ἤοης ἀϊρίγογιπη [πἰ{γαππι σοπηραρίποπι» 4πᾶπι Ογαςὶ χαλε- 
νὸν ν οσαητ» δἰ ίσςητος ἀςγαϊτγεπηιςης ὕραπιάτιιπι οιπὶ [Π0 ταῖς 
ἄοτατ.  Χαλιοὶ τγαηηλια, ἄἀεητος » ΝΝΙςαπάεγ ἰπ Αἰοχὶ- 
ῬασπΊας!. 

Χαλινόωμ.5σωγτ οἰαί, ἔτσπο. Αἰ, Αὐἰ[τ, ὁ μὴ ἵππον χαλινοῖ, ῖς φιιϊ4ξ 
Θαιιιπὶ ἔτγαπατ, 

χαλινωτήρια νεών, πιαύιλ πη τοτί μασι. Ζῇ ἔγατπα ἀταιιε μα ρεπα;, 
Εἰτὶρι ἀες ἴῃ Ἡεουαγλυσαί τε φρύμνας κὶ χαλιγωτήρια, δὶς ΝΊγρ,. 
γ. δὲ ποιά. ΟἸαΠΠπάτις ἐπιπηϊτεῖς μα θη ᾶ5. 

Χάλιξ, κοτ»δ Παρ ῖ5 ἐχ 410 ἱρπῖς ὁχοιτίσατ. ΠΧ για πη [Δ ρ 1415» 
Ἰαρὶς παϊηυτιις δά {πττιέξιιγαβ δά ϊμπ), Τ μπιογ 14.511} μικρὸν λὲς 
ϑέδιον, ΑΡιι 1 ΗΟ οΒίτπν ἀπε 5 ἰστῖρτα ιν χάλεκες οἱ εἰς ταὶ οἷ- 
κοδομαὲ μακροὶ λίγοι. ΤΟϊσιαπτιτ ἐτίατη κά χλικὲς τν ηάς ΟΔ]}} ἀϊ- 
εἰλητῖ ον: Ν οττ μπηδῃὶ οι λίοιιν ὃς σαἰμγἱυχάλικες, 

Χαλὴς ἰδὸς, ἡ πη οταιτ ταϑοκὶ τὸ χαλάν ᾧὺ ἦνας, νἸὰς Χαλίκρατον, Ηεἴγς. 
ἄκρατος οἷνίθ-: κὴ ὁ μεμίω ὡς κὸ κεχαλασμῖψ- σαὲ φρένας. 

Χαλισ τὸς, οὐ α΄. σκαιόργντ ἰάοπι ἢτ χαλιστὸς Π ΠῚ χαλίφρων ἢ αἰγαϑὸς κὴ 

δίχα! Θ-. Ηείγς. 
Χαλιφρφνείων, {τ }τ|15, 
Χαλιφρφσεώη, ἡ, πλο ΠΠΠ|τἰ 5.4 Πἴ ΠΊὶ το ΠῚ} ΠΠ0 5 ν δὲ Πισςιιπιδῖς νοἱα- 

Ρτατὶς “πιάτο, ἃς οθτεπηρογαζ νἰξξιι5 ΔΠ Πλ1185 ΠΟΡ Πρ Θπτία, δα} 
τίεῖα. οΡροπίτιιγ τῇ σωφρρσιυώῃ , Ἑπίτατ, ΕΠ Ἡ εἰν ςΒ. ἡ τὶ ψυ- 
κὐν 

χὺς αἕεσις, 
Χαλίφριον,ονυ, ὁ πιοητο ἰαχαηϑ ὃζ (Ὁ 6 Π8»Γοιπ {Π|5. πῆοσφρών, μα, - 

γόνυ Θ-, ὁ σιιυςτὸς, ἐς ΠρὶςΠ5.8ζ γἱηΐ νΊΓῖο 46 1τι155 κέχαλασυθας 
ἔχων τάς τας φρένας ἢ ἐλίϑι. ἐκλυτοςτὰ χαλώ, ΠΟπιοτ. [ὩτοΥρ. 

Χαλκάμϑην»ς ἐν ς] 

Χαΐλκανϑος,κ ὃ, χαὶ τὸ χάλκδυϑον, ατγαπιθητυσι Γπτοτγίππὶ Ος Πο (ἃ 
τὸ «ἰπᾳ εἰς χαλκοῦ αὔϑος)ν! υ ὁ ίνιοὶ. ΕΠ πιο σθπηΐιμπ οἰ, 
ΠΤ πατηαίτανν οτᾶς ἔα τί πα πι, σαλατικὸν ν Οσατιτ 7 40 ἃ {{- 
τἰάτατη πλούο ἃ οὐπνοτὶς ἀςροπάος ἐ να] ὸ σοηρρο γος,ο. ΟΠ οα 
ςοπογοιτ ἀττο ἔα ξιπι 5 πυκτὸν ἀρ ΡΟ] τα » ἃς γη οἰ ΠοἰπΙ5 νἱ- 
ἐγ οἴαπν αοσ ΕΠ ἃς (αττίμπι ἐφϑον, 4 εἢ,ςοῦ 16. ἘΠ νετὸ 
ἀτταπιοηταηι [πτοτιππηγαιτ σαπάϊάι πηγαῖς ρα! Πἀππη, ἀπ νὴ- 
τί ἄς, χιὰς σατι! οιπι Γερο ΡΙΔη ἃς ὈΙοἴσοτι 4.116 τὸ τογτίουςδ- 
Ρίτο 9.4.8: σαρίτε ν πάἄοοίπιο, ταγίις ΠΡ το ργῖπλο 9 σαρίτο 184. 
Αἰ ἀτγατηθηζιαι [δ τατιπλ» 14 ο[Ἐ, τὸ μέλαν γοαφικὲν : ΑΙ Τύϊ- 

τις ατγαπυθηχιιπι πιο ] ΠἸσαπι, 14 εἰξ,μελαντηρίαγἀς ἀμ}. Πιρτὰ 
γἱἊς Χαλι σης, 

ΕΧΟΛΑ 
Χάλκα απὶς (δ ςγ»͵0 Βα ΒΕ 5 ἔςιιτιπι ἀ’ΏοΙΠ, ἔστι» Βς σοῖς, ΕΒ 

τριά. 

Χαλκέγχρε γε ἴειι ἔοτγοᾶ 1: τη. χαλκε) χϑὰν πόαν, Ἐπ τρις 
τἀτοτιπὶ Τ γοϊα ΠΟΙ ῚΠῚ91,ἀ Βυατου τ. 

Χάλκεια, ἔς ππ1ΠῈ δητί αι πὶ ρα] οὶ ἴῃ Βοπότοσῃ Υ αἰςαηὶ: Ρο- 
Πεὰ νοτὸ ἃ (οἷτς ξα τὶς σοἰ σδειπιντάς Ετναι. 

Χαλκεϊαγἀοπη:ς Ἡετοὐΐαη. Ετγπι. 
Χαλκεῖον, εγτὸ,ο ΠΟ μα ἐα τὶ ἔογγατ!) Γιοΐδη, τὸ ἡ φαὶσε τὸ χαλκεῖον, ῦς 

Πϊοΐτον ὃς χαλκεῶν. 
Χαϊλκειθερτο χαλκεθ. Π ΕΠ (115. ποὺρ δὶ, ἴϑι χοίλκειον δον, ρταῖο- 

τὶ ττϑὰπν [ςἀς η151 εἴπ, τω; ὅ}) τοῖς χαλκείοις κριϑέσραν, ἤότη.1].γ; 
κατακτάμλνιι μάν αἰνων Εἴγχει χαλκείω, Παίξα φταῖα. 

Χαλκεικθ. ἡ αο γα ΓΙΑ» β πα {{μΠ τιιτ1οἷ5. ΤΠ ΟΡ τ,}. 6, ς.3.}}Πς ρίδης. 
ἤῃτοι φυλλείκυϑτε, 

Χαλκελάτοις ϑειλαίμοις, ΟΥΘΟ5 ΤΠ] απ] 591π ἘρΊρτ, 
Χαλκωμ(ολαΐδων νοῶν; 1) 1111 ΓΕ Ὶ5 ΤῸ [{Γ]5 Ρ τα" Διτάγιμπη, ΕΠ Ρ. 
Χαλκέμζολονγ 65 τὸ, ΔΙ} οἵτιπη ἀγάτιιπι ἀρτιμῃ αὐ ΡῬαρηδηδιιηη.γο- 

{ἴγο σγάτοῖν εἰ ρότιι ᾿ρίππι τοίξεαπι ΡΟ]. νπᾶς χολκέμβολοι 
σρρήρεις ἀϊσιιητητ,". γοϊταῖα;. 

Χαλαίύντερφςοἱπτοίτπα Πα θου5 ὡτεαοῖτα σΟρ Ποιηΐπατιι βιῖς Ὀ]άγ-- 
ΠᾺῚ15 ΒΓΔ ΠΊΔτΊΟΙΙ5..διαὶ τίυ) αὗρι τεὶ βιζ λέει ὄγημον ἐὺ ἀλοῖτιιτ επὶπὶ 
[οττρ Ης ἔπρτα τοῦ τα ῖΠς Π τ βοδιι τά. 

Χαλκεοϑώρηξ,κίΘη ατοο τποτοςο ἰοτγίσατι 5.114 4.9. Μένε᾽ αἰδρῶν Χαλ 
κεοϑαρέκαιν, Ὠ ΟἸταγ ὃς Χαλκοθώρκξ, ἀρὰ ΟΡ ἢ, 

Χαλκεθο κ, δα τοι5» ἔσγγοιις γῸ δα Ἐ|5.ἀὩγιι5. χάλκεθυ ἀβης, ἤτοι ἰ- 
χυεθς ἡ) πολυχαλκος διαὶ ἃ ὁπλισμὸν» Π Ομτοτιαρ οαπφοιῃ 146], 
γοχάλκεον ξίφιθ- ἀἸοϊτιιγοῖ, ἔτσι πη ὅς 114. ὗσα χάλκεον αἰακίδαο: 
γῇ ἀρὰ ΠοΠποάιιπι. ὐΐψεω κευύα χαλκοόφωνον. : 

Χαλκεοκαῤδι-» 1 αγειιπι ροέξιις μοθοτ, ὅς πιετα ρα, βοττὶς αι οἱξ 
Δηϊπιο ὥγθο δί Ργορεπιοάμη ἐπιτηῖο. 

Χαλκεῤρανίθ',κ 6. οσγοαιτὶ ὃζ ἀτγάτη νοσςπὶ Βαεη8, 1. Ἰπβατῖ σα δή- 
Ἰςπὰ ἃς ᾿ηξγα ξγαπι, δὔφωνθο ορίτῃ, Οεγθεγὶ αριιά ἩεΠοά, ας ἐ- 
ὨΪΠῚ 1ΏΤΟΥ τη τα [ἃ πα χιιτὸ τοίοπατινιάς Χαάλκεθ., 

Χαλκεύομαι οι άο.Α ςουατίιο, ΑἸ ΠΟΡῃδη. Τάς τιδηΠατὸ ἀϊχὶς 
ἴῃ Ἐφα τι, δ) γὸ τοῖς δεδεωῆύοις γαλκϑύέι αι, 1 οἴ, τεκταύνε ταροράτ 

τετα ΠΊΔΟ ἰηάτιιγ ἀταιις ἐλ τιςατ,ἐχαλκϑύστοτο κραΐη τοῖς πλείςοις 
ὁλοσίδηρᾳ , Ρ]ιιτ 1 Π15 154 ]οῶς ἔεγγοας ἔτος ςοϊτ . ῬΙΙτάγοθις ἵπ 
Ολη1|ο. 

Χαλκειξ, ἐ Θ΄ οἱ, ἔα εν γδτῖνοχοιίον Ομ ητΠἸΔπ.Τητεγρτ, ἀϊοῖτας 
ετἴαπὶ ἀς Αἰ Ἰὰς βα τί βοντ ἔεγγαν )} δυτι πσο5, ὅς. ῬοΟΙ ΙΧ Πἶδτο 
(ἐρτίπιο χαλκέας εχροηΐζ ἐδὺ τὸν σίδηρον ἐργαζομῆδοι, Χαλ- 
καιὲ» ΡΥ Γς 15. ἀτιοτγῇιϑ ἂρ οῸ 4111 χαλκὶς ἀϊοίτιιτ » ἐς φιΐδιις Α- 
τῆση.Π16. ζ, 

Χαλκευ τὴς ἰ4επὶ 4106] χαλκειὶ, 411 στα πιεητὰ οἰ ἀἴτ, ὃς σοπογα ῖ - 
τεῦ ἔαρηςατοσ διτιέεχ. 

Χαλκευτικῆ, ης εὐ ἔα τῖςα τατ αγατα σχοιίοτιναζα χαλκάνω, οχ- 

ἴτε σοΙ ον. Ογτι!. ποπιεη εἰς ᾿πῇι]α. 
Χαλκευτικὸς, οὐδ, ὁ. ΕΔ 1159 ττῖς5 ἔοτιτῖας ρεγιτιιβιὰ Θά Ζιν οατίτιγαγ- 

τς ἘχοιὈτὶᾳ Ρογίτιι. 
Χαλκόω, μι ϑύσω,ποόυκα, αὈτῖςο δι ξαδεϊσοτοοιἀοοἴταΐζο 7 ἀττεπι 
ἔεγγαν τη ΡΟ] ες τὸ σιδηρόνω. Αια. ΑἸ ςοιατία.δοΡ μος]. ἐραν- 
γιὰ τὰ τ᾿ ἐχαΐλκευε ξίφ-, Ππης δα Ἐπὶ οὐάϊτ ξιγίδ."ηιἰς ὅβνχαλκευειν 
τγδηΠατὸ ρτὸ ἐχροί τς ν᾽ δζ φῃο( ἴᾳτη ἔα τίςατιιπι εἰξ οιγίτ πὶ 
ξεΠπαητέγαις οο σοπἤ]οντ ςοποϊπηθϑ9ἰτογᾶγ ἃς Γοροζογος 
Ατἰίζοτο!ε5 Ε βοτογίσοτιπι δτο τογτίο, πέφυκε γδ αὖ τὸ ἀστοδεῖς 
ἕξω αὐτὸν μι ἀλυθη:Ὲ δὲ ἐνὸρτίον, ψδυδῇ ἦ τῶ τὸ ἐποηνεἰν,ψέγάν, ὅμ- 
χαλκδ) εἰν για δα αθγίςατςο, 

Χαλκωὸν ὧν 5. »ὐ ΟΕ Ποἶπα ξαὈτὶ, τὸ χαλκρῖον, δι] ἀ, 
Χαΐλκυ, κα, ντὸ5 Γιατά τα, 4185 ὃί χαίλκιον δζ χαλχαι ἀϊοίτιιγ. [το πὶ 

ΡΠΓριγα. 
Χαλκὴ,ῃ ςοἡγατοι. Χαλκῇ μᾶσ, 4] σοηῖις ἀριιὰ ΡΟ] Πισ ἐπὶ ἰἰρτο 9, 

ἴῃ 4τιο Ριιοῖ ξαίολα ΟΠ] ρατὶς Θομ] ἰβ ρτοοίαπιας χαλκίω μιῦαν 
ϑυράσω : 41}) τοροπάςης ϑυράσεις, ὁν ὶ λήψεις ξαυϊίιπσαις ἐστ 
Ρίμπι ἀοπες δοτιπὶ ΑἸ ηιιοα σα ρεγῖς : νυ ρτὸ νΘΟΔΠΊ115. 
μεθ ηηηζοτε, 

Χαλκήρυς ε΄, ὁ κ᾽ ἡ ἄς ΓΟΙΙ  ΟΟΩΡ μι πατι!5 αστς.1].γνκλύήρφις ὃν κακο ἐν 
χαλκή ει πτίλλον,Ἰ, χαλκῆ, 

Χαλκιδέζειν» κ χαλκιδεύεϑει 5.14. (οτάϊἀππι εἷϊο ἃς ργαραγοιιαν 
γλιορδύεῶτω : αὐατὶ πάππος αὐάϊεραπς ΟΒ αἰ οἰ ἀοπίςς, Εἰηζατῃς 
Βοροτ, 6} φιλαργυρία γδ ὀκωμῳδοιιῦ το οἱ κοιτ᾿ δζοιαν χαλκιδεῖς, Χαλ, 

κιδύζειν ετίατη Η εἰν ς. τὸ παδερας εἶν. 
Χαλκεῤικὸν "τὸς σφηιις5 αα ΠΕ), Πα] οἰάϊοιπι Ἐς, ὃς Οαἤποήο- 

τὸ ἴῃ Οοηζιηπι ἘαἢΊβ(αιιο ἃ ταπηθῃ ργῸ φαπάσι!ο ν Πιγραιῖς 
ΑἰιοπίμςονἸάς υἱπρυον πιο ΠῚΪ τα 6 Ν Ίτγιιαλλι5 Πῦγο αιίηῖο, 
Τϊοι,κὶ τὸ χαλκιδικὸν ὠνοίζασ μῆύον καϑπέρωσεν, 

Χαλκίδιον,χ, χαλκεῖον ἀϊοῖταγ γὰ5 οΧ ὥγοντ οἶνοχ δη κὺ λυ χνιον ΝΑ ΠῚ 
ἩεΥπιέρριι τείξε ΡΟ Πτιςς, ταὶ τοι αὖ τα σκδη ἢς γοςατος ἐκ χαλ- 
κοιῦ πεποινμῆνα. ᾿ 

Χαλκεῖ τις, δὸς, ἡ πόρνη Οἱ οΡ μ. ΠΊοτετγὶ χὰ γἹΠτατο πειπησηὶ ηιὶ μέ 
«ἀοπατιτυαιιαπι ἀϊοθο]ατγο (σοσγτιμτι ἀϊχὶς ΡΙΔιτιιϑ. 

Χσλκίζειν τη τ ΡΟ αχ ΠΡτο Γερτίτπου πτειϑναξ τι εἶνος.. ἐν ᾧ γομίρ- 
ϑρίτα ἠρτίαζον, Ἰὰ ο[Ἐ}φςθαητ ρας ἱπιρατ, γυ]ρὸ ῥίοη μον, Ἰάδπα 

ΠΩΣ 

Ἔγοςο φγαγιδη, 414 1.3. ΤΊ μογ 4. ἃς ἔεγγαρο. νπάς δὲ ἔσγτιι- , 
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ΧΑ 
αἰτίδτο ποπουοὶ αὐ χαλκισμὸς, ὀρθὸν νόμισμα ὅδει σιτὼ τόνως αὖοισ 
φρέψαντας ὕβεςρεφόυδυον ὅτησ τῇ αι τῇ δακτύλῳ ; 48Ὸ βέποι ΡΒιγ- 

Ϊ Ὡς πιοτοῖτχ ἀρ! ςεϊαβθατιτοῖ ςρς Εἰηξατ. 1Π12α.ξ.Ετ Οὐγ σαι 
ξιστησαὶ ἡπεχέν ἀτςῖς νυ] σὸ ἐομδν ἀῃ ἐοηγηογτςι ἀϊμογπὶ ποἢ 
8181} ἑομον ἃ οὐοὲκ (ρ’ ρέϊειν τὰς ̓ῃ ξγὰ ἴῃ Χαλκισμός. 

χαλκίοικοεγατατλ} ἀοιπιι5, Ρ] ιτατγιΐα Γγουγρο, χατέρυγε ωρὲς δὶ χαλ- 
ἍΟΙΚΟΥ, 

Χαλχιοικὸς κ᾽, ΜΊπογια » αἷρ ατοὰ σὰς ΟΒαΙοἴσεςα ςζορποπλίπατα. 
“χαλκιοικοῦ αϑύμωμαξ ἱερθν, το πη ρ]ιπὶ ΟΠ αἰ οἴσεςα: Μίποτια ἴῃ ντ- 
δὲ [ροφαγηο! ΡΠ τη ΑΡΟΡΕ, 

“Χαλκεθν, αν τὸν: ΕἸΣ πὶ, 8:5, βογοα Ρεσμηΐάγντ χρυσίον, ΑἸ ΠἸΟΡΒάπ, χαλ 
πίᾳ ταὶ ΑἸλο πα) Χοηορἤοα ἴῃ ΟΕ ςομοαι, χαλκέων ) Ὡταπιοητο- 
ταιπι : ἢς φαρῖτε [Ἐρεῖπιο Ευδηβο} Μάγον δ] ταπιςη Αἀϊοξνι- 
πὶ εἴς ἀρρατεῖ ἀϊξεϊ οηἰ5 ποτηρίων, ἰὰ εξ, ροςι!ογ πὶ τς - 
τιηλτΠς ἐπῖπι ΟὈ ογιδητ.ϑοα χαλκέα ἱερο,ντ ἀρ ΤᾺ ορμγα- 
Ἰζωπι ἑη σπαταξζουγῖ. ργο δΒμομὶς ςα! ἀατί4ιις θα πελτογαπὶ 
ρρε!!ςϑιηϊς,γιάς αῤύταινα. 

Χαλχὶ οἶος γε γαιῖς σοπιιδιν Ἰὰς Χυμινδὲς Χαλκὲς, Ρ᾽ (ο]5 ἀἰποτῆις 40 
εο αιυιὶ χαλκειὲ , ἀς φιΐδιις Ατῆςη, [10. ξ, ἀϊοίτιτ ἃ (οἸπις }]α 

ει, κ 

Ἤςς 

᾿ζῃ); Ν 

) - 

ἢ χαλιΐη, 

δὰ γαις 

ἰὼ ἢ 

Ἤμι, 

ΠΕ , 

Τὐδοιπν: 

πἸθμμῥης 

ἔμ ΠῚ. ὃς Β[λπ. Ομ" ἢς τοῦ ἴα ἀῆπο ρατῖτιϑαὶς αἰεγιιατιτοπιιπιεγατίιτ- 
“ἀγμτη 4ις ἰητοτ (ΑἸ πςητα, λα ἀριιά Ατιτοτεῖεπι ἤριιγίαπι ὃς 6- 
ΠΠΩΝ τέρατα γογτῖς 1 (τον. Πθγο χυᾶγτο δὲ φαΐπτο. Χαλκὲς, ἵς ῃ5. 
ὙΝοΐηχῳ, {εγρευτῖς ρεημ55 ντ ἀπηοταῖ Ν σα. 5 ΒΟ] ταίξ, ἃς ΑἸ! Δα. οὗ 
τὰ νἰτγρι 45 φιιαί αι δ η εἰ ΠΟ] Οὐ 5 ΓΕΓΡ ΠΥ οἶ115 ἀν] πο τςητς5. 
Σ φὰς δι, ΡΙπ.]ασογγάπη νοσαᾶτ  ἴθτο χζ9.σαρῖτε φαΐτο. Γἀσογτα χιαιῃ δὶ 
φαμ  ὰ, ᾿ς {ερ8,3}1] Οα οἰάεπι γοσδητ. Ὀϊ οἴταγ ἃς δυγνὶς Αττζοτοϊος 11- 
ἜΤ Ῥτο οἕζαιιο Απἰπιαὶ. ζυγνὶς ται θα ̓δ᾽άςπι Γοτι έτιγ, ΕΠ ἴτεπὶ 
ἘΣ Ἑπθαα νγὸς ποθι] 5 πος ποπιῖπε ὃς θυιμι5 ΡεΪσροηποί,.- 
νι φί Ῥιιά διγαθ. [τε πὶ δ γ τίσ ντθ5 Ιατὰ δ ἴσο ΡΒΠ]οἴορ ΒΘ με ταητις- 
ῶ  ἅππο παταΐο (οἰ τιπι. ᾿ 

δἰ βῆ. Γ΄) Χαλκισιὲς, Πα ΒΘΠ.5)4 110 ΠΕ ΠΥΠΉΝΠΊ γα ρτῖπι οἰτοιπιᾶροηάο ἀξ 
μος Εἶτο ἱπιροίτωυντι ἐχουεις απ ριιογῖ, δερτιιαπὶ Βιιπιὶ οαάο- 
ὦ τοῦ Ἔχοίρίοθδητ τεέτο ἀϊρίτοινάς Χαλκέζειν, 
τοι Ε΄) χ χλκέτως, κωςον εἰ τί δος, ἡ, ΟΒΑΙ οἱ τὴ5 9 ποτα! ςὶ πλεάιςαπιεητῖ ρ6- 
πιτρτηραῖ ηι15. ἢς ἀϊέτυτο φιιὸἀ ατῖς τα θγὶ σοί γα πὶ μαῦεαζ . χ᾽ ὅτι χαλ- 
αι ἤεις κοειδὲς τὸ χεώμα ΝΟ ἀϊβεττ πάτιγα ἃς [ἰλίταπτῖα 40 ἐῸ ιοά 
οἰ ιμιδινία μἱσυ γοςάτιιτ. ὃς ὁ0 φιιοά σώρυ. Νίοῃ Πριρ εχ οἷμις ἔλα 145: 

εἰϊ ἐπῖμα ςυπτικὶ ἡ ἐαχαρωτικύ, ΕἸῈ δὲ Οδαϊοιοὶς ἐιτῖα, αἰ α5 ἴῃ 

πρό φιβαι τγάπας ΟΠ] σα ατβιπι, Γεσς ΘΟ οοτὶ 4. ΠΠΌγο αιἱατου τα 
ζυ ιχ ἴδιο Ῥίτε τις, ΟΒΑΙ οὐτὶς τγαπῆτ ἴῃ Μι γ:ς ϑοτν 1ῃ ΟΒ αἰ εἰ ει, Οα 

ἅμ, ἴα Ἰεη.9. δι πηρ]ῖς. Αραά ΗἸρροοτγαϊζειη, χαλκίτις ςυτῆηρίη., Ἰάοτα 

ἀφθνν Θαΐεπο φιιοά (μα! οἰκεῖς Οὐ 4 ΕΓ ἤιπη εἱς σοπήϊατ, γε] εχ Εις 
γοτθίϑ ΡΙΔπ1) [10.35.σαρῖτε τς. ν δ: ἀς ρεπογίθιις ΑἸ μπλϊπίσ:Ηος 

ἡ ἃ ραηεηΐ; ἀιοαας ἤτ οχ ἰἀρτάς, εχ 4ηο δι ἰά ΟΠαϊς:τῖη γοσδησ, ντ πε ὰ- 
᾿ ἄοτ ιΐάαπι εἴτι αριάϊς ποπιρο ΟΠ  οἰτί ἀ15)ῖπ ἐριιτηᾶπι σοὰ- 

ὁ γανα 1: δυ]ατὶ. ΡΨ 
τὐρὰ ἴπὸ ΤΠ) χαλποβαρις ἐ(θ,ὁ κα ἡνατε στάπατι5. Αριὰ Ἡοπιοτιχαλκοβαρεια, 1ὰ 

εἴ, τῷ χαλκωὶ βαραμῆῥη ςεὗῥεα, ἌΝ 

Ἰρταίιη ΤΠ) χαλκοζατὴς, ἐθο, ὁ κὸ ἐν ΟΠΠ1605,Π γπιις, αίπι βαρ επς ἤγηγαᾶπι. 114. αἱ 
χαλκεζατές δώ, 1 ἰαυρώς βεξηκὸς, «-ερεόν, 

Χαλκοζόας, ατα σα ΠΕ 5 ἴδει! οἰ πιαης ΒΟΡ᾿.. ἌΣ 
 Χαλκογεια ἐμζολα,τοίετα ατοα,γοίζγα πᾶ} 85 α ΓΟ 45 Βαθεπεῖα, ἴῃ 

Ἐρέρσταπι. ἤδη : 
Χαλκόγγωις ἄγκυρα αποίοτα ατατὰ αιαῇάιϊιο πηάχὶ }}15 ατεὶς ἀτπιᾶ τ 

ψαῦον απ 
μδορβογι ἐμ 
Ἢ ἤηρλμνη 

πα εἴα 
τὸ ἀοτερααίν τα αρυά Ρ᾽ηα πυϑέων σ), Ἷ 

δ τηνε Χαλκογλώχιν, Θ-,6) Βα σοπ5 ΔΠΡΊΪΟΒ ὥΓΟΟ5» γοὶ ουἰριἀεπι ςτολπΊ, 

νἠγψη ἢ» Ηείνεὶ. Ἧ 

᾿ Χαλκογρίφίν, οαἸ σΟρτΑρμιι5. Ὁ ΡΟρΓάρ ΙΙ5. 
- Χχαλκόδετος,α οἶδ νἱ ΠΟ 15 Πάτα νοὶ ΔΙ] ρατιις ΑΞ ΓΟ]. 

ἀπ. αν Χαλκϑειδα γα τὶ Πγη1115. ἱ ᾿ 
Χαλκοϑήκη,, ἰοςιις γθὶ αἱ ὃς τὰ (Ὡρρε!!εχ γτοςοπάϊτιιγ Ροοι ἴ- 

καρ ἶλ0, τῖτου ροσι!αγαιτ δ γοογα ΠῚ γοροὐἸτοτγίμτῃ Αἴβοπ., 

υγῦμν ΕΟ Χαλκοϑύραξιακος, τελιη ᾿οτίςαπὶ ἰπάχιτιις: Ματτῖς ςρίτιριά 50- 

κήϊμψε ̓  ῬΒοοΙοπὶ ἴπ Αἴδος. ἢ χαλκοϑαρκξ., ἃ τιν ἐνυάλιθ- μομφαν ἔχων, 

εὺ γραν δίς. νΟὶ δηλοῦται ὁ αξης ἐκ τῷ χαλκοϑαραξ, ἩΠΊετι5» χαλτ 

᾿ εοϑωρηξ, 

αἰνὰ οὶ Χαλκοχεκαυ δὲ θ.,νοαςς σοι δυΠπιπηγαριά σα. ὶ ᾿ 

᾿ Χαλκοκνήμδες οἱ, ἔοττοας οτοάίνε βασθητοβ τ 145. χαλκχοκνήμιδες ἀ- 

ΠΗ οὐ. ΗΠ οαι.1]. [ 

ἐμ χάμμμνεῆς οἱἱ ὁ Αγ πηὶς ςγοῖβ πη πηΐτῃς ἤει ξοτγοῖβ, χαλκῷ καᾳθωπλι 

γιέ χὰ σμν 8. Πουλεγ. ᾿ 

υδδς πεν ἀδὲ ξτς τοῦ ρογατι ὁ χαλκα κεκραμῆῤ. ΑΞ ῖυς Πιοηγί. 

ΠΝ [Ἵ Δάν] τοτίπιιτα πα πῖ[ππα» ΟΕ ςτὶς ροστῖο δἀϊοξξα εἴ, 
, 
{ηι 

εἰν ψ10, 

Χαλκέκτυπος,ςτο ΡυΠ το (Ὁ Ὠ1τιτὰ «ἀςπθ,ἀρια Αἴβοπ. 

Χαλκόκροτος. ςτῖρεσοθος εἴ, ὅπλας ἰχυρας ἔχων χαλκόκρητοι ἱαπρας 

τι τορ μη. Ἰτοπὶ εχ ςγα Ρογοιπις πυιπτι5 δζ Ἀδος εριτμεζοι ἃ 

ογὙπηθαϊοτιιπὶ Γομΐτιι. ν Ι , 

Χαλκολίβωνον, σῃαἰςοἰ ἡ θαποη )[οάπη. φάριτῈ ῬΓΙΠΊΟ Ἀροκοαϊγρί. 

ἀϊδιίο εἴ ςοπιροῆτα εχ ὅγε δέ τΒαγε. δυϊήας ἰπάϊολτ εἴς ρε- 

᾿ς μὰς οἰςέτγι ρτοιιοίιι διὸ : ἰἸά φοηβατὶ ἀἰοῖτ ἐχ νῖο ὅς ἰὰ- 

Ῥίάς . τοζλῃ5 οἴπ5 τεπηρογατιιγᾶ ξαπῆς πγεπίδαι [χπέϊαπτι ἐπιᾶ 

βαχοντῖρίε νορατ,εςς ἢ α.Α.}1} οτὶς μασι μιν ἐχροημηζ, 

Χαλκελογεῖν»μττη πιο5 ΠΟ σοΓθι 

Χ 
Χαλκόλοφ Θ΄ ΟΠ} ραῖοα, 
Χαλκχραγαῤηίδν, νο] ι 
Χαλκοπαῤειίθο,υ, ὁ μαἰξας πγαχἑ } } 9 αγολβ. Ποσ ογι5 ΠΠ|44, μι κιυΐης 

δια χαλκυπαρύα. ΡΙπάάΓιις οτί4πν χάλκοπάραον αὔἴκενται, ἀἰϊχὲτ ργά- 
ξογιάταην ἰάσι ται. Ἐτ νεμεέων ζ, χαλκοπάρρον δυδιὺ γλιΐδν αν» 4. ςξτς 
γε] ἔδγγο ἀοιίζαπι ΠΠπριιϑιη. 

Χαλκοπλάρης, ΓΑΙ ἔλθ οτ, 
Χαλκόπλδυρρν σύσσωμα, ΒΟ ΠΙᾺ Π. ΟΡ. 
πρλολμώρψα ἐνὶ διρμ αν ὁ ἐεμάβαξεχην  ςς 2 ὕΠρΕ]Α τε- 

ἰὈπαητε,δὕτονθ-, στερεόποις, ϑορῃοςΐ, χαλκέπις ἐραννιὶ, ἴα ε(Ἑ.. ἡ 
στερεὰ κὶ ἀκοπίαστος » δίς. ἸταΓρτιΙάςπὰὶ ἰα ΟΕΔΙρο Οοϊοηαο; 
χαλκόποις ὁδὸς, 

Χαλκέαρονρργ χα λκόςτομον, δέ χαλκέμζολον ἀϊοιητ Ροεῖς ἐς ςτατὶϊ5 ΤῸ 
{{π158 παι π12}Ρ 0], 

Χαλκόπυλϑο, ροτταβ ςτοδβ μαεπΘ Ἠογοάοσ, 
Χαλκὸς γοοῖ δον 45 ξγοιιτη, ἈΠ ΩΏΠ1. ἐν χαλκῷ Κυωρίῳ, ἴῃ αγὸ Ογρτῖο; 

Ηετγπιοϊδιβ:ΐη ναΐς σα ργεο οι ἑις Πσγο ρυλπιο Ὠϊοίςογίά, 
Τρ τε 135. χαλκοιόῤθος, 805 ςτῖς., οἰ σογιά ες ἴδ το αυϊῃτο; 
ςαρίτε 80. αι ἀἸβειτ ἃ (μπᾶπια φτῖς [ο] ἀὰπι,, αιὸ κα Γαιιαια ζ-- 
τὶς Ἔχουτίταιν ἐξιιδιι5.ῆος ἔροητε οδάϊτ εχ ςτς, χα κε χακαωμέ- 
γ- 5 4:8 νἴτιπὶ. ἀς αιιο Ὠιοίσοτι! 4. ἔργο αιΐητο, ςαρῖτς 79. 
Ηςς ἀϊξεῖο Πρπίβοατ νττυπαιις ἃς ἔξισιιτη ὃς 45, ντ τηάισαι Ε- 
ταί πηιι5 σαρῖτε νηἀοςίπηο Εἰιλην εἰ μάτι, Χαλκὸς 9 παπιῖ- 
{πρατὶς σοπι5. Ἐπογιητ αὐτοπὶ ΟΒΑΙςΗΣ ἀϊαονῇ ροηετὶ5, βοτίθῖς 
ςηἴπι [π|ππ|5 ΡΟ ΙΧ Οποπιαῇὶςὶ 9 ἀγαςππλαπν οδοΐος ἰεχ πὰς 
Βογοδύχαλκον νοτὸ Οὐ οἱ] οἱΐς φισάταπτοπλ, 14 εἢ,ηϊιαττᾷ ρατ- 
τη). [ἄεπὶ οθο]ο ϑέϊο χαλκοις αὔρηδτ. ΡΙΔπῖτς διτεαι ἴθι ὸ 
ζ1. ςαρῖτε ν]τὐπιιάςςεων. Ὀιοάοτι5 ἀρ δυϊάλπη [χ: 411) τγες 
τδητὰ πη το ρεοιαἰδιοαρῖτο ἀμοάεςί πιο Εἰιδη 56}. ΜΑιοὶ, ὃς 
᾿π Ἐρίρτγαπηπα. ἐδὲ χακκὸν ἐκτέϑεικε, Ὀοπι οἴ Ὦςῃ. 14 εἰν, ὐζολόν, 
χαλκαὶ τέσσαρες 7 ΖτΕὶ ΠΕ 4Π ΔΤ Οτ.Ρ᾽ ατάγομι5 ἴὸ ΑΡΟΡΒτ, 
1άσοη. Οδρίτιτ οτῖδτι Ῥτὸ ρ] 410 ἃς δυπηὶς : Οὐγ δ, ἔς πο οι 
μἷρ ἀπέκταγον οξεἿ χαλκῷ» 14 οἵἕ, ἔεγγο δί ἐπι. δι 164. γι κεκο- 
ρυϑυῖῆνα χαλκῷ, 1ὰ εἴϊ, σιδηρῳ Στὸ τῇ αὐχαὐε με τεΐλοις, φασὶ γὸ ὠροΐτον 
χαλκὸν ὄυρεϑμσα), ΕἸ εΠοάτι15. τοῖσι δὴ ἰὴ χαλκεα οἷν τεύχεα χαΐλκεοι 
δέπ οἵκοι χαλκῷ δ) εἰργάζοντο, μέλας δ)᾽ ἐκ ἔσκε σίδηρον ἰατράτιιτ 

ἴτοπι χαλκός ἀριιἀ εΕἰ!πάοΠὶ ΡΓῸ ἔσγγο Βαίῖς, ὃς ῥγὸ ἴδουτι : ργοὸ 
νοπιογο, 'π Ἐρὶρ. 

Χαλκόφοριος, ε, ὁ κὶ ὃ, ςτει8. ϑορβοοίος ἰῃ Αἰᾶςς, χαλκοφόμου κάδω3 
γὉ.- ὡς συρσιμυικῆ ςγἱ. χαλκῆς σοΐλπιγϑ-. 

Χαλκότευκτος,ςτο ἔλεγα». Εἰιτῖρ. 
Χαλκοτόυ χη τ) ΓΟ}5 ΔΥΠΎ15 ἐπ 1118, 
Χαλκοτορει πῃ Ερὶρ 1.1 τε ἀπεῖς ὃς τοτπατρίειι βηρίτ. - 
Χαλκόσυπος, ες, ὁ, ἔξτγο Ρεγου {{π|5.ξΔΎ1}189ἔεγγο ἩΠ]Ατιις, ςγεῖς τΥΡῚς 

ἐχοι[ισικαλκόπλυκτος ΗἩ οἴγυνφάς χαλι τυπθι σολίδες, ἱπιρτοῖϊα: 
ΡΑρ πα η Ἐρὶρ 1 ας, ὲ 

Χαλκοτυπος,κ, δ, ἕαετ βουγδτλμϑην εἶ Π᾿ πηδιυὶς ςταγίτι5)Α τ τα, Ῥο] τ, 
Ἑυίοτ ἱπ Ερὶγ. 

Χαλκοιιῦ, ᾿ς πιιπι»οοτεὶπα ρτο οδοΐο, επιοίξ. 
Χαλκεργεῖον, τὸ πετατῖδ οὐ οἰπᾶ. 
Χαλκεργίω, 8:5 ρτςράτγουντ Ἐποτα !ατῖμ!ς, 
Χαλκέργομα ατος τον σ 11 Ππὶ 25 ΠΟ ΠΠῚ, 
Χαλκεργεχη, το ςγδγί δ) Αὐϊτοτ.} 1 ΡΟ] τ. Ἢ 
Χαλκεργὸς) 411 ρ τα ραγαζ πλΆτογ Δ: τῷ ὀῤδ' ὈἸομισιυτα ν9 χαλκυργικὴ 

πῇ αἰδιριαντοποῤετικἱπηθῖς ΑὐἸΐξοτ, ΡΟ το, ᾿ 
Χαλκοὺ, οὐ, δ ρτο χάλκεθοδτοι!» : ΠΕἰιβυχαλκη θγοδ: χαλκθμω 5.36" 

τεσ. χαλκοιῦ ἱστᾶσι, Γ)ς πιο τ ιςπ, ἄγ ειιπὴ {τάταιιης 5 οἱ Πατυᾶ 
(ιοϊιπτ, ὅζα. χαλκά ἀγγεῖα αποα ναί » Ὀἱοίςοτιἀος ἰἰδτο ῥτὶ- 
τῖο ἴῃ ργδξατιοης χρόϑε χαλκῶν οτος βΑΙος Ρ]αταγοῖλι5 ἴη Να- 
πιὰ Χαλκουῦ ἱτόύαι ἀισιης Οτεοϊςοὰπι Πραϊβολης αἰίσιιΐ 
ετοῶδπι οἵδε εχ ςτὸ ἤλτιιαπι : ἴτα νι χαλκοῦς ἀἸζάταΓ 15 Ομ 1118 

ἵπιαρο ςτοὰ ἔαέϊα ἔτ, νυιἱϑὸ ἐ[εμέ 6.5 ὑγοηχέ. Ῥοπιοῖβει σοη- 

ττα Ατί ἤοοτα. εἰς «δὺ μῖρ παῤ ὑμῖν τοιοῦτό τι ὠρῴξαντας χαλκεὺς ἷ- 

φαίτες 9 ὃ ταῖς μεγίςαις δωρεῶς τιμδύτες ἐραίνεοϑε, Ατ τότε. ἈδΒε- 

τοτῖςοτγισι δτο τοττίο, ΑξεΘ- ὃ. σταϑίκζαι χαλκοῦς, ἐκ ἃ ΞΘ. ἂν 
χαλκοῦ, το εἴς ρσβητὶ νεγθογιιπῇ ἀπηθῖτι} ΠΟτάτΙΙΓ ουϊ δαὶ 
Δτη 110 5 4.1 (ππηπιο5 Βοη οτος ἀρροτεγεῦ ςιοάπησις Πλτιιᾶ, 

εἰπὶ πς ξτθο δι ἀςπὶ πιιπηϊπηᾶτς ὙΠ ΠΠπο ἱρίς ἀνρηῖι ἐχῖς- 

ἤεγε. Βυὶτ ὃς χαλκοῦς ςορποπηεητιητι ὈΙΟΏΥ 1) ροοτας δ ΓΒ ο- 
τοτ 5: φυδὰ Ατδβεπίςπῆθιις5 δυτθοτ ξμοτὶτ φῖςο πιπγϊίπηαῖς γ- 

τοπάϊ. Ετ ςεἰεδτῖς χαϊάδπι ἀριιά Ατβοπίου ες ἔατ,ῖη 4φυδ Πε- 

πιο μεπ.αῆτ, μὴ ϑαυμαζετε ὦ ἀϑίω αἴοι χαλκοῦς κλέπῆας, ὅς. Ἅτι- 
ποτᾶτιιγ ὅς αν Ετι.}}.φ. 

Χαλκοφάλαρα δώματα, τ οΡΗ.πολύχαλκα, 

Χαχκοφαν ες τεο ςοΐοτςε (ρ]επάξωσ, 
Χαλκόφι.ΟΧ κῖτς. 5 

Χαλκόφωνν . ἀἰοίταγ φεϊαπὶ ΒΟ ΤΠ ἃ φυχάδπι ας ΖΓ ἰοπυτὴ 

(ξα τἰ ππίταπι ρα Έυ γε άτε ΕἾι. ᾿ εὐ 
Χαλκοχίταν, ονθ- δ, ἀτταατιι. μά Εη8 [οΥςδ;ι ςηράση.1]. α΄, δὴ νλας 

ἀχαμὧν χαλκοχιτώνων κἱ ἰοτΊςάτοτατι, 
Χαλκωμᾳ,ατος τὸ ῖε5 φι δ, ς γα  ΘητΙΠΊ»ν ἂς φπειιπι; ΡΟ]. 
Χαλκωνητος, ἘΠΊ ΡΤΙ5 ςτο, 
χαλκαρύχια, ταὶ ςτατὶς ςτλξοάϊης, 

Α ; ϑδς 



486 ΧΑ 
χάνιωνες , ἰα ε 659 14 οἷν. αυΐσης πιασηα [Ππν 1014. Ῥτο χ εἶτ 

κωνες πταϊὸ ἱ ρίτατγ, χ λων ρα ΑὐἸϊτοτοίονη οἰ ρε[οῖς ἐ ὅτα- 
τ{υτπ βοσογοὶ ; 

χάλυβες, ΟΠ γ ϑε59 5 θη Ῥοητίοα δά ὙΒογπιοάοητοπι Πυυΐαη: 
φοτι! πὶ τερίο βογγὰ εἰς βεγάχονπάς 8ὲ χαλυψ ΡΓῸ ἔεγγθ δςοῖρι- 
ται Γαὐσατι κρυερων τραύματα πο χαλυζων,γυ]ποῦα τί σίάο ἔεγγο 
πῆ! ιν ἰ4ε Σπίμωμα. 

Χαρίφδις}}}} γῆ «γλειπαῖ, ΠΟ πτοτι ΠΠ| 4, ζ΄, χα μοί δὲς χ ἐειγβαπάττ μὰι- 
ταΐ ἡ χ ἐμ ζενῖη τογγα π, ἃς ὑγκέραλίθ. χα ρίφ δὲς ῥέ οἷς 

Χώμσζε,᾽ χαμοῖζε, δί 
χαναὶ, Αἀηογ αν 44 τοτγγαπη, 59} τί γί, ΠΠ|144.γ, σιω τόύχεσιν 

ἄκτο χαμφζε, 14 εἰδ, εἰς γίωῦ, χαμαὶ πέσε, ἴῃ τοτγᾶπη σφ ἀϊτ.}}144, 
ἐ χαμαὶ βάλε 9 γ᾽ όρεα,ἴὰ τοῦγδπι ἀςίοςίτ, χαμαὶ κα ϑημαι, μιιπλ] [ο- 
ἀςον χει. } 5. Ρς (4. τιν γῆ, 

Χαλμωαίκτη,"ςγγ θα 5 νεἰ ἐσα πὶ ΡΊΤη, πεγρα εἰς νπλδς 14π| 
ξετεη5 1ἢ 4118 [ἀπυδιιςῖ μαςες, ΝΊΓΡΊ 5 ἐπ Βιιςοὶ. ϑδηριπεῖβ 
ἐδυῖὶ θάςοισ τνα!ρὸ βιι ίος,, Περι Ὀἱοίςοιϊἀ. Πθτο αιάττο; 
σαρίτε 74- 

Χαμαίζατος, δ Γι] σοπας ππιπιὶ Γογρ οη5. ΤΆΘΟΡΙ μΠ.1.3,.ς.18,Ἀ1ι- 
τηΐγαι5. σα ποιὸ. ; 

Χαμαιγοὴς ποτειμὸς τογγε [ἘΓ15 ΕἸ πες. μτιΠῚ} σ ΟΠ τ 1159 ΓΟ ΓΤ ΘΠ 15. Ε7Ὸ- 
Ποά.ἴη ΤΒεορ. ἔργ᾽ ἐδα τὰ φϑείρρυσι χαμαιγλ ἑων ατὸρ πων. πιο 
Ρτορπάτοτγιπι ποιημιιηι. 

Χαμα δάφνην Ἰῃςαρογΐη σα πογρα:ῆς Οα28 δριά Τ᾽ Βεορ τ. 1.3.8]- 
(ἴοτ. Ρ  δητ.ςον τ, 

Χαμα δικας αἱ Ροάληεὶ ᾿ππά τος 5, Βιι4. 1 Ραπά, 
Χαμαίδρις, υθ.. ὁ, “απης ἀτγ 5 μετα, τα ᾿νιμιπ1} 15 ΙΙΟτοι5)1 ῃς0 - 

Ρ τυ! 9. ΡΙ δῆτ, Ττίχαρο Ρ]Ίη. 
Χαμαιδυνόεϊες αἱ, μι] ἀογπλ  σητοβ. χαμαὶ κομμὠμήμαι, ϑυιῖ, 
Χαμα εευης»ε, ὁ, Ἀπ Πηὶ ἀΟΓΠῚ  ΏΒΡΓΟ χαμείης. ἢ 
χαμαίζηλος,κ ὐς μυιπιὶ ἀσρτο 15,4] ςέϊα5, μην} 1591η τοτταπὶ ἔρατ- 

(5. ΡΠ Π}}Π1ου ταπεινὸς δ, 
Χαμαγζυμήτης αὗτος 5114, 
Χαμαίκαυλί  ΠυμΠ]σΔ ἢ τς 

Χχαμωκέρασος,κ ὑςςπιςςογαίι5.14 οἰξ, Πα Π}} } 5 σογδῆις ΡΤΊη. 1. 1ς. 
4.15 ΑἙποη νοτὸ 1.2 οὐ χα μαικέρψσος [Ὁ τὶ τιι599 κύμαρίθ- ἡἱ τὸ 
μιμαίκυλον φίρουστε, 

χαμαίκιονθ.,κοΠςάοτα τοττο τὶ ςτῆς ἀϊλ ἃ ἔο 15 δάεγς. Πείοτί- 
θἱτ Ῥιοίςογί 4. Πρ τὸ ψιαττο 9 οαρίτο 126. Οοηξεν Οαΐδη. ΠδιῸ 
οἔξζαιιο δι ρΠῖς.ΡΙ τπ "το ζ4.σαρίτο το δ τς. Αἱ ρτπετ, πδτὸ 
{ἐρτιπιο Εχρεπάς φοππὶ ορ᾽ πίοηοπι 41] Ριταητ εἰς σοί] Ι- 
ὅλον γεραί ον ΕαΘ ΜΠ] »ατ στράίαιπη Ματτῃ]ο]], 

Χαμαικλινης» Ἀπ 1} Ρ το ζγατιι 5. 
Χαροηκοιτεῖν, το χα μενεῖν, ἢ τ πὶ ἰάσετε 7 ΟΟπιπλοηταν, ΑὙ ΠΟ ρΠΔη. 

ἴῃ Ῥαςοιν ἀφ Στιζας, ΕΠ οἴτατιϑ 5 χαμα)κοιτεῖν γδ ὁπαϑαγηες τοῖς 

πολεμεύσιννἀς Ξ 
Χαμαμκοτία, 15. ἡ χα μεαυΐαγμιιπαὶ σατο. ΡΒ ]ο [τ χα μαικοιτίαι ἤ 

5 ϑυραυλιχφί, 

Χαραιλδύκη, ἡ, ΟΠατης οτος, τι ρΟρι]υς αἰδα Βυι 1} 1ς, ΤΠ] οἵςο- 
τιάϊς (Βαπιςίςιςςε. εἴς ΟΠαίηςρειες ΡΙτηΐτς Πδγο 1.4. σαρίτο 
ττιἱρίς νετὸ δ᾽ άδαν ΟΒμαπὶς! εἰιοξ οἵϊς αἷτ Γιατί ποτιιπι ἑατγα πᾶ 
πος Κατ βιρίαμι: ας εἰς μοτθατίογι Ῥορι]αρο για ἰῃ ργὰ 
τς ὃ. υ]ρτποῇς ἰοςῖς Π18} ἔγοαιισητίις τ οἴπι5 αι πος [τις 
αι εἶαπι ΨΊγρ. 1) σα! τινα τη εἴτε ψοΙόγιιητ. Χαμαρλϑύκη ΔΙ] 
ται ξεν τ ἀστατ τὸ βηχίον πιις βηχεκὸν,ά εἰ τα {Παρ ἸΝα ΠῚ 

ντ ἰτ ΡΠπ. ΠΡγο 16. σαρίτο (οχτο, φυϊάδπι εαπάοιῃ εἢςὸς 
ςΒῖσι 5 ὃς αἰϊο πουγίπο σπάνις! ςσοη ραταταητ. 
Χαμωλέαν, ΟΠ Δπις ςοπῳποιτοη ἀπίμια ] ς ὃς ΒοτῸς, ΠΟΤΙΠῚ νττ 

«τς σςοϊον ἐπὶ [δῖ πμάς πλιτατ )ς ἀηϊπι4}}) νά ε Ατἰξοτε! πη, 
ΚΕ Ί αι, ὃς Ἐγαίπι.π Ῥγοιογρ. ΟΠιης] ςοη ἐς ἔτ ςοτῖο Πιάϊτ, 
δι Οἰνατης !οουτὸ πιστά: ΠΟΥ ηἰπγαὶ ἐπηπυιπά τη γα Τα  ςῖς, 
ςαρῖτς νπάςοίπιο [ιευἴτ. ᾿ς μοτθα νϊάς Τ᾽ ΟΡ γαίς, Πἰὐτὸ 6, 
σαρῖτο τουτῖο ᾿ΠΠτοτν Ιδητατ. 8. ὈΓ οἱσονί ἀς πὶ Πθγο νπάοοί πιο, 
εαρίτο τς. ἤμλα5 ταάῖχ ᾿ἰοτ μα ἰς ἐὔοντ ἰάοπι το τον, τγαά τς 
Τοῦτο (οχτο,σαρίτο ρτῖπτο, χαμαιλέων λδυκὸς, “ΠΑ πη] οΟη 2] {5115 
ξειπις ποτὸς ας ἃς ἰξία ἀἸοίτα τι ἃ δὰ οἷτι5 τλάῆσος ᾿ξθ., τά 
εὔ,ν τίσις τορογίαγατ, Ὀἱοίσου. Π0.3.ς.10. χαμαλίων μάχαν, ἰδὶ- 

ἄδηι σλρ.1τ. 
Χαμαίμηλον, ἰἸ οἴτατ ἡ αὐϑεμὴς δϑ οἷοτς πι2}] να! ὁ σαπηο πη [49 ν] 

ἄς Ὀἱοίςοτγ. 
Χαμαιμυρ τίν, ΠΥ ΓΓῚς ΡΊΙΠΆ 1] ππις [μι π1}}}5. 
Χαμαμμύ τη δοιτι Ὠ]οἴσοτ. 

Χαμωπετῆς οὐ ὁ κὶ ἡγχαμαίζηχίθο, ἴῃ τογγα ἰασση δ. μι πιὶ σχτσηῇι8. 
Βα πιὶ Πἔγάτιις ἡ 'η τοῦγᾶπὶ ργοοιάμι5. χαμαὶ ἐῤῥιμρῆυΘ. διυιάας, 
νηάς 

Χαμωπέτεια. δι] ἀὈϊεύγτο. δ ἃ. Ετ Χαμωπετώς. Η εἴνς. 
Χαμωπίτις, υθο, ἡγαϊυσα μενα {ἀτή πΙσ, ΑΓ Πα ΠῚ} 15 ρί πιι8. νἱ4ς 

Πιρντὰ ἴῃ ἀϊέξίοης Πιτυΐν Οἱ άλπι ἐτίαπι νϑσαητ υτόρικὸν ἰχοτ- 
αι χαμώσίτιω αι οἴκι5 ἰσιθη ούοτς ρίπες τοπας Πι, 10 
ίςοτ.].3.ς. 171. 

Χαριοίποις, ἀἸ σοθατηγ ΓρΡοη ἃ οὐιπὶ σαγτι πο π ἀποοῦδάτιγ. ΡΟ ΠΧ 
ἰἴδγὸ (δειιηο χα μαΐποις, ἡ ἐκ ὅ5π ξϑύγοιε κοαιζομῆμη γύμφη, Γἀςτι]. 

3.εἰ κἰ πεζὴ ἀφικνεῖ ταὶ ὁ γύμφη, χαμφίποις ἐλέγετος 

ΧΑ 
Χαμαῤῥεπὶὰ «55,9, κἡ ἀ υπηὶ γορεης, σιι1 4. στη ΠΠΊρΝ οἱ ,. 
Χαμοιῤῥεπως, εἰν ς. χαμωζήλως, 
Χαμαιῤῥιφ εἰς φοίνικες, ραίιτς μαι} }ος. ΤΊ ΟΡ μτα τις ΠΌτο (τοπη- 

ἀο ΒΠΚοτορ δητατγισαρῖτε οὔζαιιο ῬΙ11) οοάεχ μαῦεῖ].13.6 4.4. 
ΟΒδιογοΡ 65. 5 ἶ 

Χαμωκρασία ας, καὶ [Ἐγάτιιττν ΠΠΙΓῊΣ ραγάτιιπι,τποτιις οχ ἀστὶ πη, ἔτ ὅς 
αἰθιις, ΟΡ ἢ. 5 Β}.1π ΡΠ] ο ες, 

Χαμαισύκη,ης 5). τι5 δι πα} 15, Πάπας [γος ὃς 5γ ας, μοῦσα ΡΟΡΙΦ 
{τη1}15.]οίςοτ, .4.ς.170. 

Χαμ ιδιὴς ὁ πισὸ ον Ρὶ Γμι [τατὶ ΠῚ ἃ τοῦτα ΗΠ Πινη)1.4. ἀς σαι ν΄ λητ. 
ὙΡεορΒγ, ᾿ 

Χαμαίτις {τπ|ε χαμίτις, γ τίς τς Πιιπεΐ (τρὶς 51 4.8. ΕΠ, 
Χαμωτυπείον, Ο ΓΗ ΧΡ» ΠΘΗΠῚ , ΡΤ Ιλ πὶ, ΟἸεοιηοάος ἢ το 

[ἐουπάοςν Οἱ αυαίάαπι γοςος Ἐριςατί οἢ ρα 5.411 ὧν τα αὐ ἐν 
χαμωτυπείων αὖ τις δ) 9 σειεῖν ΒΕ] πια ὁ σχρομίτιγ, ἴῃ ἰπτο ἔοτ- 
πιατατ(εἰ ξοτταις Εν [το 

Χαμαιτύσηγης ν γποργη, (σοττιπὶ ἀρ ε ἔξιπι»Ρο ].1.8. δ ν1}ς Πταρυ 
4αοά πιπιὶ {τοτγηῖτυτ. ν 

Χα μαιτυπένχἡ (ςοττιιπι Ἰσ ποθ ὶς, Ηείγς. 
Χαματυύποιγεχ σοὶ ρίττιπὶ ροπετς Ππητ, αι ργςἀλῆν (ρογ τογγαπα 

ὃς Βα πὶ ροτηητ. Η!5 σοητγαῦ) [της οἱ μετεωρφϑηῖραι», Α τἰ ποτ, ἰνῖ- 
{ἴον ἔργο φ. 

Χαμελώα, οἱ οα Ρι1Π1}}7 0] θα σονν οἱ οἱ α Ἐς  Ππι. νος Τ]οίσοτιά. 
δ ΡΙ Τα. 

Χαμερπὰςς Β}} πιΐ Γορεπς νο] ἀογπιῖςπς. Ποσ ἢ. 
Χαμεραως» δι ΠῈ}}1τοτοα δ ἐγὼ οταί ο:ὰ χαμαὶ, ἃς ἕρπω ΝΖ. 1η Ο- 

τάτις (ληέξο Ραίς ια, πείθομαι μηδὲν ὁκϊ μηδὲ αλογίςτως,μυσδὲ χων 
μερασως τούτων διατετείχθαι. 

Χαμεταιθὶς» ΓΟΟΥΤΙΙ 1. τό ρν., ΕἸ ον Ο. 
Χαμεωα. ἐφ τι Π}1}15 ὃς νας [εξξιις, τα ρ]ππ), ΕτΥ πον 
Χαμειαξ, χυΠη] οἰιδαιι5. ΝΝΊσαπά οι ἰῃ Τ εν 5. Η Ἑ καὶ αὐτοπονοι 
χαμειωά δὸς. ΤΠτοτΡΓ. τῆς εἰκείας κὺ αὐ τοος «δα κὶ ὄυτελοιῖς χαμεσπρω-. 

σίας, Αριι4 Αττῖςος χαμαιυυάδες ἀἰσιητατ ᾿ς ξΈ 1 9 κν μικρὰ κλαςς 
»ίδια, 

Χαμευη,ης ἡ νυ τ} }Π1ς ̓ς 115. ἡ τεῖπ εἰν κλίνη χὸ δυτελὴ ΟΠ ΠῚ. ΑΥ]- 
(τορι νίαν Αὐππριν ΤΣ πάρ τίω» γὸ αὐ ϑείμίων ἐγὼ τῇ μιὰ πόλειγου δ οἷ 
χαμειυμΐων πείνυ γε κειρίαν ἔχων, ᾿ 

Χαμεμώη ςκος λα π}}1 {{τάτιι δ. ΝαΖ.1η Οταζ, 
Χα μειμληει, τοὶ 1} 1} Π}}} 1 σταῦατα. Ετγίη, 
Χαμεωυία ας, ἡ χυατιῖ ἀοΥτπἑτἴΟ. 5 ΠῚ 4115 1 δηπιο παά4ὰ ἀού-ς 

τλϊττὰ χαμαὶ ὃς δὄυνή, καὶ χα μαικοιτία, Ἐ{Ὲ οτίατη Ἰζογοα [πὶ {Ἐγατᾷ 
Ἰοδτι νος. ῬΟΠΠχ ΠἰΌτο ὕ χτο; ταὶ ὃ ἐγκοϊμητηρίας ψια ϑοις. χα- 
μειωυΐας ὁκαΐχειω. Σ 

Χα μειυὶς ἱδὸς. ἡ, γὰς Στιβας, 

Χαμηχὸς, ΠιΠΠ}}159χ 5 μαίζηλθιαριυ Χ εη, ὄνυχες χα μηλαἱ, ὁμαλοὶ 
ἐξ Ἄἐφιιοτιαι νηρΡΉ] 15. 

Χαμίτες, μπενθ' ἐλέγετο, ἡ χαμαὶ κειμδύη, ΠῚ. 115 χαμαῖτες. 
Χαμόϑεν, Αἀπεγθυρτο Στὸ τ γῆςγαχ Πα πγοκὁ τογγαν διά, 
Χα αὐκοιτέιο, χιπ|] οἰθον τάς Χα μαικωτεῖν, 
Χαμόκοι τος." ὁ, π1] ΠἀΟΥΠΊΙ ΕΠ 8. 

Χαωὸς, οὐ, δ οαισ 115. 
Χα μουλκοὶ ἤμς ὁλκοὶ ἀϊσητισ πηδοδίης 4αἢδιτι5 ποῖος Πα ἀπιστη- 

τιγ ἃ ΡοΠςς : 1ὰ επιρι τ Ἰπάογουν ἰάς Νεωλκία 5 ἃς Μεολ- 
κέω. ἃς Οἷλκός, 

Χανδάνω, μνανω ροοτίοιιπι οἰπν ]ουἹπατυτάας ἃ χάδω,ςαρῖο, δέχ ομία 
Ηείγ-.". πὶ σαραχ,χορώ, Α ἐν. Αςςι. 

Χαισὸν, πα ῇ ἰπμἰαητοτν αἰ ατίτα, ΟΡ οἱ, ΔΙ ΠΙπλαοῖι. ἀριιά Ατῇις - 
υςιιπὶ προ Ὑπάοςϊ πιο π ένα τὸ χρυσὸν μυφ τιν Ζοσρποτεῖν, χὰν 5 
δὸν ἐμφορςδμα αὐ! ϊς ἔδαςδιι5 πλς ἐΧρ 6 σ9} τιοΐλη. χιινοῖδν πιὸνν 
Τητογρτ. ΑὐΠτορ)ιαη ἐς ΤΒεπϊ. Ηοἰγ οἰ. χαὶ δον, εἰοκεχέωό- 
πως νὰ ἀϑίρόως, χανδὸν πίνειν, ν Ἰάο, ΟἿνίϑ.. 51 .,οἽ χανδὸν,αϑρέω ςγα-- 
πλήτω; χαρντικώς, ΕΓΓΟΡΊΙ5) Αἰ μέτρως τε κ᾽ χανδὸν αρυομῆυΘ- κα 
κατεριφορφύνῆν Ὁ-, 

Χανδραὲ ἡ ς Βανι γ 8114 ποτα, Τ᾽ ΠΘοΡμγαβιις Πρ το [ερτἱπιο,οαρίτα 
γυάςφῳπιο αιἰτοτγὶς ρ᾽ χητατοϑς [16 .οἸυ ἐπὶ σαρίτε [πρὶ πιο νει, 
δρυάλχα, ῬΙλμ) σοάεχ ἰἶθτο τις σαρίτς ἀφοϊπιοαιίητο παρ οῖ 
ςοηάτν ]α. 

Χανεῖν, τὸ χάσκειν, κ᾽ χήνειν, ἴατο, ΕΠ ἔτους. ὩΔο αὐτὴ τῷ εἰπεῖν, ἀΐσατος: 
ντ ἀρια ΨΊγρ Πατη, -τατὶς ταγᾶτι5 νοοῖ θὺ5 [ἢ σο. Ὅλο 6- 
τἴαιη ντίτιιν Οὐσοτο, Ασα πο ρμαποβ ἰὰ Ν οἴρ᾽5,πῶτ᾽ ἐτόλμησ᾽ οἱ μια- 
εὴς χὸν ἄνυχανεῖν τοὶ δφνεὶ ῥή ματοι.αττοςὶα νειὰ ἀἴσετς, ΘΟΡἢ.π Α- 
ἴαςς, χανεῖν σοι πίω γίιῦςεἸὲ τεγγᾶ μι ςοτονίσις, χάύοι, ἐς μι [τ ετοῖν 
χάσματι δεχθείη, ΕΠ οὐαν. 1}, 3. Γητογρ. χη» ἠδιιογισιν (Ἂς Χ αὐίθο, 

Χανης πάτα ϊα ρος. ΑὙ ΠΠΌτοΙ 5 στο ψυαγτο ΑπἰπηαΠ 11. χ αὐ - 

γΡΓΟ δούσπι [ογἰ ἵταγ τὸ οἐζαιιο: ἢ δ᾽ χαύνη, ἀρὰ Ρ]1η. 
οἰναπηα: ὅζ σμαμλαῦ ρα Αὐβοπ απ (οτλϊιτιιτ χαὐναι ἢἶστο τοτσ 

τῖο υ νἱάσταγ αἰ Πιπριοτῦς ἀπὸ δ χυμῆθδ, φυοά ρομας εἰς οἴἶγοος 
τα πὶ. Π σιτατ οτϊαπὶ χαύνθο ἀριιὰ Ατἢσηφιιπι ἃς ΕΠτατλλιπα 
χαϊίων πομιι}}1 ν οσαητ ὃ γαργαρεώνας ργορτετοὰ αιιὸ  σατραγ ἴ- 
Ρἤμην Πιρτὰ ἀπιρ!τες ἐπ ἔγὰ ατέξίας Πτρνοἶας πα βιπα!α.ν 44 
ἐν τῷ Γαργαρεῶν; ἃς Χωνίῶν, 

Χαύθο αριμ ΟοπιὶςοΚ,ο5»γιξχιις,όμρ, οἱ} νὸν πὰς γΧχανω τὸ χαίγων 
χίσκω, ὃς ςοτηροῆτα,ς 

χω ως, ᾿ 

ἀιφννιτον Ι΄ 

δΠδοητῃ Ἁ 

Τυγιν, ἴηϊο 

(ριΓε (7, 

γέρμα τι 
εβσμμα; λφλαμες 

ἡιπε Τίτον 



ΧΑ 
χανύδ μιύσω, γ οοἰ ἔοτ Οὐ βου ΕἸ οί οἢ. 
χα. εἴθο τους παν» πη ςοἰ ας σου ΠΟ. ἱπσοηάῖτα σοπροτίος,ἐ- 
ν᾿ σία ἀτακτὸς ἃ θ]] μος ἀςίτον ἡ. Πῦτο ἐς πιιπήο. ἄζιν ᾿δἱ ὃ, 

χαϑ- ὃ ὁ μῷ Διριστοτέλης τόπον υἵεται » ὁτι τὸ δεξ ὁ μῆμον αν γκη ρὲ - 

᾿ποκεϊώτη σ αἰ κα τι οἰ τ σφ τοῦ πν σμαος Ασιζοτο!ος Ισσιπν ᾿ς ὸ 
οἵδο σςη τ, ιῖα Ἰοουμλι 1 ΓΤ ΜΠ) ΠΩ ΓΕΓ ΠῚ θυΐις φἀΐτασι οἴ 
ἴω φινὰ πὶ σοτριις9 πεςοῆθς οἰξιλέγιται Ὁ τὸ χε: αϑραὶ τὸ χεῖῷει Ἐ΄- 
σίοσδος δ γυνὲ τᾶῖλλαι ἐκ τ ὕδατος ὡς ἀπὸ τὶ χύσιας παρρνομφσω χάθ-. 

χυτῶν γδ κ᾿ ῥυτον τὸ αἱ δωριχα Ὁ. ΡΓῸ δὶς» ΑΙ ΟΡ Παηννεφ, Χαὸς, 
δ. υα 15) ΟΠ ΟΓΟ 5. ΡΥ] ἰοιι5γαρχώθ-.} ἀςς ας λοι οτηπι αὶ φοιι- 

; ΤἸϊατὶς οἱὲ ἀνέϊιο ἃ ΤἬφοοτιν Πιιρατα τάν] ζ νάς (α]}.Πδτὸ 26, 
ο΄ «αρῖϊτο τό.1ὴ [νας ΠρηΠσατίοης ἀρὰ Ηεΐγς Γ[οτιδίτιτ χαιός ἃς 

ἀρὰ ἃ Ατϊορ  χαία, Ἔχ ροηΐτιτ ἀγαϑη, 
᾿ Χαραὶ ας ὐς σαυά τι} Πὶ. δ ρ ορσειη, τέρψις : Δ ἀ ΔΒ  ΠΉΠῚ το ξοι ταγτὐδονὴὶ, 

τς ᾿ἀοΙτ (ἰςοτοηιὶ ἰατιτῖα ροίζιρης γε] πἰπηῖα, αἀ ςοτριις. τπὶ Νο- 
ταϊπατῖι. χιφαὶ ροϊξογῖον ἰΙοηρα εἴ, 414. ποσιοη εἰν ὀξυτονον, 

δπανπβῃ 

Τα κοΐ. 

ἀπ: [πὶ Ἐπτῖρ. ἴῃ Ιοης, ἐν εἰς ἀπίστοις δεσπτότας βαλεῖς χωρδρν ϑαυαϊα ςῦ- 

Πλ ἔτος εἰ Προ γεῖς δ. Ν 

 Χχαραγμα ατος τὸς ἰῃοὶ [ἀγα Ῥ]Ὶπ χιιαΠ ἐπίου!ρτιουϊλργο ΠΟ, ποτα 
ἰπκπσηη πη ρτοῖϊα ἤπιε Ση ο!ρτα χαράγια τὰ χερὸς, [ΟΥ ρταγαν πιαπι5, [ἢ 
"ηλη οι. Ἐριρτγαιικῖη Αροςαϊν ρί.σαριτο ἀςοϊπιοτοιτῖο 5 χάραγμα ὅδὲ 

τ χίοῆς, ᾿πυρτο]απὶ ποτα τὰ να μα. Γτογρυ, σπαναὐγογθιν αι! - 
ΐ 

σὸ νά ἡ6, 
Χαραγμὸς, οὐ, ὁ Ἰμοἰ τα ῬΙ τα, τὸ χείραγια. ΤῊ ΟΡ], 11.1.3. α, 13. 

κλῳ σὴ, ἔχον σαιϑουγικόνιϊοσο χαραγωόν. 
᾿ Χαραδέως, ἀρ ἃ Εἰ ρροςτατοηι τπιροτιοίὰ , ςομἐοττ πηι, ἀϑίρῥως, πὲ 
' ἃ χαράδρᾳ, 

Χαρχδρᾳ, ἀς ἡ αἰτιοι5 τος πτϑοχάραξις τῷ τ δεέφοιο κὶ κοιλόσπας δστὸ πὰ 
ὺ χκοφίῤῥε. Ὀτορειὸ τοῦτα: εἴτα ἔπις Πῆπιτα 9 4υϑην ἀαια. οἰ αϊα, 

Π, . τουγοηβ»αι τοΥγα᾿ Πιοῖη5 ΘΕ ΠΟΪτ : τα ρ 65 5 ἱθσιι5. σομ γὰρ οἵτις 
δὲ ῬΥΦΤΙ ΤΙΣ. ας ος τογγεητὶς : ν 46 αριιά Ε σσοάοτιμσι. Ετ ἴῃ 

ἀϊδίοης Μισχέγκεια, 5 κ) δαί ρα γξι τ χαρκδρίιυ, ρον σοηῇγαροία, 
νἱάς τι Ομμιαάᾷ, Ετα πα. πος ςματδάγαχη φύεται αἶοὶ χαρὰ ὅλας 
ἡ χιμόξῥοις . παίοῖτογ δά τοτὲ σητηιπ ΓΙ ρ45 7 πὶ οἶτοα ρτοῆιιςι 

ΠΝ 

ται, ἢ ἢ. 

ἡδυγμιδ γα 

Ἶ Υἱι ἐπι 

πἰνὴ Ὑμστι" 

ἡ εμαφιυα 

Ἰίοππλη. τ τος δητ145 δί του ΠΓο59 110 ς, 1.3 ελ.130. 
ἀπιηβι ἃ Χαραδιεα ϑέωσι,αριιὰ ΗΊρΡΡος. δηέχροιω ἔχωσι, πηρατιπὶ [ἢν ἔπι α; 

Βαβεαυτ. 
Χωραύδαῆα βέλεμνα, τοῖα εχ ἰοσο σοπξιροίο [ςέξα, ἰ ἢ, Δρί4ε5 ἃς 

ἴαχα αριιὰ 'Νομη. ἕγρ οι ἰαρῖάες ἃς αἴρει], 
Χαραδραίη,ἰῃ ΕρΊσ.Ρτο χαεάδρα,Ἰαειιηᾶ. 

Χαραδραιθ- ποταμὸς ἱ χάμορῥοις ΙΝ ΟΠ. 
Χαρκόρεῶν, Ν 4.2.1 ἐρ τ τουγθὴς ἄτι τογγοπτῖς αἰτιοιι5. 
Χαραδε ον, τα ρεχ,αυίςι!ς. πογαθπ. υἱὸς ἴῃ ΟἸΙΠ4 4. Ετα[πιϊ, 

Οἰματδάτιτ ἐπιΐζαπι5. τη οαη ἦς ὃς Δ Πα. οἾλ5 ἀνα τὰ ΤΠςΟ 
ἄοτο ἰπ Ατἰοτε!. νοτγίτιτ τι ροχ δύ πἰατίςο!α, ΟΠαγαάιλῖις 
Ἐχρομίτι σι. Γομἶτ. Ἐς οἴπι5. νας ΡΥΟὨΙ Ὀτι5 [ἐς 5, 014. 

᾿ς Περι σπηη, Αὐητ, ἴα Δι. 
Χαρᾳ δρουόθαι, ρα τις Οςοι ΡΥ  λήρν οὐδε, ἐρ ύοσ εὖϑτει 5 κοίλ αν εὅϑαι ὶ ὡς 

αὖ χαρᾳ δδωϑείν ὁ χῶρος, ντ εἴϊες ᾿οοιις ἰασιιπο ἰπ5:ν μας χάρᾳ ραν 

ϑεὶς,Ιαςιιποῆις ἔέτιι5. ΕΗ ἐγοάοσιις ἐμὰ Εὐτεγρο, Οἱ μὴν ποτα μιοὶ 
ὕδατος συμμισγομῆώε ποκλοιῖ αὐτοῖσι, ὦ τε ὑομῆμης τε χώρης κὶ κεχ α΄" 

δ δρδωυῆης, ῥέα σι μεγάλοι. ΑΡιά διιῖά, Ἰορίτιιν χαξαδιρμούται,".6- 
ρυΐοσε ται, κοιλούνεπ ας 

Χαρκ δώ της ποταιμὸς, Π τ 1115 ἴῃ Πτοτ απ ρα 415 ἰατὸ πὰρ παπο,αρυά 
διγασοποπι χαρκύρώδεσι τόποις, τη ΓΟΥΓΟΏΤῚ ΛΠ) ἃ 110}5.5 1} Ρ138΄ 
τρεῖς ν ἴῃ τογεθηγίαπι σοημΔ! ] 1115 Π᾿οίςογιάο5 ἰἢθιῸ 4. 

ἱπΟ  ἰ άυ,.. 
ΕΠ ἔπ 
[κ᾿ ὑμα ψαϑημ γε" 

«ιλϑη} ἐμνὴ 

μι, 

ἿΝ 

μα ἰέναι. 
ΩΝ 

ὙΠ, 

ἀμ: “βαρῖτς 47. 
υρτηὶην Χώρχκᾳ υς, " »εἰτἢν πιά! πη. ἢ 
μιγοἠνπὴι, Χαρακίας καλαμος,ατιιἀο να] ατοτία τς να! Πατ155 ἀτιι πε λι15. σο- 

115 ον Τ Βοορμγ.!.4.ΡΊαητ. 
Χαρᾳκέις πιϑυμολίθον αἱ Πς εἰς ῃγ πιά 5,4] ὃς ἀῤῥίω, 1, γα 5. Θηι}5 
᾿ιογθ ἄς ψιὰ Ὠϊοίς.}.4.ς,255. , ᾿ 

Χαρακίζω, ναἰ]ο ργοτοροοἰειιογάττο Π]ογ ἀ 140; σπαΐρω; μετεαρίζω, 
διαρῶ, ΕἸςίγς. ; 

Χαρώκεον, ρει [ἀπιοπτιιπι, ἔα] οἰπτοπ υἕποσ τη ξεγ μα} ΕἸ ον ΟΝ. 

Χαρακισμὸς οὐ δ, ρα ἰατῖο 7 ττιατις Πῦτο ἐξοιιηάο σαριῖς ποηο. 

ἘΠῚ διιτοπι 114 ξιιπ απιοπτὶ σθΏι5 5 οὐπη ἴῃ (Ὁ]10 νἱἱρτ ποίο; 
δυτ αἰτοχιΐη ἰμῆτιηο, αα Πα τπιοπά την ἀ: 41 ςίτιπι βῆιςα ρα- 
ἴος ἀςραμῃρίπιι» ιδιις ἱκεπέξιιγα ἠὐγαταγ. να! ὁ» [ομεεηνεηε 

[μεν μὲ μα φο' ρήοει. 
Χαρᾳκομολία,ςαἰζνα,ν Αἰ Πα πι.ς.19.ΕΖος ἢ. 

Χαρᾳκοποιΐα ας 74. ν 4 ]]τὶ οὐ παι το. ι 

Χαρᾳκόω, μι ώσω,οἰΓοιμ 114 ΠΟ». Π|Ὸ βρῆκα, οδἤάεο, Απιπιοι. ἴῃ 

Χάραξ. . : - γ - 

Χαρακτὴρ. ρος.) ἔοτπηα ἐχρτς α οχ αἰϊο,ίτιις ποτα γαῖ οὐ Ρ ̓πὶ 

1πηργοῖϊα., ντ ἴῃ σογὰ Πτ: Προ» ἴαίρης » σημαίον, σῷραγς 5 [π- 
ποαιποητιηη ὅς ἀϊιέλιι5.6  Π 5165» Βριγαγίεν Πα ἀϊοσιά,ν εἰ εε- 
Πιις ἀϊοςι ον τ Ος ΠΠπι5 νοεεῖς αὐτο (ἐρτῖπιο; «αρῖτο 14. χαρα. 

κτῆρες λόγου πέντε, ΑρΡΟΙ ΓΟ ΠΗ1Π5 ἴῃ ἐρ οἱ. χαρακτὴρ ἐλλαυικος » τὶς 
τιις Ογςςαηίςιι5.) σαρῖτο φιαττο στο ξουπάο ΜΜδομαῦ.Οἰςε- 

το δὰ Βγιζιπι. 8εὰ ἰπ οπιηὶ το ἀϊ Ἐς ΠΠΠἸπλιπὶ οἵ, ξουπλαμι 

(ψιοά χαρακτὴρ Οτεςὲ ἀϊοίτιιτ) ἐχρόπογε ορτιπλὶ. τάς ἴὰ “65 

Ῥίς, Αἀάίσαγ οὔίαπι ἀςίογιρτιο 5) 4 τῇ Οταςὶ χαρακτῆρα νο- 

ἡ ἀμ: 
ψνρδθνγὑ 
δεν. 

[ἰπομλ 
ἡμίονον; 
γψυ ἐϑὰ 

φἠπν ταῦ 

γίω, ᾧιο 

μαδορμιο!" 

ΧΑ 887 
σαητιΡτο ποτὰ, ἄτα ἐμοῖο. Επτῖρί4ος ἴῃ ΕἸ σίγα, Δεινὸς χα- 
Θαάκπηρ καπι σημκὸς ἐν βροτοῖς, ἐϑνλών γῆυε ὡς, Του! πτα ἀηΠρηίίαις 
οἱδ ποτα. Οἴσογο ἴῃ Οτάτοτο, χαξακτήρᾳ ὁ φοάσεως, ξογπιᾶ ἀρ- 

ῬΕΙ͂ ας» νε ὃὲ Οτςςὶ ἐδέαν, χαρακτι ῥα γλώσσης ΠΡ ΔΓ Ων ἕωυ Πὶς 
ἄτας αἰ οτεητία;, Ἡεγούοτ, ΟἸτο 5 Οὗντι χαρακτῆρες γλώσσης 
τέοσαρες Χαρακτηρ τὶ ὑτοῦσ ταύσεως»ν Ἰὰς ὕσυσ ταστς, χαρχκτῆρν δὴ. 

ζάλλειν » ποτα τη ἱπιρυ Π] ΓΟ) Αα ποτα] ἦι ΡΟ τ. Γἰςὴν Αὐπίξοτα- 
ἴες Τιῦτο [δοιιηο ΟΕ οποιν, δηνκόπῆειν χαρακτῆρα, Ρἴο ρεῖ- 
οὔτογο πποποῖδῃ} ἀϊχίτινίἰς Τυπος, 

Χαρακτηρέζω, μ»ΐσω,ποικα, ΠΟτΟ: ἀοΠΠΡ 1102 1ΠῚΡΥ 10 9 ΟΧρεὶπηον- 
Β61Ὸ 5 ᾿ἸηΠποηἰονεἰςηοτο 5 χ)ἀἸσυφἸοίπα «40. ΡΊατατο ἢ. ἀς 
Ηοποτο Ἰοχιιοη5 . ὐκ ἡμέλυσε ὃ, ἰδὲ 'χαρακ τυ οίσαι κἄν ἑήτορας,Ο- 
ΤΆΤΟΤΟΝ ἸΠξογΠΊαΓς ΠῸΠ ΠΟΘΙ ΟΧΊΣ γ ἃς τὰ πη Παπὶ ἀρ ΡΟΙτα ποῖα 
ἸηΠπρηῖγο. ΟΟπηπηοητατ. Επτηρηά. ΕἸ σι α, Οἷς τις ὅδιν δ, γγονλὲν, 
κ γέρας λαμτορρίδ, χεοακτηράζε ἑαὼ τὸν καλοῖς λόγνις, 

Χαρακτηβέσμος, οὐ, ὁ, Πρυιίατιο Ρ]ϊπῖο : ἐς Πυπατῖο,, ἴῃ βογπιατίο 
ΘΙΟΕς 

Χαράκωμρι,α τος. τὸν Δ}}1] πιοᾶσ σοτ. Δ ΤηΟἢ. ἴῃ χάραξ, Ποπνο ἤἤνοπ, 
ῬἈΠΙρΡ.2. χαξακώματα, αὐριφρρίγμ, τα, } ἀοιτι,αύδα σεφ. χαρῳκώμᾳ- 
τοὶ βαλόνῆν(θ- τυρὸς αὖ πολεῖ κἡ μυχ, νήματα ὅθης σας : Ψαϊΐο Ἰαῶο 
ἰφοτο ὙγὈεπΊ. ὃζ ἀπ οτὶς Ὠγδς "15. 

Χαραμοςτοτῖς [ἰατι5. χραμὸς: ΕἸ γα. 
Χάραξ ἀκος, δ γ ΑἸ Πὰ πὶ ἀπ 6110. 7 ἀτνετὸ ἴῃ Γουπιΐηηο σεπογῷ 

ῬΟΏΙΓΕΙΓΡΓΟ να] ]ο ἱὰ οἰ . ἤγοντο ρα]0 5 οἱ ν τὶς ΔΙ Πρ άτατ: 
Ῥεάαπηθητιιπι ἀϊσιτης 1 τ ηἱ ὃς (τατιπισα, δίσπαι ἤαης ἀϊε- 
τοητίατη ΡΟ] ΠΧ Πἰδτοὸ ρυίτηο, χαράκων συστοιχία οτάπο5 αἀ- 
ταὶ Ἰσ] Οὐ πὶ. Οζα ἐς δεηεέΐηιο.  Χαάραξ σαἤτα. ΡοΪν - 
δῖιι5 5 ες 5. τ᾽ τροχέρι ϑρέντων, ἐκπορδυομῆν Ὁ» ἐκ τὸ χείρακος ἔδυ, μοι 
τι φῆ σας ὅιλελὴ ὥτη 5 δίς. Ἐχ αιχο (Ἴσοτο ργῖνηο ἔς,  θτὶς οχ 
ἄεςεπὶ» αιΐ ραι]ὸ ρὸ [Ὁ ημᾶπι ογᾶτ ἐρτοῆιις ὁ σατο τοις 
ἔετ, φιιδίι Αἰϊαυτὰ εἰἴεε οδ] ται. Χαρχξ 5 Ρἱ[ςἷς. ἀς 40 
Ατῆςη.[1..,, 

Χαρρίηω, μ. ἰξω, αν ἃ χα ρτΐηγα τε 9 Γοΐ ρου Πσηο. ππρυϊποςκοι- 
λαϊνω: γράφω [ςγιῦο. Αγ ἀοιΟ»κολείπζω, ἰςατὶ ἢςο, Ης ΠΟ 5. χας 
φσουδύοιο σιδήρου. ἄτιπὶ ἔΟΥΓΙΙΠῚ οι τι κεχαρυ γμῖῆνθ.. [οΥτα- 

τι 5. κέχαραγ μῆρον ῥυγχιίθ- . τοιίγαπη (ογγάτιπι, φύλλα κέχαρα χμέ- 
ναγίο τὰ Γογγατα, (ς γα, ΤἸο σου) ἠς5 ΠΡ το ἥιᾶττο 5 εαρίτς 271. 
κεχαραγυῦῖθθ. πεῖς εἰ μυαίοισι. ΑἸ ου ΟΠ θτι5 ἡπΕοη τς, Ηοτο- 
ἀοτιιϑ. χαρατηειν, Πρ παν 6) ΠῚ Ρ Ιλ ογ ον ηοταγο Τάτ ηἹ ἀἰςσιιηῖ, 
Ἐείτι5.) Ὁφηότδην, ἤρα ἱπηροΠη γ ντ Ποτι ἰΌ] οι ἴῃ ρεσουῖ- 
δι. Ἐσα οτῚ4π| «πη μὰ ποτὰ ἰη Προ Ρδηταν, Απδο ἐν ἐχίοις μβο 
ἴωποι κυυρὸς χάραγμ ἔχϑσι, 

Χαρίειαι; ται, Ρ Δ] τγα, ταὶ φίλτρα, Η εἰν οἷ., 
Χαρία, ἰα νἷ ΓΟ Π15.,(ενος, Η εἰγο. 
Χαριδδτως, ᾿ς τἰτία; ἀατοτ ρος ν ορίτποτιαρι ΡΠ. 
Χαρίεις ἴεντος, ὃ, ΟΥΑΤΙΙ5. » Τα ΓΙ 5. ν τ ἃ ἢ 1} ΟΡ 115, ΓΟἸτι 5.» ἡ Ἔππι- 

{πιι5,ο] ρα πϑοριυοἰνετοκαλὸς ὄυειδιὴς, δ  χαρις δπητερσοὶ ςΥδις, [π4- 
αιϊ 59 [6 η 1591 σπΠ {152  ΡΉΓ1152 [6 1} π|5 τὶ τα, ἁἤφέλις,η γος- 
τί. ὦ χαρίει, ἃ ὦ χαῤίεννντ ἀοςοῦ 18 ΠΌγο Γξοιμάο Ογατητι, 
χαρίεντες ἀρι ΑὙἸΠΟτοΙοπα Πρ τὸ [ποιά ο ΡΟ] τ σοΥι"πη, σαρὶ-- 
τε υΐητο ἐς ποτα τατῖοης 5 Ατοτίηι5. Οχροηὶτ ρτωίταη- 
τες νἱτὶ : Τ βοιπαβοίνο ποῖπθο σγατὶοῦη: ἰοοι5 ἴτα (ς παΐνεῖ οἱ μῷ 
γδ πολλοὶ διαὶ τὸ αἴθ παξ ἡτήσεις αλισον, δὲ ἢ. χαρίεντες αἴδὶ τσ τι, 

ταν ἴσαι «᾿ασχείζεσι. {ἰὈγο νοΐ ὸ ἀπαγτο ΕτΒΊσοτιπη 5» Αὐρυγορί- 

Ἰὰς εἰεραητεβ.» Ατοείπης εὐ ἀπε 9 Δητ  ἤπης Τπτογρτι Χο. ]ςη- 
τος Ἐχροπίιητ. )ε μᾶς νοςε ἴτᾷ Ῥόττις : χαρίεντες. ΠΟὈ]]ς5.Ρ6- 
τοητοβ, σγάτί οἵ, ΠΟπλ ἢ π 65 Ἔχ οοΠ]οπτὶ στατία 7 (ντ στη Ὁ). (ἵ- 
ςοτοῆς ἄτοαπι ) 44 1ΠΠ15 Ῥ}τ5 ἐπρ 6 0}) [ΟἹ] εγτία: » ριπδοητία,, 
γοημλτ! 594 Ἰδοτίτατι5,α ἤρίτα ΠΠς ὑγο5 γοτοτ απ στατία νἹάςστεπ- 
τιιγ δὶς επΐπὶ νοσαίγαπε ἀρτίου ἀπΙ ΠΟ. 8. σοτρότγς, δὲ ἕε!τοῖ- 
τοῦ ἤᾶτοϑ ἄτα 16 ε0 8. 60}} βΤαΓΙ ΠῚ 5 ᾽ν δεηεῆεῖιπι σοπτα δε, 

Βοτηΐπεβ ρυς ἔδητος ἃς οσοιτ| 4ο ἐξτῖ μα: [τ] ὃς ΡΟΝ ΡΊπτατ, 
ὡσαῷ γὸ οἱ χαρίεντες γεωργοὶ τοὶ ῥό δα κὶ τὰ ἰα [ελ τίω ποιεῖν νομίζουσι 
σκόρφδει. κὴ κρόμμυα αὐδαφυτεύοντες. δζ δρυΐ Δυποτεῖςπι. ΒΥ γ5 

δι. δ αμυογίαν κὸ οἱ “πολλοὶ κὶ οἱ χαρίεντες λέγουσι τὸ παΐτων «ἶα ρα δ 

εἰκρόταιτον εὐγα δὴν 5 ὃδί ῬΑῸΠ ὁ ἀΠβογια5 κ᾽ ἐχ ὁμοίως οἱ πολλοὶ πεῖς σὺ- 
φοῖς δστοδιὲδόασιν. ᾿ 

Χάρζν, το χαριέντως ΡῈ] τὸ, Ον τί ρτο ράγοχγτ. 
Χαρίεν, πειροξν τόγως. στατιι πη. στ ατῖ [Ὁ ΠΊγάστεῖον ΡΌΪΟ τι δ. ὕο- 

πιπν, Ατ ΠΤο ΡΝ. 
Χαρεεντίζομαι, μκ. ἔσομαι, τ ισμια, ἸΟΟΟΥ. ὄυτεαπελ ϑίομαι, διι14. νυ απαῖς 

{ὰ}}.4}Π|4ο.ἔχεοτο σαι} οτος Ιορι ἀὰ νυ θδηῖτατο ντΟΥ 5 (411- 

Βιις ντους Περου, (ΟἹ. ΡΙατ. ἴῃ Α ροΐον. μέλιτος σσεδ ἢ χαρμεντί- 
ζεται. ῥᾳδίως εἰς οἰγαῖνος κριδιταὶ αὐϑρώποις, [οτὶ ὁ Μ εἰ τις ἐοσαταγ, 
τἀειη 4ιαῖτο ἰς ΒΕΡΌΡ] τα, Καὶ εἰ ἔτι κ(φῖ) ον χαρκεντίζοντο εἰ 
πααῦτα λέγων, κομῳ δυϑυβυθ., γε] ὁ ἀΤούπιης μία ιηεεν βυγε ἰε ρίαἰ- 
[οηο Ὀϊοτιιν εὐ αση Χαρκεν τίζω, κὶ ἡριττι ποίζω, Γλατνν Γοἶτις, 

Χαρκεντισιὸς, οὐ, ἃ γτδαπίτας, Πρ ο5,ὃζ νοητηζας (ΟΥπ] 155 ἀξει τα 
(1 {πιπὶ ὃς ἔδεοτι"πι. [σουηπλα. Ἐ]αΠἸςατοΐῃ νῖτα Το οτ, ΟἸνατίοα- 
τὶ πιο Πὰς Γξοπιαγα(παυῖτ Ἐπ Πα, ἢ ρεῖτα εἰν αια ξείπηα ἀϊ- 
ἄϊο τ οιπὶ ἀπιασπῖτατε πιογίαχὰ Οἰσογοης 3. ἀς Οτατογα 
ἀϊείταν . αὐ ἈΙΠΠατίτατειη προ πο - γᾶς δεῖλπν ΟΠ τ Πα, ἢ 
διςαρ.ὅ, 



χα 

488 ας ΔΑ 
μείντως, εἰ οσϑατοτο[οἸτὸ, Πς Ρ  ἀὸ, ἐσθέωσ,ρτατίοἵδ, νοηυεεντραπὲ, 
ΤΑλ (δ ΡΊαι ζ. ὡς Βιερ.χορμέντως γδ πτο ὠκεῖνίθ- εἰπεῖ, ρα] οἰδγὸ ἀἱ 

χιςἀόπιτα ὈΒςἀοπεν χαριέντως ἔχων τὸ σώμαγν ἐπα ται μας 

φούριϑ ἀτῆᾷς [Οἰτι! πη. ῦ ; Ι 
Χ ἀρλεργδουδο σατο [π87 τι ἔλῶᾶ φγατα Πιητ. ἴῃ Ἐρίρ. 
χαρίες ὁρως, ΟἸΟΡΔΆτῆις, στατι οἴ ασον τσ ἀπῖ 5. Δ γος. 
χαρίζομει με ίσομαι, ατατὶ Ποοτ,οδίςιοτ, ἕαοῖο 8Γἀτιιπι; δέ Ὀεπεῇ- 

εἰναι; στατια της ςοηξοτο, Ομ] κατ᾽ στέρησιν ΟΡ ροπίτιγ ἀχάθα- 
στοῖν αὐ ΑὐἸίτοτοῖς Καὶ πβετογίσοναηιν ὗτο (εουπάο,ά εἴτ ειε- 
Ἠεϊαπι ποα τεϊδιμοτο. δ ρτατὶαπὶ ἕαςῖο 5. στατίαπι πε Ὸ ἀριά: 
ςο"άοηο, ἰπάι!ρεογἀςπιογοοῦ θοης τηςστεοτοϊπίεγιϊο, Παῖὶ- 
μὸ ἵπηρ. χαρίζομαί σοι 5 εἰδοὶ ἤχπὶ ρ γάτα. Χ πόροι ποη. 
Οἷπι τούτων υἱὴ ὁ δεὶς εἴσεται ἃ ἑαυτῷ κι χαρισμῆθον, (υἷα πδῆιο ἴσ 
{ζοόγαπι (οἶτε ροτοτγῖτ φαῖὶς Πδὶ θεπεῇοίιπι στγατίασιαις ἐοη- 
τα! θεῖς. [46 πη οἷδὲ στεφ εὐν, Εἶ πὸ κεναὶ χαρίζῃ χάριτας τούτοισιν ἐμὲ 
συκοφ ιν ΕἾ, στατίαπι ἰπὶ5 ᾿ηΔΠ 6 πὶ ἃ0 ΠΟ], χαρίζομαί σοι πρὸς 
τὸ φαυλότατον ) [{Ὁογχ τίζομαι ἀυπῴ, εἶτ15 στγατιατι σοπΠοΙ ΠΟ. χα- 
δἰζεῦνοι ἔρωτι, ἱπάμ!ρ τς ἁπλοῦ] τατος ἀς Οαίατε δὲ ΡΟ- 
Ρεϊο. Ὠἰχίταις Αμεῖρμοι; χαρίζει τῷ ἑαυτῶ ϑυμώ απίπλο ἴπο 
τηδυ]ρέτε, Χαρίζεδδει, τὸ συγγνώμίω ἔχάν, σομάοπατγονῖσῃο 5 

ίςετε 5 ἀο!ξξϊ στάτιαπι ἔλσογε 5 1νἴιι, ῬΑις (ςοιιηά4 δὰ Οο- 
τίπτῃ. σαρίτο ποιιπάο 9 ἴπερς ἷτὰ νίαγρας χαρίζεῶτῳ. Ετα4 Ε- 
ρῬμεεαρίτς φιάγτο χαρεζθυῆνοι ἑαυτοῖς , κριϑὼς κὸ ὁ ϑεὸς ἐν χρις ᾧ 
ἐχαρίστοτο ὑμῖν, 14 εἰχ,ἀς } ΠξλΣ ρτατίαιη ταυτὸ ἔλοϊςατοβ »ντὶ 
ὅς Ποι5 ἴῃ Ομ ῆο νοῦῖ5 σοηάοηδιιῖτ ; ν δὶ συγίνωμονικοις εἴς 
γατ κα ὑμηλοις συγίνωμονεῖν, ΓἸοἴτιΓ αι 41. χαρίζομαι τὸ ὄφλημα. 
ῬγΟ τγεπαίττο ται} τα πι. Ἡοπιετιις οαιπὶ Οφαῖτία. ἐπηρίτι Οὐγί, 
ὁ χαριζομῆμη παρεύντων, Ἰλτρίεπς οχ ἰδ ιῖς φἀἤηας ἔσιι δάθγδητ 
κὶ εἴιρτο ρορῖα. κεχαρισμῖνθο. αιιὶ δεπεβοίμπι ἀςάϊτ.Α- 
τἰζτοτοῖες ΚΒετουίσογιπη δοιπάο ν Διὸ οἱ ἐν πενίᾳ παρασταυβύοις 
κα φυγαῖς 9 καν μικρᾳ ἐπνρετήσωσι., διαὶ τὸ μέγεϑος πῆς δεύσεως κὶ ἃ 
χΑΙΡῸΥ 7 κεχαρασυῆμοι Τάςίτοο 41] 1 ρμαϊρόγτατο σοπἊ τι σὰς 
ἐχθ δι Δ] 114 οΕῆς!) ργαττεγίησ, ᾿ισοῖ Δ χα! οτη πλΐηι- 
τα Πτάταιις Ἔχίραιῃ1; ταπιοη 44 ἴα ταῦτα ποροίπτατο, τα! - 
416 τορος 9 σαπίδηζιγ Ῥθη6 ΠΊΟΓΙΓΙ ἄτης ΓΕΠῚ ρΓΑΓΔΠῚ ἔε- 
εἰς. ΕΠῚ σπῖτι ὃς κεχριρισ μήθ’ . Ἰοτιπἀ115., 6 ατῈ} 59} [Δοῖτιι5. κε 
χαρισμ!. κόγος, οτατῖο ἴσιι (εγπιο σύᾶτιις, Πειη οἴζεη. ΑἸ|1- 
ΕΓ Χεποόρθοπ πθγο Ρτΐπιο πϑμν. οἱ ἢ “εῖσ ϑέγτες ὡς κεχαρατμέ - 

τοι φιλούσινοἱά εἴ, Πεπεῆςιο ἁβίοξεὶ ὃς ἐα στατῖα ἀοπατὶ, [ἀςπὶ 1- 
ὈΙάεπι ργὸ δοςέρῖο. τοῖς ϑεοῖς κεχαρασυῆμα,. ἀἰϊς ρτᾶϊλ ἃζ 
Ῥἰδοςη τ}. εΠοά 55) ϑυμῳ κεχαρεσμῆν Θ. ὅξι. κεχαρλσ μὴμε ϑυμῶ, 

Ἠοπλοτ. 1. τῇ ψυχὴ τρρσφιλέστατε : γπς κεχαρισυΐσως εἰπεῖν͵, δά 
ϑτατίατα ἀϊσετςυ οστγατοκεχαθασ μύως αὐχέν [ἀ ΘΠ. Χαρίζεδϑοι 
ἄς πιι! τς ηὰς [αἱ οςορίδη ξαοῖτιν!ἀς Χώρες, 

χάθονρτο σφι ίλγδνεκα:ν πάς ὅσον δυγϑυείας χάριν, 4ιοά δὰ ρεπογὶ5 
ΘΟὈ ἢ ἰτάτοπὶ ἀττίηετ, Οτοροτ. ἤσω ὃ ἐμ χάριν κὶ ἐσία τις ὁ πα: 
πήριδις Ρίλυτ, Ατ ται ςστοσα 1 νὶς ρει πιὸ αι ς πὶ φτατοπι. [01- 
εἶταν μος οὐαὶ ΡοΓ ἔγεκοι, δζ τδθς, δὲ δυα οιπι Οεμΐτ, ὃς Ατεϊςὲ 
οὐππ Αςοιι, σζωὶ χείραν,τιια σαι: αὐτὶ πὮ τυρθς χέριν συ. ὃς ἐμω 
χαῴν τηεὶ ρτγατιδφοδιία πλοαςπιςο ποπλῖπα. ΑΡΟΪ. ἐμέ χορῖν ἠγε- 
ρέϑεῶνεν ἄς Ἐνεκα, ΑΡιιᾷ Απιπιοη. χάριν ἐγεκρνντγιπαις Πιυλ! 
δριιά ὈΙατ,άς μεν. ) 

χαθεογιτος ὶ (ὐπὸ πῷ χώρει τοίῃς Ειτατμῖο ἴπ Οὐγ 7.) στατία, ἔς- 
{Ἐπϊτα 5. εποποίιη,θοης ἤσεπεῖα : ἀπ πιν τ ογ τ πη, μιῶνος. 
ἀφ πιιπλ, πλῖιη5. Αὐἰζοτεῖες Βὶ πβετουίσοσιμτι το [δοιμάο, 
πο ητιχοὶ ἢ) φιλίας, χαῤις: κὶ πὸ, αὴ δεηϑέντος ποιῆσαι: τὸ, ποιέσ᾽αντοι, μὴ 
δυλώσω, ἰὰ εἴτ, Ὀεης βοίατα σο! ἀτυτῖ πη οἰτία πὶ σοη ΟΣ] ατοτῆς 
σριώσδος καὶ χείρας, Ἑ τιηῖτατὶ ξετεη μη εἰζ ἀοςερτιπι, Ναζαηζοῖ 
πὰς ἴῃ ΟἸατίοης, χάρις σοι καϑίστατω, ῥτατία τἰδὶ ἀςθοτιτ, 
ὙΜοΥ ἀϊά, χεῖρες ἐφαίνετο ποὺς πἦσ᾽ Αἰ ϑιιυαϊων, στατῖα αἱ ΑἸ ειϊδ- 
ἤθιις Πα εθαάτατ, εγοάοτιις." τῷ λόγου χαρις, ΕἸ οαιςητία, ΕΪμ- 
τάτοδιις ἴῃ ΑἸοϊ λλάς, τεῦς χαῤιν λέγω τῇ ἔχλω, ροραΐο δῇςη- 
τον, ΤΊ νιον 414. αϑὸς χάθετας “δ δὴ ποιοιωύπων ε τοιμιοι οὐ αἱ ϑίωνεῶοι. 
δὰ ρτατίατι γείεγοηάαπι δεπεξαξζοτίθιις ργορθηῇ Ππιὴς Ατο- 
αἰδη Ὡς, Γ σάαν ρα Το  βεης αι, ἐν χαῤισι αϑοφλαμβόμω, οα- 
Ῥίο ϑτατὶοί ΡΙατο ἀε [ἐρ᾿θιι5. εὖ χαρίπων,οιπι στατῖα. ΡΊατο 
φρίο!α οέξαιια, βασιλέα σπισεεοϑνε , τρῶτον υὔν δὲ ἐμιον εὐ ὃν χ«ρίτων 
ἕνεκα δια ΤᾺ], τῆς τε πουῤ ἐμοὶ ἡ ἡ «αἴοαὶ τῷ ἐμοῦ πειτρὸς » τερεσι ΠΙΙᾶ 
ἐπ οιιπη ογοαᾶτα ἀπ Ρ]Π1οἱ οτατίαγδί πιο ἃς πιςὶ ρατγῖ5, Ηαθεὶ οὦ 
νίϊμιη χ τῤις αριια Οτςοος,ιιοῖῃ Οτγατῖα ἀριιὰ Γιατίμπος, χαρὲν εἴ - 
γὼ ἴῃ Ἐρίρτγασται, 14 εἴ, φοΠΟἾΠ10 ρ τί πη, χαῤιν  πολαμζανω, 
ἼΧοπορῇ. νἱοἰ Πῖπι Βεποῆςῖο αξποῖου. χαῤιν ἀπονέμω . σταιίδπι 
δροηθο "4 οπη, χύξιν ἀπομνημονϑύω, στατία πη γθέεγο, Ατὶ πὰ, χά- 

ξὰν ἀ φυιρε δι! νὴ ποιεῖν ἰχ ἔριστον. σ τατί)πὶ Δυξεγτς Οὐ πτί!. εχ - 
τα σιοτε ἀἰχὶς Οἱςοτγο, ὅς (ἐσαπάο ἐς Ἐϊη ριι5. θε πο Ποῖα πὶ ἃς 
δτατῖᾶτη το] Ιεγο. Αὐ τόσο! ος,ρ ερὸν ἢ ὅϑεν ἀφαιρεῖ ὅτι ἐνδέχεται 
τίω χάριν, κ᾽ ποιεῖν ἐἰχ αρίστοιο, ἃ φιαϊδιιάια στατίατι ἁὐβοει ο,ἀε: 
τις ντ οξβοϊοτγανη {{π} 5 Δα} στατίῖα [ιλθάτατ 9 εἰἤςετγς. Χαρὶν 
διαλύειν. στατίατῃ τοίοϊπάοτς, ἘΠῚ ὃς »εποβοίιιπη γοιπη οτι τί, ντα- 
τίνα τοξογγε, ον πα ὃς ΗΥ ροτι α.1, ὅστοδεδόναι, δντο τίνειν... ὀκτένειν, 
Σποανημονδύειν ἡ ὀῤτεπιμετρεῖν ἤης α μείς εὥϑεί, ὃζ αὐτι χαρίζεῶτῳ ΡΟ] 
{πεῖ χάραν δίδωμί σοι, τῆ 1 πος ἰαγρίοτ. ΒαΠΊ 1115 ἐπ Ἐρητο!], χαρὶν 

δεδόνωι φωτὶ ἀριια ϑορἈοο  οπλιλῃ ποιίηςπι Ὀθμεβοιιαν οοα- 

ξοτγγφιὃζ ἀρ ά εὐπάοπη, χΐριν νέμειν Ῥτο εοάοπη. σοὶ εὖ τέ μοι μ᾽ 
τὶ δ μείζα χρξω . τα πιλιοτὶ 4μὰτη ἤος ἀξῆσοτοσι θεμοβοῖος 
ἔς ετέδτι ἀριἃ ΑὙΠορμαπειη, Χαΐρον σοι δποδίδωμι, τι] τηοτ 
ΘεγονΕιοῖυ, ὰ Τῆς ΕΪδτ, ρεπος τὸ Βιδειδαι δο] ίσςο 9 Αἴας 
Τητοτρ τ χαάρετας ὁμοίας ἐποδεδὸγω, ράτειη τοξοτγς στατίαπι» ΚΞ - 
(πμῖῸ. χαβιν τούτων σοι δῦναι 7 ΡΊατο ρτίπιο ἐς Κ θριδιὶς, ἀἸχίτ, 
1ὰ οἴἶοῖ5 σταῦῖδπὶ τς ογγς. "ΠΡ 1ἀς πη χαῤιν ἐκ τίνειν , ργὸ ἐοιΐς πὴ. ας 
τἰδιὴ ἀνχιτυ χάριν ἐκ τί ὦ πρρφεεῖσι, ΑὙἸ {14 αῤὶν 7. χαίτας αὐτοιποδί - 
δώμι, στατίατη τοξοεν ον βυς τις ἴῃ ἐρ το  ς Ῥοπετγιοῦδις, ζί ς- 
πΌρ]". ἤο οτίδ ον Ὑ]ιιογ ἀϊά,χαβιν ἔγνων να δε στατίατη οἴη ἘΡ᾿- 
διλνλμηλυ χαῤεν εἰδέναι, Δ ετς ϑιλείδῃι. το χέριν ὅ]ίσ τα ὅτ ῬΟ]]α- 

οἷ. μόνῳ χρῴιν εἰδέναι» ὈΓ ατατοῖτας ἐπ Θαἰ Δ. Ἐτ χαῴιν οἴδω,ρτο δτά- 
τας πασεο, σγατίας ἄρ, χαρὶν τῆς τι μιῆς οἶα σοι, Χ πο ἢ. δῷ ἐ- 
γεχοῦ χάριν τιῇ ϑειὶ οἷδα, ἡ ὁμοχκεγαῖ, Βυιάδριις ἐπ ἘΡ᾿[τ0]15 ρει ουτδ.- 
χιίριτας οἵδεί σοᾳ,κὴ ὁμολογωώ, [ἀετπ ἐπ ροίξοτ. χέριν εἰδότες ϑευιῖς, 
«115 βιτατίδτη Βαϊ οητοϑ, χαῤιν ἔχω σοι; αἴγθὸ τιἰοὶ ρτατίαπι; ΠΟ οτ, 
ἄῃ Ευαροια Γάςην 1]. 6 Π} ἕο. χαῖραν ἔσχε τούτων, Π,αΤΙΙΠῚ ΓΟΙΠΠῚ 
ποι μαίσεῖτ στατίλεη, χ ἔρον πούταν ἐγὼ υμῖν ἔχω 5 ΧΈΠορμοη [ἢ- 
τὸ αιιΐπτο Ραάϊαρ χαριν ἔχω τῇ γήρᾳ πολλίὺ, ς πε έξατι πιαρηδι 

Βμαῦδο βιατίαπι, Θ42α ἐς δεποέξισο, χαῤιν αὖ τῷ ϑεῳ σείίω, το 6τ. 
χαάμν βέβαιον ἔχω, ρτατίατηι μρσεο ἤγηπιαπι, Τ ΒυοΥγ αἸ4. ἐν χαίρετ 
Ὁ δωρεᾷ χαμβόύειν» ΡΒ ]γ Ὀῖμς [δ το ρυΐπτο. ἃ οἰ σιτία ὃς δ6- 
ΠΟΠΟΙ] ΙΟοῸ ἀοοίροτο. χαῤιν [δδ τ, θ πος) Ιο ο ρο455.0 Βετο- 
ἄοτι χάριν λείψω, ςπς Βοἴβεη το παυδτη, ΘΓ ρ᾽ Δ. χίρίν φείλειν, 
ἀεθοιο, Χεπόρδμου. χ ἔριν ὀφείλω, ἴατη θεπεβοῖο ἀοιπέϊι!5, 1- 
ἴϑοτονίάς ἴῃ Οφείλω. χαίριν ποιεϊόγαι δ τατίατι το ἔοντς, λοι ΤΠ θη. 
χαῖριν ποιω, οτατίλτη σοποῚ] 19 [46 πη, χείριν τί χεόϑοι ἐπ᾽ ὁλέσρω, Εἰι- 
τιρί 4. Οχῖτιο οσατίατη ςοπηροηίατο, 1ὰ εἴ. ργὸ Βοπο σῃα μαι 
τοξοτγουχαίριν τίϑημι, σγλτί σοτυ χάρο κατε πίθημι 9 σταῖίατῃ ἀε- 
ΤΠΟΓΕΟΥ 5 ΡΓΑΓΙΔΠῚ 160. χοῖραν κότα ϑέῶοι , Βεημεῆοιαπι σο]]ο- 
ςατο,  ἐπλοίζβεη. χεύριτας ἰεδαίοις καιπεϑεόθει . ἰηϊτο ϑτατίαπι ἃ 
τυ αριθγοαρῖτε 2.4. Δέζογεπι Α ΡΟ ο]ογαπι, χοΐριν κοίτα ϑέμῥοοι» 
ϑτατίαπι γοφάρητεβ [ει γεξεγοητος, Δὶς μΐμ. ΤΊ ον ἀϊάες στο 
ΠΟΏΟ; Χ ἔριν ὑμῖν ρρεϑυήσουσιν, στατὶΔ5 νΟδὴς. Βαδοδιιας. Χάριν 
φέρειν» τὰ εἴν δδεῶαι χρέριν 9 σταιΙῆςατὶ ,» ςοηξεττς δεποβείαπι, 
οὐίς ιν ̓4ε Φέρω ὃς φέρομαι, ὶ φέρεϑει χάριν. Α]}) οδίδγιιδης 
οτίατι ἔμ πιΐ ργῸ γοροιτατο δοπεβοίμπι, οι ΠΉςη χάριν. φέ- 
ρὼ τι, Ἐτιτὸρ τ, ἔοϑν δ᾽,τι δδωστέ σοι χοίριν φίρω,ο[ε αιοά νοἰῖς σγὰ- 
τι ἴῃ 4110 4ιιεᾶπη τἰὶ ἔασοτε τοῖπ σταγαπη φέρων χώριν , ΠΟΠΊΕΓ, 
1ά οἵδ, χαίρεται, βούϑείαν, χμν χαρίζει Αττίοἱ ἀϊσιιητ,[α εἴς, στα- 
τίλτι ϑιατηςατίοντ ἀϊχὶς δα ες, Χάρις, οὈ ςαιιοητῖα ἤπς οδ 5 
ΠῚ ται δὶς 41 Βοφγτηΐ πγοτίροτα [μὰ ςΟΡ απ [εῖτ. 
ῬΙΩταγοΒ5,.ν τῷ Ε᾽ ρωτικώ. χάρις γὸ ὦ Πρωτόύγγυες,, τῷ ϑήλο- ιἷ- 
πείῖξις τῷ ἀΐξῥενι κέκληται ωρὸς “Π παλαώγιν ας ἄχαρις νοςᾶσα εξ, 
ΟἸαγίγαπη νοπογοάτιιπιὶ σχρογβ, Οοά 54] {{ππ|ς ἴα Οἰςόγοη, 
ἐτα τεξὸ Ἔχ! τ. Εἰ ὰ πιατγᾶς ΡΟ ΠΟ χ ΡΙ ἐπισπηάϊον ἄτας 
οὐίςατιοητίον ἡιὰτη ρατοητὶ ρατ εξ, 14 οἰἙ., σοὶ μὴν κεχαρισ μῆῥη 
κὶ χαριζομῆνη μὴ εἰξιιῦ τῷ πατρί. ἘΠ᾿ δυΐτη ΡΟ ]Ππσς ριγβοσς ἰἰδγο 
4ιιΐητο »οαρῖτε αὐτὶ μίξοως) χαίριν δουιῦαι καὶ χαρίσαιϑτι!) ΟΡ αΠῚ {ππ| 

ἔλροτα . νίτταιις Π: δ᾽ ἀἴη1 δ Ια αι: νι] ἴα Απάτία Τεγεηζ, 
561 ἰδ] πτοτὶρ γᾷ ἔτ ἴα τε δια οὐπηΐθιις τ αιιο (ὦ καθ᾽ υὐαύνοιαν 
αἀϊξειπι εἰν τ τ δὲ ἀρὰ ΑὙἸΠ ΟΡ μαποπὶ ἴῃ Ἐσμεῖδιις ) νοὶ ἐς 
Οοιπα άϊα τδῃ αι ηι ἐς πλμ]Π Πετο αἰτ, Κωμῳδοδιδασκαλίαν ἐἢ χα- 
λεανώ ττατυν ἔργον ὑπταύτων : ΠΟλλὼν γὸ διὰ πειρκσ αὐτῶν αὐταὶ γϑλίγοις 
χαρίστιδευ ον τὰς {πρτὰ ἴῃ νεῖβο ὡρῴηειν, Ἐταρινά ΡΙατατο νι 
1η. εἴτατο {ἰ 6110. Καὶ τἰωὶ ἕπτ γέμων ἔχεσαν ὧραν αὶ Σαπφωὼ ρόστι- 
γρρϑύισα φησὶν, ΟἿτι σμικρρὶ μοι πτοῖς ἐμυῆναι φαίνε ται κ᾿ α'χαρις. Οὐοΐ 

δ Ῥιμλάατὶ Οὐπιπιρηταγιργοάιοῖς. ν Οἱ τάπηςα [ὈτΊ ρτιῖπι λιϑο- 
χαριεον μι διιυαυθη δαὶ πίω ἡλικίδλυ χαρίσειϑϑτο ταιο ἰοςο αἱζν 
χαρίζε ὅτω κυρίως τὸ σιωεσιάζειν λέγιται»ἱά εἰξ) σοποιιττοῖς . ὃς 
φάδυςιι (οπηῖοὶ ἀὐτἈογίτατοπι 14 ΡῈ αίστιρταιη. ον ο 15 χα- 
οἴσει ἐδτιι. αὔρα εἴν.)ἰγονταὶ γδ αἱ γιωωάριες χαρίξεδθει αἱ πρὸς σίωε- 
σίαν ἑαυταῖς ἐκδίδουσω. ϑὶς ὃς ποραα νυ]! σλτὶβ ποίξτα υὑπσυκορίζε- 
παρδισεας ἐη1Π| βεὴγο ρίμἠν,, Χώρις αιτῃ ἄφαπὶ Πρηϊῆςατ, 
χάριτα που χαίρν ἴῃ Αὶ σοαίατίμ, ἕλος ἀς χεριτες,στατία:, Ηε- 
Ποάὰ5 τγος ἕαςῖτ ἴῃ ὙΒεοροπ,χαΐρτας δειὸς κὶ δυρεωόμης Θυγατέ- 
ράς,αγλαΐζω καὶ δ ρρσειώζω, ϑειλήζω π᾿ ἐφ εινζώ, Εν πλπιῖς ἴω Ο}ια- 
Τιτο5 ἐχταῦ ἀρὰ Οτγρὲι. Χαΐρετες ἐς Πλυτιὶ γα Πγ}}}15.(ΟΟΠπιεηζ, 
Ηη1.1}.,.4ε Ραητθιις ΗΠ] τοςν δ᾽ Αἵμοτί οἱ δεύεντὸ κόμῳ χαρίτεοσιν 
διιοῖαν: Μιακέδονε ,ἸΠα  τναὶ Κύαριοι χάριτας λέγουσι ας σιυυίςραμμέ- 
γας κἡ ἄλλας μυρσίνας αξ φαυῆυ ς ἐεφανίτιδας, 

Χαρίσιον.«. τὸ, τὸ Ζαριςήριον δι11, Ε{Ὸ ὃς ρίαςξις [Ῥεοΐος. ΡΟ] ὐντὸ Τὶ αὐα! 
ρα μῆνων χαρας. ΔτΉςη.].1ς. 

Χαρέσμα,ατος, τὸ, Χὸ 

Χάρισ τήριον να ἐΦοπη το ἃ χιώρις,ἰά εἴπ, στγατῖα, πλπηὶ βςοπεία, δο- 
ὨΠΟΙΠῚ 8 ΓΑτὶ 5 ΠΟ] τι πλ, πλιιη115. ΟΠ ΠῚ αιιοά «ἀ Βτατια τα 
πι ΑΠΠσαΐα, Χαριστη ριον, τὸ χαρίτιον ,) ῬΓΑΤΙΔΤΙΙ ΠῚ Δἕξιο. χα- 
βιστήριον ϑ νεῖν ν» Ρὲγ [ποῦ ἢ οἰτηπι ϑΓΑΙΙΑ5 ΑΡΕΓΕ. ΡΓῸ Ρεπεῇβοια 
ἀοςερτὶς [λοτιῆρατε. χαριστήρικ ἀπονέμεινγρτατῖαι ἢ ἄοπα (ο ες - 
ΤΕΥ Χ εη, χαριστήρια πρρφωῖν ἀπο δυδόναι πῇ πατρίδι, Ραττὶς στατὶαβ ῃῸ 
πιίης ςἀιιςατίοηὶς τοάόετς ἔξει ἄρόγοι 

ἐροτ τὴν λόγρις ρΡΟΠ]ας Οτεροτ, φαΐριις ρτγατα ΠοῸ ΔΡΌΠΓΙΓ 
ἐς αἰΐαιια τς ὙΦ ΠΟΠ 9.) χαριφηρίοις ὕμνοις τῷ ϑεῷ Ξ'ποϑήσαντες- 

ἵ δυεῖν 

ΜΆ ἈΜΜῈ 
Ὡς μ εἰ οιανν: 
τ {5 Ἵ 
ἂν εἰλίουϊηα 

ἔ ᾿ τοὐούθμ 

᾿ ((ὔ 

ἣ 

ἐ 

ΠΣ ΤΠ μυχν 
ΠῚ μβρ. 

ιρπβλήμα γῆν 

νούοομοις
 

εἰμι μος 

αἰ 

χρῤιδγ; 

μου 

μοψο νι 
φιυβθασα! 
μι πο δ ἀὸ 

μὴη ΠΤ 
χρλάλια ἡ 
ἀτϑν ϑτὰν 

αι οὐ τοὶ 
υμμαναιτ 
πίονι! γοίω 
ἈΠΕ ΦΙΟΔΙΝΝ 
(κε λαίαι, 
ἀμπυοαυδηπ 
{μμιοαίοσαι 
ἰδ άδεγο 

δηγύ δ, μη) 

“νι ιαπ 
ΟΝ, Τῆι 
{1 ὐπηυ 
“μοι 
Π ψήήαη 

ΠΝ διύστι 
ψρηλαρᾶι : 

ΨΗΤυμΦῚ 

μέ ϊρίιη ἄἱ 
ἐγελίνωσυ 
πημράι ἰδὲς 
{ὐϊεψισια 
ἐμ να 
ψίδινννει 
ΕΣ 

ἰρλϊι λα 
ὐερήπο 
ψηνμίεγς 
Ιν ΠΡ 
ον 

ΜΝ εὔβα 
ἵρμααπῃ πη 
ΠΝ 

ται ἐῥ.: 
δμλδιηρ 

ἀμ μρω 
δϑηισιοιν 

ψ' ἰοήτην; 

ἼΙ ὅν ἐώμι 

Χυμὶ για 
βηλμε αι 

μαι ἢ, ριν 

Ῥάνχίες, ̓ 

ἐμός 
ὑμφμηνιῃ 

ἀδαρνα 
ἀϑυΐγῳ 

Ιΐ ὕχ ὶ 

ἐἰλιτις 
ΣῊΝ 

ΠΝ 
Ἡπέμη τὶ 

Ἰλ μηβυ 

ἰϑωμιῇ 
τανραι 
μ" ἵἰγίυν ἶ 

ΠΝ 
ὑπ ΠῚ 



ΣΝ 

1 τ ς 

Τευχηῇ, 
ΠὔΣ 

ΤῊΝ 
πῶ 
ἰδ ἣν. 

Τρ} 4. 

υὴς ρήχῇ, 
ἀδης δὲ 
ἀμην [0 

ὰ, ἤσι. 
ἡιμθένῃ, 

ἀδιηι}.}: 

[ι}) Πω, 
Μελτι ἐμ. 

δοιο πῃ 
ἡψηιῃ ἐτ' 
ἴσια (0: 
περηίμπι ὶ 

") ἐστεδιι 
Ἰὐ α 
(μι, Χύν 

: ἐκεί, 
Μἰ οὐ: 
᾿ωχά αι- 

οὐ γε: τ: 

ἀμ, ἔστε, 
εν εἶ, μι: 
ΤΠ 
ΤΡ. [χηὶ, 
ἐὰ ϑέμδ 

μΠ μι}, 

{6} (κάτι, 
τέο ἀϑεῚ 
ἠδυχενι 

χἱίοιε ἰδη 
ακογαα ἰἰ 
εἰπι Τααι 
ἐμ ὑσω 
ρα γ"ν} ὦ 
μαλίαι γι" 
γαήι μὴ: 

ἀδημτίια 

ἱσσμαπ' 
Ἧ μϑ μι 

{Πππὶ. 
" ἰχυ δ) 

εὐαιγ ἃ 

ἐὐνδι: 
ὁ τὴν τ" 

δευύπεν 
τα Ποίαν 
τρη, ι 

ΠῚ θυ: 

μη» 
Πα, 

εἰμεν: 

αἰχἱ τ 

μολδιὸ 1’ 
τῦ καδὺ 

μαίιν 

ΠΝ {π0Ὁ 

Νο μοῦ 

ἩΝ, 

» 

᾿Χαριτία,ος δ) ραι Αππὶ»χαρμονὴ διά, 
᾿Χαριπία λή χει σι πα ἐπ ΡᾺ}}} ἔα ξξιιπα . ἔα σοτίας ἐς πιαπὶρη 

᾿Χαριτοβλέφαρος, ὃς λαμπετὼ ιὶ πγογεῖτάος αιια ἄτη νοσαίσδτιτ [)6- 

ΨΨῚ 

Ἢ 

χαριτόαν, μιώσω πιωκ «5 τατὶ οἷππι ἕαοϊ ον στάτιπι Παις οΒάτιΙπὶ τεά- 

ὙΦ 
ὡστὴρ εἰώϑα μᾧ. ; 

χαρίςταγτο οἰουυς ξοπαρη, το [γ Προ ἀσϊταϊαπτιν πὰ ργορίπ- 
εὐνὰς ἀοοα νἸττὸ οσἰτγόσις τηαη!λϊττςθδιτ Ν αἰ ογῖι5 Μαχίπ), 

ἔιδτο ἐοιιπβογοαρίτς ἀς "ἤτίτατ. Αἰτ χιιοιῖμπι Ομ τιπὶ 
οτῖαπι (οἰ οῦας πιαΐογος ἰη[πἰτιογαης » τάατς ΟΠ εἴα ἀρρεὶ- 
ἰχπσγα θεῖσα ργατοῦ σοσπᾶτοϑ δὲ αξῆππες ποπιο ἱητογροηςθα- 
τσ ντ ἢ μὰ Ἰπτοῦ ποςο Πα τ] ρετίομας φαογοὶα οἴΐοτ οτταα- 
εὐ ἴαρτα πλςη ἔα, ἃς τατον Ν]ατ τάτοπι δηλπλοι ἔα ατοτι τι 

Οοπροτγάϊα: αἰ 1 ̓τῖ5 το] γοτισι 

χᾶο. 
Χαξατοβλέφαρρν»τὸ, ἔτιτοχ οἴ «αι ἴῃ ΡΠ] ττῖϑ ςῆςαχ.  ]ς ΡΠ], 

Πἰῖρτο ἀςοϊπιοτοττῖο 7 σαρῖτο ν᾿τἰπγ.ἃ νομαἴζατε ροηάτιπι Ρα]- 
Ρερταγίμιηι ας πος ποπιίης νοραάτας οἱξ ΠεπΊοτγλα5 7) 1 ογ- 

τ1}}5. 

πλοῦ ΡΠ α] αν. Δ οτ.].ς. 
Χαρετυγλῳεσεῖν, οἰτίντ νοἹεῖε γαίῃ. ἵπ Αάδρ. Α ἃ στατίατῃ Ἰο 4» 

14 οἴ, τῆς χάριν λέγειν ΤΠ Νογ ἀϊ 4, Πιιε ὑδυλογεῖν Ατβεησο [1- 
Ὀτὸ φιᾶττο, ν Οἱ των τῆς ἐμφύτου γασριμαργίας γὺ ἐδυχογίας κολά- 
δϑις αὐοιγινώσικει κὶ μέλη ποίραυλα:ΠΊΟ Χ, ΤΠ ύϑεν ὃ) κὐ ἡ δυλογία τνῖς ἐδὸ- 
νικοῖς τοῦ τοῖς ὦ μαᾳρτυλοοις. ΡΉΓΥ ΠΊ σΠι591 παι ΟΥ πα σις ὃν τῷ ἐ- 
φιαλτῃ σοπτα ἀἴΔ. ΠΟ ΠΉΪ Ως τῷ ἡδυλόγρυ διαὶ τούτων 5 Ε΄ σι δ), αὐὐτοιέ 
γ. φυλα πῶ θ᾽ νι χαλεπώτατον εἶργον, ΕἾ χυσι γάρ τὶ κεντρν ἐν τοῖς 
Ψακεύλοις Μισόύϑρωπον αὔϑυς Ἡ Ὥης, εἰ 8 ν,' δυλογοίσιν πείσει. ᾽ά εἴτ, 

οπιηῖθις αὐ νοΙρταῖοαι ᾿ο Ζυμιησιτῖντ τος ἀϊχίτ ρτὸ (υη- 
τος ια: νογα οἰτ ᾿ςξξῖο : Τάςοτ ἐτίατη ρτὸ εοάςσηι δά νοϊιιτα- 
τεῖη ἰοαιΐ ροποτὶς αἰ ̓ δῖτντῖπ Ραταοχ. Γοααίτιτ δ ν οἰμιη- 
τατοηὶ : φιϊσαι! ἀςπιιητίατα πη Πιριοϊτ:αΠδηταταγδίς. Ἀπι- 
[ὰς ἀς Απλὶοῖτ. ΟἰΔμτι5 οἰ πα πηα εἴς ποιη Δ θῈ5 οἵζ πος νἱτ 

τἴυπι ποταπάϊμιπι [οτίατη πο πλίααια ἀτ]ὰς 4] οῖτπὶ γἀ νο- 
Ταύτατοηι [οαεητῖηπι οπηη δ, 1} δὰ ν ογίγατεπι, ΘΘααἾτιιΓ) 
Αἰὰ χὸ τίω) ἀγορ αὐ πέδεόντες “31 τοῖς βάϑορις, ὅταν ὦσιν Ἐ᾿ κεῖ τούτοις κὶ - 
δϑυλογρίῦσι. μεγίλας ἀμυχας Κατανύξαντες ΕΙ συγχφύψ ἀντες «πτων τες 

φελώσιτείς ἴζοιπι χαρετογλώεν εἶν, τηρτ ργατία Πέϊα (νι ἀἰχίς 
Ουὐϊὰ, ἃς Ῥετίιι5, -ριέτα: τοέξοτῖα ἰϊπριια:)οοτατιτο ν ΘΠ1Πὶ, 
γταῖς Οοπιτποητατ, Ἀξίς ἢν "1. μέχρι γλώστης χαρίζεθϑεη » ὧκ ἔρτ 
ιρῦοπτο βαξλί(χας [εἀ ἰἴπισια τα πτιίλαι 8. νοι θὸ τόπης στὰ" 
τᾶ δια Ποατὶ, “οπιοάυ Ἰοφυ τι 54] α{Ἐῖτ18ν [4οπὶ Ατμο- 
παῖς δ᾽ ἀσπὶς πα ἰπ|5 Τ Γαρ]οὶ ροετ δαυτῃβουίτατειη αβοτυτὸ 3 
χαρετουγλῳοτᾶν Αἰα ὑλ δ. εἴρυκεν ἐν ΤΙ ρρμηϑεῖ δεσμώτῃ : Τγώσιι πίσν᾽ 
ὡς ἐτυμογ .ἐδὲ γδ μοὶ τέων Χαρειυγλωσσ εἶν ὃγι μοι, ΑἸῖτοῦ ἀυτειῃ ἃ τς 
Ῥυά ἱρήππι ΑΞ σ᾿ ν ]επὶ σογτιρτὰ ἰερίταγ. ΨΊΔοτιιτ ταπιεὴ ὅς 
ἀρίς ΑὐΠ μιᾶι ἡ Δυοχογεῖν, αι ἃ νοΐ ὁ ραγίον ἃ ρίαιβν : ὅς χαρε: 
πυγλωρσεῖν » 1ὰ οἴξ, ὈΠ7τεν ἀ. δοιείνο σ᾽ ῥγεζέηεον [05 [ϑγμῖοο, σοτ- 

᾿ Εμηἤς: σιια; τος Ἑταίτηο Βουμτηὶ (Δ ηὲ ἐς ἰἰτοτὲς ορτάπιὸ ηγει- 
- το, ἔγαιιι Εαϊτοδὶς Ἰρίτιιν ὁ χαρατογλωοσων , γα τοηῖις οὐίο- 
φαϊαῖτις ἀγαιις ΟΕΠοϊοἴα5. 

ἀο,Αὐξίι, Δαςιἀτῖιι εχ αρεϊωωβον , στάτιο α νου τῖτατ ΔὉ Ἐτγδίϊη. 
ςαρῖτε Ῥτιπι ΕπιδηρΡ 6]. 1 πἰσαῦ οὶ δας δηποτῖας. Νοη εἰϊ, 1π- 
αυϊτργατία Ρἰ ἐπα, ίςά,ντ δά νογθιιπὶ το άαπι,, στατι ἤςατα,Ραιι- 
ἴυ5αα Ερμεΐςαρίτο ργίπιο, τῆς χαθιτος ἀυτεῖ ἐν ἢ ἐχαρίτωσεν νἱ μφὺς 
ἐν συῇ υγα πη μήθῳ τα στάτο5 Π05 γοα α]ἀτ ἴῃ 110 ἀϊείλο.νιάς ἴὰ 

Ρτὰ τη ἀϊξν. Κεχαριτωυῆθθ-, ὅς Ε᾽ πιχαρίτως, 
Χαῤμᾳγατος. τὸ, ΓῚ [5 σαυἀἡτππι) χαθα ἡ δονη. ΗΠ ἃ. μὴ γείτοσι χαῤμα- 

τὰ γήμης. "Ὁ ἀῖςατ ἃς [Πρ γίθιπι, ὅς ἀογ ηλντ ἴῃ Θ091Π144.γ,δὺ- 
σμῆρεσιν μὰ χιῴμ :ἃς ἴῃ 110 τὸ σὸν αὗμα χαῤμῷ Χὺὸ γίλως χαρμάτα 
ϑυηρων ἘἙπτΙρ. ὃς ’π Ἐρΐξ- ͵ 

Χαῤμηγης ἦν ρα πα γσοη Ηϊξγιι5,μοΐχη εἰς μαἰχίω περϑυμία: νηόε νι ]- 
Βὸ ο(τανηνοιοίρο τ λστὸ τὰ χ αήρειν. Ῥοϊεξξαπτιγ ριιρπα ΠΉ1Π1τ65 5 ὃς 
41 ποίξοπι ν]ο  Πστηεαγ. Ἡ οπποτιις Πίδιν χ αύμῃ γηϑοσωωοιγπίω 
σφιν ϑεὸς ἐμζαλε ϑυμῷ, Ἀπγίις ΠΙ4α, ἡ, ἐπεὶ πορνκϑιλέρσατο χαῤμῃ. 

Χαύῤμν ἡ χαρρὶ ̓ ς τίτία, σαι ἀϊατα, ΡΗΟΟΥ] αὐ τ᾽ οἱ ἐπαγάῆνεο χε. 

μβγαφαιις ἜΧΌΪτος σαυάτο. ὶ : 
Χυρμονὴ ἢ -γνὴ σαι ιν, [ς τῖτι, Χ ἐπορμοη Ρτγαάϊα ρυϊπιουδί 50- 

ῬΒοεῖες. 
Χαρμοσιιΐῃ,ης ἡ, άοτη, ΕΤῚ ετίατι ξείξαπι ἀρᾷ Ατμ επί ηίς5, 
Χαρμέφρων, ΝΊΟτΟΙγ}} ΦΡ τ οτιιπη. ᾿ : ' 
Χαρρποι» εὐ, ὁ, ΟΟὉΠ 15 ἀδςοότιι5 ἃς στατίο Πιδ ὄν ὀφϑειλμος » ὅδιχαιρις, ὁ 

᾿χαβανέχων τοῖς ὁ ψί ἢτ Δυτοπὶ αὐ ψ,ἰάςό4; χαρηπῶς ΡΕΥ ὦ 1οτὶ 
θὲς Θαζα [ἴἰδγὸ τοττῖο Οἰδπιπι. Ασάτις, χύτει χαρρποῖο σελίω!ης 

Ρυολτα αἴρεται. ὀΚαροπὸν χεώμα 9 Ρτορτὶς εἰ ζοἷοτ οαπιις 
ἔντις σαι! ςιι5, μα 1ς εἰς πιατίβαταις σα! Τλαυκὸν χοϑμαχϊά 
εἴπ, σ᾽ αύϊσιις σο] οτρποπη! }} ἃ σατα]!εο ἀϊιοτῆις εἰζιντεγηας δὰ 
γίγιάοπι το πάϊς: ἀ"Πτίοτ εἰὶ ρβἰαιιςιις δά ΑἸ Ριαπὶ νεγροῆς : ίχτα- 

τῖον ἰητεπποτγάας οι 5 ἃς [ποιά ϊοτ»ῖπ σο ἢ πο ἔα} Ροῖ- 

τιιβ τάσις τ γε ργορτον αἴβηίτατοση αἰ αυαπάο [τράτογ βἰαὰ 
εἰὶς Ρτὸ σατο, ὅς σοηττὰ ἴτοτι χαφοποὸς ρτῸ ξμ]πο. Ατιζοτε!ς5 
ἔπ ΡΕγβορθοπιοσιιίος5 γλάυκοις κα λόυκοις οἷά εἴτ, ρίαιιςο9 ὃς αἱ- 

θοὸς 5 εἰπιϊάρτιιηι οὔϊε ἀἰϊχῖτ: ἔοττιαι ν τὸ μὴ γλαυκοιλ ὀηα χα- 

εὐποιὶ. ποη οἰαιιςος, [ςἀ ςετιῖςο5 δμῖ ἔα], αἰιαῖες Ἰσοπατα 

ΧΟ ΟΛΊΑ, 889 
δί Δ40 1] τι τ.ἘρῸ χαρρποιὲ ταιοϑ 1ατἰπὸ ἀἰοὶ ριῖτο ργορτιὸν» 
νγτγαιδῃν ᾿μρᾶηὴ ἀϊχὶς ἢ ογατῖιις σαγπι, ἴδτο τογτῖο, Οάς 27. 
δηῖ αὐτοπὶ γϑι} σο] οὐἱδ ἰπ ας Ἐρίτα5., φαΐ χης ἰητογ ἥλιος 
δὲ ςῷ Πο5,4105 γι Ἐς ΠΠῸ5 νοςας Ὀ]Δτιις. ΡΠ ατατοθις ἴα Μα- 
το Οογπιαπόγιση ος 05 χεφοποις εἰἶχῖτ. Ἐτ Οογμοὶ. Ταςίτιι5 
Οογτηδηὶς Ὀγηπίδιι5 τΥιος5 ἃς σατο 5 οσιίος εἰϊς ἰρειθῖτ. 
Ῥοτγρβνγῖο γαϊμῖπὶ ἐπ οἢς ὀχ ρο υὐττᾶς ΑΡΟ ἢ] ο πὶ} Πητοτσ 
ΡΓῸΣ γλαυκὸν αἰ χαρρπον σιιυωνύμως αἰαὶ αἰτρη οι ἐς οἰατίτατε ἃς 
τα] ροτς 411} το ΠΓριιατ. τ ἘΡτρ γάτα πη χάροπον κοζῳ 1 οἰ, κα: - 
ΤΌ] ει» ξιέλιις. Ἡοιϑογις Οὐγ ιν, Αἴρκτοι τ αἀγρότερρί τὰ οὐες 
χαργποί τε λέοντε, Ἐτ ἀρ ΑὙἸοΡ μαης αὶ ἴῃ ὕλας, χα φποῖσι πες 
ήκοις Γητεγρτ. φοβεϑοῖς. ΒΚ αὐτὴ Ἐρίβιαπιη, χαριαἑπελά- 
γε Αριά ΑΡΟΠοπϊιπὶ Αὐροπαυτς, Πδτο ρτίπιο 9 Ηΐἵμως δ) ἐἐ- 
ρανόϑεν χαρφπῇ ὑπολαμπεται "ὡς Ἐ᾿χπτρα τῆς αὐιούῖσει., διαγλαμοσουσε 

σ᾽, ἀταρποὶ, 14 εἰτ,αιγοτα οἴατα δέ πλτίία γερο ἀςιδτα[ῆς ἔμ} - 
τὰ ὃί τοίσανν εἰ τατι]α τὰ (ρ] πα οτῖς σοϊοῦς. Ἱ Βεοσικια δας]. 
τ-ὄμμαται χαιρηπωώτερᾳ πολλὸν ΑΘ αἰας:ΟΟΕ}1 [ΡΠ τη! Ἰοτές γε] πα 
δὶς οα ἢ) φιάτη πῆς Μὶποτιιανν τὶς ἰο ἔνα. 

Χαρρ πότης, τος, ἡ) ΟΠ] Οσιιτη ἢ] τ τα5 δὲ οταιία γ Θογιπῖ Γρ]επάοτ; 
ΘΟ] οὐτιηὶ οςΠιις οοΐον 41] αὐροέξα ἐς Πςξγατ,ηῇ οὰπι πἰπιῖο- 
ταῖς Ττιςῖς5 Ρεγ μη ἀἴτον ἂς 1]Ππγαταγοτυης οπὶπὶ σοτιίςσδητ ὁ - 
ΟἿΠῚ ξα ΠΤ αἴ αιις ἂς ἐπ} ἀρ ρατοιτ, ας ὁσιιο τε τςο5. ῬΙ ται μας 
10 1ἴδε1.ἀς Πὰς ὃς ΟΠτῖάς,, ἄς ἸΠαςὶς ἰχοεγαοτίθιι5 σατο] θο 
φοἴατςε ἰμάτιτῖ5ς φορεῖν Ὁ τοὶ λινὰ, δταὶ τίν χρόαν «(ων πὸ λῆτον ὀῤθιιῶ 
αὐΐησι τῇ αδδιεχέσῃ ἢ κόσμον αἰϑερίω χαρρπότητι ροσεοική ων, ΕΠῚ ἐ- 
ὨἰπῚ ΠΠηΐ Ηος στα] εις ϑι πογιίαιις σο] τς. 

Χεῤτης ,ερδςΟΠαττατοα Πέρας οχ ράργτο : νἱάς πάσυρος, ΠΙοίςο- 
τῖάος ΠΡ τὸ ρτῖπιο, ςαρῖτε 116.Πάπυρθ' γνέρκειός ὅξι πᾶσιν. ἀφ᾽ 
ἧς ὁ χαῤτος κκτασηδυάζεται!. Ἰδ᾿ Δ ον, βέλτιον ὁ χαῤτης καεὶς δρῆ 
πὸ τοιούτου. 

Χαῤτης,", ὁ, χαρτοσυράτης. ΟΠ ΑΥτΑΓ 5, ὃ χ{ρητικὸς Τ᾽ ἐγγφαφομῆσων 9 ςα" 
ΡαΧ ἰογίρτογαπι, Εν πι. 

Χαρτίον σΠαττιι]α, 
Χαῤτον, πὸ, σΠαττα.- ' ͵ 
Χαρτοώρᾳτης » ου, ὁ ) ΠΑ ΠΠ ρα γτοροία, ἰά εἴ, ὁ ἐὺ χαῤτας πιωρφ- 

σκων, 

Χαρτὸς, οὐ. ὁ [ατ40 1115, ἀρ πὰς ᾿πτῆτια, χαραξ αἴξιθ. ἀραα 5014. Συύμ- 
βολον φρρνήσεως τὸ διακρετικὸν αἶα χορ ηἾδ κὺ λύπηρων, 

Χαρτυφυλάίκιον, (ΟΓἰ Πίιιπὶ ἴῃ 4010 τερουιατιγ οπαττα;. 
Χαρτοφυλαξ, ΟΠαττάτγιμτι ργιηο ρα  πιπῈ οὐτο5 5 14 εἴτ. Ρταἐξέζιις 

[ςτϊἰπιοταπι, φαΐ το απ γαγῖτι5 οἤναν τὰν 11} ὨΔΠΠῸ αἸΟΊΓΠΓ. 
Χαῤυζσὺς,εως, ἡ, σπατν Ὀἀ 5. ν οὐτο χ Ἰπατ δ, ν 

Χαῤων, ὑπὸ αἰ χα ροπύτητος ἀἰςίτοτ ἰςο. Ειηχατι ἴπ ΗΟ πτεγ. Χαξων γ οἱ 

πορϑμεις πῇ α' δου ΟΒατουνογοὶ Ῥοτιῖτου. Ψηΐς [ἀπλίτιτ Ρτὸ 
πῖοστε κα αὐτὴ τῇ ϑ'ιϑύατος, 5014. ΑΓ ΟΡ Ἀ ἴῃ ῬΊατο, Οἱ ὃ χαέων τὸ 3 
ξύμζολον δίδωσι, ὰ εἴν, μέγλεις ἀπο ανεῖν, ΟΠαγοπτο πὶ τη Γεγοτιπα 
Ροτείσοτγεπι, ετίατη Οσοιπι νά εητατ  ὐϊη] ἀρρο}]αΠ1|ς. γ π- 
ἐε Χιφωνίτω, ἃ εἰ, Οτροὶηϊ. Τασθ4 1114 ποιό γιιπι δο βάτο ΓΕ ΠῚ; 
4αυὶ Ροΐϊ πεςοπὶ Ὁ κίαγις ἔγαυῖς Αμτοη!) ἴῃ δοηατιαν ἀγγηρο- 
ταῦτ, ἃ Βὶ οπηδιὶς ἰνοπη!πῖθιις ἱρίος ἀςρ᾽οϊεητιθι5 5 46 ΠΟΙῚ] - 

πο {10 ἱγγιάθηεῖθας. Διςεσαπτατ Οἱοῖμῖ. ΡΠ ατάγς μι ἵπ Ααπ 
τοι Ἰτολλοιὶ 5 βελδυτας, ἐνίοις ἢ κριτῆ γε πεφυγαδευ μέσοις 5» κα ειβ- 

γμῆβοις ὄλυεν ως δὴ ταῦτα πὸ Κάσαρι δόξαντα. Διὸ τούτοις ἄπανϑας 
τλισκώπτοντες οἱ ῥωμαῖοι χαρωνίτας ἐκάγιοιιυ : ἐλεγχύρμϑυυι γδ εἰς πῷ 
γεκρρϑδκατέφδυγον πτομνημοιτισμοιέ, διἀοἴ ἢ 105 ἴα Αἰ ριῖο μος 
Ἰρίμπι τὰ τηςπιουία Ῥγοὐτάϊτ : δεπατοταπι ἀββπςητοιπι πιι- 
πιοασα ἀθξο πη ὡς Ἱπσοπάϊτα τιιτδᾶ(ογάπτ οπΐ ΠῚ {ΠΡ οΥ πι}}}6» 
δ( φα!άαπι 1π41ρ αἰ Παν]., ἃς ροΙκ ποθι Οφίατις ΡῸΓ βτατίαπι 
δ ργαπιίαπι Αἰ ἐπί, χιιος Οτοῖποϑ να} 685 γοςαθατ)λά πιθα 
ΡΠ τίπαπα δὲ ἐρ] ἐπάοτοπι τοδερίτ. ΓΝ 

Χαρωνέϊον ΡΟ] χ Οποπηδίεςϊ [10τῸ οἔζδιιο, τὰ ὃ νομοφυλακέκ θύρα, 
μία, χαγωνεῖον. ἐκαλεῖτο, δε ἧς τίου) 5} ϑ' νώτῳ αἱ πήγρντο. Αὐποδίεὸ 

νετγὸ: χαρώνειθ. ϑύρᾳ ἅμα τῷ νομοφυλακίξ ϑυύυρᾳ,δὲ ἧς οἱ κατάδικον Ἃ" 

δὴ ϑαγάτου ξαγονπαι. τάστη ΡΟ τι ἄδτο φιάγτο αἱ 2 χαρῶν εἰοι 

κλίμακες κ ταὶ ἐκ “ἦσδ' ἐδωλίων κριϑυσοις καἰδὺ αἹ, τοὺ εἴδωλα ἀφ αὐ- 

οἶδ οἰ απέμπουσ. Χαρωνεῖα, ἀρια 1 ἀοττιιπὶ ἴῃ Ζοποῃς» ὅς 

Οεορτάρμοσ, δατάτηγα αυα"ηλπι ὃς ΡΠ τοι ἴα» [ασάος οἄοτες 

ἘΧμαϊαητῖα. Οαἰδηιις» πυλλαίκις 5) Στὸ σῷ πυδϑύματυς μόνον ὰ τίω: 

εἰασνοίω καὶ βλάζη γίνετω, χαϑεί τῷ ἐν τοῖς χαρωγείοις ὀνομαζομϑύοις χω - 
δλοις Μιὰς πδτο ργανιο ἀοταοηάα Ψαϊειιάϊης. ΡΙΙαλτ5. ὕθτο 

Του πάονσαρῖτε 93.1Π δἰ ηΠ 617 ρο ἀρτο, δί Ῥατθοίαπο : (ρίγα- 

ἐμ νοσαησ  αἰ1) ΟΠπατοπρᾶς ἤσγοθε5 » ΠΙΟγτΙ ἔοΓΙ ΠῚ (ρισιτασι 

ἐχμιαΐλητος. Ηΐϊης ρυτο αιιὸϊ νυ!ρ ὁ ἀϊσάτηιι5 εἰνατοχηεγαιοὰ 

βατοε οαἀαποτῖς πιοϑὸ : ἃ γῆς γοτὸ ) Ἰοηβίας Ροιῖτα ΟἹὉ α- 

τγίποίονία. . 
Χαρωνῖται, οἷς ν᾽ ἀξ Καὶ ἀρων, 
Χχαῤωἁ ωπος. ὁ, χαρρπὸς., διι1ἀ. 

Χασιίθ-.:. 6, οπι5, ἤωγο. τ" 
Χάσις,ἀι!οτοτιονἰερτορατίο, διάκρισις ΕΓ εἰν. , ὙΡν 
Χασκάξω,Ἰἀςτι ιιοα χάσκω,ἸηΒῖο, Αγιλορβαμπος ἴῃ γ εἰρι5, Σὺ Ὁ 

χασκάζεις ἃ κωλακρε τίων»,τι οδίετιιας γεϊάταας ἰμ 8145 ὅππτηρεῖς 

πότε ἐλϑῃ ὀκεῖνθ-. ᾿ 

Χάσκαξ, [ξοκταπιατὶςὸ ἀἰοῖτιις ὡς Βοπλλης αὐλοτς μίαπτε ἄζατ 8( 

Τοπι.᾽.: 



8οο ΧΙΚᾺ 
τούρεξεας Αἰ Τ]υ] ἃ τοίτς Ἐυήτατ, ἴς ὃς ΛΙΒ σή. δι ΑΥ το ρἈ. κέχὰ- 
γώοι ΠοφΥϊΠ4ΠΓΕΙΓ ῬΟΥ Ρατοάίλπη. 
Χάσκω,αἀαροτί τ, ο. 1 [σο. ἀφ σο. χασκουσι καὶ συμμυουσιν οἰς ὦ. 

ργτες ἀοἰ(οττπτ ὃς [ς σοπηρυίπτιητ ντ σογηοπτο5,) Αγ ξοτοῖες 
ἰἰδτο φιιάγτο Αὐἰππια Ππ1πῈ. ὅταν Ὅμοσε χοίσκῃς, ΑὙΠΠΓΟρΡἤδηο5. 
αὐτὴ τῷ, πέδὶ᾽ ὁγα τίυν διαγοιαν ἔχῃς) [πτοΓρΥ. χ ἔσκοντες τὸ στόμα θεω" 
6ρεἶσιν αὐτέυ), ΔροτῖΟ ΟΥΟ ἔπι ητηγ ΘΔ ΠῚ. ἰἰγο Ρτῖπιο Εἴτα. 
ἘΠ ετίδια οὐίεγιο 5 τὸ χασκάζω, ὄπητηρω .. ἰπτεθάο ἀςῆχὶς ο- 
οα}}5. 3 

δχασκωρνω, οἰ ΓΟ ΠἤἸοἱ οὐ τὐειβλέπα, 

Χιίσμα, «τος τὸ, [γἴατιι59 Ππιγα τὶ ἔξιισ,ν ογαρο. ἐύγχ9.»Ος,θατατητγ: 
γηάς Ατἰ οτος αγαπάο, χάσμα τίαι σεισμοὶ 7 14 εἰζντεγγα πιο- 
ταις : αὖ ἴτω ἤς ἀϊξν] 9 ντ αι [αἴνο5 τογγαΣ γα πιιδητ ἴπ σδιιᾶ 
Γι Πάεπεῖϊς, χάσμα τῆς γῆς, ΕΊάτο ΡΟ] τ σοτιιπι (εσιιηἀον ἴατιις 
τεγγανίσεγο ΟΕῆς.3 χάσμα πελάγοις, Πετοίος. ἴῃ Μείροπιο- 
πς.Εὐτὶρι 4,1 ῬΙνοσΉ 15, ἀζυσστ χάσματα, Ὀἰἱοἴτιιγ ἀυτοπι χά- 
σμᾳ ἃ χάνα,,Νῖοιν τὰς ἀπποτατίομεπι Βιι4. 1 Ραπά, ἔραν ἀϊ- 
ἔλίοπε ΟΒαίηια. 

Χας μοῦ ει οἴςίταητοῦ αἀάινοταγς ὃς οιη ξεατ! ἀπρὶ δί σοηταγρα- 
τί γα ἴταατε ἀπ θιτατὶ σης, Οἱςιντάς Γ)λεγγώ, Σ 

Χασμφω, μι ἀσωγαακρι, οἰ οἰτο, ες Ηἰσο, ΙΝ εατγητι φδίο  ατιιαι. ΑἸς- 
χαπά, Αρβγοαι ΓΠ τὸ ργιπιο Ργοῦ]οπι. νοςς Ραίπιι, εβεττ. οἱ 
βλέποντες χασμωιδοις χασμδύται, 4ιυὶ οἰσίτα τος νἱάςητ 9 οὐοὶ- 
τλητ ἐλλεγγιῴης αὖ καὶ χασμιῷο, ἰά επονοττὶρίης γεχετῖς ας οἱοὶ- 
το ΡΙατ, ἴῃ Οοτγρ.ϑυρας χασμωυήνης, ἀς ἀροττο οἴξτίο ἀϊχὶς ΑἸς- 
χὶς ἀριιά Ατῆςη.1.4, 
Χασμη,νςγἠ Οἰοϊταιϊ ον οἴσεάο, ΟΠ ΠΧ, μΣ χάσμης αὐατείνειν ἑαυ τον;]ν 

σκορδινᾷ ὅλαι. 

Χασμημα. ΑἸ ΠΤΟΡ οὶ ῥάμφίθ, κεχίω δ ἸητοΥρ. 
Χασμώδες, τὸ, Οἰοϊ ταητῖα. 
Χασμωδης» Δ Π 570 ΟἸτα θυ! 18. 
Χασσάυυ8. αἰαχωρήσας. ΗΟΙα 11. χαστα μῆνΘ- πελεμίχθη, 
χάχανον, Βευ 4511: ἃς ξαύϑηυν, ΠΙοίςοτίἀος ΠἰΌτο ιᾶττο 7 6.218. 
Χαϊδύω, μι δύσω, χούζω, δέομαι ἱπάἸρεο,ἀςἤάετο. χαπίζω, ὅπ ϑυμω, Ηο- 

[γς.Ῥοςεεῖς. 
Χατέω, μι ἡσω, το ἡκφι, ἰ{ςπν) σατο ργο Πρ θοῦ: σιπν Τὴ Πηϊτίπο. Ο - 
ἀν 6, μέγα ὃ δαώες χατίασιν Αντία δεσποίνης φᾷ ὅτι. ὅζς. ὃζ σι 
Θεπῖτο ρτο ἐρθὸ δὲ ἀε!Π!ἄοτγο.., 

Χατίζω, κιίσω, ποικφιγ ̓ ς πη. ἸΝ εισγ, σπῖτι, ΗΘ Ποἀιι5,ἕργριο χατί- 
ζων, δίς. 

Χατὴὶ οἰὸς», ἀς Πάἀοτίμπηνν Πι5,ὅἤτϑυμία, χρῖσις, Ἡ εἰ εἰ. 
Χαυλιδδοις οντος. δ) 111 ἀξηζοβ Ἔχέγῖος Παοτ, σγοςιις :ν πᾶς Ὀτο- 

φἈὐτας ΡΠ. ὁ ἔχων κεκλασυλύοις ἐδὺ ὀδόντας ,κὸ φαιγομβῥοις “ζω, ντἀ- 
ΓεΟΙ ρμ 15. Η ἐἤοάιις, καρ. χαυλιόδοις, δίς, 14 εἰϊτ, ἐκέχαλα- 
σμᾶῥοις ἔχων «δὺ ὀδόντας οἰξέχοντας : γε] ρ ταυταᾶζο ἴπ λγὸ χαρά στῶν 
ὧν οὐδόντας καὶ τρα χιωΐαν:ὰ εἴ ἀξητες ἐχαίρογδηβ. χαυλιόύοντες, 
φηΐθιις ἥπητ οχοττὶ ἀςητοβ. ἄφητεβ ργοπλῖποηζος ἀταιις ἔδγγα- 
τος παῦξη55) ΠΠογοάου, ἐς Ογοσοάι!ος χαυλιόδοντας φώνων, Ἐπὶ - 
δοητῖθ, ὅς σαηςοἰ ἰλτὶς ἀεηγίθιι5 [ἀοτη, χαυλιόδοντας ἐχέ ὡσω οἱ 
εἴῥῥενες ἐς, ἄφητας μαΐγεπτ οχέγτος ν οἰ ατὶ ἀρτὶ 9 Αὐι.1.5. Δ υἱ- 
τα ῆς Θαζαινἴάς ἴῃ γοτθο Χαρχαρήδοιε, 

Χαύτ;αξ, οιπο εἰ πηιῖα ὃς ἴηδηὶ ᾿πἤλτιις Πιρετγοῖα, Η- εἰν ς. χαυναζω, 
ἀεςεϊρίο, ἰπ ἐγγογοπὶ ᾿πάτιοο ἀριιά οπάετη. 

Χαμνοπολίτης 9 ὃ) Οἴ11}5. ἴῃ ἤατιις νγθ 5 ἤπια ορίμοπε ἄγις ρ]ογία, 
Αὐἰπορμ ἴῃ Αομαγ. Μή. ἡδεῶτω ϑώπευο μῆβοις, μήτ᾽ ἐ χαυνοπολί- 
τας, κεχαμγωμῆοις «ἷοὶ Ἃ πολιτείαν καὶ δὶ πόλιν. 

Χαῦγίθο,ν, ὃς πιο 5) ἰάχις, τα ίαχιις » ἔπηροις ἃς ᾿π4 152 [0}1- 
τιις ὃς σρἰδη5. Οα αι ηαύμ15. [ΘΏΓΕ15.9 ἰπίο ΓΙ Πϑοτι τ} 4115. π- 
βάτος ορίπίοπε ἤαϊ 5 Τὰ ρογθιι5. χαῦνίθ- γό(θυγαηίπηις. Π10 115. 
ΡῬΙατατοίνς ἴπ ϑοΙοπς. χαύνη ἐλπιςονᾶπα ἴρε5. Ρίατο Ἂρ ἴο]α 
(ἐρείπια, ἐμπλῖσαι υὑψυηλῆς κἡ χαύνης ἐλπίδος ἰη στε ἤρε. χαΐν 
“«α;ξ, Οαϊεπ θτο ἰδοιπάο δά ΟἸαιισοπ,βιπροία σατο. αὖνθ- 
αἱ μὸμὸς πυρβεγτάτιιτη [Ὁ] τύπτε γγι εἰσι πὶ, Τ ΒΘ ορ γα ιν. Π| τ, 
τοῦτο ἀς σαιη8 Ρ]απταγ. Χαῦνονοιώομα ἀριιά ΑὐΠΟΡΙΔη. 
ἴπ Αἰ διισ»ποπλεη αιοᾷ ἰαχὰὲ ρᾳτοτ,α ΡΠ ππ: ΟΟπιπιξητισλα- 
τὺ καὶ μέγιστον, τὸ γδ χαῦνα εἰς πλάτος ἀπλούτω.Χαῦν Θ-. {πἰτὰ ἃς 

ΔΟΓατγἀὸ [Πλεγα! τς, οὐ ςητατοτ, ἵπερτι5. Ατιζοτο! ε5 ]ιιάτῖο Ἐ- 
ταϊςοτιιπι, Οἱ 3, χαῦνοι ἠλίϑιοι, κὺ ἑαυ δ εἰ γνοοιιῦτες. γὴ ποιεῖται ὅψιφα- 
γας. [)Ὲ ας νοος ἢς Ροττιι5. χρυ νότος ὅταν χαμνοδῶτο αἶα τὸ χ αὐ 
γὼ, ἰᾷ οὔ ]ιΐο, χιιοά ντ Αὐἰίζοτο!, ἴῃ. Ἐτβῖς 5 νπιγρατ [ἴδτο [ς- 
συπδο,οαρίτε [ςρτϊπιοσποι εἰς [εητιπὶ εἴτε . ἀταιις ΓΝ 
{εὰ αἰτιτι (ἀρετο»τιιπιςίςοτγο, πδϊοτα ἀε (είς (ςπτίτονϊπβθητος 
ἔρτεῖτις σοηςί ροτο,γοέξε ν στ ταΓ Πιρογθῖα ἡ ἀπὰς ἔαίτιι5 Ἰηίο- 
ἰεπου δία ἤλτειις » πς ἀϊςίτιγ τ φιιο σἰριάϊτατος Βίδητοβ γο - 
σαστιτνάις χιο Ππρεγδὶ ατγεΐξξα ἔγοητε, δητίοτο {εἰς ξογᾶτ, 
ἄς ἀυαῇ τατηοίσιητ, Οἷς. ρατεῖτ, Μαρηϊτιίη ἐπὶ δηΐπηῖ [αρετ- 
δῖα ἱπηίτασιιτ Δ  Πγῖς Ἔχτο Π πα 5. 

Χαῦν (8. γι Ὁ 1}15,1. δ ὔϑραυ ς-Θυ,χραῦρφε, ψαθυ ρός, χαύνον ΑἸ τιιπη3[4τ1π|. 
πια σΠ1111176. χανον ἃ χαήνα. 

Χαωνότης, ἡτος νη ἰα χίτας, Π0 {Π|π|ο 5» το ΟἹ το ῬΊωτ, γῆ ὑπὸ χαυνοτη- 
τος ἐδ ορυτῆ Ὁ. Πἰετιᾶ βαίξτιις ἀταιις ἱπίο] ητῖα, χαυνότης αν Ατὶ- 
{τοτοῖς Πδγο ρτῖπτο πιασπο τι Μοτα]ργο οχύγοπιο πιάρηᾶ- 
Ὠἰπαϊτατὶ 5» ΟΡΡοπίτιιν ρου Π]Πλαἰπτατῖ, νά ς ἀ{Π|σ, Ιτοπ 1.2 δὶ 

ΧΑ 
Αὐρντορ.ἰςητίτάο, Ατοτη βττιο, 
Χαυνουῶτο ΟΡ ρΟΗ τα τῷ πεσπηγῆθαι ἰαχατί, πιο Πνῖ. ἘΠ οὐίατη τὸ 

χάμνως διακεἰόϑει. [Π]τὸ ἐς ἰςτρ Ὸ Ρεγίπιαάονς» πταμι Ποὺ Πανὶ 
ὃ( ἀὐ[αγαὸ ἀς ἔείδ (ξητῖτοςτιπηόὶ ον εἰν 7. Αὐδιρον, Οὐ γὲ ῥα΄- 
διῷ- εἰμὶ χαρναθίμδ οι ἡ γα μωρόν τι χογσο δου εἶδὶ ἐμ αὐτῷ, Ἢ 

Χαυνόωγμ ἐσωγπιώκα, χαῦνον ποιώῖ, Θπγ0 ἢ]: ο» ΠΟ ἐϊ,ἐοασττο, ἰαχο, 
1η80.Αὐξ. Αςςυΐ, ἢ 

Χωλνωσες, εως» 0 ΟἹ Π οἱ 65, [αχίτα δ, (ΟἹ ατῖο.τεπη ἤτο. Α εἰ πο ρἤδπινεφ, 
χαμγωσιν δύαπειςυρίλω ἀιοιτολυσιν ἢ δικων Χ δ᾽ ἀπότῃ πὲ κοιγὶ ῥήματα 

αναπείϑονται «δῦ ἀκούοντας, 1] ον. (οἰ ττϊοιοιπ ἰπνἀποιοτιιηι ἃς τατος 
Ἰαχατιομειῃ ἀμ ξαςιιη ἀταπη αα τε ξιταη εις φάυ οι τατίοπος 
ἀρτᾶπγυν ογου ΠῚ ἔς ΟἹ ΠΙΠΠῚ 4010 ον ο Ππτηταιν απ αἰπά1- 
τοτιτα:ν τάς δ 14. ΤΠ τοΓρ, : 

Χαύων, ὃ ραῃ15 οἿεο σοῃίρεγ Πιϑοβογάοδοςιις, Δτισ οἷτ!5 αἴϊατιιτ, 
Ἐτγτη. δ! ἀ ρα Ατἢϊορ  Ἰεσ, χαύνων. 

Χαφιρφὶ χευσοῖ. δίς Οτάτοτας Δ Γοῖ].2. ΕΠ, [ςἔϊ.λης 
ΧΕΑΛ ΜΕΝ Ὸ Σ,»κ,οὐνξι πέδη, 

καὶ! βιωι
νι! 

ἐγῆβὶν 
κιριουδια 
“νι ψΠ}}" 

ΩΝ 
γημρῦδι ὑπερ 

ψιμαπι αη μ ἢ 

{ ΠΝ 

Χέαὥτι, πίονος, Αὐηἴορἢ. ᾿ ἀν 
α ξὰ ν ΟΡ, τὶ ἔ ποῦ}. 

Χεδιορπάδης φύσις, ἰερτιπιΐπῖς μάτι. ΑἸἤεα.].8.. πᾶστι χε δ ρηπάδης ἡμα μννν 
ἥμερΘ. φυσις. 
Χέδρωψ, οπος, δ, ἐσ πιο. ὃς τοὶ γ ἐδρςπα, Ορ αι! πα, τια: ὃς ὄσσε, 
ὙΠ ςοργαίτ. το ργάπιο ᾿ετοτρ᾽ απτατιςαρῖτε ποπο, σε δὲ 
οτίααη ςπογάγορα ἀϊσιιητιιν, Οασα {5 ι, οὐξαο,σαρίτο ρτίππο, 
δ ἴδτὸ τοττῖο, ο Ρῖτς Ζς ἐς σαι ρ]ητιντάς Οασρεον, αϑορὶ πὸ 
δεν πεᾶδοι τὶ χερσιναιοὐἱ ᾿οριμμτηγ πτα μι 115, 

Κεζανάγκν,αριι ΝῚςο]. ΑἸεχαη ιν πρίῃῖδ ρθη σιοά ἀεϊϊοῖς δος 

δὰ 
ἐδ κοηῷ 

1... 9." 
χύμϑλνννθο 

᾿ 
ν ιν ,.Τ. ΟΝ , 

ΠῚ 
ἢ “ «“«58. 

ἀπππὶ σασαη ταις πος οἤπτατοπὶ αἴοττιν πές ποποῃ Ὁ 
ξ ΐ ΐ - “1 τγκΩ δ 

Χεζυτιαίω,ς ἀςατιιτιο, χεσείω, ΑὙἸΓΌΡΗ. νεφ, νεκδγϑ᾽ ὅτι χεζωπηώζευ, ων ν 
πού σιοΓ οἰαπιδητει «ὁ ἡ σασαταγιίς ΠῚ. 

Ππτξς ΟΕΣΣ ᾿ ὃ : δι λον, Χύζω, μι χίσω,ἤχεσει μέσο πείρακι κέχοσδα, ,ἐφοδεύω, ἡποπατέω,ςασονοχ ἡ 
ςεγῆο {τεγοι!5»6 [ο {τοτοιιοῖν πὰς κατε χέζω:ν πὲς οτὶ τπῈ χεσείω μρμιιόκω 

14 οἴἢν σασατιιγῖο, δέ χεζητιάω, Αὐπ τορι τη Εαιυτυχύσωτο αὔρ, εἰ ἌΘΩΝ 
μαχήσωτοινϊ ἐς Πέλεθιϑ.'γϑς Σπέλεν το, Λὰ χέζειν αἰ] ἀτιοτ ΠἸπριιας πανὶ ᾳ 

Πα ΟΝ 84}Ππ πὰ ὃς Τ᾽ οὐτοιῖοα, 
Χοϑώλα Δ πάλιν ἐς χεϑεὶς, ἔα, 
Χειαὶ αξ. ἡ, } ΠἘΓιιπινοιη1ὴς. ἔστατα πη. 9 ἰαε δα σα Γαγροπεὶς : πᾶπὶ 

χεϊῶκι εξ σαράσοιη εἴζει χιαὶ πη ξοτιις. Αὐλςη.}. πὶ ῶτο τὸ χων 
ρεΐνιντ Οὐδὸς δ᾿ ἀμφοτέροις ὅδε χείσετ:. Καὶ κὶ τῷ ὄφεως καὶ πέδυσις 
ΤΑῚ καταδὲχομῆνη τὸ ζωὸν, 

Χειλάρκογ,, τὸς ἰΔ θα] τι π. 

ἐγρυβ δι 

Ἀμμ γν 
Χἰμρμππικειυ 

μιν ἐτιρυυ 
πηλίρεποπξν 

γρμέπιρισυριλ 

Χφλύω, ὃζ χέλδύω, ργο χιλόῳ ὃ χυκδύωγν ηἧς ἀρὰ Η εν ολίτιπι χέλξ- ἐξωιί νι, 
ὅϑείπτι χύνεδδει συτιζεάϑο ὃς χίλούτω μεγαλεώεταιγαξετει ἸτΟ 01 χέα Μμαψιίνδμ 
χάγει ςτὸν, σιτοϑοτεῖ «ρα τον, τῷ ἐΦέ, μων μιϑ᾽ ἐγς 

Χείλιοι οἱ, Αὐ ΟἹ ε5.,οὐτί τῷ χίλιοι τα}}} ς, ἘτΥ ΠῚ. αἰ πιήν αι 
Χειλοποτέω, οἿ {1709 [11πιη}15 [α τὶς ἄς! 091 ἘΡὴρ, Δεν πλνη φ' 

Χάλθ', ες τὸ Δ τιμῶν, ἐπι» ὐδφὶ τὸ χέειν λόγοις, ΑὙἸΠ ΟΡ ὮΝ ο«, ΜΡἰορίιτ! 
Ρε] ὡς εἰ λίϑιον ἐφ ϑέγξατο Κ αἱ τοῖσι χείλετιν διεῤῥνηκόσιν, ἰΔὈ11ς 41 Ἐπ τδηδιίαὶ, 
Βιιδηγίθιι5. Χεῖλθο [δυτιπὶ ἀς αΠ115 τοθιι5. 46 οτς ρος ὃς ἀβαιχίᾳ δ 
οτατοτῖς. Οὐν {1 ὁ, χε σώ σ᾽ ὅθεχ εἰλεοι κεκερέαντε, εἴπ, πιαΓρΊΠ 5. ΠΝ 
πίϑου δ) χείλεσι, ἰὰ εἰς. αἀ ἀο}1) [αὐγα, ἀϊοῖς Ἡς Πὰς, τοτοηταπι ἐυρδιύνεη 
εἰἰς ρου) χείλ θ᾽ τ αὐλίας, [α Πλιη ἴτας σοι τἰπαοσαρῖτο 26. Εχοάϊ- (υηπιιχενϑ 
οτα ἐδέάςετ. τοὶ χείλη ταῦ τραυ μφέτων οἰΑῖα ν ὉΪΠογπλγαΐςη, [τ κι χθμαιλτο: 
ὕγοὸ ἰφοιιάο δα Οἰαιιςοῦοχ εἰλν νηὸς 9. ΕΠΡΟΙῚς ἀριιᾷ ΡΟ ]Πς πὶ. ἀπησταιν τ τ 
1τοπι {πιο τῖρα ἀριιὰ ΑΞ ς μν] χεῖλθ. ἡ τώφρρυ 9 σγερίἀο ἕο Ια. μι ασεον 

ἀνγπεπῦπι 
ψιρὰ λήγ: 
ΠΤ 

4 ἐλ 

χηῖλίθ. ϑειλίσσης, ΠΊΑΓΘῸ ΠΊΩΓ18) γα πη, ἴῃ ἐρη {44 Ηεῦτ, χείλεα 
ποτα μδι,οτς ἤπια! πυση τί φν [ἐς ρχγοιιοι, Ενα πη, ἶχει χείλοις, 
ΡΓῸ χῶλθ- οείαπι ἀἸοιτατ χελεωδη, 

Χηλοςρόφιον, τὸ, Δ ΕΓ το οητὶ βομτ559410 ἴῃ πα ΠἸοηδιι5 ντεθαη 
τιν οἰπτογαισηζος ποχίοταπι ἰαθτα,α ρα ϑυπεί, ἘΠ 

Χείλων,ἰα ςο Εν νεῖ διιπὶ οὐίςατπιπιῖπ ΕΡΊρτοδς ἴῃ ἔπος οταῖῖο- ΠΩΣ 
πἰς Οἰςογομῖς σοηγγα δα {{{Πν χα ἠδ] 

Χειλωτιρ,ῆρρς, ὁ, ἐγξιμ πα, ἔστιν οί ἦπ ο5 σα] ἱπ(οτίταγ, γἱάς ἡ ἀργεμη 
Φορβεία, ἄάνγνις 

Χά μα, τος» τὸ ἢγ ἐμ 5. Οὐ, ξ, ἐν με χεῖμα δάμναϊω. ἐμ χῇ 
Χειμοίδιον, 4. τὸς Ὠγ θετμας ιν [.π, Ηςίγομῖο χειμαδεον͵ εἰς χει: Ἀαπίηη, 

μούξει γ, [ιν ὕψι 

Χειμα δι θ ἢν θογπι155 Δα ΒγΒεγπαπάιιηι ἀσςοπηπιοάι5. χρῶτα ΠΝ 
χειμαδίῳ , γτὶ ἢν Βογηἶ5ν Ποπιοἴπεηον Οἱ ἔπιε Προ ηάτπὶ τόσῳ φιἰμίηγ, 
χειμαδίῳ τόσῳ. αρυ 5014. ἐς χειμφδίμωυ φοιτωώσιχίς ςοπἔοτιαΣ ἢγ- ΠΝ 
Ὀογπατ πη. Πογοάος. γὐπίηνα, 

Χειρρέζομαι» μνσομω, τα, ἀσμια ἣν οὐτς νοἰ τετηρο το γοχοτ,ταρρέτ- ἜΝ ̓ 
τομαὶ ἕων χειμλθϑι,βιέξιο τειηρεῖζαϊς γοοοττα τοπηρείϊατε ἰᾶ- ΐ ἢ} δος 
ἐϊοι, Περόη, αδίο]μτίχειμα ϑηιῦαι 7 ἔγίροτα {δητίτο, χεῖμα εἰς, 
τειπιρείζατε Ἰαέζατιι5. τοπιρείϊατε ἀϊ Πεέλιιδ » αἰροτο αβεδιισνς 
οἱ χειμαξύρμμοι,, αἱ τοπηροίζατο ἰαξγαπτιιτ: 1 ἐνέργο υμῆνοι ἀϊοᾶ-ς 
τιιγγ αὶ Γρί γῖτα ρουοταπταγιῆς Πητογρίοταβ 18. (οης], Απὲ 
οΥγαηὶ. Ἷ 

Χειμῴάζω, μι ίσωχποκα, ἣν ἐπιονρογγιτθο. πιο] εἶϊο. ἐςπιροῖατε Δ’ 
ἔζο,ρτόςς! ]α νεχο:μγ ἐπτοπ τγαάπσον γδεγπου Τ μον Χάμάς 
ζει δ ϑεὸς,ἄοιις τεπηρείξατεπὶ οχοίτατο Χ οη.ἱπ ΟἿς ἐχρίμαζεγτέν 

ἤν χε, 

απ λιν, 

διρμμη ἵ 

Π 

Ροίχας ρεγῆίεῖε, 4: 
Χειμαίνομωτοπιρείατο γοχοτοίοπτίο Πγοπιεπι; ογοάοτ. ἐ 
Χειμρόγω, ἢν πιο, Γεο, ΤἈςὸςτ. ΚΙ}}.9. ᾿ Ἵ 

Χειμοῖτς 



ἀπιηγταηι 

ἡἰνιμιίννα 

(πον; ἢ 
ἐχέθη γα 

ἶμη πιπῆνηι 

αἰτῃ ἢ [μι 

ἐκοιεκο! 

ἐἱ εἶμι 
εἶν, πιαισ 
ανιαρ δὰ 
καρ αι: 
ΠΝ ων 
αὐ οἰί, 

1 

τί 
(ἀπε οτϑιο, 

ἰνκήμι. τὰ 

ΠΩ “ἢ 
μι 
ΠΝ ΤΠ μὰ 

ΚΞ Ὲ 
Χειρίϑόμαυες χλοἶνα!»]Σηαδ ν οπτοτὶι πη ὃ ἔγι ρογὶς ἐπ᾿ πσίαπτι ἀγοοπ- 

. τεσρἰάςδι 0 α οἰλεξαύεμοι, ΕἸΠ,1].πτὶ 

Χείμαρίϑο ραΧ ας ἴσαι οἰαιις 40. ξογαπιοι ἔῃ Παῖς σατίηα οὔ- 
{γιυϊτατνήο, ἀπιοτο παι 5 τη Ποςιιπὴ τι δόξα" αὶ ἴῃ Γδπεὶ- 
πὰ ςοἱ ἰσέξατα οανίζτα τ, ΠΟ. χ εἰμμαρον οἰζέρσας: ἵνα μὴ αύϑῃ 
διὸς ὀμθμθν γ κὶ χείμοῤῥίθοιν τας Εὐφιαΐθο, ᾿ 

Χείμα ῥῥίδε κα, δντογγειις : 4111 τδῦτα πὶ ἢγ οπὶς βτ. ὁ ἐν. τοῦ χεμδνδι ῥέων 
πο πωιμὸς 7) αἴαυρίθ, Ὠϊοίτιγ ΑὉ Ηογατ, ἤππιοη Ἀγ θουπαπι, Ὀῖοι- 
τι ἃὲ χοικίφύβῥοις ἴῃ ἸΝΟΤ ΠΑΡΙῚ. χει κοίῤῥω πὸ πεμκω ἵκελθ., ΤΟΥ 

. χοητι ἤπιε πὶ πη} 159 Ποτούοτ. χείμαῤῥοι ποταμοὶ, ΗΠ ΟὨ.11144.1. 
οἱ χει βδι  Θ- ῥέοντες ποσεριοὶ, κὺ πληρφυ μῆνοι δστὸ μεγάλων ὄμβρων 5.1 π- 

τουριο5. ΥΧῚς Διγάτμδ9 - μϑλα κεν τῦτε χείμαρον αὐταὶ Πληϊαδες 

“αμλϑα κατιρ χόμδυαι φορέοιεν, τοι ρ οποία πι ἢν ΘΠ ΘΠῚ. 
Χεμκας γα δοε)ν εἴ. μγ ὍΘΥ Πα ἰ μοί παον χῴμερανον, ΕἸ οἴγς, 
Χαμρώλεις εντος δ, το προ ζατε τοττι5. ᾿ 
Χειμασία τοιη ρε [[459ττίρατίο. ζάλν,περο χὴ, Η- εἴς. ΕΠ οτίαπν ἢν ε- 

τγῖς τγα ιελιουἱά εἴς, ἢγεπναῦ)ο γι οη Οἱ γ λι5.Η δὴ συ. 
πῆοντος τὸ χ μδϑ. μανεδόνας ἐκα᾿ οἶκε διαφῆχε εἰς ἃ χφκασίαν,Ἰη ΠΥ - 

δετηᾷ ἀτλίε. 
Χείμας6ον, χεἰμαρανὸν μα πον » ντ ϑέρες ρον, ϑερενον. ΠΕ ΓΑ ΠΓι}Π1» να 
Πισ αν ὕει ἃ ἀρυίςο] αι» ντ εἰνουτἜτιιπι ν εἰξιπηξητιτη πιο [οτὶς 

Ῥα1.1.7. χ᾽ να ποιχεῖατν Χειμεϑλιάω, ἰλθοτο ρΡοτπίοια, 
Χείμεθϑλονιν ἰς χίμετλον, 
Χειμερίζω, μ ἴσω, ποι αγὶνγ ἘπγοΥἷΝ επυ, αἰ [Ὁ]. 
Χειμερανὸς, οὐδ, ὁ, ΕτῚ ο  ἀτι5.τιιγ 1.4 δ. ον θεῖ ΠῚ} 59 γι λα σεν πες αἱ χέ- 

μεριναὶ αὐατολίαι οἰγι πα] ες οὐγιι: δι αἱ χα μερανὴ δύσις, οςσαίω 5 ὉΤῚ] 

πα  ἰ5.ἢ χειμαρενίωλ μετ Βγοτπειη) ]ογοίοτ. χάμεξινοὶ χείρφις, ἢ γ ες 
πὶς ἀοτετιογεςαζα, 

Χαμέρεθο,κ, ὁ κα δ ἤν ἘπγΑ  ἰ5, τΊρτις οὐ! ρ  οπϑεγ σογητις, ἔτ! σ 4ι15.χέ - 
μέραοε Ἰοοἱ ἀϊσιητιτ ἃ ΤΠοορμγαῖς, ντοτ. ΠΌτο ργηιο, σάριτε 
13.1. ἢγ πη ς5 ὃς ΕἸ 516) 7 νὰ μγ οππα] 65 Ρτομ ποῖα5 ἀϊχῖς Ὀ] πη. 
Ἀπτίις “το φιαῖῖο 5 σαρίτε ργὶ πο, τύπος χαμεθιώτατος, ΑἸ]- 
ἤζοτεῖος ἰοοιπο ΟΕςους ἐὖ 3 εἰς πίων αἰμισον ὁδὸς πτολλ οἷν τῇ αὶ μερεῖν 
κὶ χειμέριδ.. ΑἸττετ Ἡοπλ.Π1Δ.γγνιφα δέασιν ἐοικέτα χμερέησι 5) ῬΓῸ 

χέμερίαιςοἱ χη μεειναῖς. 
Χέμερκω τεετοτ ε, 9 Δ! ςἢ 8 Αἱ σοτ ἶρις. ᾿ 
Χάμέν, "εν. ἔττρδοψύχο. ῥίγ».Ἡρροοτιν πάς ἀριὰ ἱρίιπι χίμιοῦ 

σαχγὶ αἱ ας Π 5, ΓΙ σ.πϑορογέι ἐρογαγα ψυχομϑύν, διγωώστε, 
Χφυδαπορρι πυροὶ, ττἰ τσ πὰ πγοτηο τοπηροῦς ἰατιμτι, ΤΙ ΟΡ Ἀ,}.4. 

ἀς σαι ΡΙΔητ, 
Χφρμοαπορέυδν Θ., αὶ Πγεπλς (ογίτατ. ; 
Χειμων,ὠνίθυ, ὁ Ἦν ΟΠη 52 }γ θεγαλμτν το Πρ 5» ΓΙ στς: ΓΟ ΠῚ Ροζασυρτο- 

(6118 πχανὶ5. Εχεπηρί ἔγοαιιεητιίϑ. χει, ε δ ρτγοάίρι5, 
Χεὶρ,νν πηδητι5: πος τὸ ῥέον χε ὅδε! ὦ ὅθι χωρεῖ τα . ντ νΟ] ηζ ΟἿΥ 

πιο οσίαυιιπν ἔτ οἵτ. (σομλτιμι}5. οΠἢ χέρϑο ὅς Ῥοετὶςεὰ χερὸς κὶ 
χνϑὸς. Ἐυΐται ἢ. λα 5. χέρὶ ὃς Γοοτίσς χερί. ἃ ὀςυύατηιχ πον 
ἃς Ροετ. χέθαν ΕΓ ρ’ά.ν οσατ χ εἰρ. Γλυ.α Π15 ͵Ν οὐ  Πᾶτηι. ὅς  ΘΟα] 
ἔατῖυι. χῖρενν οἱ Ῥοετυχέρε να ίου  ηὶ ρθμςγ] 5 άσιις Αττςςγ Ατὶτ 
Πορμαη. Θεπίτίμι, ταῖν χερφῖν. ΡΠυΓα "5 ἮΝ οππιϊπατυχώρεγκὶ χέρεσ. 
Οεαϊτῖτιυχειρών κὐ χερῶν, Γλατλῖι. χερσὶ ὃ ῬΟοτ, χεέρεσι, ν οἱ ΒΟ ΠΟ 
δ᾽ χείρεασι. Αςςυίατὶι!. χεῖραςον ε] χέρας. ΕΠῚ νετὸ πιᾶριι5 ἔργάνον 
αἰτιληαττικὸγ, ντ τὸ σκελίδ- βαδὶ στικὲν , ΔΙτ Οαΐεπιῖς τεττλο ἀς νῆι 

Ῥαττι  ἐτογοροντ ΗΙΡΡΟογατος, ποι πάτιὴῖ χει θκοτοτιπι ὈΓᾷ 
δ} πε πΊ γιιπι 9 ΔὉ Βιπογο δά ἐχτιθπιος ἀϊ σῖτος νίσις : δὲ 
4ιιοα ΤιΑτίαὶ πιάπειπη:}}}} ἀκραὶ χεῖρα. δὶς ὃς Ἡ ΟΠ ετιὶς νἤιτρα 
εν Πιαά.λ Νύξε δέ μὲν χτ χεῖρᾳ μέσίω ἀγκῦνθ- ἔνερϑεν. ἈΛιγ [5 [- 

- Πιλα.ἐ, ἔλασ᾽ ὦμεν Φισγάνῳ αἴξας , ἀστοδ)᾿ οἴξεσε χείρα βαρέιαν. Ὁ ]- 
χὶς ἑάοπι ἰδ᾽ά ει, αἰκρίμὸ ἔπεισε χέρα Πρυμνὸν υτὴρ ϑέναρ Ὁ, ΕτΊ]- 
1ιιὰ χεῖρ ὅ2) καρναϊτὰς 4110 ἐπῆγα. (αΐσςπις ἰιος {επί τίμα ὅχίυ 
χέεα ἀἰιυάττ τη ττος ράττες ρτᾶ οἰριια5) βραχίονα, ἃ πόχω, δὲ 
τὸ ἀχροχτιρον,ἰὰ οἴν, τί ἀκραὺ χεῖρ γ σοπηροίτο πῃ, 6 9 Πα: 
δ. ἀκορχειρίς. Χεὶρ τγαηΠατὸ οτίατη ἀς α αἰπταὶ, ἀ] οἴταιτο Π- 
τατο ἴῃ Οὐκ ἢ. πατιιγαί, αιιατὶτηδιαὶ αί τῆς αβίκτου φασὶ τίω» χεῖρα 
γλυκυτα πίω ἵ υς δ ητς5 ἴῃ φιλοψδυδεῖ ἀϊχιτ ἀς Ιεοης, χερὶ δεξιαί, 
Ἐταριιά Οα]οπιιπὶ ἐς νι ρᾶττ, χ εἰρ πυϑηκεία στα ΠῈ15 {1π|]α:. ᾿ς 
εἰερίαητα οὔίατη χεὶρ ἀἸοίτιιτ οἷά εἰξ σιροξοσκὶς κὸ πορονομφία : ἐς 

υϊας [ἀργὰ Νίαπιις Ππιρ]Ἰοῖτεν ἀἸοίτατ ἃ (ις. ΕΠ ἃς ΟὐτΟΧ εἰρ 
ετίατῃ οἷ ἰητον οὐ άϊοπα! 5. ΟΠ εχ νοσᾶτ χάροσιδ ἐρκον,ναύμα- 
χ'ν τι ὅπλον εἴϊε αἰτι Αρυά Πϊοάοτιη σιδηροὶ χεῖρε τοτηδ μι} ἔογ- 
τεᾶ". 15 ̓πί δέξις νεῖν παγράροπς πάθος ἀστιμεητιγ. [π|ςῖᾶ- 
πὰς ἰἰδτο τοιτῖο » Ἐεγιοα ἀτιπὶ ρΡρΡΡ᾽5 γάρτάος σπάπιις 1η[οτὶτ 
νηςος, Χεὶρ ἐς ἀτδοτίθιις αριιά Τ᾽ ἸοοΡὨγαίταπι ἀς ἰππον. "δ τὸ 
τεττο. Χ εἰροντ ς2Ρ.7.1.2.Ἀ ερππι. χεῖρες δ προχαν, Χ ΡΟὨΪΓΗΓ. ἃ 
χες τοζαγιπι. Χείροντ [τίη ΜΑΣ ΉΡτΟ (οττρίαγα {πιο ρ᾽ ἔξπιι 
τἂγδζ οἰ ἡτορτγαρίνο. δὶς ἀἰ οἴ ταΓ χεὶρ δεξιαὶ πγλπιις [οἰταγάς ορο 
τῖθιι5 αὐτὶ ἤσιιπιιντ χεὶρ ΠΟλυκΣ εἰτου, ῬΠΟΙΎ οἴ οὶ ἤζατιια : ὃς χαῖρ 

Αἰπελλουῦ Αρε!]ῖς ταῦδι! 4.1 Ἐρίρταστι πη. Τ αὐ ὀλοδι αἠὐδειω» ὅτ᾽ ἑ- 

γολφε τιωρμοίχε χείο. ΡΟ ΠΧ 1.:.«Οποπιαῖῖς!ν» χεὶρ δεξιὰ, δὴ χει- 

ἐρτε χνία τινός. κἰ ΤΙολυκχλ είτου χ εἰρητὸ αγαλιμα κὶ Α πελχοι χεὶρ γρα- 
φή Τάς πη, Εν ρεγι ες, ἐν δὲ τι υὑτὸρ Λυκόφρονϑ-, Οὔτε τίι ἑαυτῷ 

χέρα διωυατὸν αἐνηστιῶτα πη Ῥοτοίς Πιᾶττι ππιΔ Π 117}. ἰηΠοιατὶ. 14 
εἰ, τὸν χεισόγοκφον.ΟἸςεγο ἀν Ατείσατα ἢ ατιζυΐθις τσὶ ν]4ς- 
Ὀἱτατι γ οἴϊηι ἀθς Πτοτας ποιιίης τςο:ΠΟΙ͂Ι ζμλ]ΠἸᾶτο5.) πρη 
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ΤΟΘΕΠ ΓΘΉτ, ΔΕ ΓΠ Δ ΠΙΙΠῚ : ἀΐ σος ἐἷς πὶς Ργόρτοῦ Οιμτο ἀϊ5 ἐὰ γῇ" 
ταῦ! Πἴς, Πὰς πὶ Πδ το ἃ Οσοιρατί οητιπὶ πιδάγιπν νεῖ πος Πρη 
ογιτγιιοά ἐρτ το], [τσ γα τ} τοδηιι οὐ. ῬααΤς κα Οαΐατ, σορίτς 
Υἰτιπη. [δὲ τε πτηλίκοις μιν γραάμηασιν ἔγραψα τῇ ἐμῆ χειρὶ ἰὰ οἴ, 
ΔΉ ΡΓῸ (στ ρταγαγντ ρα ΟἸσοτ, ἦν ςρ ζ, ἔιπν, ΑΙ οχιάϊς πᾶ- 
μι ΠῚ ἃ ΠΠα Δ ΠῚ. Χείρ: ροτοίζας δ εὐύαμες, νἀδοοορία;, ντ ἀρ ῬΟ]]. 
χεὶρ «φατιὼ πκὶ, 14 ς τ, πιᾶπιι 5 ὑοΠ σα, χεῖρ πολεμίᾳ, ἘμτῚΡῚ 4, ἐπ 
Μεάςα,1. ο Π}]Δ5 πιαπαδι  τγρ. Αἰ ποῖά. 2Ν εἰ θγίαπιο πε ίογδη - 
44 ὕνᾶιι5. -Ετ. ΗΟ πηάπιι5 ΟΡ Ρρατγίαπι ρα σπαμάο νυ] ῆς γα 
Ρα ΠΟ μην, ΠΡ το. αρ.1. δε φυΐτιιγ ογἌτουι πη ἢυ σῈΠ5 ΠΊΔΏΙ15. 
Ῥοὶγθὐιι5.ἄραςτον χεῖρες, ἕο τοὶ ΠἸτπια; πιά παι. 14 εἴτ ρα. ΘΟ Ρ , 
εἴ τιν Θ- πλίον καὶ χειεὶ βειϑεὶς κ᾽ μσχρού πλιυτὶν βαἰμει,αν δ υμμαΐμει χοι- 

Εἰ κτώμϑυοι κρατεῖν 1 ἀοπ,νὴ Ορρτήπιοητος. ρα Αρρίδῃ, χέρα ἐ- 
τοιμοζεϑ τα, τιαιτατη σορίἀίχις ςοπηρατγατου χεμδὲ πολλῖν ἱπροητὶ 
πιδθ.. ἢ ΠΧ. ΡΟ  ν δ: ἈΠΠἘ.1: Πρρσγϑοομῆύης ἄυτῳ πὸ χειρὸς παύπνης» 
ἰνῖς ντίθι5 δια. Ἡοτοάοτ.χ εἰρ βασι 9. υτὴρ νήκης ἰά οἰκ, πὶ - 
Ὠγοη[ἃ τορϑ ροτείϊας Πυϊε ροτευτία: οι Ουἱ4 1η. ἐρῆε. Ἐς 
ἰῃοίοῖς ἰΙοπρα5 τερηθιῖς οὐ πλαπιι5, ΕἸ οππι.1], ὁ) τόνδε ζειὶ ἄρσιν. ὅ- 
πηᾶδεν Χειρὶ μάλα μεγάλ, τὰ εἰ, πραρηα νἱ ἀοτόθοτο, Οὐ ῇ - 
ΒηΝβςατῖο οχ Ἰάδιοτηατο Ἠορταοτυπι ργοθαῖτ, νῦ οτία πὶ οἰ πὶ 
χεὶρ ν πγράτιτ ρτο σοπῇ!ο δ ορεγα, δὶς αὐτὴ σῷ γγώμι καὶ ἔργον 
τὰ πηῖτιγ πῃ Βος ἴοςο Αὐπεπάροτγαι ἰπ ἈΡ0]. μριχοῖς ὅθι αὔρφκα- 
καλυμυῆο δ, αὐδᾳ βώνων αὐ τίυ) χεῖρον «ἣ ϑεού, Καὶ ατ 5 χεῖρα Καὶ γηώ- 

αίῳ ϑεοῦ, [τη χὶτ, Χεὶρ αριαὰ Τα] Ἰαηθτι ἀφ ροζοὶ ἀχιιηρία 
Ἰερίταγιχοὶρ ἃ χοῖρος ργατα! ογίτη, ΕΘΊΔΠΟΣ ΕλΊΠ Οὐ ἐστ 

Ῥγαίες. ἃ. ; ὙΥ (πα: 
Αἴδικοι χεῖρες: Πα πὶ ν᾽ οἱ οαταὶ ἀτῆῃς ἐπ τατῖδ᾽ « ἡσα: νη δογῦτ, 

(μοά ἀς ἀτγοοὶ νεγθοτιιπι Ἰημγὶα ἀἠοίτωγ ἄτας ρὨΠ Ἄτίο πο» 

4υὰ εἰ ὠκέα, (οπετατιο (οπίτι ἀϊχτὶς Τ δοϊτυδ ἶδτο ρτίπηο, τη - 
Ὠλίσι5 4115 αρίςεάογο, πὰς χειρῶν ἀδίκων ἀξξαι γ ἀϊοίτατ ἴς 
Ῥτιον μι  (υΐτ, ἡ Εἰ Ιαςε ταὶς τιχδὴν ἀπὰς ΒΕ} πιοοποῖτᾶς. Ὲ - 

᾿π ΟΠ ςη τ᾿ δυέργου., ὁ πότερίθ' ἐμ πρξε χειρων ἀδίκων, εν ῬΥΙΟΣ 
Ρετγοι τε τη σοί εγεπεάϊς πιαηῖθιι5914 εἰν, ὁ ποστρίθ. πρξε ἡβύ πλο- 
γιν ἐκ τῆς ἀψικαχίας, ΓΔ π ς. Β αγῇις Πεπλο Ἐς πιΟὐδενοίς σοι 
ὄντος μείρτυρίϑ., ὡς ἐπλιηγης ἕπ' ἐμοῦ ἄρχοντες χειρῶν αἰδίκων, Ουὸά 

Ριΐοτ ορὸ ἱπτεν τι χαπάϊην τὸ Ρογοι τίν. Χ οπορ. ρά.τ ΝΣ 
γὸ ἔρχονται μὴ οἱ πολε μιοι ἀρχόγτες οἰδίκων χήρην, ἀ οἰτφῦς ΠΟ πος 

Ιαςείϊεητες. ΒΑΠ]15; κ7) ον ὀνγιξομίλων, Ηἰ ἐξέ χήρων α δίκων, ὁ δὲ 
ἠἐμίωώατο, ὁ ἢ ὀμτεπίμ᾽εγ καν 7 οἱ ἢ ἀκ ὑφίεται, Αἴχρα χείροντάς Πιρτὰ. 
Αναὶ χεῖρα εἴϊς ἀἰοίτιν ηοα ἐχρεαΐτηπι ἃς ἴῃ ρτοπιρτι εἴ, γε 
1 τιηὸ δά πηαπιπι.1} τη Δ 1 0115 γᾶς Παρ πταπὰ διιότοῦ, νηάς ἃ - 
ΡΜ Ηετγπιοὶ κ᾽ ανὰ χ εῖξα ὁμηλία Ἰὰ οἴκ, ἔαιτ ΠΠπᾶτῖς οχρεάιτύίαμς 
(πγπιουίτς ν τᾶτιις ἃς πὶ αὐ πιαπιπι, Ὀΐχονας ἰη Ν θυ}. Α - 
αἰ ορλδη. Τί λέγεις σώ; τιῤ αοὶ πίω) σειοήϑειαν γ 1Π401τ ΤΏΓΟΓΡΓ, 
αἰα χεῖρᾳ ἐ χρήσειτο, ἡ εἰἘ, ἔα πλ Πα τεπῚ ὃς αιιοπὶ δ πιάηυπὴ δ α- 
Ῥοπλ5 ἰδγμιόπεπι ν πγραιῖτ : σοπίμετο νη!σατίσιις. εἰσεπή! 
δόποτο νίτς εἴτ. ΑΠΊτεῖ νογὸ σαρίτο 15.10.5. ἐς, Αν οὶ χεῖρα ῥιπεῖ 
παρλ γον : Πατογργιοχτα Ἔα πι ἀπιι! Δυαητ. ΝΊδηι5 εθοτγα τα; 
δττο! ετγο, ἴα εἴπ, αὐαοεῖν Πες ὀϑατείνειν ταὲ χεῖρας: οἴτι5 εἰ ἔετι- 
τε νοϊοπτίβοατ σα οητῖς δάππιγαητιίν ογαιτ ργασδητίςιαιτα- 
τίαπι (οτ[ςεπεῖς Πα ταρ' 64: ἤιο ςοηχργοιδητὶς. Ἡοπιοτ. ἴπ 
Ριβ τοι ΝΥ Πῖς εὐμτι ἔγο, ἀν ΠΠ. σ.Εὐς μίοσον δ᾽ αἴαγον ἐδ, 
ἄμφω χεῖ ας ἀνέχον. Ἐτ ραι]ὸ ρὸ[τ.Δη τί τ᾽ ὀὐαχομδύα,, ὁ ἐνὶ ἤλασε 

δέξιον ὥμον,, ν Ὁ αὐάσι εἶν Ππ1ὸ αὐαίδι εὗτῳ εἰϊ αἰατεῖναι οϑὸς πληγίων, 

τ 4115 Ἔἤογγε ρίαρα ἴῃ ἔοτεπάαν ὑτατῖα, δῖς δι ΊΓΡῚ], 5 Ατας 1, 
ἀξ ραρηατα Ἰπτοῦ Παγέτοπν ὃς Εὐτε! μτι, ΘΟ ΠΊΕ ἐη ἀἸρῖτος 
εχτέπηρ ὁ ἀτγεέϊις ντογημς., ΒγησΒίααιιε δή [Ἰρετᾶϑ Ἰῃτοτγῖ τ 
ταῖς Ἔχτα] τ αυγας. ὃς ἐπ τὰ, Οἰεηἀἶτ ἀεχιγάπι ἐοἤιγρεπς Ἐπ - 
το  Πυ5γᾶς αΑἰτὸ Εχτα τ). ραιιάϊογϑὲ δἀτηϊτατίοπο : ΕΟ πιο." - 
Ὀ᾽ (4. ἐτερ μνηστῆρες ἀγαυοὶ Χεῖρὰς αἰαοιομβ.οι γίλω ἔκϑεινον, ΕἰϑΓαῖ, 
δαῖγῖα ς. Πδτγο 2. ππηροόγζαπιις ἀπγατ ἰαἰιάατί» ἀὍπες Θἢς ἴλτη 
Αἀοαίιπι τηδηϊξνεις ἐπ! τὶς. αἱχογιτγϑςς αι}  π5..Ὰ ὀπυῖγδης 
αἷτιαο, Γη Δυτι [16 το  ]ςἢ 5, 0)1] τι ον (αΠἸς ρΡύμπι ἀ ΓἜγτηπγ. 
Οἰς ἴῃ ἐρη.14 (αίατοπι Πιδ.σ.δυηπ  Ππλῖ5 πλάπὰς ΘΡῸ δύ ΒΑΪ- 
δυιοτλητα ξπῖτ ορροττιιηίτασοντ ΉΠΠυ4 πεἴςιο αι! ἀνποη ξοσει - 
ται, ἴοα ἀϊαϊπιαη νἱάεγογατ, Ετ άπ Γασ 10. Η οττοηῇι5 διιτετι 
γοβοπηοητον δάπηίγαη5, οἱ 4] ςπὶ Ρογρετὸ Γαιοι}}ο [ο- 
υςητο ξεσογατ,ντ εὐ πὶ ΠΊΩ Π115 ίαρε το! ογοτοᾶζς, [ἀπ ς Ὁ. 

24.4.4 ητιαπι νοσς ἢν οὐ πὶ οἴπιου ἱπσοητί αἰλοτίτατε πιδίδτας 
οἸὔετνας πιης σοπΊρ  εχὶ ἴητοτ [8 ϑτατιαπτέίαιις, μιῆς ΠΊΔΠΙΙΣ 
ὐ καὐππὶ το! επτες 5. θοη οπιηῖα ροριΐο Ἀ οππιδη, Οταςολό 
απὸ ΤρΠ ργασατοπταγ, ἘχοπΉρ πη ν οτὸ ργοσαπτίμπι , ΑὙλἴο- 
Ρθαπο5 ἴῃ Απΐθιις.. Εὐξώρῖθ᾽ ἑαυ τοῖς αἰατείνοντες τὰ χαῖρε, Ἐξ Τ’ 

Ἰνα4. β, Καὶ πᾶσι ϑεοῖσι Χασᾳ ς ὠνίσχοντες, Ίγρ] 5 Αἰ πεῖ, 
χα Τπροπεῖτ 5 ὅς ἀπ ρ} 1ςε5 τεηάεης δα Πάοτγα ρα  πλᾶς Τ4}14 γοος 
τείειτ τίη 5. Ετ σα ο ρα! πηᾶς εὐ νοος τοτοηάίτ Ομοὐ ἀϊ- 
χὶτ αἰττοτ Ηοπι.}}.6 Εὐχειο χείῥ ορέγαν εἰς ἐρανὸν ἀςέρφεντα. ιατϑ 
{ες {Π|14 ων Πολλὰ αἱ κὶν εἰϑερνε τοισν φ᾽λ Ὡς αὐτὶ αὶ εἴρας οἰεἰραι. ΑΓ ΠΠοτεὶ. 
ἀς πιππήο. Π αΐτες οἱ ἀὔϑρωποι «τὰ -εἰνομῆν ταὶ χ εἴρας εἰ- ἃ ἔρανον δυ- 
χοὶ πο" μῆνοι. ΡῚ ςοδητες. πη αθ5 1. σα Ρ] τὶ (ΟΠ ] πιιισταιο ἃ δί 
αὐ Χοηορίν. 6. Βα ά.νῖάλε ἱπετὰ Προίχ εὗτω παὲ χείρας. ϑιιβταρα- 
τἰουῖς πρπιῆςατίο τασηις ἐχτοπξϊοης ἢς τ, νης 8, χείρῦτο- 
γείᾳ ἀϊξλα εἴτ, ἄς χίρρτονεῖν ιταρατὶ τ Οὐ πλος νἤτδτις ἐστ ἐπ 
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80; ΧἊῈ 
ἀρριοδδηαῖο [Γοἰτῖς ρορ 1 νὅς ἐτεᾶάὶς πιλρὶ (γατίρειθοντ ἴπ ΑὩ- 
εἰφυήτατιιπ ἰ1Ὀτῖβ Ρ ον [οτ!Ρ ἤ πιιι5.Χ ἜΠΟΡΗ. Αναβαίσεως 3.Κ αὶ ὁτω 
δοκῶ ταῦτ᾽ ἔφν»ϑθατειγα τῶ τίω) χεῖρα: καὶ αἰέτεινγαν ἁπάντες : [611 

μαορἰπααῖτ, ας θητ 515 ρογγιρᾶγ ΠΊΔΏΜΠ : δέ Ρογγοχόγε Οπι- 
πες. Οἰςογῖα Οτάτιρτο Εἰδοσο,θάτα σοηςῖο [αΠὸ εἰζτρτγοοςί- 
4ΕΉΠς ὃς Οταῖσιις ἀριιά ὥγσοος ποῖ ἀς οι ρα ἔπ ἀϊχῖτ» [«ὰ 
ἄς ραπα ιαίκι5 ες. Ροτγοχογαης ΠΊΔΠΙ159Ρ (ΡΒ ίπια. πάτασ 
εἰξΙοἱά. 510 ἔπης ἐχρτςῖα Π1ὰ ρταξοίαγα πιὰ: τοοίτδηταγ Ρί:- 
Ῥαϊίπιάτδοηθα (εατθητίϊςοπο ας δατῃογῖταιι. ἀεοϊαταταν μος 
ἰαγοίυγαπάο σοι έϊα : (εἀ ρογγιρεπάλ πιᾶηὰ . ργοξιπάςη- 
ἀόᾳας οἴαπτοτς ται τἰτινά 5 σοποίταταν. Ν ορτίσιις ἴα Αὐτγε- 
[ἰπο.Πεἰπὰς αἰ ἐς πταπιι5 Ροττγρθπτιθι5. [115 ρεάϊθις ἴῃ ἴξη 
«τεητίάσῃ δπητίθιις., Ρ] εγἰχιις νογθο σθηίς πεῖ ςητριι5) οοπάϊ- 
οταχὴ οἵξ [ςπατα[ςοη[ιτιιπι. νἱάε Χειρρτονία, ὀ ἈΑἴρειν ταὶ χεῖ- 
δαὶ ἡ ἴάοτη εἰξ αιιοά νἱτεἰτηὸ ἀἰχΊπλιιο, ἀὐα τείνειν ταὶ χεῖρας, πο ιπιτ 
Ῥε χίοτονεῖνγ. (εἰΐσοτε ἄτας Γυβταρατῖ, φιοά πλδπιὶ ρούτγε- 
ἐχίοης ἤεθατ,ντ οἀτιπάςτι ἱπηροπιίοπε.ὶα εἴ, τῇ ὅηηϑέσει οἶδ 
ἐρῶν ἴῃ (αοτῖβ Πἰτὲτ!5. ΑὙΠΤορμδη, ἴῃ (οπείοη.- ὅτῳ τρόπῳ Ταὶ 
χεῖρας ὥρειν μννικονόο σαυᾶν τότε; 0 νετὸ πποάο Ρογγίρετο πο- 

Ἢ {τας πιεηιϊπογί πιο {Π|Ὸ πιαπιις ΑΔ ἀϊε πιοχν Χαλεπὸν τὸ ορῴγ)μ᾽ 
ὅμως ὃ χειροτονητέον ζω μισοίσαις ἃ ἕτερφν βοα χίονα: ὈΙΕΠοῖς εἴς 
'τεβορογγίροηάα [τἀ τηδηι15.Νιά4τὸ δὰ Βαπιοτος νίαιις Ὀτα- 
οῖο αἴτετο. Ανταίρειν ταὶ χεῖρας ( ατ18: ριγα5 εχ ΒοΌταο 
Βυχῖτ,) 4 οὐδετοριιρμαύς,οΠίϊεγε ας τοι τι:ιι ἢ ἀἸςα5.9 πιὰ - 
πὰ οοητγα το] ]ετς ἃς ἰειατα φιοά ἐχ σοπηπη πους οἰδάϊατο- 
ταπι ναὶ ριιρΊ [πὶ τγα πο βεγγαγι θυ ποίτα}5 9 ἐν αὐτείφφυ σιν, δ ἷκα- 
πεϑασι ποτ τερισπαῃτ, [4 Πρ Γ 1οῖτεῦ ἀσργεσαητιν, ΤΆμοΥ ἀ.}, 
5,οὔτε χεῖρας αὐτωφομήοις ἦτε πολεμίοις, Ἐτ Ἡ ἐτοάοτιις ἡπ Ροΐγ- 
πιηΐα σι δ᾽ δὲν ὅν ἤϑν' αἰθϑρώπων, τὸ σὲ βαφλει ὑπομήθει χ - 
Ρα2 ὀὐταιοφμϑρονῖ: ΤΝ 11 ΑἸ τὰ σοης εἰξ. νι: τιιαπα νῖπι [τηποῖς; 
αὐ τὶ φιιοας οὈπτοτο πο ἀ Ποφάιμογίο ἤοπηιἘ}} ἰο το πά 
᾿Βεμεγδνοχτα τ. Ταιοτος. Π1Ρ.1. ἀς Ἐρίςσατο Ἰοατιθη τιν στὰ 
115 Βοπιο τηϑσταΐο5 το Πογα σορτγα ΕΠ οοιιος Διι{ι159 ργπτί 
"46 οδἤίτεγε σοπιγὰ: το ο[ αὐ παύρειν (δὺ ὀφϑειλαοις, τὸ χά - 
δὐεντλαπιι, Ηοπιογ. ΠΑ 4. μ. ΕἸ βλητ᾽ ἐν πρώτοισι θοῆς ἐτὸ χέεὸς « 

ν χοντι Γαιςίαπιις ἀς σοπιροποπάα Βϊοτ. Καὶ Ἀπὸ χειοὸς αὐτὸν μεγά- 
χά καὶ λαμιαξϑ ἐν πολήμωῳ πούτω ἐργαστέμδυον; 41] ὃς ἐρίε πάρῃς δί 
Ῥχοίαγαβ τεβη 60 δ6} 10 βο ΠΠττ πγδηιὶ ἤια. 

ἃ, 

αὐξιὼ χεὶρ, [αρτὰ Δηποτατιπι εἰς. Αὐἰ Πορ ἢ. Τίμων χέῖρα δὸς μοι πἰυὶ δὲ- 
ξιδρ, ἀςχύγασι ταδὶ ροτγῖσς, Πεχῖγα νει ὸ ἀαθατιιγ ορὶϑ συ [29 
ἃς Πάεῖ :ντ δριιά Οὐ ει Πταπυιπηνάδτς πηδηλτη ριιογο. ΝἼΓΡῚ], 
γ. ἄδιειά. )4 ἀεχτιαπὶ τηϊίοεγο. Ἐς ἴῃ 2.10 {ς ράτοῦ ἀοχιγᾶ Απ- 
οἰ ίε 5. μαι σλυἶτα πχογατιιβ [δῖ ᾿ππδηϊτάταιις ἀηἠπλιηῖ ρτς- 
{ερτὶ ρίρποτε ἢγπιάτινπάς οἵξ ἀρὰ ΡαιΠ δεξιαὶ ἔδωκαν ἐμοὶ κα 
βωρνάζα κοινωνίας ἱὰ εἰς. οχττλ8 ἀσάστιης κα μὲ Ἂς Βατηαθα (Ὁ 
εἰοτατῖο. ἀπο (νη θο πὶ εγὰς σοηίςμ!οηὶς Πάςεὶ ἀτατιο δο- 
πειοϊεητία.νλάς Ἰη τὰ πη Χ,, Δια χέρλεοῖπ πηδημν εἰ ἴῃ πγὰ- 
αἰδιυιοῖντ ἀρᾷ  ΊγρῚ].1π πιδηΐδιις τεγγας. ἴσον, δά Ατεῖς, ες 
ἘΠ ἴῃ πιδηΐριις. τ αιοά ἀς 5επεξξ, ἀἴχιτ, Εἰ ἐπ πγδηθιι5 141ι- 
ἀατῖο: 124, δεὰ χέρες ἡ μᾶν τὸ ἐγκώμιον. Διὶ χερὸς ἔἰχένο Πα πλᾶπι! ΠΔ- 
θεῖς, 14 εἴπ τγαξξαγοντεπουε ἴςεγο δὰ Ατεῖς, Εχ 115 Π τ158 4110 5 
ἴῃ τλάηιι5 Βαθοο. 1 ἀεπὶ ἐς δεπεξξιτ,εΆ ἔλδι}}8 αιιάτᾳ ᾿η πιαηι- 
Βιις Ββαθεθασ. Ἀπιγίις 2. Νεγγίπαγὶ Οὐαὶ πιιης ἔρεπι μιὰ- 
Ῥεας ἴῃ πυαπῖθιι5. ὃς Π1 4 πη Ἰδτιιγογειτον ἴατη Τά ΐσος ἐχ- 
Ροπαπι. Αγ Πζο τοὶ, διὼ χέρων ἔχασι πολιτείων ἀἸ χτ ἐπ ΡΟΙῚτ 1. εἰπ- 
Ῥυδιργοςυγαητάγαις τγαἐγδητίο Ποἰτίιε ἴμπτάε εἶτ οιῖο 
αἰ. Ρ᾽ ατατοῖη Ροτῖς. διοὶ χερὸς ὄχέν τίυὐ πόλιν, Δα πιλη  ἴχατο οἰ ατα 
τοῦ Τ μον ά.1.5. Τα τε τῆθ' ξυμ μοῦ χὼν δεοὶ χε οϑ ς ἔϊχίν. [σία πι}5. 
εἰ διὰ χφοὺς ἔχεις,ἴπι πταηῖδιι5 ΠαΌς5 ὃς νοτίας. Ετ ντ Οἱσοτιἀϊχῖς 
ἱποΡ  αἀ Τιεπτα] ἐς Ψατῖπιο,[Ὠἰ πηϊουγτπι πιϑιιση, δός ἡ ἢς ἅπι- 
Ρ᾽εχαυᾶταγ,ἤς ἴῃ τπφα!ρ. Βα οθᾶτ,ς ξοιιεθᾶτ,ς πε ρτοείςη- 
τε οἴου !αᾶτιιτ, ὅζο τα ὃς τ τειη Ν εἰρ αὐτὸς δ᾽ ὁ Κλέων ὁ Κε- 
κραξιϑάμας μόνοις καὶ μᾶς καὶ αδοιτρώγει Αἰ λχεὶ φυλαί ῆει δια χέρὸς ἔχων, κἰ 

ταὶ μυίας ὠπτι μευ ο5 ἴο [99 ποη γοιάϊτ,[εά οδϑίδγιας ξομέτ- 
4" ἴῃ τρδηΐδυ5 μαεπ5 ας τοι ἱποπ5α οἰζγκατέχων, ΤΉςΟΡ τ. 
Ἀπζοτ.ρ δηγατ. 1.4. σαρ.5 διὸ κ ὅπου ἵπεποιγτούτοις ἐφύλαττον διαὶ 
ἀρῶν, ἰὰ οἰξ, πη πὶ διι5 τεσθητοβ (ἐγ θδητ, πο ρεγπαίτζοραπε 
(οἸατος ἰπ ραίσιι!ς ειαρατῖ, Διαα εῖν ταὶ χεῖρας ἐν μέσεο; ΔΤ 5 
Ἰατογροηστγεο, ἴξρατγατε ἀταις ἀὐτι πη γε ΡΟ  Υ 15 [1.4.Ρ] τη 
διπιοης, Αλ ἀἼρα πέντες υἱισὺ δημαγωγδν κὶ πολειλοποιών ἐπ᾿ Φιηηήλες. 
ἐδινὸς ταὶ χρέδως ἂν μέσῳ δια ὄντος σιιυεὀῥάγησαν εἰς ἃ πόλεμον : δεά 

νοτῇ ἃ ρ!ἐθῖς σαρὶτίθιις, ὃς ΒΕ] οτιιαι οἰ! Ρ᾽ 415 σουξτγα [εἰς οὺ πὶ 
ἈΟΠΊΟ Δ ΠῚ ΠΊΔΠΙΙ5 ἸΠτΕΓΡΟΠ ΘΓ οτ, ΠΕ 4Ὲ6 τ χὰ ἀϊγι πιογεῖ, οι - 
τα ἑ ΠΠἰ ταῆτο δ. ]ο ξπετητ 

Ἑ. 
Εἰενεῖ ἐς χῶρσονιν τηάπιιπιῖντ ἀριά Τ γοητΐη μηαηϊισι ἀατο. Ατὶ- 
ΠορἈ ἴα Ν Ρ.Ες το χεῖρ γαῦ σός μιοε ὠεχεττῶταν. Τ Ὠιογ 414 1.4. 
«[ούναι αὐτὸν εἰς χεῖρας, Αἰ τοτῖιι5 ἔς ροτοίξατὶ σοπηπηϊτγοτγε. Εἰς χεῖ- 
ρας ελϑεῖν,ἰὰ οἰτ σοηρτοάϊοοηίεγετγςο: ἃς δά γογδιπη.) νοηῖγε τἀ 
τηληις. Οἷς, ΟΝ ἐγγΟ Ν οππιιπαιᾶπι εἴα ΠῚ 68 τὸς «ὦ πιδηιϊιςατ- 
415 δά ριισπαι νοηϊεῦατ, ΤἈσγάϊά. "το 4. Βιλο μῆμοι ἐς χεῖ - 

Ξρρελϑεῖν ςοη στο δὶ οιρίφηςος. Χιοπορ,αἰκὶς Ῥαά,},2, Εἰς χεῖξαρ 

ΧΑΧῈ 
συμμίξω τοῖς πολεμίοις. ΡΟ ν Οἷτις Εἶτ Βτάπιο; σωυήλϑον εἰς ταὶ 
χϑτρακοιπιάνιις σοι ςγυστιιης, ΕτΊ το Ζ.συμηλείκειν ταὶ χεῖρρεον 
Ἰοιοίτον οτιλῖπι ργο οοάοπι Εἰς χ εἴραε ἰέναι» ῬΤῸΣΠτιπὴ 1016 πηᾶ- 
πα; ςοπίογετε, ΓΒΙοΥ α.}}}..4. Αἰντεπεξελ ἐσαντυς Ὃ χὸ οἱ πἿ Ἀ9» 
γαγων εἰς χεῖρρς ἥεσ αν» ταις ξ}} σοητγὰ ὃς ΑἸΒοπίξηΠαπιὶ φαιῖτες 
φ«οηρτράϊο θαπέυτ, ἰὰ εἰ αἀ ΠΊΆΠι15 γε  θαητ,] ἄσγη [10.2.Τρρ- 
συβαῦθον τε δυδηις κι ἐς χέιρας ἤεσαν τὸ τύχΘ.. ἸΡδηΐ ςοπίειτο πη 
πα ΠἘ5.()0 ντῖταν ὅζ Ρ]ατιῖπ Τα. ἵτρην Ῥτοςορίας,Ε  πεί 
οἱ ἔς ἐμ βελομῆνῳ εἰς χρῖρρες Ἰέγαι τοῖς πολεμίοις, ΟΠ ΠΟΙ δ. πἸδη 
ςξοπίοτετς. Αἰντοῖ οτίατι ἀος! ρίτατ Εἰς χεῖρας λένε, ἘΠῚ ξηΐτη 4- 
Ρυά ΤΊνιον ἀ.Ε ς χεέεας. ἴον τὰ ΡῸ ΠτιπηΡΓΟ εἰς ὁ μηλίαν αὶ δεξίω- 

τλληιις ροιγοξιο:ππαπι5ἱπηρετς ἀϊχίς ϑταεῖιις. ϑπάς ρτὸ τὸ- 
81:41 ὃς ςογὰπι ἀσετο ἴτὰ ρο τ ΡΟΪγ Ὁ. Μειοὶ δὲ τινας ἡμέξμς 
ἔηπὰ εἴον ἐλ 9 ὧν εἰς τας χεῖρας τι Σωσιβίῳ δὲεὶ «δὺ ἵπσποις»ῖ. ἢ [οτ- 

τη Θηοὴ Ὑοηϊόσ)ντ ἰοα τειν ΟἸοογ, 6 ἀπ᾿ ΟΠ οαιίμει, Εἰς χεῖ- 
ες ἀ γοῶτι »ἱπ τπδηι15 πη έγενν εἰ ἴῃ πτάυὰ {πππετ δρπά Ὅς: 
Ἡετοάοτοίη ΟἸτο, Αὐτὸς γδ᾽ δυκέω ϑείῃ τύχῃ γεγογὼς τίδε ὡς χᾶ- 
βὰς δγιῶτηΝ Ἰάξοτ μι] νίγρα!α ἀλῖπα ἴπ ᾿πςο πὶ δάϊειις μας 
1 ΠΊΔΠΙ5 [πο Γδυἱ. σοηδτὶ ταις ἀσρτεάϊ, Εἰς χεῖρας φέρειν»Ὁ ἔ- 
ἔδττε ταις ἘΧΡΟΠοτΓΕ.ΡΟΪγ Οἱιι5,εἰς ταὶ χῆξας ἔφεξον τοὶς ἄρχε - 
σι «δ ἀπολογισμοις Εἰς χείρας ἐδέξαντο ,Χ ΦΏΟΡΗ. ἑλλίω, 1.2 ργιπγῇ 
δοίδιιη σοργείπ ἱπηρετίπηιις Πμπλπιοτγιης, Εἷς χῆξας 
λαμβαλεῖν 5 1} πη δηῈ}5 Γππχοτο : γε Πιρτὰ 1π Αὐ γιόϑαι, ἘπεΙρΡΙά. ἴῃ 
Εεσιθα;- κὶ γδ αἰχιύϊω φέρει πράγμ᾽ ἐς χέρας καβόνπ᾽ ἀκα στεῦται 
τῦδε Χοη,Ανα β.1. Καὶ αἰα βαὶ δὲ ἃ ἵποπον͵ τὼ παλτᾶαὶ εἰς χεῖρας ἔλαζε: 

Ογτὰνς σοίςευίο οαηιο τγαρο ας ἐπ πηᾶπιι Γππρῆτ, Ρ] τ λη Ο4]- 
θα Λαζεῖν εἰς χείρας “ὦ ἱερειε τὸ σπλαύγγχνανν ᾿ξ 1 Π|8: Ἔχτὰ ἱπ σα - 

πιι5 ἤιπηετς. Ἐ΄ς χεῖρας ἐς ϑέγώ 1 πδΠι15 ἐπ ρόπογα. Ρίδατ, λα 
Βαςςο διά. νδεαις μπρΌπᾶξ ἴῃ πηάημπην [115 ΤΕ ρτὸ σαί 
σδητμάγιην, ΗΠ ΟἿ. ἀἰςοιτ ἐν χείρεσσι τίϑει:Ετ χερσὲν ἔθηκε, ΕἸοτοάο. 
ἴῃ ΟἸτο, Κύρρς 5. Κοφῖσον ἐς τας χεῖρας ἐὥνεςς τῷ ἑαυτῷ σταιδὶ καμζύ-- 
σῃ,Οὐςον ἐγὸ ἠϊοῖς ἀε πιδηιι }ὴ πἸΆπιιηῖ 9 αιοά Οαίαγ ραν τπᾶ- 
πιβοαιόάηηε διὰ χέρεὖν μα τον ξεν, γ 6] Παρ [οἶτον διαὶ χίρών Οὺς 
Εἰγδζ 05 νυἱρὸ ἀε παῖ 6} γηαῖῃ, Ἐκ χάρος γε να ἃ τπαη, Ὡς 
πιαηῖθιις Δα τειῃ αἰ Τα ὰ ὁ] αδίτοτοντπ πγοτι. Π144,λ,ἐκ γὃ σφών 
χέρων φύγον ἰωδία συγαλόεντει, ἘΔ Ρ ἤαπι δυτεπη ἐζάξιπι Β εἰρυ. ἀς 
τηαπὶ διι5γαῖτ Οἷς δὶ Ατεῖς. "1. Ἐπρῖς ν ετὸ Δ 1415 ὁ τπδηῖδι)5, 
της ἀετι πρατγοντρτο ΟΠ 0. Ἐκ κἐεὸς βεηϑεὶν τοῖς ράγμασιν εἰ - 
χῖς ΡοΪγ δ. ργο {Ὁ πηαπῖ τοῦθ {πσοιγγεγοον οἱ σίωτονως ἡ ὅι - 
τετα μδυωςγ 7) πάσης ὅ);μελ εἰας γε ἀχ Ρομὰζ δ14. [ἄσαι ἀἰχὶϊ ἐκ 
χίοὴς ἐἰχεῶτο "ἢ ὠκοκαιμϑύων ἴτε πὶ ργοροίτᾶπι ᾿ηΠπᾶτεσ ὃς τηᾶ- 
ΠῚ ντβοῖς Εἰ χίξοουΡ τ ΠΟΠΊΣ 115 5 ΡΓΟ 4010 ετίδπη Δα ΠΊΔΠιπὶ 
Ἰιλτίης ἰητεγάμπι ρου τιγ,ῖ, ἀς ργοχίσηο Ρ δας. τγαι. ἈΠ ο- 
πὶπὶ δὰ πιληιπη [ρ εοῖος οϊς νἱἀοτιτ,α] ἴῃ ὀχςο! .011.1.31ως.ς 
τον πιαημηὴ ἰπτι τὶ ἀεπι  ἀρραάτγογει  πγῇι5 νἴτῖά δηῖτηο- 
τιπη αὶ πιδημ πὶ αἰρὶςοτδτητ Χ οη Ῥα αι, ἐς ἀγπηάταγα Ρεν(οα. 
Καὶ ποιλτα δύο, ὡς ε πὸ υὴν ἀφεῖται, τῷ δ᾽, αὐ δέῃ ἐκ χφρὸς χοῆόϑε, Τλυϊὰς 
ΒεΠτᾶς ἀῃγξτατας ᾿δίτας:ν πὰ ΠῚ 4118 ΠΊ ἘΠ} 1111}5 οΟ Ἰοἰαπτ : αἰτογά 
4114 ΠῈ ΘΟ ἢ ΠΕ159 {1 το τα ἔσγαῖ, δὲ διὰ σηδηιπὶ ντᾶτιιγ: 41} σοη- 
(εγτῖς πλαπιθι15.Εἰκ χάρος οτίατη αἰ] ὰ ἤετὶ ἀϊοἴταγ αιοά ἠδ 
Ἰόρα [δὰ δεῖν πλάμιι Πτ οὐ σογάπη,.π ρτς ξητῖα ἀγαῖς οὅ- 
Βτ Ιου. ΡΟΙνθ.1}.ςνα τ κοινολογίας ὡκ χφρὸς γἩυομῆνης» νῖ σοΓᾶ μαᾶ- 

δύξο σοἱΤοιῖο,, Πτιὲ ςοπιπιιηϊςατα τς ἴῃ ργς Ἐπτία ἀταις οῦ- 
τοῖα. Γἀςπὶ 1.1. Ωὐςτε πταύτεες ἐμ χειρὸς αἰϑοφ γον ὅτι δόγτας αὐτῶν εἰς 
τίω) πίς ιν. ϑτατὶ πὶ σου στο ο5 δὰ χηππὶ ἀςαϊτίοηςπι βεσμῖς {- 
Βηϊῆς. Εἰ χάρος οτίαπὶ συ ἤστὶ ἀἸοἰτιγγα!οά πηᾶπα ἤτ. Αὐηξ. 
ἐκ χέεθε διέφϑαρ ἐν, πιά ῃῖθιι5 ἀἰςετγρίεγιητ, Ετϑορ ἐπ Αἴδςο, 
οἰιην ΨΊγ {65 παιτατηροοιάς5 τορογταβ οἦδε ν πἰ ποτα πιδῦιι ος 
(ς αἰτ: Ε᾿ φϑευρυθας γδ ἀρτίως δὑρίσκοιᾶν Λείας ἀ πείσοις γὰὺ κβιτίυναρα- 

σμᾶμας ἐκ χειρός. Ἐἦκ χήρὸς δὲ ἐκ χήρων τιιγίι5 ἐς σομβιέξιι ὃς ςὅ- 
διγοῖϊε ον] τατὶ ἀἰο τατγ,ςῦση αὖ Θαλίηιις τα {Π {δ 15,.[ς 4 ςΟ πι1-- 
115 β λα115 σοίετγτέίαις πταπίθη5 γο5 σοτίτατ : φιιοά γηδηΐθιις 
Ρτα λι ἕαςοις ἀϊσιιπε Γιατ ηἰ, ἐκ χέρὸς μοί χεδπην Ιπτογρταθ 
ΤῊ σον ἐν χερσὶ Κὶ μαΐχης γγοσμίῥης οἱ αἱτοσεωελϑύντων ἐγζιὰ 7 κὶ ὧν 

χίοθε μὸ χοιάνων μᾷῆν τὸ παύΐσα ὅλωι εξὸ χιϑυβόλοις κὐ σφενδονήτας. [)1- 
χὶς Οὐ. ἀξ ηατο πηδ 1. 54 Π{ι1π Πρ. γτ ἢ Δ» Κὶ οσπδπὶ τὸ ἰπ- 
Βεηΐο Ζυΐ!Π ον» ΡαΓ5 σΠλ 0115 οἰ δάς δι ἰαριάϊθιι5. ριιρπατς ἃ- 
{π|5 [ἀςοοάετς,ας πιοάὸ τηὰγηπι Πιο ἀογογπιοάὸ [0418 σοτε 
ἀϊνσιροῖς τηφηΐδιις ρυα  παπὶ ἕχξεγο, ΡΙ ατ,ΐη ἀϊ Πρητατιοηον- 
τγιμτὶ Ατμηῖξ 5 νίγιατς απ [ἀρ τα ργς πἰτουίητ., Εἴϑεντο καρ- 
τερρὰν ἱππομαχίαν κὶ κρα τιΐσαντος ἐκ “ἶ  χήρων ἐπαυινώνδα . νἹέξοτα 
ἴῃ σοηϊέξι Ἐραπιΐη δια. Εἰ κτείνειν τίυ χείρα, πιλη1πὶ ἐχτϑίεγον. 
Τταβατὸ ἀἰχιγΡοΪγ. ἢ οτ. ἐὐστοι. Εἰ ϑαύρσησαν δὲ τὺ λοιπτὶ ταὶ 
χεῖεμι ἐκτείνειν, αι! ἢ Πιητ αᾷι εἰτημα πηαητνπι ἐχτέάοτγο, ἱ. τοὶ ἐς 
488 ᾿πιιαά γα, {ἀπ πτάπιιπὴ ᾿πίϊσοτο, Εν χερσὴ, ἴῃ πιΔ 1. ΕΟ - 
τηετὶ ἢ] ψ ἐν χείρεσι τίϑει Μενελαξιν Οἱ ἐς σάλι πτάπιὶ ἄατο ἴῃ πηᾶ 

λλττι Μ πεῖ αἱ ἀσίταγ. Ἡογοάοτ. ἴῃ ΟἸΤο, Εἴχοντος 5 ἀυτώ ἐν χερσὶ 
ὰ γέμιον τῷ πα; δὸς ἴὰ εἴτ, Οἰπὶ τγαέξαι δὲ μα θογέτσιο ἰπ τπδοῖθις 
Π|17 απρτίας. Εν χερσὶ οτίατη ἀἸοἴταγον Οἱ τηάπι}5 σοί στηηταγ 
ἙΟΠιριτιγ. ΤΊ ον ἀϊ14.110τ.3.οἱξ ἣν ἐν χερσὶν α πεχτείνατε, 1105 ἴπ 
ςοῆϊέτζιι οσςῖ ἀ1{}15,1.ὲν συμζολῃ κὶ συμμίξ τἀ Ἔτη 1.4. Καὶ ἰῷ αὶ μ΄ 

χη κριρτερρὰ νὴ ἐν χερσὶ πῶστο, Ετατ ἀςτς ρτ ας ᾿ντοϑ τοῖα ἀπ ἀπ ᾶπὶ- 
Ὧμς 

οσιν φιλικίμη, 1 ΠΟ Ρ ΟΠ] ἐπι πὶ δοπειο]οατῖᾳ (ν πο αγη εὐ ' 

ϑδτΑτας Ἔρος, ὡς Ἂς.» 
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ΚΕ 
Ὅς ογατ ία οτιργα τη τῆσοτι Πεδατ,νὸ ἐκ χειρὸς ἐμέχοντοιν Ἰὰς 
Ταρτὰ "τάσην. Δεξαυΐνων ὃ τ! ΑΙ υαἰων , ἐν χορσεν ἐμ πτίλων καὶ μοί- 
χυ Καὶ πὰς Αὐβοι ρα Πθιις ἐπηροτιι ΠΠ]ΠΟτλπὶ ὀχοὶρίςη.- 
τις πα πιῖς σοι  γεδαμειτ. Εἰοσιοῦις 1Π|4,ασ ὸν γδ χερσὶ τέ- 
ΧΘ’ πολέμου, ἐπέων δ) ἐνὶ βυλν ἱᾷ οὔτι ρ μα πναηιις ροιοιτ, ἕο 
τὰ [ἰῖ ᾿ς τη) οη τις ἀρτας ΝῚ τ Ὶ], Δι μοσά, το. [ἢ πλαηῖ δ, Ματ5 
ἰρίς νἱτίρ. ῈἘ παίρειν χεῖρα 5 (Ὡ ]ατὰ πᾶσα ἔς ν᾽ ξξι πη ἔατο- 
τῇ» ἀατο ΠΥ Πι 5. Π]οτας, Ε πα ρεύϑοη δὲ α μφοτέρων “ἢ χειρων,ν Ἰὰς 

Ἑ᾿ σαίρφμμαι. ἐμβεύλειν τί χεῖρα» ἸλΔὨΠΠῚ Ῥοτγγίσοτγο ΑΥΠορ α- 
τι 5 ἱῃ Ν οὔ15. κπειτ᾽ ὀυϑις Ὡροσιόντι Ἐ᾿μβοίλλει μοι τίω χ εἰ ἅπτι- 
λίω τωι δυμοσίων κεκλοφῇ εν, (ΠῚ. ὃ ποιουύΐσιν,ῃατιῖτ, ταῖς δίχα - 
ςαὴ ς50] ϑω πευτικαῖς ποιομῦ τες ρέμα ἐφαπτομῆνοι τὶ χερὸς ἐν τιῇ ἀασά- 
ζεῶτο δίς. ΕἸ πιξαΐλλειν τέω χεῖ ορκ στγαὩ τ ἐπι ΐσογα , Οισογ ΡΟ Ϊγ". 
Πῦτο αΐητο . Ἐ τόλμησε ὅδιζαλεῖν ταὶ χῶρος Μεγικλέα,, ΑἸἤις 

ξαϊτ πιᾶπιι5 ἰηἰΐσοιο Μορας ἢ, Το Τὰς πη ἀὔλη β οἰλλ εἰν τας χεῖρας τοῖς 
χΤ τίω) κοίλίω συρίαν περᾷ γμηιστιν Ἰὰς Ε᾽ πιβαάλλω, ΕἾ “έρυΐν ν ὄμῳ, ΕΠ 
γοτὸ χέρων Ππ|ς πολέμου γόος εἶτ15 Ὁ. }}1 ν 110 ὁχ ἴπτο πιάπα ο- 
{οττασὶ νἱέξου νἰέτιπι Ἰπτογάπαῖς,, ἤρο τας, ἀρίταιις ργο Δα ΠΊὶ 
τοίζγατι:νἀο ἐν πολέμου γόμῳ τς χειρ εν Ππχοτὶ αἰ οἸτιιτ. 4] ἴῃ 
Ἄςοπῆϊέϊιι 8, σοΠ [ατα πάη ρογῖς. Ετ χαὶ ΒΟ ΚΙ ράτοῖτοῖι5. Ὁ. ἢ] 
αὐππίποτς «Ἰοϊτατγ, ΤΊτ, Γλλῖτι5 ἰηιτῖο ΟΡ οΥῚ5 9 ἸΔὶ ΡΤ Πεὶπι ο- 
πιμῖιτι (χτῖ5 σοηἴταῖ 5 Τ οὶ σαρτὰ ἴῃ σατοτγοϑ [τϊτιπὶ οἷς 
Ὑτοίαδπος : ἀποδθι5 πο» Απτοποτέηιις δέ νοτιτ τατος μο- 
ζρ τὶ)» 8ς αιυῖα ραοὶς τοἀφοηάπάις Ηοΐεηα Γοπι θοῦ Δυτῆουο5 
Ἰογαατ . Οπλης ἴπ5 δ6}}} Ασμίτος ἀοΠλπυἴς. Τούρ μμ5., αἰθὲ 

εἰλώσεαῳς, Καλὸς ἐν πολέμω ϑνήσκειν, δνηοὶ πολέμου νόμῳ πῶσ ἔστιν υὑπτὸ 
“ὦ χρατοιύα ων, Ροἷν Οὲτι5» ὦ χειρών νόμῳ διέφϑειρε ἃ τύραννον οχ ἢπι- 

τὸ 6 ΠῚ τθαηῖι σου ογτιιτι τυ γδηπιιηῖ ἱπτογίοςϊτ : νὶ πιαπίϊαις 
τειιοιζαιης, ντ ῖῃ 6110 τ σοηίογτα ριισπα, 4 οαλ, τσ μϑὺ αὐόρας 
κατ᾽ αὐτὸν ἢ κίν δίωρον ἐν χειρῶν νόμῳ δεέφϑειρεν. 1105 αι] οιπ ἰὴ ἴ- 
Ῥίο ργωϊ ἀιποτίπιίης ἃς σοπβιξει ἰητοτοιίτιάςαν το ρτὶ- 
ΠΊΟ, τα" ὃ πολεμίων οἱξ ποτε κρατήσειε γεδι οὐ Ὁ, χειρών νόμῳ δὲ ἐφ εἰ- 
ρ8. ὧν ἢ ζωαγρία, πορὲς αὖ τὸν εἰσαναχ ϑέντας υἰατεξαίλλετο τοῖς θηρίοις. 

τά εἴ πα Ρυρπα: σούρτοῖα ἃ ςουθιᾶα. Ηετοάοτις ἴῃ Ντα- 

ῃΐα. Αἶτε γδ γέ εἰν ὅθεσ τα αὔυοι τοῖσιν αἱ νῆες διεφϑείρφντο 5. κ᾽ μὴ ἐν χὲ - 
ρων νόμῳ ἡπολλύμῆνοι 9 ἐς τίαὐ στελα μῖνα δεέγεον 5. 411 οΧ σοπῆιϊέξιι 
Βοῆιηϊοες πιαπιις σα ΠΠ ομτ δίάεηι ἀϊχιτ, πρὲν γὰ ἢ συμ μίξαι ἡ - 
μέρας 9 ἐς χειρῶν τε νόμου ἀπικέῶται! » ῬτΠ οι σουρτεί πια- 

Ὧ115 σοηίοταπιιι5) 06 }}1 ἴπιτς ἀσαπηι5 σοππτη {14 ρισηα, οὶ 
τὰ τα πὶ ἐν χειρῶν νόμῳ εἰμιυϊαῦτιι. Ουοά ἤς ἐχρτείπτ δα] υξ. 
ἘχτΠιπιδπς Λάμ γθα! αι ἀοίοτε ρογπλοτιπι ᾿π  γὴα5 ἢπᾶ5 τη 8 
πὶ ν᾽ ηάϊσαταγασι. Αὐ Ποῖ πος σοηῖγα ΤΊ πλάγοθιιπι. φυλακτέον ἢ 

,ποῖς μὰ ὀλιγαρχικοῖς κα τοῖς τία) αὔισον πυλιτείαν πολιτόνουδοις 5 «ὅσ ἐν 
χειρών νόμῳ τας πολιτείας καταλύοντας, ΟΔιιοηάος Ο1]ς αἷτ . αι] πὸ 
ὁχ ἔστ τατο ίξα ὉΠ πιδούιιις σοπίοττα 7 νὶ ΠοπΊρα ἃς ΑΓ ΠῚ 15 
ρτο Πδίάϊας κοῖραθ. ἴάτυπι Ια δοξαξϊδητ. Ροΐν θῖτς ᾿τσγο [ὸ- 
οἰ ἀο. ΕἾ 3. πρύτῳ τῷ καιρῷ σιωυ ἐῶν γναϊον ἃ ὑὕποιτον αἰομ(ύλως ὀΐω 
»“ζο μῆν ον. ἐν χειρών νόμῳ τελξυτῆσωι ἃ βίον, Ῥοτ ἰὰ τορι σατοιη 
δόσαν χιοα δῖε ςοιία! τεπιετγὲ οἰμῃὶ Ἰνοῖϊο σοπρτοίϊι5. ἴα 
Ῥυα ο Ποῖος πιάπιὶ νἴτατη Παϊογῖτ, Τάοπι ᾿ἴστο τουτῖο ἀϊχῖτ, 
υὐϑν αὖ καλλίςης ἐλπίδος μεταλν εἴξαι ὃ Είον, ἐν χερ ἐγνόμκῳ, ἘἈπγῆις ἀς 

“ΠΟ Βμεῖϊο Ολιποπῆ ἰϑατιθπ5. αἰθεπεσων βέώοις πληγαῖς» ἐν χειρων νόμῳ 
μετηλλείξαι ἃ Εἰον, το ]φητῖς Ρίαρις ἀεϊεέϊαιη ἀταὰς ΠΣ ΠῚ 

π᾿ ρῖς!ῖο μοίεῖς πιαηιιν ἴτᾶτη ουστ πιοττα σομηπημτα !ο, Αρυά 

ἯΝ [ 

Σ ὉΠ 21}. 

γιπμλίιν 
Θἰ Δ μι, 

κι ἀγμειῦ 
ἀιηυιοή ν 
ΠΑΡῊ Ἢ 

τ διά νθὶ, Οἱ 2. χειρών νόμῳ δέχετω ὅγιστορ ζω ἰὰ εἴτις ρη Το]. τεςὶ- 

᾿ μι. Ρἱτῖπ ᾿ρίο. δε} σοπρτοῖϊτι [ἃ ἐν ἐχτγίτιι ο[Ἐ Π γατ!} σι] ρα. 
Ὡ ἀμ. γἱάς Χειρρδίκαι.Ε πὶ χειρὸς ἴῃ πλᾶπιι : αριϊά Τ᾿ ἬςοΟΡ αἱ. τυ) σ᾽᾿ 595) 
ἀμίμηιο χειοὺς ἔχεις. Ματτη.. 4.8ς Ε λ[α.91. δ3) χειρῶν αἱροῦσι σὲ, τα 01. 
πῆς το] οητ τς ἥτις σειταδιιπτίμαιι ἴῃ πιά μιιδ)ν 6] (προι πιδαῖϊθας 

τῦΐπιις τοξτὸ ἀϊσίταγ ) 14 εἰν, Γἀϊηονῖη πιᾶριι ἃς ετοὶα τὸ μὰ- ὁ ἡλίμνηθι 
ἡ η δεδαης. 
αὐϑιὰ ύ 
νον Τὸ ἸΣ. 

τ΄ χεσία χεὶρ ν τάς Τ᾽ κέσιίθ., Κα τὸ χειρὸς ὕδωρ, νἹάς Ὑδωρ,Κοιναὶ χεῖρες» 
᾿ Ἷ αν 
ἤν" τῦσημ5 Ργοίαπα Οἷαυά, νοὶ ργοξαπατα ΟἹ] 4.ἃ αιιο δῖ ΡΟΙ ας 

ἮΝ ἮΝ ταῦ. πα μῖδι15 ριιγῖς Ορροπαπτιγ ριιὰ Ἡοτατίπσι. Μᾶγςὶ ζᾶρ. 
{πηι ἡ) δι ΘΝ Κ.η {Ἐρεῖπιο; κοιναῖς χερσὶ τῶπ᾽ ἔσ τινγαϊίατοιε» τη 4 ΠἾθ 115 Ρτοΐδηϊσοος 

εἰ ΠΠοεῖς, Κύζαι ταὶ χεῖρας » πιλπιι5 οὐου ατΊ)ιιο ὃς φιλεῖν ἀἱ- 
εἶταν. Ἡοιποειις ἐς Ρτίαπιο 1{114.,ω,, ἀΓχὶ σ᾽ ἐξα «ας χερσὶν Α΄- 
χυλῆθ. χάξε γρειύατακὶ κύσε χά ας." ᾽ς πὶ Ιγϊος ΠοΣ] ἀοχ- 

τοῖάπι οὐκ ίατιτ, δόλιο σ᾽ ἰϑιὲ κίε χεῖρε πετάσσας Αἰ μφοτέρας: Ο 
δυατοιὶ ἢ λαῶν κυσε χορ ὅπ) καραῷ, ΡΊ τατον. ἰὴ ατοης γεῖς Υ". 
ποτι ϑέ: τῶν τοὶ ἐκ(οότια τοῖς πόσιν. βαδιζοι, κααταφιλοιαΐτων πεῖ χεῖ 

μας Οὐοα ἄατς οἰοι]α πιαπίθιις ἀϊχ τ Οὐ] ἀ.2.Μοταπιουρ οί. 

Ὅοτη. Τδείτις ἀς ΝΝεγοπο ἴθδτὸ τς ἄρετο σταῖς ἀΕ15. ΟΥ̓ Πᾶς 

ἰδιιτο ἀουλτπι., σθλια ἱρίτις δάσο!» ὃς ἀςχτγαῦη οἴσιι} 18 ὁ- 
τἴδιτι βατίσατς. Οἱοιι ασαθτιιγ οτίαπὶ σᾶρΡΙΙΣ . ἰνιιπηοτο 5, δὲ ΟαΙ- 

Ἰο5.Οὐν{.φ, Καὶ κιωεον ἀγαπταζουΐνοι κεφαλίω τε κὶ ὥμοις Ω ςδ αὐ- 

σῶς Οδυσειὲ κεφαλαὲ τὴ χεῖρας ἐΐκυσσε, Ετ [10.τ. Κύσ᾽ αξα μὲν πεφαλίω 

κὶ ἄμφω φάεα κακά ΟἸτοῖο λ4 Τγτοπεῖη, Τυόΐαιις οσιι! 0596 τ1ἃ 

Πτοενεπίδθης ἴῃ πιοάϊο ἔοτο νἱάςγο, Δ ααυ ότι Οατυ 05. λά 

ὑπννμ 

μοι! Ψεγϑη. ἀρρΠ σαη[άιις το Παππιν Πισπόιπν οσφοσυϊόίαιε ἤμα- 

αιπία ον αἴλθοτγ. Τάοπι, Ετ ἀε! εὶς ριιογὶ οΌτιο 5 Οσε !ο5. ΠΠ]Ὸ Ρυγριιγθο 

ἜΝ οἵς [πδυιΐατα, Κατὰ χειεὸς ποιεῖν ) ΚΕ ἰδισεὶ ᾽ ορ᾿Πο], σοῖς [0 μ ᾿ ἱ 
τῶ "Ὁ 

ΡΝ 

ΧῈ 89) 
τ Δηι]»διιεγοη, [4 οὔ ρτοπιρτὸ τοις ἐχροδιιὼ, Κα πὸ χεῖρα, 
δ ΠἸΔΏΙΠῚ ΡΤ τα, ράγάτα. ΕἸ ον οἰ τις, τ χᾶμα, ἔτοιον, δ χε- 
Ρῆ: αὶ ὀναῦ φρὸς χαρχ( [τις αα πιὰ πιιηγ 1 ο{Ἐ ἀπηα θα ανς 115} 
Ὁ εἰς πολλαὶ χρη σίμος οἱ κέ της δὶς ἀριι Οἰςετοποίῃ ἴα Οται  ουαις 
δὰ πιδημπγ» οἰ μςῖη ρταἤο ρατατίππ ας μαρουσε ντ αμιά 
1ὐαλιαι "10. (φρτῖπιο,σαητατο δα Πα πιΠῚ, [τὸ πῃ Ρ᾽ ΟΠΊρτιι ὃς 
ἴῃ ργαίςητιᾶ)γςοιά; Κυψαι χερσὶ τίυ) κεφαλίω κἡὶ γοὶ στη ϑεα ΠΠηλ0}}- 
4μς δάϊμηέϊα ἰὸς ἰοςο εἰϊσομπιία ἔτος ριΟΡίον σοὶ σοπηοχίο- 
ΠΟΙΠ 9116 ἀΠ10] πορ!α!αις που σαιάα πηι, Τα έξυς αὐτο πὶ πτας- 
τους Ποηα (πωτνΟάριις πναηλθτις ρεγοιτζενς Ρα οι ὁ οοῃ- 
(ρετρεγωσαμ!ος γε] Ποῖος Ν εἴτ εαι [οϊ πδονςς  ςἔχας νε] ἴοαιὰς 
ΡΟΠατς ἐτοπτίπταις ἔογῖτο, Ἡοτηΐσις Πα χ αἴμωξεν δ᾽ ὁ γέ- 
ρῶν κεφαλίμ δ) ὅγε κόψατο χερσί, Ἐς Ο ἐν }].υ, Στῇ τὸς ἡ πλήξας κα- 

δίω ἰωΐπωπε μύϑῳ, Ῥςξζοτα πιάθῖὶ Ρεισαζεῖς νοὶ ἔσγῖτς ἀξουμας 

Πλτληὶ να ν ρρῖ!, ΔΕ ηςοἰ 4, Ουϊά. 3. ΤῊ ΠῚ. ΕἸ. τογίτα, Κκαγίις 
1Π|4 405 σν ΑἸςΙ}14: Αἰ 115 ἀυιϊτο ἀς πςος Ῥατι ος 5 πππςῖος, 
τοι ὃ ϑύρκξζε Εἴδδαιμον ἀμφ᾽ Αχιλῆκ δαΐφρονα, χερσὶ ) πᾶσαι Στή-: 
ϑεα πεπλη γοντο. Οὐ, ᾿ηἸ ση15 ροτοι τ ροΐξζογα ρα] πῖ5 » Το, 
Μοταπιογρμοί, Ες ἴω ἐριϊοὶ, - αἰ ἰάιξεῖς ἑοπιιογιιας ροξϊοτα 
ΡΑἰιηἷ5. δεπεςα Ὑτοδΐ, - ἔοτίτγε ρεΐζουα ρα τηῖ5. δτάτίις δ υ1- 
ὉΔτΟ δ το αιΐπτο, -Ῥεέξοτα ρἰαιέξιι Οοποιτοῦς, Πτπογίϊεα 
4ιιοά ἀριιὰ ΡΒ] ατῖτιμνι 9 ἴη ΜΈ σ]οι, Οορίταης. Ροέλις ρυτας 
ΠΟΙ γοήο εἰ!οσάτιτος ἔοταβ. 106 σοπΔ, [αἰγὸς Οὐκ Εζό- 

μῆνοι ἢ κα τοιόῖσι γδων, τίλλοντό τε χαίτας, Ἐτ τυ 1] εἰς, πρερϑελὺ μίνοις 
λκετο χώτας : Οἱ [δπτ15} ἀσογατε σοπτας ἐἰχὶς δοηςσα,, ὃς 
ΤμΑςεατὸ ογιποπιοῖη Ηρ ροΙλτ 1 ἀηταῖο σϑιπας Οὐ ὐπις ηιαν- 
το Μοιασπουρ οί. ὃς (οἸμάεις οὐἴπες, ΕἸτάτς ἀριιὶ Ψι φ “τα 
“ΜΕ ιοϊά,. 9. (ο{Πὰ σουπας. Νν]αττια!ς Ἐρίργαημῃ. το ἰοσπη- 
ἀρ » Εν ἀεχεγα ροῦιις ρα] ας» ὅς σοΐπατι ν οἱ τ. Τάςπι το 
αιιϊητοοΡοέϊίαας ρα! ης ρατίτου ὃς σοφὴν νο !οης. ᾿ς Ρὺ]}- 
16 Γ15 αἰρειποπο: Ἰιαξδιτες Οὐἀγῇ, ΓΝ Αἰ μφιτέρῃσι 5 χερσιν ἑλῶν 

κόνιν αἰϑτιλόάεοσαν Χϑύατο κακκεφαλῖς πολιῆς ἀδιγον σογὰ χίζων, Βτιτ- 
{051|44..σ5 ΑΟΒΗΠΠες Αἰμφοτέρησν ἢ. χερσὶν ἐλεν κόνιν αἰϑτιλόεοσαν 
Χόλατο κακκεφαλῆς χαΐριεν σ) ἔχιωυε πρόσωπον 1 ἃς 9 φίλῃσι ἢ χερ- 

σὲ κομίω ἤσζειωε δαΐζων, ψιγρῖ τις, η΄ ἀσοίπιο , δ η11ςΠὶ 1η]- 
πγι! πο ἀςξογαιας ρυΐτετς, (ἀγα! ας σαττη Ἂς αρτς "οἰο ὃς 
Ὑπεῖῖα, Οδηϊτίςαι τογγαφάταας ᾿π !Ὁ ρα! πετς ἔσει αης. Π]ςὶ - 
τιιγ οτϊαπὶ βάχιειν χοιυῦ ὅγὴ πίω κεφαλί, ν᾽ ἀε Χούς, Ὡς (οὐ πατα 
γοἤίιπι 5 ἔγεαιιεας οἰϊ πχοητῖο 1ι [οτῖρταγα, Ομ άτεις αιιατῖο 
ΜΜεταπιοτρίιοί. Περί δηχόις ἀοηλεπη [(ἰ {{|5 οἰπὶ νεἰξτς σανὶς 
115. Ἐταρμιιά ΨῚΓρῚΠτνπὶ.. -ἴς [οἡν εἴτε Ἰιατίπας, Ῥο τ πιο 
'ἀς ἔτοητῖς ξεπιογιίαιε ρεγοιίποης : Πίοην ἤις ΗΠ ςατυαῖς- 
{τὰς εἰ Ποσῖα στὸ «οςΐπιο, Ταΐοντες τοὶ μέπωπτε, κ᾿ κα πυφεῖς παὶ 
ὄψεις ποιήσαντες, ΟἸσοτο ἰὼ Βιιτο, Ν ΘΠ ρου σατο δηϊτῃῖ» 
πῈ}1ὰ σογροτ 5 : ἔΓοη5 ποὺ ρογοια . ποὰ ἔθθλασ, Ιὄςτὰ δά 
Αττῖς. ἴδτο ρεΐπιο, ΡΟ τε ἴῃ βοὸς ατιτ τι ἴς,αυτ τη σ. ππος 
ντ ἔοητοιη ἔουᾶβ. ΠῚῸΘΠ4115 δάτντα 13. Ῥΐδηα [εἴς πὶ σοη- 
τιιπάςτε ρα πιά, ἔερς 10 Σ. Ηοπιοτις 111. μι, δὴ ῥεὲ πότ’ ὦ;- 
μοξέν τε, κὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ Αἰ σιθ- ὑρτοκί δες Ἐς ΑἸδῚ,κ ὦ πεσλὴ- 
Ὑ τὸ μύρὼ Χερσὶ κοτοιτορίω εὐ. 

“Μὸν 9. 

Μετὰ χέρας, ἴῃ τη οιδνΐςιι “τοῦ γα ΠΠ 5 ) ν πος, Λπτο οσυΐο 5, 
ἱπτόταιιο πλὰημ5 Πα οἡηη14 νεἴῖγας. Αρυὰ ΟἹσεγόηςπὶ ἑηζοῦ 
τυδῦῖις εἴογγὶ ὁ σομπιμεο. Οαίατ. ἀς δεῖ. οἴ}. 5, Ατασς 
μὰς ἀϑρεγῖητογῦ τπδπιῖς ργοογεθαειγ. Ηογοάοτιις τὰ ΡΟ - 
ταιΐα 5 Ταύτίω πίω) «ρα τηλαισίαν τὴ τὸ καῤτει εἰ χουν μῦ χέρας : [14- 
Ὀυιίπηιι5 1} πηδηΐθιις ἐχ ρο ἀπο Ἐπὶ μαπονοιοπηοι τε. 4 οὔ, 

τγαξγδισηις. 424 ἐς δομεέλιτς 9 Μτε τοὶ χεῖρας εμοὶ βιξχίον ἐζ. 

δόμον ιιοά Οἰςοῦ. δερτίπγις Πἰδ ον εἰς ΤΌΧῸΣ 1π τα δ γι. Ἁ- 

Ριιά Εἰοππογιπῃ Οὐν ἢ, χ, μΤ' χερσὶν ἐνώμα 9 ᾽ά εἴν νει τ ἴπ 
τοαπῖδι, Οἱ ἐγεῖν χεῖαρ γ πιααλτη Ροστίρογς, Τ τα ἡΠατὸ ἀτχὶς 
Χεπορῆοι ΗΠ Πηϊς. (. Καὶ το ἐν πα γησίῳ χεύστια, χεῖρα αὐ δὺ- 
τοῖς ὀρέγοι: Διατὶ ἔπ Ῥάσροτο πλοτα  πιδυιιπὶ 1115 ῥοτγεχοτγιητ, 

ἰά ὀΠ,αςςεἤοτγίης, ᾿ 
ΤΙ. 

Παρασείειν ταὶ χεῖρας, νἱάς ΤΙ αρασείω. ΤΙσραας εἶν πίω α εἶρα » ΤΠ ΖΠῚΙΠῚ 
Ρρύαθους . ἄατὸ ἤπιος ρουγιρογα Δ1Χ}}}} στατία, Ἐθὺιριάδς ἴῃ 
Ἡςεῦθα, αἴϑάσχε χεῖρα τῇ πρεσβυτί δε, Ῥ] ατατολι5 [π δ. 11. πῖς 
αἴ χίοι παρέχειν πας χέϊρες, ΔἸ χίτρτο ἀποῖδ, ἐπί τυϊγοιντὰς Πιρτὰ 
δοευῦ αι τί χεῖρα" ϑρεγειν. Τιαραφήρειν τυ χείρα ἐς πιὰ - 
πεῖς βόδια ἀταις δγαςΒ!) ροτγεθίοης ἀϊοῖτιτ. (σοτιάς Οτατ, 
1τάηπε ἔς ριιγραης ἰσοατιτς Ποπιο ΠΟ Πο5 : ποροῦ ἔπη 0 Ροῦ- 
τὰς εἴΐε ξούτιπας Ογαοία 9 μὰς ἀπ 1ΠΠπς ὐδηιπ ΡΟΥτο χογῖτν 
Ῥίχογας Πειποίεει, Πόμυ γὴ αἴθ πϑτο( ἐχ ἐρᾷ «5. γέγονε τεὲ ΑΓ 
4) κύων φρῴγμαται . εἰ του τὶ τὸ ῥῆ μω 9. ϑμα μὴ τουτὶ 66) ἐχέϊωω ἐγεὶς 
ἡ δευρὶ τίω) χεῖρα, ἀνιὰ μὴ δευρί παρίωνεγκοι. Πένπζθ- χεῖρ Ὁ 

Ἡείιοΐ,. ἀϊείταγ 5 (μια τπάπιις ἰὼ απΐηαϊς ἀϊρίτοσ νοῖης τὰς 
τχιΐος ἀϊτ{4 εἴ, Περὴ χεῖρα φέρειν γ ΟἸΓΟΙΠΥ ΠῚ ΔΉ ΠῚ δ6- 
{ξατς νῖ ἔογσιιγ ακροχ" ριον, Ἰὰ εἴτ απ ἴα ν εἰ ἐρίησογ, ῬΟΪγ Ὁ, 
Πῦτο Γξευπάο ἀς Οα Εἰς αἰξεχείροις κα μανιαχαις. τ ρα ἰὸ ρὸ[, 
πῇτό δ᾽ δξὶ χευσοτωῦ ψέγλιον, ὃ φέρουσι αὖδὲ καὶ χεῖρας ἡ ὃ ἥξαχηλον 

οἱ γελάτωι. ροσφέρην χεῖρα, τηπημπι δἀπίθετς Ψ γριππς παν 
δάπιουςτο Ουτατ  ἠὐς Ῥτοιει 1 πὶ Δἀπηιοπθης Μ π οροτὰ 

Τοΐα, 2. Ἶ ἘΠΕῚ 1) 
» 
Υ͂ 



ἀπιουοπάληι εἴϊο, αι! ἄςπι ν οἰ Ἰπηιῖς λάξοτο Τἰυίηι πε 40 
ΧἸΠται τυ) χεῖρρ ὠρρσῷ ἐ ροντα δ ϑεὸν κοι εἶν, ῬΊατατοίνας ἵπ Αρο- 

Ῥδιμερτη, τ αὴ χᾶεᾳ ποπιφῆ ροντα τϑιὶ τιΐχαν καλεῖν. ςρς Ἐγαίπι. 

ἘΠ᾿ οὐἴαπι τερρσφέρειν ταὶ χεῖρας) πιάπιι5 ἴῃ Γεγο πιις ἀβεγτγς, 410 

νἱοϊεητῖα ποςοπάίαιε νοϊμηταβ ἘΧ ΡΥ  ΠΆΙΤΕΓ 5 δριιὰ δεηοσᾶῃι 

δ. ΡΙϊαϊα πὶ δεοιιπά, ΡοΪγ Ὀἷιι5 ἈΠ οτ, 3. ρρσφεροντες πᾶς χέρας 

ἀπὰραιτήτως»[ ἔεγεπτος ΠΊΔΠ118 ξιρὶςπτῖθιις Ἰιο ἘΠ ιι5. Τάςπι [ἰ- 
το αιιΐητο 5 δη ἀυτοῦ ὠρρσίιύεγκα ταὶ χέρας» ποῖ πη ᾶΠιΙ5 ἀττιι- 

τς φασι ὅς ἰητα τς ἀἴσεβ οἰμπὶ ΡΙ1πα. 1π ἐρ το. Γάλλτις Ἀ εο ππᾶ- 

μὰς αἀπιοιιόγε, 'ῃ πος (εαῇι ρτγοτι τ. Χ πορΒοσ γ ταὶ χείρας 
εἰδενὶ ρρσϑφερον » ΠΊΔΏΙ15 ΠΕΙΉἰΩ ἱπξογεῦδηῖ, Επτ πιο 5 1- 
11:λὰ. ὦ, ὅτε κέν τοι ἀἀπῆοις χεῖρας ἐφείωγ οὐχ ΤΙ ρτϑιιοϑ σιὰ- 
πίις ἰπτα οτο : ἴῃ τε Πιδ ΠΕ. ΠῚ ̓ΠΐΘΟΟΓΟ γ οτίαπι ἀϊχοτγις ΒΡ]. 
νἱάς ὅγιζάλλειν [πρτὰς , Πρὸ χειρών » ἴα. πιδηΐθι5. ἘπτΙρί 5 
ἰὼ Βμείο, Μέχες ὡρὴ χειρὼν ἡ δόρη βαστώζουβυ 5 διτηξ ἴῃ αἸδηϊ- 
Ῥιι5 ρτα τα ὃς μια! δίσις ΡΊδιτι ἐπ ΜοΙς}}. Αρᾶς φιϑὰ 1π 
τοληὰ οἷν. ν᾽ 4ε Ποόχέρφε. Πρρίχεῶοι ταὶ χεῖρας . Πρ] ςε5 πιὰ- 
μὰ τεηᾷοτο :τηᾶπιι5 ργοτοπάοτο : πιᾶπι5 ἀξάογε ἤπς ἄδτα» 
μοὰ Ποτράπιὶ ρουτίβετο δὲ [ς νἱέξιιπι ξατετγῖ. νἱάς [αργὰ Ανα- 
χεῖν πιις Αγατείνειν ταὶ χεῖρας. ον ἀϊ 465 [το τοττῖο, ὅτι ἐ- 
κόντας τε ἐλάζετε κὶ χεῖρας περί ομῆθοις, Οατετὰ ἐχοπιρὶα μαΐθα5 
ἄμ Πρρίχομα, ΨΙγρ 5. Αξαοϊά. τος - ἔγατεῦ τοπάςατ ἵπεῖ- 
ταες Ψψιέλογὶ ρα! πιδβ. [ἄοπὶ ᾿ἰργο ἀποάςοῖπιο, 1Π|ς μι1Π1}}15. 
(πρρ!έχαιις οςι]ο5 ἀεχιγάπιαιιε ρεσολητοπὶ Ργοτοπάσης. Ιη- 
ἔτα, -νἱςι[τὶ, ὃς νἱξξιι τοπάεγς ρα! πλας Αἰιθπί) νἱἀόγς. [μι- 
δτοτῖας ἴῦτο ἰςειιπάον, 5.4 πγαρὶϑ δοτὶ Πιἀίοῖο ρεγρεπάε: δὲ 
ἢ τιδὶ γεγὰ νἱάδηταγ Πὰς πιδημ5 : Αι ἢ (4}{ εἰπρασοίηροτς 
ςοπτγὰ. ΨΊΓρΙ 5. νη ἀοοῖπιο ») τποηας ἱρίε πιάπιις ἔογῖταῖς 
ἀεάηει. Ἡοτατίις π Ἐροί, Θάς 17.1Δπ| ἴάτῃ ΘΠ ολοῖ ἀο πιᾶ- 
λα (εἰςηοῖα δι ρΡίεχ. ὀΠετασαι ταὲ χεῖρας» ΠΑ Πι15 ΡΠ άΟΤΟ. 
4] μαδέτας Πρ ΡΙ]οιιπε : οτάραητ σπΐπι Ρ [Π5 πιδηΐθιι5., ἂτ- 
4116 {πρὶ πἴ5 » ἩοτλεμαΣ5 1ΠΠ44.φ, - ἐν) ἐζετο χεῖρε πετείσσας Αμ- 
φοτέρας. ΓΛΙΟΓΟτΙιΙ5 ΠΡ ΓῸ αιμΐητο » - δέ ραμάοτς ραϊπιας Αὐτε 
ἀείτη ἀεῖθτα. Ψιγρὶ!.3. Αὐποῖά, Αὐ ράτον ΑΠΟΒΙ[Ὸ5 Ραἤις 
ἀε Ἰἴττοτς ραἰ πτὶς ἸΝυμπλῖπα πιᾶρηὰ νοςατ. Οίασ ρτῖιηο ΒΕ]]. 
ΟΔ1}. ΜΙΠτος ρας πιδηΐθιις ἤςητες ἐπα ρ! ογαραητ. Ἀμγίις 
ΨΊΓρ! ἴπ τοττιο»- τοηἀόσιε [πρῖπᾶ5 ἃ σαἩ]πὶ οἰπὶ νοςς πΊατ 
πὶ. Ετὶπ αιᾶττο», Μιιτα Τοιιοπὶ πιδηῖδιι5 ἵπρρίεχ ογαῖε 
ζαρ ηἱ5.Α ΡΟ  οπῖι5 ἴῃ ρεῖπιο Αγροπαιτῖς. - αἱ ) γωυυαῖκες ΠοᾺ- 
λα μαλ᾽ ἰϑιανάτοισιν ἐς αὐ ϑέρᾳ χεῖρας εἴειραν ὄυχρ μῆνα! νόστοιο τέλθ» 
ϑυμηδὲς ἐπάασαι. ΤΛαλ5 τοττίονα Ψ δος) δι 1πα5 ἀεἰηάς τϑη- 
ἄεῃς ΠΊΔΠῚ15 » ΠΟΙ ΠῚ το ΏἘ5 ἀρρο [ΙΔπς ογάθας, ὅζς. Ετ ἔχτο 
ΒΕΠῸΡαη, νηάίαιις ππλτγοηδ 1π ρα δ] ουτη οτος οἶτοα ἀεύιπη 
ἀοιαθτα Δι σιιγσιιητ,σγί ἴθι Ρᾶ [15 ἀγᾶϑ νεγγθητες ») ΠΙΧᾶΣ σας 
τῖδθιις 5» Πιρίπαβ τηδηι5 δά φα]ιπὶᾶς ἄεος τοπάσητος, Ουοά 
δι ἀϊχὶς 54} 1π| 411}. Μάπιις Παρ Ίςς5 δά σα πη τοηάσοτε, 
ἐπ] δγάτὶ ρατιιοϑ Πρ εγοβ 5) γορίτατε ἀθοβ. ΟΠ ὃς Ἡοτατῖι5 
Ἰέθτο τοῖο σάγπι, Οἷς 23, Οαἷο Πιρῖπαϑ {1 τι] εγὶ5 πιδηιις. 
Ἡοπιοτὶ σουηπιεηίαγ ἴῃ {ΠΠπ4Λαοὶ δ), ἐρύσαντο. θεοῖσι 3 χεῖ- 
μας αὐέσον γ αἷς [ΟἸ τος εἰἴς Ποτοᾶϑ πη πῖθιι5 ἴῃ (8 [}1ΠῈ (ιν! τὶς 
Ἰοιοτη 7 οἀτετόίαϊο ἀθο5 σα οἴτο5 ργοσαγιΜαγῖμΟ5 » Δα πἈᾶ- 
τὸ ρογγοίξις : Μδηεϑ ἃς ἰηξογοβ. τογγᾶ ρεγοιηήα. Ῥγίπηὶ ἐχέ- 
Ρἷα Ἰαπὶαίοιρῇ, ἃς Πιρτὰ ἴῃ ὀῤαα εἶν τας χεῖρας, (Στεγογιπὴ το- 
{ιπποηΐα Πα Ἰςίαπι. πς 14 ἰςξζοτ ἀσπάεγοτ, ΜΊΓγρΊ 5 ἢ - 
πεῖά. φιιαττο, ΝῚ ρα! πηᾶς ροητο τοπάςπϑ νιγαίάας. ΟἸοδτμιις 
Ἑιιἀ!δέταιις ργεςοϑ 5) ἀπό ίαιια 1π γοῖα νοςαῆοτ: Π1]) υλίριις 
ἐπυρογίιην Ροΐαρὶ. ΡῬοίτγεηι πλοτῖβ πιης μας : Επγρὶ 465 
1 Ηςφειθά. Ω χϑόνιοι ϑτοὶ, σάσειτε ποῖϊδ᾽ ἐμὸν, δζς. Ἐτ ἴῃ Οτοίζο, 
Πότνια νῦξ, ὑτοδὸ τειρα τἥν᾽ πολυπόνων ξρρΎμδ, ἐρεζοϑεν ἴϑε, Οἱςοτο 

Τουοι]Δη Γςοιπιο» ΤΊ πὶ ΟἸοδοτ ἢ ςπιιοὐπι ρεάς τογγάτη ρετ- 
οαΠΠ{ες. νεγῆιπι εχ Εριροηῖς ἀϊχάς ἔστγιιητ » Αιιάίίης ἰςς, 
Αὐπρπἰαγαεγίαδ γεγγᾶπὶ αἰ άϊτοῦ Ζοποηεπι ΠρηϊΠοαθατ, ἃ πιο 
ψ|ι|π| ἀςρέπογαγε ἀοΙοραι. Ηοατοτ. ]1α4.:. ἀε τησττο ἄγατα Π]ϊὸ 
ἀϊγάίαιις οἱ ἱπιργεσδητο, ΠΟλ ἃ ὃ καὶ γαῖαν πολυφόρβίω χερσὶν ἀλοία, 
((ὰ ἢ, δτυηδεν, ἐκοτστεν)κικλήσκυσ᾽ ἀἱδ ιυ γιὰ ἐπαινίαδ Περσεφ ύνειαν, 

Ποόχνυ κα ϑεζομίη. 
Σὰ 

υμπλαταγιῖν ταὶ χεῖνας(αιιοά ἢι ἐν αὐδαοξίᾳ τινι 7) ἐπα ιτ Εἰατὶ. 

ἘΠ᾿ ἃς ϑρίωητικὸν, "ἡ ϑαυ καστικὸν) ἃ ςπ,ἼΔηϊι5 σΟΠοΓΘραΓο 9 Ο- 
αἰ ά.τοτγεῖο Ἑλίζοτ, τηδηιι5 σοπηρί οήοτς ἤιε ςοΠ]Π] ἀοτο, τὸ συγ- 
κροτεῖν. Π]Οοτηοτιις ΠΙαάψ, - ταφῶν δ᾽ ὐόρφυσεν Αὶ χρλειὰ, Χερσὲ τὰ 

ξυμπλα τείγηστιν, ἔπος δ᾽ δλοφυδιγὸν ἔειπεν, (Οὐ ητῚ Πἰάπιι5 ΠΌγο νη - 
ἀςεῖπιο σαρῖτο τογτῖο, Οοπιρ! οάογο πηδηιι55 [σεηϊςιιπ οἰ, ὃς 
Ρεέξις ἐσ ιάετγς. ϑθῆθοα ἰἶδτο ρτῖππο ἐς Ετ4,) ΟοπΊρΙο (α: (ξρίτι5 
τη δατι5, [4 πὶ ΟΝ πὶ Πἴααι5 ᾿ἰδτο [Ὡς Δο;οαρῖτς 13.141 ςο]- 
Διάοτε γάη 5 9 ἔογτα ροάἀοηὴ ᾿ποιτοτς ᾿ Ροέξι5, ἔεεη αν. ἕγοι- 
τοῖὶ σσάεγε. αλα]ταπὶ αἱ ρα ]4τιιπὶ οἰτοι πὶ ἔλοϊέιν 4 Πιρτὰ 
ἴῃ Κ᾿ Σιὼ Αϑίως κὶ χ δα κόνει. Οαμη Μίπεγια πιαπιπὶ χυο- 
απὸ ποις, Αάἀλρίμηι οἰξ, ᾿π ας Εγδίπη, ]ιιο δάπιοπεῖνης - 
ἀιιοῖα ορὶς ἀϊιῖηα ᾿ηἀε{τίατη γοπγίτγαπιι8, Ὑπὸ χεῖρα 91 
Ῥοτοίθατε, νοὶ ἴῃ ροτοατοπι: Ὁ ἀἰτ σπου ἱπιρεγὶ οἰ μηὶ 
ἤσις επἴπι ἢιϊοϑοησπι: Ατ [ματϊηὰ 58} πγαπιι, αἰ ὦ εἢνηςξ- 
ΡΞ 7ιοἐ ̓π ργοπιρτιι»ρτοπιρτὸ διιετοη, ὃς ἴα πχᾶπιι5 Ρίδμτο; 

ΟΤΡΕ, 
᾿ 

νοἱ (ιΐ τπαπιπὶ διιοτοη,  (αο"Ἰὸ νηάο ὁ αν χεῖρα Ὠϊοίσοτίά, 
1ρτο αυϊητο,οαρῖτε 77. 14 εἰ, Πιϊπη ποτ: ὃς οἱ ὑπὸ χᾶρα, Πυά1- 
τί; οἱ ἕωῦχ εἰροιν οἱ αῤχῴ μῆνοι. 41105 ρατοητ 6591, οἰ, ἰτσηκόέοις ἀὐχὶς 
δδί αἰτίιι5. Γ πιο οίτῃ ςι.. οἱ χὗτϑ χεῖρα τὰ πεινοὶ . ἰά εἴν, Βα πη} }ς5 ὃς 
(δ ἀϊτί. ἀριιὰ ῬΒαΙΑτὶ.1η ἐρι(τ0}]. ὑπο χεῖρα ποιεῖν. Πάει, 
ἀϊτιοπί Παρ πιάστεσς, ΡΟ τι χ Εἰς εὔδ' εὗσο χεῖρα τὸν) οργίω ἀφῆκε, τ 
(υϑάϊτος ἐπλῖῆε ἱγασιιπ ἴαπι {ᾶπη. Τὰ Μοπιποηῖς Εοϊορῖς. ἡ 
πόλις ὑπὸ χεῖρκ Μιϑριδούτῃ γίνεται ν ΟἸαἶτας ἴα Ν ϊτυ ἀΔτῖς ἀἸτῖο-" 

πςῆὶ γοηετ,"} ἃ εἰ, γίνεται ιἱποχείξείθ., Υπὸ χεῖρα οτἴαπι ἔοτ- 
ται ται αι Πρη σας 9 νσ Γιατὶ πὸ, Α ἃ πποπτη. [Γισίαπι5 ἰὰ 
Ἡετπιοτίπιο, Οἷτε αὐ Ὡρώτον ων τἰμὶ χεῖρα ἔλϑῳ εἶσ γραμματείων. 
4Π04 ρεΐπμπι χά πΊΔΏ}ΠῈ νεπογῖτ., [ὐπῖπι5 8,861} Μαςςάοη. 
Ουο4 οιἱιαιιεττορίταπα! δὰ πχδηλιπι νομ οτ. Οὐ τ Πάπας 
Ἰῖργο ἰβοιιηείο, Αὐαις 1) πο σογροῖς ργοίριοιμητ. (4 αὐ 
τι ρτα σιιδάαπη 5 νι ἔοτγτὸ δά πηδημῖῃ νεμογο ασυαηταγ. ΥὙ᾽- 
πὸ χεῖφα ἀειχιὶπη γα ίοπο ποταῖ,νταριιί Ρ] μτάτομυπι ἴη 1 εἰ- 
1ο, Ωιὸ ραέϊο ἀτίςογηιϊ ροίπε δεηγάτοτσ 4} ἀιῖςο, εἰς τὸ πα- 
εν εἰσὶν ὅτοι αὐ ταὶ ἕωῦ χεῖρα βλαξερρὶ, Τ Ιπι ποσεητ ὃς ἴπ ρτείςη- 
τία τδητυτηπηοίο. γ᾽ ς Ὑὐποχ εἰρη. Ὑ᾽αδδεχειν τίυ) χεῖρα, τᾶ τοῦ 
ἢῖι Πιρογροίτα ἀςξοηάογς, Ὀιοἴτιιτ σπῖτι τροπεκως ὁρ πὶ τόραμύς 
γα δ)οι! ὑπῆν μα χεῖν» ργορισπατς, ΡΒ γαίις εἱϊ Ἡεργαογαπι. Οἱ- 
φετο ἀϊοίτ τοροτο ἃς το τί τηδ αι Ργοτοσέτγς, Οἱ: 415 Ρτίπηου 
ποτ ΕἸςρ.:. Οἷα νἱοΐτ ν᾽ ἔζος ργοτορῖς ῃ!6 πηδηι!. Ὁ υοά 
Πιηρ!τοἶτεν ρσότζοροῖς καὶ Ομ πε ΠΠ ἴλη, ἀἸοίτιιγ, Η οππεσιις 1Π 44. 
ἴ,- μεῖλα γδ ἔϑεν ἔυρυοπαι ζει Χεῖρα ἐἰω) υτῷρέον ..Ἱλ ασίτις ἰιδτὸ αἰ 5 ας 
Ῥτίδιηιι85 ἐν εἴτι τις κα ἐμεῖο Θτών υἱτὴρ ἐχ εἐϑε χ εἴραγ Οἷς μοὶ ποιόν δ᾽ 
ὅκεν ὁδοιπόρον αὐτιξολῆσαι, 14 εἴξ 9 ἘπΗΈΑτΗ, υἰραίω ἔχεν, ἐσκέπασε: 
4ιοά τυ Πατιιπὶ εἴϊς αἷτν ἐν 40) ἐν καιρῶ κινδευύα σιεεποόντῶν κεφα- 

λέω μὴ καὶ πλυγεῖσει διδύ δὲ χα κεα νη, Το σα δ αἰτοπὶ πος ἐχρ] Στ 
σἂτ ἀς πηᾶηῖ ἀεχττγα. Ζεις μὴ τῆς Ὁ πολ ψωρέχοι οὐ ϑέρι ναίων 
Αἰεὶ δεξετερίωω χαῖρ ἐπ᾿ ἰπηυεσιυύῃ. Ηος ἐβο ἀε ΘΈνεΥα γε- 

τ  Πππλιιπη εἰ] ε τδη] οτὸ σοιαροτὶ, ἰάιιε Θςι 15. Ἂς τηδηΐθιι5.. 
τοῆςο , ἰρίδιη ἤςο Ορτίπιο Μαχίπηο ςοηζοργαϊαπι,» εἶπις 
ἱπιιϊέξα τηδηῖι ἔάγγα τ) τοέξαπι αἰ οπτηὶ ρογίσι!ο. σοηίεγ- 
τιατὰ ΟΥ̓ πέχειν, ἥτις υἱωυσχεῖν τἰμὐ χεῖρα, πιαηιμτι Πὰρρόποτα. 
νἱάς Υὐπεχω. 

ἈΠ  Ὡς 

Χερσὲν αὐΐπτοις 5 ἩΠΠοτὴ5 τηαηῖθιι5. τγδηατιπ) ἃ ΤἈσγογιπι ρετὲ - 
τάτοντ αἷτ Εγδίπι. πὶ Αἄδρ. ρτο ἱγσγειιογοητογ, ὅς ἱπιρατγατὸ, Η6- 
Ποάϊις » Μηδὲ ποτ᾽ υ ἰού δεὶ λ εἰ βειντὰ ϑοπα οἶνον Χερῤσὶν αἰΐαντθισιν, 
μυδϑϑηοις ἀϑανατοισι. ΟΥεροτῆι5 Τ᾿ ἈςΟ]Ορ 8) Ανήκστοις χερσὶν. δ 
δὴ λέγεται," ἀμιυήτοις ποσὶ, τοῖς οἰ γιωτάτοις ἑαμεδὺ ἐπεισάγυσ. Ολ- 
ἰπς τιραπάςξε, ΤΊτι ἐς οτίρίπε γ15»ΟΠν} ΠΠ5 ἐπίτι 1 τ»αταιις οὐἱ-- 
Βῖπε ποη τορογίζα,α {ΠοτΊδίντίτα ἀϊχετγῖαι ) πιά πἰδι15, Ρτοτὶν 
ΠΙ15 Πηατογι τ 1ΠΓΕΓΡΓοτατΊοηἷς τγδέϊατο, Χαρα ὑὕξω ἔχιν 
εἰς πγάπι Ργο ατα ἀῖαι!ε οχογγα ἀϊοῖτηγ : 6106 {γηλτατίς Εἰ: 
γῇ πιαηιι μαροτο ἤρα! ΠἸο ἱσηαια», Α (οαἰποβ σοηττα Τῖσ 
πηάτςοἢ. ἐς πο ο τ]ὰ τμοζουιπι ργ [σοι Εἷς τε ὃ γεωὶ παῦτες 
ἐν ἔϑει τρῴττουδυ . τὸ τίωδ χ ρα Ὄξω ἔχοντες λέγειν» τότε τουτὶ ϑραισύ- 

Ἴης ἐδόκει ΠῚ δυλαξοιιῦ το αὐτὸ τρῴηειν. τ ΠΑ πε δ το ἄπο- 

ἀςοῖπιο φΥΡΥ γμου οτος σι] ρας 505 41] ἰπτογ Δσεπάϊιι. ποπ 
ΠΟτΠΊΟΙΟΠτΙΙ Πα ρτΌρτατ πα] ἢ] ΕΑ }}1 πηυϊταπη ν τἀ σπτιγ 411 
(οἷος εἶα Αττῖσος σγεάμης τοπιιο5 ἃς Πποῖάο5 δίς Πρμιβοδητοςη 
(ςἀ αιαάδιη εἰοαιιοητία: ἔγιιρα!ίτατε σοητθητοβ 9 ἃς {ἐπιρεῖ 
τηδυιιπη ἴητσα ῬΑ! ΠΏ} σοητίπεητοβ, Τ 115 ϑο] ΟὨ 5 ἤζλτιια 544- 
ταΐης. ΑΞ ΒΤ. ᾽ ἠςη, Χειρὴ κα πυψν, ἤιις Κριτει ἔχειν νεῖ 
χιτειῤῥήζειν τέμ κεφαλίωδ τη πῃ σάριτ ἀεπιιιϊςόγε. Οἱ ροιέτς οἱῈ 
ὈΙΑπαϊ οητίς 7] αυἱάοπὶ αἰτοτὶ ἤατεντ ἴσαθοτε 9 14 οἰ, κνῴν Πα 
κνίξειγι Ογορ οτῖτι5 ΤῊ ςο] οριοὶπ Ερ το]. 4 ἘπΙδΡ, εὑ σι εἴτις 
ἐνὸς αὐδ ρος πῇ υδὺ Τ᾽ χειρων κριτοιψυΐχ οι τίω) κεφαλίω τῆ! ἢ λαϊα. τίων 
παρειαὶ, Ῥογίπάς ἀταιις ἢ ΔΠ1σι15 οἰ! ἐπὶ νἱγὶ,, αἰτογα πηδπῖὰ 
φἌριιτ ἀεπηπίςοατ, αἴτεγα τπα! πὶ ἔεγίατ. Οὐοά οἵξ ἰη Ῥγοιον- 
Βο. Αἰτεγὰ πιᾶπιὶ ἔογι ἰΔρ᾿ ἀοιη,ράποῖι οἰξεητας αἰτεγα, ἀρ 
ῬΙδυτιπι ᾿π ΑἸ] ] τ. Αρυά Ἡοπιόγιτη ΠΙΔά.1, Τ οτὶβ τρᾶτοῦ 
ΑΟ ΜΠ εππὶ πποσγθητε ΠῚ, χειρὶ τέ μιν κατέρεξεν, ὅζς, 511|15 [τα Πςτ15 
Π͵|δτο ρείπιο 9 ΟἹ]] ρογπι σου Βεηΐτου σαριιτ 5 οἵου 118 τ. 
ΤΕεγοητῖα5 πη Ηοδιτ. -ποη ροίτιπι ρατὶ Οὐ τη τὶ οαρις ἀς- 
τ! σοί, ἀοςοάς ἰνις ὅγγο. Η]ογοπυπηις 4 ΑἸΡῸΠ Πι1ππ|, 
Ῥγῳτογπηῖτγο (α]πτατί οὐ ]5 ΟΕΗςΪΔ.5. αι θι15 πιδιιπι ἀο πηι] ςο5 
Παρ τ. Τα σα Πἰπς ἀρ ά ΙΝ οη τ πα, Ηἰς νυ] πὶς νἱάος, ΠιδΙἀῖτιιτ, 
ΡλΙρατιγρσαριιτ (σαῖς, Ῥγοργίπηπ ν τὸ σαροῦ ἀσπι!ςόγο ας 
(τα ετο, οι δητὶς εἰξ, Οπιιπδηταητὶς ςοἸ Προ πείίσις ἴῃ πὴς- 
ἀϊτατίοης ἀπ πηιπι:ς ὃς νηριος ἀγγοάςγο, Οὐ ητ ἴδηι 1π- 
{πτατ. ΠΠδτο νπἀεςίπιο» "η μὰς οἰηξξατίοης ἤτητ αιιαἀδτπ ποπ' 
Ἰπάἀοσοητοο,ντ αρρο! ]δης δοθηὶςϊ, ππονασαρης πη ]σῶγε 5 πη΄ 
λιτὰ ἸΠΣΙΙΟΤΙ 5 1π ἔτη βοῦς ἀττίςι!ος. Ηογατῖις Πἶδτο ρτίπιο» 
δάγγια ἀοοῖπηα, - ὃ ἴῃ ν ογ(α ξαςϊςηάο 5 ρα σάριτ ἔσαθοῦος νῖσ 
1109 ἃζ τοάεγοι γηριο5. Ῥεγῆιις. Νες ΡΙπτειτε σα τ 5 πὲς 
ἀεπιετίος [αρῖτ γησιιες. [ἄς πη, ἐγιάτιπι ΟΒατοίεγατιις νηρσαξ 
Αττοάςπο,αῖς πος,  Χερσὴ κὐ ποσὶ, πἸαηῖθιις ροἀιύζαιιο. 14 
εἴπ, οπηπὶ σοηδειι » οὐ πῖθιι5 ποτ 155 Οἴσοτ. ΙΝ πὶ ΡοΥ ΠΏΔΠΙ 
ἱπάμιτῖα, ὃς ρογ ρεάες ςοηῆοϊεπάϊ ςεἰοτγῖτας εχ ρειπηίτιιγ. Δὲ - 
(ςΒῖπες φοπτγα Οτοῇρβοητοπι; Μιίτε αὐτοὶ τίν ἱεραὴ γαῦ ἐργίστι- 
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» Ἔν 
τι: υΐτο αἴλλον σϑητροέψειν, δμὼ βονϑιήσειν τῇ ϑεῳ κα τῇ ἱτρῶ κὶ χειρὶ 
ποδὲ κ' πάσῃ διωάμει, Οἰοα ἀριιὶ Τ᾽ ΓΟ πτίιπὶ ᾿π Απάτία 51Π}0Ὸ . 

᾿. “ " - 5 .-" 

δ Πα τ τι ργοτατοπτ (οττιΐ νοΐ 5 οἰτεπβοτγο Δ Πιυλαιις αά- 
γι. πογίαηἀἑ σΟΏΠ 5 [ι5:Οτοπι ὁρὸ οὐοάο πηδη τις ροά θυ ίαιις 

ἰδ; οδηϊχὸ οπιηΐα Ἐπέξυτ ΠῚ 5 παρ 5 ἐᾷ φάἀςὸ πη1Πὶ ντ ἱπσοπηπτο- 
"ἢ ἐμ ἀετοί υάπιντ οδίςαιιατον βπατο. δ᾽ ἀςπ)» “βος ΤΙ Ρτὸ {δα ὶ- 
ἢ το ἀςθόο, (Οπατὶ πηδηΐθιις ρος δύ ἀιις,ποξτέίαιις ἀκ ἀϊο5,ὅζςο. 
ἰπ ἐν. Ῥίπάατις ΟΙγπιρ.το, Τίς δη) ποταήνιον γε λαῖχ ε ςἐφάνον, χ εἰρεοσι πο- 
ΠΝ σῖν τὰ κὴ αὐμασι 5 Οὐ ἤγαπι γοσθητοπι αορτις οἱἘ σογορΔΠῚ,ΠΊα- 

ἰνῶμῃ Ἀϊθι5 Ῥοδιδίϊις ὃς ςυγγίθι5, ΗΟπιογις ΠΠ| Δάν, δ. Αἰλλ᾿ ὅοσον μὴ 
χώρῳ, ἐγὴ δια μαι χερσίν τὸ ποσίν τε, Ἐτ 1144, ργῖπιο αἷς αἰς μα5 ἔπεσιν κὶ 
αἰ Μκ, χϑρσὶν αῤήξειν. Χ εἰς χ εἶρο γίπῆ εἰν, τη ατι!5 πηάπιιπι ἰαπατ. Οοἀ ἀς 
{ιν ᾿ Βοποῆοῖο πλητιιο,ἤος ρτοιοιθῖο ἘβδγτιγιΑνὶν γὸ αὐδρα. πόλις 

, ς Ζ ν᾿ - 
σώζει πόλιν, εἰρ χεῖορ νίπῆει, δοώςτυλος τε δαΐκτυλον : 14 εἴτ. ΨῚΓ οτος Ἴδη (εἰ ὺ τ Α 

ΠΙΠῚ νἸΓΌ ΠΝ 5 ὃς νγθοπη [γιατ ΜΔ Π115 πηδηι ἰαιιατ)ᾶς ἀ]- ἐπ; ἡ ΝῚ 

ὈρΓΠΓς.. Βἴτας ἀἸρίτατη. Αχίοςμο ΡΙατουῖς Βὶς ν οτος ΕΡΙΟΒαγπιΐ » Η' 
δ υππτοιὶ ὅὃΟ Λἥ χε τίω χεῖρα κνίξει: δὸς τι καὶ λαξοις τι Μάπιι5 πιαηιιηι ἐγ σατ: 465 
τλην  Π}ς.ς. αἰϊαιυ!α δὲ Αἰ Ἰαυι} ἀοςῖρῖε5. Χερσὶν ὠμφαφαα,, πιαπίθιι5 ςοη- 
ἠ  ὦ τγοξξαυο νάς Αμφαφαω, Χειρὲ ὃ χεῖρᾳ λαξόντες ὅγης ὡστιντ᾽ ἐπέεσ- 

ἀδῆναις, σι, Οὐ ΠΧ, Χεῖρα ἰητα Πρ ε χοτ᾽ υξοχίωὶ τίω δεξιαν, Τγεχτγα θη 
ἴς δητίαιιῖ νεπογα σαητιιγίν Π4ς δεξίωσις.) ρογ ἀεχιγαπὶ ἱπταθδης ὙΌΠΙῃ, (ἢ 

ει, ΕΣ ταπαιιαπὶ Βάεἱ (ξςπι νἱττατίίαιις πηι πταπι πάς ἱρίᾳ οταςὸ 
τι, νὴ ἃς [ατὶπὸ ἴξρε ρτο δε Πιμηϊτιτοντάς δεξιά, Οἱ}. 1π ΕρΙΠΙΉ εις 

ἔσπαι ν δὶ ρᾳέϊα ἤάες σοπιπι]άσιις ἀοχτοτα ἀσχεγαι ὃ Οἷσι ΡΒ ΠρΡ. 
ὑπ νοέ ἃ Ῥοχετα απ Πάςὶ τοῖος εἵΐς (οἱ ερδησ. Ἐς τγίτιιπι {14 Ροοτα: 
ὑιμιπί Αἰποἱά. 7. Ῥάτϑ τα μὶ ραοῖὶς ογὶς ἀοχττγαπη του! ρ Πς τγγαπηὶ, νἱ4ς 

{αρτὰ ἰπ διν δὶ δεξιαὶ χείρ, - εἶ χέροςνχίρες, τ γώτα, κα σ-ἐρν᾿ ,ὦ φίλοι ἡ; ἡ Ἰηίπα, ὶδ 
αὐπημμς βελχίονεριοχοίαπηαῦ Ἡογοι 65 ἴῃ ΤΎασ ἢ. ΟΡΒΟς] οχ αι Τιο. 
ἐσ ἰκαη: ο΄ φινετῖζ Οἱςοτο,- ὁ δηῖς ν᾽ ξξιῖσο5 ππᾶπ1185 ὁ ρεΐζοτα, ὁ τεγρανὁ 
ἡμφπη  ἰεοττογιιπι του. 
πα Δειεάγρα ας, ἡ ΟἈίταρτα, ά οΠνιποΎθι5 μα τηδη δι : 4.1 1π ρα ά ἴθι 

ποδάγρα. 

Χειραγωγίω, μιήσω, τηαπιι ἄπςο, Γαιότεῖ, πη ππὶ γορο. χἐδαγώωγών τυ. 
φλον σα οὶ πιαμι ἀπο Π 5.  αΖαῃΖ. ἴῃ Οτδσ. χρργωγ» μαι, τη - 

ὑπεημν. 
ΠΠ1), ἐἰν 
α0 οί 
ἐπετὶ πὶ ἀιιςοτιαριιά φυηἀφτη,Γιοίαη Ἰοσλης ἴῃ φιλοψδυ δεῖ, ὥρᾳ ἡ ἐχέ 

φαγώγει τὸν διροῖκον ται ἡ δὴ αἷς Φηςγ ὙΕγ"Ξρεν τα ; Ν]δηίις ἀγάσοποπὶ 
{εηῖο σοῃε ξαπιντ αἴ591}}ς ἀτιέϊα θαι Χειραγωγώ,ἀοιςςο. 

πη ΜΝ. Ἰεπίο. Αὐἰίξοσο!. 8, ΡοΪ τὶς. ἀϊχῖς ἀς ἐο αὶ ἐπίπτιιπηξητα πηιῆρα 
πρηιῇς. ΡΠατ, Ῥ οΐτιι εἴῖαπι πιοταρ μογιοὲ ἀε ἐξοττιιπαγαιιᾶ: νίάπὶ Ρρα- 
γ οιη τείαεῖϊς Βοπηϊηῖδιις ξο! ςῖθιις 5» φιαίαιις νἱαπι ρταΐτ» δ οτηα- 
σιγὴ ἱ πλοητα ΠιΔρ ΠΏ611ς βαΠιρία αΠεαμιιεπάα ̓  Ἡοτοάοτιις. τατ’ ὀλίγον 
πέον Ὁ ᾿ αὐτὸ χει γωγούσης τῆς αὐχη. τἀοηη, το τῆς τυύχνς Ὁ τῷ Ρ' αμώων 
ἰαψεαὶ αῤχίω κεχάοχ γώγῃτο. Αἰττοῦ ΗΟ] Το τιιβ 9 ἱωο ϑρύου χἀραγωγού - 
εἰν αν εἴθ. »ἰυόξα ΔΌτορτιις ὃί 4ιυιαῇ Πγᾶ ΠῚ] ἀιέειι5. ΑἸοχᾶπ. ΑΡμγοά. 
ἀμ ΕΒ ἢ ΡταΕ. ῬγΟΌ]οπη, χροὶ ᾧ τοῖς τ᾿ μέφρε χέθργωγεῖν τὸν διδασκὸ μῆνον; 
ἘΠῚ τ δῇ ΠΠΕΙμδημα τογιτῃ τγαξταϊίοης δηϊπηι5 Δι άἀϊτοτὶς γορεη- 

τς οὔ, 
ἀν ὴν ἹΧοιεαγωγία, ας Νὴ γἀπιξει!5),αἀπη]Η] ΟΠ] πππη., : ἵ ; 
ἈΠῸ, Χειεαγωγὸς, ὁ κὶ ἡ» 411 πιᾶπιι ἀιιοίτ,ντ αὶ ἴάπι νίαπη σᾶσο ῬΓείτοδος 

Ἡ ιυ ιν. εἰ, ὁδογοε, ὃς καϑυγεμώνγάιιχ. Αζζοτιπι φ8Ρ.13. «ὐδκάγων 
ἐζήτη χέ - 

: δαγώγοιὰ 5 ιφγοθας αιΐ ρυ τ θηία πηάπεὶ ἀοάισογεητ, Ὀλοπν Γι 
ΚΆΩΝ ἄς Ραιιΐο Αροίζοϊο, Οἱ ἡμὴ δ)γὴ τίν φωτούδοσίαν χἰοαγΦγς. 
Ἰφον Χειράδες ν ἄς ἴῃ Χειράς. 
ἰρίμ ΚΒ. Χειρᾳ δέω, ΗΟ ο πιῆ τἦν᾽ χέμοίῤῥων αἱ χιϑ ώθεις ἀθροίστις, 
ΟΝ ἘΠ χειραλειπηέω, ΠιᾶΠτις γΏΡου δζ εχ ςομίςα μοὶ γ πηδηλπὶ Ἔχογοςο» 
ὑήμμδι τε Ἔχοτοθο, δι 4. 
ναί)νν] Χειραμὸς, ΠαΠτιτν. ἰατι δα] ἔοιιςα : 4ΠΠᾶς ρετ ανα  ἢϑ ροτ [στ  δίταγ 
μι 1η Ρτίπηα ("14 α. Τλ οἴτιι ετίδπι τὸ χήραν, Ἰςαηἀ.1η ὙΠοτῖδς, 
ἐήμ τῆς δὴ χιοχμεὶ κοῖλα κα ὑληωρέας δυγαεὶ Κεινώσεις: ΠΠτοΓΡ. τοὶ κοιλώμαᾳ- 

" ἢ ᾿ς πα, αὐ τὸ χϑόνοιι τὸ χω εἶν ἐν αὐτοῖς. ἀοππ| ἵνα χέρα μοὰ τϑυ χήν 1. κάτου. 
ἰδίως δύσεις. νἱ ς Χηραμός. 
ἡκτω Χειραπηάζω,πιαηιι τταἕζο. 
ων Χειραὶς εἰ ρτΟ πιο {οτί δ᾽ τιιγ ὃ, χιρρὲς, ΕΠπιτὰ ἴῃ πιδηῖθιις δριιά Ηε- 

ἐἰον τ΄ [γοδ.8ς Τιποττίαπιιροτ σατασμγοίπ ἀἰοΐτιιγ ὃς Πῆατα ρεάπιπιτο- 

Τῶν {έῖδιις Π|ςΔοπὶ Ης οἶα, χέρρίσδες ἔχης οτίλπι αἱ εὐ λίϑων ὅπλων 
{μ᾿ σελ 

ΠΝ Χειραψία . ἀε, ἢ) αὐϑοὶ τὸ χειρὶ πῆειν ἀϊοῖτατ ἀριι4 ΜεάΊςοΚ [οιιῖς Ετῖ- 
ὑΐαρι ἐν: τς δξϊο,ια ἢτ Πιΐρεπία πηδυαι ὅς ἰσιῖτοῦ αἰτησοηάο: 4] τπ5 Αἰι- 

ρθη το απας ΟΒτοπίδη [10.1.ςἀρ.4.τπδημπτίρίιπι νοττῖτ, Χειραψία 

α ἀμιΐῦ ετίατη ἀς ραισπα ἀἰοῖτιιν οὐπι δά πιαπὶ ν ουτατη εἰ 8( τεβ τπᾶ- 
«ἰδ μιν, 
ὐἰδονιι 
ἼΠΠ 

ΔῈ σοι ίεγτα σογίταγ. ΡοΪγ Ὁ. Αἱ διαὶ “Ἶ χιρῶν φβξεις εἴ παυ
ς οἱ ἐγί- 

Π γοντο. κὶ πειρκσμιοὶ, Ἰὼ “χίαμ ψία! κ) πεζ νὴ ἱππέων. Χειρχψία ἁριιά ΡΊπιτ, 

τς ΡῬΓΟ φιοάδπι ραἰοἰτγῖσο πδπιπὶ ΠΟΧΆ 2610 [ἐ πυιταὸ σοηΐοτ- 

αἰϊμ!ν τ΄ τίς πγαηῖθιι5 ἀρργομοπάπιητ ἴτὰ [ε ἐχογοθητοβ. νἱάς ΟαΪ. ἀε 54- 

ψεμπν ᾿ ηἰττιςπάα, ὃ ἜΠΕΜΗΝΙ ὙΠ τὰς 
εἰδε μι Χειριάω, ταρτα ἰαδοτο. ΡΟ Ππιχ 1.2. χέριφν ὃ ἑκα λοι γτὸ Κριτερβη - 
ἐν μ᾽ 

(ἰνια 

εὐ μι 

ΤΠ μΝ 

: χϑαὶ τας χειραςἡ εἰλγεῖν ἐκ κόπου. ᾿ς ΩΝΝΝ 
Π Χειρίδες, αἹ δ ηῖςανΝῈ ἃ κνήμο ἀἸσιητατ κνημά δες: δὶς ἃ χεῖρ γέείδες ὃς 

} ἃ πιᾶπιι πιδηΐςα» διιητ γογὸ νετῖς ράττος 4Π85 ππᾶπι!5 τεριπτ,τα 

αἷοὲ ταῖς χερσὶν » ἱπαμῖς ΡΟΠ ΠΧ Οποπια[εςὶ ΩΣ ἀς νοίτιριι5 1ὸ- 

- Ππεη5.  πήε χιτῶνες ίοηδωτοὶ ἀϊσιητατοῖά οἰλοπηδηϊοάτα τυηῖςας 

ΟἸκοτγοηΐ,ν εἶ πιαπυίςατα: ΡΊΔατο. ΡΙ τα τοί. ἴῃ Οἴβοης, Γαλατι- 

ἀαἧς αἰαξυρίσι νὴ χέρίσιν ἐγεσιδυαισμῆν Θ- Δ Π]1ςῖς (Ὀ]Π 1 ρας 5 πχδηῖ- 

ἌΓ ΜῈ 8ος 
οἰίαιις ἀγηϊϑιις ἃς ἸηΠειέξλις. Ν τρ.9. ΑἸ ποῖά. Ἐτ τιηΐσα πηδηϊ- 
οαϑγἃζς Βασοης γοαϊπηίσια παλΐτγα;. Χειρέσδες, παηϊ σα" ἷἃ εἴπ πια- 
ΒΕ ΠῚ ἱπτοβιπιςητα οχ ζοτῖο ρυςϊριιὸ Δάτιογἤι5 νῖπι ἔτῖρο- 
τὶ  4απιὶ ὁ Οταο ςἰἰγοτηοοας ἀϊχότς. 1 ατἰ πὸ ἀϊσιιπταν πιὰ- 
πἰσδ:. ΡΠΪηἶα5 Πιπῖον Ἔρ Το άγιιπι [τὸ τοττίο δά Μαοτ.  ἀ [Δ- 
τι}5 ΠΟΙΑΓΙῸ5 ΟἸΠῈ Εἰ τὸ δὲ ρινρ 1 ΠΠατί δι15 5 ουμἾτ15 πηαηι!5 μγοπὶς 
τα δπί οἷς πληῖς Ῥάπταγιντης ςῶ]] αι άεπη αἰροτῖτας ν Π]υτη Πιι- 
41) τεαλριις ὀτίρογοῖ, ΑἸ1οϑ οἰΐαπι μαδοπτ ν ἢις ππαυϊςαν ΗΠ οπιο- 
τι Οὐἀγῆιν τ. Κνημῖδας ῥαπ]αὶ δέσετο γα] ἀλεείνων: Χειρίδας τ᾽ ἐ - 

πὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ᾽ ἰὰ εἴ Ἐπίζατ!ν, πὸ δ χίρων καλύμματα ἐκ δὲρ- 
μούτων, “οἰ πιπ). 1 αιέτ, ὅτι καὶ μόνον χϑ' ἀχανϑων χέρίσες δημνενόίω.- 
παιρϑναὶ κα δὲ ἔργων ὄυχερείᾳ.Ἰ πὶ δ( [ἀρῖττγαι!]) χέρέσι χων τως εἰ χὰ 
μιν δαικτυλωτώς, αιιὶ Ἰαπιδοτ Ἰτι πὶ ἂς ρίπῆιως, Ετριιὰ ΑἸβοπ, 
ὁ σι σιτυποίδς χειρίσεις ἔχων͵ κ᾽ δ). τι ς’ὀματι κημον, ἰὰ εἴς Ρίοτ πιὰ- 
Ἡϊσατις ὃς Πίςε!]α σαρ ἔγατιιβ,ας ἴῃ ἕατί μας ππάοσ ἀςἤπογοτινὶ- 
ἄς Φίμος. 

Χειρεδωτὸς»Υοἱ Χειρωτὸς χιτῶν, 5.1. τηΐοα τπϑηϊσαῖα Οἰσο,γ εἶ πὰς 
ὩσΊοατα Ρ]διτου ν "ἄς Χειρίσες, 

Χειροδυον. Δ ητΊ οἷ Δ. ά εἰ Ῥάτγιια πηᾶπι5 ΝΝειῖο. Εγὰς ὃς ΠΊ4Π115 [ἢ - 
{ταν τη ΠἘγυμππςητιΠῈ τοριγραιάῖς ρα πηοητὶ ρατὶςτίιπιηις [οτ 
ἄἴδιι5 ἀοςοπηπιοάδτιτα, ΡΟ ΠΧ [10 το 8..αῇοὲ ἐςταῤχων, Εἰ χοίϑαιρον 
μικροῖς οὗτοι χέριδέοις τίου) ἐκκλησίαν κὴ τὸ ϑέατρρν. εχροηίταις ρεγ 
χριϑοίρστιον, 

Χειράζομαι), ΧΟΓΘΕΟΓ. 
Χειείζω, τγαέτοτ, ρ στοά! οτγαάεαἐ πὴ γοτ, ΡΟΪν Β. 10 τ.2. ἀδλως αὐτοὶ 

διενοεῖτο χέρίξειν»ν ἀπ" η]Ἐγᾶτος Το}. ταῦ τε χέρίζεται διεὶ πῆς συγ- 
κλήτου, ἘΠῚ οὐίαπη τηδπιιπὶ οἰἰγγοίσατη δάπηοιθον ἀριᾷ Ηρ, 
ἐν ἰητρείῳ Τἀοπα Ἰη Ηἱρρίδτ, αἰμοῤῥαγία 5. ἐοὴ γόνα χὰ ριζουῦθε, μὴ ὃν-- 
λαξητείον, ἰνἄτιπη [σα] ροῚ ̓ππὴ οχὶτηϊτατ, 

Χείραξις»τγαξζατιο τα τηδπι Αι αἴαις Ορι5 οἰ τιγρῖσα Ορογὰν μὲ- 
ταχείρισις, ΠΡ ος ἐν ἐητρ εΐῳ, εἴ ςτε χέρίζειν χρὶν, ὡς ε Σποξαίνειν δστὸ αἴ 
δικαίας χέρίξιθ.. Ἑάτὴ πιαπιιπν οατατίοπειι ἀςθοτς οἵς, αἷτγ χα 
τοίροπαςατ νεγα οιταϊϊοηΐ ἐχίτιιβ, 
Χεέρεθ.,ν, ὁ Πα δά τις, οἰ οιι)ν τα 15. παῖδας ἐχροῆτιις, πηᾷοίραζιις» 

σΑρτίμις υὑσοχείρεθ., Θορμος. “ σων εἰσ ἐχθρων χέρέαν ἀφείς τινι, 
τιιοτιιτη ἐπ᾿ πη σοΥ ΠῚ [οτιιᾶ πη ἀἰπγῖττ ἢ οἰΠρ᾽Αιπ:ρΓΟ ιϑυνχέρίαν 
πινὶ τἾσ᾽ σων ἐχθρών, 

Χειρὰς,ἱ δὸς ἡνν τάς Χειράσδες. 
Χειρασμιὸς ὅγη χείρησις, ςΟΠατιι5α σστοίπο, Δ πη} Πγατῖο, χέρισμὸς οὐ - 

σιων,τταξτατίο λει τατιιπι:πς ἱπ σαποκςε 3.Οοης, (α]ςςἀοηξῇς, 
ῬοΙΪγ 15, ὃ Ὡραᾳγμείτων χέεισμὲν (ντ να]ρ ὁ ἀἰοίπιις ἐς πταρξε: 
τηθ)}} «(05 αΠΓαἰγες)κ) τίω) «Ἷδ ὅλων Ὀΐξουσίαν εἰς ἑαυ τὸν ἐπωνῆγε 5 τοταπα 
Διά πιϊπηἘγδείοηομη ἀτηϊιο ἀοπηλοΐιιπι ὃς ΔιτΒοτίτατοπι ἴῃ ἴς οὅ- 
ποτεῖτ, ΑἸ μεπάις Πρ το τ, ἀε Απτίοςμο ἘρΙΡΗ. Καὶ ὁ χιρισμὸς τῆς 
διακονίαις δει' ἀντύ ἐγγώετο, Αταις ἱρίοπιος ἴθ πλλπ το 11} δά πη] ΠΝ 
Πτατίοης γασαδας χέρισμον ΕΧροηὶς δι 1415, ὅθιχ είρησιν χαὶ τίμὐ 
φοᾷξιν. 

Χειρίσοφιθ., [ας η.ὁ ὦ χης ἱοἰτὲ ρεἢϊοιΔπς [ΔΙταπάο. 
ΧείριςΘ-,55 δ, ρεῇππιιι5» ἀετοτγί Πγι159. ν ὙΠ{Ππ|ι5. ΤἈἀςοΡ ταις 46 

Οἀοτίδιις. διαὶ τὸ χειρίςίω ἔχειν τίω; αἰ'ὥνησιν, Ἐτ χείριςια 7 1. κρέκι-- 

φα δ 14, 
Χειρίων,ἐλοί ων; χείρων, τ ΠΟΓγἀςτου τ. 
Χειρφξαίαυσος. νϊάς Χειραναξ, 
Χειρρξαρὲς, ροπάοτε ἔξι ΠηΔΠ115 σΓΑΙΙΔΠ5. Ῥοπάοτοίι:, νοὶ τάπτι5 

ιδητιι5 ὁπογάπάα ππδπιιὶ (ατὶς οἵ ροίατ. ἔ Σ 
Χειρόθιθ.,γεχ πιαηῖθιιϑ ν᾿ οπϑοντέξιιτι πιάπιὶ χασγοηδ, νἱ4ς Χήρώ- 

γαξ, ἀϊοίτιιτ ὃς χέρρζίωτος, ὃζ χε ροζοσκός, 
Χειρρθρὼς, τος» σάτοηα Ππ16 ν ποι ΠῚ. 410 ἰἴραζα πιᾶπιι5 ΟΧΟΟ- 

τίδητιις ὃς ςοπταθοίςιητ οἱ δεσμὸς » πάις δι, ὁ ἀποθι(ρ ὥσκων 
τῷ χεῖρες ὙνιΖ 

Χειρργάςορες» 41 ΠΊΔη γἸδειιπι ΠῚ ιιαεγϊταητ)ορογαιῖ). νἱάς Χρε- 
ρώναξς, ΡῈ 

Χειρογραφαὶ, (ει! χε οθγγαφα ὶ. συγίεοα φαὶ Γ ατί πὸ οὐδ πὶ ταδα!α ἀϊοῦτατ» 
γι εἰ σαιτῖο πλᾶπιι αἰ του ἰστῖρτα δπηυϊόνς οδῆρυατα) 408 
τρία Ἰμβοϊανῖ ποαυῖτ, Βυά. ἴα Ἐριῖ. ) 

χειρόγραφον, [ςἢο4α ργορτῖα πιδπιι (ογΊ ρτα Οἱ γο στάρι νεῖ οβῖτο - 
διαρμμαι Οἱς, ιοά δὲ χεῖρα ἀϊχίπηιι5 ἀρ ΡΟ ατί, 

Χειρργραφων σαιιεο. ΟΒίγορταρθο, ᾿ ΣΆ οὶ 
Χειρρδείίκτος, ὑπὸ Τα χερῶν δαϊχθείς, ΒΟΡΠΟΟ].1η Αἰδορ χέορδειόκτα χης 

ςήρκαςΔεϊποτα πιᾶπιι οάϊτα, ᾽ 
Χειργδεικπεῖν ) ἀ]ρίτο οἴξεμάοτα. Αςοιματίιιο 5 Βιιάσειιϑ ἴῃ, Ἐριῦοὶ. 

Ρτίουθ. ἢ ἷ 
Χειρήδεικτος, κε, δ, πλα πὶ ο τιν», φανερὸς κ᾽ κατάδηλΘοδΟΡ μος. 
Χειροδύχαι, οἱ , γ᾽ οἷ οητὶ 5 416 115 5 οἰ ἐπ πιδηΐδιις δί νἱτῖδι5 σοτ- 
Ῥοτί Δ  αρια δι14. χέορδίκαιθ. ὁ κτ' χέῖερε βίαιθ'. ΗςΠοάλις ἴπ1- 
“ἥν ἔργων. ἄς ξογγεα ατατὶς που Πἰθ.15 5 χέθοδίχαι, ἁτέρος δ), ἐτε-- 

οϑυ πόλιν εἰξαλαπάζξει,Ἰά εἴν, οἵ τῇ διωάμει τὸ δίχφον τὸ δια Τα χιρον 

δρίξεσι, ν᾿ Ἢ 

Χειρόδοτον δεώγεισμα οἷ. τὸ ὀῤδυ συμξόχε, ΡΟ] ΠΧ. πππτιιμπὶ ἔπε οδΠΠβᾶ- 
τἴοης, ἀ χρυ μάτιςον διαίφον; οἴ, ἣ " 

Χειργϑ οὐπος, « ὃ, μι] πιάπιιθτι ορογᾷ οἶττα ἔα οἷς νΠιπὶ ἐπεῖεπι- 
οἴτ,υδῇ ὃ τῶς χερσὶ δρόποων, Νςαρᾷ, 

Χαιρρέρκτηςγὺ χρεργ.» Ηςίγς. 
Τοῦ. 2: ἘΡΕΙ͂ 13] 



ὅοῦ »“  Ἑ 
Χειερι ϑηεγεως ὁ κα δ ΟἸΓγ δέ πη πὶ] τγα χα }}1 5, πταπίμετιις, ρῷ Ὁ» 
τππαππιςίαξλας, ἡμερρς,ΟΒΙ πο π8νπποτίροτ. ὑὦ χίρρήϑεης τῷ δήμῳ, 
παῖ εὶς ρΡοροΪο ὃς πηδηἤιετι5 ἐγάτ, ΡΠ τατς,1π ῬΈΓΊΟΪΟ. ΤΉΡΩΡΡ. 
τὴ ΟἘςου. Ἐπεὶ ἤδη μοι χάρο ίϑης ἰω) νὴ ἐτιϑυιοσδύετο: οἰχπν τηαῃ [ες 
ἤετει άπ ν ΧΟσ, ἃζ οἰσιιγάγοτιγ, ὙΊΓΡΊ ΠΟ ο[Ἐ πιάπιιπι ραιῖ 5. 
Αἱ μεῖά.}10.7. 

Χειρφϑεσίο; ατγλντη Δ ΠΠ ἱπιρο το, 
Χειρρϑετεῖναι ἱπιρὸ Πτίο πο πιδηλμπὶ ἀσοῖρετο: ἔς ἰπ 6811. 8, Τοης, 

ΝΙςππἰτογάἀτπατὶ ἴῃ ἀφο ΟγΑ ΒΔ ΠΣ ΟΧ ρΡΟμἰταΓ. 
Χειρφϑετως πῈ 4115 ἱΠΊΡΟΠΟ, 
Χειρφϑήκηνο) ΟΠ ΓΟτ ςοά, 
Χειρρκαλαϑίσᾳ Θερίητοτ [Αἰτατί σης σοπετα ἀριιὰ ΡΟ] ]τς. 
Χειρόκιμητος ὁ παρα α ἕξιισον πὰς τοὶ χέρόκμμοητα ἔργα ἢ]! οηἱ ἐς ἡγῇ -- 

ἀο,οροτα πηδαΐθις εἰαδοτατα:ὰ νεῦῦο χεμνω. 
Χειροκοπέω, μι. ἧσω,πιηζαγπιάηῖιπι αδίοι π4ο. Αςσαΐ Αρρίδῃ, ἴῃ 18 εγ. 

ἡ φεισοζειδ(Θ- ἀντι υμόνα, (ὅδ σιμὴ ἀυτε πῶν τοὺς εἰ, οφ;ὁ πησεν, 
Χειροκοασία ας, ἡ ΠἸΔΏΛ ΠῚ ροτεητῖα : ἀξ σατιιπάτιπι σοητΙ πεητῖα. 
Τιοον ΓΉΙ Ίςατ.λη{π. 1π|0.6.. δεδιότες ὡς ἐπαρόσω χέροκϑασιας ἐλδυ- 
σέυϑυον, Ν αὐτί πε ποθὴ ἀϊυτῖα5 ἃ πιδηῖδιι5 ταπηρονάτοττης δά πηὰ- 
Ὧ1|5 νοπίγεῖ, νοὶ ΠΟ Γα5 ΠΑ Π1 115 ἀΘΌΓΟΓΙΓ. 

Χειρρκρατία, νἰ τι οἵς (ρα τί οἵδε ρο τεϊα:, φιιο ἐχογίτιιγ ἃ ἀςπτο- 
οτατῖα,, σοῦταρτα Πσευτία ΤΑ δυμουγωγωών 9 ὃζ ΡΠ εὐ ῖ5 ταιτ ] οηταῦ 
τπείσαζοτσιπη, 14 οἢι, τ᾽ δελεαζοντων τα πληϑ...Ὀ͵ατο ἴῃ Ῥ Ϊ τ, ἐκ- 
κλειόρῆυογ αὶ δεεὶ πονίαν πῆ ἐν τῇ πολιτείᾳ τιμδῇ, τότε δι χέρφκοατί αν ἐ- 
ποτελεέῖ, 

Σειρθαροιτικός, ῬΟΪΥ 0, ἐρασοκρατέᾳ ὃ παρέπεται ὁ ϑυριώδης τρόπος νὴ χει- 
δοκραπικὸς, 

Χειρφλαζις, ἴπ ἀταῖτο ρᾶτϑ εἰξ ΠΊι:α:ν τὸ κοῖλον τῆς ἐχύτλης κριϑ' ὃ ὃ χεῖ- 
ρὰ ἐναριμοζει ὃ σρότης,ὈΟ]]χ. ; 

Χειρϑρζϑόγεον, τη ρ ρα ἴῃ φοἸ]οαιῖο Οταοὶ [αγπιοηῖς, 
Χειρῤασκτρον, ἐγ τὸοτηδητι]ς, Αὐμοπαῖις δ το 3. χέρόμακτρον 3) πα 

σαι, ταὶ χεῖρας ἀπεμοίήοντο ὠμολίνῳ. ατοἄ Ρ] ΟΧαπιις ν οσδαῖζ 
οἔκτροι μιν, ΑΛ Πορμδη φέρε πώ ταχέως χτ' χέσθς ὕδωρ, αἰραίπεμπε τὸ 

αἰεθιακτρον. Χειρόμοκτρρν » Ἰάεπι πιιοὰ μαγόοιλιαὶ τὸ «ταὶς ᾧ ἀπὸ 
μέδοντω οἱ μάγειρφι ,» Οοτηπῖςης, Ατητορ απ ἰη Ἐφιτιθ, νἹάς 
Μαγδαλικ, 

Χειρρμείντης»κγόνν οἱ Χειρομοῖντις, ΟΠΙΓΟΠΊδητο5, 11 οχ Πἰπεαπηοηζο- 
τιιπι πιᾶτις ἰαΓροΐίοης ξατιγα ργασά ἰοῖτ 7 Ποπιϊητ[}}ς ΠΟ ΓΕ 5 
ἃς πατυγαπι σοπὶϊοῖς : Οἱ οὗ 1 οτίαπη χέρϑσκυπος ἀρρο  ἰατη}1) 
4ιαΐ!ς ἔτ Ἡεἴεπιις δγγασιπιι5 401 αδοὲ χέει αντείας ΕΠ Ὀτιιηι 6- 
ἀϊάϊτ, ιιεπι ΓοτίρΠε χέσοσκοπικὸν οἰώγισμα; 04 εἰζ, ἱπαμῖτ 5114. 
ὅταν τῆς ἐν τείσεως ΑΓ χειρῶν τῆς ποιλάμης δστὸ τῆν᾽ ῥυτίδων εἴπ νδο. 

παιδοποιέϊ, αὐτ ΑἸ Ἰαυϊά εἰπαπλοάϊ. δοτρῇτ ὃς Εσπλ ΟΠ ρι5 ΕἸ ο!:- 
Ὠἷπις ἐΐτση τοὶ ποίν ταὶ τρια ἰλιοι χά ρφσεοπικφί, Α ρυ ἃ ΡΟ] μος [10..2. χά - 
οομώντάς, τὰ ὠκ τῆ χήριν μαντϑυῦ μᾷρα!. 

Χειρομοῖχ Θ- πλλϑις,ν αἱσὰς πομαϊματη πᾶ 5 Ιασοτο νἹέγιμαι 4τια- 
τταποαρια Ατῇοη. 

Χειροβεύλη "εγήγ ΡΗχείητιπι, πιο ἱα πιδπιαγίὰ ἂς τγι (2115. Χ ἐπ ρ, 
δι. αά. 

Χο ρρκύλων. Υ ,πλοἷα ττι 1115. τοῖς. ΠΡ. ςισαρ.ος, 
Χερον οὐ πιι5νἀοτοτῖ5. ἔππτ1} 6, ὁ χεῖρον διορίσαι, ποη ἀθ τὸ ἔαοτῖς 

ἀοτογποίπαγα,ἐ χεῖρον δὶ οιερεν ἐγχαάδοι ΠΟ Ὁ τα οἵδ ἴῃ πες || 
ἀξέοττο, ΡΙατ.ῖπ Εγσιγρο,. 

Χειρό τῆ θρν γ ΡΟ 5 τὰ αι Πα πταγ πάθε ἀρι4 ΑὙΠΠΤΟΡ 4 πιὰ 
411 ΟΠ αΠτιι Πα Π115 5 Ετγ π1.Ὀ τος, [1.1 ἀρ. 6. εἰς χέοῤ νιπῆ ρον 
χρυσερευ ον Γ1}}5 ΟΕ Ἰδααπ τς Πλάη 1015. 

Χειρονοκεῖς, σα ρτί σα ρ.ς. 10... ΜαςοΒαῦ. 
Χειρφυομέω, ᾿ΏτΟΓ σα πο μἀπ1Πὶ ΠΑ ΠΙΠῚ ΠΊΟΠΘῸ 9 ὃζ σε τὶ] οΥ 9 πτὰ- 

ΠΠΠ ΠῚ τοῦ αὐτὶ βσί ον αγτ Ποὶο[ὰ τηδηι5 μὰς δ εΠπς βεέξο, σοτ- 
τὰ ἰϑεῖα ΠΊΔΠῚ5 ΠΠΟΊΙΘΟ : τὸ τοῖν χερφῖν ἐν ῥυθμῷ χιννϑίάζω ἀϊοὶς 
Ῥο]Πιχ. ἐχέρον ομησε σκέλεσι» ΟΥα γί διὰς νοἰας Ὀγλο 15. πποάπ|α- 
τιις οἱἙ, Εογοάοτιις. ντάς Οαϊοι, αι ΔΡΒουπη,.5ι14, ετἰαπι εἰ 
«α υκτδοάν. 

Χέεονομία, ας, ἧς ΠΥ  ὩΛΠΠ πΊΟτΙς ὃς βοπιουϊατίο, αἰτατῖο ϑοπίου!α 
τε χ 4114 115. οἱδ αυιαηγ ΜίαυΓΙ σα ΠῚ ν ΟΟΑΠΊΙ5. ΑἸϊο αι Ἰοχ σεις 
ἃ Ομ πε απο ἀἸ οἰ τι} 1.1 σὰρ.19. βοτὸ δά ἤποπη. ἀριά Ατβεη. 
1.14 καλεΐτα ἢ καὶ ατυῤῥίχν. χάρρτομία, 

Χρρυόμος, μ᾿ Πεγῖο σοι δὲ ππαηιπαπὶ πιοτιῖ (Ὁ Πιτᾶς, ρο ΠΙοιατου, 
ὄρχρςεἰς, ΓΙ εἰν ο. 

ΧΊρϑομσ!, τὸ χέρας πη ς ΡΟ 7 Γδῖρο, ἄοτλου [δ Ἰοΐο 5 κριτειςρεφομαι. 
ΠῸΌοτ- ἐν μερή ὑκαςον ] ἐϑγών χρώσδόϑευ. ΟΥ̓ ΡΟΓΙΙ5 (δῦ οἴκοι τυ- 

δέννοιε χἀοεύ υδνΘ-. ΧΟΠΟΡ ἢ ἴη 8. Αναζασ, Ηἶν δὲ τις αγτις-ἢ ταὶ υἱεἷν 

“πηρασόμεδα χἀρφδῶτω, ΑἸ11, τα ἐϑινη χαορῦ να, ΘΕ πτῈ5 {υραϑα.1- 

ἄσπν τὰ Ηϊεγοὴς »ἐχδρρις χέρρ ει", ἰιοίτος Πιρήπρατγε. δορποοΐ. 
τὼ Ττασβῖπι15.Ζειὲ δ ξαυέγγω σι δικῃ χή ρουυῖνῳ, ΙΝ 4πιὶ ἴπτε ἀο- 
Ἡ ἀπ Παρῖτοῦ Ἰρηοίσοτος. Εὐτ ρ᾽ 4.1 ΡΠ 15, Αταλαντίω καὶ- 

πόρον χέρφυυδύίω. Λταϊαοτοπι ἀοηιαητοπι ἀρτγίιπι, ἘΠῚ ἐπ ῖπτι χά φῦ 
ὅταν Ορρυήπογο ἅς σαροτς 5) οαππὴ ἀἰ Ἰ4 015 Πιρετίοτ εἰϊ τ ντ αριιά 
ϑοΡοοΪ ἴπ ΤΠυ ο 115) χ ἐρασμία] καὶ τῶνδε, 

Χειροπέδαρτηαηϊοσο ον ἱποι]α τα αι. ΕςοΙΠαίξ. σαροτι. ὃ ἀριά 
Ε Ἰογοάος. 

Χειροπλυϑης»εως, ὁ κὶ ῥγῦηα σι πα5» πη 14 η15, ντ Χφοσληϑοὶς λίϑος, [λρ]ς 

τ ΔΆ ᾿ΠΡ ]ςη 5. ΗΠ οσπλογ. δεσμαὶ χφρ»πληϑεῖς δι 4165 ας ῖςιι- 

ἡ. ὶ 
11, Ἱοῖς, ΠΡ.1. τ4ρ.7.5ϊς χήρφπληϑὲς» ἀιαπταπι πῖάηῖι ρτςπεηάὲ τ ὦ 
Ῥοτείς δριιά Μεάϊςος Ογαςοβ 7 αιιοι ποίτγὶ πηδηῖραληπι ἀϊ- μον 
οτητῖ. τὸ ρα 

Χάρρπληϑιω Ὁ. 9 πηδηιτη ἅπηρ ᾽ς π5» ἘΠΕορ γα στο 9.ςαρῖτς 4. πμτισὲ 
δητρίαητ. ; ἡνβ  ώωα, 

Χήρὀπληκτοςον οἷ χερθπληκτος, ΠῚ ΔΠΙῚ ῬΟΓΟΙ Ϊτ5 7 (ο Ὁ} τπαπ] 5 Ση 815: ' πλιμν 
ἐλ, δορθος]. υρμῃοικιιέι 

Χειρόποδες, ρο στ οὶ» οἱ «ὐ πόδοις κοι τεῤῥηγυάνοι, Ῥοἱτπιχ. "Σ παι 
Χειρφπρίητος»ὁ καὶ ἡ πιαπα ἔλ ξτι15.Ος, Ῥαι ας δά ΕΡ οί, αὐξετομὴ χάρο- ἸΝ ἐφ 
πόμιτοςοςϊ το οἰ το χηαπαία ξϊα. χ ἡ φρποίη τοι γοσ κα το που 05 τηὰ- ὑρέμως 
πιιξαέζος νος 4}. «05 ἱπορτὶ Ν᾽ αῖςῖ σαταμάο αὐστοτος αἵ - ΤῸ ρου 
ξεγαατ, δ. 1.44 ΟἸλις. νῇ ὰ 

Χέρρποιήτως » πιάμιι" αιτιῆςῖο, ΡΟΙΪν δ1115.. σὺῤλῥοειῦ, γεγονέναι χειρο-- Χιὲ 
ποιήπως. Ἶ {μαι ἡ 

Χφρρπόνητος,κ. δ) ΠΊΔΉΙ] εἰ αἰσοταζι!5. (ὐο} 1 δ᾿ 
ΧΙ οοπονία, ἔςἴτυπν αοάάαπι τη 40 οριβοος (λοτι Ποασαυτ, ἀβέμιν με ͵ 
Χήρῥποις,ο δὸς ὁ. 4111 οἴϊζ ν Ἀ] Πογατια ρεα δ 152ν οἱ Γοιτο, Ετν π. ᾿ ΜΝ 
Χφρρσιδήρκον.ν 1ἀς Χ εἰρ, Ἷ μας 
Χήρφσκοπος. ὃζ ἣ ὶ ῴ ΠΑΜΉΙΑ 

Χάσοσποπικὸν»ἱη Χάρο μάντης, ἰμίαρε ὑπ 
Χφρόσοφ(θ-, [ΑἸτατοτοηιαῇ πλδηι αρὶ οη5.1ἀ6πὶ αοἀ χήθίσοφθο. ἡμρϑτθον 
Χηρρτένων, αι: πιδη δ 115 εἴτ πο γμΟΠ5 ἜΡΓ, ἀπ οτῖ. πρριλιφ 
Χηρότερρε,λα[οΥτοτοάοτοτίοτ.  γατιι»τατέρες γγυείμ) ἐλίασοντο χἠρφτέρην,. ἠ ἰδέα τὰ 

Ῥοοτῖς, ἤτητ. Π ΠΟ γῦρος πολυ χήφότερον μετύπιδνεν, ὅζς, χ εἴριον, ἥττους τἰρϑίμτυι 
πον οτουλ15. ἣ Μηλοιλίοις 

Χφορτέχνης,"»ὁγαττι ς Χ,Ὸ ροτγαγῖ155 41 [15 πηααϊθιις ἀττὶβ Οριι οῦς ς χηῤμιορίδουτ 
Ποῖτ. Ατμοθασοτγϑβ ἴῃ Αροϊορία. ἣν ἢ γρηίαβηὴ σοι 
Χφροτέχνας ἀἸοιτηῖ Τατίη! οροτα5. ἀρ δορμοοίοιι ἴῃ ΤΊαοΝ ἀμειηλτην 
τ115, χηροτέχνης ἰατρείας» τι δάτοῖπα Ορίξοχ, τά εἰξ, Ομ απ γρ 5 μη, Πα θ 
χέρρυργ5. ν ΗΡ» μὰ 

Χηροτεχνία, ἡ χήρπργἰαγτηδιυπαπι αττὶ βοϊα τη ΟΡ᾽ Ποίαπι, Ρ] τον Μουσι, ΕΥ̓͂ πουίετικτο 
κῶς ὅδ: ποὺ ἡ μἷν μοῦ ϑυσις, Κὶ ὅλως Ὑ{] αὐδα χή οτεχγίας γιςημὴ. γι βοκα αι, 

Χηρφτεχνώ, τὸ χά ρρυργοῖ, πᾶ ὈροτοΥ ἀζαις Ἔχογσθον ΗΠρροοι. Ο  Ν κι νοις 
ἐπιώτης ὀρέγεται βασιλείας, ὁ ἢ) πολιτευ δ μῆν (8.5 τὸν χήρρτεχγέοντα ὡς ἀ- ΠΥ εἰ [τό : 
κίνδωον μακαρίζ4 ντὰς ἔλοτατ, δείτη, 1.1.5 ατγγα 1, ΗΠ (μι 

Χηεοτέχνως, δι ἷ νἰάψμησς 

Χέερτεχνικώς αριιὰ ῬΟ]]Ισς πὶ: Η υμοκαὶι 
Χήροτονέω,μ οἰσιω, ποκα, ρον ἀς Πσο σοι ίίτιο, [ιβγαρ!5 ογθο ίςϊ- Νἰο, 
[τους ὁιιογ δι πλα ρα τγατιτι στ: ον εΠο πο» οΟπηίςηεῖο. Ρεύι- μρρμὲ, ἰῇ 
θι5 ὁ 1ῃ αἰ τοις (οπτοτῖδτη ροττίρετε τηάηππὶ Οἴσετο Ρτὸ πἰ τιν, 
Τ,. Εἰαςςο ἀϊχῖτ. ΑἸϊητιαμο πιδηιῖς ἐχτοηάογο Ππηρ!Ποῖτον (-- γημραὶ ογίμι; 
ϑαι σατοἱά οἰζ, εὶς χεῖρας αὔρν. Τοτοτάτιπι ἀςίεττο, ἴῃ σηδηίαιδ Ὁ Ἰυούάεαν 
ἄατο, Δέξαι. Χέερτον εἰν 418 πταηταη Ρογτῖσεμέο κα σῇ χίέραν ἀ- τοπιπὶ δε ήα 
να πίσφ ΟἸ πῃ ἐςοΙοἢα νει ὁ τῇ ὑμμιϑέσει, ἤςθαπτ ΠιταοΊΔ) [οἷ- χα βατί 
{ποτε ἰθεις; γεν 6. ν πῶς Χ4οφτονία, ΡΠ ἘΡΙΓΟἰτιπὶ δ ψήφισμα) ἃ ἀἰπηθουπι 

πιδηιπιαι (δ᾽ ατίοης ἀϊέξη τ. νἱάς ἱῃ Χεὶρ πιρτὰ ἐπ ρμταῇ αγα- Νιρἐπρικί, 
πείνήν ταῖς χεῖρας. Π)ετιο τ. Οἱ δῆμος τὰς ἐμεὶς γνώμος «δεὶ σα τυρίως "ἃ χρη δε τῶν 
πόλεως ὁ χγρϑτόνη [ςῖτο ἤιο ρεοῦδυῖτ ὃς πΠππτ|1άοιπν δἀιιογίις Τίς ἀαῤχαϑ ἐκ 
πιοογατ, χειρφτον ἢ σαι ἐδ νομοϑετας ἀἸΧΊτΡΤΟ ψυηφίστεδϑτο:αἹτ ΘΠ 1ΠΊ0 γι. 
Οἱ πότερον σἹ αἱ τ νόμον χείρρτον ἵσωσιν οἱ γομοϑέται» τούτον κυΐρεον ἕξ). Χερημόρι θαι 
ψίγαπν οροτη ργοθάγίητ. Αστορμᾶπεβ,. ὡς δὺ χειρφτονιῦμῆ, ἀπτινῶ᾽ ἔκοπριο 

ἐπόσ᾽ αὐ δέντντρο Ππιι5 ἤει ίσοτς ας ποοςε βιουίητ τ ροῖτοᾶν δια, 
ἵνα ο᾽ αὐχῆν ἰὼ αδτι κεχειφφτόνημαι, Ξυμξέλοισιν πάσαις ὑμῖν χρή το- . ἢ χθηνθ ἐν 

μαι. οι οΥτα. Ὀ]ΠΠ1ρ.ὴ, χαιρρτονετε εἶ ταξιαέχοις, οτελτῖς5, Αἑϊοι ὲ ἬΝ Ἶ : : γὐου δὰ 
14. χειροτονήστεντες αὐτοῖς τορεσβυτέρφις κριτ' ὀκκλησίαν. ΝΑ Π15 ντ ἀ1- Δλχο δεῖ 
ἔλιπεν, χ εἰ ρρτονεῖν, αἰ ρορι] απη ἐρεξιδὲ, 4} πηδαθιιπι ἐγοξίοης ΠἾ ΠΟ ἀκιτή 
ξετεῦας [ιβταρίαιν τάς ἀριιά Πόστατ. ἐτε βελῆς ἔτε δήμου χειρητο- ἐσκιμι 

νήσεεντος αὐτὸν » ΓΟ πιο {{Π|, χ εἰρφτονητέον τὸν φρα τη γον) 46] 1 ουάτι5 εἰ Μιηθυς δες 
ἀτιχ οχοϊοϊτυσικεχ εἰροτόνημο) τίωὶ αὐ χίω), Ατ Ἰτορ , πιπὰ ἀεἸ ἕξις ἐμπαρίιν 
παρ᾿ πτάτας.ν οἱ ἴῃ σποῖς Βακπηΐῃ. πια]τοῖ Ιοαιθτιιτ. ἔχει ροτο- ἀὐμμεπμν 
νήϑιν σἰωὶ αἰχίω, εἴς αἰοπιρτιις δα πηδρ Πέγδτιιβ, Λε ς Πϊπα5.ς ἀϊ- ἢ ἦ 
εἴτιιγ ντ ἐνης ἐπομαι πὔτο, ἴοτι ὅ)ετρέπομαι χειρφτονηϑεὶς) αἱρεϑεὶς ) [)6- γέμα 
πιοίξ. Χειρφτονῶν τὸ αἱ Τυϊον»υηαἰξιιςΒατε τὸ αὐδοῖον αἱρεῖ αἰακιγεῖν Ὁ ᾿ ἘΝ 
τὸ σπερματίζειν, δ}. ἷ ἄνα 

Χαρρτονητὸς οὐ, ὁ, εἰς ἔγιις, ΠΙβῦ στὶς ογβατι5, χει ϑρτονητοὶν πρεῦ θε- τ ᾿ 
πιοογι τὶ, οἰ εξ ποσοῦ ἴσγαα, ἐπῆν 

Σαιρρτονία ας ἡ, [α Πα σατο δγοὶ ὙἾυ) χειρών αὐεί τεισιν, ν᾽ ὅγέϑεσιν ἴῃ οςοΐο- ΝΥ̓͂ 

ἢλ,εἸ ςέλῖο, Πιβταρίαπι; οἰ επατίο πάθει ΡΟΡΕΠῚ εοπίεπἤιηι ρων 

Πραϊσλης.Ρ]εδ (ςοἰτατη,οτάἀϊπατί ον ἀεο]αταῖίο τηδοὶ (γάτιις. ἧς ᾿λίμμο 
αἱ πλείς:η χει ρφτογία γίγνηται » ῬΊατο ἐς Γ ἐρὶδ. απ} τηαϊοτὶ [ιθτα- ἢ Σ 
βίοτιπι πα πηοῖο (μπτ ἀς Πςἔτι χειερτονίᾳ κρατεῖ, Ο ΠῚ ΠΣ ΠΠΩ [υῆτα- ὙΠῊΝ 

βὰς οὈτίπει, ΡΠ τατοῖ, ἴῃ ΤΟ ἢ. ἐν χει ϑφτονία ἐγλύοντο, αἀ (υ- ἜΝ 
ἔταρία νοποτγύητιν Ἰὰς Χ εἰρρτονέω. ἔν Ὑδενν 

Χειροτραξεῖν, ἴῃ ΗἸρΡΙατ, συρριυὸ χειορτρίξα εἰν οπιςητὶς ἀεπιυΐςο; ὃς ἢ ΓΝ 

ἡπαθιι ρον τῖςα. ᾿ τὴν 
Χερρᾶμαι, τὸ χ εἰρφω,ἀοτο, δουλούια πΎ}}}} (αἱ Ἰοῖο, ν πᾶς χειρέμη δ. ΐ Ἶ ὑπ 

αὶ κεχειρω μή Ὁ. Αἰ ξετπὸ, Βα διη ἘΡΉΤΚΟΙ. δ υφζεραύνοντα τὸν δῦ μον Ὡρο -- ᾿ ΜΝ 

σβιάζων ἐχειρῖτο τῷ συμ φέρθντι, ρΟραΪῸ ἐπειῖτο 8 σοδέϊο οοπἤι- ἮΝ 

Ἰεδας νει Πτατῖ, ὅς. ΟἸπτατγς, ἵπ ῬουΊοΪε, κύων χειαῳ στό μῆν Θ᾽» λαγῶν,. ὯΝ δλβότω 
εαπὶς 4.1 σορ τ ΙοροτοπιΓἰςπὶ ἴα Αρορδεθοσπι Τάσοη. ΟἸσα τς ΠΝ, 
ἴα ἘρΤΠ. Ἐπεὶ κὺ μείζων αἵ εἴν τοῦ πολειιοιῶτος ὁ πλεονεξίαν, ὄπαϑυ- ἡδϑῃ 
μἷαν κὰν τεῖλλα. σείϑιν χεῖρον μὰν Θ- 1 αθῖς ἕξεις ἀο πηι τῖτ. το πὶ [τὰ ἀρ ἢν 
ἐπέοτίοτ, ΡαΠιὸ, ἐχειρώϑο αὐόδρων τὸ Αἴργος) ΑΥ̓ΡῸς νἱτὶβ ἀείο!α- Ψιψρ 

τ ασπιεῆ, κἰ ἢ ὥ, 
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Ὁ ΜῈ 
τος πππὶ εἶ, Ἡεγοάοτ.χέρωϑεὶς, ἴπ ΠῚ 3 πο ρατιΠΊ γεηΐθης ] ἴῃ σαὶ ἱπ 

το αἰ τγίπΠ) Ρογιοηἰτ, χρὠσεοϑτι, σφισιν ἐμ είγοις» 1105 ἴῃ ἔμπας πλα παι 
νοητιτος. 

Χειρρυργέω, με, ἡσωγπια 115 ΟΡ ογοσ ἀρ οσο, χέρε ργεῖν, ΠΥ Δ Ὧι ΓΟΠῚ 2Ρ- 
το! ΤΒμογά. ἰδ το 8. Ελϑόντες οἱ τετρακόσιοι μ᾽ ξιφιδίου ἀφανοις 

Ο ἕχαςθ. κα οἱ εἴκοσι, χα ἑκατὸν μετ᾽ αὐτῆ ὑκλίως νεανίσκοι, οἷς ἐχριῦντο 
εἴτι πον δέοι χἀρκργεῖν: ποτα φισατγίηροητὶ γἰγὶ, ΠΠρΡῸΪ συ τε- 

᾿οἰνψαοτγιιπι ΟΡΟγΑνΟι τη Γας ΠΊΠΕΠῚ ροίσεβατοντὶ σοη[οιογᾶτ: 
34 οἰξ,σππι δ! Ἰ4ι ὁ πιάτο το ἢ] θη Δ] ογαητ, κὶ εἴτι ποὺ δέοι δγαχει- 

τς τρίξείϑοι,, ΑἹ (οἴ πος οὐδὲ σϑδαναρ.χειδρυργρεῶτας γοςατ, "1 ΠΟ ταη- 
τιπὴ σοηΠ πὶ ἀδάοτγιμητ,ίς ετῖααι πιδηιιτη πα! οἤοῖο ἃς ἔαεὶ- 
πουὶ δοροπιπηοἠγιιητ. ἐδ 5 δέχου» ἐπα] τ, ἡξίοιιυ τυχεῖν, αὐ τας πα- 
πρίδεις αὐὐηῖν, αὶ «δὺ χειρεργήσοιντα ς5"ὴ βουλϑύσειντεις. ῴΧαιραργεῖν, 

᾿τγαξζατε, τὸ χειρίζειν, Γιςίάπιις ἀς ᾿ἰξοτία (ςγι Βοπάα. Ἐπεὶ κεν 
ὀκιϑεέριξε μὴ καϑ'ὡν κ᾽ ἤυλει,κχ, πούντα δ) ἠπίστατοινιω Ὁ) μιὰ μα ὧν, ἐς 
αὔτι αὐτῆ χειρεργήσεμν : Ηος πιοάο ςπὲπι ὃς οἰτβατα σάποτοῖ, ὃς 
τ 2» υΐ πη ιᾶτη ἀϊάϊ!ο"Ἴςτ. Χειραργεῖν,πηᾶπι σοπίτιοιγη- 
ἂς κεχειρεργημῆθ.,1 4 εἰ» χειροποίητος, τηα πα ἐδέξιι5. Ῥίατο ἱπ Ατ- 
Ἰλητῖσο; Ο ὗ δὴ πολλὰ μῆὺ ἱεροὶ κγ πολι ὧν ϑεών. πολλοὶ ὶ κῆποι, κὶ πολλαὶ 
γυμνάσια ὁκεχ εἰρέργητο τ ν Ὁ] (ἀπὸ πλιῖτα ἔληα σοιπρ πτῖππὶ ἀθο- 
ταπ»λ} τίς Βοττὶ, δηλ τα συ πιπα πα σἀτῆςατα,ν οἰ ἐξα γῖςα- 
τὰ ογάητ, Χειρεργεῖν ΟΥΙΔΠῚ (ἸοἾτιγ ἀς ογραῃῖς ιμοἰ5. τις τηαΝ 
δὰ ρα ληταγινπας χειρεργικὴ ὄθας μη, ταἰ ς (ςἰδητία νοςατιγ αθ 
Αὐσιΐος.ἕ 3. ΡοΓ τὶς. 

᾿ Χαρέργηία, ΟΕ οἸπινορα το πιδηιξαἔλιιπ,. Ρίατο 1π ΓοΙΙεῖς. 
᾿ Χειρεργία ας, νἷ, ἀἸσῖτα!Σ ἀε ΟΊ αἱ ἀτῖο 41185 ἀξ! ΟΠοΠῚ ὃς ορογατίοπξ 

Βαθες, νἱάς Χειρωναάξια, δέ Χειροτεχνία : αττί Ποίτπὶ πηᾶπι5. ΟΡ Ιῆ- 
εἶππι, ΡΙΑτο ἴῃ Ροϊ εὶς. Χειρκργία. Ομιγαγρία Οἱςει. αὔδυ χει- 
Ῥαργίας ἐδεὶς ἰάσατο. (αἰεη, 1 δ ̓0 Ψ. αά Οἰδιιςοη. ποτα ἰδ  άθιπ 
τηοχ ἄς πηῖπεῖς σἈϊτιτοῖ. μῦ τί χειρεργίαν ἐγκλυξομϑύν,ροίι [ἕ- 
ξθοποαι ἱπβιία, Ὀτοἵσογι 4. Π τὸ ς. σαρῖτο 2ς. ὃς ῬάιΠι5 Αἰ σί- 
πεῖ ἰἴδτο δ. μι’ τω χειρεργίαν δια μοπαστιντες ξηροῖς τιλτοῖς 5 ὅζο. 14 

εἰ . (δοιιη όταν ππδυλαΐθπὶ σατατίοης τι [ΠΑ ΠΊΠΤΕΙ ΠῚ Ποσα ΠῚ 
ἀπάξητες. οἷ τας χειρφυργίαςγ 1Ἰὰ οἰξ, Ῥοίζ ππδηιμτη [τα] ρτύτηαιε» 
Ῥοιϊεάσαδτη πιοάϊςα πηδητις Ορεγαπι (ὩΔπὶ ἱπιρεηάοτῖτ, ροίὲ 
αυγατίοποιη ἃ οἰίταγσο ἐκέϊατα. Ρτὸ ξιοίποτε » Ἐγαΐμπιις ἴῃ 
Αἀαρίο. 

᾿Χαερυργικὸς» Αἀἰςξξ, οἢ τιΙΓΡΊΟΙΙ5» ΠΊΔΠ115 Ορογα ἰηάιροη5 γο δά- 
᾿ τ Πἰ ἔγατις. 

Χειρεργικιὶ ὄψις μη ροτῖτα πηδηιιατῃ σοἤιςι]ατίο. Ατηῖος, [16.8.Ρο- 
Ἰττῖς.ς,6,46 οὐ Δη15 πηι ςῖ5 118 τηδ πὶ ΡῈ] ΔητιγυΣαμξυχαι, καὶ 
πάντοει τεὶ δεο μῆμα χειρεμγικῆ ς ὅξπσεμης. 

Χειρύργος οὐ δ αττὶ εχ Ὁ ρογατ 5, ΟΡΊ ἔς χ, χορώναξ, χειροτέχνης, Ἐτ 
φἈἰταγσίςις πιράϊσιις, 481 οἰ γιιγρία ντίτατ., αι] πιοάϊςας πιᾶ- 
πὰ δάπηοιιες. 

Χειραργως ν]ἀς Χειρεργέω. ; ᾿ 
Χερόχωλθ. οὐ, ἡ, πλδηι τά ποις δζ τη τ} }τ|5,.ὁ πεπηρωμῆν Ὁ. πίω χεῖδα. 

Ῥο Ια. ν΄ 
Χειρόω, μι ὥσω, το αχοι,ἰἀς τη το χειρξμαι»τηδηιι σα ρ!ο,Γδῖρο, 34- 
ἀϊςο»εχριισηο οι ποο,άιτίοηὶ [δ] Ἰοῖο, (δίϊιιρο 5 πιδῃςῖρο; 
Αδι Αςοιΐ, 

"Χείρων, ον Θ-, ὁ, ἄδυκος, ἱπβογίοτ, ἱπ Ηγτη οὐ πιΐπ!ς ΒΟΠΙ15. ἀετογίοτ, 
Ρεϊοτ,δ δε τ" χειρὖν πορέζων τὸ ζῆν,κὶ ὁ τιῆς χερσὶν ἡ ἥων κα ἐλα ων. 
Ρίατο, ἐδὲν στ χείρων, Πι}}}4 ἰττο τδὶ σςάφης. χείρων τί) ψυχίω, ἃ - 
Πΐπιο ἀετεγίογ. Αξ [οἢ. χείρων τἄλλα, αὶ ςατετα ργαίζαγε πε μ1τ. 
χείρονα μορφῇ εχ  ατοτίοτεπι ξογπιαοῖπ Ἐρίρτ. χείρρις “Ἶ πατέρων, ἃ 
Ῥατγίδιις ἐς σοπογαητες Ὑπς ἕῃ 2. χείρρις ἀρ! οἰιπήοηη ἰητοτ- 
ἀτιπι σδρίτιις ρτὸ κακοὶ, συγχριτικώς, 

Χείρωμα τυμίο χόον» ἴῃ ξοτῖα αι» τηαη θι15 ἀδηταγ πιοστιιῖς. ΑΣ (οἢ, 
ξ ὅ ϑές, 

χειράναξ κτος, ὁ, ορεγατίις ποπηο, Οἱ ςοτιορίἔςχ,  πιδηιις ΠδῚ νἱ- 
ἔξαιτι αιιαττίτας, δτοχει ρξίωτος. χει ροζοσκὸς αὐ χει ρρξαίαωσος ῬΟΪ]ι - 
οἰ» ὃς χειρογάσωρ νΟΟΑΤΕΓ ὁ ἐργά τῇς γὁ Χειροτέχνης » γρόαις 
τη 4 Πομ ΗΘ. 6] τπ ΑἸ μαγῈ 9 1 εἰἴ. 111 πιαηῖι Ορετατετ ὁ διαὶ χ εἰρών 

τ΄ ἐργαζομῆνίδ.. 5ἷς νετὸ ἀϊοίτιιτ ὅτε μόνον “ν᾽ χ εἰρων κἱ ΤΑ] ἐν χερσὶν ἀἐ- 

γέασεί, ἰ αὐ χειίντ αὖτ Εμύὲξατ 5) σπιοάο ἃς [ΠΡ Π]ςιι5 ἐπὶ αἴαξ 
δι τοίϊογ ἀϊοίταγ οπλεγ. Οὐγ ἢ, ὁ, αἶμ᾽ ὕεοσιν ὁμακτορίῃσι ἐπέάδϑω, 
Μηάς 

Χειρωναξία, γα πιλίτη ορετγατίο ΡΠ Ίη. ἡ διαὶ ΤᾺ χειρών ἐργασίκ, τα: χει- 
ρεργίαγ ορ᾿ βείτιπι, βαναυσία,χειροτεχνία. ΑΞ [ΟἈΥ].1π Ργοπιετῃ. εἶ 
πολλ εἰ μισηϑεῖσει χειφωναξία. Ἀριιά Ἡεγοάοτιπιὶ ἵπ Επτοτρο, Τοῖς Ὁ 
ἀπηνλαγ μῆθοις Ὁ χειρφναξιέων» γχυαίες νομίζοντας ἐδ). αἰΐθπος α΄ ο- 
Ῥ᾽Βοῖῖς ΠοΒΊ]ςς οἱϊς Πἀταιιητ. δι 4. Πλῆϑος ὅσον ϑυτικὸν νὰ ἐν χειρω- 
ναξέαις: Οἱ ὃς χερώναξ,, τεχνίτης χειρωών μόνον δεαπόζων͵ ἢ διε χειρων 

κτεατιζομίθ- νοἱ ταλαμενωρέ μῆν Ὁ». 
Χαραγάξιον 15.2.ΟῈςοη. Ατίξον. νοϑεῖραὶ φιοά εχῖρίτιιτ νἑγιτῖτ ἀ 

γα] ρα, πτκςφαλαιον, 
"Χειρώνειον., τὸ, σεητδιτγί πὶ» πετρα ἃ ΟΒίγοης ρτίπιο πηοηίϊγατα. 

χειρώνειον πάνακες) ςὨϊτοπῖα Πεγθά, ράηᾶςς οςμϊγοπία 5) ΤΠ ΕΟΡ τ. 
115.9.Βη ποτ.  πταγ. χειρωνειον ἄμπελον 9 ΟΠ ΓΟΠ ΠῚ Υἶτοπὶ ἔιητ 

ιϊἀρρε!λητ,χιας ὃς ἀΐμπελθ- μέλωνα ἀἰοίτατ) Πιοίςοσγιἀ, 110,4. 
ΟΑΡ. 281. 

᾿ ὅϊο ριιρὶοπο:ἰτέπηαιια νμὰ σοηταπὶ νἱρίητί δἀφο!οἰσοητος Οτα- 

είν 897 

Χαρώναον ἕλκος. ν ζιῖ5 ΟἰἱτΟὨ τ; 4110 4 οἰ χεένιον καὶ δϑυσούλωτον. Α-- 
Ἰεχι Αρβγοα ἐδ, ΡΓΟΘ!, Αυστξ, 95. εἰ μέλανα χολὴ ποιεῖ τὸ χειρώ- 
γειον ἑλκος » κῷ πὸ γομιωσὲς ἐν τῷ σκ ἐλει γ ἄτγα δ] 15 ἵπ ογαγο ν σι ρὶ- 
Βαΐς ςἈἰγοηἰμπ ὅι ἀεραίςεας, νΙεὶς ἃς Ὀϊοίς, Πδ,ἴξοιηάο, ςΔΡ- 
15 6.Ετ πη ἀϊξξίοης Κακοϑης, Χεφώγεια τραύματα αἰ ποτα ἀρρε!- 
Ἰφηγιιγ δυστιλ 9.7  αιια πηράϊςαιη νῖχ τοοὶ ρήιητ σαγαπι, ἃς ΟΠ ῖ- 
τοηοΠῚ δἰΐαιςπι ὀχρεξζαγο νἱἀξητωγ: ἤοις ἃς τηλέφεια» 4» 
τη ὨΪτιπὶ πλα Τρ ἰτατῖς ργαίογαητ, γε 4115: (αἰ αταγετν Αἰ ΠΠἰς 
τιδη πὶ γα ΐγαητ », (2 ]ἰπς Π δ το το ἀρῖτε ςο, νἱὰς ἃζ ἴῃ Ομ - 
114. Εταίνηϊ. ϊ 

Χόρωσες, Πηδη οὐ ρατί Ο. ΠλΔ ΠΟ ρ 1 Π|,σαρτι γα σα ρτ  αἱτᾶϑ, ἕ 
Χειρωτος, 1 ἔαο ὸ ροτοίς σαρὶ, ΕΓ οτῖλιι Χειριδωτός, . 
Χαϑεη ςα ρας επι ΟΠ ο,σαροτο, χαρεν,δέχεῦει γ1ἀ4ς Χοιά, 
Χείτεον, τὸ χω ρρειῦ αἰςραγάλοις, 
Χείω,ςαρὶονχωρω, 

Χέλεινον, ο ρου πτοητητη το} Δ] 15. 

Χελιδονίξειν, βαρξαρίξειν, ΑὙ το ρ.Γητογρτιοχ ΑΞ ΊΘυγ]. Εἰ ὃς ἀρᾷ Α- 
τοι, "δ. σοσταιβ,κ. οἰγειρμιὸς ἃ 4110 ἀσοίαπηᾶτητ, Ηἶλϑ᾽ ἦλϑε χελέ- 
ων δίς ν1ἀε Χελιδῶν, (στὰ ΟΡ οΓ ὦ 1 Οοτη. Ατιίζορ, 

Χελιδόνιογγεγτὸ ᾿ς] ὁ πἴτιπι» μογθα ἀξ ἃ χελιδῶν,αιιὸ  οο ἀιιΐτπα 
ξόπετς δάιιεπίεητε ἡαίςατατ.» ὃς ἀΠςοἀοητοσχιίηρυακιγ : νεῖ 
φιὸά ςρντ [στῖρῆε ΡΠ τπλτ στο Πίτηαητ Ηἰγιιηάίηος ΡῸ}}15 ἐχοα- 
οδτῖς ος 05. Οἱ εἴταν ἃ Γιλτιηῖς με οπία ἄς φυὰ Ὀϊοίςοι. "δ, 
2.ς.214. ὃς ΡΙΪ..}10.8,παρ.17. ἃ Ο424 εἰτιιπάϊ παιφα ἀϊοίταν [ἶδτο 
7.“4Ρ.14.81|ποτιρίδης. ΤἼςορίνγ, ἢς ςπὶπε αἵτ, τὸ χελιδόνιον αἴμαι 
τὴ χελιϑογίᾳ αὐ δεῖ, γι πάϊηατάα αάἀπιοητα ἀτιιπάϊηϊς ἔμιιπ ἐχοῖ- 
τὰς ἤοτγεπ,. ᾿ 

Χελεδογία ας, ἡ, ΕἰγαΠ40..᾽ χελιδ ὧν, ἀρᾷ ΤΠΘοΡ". μιι.110.7. ς4Ρ.14. 
νθὶ αἷκα τῇ χελιδονίᾳ αὐϑεῖ, ΓΟ ρο ροτίτι5 Χελισόνι, 

Χελιδογίας, ὃ. ΡΙῚΓὉ5, ἐν τῷ τιριχ εἰα αἰαλογων τῇ «σηλαμίδη, γε εἴξ ἀριιά 
Ατβεη.Π}0.η. 

Χελιδαν, ὃς Χελιδιὼν ον Θ- ὁ Γοοιιπάα οπρα»ῖη Ἐρίρτ, μἰγαπάο 9 πρὶ 
τὸ το χέλη δονεῖνγν οἷ οἰ δάμειν. Ὡς Ηἰγιπάϊης ἀπὸ νἱάς Αὐξτοτ, ὅν - 
ΠΔη, Θρρίδη. ὅς Ἐγαίπϊη ργοιοτθῖον Αἰάϊ ομεϊ ἄοποτα, χελι- 
δύνων μουσεῖα, ΑΥἸἸΤορΑ νΙάς ΕτΑίπι. ἢ ργοσςγρῖο, ἩΪτπάϊηϊιτα 
ταιίξα. Χελιδων,ρὶςῖς5 ἀρὰ Ατἤθα, ΠΌτο 7. ΡΟΪγ ρὸ {π|}}1598}- 
τι πο πιϑτπᾶ)ντ ΟδΖα τγδη [ἔοι αριιά Ασὶζοτο!, εἴμ5 ἐπε πιϊηῖς 
Αἰαη. Χελιδων,σλττας γ πρὶ}: Ἔα ΠΟΤΕ)» τὸ κοῖλον τῆς ὁπλιῆς 
δ ἵππων, Π εἴν ο τη Ηἱρρίαττγι, Εἰ χέτω ἡ παχιωὶ τὸν ὄνυχα; κα; Κοώ-- 
σωϑεν κοίλίω πίω ὁ πλίω χελιδόνα μικρὰν ἔχουσοιν 9 ἸΏτΟΓΠιπῚ ἢ ΠῚ ΠῚ 
γο] ροτῖι5 φαΐ ςοπη.δῖς ταπτοη δοςορῖς Οὐδ 15 ΑὈγοὶ 111 Οἶγο - 
ηΐδῃ σαρὶτα 4. Εσιιογιπι ἀπ ρετί σὶπεβ 5 [χιαδτημΐα: ΔρτουἸΟΓΙΙ ΠῚ 
στθγιιην (τ ι ἀγπιότιαπα ραγτ δι τὴ 1ρῆ5 ἀηϊ πη 1 θιι5 Πάτα: 9 Πᾶς 
Οταεὶ ᾿ἰσμεπας νοσδης ἥτις σμε 40 Ππ45»πο5 νεγὸ; ντ ρτὰ ἀϊ- 
ἔξιιπι εἰ, ἐπηροτίρίποβ γε] Εἰ τιιη41π65. Χελιδιαγιοδι!τᾶς ἸῺ διὰ- 
ομι] μοπιϊ πὶς εχ οἴγοα σα δ τι 1Π1, τὸ κοῖλον τὸ ὀΐωϑεν τ ἀγκώνίθν 

τὸ Τ᾽ τας καμπὰς, Η εἴν. ἘςοΙοΠαίξι αρ.:τυχελιδαν ὅλ βοαχίονι δὲ-- 
ξιώ:ν Ὁ θτδοίυϊαίας ἐχροιογιιητ, Χελιδὸόνεσ,ὸ χελιδὸνιοι ἰχ ἰδὲς, 

ὙἹ ἀεἴχας, Χελιδόνες, δατδατὶ βαῤῥαροι, ΑΞ σΗγ!]. Ηςείν οΒ.. «(ὅσ βαρ - 
(αῤοις χελιδάσιν ἐπ ει (οίξεσι δευεὶ τίου εἷσωϑετον λαλι αὐ 7 νηάς Χελιδὸ.- 

γήζειν, τὸ βαρξαρίξειν, Χελιδόγες» ΑΛ ΠΛ} 115 τ] σταιπὶ Ογηαὐποηῖϑῳ 
ΡΟ] χ 110.5. 

Χελίξω, μ.ἴσω, τ εκα, ἢ ον ΠΑ Πρ, ἦ 
Χελίσκιον,τὸ, ἀριά ΗΊρροετας. Πξο τας ἴῃ 4118 ΠΙᾺ] ἐχρυΐτος 
[οτεατιι. πο 5 ρογὺ ἰπ ραπηϊτιντ Ἰη τά, 1 

Χελιχελώνη 5 {π|{π|5 Ριις Πατιιπὶ 5 ἐς 4ιιο ΡΟΙ ΠΧ Π το μομο 5 γἱάς 
Ειηππατδίυτη. 

Χωλλαῤης, Ρ  Γοἰ5)αρι4 Αὐ οπαιῖπην 41] ὃς βακχ Θ΄ τ ὀνέσκί.» ἀεαιο 
{υρτᾶ, γαῖ. 

Χέλυδρθ.,κ, τε λιι4ο τπατγίπα:ϑζ ν Θμοπατιις ΣΡ η5 5. 4111 4110 πὸ - 
πιΐης σου νι. ΝΊσΔῃ.ΤητεγΡ. 

Χελιωάζειν, γειά ὅτου χλόυάζειν Ἡοίνς. πον τι 
χρλώϑη, ἰαἰἱπιπι, ἰαρτιιπη»τὸ χεῖλο ΑτἸ ΠΟρ ἶπ Υ εἰρι5,ιύσ᾽ ὀργῆς τίω) 

χελευίω ψ δίων, ργα ἵγὰ ἰδθτιιπὶ πιογάςιβ:οῖ γὸ ὀρ γιζό μᾶμοι ἐνδείαιγα.- 
σι πεὶ χ είχη. ἘΠῚ δῖα: τὸ αὔόν χελιθη(πρετγιιηι [ἃ Ὁ ταιπι. ΕΠ ε- 
εἴδιη ἡ χελώνη, τοίξιιάο. ὃς ἀριιά οἱ ες Πσηὶ ἤσατ οἰτΒαγατη; 
Ετγν πιο]. Ἁ 

χελώδιον, τὸ, [Δ Πα, ΕἸ ετῖατη ᾿άεπι αἰο χελώνιον Ηεί εἶ χελύ- 
γον» ΑΥΤΠΠΙ. » γοὶ ρᾶτς 1{{Π4 σἱ δἱνοία αι ἐπ (σα ρι}}}5 ργοπηΐηοῖ. 

ῬοΙΠυιχ ΝΜ υὗτοι τοίναυ τἷα αὐχένι καί μῆνα γτὸ υαὐρ᾽ ἔϊαυρτον, χελώνιον ὁγο- 

μάζεται,τὰ ἢ ἑ τατέρωϑεν ἀμοπλατιῖν, πῆερυγεα. Ιοΐερἢ τς) 2 ὁ τοῖς 

κατ᾽ οἷκον ϑύκοιν ἔνα χίας ἕνεκα τοῖς αὐτῆ, διαὶ μὴ ϑρεσκδίας αἰάγκίιν 
κομίζειν τοῖς ἱξῤειῖσι ἔνυ “ρόν τα κὸ χελιωδιον γα τὸν δεξ, ὃν βραχίονα ϑύμα" 

τος: ἰὨτΟΓΡΓας ταπλςη νοτοῖ Ρέςοτῖς Ρεξιας. ἘΣ 

Χιλιωοίδης, ὃ, [Δ οο.Ρ] μα. Ιαδ το μ5 » ὁ σαὶ χελευύας ἤτοι χείλη εἶξοιδη- 

ϑεὶς» ΕΠ ΔτΗ, Αἢ " 
Χέλυον, αοά ὅς Χέλειον (στη ἰτατ » 14 οἵϊ, τοῖτα ορ ἐγ πηεμταπιαιο 

το υάίηῖς. τὸ ὄφρακον τῆς χελώνης, 'ΝΊ σα πάοτ ἴα ΑἸ εχὶρ ματπν 

σαρκὸς γὸ ἀπεκνόσφισε χέλειον, τε] τι5 ροτυ, ἃ χέλις, Βα νοχ το- 
Πυάϊηςπν πρηϊῆσατ,νεὶ εκ Ιάταπι 1114π| τοί! πὶς Ρ᾽ δηϊτῖοπι ὃς 
Ῥεΐξζογα,ν πᾶς νογθιτη χελυασεοθτο ἱ, βύσσειν.νἱὰς Ηογπιο].10.9.. 

ΡΙπ.ςΑΡ.1ο. ᾿ ᾿ ἀ, 
Χελις υδ., ας Βο γ 5, 1γ τανε! ἀο 55 κιϑείρκ δυάς Χέλιροἔξι5,) - 
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εὔϑοον!άς Χελύσομω,. Χέλις ΕἸάες [το14, Ἀσατυς, Καὶ χέλις, δ τ᾽ 
ἐλίγῃ. τίω δ᾽ ἀΐρ᾽ ἐἴτι κὺ αὐρεὶ λίκνῳ Ἑρμείας 4 τόρησς,, χκὐρῴν δὲ μιν ἔπε 

χέγεῶν..Α ΟἸσοτοης ἀϊοιταγ Εγαα5.ἃ ὈΠη. Ειάίοι]α, 
Χελυσκιοντα Ποιὰ λιντάς Πιρτὰ Χελίσκεον. 
Χ ἐλυσβίε τος τὸς δι Ως ΔΕ ΤΟΠῚ χελύσματοι 5 αἰϊατπιοητα 41 ΡοΙγοπηα 

εἰαυΐς ΕΗ ρυατιιν ὃς (δ τοτμιιπταν ςατγίηα: » Ὡς ἔγάπρατιτ οὐ πη 
αΔιιῖς Πιδάπςοίεπτ. ΡΟΠ]χ Πθτο τ. Οποπια εὶς! σαρὶτ.θ, τὸ ὃ τσοὶ 
αἴω τρόπεν,τελϑυτωῖον ποροσηλέμϑμον, τῷ μὴ τρί ζεάγαι! τίω; τρόπιν» χλυ - 

“κα καλεῖται. Τ᾽ ΒΟΟΡ ἈΠ τς Βιίτοτ. Ρ]δητ.].ς σα ρ.8. ἐκ τῆς ἐξ ύης τὸ 
χέλυσματιεπάἀτηοηι τάπηοη νοττῖς Θ42. Οπσίαν Παταιπηῖαα [15.1. 
ἂς θ.11ο σἐι} 1, (ὐΑτῖπα ρτίπγιπι, ἰπο {ξάτιιαλπα εχ ἰςαὶ πὰ- 
τετῖα Πςρδητοῦζο. ὶ 

Χιλυστομαροχρεέζοτο, τγαιἴοϊο, πατοφοτιιέτο, ἐρυγίλύω, ἸΝΙοαπάετ 'π 
ΑἸεχίρματ. Ξηρρὶ δι δτπλλίζων ὀχ οὐ χολλύοσεται τη. ( σοιηϊηαταν Ἁ 
τπεττὶ σδιι{}}. ξηρὰ βήασων δεὰ χέλυΘ'»οά ρεΐλις Πρ] Ποατοτίν 
αἰαφοραν τῆν ερυγμα' τῶν ποίει τα! Α ριιά ΗἸρροοτας, αἰα χελ ύοσεται»ἷ, 
ἐρυγίαίει ϑειμενοὶ πυβίυᾳτα. 

Χελύήω, το, ἴστεο, βήατω, ρα δραγτα πος, ΟἹ οπηθπ5.᾿ 
χελώνη ης, ἡ τείτ40 ,» ὁτρακόνωτος »διυ] ἀν ηεἶε ΟἸνο ΟΡ μα ρῖΡοπιρο 

πἷο Μεϊα. χελώνη ϑοιλα δία τοτ!ἀο πγατὶ πα» Αγ ζοτε].:,. ΔαἸπιαὶ. 
χελώνη χερσαϊα,τοίτινο τοῦτο ἔγῖ5. Ν ἸΙσαπάςγ ἰῃ ΑἸΈχιρ μά πη χε- 
χώνης Γίμοις ὃ το χιγῆσι διαπλιώει π] ἐρύγοσσιν, ὅζο. ν ὈΪ χλλύον νΟσᾶτιΓ 
εἷας ορογοιθατη, το χελώνη, σοηιι5 παι πὶ [Ππλατι5 Ῥο! ὁ ροηπο- 
Ποτιιπι,ὰ τοι ἀϊηε Ἰηίσε!ρτα. Χελώνη, σά. ΠΠ1πὶ Πιις [τα] ς 
Οδτιου,(ςἠϊον! Οἰσοτ, πὸ ταν πόδιοι, Η εἰν οἢ.ς ἀϊοιτατ ἃ ἔου γᾶν 
4{4}15 Γεάϊ οι! 4 πλι Π]εγ ηιιας νυ] ὸ ταῤοηγοι. Ατ μεθα ἐς [ΑἹ- 
ἂς Π}.12,6χ ΒΠΠογία ΤΊ πιεὶ, αἷτ ρίαιπι κ᾿ φϑυνον . χ᾽ δυσξηλίων ἢ 
ξυλέναις χελώγαις τυπ]ουδυίω γίτατι ΒαΠἰς. Ετ ΑὐΠπορ ατῖς Οοτη. 
τὰ ΡΙατο,ῆς (ςτῖδῖτ.. Καὶ φασὶν ὅτι ζηλοτυπούσω αἱ ϑεῆαλαὶ γεωῆκας. 
ἐφονδυσαν αὐτίωὶ ξυλίναις χιλώνας ασυπ]ουσα ἐσ τὶ ἱερῴ τῆς Αἰφρρδέτης, 

απο ἃς Ροίαϊτ διιϊάα5. Χελώνη ἴῃ Ὀς!]ο 14 εἰδιτοαάο, ρ εχ 
οτᾶτ. αἴτογα πηδο πα 15: αἰτοτα νογὸ Βεηι5. ΟΥ̓ 15. ΠῚ Πτατὶς 
ὀχεῖτιξ, ἡ σιωααπισμὸς 9» Πουτί πιάῖα ντάο] ἴσοτ [ογῖοσβ Γστογιιτην 
φαγιιατα ἴῃ πποάϊιπι τεἐμάϊηπὶς : ιιοά ΡΒ λημεπι ἕασοτς ἀἰχτ 
Τα τφρυίστο δ. 1} 4111. Μοπατηίτ Πιλμ1115 τογτῖο αὐ νγθο:δ]- 
1: τεπαάτης [αέξα σοηίογε [σας ΟἸαγῖας ἀςίςτιθῖς δτο 4. 
Ἡςοδάϊς αιιπτα:οι πῃ 4[1ος ἀςοιγίαΣ εὐἀτάΠἴςφης πποτιι5, δ γὰ- 
το ἀρτπῖης ξλέτο,ίσυτὶς5 Πιρτγα σδρῖτα ἀοσηίατὶς 5 {τα ατὶ δι γί 159 
“οι ἀϊς5 (αν Ππογιδι15,τ γε 5 πλα ρ 5» 8ζ "ΑΓ 5. ΡΟ ἘΓς ΠῚ 5 ε- 
διατὶ σϑηῖι αἰ χἰ5οξα τὶ ρίλτατη ἄςυς τοίζτα σά ποίοτγιι το π ἀπὸ 
ἀπὲ ἀδούμαξὶ 1|θτὸ τ. θεςδάϊς 4. Πεἰηάς Βὶς αιοαις [ρτοτί5. 
Ῥαττίπι το υάίης ξδέϊα ρον δἀπιεγίος να τ μοί εβ:ρατιῖηι Ὀτγε- 
εἷ οἰγαπῖτα οσμπὶ ἴῃ ἐπρ πὶ ςΟἰ 5 ἐὐλἤ της, τγερι οβ εχ ργσῆ.- 
ἀϊὶς Πατιοοϊύίημις Μδοςάοπας ἀστατθαης. Οαίαν ετίδιη Π0.ς. 
Βο ΠῚ αἰ Π οἷ : αὐ πηΠτος Ἰεριοηὶς Γερτίπηα: τοϊπιάτης ἔλεγα . ὅς 
Ἄθθοις δά πιμηϊτίοπεβ δάϊθέξο 5 ἰοσιιπὶ ςοερογιιητ. Οὐ ΠΟ] 15 
Τασίτιις Πἰδτο 18. 1 {οτῖα: ΑἸρι τα: Τιιτη αιφάτι ραττίτο ἐχοτ- 
εἴτι. Βοςῖπ τοίιάϊπε πὶ δ μον ΙΑ ΘΟ (αθτιεηάο ναἱ]ο ἱπάμ- 
εἴτ)! ῖος ἴσα ας πισ αἰδιι9 Δἀπποιεγς, Ρ] πτάγοῃ, ἐπ Αὐτοπῖοίν - 
Ἀὶ εἰγρθοσιιπι τε[ιάϊηξ ἀε(ογιδῖτ ) διὸ τίωΐ τε χελ ὠνίων τἰξαπιναίως 
σιιυασπίστεντες ἐ ποίησειν.. κὶ πεὶ γρ γώ ταὶ σφῶν αἰῤις-ερρὲ τορὸς τἰυὶ γί ἤρει- 
σαν : ἀς τοροῆτὸ Ῥβαίδηρο βλέξα. ψ14ς Ἡετγοάίδηιιπι [ἰρτο ἴς - 
εὐπάο ἀς ΠΗ] Δηὶ ἱπαιιριτατίοης. Ετῆς ᾿πτε Πρ ηάιι5. ἰοοι!5 
ΜΝ γρ1}.9. ΑΞ ηςϊά. 

-Οἠἱ ταπιοπ οπτηο5 : 
Ἐεγγολαίοῖ Ιαδτοῖ ἀςιίᾳ τοτιάϊπε σαί. 

Ἐκ ουπι ντοθδηταγ ᾿ῃ ΟρΡραρπατίοη!δ. να οἴεμφίς Πίοη Τος-, 
τες 9 χελώνιω ᾿ξαπιναάως σιωνααπίστιντες κα ποίνιστεν. ας (σ' τῇ ς τοίξεως 
ὅδι, ὃ τίμ) πῆς χελώνης ὅψη κλυσιν πυρός τε τὸ ἰουρὸν τὴ «ορὸς τὸ δυεσκ ἐπα 

«ον αὐτῆς εἴληφειάς γοροπτὸ σοηίοττίς ἴσμτις ἐαέϊάσιια τοϊζι αἴης. 
Συωασσισμὸν ἀὐϊχὶς ὨΙ οάοτιι5. Τ το ποτιιπὶ εἰἘ ᾿η οΠτιι πη» 10 ἃ 
ἴα ΡΒαίδηρο Μαςοάοηΐσα ἱπηΐτατιις οἵ ΡΒΙΠΡΡιι5.[υτιι11511..2. 
Τ)εςα(. τ. ΝΗΙχὶ σογροτίθιις αὐ πη] ς τα ρετιιπς ση 60 νἱάτη. 
ΔΙῚ ἀϊεῖτν οτπὶ α ἴπ νητιπὶ σοπρ] ρα Ίοης, δὲ σα πεο ἱτηρτοῖς 
Ποποῦι ἔος ςητ. Τά ςα) Πδτο ς. Πεσδάϊς τε. Ἐχρετίγὶ ν τ πηὰ 5 ὃς 
ἡπηρεταπη ἔλσοτα ἴῃ ἃγοξ Πατιιιπτι Ργῖπηα ἰπςς ἤρπο ἀατοφηλε]- 

τἰτιιᾷο οπτηὶς πῃ ἔοτο ᾿!πγιταγ. [ηἀς οἴαπιοτς (Ὡΐατο ἃς το- 
Πιυιάϊης ἐαέλα (πθειτης, Τοίερμιις ἄς Οδρειῖτατο, ἴα ὃ Ρ'ωμώων. 
οἱ πρῶτοι ἐδὺ ϑυρεοιὲ εἰς τὸ τεῖχιθ.- εἰξερείστιντες,, κὶ χ᾽λ χουν οἱ χα τόπιν 

ὥμοις, οἵ τε ξῃς διμοίως ,τίω καλκυβοίω «παρ αὐτοῖς χελώνίω ἐφρᾷξαντο, 

χαϑ' ἧς πὲ βέλν φερόμῆνα ,ὐθεωλίϑνανεν ἰωρακτα, (Οατοτγιι ἁἰϊα 
εταττείειιάο πηδοἢ πα  ῖς οταθι 5 σοπτοχτα ὃς σοτῆῖς οἵ Π1ς} η15. 
δαῖτ σεητοπΊίν. ἃς [115 ατῖα» ἀ ΕΗ οαΠ τον σο πη θιιγὶ Ροίδιπτ : σοη 
τοχτα: μα! άταιιο ἐητγαη [ςοι}5 τε ειπ 5 185 νπῖσο ρταῆρσερα- 
τυ ἔσγγο, ὃζ ἔχ νοσαθατιιγοαῦ εο ηη0 4 Ἰποιτιλτα εἴϊει. ἃ ἀε 
τλθγΟ Ἔχτγαῃετοῦ ἰΔρτ465. ΓοῖΓΟ Ἐπιπὴ ἀπιος θαάτιγτγαθ5 βιηϊςιι- 
115 πιρεηίαςντ τεάινέξα ντο] ἐπείτις ξογῖγοτ, Τἀςόσας τοζἀο οἱς 
Δρρο!]ατανὰ ΠππηΠππινάτπ γα ρτι !5 Δα λα 15: 415 σαριιτ ππὴς οχ- 
ετίτο παιιπ τοάιιούτιορο Ν ρετ, 10.4.6 40.1.4. Ὠε ας τείτιιά!η6 
ἤπτο!]]Π! σοηάτις οἰἘ Ἰοςιις σα τις Π.6.0 6111 Ὁ 41Π|ςὶ: Ἐ ΕΠ Ἰυτ{6; 
ἄϊεθιις ταιγτος δα αἰτὶ τι ποπὶ ν 11, ἔα] ςς5. τεϊπιἀϊμέίανις αιιας 
ἔτάθιι σάρτῖα! ἀοοιογαητ ράγᾶτο ὃς ξασοτοσσερογαπε, Ετ πο ε. 
εἴλιῃ ἐπτο Πρ τα 1} }ς Μαγοηὶς νογῆις 2. Δἰηοῖά. - ΟΡ [ΠΤ μγη; 

ΕΚ ΨῈΕ, 
δέν τεϊτυνάϊης ἰἰπλεη πὰς χωςφὶς χελώνη ἀϊούτατ» απ Ἔχ ἔεῦγᾶ 
ἀρϑοίτα ἤτον οἱ αι: δά σοπσοξίοηεηι ἔοίϊατιιπι ραγάτιγν ταῖες 
(ἀητ ὅς πνυίσι}ῖ ὅς μίατεῖ, Ν]4ς Ατμςηαιιπι ἐς ὉΟ σις πιο ῖτοῦ 
εἶς, ἃς ΨΊττι. ΠΡ. τος ἀρ.30.ΡοΙ γι ἷι5. ν ὃ τὸ πλεῖον μέρφς πῆς ἐ- 
πιζοχῆς ἐν τῶ χωςρίσι χελώγανς. το Ὴν Πς ΕΑ] ἰσατηα , τε χελώνας 

., χωςρίδοις κρετασκϑυάξειν εἰδὲ ας: Ἰπτοτῦρτες ποη γεξξὰ σχροίτιτο τος ὦ 

{τπάτηος Γ τογγδι θα. που πῖς ἃς Εἰ ποτ. [το Ὀϊοάοτ.ϑ σα]. - 
καιτεσκϑύασῳ 3) κ' χ"λώνας, τας υῆν χωςρίξας, τας 3) χοιοφόρρις, ἀὰ «ἢ, 
σοπιβάταμιῖ το πάππος ραγεῖ μην αὐ σοπσειτουῷ ξοιλτιιτη, Ραγ- 

« τἴπὶ δα ααατίςηος ΠΊΠΓΟ5 ατ᾽ογαγίας. ἰεσς Δ τγιμι. Πγ.το.ς. τος 
νοὶ, Το οί τη}5 ατι οταγας ςοταρᾶγδζίο οἤαοπὶ γατιοπα Ῥετγῆσϊο- 

Ῥατιιγ. ὃς σαρ.: 5. Τ᾽ οἰ ον» αι: Δ σοησειϊτίοποπη Γοιϊαγίσν ρα- 
τατιιτ οάσιιο ετίαπὶ ἀσςοίΤη5 αὐ ππιγιμιν ροτείε ναΐσοτο, ἢς εὶς 
ξλειεηάᾶ . ϑζα. ἀριιὰ δυιϊάδπι ἢς (ογϊ δεηά. οἷ ὦ χελώναι γωςείδες. - 

Π ἀροδῈ ον, 

"δ μάκπτὶ 

ΠῚ ἀμήν 
πολιορκητικκὸν μιν χ αὐνηκαι "ὃ χριοῖ, Χελώνη ΡΓῸ ρίπιτεο ἀπ νίπε οὗ- ΠῚ 
{τἀτουα! να σὸ τἀμά. Δρο!οάοτιις ὧν πολίορκν τικοῖς γσκ ἐπε λει 3 ἐπα 

αὐκδὺ δεῖ χελώναις ἐλα φρεῆ ς οὖ καλοιυῦσαι αἴμπελοι, δια τε τας τοξείας ἐπι γ ζι 
κὶ τας σφενδονησείις. χανε σήθος 

Χελωνεον)το, το Ρ ΠῚ Θἢ ΠΟ τα στ πη ΘητηΠῈ το τι πῖς. Λα ποτ, ἰδ τ. 3.45 νὰ ἠπ κιαρμαπῇ 
Ῥδτεῖθ. ΑὨιπ. Επι5 τεῖτα οἰξ ργα γα Αγ τορι, Αριυνά ΡΟ  ςῷ 
ςοπιιόχα ἀοτῇ ρατς ἤς ἀϊοίτυτ. ᾿ 

Χελωνὶς, οὐδὸς ( ὉΠ ντ ἀριια διι14. ὁδὸς) τῆς ϑύίρος τῆς σκιυῆςς 11 εἴ, 
Ππιςῃ ἰφπιι8ὲ τα δογπαςι!. Ης (νον. "στο Γμἀπτἢ .“ς ΟἹορμογηο, ' 
οἴξηλϑεν εἰς τὸν μ9ι γώγα., [ἢ ϑῦρεν αὐ πὺν ὄπ τῆς χιλωνίδος ἐῤῥιαμδουν γε -- 

κρθν,ὅζο. 

Χιπηὴ 

εαἰαἰοων 

ἐραα οι 

ΓΝ, 

εἰπιηματός 

Χελωνοφαγοι νἹὰ ς Χελώνη. [ριον 
Χένιον, τον σαι] αι] ατ ἀπὶ πλιγ]4 σοῃά τὶ (οἰ Ἰτατδιρ᾽ 5 σεηιις οὅ-᾿ ἡιέψμομενν 
ἀιταηει, ΕΠ εἰγς. χέννον ρἱ εγί χυρ ἐστι ητ Ἐκ ἀτιςηαο. ψεψαιονο 

Χέομαι Ἰηξεγῖας ἔοι, ὅς ἢ δαανίηα πταπίϊθιις ἔπ ο.1 {πτ'ς, τῷ δ᾽ ἦτε ψησηι ὡρία εἰ 
ὄντες οἱ «ἡ δὲς ἐγαγίζασι, κὶ χἕο ται, ὶ. τὰ νοιειξο μῆνα ποιοιιῦ ταῦ. τάῴεπι, ἀχι λομε πα 

«οὶ τῷ φιλοκτη μον(θ- κὴ δ) τοὶ νη μα τοι ἰέναι χεουξυον κὸ ἐναγεοιιῦ ταςν ὅ-- ον 
ἄς Χόνω. φιλιήαι ἔριε 

Χέραζϑ.,κ, ὁ, ΐδτιις τοῦγας. χάσμα γῆς. Ἡ εἴγοξ ἀιι ιν ιν, 
Χέρασεος, ν, ὅς ΠΣ 

Χερρὰς. οἱ δὸς." . δ 4 ςοσπππιὶ οἴ γοοσγι πη τος 8. [40 }ΠΠ18 πί χει: μϑχ νι ρίος 
δι βραχέων λίϑων συνλογην σι σλ 1115 [αρ ήταν, [οι πη ποτα πὶ ὉΠ {ηβν οἰ τεὴν, 
νῃᾶ τηληιι το] ῥο ἤΠτυτ, Δ ρο οἱ) Οοαη, τὸ χλίϑος δια, ζηιτο- αδὰ ἐσυνκο, 

ιν! εχ ἀσιια ᾿π πτοτο σοπῆ τ, ΑἸ Ἐατοίιι5 Επιατιτι Ἰρία πγοᾶς Ἡηρρν νϑ᾽ μεῖχι 
ἴῃ ὁ [ἀρι]}]}ος ἀϊεῖτ, Ετγπι. ᾿ ἡδιῳπλζου) 

Χέρεια, τοὶ, αὐτὶ το χερείονα χΤ' συγμοπίμδ, Ετγ ΠΊ.Ροἱογανχερείων αὐταὶ νηί οζαίηιο, ὁ 
ΡΙῸ χείρων, ροετιςὰ, χᾷ, 

Χερειότερος. δον ΠΠΠΟΥορο᾽ οὐ. χείρων, ΤΟ τ. ΠΠ1464. Ὁ, ΩΣ 
Χερείων, ον.) ἀρεῖ ογοΐ οι ἸοΥ ΡΓΟ χείρων ροςτὶςέ, χερείονα νικᾷ, 0 -- μον οχηνας 

τηοτ. χερονα. ἱ "Μδιῳνυαι! 
Χέρνεφςνοἱ τα! ηοῦθα. ἀο ΠΟ τας» ὅζ αι πηαῃ 115 ν τ ὅπ τ ΠῈ 4ΙΙΟΓΙ τ, 

, ν 4. - . -" " ἡῤεπγοαι, 

Ῥτὸ χερείονες, 93. ὁγοΐα τε τοῖς αἰγα ϑυὶσι αϑορι δρίϑωσι χ ἔρηεφς, Ἰ ΠΤ 

Χεραφυρῆς θ1Θ- ὁ ἐν τηδηῖι Γέλα 591η Ἐριρτι κφέζος χεριφυρέο δαῖτα, γα. 
τὴδζαπΠ}) Πιρφέϊαπ,. ᾿ μή 

ἐῶ : : ΤῊΝ 
Χέρυα,ατος, τῦ, χα λιξ, ΠΟ ἘΠ 14 οἴ ἀσογιπις ρατυοτιηι ἰΑρ ἀπ, αι Σ ἡἥσιι 

νπᾶ πάη το} }Π} ροῆαπε, σιν 
Χεριίδιον, κα. τὸ Γαρὶς τηαρπιις ὃς 411 ππά πα πη ἱπηρίοτγς ροίπτι, Ππι4, 

δ). χηρμοδίῳ γδ βκλτο»Ἱ, χά ΘφπλῊϑ εἴ λίϑω, 4 ΡαΡ ΠΠ1τὶ (αχο. Ὀ  οἰτιιτ' 
οτίαιη χερηατις ὶς αὐ Η ογο. 

Χερμοὶς, αἰδεος, , Ρτορ τὸ ραγιιθπν [ χυτη αι ἔα οἸ]ὸ πιδηῖ ροτοῖξ 

πριν η γος - 

Χιρμ όσα ο εἰν 

ΠΤ 

τὐδέτατί,ντ στο 4. ΕρΊρτα ΠῚ υτονχρούστες δὲ με λεπῆν χερμαῖδε, 1πι- Μα ιν 
ΡΓορτὶκ Διιτοπι [Ὰ χιιπη ΠγΑΓΙ ΓΙ ΠΉ 1 ΠῚ ΠΥ ΡΠ ΠῚ9 οὐ αἰ Τί ραης :-- Ἰαν τὰ μὰς 
Π65 Βα Ππν, Οἀρέτιγ οὐ] απὶ ρτο ταπλΐο 116..1.Ερτρτγ, κεῖμαι Ὁ 
ξείνῃ, ὑστὸ χερρίο᾽ δὲ, 

Χεράαςρ,ἔπῃ Δα σφενδόνη, Τα Ἐρίρτ. ῥοῦ χερμαςῆρος ἐὐφρυφα κῶλα τι- 
παΐνων. 

Χέρνα,ης δ ρα ρογτας ἱπορίδ. ΠΤ οίνς, 
Χερνῆς τος ὁ κα ἡ ]αΐ νο] αιια ἐαᾶπαι ν ἡ ἔξιπι φιαγῖτ πγάπιι [ς πι|πὅ-- 

ταῦ. Ασττοτοῖ, Ρο᾿ τίφοτ.5. ἀϊοίτατ ὃς δἀιεξι τὸ χερνῆτω βίον, ἴῃ 
Ἐριρτγαῆι. 

Χερννίτης »ἐγο, ἀο πὶ αἰοὐ χερνὴς Πιδίζλητ, 
Χερνῆ τις ἐδ, ἡ ΠΟΓΓΙΧ γἱ ΠῚ ΠΟΥ αι’ ἡ πάο δὲ ’ΑΡΟτε ΠΠΔΏΙΠΙΠῚ ν] 5 

ἔζατηι ιν ται. Π δι μγγέων χερνῆτι ς᾽ έρφξιΘ-, Α ρα δι 4, ὁ χρ- 
νή τισὲς, αἱ. 

Χέρνι( Ὁ. ἡ 

Χερνίξιον, ρΟΓε δ τι πι, χά ρόνιπῆ ρόν.ν τς Ατῆς, το δαυτηδη}]ς Πιιε 
δουϊιηῖπαϊὶε νοσᾶτ. 

Χέριμηαα,ατος τὺ, 4 η115 [Οτῖο ἡ χα ρϑνιπ7 οφν, ΟἹ ΠΧ [10.2. 
Χερνί 7) μα» τηΔη115 αυ το. ΠΠ| 1. χερνίψαντο δι ἔπειτα, ταὶ χεῖρκίς 

ἐνίψαντο. ἴ 

Χερνίπηω, μιίψω πιιφα, δ ῦις ἰδ]. Ττοπὶ ϑύω, σφαίω, ᾿ 
Χέρηψ, 6 6., ραγρατίο:ἀἸδιπη ἃ πηαπηι [οτί οι. 6. 4118: ἴῃ (αοτῖῇ- 

οἷϊς Ποἰνατ:ναςον εἰ αιαννο] ἐρία ππαπιιαν δ᾽ ατίο. δα. οὐχόρνζα 
δ᾽ ἀμφίποχ Θ- τροχ ὅω ἐπέχδι,εφᾶζο.1.Δαπτη 4 [Δι πά 15 πλαπιιδεὕσι 
δὼρ [ὦ αἰ γαυςον σφίσι,πλιωὶ «πρὸς ταὶ ἱερὰ χέρνιζι χρῇ ϑτι, ἀαιιαπὶ εἶ5. 
ταησοτο ποίας ογατπίῇ δά αἰις πάας ἴῃ (ΔογιΠοὶῦ πλᾶπι5. 1 Π1- 
ογάϊά. ΠΡ τὸ φυαττονουῖι ν τάς Τατογρ. χερνίζων ἐς οξῃ πέλας» Ειι- 

τι ρ ΙΔ, μδοτῖς ἀἀογῖς ργοχίπηα. χερνίζων εἰργεάϑει» Πεπιοῆδμεηνς 
ἀηπὰ ὃς ἱραὶ ᾿πτογάϊςεγο. νδὶ λμζογρτ, αἰςῖτ, αὶ σὰ ὕδοιτος ὑμὰ τοῦ 

ἀγΓει εν 

ἔδει [ιρόηι 
'' 
ΠΏλο, ΠΊ2ΠΙΝ Ι 

παχττς μ 

Μη πε πϑηύς, 
ΤΠ 
"τῷ, 

τι γλο ἐὶ { 
ἽΜΝ 
ΠΝ 

: 



» 4 οἱ 
εἰγζεία, χύννιζε ΥΡΊΑΠΉ Π 4, Εγα[πν 

Χερόπληκτος ὁ Κὶ δ) 1] ΡΟΓΟα{τι|5, Πλα πὶ 115 1Π|Π {5,104 |Πξξιις. χερό- 
πλοντος δοῦπος, ρἱπέξιις ΠΏ 115 φάτ», δ ΡΠ ΟΣ]. χερόπλυκτοι δ᾽ 
ἐν φέρνοις πεσυμῦ το δούποι, 

Χεῤῥοι σία γῆ, Ρε πὶ πίω]. χεῤῥονησος, κὶ ἐκ δεξιων κχὴ αξισ-εραῖν ἔχουσα ϑεί- 
τ΄ χάσω ἘΠ ΕΙΣ ἢ. Σ ννὴ 

οὐχ ῤῥονησίτης» ΟΒΟΥΓΟποῆτα,ἱ ΟΠεγγοποίο, 
Χερδονησοεε δὲς δότ,λι Γροςίοπι εἰς ΟΠογγοηςΠ,ἰ ροπ αἤι]α:. 
Χεῤῥόνησο 7, τοΓγὰ ἴῃ 10{}}25 τη οάτ1Πὶ πγατὶ οἰ τοιιπατα . νη τδηζὴ πη 

εόσυς ἀηριτο ὕρατίο. φιιοα ΠΕ πλτις ἀρ ρε !ατὰτ . σομτΙ ποητὶ 
ζ φἀϊιϊηέϊα καὶ χεῤῥογησία γῆ, Α1} χερσόνησος Ἰεραητιροιὶω απ Υ αἱ- 

ο Ιὰ ἐχροπις Πδ.6. ΤΕ μογά. 
᾿ Χερσαι θ΄, κου ΓΟΓ ΓΕ [{ΓῚ5) πη οαἸτοτγάποι5. [ἢ ἰοοὶς ἱπουι τὶς Παίς θη.» 

Ἰηςαἰτα5,ἀα τοῦτ ατιας ποη δεῖ οἰΐτογας. τεὶ χερσῶα ζώα, ΡΗὶ- 
Ἰοηἱ ἀϊσιαπταγ δα πηα 114 τογγεπγιαφίςι τογγεπα,1υταὶ πεζά, 

Χερσεία͵ εἰαε, ὃ, (ΟἹ το. 
Χερσευεῖν ποῦ τα πὶ εἰς» πο οο 1, πο Ρ ΠΤρ᾽. 
Χερσεύεώειἰτοτιϊς ἴσεγο, Ρ] ταν. ἀγαϑιὴὶγὴ πεουκεν, ἐμ αἰ μεληϑεῖστι χερ- 

σεύϑται:Βοηα ἡ τετγαὰ εἴτ, περὶ ἐξξα του] εἴοῖτ, ν μὰς χορ- 
στύαστι γήγτογγα {{ογ1Π1ς ὃς τη γι έξιιο , 

Χερσείασαι γωνκηςτετγοηὶ ΠΠτ1τ65. Ἀπ ] ἀπ ρα τογγοη], Βαγθατ, ἐπ- 
ουἷτα Ιοςα, Ματοςὶ.110.5. Π]οίςοτ.ςαρ.79. 

Χερσοῦι, 1) ταγγα ἱη ἘΡΊΘΓ. 
χέρσος, ἡ τοΥΓαργοργιὸ ἸΏ οαἾ τα,» ξηρρὶ γ5. αὐέργας Ὁ. γῆς, (ΟΠ τππὶ ἴη- 

οὨΪ τι πλφζοτγα ἀοίςιτα,τοτγα ν αἰζα)φγιίις ἀρογ) λα }15.3,ἀς ὅΔιι- 
ἢς ρίδης, ΤΠοΟρΓαίς  άτγτγο τετγαπὶ τις ἀἰχὶς ἢ}... σαρ.44. 
11ΠΠπ|4 φισαας πηι ΐτιπη ἰητογοίξ » 1 τὰιαϊ τεῖ τᾶν ἢ ἴῃ ςὰ ἔς γᾶ5. 
48: φιοάπηι5 οὐῆτα ἤτ 5 Δη ἴῃ γογιδέζο, 4012 ᾿πτογάτιπι τε- 
4ιιῖοτγιῦ ἀϊοῖταιτ » ἔσγος ἀστὸν ὃς ἱποιϊτις, Ἡοτατ, ΡΊΡΓΟΣ σα προ 5 
αἰχίτ Ροπε πὶε ρίστῖς ν δ᾽ πα} 14 σαπηριις Αὐτὸν ἀἰκιπ τοοτοα- 
διιτ αιιγα ψυχ δ χέρσον τὲ ὥστον κἡ αἴο ὅρον, ζς. Ἰψαταη ῖ Οταῖο χέρ- 
σον λεμϑύα 1 Εριρτυροντιμη ἀςἰοττισπι. ἐν χρσοις τόποις» ἴῃ ᾿ος 5 
ἱποι τὶς, ὈΙοίς.110.2.ς.261. Ὑταηῆατὲ ΠΠ]Ἰοσατας, Πτοτ] ες ἀταιις 
1ποιτας νἱγρὶπθενχέρσοις ν οσδιῖτ δορί νος 65 ᾿π ΟΕ 4 ρ. Τγταη- 

᾿ 
Ὄπ Αἰῃ δ 

μη ἐς περὶ πξήμ 
τον 

᾿ ληδα θη ι 
Ἢ ἀγα 

ΣΣ ξ 

τ ττοιονς 

ἀρ εἰ 0. χέρσϑις Φ ὃ ἀρίκυ αι ,κ, γάμοις ὑ μος χρλών, 
ἘΠ Χερσθω, ο(ΟἹο,νατο, χερσωϑδήσομω, οἰ ασοτ, Αρ.4.54 Ὁ. χερσωϑύ- 
υὐδιβιάνγας. ᾿ σεῶτη οἴ μιπελον» ὃς τς Βι1.}.1η ἘρΙΠΟριίοτ. 
ἘΠ ΠΝ Χεχερσωυῆνθ.,α, δ, πουῖτις ὃς (πα  οης. ΕΠατατι ἄς ἙΔιςαηά, ΗΒ οτῖ5. 

γίω καταλαζὼν κεχερσωυῤοίιυ, ᾿ ᾿ 

ἐχεχράμι μαι Χεσείω, σασάτιιγῖο. Αἰ ΟΡ μαπ5 νεφ. κεὶ μὴ ϑέμις ὅδι χιεσείω, νἱάς 
Χέξω. 

( Χόύμα,ατος, τὸ, ΠΤ ιιοΥ» βυχα5»4 4114 Ηπ ξζιι5. ἑδδ ὕσωτος. ΡΙατάτοῖ, 

εὑγμθνηκί ιν. ΡΓῸ να[ξο πιήμοις ἀςολρὶτ. ουν ΠΡΟ τῖΑ. ὑς τιον ποτὶ χόυμα βο- 
ρειά δος ἀμφιπρίτης. Γ τις ΡΟ] ΠΧ τοςεπίςης ναΐα εἰσατϊαντευ χη δὲ 

τπδηπ σι, χϑύματα νοὐσατ,, αιια: πος γαία ὅς ναίςυ]α Βαγ ξ Τάςπι οτ!ᾶ ἀϊςο5 
»πγίμιᾳ Ἰητογργοζατιγ. 

Χϑΐω, ὃς 
- Χόδομαι, πο, τὸ χέομω, ΑΡο].5. χύτλα τέ οἱ χϑίοντον 1. Ἰηξοτῖας εἶ ατ- 

τα ]ογιιης. Χόσω, πιο ἁσρεῖτα δχίγιο. Ηο.11144.η΄ χϑύομᾷ ἀμφὶ 
πουρίωὴ τύμζον. ἀ πὶ 1114... Σή μά τέ οἱ χϑύσωσε » τοττὰ ἀρροίτα "1 

τα πη 18} Ἔχτγιιοητο ἴ. χώσωσι, ΙΝ ατη χίειν τὸ τίω γίῶ ὄὅζηχ κα τοῖς 

τεϑυεαῖσι, ν πος χυτή ἀϊέϊα, (ΟπηπΊεπε. 

Χίω, μι ϑύσω,κν, κἐχυκα ἰάςην, 4 η ο9Π ας ξαςϊο :μιπάο ἔρατρο 0 ἢ 

Υ [οἱ] τιν ἀς [την 415 (ε4 ἀς Ποοὶς ετῖδτη. Ατλ τόρ "στοῦ τ Αὐῖα. 
Αςοιιατ. απ σίτειγοῖη Αοτίξο ρτῖπηο ἐχτα, ὃς ροοτὶοὲ ἐχόνα, Οα- 
Ἰςῃ. τῶ) μν α ὑκνασιν ἰᾶ ὅτ χρὴ τοῖς ἀρα ἕσι, αἰω ἢ πίλυσιν ἈΠῸ ΧΈΡυσΙΣ 

1ϊ5 πα: ππάπιητ ας ΠΠημαηιν, ΟἿ Π. «, ὕφωρ 65. χεῖολέ ἔχδυαν, ες 
σπεζαλον, πηλ.}}5 ἰαπατιιητ ὃς Οὐγ διχϑῦ Λγαμαμνονι τύμξιν.Ἱ ἶχρ- 
στοχ τοῦτα ΠΙΠῚ] ἀρ ΟΠ : Π4 ΠῚ χϑεῖν ἰητογ άπ πὶ τὸ τοῦ γίν 54:- 
χέτ τοῖς τεϑνεωσι,ἴ πα τ ΤΠτογρτο5. «δὶ γδ τὸς "έρκ χόϑεν Ποπις- 

τὰς Οἷν.ν»14 οἵ, εἰτειιηἰρατίττ » κατέχεε 5 Ἱπτεγργοὺ πρώες δι, δὶ 

δούρατ ἔχδυιν, δὰ ψηλώς ἐπέπεμψαν, [ἀφ πη, ἔχϑυαν; ἐπεέχϑονν ἐπέβαλον. 

᾿ ̓ Ἡοπιοτ.Π]}44.{πητετρτ ἔχ νον Ἰοριτ. Ἰτεῖη σεωεέχϑυαν» ΡΤῸ σεωέ- 

; χυστιν , ςο. ΕΠΘγιιητ. χόν αὐτῶν ρτὸ χϑίτῶστν,, ΗΠ ΟΠλΕΓ. Οὐγῇ. 

πεώτρὸς χέοντες λουτρὰ, ΟΡ ΟΟΪ.ράτγοπ) αὔρενρεητος τον οἢ, 

ἐπβιπάςητός ίμρει Ῥατγεπιικεχυαίο θ. βι{π5. χ εϑεὶ εγς ἴι5, ἀ1Ὲ- 
ξαίας. ἶ 

ΧΗΛΑΡΓΟΣ, δ νεῖοχ Ροα διις,λ δυκόποις σα] ἃ. ̓ Τ τὴς 

Χήλδυκα,, νἱάς Οαήτιον. Εταρια Ηςίγοἢ. χυλας, ῥα π756) πλακτηο)ν 
τρρφεις, 

ΝΣ 

Χηλζ τὸς. ΠΟΧῚ 5.0] εχ! ΠΙσοντ χρόμεα χυλδυτεὶ, καἰ {1465 ξοτοϊρὶ ου]ατα;, 

Ἠετοάοτοπλεκ τοὶ Ἐχροηὶῖ ΡοΪ αι χ.ν τάς ΟἾΟΝ ; 

Χαλόσω,μ εὐσω, τι δυχα,ποζξο, ρἱςέτο, ἤιο. ἃ χηλὴ ἀϊξζιπι : ξοτίαη 

4ιοηῖαπὶ 411 ἔπιητ ἔογῆςῖριι5. ντὶ (οἷθμτ οαποτὶ ἔογβεῖθιι5 πὸ 

ος ΔΡΠιΔΉΪΠ δι15. 
Χηλη οὐ νΏρα]α δ1ι] 

ὐιχεφοι ἐΐπὶ 

ΝΣ πηι μή 

τη εν , Πιὶ 

αἰ χ θαι, 

αἸδπιμρν 
" δὶ γυμελ!: 

αν ἐμ 

δι ημμ) 

ὑκύομόμπν 

ΠΥ 

Ἄνυς υν"π ἣν
 τ 

ΡΟΝ 

ΠΝ 

ἜΣ ποῖ 

ὁλ δῖ διραιτῖτα ὁπλὶ, ὄνυξ, ἔοτ Πσυλ]ατιις ἄεη- 

 τἰοιδειισινε χηλας ἐν, ἔοτοῖρ οπὶ μασοτοίς Ὀταολια (οτεϊρῖθιι5 

γ5 ἀοητατα. χηλας ἐχί αἱ τὶ ΤΠ ὀνύχων, το ν πραῖθιις [οτοῖροπη μαθεῖν»
 

Ὁ α14 . Ἀθϊηνα]. χηλαὶ ἔχᾳ ὁ ἀς:ακὸς, ΘΑ ΤΑ ΠΊΑΤΗΣ τάς ἀςητίςει- 

[τὶς ἐοτοῖ ρίθιις Ργοιξ ετ!ἄθια 1|.4.ΑΡ0]. ἐ
ς ΣΡΡαΣ ΟΝ 

χηλαὶ σκηρέποντανν ΠΘ11}15 Πἰτοητε5. Ετ ἀς εαι5. Ἡεβοά χθόνα δὶ 

ζτυπον ὠκίες ἵπποι Νύοτοντες χηλῇ στιν Ὁ 511}15 τεΓγᾶ Πα ξεγίεητο. 

Χυλῆ, ργοπ) οῃ του τη» ΠΊ ΠΟ ΠΑ, χ7) χηλίω τινα φρὴν τίω εὔζοιαν ἢ 

ἈΝ 

ΧΗ 890 
ὑποῦι ἐπούστιν 5 ἃ] ρΓ Οὐ ΟΠτοΥ ΠῚ φυοάάαιη λά Εἰροσαπὶ νογ- 
(2 } τατος ἰη δοίοης. χνλὴ αἱγαλῖτις, οἸηϊ ας ητία Τἰτονα 15) 
1. ἴτας ἐρίτιηγ. Χαλαὶ ἴσοι ἀϊσιοτον ἴα χα, 4112’ δι] αγος μᾶς νη- 
415 πιατὶ οὐ ἱοέτα ἰἰητγης πλιγος ἰαθαηι, ΤΊνς νἀ. Ποτογρτιαι- 
(ἐ 591, ΠΡ. 14 [οςΐ. Τ᾽ Βυιον ἰϊά, πρρυΐμναν κρα υἦρεε᾿ πτίνα χωρριῦῶπας 
παρηλϑε «πῆρα τίω χηλί, δὲκαὶ απ εϑαλάσσης, [Ιητ σγργας, χυληὴ καλέι- 
ται οἱ ἐμιωξοῦεν τὸ ὡρὸς ϑαΐλαδσαν τεῖχοις κοσοεζλνιδμοι ἴσοι, διαὶ πίω) 
τ κυμοίτων βίαν, μὴ τὸ τεῖχΘ- βλάπῆοιτο. εἴρνται 3. αὔο τὸ ἐοικέναι χα- 

λὰ βοός : Οτορίἀο (ΟΠ κιπλο1]α: Π|0.9.. Τ᾽ τα ἰασιμητων ἴῃ ργ τῇ πιο - 
ἴε5: ἢς επῖτῃ πγαγὶς ατγοοῖτας οὐδε έξζω στορ τὶς ἔγααρῖταγ, 54- 
Χορ Ρ Αι: Ν γα. ἄξηςϊά.9. 

υΔ ἰδ ἴῃ Εἰίγοῖςο Βαΐατιιπι [ἰττοτο φυοπδαπι 
ϑᾶχοᾶ Ρ1]Δ ςαὐϊττ λα σης 4118 πἸο  ἰθιις ἀπ 
(σου [τιιξξαιν,Ἰαςίις ρουτο, 

Ὁταςὼὸ οτἴατῃ ἀϊςίταυτ πὸ ποῖος θα έξας τοτιι "ἄς, τρρχύμαναν 
ΟλΠΠἰς νβοίε:οιιῖις Πγιέξαγατη, ἄσοςῖ ψΈτγιυ ας στο 5. Χηλαὶ 
ἀρ ά ΡΟ] ]Πσετη, φυίσιγίεςον ἰάς ἤιργά, Χυλκὸ γοςαῖ ΗἸρροογᾶσ. 
ρθοΠ Ππὶ δ᾽ Π]ςιιπι, αὐλίω δέκρονω χ᾽ τὸ αἵκτὸν ἐγτετμημψίω ἐμφε- 
ρὗς χηλῇ, ΟΑΐεη. 

Χυληδογία ας, ΘΘη 5 1αΓρ] ἀ]5:ττίτοη ΕἸ ον πΊοἾλο, 
Χυλινον εἴγ9- ἔχον πυϑ μῆύας ἀγζελοσελίναν., ἀριιά Αμαςγφοῦς, τὸ ἐς 

«οινίων πλείγμα λο] Ποῖ. ν "Ἂς Οἰπήτιον, 
Χηλον»ς ΠΊΟΓΊ τιιση ἴῃ θα πὰ, τειν {τὸ ὁΔ0.17. 
Χηλὸο δ, ὁνατοδ.] οςεἐ 5» κίςη, κιζω τὸς ἵνα 3. Κποτίϑεντω αἱ ἐόϑιῆτες, ΕΟ, 

Οἀγηίθεπεῖς Ἑαπιϊαίηο, ἐῤξέςῃ ἐνὶ χυλῳ, 
Χυλόω,, ἴῃ σμιοας Πη40, δ᾽ !ουτη τεάδο 5 νπάς κεχυλυμῆνθ- αρυᾷ 

Ηετοη. 
Χήλωμα, ΗΙρροογᾶτ. στοθα (αρίττα: διο δὺς γχυφὶς τοῦ βίλοις, Γεἀέ(- 

ας ποτιιῖ, ἰά εἴν,  το»ς ἐϑέασιν ἐν τῷ τοξεύειν τίωὐ νδιρρὲν τοῦ βέλοις, 
Οαϊςπιις. 

Χηλώπα, αἱ ῥαφίδες ΤΠ δικτυοπλόκων, ΗΠ εἰν εἷι. 

Χῆμαι,αῇ, Πἴατι ] δ κογχύλια σοποτάαι!ς Οἰ ΥςΟΓΙ ΠῚ κβοα τὸ κα χίω ἐναι, 
νταῖς [1.3.Ατῆοματιι5, αὶ ἀἰτιπσυῖτ ἂΌ αἰ τὴς ρῚ [οἴ 15 40] καίν-- 
γα ἀϊοιιητιιγ οτίαπι αἰ ίαπάο. ας φοποθν Πα» οὈοσρα ἤτητ δ: 

Ρυγρατεὶς [πο 15 ἀΠ πη ἐξα. ΕἸ χήμη τη Πηρι Αγ, 
Χημεῖαγας ἡγαγ 6 ΕΠ] ὅς ἀιιτὶ γα ράγδτῖο . κὶ καταῦκϑι καὶ γ ηἱ χείμευσις "ἢ 

χειμεία, δι, 
Χμ, ΒΙατπ5υχασμη, ΗΕ γ οἢ. ἀρι Μοάῖοος σαρίτις ρῖο τηεξηίαγα 

δεποῖς ἱποειτα ΦιΔητ ταις, ν Ἰἀς Χἢ μαι, 
Χύήμησις εως, 71) ΗΔηγπτάτιο ρα] ρο γα πὶ. 
Χωὶ, ἰωὸς, ὁ καὶ ἡγλη[οτ, το χίκυ ριον, 14. Οὐν [6,10 σεηεῖς Ἐστπηὶπ. 

αῤγίω χα φέρων. χίῶες παπίάζεσι, Δ υίοτος σταιταητ, συτευτοὶ χῇ - 

γεςαριιά Ατμεη. Ἰτι!ε5 αηΓετο 5. ΕΠ 10. χἰκὸ συκωτὸς,αηίοτ ἢ σᾶτιις ,ἰὰ 
οἵ, Πεὶς ραῖας , ντ ἀριιᾷ ἤοτατ. ΡΙαριδθιις ὃς ἤσις ΡΠ ἔδοισ 
Δηίοτὶς α]Ὀ]. 

Χίωαλωσοηξ,εκες,ντ]ράπίοτ, δια ἔλεγα ἀριιὰ ΑΞ ργρτῖος, Πογοάοτιις 
Ατιίξοι. 1.9. Δη πα. παἶπς πυςπλ τ, ΑἸ Ἰΐδης Αὐτὸ ρ]ν πὶ ΑἸ. 
ἴτεπι ἃς Εταΐπν. 1114, 

ΧίωεΘ-,κ, δα ογΙ Πι15 ὃς 
Χὠῤειδ' ΤΆ μιις Γιαἴςατ. πείντ᾽ ἐκξε ρζα ὅδν φων τς χιωείΐης,Ο Πιηΐα εχ νοῦς 

ἀπίοτιπα ρεροπάοτγιας, ρίζαν διχίαλίθε ἀρὰ τοῖς. ΠΡ. τισαρ. 
82. χ μεθ: δριιά Οδΐεα. 

Χίωνμα,, ἰτγῖΠο, καταμώκημο; Εἰοἰνολἰτι5, Ἐτ χίμ ὅσαι τὸ καταμωκ - 

στιῶτῃ. 
Χίωιδεὶς οἱ αηίοτισιι ΡῈ]. 
Χιωΐζα,τεἰδίατιιπν ἰσβιναν γορταίςπτο εἰ ΐα (οποι Αὐῆςπ. "5.14. Χητ 

γίζει 3. εἴρηται 67) τῆ αὐλοιώταν, ΟἸτάτηι!ς μος 1Ρ 111} ἐν σεωωρίδι, 
ἐχυωίαστες, ποιξσι πῶτο ποίντες οἱ πϑρᾳ Τιμοϑέω, 

Χίωϊοκ δοραῖς ργογα νπάς δηομοῖς ἀερεηάξητ,Βαγ , Ὁς παιιῖς ᾿π- 
{{γιπιρητ 5. 14, 

Χιυοζοτία, οἰς γερωνοζοτία στο ρο5 ΔὨ[ΟΓΙΙΠῚ δίς ΡΟ ΤΊΠΙ ΠῚ» ἴ. 40} ρτορᾶ- 
τ πὶ ραἰσιιητοτΡΙΑτο τη Ρο] εὶς. Πιοίτατ ἃς χίμωοξοσίᾳ δί γεδρνθ- 

[οσία ῬοΟΙ] οὶ, ϑΚ χιωοζεσκία, Ηείγς. 

Χίωοξοσκείον,ε, τὸς [Οοι5 δὶ ἀἰαηταγ δα οτος. οἰ ατη.Πδτ.8ισαρ.14. 

Ουΐ νετὸ στεροϑ πδητίππὶ Ροίπάοτς (μάεηι, ομεποδοίοία ςῦ- 

{πτιιδητ, ὅζο, : 
χίμωοξοσκο «»ῃ, ὁ, Αηίετε5 αἴης ὃς ὰρ᾽παη5» τίη. 
Χίωοτρορεῖον,Ἰἀ6 ΠῚ. χκυο τροφεῖα, ταὶ, ὨΔΙΓἾ Πππ ν Ὁ ΙσΎ ΠῚ ΑἸ: Παρηῖς 

Ρἰ(οἰπή(χιῖς [πταπτατραυ αν» ο πη. Π1Ρ.8.ς, ΓΕ 
χίωυς- ἄν, οἸΔπηατουβθοατ,κράζειν, ςραγζευειν, ΕἸ γ Ο, 
Χήρινρὸς, ὁ οςἰηιι5,ἐχὶν Θ΄. Ης γ οἢ. ΗΝ ἢ Η Σ 
Χύοχ, ας ἥφν ἐδτια, ν μμονωθεῖστε οἰκ᾽ αὐδρος.ἃ χηρόω, χηρα γώ ὥκαςγ ἘΠο.1, 

ἔρημοι κὶ αὐδρων κονωϑεῖσαι. 

Χηραμίδες, ςΔιιετ πα. Π οίγο. 
Χηρκμοδύρης,α»ὐ ἰαπτα Πιδίςης5, αὶ τα στοάίτατ [σσιαπὶ [εροῆτιπι 

γε ατίθιι!α ρ [οι πτον γἰ πατοῦν ῖῃ ἀητγία ἀθροπϑ, ᾿ 

Χηρᾳυὸς, ἅ, δαττιαι» [δος Ππι59[π{πτιν, ατΠ δα] ἰατεθ τα ξογαπηξ, 

καιιογπα,φωλεὸς, κα τέθυσις δι 4. 8. Η εἰσ. ῬΏΟον Π1. πέτρης κοίλης 

χ7) χηραμόν.ν τὰς Μυαξία, ΜεΙ ας [στ δῖταιν χἐθαμόσντ ἰπρτά, ΡοΙ- 

Ἰὰχ ΠΠ0.2. ταῖς ἢ ἑκατέρας τῆς γλώῆης κειλόσιντας, χνοεις κρλούσες 
οδυΐτατες ἔδιιοία πη, 4); δὲ αὐράσυρα, 

Χύήρᾳτον,ε τὸ, ος αν ἐκα εκ, εἴγς, 
Χυρεία,ας ἡ ννἸἀαϊτας5;(ς. 



Χ 900 

Χύρϑυσιςλάεσι, 

χνρη! 9. οἴκοςοντάπια ἀοπηι5... 
αυρδλω, μοεὐσω γα, θυ κα)ν Δι, ν Ἰδυ πα τόδ ο ἴερατο, δζίερατοτ, χη- ἢ 

εὐω,ζυδεὴς νὰ ἔρημος εἰαι,σλτοογνίάαιις νοἱ νἱάιια (πὶ. πλᾶποο νυἱ- 

ἄτι, ἀςττιις Τὰ πλοταθεῖσο,:. Βιοραπι 13. χηρεύεσαι γιωναγκας 5 Ὑς 
ἄμα: πτυϊΐετες, χυρεύων μελέῳ ποδι, ΟΡ ΒΟ]. αὐτὶ τοῦ μηδανὶ γιγωοσκ ὁ- 
μῖμϑ..τὰ φυγῇ μοναζὸν. ᾿ γὰς- 

χαροτγεγόνν ἀπ ἀςίετταις, ἔρημος ὁ μονὠϑεὶς ἡτὸ γυμνὸς, δδυυοὶ χῃ- 
εροἷῃ Ἐρίρτιχϑεριγῖιςοα δ 65. ἀϊσιιαῖαγ Ροτγάϊος5 πιατος φιληάο 
ἐᾳαπιῖπα ποι δαητοΑ τιίζοτ. 9. Αηῖπ1.ς,8, 

Χηρφσιωδη ,χρρείαγν ᾿ἀαἶτα 57). Ρ0].11.4. ᾿ 
τχρρόω, μιώσωγπιωχα, χηρεύω, ναίτο,ἀο[οἷο, ἀεβίταονοτθο, ἐφανίξω, 

ὀμπορϑω σερίσκα, 1 4.ν Ἰῴμιο ΘΟ πλεῖ. ἐρναόω, χυρεύω, [πηΐτιιτ ἐ- 
τίδια ἀδ Ὁ] τὸ ρτὸ νίταπι σα δ επὶ ασο 5 Ρεγίἴο ἴπ νἱΔιίτατο, 
Ριμτ,ἐχήρωσε γὸ ὑπ ὀλίγον χξονον δβ'δι ψόγου, 

Χήρωσις ἡ ἀς(ΟἹατίουν:ἀτιῖτα5. τως ν τ 
Χυρωσταὶ οἷ, αἱ Γποοςάπητ ἴῃ Βαγεάϊτατο νἶγο νἱάϊιο 8. Β|115 οατέ- 
τργο τ ΟἵἹ σοσπατζὶ δι εοπίληριίης ΗεΠο 18 ὙΠεοροπιῦπο- 
φϑεωθόν ὃ. διὰ υτῇ σιν δατέονται χηρως αἷ Ἰ.οἱ χύρφυ νὴ ἀπαμδὸς κληρρνο- 

μοι,οἱ χ7) αὶ δέγα τρόπον ὡρρσηκοντυς τῷ γῆϑει γ 1. ἰοησἸη 1 ματο 465) 
4 [οσεάτιπς Ὑδὲ π}}1 ὕτητ ἱερ τίη! 8ζς ργορίπααι ἰιατοίςα. 
Ἡοπι 44. εἰ, χυρως-αἱ 3. δια κτῆσιν δατέοντο. ν δ: Ἐπ αι ἢ Ἰοὶς τηᾶ- ἢ 
(τατιιπι οἵϊο αἱ μι θογπαθατ ἐδ ἀκληρφνομήτοις, ἤγριω «δὺ χηρευ- 
αντάς διαδοχ ὦν, αἱ ὃς νἱ 15 τατοτιιπι ΘρΕΉτ 15 ρῥταβοϊεθαη- 
τατ ἀἸοιιητιιτ ἃζ ὀρφανισ᾿αὐ, ἀριι ΡΟΙ Πα σεπε ἐστ θταιν χυρωταὶ, οἱ τῷ 
ἐρήμῳ γήρει τρρσήκεντες, 

ητεία, ας γυνὴ 

Χήπης τος» ἡγδζ ᾿ 
χη τις, το χῆ τοῦ, ἱΠΟΡ Δ» χζεί αν ΟΠ αΓΙΑ, έρησες ἄς ΠΟΥ ΠῚ, ασανις) χη- 

εεἰα, οί οἰ. 
χάτη, πη θιιδον οἱ ῬΟΪΠ οὶ τὸ ὑπὸ τας πλόυεις ὁς ἑον, αν εῶνς 
Χυπζω ἰλαρεο ἄς βοΊ 2 Ετγ πα. Σ ταν 
Χῆ τος, Θ. το ρτΙ ΠατΊ ο»ΟΥἰταβ.ἱ πάϊ ροητίΔ) ἐνδεία, ςτέρησις.» νἱάιτας. 
τατῖτας. ΠΟ Ποά πη Ὑ πεοροηυχήτει γηρφκοιοιο, ΠΟ Ρ᾽ὰ Εἰ 115 41] [ε- 
πεπὶ πὐτγῖατ, Ατατιβοχήτει χαρφπφῖο σφλίώης,ἀς ἔςἔξα ΡΠ] ςἢγα ἃ- 
(ρεέζα Γππηα’. 

Χυτοσιώ» ἰάςπη,η.ν Κατ, ἀϊγερτιο μα ἘρΊρτ.- 
ΧΘΑΜΑΔΟΠΤΉΤΗ Σιν δ πλλιο 1, ΟαΖὰ ἐς αοοἰρίτγῖδιις 

ἁριιὰ Ατιζοτ. 0.9. ΑὨῖπ.σαρ.36. ᾿ 
χϑαμαλὸς, οὐ, ὁ ἰναιπα} 15, οοΠ πι]5γἀορτο ἤιι5.τααεινὸς ΟῚ Ρ]ΔηΑΖι15, 
Ρἰδηι5,)ἴσος, ὁμαλὸς κοῖλίΘ-,ἸΔσςη55 ΡΒ1]0 ἐς ταιηάο, χθαμφλαὶ δ] 
ἤδη τὰ ὄρει πάντα ἐγεγγύντο,τιοητες ἴδ πὶ Ἰαζοτγοηζ. 

᾿ἀϑωμαλοώ μι ὥσω γα. θα) ΓΟ ΡΙά πο» Α ἔξ. Υ ἐπ 
πα ϑὲς, Ποῦ, παρ οτ ἀπάτη. Αἀάϊταγ ποππιηηιᾶτα πρώϊω τ χϑὲς κα 

παρώϊωνς Ατμεπαροταβ ἴῃ ΑΡοΪορ. χθὲς καὶ πρωΐων αἴϑρωποι εἰξ αἰϑρώ- 
ἀστῶν γεγονότες. Ὑ τὰς Εταίπγιπη ἴῃ. Ργοιογρῖο 7) Ηςτὶ ὃς παάλμς- 
τοτγῖῖα15. 

χϑεσιγὸς,μοίτοτημς, ἕωλθ' οὐἶο Πι5,ηυ{1115 :τγαπἤατίοης ἤιπηρτα ἃ 
εἰδὶς ρτιάϊς γε! τ]5, 5014, 

αϑεσφωνῶ" τα! οἀϊσεῖςο, κορωλογεῖν, 014, 
χϑιζαὶ, ποτὶ ἱἁχϑές 144, β. χριζα τε ὸ ὡρώϊξ ,ὑτ᾿ ἐς, δίς, 
“ριζονἸάεπι, ἴῃ ΕΡΊΡτ, Αἰ: ᾿ 
ΧριζὸςΣ ὁ, μοί ζογπαι5.1144.ἷ, χθιζὸς ἐζω, Βεεγπιις ἐῖτ υ ρτὸ Βοτῖ, 

χθές, Ετ δριιά Νοπῃυχθιζῇ αὔρα νύοτῃγ Βεζεγπο οὐγγῖσι ο σι πα- 
ζεγηα ογθῖτα:ϑο 5 (οπΠςετ. ὶ 

αϑθνιδο, νυ τευτο Ἐπ 159 [τ ογγα πο 5, ρτΑΙ 5) ΠΊ4 ΡΏ 5. ΓογΓΙ 1115. ΔΒ 
Αὐτοσιᾷς πιμ πο, ρης ὴρ χϑον,9- ἀϊοῖτας ταγο τεγγο τὶ 5οἱον ἐ- 
τίι5 ὁ τεγγὰ {αγίμπι ν οὐ ίτς ς σοητογαιιεης, Χϑονιθ- οτίαπι [ο- 
εἷς εἰ εριτπετοη, ντ ᾿δ᾽άοιν ᾿άσμι ἐστι οἰ ζεις χθόνι-, ὁ πλάτων, 
Τοτοῦρτ. Εο ΠΟ]. χθόνιε ἐροῆς. ΒΟΡΒΟΟΪ. χθόνιοι ϑεοὶ » ἴῃ ξςτ) {1}, 
ῬΙαται σεις ἴῃ Κ οταμ]ο. καὶ χθονίνγη Ἐρίρταμη. νἱάς χὰ Πραιῇ- 
σεῖνδη τ ἴπτο Προπάιϊπι γ59 ΕΠ Πρπιῆςες Αττὶςαπι τοῦγάτη.50 - 
ΡΘΕ. γγρεαῖ χρονίων απ’ ἐρεχθειδῶν, χθυγία αἴκατος γ ἴῃ ἘΡΊΡτιογ ρα 
Ἰηΐοτγπᾷ. 

Χϑονόπαις, τοτγγα ΑΠΠι5.4πτ ἢ 1. 
Χϑονόπλας Ὁ-...6, ἐ τεγγᾷ βέζις. δ 
Ἄϑο ος Οὐ ς ἕως, ὁ ἡ ἡ τοττοίετϊ5»1π τογγα ἄς ρος, )ιγ ει. ὁ ἐν τῇ γρ 

εγχώρκθ-.[τοτγρτ. ΑΡ0].110.2. 
Χϑων ονὸς ὐ τοστα ΤΟ] ιπι.γ8. ΗΠ 06.144. δ 
ΧΊῚ Α, αξ, (ογροητῖς ἀοπλι5 χ εία: ὃς δέπιις ςαἰςεαπηεητὶ νἱγ Π15. [δά 

Χία,δρρατοχγτ βοῦτις υοσιοη ἐἢ Ογη!]ο. : 
χιάξω, μ,άσω, αν ακφ,αροτῖοιν ο] οἰϊαίπα πη ἔσοϊο, ἀθοιο. Χιάζειν, 

εἰπηὶς οτιοίαπι οἴϊο τα σαγπηης, ἐϊδιπι ἃ Πεπιτοοτῖς. ΠΟ, 
ἀύτβοτε δεἷ4. Χιαϑοίωαι ἀἸοίτιιγ ρετῖο ἀμ591.οἰαἤπιιιπι δά πιῖτ- 
τούς: Ηογισορ. "10.5.6 Γπαιθητι πὶ ἴῃ αιυιαάτί πηςταθτὶ ςἶτ- 
δαῖτα ντεϊ ας Ῥτγοροπτιοηῖθι5 διαὸς τεζάϊτοπεβ οοττοίροη- 
σης ἃς ςοπιιοπιιπτοᾶς ςοητγὰνγτ ἀρ Ὁ ἐπιοίϊα. ΟἸ γπτμίδςα 

2.ὃ υνὸ δ φίλιππῷ- ὅσῳ πλείονα ὑπ τί ἀξίαν πεπϑίηκε πίω) ἀμτῶ, ὯΝ 

ούτῳ ϑτευικαςὁτερος πυῤοσὶ πὰ σι νομίζεται τὐμεὲῖς ἃ ἢ αὐόρες ἀν ωανοι 
ὅσω χεῖρον ἡ τυρρτῆνε κα χρηᾶϑνε τοῖς φεϑ,βασι. τοσοῦτῳ σλείογα αἰοχυ - 

γἴΐωυ ὠφλύ κατα, Τοῖτασ αὐτη χιασμὸς ἃ χ ᾿ἴτετα » 4618: σγαΟἷς ἰη 
ὑτοάααι τατοτ[εςσητίδιις ἴς τρίς. ἀυλθος ΟΡ] ας [ππςῖς ἤρα- 
ταί. 

Ν ἃ 
Χιαρὸς, σΑἰ ἰἀα5οτορίάιι5, χλιαρὸς. Η ΙνοΒ. : 
Χιασμὸς οὐδ ὁ, Πϊα(ηγας, ἤσατα αι340 ἀπδίποσ Ῥγορο τίς. τογτὶ δὴ 

Τεσιπάο τοήροπάει δὲ σοπιχειῖτ . φιάττπν ργίτηο: ἀοο]ατο, 
εἰς τὸ Χ κρυτεύκαμψις ΓΪατόπι. ΟἹ ςοπηςάος [10.1. εἰς χιχομ ον γινείδον 
4 σκιων, ΕἸ δτίατῃ καὶ κιζδ λεία, νἀ ο Κίζδυλο-, ἃ Χιάζω, 

Χἐδραγιοιιαν ἔρῖσος ας Ἰορα πιληα χέδιροπα, Οοπχπιςης, ΑὐΠΠτορ ἢ ἴῃ 
Ἐφυΐτ, σ ἶχυες νεογθυεῖς. Α11]} ἐχρο[ιεγιιητ ἄγοια χαάχανα, ὄσπρια, 
πούτων αἰ λόυ οι Χὺ χφῖμνα, ῬΟ]]ςῚ χίδρα, ἔϑνες ἰδέα, γίγνεται ἢ ἐκ σὺ- 

μΞ χλωρ ὃ, ὃν χιδοίαν νοσας Αὐ ΟΡ. ουιϊτιοὶ χε ρττατ ἑν Ὁ αρο- 
σῴερης τίω ϑυσίαν πϑὸ τουλυνημοίτων τῷ κυρίῳ, νέα πεφρυγμῖμα χίδρα 

ἐρικτοὶ τιβκυφίωνν Οἱ Γιατί 6.51 Διιτεν οὗτα ον 15 ππ τὰν δ εἰζηῖτῖα- 
την ἔτσι τυατιηι Ποτηϊηο, ἄς (ρὶςὶς Δάθις νἱγδαριι», του- 
τεῦς οας 1σ 01» ὃς σοπέγιησος 1 Πιοσοπὶ ἕαττὶς. 
Χιλεύα, αἰ ον ρΡαίςον ρα θι}} σατρο. ΝΜ Ισαηάετ ἰῃ Τ μενῖαςῖ5. Ὑόϑι κλέ- 

ξθ- ἀεργὶ τπποι χιλεύουσι, 1. τρέφονται ἐϑϑίοντες νο] ἐϑέεσι, Αριά 
ὙΒοορ. ἐς (λυ 1. .23. συύτοις κα ἐδ βοιξ ὁ ταυϊαοζυγια χιλεύουσι 
κα αἰατρέφεσι. 14 οἰ 'ος ράθιιο ραίσιιητ ὃς [ριηφητ. σοτιρτὲ 
{οτλθῖτιιγ ρογ ὑ ἴῃ ρσϊ πιὰ τῆς ςηΐπα ἃ χιλὸς» ᾿ρασαΐαπι. Ὀ]ο τις 
ετῖαπη χίλυω, 

Χιλὴ, ἢ οὐγαυτγ πη Πτιπ τηατοτὶα οἰσαΐςητα. 
Χίλία, ταὶ, ὃς 
Χίλ μαι αὐ 1 }}ς. ΗΠ 4. 1η ΤὨςΟσ τρὶς γὸ χίλια εἰσι ῬΙατο πα ΑροΪο- 

ο14. ὥφειλεν ὁ χα τίγρρρς χιλίας ὅδαχ βοὸς αὶ μεταλαζὼν τὸ πέμτηῆον μέ- 
ε9ς “ἴδ 4 φών,τλ!]!ς ἀτασῆτηας ἀεθεῦθᾶτ δοσιιϊατοτ, αυϊηταπῃ 

[υβταρίοτιπι ράττειη πο τα] 7ςτ. χιλίας ργο ἄοτε ἄλγε τοπα- 
τοτ υἱγρὶηΐ ἀπάτη αι] ἤρίαπη νλτίατιτ, Ἡ ογπιορ. χίλιαι πόλφεχ πολ - 
λα ΑΥΠ ΟΡ Τητορ. 

Χιλιαρχέω, μι άσω,α νκο τα δι] ΟΕ οἷο Βιπροτ Ν οατ, Ρ 0]. 
Χιλιαῤχηφοϊάειι ιο  χιλέαρ χθ. οἱά εἴτ, τγιθυιηις 4 ρτιεοις πα}}}ς 

πλ Π1τ1θ115. 
Χιλιαρχία ας, ἢ ΕΓ δ ηατὰι 5 τ} ]τ Π ΠῚ) ΡΊ τατος ἰη λτηΊ]. 
Χιλίαρ χίϑ' γε, δ. τε Ί θιιπι15 ΚΠ Πταγὶβ 7 τε διιηι15 τ} τυ τη 7 Ρτα ἔς ἐζι!ς 

ΒΔ1Πς νἱν 5. ἑ 
Χιλ αὶ, αδὸς Ν᾽, 11] ΠΊΟΤ 15 ΠΛ} }}6 σοπτί πη ἢ 5» πΆ 1 }}ς ἢ δΠἀπτιὸ ἀρ ξ- 

ἄο,ντ νος ΟοΠ Π 15 Πἶδτο 1. σαρ τυ χιλιάδες τέρσαρες, αυαζογ Π}1}- 
Ἰςη]. 

Χιλιας αὐ, ]]ΠΠΟΠΑΤ1] : πς ἀϊΈγ {τως φιϊάαπι 41} ἴῃ πν1}16 ἀπηΐς Ρι- 
ταητ εἷς σοπιρίεηάᾶς ργορμετίας, , 

Χιλιέτης)ε Θ΄. ὁ καὶ ἦγ 4. Πλ}}} 15. 
Χιλατὴς ὁ βί(6-. ἀςςὶος σεπτὰπι ἀπ πὶς Υἶτὰ δτιλῖας 
Χιλίν ἴσα θη ταλ}}ς ἐπαῖτε5, Εςγοάοτ. 
Χιλιοδιιΐαμις μετα ἃ Ολρραάοςίθις ἀϊξξα,4ιια: δς πολεμώνον 1210 - 

(ςοτ.11..4.ςἀΡ.9. 
Χίλιοι οὶ, τ] ]Π  ρτῖπια ’Ιοησα ΗςΠοά,1η ΤἬεοσ. χίλιοι κα διακόσιοι 1-. 

5 
ἔοοτ. διακόσιοι κὶ χίλιοι ἀ 6 πη,οἱ χίλιοι διακόσιοι ὀρ όδες παρ᾽ ἀθίιυαϊοις, 

- ΤΠ πιο}. Ἰπτογρτ. 
Χιλιοχαπεντηκονταιπλασίονα ἀϊχὶν ΟἹ οπις δος ἰἰδτο ἰςοιπάο. πρ}}ε- 

4: η απ !αριῃτῖς ΡΠ τ. 
Χιλιοναύς ολ Θ. ηο]α [Π 5 ΠΛ }}]}ς παυΐππι ἀριιὰ ϑεγὰθ.χιιοά ΑΞ Το Βγ 115 
ἄτι} ΠῈ στόλον Χιλιοναιπαν ἀϊχητ. 

Χελιμοναύτα κὠώπανλ1}}ς πα οι159 1. πηι τὶς» ἘΘΓῚρΡ. 
Χιλιοπλ αἰ σι. ΤῊ ἰς οι] χ, Πα 1116 5 ΔῈ ξγι15. 
Χιλίος ὁσοῶ δ ἘΠ  πγι15. Χιλιος-ὺς τε Βυτιπι αοάάαπι ἰη [λοτ ἢ ςἷο 

Ἡείγςεμ. 
Χιλίοσις, υἵθ-, ἡ, ΠῊΠΠεἤτηα ρατο. Τη ἐχεσοῖτα τα }}]ς νῖτι ἔα πηλὶ]ς 
τα το 5. χροη. ὃς ξοβοτῦς ΠΏ Π]Π]ςπατῖᾶ. ἰτο πὶ ΤΆΔ]: ΠΑΓΠΠ15 ηἴ}- 
τλετιῖ5. 

Χιλιο τούλ αντος. ΠῚ} 1 να] οπσοαιτ σοηἤδης τα] ςατῖ5. 
Χιλιοωγώσω, τ }}ς ἀν οἢτη15 τπ]έτο. 
Χιλίωρϑς πγδνΠ}1}}}ς Δηποτιιπι τ πη ρι5 ἀριά Γγοορῆς. 
Χιλοὺ, κ᾽ το, ἃς 
Χιλὸς, ζ, δννο] οἷς ρα Ὁ] πν, γα πιεπταπι, ἐγ ἰσατπη, αἰ ̓πηοηϊα,οἰδι15, 

εἰβατῖα. χιλξ κὶ σίτου φρας ἐρ. Χ ΠΟ Ρ.ΠΒ.ς.Ραά, αὶ οἰτοινάϊτ Ρᾶ“, 
Βα] πὶ ἃς ἔξ απιφητιπηςνάάε Χιλεύω, 

Χιλόω, κι ώσω, α,ὠκας ραίςο. χιλεύα, σπειχοωύω ϑιτίζω, [ἀρῖπο, ΕΤοΓ, 

Χιλωτορ, ρος φασνη, τὸ τοῖς ὑποζυγίοις δσὸ κορυφῆς οξαρτώ μῆνον ἐν ὦ πρρ- 
φη, ἨοίγοΒ. Πίςε]]α αι: οτὶ ἐαμ] οἰγειπιροηίταγ ὃ νογγίςς [ο- 
τὸ δυζ ξμπίςι]ο αἸίαιιο Πιρουα, ἰπ φιᾶπὰ ἔοσπατη αἰτήάτις ρᾶ- 
Ὀυ] τι ΠΟ ΠΥ ΙΟΙΓΕΓ. 

Χιμάδιθ- Ἰάεπι αι 6 χἡ μ(φἰ δε. 
Χικσίζω,άειη ιιοι χέρξω, 
Χίμαγο ας." τηζετα τη η5 ἴνγ οἶα;. Ἰτοῖπὶ σαρο Δ) σα ρτεα, αργα, 

Ρτίπτα Ὀγοι] ἴῃ Ἐρίρτ. χίααρα 5. ὅτου 1514 ξ οτῖαπι ᾿ς ρ τα Γ Ρ τὸ 

υὐἱνδς σαρο [οἶτα Οαζα, χίμαιραν ἐσφαγείζετο,ςα ρτᾶπι ἱπΠρ }40ῖ. 
ΡΙαταγο ἢ (ἢ Τυοιγρο. [τοῖὶ ΟΠ Δ  πιδτα Εἴτα Ἑοσδιάπα ὃς Τὰν - 
ΡΟ 5, π4 πὸ Ἰητογέοςῖς ΒΟ Π]ςτορμῦτες Ῥεραίο γεξξιρννς {ςτ - 
δὶς Ἡοποά. ἴῃ Τῆεορ. 

Χιμαιρφξάτη ς ποὲν, ΓΔ) ἰηϊτοτ σα ρο] αὐ πη» ἴα Ἐρ στ. 

οἰάεξηϑ. 

Χήμαερο, ου, ᾧ, Βἴτοιι9 σάροτ , Ατἰβορβδη, Γοΐερθο εἰς Βα άιι5, 
ἐριφθο, 

Χἰμσίρος,, 

ςοάς πη, Ατιζοτ.3, Αἰ πη. δ, αἰγέ κὶ βοὶ ἡ χιμαίβᾳ οι] Παρ γᾶτοδο - 

Χιμαιροφόγον ϑεετα, ἴῃ Ἐρισγάπυπιατ, πλϊγασαίιτι σα ργεάβ οο- 

{0}, 
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4 
χίμαεος,", ἡ σαρτα δυηϊοαΪλον ίχις αὐ ρατταπα ἴτὰ ἀϊοϊτατ, [δ ἀςείη- 

τς ἀεύξιαντ χίμαρα, 
Χίμετλιν, τὸ ρεΓηϊ ο»αιΐ οἹδ Πλοτθις ροάτιπι οχ πίπηϊο ἔτέροτο ργο- 

τθηΐοπ ἐγ 8ὲ ςα απο μη πα χἰ πὸ ἐμ δ ἴδος ἤγετο, νπίδ ἃς πο- 
᾿ς ΧΏΕῊ χιμετλα: ροτηϊοηο5,δ( ἀπηθιι{τ ἔγί ροτο,θαζα ἐπ Ργοθί.Α- 

τἰϊτοτ. εξ ξϊ.ν.α. 55. ΡΟ εχ 110.4.χίωαντλα . γίνεται οἷο ὗαο κρύοις ἕαὸ 
δακτυλοις γι ἔχνεσι ποδῶν, κὶ χερσί, Ατἰίτοτ, αὶ ποτοτ. 0.3. [οιιοης 
ἄς ἴοςο 411} αὐρμαερσοοκέαν ν οσάτιιγ » αιιοι οἰξ τὶ ἀΐοι 1 σόπιις, 
φιιπῈ Αἰτυια οχ ροζγαμλμ 5) [Ππι ἀϊσιτιγ, Οἰςοτ. ἔσειχο δὶ ἔχων ὑ- 

᾿ς πὸ ποοτὶ χίμετλα » αἴτου ὀχρεέγξαθαξ νι πέδιλα ἀἰςεῖοῖ.» ντ ἀρθά 
Ἡοιπετ, 51ς [τ 8. {Π᾿-Ὸ ἰ-ποχ ἀρὰ Αὐητορμ ο Ν οἰρὶς,, -κα- 
“καδαίμων γα, ΟἿ; τις ὅγὴ γήρα. χίμετλον «δὲν χύψομω Ν τὸ (στα σμαιγ 

πος ποππηςη: οι ΟΠ ταιτ συν πὴ ὅς χήμεϑλον κ᾽ χειμέϑλον, ἐς χύ- 
ματλον φριιά ΡΟΠ] τις οπὶ [1|0.2. τὸ το «δὺ δακτύλοις ποδὸς ῥῆγμα : Α- 

Ἰηοἰηχιῖτν ραττῖς ἐπ 4π0 ἣς οτίδτη ποπιρη εἴς νοϊιητ, πιο! οῦ 
{ςτῖρτατα εἰν χείμοτλον: Ὀϊοίτιτ εαΐπα τοίξς γαγίπο,αῦρα τὸ ἐν χέ- 
“κωνι τελέιγιν τάς τηξτὰ Χύμεϑλα, 

 Χιργέν χρό αἴ διις σο τ  ομη, χεόνεαι νιφαίδες ἴῃ Ἐρῖρτ, χιονέϊω μέλε- 
ΝΠ ἐν δι Το, Ν 
ἢ Χεογίζω, μιίσω. πτοικᾷ γ πὰς ρεγβι πο, πἴπια σοπίρογρο 5 λδυχαΐνω, 

ο΄ ἀεαίθο. Γιλοττῖις Πρ το 6. αὐδρέαν ταις κεχίονισιμῆμοις, {ἀτιχὰ5 Ὠἶμα 
ΡῬεγέυ 5. 

Χιονόξας, ἀντος ΡῈ Γ ὨΠῈ5 γα ίςης. 

πρώτα ὑ. 
κἰ ἰδΐμ,, δὶ 

ἐπρνμα χριύηα 

βωοηιὶ 
ὅλο, 

κ᾿ ὰ 

υ- 

ΜΠ λμ. 
αν ππρῆῃ μ- 

ξάγααν ὃ Χιονόξλντος. κ, ν᾽ γὈτιο ας, πξῖς ςοπίροτῇιϑ. ΑΠορ.νεφ. εἶτ᾽ ἐπ᾽ 
“ΟΡ ΕΠ ὀλύμπου κορυρώς ἱερεῖς χεονοξλήτοισι κοίϑηῶνε, (ΟΠΊΠΊ. χιονὀδλητα γδὸ 
πανία. Ε͵'ΕῈ. σοὶ ὑψηλὰ “ἦ ὁρων, 
ἊΨ ᾿Χιονοζολίθ',κ2 6 1 πἰυ σὶτ δας πἰπιεπὶ ἰδέζατ, 
μι, Χιονόκπυπος.". ὁ χ κα ων χίονίϑ- τυπ]έ μην Θ-,ηἰαἴδιις ροτοιλιι5.  οΡ᾿. 
φάμα αι; ἴῃ Αἴάςσο, χιογοκτύπου πετράϊας Σιστὺ δ εἰροίδος Φαληδπ, 
ἐξ ᾿ Χιονόχξωθ.,υγ δ αἰιιοιις, 
σι, Χιονόω, μ, ὥσω, αὐ, αὶ, αἰ αΡιις ο γα ον αἶμα ορογί στο ΠῖΠΕῸ οοἷο- 
ἀρ μαι; τε ᾿πηριονάδα! θο, Αξξία, Δοςι, 
ον ἢ Χιρονάϑηκρεως ὁ κα ἡ πηιιο [5.111 155 πήϊιε 15.416 115: ὈΙΟτν Πι15 ἀςη- 
ὑιηίιογέ. ται οὐ δ15,8ζ ἴῃ Ἐρίρτ. 
ἐφ ΙΝ ΠΩ}. Χιογωτος φύσις, παιατα ΠΠΠ4 15 Πιι6 Δι αι} 5.» ἸΝΟΠηιΙ5 ἐς παῖιγα 

' ΄ κηυδ. 
δἰ ιχῖ Ε΄). χῆθ-, κ ΟΒέις Αἀϊει απ). χῖθ- οὖνίϑ΄, ΟΠ τιπὶ νἱπιιπι, τ οίςοτ. 18. 

ζ.ςαρ.πχία ναῦς] υἷα παυ 5) 1 Ἀπ ογἀ τὰ. χίας τεοταρακοςας, νἱάς 
ἀπ ἀϊδιοπε Τεοσαρακοςας, Χῖθ- τοιδτιιπι ἰδέϊιις » πτοπδάςπι 
ταητὰ πὶ να ειι5»4 1 ὅς κώων, χιὶο ὁρῶντες ἀςράγαλον » νἱάφητοϑ τὰ- 
ΧΙ] πὰ Οίπι , τὰ οἰξ, σαπι γπὸ ραπέξο αι ἀϊεΐτιτ αὐ γε] ὁ) 
ἴῃ Ερίρτ. 
Χιτὼν αν, δ, ταπὶ τα απηϊ ἔτι: ν πάς ποῦ ὶς νυ] σὸ ̓ οφηοιογἱ ὃ χιτῶν, 

Τυμῖοα οτίαπη "ατίηὸ, Οτεςέασιιο χιτῶν κὶ χετάνιον γ ΟσΑτη το] οά 
ἃ ποῦς εἰγεην (δ, 1.1ηταγιιΐα Αρι οἴο 116.8. ὅπηκαμισον ν]ρατὶ Οὺς- 
σοτιιπη ἰΐησια γοσατί (στιν ἘμύΠτατὶν, Π] Δα. χ Ν αἰοτῖις ΝΜ αχ αρ- 

τος ρεῖίας ἱπτονίογοπι τα αἰ σαι: Παρ αςὶι} πὶ δέ Ἰοταπαπι ἄγχι γατ- 
του Ατμοη.᾿0.12.4ς ΡΠ γῆς ἴσοτιο, αἷτ, ἐχέσαρκον γὸ χιετώνιαν εἰμ 
πέχετο, κὰ εἰζ,Ἰπεί πιά ταπίσαιη Ως ΠΟ. [)ς ταπΐσα ἰλαςα Οἰμ4, 
Ἀπιοτ. Εἰερ. 6. ν 

δὶς ετίαπι ταπΐςα ταπρίταγ 1114 ἔμπα. 
Ετ τη Εἰερ.5. 

Ῥασπαβαῖ τιπιςα [δ τάπηθη 1114 τερὶ. 
Αἱ χιτώνιον ἐχ ἰσειρκον ρτὸ τι]! ο δ τὶ [ΟΠ πὶ εἰιπῖςα δος  ρ᾽ επάτιπι 
ἱπρυντ Γοίαπιις ἴα 1,οχὶρ ἢ. [αι] ταισιεα ΟὈΠτιι5, ἴῃ (Οπλπηφητα- 
το αἰϑὲ τἶκ" ὅὴι αἱ ὥιῶ σιυυόντων το ν τι 1 νίπγραιῖτ. ΕὐΠτωτἢ.1146. 
σοι χιταν ὁ ζωςος κἡ γιιυαγκεῖθ.. ὁ 2 αἰδιρεὶ,Θ-, χιτώγίσκ(- 5 4ιο  ἐπεν 
δυ πίω αιϊάλιτι ἀρρο! [Δητ: Ὀγθ5 νεγὸ ταπισα εξ χιτώνιον; χίτω- 
γαΐριον κὶ χιτωνισκεἰρεον λετῆ ἐν πα τ, ἔνδυμα κἡ πολυτελές: Υ Ὁ] οτ] 
τοίξα τιιηῖσα 5 ὀρϑος-αδιθ. ἡ «ατὸς χιτῶν γοσατιιγ. νἱάς Σταδιθον, 

ἀπ αι). 

ἐλ δηιίρι 1. 
ἐβκπὶ ὀμοῃ 

(τυμόν, ΠΣ 

ἡψοὶ ἴδηι 

ψν αμαῖδο 

ρηηίνα; 

 αἰϊολήμιν 

"ἢ 

' συρτος νοτὸ 14 οἵδ, συρῤ θυ Θ᾽, δογίδιιης Οτγαπιπιατὶςὶ ν εἰς εἴς 

δνοθῦν : Ἰητογίογςπη, Ποιιτ ἱμα πον οχτογὶ δι. ΠῚ ὃς αυοά πέπλ θ᾽ πε πλυ ϊο- 

ἰαὐεδμι, τιῖπ χιτῶν γΊΓοτ 11}. τὸ ἔσωϑεν ἀὐδιρεον ἱείοί τιον, παιτ Τιάντα.νἱ- 
- ἐείη ποπτίης Χλῶνα. χιτῶν ποδήρης,Γ οί τερμίόεν τα χιτῶνα τᾶς 

(ομ Ἰατεπι ταθηϊσατη; ΕἸ εἰτο. χιτὼν κόκκιν- ὑὰρ τῇ! φρατηγικῆ ς σκίιυ 
δ 

αν δυατεινόυῆν 9. ΓΪτπται οδ.ΐη Ἐδθ.ἴτα ἀείοςτισις Πσπιπὶ ΡΓα ] σοα- 

μπεναῆαι (ογεμαὶ δρυ ΚοπιαποϑΚ,1 4 εἰϊ, νο[ἰς Ρατριιτεα ἤιρες Ππιροτᾶ- 

α δεν: ; τοτῖς τοῃτογ 1 ΠΏ δχίεητα. Τταπῆατὲ εὐῖαπι ἀιϊχ!ε Ἠοπιεγ.111α.3. 

ὅτε καν δὴ Λαΐῖνον ἔσσο χιτώνα καχαῖν ἑγεχ᾽ ὅσδα ἐ οργες οἱ λιϑολέυςος ἐ- 

γεγνϊοϊαρίάατας εἴϊος. κεοατοειδοὴς χιτῶν» σοττσα τι πῖσα πη Ο(Ὲ- 

1ο ἀϊοϊτιις Αο Αἰοχ ΑρΒγο. ἃ σαίςιο ὁ κερατοειδιὴς ὑμίω,ςοτιεα 
ψμαροθν τλεπιθγάπα. Χιτῶν,]οτὶςα; ϑώραξ, δι ἘΣ ῥ 

ἼΩΝ Χισανείρκον, κν τὸνΠλ Π οὐ τὶ 3 γοἰτδ»ἰαδε! Π5γλεηῆον εὐδυμαᾳ γιωα)καῖν πο- 

ΠΝ λυτελε φΕυζζατινίής Χιτών. ; 

ΜΕΝ Χιτάνμον (ςτὸ ται] ἢ], Αὐ ΕΟ. ἴῃ Ρίατο Ρτὸ ἱπάμπιςητο πηι} 1ς- 

ἐμμὶ Τὴ" δτῖ. τῶς αδελφώς ἀγοράσαι χιτώνιον, 
νἱάς Χετῶν. : 

ἘΠ: Χιτανίσκ..κ,5 τααἱ σε], αδείταπι : δἰ πυϊατιτειὸ ἃ χισῶν. ΧεμορΒ. 

μὴ χιτωνίσκοι κὶ χγκαριύδες χὰ οἴξω υἱδὲς. ὄζειν τάς Χέτῶν, ἢ 

ὙΧιων,ονδν. δον ΟἹ ἡ ΙΧ ρτίοτο Ὀὺ εἰπ.96].ξ ἔσει ται χιὼν γῆύετο. χιδν 5. 

κ γεταιντ (οἰ δὲς Ατηξοτι ἐς πϑῦῖος χτ' νεφων πεατυκγω μῆδων Ἄπεσραι ᾿ 

“Ὁ σιν,υρὸς τῆς εἰς ὕδωρ μεταθυλῆς ὀμακοπεῦτων. ἐργάζεται 3 καὶ υῇβ κοαὶ τὸ 

ω αἀὐνὸν ἀφρώδες νὰ ἔκλϑυκον:η ἢ σύμπηξις τοῦ ἐγό,τος ὑγρ ὖ ψυχρότοτει, ατνο- 

τὸ Ὡἰχ δἰραίτας ἀςηίταῖς πιδίμπι ἔγίδϊι : φιιας Ππιιίάταιε 1ῃ 

»Ν. Δ οι 
4114 γΟΥΓΣ σοσρῖα; {ππτνῖπ ταϊρ τα σοπταπάμητιιν, ὅις. Γ]η- 
τάτοὶ, (οχ Ροοῖα φιοάδμη) ἰη Οριις, αἰδὲ αὐοργησίας , χ ἰονίθ- ὅ μυὰὴ 
παξρυ σὴς κι αὐ πιῶν, ἴ)ς αἰιο ΡΒ] η.11|0.19.ς..4.5εηςεοα, Οὐ τ Ναῖ, 
110.4.64Ρ.13. 

ΧΛΑΒΟ Νγ το, δυσραφές, 4. Δι! ΦἘ}]}ς, 

Χλάζω, ψοφέω»Π 0110. ϑρυλλύμω, Κ᾽πάατι. 
"χλανγα "φ γΝ τα ἱμοίτιον ὅλ] τῷ χιτῶν ῬΟΠΠις: οἱ δί χλῶνα παχεῖα, 

γοΠτις ογα ϊαγοχτοιίιις ἐπα μος πταπὶ μιν ευπα  οσζορμα : νοδι5 Πλ]- 
βτατὶ5 οἱ ἴῃ τι ἀὐτ Πιροῖ πὶ συθάης ἃς ἀογπιίνητ, ἵ, ἥγα- 
814, Πταρι]α νοἴτος, ΟΔΥ͂ ξ, εἰ τῆς τοί χλῶναν τε χιτῶνα τε εἴα τα 
δυΐν, δες Χλώναν οἰτ χρλαμυα, τὸ Ὀἰΐξω εν αὐδάζληνα. 1άοπὶ, χλαή-- 

γας τ' ἐν ϑερῖσαι οὔλας καϑ' σὴν πεν ἔσο ὅτι, διιης αὐτεπν τοῖξε ὕ ΟΠ Πὰ- 
«εὐ χλαῖναι αἱ υἱν αἰπλοίδες, αἱ 5 διπλαὶ. Αἀδίταις ἐωϑν' δ'τε μῆν τοι ἐνδ.- 
γαιον:αὐδιξόλαιον, ἴς ον ΟΡ ΠΊΟΙ τοσαῖ η Ταίΐςα!. φυςίς, Εἰ δὰι- 
το πὶ Πιπιπιὰ γο τς. αιια: Ρτὸ τοπῦροις [πμοτιτγα νδητοςορίη- 
αἱλπη 5 ἔτι βύιίαιις ἀθρο!]οη ἀτπῚ » {ιι}} ἀἴοας ρου πη 9 ατο τοῦ 
χλιώνειν» ος εἴς, ἃ σαἸοίαοιομο . Ηςεἰγ ο εἶς. Πυμουα], ἃς πταΐ-- 
τὸ {{}]|ᾶτεῦ βεηυ]α αἴπηο, Ἐτα μη. ὑγοιιοτῖ, Ατπατε ρεηυΐαπι 
ἀετετῖσεντὶς Βαγῇ. δι χλαμιὲ δι χλῶνα αριιὰ Αἰππηοηΐυτη. χλώ- 

ναὶ» χίτώνες Δ ΠΑ δι τῃίςα, ντὰς Εταΐτῃ, πῃ Αἀλο. Περλίωικαὶ 
χλώναν ἱπΠθπε5 ὀγάπτ νἰἐξογι ύίαιις ἀαἰσαρειν ΡΟ Ποχ. 

Χλανοϑηφαργε)δ) ἔα γο τίν πὶ, 41} ὃὲ λωποδύτης : οϊαἤπιο αἱ ἴῃ δ41- 
πεῖς ἰαπια τα ὉλΠῚ ν εἰτιθιις ἰὼ Πάτα θαῃτιιτ. 

Χλανγδω,ἱῃ ἀϊ 51 ἘΡΊρΥ. 

Χλανακα λέοντος ἔρο ΠΠ πηι ἰςοηἰς ἴπ Ἐρ᾿ στ. 
Χλαμὺυ δον, ε)τὸ, 4. Βα πιγ ἀἰςι 4. 

Χλαμυσουργία ας, ἡ, Ατ5 ας οηἀ] οἰ Πα πτγἀς5, ΧοπΟΡ. 2. Ἄπομιν, Ἐτ Χλα- 
μυδὸποιΐα ᾽κ 6 1}. 

Χλα μυδοφορείν ἀρ! ἃ ΡΟΠ ΠΟ η, ἢ] την ἄςπι ἔεγγο. 
Χλαμυρὸς, ἀεἸἸςάτις χρυπών, 

Χλαμις, ύδὸςυΝ, ΟΠ ΓΑ ιν 5.ν οἰΕἰ5 τ} Πἰτάτ  5ογοτιπάα δίς ῖτ σα τῖ8 ἀρᾷ 
Μαςεάοῃες ; 4ια: δέ ρα ΠΝ ἀατιθητιπι ἀϊοίτιτς ἀιτμοτς Νόηιο, 
ῬΑΠΠ μ πη εἰ πη Πἴτατε : σα ΐαιι ἃ ΡΟ τίλπο νοττίτατ. ἀπητθοης 
ἀϊπίηροῖτ ἃ χλώνα.ν ἐς Βαγ  Ογτι!, ἐχροαῖε νοἴξειη ραγραυτοᾶς 
Ατἤφη. 10. ἐ, χλαμύδα ἢ ἐφεςρίδα αὐξαξεζλημῆθ-, 

Χλανίδεον, ρα] Δ πη ητιμ), ρει 4, ετοάοτ, 
Χλανίδη(θ., ς δον οι Προ] οΥ. 
Χλανιϑοποιΐα , ἰξιμᾶς ἔειι ρεπι ας σοηβοϊςηἀϊ δτ5 » ΧρΠΟρ ΟΠ, 

2 ὕσομν. 

Χχαύιδὸς, κγὸ σεητις οἰ αυςΐ, 
Χλανὴς γίδες, ν ο[τἰς ΠῊ}Πτατὶς. ἀπ] σι] ππις ν εἰξίιτ ὅτιπι το πε ΠΠ πηι) 

πλΟἷ ς ὃς ἀεἰ σαταγη,»ΕτΥ ἱμάτιον χεπῆον ΡΟ Ποῖ. νη Χλανίσκιον» 
Αὐἰ πορ χη. ὃὲ Χλανισιοίδιον, νάς ἴῃ ἀϊέϊλοης Δίπλαξ. δὲ Χλώνα ἃ- 
Ῥυδ Απιπιοῃ. Χλόυὶς γαμικιὶ » Ατϊορ άπ, Χλανὶς » ΠῚ ΓΟΏ 12 
τογηϊιο5, 

“λωνίτιδες αἱ πιο Π}]14 νἸγρὶ πιιγοάτς 15 Ποτδξ. 
Χχανδ.. ἐγ 114 οτΊ ἦι ἢ ἴῃ σογα σον 
Χλαρθενίονἀ! ἀπι5» τε αι} 5) 4 ΠΠΠΔ 15» χλώρόο, 
Χλεμερὸς, κα δ. ο ρα 4115, ἰάτ|5. χλίαρῥαν 
Χλδιάζω, μιάσω, τ ακαισλι ον ἤδη πο μά θτῖο Βαβεο, τ δο, τὸ 
τιάςο. ἐξ. Αςςιίτ. Χλδὺο ζουσι εὅυ ὀϑανας ἴῃ Οἰποηΐαθος (4- 
εἰνϊηπαητοβ,ἄς εἰς {ΠΠπ|4οητε 5. ΡΙαταγο μη Οτδβοης. ΑξίοτιΑρο- 
{πο].ςαρῖτε 2. χλόὶε ζοντες ἔλεγον, ὅτι γλδύκεις μεμεσαυά εἰ εἰσε,ἰεὶ εἰ 
οαυὶ ΠΠΔητος. Ν ἀπὶ χλόν, ςαιμ}ΠΑτῖο ΟἸσογοηῖ» κε ας ἔασοτιας 
4:04 ἢς πτεπεῖςπάο,ἱὰ «(Ὁ ΝΑ] πο ιθάοἷα τατος ψιᾶσαι ςοηίς!} 
ποδὶς πτοη ας ον ἰποοπάϊ ταπλοπ σαι Ῥτο ἔοτίτπιις. Αστηξοτε, 
ἈΒιετον.: Οργίζονται 3 τοῖς τε κατα γολωῖσι, κ χλδυα ζουσε, κ᾿ σκωηῆου - 

σιν: ὑξρίζουσε γίρ.[άοτα ΡΙ ατατο. ἐδ ιο ε πη, πολλαὶ ἔλασφνμο χλϑυα- 
ἕαντες ὁνηήλοις ἔχξαφον, αιαϊοάιςὰ ΠΠπάοπτος ΠΟ ἰπιποςαν ἔοτιθα - 

Ῥαητῖ, 
Χλδιασία ἰάεπι αιοά χλόυτομός. Ατἰίτοτ. 6, ΤορΊς. Γροςῖςισι σοητιις 

πιο ας: εἴϊε οἰζουε τ, Καϑοαίωῦ οἱ τὸν οϑραηλακίσμον, ὅξραν μῷλ χλόνα.- 
σίας, ἐφεζο μϑροι:ν γὸ χλόνασια ψρις τις. 

Χλδίασμα,ατος τὸ ἐμιπαιγμὸς, 
χλδιασμὸς. οὔ, ὁ, συ! τῖο Οἴςοτ. {416 τίτιπι » γ᾽ χλδνασία νὴ χλδθεν 

{τγτῖπο. ΟΕςπαίπιος εἰ (πος τ}. ὰῆη,}) ἱτοηΐα ργοχιηνα 

ἤρυτα 7 4ιμπὸ Αἰἴψιος ἀπιατὰ τατος ΠΟΠ ἤπςε ἀογιία ᾿πίεα- 

πα ἃς ἰπάϊηνς, Γιατ πὲ ἀϊςοῖτοτ τα ςξξατῖο." ἀεπὶ ται] ο- 

παῆπος πας ερσοττοπιοῆς γἰα πὶ Ἔχοῖταζ ὃς (οὐϊοτὲ ρτοροίπα 

γαξτὸ Ἔχοιτίτ » οἰ μάςπς ρεγίομπαϑ αὐ γογαπὶ σοι ραν δι ΟΠ ο 1, 

νἱάς Χλδάζω, ς 
χλδυας ς, μώκος, σεώπηἶης) σα. Π]αἴοτν χλδυαςικὸς ῬΟΙ]μΟΙ » δί χλθιαξ 

Οοαιςεέ, 
χλά δὲν. αβατῖπε, πη] τὶ πιρχύδίω, σωρηδὸν; Ἐ] εἴν ο, νϑ διδος 

Χλδύννης" Ἰάσπι συοά Χλόνασμὸς, Ηδίγ οἶν. “14,4 τον χλόνη εἰδὸς ὕ- 

βρεωςγτῆς γὸ ὕξρεως. ἡ διὰ γίλωτος γινουδοη χλϑυασια καλεῖται ἡ ἢ διὰ 

πληγῶν, ὕζοις ὡμωνύμως. 

Χχλύδης,κ ὁ οιϊηυιολλιις, ασα δών θλαδίας, ΕἸ εἴγς. 
Χλῆδος, ως, ρατς Ρυιγρατίοπιιπι μαδεπϑ ἰατιιτη μειδούμπι διίατοι- 

Ιασςιιπηγαυτ ἀςοτγιαις ἰαρΊ Δυπὶ; ἘτΥ Πα Ροτῖι Χλίδος,ντ ἰπέτᾶ. 
χΧλιαίνομα;,μιᾶμα,,τερεςογιοροβο,ςοηςαϊεἴςο ΟΑζα.- Πορο ἀΒίο]. 

χλιανϑεὶςτερε αξξιον ὴ ἍΝ Ὶ 
Χλιαίνω, μ, ἐν, τσ, αΎκοι, τερεξαςῖο, εαἰξαοῖο; οτἱοὲ εαἰεξαςϊο; Ηετ- 

Τοπι, 2, Θεὲ 



 Ν 905 
πιο] χλίωνν: ἐσ' αἰϑροίκων; [αἰ 6 ξλῖ5 κατ οι δυ5 ςαἰ οἔαο, Ὀϊοίςοτ.. 
1π0.«ςὰρ.49. 

Χλίθυσεςνεωςμ το ΡῚ ἀἸταϑοτορογ. χλιαρότης. : 
Χλιαρθε»ζ, ὁ τορ ψες:οιι ΟΡ ΡΟ ηἴτηγ ὑπῆόζεςΘ-,ἱ, εἰξοτις βαππσ,αρτά 

Αὐϊοτιάς πα μάο. ἐλαίῳ 3 χλεαρῷ κἡ πολλφὶ χἡ ἀσλα χοῦ - χερσιν «ἴα - 
αείξον, Ἔχ οἷοο τεριίο Ἰα τοατ εν Θαἰεη, Δ Οἰδι. Χλεαρα ἐδέσμα- 
ταν ἰὰς Ὑσδωρ, Ν 

Χλιαρότηροητος ἦτο ΡῚ ἀϊτας, χλίανσις, 
Χλιϑεονος οὐ, ἦὴν ΟἹ ρτιιδυ ει τρυφερὸς) ΡΟ] Χ δ, 514. 
Χλιδαιόσφυρο να ςης ροάιι πη πη ΠΠςοἱος ἀς! σατος, ὃς πιο ]ε5. 
Χλιϑαναῖς, ἐς ΠΠςατευ χογΓιο κὸν πλο ΠΠἸτοῖν 
Χλιδώ» τη ἀο] 1 οῖι5 ν πιο τουφώ είν ο. 
Χλιδιη, ἧς ἱ,ν οἰ αρτας ἵπο {ππίος,τρυ φὴς (6 }1ςἴ αν Πιχα. ΡΒοςΥ]. αὐσε- 

σιν ἀκ ὑπτίοικε κόμη, χλίδᾳ 3 γενωξί, ΘΟΡΠΟςο] ο5 ̓η Εἰ ἕξγα 5 αὐμζον 

καεκχτόμοις χλιδῶς σέ ψαντες, [ρα οἰνγιι ἢ εχ οϑξῖς οἰ ποίη ῖ5 σα ρ τε 5 
ςοτοηδητο5. ΝΑ χλιδη, βοςρυὺξ α πλοίφιμος ὃς ὅδε τρυφὴ τὴς κέφα 
λῆς, ΤΠτοΓρΓ. ᾿ 

Χλίδημοι, τὸν ΟΠ 15» ρα! ιἀα πηοητιιπ1) φόρημα, ἀπη  ξξι159 [αχιῖι5 δί σα - 
{152 ΕπιτῚρ. 

Χλῖδος, ε΄, τὸ, ζει 4ιιο 4 χλίδη μα) ογπαπιοπτιπι [χιιγῖο ἤπ15.10 ἢ. 
ἴῃ Αράιηνας ν ἣ 

Χλίδος, εἴν, τὸ εἰ απο 5. Ο ΟΠ ΠπππΠ16ς. χέρα δὸς σωρὸς ὥστοκαϑτιρμρίτων κα ὡ- 
ποιψη (οίτων, ἢ ὙἾ ποτα μδ] Ὡρό χωσις. Π)ςπηοίξ. ὡρὸς Καλλικλ, τὸ κλί- 
δὸς ἐκζαλὼν εἰς τίων ὁ δὲν 1. χοιυῦ κα φρυγανώδη σωρόν. ᾿ 
Χλιδων, ὠνιθο, ἡ ἀγπλ} Π1, πιο ποτ ἰ]ε» εν ἢ. ἃς ΡΟΪ]εςῖ, Ὀϊοάοτγιις 

δῖςιι]. αἷθι ὃ «ὧδ τραχήλοις χλιδώγας λει ϑοκοννήτοις, ', ῬΕΠΊΠπηδτα πιο - 
πἰϊα πὰς σεπιπιοίαᾳ Αριϊοϊοταιχῖς ΝΊγρα]. ασοατιιαι πιο ῃ 6. 
Ατθδη ἴῃ αν ἐχ ΔΠῚ νευπῦι5 πιοιηοτας χλιδῶνας εἰμφὶ βου χίοισι, 

Τλοιητο ἃς Χλιδὸναι. 
Χλιερὸς, χλιαρῆς. 

Χλίω, ϑρύπῆωχάς  ϊοϊῖς ἔγα προ ίαχιι οβοσπηῖπο. 
Χλόα,χλόᾳ, ΟὨϊ σὲ χλόμ ες ἡ στα ν᾽γοπβ σγάπηθη, νεἰ νιγ Ἂς σοτ- 

πιοηπητεγάτπι ὃς ἰνοισα; ἔο αν ἔασπμι Ἐπεὶ. Αὐταὶ οἰ ουπὶ 
Οετοτῖς ριον τάς Χο, 

Χλοάζεν, νἴγεγα, ὃς Χλοάζειϑει δι Χλοανϑεῖν, βλας" ἐμ εἰν, ογπλΐηατς Ηο- 
(γον ανϑηρδύεάϑου "ὦ γαςρ ζεῶτι. 

Χλουνϑης νη οίσεη 5. 
Χλοαυγὶὴς, ιν τοητοτ [ρ᾿ οηἀςης,[αιοΐδη. ᾿ 
Χλούω:χλοωὶν ηάς χλοάζως Τητογρ. Αὐπορ ἢ, Χλοακσι χιλοὶ, Ηληο- 

ἴσαν ξγιισιεηγα,, ἄλοα σοι βωλϑ- , ἴῃ Ἐρίρστ, Χλοώσεις ὠμπέλοις,ϊν, 
ξγοπάοητες δ᾽ ἀθη. Ο1οἴταιν εὐδπὶ χλοιώ, 

χλοερθον δον τι 4  οἰχεγθασοις, μετ᾽ ἀτι5.ν πτάτιτι εἰ χλωρός, 
Χλοερὸν πελίον, ΑΡΟΙ. Βὶ ἀοά.ν τὶ 415 σα παριι5.}}0.ἘρῚΡ.Χλοερῆς τίς φῦ. 

νὉ. δξὴ δ ρόσ «: Οἀρίτι οτίδιτη ΡγῸ ΡαΠΠάο. 

Χλόν,οτασιοι οτθα ν  Γοπϑνβουπένη 4 φλόν, 5014. σε παι πη» Ραίσιια. 
Ατιζονιάς πυιηάο, γῆ πεποίκιλται χλθας μυρία ς5 ἵιταγτα ἀ τίη ξϊᾳ 
οἱ ποιθανπ τὴ ναι λοτατο, αὶ χλόίω καὶ πόαν» ὅς, οἴαπον πὰς ν᾽ άφεατγ 
ἀϊιοιία. Μίατος! ας Πἰδτο 4. Ὀἱοίοοτι ἀὶς ἀπ ποταῖ χλοίω εἴΐς ἴῃ 
Ρ᾽ τητίς φυοά η εἰς νίτοτ, 14 οἵς, ἔγοπά65 δζ ξο] 1. εἰς τόπον χλόης 
κατασκίμωοῖν . ἴῃ ἴοςο ραΐοσιια; πα δέταςιϊα ργαῦεης . Ναζαηζεη. 
ἴῃ Οτατίοη.β,, ΕΠ οτἰαπιὶ χλόη Οοτγοτὶς ορίτηςτ, σα λι5 1π Αττὶ- 

δὰ ξλυπι οχταῖ : ἃ νίγοτς ἱοροτὶς ἐη σαἰλῖπο5 [τ ρεητῖς ποιηὶ- 
πᾶῦα, 

Χλοηκομέξειν)ν ᾿γοίσεγονῖη ἘΡΊρΥ. 
Χλοηρθ. ὅν ἴτ᾽ {155 ΕτΥ ΠΥ χλοορϑς, 

Χλουφιρεῖγ, πογδείσετς Οἱςετον εἶ πεγδαίςετς. ΡΊΤη, ΤὨςορΡἢτγαῖ 1- 
(ἴοτ.110.8.ςαρ.6. υἱδωρ ὃ. ὅτὸυ μῷ χλοηφορήσῃ ἡ κυήσῃ πλεῖον «ὕτοισι 
ξυμφέρει. . 

Χλοηφορφε δ, ἔστοας ν ΓΙ ἀϊτατε ιν σου πι ἢ 5. 
Χλοιῶν ταν τ εἰσι παρά ΗἸ ρρΟοτ. ρτο χλωραίνοντα. 
Χλοίδο, νἐγογρα Ποτο ρο].υ χλο. εἶχε παρειαξ, πγα Δ 5 (τὰ ογὰ ραΐ 

Ιου ταπαῆτ Η εἴν ο. χλωρίασις, ὡχ οότης.Ν σα Πα .1ἢ ΑἸεχίρμαγ. ὠγει 
χ’ δον ἡ τε ϑεύψε, Τἀ 6 πη, κὸ πύξοιο χλοον κφαεχόσατο γιϊοις, 

Χλοούϑαι σογ ΠῚ Πα γοΟΥ ἸΓΕΓΟ. 
Χλοιωείζω τοπαπογογοί ας γα ΓΙ του, κενύρφμια), ΕἸ ς γ οΒ. 
Χλοιυείον τὸ χηίξιον, : ᾿ Ἃ 

Χλοιωης 4,6 Οτ ὃ τομίας τὴ μονόρ χης Κοὲ ρος τ ΓΔ] ΘΕῸ ἤ15.ἔσσπο Πιις 

σταπηϊπὶ ἱπάοιπιίξης. ΗΟ πιογ. Πα, } ὦρσεν 6): χλοιωύϊμ σεῦ ἄγριον 
ἀχριόδον ταῖν δὲ [πτέτρ Χλοευΐω χτλ τὸ ἤτυμον χχοειμίμω, τὸν ἐν τῇ χλθῃ 
ἄυναζομζωοεν, δυτ: »αφλ»Ὲ" τὸν ἀφρις τοὶ 3 τὸν τομίων, ᾿ὄμοὶ ὃ τὸν ὅγε χλέ 

γῃ χιρίν ὕπνῳ καλευΐνω διατρίξοντα. Γ ες ΑΠΙ τοι. ἈΠ τοτ. ἢ ἕ, φυὶ 

Ἡοιϊπογίμπ οἰτατοοα αἀηχιίσες αι {6 ἀϊχοτας ἀε γοίορς Ο- 
ἀγ{ 1 χλοιύων Οεηΐτιμις ΡΊΌγαΠ5 ποα οἰγοιηἨςξγιτιν ΗςΠοί.. 
ἐν ἢ συῶν εἰγέλαι χλοιώων ἔσαν, 

Χλοιωδο τη ἃ χλοιξ ἀςποπηίηατιπι ΟὉ ρΑ ]Ποτοπη, 
Χλοιζ, που δα νυ γί άϊτας. χλὼ εότης ΗΠΡΡ. 
Χλτώδης Πςτασσια5ον Γιά 15. χλωρὸς. ΠΠΡΡΟΟΓ. 
Χλώρασμα ριά ΠΊρΡρος. χλωρότης λαμώεον ἀναμγρυυβμη, καὶ σ)ηὴ τὸ ὑσὲ- 

ρωδες ῥέπουσω, 
Χλαρειξ Πτεογαιιῖ5, Ατἱ ἴοτ.Π|0..9.ἀς ΑἸἰπια], Γτειιβ θ᾽ 4 πὶ ρτὸ 

ἀἰ10, 

Χλαρήϊ λα καίμαίω ἀϊχὶτ ΝΊσαπίίον ἴη ΤΊ] ον οἷς ) ογιισδηι ν τη άθπη: 
Καμωίω κηπείζω δξοσότοσαν ὅπ χλορ ἡΐδα γώτῳ, οἴϊ ὃς Χλφρηὶς) Δ1159 

Χλῶωρίων νἸγοο αι δεν ἐγ τς εἴτ πηδρ πἰτιιάϊης τυγτιιτῖς Ὁ δγεπις Πα 

ὟΝ 
. φι!δυίάδαπι ἀϊοῖτιιν οἵδε Γαῖα. αιιὸ ἃ τη βοτάϊς ἰοςῖς νοτίε- 
ταῦ τ ν οἱ αιοὰ [Ἰατῖτη ουηὶ ν τί ἀϊτατο ὃ νοῦς ἀρράγεας, νεῖ οὉ 
ςοἹοτοπλ: δι ἃς χλωραυ χύω σορποπηϊπατιιτ. ι 

Χλωρίασις»"»ν 1 ΓΔ τα5, χλώροτης. Ν᾿. 

Χλαράζω,νἱτγείςο: ρα ΠΠείςο. ςαρῖτ. 14. οα1τ. κορλας χλαφίζουστι, ἵν Αἰ ἰς 
Ρα Ποτς ἐς ἔο πη}. 

νἱἀετατοίς  ατίζατα ρου (ΟἹ [τἰτίμτη ἀρράγετ.ν Ἰὰς ἸΏΒ. 
Χλωρέων ογ (9 δον γε 5015) 41}155. 4118 ΠῈ ΟΧ βαστατίοπε ργοσγοατὶ [α- 

Βυ !αητιιτ Ατὶ μος." δ. 9... πῖπιισαρ. 1. ὃς 2Σ. ΑἸοχ  Τ τα! ταημ5 εἰϊ- 
χίτ χλωρριὶ πυργίτας. Ε ΟΥσο αἰ σιπλι15 Ζ γέ ναὶ 1 ογίου. 

Χλαρόκοιος ς-εφόμΘ)γοοζοηα ἔγοηά θα, Επτῖρ. 
Χλωρβς οὐ, Λάϊς ξ, ὁ χλωόδες,ν τ] ἀϊδ. νης χλωρὰ ὥμπλαςπα. ἄς αΐ- 

θιι5 Γαρτᾷ : ἥτ μῖπι ἃ χλόη ς[9 Πογθα χλολρος κὶ χλοηρός, ὃς χα 
κρασιν χλωρὸς, ΕπΠτατ ἢ η Οὐ, [πᾶς Χλωρὸς ( ἐγαρΠατίοης 
δ Βετ 155 4ια: οιιπι δάδιις νἱτοίσιητ ἀοσοτρεα: γοσοητοπι ςΟΪ - 
Ἰεξδξοηεαι ἐπάϊοδητ, τοπουϊτατέπηαιις γετίποηζ } Ργὸ γεςςῆτὶ ἃς 
ν ΓΙ αϊ 7 110 }}} ἀταῖ!α τοπόγο ΡΟ ηῖτηγ, αιιοά τα !δ᾽ εἰδ γεαρρς γὼ 

φέῤσφατος ( ντ ἐς ἀπετο ἰιοτίρα ἀἰχὶς σαί. ᾿. δὰ Ο]απσοηςπ1.) 
μαλακὸς κὶἰ ἁπαλός, δὶς χλωρὸς τυρὸς. 14 εἰξ,νεοπο γῆς, σαίοι!ς ΓΟ ἢ 52 
τε μοΓ 0 ΠῚ] 15 ΑὐἸ πο ρ Δηι λὴ Ἀαηΐϊϑιν τάς Τυρός, Ετ Ἠοπηστιις 
11. ἀ.λ, μέλι χλωρὸν, αἰτι τοῦ ωοῤσφατον, χλωρὸν αὔσος. Η05 τεσοη5,) 
Τϊοίςοτϊ ἃ. ἰνυτο τοιτίοςςαρ.90. Ἐξ Επτγιρια χλωρὸν δείκευ, τοη6- 
τὰ ἸασΒγγιπα. Α Ρυιὰ ϑορίιος! ἐ πη, ἀμφὶ χλωξρὲν ψοίμοϑον εχ ροπιιπε 
χλοηφάρον, 1 εἴτ, πογϑιάααν πὰς Βεγθι ἔογαισι ἀγεπαπὶ. 1 αἰσατί5 
τεσφητοπΊ: σοι] Πατῃ ν οἱ ρα] Π45π|. Χλα σθφίτα γῇ!5 μεταφορα-- 
κῶς ΔῸ ΠοΙ 15.118: ἀτΠ0 ἀτοίσιητ, Βαποίσαοτ, ἀςςο! ογαητιγαξ-᾿ 
4116 ρα] Ποἰσιητ)ργο ἥσιτο ὃς Πατεου(νε 8ὲ ντγΠΠς Γιατί Οτςςο- 
τα τα πιοτὸ ργῸ ἰατθο, ΡΊατει Δα Με πες. τἀ θα 11 τι οσιίος 
νίγογοῦντ νἱγἰς οχοτίταγ σοΐοτ, 1115 σοϊογενῃ Πατεῖ οχ- 
Ρτίπιεγε ν οἱ τ, )ὃς ἐοὸ 4} Δεςοοτ δύσις ραἰ νότια, ὅς Ψ] ὠχρὸς 
νοσατιιγοὶπ {110 ρα] ον εἰϊ οἰρτισδη5. Δ] οηλ15 Ἰὼ (ΟΠ1γ.1. ἐν ὡρρ-- 
γνως- νυ ϊ ας Ηρ ροοτατῖς ἐχρουΐτ» Καὶ τὸ χεώμα «τ ξύμπαντος 
τρρσώπου χλαρὸν τε ἡ᾽ αἱ μέλδυ : Ἰπαητιῖς ἐς πγτατίοης ςο]οτῖβ Ἰα 
ἔτουτο οι 5, Μετριωτέρᾳ 5) καὶ ὅδη τὸ χλο ρϑν: εἰώϑτισι 5 ἑπτως δγομώ- 
ζειν οἱ παλαιοὶ ποτὲ μῖ, τὸ ὦ χρον: ἐνίοτε ἢ). ὡς οἱ πολλοί χραΐμζος τε κι 5ρι-ἰ 

δακίνας καλῆσι χλωξας, Ἐχ Ηἰρροοταῖς χλωρὸν ρογρα  ΠΠἀππὶνοττος 
τίτι ΟοἸ Πις Π0.χῳςἀρ. σιν Βὲ, οἷον δς ηἰροτ,ααρογρα! Πἰάιις5.1,6 οἷς 
8: ἱρίπιπι Οαἰ θα ἐς νἱ ἕλε τας, ἐῃ πηογδὶς ἀσιτὶς. Γ4ςπὶ ΗΠΡΡΟ- 
οτᾶτες οἱ ν ἴτε! Π πὶ Πιια ᾿πτοι! πὶ χλωρὸν γοσΔι1Ὁ 5 αι ἀ 4}1) ὡ- 
χϑον, δορίιος]. ἰπ Τ ας  η}}5 ἐς Ηοτοιηο 5 - ἐκ 3 χλωρὸν εἶ μ(οὐ μευ 
Πέσωχεν νογτίτ Οἷς, Το]... 14πὶ ἀςοοίοτοηι ἰληρυΐηοπι οπι- 
ποιὰ σχουθυτι δὶς χλωρὸν “εϑ., ἀοςοίοτγ πιοτιβῆιιο ρα! ΠΤ άτις εἴτ 
πιοτγίπιιο  τιπηεητος ἴτα αἔΒοἰΔτ)}. χλωρρποιόν, 11144.2.. δ ὃ χλω- 
9») δὲξ- ρει, - 

Χλωρϑτης ητὺς ἡ ν Ἰγότον [ΓΠ {1τ45. Οα] οπ, χλοιξ, ΗῚΡΡοοτ. ἘΠ᾿ ετἰᾶ ρα] - 
ἴοτ αἰ ὠχρότης γ νὲ Ρίλ! πιο ξζ. χλα ρήτης χρυσίου, ῬΑ Π]οΓ τὶ, γἱ 4 ᾿ 
Χλωρφς, 

Χιαύματα, ταρτηοητα Ρ᾽ αςοητατγιιπλ,ἄιτ με Γπγο 4] οἰϊσοτγιιπι » βρώ-: 
ματα. ῬΟΓΙΙοὶ τοὶ πἰδικόμμα τοι Η εἴν ΟΠ]. τεὶ τἶθ᾽ κρεων ὠπεινϑρακίσμει - 
ταν άς [ἀργὰ Περίκομαα» ὃς ἴῃ ΟΝ Πα 4. ταί], Οπιπία οἢπδιι- 
πλατα. Χναυμάτια ἀρι Αἰ δη ἀἸσιητιγ δῖ σα} ας χιιας ἐς ἰσαιῖι5 
ΔΡρρατατα: σι]οσὲ ἀοΙΟΥΔΏΓΗΓ, . 

Χνοεΐζω, με, (σω, αν ἀκα. ρα οἴςο.Ν εὐτια ίο τ, χνοαζων αὔτι χδυκανϑὲς 
κάρα δορί νος !.1. αὐϑών,νἀς Χο, 

Χυοαω, πη ἰἀπιρτηοἶι5. ΑΡΟ].2. Α τσοη. δες ιἰὸς ὅτι χνοάοντας ἰούλοις 
Αὐντελλων, ἱ οἷς χνοιιῦ αναφύοντας χων, ριδωβοςΐς5 ρέ]ο5 θατρα: ο- 

ἀεηδιντάο Χυοῖξ, 
Χνόν, νης ον, καὶ ο το αὶ τοῦ προχού ἐξονΘ’ μέρος εἰς τίμ) ὁπίωὴ ἐμξανιέμϑυον, Ε!-- 

{πιὰ Ἴω αυια ν οἱ τα αχίϑεν δὲ Πηητ πῆ χὶ τά] Μοάϊοϊμπινο- 
οατ ΓΠΠΟἰτ5.συύριγία ΞΟ ρΡ ΟἹ, ΔῈ ΠΥ]. ἐν εἰπῇ ἃ 59) ϑύζως, Ελακον οἰ - 
ξόνων βριϑομίνων χνόωη,). τοὶ ἀκρυξόγια, αἰοὰὶ οἱ αἱ χειγράσες, 1» δὲ πα- 
εαξοτίτισες ν οςαυταΓ. Πτοίτιν ὃς χνοῖαι Ροοτιςό, Ὑταηατὸ ἀϊχῖς 
ἰδιάοτη οπὶ Τ γα ρίςιις, Σπεφ διάκων πομπίμοις χυθας ποδιων ΡΓῸ 
σαὶ ἄκρα δῦ ποδιών,ν εἰ ̓παυῖτ ΟΟπη. ϑρφύόλως τὸ σμωεχὲς κίνημα ΤΡ 

ποδών. ΔΝ πὶ χν ον οσατιι τοῦ ἀξονθ- τὸ ἄκρον τὸ ἐντι ϑεμῆνον τῇ. χοι- 
νεκέ διε, 

Χνοίθ. κ ὁ, 8. 

χνζο ῶ, ὁ Ἰαππρο,ρυῦος. ΡΟ ΠΧ ἀς δάγθα [οαιιῶς Περὶ ὃ ταὶ παρφαξ, 
ἡ υἷρ ὡράτη τραχαῖν αἴϑον, χυῶοιν ηἶε χνοίξζᾷν δριιά Ῥοξεαβ. Αὐἰορ. 

ἴῃ ἸΝ εὐ. τοῖς αἰδοίοισε δ οὖσος κὶ χνὲς αἴσπερ αὐλοίσιν ἐπίμΐϑγειγντ σοηῖ- 
τα ριι5 τος ὃς ρᾳθε5 ἡ Π ρους {ρον βογοίσογετ, ντάς ΤΉ λίθους, 
Χνῶς οτίαπη ἀδ πιο Πΐ τοπηςητο ἀϊοίτιγ Ζιιο οὐ} εἶτγα; ἀπατ ΌτΩΝ 
τας ΟΠ ΙΧ ἀς ᾿εξξῖς Π| 0 το, Εἴποις δ᾽ αὐ οἴμωι κὶ χιζν νὼ μοιιῶ, ὅγὴ ἡἌΠ 

Χνας απ μαλακών. τα τορ ἐν βα(υλιωνίοις, Εἰς ἴχυρφα κα χ, ὅν. 
τγδηῇ τὸ ἡ ἀλοστέχνη, ἱ. τηατῖ5 νος ἰαπιιρί ποία Γρυ πιά : νἱάς ἤιο, 
Ἰοςο. Ειατι. Οαγ ζιοχ Ατποησο,Αἰλὸς 3 χνόθο, καὶ ἀκαθαρσία ο 
Τὴ «δ παλαιάς βρέ καὶ ἐν δμοις αἱ λὸς αἴ χνης ΑΙταὶ οἵ χϑς αιὰπη χνΐφνς 
ντς Χνοσζω κἡ Χνοώῳ. κ᾿ 

Χνοωώδης. εἴθ. ὁ ἡ ἡ ἸΔαυρίπο ἤις .τι Βητοτιρ δῆτ. ΤΊ ορμγισαρ. 2, 
ἐπεὶ κι δι) ὧν τοὶ μϑῦ ὅδε χνοώδηγτ ν 1τ15»πιοτί ἃς Ποέεται. ΤΡ  ἀσπητος 
ΡιΓούις αι] ρα οτος ον τσ Ρ Ια στα] ητα5ν Ματςς} ἰδ τὸ 4. 
Ὀιοίς,οαρ.: 40, 
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ἢ 
νυν ραττίςα [α Ἰςττῖ σαι δά ίτα. ᾽ 
ΧΟ Α, βεπιις πιθὴ ἤιγαον οἱ ΡΊΠανγὰς ν᾽ ροηιιητιτ ΠΠδαπιῖπα,οοΦ- 

βίμς. νἱάς Ογτ]]. ὃς Ατπηπιοη. 
Χοα ἴῃ βοτι 359 ἜΧΘα 1185, [Πα πηΐπα 9 ΠΠατίο πες . αἱ ΤὙ) νεκρῦν τίμα οὐ 

πονδ αἱ ἐναγίσμια το κὶ ὀκχυσεις, Στὸ τού χύειν. Εθίτατ. ΗΠ Ἰα ψ. δὶς ἀϊ- 
οὐπειιγ οἱ παις Οοτηση. Ατιορῃ. ᾿ηΓΑΘάγη. αἱ ϑυσίαι νεχρων,[ᾳ- 
οτἰβοῖα αι: πιοττιιῖς ἤοραητ. ϑορίος. Πρώτον μὴρ ἱερᾶς οἷξ ἀφῥ- 
ῥύτου χιας κρίωώης ἐνέγκοι δὶ ὁσίων γέρων, δες. ΑὐἸποτεῖες ἀς ππιιη- 
4. γίνονται νὸ ὁ ρωώων θεραπεῖαι ἡ χοαὶ κεκ μηκότων, ἰὰ εἴπ, Ἰηβοτὶς τηοτ- 
ταϊδ ᾿ηξογαητατοῖ το πι!5.ἀς [ἔτι τρέφονται ὃ αἷα πεῖς «ταρ᾽ ἡμῖν 

χοάς κὶ τοῖς χριϑτεγιζουΐσοις 6) “ν᾽ τώφων,Ἰὰ οἴς, 1 δατι οαίθιι5 ἃς Ρα- 
τεπτατϊοηἾδι15. χοας ἐχέαντο τοῖς ἧρωσι, ΒοτοΙ εις [ΠΡ απηοη ράτοη- 
ταιιογιπι, εγοάοτιις, 1 ξζας ἐπὶ πὰ ἤπησ ἴῃ βογῖα: ἂν ἴῃ ογοπάου 
4ιιὸα πλοτγτιιογιιπι [Ὀ ρας Β τὶς ἐπ βογγοπτιγ. ΨΊΓΡΙ!. ἴῃ Δλ ποῖά, 
ΤῊ ΕΟΓ Πηι15 τορῖ4ο [ριιπηδπτία ον πιοὶα ἰδέϊο, Ἐππάςβαητ αιιτο πὶ 
ἴδς» γε]. 118 ΠΊ.Υ ἢ Π1Π150 [1π|45. Η οτος» ετῖα πὶ [ράγρεῦαητ, αιοά 
ἄοςοες ΑἹ (ΠΗ γ]ι15. Βοός τ᾽ ἀφ᾽ ὧγνῆς,ὅζς. 

χοαναὶ ταὶ, τη οτ44.τεὶ μέταλλα. 514, 

᾿ ρανόΐω ἔπ πάο, χανδΐω, εἴγς. ἶ 
Ὶ "Χοόρης ἡ, ἕο γπγὰ 1ῃ ιιαπῇ Αἰ σι! ἃ τγαπς πη ττιτ, αξα πιά: δι] τπι,χώ- 
, γηντύπος εἰς ὃν μεταιχ εἴται τὸ χωνδυο νῆσον, ΕἸ οἴγς. ΓἸ οἴτιιτ ετίατιι χο- 
Γ΄ γεῖον κα χόανον. ΕἰῈ εἰἰλπὶ ἀριιά Μοάϊςος σοπραιιῖτας φια ατα ςα- 
᾿ τεῦ τὶ πιράτι ΕχοιρΙ ςΠ 55, ηἴάγ ἱπ 410 1}}1,6 11 ὅς αὐυελθ.,4 1135 
ἡ δ λίωὸς, Θαΐςη. 

᾿ς Χδανον, τὸ, Πα ΟτλμΠὴ ν 4591}: 4110 ΠΊΘτΑ Πἰιιαηταγ:ιο 4.811] ντῦ- 
ται ἀυροηζαΓ ) ὃς Ομ  Πλ] Οἱ ΝΥ χοανη, τ γεν. 144, 

"κοδυΘ-,κ, δ, ἔοτπαχ,α πα ΠῚ, ΠητοῦΡ.ἴΔπὸ Γαίςσατ. Αναχρέων Π1}0.4..Ε- 
Ῥῖδτ. βοΐδιον ἐ χοανοις τετυτσα υὔμον. ν5 εἴ ἴῃ 410 Τιαίιατοτ απι: 

“Φς Σπιπιεῃ οὶ. 
νη γερο," ἐἰβοπορή ας ἢ 

ἃ ἸαρῺ 

σῷ κα 

δ μεαφρι. 

ὈΠΉΓα!- 

Ἵ "εύτεο. 

ὑπερ; Πςς παπῇ νεῖ δἰ τυ πυογα πὶ. Ἡ ε΄ τις, Καρσίτερος ὡς τέχνηνύα᾽ αἱ 
Ἰϑμμ π΄ ζιών, ἕω τ᾿ ὄυτρύτου χοαίοιο Θαλφϑείς, 

ἀκοὴ Π;)Ο. Χοεζον, το ογ Α΄ πὶ ἰπτο Εἰ πιιπι,παχυὶ ἔντερρν, 114, 

ἐπζριθῳ. ἔς Χοες, ξειτη ἀριιά Ατιιθηϊςηίες ἴῃ οι πθτὶ ἀσὶ (ΟἹ τιιπὴ : θά 
αὐϑες ἤρα ἀποηις νοσατὶ ἃ πιοηΐς αὐϑεσηρίων ἀςσορῖο ποιηΐης 
{ετίϑιης. 

Χοειὶ ἑως, ὁ σΟΠρὶτ59 οἴ νο πιοα. Μίαττ, εἰ δὸς μέτρα ὦ μετροῦσι τὸν 
οἶνον, ΟΟταπιοητγατ. Ατ  Ππορὶνεῖπ ΙΝ εδι]. ὈἸοΐτατ ἐπε τὰ χέειν, Α- 
αἰ ορβαη ἱππϑῆ σεν, Ανν οξένεγκέ μοι ταχέως οἴνα χοῖ Τάεπη νεφ 

ἍΝ; πτμσοτι, 

κημιάαγει- 

υἰκιρ μιν μν χοαῖ χαρήσεται [οχ σοΠρΊο5 σαρίοτεν δὲ [ΠτοΥΡ τ. τὸ χοαξ εἰ μὴν «ἰξι- 
μι, ἐἢ Π }γ0- «πάτα ςδπ πῇ χοεις ὅδι χ7᾽ ποιυτικίμδ αἰδειαν, χοῖῆς γὸ ὥφειλεν εἰπεῖν. ὡς 
ὙΠ γαμοὐ ἱ!}. ἑππῆς«(ι 3 βαριώεται, ἱξ ἑτέρως δδὶν δυϑείας, κἷ τις ὅξιν καὶ χνἡ͵,τῆς χοῦς. 
Οὐ ρὲ ὀμόμιν Χοέϊς»θατῖ,σαρ.7.11}.3.Ἀ ἐρρτο πηεηἤιγα ιιααπν. Χοόῦσι,ςοη- 
Ἢ Ἰρο ΕΠ Π]- 

μοί ρἰ οι 
υἱμδ, (ἢ χμ» 

8115» Ὀ τούς, Π1.ς.ςαρ.40. ᾿ 
Χοὴς ἧς, ἡ, τοῦτα {ιαΣ τη οττιὶς ἱπροτίτητ ἃς αὔτ πα τιῖτ ἡ ὅϑηχευυῆση 

τοῖς γεκρρῖς γῆν5 114, Πϊοΐτιτ 8. Χόχ, νά ε Χοεις, 
᾿Χοήρες αγΘ-. ΕΠτΙρΟτας ἀρτιπὶ δά ᾿πξιιπάεπάιιτη [σαοτεῖι, 
Χογφόρρι, ργοργίππι Τταραεάϊα ΑΞ (ΟἈΥ 112] πτογρτ. ΑὙΠτορ ἴπ γοτ- 

θο νὼ οἰιῦ δίς. 

Χοὶ,τεγγα ρα! αοτί, χώματι, Η εἴν. 
Χοΐδιαγοχροηΐς δια. αἴλνιε, 
Χοϊκὸς οὐδ, ὁ τοτγοπιις ργορτὶ ἐν ποι νογὸ τεγγε πεῖ : Ἧς ἐπὶ ΤΊ τοπι- 

κὸν εἴς ΠῸῈ ἃ ὠστώδεςντ πόλινθ. αἱ γλινΘ. οἱ εἴ, ὁ Ἰατο δέ τοτγὰ ἔα - 
ὅτιι5. ΤΑπηθη ἰοοι!πὶ ποῖ πιάτοῦῖαπι Πσαϊῆςατα νοΐτιπτ ἀριά 
Ῥδυ πὶ ρτῖ πᾶς δά Οοτίητῇ ὑςφρῖτε τς. ΝΌΙ 5) ὁ τρώτος αἴσρωπος ἐκ 
γῆς χοῖκός, νοτταπζ τεγγεπιτη γοξξὸ , [εξ ντ ἐχροπιιηῖ τη τετγὰ 
νογίαητεπι, ἀϊσεπάμππι εἴἶετ ροτῖις τογτοίξγεπι, Χοϊκος ἀὔϑρωπος 
ἀϊοίτιτ νε ἃ Νοπηο. πηλῷ ἐκ χοὸς αὐδρογνοιο,ν τὰς Ἐπίγει θα ςαρ τ, 

ΚΙ αὐ 
; μία, ἡ 

οὐοϑοπ 
ἰ γεὲν ἐπιόγαίημν 

{τὶ οί 

ῃ τῳτέ αν 

᾿ δὰ 
' κἶη ἐπιῤνμαν 

Μ" 
ε πω 

νι γἰνιλτι ς.5. Δᾷ Οοτίπε, νδι τογγοπιπὶ νογῖο ποη τευγοίτγοπι , ἴῃ νοςα 

“" τς Οἰκοδοριώ, 
νων ῖς ΒΟ Χοινέκυ,ατοάέο! ες τοῖα» χνόν» σύριγξ» ΗΟ Βῖιι5. 1οίτατ δί χοι- 
νιν γικίς, ᾿ 

κ γζκ ἕο ὼ ΕΠ Χονικὲς δὸς ἡ, ὃς 
Χοιίκεον, τὸ το! οἴυς ( ἃ πιο ά!) ἤριιτα ) ΤΠ πιεπταπὶ ΠἈἰτιγρὶ- 

ΟἸΙπῚ . αι ὁ5 ογδη 1) νἸτίάτιιπι εχίπαῖτιγ, Ψόσατας 40 ΗΙΡρο- 
οτᾶτο ὀρϑοσρίων,(ἰ4 «ἢ ἴοττα γοδξ4) ἃ Θλίςμο χοινικές.ν Ἰάς Οαΐς. 
ΤΡ, 6. Μοτιοάι, Αἰ ρίηετ. 1.6. οαρΡ.90. τογοτὶ οσἴγοιι]ο φομῖρο- 
τατίροῖ [ρίταπι αἰ του πιο 10}: ἑλικοφδιῖς φιαίαιις εἰδιυιΐοι!α 
εἰπι ᾿βέξα νογία! 1) πὸ αἰτίαις ἀδρυ ΠΊάτο ἄτα 116 ἸΠΠΠΠΟΓΡΆΓΕΓ: 
νηάς ὃς χοινιχὶς ἀζα πῆιςος ἀϊοὶ πηστοτυτ. Ὑιάς ἀξόπηιςον, (εἰπις 
1ῖδτο οὐξλιιο,αρίτε τοττῖο. ἘχοΙ αἴτια ν ογῸ ἄἀποδιις πτοαϊς : 5ἱ 
Ῥατιῖιπι οἵδ, ιοα ᾿αίιπι οἰ, πη  Ἰο] ο»ιιε πὶ χοινέκιον ΟῚ 
γοσαητ: ἢ ἔρατιοίιπι;τεγ στ. Γάοπὶ ἰδῆάςπι. Μοάίοίι5 νεγὸ 
ἘΓΓΑ ΠΊΠΤΩ σοποδιμιπὶ τογ65 οἰ, ἰπ115 οτῖς εγγάτιπι ροτ ἀιιοά 
τα θά τΗπὶ οἰ αὐπιο(ιρίς αιοαιις πεπηρε πη το 115. Ἐχτογίοτς οσ- 
θὲ εἰπέζις) ἀεπηϊτείτιιγ, 51 δατεπο ᾿οροπάμπὶ εἴϊε τος τρί ἀς- 
πιοηῖτας. Οἴδαις νεγὸ πιοάϊοί απ παπσγοης σοπῇγπηαῖ 9 πε 

ἄπαι οἰτειιπηιογτίτιγ οδεγγετ ταις ναροζηγ. χοινικίου ἐξα πῆς" 
ἐχηυλπει Πταλιιπι σεπιις,ΓΕςιατ 1 ΠἸπηιαπι ὃς αυιὰπη νοτογιιπι π}8}- 
τὸ τηΐπας ἰαδοτίοίηπι (Ο! εττετ ἐχοορίτδυϊς ΠΠ.Βοτα ας Μεώέϊ- 

Π ρμΒτορίθ5 νἱν πη! ἀΠΊ] οἱ ΠΊ πλιι5 αἀττάίαιις [οἰοητία δι οχρετίςη- 
᾿ς εἴα οἷατὶ Πππητις » Ζιο ταπι παῖ 1 οἰτοπα τς, τατι ἤριτα εχ- 

Ρτγοίηε ἵπ 110 ἤιο ἰἴρτο ἀς ουτδηαῖς. να ]ἱηογῖδι}5 (εἰορε- 
τοτΙΙΠΊ. [7 Ἷ 

Χοϊγιξ, κος»ὗ, Γοπιοάζιις ψά 11 ἀριιά Ἡδετγοάοτ δτο 3. δ 7. νῖ ςοΣ- 

ει μετ 
ἡ, τοι αι 

Ἐκ) ἐκ πνγῦ ἡ , 
«3 ΠῚ ἱπῳ Ἧ 

τιμή 

οὶ τ ΜΆ 0} 

ἡ ίλϑι 

ὦ 903 
αι οἰναεπὶςοπὶ ἔτιιπι οητὶ οὔϊο φιισπζωπη Ποιηϊηὶ ἀϊς γπὸ (τὶς 
Πι.Γοχτατέαπι Οαχα νογεὶς 6.9. ΠΠοτ. Ὁ] αητ, Τα οβατηΐος Ῥᾶηος 
φιάταοτ ἤπιητ, Αὐ το ρ ἢ. Τητογρτ. χοῦ ιξ αλών, ΠΧ οατηἰχολτῖ- 
Ττορθιν πᾶς διχοίνικον, δύο χοίνικας! τοῦ ρ. Α ἀϊἐλίοης χοῖνιξ ςὅ- 
Ροίυἶτ, ΤΟ ρ "τ. τρινμμχοίνικα ἃς πενϑημιχοίνικα, 1 τότ πο 5 ὃς 4ιυῖ- 
ΠΟΚ5 [Ἐπη] (χτατίος, δ. 8,οαρ.4.ΒηΠΠποτ ρίαυτ, Χοῖνιξ ἰτοσι Ροάϊ- 
(δ: ΒΘ ΌμΙ5)ν τ πμιπ]ς 114: ῬΙαιγΟ Α ΠΠ1ς οἴ ρ ριον οἱ γα! ὃς τοτηη- 
44 Ἰηριια. ἴῃ ηιια: στιὰ ᾿πηττιἰττοθαηταν. ΑὐἸΠοΡ ἢ Υη Ρ] ΗΓ. ὦ κνή- 

{μαι δὲ σου βοῶσιν ἰὰὶ ἰὐγταὶ χοίνικας, κὶ τὰς πέδας ποϑούσαι, ἀϊςιιμιατ 
ΕτΙΑ ΠῚ χοινικίσες Αἷο ΤΏτογρ, 

Χοιραδιώφης,εως, [Ἐττ] ΠΊῸ [τ|5. χοιρα δ ώδη φύματα, ἔγασης ῬΙ ταν. 
Χοιρρὰὲς, δὸς, (αχαιπι Πιδ παῖς ὨΙΡΤΕΙΠῚ » ΔΙ ΖΔ Ὡτ [τη συ ΠΟΠ 5. 

ντΡογοο ΠΑΠΕῚ ΠπΉ}]1ς ν᾽άθαταγ. ἐπ ἘρΙργαπηπτατίθιι5 χοιράδας 

ἐς πέτρας, δήλιοι χοιράδες, ἘΠΓΊΡΊ ἀος.14 οἰξ, (τορα]ὶ Ὁ ο}. ἄσ ο᾿γ!. 
Ρεγί, ακταὶ ἢ νεκρῶν χοιρώδες π᾿ ἐπλιϑιωον. Χοιροὶςοἔζγιιπγα,ἱά εἴν, 
ΤΌΠΊΟΥ ἴῃ απο (πρτεῦ σοπογοτα 4115: 4ΔΠ| οχ Ριιτς ὅς ἰληρυΐης» 
{ιαῇ ρ᾽απάιια: οἱἡιιητιγ, Ἐτίαπὶ ΓΟγορ ι}115 νοσδης, νυ]ρό- 
τις εἰογαμεῖϊος, ΓΪ οιιητιιτ ὃς χοιράδαι, (οἰ ας Πδτὸ αυΐητο, ἐς 
ἢγαπιί βοάοςετ οα5 νεἰατὶ ῥ᾽ ἀπάτας οτῖγὶ μαίοί λον πιαχἑ πὸ ἴα 
ςοταϊσε»ίεα Τὴ Αἰ ]ῖς οὐἰαππι»ἱπραϊηῖθιις ὃς ἰΔτουθ}5.) πηατοηλί(α; 
ξοσπηϊ πάσηι. 

Χοιρεῶται οἱ. ςΒοςτολτα’, 1. ρότοα'ος, δῖς ΟἹ Ποης6 τοχ δἰογοπίοτ 
γοσδιῖτ τεῖιιπη αιιδη 44 π|. Ἡ ἐγοά. Π1}0.ς, 

Χοίρει(θ.. οὐ, δ βοτοίηιι5 (1115. Δ] εἴταν ἃς χοίρείθν, νἱάς Χοίρεον, χοι- 
βείων ἔργειν χρεών, {1111 σατης ργοβίθονς », Οαεπας ΠΠ τὸ ρτίπιον 
δὰ ΟἸσις. 

Χοΐρεον »γτὸ δέλφαξ, ροτος 15 [λέγε 5, Οὐ, ξ, ἐῶν νωΐ ὦ ξῶνε ποί τὸ 
διαώεοσι πείρες-ι Χοίρε᾽,  τοῖρ σιοΐλες γε σίας μνηςῆρες ἔδουσι, πος εἰξ, 
νείζετε ρουςι!ς 4 ἀρροηῦτιτ (γιῖς,ν οἱ νοίσοτς {{}Π|5 σατ- 
πῖθιι5.4ιῳρ. δες. Ξ 

Χονρέδεον, Κ, τον Ρογοο ΠΠπι55δς πη] Ἰεῦτα ρυκίοπάτιπι, Οοπν. Ατἰ πορ ἢ, 
νιάε Χοῖρος. 

Χοιρέον, γειωαμκεῖον αἱ δῖον λ γουσιν, ΑὙἸ ΠΟ ΡΒ. Ππτεγρ, 
Χωράγη,ν Ἰ46 φοράνη, 

Χοιράναι αἢ ΠΟ πο ἢ ας ΠΊΑτΙ Πα, (1145 ετῖ ΠῚ ν οὐδ ΠΊτις ρον σεϊ οἐνος ας 
Βιι5 1π 1410 1]5 οτίλπν ντοθδητιγ ΑἸ μοπί θη (ὃς, αἱ ϑοιλασσιαι ψῆ φοί, 
Οὐοπη. Αὐὐ πορἢ τη Κ᾽ οἰρι5.ἃς Ἐσιεῖτ. ι 

Χοΐρεθο,ε, ὁ, χοίρει(θ- χοίριΘ- κοιλία, [}}1π|5 ν οητοτ, Ὀϊοίς, Π.ς. σα ρ. 
94.κυςις χοιρία, ροτεῖπα νος. Θαΐθη. 2.4 Οἰδις. 

Χοιρρζοσκὸς “0, δι]. συζώτης [Ὁ Ποἰ15)Ροτουίατοτ Οοἰτπι, συφέρ- 
(Θ΄. συοτρῦφθ.. 

Χοιρργρύνν(Θ., κ, ὁ ος Πἴπι15 τοῦτο τὶς, ΒΟσγοστν [5:81 τῖχ, Π ας 
ἡ ΔηΣτΠΔ]15 εἰμι5 ργο μὲ δῖτιις εὐας Πι4εῖ5 σα Ρ.11.1.οϊτῖςϊ, 1π Οοπι, 
Αὐἰ Πορ Ν τ Ράος σΠΠῈ νῃῖςο Ἀ, 

Χοιρρϑλὶψ, ΠΡ  ἀϊπο ας . ψια  πι] το γῖς ρυιἀς πο! ἀτεγοξίατογ. ὁ τὸ 
γειυαγκεῖον αἰδοῖον ὑποϑριίξων͵ ἃ χοῖρρειν Ε] τα] ξοτοπῆς, φιλυδεκᾳ- 
ςης ΙΝαπη σαϊσιΐοτιιπη νῖςς σοποϊῖς πγατῖ πἰ5) τς χοιράναι ἀἸστ!η- 
τιιγιντεραητιγ. ΟοπΊ, ΑὙἸ ΟΡ τ Ν εἰρὲ5.1άεπὶ "δ᾽ άςπλ»τύφεδα- 
νὲ καὶ χοιρήϑλιψ Ποϑεῖν ἐρᾷν τ᾿ ἐΐοικας γραίας συρρί, 

Χοιρφκομεῖον , ν45 τε ΧτΕ ΠῚ 9 1Π 4110 Ροτςς]]ο5 νἱπέζος (αρίπαθαητ, 
Πὰς Ροτεῖςα οἱ 4]Πρατί ρόοτγος!Π ραίσιιητιιγ, , λεηγόντι πλοκτον 

ἡ ((ογιδις Ηοί ομῖας ) ὡς ὀἐρνιϑυτροφεῖον . Ἰάςπι αο ἀ χοιρεποφεῖον, 
ΡοΙΠμχ. 

Χοιροπ βρη κοφ» [114 ΡοΓοατ Δ ΟΔ7α 2. Δ ΠἸΠΊ, 
Χοιρρααλέν» ροτοιπα ν οηάοτονν οὶ σογροῖς αἰ: τι ἕλςετς, 
Χοιρρπαλης)ν σΠἀΐτοτ ρογσοτιπι» ΑΤἸ το ρ. ἴῃ Δομάγη. δ 
Χοῖρος, ες, ὃς Ροτοι!5, ῬΙΑτο 2. ἐς Β ἐρ.ἐ ϑυσαιρῆνοις χοΐφον, δζς. Χοῖρρς) 

Πατιιγ Π14.τὸ γιωναγκαῖον αἰδοῖον, ρι4 ΑὙ Το ρ μδη. 1 ΑσΒάγη. γατ- 
το ἀε Ἀς τι, 116.25.ςἀρῖτ. 4. ΙΝπι ὃς ποῖαι πιμ]οτος πιαχὶπλὸ 
πυιττῖσς 5) ΠΑτΠΙΓΔΠΊ, 4118 ἔσο πιίηα [ἀπτν ἴῃ νἱγριαίδιις ἀρΡε ἀπε 
Ροτοιιπι, ϑζΟταςὰ χοῖρον, δίς. ν πάς χοιροψείλας ὁ τίλλων τοὶ μόρια ζω 
γιυαικών, δ Βο]. ΑἸ σαν], Ρογῖ, 

Χοιρφασέλεϑον, ΡΠ] ις5 Δὲ σίπεῖα ΤΠ|͵ το ζ.ςαρῖτο 42. ἀπο δεία ι 4118 
(ρίποίμπῃ ὃς [άτιιτι ὃς πίρτιιπι ἔο Ττιπὶ Παίσοτ ῖτα γοσατὶ (ογηθῖτ. 
δί Π᾿δτὸ {ρεϊπηονοαρῖτε 17.1η Ἐπηρ]αἴἶτο εχ μιοτίοῖς ̓ ΔηςΒυίὯτα 
ἘΒεγοίρεϊ οι ἤγοη,οποοίοατῃ οἵϊε ἱρίς ἐχρουῖτ. Πρ ροοτατες {τ- 

ὕτο τ.ἤς τποῦδὶς πι τε γῖθιι5,.. ἐδιαάδει τίυ) μικραὶ κὶ ἘΚΑΟΧΑῸΝ τίω 
μεγάτίω μαῦετ. Ἐχροπίταιις ΘΑ επιι5 ἴῃ Οἷὸ [5 τί ἀγχέστεν, νῇ- 
ἐς Πἱοίςουῖ 4.11.4. σαρῖς.21. ῬΡΙΓΏτιῖπι Π{{0....2. σα ρ.20.δὲ 21. Ἐρο 
χοιρραπέλεϑον,ϑι χοδιασα Ιερεηάιπι ἐχὶίξιπιο. ἃ Πισςετάα ποπλξ 
μαθές. ᾽ 

Χοιρρσφάγς, [λοτΊ σις, 9 ύτης, Η εἰν οἶδ. [ ᾿ 
Χοιρραφφεῖον, τὸ) φατιοα ἴῃ 414 ροτος Π] [ρῖμα ΠτῸΓ 5 χοιθρκομειογ5 

Ῥο]Πιιχ. 
Χολανω οἰδιάϊοο. 
Χολέγον, Περατοῦ παροδιι14. 4 ΤᾺ 1 οἿ}8 Ρατῖς τηξοτίοτο σαῖα ἄςρεα- 

ἄετ [ς]}15 τεσερταςι πη. πος" 
Χολας, ἐδας»ν, ἴτε δ] Π}} ΠῚ. ΡαΓ5 ΠΟΤ ΠΊ1Π}5 ΒΥ ροςβοπάτι) 5 11ππ|π|;» 

Αὐἰΐζοσς. 9.ἀςε Α πῖπ|, ΤῊΣ Ἶ 
Χολάδες, αὐ, ἀἸσυοταν ἐπτοπίηα ογαῖϊα, οπιέτα, αι ἀ ἦπ δα χολὴ ἔππ- 

Σ΄ ἀλτιγ: γε] φυῇ κοιλάδες » Απηπποπ, ἀϊ Πρ υτ ἃ χόλικάρι νἱάε 

Χολέρᾳ. 
Χολάσ, μιάσω, στ ακοιρἰγΑίς τ; ὀργίδομαι, ΑΥΜΕΟΡΒ.»Φ. ΝΝευῖτασα 28- 

Ἴοαι. 3, ΟΟββ 1) 



904 ΧΟ 
[οϊατασι. ἐμοὶ χεκ τε τ! αἱ ἐπ δἰ σσαπλτοι σαρὶτ. 7. Ἐπιαπρ Τοᾶπη, 
(οπιπι. Αὐἠτορ.ῖη ΡΊ υτοςχολᾷν ρα Αττῖςος τὸ μώνεάλευξατε- 
το : σοπηπνΐτογ νογὸ τὸ ϑυμούῶχ , Πισςςπ [τς - νης ὃς νυ]ρὸ 
εἰροϊογονντ χολὴ εἰροίογο. 

Χολέραγακγἐ ΒΟ  ογα, πτογθιτις ἀσατ Π πηι: πο ἀἸ ἔλιις ὑπο “ἴδ χολα- 
δανγποη νοι ὸ ὑπὸ τῆς χολῆς ΕΠ νογὸ χολέρᾳ Αἱ ρίηοτα: ὅζ Α ξτίος 
πῆς γαςρὸς ἄριετοθ- ἐκτείφχξις » κοίτω έν τε χὸ δὲ ἐμέτων γιγομ εν 5. διὰ 

«ορρσεχὴ 70 σιτίων ἀπειψίαν. Οοτης] Οο] ὰς θτο χιιαῦτο 7) σΆΡ.11. 
Ῥείΐηιο σαπὰ ξαοίουἀα πλοπτῖο οἰδ σμο  ετας, αια σοπηπγιης ἰά 
Ττοσηφο δῖ, ἀταις τητείπιπότιιπη νἰτίππι ν] ἀοτι Ῥοτοῖς, ΝΝαπιῇ- 
ταὶ ὅς ἀεϊςξεῖο, ὃς ν ογαῖτιις εἰτ,ργατέγαιςο ἰες τη βατῖο εἰϊ,ἴη- 
τοίξιμα του οητι τ 115 Γαρτὰ Ἰη τάσις εὐ Ἶτ, ρ γί στὰ τη 4 1185 
Πανὶ ἀεἰπάς ντ ἴῃ οαὰ τοοςης σατο ἰοτα εἰΐο νιάξατιτ, ἰητεγά 
αἰθα, ποπαιιη πῇ πἴρτανν εἰ γατῖδ. ΕΥΡῸ δῸ ἢ ΠΊΪη6 ΠΙΟΓΌΠΠῚ 
δυης χολέρψν τας ποπηϊπατιιηῖ, ὅζο, 4 115 ἀστὸ τῆς χολῆς εἰϊςὶ 
Ῥιιταιτυιιὶ πιο! σοτιπι εἰς σο πα πλΙηἷ5 εγγογοίξρε επἴμι Ὁ111ς 
πι11ο πιοίο ἐχοεγηίϊτιγιῦσο ἶσδ᾽ χολάδιων ἀἰςὶ πλ}}} τοῖς εἴ ἴῃ - 
ἤραῖὶς Μεάϊοις Δίοχαπά. Τα! ἴάπιις ἰἰδτο Γαρτίηπο 9. οἰ 
μας ἀϊϑίο : Χολέρᾳ ὅδι καὶ αἴμετρθ- ὀκτάωοκξις καὶ διαὶ γαςρὸς κἡ ἐμέτων 
γινομῆβη ἐπ᾽ αἰατροπῇ κὶ χφκώσει τοῦ ς-ομφόχου. Ἐτ ἐπηηηοά!ατὸ ἴτα 
Τυδιππσίτ» μὴ πλείη δὲ τις χολέραν κοριλες ἄγοι τὰ ποῖϑος ὅπ ὑπὸ 
χολῆς "ΛΑ γινεῦχαι πάντως. δὴ ἐσσειδὰν διεὶ Δ ἐντέρων ἐθεώρφεω ἐκ- 
πρανομήρίιω πἰωὶ δεοὶ γαςρο ς τροσῷ ἐρφμίμίω ὕχίω. (Υ οσαῦδουτ Διιτο πὶ 
ψοζογος ταὶ ἔντερα 9 14 οἰζ, ἴητο [ππα χολάσας; ντ Η Οοὐποτι5 5 κέ - 
χίωτο χάμαι χολάδες) τοντου χαΐρεν κὺ τὸ ποίϑος χολέραν Δρρο[2- 

ταιατν [ἢ ΒΙΘΠ1ς σαρῖτο πι. Ϊ Ν απιογου, ἕως υξέλϑη ἐκ “ἈΠ μυκτιΐρων 
ὑμδ. καὶ ἔσται ὑμῖν εἰς χολέραν : Τητοτρτ. θπος Ἔχοαᾶζ ἐς παυῖθιι5 
νοεῖς δέ νεγτάτιιγίη πιο. ]ς τὰ οι Ρ] τη. ἃς ΟςΠ Ὁ Πσηϊ- 
Βοδπτίιι5 ἂς Ρ᾽ Θπῖπι5, Ομ ἐγαπγ ρα Οδΐοη. δα Οἰαιςοη.,χολέ- 
ρα! αβστιιης ἀπῖτηι ἀεἰ Ταιιῖιπι. Ετ αι] σμο  εγα ᾿αθόογαητ. χολερι- 
κωντὲς κὶ χολερακοὶ νοσᾶτιιτν Γιατί ηἰ (ατιο οΠΟ] οὐτ οἱ Οα! εη, χτὶ τύποις 
110.7.ςὰρ.ς. Δίδου σευ υἱδωτι ϑερμμώ χυαϑοις δυσὶν 9 χολερλῶσιν ὕδατι 

ψυχεώ. 
Χολερκίω, (πὶ σΠπο  οτίοι5. τούς. τος 161. χολερεύντες γ σμοΪοτα ἰὰ- 

δοταητοσινίάς Χολέρα. 

Χολερεκὸς, ΟΠ] οΓ, οιι5. οί. Πδ..4.ο.5.ν τάς ἴῃ Χολέρα, 
Χολη ὅ ογή ἔς], Β1Π15 τατη ἤλιια αιιὰπι αττα, Οαίςηο ἁὐτίοτο : Ὀ1Π15 ἃ 

Ολτὰ Ππιρ!]ϊοΐτεν ν ογεὶ [οἱ οτ αὐτὶ τῷ χολκὶ ξανϑή, ΑἸοχ. ΑρΡθγοά, 
ἴῃ ργαξατίοης ΠΡτὶ ρει ΡτΟΌ]. σκαμμωνία χολίω ξανδίω ἕλκει: 
νθὶ Θαζα, ςαπιτποηΐα δ] πὶ ἀϊιοῖτ ἀςππα πλοχ ἰδ᾽ ἀειι, μέλας 2 
ἐλχλέζορφς κὶ σπίϑυμων, μέλαιναν χολίω,1. ὈΪ]Πςπὶ ἀτατη, Α Ὁ Πτὸ ρο- 
ἤΠταπ1, Παη απ ταητιὶ π. δέ ἀιμαγάτι ΒΊ! ἐπὶ Πρ αἰ βσατιάτγαπι νοτὸ 
ΟΠ ΠῚ οτπὶ Δἀϊςϊοηε μέλαινα, χολὴ καὶ ξανϑ,14 εἴς, διὰ 0119. 
ολ]τάα εἰς ὃ. Ποςα, αἰ εη. «4 Οἰδις. δ το ρεῖπιο. Αςορίτις ρτὸ 
ἔγα, απὸ αἰ πείγιιπι ἔτα; σαι Πτ ἤλιια Β11Π15.. “τοῖπὶ ργὸ ἴάτιοῖα 
τς ἃς τα ἀϊο, αὐτὶ τῷ πολυ), τά οἴξ, ππαἰτιιπι ὃς αἰ πιῖιπὶ 9 ΑὙ ΠΤΟΡ]Ν. 
Τητογρ. Χοληὴ 48 αἴγαπλοητο [ορ᾽δ:.ΝΊολπάογ η ΑἸΟΧΊρμαγαι. 
Η ἅτε σηπιαάδος φυξήλισδος . ἥτε μέλαίνει Οἷδιμα χολῇ δολόεντοι καϑέσ᾽ 
ἀγρώςορος ὁρμίώ, Χολὴ ἰάξπη χιιοά Ὀ1Π1ς νου α, χολυδὸχ 9. κυ. 
σις ΡΟ ΟΠ εχ [ἴδτο Σ.ἀς πορατς ἃς ΒΙ[ς Το ιιθης οκὐ τῆς μὴν ἀγίείον τι 
πληρώσαι, ἐγνεῖται ταῦ μεγίς“ῳ λοζω, κἡ ὁμονύμως τῷ ἀυτε ὑγρῷ γ καλεῖ 
σαὶ χολή, 

Χοληδὸχ Ὁ- κυΐςιις, ΟΠ σα τ5 στα Ὀ1Π1556χ ΤΠ ογίοτί ᾿ςοϊποτὶς ρᾶττ 
τε σδια ἀεροπάεης5, Αΐςη, 

Χολήϊον ΗἸρΡοοι.ιοά Ὀ1]6 πὶ οἰ ποτ, χολῦς ἀγωγόν, 
Χολημεσία,ν Οὐλάτῖο 1115. ΡΟ ΠΧ. 
Χόλεκεφοθοιιπι ἱπτοιχίηα, κοιλίαι, χολτίδες, τοὶ παχέα ἐγτερα, ΑὙἸΠΟΡΗ., 

Τπτογρ. ἰμδυςρον,Γἀοπι ἐη Ἐφυ τ. χορδαὶ, χορδεύματει, 
Χολιθονῖγατιι5,ἷα ΕρΊρτ, 
Χυλόξζαφθο, ἡ Χολοζαφίνη,ὰ τἰπέξιιγα δ11155) ἀς ἀγαιιδτῖς ἀἸοῖτιν, ΡΟ]- 

1υχ [1Ὁ.2. 
Χολθεις, ἐγτος» 1 ΑΥΠ15. ἔς ΠΟ το Ν ἰσαπάον ἴπ Τ Βεγίας 5. Πολλάκι δ᾽ αὖ 

χρλθεντας οἰπηρυγενηδυ Ὁ. ὄγκοις, 36. 

"χολοι(ο.,κ, ὁ εχοάςξης Ὀ1Π5 Ἰππτονίγο ἤι5.Ν Ἰοδηά, 
Χολόομαι. μκ. ὡσομία!γπ. μαι θ 6 γί ζομαι,Ἰταίςσοτ, ἀγανακτοῦν 1Ππἀ!ρηάτίοης 

ῬοτσοΊΊοΥ ᾿π)πηο] οἰτὸ ἔεγουϑυυούμω, Ὠεροπεης, δι. Β᾽ ταν απ 
Ταθιουκεχολωυῆνοι ϑεϑὺ τεεραντίνοις οἱ ̓ ς Π Ὑ ἀγοητ ἢ158.ὠργισμέ- 
νυ. Ηο.1146.ωώ. βασνλ δὶ χολ ὠϑεὶς,Γοσὶ Γιςοεηίςηϑ. πατρὶ χολωϑεὶς» 
Τάοπι 114 4.βινΟὲ Τητουρ.μισηϑεὶς των αὖ πατρὸς» ραττῚ ᾿πμ1{ι5.. ΑΔ.- 
1ἰχααηάο ἤης σαῇα. Οὐγ. ὁ, μκοὐλα γὸ κεχολώσεται ἔμεν»: ) ΕΓ ΖΠΔτῚ 
Ἰηΐσιιο ἀπίπιο ἔοτοτ," ὀργεϑδνήσετι, κεχ ὁλωτα! γὥργις αν χολώϑη ἐλυ- 
πολ ϑὴ ἀργί ὥδυς χολωστίμϑυ.. ὀργεϑνείε, 

Χυλοποιὸς, οὗ ὁ, 16 ΠΊ σἸ απο η 590} 10 Π]ςυχολώδης, 
Χόλίδο,κ δ. τα, ἸηΔ ρηατίο ἀργη τρόσκαιρφε. αϑορὶ τὸ χ εἴ ὅδε 5114. Π144. 

αἱ χόλον καταπέψαι ἃ ς( τῆι ὁ ργίω κατα νοῖτα πη γοργίπηογς. χό- 
λον ἔχων. ἰδ! σηοτ, ΑὙἸΠΚΟρΡ᾿. χόλῳ τρώων, πάρ πατίοης ἱπ Ττο- 
ἴφηος, ΟΠ, χόλῳ ἐχιδγαίω, ἔοὶ ̓ς ντρογεονΐη Ἐρίρστ, Ετ 4. ,,αλ- 
λαὶ οι οἰδεώνεται κρα τη χόλῳ: Οἷς, Τ τῖς.3. (όταιιο τη οι! πὶ ροπίτις 
τιιγσοίςιτ τγι(τιθιις ετ15. 

Χολοξαφινῶ», ἃς 

Χολόζωφϑ', σις Πιιε νογροης δὰ σοϊοτεηι διατὶ : οἰξ οαῖπι 01} 
τι πέλαγα ἀπτὶ ρεπὸ σο] οτος. 

Χρλόω, μι ὠσω, Ἰετιτο εἰς ὀργίω ἐμζανχω, 144...) γὸ ὀΐομαι αὐ δρα χολω- 

ΑΣ 

τ 
᾽ σέυϊν. ΗςΠο 1. ἐχ όλωσε δὲ μιν φίλον ἢ τορφοῖϊτις δηϊαχα ἢ δά 1γληῦ οςῦ- 
τηουῖτιν Οἱ ἀπο ς τερὶς Ασςυΐ., "ὴ 

χολώδης, 9:56 κα ἡ τα σα ἀ 1590 1 {10 5. ἔς ΠΠοἰῖ5. Θα! οη 4 ΟἸδις, 1}. 
τ. ἔσω Ὁ. καὶ καὶ φύσις τοῦ κοίμνοντος ϑεριμοτέαρ τε κὶ χολαϑςέρῳ. χολώ- 
δεῖς χυμοὶ γ δ1Π1οἱἢ ᾿ινυτον 655 ἀριιά Ῥαι ιν Ανϑιροῖ, το 6.ἀς 
οἤητμιο. 

Χολωτὸς» 3959 1ΓΑτΤΙᾺ5.,δργιστκὸ ςβγλΘως 

Χονδραάκοδος, ὦ χαὶ ὁ» ἰρίηαπι μα εης εχ σμαγτιασίης. τὰ χονδρα,- 
κανϑαε, τα: ΡΓῸ ἔρίηα οἰαγτι σίηεπι μασοητ:ς πατι]ασίηοα ν ο- 
αι Οδἰοι. 

Χον δ᾽. πὶ ἔτη ἕλοῖονν οἱ αἰ ἐςαπη. 
Χονδρίλυ ἡ νοχοπεγιαοντάς Κονδρέλης 
Χονοίδέον,ν 45 ξο  τἀσοι!πΠι»ρατ λα, 
Χονδρεοιῦ »στασποίοηι οἴϊο, ᾿ 
Χον δδίτης αὔτος ἀριιὰ Ατηςη. 1.3.» οὶ οχ αἰϊοαιν ἄς Χόγδρϑ.. 
Χονόριωώντες μα ςοὶ,ττιγοοπτος ρταρἀμγαΣ 116 πλὰ ΠῚ Π1257) Πηα ΠΊπηαΣ αὶ 

ται πὴ [ας ἴῃ στα πηο5 σοα σα! ατιῖγ, πιδηγαιϑ: νίαας εὖ ἀμγα . γε 
4ιιαπάατῃ ςαττί!α σαι ἔρεοῖςπι τοξογδης, πο Ππι5:ς ἃ ἐα Μ]ατ- 
Το" εἰς τορτεδοη τς [16.5 δ τοίσοτ, δαιποτάγαιις χονδιϑκώντας μοι 

ςοιὲ ἀϊοῖ, αιιπι ̓ π στηπιο ἰας ἀςηίατιιτ, - 
Χονδιρρκοπτεῖον, τὸς σΘΠῈ}5 Ρ᾿ τίη ἐπ αι αἰῖοα να πρίτατ ΡΟ ΠΧ. 
Χόνδιρρς, κγδ, σΑττη ]α σον ραν ἴηζοτ διμοιομερη μορία 41 ξἘ4 γα] 15 εἰν τη- 

τευ τιτὶ} πατίς σαττιαρ ογαρογα; ἀττου ας γᾶς Πα π1ΠῚ] ΡοξζοΣΙ 5 ο5. 
υοά πιιογοθάτπη, Οὗ [άπ χόνορϑ. ξιφοειδιὴς ἀἸοἴταν ἃ σαἰς- 
ποτν πες Υἱ ποχονδίρκα ν οςατα ΙΝ τοφηάοτ ἴῃ ΑἸ ΧΊρΡ μᾶτπ1, αὐραψαύ-- 
υσε δ), αὐίαι Θωρακθετόδι χόνδρος ἑαὴρ κύτος ἑζετογαςρὸς. ΧονδρίΘ-. 
εἰιούάτις, ἔτ Πτιο αΠῖσὰ ρτὸ ἔτιιρο ἀἴαιο Εγιιπιςητὶ σαποτο »ἃ- 
Ριιὰ ΤἈρορθτγ. με τότ. .4.σαρῖτς σιν Ὀὲ ὀρυζον αἰρι πῇ ὗν, δῇ χόν- 
διρρειαριὰ Πιοίςοτ α, ἐτῖαπι ρτο αἰ τοα,ἰἀ οεροτίοπε δας ἰοτδὶ- 

τίοης οχ αἰΐσα στάπο. τα με ἀϊοῖτ χόνδιρφυ χυλὸν ει πέψημαν κα δ- 
φημα αίῖος [που πιγάεοο ξξιιπ). ἃς (οτ ἰτοποπι Ῥδα 5 δὲ ρίηο -- 
τὰ Πἴδτὸ γοττϊοφςαρῖτε τγισεππιο ργῖτηο, ἡ ἄλιξ καὶ χονοίθ-. 11 .τοτ-- 
τἰονσαρίτ. 6 ζιχονἰρΘ- σλυτός, Α ἔτιπ5 σοι! ἔτι ἰἰχὶς ϑογπι, 9, 
σαρῖτο του τροφὴ Ὁ). διδόναι χότδιρον ἀλικος: τ σαρ.12. ὃς 59. ΑἸ σα: 
ἑαοϊετια; τατῖο ἀρτια (Οὐ ται τίη πὶ γεωπονεκων [ἰρτο 3. Αταρος 
χόνδρον ξοττιρτα νοςο ἄϊοιιης (ἀπάτα παπι. Ἐχ τὰ Ζοα,δζ εχ 
ἔγιεητο Ρ] τη, πείσας αἰϊσα. Χονδρρς» Πῖσαν σΥΔΏΙΠῚ; ΒΤΙΜΠ}115. 
πλΐπατα σίςθανντ ἀριά Τ ἩΟρΗ ται. αἰ ζοτ, ας. ΠΡ. 9.σἀρῖτ.4. 
χύνδοθο- σμιύρνης » 5] ενα τηγτγμα: » ΗΠ ογπιοὶ. χόν δριθ- λεξαύς ἀριιά 
ΘΑ φῆ τ᾽ τόποις [ἰδ το 3.14 οἰ Τλοίσοτϊἀϊ μον» λιζανεναιιοά εἶπ 
τὶς ργδυτιπι ὅς πηΐςας ἀϊχὶς Ρ᾽ ταῖς. Τἀέπγαηιϊις ΡΊ Τλλπ5 {Π0.5.9.0ας 
6.χόνδρν χι λύν ἔνα, εχ ρο Πιττμαγῖς. πιὰ πᾶπὶ γ πᾶ) 404 Ματ- 
οοΠΠες Ἐπιρειτῖ σις τἢατῖ5 σγασιι τα ν τλιπὶ ῬγΟτΙΠ τ, Α τί τι5 9. σα, 
37.λεζοὐν χονόρθ- κυαμιῷ 9.» τ᾿ Γ15 ρτάπιπὶ ἔα πιαρηἰτιάϊης. 
Ετ ἄς ργιιπτο (4115 ἀϊχττ σα ρ.39. οἰθοπὶ [1 τί, Αἰλωῖν χόνδιρον ἂν πε 
σόματι κατέχει τώσειν, Ἐτ (Δ ΠΠδητο τη πη σαπῇ Ρτο [αἷς ἀϊχτ Ἡοτγατ.. 
Ολταλ. "1.2.0 ἄς 23. 

Χογδεφσεώδεσμ Ὁ..." 1πᾶσοῦ ἀρᾷ 6 4].}1.1.4ς τοπιρογατηθησι αγῖ]α- 
Θίπϑυτη ΠΡ α ΠῚ ΓΗ, 

Χονδ' ξότυπος. 5. ὁ )σΒατ τ ἀρτποι}5.χον δ᾽ ρότυπος κεφαλήνςαροτ σΠαγτῖ]α- 

σίθοιιπι, Αγ τοτ. "1.9. Αἥπῖθ], Ἂ 
χονδρώδης, ργμτη ἔτι595 ᾽ς οίτις, ντ ἀριιά ὨΙοίςοτ. αρ.ἀς σα] ρᾶμο: 

Ἐξ σβαυτ!αρί πο 5. ματα σίηοιις χονόρωσες γδ ἐχὰ, οἰιάττι]αρ τ 
πεῖν} εηΐπι μα ροῖ, ἃς ργοϊπεής ἀπτιαίσαμιπ εἴς, Θά 110.1.Δ.- 
πἰπι.χονδρώδη, τοὺ ἀρ ρε μα ΐ σε σματγυ! ἀρ! ποα:» Ραττος οἰναγυ]αρὶ- 
ποίᾳ. Τὰ χονδρώδη ρτο σελαχωώδυγἱάς Σέλαχθ-- 

Χόνθο, νας σγευμη: ἃς ἀριιᾷ Θοτιν πῖοϑ φαςιπὶ ροσυἾ πὶ τβεγιοῖςο 
ἴῃ] 6. Εὐίατ ἢ. ΠΠ12ά.συχώνδυ, 

Χοράγιογον, τὸς ἰοζιις ν πάς οπιπία ργοπηπητιι δά [άος πορείζατία, 
διδωισκολέϊον, ν 16 Χορήγεον, 

Χορᾳγὸς, ὃ, ὁ χορηγός. 
Χοραύλης,ὁ ΟΠ οτΑι 65: ποπιση Οτασιτη [τ αἷ5 νατράζιιπι :Ἰη46 

Ρτοιογῦ. ἀριά 1 ατῖπος ο[Ε 9 Μα]ι5 σμοται!εβοσοπιι5 ἴγπιρμο- [ 

πΐαςι!5. ταύ 1]. 
Χόρδαψος,α, ὁποτθας οἵ τοππϊοτῖς ἱπτοτηὶ οἱ ΠπλΠ15(Π πο 146) 
αι εἱλεὸς ν οσατατο ἰν Πἴαςιι5 πγουθ15. 1 δρς Οεἰ μι [10.4.6 4.13. Ὁ 
Αρίγττιις 10 Τππτατρ, χόρθαψον ἴῃ οαμἷς5 ΕἴΤς αἷτ» ὅταν πίω) σρρφίιδ 

ἐρφον Ἰὰς Εἱλεοθὶς πιρτά. δου δέν Ἵ αἰαφέρει δῖα αὖ ς- ματος ἡ μυκ τῇ 

ται σπὶ ἀσιτο πῃ ν ἰτἰ τη. 
᾿ ε : ξ 

Χορδϑ᾽μστα, χορδαὶ ταὶ ἔντεεα» ΔΙ το. Γπτοτρ. χύλικεςιν1ἧς [αρτά, 
Χορδεύΐω, με, δύσω, κα. ϑυκα ἱταρ Πἰςογπλέκω, ΑΛ ΟΡ Π Ἐφυτῖδιις. Τα, Ἵ, 

φατε κὸ χορδου ὁμοῦ τοὶ ποαγμμώτα Δἴ σαντα ἵ ΕΠ αυτεῃ ζοσιοτα 

τὸ πλέκειν ταὶ χορδάς.) ΟΥπ τοῖα Ρατταγθα ὃὲ ἱπιρ ἶσα ποσοτία σατο 
αἴιςοντ (165 Ιαξξος. δἰ πιὰ! πηι ἰπτοιηα, τ ἀς δοὶς ἀϊχή 
ἴῃ Οοηοίοπ. Χορδουμήμων σωρίοέτων ὄδης-α πΐμν,ΓΟΥρΟτινπη ἔπι ρ ἐπι 
οἰτοτι ΟΟτηπαοηζ. κεναυῆύαν, Ἐπεὶ 57 ἰΠ411τγοἱ σειυεσιείξον τας Καὶ 
νοι τῶ. 

. . . ΕἾ . - - ν᾽ ν .-. τιιγ δυίατη ὃς εἰλητη, ἃς ἐρύα, ΑΥΠτορΡ ἤδη ἦπ Κ λυ το, ζω τι κὺ χορδὴ 
χαίζης, (ὐοΠΊεη οἵ εἰΐλησις καὶ Τ᾽ ἐντέρων δὶ χορδιὴ ἰωδ εἱχητίω) ἣης 5 νοὐᾶσπ 
πηι 5.Ε ατίπς Οομηλῖςς ἴα Νεῦ. Εἰκ μου χορθίμὴ πυῖς φροντις ἧς 
ραϑέντων : Οἰοἡ οτίαπι οἶτας ΑτΠοηαρι5 Π10..5. νὈὶ ὃ χορδᾶς τὸς Ὶ 
μος τὴ χορθαφίου τόμος ἥ καν 5 ὦ πόξικομια τίαν : αίταιε ἴῃ φοὐσηίαςς, 

͵ Ἶ 

γηϑϑνψ ιν κοι 
χηϑας ἰωγρ τ νυ 

δυαίμηο, 
χὐώπρηίς ἴψοι, 

ναι μι οιογαν 

ΠΤ, 
πιῦιησς, [μι 
ἐρπωπινν 

χηθνμιλ βταγόνι 
ἄοιων τὔχπομ 
ἄρτων, χοὰς 
χαῖρ! ἑρρυὺ 
ον 
τἰμισοια δι 
μην (οἰ λίνα 

φημ μο ωπα 

μέ ψι: ἐν φοῖν 
Ἀρμενριὸ ἐν ὅψ 

πως 
ἀπριϑικ εὐ 
μῦν, πὴ παρ! 

αὐἰφηοϑο ἐούια 

μη Ἢ ἔρως ζ 

βχῳ 
ἔπη, ΠῚ 

Ὑτωρση ρριμῇ 
δηϊρν δον, ἔν 
τω μὼ ἀφηίο, 

ἐἀδῃῃ χης Ἀπΐς 

ἀιχιοτη ἔχου! 

Ἡχυνημμήμα χτι.} 
δυο, Ωρ. 

δαελιχια ἐμ 
δυάδι Ἰηΐτω ̓  

μη του νη 
Ἰπχιηὐει Ἣν ἽΕΙ, 

ἀγα ετρα ἴοι 
ἔρεμοῖν, 
ΠΝ 3 

ψις ᾿ 
χων .,. “Ὁ 

Ἷ ζημίαν (γ»». 1, 
ἿΝ 

ἰνμ ΙΝ 

βῖψυν; 

ἤἴαι ἘΞ 



“. 

ΝΠ Ὁ 
Ἰπ ἁ αὖ ἘρΊοδάγηλο χορδίω εἸ ξξα πὶ ὀρύαν, Χορδιὶ ΟΠ οτάα ἤπιος 4.5: 
τα ρικ!!. ἤϊπιπτ οὐ ΠῚ Πάςο αι Ποουα σι {τι πυ δ τΟ ΠῚ ἀι Ζ1}10 ΣΟΙ» 
ΠΝ ᾿ς αείαιῃ ἐχ 1πτοίπτηϊ5.ντάς ἀρ ὈΊάτου ἄς 1. ς 110. χορθ αὶ τἼυ᾽ μολών, 

᾿ ἜἝλτ χορδὴ τόξου, Ἱ γδυρρὶ κἡ τὸ γεεΐρρν, ΠΟΓΙ15.. σμονάα, ΕΠ τας ΐα 
ἯΙ εὐ δύ}. Κα ταῦτα μδμ, ὡς ἀντὶ χορδῆς κείῶνω, τοῖς υἱτῦ σοι πεφιλοσοφη- 

τόνοις νά ς Ἐταίπννῖη Αὐὰρ. ΟΠοτάα νἱςς» ἃς Οπογίας πο αϊο- 
ψ τοηΐας Π ΟἾΟτο  Χτὸ πος χορδῆς (οΥΠΠἀΠτιι} χορδόποιος χορώσποιΐα, 
" χορδοποιϊκωῶς, ὃς χορ δα ὠληοα ρα ΡΟ] σειν, 

Σερδυλογέω οὐ οἰλΟΥ 15 ἰοα οΥγίςιι σμογάδσγιινι ΡαΪπὶ Ἰοφιοτ,, Πἀι- 
θιυῖ5 σαῦο Ραμ, 

ος Χυρδοτον 5, Πιάηἴστις ᾿πεσητας, ῬΠ ατατο ἢ, αῇθὲ αοργησίας . ῥεγνις αὐμονίαν 
χηρϑοτονα λυοας: ΝΟ ὁΐψυς τιιπυρρὰς Πάιῦιι5 Ἰμζεη [ 'γτα, 

Χορσδουτόνων, κεν μῆναν, ΛΕ ΟΡ ἢν άς θυ. 
Χορεία, ας») ΠΟΤ τυ Τρι μα λ πτι. α7λῳ δ ἧς ὄρχησις, 514, ὀρ χυσις ἡ ὠδιὴς 

Ρίατο 46 Γιορ ιν. χορεία γε μὴν ὄρχησις τὲ κ᾿; δὲν πὸ ξιωύοκον ὅθιν. ΒΔΓ], 
ἐπ Ἐρι{{α Οτερ. ΙΝ αζαιιζοηιιὴῖ 5» τί μακαριώτερον «ἢ τίω ἀγζέλω» 
χορεί αν ἐν γῇ μιμαιόϑτη 1 ΠΟ Οἱ ΠΘΏΓΟΚ Απροῖΐος ἐπλῖταγι, [λοιταν δὲ 
Χόρζυσις,Ξε14. 

τ Χιρεϊα, τοι σλ  ΠΊληἃ α1}5 ἴῃ Ο]ἸοΥ 5 απ] τατ. ΑΘ ἘΟΡ ἢ. Γπτοτρ, 
᾿ Νυρείη ἀοιδοὶ, σατη θη ἃ ἢ 404 οἰνοτοα τω ταπτατωτ. ει ιν τεῖριι- 

ἡννίθει ν... 
Ἐ χηνρώτις μι 

τε τῇ ἀϊδηάο ςαπίτιιγ, ΑΡΟ].2. τόν γε χορείῃ μέλψαν ἀοιδῇ. τ. τῇ μ᾽ χοροῦ 
Ὀμναν. Ἀρυρυη φ: 
ὙΟΝ ΓΝ Χορεῖον (Ομ... ΕἸ] ογις. Φιδασκαλεῖον. ν1ἰς Χορηγεῖον,, 
τ θῖν. Χοράθο ρα (γ11αὑτς5 οοπίϊδης ἰοηρα ἃς Ὀτειῖςτς ἀϊέλις, Ζιιο πἴαπη 
πχπάηα. « 1 σδογεῖς ςεἰευτί5 ἐἤοτι ἄς Ε]οτπορ.Τητοτρ. ἃς Ομ} 10. 
Ἀν δὴδ, ΕΠ ὁ (ρ.3.Εὶς ἀἰοτιιτ δι τυοοματ5.ν14ς ὃς ἀρεῖ Ρεπύλτ, 
πον Χρδυ ϑεὶ δε [α ἰρεοὶς [Αἰτατιοπῖβ ὀχ ρτετις. Είατο ἐς Γι ρὶδ. 
ἡ φαϑ δὴ ἢ 1} μ᾿, “ Ρ - ὃ ἈΠ ς 
ἢ ᾿ Χύρδυμα βακχειονγα ρα ΕθπεΙΡΙ4.1η Γ νοσ ἢ  Π155 θαςς ιῖςα [ΑἸ τατῖο, ἱ, 

: τ Βαροίιατιο. 
Μη ν}}} Χύρδυσις,νἰάς Χορεία. 

ἰδ ὅϑιν. “Χορᾷ τοῖς, Ζιιὶ οἰοτατη στο αἰ τατον σα Ζᾶ;, χ'ρόταὶ Πιπτ 481 οἰνοτῖ 
μι βηθιο. ςοπῆοιμητ,ηιιος ἃς τανκριτας Αὐπἶἴος τη Ρεο᾽ ἰητοτ φωνασκῶν- 

Δ αιδαο, τας Ὁ πογάτ, Ὀίατο ζιάς ἃ ορ. Ροστάγηην ἕαςῖτ γηϊπεἶγος ῥαψῳ 

τυδυλ Ε'. ἐριὶ υποκραταὶς. γ΄ ρδυτείς, 50} 4. χορό τὴς, ὅθε ἡ μων, 
ἡ ολλία ΕΠ'Ο. χυρζύω, μελλ, δύσω, ἴδᾳκ,δυκαςττιριιάιο, [αἸτο,οχ οἶτο, οπότοας ἄμπςο. 
. χωζωχα εἴἰιογεας τπ|Ἰαιγο ορχούμαι, βακχβίω, χορόνειν χορείας. ΠΟΙ ΕΡγᾶτα 

ΠΗ.» 1 οἰογθαϑ 5 ῬΙατο εἰς ἃ ορτθιις, χορείας χορόσειν ἀγϑονεῖς, 5 «Ποτοῖς α- 
ἀκ διαί, Χοτγροτῖ ἱρπο δι 0115} πγατιλη ΕΥ̓ οιιγρο. γέμσις ἐχορδυσαν, Ἐμώτ]- 
φἠθικύρι Ῥίἀ.ς“Βοτῖς πιιρτῖας οοἰ οἰδγαγιιητ, χ΄ ῥδυύστες οἷο τὸ τριῦτον αἴτιον α-. 
εὐζοιμιολ αι: χυΐταητος οἰγοα ῬΓΠΙΔ ΠῚ ςαυίλιτ,ΪΝ..Ζ.ἴη Θταῖ. 

ρον 85). χρρηγεῖον, [ἢ ο]α, διδασκαλεῖον: τν ὃς ἀς ἀτίσι 0} 15 ΑἸ οἴ ταν χορὸς. καὶ 

πηήγοίνι. Ε  χορμχεῖν Ῥτο διδάπκεειν, οσοιο,ἀϊσαυς πιαχιπγὸ οτος, ΡΟ] ηχ:α- 
π ΡιΙ4 4ιιθη1 κ᾽ πταισδευομῆμων χορός. 

ἐὐτπιρδαι. Χορηγέα, μενν, ἥσω, αἰϑοοικ. ηκθῖν [ἀρρεὐῖτο Ἔχροπίις, παρέχω, ἴπρρετο, 
νὼ ετορονοουξογθνργαῦςο. Ργορεὶὸ οἢις τῖς (πλρτιιπὶ ρταδεο, ι- 
οἰ κε τι ἤρπιν ἀος ριδ]1ςὸ οχ ρεο , ἱμάο5 ἐ40. Ατ πο ρ νάπη, γεφικέχό, ὅυταὶ γὸ 

μετρίως τύγε τήμερον ὑμῖν, ἰυζατα ἃς Γῆ σϊουτοπι ορογαῦ οἰοι 
ςεἰεδγαιάο ἀφάτπιιισ. χρρυγω πα;σὶ διονύσνα, ΓΟ Π]Ο ἘΉ. Ἐτιὰπι οἵ 

τς Ακειίατππρίταγ ρετίο παν Πσαίβσαητο ΡΟΪγ Οἱμς ἴη 3.1ὸ Ὁ τὔσ' 
; Κελῦ᾽ πλῆθος δα ψιλως μὲ ἐχορηγει τὸ ςρα τόπεσον τοῖς ὅπη δείοις.Χο- 

ρηγεῖν τοῖς ἀἴλλοις, ἀἸοῖταιτ σπου ἀρ 1524} α1}}5 ΡΎς τι ἢ σδοτο ΕἾλε. 
νομ, β. Χορυγεῖθϑευ ῬαΠτιὸ . σα] οὐπ αἰα Πιρροάιτδητ ἃς [ὐπιϊπὶ- 
{τγαπτιτ παρ ρούίτατι ἀϊχῖς Οἰἴςεγο, ἀν πορεῦ ϑεω. Ῥ᾽τατατο ϑειῤῥηίστος 
ἢ Καῖσαρ Ὡρφυκαλέῖτο Πομπηΐον ἐκ τε γῆς κὰ ϑαλείοσης χορηγοῦ μῆσον. 

ΑὨτρἢ. Οἴσως ἀΐιςα χορηγοῖντο οἱ πῶ ες » Κι μηδενὸς ὠνδεεῖ ς εἶεν διαὶ 
σἱω) ἐμίω ἀσολίαν. κεχορηγημῖν Ὁ. τοῖς ὀκτὸς ἀγαθοῖς, ὈΟ πὶ ὀχτσγηὶς 

« ἀδιαπάλης, Ατ τοτο! Πρ το ρτίπιο ΡΟ] τις, χορηγημ,θ. (ἐΘ., ντ- 
 ᾿. χτογηὶς ξιουτατίθιι αἀταταςν τα οἰ] ΠΟ ἢ ἀείαπτ σα! τας. 

κεχορηγημῆμη αῤετιὶνν ἵγτιις οἰ πὰ ροταπξ οἰέξατς Ατοῦιη.Π0τ.4. 
ῬοΪἑτισοῖ. αρ.5᾽;.. Χορηγεϊάϑες Οὐ πη ἃς ΠῚ ]] ΠσατΊ ΟΠ ο ΠῚ οχλ- 
ὑετς. Αἰοχαμά, Αρμγοά. [8.1 ΡΓΟΌ]. τὸ πλεῖ «ον πῆς τροφῆς «ξυσα- 
τὺ μβυον; χορηγεῖται τεὸς γγώεσιν τῷ ποίϑϑις 9 τυια χΊπγα ΟἸ ΟἹ Ῥατς 1 ἀπ 

τ απ σοπιογία νι ροηοιατο χορηγεῖν, ἀοςετς, διδάσκειν, 1)0]- 
Ἰπχιν λα Χορηγεῖον, οα 

Χυρίγηαα, ατος. τὸνί ρ ρα Ἰτατῖο ἴςοτο. ἡ χορηγία: ῬΙΌτα ΓΟ 5 ἵπ ο- 

τῆοπο, καὶ πρρφῆς κὶ ἀκολασίας ὄϑωινι σπἰω) ἡγεμονίαν χορύγηψοι τροϑε- 

᾿ς μύμοις, 
͵ 

Χυρηγέα ας, (Ἰρροἀττατίο Οἰσοτοιςοπτυϊ δυο» οι. Πγοδτι}50 Πιρε 

ἀϊιιπι, πη ρτι γεγο σδτὶο (ἢ Το» οστηῖς ἱπηρφη!α γο ματαία, 

Προ δι πτθιιι5 ἴρῆιις “ποταρὶν σμοτὶ ἐχ Π  οἴττο . Βιιασ, τη Ασποῖατ, 

Τυγχαΐω χορηγίας κτλ] 1 [0 οτίτοτως ὅζηιϑυ μέαις χορηγιαν δπιζο, 

γοϊρταιεπι σγατία ἰατρὶι5. ΟΡ ΕΠ 5 ἀςΠΠΓΕΓΟ 5 ῬΠταγομ5 "ι 
(λ1Ρ 8. οἱ οτος, ποίαις δεω ί μεσι κ, χορνγίαιρ» Ππτοτ. 1015 μοι: 

τατῖρις ὃς ΟΡΊ δ: ΡΟΙΠ 15 608 Γιρρεύιταιιους, ΕΠ ν ἐγ ργορτῖς 

χορηγία. ΟἸνοταρὶ τιιιηῖ15.0 [ἢ ΟΠ 1Π| ποῦ χορηγού,1ὰ ἘΠ, τοῦ δελασκ εἰ 

“λὲ κὐ εἰζαῤχοντος τοι χοροῦ, ἐς μὰς νοςε [τὰ βότζιι5 χορηγίαν ΟΥΏ ΠΣ 

ἱπῃροηία νοἰμητατῖα 9 ἃς [ἀπ ρτιῖΣ ἀπ] 16 ἘΓΟΒΑΣΙΟΊΠ Ιαήἡὺς : ἅ 

ταιμπιις Ἰρῆτις ανογα σι, Ομ οτί ἐχ ἰδ ἰτίο, ᾿ 

“ ἸΧορήγιον, οὐ, τὸ ἐπ ἔτ αγεητιιπν ὃζ ἀρ ράγατιις (φεηα, ΟΠ οταρ απ ΡΠ. 

τ Πἴρτο 36.ςαρῖτς τς: Ετ Ψ ]οτῖο Μαχῖπ "στο ςιςαριτς το λΡα οι 

ἴῃ 4.ἀς Αἴπο διγεο. [4Π| ξδτο ἢτππ ΠΉ Ρ ΤΙ ΑΓΙΌῚ ΠῚ ΟΓΓΙΠΛαΣ ΜΓ 

βίαϊ σπογαρίμη Πτιήτατ, Πςπλο Π σης ΑἸ Ἰερᾶτ. Εγαγχ 9’ Ξὶ 
χυρηγίοις δμοτρίοις ὅ7) τῷ τριταγωνισειν ἰγαποητώς. αὐροντρεφομῆρον. Δά 

νέ 
τ ὦ 9ος 

σεται, 4. ΑπιτΑ Π ] ει ὦ ἔγα ῖς ΕἸ]; οὐο: ἀρ τυτῃ θἰοτία σοπιρᾶς 
τοῖαγ. Χορέγεον» [οι [ἢ (110 ΟἸὶ οπογαρι [Σοη σις ἀρ ράγατι!5» 
ὁ τόπος, Καὶ ὃ πῆρᾳσκ δυὴ τοῦ χορηγν, ΓΟ ΤΠ ΧΟ ρίας χορεγείονι τ ἀΠ 10» 

οἰνογαρ πτργίνος ἰφαΐα ἀὐχὶτ ἃς Μηεε αι, διὸ ψθνῖο) σαριτς 9; 
Χορήγιον ΠΟ ΠΩ ΔΓ! 55} χορηγία. ῬΟΪν 11:5. Μὴ δή χ᾽ ϑυίλα αν τας 
αἰδιρσκ δια κ πεὶ χορ γιὰ αἴδακομί ζειν τοῖς ερα τοστέϑοις, ὃς, 

Χερηγ)ρν»ϑη δ, Βογαβιιδονι ἀὐχαῖ Ρ]αυτιιδι ὁ τὰ χορ ἡγιύωμθ. δοτιὴ»» 
δ δ νργιηςορ οοΥςα 4} οΠοτοῖς ργθο τ ρροάϊιατοι σχροι- 
ἰΑτατὰ ἃς χα Ἐγιινῖσητι [αἴ στα, ΑΙ ρΙΓαΓ Βεποτα τοῦ ΡγῸ ὅπ - 
σαηά τις Ταρροϊτάτουο δὲ [πη με ἔγα τς, Ἰγν [Ὁ .κ, οἷ αὐων 
αὐτοπτῶν ὁ ὥρρσευ χκ χορηγόφη ΓΟ] Τὰ ΟΠ Ω1Α μι οσατιο {ιρριάϊιαι, 
τῷ κα τοῖς ὄψοις χ'ρηγῳ δ καλών., ααὸα σιπέϊτὶς χαϊσοιυα Παίσευς 
ΤΟΓΙΙ Βοπάτιει ἰαγρίτητ» Νὰ ζιίη Οτατ. δα ψιλῆς ἐδ χορνηὺς πῶς 
γιαιξὶ,ῃ τ] τοΓ 5 ἔπι ρτιο ας οτατο  ]οταις ἴα θογίο!ς, Χορε- 
γὶ, οἰνογαϑὶς . ΟἸἸΟΥ ΟΥΕΙΠῚ (οεἰετατύπιηις ἄιος55 τεῆς ἤτέίηις 

Ῥτμάτιτη. ᾿ς 4 δτι5 ΑὙ τος, "δ, 4 Ρο τιν δὲ Αὐφιΐο,ν ογεῖς ἔς - 
{Ἐουὰπὶ ρΡγου Ὁτο5. 
Χόρκα, ἰμτεἸ τ πα: ά τ} 1ὰ εχ πλο] ς ἃς ἰχέτς, Ασα, 1.14, 
ΧορίαμἝθ- ΟΠοτ μθι15 ΡΟ 555. ἃ, νι ϑυυμασίη. 

Χοριχαὶ ὠδα), οἰχογθάγι 1 σαπτίοα, 
Χερέκός, ν ̓ς Χορρδιδασκαλθ-. 

Χυρίονκἰςςιπεἰς 1 πηοπιθγαπα 4112 ράττισ ἡπποὶ αὐταγοίςσυη Δα τινι 
4Π 00 ποτ πλ, Ατ τος. 6. Απππ. Τάοιν τ το 9. σογιια ὨἹ χορίον 
ἀττιροτς "Ποὺ ἃ μάτι ὃς νοτάᾶγε, ῳεὺς ὀκξολ (ὁ χορίν, αὐ οἰ! εἰς - 
ἐλ5 (ςςι πα 45) Ὀϊοίςοτ. Ὅτο γ.ἔλρ, 167. Μίατος}} δ᾽ 4επῈ ἀηηο- 
ταῦ μος ἰοςο ρτὸ ἰςοιιπἀϊ5 δοςὶρὶ, εἴϊε ταπλεπ ργορεῖὸ τ σαπι 
δέ Ἰππιο  αστατα ἔσετιις ἀητο ριιογρ οὐῖπααι, γιὰς (1 ς ἢν ἀππιοτα- 
τἰ ΟΏ ὁ ΠῚ εἶι15. 

Χορρξατώ, χὰ ςΠοτοαην ἤπιε σσστιιη οος, 
Χορφόέκτῃ ς. ὃ τοῦ χοροῦ ὠερεξαῤχων. 

Χορφδιὲδεισκαιλία ἐπι ̓μα ὃς ροτῖ ἴα ὁποτῖ, Χοπορὶν 
Χορραδιδείσκαλίϑ-,ΟἸλο τὶ ἐλ ΟΊ Ἐς τοῦ σῷ χ΄ρΩ οἰξαῤχων,Ἰ, χυρακὸν, δα] ἃ,Α - 
τιτοτ. 1.3. ΡοΙ εὶς, ς. 9.8. ΡΙατο ἀς Γοσ, 

Χορρφειδῆς γ ἐ-, ὁ χαὶ ἡ, Πιηξΐὶς [ποι 155 Πρεςίζιη σοι πδλτηπη πα- 
θεη8. 

Χορφιτύπος, ἐν τῷ χορῷ τύπῆ]ων τὸ ἐ'γα φίΘ. ἴπτοτ στρ ΔἸ" τ γγα Πὶ 
Ρεάτθιι5 φυατιςης δί το[οηαι89ἐν τῷ χορῷ τύτῆαν, 1}. 

Χυρρκιϑτιρις- ης γεγο κὸν, 1] ον τ ναγάτῃ ἴῃ ὀνογο ρα] τ, 
Χορρλέκτης, ὁ χορφποιὸς, 0 ]]. ιΐ σποτο τ ταπγατον τ. 
Χοροποιὸς οὐδ, ὁ εἰοτος ᾿υἰζαυγαῃβ,ς ον πια οὶ του χορραάτης, 500}. 

ὧϑε ἣν χορφποιε ἀ αΐἕ πτίν, 

Χορβε οὐ ὁ, ὃς Χορϑεασία ας," ,ττρι  Ἴπνἡ χορείοι, ὄρχησις (αἰτατῖος 
Ὀιοηγ πες Ροετα . δὅτε διονύσσοιο χορ:ς-ασίας τὴ εἐϑτυσι., Βαοοὶο 

σἤογοδϑ ἀπισιιητ, Εν οαστη, ΟΠ ογμ 5. τὸ χορδυτικὸν πλλϑΘ.. Εἰν αι, 
Ετ σύςξημα “ἴδ πιίδὼν «δοντων, Ατητηο. Ηΐίως ῥτοιθγθῖα (ππτν 
ΟΒοιι ἱπογιϊμν, ΟΠ οετις πιαῖου ἃ σου οἱ σποπτίοτ, (Ποτὸ ἂ- 

Ἰίοηφ ρεάοιη, ταί. Αἰ Πα ἀρ Η εἴγε ἢ. Χο εὸν διδωμι, δ} “ἦν' 
σκώμμασι νικώντων. πυρὸς χορὸν λέγειν ΔΙ ΤῸ} Πα) χόρρις αἴγοῖνο!ο - 

τος τη Πιγατορ ἀςπι, χύδξος, φιόπιοάο ἴς μαίσοτοῦ ἴῃ οὐ ο το{ἴγὰν 
Ππτοτρυ. ΑὐΠπόρμαη. χύεος ὁ χωριμιὸς , 4110 ν 15. Δ ΘΠ ἰοτῖ- 

λας σου αθατ, Γάεστι Τατογρτινῖάς ὃ ἀς τγαρῖςο ἀρτ οπηήΈΠ|. 
ἡ αἴω χορρε-ασία ςαὐἷοἰτιιτπὶ τοτι5. Ἄορϑς» ἴσους ἐς λἴ παῖς 
ς“Βοτεῖς. ὁ τόπος τοῖς χορείας χαὶ ὀρ χήστως. Ἡοιποι ἃν Ὁ γ 7. Λείῃ- 
γαν ἢ χοφθννκριλοῦ δι δΐρυω αν ἀγιΐνας 1 Ὀ’ά ΕἸ Πέπλυγον ἢ χηξθὸν ϑεῖον 

“πῦσιν, 

Χορφς-αὲ ἑορτὴ, ἔς ππῈ πὶ 41:0 Γἢ οτος 1 Πλυγαητητ. ΝΟ, 
Χορος ἄτης, ὃς ΧοροςαὙ,6 χορφδ' δα σκαιλ(Ὁ- ὁ χορροῖ Ἐξαύχων, ἐὺ καπεῖρ- 

χων, αἴ τάτης, τα Γι] τότ, κὺ κορυφάγϑοναιι σπου πὶ {γ πρ Βοϊα- 
αοτπ| ἀοοςτς ποάοτατύγαιο δα. 

Χορ τεί ζο μαι, με, οἱ σὺμ αἱ γπι.ασμα!»ἔοε ΠΟ ῬΑ σΟΥ, ΣΕ ΡΟ σοι, χορ τεναδ εἰς» 
Ραθυ!ο ἰατιατιιοτάς ἀρτ ον Αὐ του, ΠΡ το ς.Δηΐπια]. 1τοπὶ ίστα- 

του» Ματτῃ.ς. 5. Επληρ. μα κάεμοι εἷ αι εἰν σες Χ; διψωῖτες τἰμὴ « καιο- 
σιμϊίωυ ὅτι αὐτοὶ χορ τα ὥνησονα αι. Ὁ ΒΟΟΡὨγαίε, ἐς σαυ15 Ρἱαπτατ. [1- 
Ὀτο 4ισαρἕτο τος ζώων πολλαὶ Σπολυτω χορτειῶδεν τα κα υρον 7 ΓΥΠΓΙΓΟ 

[χτῖατα. 
χορτάξζω, ν.εἷσω, αν. ἀκα ρας οἰ νο5)αορίζον, τιῖγο. Α ἔπ λιν. ΗΟ] ἄπο- 

Ριις ἀσοιτ. ΡΊατο ζ.ἀς Κὶ ΘριιΌ]}ς. εἰ Ὁ εἴων πόλιν κΚατεακεύαζες τί αὐ 

εὐεῶσ Ὅδο καὶ παύῖϊτα ἐχόρτεξες αιιο ΑἸτοὸ οἶδὸ ἐος5 ρα ςοΓοϑὲ χρταζω 
σε ἀφίτων, ἴλτυτο τὸ Ρδοίδιιο)οαρ. 8. Ευαπρ. Ματο. 

Χορα αι ὃ. .ν [Ἐς σομις ἐτα 125 δι ν1]}ο αν 1115 δια πουπῦ, ΡοΙ- 

Τι κου. ὦ δασιὲ αἰ μανλωτὸς χιπῶν, 

Χορ πέρεον,ΥΟΊ Π} 61. 1 ρ1}}4. 
Χύρτασμα οτος, τὸ, ρα 111 πη: 05. σαρ.7. 81. Αροίτο] ἐς εἶρο 49 

νδίοτηγγτὰ ἰλταγαθάο ἀτέϊα ἀϊέτιος 
Χορτασμὸς. 59, ΟὨΓΓῚΝ τερ οτῖο,γασρισμ ὃς, Ἀτιτίταϑ. ΡΟ]. 
Χυρτοκοπεῖον, ΡΓΑΓΙΠΊ. ἐν χορτὺ κοπτίομι φυύυῆνον, ρτατε ἢἰς λας! ὃς Ματ- 

οὐ] ἰὰ [πε αὐ εἰς ἃὲ ραθιυ]ατῖθυς παίς δη5. Βαι ραν ὃ... Ὠτοίς,ς, 
180 Τάσμι 16.3.6... λασὸ ἐν χερτικοπείοις, ̓πὶ ΡΥ τῆς, Κις}. ἔσεπα- 
ΤΙ 5 σα πιρ᾽5, θαι Ὀατιχυρτεμανέῖν, ῃς γοὶς ᾿υχύσίατο, ἀραα Ροϊΐως. 

χορτυκόπιον (ἐγ. δἰ τι το ΧΡ οπιτίγαι!ς ποάςμιον.Ὁ ᾿ ἥν 
Χύρτος, το διρταπηοη, ποι θα στητιολ, πόαν χιλὸς, βοτάνη, κρρςις ΟἹ γ6α- 

ςις ἐἰξηρρνθν ὁ χύρτος. ἡ τὸ αὐϑΘ’ουξέπεσε. ἐχατιῖς δταπιοη, δί βος 

ἀφοίάϊι, Ἐγαΐαν,ςαρα. ἘρὶανΡ ροῦν, χ ύρτος ἐζλάς σε ογ θᾶ βου πιὶ- 
ἶ Τοιπ, 2: Οσρς ") 



παιήτ,κ8.13 Ευληρ ἴδιο ρτο μοτθᾶ ἔγιιπισπτὶ. Πτοπὶ δ. {Ματο! 

τὸ δοΐεπι.ὃ ἐῶϑίει ὡς χόρτον πίω υ χω, Ν απλη 2.10 Οτας. ἀε ἴρῃς 

τοξεγϑγασιῖα ΑΡουδ!.οαρ. 5.» πᾶς χίρτος χλωρὸς κατεχαίη, [Πτοτ, 

ἔασι νἱτἀε:ροτῖας σγαπηςπ, ὈΊοζαν δέ (πα Ρἰμγα ἰοντ Μδιιῆ. 

τα αὐακλιϑεἐῶα! ὅτ: «δ χορτοις ἴα ροτ Βετίας. Γτο ἴσξηο : δὰ Οο- 

τἰσταντσαρ.3.Ετ 1 ἔάσετο {0 Απλρνῖδηὶ Ερίργασην δ. Δείσοις δ' 

ἂν τούτων μὴ ἡ χόρτον οἷν οι, ὅζς. λούχανα χόρτου. ΒΑ]. ΟΙοτα 
θιοτθασοα,ν ο] οἷοτα πουτί. Χόρτοςοἔερτιι προ χαλθ', ὐείφραγμα, 
ντ ἀριά Ηοτπεν. λα, λ αὐλῆς ἐνὶ χόρτῳ, τ ΕπτιρΊάες ἀιχὶς συΐ- 
χορ ται γαηω πε ἰα 214 εἰ νἱοἴλο5 ὃς Βαϊτίπιος ἀρτοβ, [τ4611 χόρτον 
ἀε ἴερτο ὅς διπιρῖτι: σοττῖς ἐχρόπιιπτ. Ψψάττγο π΄ Απα]ορ. Τὰ- 
ταοτῇ σοδοττεπι ἴῃ ν 11 Ηγρίπογατος ἀϊ οἷς εἴς Οτατσὲ χόρτον ἃ- 
φυιά ροεεας ἀϊέξδαι. ' ἵχ 

χορτώδις, ἀσσςάδη5 αἀ ξογπιδτη ἔσε ΠΣ 5. 811ῖ ῬΥΑΠΊΪΠΙ5.) Βιεγθάςει!5; 

ἔαπειις. 
κορωδύα,ΓΠοτὶ σδητιϑΡίατο ἀς ἘορΡ. 
χοῦ Δ σσοτν ΡΟ ἑ 355. Πλι15 ἐροίτα, ἡ χυτὴ γ. »ντ ἐχροηίΐτ Ἰητοτρτ. 

ΤΟΥ ἀϊ4.14 οἴ, ΔΙ Εβτιςας τετγα δὲ ξαΠΙ 1 ὀκτινάξατε τὸν χοιιῦ τὸν 

ὑποναίτω “Ἶδ᾽ ποδὼν ὑμδ, δες. ἐχουτῖτο ρα] στο πὶ 48] εἰξ παρ Ρο- 
ἀϊδυις νο[ττῖς5, σ4ρ.6. Εὐδηρ ΜΑτοι. Ατἠζοτεῖες ἐς Ληἰπλ4}.110. 
ουτὸ χοιῶ ἐκφέρει, τοτγδη ορ ον ἐγοάοτ. τὸν χοιῶ «ξορύοειν,ρτο 
εοάςπι ἀἰχίτι Ογοροτ. ΝΑ δη7. ἐν τύ χε δυγομιανών, καὶ τεῷ χφοίηογι τὸ 
χῶρον ὡποζϑύγνυ μᾶν τὸν χουῦ χέγῳ τῷ πνδύματι, Ἰᾷ εἴς, σαγηῖς Ρ.]- 

πόγοπὶ (ει πηι πη. ΟΠ. σαρῖτε 9. Ἐπδηρεΐ. ὀφϑάλμοις τελέων 

γεοτευχέας ἠϑείδη «τ ηλῷ Εκ χοὺς ὁμ δϑογόγοιο , εχ Βαπιο νπάς Βοπιο 
ξοτγηλατι οἴ χοις ϑεναάτου Ρ] ΑἸ πν.Θρα]οτιιπη» τάφθ-, δὶς ε- 
τἴατη ἀϊοίτιιν ξοίξαπι φαοάάαπι Ατἰομὶ5. Χοις ρτὸ συμζολη οΥἱάς 
Συύμζολον. 

Χοιζ,ΟὨΡΙ1159 ἘΙΕΨ τ Ατεῖσα εἴτ σαρίοπς Βιομγηα5 οϑο. Ατῇ του. 

2.ΟΈζοηο. κ τῷ ἐλαϊε τὸν χοῶ ὄντα ὅρα χ εἰφῦν» δίς. χοεώ “γα μέλιτος, 

ΠΟΏΡΙΙ ΠῚ ὙΠΙΠ 1. ΠΠς»Ὀϊοίςοτ 4. Πῶτο ς. ςαρ.17. 1τεπὶ νδῇς 

Θε 115 4110 Δαῖια Βαμα πιηάεθαζατγ. ἣ Ἷ 

χίω μιώσωγπιωκα ξαοϊο ̓ γα οι, ρεγι τ γε άο, χοιῦ,ἀισετα ἀρροτᾷ: 
νυάςο τρροοιῦ χημὰ δεῖ, ΟΡ Οττεῖ ἀπσετγο ἀρ ῬΈΓΟ ΠῚ, ον 

ὙΜΒπογ ἀ χώμᾳ χοιιῦ ταις, σοΓΟ ΤΊ ἀιισοητος, Βα 4.1 ΕρΡΗΪ, ΡοΙΣ. 

χώματα χοιιῦ πρὸς τῇ πόλει ὅδε ταίοσων γ) σεττΑ τ ΔΒ Ὁ ΘΕΙΙΠῚ πηεηίατᾶ 

δά νγθε πὶ ἁσοὶς, Πεγοάοσ. δ ΎΝ 

ΧΡΑΓΝΟῸ ΜΑΙ ρλιυΐω ἔσο. δορμοςΪ ἴῃ Αἴδος, δεκων ἐν ὑ μὲν χεῖ- 
οἰᾳ χραῖν φόϑται φόγῳ,] μολυλίειν διαὶ φόνου οἱ μια! φονεῖν) σας Ἰπυϊραγο 
τ ΔῊ} Π1. : ᾿ 

κρώνω, μιανγβοπναγκφι ΟΠ Πα ον Γοτἀ1δι15 ἱπιρίθο, Ἰη4αΐπο 5 πτᾶσιΐο» 
ξαυΔοζμμιήνω, μολεύω, ἑυπ, 514. σοἰοτέθιις ᾿πιιπιθγογαάιιπιθτο; 
ΑδτανΑςςινίάε Ἐπεχξαίνω. ΝΜ ΊοΔῃἀ.1π ΑἸεχῖρΒ.4ς τοχίςου Τῷ μὰν 
γῤῥῶοι γομείδες χαλκήρεας αἰχ δὲς Χραίνεσιν.ΓὈτετρτ. βαίπ]ασι, ΑἸ101, 
-έποταν λεηὶς «ὐξίδα, χρώνῃγι.μιϑλτυύῃ κ᾿ φϑείρυ. 

ΧΙ οἰηεέω,μυὐσω ιν ρτο πὶ, βουϑω φυλάη, αι ΧΊ ΠἸοτ. 14. τοῖς 
σι ἔτι διωωήσεω, εἰχνύ μήμός αἷρ χραισμεῖν, αάςς ὃς ορεπι ξεττε ἢἶ5. 
βονϑεῖν. Οϊοἴτοτ οὐ πὶ ρτὸ οοοΠῚ χραΐσμω, 114, ὡς μὴ γύτοι εὶ χραὶ- 
σμὴ, σι ἢ πῆ ρον. χοϑσμεγἐζοίϑυσε, Ε]ΟΠ..11184ρτὸ ξαῖτ, χραίσμωσι, ὅγε - 
(ουϑέσωπι. ΑἸιαιαηάο Πσηϊῆςατ ργορι!!οςουπα [)4τ. ὃς Ασοι, 
ντ Π|. 4... κορυυΐη οἱ ὄλεθρον χραγσμε 1. ὁ πεσύζησε, ᾿ 

Χραίμν,διιΧΊ ΠΠπππτ ἡ βούϑεια, ΝΜ τς, ἴῃ Τ Βοτγίας, μηδὲ σέγε χραίσμη πο- 
χιού χαΐϑῃι "ὲ κεδιρρίιο,ῖ, βοήϑεια, 

ρα σμη τωρ, ορφς, Δ] τΟτ.ΪΝ ΟΠ 118. 

Χρώω, τὸ κελδίω ἱμθεο πη ροιο, Ηοίγο, 
χρξομω, μοήσομα) αν .ημαν τοῦ, δὰ ν ἔπι τγαάτιςον ἴῃ ν ἤαπὶ νοττουν- 

τοῦ ορεγαιςοηἤιοταάϊης ντογςο αηιοτοσοηστεάϊοτ. χερά ὥτιν 
νι Πεγοάοσ. χεάϑων ποῦ ἀϊοῖτιιν Αττι σὸς ἔς χοῦ ὅϑπῦ» Κας!4. ες 
Ῥοη. Ὀατίιο τη ρῖταγ. Αγ 8ὲ εἰς ρΔῃ8 Βυιτῖς νοτθὶ νῆας οἵ, 
ντχεν τι τύ χηνρτο ἔογτο ἃς Βάθοτο ξοστιπαᾶπι, ει τ. τῇ τό- 
χυ ἢ ἰμἱ ὁ δώμων ἀπένει μῆν εἰ χείσοιςγταύτῃ τυ χρίω ταὶ 5 δος μαριιο- 
τιιηῖ ξοττ πᾶ πη, 4ιιᾶ τη Γ) 6115 ν ΒΙ ΘΠΥ 1) 6 ἀςάϊτ. Ἐτ ἃςοἰρ ταν 
τᾶτα ἴῃ πα] απ ρατιο πη αιᾶτῃ ᾿η θοπαπ), ντ χρλῶτα συμφορω ςγ)ὺ 
χεῖῶει πα ρου τῃ ᾿,τυχίᾳ: χιοπιοίο ὃς Οἰςοτι Ο ῆς.2.46 ξοττιμα, 
ἸΝπὶ ὅς στη ργούρογο ἤλτιι οἴτιβ ν τί πλιτ ), δά ΟΡτάτοΚ ΟΧΊΤΙΙς 
τοις ἔπη» ὅς σαπὶ γε διντ ΔΕΗΤρ ἡ πλαιτ. χρυῆμαι Σποτόμως» Ῥαι- 
1ιις 2.44 (οτίηε, σαρῖτον [τ- ρταο ὁ ασο Π4Π}} ἐς πιθὸ ἴτε τα- 
τλἰ το πο: Δ τ 115 ἀΡῸ ὃΖ (ἘΠΠΟΓΙΠ5. ον συμφορώεἰποιάστε ἴῃ σᾶ- 
ἰαιιίτατος, Ὀοιπ τ. ἢ. ἐχριίσοτο συμφορῖξ 9 σα! τηίτατε ΡοΥ ΕΠ έξι!5 
εἰτπο Γάριῖς τη Τ πείεο Ρ]ατ. ἐχρύσοιντο συμφορῶς» οἸἰλάϊθιι5 ροτ- 
ξιμέξι Ππτ ΡΤ αταυςδις τὰ Ἑδθῖο, κέ χείωται συμφὸόρώις, [) 6 πΊ0 {Ὁ}, 
τὸ ἱποι σγιῖης ἴῃ σα! απητάτος χελῶτο, δυτυχίπ γ εἰς 6 πῈ εἴς. 
χρώμθ. τῇ δυσυχία»ξο!εἴτατο ἔγετιις, γ 4} ἀρὰ Τιιογ ἀ. τὰ τε 
ρθε πα οἵδια , δ τοῦτο χρησμδυ Ὁ: δυπετμία χη μος Ἔλάστη 6411 1Π 
οατετῖο νἤις ξο Πεἴταῖς, ΡΒ] τατος ἐπ ῬΌΓ ς, χρβόϑοι γνώμῃ με - 
χουν σοπΠ ΠΟ ργα ατο, Γάεπὶ ἴῃ Βὶ οαπι!ο. χούσομαι τῇ γνώμῃ. ἴςιν- 
τοηείαν ἀσαυζοίσαιη χε ίσεται ὀργῇ 5» σου ΓΘ το ται {ει τορουταθίς 
ἴταῖα, ἀϊεῖξαν ὃς τῇ οργῇ τεύξεται. χεώντω βολῶς χίϑων Ὡρὸς αὐλὴ 
λυ [αρτάτπι τα τ (ε ἰπτηςο τη ΔΠο πε πτοτάςιη ΡΙαταγοῖη Ἀ οπι, 

χεῖῶδ ἀυαϑία, ἀρὶ {{π|τῖτῖα, Τ᾽ ΠΟΥ. ἐχρύστεντο τοῖς αὐτοῖς ἀμαρτή- 

μασε,α οο βοιη οὐγτογος ἐς πογαΠ τ, Ὀογάτ, χρή ὅδαι τῇ δικαοσυΐ- 
νη Δ τα, ἰπΠ τίη ἱρίο νἤπ ἐχῥγιπιοτςοϊεγεἱ. ἀσγοεῖν, σι δειχαίῳ 

ΧΟΡ 
τϑϑ: τοῖν τας. ΠΕ π10 5. Χρῦϑτη πρόσω τηοτο ντὶ,ντὶ ἕο εις, Τάς, 
λολ τη αὔοφ δειγμάσι,ν τὶ εχ οι 15.151. χοώ υἷν 9. ἀυτῷ ἡ λίικ ες ἐ- 

115 ατατε δουτεπ5» Δ ΒΟΣΙ εἰν βΙ ίειν μ μθ, γόμδιςἵς τω αῃ5 
1ερ|65. Ρ]υταγιχρῶ μᾶρας λόγῳ υἱαῦὸ ΤᾺ αὐαγκαίων., ᾿οαιςιτες ἀε τὸ - 
Ῥὲι5 πεςοίϊατιῖς, Γὰοπὶ ἴῃ ΝΝ νη. χοῖῶτω ταῖς σιωϑήκαις, ἔα: ἀα5 1 - 
Ῥίο ναι Πτιραυο ἴσονατ. χοῦ ὥτω ἐνεργείαις, ΡΆΙ]Ο αἱ ἀς πιο. Ρτσ 
ιπρὶ δέξου" .},0 κοτς, χρὴ ὅτι τοῖς τρῴγμα σε εχνιχιιῖα οἱ τε,νοῖ- 
(ατὶ τῇ πορμοτίῖδ. κοιγως ἐχς ιν το καρ ἀέϑ' ὁμονοίας τοῖς πορφίγιε αστ ΟΠ - 
(επίι ας ςοησονάϊα σΟΠλμλ 185 165 δι γαθπης . θἱμτατιῖπ 
Ἀοηλ.κέχον λει χοῖρον τοῖς τρσ μασι ΓΘ ΟἹ, δ᾽, ταὶ χούήσονται τῷ πορῴ- 

γματι, 41 (χὩτ ἴῃ ἐὰ το μείτιτγι» Ηογοάοτσ. χρησεέμην (Θ- εξιςα σῇ αἰ- 
χλαυὰ ορτίτηὸ ο εἶπε δ γ τη} ἔειι πιανὶ γάτα τλ. {Ὁ τι ἐχρῶν- 
τὸ τῇ ϑαλάσση; ΠΛΔΤ 5 ἀπ] ρΈτγῖΟ Ροτίτι [ητν ατ. ἴῃ Ῥοτῖς. κέλεαι 
«ῶς διωνάμεσι, νἸτί 0115 ΡΟΤΙΓΏΤΙΙΓ) ν ἴτε 5 Γοτεῖτὶ ἔμητ, χρῇ ὅτ ὀϑυ- 
«ἰρόλυτῳ κοῴώτει, ν Ὁ ἸΏ ρο 1} ργαάϊειιπι εἴς. χε ῶτο τι πολε'- 
μῳ,θε [πὶ τ᾽ φέξατο, σεγεγο οπηοίξ, Χρῆοϑεῦ τινι, εξ ΔΙ 1] ντῖν 
Ἰνὸς εἰϊ,συζιμῖ, σιμμανιμερθλειν, 1 [5115 ονυιοὶ Ὁ. χρεών Ὁ. κὶ μᾶγ,ο1ς ΟἿςι ΡτῸ 
ΟἸΙαςητον τὶ τα! σπᾶττο πο [ τ, ὁ χρίσατο πατρὶ, ραῖτοπι να υῖτ, 
Αρμτβοπ χοῦ αι πολεμίοις, νο ἘΠ τις ντι»ἱνπα θεῖα πο ίτ 9. χρόας 
ὀλίγοις πολεμίοις, Χ ἐπ ΟΡἢ, τοπη οΠ{ε σιπν ρ᾽ςὶς Βοίέθι15. χοῶζ 
κδιμωμῆζοις τοῖς πολεμίοιφ, ρτο γοἰιητατο ντὶ Βοίιας ἴοσμπο ἔς - 
Ῥα τσ. ΡΊατ ἴῃ ΚΟ ΠῚ, ὡς πολεμίοις χρήσει ει. Ῥτὸ Βοίείθις μαδε- 
τουτὶ ρτο Ποιτ:θ 05. ΤΊνμοΥ ἃ. ἐχρυστέμίων πείμιποῦλια τῷ αὐδῥὶ 7 νία5 
ἔπτη νῖτο ἴῃ Ῥογπη τ! 5», 474 [105.4.ΟΥ̓Δ ΠῚ χοισοκῶν τοῖς τοσ’σπτεσ ὅ-- 
σιν ὧς εἶχε, αι σοπΉ}} ἴῃ τε θτι5 σαι οἰ] τὶς σαρέγεῖ πο ἔτ Φ 
{ω1εθ το] τατοῖη ΡΤ ις, ΔῈ πι οί, μαδδνὶ μον, οἰξίσου χοῦ τανισιπι 
ΔΠΪ]1Ὸ ΟἸ1}1 ἀμί πιο ἀρῖτν Π1} (ε οἰ ει εχ ῖθετ. χρή δηέκωτ 
καλῶς, Βοηείτὸ (ς παθεγς, πιοήεϊτὸ νλιετα ὃς σοπιροπεὼ, Ατῇσ 
ἔτος. ΓοΙττῖς. ς, χοῦ καλῶς φίλοις, ΧἜΠΟΡΗ. χεῦμα σοι πιστῶς, 6 - 
πιοίϊ. Πάεπι τῆι [οσ τ", χραϊκω σοὶ φιλανορώκσως, το τὸ ἔλτηἰγατῖς 
τεῦ, Γἄοπλ, χρωμαὶ σοι μετρίως τς τποάς πὸ τγαέζο, ΡῈ (τ ΐιρτο οἱο- 
πισπτεῖ ἀμ πα ά τοῦτο ἴῃ τα. χρωϊμαίψοι ὑξρισικώς» σοητυπιεοἱὲ 
τε ἐγαέϊο, ει [Ἐ]γ: χουν ἐἰφεν δῆς τῷ ἱερεῖ, στιά ο ἶτον τγαξξᾶς 
(ἀοοτάοτςπι, Ρ τατεῖν Χρῆῶχ τῷ αὐϑρώπῳ, (αταεγε 4ε πο πηῖπε» 
μος εῇ, νε! δεποβοίουνε! ρατπα αξῆσετγε: δι φἀάίταν Δοςαίατ, 
τι, νε] τί, Τόσο Π}.ἰς (3 }{8 Ἰοράτ, ἐμοὶ μῆν χρήσει δι ὅ,τι βουκειῦνε, 
ΡῬῖλτο δ!ίτοι νἔις εἰξ Ἰῃ 5. πῃρ. ὑκ ἔχω ὅτι χρήσομαι τούτω τῷ αἰϑρώ-- 
πῳ,ιοίσιο ἀΠοπηοάο νι δἷτις ἀοέϊτίηα ἀεθεδπι: νεἰ αιοτηοάο 
ΕΧ εἰτι5 Φοξιγίηά σου πιο 4 πλοὰ σοπηράτγειη, τί χρήσνῶς τούτῳ; 
αἰιοπι ᾿εῖτι5 τοὶ ν ἔτη τι σάοτὶ οςτέ χοὶ χρῇ τ τούτοις Ρίατο ἀς 1.6- 
δῖθιις φιϊά ἐς Τὶς ἔλεετε σροττου)υ]ὰ ἀε Β1ς ἢογὶ οροτιιητϑ τῇ 
Φιὶ χρυσόμεϑει ἀμτεὶ ΓλςΌνο [τ φαΐ 4 τὴ νος ἀρ ἐπάτπι πο 5λ μι! ἃ ἃ- 
8. Πλμ5 ὅ ὅ,τι χρήσαιτο ἀυπῳ Στορών 5 «ιοἴτανι5 ἡτ14 ἢ] ἀροπάεπη» 
ΤΣ ΙοΒτη. ὑκ ἔχων ὃ τι χε σομω! ἐμαυτιῦ, ἸΏςΟΥ ΓΙ 5 ἤμτῃ 114 ἀρᾶτη, 
Τάεπι ἴῃ Θοτγρία ὅς ἰω Ἐρῃλπορώ ὁ. τι χρύΐσομαι ἐμαυτῷ, ἐς πι 2.4 ς 
Ἀδρυθ]ις ὐτορω δ, τι χρυ σομα! με ἴσιο 14 ἀραπη, ποίοϊο αιιὸ πῆς 
νεττατη, ΑὐΠΠορ 1 Ρ] το. τοῖς σ᾽ ἐμζαδίοις τί χρήσετω τες ;4]-- 
(οἰ5 401 ἴῃ τὸ νταγαν 46} [Ὁ ατῃ] εἰξ. φυ! ἃ ἀς οα] εἰς βαξετοῖὸ 
ἴῃ 4Π|6 πὴ ν [01 γογγογεῖὸ Ὀ ςὶ Δα Ὸ ΠῚ Ῥοτεῖϊ χρώγαι δ᾽ ,τὰ βέχομαι» 
ἃς δ'τι δ βέλομω:δι ἀς Ῥτατεεῖτ, ὅ,τι βαχοίμίω ἐ χεώμίω, Αἀάϊ- 
τὰ οὐ ΠῚ ὅ᾽ αἰ τις τες Ασα ίατ, φμπὶ ὅ,τι νοὶ] τέ, Βεπι ἢ. 
ΠΟΙ ΓΑ ΡΒΗΙρ. ἃ μδὸ οἱὦ χ,οίσεται καὶ πότε τῇ διωάμει αἴδα τὸν χαλρϑγ. 

τὰ πάντα τι μείζονι χοώ ἄν 9. ,ΟἸπ Ἷ4 ἡπαϊοτὶ ἀσςοιηπιοάδη5. ΒΙ]1- 
θα ᾽ 4 ταυεὴ νεγεῖς, οπταΐα ἢ πγαϊοτὶϑ ν ἔππὶ ςοπτεγίςη5. Ρΐα 
τατοθιι5. διοὶ τούτο καὶ κάτωνι μηδὲν χρυ στιῶτ οἴξιον απου δῆς πομιπῆξον, 
4118: στα ἔα] ν τ ΠΕ Πἰατ σατατίοηςπι Οδτοηὶ Ροπηρεῖμς τπᾶ- 
ἀατίτ μα πιαρπορετγὸ Π] σοτα! εἴα ἀεθογετ. Αἰ τοτεῖ.}. ΟἿ - 
ξΟμΟὨ]ς. μ δ' αἴ οι τοὶ ἄστο λευλων καἡ “ἴ0᾽ Ὅμαν τελῶν αὐτοῖς πυσφασοξα- 
ζοιᾶμα ἐχφντο εἰς δεοίκεσιν τῆς πόλεως», τ Βὶ ἜπηρῈ Ὁ]. Δἀπηϊη!ἔτδη.- 
ἄν πν Ροστοτὶῖς ΑΙ χμις νςξει αἰ δὺς ντεθάπτιγ. Ἐο τηοάο δζ 
Ρτὸ τεβροηάόγε δἰΤηιθα πάο ροηΐτιτγ, ΡΙατο ἴα ῬΒαᾧ, πώνυ ἐθαύ.- 
ὑαζον εἶτι ἕξει τὶς χρη σοιόῦτη τῷ λ ὀγω ἀμτᾷ , ΠΕΠΊΪ ΠΟ ΠῚ ντίσις δπτιῖ- 
ται ΟΧ ΤΠ πα σΔη}. 4 εἰ τοϊροπά τε ροήΐος. τα Θοτρ. εἴτε ἐ- 
χὲς χρῇ ὧι, χού, Π ἴα θος σαοὐ τοροπάοας »γείροηδο, 14επὶ πὶ 
ΡΠ] ον ςιπη Π4τ. ὃς Αςουατυπηχῖτ, ταύτῃ 3 σκέψει τόδε χρησό- 
μεϑδω,λὶ Βιιης τη οάϊτι, νο } δ ᾿ος νταπηιιγ. σεῦ ὁμίλῳ τοῖδὲ ἐχρή -- 
στάτο, τιγαι [τιν ἀτης πὶ ἢ οτος νας οἴ, Ἠογοάος. ἃς Ποπιόῖῃ, ἉΠ1- 
αιαηο χρὴ ὅτι εἰ ἐχρευοῦς, σου ἤιπιοτο. Χραῶξω χρῶτα - 
411 ἀἸσίταγ 40} Ογδο πη Ροτῖτοντ πὰ Οὐν τ κ, ψυχῇ χρηστε- 
μῆθοις Θηξαδυ Τειρεσίαο, ἱε οἵδ, χρησηρίασομῆροις, χοβόϑτι τῷ χρασηρέῳ, 
σοπίμ! γα οὐ ἀ ΟΠ εν. χρήσει; τῷ θεῷ ἀοἱ ογασαὶππν δάϊγε, ΡΙα- 
τάγο]νς ἰὼ Πγσηγρο, Αὶ ΓΟ ΒΐΠ. ϑεῳ χρησοίμβοδ7 411 ΓΟττοιῃ αοςο- 
Ρ᾽τν 4] ἀσοορῖς ογασι! πὶ, ΡΤ ατασοθης ἴῃ ΓυσιγρΟ. χρν στε τι 
μαντείῳ, {Ὁ γᾶς χρη στέυβοοι πεῦς μαντείαις, Ιἄετη. ΑἸϊαπ.πάο τε- 
Πίξογο, ητογῆςενς, Βυιά, Οοχπ πιςφηγ. χρῶμαι οαππὶ Οοηΐτ, Ῥτγο χρή- 
ζω, δένμα, Οὐ γΠ]. Εν κοιιδηῖς κεχρνυῆσοι ἀὐ ὄρεος» εἰχτα ὁροητες ὃί οὅ- 
προ ΑἸ 6110. τοῦ κέχρησαι γάτα τ εἰ δὶ ορειδ.ῖη ἘρΊργυκοχ ρηυῖσος. 
Ἐροηβνοριις να δοη57ου} ἢ ορι9,, Χρῆδι, Καποτὸ ἁἰ "14 Δς- 
εἴρετο, ΑὙ το ρβαιτ ἐχρησείμίων, 11. βαςπότγοττ!ς ἤππι. χρνήσεοῶν 
ἀϊςεθαητ νοτοτος ὩΣ δῆ ἑκα τίων κὶ σεδυών κὶ κατα σκϑυωών:Γ-αϑτη ἂς 
ὨϊΙΠ115 δ Ροσιμ λα. Ταὶ χρηδδνέν ται, ΓῈ 5. σο τ πνοιίατα᾽ 5 ἃς ρβεσίπίας 
τα τιὰ. 

Ἀθ] ϑαρ ἷον Ππιρατο ἴπε) ἰνίατς ντι) Βα 4, Χρωώμαι τὴ φιλοωρφημοσ μυῃ 1 Χραυί, μι αλίσω στ, οὐχ, βοτῖο, Ἐχ αΪ σοτο, ἀμύρσω, λαοί, φεΐτοτ να] - 
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ἘΧΤΨΗν. 
Ὡσγοροι Πιΐηρο, ψαύω, Ἡ Ομλοτιις ΠῚ, ἐ, χρυύσῃ υἱὸ τ᾿ αὐλῖς ὑπι- 
δάλμρον," δὲ Ψὰ μοΐφδῃ 5 14 ο[᾿. ἀμυζῃ ἐπ᾿ ολίγον, χρώτες ὄμξύσῃ, 

Χραϑω, τυ οἱά ονΐσα!ρο, ξ ω, Ἰτεῖὰ Δρργορὶ παιιοφαιιὸ οομαοάο, 
« Βο!υοτ. Δ Αςοιμς 
Χρίω, χρῖσαι» μι. ἡσως πο ηκφι, ἐπὸ αῷ κέχουμε 9 Δοσομη ΠΟ 40. σοπι- 

πιοάο,ιπμτιιο νά ΠημτιιΟγἀο γγορ αυπη,δανείζω, ΟΥορΟΥἾ5, 
χρῆσαι παῤ Αἰγυπῆ]ίων σπϑ)η χρουστί, Πςτ ΟΠ η χεῆσω χιλίκς δίς ά 
οἰϊτρπνατιια γεγσαρῖτο ἰςοιμδο Πρ τήρείπιι Ἀ τ ρ, αὐτὶ τὸ χεέοις, 
ἤχουσας τιῇ κυρίῳψρτο ἔσεποτα αιοά Ποπλίμο ςοπηπιο{|]. ἔ- 
χρησαν αὐτοῖργ ςοΤηΓη Οἀδτηξ εἰςοσαρ. ἀμποάςοίπιο Εχοά! νμάς 

ἡ κιχεας γαῖ ντεράτιπι ἐς! Γ. ὃς ὁ κι χρνέμῆν Θ-. 4 ντοπάτημι το- 
δῖ: ὅς τὼ χρηϑϑιένταγτο5 Ποιηπηοθατα ΡΟΟΙΠ1Ζ ΠΊΠτιΙα, 
Χρν κα χρί ζειν,εἄοτο ογαοα τη, ογάσιο ρτααϊςογοτορομάο- 
ΓΟρν ΑΙ ΟΠΔΤΊ. χρησμῳ δεῖν.  οὐα ὅϑτι, γιμαντεύ οὔτε. αϑαιρεῖν, Ρφ Δ π.Η 3 
Τυϑία χρῷ σφίσιν. ΕἸ ατηχο στη ἄς δτατὶθ. Κρεϑείς τις φόνε ) ἀπέφυ - 
γἈρυυύστερον χοω μήψῳ ἀυτ ὁ ϑεὸς αὐεῖ λεν, δ) δ᾽ ρρφόνοϊς ἐὶ χρα, Ροΐϊοα ἐ- 

ΡΙΙ ογδουθιπα Ρετοητὶ εἰ το ροηάῖτ., πογηϊοϊάῖβ οὐασα! πὶ 
Ὡοη ἀο.ΑΡΟ]]οηΐας [εοιιπάο Αγροπδιτῖς, ἔχραεν ἐνδυκέως πάν- 
χερσὶν ΟΊ Ώ} 0115 ἕαταγα ργαράϊςεθατ, ὀυτωῖ ἃ 9εὸν χεῖσα;, οἱ ἀείϊαι 
οὐρα τη) ἀφ 7, ῬΙ ατατο ἢ ἴῃ ϑο!οηςνηάς λόγια τοὶ χουν εν 
πανιρια ΡΒΠΟποπι ἀς πλιιηάουἱά εἴτ, ἀῖτα σα] τιι5 ογασι! λ)νῖ 
νοοῖ Βυ4. ΑἸ φυαηάο ὄθηπι πῆειν ἴγγιιετα ἰσηρρτιιο δ, οιπη ἀππ- 
Ρέτα ἰππαδογς ἰατογἤςετγο, ὀϑαμρεῖν. 

Χρεαγωγὸςν 401 ἀεἴζουσπὶ ἴῃ ἴπ}5 γα ρὴς αἰ τουῖτ5 ποιπίης, Ηςίγο. 
Χρεοία ας ἡ! αἱ εατῖα Οἱσοτ ες ο ταδῳρεπατξα,ξνδεια, σατΊτα5,ν [115 

τ εοε [Πππαϑ ΓΟ, Οροτδϑ ὁ οσταπὶ. τη] ΤΟ Γλι πὶ 7 ἐπ έϊῖο ορο- 
τα ρθε, σου γοάϊταϑιν Εἰ τας : ΕὟ χεεία γ πεσε Πτατὶς τοπι- 
Ῥοτς δζ οὰπι οριιβ εἴτ 9. ντ αἷς Τ εῖςητ, τα ταὶ χεείας ἀϊεὶς Πε- 

ἡ φιοίτῃοη,1π Τιορτίπ,Α του. ἈΠετοσῖς. τ. Καὶ ἐν χρείᾳ μείζονι χει - 
σιμα.ν νὰς χρείαν χω, Ἰπή σα, ΟΡ οἰ ΠΝ νἴγοΡιις Βα εουν [πὶ 
Βαθεο ἐϊχῖς Οεἰ] χεείαν ἔχω τούτου, ἱὰ τη 1ἢι εἰς νἰ. Ρίατο ἐς 
ἴιερῖθ. ὃς Επτίριάιν δ] ροίτογῖοτ εἰξ Ιου ρα. χρείαν τύπων ἔχ: 
δὶς οριις Ββαῦςο. χρείαν σου ζς ἔχωτο ΓΟ] πο οἰδ Οριι5. ΡΙατο ο- 
ΠΕ, [εχτα, οὐκεῖτε γδ δο γείτονές τε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ χρείαν ἔχοντες ὧ 
ς μήλοις εἰς τὰ μέγισται ὠφελέιν, 1 ον» ἢ ΠΙτΊ ΠῚ ἐμ1πὶ ε{Π15 ἸΠτΟΥ 
γοβ, δὲ νυ Π!τατεπὶ ν Οὶ5 πιιτιαπι σοηξεγγο γα θυ ς 4111 Πρ - 
χἰ ΠΊΑ ΠῚ. οἱ χρείαν ἔχοντες τῷ λυ χνκγααΣ ᾿πσοτηα πάρ οητ, ὅζς. ΒΡ} 
τάγοβιις ᾿ὰ Ροτίοῖς, χρείαν καρέ χεόναιχρείδυ ἀποπληρφεώ, νἸσςῃὶ 
Ῥτγαθεγενοοάετο Ρτονίς «ἢ. ατιηὼ ἀϊςίτιτ ρσὸ Ρ υγιδ. ἰἀσοτο, 
14 εἴ ἴοςο δὲ πιιπιογο Ρἐ γίνη εἴϊς, δὐτὸὶ πολλῶν ἐξ) . ντ ποῖαγ 
Βιιά. νοῖθο Οςάογε ρτο, ἴῃ ορ [τ0].τάς χρείας παρέχει, 5 4118: 
οριις ἔμπης ργαίϊαις . αιια; ποσοῆατία πητ ργαράγᾶγς, γε] Πτατὲ 
δἴϊειγς. τη Οχγατ αἰθὲ σφ. Γοπι ΠΠεη. Ε πεδὴ δημοδδένης πολλας 
καὶ μεγάλας χρείας παρίστα τῷ ἀήμῳ ἦμ Αϑίωαϊων 5 (πὶ πηᾶρπὰ 
ἃς πιιῖτα σοπηπηοί σοιιο] δεῖς ροριιΐο. Ατἢ οτος ἐς πθη- 
ἄο, χρείας παρέχειν» ντι!τατόπι ρτς θοτς Ἐρ᾿ ξϊοτ. χρείαν τείχος 
πειρθ᾽ χένν Ἰσειιν νΠΠΟσιιτ ρτςῦςς. τίωὶ χρείαν πληρώ, δια τερα- 
το Τ Βυςγ 14. χρεία εἶμ᾽ αἰϑρώπων ἡ τεὸς ἀλλήλοις, πημτιῈ5. Βο- 
τλΐθαιστι νας. χρεία μοι φίλα ὅδι, τα 81 εἰς οριι5 Δπλῖσο. χρεία τὶς 
σοι ἐμούς ΕπιτιΡ᾽ά. αι} πῖςα ορογα ἐρο58 χρεία τῷ ποταμοώ, ἤπι1) 
νίι5, Ἡεγπηο . χρεία ὄξι, ΡΠ εἰἴξ, χρὴ χρεών. Ατ ζοτε]ος [εσιιη- 
ἀο ΟΕςοποῦν. ἔφησεν ἑχυτῷ χρείαν δ) κ᾿ τούτων 9 Βῖ5 4066 {- 
Β᾽ οριις οὔτε ἀἰχιτ. ΡΙυτατοδις, τίς χρεία ὦ ς υϊά οριι5 ογατὸ ὧν 
χρεία τοῖς γοιωῦ κεκανιῆῥοις, ὅς, ΡΙατο ἐπ ἘρΠΤΟΙ 15, φυΐδιι5 γα] 
ταράϊοοτῖτει ρεάξς οριὶς εἴς ΠΡῚ ἀιιχ οἐῖτ, δίς, ὁ πόσον ἑκάστοις 
χρεία, 4ιια πὶ Ὠλ]τ5 ΟΡαι5 εξ νηἴσιῖαιις.» ΓΙατο ἀς Γορίδις 
χρεία “Ψ νόμων γίνεται, "ς σἴδιις οριις οἴ [οριιπι νι οἰξ ποςςο- 
τἰιδοϊάςπη ᾿διἀοπν Αρα δορμοςίςπιὶῃ Αἴαςε, χρεία δορῥς» ΡῬΓῸ 
τα ὃς ποςείπτγατε ἃς ΠΠ. τίν χρείαν τού των, Τ᾿ απογ τά. Πτογῇ πς- 
οοςἤτατεπινοὶ γε να} αϑν τ] ἴτατοπι. ΠςΟοτατ, τίωὺ μὴ γδ τούτων 
χρείαν ῥανίως εἰ δήσεις,14 οἰτοντη Πτάτοπῃ ηιια εχ Ἀἰς Ργομποαίτ, α- 
᾿οἹ]ὸ ςορηοίξες. ΡΙατο ἀς ἈοΡΟΡΙΙς. ἔχει 2 νας χρείας πολλαξ, ια- 
θεῖ ὃ [Τὰ ππι]τα σοπιπτοίδ Τά ετπ Πἶδτο [οιιπάο ᾿δ᾽ 4οπη,πῶ.- 
λοωῦτες τίω ὁ ἐχυθο χρείαν, (οἱ τοδοτῖς νἤιπι νοπάςητοϑ» 1ά 
εἴτ, ορεγαπὶ ἰοςσαπτος. χρείαν χρῆ ὅδε ποὺς πολεμικοὶ (αἱ οἵα 4 
ΒΌΠ4 σεγεπάσΡ το ἀς Τιερὶ. δε τῆς δ ϑων χρείας » Ῥτορίοῦ 
αἰϊογιιπι ν[ατα, ΧΟπορ ν᾽ τάπιοῃ νἱάοταν Πρηϊῆσαις Ρογἃ 
Τιοττῖπρ ορενδπη ὅπη τῆς χρείας ταύτης καταστήσεται 5 εἰ 14 περο- 
τί) ἀεϊεραθατιιτ,ςαρῖτε ίοχτον ἕζοτιιπι ΑΡοΙ ΤΟ] ογιΠ1. ον χρεία 
Τῇ τινὸς, αἰίαιιο εσέτε, Αγ τοζοῖςσ ἴα ῬοΠ τὶς, ἐν χρείᾳ, ὧν 
πυγχόϑω, 1ὰ οὔ, δέομαι. οἱ ἐν χρείᾳ ὄντες, οτ πο τΠοπ.14 οἴ )ῖπο- 
Ρεδ.εἰς χρείαν; Δά ςοτηπιοάιιπι, Τ Ἀυογ ἀ1. εἰς χρείαν τὰ μείχεῦϑτι» 

ἀφικνεῖ ει, Ὀ]Ατο ἀς Γορτθ. εὸ νεπῖτε ποςείπτατις ντ Πτ ἀϊπι]- 
σἀπάμιτη. εἰς χρείαν τούτων ἐκήλυϑειγοραὶ Δ, Γ]ατο ἀς εν! ὅτ 

εἰς χρείαν τούτων ἔλϑυτε, Ποπλο ΤΠ η ἃ εἴξ, ὅτων δέῃ χρηέσπο, τοῦ 

ποις. ΑὐΠτοτείος ἰοσιηάο ΟἘςοποπν. εἰς ταὶ χαϑ' ἡμέραν χρείας εἰ 
γαλίσκειν ἴη αιιοτ  ἀϊαπιιπι ν ἤιπι ἱπιρεηάοτς. εἰς χρείαν το 4110 
ετίαπι ἐς χρῖσν, Τ μα ογάϊά. κτ' παὶ χρείας ἀν χὶτ Αὐΐοτεῖες ἀς 
τιιπάονργοιις νἔμς γτατ᾽ οάτς αἀπηϊη τγάηάάταπι τοτιμτὶ ἔστε 

νοὶ ἔσγερας. εἶδα ταὶ χρείας, Πα πιοίτμοπ. απ ΟΡΡοττιιης πε 

ἃς χιιπε οἱἙ ὁρεγαργετίαπν. Χοπορ Ομ. τοὶ ὄνα ὠϑὺς 
αὦ ἵππου χρείδυ (ἡττήδ εια: ἃ ν {πὶ εαιι] 14 εἴτ, ντ 110 ὙτΑΠΓ. 

Χρείαγρινσηαγντ [ιατἰηὶς Κεσιντ Κοπὶ βόγοτς δ ΤαρῖοςΣ οἴϊεη- 

. 

ἅν Ρ 9οη 

ἄετς οἴπιήίοι)5 Ἰνοῦ! ες, ογατίας, ΡΟ Οἷα, Αφελόμανω σῖω) ἐκ διαὶ - 
στας μ(ψ χίω οἰ ταῖν Ἰδιὲν ὅξι γαλακτικῆς χρείας, [πιροάϊςητος 4μ0 - 
ΠλΪΠ115 Ρ] Δ ϊ5 σα ΠῚ γτοι θητμν ) αοα Ὁ ΠΠςα; Ρυρπα Ρςοι- 
᾿ατο ΙΝ Χρεία, Οἰιγία,ἀς αιιο Βοπςοτς Οταιη πιατισογιτι 
φΧοτοϊτατιοη 5 (λ]τ]ΠΙἀῃ. "ΤῸ ρτιμη.,ςαρίτο ποηο; δὲ Πρ το 
Τξοπηάο,οαρῖτς αιαττος ΡεϊΓοίαη, ΑΡΜι μοηΐο χρεία εἰ χρειω- 
δες ἀγτομινημόνθυρίαι "ὁ συύτομον, Ατἰήξοτο. Διογήύοις ἰχαΐδα ἀυτῷ διφὸν - 
πϑς νου σας ὁ τί εἰ μὴ λοίζη χρείαν εἶν μεμελ εηκῶς ) λαβὼν ἔφη, δεογβύη 

κ τὴς χρείας (ἡ τίω ἰν(αδα ἀπολωλεκέναι ο(ξ, Βα συτη ἀϊέζο, ἐ- 
τίαπι ἤσαπι ρογά "ἔς, Ετ χρειώδη χποφ ϑέγματα, [ςπτοπιῖο ία ἀ1- 
[5] Ἐχροηζτορς (8].1.26.ς..7. 

Χρείη, ἸΔα  βοητια, 
Χρεθ., (Θ᾿ τὸ, ὄφλημα, ἀεβέτιιπν. Η οπιογιις ΠΠ18.νγΔείδῳ μι τὸ χϑιξὸν 

᾿ξωυστήσαντα(  ] ἰοριιης ἀποτίσωντα!) Αχαιοὶ ΧρεῖΘ-, ἰὰ εἴτ, δέδνᾳ 

“μὴ “Ὁ γπυόμᾷρον αὐτοῖς ἐχάήαμα ἐν τῷ μφίχεῶποι» χρεωλυταῖσι κ, ὀῤπ- 

στήσωνται ὡσαὸρ ὀφειλιο μῆνον δαίγειον, Χρε δ, τὸ χρέθιορροῦτ 

τιιππῖ,ν ἤπ5.ηςος ΠΠτΑ5,ν τι τας. Χρεῖ Θορτο χρέσημος, ςομ πιο - 
ἀιις ὃς ντΠΠ5. ΡΊΏ]ο ἐς πιαπάο,, διαγγελλέσιας τοῖτε «ἴδ τῷ ἡγεμός 
γος τοῖς χξπτηκόοις αἰγα δὼ, τῷ βασιλεῖ ὧν εἰσὶν ὥπτη κοοι χρεῖοι , 4 οἵ, 
Ἰητογηθητῖᾶς [δε τὶς φυϊάειι δοποτιτη ἃ Ργίποιρε πιδηδητ 
τίτιπὶ ἀπά 1 65. γί ηςὶρὶ γογὸ ορογάτατη σοπηπιοάὸ {01 αὐ 1115 
ηαιιαταγιαῆς Βιι4, οχροη, 

Χρειὼ ΤΟ] οὐ, χρεία, ποςς ΠΠτα 5» Οριι5, απ, [ατιπΊ, χρείώ μοι με- 
γίλυς πίστι-. Πὰς πιάρμα πὶ εἴτ οριι591 ποΐδη.ἰ4α, ας εἴποτε 
στ᾿ αὖτε χρειὼ ἐμεῖο γχύνται[ϊ οροτα πλεα ξιιετῖτ οριι5.Ἐτ Οαγ]].δ', 
ἴῃ βρεπεγιΝ ουττγ. τίπτε δὲ σε χρείω δεύῤ ἤγαγε τηλθκα χ᾽ ἥρως γδήμιον 
ἢ Ἰδιον; 4: ποςς [Πτὰ5. 0] σά λπ ρτίμιατα ὃ ἈΡο ΠΟ αΐτις 'δοιπ- 
ἀο Ατροπαιτῖς, δνεὶ πίη με πάλω χρειὼ ἀλιχέόθος δίς [τἀ φυϊὰ οτ 
Ρ115 πὶς Τγ απ οττατοῦ! ἀςπιὶ Πδτο ἴςοιπάο σοηοτιίσεπιίη ὅτε 
χρειώ τι ἵκηπαι άπ ξμποτῖς ορα5, Χτ᾿ χρειὼ, μετ ποςείπταιςπν) 
Τάεπα ]. τογτῖο 5 ξύωὲ γδ χρειὼ ξαιυοΐ δὲ τε μιῦϑοι ἔασιν. Ἰὰς Χρεώ, 

Χρεέως, μι χρηήσω,νατὶοἴηοτ Ετ χρεί σιν, γε (ογιδῖτ δι} 4. τυ πῆήν, 
Χρενώδηςγεως͵ ο᾽ αὐ δ γλυσιτεληῆς, ν ΟἹ ΠΠ 5. ΌΤΙ 15) Ρευσοτησηοάτ5 χρώς 

δες ἐδ, 6χ νι οἵδε, 1 ες ντη!ειντάς Χρεία. 
Χρείων, οντος, νΔτ ς΄ Π4 55 χονσμῳδιών, ΑΡΟΙ Οπΐις Γεσππθο Ατγρο- 

ῃδιτὶς, χεείων ἀτρεκέως ἱερὴν νον αὐ ὃρ ὠσποισι, Ἰὰ οἴζ, τοῦ θεῖα ἐγϑὺυμ- 
ματα πάσιν ἐμφα νων. 

Χρεμέϑω, τὸ χρεμετίζω, ΕτΥ πΊ. 
Χρεμετείω, ὃς 

Χρεμετίζω, μι ίσω, πο ικρι, Ηἰπηΐονοτο ἔγεπαίτισι ἀο, ΡΟ ΠΧ, ΤῈ μας 
γοοε ἢς δΔυποταυῖτ Ροττιις,Χρεμετίζειν ὅ3) ἱππούῖ, ὀγκά ὅϑτει,ὰ βρα- 
μο(ῶγτι 55): ὄνε, βρυχὰ ὥτο ὅτ λέοντος 9 μιωκᾷ ὅτι! 6) βοιδ- μυκᾷ ὅτῳ ὅπ 

αἰγὸς» ϑεν μηχαδες ἀγγες5κ) φράο(96 1|ε τι. ὦ φειμομὸς γον ζειν 55 

χοίρε,ὑλακιᾷν θὰ κιωός, βαύξειν ὅλ) Ἔ σκυλακίων γὠρ ὑεῶϊ δὴν λύκων ἐφ. 
ὧν 1 ἐκ ἴςιαι ὄνομα ἔδιον τῆς φωνῆς, οἷον αὔκτου » αβοᾳλεθ- κὶ εἶσ ποιούς 
τιν, τὸ βρυχ 1 ὅϑτη Ἀγ γρυσε, "5 ἢ Τἶδ' μικρρτέρων,οἵον ἰλωπέκων, κ, ϑώων, 
τὸ ὑλακτεῖν; Κ) γυρυ εόϑει 65: ὃ τῆς αναῤόρου φωνῆς «ἰαὐν (βοςῖ ν, φωγεῖν, 

γἡ βωρρεῖν ποιητικῶ, κὶ αὐ δεῖν, μοσχόπουλος, 
Χρεμετισμιαι,ευτος. τὸ κὺ 

Χρεμετισμὸς, οὐ, ὦ ΒέαΠΙτα 5. ΡΟ] εχ. 
Χεεμετιςτικὸς, ΑΙ ΠΠΙ Β1]115.Α Τρ τοί]. ἀριὰ ΡοτρΑγτίμαι ἄς ἐροεῖς. 

τὸ ὅπ: ὑυμητικὲν κὶ χρεμετιςικὸν. Ν 47. 
Χρεμίζῳ » αὐτὶ τῷ χρεμετίζω. ἩςΠοάιι5 5 ὁἐξεία χρέμισωγ 1ὰ εἴϊ, ὀξέως 

ἐχρέμετισαν. ε 

Χρέμπτομαιρίςτεο. χρέμπτομαι ὅθεσεσυρμϑύον, ουϊ χὰ [ρῖγου ἴσγοο, Γα- 
εἴδη. χρεμψάμα Θ- πλατὺ, ᾧ κατατῆυσας μου ἷατὸ ἰςτοδῃ5 ὃς τις 

ςοηίριοης914ππι. Ἀπγῆις ΙΔοπα, ὡς ἐμμελῶς ἐχοέμιπτετο, ᾿ττ]άς τ 
Ιαιιδδτογοπι ἱπηρουταπιπι ταις Αοπτατογοπὶ 408 τιιης ἰη τ 
ταίεγατ:!οςι5 εἶτ, αὶ ἀεξεηήοης ἱπταρὶηιηπ. 

Χρή μπῆω, ρργοριπαυοςφηοίάονγηρο. 

Χρεμύγλ Θονίάς ἤη Αἰμύλλα, - 
Χρέμῳ βὸς ὁ ΞΒταπεῖς ρι[τῖς δυιάτται ἀςογ. ἀἸ ἴτυν ὃς χερμὴς καὶ χε 

μὲς. τ ἀριιά 5ιι14. χρέμος χρέμητος» χρεμῷ δί χρομὲς Ὁ Αἰῇ οὔ 

Α[Δἰ5 ῬΙΓοἶθι18 ἐπαγγδητιγ ) ντ Πητ δὶ ἄπο ἀϊμιετῇ 9 Πδτο 4. Α.- 

εἰπιαΐ. Οδζα τάπιεπ αἴτοσιπι ποη οχροηὶς ἰδἰήοπι οαρίτς στ 

ἔζαιιο. 
Χρέμιιο, εως ἡ ἰοτοατιις, ὃς ΗἸΡΡΟοτγλτόχρεμψις. 
Χρεοκοπίω, κα ἥσωγποῖκανποις ταδι}}15 ξλεϊο,ἀεςοσαο, ἱά οἰξ 5 Δ- 

ζαρίο ρτόρτοτγ 8:5 αἰϊεηῦ,ἔγαιιάο ἀςθίτοτγοβ. Ν ουτ ἀ (ΟΡ ναΐ. 
Χρεοκοπηϑέντος ἐστ ὀνυίμαιτι δωρεαξ φαλάριδὸς πὐρίϑῳ δ ρον, κεπέρόδαιχά - 
γαὶ ταὶ τῷ παρεικότος, το ἴμο ἔγαιιάατοιν ἰάς Χρ ρων ἀπακοπν, ζιλ4, 
Χρεοκοπεῖται, ὑπὸ χρφοῦῖν ἐνοχλεῖται., Αἰ] [τος χρεομοπέω ὃς ἰςαπεη- 

τα οἱΐάεπι οτὴρ αν ἐστί θιης ρὸν ὦ χρεωκοπέω, δ ψν, ὑν 
Χρεοκοπία ας, γηοιια; ταἰδιι]αον ἰάς Χρέον «ἀρὰ δυϊάατι ἐοεἸ ίτατ 

χρεοκοπεία. ! 4 Ε 

Χρεοκοπίδεςγο)ὁ γος οἔξοτυ χρεοκοπίδας, ΓἩγοοςορ 45 ϑο]οηῖβ ἀπηῖ- 
τος Ατμοπιεηΐδς νοοδιιηϊ Ε05 5 4111 αὐ ΔΙ Πα πιπὶ τοειπογηπτ, 

αμοά φοηβαιιογαητ 5 ν Ὁ (εξπ(οτιης δοΐοπεπι ἰἀταγπὶ ἐσ οπὶ 

ἀε στε αἴϊεπο ἀεθιζογιῦι5 τεχαϊτγοπάο, ΡΓαταγοΐ ῖπ ΘΟ] Ομ. 

Χρεοκόπος 56,1 ἀςτπι, ᾿ 
Χρεοκοποῦμαι,ἀε ἰτοξγαιάοτ, ἄθοο δια (οἰϊῖςος ρεουπίᾶ, 

Χρεολυτεῖν α:ς αἰ Ἰοηιιπὴ Δ] ο] μι το; Οἵ ΘΡἈ. 
Χρέθ ἐΘο τὸ δ 

“Τοπι 5. 

Ἰ 

δορε π 



φοϑ ΧΡ 
Χρρον»ἐγτὸνἀςδ τ ΠῚ, ὁφείλη μαι ἄφλημοι, 65 4} Θρτι πγ.πγιλξισιιτγ. οδ πατ 

ταοάατατηνέασσπιις. δι} 14. τὸ δ'αψειον »κὴ χι» εἴθ, τὸ χοε ὃ. λαμ ανωνρα 
οὐηΐαπι πλπτ 0 ἀςοΙρΙ 2 Πογοίος. χρίθ- ὁφείλεινοοτοάιτι τη ἀε- 
δοιο  Α 114 στὸ Ρτῖπιο οἰ! οπὶ, χρείθ- ἀπο πο δδευλα!. ΔΤ] ΟΡ ἤδη. 
ζάο πὶ ὧν νεφ. ὁτοὶρ τὶ χρείθ- ἕξα με: ὅτε, Ατιοτοίος [εσυπάο ΟΣ 

φομΟΙ1.νἱ πύλις τῷ χρεοις αἰ πηλλίγαγε το αἰἴοῦνα Πρότγατα οἶδ. τὼ χρέα 
διαχυσαι Ὁ Ἀτγ ας]. νἱάς τη διαλύω,. Ηεποίτι5. βώλναι 3 χα τρο- 
φυγεῖν, Οφιῖτία, Ρ] ιτ. τῇδ᾽ χρεών, ΑὙ ΠΟ Ρ χη, δωκνδυΐυ Θ» ὑπὸ πῆς 
ϑαπάγης κι τῆς φάτνης, κὶ Τ᾽ χρεών 14 εἰς, ΤᾺ ὀφλνμοτων, χρεῶν διαί. 

Ἀυσις Ὀίατο ἀς [μερ τ χρεων ἀπνκωταιὶ, λον ποτα ταδιια: 7 φιια 
φενὶρ αἰτθπὶ ἄθοι ΠΟ μ 6 5.4 {185 ΟΊ ΔΠῚ σει σούχθεια ἀἰ ΟΊ ΤᾺΓ 5 αι! ο- 
πὰ5 ΟΧομ Πππ : ἢμῖς ΠΠῚ}}15 εἰς χρεοκοπί αιχρεων δστοκοπ αὲ πεποίη - 
παι Π 5 ἔςοῖς ται |45, Ἡογπιοροπονάς δποκοπή (αρτά. Χρέος, 
ῬΙῸ χρείαν [Ὰ5. το 5, ΟΡ υιδη τρια ΠΘ Ρ ΟΥΊΠ ΠῚ, χρῖ κθ5 ΟΕ οι ΠῚ; 
ποσοἤπταβ, ογδοι πη, χρέθ- σὸν τόδε αἰδυρίσκειν, τι εἰϊ βαιΠοΓἾ5) 
ταάτιπε εἰς ραγτῖιπι ὃς οΗς!) αἀϊπιιεηῦγο, Επτὶρὶ Δ, «μηδέν᾽ αὐ 
χρϑοις ἐχρετι πορρ τοὐτίυυ ϑείαίων χϑυνὸς, Τάςπι Εἰ: 1ρ 14. ποιπίπϑαι. 

Ἰοοΐ ριςπἀςπη ογεατγί τη ίξα τοὶ, ἴειι ἀἰρηίτατ5» 0 Π οἾίνε δτατία 
χρέθ. δβὶ,ἰά εἰ χρὴ, Ν οπη. κλῖθ εἴλεμιν ὁδεύφν, ὅζς. [ἄς πι.14 εἢ, 
ἍΝ ΕΠ: 4ύλγτο Ἐρίρτάπλεη. μόχθων ποοσατίων ἃ ὅσοι χρέῖθ.. 9 1ά 
εἰ ποι Ἄρα ογᾶτ. ἔχω χρέθ-, ἐβεο. «ΑἸἸΠορβμα.ἢ ἴῃ χα». τίσι ὦ ὦ τά. 
λας γε τθσὶ ἐ ἵχεις πλέκοις χρίθ- χρεθ. ἔχω ἐδὲν ὀυ δοὺς ὥλίωθ., 

. ΠΠΠ1ο Οτξοοτιητι «τς αιάμ οριις μβαθςο; Πετούοτ. Χρεῶν, 
γε] χρέως αἰοίτιιγ ὁρτὶ τῷ χργντ λόγος αὐτὶ τῷ λέγεται. Β4Π]. μέγιστον 
νομίζειν χρεῶν, 

Χρέδμα,ατος τὸ β ιέξιις ῥεδυα Ηείγο. 
Χρέανρτο χρα οτίοὸννατισιποτ. 
Χρεὼ, ςοςἤτα 5, χρειὼ. χρεία, ἔλτι!ΠΊ. ΑΡο]]οπῖιὶς (ςσιιᾶο. χρεὼ ἦγν 

δωμίυδαι λα εἴς, ἔλτα 15 προς πτα5.} δ ρ τι οτὶα ΠΊ χρεὼ ῬΓΟ οριις 
εἰ σἰστι σεπίτιτ. ἃ. Ασςαίατιι. Ἡοσλετιις {Π|24.:, ὅτι μὲ ταύτης 
χρεὼ τιμῆςον δὲ νεγθιιπὶ κρταλαμζανει [θαι !επάινμντν εἰ ἱκάνει, 
ΑἸΙδῚ ἀς σου ἢ ο κὶ ἰδὲ βουλᾷς ἰοτιςης » μιοέλα 2 χρεῶ πᾶγτας 
Αἰχαιοις αὶ ϑιλῆς γ ὅς. Ἀπτίι5. 1144. κι χρεὼ βουλῆς ἐμὰ, δζςι το 
χρεία ἐἰοι βουλῆς ὅδ:ς κὶ ἔσπ σολοικίσμο, δα τας σώσεις. παῖ 

ΤΏΓΟΓΡΓ, 

Χρεών, ντάς Χρέζδ,, 
Χρέων, ἕχταῖς ἀδοτοτιιηη, ς᾽ τι οριι ἀσσουα πη, ν τε: ποςοίῃ - 

ταβ,αθ τη ὃς νοΐπητας [)ο]. Πμὶς ν ἴτας τὸ εἰμιαρ μΐμον, τέλ- ζωῆς, 
διιὶἀ, τὸ χρεῶν ἐκ ἔστι μὴ χρεῶν ποιεῖν» 14 οἷδ᾽ 7 ρατοπαιιπι οἵδ ἔτ! 8. 
ΡΙατατοῆι᾽α Οραίςα!. μοίρας τὸ χρεῶν, ξχλτὶ προς ἤιταϑ, Βιιάκιις 
ἴῃ ερ πο] 15 ῬοΙτογίοτ. τῷ χρεῶν κχὴ μοίρας οἰποιλλαγη,, Εἰ Ρ 4. νΟὶ 
χρεῶν Θϑαϊτι, εἴς, ὃς εἴ ἐπάςο! πάθ1}ς ρτο ἔατο. χρεῶν γγοέδϑαι, 
14 φιιοά εἴν ἕαταῖςς χρεᾶν δι, ον ἔατα! ς,πεςεῖῖς εἴοροιτοῖ., ἐχ- 
Ῥεαϊ τ, οσοτοίας οἰζροιιπὴ ὙΠΟ τ Ατιοτεὶ, ἐς πνιιη δου χρεῶν 
τρωματύδεσ μόν ὅξι δὴ "σαι ξα(οἰσα πὶ φοἸ]Ἰϑᾶτς περοῖΐε εἢ χρεῶν 
ὄξει ποιεῖν ἐν ὅσποκρυ πῆῳ ταὶ αἰο ρὲ 5» τιιγ ρα ἰη οςοιτο ἤογὶ ἀεῦσητ, 
[Ποτοίοε. ΑὙἸΠΟΈ μη. πίω υμητέῤ ὡς τυτῇ εἰν χρεὼν.14 «ἢ. ας οἴ, 
Ῥ]ατο:, Διογυσίῳ χείριν εἰδέναι χρεὼν, ΠΟ ΠΥ ΠΟ στατῖα οἱ ἐδ ϑ τ, 
γήρως καμῴτοις φόύγειν χρεών ἴς πς ἐγ ιτ15 ἀε(ατίρατίομος ἔπσοῖς 
ἀεβοιηιΣ, Οζα, Ουλαι ΓΒ αἰτῖιι, ἃς Ασσιιίατίι. Ρίατο Ἐρ 0] 
οὗζαπια, ὀννο εἶν ὑμᾶς ἰμφοτέρρις χρεῶν, γῸ5 ἀπο ςοβίτατε ἄεςετ, 
ΔΏλῦο σορίτατο ἀςοτίϑ. Οὐ]. δ ἐμὲ ὃ χρεῶν ϑεζασον ἱκέδθτι τὴς 
Ῥτορενᾶτς ὁροττοτι σοί με δουλόύειν χρεὼν», της τδὶ πλογεπὶ σο- 
τοῖς σοπιιοηῖτ, ΕατΊρ᾽ 4, χρεὼν γάρ μιν μιὶ λέγειν τὸ ἐθνν 4111ΠῚ πδπ 
ἀεθετγεπι γοτηςντ ἰς παεθατ,αροτῖτε. Ἡετοά. εἰ ἐ χρεῶν ὅξι αὶ μέας 
μα χας αὐα β ἀγιετῃ τρθς μεσ μυΐοιεγοη εἰς ΟΡοΓΑΡγΟτ ΠῚ νος 

{ι(οίρεγε ργς "τ αἀποτίμς ΜεΠΡΗ  ἀξί: ΣΤάΘαι 10. αυΐπτο, χρεὼν 
ἰῷ, ἀξοεθατ, ΑὐπΠτορ απ, ὡς χρεαὺ εἴηνντ ὁ τα ἔοτγετ, ντ εχ ντὶ!- 
ταῖς ἔοτεῖ, 

χρεών ο᾽, τὸ, ἃς Χρέωε, τῶ χρέω, ὁ, Ατεϊςὸ » Ρτο χρέϑ- , ἄς ἴτιι πὶ, 'οΡ- 
Ροττιιπιιηι. 

Χρεώς ὅσω. μι. ϑύσω, τε. ὥκαγάςθεο. Αὗτυν 

Χριωςσ ἰάθη, χρέωσ τεῖν κόλασιν, Δ᾽ ΔηΖἜπιις 'π Οτατίοπδ. Ραπὰς 

ΠΊΘΓΟΥΟ ὅς ηΠαΠ ἐσθετε : Οἱὶ τεήρομάςι (ΟἹ ιογο Ρασπᾶς 9 να] 
Οιρρ ποία τη, Οἴοοτ, χρέω στεῖν, εἰ, ὀφείλειν, ᾿ῃη ηκτ δι} 4, χρέω- 

στεῖταί σοι! υμδϑνοὺς τῆς δουλείας κ᾽ τῆς πλινθείας, ΝΑ ΣΔηΖΘἢ ἴῃ Οταῖ, 
εἰς τὸ αἴγιον περ α, 

Χρούσης κ)δ, ὃζ 
Χρεωφειλύτας μον γἀς δίτοτ. Οπλι οητατ. ΑτῚ Πορμάα, ἴπ Νοθι]. αὶ 

μδ) γὸ σιν γεια γοῦν χρεωφήλύτας. χρίσας καλεῖ, Ατἰδηϊοηΐες νετὸ 

ὧν μῷ “ανειςαὲ χρήςας αϊοιμητεόν Ὁ) ὀφειλέτας ᾽ χρεωφειλέτας κι 

χρεώςας Χοεωφειλέπηςγ ΠΑΡίταν οτῖατ ργοὸ σγοήϊτοτγο ονὲ ἴῃ ἂὐ- 
Βιιπῖςατο ΡΙειτὶ Ασ ΟΡ δη. ὁ πα ἣο᾽ τούς χρεωφειλελας δια πε 
νίαν. νἱάς Χρήςης, 

Χρὴνοροττοῦ ἃς σοπποηϊτο όσοτ, ρατ οἰ, τροσῆκέν ὅδε, τρέπει 9 οἰιπη 
Ριωίοοτὶ τη πἴτῖι, νε! Ργατγοτιπόη Εατιγο Θ42α, χρὴ ποιεῖν 
ῬΙαξο, σκοπεῖάγου χρὴ ργούρίοογε. ὁροτίες : Τάθπι [στο Ῥυΐπιο 
ἄς Ἀφριριίς. χρὴ ἐσκέφϑαι, Ἠδτηλοροη. Ατιπορμδη. οὔ ρῥεῖο- 

τὶ ἀδρ. νομίσαι δὲ σε τειόῖτε χρὰ μυστήρια, ρος τὸ ἄοςοῖ ςοἴετς ΤΕΥ 
[χοιῖα, χρὴ πεσεῖν, οροττας ποῖ {1{ΠῸ'ϑ Εὐτῖ Ρ. τίυ κτῆσιν ὧν χρὴ τροῖε 
υϑν Θ΄, ἐςτηπὶ ἢ οοεατίαγαμι ροἢοῇϊοποιη το βαρ ἴθῃ5; ΡΙαταῦ- 
δεῖς ἴῃ δοίης. ὅηεο σὲ χρὴ ΕἸ Ομγετις5 Οὐν [οἱ εἶ τιν ἧς σοι χρεία 
δὶ ἰπχαΐτ Γατογρ τ σε χρη δούς 14 εἰ, χοῖ αἰδεϊϑτιτάξηι, ἐσέ 

ΜΡ 
τι σε χρὴ ταύτης εἰ φφοσιμληςΡΓῸ σοι» ΤΟ ΠΊ οτιις 115. σε χρὴ μὲ 
χροὶ» Βυιάστιις τποὺσ ἀπτὶ αι ον ει σομ ἴα στ, Χρυντ δεῖ (ἢ ὕχγα:- 
τογιτο ΡΟμΙτατ οτίϑτιι στη ἐς Εμταιν ο (ἐγαιὸ εἰς. Το μϊα Μὸν- 
τείαν ἐμαντεύστιντο αἴρῷ πιῇ ἕτειῦ, πῖνε χοι τιμαρία, ὥσ δι. Ὁρώποις τυῦ - 

τοῖς μετελθεῖν. ΟΥ̓Δ [οἱ οἱτατι {πατοποιθαν (ἀφ ρίιειο (Ὃ8 
Ποσηιο5 ῬθΏΙΓ ΟΡοττογοῖ. 

Χρά,ν τον 5, ΡΊΑτιῖη ορι{τ ὅς Χοη πη ΟΕ οη. 
χρῇ το ρου ετον ἀτλοιηατιι γος ογασυ ππινϑορ ιν 
Χρήξω,μούσω,π,ννα τ Οἷο, β ἀλομα,ροτο,Θχρῖγο, σα 10. ἀοίάοτο,. 

αιφτοςοσο,οὐίξογο, Αι τοριι φραξζε τρὸς ἱμάς ὅ,τι χρήζεις, 
αιϊά ἀπατῶν εἰοσιοτγε χρήζω ὑγιαίνειν, Χ ΘΛ ΡΠ ιν οί Ρομς 
ναϊεγο, ὅσα χρίζα, τα ϊεὰ Ρετο, Επγι ρα, χρύήζων δυνομίας 5 εἴας '- 
τὰπς ργα"ςἰα τὰ π᾿ ρα αὶ ἰπ{ὈἸτιτί Ομ ο πὶ 5 ΡΙατατο μι! [αι Πν οὐτ- 

οὐ τ σπίτι, χιμ.. "χϑῆται σφέων βοηϑέειν.. αἷρ οἷς τορατς ἀτι- 

χα, Ἠοτγούοι. νπας τὸ χ οή ζον ἀρπᾶ Ἐπτγιριςαν σὰ ορτατηῦ 
νοΐιη, Χρήζω,ηγτιιο ο'σἀυ!ροο, 4 οεἰϊξοομοο οφντουάιιπη 
᾿ἀο»διιπὶ Ἀσσιίαεῖτι. χρῆσον μοι αὐ Ὧ ἀλ ταὶ ἐν ιν υτιϊὸ γραῃοδοσατ 
Ῥῖτε νπάςοιηο παρ ο}. Πτιρα, ἌΣ ϑεῦὶ: ̓παϑ με ἡ αν. σπιηϊὰ 
ποὈΐσ΄ 41) πητὸ ἀοάδιοΡ]υταγεῖ. δέκα τακον ταὶ σφι χρῆσαι! ἐ- 
δέοντο,ἀοςοπὶ {1 τα σητα πημταατὶ ργσσα ΒαπΓαΣ ἡ ΕΙογοάοτιις. 
χρύσως αὖ τι τοῦ βελοίμίω τυχεῖν; 1] εἰπε υἀι! ρου λίης αὐ άδιην 

«πο τπιροῖγαγο συ ριοῦ Χρηζω. Ἰπεἰρ ον ο{Ἐ πλαδιὶ Ορις,ος 
Ρὰς Βαθθὸ : [δ οἰμπ (σεμίτιι. (αἰ δτο ἀιαττο, χρήζω ὑμδδι, 
νοδῖς ᾿πάΐσεο. ὕδηΐιις σαρῖτο ν]τίπγ. χα Βὶ οιπαῃ. χρήζω φιλαν- 
ϑρωκσίας. ΠΈΣΕ ὅσω ταί χοις χρηζουι 1: Πα! ογῖζατε Πρ Οητς 
Θα ει. 

Χρνΐζω, μ. ἴσωγα. ἐκα ἱλα!ροο, Ν εας, Θοπῖτ. 
Χρηΐσκοντο υὑψατι,ασ]υατη ἀοπάοτα δον] ογοάος, 
Χρήμα, τος, τὸ, τος ΠΌΘΟΥ ΠΏ, πηρφλμμαι, ϑΌΡ ιοςὶ. ἴῃ Δίασο, τί χρῦμῳ 

δραξς αιυϊ τοὶ [ον ἘΚ ἐπορ]ι, Κα πεβαλλει των ζ,,αφον κρίλον τι χρῇ - 
μα κα; μέγαν ἅμι.} ΓΟΠῚ θα ς μογυϊπαΡῚ ὃζ ΡτΣ τ τλνεῖ Πππιαιτ ἰωῦ 3 

μέγιστον χρῆ μο δυμοκη δὴς αϑρα τιὶ βασιλεῖ. ἀοινίις ΠΧ ΣΙ ἃ- 

Ρυα τοροιη πιο ΠΙ πε  ογαξ Πλοιποσοάς5,Ε]οτοίοτις. Ρίατο ἐπ 
ΟοΓΡ. ἘΝ, ἀστον» ὦ Σώκρατες 5 τὸ χρή μος γίγνε Τα γτ 8 τίς} εἶς 

ῬΙαταγο 5 18 Οαίλτ, εἰς ᾿τα το ΡΡαν σι δὰ περρένετωι τὸ είς 
μαγ ᾿συμίασεν εἰς " ἐν" οἱ “αὐιλες)γ4 ἩΠΟΏ141 [εὐϊῖτοῖ τς ΒΟΓΙΓΩΓ ὃς 

ςου Πεϊτιιτ, χρῆμα αἰοίναιν εἴν Δ Ὡ] 1 ιν αἱ τὶ τῷ μεγόσοις κὶ ϑω) - 

ματος ρογ Οσηιτίντ χρῆμα γοιῖ χρή μα φρονήσεως. ΑΥ ΠΥ βηες 
1 ΝΝΕΡι ὦ ὦ ζεύ; βασιλεὺ τὸ χρῆμα τῇδ νυκ δ ὅσον αἰπέρατον 9 1 οἴξ, 

- μέγεϑος γε ἔχταμα. Ν1ος Ὁ ΠῚ ΠῚ Διτείσουιη), Ἰη αι (ΟπιπΊοα- 
τατ. ἐπαγωγὴ Τχροῶπερντ Ἧππος σσαμιαν τι χρῇ (φ 1 κι γιωὶ » δὲ ἢς ἄς 

εΟτΟΓΙ 5. πολλὰ ὁν τὶ χρύμα Τῇ ὄφιων ἐ ὀκλύ ποσσι, ἐχοϊιάϊιητ τά δηλ 

ν 11} [ἐγρεητιπι; Ηςγούοτιις ἤυτο τουτῖθ. ΕΙατατο ες ἀφ αυ- 
Βυ, Εὔστεργε 3 οἱ Καῖσαρ αῆρρυώς πίω ἀ δελφίω, χρῖμα ϑιωμασ τὸν 

ὡς ληγετα 7, γευναικὸς γλυομάλω, ἰά ἢ, πλ τον [ρέσιο διϊμυι γα δῖΠν5. 
ΗἰἸρροοτγ.ίη ἐρί(ἴο]. χρῆκο, τι ἑρπεὶ ΤΡ ὑὐρφυές. Χρῆμκ, χρείν, 
πες {πα 5, οΤοά. χρῆμα ἐγ χώρων ἤλ)ο γζζηται, χρήμα τε ὶα οἰ, τὸ 

ωρὸς τροφίω χρήσιμα ] ταὶ λοιπτι τοὶ σειυτείνουτο' αὐτοῖς, Τ τιον ἃ]. ῃς 

ὃς ἀριιά Ατὐπειάθμη. χρύματα λωμβ “ύεται Θε: ἐρονο ἢ ὅδι τυχόντων 

πραγμάτων κχἡὸ ὑκ σεῦ νιω ἀδεχίμως ἢ δ] χρυσεὶ αὶ πολυτίμων εἰδ αὖ» 

Τὰμιον ἀἸάϊς πθτο Γερυϊππ ον Γπτογρ Γαδ. χρήματα εἱκεῖα, τος ἔλονὶ- 
[Ἰατὶς,Θαζα ἐς δεηςέϊ, (Οἰἰπι απτοι δά ἔοτπιτη το δυτιιγ 5» τιοσ 
χρημότων ἀρΡο ]ατῖοιε τα ΠῈ σοι αυὰπὶ τα οὈι α σουτὶ- 

ἈΘΏΤΙΙΓ 5 δα α[ἢ"ς ΠρηϊΠρατῖο τάπι ἰατὸ ράτεῖ ιιὰ ΠῚ ρ σι 1)αΣ 
δριιά μγη[σοπίιτος τ ἶτα ντ οτίαττι σογροτα ΠρηΠΪςοῖ νἀταις 
60 ἀπ. ΠΠπ5γ χρήματα σπίτι ἤπας ἐσία, κτιμίατει, αν ΠΡΊΕΣ σοι- 
[ὰς ἀξουϊαιιοι ὃς ξλοιιτατοβγοραϑ. δ οηας ὅς ξογτα αἰ ς [Ἐν τὸ υἷ- 
πάρ χονται, τοὶ ὃν τοί, ας ὕρηιῇςατίοης ΠΡ ΑΙ σαητητ: αἴθ τὸ χρή το 
σιμα ἐϊγ,ντ ἀοσεῖ Χ οπορ}.. ἴῃ ϑγίῃςίριο ΟἘρφομοτη, Αἰὐπῖοτε!. 
ἴῃ 4 1τῸ Ετ σοτιιπη, χρῆμα παι 3 λέ γομᾷν παύτα, ὅσων ἡ αἱ ξία νομί-- 
σματι μετρᾷ ταριδῖς Οἰσεγοῖη Ψ τε, Α ἐξ.3.ρΡεσιηίατι ροῦητ ΡτῸ 
Ἰιφτοάίτατε 5 ποθ }} 1115 (οἰ !τσςτ αταιῖς Ἰμη πη ΟὈΠΠ δι. ΡΟ  κ 
αἰχῖς χρήματα σιιυαδ ροίσα ὅδ). ἀσοτιατα Ῥασιιηΐαϑ. χρήματα ποι- 
ἀνγβατατς πιπηπηοςι Αὐηϊτοτοὶ ἰὰ ῬοΙ τ, ταὶ χρήματα ϑ" ΓΟΙ ΤΠ 

Ῥοτιγί, Το πιο ]νεη (5. τεὶ χρήματα “ἴ ὠρῳγ κα ταννεύρα ἐξῇ ἀἰχῖτ. 
Τάοτη. ταὶ χρήματα, ἴῃ Οὐδῖ, πορὸς τίμλ Ἀικρορ τ πηοτοῖ 115. ροἤΣῦ, 
ἘΝ Νὴ πείλιν χρήματα. Ἐτ ΑΓ} ὲ αὐτὶ “ἦα χωρίων. Ἡεἤ οί. Ρτσ 
ἐπιπτιιπιςητῖς ἃ ΔΘ ὙιΠῚ οοΙεπάμι) περοίϊαττις. χρημα ται σ᾽ ἐν 
οἴκῳ πσαῦα ΡΝ ΠΗ χρήματα αἰαγ σθαι. γτοα Πᾶν Β]αταν: "Π 
ΟΡ Π1ο. 

Χρηματίξομαι, μ.Ἴσοίκαι,π.ισμαἱαςτοτο στὶς Ἰπ0 6 10 ργρχλαζω, πε- 
δοτιοι» ΠΑΡ ἴτιιηι ἔχοϊ ουροσιη 5 να] τγίδιιτα οχῖρο 7 ΡΘοιηἶις 
οτὐαγ απ 15 ἰΠ ἢ ϊος το ΠῚ Δ σοο, Πα πηι, οοπίςξϊοῦ. πορίζω, 
πλυτω, χρήματα παρ π]ομ δια. κερδείνω, και χα ρα γμειτευόμα. [) 6 - 

ῬοηΑςριίατ, χρηματίζομωι χρυματισμὸν,ἰπά!πιρο ας τω, ῬΙατ. 
ἀς Τιορ τ. χρηματι ζουίυ Θ- Κπὸ εἶθ᾽ συμριρί χων 9, ρεσιιηϊὰ ἃ ἴος 5 
ἐχίμοπϑ, ῬΙατάγο μας ἴῃ Τ᾽ βοηιτοςιν πάει κέχρηματισμῆνθ. ἀνὴρ. 
41 Ἰοσιιρ!οτατιις εἴτ, δς πιχοίζιι5 οτος ἔσζῖς., ῬΟσυμτη5 ἀϊτα- 
τΠ5 ἡ ςηόρΒοη. Χρημετίσω ὥχ. οι! ἢ 45 ἀςσὶρογο χρήματα λαμ τ 

βανειν, δι. Δύσι ολδ. χρημάτιστι μβμων. Ὁ) κὴ αὐ ῆα πρίτη πτρέγψυετο 

πρεσβεία, ἰτοηνς ΟΠ] Ο ΓΤ» ὁμιλω αἷοὶ τινων μεγάλων 7. Βιίάαιις 
(οπιπιοηζασ. 

Χρηματίζω, μι ίσω, πο, τχρς » ἀξτο τογιιπὶ ΟΡΟΓΙΠῚ ΠᾶΒΟ 5. ΦΟΠΊΠΊΟΠ- 
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πο ἪΡ 
τος ἀς ἔιπηηῖὰ Κ οἴριθ. νς} ἀς τοθιις δὰ ὅλην ρεττί ποτ θι15» 
ἴπς ἀτοοντοδις ἐχρ ἰσαλλτις σο αἰ τςάιίζμις ναςογ7 ἀδοογηον 
γτιπαρὶἔγαιις (ο]εητοῦστο Ὁ χρημάτων} τοις ν᾽ π εἰ ὃ ζει ἱκα- 
γὸς πιῖς ὀυχώς ἐχρνμϑίτισε, ιιιπὶ Πιρῖτον ουλλμλι νοτῖς γυσα- 
αἰἰτ, ἃς ἀδ ι15 ἰάτυας ἐσδον ἐγ οἷδ δίων, ὠτε νῇσ᾽ κοινοῖν ΚΤ μέρος ἔχφη- 
ματιξεγασιις ρεϊπατῖνι ἤδαιις ρα δ] ιςῷ ν]]Πιιν Παρ αι ατῖτι πλιι- 
μῖς οὗταας, ] ατατονις τὰ Τ Βοπλιίξος! ἄς ᾿ρίο Τριμίζος]ς 
ῥιασιςέϊο οἰ. χρουμαιίζοντος Ὁ καμένλε ὅ35) τῆς ἀγροζεγάθιι (4- 
αεϊΐας τὰ ἔοτο ἔμγὰ ἀάτριῖγα ἐἸοῖτοἀςπὶ τὴ απ} 10. χρεμοατί- 
ζειν,νςζατα Ῥο[ιι]ατὶς»᾽ ἃ εἴπ αιιάϊγς οτἱοῖς ΡΟΙχυ]ατα» Εταΐτῃ. 

σαρῖτο οὐζαιιο δὰ Εἰςῦτ. Πϊοάοσιις ἀς ΑἸοχ. κα ϑεζόμϊν Θ- ἐχρη 
μάώτιζε ἐν ἥὲ|ῶ ἑταίρων. Ὀ Θπγ ΟΠ ἢ. οἷδὲ ςεφ. βελῆς γι μὴ φρυταάγεις 

χὺ τ-ρα τ γοὶ ἐ χρηρίφέ τισανιν ἰγϊ ἀς σου Π} 1) (ςπτεητῖ σοι ίαιπι ἃ- 
φἰτατιτη οἰ ς αὐτο τάοηι Αἰ ΟΊ, αἴὶ τῆς βελῖς κ᾽ ὀκκλησίας Ἰοαιιῦς, 
ἃ» ὠρὶν ὀκ εἰνίιυ χοημφς σα), αὐτεαιδιιι ϑοπαάτας σοη Π] ογοταγ ἃς 
τοσατοτοῦ ἴδῃ 59 ὃς ἀσογοτηπλ ἤοτετ, Χρηκατίζειν, τς - 
ἔκειτο δὰ ρὸ ΡΟ ΐτατ γε] [πη ατιι ΠῚ 5» δ( ἀροτο οαπὶ Ροὸ- 
10. απο Μειδίκ, Εἰ πειδ' αὐ χρηματισωσιν οἱ πορϑεδιρφρε 

«δοὶ δὲ δε ῳκηχκαν ἀἤχων, χρηματιζειν, ὅζς. Χρηματίζειν; τε(ροηία ἀα- 
ΤΕ Ἰςρατιοιιθιις, ὅς κοινολογειώστη,. ὨϊΟάΟτΙ5 9 ταῖς 2 Ὡρεσβείως 
χρηματισας Φιλαιδρώσσως, ΡΙμτατολιις ᾿ὰ Τα γε, ὥσιαρ ἰδιώτας 
χρημα τί ζων ἀπεκρίνατο, 1 ετπιν ἐχρημ(ϑότισε τισι πόλεσι κὐξὰ φιλίας τοῖς 
ἀϑίμυγοις ,), αιι 1 οὐ τατίθις ἀξ αὐπιοῖτῖα Αὐχεηιςα ττη ἰςτ- 

τποαοπὶ μβασεῖς. ΤΒμονάϊά.Πο ΝΑ} 1. νὈϊ Γπτεγρυ χρημοῖτι- 

σε,ὠμίκησε, λόγοις ωρρε κώεγκα παστικοις. ΓΟΪγ 115) ἐχρηίίθοτιζε τοῖς 
“ρεσβϑὺ τειῖς» τὰ δα ἀϊεηδτ5 ᾿ς ρατι5 οσοιραζι5 οτας. Χρηματίζειν, 
ἀρρο!ίατς ΔΗ Ζιιοπλνῆος εἰϊποοοπιρο Παῖς δὲ ΠΟἸ]ο αιαμοτς εὖ 

Αἰΐχιιο ἐς ποροτῖο δ γοῦθα ἔασογο, Πιπατοὶν Κα συμ αὐτῶν ἣν 

Ἑ)λίωϊων ἔνάντον διειλεγμρ- Νικόμορα, κ; κεχρημαπικῶς αὗξα ὧν ἐξ - 
χήϑης, ἐλεεινὸν σεαυτὸν αἦρᾳσκϑυάζεις ) τρρδὸ τοὶ ὧν αὐ δωρρόδὸκ Θ».. 
χρηματίζειν εχ το ποιποι ἱμάογα νοΐ [ἀπλέτο, ὐκ Ἔ χρημότος ἤγριω 
φεάγματος δγομούζειν, ΠΡ} οἰτέτ ας ρΓΟ ΠΟΠλ Πα ΓΟ ΘΟ ΒΘ ΟΓΩΙ- 
πᾶτε ἡ πυποιραγε της ἀρ ρα! τς. Κ᾿ ΟἹγ δῖιι5)Ε γκαλων κ᾿ δας 
βαρτυρῥυῖν Θ- γρώτον υᾶν ὅλη τῷ τετολμηκέναι διαδιημαι αὗει ϑέάνει 5. κ 
βασιλέα χρηματίζειν, φιυδὰ ἀπ τι5 εἴτι ἀϊλάοισα σαρῖτι οἰγοιπι- 

ποτα, ὃ ἴα τοροιη Πα ΠΟ ΡαΓΟ 14 εἰ, ὀνομάζειν ῬότΙΙ5 ἀυατη 

ὀνομαίζεῦει. Γὰςαι τον ἰδιο φοΐητο, Καὶ βασιλεις τότε πρῶτον 
ἐτύλμησε χρυματίζειν κἡ γοφειν «τοὺς τας πόλεις» Γορ 5 εἰτι πηι αἵ. 
Ππος ]ατανοδας ἐπ Π. ἀς νάγτατο πα ἰογνα τς, Καργίος ὰ 
πίατις ποὴ γετγὸ ἃ ρᾷῖγο ςοϑαοτῃ ξηζηιη ἀσοῖροῖο ςουϊιςσι- 

Το: Νόμος ζω τοῖς Ξ' ανϑίοις,, μὴ παστρόϑεν, δὴ ὅστὸ μητρὸς χρυκατίζειν, 

51ς ἀςοῖρὶ ριτο ἴῃ Αὐζοτιιπα ΑΡΟ το! οὐατη οαρῖτο γικίδοιιπο, 
Ἐἥνετο ἢ χρηματίσαι τὸ τρωώτον ἐν Αὐτιοχείᾳ τσ μαϑητας, χραστιάνας. 
ν δι (δαιάϊτωτ νὰ ἴῃ ἤιρτα ρο πεῖς ἐχ οι ἐἰδγαιδιθις ιά εἰ. ΕΔ- 
ἔζαμι εἴς λατεπι 7 ντ ΑὨτίος μα: ρεϊπνὶὶμι ἀὐΐοι ρα} [ς ὈΒπίπα- 
μος ποιηίπαγοητ, Οἱ ταλϊι νιάοταγ ἄρτια εἴϊε [εηΐμ5. 
1πτογρίοτος ῬΑ Πεὸ νοστιιπτ ΡῸῦ σοσποιηατὶ » νοἱ ποπλιμα- 
τὶ ἰᾷ εἰξ, ὀνορ(φίζεοθτα. Τρτο] Πρὸ Δητιοοεηος αἰ οῖρι! 05 101 
Ῥεϊπιὴπι ἔς ΟἈΓΗ τα μος5 ργοξς 05 οὔτε ὃς (101 πος πολέ ἔαπη- 
ΡῬΠς, ΑἸ1] ἐπὶ ντ Δ ρταγ [τ ατίγο, σἀτο τας Ἐςοϊο ας Απτϊοοΐδε- 

πα πος ποπῆςη τεϊι7ε.51ς [οτιοὲτ 5.114. πὴ Κλαὺδικ βασιλέως 
ῬὩμαίων, Πέτρα πὸ ὅσοσ τόλε "(εὐ τον σαντος ὄυο' δτον ἐν Αντιυχείᾳ μα 

παγομεδλυησαν οἱ πάλι λεγόμᾶμοι Ναζαραῖοι κὶ Ταλιλαοι 5 χριστιανοῖς 

Χρημα τίζειν ἀατοῖιι οὐἴα πη ΒΑΠΠιὸ [ππλΐτωτ 9 14 οἰξ, ἀτοινν σα, 

δυιασιιραγῖς Ῥαυὶι5 4 Ἀ οπιαπιραρίτα [ξρτῖπτο, ἄφα οὐ ζώντος 
πῷ αὐδρὴς μοιχαλὶς χρημα τίσει, ναὶ γγύνται αὐ δὶ ἐτέρω. τασσολα νο- 
εαἰοϊτυτοῖά εἴπ, ἐγῖς οσπηῖαπι νος ἃς οοπίςηίι. ᾿ΝΑΠὶ δὲ ΡΓῸ 
εἴϊο Πιπιῖτσατ ντ Ἰη ἐγὰ ρατοτ. ΡΙ ατάγοβιι ἵπ Αδτου ἧς ΟἸξορα- 
ττδ.στολίμὶ ἑτέραν ἱερδρ Τἴσιδὸς ἐλώμξανε, καὶ γέα ἴσις ἐχρημείτιζε  {{15 

ΔρΡο Παἰδατατ. χρυ μα τίζειν, ν ογίατι ἄορ το διατρίβειν, οἰκεῖν, ἐδιά- 

ζειν,κἡ διαρτᾷν : αιιοά «ΟΠλὶ τοὺ χρήματ περ οτιαηυς Δρἴτεηπις 

πιαιχί πὸ ρείπασα ΡΟΪν. Πιαραπεσων δ᾽ εἰς Ὁ σκίμυίων γεν ὁ χρυμαῖς 

πίζειν εἰώϑει κ᾿ δειπσνεῖν ὁ βασιλειὶ μι χα τοχ ρμΥΠιάτ πη αρογο ὃς 
νοτίατ ργαηβογέσας εοη[αειιογατιν τίς χρηματιστικὴ σείων κὶὶ αἰ- 

εἴταν, “οσηατιονίπιις σας πα οι! 11)» [1ατ, νο] Ζοτα. "Γ εατὶ Ρο- 

1γ0. ἰδ 4οπι» Π αὐτο δ τύπον ἐρδυνήσας . πὰ μᾷν βασιλύως ἀπέτυχε, 

διὰ τὸ ἃ «“- πιλεμαῖον ἐκτὸς τῆς ὅθπφανοῦδ, σκίωῆς κὶ χρηματιστικῆς ποὶ- 

ἴδοι τίω ἀὐοὶπαυσιν. χρη ματίζω,οροτίιπι τγὰ ἔζο δί Θεγονπερο- 

τἰπιπι παῦεο, ΟἸςοῦ. Αθίοαιπες ΟτοΠρίνοι τὶ, Κα αν τος ἢ ἐπέςειλα 
«δεὶ ὧν ἐ χρημαΐτιζον Αϑίωγσί μοι ἐὥτη πολ εἶκες5 τας τρίς [α- 

Ῥε [χρῇ ἀς ππεῖς περουῖδ αιὰ: ΑἸΗςης ςοηῆςετς ἰαθογαθὰ. 
Χρηματίζειν, ογαςι!α τοάάςτουμκαντάυ εὥτῃ γχράν 5 ῈΧ οτάςσι]ο το: 

ἔρϑιυάοις,, τοροηἤιπι ἀατο Ρ]1. Οτορ, ὁ σε χρνματίξων μοὺ 

σεῖ Ῥ5) τὸ ὃ οφις,"ὰ οἴξ, εἄςξης οταουΐα Μὸν Πιοτάςι!ο τοίρομξς. 

νπάς χρηματίξεϑοι ἀιοῖτιις πὶ “εις τι Ὸ (ἐγπνοιο, ΓΟ}]0- 

4ιῖο νεῖ τοροηίο ἀϊρπαταγι Ατοῖμα ἴῃ Αροκαϊγρί “αρίτε νἱ- 

τῆ. ἤγρωω Σσὸ τῷ χρηματίζοντος, ὦ ἀπὸ τῷ χρηματιώδνεγτος ἀκουστέον. 

Δ Ἡορτγαος σαριτο νη ἀεσπηο, ΠΙςεΙ χρυματιάδεις νῴεν "Ὲ τ Πιἰξ 

ἀταϊηίτιις αἀτηοπίτις Ν οῦ, [4 εἴποι ϑεοῦ ἀκούσας, ΟἘΕσιπλοη. 

ΜΜατιμ.ςαρῖτο (δοιιηο ἐς Μαρ[5» Καὶ χρηκα τιεϑνέντες Κριτ᾽ ὁταρ, ἴς 

ποΐαγηα νἱἤοπο δοσορτο οταςι!ο»( {Πξια. Δ] αττγτ, κατ ὅτο 

᾿ς χαλυψιν κελδυϑέντες) ΠτοΓρ 68.» Ετ 4 |πἴτιις ἀπ οΠ1τΙ τα [οια- 

πὰς, Ετ ἴῃ Δαηποτατ,ἀοδι αἰτγρ τοί ἰδ ῃ5 τοξιρῖο νο- 
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ΤἸυτὶ Το! τινα Πιρογἤ τίθης σουταπιβηατιπη,. Οὐ ἀἰ ξλϊ τὰ - 
Ἰοἢ ΠῚ ΠΊΟΙΠΟΥ ) αἰ [9] ἰτρς Οταςι! νοι σαπὶ ν Πιγρατ, ντ Α᾿-- 
ἕζογιι σαριῖς Γσρτιιηονν οὐ 38. ὅς ἀεὶ Κ οὐπμαπισάριις τειῖο» 
νοτί, [οσιιπάο : (ὐοά [εἰς οἰἘ μνημονικὸν, εἰ ἀζρέρτομα πᾶς ἴῃ 

{τ ν15 ἀυτ]οσ  ι15 ἀςρτοοηάιταν, [αιςα; σαρῖτς [ςουυο ἐσ 
δγπηθοῃς. Καὶ ἐμ ἀυτῷ κεχουμαιτισυΐοον υἶπσο τῷ τοὶ ϑήματος τῷ ἁγία, 

Ἐϊπιοτάταις 1Ρ61 δρίτῖτιις ταδὶ ογαςσι!ο ργοπμ πη, Αἐζογιπι 
σαρῖτς ἀςοίτπο ἐς Οὐτης] το, χρηματίδδη ὑπὸ ἐγγέλε αἰγία, [)1- 
αλυΐτιις αὐτο ηίταν εἰν {νοὶ ρόυλις 1Π|ι5 ἢ) 0 Αὔρεῖο ἴλα- 
ἐϊο. Χρηματιζειν αντὶ τῷ ἐξ). ΟΠ ο ύα αὐχέν, Τλαπηαίσςη. ἀεσμηῆο, 
Οὔγανον γὸ καὶ σαρξ τῆς ϑτοτητος ἐχρημᾷ τισε, ΑἸ]. Αλλ᾿ ὡς θεᾷ καϑ' 

χἕπτσ τάσιν ἐμ πους (Ὁ. κὴ ϑεοιΐ γούς χρηματίσας, Χρημα τί ζειν, τοὺ χρη - 

ματα συλλέγειν μοσιηταᾶς ΓΟἢ Πρ τ εγγεδατα φορεῖς. Οὐοὰ ἃς 
χρυματι ζεῶει ἀνοτατ ἃ διιτά αι! τάπης π χρηματίζειν εἴν τοῖς ορῴ- 
γαασι χρὴ ὥτῳ ̓  αολαζειν τα φρῷ μματα διοικεῖν, 

Χρηματεκοὶς γοὐδ, ὁ. ῬοςιΠἰο ΓΙ Δ 52] σα ΡΠ ο5,ἀἴτιος δὲ σορίοὔμονκτημά- 
τικός, ΓΙ τατο μὰ τη δοίοης » ἱστιρεῖ ἃ Σόλωνα ὑωοσχεδιῃ κρῦφα 
τοῖς μὴμ ἀσύρφις ) τύμλ νεμμησιν, τοῖς ὃ χρηματπικοῖς 9 βεζώασιν τἥθ συρ'- 
"βολαϊων. 

Χρηματισις ως κα γσοδξξῖο ΡαοΙηΪΡ)αια τι. Χο πορ ἢ ἴῃ ΟΕ ς. ΑΞ - 
λυ θυ τὶ τὸ χημάτων σιωαγωγη, 

Χρηματισμοφ οὐ, ὅν  υ ς τπι5 (τις Πππ15 Ρ ΟΙΠ]αγ τ5) Πα Πᾶτῖι περο- 
ται]. Γὸ 5 Ρασιηιαι 1) ΠΠΟΓΠ Πλ 2 ΠοὙ1 σα ρ Δ Ἰταϑ χρυματισιμὸν ἐρ- 
γάζομαι, Βιμίατι5 1ῃ ερὶ ἤοῖις ΡοΙξογίουῖρ. ΡΙΆτο ἰὼ ΔΡροϊοριαν 

εἰμελύίσας χρυμα τισμού, αι: [τιν ΡοΙ᾽ ρθη η5, Χρηματισμὸς,Γο- 
Γρουίαπι ἀτοϊαιαι νοὶ τηα θάατε πιρογασα αι, Ραμ] ις κα Κο- 
τηδῃ τις ἘΠῚ Ἰοατιοπ5,Άλλα τί λέγει ἀυτῳ ὁ χρηματισαός ; δεά 
41 ἀϊεῖτ εἰ ἀνα ηππὶ γείροιίαπι.1 επφογασι! απ, Ρ] νη, Ρὸ- 
{τα]ατιο, ἃς το τό αἀ Ῥορυ!αμναια πο δά ςὰπὶ αἰϊαι ἃ τίς - 

Τἰπηις. τ τοἤρομίμπη πνὰρ Ἡϊγαάτιλμει) ὃς Πιάϊοσυι ἐτς τοφάξη- 
τιιιπ). ΑἸ επαις ἐς Ὀϊοὴγ . (ν 3. χρυματισ μοιὲ ἐποιεῖτο τοῖς ε - 
λο αἵ νες ρφτι ϑέμυ(Φ.- κιβωῳ τὸν τὶ σώματος. οἵδ᾽ Ἰατοαιθιις αἄσιτ- 
τῆι γορομήςθαζ 5 αὐτὴ αι ειιηταθιις ἃς Πιρρ] Ισαπτῖδιι ἀρὸ- 
θατῖ,ατοα τητεγπιράϊαιντάς Χρηματίζω, διά χευατισμὸς ἱ ττα- 
ξζατῖο. διοίκησις. ὃ χριμάπων συλλογή, 

Χρυματιςστήρκον, κντο, ΟΠ οΙ γα αιι πη. τα το πὶ [πος 1 ἰςἶ5. ἐκαίδισεν 
ἐν τῷῇ χρηματις-ηρίῳ 5 ἰἰτο μείπιο Εἰάτγα; 9 ν δὶ Γιατί μὸν [τἀϊς ἴα 
ςοποΊ]ο. 

Χρυματισπιῆς οὐ, ὁ, ΠΟΥ Ρεοιιηΐατιιπι, Ετ εἰς πόρων εἶμ᾽ χρημρίτων 
δεξιὸς καὶ ἔμπειρος, διι ἃ χρημάτων αὐξασιτῆς, ὃ ῥᾳδίως χρήματα πορῖ- 

ζων.Χ ὁπορ ἢ. δεινὸν χονματιστίων ἀϊςῖτ Ρτο ποηιλης δα τα ΠῚ Δ1ι- 
βεηάαπι ἀηριργο. θἴατο ργὸ ποροτιάτοις δί πηογοάξογο ντὶ- 
ταις χρηματιστης βιθ.γνἴτὰ ρεςι!}}}5 ἱποπλςη 5. χρηματιστης κα 

βακυτιστὴς, Ναταηζεη τη Οτατνὶ ΒΙΠθ 4] 4. Ρεσιῃλατθτῃ οἵ - 

πγιιΐλτοΓ. 
Χρηματις κὴ τέχννγᾶγ 5 Π115 ΠἘΠΑγ ΙΔ ΑΓ5 σσσοποπ)ῖςα : τατίο δά ἂς- 

φαϊγοπάνπι ματι ῃοη5 τ χρηματιςκυὶ ἀϊοίτωτ αιιϑρ δι Ρὰγ5 τοῖ 
ξλπλ Δα 152 4118; νοτίατιτ ἴῃ ΔοημΓοη 4054. ἀϊοα5 ροοιιπιᾶτῖα ΠῚ; 
Αττ.}.1. ἃς 3.θο] τ, 

Χρηματισ τιν ςγοὐ, . ̓σΓῸ να η5. ἥ 

Χρηματυποιος. ΓΟΙΠῚ ἔλοΙ6 1554 114 Πποἤτς. Χ ου.ἱπ ΟἿ ς πη ρεπ. Βα τῇ, 
Χρηματυποιον, οχ Ο [τὰ ο τιιο Πππιια ρα ῬῸ] πσλεοπθιον χρό - 

᾿ς Μαιγκι πλέτηρϑν, κ'ὶ χρυματεποιόν, 

Χρύμη,νς»ἦ» πα βοητία προς ίΠτας γατῖτας, ἡ χφεία σπαλς. Ποτοάύ, 
ἴα γἱτ. Ἡ  τπε τ. εν ἐναννίω ϑέγτας τῇ χρύμὴ ἀμτώ δίς. 

Χρυμονεῖν » ἃς ὄυχερημονεῖνγἀς ρεσιιπΐατιιν σορία ἀἰχὶς Ρίλτο (ο- 
πιΐσἢ}5.90]. 

Χρίωῦ ἐς ἐχοιώ οροιτοδατ. ΧόΠΟρΙΝ. χρίωῦ ὃ σακοάπίω τοὶ πολιτικοὶ 
αἱ δεΐσκεειν, δίς, Δ τε ο ἢ άη. δυϑιξ χουῦ σέγ αα τυπτιῶσο. Εν αἱϊ- 

4ιαιάο ὀῤτὶ πὰ χρυνογροιτοῖινε ἤει, ργῸ δεῖ, ὃς τοξασὶ κόν ΡΓῸ ὥεο- 
σήκει, τὸ χρὴ αἦτι τῷ τὸ χρίωναι, Επιτὶρ ίς Τιαίοατ. 

Χρώσας οροττοτα, δεῖν, δι. ὡρέπειν, 
Χρῆσων τάς Χοώω, ἃ Κίχρημις 
Χρη ὅτι. ντά τ Χρζομαι. Ἵ Ἂ 

Χρήδδων,ρτο χοίδϑιωσ αν ταη τσ, ἰά εἰ, οἰδητ. ΑὙἸΠποΡαπινεφοώω 

" ουιῖ χρήθρων ατεχνως ὅ,τι βύλονται » πῆς ἀραητ αι νο ποτ, Ἰά 

εἴζινε πιοχ 104. Γεα ταν, δρώντων τε χναῖς δ τι χρήσουσι. χείϑϑίαν 

διγαίοο ἰνιγε ἀρ αητ Τ τιον ἃ. 
Χρυσιμένω, μι. ϑύσων τ"}}ς Πἀπλν τὶ Πτατὲ Πιυιάςος ργοίιπι, ἸατρίογιΟΥ 

αἰ]. χρησιμεύσαι εἰς δὲ δυημιεργίαν. 
Χρσιμος,κγδ κρἡςντὶ ᾿ς, 4] εν 1ἢ αἰέαιιο νἤυ»ἵπ ν ΠΠ ΠῚ τοςορτι8» 

Ετιιξξι ὗς, ἔγαν 1νάς πουπῖης Ορεγ. “υίοίλη, 3. χρέσνμος εἰς 

Φργν, Αὐτό ρμαα ΡΙατο ΠΡγο ργίαιο ἀε Ἀθρηδ ις. ὅταν αξα ἴ- 
χρλδ τον ἢ αὐγύρκον, ὕῦτε αι ρήσιμος ἐπ᾿ ἀὐτᾷ καὶ δικώνοσεων 5. οι σαα [2 
γτιΠπ1ν τΠίτια ὃ αίει, ἀς [40 ρῚ Πα’ ράγια: . καὶ ποιότης χιοήσιμος, 
ιοη ἀριεὶ ΡΙατοποῖι Ἰῃ ἐρ Το}. αὐχίτ, πον. οἱ υδὸ γὸ ὁ ὀμνρ χρν- 
σιμος, ακΐ τατἶτα νει} 15. ΤΓάοαν ἡ ἀοτη τὸς ταῦτα γίγνοιτ σοι εχ, - 
κισ πὶ αἵ χοίσε υος, χα ως τἰθὶ εἴε γοίπε σουηιηοάμ5, Ριαάϊα 
χρϑσιμα τ σα στον αν ΑὐἸζοτοῖς ἴηι Ρτῖπηο ἈΠιετογίσογ σα δι 
καὐπίμὰ [ἀπτ»ϊὰ οἴ μοἷὰ Οἰξεν. χρήσιμα ὠὸς ἃ βίον, γἱτᾷ 
ἀεροηάαιη νε]Π1α. Γαι δὲν χρΐσιμια γα 1 Ἀ}} ν τη]. πὶ (απ 

τη δοϊτιο.ἀεπι,δεωαμῆνον κὶ εἰ φ᾽ ἑαυτῷ χρυσιμοῦ ἐδ) κα Ὥρονυ εἴν να 
περ βελόνεὗτη »Ῥοτοηζειι εἰϊογυτί!εμι δα ἀπῖπιο ῥτοιμδοπάνηῃ 
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8. αὐτὸ ςο ΠΕ τα πὶ ἐαρ  ςῃ ἀτιπὶ χροσίμα, γτιλις, ΑτῚ οτο] ἐῃ ῬῸΣ 
1ππῖσιν δὶ ταύ αὶ χρήσιμος οτίδηι ἰσρίτατ, χρησίμν ὀνομασία, δίς, 
ἽΝΑζδυζεη. 

ρυσιυότοετος πλούτος οἱ. ταὶ χρήματα, ΡΙΑτο ἧς Ἀ ςρ. 
χρῖσις, χρείαν [590 Ρόταπι ξυπϑιο, Θατα: ὃς ν {5914 εἴς, σοπίμε- 

τιαάο, Βικίαιιβ ἴπ οΡ Πτοὐ νει Πταβ,ἔγιιξξας,οοιπηο ἴτᾶ5 9 ἰοσᾶ- 
τον τάς πα ΟΠ}. Ἐγαί χρύσει κὶ κτήσει. 

Χρησμιιγθρης ἑατι ἀϊσυς91η ἘρΊρ ἄς ΑΡο πὲ, 
Χρησμηγορέωγν ἀτες ποτ» Δ ῃ. 

Χρησμοδοτὸς 9 δ 

ρησμοδότημαι αρυὶ Ξυϊά. 
Χρυσιολογεῖν, γατιοϊπατί ἕατα ργράϊςοτο, Βιιάαιις 1η ορ 0115 Ρο- 

Πεγίογῖθα5. 
Χρησμολογία,ας,"),ΟΥΑΟΙ τ πηυν Ἰάς Χρησιμολόγεον, 
Χρησμολογικιγατϑ ΔἸ απ 41 ἀταις οὐ δάϊ Οταςιι]λ," μαντικῆ κὶ ὠβροι-- 

γρ 81 ικὴ πεπῖρε τέχνη ΡοΪ. 
Χρυσμολόγιον, ἐγ τὸ γΟΥΔΟΙ τι) ΓΟ Πρ Ομ Πα ῬΊΙη. τὸ λόγιον, αόμτεία φήμη 

ϑτοῦ, μαύσδυμοι, χρησιμολογία. ἤιε χρησμῳδία: νπάς τὰ κεχρησμῳδη- 
εϑρα,λά εἴτ, νεγπθιις γείροπία ἀταις εἀϊτα οτγάςιι]4; ταὶ φερτεϑε. 
ἀπισμῆμα. κὶ τεὰ τυρρηγρορδυυῆραι,1 τοὶ αγειρνυϑύα 2} 0}. 

Χρισμολόγ»οοδ)α» ἕΑτΙ ἀἴουις»Ογάσι]Ογαπὶ Ἰητογρτοβ, γᾶτοβ » (οστι!ο- 
δαι5γατ! οὔ τπιβυχρησμῳθὸς} ΡΟ], 

Χρησμωὶς, οἷ, ὁ, ογα αἰ τπιοτοροηίσπι σοί γεάάττιγ ἃ παυπιίης ἃ- 
Ἰῖψιο Ροτεμεῖθιι5, Φερσφυτεία :[εἐ Ἡ!ογΟαΥ πη. ραταῖ χρυσμὸν ἀϊ 
οἷ ιοτῖος Π εὶὶς Ρογ ε γείροπάετ. Χρησμοὶ, ϊὰ εἰ, τεροπία 
ἄδοτιυτη οὐἴατη γεά άϊτα γογῆθιι5 τε πιοῖγῖ5.5 ΑΥορ ιάπο5 Τη- 

τ ΝΕΝΑΜΗ ἀρ νυ Χρησμοσειύη,ης»" πάτρης α, ρ ἀιιρογταβοδυτορίᾳ, ἔνδεια πενία, ΑΡοΙ- 
Ἰοπ.:Αὐροηῃυχρησμοσιωη τρυχεσκε, ΟΑρίτιτ οτίατ ΡΓῸ ΟΥάσα τ 
1ο ἀρυὰ Ηεγοάοσ. 

ρησμωσες 4 1πΠ|Πατῖο. 
χρησμῳδέω, μι ἥσω, αν. η αν τι οἸποτοάο τοἤροηἤιπι 9 γεάάο οτᾶςιι- 

1ὰπ|,ϑεσσιῳδιῳ μαντδυομω ἀϊνϊ πογργαἀϊσου τι ἕατι ἀϊσιι5. Αο- 

φαΐατιι.Χ ὁπορθοη π ΑΡοΪορ,. ϑοογατὶς βώλομαι καὶ ἐγ χρησμω- 
δῆσαί τι ΡΊατο πη Αροϊορίδοτὸ 2 δὶ μδλ σξτο “ηπϑυμώ ὑμν χρηαμῳ- 

δῆσω κεχρισμῳδ' ἑὥνω, οτάςα}} τἴτιι ἀϊέξπι πε. Τάτ ἴῃ Τιεσιθ. 8, 
ἀπ ορ ο ἐς, κύρια ταὶ νιωῦ' κεχρησμῳδηρῆρα ἔα!» τα ὸ οὐΐτα οτᾶς 
συ] γαῖα {πὰτ ξατιιγα. 

πρησμώϑθυμα,τος, τὸ, μκαὐτόυμα. 51. 8ζ 
Χρησμῳφίακας ἡ Οτασι πιπη,ν τάς Χρησμολόγεον, 

Χρησμωδὸς οὐ ὁ, ΓΟΥ τα Π  ριβ)α το] 15, λει ἀἸοιις, χρησμολόγος) ΡΟ]]. 
ΧρησόμϑμΘ-, ρατίταγι5 ογοα πε. 
Χρῦςα Ποτιςὸ, τὸ χρή οροττῖετ, 
Χρησέογ,ντοπάτν εἰς ῦατπιο. ᾿ 
Χρησϑήομαι,μ. Δ᾽ σομιο],π δυμα), δ ΟΠ ΡΠῚ15 [ΠῚ 5 Παπῃ σοτη 5 ὃς {πΔιιῖ5 

ἐπι τπουῖθης » πάπ!ρεο, Πατίιο, χρυς θύστι ὅτι εἰς ἀὐὐεδὺ 5 ντὶ θε- 
ποιοῖ ςητία ἃς ρτατία οτρα ἡΠΠο5:Π ττισδη, Ομ ς}}.Ν 1σατπῚ, ῬΑ] 
1ὺ|5 ρτίπγα δὰ Οοτῖητἢ σαρίτς ἀοοϊπιοτεγεῖο,"Κὶ ἀγέπη χρηςόυεται, 

Χρηςἠρ) 41 ἀατ οταςιία. 
Χρητηριάζομι μ. ἔσομαι, αν ασμεηρεῖο γερο πιροοη(α] ο ογδειι- 

Τυπὶ πιις [οἰ οἰτοτιρεῖο ογασα! υτηνογάσιι!ο ντογ θροη. ἂδ- 
ἴο] ρτο ιιο ἀϊοΐτιιτ χρή ὅτι. 

Χρισήθκον, τὸ οτασι! ππλντούρ ὅ Πππη μαντεῖον: Οςι5 γατις! 1] υ14 εἴ, 
φοττίπα, ὀμείκτορφν, ΡΟ Ττιχ ἱερεῖον, ξατὶ ἀἴοιιπι τογη μι πὶ. Ιτοπὶ 
τόλμημα ωρᾷξις ον Ποοίε5 ̓ ὰ Αἰδος,κείνε χρηστήρια τ᾿ αὐδιρὸς,}}-- 
τις ντγὶ ἑλοϊπογα. Χρηςήρια ετίαπιν οσαιῖς ΡΊατο Οὐ, ΟΙ18) τοὶ 
τρὲς ϑτωρέ τι» ϑυσίαν σκϑύη, ΡΟ]. 

Χρης ἐραϑ.,νατο5, Ἠογοάοτας ορίτποζοη ΑΡΟΙ ΠΠπῖ5. χρηστηΐρκοι οτὶᾶ 
ὄρνιϑες {πΠπἸπστπιητιγ ἀρ αἰ 1158. αυϊδιι5 φιας πο ἔππτ ἀσοοιῃ- 
τηοάοτα; Δυσινῖο ΑΞ (Οδγ ]. ζ, 53] θυζαιε, 

χρηςηρασιμοὶς οὐ, δον ̓Δοταγ ἔςτὸ οαέοπι ἤφιιγα αι Πγροτυροῇς ἂ- 
(ἂς νοςάτιτγ. (ὐποπιλά πού ριἐϊοτ(παιῖς Ἀπ]. Γαιρι5) 
ςο]οτῖσιις ἤριιγᾷς ἀοίετιδιτοῖς Οτατογ πος [επῖαῖς δὺς νὶ 
ταβ(ἐοττὸ υἱτίαγασνίγσγατος σογατα ἄς φαΐδαι5 ἰοαμ ταγιἀεξου- 
ταατ. ἵ. ὁροπά. χαρακτηρισμός, 

Χρήςης»υ βαρ πογατοτ, διανεῖς ὃςγογοἀιγοτοῦ δεδανεικώς, Γλαπηο ἤΠεη. 
σοητγα Αρατατ Καὶ οἱ χρῆσαι κα τή πειγον αὐ τὸν ἐδεκοιώ τες αὶ ἐγεζά. 

σϑυον εἰς πίον νατιῦ οτοάιτοτος. ΡΒΟΟΥ ἃ. Μηδῷ ποτε χρύςης πικρὸς 
γ30η οὐ δε πένητι. Οο᾿ἰτῖατι5 ῬΙΑΓΑ 15 οἰ χρησων,συιτι ἀσσδητζιι ἴῃ 
Ρεπιτιπαςτοίςς ΘαΣα ᾿ἴδτο τοττῖο Ογαπιπη, σοπῖγα γερῸ [πὶ 

Αἰϊοτιιτι. ΑΥἹ ΟΡ μδπνοφ, υἱωὺ γῆ τύκαν, χρύφων τε δυσκοόλω τείτων 
ἐἰγομαὶ φέρομακϊά οἰχιξν δανεις ὧν, Χρηςης» ἀσθίτογ 9 δανει- 

στῆς τὰ οἰκ, ὁ δεδόρισυῆν Ὁ-. επιο σης ργο ῬΒοτα,, Οὗ 5 εἵλετο 
- ᾿ , ῃ ΝΜ ͵ , ΑΔ γὰν 

μᾶλλον Ὑ Παστωνει χρύσπίιυ εγάν τοῦ τῶν δ χρημθύτῶν. Ἀ «δῦ ὅοις 

χρήσας οἷς τροϊἐ ἂν. ἰῷ λὰ εἴτ, ἰετοτες, ὀφειλέτας,, κὐ χρεῶςας. 
ῬθοοΥ "4. -χρήςυς κακοῦ ἔμυδνω αὐδιρὸς Φεύγε, ὐσ᾽ ανιήσειε διδοιὶ 

«ἴδ καγοῖν ᾿ὠπω τέων. 
Χρηςικὸςντοη αὶ ροτίτιις, χοησικὸς ὙἾδ ὐαταρχὸν τῶν, (11 ἔα οι τατίθιι5 

[εἴτ ντὶ. Χρηςικιὶ δούλων ὅπις- μη) (οἱξητὶα δά γτεπά πη ίςτιι15.4- 

τ ΠΕΡ  Πτ. 
Χρηςσογοαφία, ας ἡ ,αττὶ οι ρίη ρεπάϊ, 
Χρηφούϑεια, οπείξας. 
Χρηροὐϑηργεως ὁ (αὶ οἱς ρτο 15 πλοτῖθι}8. 

ΧΡ» 
Χριησολογίαγαο,ν ἰδ πιά! 0 ιἸσητῖα ΟἹ ςογοηΐ: ιοά να] σὸ ἀΙοϊηγιὶέ 

νεῖϊος μαγοἰϊεςγχὰς Χαρῆτογλα τεῖνον πᾶς χρηστολάγρι; Ὀἰαυἀ Ποααΐ 
ϑέπορα Ροεῖ. 41} ψευ ον πὶ ςοιτιῖταῖο ἔμ ΠΥ ΠΤΌΓ Ροίτι]4- 
τότες : ἀομπεηνς ἀς μεῖϊες μάγοίϊες. αχτὰς Αιγο πα πιῖς ὃς Π].Ολο 
Ῥ᾽τοἸτητ5 Ῥεγτίπασεπι ἹΠῚρΡογάτοσο πη ΟΒτεοίορισα ναὸ ᾿ 
πιηαιιράτιιπι Ῥγο Δ: ἀοτιιητ, αι 4 απὸ ΠΟ χιογοτιτ, πραΐὸ ἀπ" 
τεπὶ ἕασογοτ. Ῥδυΐας αἀ αὶ ὁπλαηςαρῖτο ν] πα. ἐς καἰ τις αἷτονὺ 

“ “͵ ".» ͵ ᾿ ῃ δι 

διαὶ τῆς χρυςολογίας κὶ ἄυλογίας οἴξαποι ποῖσε παὸ καρύῦγας οἵ ἐκαίκων, Ἰὰ ἰλάμον 

εἰν Ετ ογατίοηἱδ ὉΪ40 ἀϊ ρχεπτῖς δεπέηιϊις ἀϊξτῖ5 Ποιαἑπατα τσιὶ- ΠΝ 
οἰταὸ τη δ᾽ οτιη σογ α Γεἀιιοιητ, Ἱ 4115 οἴἙ Μοηδοβόσαην μι1-ὸ ων 
ἴυς ατατὶς Ροίτὶ5 ςοπταριοία. 

Χρηςολογρςονάς Χρησολογία, 

Χρηφομουσεῖν, τη τΠσαΣ ἰθρος ᾿η ςαποπάο [ογιᾶτο, ΑἸβεηδας Πθτο 
14 τὸ χρης΄ομουσεῖν. κ᾽ μεὴὶ αὖδα βαίνειν ἐδ αἰ χαίες ὃ μυσικῆς νόμες- 
Ἑλάςπι ςοπιροίπτίοπε ἐἰχίς φιλομονσεθββθου, πλυῆςα ἀς! οξξατὶ, ὦ 
εἰάίαυς Πυάϊοἤιπι οἵδε, , ' 

Χρηςδφοοῦ ὁ ΒΟὨ 5, δ σαμ.5, τ ΟΡ ! 5. ἢ πὶ ἔλεἸ]15 δὰ στὰ- 
τι βολη τη; οπηπιοιίιις5)Ε! εἰποης δι γν ΡΠΒΜΒΝ2..111ς ἃ ἘΡΠ εἰς 
αιιαττουγίνεσθε, ὃ εἰς θνρήλισς χενστοὶ, ὈΦΠΙΡηΙ οἴτοτς δΙττι5 1 Δ}, 
Χρηστὸς» αι] οἵξ οχ νίι.14 εἰἴνντ1115. ἔτι ρ 1, ἐγιέξαο 5, χεήΐστιωος. 
καλὸς, Δ 44 01}15)απαϑμῖθοῖοῖ Ορροπίτωτ φαῦλθ-, οἰ βοίοίισ. 
ἐξταρ 2 ΓΘΏ.118, χρηστὸς τὸ ΣΟ ΡΉΓΥ ΠΙΟΠΙΙ5. Χρυστὸς κὶ φιλὸρ- 
ϑρω πος. Ὁ ΘΠ. ΟἴἘΒ οι, χρυστὸς ζυγός μου, σαρῖτε νπάςοίπιο Εἰᾶ- 
8.61. Ματγῃα 914 οἰτ, ἔπους, Ἐνδίπηιβ ἐχροπίς ἡπριιπη ΠΊΘΙΙΠῚ 
Ποπητποατ11 Ροτίτι5 4ιιὰτ ἥτις, ΕἰῈ οπὶππὶ ἃς Χρηστὸς, 1115. 
Χρίσιμος  ντρι ΑὙἸΠΤΟΡ μά ποιη ἰη Β ἀπῖ5 5 ὅτι χρής. ἐδύέδαξες, 

ἐμὰ 

ὑπὸ (Ὁ, Ὁ 

Χρηςοοἱ κριταλογριγἱ ἃ οἴ, αληϑεῖς, βεζα σαν συῆθοι. χρυς"ὴ δόξα, Βομα χριθ αι μὲν 

Ἐιπη Δ, ΠΘπλο ἔμοη, χρησὴ ἐλπὶς» ΔΎ ΠΟ Ρμδη. Χρυστον εἶδος, Ὀοηα πἰορμμινμϑ 
ἔοταια δέ ρι] ἢ γα, ΕἸ εγοάος. Αγ ΠΟ ρἤαπινεφ. χρηστόν τὶ συμβου- χϑάγμρηνοι 
λδύσατε, 60] 4υ] ἀριαπι σΟῊ[1) ἀατε, χρηστὸν ἐδέσμα.. ςἰΐνιις το- το ρα οάνυι 

ἔϊε σομάϊευ5 ἀἴαιια ἀρραγατιι5. τὸ δῦ ἠρτημῆλον, ΟΟΙΠπΊεπταγ. Α- τ ΣΝ 
ΧὨ ΟΡ μδη.Ἶπ Εσιῖτ.14 εἰς, (ςἰτα πτεητυισιτν πάει χρηςώς,Ἰ 4 εἴ, γριι ζο διὸ 
{οἰτὲ, Ἡοπιογιισ, ὁ χρυστὸν μελίτωμα, ποτ ΟπΗ ΓΗ 1011. Αρυά ἢ ον νοι 
[μιςϊληιι πη, χρηστῶν μ(φ6 λα κὶ βαϑεῖ πρωΐμασι, αἴτο τα  ΠΠπηόδιις ἀμιμπο 

νυΐηογε. Αχοηστὸς (Οπηρατατ, ἢν χρηςέτερος, ἔπισα σαρτῖς ῃϊπ- Ἰριεμηηίιυν ἱρ 
το. ὃ παλαιὸς οἶνίθ, χρησιότερός δὲιν, ν] ΠΕΠΤῚ ν ΟΓΠΣ Ριαξαπείις ἡ, 
εἴ. χγιϑ ἐξ τα 

Χρῆς ον, ἐς ΡεΠαΠΗ͂.ΥἼγ] που, ΟΥὙ τι]. ἵρμλ ἡ ἰτοαὶ 
Χρηστύτωης ἡ ΟὨἶτς ΟἸΟΟΓ.ν ΓΠΙτα 5. Ετ σοηΐσπίτας, ργο Ρῖσας» ἄμ - ἰσερλπίοι 

ἀμ! ςητῖα, σοΠλ1τ25 ) 4185 ΟΡΡΟπίταγ {ἀπ ροτοῖ]το δι αἰρογίτατί ΠΝ 
πιοιιπΊ, Ἀτι πα ΠἾταβ.} Πα Ιατ ἢ Ἐρη, Μία ὦ 

Χρηςεργίαγ 500 11Π ΟΡΙΙ5,ἰγοϑοεργία, δι ἃ, ἔγποίον, 
Χρηςοφιλία ας. ἡ ΣΟ ΠΟΤῚ ογατὶλ ὃς απ] οτῖα. γρμδς ἐἰγεῖπν, 
Χρης φίλ, ., 41 Βαΐσοτ θΟΠῸ5 δπιϊσοϑοδοπίς ἀπιΐςιιϑ. ρον, 
Χράφωργορφε δ νάτε5, μμαύτις Ποἴγς, 
Χρης ὠς ,γεέϊε, ν ΕΠ τεγοσοπμποι ἐ, ργοθὸ,καλώς,, ὠφελίμως, συμφε- 

δόντως, ΑΥΠΟρΡΒαη ἴπ Ἐφι τιν, μετευχέρίσαιο χρης-ὡς, [οἰ τὸ, ἐπύμει- 
νεοἴπ ας ΟΟπιπιεηταγι τὴ τροπὴ ας εἰσμῳ, ὡς ὠεθς μοΐγειρον, νἱ4ς 
Χρηστον ἐσεσμα χη Χρηστός. Χρης-αἧς, οἸΠ οἀ τὸ, φυλακτικώς, Ατ ο - 

ἀρηιαϑ᾽ν ἀλη 
ἱρίζμ ἃ 
Χρηξομ ον σίας, 

τὰ τ γατίαιι 

βη αϊιήα, ς ὦ ἀν νἀ οσδι ἢ Μ ὅτ ει τησὲς ᾿Ξ ῊΝ 
Ρ αν ἡ δ' Αθέωαΐαιν πόλις εἰ αῦτο χρης-ὡς εἶχεν, ἐκ αὖ ἐσώζετο, εἰ μεν τι πρχμςω 
χφινον δῆο αὐ δεειργάζετο. γι ἀ εἰ ἴρηκ: 
: ἀλὲ Ἔ ν 

Χρηται, Αττίςε ὑγὸ χρᾶται. - ἱδπροιε νιοὶ ὃς 
Χρία, βο ΠΊ  σλτιιπῇ ἐο πη οἱ ΠΠ ΠῚ; μυρμήκων κοίτυ; εἴς. 
Χρώμαυ τι αὐτὶ «ὦ χείσμα, ΕτΥ πη. 
Χρέματομ, Πα τςο ἀρ] σοῦ » ἀρργορίπαιιο. χομστεται ἔυφρρί 

σιμωύη φϑευῆνοις. ἴῃ ἘΡΊσταπηπι, 14 εἰς ωροσκνᾶται» πελάζει, ἐγγίτ 
ζει πᾶς ἐγχοίμπτομω:Ἂς απο Παρτὰνν πὰς ετίασι ὄπιχοιμφϑεῖς, 
τά εἴ, ηπκλιϑείς, 

Χράμπηω, μ᾿ ψα,ρρτορίπηϊο,ωρρασελάζω,λάπηοιι!ςο, ἐγγήξω 9 5114, 
ΑΡΟΙΠΟοαΐμ5 ἴδοιμι ο Αὐσοηαιτῖς, ἀκ οἱ ἔτι χρίκψεσιν ἰοῦσαι, πο. 
ἀοσςάςητ δά εἰπι»ΠΟ 14Π| οἱ ργα ΡΊ ητ 5» ἜρΡΕΪα5 (σ]Πσος . οἱ 
ποη ρτορί παιαδιιητ. ἀςπὶ δ᾽ 461, κακῇ χρίμψάυτας οἰ ἕλλῃ 7 1ά 
εἴ, ἐμπεσόντας, πο ἀεητος ἴῃ ρτοςο τη, Βαγῆις ἰδ 14. δ ὅσε νη- 
σῳ χρίμιψαντες στεκέτοσιν ἐπέκτυπον, ὅζς, 14 εἴδ. αταπάο 1π ἀπίϊ!απὶ 
δοξεάσητος Πγορίταηι οἀϊάογιητ, δὲς. 14 εἴξ. νδϊ νοπΠἼςπε τὼ 
10 ΠΠ]ατα 9 (οι ὙΌΣ ἐπα] πὶ ατε εἰ πτι. λίσσα γραύασι δεσπότου 
χβίαπτον ὦ τέκνον, Ειιτᾶρ. Παρ] σα σολῖδιις ἀοσηΐπὶ τὸ ἀιπουις, 
ὁ 8] {πτεπὶ πἰτοσ, πι] οἰοτ. 

Χρίτις ἐς» γν ηξΈῖο, {ΠΠ|:τ|ο λοιφὴ, δά, ᾿ 
Χρίσμα ατος, τὸν ἢ ΘΠ τ ΠΊον πόϊο. χρίσματει γύψε, ἴῃ Ἐρίρταπι- 

πλᾶτοχ οισμαὶ μοήλενον 5 Οἱ ἰιπῚ πιο! ἰημτι . αιοα Ατ ἐχ ἤτασο πιὰ - 
Ἰοτιιπὶ σοξοποογιπὶ» Ὠ᾿οίσογιἐςς θτο ρτῖπιο; οΔ. 1ότιαριά 
δἰ ἠ παρρξιωετ. 

Χριτ- ἐμπορρὶ, ΟΒτΙ ΠῚ Ἰη Ἐἰτοτος, ΝΖ. 
Χραςτανισιμὸς, οὐδ, ὁ, ΟΠ τ τ αι} [πιΐι5.οαγ] πα πα Ῥτοξείπο, ΝΖ. 
Χραστοκούπηλοι ΟἸτ ΠῚ σαι! ρου ο59Ν Αζ. ἴῃ ΟΥάτ, 
Χρασομαχίθ-» Ὁ, Πα τοτῖςις, ΟἈι 1{Ὶ ΟΡΡΕΡπατοτ,ΝαΣ. 

Χριεςομύςης κ)ο Οἢ ΓΗ͂Ι [ἀςοτἄο 5. Ομ τ ίδπι5. 
Χριςὸς οὐ, δ Ο Ἀγ Ἐι5 ὃς νπέτις Αἀϊοξ πιὸ, ὁ κεχοισωῦθ., Οἱ χεις ὃς, 

κ; ὁ μεοσίας 411} αἰ τι ῖπτε  Πἰρίτιιγ ἴ5 αι τα Ῥγορῆοῖς ρτα- 
ἀϊχογιητ. 8. ργωτσατιιης ἈΡΟΙΟ]1 914 εἴτ, ἀτογημ5 ἀταιιο Υ- 
ὩΣ οηΐτινς ΗΠ τις Ποῖ: Ὀςιῖς ἤόπηο ἐδέξιις ργο ποδὶς : δέ ἀοπηῖ- 
πιι8 ποίϊογ ἁταως (εγιατος δεηςάϊέξιις ἴα ἴοι], φαΐ ντ εις 
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᾿ 

ΧΙϊ χρη ὕμτα ἷ 

(ΟΠ. υἱ τῶν 

τἰικικρίεηῃ 
ΠΝ γ ΤΌ τῷ, 
πε ΠΟ 

ἥΙκ ἀΐιορν 



ΤΕ: 
ἐΠιιη Πρ 

ἢ 
: ἹΠΡ ἢ 

γρ ἔξοθοῃι 
Ἡπι δ λοι 
ἡΠΊ ἢ τμβῃ 

μαι, ΠΝ 
ΔΠΠΙμΙ τ, ἡ. 

ἀγική δε, 
Ἀἰ ἢ, ἐμ, 

ψυηά. 
Ζ ΠΡ ι- 

1 μα μη: 

ΜΌδΙηΣ, ἐν 
Δ εγεήιι! 

ἢ 

οήμημμν 
ὠ ἡπέίπμε: 
πργνψι Υἰδε 
(αταή, Μη 0- 

ἐὐ ω 
ἐπαἠπμίιητ 

ἐκ 

ἀστῖν ἦν" 
ἣ πὶ ἢ ὺ 

᾿ βγη 

ἡβν, δι, 
“ῃ ΠΣ 

υἰὐνα ὦ 
χκ νοι 

οὐδε ίπη: 
χοἰ ιῃ 
ὶ ααἱΐα; Ι 
υἱαη δισιῆν 

χἰραμπον, 

εἰμ μι 

εαἰχθῖ" 
υγαμμμν 

ἴα, 

ρθη» 

μα! 
ὐς 6 

με: ἀρι" 
ΠΗ}. 
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οπτηΐα σοιά! ἀϊτ,ϑς γε ΟμτίΠιις, Ἰά εἴς, Τὰς δ: Βοπιο οπτηὶ- 
δὰ» ἱπυρδγας. ΑὉ ἱρ[ο ἀϊξεὶ Ομ Πα ηλιν τάς Χρηκατίξειν, ΑἸϊο - 
αι τρια 8 ὁσηηο5 ὃς [ἀρογάοτος 9 πτιὸ οὔ ος ΠΘῸ [δετὶ, ΜοΓ- 
{ῷ ἀϊσιηταγ δὲ ΟἸγ 1. πμῖτ Εγα τ. ἀγεον ἔλαιον τὸ χρις-ὁν, Δ η- 
ἔχιιτι οἰειιπι ν πξξ! οπὶς, Πιδι1.2 1 χρεσίτον φαῤμακον, Πρ ἀἸσαπιῶ- 
τιιπι...1}}{πἰτῖιιπλ. Ετιτῖρ. 

Χεία, μιΐσω, το κα, ]Ἰπονν Ωρ, ἀλείφω, ΠΠἸΠ0. ΟΡ Π]πονρογαπβο ίηῆς 
οἷο. Δ ἔτίν.Α σοι ίατίϊιον πο χείομω, ΗΕ ἐΠοά τις, λα ἐλαίῳ χρισει- 
μῷη.. οἷεο Ρίηριι ἀς! θυταικεχραμᾷ Ὁ-, ἀε] ἰλτας χριάρεις. γη- 
Ἔτι}. Χ οἰειν ριι ἢ Βογο Ὀμτ μη] ατ ον κοσρίζειν, κεντῶν, Δεν]. χείει 
πὶς αὖ με τάλαιν ἐυ οἷς» Θ.-. 

{πὶ ποτὰς τὰ σογρότγα σοίζατετ, 

Χεα, ΠΟ] τοῦ χορία,ν ο] χρριὰ , χεῦμα. . ΑἸεχαπάοτ ἈρΠγοά ταὶ 
χεύας ςοἴοιος ἐϊ ἰς ἦι Ρταίας. [δ .αὰ το] πιας, Ρ᾿ Τα τας ορίἢ, 

μος αὐδεφερροῖς κἡ χρόας. ΑὐἸ Πρ μαηο5 ἐπ Ρ] ας. {πρεϊπιαᾶ αΐξε “, 
ἐζειν τε τῆς χοῤαἠβρφασκεν ἡδύ μου. 1ὰ οἴ, τηοα οὐτῖς ἴοι σοῦ- 
ῬΟΥΪς Πιαϊτατοπι ἔγάργαγο ἀϊσοεβατ. ΕΠ ἴτε τι χρέα σοι τίιις 
ἃ χρώς. Π|44.σὴ, οἷσ τὸς ἐπέγραφε χοῤα φωτὸς, ἱᾳ εἰἷ, σώχκᾳ. χρόα πεὶν 
τα τοτιπὶ σοτριι59η ΕρΊρ. 

Χοφανϑεὶς» [1 ς ἢ ἀτι5᾽ ἢ 1τ{ τις. 
Χρρὶ νας Χρριξ, 
Χερία ας, ἱ ΠΟΙ Οτο χοόα:τὸ χρῶμα, ΑὙἸΠΘΡΗΔ.νεφ. ὡς ἡδομσί σου πρω- 

ταὶ τίμὴ χρρίαν ἰδ'ών.ν Οἱ ΓτοΓρτα5.οἱ αἰ ττικοὶ ἢ ποι ρρξιωύεσι δ χρφίαν, 
Αρι Αἰεχαπάγιμη ΑΡἈγοάι Γι π Ῥγοῦ] ἐπι, χοριαὶ, ἰερίτητ ν]- 
τἰπηα ἄσιιτα, αἱ γδ πολιαὶ μιμιουώ ταὶ τῷ γχωνήσαντος τφχέγματος τίου 

᾿ χεριαν 5 ςαμὶ οἱ τατος ἐχ πα οἵτι ἔμ πτησοΙ ογεῖῃ ἱπγίταητιιγ. ἃ - 
τη ορ ἤδη. νεφιφοφύθεη χρριοὶ, σοΙ ον ΠΕ} Ὸπ5 ἴσιι οχ Βασι τα5. τῇ 
χοριᾷ χλωρὸς, Οα].5.. ΟἰΔιςιςοἷοια νιν 15. 

Χρρίζεῶλτη γοβδξττι ταηροτα, 
Χρροίζω, “οἰ Φ,ςοοτεπι αἰοιίςο. 
Χρρισος Δὲ ΟἸ ΤΑ, ΡγΟ χρυσύς. ι 
Χρόμασο «2», [το ρίτιις, ψοφίθε, Πυιάογ ἀθπεῆιπ)9 πηαχ᾿! ] ἀτυπι ἃς 

ἀξητῖμιη οο ἢ ΠΠΠ 0. εἰγς. 
Χρϑλη, ΔΩ τι15.5 ἱπηρεταγαιἀΔς]ᾶ.» Φρυαγμὸς 5 ἐρμγ 8 εἰῖσος, ΕΠο- 

{γοδῖις. 
Χρῴμιθ-, ὁ Ετ γπη. 
Χρρμὲς, δ, “Ἡτοταΐ5 ρι(οἰς » 41} (ΟῊ) Π γνοσαΐοπΊ ΡΠ ΓΤ ΘΠγὶτ 

τετγε. Αυζοτεϊςβ το απαττο Απίπγα ἐπ πν.αἸτὰς χοωμὲὶς ΑἸἸὰς 

χρέψψ. πὰπὶ ρτο οἵμηη 1185 {115 ἃ ΟαΖα σἤγοσηῖς τοααϊτα ςορς 
Ατιοπὶζ, Εἰ ετίαπν ΟΠ τοπιὶ5 ρατγιην ποπῖοη ἀϊπιοῖς ΜγΓοτ», 
ἘΕιγπιοίορ. 

Χρφμὸς, ΠῚ ΠΏΪΓΙΙ5. 
Χρρνίαςν ετιτδ5. 
Χρφνιὦώ Ὁ. κ, ὁ ΔΙ ΠΕ ΙΓ ΠΙ15. 
Χρονίζομω ὃς ᾿ 

Χρρνίζω, μι. ἰσω,ατικα ἄτι το Ιοπσο τοπηροτονίμπι ἀΠπτΈΓΠ115, ἵππος 
τογαίςο, ρογίοιογο. Αγ πζοσε!ςς Ετμϊςοτιτη ποπο. χρνίζω ἐν τυῖ 
βίῳ, [ατα ἴῃ νῖτα, Οαζα ἀς δεποές. Ατιίζοτοῖ ες Ἐτθιςότιηι ΠῸ 
πο, χρονιζομδρίω δ᾽ θὔνοιαν κα εἰς σεωνἡϑ᾽ εἰαν αἰ φικνευδοίωυ 5 γίνεόδτε! φι- 
λίαν, ἴα οἰξ ἰπιιοτεγατα πιο χρονιζα μῆριθ- » ὁ Ἰπτιι 0 1155 11 Οτο γα 15. 
τεπηροτῖς ῥγοιιεέξιιϑ. χθϑνεζη μῆνον γίλα γίνεσαι λεπτότερον ΡΙ οςεί. 
{ὰ τε ροσῖβ ἰὰς γϑάάϊτιιν το πινῖμ15. χοφρζομᾶρα ἐλκη, νἱοετα νο- 
τα πο Τοητῖα, Οα] ἐπὶις Πἶδτο ἰσιπάο δὰ Οἰαιιςομεπη. [ἀςπὸ ἀἰ- 
χίτ, χοϑνίζονπτι ἕλκη χ᾽ πεποικώω μῆϑα τὸ κακοή 9». πγῇι5. 2. Δ Ο]αι- 
ξοῃ. εἰ μὴ πάνυ κεχορφονικότες εἶεν οἱ ἕρπητες. Χ ρρνίξζειν κ᾽ χ Θρνζεοδει, 
πιογατί γγατάατο, τα ἴι5 ν επί γο,διατρίβειν. Νίατε!.2 4 χεονίζέ ἐλ- 
ϑεῖν» τούίτο οαπέξατιτ: Ι βίους τε ἀέτιμπι, 10 Γ1.6.ς.31. ἐν τῷ χορ 
νίσαι » Ῥτοςσοάξητα αἰιτοπὶ το ροτο: ἰῃτοιἰςέϊο τοΠΊΡΟΥ ΦΗἰΡ- 

ΡῬος. απιασετο, Η΄ ὃ ναῦς κὶ ὦ χρόνον τὸ τῦν ον ὄϊπςἐλλὼ σοῖς χ οϑν ζ4, 

οσὐπέζατιτ. ς 

Χρρνικὸς οὐ, ὁ, ΓΕ ΠΊρΟτΑ 15. {Ἐπηρογάτῖμ!5. Ετ ποὶ χρρνικεὶ,ο δ ογιιατῖ
ο- 

πος τοπιρότιι.Γ ἀτ]η1 ἀπ πα 65 ν οσδιτ, 4111] ἀἰρείϊξα τοιῃρο- 
τίσις γοςοηεητατ,τυῖς 9. χοϑνικεῖς δοκεῖ μάλλον συμφύρεῶτκω ὁ ϑου- 

οκυδίφης . χαί πὸρ ἐσ) αὐτοῖς ἀτρέμα διωυταπ]ουΐμοις., ἀρηα ος νογὸ 

πιαρὶς ἵει νίφοτιιν Τ᾿ μον Ἃ1465 5: ἐτΠ ποὴ Ἔχ αμῖπες δάπιο- 
πλιτπὶ ἃς ἀρ θῶτεῦ οὐἀϊτι παπτφΡ αν. ἴῃ Ὑ πεπατ, νὈὶ νι άοτατ 
ἀοοῖρῖ ρτο φιοάαπι [ι.Πς ᾿πίοεῖρτο. ; 

Χρβνεϑν ας ὁνἀτατιιγηιι. Δ ατί πιιδ φοτιις, τατάτισ, ΓΟ σ ρα φον ποίας 

τα 5) 41 ἀ{π| ΠΊογαταγ. χρϑνι- ἀπὼν 5 εΐ τασδὶ ἃ Ἰεητις εἴ, 

Ἑπιτιρί 4. χρόνιοι ἥκουσι, [οτοτίη! να πίμηγ, τά «πιάτα εἴ εχ 400 
ΠΟΙ γοπΟΓΙΩτ 9 ᾿ἀςηγυχρϑνλοι ξιωωΐοντες » οἰμπέξιπτοτ ΠΟΙ ΤΣ, 

ΠΟηρτοραητδβ Τλαυςν ἀπά. χειθηο, τ λΘ. ἐσομίνΘ', οἰαί[ς 1 
ἀϊαταγηαιη εχροφιτίοηοιτ ἵτιγα, χεόνιοι πολέ μοὶ, 9} ἀϊπτῖηα, 
ΤΊιογάϊά. τη σεπετς Ἐσεταΐπῖ. Πατάτοίις ἴμ ΟΔΠΉ}}Π0, τυρὸς 
τῷ καπετωλίω κα ϑέδρα κὶ χολὴ γυυμῆψη χοόνιίθ: 5 Οαρῖτο ) οὔ 

[εἴπο ἀϊαταγπα δίς οτίοίι. χοόνεθ- σ᾽ ἐκ δυμῴτων χἸὰ εἰξ 5 6112 

ἀϊὰ ἃ ἰΙοπρο τεπιροτγα αὐεξαϊτ ὰ ἀοπιο. χορνία ἀπο ιΐσει, 116: Ἰαῃ- 
αἀἴμ αὐτο ἢ: χορείαις βηξὴ, ται ΠΠ νοτοτὶ 5 Ῥιοίςοι!ἀος στο ρτίπιον 
σαρίτε τοι ὃς σαρίτς 98, παὶ χρονίας (Κ χαξν τιλ{{ππὰν οτογ 6 ΠΊ. χ 69 

τίοις ὑπο τ τώσεις»ν οζετος αίσο [591 46 ἰιΌγο [ςειιηάο »σαριτα 

29. χρόνιον μέχαν 5 αἰτΑυ  ΘΏτΙΠΏ Ἰοπρὶ τεπιρογὶβ να Ἐρίρταπι- 

ταᾶτ. χεόνία τορρσφϑεγματα, το χα κἷν ἄτα 1η Ἰοπριπα ἘοΏρ 5 ; 

Χραςορόρίθηννε Ῥαι]ν ὅσας Ατἢαηαί, χριςοφάρον ἀὔόρδα, αιιοΐ ΟΠτὶ- 

ΧΡ 
Ῥιοάαξγα ςο]]οαιυα; Ευτῖρ, 

Χρονιότηςγητος, ΠῚ ΟΓΔ»ἱΟὨΡ ΠῚ ΓΟ ΠΊΡΙ15. 
Χαρνδϑνεὶς)ἀ ] ταῖς γοθὶ τοι ριις ἰητοτγιςλιιπι οἰξ, 
Χρονισμὸς, ΠΙΟΓΆ7γ 4. [ΟΠ ΡΟ ΓΑ ἴτα5, 
Χρφνίως»ν Ἔτι, ΟΡ Ὸ τοπιροτο, ἀπ, τασ ὼς σαπέξαπτοτ. χρονίως 

δσοσβεγνυτω ἀϊαται γπίταῖς Εχυηρυτα γί αα, 
Χρρνιώτερ(.»ἀππταγηϊοτοοπρίοτ, 

Χρεργογραφίαγτειπροταπι ἀςίοτίρτῖο, 
Χρριογράφίϑ-, πη ἔπ [οι Ἰρτου. 
Χαρνοληρίδ τατος ἀεΠρίςης. 

Χρρνίθο, κϑδν τοι ρας, το ΠΊροτῖς ΜΠ τι γηΐταβ,, ππογανν τα ας, ΕΠ 
Δατοη ργορτιὼ χρόνθ., ἀιιοτῖος ἐς ρεηοτς » πιοίο . ἰρατόνς 
τοι ροτῖς ἀρίτα τον οἰ τὶ ἐς σι} } 11 Π1» ἀπ α1155 τις ἢ 5 9 ᾽ς 5.) ποτᾶ, 
ΡΙατο ὀλίγου χρόνε διειλέγμεϑει, 1 οἰδ. ρατιι πη ροτ, ὀλίγου χρόνε πες 
ρέσα)» ΧοπορΠδσγειΐ αὐ δεῖτοῖ μακροὶ χοένε μὲ τισι ΓΟ ΡΓΟΡ 8 - 
ἄἴοπι αι πιδάτιει τοῦ ἐπ. ϑορἤος  χρόνα πολλοὶ ἐρι σον, ΟΧχ πλττο 
τοπηροῦο ΠΟ γ᾽)! 7 ὕαχα το αὐδιτο Ογδῃλπ). χρόνε πολλοῦ 
ἐχ ἑώρακα »ἀ πλυἶτο τοπηροτο ποη νὴ δὶ. ΑΓ ΟΡ μα η. τῷ χρόνα Ὁ 
πλεῖστον, Ρ] τ ΓΊ ΠλῸ το ροτο, Τ᾽ μιον ἀϊάνν δὲ Γητετγρτιαὶτ οὰπὶ ἰὴ 
Μαίσιιῖπο (Ἔπιροτ ντὶ ρατγτίοιια ἃ πλέστον, χρόνε πῷ λοιποῦ, 
Ροίβας, Ασ το Δι}, “δια' χρόνε, ΟἹ“ πη! τὰπι τοι ρου β. διὸ 
χρόνα γὸ αὐ ἑωράκειν αὐ τὸν, ἀτα εἰισὴ ποὺ νἹἀογδην 9 ἐς ΕἸοΐπας 
ΔΡι.} ΡΙατοηοπι ἐδ αὶ Θρα δ]1ς. ἔοικα διαὶ πολλοῦ χρόνε σ᾽ ἑωρακέναι, 
Αὐἡορμαη ἴῃ Ρ] ατονν ἀθτηγ ἐχ τη! το τειροτο τα νἀ ηἶε,ἰά 
εἴ, ἄτι εἰς ἐχ αι τς ν]άϊτ 5 ἀΐι οἱ εχ 4πο ποι νἱ ἀ πῆς νἱάς- 
ταΓοῦ διαὶ χ ρόγε γεωργουμᾶμη γι τοττα 4110 ΙοπρῸ ἱπτογια!ο τοπι- 
ῬοτΊ5 ΠΟ τι γ. 1 περ μγαίτις [ἴθ το τεγτὶο σαρῖτο 26. ἐς σαιηῖς 
Ρίλητατ. Χρόνῳ, Ῥτορτείϊῃ τοπηρουῖς. Δ᾽ Δ πα ἰμςταπάςπι, 
[εγὸ,Α] Ίαυδητο ρ (ἢ τεπιροτο. χ δέν βεσχεῖ διῤῥήσει κὐρὶ ἡ ποτὶ 
τελούς ϑεραπείας, Ὀγ οι] τοῖροτα {ε ρογίδηατιγιπι ἤρεσγαθιῖτ, Ο1- 
Ιεθ δά Οἰδιςουοπι [δ τγο [δοιιπο κὶ το χρόνῳ ἀνα ἐπαρίθν καιδέ 
σ ταῦτα γἷη ἀἴες ἢ πηϊτίοτ, Ο42α ἀς δεποέϊ, μοκρῳ χρόνια » ΙοησΟ 
ΡΟΙ τεπιροτο Ατιίξοτς! ἴῃ Β Βοτοτιρεῖ τοπυροτῖδ τμξουταλπο - 
πΕΠΊΡΊατο ἐς ΓΟ ΡΒ. ἃς ἀς Β ἜρΡῸ]:1Ο. πολλῷ χεόνῳ, ργΟ Ἐοά 6 Π|; 
Ἐπιτῖρ 4, ὃς δορῆος], χρόῳ σῇ ν πο) ὦ στώστε μετέπεσεν καὶ τότε πολὶ- 
τεία, ΡΊατο πρὶ 0 1.1..Ἅ εἴτ΄, πος ππε]το ρος τοῖα Ἀείρμ ] α 
ἀἸ]αρία οἰ. ἐν χρόνῳ δανεῖ σαὶ τεὶ χρήμοι ται ἡ παιιῖς ΑὙἸ ΠΠοτοὶ, (πσιηπ 
ἀο ΟΕςοποτη. δα τοπηριι5 Ρεοιπίατι σγοάεγε. ἐν ἡ ρόνῳ πῷ τέλοις» 
1η Ἰρίο τεπιροτῖβ ἀγιϊςιο ἐχτγαπιο. ΝΑΖαηΖΟΠι5 ἐπ’ Ὁτατίοης 
σιυυὴ χρόνῳ, τα πο π., ΟΡ Βοος] ἔμφρων ἕω χρόνῳ καϑίςαται, χοήνω ἢν 

ΡΟ αυτοπ, ἀθηΐ ι 5» πτ ρ 4, ν 6] σα ΠΊ πτοτὰ 9 14 εἰς Ἰσπτὸ 8ς 
τατἀδι χρόνῳ ποτε ἀἸχῖς δορίιος 5 πη Αἰασδ, χρόνῳ ὕστερον, 411-- 
4πᾶητο ΡΠ  τεπηροτς Ρ᾿ἢ]Π0 ἐς πυυπέο. χθήνῳ 3 υἷστερον ἐλατ- 
αὔται γ 800. τεΠΊρΡοτὶς Ἰητογη 4 110 5 ν 6] ταπάοπι ἀοοτοίοιτ, χρόνον 

ἃ παρελϑόντα 5 ΟΧαξὶο τοπΊρογο, Πόσο σὴν, χθόνον μὲ ἐριΐκεις, 
ἄτι Εἷς πιο ἀετῖπε 5. Ηοπιθις Οὐν { [ἀςπιὶ "1. ἕξ, καὶ Χπολεῶχ 
ἕνα χρόνον ἐπ βιώγαι. 1ά εἴπ, μια ῥοπόννηο το ροτῖς πιοπιεῆῖος 
χόθνον πινοὶ γα [144 οτὶ Πρ τ, χ σένον τινα παρέσχεν ἑαυ τὸν, Ὡς πο ἴῃς - 
ΠΕ5. χρόνον ἐδέγαι συ χα ζειν,, ΠῸ]Π]Ο πιοσυεητο ΠαΡΊ ἐπὶ εἴς, ὁ- 
λίγον χρθνον ἔμεινε, ρᾷτισο τειηροτε πιαηῇτ, Τμιιον ἀϊ ἄς 5, πολι 
χοῦνον βελδύομω ἄτι σο τ Πα] τον Γἀς ην, αὶ πολεωὴ χρόνον ηοπ Ὁ ΪτΟ 

τεπιρογονίο Βτοο 9 Αὐἐορ άπ ο 5. χρόνον δ δὴ πο) εὐ κεῖνται γό 
μοι, ἀσλαΐτο ἴδπι τεπιροῦς ἱερὸς ροῦτα ἥπητ 7 Βοο ἘΠ πε5. 
χ᾽ δημοκρατοις, χρόνον πλείονα κοϑεύ δεν, Χ ΘΛΌΡΒΟυ Πθτὸ ρτῖπιο 
σσαδιι χρόνον πλείω κα ϑέξω, ΑὙἸΤΟ ρΠλ1ι. Χρόγον ποιεῖν, οτα τί τατ- 
ἄλγος, )επιοίϊ απ. Ἐπ ίη Α15 Αρε [00]. ποιήσαιτες ὁ χρόνον, ὃς 
ἀιιπη ἐρ Π δῆτ Π]ς Α᾽ θα πάλι. χιόνοιι εἰμ ποιδὲν σοῖς πρφγμασι,, 
Ἰάενι Ποπιο ἤθη ἰά εἢ πτογας ὃς Γρατία ἰπόπιογθ. εἰς χροῖνοις 
ἐμπεσεῖν) [6 7. «ὅδ᾽ χρόνοις ἐφα ρεῖ ὅτ γ) το ΠΊΡ Οὐδ ΟΧΊ ΠΊΕΤΟ 5) [46 Πὶ 
Το ο Ἐς π. αἰεὶ χρόνον, ται 6 Π1.4 [1 πα πα 1 υἱπτοι Ιεέϊο τεπηρο - 
το, δεαὶ π’αὐττε χρόνον, ΡΥ ΟΠγῆς αἸΠιπι. ὅ}] χρόνον, Αἰ τι  ΠᾺ15 «ἡ 
τεγορι!ς.1 4 εἰδ, 5 0) χρόνον δὶ τινα ὀλίγον. ἘΤΟ ποτ τε πη [ΟΠ ρ πὶ 

τεπιριι5. Γ6επὶ ΟὐνΠ ξ. εἴν υϑο νοῦ να ἵν δ πὶ χίϑνον μὰ ἐδαδη, δίς. 

5 πολεωὴ ἡ δὴν χρόνογ ἴηι, Α͂Σ (ς Βίπε5. χρόνον ὅπὲ σὺ χνον, ῬΟγά τ, 
κατ' ἐκεῖνον ἃ χρόνον, ρ6Ὺ {{Ππ|4{ τεπγριι5. ΤΊ ν α{, χτὸ χρόνον ορύς 
τερφν,τοι Ρ Οτιιηλ Ογάϊη 6 ΡΤῆμ 5508 τῆ τοτε]. ἴῃ Οὐ ρᾶπ, κτὴ χρόνος, 
σοτταψ του ρου! θῈ} 5. χρυ, ὃ χοιρος ΡΓῸ ἐοάς πὶ. χῤόι. τῷ Ὡράτ- 
σειν: οι π οἤΒεη. οἱ χρόνοι τῆς χρήσεως, βὲ [ς Πίπον [ες καυρὸς ἀριά 
Απηποπίητα., [τεῆϊ χρόνϑ. λέγεται ὃ ἐρανὸς : νηΐδε μιτο χίδ- 

γεθυς ἴῃ σα ϊο ἀορουβ, Ησἤοάιι5 ἐς Ηαγρεῖς,, μέτα χοίνιω γδ 
ἴαλλον. 

Χρονοπρεῦέω͵, αὶ ἡσω,πονϑα. [ΕΤΉ Ρτ5 τογο. Νεπττ Αὐἱ ἴοτε! ες ἈΒο- 
«]Πουσογιπι Πἶδτο τοττῖο, Οἱ σ᾽ αἴϑρωποι τοῖς δὺπλεῖς χς αἷνται» εἷ- 
ἂν αὐανυτμον ἢ χὰ ὁ χόγος δυσιωοϑετος: δή τὸ χεονοτοιξεῖν. ΑΘ ΟΥ Πὰ 
οὐρῖτς νἱρεῆπτο, ὅπως οιὴ γύηται ἀυτ χρφνοσ ριζῦσαι ὧν τῇ Δ᾽ σία 
Ὡς τορι τεγεῖ ἴπ Αῇδ. 

Χ ρονκλχέω, {16 ΠῚ Ἔχ πΠΟργοογα[ῖπο. 
Χρόομαι, μ. αἰ σονε αι ομω οοἱ οτοφοιτόπι ἐπ ἔγιςο, ἀειηιΐεςο , ᾿ς: 

Ροπν σοι" σικεχοωσμῆνθ-, ςο᾽ οτάτιδ, 
Χρέκι χρωτὸς, σώμστος, ΕἸ Οπ1.}} ν 46 Χρόε. : 
Χρτιη, οὐιτῖ 5, σΟγρις. 1 ασατ. ὅ ον σῆς ζα ϑέης αὐϑυζολ εἴ χρρτιῆς, 
Χρφεμων, (ὐοη ται (α ἢ] 5 Ρτὶπις ᾿ηβοξ] η15. συ πὶ ἀςςζέητι ἴῃ Γὲ- 

Βα τῖπα, τοϊτς Θατα ΠΌγο τογεῖο Ογαίηπιδαης φαὶ δὲ άς πὶ οχ- 

ΘΩ 



ἫΣ Υ νν ᾿ 
φοπᾶπε Ῥοτοοτπλ,4}}} ἀρτοτῖιπι. Ὁ ; ὑεος 

Χαρδευτὸ χορός χ δοῖ σοΥρ δ ὃς Οὐ ΙΝ. ΟΣΟΣ ἐτίδτι χρῶροχθθος 5 δίς 
χροεγωτός, ΕΠ γεγὸ χρούς, ντ βοδι, Π1λά. τ. χροὶ δ᾽, ἔντε᾽ ἐδύσετο, 
ἃζς. Εν χροὶ, δὰ συτοσι νίαιο ἴῃ σοτροτὸ » Ἡοτοάοτιι. ἐν 
χροὶ κειοαυῦῥα ὡλαὶ, τὰ σατοτῃ ν ἴαιις του οἵη Ἐρργαηησηαῖ. 

ψιάς ΕἾ Ξε Ργοιοῦο. ΡΠ όταν ἀ15 χροὶ δῆλα) εἴς ομτε πλᾶ- 

οἰ ει. 
Χρεσαϊζωγοτπογκοσμῖ, 
Χρυσολὶς οἱδὸςγὐγοτυ σα ἀἸ οἶτον 9 αι ἀο ἃ τποτη Ἄσεἴϊατ,πες εἰδυπα 

εαρὶτ ΔηΊρ] 5, Οα2ᾳ ἴῃ Ατἰζοτεὶ, νοττίτ δυιγο]ίαπι ποιὸ: δὲ ἀ- 
νῬυιᾷ ΤἈςορΒταίταπ» ἈΠΟ. Πρ τΌ (ςοἀο:σαρίτε ίεχιο; ἐκ καμ- 
πὴ χευσειυλὶςς πα] ὲ το 4] ἀἴτ,οχ τἰπθα ογισαγνϊάς Αἀποτατίοη, 
ποἤειαδπι. ' -: 

Χρυστέμμιος,ἀιγοα ἀτεῃᾶ. 
Χρυσαιμοιζὸς, τη ἢ τ  τι5» σα γυρογγώμων Ἡ εἴν «ἢ. 
Χρυσεώμπυξ,υκος δ ,χρυσεχοίλινίθ-, Πα θη5 Διιγεαπι ΠΑΡ οΠαπὶ νο] ἔγε 

πιιπὶ Δα Γο πΊγν οἱ αἰτγαιῃ. ΠΟ, 1 ΤΒεοροη, εἷξ ἧς αἰκούσω 
χρυσείμπυκες υὑξεγγύοντο, Ν αἴ: ιιτοο οὐῖπα}} τοι πλῖτας, χρυστέμ- 
ασυκας ἵπποι; οπη, ἴῃ 1]. 

Χρυσάρϑειμον κε» ὁ) ὃζ 
Χρυσανϑέμιον, Η εἰν οἢ.14 οἴ, ο5 δυτει5, Γιατί ποτιιπι οἱ Ολἰτδα. 

νυ]ρὸ [ϑμεγ » Ῥοτίζαιις [οἰϊβ,αιαΠ {ὉΠ ς αυΐιπι : Οεἰςπάιι τι 
νοςδηι πογδατὶ]. Βεια τοποτὰ εἰξ ὃς ἔγιιτίςοία»Ἰοιιε5. σαι} ες 
Ῥτοξεγεης ὃὲ ἔο 1 : πηι τ ἀο5 βογος,ἰυτεθσ(ἄςο ἀἰχῖςν γ- 
8.1. ΜΟ]114 [το 0} Ρἰπρῖτ νασοίηἰα οΑἰ Πα) ρ!ξάςητες δάπιο 
ἀαπι(εςοἰπίταιμε (ΟΠ πς6}} τη Βοτῖο 5 ΡτοΠ]δάυς βαπηπηοοΐα 
τιπηράτιτ Πίςι πα αἰ ἢ α)οςι}} γοτιπάϊ Ππη}}Ἰτιάϊη 6, δὶς α- 
τἰπὶ ἰεσοπάμπι ἀρὰ ]οίςοτγί ἐπι Πρτο αιιᾶγτο » φαρίτο δ. 
χρυσαίϑεμον γ ἢ καιλϑεὲ οἱ ὃ βέφϑαλωον, τρυφερά τις πόα, ϑαμνοειδιὲς 
λείοις ὁὀῤαφέρεσει καυλοιὲ πὶ φυχλα 1 πολυχιδῇ αὔϑη, αὐλιναγ ἰσχυροῖς 

φίλζοντα, ὸ ὀφϑειλιμὸν κυκλοτερ(αὔϑη ὀφϑαλμοειϊδῇ ς[{6 αἰτ) δὲς κ᾽ ὦ, 

πως ὠνόμαςα! » πεπιρς ΒΙΙΡΆΓΑΙ πλιπὶ 7 ροτίτις ἃ πιᾶρ αὶ ΟΟ.}}} 
ξουπια 9 αιιὰπη ἃ Βοιιῖ5 οςι]ο ἤιπιρτο ποπηίης, Αἀάίτ οἰγοα 
ορρῖᾷα παίοι . δζ σδιι]ε5 οἱ ογᾶς πιοάο «πδιάϊ. αιοά ρἰληὲ (Α- 
Ἰεηόεϊα; νοσαταν σοηρταῖτ: βΑοι]ταϑ ετίάτη Ομ Δητβοπιο ἂὲ 
τοίδατα ςοπαςπῖς.. Αἰνά εἰς ΒΙΡ τ μα  πλιαι 9 ἐς ιιο ἔα ρατα- 
τἶπι Ὀϊοίςοτίἀος ἴδτο τετγεῖο σαρίτε τς 6. Ηλης σοτιίλπι πομ 
(ατί4απι, νοὶ Απιμοηλ!άϊς ἤρεοῖοπι Ηοτῖς ἰυτεῖ , εἴα ραταπτ 
πιοτθαν). ΡΙΤΆῖι νετὸ φμϊάεπι ἀϊκχῖς Πργο νἱροΠπιοργί 10. 
ελρῖτε ἴοχτο Οδίτπα βογοπὶ (αι 6 πὶ δί ἱΠτΟΓ νἱοίας το  οὔ) 
οἄοτο στᾶιοηι οἵδε :τοδλίιι5 Π οχ μαι! ργάιιθπη. Μιίοιττα- 
πῖςη ἴὰ γπίιπηιο σομ λυ ψιοά ἀε ΟΒγγίαπεϊιεπιο, ὅς Βιιτ 
ῬΒελιαϊατο αἰ {εἰπέ τταάϊτ Πτοίςοτ! 4. 5ῖς ἐπῖπι 116 ἰτδτο ν!- 
σεβηγοαιίητο » σαρῖτε οξζδιιο 5 ΕΠ ἃς Βυρβεβαΐπηος {π|}}}5 
οι οςα} ς 7) ἔο ἴο ἐσξαῖοι}} 9 εἶτοα ορρΙάΑ παίςεης, ἔτ ητῖςο - 
{3 σαν ἰθιι5» 411 ἃς πηδηάιιητιιγ ἀεςοέϊι : φυνάαιτι ΟΔΟΒ 4πὶ 
νοσδηῖ. ἘΪαο οὰπὶ ςετα [οἰγοσπηδτα ἀΠ!ςατῖτ. Ομ ἐο δάϊιις οΥ 
ταῦτ» 4] νττάπαιις Πεγθᾶπὶ ποῃ ἀϊπίπριμητ, δοῖο χα! 411] 
νἱτὶ ἀξ! Ππποὶ (οτιρφητ : [δ 4 δὲ ἐρῇ ποίϊγαπη (επτοητίαπι νε- 
τἰ Ππιατα οἷϊο σοπιροτίεησ » ἢ σοπΠάετατὸ δέ σΑπα! ἀὲ οπηη]α 
τατ᾽ουμπι πιοπΊοηζα ἐχροπάςγηζ. 

Χρυσοίορίθ, γ᾽ ,χρυστέωρ. χρυσοφάτγ “6.751. 

Χρυσαΐσπις γιδὸς, Γι] (στιτιμ πη ΔἸΙΓ ΘΙ ἤαις διιγατιιπλ. 114} 1} ἐγᾶητ ΜᾺ 
εοἀοπιμπ. ἰοίτιτ ὃς αἰγυφρέαπης 0]. 

Χρυσαςράγελ Ὁ. φιάλη ἴα α αατεὶς ατταραὶῖς ςς Ασα, άρΡΙΟ ἀριιά 
ῬοϊΠςειῃ. 

Χρυσαυηίω, τα 10 γτ τι, ἔα σέο. 
Χρυταυγοιυῦ τοι ν ΟΟΔΏϊ οἰσρείπτον τειν 6] ςίλζοντα, Ἡοἴγο. 
Χρυσαωγὴ “2 ΓΟΙῸ νῈ Δα ταιΠῈ ἔμ! ρ ρ5. ΪΝ 42. 1η Οτατ. ὅς ὈΙοπγί, ἀξ 

ἢτα οτος, χρυσανγέὶ νηῶν τη ἘΡΊΚ,. 
Χρυστέφιον»ἱςπη αιοε χρυσίδιον, 
Χρυστίωρ, ορΘ- »δ»ῬΟΓΘἢ5 ἐπί: πὶ δατϑιιτα. ΗΟ ΠΟ άτι5 ὄσθλλωνα χουσάο- 

δὰ γείνατο λητῶ, δίς, ΕΠ ὃς ποιιθη Ρ ΓΟΡ λπΠη 48: ΠΟ 5 ὙΠ ΔΓ] 1» 
πατὶ εχ ἀπριυης Μεάι:, ΗεΠοά,ἰη Τ πεορ. Βιῖτ δὲ μἰς ρᾶτοῦ 
Θετῖοηίβοντίδι, Ββαθετιιτ, 

χρύσει-, να, δ» Ρτιοτὶ [ΟΏ 98 9 4ΠΠΓΕΠ5 5 χρυσοῦς, ΟἀνΠΠ. ὁ, χρύσειον 
αὔλεισον, αιιτοα ράτεγα. Χρυσεῖα, τεὲ γ ἰά εἰξ 5 χρυσούς κέσμος γνὶ- 
ἐς Χρυσίον. 

ιρυσελεφόρτεπήλεκηροι ἀσπίδες, ΑΙ ΓΟ ΟρογοοΙ ςξῖγο Ειξεὶ οἰ γροξ:ἀῖ- 
ξχῖο οἱ Ροςτίςα. 

Χρυσένδοτος.ν οἱ, 18 πγῸ Τῆσατας, ῬΙ το το ιὶς ἴῃ Το} 5 ἐδωρεῖτο 
χρυσένσδετεν σμιαξα γόδὸν τ) πολυτελῶν, τ ΟΒῚΥ Γοπάστα ναία ἀϊςιιπ 
τας αὐγὸ γουϊαξεα ροσι ά, 41 σε πιηχᾶταγδζ Δυτδα. Νἰδγτιαὶ.τα- 

σθητ εἰνγν ἴπάεγα τα}, Ῥίζαπις ΠὈτο,33. ἴῃ ρτϊηςῖρ. Ταγθα 
ΘΕ ΠΊΣΤΕΙ ΠῚ ΡΟτΑΠΊΙ5. δ πιατασἀϊς τοχΊ Πι15 σα ἰςο5. 

ΧρύσεΘ-,ε,ὐ ρυ 5 Ὀτ. τ οἰιςοξα ας, τέμε Θ-, ΟΡ, χευσέῳ ἐν δειπέ- 
δῳ, Ἡοπλ.1} χρύσεα μῆλα πα Ἐρίρτ. 

Χρυσεπώνυμωος, ΟΡ τποτιιη ΟἸγΥ ΓοἱἘαριιὰ Τλαπηιδίσεη, 
Χρυσερῳ ς-νὴς οὐ ἡ αἰιατ 5) φιλαργυρί», 
Χρυσιλἔγατοςγας ἐς πα θεης ἀγροῖς [ασίτταδιν ο] το πὶ ΔΌ ΓοΙΙΠγ: ΠΑ 

ν᾽ χαχοίτη (χρῖττα οἢ. οπιο. 
Χρυσήλατος, ἐχ 4ιγὸ ἀπιέλιι55εχ τὸ ςοηξεξξιις. χρυσήλατος τρίποις, 

ΑΥΣ ΟΡ απνετίροβαιγο ἀν ξΈ 1 βλέξιις. Ὀ1οίταις γὸ σφυρήλατος, 

πο» 
δέ ὑξήλατος. 

Χρυσίω θυ, δ κ᾿ ἐμά θοη 5 δυγᾶτας Βαεπαϑ, χρυσύδιφ»Θ.,5ι14,. 
Χρυσύρης ΔΌΓΟΙ 524 ΠΓΔΓ15. ΕῸΙΓΙΡ, 
Χρυσεδείρκον, ες, τὸ2 4.411. 1 {11 01. ΐ 

Χρυσίδες ἀιγοα; οτορί 4, ἀυς ῬΑ αΓ α: Γ]οἴτιισ ντ αἰγυρὶς»Ρο], 
Χρυσί διον ΡΑΤΙΙΓῺ ΔἸ 11. Πα] τίς. 
Χρυσίζωχλοςὶρὶ  Διιτιιαγ) δυσὶ ἔροοίοτη γοξογο. χρυσήζει τῇ χρα,(Ο- 

Ἰοτς δυιγιμ ἰτηίταταν ς αατὶ σοίοτο πηΐσαῖν Ε ογοάθζ. γῇ τὰ χρυ- 
σίζασοι παμπλεῖς ηυὑστέςρωτονατοῃ αὐτὶ ςοΐοτο πηϊοδη8. ᾿ 

Χρυύσιν(θ'.κ,δ)αῸτ οιμπὶ Ὠλιτη 1 [Π|ὰ,νὐμισμ, ἐμ χρυσος, Ετι 
Χρυσίον, “ςτὸ, ΑΠΓΠ1ΠΊ χρυσός, πεὶ χρυσία ατγαὶ Ὠιπ Πιῖ. ΕΪΑτο ἰἰτο 

Ῥυστηο ἀς ἈΘΡΈΒΠς. δι καιοσιυυΐίω 3. ζητουιῦτος πρῴ γε πολλών χευ- 
σίων πιμμότερον, ΓΟ ΠΊΕ ἾΤΟ ἀι|ΓῸ πΊ οἱ: Ρτοτοίαπι. Αὐμσπαλις 
1Π|δγο χυϊπεο, διὰ τὸ απ αϑιον ἐξ) τότε χευσῖον πϑοβ τοῖς ἕλλησι, 14 «ον 
διιτιΠ1γ) χρυσὸν. Χρυσίων αὐδέϑεσιςγα ρα Ρεστατι Αροῖζοί. ἐρηο], 
1. σαρῖτο τουτί ογάς δαγὶ οὐπᾶτιι αοπὶ ΠΡδὶ ἄγοιιπυροηιης πηινά 
Ἰίογεβ. Ἐρο τασπςῃ ἔογῖρο χρυσείων ἽΝ τὰ τοῖξς ΡΟ] τις 6. τοὶ χρυ- 
σεῖα κἶοφ τοῖς κα μωσδοὶς "0 Μ᾽ γιυμαγκκίων κοσμημοίπων: κὶ τὸ χρυσώ- 

ματα παῤ Αὐσίᾳ ἐν τιᾷ αἿξὲ πῇ χρυσον πρίποδος: ἐπλοπο Διο Πὶ αἰδα 
Δυσίατντ Ατ πε η.ΠΠ}0. στ, Δύυστας δ) ἐν τῷ αὖρα χρυσουῦ πρίποδες, (εἰ γνό-- 
σι ὁ λογος)αῤγυρώμα τά τε κὶ χρυσώματα ὄζτι ἐμ δὴ δῦναι. Χρυσίον, τις 
ἀεπάιιπι ριιοτί! ον τὸ ΥἿ πταδίων ὡδοῖον, Ἡ οἴνς. 

Χρυσῖς φυαλη χρυσῆ» ΑΥΙΠΠΟΡ Δ ἴῃ δος, νἱάς Χρυσίδες., δὲ Ατῇςξη. 
{τὸ τι. 

Χρυσίτις γιδὸς ἡ τοῦτα ν Οἱ Πιης πηϊπῖιτα {γα τα φαγῖ,αυγὶ (ρυ πα : ὃς 
Ἰαρίς 1 γάϊιις 4110 ἀπγιτη ἐχΡΙ γάτα ἀἸοἴταγ χρυσέτις λέϑος 5. νἷς 
λυδία,ἡ βασανίζεσα ἃ χρυσῦν ῬΟ] ΠΧ. Ἐτ τα πηθηγιιτιν ΔΓ τἀ ΓΘΑ 
ἁτεπαν χρυαΐτς ψάμαος , Π]εγοάοι. χρυσίτις χεϑαῤγυρίθ-. ἀγρεητὶ 
{ρινπια ποπιῖμε οὨΓυ Πεὶς ἀἰοίτιγ ) 4ια: ἤαιιο ςοΐοτς δὲ Διιγοο 
{ρ]επάες, Πτοίς.].ς.ς.94. . 

Χρυσοβ εἰλὸν (9... }1]ς οἰἘ πτὶχ γπ οί οτα,], βαλανίδ. μυρεῤμκὰ ὨΙοίςο-- 
τί 4. ΑἸΠς νοτὸ οἵ Μγγοθβαίαπιις ἤλιιις ἤππε οἰτγῖπιι5 ἀϊέξις.Ε - 
80 Δπλρ]]ο. Εἰμς πιο πηληῖς (αἰ η, ΠΡ τὸ οέξαδιιο κζὶ τύποις, ἃς 11 - 

ει Ότο ποπο, Ἐγιόζαπι ςἢς ριτο ἡ κοκυμηυλέας Ὑ ΠΕΟΡ ΓΑΙ ΜΠ 
Τῖδτο ψίαγτο σαρῆτο τοῦτο. 4118: Ρτιπι}ς δὲ σγρεῖα ΡΠ 1) ΠΠἃ 
αυαττατη πιγγο θα ποι ρεηι5 αι Ἐπ] ομητηα νοολτ, 
Ρἰ ἀπὲ σοπιιαπὶς. 

Χρυσοζαφὴς.ὁ, αἰιγαῖι!5. 

Χρυσυβέλεμνίθ. Κπόλλων ἴῃ ἘρΡίσ Τ0ὶ ἀς ἀπιοτε, 
Χρυσόγαον, χα .Π5 (ΟΠ ΠῈ Δτιγοιι πὶ, ᾿ 
Χρνσόγονον εγτὸν ν Οἱ ΡΟΥΪΠ5 ΡΤ ὦ χρυσόγωγον ΠΟ {ἢ χρυσόγννυ ἃ σεν 

Ὧ1 7 ποὴ ἃ [δ πηης (ντ ὃζ (ογιδεπά μη πολύγωνον ποις πρίγωνον 
δζ τετράγωνον : Ὡλττι ἃ γύνίθ. παι ρφξεώεται πολυγόνίϑ-: ὃς Ποτθά ἴλη τ- 
Θιιῖπα 15 τι τὶς οἰ πε σοῖσι! ς., Ἰάεο πολυΐγγωνον γΟσατΠΓ ἃ 

11|9 ἀιΠῚπέξιις » οαπὶ (ς σον] στῖς ραπισα πὶ τορτιίθητας, 
ξοΠα ἡμοῖοιις Βαρος., [οἱ χτηλίοτα., πιϊπογίθιις ἀλυλίιτὲς 
ταάὶχ Ἰομ σαν ογαϊλόιις γὰρ μαηὶ πιοάο : ρυϊ πυὶπι αἰ ἐπ 46 - 
᾿πάς κι} διιτιπηπιιπλ,[Ο}15 αἴτει ἴαπι ρογοοίϊο Γποςο;τιυ θείοις 
ἴπειις ἔοτά με πἰστί ας: ἘΠ᾿ γεγὸ Β]ατιαγία ΡΓΤη1} Πἰστο 15. εᾶτ' 
Ρἴτε ποπο . αυ4π| [ὁ χυϊίδπι ρυιταης νοτιαίοὶ τεγτίατη οὔτε 
(ρεείειτι Ὀ’οὐσοτὶ ἀτ:ν δ᾽ οπὶπὶ ἠπ Ὀ]αττατια κλώνες κοί ταὶ ῥείβ-- 
δοις ὅσα ᾿ρῴσιον. ΠΟῊ ΠΟΡῸ ΓΑ ΠΊοΠ 68ΠῈ εἴα Πηλ]] πη ἕςα 4- 
Τ1πι4 εἴ ἴάεπι εἴς, ὅς ΑἸ τι Ππλ1]ς. 

Χρυσυδαίδελον, τον ΤΟΓΙ Οὔ οχ ατισο ἕστο πη. τίμιον, δι}. 
Χρυσοδακτιΐλιθ-,α, ὁ ,Ατιγε πὶ σεληβ ἀπηα]ητη, σαρῖτε [ἐοιϊπ 0, 

ερ!Π. Ἰω σοὶ, 
Χρυσύσετος.». ὁ, ΑἸ10Ὸ ἰἴσατιις. ΓΊατ, "5. αὐτοὶ ἀοργισίας  ῥνγνιὲ χρυσόδετιν 
Χρυσοειδ'ὴς, ἐξ »υἱ κ᾽ ,αῦτο Ππη}}15.ἘΠπ| 5» ΔΓ ο 5» αΖᾶ, (κέρας 
Χρυσοςψητεϊονγξογπαχ οἴς ἥτις ΔΙ τς ι155) ἴῃ 40 Δυγα τα σοηβατιγ ἃς 

ξυπάϊτοτ, δι], 
Χρυσύϑειμς. Π]14 Α σοπηοπιησηΐς ὃς ΟἸ γε ποίζγα, ητοτρ. Ποπηεγ. 
Χρυσόϑρογδι., ἀγειιτη Γπγοπαπι μάθε η5. χρυ σόϑρονΘ- ἡρη. ΗἩοπιο- 

τιις ΠΙΔα, οἱ, 14 εἰδ. χρυσοιῶ 9 φόνον ἔἴχουστε 5 βασιλίς, Ἐς Οὐγῇ, 

ἕξ, χρυσύϑρον- ἠώς, 
Χρυσυκὸμ 5 αρίῷο, αὶ μη λολογϑοην, ᾿ 
Χρυσύκαρπος. ἤρεςῖς5 δά οτος αἴ ΔΊΙΓΟΟ ἀοί ΠΟΤΕΙΠῚ σοί το. χ ρυσυκαύ- 

ποισι (ἐβραϑε, ουυτπὶ οἰ διτοῖβ ἐρή σα τὰ 

Χρυσοκέρει(θ-, φυΐ Παύετ Διιγθα σογπι1Ὰ. 
Χρυκόκερως ΟΟΥΟ ΠΑΙΙΚ Διγου χρυσοκόλλητος ΔΌΤΟ ΠΟΘ ΠΊΘητΑτΙ 55 Εὶ 

σὶρ] 4. χρυσύκερως ἔλαφιϑ-, ἀν ξξα5 σοτυς απ σαρτιις αὉ στον] ς, 
ΡοΙΠχ. 

Χρυσόκλεις. Θ΄ ΟρΙτΒοτιιπὶ σα! ςὶς ἀρυα Ατμεη. 
Χρυσοκόλλα ἡ ΟΒγγ ΓΟ ΓΟ 4,14 εἴτ Διατὶ δ᾽ τί πιπι, θδης ΘὨΪΠῚ Δ115 

τῆτες ΠΟῚ νοπάϊσλητ ἀρρ]τίπαπάο αἰτορᾶς ἱπ4 6 ΔρΡΡο ἢ αἴαπα 
Ππλ Πτοτ ντεπτος ἀϊσπητ. ΝΑτῖμα οἱΕ, ὃς ἐλξγιεῖᾳ,, Μοτα σα 
σι ἔο ΠῚ 5 ἴῃ πγατίὰς τη οτα δ. ἴῃ ἀγροηταγῖῖς ὃς ΡΠ θα πα ρα ΓῚ 8 
᾿πιιοπἸτα νέαις ππλοσ βοῦ δυγὶ νεηᾶπι ἀφῆτε η5 οταίείςξ- 
τε ᾿ΐπιο τί σογίδιις ἤν δογηῖβ ἴῃ Ρυπηϊοὶβ ἀαγίτίειπ, ῬῈΓ {ε 
ῬΊογαππ τς ἄτοπα: Πιπ}15 γορογίτινγ, γε] τηάτοτῖα: στοά! σας 
Δάματει ας ἰυτεα νοςδτα οἵδ. Ἐτταπὶςπ {1 αιοαις Βογθα 
αὐμάτῃ 1 ττοαπὶ νοσατ ΡΊ 1 α5, τατον Ν για. ὃς Γαταπὶ γ1τ- 
811 χὰ οἱ ΟἸαίμηι Οαἰατιτίίαας λεῖα Βιοίσοσιά, νη]- 

ὸ ξ 

Ῥϊοίςοτ.) Ομυγίσβοπαπι Πεγρα:ουίαρ Η05 διγοιι9 αυἰπὶ5 ἔο- ὑ 

μπῇ μού ΠΣ. 
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ἜΤΗ ΒΒ 
ἐὸ μαβεὶ,ν εἰ σηοάε τι προθατιγ. Ἐλδεττία αὐτο τη, Ὶ ἰατΟΥ 
πτυρίης5 Γοσεηίες Πϊοίςοτὶ ἡ, ἔτ οχ ατς Ὀγρτίο.. ὃζ ἐπηριιδὶς 
ποτὶ ντῆπα : πδης (λητεγηλπη νόσατ Ὀ] πίις. Εἰτ ἃς εχ αἶτγο 

ξοΠΠ Τὴ ΟΕ βοἰηΐς νοσάτιτ Βογαχ, τα ἢς πἰτγιιον γοσδηῖ Α΄ 
ταρο5,ἃ αυἴθι5 ΟΒτν ΓΟ ο]]ὰ τασιθὴ Τ᾽ ῥηζαν Φρρε!]ατοτ. Πὸρς 
Τϊοίςοτι 4. ΠΠΡτὸ αυΐητο., ςρίτο 36. Οα]επι5 δἰ πη ρ]ῖς Πἰδτο 
ποηο ἴῃ Ππο.Ν Ἰττιιῖιις πρτο Ἱρτῖπιο, ςαρίτο 9. Ρ λα. στο 33. 
ΟΔΡ.5. Χρυσοκολλας σΟΠ115 δ 111] εχ πιο ]]ς ἃς ΠΠπὶ [ἐπλϊπο.Ασἤθη. 
1.3. χευσοκόλλα ὅδὲ βρωμώτιον διαὶ μέλιτος καὶ λίνε, Ετ Ηείγς. βρώμώ τι 
ὧκ λινοσ πὰρ μα ἡ μέλιτος. 

Χρυσοκόνλητος, ὁ κἡ ἐν ΔΌΓΟ ΟΠ Γατί παι, 1. ςίαη, ΕΠ δρυά Επτὶρ. 
κόπη χευκοχολλ Θ΄. ΡΟ]], 

 Χρυσοκόμη, ΟΠγγ ΓΟσοπης Πογ θα αιια: ὃς Ο τυ Πτὶς ΡΙΓΏΤορς Ὀϊοίς, 
1.4.ς 5 τπαὶκ αυϊάλπι ραταῦς εἴς (Δπϊοιαπὶ ζ2υνόγαπε οὐϊς Ρυ- 
ταπηι85 1014 Αἰ τοὶ μου σα!) ΗΕ] ηπιηι ιν Οσ4ηΓ,41) [ἘτΡγ]- 
Ἰὰπιὶ ἱποάογιπιὶ σοτἰ πιδῖς ατγεῖς, 

Χρυσοκόμνφ,» γό» μα σης ΠΟΙΠΔΠῚ Διυγοατη. ἩοΠοά.1π ΤΠ Θορ λρυσο- 
κόμης Ὁ διογυσος )ϑζς, χρυσοκόμης υἱμῆναιθ-.1ῃ Ἐρίρτ, 

Χρυσολαβὲς ξίφΘ:, ἐπΠ5 ἀπγοῖιι μαῦοης ΠΑΡ. ΠῚ 41 πηᾶΠι}- 
δεῖιητι, ὃς ἀριιά Μεπαπάτχιιπ) χεουσολαβὲς καλὸν παΐυ ἐγχειρίδυον, 

 ΡώΠ]μχ. 
χρυσολάκφτος, ΠΑ ΡΟ η5 αἰιτοᾶς ( σἴτταθ)ν οἷ ςΟἾ11ΠῸ τοάιη. 
Χρυσολείχινονγα, τὸ αἰτΊ ΡΙοχ αἰ τρκφαξις, ὃς ἀἰδραφαξις, ΠΊρρος. 

Χρυσόλι δος, ΓὨΓΥ ΓΟΠ τὰς ἱαρῚς ΡτοῖῖΟ Ππδρσαρῖτο ΣιιΔΛΡος ΓΟΔπη. ὅς 
Ἐχοάϊ ζ8. 

ΧρυσύλογχΘ’» ΓΕΑ π ἰΔῃσ 681 σοἴξτ 59} 011.ερ τ}. ρυά Εἰιτ. 
Χρυσύλοπος, [ιττιῖς αιιγεὶς τεέξι5. ΗΠ οἴγς, 
Χρυσύλοφοι διραίκοντες, ἀγάσ ΟΠ 5 ΔΙΙΓοῖ5 1} 15 δέ ΟΥΙΠΕ]5» εἴν, 
Χρυσόμαν ΘΗ ΒΡ τὴς ν οἰ Ππς δυτοιπιον τάς τη ΟὨΙ Δ. Ἐταίπ Οἷς 

χρουσομα)λθο, Ε 
Χρυσομανὴς, αἰγὶ ἀτηοτε [ἴα ΠῸ σάρτι15, ΔΑΓ !5, χευσομανς μελέτη, 

ἴῃ Ἐρ!ρ. 
Χρυσομηλολόνδηον, ν] 46 Μηλελόνϑη, 
Χρυ σομυλον»ΠΊΑ ἢ ΠΣ ΔΙ ΓΕΒ τη. 
Χρυσύμιτρες ἡ Διιῖς Ῥτορτίιπι. Ατὶ ἴοτο].8, ΑἸἰ πη] σαρ. 3.01 σᾶ 
ΔΌΓΙ τε 5. 

Χρυσόμφαλ(θ- φιοείλη, ΡΗΪΑ]Α οὶ ν ΠΡ} }1ςὰ5 εἴξ ΔΕ γε ϑαρΡ μογαριιά 
Ῥο]!. 

Χρυσύνωτος.ε, ὁ ΠΑ 6Π5 τΟΓΡΑ ατιτεδ.ϑορθος, νοῶν χευσύγωτον ζιίαν, 
ἀπ] θοη5 Πα σε παπὶτογρο ἀιπγοο ὑταδίταπη, 
Χρυσοξυλον, δι ψίΘ.. Γπτογρ. ΑὙἸ ΠΟΡΒ. 
Χρυσόίθ.. νο] φοητγὰ ὁτὲ χρυσούύς οὐ, ὁ, Διο 5.4 1ΓῸ (ὉΠ 415 ἀτοῖταγ ἃ 
Ψιγρι! χρυσῆ ἀφρρδ τη, τὰ εἴτ χαλᾷ, χρυσίω ἀφροδίτίω, Ἡοπλετ. 
ἀϊχίτεχ Βητογία βεσυρείασα : ποιοῖς ἐπὲπὶῖπ ἄσργρτο Κο- 
ΠΕΙ5 Δπγοας Πππσιιπι. ντ ἰοτγιδὴτ Πα Εῖ πὶ Μαγιγτγ πη Οτατίοη δά 
Θεμτεβ. ὦ χρυσοὶ ϑεοῖ, ΑὙἸτορ απ α5. ἐκάςω χευσοιώ διανέμων, 
Παρ] ς διιγείιτη τι δι ι6 8, ΡΤ ατάτολιι ᾿ῃ ΘΑ]. χευσεῖν ξακο. 
σίαν ὁλκῆ, ροηἦο [ἘΧΟΘητΟΎ ἢ Δι ΙΓ ΘΟ ΠῚ.) ΡΒ ΑΪατ. ἐπ Ἐρη0]. 
ῬοΙΠχ [ἴδτο ποπο, οἱ μβρ δαρεικοὶ νοσα Δ Πτιιν στατήρες,, οἱ 2 
φιλία πειοι, οἱ ἢ ἀλεξου δρείοι χουσοὶ πτἀύτες ὄντες, Ετ ἢ χευσοεῖς ἀϊ 

ΧΕΓΙΚ ν πηροστυκούετα ο᾽ στατήρ ἢ νεογὸ στετηρ ἀἰ ΧΟΓ5» ὁ πσαύτως 
ὃ χουσούῦς, 

Χρυσοποίρωρ Θ-. Ἐ.ΆΈγο σΟΠτοχτιϑονο ]} ἰπτοχτις. 
Χρυσύτας Θ-, κα, ὃ κ᾽ κα Διτο ἐπτουτοχτιϑοάιτο ἀΠ{ἘΠΠλ15» 4 Ό γάτα ἃ- 

Ρυ4 ἘΠΘΡα]μηῚ τεῖτε ΡΟ]]. ξυς σι τ χουσοπαίς οἷς σρώνγυται. χουσό- 

ἵ πας᾿Ὁ- τείπης τάρε5 Δ1ΓῸ ἰητοττοχτι5, ΟἿ γν (Οτ, 
Χρυσοπέδιλ Θ-.Ἔρ᾿τΠετοπ Τα ποιϊς. Ὁ ἀ.λ χρυσοπέδιλθ. ἡρη,Παηο Βα - 

Ρεηϑβ σαΐςςος αὐγεοβ,ἀἸοῖτιτ αὸ ΗΠ πο. Δπ ΤΒεορ απ ὑφ᾽ ἐ- 
λίς καταλαμπομᾶν». 

Χρυσοπήληξ, αιιτοτα Ππαεης ρα] ΠῚ, Εἰιγί ρ. 
Χρυσοπὰ ὕσιον, ἰΔιιαπἀϊ αἰγὶ ΟΕΗςῖπα,.. δῖγαδο, "ἢ πλείω ἡ χουσω" 

ρυχείων δβὲ νειῦ τὰ χευσοπλυσια τροστιγορδυο μῆνα Αἰεὶ ἰΔιιαστὰ γετ- 

ἘΠ Τητεγρ. 
Χρυσοποιὸς. αὐτὶ (εχ, αιοΐαη. ὃ, χρυσαργύς. 
ΧρυσοποίκιλίΘ-:Δττὸ ἀἰ ΠΙπέ 5: 14επηννῖ ν  ἀοτατ πο ἃ δια χρυσος, 
Χρυσύπολες,πηροτίιπι ΟΠαΪοΙ ἀοηϊα:. 
Χρυσόωρᾳσος λίϑος, Ξ᾿τΥ (Ορτα 5 [Δ 15 ΡτΘτΙο ΓἸ8)οαρῖτς 21. ΔΡΟῦᾶ, 

ΙσΔη 15. 
Χρυσόαγω ον ἱπαιγᾶτα Ῥτοτα, 
Χρυσόεστερφς, ΑιιΓς 25 Αἶλ5.ν 6} Ρίπηᾶς γμιαΐσεῃ5. Ηοπλ.1]. 5. ἩΩς 

Χρυσυρανῆς, ΒατΓΠΓΏ ΠῚ ΔΌΓΑΤΙΠῚ 5 ἡ χύρνιψ ) Ἀπό πὸ χρυσὸν ἐχδιν) 

Ηείν ἢ, 
Χρυσόρρφίθ- οἵκος, ἀοΠις ατιγοὶς [ας γ! θιι59[ιοῖα, - 
ἸΧρυσύῤῥατπης,εως ἡ, Πα λε 5 θά ΟΠ} Πὶ ἈΠΓΟΙΠΊΥ ΟΕ ῥαπίσεις»ἱ σγορΊ δας 
Δυτο 5. ὁ χρυσίμ ῥόον ἔχων: ΕρΊτα. Μ ογοατι).ΟΔ.κ, ΕἾ νϑεί μον Ἐφ᾿ 

μείας χευσύῤῥατης αὐτεζηλησε. 
Χρυσοῤῥοα:,υ, Ραξξοίας ατπ] σὰ ταῖσι  πτς ΔΌΓΙ {1185 ἔετε 111ε. 

Χρυσοῤῥηήμεων,» 41} ἀτιΓαα ν Ἔτίσα ἰΟ 11. 
᾿Χρυσόῤῥυτος.κ, ὃ καὶ γα τ} ἢ π5φα ρα ΑΞ ΘΒ]. ε 
Συυσὸς͵ οὐ ὁ, ΔἸ Γοιαττι. στο πῇ χρυσοῦ ἀϊοϊτυτ χρυσίονγϑζ χρυσίδιον: νζαρ- 

γυρὸς αῤγυρίον, ἡ αῤγυρίδιον, Χρυσὸς ἀΐπεφϑίθ-. ΑΌΤῈΠῚ τεοοέϊιι) 

ὁ εἰλικρανῆς 5 ῬΡΕΓΙΤῚ ὃς ΡΗΓΌΓῚ; ορτάζαπι, ΡΟ ΠΠιχ, ῬΙατο ἀπο- 

ἀεςῖρο ἄς 1ιεριθιβεχρυσος Ὁ αξγυρθ’ ὃν ̓ὀναις πύλεσιν ἰδίᾳ τε 
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ἐν ἱερρῆς ὅρὴν 59 φϑονον κτῆμα : Οἷςετο [σοιηάο ἀὸ Τιερίδιι5. λυ- 
ΤΙ ΠῚ ΔΌτΟΙῚ ὃς ἀΓΡΈΠΙΙΠῚῚ 1 ν ΓΒ Ίδιι5)γἃς ρεπατίπι τη ἔα ηἶ5, ἴη- 
υἱάϊοία τος οἴξι χρυσὸς εἰπειργασμῆνθ-., φυγυμτι ἔα λυ π), οὐ ςοη- 

τγατί πη εἰχοϊηξοέζιῃ). ΧρυσὸςΡ  [οῖδ αὐτοὶ σο] τίς, νῖ τγαάῖς 
ΡΙΪπ.ὰ αι ΟΒιγ ΓῸ 5 ἀἰςοίτιγ , ἀΐπιονιϑ αν Λυτατα πα νυἱρὸ 
ἀογέεχηιιὶ ον χρύσοφρις ρ[οἷς ἀς ιιο Ατ]ιςπ.1}ν, ζ, ἀνέζες οὔατα 
ἰωγίσκ9- αν Ατοβιοίεγατο. Δ} γᾶς νυι5 χρύσειον ἐν ὄφρυσιν ἱερθνὲ - 
χϑωὼ ἀὐχῖτ. 

Χρυσοστέφαν(θ. δ᾽ βη,λη ἘΡΊβταπ πη, ΕἸ οσς Πὰς Ταπιοητα σογοπα δ11- 
το σδριιῖ γοἀἠ πιῖτα, Ττθῖ [τοιιπι Οἱ » 41 ὃς γὰτο!Π5 ἀϊοῖ τ, 

Χρυσύςτομας αν, ὁ) μα ΡΟ Ὡς Ο5 ΔΙ ΓΟ ΤΠ, 
Χρυσοςρόφων ἀπ᾿ ἀγκύλωνγεχ αἰιοῖβ ἄτΟΙ δ115, 5ΟΡΉ, 
Χρυσοτέκτων» αι ἔς χ ῖῃ Ἐρίρτ. 
Χρυσότευκτος»ΕΧ ἀτ|ΓῸ ξαξγῖςατι5, Ε οἰγο, 
Χρυσοτευ χὴ γα ὙΠΊὶς ἀΠΙΓΕὶς ΟΠ ΔΓΠ59 ΕΠ τῖρ, 
Χρυσοτόρδυτοι, τεὶ νία αιιγεα [οι] ρτα χευσόγλυφα,  ι1 4, 
Χρυσαεργεῖν, τὸ δ χρυσὸν ὁρυ ἢ εἰν χἡὸ μεταλλόύειν, 

Χρυσαργὸς, ΔΙΊ ΕΧ, 
Χρυσούφη ,αιιγῸ ᾿πτογζοχιιδ, χιύζθες χρυσούφεῖς, Ατἤδη, 
Χρυσοφανὶς εἴθ. δ κε ὑγαστατιις ἀοἤιροτγραιγο ἀῃτοιτοχτι5, 41 εἴτ [εν 

οι5 δι γοφυλαμῶρός, 

Χρυσοφυρεῖν,σοἴξατα ΔιιγιΠ|ν ΑἸ Π,2. ΟΕ οη, 
Χρυσοφορία, τὶ σοατίο δά ροσηρδαι Ποση  ΠΗ16], 
Χουσοφόρεον, ΕἸ οἐξτιπτι:α δ αμτὶ οοΐοτς αιιοπὶ μαθοῦ, 
Χρυσοφόρρς οὐ, ὁ, ΔΤ] ἔςτ, ἀγα Πὶ σοἴδηδ χρυσοφόροην 4]141} ν οσδης 

εἰεξεγαπι, τες Ὠ1οἵς. 1.1.ς. 114. 

Χρύσοφριεγυθ. ὁ απγᾶτα Ρἰβοῖς » Ατιοτεῖος ὐΐητο Απίπιαὶ, νἱάς 
Χρυσϑς, 

Χρυσνφύλαξ, ουἘο5 4τιτῖ, 411] ἀυισιιπι αἰζουιαῦ, 
Χρυσυχαΐλινξθι Δ! ΓΟ ἐγοπατιιβοᾶιγοο ἔγεπο ογπαζιις ἃς ἄς σοἷς ἀϊοὶ ἃ 

τιιΓυίη ἘΡΙΡ. χρυσοχαίλιγον ὁρᾷ φαίθ. ἠελίοιο, χουσοχοίλενον αὖμα, οἰιτ 6 
Τι15 Δ1γθὸ ἔγθηο 1. ἘΓάγα, ; 

Χρυσθχέρ, 4111 ΔΠΠΙ11Ὸ 5 ΔΕΙΓΟΟ5 βείκαι, Γοΐα,η ΤΊπιοη.κ ὅμως πορ- 
φυροῖ κὶ χευσύχέρες σἰδεερ χονται. 

Χρυσοχοεῖον τι Ποῖπα ρτο οἴ οϊπα,αρι Πεπιοῖ, 
Χρυσυχοέω, μ, ὑσαν απο ρα, Δ ΓΙ πὶ ἔα πἀο οἱ. σοηῆσ,ναίςε τ απὶ Ἔχοτ 

σεο, ἔμπι δαιτὶ εχ ΙΝ οὐτι [Ὁ]. πάτο χρυσοχοεῖν ἐμενϑοανε, ἘΠῚ 
δὲ ΡγοιοΓ Σὺ 3. (κε χρυσοχούσεινινἱάς Ἐγαίίη Αἀδρ. Αγ ἤσοπι 
το ιτυγιγη ογοάεθδς. 

Χρυσο χοϊκηϊτέχνη, τα αν Πςιιπι, Ὁ ἐπι οὐδυχρυσον οἵκ ἰὼ ἐργάζεϑοι, 
Χρυσοχϑ θα, ὁναιγ ἔα χ αυτά γῖι5 ἕασογιϑιιης διιτοπι ᾿Ώτοσ ἀισ ἤσεβ. 

ναίςι] τὶ), σα Ἰάτοτας,ἰπδιιγάτοσοβ ὃς δγαέξεαγίγγντ ἄοοςς Βιιά; 
ἴῃ Απποτῖιῃ Ραηά, 

Χρυσοχωνεῖον, τὸ χυσοτψητεῖον, ΡοΐΪ. 
Χρυσύω, μιώσω π, αχριγἱπάιτγο. Αἐξ, σου, 
Χρυύσωμσγατος. τὸ, ΓΕ ΔΙΙΓΘΑ;γ45 διιγει πη, ν 1 ἄς Χρυσίον, 
Χρυσώνητοιχίς ταὶ ἀρι!ὰ Οτεϊοη 5, ρι ΑἸ Βεη.1.ς-. 
Χρυσώπιδες ἔχθι ες» Ρ1ςο5 ἐρ αι δι15 ἀπιγοα ποτα το ξι βεητινϊάς Α- 

τῆςξη. 
Χρώσωσις εως,Διιγατίγα Ομ] π1}}. 4 Π ἀοαυγατ ονἰηδιτατῖο. 
Χρω,}.Πἰτογοντεσς, ΟΡ }}.1η Αἴλος, χρω χερί. Ἰὴἰς 3: 
Χριδ, Ρτὸ χρωτὶ, ρεῖ ἀρόζορβη. ἐν χρϑῖ συιερῇς τὸ πλησίον. Δλιοίλῃς 

ἐμέχλησε σοι πῆς ἐν χρώ πορος τεὶ βιβλία σιωνσίας, τε Πγ,.ν χρῷ τ΄ πότ 

λεὼς ψαύων ὁ ποτειμὸς 5 Βιιεῖιι5 ὙτΟ] ΡΓΟΧΊΠΉ18, ἐν χραῖ μοί χίω συ- 
γῆψαν, ΡΙΟτατομιις ἵπ Ὑ πείεο. εἴρηται ὃ ὑπὸ μετεφορας τῆς κουραξ 
ἄχρι τὸ χρωτὸς γιγνουήνης, ν ηάς [λιςίδηιι5, ἐν χοςῦ κουρίας «δ πλεί-. 
στοις, τ ῥραι]ὸ ΡΠ, ὄυσταλὴς  αὐα βολὴ κὶ ὁ πτώγων βαϑιὸ νὰ ἐν κι 
αὶ κουρώ, ἐν χρῷ τίωὶ κόμίω δ, σοτηδπι δα οσπτοπὶ εἴϊς αὐ ταίλπι» 
ῬμΙΠοἤτατιις πὶ Ἡσοτοϊοίσ:ης ἸΝΊσει ἐν χρῷ ξυρεῖν» γαάοτε δά (ι- 
τοι νίαις, δορἤ οἷος ἴα Αἰδοο,ξυρεῖ γδ ἐν χοῷ τῶτο » ταἱτ ΘΩππ 
Βοος δὰ οιιτεπὶ νυ Π116 914 Ε[Ἐ8 ἴστεται νὸ ἴα σαάρκών,, αττιμ ρας νὰ- 
πατῇ σατποῖπ. νἱάς ἀρὰ Εγαίπνπι ἴω Ῥγομοτῦ. Ἀδάϊτνίσιε 
δά συιτοιηἐν χρῶ αϑριέκειρε τίν κεφαλία) 5 ΤΙ Ωτάτο αι ἴῃ ΠΥ σαΓρ,. 
τρί τὶς οτῖπος δά σιτεπὶ τοηἠοθατ, ἄς δ: ἀοπη,ἐν χεῷ, κείρον- 
πες» Δ συτεῖπ νος τοπάεητοβ. ἐν χρῷ κεκαρ μῆδοιγδ οὐζεπὶ νί- 
{τις τοηῇ » Χεπορβοηΐῃ Οπηϊῆι5 Πἶἶρτο ρτῖπιο δι πιο 
τοηίμιγα ἀϊοίταν σκάφιον , ΑὙἸΠοΡ ἤδη, ὃς Εἴς. ΤατοΓΡΓ. νἱάα 
Χρως. 

χρωξω,μ ἄσω, τ. α)ΓΟΪοτο χεωτίζα,κὼ χρατίζομαι, μμολ ει 5 ἰηβείο; 

14 εἴπ, βάπζω,ςοΙοτε ἱγηθιιο ΙΝ πὶ χρώςοἷα οἰ, χράΐμα. Εἰς ΘΉΣΕΙ 
ἃ χρὼς χρωτίζω,ὃς αὈϊεέϊο σ χρρίζωγας ΒΕΓ (γυατεῖ, χραζω,ντ ἃ 
φιὺς, ἃς ἴῃ Πλατίμ φωτὶ, φωτίζω. φαἰζὼ, 1ῃ ἘΡΊβΓα ΠῚ ΠῚ οἷ ματι χρῖσαι 
παλαμαν", ἔσεἀατο πυδηῖπὶ Δ ρυῖπο 9 16 εἰξηῆςετγε ἃς τιηρο- 
του οτδηταγδ»τὸ φύρσαι χὴ ριολύι, ΑΘ τοῖς! πη, Ῥγο δ  οπιατ, χρώ- 
ζονται οἱ ἰμίδες, “ΠΟΙ ογαητιι πιατιΐα, ΡΙΠάες, ἐοι ἐΐστι πειύτα ποεὶς 
χάριν κεχοωευλῥα εἱπλοῖ ἢ παΐτες πὴ τ ἀληϑείας χόγοι, ΕΟ ΠΟῸ ΠΤ: 

δὰ ρταιῖαπιςο]ογάτα δί νοἴτῖτα οἵατίοη δ ἀττιῆςῖο. δίπηρίοχ ΓΕ 
εαἶττὶ οπτηἷ5 οἰ νεγίτατῖς ογάτῖο : Πι04 δι ἀϊχὶς Εἰπτριά, νἱδε 
ςοπιροίτα Ἐ πεχξώζω, ὅς Κατα χρώζω αιιο ἃ δὲ Διαχεῥω ἀἸοίτατ. 
Χρώζω((κιϊα χρὼς στίατη οὐτὶ5γ4 μας (οἴη τα ξξιις ἱπέεχ ΠΡ ) 
Ρτο δά ουτῖπη ἀρΡ!ΠΙοο,ΠΠπτρ!οἰτέταιις ΡΓῸ τᾶῃρο ἀρυά Εἰτὰ- 

Ρί4οπι. Ης νοΒΙόψμις οἱξ χρώζειν, τὸ σευείη)ειγγψνλαφανιάταις ἂς 
1115 σλησιαίζεινγαιιο α δι χρωτίζειν ἀἰοἴτατ, 

Τοιη,2 ἨΗΔᾺ 
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χρώματος, τὸ οοἱοτο(ἰὰ εἰναβοξιιο φοτροτῖβ γἹΠθὶἰὰς ἴα (ἀρετῇ- 

εἷς ῬεΥ ΤΠ οςπιλ)ὴ χερίαν εἰ χρριὰ τις χά. ῬΊατο ἀιοάςοϊηιο 
1ιορ, χρώματα ἢ λδυκοὶ σρέποντ᾽ αὐ ϑεοῖς εἶν κα ϑηλοϑα ἡ ἐν ὑφ: Οἴςοτ. 
2.ἀς [μεσ Οοἷοτ δυτοτα ἰδιι5 Ρταοϊριιὸ ἀεροτιι Π 60 οἰτνοὺ τα 
ἄπ οατετιϑοτὰτα πγαχὶ πὲ ἰπ το χι . Τάςτὰ Ρ[ατο π᾿ Τ πο, 
(ρΙπάοτιιπι αιεμάδιη εἴϊε αἷς οοΐοτοιι ἀςηπεητοπι Πρ1}14- 
εἶπ ἀς σογροτσι58ς ταἱ τ Ὲ}5 φυϊοιάαπι ραγτῖθιι 5» 4ις 1 
ἀρτῶ δὰ (εαΐπτα οεπ!οσγιας Ἀπιτίας ἰάεππι τα Μοποις . αρύμῳ 
Κὶ χορα ϑδὶν ἐποῤῥονὴ χυμοΐτων ὄψει σύμμεῖς Θ᾿ καὶ οὐδδυτὸς » ἀοῆϊιχίο 
υαδάαπι ἐς ἤβητῖς ΓΕΓΙ ΠῚ» Οου 15 σοηίςπταηοα ὃς οχροίτα. 

Αραμ ΡΟ Ππσεῖη χρώματα κα βάμμα τοι γ »ὶ αὐ ϑϑεν καὶ φαῤμακσι,1ἃ ο[δ» 
τοΐοτος Ζυϊδις νταηταν ἱπξεέζοτοθ. ὀΧρώματα τγαῃῇ]ατὲ ἀϊ- 
σαπταγ σοίοτοβ γπετογῖοῖ. τοὶ χήνα τα, ἰά ο[π,ογάτίοη 8. Γι πηλη 
ἄτάτια οὐπαπηξητζα αι ι}5 σοηιο ττὰ ςοἱοτατιν οτατῖο, νἱής 
Ἐχῆμα δὶς ὃς χρώματα κὴ οαζήμῳ τὸ τῆΔ᾽ τεχγαν γ οὐπατησητα ὃς ἰὰ- 
σαϊμα ἀττίατα. ΡΙατο το ἐς Ἀ οριδ]1ο. Οὐὗτω δὴ οἶμαι ἃ ποιητικὸν 
φύσουδυ χρώματα ἀ ἔα ἐκέΐςτων οἶδ τεχγων τοῖς ὀνουίσι κὰ ῥημῶισιν ὅι- 
χρωματίζειν, Ια Πἰτοῖ χρώμασι λόγου ἀἰοἰταῦ αὐ Ηεγπιόρεη, ἔλετὶ 
ῬτορΑὉ1}15 σαι , ητια το5 αἰ τὰβ τιιγρὶβ»οποίϊτα εἴτε οπῆτα- 
τατΟοἱοτ ετίαπι νοςατιιτ Γιατ, Οὐἴας απάμ5 ἀςξογπιῖοι5 
ςοἱοι4αιε ετἰδτι ἀριά πιὰ! οβ,ὅζς.14 οἴπγοαιία ἔλεε ἰρεοῖο- 
1 χιστγοηάα εἰδ ὁ έρχηκ98 τι, Ἐπ ργῶτεγ Μαςγοθίμη ΝΜ ατ- 
τἰλη, ΟΔρο [απιροτίδπι ἀραιὰ Ψ στα. Π.5.ςάρ.4. Οςπεγα πτο- 
ἀυ]ατὶ σπυττὶ ττῖδ (της: εἰ πιτῃ 4ιοά Οταςὶ ΠΟπληδηΐ αὐριο- 
γίαν:ϑϑοιπάμπι χεώμο: Τ᾽ εγτίτπη διάτονον, ΕΠῸ διΐζοε Πατπιο δ: 
τποάυϊατῖο ἀρ ἀτῖς σοποαρῖα ν ὃζ δὰ τὸ ζάπῖῖο 6118 πιαχὶ πιὰ 
ϑταθοπι ὃς ἐρτορίαπη Βάθεῖ αιιτιοτίτάτοιῃ, ΟΠ γοπηᾶ [011] 
ἰοϊοντῖα Ἂς ογεδγῖτατς πγοάιυϊοτγιιπι Γἀαπιλογεπὶ ἰαδες ἀς! οέϊά- 
τἴοπομη, Ὀἰατοηὶ γεγὸ πιά πάτιγαῖς οἰ, ἕΔΟ"]ΠἸοτ ἰπσογιια}} 0 
τῖιπι ἀαπεῖα ϑαϊά, Αέγεται νὰ ΧΤ᾽ μουσικίι χρωμαντρία γὸ μέλη ὦ 
μελῳδίας - αἰ μονικὸν 1) φασιγαὶ ἰδίας χδῥας κφλοιῖσι, τίου! τε τὰ ἰὥλα- 
κοῦ χρώματος . "ἢ τίυ) πα διατονικοοῖ, ὃς ς.Ἀρωμα (οτιδι τὸ τϑ χρῶν 
μάτος, ᾧ χρωματίζει τὸ μυρα)ταἀἸου]α αιια: ὁ δ γτὶα φάἀξεγτιτοσιι - 
ἴπις ν15 ἐχοα! ἐδέϊοτϊα ἡ νΓἀΐχψας ἱπ ν ασαξηγογιιπὴ τἰηέζιγα ἂτ- 
αι οοοτα, Απηατγάςῖηο αὐτίοος ΤΗςορηγαῆπς [ἢ ΠΡ. 10 ἐς 
Οὐἀοτίθσιις. ΕΠ νογὸ χρωμώ 5 ταάϊχ 1114 αι ππιης εχ 1πάϊ4. δά- 
το μίειιν ίαρο ἐπὶ Ζιηρίθετὶβ γα ϊςἰθιι5ν τ σοπηπηαη Ἢ πςά- 
τα ογοῦϊ νὶπὶ ἃς ςοΐογειῃ τοάάϊε : (σιγᾶν ΕἸ σπγοιπλα Α τὰ - 
Βιυιπὶ. Ὠλοίσοτι ἀϊίαις κύπειρϑε! νδικὸς {1 γο 1σαρῖτε 4, δὶς ε- 
πἶπι αὐτο Ετερϑν εἶδος κυπείρου ἐν Γνδίᾳ γγονώυδυον , ξοσεοικὸς ξιγ- 

γύβερι ὃ διαμᾳοσηδὲν κροκύδὲς χκὶ πικρὸν θὐ ρίσηκισαι, δ. νυ] 5 ὁ γοςα- 
τιιγ ἃ ποίετις Οδγ ταὶοῖδ9} ἜΥΥ γηογίδα δοῖο Τα γμεσιιπὶ σοητετ- 
τΑΠΕΙΙΠῚ ἃς ῬΓαΣΟΘΡ ΤΟΤΕ ΠῚ ΠΊΘΙΙΠῚ 5 γαγΠπὶ ΡΟΙ ἰιοπιΐηο5 ποτοϑ 
νττιαχις Πἴη σι; (οἰ εατ 7, εχ ἰ πλαῖϊε ἴὰ ἤιὶς ἀηποτατ, οἰτατὶ 
μι! χρῶμα ἃ ΤΒοοργαίζτο νοσατὶ φιὸά ἃ ΠὨϊοίςου! ἀ. σρέϑιον 
ταάισαίάψας ἃ ΡΊ το ἀρρο!]ατατ : ᾿Δέπηαιιε εἴϊς φιιοά ΑἸ τῖα 
τοί χ Οοἰ με! ας ἰἰστο νπάοςοϊτηο 5 46 4114 ετίδτι ἴῃ μοτῖο 
πιοηληῖτοδε φρέϑιον ετίαπι Ἰαηατῖαπι ΒΕ αίη ἤπιε γδά οι α τη, 
ποῦ χρώμα αἰ [εττὶ5 νεγ δὶς ἀαρρο]]τ ΡΤ Ἡεορ γαῖ ς μἰζογ. 
Τυτό ἴδχτο σαρῖτε τογτῖο τ γαάίσι!α συ (ετηςη πῈ]  πππὶ Διὶ 
τδοτο ΡΠ πνΐθτο 19.ςαρῖτο 3. Αἢγτία γλάϊχ οὔο ποη ροτεῆ. ἢ 
ἰρίς. Οο] πιεῖ. ἄϊςαι. ΑΠγηόσας νοηῖτ 4ι185 Γοπηΐης γαάϊχ, 
ΝΝ ες, γτ 41} νοϊπητ, Α γτῖο γα ῖχ οὐδ γὰρ δηι5914 εἰς ῥαφ εὐὶς 
ἢ ῥαφαῦη, φιᾶπη ὃς τα ἀἰςιατα ν οσαιῖς Ος  [ὰς. ῬΑ Δα {1{4; Πα - 
Ῥ ΤἸεΐτετ γαφίςεπι, ἤςα ες σίλφιον [α[γρί τ πληιις 5γγίαοιπη, 
Χρωμα,ουτῖς, χρὼς ν οἱ χρριλ,άταιις οτί απ χρρία ναοὶ χρφά, Ηρρο 
οταϊ αὶ ἐτυπνίων. τω; γδ κα ϑ'άρσιν δεεὶ αῷ χρώμοιτίδ- ξυμφέρει ποιέέ 
ὅσαι γδιότι ἐν πῇ ̓ οἴξω αἴεαφυρῇ Κ5ὶ τὸ βχλα βΘ- : Εχοτεπγοητα πᾶπιηιιε 
ΡδΥ οἰεῖπι οἄτισετς ἐχρθ τ : γορτογεὰ ηαδα ποσιιπιφητιι πη 
ἔπ ἀτηθῖτι σοτροτὶβ εἴζ Οὐτ γοσὸ οὐτὶς σοΐοτῖβ ποτηῖπὸ νοσο- 

ο΄ τατγ εσεῖπ Οοπιτα. ἀο εξ ΠΠπι] τὶ Π}] στ. βοα!ροτῖ. 
Χρωματίζω, κα. ἰσωγποικρι, τὸ χρωννύω ςοἷοτο. 52: ρ6 ντίτιις ΤΠ σορ τ. 

110..αὐοὰ ὀσμδιδ, δς ρτο χρωματίζειν εὐ ἀπ: ἀἸοῖτ τὸ χρώροι τυρὸς", 3έ- 
γα). ν᾽4ε Χρωτίζομω. ς 

Χρωματιχ οὶ, τὰ, πτε τε ΠΊρΡι15 Μαγῆα ἐγδητ οπιηΐα γαιηῆοᾶ. 
Χρωμωτίοις, ΠΟ] οὐ δ15.1π ΕΡΊρτ. 
Χρωματισμὸς οὐ ὁ, αιαῇ ςο] ογατί ον ΟΠ, ΑσΠορΡἢ. ἴῃ ΝΡ. νἱάς 

Χρωματίξομω). : ͵ 

Χρωμὶς ἡ, ρΙ[οἱς. ΑὐἰΠκ.8. Δηΐπ,,ΑΠ181 χορμὶς [οτῖρτιπι οἴ, 
Χρώννυμι, ΓΟ ΓΟ. τη 50. 
Χρωννύω, ᾿ ἐπὶ Α Ὁ. Ασσι Αριά ὙΒεορῆγιῖα Ομαγαξν δαὶ Μι- 

χρολογίαξ, μηδ, λας χρωνγύειν, αιϊο ἃ τάπης ΠΏ ΗΕ Παίρεέξιιη. 
Χρως,οος ὁ ὃς 

Χρώεγωτος, ὁ, ΠΟΥΡΙ5. ΑΡΟΙΟηΐις ἔδομηάο Ατσοηδιιτ, αὐσταλέθ. 
χρὼς, δες ἰᾷ εἴ τώμα. ΠΟ 5. βρότεθ. χρώς, ΓΘ τη. χροῖτα τε μυ- 
Μωλέον ϑείγ, ζοιςοτρύ(αιις «τιαάϊ άνιπὶ τοάάατ, Ττςηγ,ϑέλεθ- χρύα 
καῤφει: οὶ σοτρα5 τοποοατ, Τὸ ἀπηο5 ὈΙΔσΟΏεΣ Ιητογρτοβ ἢ ς 
Ποαϊ χρωτὶ ἱπαυἤτ, ΕΓ μέγειχορὶ ὃ. 5 μικρόν, ἐκεῖ μδρ γὸ καὶ υϑῦα 
χρὼς, ἤγοιω τὸ σώμα, ὡς ὁ γῴλως, ὧν τοι ὖϑει ἢ) ὁ χροιὲ, ὃ σημαἤνει τὸ αἱ 
τὸ ὡς ἃ βοῦς χρῶτα. ΤΟΠ65 ἀρρο! λας αυϊοφαϊά σοτροτῖς ποίξγὶ 

φατηο απ οἰ ἴῃ 4110 πηα χπγὲ σόμοτο σξ ΘΏΓΙΓ οιιτῖς. ὃς μλιι- 
(σα, ΟαἸοη. ἄς ἐγαξξατγὶς. οἱ χρώτες οτὶϑ χ οφία ΠτιΘ χϑριαὶ κὶ 
ραν αἐς ἐν χρῷ ξογπιλτίοπς Ατιλρα ἀἰοίτι την οἰ χ᾽ συγκοπίω, 

Χυλέζω, Πιςοτη} ἐΠ οἵ ο,ἤισςι πα ἐχρείτπο,, Ὀϊοίςοτϊα, ἱη Ῥγαίατο 

Χυλο ςγοὐδ, δ, ΠΠσοιιδ, μυπι τ : ἃ ααϊδας 4. εἴτ ἀϊσιιητατ ὥμα, φλεῖ- 

δὰ Ὁ 
Ῥτοῦ χρωπὶ ἰὰ εἴ. λῃ ουτογαὰ ςυεὶπηγαᾷ νἱ ΠῚ, κὶ δὐτὶ σῇ πλὴς 
σον. Ἰϊας ὦ χρῷ καίρεδτι 91 ἃ εἰχ,τοπάογὶ σα σατ ΩΣ (εἰ. ΕΠάμις. 
Ηείγοῖο ἡ ὧν χρῷ κουρρὶ ἡ ψιλιὴ κα φορὲς ἀυτῳῷ αὐ χρωτί, Ῥαι], Αἰ - 
δάβετθτο [ξουηάο, οαρῖτε 4.2, πρώτον “μλώσαι δεῖ πίυ) κεφαλία νος 

γίοήάφι 
ἀδϑοις "" ̓ 

ἐμείν 
ρίας 
γδεἰυοῦ ὧν 

χε. Ὀϊχίξαας ΡΙμτατο ἢ ἶπ ΑἸςΐδ. ἐν χρῷ κουριῶντα, Ῥ]Δθτας ἱπ Ὁ ϑθς 
ρε. ϑεᾷ γεγιπη {πγιξξίπηπα ἀετοη ατίμπ ἀἴσατη οἵς, Δη Ρεγ εὐρῶτν 
ῬεξεϊπομαΣ {γιέξι τοηάδτς, 1, δά ςυτὶπι “ἢ ἐν χρῷ κείρειν ( 4 μαι μοὰ 
τοηίμτα σκαφίον γΟΟΔΓΠΓ)ΡΟΓ Ρεέξίποπι γεγὸ, 14 εἰ υἸοηρέῃς ὑπ οἰκὰν 
ουῖς ἰῃτογροῦτο ροξτιποίίος τοπμἀ ἐπα! σοι κῆπος ἀϊς!, Πι- μὲν ΡΝ 
Ῥτὰ Οὗ (τισι ηλι5. δὶς ἐν χρ ᾧ ξυρεῖν , ἀς ταῇιγα αιια: ποιμας 3 ἩΜῚΝ 

βτινπάς δὲ ροτι σα πη ἐσωναϊηθγο Ρτομουθῖο ΠοηΙ ἤςατατ; ἴ- ἔγοι α 
ΡῈ οηἰπὶ τοηίοσ ρῖ]ος5 δά νιμππι γα άδης ςατὶ πὶ ἜΡΕΙΝ ἃς τείς- μέν, " 
ὅτ. δΌΡΒΟΟΪο5 ἴῃ Αἴαςε πιαρίἤτορβοτο ; Ξυρεῖ γδ ἐν χρῷ στε ὑαπαν 
(4Ἐ1))υτθτο) μὴ χαίρειν πνοὶς 1 εἰξ, ΟΔπγοτγ. ΙΝ απὶ δᾶιιά14 δά νἱμιπὶ ΜΙ ἐς Ἢ 
τοίςοας Πα:ς οπιιΐα ἢ Ουο 4 τγληῇατιη οἰ αα ἰητίπτα5 αηϊτηΐ ἬΝ ̓ ὡ 
ρτ τ ἀης 5.5. Πο [Δα τος [ἰς ἐχροηΐτ » εὕστεται οἶδ᾽ αὐαγείων πῇ αὐ ̓  
χρωτός ὁ ἔστι παρριμία δὲ «ἿΠ ὑγηκινδιυθων (ντ ριιὰ Ἡοτηεγιπες Ε' ᾿ἤημτε 
114 4.10. ὅγὴ ξυργ' ἵσταται αἰκμῆς ὥρα μοίπων . ξυρεῖ ἐν χβῷ ἐνϊοτὰ ἘΝ ̓ Ἢ 

γδ Ὁ τῷ σώματος «φαίστεται ὁ σίδυρΘ- (10 οτίατη ἀἰοἰτιιν » ἐν ξυ- νἰ Ὧπ 
ρῷ ἵσταται τὸ πράγμα τ ἀιτἤοσ Το πηοτγῖις. Ταῖς 1 Πῖ115. δγπε- ἀεατ 
Πιὶς ἴῃ ερηο]α διιαττα, Οὐ πρὶν κὶ ἐν χρῷ γγνεδϑαι τῷ κενδιωῦα, αὐλὸς ἡίος ν 
ἐκ ξιοι δ εἰς οἰ ποση τῷ διαγαυ μα χῆσαι τοὺς πας σσιλάδάς, 'ῃοὴ ΡΠ Παρ ηα 

Δ τὶς “πὰπι ἴῃ Ρτορίπαμο οἰϊετ, ἴδπι ἰάπιαις Ἰηήξατες ροτὰτ ὑπφΝ ι 

οὐ ιμ. ΗΟ φηἶπὶ ἐν χρῷ Ρτορί παυΐτατοπι ποταῦ νὴ αὐτὶ πῷ πλητος ἡλένατι οι 
σίον ἡ συυλεγῖς ρομίτιτ,ντ ἀρ ΤἈογ ἀ14, ἐν χρῷ «ἰρῳπλέοντεξ; ἀωμιψν! 
Ὑ ΓΑ]. ἀϊςῖτ, ι ἰγννα 

Βδάϊε ἴτεῖ (σαμ τὶ - δζ π νη ΩΝ, 
τἸαιιαβ Πεῖπρᾶγ ἴης ρα πλιά σεῖο, δ: ὠνποΝ 

ΤποἸδη.η Ζειχιά, ἐν χρῷ τῇ μητρὶ τορρσισταίυϑουοι, εἰ αἴξ, παντὶ 1π-ὶ διμεύωα 
Ἰγεητοβ. ΕἸχάπς ἀριιὶ δι απὶ ΗὟ ὃ ἀρὰ ἀυτα ἐν χρῷ φίχθ-. 14 ψὐιροιαα δο 
εἰ 9. εἰ ογᾶς ἰωτίπιις ἅταμς ἴῃ ἀπιουῖριις  Πιπηηγὲ ὁπιΐσιις ἃς, ἐνμαξωκο 
σμάτιι5. Οφτογα ΔΌ αἰτῖ5 δίποτατα, γιάς ἴῃ Χρώ, 4τ18:. ποί μὰ ἡδιμμκνι 
Ἰησιίςατε. ; ἀμ 

Χρῶσις, Οἱ οτ» Π4ΠΠ ςοἱ ογητίο, βαφὴ, κατεύχρωσις, ΡΟ]. ἐϊωοἠινκυτικο 

Ὑπ α » ὃ χρωματίζων 2 ζο]οταπ5,)} ηξεξζον, 1 ΕΡΙρταπηπηδτιμολίη ἢ Ἰάπρα 
ὦ χρῶςνθί. (ΓΕ 0 ΟΝ 

Χρωτίζομαι ἀρ ρτορἰ βαιιογηλησιαίζω;α ρΡ] ΠΟΥ» οθοτγογ. Ατἰορς κἰεἀικοι 
νεριγεωτέρρις πίω) φύσιν αὐὸ τῷ ράγμασι χρωτίζεται» "ἡ σοφίαν ἐπασκεῖ, μων; 
1ῃ σΟΠΊΜΙΠ χα πι γε ῦτις ποις ἐπι θιῖῖ. δηιχρωματίζεται .» χρωμα- μιχρμ δία 

αἴζεται » ΟΟτη πὶ, τυ η Πατίο οἱξ ἃ σογροτα αὐ δαϊπημπνϑιϊ 4, εἴ, ᾿ς ἡῦπι, 
«υρρσπφλαίζει 1. ΡΠ] ςατιλέγεται, ᾿λα μι, 6) τὴν μουσικών, ν᾽ 46 χρᾶν ΟΟῸ ἀὐμερ χούῖ, 
ψα:δς Χρώζω : Ες Συγχρωματίζομω). ων, 

ΧΎΔΑΤΟ Σ, κ,ονη}15 5 γΠ]ρατῖ59 ἀὈμη 44η5. πιμΐτιιδ 9 4 βπήιις, Χιλαπι γού ου 
σοηξι 5γαριια διγα οποπα. ταὶ χυδειίοις φοίνικας, αἰ πγ 115 ον τος ΓΝ 
42:15514 οἰἴον. Πρ άτε8 ὃς ἐχ φορὰ ν1| 659 άγος }. Πἶδτο ς. Δος Ός Ναίρ ΐτου 
(4.31. "" Ἰηορβαίηα 

Χρυδαγοτηςοἴη Ατεῖς, ἴτα ἰερ τατοσὺμφέρομαι τοῖς πολλοῖς 9 αὐ τὶ σῷ δὲ ΠΣ μα βρυρς 
πολλῶν γίνομαι ὅ}) χυϑαιὸ τητιχἱ. ὠδιᾳφρως ἔχων. Ὑ {υπῤκια 

Χυϑίω, βα ἃ Οἱ σέτικεχυμῆρθο:ϑς αυπάδητοτ , σοριοἵδ, οαπιατὸ, ΟΡ ἰδῆξωριειν 
εἰϑ οῥὰ «γρέκῆ, σωρηδὸν δαψιλῶς , Ἡ οἰγ οἷ,, Τὰ χύδίω ἀϊσιιηξιιν φᾶς, Οὐηηί: 
ογατιους ρΓγοία ἃς ρος [τ (σγῖρτα Ππητν Αὐ ότο]ος Β πετοσῖ- ἌΝ 
ΠΟΥΕΠῚ Ττῖρτο τοττῖο Διὸ καὶ δ μέπρων παῦτες μγημονδύκσι μῶνιον ἡϊδ ὶ ΠΝ πιηρμε 
χύδίω ἰριϑιμὸν γδ ἔχε, ᾧ μετρ εἴτα, 1ά εἴν 9 1Ιἀοδαιι οπηηαε5 ἕβοῖτ.͵.͵.͵.͵ πρίπινεῖ, 
{15 γογἤι9 τορογάήδπτειιτ)ιιὰτῃ (οἰ πταῖτι ογατίοπεπι ὅς α}1115 ᾿ πρπιρκ 
ςατπιίηϊς Ἰερῖθιις αἰγιέζατο, χύδέω, τὰπηι τη ατὶ ὁ ἃς οοπ- Χύμιδνα γεήον 
Εξυ(, ἃ ταίχ]ως ὠδρακρίτοως2Ὁ1}}}0 Βαθῖτο ἀϊογι πιϊπονἤιπις ἀεἰ ἐξα; τ ΜΔ Χίμντλν 
τοπλογὰ ὃς ἱπσοηΠάοται δ, ἐαἰρεσκ ἐπῆως, ΠΟ στατεβ ἱπ Ραπασ θη αῖ- ΠΝ 
ςο,ὐμοιθ. αὖ ἐῇ δδξαιμε τοῖς εἰκῆ κἡ φορτικώς ἡ χύδίων ὅτι αὐ ἐπέλθῃ δοίη! 
λέγουσιν ἱ, ΠΠλ1|15 1115 ν]ἀσατ. 1] τεπιογὸ ἃς ἱπτροττιπὸ ὃς ῃπα Πα Π οί, 
ἀε!ςέξι ἐβλιτίσητ φιΐσαια ἐπ δυισςαπι νοποτῖζ, δλρειηδοι 

Χυϑεὶς, ἔν ἤπς,[π Ἐρίρ. ἀρ 
Χυλώρμον,ἰη Χυλός. ῬΠΜΙΝας ν 

ΤῊΝ 

Ἰρτο ρείπιο, ἡ Χ Δ ήροιε Σἷ. 
Χυλέσμα, τὸς ἢ ὑσο 99}: Ϊ μὲ χἰμὰ ὦ σμια τὸς σοι ΕΥ ρτο 1591 πὶοηταπι, ΟαΖα Πἰρτο ποπο Βῖ- ἀμύτι αν, 

ἴζοτ, ρ αηταγ, Τ Βοορ γαίξ. χύλισμα γίνεται 5 ἜΧρτίπλῖτας ΠΙσοῖ5».ς ἀρὰν πυρης 
[ΠῚ Πα υαπλοητιιτι » Πιοίςονιάες ἶδτο τοσεῖο ἐς ΑἸ οὗ, δειςτὸν δ ΠΤ 
ὅξι τὸ εἶδος χυλίσμιατος , ἄιιο ἤιης πος] ραποτα, νξάς πόμα νὴ ψμιβγ θη 

Ἐρμ να : ν Εν ΟΝ 
Χυλισμὸς, δ, [σοῖς Θαζα {πτὸ πσπὸ δ ρπτ, ΤΒεορμζαίτ δ. ΟΌ᾽ πιηϊτο;, 

Οπισμος. ἢ ὑμώ: “ ἌΤΗΝ τ, 

ἐς ν ἀναραν ον 5 πῃ: Ξ ἀνα ςν τ γμα ἡ ξανϑὴ χολὴ ,νὸ καὶ μέλανα γ ἐς 4υῖδιις5. δέ ξοΌτῖθι5 μας πα λαμ, ἐς 
ἀς ογπατογ γι άς ΡγοΡ] πιάτο, ΑἸ χαπά, Αρμγοάε, 41 τᾶτ' με 
τηοι) Προ ρυη πη, ΡγΓΟΒΙ ἐπνατ. 33, ημοντῖς διὰ πί πθεων χυμδηῦ αἶνος 
λων μονοει διωῖν δ τῶν. ἐρεῖτι αἰ τρία νοσήματει μονοειδ καὶ ἑπλᾶ συμ- 
ζαύνει, 14 οἹδ 5 Ζυιπὰ τγος σοτροτὶς ποιπτὶ πυηηοτες Ππιρ] οο5. 
νηϊξοινηέίηιις Πηξ 7 Ποη ττες 4 ΘῈ ΤΠ ΟΤΌΙ νη ουμ]οβ γ αττος 
{τι {τ ρ]1δὲ5 νεπίδητ,ἅζα. σππης ἀὐξοι ἢα» ὑγοσ τητουῆαο» ἥτὺ 
ξανθὴ) χολή» καὶ κὶ μέλανα 5 κὶ τὸ φλέγμα, Ἦος νοσλδιῖο ΜΕΔΙΞ 
οἱ ταπαίακι Εατῖηο ντιιπγις, Χυλὸς οἷα οἰζνίιςομ59 ἀϊοίτατ εχ Ἷ 
Ῥίδιτα 4} αἰ τὰ ππδτεγια,πηδη δι 5»ᾶμτ τογοιματῖ 5 Δι σπο ἐχτ 

ῥγωας ἐχινλτύίαις πυπιοτ» ἰβαῖτ Μβτςο], Προ ρτίτοος 



ΡΟΣ ΡΥ 
Ῥτοίζουι ἃ, χιιὶ ὁπὸν Πα! οτοπὶ ἐτροηῖς., ἀς ἥϊιο ητοι νἰ ὸ ἴῃ 
ἀιξιοπςο Οπός, χυλος «οπιατόμης, αἰ ηιις ΠΌτο ργῖπιο δὰ Οἰαιι: 
οοα. ΡΟ λμας Πισσιιονν οἷ ς᾿ δπτοῖ ΟΕ Ὁ ὃς Ρ] η. δευΐειν ςρυΐχνε χυ- 
λα, (α σοο (Ὁ] αὶ πιλἀςἔλσετε, ἰά εἰπε οογαυο: οι αὔτο 2. 
χυλὸς σταφυλῆς 5 να" ΠΊΟ Προ ἃ τις]. ὃς Βασι ατ. ΡΠ Ιη (δαποη- 
τἴθιις5 νογεϊσιιγοὰ Δέατσς ὁ Πιςςιις: ἐμ 1ΠΠ ον τ πη οχροῇτῖο ποῃ 
Ρίασετς ντ οδίσυτιοτοντας [γα φυϊητ Τλτοίςοι τά, Τιταυατὸ 
αἰχὶτ Αὐἰ πορμαπ ΐη Γασο, - μεῖζον “γ᾽ ἡ μῶς ἐδὸ εὐλίωας πάλιν εἷξ 

᾿ς αὐχὴς φιλίας χυλεῖ, 4118 }] σπιϊοἰτία: Πισοο. χυλὸν ἐχροηΐτ Οοτη- 
᾿ς χηρηταγ. τὸ ῥόφημα, γοργὸ αυτοπὶ χυλὸς οἰζ Πισοιιδ᾽ χυμὸς νετὸ 
ρου: [εἀ (πρὸ αἰτογιπι ρτο αἰτογο [υδιτἰτυίτιν : ΙΝ Δαν ὅς 14 
ςουζατ ἐκ νοσα 1115 ὀὔχυμος ὀυχυμία, κακοχυμος κακοχυμία, 01- 
Ὀψ5 ποῦ [ιροτὶς (δὰ Πισςὶ δομιῖας νοὶ ργαιῖταβ ΠρηΪ βσατητ: 
Οομττὰ [ἀροτὶς νοσαίι]α ἴμητ οτίαπι ὄυ χυλία, δυχυλίν, ἔγχυλα 
ἡ ἴχυλα γ Ἰά εἴτ. ἔατιια ὃς τη ριά ναρυὰ ΤΠεορμνατιη ἐς 

᾿ ΠΑ ΜΠ15 [ἴδτο (οχτοφςαρῖτο 19. Α 4110 δέ χύλος ῥτὸ ἴχροτς ἰδὶ- 
«οὶ ΡΟ ΊΓΗΓ σι1ΠῈ αἷς σαρίτο ρυῖ ΠΊῸ 7 Χυλος μῆ, ἡ τῷ ξηρρῦ αὶ γεώ- 

τος ὅζοις πιῤ υγρῷ ἔνα πομορξις : αὶ κὶ τῷ ξηρρεῖ δὲιὰ τῷ υἷγ σοφοῦ δὲ, ϑησις ὅσο ϑερ΄ 

μοῦ, 1ὰ εἴν Αἰ ίαρου εἰν Ποςὶ ρεῖ διιπνιάμπι ρεγοοίατῖο ἃ οα- 
Ἰογςιίεσα Οαἰςη. ]ατοπεπὶ ἴῃ ΤΙπισ ον. Ιαταγοιιπιηις ἴπ 3. 
ϑυνροί"οἡ ἀΐχετγας Ἐρίςιτιις ἐς Ἐϊϊρ. Οὐ γὸ ἔγωγε διωύαμω 
γοΐ σαὶ ταγαϑον, ἀφαιρῶν μὴν ταὶ δὲ δ χυμὴϑ ὁ δοναὶ,, γοτιῖς Οἰςε- 
τὸ Τίς]. 3. ΝΝες ἐμάς πι μαῦοο η1104 πιο]! ραπι θΟητΙΠῚ 
1104. ἀστγα ες ἐας νο ρτατος αι ἴάροςς βογοριμητητ, 
δίς, Ατ φιοά ᾿έ θη Ἐγίσοσιις 1. ΡΊ ΓΟ]. ει. Το υἷρὸ φυσικὸν 
πὸῶν ὄυπορισ τὸν ὅξι, τὸ ὃ κανὸν δυσπόρασ τον. οἵτε χιτοὶ χυλοὶ ἔσίω πολυ- 
τελφῖ δταγτῃ τί καὶ δονίωυ τδδιφέσευσι, [ρίς (ἴσοτο συμ ἐς Εἰηϊ- 
δὺς σοπιχοτγειτ: Νάταγαν ἐπ τ3ις ρΑτα 1165 εἴς ν ὃς τοπιἤιπιο 
νιέλι, 14 εἴπ, σοπτεανρτιίΠ πλο . εἴτις ὃς ροτίοπίδιις πιῖηοτο πὶ 
τοϊαρτάγεπι ποθὴ Ρετοῖ ᾽πὶ γεστις Ἔχ ιΠεὶ ΠΠππ}5 δά οριι- 
ἰληάινη. Εἰς ατοηὶ ἃ χυλὸς ὨΙπλϊπττυχυλόριον. Ψοςαπτῖ ΔΓ ο ΠῚ 

- Αϑεαιῖι5,δ. Ν ςος]. Αἰεχαη δ, χυλαρια,αυάηάο ᾿ογθας θα. 
ο ἐλαάιεέζο πιεάϊοςιῖ τπεὶ]ς ἀὰτ ἰἀοοίαγο ἀςςοα 1 Π}115» ααῇ 

ἡ 

"χλῴϑ ἡ 
Πρ πῖαρ ἃ 

Ν᾿ ι ἢ 

ἱ ἀϊςας Γπσοατιτποι Δ, 
Ἱπιημμοίς Χυλῴω, μι σα, τ ὠχρι, ἴηι. ηα ἢ ἰη Γιςοο. χυλκιδον υὑπὸ ὑγρρο, 10 - 

ἰτοτὐϊοτο [ποαπάονοαριτο τοι. Πα Πς οοη5 ἴη ἀπητοῦς, Παιηο- 
. Ὁυλν, 

γοι, ἀ ορ!. τε ίε ἀπΠππθης. ς [Ὁ] δ ἢ59 χυλώϑεν σι ὕδατι, χ Ργοίτης ΟἸΣ ἀ- 

ἐ πμοϊπαΐ, 4 {ςοιις, τος }}, }}ιιατιι ΠῚ οἰ} ΠῚ Δι, Ἀπιο]. 115. Πῖοίς. οΑ. 
τἴνερ γρμε ται. χυλωϑεῖσωαι ῥίζα (ιςοιι5 ταις δι5 ἐχρτοίϊης, Πο ἰ.2.ς τις. 
πιχη δεν ἢ, το νἱάς Οπος. Σ ' 
ιν εαη! Χυχώδης,[ἀσςοῆις, τὸ χυλωνες ἴα οοι5.. ὈΙοΐςογῖάος [ἰὐτο τεγιῖο, 

οσαρῖτς 22. 
εἰν ἐδ, Χυΐλωσις, (ς ΟΣ ςοηξεξείο, [αςοἱ ἐχργείπο 5 Πισοιις ἐΧχρυοίας,οτα- 
ὀρ μεν. πιο. ἱοίςοτι 4 ςαρῖτε ἀς Ποτάθο 5 ὦ τὸ ἐφήσει χύλασις., οτο- 

νοι, τλοτ ἐπ ἀϊϑιοπε τεάϊτις. δυςοάτὶ γα ῃ δέουσαν ἃ Οαζα ἂριά 
ΤῊςορΒταίταπι ἐς ἢ ἴτοτ. [ἰδτὸ ερεῖ πιο, οαρῖτο ἐπ πτο, μέχρα 

εὐ ὐᾷ αὶ χυλώστως,ἀοπες τη { ιιαπηοπτι ογα Πει!ἀτηοπι γεάδιβαταταε] 
͵ Πα: ἄοπες ἴῃ πισοιτη ἰοατε τατον ατοο!!ος δ. (συ Π10 - 

οἰδοοιὶ τ σοι δι σαρίτς 135.Πε πη] ἤςατ οὐίδτῃ νΕὨτγΊο1}}} αζτϊοπξ » ΡΥ αι 
Ἦ εἶθιις τη σαν πὶ πνιτατιιτ. 3 ἐν τινιται τῶν ἐξιις αὐ 
ΤΠ Χύμα, ατος, τὸ Πχα5:ςορία, τὸ χύμα 20 ἀριϑ μλδ ται] τἰτυιάο πιιπιε τ 
ἬΠ τοτγιιπι,σαρῖτε (εοιιπιϊο ἢ το ἰοσιιηάο Μδοςν.Η εἰν οἰ" χύμα υὐαημρλἢ ΠΣ ΠΟΣῸΝ . τ ΕἸΡΟΤΣ λετΑς τσ 

ροσυο περρξύτονον εἰ ἴοΡΓΟ ῥεῦμα, πλῆθος: Πάτιε χύματα,ιἴοτλα τοὶ δὴ: 
ἐπ ἕἱ τεῖς τάφοις χά μῆνα. 8 
ὙΠ ἅ }}}} τ Β Ε εν 
ΝΣ “Χχύμεϑλα, εγηϊοπος 1οί].2.ς..37.8ς ς.π97.}.ςοά πὶ δι 15.64.21. 
ἘΠ νιάς Χίμετλον, ᾿ 

μμβηι Χυμέϑλη, νης," 146 ΠῚ ἷ χυμέϑλης φ σο Σ ῬΕΓΠΊΟΠΟΠι ΤΠ Ρ4Π58᾽ 

ΠῚ Ὀϊοίςογ ες ἴδτο ἰςοαηάο, αρίτς 152. ὃζ 10 6.ΠΠ0το αιάᾶττο. 
Ἰηἰτ αὐτθδὴ 

Ἰάοιη ἱϊοίςογιά. ᾿δγο ργὶ πιο, οαρῖτε 134. αῥωόζει 5. κα ὁ χυλὸς 
“τὸς τεὶ οφϑτιλ μια »κὶ ἐρυσιπέλα ται» ῥπῆτας, χυμέϑλας,πτερυγια.}- 

ἄςον εοάςηι δ.6.184. χυμέϑλας ἃ ται» ρεγπι πὶ. πιράεταν [οι] 
ες Ῥεγπίπης}15.ν 146 Χίμετλον, : 
Χυμεϑλιαία, ρετποη ΙΒ ας Ἰασογος ρογη! οἰ θι15 γΟΧΟΙ, ΠΏ ρεάς5 

ἃ ἔτίροτο αἱρεητ, 

Χύμι, κα ὕσα,πιυκα, αι 4 ον οὐτ. Ασσαί. ; 

“Χυμὸς, οὐ δ ρτορτιὰ ρον: ΕΠ δὲ χυλὸς, [πος 59 πποτου πᾶς. κακὸν 
χυμία, πὶ πια]ῖς (απ ςοὶς φοτρυς ἀδιιπάατ. Ῥίατο ΠῚ ΤΊηναο, 

χυμοιὲ νοσαῖ Βιιπτοτγεϑ {{|05 41} ἃ ΓΕγΓὰ ἴῃ πγρες τγα πηιττῦ- 

τατ, χυμὴδ σεπετγα 4ΠατΙΟΥ Ροηὶς τοι ἀε»ν]ηιΠι)0 ] ει Π|)Ρ1ςξν 

τς πλοϊινιάο Χυλός, 

᾿ς Χυρβιάζω, μι ἰσω,πιακα,ττϊριάϊο, σκιοτὼ, 
Ἶ Χυῤῥοί δια. τοὺ, ρΟ νος Π1,τὰ χοιρίδια, ΕἸ οἴγ οι. Σ ἢ 

Χυύσις,εως, ', ἔιιπο, Οἰςοτ. ἃς Επἀτα ΡΠΤΠ. συαῇ παυεξαϑιο. ἰζατιιτ 

τῖσο. “ΟΠ ροτοβχοιμη 55.290 ἐφισις πλάνος, ΓΙΟΤΊΕῚ 115 Οἀγῆ,χυ : 

σιν οἴνενν τη ἔα ΟΠ πγνν ΣΉ ΠῚ αιιοά Γαράατιιτ δέ Ὀιθατιαγ 9 νἹηὶ 

Ἰταιογεπι ΙΝ οπη. χύσις φωτὸς πᾶσι καινη οὐπ ηἶθι5 ε(ἴ σοπλῖπ- 
πἰς εἴζιπο Τα πη 5. ΝαζαυΖοη. Χ ύσες, Μ ΠΓΓΌΆΜαΙΣ ἔργο ποηΟ5(. 

{ερεῖπιο ἀς δυάετιν. Ριοισιι5 ἀϊίροπτα εἴ τοπαίς ΕαΠο ἔτ ]- 

Ἰάτιιπι, 48 Οιποὰὲ γνοσαάτιγ ἑρμηδονη, ΛΥΔΤΠΒ 1 Π Ῥβαπουλςῃ38» 

οἵη τίς τ΄ ολίγη χύσις ἐϑατος ἔνϑτι 7 ἔγϑτε Σκιδγα μα, Ν᾽ εμγτηῖς ΗῚ 

ἼΠ|5 ἰ.3. 
Εν » ΠΊΟΙ ες ὃς εβταπυϊπατί,αρυά Ατγιορῃ. 

᾿ Χυτὴ ἡ εὐρτοῖτα ιμο ἱπξαηαίτιιν ὅς ΔΒ δ οτιτατ πο σΈ γα (εριι!- 

κίε ΠΤ 

χἰαιμι κῶ 
᾿ ΠΣ ἕω 

5 Φ τὰ τὰκ 91: 
Οὗτ 52 ππ} τ 5,ασρον, χυτιὴ γαῖα καὶ ὕδεχ εὐ μῆν τοῖς νεκρρῖς γῶν Ἦο- 
τοι ΙΔ. ζ, Αὐν κὸ με τεϑυριαῖχει χυ τη χ᾽ γαῖα καλύπτο, τ ΠῚ} 
εἶϑορ ὃ χυ τῶ, δ)ὴ γεῖαν ἔχφυαν,Ἰ, χα σ-ὑιὸ δ μὴν τοῖς γεκρρὶς ὅϑυχεομέ- 
νἱωφητογριντάς Κόϑω ἃς Χϑω, ᾿ 

. Χυτικὸς αἱ αἰ ιιηα τ, αι το Ὁ] τ, 
Χυσλαΐζειν,νἰάς Χυτλο, 

Χύτλθ. ἃς Χύτλον:ὃς Χυτλάζα, δι Χυτλόα, ΕΠ αυτοη ὁ χύτλίϑ.. «, καὶ 
τὸ χύτλον» γᾶς Οἰςαγιμπὶ ἴῃ 40 οἰδεῖ δὰ νηρεηάα ςογροχά 
ἃ Βα]ηςο, τὸ ἐλαιοδὸ χον ἀγγεῖον ἐφ᾽ ὦ εἶ χον οἱ παλαιοι τὸ ἔλαιον 9 ἃ κ᾽ 
Τ᾿ τὸ λάστοτε ἡ χείονιο ΔῬΡοίίαςς χύτλον κἡ χαταίχυτλον ἴΏτοτ δ4]- 

πρατοτὶβ ντοη( 1 ππππογαηταγ ἀργὸ ἀςοιπιο ΕΠΡΟ 5.) ὁ ὦ 
φίλε ζεῦ χτ' χύτλον τω ἐδ αἰ δχές, οὶ ντάετιιν ἐπο τῷ χυ εἰν ἱὰ οἴ, 
Ειπέοτο. διτα!ῖς νογὸ ἀλη ἴῃ θαάΐηοο αβιμηάμωτ 115 αι 14- 
ὈΔΏΓΙΓοσιτλαξαις νοσας γα  ἰλη115.). "ἡ τας σίπλας αἰεεχιέῶιω: 
δὲ 161. λαμξανέϑυωσαν ἢ σίτλας, 1ῃ ἘρΙβΓΑΠΊΠῚ, φροέσον δὲ μοι 
εἰς ἔτι τεῖχθ- χϑύομαι ποσὶ χύτλα, Χύτλεν͵ τὸ ὑδῥέλαιον, ἢγ- 
ἀτο! αιιπὶ 5 Οἱ διιπὶ στ ἀπ τα χτιμτι» ΟΟπληεητατ. Ατἶϊος 
Ρμδη ἴῃ Ν εἰρίπ. τὸ μτ' ὕδατος ἔλαιον » Εὐΐζατα, Ο ἀν. ζιΧύτλα ο- 
τἰδηὴ αἱ 1115 Οταιτισηατιοχ ροπιηταγ ἰλιιάστα εχ οἷςο δζ Δη11, 
Χύτλον, [ΠΈγατῖο κὶ κοίϑαρσις αρι! 4 Π Οπλοτ, μα γισμανὰ χοὶν αιοά 
πιοττιῖς Πἰράτοτ ἀταις οπαπάϊτιτ, ΑΡΟ δ πῖας Ατροηδιτῖς, 
1. ρτίπιο, ΕἸν9᾽ ἐπι νυωῦ ὀὗτί σφιν ἐτήσια χύτλα χέονται,1ά εἴς, δ - 
πλϊπ δ. Τάοτη ἰἴδγο δοιιπάο,Χύτλα δὲ οἱ χιϑύοντο κὶ ἡ γνίστιν ἥντομ 
μήλων, (Οπηπηοητάγιχύτλα κυρίους ταὶ μαϑ᾽ υἵδετος ἔλαμα, κα παχρης ες 
καὶς 9. οὺς ἐν τειεἶϑτε, τεὶ ἐνα γίσμα τα γα) αἱ χού, Ἰὰς χυτλάζω καὶ χυύϊλδω, 
Ῥτορτγιὸ λαμα δάἀπιῖχτο οἷθο ρου πιηάο : ΠευρΠοἰτέγαυς ρτσ 
Ρεγβιηάο, ὃς ̓Διιονν ησοχλίω,ἀλείφω, κατα χέῳ, Γ] οπηοτις Οὐνγ, 
ζ,δώκε ἢ χρυσέῃ ἐν λεκύϑῳ υὑγεϑν ἔλαγον, Εἵως χυτλώσαιτο,ϊα οἵϊ 9 γε 
ίε ἃ θαϊηςο νηραεγοτ, ὀπας ),κστευδύη ἀκ είψαμν. ἸΝΔηὶ χύταθο ἴα - 
εὶς ιν πηι5.τὸ μεϑ' υἵδατος ἔλαιον: ὃς Ἐπ τατῃ χύτλα ἁπλώς πεὶ 
λετρα ἀϊςιιπτιιγ.αῦ Ης γοἢ.. ταὶ μετ᾽ ἐλαία κ, ὕδωτος ἀλείμματας 
ΟΠ ἐπηδο 5 1π Πγ πλπῸ ΤΟιι15) Αὐ τόγα δίζητο ῥόον υδατος ὦ κα τό - 
κοιο Λύματει χυτλώσεητο. τέον δὴ, ἐνὶ χζωύτει λοέφσαι , ΠΟ αμσγας 
Μ»ατ ἀαιια" τἰυιπὶ αι Δ ιιοτετ ρᾶττιι5 Γοτἀς5.14 εἴτ, Χπολύσα- 
τὸ. Ετ ἀριια Ηἱρροογαίθι) χυτλάζειν, 14 εἰϊ, κλυζειν,νγάς Οαΐςη, 
ὅη δἰ πιρ οὶ. ὅς ἐπ ΟἹ οἵ, Αὐτορμθᾶηες ἴῃ Ὗ εἰρῖ5. τοὶ γόνα τ᾽ ἐκ. 
τεῖνε ) κ᾽ γυμναστικεῖς ὙὝ6θν χύ τλάσον σεαω τὸν ἐν τοῖς «ρώμασιν, (δ- 

ΠΊΘΏτΑΓ, διά χυσον στα» τὺν υἰγρύς ἀλειψα ΙΝ απὶ χυτλάξειν τὸ μιῆυ- 

γα καὶ δια χεῖν. Αγτά ΟΥ̓. οἴϊ,0 σήριδος ἱερεὶ χύτλα:ν δι ταπὶςη [π- 
τογρ.ἄο α νετεῖζ, 

Χυτλόω,μ. ὥσω αὐ, ὠκφονϊάς Χύτλθο, 
Χύτονρτο χέχυτο; αι πι5 ἐγᾶτ, Α ΡΟ !οπῖπς [σοιπο Ατροπαιτίς, σεῦ 

δέ σφιν χύτο ϑυρμὸς, ἱρῇς ἴσαι 1ρίΟτιπι ΔΒ ἵπηι15 σοι ιηἀεθᾶτιιγ 
δι ςοπιιγθαθατατ, Π.6]. χευύτο χαμαὶ χολείδες ) εἰ πο δητιιγ, 
υξεχύ. ϑησαν, 

Χυτὸς, οὐ, ὁ. ἔα 15.. ||} 5». Πα άιι5.. δ οἰτομ πο 5 7 [Δ ρ 1. σοη- 
Ετιᾶϊιις . νεῖ ςα πιιτὴ ὃς ἰοτάος Βαροης 5 Ετγπιοίοσ. χυπὶ ἐ- 
χθυες 7 ᾽ςε5 αιιος ἔιίληςΟ5 ΘΟ ΠΟ Πλ ΠΔΏΓ 5 νγ 41] ξυῆπι τοτὶ- 
θυι5 σαρίΔητιιγ. Αι τοτοῖος υίητο ΑΙ ΒΊΑ] σαριτο ΠΟΒΟ. χυτὸς 
αξγυρος:νιάς Ὑδραίγυρος. Ἐῆ ἃ χυτὸς λιμὰυ Ογ ΣΙ εη1}5 ῬΟΙΓ5᾽ 

Αρο!!οη.: 
Χύτρᾳ, ας, ἡ, 114,6 Ὲ}}ς, Π 4.114. ολοαδιις, χύτρα διπὸείσιον χω ρρύῦσοι, 

οΠ|4 ἀαρία: ςἀρααίτατ! 5, Ὀ]οίξοτϊἀςς [ἴσο [ἐσπάο,ςαρίξε 90, 
χύτραν ποικίννειν, ργοιει δ. ριά Γπτογργ. ΑὐΠτορ ἀμ χύτραις λὰ- 
μᾷν,ΟΠ1ς Πρρίγον Γπιςίαη, ἃς Ἐταῆπι. ἴθ ΑὐΑρΡ χύτραι δἹωτεὶ,0}- 
1α: αὐίατα νεἰάτημς ψοπιί εἷς δαγὶ δυ59ῖη Ῥ] τοηὶς ΗΠ ρρία ππὰ- 
ἴοτο. Ἐπ χύτρᾳ νοςάτοτ [ποτ ὦ τῇ χυτρίνδα πα;διᾷ: ἐς αι Πεκ 
ΡοΪ!, 1.9. 

Χυτρεῖον, τὸ, ἰοσιις νἱἱ οἷτα (οτιιαητατ : ἀχυτρεϊαγτεὶ το ῖτα: οἸ]ἀτᾶ, 
Απιιηοη, ταὶ ΦᾺΓ χυτρών ὄσρακῳ, ΡΟ]. ε 

Χυτεεῖς το ἔΔοοιι5. {{|:8,0} 1] ἀτέτις, ἐςε ἄκενθο, Ααἰξ.νεφ σὲ χυτρεῖν 
ὄνται δεὺν ἐγηστήμίω, 

Χυτρειὶ ἐθ.γδ ρα ]ιις ΟΠ ]ἀττιπι,περαμειξ, δι! 
Χυτρεψὲς, 4υϊ ἴῃ οΠ}15 σοι οἴσο5. : Ατῆςπ. ἄς ἱπιρ ςἀϊπιευεῖϑ 

Τλτ1} σἂ: 1τ5. δριι4 Ταπηαίσιιπη 5» χυτρέψοις εἰκεσιεγέα, ὀψοπομς 
διακοσίοις, 

Χυτρίδιον,ν, τὸ, ΟἸΠ}α. ΑὙ ΟΡ να ἱη ΛΟΒάτη. Δός μοὶ χυτρίδιον σῷογ- 
γἵω βεξυσμῆμον, 1.1) ται μὶ οἰ Πα πὶ ρου ρα οὐταγατασι, ἘΠῚ ὃς 
τπρηἤιγα φιαά4[1. . ; ᾿ : 

Χυτρίζειν, ἴῃ ΟἸΠ4π| ροηοτς, ἐν χύτρᾳ ἀκτι ϑέγαι, Α τἰΠεϊητεγρτιη Ἀλπο 
νηΐΐε Χυτρέσμος, Η εἴγ οἰ, ᾿ 

Χυτρίγδα, σας οἱ, Πνάτι5,ἀς 410 ΡΟΠ ΠΧ Πργο ἤθη : αιυηάδιι ἴῃ πιε- 
το [τἄφῃς φιοην χύτραν Βοιπί παῖ ἃ εἰγοιπησιγία πε θι5 Ρυε- 
τὶς νοΠ Π σατο ὃς Ρογοιτῖτην απ τι ἀοηςς ἀγγορτθπὶ ναμπὶ 2 

ἴοσαπι ἤπμπι ςοἰ]οςετ, 
Χυτρίον, τὸ, ΟΠ] Ορογσι ει ὃς ΟΠ}. ἐν χυτρίῳ 710 Ῥάτιια οἰΪα, 

Αὐϊορμδη. ΩΣ ΠΝ ον τ ϑς 

Χυτρὶς, ἰδος ἡ χύτρα, οἰ Δ. ΡοΪγ δ υχυτρίδας αὐϑρακων  πίήϊης πλυρείς 

νὶάς Χυϊρφαγωλείον, 

Χυτρισμὸς,χ ροῆτιο ἱπξιητ᾽ 8 Ἰὼ τοῖα (εὰ ΕΘΗ] ἀρια Ηεΐγ ἢ, 
Χυτρίτης,νάς Πυός, ᾿ 

Χύτρρι, Πγατῖ 4 ο[τ70 114. τὰ ν ΟΟΔΏΤΙΕΙΣ ἁριιά ὙΒογπΊορυ [45 ϑερ- 
μαλετρὰ, ἰά εἴ, οἱ! ἀα ἰδυλοτα» Ἡςγράοτης Πἴρτο (ςρτίπιου 

Τοπι.2, ΠΗΒΒ ἢ 



οιό ΣΟ ἢ, 
Ὑποορδτατας εἰ Λογ ῆοτο ἡματτο,αρῖτο ἀϊτοάξοῖπλο , πελὲ- 
κανίαντούτου ὅδὲν αἶα, χύτρρι καλάυϑυοι, (α ϑύσματα “ χέμνηςν Οἱ 
ττα γοτασῖηοβ ἀρ ρο  ΠΔτι το το ἑοὐ τη ποι εὐ κυ ήοις γϑυουδύη τι διο- 
γύσῳ, Ατἰ πορ μά οἰ στογρτ. ἕεπιιαῖ αὐτὰς Αὐἰεἢ]5 9 ααδά ςοάςπι 
ἀϊς ἀρεθατην 400 χθές, ἴῃ 10 Οπτηῖα ροποτῖς [απαὶλα ἴῃ 611 
ἀἴχα Βαςῆο ἃς Μειοιίτγῖο οβεγεσάητ. Αροθδῦαγ νογὸ ἀςοὶ- ᾿ς 
«πιαΐούτια ἸΝΟυ πιθ τὶς ἀτο.Γἀοπὴ Τοτογρτοΐη Ἀαπὶ5 Ἐχροηῖτ ἐρ- 
μὴ χθονίῳ ἑορτίω) ἂν ἦ ἐδεὶς γεύετω εἶν ἱερέων, ΕἸῸ δί ποσιθη νεῖ ἴῃς 
ὌνρΡτο: 
χύτεον)ε)τὸ Οἱ [λυ χύμσοχύτρα, οἱ. 
χυσρόποδες, οἱ ,(γη ἐς ὅς Χυτρρηόυιον ἀριιὰ ΡΟ] σε πι)[επταςι]α 

οἱ ατιιαι; ο]}α: σὰππὶ ροάθας5»ξοο. Ηεῦται ΟἸγίτη νοσδητ. κλί- 
βάνοι κὶ χιντρόποδες κοιϑ'αιρειϑον σον τα ΟἿ θα πὶ δὲ οἰἰτγοροάες ἀς- 
βτυοητατ,αρῖτο νπάςοϊπιο [ εμϊτῖς. Ἠοποά. Μη σ᾽ στὸ χυπρ9- 

οπόταν λοεπιῤῥέκτων ὀῤελόντα ἐϑνειν, νι πη ΟΒΠΠ1α. Ἐταῦπ.Α Ογ- 
τιοροάε οἴραπι ποθὴ [λοι ἤσατιμηι ταρογς. Η εἤο. Μὲ δ᾽ ἀπὲ χυ- 
πρρπόδων ἀὐεπιῤῥῥκιων αἰελωνταιρτσναίς ἀϊμετίο ἃ χύτρα. 

Χυϊροπαλεῖον, τὸ, Οσἰ15 ν Οἱ ΟἸ]α: νεηάϊιπειιτ. ΡΟ ]}.1.7. χυτρίδας δ, 
χυϊδοανωλεῖα ροίμτ. Ετ Δὲ σἰηάπὶ χύϊρφπώλιν νοσάταπι [οτιϊῖτ - 
ἄδαι 1.8.0] ὃς Χυϊρραώλαι. 
πύωρμιύσω, αιυκας πη 49, οι ἀο᾽, ἀϊβιπ4ο, ἀϊήρογρο 5 τείο ι 5. 
χω, χέω,δς χέομα!. Δ τιν. Α σσιίαειιι. χυσον»ξιπάς» Αὐἠπορβμα. κέ: 

χυρλα!.1ἢ Ἐρὶρταπηπλ. κέχωωτω κεῖνται ἀϑρόανρτο χιυώπαι 5 {ιη- Ι 

ἀμητον ὃς ἰζοτπαητιι, ΕΠ οπιογικεχυυωῖν Ὁ’. ΟΠ {π5.κεχυυῆναι, σαῤ- 
κεφ σᾶτο ΠΊΟΠΠς ΓΟ] τά τις, ΑὙΠΈοτοῖος. οέζαιιο ΑΙ πα τ. 
νηὰε εἰς ἀφροδίσια κεχυμΘ-, ἀϊείτιγ ἴῃ γοπογεπὶ οι ω5ιν1- 
ἄς Χυτή, Ἥ 

χα, Ὀϊουν Γ].2.ἐχωδηγτερί τισι οἢς 
Χ' ὦρτο τ δ. ὃς 1Π]ς, ἢ Ἐρίᾳ. 
Χύδεο ὀργέζας οτηςτ. Οὐγ. 
Χώετο, ἐ χολουύτο καὶ ὠργίζετο, ΡΟ] ἈΠ οά, 
Χωκορ τη ἡςγγηαίαα Πόττεη ἢ 8. 
χωλαξέω, μεήσω, πη κρα ΓΙ ΠῚ ΕἸ ΤΟΥ, 

ωλαίνω μιανώ,οἸΔυιάϊοο. Νςαττια έ0], μέχοι τί, Θ- ἐπ᾿ οἰ μφοτέφαις χω- 
χομέϊς ἢ ἐχγύως, αιιοιαχας ἀπ ΡΟ κι} οἰδιι Ἰςαἰ 15 ροΡ κει ἶΝ ἃ- 
χδη.ἐχαλα θυ, έτος εἰϊ οἰδιιάιι5., 
Χώλαισις οἰ ει Δ σατο» ΕρΙέζοτ, 
Χωλασμα, οἰ απ ἀιςατίο(νε! χάλασμα.) Ηἰρρίατ, Α ρίν ττι!5. 
Χωλεία, ἡ, οἶδα ἀ!σατιο.ΡοΪΐ. " 
Χαλάνω, μι ϑύσω, αν. δυκοιοἱάοτι απο χωλαίνω, Διά! οο: πο 4 τγαηί- 

ἔεττιις δά ἀεβεϊεητία. ΘΑ] οη. 4.5} πιρτοπι. τὸ χωλ δύων παῤ ἀυτεὶ τὰ 
λογουγαια ράτγτς οἰαιἀἸςατ ἀϊρυτατίο,Χωλ δι αλμτι] ο)ο] Δα άταιι 
τεάάο. ὁμ αἰ πτηρον καιτοῦ πὶ “ἦν  αἴϑρων ποιώὼ Ἠ τ ρρος. 

Χωλιαμζυὴ, νά Σκαζων, ᾧ 
Χωλοίποις, οαιιάτις ρεάς, ἔοι οἐἰλιάϊςδης ρει. 
Χωλοποιὸς οι 5 ἔλοϊςη5. Α ὙΠΟ, 
Χαλος, οὐ, ὁ στα ιτά τις : οαΪ ΟΡ Ομίτιιγ αὐ τόποις κὸ αῤτιμελης. ΤΟ ΠΊοΓ. 

Μ{|44.β, χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδε, ΑἸτοτο ρας σαρτιις, Χωλὸς ΟἹ] Δ ΠῚ 
εἰ πιαποις οἷά οἰὩς ΡΟΓΠςὶ, ὁ ταὲ χεῖρας πεσηρωμῆθθ΄. Ῥτορτοτγεα 
οτἴαπι ρτὸ ἱπιρογβεέξο Πηπηϊτινοντ Μδηςι5 [ιατιηὸν ΡΙατο (ς- 
ςυπο ἐς ἈΘριΡΠΠ]ς, φιλοπονία εἰ χωλὸν δεῖ ἐξῇ) ἃ ἀὡψομῆμον, δίς, ῬΙα- 
τατοίνς ἴὼ ΟἸ πτοπς, τυ) ελλάσα χωλίω ἀϊχῖτοἰά εἴτ. οἸαυ48,}}4- 
το χολὴ φύσις, Ἰὰ εἴν, ἀτελιΐς, 
Χωλότης γητος »ἡ ΓΟ] αι Ἰρατίο, τὸ χωλοτὸγ οἱ ἀςπ|. 

κώλωκα ᾽ν τὶ Ατῖο πήρωσις. 
Χώμο ατος τὸ ἀρ σοτοῖεγτα ἀρροῖϊα ξυμ, πηι ἀρρεδοοθῆτι- 
Ἰλο,σπσ ε15 τογγαΣ να] ἰαρί ἀιπι. 5 Διά πάο ἹΝΊ] 5. σοετ- 
σοθατοτιντ ἄοςες Ψ]ρίση ΠΤ ἐσ. ρεπη. Π).ἀς ἐχγγὰ ογῖπηνν δ᾽ ἂρ 
δεῖος χώματα ἐχροηῖτ. Ὑ ττιπιῖτ Πσπο υϊυτο,γοαρίτο ἀπο- 
ἀεοῦπο., Τίς εχ αἰτογα ρᾶττε Πγιέξγιιγὶ5 πιο ἀρ ρογιθι5. οΧ- 
Ροάίαπτατ ρτοστοῖυς,8ςο. ΡΙΤαῖ5 ΠΊο] 65 ν οσατ,πόίηις 1Δ πὶ 
να] ὁ νηοί οςἰοτιόε, εἰ δε. (Ὁ τευτ αὐ» ὰ εἴτ, ὕψωμα γῆς διι14. χώ- 
ματα χοιυδ,ἄπιςετς νης 45, Π γοάοτιιθ. ὀΧωμᾳ, τισι} 1155 (ς- 
ΡΙς τὶ ἀρρετοίερι ςῃγαπηΠύμβθ., τάφΘ'.ΡΙᾶτο γηήοείπιο ἐς 
[ἐς χώμᾳ ἢ αὐ χωννιιῦ αι υἱψηλότερθν καὶ πέντε αὐ δρων ἔργον ἐν πενϑ' γ΄ - 

μέραις ὄστοτελ ἑυῆνον, ἔχ το ἀϊχίτ (ἴσοτο [ἐσιπάο ἐε 1 ες 10. Εχ- 
ττινὶ ἀυτοπι ν οτας [ρα ΘΠ τιωτι αἰ τῖυ5 αι!ὰπη αι ἃ αιιΐη4; ἀϊς Ὁ, 
Βουπῖπες φυΐπαιις ἀὈ ΟΠ πεγτοτραοίςθας εἴϊε πολύχωστον, 

Χω κκούτεον,κ, τθ,α σσο}{|5. 
Κώσος, κε, χύαοι, σωρθς, ΕἸ] εἴν οι. 

ων, γί. ὁ, ΕΙοτοι[ες ἀριά Δέσγρτῖος » 410 1| ἦπ [τὰ] πϊρταῖς 

τγδάιτητο ὃς αν 60 σοητοῖη 1τα τα: χιῖνας ἀ1αἰ) Ετγ τη. χῶν ὃ, 0}]α 
τἰτῖαπι {Προ π αιιας νη ἰγ πιροίτιιτη ςοηξοτθθατιιν ΑὙριμ νοοα- 
δδηττοίῆς Ατῆςη, 
Χωνεία ας, ἡ, ἕοτηαΧ. 
Χων ἐϊον, ἂς ἴῃ 410 ξιπάμητατ ὃς [ἰαπιαπτὰγ τι θτα |}40χ ὧν Θ΄. να]- 

ὁ ἐγομίοι. ἘΠῸ δεῖσαι ἐξα πἀ δι τη. ΑἸοχ. Αραγ γοῦ!. 3, 11δΧ1Ὸ 
πη νὰ δέ τινες ὠνόμασαν δεὶ τὸ αὔωϑεν μῶν ἔὴ) ὄυρυὶ , κάτω.- 
εν ὃ) στενὸν. ὡσιτῆρ χων εἶνιν δὶ σαΖα., δι1πτ 4] ᾿π δι πα θυ] ραγ- 
θατ τρήχαι ἀρρο!]αοτν οὸ φιὸ 4 Πιρτὰ ἀπιρ]ΐιις 5 ἱη τὰ ἀγέλης 
εἴπῖντάςε Χωνθ., 

Ἀὠνϑυ μα, ςοπβατίοινἑἀς Χωνδυτήθκον. 
Ὅλ νυ δυτιΐρ ον κι τὸ, ἡ χωγεία)γς Ομ θατοτάιιη ςχροημητ)ο Ποληκὶ 1η 6118. 

“Ὁ 

“Ὁ Ὁ, 
πλεῖα!]α σομδητιιτ:ϑέ Ορ᾿Ηςο5 χωνδυταὶ ἀϊσιιητιιτ, γὲ ἥστοτόξ ΥΝΝ 

ταοηρῖα]εβ ἀρὰ Ῥοιῃροηίιπν. Ατηϊις χωνδυπικὰ, ἂτς τρία «μα ρευῦ 
ςομβατίοποηι δεῦθοα ἤως ςομβαιῆγαπ) ΡΠ ΐη. ἱ, τὸ χώνδυμας μ Σ 
ἀοειτ, 0 ἃ δὲ ξι ται νοσδιῖτ, Ἰφεπι Ῥ]1η.1. χύσιν Ὁ μετάνιων; κιὐπιξ 
51. χωνεῖον «ῇ τὸ χωνϑ'τήρεον, ἩΔΡ ΟΣ 8. χωνίον ργο οἶἤοληα ΣΙΩΝ 
αὐτὶ τῷ ἐμ γαελεῖον [ΠΟ Υ15. ἡκ ὕκα 

Χωνδυτῆς »ο, ὁ, Πατοτ ΣΕ. χώγες, ἱ χωνδυταῖ, "Ἢ ΠΣ 
Χ ωνδυτὰς.οὐ ὁ. ςομ Πα 15. ἌΝ π 
Χωνδίω,μ.ϑύσω, πο θυκα)ς ον Ηο. 50], εἰς χῶνον ἐμβαύλω Αςουΐ, ΑἸεχ: ἡήω ΔΝ 

ΑΡΔΟ Τα τοῦ Σ χαλκοιωῦ ἵπητον χῶνϑύσας, ὅς αὐ ΠῚ ἐφι ΑΡ ρϑι χι 

σοηῆλιτ νοΐ ἀμπχῖς. ἀρβῶν 

Χώνη»ῃς ὐ ἐν Βα Ἰ δ τιπυ Δι θη. 1.1ο, Οὗτος Ὁ. ἐνπνϑέμῃ, δ. τῷ στόμα- 
πι χωνίω.. ἀπαύς ας ἔπινε χεουῦῆθα οἶνε : ϑεν ἡ χώννἐπεκλήϑη, Ἐχ-- Ὁ 

Ροπίτογ ἔοσπαχ ἀριι λλιοίςοτ. 1.5, αρ.77. Τ Α Πα. υὐποχοῖ 
πνιξε δεεὶ χώνης» [Ὁ Β1! πιὰ οὐιτὰ ᾿ηδιιπἀ δι ο. ΡΙνεποστατος ἁρυά , 
ΤΟΙ Ν δι βελρῳ ποίνευν μέλανθ- ὀῤΨοσμές ἰωὔτκοιω διαὶ χώνης. νἱὰδ ἡ 
Χχώνθ., 

τη τα π 5 

«απ μπίρου! 

μοὺ Ερὶϊ 
μιλῶ 

μιαέπείο α 

Χωννύω, μεύτω,ν ΕἸ χώσω,π' υχαην Ὁ] ὠχφι γα οο το ΟΌΤΠῸ δρετε. ᾿- τοδί ̓  

δῖαν Ἰὰς Χώμα. Ν Ίγράεις Δὲ ποῖά. Αρρεγε ςοπιροῆτξο τὰ παι) οὐδ 
αιιοά Θταοὶ ἀϊσιιηε τείφον χωσοιόϑειι. 1 το α ττ15,.ὺ τούφον ἐχ σεῤμίω την Ι 
ὃν ἰμύκλως. οπιοτιις αἰχίτ, σῆμ ἔχεαν; ὃ χόδαντες ὃ τὸ σῆμα. οὐδιιημ 
Ἱοιταπι ὀχάσσοτγαῖς [οἱ εραπτ: αι Αἰ τάι5 εἀπςοθάειιγ» εὸ ͵ ρον 
Βοπου Πσρτιι5 ογάτιν πὰς τι 5 ἃ ταπιοσο. βοη 

Χρῖνθ-, κο οί επν 400 χανεῖον 5.114. [τί πὶ νας» ἐς το Πιρτὰς τ εὐτὺς 
ταρηθοίὲ ἴτὰ (ογάρτιιαι ἀριὰ Η!ρρος. αἰεὶ καρόνας, Στόμαχος δὲ ἢ τος 

ἑκοῖον χσνθο! στη. οοτηι χωνθιιγηάς χωνδέω, [τοῖς ριίαπις ἀκκαμεν Β 
Ππρλ]ςπι οἷς ἰοξαπε  συ}0. ΔΊοχ. ΑρἈτοϊὰδ χτὰ ἐχ ργοῆιτ,χαύμω ἡ ἣ ἐμιυυίμεξ 
φέ τινες ὠνόμσισ ον δ! οἱ πὸ αἴνεσεν μὴν ἔτ) δυριὺ, κα ϑωϑεν 3. σεγὸν., ὡσηξβ ἣ ἀπὸ μυταοι 

Ξ ἢ ΠΡῚΝ ὃν χανεῖν, Α Τιαίϊαμο ἀἰϊοίτιιν χανη, ΑἸ εἰ χαίμος, Ἰά εἴ άσ- 
διοιγτὸ χωματλλυοταης τάπιξὰ ὅς 14 ΧώνΘ- Προνβοαγο,νε ἢς οὲ- ἐμοὶ 
νίϑ. τόπος βηϑειυίθυς “ Ναπαν 

Χωομω) τὰ (φοτ,σκυύ ζε και, κυποιῖμαι.1]}. οἱ, χωόμῆν- κῆρ. ἴπ Επτυτγο;χών ΜΗΩΙ 

σομώἱ δ᾽ ἀς ποῦ, τε χώσεται τ νας οτίατη ᾿θ᾽ ἀσηη τόσσον ἐχώσειιτ, ὦ ἰοπο μια 

ῬΓΟ ὀργίἑδ., ΕἸΕΧ Οὐ τι» χώστοτο Ὁ φρένας » ΡΥ ΦΟΟΓ 5 Πισοςο ἤϊε, ἔΠαυης 
Τάς ΠῚ, χω σοί μὴ Θ- αἷϑὶ βεσὶ ἰγατῃ5 ἀεὶ Βοιΐεβολυπου βνιῶι, ὀργιζόμε-- γελοθνιι, 
γΘ-,οργιῶνείς, (τη Θεπίσὶμ. 1144, μόν ρὴς χωύμνὉ- Βρασπίδος:ν-- μι ἰφο 
δὶ ἔνεκφ [δ αι ἀϊ ει) άπ, ; ἡποριορπν 
χώρα, ας, ἡ ΓΟ ΟΡ ΓΟΗΪΠΟἰ τγα ἔπ ΣΡ αρᾳ, αροτ, ἕδρα, τόπος. [ΟἿ ἅς ψιεἰομοὼ 

{χατῖο, τὸ χωρίον χεῖρος. τιιητιγ οο γοράθι}] ΟΥαοὶ , ηιιοπιδά-- ὐΐτπε ἀζου 
τηοάϊιηι 1,ος 1.1 ἀτίη], χ ραν ἔπχέν ἔντιμον . Ποπο ταν [οςτισ το: ἩΤΙκπσομ 
μεῖς Χεποόρβοη, χάρανλαμίανειν,ςΟὨἐΕἰτι. 14 οὶ Ῥαᾳ. αιαῖτο, ἀμ, ἀἰ ὴ 
ἃ δι᾿ αὐ ἀσιωώτεικτα δ»αὐάγκχη ταῦτα͵, ἀεὶ ὠρϑγμοτα παρέχάν » ως αὖ Αιπιφαε 

χώραν λαΐξῃ χώραν λείπειν» οοιπὶ ἀοἰδγειε χώραν ἑαολείπειν, ἰοσ ποΝενο οἱ 
σμηὶ τῷ! Πρ υογ αν ὃ. Πῦδταπη ἰσγιατς Ἄτῆτς Ἰπτορταπι. ϑγηςί, ψμμ τα πον 
εἰς τὸ μὖν ταῦτα δερυγρράφειν ἡ μὲς τὸ χορρ δ τερέων, ἑαυτῷ χιάραν ἐχ 5 γῆι μὴ πὶ δε 

ϑἐπρλείψει χώραν καταλιμπανείν, ῬΓΟ ΕΟ ἘΠῚ 5» ὅ]οτο μι ἐρ ἢ. χώς ΠΟ τὐκηηί ον 
Θαν δίδως ὁδυρμοῖς; Δοπι ρτοθηο5 ἰοσατα ρἰαμέξιοιις ὃ. ποτ ἢ ς 58 ὀ ὀἐῥοίαπειν 
ἸΝζαηζ. τῇ χέρα Τ δέρσιπισνρτο σατο, οητὶ5 ΙοσονΑτλοτοὶ χώςῦ ἰνα είε αί 
ραὶς κεγῶς.] οεὶς γασι 5914 Οὐδ. πθαγοτο ΠΟὴ ἰητερτο πᾶς σοι ηἰρο άπ! 

Ρίετο, Αἱ (ολλα ἐν χώρᾳ κεϊϑε οςο πιο ροἤτιπ εἴς, 14 οἢ, ἀϊ- τἰρμϊη με 
δε ίτωπι ὃς σο πη ρο 1ε1}π| ΟἸοτοι ορρομίγησ ὅπου ἔτυχε, εἰ, ὑμξρπίιε πῖ 
τοπγοτὸ Χ Έπορθοη ἴῃ ΟΕ σοηοπι απ τοῖς μὲ. ὅπου ἔτυχεν ὅ- ΜΝ Ρῤυτ ῥεὲν 
κάστον κριτειξέδληται τοῖς δὲ ἐν χώρᾳ ἔκφιστοι τεπειγυῦνα κεϊτιη, κὺ μοὶ [εἰ γϑνἐπε βΐη, 
δι ἔφη ὁ Σωκραπης ἡ ἐν χώρᾳ ὧν ἢ ἔτυχεν ΜΕ ἔνϑει τοροσή κοι ἐκα- παν ογ πιο 

στο, δια τέ ταχταὶ ἐν πὴ χώρᾳ κοιταῖον γίνεθει 1 ἀρστὸ σῃραᾶσε. Π6- τὰ Ἰρυυδη ἣν 

πιοίτ θη. ἐν χιόρα μεϑιοφόρρυ ἔξ), ΧἜΠοροη ᾿ἰδτο [ςςαπάο ΡΕ- ορνιύδα τ ἣν» 
ἀἸα.ἷη ἴοςο εἰς, πον ςς Βα ΓΙ]) ἐν βασιλικῇ χώρᾳ κατέκλινε 5 τοσὶο ππτρ, ἤθη δὶ 
[Ὁ]10 τος ρας » ΡΙμτατοίνις ἴῃ Ῥγ σαγρουκξ' χώραν, τοσίοΠοπα ΣΥΝ 
Ραίπηι. ἰδ ἀοσα,1ΠΠς, εο Τοςΐνῃος Ἰοοί;» τη ἡ ἀ6πὶ {πάθας . ἐπ ΠΣ] πεῖ 
ἐὰ τορίοιης τὶ χώραν φυλαχαὶς διέπεμψ.») ΡοΓ τορί οπῷ οἰξοάϊας Ἡρί πη ν 
ἀππειδιιοσιτ.», ὙΠΟ ἀ1α, ἐξ) ΚΤ χώραν, ἀἰχὶν Αὐἰοτεῖεβ (6 - ἀήδδά ἢ 
συ ηο (ΟΣ Ἐσοποτηϊσοτγαμη,ἤτο ἰοσο ππιάποτς, κτλ χώραν εἰ γίύοντο» ἀβήμι} , 
ἴῃ ἴα φιη(αιις Πατίοης τπαπίογ τυ οἰιοταπτ, Τ μιν αἱ ἃ, ἦς πιῤκιῖς τ 
φυσαν χ᾽ χώραν, (οἷς ἐπ [οςἷς Ποτογητο!ἀς 1, χ7᾽ χώραν ἔχ ὡς { μία τα 
ἑχκασταν [το αι !άψις Ιοςο Ροἤτιιγα εἴς, ΑἸϊοα τι} τὸ χώραν ἔχάτφ, Ἰδίσσα οἱ 
14 οι υϊοίςοι εγ͵συχάζειν. ΑἸ ΠΤΟΡΠαπος η Ἀλπιβ «ἔμελλεν ἔς ΟἿ ἔπη κι Η 
ἕξειν τ᾿ χιέραν. Γ ςαὶ ἴηι} τού ἐδὲ σὸ βλέμμ αὐτὸ χῖ᾽ χώραν ἔχά» ΠΕ νΝ 
ποαις να]ταπὶ ζη (ξείς ἅς Ιοςο οοάσπι μαδοῖ. Χοπορβοη ἐθὸὺ [ΐη; Ἤν 
πλάτγο τα} Πᾶς. Περαολϑεῖν ἢ ὄδησκοπου μάμίω εἰ κτλ χώραν ἔϊχί ἢ δῶ 6 ἐμπϑμῳ 
ἕκαστα,οἸτοιη [ρεξξαπτεηι αἢ πο ηυϊςαμ]4 Ιοςο ροίτιπι τος ἀὐΝ 
5γης Πιι5 αἰτεῖ » Εἴξω χτ' χώρὰυ., εἰ ἐκπέμψεις ὅδιστολίω σαφις ᾿ ΤΠ νὰ 
ἕκαστον ἔχουσαν, τοἤίϊατη ἃ Βὶς ᾿ρόογάθογ, Ατοζεῖες ἴα ἀπε πὰ 

σα ἀο ΟΕ ςοποπ!σοτπε 5 εἶχον ἀ ἔτυχον ἕκαστοι κεκτημῆθοι “ἢ ̓ μηρ] ἃ 
ΧὉ χαραν 5). αιαΣ ΠΩρΡῸΪΙ ἐουτὰ ροῇηάείρατ,, Πιῖ5 Ἰοςῖ5 ἱπιπςς "αι 
πλοῖα Γομιιεγς.. χτ' χῶρδυ ἐᾷν οἷς εἶχε γ) Ισς9 ποῃ πιοιοτορ τς ππν Α 
ΠΟῊ ἀττησογα) ἐοάςπι ἴῃ ἤατιι! εἰΐς ἤπετς. χῦῦ χώραν μέ- νὴ ἡ δὴ 
γεῖνγ. ἴῃ Ιοςο, νῸ] ἐμ ἔπ Πατίοῃς πηάποῖς» 4ιΐοῖεπὶ ρος  Σρρ ον 
ΤΕ 7 Π]}Οογατας. ταῦτα 5. χτὶ χώραν μᾶϑει 5 καὶ παὐτ' αὐτοὶ κύρια ἴω. ἡδεῖ 

ποιοιιῆν . τατα ἃς χπταΐξα πυάποτο γο αΠλῖΣ.. Χ7 χάραν ὁ μΆῥαι ΝΗ 
᾿ τ τεὶ πράγματα. ᾿ᾷ εἰξ. χ᾽ σίω) οἰκείαν τάξιν. ΤΗιογ ἀϊάς5. χ᾽ 

χώραν μασι ὅδ) τῇ πύλχῳ, οἴτοα ΡΥΐαπα πατίοπειι μαθοητ, ἔτ: 

ἄοι ΤἬμογ 1, χτὴ χώραν μήϑων 5 ἴπο Ισσο πιαπρης.» ΓΙ αταττς 
οδὰς ἐπ ἸΝΏπλα, τ τγαηλατὸ το λῃ [2 οἰλίϊς Ἰηάπετς, ἕς ε [μᾷ 

οτῖς 



πάν, ῳ; πίε 
ας ᾿ τ ΣΝ μα ι ζοτῖς ἀραιϊείςοτα. 8ν ποίαις, ἈδΟ χαραν ἐάσει «νειν ἐπ΄ ἐμαυτῇ 

" πχθίις Φιλοσοφειῦ τας ἢ Πιιατας πλς το ὃ ἐρπιην νίποιο ΡἈΠοΙορμᾶ- 
ὙΤωπῳ, τε πη. ΡΟ ον Πα. ν]τίπναν σοστιρὶτ 1Π 0165 5. ἀνα) ὡς πετροφυνὶς γοἰπι κὶ πολ ὑποιε χτ᾿ χώραν ἐμείζε, πεημε ντ Ῥεττῖς δασγοῃς ρον ρὰ5 Ρρτὸ 

Ἰοτο νατίογις χωρα, ος] Δτπ  Ώ ΓΙ ΠῚ ἃς ςοῃοορταςσι! τ Οὐ ζα. 
ῬΙΊυτ ριηςτι ἐς πιδοἰηα ἔνδοθεν μῆρ οὐδ στέγαις διεπέφρακτο Ὁ χίραρ πους. 

Χωραι αἱ, Γρατιοτιιπι πο αἱ. 

Χαράσμιίθ., δ ποο]Δγσοπῇ οἷς ἀρᾷ Ὠἱοηγῇ, 
Χωραυλί. κ᾽ 53) χαρεν δια τρίζων, δι. 

Χωράφιον δ τόνα ρος ἰατι ΟΠ Δ 15. ον, ΓΠτεγρ. Ὑ Πθος, Βἰσ, 
Χωρετισκοπος ,υ. ὑ ΟΠοτορ᾿σοριι5,αιυϊ(νς οδίογισιῖς τηειὶς Οαϊ4- 
οἰ Τυγ ΓΘ Παΐτιῖς δ Ν]Ἰρίδμιπι ) ἀαθατιτ σοῖο νὶςο» νοὶ 
Ῥάρο ἂὖῦ Ερίΐσορο ντοῖς (Ὁ 4 νἱςιις ογαῖν ἀς {ιιο δυποάὶ 

, Αραοο ἢ ςαρίτε ἀεοϊπ)ο Νοοςα  ςαρῖτο τ4.8ς Απογτιςαρίτο 13. 
Ἑμοτο ππρϊτὶ οἰπίτηο ἀἱ πα ΐσεπις ΕςοΙοῆα, ροίζοα (δ᾽ ατὶ,, ντ 
Ῥλαιηαίᾳ οριτοἷα αυκάδτῃ ἀοςεῖ, Ἀσριοπαγίος νοσᾶτ Ραρίδς. 
ΑἸῈ) νἱκαγῖος ἘΡιτσορῚ ἃς νἱςατῖος Ἐρτίοορος ἐχροίμεγιησ. 
ἘΠ᾽ δε ἀρὰ Βα[] πὶ χαρεπισκώπων τπουτίο. Ετ πα Παϊπ]α πὶ 
φο ἴτας. φιια ἀπ Οτάτοα ἀς Ερὶΐς ὃς ΟἸετι Μήτε ὄψίσκοπον, μήτε 
χρρεπίσκοπον, μήτε πίρχοδ δυτία, 

Χωρέα,μ. ἡ σαν πικα, [απ οαραχ,σᾶρίο 5 δὲ [ΕΠ οῖο αἰ Τα] ἔλσετς, 
νοὶ ἰμτο ρεῖς. Ασοιιίατηι, ΡΠ Ο ον "14. ὦ χαρεῖ μεγάλίω διϑε χίμὶ, 
01 σᾶριτ ἀσέξει παὶτ πιὰ σῆδπι. « πόντες χωρρύσι ἃ λογον πᾶτον, 

ΠῚ ὅζοιζαριτε 19. Επιληρσε!. Μλτι.1 4 εἴτ, που οπηπεβ ςάραςο5 [χητ 
Μαΐιι5 ἀἸξτι:ἢς Εταίτι. συ ι5 60 Ισςο νἱὰε ἀπηοῖᾶς. χωρεῖ κορὉ- 
δοστὰμ Δ ἀπηῖττῖς ρτοἀ τ] ποτ). ΕΓ τατος ἐὰ Τγοιγρο. [αιοια- 
τις ἴῃ Ὁδυςαίο, ὅμοις δύο χωρήσαι 5 ἀϊιο5 αἴϊος ςάρογς. Ατί ἴο- 
Ῥίαηνεφ ὐξ χοαὲ χορησεται αἸἰχΊτοίεχ σοπρίοσ,αρίοτ : ἢς Εὐτὶρ. 
ΝΝαζαῃζθηπ Οτγατ ἵνα χωρῆσαι τὸ καϑειρὴν κα ϑαιρύτητι)ν τ ΡΕΙΓΕΙ ΠῚ 
Ριυμτατο σοπιρ ςξξατατ. Τάςτπ ᾿δήάεπι ἐς ΟΒτηζο εἰν ἔλέλιι5 
ΒΟΠΊΟ - ἵνα, 1) 1 τυχώρν 91 δι σώματος ) σώμασι ως ὅν ὁ χοβη- 

λον. 
Ῥπιομα 
ΜΙ )εραμίυ 

ὑπ ἦ ητίμς, 

ἀκόμα τὸ ΄ 

ἀξ φυ : 
3. μη ἢ 

, ἴλη ἼΠῚ 

το χ᾽ 
ἧ τι). ὑπ 

γι εἶμ. 
ΜΡ; 

πιο πις 

᾿ ἰβιηιρ)9 
Ἰ Βρὺ 

᾿ , ) ν . - . - - 

τε ταύ, ϑεὶς, ν τ ροτ ΟΌΓΡῈ5 ζογροτέθιι5 ΡοΙ οἰ Ρογοτιτ 7 4] ο αὶ ἱποοπ- 
πολ δομ. Ῥγενοη 81}15. ᾿ 
ΤΌΝ Χωρω ἴτοπὰ Π σοι σας οςάο,14 εἰ ειιαάο, ργοσοίο, ρογρο » φοη- 

ΠΡΟ. Ργορτοάϊοτ, πορϑίομαι. Οἱ μέσε χωρεῖν καὶ βαδίζειν, ςαἰττεηε 
δέπιις ἰοψιοηάϊ ρτο αυμαέζεγ ἴῃ ποίζοτι τεπάοτγοννοὶ οἴ ἐῸ Ἰαηπι [ἡ ἐγπη : Ἐς 
φοηξοτγτε ἃς σοῃίεγεγε 9 οὐπι ποίτε οοιηΐηι5 ΠΟΘ Θα . Γ]ᾶτο ΠΟ ΜΠ - : 

ΠὨμ γο ΠῚ τὰ ἀὰ ΤὨςατετο.κὴ ὁυόσε χϑρέσεται, “οτηΐπιις σοπργοατιιγ. ῬΙαταυ- 
φ εὐ μμπο, εἶχις ἰδ. αἰοὲ α δολεσχίας ἐς Ατιραττγον Μή 3. βελομθθ- ἑμόσν χω 
: φρίμ! ἐν ὦ ρεῖν τῷ Καρνεαίδῃ, Τ ταυ ατόαις ἀιχῖς Ολ] οπι5 Πῦτο ἀμοάςοιϊ 

πιο Μιειμοάϊ, Οἴδω γὸ ἐνίοις Τὶ γχυναίων ξ1) πὐρραποικυΐνων ἰατρὼν τε αἡ 
χαμγοντῶν Σπολὰ υμῆμοις δὲ αἱ τὸ πτο τὸ καρτεριὺς τε καὶ αὐδρείως ὁμόσε 

χορεῖν ἀεὶ ταῖς ὁδιμίαε ἐϑὲν τῆν ποιρηγορικών ἑλομῆσοις, 14 εἰς, πιο- 

τ΄ ἀϊοοτιιοι ΠῚ σπῖτι αι διά ξξεν ὃς σεπετοίὲ ἴῃ ἀοίοτος νεϊατ 
ἴῃ Βοίζεπι σοητγα τοπάαης ΨΊρΊ]. ΑἸ ποτά, το. 100 ΔηϊΠιῖ8 ΓΟ 
ττὰ νοὶ [εἴς ργστος ΑΟΒΈΠ]εἸτι οἱ οἰζ, ὁμόσε χαρίσω : αι πος 
νιυρὸ ἀἰείπηιις Καὶγο ἐείθο. ΟἹ ν Οῖιι5 ἰἴθτο νυ άφοιπιο μη ἴοτ 1- 
χἰτοϑμόσε χωρᾶσαι τοῖς παρούῦσι, ὶ οὔτις Δάτιετ 5 ποη σφάοτο 5 (οἀ 
τς ἔοτεῖτον τοπίτεγο ἀτῆπε γοριιρπαγο. ΡΥῸ ἸῊΝ Ιοφιοπάϊ με 
πογο. ἑμόσε βαδιζειν ΡΟ, τιγοντ αρι Ρ] τατον ἴῃ νῖτα ΤΠς- 
(εἰ, Οἱωόσε βαδίζειν τῇ φήμη κὶ τῳ χρυίνῳ πολεμεῖν 9 ἰατηα ὃς ἀπ ἤττη 

τεςορτα ορί πἰοηΐ γοριισπατενᾶς [εἴς ΘΡΡροπεγο. χωρέα τοῖς ἐγαν- 
πίοις ᾿νπαάο Ποῖζες . ΤΠιογ ἀϊά. χαρεῖ γε δὴ τὸ ρῴγμσ οἱὰ εἴ, 
τοροκότῇ εἰ τὸ ἔργον, ΑΛ ἸΠΤορ ἤδη. ΕΠ ΠΑΡ 1115» ὡσαῦρ ὑσράκου μετεσε 
σόντο; ) 67) το βέλτιον ἐχεύρησε ῥωμαίοις . ΒΥ ΘΕ ἔοττιι πα: πλοτη τ ἢ- 

το » ἃζ φιιαῇ ΠΡ τείξιι!α: σαίι ( ντ οἵδ ἴῃ ργοιιογρίο ) Ἀὸς Ἀο 
πιδπαΣ ἴῃ πιο] τας ργοςοεταηι. ΑτΊ ΟΡ μλῃος ἐν νεφ. οἱ γδ τόκοι 
χω ορύσιν,ν Γατα ργοςοοτιπτ. [δι ἀεὐη χώρει τί κυπταξεις ἔχων 
αἰαὶ τέων 9. ὑρὸυ,Ἰπρτοίοτο, ἐχώρει δδξα δὲχ ἀγα Πρ] οχ ὁτὰς ἔσητοη- 
τἰα, Ἐατ ρΙ 4. ΡΙΑτο ερ το] [ερεὶ πα, πολλά κόϑεν οἰ χαίρφωω οἱ τοιξ- 
τοι κδγρι,ταῖος τι πιοτεϑ πΪτῖς ὁ Ιοςῖς ἕστο θα πτιιν» τοαπα σδΠτ, 
Ρτοἢο (το θαμτιτγ. "1 ἀςπι, λόγος ἐχόρει “πολιὰ ἐκ συκελίας εἷς διογυ 
σιΐϑν φιλοσοφίας ἐν ϑηϑυμία πελλιν εἰἴη γεγργῶς ΤῊ ΠΊΟΤ ΟΥ̓ΑῚ ΤΉ 15) 
ἔλτπια ἱπογθδιιογαγι χαρεῖ δὲ εἰ ποίντων κλαι ϑιμὸς κἤ!ατις ΡΟΓ Οπλης8 
ὅτ. ΡΠατατομιις ἰ Β οσηο]ο. χ ρεῖν διαὶ πάντων πνδὺ μιφί τῶν, ΟΣ 65 
(ρίτῖτιις ρεπεῖγατε,Ν αζαμζοπιὶ ἴῃ Οτατοῃ. «(ἐε δρίτγιτι [π᾿ 
ἔϊο. ἘμτῖρΙ 4. χώρει σὺ δεῦοφ , σπς ςοπεεάς τυγαςςοάς. χωρεῖ εἰς 

χριλ έν λῃ αἰ τιαιη αἰτοςσαρῖτο τς. Εὐυδηεο! ΜΑττθ. χοροῦ 67: σε, ἴῃ 
ἴε τεη4ο, Τ μμοΥν ἀ1ἀ. ἐπ᾿ αὐτίυ) χωρεῖ πολινοἱ ρα τι ν ΡῈ πὶ Ρέτετς 

φουητεμάιτ ΡΙατάτοίνις ἴα Β οσβυ!οκεχωρήκφιτε ὅη τίω; καταφρό- 
γησιν,ἀἡ ξλίτιιαι τγδη πὶ! 5: τὸ δὲ σοὶ εϑοὶ τὰ κοίπτω χοροὶ 5 Γυσίαπ. 
τὰ εἰδὶ ἀοογίιπι τεο ἀϊτιϑορ μος ες 'π Αἴδοο. χωρώ τυρθς ἐ ργ»ν. 
Τὸ σοηΐξετο δά ορῃϑ. χωρεῖ τηρὸς ἐργρυνῖη δέξῃ" εχὶτ ΑΥΠτορὶ. 
χαβίω πείλιν, τοάςο. Χαρεῖ.νῖ ἐγχωρεῖ ἱπηρογ! ὉΠ τον ΡΓῸ 

χώρα ὅφι. ἰά εἤ Ιοσιις εἴς, ἤρατίμπι εἰς ἀριὰ ΑτιΠορβαηοπι Βι- 

τς τἴογ. 9. καὶ ἐδὺ κηφίιώας Σστοκ τείνειν 7) ὁταᾶν ἐνκάότι πεὶ κυρία χὰρν αἱ: 

τωῖς ἐργεζορήνωις, υιιιπὶ τᾶτη ἰοςιις Ποὴ οἴν: ὅταν χώρα ἕο ὅν 1}1}Π| 

ἰᾶτη ἱρῇς ορί Ποῖδιις ἰοςιις σάραχ ποὴ εξ οριῆςι)ἰος οἰ ὅταν 
μηκέτι τοὶ κηρία χωρῇ τὸ μέλιγ4 6 Δρ1δι}5 ]Οατεη5, ΟΣ 

Χώρημανατος, τὸ, Αἰ εις. Χώρημα( αἱ Ἰερεηά.χώξισμαν χίν ῳοὺς᾿ ἀνα: 

παυσιν αριιὰ Οοηΐζαητ γωπον.᾿ἶδγο 4ιαᾶττο ἀϊσιιητιγ νιτ68. ἀτ- 

Ῥι ει φια ατθοτίριις φἀμιετοητεβ δητοά) ΓΙΠΟ ΟἸἸΏΕῸ ἸΒΓΟΥ- 
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ΡοΙτο ἔσραγᾶτα; νος (δος Τα πὶ ας τογα πὶ μαρθητ, ἴῃ 4υο 
ςοησιοείξδητ. 

Χώρησες ,εως, γσαραοίτας Οἴσοτ, ὅς [ςοοΠΤιι5, το χώρησες, 
Χωρητικὸς οὐ, δ ,σα ραχ. ὅλε ϑτουῦ χωρητικεὶ τοῖα; ἀοὐ ςάράςος ἸΝαζαη- 

Ζϑη ἀπ Οτγατ,κοιλία χωρητικὴ χ, αὐαδὸ)τικη ἢ τροφών,ἄςπι δῖ. Ετ 

Χωρητικώς ἀριὰ ΡΟ] ἡ ςαραοίτοτ. 
Χωρητυ ς, 1 σαρὶ ροτοίζ.  χωρητῆς ἄσης αἰϑρώποις, ἐδὲ ραντασίας ϑείας, 

δίς Ν 2.10 Οτασ. αὐτὶ ης εἰ αυΐάςπι ἱπιαρίηατίο διπιᾶπο 
ληβοηῖο σοηςῖρὶ ροίπε. ᾿ 

Χωριαάζω, μι ἴσω, φιαχα, τα εἰσοτ, ΙΝ εἰς ίοὶ. 
Χωριᾳμὸς το, ςἸ Ἐα,κίς-,. Η ἰν οἢ. 
Χωρί δον, α τὸ ἀρ ρος Πὰς, ρτςἀϊοίαπι. 
Χωείζομαι 9 ἀΠςοάος [εςεάο» ἀϊρτγοάίοτ, πάτο. ἰερατοτ: σεηϊ- 

τι ας σαυτῷ χω ρίξη, οπλοίο ἃ τε [ςραγατὶ 5. Ναχαηζοπι5 ἱῃ, 
Οταγίοπ.οίεριις ᾿ἶδγο ρτῖπιο, δρτὸ "τρὶς πόλφας χωρίζεται. Ίατο 

ἴῃ Ἐρίταρἢ. ὅϑηστή μη χωραζοιδμη πη χαιοσιιΐης ν [ςἰοιτία τοπηοῖα ἃ 
ἀαβιτῖα, Οἴσεγο ρεΐπιο Οὐῆς ἄοιι ἴῃ Τ πιατο, χωρκϑνὲν πυρὸς» 
1Ὲ 0: γασυὶ Π1. ᾿ 

Χωρίζω, μι ΐσω, το κοι, (ερᾶτο, ἀ1σοτ πο. Γ σε σμΟ [ερτερο » διαχα- 
μίζω, [ξοτίμ τη ροῃο ἀϊΠροπο»ίεϊιηρ ὁ» αδίπηρο , ἀϊίηρο, 
ἉΠ πε δυο» ἀϊήροίςο. τείο!ιιο. Α δε. Αςοιατίι, Χ Ἔπορθοα ἴὰ 
ΟΕ οποαι. Ε πεὶ ὃ ἐχωρίσειμδυ στούτοι χ᾽ φυλάς τοὶ ἔπιπλα, εἰς παὶ 
χώρας ταὶ τρρσηκούσας ἕγαστα δικυεγκαυῖν τ Οἴσοτο δριιά Ὁο- 

Ιισπε]. πθτὸ ἀιιοάεοἐπιοφοαρῖτε τοττίο 5 Η ας Ῥοϊαιαιο οα- 
πἴα (ςογειιὶ πιιιβϑοζιμτι [0 υόταις ἰοςο αἰ Προ πες. Χωρίξειν 
δπὸ τὸ σώμστος δὶ ψυχίμν, Ρίατο ἴῃ ΡΒ  ἀοη,Οἱς, [ςσογμετς δηϊηνΐ 
ΟῚ ξοτροτῖς. 

Χωρικὲς οὐδ δ εἰμ ]οι5.οἴγροικος, ΡΟ]. ]ος4115. 

Χωρκκώς, ας ἐς γυζτῖςο πόσον οὶ παδῖτι ὃς συ ἶτιι ἀρτεῇί, σγπε- 
Πμι5 1π Ἔρ το]. κατασείει τὶς ὀὔϑρωπος χωρικώς ἐξαλμῖθ Θ..τυϊεῖςο 
ἁτηϊέξι νοἴτίτιιδ. 

Χωρίογγεγτὺγαρ οΓ, ἸΟςΙΣ 5 Πτιι5) ρ του Ποῖα 7 τε ρί ον ργα 4 τπὶ 9 Ὑ1}}ν 
ξιπατ59[ρατίμπη,τγὰ ξξιι5οςᾶτηριιδ : ν τ 570 Ἶτα5. ρος πο, ντ 
σατο ΠΠπιπὶ ὃς μυιλυ πο α!; ἐπι ἢ θη. χωρίον τ μελημῆδον 5 ρτα- 
ἀἴμπι ᾿π οι τι.) ΡΟ ΠΧ. Ρτο ν!η θα Ααἰτο ρίαν. τὸ χωρίον 9ερ- 
υδν τε σ᾽ ςα]144, χωρία ταὶ ἱππτάσιμα, ατηρς Πγῖα, Χ σπορθοη,χω- 
Θἰον οτιάτη ἄς ππατις Τ ιιογ ἀϊ4.1τοῆὶ Ρτοὸ [ςοιιη415914 οἴ, πιο πι-- 
δ᾽ 4η41114 ιια ῥράγτιις οι} 1115 ντογο ργοατ, Α 11) χορίον σιπὶ 
οἱ [«γίδιιητ:α!!}) χερεῖον ροῖ ει ἀρ μτβοηρσιπι, δὶς ἀϊξξιίπι χυΐα 
χώρημα 5 1ὰ εἴδ, ρατίμπι ὃς Ιοσιπὶ βασταΐ ἀατ. Οὐατε Νόχελες, 
Χαρίον ῥτοὸ ἔρατιο ἤριιγα: σεοπιοιγίςατν ἰΔς ΕἼμξασον : δὲ Ιερα 
ΟΠ η.ΠἰΌτο ῥα πλο,σαρῖτο 18. Οςοπιετγίοιπι ν οςα θα! πὶ 
μος νἤιγρᾷς μάθης ΑὐἸτορμαη.η ΝΟθαΐ. Ταύτας ὑπολύσας, 
αἰεμέτρει τὸ χωρίον; ἐἸπιοτιεθατιγ ϑοστγάτος ἤριτγα ἰρατιῦ «ποὰ 
ΡυΠὲς 5 (αΐτα ποτα ματι πὶ Ἔταῖ, Χωρίον, Γοσισντ ἀϊοίτιγ Ιοςὰς 
Δυτοτῖς. Υἱάς πῃ Σολοικοφόμές, 

Χωρὰς»ἱπης ἰςοτγίαιη, εραγατί πη Ππριι Ατὶ πι»ἤρος ΑΠΠτετ ἰῇ, ρτα- 
τεγΡΎΟΟ] ΟἸτγα γρίού πίω 7 τοιπηοτ, Οςηίτία. πππρίταγ, (δΖα 11 - 
Ῥτο φιᾶττο, χωρὶς τῷ ἐωμιθ..Γςοτῆιπν ἃ πιεπιθγαηα. χωρὰς εἰ χοί- 
σῶν 9 (εοτίμχῃ ἃ σατει5. χωρὶς “ἦ) δύο σιωδιασμδϑ, Αττἰζοτο! ες 
χαϊπτο ΡοΙ τὶς. νὴ] Ατοτίη, (σοτίμπι ἀϊοθτις σοπαΡΠ]ςατίς: 
ἃ Ἑλθοτνηιπιπι ἀπο ἔξουἤιπι ςοπηδ᾽ηαηταγ. ΡΙατο 1π ορ οί, 
ὀνήλαν χαρὲς γιγνότας κ᾿ διαφόρρις ὄντας,1ἃ εἰϊ,ἴητετ 6 ἀιΠπάεπ- 

τος. ΡΙαταγοβιις [1.110 πῦρκ ἀοργησίας ἀἰχὶς χορὶς ϑγμνέῶτι ρτο χω - 
ρἰζεϑο (εἰμ ρὶ. χϑρὶς, ρτατοτοα,αὰ ᾿ματονντ χωρὶς τούτου : αιιοά 
νἱάστιγ (ίςθιο ἱπλίτατὶ ἴῃ Ἔρ ἘΠ 0].4ἀ ΑττὶςιιπΊ:Ν ὁγιιπὴ εἴτι ν τ 
ἄεο ἤπς 6110 οἰμ}}. [Ἔτι ϊεη ἀπηι, το εἰν) χαρὲς πολέμου ἐμ- 
φυλία, ργατοτγαιάπι {ιιοά δα! πὶ οἰμῖς μα δευίπιιβ. χαρὲς 3 
ΤΩ εἰρνάδων. ρτατοιεὰ νοτὸν ΑΛ το ρ 4 με5 ἰῃ ΒΕ πετοτὶοῖς. Χὼ- 
εἰς, Γατόγάαπι οίαπι ἀϊοίτιιν Οεηϊτιισ τούτων Γαδ αυφῖτο. τ Ππς 
σαίο, χωρὶς δι μιὰ γαλατικὸς ἢ πολειμορονάμον ἐΐϑεντο, εν ἱερεῖς ἀφδϑτο 

πῆς «εκτιαξ 5 Ϊερ ἘΠῚ τα] ογητ 9 νἵ ἃ πη! ΠΠτῖα εἴἴοης (ὰςεγάοζες 
᾿ἱππποιπο 5. Οαἰ Πἰσιπι εἶεν ΒΟ ἢ] ιπιν ΡΤ τα γολιις τη άσπιῖ! -- 

10. χωρὲς εἰ ακ τόδεςν εἰ χωράς εἰ τίδε ἢος σχοέρῖο. χορὶς καὶ ὁπὸ- 
σοι το 110 ς 411. χαρὲς αὶ ὅτι πολλοῖ μείζονας . πἢ φυϑθὰ ἤππε 

πτιἰτὸ σαραςοίοτο5. Εςτοάοτις ἰὐδτγὸ απαᾶττο » θαυμασία δ κ 
χρυ ἀκ ἔχ χωρὶς καὶ ὅτι ποταμοιὲ. νας γερο πηίγασιι]α ηι}] Βᾶ- 
θεῖ ριατον ἤυυλος, [Ἐπὶ 1 14. χωρὶς ἰδία, δός, Γεπτο τ. ἤρ ας] 1- 
τοῦῖν δῖ γιάστιτ νάσαᾶγα. : 

Χωρὶς 3.«(μᾳ 5. Πας, τιπὶ νεγὸ, Ἠοσγοάοσ. 
Χαρισμὸς» οὖ, ὃ, [εἰιπέξῖο Οἴςεγο, ἀιπἰπδῖο.. ᾿ἀϊυῖπο. τοὺς 

γωνώκρ ὦ χωρισμωῶ ἀκαϑαρσίας αὐτῆς ἀκ εἰσελδύσῃ,, αὰ ται }1ε - 
τοῖη 418 ΡατῖταΓ πιςηΐζγαα πο ἀσοοάδς » ΠΑρῖτε ἀεοίμπιο ο- 

ἔξϊλιιο [μεὐπτιςὶ. ἔ Ἔ 
Χωριδτὸς γοὐ, ὁ) {ἐρατ4 1115 7 ἀπ πέτιις » ἵεράτατι!5, τὰ χωριστοι, 

δοεδέϊα. ὝΝ ὶ 
Χωρέτης,υ,ὁ ,ἂ στοίξις, ἀγρότης ἄχφοικας, ΕἸ γοΝ, ὁδηγὸς, ἱμοο δ, ἴῃ Ἐ- 

ΡΙΣταπηπηᾶζ. 5 
Χωρατικὸν πλήϑ'' Αρτο [5 σι εἰτα 4. ΡΙαταγοδιις ἐπ Ῥετίεὶς. 
Χωρμτικῶς τετράμμεϑὰ 9 τις ἃς ἀιιγίτον {ππλ05 ἐἀπσατῖ » Χε- 
πορδοη, ἰά οἱξ. ποῦς γογηᾶςιίο » ποτα ράΓΓΙΖ : γὶ ἀρίτος 

ἀε Ῥεγῆςα εἀμπισατίοπο. 
Χωρίτις ἡ γἱπά! ρα, ν 1} }ς ἃ, 

Τοπι,2, 
“.» 

ΗΉΔΒ 11} 



οιὃ Ὺ Α 
«ωρεώδῆς ὑμίωδ τὐεαιθγάπα ας ῬτῸ (δου δ!ς μιαδετατιπιετηθγαπᾶ 

αὐ- φύαίζατ νΊσθστι (μοι! ἀατιιπι, ΑὐΠτο. 6, Απΐπι.ς.3.4ς ράτγτα 
ῬΆΠΕ οχ οσο. ᾿ ᾿ ποθ κο Ὰ : 

χωροβατεῖνοἵη 'οσΟ αἰταιιο οἰγοιπηῖγο οὖν τῇ χῶρα πῦρε το τεῖν, ΕἸ οίγο. 
χορρβατήσατε Ἐ γὰῶ., ἀς(οτἰθῖτε τεγγαπὶ » σαρίτο ἀφοίπιοποπο 
Ιοῆις. ' -- ὶ 

χωρρβάτης,μϑ δἰ πγαπιςητιεα ΟΠ ΓΟ ατος ἀξ: πὶ 5 εὐ νῇις 
ἢ ἴπ ἀσιατατη Πδγατίοπθ:οῖας σοπἤξγιιξει οποηι ἀείςτι θεν - 
τγιι.}.8.ς,δ, 

Χωρργοαφία, τερί ΟΠἶ5 ἀεί(οτίρτίο»Ρ το πὶ. 
χωρϑειθες πλέγμα γτς πα πτξηνηχ ἤιις πιθιηγαπα βγπιᾶπς να- 

{ἰέαίαιε ςεγεδτιμσι:ὰ Πα Πτιάτας ἰσοαπάϊ “πο ] αστὶ 1ηΐδη- 
τἰϑοαιιοά χωρίον ἀϊοίτιιτ, ᾿ : 

χωρριομέω, μνΐσω, αν ἡΚα, ΓΟ ΟΠ ΟΠῚ ΡΟΡΙΪΟΓ ΡΑυ] τ ἡγδίσου ν ὁρ- 
γίζομα, εἴγε. 

χαῖρ. οὐ, ὁ. ΙΟΓιις . τό 9. Δσ0Υ 5 ΓρατιΠ) 5 δεώςημα », τγαξξιι5 
Το! ὠρεσ μῆλον χαρίον » ρταὶταπι, Π1π4..γγ χοῖρον μὴ αρώτον διεμέ- 

ΑὙΔᾺΣ νπριοητὶ ροηιις 5 εἶσδὸς μύρε, 
ἀρὰ Ηἱρρος. 

ψάγον, εγτὸ, ΟΠ! 1Π1Π|.πλαίγιον λοξὸν ἐδῆε- 
κακλιμϑρον, ψαγεῖον Ης(γ ς. αἰ γγεῖον. 

ψΨαδειρὸς, ὃς 
ψαδηρὸς οὐ, ὁ, ρυττΙ 5 το Πα Θητιι55 (. νὲ 

Οαζαεττττπ Ατἰΐζοτοὶ ψαηαιιάτη 
δριιᾷ Π]Πμτπὶ ρὲ 9. (ογιθίγιτ ) ἔγιαθι- 

Ξ 115 οἰ πῆγμηιις, ἐπι θθοῖΠΠις, ἀρὰ Ηε- 
(γολιιαν ψαδυρρ τοι εἶ ψαϑυρρς αἰ ϑνενῆς, μαδαρος. 

Ἑα δα, ἀϊέλα Εἰ ν᾽ κεναΐβαρις τοίϊς Ηςγ οἷν 
Ὑ ἀδιον, τὸ, ας ΟΠ 16 κοίτανδες, Ηςίγς. 
πραϑοεύλλ εἰν, κνῈ δ᾽ εἰν γψηλαφᾶν καὶ μαλάειν αἰαρώς., ϑιιϊ., σοητγοίζατςε 

ταγριτοτ,αχα τιγαγειςοι ἀας πλιῆοα5 τγδέξαγε. 
φαϑαρὸς,οΟ, ὁγτοπετοάς ΠἸσδτι5,ὦσαλὸς)δι14, [τοπὶ ΡαΣγΙ 5, γα ρ 5, 

ατιἀιις:Πσουτ ψαδαρος, 
Ῥαϑέα, τοὶ, οι] ας υψωμία, Η είν γἹάς Αϑαῤαχθ. καὶ ψίξ. Ὀϊούταν 6- 

τίατα ψαϑύρκα. 

Ἐ ἐϑυρμα,ατος, τὸ, ἔγι [πὰ π|, ἔγα σι θητιπι, ἐπόκομιμα, Η εἴν. 
Ῥαϑυρρεγοῦ, ὁ ϑἰάεῃ αι94 ψαδυρὰς,ατεηας σοηἀτι οὶ Ππη1}15,.0412. 
πάτο Αἰ μΠΑΠΠππὶ ἀγεπίθιις , 411 ξας Ἰκ τογίτιιτυ ψαφαρὸς » 14 
εἰλ, δὔϑλοας Ὁ’, ΕΓ] ΑΒ. Π 5ῳσοητγαξία Ποεῖτατε ἐγαρ 15) ὅς αἱ ενὴ ς» 
αἰρετγίο ἤει οἀπέξιις, Ἡογ πο]. (ια]ογε οὑῇτιις, πο} 5. 
Τάςπι οᾶπο ἔτι οδάιπιξεις ἐχροπίς ἰδτοὸ ῬΓΙΠΊΟ 5 σαρίτε 80.8- 
ριιᾷ ιοίςονιἀςπι, [εὰ ἰᾷ Μάγος! !ο ποα Ρίδσοτι ψαϑυρὸν ὠδν, 
Οὐμτα ἀτοη άπ) ΟαΖα ἀρμἃ Αὐἰοτοῖς πὶ ἀγοπα!οπτιπι 1- 
ἄςπι. τ 

Ῥαϑυρότης; ΕΓ] 01}153 γοῖ πάτιιγα, 4 ΕγΙΑ 1 }1τς9 τὶ  ἀϊτας5.ἔγαρι- 
Ἰἰταβυ ψαϑυρόσης σομφη 9 Ὠᾷτιιγα ξαηροία ς {τἰδοι]τ(ενΑτήτζο. 
4.Απῖπ. 

Ἐϑυρρύϑου, Ρ τας ἁγι ἀϊτατς ἐγιατί » γε 1ῃ ΡΙα[πὶ, καὶ τὰ ὀς᾿ὦ μου ὡσεὶ 
κουῖσις ἐψαϑυρώϑυ, 

Ὑαϑυρώτερίθ. τσ] ἀϊοτ, Δα. ' 
οι δδος οὐ, ὁ, Ρ] Πιι5 5] οττιΐ ματα )τςΠ}155 ΓᾺΡ 115, ρ!ξ 4] ἀιιβ, φαιδρὸς) 

αβηὸς, Ηείγς,. 
Ἔα ϑὺν, τὸν ριΓρι (Ὁ Ὠ5ογα τά τι νἱξτοφοινίασον, Ἡ εἴν ς, 
Ῥαγκάέζω,τοτο αίρετρο, ῥαίνω, ι14. 
αϊκφλον, μγ τὸ γ ΘΉ 15., 
ψαινυύζω,ν ομ 1]. η40 τοξγίροτγο,ῥιπέζω, Ηἰγ οἢ, οὐ ὁ. 
Ῥανύϑτον,ν ΧὨ ΠῚ »ΓΓΙ αι ἰα  ο. πα ράτοτ τ] )ΟΟΠτοπΠΘῃ άπ. 
Ῥαινυογ, το πτ1] 2} Π 115 ρτοτΙ} » Η εἰγς. 
αἴρω, μιαρώ, ας ς! ογουν τα χευΐω, δ ιι14.1πυατογάττίτιρ Ο, ἐδ ἐνως τι πϑιώ, 
ΝΝοιιτ. αὐ (Ο]. Αριιά ΠΗ ρρος.Ψ ἐρεῖν» Δ]. ὀννηϊχεόϑευ ρρσοψαμεινον ἰ-ς 
ἐς Διαψαίρω. 

Ῥασηὶ κούζα τλαγὰ Οἷοο ὃς της }}ς πηδοογατδ Ευῖ4.11.χ. Ἐ σα ΐςη. 
ἴῃ ΟἹ οι, : 

Ἔραισος οὐ, ὁ, Ρ]Δσοφητα, Πἰθιιπι. [τί πα σιιπὶ οἷεο σον Ατ πο Ρ. 1 
ἡ ὐηθαν ομνοημάνδα ἴῃ Καμιμαᾳτει, 

Ἑατίζω,αἴρετρο,Ὶ]1ο, ψεχαζω. Αριϊά ΑὐἰΠοτεΐθτι τεγτῖο ἈΒε- 
τοτῖὶς, ἐς τπᾶρῖηε ἤρηγα ογατίοη 8.» Εἰκοίζειν λύκῳ ψακᾳζομῆμῳ 
μύαπα : ἄμφω γὸ σιυάνετα. ᾿εσοπάμτη λύχνῳ, Τιιοέοίιπαι ἰγ- 
ςἧπο {{|ππτὶ σοπιράτατ. Πηι τιάο εξ ἴῃ ἐοητγαξείοηε ο- 
τὶς ᾿γομη] ἃς οσμοσιαι [αἱ ςἰοἵττς 1 {{Π||15 ραττί(ᾳ; εχ γτγοα; 
ἀςοϊεητίθι5. 

Ἕδκαλον, Ἐπὶ “πο α ἕκύρυον : αἰϊιαπάο ὃς ἰπξλπς πιιρογ εὐϊτι5. 
γηάε ἀριιά ϑορβο.ψακφίλοχοι νοςδητιιγ τηδτγαβ,αρ μα Ηείν οἰ. 
φαχαλούχοι. 

Ξακαὶ ἀσδὸς τα Ἐ} 11, ψυκαὶ βανίᾳκαράριιτ ρτὸ παϊηίπλα τς. Αὐτῆς 

, 

Ὑ Ἢ 
προον οἷά εἴτι ϊοσυτα. Ἐξ ἀλσδν ἀν᾽ υἱλύενϑ᾽ ἐν χώρονταιτὶ. Κ οἢ ορῖ:- 
νῖάς Χωρίον. ἸΣ 

ΧώρΘ’, ὁ ΟΒΟΤΙΙΒ ν πιΠ5 5 σαρῖτε νἱσοβπηοίερτίπιο Αἑζοτιισὶ Α- 
Ροϊο]οτιιπι. 

Χωρφφιλέων»΄Ὁ60 ἄστεητιις. Ἷ 

Χωρρφιλώ, ΑατΙροη εἰσ} ἐν αἴγῳ χωρφφιλ εἴ. Π θοῆς γεχίχταν, Ὀλοῖτο 
εὐίατη φιλοχωρ ὠ, ' 

χωροφύλαξ, ακος ὃ, ΓΑἶτι ΔΓ1Π5, 

ἐκεί 
μμρ εκ 

ΤΠ 

Οἵ» 

αὐ}, 

Χώσωι πίφον,αχοίτατο (ρα σμτιχαι, ἰμμγμαλή' 
Χωστεμῆβη, ὁ ργιάθνεῖσει, ΕἸ οὐη.1]. μρουτίρο! 
Χωώναῦαι  ΟὈΪιπτατὶ,, ἀσρεγατὶ : Ποοᾶπειιπι ἢ εγὶ. να] Ὰ ἀριιά νμδυλίο 

Ἡξετγοάοτι! μη. κενῶν 
Χώσις»εως ἀρ σοτ) ΟΠ γι ἐπ! ο»οὈϊεχ ει οθοχ δά οδιτιιξξοηεπι. ΤΉΝ 
Χασνθ' νάς Χωγθ-, ἰ ΠΕΤΩΙ 

Χως ὃς τάφίΘ',αρροίξις τὰ πηι} 5. Επτῖρν 1 ἀς Χυτί, ΜΠ ἅ 
Χωρρίδες χελώνα 1) Χελώνη, (Ηεεα ΤΩΝ 
Χώω,ςοητγιζο Ψιγρι!, πιοὶοίξο Μοάείξ, ἱγαίσοτιλυπωώ ὀργίζομαι μια στῶν 

ψιλμηιδιγδοιλι, 
γον ἰλῖθδι, 

το μίαν 
εδλαιίγϑ 

ἡἱμακί τ 

ΠορΒ ἴῃ Ῥαος, Εὐόὸν δ᾽ σῤγυρία μυϑὲψ ακαὸ ἰῶ παύυ πτέμπαν:ιχο τε- 
«τασαθστι αι! ἀπ γε Ἰέξα πὶ Οὐ μα! ιοο5 ἰππιρτις βρ πι ἤςσαπβ: 
14 οἴ, τὸ μικρότειτον, ὁ χἡ γιφας, ΟΟΣΏσ. 

Ῥακιον ΓΑΓΙΠΠΊ)Ε ΧΊρΡΊΠΙ ΠῚ γαῤαιον μακρον, Εἰ ςἴν οἰ. 
ψαλάγματα,ψηλαφήμοτα, ςίγς. 
Ψαλακ τῦν; ἕο αὐερδλνητον, Εἰ εἴνς, 
αλάοσω,ατιτεέζο, τιναίοσω γψηλαφαῖ, κιγώ ψσύω, ψάλλω, ΑΛ οΡ ἃ, 
ψαλίζειν,ντ δστοψαλκίζειν, [οτἤςεἰε5 το ςρατεγΑ Ρίγτταβ. 
ψαλίϑοι, οἱ τατηθηγα, ψύγματα, Ηςἰγ οἷ. 
Ἑλιον, κωχυτήρον χαλινὸς Ἰἀόπιαιις οι ψέλλμον, ΡΙ Προ 5. ἐπ 

ΔΠΙΠ ΜΛ πϑι 

ΠΝ 

φλπρμβιδο ν" 

[οιιιφαίν το 
κε ίδιο 4.10: 

Ψαλὶοίσος, ἱνἔοτξεχτν πάς οτῆςι!α ΡΓα. ῬΟΠ ΠΧ ΠΡτο ἀςεϊπιο, 

ψαϊλιονἰάςπι αιοά ψέλιον, σοῖς ἀϊπίπριας Ατηΐπουνλάς ἱπέτὰ δέ 

Ὑσλλοφ δὲς ΡΟΠχ, ἰητοτίος φοποατηςτατῖο δι γίςμ!α ἀἰοίτατ, Οᾶσ ᾿ 

δὲς, 
φλη νυσιμη 

γα βηθΩ 
γόημ αν δῆσον 

γρτηνο κασι 
τισι στα τε, 

ἀγα κύδι 
ΩΣ 
ΠῚ: 

Τγοιτγρο ολιγαρ χίαν δρωντες δυρμιουμόμ ἕω γ, δὲ “ψαΐκιον ἐμιβαγλκσιν αὐ- 

πῇ τίωΣ αἦδ' ἐφόρων διυύαμιν, Ἰὰ οἰϊ, ΟἹ ρατοιίαιη ν]άθητος Ἱπίο]ς- 
{ςοτερν οἸ τ ἔγεπατη Ἰα)οίμμς εἰ Ἐρμοτιιπλ ροτοίϊατοια. Ατῇτ 
Πορβδηςβίη Ραος ἀϊχὶς χουσοχ άλινον ποίταγον ψαλίων, ψαλίοις χα -- 
λινοῖς, ἔγο ἢ 59 μας η]59η Επιγ ραν άς Σιεχίσπηρία, Ὑ λιον, 1} 
τῆδητο ἐα 11 ρᾶγς υ4Π| τὸ ψέλλιον αττ στ, ΔῸ ἔγττιι 5) ἐν ταῦ - 
λίῳ συμζανει ποίϑος, 1 οὐμαἶτιγ ἀς ματίοπες ρατγεάϊηςν, νἱάς 
Ψελλλονς, 

χἡ ψαλὶς 3.170 κουρέων σκϑυών, ἰω καὶ μίὰυ μάχαιραν κριλούσε,κ, ξυρὸν, ὦ ἡκίνίει. 
ὅζο Δ ατιο ρτοξςἐϊὸ εσγοσ εἰς Π γαγ} τα τιδη ροπτίοης νοῦς γι κί δε 
Βοτιμτι : ὩΔΠῚ ξυρὺν εἴ μία μόχαιοᾳ γ 1ά εἴξ 5 ποιιάσιι!α 5 χα Ἡρλρμβίπε 
τοηίοτγεβ γαάπιπτ : ψαλίδες νετὸ ἤιις μαχαιοίδες τὸ κουρίδες (πητ Ἡμορβμονν 
ἔρτῆσος αι τοπάεηρ 7) 404 οἰ κείρειν: τ φα; διπλῆ μφέχαιος λαύρα ριον 
νοσλητιιτ, [ἀεπὶ ΡΟΙ ΠΧ ᾿ἰδτὸ Γπσαμάο, μα χαιοίδες 9 σξ τὴ κου-- Ἡρη τη ὡς 
εἶδας ὠνόμαζον, ἘΓλεγ δὲπν οἱ κωμῳδοὶ, κὶ κείρεδϑει! διπλῃ μαχρῷ - ἀμφὶ γναρᾷν δ 
ραγϑὴ “ἧι καγλαπιζουΐσων τί) 8. μοῖχαιρανγαύπίω κἡ ψαλίδεω κεκλη κοι -- γωφίρῃ, 
σιγινϊὰς Μαχαιρίς. ψΨαλὶς ετίατη ἀϊειτις ἴῃ διςπἰτοέδαγα, γαμμδοδες μας 
διιητν τὸ ἰὼ ξογωῖς!θ, ὃς Εἰ ομτθιι δα ποίογαμη πιαχιηὸ ἴῃ γαμιμαίηι πὶ γι 
ξογηίςαιο δάϊτι! ροττάγιιπὶ οδ᾽ οηρὶ Ἰαρ᾽ ἀο65 40} ἀ ἑογήσαπη ἢ- (ὐπηπεηλὴ 
δατα 4υὰπη Πα ρα ἀπο ἴῃ σοαρπιοητατίοπε ςἐβοϊιητ, ψαλίδες πη ϑοι ἐπ τ, 
ἀρρε!]δπταγ. νηάς ὃς ἱρία ἔογπιχ,1ἃ οἰ, ψὴς οτίαπι φαλὶς ἂρ- αἴ, 1η ἀ δὴν 
Ρε]ἰατυγυψαλίδως γοσαις Ατοβίτοξιι ποῖτι {ες οἰοίς ἀὲ [μι τρα γεμρμπηάηνσοι 
ππετγίθιν εἰ εἰαμόάηα τ ]ῖσοτ Ὁ αἰ 15 ἀϊσαπτιιγ αἰσιιΐος» 4 μπε λὠχπδενει 
διοίτονοι, ὃς ΕΓ Ομτατὶ ἰαρ ες. Ψ τι ο. ΡΟ ΠΧ (το ὨΟπΟ, μέρη Ὑμ δι οτηχο 

ἢ πολέων, κὶ «νυλίδες ς κι ψαλίδες ἐς ἢ καὶ ψαλὶς, εἶ δὸς οἰκοσδομήματοςς ἰϑΐνμι, 
Αἷτ δέ, ἡπαιίτνϑορ ἤος ἐν Δα καήναις.Στενίωὶ δ᾽ ἔδυυῦν ψαλίδαν»κ᾽ ἀκ ὑμιἰ νὴ χρη 
ἀβαξβαρον,ἰὰ εἴς, ἔοτπί ει. Ἐς ΡΙατο ἀε 1 ερ1θ.Θύκίω δ᾿ πὸ γίω 
αὐτοῖς ἐργασυήν ἴω ἐὴ ψαλίδα, τρο μήκη λίϑον. τς ΡΟ χοίοἀ μνα]ὰ 
πλαατὶ [ἀτιῖτ ἰφοιισι Ρ]Δτοη 5. 4] εἰξ νόμων κ΄, φαΐ οτίϑιη ἴῃ ἅπι- 
ΡΓ εἴς οχοπιρ! γίδιις ἴτὰα πποηἀοίὰ (οτίδίτιγ τοατεγίγατς οτος 
Τυ (ἀπ σοττιιρτοτὶς ἄτης ξαΠτ]}» 9 ύκίω δὲ τοὺ γῆς αὐτοῖς 
εἰργασυβυίω ἐϊ), αἱ ψίδει προ μήκη,λίϑων τρϑτίμιων κὶ ἀγήρων, δίς, πὶ 
νοτα πε Ιςέξιο. δ ψαλίνε προμύκυ λίϑων πολυτίμων : ντ ὅ( ἰοσίὶς 
δυ1645,4ὶ αἰεγτὸ αἵτ, ψαλίδα, ἰὼ κὸ ὑμεῖς α ψίδοι φαυῖυ, Ἡείγομ. 
ψαλὶς, τὸ αὐ ρμῆνον, κα κρρμείρᾳ τοιχεῖει κίνητις. Ἐτ Αἰἰδὶ, ψαλίδες ἐχ- 

Ροηϊτ ρὲτ αἰψίδες “ἴδ ςυλων, Αὐλζοτεῖ ες ἀς τηππάο ἔοικε ὃ αὐϑῳ- 
βάλλειν ὃ κόσμον τοῖς ὀμφαλοῖς χεγομῖθοις τοῖς ἐν ταῖς ψαλίσι λίϑοιςο, 

δίς. Ἰαρ! 4 θιι5 1115 οἱ ἰπ ορεγίδως ξογηϊςατίς. ἔοτ ἢ 8 ἱπ πιο- Η 
ἄμτι ἀϊραηῇ σοὺ βογπιδῖῖβ ) πτιέζαγα {είς ἰητοτίοζα πες »υ νπισος 
δΙΠοὶ νοσαπτιιτ : ἢς Βιιάαειι5:ιοστοάο ςἀρίτιιτ 17.Εχοάϊ: “᾿ 
ΒΪ τιπθὴ φαρῖζα σοΠ πη πάτιιπη» εχ ροπίτατ.κ αὐ ψαλίδες οἶδ᾽ στ 

μιν ἐἰκυι 

πος “Δ 

ᾶ“͵ ἵ 
ἌΞΕΙΝ “-- 

Κ πῆρε ἐς τ ΞΡ 

᾿ 

κ “2, Ε - Ἷ ᾿ "χη λῶν κα αἱ βάσεις, ὅζς. ἰὰΔ εἴς, ορετα ξογηΐσατα», {γυζξωτᾷ ἀτπ ἣ ΝΗ 
εὐατα. ἫΝ τ. 0. Ὁ 

ψαλλιονον οἷ ἜΝ γῤμὶ 
Ἷ 

" 

ἴῃ Ομ} Ετγα ΡΠ τιμπὶ αριϊσογς. Εἰς ἃ ψαάυω, 

ἱερο 



τάν 

ὩΣ 

᾿ “τὰ 
ἴεπο εἰξ σςτεδυὶ ρᾶτο ΠΙρτα σΟΠῚ ΠΊΠΓΠΟΠῚ ΠΊΟΑΓΙΠῚ ὅς σοηὐαιῖ- 
τατοπὶ 9 νοίατς τείταο δὶς ξογηὶχ ἐμά πιέξα τ νπάς χαμάριον γο- 
οἄτιιτ. 

ψάγλομοι ἐγώ, ΡΓῸ εἰκροωΐμαι τοῦ ψόλτου, ΡΠ οπεὶς πὶ δυάίτοτ.» ντ 
ἀρ ά Αἰβοπαῖιιπι ἰῖρτο ν΄. ἐς ἀϊξξοτίο διγατοηϊςϊ » ψαλύμῃΘ- 
Στρατονικος 5 ὅκ ἔχων δ᾽ ὅτῳ διαλέξηϑ' ἑτέρῳ, δίς, Πιεΐταν ντ κα- 

ταυλὲ μαι γαμ)λϑ μαι κεϑειρέζομαντ 1.44 (οτίπε., ςᾶρ.14. Αὐἰίζος, 
Ῥτοῦ οτπη. Δνᾶ τι οἱ πογοιώ τὲς αὐλοιιῦται, 1ᾳ εἰξ,γοοτοατὶ (οἱ ςης τὰδὶς 
σδητιι. 

Ψαύλω, κιαλώ, αν αν κι, εορ. αἰ, ἔψηλα, σλητο; οἰτματατη ΡΟ], Ἐγαῆῃ. 
Σ δημότας Πρηϊῆςατο ργατίας Ποο ἀσογο ΐπ ΕΡΗΤοΪαπι ἀἰμὶ Παςο- 

δ1.Δέα.Ασοιϊπηρ. λα 5 δὰ Ἐρλοῖ, ς, ς.λαλοιύτες ἑαυτοῖς ψαλ- 
μεῖς τὸ ὑἱμνοῖς κὶ ὡδῶς αὐβυκρτιχαῖς, εἰ δὸν τὰς κἡ ψάλλοντες ἂν τῷ καρδία 
ὑμὴν τῷ κυρίῳ, δις.Ὑ αὐλεῖν ρτορτιὸ ἀς (οιἰτιι Πα ἀἰείτατ; φιιοά 
δ( [Γατὶηὸ ΡΠ οτος. Ἠογατίιιβ, 
ΡΠ Ώλες ἃς Πιξξαπηιῖγ Αολτυῖ5 ἀοῶπις νπῶ 5. 
ψάλλω, ΕΠ Ὀνρογουτίο, κρέω, κόπῳ, ΑΞ (ς ἢ]. 1ι Ρε Π5, Καὶ ἡ ον - 
ϑειραν»νἡ χϑιτοίκτιζε ςρατον.νἴἀς Ῥαλμώός, 

ψάλμα, ἀτός, τὸ [ΑἸ τιι5; ΕἸΓΙΡ. 
ψαλμίαι ἘΠ Ὀ1Ο 1 Π 65. 
ψαλαὸκ οὐ δ. [Δ] Πγι15, Δ ητι!5,οδησῖο, Ῥγορτὶὸ οἴτ ματα ἴθ πι5,6 τῆς 

κιϑεώρας Ἀχίθο, [πτεῦρ ΑὐΠτορμ ἢ Αὐδυντάς Ψάλλω, Αριὰ Ἐπτὶ- 
Ρ᾽4 ποις ἤτω ψαλμοὶ τόξων, Ἐξ Δα ἀιιοίτιτ ἃ διι18, τὐυὺ νδυραὶν τὰ 
τόξα ψάγχλων. 

Ψαλαοχαρὴς, σαιάςη ΡίΑΙ πλϊ5,[η ἘρῖσΥ. 
ψαλμῳδία, ρ(4{Πςη 41 οἰιζα»Ρ αἸ πο 11. ΝαΖαῃΖ, 
Ῥαλμῳσὸς, ὃς 
ψαλτηρχ δῖ 
ψάλτης, κ, ὁ ΔΙ τος, (ΑΙ πὰ, ολητοτ, Ἡςίνοἢ. 
ψαλπίρμον, τὸ, ρίαἰτοτῖαπι, ΠΠγο σαῖπτο ΤἈςορμγαίεὶ μΠτοτὶξ Ρἰδη- 

τατιιπι ψαλτήριον με ταιχέοέστ ϑτο, ρ αἰτογτίπαι τγαξίαγε, ντὶ ρίαϊτε- 

χάρη, 

ἱδοῃῃκ. 

ἄς θη; 

Ἷ}, Γ 

δἰπδίνι, 

πνταιταῃρο. 

ὮΝ βρη ήταν, 

νἀπ ον, τῖο » ΡΙατατομ, η Τ μοιττχοςϊ. λὺθρν αῥιμθστεόϑοιι Ἀν με τα χφεΑστεόϑειῃ 

ἫΝ ψαλτιίρκον, δες ψαλτιήριᾳ τρέγωνα, τι Ἰαιιςῖτα ἡ Ο424 ἴῃ ΡΥΟΌ], ΑΥΙ 
{του. μφ'γαδιν,ν οςὰς ΑΡΟΠοὐοτις ρα Ατῆθη, 0.14. 14 6πὶ Πᾶν 

Πινυχίι ἱὰ Βοῖ στο 4. Καὶ τοῦ πεγονίου, ὃ νιῦ εἰς ψαλτιίθμον ὄρϑεον μετείη μφίτι- 

ΠΤ ὦ δὲν δίς. 

ὕδπῃ ἐ{!ε- ψάλπγξ,»»ΟἴτΒατδ δ ἃς ψάλτιξ, κυ ἀ, 

εἶχα, Μή: ψΨαλτος, ζοδράρτιις οἰτμα ταῦ τοὶ ψαλ τοὶ αι; ΡΠ ρο της, 

υὐνιψανιυμ- Ἤαλτρια, ας, ἡ Βα ηα, ΕἸ οἴγς. : Ὁ 

"ᾳ, Ὑωνηὺ ὙῬαλτῳ δὸς, ὁ 1 Επὶ 4104] ψάλτης, Γᾶ. 6 «Ῥατα!!ροπιοποηνψαλσῳθοις
 ἐ- 

ὑπ|ν σ ηψε: φησε κατέναντι τοῦ ϑυσιας ρίου, ζατς ἔεςις σλητοτῶβ σοΏτγα αἰταῖς» 

τὐδμΝ τ ς4Ρ.4.Ἐςο]εΠαῇὶς!, Γ 
ψάλυγες, ραρ᾿ ΠΟ πο 8 εχ ἰηξςέζοτιπι βέμετς Μάχ. στᾶπι, ἸΏτΈΓΡΙς 

τυ ἢ τάτυγ πο] 65 ὃζ εἰο:πιϊπατοϑυιιὸα δἰ οι {15 ψαλη πιοπιῦταῃινὶ- 

ν τιν ἔην τῖϊς Πρηϊῆςει. γρίὴν , ᾿ 

εἰραδίσηο τα: Ὑάλιξ [οἰ πτι}}1α, ἔα. ἴα πῈ ρεπὸ πποτῖςῃδι ὲ 3:0 

του ψὶ Ἐαμαϑυ, εν", Δτπάτμοον ηὰ ΕΧ ἸΝοτεῖ δι ῬΒοοὶ ΑΕΒ : Ὁ ̓ 

λιν εμνείιν Ῥαμαϑος νυ δνν ο] γ ρτίπηα ὅς ἰεειιπ ἃ Ὀγου  ψείμμίθ. τς, δι 1. 

αὐ μῴγαα ΑςοΙρίτατ Ῥτο ἱρίο ἵπτοτς ἀρυά ΒΟΡος. ὅστε ψάμαδυς Ἶ τῆν τ 

αἰλο τὴν» Ἡοπι. αὐτὴ τ αἱαρίϑινται »ἡ πολλὰ τῷ πλήϑει:ῃς [ὨΓΟΓΡΤ.ΒῸΡ ἘΝ 

ἐν ἐπὶ μὴ’ εἰμφὶ Ζλωδὰν ψαΐμαϑον ἐκζεξλημῖ-. δίς.1. αὐθὰ τὸν αὔδφλιον τύπον τὸ 

ἐψοϊαιιθήμ: ἘΝ ΤΟΥ ν τ μν, 

πεχὐοα Ὑαμαϑαδηρ,εως «ὦ αὐ ἡ αὐ οηοίι5. , ἷ 

προ τος ψαμιακόσια, τοὶ, ΔΤ ΕΠΑΓΙΙ ΠῚ ὨΛΠΊΟΓΙΠΠῚ ςιιαπτία μος εἴπ Ἰππιιπγεγᾶ. 

πίοι Οοτηπιοπ. Αγ ΟΡ ἷα Ασβατη. τὸ γὸ ὑαμμακοσια καϑ' ἑαυτὸ, ἐς 

Τα ἰδ; πλήϑοις ἐτίϑετο, ΕἸΙροΓ] 5,Αοεϑιμεῖν ὅτατας ψαμμᾳκοσίοις,δίοιν Ἰὰς Ε- 

ὑπόρὶ [- ταὔτ ἰπ Αἀαρ. ΑΓ πᾶ πὶ Π]ΕΓ1Γ18. . 3 

ἩΗΠΑ, Ψαμμακεσιογάργερος, τοὶ ἰ ΠΏ ΠΓη ΘΟ γάτα δί ἱπβηϊταναρυά Ατὶ Πορβδη. πη 

αἱ ἿΝ Αοδατηνας γε] τὶ 10 πτὶς ἄγε 45 ΠΙΠΏΕΤΟ (ἀρεταητίὰ, 
; ἘΝ ΩΝ ψαυὶς ἰδὸς, οταἸχταςοίρίτας δ ρτο ἀαιδεἀιιέϊι δῖς φυἱὰ δε ΔΗείν. 

ἰεριτιψαλίς, 

Ψαμαίον, αν τὸ ατοπιιΐα, ΑΙεχ. ΔΛΡ γοά. Πα, Ρτοθὶ. ΐ 

Ῥαμυισμὸς ἀϊοίτιτ ἃ Ραλ]οὸ Δὲ οἴπετα [δ το 3.{4Ρ.48.ν [5 ἀτεπαε ἃ 

ΠΤ [ο]ς ξογεξαέϊα δά ἀεποςαηἊ δν ἀτοριςογι πὶ ΦΟΓΡΟΓΑ 1 ̓ρᾷ 

ἀεξοῖα.Ὀς ηιιὰ τειν άς Πιοίςοτ! . 1.5. καρίτε ἐς ἀτοηᾶ: Αε- 

τῖιτι ἰθτο το ςαρῖτς 18. Οοτης! ΟοἸ πιπὶ ἴδτο 3.:ςαρίτς 21. 1- 

εἶταν ὃς Αμωοχυσῖα, ; 

Ψψαμυοδύτης ἐγ, ΡῚς]5»61] αἰϊο ποῃλῖης ὃ καλλίώγυμος ν ΟΟΔΤΕΓ : ἂ- 

τοπατίαπι νοσᾶτε ᾿ἰοςἰτο]ιὸ 4 ἴπ ἀτθηα ἔς οσοιἶτατ, 

Ψαΐμυδς,χ, ἡ γατεπα. Δα] τη ἄμμι. Ἡογοάοτ. 

ψΨαμμώφης, εἴν καἰ ἡνάτεπο [π5» [0] οἵ5. 

ψαμμωτος ἸάςΠ1. 
Γ τ ἘΠυὰ γε πκημε: γεν 
ψΨανὸς, ὁ, Δ[ ὰ ποτοτοπεὶ σαρε [ττῖο, ψεῦνος. 

ψαῤ δὲ, ἸΔεμο «ὐδα γα6.: Ἐ 5 Οο1.110..1.ς 4.19.4 βποαι. 

ψαῤας, πγπος5 Ὠϊοίς.110.2.σὰΡ.101. Ἡοπι.11144., Φμ δ᾽ 
ὡς τὸ ψα- 

ρων νέφΘ» ἐρχῆται ἠὲ κολοιῶν, δίς. ὑχυνὴν 
Ὑάρεςγαι!}5 φυσήλπι, ρα οτ, ὅς 860115 τιῖτ τι] 6. Η οἴγο. 

ψαῤθο γα, δ, ἘΓΏ 50 5 6 Π1}5 υ 5. ΑἸοχ. ΑΡΒγΟά. ὃς ΛΈΝΕ ὙΡΚΕ 

ψεαρλεονοῦ, ἐν !οχ, ἀπὸ τῷ ψαύρεινον πὰς αὐ ψερός. ἘΠ ἐπ πὶ ςὸ ὉΠ Ῥ 

εἰς5.ποικίλ Θυγπάς ὃ( ψαρὸς ἵτ Ὁ’, ὁ τὸ χρίκα τοιντος. Ἀτὶ ἀλώτο 

γεφιἔλαζες ὠνε μῇν Ὁ- τὸν ψαρὴν Ἵππον. φαρφὶ ἕπποιγχιιγπῖηὶ σα Δλ)Ὸ 9. 

1}0.1.Ζαοματῖα Ρτορῆι, 

ι σα. 
δ αηώγλειγ,ἰάετη οἰ, «4 ψαϑοίλλειν, 
αυκροπύδιιρ γΟἸΟΧ τ ορίτβοτοι ἐπα, φαδὰ [ἀ ατηηίς τάτιῃν ρεάΐδιις 

1ηζοτ σαγίτιπι ταηραῦ τΟΥγα ΕἸ εἰ Ο, 
Ῥαυκρόποις, δ. ςτ}5 συ) ρ 6115 ροάηθιι5: (ἀτυγογαπὶ (αἰ τδητίαπ ς- 

Ρἰτὰ τὰ Ὀοην ΙΝ οημλ, 
Ῥαυρρ »δγ δ, σα! τ! οὐ 82 τ ΟΠ 15,401 ςατιιθεδυτό φῦ αὔἴκρως ψαύειν. 
Ἑαῦσις εως ἡ γταξτις», ΟἸ οηγεα. 110... 
Ῥαυςογ,ατταξλιιπ. 
αύω, μιαὕσω,πιαυκα, τληρογατιϊηρο ςοπτίηρο,αττγοξξο, ἅπζω, Θέ ω, 

ΡαΙρο,ἠξγρογρογοιτιο, Οοηιείμο ψαῦον ἤδη σιωλἐ μοὶ καὶ ἐρανξ καὶ 
Τ᾽ ἐρανίων ΙΝ ἀζαηχ ῖη Οτάτιν δὲ Μοίε]. πυης πλσσι οα πν ὃς 
οαἱοῖια ἰηρτξάοτς, ψαύσειε αὖ ἐρανξ πῇ κιφαλῇ, νετῖῖςς ςα [11 πὰ 

ςοητίησοτετ, ΒΡ] αταγοίνις ἐπ σον ἐς δοογατις ἀα πιο πο 5 Εὔςιν 
ὅπη ψαιΐει πῆ ἀλεϑείεις τὸ μυϑωσερ τ τοι ἄσττι ὅς ἔδει νογίται αν 
ἀττίηριης. Θά] η."Ὁ.2. αὐ Οἴλος. ἀλλήλων ψαύοντα σάματε ςοτ- 
Ροτγᾷ αι αλυτιὸ [Ὁ σοητΙΠρΈητ 5 μα; σφη μα πριτητιη" ψαύδονται 
κεφαλὴ ,ζοηταπῖ σλρι 1 Οἰσογ, θ το σι σαρ. 29 ψαυϑνοὶς, σοητα- 
ἔτι5»} ἀπ πὶ ςαρ.16.}1}.2, 

Ψψαφαξ, ςαἰσυ!ς δριιὰ Αξοἱοβ., φυὶ Πηρθα σοπητημηΐ ψῆφθ' ἀΣ- 
ΟἸΓΕΓ, 

Ῥαφαρία, [ςὈτΊτῖος, Ἡ ἐγπιοὶ 1.1, Ὀἱοίς.ς.119. 
Ῥαφαρὸς “ὁ κα ἦγνο] 
Ἔαφαρθ- Ηἰρροοτγ. γα ϑυρὸς, Οατη, τομαῖς» ἰσυδ "15. Δ 115. 

σάπο τι: οἰνάινέξι!ς, (χα! ογε οὔτις» (αι }1 4115. (σαίογ 7 ἴζ2- 
τοις, δϑραυς:9.-, ἐλαφρὸς κακὲς, ἐδ εν, αὐχμηρος νὺ κακόχεας, Πη45 
1] ςοἱ οὐ 5» θοο!ογιοθανΒά ιι59ο δἰσατιιο, ψαδαρόςψαφαροὶ τόπον 
Ιοςὰ ἀτόπαοςα ὃς ἰἀδυ]οἵλ, Θ42α [ἰδτ.1. ἀς Οδυῆς ρίδης. ΤΕςο- 
ΡΒιγαίι, ἀῦϑιΘ. ψαφαρῤνγ ἤος Γι α] άτις : πιο ΠΠ108 : πηΐπιιϑ ἔρ! οη- 
ἄς π5»ΒαιΡατας: ΠΗ γηλι 5. Νίατος ΠΡ τὸ τοσυῖο. οἵ σογί 4 σαρῖτὲ 
136. Οἴγοςὶ ἔος ἤΠοσατιῖς αἀ πιοάμ πη ἐγ] Β}}1ς5 εἰ, ὁ αἴϑος ἔξρψαφα-- 
εἰν: εἴπο να]ρὸ νοσατιατ [π{ 4». ΑρΡίαπιις ἴα Αππῖθα] ἐς Χιχὶς 
Ρεγ ας φσεῖο 5 καὶ τύ» πέτραν ἐκ παῦσε ψαφαραν» γιγνουβμιίω., ἴαχτιπι 
ΒΊαθτῖς, ψαφαραὰ χώρα, Ἰαχίτας τεροῃΐς, το πε 115 ΔΡοτρ ᾿Θἰ μη} πὶ 
(ΟἹ. 

ψαφαρότραχα μῆλα) ΟἾΟ5 ΤΟΛΠ] [χῆα ἃς ΡΟ, Ηοπιογὰϑ ἴα πγπι- 
πο Ρδῃ. 

ψαφαρόχροωω κάρα, [411 }}4τπ|πιὶ σαρετ, Επτῖρ. 
Ῥαφιγξ. τὸ ψήψθ-, σαἰ συ] 5: πηααιοάε πὶ λα ϊγξ, Ιαρῖ5. Ρτὸ 

λάας. 
Ψαφορίαγας ἡ ἔτ ρ.}1τ45 αυξ: ὅτ (ηηαΐοτο. 
ψαω, μιυΐσω, πιχας του ρο, ΗΔ, ὁ μαλέζω, λεπ]ιυύω 7 ταάο. Ρ] Δπιϊπὶ 

ἔαλοῖο» ἤμε σογγῖσο; πη ]σεο, νπάε συμψείω ὃς και τεψαίω, Αξζεις 
Αεουΐ, 

ῬΈ ρΡτο σφαὶ, (45, )οτὶςέ, 
Ψεγμα ατος τον 1ΓΠ) ΡΟΥΊ ΠΗ. 

ψέγοίερυ]οΒτιπι, τείφίϑ., Η εἰν ς, ; 
Ῥέγω, μιέξω,πιεχα,ν τι ροτο, τι μοζω, ΓΕ ρ το Βου ἄονσάΓΡΟ. ἱπιργο- 

ΡΟ, ςα]ρο. ΡΟ οὶ λοιδορω, βλασφυημων Κφικηγορωῖ, καπηγορωδ κακολο- 
γῶ κακίζων ὰς Μέμψαει ἴῃ Απιπιοη, Αςοιή, δι Οςηήτιιο ἄρ. 
δ: 1:.4. τα πη πη. 

ψεδγὸς,ς ὁφταγιϑογαιῖς σα Ρ1}}}5 δέ ἱπηρεχῖς. μαδαρὸς γαραιόϑριξ, ο[αεΥ; 

οαἰαιις. ΗΟ. 144. β,ψεϑδνὴ δ᾽ ἐπενίωύοϑε λα χνηρῖ ςΟπᾶ ἰασιοίσεθδαι, 

τας ἀςῆιια, αῤαμὶ, μοι δαιροί, 
Ψέδω, ΓΟ. ΓΑ ΠῚ βετο γέντο ἔσω, φροντίζω, Η εἴν ἢ. 
Φιαὶ εἰλώπεκαςγψ ἢ φοινν α]ρ ἐσ) σα σα}, Η εἰν εἶν. 
Ψ εἰρω αν. ἐρως ςΟΥΤΙΠΊρο, φϑ ρω, Ηςίγοἢ. 
ψΨεκαδηα, τὰν ραττα: ρἢ ει], ΤΉ ορΒτ. (ἐς δαυί ρίλητ, 
Ψεχαζό μᾷ,οἱ. τάς ἐΔΕϊ. ν 
ψιχαξω, ἘΠ ρυττατί πηνάς ἤπο. ΓΟ ἴττοτο. Ατ ΠΟΡΒ. γε. ἔβξον- 

τῶμϑῳ ἢ ψεκαζουίν. ΤἈΦοΡτ ἄς σααῇς Ρίδητ. 1.6. ξαΡ. ν]ς. τὰ ἢ- 
χνν “ἈΠ λαγων ὄυσνυότερα ψεχκσιῶιέντα μαλακῶς ὑπ᾽ αὐ πίων τὼ κιωη- 
ἰαν τατον ἱγγογαταθαζα. 3 , ΤΥ 

ψεκοὶάδοιγ», αίρενπο 1111 ἃς νοίας ᾿γγοτγαῖῖο 5 ἀιιοτῖος πλϊηυ τη - 

τοῖα βαττα 15 ἰγγί ραπιαγον τ Ρ μὰ γοτὶ {ΠΥ} πλα,τπλουεα!α, Αἰ- 

τί ποτιάς πη 4ο ν καὶ τού νέφοις ϑ'λίψις ἡπία οἷν σα ,μαλακρὶς ψεχα- 
δας διασπείρει, ΒΡ 15 ΤΟπΊρτο ΠΟ το πη πιο Π]6ς [Εἰτῖα5 ςοηίρεγ- 
᾽ς, ἘΠ στα ετίατη Βιιάινοττίτινάς Αἀαρυ ψεκάδες ὅμέρρν ων. 
σά] γ τιϊπτιτας σατταϊα: ἱπιδτοπῃ Ρατίεπτες» Εγαῖα. ΡΟ τα! ὅς 

Ῥτο αἱ τὴς πηῖπατῖς γεσας, Ποτς οἰ διιγιιαι ἰητοτ ἀγεηάτη. Ἔνακα- 
σὲς οτίαται ἀϊσιιητιτ ἀποῖ [Πα θα ἀοἸσάταγιι πὰ πιατγοπαγασῆ (ἄς 

ΡΊΠος πιεάίςατο ἔσο σομηίρεγριης, 
Ψεκαϑιεὶς. νἀς Ψεκαζα, 

ψέχτηον ταροτάτοι ΟἹσογδη]. ΚακήγοεῥΡΙλΟ., Ὁ "Ἢ 
ψεκτικὸς, ΓΕ Ρ ἐγάτουΪ ΡΓΟΡ ΤΠ.» 4010 Υ ΓΠΙΡΟΓΆΤΟΥ νΤΙ (οἷες τορτδὰ 

Βεηίοτι. , το χω; 
ψεκτὸς οὐδ, δ ν τ ρογα Ὁ Π1ς Οἰςετουϊ» οι! ραηάίι5, Πα υἱτυρογαοηξ 
εαάοηςον τα ρογῖο ἀιρημς οί] χ. 

Ψελλίζομιαι. μι. ἰσομαι. αν. ἰσμόι, ἃς : 
ΟΝ πις τν ἀπ ικοι, τὸ ἡ ἐνιομα», Ῥα]δητῖο. Ατι τοῦ ἐπ ῬΓΟΒΙ ερπι. 

1. Ἐπ τα 4.δηΠοτις ριετδ. ὥς τε ψελλάζεσι κὸ ΦΡΑΩΝ ΣΟΥ ΤῊ τυ ον 
χά. ῬΊΑτο ἴῃ Οοτρ. ταν δ) αὐ δρεὶς αμαυσῃ τις ψελλιξομῆρα, δίς. ἐδ 

δ΄ οτίδοι παι ρατὶ, Ὀ]ατεγατο, ΔὈΓυτάὸ Το! Ατητοςπ τ Μεταρηγ- 
ωρὸς ἃ Φολίζεται κέγων Ἐμπεῤυκλῆς, ἸάΕτα »ψελλζομῆῥη γὸ ὗς 

"ἢ Τοῖς ἄς ΒΗΡΙλ 111) 
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ΣΟ Ὑ Ἔ 
πρώτη φιλοσοφία αἰρὶ πόντον, δίς, 

ψ λλεονγτὴς ἀὐτ}} δ) ΤΟΥ Ω1165 γογαοϊα οἴ τοᾶ ΠΊΑ͂ΠΙΙΠῚ ΟΥ̓ ΠΑ ΤΊ ΘΙΓΕΠ1. 
θταςβῖαϊς ΡΊ τη, αὐεύχε εν μανιάκην ΡΟ ΠΧ ̓ στο φαΐπτο, Περά 5. ἐὺ 
και ποιὰ, αἴδε κοί ρπια, χὰ εχίνοις κὶ αμφιδέας ἐφεῖς ψέγλια, χελεδόγαις κ᾿ βὲ 

ἐάλια,ἀνχὶτ ἐς οὐπαπηεησὶς }]Π1οτθ τ, οἱ γ Ὀἱα5 10.2.46 (41- 
115 9 αὐοιχ εΐ σοις ὴ μανμίπαις, τᾶτο δ᾽ δδὴ χευσοιώ «ἡ ἔγοιον,, δ᾽ φορέωσι πῦρ 

παὶ χέρας κ τὸν πρᾷ χυλὸν οἱ γσλ ὦται,ΓΟΥ 1165 ΔΓ ΘΟ Π5) 6 ποτ σοίτᾶς 
εἰτειπι τ ηι15 ὃς ΠΟ] πιτη δ ρίητοι αἱ ἀχροχέρλον οτίδηι ἀ ΟΊ τΠγ. 
Ὁ ὠλιὸν πὰς ψάλιον ἴῃ σα! Οτα πὶ ἔλθη 5) ἀἸοἴταγ 1{ΠΠῸ τοσαιια5 ἔστ- 
τοῦ5 σἀΠ ΠΟΥ πὶ Πρ ΠΤ Πιγίπσοπϑ» 410 σΖιι5 Γοτ] ΠΘτΕΓ: 
ναἱσὸ φοηγηνοῖο. ΡΟ]ῸΧ 11|0.1..κὐδὲ ἑωμμων Ἰοφιει9,τὸ ἢ «αὐξὲ τὸ γἡμείον 

δειεὀμᾶρον, { έγλίον,ν ἀς Ὑ ἁλίον, 
Ψελλιοφόρρι, Υ ΠῚ} } 115 ογηδτ, Πεγοάοῦ. 
Ψ ὀλισμα ατος τὸ. δα Βυτῖο5, ὅς 

Ὑψολισμὸς, ἃ ὁ ἰτπριια» Πα πταπτία δταιιε εἰτιδατῖον φΐα εἰπς οἴ νο- 
Τατ ψέλλεον ἀταις σατεηδι: πριιας ἀφ 1} 1τὰς ἀταμς ρταροάίποη- 
ταπι. τοΐταν οτίαπι ἐς ροήάαρταν μα ν αἰετ σατῆ ἐπα εἰ ὃς ρε- 
ἄἀϊιπη σοπηρεάες. Ρίατατ, ἐπ᾿ 5 γ 1145. Σύλλα διατρίζοντι αἷρὰ τας ἀϑιί- 
γαξ, ἀλγημῳ ναρκώσες 17) βαΐρρις εἰς «δὺ πόδες ἐνέπεσεν, οἷ φησιν ὁ Στ’ ἄξων 
ποδαγρας ψελλισμον ἐξ). ΤΠτοῦρτο5 ποη ἱπῖο  ]οχῖτ, αὶ θα] δυτίξέο. 
Βαϊ δυιττεητοπὶ ροάασταπι σοῃμεγτίτ. 

Ὑέλλομα, τὸ ψϑνω, 

Ἑφλος οὐ, ὁ 4} Πτογάτη αἰ ἱιαπ) ἄς (γ]}Πασατι ἴπ ργοπιιπείατίοπα 
εχὶπιιτγώσημως κὶ αἰαῤθρως λαλών, 5.1. Ρ 410 1155 δ᾽. ἤι5. ἀριά Ατὶ- 
Ποτιάς Απίπηνν τάς ἴπ ΟΠΠ]14 4. Ἐτγα πη. ψελλὴ κἰ πεπῆδύει, Κὲ (ς ἢγ - 
Τὰς ἴῃ Ργοσιοτη, ἦν δ᾽ εἴΐτι σοὶ ψελλόν τα κἡ δυσεύρετον» ἢ φιιϊὰ οἵξ 
{ιιοι πεηιιοᾶ5 αοαι τα ρβογα ἃ θΑ] 5 4111 ποη Ἰοιιπτατ 
πο ΠΙσοιζοτ, Λ Ἰάστιγ Πηπιρί1ε ργο εἰεραητί Ατμςη.}1.8, 

Ῥεγλότηφιητος. 4. δ᾽ ἤταϑονἀς Ὑραυλότως, 
ψΨέλα, ΒΑ δυτιο,άἀϊξλοποβ ποπ δεπς ργοπιιητὶ ουτραυλίζω, ἀσίμως 

λαλώ, πὶ δ 4 [1155 π|α]ὸ Ιοιιοτ, δ πγάἀὸ Ιοιιοτ. σοὶ ρίτγ ρτὸ 
πμπσοτιδίατετο. 

ψά δείχίελ!Θ- κε, δ. ΕΔ] [5 Πιιητῖι15 5) ἔα! πχητίαης ψδυδῆ ἀπαγίέλλων, 
ΑπορΗ. 

ψά δώδελφθο. Δ1Πι|5 ἔγατοτ, 
ψϑσακέθο, ἔαἸι5. ΝοΠηι5. γγωτοὶ ψδυδαλέοι,, ἔγατγεβ ποἢ βεῖ- 

ΠΊΔη]. ᾿ 
ψβσώλι δι, υλεπάαχ, 
ψόδάυαξις, 514. ὁ ψδυδόπλετος, 
Ὑδυ δαπόςοκ Θ΄, Ρ[εἀσαροίτο 5 59 [ὦ Δροίζο τις νἱ, αιΐ ΠδῚ ΙΓ 

νοπάϊοατ οαπὶ Εἰ} π|Π|. 
ψῶδάργυρρεγεγδ, ἀπ] τοτί παι ἀγσθητατη; 4104 ᾿{ππὶ δοηΐτατο ΠῚ 

ΠῸΠ ἀττι πρΊτυϑτγαθο, 
Ἔδιϑατράραξις,αττὶ ρΠἸοῖς ἀρτε[εῖς ροητις οοτί 5 τετογγι ΠΉ1: ν Ὁ} Πᾶτῖα 
Βοτβατίοτιιτν. Αὐτό ρ ἢ ἴπ Ἐφ τ. Πιϑτεν αἴτει τα δ᾽ ἡ Θελήγ ἁ ποισ᾽ 
ἰκροωυλώη,Εγ}0:8᾽ ὑπ᾽ ἀυτώ ψϑυδαιτοχφείξιὉ- πλέα: Καξλεψεγάαυ, κ, ταὶ 
μέτωπ᾿ αἰέασοσε,! πλήρης ψδυμότων. 

ψ ὅυδα ἤἥέκον παν οὐ ιιπὶ ἔα ὁ Αττὶςσιτη»ποη νεγὰ Ατιῖςιι πη. 
γοῦν δεγοσφὴ ἡ νἱπα Ἰοῖατη οτατ ἸΠ ἐο5 41 αἰφαοτα νοὶις ἀεί τογειη 
ΕἸ ἴῃ ἴπις νοςαἤεητ . δ αι σα! απιπῖας σοπα δὶ τα πεγεητιῖγ 
ἄγριω δίκη ψϑυδεγζοα φῆς ἰω «Τ᾽ ἐμ ὡς ὀφεΐλοντεῖς τινὰς ἐν δειξαμῆμων,, εἰ 
“δ δώς σεσυκεφαντηκότες ἑλώεν,ντ ἀϊχὶς ΡΟΙ ΠΧ Οηοπηαίιςὶ [θγο 

8. Αρυά δυϊ4, ψάδέγίραφΘ- δίκη 1η φιιαίοτος ξ]! τος ἰπίτυτα 
αΞ|10. 

ψῴῷδειπέμγ»τχεηάδοϊα ἀΐσοτγε. 
Ὑδ δένεδιρᾳ ) ας. καὶ γ Πξζα ἰηΠάϊα » Χοπορἤοη. ψδυδένεόραν ἑποιά 

στιντο, 
Ὑ δυδεπιγραφεῖν,ἰδτιιαν ἔα [Ὁ πουλῖης ἱπίογιδεγα." 
Ἢ δυδεπίγς ἐφ. ὁ. (ὁ Ἰα(οτίρτιις. 
ὙΔυδὴ,ταεπάδοΐτοτ, [α ὁ, ψϑυδως, ἡ 401 ἢ ἐδὺ ἐγοον διαξζώννει, ΑὙἸΕοΡἢ. 

τς οαἰπαιηίδτιν ἔα "Ὁ. 
ψδδυηγόρρς. ὃ. ψδυδολόγος , πισηἦαχ 9. ΟΟπΊπηδητατ. ΤΠεοςτγιτὶ. 1- 

αγ].1. ν᾿ 
ψᾶ δύρκον, τὸ,ν Δοιμαπὶ ὃΖ ἐπιοητίτιτι [προ ΠγαΠῚ 5 σε οταρ ϊι1Π|. 
ιοά ἃς κενήξεον ἀριιὰ μγσορἢτ. 

ψᾷ δὴς, ἐθ. ὁ γα αἰ πγοπδα χοναηιι5. ὑδυδὶς αἰτία, ἐλ Ππῦ στάθη. Ὁ ε- 
τα ίτἢ. ψδυδιὰς λόγος, [4ςπὶ Πιροτ! το ψόυδίςατος ἀραά ΑΥὙἸτορ ἢ. ντ 
κλεπήίςατος, ποτί ς“ατος,λαλίςατος λα γγίςατος εἰλαζονίς ατος, κφκοπινε- 

φἀτος ται 14 σοπιις ἀρικὶ Εἰιατιῖη Οὐγ (εσιπ4. Αριά Διι- 
τῆοτος Κεἰ τι πιοπ ας! [τλιι5. 

Ὑ 80 δισόδομον τὸ, [ΕΓ ξξιιτας σοηιις, αι ηἀο ̓ ηαΡ 4141 ογα τυ άϊης ἰὰ- 
ΡῬΙάεὶ Ἔχυγαπτηγ Ρατγίογος,ντ αι ΡΙΙ,. 

ψΦδεξονιον, ρίοΔοδιη!οπ3.10..4.Ὀιοίς,ς,Σῖς. 
Ὑδυδεγοάφημα, ατος, τὸ, ΔΓ [Ὀτίρταιγα, 8ζ ἀριιὰ Οςεοπιοῖτας [4] ἀο- 
[οτιρτῖο. ΑΙεχ. ΑΡἢγιίη τὸ ορῖς, Εἰςι γδὸ τ γεωμετρίδν ψδιδογραφη- 
μανπδδὰ τὸ μὐτε το ἡμικύκλια αἰριγρίφειν ὡς δεῖ, ἥτε τας γραμμας ἀ γήν 
ὡς αὐ αἰχθείηστιν, ὅζοιν τάς Ὑ ὦ δογραφώ, 

Ψδυδογραφία, [Α1{ ἀε]ατῖο, ἈΠ (σγιρτατγα. 
Ῥδυδογρ αφώ, [ὁ ὃς πιεηἰοίὸ ἔσειθο . ὃς ἀριι σοοπιεῖγας οἵϊ ρεῦ- 

Ρογὰμη ἀςίοτιθο. Ατ ίοτ,ι. Τορίςοτ Οὔτε γδ εἶξ αληϑων κὺ Ὡρώτων 

συλλογίζετῳ ὁ ψϑυδογρα φιδν, ἄτε οἷξ ἐνδόξων. Τά ςπὶ ᾿π 8.ΕἼπὶ τὸ μηκεωφν, 
χὰ παρεμξάλλειν ταὶ μηδὲν χρύσερος ωρὸς τὸν Ἀ670ν, Και ϑεέπόρ οἱ ψϑνδογνα. 

Φύίωτες, ὄζος 

ΣΡ ΝΣ Υ Ἑ 

ψϑν δδιδάσκαχίϑν, [αἰ τὶς ἁοέχοτ,2.σἀρ. Ἐρ1.2.Ρ τί, 
Ὑεὺ δὸδύκ ταιμκον; ΓΤ Πὰ πὶ ἀϊξξαιταπν, Τ ςο ρ τ. Π1Ρ.9.ΓΑρ.16.8 || 4, 

δέπας μου αθιοίς 10.3.6 0.38, . 
Ῥευδὸσδοξία ας, ἐγξα ἃ ορταϊο γί Π ἔα πια. Βιι 4.1 ἘΡῚ ροίν, 
Ῥευδὸ ϑυρϑνγε τ) 401 αἰ [ὰ ροττα,, νὰ ντιϊο ὁ Ἐτειὑτρονες , ρο[ίσιπι 

Ἡρτατιο,ὅσίαπο ρίςιἀοταγγασπι ΟἸσεγοιὶ 1 Υ οτῦν 
ψιυδδλιασία,ρίειἀοοαῇα,ὰ εἰξνηοη νεγα σας 4 Ὠιοίςοτν. "15. 

1.0ρ.12. 
Ἑτυδυκογα κα μον 9 Ῥίοιἀοο Δ ΠΊΟΠΊΙΠΠ 5 14 εἴξ, ἔα [ὁ οἴππατπο- 

πλιεη ἀϊέζιιαν 9 ππιιὶς τάπι θα οἰηπαπιοτπο, Ὠ]ϊοίςοτια, ΠΡ ρτῖ-- 
πιὸ σαρίτο 15. γοσδτατ 1 ζι[ιξερ ξυλοκιννάμκαμμον ἐν 9 ἐκ οἵδ 5 Ζίη - 
δῖθεῦ φαμπι τ Χυ ΘΟ πα λΟ ΠΉμΠΠῈ 9.14 οἰ 7 Πρ πιπὶ οἰπηδπιο- 
τ] οἱ άςτη. 

Ὑευδοκλητία νεῖ 

Ὑευδοκλησία, 14, εἰ ἀςουίατίο ἀρρατίτοτὶς 9 ιῖ ἔα ὁ γοπηπείδηῖς 
ἴς φιιεπιρίδιι ἴῃ ἴιι5 νοςαίς, Οὐ εάπιηιιο γε τίατίοηοπι 5 αὶ 
νοσᾶτι5 εἴς ἀϊοἰτιτοῖπ ἔγαινάσπι ἀοίοτγτι νδάϊ πιο!) ἱποιάττ, ἔστε 
ἢ) κατηγορία Τ᾽ τοῦ κλυτῆρος Κεκλητευκέναι ἐφ ευσταμϑύκ: δίκη γαῖ ΚΤ αἾα᾽ 

πὶ ψευδῆ κλητευσεέγτων, ἢος ο[Ὦν κεκλυτευ κένα) φασιόγτων παῖς μὴ κα- 
κλητευμῆψας δίκας: ντ ἀριια ΤΠ) πιοῖϊ. αρὸς Νικόςρατογ: ὃς ΡΟ] ςοπὶ 
1ἴδτο 8. 

Ὑευ δοκόρη 7 ἡΠΑ[ 4} { δέ πη εητῖτα ρας 114 ρεγίοηα ογάς (ΟΠ Οϑ., 
ῬοΠχ [ἰῦ.4. 

Ψευδοκυκσειρφε, ἐγ ες οον Ροτιι5,1, α} 5 φιια ἀγδτι5 ἐιηοι5) Ὁ] Οἵ, 
11|0.5.64ρ.78. 

Ῥευσευλογέω, μι. σφ ατ,ἩΚ αν ΟΠΓΙ ΟΥ̓ ψδυ δόμα,» δλταν Α σοι, 
Ὑευ δολογία Ποιά α Οὐ] ΠΊ.ν ἀΠῖτα 5350 ἐπτο ἴ, 
Ψευδολόγςγ), ΠΙσΠΔαΧ 5 νΔΠΙ]ΟΠ 1115, ΑἸΒεησ5 Πἰυτὸ 9.) ἈΙΠῖσε 

4{πις ΡΊ δας, Ε 

Ὑ δ) δομα, μι. δύσομαι γα. δυσμια,7) τα τί οὐ, ἀϊσο πηοηἀδοίτπι . ἔτι ἶτος, 
ἀεεϊριο πεπάαςῖο ἔ4110. ῬΙδιτιις αα Οαἰας. Α' 5. χράφω ὑ ἵν ἰδὲ 
ἐνώπιον τού ϑεού, τι οὐ ψόύδομαι. Ττογρτ. Ροττὸ απ ἴσγιθο νοδ 5. 
εςςς σογὰπι 60 τειτοτοαιοι ποη σοπῇπρουἹά οι, συμπλα!ῆο- 
μω. ΑἸ ορ ἴα Ρλατο ψδύσδομαι τούτων ἐ δέν, ἰχοτιιτη π1}}}} ἥπρο. 
ψαδομω; Αςσουΐατολιη ρίτιτ» ντ ψά δομαΐ σε τς (4110, ἔτιηεγοτ, ὃς 
Ιυἀτῆσοτ. Ασατιις5» ἐκ ἔτι κεῖνον μ᾽ ἠελίω αϑέὸν το φυταλίαὶ ψόλϑοντα, 

Οοπλπλ. ἐλλίισμιὸς,ἱ πα ι1τ αὐτὶ τῷ ἐκ εἶνε, ΑΥ̓ΤΙΤΟΡΗ, νεφ. μοὶ τὸν δε οἱ 
ψάίσει γέ με» 1ὰ εἴϊ, ποη της [1655 πρῃ πιςατιοτῖβ τὶ μὶ,ἔει δά-- 
ποτίις πγουψϑύδομαι 9 υμόν» 2110 ἀπίπιιιπι. Α ΡΟ Ιοη, Ἀ μοα, ψδ᾽- 
δόμμαι πτές:ιν» ἔλ1 10 Πάοιης ΡΠ τις ἴῃ ἘρΙΟ] ψά δόμων τὸ πσγεύμῳ «ἴ- 
γιονγυηδτιοῦ δρί γιταὶ χπέϊο, ἕξις. ν δὲ ΕτγαίππιιςγΟταςὼ οἰ 5ρ1- 
τίτασι (χπέξαπι, πο πο ἃ ττὰ Ἰοηιιδητιγ Οτγαοῖ, πιεητῖοσ τογίι- 
εἰς Ἐπαηροίνζο τουδοηοξαεῖο τοῖπας ιὸά [Γδηλι5 {τῷ τη ςητίος 
δρίγίταπ Ιαπϑξιμη»᾽ εἴπ, ξεὲ ἤπιος ἐπιίτοτ ντ Ἑδοὶ πγεπ- 
ττα Οτοιίς, 14 οἰ, Ππγι!λης: ὃς 5:5 πιεπτῖτατ διιγ 1.4.1} πλα ἶς 
ἀπ ϑρί γίτα τι (ἀπ έξιπη,1ἃ οἵ, εἰς τὸ πνεύμᾳ τὸ γμοντηαηι δίῆς (στῖ- 
ΟῚ ξαγιιησ, χφωκίοό τῶν ψευσδομίμων τὸ φυσικὸν χα» Ὁ. Ν4Ζαη.ἷπ Οταῖ. 
«οἰ ογιιπι ἐπιδητέςητηαπι Πατίαμπι σοοσεπι. ἐψευστέμίω κἐ γὼ τι- 
γα ἐψϑ ϑοίω σ᾽ αν τινϑ-. Ὑϑύδομαι οἰιπὶ Τλατίιο, Α ἔξ, ς. ἐκ ἐψδ)- 
σω ὀμῤϑρώποις»χοη οἰζ πιεητίτιις πο πη}. ἐψόύσατο τῷ ἀυτ, ἔς ἔς 1-- 
Τῖτ δαππ,3. Ἀορ. 193..ἐψδύδθυνάν ἐν ἐοῖν Ἂς νοδῖς πὸϑ ἔς ἔς ΠΠτ ορίπὶο. 
ψδύδεμαι χτ᾿ τοῦ ϑεοῦ, ἀ6 1). πγεητίοτ, σι τα Π ειιπγ. ΧΈΠΟΡ ΙΕ. 1π 
Αροϊορ.ϑοοτγι δύ δεάσαι κριτ᾽ ἀμφότερα, 1η ντΓΆΠ 6116 ΡΑᾶΓΙΟΠῚ τηοη- 
τἰ τῖνἰς ντγοσις πιρητῖτῖ. Ἐδύδομαι, ἈΒΌ]ΟτΡΙατο Κ ἄς ΒΘ ραθ. 
ἐα τις μή καλως ψόύδητε Ὀ] ἐς πὶ οἰῖπὶ αἰεὶ ὃς Ασςι, τῇ ψυχ ἢ αϑεὲ 
τὰ δντα ψεύσδοῶτι, ἀηῖπιο ἐς γεριις πηθητῖγι, Οοη τ αἴτιιτ οὐ απ 
ψεύσομω οσιπὶ Οεηΐτι σειθητικώφον τ ψευσδὸομαι ταϊλοϑοιξγ αθοῖτο ἃ νῈ- 
τίτατο. ΡΙατο ἴῃ Α ΡΟΪΟρ. αὶ τούτου υὑὸὸ ἐκ ἐψεύϑιίω, ἴῃ μος ποπ ογ- 
ταῖν οἷα ἢος ποη ἤππὶ ἐξα] [π5.ἐδετέρων τουτων ἐψευ ϑνηστιν, ἢ} 1} μο- 
τιιπὶ οος ἔς ς 1} τ ΠΟ ογατοῖπ Εὐπαροτας ψευδϑύ δείασγουγςοεηα οᾶπὸς 
τογειςοσηα ργατίν ΑὙ ΠΡ Ν. γεφυψουδώσι δείκνου, 1ὰ οἵτ . ἀποτύ- 
χωσλοτοτρτ. Οὐςειις. ἐμὴ ψευῶἢ τῆς δόξης, ἢ ἀσοορτιις εἴος ορὶ- 
πἰοποιψευϑιεὶς ἐλπίδος ἤρς ἀςοορτι5οΐρε ἔα ΠΠι5, Πεγοάοτορἢ. 
ἴῃ Αἴδος ἀἰχὶτ ρογ Πατοκλυ κα ἐναῤων ψευ δδιεῖσευ δ'ώρρις,ποτ ἀοπα- 
τὰ «ἰοηἷς [ρο] ογιιπι. {ΠΠι| ἀοηὶς 5 ου ἄοπα ποη πογίης ἀλτᾶν 
εἰ ψευϑοεξζω γνώμηι τὴς ἔΔΠ1ατ ορί πο. ἐψευσμβύθ- ΓΝ ώμυς,ορλπϊο- 
πς ἔγαγατιις, ἐξ ευσυβυν τῆς διά μεως, ροτεπτῖα ἔλ[ 159. ἔτι τγα- 
τιις, [τ6πὶ ἐψευσυά Θ’, ααἱ πιο ητῖτι!5 οἵϊ, ἐγαιι τ] ςπτι5. ΡΠ ΑΓ Ατ. 
ἴπ Ερηπν ἐψευσ μῆμοι ϑγὴ τὸ αὐτὸ, λα Ἰάεεη πιεπάδοίιπι τεπςητες. 
Ἐν ταὶ ἐψευσοῖνα,, ναπα ἃς (αἰ (ὁ ἀϊέδα, Ιτεπὶ ντ χατεψευσμῆνοι λό- 
γιὰ Ρχαίχα, ἀνέϊαπι εἴ, σιοά Απείρμοη, ἀς ΜΠ} τοπίπιο- 
αἷο ἀἰχὶς : ἢς ἐπιδητίτις εἰξ . 46 ναπ!!]οαιιῖο ἀἰςίτιιγ. ὃς ἐπλεπ- 
τἴτα δυίρίοϊα Ροῦ Οτασοταπι ἱταϊτατίοποπι ἀρὰ Οἰςεγοηοπι 
ἴη Απτοπι 

ψευσδομαντεύομω,ν ηὰ 8ζ Δ1}{4 το ἄο οταςιΐδ, 
ψεοδόμαντις, ἔα] [τι5 νατος»πηοηάαχ σοηϊοέξοτ. 
Ψευσὸρζοόρτυρ »υρρς 9 ὃς ΔΓ {15 τοῖτῖ5. ΙοΐταΣ οτῖααι ψευσδομρίρ τις» 

Ῥο! ΠΧ. 
ψευσδὸοικαρτυρέω, μι τω, ΑΓ τὶ το ἰ πγοπῖτπὶ ἀΐςο. Χο Πορ Ποη,κάτα- 

ψευδοικαρτύρω σου, ἔΑῚ [πὶ ἀϊςο ἴπ τὸ τοι πηοπῖιπιν ΡΠ αἰ ατ ῖη Ε- 
ρ᾽ τυ ψευσδοαραυρῶν, [ογγο ἔα {πὶ το Ἐπὶ Π πη. 

ψευδοιαρτυρεαν, αἰ ἔνι τε ἘΠ Πσατ, Δ πάοον ἃ, ἑάλωστεν σειρ᾽ ἐμῖν ψευ- 
εομας τυ ϑκώντεςσοπαὶ ἐπι ἔπττ ἢΠ τε ιπιοηὶα 
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] 

Ἔ ΦΕΈ 

νῥδομαρτυρία ας κὶ, (Αἱ ἴα τα το ΠΊΟΠΙ "ΠῚ, σαρ 15. Ἐπὰη, Μαϊεμ, ψευς 
δομορτυθεων αἰγωνίζε ὅτι. σα ία τη ἔα ἢ το ἰππσαἱ] ἀΐςοτγο : ψεύσο- 
μαρτυριῶν κρίσεις οχ ξα[{Π|5 το ΠΡ ις ὑινϑίςοα, Ατ του. 5. ΡΟ] τ. ψευ- 
δὸμαρτυρεὼν αἰλώναι , νΟἱ ψευδομαρτυριῶν τει ἀλωναι,, ἔα [Ὡ: το Ἰῆςα. 

᾿ τίουϊς σομι ξξι πὶ οἴο, 
Ὑδυδομαρτυύ ριον,» τὸ, ς πν αοᾷ ψευδομαῤτυρία, υ οὐ Οτατίπιις ν ἤις 

εἰτιτείτο ΡΟΠ τ σο. Τά ττν αἴτ᾿, Κα τεὸ υἶο᾽ ἦν ψευ δ.7 μαρτυ ρριωότων, δ{.- 

ῬΙδιιτιις. 
ψευδομυϑία, ΠΘη 4 11}, 
ψψευδομυϑ ὦ ΠΠΘΏΓΙΟΥ, 

Ἔρυ δονίτρε κονίας, ΠΧ 111} ἱπ αιιο οἰ ξα {{{ππὶ πέττιιην ὅζα Δ τογατιτην 
Απορῃ. 

᾿ πμευδυσα)δὲ ία, Α ὰ ἀιοιρ πα, 
αρευδοπαῤϑενίθ-, ὁ αὶ ἡ Ὰ}Π1 νῖγρο. 

ἀπργαη αὶ “γευδοωξρφ ἡτης» δ: Ρς!ΔΟρτορ δοτα, αἰ Γὁ ργορμοτα,ποπ Ῥῖορβε- 
δα ἰχηέι, ἰη ᾿ς ταγίς αι] ἔα Π{Ὁ ποπιΐης ργορίιοτα νοροίηγ, 
βαρ δῇ “Βευσδοηῆωμα, αἴας ἴῃ Πππέξα ὃς οἰιοτίτο, ἰοὰ που [οσ εἰ πη. 1. οὔτι ἢπ- 
ἰδτναι ἔζατοτ δάπιογίδγ πα Πρ ρ]υταῦ φαΐ άοπν ὃς οἰμογτῖτ, (ο ποα τος μι Ξ 4 2 

{αρίπας, [Ὁ] πὶ νογὸ ἐτα ἀετοῖς νε ἐς αὐτίποιλ Θ᾽ ἴῃ ἰατιῖς ἅτις 
Βιμπογιπι σοποίάατ» ποη διιτοιη Πιρίπιις ἰασοατ δ Ργοτδειις: | 
ἴτάσαε 1{Π6 σα ΠΠ ἀϊγατε ταις αριϊτατε σους ΠΩ τοίγροηβ)ῦ- 
Ππεγίο ρυΐϊιιογε » ντ ποις ἀτατο ἰητοσοῖ ὃς ἴδ ἀοἰσέζιπι ᾿πΆ- 
οἴδῃϑ ᾿πιξξαταγ ἀστῖτς οι Ποίτς πλάσι σοηίεττα : αἀ αιοὰ ]ς- 
Ῥ ΔΙ Πτηλς Οὐοπλῖςιις Αὐτὴ τορ αηος ἔτ αἰ πὶ 1 Εαιιτῖῦ. -ν᾿ 
ὃ ϑυμῶς δὄυϑεις [εὐ ἀμιωίας, ἘΠ δὲ πευ πέσοιεν ἐς τὸν ὦμον ἐν μάχῃ τι- 
νὴ. ταῦτ᾽ ἀπεψήστοιντ᾽ ἀϊ. τ᾽ ἠρνοιιῦτο μὴ πεπωκέναι! γ. Αλλὶ δηεπεί 

λώμον αὖϑις. ν14ε Οοιαπηθητ, 411 ψευδύστωμα ΕΧρΟὨΐξ σὸς παλαϊ- 
σμριτος. 

ἀπίῃς ἢ Ὑευδύρκιθ. Π ἐγοάοτ, δ. τορ ΐ ν ΠΣ 
ἡρνήμ ιν ἢ Ἐουδοργκος μηδ Ρ ΘΥ Τάτ 5, αιιὶ ΒΑΓ πὶ ταγατ,ῖ ὅϑηορκος, 
αἰηβονα. Ῥευδορκώ, Δ {8 Ἰυτο, Λα το ρ ἢ. ᾿ 

εἰ ναι. : Ὑεδϑος, εΘ-, τὸ πησπάς 1 π0,γ ΠῚ Πᾶς, βᾺ] ΠῚ πὸ ςς ΠῚ ΠῚ ΟΠΓΙΙΠΊ; δύλΘ.,«- 

μη ἔνι, πεῦτη. ῬΑ]115 δὰ Ἐρ ιοίοαρ. ἃ Διο ὑπο ϑειμν οἱ τὸ ψόῦος λαλεῖτε ἀλη΄- 
ἐδ πνακ ὅταν ἑκας- εὐ τοῦ πλησίον ἀιπῦ Οἱ, ρίορτογ ἀεροίϊτο που δα 

ποῖ ἀντ, «ἱο»! οαιαπγιπὶ ΟΓΙΤαΓΟ ΠῚ 4ι4ι1ς Βέσ απο ἤι ο. [4 γάγ.ξ ἀτυ- 

π πὴν δία βουλεύσας οἷος τηοάϊτατιις ὃς άοτηδης,, Ομ ἔξ τὸ ψτύδος 

ἐπι τι αἰ. Ῥτορτὶὲ ἀοςοῖ ἰνῖς νογδίν ΡΙατο ἐς ἈΘρυδ. ὀρϑόνα οί γ᾽ αὖ τοῦτο ὡς 
[αδιοὶ μ!. “ἰληϑθωῖς ψεῦδος καλεῖτο, "ἢ (ἢ τω ̓ Σθμς εὐ γευσμῆύου, ὅπη τόγε 

᾿ ͵ ἐν τοῖς Ἀ ογρίφ, μα μη φο τι τοῦ ἐν τὴ ψυχὴ που άρτο:ς ἢ ὑςέρεν γεν -- 

μανγ νὸς ἄϑωλον, " πτνν κρατον ψεύσος.. τὰ εἴν «αοπάδοιμπι τεδι πονὲ 
ἡπραηηοΐ. ἀιςὶ ἀςβοτραιιταὶ ᾿πίοιτια ἃς ἐγγοτ, εἶμ αι [α]α ἀϊχετιτ, δες. Ξ 
(υ παῖε ἄεαι Ερ᾿Ππ.7. τὸ ψεύσὸς δι ἀληϑὲς ἕλςεὶτ ζοητγαγ]α. μαν ϑτέγειν τὸ ψι. 

ΠΝ δὸς ἅμα κα ἀλυϑὲς τῆς ὅλης ἀσίας {εύδος θὲ, ἑαϊτυπι οὐδ σο πὶ ππεητῖ 
πολ οί ᾿ απὸ εἴοξπ ψεύσὸος ἐμάς ἄτας κατέλεξ ας, ΕἸ] Οπτοτ.ἰά οἰ, ἐὐν ψευσοί- 
ΡΕ ΤΝ μῷθ᾽ εἰτας, δίς. Ἰητογρτ. Οταοο]ατῖητ5 ὀχρουίτῃοη πιςπάλοῖ 
ἡμαιδδι, τεγοντ {τες ΑὙμογ ΙΑ ΠτεΥ ῬΓο ψευδῶς, δοιεπαιιπι γος ΠΟΤΕ 
ἐν αἰϊαιιαηάο οἰῖπὶ ΡΓΟΡτΙ 5 πο πλ ηἰ 5 Ξοπιροπί 5 {τ ψευδαλέξον 
οἰβιαίμι εἶδ. ψευδονέρων 5 1ῃ ἀιηριις ποη βΑ]]χ δυτποπήαχ οἷ ἰητο 
πη Ά! Βεηάιι5. (4 Βοπῖο αι πὶ ΠιπαΠ πνις ΑἸοχαπάτο 5 νε] Νεγοηΐ. 
,ἰΝιηϊὰν 1τὰ ψευσυφίλιππθ- » 4] οὗ δαπητιἀϊπεπι ῬΓο ΡΒΠΊρΡΡο ἢ ἃ 
αωη Β ὦ ὙΜΘΕΤΟΑΙΑ δα ταν ΠΗ͂Ρ πόνηρε Ὁ ἀρ βαφικο τι 

τὰς γαἶσιις ογεάϊς Ππιρεγογοίςετγο πδτλθιι5 να πόσιν ΠΟΠΊ1) 
ΑΕ ΕἾ τὐξ ἀαελημαῚ εβς Οομλη. Τἠςοοτγίτι τα Τὰν]. 1ζ.ν Β:Ἐγώς 
οὐὰ μὰ δέσε τὸν καλὲν αἰὐνών, Ψευσεα ῥινὸς ὑρϑεν αῤαγαξ ἀκ αἰαφυσιῖ, ἰς συμεῖα 

αἱ ενγϑ πῆς ψευδολογίας πιο  }ἰρίταυς ψυδράκια, ἡ όνϑοις ὧ7 τὰ ψευδδις σύμ- 
μα ὥολα ἐπαίνω πῆς ῥινὸς φυο μῆμαι γ οὐ 144ις ὃς ψεύσματα νυ]σατὶ ορὶ- 
ὩΝ πίους ἀϊᾶα. 

εἀὐνυαν  ψευδυσύλίωον. η4 οὗ ἴσιιγα. ν᾽ ἀμσυρ σελίκύη, 514, 
λαβην. Ε΄ Ῥευδὸσοφις ἧς, ἐγ ο σι ἀο ΟΡ {149} τἰςῖΔη. 
ἀρχοῦ, ΕἸΠΟ ἀρ, υϑδέςοια. τὰ, Δ} οἰεῖα,(ς Π{πτο ἀρ Ἠογοάος. 
οὐτδροιν ΠΟ ουδυςσομεῖν, πποπάοὶ οτο ΚΠ ]οτς Οὐ] 4. πιοητίτί. ΘοΡ μος] ἕη ΟΥ- 

ἄκη. " ἀῖρο Οο]ου.Μόνοις «παρ᾽ εἰ μῖν εὗὖφον αὐσρώπων ἐγὼ νὰ πουσπεικὰς» τὺ πὸ 
ἡβαοίαιϑη!ν μὴ ψευ δος ομεῖν, 

ἐνρροϑέρι: ψ ευδοφανης, ει. ὁ νὰ Κα Δα! τοτῖ πα ἰπςς (ρ]επάσηςοντ "Δ. 
γα κι ὑμο, ψευδόχρις. ον ρ ΓΞ Δος Ἀγ τιι5,1. 4110 πόπηῖης σδυζειβ. 
Θ σμ ΠΣ" ΕἾ ν ευϑύχευστο, ταὶ, ΔΙΙΓΙΓη αὐτο πποητίςητία, 
ἀξ νη; ψεύλῳ μιεύσω, κα εὐκα, αἰ ἱονώπατω, ἔευ γοτφξα απ λάθεο ργὸ ἔα] - 
μειιν[ϑίαι 1ο "ἈΠ υξονε ψευδομαι, Αξεῖαι. Α σου Γδορμοοΐ. κι μ᾽ ἔψευσαις ἐλπί- 

κιπιοίεια, δὸς πολυ. [ρας ἀς τὸ πτιΐτα αι πης ἐγαίγατα εἰτριις ἔο οΠ1τ,ε ποΐη- 

υμπϑμῆμνν σαῖς ψευῶνζαι, ἔ 
ἜΝ ἡ Ψευδιώνυωος, ὁ καὶ ἡ, (ΑἸ ποπηἰηἷς . ΚΠ ποπηῖπατιι55 ΠΟΠΊΘη ΠῚ 
ἐχαι ιῦ: πιοηγίοις, δυεψ ευυῆμιθ. τι ὀνδνατι, δι 4. Τ Βεορμγιάς Οἀοτίθρυψευ- 
οὶ ὑμοκ διωνυμος καὶ ὄπήκλησις, 11 ἀρρο[!ἀτῖο. 

ψευδώς, δι 14 ψευδῆ πηεπάοίὸς [1 Ὁ. 

 Ὑευσίςυξ, υγος,οον πιεπάδεϊ].10 ἘΡΊστ.. ΤΑΝ 

εὐσμοι, τὸ μόδιαά Ἀο.ςρ.3. εἰ γὃ καὶ ἀληϑεία τοῦ ϑεού ἐν τῳ ἐμῷ ψεύ- 

ὠηψνμη ᾿ς σματί ἐ πἰρίοσευσεν εἰς τίν) δύξων ἀιτώ, Ὑοοα, ΒεΖΑ ἴτὰ ἀππήπραίτς 

ὉΠ ψεύσμα κὶ ψεύσος, αιιοε ψεύσμα ἀς ἐο Ριιτοῖ ἀἰςῖ φιοά φυριαπι 

τος ρρηττα ἢάεπι ἐξοοτῖτ. ψηόδος διιτοηὶ ἀς ἀϊέτο ἴςι [εγπιοηο 

να μΝ ΡΒ. “100. : 
« 5 “.δ ΕΥ "ἢ 

οὐ ούξης,ε δ τησπάαχοναπιενποδυῖΐο. Πεπιοἤθ". ἐν τῷ «πὲ οἴοκωρ. κὸ 
φ᾿ π᾿ ἡμι " 

[ΠῚ 

᾿ χηρὸ καὶ ὅξησκεν αὐτο ψευδὸμαρτύροον ἀἸςοθατιτ, αἰ Ππιοιίτια ἀχῖςος 

ο΄ Δαξηταῖς ἀραῖς ἔνοχι Θ᾽ ψεύςηἿ φίλν πϑρδότηςς ] 

ΥῊΗ ΟΣ 
ῬεραρῤοὉΒ (στε! πΐροτ, ζοφοειδιὴς μέλας, Ηἰρροογ. Νδῦι ψέφθ. ΞῚ 

σκοτος. 5 
Ὑεφινος δ νὴ γεφίωδς Οὗ [ΟἸ]Γ118,ἸΟ πιο Ἰρποϑ 15, σξοτεινὸρ, ἐκ ὄῆηφα - 
ῥηρΗείγς. 

Ἔεφθο, το, οὐ σαγίτας, το πο Ὁ) ἀγα Προ. ῬΊη Δ, σκότος, ἘΠ᾿ δέ ἀριι Ης- 
(γε]ν.ψεφας, 

Ὑέφω, οι Ογλυπο πὶ ΠΥ ΔυΧ 115 (πι, ἐρρύσω, φροντήζῳ, ἘΕΤΟΓ, 
ὙΉΓΕΙ Ν,ιδάογογηάς ψῆγμα ὃὲ ψῆἔκτρον, ΟΖ 3.Οταῦι. ᾿ 
Ὑλγμα,ατος» τὸ ΔΓ ΤΑΠΥΘΒΓ ρα ΐα ΤΠ ν Ἰὰς Παΐλν. δ᾽ ρΠοἰτέγαις 

ΤΑῚ ΦΩΤΙΜΠῚ ἰκοϑν κομμοίτιον, δι}. Ποἰσουα. "το ςιεαρίτε 80, 
χαλκοῦ δ] αἴϑος δ΄ τιγες «σ᾽ σειλαιῶν ἡχων ψῆγμα ἐποίλεσαν. βοὸς α:τ15» 
4:π| οχ ἃπτη μου λίνι}8. ἀ] τα νοτοτα ει, οἰδυοτγααι Ρ΄ὁραιϊα» 
Το ραλῖηα (τ Η] ἴσος δέ πλισας ἀἴχοιθοι Ῥήγμασ τα, ΠῚ τῖςας ἀϊ- 
χιῖ ἔλισγο ει. Εχ δαινίαι!ο ρατας πγιοὶς οουβίϊεις ροῆς Ἔγγμα- 

τὸς τάλαντα τα στα ΔΙΠΓς ὈΤ.ΠΝ τὰ Ὠγετοσαπ), Εἰ ογοοτιιδυψἔ)μα 
λξυσοῖο, πη Ἐρίρτ, 

Ἔχε διων, ὠνίθο, δν ρα εἰδοκονιορτὸς, δ 14, 
νυκτὸς 5 νι) 1115. 
Ὑοχσρα ας, ἧς {ἘΠῚ 1] 7 ξυύςβα, σσαϑα, Ἐυτῖρ. ὃ. πηκαρνεψηκπρία,ν 4, Ξύ- 

φρα δὶ Ξωώςρα. 

Ὑδλαι ςοςτ ας ψήλας, 4οἹ σεςαἰτ, ῸΣ Ραἱ αι ττο ἐβυλαγαόριαιγεῖς 
δι ψαλλα. 

Ῥυηγλαφάω, ὃς ψυλαφέω, μιησωγπι καγσοῦῖτγε ΐο; ἀτιγοξϊοιταυσονραΐ- 
Ῥο»ιιο ( εἱὲ ςφεφοτιιπν σπδιλι ν οἰ» απτίττα: ραί ρα θά ιατο» 
οδίσαγα νοῖσο, εἱπτοτ,ρεγίσγατον, ΤιαηΠατὸ ἀϊχὶς ῬοΙγ δῖι59 
υτσαῤχων φύσει ποικίγ Ὁ. πᾶν πρϑγμα ἐζάξαξεκ πάσαν ὅδίνοιαν ἐψη- 

λάφα: ΓΟ ΓΟ ΠῚ ΟΊ ΠΟ Ια ἰμάλραχο, ὃς οἸζιτατα ἣν Οπγης [στιιτατῖς 
Ἰοίφρμιις ἐξ Αητί ψιῖτας, Καὶ ὅατως ταὶ κπ' τὸν πόλεμον {νλαφηϑέν τοὶ 
τα Αντιόχου , αττρητατα, φυλαφάν» ρτορτιὸ ἐς βάτοι οἴδεγ- 
τι} ονοτ ας τταξίαγε, αι! τὸ ψαλτήριον ἀφιῦν. τείξς Εὐατῆς 
Πα ή.ζ. 

ὙῬηλάφησει εῶς ἡ, 4, ΡΤ Ρατὶ ο;ςοπιγοίζατίο Οἰςοτι Αρυᾷ ΗἸρροοταῖ, 
εἰ ὲ ψυλα φίν,,. ἔγιξεϊο [ητοῖ ργοεὶ. 

Ῥηλαφητος 3, 9.4. Ρα᾽ ρα }}115. 
Ῥυλαφούμαι τη σοι, ΝαΖαυζ.ῖπ Οτατιαρι Α ΡΟ ο].αἀ Ηςρτ. τ; 

ὅυλ φέμῆμον ὄξος ῬΓῸ «ψηλειφατὸν, Πν ΟἿ 5 τγα ἔζα }}1ς, 
ἰὼ, ἐτιέξας ρα! ητα πιαίσυ!α: . φυοσηιαηηοάμη βάλανδ. ἐτυέξις 

[καπιεῖ]α,, τειδυιησ εαΐτη μυὶς ἀὐϑουῖ ) ν᾿ ἢ 1ς να τὶς )ντγυπ- 
4ις ἔχιν, 

Ὑλ,θ γουϊοχοσκώληξ σύκαν οἱ ὑζες,ν οἴτης5 αἰ ἄδπη 411} ἴῃ στο ς 
παίοιητατ οι! ςος ἤσαν!) Τ ΘΟ ρ ιταίξ. 1. }υΠποτορίαρτ. νηάς 45- 
νίζω. ΑὐἸΠορ ἢ, ὅς αἴας Γοτογρτιντάς Οἴλυνθνε, ΑὙΠτς τε! 11. ἐςςαρς 
3.5.0: 2 ῥῖνες οἱ ἐν τοῖς ἐρανοῖς, ἔχουσι ἐὅυ καλουμῆύοις ψῆξχι (ςπιοπάο 

ψιωας) γίνεται ἢ τᾶτο ωρῶπον σκωλύνιον, δὲς. ΟΟἔον ὙΒεορμγιάς (αιι- 
ἢς 1ιδ.5.ςἀρ.15. : 

ψίωίζομαι. ἱπεοτοα ρα δγοςοίαυοά ΜΜαδττίαἱῖς ρυσοὶάὶ ἀϊχῖτ ΕΠ Γᾳ4-: 
τα σηλία ἀρια δι. Οὐδεὶς κεμύτηι ὥς τις εἰ {υνίζεπα» 1} }}|5 σοπγᾷ-- 

τι155)1}} ΠΟΠ Παρ τ σάτα εἰ οἴτο τα οτάϊτατ, Ν' πός ἐφίμοισμ τοι, 
Ῥατγίνιεῖ: 4. το 4 εἰϊ οὐ]τςος Ρᾶτι τὸ α1: 4055» ντ Αὐγιδηι5 πιρογᾶς 

τοῦ οὐἱεςῖς Εἴοτο. 
Ῥ!ωίζω, το, μο!]ο5σοξέω, ἘΠῚ ὃς ξαρτί σοιντάς σλωυϑος, 
ψΨψίωος, οὖς ὃ, ςλϊτιι5., φαλακρὸς 5 δϑιιϊύαϑ, ΓΑΛᾺ5 »ψίλος ἡ τ ΔΙ ΓΕ 115) 

Δοςοίως. 
ὐργν» εἰς ἔτι γπαι5. σοπιι5 δε βοά  οἴταν ὃς ψαΐ, Ος}}.}10.13. ς.19.44 ἢ!- 
πότ, Η ΟΠ. κολοιοις τε ψήρας τέ, 

Ψηρλς δ αΥ άτ15.ξηρθο ψα οός. 
Ψηςος κρταῦο]Ϊὰ αρδοὶ. 
ψπήσοί,ν οἷ 

Ῥῆασα, ΗΊρροοτ.τὸ βέγλώοτον, Π᾿πριι!ασ451. ΓὉ]6α ἐἰατοτιάηι Ρ᾽οἴυπὶ 
Βδεπετοι θά τα ἴῃ Αὐϊΐξοτινοστις ραογοπι φημι: στε] Πρ τς 
9.ΡΊ π.σαρ αν Ῥῆττα ἴσα Ρ(οττα: ὃς ἴτα "Ἰληλιι5. ν τὰς ᾿Ὀ1 ἔτη 4}}}- 
Βφητεν δ α[τ4. 8. ἰπρυὰ ἴῃ νοῦς Ῥομέθο, 

Φ φίδες, 5111 4.0] ψόφοι. 
ψηριδυφόρος ἐνδέκατος ἴῃ ἀϊςοπ 44 ἔδητοπῖδα ν πὐοοπνις, Ηεγο- 

ἄοτιι5. : . 
ψηφίζομα). μ.΄σομαιγπ. ἰσμα; [οἰ ἴσο, σεηίςο; Ομ ἰτιο ίαςϊο ἀεοτοτῇ) 

ἀο Πιβταρ υππιγκα τείσιασιν κρίσεως ποι ςα παι ἀςε  θοτατίοτς ἀςςοΓς 

ποιψῆφον αἰθναι, πάϊς ον Παρ }5 “λει ουτοραιίομ οπὶ ξετγονίςη- 
τευτίαπι ἤεγο. ἀκοραᾳξίας ψηφίστετι .ὈΠαταγ οι. ἴῃ 5 ν 1125. 1ι0{πἸτι τὶ 
ἀεοετποτο,νὺ δίκας ὃς ὅσας, Αρρίδη.4.ἀς ΒοΙ ΠΟ σλ1}1 ἐψνφίσοεντα 
Ζῇ πολεμίοις, ἀφοτετο Βοίϊτες εὐἷε ἀθοαγαγινατ. Τάογη ἴῃ 5. δ) πίω) 
ἐψυφισυάόυω ἀυτῷ Αιξύϊω ἀἰχῖτ,ἰά εἴ} 18 ἀφοτοτο ἀτετιδιζαῦ,.. 
ψυφίζεϑοι οτέατιν ἀἰσαιπτιγ ἡπάϊοος ἱξητοητίαον ἔογφοτεβν Π6- 

το τ απ. ψνρισει μήλων δὴ παῦτα “ὉΠ δικας ὧν, ὅζο. Ομοὰ ἃς ἐς ρο- 
Ραΐο (οἰίσεητς ἀ!ςίματ. ψυφίζομαἀβτα βο τα τη υ οτ, 40 411- 
41:10 Ῥτοπαροιο ψηφίζομαι σο 1) ] (δτάξοτ, ΒΗ οῆτας, 1ῃ Ηε- 

τοϊοῖδ ψνφίσερόϑοι τοῖς κάτνγόρρε; ΟΠ ΓΥ ΓΟ Ἐ. αἰεὶ τς ἱερωσ. [ςπτοητᾶ 
ἔειγε ρτὸ δος ατοτγι θεῖον ΕἸ ρους (υ{Πἀρατὶ οἷς δεινὸν ὦ ἐφό-- 
διαὶ φυγῆς “ἐνφίσοι ὅδε να 11 115 μι) ἀηρΠΌχτη γᾶς ν]ατῖςα ἔυρα ἀςοετ- 

Βογ Ιυτατε ιν ῬΏΡΤ ας ἐφ ηφίστει το πολιτείαν ἀυττύ, ςατῃ οἰιμτατς 

ἀοπατιιητ Πεπιο ιν. ἐψνφίστιντο ἃ ὀκέλευε, λιν οἰι5 ἰοητευγίδετι ἀς- 

οετοτιπι ἔεσογητ, Τ πυογάϊά, ΡΪατο ἴα Αροϊορ. ελεπιάμμω ὌΡΝ 
μηδὲν ποιεῖν αϑϑρὶ «δὺ γόοις χὴ ἐνωγτία ἐψεφισοίμίω Ἰὰ εἰϊ,τοξταραθατ» 



925 ΝΕ ΕἸ 
τοτογςό δε δῃγ, «{νφίσοι ὅϑτη τὸν πόχειον , ἔα γαρὶα ἄλτε ἀξ δ 6110. 
πιοιιςηθο » Πιτγαρ τς σοπῆγπαατο. ψηφίζετω τὸν εἰς σαῦμον πλοιωΐῖ, 
παυϊρατίου ἐπὶ ἰῃ 5 ππιπν ἀδοογηῖς, ΡΙτατ.ΐη οτος, κρύξδτω 
“ψυφίζεῶεη, οἰ ἀπ, οσσαἰτὸ ᾿πάἸςαῦο, ταοῖταπην 1 οἴϊ, ταθ Π!}ατο πὶ 
{επτοπτία αι ἀϊςεῦς ἔειι ἔογγς Βυ4. τὰ Ραηάεξε, ψυφίζεϑει ὡς ω 
ἴσων ἕχας ον τυγχάνειν, Χο ΠΟΡ ἢ. ἀςσεγποτε ης ΠηρῸ 1 ππτ οοάεπὶ 

. ἀπτουψηφίζομαι αὐοὶ ποι χξῦνε τοῖς νοιλοϑέταις. ΓοηΊρτις σοη το [6 - 
δι τν]ατοτῖθιι5 » Πα π ΟΥ ἢ. χ᾽ δημόκρι τοὶ αὐρὲ πὴ ς εἰ ρίαΐης ψηφιῶνέν- 
ται. 4116; ἀδ ρος ἔπητς ἰθοτγοτα, ΠῸΌΟΓ. ψηφίζομαι τρὸς τὸ πῆς πόλεως 
ἀξίωμανρτο ντθὶς ἀϊσηΐτατς ἀεσογη ο. δη1ο ἔπ. ψυφίζομαι ὩρΡς σὲ, 
Δρια εὐπάἀοην9ῖ. ἀςοτγοτιπι ἔετο ἀδιιογίαϑ το. ἐψηφισ μῆσοι δίχα . ἴῃ 
ἀνιιοτία τα ἤοητοβ. 1 πον  ψεφίζομαι. τὸ κα τοι ψυφίζομυ οοοπη- 
πονΒιά, 

Ἔνφίζω, μ. ἰσωγαν, και, οπηριτο, ἐπα ρεϑμω, λογίζομαι, Αἴ, Ασςσιίατ. 
ψυφιστέτω τὸν αριϑιαδν, σΟτη ρατοῦ ΠΠΠηοΥα πη, σαρ.13. ΑΡΟςΔ.Ιοδη. 
δίκίω ἀνφίζεινν {νἀ 1 οτιν ργοημ πτίαγς, ϑορ!οοΐ. ἐκ αὖ ποτε δίκίω 
κῴτ᾿ ϑὴη φωτὸς ὧδ᾽ ἐφ φιστιν,ἰφητοητία πὶ ςοητγα αἰ λπι ν γῇ πιιπ- 
4Παπὶ Ργοπιητία Πουτ. ΟΟπηπβθητ, ΑΓ ορἢ. ἱη Ν εἰρὶ5 (ν δ], Καὶ 
πρῶτον αὐ κόγιται φαύλως μὴ ψίφοις. δ᾿ ἄστο χέσθς ψήφοις ἐλογίζοντο 
οἱ πειλαοὶ 5 ἀφ᾽ ὃ τὸ ψηφίξειν, νιυῦ 3. κ πάϊς δεκφιςιχοῆς ψήφοις ωρὸς ὁ 
«παίζει, 

Ὑέφιιθοκ, δ, ἰλρίεης. 
ἸΕυφὶςκἱ γος. ὃν [Δ Ρ1ΠΠπ|55 σα! σα} 15, (στιιρ ας, Γεσιπάα Ιοπσα ἴπ οὗ 1- 
1591 ΕΡΙΒΓΟΝΘΙ ετίλπὶ ρτὸ ῬοΠΊΠΊΔ ΔΟΟΙρίτιΙΓ, 

Ἔήφισμα, τος» τὸ, 1 τι πλνἀςογοτι πη Ροτ (υβταρ α (οἴτιιπι, ΡΤ ο ὲ- 
(οἰτιιπι»γο σατο! Θχνἀςογοταπι 6} ἀοτο ρδη5. Βιιά. ἐπ ρτίοτδη- 

“ποτίη Ραηα, ψήφισμα μεγαρέων, ἀξοτοτη πη ἢη Μοράτγεηίς5),7 Ππς. 
νος] ἀε ΜεραγςηΠθ. αἷν εοάςπι ἀἰοίτιγ τὸ αἷοὲ μεγαρείων ψήφισμα, 
ψυφίσμια τοι, 1 το σἀτίοτ 65 ὃς Ιερος ΡΟρΡ γα 5,1 τι πὲ Ρ] εθι[οἶτα,}. 
ἄἀεοτοτῖα δί ρ᾽αοίτα ρορα], Βιιά. 1 Ερ᾿Π. ΑὐΠτορ ἴῃ ΚΝ εἰ ἵν εἰς 
7 μὴ πατεῖν τα τῶν ϑεάν ψηφίσματα ἀξατι πὶ ἀσογεῖα ΓΟ ταὶ μὺς- 
6ιπ ἀϊχῖτ, [δι σιῖπὶ Ποιπιο τ  ροίατ, ψνφίσμαται γε φεινγαιιοά οἷ 
ΟἸςογοα  ῬοΡι]: (οἰτιτη ἔαςετς. 

Ὕγφιςη ς, οὐ ὁ, ΑἸ] Ὁ Ατοτ, Ματτ!α 1: Πιῆταράτοτ. 
φοσέτης, "96. το Π  [ἀτῖτις, 

Ὑ ,φοκλέπῆης,ε ἡ ρτο ρτεϊειοἰατοτῖς 4ιιο ἄδιτ σεπετγον οἷ οο ηὨ] οαἷ- 
ουϊοταπι ἵπ ᾿π{ι Πιις ἰατγαποι!οτιιπν ἰατγοσίηϊο δ ρετγῖτια ος- 
τετος ἔα ΠΠεγοτοαριι 4 Ατηςη. 10.1.14 6 πὶ δι} 4 ψηφολόγος, 

Ὑ φολογρε,λτς σα] σ]ΔΓΟΤΙΙΠΊ. 
Ὑ φιλόγος ν,ϑ ψηφοπαμιτῆς Δ Ος ΙΔ] 1150 ν τ ΧΡΟπιητ, 
Ὑ φοπαΐκτης γου,, ὃς (ἀφοῦ [τῖτ15.9 1.4 εἴς, σα] οὐ] ἀτῖτι5. ἐπι ρο ΤΟΥ 9 νὲ 

41} ξΔΠ1εἱ γατὶ οοϊπατίοηςε [οἰτὸ ἂς Ιερί ἀὲ ποπηβαΐδιις Ἰθνροπίτ, 
Ἐξ ποίηεπ, δὲ νογθιμη ἀριᾷ ῬοΓ σου, ψνφοπαικτούσι τὸ δίχσιον, 
εχ γῆ. 

Ἤ »φοποιὸς, ξ, 40] βοττ ας ἀατ Γεητοπεία πη, [ΙΒ γα ρατοτνϑ ΠΟ ο].κλέ- 
πῆης γδ ἀυτῷ ἀνφοποιος δ᾽ ρέ ϑιυς, ΕΓ 1 ΓΓΙΠΠΙ57ΟΟ ΡΏΙΓΟΥ. 
ὙαφΦυ, ερν σα Του 15. τἶο᾽ λογιζομήμων ἃς τατ᾽ οπατοτιπλ,ιος οἴξ, τατῖο; 

σοτηρυταπι νπΐβις ν οσατοαξογοτηη1, [γάρ απ: δι γα χ πιὸ δά 
Τονπ ΠῚ Ῥαγείποτοντψἶφον φέρειν, ἔοττε [τα ρίιπι ὅς (δ ατοπτίλπη. 
τίν ψτφον φέρειν τδδὶ τῆς ἑαωτῷ παῤῥησίας. [α ταρίαπι ἔεγτς ἐς ργο- 
Ρυία [πα (δοιιτίτατς, Αὐ (πίη, ΟΠ γν (Ο [{.. αἴρὲ τῆς ἱερωσολσο τῆς πολ- 
λων φήμης φέροντι τίωυὶ ψίφον, ὅς. ὈΙοΐτιιγ ετ᾽ ἀπὶ διαφέρειν ψ" φόν, 
Το. τὐρὲ αὐτιδὸσ᾽ αἰεὶ ἀυτῳ τίμ ψῆφον διοίσειν. Εὐγὶρ. ἴα (ὐγείξονκυ- 
εἴα δ᾽ 1 δ. ἡμέρα, Ἐν ὃ διοίσει ψῆφον αῤγεία πόκις. ψῆφον ἐπενεγκεῖνγίε ἢ- 
τοητίαπη ἀϊζοτε ναὶ ἔσγγς. ΑΡμεποη δὶς ψῆφον τίϑεῶτο 9 ἃς γν ὠμίω 
ϑέϑω, ΓαιςἰΔη ἴῃ Ῥγοιεγθ. δικα θω τία ψῆφον ἔθετο, Γξἢτθητῖδπη τι - 
Τῖς τ πγ,14 εἴπ τἀ ϊσαυῖτ τΠπέ  ψῦφον ἐναντίον ἔϑεντο, (ΕΓ στα Πὶ 
το απ ηῦ ΘΟ τγα γί πὶ. Γεατεπτίδπι αἰ χεγιπτ σΟηΓΓγατ Δ ΠῚ 7 ᾿ς 

τπλοπποη, ψήφω μιᾷ λων Γ4ςπι. ψη Φ’ δακεῖν ΡτῸ χατασιεν οἰξζειν, Α΄- 
τὴ Πορ εἴη Ασμάτγη, Τῶν τ᾿ αὖ γερόδων οἵω παὶ ψυχας, ὅτι Οὐ δὲν βλέ- 
πουσιν ὁν5,πλίω ψηίφῳ δακεῖν Ἰά εἴτ, πιο σα] σα! ο ἀδπηπατγο 44 [1 - 
4πε σιογάέγοιν δὶ, οἵτ Οοιηπι. Ατἢς πἰοηίς 5 κωμῳδεῖ ὡς φιλοδῆκες 
δὶ τρὸς τὸ κατα δεκοέζειῖν ἑτοίμοις. ἕρ χ οὅϑου ὑπὸ πίω) ψῆφον, {0 σε η ἢι- 

τᾶτι ν εηϊγον Π τε αἰ δαγῃ ἐπ 4}ς ἢ, Δ (ΟΠ γπ. τύ ψ ἡ φον δειδὲναι, 1 
εἴ, τί γνώμίω ὑποφαϊνεῶοι , ταύτας αὔ' τις ϑ'ποδοίῃ τῷ ϑυσεῖ τας ψι,- 
φοις ΡΊατ,ΐη Β οπγ τ πος φι5 ΤΠοίδο (αἰ γαρατιιγ. ψύφοις λα- 
(ἂν πλείονας, ΟἸιυγ [ΟΠ πόδε τῆς ἱερασ, ο τίποτε Πιβταρῖα ρ]ιιγαυτίμὴ 
ψῆφον ὡρωνειν, ἔοττς Γετθητίδηγ,} {Ὁ ογ΄. ψ ίφοις διενέμοντο, [ς τ] ρτὰϑ 
{ξητϑητῖας ἀστα οτιητ, ΗΠ ἐγοάοι, ἰδγο 8. {  φον ἐποίγα γεῖν,σοη[6- 

τοοἱ οτος, 14 οἱ, ορ᾽πατγίοντ πιιης ἀἸ σι πτυργορόποτα σα[ου]ππι. 
ὅπητεύ πεῖν τὸν ψή φον, ἰά οἰἘ, σα συ} }πν Ῥογ πη ττογοοὶά εἴτ, πλίττογς 

ἴῃ σου ΠΙτππὶ χά τος. τρροϑέ ϑει τὶ ἀ ἤρον,ν 6] ἐπογειν, δός, Βιι ἅ.1Π 
Ῥαπύςῶν, Ττ6 ΠῚ τρροτι ϑέναι ψῆφον Ρεγπλΐττοα ντ Γδησθηγιατη ἀϊ- 
σλητοαρι Γλοπιοίῖἢ. Ετ λυα δεδόνων ψἄφον, ΡΊ τατον. ἴῃ Ογαςοοβο. 
ξεγεηδὲ πη γαρία ροτοῆδτοιη ἔασοτγς πῃ Γβγαρία πηίττοτο. νἱάς 
Διαχέρφτονία, τρώτη ψἢφ'Θ'γρτίπια (ςητεητῖα, 6 π|. ΕΠ σπίτι δίς 
4 ΘΩς σοὶ τῷ τι σήσατυς. η᾽ τροσήκουσει “3 φΘ», ἰὰ εἰζ 9 πγετᾶτα ίεη- 
τοητίδοΓεσγ ψῆφ- λϑυκ ἃς σα σα Πς σα πἀτάης, ΟἸ τ οαἰ οι 15 ἔς - 
τοβαης Πιβταρία : νης αἸδο [4ρ1}}0 ποτατὶ ἀϊσιιητιν αι’ ρτΟ- 
Ὀδητιιτ:ατγο "15: ἀαπιηδητατ Ετ ἴῃ ΠΗ γα σ 15 σοι του πη. πὸ- 
ΠΊΟΠ ΟἾ115 Οὐ Δι εσατιτ)σα! σι! ο ἱπίοτγι δε δ απτοα αιοά «ΠΠπηάττ 
«Ἴπ}}5 ΤοΔ απ.) ΑΡΟ ΘΑ]. ς.2.. ὁσία κ᾽ διχαία ψῆφΘ-, Πλεππο [π. ἡ δορ- 
κος ψῆφϑ. ΠΠοτη [η4ς σιιοαις ψῆφοι σώζυσαι ἀἠ οι!πτατ; ας οτίαπι 

ψιαϑυπλόύκοι, Ποτοατ πὶ σοπῖοχίοτγεϑβ. 

ψιϑύρα. πα Ποιπι ἐη {ἰγυστιστ1ΠῈ. ἧς αο Ροΐαχ ἰἴδτο 4. νἱάς 

ἐλ! 
ἐλεῖσω ὃζ πλήρει: νσσαΌδατιιτ τ ἃζ ψῆφοι καιϑια!ρη ὅστγ ΑἸ οτία πος 
αὐει ρφύύσ αν ἀϊσιι τι. μόλωναι, ἃς τετρυπημίραι ἃ οἴ οὐτοητία ἄατα- 

εἰνρμοοθ 

μρρ θην ὯΝ 

πάτουί βου Πα5.Ετ ἴσοις ψέφε ς ἀϊσεθδης, αιτπὶ αιἰα ας τπ41- πλτο 
ςο5 Πρηΐβοατο νοϊεαητ. Αὐ ΓοΒτπ.χτ᾽ Κα σιφ. Καὶ ἦται ἡ ψῆφοι ἀμπδος ΡΟΝ, 
ἐγλύοντο, εἰ ἢ μια μόνον μετέπεσιν υὐπϑραρας" α-.» αἰ πέϑεινε, Χόννυ ψῖφθε 7 Τα Ἂμ" 
ντάς Εταίπι,π Αὐαρ(οαπια: φα]ου] 15. ἽΝ ὑῶν : 

ψὴφ, φυρέῶ, σα] οι. 1} πῈ ἔεγο, Α ἔξῖ. Αςςαί, Πίοην [ὶ αὕτοισα) τὸν πυλλ ον ΡΣ ΜΝΝ 
ψηφυφορήσουσι, ΤᾺ] τις Οπτης ριιπέξιπα τα τ ο πτριῖα μαδις Πι- μοι λὴς 
ἔταρὶα. κίῦ ΟὐλοΣ 

ψηφυφορία ας 79. ΟΠ γΑρ ἔπ τι. δια ψνφοφορίας τας κρίσεις γίνεῶτι, ξαἷς οι] 5 εἰμι ἐδμθνυσ' 

ξεγτὶ [ςοτευτα5γ Αστίτζοτ. πὶ ΡΟ Ϊ τ. Ὶ εἰρότοίσιβ 
Ψηφν, ΓατΤ ΟΟἸ 4 Π 5» ΓΔ Π5. ΠΟ ἸΓΑΓΙ5. ν ΤΥ 

ψήχα,ταδο, [Ἐτῖπρο, ξύω. τρίζω, ὃς Βιιϊ 4. μαλαἤω, κα ποὶ μίοίοσω, ὃς Ηεΐγ. ᾿ μ 

σμίχοὶ. τοῦρῸ. {7 χν ἔπιπτον, ΟΠ 11π| ΑἸ γι πρεγο. Χοπορη. νηάς ἡ μήθ τόθ 
ψκτραν γι 1},  ξυ ρα. τη Ἐρῖρτ, ψύχέ ὁ πέτρίω ὁ πολι χρον- ἐσὲ ἐὐρπιρη εν 
σιδιάρα Φεί ε τω, ὁναὶ μίη πείνα᾽ ὀγιέκει δρεπαίν,. τς ρι15 ἀττογὶτ, νἱ Ἂς {{πεαιτοια 
Οοπιροῆτα Αναψήχω, δ Κατα ψήχνυν. Ψήχω, ἀεπτίσθο, ἰεηῖος, ΤΩΝ 
φρατιύο, Ἡ εἴγς λη ατιο Πρ αἱ ἤσατιι ὃς ψήχομαι ἀἸσίτατοντ ψύχομά Πρ πτ τς 
τὸν ἀικφς ως, ωὐύλωα 

Ἑιαὶ ἰατιτία, χαρά, μαήμ διε 
ψιαδῳ, 40, πσώζω, Η ον ς. ψιρμικία οὶ 
Ὑ αξω, [Ὀ}ΠΠουρυτταιῖπν οαἀονψακαάζω Ηεΐγο, ἐμζρν ὦ φοόδο 
Ῥπαϑηδὸνον τὰς φ΄ρμησὸ", γε εμαπα πιο 

ψιαΐϑιον » τεροτίςια, ΓΠΊΠ. φορμίσιθη ΡΟΙ]χ ἤς νοσατ θα αιῖσ Ἰικ ΠΩ 
ἀϊσιπι {5 [0115 Πἰ δ τογαιπγατ. Ἐπάϑιον καλοίαι τον γτορσος ατῦ το 
ἀϊηοα. πιο. }Π Πόσα ἀνε αμάϊηςδ. Μάγος! Πθ τὸ υτητο, 1οΐσοτν 
σριτε 9ς. 

τ Νἰοιάιο ἀμ 

[2 

ψίαϑος,ου,ἡ. δζ δ, (ξογοατεροδ, φυρμός, υποὸ τίν ψίτϑον ὑποτι ϑεμῆν Ὁ.» ταῦ 

ὠάφοῦα (ὰ ἴζοτεα ροποπβναζα [ἰΌτο αἴ πτο, Α ηἰ πη]. Αὐο- 
τε! ΤΠ ΟΡ Βγαίε, ἐς Βηχον. στο 9.6 5}.4.υψ{οϑος ἐκ Φοινίκων, το ρας 
ΡΑἰ πη αν] π ΠΡγΟ τζι σα ρ. 14». τ Πορ δ ἴη Ἀ αηὶς 5 Οἱ δ᾽ ὥχετ᾽ 
εἰἴξαξας γε ταὶ ψιάξυις χαζών, Ομ πλοῦς, δούρι τ} γα θη}. τοὶ φρα:- 
ματα αἰ «σανδοκεία, [Ἰςίτατ ἃς οἱ ψίαϑος, δι 14, ψίαϑος αἰϑράκων, Ατῖς 
{πορ ἤροτταν τη πια ξογιπτιγ σατο ἐς. ὁ φορμὸςγὅ κόφ γ9.. ςαπῖ-- 
{γι πτ,κανης. 
Ψιαρον, το, Οοτα τ ὀϊυοίσδες, 

τλνδοίε, αν υρδ 
τς 

Ἴ 
ΜΙ γνμυν, γι 

Ὑιαὶ ἀδὸς, δ, στταντο συ ψεκες, ῥ αν γσαγων; δι}. ΕἸς πο ἃ. ἐρανόϑεν ψιώ- {Ἱπυρμαϊιυκει 
δας βαῖλεν,αἡ ματοέ οὐ ας ἷς δ ρόσοις, Ἂ τλὴ ἐπι 

ν Ἶ 
Πρ γδ γα 

ψιζδω, (ΕΗ ον ρεάο, ὑποπνω, ἐδώ, Ης νοι. ἔ ΡΩΝ 
ψίδωνες. νοἷ πω 2 ᾿ ᾿ “ 

) Γ Ἶ Ὁ ψιδόνες σα πτπϊατογος,Γα πγγο πος ψίϑυρρ,διαζολο,, εἴν, ῃ δώρου 
ψΨίδες, Ηοίγ ον, χητ ψιίσες, ψα κοί δες, καιττας ἴδιι γουὴβ β τα, τα ἀπ οι λυὶσ 
Ῥίξομω, Η:ο. κλαίω, Ηςίν εἶν. ν᾽ ΠΣ μι, ΤΥΣΙΣ Ἶ Η . ͵ “ ᾿ ᾿ τὰ γι ψιδία, ἡ ἸΝ ΙοΔη 4. ἰπτογρ ἰα ΑἸ χιριωρφμνθν οὖν. ὐπὸ ἀμπέλα ρα αὐϊαχακῆα 

μυίας ητιάτα ἃς ψιϑέαν γοσάητ. ; ἐπθβαι κε ψιϑυ Σὰ ἤιγι Οὐ ΓΙ ΓΠΊ ΙΓ. ἢ πΝ λῇ συ ρου θφς, 02: {ΠῚΠῚ10) ΠΤ" Ἵ 

Ἀπ ΘΟ βπμπεηη πέντε 

Ψιϑυρέζα. μι ἔσω, απ ικας [Γαγγονν οἷ πιίισγοσ Τότε Π. τῇ φανῇ χεπῆολο- βμηνεῶ 
γ᾽, βρέ μα εἰς τὸ οἱ διαχέγομαι. ΑἸΤαὶ οΠπ τονϑορυ ζειν κὶ μινυρίξειν, ἐδ πϑυνμδαι 

υΐθιις πιρτά. ΕΠ νοτὸ Ῥίϑυρ ρος, ν εἰ Ψίϑυρρο; 85 (ἀΠιγγιιοϊά εἴν Πρ υϊαδος 
δοουτινπι ὃ. Πιπιπι ἤΠιπν πλτ τηιεγαποα ἐς ΠοπλϊπΊθιι5 ἴῃ ιν {1 ἀνάλέαι 
τοηι Πα γγα τ δ 65:ν 61 46 ἀγδοτιπι ΕΟ 115 νοῆτο ἀρίτατῖς οτος ἐρίδια δ 
ταν. Γπτογργος Τεοοτίσὶ νοτ ἀἰοΐ ψιϑυρέζειν, αϑροὶ τὸ ψ ἐειν(1ἃ εἴν δ ἰδτοαιι 
χεπ] ων εἰν )ὲν τῆς 9. ὁ υςγβγοιω ποῦς ἀκοίις) 16 εἰζ) τε ημτοῦ ΤΠ ΟΙΙΕΓΕ απ ὴς οϑιίοιὴ 
ἴα ἀὐιάτοπαΐ ᾿απυῖς, Ατ ΡΟ  αχ μος Εἰγαπάϊπππι ργοριζιητ οἵα {{πιππρρ!0 τιον 
αἰτ Πρτο τν ΒῚ ἀτοῖτ, κίστας κιηαξίζειν, χολιδονας ψ ϑυρίζειν , οἰηδόνας: Ἐἰπειαιαρ Τὰ 
δυςομᾶν,δζο. Τὰ οτῖτ Τ αϊπίατε : ΙΝ ἀπὸ ΠΕ δατθοῦ ΡΗΙ] τη οἰ σατ-- ὀιἸκιηίίαιν, ἼΤ Ἰλυρετηπε εὐ ἐν ψρ; 

ΤΩ ΟΝ ΠΟ τ ἌΣ ἡ Διπι μη γόνος. 

τη ἰϑ9 ΡΟ ρΊΠΠατ ραιος τείας Βέγιηάο νασα. τ ντ πτρῆος νοεῖς 
ΒιμηῚ ἀνοίω τούτεπο ἢ το » δὲ ἃ ίοῃο σου Πέξαπι εἴϊεν νι δὲ σίζειν, 

Ἁ . ΓᾺ Ἂϊ γι 19 ΓΙ . Ὃ: τ Δι 

Ρε΄ τὸ σουίξατ, ΑἸ ΟΡ μα πόδ᾽ Ν δ Π]15, Ηδὸς ἂν ὥρα χαίρων ὑπότ' 
αὖ πλάταγίδ- πῆελέα ψιϑυρζῃ, (οπηηι. ποῦ ἀμέμου «υνέοντίΘ- μᾳλακοδ ' 

κα ἰρέμα δεχ ΔἿδ φυλῶν εἰσιόντοςν ὥσπερ Ὡροσ λαλεῖ ποὶ δένδρα. ὁτὸρ ψι- 
ϑυράώζαιν ἀτοίτιτιδὶς ἐς ρ᾽ αἱ Πηΐιγτγο ἀἰχῖς Ὑ πεοοτγάτιις, Α' δ τι τὸ 
ψιϑυρισμα,κὶ αἱ πί τις αἰπόλε τίυὐα, ὈΓ ατατο.ἴη ΑΡ ΘΠ] ουτᾶτο ἢ ἐπώσος 
γυ δυσκόλως τίμὶ Τιμοίν αν δνογκεῖν φησι Δούρας  θνηοὶ γκἡ ψιϑυράζουστιν οἴ-: 

κοι τορὸς παὶ εἰλωτίδεις. Αλιωζι δίνω τὸ «σαδίον 9 εἰ Λεωτυχείδίω καλέ: 

Ἧος Ὀυτῖς ΤΊ πιεαπὶ πη αἀπιοάιϊηπι α'στὸ τα 0 αἷτ, Οἷπ τς 
τίστι ΕἸΠΠΠῸ (ΟΠ τατν ἀσανὶ ἀργὰ ἀΌς 1115 ἴῃ αἰιγεπὶ ΔἸ σε (γε  ς 
εἴνπὴ Δ’ ΟΠ Πἰς Γὰ Πιτγα το )ρθογιπι Αἰ δίφάοι, πο Πθουγο δ 
Δρρε σπου τάοιη ἴῃ Αἰοϊδίδάς μος ἢς Ἔχτα!τ, τεκούσης αταιδώςος 
ριον εἴῤῥεν᾽"ὕξω ὧν Δεωτυχείιω καλεῖ ἅγει,,, τὸ ὃ ἐντὸς ἀιτί ψιϑυριζόμε- 
νον ὄνομα τρὸς ποὺς φίλας , κὶ (ὅν ὀπαδοις πὸ τῆς μητρὸς. Αλκιζιαδίω 

ἐξ, ν δὴ ψιϑυριζέμν,ον ἔνοκα νοσατ 5 ποπιοη αμὸ πο ρα πὶ εἕτῦ 
[οττατγίς 4 Πιίατγο ταπτὺτη αἰ Ἰςο5 διτγίθιις οΡπιηλίτείειγ, ΡῈ, 
φηἰπὶ ἔοςα: Ἰτατὶς Βαδοτοῦ ἴῃ δύγοαι “(Ὁ Πιτι Ἔταγοὰ πὶ (Σ ἀρ ογσ' 
τὸ ἀϊςατιτ, Ν' ἧις εἰς οτῖαπι πος νογθ , 6110 αὐθὶ ἐἰδδλερίας :8 
Τίατο ἴω Επενάοπιο, ψιϑυράζειν θμαλοίς, 114. Ψ ϑυρίζεινε σα ππτιπὶ 
τ ατὶ ἀρηε 411 616 Π1.κὺ δγαόλλειν, 5114, ἀρτ αιετη Πος ὀχ επησι 
Ῥίυτη: Εἰσειδιὴ φῦ ὅρα ἐψιϑ ύρεζε Θυσεῖ κΤ' ἱππολύ του δνάζαγλυνει αὐ 
τὸν, Γοἰπολαιλιη ΡΠαάτα ΗΊΡροίνταπι ρει Τ βοίξιτη οσςις, 
τὰ ἀοἰατίοης ἀςουίαιματ ἐρίμαι σα  ππηλάηϑβι 1 

Ψιδιυρισμᾶν, 



ὟΘθῚ 
ψ ιϑύρισμα,ατος ἐδ, Γαὐαττύς. νἱάς Ψ ϑυρίξζω, 
ψιϑυρισμδςγ δ, ὁ, ιιαῇ ( Πιγκατῖο. Ῥ] τας, αἰοὲ εἰοργησίας, ἐλκήν εἰς μέ- 

σον τὴ ψιϑυφισμιὸν γιωυαηκός, Ἐ[᾿ οἰαπι οοςιτα ἀο]ατῖο, οἰαηοῇίηα 
π΄ -- Ῥταιίιτίς νἸτιιρογατίο »ντ ἄρα Ρδυΐτπὰ 2.44 Οοτίπτῃ, σὰρ.12. 

ο΄ καταλαλμαὴ ψιϑυρισμιοὶ, φυσι σεις 4 εἴτ, οδιτείξξατίοπος, οσοι τας 
Δεϊατιοποβ»τπιογος Δηἰπηὶ τις δ ΠΥ ἰηἢατὶ ἃς ταυγροηζοβ. [ἢ- 
τογρτας γάπιοη γεγτιτο δτγοἐϊατίομο5. (γ[ιγτὶ» ταπηοτοβ. θεῖο 

. ταπιο εἴς ἀριιά Οἱ] 4. ἀποάςοίπτο Μοταπιογρῃ. ϑοάιτίόαις 
᾿ς τρρεπδ, ἀιιρίόαιις Δυτίνοτς (αΠαγτῖ, ἱ, οσοιι τὰ τιιπιογοϑ, ροτῖιις 
ἀιιὰπι ἀοἰατίοῃος, Ὀἰχὶς ὃς ΑΡοΙτο ας τι Β οὐψιϑυρισαξ, {τος 
νυϊρὸ νοσᾶπΊι}5 ἢ προγαοητ 91. Οςουτος ἀεἰατογοβ»ιιος Παἤιτγα- 
τοτοϑ γοσαῦ (4: 11π|5 ἀριια Οἰςοτοῖπ Ἐρ᾿ΠπΟν δὲ ΠιΠιγγατίοπος 411} 
ΓΕΒ αΒ ΒΞ μος, μιϑυειθμιὸ ς θνΝ τῆν στιρόντων κρικολογία αϑῆοοὶ τι διτο-- 

᾿ φόλῳ,ν]άς Ψιϑυρίζω, 
 ἀὄιϑυρις ἡ ξυξνόνντ ἀριιά Ῥάμϊαηι δά Ἀοπι.οΑρ.1. ψιϑυρις αὐ, ν οὐτιης 
 Δι[γγαπεβ:πιαϊ μι [ὰ Πιτγατοτοβγνῖ ἀριιὰ Οἷς, Ἰη ΕΡΙΟ]. 211]. 

ἣν νἱάς Ἐςπϑυρίζω, ὃς Ῥ ϑυρισμός. 

 Ψφίϑυρρο»ε, Ἰάδιη φιοά ψιϑυρις ἧς, ἘΠ᾿ ὃς Λάϊον, γε δ. 1 ἀτιηὸ πιῆιν- 
τς χαβΟΠ4.7. Μετατλοτγρ. 

. Ῥτγοογίη δάϊτ!πρυᾶσιιε γοξεττ δι άῖτα Γαΐιγτα, 
᾿ς δ᾽σϑορβοοῖίες ἰῃ Αἰδος,τοιέςσδὲ λόγρις ψιϑιυύρρις πλάσσων, δίς, αὐτὶ πῷ 
᾿ς διαζόλες εδὺ κρυφίνς, ἐρέμα λεγρ μῆνες. ΕτίΔτη ροΠλ πάτερ. 
Ψιλαγία,τιγπια νίγογιιπι ἀπσοητογατη»ιπαιαρίητα (Όχ,γε μαδε- 

ταῦ ῖπ Αρρεπή. Ἂς νοραθ. τ} Πττ. 
φιλειῤ δ λη σά ϊτο δ ἀτάπιο ἰοσο σποτί σοη ἢ ζοη5 . ἐπ’ ἀἴκρα χορφύ ἱ- 

᾿ς ςαμνθ', ϑυϊάγηάς Αἰσιηδηΐ φιλόψιλθο, ἡ φιλόσω .π᾿ ἀΐχρε χορρ 
᾿ Ἰσαῶκω. 
ψιλίζω,ηἀο, ψιλάω, ἘΠ Ατἢ. 
Ψίλιθος, δ δ Παιπιδίαρίηιις. 
Ῥιλῖται οἱ εἰιῖ5 ἀγπηάτατας τ 1Π|τος» ΕΠ ατῇ, 
Ὑιλοδεπιδες 7 αἷγ τάροῖο5 τοπίις ν1}}15 5 αἰ ψιλαὶ κὶ μὴ μαλωσιῆ δαπίδες, 

᾿ς διά. αριιά Ηείγοβίιπι. Ψιλοδάπιδες,, οἱ καλουυῆνο ὥτοςρώμφιτει 
ο κριλέ, 
Ψιλοκόρσηου, αἱ γτὶς οἵ ΠΑΡ 1115, τεσ  παίτετν ριά δι. (σε τας 

ιλοκόρης ὁ φαλαχρός, 
 Ψιλομετρία, ας ἡ» ΟΑττΉ 5 το ΠυἾταϑ. 

ψιλὸς οὐδ᾽ δ, γυμνὸς, Πυάτιδ : τοιιτιῖς, γάτιῖς, (Ὁ ἶ{15. ΡΑΓΆΠΙ59Ν 1155 ἔπαθο- 
᾿ς ΟἸΠΠπιοορ γα οι 15. νὸς ,λεα]ὸς (δ τ1115.9. 1 ο τον ἀσιι15..γ ποοτγι5)8- 

Ῥοττιιδ ψιλὸς ὅπλων, Ἰ ΠΕ Γαι 5» ΠΟῺ ἀΓΩΊΑτΙ.ΡΊΙατο ἐς Γερῖδ. ψιλοὶ 
ἱππέων; Ἔα τἰθι15 φατεητο5, ΣΧ ΘΠΟΡ ΗΠ ψιλοις ὑπ᾿ πέας, ΠΕ πιο τ. 
Ψψιλαὶ ρ(ρὐ χαιρα! σποΡΒ.οχροα τὶ ρα) ψιλὸς εἶ δενορλίων, ατθο- 
σῖθιις νάοιι15, Πογοάοτιιδυ ψιλὸς ὑμίω, γ ασοτγᾷ πλέῃ Ὀγαπα) θαζα 

ΕΧ Ατίΐξοτ.3.Α πἰ τη ψιλυὴ αῥοσις. σεν δρΘ. χώρα» δίς. Ἡ ΟπιοτιαβοΓ 
Ἐταπιοηταγίι5. τία) ψιλίω) κοωρίζειν,ἴε σατο δέ ἰοσα ἀγροτῖθιι νὰ- 

οὐ ογβι μή. ] 

ΠΡ ΠΝ 
Ν 

ἀμ, 
ται, 

᾿ εὐέῆνς ; 
αὐ Τὸ λ οἰ Πεγοογάγο,αζα 3.8 ἴον. Ρ απ. Τ᾿ ἢςορ γα [τ ψελ καὶ γεαργίαγίε- 

τ΄ βτῖυπη σα τιιγα, Τ Ἀςορ αι. }10.9.ἀς οι. Ρ]αητ. Ὑιλοὶ λόγνι ἀ- 
ιν 9] ρυάδΑπίτος Βεσοσ. θτο 3. ργοίῶ οτάτῖο ἄς ἰοατα» 44] πιά, 
οὐαί, δ Τ᾽ γπαπιοπεῖς πιιηϊππέσιις σοπποἤίτα,αρι Ποπιοίζι κατ᾽ ἀφόξου, 

᾿ς κμιλέςλόγος ορροπίτιιγ ἐγκά τοισκδνῳ, Ειλὸς» νΟΙΠΟΟΥ, ΡΟ ΠΠΔΤΙ5, 
ὃ Ἰουιῖς ἃς ἱπτρο ΠῚ 1115. Ετγπι- ΡΟ τα ὃ ρτῸ πΉΠ1τς ἰσιῖ5 ἀγηγα- 
᾿ς σαγῷ Ατλίτον. Π.4ς πτιιπάο,6 9 ἱππόὺς δδὴ κέρας» ἢ ψιλὸς εἰς τίου) 

" ᾿ς ἐφέαν ὀκτρέχει χώραν ,14 εἰϊ, εητιε5 δά σοτγη1!; νεἰος δά [το Πἐ πὶ 
ἀ ναλίλνίον ᾿ς ἔτλη βοΠίπαι. Ἐξ ψιλοὶ, οἱ μὴ κριτωπλισυΐῥοιν, 5114. 4ι105 1 ἀτίηϊ 
ναιοιβαϊχῶν; Π΄ ψεῖϊτος γοσδητ, ἀἸσιιῃτιΓ αΐ ποα ἤαπε ἀγα γᾶϊ ΓοΙΊΡΟΓΕ (ετ- 
»"ἀἰνλ ὦ τ΄ ταπηΐπὶς οδιο τεῖο 9 νεῖ ἰαρίάς νοὶ Βιΐτε 5 ν εἰ 4110 φιιοιῖς ἰη- 
πονοῦν ΕΠ’ φρμπιςηζο γειιητιιγον οἱ [ἀρ ττατι].ιιὸ ἃ τοπιιΐ οὐηατι ντάηταγ, 
ἐμοί ᾿ς ας [τογρτ. Τ απογά. νἱὰς Οσλῖται τὰ ΑΡροπάϊςϊθιι5 ἀς νοσα- 
ΠΡ Βιυι ῖς ταὶ Πταν. ' 
ἐχδιύσοι. ΕἸ ον λογπυτες, οἱἉ, ὃς Ψιλοτάπιδες αἱ σοπηρτίοτοβ ταροῖοβ» 401 ὙΠΠ15 τα- 
ὁ ππίμμμοναν τοπῦηοη Υ1]Π οὔ νἊς Ππρτά. 
ῃ πων "λότηρωντος. Νἱ ιιἀ1τα5. ψιλύτης τῇς κέφαλή φρο αἸΓ1|Π| οἀρ᾽τῖ55 ΡΙμτ, 

ἤν ΜΠ 
ὑωνσιηϑ' ἀψιλόω, μι. αἰσω,πιωκσῖ, πι40. ἀεπιἀο,οπιιίο, ἀϊ Προ 1 ο,ἀείογειιπι ἔα- 

οἱονεχιιονἀερί! νοις ΠΟ Ρ1]05, ΡῚ 5 (ρο!!ονΑδῖι,Αςοι ὅεσς- 

δ πἰτιι.ἐμψμλωμῆλθ. αὐιάτις ἃς ἀερΠτπιϊ 5, Οα ζᾶ. ἐψιλο μῆύα ἥδ ὁπ ἐῶν 

᾿ ταὶ κρέα ςάγης5 ΟΥπριι5 [ερατᾶτα. 
Ῥϊλαϑαον,ε τὸ ΡΠ οὐ μττιπη, Φαῤμοίκον φεὸς ψίλωσιν δ τριχωντνηριοῦ- 
4 ται. 6.4 ρΙ!]τοσίιιτη, ασοδ ὁ, Τ ΒοΟΡ Ἀγαίξ. Πρ το 9.(4ρ.2.:.}υτοτ. 

Ρἰδηταάτιν δὶ αἷς τδάϊσςπι (γ]ποΠπτῖ5 νἱτῖς εἴϊε δά νἤαπὶ Ῥηίοσθυι 
ἀρτᾶπλ. Ηος ποπηῖπο ετῖαπι ἀϊοίτιγ Ὁ αἰ φασι ἀμπελθ. λδυ- 

κῆϊὰ ἀορ!]Δηάϊς ςοτ 1894 Πεπιὶ ν ἤτπη μαροηξ ἀοῖη] 615, Ῥιοίς,}. 

4.ςρ.280.(ὐΟπλπ).ΝἸσΔηαΓῚ ἴῃ ΤΠ ογῖδο. ψίλωϑρον βοταίν» ας δι 

χρρμίγωϑρον κὶ κλῆμα νοσαταγ. ῬΠΙοτΝτΙ ἰογθας πλοπλληιῖ Ρα]14- 

᾿ς ἀϊαςίπ Αρτ]ὲ. ΄ ᾿: 
Ῥιλώς, ἰςϊτοτ, παρ ποϊτετγπιιἀὸ, δυτελώς κούφως, Ἡείγς. 

Ῥίλωσις, Ἢ. ἀορ᾽]ατίο, αὐτί οναυι 0 ΡΠ] οταπι. 

Ῥιλωτὴ ς γδ, δ, τ] Ποη ἀπιᾶῖ αὐ ρ᾽ γα τ] ΟὨ ΠῚ, 

Είμαρον, ἄυδιαον, δ 14. 
ἸΡίμυϑος, για Ψιμυΐϑιον, ᾿ Ξ 
δι π ἐαρας 4 Νίςδυά, ΑΙ εχτρμαγ. Αγ το ιν] Ρίαιτο; εἰ 

τ δ ὀκπλιω εΐται τοῦτο τὸ ψιμμύϑιον., ὑψέ κα πόδηλαι αὖ τροσώπου
 γε τὰ 

᾿ς ἑακη, ἢ Πσς σοταία εἴπιτα ετῖτ » νἱάς]5 [οί εἰ οἰ σάτγῖσε5 ὃς ἰδοῖ- 

πΐδς: τὶ (ες ἄα {7110 Ῥτοάμοίτατν 1) Ρῇπιπιγ τιον οἶςε- 

Υ,ο 95, 
τα) νἱάς Πἶδτὸ ς. ΠΟ Ἰοἰσοτι 4 σαρῖτε 9ς. δι Πρτο ἴεχτο, «ρῖτς 
23. Ὑ8] ἀς γἱ εἶτι5 Ιου Βα} δὲ γεπιοα 15. Π]Ἰοίταν οτίατο {ήμνδ Θ.- 
αισ ὑπυυκορις κοῖς ἀἰξζυπη ψιμύϑιον, Τὰς 111)} Ἰερι ἀπ Ππιηιπι ἐχ- 
ταῦ ἘΡ᾿βταπηπια »Τίῳ κεφαλίω) βαίπδεις,, πὸ γῆρας οὔποτε βαψεις, 
Οὐδὲ ποιρειαίων ῥυτίδεις ὀνιτανυΐσεις, Μὴ τείνμω πὸ πορέσωπον εἷπαν ψε- 
μύϑῳ κατοίπλαε, εἷς τὲ ποροσὠτππῖον κ᾿ οὐχὶ ὠρόσωπον ἔχάν. Οὐδὲν γᾶ 
πλέον ὅξι, υἱ μὗλεαι ; οὐ ποτε φύκος, Καὶ ἡ κυϑὺς» τεύξει πἰοὶ εἰ χαζίω Ἐ΄-. 
λεέγίκω, ω 

ὙΠ αμυδεοφανὴς, σοτο [Ἀπι το ρ γα ΓξητΑῃ 5, 
Ὑιμμυδιόως μιώσω, ατιοχαγξιςο σεται, 
Ῥὶν ΤΡ Πϑ, τ ρ ὕυπη, αὐτοῖς, αὐτὸν, ΕἸ εἰν οἰ. 
Ἔΐναϑος σαρτγοα εἰγρία αἷξ, Ἡείγο. 
Ῥἰνγα ζω, [ο}115 ἀςβμιο, φυλοῤῥοώ, ν Ἂς τοί, 
Ψιναξν ἐτ]5 ἀςοἰάϊια,ν Ἰὰς τίνας, 
Ὑ νδεῶτο. Πατο,ελαλειν, ΕἸ να, 
Ὑεόνου ἀἸ αἴτια νἰτῖ5 οἰ 4ο ἤογοπς ἐγγογάτ,αος οὗ πὶ Δοϊηϊγἱ. αἱ ῥαί- 

γις,ἀοΠτπιητ, ὃς του πθητος Ῥαάτγιμ}ῖ σου δης, ΤᾺ ορἤτ. ΠΌτ, 4. 
ἈΠ ΟΡ Δητιςαρ.τδ.ν ἀς τίοας, 

Ῥίνϑος,ἀς] ἔτ ο, τέρψις, Ἡ οἴ  οἢ, γηάο 414 Αἰ Φίνσιον, χοτθᾳ ἀπια-᾿ 
τ τη. ΄ 
Ψινύϑιονον 1Γ ογν 1τιο ΠΙπηρφαῦλον, 4, 
Ὑὴξ, χος, ἡ πιῖσα. ΑἸοχαπι Α ρῥιγοά, ἐ αὐ ψὶξ κὶ ποτὸν εἰς τραιχ εἴαν αῤπηρίαν 

αὐἰραδράμῃ «νιγμος ὕπετα: τ αρια ΟτοροτΝζαῦ, ψ)ξ αἴϑᾳδρα- 
(μουΐσει ταὶςα ὨλτΟΓΟΒΓΓ ἢ 551,4 }16014 οἰ δ᾽ Τα Δ ημ5 1η σιτατῖο - 
ὯῈ 1 ετβαγρὶ αγαϑῦν ὃ κα αἱ ψίχει(ῃς οηΐπι (τ δεηὰ,) μΖ ἀπομέλι- 
τος καὶ ὑδιρρμηλν διδὺ μῆμ αι, πῖςα; ραῃ 5 τ ν οἱ Βὴρ ροτῖις » Ρδυ5 πιο: 
ἀμ}  πάς ψίχιον πέγά ΨΊΔς αἰἤάραχθ.. 

Ὑμῆ ζω, ρα[τοτιιπὶτηοτς ἀςοίδηγο, φία επῖπι Ῥαίξουδ! 5 ἀσοίαπνα- 
τἰμηοι]α εἴζιντ ἐχ Ρατιίδηΐα απηοταᾶς Εὐϊατὶι. 

Ὑμ]ἀκυ, δ, Πτταςα,της νοςοπι ουλίττεης πουηξηῖδ.» Αὐπῖοτ, 8. ΑὩϊ. 
415: δὲ ρῇτταςι!5 ἀϊοίτι τον! ς ΑΞ]Παπιϑς ΟΡ ίαπ, δι ταί Ρσο- 
πεΓΡ,δεπεχ ῥἤτγάςιι5. Ἐξ ̓π νοςε Σιταιὸς [ρτά. 

ὙΠΠἼακία, πγ]ΠἸε τὶς σα  σοα πιο ητὶ 5615. 
Ῥμηακια, τα, ἢς νοσατ Οου ἢ αητίπιις γεωπον, ἰδ γο το. ρ ἴαςϊα,1ἀ οἴ, 

πις ἐκία, ἐς φιῖθις ντάς πιρτά, Ατῦοτγ ρίᾳ ἀρπά ΤΠςορ γαῖ, 
ποτ, ΠΡ το 4.6.5. τέρενϑος ἐνσυκῆὴ, τους δἰ πτμμ5 [π614) 46 αιιὰ 
εχ 1Π}0 ΡΙ1Π.110.15.ςρ.6. 

ὙΠ ον. θιιοςς 111. πιῖςας νά ς Ῥίξ, 
Ῥιήσειδεὶς, ἐΘ., ὁ κα νἰ, ρα οι» πιο τλουηδ] ρι Συΐη οξῆ ρει σορτς ὁ 

[ξηταη5. 
Ἐρῆδν» ςτὸ, Οογ 15)τα χέως»δυϑέως Ἡοίγο. 
Ῥῤχα,ς  γκὶ 
Ψίχιον, α) τὸν τΉῖοα, Στὸ ΦἾ Ψψιχ ων 270 πιτῆοντων “στὸ τῆς τραπέζης φαγεῖν 

εἄετς ἀς τπηῖςῖ5 αι: οαήτιητς ἐς πιδηία δίς Παρ ῖς Εἰαηρ ΜίΔτιῃ. 
νἱάς Ψίξ. 

Ψιχώδεης, 6. «ὗ κὲ ἡ) ΠΥΙ ΠΕ τας ἰηΠατ,αρι! Ἐπ αι ἢ, 
ψΨψίχω,ὃς 
Ψίω, εἶν Ργαπηδηίο πατγιου ψωμέζω, Ἡ Ι Ομ. ἐμίρωματίζωγτοπιιο, 

{εςο, ἄτι: 4ο.πιϊπῖϊο, ΕΥ̓ Π10].} πτογρτ. ἘΒεοοτῖτὶ λεηϊεύω, νἱς 
Ψιϑυρίζα, ἕ 

Ψ Οὐ Αρλνιάε  υα, : 
ψυγερὸν» ὦ, τὸν αἰδε ον, ἐεμτῆὸν 9 ὕι ψογον »ταγρο 5 τορος περ ἀμ): 

Ἡώγεῇ. 
ψόγον, σε τσ αὐ! ἴτα ἴη δ] σπι πὶ, Πα ρίτο ἴα πη, Η οἴγ οἢ. 
ψγος»α δ τ ρογὶαπ,ν Ἰτρετατίο. κακολογία μέμα ες ὄνει δ 0.» ἀεάε- 

εὐ, 1πίατπϊα ψόγον ἔχρ, τπα] ὲ αὐιάϊτο, εἰς ψόγον ἀγὼν Ἰτ ραγον Γ]4- 
τὸ ἀς Τιορ ρὸς ψόγον ἀγα φ[άσπι Ἰδ146π1. ψόγον ἐπενεγκεῖν »τόρτο- 
Βεηάοις, Τ πογά. 

Ψόδυογ τὸν Ὁ ὉΠ 14. γ1. 1 ΠΟΠΓΙΠΙ ΠῚ »ὐπολ ον, ΕΠ ον ο, 
ψοϑοίλλεινοἱξγεροτευψοφάν, Ηςίνο. 
ψοδιθ., ὁ ἔ Π οἴ ΠΟ 15. αἰϑειλώδης, 
ψόϑος » ἀκαϑαρσία ψώρα 5 [ταῦ 165. 

Ἡείγοῃ. 
ψόϑωρφο, [ΠΑ ΠΠ{|5,τογρ  5.ευχ μηρὸς Π οἴ ο. 
Ψ ῖα, ατον ψόαν 6] ψοιαὶ,ν εἰς ψνα, 

ψοΐϑυς, κε, 6 Ο] ΟΥ̓! οἰτι5ραττοραησ. ἐλαζων50.16. 
Ψ ἴσος οἰ ἢ159{{ογοι!5» απ δὸς, 5114, " 
ψολόεις, ὅεντος, ὁγατἀφη5γ(ξατί πὶ Ρεγάς πο, ἈΠ] ρῖποῆις, ΟΥ̓ ΟΥΔΟΟΙΙΣ ὅς 

πἰρτιςαηβ,βμιηο ἤις5. Π οπιογι Οὐγ ὁ, γλα ϑοζω ἔλαξε ψυλόεντι κα- 
εαὐυνῷ 1. ΘΙ ΈΆτΙ, ὦ ψα ὀγολωτι, αὶ ἀσβολοποιωὶ : ἽΝ Απι ψολίΘ. Ν᾽ ἀσβολη. 
Αριά Ατιίτοτς. τ κερχεωὼν οἱ μῷ καταιξεἶπαι ἀλοιητ}Γοοὶ 5. ψολόεν- 
σεςνοἱ 9 αῤγῆτεςιντ ὃς Η οἵη, ἀρ ΡΟ Π]δυῖτ. Τά πὶ Ατηζοτιάς πηθηἄο, 

ΦῊ 3. κεραιῶν οἱ υδιὲ αἰϑαλώδεις ψολόεντες λέγονται Ἰὰ εἴ, ΕΣ ΓΟ] πιῖ- 

Ὠἶδας ε αι σοπτγαχουῖης ἘΠ ρποὶ ἀἸσιιητιτ ψολοεντα, Επ- 
Ρβοτίοη ἀίχῖς, αὐτέω ψολόεοσαν : Ετ ἰχλευ τε ψολόεοναν, ΚΕ ΟΠ]. 
Καῤφει ποιλαιῷ, κα πιζωμίω ψόχῳ, τεκεῖν 

ψυλοκομιπία,, ἰλεϊδπτῖα » ἀλαζονεία, ΑΥἸΠΟΡΠάποΚ Ἰη Ἐσα τί, ηϑδίω 
ἀπειλῶς : ἐγίκαστε ψολοκεμπίαιςο᾽ὰ ς [Ἐν αἰϑολοκομίπτω (5 μεγαλοδοζίαις5 

“ψευδολογίαις 9 μεγαληγθία)ς 5 καπνοῖς , ΟΟπιπηςηταγ, ἢς ἃ ψόλΘ- ὃς 

κόμπος. 

ψόλθυ,ν, ὁ, Διιπτας, ἔα] ογα σβόλν, Εατ, Οἀγ . Ψ. ὰ . 
ψοφέω, μυΐσω,ανκα τι ρος κτυπῶ, κτύπον ποίων ΑΓ 10 Πτορίτυπιν οὉ- 

Πτερο; τι άεο;ἔογεβ ΡΠΤΙΟ ΟΝ δυγγυφοϑεῖ λάλον τε, (οπθπι αιςπτ 

᾿ 
δὲ ζηϑὺς, δεῖ {ιΔ Δ, 



554 οὐὐδῦς 
ἄχη ἐπαϊττῖτ , Αὐι Πορῖν. κόπθεσι κὶ ψοφδσε τας αὐ δ ϑύρας ἐσωϑθεῦ, 
ἀητας πᾶς ἔοτες ρα] αης, Ρ] τατον πὶ ΡΠ] σοα, ψοφοίη ταὶ ϑύ-- 
εἰν εἰσιών, ΓαιοἸα. Τα ρο ὑξίών, ἸΝ4Π| κόπῆει τί δ ύραν., αι αάτιο- 
Ὠἰδασ ΡΠ ας : ψοφεῖ τίου) ϑύραν, 401 ἐρτοάϊτατ » ὅς 416 ἀρετίςητς 
ἤτοριιης ξοτεβ. Οουλπι. Αὐ"ξορΒ. ἴῃ ἸΝΘθα]. (νὈ], Αἰλλ᾽ ἐχὶ κόπω 
πίων ϑεύραν; Ἐτ, τὴς ἐῶν ὁ κόλιας τία) δύ φαν: ) οὈ(οτιιαπάτιπι φἀπιο- 
ποῖ, ὁ΄τῷ ὅπ) οἷο πίξωϑεν χρεόνπ ων 5 κόπλειν ἀϊοίτιιτ: ὅγε 2 «Ὧν ἔσωϑεν ψο- 
ἐῶν λης ἀπξοτεητίαπι [ογιιαιῖς Μοεπαπάοτοϊςςης ὅψη μὴμ ΤῊ ἐ- 
ξω, Κώψω ϑυΐίϑαν : δηὶ 3 τσ ἔσω, ψόφηκε τίω) ϑύίραν εἰξιών, Ατἤδη 5 
ἔοτεβ ἴῃ ρι δ᾽ Ἰσυιπλ ἀροτιοσδησιγ:αα! ἄοπιο οχΊθάτνπο 118 εᾶ5 
δροτίοηάο ἐοιτὲ ριατογοιιητοπὶ ἰϑτάοτοτῖ, οἴαιις ἔογοϑ ἱπιρίηρε- 
τοτ)ογορ τι πὶ 645 ἰσγίςπ5 δητὸ φοράς: δή φυοά ἀΠΠπΠτ ΡΊΔιιτιις, 
Οτατίομεπι σοΠλρτῖπιδεη σγοραῖτ ἔοτῖς. Αὐβ ΠΟρμαη 8, ψοφῶ τις 
ἔνσον. 

ψόφημρ, το ρ τι 5, ψόφθ., 

Ἔρφητικὸς, [ττερίτιπι ες η 5. ψ φητικονητια Πτορίτιπι σάπης, ἔγορα- 
ταγδιι ἀν] ἀς ψόφ,, 

Ἕσρὶ ς ἰδὸς ΓΤ ἈΘΟργ. 1.9. σαρ.ς. μι ΠΠοτ. ρ δητιαῖς ρεῖγασαπι Ποταπὶ 
παίςἱ αἰεὶ ψοφίδε,1.οἴτο ΕΓΟΡ αἰ ἀςπι. 

ὙΨοροσον ςοεἰε(Θ- ὁ κα η΄, ογ πη ἀο] οἴι5. δειλὸς, «δὺ ψόφοις δεουῆν Ὁ, πχοτὶ- 
αἰιο5.Ρ]Δτιτ. δά οπιποπι {Ἐγερ τι πη οχ ραιιοίςςη5. ΡΙατατο.ἰῃ 
Ῥυφοερτίς (ληϊτατὶς»τὸ σώμα κομιδὴ ψοφοδεὲς παρέχεται. 
ψοφοσξως, ΓιοΙαπ οἱ Εἰπυ  ἀ,τγορι ἀὸ Γάπν ο] τγορι ἄδητεγ δίς εἰμι! ὲ 

Οπίατι. 
ψοφοειδιως, ΠΥ Ϊτιιο [ὁ )τεῖρα χο δώς, ΕΠ (γ οἢ. 
ψοφημήδης βίκχίθ-,ῖη ΕΡΊρτισιιπὴ {πγορ ται δζταπιαἧτι σοη Γι] ἢ8 ὃς 

Δβϑῦβον Εἴ σι Πγορίτιις 8ὲ στο ρίτεις διτ ΓΟ μἾτι5 ἐπιγας Πιηζ, 
ψοφοποι οὐ, ὁ. Ἐγορίτα τη ξαςϊ ἢ 5. 
Ὑύφ9.γυ,6, {{τορίτα 5} χίθ'γκτύπος, Γι Πιττιι5. στο ρ τις ἔγαροτ, ἔγο ΠῚ] - 
τιιδο Ομ μϑ:ς ΟΖὰ 4.ΑἸὶπια!. Αὐ τοτ, σαΡ.9.ν δ᾽ ροπίταν ἀλξς- 
τουτί ἱπτογ (Οπιιπηον οσεπη, ἃς Ἰοσυτί ποτα. ψοφ9- ἀεῆπίτατν. κἱ 
ἐεἶρος πλιυγὴ ἐκ τῆς ἀθρόας συμτῆωίσεως “Ἶδ σωμοίπων σκληρῶν χὴ χείων. 
Ἰνλπὶ σφογροτγα πηο 4 {Ἰγερίτιιπι ποὴ φάϊιηξ : πλλη115 Πγαριιητῖν 
γο] ἄαγα Ἰεηΐτεγ σοππιποτα:ὃς δίρεγα, ὃς σαι αὐΐα ἀοτοπὶ γοτὶ- 
πεητ, αὐ Πγερίτηπι σἀσηάμτα [τὸ ᾽πορτίογα Πιητοκὶ ἥ ον ψο- 
φητιχως, 

ὙΥ Δ ας ἡ ψύα χὰ ψοιοὶ, [πὰ πη δ 1159 ν εἰ ρόοτῖις [ππ θογι!Π) σᾶτο ΠΊ- 
{φυϊοίλ,! απηροτια ρα ραν πάε ρυι! ραπηφηταπη. ΑτΠθπ. στο ὃ. 
Οσφυθ. ᾧ ἐμ πλαγίων σείρκες ἐ παγες-ηκύ ᾧ ὕστε ἢ ἐκατέραϑεν κοιλώ- 
μᾳτα λέγεσι κυξας, γελλίας, ΤΌ] 46 πὶ ΟἸφαγς 115. στέρκες μυώτω καϑο 
ἐχοίτερον μέρος, αζ οἱ υδν ψύας. οἱ ἢ ἀλώπεκᾳ «.οἱ ἢ) γδυρφιμήπξας νοσδητ: 
ἥτια; νοχ στιά δρια ΗἸρροοτγατοδῖς ἀϊοιιητιΓν διαὶ τὸ ῥαδίως δῖτο-- 
“ζῶα, ν οἷυς ὄπ ψαυκσω στὲρξ γἡ δγηπολὰς τοῖς ὁς- ἐοις τ ῤχεσα, νῖ ς 
Αλώπυξ, Ἡςείνγς. ψόα, ὁ χόντρια, 

Ὑυγεῖον,ν Δ5.ν ΟἹ ἰοσιιδ ἴῃ 410 ἃ αι τείγί ρεγατιν, Ηςοίγς. 
Ῥυγίώω, το τὶ βοτατὶ, Γς ἔγχος τὰ ψυχω, Ψυγεὴς, 401 Εγ χῖτ, το γί σογα- 

τι, ΑΥ Το Ρυδηνν ὈΪ Τητογρτυψυγείσῃ αὐτὴ τῷ ϑτονεσῃ: ψυγεὶς τοὶ οἴκραν 
ξειρίλις 1 οχίγοπιῖς ράγτίθιι5. ΑἸΙεχδη ΑρΡμτοά. Μαῖτισαρ.24. 
ψυγησετω αἰγώπο ἡ πολλών, τς ἔτ εἴσετ σατῖτα 5 πη] τοτιιπη, 

“ουγμὲς, οὐ δε ἔτι σόγαιῖο, Ρογέτι ξξ1ο. ψυγμοὺς στυγίωύων, Πσσατῖο ἔχσε- 
ΔΑΤΙΠ),ΓαΡ.26.ἘΖοοἢ.. 

ᾧ ὐγω, Ποοο, ψύγειν ὃν ἡλίῳ. ἥσοατο (οἱ ε, ἴῃ [Ὁ] 6 τοῦγογο ἡ ἱπ [οἱ ατο» 
Ἰδιοίσοτ. δτο ρΡτπηονοαρίῖτε 25. ψύγειν ἐν ἡλίῳ οξυτοίτῳ, Ποσαῖς 
βαρταριὶ ἤτιπο (οἷς : πιο }} ἀφ ηίλτς, 41) Τπτογρτοῖος ἀρινὰ εἰνπ- 
ἄσπι Ὠϊοίς.[10.2.ς4ρ.126. ἐψυξαν ἑαυτοῖς ψυγμοιξ, Ποσαιιετιιητ ἢ 
δι,ςαρ. αι πλοῦ. 

Ῥυδνὸς, ψυδιυὴ χέρσος. ΒΕ] ον ς. οὔ αῥα ες ὀλίγη απο ἐοτγὰ ἔδαίι δὲ ψεδιή, 
Ψυδρᾷς,ρτο ψδυδρὸ ς» Δ} {|59 ἐλ τλιι5. ἐπιςηεῖτι!5. 
Ψυ δὸς, νάς Ψύϑος. 
Ἑυϑρακες, ὃς Ψυδρκιια ἀρυᾷ Οίοη, Π8.1.χ7᾽ τόποις ἀϊσιιπτιιγ ματι]: 

τς Ῥάγας ναοῖς σα} φιιατάαιν ἤιργα συτεπὶ οπιέποητοσιν ἐς οὐ 
Αἰϊαυαηάο φλυκτίσες δ, φλύκταιναι ἀἸ συ ητιιτ 5 δί φλύσεις ΑΡ Ηρ- 
Ῥοογαγο: (ΟΠ ἴσοι ἀπὸ σῷ φλύεινοῖ, δ. ΠΠ το γᾶς ἐστγιιοῦς, σις ψύσρα- 
χες ὑπὸ ψυχές, ἱ. ἔτίροτς ἃ το ετίδι ογπιησαγ, φλυζάκια οτατη 
νοσαᾶῦ ΠΊΡΡΟογ. τ Οὐ 5 [1Π0.ς.4ε οτῖ τ: ΡΕΠ  ζασίοη (Πς επῖτη 
Ἰοσοπάπ)ραιυὸ ἀπιγίοσ ριυτι! 4 ὃς Πιβα! 144, ασιιτα»εχ πιὰ ἴρ (ἢ 
αιοί οχρτίπυίτιιν πὰ πλϊ ἀπιπν οἰἘ αι 18 [10.3.σρ.35.ψυ δϑῴνια μᾷν 
εἰσι μικρὴ ετϑροχοὶ φλυκτίσιν μοι τρέχουσα τῆς δ)ιφανείας, »ο] ΠΧ 

116.4.ψυδορίκια,ατυρώδη -ἰξανϑείμα τοι αὐτόμα τοι, ἐχκώδη ἐν ὄρπφόνεία. 
Τάεπη, ἕρποντει ψυδιροκια, φλεγμαίνοντα, κὶ νυἥοντα 9 μ(φύλιςα αἰδὲ πρα 
χύλῳ χἡὸ πλδυρῆς νειμό μῆνα ἐῶν ὅτε ἢ κα αἰοὶ χερσὶ, ἡ ποδωὼν ἴχνεσιν Ἐτ ἴῃ 

ΠΟρΡΟ]ατὶ ἀρὰ ὙΓΑΠ λη ψυδιρίκον,ἱ, ΑἸ Ο1α ρα τα! ρον Πιπηπια 
[οατεπβυψυδραιμα παὶ ἐν κεφαλῇ] 1 ἀκ: σαρὶτῖς ρα τι}. σα ρ τα νἱ- 
τοτᾶ ηπ|5: Ρίγ ἀγαςῖα ἀϊοιιπταγ Ὀ1οίο, Π1|0.5.σ4ρ.118. 

Ὑυξὰ σαι, ης ἡ ΔῊ ΠρΊ τα ἢ 5. 

Ἔυη, Πιργπα κατογοιτίποῖη Γπρεγῆςϊς σατο» τυ πλ. αὐροὶ τὸ ψανα, 
ὙΨυδίζομα, ππγηλ Ο»)ρ ζω, ΗΟ ν οἢν. 
ύϑιον, ΕἸ ον εἶ ὁλιγρ χούνμον. Η εἰν οἷν, ὃς ψύϑιθο ρ το αῤα αὶ ὀλίγη, 
Ὑυϑιςῆς, Πα Ὀγγατοῦ ἔει Πιΐιγτο. 
υϑολόω, ΟΥτ κ᾿ τὸν νοιεῦ ζοφώστεν τας ,κὺ τίω) διαύοιαν ψυϑὸλαστιντες, 
Ὑδοος, πποη ἀασιι, Ετγ τα, Ποτὶςὲντ τοαταγ Επίτατ. 1118 4,γ, ἀρ 

814, Ψύσος, ψϑ δὲς ψοῦσδος κὶ σὺ ψύϑος ὄνομ᾽ ἐἴχεστιο, αὐτὶ το ψόυδὲ;,4- 

Ῥιυᾷ (λΠ]πβοὶς 

ἐυϑώνες, Η-ςἰν ς. δεαίξολοι, 
4υδὺς, σατγοϊ 5,ατσυτιςψίϑυρος, Πείγς. 

ψυκπὲ, πγαζα ραΠΧΊΠ ΠΟ ηϊια Πιθαἕξα, Ης Γγ οἢ, 
ψυκτήρνδρθς δ» Πιις 
ψυλκτη ρίας Μγνὴ Ψ υγειδ.  Οτστί πὶ νας ποη ρεάς ΑΙΐταπη Γοἢ αἴγασὰς 

1159 4ιο 4 πγοτασιιπι σοπτίπερατ ἐν πᾶς ἃς ἀκρατοφόρος ἀἸ ΟΊ τᾺΥ ἃ 
Ῥο!λιςο,κὶ δέν. Ὀϊοῖτατ διιζειπι αϑϑοὶ το ψύνχεν τὸ ξηρανειν: ὁροτ- 
τοθαῦ οπίξη ροτογος ν πο Βαιίξιι πος ροσαίι πὶ Ἔχ ποσατο. ΡΙαῖο 
ἴῃ ϑυπηροῖ. Αλλυὶ φέρε πε Φ γα 5 τὸν ψυκτῆρᾳ κεῖνον πλέον καὶ ὀκταὶ κο- 
σύχας χωρφιμ τει: τούτο ουιὺ ε μπληστέμῆνον τρ ὦτον μὴ αν τὸν ἐνιπίξιν, π᾿ 4-- 
τα τῷ Σωκράτει κελόσειν εἰγχεῖνγδζο. Ν᾽ πάς ιἱωνκοριςικως ἀἸςῖταν Ἔυ-- 
κτήρλον ὃζ υκτηράδοον, ρα Ατβδη.θτο εἰ. ἃς ἙυΠατῇ, Οἀγ 2, 

διῖης ὃς ἀριι4 Τοίαρ τι ψυκτῆρες χρύσεοι. τὸ ϑηρίκλειαὶ ας Τητατς 
Ῥτος ποὺ Πας ρτςιαγισατίοης τγδηΠ|1ἴτ. δι} 448 ψυκτῆρα γὰς τη 4- 
δαῖιπι οἵδε νοαῖτ ἴῃ ητιο ὃς ἰαπιάτοπτ ροςι]4, ὃς πλοτιιπι το ῖγι τὶ 
δέτατγεητ: αἷτ εηΐπι σοῦ. Φ}) ἔγϑτι δεανίζουσι τεὶ ποτήρια : χα δ'δὸν καὶ 
ποτήριον μέγα γδυτὸ τῷ ϑώ ον ψυύχεὗτο ὃν ἀυτῳ τίω) κραῖσιν. ΠΟ5 ἀἸοἴ πη 115 
ὑαιαμει»ἃ ΒασοθΟ, ὃς ομμίογ ἃ σα ρα: ξογ πα : ΕΓ δὲ σα ρα Ψατγοηῖρ 
Ροτοτγίιπι να 5: το ὃζ πος ἀϊοίπλιι5 εμμο ὃς σμμθῖθ. Ῥυκτῆρες, 
ὃς Ῥυκτήθιοι τόποιφΙοσα ΠΟη ἀρτῖςα [4 ἔτ]ρ!4Δ»ορᾶςα ὃς γπιδγο- 
Δ» ιοτιιπη νἱ5 το ἔγι σογατγιχ, ὃζ ιιας Δ αἴ το τὶρ ογατίοποπ 
σοηίδέζαπιιγ, Ατἤ θη, Πδ. ττναῖς ΙΝ ςαηάτιπι ψυκτήρας ν οσαῖϊο, ἡ 
(ὺ ἀλσώδεις νὴ συσκίοιε τόποις «δὺ τυῖς θεοῖς αὐειμβύοις. ἐν οἷς ξεὶν αἰα-- 
ψύξαι, ΑΞ (ΟΕ Πιε, σοιύρας ὑπτηκόοισιν ἐν ψυκτηρίοις, Ἐπ ΓΙ ρὲ 4 ψυκτήρκα " 
δένδρῳ ἀἰχὶς, ΗΟ ΠΟ ἃ, Εὐϑτα ποτ᾽ ἐςται ἐμὸν ψυκτιίρκον ὄρχαμε λαών, γί ὦ 

κιᾶϊ ἍΔΗ 

μιὰ ΜΝ τΚῚ 

πίοι ἐκ 
(μι, 

ἐς Ψυκτίίραθ-, Υ νὐ"υλίρυμο 
Ψυκτηρία,Ποπλο το [15 ἃς ΟΡΑΟ5 ἰσςιι5:ν 14ς Ψυκτήρ, ΓΝ κα 
ΨυνΣτήριίθ.. ὃζ ᾿ Ν πρυτῦ 

ψυκτικὸς οὐ, ὁ, Ἐ ΕΓ σογάσοτἑι 5 γα γι σεγαπάϊ ν᾽ πὶ μασοης. ψυκτικιὰὴ 
φύσις 5» Πατιγα το  σογατῖχ ν εἷ το τ ρεγάτοτῖα Ρ]Ιπῖο. δέ ἀράς 

μήλῳ. ἕμριω 
(μιν δ ίραν 

Θαϊομιιπι 5 το γιρετατογία πε ἀισαπηθητα ψυκτήρια φαῤμακοι γος {μη συμ! 
ΠαΠΓΙΓ.  μ.: ἀσποσ 

Ῥυλλα, ἡφοὐ ΣΡ Ϊοχ. ΑὙἸ Το ρηδπ, ἴη ΝΕ 115. Αἰνήρετ᾽ εὖτι χυρέφωντα μάτιν ατὶ ἡ 
σωκχροίτης, Ῥύνλαν ὁπόσοις ἄλλοιτο τυ αὐτῆς πόδας, (οτητηοητῖ, ψύλ-- καϊδε ει ψ! 
Ἀαν Πα τ»απ])ικώς, ὃν ἡ μεῖς ψυΐγιον ν οσαπιι5. ΟΠὸ ΠΟΠΙΐπο τα πὶ πριμιίνεν ϑνὲε ὃ 
Οταςεὸ ααὰπι [ιατϊ πὸ » οτῖα πὶ ΟἸ ἐτιιπὰ Ρι 1665 Πρ ηἰ ΠοδηταΓ » ἀς διωῤηι ψμυἐ 

φυΐθιις Ρα δά ες [τ .τισαρ.29. Ἐπ Οο]ιης [14 ἴῃ ἤοττο 5 Ράγαι- μοφχιμίκῶν 
Ἰὰς ἀπ ρυϊοχ ἵστοροης ἄςπτο [αςεῖατ, ΤΠΞοΡ ᾿γαίτ. ΠΡ] απτς χὐμωΐ γεν νοὶ 
Ἰῖρτο 7ισαρ.5.ϑνθία ὃ γίνεται τῶς μὴν ῥαφανίσε, ψυΐνιαι : Ο42ᾶ τοδτὸρ εἰνοίμε κου 
γαάιςῖθιις (ς εαἷπι ὃς ῬΑ] τις ταρῆδπος νοςαζ 9 ταάϊςι] ας 6- πϑϊοίμεθει: 
τίλτι Οςἰ τις, 1. ῥα φενίδας )ρα!ςε5, Εχ ΤῊ ΟΡ γαῖῖτο νοιτῖς πα ὰ ἯΠῚ ἰδτκα 
ῬΙΠΙηΐα 5. ΒοΙΕοΙάτιιτι ΄αοηις σοηογα ἱππαίσιιητηγ παρῖβ ΡῸ]1- ἀἴπιπαρνριοὶ 
φεστῃ σατς σοάϊος σοττγιρτὸ τατπεη (στ ρειπι, οι] ςςς5.Οδἶαη- ΤΟ ἢν: 
εἴτις γνωπονικών 11}5.12.. ὁ μ(ϑέλισα κράμζαις, αὗται γδ τὸ “ἘΠ ψυνιῶν ΤΗΝ 
εἰθένον βλοίπῆονται, Τ᾽ ἄς πα γοπηβαϊα ἄοςεῖ, ααΐθιις οἷεγα ἃ ρα! 1- ὦ πήνηϊμεὶ 
οἴδριις ΠΠ|π[4 (ἀτιιοητιιν οἱ. σιρὸς τὸ μὴ γίνεῶτω λάχυαι ψυλλοξρωτα, να “ἡ ἀν τι 

τρίς Τοχυάτειγ. ψυνια, ΡΓῸ σοποτο Πα Απὶ ΡΒαἸΔηρὶ)» Αὐτοῦ, τἰπιη απ ἀῇ 
9. Δητη,. Χμ μπα τα ἐν 

Ψυλλίον, ν, τον ν Πα πν,, Ῥ  Ἰσατία Πιις ρα σατῖς Βοῦρα ας: μιπιε- ΠΝ 
ἔϊας ὃς τε ει ροτατ)αίεη, δα Οἴδιις,)ς οἶπι5 νὲ ἰοτ 411, Ὁ] οίξοτ. Τα πα, 
1|8.6.ςἀρ.1ι. Μη , ἐν, 

ψυλλόζρωτος. νυ] ς Ψύνλα, ΠΝ 
ψύλν Θ.,κ, δ ΡΌ]εχ. Ατιζοτ, 4. Απῖπη. ὀπίσω ψυύΐνλυ ἐνὸς» ροΙΈ ΡΠ επι εν 

νι ΠΊ:Ο4Ρ..:.4. 15.1.8 Ἔριν τάς Ψύλλα, Νδυδπμημι 
ψυύδνοι » Ι΄ Π], ΤΥ: ΡΟρΡυΠ. αὶ ποι (ΟΠ ἐπὶ ἱρῇ πο ἰαάππτατ ἃ 

{Ὀγρθητῖθιι5. νογιιπιοτῖαπῃ ἂῦ 4115 48] τποτῇι βιογίης ν ΘποητΙ πὶ 
εἐχπριητ, Ψης Ὠλι5 ΗΙΕγο ΎΠΊ115 Ρατη πα ἢ πὶ ψυλλέα νο- 
οατ, 16 4 ψυΐνλον ιςηάαπιάροτγοῖ. [Ἰσοισγεπ5 δάμιεγἢι5 οθιτε- 
διάτογιπΐνοπεηα. μερο Οοτγηοὶ. σε ἤιπι Π1.ς.οαρ.26. δὲ Ρ]ἰπ, 
110.8,:ς. ὁ 

Ἑύλχαν, ανίδ- δ, ΡῚ [ΟἹ 5: ΕΠ ποῖα ΔΖ ἰητογργοτάταγ 1 χῸ 6. ΔΏΙΗ 
Ατλίζοτ ο2Ρ.14. 

ψύξις, ες ἃς ἔτ ραι5, το τὶ σεγατῖο νον Η  ἴν οἢ. 
ψυρία, ἴηι] ἀπχτα ΟΒ απ, τος ὃς ψύρα ἀϊοΐτησ, "} 
Ῥυρκὸ, αἴροτ, ΤΠ ουἽτι159 (οτγα άτις : ΔΌ ἴῃ [114 ρίγτα Ρογρ 114 8. ἰ- ̓ 

σροδΣ ΠΗ εἰν οἢ. ᾿ 
Ψυρὲς γῆγτοττα το πεῖς ΟΟπτίηδηδ, λυκρὶ χέρσος Ηεΐγς, 
ψύηαρον, τὸ γτπατι] α σκαφίον, ΗΟ ἢ. 
ψυῆον, τὸ [ρατιιπι, ἈΠ τα. πῇ ύελον, Ἡ οἴ Β. 
ψύήω, ἔρυο : ἃ ξλξείτῖο, γε ατ ἰτγουγίο πον οἰγ οἰἶι5. ἵτεπη ἐν 

το, Εῆο. μν 
Ψυχαγωγίω, μή σώ, π κα) ΟΠ Ὁ] ον, ἀο  εξζο, αῆοψμυϑοίίκε τέρανω,Οδ τς 

Ἰοέξο διϊπησπιδς ροποτα ἴτετ ργὸ οί ςξξο, ἀσπλιίςςο . ἁΠ τοῖσ. 
δ πῆς δζατιγαμο, Α ἐξα, ΑσσιΓἰαηρίτατ οοτ ἐδ ἐἰκρο μῆσες ψυ; 
χαϊωγῆῖν, αι ἀϊτοτιι το 5 ἀςπηιίσογο. Α πτὶρμοη, Καὶ ἐδὺ διχρισὰ 
ποῖς λόγοις ψυχαγωγῆσαι ) νοτοῖς οὈ] εέζατε ἂς ἀΠἸσογο, ΡΟ Υ 185, 
Λαμζδύων εἰς τας χεῖρας ἐψυχαγώγει τὴ ποιρεκαίλει εἰς τἰαῇ ἑαυτοῦ φι- 
χέων, ᾿ὸς δοπὶρυὸ ἄτας μη πιδηΐτοῦ ἀπ ρΙ οχτις ἴπ {πᾶπ| ἀιτιϊοῖσ 
τίατῇ Ῥγοιοςάβατ, δὶς Οἴσοτο ἴῃ ΕΡΗΠῈ, Τπη τ] σι Πὶ τη ΘΙΙΠῚ ἢς ἐπ 
ταηῖρις πὰ εδαπτ,ῆς Του αρτ,ϑζο, Ἑυχαγωγέων αἰ ΠηΔ5 ΟΠ 
(οι ταὶς ψυχαὶ αὐίγω,, ντ ψυχαγωγεῖν οτίατη Μογοιγῖι5. ἀἰοίτατ 
αὐτὶ τοδνεκραγωγεῖν, ὃς ἀπ! γα 5 ἀπςογε : 40] ΟἿ ἰά οτίδιι νεκρό 
“πὸς ἀϊεῖταν, ὶ πάς {4 Ματοηϊσοδας δηϊπηας || οῃοςας οὐζον, 

ἱιμοίλην 

ληῆνθτοιυῳ 
Μμιὴ, νι, πὸ; 
[ιν ῃ μία ᾿ : ἐπέψμτη ιΐίις 
ΠΝ ι ηπι ορτρυ 
ΠΝ 

2 ον ιν ἐν νία 
ΝΥ 

᾿. 

ν ἕ 

1: 

ἣ 



Ἧς ἢ 
᾿ ιαοΐαη, Καὶ ὁ ἐξδον τιν οἱ πεποίηται ϑαυμασίαν, κὶ διωύαμιν, ἢ ψυχαγαγεῖ 
τ΄ κα καταγει (δὺ νεκρριξ, Ετ ΡαΠ, ψυχαγούμαι υτν “ἥμ᾽ φαντεισμιώτων,ν ἱ- 
ο΄ {ἰΞΎἀριοῦῬ]ατο ἴῃ Τιηγαο. 

μρ κ εἰνσθοα, 

ΗΝ, ᾿ς Ψυχαγωγία ας ,νἷ» Δ ᾿Π.1 οἱ οἔγατῖο, (Ο] τί τι πηνγθοι βατίο, σϑοα μέϑυα, 

ἘΝ ο΄ αἰϊεξξατῖο ( ΤΠΕῈ}] πιο ηταβ: ὃς ἔοτος, Πγετα!]οτιιτι χὰ τοξτίρε- 
τς ζαπάμπη δζ το ος"ΠΔηάτιπι ἔα ξγας, Εν πὶ. Ψυχαγαγίανατὶςῖπ νας 

Αἰ ρομιιϑ, Ζιμιτι ἀπ  Πγα’ σατπιϊπἰδιι5 οἀπισααταν αὐ ᾿η οτ 5, οο- 
φατὶο αὐϊπια; ΙΝ αζαῃΣ.η Τηποέξιια αἀπενις ΠΠ]14η. Οὐ μόνον 

Γ΄ αἰατεμνομἤων ποιρϑεγων τὲ χἡ «παίδων ὅηὴ ψυχαγωγίᾳ κὶ μαντείᾳ, δίς.ἱ. 

ὙΒ; θρῦ!- 
ΣΝ 

τλιδΐην 
10} ἰχῃὶ ἀν ᾿ 

μάν ο΄. φρητεία, ἡ νεκραγωγίας 
ἀλλ ᾿ Ψυχαγωγιτος,]ΠἸοἰ ἢ 5. ΡΊατο ἀς 1.66.4. ] ἔξατοτῖι5. 
θὰ αιν Ψυχαγω)υνς) 5. δ, ΘΠ ΟσΔΤΟΓ ΔΗ ΠΊΑΤΙΙΠ1. 1. γεκρομοντικὸς , ὁ γοκροπομπος: 

ερ τίνοσ, Μογοιιγ) αισὸ 4 δπϊπιας ἀςάιϊιςας, Ετ ψυχαγωγὸς Ρεαίε ον 
4ιαῇ Ποχδηϊπλα. Αἰ χιιαπάο ροηΐτιγ το ἀσσερτοτο. 

Ψυχάζω , τείρετο, Ὡοὺς τὸ ψύχ Θ᾽ καὶ τὸ πινεύΐμα διατρίζω,τοίρίγο,το- 
' οτοο ας τοβοϊογεναψύχω, 514. οἱ 3 Σποξαύτες τ ἵστιαν ἐνε χείφφευν 

ἐππα γρῃὰ 

ἀπαιῃ πῇ, 
πρὶ 
ἜΝ 
πλ ᾿ ἐδ ἐρυχζαν: ΝΣ ᾿ 

ἐν ἐπι ὲ Ἔυχιίξιον,ν, τὸ ΑΙ ΠΊ. 14, ράταα δηἑπλα, ΡΙατουψυχίδεον, 
πα πιιν ᾿ “τυχίνὸς κι, δ, τὶ ρτάιις ψυχά νὴ οἰκεία,ντ εἰλεεν Κ ΕΩΟΡὮ. 

πρησινας ε Ῥυχίεϑεγ δ, ἔτι β᾽ ἀϊταϑ. ᾿ : ; 
τς Ἶ Ξυχέμποροςν"γ δ, ἱ ΠΟ πλΐ πος Θπλ ἃς νοπάϊτοπαηρο. Ηεί. 

Ἢ πὴ ρὰ ᾿ Ἔὐύχν»ραρ το τς 1. δ π ρα οι. Τ Θορν Οατα, ὃς 110.8. ς.7.4ς σα, 
ΝΗ ἐν ῖ ΡΙΔητκ κοίμαπως χφυστενλὶς εἶτα ἐῖν ταιΐτης καὶ ψύχη εχ ὅσιος διιγο 
ἿΝ ὙΠΜ ΕἾ πα(οϊτιτοπιοχ ἐς οα Ραριο.οπέογ Ατπζοτι τον, Αμϊπ,. [10. 
ἜΡΜΑΙΡ ἧ ̓ ςιςαρ.19. 

Οψυχη ἢ οὐ» λη ΠῚ394 ΠῚ Π1}15. 0 1γ1τ15»ἀΠἴπῈ} Π| 140 ἃς σα ρὶ ἀϊταβ . φύ- 
,᾿ Ϊ σις. τῇ ψυχῇ εἰδέναι απο ρταεμ γα, οπλοἘ ψυ χίω φιλόῤθρω- 

πος. Ὁ ΓΠΟ ΠΙ1ΠΊ4Π1155 ΚΈΠΟΡΙ. ψυχιῖν σφιν τσ ἔς φᾳοντις ἤρκον, 
ἘΞ 

αἰθδαι {πὶ Ατλορη. ΕἸςραηβ 111. ξαται]τατίίαιις Ιο στο, 4 ν ἤι5 εἴς Δ - 
ἀΠδ Δ {εἰνίπαις Αἀεἰρ 5, οχρτοα ντάοτιτ ὁ Ογαςο [ογπιοης:κ141]- 
ἡ Ἡ ταηάοτη ογράϊτὶς ἔοτο απῖ ταὶ πιῖίατο 9 4] οιιτη 1|1α σοπἤποιτ 

Ῥτίτις5. ἀϊσιιης οηῖπη τίνα οἴει ψυχ ἰὼ ἕξειν : ὃς ἴτα ΕΠ ἀρὰ Με- - το ο νος “ὦ 

πσηχ ,.͵. παηάτιπὶ ογε 1 5116. )οπνοπΒεη.ἑη Οτατισοπεγὰ ΑΡ ΒΒ Ωγ: τί- 
(οπηαι γι. ΕἾ νὰ οἴεῶνε αὐτίο) Ψψυχίω ἕξειν: ὅταν ἐμὲ υδὸ ἴδῃ, αἱμῶνον “ἴδ πατρῶων ἐἰ- 
Φρνύχιη Ε'ΟῈ)Ο. πεκερηυύων, δ αἱ κὶ τορητιμὼ μῆμον. Ετὶ τη ἀκ ῬΟΪγ οἰ οὶ; πίνει μ᾽ οἴε-- 
[ρηίαιιι ἐς ὧδ αὐτίο! ψυχε ἔχαν, η) πόσοι δεύκρυα ἀφιέναι; Ομ πάοαιις γνώμίω, 
ἰδοῦ, ἔμπα 
ἢ 
Ὧ τὰ τιδὴ 

᾿᾿ Ῥτο ψυχίω, αἱσοεθαυτς ντ [ΓΟοτγατας ἴῃ ΤΊ ΡΟΖΙτΙσΟ : τίνα οἴεῶνε μα 
ἣν ὠμέω ἔ χων; Αριιά ΡΙΔτοποπε σιιπὶ ἔεη ας ρεηὲ Ἰάςηι Πτ, καρόῦαν 
ΟΠ δτο 8.ἀς Β οριιδ. ν δὲ τῷ τοιούτῳ τὸν νέον, τὸ λεγϑμῆϑον, τίνα οἴει 

Ὀἰγηδα ον καρδιάν ἔχειν; )ς ἔξιιο ψιοαιις ἐπυπηὶ ον σοτάίαιις Βοπηῖπε νἤαγ- 
ὑεϊοναίηπὶ Ῥαθάπτιιτ μα: νοσο8, ποὺ ἀς 60 τᾶ πτιιπι 401} 61}815 σΟη ἘογΠάτιις 
αμμιαγΝ εἴϊες τ γε Ἔχοτηρίο μος ΤΥ Πα: 40 Ηἰϊετπιροῆτο ἴῃ νἶτα ἱρῆιι5, 
πριϊο (ὐϊμι. ζητο ΠΠρίειτ: ἤΐρετο αἱτὸνηὶ γυυλ τίνα ποτε ψυχίω ἔχων ἀξιοῖ αἴοὶ “Ἶ᾽ 

αι μοὶ πώδων τοιαύτῃ γνώμῃ χοῦ ᾶδαι » νἱἀς Ἐκ ψυχῆς, ἴΠ Εκ. Αρρεϊ]ατῖο- 
υὐνκοϊα μι: πε ἐδ ψυχ οὖν ἥρωας χ) δα μονας» εἶ ντ ἀρροῆτο ποπλῖπς Μοίς8 αἱ 

τς ᾿φέλοις, ΡΏΙ1ο ἴα Πδτο ἀς πιιιηάο σοπιρτοιιοηάίτ, Γάοπη ᾿θ 146 ΠῚ 4- 
ΠΟ χἰπηδπ κα πατιιγα 4 πἰπρυς (θη Πα,ν ΠΓΟοἵπαροτι, Πὶς νοτ ῖς. , ψυ- 

ο΄ αἰαὶ ὃ φύσεως τρισὶ διαλλἀήουσαν ὁ ποιεν ἐποίει α) ϑνήσ ει, φαντασία γὸρ- 
μὴ ψυχὴ, εἴ, Δΐπια. Ῥυχὴ,τοτιια δ ο πιο οὐατιμ{πι15 ΓοΧ 5. Ρογ- 

Π 20π8,Δ Ἀοππδη.σαρ.13. ψυχὴ ΡΤ ἱπροπῖο. ΠΓρογατες, ϑηθίον τας 
υχαὲ ἡ μερρδμθυ, [ογάτιιπι ἱποοηῖα οἰσιιγάτπ5.. ψὺ χιὶνῖτα, ζωή. 
5]ς δ. 1ἀτϊηὸ Πιπιίτν Αηϊανα αἰϊχιαιάο,ντ αριά Τ᾽ ογοητῖπ Α 
ἀεῖ ΡΒ. αἰ πηατη τρία πι Ἔχτίησιιθγεπ,, ΕΟ ΠΊΕτΙΙ5 Οἀγῆ.τ. Ανύμε- 
γΘ. ζω τε ψυχ[ωὴ χὰ νόςτον ἐπαίρων. Ἐτ 1144, Δ εὶ ἐμίω) ψυχίων οὐδᾳξαλ- 

γα ψν απ! 

διρ,μὰν 
ήεψείιν: 
ἡ! θἱοίαι 

ἡἰν να ᾿ς χόμῳθ. πολεμίζειν, εἴς, αὔδα ϑέω Θ.,ρατίσιϊο νἰτᾷ ἘΧροποης.Εξ 

βελην ᾿ Μαζῆ. ςδρ.}. τεϑυήκχασι γὸ οἱ ζητοιυῦτες τἰα) ψυχ ἰιὺ τού «ταιδύν, 54 ]1- 

αὐνούνάο. Ε΄). ἢπις ἴῃ ΟΑτΠ] σδιιεῖε πα πΊμ]τἰ ΔΙ ΠΑ ΠῚ ἀταϊσγατις. Βπιγί 5. Ν ΠῚ 

οὐκί. Π)ς)ς ξετὲ 4ιεπὶ φαϊίαιις ἀπΐ πηι ριισπαπάο ἰοσιιπι σσερογατ, οὐιπιᾶ- 

ρὲ τα ἃ Δηϊ πια,σοτροσοῖορερατ. Π|Π]πίαπ.1π Τα (Ἐἰτια αἰπτα τα 
ἤοπεπη Πιηίμετ, ]ιιας ΡμγαΠς οἰ ραοιΠἸατίς Ηρ ταῖς. Κινδιωθδειν 

᾿ς αδοὶὲ ψυχῆς άς νἶτα ροτίς Π1τάτ!. Ατὶ ΠΟΡΒ.ἴη ΡΙυτο, - τίς γὸ πλοὺ 
ἐθελήσει Κινδιειωδίων αἰεὶ τῆς ψυχῆς τῇ ς ἀυτω πῶτο ποιή σα!» ψυχνρα]: 

Ῥ5 πιο}, ἐντεριώνη, αὐτεαγντ ἀριιά ΑΡίνττιιπη ΠΌτ.υτῇ ψυχῇ ω 
κολοκειωτίσος ΠΟΙ Οογ πιῖ415 Ρ]ρα, ψυχῆς, (ληριιῖς, οἶμαι, Αὐο- 

᾿ Ρβιαη Ν ΕΒ]. Αάκνουσι μ᾽ εἰξέρποντες οἷ Κοράνϑιοι(ρτο κέρεις 4 εἴ, 

οἰγηϊς 5.1 οΟςΟΞὸ) Καὶ ταὶ πλδυρὰς δαρδοίτῆ σι, Καὶ σπίυὶ ψυχί ἐκπενέσι, 

φηϊτηατα οδι διητ,ἰά οἷς (λπραΐποπη, 51ς οπῖπι ὃς Απίπλα Γατῖης 
Ῥοπίτατ. ΨΊΓρΙ! ̓πὶ Ατ ποῖ. Ρυτρυτγεαπι νοπιὶς 1Π: δηἰπιᾶπι. Ἐτ 

-τυάσιιε απἰπιαπι Βαης οὔπιπάετο ἀοχεγαιντ δὲ ρτομιπάεις δηϊς 

τηᾶπη Ρογ να ποτα, ἰχὶτ ἴηι ἘΡΠΈΙ Οὐ] 4. Πποτος. στο 3.1 

41 απίατα σοτριις σατοῖ ν πάις σφη δα, Ἰ οι 0 (λυραΐης,σοἰ- 
τέασιις εχ Ατἰ ποτ. ἀϊχές Οοτηῖοὶ Τητοτρ.Ἰσέονὅτι τρεῖς ψυχάς φασι, 

αἰἴοὶ αὐξητικίωὼ, ὃ τις ζρὴν κοινὴ “Ἶν αἰϑρώστων, δ ἀλόγων ζώων, ἡ “ἥδ φυ- 

ΠΙ- τὸ ακα δαὸρ ἐσιιμόνων φ10 ζώαν: Καὶ πίω λογικίμω τις ἔςιι ΤΟΥΑΥ 

αὐϑρώςτων Θορ οοἱ νέαν ψυχίμ ἀτοίνιων»ἱὰ εἴζ, ζωϊω" τρέφων χὺ αὐ ξων, 
ο΄ ἐναἀοϊείςεη. λτιςς εἶν 

Ουχήϊον υἱο ὠδεύνι σιτέομα!»Πι|4τὸ νεΐσοῦ δηϊτηάτα, λιοίδη ἐν τῇ ἣν 

ΠῚ βίων ὡρῴσει. 

υχθεὶς, το γέ σοτατιι5. 41] τοῖσι χιτ, ἃ εἰ 

815 ραῇϊ, αἰϊαιαπάο ἴῃ ἔευτοπι ἱποϊάπιητ ἀϊα14Π|; 
Ε΄. ἀδοίΐδις. ᾿ 
Ῥυχίδιον, τὸ [κς. ὃς ᾧυ χάριν ῬΙατιαπί πιι α ἷπ Ἐριῆ.Οἰς. ἐδ τ δι 

Ψυχικὸς, δ᾿ 3ηΪ πιά 115» ιν πᾶ ηι15)0 1 ΟΡ ΡΟΙΤΗΤ ὁ πτενμτικόφηνῃ [ςτὶ- 

αὐδοονια 

υχθέντες, 14 εἴν, ἔτ ροίαξεῖ τὶς τ 
: Οαϊςθα. 1.1. 

δι Δ 'Π Ὸ 92; 
Ρταταν Αά ἘρΒοί 2.44 Οοτγίητι, αρ.ἰς. Πι4ς ΔροΙ η Ἐριδιψυ- 
χιχοῖ πνόυμα μὴ ἐχοντερ ψυχικὴ δευύαμες, 1, ΔΊ 415 νἱττιιβγοττᾶ μα.- 
Βοῖ ἃ σογοῦτο, Θα  οη,τνι,α Οἴλιο, ψυχικᾳ ποίϑη 7 Δηϊτηΐ αἰοξχο.-. 
ὨΟ591 66 πὶ 1 επη. Ἢ 

Ψυχικως ὕλιλυ πηϑεὶς,α πο σοητεξατιις. 
Ἔυ χινεὴ χώραι αρτῖ ἔτ᾽ άττπς Ἰορίτιν Πἰδτὸ 3. σαρ, 29. ἀς συ ρίΔητὶ 

ΤΠ ςορἢτ. 
Ἔυ χοδαϊκτὴς βωώκ χ Θ΄, αἰ πιοτιπι,.ἀἸτοπηρτοτοΐα Ἐρίΐρτι 
Ψυ χοσδοτῆρ δσθλλων, Δ ὁπ. 

Ὑυχόλεϑρ Θ. γβροτηϊοῖος Δ ΠγΑ ΤΊ! ΠΊ5 5114. ἰπώλεια ψυχων, Ἡ εἴ, 
Ἐυχολιπὴς διώαμις ῃ Ἐρίρτ. 
Ῥυύχυμαι τς τὶ ίςο παρ οίςο, ψυχφαίνομια)» το τί ρογοῦ, ξιρίάις ρα: 

τίοσ. ΑΡοὶ Κὶς πο. ἐψυγυῖνα μέλη, σταθτα τα: τε είχεγαης, ψύ- 
χηῶτυράς Βαχηπλα, 1 γοίτϊπρ 6 πιοτί, καραϊνεῶτο, ππατοοίΤοτο, ΄Ιῃ 
Ἐρὶρ τ. Κα φλὸξ ἐν τελετῶς ὅτε ϑύματα πάντα λαφύξει, Φορζῆς καὶ μανίη 
ψύχεται αὐτορίφτως, ᾿Ἅ 

Ὑυχομαντεῖον,(γ ςΟΠ)ΔΠτ]λιιπ|5 [οΟιι5 ἴηι 4110 δηΐϊπια; τοάάτιπι ογ- 
ΘΠ» ΡΠατιῖη Οριις. ' 

Ἔυχομαχ εἶν, δά ἐχτγαπναση νίαιις Γρίγίειιπι ριιρπατε, νίσας αἀ οχ- 
τγεπΊδηι αἰ πηϊςατίοποπὶ σοπιοηάοις, ΡΟΪγΒ. (6 Οαγεβαρίη. ὑπὸ 
πατρίδος ἀγωνιζο μῆωοι καὶ τέκνων» ἐδὲ ποτε διυΐανται λῆξαι πῆς ὀργῆς 5 ὁναὶ 
υϑμεσι ψυχομα χοιώῦτες ἕως αὖ αἰρεγγύονται Τ᾽ ἐχθρῶν, ἀ Ἔτι ἀς αὶ οπια- 
ΠΟ ὅς Ολετμαρ. ἱπηροῦ. ταὶ ὃ πολιτεύμοιτα ἐμφοτίρων «ἰρωπλήσια τοῖς 
“ἀυχομαχῦσι ἡ δυγγυών οδνίϑ αν, 

ἙῬυχομαχία, ας. ἡ, Δηϊπχοία σοητοπτι ογαογῖβ ἃς νοποπηοπς ἀϊπιϊσατίος 
Ροϊγυ. ἣν 5), τῆς ὅδιξουλῆς τὸ σλέϊστον ψυχομαχία., πὶ Β οἰηαηΐς 
σορῖα ἀςεἴϊεης 9 τάπης δὰ ἐχτγοπιπι νέαις [ρίγίζιπι δουῖτοῦ 
ἀϊπυϊσαθαητ, 

ψΨυχοπλανὲς βάκχῷ-»ἷπ Ἐρίρτ, 
Ἑυχοῤῥαγίαγατῖτηϊ ἀςἐςξεϊο, ρα ΒΑΠΙ, 
Ἔυχοῤῥαγέω, μι, Ἴσω, ἔγῖροτο Ροτεο; ἀπέπιο ἀεΕςῖο; ρα! ρίτο, ἐασαΐρα) 
τηοτιοτολέποψυ χω δσοψυ χῶ, ΑΡΟ].2.)) νῆα φερρν ψυχοῤῥαγίονται,α - 
ὨΪΠΊΑΠῚ Ἐς Εἤδητεηι. , 

Ψυχοῤῥαγρεῦτες οἱ, ἔγίροτα Ρογοῖιητοβ.. 
Ἕυχ οἐῥοφεϊν 5 σίωλ ψυ χἰμ ἐκπίγειν , διι1445. (οτίροτο (Δπριποπι, γἱάς 

Ψυχῦυ-. 

ψυύχίθ-, ως, τὸ, ἔτ᾽ ρυ"5)ταΠΊριι5 ἔτι σ᾽ ἀιιπ1, ΑΙροτ το τρογαῖῖο, ΘΑ: 
ἄς δεπεέξι ροἰ μι Χ οηἁΨψυ χη, τίσοτα. 
Ῥυχοςασίχ, ρίγ οοἴζαπα, ΡΠ: οἐἶγ. πα Ἡοτοῖς. ἄς ἩΟπΊοτ ΡΟ Ι ΠΧ 1.4. 

ἀςτἢεαττὶ ραττὶ διι552δὸς κα οἱ αὐρὲ αὐτὸν ἐν ψυ χοςασίᾳ, 
Ῥυχοςῦλθ. ἡ χο ἃ  όππο ἀ!οίτιτ γνοχ με ΠῚ δηπιας ἱπἢσιιθης ὃς 

ἘΧΟΓΠΑΠΉ5541 ΠηΪΓΓΘ ἢ 5. 
Ἑυχοτακὴ ςγ6 6. »δ Δ ηΐ ΠῚ} ΠῚ [1611 8554 ΠΊ ΠΊΠ ΠῚ ΠΊΔΟΘΓΔΠ 5. ψυχοταικῇ δ8,-- 

χρυαγὶπ Ἐρίρτ. 

Ψυχότροφον, Ρ Ὑσοττορμοπ,Βεσθα ἤς ἀϊέλα, τι ἃ ΕγῖρΙ ἀ15 Τοῖς ρα 
ἀςατ. δά επιὶ ἀϊοίτιιγ δὲ κέςρον, ὈΙοίσοτ.ΐ, 4. σαρ.2. ἢς ἀρρο τας 
αὶ βεήονικὴ, ΕΓ 1η.1}0.2.5.σἀΡ.8. 

Ῥυχοτρφθ- ἔτι » {15 σαιιάξης, 
Ψυχελκέρδυ!Θ-»τέυδ ψυχίω ἑλκόνδυ., 
Ὑυχοφϑύρφε, νὸν οτΒι ξετ. 
Ψυχόανμ ὥσωχαπῖ πιο ,].4.ἘΡΊρτ. τίς λίϑον ἐψυΐχωσε; 
ψύχεδυμα,τὸ ἱπορτὶς ἔτι ρι59 14 οἴτγψυ χοότης, ΘΑ] οη.116.3.4ε (τι Ππηῖδ 

ἀϊςθιι5. 
Ψυχεϑύομιαι, ΕΔρ 14 δππιητῖο. Ἡεγπιορ.ν τάς Ῥυχφύτης, 
ψυχφήλατος,ε δ, ἔΓΊ ΡΥ 14 τὶ πέλται 5»ἴη ἔγιρίάατη ππογίις, ῬΙ ατατΐη Βτα- 

το κξασερ τὸ ψυχούλατα “Ἶ ξιφων, σκληρὸν ἔχων,ντ οι ἀοῖο5 ἐτι- 
ἔλα δζ τοβοζατα ἔτι ρι ἀκ εἰπέξιτ ψυλφήλατος λεπὸς.ν ̓ ς Λεπίς, 

Ῥυχείζω,τοξεῖρετο, Τ Αἰ Πἴλπ, λαμξωνέπωστον ἢ ῥοστέτου, καὶ αἰψινϑεύτου ψυ- 
χείζοντες, 

ψυχροζαφὴςονἱάςε Ὑ᾽ δροξαρή;, 
Ῥυχρολογεῖν, τιρ᾽ἀα νοι 9 ἱπερτάαιις δίς (ταττὶ! 4 ξαπάετς, ἐπ σι δὲ 

ἀϊσογε,νεῖ γεπι ΡΑγιιδτη πα 1τῖ5 ὃς πηὩΡ Πῖ5 νογῖς ὀχτο ἰοτοι νἱτ 
ἄς Ψυχεῦτως- ἡ 

ψυχρολογια ἔτι ρ 1415 ὃς ἰηΔπϊς ἔαγπιο. υ]ἀς Ἔυχούτηρ,ς 
Ψυχρολό)νο, [ει 15,1 ρ 1 ἀπ, δ ηι5. 41} ἵπορτῖς ὃς βατΊ ΠΡ 15, δὲ ἀδηιτ- 

ἀϊς γογθὶς ντὶ Γοἰδενιάς Ῥυχούτησο 
“υχεολουφροιιώτες οἷ, ἔτ! ο᾽ 4158 ντοητς5 δα πεῖ5» αι ἔς ἀαμα Ειρ 1 11- 

τιδητζ, 
ψυχεολκτραῖ, κ᾽ Ψυ χρολετώζ(επ ἐπῖπὶ ἐκ “ἦν διλογρυμήμαν,ντ ϑερμολετω κὶ 

ϑερμολιτρω) τσ 44 ἰδιιοσ : ντ αριιά Ἡογατ, τ ρτάα ἀππὶ Ρου πο Σ 
γπάλιΡΙυτατοη Ἑτοτίςο, Κονίοτα) 3, τὺ ψυχρολετεῖ, κὶ τας ὀφριξ αἰρειῇ 
κὶ φιλοσοφεῖν φησί. 

Ψυχεοποιυτικὸς, ἔγί σις ξαςίςπς, Ἔρ᾿τποτοη [ςδτῖς. 
Ῥυχροποσία ας," ἔτ σἑ 44 Ῥοτατί ον ΡΟτιι5 ξιριάιις» ΔΕΒεπαιι5. 
Ὑυχεοπθ τῆν. ὁ. γί σἰάάτη ροϊδη8. 
ψύχοιθ.ν", ΙΡΙγοΒτιι5, Π 1} ΠΟπΊοΣ. ; ἐς 
Ῥυχ σὸς, οὐ δ, ἐγιρτάἀτι5,ἔγίροτε τους ῃβ, ΒΟ Πἀι15,4] 1 ἀ1)5. Ῥυχε) ἰα- 

τογάχιπι σαρῖτιγ ρτὸ ἀαπα ἔτι ρίδα,ντ ξαρίτο το. Επδπρ. ΝΜ Αττβαὲ 
ποτήριον {υλεῦ, Ῥοσιΐμπι ἔτ᾽ σῃ465, [ΟΠ] τοος αι’ ουσ [υραυάϊεπ- 
ἄπιπι ἤτ ὕσετος - πο οαῖτα Το ιιαητιν ὃς Γιατίηῖν ἐγ ρἀ ἴαιιᾶς » ὃζ 
Ετῖσ!ἀαπὶ ροροίξίτ. ψυχφὸν πίνειν» ἐγ ρα τα δισοτα 5 Ἐριέϊει. ψυ- 
χεὺς ὁ δ ρεπος, ἘμτΊ ρας ἔτι σι ἀ 5) Ατ ἴοτε].9.. Αἰ πηα]. ψύχεος χαλ- 
χὸς, Ποπτοτ 144, ἔτι σ᾽ τι ἔογτιιπι; 14 οἴ, ἰοτμα]ς ὃς πηοιτὶξθα 

Τοιπ, 2. {τ 



Ο] ΣΟ ὦ ἴΩΣ 

ταῦτα. ψυχοὸς καὶ δύσκοχδ. βίθ. , τα ξλρίδά.. ἰά οἴ, ταλοσσωροξ 
{εὰ ὄυτελύς. ἈτΠ Π ορΡ μ ῬΙατο, φυσὶν, ὑ ρῶς ἡδέως ἅπαντας . ψύχοοῦ 

βίου κ δυσκόχουζέήσειν εἰπουλαγύτας. Ψυχρὸς ετίατα Ρτὸ αοἤιτο 
Ῥοπὶτηγηος Ρίαυδι οχοίριςμάο, οι γι ρ ἀτιο Γιατίπέ, νας ὅυ.- 
χροτὴς, 

Ψυχοότηφοητος κα γ[Γ1 » Ἰ ἀϊτα 5) το ἔτι σογατῖο Ψίτν, [δ.1. σαρῖτς 4. Ψυ- 
χούτης οτίαπι εἰοραυτοπι μαδοτῖ ν ἤηπ1; οἰ πὶ ἱπορτατη αι! ὃς ἔτί- 
εἰ άτιπι εἴς ἀϊοίτηι!5» ὅς οαπὶ ργο σάρξατο Διά! το τὶς Εἰ ιν ο] [α- 
ποτε ξγιρι5 σοπίς αι τι γι ο πιπηοητατ. τ τορὶνη Αςμαγπθηί. 
Οὗτος ὃ ϑέογνες τραγῳδίας ποιυτιὶς ψυχρός, Ἐτ α᾽πάς, Κωμῳδών οὐ 
αὐ τον, ποιρἀςσ᾿ τσιν κὶ μὴν τίν) πολλζιὼ χίοναι,, διεὶ τίωδ τουΐτου «οὶ τα ποιϑικο-- 
ται ψυχρότητα, ρτορτοῦ Βαῖτις ροξητατιιπι ΓΙ Πτάτεπι ταις ᾿π- 
ρίας. οππο Ἐ|}. αῆδὲ ςτεφαΐου 7 Καὶ ἀου πϑὸς δὸς τὸ ϑεων 5 μηδεμίαν 
ψυχρότητα καταγνω μηδεὶς, ΝΊς ρετ ἄθδος ᾿τπ πιοῦσα ας ὨᾺ Π15 1η6- 

Ῥῖππν εἰδε ἐπε τ: μα ΠΠπὶς τατος φαο ἀϊξλατις Παπὶ ὀχ οῖρῖατ, 
στ ἐτἰριάτιπι ὃς αίιγάαπι. δὶς Ἐγὶ οἰάτιπι ἀϊοίτιις Τατιοὸ ἀθίατ- 
ἄϊτιπη,πες ρίλαπι ἐχοῖρ᾽επἀιαλισι ἔα σοτιπι δι ρα Π 1] ορρο- 
πἴταγεντ Οἴσειο ἴα Βγατο ἀϊχὶς ἄς ΡΠ βητ!ο, δδις ἃ πατιτα 
δεπιι5 απο ἀάαπὶ ἀσι!πι 115 ποη πιη αα πὶ ἔγΙ ρ ἀϊιπη., ἐπεεγ ἢ πὶ 
ἐτίδιη ἐλσεταζη, Οὐ πε} Πδη. ΠΡ τὸ ἴοχτο ἐς ραῖγοπο ἸΟ ΠΕ 5. 
41 ᾿πἔλητοπι ἴῃ Ἔριοσο ρατὺπι τοπιροίπὸ ργοάιχογαῦ: ΤΠ 
11Π|ς αἰ Το χαὶ νἱν ἐαοιη τι.» ἱπορίπατα ταὶ σαίιι οὐ πιιγῖτ, δὲ ἴα - 
ξλητοπι ἤιμπὶ ἔγί ρ αἰ ΠἸ πιὸ τοροτγαιτ, ἸΝΔπὶ ἃς ἔτῖσιις αδῇιν- 
ἄτα ταὶ (ρεοίει πρηϊ σας, αιι4π} ἱπσοπιπλοάτι5 σα οητι5 ἢ Ὁ- 
Τευήταγ . να σὰπι ρτὸ γι 3. στατία γοΐ ἔλιιοτς ἔρογατο 5. τὸς ἴπ 
ἀπισγῆιπι ἐχῖῖς, Τά πὶ ἘΔ 5 τη ἐοάςπΊ. Ν᾽ πὶ δί 1πιρογίτιλ ὃ 
τυ ειοῖτακ,8ς τί σοτ, ὅς ἀςβοτγμαῖτας αθογιτης ἡπεοτγῖπι ἔγῖριιβ : δίς, 
Οἴςετο δὰ Ὁ αἴης. ἕνας. Οὐ ΑΡΡίι5 Γοπατισι ᾿Πἔγοιοπτο τη 
σοςρ ες, ταητιπι Εις ἔτίριις, ντ ΡΟ ΡῺΪ σοπυοῖο πος σοδέδις 
Πτ ἀιϊπιίττετο, τοαν ἰη ΒγιτΟ οο ἔσῃ ἤι ἀϊκὶτ . Οὐατο τἰθσςη ἀϊ- 
{ουρυ]ο [πὸ ἔτι ρ ἐπτί τά ρορο πὶ, 21] σδης ἃς πλιΠΠ5,1.4 οἰτούκ 
ὄυ δοκειυουιῶ τινατοτυγ χ ΐοντι, ψυχοώς ἔγοντι.Ἐτ ἢς αοςὶρΙ πα άτπι 14 
Βεπιοῆῃςη. 4 Κ]ὰ Ιοσατ, Τν εἰδ 7.3. δτι τὸ ψυχρὸν τοῦτο διομο, τὸ 
εἴχοι κόρφυ παιρελήλυϑ᾽ ὀνεξ γί: φενακίζων ἡμᾶς» Μι Ἰητο Π1ρατὶς δὲ - 
(οἰνίπεπι ἴπ ἱπηροίξιιγα νοἱσῖς ἔχξξ τη . ετίδαν νεγθιπη Ππ|4, 
φιοὰ ἐπέ ρ᾽ 4ὲ δί [συγ ητετ ἀἰςὶ (Ο]οτ 5 δά [ατίετοτοπι νας 56 - 
ἐγ ε πττης 1π4ε ψυχρολόγοι ἀἸσιιπτιτ 5 411 ἐπε ρ τίς 8ὲ ἔα Π Πδ 15 δὲ 
αὈ[ιγάϊς νογ!5 ντὶ (οἱσης. Ετ ψυχρηλογεῖν γογθιιπι» Εἰ τοῖα νοτ- 
Βα ἱπερτάσιις ἃς (σαυτι Πα ἕαπάενς, Γπιοίδηιι5, Τί οὐ ἐ πήλϑεν 
ἐντῷῷ ληρῆσα) ταῦ τοι πορὸς κ ρίφος “ωΧ Ὁ. γδ καὶ ψυχρολογία, ΤἸοἴτιιΓ δ 
“ξυ χρό μῆνον τὸ ψυ χεωῶς λογῤμῆνον, ΗΕγπιορεπ, τοπῖο ἴ. ἐς δορὶ 
{{|5. ἡ ὅν τοιαῦ το ψυχφϑύοντω πάμπολλα. πὰς ἃς ψύχεδυμα : Υἱάς 
Πιργά. 

Ἔυ χες, ΕτΙρτ 4, ἱπερτὸ, ἱπ ό,γ]ἀς ψυχρότης. 
Ὑνχω, μιυξω,σιυχα, Ῥτιου ἰοπραγτὸ ψυχίζω, ἐεἸσοίαςϊονΡοΙ σαἴο- 

το πὶ τοογοουτο γί ροῦο, ν ΘητΙΙ ΠῚ ἔαςῖο : ἀποψύχω, Ποςο. Α Ξε. Δο- 
σα τ. ΡΙατο ἴῃ Τύτηαο. ὁ τία ψυχοντου χὶ ϑερμαῆνον ται; (Ἰ σατο: σαι 
ἴππ αι" νἴτη μάδοδης Εγροτὶς ὃζ σα!ογῖβ. ψυχό μῆνα. Ποςοεπ- 
αἶα ἡ» ῬΙ ατατοδῆς ἴῃ Το τοοἶς. ΑΓ Ορἤδη,νεφ. ψυγείσῃ αὐξιέ.- 
φυστιν πὗρσιχαὶ , 14 ο[Ἐ το τίροτατας δάηατα ἔππτα! οαπιεητα. [- 
τοῦρτοβ τάπιοη Ψυγείσῃ ΟΧΡΟΩΪΣ ϑεινούσῃ, (ΟΠ ροἤτιπι μιῖλι5 εἴς 
αναψυύΐύχω, ᾿ 

ψύχωσις, ἀπέ πηδτῖο ΟἹουνάτα, Ργτπάρουαβ ἐς το [ΟΠ 116 Π5 5 ποίντων 
σειτὴρ,νοίς κὺὸ ψύχωσες,δςς. τίω) ζώων ψυχωσιν, ΔΗ Ϊ πα {11ΠῈ το τὶ σου, 
ΝΝαζαησ. ῖπ Οτατιῆς Μοίο!Δπ. 

Ὑ α΄, εχτοπιιο λεπ]υα, ταὶ πυιτ τ πὶ ΓἜραγο. σμικρανΐω, κόπ]ωϊν ηάς ψω- 
μός. ἘΠῚ ετἴδλπι ψω, τα σοινηάς ψαύω, τὸ ἁπῆομα, ὙΨω τοτη ντο, 
καίων ηἀθ ψωλῆς, εἰ το. ὀκκέκαυ μᾷμ(. δουκὸς, ΕΠ Ατἢ 1 Η την 1- 
ἄς Ψωλός, 

ΨῬαα, ας ἡ, οἄοΥ τοζοτ, ν᾽ δυσα δία, ϑυι 4. τλητὸν ὅ7) ψώκν συνείεσον, 
.Ὑ ὡδαρ έον, τὸν [414 Π141| πὶ, οὐὐχρμρόν. 

ψωδη,"ς ἰἴπραα, ΗΕ ν οἢ. 
Ἔωζα ας, ἡ τπλαἰτ5 Οοτ, Ετν Ὠ].κυνσμὸς μ7' δυσωδίας, ΞιΠἢ. 
ώϑιον,, τὸ ρατ5 1Ππ|ὰ ῬΑ ΠΙσοἰ Πβοτιὸσ Ρ4Π15 οταιτα,, 8ζ Πηῖσα Δι ΟΥτ- 

Παΐα ραπὶς πἰπηῖπ πὶ αὔατί Ἐκ σῷ ψω ἀϊσιιητα ψώϑτα » ἤγρειω ψαπυὶ- 
δια, τὰ αἤτου τοὶ ὑποψαυόμϑυα» αιια; αἰπαρϑίγοις γε] αἰ αράχοις γοςληξ, 

Ἐπ Δ. ,ΟάγΠ τοιντάς ῬίξΕτ ΑἥάραχΘ-. 
Ψώϊα, ἡ, ρατγὶς οταποοϊ θηγῖα ΡΠ Ίη, Η είν ς. δυσασία. 
Ψωΐζϑ., ΠΠαυ διπι οχ στο θυ τι!Ί5 ἔσστοτ, ΠΕῚΙ5 5 ἸΠ]Π] ΠΑ ΠΊΘΠΓΙΠῚ» 

μίγϑει,ἰφοσος. δυσωδεα, αὐχυσμα, Ἡ εἴν ς., 
ψοΐτης μύελ 8. Γρῖπ Π15 πτεά!., τις 8Ζ νοτιαθ: 5» ὅς ῥαχίτης ἀρτιά 

Θ 16 ..}.8.ς.4ς Ἰοςῖς δς 15. 
Ῥαλύκυξυς,ν9 2612 τὸ ἀϊ σηι5 ΗΠ εἴνο. 
ψώλος, οὐἵ ὃ, τἰτίο 9 ὁ ἐκκέχαυ μῆ Ὁ: δαλός, ἢτ ἃ ψαῖ, ντο τ ντ δάποταπξ 

Οταπιππατῖοὶ ροτῖτις ψόλίθυν Ψωλὸς » ἃ ψώ αιιοά εἰξταηρο νη] 
ξξλαι τι ρτιῖς οἵς, 14 εἴτ, Βογηΐοίις : νης ἀπεψαλημ θα, Ατἰο 
Ῥ ποίη ΡΙμτο, Οἶμαι ἢ νηὴ τὸ οὐρανὸν » "γὁ ψωλὸν αὐτὸν ἐξ): οπηιηοι- 
ταῦ ἀχήμονα κ᾽ παρ έκτεισιν πὰ μορίου εχ ΡΟ τ. Τἀςπὶ (Ο πιῖςι15. ἦτ 
Ἐφιίτιθιις. ψωλὸν γον τε δεῖ σε μέχρι τοῦ μυῤῥίνου 9 14 οἱἘ., μέχοι τῆς 
κεφαλῆς ( μυῤῥίνῃ γδ ἐσεφανοιῶτο ) ρτοὸ αιιο ὈΙρ ῖϊες ἀϊχῖς ἐπυοῖ- 
τεὴ5μἶχρε τοῦ λείρυγίϑ- : Οοά ποὺ [ατῖς τιμαῖς Εγαίπιιδ ἴμ Α- 
ἀλου δ: ἀμ} οἷ πὶ Ἔχ ΡΟΠΈγο: 15 Ππιογαϊο ισ(ν ο] ροτῖμ5 ΠΏ στιῖ5) 

ροιτοῦ, ἐρίηπι ν γι αἢ σαριιτἱά οὔ)να! Δὸ ἀταιιο ρΙ απεγεολέας 

Ὧ ΠΩ 
ᾧῳ 

τὸ σλοκλυρας, Ψωλὸς Οἵ 48} ὃπὸ σα ψω, ίτοὐ ἃς κοπηα ἤρηϊβόλι,ἰά Π' 

εἰχ,αιιττι 5 οἰγοαποῖ σα ρο Πα γασυτῖτιι5., ὁ λευποθερασς:ν πὰς πρός Ὁ 
ψλ θ., ὁ σγὴ βραχὺ τοιάτος ὁ εὐδεσκολυυῆθ Θ- ἘΠῚ νοτὸ Ἐπ Αγ ἢ. Πάν, 
γρεύχον τὸ δέρμασιν πὰς τὸ δύδενο ἀφαιρεῖν, ἀϊοἴτειν Σποκολ ύπηειν, Ἐς Ψψως- 

μβῇ {πτὸ 
ν κ«, ἔνθ ἢ 

ἣ ΠΩ ἴω 

εἰγιορις 
γί 

χὃν Οσσλοἱ [πτόγρτεβ ἀἴοὶ αἰτοδσπὸ τῷ σκολύφϑ αι (σι 1 4Ας ἀἰςοὶς ἀπε- ἡμιολία 

καλύφϑ'α! )τὸ αἱ δοῖον: ὅ 2) δὲς σευλ μβῥων: δὶς ηιτεῖτι ἀἸσ]Ωττῖν οἵαττί κὸ οἰ μιῇ ποθ Ν 
οἱ ώξετε τμηυήοιγα μα [65 ογατ τατον ΤΠ 4 τὸς, δὲ σν ρτ!) το 5 Δ ὃ ματι 
Ατὶ ορμαπὲν ρογτιπ σδηβιαι πα ΑἸ θι15.. Τῶτ᾽ αὐ ἐκειν᾽ (ὦ τοῦπος ἡ υμμιυμα 

ἀχεϑεωώς κόκκυ,ψωλοὶ πεδεον δὲ. Ὑ01 ΠΟ Τα ςατ ΡῈ ον ρτιουιην σιστο- 
ταιπὶ ἃ στῖςο Δ νφοισο σαητι: δά ἀστὶ σα ταγατι οἰτοζατῖς Οιοά 
ἀοιη Εταίπηιι5, νὴν αἰϊο αι Πτοιατ  ΠΠπγ115» ραν τπι αλλ} γιά δεν 
Ἰητο!]εχτῆς, 

Ῥώρηξ κος, δον ΕΓ ΠῚ ἸΠΌ]τις ἰοσοτίς γα άϊοος ἀθραίςθης, οἴ, δ 
Ὑωμιγξ,ιγ[ 9. ΠΠτοο πὶ, πγορ ἴτμσι αιιοά σατης5 ἃ σα 1 1 Ρ115 τασα ἐς 

ταῦ ᾿ἰοϑι!πρ. Η εἴν ς, σῷ ήκω μίφο. χὴι 
Ῥαμιέω, ὦ, τὸ ψωμίζω, Ῥαἴσο ττητιτατί πὶ ἐσ πε Ὁ οἶδο : ἴον σιτίζω, 

πιδηΐισι ἴῃ οΚ Ἰαίοτγο. τίς ὑμοῖς ψωμιεῖ κρέα; 1115 ΠΟΌῚ5 σάγηο5 ἀπο 
δἱτ αἀνείςοπάπιπιθοσρ. τι ΠΝ απλοτ. Ὀϊοΐτατ ἃς 

ψωμίζω,ϊα ἔγα (τα ςοποῖηο δί ἴξοο, τὸ εἰς ψωροιᾷ δια μεοίζ' μα) τὸ κόπῆωτ ὦ 
ντ οιπὶ Ρδιὶ5 {τ ἀτί πα ἀἸμ τ ραπροτίδιις ἀ1|πυ] δυάταγ. Ῥάατος 
Τὰς ρτίπι αὐ (οτίητ να ρῖτε ἀςοϊπγοτογιῖο; Καὶ αν ψωμίσω παν- 
πῶ τοὶ υὑπταῤχον τοί μου", {ἰ Οπι θην πγοδπαι {τἀ πτίατη ἃς ἔστ - 
τος ξγυπατίπι ὁρ θη 15 ἀΠι ΘΟ" ραντ σα ατῖ πῇ ογοσάμεγο δὲς 
Ῥασρόγατη νίπτη, Γ του ρ ΓΘ 5) Εν Π Ἰη [Ὁ πλαπι αἰ ες ἔρθη 15 Οπυτ 
πος [αςαἴτατος πιοαᾶς, νἸἰς ψωμός, Ῥωμίζω, τὸ σιτίζω͵ ραίςο σου 
εἰίο εἴθ δζ βατεϊοι ! Ἄτην ἐπ ο51πάϊτο : αιιο τὐγιπάδπ ἴῃ 5. 
ἡπάογε ἀϊχὶς Οατο,ὰο δι δι 5: οπτοῖ κφςακαί οἱὰ πίω ἔγϑεσιν) 
«οὐσφέρειν, Ὁ] ὁ φρηρ βοίοτ, τὰ αἴξ, ἐντίϑετω τίυι) τ φοφίι) τῷ σόμα- 
σι ἡ ντ ππτγῖς 65 αι: ὁπτηΐα πιϊαἰ πιὰ πιαηΐι (14 οἴ, μασσέματαν 
10 ξαυτίδιις ριιεσὶδ ἴῃ ο5 Ἰηίστιητ 7 ποι 8. ἀἰχτ Οίςοτο {ἐειπ1-- 
4ο ἀς Οἴατοτ. Οὐ] "Ἰοὺ ἀϊοίτηιιϑ ραήϊγο. Λτ τότε! ᾿ τοτ. Αἰ πγα- 
1η1πὶ ἰῦτο οξζδιο, σαρῖτο τογτῖου Ὑώων 3 ὀρνίθων σοι μὴρ γερια ὠνυ- 
χοις στιρκεφο’γοι ποέντες εἰσί, σῖτον 3, εὐ δ), ἐαὐ τις ψωμεζῃ, διευύανπαὶ κρ- 

πειππεῖν,ἰὰ εἴς, Αὐττιπν αατοιη αποταιοῦ αδιποος νη σις 5 Παοητν 
οαγοος ἔπη σατηίπογα, ἔπισες νουὸ ποφιδιης ἰοηογαγς 5 πος 
Π φιϊ ρίαπι υϊάοπι ττιιπάληι ἴῃ ο5 ἱπίοτγατ, ΑΥΠΠΟΡ "Δ ο5 1 
Ἐσυϊτῖσας. Ραἢπιὸ ἀϊχῖτ - ν 5] ΟἹ εοι αἷτ ἴα ρυ] τὸ τομέτς αῦο 
Ῥοΐο ὅ νοῖατ τατιιη 4 ΑἸ πεπίοηῆς ρορι 5 ραίςὶ [οἱ] εατιὄδηςοις 
μι! γὃ αὐ πὶν οἵ: ψαμίζετοι - Ῥτο οἷς ἀτατάται, κὶ εἷς χύρει, Ἰ απ ψως 
μίζεδω, παῖς ΟΟπιπηοητατ, πὴ τῆ μικρων παιδύων ἀἰ οἶτι!τ, ὦ ὑαπ'- 
κεῖται τὴ ΤΠ διδόντων ξουσία. ΟἿ 14,6 χ ΠπλΙΠτιάϊπε ρετῖτα ἃ παῖ- 
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ἐ 

ν, 

ἡμωμ, δὗτη 

τεϊοίσιις., σά ρτατα π4ς Ὁσοαποης Αροτσδογταδ ἰη ΟἸςοηοτη Πς μην 
(πν}}ς ἅΠπι4 τοτογα ες: Κα ϑ σις αἱ τίτϑαν γε σιτίζες κακῶς: Μασώ- ἘΝ Σ ἡ 

μᾶνΘ- γδιτωῖ μ ὀλίγον ἐντιϑεῖς: Αὐτοῖς δ) ἐκ εἶνε πριπλάσιον κατέαπαχας. ἀρ με 
ϑαηὲ γοτὸ, Ἰη 41 7 παττῖςε5 ππΐτα 4 πηδηΐα ἴῃ ο5 ριιοτῖ ἰπἔς-. ἀβεῴαν 
τοητΟ5 9 Ππα ] σινὸ ρορα πὶ ραίς!5 5 ὃς τπλυάοπαο οἰζαπη. τγῖς- ᾿ τὐληραρ 
Οἷσι Τρ (δ ἰδ ππγῖς ΠῚ στα πν1ρ Πτις φιισὴν 1 ἀϊ5 Ῥαττίση!α σοπβο-ς ἡνρὸ 
γαάτιγ. ΑΥὙἸΠτοίο ος αὖδε οὐ κόν(θν κὐ ὁμοίου, ἸῺ εἴτ74ς ᾿πτάστης ἄτας χα 
στο Πἰταάϊης ἤσιανα τγαξϊαπς.. μας εξϊδηι Βοπιοσγαζοηι ογᾶτο- ϑ δἰξωιπῦ 
τοῦῦν πηι εἴς ἀοτῖς Ε ποτουῖςογ δτο τόγτίο, Καὶ αἷς Δυμοκρρές ἐμπγαοὺ ἀν 
συφ. εἴκασε ὃ ῥητυρας τῶς τίτθαις 5 εἱ τὸ Φώμισμα Κατα πίνουσαι 5 τιῇ χ ϑθμαῇ 
στάλχῳ ταὶ πιδέα κεοωλείφουσι: Ἐτντ Ποσπηοοτγαῖ. 40} ογατογοσ( αι ἀς Ἴνα 
ῬΟΡΕΠ εἰποϊαπιοῦτα Ἰατογοίρογεηῖ.) πατγοδιις Δί πη] απῖτν ἡμῃντα 
4114: ξιαἴα πιδη!ά 4:16 νογαητοϑοἷέδητος ριοτος (Πα ΟὈ]πΠτ. δ ἰδού 
γ δὶ Φωμισμα νοσαιτ5 φΙοα δῆτα ψωμόν : Καὶ αὶ Περιμλέοις εἰς Σα- ἢ Ομ τί 
αμίοις, ἐοικέναι αὐ δὺ τοῖς σταδίοις γ ἃ τὸν ψωμὸν δέχετω μὴ. κλαίοντα βμ αν χε 
δέ, Ὠϊέξαπι οἱς Ρογιος ἴῃς ϑαπῖο 5 ἰστάτΟ5 9 41] δοηοῆεῖα Πι- - διψηηἰ τέτα 

(εἰρογσητ ονῦ ΒοΙϊαπι αϑανης ραοτῖ, ἤδητας ταπηθη 80 ΓΙ 08. Ἡμιπαν συγ γυα 
νδς Ψωυός, ἈΝ Νήαπ, 

᾿ ψωμίον, τὸ σα οςο Πρ ραπὶς νοὶ εἴσα ραττίςυ]α, κομ οί τον, ΟΠ αν εἶ τὐπύ τ, 
Οὔ Πα Μαντία ΠΝ ἀανὶ τυσιιάα Οδτοπὶ νεῖ οβι!α (οἰ υπιοχας, θυϑολπίμι: 
ἄλτιιτ αἰ ΕΠ διις αὐΐδιις 4ηα5 Πιστπαγλις ραίςξίο, Οταςὲ οἴ ψω- ΠΥ Θηνπύαιοι 
αὐεινλάε Ψ «ματίζω, ΤοΔη. οΔ.15.ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ὅθηδώσω: Οὐδ ᾿ιμλρλπιου 
ὅσο ρας οὔβιϊαπι ἴυτε τἰηέξαπι ἀςᾷοτο : γυ]ρὸ ὑπὸ (ηρρεὲ ἀε΄ς τρια ρηκῇ 
ΡαίιἸίερε 1ιαδττ,η Τίοροης, ᾿ δαί ι 
ψμισμῳ τος, τὸ, εἴτα ἔτι πὰ Ππιτη,δ οἱ ασδαιςς 114. ΡΙατατο, γεξοττ ας, με ραδις Ὁ 

Κοπηαϊο δας το 7 τππητῖθιις Οχρο τι ψωμίσματα, 1 μοσας, ΔΙ δενδερὸν 
καινῖθς ψωμίζω, δι ψωμός. ἀνήη πο ἤχυ, 

Ψωυοκόλακες οἱ ραταῇτι, ΑἙΠοη, ὃς Εὐατ Οὐκ, ΠΝ 
Ψωμόλεϑρ Θο,νοΥαχ, πολυφάγος, ἹΜψμμηυ οὗ, 
ψΨψωμοποιος, ὁ, ἔχοϊοπαϊ {τὶς αὐτί ξοχ. Ἰύϊευη ς 
Ψωμὸς οὐ ὁ, ( Πα πὶ τοὶ οἰσα!οητά ἡπαπταπι δυστα ΡοΠιτΓοπιοῖ, ΝΕ 

αροτοῖοῦ ἰά σπετι δ ςοοα(νπάς διςος 14. 1. ψωμίον κἡ ψώμισμα,). ΟΣ 
ταῦτα, ΒΟ 15 ὔκολίθ: βχωμὸς, κομικαΐ τιον, Εἶτ ἀυιτοπη ἃ ψώ, (ντ βλω ᾿ αἰ 
μὲς ἃ βχανὶὰ οἰδ, κόπθω, (οἰαφοτν πς ψωμὸς, τι εἰς μικροὲ κεκομνᾶνίθ, ἀδὰ ομὶ 
βλωιδε. Ποπλοτος Οὐ 1, - φαίρυγος ν᾿ οξέοσυτο οἶνο, Ῥωμοί τ αὐτο 
δοῤμεοι, ἃς [τα σατο ῖς Βα πηαπα, 14 οἵδ. τὰ λεηῆ]ὰ κόμματα τἶσ' αὖ, 
δρομέων κρεῶν, ἴσαις Ἐπ της ν πὰς ὃς ΗοΠο( ψωμὸρ αὐτου, 14 εἴ, 
βλωμὸός.νγὰς Εὐϑεσις, ἃς ψωμέζω, {αιον, ΡΟ  τχ τπ|τὸ ίοχτο ᾿ των 2 Ἷ Ὶ 

» αἴτῶν οἱ ψω "οἱ, καλοιιῖ ται ἐγϑεσνειν πάθε ΑὐἸορ να. ἰἸχῖτ, Ηἰ ὃ παϊδεονος 

εἰἶπῃν, 

; ; ΤΑ ΔΕΙΣ ἷ τ ρλδην πο ζυοὶ κατέκλινεν, ἡ 51 ἔλουσεν, δ] ἐφ ὠυισεν, ἰᾷ εἰς ῥαιῖς αἰαηίο οὶ 1πδῖτον τ 

νιἧς Ψωμίξω, ᾿ πηρηὶς 
Ἢ - τ ΠΡΕΥ μά υΆεΣ 4 9 τ ᾿ ι Ὡ ὑ ΚΠ Ν 

Ῥώρ, ας, ἧς Γοα ες πο οηγηΐη ὃ {{{ππ ἩΠ|ς Τορτα 7 αἱ αιιὸ ἀ ψώρα "αν βίου» 
Ἐκ. πιδρῖδ, 



ΧΑ 
ὑπαρὶς ἴῃ {ππιπτα ΡοΠ]ς νοτίσειιτ, [οργὰ νογὸ αἰτέιις ροποῖγοῖ καὶ 
ψωρίασις, Ὑώρα, ῥτοργὶὸ [σατο σοηιι ἀϊοῖταν ἃ ῬΑ ]Ὸ Δ ρίπς- 
τα, ςοτροτὶϑ Πιπηπιαηι σας πὶ ναι ἐστοποης ἀεραΐσεης 9 ἔατβι- 
τοίιαις πλαρὶς αὰν [αιτατηο ἴα οχ [δ γα πλ ττοη ΡΟ ΠΧ 11.4ᾳ. 
Ἰώοκ ἑλκώδεης, τόρ υξρ 9. ἐν ξανϑίσεις ἔχεσα ἐν αὐτῇ, Ὀὶςίτιν ἃ ψώ, ἰά 
οἰδίταῦρο ὃς ἰζαο, ψώρα: ΙΔ ΠῚ [ἀροτίιτιοῦ νϑοαγαηῖ νυϊθὸ ἰο 

φαΐ δαὐπδ! παρ. 0018 νἱ κυυσμιογή ψωρι αἰγρία, (τα Οἷς 5 οτα ἄς αι 
Ἡογασῖιιϑ, τ πα] αι πὶ [ζαἰῖ 65. ὃς ἀτιοτίιις γορῖτιβ νισοτ, ΡΒΙ- 
Το, ψωρώς ἀγρίαις ἰκτέρρις, σφακελίζεσιν ἐφϑαλωεῖς, Ος! ἢις ἐς [οαδῖς» 

Ὧια: τα 5 οἰδ αἰ γρίαν, Ἰὰ εἴτ, ἔεταπι Οτγαοῖ ἀρρο απ ῴρα ΤΉςο. 
ῬΒγαῖτο, οἵξ οτίαπι πλουθιι5 ἴῃ ἢςο ν» 4ιιθπὴ ἐπηροτὶ οἴμοι νοραῖ 
ῬΙτηΐυ5, ΤΙ Βεορμγαίτ ἐς μον. "δ γ. 4. Δρ.16. 3 ψώρα, καὶ οἱ ῶρο- 

Ἶ σφυξυἷροι κοχλίαι, συκῆς εἰσι, ἢ 1 Πλ115 ἰἰ το 17.ςΔΡ.24.5ςαθὶςς σοπι- 
 χριῖ5 ΟΠΊΏΠΙΠὶ οἰζ. Πρετῖσο, ὅς ια Δάπαίςϊ (Ο] οτος Β 66. 
τ΄ ρου ατῖα ἤσοτιπὶ νἰτία, Ἐτ Εἴης ψωριᾷν αἰδἐρίο ὙΠεορβτγαῇ. 

ες εἰϊοιητατοοιπὶ τ4}} ἐπηρετῖρῖπε ἰαἰδοτατίητ, ἘΠῚ δ ὡρᾳ θεἤιο- 
74 αι 'π ᾿Ιγομπος ἀγάξηζος ἱπιιοβίτιτ, ἀπξξα ργγαιίζα Αἰ 10 πο- 
αὐἱπ γᾶς φάλαρα τεῖςς Εὐατ, ὃς ΝΊ σα ἢ 4. ΘΟ ΒΟ] αἴ, 

Ψωρργριύντες. [οΑ δ᾽ ἐπὶ μα σοπτοβ»σαρ.: 1. ομῖτ, 
Ψωρφλένεο εκ δ, ΓΔ Ό10 Π15. ψωρεών, ΗΠ εἰν οἰ, 

| ᾿ Ψαωρίασις , ψώρα, ψωρίασις κύξεως,, (ςαἷο5 νος 5 γεῖσος [σαϊστγῖτὶα, 
ππκ. Πς5}. Ῥιοίς. Π1|0.3.ς.7. ψωρκάσεις αἱ 6) τῆν" βχεφαρὼν 5 ϑοπατιιηι [ζαὐὶς5, 
τ αρρμ οὶ Ἀπιεϊ.Ρίογας ΡαΙρεδτγαγιπι; θγιη01. 1.1. 1οίς:ς, 32. 

ΠΝ 
ἢ μἰοου- 

ὁ ππιν π ιο; 
Τ {τυυδιοὶ 

ἐὐ ερίληρίι. 
μαμᾳπὶ 
το αι. 
πλεῖ» 

τ κῸ ιν ς 

(ἰ, 

δι ἢ ΚΤ ΞΞΣΖΣΞΞ Ἐχιτγεπηᾷ ἴῃ οτάϊης [ἰτεγάτπὶ ἀριιά Οτς- 
νεζοῤιίψᾳ. ἢ ΠῈΣ πος δὰ, σον ηάε ργὸ ἔπε σαρίταγ σαρ.1. ΑΡο- 

οαἰγΡί. Ιοδηι 15, ἐγώ εἰμι τὸ ἃ καὶ τὸ ὦν αῤ- 
χὰ τέλιθ- οσὸ ἤπηὶ α δέ ορν Γἰηο ρα 
ὃς Πη15. 

ὦ συπι οἰγοιπῆεχον Αὐπετθ. εἴ, νοςαπ- 
αἰ, πις ἐπ οσδηἊ} : ὃς σοη γι τηγ σι] 
ψοσςατ. γι ὦ φίλε σσώλε,, ὁ ἁπτῖος ΡοΪς; 
ΟὍ7α [ἰδ τ.4. Ογαπιπηατ. ὦ ξέτ, Ἡςτι τι}; 

Ναζαηζ. ἢ ϑαυμαςικὸν, ΑἀτιοΥθ. ὦ ἡράκλειςν 14 εἰἘ ραρα» ἠτηϊ- 
νος χδητὶς οἴΌΡΙατο τις Κορ]. ἀὐεκογχασὲ τε μάλα στυρδόνεον  κ εἶπεν 

ὦ ἡροίκλεις, ρη,ϑίς. ὦ ζ8) βασιχϑῦ τῆς κετῆ τη τος Τῇ φρενων.. ὁ Πρ τὶ- 
{πτατῷ τηοητίατη» Ασ ΠΤορἢδη, ἵπ Ν λριι5. 146 τὰ τϑίάςπι. ᾧ γῆ τοῦ 
φϑέγματος,ὃ 41] επὶ ν οσοπη.ὦ νοσοπὶ Δ πηίγαυ 44πι. αἢ οἵ τρόφο 

᾿ς Οτεροτίῃς, τί οει ἔδει ποιεῖν ὦ ποὺς τῆς πριαἶδὸς ἀὐτῆς ; ΧΟΠΟΡΠΟΙ, 
᾿ς αἵτονὦ «ρΡς Τ᾽ ϑεών, τί ποτε κὶ καλέσαι χρή, Δα εἴτ,ὁ 41) ἱπηπηοτία ες. 
᾿ Τῃ αιιο ἱποίξ αἀπηϊταιίοοντ δριιὰ Οἱ σεγοη. ὃ 41) ἱπυπιογγα] ο59π- 

σους 1616 ἀυιατίτἰ πη, Πηρυ]ατόπιαις αἰιάιοἰαπι. Τάςπι δῇ Αττὶς. 
Ἱλτη νεγὸ ὃ ἀϊ} θοηΐ γοπὶ ρογάϊταπι ὅζς, [ἃ εἴτ, καὶ μὴν δὴ ὦ πρὸς 
ϑεωών, (ἢ οτίαπι (διά ττιγοντ  ατὶ πὸ, Μ ποῖ εγι πλ, οἰτ ΠΟ ἃ: 
ἀεβεΟἱςοτ  ἀεπ),1π δα] εἰβ ἀοΠἐτιιοτιιητ,τοίϊτος σρτορῖος. Ῥίατο 
1ιδτο ἴεχτο ἀς ΒΕ ριθΙς. Αἰ πολλὸν ἔφη, δαγμονίας ἑαβρ(ολὴς : Ῥτο ὦ 

᾿ς ΑἸπολλον:ἱῇ τηδιι]ς, ὦ δαμμονίας, 
ἢ’ οὐπὶ ἀσιιτο ποΐϑος σουτίποι, ὃς «ετλιᾳςικοὸν οἵξ, ἀοίοτῷ ποπὶρς ἢ- 

ΤΡ [ΟΣ ΥΠΟΙ δα, 

αἰ τηρῃῖ, κς 
, Δ γΝτὶι 
ἐπ ιπε 0 
ΝΠ ἡ αήδιμα. 
τγξε, Νηηψν 
ἐν πίη ἀὐπ: 

μὲν. 

ὦ μη τ: 
ἱ 

“4 πη ) ̓  

Ἰαινα μιν 
ΣΉ ἢ 

ἡ μοϑ ιν 
ἐπ πιραλήν ἢ δ ν ἃ Ξ " ' 1 

ἈΜΓΑ ο΄ ρηϊβοδηε, Ἰπτεγάύπηαιιε πε σαῇι ΡΘυ τι. ΟΥ̓ ροτῖι55 Ω᾽ πως ἐ- 

τ ἢ 
ΟΕ , 

τ Σ Ξ Υ ᾿ 

ἀχεὸ Μ! ο΄ ῥδαιχρυτὶ τί" τέτων ἐνέγκω μνημκίω. Τάδτη; ὦ τις ἱερεμίας ὁδύρεται τω 
αὐ (11. ᾿ « ἥ , ἘΣ ΣΤΟΝ Ξ ἢ τύρξι ΕΠ Τεῖ- 
᾿" ἠδ ἡ μότθραν συγ χυσῖν, [τς ᾿8 8.0 45 14Π1 15 115 14 Ἰΐραῖ 

ν ἵ . 
μἱ Α 5 Ἧ “ 

θα σὰ τα μι! [{ς πὶ, ὁ σο ἴδετε τγᾶς : ἡέξαπὶ ἴ. πὶ ἐκεάϊι5. Τητογά πὶ 

οὰπι Οεουλτιντ,ὦ τύχως. ὦ τῆς ἐμῆς αἰ ϑλιότητος. ΓΠς]ΔΠ.οἰ πἧς συμφο- 
εἰ: γὸ σαἰαγηϊτατεῦν, ΑἸ αυδηάο εἰ δάπηϊγαηείϑεντ, ὦ τῆς συμφο- 
οκοοὶ (γε ΟἸσαγο ἐπαιτ.)ὸ 41) ἱπιπηούτα! ο5, το πῃ Πμ!Ὀγᾶτη δί σᾶ- 
Ἰληνίτοίαπι. σσεροτσ. ὦ τὸ ϑοουΐματος ὁ τεὶ τέγασι 111. για μιωροτοίΣ 
τοῦ διώρε,ὁ ρταοίατιτ ἀοπμπ), ΟΔΖα ἐς δεης ἐξ, ΠιΠρἾζαγ δ τα- 
ἐχο.Τυ] ἰλη.αἀ 1 1584πη. ὦ χογοεοῶ φρένες, ὦ σιωΐεσις, ὦ ὅγυχέρη κατει, ὦ αῇ-- 
μενία, ἃ σιω ϑήκη, Ετ αὶ τάλας ἐγώ, 5ΟΡ ος].ἴπ Αἴαςς. [πτοτά γε- 
αἷτ Ππιδδιαεπάαπινίάς εἷ. 

ἢ ἰδίῳ, χ02ἩΟμον. 144. αἷ ἸΔἀε , προ ρτοτ, ιιάτοη115. τρόπῳ 
ὁ κἢ χιοημο πιοάο, ΤΒτιοΥ ἀ1.ν ὦ, πάτο 118, αηαηδοσυ οι, 
1ῃααδητιτη. ἐν ᾧ κρίνεις τὸν ἐτερθν σεαυτὸν χρίνεις, πος ἱρίο 4104 [1] 
ἀῖςας δἰτογατη τοὶ πη σο πα ἀφ ηγη 452} 41}}}5 οάρ.». ΕΡΠ Δ Βο- 

τηδῃ ἐν ᾧ ϑωρσύσῃ,ν Ὀἰςιπ4ιε ΠΟῚ εἰπιοῖ, ΤἈπογαϊά, ὧν ᾧ,ἴρ α10 

τοπιροσο, ΧΈπορηπ ΟΕσοποιι, τ ἰητογῖπι, ἐν ὦ ὁ ἔρχομάρ 
ὁ4(Ὁ. ὡρὸ ἐμοῦ κατα ζαἰγειγἱπτογῖ πη ἀππὶν οηϊογἷαπι αἰ Ππ15 ἀητο πη 

νυ ἐείςοπάϊτοοαρῖτε ς. Εμπδηρ. Γαισα ἐν ὃ αὐ ζωμῷ,ταητί ρογ ἀμεπι Υἱ- 
ΟἰΊΠ15. 

ὦ δὴ,εα τατίοης 04. ἱ : 
τ τῇ πῖν, ὁ ἀπγῖος. (οοἰς ομαυ!Πππις. ΤΠ ντγο 116 ὨΙΙΠΊΟΓΟ ΣΙ ΘΏΙΓΕΓ 

Ἰηξτά. 

αν [ἀπη. ργο 4ιιο ἕω ἀϊσιιπτ Τοη 68 : γπάε τὸ ἔων : [οἀ ᾿πιιπτάτιτῃ ν- 

. γι παῖ. 
ΕΣ Πιογο:“Ἰοίτατ ὃς ἄς Ρτατογίτο, Τμιιογά,. ἘΠ ΕΘΑΝ 

᾿ς “ἴα γκοῦ ΑΙ ρ αμην Εν τὸ εὐ αν, ἀο πιο} Αγοὐκήίσιται φαλῆοῖὶ ἐλ σία, 

ἀπνδιμιν 
γζθνπέψι 

ἀἰοθααψι 

πο ΠΟ τι ω ν ΚΣ Σ Ἐς 

᾿.. : Ω 

Ὁ 927 
ψΨωρικαὶ αὐ, ΠΟ ΔἸ σα πηοητά σοηῖτα (ταὶοπι. ψωρικαὶ απλαφροι, οι ρ]4- 

{ϊγα (ζαδίςτη ἐχιοηιαητι αν οίζοτ. {.2.ο.187υψωρίκαὶ σμήξεις,ἷ, 
4ι1α: αἄ Ἔχτογοη δας ςυτἰ5 αἰρογίτατος ὃς [σα δῖος σου Πολππτατοῖ- 

᾿ς ἄσπι ΠΡ. 5 σὰρ 118, 
Ἑωριχὸν, τὸ ΡΓΟτοιιην. πιο ̓ ςαπηςηταπι οἵξ ἢς ἀϊλιπι : ηαοά οὄττα 

(τα γἸτῖος ὃς αροτγίτατοϑ οιιτῖ5) 445 ρίοταρ ἀϊςιητ, γιπιμαδοαῖ, 
Ὀοίς. Π|.ς.ςιτοϑιν δὲ ἀς εἷμα σοη οξίϊοπο, 

Ῥωριω, (ςαδὶς Ιαἰοτο, (σανὶς ἱπξο ποτ, ψ αρεώσι τί) κοῖςιν, γςῆοα ἴτα- 
δὶς Ιαδογαπιθις, ἱοίς.118.3.ς 68,νάς Ψώρα. 

Ἑωρὸν τῇ χρόα, (ςα τιν [συ ρα] ὕστη, Ὀϊοίς, [υ.5.ς.121ν 
ῬἙωροπέ τειλοὶ, οἱ ΡΥ Ποῖ οι} 1 ν]]ς 5. Ης γ οἰ. 
Ῥώρος. παι δεορ ς ὴς. Ἡ ον, 

Ῥωργφϑαλμέα, οοι!οτινῆν Πσαδῖ 65.» σα γα Πρρίτυάο, ῬαΙ ρεδγάτιπι 
ΡταΓίρῸ δι (τάδ 1ς55[Ὀδτὶτίος ρα! ρο γατγιι, Μίάτςς]. 11.1.0 1ο- 
[τοτιοαρ.83, 

Ῥωρώδης, ως ὁ κὶ εἰ (Δ Ό τ: ΓΟ  ἀιι-ἰςα᾽οῆις, 
ψώσαι οα]εξαςοτς, ΓΟ ηϊςκ. ϑεύλ ω, ΕἸ οτούου. 
Ψωχος τογια ἀγοπο οί.) ψαμμώδης, δι: 4, 
Ψώχα, μ ὥσω, κα. ὠχανςουτἰςονἀοταίον ἴῃ πιΐατας ράττος ἴςσο, το Ξ 

τογάῖγοημιο, ϑρυύπήω, λεπ]ωϑω, δι, αὐακανω, αὐατρίζω, Η οἴγς, ὃς σλυ'- 
γω, ξαήνω, [πιο Ρο]1ο.ςοπιρλοιιςο,Α ἐλίτνιπι, Ασςαίατ, Γιιςα; ς.6΄, 
ἔτιλλον οἱ μοϑητοὶ ἀιτύ (δὺς χνας»νὺ ηὶ ὅεον,γχοντες τιῷς χερσὶ, [τΕΤΑ 
Ῥταηδηῖθιις σου ἔγισαυῖςϑ. 

ςς 

Ῥυξο ΔΡ οἱ! Αριγαο σῶς ἵτα ζογίρτηπη τ ἀριιᾷ Ευδτῃ. τά 
«7 φασὶ ὃ κὶ ὅτι τοὶ μετέωρῳ εἶα οἰκημύτων ὅκα Κριλοίσιν οἱ Λακεδαιμό- 
για: ν Πα ς υὗπϑοώον τὸ δὴ εἰπεῖν υὐτϑρ ϑηλον, 

(ἱα ας, (ιιοή Ετ 40 οἷς, τὸ τρεζατον, οι ς)ν οἱ ᾧα αὶ τ κ, δα (νατ!ὲ 
ςπΐῃι (σι δέτα τ) οἰδ, ρε 15 οὐμπα, ὅσ τἰιθηο, ἡ μνλωτη, διφϑέρα, 
Ἡογπηίρριι5 ἀριϊὰ Εἰτατι γ᾽, ὥρα μου ἥειν ὅδ τοῖς ἱεροὺς, κὶ πίω 
ὧαν αὐδεδεῖϑτι «δαὶ τίυ." ὀσφρυωώ. διισοϊ ρος θδης ἀυτουῃ (οἵα γμσο πο 
δὲ ρΡιιάσπάα νοίδῦδητ τὰσῃ ππυ οτος αιᾶπι νἶγι ἴῃ αίηςο : [τ-- 
41ιε Ῥγὸ εο αιιοή εξ Πιδίιρατ ας (Ὁ ] σασυ αι, οτίδτο ἀἸοῖ τα 
κα κετρὶς.1 ζύσμια,αὐξάζωμα 2κ, αἰξιζώςρα. ΟΠ τχ Οποπηαῇ!ς! }1.10ς 
τὸ μῷ τοι ϑέρμο ὦ ᾧὥποζξω, ἕωταὶ αἱ γυυνῦνες λα όμῆν ὧν, ἢ οἱ λοντες αὐταΐ ἢ 

ὦτν χουτρίσα, ϑξεςτι χαλεῖν. ΟΙχῖς ἐπι ΤΠ ΟΡοπΊρας5 ( Οπηίσιιδ ἐν 
«ταδὶ, Τίω δὲ αἴξιζω σοί μᾷν Θ- κα λουτοί δεν, κοι τούδεσμιον ἡ υς πλοιπέτεις οΥ. 

δὶς δἰ πΊ πᾶς] πάυ5 ΡΟ] ] μος οοάοχ οείαπη [1]. 7. ἀρια αιισ πὶ 
ῬΠοτδογαῖαβ φυΐαιη ἐν ἱππώνι, κρταιλέγων ταὶ ἐργαλεῖα τῆς πτα! δοαρε-' 

(μιᾶς αἸτ: Η δὴ μὴν ὥαν λουομῆύῳ σορύξώννιωσαι. 5169 τη ας λά πὴ ΡΟ Ϊ- 
1υχ, γοσαθδηι τίω μηλωτίων ἴσως δπὸ τής δὲ Θ’. ἴα νεὶ ὄχ, (φιιϑά 
δι ὀξυτόνως ὠαὶ να ὁε [ςτὶ δ τυ τ) ἤπη στα ν τ} ἴχας ν οἰ τ᾽ 8ρκοίσσεσὸον 
λώμᾳ 9 Πἰτηθιι5 ἃς ογὰ ν 15»), τὸ οἰξωτεί τω τοῦ χιτωνίθ- ἐχθιτέρω ϑεγ, 
νυ] ὸ σεΐγον ῥογά, ΒΟ] οθδης οἱ ἰπὶ ( ντ ὃς πο 5 ἢν Θαιογν σπο τατῖς 
σλυίὰ ροτίμς ἡτιὰτπ πέος Πιτατὰς ) ογαϑ ν οἰπί τη, Οὐμ] ἢ 5 ΡΟ] 1615 
πιμπίγονπο διτογογθητατ. ΕἸήϊατι Οὐ ν Πρ θα) ἑαστίων, Οἱ γδ᾽ παιλαιοὶ 
κ᾿ ταύταις οἰὸς δέρ; να «ρφσεῤῥαι πῖον ἵνα ἡκεττα τρίξοιντο τεὶ κοίτω “δ ἐ- 

ματίων, ν δὲ ετίαπι αἷς τω πρρζα τῶν δορρὲν οἰέζω ἀϊςὶ 5 ὃς αὖ Ατιῖςς 
Δητί 1115 ὥαν, κατ᾽ σιωαλοιφίω, τὰ νοὶ ῥα ( Πἴσοῖ παρρξυτονας 11} 
{οεϊθαοτ,) χιοα ἀβδα τὸ αὐὖσες οιἤ κα, ἰὰ οἴ) Δ Θμ}4}1 ἤριιτα ἀἸοῖ- 
τοΓ 5 νοίτις ἀρογιᾶτγα ἀταιις οἰσθίιπι 410 φάρας ἀπίογτιΓ 9 5111-- 
ἀκ ἃς Ηείγ οι. τὸ ς ὅκα διδύματος, «ἶρις όμιον, αἴδατραλ ἡλίον, πὔρεσό- 
μεν τοῦ ἱματίου: βου γχωτὴρ οτίατη ἀρρεί τι : Πορο {1 ΡΙαροῖ, 185 
ἐπ οάνοςε οδίξγιδυϊπηιι5. δὶς νίπγράτατ ἐπ ΡίΑ γ. ἃς Εχοαι ζᾶ- 

Ῥίτε 18. 
ας, λατὶς, ὃς ΐατα, ὠτία, τα, ΗΟ Γ “ἰἀξω,αυάϊατι, πύσω, 
Ὡατοϑήσομω ἀϊσιιπτ οτος ΡΓῸ ἀκύσομω»αιιά ἰαται,ϑ 1 4.5. ζαὶ αρυᾶ 

ῬΙαταῖς. μερὰς τῇ πλυϑοις: Ετ Ω ζα ξαι, δεέχὴν κὶ Κρίτε ἐΐ και. 
οἰδάτης,ν,οοητι 15 οφυλέτης, ΗΠ εἰν εἶν. 
ΩΟΝ τῆῖριι», ὠδαξ, ρᾶτβ ῬΟρυὶ ἔπ σεστας οτος 41 ΠΙπέεΙ ἀϊαϊοξτὸ 

[,ἀςοηϊςά." ἰιτ. Ὅτι 
αἰ γαϑένρτο ἃ ἀγιϑὲ, ὁ Βοπο. Χεπορ.ῦ ᾿γαϑὲ, ἔφη. κατείμαϑε, δου δῖτασ 

ετίδηι ὠχεϑὲ [κιςιᾶτι. Με ὺὶ ὀνείρων ἡ κ(ος ς ὑποκρετάς ἐπείλυφεν; ἀκ ἀγαϑε, 
δῆτ χιαο νὲ ἴτα ἔυτογρ, ἐτέγο; γε τὰ ὀχ πιος. Οἰοα ὅς καὶ γὸ 2 
γε] ἀγδ αὐ που ἀϊςὶ ροτείϊ, 

οὐ Ἀοθ ρείίσες ἀςμ5. 
ἡ λυίδω ὁ 

Ωγβρίδεορκὸ : ᾿ ΕΞ 
αἴγήδιοι ρεὐ{οἱ» ἀητί χυὶ : 14} Δ Οὐςᾶπο Ῥτορπατί ταυϑῇ 20 γίω, 

φεἰ(. λυ Θ-. αἐχα.- ϑεός, 
(γὴ, ἡ, διάφραξις δυα, Ραριι5. ΡμΑ] πρὶ ΡΑΓ5 ροβῖ σΠῖα, 
γίω, Οςςδηϊί5. ἮΝ 
αγμὸς,, εἴάτηοτ ἐαυειι5 ὃς (εσιιπάτι5. οὐ νο]ητατε ΔυΧ Πππ 

ἀδπαῖν εἶ ιβταρίυηι 7) φωνὴ μῦ' τοῦ ἐκζουϑῆ σαι» χέερτεγοίας, Ἐϊς- 

(γολῖιι5. 
ΩΓ 2ρυ,αθοτὶςΡΑΠι; ΤΥ ΠῚ. 

Τοπι, 2: 1111 1) 



58 ΚΟΑ 
οὐγυγία» ὁ οἷαί Οαἰγρίιβ τ Οργδο νοειί πιο Τμεδαπο- 

τυπι τορος, ὠγυγίη πυΐρρς. 14 αἴξ, ἀμτίαιια., Ττοηγ πες ἐς ὅττι 
οτθὶδ. ς 

οαὐγύγιον, ΡΥ σιν » ἀπτίιπιπι, νἱάς 1π ΟΒΠ]Π1Δ4. Ἐταίπι »Οργ ρα 
πιαΐα, 

οἴ γυγοςδταχ δυτίαιμις Τ ΒΟΒΑποτιιπι; ἃ “ιο ροττα ΟΡΥ εἷα ἀϊδᾶα 
υμτ. 

αἴγυρες, τά δ πι!Π1,} ἐμ). 1, 
τὗδα, οἷα :αὉ ὄζω, ὃ 
ἐἴ δι αἰ σ ἐνϑείον, ἐνταῦϑει, ες ιν ν οὐ δο. πλοτιιϑ δά [οσυτ; νῖ σᾶρ. 

9.ΑἸοτ. Αροιχ, ὧδε ἐλύλυϑε, μις νοηῖτ, δίς, σε δεδρν, ΑἸ ΠΟ ΡΗ. 
Ριιτο ροηΐ » ἐμ τοῦ αἰρᾳ)λύλυ, Ιτ6Π] οὐὗτως . δἀςὸ, ἢς μος πιοάο. 
ὦσε εἰπεῖν. νε ἔς ἀϊςαπι, ντ δγειέτεν ἀϊσαπι. Ἡ ὄπιεγι5 ΠΠ|44. ἀν 
ἐριδώνετο ὥσο . ἴτὰ σοητεμἀἸτῖ5, [ταπὶ πος τεΠΊροτα 5 πιης», Ε- 
τγαιοῖον. 

τὴσε ϑοῦτο ὅδε, ἩΙοπι. 144,8, σοὶ 3) μοίλις᾿ δπητέλλομαι ὅδε 3 ῥέξω. 1.Πς 

ἕλεετε, ἅτως, 
α δὲ κακεῖσεγιιας ὃς {{Π1πς- 
ὩΡδεεταιπναϊττὰ νοτθο οἰδω, ΨΟ]Ατεττι το ἀν, ἀν ἢ. ἐνάοατ, Ετ ἃ- 

Ρπᾷ Η!ρροοτ. δεῖ, αἰ ςη οὐ δ άγνει, 
Ὁ, δῶογνε τὸ (ατιοα ἀτὸ τῆς ὁ ῆς ποπιϑῃ οἱ αὐριεκτικὸν, τ χοροιγεῖον μὲ - 

σεῖογ, ας ολ ον» ΕΛ τάτ ἢ. Οὐ γ 1.1.) ἀοιιπι,α ἢ σαητι!απατίμπα ἀ - 
(α5.1 6 ο5 οἐγατ οοτο ὅς (γ Πρ μοηἰδοὶς ἀτετιβιιτι5: γι ἔϊπ5 δι- 
τοῦι σγαάατίτη νο] τὶ ϑεα τρίδεον, [4 εἴ, παϊαα συ! πὶ τ σατγη πη. 
Τὰ εὸ ροοϊπατία ἤια τοσίταθαης τμαρίο ἀϊ ὃς ροοτα: » ργϊααπιὰτη 
διυιαίτογιπι ααγίδιις ὃς ἱπάϊοῖο σοπηπηίττογοητ, ΑὙ ΠΟ ρ ἢ ΔΠ]5 
Οοιηπιεητιίαρες μος νογῇι ἴῃ ν οί! 5, Οἱ δ᾽ ἐν ὡδείῳ δικαζωσι, ὅζς. 
αἰτο τόπος ὅδὶ ϑεατροειδ ὴς ἐν ᾧ εἰ ϑτεσι ταὶ ποιϑίκο τοι οἰ παιγζέλλειν τορὶν πῆς 
εἰς τὸ σέαπρον ἀπαχίλλίας. ΟΠίοη Ματιτγίαΐ,, Καί μοι κϑεὶ ἔκ τίων ὥραν, 
φδνω πἶρι τοιτουῦ τι ἐν τεῷ ῳ δείῳ γὴ αὐεί τινί. σκέμματος φρφντέζοντι,, εἰ- 
φυιδέας πρρσῆ ξε, 1ὰ οἴ, οι ἴῃ Οἶςο ἐρατίαγοτγ. Οἴςεγο δὰ ἀττῖ- 
εὐπὶ ἰὍτο 4.Μοπίπιθμτιτα {ΠΠππ|4 χιιοά τὰ το οτος Ιδυιάτθιις (ο- 
1εθας,νε Οάειτη Ἰαχαγεπις, ὃς νίχις δά ἀττλιπι [ἡ δοττατὶβ ἐχ- 
Ῥ᾿:σΑγδιημ15.9 δίς. Ν τγιοῖη5 Πῖρτο σιοαρῖτο 9. Ετ ἐχοιητῖθι5 ἃ 
τβεσῖγο βπι γα ρατῖς Οάδιιπι; αοά Αὐ]ιεις 5 Ῥατῖο ἐς ΠΟ] πη- 
ηἷς ἰαρι {εἰς ἀϊροιῖς 5 παν ύπηαιιε πΊα}15 ὃς ἀπτεππῖ5 ἐ [ρο] 5 
Ῥετἤεὶς ρεγτεχῖς, ὅς. ῬΙυτάτοδιις ἤη νῖτα Ρουο 15 {οτιῖτ ὠδεῖον 
τοι ΠΠῸ το σὶ! τα δου πᾶσι] ξοτσηατ. Ἐτ φιάλας αἷτ. ἐν ἀντ δεκοι- 
φΐριον τοι ἀῤχοντϑ- []Πυ: Ατμθαὶς νοτὸ ἃ Γοτῖοϊς οχτιιεϊα τὰςᾶ- 
τὶ ἔογπιὰ εἰς τὸ ὄγεδείκνυδϑει «δ μουσικοις. ϑοτιῖς οὐῖᾶπι διιοῖο - 
πἶιι5. ΝΝεγοποπὶ πηι ΠΟΙ ΠΊ σοτταππιθῃ ᾿πΠιταῖς.. Ποπαϊτίαημτα, 

φορΠηλ  ἶτοτ 5 ἱπ χιιο ργδῖογ οἰτμαγοράος σεγτάγεης οἰτ]ναυ 4. 
ὃς Ρία! οοἰτ ματα 5 ἀτχιις Ὁ ἀοιιπὶ ἐχοϊται ες. Ἐχ ᾿ος οἢΪ ΠῚ 
ἰρεϑιαθδμς σλμῆσα σρτταπλπᾶ 9 ςοιπαλΠοπόίαιιε Ροοταγιι ΠῚ 
γοἱ τποῖογιπ, Ρδα ληΐας ἴῃ ΑςΒαϊοῖβ πιεπηοτῖα ρος άϊτ, Ε16- 
τοάν Ατεῖςὶ πηι ταις ἐπιρεηΠς,ςου ἀγα ξξιιπι ρα] οἰπουσι πηι πα 
ὠπεῖον ἀςξππόϊπ νχοσὶς Ὠιοπιπ ητατα : [ἀπ Π| ὡδείκ Ποη ἔστη ε! 
ταδιπϊηῖς ἴα Ατεῖςῖς ἃς Οοτπτἢϊδοῖ5. Τμεορ γαῖ, Π. 11 (5 
(ρροίτῖτπις ποη εἰς) ἀς Ἑογητὶς ἀϊσςηά!, Ατἰζοζε] η 4. ΡΒ1- 
ἰοίορ μία. ἀτχις Αμητηΐδηιις Μαετοε !τηις5 το 16. Κοπις Ο- 
ἀεα αυάτιον ἔμ }{Φ πιουπιοσαητογητοῦ αιιας [Ομ Δ π]γἀς 410 
νῇ ἀἰχι, στ ηίτ 5. 

οἰ δέπωτ, ἔς, χιιοἀδηγηιοίάο, πο, πιοάο, μος πιοάο , Δ ἔππς ξεγὸ 
τοοάιε. Χ Ἔπορἢ, ὥδέ πως λέγων,ἴα Βιιης πιὸ ἀιι}, μια πταηλ 6- 
50 πηεπη ηἱ 4! σςη5,οὕτωσως, δι, 

Ὡ δὴ, ὅς», σα ατῖο, σα Ὁ Ἰ ΠΟ )σαμτουππι σα πτι!5. αν οι δὴ α δέ ὁ ΠἸμ14- 
εἶς ἴη ὦ σατη ἐ Παρ [οτῖρτο, Ω δῶν τγῖα σοπογᾷν νἱάς ἴῃ (πη ποτ. 
Ατχορίνεη Ν εἰρ!5»8ς ΒΔμὶς : Ετ ἀπ εγοητῖαβ ἀρ Ατβεη.4.ὦ- 
δ οἴίαπη, οάς,ρατα Οοπισσάϊα, ια ἀεοτγιιπν ΡοτἰΠΠπλιπὶ ἰατιὰςς 
ἀοοχλοταπτιτιςροφηὶ οτ πὶ ἀἰοῖτιτ. 

ἢ, δι ίτως, ποριος πιοάοςος ρδέζο, ας τατ᾽ οποοδιπο ἴπ ππο ἀτιπ|, 
ὦ ΝΣ. Ἠοτορ τόση τοδὶ μὴ ὡδὲ ποιεῖ τὸ, τοιόν δὲ, δηγαὶ μὴ τοῖον δὲ ἔξ 
σὸν ἑυϑιυόν. Ασἰίζοτ,ς.Ετμῖς. ἀλλὰ τὸ ὠδὲ ἔχονται τειῦτα ποιεῖν, ὅξιν, ὦ-- 
“πὶ καὶ φιρυακεύειν καὶ μὴ φαρκακαύειν δὰ τὸ ὠδένἶχος εἴτ, σοττο ατιο - 
ἄλτα πιο, Ὀἰοῖτατ ντ δόυρέ, 

Ὡ᾽ δικὸς ὦ δ ςαποτιοντ ἀριια ΒΑΠΙ. πὶ Ἐρ᾿, ὠδεικοὶ ὀρνίϑερς 
Ω᾽ δικατερον, σα ΠΟΥ 15. 
δεν, ἵν, ἡ ἀο]ὸν ραττιθερτο ἔσεται, ἴπ ἘρΊρτιΡαμτι5 τιδὰ ΤΒοΙΔΙ, 

ἐδρ.5.ὥσσερ ἡ ὠδὲν τῇ ὧν γαςρὶ ἐχέσῃ. 
Ὁ δινειρως τίκτει, ρα τὶς [ἀΠγΏ10 Ομ ἀοϊοτο,Ατιῆος. 
αἰ δίνω, μιιγῶ, ἰοῖοο ἐπ ραττι» ἀο] οτῖδιις ραττιιβ τεητοτνραττιγ ον ρᾶ- 

τὶοιΡααΐτς 4. χὰ Οαἰδτ. τεκνίω μου γοιξ ποίλιν ὠδίτα, ΠΠ10}1 ΠΊΕ], 1105 
1τοταιτη ραττατίο, Επγῖρ ἀπ ΤΡ. ἴπ ΔὉ]. ἀρὶν ἀδένασ᾽ ἐμὲ νει δευτί- 
αν ὠδῖνα τίωϊδε χαμξανει, ἀ6πὶὶη ΗΠ ρΡΟΙγτο Παρ ἰςῖτογ ργὸ ἀο- 
Ἰκος τὸ δ᾽ ὑεῖ διασών μίαν ὠδίνειν ψυχ ἡ » χαλεπὸν βαῤξθ'. ϑορβοοὶ 
μἱωὴ 5ὺριἢ Θ-»ὡς ἐ μ᾽ ὠδίνεινγντ ἐρο ἀοἠοδῃι. 

Ωδία, ὃς 

Ὠἰδέσω οἷς ντί το. 511. 
αἰϑὲς ἵν, ἡ νεχατίο ραγιασοράτταγα Αγ ραγ το ῬΙαυτ. ὠδιωῃ ἐκ 

ποχατοῦ, ΠΟἱοσ Ρατει γε τ 5) ΓΟ ΠΊΡΙ5 Ρ υγτιτίσπῖ : ςαρί τιν οτῖδπὶ 
Ἐυιρ  ςΐτετ ργο ἀοϊοτς εἰπιιι!ονάςα!ςο. ῬΙατοιῖμ Εριῇ. ποῖον τι 
αὔτ᾽ ἔϊσιν τὸ ἐρώτη με", ὦ πούντων αἱ τιὸν ἔξινν νᾷνοιν ἢ ἢ αἰρὴ τούτου σῦς, 

ἐν τῇ ψυχῃ ἐγιγνομῆῥη,ϑες,[ἄςαι ἰα ὙΠοατ, ἐγεήρνον ταὶ ὠφόῆναςγ) ἄο10 

οἰδυξομοαφἰταίςοτοάοἱ ςο,ἀΐχθομω, Ηςείνς. 

Ὧν Κ ν ἢ Ἷ 

τος οχοϊτατε: ΟΕ] ΟΡΟηΪς σαλϑακωτέοας ποιεῖν 1. Ἰσηΐτο ἃς πὐἰτῖτ ᾿ 
ραις. ΟΔΠΠτπλαςῖι, Αἴργε ὃ Λητὼ τειρουθμίω ὠδῖσι, ταὶ ὠδῖγως τοῦ ϑαγάέ- ὦ 
που ἀοίοτας πγοττίϑ. σαρίτε 5. Αἕζον. ἀροῇ.ἀς ΟΒεῖ το, ταραχϑότ 
σονται κὶ ὠδὲγας ἐξεσι ἐπὸ αιροσώτε σου,τεΥτε δι! Π ΠΟ δζΠΊΟΓΘ Ῥόττι τς 
τἰοατλιπι σοπτγο πη σεηῖ.. ὃς ἀοϊοτς τεπεσπηταῖ ἃ ςοιίρεθια 
τιοςαρ. 2. ουτεγ. δῚ 

μα γε δος 

γμινδιμ
έν, “ὧν

 

ἼΩΝ ὑ
εν 

ΠΩ 
ΤῊΣ 

φἰδοϑα, ρ γα! ἴῃ Ἐρτστ. ἀἸοίτατ ὃς δδιωδα, ΠΩ 
Ὡ δὸρ,οἰο δὲς σα πτοΥτοῳ δικός ψάλτης 5 51. οἱ ὀδοὶ, σα πτάτοτος, σαρῖτα ᾿ ΠΝ 

11.110... Ἀ.6ρ. Ὁ. δδρνρθητις ΡΟ αἴ ποτιήρκον τὸ 57} τοῦ σκολίῳ διιδό - ἡμὴ μμοθ δὶ 
μᾶνον, Ατμο. 1.11. Τ ααασὶ: 

. ᾿ . 3: ΟΣ 3 μη ΠΣ 

Ὠϑυσιν,ὠδυσιςοἱηἀ σατο ὀργιὴν μέμψις, Ηςίνς, οὐρηεοε Ι 
- : - ; , ΛΠΙΩ 

οὐ, Αἀιογδίιπη ἀο] θητίβ. : Πα οὶ μ᾿ 

τὰ ρτὸ ῥάγΑτατι. δ ο δὰ 
" ττ ἴριςαρ ε ͵ . " τρμοκ θ Ἐν 

«ὔ το ρυτδαῖτ, Πα ρΙ σα σατιιτ, ϑατελάμ(ανενιν {6 Οἴομο!, ηΤιρτο 
αἴζειν,οἸλανατε,  ἀπιϊγαγὶ » σὰπὶ δά πιίγατίοης ὃ Ἔχοίλιπατο (Δὲ [ογὶ, Ν ἡμδι 

ἐμμϑίμοι 
Ατξορ ἴα εἴρτ5,ξωσι οἱ ϑεαταὶ,1.Ἔχοἰδιπαδιιητ, ϑυυμαςακόγτρος 
λέγωσι: στο πὰ ὦ ϑαωυμας ἐμόν, ᾿' 

οἰὴ, ΔΑάϊιειθ.ν οσαητῖς,γοχ οἰ ΔΊ Πτ 5, ἘΠΓῚΡ. ; 

Ωὐϑίω, εχὶἰπιαι τὰ νοτθο οἴομαι ὀήϑης, ΡατΑ ΠῚ, Ρ]άτο ἀς Τερίδιι, 
ὠη 9.»»Ρ υται τ» τ κοτοῖη ΡΟΓ τ, ὠὐϑησοιν, ρατδιιογιοτ, ὠήϑηστιν ἐὰ 
πἰοὶ σκιωϊαὴ αν Ὀἰτγατὶ ἤππτ οἴτο τεπτουίπιη), ΡΤ τι ὙΒοτα , Ὁ 

οἰϑέομανγμοίσομαι, Ῥο! ]Πο,ντρεο, ΑΡΟ]]οη.2. λέμνης ὠστεεθεο ἰαοι! ρεξ-ς 
Ιεγε, [τ6 πὶ ἵγγιιο ἰγΥ ΠῚΡΟ, δεοὺ ϑυρων ὠσί μήν Θ’,Ρετ ἔοτος ἔττυπ- 
Ροπϑοπηρα ΠΩ βου θ.5 Τα ρτεῖτ15, ΡΙατάγο. ἱπ ῬαΒΙΙς. ὠστέμῆνοι ὅ- 
σω,ἰπῖτο ἱγγιτη ρεητος. εἰς χείρας ὠϑεϊώτε! τοῖς ἐναντίοις» ΓΔ ΏΙ15 ΟἿ 

ἀμεμκοϊώχα
, 

οὐκ ιὐμαπ
ισι 

αἰδααρ
θ 

ἐπι βιϑιμυι
ρον 

πὰ
 

ἐμμέδψοατυ
ῦο, 

μῷ, 

ἀιμυμημ
μ αῖπιν 

κυπδ νιω 7: 

ποιίριις σοί τογοντάετο ἰὴ ὙΒοίςο, ὠϑού μϑ- εἰς «δῦ διώκοντας, ἥ ἐωμείιροῦο -- 
. Η - . . Η ΠΟ ΤΟΙ 
ἰπ ροτίδαυδητεβ γγαςης, [ἀςπὶ πη (ΑπΊ}}}0.[46πιὶ ἴῃ Οταο,τύ- "ἢ ψιοῦν , 
ἐὺ 2. γυμνοῖς τεῖς ξίφεσιν ὠϑου μῖμοις δε αὐ τῖθ ϑαὺ μρόσειντες; ὥξαν» {π|- υὐπεα ρα 
Ῥτοίπομεπι πα! ατὶ5 ρ λα 15 ἔαοΐξητος, Ετ τιιτ πἸ9γωσεέυν. πὸ μ(φέ-- ΟΝ 
χιμον,οατα τοῦτ ἱπιρι}{πτ, τ 1181,0᾽ ὃ ὠστέμϑν Θ- εἰς μέσοις, ἢ ωὐνμρὶῦ 

Ωὐούμα ταπιοη Ἰητεγάππι Βα ἢτιὸ φοοῖρίτιγ, ὠϑνεὶς τ νης σεσῶ- υσϊπρίοοιι 

εἰ αοϊΔη. ὠϑδεὶς χτ᾽ τῆς πέτρας, ἀπ ροῖγα ργδ οἰ τατι 9 ΓΔοπὰ ἴα Τιοϑεο 

ΟΠ] ουνάς Ωϑέω, κ' Πλν 

οἰϑέω, ὦ, μισω, εν ὥκα πὸ τῷ ἄϑω ἐχούς, αδρια, ἐστε : γηάς εἰξέωσει, Ἂ μη [πἴχαα 

γἡ παϑητ, αἴδῳκ, ἔωσμαν ΡοΠ}, προ 1], τγ 40» 415 ουδεώκωγν ΓΡΘΟ» ἡ μι]μι (τι 

διοιιοονωπελεύνω, ἐκζάγλω, ἀοἱἸοϊο,ἄοταγθο, πρτείποπεπι ἀουνο ἀφο) κεῖται 

ἀἰκχὶν Γὐυίμ5.Ογεροτ. σε τὶ ἦθ᾽ ασλαγχνωνν τς οτα ριρίοης σοπ- τ ψρξμί, 
ξοάϊτ, ΧοῦοΡΆ. ὡς ἐώραν τὸ δεξιὸν ὠϑουτάνον, ἐνέκλιναν, γε ἀεχιτηπι ἡυμμβι ίσια 

σοτηῖι ᾿πη ρα πὶ νἀεγιητ, ὠϑεῖς αἰϑείπῆοις, ΟΡ ΒΟ]. 1. ῥεεῖς. ὠϑέεε Ἶ ὑμκεγείχιππ 

ἐμπεσὼν τοὶ τορῴγμαιτα, αἀ τος ἀρεη4λ5 ράσο Ρ5 ταῖτιὠϑέω ὅ.) κεφα- ς΄ ἐμρθυιβ ναί 
χίω ρεγ σάρι ἱπηρίπρο. γύφνγεϊούοητι 

(ὔ ϑησις πη ροῖα5 ρα Πιαιιον ἄς Εξώϑησις,ἜΕΧρΌΪΠο. ΑΙοχ. Αρατοά.. ἀντομαἰίστον 

ἴῃ Ρτοθ . ἐπεὶ τὸ σούς ἀλον ἐκκρίνεται “0 ἐντέρων ἐπεγειφρυῆμων τοὺς - ὕμοθι νὴ! 
ϑησιν αὐ τσ, ᾿ ὡρθι 

οἰϑίζεϑω ἀϊσιητατ αι] ἴῃ σοῦ ἔοττα τατίσα σοπΗ  ἐταηταγ,ν οἱ τη Ρτς- Ὰ γι ϑυρετιίτι 
τοτιϊν, ὃς φάϊθιι5 πιάρ ἔγαταιι Γαπηπλάπι Β εἴ ρ τοπαπιίπηδυ- ΤΟ] {ππππαα 
ποῖ, πυλω μῆῥοι., μὴ δ᾽ ἀοχυμονεῖν οἰξιοιώ τας ἀϑάζεϑεῃ αϑροοὶ τοῦ δεῖγίϑ- ΕῚ Ἰλβῆτιπαι 
ἀῤχεῖον, Τιυ οἶδ. πειγαρφεωῶ γίλωτα οφλισκαύεσιν ὠσιξό μῆρ οι αὐεὶ ταῦτα, 6 ΤῊ 
κὶ αἰεὶ ταὶ πλέσίων ϑύξας ὁμήλοις παρωϑου, ΤΑΝ πα εν Βαζαι ὡς πλή- τὶς κήτει 
ρὺς υὐιὴ νἱ αὔοσδος ὠδεζομδύων, ΟἸοπίαπι νογὸ ἴπ Βυλιπιοά! ργοτγιι- δὴν ἢ τηΐυ 
ἤσας δζ πἰχι σου βιέζδηάο (ΟΪεπε Βοπηῖης5 ᾿ητογάιητι αἰτοτοᾶ-- δυποπίηο 
τἱ ἃς τιχατὶ »Ἰφεὸ [λιιπι οἱξ νῖ ρτὸ ἀϊίογορατο δὲ νετγθὶ5 οοπ- διαϑιοϑδυ 
τοπάίεγε ροθατητ 5 ὃὲ ἴῃ ν ΠΑΠῚ (στο πτ ΠῚ σοπιιοηῖτο πο ροΐς ανϑον ἰὴ 
(ο. Ηεγοάοτιῖα ΤΑϊα  ὠδιζοιΐνων ὃ αὐτῆϑ ἐφαΐη ἱρίκων ἑπτὰ ζδύγεα: ἡινμονν που 

Ηἷς σοποοιτφητῖθι5 ἄτας γἰχδητίθιι5. Ωἰ ϑέζεόϑου, ἔγγιιεγα δὲ 1γ- Προ 
τιπιροῦς ἴῃ [οοιμτι ροτσι!οἤππι, Οτεροτ.ισοητγα [0] 14π.. οὔ τἰὐμάο τοί 
πλείων ὁ κίγδιυ!θ.» ὁμόσε χωρεῖν κὶ ὠϑίξεόθε!, διηοὶ μὴ καιτὲχ εὥπτῳ) ὃρ ά - μι οτοίτο 
σοιοιάοτη ἀἰ χ τνωρὸς τὸ ξίφίΘ- ὠϑίζεδθει ἱ. ἵπ σαἸδάτατη να] ν οπαθι- ἴνοιτωρὶ 
Τὴ (δία οὐτχιδογονίη ἄνες πὶ πππσγοποπὶ οὐ ηλτλν Ἰὰς Ὁ σύ- ι ΝΠ» 
ζιῶτι. μῆς 

οὐ ϑίζω,νεχοφςοποπτῖοςντοἰθητοῦ τγαζζο, ΒΔ, ΟπΊ. διε ν δ 
Ω ϑισμὸς ὃ, δ αν ρα ΠΟ Ργορα  Πο, ὠσμιὺς, αὐατρρπλ, ΕἸ εἰγο. ὃς τυτγθιι- ΠΝ 

Ἰεῆτα αἰτογοατίο ἴητοῦ ἴδ ἀπ σγεραητίῃ). Γαςϊαπι5.ταροτιρτο ΠΝ 
εοηῆιξιατίοης ρ᾽ εδῖς πηι ος ]!Δη φᾶς ροίιτ, ἐκ τῆς ὠϑισμιοῦ βίος κἡ ΝῊΝ 
συγκλονήστως, Τὴ ΡῈ Πθιι5 ργορτὶὶ ἀϊοίταγ 4] δηταροη ἕλῃς ἠξκιι 
ἀειίσετο πιο ηταγ. ὕμῆῳ ΠῚ 

Ὡϑυκα)» ἃς δὶ ἥν 
Ωἴϑω,μ ὥσωγα ὥκα ἰ4ξ αιοό ὠϑέομοαι, ὃς ὠθέω:ν πάς ὥσε χτ᾽ δἾδ ἀπλαὶ - ΠΕΣ ̓  

χναν, διιρίοπς ςοηίο ἀἰτι σεν αὐτὸν ὀπίσω 7) τῆς πότραϑ) οἰτὰ ρεῦςς Ππλοκῃ 
Ροτγαπι ἀράϊτ ργα οἰ Ρἰτοηι; ΡΙατατοῖη ΓΤ απ1}}1ο. ἐμηνα ὁ 
ΩἿα, τὼ άεπλ χιιοά υϑρῷα, Ατμεπονίάς Ὡς ΓΝ 

ν»( “ . . . - ᾿ Ω Ἷ 

Ωἴκ, πη τία, ΟΧ γα ΠΉ τας: ΡΕ "5 οὐϊηαιπιοί εἴα ν᾽ ς Ὠἴα, 
Ωἴγνιω τς ρατοθαπι, ΠΠ144.β,πᾶσω δ' ἐἴγνοωτο πύλαι!» ᾿να ρου ΔΉ ἀριὼ ἢ 

- ᾿ , ν ἰ-͵ “ἢ ἀν αὐεώγνιυτοταίν οἴγνυιαι» ἀρογῖο, (ο τα οἵξ ἀιιτοπι δι ριζῶν ἀδήν ον 
οἴη οἱ {τι 5 ΓΝ ]Παἱρας. ᾿ 

Ωὐ ἰετογαρι ΕΟ τ. Οδν ΤΠ υἱνρτο πιο οἰσατιτ ας 4 τά σττ. 
 ἱξεναρονυίτταν οἴγω,οἴξω,αρετίο,» Ρτο τοίειϊτ. Ἡομιοτι Οὐν Π ἐς 

ἄοϊο. 

Ω Ἰομίω,ορίηατι!8 ΠὶπΊ»ῖπ ἘΡΊΡΥ. 
Ω᾽ ἵδη, υὑσσενόηος, ΠΟ ηγ. Οὐ 
Ω ἴφίω,αροντις Γαπγ: Ὁ οὔγω, 
ΩἾΡΟΡΙΟ δέχ » ἰγπσορα, ςοἰοτίτοτ» το χέας, Ηοηιοτ, 114. τοὶ δι, 

ζ Ϊ ὥκαγδίο. ἢ 

ῃ 

Εν 

Ν 



δε :γηέρ σι. 

“τις μη 

τ παρῆν, 
ολμλν μη, 
κἰρχῃ ἐσ, 
ΠΝ 

ὙΠ υ 0. 
ΠΝ 

ἐμ ἐλ, 

(πρίσιν 
αὐ ὐἱυι: 
Χταθ νι: 

αἰπτνιι! 
ΟΣ 

εἰπιίλ- 
» Δ 

εἰμ, 0) 

ἠιδη δά: 
αἰνοῦν- 

ὙΠ ΤῊΣ 

ἡκαι: 

ἐὐιτθα 
ἘΠ " ἢ 

ὥ Καὶ 
ὥκα, δες ὶ, ἐξέως,ασυδαίως. 

Εὐκέκο ΓΟ ὡκάζα, τοῦ χ ἔχ οἶτα, ΠΠ 2 ({.γ.ὠνκεῖα ἴρας, ἅζοι 
Ὠχεινίνν, Οσοαιίτι5, Οςοδηὶ ΗΠ. ςΠποά ἴῃ Ὑ ΟΡ, ταγύσφυρρι ὦκε- 

ανῖναι. Ροτοίς δτιααὶ Οςεδηϊϑ αἰοὶ Τ,ατ πό, ς 
Τλκεανιτὶ ονἰδος ἢ. ΠΠ1ὰ Οὐοδηΐ τα "ατο πηα]ὸ Γοοῖτιιγ ἃ αι διἰάτη ἵπ 

4ύάττο Οςογρίθοτγιιπν, Οσςαη 55 ἀυηΐσεε, ηιμῖπὶ [ξ Ἰεροηάμπι, 
Οὐ φαηϊτίαος λυ α Ν 1η} Οσοάπιις ἀπτορουα τἔτηατι ἄζρειμ!- 
εἰ πγᾶση σοῖς. 

ὩΣ κεανὸς, ΘΟ ΠΕ15, πάγος ἀπΊ Βί οης ΟΥ̓ΒΟΠῚ ΓΟΓγΑτι τ). Οὐ δης τογ- 
᾿ ΤΑΠῚ ΟΠΊΏΕΠῚ 4ΠῚ ἰτ » Δ6112Π1 {ΠῚ ΠῚ τΓ ΘΠ 5 ὃ ἐχοῖρίεης δ οιιη- 
4116 τοτγάσι ἱγγίραηγιἃ ος οτίτατο ποπίςῃ πδέξιις. Εἰμπὶ ρατγε πὶ 
ἀΡΡο ἀπε αι εχ Βιιπιίάϊτατο σοπίϊατς αἰ Ίις οαγηΐα [ι!ρ᾽ςαη- 
τογ. Ατητοτεὶ. Πδτὸ ἀθ πλιιπάο . τὸ 3 πέλαγος τὸ Ὅξω τῆς οἰκευμό 
νὸς εἰσλαντικὸν κριλεῖ ταῦ χἡ ὁ ὠκεανὸς αὐειῤῥέων ἡ κοῖς. ΑὙἸΠΤΟΡΒΔα.. ἀϊ- 
χῖς ὠκεανοῦ ἐν κήσοις. [τεπὶ Οὐεαπιις Τοττα ἃς ΟαΙ ΗΠ]1ι15» Ρ]α- 
ῖο ἔπη ΤΙΊπισο. 

κε, μπαδίταθατ. 
φἰκατο,ἰ πο] οθάτιιτ. 
Ὡκέως, εἰτὸ γοο! οτίτογο Θαΐςη. δά Οἰδις, ϑερμασία πλείων τε καὶ ὠκέως ἐκ 

“ἢ βαϑοις αναφερρυβυη,δζς. 

τἴκηχε, Βα δἰ τα αἴτ,δορθος!. 
᾿ Ωἰκέδες αἱ, ἱπαιιγος ἐνώτια, Η εἰν εἶ. 

τἰκιμξαξως ροτταγθο 5 ταπηιΐτιιο τ, πΆ το» ἀρᾷ Εν οβδίαπι. ἀΐα- 
βαζξω. 

τὐκίαμνον μυΐρρν, οἰ ΠῚ ΠῚΙΠῚ ν πο δ Πτιπη,1.Εχ οοἴππο ςδἐςέξιπ), ὈΪο- 
ἰζοτ!ά.116..1.ς,.67.ν τς δ᾽ ει αοπιοάο ἤλτ, 

Ὡἰκεμοει δὲς, οοἰτιοἰος μοτδα είς α Ὀϊοίς. "10.4.04 Ρ.29. Πς ἀϊέϊα, 
απὸ οοἴπιο ἔο 114 Ππλ 1} 1 [να φατε! οίτιιγ ὅζοογ πιαίξγιε ταν γ}- 
τπιείξγο οοΥ πηι. 

τἰκιμον, ἐγτὸ, Οςἴπηασι μεγθα, αι νυ] σὸ 8. [ἰὲρ. μασόδουλον νοςατ 
δοτίοη δριιὰ Ὁοηίειοι,Ος τ. γεωπονικών Ό το ατν δὲ ἐς οὰ πλι}- 
τὰ τηϊγᾶσιια πατιγα σοϊπιησπιογαῖ: (ολβεγ ΡΠ 1π. 1.20 σαρ.1:. 
ὙΠεορῆτιἀς αι τ}. ς.σαρίῖτ.8. Ὀτοίσοτ. "02. σαρ.130, ἃς ας, 
8.5] ς, Ἡεν οἰ. βασιλικὸν κοιτώς ἀ το] αὐττοΐζιμον τ 6 1015 4τιὰ τη 
ὥκιμον [ςτὶ θετοτιτ, δὑτὸ τοῦ ὄζειν, ε(Ἐ ἐπί τε ποτα σάοτγατα: δ ὦκε- 
μον δἰ τινὰ εἰξ ντάς τη ἔν 4: 8 ἰὸρς Οα τππὶ ἰἶρτοὸ τςισαρῖτ,:5.(ς Α- 
ἀλοσῖο . Οοἰπλιῖπι ἔαγογονιιοά δέ (ἰιπιίπιιτη ἔσγεγς αἰοίτιιτ, ἀε 

400 Εταἤῃ. 
Ὡμεμώδης, ΟΟἸ ΠΊΙ1ΠῚ το ΐθγεπβ. 
Ὡἰκμςα,ν οἱ ας! Πιπτέ. 
ξέκις- Ὁ. πο) γο]οοΙ[Πππτ|5. 
Ὡ κέων,ν Ε] οοἴοτγνε τα χίων ΡΟΤ ἐν 
τἴχτειρν, τ] ΓὌττιις εἰτταῦ οἰκτείρω, 
αἰκύαλθο,ν, ὁ καὶ ἡννοῖοχ ἴῃ πιατί τεχύπλοις, ερΊτποτ, ηάι15 Οὐ. ὁ. 

ὠχύαλίθ. νοιῖ οἷ τα χεῖα ὠκεῖα. ἱ 
ὩυζλΘορεγηῖχ, ΘΖ εχ Ατἰξοτ. ἄς ἀαι} 14, τα: λαγωφόνθ- ἀϊοῖ- 

τα. Ττοπῃ ςοἰεγίτος ξογι εηβοὠκυξόλοις χεῖρας ἘΡΊΒΓ. ὠκυζόλων 
ἐών, (ἀ οἸττατιπι ρογπὶ οι π|91Ὀ1 46 πη. 

Ὡκυδύκτωρ ῥίνγη»ἴῃ Ἐρίρτι πιὰ οἰτὸ τηοτάξηϑ. 
Ὡἰκυεπὲὴς, ΓΟ! οτίτεῦ ΙΟιςπ5,1η ΕΡίρτ. 
Ὡἰκύϑοον,«, τὸ τα! ἔο Πππὶ μεγθατὰ παίςξ 4] οοἰ ετίτατο,ντ ντάστατ) ἀπ- 

ἔϊο ποπηης είν ςἢ. 
Ὠἰκυύϑο δ. γὰρ! ἀτι5»οςἰ το! αἴσατ, πη Ἐρῖστ. ἴ 
Ὠἰκυμολίθ-,», ὁ (ξατί πὶ ρτο Πο [το 5,ταχέως πορόυδ μῆνΘ.. ες. 
τέκυμον,α, το, Οσγτηιιπη Ψαγγοηΐ, 1. ρα  }1 ὃς ξατγαστοὶς ροπιι5: ΠΟ 

Ππιρίεχ μεγθα, ἴς εχ πιὶ σε ]α (επυΐηιμσι μευ ρατιυιτιν τα π10}- 
τίτιιάο ςε]εγῖσεγ ὁπαᾶτα δά Πιπιθπτοτιιπι ρα α θα: ν πάς ἃ ςο]ς- 
τίτατε στοίςεπ ἐϊ ποπιοη ἱπάϊτα πη, Ἀπὸ τοῦ ὠκες, ν]άς Ωἰἴκεμον, ΓΙ Ιη. 
Πῦτο 17.ςαρῖτς 13. ΟοΥ πιαπα » 410 ἴῃ νη θᾶ {ετὶ ταθεης δητίς- 
1 αΡ ΡΟ Παθδητ ραθιυιαπιγνπῖθτς ρατί απο, ιὸς οοἰοτίτετ ργο- 

οπρηΐας. ᾿ ΠΡΟΣ Ὁ ΤΑΣ ἀνα 
Ὠκύμορος, ες,  εἰτὸ ΡΟΓἰσΓ5 του ϑούνατος, {4 κύσορος κὸ οἰζυρὸς 

δι πείντων. ἴτοπὶ οἰτὸ αἤεγοηβ ρεσηῖοῖς ΠΏ. 
ζἐκεωω,αοςεἴεγο, ὠξωΐα, ταχιυΐω, Ηεἰγς. τρδι 
Ὠκυπέτης,", δ, τα χέως πετά εἷν Θ-7ςεἰετῖτοτ νοἷδης » ΗΕ πο, ὠκυπέτης 

ἵρνξ ἃς ὁ ἀκυπέτη,ν πα Ἡϊατρίατατη[ἀθτη ἴα ΤΆςορ., ᾿ 
τὐκυπλύων, ἴα εξ, ται χυπόρων, ος [οτῖτοῦ παι σαητίμπη»: Ἐρ᾿Εμοτ, Δα ἢ, 

51:14, 
ἰκυπόδως,νοἷοχ, ταχιὲ, τ Ἐρίρτ. 
Ὡκυπόμιαν ναὸς. ἘΠΓΙΡ. ΠΑ1115 οἴτας, , ΣΕ 
φἰχύπορος, ἤτιι}}} ατς πατιῖ5 ἐρίτμετ, αιιοᾷ ςοἰετῖτετ γε] ταρ!ἀ ξεγὰ- 

τατι Οὐ Π. ξ, ὠκυπόρρεσε γέ εοσ 5]. νηυ σὲ ται χέως πλεισαις ταχείας. ΕἸ οἴ. 

περρρξυτονον οἴξ, ΚΗ 
ὩὨκύποις, οὐδὸς, ὁ καὶ ἡ οοἶοτ ρεάες. ΗςΠοὰ ἵπποις ὠκυπύδεοσε, ᾿ 
Ὠἰκυπδερα, τοὶ ΡΠ ι.8ς νεῖοςο5. ΑΡο]].:. ὠκυπλερα πείλλεν.αἰας συιατῖς 

Βατ (ει ρθππας, Ατ  τορ ἢ. ἴπ Αἰ δὴ ταῦ γελά ς; ΠΕ. ὅδ! τοῖς σοῖς ὦ 
κυπῇέρφις. Ὀοτηταεηι. ἣν π]ερῶν τὰ νῷ καλεῖται πῆίλα, τα ὃ πΠεεὰ, τα 

2. ὠκυπηερᾳ. : 

φἰκυπῆερρς, κε, δ σα! οτῖτοτ νοϊαπο,ρογηΐχοτο χυπέτης 501. μΑρορλ ον 
τἰκύῤῥοθ-,ςο]ετίτεγ Ηπιςης. 1146... «ἦν ἐπ᾽ ὠκυῤῥόῳ ποταρμώ, γιταχέῶς 

ῥθοντι. ἀἸεἴτιτ δὲ ὠκυρϑες παταμὸςγυ, δὶ ΒιΔΡοΪ. κυ ρϑίω ϑυμέρον τὰ 

Ἐρίσταπῃ. 
Ν « - " ΕῚ , , 

ϑω ὑκι- 

τἰκιὰ ἐθ., ὁ εἴτιις, ὀξιὶ ταχις, σαι» Οοπηράτατ, δέ διρεσίλτ, νέων ακιτ ἃ 

Ὧ Μ 9129 
φιΘ δύ ὠκυτερρ ὠκύτατος ντ ἄοςος Οαζᾶ: νης οσγιϑαριιᾷ 1,1: 
ΠΟ 521 Π6}}1 ΘΟΓ 1115. 

τὐκυίτης ετος να ΡΠ τΑ5,οο] ογἰταογταχύτης, ΗΟ οΒ, 
Ὡκυ τύκιον, τὸς] Γἶτας ραττιις, Οαζὰ της Ἰσαπιοητιπη ραγτιπι ἀσσοῖ 
Ἰεγαῃβ8, Ὀλοίς, Π 5.4. σους. ἘΠῚ οτίαπαι 1 δογ αυϊάατη ἢς νοοάτι5 
ἀριια δι απ. 

Τἰκυτύκεϑο., Δα ράττιις σε γί τατοι ςοπέογοης» Ὀλο ουίά, ἴθδτοὸ ζν 
(ἂρ τός. 

Ὡ κυ τόκον» ΡαττΊΙς ΠΟΙ οτὶς Ἐλο Εἶτα 5, ἔχοι! !ς ρυιστροτ πη; ςγοάοτ, 
Ὡ ΔΑΒ ρτὸ αὐλαξ, Πάϊοις τ νηάς ὄκδλακες, τά ς(Ἐ,) Πηϊτιτ » ὅ- 

ἄκυροι. 

Ωλεκρανήζειν, νογ ΒΟ πη σοταπηρτοίτς ΓΟ ςςγτγιάοτςο. νἱάς κυ- 
(τίζειν, 

ὐλέκχρανον,κ, τὸν αυαῇ τὸ αἴκρον {πΠ|6 κροῖτον τῇ ς ὧλένηγν ἰπ Πὰς ἰλοοττῖ 
ΠΑΡ. ιϑετας ( οὶ πῦχιο) νης τίοι ἰοαρτότηιις ὅξ ρτῖπιο μ᾽ 6- 
Πῖογ ἴῃ πιο σαρῖτον ἀποῦι5 πα] γογοῖθις ἐχταπτθιι5 1 

ὅπμι Βυϊαλοτ, αι] ἴηγοῦ ἀϊιος ργοςείζι5 εἶτ:5 ἤτας οἱς σοηίριοῖ- 
τις ἔς τίσει :Επις ρσοςοῖας ( 41 κορωνα ν εἶ κορῶναι) ἴπ ἔσο σ 
τπλαϊόταις ρτγορτὶς ὠκέκρδυον αδ' Αὐἰνεπ εοῇθιις ἀΡΡ΄ {Πατιτ. ) ο- 
τος κυζτον ἀϊοητ: ὃς Ητρροςτ. ἀγνήνα, ντ Η οἴπογιι ἀγκωνίθ- κε- 
φαλίω, ἡ ςε δὐτὶ φάρας ἀρρε!] ει: ματος οὔ πιά ἐπηιτίπιαγ ὃς 
τειάϊ πηι οὈΠδητοξ»ιοικυζιτίζειν, ἃς ἘΡΣΣ  ΕᾺ (ουίεϊς ἀϊ- 

Εἴτατ. ὡλέχρανον σα ἴχα νοττο [με ηὸ » σε εκ δὺ χικαῖς τοτης ἢ, ντ ΠΕ 
τοτιμπὶ ῬΓῸ ρΑγῖς: Πα] 115 τοξξα, ρα θογωπη δι ἰαςοτγγι πη τι ηζει!- 
1|ς χα ἀριιά Ατηϊζοτ, δ. 1. αἴαηα!,ν δὲ ὃς, κα μηῆεται βραχίων κ’λ 
πὸ ὠλέχρανον ἱ, Ὀγας μτιτι αὐ οι! δίτατα 1πΗς ἐξίτιτ, τορς Κυξαπι 
ἀε Ραττιρ.ςαρ.ιοὐΘαϊοπύπιαωςε [{.2.Δς να ραττ, ογ  δίταγ οὐ 
Ροτ ὁ ὀλέκρανον, Αὐορἤῦποβ ἴα Ῥάᾶςο ν Οἷς τις πολείκον μέλλον δϊ) 
βάλεται Μυηδέποτε ἀταύσο ὥ᾽ αὐτὸν ὦ διόνυσ᾽ ὁ αξ, Ἐπ ὀλεκράλων αχκία 

δας οἷξαγορύ μῆμον, 1. Οὐιοά αὶ χιιῖς εἴξ. ηιΐ δο 1 ραςὶ ρταβοτατ, Ις 
Βισοις παπαιδτη ἀςῆπατ ρατοτοργεσοτ, θὲ τιδοτγέ σα ρίας το- 
ΘΠ !Πετὸ σα δῖτι, Οοπιπηεητ. ροηῖζ ὀλέχρινον, τῇ. ἐλ ένῃς κρανίον, τοῦ 
ἐἰγκωγοι, τὸ ὁξ ὺὶ χἡ ἔλικαμ πὲς πῇ; γάρός ν᾿] χείρνϊ ὁ βραχίων, ντ [ρτὰ 
ΔΠΠΟΙΔΙΠΠΊ115, 

τὐλένη,ηεγδιν πός 1 ατϊπὸ νἽπα: ΡΟ οὶ πῆχις. Ἡ τος Αδυκώλενδο. ἃς Α᾿- 
χρωλόνμι, [Δ σογταν επί τῇ τγαοξογτατ, νὴάς Ω λείκρανον, [ οΥ ὁ ὀλενῆ 
ἴτεῖν (ογ  οἵτιιγ, Ὀλοίτιιν ὃς λύων ὡλ ἕν Θι., δι ὃς 

ολενθι κοδ Ἰάετηνε ν οἱτκις δισο τῷ δι᾽ αὐτὴν ὀλϑῶϑαι ταὶ ὠρϑξεις» τατές- 
ςι πληρρφίάναι. 

πλεσαςρογάνάι:νπάε ἀπώλεσα, 
Ὡλεσίϑυιμος, κε, ὁ ἄγαν οὐὐοίς δαϊ πιο, οχ 5 Δηὐ ΠΊσ. 

Ὡλεσίχαρ τος, Ρ τίνετοία] ἴσαι πΊ, ν ο} αι Εν αιξξιι5 οἰτὸ ἀππηϊτεδητ, γ6 ἢ 
4ιιὸι] (ἔς τὴ] 5 ἔχοϊατ Εἰ ὅλει5 ἐρόιαις, ΡΙΔα. 1.16. οαρ. 26. ΟΟΥΣ 
Ππνὸ δυτεπὶ (9 1χ ἀετι! τεὶς ἰουπθη δητὲ ἦι ἀττ' οπηπίπο ΠΊτΌΓΙΓᾶ,- 
τεπι (δητίαττοῦ ἰά ἀϊέλα αΒ σι ἔγισιροτάα. Ηοηλοι Οἀγκ, 
Μακρα:τ᾽ αἴ γεφοιγκὺ ἱτέαι ὧν ἐσίκαρποι, ρα Το ρ τ. 1.3. δητο τ, 

Ῥίδητ, 4 ρ.2.Ετ ἐς (φιηῖς {1.2.ςαρίὶτ.13. ὠλέσίκορπον γεῦΘ- ἔταρὶ- 
Ρεγάᾳ ρδηι5,Θαζα. 

ΟΥλεσίεικοι,οἱ, τις ροτεβ,ἀοςοέξοὶ ε5να[οτὶ ἴσωτοι Π εἴν. 
ολί,ντάς Ὠἰλένη, 
Ωλίγη, νπνϊηΐπηᾷ, Ροππησ Ατεὶςὶ ὥς ρτὸ πἰξδτίοπε » ὅς ὑτὸ ραϊρὲξ 

Ὀτυάτιτη ταὶς, δι σπῖῆσας δ ἤσειπιη. ὃς οχτίς πη ἔρίτίτιιση, ἃς γαι- 
ὈγΑπΊ, ΕτΥ πηι ρου Ηείγς. ὀλιγίιαὶ,νυφαρος γα κεραιότης, 
λίγο, ὁ, ραιισι5) Ετγ τη ὅς Η οἴ, 
ἡλιῶνον,ἰδρίμπι»η Ερίρτ. 
ΩἾΝετο ρου τ ῖπ Ἐρίρτ. , 
ἄνιθορτο ὀνθο, αἰνπ5. δὲ δγλον αρι νά ΑΡΟΙ]οπ. ουῖις Τητετρτοϑ, 

Τα] δεῖ Ζιτ σευμαλοιφῆ ΓοσςὨτΙ οὶ 5 [αα15, ὃ. Ποηῖςδς ΠΠπριια»γεξ, 
ΠΟ ΘΠΪΠῚ δᾶ νἤ!5 εἰς ΗΠ οπιετ. 

αὔλξ, Πισιιο,ρτο εο πιδοῖβ πῃ γῆι οἴ αὐὔλαξ ὥλκα, Πιΐουαι, ἴῃ Ὑτασ: 
Οτεροτ ΝΑ Ζαηζ. 
ὐλύγ-, πλαΠ 5» οδ σατιι5,ατΦ115»α ρετ,αοΌτι15) [0 Π 1155 Σ ἃ ΘΏΠ152 
. Ηείγεβ. ΐ 
Ω χώϊςεν το ὦ χῶςε,1.ὦ βέχτις ειὸ ορτίπις ον Ὸ ἢ. 
ΟΜ (ΔΙῸ Νιβιπιογῖς ἐπηροΠτιιην,τό ἐστ ἄμοις, ΕἸ ς γ οἢ, 
Ὡκοϑὶς, ἴῃ Πυιπηογίδια ρα ΕἸ εἰν οἢ, ὥμᾳ δὲν, 
Ωμαχϑὲς, τὸ νἱ σις ἀητο τεπιριις οἰσατγῖςς οὐ ἀπ έδιιπν, εἴν ἢ. 
Ὡἰμαχθὲς,ἐΘ-, ὁ καὶ ἀν Βιπὶ ΕΓ 5 βται15» ΟΠΕ]8 ἰνιιπγοτὲς ἱπιροῃοηϑ8» ἐπ 

Ἐρίρταπι, ασερμιοφόφον πϑρίω ὡμαχθέα,ϊὰ εἴζ, βαῤθ- τεῖς ὥμοις πα; ἐ-- 
᾿ χουζίω. ὶ ΜΑΣ 

αἰμξρρς,α, δ τα ἑτι5. πὶ] [οτοπονηρὲ οὐ ϑλι 6. είν. 
Φ᾽ υἠλυσις,οτάεαςεα ξατὶ πα. τὸ κρίθινον ἐλόυρον, Οαΐςη. Τα ν' ἐπετῇιπί 

οπιηῖς ἔασι πα στιά πα {1 τὸ αἱ α δάπεχτα. ἀξ: ττ δ ἀἰλῷφετον, ἰὰ 
εἴ, Ῥο οι. ΡΙταΐὰς Π|0.2.ζ2.σὰρ.25- ΡοΙςητα ἃ ἔατῆμα Βοι οὶ ας 
{τ εο φιιδάτοττοτιτ. ΤΠ οΐτιιγ δία᾽ αἡ λύσες, «711. ταὶ δὲ ὡμς 
λύσεας, ᾿ἀπΑ]αρτπᾶτα ατα: σου ἐςέϊα ἔμπης οχ ογινάλ ξατίηα οτάςϊ. 
διαφορεῖ Ἢ φύματα μ΄" ὠωΐ εγνίσεως χέϊον ἐψηϑέν, Ὀτοίς.110.3.ς4Ρ.29. 

ττίτυ πη οαπὶ ἔατῖθα ογάφαςοα ἀεσούεσησις τα δεῖ σα] ἀἸουτῖςο 
Κτπιοὶ 1.2.ς.207. εἰς παὶ ὠμολύσεις μίγνυται» (ΠῚ ΟἹ ἄςαςςα ἔςτ πᾶ 

ςαταρία ππατὶ πιϊίσοτατ.  ρυιά Οαϊ ες, ὠρήλυσις νοὶ ὠπὴ λύσις πα 
φαἀάιτίοης βατῖπα οτιιάα Βογάεὶ ἱτηρενγηητζα, Αἀ αἰοτγεηχίοτα 

δάάϊτυγ ετίαπιοντ 0.4. Γ᾽ τύποις,ὠμηλύσει κριϑήνγ!υ" πορένῃ ἐν γλυκεῖ 
ἐψημβύη, οττν ἴα: ἕατιρα: Βογάςαςεα ἤμε ττλτῖςεα Ἰη ραϊο ςοέϊκ. 

Ὁ Πόπι, ἅι 111 ἢ) 



᾿σ30 ΩΜ 
ΕΠ. 6.ςαρ.3 Κω ὠνυὸ χιΐσιν ὅδττεϑέον, τί Ἱ διαὶ κριϑῖνε ἀχθόύρυ ἢ διὰ 
λινοσπέρμου, καὶ τῆλε ὡς. ἡ κ) μίγμα ἐκ « ἀπτανῖῃ τί ρ. ΠΡ ε" αἰτοῦ. (εὰ 

εοττυρτέ, νἱἀς Ηίρροστιν, ἀθιηογθ15, Οδίθπα ΟἸοίϊ, ὦ εὐλυσιν 
ἐχροηϊτο ταὶ ἀπο τἶο᾽ ἀφρύκπων χριϑ' ὧν ἀϊχφιτὰ το κὸ ἀλόυρα. ἸΝΑ͂ ῥτο- 
Ῥυϊὲ τὸ δῇ ὠιμὲν λδυρον ἔς νΟσατιιτνκρίτει χρησικώτερον ἢ τὺ τὸ Ὅμο πτῶν 

ἴκδυρφν-. 

τὐ μίων οτεάεἶσαπι,ρυιτα δα πι:αὉ οἴω Χ Ἔπορ ἐγὼ μὴ ὠμίω, ϑις. ἢς 
Ῥίατο ὅζ Αγι τορι. 

Ὁ αἠρησεισοητὶ ἐτρσοποατγίτγοδἰδ τ, 514, 
Ὡμηςποστάοίτετ, 
Ωμυςὴς, διὸ οὐ ἀε} 1596 ἤοτιι5. ἴσυιιις ν στ άα σοπιεάθης. σγιι 5 να - 

[ςεῃ8.ὠμοζορος, ὠμοφάγος. ἃς ἀς ἱγγδτ μα διι5 ρότῖι5 αιὰπι τας 
τἰομα σις ἀϊοϊτιιτ ὦ μης εἰς ϑὴρ10.2. Ερ οτος ὡς πὺς ὠμης ὴ ς.}1}5.2. 
ΑΡΟΪ. ὅς ὠμῃςεἧς ὄφις, ΗςΠοά. 

τὲ μης ὃς διύνυσος,ΟἸη οἴζο5 ΠἸοΩγ ΠΠ15) ΒΑΠΟΙ σοσποπεη, ο Τμε- 
παϊζος [ες ἰπ πδυΐ ργωτογία {|Ππ| νατὶς τγος σάρτιιος φβοϊείςξ- 
τος {πηπ] ]ἀττ, Π] πταγοοῖῃ Ἴ πο πηΠξ, 

τὔμης Ὁ, κ, δ ἡ ἡἠφογιιά εἰς. 
Ὡλμαία ἡ, Πχεγατίτις πευιαιιογντ Θά ν ογτὶς ἱη Ασιζοτ, ὠμιαία φλὲψ, 

μι πλεγα α νθηᾶ, 
9 υἱὰς, 4] τορᾷηά 15 εἰς διιπιςοτῖϑ γ δυρυύςερνθο γ ὁ μεγάλοις ὦ μοις ἔχων, 

Ἡείγεὶι- 
» Ἔ 

Ὡμιζ. ὁιραιρετ. 
αἰμίξω, μιίσω, κα κα οχοϊάο. 
᾿υἱλειγτὸ ἐατύρχϑτο, οοπαογία ρα τι, 
τἴμιλλα, δι  ἀα:,ν ε] ντ ἀριιά Η-ίν ο. ποιρρξυτένως ὠμίλλα, 1 παρ διαὶ τὸς, οἰ. 

τὰν κύκλον πϑριγραάίψαντες βάλωσιν εἰς αὐτὸν κοίρυα . εἰ τα ὁ ἐν τῷ κύκλῳ 
μάμων καμξανει τὸ ἔπαϑλονιδὶς οηἱπὶ ἰοσοπα, [114] σΈΠ15 51 410 
παςῖθιι5 ᾿άϊτατ : εα ἴῃ οἰτοιιιαν οἰγοπηίοτίρταπι ταις ἀεῇ- 
Βιπαταπι 1 οί πτι!γ, ὃς ἢ οτὶς οἰγουποιγγοητεῖι [1πελπὶ ὅς οἷτ- 
οαπαπιλιπη.}. τίου) αὐξεφέρειαν, ποη οΧος Πογίητ » [ςὰ ἤγηρα ἤεῖε- 
τὶ πτοἀοιυιπαπι νἱέϊογείι ςξ οι, ὦ 

ται ἴῃ Ερίρτ. μα πιοτι]5. 
Ὡ μυῆήθο,ν{τ|590 ἑωρα μῆρ Θ., 5.14, 

οἰ μοζοέν,αταάατα θοτιῖς σοτίππι, Πογοάοζ, 
Φἰμοζοέων δὲρ (φ᾽ τωνγοτιιβατιιτ ΡΟΠ λππὶ ρου ἐπαγιμη,  ἐγοίϊοσ, 
σευ ἐϊνονε,κὸ ἢ 
ὩμοζοῖΘ-, ν, ὁ, ὁ ουνάο δοιιῖς τογροτὲ ἐσ ΡῈ Π]Πς Βανι] στιιάα ἔι- 

ἔζιις.51ς νοςδηξ ςο5 αι ἵπ ργί πα ἰάπῈ (ς ποέζιτα ἤτητ, 
Φιυούόρος δ, ὠμοφαίγος ἀμης ἧς ϑυαίδες ὠμοζο αι, ΡΟ] οι. 
αοξυρσος,αριά ΡῬΙμτ ϑώρακες ἀιιόξζῳρσοι κὸ σεδηρρῖ, 

Ὁ ἀὐγόραγ» 401 ἀτη πη ατιιτὸ σα ηο Γοῖτ 7 γῈ} οἱ 1Δπὶ ΓἜποίσεητὶ ποη ἄττα 
εαπείξιιητ ΠΑΡ᾿], ν αἰ τάτις ἰσποχϑσι στιὰ ν τ! ἀ (αι (ϑηςέλι5» 
νι ἀϊχτε ΨΊγρ. ὡμογέροντες ἀἸ σιιατιτ 4111 115 Δάμας ν ἐγ! ἀϊς εἰν [ς 
πρύτα σοι ἴῃ Ρτίππα ἔμπης [ςπεΐξιιτο, 1,αὐόρες ἤδὴ τερξεξηκό τες τῷ 
φἰλικέα, οτιάλπι [πε ξειτεση,ηϊια ἀπτῷ ἀϊοπι νεπῖτιν σας Ηεἤο- 
«ἀπις οὐ τὴ οδηΐτ,  ὡμῷ γήοαὶ δώκαν, ΟΟ Ὠτγα τηατιγιι ἰςπεχοδς δα 
γηάταγι5 ἀριι! ΨΊΓρΊ τοὶ ὠ χογέρρντι ΟΡ ΡΟΠίταΓ. ᾿ 

αἰυοδαϊκτθ. Δι] δυϊᾶτιις, ὠμραπείρακτος. Ηςγ οἢ. 
Ω μοϑεέλεκτίθο κε δεοτάιις, ακός, Η ον Ὁ, 

ὩΣ οοϑετέω, μοΐσω, πιηχφ δα πιετ5 πη ροπο:ογιάα ροπο ἡ ὅλη. Α ςοιι- 
ἴατ. ὡ οϑετεῖν,οτα δ 5 στ ΠΕ8 ΟΧ Ππρ.}}15 νἸ ἔχ πηας τη ἐπι σᾶτ- 
Ῥῖας ατὶς ἱπιροηετς : αὐ ὠαὸς» στα 4α5, ν εἰ δ ὦμος, ιιὸ 4 Ὁ ἰν- 
τηςτὶς ἀσσογροτς οἂςἱποῖρ᾽ οαπς. Ἡοπτιον. 124. α΄, μηρρις τ᾿ οἷξέ- 
πεῖυνον, Κοί τεὶ τε κυίσσῃ ἐκάλυψαν, Δίπ]υχα ποι στώντες. ὁ π᾿ εὐ τῇ δ) ὠμο- 

ϑέτηστειν, δίς. 1ά ς[ζ, ὦ (οὶ τοὸ κρέα τοῖς βωμοῖς πὸ ἐ κοίς“κ μέρος λαζον- 
τες ἐπεθηκρῖν,ν οἱ εἰ π᾿ αὐ ὦ μων “ ἱερείων εἰ ποιρξά μῆροι δίκοψψ αν μικρὸν 

Στὸ παντὸς μέρφιε ς τὸ ἐ πέδννριν 9) τεὶ μη οία, ὡς δοκεῖν οἴλαι τὼ μέλη τοῦ 
ἱερείου καιρπούδιῦτα. 1ἄδπὶ Πουπογι Οὐν Π.ξ, ὁδ᾽ ὠμοϑετεῖτο συξώτης 
ΤΙ αὐτοϑεν αὐχύ μῆν Ὁ. μελ ἑὼν 5 ἐς πιόνα Φυμὸν , Ἰά εἴτ. ὠμδι ὄντων “ἥδ 
κρεωῶν π᾿ ίρχετο τοῖς ϑεοῖς»οτιι4α πχειηρεατὶπι δά ρίησιαε νίαιε ροσ 

- παρ δξ, 
αἰιόϑυμοι ἱ, σκληρφγνώ κων, [ἀΈ1Π5.ΟΓἀς Π 15) ΟΡ μοοΐ π Αἰδοο, τὸν ὦ 

μόϑυμον εἴ ποτε πλαζόοιῆνον χϑ οσων,Ἔδζς. 
Φ μοι, ρτο οἴμοι, φεῦ μοι, ]χεὶ παῖ 1. δὰ ἱπά!σπδητ!5, Αἀιιοτίρ, ὃς 4ο- 

Ιεητῖς, Οφηῖτοϊ απ ρίτατ. ΡΟ ]οπ. ΚΙ Βο 4. Πῦτο τι Ατρ. ᾧμοι ἐμῆς εἰ- 
σης! ὃ πιοαπὶ σα απιίτατοπη ἰ Ἐς Ατιζορ ννεφι ζμοι σοφίας ἧς ἐμγά- 
ὅδε Τα πρίτατ οτίατη Νοσαίπατι αν Π. (. ὦμοι ἐγὼ δειλός! κοι της 
τα ϊετιιαν!} Αὐ πο ρ ἴῃ ΡΓατο μοι τείλας [ὸ πχε παί (αγιιτα! Ρτο 6ο- 
ἄςεπι ἀϊείτιιτ οἴμοι κακοδιαμμων αὖ ἐοάδτη, Τπητογάϊιπι οἰπὶ  Οσᾶτ. 
νι ΠΙαά4. ας ῴωοι αϑανδείνω ὄζει μῆμς. ὃς 3. αὐχφιγνηικοι τὺ ὅπιῤῥημαι λύπης 
δυλωτικὸν 5, ἸΠ71 Γπτοτρτος ᾿δϊάστη, Τ γοητιίη Ἐπηιςμο, ΓΒ. 
Ἰητγο, Πού. μοὶ, μεῖ, ϑορμος. ἐπ Αἴασε οτιτη ἸΝοπυίπαῖ. ἀἸχὶς ὦμοι 
πείκαινα!ὸ τας πὶ ίογατ! [δ᾽ άστι εἰιπὶ σεαϊτι μοι βαρείας αἴερ τῆς 
ἐς τύχη ςς 

Ὁ αοιαϊα»ἡ»ν οἱ Ρ οὔτις ὀιμαία, ἢ] τάν τς πόσαι γῆς ἀϊξειι5, Ατἰῆοτ. 
3. Αἱ ΠῚ. 

Ωυοιο 3. ,κ6γδ, 4. ΠῚ Ογάτ ι52ν 6] ΠιΠΊΘγα 18. 
οἰ μοιθ- ΑΑ( ο σόν ρτο οἴμοιίΘ-, Πτη 115. 
Φἰ χοκοτύλυ; ποτὶ ἀσοτα δ. πη, ἐντύπωσις ΡΟ Ἶ εχ [1.2. 

ἰμοιρατής, ἐθος ὁ ὸ ἡ, ἔοττῖ5. πμπηεγοβ. δορῇοοΪε5 » ὠμοκρα τὴς εὐ «ς, 
δὲς, κά οἰξ, ὁ ἐν τοῖς ὥΐμοις τὸ κροίτος ἔχων . καὶ ὦ ὑπὸ ὠμότητος κιχράτη 

μᾷψ., 

ὋΣ ΟΝ 
Πλαρκυδιδν» οὗ ἴφτὶ τυ ἀπο τι [νη πγοτοσαπι, ὃς θΟπΔΠ) σοτροτὶς μα ῖ- 

τὐδέποπι πρειθῖτς, ἢ εἴν ἢ. 
Ω μόλενον,ν, τογία ἀάτῖιπι τορ Οτίτιπὶ 4ιιοά Ει!πτογῖς οἴ τοι ΠῚ ΡΟὨἾΤΕΓν 

Ἰλλι Ὦ στα πυ» Δ] ςη. δά Οἴδας, ἃς [π|0.1.. κτῦ πύποις. Ετ ἀρὰ Αὔ- 
αἴσιμα [10 τοι σαρ.ι9:ν ὈΪ [δ ποπεβ αχ {πο οτιλάος ἱ, ἐκ τῷ αμολίνα 
ΡῬγοθας. ΗἸρροςτ. ἴθ τ.2. γιωναροε ΐων 4 τι ΠῸ αἴ λετ μοτεεῶ ὠμολίνων 
κφιϑετήθα Ἰαάογα, ἰητο Π ΠΠσῖτ πὰ πιθατα πη» ἐσ σγιιάο [πὸ Ἰητοιτᾶ, 
ἡμοά νοσαῖ Ῥαι] τις σρ 6770 ν μω ταῖθκογ. 11}0.6.οα}. 5. Ὦ μόλιγον, τὸ χά - 
οὐμακτρον, Αι παιι5. 

αἰ υοπλά ται, οἵα ἀτιο αι νττίηαμε ἃ σεγυΐος 24 [τρις τεπάτιπτ: 
ἃ [ιΑτῖηι5 Οροττα ἰσορτια ἀϊέϊζα, Ος 8. σλ.1. Α Τ πεοάοτο ἴῃ Α- 
τιτοτον οττμηζαγ ἰσαρι]α. 

Ω μρργῆς δ, ὃς 
Ὡ᾽ ἀὐοργός οὐ. ὁ Δ γιι5 γᾶς Υθ 15, χαλεπὸς »σκληρός, εν οἢ, 
(ἰυορενκίαὔριγαδατ, [ὰρ ἐθατ, Ηςίν ἢ. 
ὅἴωος, δ, Λα πηοτι5)μετώφρενον, ὦαοι, σα ΡῈ 5. τὰ ἔπη. ὧμκ κεφαλὴ, ἡ αἰ- 

χρωμία. νἱάς πω μές. ὥρμοι ἀμπέλου, Ἐκ τατἢν τὶς πα πιογὶ. Οοἱα- 
πλο} ας, 

Ωἰμος, β ον πλπηἀτιιγιβ,ῖ ΠςΟ ξλι5; ΓΙ 4 15, ΑΛ ΠΟ ΡΒ. τη ἘφαΪτιαμὸς ὄξιν 
κ πέσαν" ἀΐωρος, Αγ (ἐν ὠμῷ γήρμϊ 9 ἤ καν, Δυτο τοτυριι5 ἔς πεπὶ 
τε τα ϊτ, αρῦ ὥρας γυοάσαι ἐ ποίησο διὰ πίω χυσίω. ἡ αὲς,ἄπιγιις, οτιι- 
ἀε!} 5. [ πιπια πη 55[ευυ15γστοληρὸς αἰ πίων ς , ἀποι ϑρωπος, Εἰς ἢ, ς ὡμὸν τὸ 
βέλφυμα κι μέγα, ΤΊΝΙ οΥ ἃ, - 

᾿ρ᾽υόσιτος ὁ), ΟΥ44 ςοΠιοἀςηβγαμοφάγος, 
Ὡυρασ αἰ οψατονγτῦν 48 0 4 οὐ τπ δέ τοσεηϑ5 4 ςογρίτοτ 9 Ασ τορ πὶ 
.Ἐσιετ. Ομ πιι5 αἷς σοημ0, ὠικοσιτάρακτον πὐδᾳλαζων; μ᾽ τοιχέθί - 
σα)ο χρης αἷς .].αἰ δὶ αϑυτον κὺ ὠμὸν γεοαποίρακτυν. 

Ωμοτείριχίθο, [Δ] ἀπιοητιην: ἢς ἀϊοίτιγ σατο τιν πηὶ ρ (ο]ς (ας ςοη- 
ἀϊτα. Ὀ οἵ. "1 0.1.σαρ.3: να Κύτημρ, ἢ 

Ωυδταταςογαἀς Πππγέ, 
Ωυότως "τος δ νοτιι ἀς τα 5γπσ υνότης Ε]ς ἴν ς Ττοῖη στιῖτας, ῖος. ΠΡ, 

3,.ςροὺ, ἥ 
Ὁ «οτοκεῖν, ξοκτιιπη ἱπυπηδτιγιῖηι ΡάΓΟΓΟ» ἀθΟγτι πη ἕασοτο. ὠμοτόκησε., 
ἀὐοττίαἶτ,ςαρ.2ι ΤΟ ΟΝ εἴτατ ὃς Αδτῖης Π|8.16.ς4ρΡ.46. Ὁοηίδη- 
τίητις5 (χίλι γεωπονικών [ἀ0.ς.ς..4.6. Καὶ γεωναϊκὸς πρίχας ϑυμιάσας, Ἀ) 

τεὶς ὡιμοτομούσας ϑεεαπεύσεις.ν Ἰ4ς Ἐξαμζλω, 
Ω μοτύκον κλῆ μᾳγραπιρίηιι5,4. στιά! ρᾶτιι»ι ἘΡΙΡ. 
ΩἸμοτομίω, μιή σω στα πὶ σά τη πηάτατιπη ες, Οδ].5.Χ7᾽ τόποις, ὦ - 

μοτομητέον, 411}. Αὲ οὶ. στ, 6. ς.34..ὠμοτομδω ταὶ ὅστος-ἡμσι ται, ΟΥ-- 
ἀος δθίοο 5 (εσαπιις. Τἀοτη 5 Απος- ματα Ὡϑρὸ τῆς τελείας πεπάϊ- 
σεῶς ὠιιοτομεῖν πποκράτης αἰρφκελόύεται. ᾿ 

Ωμοτειὶς οτἀιι5οττῖτιι5. ὠμοτριδὲς ὄλαον, οἶοιπη Ἔχ ποηάιιπι πηά- 
τιιγῖς οἰ ϊαἷς ἜΧρτο Πιιπινιιο ἃ δέ ὀμφαίκινον ἀϊοίτητ, Πιοίς. ΠΌ το. 
(ς4ρ.26. 

ΩἸμοτυξαννθο,ςτιιἀς Π]ς τνυτᾶππιι5.96. 7.11.2. Μαρομαῦ. 
Ωἰμοφαγία ας ἢ) γὰςοτατῖο : ἀς ἔοτὶς ἀϊοϊταγ αια ογιάας σάτποβ γὸ - 

τδηζ, ᾿ 

Οἱ γοῳ ἄγρεγα, ὁ ἀμόσττος, ΟΥτ1 415 ν οἰ σοης»οΓι 44 σάτης γείσοης, 4 σάτ- 
Ὁ 4ΠΠτιτ,σαγ αἰ Ποτιις Δ :4.Ττοην [Δ Πισ ΠΑ ΓῚ15. 

Ωυδφυροε τάς. 
Ωἰμόφρων,ονΘ., ὁ Παἴδεπς στ οἷ απ Πιδτε πὶ, σκλησφγνώμωνγξοτοΧ, στ} 

ἀε!ῖς, ΟΡ ἢ. αὐεσέναζες ὠμόφρων,ἱι σευ ες ἱπιπγίτί5. ὦ 

Ωἰἐχαῤων, ἷῃ Ἐρίρταλ, σγιιάς 15 Ομάγοη. 
Ω εἰς, δ Πατατγία τείξιι4ο, Ατγιίξοτο!.3,ἄς ραττι Απίπιιςαρ.9,. ἐμτὶ ΑἸ ἰδὲ 

αἰςϊτατ, 
Ωἰκωμόκει,ἱπγαιοταῖ, Πεπιοῖς, 
ἡ μωμοκότες οἱ ἃ Ποπιο ἢ. ἀϊσιητατ 14] ςε5»4.1τατὶς 
Ωἰμωζεν, Ρ] ογδιυ τ: οἰμώζως 
οἰ κως, οτι!ἀο] Ἰτοτσκληρώς, 7 
Ω Ν,ρηβ, αὶ εἰπνοχ Π ἢ 5,4 ρ τΔη5.ῶν ἀληϑὴς» ΑὙΠΠΟΡ ἢ ὡν πόῤῥω, ρ 5 

Ῥτοσα!. μὴ ὦν, πο οἴδον οἱ 4. ΠΌΠΠ}Ὲς εἴπθεύκ ὡν, δ περῶν ορρο- 
{πτὰ, Γ)οπτοῦι ὧν γωραικὸς, 8 ς υἱὸς, ΓΑΥορΡῃ. οἷν Ραττίς ριμπν 
αἰϊαιαηάο Γαδαιαίτι τ, Τα ον ἀ.1.1.ὐὗκα Θεμιςοκλῇ τ. ὁ αν, ΘὨ 5511 
εἰ το Ποῖ ἀρρε!]ατίο, ἄς 44 ἸΝαζδησ.η Οτατ.ί, ὄντες μάλλον, 
4εὶ (μπτ ργαροτςητος. ὄντων ἐδὲν θη 5 καὶ ὥασερ αὐχομῆψων ἐν πα «ϑρᾳ-- 
σκϑυῇ πὦ πολέμου, 81] 411:14 αιιὰ πὶ ἱπιιίσε πὶ ἔς ἱπ ἀρράτατιν Βο 1 
Ρταισαῖτς πηαταγαητθα5, 1 πον ἀ. 

εἶν Τοηϊςὸ ὃς Ποτίςονρτο οἰ ἰρίτιιτ, σαρο ἀριά Ἡογοάοτιπου ἴο- 
1ὰπι σαρέλκει. [δ 4 οτίαπι ἱπτοσ Ργωροίτ ὃς νεγθιπὶ σοπηροῇβτε 
Ἰητογροηίτιγ,ντ {1}.5..οἱ ὃ φέροντες εἰς τίω) αἰγορίω εἰφ᾽ ὧν δόντο,αὐ- 
πὶ τῷ ἀπέδοντο, 14 ὦ, εἴλον,ρτο ὑξέλον, Ἐχεπιεγιητ, Ετ4}10 1» 
κριτ᾽ ὧν ἐκελυψεν, τ ὑπτὲ ὧν ἐξα ψενἀϊχῖτ. ᾿ 

νρτο αἰϑ' ὧν, ΑΡὨΠ. ὡς τε ϑαυρζούσαι μῶν δν ὅξι τὸν γάμον ὥνε χά καλων, 
ἢ κατηγορῆσαι δειγων ὧν πειρέοχεν ἡ τυχη, ΤΥ ΠΔ5, τὖν ὅτοι κλέπῆωσιν ὁρ-- 
γζεϑε ρτο πῦρ ὧν, ῖς, ὧν ἔταϑεν ὀργίωὴ ἔχέγαριἀ οὐ! 4: Πὶ : ρθοης 
μα γὸ ἰὦ ἀμιωεῶναι ὧν εἴταϑον γ Ῥογ ἰρεοίοπι γεφάςφη 44: σαἰαπλῖτα- 

5 3 Ἂν ῃ ε ἘΝ 
τἰς Ζιιαπὶ ρα ΠῚ ογδητ, Τ διιογ ἀν δὲ Γατογρτ. δ. ἔπα δυγγλείσει χἰδθν 
ἕν᾽ ὁ κὐχῶρ ὧν. 

Ὠὐάμίω, δ᾿ ασο,ὥνατο, ποίν τα  δόκεμα διὰ πῇ α. τοὶ γὸ αἱχἢα διαὶ πῇ ἡ... ἀνά- 
μίιω, ὥνασο, ἄνητο ἐν, πὰ νη, ν τὰς Ων μέω. 

αἱ γαξιρτο ὦ αἴαξ,ὁ τεχ,ὁ ἀοπηΐης. ὃ ει. δορμος οἴκσειρε δ᾽ ὦ γαξ 
πα δὰ τὸν σὺνγτηϊΓοτοτς ὁ ποῦς ΕΠ] τιιῖ, : 

Ὡγαρ., Οπατιις, ἴαςοτάος Βαςο αἰ ΡΊ ατατιῖη ΤΗςίεο. 
δι " 
Ὦ ν- 
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0.) 
ὩΣ γόδεςρτῶ ὦ αἴόδες, Αὐὐορ. 
γειρογειδς»ῖτι τ αγνν εὶς Βεῖό, 

αἰνίομαι» με ἦ σωυμιαι,π. ἐώγημαι γ ΟἸΠιΟ. πικηρϑσκομαι 5 ἀγρριέζω,, αγίαμα!» 
τλετοοτ. θοροπ. Λοςιατίμ:ν οἱ Οϑμλτῖι. 4 Ραττοπΐ τοὶ ἤρμ- 
ἢσατ.ὠνούμαι βοτιὸ σίτου. ΞιΙης 4] ἀισαιτ δια Ργα ροΠτίοηςηι ἴη- 
τε! Πρτναζα ἰιοτο ἥυαττο. ὠγοεΐμωι ψυχῆργν τα ςπγη ον Α τ ἴοῖοος 
ααΐητο ΡΟ τὶς, τεῦ ϑισ τα τοῖς φιλτάτοις ἀνέμεϑα » ΤῸ ΠῚ 18} [2 Πὶ 

ἾτπαχίπιδςΓα ΤΒατιππγὰ τοι πηιγλτς, ὥγησω πῷ 9 αναίΐπῳ τίω; σωτη- 

εἰαν,οπὶς (ΑἸυτεπι αγοστς, ΙΝ αζαηζοη. Οτατιοη. εἰς τὸ αἷμον πά- 
φανὠγείται παῤ αὐ ἶ ὅπως μοι ἀπίωσι, δὲς. Πς πιο μου. ἐωνη ϑω ἴῃ 

δου, ῬαΠ.Χ ἐπορ ἢ. ἐωνήϑη δ' ἔρια, ἴλη ςοπηρατατα οἰζϑγπα- 
Πὶις ΑὐΥΠο, ποὺ ὧν ἐξίωτσε κἡ ἀκόντων. ὃν κέκλοφεν ἵππον ὠνησοι ὅστε. 

ἸΝοξαη 1 ΠῈ ἀτε ΠῚ Αττῖσος ΒΡ] γα ὶ! πιιπγοτο αἰςοῖο «σρκοί μᾷμοι 

ΠΟῺ ὠγηστί μῆνοι, γε (οτῖ δὶς ΑὐΠπορἈ, ητογρ. Απημλοι Ἐπ στῖς 
᾿ ὠγηστεῦτῃ Ὁ ἀγρράσω,. Ὁ 

ΧΣ γεέριρτο ὦ ὀδερνδι!ά. 
Ὡἰ ϑυον πιόντες ῬΔῃ τις εἰγοιπιαρεῦδης, Τ ον ἀϊ 4.2 νοτθο ὀνδίω,γτ 

ΑΠλη. Ὀιοηγί,ληποῖαι Ὀχέζιιτη αὖ αἰϊπὶς ἐπ απ τγα τ! πὶ 
: ἀρουείδιις, ὌΝ ἀνα ἰὐκτὴ 

φἰνλγας γὴ γε πη ρτῖο, ἀγρραστα οἰγρροὶ, ἐμπολὴ Χ ΘῊ.1. ἀγόρασις. ὠνζω ποιεῖ - 
ὅδε Ἔτλετ Ια τιάς Γὸρ. 

τἰνμυυ (ἃ νοι Οὐνμε)οπιο Ππιπλοητιιτι ἀοςορὶ» αάίμιτας πι » ἃς 
ὠναὶ μίυ:νττιιη πιο ΕὨ ἐπὶ ἀϊοιτιιγ. ὠναί μέ ὁ πόσει ἔν ειτ᾽ ὀῤφιρὸς, αἵ- 
{ξσυτιις ἔπη Οπληΐα Θά αιθιι5 ἐγᾶῦ νἴγο Ορι8 : πος ἘΧοΠΙρΙ 
Ῥοαΐτιγ ἀρτια Θδτάῃι ἴδτο ἡτιαγτο Ογαιηζηαζ. νομί πὔτο τῆς 
δεινότητος σῆς. Βιιάζτις 1η Θρ᾿Π10]}5 ρτί ον. πος ἤιιι αἰδουτας 
ΠΟ πη θτὶ, εχ νὴ τα ἀϊσοπϊ. ὥγησο τῶτο ὁ σκίωυης»14 ἐπι ]- 
ἀπ ητΙ γοξοτς ὃ ἔσοπα. τισί αηιις ἴῃ Οαιισαίο., ὠνησο διότι μὴν ὁ 
ζειὲ ταύτω ἐπὴ κουσπί συ]. οηῃὲ τοςιπὶ ασπιπι οἵ αιδά,ἄζς. 

τὴ γημαςατος,Γο5 οηρτα,Αρρίδη. 
Ὥννρ»ν τΡΓῸ σ᾽ ἀνήρ. - 

ΜΨ' 

Ὡὔνησας (ἃ νετθο ΟἽ) πηδοιπι θὲ πο ορῚ 1, Ἰατ {π],Α τ} Π1,4ς- 
πηογῖτας 65. ΕΠ] εγοάοτ. ὥνησε ᾧ ἀπιερίνὰν κἡὶ χοιδορκα, ΠΟπιο ἢ ςοπ- 
ἄυχιτ δρυγίης. ὥρησαν, Διο τ πτ, 

ἐβηγησις γε πηρτίο ωνὰ οἰλορα σία; ον οἰ. 
φνητέθ., εἸςη ἀμ, ΡΊατ, ἐς 1 ον. 
Ὡνητὴ ς »»εδ ὃ, επηρτοτνεη. 
οὐνπὦ δριιὰ ΡΟ Πσετη.14 εἴ ςαγρταγῖο ψάγγοη. δέ Ὠἰνητιων, στη Χ 

Οδτοαὶ δὲ Οἱ], 4] δὲ Ὡνντικὸς ἀϊοίτυτ., 5814, ὠνυτιαῖν, σ᾽ ἀγορκςι- 
'καῖς ἔχων, ΤἈΣΟΡΗ τοίη ΟΠατγαξε. ἀρ. πρὶ ἀλαζονείας, Καὶ προσελθὼν 
δι᾽ εἴς ἐὺ ἵπποις ἐξὺ ἀγαϑοις πωλοῦσι, ρφαπυμ σοιόλοι οὶ ἡτιεἶν, 

Ὡγητὸς οὐδ, ὁ ν Θηα]15.1{Ὁοτιοιπὶ Οοη τι. δόξα χρημάτων, ἀν ὠνντηὶ, [α- 
τᾶ ἢ δῖ5 Ὥφη ΘΠΊΪΓΕΓ. ὠνητοὶ χρὴ β(ϑότων 7 4116: Ῥεοιμἰΐς σΟΙη- 

Ὁ Ῥαάτγατὶ ροῆπιητ, Ομτγ (οὐτοπΊ. αἰεὶ ἡ ἱερωσ, Ὡινοτὸς, τιμῇ κτητὸς, 
ἱ επιρτιβοργεῖῖο ςοιηρατατιιδοιθογοεπατιβ. Οὐ, ξ, ἐμὲ ὠνητοὶ 

τέκε μήπηρ γ (ογιιᾶ πιλτου οἷς ἀγορασίας δου λη,ὠγητὸς χρήμασι, ρο- 
ΟἸΠΠ1 5 οπηρτιῖδ. τὰ ὠνητεὶ » να μα ])Α 5 ἰγρρσματα,τα πιπορᾳσκόμα 
γα ΡΟ] ΠΧ. 

Ὡἰ ϑρωπος, ρτὼ ὦ αἴϑρωπος, Ἀτεϊοὺ δι 4. 
να, ν τάς αν». 

Ὡνιθο, γομα ἰσικυράσιμος. δον, νι. χρημοίτων, ΑΡΟΙ]ΠΟμΐτς ἴῃ ερὶ" 
10]. κα τός ὅδιν καὶ αῤετὴ ἀνίαν ΑΞ (Ομια.. νἴττι!5 ἐπ ΐταγ ληριίης. 
ψυχῆς ἄζιον μέλι τς] Δηῖπνα σομη ραγδ εὶς ἡ ἱά οἴτονίτα 7 1 Ἐρὶ- 
φγαπη. ὠμόν σοι πτο τὸ ϑελ ἦσαι μόνον τὸ 'ἀγεϑον, Ν 42. αἰδὶ Ὁ βατῆίσμ. 

ἰος θοπιηι τιδὶ σοπηράτατγὶ ρμοτε[ϊ (ο]α ν οἰιιηταῖς. Ταιςίδη. εἰ. 
κα ζειν ὃ χρὴ πολλαὶ ἐξ) λεβανοκῶ μόνε παῤ εὐτοῖς ὠγια, τὰ ὠγια, το γε- 

Πα] 6 5..Χ εη πορῴσιμα,ὠχορᾳς αἰ. 
ἕλνομασ δ δ. “14. οἰξαάκους.Θ-, 
ἔνθ. γα, ὁ ρτοτίμπη, ἀγόρασμα γε γορασιδὲ, εἰν ρτίοτιμι, Ἡῃς πϑαος 

τ ατιμὸ, Οὐγ 6, ἐσ) ἀξιον ὦνον ἔδωκε, Ῥτὸ ἐπιρτίοπς δίάφεπι, ἐπ 
πείγετε δ᾽ ὥνον ἐδαῖον, ΑΡΟΙ]οπίμς ἴσσιη 40, ὦνον ἐμείξονται βιοτή - 
σιον:ν Οἱ ΠητοΓΡ. ὦν. δὲ ὄδι τὸ τ' τροφῦς τίμυμθ. Ὁ 

ὩΟΕΙΔῊΗ Σ, ἔθ. ὁ κ᾿ ὐνοιο Πρ] 15,ουἱ ὑρ ςοΐ πὶ γεξογεης; 4.0 - 
αἰ βοτπι 5)οιιατιις, ὠώδεης, 

Ὠύμω, ὠμίωςΡυταῦδπι. ; 
Ὡϑυγοδ τὸ ΟἸ ὨΓᾺ. δ] τὸ οἷον, μόνον γδ τίκτεται ) Ἐς Πλοΐ ον. τὸ λδυκὸν τῷ 

ὡοῦ, Ιθιιαιθη οὐ. τὸ ὦχοὲν τῷ “οὐ, νΊτε] πον Οζα νειτῖτ εχ 
. Ἀπίοτεὶ. 
ον, Βαγογῖαινς οἷα, 
Ωὐπ, ἂς ἀοπόπ,αοοϊατηατῖο πδευτὶ 4. ἐλατικὲν ὅπη φϑεγμα ὅ)η πλοίου, κα 

κέλδυσμα ΔῈ ἐρεοῦ ὄντων καὶ τεισταίδον πίαὐ κωπηλασίαν γ) ΑἸ ΤΟΡΙ απ, 
ΤΠτΟΥρΓ, 

τἰοσᾳ ύφιον, τὸ, ροσαϊ πὶ χιοάάαπι οὐαΐεπι ἤραταπι Ρτς ογς 5; 
Ατβοη.1}. 1. 

Φ οτύχαι τοὶ, ΟΥ ραγΆνατια ΟἰΠΠπὶ ργοσγοδητ, Αὐτοῦ, 
φυτοκέω,οὐμα ρἴσηο ει! ρόπογο, οἷα Ρατῖο ἔσῃ ςἀο,γ οἷ ροπο;Ά- 

τἰ[τοτ,ὠυτοκεῖτ νοι ἔογ γα ργοιθιῖῖ, 
ΠΤ οτεκία, ας, ἡ, ματτιι5γουΐηιις βεμοτιατέονΑτλιοῃ, 

τυ, ρυταθας, Χ θὰ. αὉ οἶμαι. 
Α κδα - . 

Ὡ. ἐξά ἢςσιι5 τι. Η ον οἰ ὦ αὐτὸς, 
Ὡοφόρρι,ου ρατ1γΟΔΖα. 
Ὡοφυλακτέω,οια οἰτοόίο. 
μ τάξομαινἱάςονίρεςιοι δρως σκο Ὁ Ης (γε, 

16) 
εὐ πασε, ἀοἀἰτ,ἀοη αι τρταθιῖτ, 

τἷρ, Δ 1141, Ἐτν τ. 
Ὡ περος }ῦ. ν]άς οἶφ, 
Ὡπίαι ἢ 4υα: ἡ χτα Τηάιαὶ Πιυιΐθγα πα ῖτατ, 
ὥπις, Ἰάςῃι ψιοά Οὗπις. 

οὐπλὴὶ ὅς» τηδιι5 ρογοι ΠΟ. ρίαρα πιδηιι ἰη ἢ δα, ὀκ χέρὸς πλὴ- 
γὰ Ἠείν ἢ, , 

ἡὐἰσλισυάμας,ατπιατὸςςιπὶ αΥ Πηϊ5. 
οἰ πύλθ. ὁ ἀπολθ-. 
Ω πόποι. οι ραρδνρτγοῖι αοῖπιιβ ἰηξαπάμπι, φεῦ, παπαὶ, ἱπάϊ σπαπ- 

τίς οἱ] οητίίαιιε Αἀπετγδ.λητογάϊιπι δά πιϊγαητὶς: 40 [115 ὦ πόπον 
(οτὶ διτατ ΙΝ Αι δδύοπες ἐξ δαίμονας πόποις ἀρ ρο ]Δητ, ντ τείοτε 
ΡΙαταγολιις. ἀπ [Ὁ 110 ἀς ροξιπιατὶς αὐάϊοηήις. Ἡοπιοτιις 1- 
1144... ὦ πόποι, ἢ μέγα πένϑοςγδζς, ἤς ἴῃ σοάϊος δητίαο (οτὴ- 
Ρίμαι οἴϊ. 

ὯΣΡ Α,αςγν»σιγα, φρόντις ες αἰρίγατίοης [ογλ οπάτιπι:ν πάς κυπα- 
εἰς ΡεΥ πνη6ῃ φ. Ποἰποά 5 ἐν ἔργοις, ἀΐρη χέρ τ᾽ ὀλίγη πέλεται. γἱάς - 
Οὐδὲν ἐσωρφον. 

Ὠ δα ας δ ρτορτὲ νεηιῖτας ὃς (ρεςίε5. 'Ναπὶ ἀοταης Πα ς τγῖας 
Ακρμ,ἱά εἴτ, οτατὶς ἤο5 ἀταις νίροῦ : Καλ Θ..14 οἰζνρο]ς Βγίτα- 
ἀο ὅζ ξογπηα:άταιιε αἴραγυ μᾶς ὡραῖοι ἀἸστιλτιι. Αἰκ μὴ τς τη ριι5 ς - 
τατέπιηηις Γρςέϊας ἀπ 4ιιὰ τογιιτη γῆσοσ νἸγγαίαις [εἴς ρυσοῖτ- 
Ριιὸ ἐχοῦτ. Καλλ Θ., ςογροτὶς ἀργᾶιῃ της Ὀγοσιιπὶ ῬτοΡ οΥτίο ὁ 
Πριη.14 εἰἴν, συνμετρίανγοιιπι σο] τὶς [Ἰαυίτατς Πρ πὶ ἢ οατ, δῖα 
πεςεῇατιὸ νεηυ [τᾶ5 ἀἠ ραϊτά αι: ςοπίεαυλτιτγ: Ετ᾿ Βατιιπὶ ἀϊ 
ΒΪταβ ν γι 159. ἜηΠἴ85 γοῦὸ τι 1 θεῖς ΡΟτῖΠ5 ἀρ ρα ατυτΩ"- 
ἐκ διιτοπὶ ςο] τὶς θοηἑτάτοπὶ οἰ1πὶ ρτατὶα ( 4114}15 ἐν τοῖς αἱρᾳΐοιρ 
ξγαδεῖθιις οἰ ςος)ταητὰ πη ςοῃτί ποῖ, τα γυ αι] ὠραῖθ- Πτρετίαπα 
κριλὸς πο οἵς ἀΐοὶ ροίπτ, Ατὐ αυὶ καλὸς οἵδ, 14 εἰζνρυ!ς μογρὼῶπ 
επῖθ.- ἴτεῖῃ πε γοπιπύαις ποοοῖϊς εἴπ. Τη Αἰ πιδητίθιι5 Ρι}}-: 
ςἈτίτιιἀο ταμεὺπι πᾶτιιγα οἵτ)ατ νομεχας οὐῖαπη ἀντὶ ῆς}- δος 
ΔητεΠΠρίταγ Ατξοτοὶςς Β Βοτουὶσουπη τογτλο 9 Οἵ} ΠῈ αὐδὲ εἰκό - 
γΘ. αἵτ, Καὶ ἡ εἰς τοὶ μέτρα “ὃ ποινῆς ὅτι ἔνεικε τοῖς οὐ δὺ καάγλοις. ὧς 

βαίοις, "ἃ εἴπ, Ροςτατωπὶ νου ἢι5 115 ἤπλ1] 65 εἴϊὸ 4 πῆς ΡῸ ς τῖ-- 
τι άϊης ἔρεοῖε ταπτυτῃ νοηιἘὶ ἔμητ, Οὐο {Ππ|1]ς εχ ΡΊατο- 
πὸ Πππρτιπι 5 οἰπη ἀτςᾶ5 Ροςτᾶς νάγτιτβ σοίοι ἐπὶ ἃς Πππ]α- 
σἈγιιπὶ (ΟΠ πατη ἐς ρ  ΠσογοιΡ ΠῺΣ ἀυιτο ΠῚ ν ΓΔ; ἔοι τη πὶ ἀταια 
ΒΒ τιιπι πΘΡ Πρ εγοῖδις ἐπὶ τἶσ' πολιτειών ἴδτο ἀεοίπιο, Οὔπω 
Ὁ. οἶμαι,» ἃ 'σοιητικὲν φήσο μϑυ χρώματα εἰΐτῆα ἑκαίς των ἶ τεχνων τοῖς 
δγόμασι κὶ ῥήμασιν ὅδιχ ρωμσπίζειν αὐτὸν ἐκ ἐπαΐοντα , δ) ἢ μιμεϊα)γορῃ 
αἷς τε ἑτέφρις τοιύτοις ἐκτὸς λόγων ϑεωρροΐσι δοκεῖν. Ἐτ τΠΟΧ ἔοικε τοῖς 
Ὁ ὡρκίων τορρσώποις, καλῶν ἢ. μὴ, οἷα γίνεται ἰδεῖν ὅτων ἀρ τοὶ τὸ ὀὐϑυξ 

ρρλίπη, ΙἸτδαιιο (οἰτὸ ἀἰχῖς Αὐομοϊαιι ἀριὰ ΡΠται σμιπι πὶ 
ΔΙΟ θ᾽ άς, Τ γδ χαλων κὶ τὸ μετόσσωρφν καλόν ὕξι,ιὰ εἴτ Γ ας Βτο- 
ΤᾺ οτέα τη ΔυΓ απ Π115 μΈ]σΒοτ εἰϊ, ΩἾραν ροτίης 4Π13ΠΊ κοΐλλορ 
Βὲ5 νογπριις ἀορίηρις Ἡοσλοττιπὶ ᾿πλίταης ΨΊ ρα]. ΑἸ ποῖά 1 
Κειττις ΑΑϊ πϑαβ, Ε]αγάφας ἱπ πος ται πε, Ος 9 πυππετγόίαης 
Τρ εοὸ Πιμη] 15: πάσαις ᾿Ρ(8 ἀεςογαᾶπι αἰΑγ ἐπ) πάτο ρ Π ΙΧ. 
1Πιπιέηαιε ᾿ππισητα Ῥαγραγειπινϑς τος οὐ 15 αὐ ῆατατ μΒο- 
ποταϑι ταὶς πιδηι5 δά της Ἔθοτ ἀςοιιιιτ νυἱ ἥλιο Ατρὸ- 
τιη, ΡΑτ ιν [4 ρῚ5 οἰγοιπάδταγ αιγο. ΡΙηάατιις ἴῃ ἀἀο]είςεπ " 
τε ἰδιιάφη4ο,ρι! Πγἰτι ἀϊ πειῃ οἰπτι ν οεΐζατο ὃς νι τατε σοη- 
1 χίτ: δέκ χετο κύκλον, δοσὴ βιβ ὡραῖος ἐὼν, καλός: καῖνδισ τοὺ τι ῥ - 

ξας, Οὐο( αιιτθι οἶθρε κἰ κα ἀΙβογδητ,οὐτεπάϊε Δειοτς].11- 
Ὀτο ἄεδοππο ἂς ππογῖδιι5 δά ΙΝΊσομηδο . Ἐν Ἠα] σατηαίϊειις τα 
γἶτα ΠΥ Πα ὥραν φαττιση τογικη εἰΐς αἰτ,αιια: οἰμπὶ ἴδηι. ἔα ο] κ 
Ρεγεϊράδητιγ., νἱχ τάπιοη να] οι οπεῖς ογβτίθης χρυ πιὰ 
ἰατὶς ροιΠιπτ. ας εἰ νυειντι ργορτίοτας ἃς ἀϊοτίπιςθη : ἔαρ 
τάπιςη ἐπι ὃς ργογηϊ[συὸ Διτογος ἱρῇι ἡ Πγραητ, δὲ αὖ 
Τατεγργετίριις Ω δα τγαπϑίθγγυτ ρα! γῖτιάο,, ἀεςοτ, ἔογπιᾶν» 
νεημ τα 5, πηαταγῖτΑ5 4ιι8᾽ 44Π| δί τεπηροτγῖς ΟρΡροττιηἶτας » ΟΡ 
Ῥοττπ τη ΓΕ ΠῚΡῚΙ5 ὃς Οσςαῇο,τοΠρι15 πτατὶς βοσθητῖς » το η1- 
Ροτὶς γάτῖο, κἱ κριτάστασεις πὦ χοόνε γ Βιιάατι ἴῃ σΡ ΗΠ Ο 5 ροίξο- 
τἰοτίθ. ν' ὥρᾳ σειωεργεῖ, 414}1τὰς τοπηροτὶς ἔλιις ἐς ΤΠςορμγαῆιις 
Ιἶδτο φιαττο,ςαρίτε ἀποάεοῖπιο ἀς σας ρδητατοὴ ὥρας εἴπῖε- 
ὥτηνντί τε ατατὶϑΡ] το ἐς 1 ορῖρ. ὥρᾳ ἡλικίας λαμωρὲς,ἤῆοτα 
στλτῖς σοηίρι οι. Ὑ μον 414. καϑ' ὥραν, ἰὼ ἤοτο τατιρ Γὰ- 
εἰαῃιιδ.οἱ ἐν ὥρα ἱα ςΠ 65. ΡΓπτάτοῃ, δ᾽ μωΐθας τας ἐν ἷρᾳ μοίλιςα, 
Δπο }}45 ἄτᾶτε ργα ταητο59146πὶ ἵπ ΟΑΠΉ}} 0. ὥραν ἔχων γέμων 
πεποιδῶτι2τουριι5 σΟΏπι101} Πρ ογδ ἢ 5914 6 πὶ ῬΙΆτατοι, τη κο- 
ταϊοιν άς Ὠρακός. Ωἵρα ῥγὸ ἀϊεὶ ραττε νά εἰτμοτγα, Ρίατο ἀὲ 
Τιερίθιιδ. ὥρα ποὺ πρίτν, ποτα ἐογὸ τοῦτα 9 Οαΐεπιις Πθγο ρτῖπιο 
δὰ Οἰδιιςοη. τὶ ὥρας ἐγίγνετο ὀψέ, ΤεπηοἤΠςη. 141 αὐ (πγυπιπι 
Βοτα ἔδαις νεπτιπὶ ογαῖ Βυιά, μυδένα χαιεὸν μηδὲ ὥρρν αὐ αλείπαν; 
Τοπιο τ Βεη, Ὡρα, ἀἸε5," μέρα : ίαρε δριιὰ Μεάϊςος τς νἤιγρα - 
ταιτοντ ἀριιά ΘΑ] μιιπὴ χτ' τόποις Πἴρτὸ Γεῤτίτηο., σαρίτς [εςιπ- 
ἀο Ψυχονται ὥραν μίαν : ηοά ἱπξια ᾿ εχ ρί ςατ τὰ 5 «ύχονται δὲ 
ἡμέραν μέδμ. δὶς ἰἰοτα ρτὸ ἀἸσγαριιὰ ΟἸσετόηςεπὶ τοττῖο 1ῃ δεῖ». 
ΕτΝιτρ!! ἢ Οεοτρ. - δμπαιάτη τε ςγα[τηα ΠΣ. Ήοτα. Ὡ΄- 
ραφβοταἱά εἰ τειηριι5, καιρός. Γξοἰτίιγαμις οἸσραπτογ Ππιραμαϊὶ- 
τὸ νεῖδο {ων απείν.ντ ὥρᾳ λέγήνγρτο ὥρα ὁ εἴν λέγειν, 0 ἀ α- 
τίαπη ἀϊχὶτ Χοηο ΡΒοη. "ἀοπη ρα πορδύεϑοι δξὶ, Ποτα εἰ ἴτευ ἃ- 
φοηα!, ὥρα οἴασκδυἐζεόνω, [ἄς πη, οἷρα σκοπεῖν» δτη ςοηῇἀειβάιϊισι 
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51 ΧΡ 
«(ΟΡΤαταγοδιις ἴῃ ΤΒοπιιζοεῖς, ὥρα δαμηγρεῖν,τοῦπριι εἰ οὔ- 
εἰουαηά![κιςῖα, ] Δα ΑΡΟ]. ἀλκὶ γὸ δὴ ὥρᾳ εἰσιέναι ἐμοὶ, [εὰ 
ὅλπι ντ Δ ΘΠ} ΓΕ ΠΊΡ 15 οἴζ, κοιϑ᾽ ὥραν τεταιγυδμίων . τα πηρ εἰ ὸ, 
πρὸ ὥρας 5 Δητεημὰπι τεπτροίπτστιπι τ, ντας τ ρὸ μοίρας ἀρμὰ 
Αὐππιοηΐιπη ἢ ὥρας τρότερφν, ΠγΔΤΕΓἾ 1551 ιν 41, ἐν ὥρας αὐ - 
τοδωπτεῖς,4ετή»14 εἴπ, δι εκώς, παντὶ καιρῷ, κου ἑχάςας ὥρας, 11- 
δἰτογΡίατο ἀς ἱιερῖῦ. εἰς ταὶ εἷρας,ἴπι Βογά5 δζς ταπιροτγα; οπιηὶ 
τοι ρόΌτε, [ὈτΊροτ. εἰς ὥρας ἑτέεας , ΑὙἸΠΤορ Δ, 14 εξ, ἀϊιιοτίο 
τἰπιροτς, 4[115 οτὰβ ἔσιι του ροτίθιι5. ὥςᾳ τῆς ἡμέρας͵, Γρατίτιπι 
ἀϊαγηιιπη οἶρι 14 εἴς, ὥρα, Γοϊςὰ. ΑΡ Ηοπιεγο ἀϊοίτατ ρτο τᾶ- 
φοτε ΟὐγΠ.ξ, ὥρη δόρποιο, ιογὰ ἴειι τεπηρι!5 σσεηατ. σίωὐ ὥρυω 
μίθέρναντο,ςΟ τεπροτο Ρα ΠάΡαητ, Ἠεἤοάμ5. τ᾿ μίαν ὥραν αὖ ἐνε- 
αοτᾷ,η ν 0 Δηηϊ τοπιροῖς, Ρίατο ἐς ΓΟ ορτ.51ς ἃς Δῃ πὶ Βογαιτὶ 
Τ1:τίπὸ ἀϊοῖς ΡΊΔπ Προ ποηοιςαρῖτε 3ς. ὥρα πὸ ἕτοις,ἀΠπὶ τοίτη- 
Ρι15 5» ἀππὶ τεπηρο[ξ45, Πἰοἰσογιάςς ᾿ἔδτο φιϊητο,ςάρῖτε ἀεοϊ. 
πιοτοῖτῖο, Ὡ ρα τῷ ἕτοις ργοὸ τεπιροτςο αἰξίιο 5» Ατι ποτοῖος δ - 
τον. Δία]. "0 .(σαϊφηιι5 αἷς ας ἀρρο τὶ τεπηριι5 4, 4ιο ἐχ- 
οτἴταγ σαηϊςσια 9 404 εἰξοἰπ ας 5 ἐετὲ ἀΐογαπι ψφιλάγαρίητα: 
υἱάς ποτ τογει ΑἸ ἱππε πε αδοὲ ὡρρίων καρεσών, νδ΄ ὥρις «Ὁ φἴτοις 
ὅτι εὖρ τὸ πυρωδέστοιτον ὅφ! τῷ ἀστέρος, Γαις Δηϊ15 ἴῃ Ἀπαςαγῇ, ὥρᾳ 
ἔτοις, 14 εἴ, τῷ ϑέρει πιο τοι ροτς. ρα νέας ΟΙΠΡΙ15 ΝΟΥ ΠΙ1ΠῚ. 
Απϊορμαη. ὥρᾳ εἰαρανιὶ, ΗΠ ΟΠΊεΓ. αἶρα μετοσσωρανὴὴ 5 τΕι ΠΡ Ὲ15 ἂἱὶ 
ταιπιηαὶς, ΡΙαγάτομιις ἴῃ ΟΑπΊ1}10. ὥρῃ χμερίη» Ἡοιπςγι ἀν. 
ἴῃ ἢγεπις. τ ππε δάϊιπέϊο ρίεγαπαις ρτο νεγὰ ρομΐτιγ. γῃ- 
ἄς ὃὲ ἐοχῖθοε, ξογπιοίϊι5 δά πη} ἰλτιιἀϊῃ πὶ ν ογῖς. Τ περ γα, 
ἀε δαιῇς ἰδτο χιαγτοςαρῖζο ΠΟη0; εἶεν μαλακωτέρα κὶ γργιμω- 
τίρᾳ τῆς χέμερινῆς. Εν ὡρα,Ἰὰ οἴ, ςοἰ οἰ τοτοταχέως, ΑτΙ ΤΟΡ Πάπας 
ἴῃ Υ εἰρ. ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ Η κείν, ρα ἀϊσιιατιιγ σιατιιοῦ ρατγτος ἀπ- 
ὨΪ: ντ γοΥ 7 δ 2524] ΠῚ Π115:}ἢγ ἐπις: 4185 οτίαπὶ τέρεἴζατεβ ἀπ- 
πὶ νοσαητιγ. Ατιζοτεῖες ἐς πηιηάο, τίς δὲ γγύοιτ᾽ δ ἀψδδεια 
τοιάδε μὼ τινα φυλάεσιν αἱ καλαὶ κὶ γόνιμοι ἡ ὅλων ὧραι 5. ϑέρη τε καὶ 
χίμῆθας ἐπείγουσαι τετοιγμῆω ς ἢ μέρας τε καὶ νύκτας εἰς μίωὲς Σποτέλε- 
σμα αὶ ἐνιαυτῷ, 14 [Ὁ 5 ἐσηιια ταποπὶ νῖςο5 τὰπη γάτα εἴα ροί- 
ἴξατ,ηυὰηι οἱξ οχαξξὸ σοπηράγάτιις ἃ πᾶτιιγὰ το πη ρεἴζάτιιπὶ ἅπ- 
εἰ τοηοτ ἰπ ογβ γεάειιπτί πὶ ΟΠ 11Πὶ γα γι ξατοιπάατιπηὴ 
σείϊατος []ς φυϊάοπι ἂς Πγεπιο5 γθξογεηβ τοπρουίθι5 ἀο[πά- 
τσ: πη] ἀϊος ἂς ποέξες ᾿ποϑξοπῇϑ ντοῖθι5» ὁ αι θιις πιοη δα 
δηπίι ας σοι βοτητατ. ἀςπη 1614 π|,ἡλίκ τας τέοταρας ὥρας εἷ- 
γῶν «ὦ ὕτοις,14 εἴ. [0] ιάτιιοτ δῇ πὶ τη ρόογα ἀϊιέξίτδηβ. Ὀ]1- 
σαπτιιγ Διτεπὶ ὥραρνιοη 411 4 ἀππιιπὶ Ραγεϊδητιτ, οἱ{; ρᾶτ- 
τἴριις ης5 Πατιιαητ. ντ νο πογιηῖ : [ε4 ροτῖτις ὅτι χρη ὡρεῖν ταῖ᾽ 
ἔστι φυλείσσειν αἱ ὙὮ] τυ μετα βολίων ς.γητ ὃ (ρα! » Ροτγταγινῖν σα- 
ΤΊ εἰξοάες ἀρὰ Ἡοπιοτιη 1144... Αὐτόμαται 3 πύλαι μύκον 
ἐρανοί α; ὄχον Ωἶραι τῇ δγιτέτρααστω μέγας ἐρανὸς ,ἐλυμπῦς τε. 1τ6ΠῈ 

ξαπιιία 50115,ἀφα ρας τισι ἀϊπὶς, ϑέωις, ντ (ογράτ ἩςΠοἀ. ἴῃ 
ὙΠοοροη. Του ροροτῖς ὥρας δυνομιηίω τε δύκίκωω τε χἡ εἰρίωίω τε ὅω- 
λῶν Γἰςηη, ᾧραι καλλίκομοι. τρ εἴς γκυκυπαῴϑενοι ὥρωγὶπ ΕΡΊΚ. 

Δ᾽ ραῖα, Ὠεπηοίβ.3. ΡΠ Πρ τέήαρας μίας καὶ πέντε ὃ ὠρκίαν σὐτίων να - 
Πἴιιο τοπιροτοςπηδτιγῖβ ἴαπὶ ἔτ σ 15. 

Ὡ οψἔζομαι μοίσομκαι,π ισμαι κφελλωτίζομαι,ἐ γκρυλλατήξομαμροτηοτ [ρ᾽ ς 
ἀϊἀὲ, “οπρισιις Παπι,άεσοτγεπι οἵζεητο. ᾿ς ρϑιοπε ἀϊοίτατ, 
“παπι [Ἐπιοτῖρἤιπη αἀπηῖγλης οδιἊας ροηπῖ5 Ραπιατῖδιι5 Ροτ- 
τοῖσι Ατῆση, Πδυΐχα τε εἰσοικτέον ἐδὺ ὡραίοις ἡ ταὶ ὡραίας εἰς τὸ 
συμππυσιονγχὴ πότε αὐςδὺ τρόσδεκτέον ὡραϊζομῆϑοις., ἀςςοτὸ σοπίρ᾽- 
055 ἄξσοτοπι οἰεηϊαητεβ. Ὀτεσογι νι 9 ὑψαύχίω ἵππθμ 
τοῖς οἴκοις δυκχερχίνων . κὶ πεὶ δεσμαὶ τυραννάσας γ) κρφάγει χ7λ πεδίων, 
"ἡ ποταμοῖς ὠοκίζετα οἴοττιγ ρα] τισι ἀϊπειν τάς ΕἸ γωρκίζομαι» 
Χ, Καλλεύδομα,, 

Ὡραΐζω,ογπο,οΙΉΡΟΠΟ, κα)λωπίξω, ἃ. (ϑιμά. 
Ὁ Ῥαγκόμος 9 ἔοτπηα: Ἐχογπαηάα Πιιάϊοίι5: ὃ τῷ καλλοις ὅημελώμῆρνος. 
Ὡ δαῖογ να, τὸ, ἔγιιρ 65. ἔγαὅξιις τεπηροτςε {πο ςοΠ]ςἐξϊ. ντάς Ωὐραῖθ», 

ὡραα νεμόυῆνα., ἔαρος ἃς ἔγιιξξας, ΡΙατο ἀς [μορΊ. τα ὠρώων συΓ. 
κομηδιὴ, ἔγασιμτι ςο]]εξξῖο ὃς σοπηροττατῖο Ιάςπιὶ 1:4 οπιι ες 
γεηιίτα ἤμητ ας νίρεπτ ὡρῶα ἀϊςιιητατ. 554 ἃς οτίαπι ἴλοτα ὡ- 
εσῖα ἀϊοιπτατ ταὶ καϑ' ὠρὸν σεωτελέμδυα ἷ. ΟΡ ροττ πὲ οδῖτα, [- 

στὰ τεπα ροίξιια, Ετ ὡσαῖα ϑύειν ἔγι!σιΠῚ οἴδετγς Ρτπηϊτίαβ, [)165 

πόας ξοίτιις ἐαάοπη ἀϊοίτηγ ἀρ ρος Π]τίοπε. 
Ὡ ρα οπολ εἴνοοιντι ξογπιοῆς δἀο  εἴςοπεῖθ, νογίτι δι 14, ἐδ εἶθ᾽ νέων 

ἀθαςράφ εὖϑτι. 
Ὡρωοπώλης." κοὐ, Ζυὶ ἔγιιξξα5 ςΠπτιο5 ν οπά!τ. 
Ω᾽ ρα Θ',ν, δ, ν ἐπι πι5ρεοίοῦας (νἹάς Ὠἰραὺ ῬΌΪΟΒοτ » ἔογπτοῇι, 

πιο η 5, Ππτα Γι 5», ΔΘ ΟΟ 15. ὡρα 9- Ἀ670 » ΕΠ ΕΓ πΊν οημ τὰ ογατῖο, 
σλύῷ. ὡρώθι πη ἘΡΊρτάπιπι. ὡραῖα γάριους Ῥι16 114 πηάτιιτα νίτο. 
ῬΙΔιιτον ἐπ ροξοπς,Π101}15. ὡρα) Θ΄ λιμςηὶς ἀἸοῖτγ ἀτᾶτς ἤγπια 
Ὁταραϊτιιςομθαι ἰδ οῖ νχογοῖη ἀπσογε, εΠοά. Πιβεγαπτ τὰ- 
τῆρη ῥτορτγῖα ὁ ἀκμόέξων, 1 εἴτ, Αἀπ]τιις, ἡ ὡρ 8. Γρεοϊοίις ὃς 
γοηῳ [τις, κὶ καλὸς, ΟΠ ρα ]οῃοτ ἂς βοτπποίις.ν4ς Ωἷσα, οἷ- 
ρεῆοι καρποὶ, ἔγιιέξιις πιάτα καἰ εἰς ὅτ ϑὲ σεν σι τη δειοι. Ἰ ΟἹ ΠΓᾺΓ 6- 

τῖλττι οὐρῶῖοι καρποὶ οπλπος ἔτ αξξας κα Ἐπ], οἱ χ᾽ τέων ὥραν ἕτοις γγοέ - 
μῆροι καὶ αἰδᾳκ κούξοντες ἢ ἀῤχό μβροι νὰ ἀκμοίζοντες,. Τιερο ΘΑ] ΘηιιπῈ 
Τῖργο τοιτῖο ἀθ Αἰ ππαφητ, εἶτα 0. πῆρα ρα] ὡν καρπών, Ἐτίαπι 4ς 
Ρ  οἴλιι Το χιιςῆς Αἰαςα ἴδτο ζ Αἰτ,κορκτιστω 2 τ᾽ μή αἰσιόγων 
αὐξια, ὠροιῖο,, 

ἜΣ Ρ 
Ωἰρωιό της, ητθε) ὥσοου,, Ραμ σΒγίτιάο,, πηδτυγίτας τε ΠῚ ΡΟ τα 

Θαζα. 
οἱρησως μα ὡσωγἀοςΌ ΓΟ, ΟΠ ἴο. 
Ὁ βαϊσιιὸς, ΟΥ̓ ΠΑΡΑ ΘὨτΙΙΠ., ΡῈ ΠΟ τ τι, καλλαπισὲς, νοπ{π25. 68 - 

Βιλητϊα,ἀεσοτροσπατι ϑ ΕΠ ογπηορςη. ἐκ ἐπί ὡρμΐσμὸς ἐμ, ἐσὲ 
χαγηὶ τ αἰγορά! Ὁ. χάρες, δίς. ῬΙατοῖα ἘΔ λον» ποι δγαπὲ εἰ Ρίραιςη- 
τὰ Ογάτουῖα πθις γᾶηα ὃς ξογοηῇς στατία. ( 
ρακοι,ν ἰά , Ῥγατεγῖς. εν ἔς ἐξ, ἃ νεγθο ὁραω,, ἴεᾷ Αττὶςὶ Πτοταπί 

δάδιοτ: ὃς ἑώρακα ρτο ξογιαστίοιις ὥσμαι»ἔωσμαι, ὠγημαι» ἑάνημαι: 
ὩῬακιαάω, ρα] Π 6, ὠχοεαΐω » τγορΙάο γε] Ῥᾶιιοο ; Δηἴπηο ἀοβοῖο,οι!- 

Τὶ πλάσαι ΟΥγόκλυύομαι., ἐΧΡΑΙ]εἴσο, ἐς ἢοίο,ργα [εττῖτ ἴῃ ΒαΪ- 
πεῖϑον δὲ οιΠῈ ρά]]Ποτς νογτῖρο ΟΡ οτίτιγ. ΑΥΠΈΟρΒαποο ἴῃ Ἀ4- 
ἰδ. δ. ὡρακεαῖ, ΑἸλλ᾽ οἶσε ωρὸς τίυ) καρδγαν μου ἀπογγιαν, (οπηπιδητ: 
ὠχριώ,φρρντίζω ἸΝΑτιη ὧρα καὶ φρφντί ς ἐν ὃ φροντίδων ἐκλύεταί τις, Ὠ1- 

αἴτει Διιτο πῇ ὡρακεῶσαι, τὸ υὑαὺ φόβε πίω ὧραν αἱκέζειν, ΞΟρΠΟςΪοβ 
ἴῃ ΑΠΊρΡΒίαταο ϑατγτγῖσο αἀἰχεγατ,ὠχριῖ ὅτι ϑλιδομῆδης πῆς καρ- 
δίας, Ἀν Πις ΑὐΠτορ δη.ἴπ Ραος ἀς Οτατὶ ποῦωροχια σας, (οπι- 
ταρητιὠχριάσος »λειποψυχήσας), ἀϑυμῆσας.. δῖς [ὰπιρῇτ δι γ- 

σορθγοι. ὀντὶ τῷ ὠχρκαν . Ετατοῦεη. μγο ὑπὸ ὀκλύσεως ἐσικο- 
πὠὐΐπτης 

Ὡϑακίζω, ά ἐπι. 

ὨἾρανα νη, μήτι πιά πιιπὶ πλάις, χελιδόνων ἐρρφὴ, εἴς, 
Ὡἰρανηςδὴρ ἢ ρφςον 1ποι Πα! ἱ μοὶ 9] οττπι, Η εἰν ςἢ. 
ΟἰράνοςΡτΟ ἐρτεὸςοἴη Ερίρτ, ᾿ 
διραπολ εἴν, τοῦ τεγγατὶ ἀγάγονν οἷ τὴ ἃ εἶϑησ μϑύϊω ραν ἐχφ'ς-ε ἔτος ἐ- 

γεπολ εἶν, ΗΠ οἰ οἰ. τρὶς ἀροτριαῖν ἃ γίω, Σ 

Ὡ ργασμᾶμθο, Παρὰ ἔξιι5,πλΠΠ{τι15» μεμαλαγωθ. Ἡςίγς ἢ. νἱάς Οὐ- 
γέζω. 

Ω᾽ργέωγαά ᾿1δ᾽ἀϊηεπι ᾿ηοἰτον,αρρετοιν!άε Ρετ ἡ. 
Ὡ ργυωμβθ-γρδηΐι5,αχτοη ἤι5, τὸ ἡ ὀργηαξ, 
Ὡἴρεα)τη ΟΠτοβ:ρτο ἔρεα, Π)ογὶςὸ ἤπιε Τοηϊςὲ, 
Ὡ᾽ ρέδεσμίθ-. ὁ, Εα ἴσα 5 σοητοττιις5 οχ ἀείεις ἀΥι[εἰς αὐ ςσδεῖη- 
᾿Βεηάο5 σοτοα] 65 πη η ρα] 05,411 δὲ ἐλόσετον, Εἰηξ, 1].σ. 
Ὡείδης δ. σΘητ]ς ΠοπΊεη νοὶ ργορυίμΓ,, ΕΤΥ ΠῚ. 
2 ρείϑια ἦν Ἰάς Ετγ πον εἴτασ ΡΙατίη ΡΒ α, ΟΠ 267. 
ὩῬαονἴη Ρληή. Ογα οἱ 5, Πογγοιιπι,οχ νόος Γιἀτῖπα: γᾶς δί ἀμειί- 

ρει Θ.Βοσγοάγιες. Εἰ δὲ ἀρτια δι! ἃ, αὐτὴ τῷ τ μεᾷον., 
Ὁ ρείτης, Πτις ἀρείτης, ΡΘΒΓΙ]ς, 
Ὁ φείομάυ, νἸαϊτη 5. Ποτοάοτ, ὄρεον, νἀ , ν᾿ Δοτιητ, Τά οπτι. 
Ὁ ῥεθς οΥ1τὰ5 ἘῸΡους»οὐματη Τἰσιαϊαν γοσαῖ Ἠοπιοτ. Ατ πη Ῥδοῦ; 

χξησ μολόγος ὃ οἱξ ὠρεοῦ,͵ 

ὩῬερ»αῦ δαρ (το ἃ ὅς εἷορ χ7)}} μετοίϑεσιν εξϑσ' τὸ ἀείρω τὸ ὁριοῦ εἴρω κὴ 
συζά γνυύ γι! το 5, γιωώκεςςοπέισεσοντ ρα Ηοπιΐη 1]. ὦ΄-. 
ρέσιν αμεωωέμ, 

Ῥεσιδότης Ἀπόλλων, ἴῃ Ἐρὶρ 1 Βοτατιπι ἀάτοτ, 
Ω ρεσίλοιπος: τη οητος το Πα πεης. 

Ὁ βεσίπρφφίθ. βάκχθ-, ΒΔοςιι5 ἴῃ πηοητίδιις παϊτίτας» ἴὰ Ἐρὲτ 
Βταπιγηαῖ, 

οὐ ρέω, μι. σωγπουκοιςυ! πο άίονςατο. Εὐξατα, ΟΠ, μ, πὸ φυλέΐοσω: 
γηάς πυλωρὸς , ὃς δυσωρω, τὸ δυκχερώς φυλάσσω. γὲ δρυά Ηοπιε- 
τιιτη ΠΠ12ἀ.1,οὺς Ὁ. κιιύες «δὲ αὔλα δυσαρήσονται ἐν αὐλῇ ὈΊΟλτΠτ δὲ 

Ὁ ρήοσω, Λριιά Ηἱρροοτ. ὠνέειν τὸ φροντίζειγγςιτατο. ἸΝδτη ὥρα,» 
φρόντις, ΘΑ] η. 

Ωὕρέων,Γοηϊς νρτο ὡρων, ΕΠ ρΟΓΈΤῚ. 
Ωὔρημα,σιιγαγοιτο 1, φυύλσγμα, 14. 
Ω Ῥηοσωχοιμτοάϊο : τάς Ὡρέω. 
ὩῬητιὶ, ςαοἰτασνπηρωσις.Ἡ εἰ οἢ., 
ὨἼϑραζειγηδης [γγεχῖς. 
Ὡ ρία, ας Νἱ τχατιιγἰ το κσιλλοσεμύνγη Ἐρίσ,ὃζ 
Οἱρια κ᾽) Ἃ εὗραν γγυουῆνα, ὡρῶα η ὥφεμα, Η εἰν ο.1,λξττιΐη ϑοσγαῖο ρτῷ 

ΡῬτατςοςὶ ροποῖο νἱάετηγ. 
ΩΣ ῥέγνωτε, ρτο ὦ αῤίγνωτει Οἀ.}. εχ ῬἢιΔα.1,γαν γν αριρμα,γ ΑἸ ἀς Ἰη - 

85Π15 ποῖ. 

Ωρκῶθ-»ν πὶπς Βογα)ι ΡΟ ἐπι, ὡριαγα δια ς ἡ μρότει, 
Ωἰ Ῥιγράφοι,οἱ, ΗΠτοτίςεὶ 4ι1 ἀπηα]ος ὃς οὐϊαίηιις ἀΠηΐ το5 ρείξας 

ἀείςγι βαητεπαπι ὥρρι,ϊ 41, Ης 4}. 
Ω᾽ οἰζω,φοτπυίο.οιιγονσοπιογο τ, ΟΠ αο Η εἴγο. 
Ωἰ ρικία ἡ τερῖο Το πῖσας τι τη. Π1ογ εχ δᾶ. 
Ω Ῥφικὸς οὐδ, ὁ γί ρει 'π τοσιροτο ρογξεξξα ατατὶς, ρα] ομοτρῖσσηρε- 

Τπτατςτν πές ὠρικως τοπηρο[υὸ, Ατἰ ορἤαπες η Αοβατη, θ- 
σϑνϑ᾽ ὡρεκίω ὑληφόρρν, (ΟΥΉμη, αὐτὶ τὸ ἰραθω γὴ εἰκ μαίαν: ρος γὸ υὶ αἰ- 
κα. Ἐτ ὡραγον ἀϊσιιης Τ  αρὶςοἱ τὸ ἀκμαῖον. (ὐοτο πειμγῖα Ποιπηΐη δ, 

ὡφεκὸν, μιειρρίκιον, κὴ κοίρη.ν τά 6 Ὡΐα. 
Ὠὔρικος δ οἰτῖτας 'π πὶ Γοπἰςοῖν πὰς ὠρέκι δ. Οτῖοὶ οἰ π15. 
Ὡρικως ΓΕ ΠΊΡ οἰ δ, τεπιρογςε ἤτι τοπηροτὶ δ 61} ,ἀεοοπτοτ. Ατὴς- 

Ππορἤδη.ἴη Ῥ] τὴν μειρακέ σον, πε ϑάϑει γδ ὡρακυϊἱἀ εἴς Οὐτη." 
χα! θν ἡ δυωρεαώς, Ἰητεγτορας ΘΠἰπὶ ὁρροττιμτὸ, δι14. ὡρικώς, ἅ,ςς 
νεωτερικως δυπορεπῶς. 

ΠΩ ϑιμος.π, ὁ,πνατυτγιισ. ὄρεμος βάτρις, τη ατυτιϑ τάσςηι}}5) Ναζίι Οὐ 

τας. Ετ ἀς Αὐϊἱπιαητῖθιις ἀϊοίτιγοντ ἐρώθ», ὲ 
Ωριθ.,ε, ὀντο προ ίδτιιι5. ἔγκαιοος, το ΠῚ ρογάπειμ 7 Ἰη τοπιρότο ἔα- 

ξξιι5, πη τΉΓιΙ5,6 παργμώτων ὠρίων χρηρεότε ρον ) τη ατατης ὑΥ αι τ 18 
τοπιροβιμϊας; ΙΝ 22. 1ἢ Οὐδτ, 

αἰγίϑῳ 

“τ ᾿ 
τ ἐ ΝΝΗ͂ 

ΤΩΣ 
ἀφο διρνοοΣ 

[μηὶ 

Νἰμκα τῶν 
σῷ ἐκέναν ἣν 

(πιεῖν, 
δἰρπίτα πὶ τὶ δ" 

5 ΕΌῸΣ 

ὕις εοὐὔκει, 

αἰρριπακροέ δὰ 
ΠΗ, 

ἡρανπες ἡ μεῖυ 
ἡφαωποα ποι 

ΕΣ 

χα ομεσὶ οπὶ 
ΤῊΡ ΟΣ οι 
ἰαποείχηκως 

ραιπώ: 

ὁ νη τ)» 

ΛΙιροιμῃι, ἐμ 

τ᾽ Παοαρὶ; 
ἔμ Μιβαμν ἢ 

ὶ ἰδ ἣν “μα, 
Πρ λέμκτν ἐν: 

ΜΘ δ τραλυῆ 



ἀν Π ι ἀ τύ, 
ἸΡήΠς, 
, 

ΟΠ 7, 

Χρν τυ ἢ ἡνέ' 

χοκ ΛΠ δὴ 

ἡ ἐξα πξωἑ ἐμὴ 
ἐροὶ σαί]. 

ΤΠ 

δ μιήφιίου; 
ανπρθβοπο 
ΙΝ 

ιν 
απτ, πα 

ποτα τὸ 

με κἵ' 

Χο υ 
τἰρίῶνω, πεῖ ἔα οῖας. 
Ὧ ρασρμϑμον, ἀϊοῖταγ ἃ Ροϊΐπος τὸ αϑχξεων χωρίον, ρταάϊιτη ἐτοάϊτο- 

τὶ ΟΟμΟΧΙΙΠῚ. 
Ωριστο,ἀοΠηΐτι5 εἴς. 
ας Θ-ορυίαιας 7 Ρ10 ὁ αξίστος Ἰΐηριια Βοσοτῖσα, ἃ ἴῃ ὦ σοημιοτ- 

[ονδιιἃ, 
φ᾽ εἴων,ωνίθ- »δὁ» τξΟὨ ΠΡ πιτὴ «αἰ εἴτε ἀρυιά Γτοοίμηι ἀς σρίνατα. 

δὲ ὠρίωνθ- ποταμὸς ποτη θη ἵν ἀετὶς ΔΡΠα δὐπάςπγ ὅ)ὴ ὠρίων,,Ο - 
ΤΊ ΟΏ]5 ἜΧΌΣΤΙΙ, ΑΓατι!55 Χηλαὶ καὶ ζώ: ἡ αὐἰδετέλνεται ὠρίωνο - (Οἷςε- 

« το, ΟΠ ΕἸ εὐταπα Ρεέζιις αιου σεγηΐτιτ Οτιοηὶςδοα ὠρίαν ςιπὶ 
αἰριγατίοης ὨοπΊεῃ εἰ ἀυῖς δριιά ΑΠδη. 

οἰείως, Αἀπιοτθ χτ᾿ χαιεόν, γιά ς ὠρκκως, Δρειά δι! άατη ὠρίως ἔχωσι 
ϑέστως, 

Ὠὐκύπετει, ταὶ, 4155 Οχτι Βεγαπτ ταις ἘΠ} Πρηζ. 
ὩῬ μαννα) ΟΠ ΠΟΙ ΓΙ, 

Ὡ Ῥυάο δε ρτΟ ὠρρεημῆΘ-, ῬαττῖοΙ ρίαπι Ργατοτῖτί ροι ἔοι Ραίαὶ, 
αὖ ὁρμοίω. 

ὩΣ ριοι,ἀϊαοτείς 4. ᾿ 
Ὠὐριύωγα, ὕσωγ ΟΊ τ, ὡρσει, ΠΟ ΠΟΙ, ΠΟ ΠΊΠΊοτιςο. πιρ οἷο, ἐρείροω, 

διεγείρω, 

Ὁ ρογραφία!.ἀΠηΑ 65. δς 
Ὁ ρεγφάφοι, ΕΠ τοτιςῖ 4] ἀπ παΐος ΓουἸδιιητ, ὥρρε επΐῃι δηπιις οἴ. 

(στιθῖτιιτ οἵ 14 ΠῚ ὡριγ. 

Ὁ ρφλόγιον, ἸογοΪ ορίμπιον Ἰὰς Πόλη, ὃς Φώσων, 5οΥ] δίταγ ὃς ὦρφλο- 
". γεῖον ταΐτι!ς τοξεο, Π] οἴτοτ τὸ τ ὥρας :ν πάς Ὠὑρρλογεῖν; Ετ Ω᾽ρφλο- 

γιτὴς ἀριἀ ΑἸ Θη, ὃς ἘῸΠ1]. αἰ, 
Ὁ ξρνόμεον;ε, τὸ Ποτο] στη, ΑἸ χαπά. Αρμγ.} ας Ργ οὐ ἀριιὰ δι 4. 

δ ὡρρσιοοπεῖον, 

Ὡ ρρντοναἀπσηταδητ, 
ὩΠφρρα, πΥ Βα τἀ  ἱ ΠῚ ΡῊ] [5 ΓΙ τη ρτο ὥρωραταῦο ὅρα, 111,8, ταὶ 

υὐμέτ᾽ δὲ ρῥς το νέτος τε ὥγω ἐπαΐξας, ρτὸ διύγειρα, διετάραξε, 
τ ρρεναρυά ΗἸρροοιάτεσι ἀπηιι5, ἐνιαυτὸς σα] οηιν πάς 4 ΔΏΠΑ] ες 

{ετῖθυιοτ Ω᾽ ο»γς ἦφοι,ντ ἀϊέξιπν Πιργὰ, Α11] ταΐπιις τοι σὰπὶ 
{ριγῖτα τοηιμ [ογίδιιητ, Ω ο»ς.(Ηεγοάοεις ἢς ἀΡ δέργρεῖς Α- 
ΟΠ οπι νοςατὶ τγδά! τ) [Ὁ] ἀρὰ Αἱ ργρτίοσινπάς Πογαγῇ πο- 
τῆεπ ἀςβιχῖς, Ηΐης ἐννέωρρι ἀριἀ Ἡ Οἐπογιιη 5 ΜΠ 115 Δ ὥρη 
ξοτσπιᾶτο στα ]ττ, 

Ὡ᾽ ρφσκόπα, τεὶ,ναία αιι!δι15 σοπη πιο τι δητιιγ ΠΟ: η1ὶς ὃ, ὑλιοτρό- 
πιὰ γοοίτατζα ᾿πτο τ ΠῚ ΓΟΡΟΓΙΙΠΓΕΙΓ» ἢ 5015 δέ νπιθγατιηὴ Γὰ 

τίοης σοηίϊοητ. 
᾿Ὡ Ῥρσκοπεῖον,αριἃ διι14απΠὶ εἰδ ὠφολόγιον, ὡρρν όμιον » ΠΟτΑγ μι. Ὑ]4ς 

Πόλος, 

᾿Ὠ᾽ ροσκοπία, ας ες Παἰτ ἤτιοά! (οἰ επεία. 
Ωοφσκόπος, 11 τάτίοη ὁ πν μογάγιιπηι οἷ εγιιαῦ 9 5114. ὠφρέτηςν ὁ σκο- 

πεύων πίω ὡρδρ, ἘΠῚ ται πάτα τὶ [γ ἀπ5.) 14 εν φιοὰ σοη- 
πεγίοης σα }ϊ οτῖτιιγ πη οπξητοφη το αι 5 ηδίο ταν. υ δῇ δο- 
τὰς πατδ] τα: ποσατί οι ὦ ετίδτη ϑέμῳ ν οσατητ δι γήύεσις, δῖ ἃ 
1,4 τιηὶς Θεηϊταγα,ορς Βιι4.} τ,.ἀς Λε. 

Ὡὐερσκοπο ωὖ τες,οεχρίοταητεβ ΠΟτ5. 
Ὡ δὐχαλκον, τὸ, Λττδπ, ὀρείχαλκον νοςαῖ ΑΡΟΪ ϑο οὶ, Οὐἱο ἢ! οὐντη, 

ὃς Διιτῖς μα] ουτη ἔορᾶτας Πε πη ε5. 
τ ρσεγοχςοὶ ται »τουἑ τα ὄρω,μ. ἐρ ̓, ὃς Γοτ οὶ ὄρσω, 11, γᾶσον α)αὶ 

φρατὸν ὥρσε ψφικ ἰω οἷ. δεν γ ειρενγἐνέζαλο, 
ΠΣ ρτοιρτο ὠς μητο,αἰρ ὃ σφ ΡΤ 1121 πηρο]ἤις εἴτ, οχ οἴτατιις οἴ, - 
ἀν ξ, ὥρτο συών κλαγγή. Ετ σιν ΤΠ μῖτη. Α ΡΟ] οητμ5 ἰἶθ το τ. 
Λσροπαιξ, εἰς ἐὸν ὥρτο νέϑῶτι »ἱ ἀΟπλιηὶ ς γεσερῖτ, Ετ ΗοΠοά, 
ὧρτ᾽ ἰέναι, σσερῖτ- τονε στα] τ, 

Ὁ ρτὸς,ᾶτα, βωμὸς, Ἡείγ ἢ. 
ε ΠΡΌΣ ἜΦΟΝ 

ὨΓρυγὴ ν Πα] Ατιιςον οοἰ  ογατὶ οφταπλμΐτας,ν οχ ργορεϊὲ οδηΐβ 5 Ρίατ, 
ἴπ ΤΙ νοπαῖ, Αραα Ρ οἰ ςΘπλ»!ρόοσιπι εἰς ὠρυγὴ Χῷ ὠρυγιμός, 
ἄς ωἰρύσμω, 

Ὡὐρυδὸν, Αἀαεγθ. Πρ οταπιτποτο ν]υἱδηάο ΙΝ Ιςᾶ. τη ΑἸοχ ρ] ὡς ὃ 
ὦ ΘΟ εν, ἐ ἢ ἐτο ν; πὰς γε ἀν ς ΓΈ δες, 

νοῦν λὺ ΔῊ ε ἐλ. α υχάνῴατα Ὡ υδ ὧν. ΟΠι. αὐτὶ τὰ ( ὑγὴς ον λυ δδγ ἐσφαλυῆνα βρυχανώαται Ὡ ρ (ῷ' φυγῆς» 
ὡς λύκος ὠρυσμῆνος, . 

ωὐρυϑμὸς, οδ᾽ ἡ ὠρυγῆ Ἰὰ οἰλρν Τα] τιι55 τα ρίτας Τάγ].32. ΤΠ ΟΟΓ, ΡΓῸ 
νἰαἱατι Ρ]διχέξιια,αριι Οὐ ητι δ᾽ αδγιπιν τάς Ω᾽ρυγί. 

ὨἸἔϑομωμ.ύσομαι,πουμαμταρ το αετο, ν ΤΠ ο:Ργορ τὶ ὁ πιρογιιαι εξ: 
Ἄτατῃς, Καὶ λύκος; ὁππότε μακραὶ ὠμονύλλυκος ὠρύηται ἐς ΓςοπουἶΝΑ- 
χαηζοῃ, ΑΡΟΙΠοπα5 Αγροηδατὶς, ἴδγο αιᾶττο, Αὐσταλέος κονίῳ.- 
σι λέων εἰς, ὡς ῥα π᾿ ἀν ὕλίω Σιυώνορμον εἰὖ μεϑέπων ὠρύεται. (ΟΟΠΊΠ1. 
βοῖ ἔστι 8 πῆς “ἦσ κεόντων φανῆςον ὈΪ αὐτὶ τῷ βρυχά ὅλοι. ἸΝΑτα βρύ- 

χημαγδς βρυχηθμὸς, τσὶ τιι5. ΤΠ σάρον [τ ΠῈ0 Ρ ΟΣ 5 εριῆο]. Ρε- 
ττῖ»Διαίβολος εἰς λέων ὦρυ ἐμῆρος αἴρεπαιτεῖ, ἃ εἴτ. τα σ᾽ θη 5, ΡΓῸ 110 
δὲ ἔτεπάοτς ἀϊοίτατ. Τιοι 4.2. ΟἹ σε ΓΟΟΝ ἐπιαρι5 ἰοο ἔγοη ἐς 
εἰῆσυϊε δτδιιῖτεῦ ἜΧΎΓΟΠΊΙΠῚ Βαϊττητι, Ω ρύσομαι ἰαπις πτοτεῖα- 
Ἰοῖνηάς αὐωρύομοι ργο ϑρίω Περο. ΑὈίοί ντὰς δ᾽ ευγιὶ νά 
ἕζαια Ἀπρίτης [ ατἰ πὲς 

Ὡ  ρυδμῆνος κε, ὁ ΟἹ] τι. 
Ὡ ρύχιον, ἴοςι5 Ατείςα;. 
Φρύχιος. ΠΠ1ς Πα ίτδη5. 
Ὁ ρων ρΊ τ ρο τ ποτ ὠρυομαι. 
Ὡ ρνωμα,ατος, τὸ Γι τιιβ)6.19. ΖΘ Ο εἶ. 
δ ρφώσνν τὸ ὀρφανισενγοΥ θανίτ,α θὰ βορβοεί, 

ΔΑΝ». 
ΔΓ ρχεοιιῦτο͵ (Αἰτασδηι, Πογϊοὐτα ὀρ χα, 
Ὠ χρδνθορτο ὁ αῤχυμῆρος, α,αυρὶςατοτ. 
Ὡ ρωπὸς οὐ, ἐγ] ἡ) Ογοριι ντῦς Μαςσςἀοπία;, ϑιιηῖδυζοπι πτυΐτας 

γεθος (ὰΡ πος Ποπγιης πὶ α]1α εἰς Βα οτία,ἀς αι Ευρ!ιο- 
τίου : αἴϊα Ευθα ας αιια Ατιίτοτεὶ τον τῖα ἦι 5γτίαγάς αυα ΡῸ 
᾿γἈΠοτγιιαγτα ἴῃ Αγσο:υΐητα τη Γείργοιϊα, Ετ ἀρυα 514, 
ΕΟ ὡπία χαρα, 

Ω ῥρει,οΧ οἰταράτυγ ταὶς ὦρω, ἘΠ λυιτεπι Ῥγα;, ρ᾽υαυιὰπι ροτἔεξε, Ὁ 
Ἂ ἀραρα 1. γερα,ἐτάραξα, 

ΩΣ Σ,ἰπυτζατιις ποσπλ πατεῖ τ. ΟΠ 15 εηἰτἰτινωτός, το ἐο ἀἰςοίτν ἧς 
Υἱάς Ἰη τὰ Ωἶτα, 

Οὐ οντιίςα ἰδτὸ ρατ οι Ν πὶ αἰἸαμαηάο ἢπιΠἰτυιάτηἷς εἴ, ἃς Ροηϊ- 
τὰγ ΡΓΟ φιοπ)δάπηοάτιηγον εἰ Ποιιτρν ΟΠ ατ ἴοι» τἀπαιδλ. (τς -- 

{πᾶτ ὡς λύκοι δύκέων λύκων, ποῦς ΠπΠ ρΡοτιπι, ΠΟμλοτας 1114, εἰς ἐ- 
γὼ, Δά Οα]ατ. 4. σι Ἔθος ἴῃ ΠΝ τιν ἀϊης τ εἰατήιατι μα ος 
ὁτωχαιοά οἸαρδητοῖ ΑΙ] αηάο {πρργίμυΐταγι., ΡΙσταγς μα 1 
ΟΡυΐοα]. πποὶ αοργησίας. Ωἷς γὸ δὲ ἐμίχλης τὼ σώμα τα καὶ δὲ ὀργες 
τα πρῴγμαται μείζονα φαίνετ. Ως Ῥτὸ ἑτω, ροτῖπάς 4υα!ςροτιηὲς 
ἃς. ΤἈΘΟΡ τὰ [ϊ.3, πὐθὰ φυ δ. πδτο 9 ἀχ ὡς ὧι ἐνδὲχ ὁ μῆῖνον κὶ Ὅμως» 
ΝΝοῦ 414 ποῃ Ροίῇε ἃς Α[1ο πιοάο ἤειϊ. ὡἷς ρῖο ὁμοίως» 
αὐδαπλυσίως, πιοάο 10 ἀπ. θη, ἐστιν αἷς τα αἰταο ἐπ οάο,Α - 
τὐϊζοτοὶ Προ φυΐπτο Ετ ὶς. 7. Ως ξοτὼ, ἔογ πιὸ, οἰγοίτετ. εἰς ἔς 
χαστοι 9 ξογὰ ΠΏρα]1. ὡς τὸ τρίτον μέρος, ἔοτὰ τεττία ρᾶγβ, εἷς τρια΄- 
ογτοι ΟἸΤΕἾτοτ στ ἰρίητα, ΠοΠΟ ΠΠις ἢ. ὡς πεντήκοντα, Τ᾿ ΒΙΙΟΥ ἃ. εἶτ - 
οἰτογ παπᾶ σίητα,αὰ αιϊηπιαρίητα, ἰποίκρανε τῷ ςρα τ ες πέντε 

μυρμαῖδας, ἀΕ]ερις ἐς ἐχεγοῖτι ααϊπαμαρσίητα οἡγοῖτοτ τπι1} 16.871 
τοάοτ, Οὐ ςεντ,ἰὰ εἴο,ντ ηιυϊγντροτονπῖρρο 41. Εξ ται πὶ ποη εἰς 
ΠιΛΣΠ τιν τη] ἱπαιρτορυϊοτατί με ποῖα ( ντ οὴπι τα αυιὰπι ἢ- 
ΒηΙ Ησαυ) [ξἃ αἰξογοιάο τοὶ ργορτίοτάτοσι ἀτιγίδυῖτ, ῬΑ αἰ δά 
Ἐρβειισαρῖτε αϊητοοῖς τέκνα φωτὸς σία πειτεῖτε,α πη θα το» οἱ 
νἱαῖτς ντ [οἷς Π]1} τ ν εἴνντ φαΐ οἴπῖς.Ποαν.σαρῖτο ρτίπιο; Καὶ ἐ- 
ϑεὰ στίμεϑοι τίω) δόξαν ἀυτύὶ δοξαν ὡς μιονογγυοῦς αἰαὶ πατρὸς» βἰοτιαπε 

ντ 4 νηϊρεηΐτι5 εἰς Ῥατγῖς, Οἷς ργο αι ἀπι»ηδητατος ιΔῃτο - 
Ρεγε. Αγ ορμδη 65,ὦ γῇ τὸ φϑέγματος 5 ὡς ἱεξὸν κὶ σεμνὸν, ὰττι 
(λοτιιπι ὅς Ε ταις. ὡς αῤγαλ ον, ιιὰ αι ΕΠ οΙ]ὸ, Ωἷς ῥγὸ «ιοά, 
ῬΙΏ τα γο 5 1: [γειτσο 8" ταμιγώνδ'αν εἰπεῖν λήγουσιν 5) ὡς τὸ τοιοὐ- 
τὸν αἴριστον καὶ χωρεῖ πυρρύδσίαν, Ἐρατηϊποηάατη ἀἸΧΗΙο ἔουιητ μι! - 
ἐπίπηοα! ρτη τη ποὴ δἀηγίττοτε Ῥγοάίτίο:πι Ως ρτὸ ἐπεὶ, 
ἰιος εἴπ, μέλει, απ. 4 4. ΡΊατο σου πάο ἐς Ἀ ἐρυ ]1ς, τίς μη- 
χαιή διχαιοτιιύ ίω τιμᾷν ἐ ϑέλειν ὡς τις δειυαυς ὑπ αὐ χίϑ ὺς δ τοι εἴ τις 
ἔχει ψώ δὴ Σποφῆναι ἃ εἰρη μϑω ἱκαιοῖς δ᾽ ἔγνωκεν ὅτι ἴριστυν διχαιο- 

σεμϑηγπονλίμ, που συγγνώμίω ἔχει χα ι ὀργίζεται τοῖς ἀδίκοις, ᾿ὰ εἴν 

αιιὸά ἢ 4υὲς ροτείξ, ὅς, ροιτὸ διζομι ἢ 4115 ροτοίξ, παν ἢ 
15 ροτοίξ. Γτιοϊδηιις, ὡς εἴγε Ὅν Θ’ τὰς ὑσύσοιτο, δίς, ατ0ἀ [1 
α5 Αἰ π5 ἡροπάρατ, δίς, Οἴσετο ἀς Οτάτι τ ἤοὴ ἰαπὶ Πης σαῖι- 
[4 επιοῆμεπες τεῖβδιιθγοῖ ῥγπηᾶ5. ὃς ἰξοιιη 445 ὃς τειτίας ἂ- 
Φοη ΡΙΔαὰ 5 δτο νἹρεππηοίξομπάοςντ ποὴ ἤτ τϊσγατὶ (τὶς 
πᾶτιγα; Ργθ ἀοητίαπη. ΕἸῚ ἐπῖμὰ ἢΠΠατῖπα ἐχ ρτα σεάεητίθιις 
ςομλιηέξιο ρτο 4ιαπάοαι!Φοιπιν εἴς π). Πα) ἐς πὶ, ντροτε,ν! - 
ἀε] σευ, ΡΙατο τὰ ΡΒ αάγο, ὡς γε γε ψιλοῖς «οἷς λέγφιρμδε, ὅν «ἴχονττς 

ἱκαναὶ αἴδα δείγμιαται » ατοηῖπη γηάς ππης Φηοἀαπηπιοίο εἰ ἰΐοτ - 
ται5.[ἀς πὶ 1 Εὐτην ἀ. Οὐἱκ οὐ ρϑαίοις ἀκούων.» εἷς ἐπ αὐ ἔχοιμ! γε 
εἰπεῖν ὅτι ὦ Ὡροσεῖχον γοιιῦ αὐτοῖς, φαΔηίοαη ἄς πὶ ὀχοιίατε πο 
4ιςο. επτοίβοπυωρὸς Λετῆ,Οὐϑὲ γδ εἰ ποῦν χρηστός ὄδιν. ὡς ἐμοί 
γ0 ἕνεχρι ἔσω, βελτίων δξὶ τῆς πόλεως τὸ ἥ ϑυς»ἤδετι εἴζο μι! ἀεπι}}}ς 
Ρογ πὶς. Ω'ςο ππηταχατοίος πη πτπ»ρτοῦτ, Δι τοτοῖος νπάεςίπιο 
Ἐτὶς. ἡ εἴτρυτον, ὡς αἰ ϑρασπνον , Ἰά εἴς, ἀππταχατῖ νὶ εἰς Βιιτηδηιι5 
σρτιι5,δζ ργὸ διιπηαηα σοπάιτῖοης 5 ὑγ πιος Βαπησηαδὶς δύ γε 

{υχπϊτατ. Οἴσοτγιν τ αριϊά πο5 ρεγάπιίαμτις » ντ ἀριιά ΑὙΒοπίεπ.: 
[ε5 ποῃ ἴτὰᾷ απὸ νετιτι5.14 εἴτ, ἐσγε καϑ' ὑμεῖς αῤχοιότατος, ᾽ς, 
τάπαιαπι ντίημο, ΑὙἸ ΠῚ ἃ. ὡς ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν τίν» Αϑίω οωνσπολιν κὶ 
Ἃ ἐλλαίδει, ἷς ετίάτη ἴῃ Οοπιραταιίοης ρουϊξιτ ργο Πηυΐάς πη» 
ΡῬτγα τ ςίδπιις, τυφλὸς ὁ λυγκειὴ ἐκεῖγίΘ- εἰς πρὸς "μὲν δ Ῥια; π)ε α:- 
{εππετῃγ : ἢ πηδοιπι σοπιράγοειιγ, Ἀ ΠΟΡθοΩ ρτίπνο Γαάξα, 
οἱξ ἐγὼ σεφως ὅδήσταμιι αὐτὸς ὁ ὡν,ἰ διώτας ὄντας ὡς ωοὺς ἡμᾶς ἀγω- 

γίστι τι, ΠΠατ]ἄοπι ποῦ ίςιιπη σονται πηέτιιητιτ, Ως εἰἼδπὴ ἀδ 
Ρτοροστίοπο ἀϊοίτησ» ντ ἀρο ΑτΉ οτος π 8. μἰῆοτ. ἐς ως, 
τώχιστα ἢ ὅγηδέδωσιν εἰς παχύτητα ὡς αἴ μέγιϑος,ἰά εἰ, κα πέγε χα - 

γον πὸ μεγέϑοις,ρτο ροτίίοιιε πιαρηἰτιάϊηϊδ. Ω ΄οηματο, “τι - 
ΟΡτοπι.ΡΓο δἰ ϊο αι ντάοτυτ σοι ρὶ φά ἤποπὶ νίτα ΟΠ ΗΠ ἴὰ 
ΡῬΊατατ. οἷς ἔδει γε κὶ πᾶτο ψεύσες ξϊ), νὸ τοὶ πλεῖστα τ᾽ ϑνγων ΑἸ ἸοατιΣ 

ΘΡοττεθαι δὲ μος αἰ τη εἴΐε,, ὃς αἴτὰ Ῥ ἢ υγ πα πτογρτιαυ τοῖα 

ἢς [τ ἤπτα Ἔχργοίπε Ομοἀ Πίνος πποιίαςίηπν ορορότγγος ὃς 
Αἰϊοτιπε Ρ] αγίπια γαπα αὶ τἰπιατο, αἷς ρτὸ ρυαιαην, ροίϊζοα- 
ἀιάτη, Πα τί τη» Χ {πο ρει πη πλνντ, ὡς 2 τεύχιστα ἑκορῆν,, Πηναΐ 
ἀτάιις γεηΐηλιι5. ΚΣ οΒίη, ΕΠῚ γοιὸ ὡς τοίχισ τα, τισι} νυν Ππλ}}} 
διαιονντ ἐσ ειδ 2 τοί χιστα, ἘΘτῚ ΡΙ 4. πα Ἡτοιν5,0 ὲ σἹ᾽ ὡς τάχες' 
ἤκουσαν υἱσ ταί τί» ἤ πὰ. Νιεϑήκαν, δῖ. Οἵσετ, Ψε ἔδαλε! οχὶετνθπι- 
π65 Ρογασγαιῖς ᾿π[1]5,ΑὐἸΠορ μα ἴῃ ῬΉΙ, εὡς ἢ (δ λυΐχνοις ὥὄστο - 
σβέσας ἡμῖν «τ αρήγζειλε πο. δ᾽ δεῖν. πὰ θεοῦ ὁ κορόπολ Ὁ. πάντες κο- 
σμίως κατεκείμεθα ,ἰὰ οἰξ, ροἰταμ τα ποῦ 5 ἤρα ἤσαμις οε ἀοτ- 
πυϊοπάππι, οπτπεβ ἀθοιγαθδεθαπιις. Ρομῖταν ὃς Ατεὶςὸ, αὐτὶ τῷ 
τφῤεγα ὃς κέτωνα πορϑύσομω αἀ Οατοποτη ρτοῇςο! ςατγαζα ἧς 
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ςεπεδιώ, τόν, νοτῆις ἅππης ΑσΙ πορμδη ὡς Πασιλία ὰ εἰκ,ωρός» ! 

τ(οετατ. ὡς αὐτὸν βασιλέα, Αἀ τΟΡ ΟΠ Ἰρίυπυ, Τ μυον 41. ΡΙΌτατο. 

ἴῃ Εγσυγρουπολιτία ατοκλίνεσοι νεῖ μὴ) ὡς βασιλέις δηὴ πυγαννίναει» 

τωῦ 3 ὡς τὸ πλῆϑο: 62) διυιμοκρατίαν , Β εἰ ρ!Ό]1ςα ἀς οἸ Πα π5 πιιης 

ράτερεβῖη τυγαραϊ ἀοιπφίθης δά ΡΟρΪ πὶ ἴῃ ἀεπιοοτγατίδεῃ. 

Χεπόρβοη ἴφοιπάο ὕπομν, σειυεληλύϑεισι δὺς ἐμὲ, [ τις ἴς τέςε- 

Ῥατιιητο τς ΡΤΟ εἰς γα] ὅπη Ιάσαι ἐδ ̓  4οπις πολλῶν φυγγτῶν ὡς ἃ σει- 

ξυγά,ιαπα πλαϊτὶ ἴῃ ΡΊγαιτα ξυρι σης. Ωἰερτο να ἀξνγηαχὶ- 

αιὸρντίαις. ϑορμοοῖος ἴῃ Αἰαςες ὡς ὄθιν αἰδιρρς αὔσε πάργε παυταὶ 

δοι:ν δὶ «ὡς ὁῤτι σῷ ὄντως καὶ ἀληθώς κεΐταγγντ ΕΧΡΟΠΙΣ Ιητεγρταβ. οἷς 
ἀΠαθαπάο παρέλκει, ὃζ οὐματι5 τάητα πὶ σγατία ΡΟΠΙΓΙΓ, ΠΕ Δ 16 

αιυίσαιαπι αὐ (ἐπ πὶ ἐαοίτ,ντ π ὡς ὠληθώς ΠεπιοῆίΒεη. ὡς ἐπ 
ἡέρως,[ἀ6πι, ὃς Ηετπιορξη, δὶς δέ γι δριιά 1Ατι πος" ΟἸσογο - 

υἷτοις ἔεοῖνντ Ο. ΕἸ τα αἰ ππὶ οἰ ἤσογοπι » ΡΤ ἱπαῖτι5 εἰςςὶ. Ὑ- 
τἰᾶϑ [αἴης ραττισι!α: Πσαϊ βοατίοποϑ σαπὶ το[τἰ πη 115. Ῥοοτα- 
τισιν άε ἴα Αρροη δ, οχίοὶ, ἔρεμβθ- ὦ φαεινοὺν ὡς ἐμοὶ ϑοΡΒοο!, 
Αἴαντι μάστιγι πα ητιπι Δ της διτίπει. ἧς ΡΓῸ ντοσια Ἱπάϊοα- 
τὴιι. ἐβεχδύοντο ὡς βασιγία δινοό τοῦτοι στήσονται) ΓΟη Πα] ταραητ.» ντ 

ΞαΠΙΓπρπαπα τορεσι ἀο!ρογοητ, Πεγοάοτιιβ. ὡς 'χεώώμεϑει ὡρᾷ- 
γμασι,γίλως ὅθι.) οπι οἰ οη,ῆς Ρτὸ ἑτω, 424 θτο 4. Οσδηλα. 
Ὡς ῥτὸ ὅπὼς σΠπῈ ΒατΕΓΟ Τηάισατῖα »Γςοΐαῃ. ΡΙυτΑγ 5 1ῃ 
Τιγοιιγρο, φυλάει πῦλιν ὡς ων οι αὐαπληϑηίσεται πονηρῶν 9 αἴϊετ- 
τᾶ νεθεπὶ τς ἱπηρτοθῖς σοι ρ  οάταγ πιογίρη5. ΠΓοοτατ. ρρσ- 
δυκίαν ἐμποιεῖς ὡς κομιέμεδε δίς, ἰὰ οἷ, το δίς, ὡς ὄψεται μὴ 
δείσηεγης τ πηοας νὰ νἱάφατ, ἰὰ οἴτρπα γαῖ, δοροο].146π); μὴ 
δηφοβοιῖ ὡς ὠτιμοσῃ, ης τίπης ης αἰβοῖατ ἱρποπηϊηϊᾶ. ᾧς μιταζα- 

χᾶπαι ἐνέδωκε, γτ πηιτάτεγιγ ἀπ παῖς 9 Τ Βιιον ἀἰ 4. ἰς μηδένα λυ τ 
μανείτα ας ν}}} ποσρατ, Κοπορομ. ᾽ς ΟΠῈ Οριατίμα. ΡΙατατγ- 

ἐμὰς ἴῃ ΒΚ οππι!ο. διεδδϑ. λόγο ςγως ϑευδ τινὸς αἰδυρίσάοι βωμὸν, ξὰ- 
πὰ ἀπ! ματα εἰ ἀεὶ σἰπιάτη ἀταπὴ ἱπαςηηἶε οὐ ουτα 580 - 
ταπέξιρτο ἵνα, ΒΟ Ρ ΠΟ οἱ. κόμεζε γεωῦ μοι παῖδα ἃ ἐμὸν ὡς ἴδω,ντ γἱ- 
ἀελπι ὥς εἰπεῖν, γε ἴτα ἀϊσαηνΩἷς οπὶ 1π ἢ πίτιιιο πιπέξιιπη ΡΟ 
ὦστε ροπίτιιγ, Χ ποόρβοπ, τὸ δαιμόνιον μιγαλοτρεπέστέρον ἐγοδμω» 

ὡς ἐμῆς ϑερκπείας πορρσδεϊόϑεη γὰρ πἸ Π σεητίτι5 εἰς πιμποη αᾶ 

ντ πλοᾶ ἐρεατ οὐίοτγιιατ᾽α, ὡς πσεῴγματα συλικαύτα δράσάν, καὶ αὖς 

εἴνοταϊα ες πα ρῖς φάτ γος ταῃτᾶβ ττδηῇρεῖε 4068 ΡΙταΓ- 

οππς ἵπ Ρετίοϊς. οἷεντ ἐπειδὴ σιπι ΤΠ Ε ΠΙΓ ΠΟ ΡτΟ ργάτεγῖτο 

Τηδτςατίι!. Η ἐγοάοσις [ἴδτο ρτίπιο, οἷς Ὁ ἀρὰ πταρεῖναι αὐςδὺ «δὺ 

πορϑ' μέας κληϑέντας ἷστορέεδγτο εἴτι λέγοιεν εὐοὲ Αρίονίδ.,ντ δυτξ δά- 
πεποιπηζ ροττίτονεβ. [ἄςπὶ ἀς Ογαίο. ὡς 5. αξὰ μιν αὐδῳστίωαι 
αὗτο,δἰτααΐ γε δαζεπι εἰπὶ πος Πα τ, ΡΊατο ἀς Ἀεραθ]. ἔεχτο, 
ἡυϑιὶ οὧὗ ὧὲ ἰδεῖν αὶ εἰγάϑι ὠνα γα οἴ 5 ὡς ἔδει τάχιστα ὁ ἀγάϑων. δὶς 
Οἰσετο ρτοὸ Οἰπεατ. Ηἰς ̓ ς α5 τ ἀγα ίτοπηδο ιατὶ »ἀταϊις ἃ 
ςετ θὰ ξεττονρατγοηιι σδιιίαην ΠΡ] τὶ ρ᾽ ὡς ἀκοίῖσαι ἐδὺ πειρόντας, 
Ῥύὸ ἧς ἤκουσαν οἱ σεερόντες, απο Βοη. ῬΙαταγοίν5 πῃ Οαἰ θα; 
γυμφίδιος π' αἴτει φέρων αὐδαίιώεγπεν οἷς ἑαυ τὸν» δὺς γάλ βὰν υδῥ ὄντα πο - 
σβυ πΐω κα μόλις εἰς δώμίω Ἰξαρκέσοντα φορείδίω κομιῶ κι. ἸΝγτη- 

Ρ Ιάίις οπιηία ΠΡ] νεπαίςαθατ, ιιὸά ΘΑ] ίσπεχ εἴτε, νίχ- 
ἀπε Ἀοιηαίη νεβὶ ροΐετ. αἷς οἴΐαπι ργο ὥστε Ο1ΠῈ ἔἕαταγο ἴη- 
Βαΐτιπινάς στε, Οἷς ομτη (οπιρατατίιουντ πλέον ἢ ὡς κ7) αὖ- 
ϑρώπον, Ο42α [Ἰργο πάτο Ογαπηπηατ. ΤῊ ΟΡ γαίτιϑ Ἀιίζοτ. 
Ῥτο φιαττονσαρίτε [ερτῖπιο 9 γ τὸ πλάτος μεῖζον ὡς παλώσηηαον, 
ἰφτίτιἀο ραἶπιο πιαΐοτιν δὶ δὲς ρτῸ καὶ ὡς γα] (οτὰ δεπάμγῃςν εἰ {4]- 
τεπὶ ἐπροηοπάϊιπι, ΠΙΠΡΊΓΙΓ οτί δι οιπὶ δ! ρογ]άτίποοντ ὅτι. 
ΣΚεπορβοη, ἐγὼ 5 ἐβελόμίω σὲ ὡς χαμιωρόπατον φανίωῦω. 1άςπ|; 
Πάλιν ὃ πορδυϑεὶς ὡς ἐδευύατο τούχιστει εἰς τίωὴ Τέγεαν, ιὰ πη σα] εΓ- 
τἰ πιὸ ροτιῖτ. 46 π1,Ὲ ξώπλισε πἰυὶ ςρατιαὴ ὡς ἐδειύατο κοίλλισ τοί τὰ 
τὸ αζξιστα, οι π ΟΠ Βεη. Καὶ χεώρθ᾽ ϑηήλοις ο; δή τε μούλιστα, Οἴςετ, 
Ἡας,ντ δτγουϊ Πιπιὲ ἀϊοὶ ροτιέγο,ἤς ἃ πὶς ἀϊέζα πιπτ. Ωἷερτο 
ες μκοῥλιστα αϊιὰπι αγαχῖτη ὃν] λα Ρτοχιπιὲ Τ Βεορμγαῆτις ἀς 
μἱποτιςαρίτο νἹτπι.1.5.ἀς δπιίίαςς,1ὰ οἴ ἢ άςτα ΟἸ εἴα, πω- 
ρεγύζει 5. οἷς ὡρὺς πίω) σταφυλίω 5 ηιατη ΡτοΧἰπιὸ φοςεάϊτ δά ἰΔ- 
δτυςςαγ " λάρτη αἰτοκερπὸν ἔχειν πυρφσεμφερῆ τιῇ σρύ χγω νὴ μεῖλι 
στα τῇ καλερμῆβη σταφυλῦῇ αγρίᾳ. δι! δ᾽ η ρίταν στ πὶ ντ οἷσον, ΡΙατο; 
εἱὐρφυώς υἱὺ ουδ(ἔφοη)ς βέλομα ,πιαρηοροΓὸγίπαιτ,οιιρῖο.ΡΟΙΣ 

Δάμποτθ.ϑαυμας ὡς [ἀςπὶ ΠΡτὸ ρτίπιό ἐς Κορ ]1ς. δ ει χέΐγει 
ϑωμαςὡς ὡς σφόδρα, πο 4ιΐάοπι ἀϊοἷτ πυίγιιπη ἴῃ πηοάιτιπη,γο- 
δχὸ φυΐάοιη ἀἰοῖτ, ρογπηϊτὸ γοτὸ, Δοπιΐη ἐρῖΠ 0]. πλατώνα διο- 
γύσιθ: ὃ αὐ μος ὡς ὡς ἀσπάζεται, τϊγΙΠ οὲ ΔΠΠρῖτ. Ταπρίτατ δέ ὡς 
εἴπ ὅτι, ντ ὡς δτιλφυκότατον), (Δυὸ ηιιὰ πη σα πα! ἀιτ»δς ρεγ αὶ πῇ 
αἰδαπι. ὡς ὅτι πΡιεῖστον χρόνον ὡς ὅτι πλεῖστον διαμῆλων. φιὰπι 

Ρ᾽ τ  πλὰτη πηιδπεη5» ἀπ ροτ[εἰιογᾶπς » Ὀιούςζογι 4ες ̓ἶδτο ρτῖ- 
τπο,οαρίτε 8ο,ὡς ὅτι πλεῖστον ἐμῦαλὲ τὸ ἀὔϑος,αιιὰ πι Ρ] ΓΙ πη πα 
βοτιιπὶ ἱπίϊσεγς, Ὀἰρίσου! 465 ΠΡ το ρτἰ πιο, οαρῖτε 6.4.ὡς ὁπ ἐ- 
λάχις"Ὁ., ηὰ πι πηϊ πὰ πλι5.1ἀ πὶ εοάεπὶ ΠΡ τοςσαρῖτς 153.ΡΊατο 
ἔεχτο ἀς ἴιερὶθ ὡς δ) ὅτι μάλιστα ἐπ᾽ ὀλιίστοις τῇ ἑτέρα, 5εἃ ἱπ 
αιιὰπι ρατις! ΠΠπηῖ5 αἰτεγα. Θά οπ, Μετβ αὶ 13.ὃς οτι μαλακώτειτα 
ἀιιὰπε τὰ οΠ Π{Ππ|ὼὸ Ττοπὶ οὐιπὶ σφόδρα, ντ ὡς σφόσρα Ρίατοπῖ, ἤσιτ 
Ῥογῃιὰπι ἰ αέϊη15,.Ωἰ ἴῃ Οοπιρα τάτίοης αἱ [Ππηλ]Πιπὰ Ρ Θπηῖηα- 
ἕμτ: ὃ εἰοραητογάη ρτίοτο πλοῖα το (αδαπάϊτιτ αἰτεγαπη,ρο- 
Τποττοτίσιις ρατεῖ ὡς ταητιτα δα πηρίτιιγ, τ ΠἜο το ς5 46 ογαα- 
τὰν οὐατίοηϊς [οι πς ἈΒοτ.3. ὃ αὐθὲ ῥητορεκίων,, ὑπ ὀρϑως ἔχοντος, 
νῃ οἷς αὐαγησήν τί) ζῆτμέλειαν ποιητέρν; Πρ επτία ἐπ οο δάμιθξ 

ΟΣ 
εἰλίπου νετεδιο ποπεόις, (δά γε πεςοῆλτγῖο, Ἀπεῆις ἴῃ εὃς 
ἀευη,ἠε [τ ρτὶς Δἰοιἀαπιδητὶς 418: ΕιῚρΊ Δα νἹἀςαπσιιτ, «ιὸά 
ερ᾿τμοτῖς ἐγοσιςπτίουθι5. ντ Ἔρι]!5»ποη νεγὸ ντ σοηἠππθης- 
τὶς ντογατι : Διὸ τε Αλκιδοόμανπίθ. ψυ χοοὶ φωύνεται - εὶ γὺ ἡϑύσμασὴ 
χοῦ ταιγϑα ὡς ἐδέσμασι τοῖς ὅτε δέτοις, Γχ ΠΟΥ ττιῖ 5 Ροἰΐτῃς (στὰ 
Ρτογ 41 Πρ᾽Δπ, κ αἱειᾷς ἐὶ γὸ ὡς, Ἰὰς 

αὺς ἀληθώς, (Δπο)τοιεγ ἀν ογαιιὰτη ν ογὸ,ςοττὸ ΡΙατο ρτίμιο ἀς Ε ἐ- 
ΡΟΡΙ ς,Υ ὡς εἰλυϑιώς απ οὴν ὁρεζόχϑυΘ., δός εἰῖπι 4.1 νεγὸ ἢτ πις- 
ἀϊοιπνἀςπηϊξο. ὡς ἀληθεστέρως, ΝΜ ΟΥΠ15. 1 Ἐπὶ 1δ14. πότερον οἷς ἀλὸ- 
ϑτούρως δοκεῖ σοι λέγετον ὈΪ ὡς γασᾶτ. 

Ως αὐ σαεη δι ρογ]ατίμ: ΓΟ φιὰπη, Χο ΠΟ ΡΠ ΟΩ, πταδὲ τοῦ τιϑοσκ διαὶ - 
ζει ὡς αὖ δευΐηται πλ εἴσται, Ἀ]115 ργδραγας χιιὰπι βροτοῖς ρ] πτίπηας 
Ὡς αῦνρτο ταπαιιᾶπηνν οἷπιτ, ΑὐΠξοτε 5 ἀς πιιπάο, ἃ εἴσιρρεω εἰς 
τί ἴσω ϑώλαοσιν ὡς αἴ εἰς λευῆϑα ποιΐ παι» ἴῃ τς ἀἸτοΥΓὰ ΠΟΙΙΠῚ γηδ-- 

τέρα Π Ροστιπὶ ἰηῆμτ, οἷς αὐ πεῖς, ὙΓΡΌΟΓ ὁ γτροῖς Ῥιιετ; 
“Κεπορ]ιοη Ωἰς αὐ σαπὶ Ορτασίιο Πσηϊῆςατ αιατοηιις απδπ- 
τιιπι2 1) οπιοίξ με ἐὺς δ ΡΙῸ ὅπως αὐ,14 οἵ, ἵναιντ ΘΣΡΟΣΕΕ αὖ 
“' σοφίας βϑος μἡ ἀγνοῆς Ἰὰ οἴ, ἵνα μὴ, Χεπορποη,ὥῶς αὐίκιστα 

εἰξαπατῳτο. τ ἀριιά εὐ ηίοπη, οἷ αὐ, Δαοηαπι πιο άο 5 4110 
Ρλξτο;, πως, Γἀςπὶ, καϊοὺς ὃ. γράψαι ὡς ὁ ὁρ ὃν ταῖτεῖ ἑκοιτέρῳ χρώτο. Ἐτ 
ὡς αὐ ἄριστοι αὐτοὶ ἱππεῖς γγύοιντο Ωἷς ἀδ ργο ἀιαηάι,ἀοπες,οπτ 
δυθιππένῖι. ϑόρβόοίος ἴῃ Αἴδος, τῷ 3. σοῦ ψόφε ἐκ αὐ εραφείϊω ὡς 
«ἢ ἧς οἷός αὖ εἰ, Ωἰς αἷς γτιντοιπήϊις. ΘΟ ρμοο 65, ὡς αὐ ποιήσῃς» 
“παν τοι χοὖ, χϑησ τὸς γ ἐσ, 1 ΠἸτογοιηαιις ἐοσοτίς, Οοθος Τπερα- 
ΔΔ5 ΡτῸ 4ῃάη60 δζ οἰ1Π1|ντί δεῖ αὐκδὺ ποιεῖν, ὦ; ὁὺ εἰσέλϑωσιν εἰς ἃ 

(ἴον: [4οπν,ὁραξ ουιῦ, ὡς αὖ «σαρέλϑης τίω πύλίω ταύ πίων, υὐώτερον εἴχ-- 
λοι αἰδίζολον ν Οἱ ταύτῃ παρόλϑο;, μαίσοταν ἴῃ ΑΙ άϊπο σοάϊςς,Ωἷς 
αἵ, Ἰητογάππὶ οἰξ τεπηροσῖς δάπιογ αι, οσις, ταν ἐγ ,3.4τὸ ἢ 
λοιποὶ ὡς αὐ ἔλϑω διαταξομα). 

Ὡὺς αὐ εἰ κέγειυδυ, ΑΥΙΠοτ,ι Ἂς ταῦ μ4ουτδῃ αι πὶ ἢ ἀϊοαπηι5γ δίς 
Ὡἧ΄ς αἢ εἴποι τιςοντ ἀἸςίτιιτ, ΤΩΣ 
ΩἿς αὐ δηώς τοι πα!  αΠ τοῦ. 

Ωἷς αὐ τύχοι, ΠΟ ΙΙΟγΟἀοςν τοι Π4 116. 
Ωἰἷς ἁπλῶς εἰπεῖνοντ [τητηατίπι ἀϊσαιτη. 
Ὡς αβαγαἀταϊγατ τι, Ο 4.6, ὦ πόποι ὥς ἀξία τυτϑὺς ἐὼν ἀπεχλάγχθης γε 

ἀιιάτη Ῥάγιμι5 θὲ γγα δίς. 
Ὡς γὸ εἰπεῖν ἐπλώς,ντν πὸ γεγθὸ ἀΐσαπ:. 
Ω σγεργαπτργουτοντ ὥσγε πρρτῷ ἐγθύφτο, ταις ἀιιάτμτι δαῖτ : ὃς ἐς 

γι τὖ εἷν τῆν  ϑιμυαηων χρόνοις. νὲ ἴξοι]Δ χι!άςπι Ατμεπίεηἤιιπι 
ΠΙΙΠΊΟΓΑΠΤΕΓ Βιιάσιις ἴῃ ἀϊξιίοπε , χ5 αἰ Ἰοημπη, ἱπ Ἔρ ΠΟ] Ἰσα 
δὶς Οἰσοζο,αῖ Ηἱ φιϊάεπινντ ΑἸ μοπιοππαπι ἰεοαα πιπποσᾶπ- 
τιιγ,αἀο]εἴσεπτες ἀθθεπτ γἱζοτι. 

Ωἷ"ς γι δὴ ἀιιητάχατ ντ, ΟΟΡΟΥ, οἶσγε δὴ ὁ ἐμὸς, Τγαιπταχαῖ νῖ πιοὰ 
ἔοιτ ορἱπίο. 

Ωἶσγε χριϑ' ἡ μόφγντ το] ΟΊ θ.15 ποίἘτῖ8. 
οἷς γέ μοι Φοκεῖν,ντ τ] ΠΕ] ν] ἀστιιγ ν εἰ νἱ ἀςΡατιιγι ΑΥ ΠΟ Ὴ ἴπ ΡΙατο τοὶ 

βλέφαρα πὐειέλειχον ἧς γέ μοι δοκεῖν, ρα! ρεῖτας Ππρεῦδπης ντ ταὶ 
4αιϊάςπι νἱάετς υἱάςρατ. 

Ω΄ εδ᾽᾽ αὐτωφγεοάεπι νετὸ πιοίο, ΡΙ ας ἴῃ ΡῈΡ]. 
Ὡἰς δι δηλονγαιιο  Δυῖτοπὶ τα ἢε 7) ἀροττιιπὴ οδ, Ρίατο 2,ἀς Ἐ ἐριδὲ 
Ὡς ὃ ἀληϑτι λογω,Γοιοτα. : 

Ωἰς 3 εἰπεῖν, γε ΡῬτγορὲ ἀϊχοτίπι, ΤΊ οΥ ἃ. αἷς τὸ πᾶν εἰπεῖν, ἀῖχῖς Αἰ 

τ {τ ἀς πιιπάονρτο ἀτάτς στ ἴῃ γπίΠογῆιπὶ ἀϊ απ, δίς, 
Ὡς δὴ ποτ ΡονΡΙΑτιαριά ὙΠ, ἴπ ΡΙ το; Ρτο τίμα » ὡς διὴ διαβξ 
ῥαγείηςγν ΤΠ ΠῚ σΓΈΡ 65 τηθάϊις. Ἢ 

ς ἐγζύτατα, ατιὰτη ρτοχἰπιὲ, 
Ὡς ἔγονγεγοαμ! 4 οπι, 717. η Οτατινθὶ ὡς γάσάτο γ᾽ άθταγ. 
Ὡς εἰκάσαιγντ σοπλίςοτς ᾿ἰσοῖηντ σοπίϊοϊοπάμτη εἰς, ὥς ὠπεικαίσα!. 
ϑοΡἢ ἐη Τ άσ τ ςοηϊςέξο. 

ΩἿ εἰκὸς,ντ ρατεἴξιντ σοηϊςεγε Πἔσετ, Χο η ς εἰκὲς ἡ δέας ὑπακού - 
σονταιντ στοά! Β 1}: εἢ τηοτγεπὶ σετγεηζ. : 

Ως εἰπεῖν,ντ ἴτὰ ἀϊσαπη,ντ οο γογθὸ γτᾶγ. Αἰ αιλπο οχιτοπιδατὶς 
εἰἴνρτο ξοσὲ, ργοδὲ ἀϊχογίπι. 

Ὡἰς εἰπῶ, οιπὶ ἀϊξξο,ίς ᾿οαμῖιι8. 
Ως εἶχε, φιιδητιι πη Ροτμέτ, 

, Ὡ΄ εἰ χην)ῖτα ντ ἐγάτη. 
Ὡἰτἐμοὶ τηρᾶ {ξητεητία, αι ϊειιτ δοκεῖ, οἷς ἐμοὶ δοκεῖν χατέλιπε, τὲ 

᾿ τολμῖ ν]άστιιτ το ]!υ τοᾶςς. ΡΙ τ. τ Ὑ απ 
Ωἰς ἔνε μάλιστα 5 ἀΔητιῖσι τὶ ροτοίξ ) αιιοδά εἶτις ἤετὶ ροτεῖχ 

ῬΙῸ νἱτι 15. 

Ὡς ὧν τοσούτῳ. ἱπτοτγοὰ. 
Ωὐ φὌξες ιν, τα πτιιπὶ ἤετί ροτεῖ, ἐ 
Ως ἔοικειντ ν] ἀοτατ,πεπιρεςοττὸ, ν᾽4εἸ Ἰσοξνς σδηϊξεγε Ἰϊςεῖ. ἢ 

στρα ϊτημςοντ σοηήζατ,ντ ρατ ἢ. ΑἸϊηπά πο «ἀρέλκει. Γιαοίδη. 
ἴῃ Αἰσνοπο,, αὔϑρωςν Θ- ὡς ἔοικέν, αἰϑρώπου τοσούτῳ διαφέρει, δζςς 

ὥς ἐόντι, τὰ Πα τὴ τοιοτα εἥξει. ᾿ 
ἧς ἐσέχει λόγος γῖ ξεττιν. 

Ὡ ᾿ς δὴ πολιὰ Ρ] στη ας, {Ὁ συντ χη τα πη, Μασ. 
ὡἧς δγίπαν, ἴα ναἰπετίμπι, {δ πὶ ιιοά αἷς δὴ τὸ ποῦν ΤΠεορἢ γαῖ, 3. 

Ἀπ ττον ΠΡ. σαρ.».0.1.1η τοτιῖπὴ ΡΙ τη, ΤᾺΘΟΡ τ. ἈΠῈ1.8ς ς,5.ϑ. εἴ - 
μ"ταὶ τὸ ἴσχον οἷς δηη παν. 

ὩἿῸΜ8) τὸ πλεῖον, Ὑ Πδορμταίξας [στο τοττῖο 4ς ἈΠ το. ρΙαπτιςαρ 18. 
ντ ἤρρ 5, ρα ΡΟΙΠαοςπὶ εἰν, ᾧς τοσολυὺ εἰς δθππυλυνος τὸ ὅθ πανα 
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.ἼἜἌ ἐς 

ὡς ὅδ: τει πολλοὶ πῶτο ποιῶ, 
ΠΣ [θὲ τὸ πλ εἶ στον, Ρ] τὶ πυὰπη, ἔοὸ, Πιαχ  πλὰ οχ Ρᾶττοντ ΡΠ γι πῶ, 
τ Οἷς,2,ἀε Περὶδ. 

Ὡ᾿ς ἤπθ' εἰπεῖν»ντ τα ἀϊσαπγ,ντ ραιιςὶς ἀἰ σαπην 1 ἂν τὰ αἰ πο, 
Ὡς ἔτυχεγνὲ σοητὶ οἰ τοτοπιεῖὸ, ὃς οὐ. 
οἰ ἔχο {τατίτη ὐυϑεας, 

ΩἾ καὶ εἰ ϑαυμάζοιεν τινες, δ ρους ἂς ἢ ταϊγαγοηταῦ Αἰϊαμ])Α - 
τιν Ἂς τπιιπάο. 

οἴ σκιν)ν τ Πα ΠΊ»Γα πὶ Ορτατίιο, ὦσκεν οἱ αὖϑι γαῖα χόμοι, γτὶ ΠΑΠῚ οἱ 
τοῦτα ἀφ είσεγει, ΗΠ οπ1.1}. 

τὴς χΤ' μέγεϑορρργοροττίοης πιλραϊτ  Ἰηὶς, 
τὸς μῷ ὡς 9υ λυ τὶ πὸ ὁ τε μβὸ ὅτι 3. ΡΠ αιοτ. 

Ὡς μὴ σιωελέντι εἰπεῖν,ν τ ἔπτη πηατῖπν ἀϊσαπὶ, ἦνα συλλυβδίω χέξω, 
Ὡἰς μῆρτο μὴ οἰιτι Ορτατῖι. ὡς αἠ ἐγειτόνεον, γτ πο. ει γα θη οἵ- 

[ἐπὶ Ῥτορίπαιμις ἱπ ΕρΙρ. 
Ὡἰς μηκέτιγξιπι Ορταιν δῖ Πρπίβςατῖο εἴ Ἐμπτατῖ, Γοίαπὶ 
Ωἷς ὅδ᾽ τεγντ ρο[ΠὈ1}ε»4υδητιπι ροτοῇ, 
Ωἰς ὀλίγου δεῖν, [ο τὸ, - 
τῆϊς ὁ ποιητικὸς λόγο, ντ [Οαιππτιιγ ροεϊά;. 
οἷ ἐδείς, ῬΊατΌ ἴῃ. ΑρΡοΙ ορὶα,ϑεοιὶ νομίζω, εἰς ὑδεὴς ΥἿ ἐμ κατηγόρων, 

ἀεο5 εᾷξ ετοάο πιαρὶς αιιὰπι φυ!ίαιιαπι πιεογιιπη ἀςοιμίατο- 
ται τη ὡς εἰδεὶς αὐλὴ) ἢ γτ ποῖπο υἱτιὰ Γιατὶ πὶς εεγγιν. ἢ 45 
Αἰτι5. ΑὙἠτορ τα πος ᾿π ΡΙατο, χαίρωτε γδ φειδὸ υϑ,Θ-, ὡς ἐδεὶς αὐδρ, 
τθτά Δισὺ φιλόπολις; Συὡς ἐδεὶς αὐέρ, 

ἰοεδὸν οἵη ἐγώ, Γ ζτω χαίρω, 4. ταητιιτη Ζιφ ητι πὶ Οὐ ὨΪΕ1] ΑἸ τά 
ποι πηα βδιάοτο δέ ππεσασῃ ΑΠΌ. 

αἰς ἐδὲν χοῦ μαχντπ!}}}} παρῇς. Υ̓ 
Ὡἰς οὐωῦς ρτὸ ἧς, ροἰξαιτάτο, Ραιιίχη, Αἰ φικομῆϑων ὃ “ὁ γ γέλων ὡς οἐεῶ 

ποὸὶ γράμματα ἀπεύδϑην Οἱ οὐ παρέλκει» γτ [ῃ οὗσκῆρ οι καὶ ϑείτῷρ ἂν, 
δῖς ὃς ροἤϊτ ΡΊατο ς Ποσ.οἶτοα Πηςῆι. 

οἰ ρδρελον ἔῃ), ντίπαπι ἐἤεπι. Π οσιοτι ἀν {7 4 πὸ 1114 γος ὄφελεν, 
ϑιϑύα τὸς μοι ἐ δεῖν,ν τ πὰ πὴ πποτς ΠΈΣ ΐ ρ συ |1οἴ 1, εἶϑε ὄφειλέ μοὶ 
εῤέσω ὡς ὄφειλεν ὅππκλυ σαλνν μα πν ΟὈγΟΠΠοτ, Αροὶ ΚΕ ποα, νἱάς 
Ὡς ὠφελου, 

Ὡἰς ποδῶν κας- 9. εἶ χον ἀἰχὶτ Ἡεγοάοτιις ἴῃ ΟαΠ]Πτορε 5 ὡς Ἰηοῖτα- 
᾿ τὸ σαυτῇ, 

Ὡἷ πόθεν δ πᾷ. ἈΡο].2. κα ταίλεξον ἐτιτυϑίμον ὡς πόδι γαίης γαδετε,ν δ]- 

πᾶτη τογγαγι πῃ μα ιτοι5. 
Ὡς πολλοὶ, Ρ] τίη]. 
Ὡἰς ποὺς ἐμὰ, ρτα; πιο τα ππιοτατ,ῇ πποσιμπὶ σΟΣΉ ρΔγεταΓ, 

᾿ς ὩὲὩ πὸ πολλαὶ ντ Ρ[ πη πινρετγίσρο,ν [4ς Ωἷς ὅθὲ τὸ πλεῖον. 
Ὡ:ς ταύχις-α, σι πὶ ΡΓΙ πη πὶ, ιιὰττι οἰτ  ΠΠππγὼ. τα πὶ ΡγῸ ΙΠῚ ΠῚ ρτῖ- 

πλμπι» πη] ἀταιις Ατἰ πο ρ ἢ ἴα ῬΊΙΌτο 5 ὡς γὸ τούχις᾽ εἰ φικόμεϑτι» 
ποραῦτον μδ αὐτὸν ὅδ] ϑεύλατῆαν " γουῖνιν τς Ωἷς, 

Ὡς τάχ Θ΄, πὶ ςεἰ ογγῖτη ὁ νιιὰπε ρι ἡπιὰ πυϑορ μος] ὡς τύχ 9. ἃ 
παῖδα, τὸν σ᾽ δὴ Φέχε, 

Ὡὺς τί δή; )χὰ ἡ ἀπαπ|} 
Ὡς τὸ ἐπεὶ, ρο(Ἐι14Π|. 
τιὺς τὸ ὄυϑέως, Πτατίηι. 
Ὡ τὸ ὅσον, ΠΑ ΠΓΙΠΊ. 
Ως τὸ ὅτι, αι! 4,414. 
Ὡςς τὸ πολὺ βογὲνρΙ ογιιη ας, τααεητοτ, αρὶι5. λεγε ὡς τὸ πολύ, 
ὩὉ τὸ πρῶτον δϑειξ, Ππιι],άταας, ΑΛ ΜΈΟΡ ἢν 
Ὡἷς τὸ τόσον. τα τιὶ ). 

᾿ Ως τύπῳ εἰπεῖνοντ ἴῃ ν αἰπογΠιπὶ ἀϊ σα π|, γι 
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Ὡς τύσῳ λαλεῖν,ντ {Ἰπηηνατίπι σΟἾ]: ρ απ. 
᾿ς ῃ φιλεῖ, ντ [ΟἹ] Ἰτιιπὶ οἰ. ΡΙ ταν τις, ὡς δὶ φιλεῖ αὐοὶ τ πραγμώτων 

᾿ς πηλικούπων λ67ον ἔχεν αὐδρώποιςγντ ἴο [ἴσαι πὶ οἱτ ποπιῖπος 46 Βυμ81- 
το! τέρας [οι]. ᾿ ᾿ 

Ὡἷς ἄφελον, αὐ ϑ᾽ ὄφελες, εἰ ϑ᾽ ὄφελε ἀ' οἴ πηι 5ῳν δ᾽ αὶ ἀσοιά τς ΤΟ πὶ- 
πιο ἀὲ ὃς ἱπιροττιιπὲ ουτυ5 ΕΔ 61 ρατηΐτοατ : γε Τἀτιπὸ οἰμτπ α1- 
αἴτια ΟΠΠεπὰ πῶ πι. Οἴςοτο ἦα Ψ ογγοπι υἸπιργιάθης πὰς 
1ποῖϊάι ᾿πμάϊςος ποῖ [πὶ ἀϊχτῖς, 1 ει ας μύ ποτ᾽ οἴφελον εἰρυκέγωι. 
Οτοξογοΐη Γαοξξ. τη Πιβαπ. ὡς ὄφελεν γε π) τίω) α'δου φήξουσαν, 

4] ντἔπαπη οτίαττ δά ἱπέογος ἐςίςεπα ες : νὰ δά ἱπέεγος 
ξοτεητοπι ἱπρτοίϊις οἤτετ ἀπ ὄφελον ΡῸΓ ὁπηϊστοποῃος Ρετ- 
[οπαᾶτιπιὶ πος παιπιθγογιη αἰ ξτίοηεπι ΠΡπιῆσατιν γε 0 
Ἰοςο. 14 4.3. Ἡἴλυϑες ἐκ πολέμου: ὡς ὠφελες αὐ τὸϑ᾽ ὁλέῶτη δγ ας , 

αἰ: ὥφελες μηδὲ ἀτυχεῖν, ντί πα ΠῚ τς 10 ἔοττα ΠάτΙς εἴϊε5. 1 4110 
ἕδποτς ἰοαεπήϊ οτίαπι [αι ά ται ὠ:)ν 0] εἶϑε. ντ ρει ἴ)ε- 
πιο ἢποιη Ρτο σογϑῃᾶυ ἃ μὰ ἥοτ ὠφελον ἡ «πάντων λύσης 

πλεῖστον μετεῖχε. ΑἸ181; ἐπειδὴ 5 ἃ μἱ ποτ ἄφελε σωωνίβη,δζς. ὡς 

μή ποτε ὄφελεν, ντίπδτι ποη ἀοοϊ ἀΠΠ|ετ. ὡς μή ποτε γγρεῶτο ἀφελεν, 
νεῖποτη ἔα ἔξιιπα πο οεἴἶετ Τοϊδη. 

τῆς οἴππὰ ἀσσοητα ἀσατο Προϊβοαι ὄπσωτ τάς Ατηζοτεῖ. Ἐτπϊςοτ. 

ἀυϊητο,κὶ Σ δεῖ, ὡς, κὐ οἵτε ὃς νδ158ζ φιιομησάο, ἐς ααπάο.1α- 
ἂς ἔστιν ὥς, Ρτὸ υοίατη πιοάος 4αἀαηηΓα 118 5 Πὸο ἀἸοῖταΓ νῦ 

ἐστιν ὅν πρό σον, αἰοά ἰά πὶ Προαϊῆςατ Αι Τοτε!. ἔοχτο Μεταρὴ. 

ἔστι ΠΣ ὡς Χὶ "ὅλη μέρθ» τινὸς λέγεται ἕςι δ᾽ ὡς ἐῶ ς Ρτο “τῶ δριιά 

Ῥοοτζαβ. ὥς φάσαν,ἵτα αἰςραητοἐ δὲ ὧν,πε πο υϊάςπι, Χόπορμοη. 

ὅτ᾽ ὡς ξηρὴν γίνεται ,ῃς ἴτα φιϊάς [ποςεἤητ. Τ᾽ οορΙ. 1.9.1{πι }}.1- 

ἘῈΠῚ ὡς ν τ ΡοΓ ἀπα τόρ ει ἀεςῖΡΕς ἀφ ΘΟΏΓΌΣΤΟΥΕ Οὐ ξ, ϑεὸς 

εἰς ὕγτοσλεῖςον, ὑδατοπολυὶ ὃς ὅθητοπλῆσο τ» ϑς ἀιοά ροἤιηϊε Αἰοεχί;, 
, ὯΙ Σ 935 

ὡς τίοτο δήμῳ, Ἰὰ δΠδ, ὡς δεός, 
Ὡὐ σα ἱπιρ αι], ὦσε, οἰ πεώστωτο, ἐνέβαλι, ὥσαν, ἐπτώταν τογοὶ πίκρεσαγγίαπι- 

πιοιογιητ,εἰπέζαλον: Ὁ ὥϑα, 
Ωἶσαν, ἃς 

Ὁ ᾿σειγεὶ, τα Πα Δ ΠΊ, 4012 Π,ν οἱ τὶ, 
Ὠὐσανγὰ ίογμα οὐίφογο, Η οσταῦατι οἴξ, ὃς ργορτιὸ δά Πλοππὶ ροτ- 

τίποτ ἴῃ δογίρταγα, Οαρίῖτε Σ᾿. Ἐυαηρο 1) Μάτε]ν. ὡστενναὶ τῳ εἰ 
δα) δ). μο ίδηρα ΠἸΐο Π)αιμά. Ῥιιτας Ετγδίτηιις ρου ατοπὶ εἴς 
δεπεῖς Ηεθταῖα δος  ππι! ἢ οΠῚ 5 ιοπηδἀπηοάτιπι ἀρᾷ Κο- 
τΏΔηΟ5 10 {ΠΡ ῃς, Μετὰ πι ἤρογ ας νόος νατία ξαΐς Ιητοῦ- 
Ῥτοτα πὶ ΟΡΊ ΒΟ 5 ἐς αι αι: ΝΟ]. Ρ] οηλις οἀοςοτῖ Ιορατ Ηἰς- 
τοηίιη, ΠΠδ 6 ΠΠυιπ δα ΤΠ) αι ἔτπὶ Ροπτὶ ἢ οπὶ Ε Οπιδπιιπη,,π 4110 
ποτᾶς ΗΠ Αγ πι,6 ἃ ΟὉ ἐπηροττἰαπι Ππρυα Ἡοῦταϊοας ἴη- 
τεγρτγοζατιισ {τιτοάόπηρτὶο ἀομλι5 Πα ά. 

Ὡσασκ εν ἱπη ΡοΠ εἰρατ, Ξ 

Ωἰσαύτως ,εοάοπη πηοάο,Ἀ7) ἃ αὐτὸν τρόπον, Ἰυϊ ἀπ, ΠιηΔ Πτοτ» σοι 
ΠΝ ΠΙτοτ, ΠπῚ1}} γατί οπςγῃςς [ζοιιδ. ὐὗδᾳ πλυσίως. ὁμοίας, τοιύτως ἴΣ 
Ὁ αὴ χυϑύιϑιι τὸ “ν᾽ φισμα, πόύτες ὠσαύπας πίω αἰτίαν ϑθπφέρρυσι τῷ 
πδεικλεῖ,Ἱ ἡ ο« ἀςφοτοτιτ ἢ ]ατιιπὶ ἤθη ἤτ. Ροτῖς!ς δυῖθοσς 
νπὰ οἴτπος ξαόξιτη εἰϊο τειἔαπτιιγ ΡΙαταις ἴῃ Ῥογὶς Ρίατο 12. 
Ἰερκὶ λίϑου ὡσαύτως Ἰτέτηηιιε Ἰαρίάει πὶ . Οἴςετο (ςοπάο ἀς 
ΠορῚΡ.Ἀ ατῆις ἴῃ ΤΊ πηδ’ο. τὸ ὡσαύτως ἔχον, ιοά {ἱ Πρη1]ο»)οῦ- 
᾿ποττῖτ, 1 οἰτῖιν δὲ ἀπ! πτη, ΡΙατιάς [τ ρ ὅς Χ οη, 

Ὡ στὴ, πα Ποταπαθδη, Εἰς Ποά, ὠσεὶ ζωοίοῶρ ἐόντες, το οἰτοίξετ, ἔα 3 
της, ὡσεὶ τῷ εἷς ἡ μέρας, ἔτὰ [ειι οἰτοῖτον τος ἀϊος, 

Ὡ σείτε,ντον ἰυτ Οὐάν, ξ, ῥοϊδίας γὐ σεῖτε κα ταῤβοον, τὰ ΠΑ ΠῚ [ἐπι 

ἀο Βιιπιίης. Ετ Πα. β, οἱ δ᾽ ῤ ἴσαν ὠσείτε «ευρὶ χβὰν πᾶσα νέμοι- 
το} }Π1 τὰ ἰδδητ, ντ ΠΊ σαὶ τοῖα τοῦγὰ ἀρ πιογοταγι ν Οἱ ετῖατπν 
ὥς εἴτε Ἰεσίτιιτ. 

Ωσεὶ τυχὸν, ρτοιι ἀσολάἴτ, ὡς σιωέζη, Η ον εἶν, 
Ὁ είς ρα} Πι5, γι ος, 
Ω σι απ τὶ στ15γποη τοις, ΓΕ ΤΥ ΠΊΟἢ, 
σας, εας, ἡ ἐτρα ΠΙδοργορι!!Πο. ἐσμός, 
οὔσκαι,ηπῶτε, ὥσαι. 
Ω συὸς, πιρι πο. αἰατρρπὰ ὥϑησις, ὀθισμὸς, Ἡ οίγο, 
οἰστῶρ,αιοιπφ πιοά,καθώσ αἴξ, κοιϑ ὡς κοιϑτώτορ, τι ἀρ ΟΠΠσ. ΓΟ τὰ 

τα ντ,ῇο, νοὶ στατῖα, ὡσαὑῷ καὶ πτεροιμίαγ γτ ο[ Ἰῃ ΡΓοιογδιο. ὦ 
σι ἐν τῷ φλέγαωατε ὃν τῷ σαϑόματιγντη Ρ᾽τυῖτα,, ἢς 1 ἰεπιῖπο, 
Ατἰζοτοῖος ἰοσπάο ἐς ροπογατ, Α ΠΥ ΠΑ]. ὡσαϑ ὁμίθ- τις, οἰχπὶ 
Ρυΐπαῖς, ἢ φυὶς αἰ ΠΟ ατα ἐχ Ατήοτε!. Πδτο πόθο Απἱπηαὶ, 
ΧΈΠοΡΒοα ἴῃ Ἠο Παῖς. ἄς ῬΠστπαθαξο, πάπτο Ῥαγῆσο οτα 
ματι ρτοοῖοΙο, Κατεκλέι ϑη. οἱ κὶ αὐτὸς ὥσπὸρ εἶ χε χαμαὶ, Β Θςιι- 
βυὴε ἃ τρίς μυμανὶ ἴῃ Βαδίτα Ππιοτῖτα ντ εγαῖ διπι!εϊιι5. ἀϊςσεγοῦ 
Οἴσοτο, καϑως ἔπυχεν. ἼΠΕΟΡΒγαῆι μον Πῦτο Γπσιπάο,ς 
εαρῖτε νἱτῖπη. ὄυϑιὶ ὥσιαξο δ, χί,, τόν τε χγοευῦ αὶ τὸ αὐϑοίΘ- κὶ δ κονιδρ-- 
τὸν κωτασείεσι, δος. [λτιπὶ τα νὰ ἴς παθεῖν ο] σοητίπὸ Ρτοι 
εἴτα, ϑζς, ΑἸΙσυσπάο Ποπιβσας ΠμΑΠ νον Χ Ἔπορ μοι, τί οι 
ἐμοὶ πῦτο λέγεις, ὡσ πῶρ ἐν δὴ σοὶ ὃν οἷ, τὶ αὐ β᾿ἐλῃ πὐοὶ ἐσον λέγεις απ 
νει 1 το Πτμτὰ πο ἤτ, δὲς ὡσεὺρ δον, ταπη παπὶ Οροττοαζ, 1- 
(οςταῖοςὶπ ῬΑπερυτ. ὅ ππερ ἑμοίας ἀνεφοτέρριι δὲον ΠΥ αὶ μῷ, 

δίς. Οἱο( ἀϊοἴτατ ντ ὥς δεῆσον ἀρτηα ΧΘη, 
Ω΄ σσερ αὖ εἰ, ὃς 

αἷσπερ εἰςντ ἤν εἰ υτῖ, τα υστη, ταῇ νὀγὰς απ] ΠΑ ΠῸ Πι ὡσισϑρεὶ ἐκ - 
πύετω, ν εἴατ Ἔχ ΡΟ, ὈΙοίσοτγ 55 ἰστο αμτητο; σαρίτο 80. 
ὥσπερ αὐ εἰ πόῤίωἐφέρετο, τα! Ρτο οι] ἀς ξογατιιγ » Ατ πο ρ μαπος 
ἴῃ ῬΡ δ᾽ ἐπιατίβ.. ὡσπερεὶ διεςράφϑω. 1 Π ΠῈ μοι πο γι» Ατι- 
Πστο!. 8. πἰπια!. ὥσπερ ὁῤ εἴ τις ἐσὰ ἀζοιτο, Χ ποριοη. Ατῆζο 
τε]. ἐς πτηπάο, ὥσπερ δμὶ εἴ τις ἐϊψ εεέ, ντ ἢ 4}ς ρτοϊ σογοῖ. ΟΒτγ - 
{οἱξοπιις,το ὐ τὸν ποιήσεις, ὥσπερ αἱ εἰ ἃ ἐχθυῦ ἐν. Ἢ ὕϑετθ. ὑϑξηγαγες) 
Ῥευῖηᾷς ξεσοτί5ρας {ἰ ρισεπὶ ἐχ δαὶ Ἔχ’ ΤαΧοι δ. 

Ὡσσερ αι ρτὸ ὡσπεριντ δί καϑεί αὖρ οεῶν ὈἹ οἰῶ οὐ πατιις σαι πα 
ρέλκει ντ ἴῃ ὡς οἱ. δυης Πι5)εἐ τιν ἐς εἰσι ψυχαὶ ΠἼ πόλεων, ὥσπερ 
οιιῦ εἰσὶν, ἔφορρι, δες. ὥσπερ οἱωῦ μέλει, πιδάπηοάτηπι σιγὰ οἱτν 

ϑορἤοο!. - 
Ωἶασερ οὐὐ δι), ντ απ! ἄςπι αυςπιαάπιοάιησι 4ἰάςηι : ρτο ασ 

δύ, Οτοροτ 5, διαλεχθίεῦαι σοι͵ ὥσπερ οειὦ διὴ κ; ἃ πὶ φιλίας ιποτίϑε-. 

τὰ νομῷ», 

οὐ ςειν οἱ 
Ὡἰπτεντ τα νένεὐρο, 4 ἐπηαάἀπιο 11, ᾿τα ιιουἱπτογάιτη; ταπαιιᾶ, 

ΗἩοπιοῖις 1Π1π4.γ,ἑέα μάλ᾽, αἷσε ϑεὸς, 1 εἴτ, ὡς Θεός, ΟΟΠΙΚΠΜΤΗΓ 

στη Ορταγῖις τ ἴῃ ΡΗσάτο, ε {γ Πατοῖ σε αὐ ἐθὲν γάύοιτο θαυ - 
μεστὸν τοροϊόσης “ὁ ἀλικίας, εἰ,ϑζς. Οἴσοτο Τα οι] ἀπ ρυπιο, ΜῈ 
πιϊαἰ τὸ πεῖσαι ξασαγιιη Πτ» ἢ οἴμπὶ ϑόῖᾶτο ργοςο ογῖτ,ϑές, 
τηδαϊεῖθο δαμέντα! ν εἰ Ορτασηιῖ νῖσε ὗε α κὸ (δῦ αἴϑρω - 
ποις δια φϑείρε δε μόλις οἱ φραπηγοὶ κατέχον, νἱχ σο μίροτς ἀπσας 
Ροτιογιητης ἃς Ποπίπο ἐγποϊ ἀαγειτιιτν Τ᾿ λ πον 14, πὶ 1π5 
βηΐτιο ἃς Νοππατῖιο. Ρ]ατάτολα: ἤπ Τ᾿ Βα π ἢ Πτοο]ς λέγεται 
ΓΕ χατάφορῷ- ζορός δόξαν τῇ . ὡἰςενεδ’ αὖν ἕπ σωΐοις ὁρά ὥτα “αἱ 

“τολλ αἱ τορὸς ἐάὼ τῷ κ᾿ τας νύκτας αἰγρυ πνεῖν, ἄζς τ ἔστταγ Δα ρ]οσία 
Ῥτοοϊ τῆς Βα γε αππππὶ ἀάθιις ΠΗ ἢ 5 οἴϊοι ̓  [δου τη λα] 
ζορίταγετ» ὃς ποξξος Ρεγα μι ατου)ῶζς, ΡΊατο ΠῚ Ῥγοϊαροτα. Η- 
μεῖς γὸ ἔτι γέοι οἷς τε τοσούτον τρᾷημα διελέ τε. ΝΝο5 δπι ΠῚ αὐδις 

ἀπαφηςογνε αι άςπι οἰξτδητα; τοὶ Ἔχ σατο ὃ, Σιμά οι απὶν ἢ- 



οὴό᾽ 

. Ὠἰ σφρησις,εως, ΟἹ ἔλξλι5, τ ποτε] ὠἐρίθ- μοτούλνψις ὃν τῷ ἀζειν, 

. 

ἊΣ Σ 
ἄεαιτα Τ σι οἷ τε ὥχυτον γγονίϑαι : Οἵσοτο 9 ΝῸ Δ" Ποἴτ! απο 
πιοίο χιεατ, ἧς τερνδί αἷς οιπὶ ΕἸτΕΓΟ Τὰ Πρατ] οχ ΝΣ νεσῦο- 
ταν φαμὲν ὃς Εἰ σουγγόλλομαι. δε (σι π.ἀς ἐλ} Ἰορ τ, Τοιαῦτα, ἔρειν 
ἔφη ὁ Δημονἐνης γωὺς τε δστοῤῥώψειν τὸ στόμα τῷ Φιλίπαε. [άςπὶ λά- 

ποῦῖ, Τ πιάτο. αὶ ψέγων τίυὺ εἰρίμδίων, αἷς ἐ δὲ ἐποιν τή σεῶτα μα ὅλ: τὸ 

δικασπν ριον ὁσιολογησο μῆμον. αἷς τε Αττιοὺ οὐ πι οὐτῃ Γπά σάτιιο 
ἐαπσίτατ, ΡΊ ατάτολιις ἰηγεαγσο, ὅτω ἢ κλεπῆεσι πεφρονισ μδϑύως οὗ 
παῖδες, ὡἷς τε Ἀέγεταί τις ἤδη, σκύμνον ἀλωΐπεκ Θ΄ κεκλοφωὶ ς νὰ τι 16ε 
δονίῳ αἰδιστένιων σπαιρκοσόμυ (Θ- υὗτοο τὸ ϑηράε Σποϑ' νεῖν, ἄζς. αὐτὸ 

ἀν ρεηζος Ἐατδατυγ ρου, τ ΠΑΓΓΟΤΕΓ φιοηάληι 7 411 πὶ να }- 
Ῥὶ5 φατιτιπι Γαγεῖρυ τ. ρα! ΠΟ] στο ἱθποἱ εΠΠ{ετ, Ἰαςοτγατιῖπι 
ἃ δοίεια οὐ ς. δὶς ὃς Ποοτγατοβ» τω ὃ ταὶ ἀληϑείας «ἦν ρσγ μα 
ταν φθϑγουσιν, ἧς το ὁ δὲ τοὸ σφέτεῤ αὐτῆ ἴσασι. ντλο πα αυτάοπι 
πδουΐπο ΡΙΆτο Πἰρτο ρεῖπιο ἀς Βοριδὶις, σρυσέβλεψα αὐτὸν τοϑό- 
τερίθ., ἰσε ἀυτῷ οἷός τ᾿ Κ γγυὀμίω δποκρίνεεδτο»" ἤαπι Ῥσίοτ νἸα 1 ῖτᾶ 
γῖ εἰ τεθροπαδτε ροτιοτῖπι. Ιάοπι Τ᾿ οπι) ὕτω πόῤῥω εἶ πὰ δι- 
χα ά νος αὶ γνοεῖ ε ὅτι, ὅζς. ΑτἸΠΟΡΉΑη. νεφ. σὺ δι᾿ εἰς τοσοῦτο, ΜΠ μα- 
γεῶν ἐλήλυϑας ωἧς᾿ ὀὐδιοάσι αύϑει χυλώσιν, γτ πιοτεπη ρογὰ5. Ετ 
ουπι ρτίπιο Αοτιο εἰμίάειη τοῦ ΠΟ σταῖος τη Ηξεΐεπα, Το- 
γούτω μάνοον ἑλένίω Ἡ᾿ρκκλέοις ὠρϑυ τήμησεν ὡἷἧς τε τῷ μὴ) ἰχτ ἔδω- 
κεν» ἢ βία δ ηων, δες Χ ερλορίιοπ Προ ργάπγο ὅτομν, ἐμίσει, ἃ 
σακράτίων, ὡςεκ" ὠπεμυνιμόνδυσεν ἀυτῷ, δες τα ντ ΟἹ Τῇ ΠῚ ΟΠΊΟΥΙΑΠῚ. 
τεάεροτιττάςη πὶ φαάοιη [ςητοητῖα οαπὶ πα σατίιιο ἔπη χὶς δέ 
καπὶ [πα βπϊτιιο στο οο απ, ἕτω γὸ ὄυτελὴς ὑὦ 9 "τε ὧι οἶδ) εἰ- 
τις ὥτως ὁρ ὀλίγα ἐργά ζοιτο,ωΐε μη λαμβόμειν τοὶ σωκροίτει αρκομῶ τοῦ) 
τὰ δηἰπὶ ρΑγαΡ Π 5 ἐγάτοντ πο [οἰάπι [ὶ αις αἀφὸ ραιοα ορογᾶ 
εξβοίατ,νε ποα ἱπάς ἀοοίροτετ 418: δοοτατὶ ἰατὶς οἴϊοπτ, (πὶ 
Ῥγατεχίτουδὺ ΠΕ [115 ἔγαττὶ, τε τοιοῦτός ὄφιν ωὑ ς΄ οἱ κα μὴ πεισσοίηκεν, 
3. ἐποίησεν αν αἷς ε οἰχπὶ Ἑατιγο [πιά ἰσατί! ργασοάξητε τοσού- 
τον ΝΑ ΖαυΖοηιις ἴπ Οτατίοη, Ομ ρατεϊςῖρῖο ργὸ ΓΤ Πηϊτίιιον 
Τίοοτγασοβ. Ομπὶ Ραγτιςῖρῖο ἘσταΓὶ το πιρΟΥ! 5 Αςειίατιι σαί, 
Ταυςίδπιις. ἔξεπα οὐπὶ Πρ ογατιιιογωῦςε ἀγώτα, ἰτλη 116 Βοπὶ ςοη- 
(ας, αὐξε οι Οοτηρατγατίμο, μεῖζον ν᾽ ὡἰςε διυύμόει φέρειν. ΟΔ- 
ΖΑ Ρτο ιαττο Οταζηπιαῖ. Ὡ στεγγτγίςιισητο ὡς ρτο πο, Α- 
φο θη, 

Ὡς εἰμι, αιυὸδά ἢ ποη, 4728 ἀς δεποξξ, 
Ὡῆ σας σαί ττα [οτοἸ ηρυ ΠΤοτιν μα Ατιβοσοῖ! ἀε πιο . σεισμοὶ 

ὡἰ σὼ ἀϊέτι τειγαιηουιι5» 1 νπ0 οδηῖχι Πιδιισγτθοτ, 1 ημοὰ 
πυρὶ! τίη. . 
τς ας οϊυάταϑ [τα! τα. 
Ὠστιαῖοι».) Ῥ6Ώ5. 40 4ΔΠὶ : Αἰ ἰο Ποσῖπε κόσσινοι ἀϊσαπτις ἂὸ Ατ- 

τεπιϊάοτγος 
Ὠἰστιανος δζ 

Ὡἰφιατης,», ΕΟ] οπΠ5 σοητ!} 14. 
Ὡὐτίζω,τειιάο οἰ ϑίζω, Ἐν ΡαΠιπὸ οὐ -ἰζεῶτι.ἀδ ταῦθα ξεϊιπαπίε ὃς 

τππῖςεπι {ππυπούςξηῖς οδἰτείαχις ἀϊπιοιιεηις ἀϊεἴτιτ, ἰά εἰς. 

Ῥτγουπιάϊ πςας α᾽ αἰ ζεϑτι, διακρόε στη γδιεγκανί ζε ὅτι σευ γλίξεάγε. 

᾿Ατἰπορμαμοὸ ἴα ΡΙατο, Δεινὸν γδ εἰ τρκωζόλε μῆρ εἵνεκα » ωὐςιιζο- 

μα ἐ κοστοτ᾽ ἐν ἐκκλησία ἰὰ ἐἰουτἀϊ πηι γγω ϑουΐμεϑτε, ἡ ῥωμαῖοι 

οἱ ιαγας θύρας φασί αἰδ τὸ οἰξωϑεῖν τον ἐτώρχ  μῆνον, 1 παῖς ΤΏτοΓΡ. 
Τάοτι ἴῃ Αςβαγη. Οὐδ᾽ οἰ ςιε Κλερνύμῳ,,α εἴχ,ω ϑυ σεις)πιεῶνίσῃ 
αἰπὸ Κλεωνύμου αἰαγκαζοντός σε κινῶν Γ᾽ 6 πη» ΕΝ ἀωρίαν Ἡ κοῦ! Ὁ- 

ἧτα ὃ ωἰςιοιῶται «πὼς δοκεῖς, Εἰ λϑόντες ϑμύλοισῃ, αἰεὶ τρω τοῦ ξύλε, ἰώ 
εἴς, διω 9 ήσονται. 11] δῦ 4115 τγιάεητατσ. οΐδῃ. Με τοὶ τῇ συρφεπὸ 

βυζιω ὡς ιζόμεϑα, δι. εἴ σενοχωρείῶτη. 
Ὁ φικὸς, οὐ ὁ, η.ὑπηρ] ΓΟτῖιι5. 
Ὁ ςικώτοττιι θη ἀο. εὖ" βίας τὸ ὠϑισμιοῦ, 514, μηδὲ ὠτικώς κἡ μῦ βίας 

πρὸς 9 αὐόάτον ἔ χήν. 

Ὡἰςἰωνεκ,οἱ ὡς τῷροι. 
Ὡιἰ φοακωρϑῥϊω, τίν, ρυταπαὶπς οὐ οὈτεξξαπι, ΠΥ ΟΡ Β τ. 

ὩἾ σφροντο κ" δ᾽ οντο, ΑἸλ οὶ. ΤΠτοΥΡΥ, 
Ὡ χυνηςγν δέ 

Ὠ αιογ» τὸς δζ 
ςᾧ " - ἐν 
οἶχθ.,5,5.,ταπιαϑοαγπγεητδφοιιπι θοτγο ΡΑἰ πηε5. ὧχ οι τὰ γέα κλη 

μάτα σιωὶ αὐτοῖς τοῖς βόπρυσι, Η εἰν οἢ, 
Ὠ᾽ χοφόρμον,«, τὸ, ἔς μην αιιοάάλιη ΡΑ 4415 ΔὉ οβεγεπάϊς γαπυ]5 ἀἱ 

ἔταπγν Ἂς αιο πηοπηΐηῖς ΒΡ] ατάτο ἢ. τΤπεῖ. μος ἐεἤιιπ) ἐπ πὶ 
ξαὶς ᾿α(είτατηπι Τμείθο (ες Ατβεπας οχ Οτειςηῇ παι ρατίσῃς 
τοοῖρίφητο οἰππη Πιέξα ὃς ταπγαΐτιι » νΌ] Αδρεῖ ραετὶα πηούτοπι 
Δα Δ Ηετ. ν]άς Ορερας, 

οὐ χοφάρρς. ΝΜ ϊπετιια; [λοτῖ5 ρα  πλῖτεβ ὃς [ἀγπιθητα ἔογθηβ, τγπιο- 
Ἰορσὶο,ὠχοφόρφι ἀϊος σαΏτιιτ αι ξοςπιΐπεο ἀπλϊξξιι ΡαΙ Πλῖτος. ἴῃ 
φοιιτδάϊς Μϊπογια ἔς οφθοττῖβ οηιζοβ ρεϊαθδησ, 4. ταπη]- 
βενος ἀϊσαςιν ἑὰς αἰ χός, 

ΩἾῪ Α, τοὶ αιιτος,ὕατα Ἡοπιονς Ῥτο αἷς ἸΝοπηϊπατῖιιο Ππρα]ατ, {τ 
εἴταν οἱ -Οεηϊτέμιις οἷν ὠτὸς: ὠτοιν ιν ι5οῖη. Τ)λ114}} 9 ΧΕ ΏΟΡΙΙ. 
των, αατιθτη, Γλιοΐαῃ, ὠσὶ τὶ Βα» Π ΟῚ τοις, αἢ «ὐδὲ τοι ἐμπνέυ- 
ματώσεις οἰἴδτο τεττῖο Ὀιοίςοτι 4 οαρίτο 30.ἰπῆδτίομο8. ἀιιγΠῖ, 
τἀ εἴπ, πυοδχα φυσώδες, [ρῖνῖταιβ φιις ἤατιις » 41} 1Π διιγῖδιις οἷ 
τη οτῦις αιοτῖος ἤης σταυήτατο, (οἱ α αιιάϊτιι5 (ἀῆόπτϊο ἢτ, πδς 
ὀχίτιπι ἰηπς ο16 55 ΠΟςοῖ, ὅτε ἀγην ΑΥΠΟΡ μαπεβοϑιιγι οἷα; αἰι- 
πἰςΡοτί, αὐαταίνειν τῷ ὠτὸσγαιγοπα γο ]οτςν ΡΙατΆγο μι ἰρ ὥατοπδ, 

ΠΟΥ ΑὴΝ 
ὑκηξίς ἢ εἴὸν ὑα δούλυ κακῶς ἀκϑειν κ᾽ αἰατείγοσθοι τῷ ὠτὸς ἡ ἸΝοΟΙΕ" 
δας ΠΠἰμπι ὰ ἴοσιιο ἹΠΟΓΟΡΑΥΣ ιτ 1ΠΠ|5 δι τοι νος Π]ς ααγε πα - 
ἀγίηροτς ἀϊχῖς Ἡοῖδι ὦ τα τεπρυπτη μ μαι γαῖτο 5 Ρειξογατα :νπᾷς 

Ἰοςυ5 ΟἸςεγοηίδ ἀρι Ρ] μταγοἤι!τη ἴῃ οἷμις νάτα, ν]άς τρυσάως 
ταν ὀμηρτιγόϑειμ9:. ἰδ η, Πα Πρ απ δα Πσιιβ:α με ]λιις. Γι ρεπίμπι 
τοῦοτ! ΘορΒΐη Απεροηϊδ, φϑύγθ- οἰκεία κακοῦ βάγνει δν᾽ ὥτων 
Διιτο 5 ἔει τ. Ὑ Ββοοοεῖς, ΤἬγ ΘΟ κσί μοι πῦτο δὲ᾿ ὠτὸς ἔγϑυτο, ὦτα "ὦ 
ἀπιστότερᾳ τυγχόρει ἐὶ ὄντα ἦν! ὀφϑαλμδμ, Πςγοάος. Ἐς Ρ]διζιις 
αἰτνρ᾿ εὶς εἰς οσι!Ατυπὶ τοῖο πὴ νημιι; Ια Γη Δαγῖτος ἀθςε τ 
1η ἀε]ίσατο εἰς Ῥγομουθ, το ὦτα π)ερφῖς κνἀ οι. Αἰγὸς ΠΡΙΕ 
(θεῖς, ΑἸ ξορ μα ἴῃ. Εαυλτι!. ὦτα σου ὑξεπεταύνυτο; ΑἸιτο5 ταῖς 
Ῥαιςθδηΐ 4. ἐχρδηίς ορἤοοΪ ἴῃ Αἰᾳοε εἰς ὦτοι φέρει λόγοις Δ. 

τλλιι5 ἱπσι !οατ, οἾυ ὥτων τὸ οἷο αἰ ῤῥεν τὸ Ὁ ϑ'ϑλυ,τλας ἀοχεγα ΕΞ 
{τοῖο}. ΡΓΟ ] .ΠΊ.ἐ π᾿ ἀμφότερα ταὶ ὦτει ἀρϑεύδειν; ΑΔ ΓΟμη, νιάς Ε- 
ταίπι, ἴῃ Α ἀρ, ἴῃ νττά παι πγεπη ἀουΠηῖγο. ἡ δυνὴ δε ὥτων κατει- 
κηλούσο, Ν᾽ ΟἸ τ ρταϑ (απ τατος δυνά ττι15 ἀπλ Πλιπὶ ἀεἸἸηϊοης, Οἷςο-- 
τὸ Τιυϊίουϊδη. ιᾶτεο εχ δτοιοῖϑ. τε ας ρε πε τ τ 
το ἀγγοξζα: ΨΊΓΡῚ] ν ΕἸ ἐγθέϊα,ν άς Εἰ πιβλλο, ΩἾἶτα καρδίας, σοΥ- 
ἀϊΞ5 ἀαιτοβ» «Πα, τὸ ἑκατέρωθεν κοῖλα, Π 115 ντογαιςΡ0].1,2, ἈΡΣΙΕ 

Ρῖο ὁτακους α)ν τς Ορϑτιλμὸς, ὃς ΑὙτίζοτ,:. ΡΟ] τς, ΟΟμγα.Ασὶ- 
ορμ η Αςμβαγ. . ἱ 

Ω τεΐγρριγας, Ἴγαριιὰ δ πο, ἰπΠτιπιεητὶ Βεμὰ5, 10 [Όητςς σΟηἴοι - 
τὰς δατίθιις αἰ ογιοϊαῦδης. 

Ὁ τεικουστέω, μι, ὗ σω, απ, ηει, (Ἔτι ας 5 [Πδίορο, [αἰ φιμου το, ὠτεικεςξ 
ξιπροῦ πημτιογο ἐπτδτ!5 αιιτ]ϊ), αἰτο σιπιοιόία; φαρτο ὀχ ρίονα- 
τοτῖβ πιοάο. Χο Ὸς 1.8, Κατεμαφυμᾷν ἢ ὡς κἡ ἐὺ βασιλέως καλεμῆῥες 
ὀφϑωλμὲς κα τὰ ζασιλέως ὦτα ὑμίθιγω ὀνοτιστετο, η' τῷ διωρεῖ ὅτι! τε καὶ πι-: 
μά νικδὺ γὃ ἀποιγγοίλαντας ὅσοι καιρς ἀμ εἶν πεπυ ὅν μεγάλως ἐνεργεῖ 

πολλοιὲ «ποίησεν ὠὐϑρώ ποις ὠτοικους εἴν χὺ κωτοτῆ δὺ εἰν πὶ δΐ ἀγγείλαντες 

ὠφελησεῖαν βασιλέα. ἐκ τούτου δὴ κ᾽ πολλοὶ ἐγομέδνῃσαν βασιλέως ὁπ 
φϑιιλμοὶν». πονλο ὦπος: τ αἀἸοἰ Πγμ}5 Διιτο πη ν γι πα] ]ὰ ΠΗ ΓΟ» 
αιυνὰπη ἰαγοἸτίοης ἄτας ἰιοποτῖθιι5, 605 41 ρῚς οοα]1 ὃς ἀὰ- 
τὸὲ ἈΒΡῸ ΒΗ ακυ θλΡὴ φοτηράτγαῖϊς. 58 αι άοηι ΔΩ ρ]1ς5 δὲπα- 
Παῖς δὲ ἀοῃὶς ΘΧΟΓηΔἢ5 605 «1 πο ῃοἱ δος.» αια; τοπιρογς 
{οἰ {ς οἰλ5 Ἰητογοίίοι, Εἴς οὐτ ντ ἐπα τὶ Ἰαογάσθωτ, ἀϊθα ὅς 
ξλέϊα δαγῖριις οὐ τ(τις Ἔχ ρ]οτατα τεππμοίαμπά ον τερὶς σοση- 
τροα 5 ὃζ γε! ταὶ σοπΠ το. 1πάς σοΠΊρ]τγος Πα δέει ἤτητ τοτι 
815 οομ}} ἀπτέίηας Πιη Πἰτογ. Ἀατῆις Ῥαα.}1.σ-, Οἷς ὠτακουσοιώ-: 
τες» εἰσωρόνως διυύανται αἰδϑναλεῶτι τι σημαίνοιεν πιῇ χρουσαὐτᾳ δἰ, 
τι καιρδς δοκοίη ἐ:Ν τ τι πη το 5 σαρταητος Πιδαιιοι]ταηο, ὅς Ἢ 
μα αἰϊα γατίοης αι άρίαπι (δπτῖτο ροῆοητ, ΟΠ τγίμητα: Πρηϊ- 
Ποατοηῖ αι] οσςαίτο τοὶ ρεγοπίία ἔπ σρότογε νἱάογετιγ. Ης- 
τοάοτι!9 ῃ ΟΠ ορο» ἅμα ὃ ὠπεκόστεον ὅκῃ πεσέεται τοὶ Μαρδονίς 
πρῴχματαῖν πὰ ετίατι δή πιοῖα Δισὸ ΓΒ δυ οι! ταρδητ, 4 οαίας 

᾿ἅταιις ει!ξητὰϑ τοόγιση Μαγάοῃ!] ἔπταγιι οἴει, Ὁ Ἷ 
Ω᾽ τακουσ τὴ ςγοὐὐ ὁ, Δι ουτατοτ, ὡροσειγγελειὶ Αι ῖτ 115 Ἔπλ ΤΑτῖιι5.6Χ - 

Ρίοτάτοτ, 41} οτίατη ἀϊοἴτιιγ αιτος Ε ορῖς » ἤΠαΠ δὐιγ! οι 4131. 
ΡΠΙταγ. πὐθὲ πολὺ κοραγμ. Ὠ᾽ τακοὺς ας (ἦν ουιῶ ὡρῶπθ.- ἔχεν ὁ νὲϊδ. Δα- 
ρῶϊδ., ἀπιςωών ἑαυ τυ κὴ πταὐτας ὑφορώμβυΘ., ν]ἀς Οφϑειλυὸς, 8ζ ΤΙρϑστι- 
γωγεις, Οοτηλ ΑὙ ΠΟΡ ἢ ἴη Β Δη.ὠτεκυςὴς οἴ, ὁ λάϑρρ, ἐσοικρφοῖς: 
αϑυθογυ]ρὸ τῇ εἰεοητοιν τὰς Ω᾽ τακὰς εἴν, 

Ὡ᾽ ταιλιγία γἡγαιγλιπν ἀοίοσ. 
Ὁ. ταλγικὸς αἱ αὐλτῖπὶ αἰ οΐτιτ ἀοίοτς, Ὀἱοίσογι 4 1 το φααττο, 

Παρ. ὅς. 
Ω᾽ ταλγίωσις, ἑως. ἢ γαι τα τη ἀο] οὐ ἐαπιγάμ τι τατά τα5: Οἱ ] 2.ςν οτος 

{το Τηγοτρυ. 
ὩΣ τῶν, τὸ ὦ, τᾶν, μοι τα ὁ θοπε νἱγ αιιαίο, Ατἐ ΠΟΡΕ, μιὴ σκώπτέ 

μ᾽ ὦ τάν» οἴ, ὦ ἐπεεῖρε. ΡΊατο τη Αροϊορία, ὦ τᾶν ὑπόκρινα!» τας 
[ροπάςε [Ὁ 465.5ι|4,ὦ δέ ὦ φίλε, ὦ πείλαν, ὦ μέχεε, ἡ ὦ τάν (ντ Ατ- 
τἰοὸ [Ὀγ] δ᾽ Ὁ) Ὁ] πη ἀἰσιιης ἀρ τεσοπτος δυτιοτο5, ΠΙᾺ ἤοτοθὲ 
[εἡ δριιὰ διτίαιιος 8 νἱγὶ. Αγ πο ρδη. Τπτεῦργοβ ἀπηοῖαῖ ΠΠΆ, 
Θὶ δείατη ΠΑ }} ὅς ΡΙΏγΑΙ, Εἴτος ἴῃ ϑοσατίαο ἔαοῖτ ἐΐπεο,δὲ Π ΟΣ 
τὶς των. Αττ τορι. ὧ᾽ πεῖν αἰ παρλεύχθητον εἰσ ἐμοῦ, ὃ απιῖοι ἀϊοεα- 
τὰ πηροῖῃ Ρίμτο. Ἷ 

Ὁ τρια, Φλέφαρα γί Ἐρίρτ. 

Ὁ πτείρκονἤιις ὠτίον, σοηι15 οἰξγοα, ]ιοά (οἷ 5 οἱ εἰφροδέτης;}. τσ 
, Λ)εποιῖς ποαλπατιης, ΑἸ μςρη,1.3. 

Ὡ τέρτο ὡσεί τε ν ο] τ], 

Ωἴτερτο ᾧτιν, Ηονλ.1], 
Ὁ τεγχύτω οἱ, Διιτὶ συΐατος οἰ γέξοτος, ὃς [τὶ ρ ]ς5 Οςἰ (ο:Δυτὶ βιίοσία 

[ρθολ} 14 νοςαης. 
Ωτεγχύτης ἄρτια ΘΔ] σηλιπὶ ἀἰοἴτατ ᾿ἶρτο ἀιΐητο Μειβοάϊ, νἱάο 

Μηπρεγχύπης, 

Ωὐ τειλ ὰ νὴ, οἰ σαυΓΙΧ,ν Ϊ πεῖς, τραῦμα τῦστο πὲ καὶ τά τιον Τάς ἕλκδ., ὃς ὦ- 
τειλῇ αρινά Απιηιοηΐαπι, Ηοιποτ. Π|24..4.0 ̓ς εἶδεν μέλαν αἵμα, 
καταῤῥέεον εἷξ ὠτειλῆς, ΘΔ] ΠΟΡ ΕΓ ὠτειλαὶ καὶ μιόνον παὲ ἐλας Πσπίῇςἃ- 
τὶ ἀϊοϊ το ϑν αὶ κὶ τοὶ ἑλκυ, Ἡ εἰν ς. εἴζ, ἡ κ χέρθς τρ σις ἡ πραῦμα, 

Ὡ “παφύρίθο, ὠτίδεις, 1165 ϑετοηβ. 

Ὁ τικὸς, οὐδ ὁγαυιτ] οὐν]ατ 5, ατιτἠου]ατίτις, 44 ΔΌΤΕ 5 ΡΟΙτί πο ῃΚς 
Ὁ πνιομῦ τρόπῳχαηιοσιιο τηοάο. 

Ὁ ἰτίον, κντὸ αιιγῖ οι] 4, 14. Ματτῆ.ς.26., ἀφεῖλε αὐτῷ τὰ ὠτίον » ΡΥ Ἐα] τ 
Διιυ οι τὶ δἰ. 

Ω ποφέρθηδιγος ἐγαξξαβφςοητα 25 δζ [1785 Βα ςΠ5,Ετγ τη: 
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᾿ Ὦ πίρίδεσ,ν αα]ς Ὑἀτᾶαιν ἡδς πος νυ] ὁ Οηΐαγ οι αἷδ᾿ ὠτίδιων [τ - 
ἢ δὲν Αὐπτοι ποτ. Δα ηνγ. 110.9.ςαρ.53.ς {1.6 λπτοτ πλᾶρηὰβ ἂ- 

105 πθγλογας. Ρ Ἰῃ,ἰ το ς.Σ2. Πλ του τοτι δ α5 [ὰ5 πἴτοτ, Ρσο- 
χἰ πιὸ οἷς [μην τι45 ΕΠ} ΠΡ υ ἴα αιιο5 τατάας ἀρρο ]ατ, Οταιοία ος 
τἰ ας, ἀλοηπατας ἴῃ οἱ δ 8: μγ} 14 ὁη ιν ὁ ιι5 πα ]ὰ οὐ οΥἰς 
τα ἀλοτο Ἔχταπρῖο [δ αιιίτιγ, Οτῆδας ταπτθα αἰ} ἀθτμοτοδ ἴῃ 
εἰ 15 σοπιηοηάδητ,ηιοι ὃ η05 οΧροτγοητία ἀοουτ, Ἰ εἶτιις 

ετἰαπὶ Οὐτὶς ν οἱ Οτις  υ ΠοΊπιις ἐπ ορί[τ0].Η" δ δέ τις κὶ ὠτίδα ὦ 
ο δῶκαν, ὄρνεον ἐκτόπως ἡδυ, ἰδ ὧν αὐ ἰγρφρφικως ἐ πείποι τειν. Χο. «ἰα- 
βάσεως ρυτηοίαιοπι ἰοοιμι οτίατη οἰτας Αὐβοη. ΠΡ .9. ςσοπβτ- 

ππάταιο Ὀ] ταν ποτὶ ταῖς )ταὶ ὃ ὀτίδακ(ἢς εατπι (οτθεπάιπι 
πος ὶοςο Ρεῖ ὀγνταριά Ηρροςτείξς ΟΑ]εη τη ΟἹ, αὔτις τα 
χὸ αἴἴςου δςι κα μδανειν (πο οὐ Δι τατάα ἀϊέξα ἢ) πέτονταί τε 
δ βο;χυ, στε οἱ αἷρ δικες ταχὺ ἀπαγορόίεσι, τὰ ἢ κρέα αὐτὴν καλὰ 

δφίν,δὲς ἐτιφιὴ ἐς 15 [οἷς Οαἰφῃ, το τοῦτο ἐς ΑἸϊπιςητὶβ, 
Μεταξυὶ ὃ σοὺς τὶ τὴν γεραύων τε κὶ “ἈΠ χίω ων ἡ σαῤξ ἐδ καλυυλίων ἐ- 

οὐ ήΐοιι. ἢ τίδωνγον" ὠπίδων ὄξινον δ᾽ ντγοηις πιοίο (οτἰ δὶ ἀπηοῖαῖ, ΑἸ ἃ- 
παρῆι. ἢ, εδ εἰ Ωἶπος,άς αι τι ἔτ" ορ. ΑΞ Πλη, δὲ Ορρίδη. 
τ ἷκν ΠΟ ὦ τίτης, ἀἹρίτιι5 τη ϊπ  πγιι5, τὶς] γῖσ, 

κὐ πῃ λη. ὦ ὃ Ὡ τογλυφὶ εἶδος,» Ὁ] [σα  ρττιη. ἐπωτίς, ΡΊατ ΟΟπιὶς, αριά Ρο].11.2. 
Σιὼ δλαΐω ὡτυγλυφίδα χαζοιίσοι αἴασκ νεται. 

Ω τϑεις ἀΠΓ115.1} ᾧ τρίποδα ὦ κεν τα, Δπίατιιῃ. 
[ 
᾿Ὀδζου. 

ΠΩ ᾿τϑλαδίας, 8,6... 
ὕπο μῦς Ω᾽ υνϑλασίας, οι] ἴῃ ῬαΪα γα τος οδηλίπιιτα Πτητ, ᾧ τοὶ ὦ πο τεθλὰ- 
ὠρραϑίοιι. σμᾶῆνα ὧν παλώςρᾳ, βἘ]Ἰἴαη, ΤΠ οιν Γδς δῖ. ᾿ς 
δια χρβαι Οἱ πιχούταξες αὐιτῚ πὶ σοητα ΠΟ οχ ἱξξιι ὃς ρίασα, Αἰ]15 οἵδ δυιτίυμτι 
ὐῥύπὺπ: ταοτρις, απο Πυάινατιτ ὃς ν οἴ πε τἰπιας ἀριοτν νεπῖο 86- 
᾿πγβνιρϑμμι, 1ῴάνε ἀϊάιιέξα.ΡΟ].1.2. 65) ὃ δὼ γυμνασίοις πλονγῶν τεὶ ὦτα χρττα.- 
τὸ μαι κα ὠπκαταξις, ΗοΙν ς.ὠτυκάταξις τὰ ὦτα τεϑλασμῆνθ-, Ματ- 

αἰ! ἰ5, Δ τ θη ς5 1145 ἔγαξϊα οἱ τ αὐτε παρ ἴοτοϑές. 
Ὁ ΄τοκοστοῦ, οδτιγθογοτιπάο ᾿οαιιόπάο , ἐνοχλαὶ λαλών, Η εἴνς, 
τἶτος,ε) δ, Οὐ αὐι15) παι αὐγῖτιιϑ ὠτόεις ὦνς δοτ  δίτιιγ ὃς Ω᾽ τὸς [2 - 

ἴῷ ῥρλίω ἐ- 

ΠΝ εἰς, 
ἢ 
δαηϊνω ] τἰπέψις ἀϊοσῖταγ Αἤο: νυ]ρὸ ἰερόμι 1ρες. ἘΠῚ ὃ ὦτος μέγας» 4υϊ 
γψιΣιτηις νου ὸ [6 Ζμο ηϊιοῖπὶ λαγωδίαν ν Οσαις Α Ιοχδη ἡ. Νιγπάϊας ἀριιὰ 
ται ἀδι α Δα η.11}0.9.ν Οὶ τρίς δορμηες Οτιμι ἃς Οτιθα,1. ὦτον, ἡ ὠτίδα 
ἀρ ποι- (ἀς ηιι Πιργα)γαγρίτεγ σοι ιάϊτ. Αἰουαοῖς ᾿ά δι Ατδος. αιια:- 
εἰν πίμμιτο. ἀλπι,ηλῇ τρίς ΆΠοσ ἔα [ὁ ταῖτ ἐπὶ πι: φυσὴν ὁ Αθιστοτέλης» ὧτός ὅξι 
οἰ αξηὰ μ παρόμοιϑ᾽. τῇ γλαιυχὶ, ἐκ ἔς ιϑ νυκτεραιος. ἔχ τὲ τοὶ ὥ τα ππρύγια, 
ιὐ χιρύτι ὁ δύο, κὶ ὦτος καλεῖ τας μέγις"Θ- πδδιστεραῖς μεμυτης αἰδϑρώπων͵ ὅζς 5ἷς 

{οτῖθῖς ΡΒΙ ΠΟ ΟΡ μας λυίτοτ.}.δ.68.12..αὐεὶ ὁρτύγων ὀκτοπισμοι}ο- 
4ιεπ5. Η τε γλωήις σμυαπαίρει 5 Χὴ καὶ ὀρτυγομήτρα »"»κ ὃ ὡπὺς Σ Ὁ ἐν 

κύχορυιος,δζο Μοχ Γι 11οἰτ: Οὐ δὲ ὠτὸς ὁ μοιίθ» τοῖς γχαυξὶςγἡ αὐοὶ τοὶ 
ὅτα «τερύγια ἔχων, ἔγιοι ἢ αὐτὸν νυκτικόραχφι καλοῦσιν, ἔστι ὃ κο- 
λοζὸς([ἐρεπάμπι κέζαλθ.)κὶ μιμυτὶὴς οὐ ἀἴτορ χέυδν Θ΄ αἱλίσκεται πε- 
φμελϑῦντος ϑείτέρφυ “Ὁ ϑηρ 8. ΜΠ, καϑοίρ γλαῦξ, 1 ἴτὰ τγαπίξι! τ 

ῬΙΊπ.}.10.ς 40.23.4 ἀἰςοἢὶϊ σοτιιγηϊσιπι Ἰο με η55Δούπταιις 
γηὰ ρετἤιαία Οἱ οτεῖ5»8ς Οτιις ὃς Ογοἰνταπηιις, ὅς, ῬΑ ]ὸ ρὸΠν: 

(αἰαὶ ἢ 
Ἰηϊιαε μι. 
πόπαι, ἤν. 
κοτε Νιδνι 

υαίῃ: 

μα Ὡήιι τι" 

ἡ θαι, ἱ ΕἾΜῈ ᾿ Ἷ 
οἰγη δίδει Οὔι(ῆς εἰΐπι 1η νέγοηας (οτ δοπάϊιπι., πόη ν οτὸ ντ Βασθητ 

νου ἈΠηα" οπιηΐα πιξάοίᾳ ἐχεπιρ τα Οὐἱϑ) δυιθοπο πλῖποτ ο[Ἐν πο λιιϊς 
ἜΡΙΞΗΙ ταδί οτ αι ὑ115 Ρ᾿ΠΠτοῖς ἐπιϊαοπιθιον ἧς ὃς ποηγῈ {ΠΠΠ: τὰ 

ἄλδιι τίη αἤοποπι νοσδηῖ: ἐπι ταιτῖχ 4185 δυ5 ἂς Ραταίι- 
τας δέ ψισάδπι σοποτε (αἸτατιῖχ. ΟΑρίτΓ μιδιιά ἀϊξβοιτεν ντ 
ποέξιια;, ἔπτοητα ἴῃ αἰ ιο οἰγοιπτοιητο Δ]10. Ἀπ {5 29. σᾶρ. 
6.. ΑΠοηῖβ. Νοδυδτιπι εἶ ἰὰ σεπας πιαχὶστυπινυσιις ρὲ α 
πιὰ Δαγίππι πιοάο επιῖςαῦ Ὡτοφζαῦ Οτἱ αιιῖς πάτιιγα )οτ ΠῚ ἀ1- 
εἴταγ αὶ ἔχοι ὸ ἀεοἐρί τατον ἀπιις ἢς πὶ ἀῖαιιε ᾿πδ ας 1] οἷο- 
τίοἱα; ἔα! σμογαρέο οχ ἔα. 1}} σαρῖτα τοὐ ἄυνεξαπτίαυτος κεφ ϑικὶ 
χοῦν’ αὐϑρωπος, κενόϑοξίθ.ν Κα Ἰλις ῬἰοηγΓ δ Εις. . ει κίπ'- 

φε κὐ λαῤε Ἰοημ6Π5,Καὶ ὥτοι ὃ οἱ αὐτοὶ, το ὁρ ἐν μιμν» οἱ κ᾽ δυεξαπει- 

Ἰἀδο 

«δι μαι 

Π ! 
ὁ μαΐτι 

Ἷ 
υὐπιόθι. [δ΄ ΤΙ 
ἐὐπιίνι δι: 

αι Ξε 

» ἼΝ πήτου :γπάε Οοπταν ἴα Αἰ μοπί οι ἴδ Ροτ [Ἐ τὴ σις Ώ 55 μόνοι ἃ τοι τὶ 

ΜΑΣ το ἐνψυλων,ἀἰχῖς σκὠπγεστι κὸ λοιδορ; δ᾽ α ὅν, ἰγοις Ετ ἀε Οτοὸ ἢς οἴτατο 

μοῦ : 
ν “.͵, ἢ 

ἀἤμαΝΝ Ἰοδο Ιεσεπάιτιπι ἀριιά Ατβεη. αὐτορχι μβυ (θ- γρεῦ αἱ ἔσεται. αιϑρω 
μή αν; “ποειδ'ὴς δέ ὅφι τίωὐ μορφίε, κὶ πατῶν μιμυτὴς ἦστι αὐὔϑρωποι ποιεῖν - 

πἷρ πὶ «δὺ -ζα πατωρῆνοις ῥαδίως ἐκ τὸ τυχόντως οἱ κομεποὶ βτοὶς καλοῦ 
σι.ἐν γοιώ τῇ ϑέρᾳ αὐτὴ ὁ ὅηυτηδ εἰότειτος ὀρχέϊπαι Χ φρίσωπον αὖ 

“0, πὶ ζώα βλέποντα εἰς τὸ ὀρχϑυᾶμον νδυρ»πατεῖται(ῖ. Δι εος οαἹ. 
σδητιῇς πιαῖο ροτίιι5 η114π| γδυρφσττα τεῖται 5 Ἷ- Πάει τς τγα τ - 

ται) ον Θ- δὲ τις, ϑζς,διης ὃς ραταῇτιςος Δ1165 οὐ Σκώπες; 1125 (1 τ 

ποέτζιιᾳ πιϊηἰ πη. τοὶ 

Ὁ τὸρ δ ργορτίαπι ποτε ἀριιά Ἡδπιεγινι ἄς Ε φιάλτης, 

ἰ τότμυτος; αι δυτί οι πὶ πα οῖ ΓΟ ΠΠἀπ|νς Στ. φαῖτ, 
Ὠὔτρωεν,  Οπιρε οθατ. ἜΡΜΟ 
Ὠὐ τώεις. ἄεντος δ αὐτί τ 5» 468 Παΐσοπ ν αἱ ἁηΐ5. πο φέρν τρί 

ποδ᾽ ὠτάεντα. τ ) 
τῶν, Δα ΓΙ απ, Ρίατο ρτῖπηο ἀς Ἀοριδ. καάταντλείν χτ᾿ ἦν ὦτων πὸ 

ὙΠῸ ὃ λόγον, τ ὧν ΟΝ το . 

ΩΥ̓Ὺ Ο Σ,ΙοηιΡτο ὁ οὐ πἰφδοσηεντ ὧν τὸς ὀβὴρ,ἰάςπὶ νἱτ, Ποπιετ. 

ὩΦΕΙΛΔΟΝ,Ρτο ὥφελον μετεῖναι »ν τ ἃ ΠῚ Ἰατοτοίϊοιι. Ἠεἤοιι5, 

μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὠφειλον ἐγὼ πέαπτοισι μετεῖναι. μήποτ᾽ ὠφειλε Τ' βυκόλον 

οἰκάσω, δὲς. ἘπιτΙ ρΙ ἀ.ντίπατη πα] 11 τῇ οὐεηιες, ντ δι θαῖςιι5 

διαδιζαγεσ,ὅζο. 
ὨΓφεῖνο ΓΟ εἶσὸν, 
8 φέλεια; αε δ ν τα τας, το ἐς ἔχιι5»επιο  απΊς ΒΓ 5,, Χεπορβοη, 

ἐμαί 

ἐρέτης 

οἰονηίοῦ 

Ἔ 
οδαϑοῦ ΠΩ

 

Υ̓͂ κἰαϑ 9 

ἡεὐομλμειν 
εὐϑας ἐω 

"εὐ ταθι 

“ἰλν 

- 
ἄ; τ 937 

ειδὶ δ εέλειεἴ ὕξι, ΠΆ}Πι] οΠὲ γε Πτατί, Αρυά Ρίατο σας ὠρελείας λαριβαὶ - 
γεινν ν τ Πτατὸς σαρογο.} Ἴατο ἦε ΤΊ πιαο, ΟὝ ὁ δὶ κ᾽ ἃ ἐμὸν λόγον 
(ἵν γε ηγδὰ ἔστε ορέμῃ! Οὐ αιτία ὶ μαγίστης ὠφελείας γἵ» εν κα ὧν: ΟἸςογο 

Κοιαν δηΐτι ορεπιότιπι οο σιντέοννος πΟἰσὶς ΘΟΕ} αττ]εγῶτ, 
Ὁ φέλεια, [ Πάτπγνρις Πάλι, θοη 9 εια,συμμα χία, Ατήΐζος, ἀς 
τι ἀο,᾽᾽ ἐκ γεοῦῦ ὠφέλειαν ΘΤ οἶτοὶ, [)ςῖ αἰ χα! ἔπιτι ἃς ΡΠ ἀ μη, 
ὦ νέλεια γίνε ταν, Πλταιταν Δα χα αι) π τείτω; τυ ἢ ΠΤ τιον. 
ὦ φέλειαν ϑύρισκεάστι αν Χὶ Πα’ ποι ταγο] άςηι. ὠφέλειαν πίμ- 
πεῖναν ΧΊ Πατο τναρππίτγοτο, οι 7 Βιιον ἀιΡτὸ Ρ'φἀὰ ἕξι ρτς- 
ἀα Ῥτγουῖο, }ἰλιτατ ῖη ατπ1}, 

Ὁ φελέομαι, μ. ἤσομαι,πουμάμν ὉΠ τοὶ σαρτοναιοτ 9 ςοπιπιοάι πὶ 
σοπίςαιοσι το οί ο, υογ αςῖο, Πιῆγο ουγο πλθηταπ, ἴω πιο 
το πὶ οἰζ, Α σοι. ὠφελοιίΐμωι τὸ χείματα. Ῥοσιι115 σ ΠΊΪ ΟΣ. 
ἴῃ Ρεσιη115 ἀοοί ρῖο νει ταῖς ηι, Αι ίζοσ. 8, Ετηϊςο. ὠφελεῖτο ἐὺ 

ἐκτίνοντας μεγάλα, [ΟΠ φατίθλιις ν τι ἠ ττατὶς τα τιῖπε αττα ας, Γ]α- 
τάττῃ δοΐϊοη, Χ εἰ ἐτογοήκουσει δὲ ποτε αὐκξν χἡ πδοὶ φίλων δγκλε- 
γομῆϑες, ἱξ ὧν ἔμει γε ἐδόκει μόλις αὖ τις ὠφτλ εἶ ἄστη πυρὸς φίλων κτῆσιϑ 

φο 5.110 Π|.ὠφεὶ δἰ όϑτι οὶ τ᾽ αν ὑεῖ, οχ ̓ρ[5 ἔγταξξιιπι συ ρος, ὠφελού- 
ἀμὴ οἰς αρετίμδ Ἰάετπι Χ τη. οἰ λεληϑεὶς, [1] οἰατιις αὐοκοῖ δὲν ἃ φελὴ 3ὲν- 
παρ Πρ οχίς ρτά δα ἀϊτας 052} } ταν, λπ μ], ᾿ 

Ὁ φελες, ἃς 

Ὠἰφελε,ν τάς ̓ ῃ ὠφελον, 

᾿Ω φελέω, μιΐσον, ποῦκοῖ) ἵπι10., ρΓΟ Πα πὶ» ἔπι γῈ1}15, {τί οι οδεπὸ 
παςγοουσο 40 α ἐβοὶο ἐδοηξογο;ἤιηι δυχ  ο, οροῖπ ἔς- 
τ Δ Δ] σ  ητιι81 αἰϊογο Οἷς, ΑΔ Αςοι ὃς Ροοιϊοὸ Πγατία, δῖς 
ἀριιά Τ οίς, ὡρελεῖ δηληπτικεῖς: δὲν ὠφελεῖ, 1.1} ρτοάοῃ, ταν 
ὀπείνίω ἔσῃ τὰ μέγιστα ὠφελνκως .» ἀς 112 ορεἰπιὸ ετὶς πιουϊταεν 
Ταιοϊαν άη Αοἰνατι ὠώφελυσα ὠροϑυμως τὰ δ μα τὰ, Οἀ1α 1,4. Οτᾶπη. 
ἀπ Πσθμτοτ τη ᾿ς 4: ΡΟ τη. Χ οανςαπη ἀπορας Αςςα Πς 
Τοδύτομαν τοὶ μεγεσ' ει πτόντοις ἐὺ βέλομδίοις ὠφέλει, ἢ πηηγῖς Ὀοηςῇ- 
οἷϊς ὁπληςς ἔῆσιε το ρει πιὸ τη ςι δδατιιν 48 οση οἴδιι5. ὡφελώ 
εἰς τὰ μέγισ ταγίιι τη πηαχλινὸ γε] τατὶ, ΡΊατ. ρη . 6.ϑ μήλοις εἰς τοὶ 
μέγιςα ὠφελεῖν, τγετια πὴ ἃ θστο νει ΠἸτάτο πη αιυιᾶϊη πιαχἑ πηάπν. 

οἰ φέλημαφοπιο ΠμποαΓαπηγαοε ργοάοῖοντ νοτῖς Οιςοτ.3.ἐς Εἰ: 
αἷδ.. διάξει ωφελήμοιτει,κὶ βλαμεμοτα, Πα ποητα ὃς ἀοττῖ- 
τηοητα, χροΐ, 

Ὠἰφελὴς οὐδ, ὃς 
Ὁ Ῥελήσεμος)ν 1 [15)γΟ ΤΠ δ, ΘΟ ΡΠ ΟΟ  ς 58 ἴῃ ΑἸατο,παύρρι δ᾽, ἐφη9 

ληπιρμοι, 

“φίλησις, ἦν ν τ] τᾶ 5. ΟΡ, 
Ὡ Ῥφελητέον, ᾿ϑειᾶτο ΟΡοττοῖ, 
Π᾽ φελητέίδ. ςοπηπιοάο ἀἐΠεϊοηἦτ|5. Χ οπ. 
Ω᾽ μιλία, ντΠΠτα 59ζη ἘΡίρ. δὲ ὠφελί»,} δ᾽ ἀς πὶ, 
Ὁ φέλημος γε, δ κ Κ)ντῊ]}1ς. ΡΈτα 1|15..ἍὙ ὠφέλειαν ἡ μποιοῖν,οχ ρα ἀπ 5,0 ὅ- 

τπηοάμις,αυΐ εἰ Διῖχ 10 γαι ΠπμπχιΘατα πὶ αἰΐοτγεης,Οἱς. Χεη.- 
φέλιμόν τε ὀμϑρώπῳ κὶ ἀγαθὸν ἐμ). ἄς ΠῚ.) αὐτας οὃς ἀφελίμοις ἠγάπα 

εν ΠΡ] ςοπιπιοά4ς5 αἰ] Ἰρεθατ. ἀφέλιμος καὶ αὐϑαίνεσις, ν τ! }Π15 δά - 
πἸοηἰτίο ΝΖ κεξξις ὠφέλιμος, 5 ντ 5. ΓΙυτΐη Ὑ Βεσηπῖ. ὥ- 
φέλιμος ποίησις ὈΊΑτο. 

Ὠὔ φελυν, τ] ΠΑ ΠῚ ἐρο: Δοθυῦνρτο ὠφοιλον» ἃς σοῦ ΠΤ ΓΗΓ σα πὶ 1 πῆπ: 

ὄφελον ἱδεῶεη γε ΠῚ νἐ 1 πη, ΕπιτὴΡ. ἀφελον ἐκλιπεῖν βίον ) 86 - 
ΡΒοςντίηδιη νἵταπὶ το Πα! ἴςπν, ὥρελες, ντλσατη τα. ῬΓῸ ἄφει- 
λες, ὡς ὥφολες δεαῤῥ γί αν Α ΤΥ ρἤαπ,, ντίμδαν ἀϊταρτις ξ{- 

[ἐ5.Ἡσοτλο.}} γνώς ὥφε ἐς ὐτόϑ' ὀλέϑεμοντίηατν ἢΠΠ|ς ρογ7ςς5, 
δυκτικεῖς. εἴϑφειλετθαιητ Γοτογρι φελε,ν τίμα 11 ετίατη Αἀ- 

τπετθ. εἴ ὠζελεν ἐροντεηατη ἘΠ τ, Αγ ορῃ, ὧσηο μή ποτ᾿ ὥφελεν 
λαζεῖν μὴν λαον, ντἸ Δ τη Ὡμ ἢ 6.14 ΠῚ Δοςορ Ποῖ ΜΝ επείδ πη), ΕἸὰγ᾿ - 
Ρἱᾳ ὠφελε “ἀΔενιυτο ὥφελεν ἄγειν, σα τ ἀμπςοτο Μαίπσιις ἄφελεν ἰα 

δοδϑοω ζωμὸς Ἰνι Ἐρὶρ. νἱάς ὡς ὥφελον, 

Ωἷφγαλμία σεν, σε {πὶ αὐτιῖ[τ. ᾿ 
Ωἰρϑίωραρι ἀτιϊ,ςοηΐρ οξξις ἤχαν,υ ἡ (τις Πιπν ὠφϑ μείλις'αγ τηαχὴτ 

στὸ τυἱτ «οαἵρ σις ἐφϑησανγοοηΐρο(δὶ Πιτον!π Γητν ἄορτο- 
Ἀεπῇ ΠΣ ἐφωρα ἕησαν, 

ὩΣ φιλότης, δν 1 !.Ρ Ὁ ῷ ὡροσφιλέςατε, ὃ ΔΊ Ο᾽ ΠΊπΊε, 
ΩἾφλενῦιο ἀΐφειλο, ἀο δ τροπὰς Βαϊτον ᾷς σφλισανὼ, 
Ὠἴφλυκα τί) δεκδω τοὶ τι 41 τα; ἀεθίτοτ ἔπ). Αὐτό ρ νεῷ. ὸ δίκαξ 

ὠφλυας τ 
οἰ φλυκαὶ; ὁτυς, Ἰατηπατιις),ὃ ὄφχλων:ψτ ὀφληκῶς τίω δέκ ων δικαήωςγαριιᾷ 
Τιη οί ἢ τὸ φαπιπατι5, κά ταδυκο: γυτσύδεκος, καὶ τοῖκ δέτος 5 Κρ 
τεγιῶσ μὴ. νἱάς Οφλισχόμω. 

Ὠἴφληυᾳ βαρὺ πὶ σταπάς, χε ον, ἀςεδίταπι. 
Ω 'φυθν,ἐλαφρβυγίειις Ἡςείνς. 
Οὐ Φρυωμῆν-,οἴλτι5. Πρδγο Ποίμ5: 
ΩἾ φύϊα,ρο ἢ Π  »ὃς πεῖρα πα Δι, ΗςΙν ὁ. 
Ω χαιαροι, κα νοῦρο οἴγω, ᾿ τ 
εἶ χα, ἀτηπεητα, σάτα ἐς δες (εἰ νἱάς ἱεροηἀύπιης Πτ ὥχαις 
Ωἰ χεῖτοςίεάεραι, Ν Β 
οἰχετεύτα αριι ΠΊΡΡος. 1 ὀμρύσεις κ δεεξ δοις κέέτωται γ ἀςηϊματιι8 

εἴν μαθοι εββμια ἄτας ἐπι τί. ᾿ 
Οὔχετο, ἔσο τϑαι ξυμ ἐτρα τὰ νοτθῸ οἴχομαῳ χέτ 

χὶτ ἃς αἰἰλτ. ΡΓυτατοΐη ΡῈ], 
ἴθυσαν) ςοπιπιοτὶ ὕπητ », Βταθατὶ Δηϊπηόαας (υἵρεπῇ ἔμοτο; 

Ὁπιὶ, 2, ΚΚΕΣ 

ἡ ξανας αἰ, (αττὸ- 

κα χεείχνγν ἧς 4015 ργοςογοῖ ἐπαχὶ πιὸ αὐ μαγδηάος δὲ ἁταὶ-, 



θ32ὃ 

Ἐμΐατμ 111 4.ο. ᾿ 
Ὠὐχλ δ, προ! !οννφΈ: ταοιςο, ἰδδοσο,αρτοτο, εἴν ἢ. 
Ω᾽ χόμίμυ ἃ πιο ἀϊσιιατ γα οῖς να [ἀτῖηὶ το Ρογυεχ . Ὀεπγ. πῆρα στε- 

φαὐν εἰ υϑὲ ὡς ἐκραίτησε φίλι τῦστΘ- ὥχετο ὄύϑις ἀπιών. ἷος ἦι. Ασδά. 
ἴγσαχιις σ6 Ὁ ἔετιτι δα οιιπι γα ῬοΓγΟΧ  Π11159ἷ,ΠΟΕΡἴ1Π}15. 11111155 

Τυρίητα παστῖαπι οἰαῖε τε οὐυίδιι ΒοΙζὶ Ῥόγρας ΓΙΑ η Ρῆς- 
ἄσπον το σι ἀϑάϑατον, ὧν κ ἰ διαί φϑορον οἴχεται πἰὸνυυὑπεκχωρῆσαν 

τῷ ϑλυώτῳ, δὶς ἀϊχὶτ Εοπιοτ. βὲ δὴ ένα, δἰ πηι] τόγαιις ἀἸοἴτιιτ 
μοιϑεὼν ἔχω αντὶ τῷ ὕμαϑον, δῖς ὃς Τ᾽ οϊτι!5. Ομ ττῖπ5 δὲ Οΐπτ. ν]- 
τατη ἱγα ἀϊσιιητ, αι ἃ Οτα σὲ ο[Ἐ τιμ ὡρ εἴτε. 
Ὠἰχοα, ας, ἡ ΟςΒταγάιια δὲ νυἱρὸ Ο εἰν ε. Τογγὰ οἱ ἰατεὶ ςοΟ]οτὶϑ ὃς 

ΡΠ Πάν πὰς ὠχρῆν χρῶμαι ἀϊέτιπι,1 χλωρόν. Ἐτ νογρα πὶ Ὡ᾽ χοῦ σώ 
κα χριστῷ χοαν μηλίνίω, ρνοδας Ὀ]οίς.1.5.ὁ4. 108. ΡΤ πῆι ἀςε 
Ἀυδτῖςᾳ ξαδυλ (απ: εἰς μέλτος σεκτονικὴ)] οι  Π59Ν αίσιτιιτ ὃς 
ἔπ ἔεγγαιῖα ππθῖα 5. Εχ οα τ οομγά, Ἔχυίϊα τυιδγῖςα ἴπ ο}}5 
ποι ᾿πτὸ οἰγουπ τῖ5.Ηος ρΙδπὸ βΠ] πὶ εἰ : πάπν σοητγᾶν εχ 
οοτα νὰ ἢν γυθτῖςα. Τ Πςορ τοὶ, κδεὶ λίϑων, γίνεται μίλτος ἡ ἐκ “ἡ 
ὥχοας κριτεικαιο μῆῤης. Το ἴς.1.ς.ο.ἀς Ἀπθτῖοα ἔλθτι]ν ϑυνάται κα ἐν 
τῇ ὠρὸς ἐσαῆραν ἰζηρία ἡ ὠἶχρας χαϊουῆψης αὐ μέτει βαῦλά σὴς εἰς μίλτον, 
Ἐερεπάνι ἐρίτιτ τὰ Οοάϊοε ΡΠ πἰ]»Ετ ἢν εχ οοιγα εχιυτᾶ,γιι- 
δτιςα, δίς. Γερο Οα].ἴν 2. Ῥγορηοῦς ΗΙρρος. ἃς Υ Ἰτγιι.}.7.δς ς: 
7.Α1ὴ] ὦ χβαν [οτίδιιης πιΐηιι5 γεξζὲ, 

ῃὐ χραίνω, ρα! ] εἴτο, ὠχρκάν, ΝΝ ς ἱπ ΑἸοχίρ μα, ἢ χορίνει ὃ ῥέϑος»πίμ- 
φρησι ὃ χείλα.ντὰς οἴ χβα, 

Ὁ χείας ρα! "τάς. ὠχείας κέ γύταμ ρΑΠΠ 415 ἀἰοίτιιτ, Αττοτιΐη Ρτς ἀϊς, 
αυδίϊειντάς Ὠἰ χρκείω. 

Ὦ χρίασιφ ρα]! οτοῶχς Θ- καὶ ὀχρωμα, 014. 
οἰ χριάω, μιάσο,εν, ἀκα ρα} ]ς ΟΡ ] ἴσο. ὠχραίνῳ :τίπηξο, Ὀιοῖταγ 

δίϊτε τα ὠχθῆσαι ἡ ὠχριάσωντ μειδῆσαι καὶ μειδιαίσι, κα τηφεῖν κ) Κα - 

πηφιάν. Ποτα.Οἀ.λ,Κ εἶνον δ᾽ ὅποτε ποέμποιν ἐγων ἴδον ὀφϑιωλμιοισὲν, 

Οὐΐτ᾿ ὠχούσαντει χρθα χάνλιμον, τε αν κρειῶν Δάκρνυ ὀμορξάμϑμαον. Ατῖ- 

ποτα Ργαάϊς Οὔτε ὁ ὠχριών δεαὰ τὸ φοβει ὥτη.ὠχείας, ὀνὶ μᾶλλον τῷ 

πεπον ϑέναι τί, ΤταηΠατὲ ἀἰχὶς ΑὐΠἘΟΡΙ. ἴα Ρᾶςς5Η πόλις γὸ ὠχῳώ- 
στὶ κἀν φόβο κριϑνυΐμη. 

Ὠὐ χρῤλϑυκον οὐἶσος» ἢ ο5 εχ [πτεὸ ῬΑ! εἴςοπ5, 116 }}.1η σδῃ 4140. Ρᾳ]- 
1ϊάι5, Βατίσατ ἐπ Ρ4 1140 οἀπάϊάιι5» Ματςε].}.4. Ὀἰοίς.ς.43. 

Ωὐχοομαγατος τὸν τάς Ω᾽ χφίασις, ᾿ 
Ω᾽χολμαατοι,ημῖδιις οςα}1 ρα! Π 4 1,ν οἱ οςπτα: ςο] οτος; ΑἀΑπιδᾶη, 
ΟΥ̓Χ οον, τὸν ἴτο  Ππ|58 οὐ τότ ἩΠΠππι:ντάς αἶχοθ-. 
αἴχεθ, κε, ὁ, ρα]]οτ,ωχείασες, οπης.1}.γ,ὧχ ες τε αἷν εἶχε παρειας, ρα ]- 

Ὥ ἃ “ἢ οὖ 
ἐλεν Ὀτοῖταν ὃς ο᾽ χρομακὶ, χλώρθτης ὩΣ χε ΘΟ Ἰερ απιουσυοά [ἃ- 
τῖπὲ Ἐγαλλυπιῖνε λαϑύρίθ- εἰὲ οἰσοτα ἤπς ςἰσογοιία Οὐΐπηι. 8ὲ 
Ῥλι. 8} αἷτ 1. 18.0.12. ΕῈ δὲ οἰσογοιι! πϊ αὐντὶ οἰπουῖς, ἰλαθια- 
Ἰ15»α πιο ίαϑν οἷτισὶ Ρ᾽ ἔτεσι; ὅς ςΟΝ ος χ ορὶς νοσαττια Ροῖς πον 
ψὲς. ΔΙ οη.1.1.46 ΑἸτπλθητ. (ογ δὶς, Παρασλήσιον μὰν εἰσι πίω) ὠσίαν 
οἱ λάϑυροι τοῖς ὧχ ρφις τε κὶ φασήλοις, ΡΤ αξι5 1 2τις τ2,αἰς ἔα θδπλ 
ὃς ἐγο τ ὅτατας Βοτίρας εἰς ἀρ ι155 δὲ πάτιτα σαι ία ἴῃ αἢ- 
τἰσατ 5 (ογὶ ρταοῖρίς ἰϑατιι5. Ασιτοτ, μΠἘοτ.1.9.ς, ουν δὲ ἐπε 
ιήτοότι φυτόϊειν συμφέρει αὐδὲ τεὶ σμγωΐν κυώμοις κἡ ὄὔχροις. ΤᾺςο- 

Ῥμταίκ, ἐς οαι{.].4.ςαρ.:.Αἴογῖς ἔλίσαπι ὃς ἐτυλίλιιπ ςοἰογγι πιὰ 
Ῥότταμα 1, ρογογατὶ, ορατὶϑ ποπηρε οχ σογτιρτίοης οπγοι!ϊοὶ 
πἰθιι5 ν ἐγ δ ύιίαιιε 1 ραπιις,}. ὅτε καἰ ὁ κύαμος καὶ αὶ ὥχο Θ- τάχα 
κόπτεται: 110 4 Ράτιιπι ἔοΠ ςῖτες ν οττῖς Θᾶζα μος πιοάο,υ4- 

ΟΡτόρτοῖ φαἰοττἸ πὸ [λας πατιιγα τα πα ήτο ἕαθα, ὃς εἰςοτα, 
χεθενοῦ ον ρα ἢ Π Δι» ατοιι5,χλωρός, Α τ τον. ἴῃ Ῥτςἀ!ςαπηεηζ, 114-ἰ 
μιτι αὐχεωϑεὶς γάρ τις ἔδυϑιρὸς εγγρετοικὶ φυβηϑεὶς, ὠχ ὗς. ὠχρὸς ποταιμδ 
γελφέεταις Πτιλις ΡΠ βήτιιτ ρα Π]411591ΔΘπὶ ΑὙ Ἐοτ.ΐη ΡΓΘΌ]. ὠς 
χολν τὰ ὠοδν ἴτ. }}Π5.ᾶζα 1.6. Απιπιο, Α εἰ ζοτε! Αἱ νεττίτις 
Ἰατςις Βιυπτοτ. τὸ ὠχρὴν,1.ΡΑἸ]οτοοοηῆδλιιιγ εχ αἰδὲ δῖ Βαϊ ςὅ- 
ταϊχεϊοηα91.λδυκού ξανϑ μεμεγυδοεγτοίξς Ρ]ατη ΤΊΠη. τῳ ὠχρῳ, ῖς 
ῬΑ Γοτ ρθαΠ ις ζΟ]ον εἰξ σοητγαγίι5» Αὐῆος. ἰη Ῥγαράϊς. 

ΤΠ  χωχενρογητ,  1Πτ,ώχετο, 

ὨὝ, ὡπὸς δ, ἔς ς5,ν ΟἸτιῖς γτυούσω ον, πορόσον ες, ΕΤΟτΊ.1].: ἐσγ᾽ δ ἔμμοι 
Ὑ. Ὑετλαΐη κυυεὸς αὖ εν, εἰς ὦπα ἰδέδθει ἱ, εἰς οἴμν ἐλϑεῖν:ν ας αν- 
πωπεῖν. ΕἸ: Ποά.- ἰϑων εἴτῃς ὃ ϑεύς εἰς ὦπαι ἐΐσκειν, Ω᾽ ψιοο 15,0 - 
ϑαλιμος, ΕΠ Ὲ. (4... (Οοπηπη. ΑὐἐτοΡ .1π Ῥίατο, ὦπες δὴ ἐσ ϑρβοΣ 
ταττλϊ πα υἰοίγμαται γέρ ὅξιν οἱ ἐφϑαλμοί, νἱάς Ω᾽ σωπή. Ηΐίης ὀξυω- 
“πεῖν, ἀμ(Ἕχυωπεῖν, οἰ] ἀεγιιατὶς: Καταπτᾶν, δίς. ΩΨ πος, ἡ πος πὶ 

Ῥγοργίυπι αρυα Ηοπη, ΩἾτὸς ϑυχέτηρ, Πεισίωοράσειο, Οἀ. (7) 
ὨἾψα; τοὶ ἀπγητήρκα, ΗἩς γα. Ἷ 
Ὡ  Ψίκασι,ειιπέξατι (πε. ἐβοίδεωαν, δια γι ἀς Οψίζω, 
Ὡὐ ψίῶλ»» [δγῖτι5 ν οηϊτ,οψὲ κὶ βραδέως ἥλϑε, ΑΞ Πα ὠψίϑ'ν ποτὲ αἴκων 

νἱάς Οψίξω, 

Θ᾽ ψοπόνθ. γε), τι οἴτοα οὐδ Γοηά ν ογίἈτιιγοδίοπατοτςοηιμι5,)2 
οἴτιιγ ταπηξη ὄψον ρτο οί ῃΐο, ει τῷ μικροῦ, Ἐξ Οταπιπηαιι τατ 
ΠΌΠΏΙΙΠΠ οὐἔτ πίτιπη ἀϊς πα] μπτ, αι μΑ πὶ οδίοηϊιιπι; ρατῇ τη ς-- 
πλοτοϑ τάπητα Πτ ἢ δὲ Ρ ΠΠἸτεγάγιπε δέ ηἶτας. πη Ἐρίρ.Γογιθέτυτο 
ὠψοπόν. Σπι. θὲρ Εὑμ3 τάδε σύμζολα τέχνης Θήκριτο δυυχοσευΐας ΓᾺ 

᾿' χϑθ. ἀπρωστί μᾷυ(ὃ-.ἵ ὁ «ἴξὶ τὰ δ μα εἰχολέμαυ.. ᾧ μϑίγειφος Ἵ 

ἢ ψωνες. ρεμυατία ςε]]2. ᾿ 

[9] 

Ἰοσ οἰπια ἐηδδϑ ἰπδῆτ.[η Ἐρ᾿ρταπηπι, Ως εἶδον μελίπίω, χε. μ᾿  Ω' Ω' ΔῊ Σ᾿) Θ᾽. ὁ κὶ ἐγ Γ}115 ΟἸἹΟ ΟυμΑτιισ, ϑοοιδιής, 

ται τσ ΚΑΡῚ Σ ΚΑΣ Ὁ Ξ ἃ 

ΕΙΣ. 1: ΠΝ ἃ- 

ὝΕΣ πὸς ὌλῖΖ 
τϑδτι 

ἜΣ: 

μα νψμ 

, γαΐνν ν 

μέγ 

ἡ, υἰμὸ γν 
(ὐν ὧν 

« "Νὰ κα 

«γώ 

Ἷ (ες 

ΓΙ 

Ἴ δεῦμα 

ἱμημμ 

δαλιπινϑομια ιἰ: 

ἢν κικῆτων, 
δαιφπφίμι ἴδοι 
Οσαΐστης, 

ἐχίλπίιο, 
ἐγαευλικπϊοίο 
Αγρσὶ ἀπίμτος, 
Ἀγιυνλιημεν γῇ 
ἰγκογόδιηιδικυδη: 
ἐγυφθι ζυρι 
πρρραή ἤν, 
ἡροβηυν Ἰἰ2ιο, 
ἣ 
ἐγριὴ 



δηλ 
ἜΣ ἤθη 

ἀῇ η 2}. 

ΣΕ ὅϑὴς ἐκ ηρ ρος 
κύρη, 
βγαΣ ἀθασαιη, 
Ἰ θη 
Πα δι. 
κι νεμῃι 
ἡμ ἀβηι. 
ΠΝ, ἐν, 
ΠΝ 

᾿Ἵ 

ὉΠ δίῳ 

λη δ γί ὑ.. 
δ᾽ προ μ 
ἰδανς δ πὶ! (ν. 
ττὶ, ἢκίω- 
ΤΥ 
ΠΥ 0 Π0ῃ 

πυλιρὶ 

ΤᾺ 
᾿ Η ᾿ 

δδ αὐ δι πη δὼ 

Ὀμλονμ! 
Ε ὑπαπμ τί 
ἰοϊιη μιΐτηι. 
Τ ἐν ηδίηη 
ἡμπἠριρίας ἐς 

ἐν, 

ΟΝ φρνὰ ἀδην, 
; 
ἢν υἌοείβιο 4ιαγηγμάα) νΟΟἾ))}, Ράσ.939 
ῃ 2, Ἱεγῥογηηε. “ποηιαἰοΥΉ 2 5 79" φί τη [ν [ϑτ α- 
Ἵ Ρμάροοτας τἰγεριαῖά, 942 
ΟΠ 3. Οοἰϊεξίϊο νοζμνη μὰ ργὸ ἀϊκεγζα [{Πσπιβεατίοηε κο- 
᾿ ΘΟΜΣΗ) ἀμμοΥ [2721 ἀρ βρη, 99. 
4: Μυῤιοῇ ἀε ἐχευοίτης οὐάϊηιι:5» ἸΟΟΙ 
ο ξ. γοοω μι Ωἧς [οηιποατιοηε5: ἐδιά. 
 ὅ. Ο)ανοῥο(οὶ ἀό ἀἰξΠἸοπῖδις φριδμο φἠήίτην γεῖ αὖ- 

Ποιτγν ΙοὺΣ 
Ὁ Ὧς ΟΥκοὰ ἰησμα Τιαἰ οί ἐκ [ογΐρτις ἀο ἀγτε 

1οάηηῖ (ὐγαηληηατιεῖ; εῥια. 

ΟΣ 

ὃ. ΡΙμιανοδι ἐδ 1λιαἰ εξ, ψια ἀρηα ΕΙομιογ. τοοῦ 

Εἰμζάενε ἴτερι ἀε ΤΥορῖδ, φιὶ {μη1 ηνάχιηιὲ ἡ ν[ῃ 
ἀρμὰ ΕἸ ΟΡ ΟΥ̓ΉΠ1, ΙοΟ7 

Εἰρ ἀν» ἐς δεἰγεγματο 5 ἘΖΟ" 31. ΘΟΥ̓ΜΩΣ γ[» τοο8 
9. (ογίμτί,,ἀε Τοιαί εξ}, ΟΙΙ 

1Ο, δισμήβοατα πῷ Ἡ; Ιοιὸ 

11. ΤΊ) ΡΠ ουἷς (ὐγαηιηιαεεὶ ἀο Ῥα[βίοπίδι, τοῖφ 
12. 1)6 1ποἰτηατίο, (ον Ἐπ οἰ το» ζον δ υηδοἰ ειοῖδ, το. 

12. οΑνιοδγοτῇ 4 ΟΟὐάτοΥ μῆηι γιδτὴ αγ  )ημεξιςσ, ἰφιά: 
14. ΕΗ εὐοάϊαηὶ, δ εἴλοηι τγαξατη; διά. 
ἰς. 106 Μιελ{μς ζσ' δου: ραγτίδῃ. το 

ΡΑΚΤΙΜ 

ΒΑΣΤΑΚΤΩ Σ, ἵξζαντροτίατὶ πῃ 
φοΐῃπε. Ηείγς. 

Αἰζιες, Πης γίτα. ΦΉΣ 
Αἰλαϊκοιὼ τις, ἀρια ΡΪας, οδιπίςζισι Ρτοὸ 

ἀπλάκοιωτος, 

Αἰ βρρδιωτάομαι,, γίταπῇ γι ΟΠ ]οτἢ ὃς ἀς]}- 
φατάτῃ ἅΡο. ΐ Ἶ 

Αἰγεϑικὸς, ρτοθιι5:αγαϑικοὶς ρτοῦ 45 τεξὲ 
δί οσιαι νίγτατε λα νοὶ ἀϊέϊα. διά. 

Αγιϑυποιὸς, θοπιιπι νοὶ θοπα ςἐβοϊεπο, ΑΡΗγο Ἔχροη ὃς πγιηὶ 
ἤςσας,θεπεῆσυς. ᾿ Ν 

Αγκλματοφόρρς » τλπιαπη Ππιμ] Δ τίη ν οἱ ̓ υπᾶ ΤΏ ΟΙΗ ἴπ ἀπ Ι πιο 
οἰτοιιπξογοη. 

᾿ Αχίζω, ἰττῖτο. 
Αὔρισμὸς, ἀττϊτατῖο. 
᾿Αγίρας ὶς.ἰγτίτατοτ. 

ἱ ᾿Αἰγκυλοκτόμπω, [βγαρίηο, 

᾿Αιὐγκωγόδεσμίθονοιδιτα !. 
ΑἸγκλυφθ Ἰη οὐ] ρτιι5»ῖποξ [ἀτιῖ8ς 
᾿ΑἸγνιςηςνριιτὶ ἔστι. 
Αγξις, ᾿γαηρι! δεῖος 
Αἴγρας ὃς, ἐπὶ ρτίτλιι5. 
Αἰγριελαϊνα,οἸ]ςαρὶπᾶ. “, 
Αγζίμωμον, ἔετιηδ. 
᾿Αγρκοκιυγαῤα αατάϊτι5. 
Αἰγειομαλάχη, ΙΒ ̓ ἔσιι5. 
Αὐγρια ρφσον, (ΔἸ ποι. 
Αγροδίαιτος. ἀρτίςο]Δ. 
᾿Αγουπνις-ἣς,νρ!], ἐχουδίτοτ. 
Αγχονις"ὶ «οὐ ποράτοτ. ᾿ , 
ΟΣ ΣΕΝΝ αυϊάαπι ἀριιὰ Ρμγγρᾶς ἢ Ἡειπιαρτοάϊας: Ἡείγς, 

Αὐσδελφικώς. ἕγατεγπὰ Το ρ ἢ. Αἰδελφοϑεν, ΡΟγπλ ΔΉ ΠΓΠ15. 
Π Αδιας ἔκτω ς,ἰπάϊπηοϑὸ, Αἰδις᾿ακτῶς. ΠηςάμΡ1ο. 

Αεἰδοθ- ρεγοπη 5, το ΠΙ 5. ΡΟΓΡΕΙΆΙ15, ἔς πυρί του ΠῸ5. 
ν Αἰοιδε της ἀτο γα ἰτᾶβ, ροροτ τ 5» ΡΕΓοΠΠΙτα5. 

᾿Αϑεμιτοποιοὶς Ἰηἕλπ ἀΔ ἔλοϊεπϑ νεἸ ρεγοη 8. 
Αϑρριςικως, σατεγιδτ1Π1. 

Αἰγάγριον, σα ρ ΟἾΔ. Αἰϑοκοποιώ, [εγο πο. Ἕ 
Αἰσιοποιω, ΟΡ ςοιιπάο,(Ὀσιιῃ ἀο.αὐσιοποινϑ' ἔσεται, το ρογαδ τειν. 

τ Αἰχααλωτιςὴς, αρτίπατοτ. , ὑαα 
Αἰωνιότης, ἀτογ αἰ ταβορογρ οτυ τα» ἀἰ ταγη 25. 
Αἰωρίξεται, ας ἤατιτ. 
Αχᾳϑήκαγ, ἱποξῃοϊοίι. 
Αἰκριϑοσίωτος, ἱπΠἀδιιοτιις. 
Αιχαινοτόμητος ἰ] 1 ατα5»ἰ]θᾶτα. Δυτεο ώτησις το ἰρυ ατῖο. Ε 

' Ἂς ΘΕ Θ Ὁ ΟΥΑΆΚΥΝΡΑΜ νΟΟΥνΥν Μ 

ΠΡ ΤΥ ΎΊΕΙ ΕἸ ΕΠΕ Εν Εν 
ἌΤΙΥΝΟΌΟῈΕ: 

Αἰκαίρεθ-. Πποοτα5, [πο] αππιϊ8,ἠητασοτιναίρεον,ἴῃτο τισι, ΓΟ 14 ἢ ὴ 
Αἰκαιρεότης ἱπιορτὶταδ. Αχαιρέως, ΠηςοΓὸ, 
Αικαταδίκος Θ᾽. πα ςΠΊ ΠΑ ξι15. 
Αἰκοΐδιον. διι τισι ΐα. 

Αἰκονητὸὴ «9 ΓΔ] ΑΓ ]5.ΟΟτΙαγι ας γαοατίατοσ, 
Αἰκράταριον, τη ἐγ στ. 
Αἰκρατοπ λον. ΟΓΊΓΟΓΙΠ Γῆ. 
Αἰκρρ (οὐ ὅδιον, στιά. ΡάΡ 1114... 
Ακροχορδανν, ἡ μυρμηκιαὶν ν Οττ σά, 
Αἰχρυπετον, ΓΟ] τιιπὶ, ἐπα ςοπά 11. 
Αἰκρωπηρίασις,τγιη σατο ππτ]λτῖο. 
Ακυρωσία αττορατίο,οἰαοιιᾶτίο, ἸΓΓΙΓΙΙΠῚ- 
Αλαζονία,ταξτλπτία, τη [οἰ ςητὲα, λάτοσδητία, 
Αλεκτρυορωνία, 4111] ΠἰτιΠλ704}}1 σΔυτα5. ᾿ 
Αἰλϑύκωτος,Ἰησαπαϊάιϊι5, Αλίμαν Θ-»ἱΠηροτίιο 5. 
Αλιμμα,γ ΠΡ Έ ΘΠ ΗΠ. Σ ἩΑλεες, 
Ἐπ γβιοτ  ἐνοιν πιαον τα βογοδτγαμο. Ἐπιϊ. Οἱ. 4 Ἔχρ: 

δ( ρτοριμο ἱππροζῶ ἐγγιςητις, αρια ΡΙ τ΄ τὲ Πισοίπρ 5108 }1- 
βοτνεὶ οὔἴαπι [ιγίαπι τγάβοιν μας γοςς πιεάϊα. ἀριιὰ Ἐατῖρ.ἷπ 
ΒαςοΒοΝεζρίδει ς᾽ αὐες-εἰλανθ᾽, ὅσωσιν αἰμμέάτων Σιωδεσμ᾽ πύλες 7) 
Ὠουτιά θαι ἔς Γπσοϊησεθαης χυΐοιις. νυ Ἰ που] ται τὴ ποάϊ (ΟἿ μεῖ 
ἀγδτένο! περι ἀας ΠΙ ]ΠΠσαθφατραιιτ Πιγίιπι τγαβεθαητ.. ὃ 

Αὐνεπιπηδ'ειό της» ΠΑΡ 1} 1τ25.δ γ πεῖ, Ανεκπλήρωτος, ΠΟ ΧΡ ΕΒ ]Ὲ5 4 
Αἰνεκτότης, το] ΓΑ 1 Πῖτᾶς. Ανεμώνιοννν ἀοοἰ ηἰΠ|. Ανένδυτος ἱπας 18. 

Ανεξϑυμῆρις Θ..᾽ ΠΕ Χοτγαθ 1115. 
Αγεξιλέωτος,»ἸΠΟΧΘΙΔΒῚ]15,1πηΡ Ασα ρ 15, 
Ανερδύνησις»ρετστυτδτλο πήάράτίο. 
Αγερώτητος»ἸΠΟΟΏ [α{τ18. 
Αὐραγότως, ρατα]ὲ, ἱ 
Αγημαρότηςἱ πος πλςητία. 
Αἰνϑέωνον ἰγτἀΔγλ|. ἶ 

Ανϑιρακοδγήκη)ος 12 σα οπΑτίά. 
Ανϑὼν, γι ἀατίμ πη. δι 
Αἰνευρϑ της ἱπ Πγαγῖταβ. Αἰννῶνα, (Δ] τὰ ΠΣ 
Αἰνοδευτος οἱ  (15»1π|ι14γατπῖπ|5. 
Αὐταρσία,τεδεἸ]Δτῖο. 

Ανταῤτης, το ο ΠΟ» ρεγάμς!Π1ο, 
Αὐτέλλογος. οτηρεηίατίο. 
Αἰντεποπί δυσις, γεριιτατῖο. 
Αντενεχυρκίζω τερίσποτος 
Αἰντενείχυρον, οδίςε5. 
Αἰντέπαρχ Θ΄, Γρρτγα ξςέϊιις. ΄ 
Αἰντεκόβεί δόμα! »ο αἰ τοτογθπῖῦοτ. 

᾿ Αντεώρωτω, τς ρι|ο. 

Τοπὶ,2; Κκεῖ ἤ 
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Ἀν πεπιφέρω,τείετος 

ντεπιφορφγτοίατίο. 

γηξόλησις. οτατο, ]υίἸονροπαἑατῖ
θε 

Α νδίκνσις τε τα ράτῖο, 

Α πιϑικασίαγα Διο ἀτῖο. 

Αγπδιώκα,οὈϊταέϊο. 

Ανγτικαϑιςἀν( 9 δέν Φωνὴ (υδίξτετ
ς. 

Α' εἰκλειϑιον, ἀ]τοτῖπα οἰδιῖδ.: 

Ανγτικοτῶ, ΟΠ 1] ονοὐτγοξξο»  βεῖος 

Αγτικότησις,οβομῆο. 

Αγ παραδίδωμι, τετηᾷθ ΟΡ 0. 

Αγπιπατάσσω τΕΡΟΓΟΙτΙΟς 
Αγτιπλέκω,γοτοταμεο. 
Αὐτιπολέμησις το δ ἐ! ἰδτίοι 

Αὐ, τιωρεσβόυτὴ ΡΟ] ορατι}8. 
Αὐτισκοτῶ, οὈτο. 
Αὐτισμοτήσηγοξοοτοτ, 

Αἰγτισκότησις) ΟὈ Τα 12. 

Αντιταιβμίας, τοι ίϊτοτ. 

Αντιχαίρω, ΓΕ Ιςο. 
Αὐτιψηλαφώ,οὈτγαξζο. 

Αἰντιψεφίζομαι.Γεἴταρ ΟΥ: 
Αἰνυπύγδαφον, πε (τειρίοτε: 

Αὐνυποισ τότης»ἱ πιο] ογα Ὀ111τ25. 

Αἰνυπόςροφος, ἰπτοτις δ} 15 το ρΑ ΓΑΙ] δι - 

Αὐύτηρ σατο 5, ΠοαΧ. 

Αἰνυφαίνω, τοῖεχο, 
Αγυφαντοςκἱητεχτιιϑς 
Αἰνώγιον, Πρ οτἤοἵιιτη, 
᾿Αγωφελία, πςομλπιο τα. 
ἈΣιολογότης ΒΟ πε [τιτα5. 
Δίέξυςον δόρυ, ΓΑ τὶ ἃ. 
Δξυς Θ. ὑλη,ται 415 πλάτει, 
Ατοδὸς, 16 111118. 
Αἰ παντὴ, οὗ. 
᾿Ν παν! μον, ἀραυτετοττυσαν ἀοιιοτ(οτέυμα 

Αἰπαντητῆςοἀοιοὐ ΓΟΥΑ 15. 
ΑΙἰπαντητι εὶς, ΟὉ}}}5. 

Αἰ σαντητικως ΟὈ 121. 

Αἰταριδ μέω κα, αδπιιπιςτο, ἀςπαιπι
ε ΓΟ: 

Αταριμοδμωγεπυπιεγο. 

Δ᾽ πογεχϑειὲ,οεαίοτ, ΟΥ̓ 15. 

Αἰπογυμνώ, ἀεπαιάο. 

Ἀποδαψιλϑίομα ἀοἰατρίοτ: 

Αἰποδὲκοίτευσις, εἀςοιιπλᾶτιον 

Αἰπρεσώ, ἀεάεςςο. 
Αἰ ὡρέκοποιςοἰμεξβοαχ. 
Δἰεγυροταμμεῖον ας τατὶ πὶ. 
Αγ υρυποιβέκ τας τ ροΠτὶ (υἵςερτοτο 

Αἰρ»γυροφύχαξ,ατρερτατίθϑε 

Α᾽»9 δμτικας, τι] οι] τὸ. 
Αἰφυλω, τε γί προ. 
Αἰφνίχωσις,τεξγαξιῖο: 
Αἰφίλητοςοἱ υδπγδ 1118. 
Αἰχαρὺ κοὐ μὲ χαί γωνἰ] τα 1115, 

Αἰ χρυσιμόπηξ, ἱποΟπΊπλο ἀ1τ25. 
Αἰ χρομία, ἱπιριάϊοτια. 
4 θυζἀλιον,οιιπαῦιι πὶ, 
Βαβαλιςφριαςφοιης. 
Β αλλίςρα, ΟΠ ΠΩ πυιταῖς. 
Βαυσὺ της ΥΓΟΡΔΏΓΙΔ. 
Βαξησνς, φτεῖϊι, 

Ἡϑέσμα. ν᾽ [{{11|. 
Βελονοϑ κα, ἀΟΙΑΥΠ1ΠΠ7. 
Βλακία, ἰαξελτο. 

Βλαρὴε ἰα(} [5. Βλαφῤνιϊπτουἀ τι. 

Βλαρφόμω ΓΤ ον. 
Βεέη τ σι 4. βέηιν συ ρο ]1. 

δταγχγιλισ υὲς, Αἰ ΠΠΔτίοον ὉἸ]4τ]ο, 

Ταλακτοπα ληςοἰδέζατειιδ. 
Τερρντείρμον, (ςΠεςῖο. 
Τεωργήπρια, ΟὈΪΓΓΙΧΟ 
Τηδιον χυσο ὁ α κοαιϑώθαςον) Ῥα ες. 

Τλαφυρότη ς» ἔς [ἘλΠ|τ5. 
Γρόνϑος, Ρὰ σ 6119. 
Ττρήμφωνα οἱ ϑηλειών,ἰογοῦα, 

Τρωμίζα, ο τιπηῖο. 
Τυμνωτηὶς» ἀοπιιάλτοῦ. ς 

Τυριςΐριον κόσκιγδν ΡΟ] ματα οὐλθτυ 1: 

δ δικτυλ ὁποιὸς Δ Πα} ΑΤῚ115. 

Δαμάᾶςης τγἀοπλῖτοῦ, 
Δανείςρκα κοτε άϊτηχ. 

Αἰαϑηκογον φθογτο παπιςπτατίμι 

Κ 

Ῥαάιο. 
Αια ταῤχηονᾶττι ςΛῇ3. 

διακο' τοχϑο ροῦΠοτρἀετοπιδτοτγοτοη
τάτοτι 

Διατακταῖ ΓΟ [Ἐτ110. 

δίβαϑ ον, οἱ σταάυπι. 

δυϑίνηγαιιταποα 5) βοτα ΠΟ Ό 15. 

Δοιακ, ἀιιῖτ45. 
δοκοποιὲς τ ο λαᾶτῖτι: 
Δδοκοτέκτων, τ σΠαΓ 15: 
Δολοφόνθ. Ἰπτεγορτοτι 
Δωρίσινον γάτι γ᾽ ΠΙ1ΠῚ, 
δωρμμαῖον, στᾶτα τι. 
«Ἐγγοίγ δοουοἶετϑ. Ν 

Ἐγκατάλειψις, γε Ἰαιιᾶςῖσ..ὉὁὉ 

Εγκεντϑαςοὶς, ἰπἰπἰπια]λτοτοϊ αἰ βατοτ, 

Εγκοίμηϑιορννἀοτγπιτοτίιπι. 

Εϑυνοφύλαξ, σε ητΙ]Π1Οῖπι5. 

Εἰπωσις ἡ σφίγξις, το ιι5. 

Εἰςακτῆ οἰπάυδτοτ. 
Εἰσισήθκον, ΡΟ τπττγοίτυπι: 

Ἐκζεννύω, ΕἾ ΧΟ. 
Ἐκδες ὃς ο ἴχτ5. 

Ἐκζίτησις,αχαιπτῖο. 
νι 

βυζηὲς ἐκαμἱπτοτοβαρίτατοτοας Ποπά ταῦ 

Ἐνα μείζω ιταπλιτο. 

Ἐναπόγραφ!θ-»αἀ [οτλρτίτιιιδ. 

«ναρδεύω, ἵττΊρῸ. 

Ε ναρκτικὸνοἱ πο ΒΟΔΙΙ σιν 

Ἐνεδρδυτικὸ εοὐππάϊοία. 

εἰοδιῶτὰς, ἀεοορτοτήηβά!ατοτηίςἀιιέϊοτι 
Ἑνεδρθύω, Δηϊςοετουϊηῃάϊο; 

οὐ δάςο. ; 

Εἰξαλωσίζω,εχοϊαίτθ. 
Εξακονα, εχαοι!. 

Εἰ ζαμίωίδεον,[επιογιμαπιν 

Ἐξαύτλησις εχ ΒΔ 115. 
Ἐξανγκιον ἔα τ] 5. 
Ἔξαϑιμαίνω, εχ μαἷο. 
Ἐχαρχότηςρτε εαται 
ἘπαυχενιονςἘτ] Α]6. 
Ἐπαφροδίτως, γεπυτὸ, 
Ἑπικωμαδίαγο της 4τῖο. 
Ἑπικωμαςὶς,οοσιεῆατοτ. 
Επικωμαςικώς ΠΟΣΆΪτΟΓ. 

Ἐπιμαρτυρητη γα ἀτοίίατοτ: 
Εὐαρχισωὸςκἰζγοθᾶ: 

εὐδύλωςοπηδηϊξε τὸν ᾿ 

Εὐδυα  γνωςον, ΔἸ] ἀιεγπεπάμπὶς. 

Ἐφέτει Θ' ΔΉΠΌ1Β δηποτῖπιι5.. ὲ 

Εἰ φηξος, ΡΙΡοτταδ ρα οττάνρ  Ρ 898. εἴτειϑ, 

Εφηζότης, Ριρεττα5. 
Ἐχ!διυοειδὴ ον ἸΡΈΓΟΙΙ5. “ 

4γϑ᾽κτηςοἷτιη ἔζοτ. 
υγιατιὶ οἰ υπλεητατῖῖι5. 
Ζωμαξυς ΘοἴτΆ}]Α. 

4Ηδυοσμον,εητᾶ- 

Ηλιος ἄσιον, ΟΠ Ἐἰτῖτπιο Ὁ 

4 Θαλαφσοχράμον, οἷα 5 ταλτιρπλι 

Θειογμυὴἐ, ἀιυϊὶραπᾶ. 

Θρίωοποιὸ εοἰιξπ! οιι5. 
Θρύλθητγαπηοτ. 
Θρυλα τιιπηϊ ροτουν ΡΟ: ν 

4 Ἰγδὲς, τοττάγ ΠῚ. 
1 διόχρφον» ΠατΊ 1111. 
ἱπποκοσμία, αἱ ετδε. ᾿ 

Ταπονομειὲ, οαματἸ 5) 64 ρΑ τ τ, 

Τσοπεδὲς.Ρ] Δ Πα ΠῚ. 
Τςεώνοτεχιγηπῖ. 
ἐς ιοπεαὶςν ΕἰἸ1ο]115. 
Τσιοπετὲς, γἰ ΘΟἿ απ 
ἡων, ἰὼν, οἢο. 

4 καξιδείοιθ-, Αἰ ἀαγα5., 

κάγχελθοσδηςεῖ 5. ΐ 
Κατίδιρμον, εἀ1]}ς (αἰ τις 

Κατα(ιζασμὸε,τερταάατιο. 
Καταζ(ολιὲ, ΟἸ ατοΓ. 
κατάξρεξις,ἀοἸέυτιις. 
Καταζυϑισμὸς ει ετῆοΣ 
Καπέγγελσις,ἰηάϊοάτῖο, 
Καταγγέλτης 4εἰΑτοτ, ΠΕ ΠΟΙ ΔΓΟΙΣ 
Κατείγομος, ΟΠ ΕΠ 115. 
Κατασδεσμώ,ἰηποάο,ν ποῖοι 
Καταξύλωσεἱρηατίο. η 

ῤ πιτάμδυπε 

Δίαιιενἀὐαοτεϊα τα, Δ ΓΠάίυπι, τορυαζιπτ, ῥία
)σιν γάμου ποιούμα,τ63 {πιῦ: 

χαϑ πον 

{τ 

τόμιτι 

ρθε --ν 
ἧς} 

μηία ον --- 

Τὰ , 

μην ην ἢ8 

μιπήϊζιηρεῦ 

γιπιιν ἀεξηιοδο 
μπὺπϑρκοτο 

Μιπτολύ τειτηόο, 

πιο υίαπι 
(ὠκέα ὐοῦ 
κι πέρυϑιροίτω 

(ξυρρ αι, 
Ξυῖρια ΡΙΙΟΠΙ. 

Ξιρτέτευθ, (ΟΠ 

πρὶ ΤΠ ρΙΩΠὶ 
(γαπιτιπκί 

δος κπ ΠΩΣ 
" 
ΟΝ Ππριχντο, 

θδεμονν ἐπ. 

θυδοπι ἰὐκίχτὶο 

ὃ ἀξιροί 

μετα ΠἸγκοὶ 
(Πλώμαμοπν 
Πρλφιρ, τ τὺ: 

Πρρμδ τας ὲ 
ωριμοὶνὲ γεῖτ 

Πιβγ μή τοὶ 

μυαιβεὶν 

Πωρλαὶ οχῇ 
ΠΝ 
Πιρήσμκο γην 
Πρ, ἀὐθυθ το 

Πργἐπὶ μερῃ 
Πρέαπη γρὶη 
Πρδρ νυ 



τὰ 

Καταῤδὲυτος ἰΓΓΙ ρ 1115. 
Καταρητυρδ'ω, ῬΈΓΟΓΟ, 

Κληρφνομαιθ.. Πεγς ἀϊτατὶι. 
Κυῆιζω, αἰ οαπὶ ]ίο. 
Κυττις καὶ ς»4] ς ἀτου,αΐςο. 
Κοττισμος, Αἰ ΟΥ. 
Κυζερνήτας δ. σα ΒΟΓ πάτο, παρ ον μα1]ς, 
Κυματυρθς,βυξτυοίι», 

Κατιλία, ΠῚ ἰτ 5) 4 [τί οι κωτελία απ ἀττία;, 
4λάγωυθ ϊλοιπα. 
Δα πκορἰλσσιιηα. [Δ ςοι!ς, οἰ [Ἰογπα, 
λεπτομέραμνίθο. [ογιρυ] οι. 
Αικγίζω, να ΠΟ ΠΠῖΟ, 

Δίκνονον ΔΏΠΕ15.λίαγον, βαζαλιστήρκον, οἰ] 4 Ὁ} ΠΠΠπν 
Λυι ποδεώ3εον, ΓΟ] 1] ΔΓ] ΠῚ. 
Δοιπογοα φία;ΓΟἸ]ιιαςῖο, 
Δοὶ πογοαφω το ]Παιιο, 

Λεδοτροφ Θ'ἰδηϊ τα. 
4 Μακροχρρυιότης πος ξᾶ5. 

Μαρτυρφποίημσ,ςοητείξατι οἴ ΙΒ σατίο, 

Ματαιοίβ ας εἰκτης, ΠΡ  ΡΈΓΕ 15. 

Μεγαλοεργέα, ΠΊΔΘΏΙ ΠΟΙΙτη. 
Μεγαλφεργως γπγὰ ρη ΟΡΟΓΕ, 

Μεγαλόλαλίθη ΠΑ σἩ]] ΟΠ4Χ. 
Ἀε:λανείμων ΑΓαΓ15. 

Μεταξζάπης, ἀΠ Π]του. 
Μεταιδύωξις, ρου) ρογίςυμιτῖσ, 
Μετακενώ, ΘΠ πά4ο9ἔγαπδίιπάο, 
Μετακλιτέθ. Δςο]οπ 115. 
Μεταπωλω το! απο. 
Μαυχοσοββιον, τγι![ςατάϊι 1. 
« Ναϊσκ ἀρτον,αραϊοιια, ἕλος 11]. 
ἸΧυκτοῦ ξὸμιθ-.ποξξιαρο. 
« Ξαῖσις ΠΑτΡΤΙΙ5. 
Ξαντρια, ριισαττῖχ. 
Ξυροπόταμίθ.,τΟτΙ 6 Π8. 
Ξυςροποιὸς. {{γ] ρ. Πτῖτ5. 

4 Ογκοποιω, τιπιεξιοῖο. 
Οἰϑυγιακος, ΠΟ ὨτΙΔΤῚ115. 
Οἰϑονιον, ΠπτἸ 4 Πγ δι. 
Οὐϑονιοσυώλης, ἰδ ητίαΓἶ 15, 
Ολιῶποποιω, ἀρ εἐλεῖο. 
Οἰτοκλάςς ΟΥΠέγαριις, 
Ὁ {ναί τωρ {Ἰ ρα: ἀἸατῖιι5., 
« Παλάγμων, ΡΘΓΓΙΠ1115. 

Ἰπαλαιορρέφιον, (ττηϊσα {π1Π|. 
Τκλαορρφίθ-, νει δι ἀπηεπταγ 5. ν τ ογ! Δ [πς. 
Παλαομωλοψ, νετεγάζου, Ε 
Παραγγειλία, ἀεηιποϊατιο, σοπάϊξετο, ἱπτεγάϊταπι. Οοπεϊάεγς εῇ 
ἀομιιποϊατες ρει οὲ τ ασης νετὸ σομαϊτιοηεπι οπληοπι ἴῃ Ροτ- 
ἴοματη αδξείοποεπι ἀἰςίπλι15. 

ἹΠαραγγελειὲ ἀρημπηςίατοτ. 
Ταραγήραμα 6 1ττ15.ΠΠ1σογη τι πΊ, σα διε. 
Τ͵Παραλήρη κα, ἀο} 1Γι189|1σ τη}. 
Παραφύλαξ, οἰτ05. 
ἹΠερεδίδωμι,οἰτοπάσ. 
ἹΤεραδιρομειὲ ἀτὴ οἷο Πις. 

᾿ ΦΠεραφορρέραίθ΄ γοριι]α, 
Τπρργδυτιὴς. ρ᾽ ςστζατοτ. 
ΤΙ ρφδειπτενεῖ, ΡΓΟΙ ΠῚ ροπάο, 

᾿ ΤΙρρδεσμιῖ, ρτα ἴρο. 
ΤΤεφζωννύω, ρτξοιηρο. 

᾿ ΤρφναιύκλρΘ-, γα σΊ ἘΟΥ ὩΔΙΙ 4. 

Τρφνό μον Ρ τ Π ΠΘρ ι1Π1,ρ γα γορατίτι. 
ΤΕυρσοδιιμεἰς ης»ἱ ρη]ροτοη. 
ΤΠ ωγανγιαῦ Θ-, ΒαγΡάτιι5. 
Πωγωνοκερεία, αΥ Βατοτία, 
Τιὼ μαίτεον, ΟΡ ΘΓΟΙ ΕΠ» ΟΟΟ ΡΟΓΟΏΪ μι. 
φΡαφισὺ9 ἡκη»δς γί μμπι. 
ῬεράυΘ΄, γλάϊχ, 
Ῥ εἰ δ Θν. ὙΠ 1115 1 1115»4 π|οιιι, Πιμπιεη, 
Ῥφϑρώδης το ἔ5, 

941 
ἐ Σαζών, ὰρο 114." 
Σαγματοποιὸς»ἰὰρΊ Παι 5, 
Σακκοπλοκῷ», (ἀσοστίις. 

Σάπαξ, τίηςα, 
Σάραπις,(ἀταρῖος, 
Σιγνοφόρ 9, Δ η ρ. Ατῖιις, 
Σιδηρχργὸς, ογγατῖιις. 

Σιχασία,τς ἀλιπη,τοάϊτάο. ΑΙ ἀϊο, 
Σιτύμετρφν, οἰ ΒΑΓ Π ΠῚ, 4 ἀγα. Π1. 
Στρίω τω, ΡοτγΙ ΟΡ ΠΟ, 
Στρρβίλενον, Ρ᾽ ΠΟ .ΠΠῚ, 
Στρρζιλεῶν, ΡἸ ΠΟΙΆ ΠῚ, ᾿ ᾿ 
Συμφώνον; ρᾳ ἔλι)πη;οΟΠτραξξιιπι;σοπιιοπτιιπλ»οΘηΘατι σα πη ρα: 

ἄϊο. 
Σωωοχειξ, ὃ σεωέχων Γ. 
Σιωράπηω, [ατογοοηζιιο, σμωρεραμμῆμον, ατιιπγ,ςοπίττιηι, σοιίοτα 

{{1Π|. 
Σωωρήσσα)ΓΟΠΗ͂ΪρΟ. 
Σειύρρια, ΟΠῚΡ]μαἴ πη. 
Σιωσιτος, ΟΠΟΐτιΙ5. 
Σιωσαρδίω,ςΟὨ ΟΙο,ΘΟΔςοτιιο, 
Σωωτεχγίτης ΕἸ αΓἀ 6 πῇ ἀττὶς σοηξοξζοσ, 
Σωτυρκαδιώς (ΑἸ τ τῖτοτ, (Δ᾽ τάτγίτοτ. 
«ταύλις ον] [υἀϊτ το Ποι15,ὰ ταβλίξω, 
Ταζώλλαρι δ. το] Ατὶμ5. 
ὙΤεναγάδης ναάοίι5. 

Ὑενία, φασκία. [Α[οἷΔ, 
Τοπαρῤχίαγ ραρ118. 

Τραχηλοκοπίαγάες οΟἸ]ατῖο. 

Τρεϑυμερανος, ΠΠΠ 4115 του εἰ ΠΙ15, 
Ὑρϑξαλλις, στο ] 5. 
«Υδράλμη,λχια (1{Ἀ. 
Υ δρδυτὴς,α΄ϊάῖοτ. 
Ὑ᾽δρρστάσιον, ἘΔσπιΙπῚ, [ΔΓ ιΙ5. 
Υἱλοχατοικ Θ- γ]ἱςοἾΔ. 
Ὑ᾽ ὡραυϑεντὠ,εχαιέϊοτοναπέξοτθ. 
Ὑ᾽ πορίφίχαλον, [ἀτεγαἰ ἐτιπι. 
Ὑ'πόμαυρ-. οἔσατιι59(Ὀ] σα] 5. 
γ᾽ πομυξις, τὸ μέσον “ἦδ μυκτήρωνγοατιλαρο: 

Υ᾽ ςερφγρνία, ρο ζεγίτλδ, 
Ὑτνον τ θεῖ. 

Υ φελκυσμὸς, Πἰδτταΐεῖο. 
4 Φ«"ερρποίησις ἀφο! Δτατίο. Πηδηὶ εἰ ζλεῖο. 
Φανερρποιῆσαι. ΓΕΥΓΙΟΓΆΓΕ, 
Φϑινόπωβφν» Δ.}τΕΠΠΊ ΠΕ ΠῚ γα σ ΤΙ ΡΟὨΙΙΠῚ. 
Φϑινοσαρκη, Αι πη 415. 
Φίζλα, Πυιι|Δ. 
Φίσκ Θ-, ὁ σιωυλγορ., Π{οϊΔ. 
Φορίον.  Θ Ἔ1ς 4. ἔεγουγαπη. 
Φορκυφορίθμ, ΙςἐἸιοατίι5. 
4 Χαλάζω, ρταηάϊπο. 
Χαλκιδὺς, ΒΔ] εἰς: Δτῖς ποπίοη ἱπάς ἀἰ ξξα;, ιοη ἀπ οοΐοσο ἃς γε 

ξεττρτείξε ἘΠ. ἘΠ᾿ ὃς ρι{ἷς σεπιιδ»τοξο ςοάςπὶ ἃς ΑἸπεπ ας. 7ὲ 
4π0Ἃ ἃ Ποτίοης ετἰαπη χαλκιδικ ἀἰοἴτιιτ, [το τὰ [ξτρδπεῖς ρς- 
πιιϑοἔ!ς ἀρ ΕΙ]ατιιπὶ Ο νἱγριΐας ηιιαίάλεη πτεὶ ςοϊοσές 4185 
τεγριιπι οἴτ19 ἀλη σιπιπττοίες (οἰ ΝῚς, ΡΙΣπίτς ἱπ ἰαςεγτα.- 
τιιπι ρδηογο Πασπογαιῖς. Χαλκέδες Γαςοηΐος ἀἰςεαητις ἔτι" 
Ια τοῖξε Εἰ. Εἰ χαλκὸς ὃς γε ῖ5 ποιηςηῃ:Αρά ϑὅεγαρ. 

Χειρεχ μα γεῖον, ΠλΔ ΠΟ] 8, ΠΑΡ ἃ. 
Χειριάλυσις, οριεά, 
Χορτόβολον, ἔξ Π1 111ΠῚ. 

Χορτύπλιγϑον,ςςἴρες, 

Χωρφρμετρωὶ στο τ. 

«Ὑυφοπαιξία, ργαἤέρὶας, 
Ὑηφωτή, »ῥΑτολ. 
"Εύφωσις, ρΔ11 δ ητΙΙΠ1. 
Ὑιχολογὸς, το 45 ἰαροη5. 
Ῥυχίζομαι αἹσεο, ἔτ ρεἴςο, 
Ἔυ χροφόρρν τὶ ρἸ ΔΑΓ. 
Ῥώκτης ιΔ ἀγαταγίεις. 
Ωἰ δάριον,ςΔητί ἐπα. 
Ὡς πύποι, ατῖαῖ. 
Ὡ ταρβε»αυτὶς] οἴμοι 

Τοιη.2. ΚΚΚΙκ εΐ 

Δ ΟΣ: 



ἡμῖν ων 

400: "1 
τορὸ 

ἢν να 
ἤπα 

ἡκᾶν μπῶ 
εἐἰαςρμῦ ̓  

ἀμιο5 
εἰ πιο νη 

[μι "νὴ μά, 

κα Ρρμ6) 

ἡ, , 

" ΠΑ 

ΨΕΚΒΟΚΛΥΜ ΟΥ̓ΟΚΥΝΌΑΛΑΜ ΤΗΕΜΑΤᾺ, 

(ἐλ μΜΑῸ ΝᾺ  ΕΧΟΡ ΑΚ ΕΡῸ ΘΝ ΠΝ 

ἈΝΟΜΊΑ ΑΕ, δ ΡΒ πα λον Ἀπ γ ἦΠ ᾿ πάρες 
Χ ΠΕΣ : ᾿ ππν πα φοίε! 

οοὐτὸ εἰπποάϊ νὰ πο οδαίαι σα Ποῖ ἡμβαιία 
[ιαθεδης οὐὶ σι! μ τη. γυήμα το 

ν πιο ἐδ 
: μύτοιι ἷν 

ἙἘ Ἡ.42ς .«ΑΑΥΡΤῈΙΜ 1ΣΙΟΛΚΛΡ ΟΓΟΟΙΖΕΟΤΊΙΟΝΕ εὐἰδαυρίοα 
ἧς ΡΟΣ ΌΣΜΣ . {κά ει 

αἰϊφμιά ἴῃ οἰ οαΐοο ἀϊζείην. μα 
᾿ ἐκσιψι, 

Αδὲ, (πιο εἴτις ξαϊττ: ἐλύπησεν, Η οἴ ς ἢ.) τη πὴ απο πιοητοιφοίηἶς φηΠοΧῸ σκε; ΔὉ οὔγω, ἐμ μιπονίσω 
Αοτ.2. γετδὶ ἀαδέω, Ῥτα πεῖ δα- ΑἸὙρΙοπὶςὲ Ρτὸ Αττῖςο ἐ ἐγη,ἔγδέξες εἰξιτοττία ρετί πη ρι, Αοτἰ τς μια μι μιιγῖῦι. 
τε πὶ ἀαδεῖν ἰΙάςπι Ηςοίγ οἷ. πηε πη! ηῖξ ζ.ραῇπι:ὰ τῆ ἐπι, ἄγνυμι ἔοι ἄγα πᾶς Ευτ.Σ, ἀγὼ οχ απο τε ἀμ 
Ἐχροποῃϑ ὁ χλεῖν 9 ἀδεκεῖν 5 ἵτεπὶ λυ- χυὔγονιν πες ΡΠ]. ἡγίω,Ιοπᾶςς αγίω, Ατιϊςὲ ἐάγίω. ἄρραῖζο, 

᾿ πεϊῶαι ἐπτορεῖ δτι. 66 Αγιγέρχτωτεττῖᾶ ρετίοπα ρ᾽ πτιργατογῖτί ραίπεϊ Τοπῖσα ῬΥῸ ἡγεᾷ- ἐμαηδοίκε ει 
Αάϑίω, (ἀεςερτιι5 Εἰ; ἡποιτήϑίω, Αττ. υόμοι εἰστ:ἰτλἀέπιαιιε τη. ΡΠ] ΓΔ) ρογἐςξζο ἀγεγέρατο Ρτὸ ἠγερμό- Αἰμιρώ κα 

᾿ ΑοΥ ΤΡ αὔπαιι5 ν εγδὶ ὠαΐομεη. γοι ἦστιν εχ ἀγείρω ἔλέϊο ρτατεγῖτο δέξηιο ἡγερκαγᾶς Αττῖςα γεύμα- τομὺ ἐἰφυνϊυὲ 
"ΘΔ Ὶ Αασεώμίω, (ἀἀπηηιιτα ἀςάϊ : Ἰητογάιιπι Ῥ᾿Ἰσατίοης ἀγηγερκοι ρα πιὸ ἤγεέρμαι 5 ὃς Αττῖσα τεάφι ρ!Ποατίομς Ἀἰμωμοκήςι 

ΣΞ 555 δι ἀλυλπατῃ ἀςοερὶ 5. [αἴ|5 [πὶ 9 ἐ- ἀγήγερμαι. » ἐυδυρραίκαοι 

βλά ὀίω, Ης εἰν, ὃς Εὐήῖατ}.) Αοτ. πιο ἀμ. Αοτιαέγιιο ἐα- 1 Αγήγερκαγίςοπρτοραι!) Ατεϊςὸ ̓ τογδῶς ἀμιαἰσι15 ἐπ τα! Ρι}5. ΠτοτῚ 8 {ἱκπη δῖνος 
σάγοχ γεῖδο ἀδω Ν ηάς ὅζ Ασγαι. ρΑ 1. έϑίω Πρ βοδης «τι ἀςπὶ ΡῬΓαίθητίς μγο γέρα. Ιτέπηαις ἐἰγηγερμαι ρτο ἤγερμαι ἀτοῖτιιτ, λιρπιεῦίο αἱ 
εβλάξιωυ, ςα ὃς ἀξτα τοττία ρεγίοπα Ῥταίεητὶς τετηρογῖβ δριιά σοηρτοράτις [ει σοΠ φέξιις ἔπι τ οτιιαι ἢ1π4 δέξιας νος 5) μηδ ρίμαι; 
Ἠοχλοτ.ἰερίτιιγ εχ Ργπιᾶ Ρογίοπα ἀάομω. ἶ Ἰιος ἀιιτεπὶ ρα Πιιὲ ργατοιῖτιπι εἴπ. τη ο πη, ὠγείρα. γα μεη ἰνῳ 

βατα γ( ἰλτίατιιτ : κορέννυται ) ϑατίηο ) 20 ὥαμαι.1ᾳ ἀιιτεπὶ αὖ ἄνες. Αγήλαζ(εχ ογπαίΐς, οί εοτα τς: Ης γο ῖο κοσμῆ σα»σεμνευῦδαι 5 αἴα-- δ ιοιετα 
: φέτιιιο, ᾿ ΠΡ Ν᾽ ἐμ ἄς ϑεῖνα:ηςοπΠΟ εἰς ἀγελίω ἀγαγεῖν) Αοτ.11πῆπττῖμ πον αῦ Δο- ἀἰμημιο Ηοῖ 

Αξάκησαινο( ποίοἸοτιιητ:ἐγυόησαιν Εςίγς. δι 41115) ροετὶςὲ ὅς Ιοηϊςὰ το 1. ᾿ηἀἸσατίι πη ἀἰ9ἤγηλανοχ {πο πν.οἰγώκλω, μᾶς ὃς σοι τ ΑἰνημοιμΔοδεία 
ΤΡΕΟ ϑξάκησαν αὉ ἀξαχκέω, : Ἵ ΕΣ τὰπέξπιο τπαοέο ἀγίλωγαιιοί Ἰάεπι ἘΧρουκοσμήσω, ΕΧΟΓΠΔΙΙΕ τοίοπαιεἢς 

Το δταν: Ρτο Πρ: Ἢ: ἜΣ Ὑ Ρ͵Ὸ κατέβαλε, ὃς υζξαλεν το. δὲ ῬΑτΙς ρ «οἰγίλας, αι: Ἔχογπαιῖτ, Ατ ἀγηλόμϑμαι» 40 ἰ τ πι σπιρν μυάιρν 
ΟΡτο ὑπεξαλελοχ ΡΓα[θΠτὶ ἀὐαξαλλω, ΑΝ λδ δῇ Ἰεχὶςοργάρμιις αβοττ ρτο χαήρουσαι αὐ Αἰἴο ρτοἐεεξειπι τοηιᾶ- {ωνιθ ρα! 

Αχίγας,ρτο ἀγαγὼν ἀϊοὶ Η εἰ ΟΠ τγδάϊς. ΕΠ δυταπὶ ἀγαν ραττίςῖρ, τε νἱάοτιτ. ἀπιμιοναθο 
5 - Η ν .“ ΕΣ ΓΕΥΣ ΄ - 5 ᾽ ἢ 

Αοτίζ. χα ξγλια: νοοί 5.40 ἄγω ἀοπὶ δι αἴγεγρν ΡγῸ εἴγαγε νίιγ. ᾿ Αγήοχα,ίχτιρτςτ ρογ δ πππὶ οχ χα ἔλέξιιπλ ξοτπιατίοης Ατ- ἦτ, 
Ρᾶτὶ (οτθὶτ. ιιοά Ἐπ νθτας το! Αοτ. 2.4 ἀἴγω, δὰ τῆςα ῥτὶ πὶ πὶ «ηἶπὶ τ ἀρ ]]ςατὶβ ΡγΙπιῖς ἀμαθιις Πἰτει 5 χἕῖς ἀγε- δἰρ μεμεισται 
Αγαπῴίω ορτάτιο πιὸ Ἢ δέ τοπτροῖς Ρταίςμτι ἀϊοῦτ Ατεὶςὶ ρτοὸ ΟΖρῦντ ἀγήγερχα εχ ἔγερχα ἀεῖπάς ο ἱπίριεο, ἀγήοχα, δὐκη ἑδμ, 

᾿ εἰγασαοιμι,ἰγαπὦμιγὰ τποπιᾶῖς ἀγαπάω. Ἰ ἢ ᾿ΟἼ Αγκαλέει,τογτίδ ρογίοπιΠηρ] ρ γα οπτῖς ἱπάϊς, Ροςτςὲ ΡτῸ αἰαν ἐι{πθιυί τ 
Αγαστιίμίω, ΑΟτ.Ι ΟΡ τΑτίμὶ πλο ἀ οι τη άλσατιμς γγαστώμίω., ἃ καλεῖ: αὐ ὀβαχριλέω : γε ἀγκαλέω οἰἴδπι ἀϊοίτιγ ρτο ἐνακαλώ, το - δ κπέῳ, 

τβοπιατε ἄγαμαι, εἰ ροτῖις ἀγώζομαι Πρ πἸ Πσδπτο,δἀτῖγοτς ν 6] {ς Ηεἰγεἢ. ἈΝ Νδε ακ τιν 
- . ἢ, ὡ ἢ τ . 5 ᾿ Ν " ϊ ἐλ {Ὁ 

ἘΣ το Εἰ ΠΡ ΈΒΗΣ ΡΜ ετίαπι ἜΗΝ Ῥος ΑἸγχκρίλον,ἀοπὶ ἰεχίορτιαβοττ ΡτΟ ἀδοιξοναροτί. ῬΓΟ 40 ξοιταίπα ἡϊιιεχζοιαν 
ἰςὰ δκ Ιοπἱ οἐ ἀγα στιντο τίη ἀἸοίτιΓρΓΟ ἐγάστιντο, ἀαπηῖγας [οτἰϊόπάτιτη γχαλον , 4Ὁ ἀγχαλάίω ρφετιοὺ ἰτίάεπι ν[πγρατσ δια όσπνρις 

τί της : ἂαὖῦ ἀγαστεέμίων Ρτο ἐγαστίμζυς Ν τὰς ὃς ραττὶοῖρ. ἀγασ- ΡΙῸ ὀναχαλάωντε]αχο ἃζ ΔρΡογὶο. Ἡρω ηίμκτ 
σέμμθ.- » Πηοττὶ ςαυία ἀπιρ! !ςάτιπη μαβεπς σ᾽ Ῥ͵ΓΟ ἀγασείμανθ-, Αγκειμαιροςτἰςἐ ρτο αῤέκειμαι, γεσαταθο,ν εἰ τοροῦτι5 ἤμπι. ἀνδνα ηδοϊδυυ 

᾿ Ἀἀπηίγατιι, 41 ἀγασύμῆν Θ- εἰ Βατατί τι πλοα1) ραττῖςξΡ ΠῚ. Αἰγκλίνας, ραττῖς. ΑΟτ. τ. ἀφ. ΐνρτο αὐακλίνας, ποτα ΡΟοτςο ἃ ἐπα’ Ἠεγλιβε, ἐν 
Αγαδδιεῖς αἀπιϊγατιι:ραττὶς!Ρ.Αοτί. τι ρα! αν εοάειῃ τμεπΊᾶτο. πηαζ. αἰακλίνω ΕΟ Ἰ πον γε Πρ Πονν Ε] οτίαπι ἀροτίο : Ηοίγοδῖο οχαϊε τιπὶ 

᾿ πἰιηΐγιτα 40 εἴἴγαρκαὶ γε Ῥοτῖιις εἰγάζομαι, ἱ ἮΝ ᾿ ἀγκλίνας ἐΧροηοητς πο [ὉΠ πη αὐακλίνας οἵεα ΕΔ Π| αὐοίξας. Αἰλϑεν οηϊκέρι 
᾿Αγγλλέων; ἈΙΙΩ ΓΙ ΆΤΙΙΓΙΙ5: ὉΞΠῚ, ὠγγελένστε, ΠΙΙΠΓΙ ΑΓΠΓΑ.ΤΟηΐος Ρτο αἹ- Αἰγκορυφῦσοι ἰτι ἀεῖτι ΡΓΟ αὐακερυφωῖσοι , ἀρῃ! ἃ Ηοἰγ οἰλιιπι αι οχρὲ ΕΠ φὐῆρυς, 

γελῶν, ἃζ ἀγγελοῦσοι, Ε{Ὲ Αἰιτεῖτι ὠγγελών, ραττίς!ρ.ἃ βιξαγο ᾿πάϊ- αἰατι ϑεῖστε, ε 
σατία ἀγγιλώ: ἃ γεγὸ εχ ργαίςητὶ ἀγγέλῳ, τ14 Ἐπὶ 1 Αἰ Πἰς (ο- 1 ἰγκρενάράνω, το ἐάοπι ρτο ἀτοφηναμῆναι αβίεττ » Ροοτίοιιπη ὅς ἀ- γανίη 

ΤΞῚΣ Ἵ ᾿ τ ῖ ὶ ἘΞ Ἔ ΜΠ ΠΙΠῚ ἃ 

: Ἰξητ τόπος δῖπ 39 το οἱ οτορ ὅς χ1η εἰς ᾿ ἀῆντην Ῥῆμπι οἰἘ ρτο φρεκράνείμῆναι : αὉ ἐγκρίνω ρΡοοτῖςὁ ἀϊέϊο Ρτο αὐα- Μη ἀβρω: 
Αγγλλέντων, Αττιοῖ ατόθητΡρτο αὙὝΎΕΝΑ ἡ τωσπν} ΠΠῸΘῊΐ ν» ῬΑΓΓΙΓΙΡῚ) κρίνω, 

ἡεὴν ὑδῆσω, 

γε τον Ξ Ἔ 21: ἩΝΝ ἢ τ τὸ ᾿ ᾿ Με ύου οὐδ 
φξϊται Βοαϊτέιο Ρίστα! Ῥοῆτο ΡτῸ τοτγτῖα Ρετίοπα ΡἰμτΑ!  ἴπι- Αγνέκαμες,τοῖτο ςοἀεπινάϊςιητ ΑἸ οἷ ες ρτὸ ἡγνουχαιμῆν , ᾿βποτδαῖ" δ 

Ῥετατῖαὶ πιοάϊ. δ1ς βοώντων ἀϊςιιπτ ΡΤ βοίτωστιν, δ τυπτόντων πρι5:ὰ τῆ Θἢγ. αἰ γνοέω, ] ΡΠ Ππρα ἰν τῆς ᾽ ΕΑ ΥῊΡ μαιγαπρορέρ 
Ῥ ᾿σοῖν. Ὁ ; γίατο, (ἀιισογδητι )τογτῖα ρογί, ρ μτιορταγι αὶ ραΠη,1οπἰοὲ ρτο [πὲ 
Αγζμν, Τοτὶςὲ ρτὸ ἄγειν, ἀπιςετοιαῦ ἄγω, . ἀ γριντο, ἃ τ᾿ 6πι.δέγτιο ἄγω, ΠΥ 

ΓΙ Ὶ " Φ. . - - “ Ὡ Τ᾽ Ὁ ἐ 

Το θαες ΙΝ ΡΣ Σ ἐδ : ΠΣ ῬΕΓΙΘΗΒΠΕΙΝΑ Αοτ. Α ον, ΡΦπαΠτῖπλ, οἴτοιιη) ἢ, ργατ.πιρεγα Ποσίοιιπι εἰξ ρτο ἥγον»άτι- ἐμθποιἠηηντροὶ 
τὰς «40 ἀγίω ; 14 αἰιζοῖπὶ αῦ αἴ γλημι ἰςὰ ἀγὼ 5). ἩΡΠΙΠοΔΩτΕ φεἰαπη:οἴγον Δυιτε πη, ΡΟ πα τῖ πιὰ σογγερῖα ὃς ροπᾶοιιτα,, ΑΟΓ.Ζν εἠϊδεμεὰ είς, 

ἧ πῆς Υ ΈΩΣ ᾿ ᾿ Ἷ Νκν δ᾽ 

" ἐτίυνο ΔΠΩΡ ἘΠΕ ΜΝ τὸς ᾿ ὌΝ ἀιιχίτοτο 4ι10 Ατιὶςὶ ἀϊσιπτ ἠγαγον,ἃ τῇ οπγ.ἶγα, ΠΝ (μι 
γε ἸΕΤΙΙΙὰ ὙΠ1Α 4 ρτοάιιέλα δὲ αὔρίγατα, Ῥοσίςιπι εἰξ Ργὸ "τ΄ Αγρρρίαδϑαιρσετὶοὶ Ρτο ἀγροχείῶεω ἔξει ἀγρεξῶτε,ςοποίοπάτὶ, διατ Ν 
γεν, γ, ἀπο: ἃ Ρταδητί ἡγέομα. Αἴ γεν ρυϊπγὰ σογγαρτα ὅς ἴα. λέγεῶοι :ἃ τῆ ἐπὶ ἀγορέδμω Η ον ἢ ΓΝ ᾿ ᾿ ] 

: τῆς ! δ ἶ λὴν ἥ ἀμ ΔΗ ΜΕ πεσε λγτν κητι Ζ μι τὰ, 

Α ἡκὴ: πρλ δεν εἸθ πολ θεοῖο ῬΑ Ιςπεῖα ΜΡ ΜΕΘΕ ] ΑγρδιονοΙοηϊςὲ δέ Ροετὶςἐ ρτο ἡγϑρόνον » πιιητίαὐδητ 5 ὰ τβετηαῖς πακὸς Η 
γεουδμοι, 6 10Δ4Π| ῬΓΟ οἰγρμᾶνοι Ῥοπεααὶ αἰππτ:Ης . ταῖπεη ἜΧΡΟΠ. ἀγρορόῦυ ας ἰὰ 

΄ - ΧΟ , , " 

β ϑαὺ μοίζογτεςγδἀπιϊταητο5:α ἀγεομαι, ὑδν “ Αγερώϑοις, (αιϊοά είν ἢ. Ἔχ ροπισιωελϑύντας,σωναϑ' ρφιϑϑνέντας, 4111 
Αγρϑεν,οπρτορατί ἔμητ: Α ον. Ρ411.1οπίςιπι ΡΓΟ ἡγερϑυσσιν, αἱ» η- ςοἰότγιιητ ὃζ ἴῃ ν 1] τὰ σοηρτοραῦὶ Πιμτ)ραγτὶεῖρ. οἴζ Ρεγ γα- 

γώϑϑω τὰ ἀυτοπι δῦ ἀνγείρω. 5. Π. ΠΟΥ αἰγέρϑη ἀϊειιητ 1άςπι 10- σορεη ἐλέξιιηι εχ αἷγε ἘΣ ΕΝ Διιῖοτι ἀγεεήμῆνθ- Ραττίςιρ.Α- 
Ὧς5 Ρτὸ ἠγέρθη, ἃς ἔυτατατη ἐπ Ἰσατίθειπη αἰγερθησομαι, οτῇ 2. ἘΠ πι, δεν, ὠγείρῳ ΕἾ 

Αγίροντε,οὐϊρὸ ῬτῸ ἡγύφοντο, Ποπρὕερατι ἤιητ,Δοτ.2. πλεάϊας. ἐ- Αἰγχαξειροεῖ. ργὸ αἰάχαζε: 8ς χα χασὼ ρτο αν σαι τε τ ΡΣ 
γείρω δαἱπὶ [Δοῖς ἔατ.2. αγερώ, γυάς Αοτ.2.ἤγερν : οζ 110 ἡγεε- στιὰ ΡΓΟ αὐαχοί στε ἃ τβοιη, ἐγ χαζω Ῥοετιριοαία ἘΠ ἤν 

βίῳ Οὐ άαπι ροοτοὲ ρτῸ ἀδείρρντο 4] ξξιιπὶ γοϊμητ 9 ἱ πιροτέο- οἰπὶ ἀγα χωρέω,τεςοίο, ἃ ἷ Ἶ Ἢ ᾿ 
ὅτ εῆς τοπιροτῖς ἀϊοςητεκ:ἰτλέπηαις αἰγέρω ρτΟ αγείρω ἀϊς! 4- ἰ Αἴγχασόε, )οτ] ὰ ρτο εἴἶγχαζε:ζη χαζε διτοπι ΡτῸ αὐάχειζε,ντ ἀϊδιῖ ἥ 

ν Ἰμπτιροοτῖος ΟΧΈΠΊΡΙΟ ΓΕ ἵν ς οἴ Ασπιθοὸ ἂριά Ηείγοιι. " 

Δ) Ης γοπῖο εἴγε φἦρεγροετίςς ξοτίδῃ αἀϊεέϊο Δ ΉΡΗΝΣ . 1 Αγχιξέβακε, Ποτϊοὸ ρτο ἀγ χιβεζυκε, ργορὰ δοςοίπια ἐγχιβώνα: 
λγεσεῖν, Ρτο ἦγε ἀἰσιιητ ΙΟποβ) Υὲ τύηὔεσρε Ρ το ἔτυπτε δὶς ἔϊο ρτί γηὰς δι ἀγχιβάτης δί ἐγχιβᾳτέω, ᾿ὰ ἂς βώνω ξατυτἅ ἕλοις βίσω, 

Αγγ»; 



παι λοη 
ἰρθολαι 

ΩΝ ἣψ: 

γβμοὐμμ' 
ἐδνρα ὼ. 

δμροιίης 
! 

υἰϑυν ἱμηὶ 

Ἰρρμὐζιιη 
“ξηκικίῃ 
,, 

γιομώῃ  ἐ4- 
τοὶ οἱ 0: 
γρὰς ἀιτοῦ: 
ἐμ ΕΙΌΠΠΣ 0" 
ἰκιοννα 

ϑυρύκην 

«πη Π0ηὲ ἢ: 

εἰκεηνῥιει: 
γ, 

αὐ μον 
χὺ μφύ!: 

οφιοίνιαίι 
ἡνα ΠΝ 

ΤΙ 
ΠΩ 

δεῖ 
ἀπ ψιἅγι 

χύνῃ Χ ἡ 
ἀβογο Μ’ 

μὰ ἐρηι" 

υ ον 
« 

ἼΩ ἣ» 
μι» 

ὀκῥίναιβ 

ρα κα 
“." μηθομ 

“ἡ ἡ 
ρου 

Α 
ΑὙχε»ἸΠΥρογάτῖιιι5 ρα ἤτιπις ἃ τβεπη,δξγ, ἐγχας[υβοςο, Ἐγαπριι]ο» 

Δηϑθο : αἵ ἀγχ 5 Ροτὶ ἤρωπιοηῶς » δἀμπογθΉΙπῚ οἴ» Πρηϊβοδης 
Ρτορε. 

Αἰ γανίδαται » Τομϊ σὲ ΡΓΟ ἡγωνισμῆϊοι εἰσί - τουτί ΡεγΓΡΙ. ργατιρετγέ, 
ΡΑΠτΠοπιατῖς δξιία! αἴωνίζω, αἔγα οχ τοττῖα ΠηρῸΪατὶ ἐγώνις αι, 
αἰγϊοέξο ρτίπλιιπι απο τ ςητογάοϊηἐς σογγορτα ροθατἰπια,ηος 

᾿ οΙἘ ἜΧχοπιρτο σγδζοῖϊιις ἰοςο ἰηίεγτα (γ}]αδα ϑῶιντ πεφράσατωι ἀὶ- 
οἴτιγ το πεφρασμῆοι εἰσί. (Λυυ] ἀα πὶ οχ Ρτὴ γα ρογίοπα ρτατο- 
τὶ τὶ πις 41} ἔογπηατς πιαϊιης αἰ ς γα [Παρὰ ται. 

Ἀνγωνιδζ μαι, Τοπἰοὲ ὃ( Ποτὲ ργὸ ἐγωνεῖμαι. Ρυρηαθο, Ηοςδιι- 
το πῇ ἀγωγιν μα! γ ΑττΊςιΠὶ οἰδ ργῸ γωνίσομαι 7 ἃ τίνοτη, αξξ, ἀγω- 
γίζω, 

Αἰδδυηκότες, τ οττὰ σα1}[ἃ ρτο εἰδιικότες ἀἸοἰτατ, ἃ Διιτοπν ἀδηκότες εἰ 
Ῥάτεῖσιργατ, ΓΕ ΠΊΡ. ΤΟΙ ΓΙΙΠῚ ΡτῸ ἡδηκότες, ἃ το πη, αδέω : χιιοά 
εἰδέω εχ ἰυδέω ἔα ἔχ πΊ Ῥυιτάτατ ἃς Πρηΐ ἤσατ στιπιηῖς ἔοι ἰαδο- 
τῖθι5 δὲ πη οἱ εὶς σοι βοῖοτ ἔειι [ατ σοι, 

Αἰ δον, ρτῖπια αἰτοῦ πιοχα 7 ὃς ἴοτα αἰοτῖρτο, οἵδ νοὶ ἱπιρογξεέξαπι 
Ῥοτίσιιπι ργὸ ἤσον . ςαποῦαιῃ : νοὶ Ρᾶττῖς, ΠΘΌΓΓΙΙ5 ρΘΏΟΓΙ5. ἃ 
πιαίςι πο οἰ δων:νττιπηιο διτοπὶ ἃ πῃ τι. σξειο αδω, Ατ ὦ δον; 
Ῥτίπγα δτγοιΐ δίς αἰρίγατα,οξ δοτ.2. 4 τίια: ν οςῖ5,. Ὁ αἰδαάνω, ὃς ἢ- 
δαἸ Ποατ,Ρ σιν αρυά ΗΟ Π1. δὲ σ᾽ Εκτορι μόδος Ρτὸ ηρέστ,τα- 
ἔϊς οτιάπι Ηςίν ἢ. 

Ἀειρα 9 ([Πππ|] νο! ἐχτα 1) οτος, φέλιια: νοοῖς ἤης δ ρπιοητο, ἃ 
το πη. ἀείρω, 

Αεἰςυρατγτίς, γα  τοπιρ αὐ ἄμμε ἤσηϊῆσαδητε το (ρίτο. 
Ἀεισε,ςαοϊπιτγαοτ, . αξὶ, αὐ ἀείδω ροοτῖςο νογῦο. ΡΓῸ 4110 ἐπ ρτοίᾳ 

ἀϊεῖτιν ἀδω, Δτοῦ αὐτοπὶ 1{Ππ|4 αἴεισε ατισυποπτογπῖοτε ᾿οηῖοῸ 
ἃς Ροετίςο. 

Αἴεισιν, Αὲ οἰτοὶ Ῥτὸ οἰ εἶσιν, ρἰγαηττὰ τῆ πε, ἄνμε, 
Αἰξειλασοβατ:δε ἀέξετο, αιιρεραταγ:ροοτςὸ ὃς Τοπἰςὲ ἤρ πρπι- 

τοῦ ἀέξω, ἸτΙἀεπὶ ροςτῖςο νοῦθο ρῖὸ αὐὔξω, 
Αἰεξήσω, ρτοετιοὲ ρτο αὐξήσω, διιροιο:ὰ ρΡοοτῖςο τμοπηατε ἀεξέω, 
Αερϑεὶς»ρατεῖς, Δ οτο. ραΠ. Π σα! σα" 5 [αὈ]4τι15. οἴ ατιι5,. εις έξη5 : ἃ 
τις πι,ἀἐξίπο ἀείρω. Ἰτίἀςπι ἀέρϑίω οἴ ἀοτ.ι. ρα, πάϊς. πιο άϊ, 
ΔΙΡΠΊςπτο σά Π5 ΡΓῸ ἑέρϑέω, εχ τοττία ρεγίοπα ργῶτιραίπ."- 
«ται: ὃς ἐρίιπι ἃ τις πη. Δ ξξῖιο ἀεέρω,ουῖιι ἔπτ.1.ἀερώτδοτ.. ἤφθα) 
Ῥτγφτ. Ρεγέζερκα, 

ΑἴἜρον, Πα ] !,εχτα]! ,αοτ.2. 4. τῃοπὶ ἀείρω, ηάς τη Πδ᾽ππότιο 
ἀέρῃς,αιοά Ηςοίν ολῖιις ἐχροηϊτ ἄρῃς βας άσῃς. 

Αἰσαδοτοι ἀπ ηϊτει πιοάϊ,αδ ἐπα τῆ πα. ἀέω, Πρηἰ ἤσαης [ρίγα- 
το ἀοτπαῖγς: οἰ ομῖο ἀἶσαι,κοιμηϑείῶα α Ρι4 4Ποπὶ οἰδ δὲ ἀέσ- 

᾿σαμῖῳ ΡτῸ ἐκοιμνϑημῆν»ἀπιρ σατο σ. ΝΜ δηλ ας Δ Ειζαιμις, πτ 
{ιπὶ νεγὸ δριιά Ηςίγ οἰίτμι εξ αἰ ἐσκογτο, αὉ ἐοάςπι τμοπιᾶτε 
ἀετγίιιατο γοσθο οἰέσκομαι : ΠΟ ᾿τ ἀοπὶ ἘΧΡΟῺ. αὐέποιύον το ἐκοι- 
μιὖντο, 

Αλιο (ξο]6,γειιογογο: ἐντρέπου,σέθε δυλαίζυ, Ἡ εἴν .)Ποηϊςὸ ρτὸ οἶζε» 
ἃ τβειη. ἀξζομαι. 

Αν,.([ρἱταατ; ἐπνφ ἐρύσαι, ΗςΓ )τεττία Ῥετίοπα Ριατπιρεγξιαξιτι» 
ἃ τῇ επι  ἴνμι. . 

Αἰἰδιξον, ἤπο δι σπιᾶτο ἀ! οἰτιιγορτο γ᾽ "διζον, ργορτεῦ φΑςοΡμοηἶ απο 
{{11πὶ εχ σοποιιγγθητία ἀπόσιιπι "τὰ τ 6 π|.ἀηδίζω, Ἐπ ἢ, 

Αἰόϑεοσον, τι άοπι ρτὸ ἠήϑεασον ἀϊοἴτιιγ οἰ! ΡΟ Πἰδς ἐςδυία, ἃ τμεπ|. ἀη- 
ϑέσσω, μα ἤπετιις ἴα πι, 

Αὐιώραι οἴη Β αἰτήσας ρταίδπο [ΟπΊςιι5 ρτὸ ἀΐεῦα,, ρίγατο,ἤαγε: πνεῖν» 
Ηεῖγ ἀ τῆ. ἄνμι, Οὐαπαμαπι Εἰ πος ἀὔωαι εἴτε ἀἰςῖτ ταπαυᾶ 
οΧ ἀνα, τιιπι διιζετπ οἵετ δογ.. 

Αἰδεῶεν,Τοαὶςὰ ρτὸ κα δεδθυυστὲν, ν ετῖτί Πιητ : δΌ ἡδέα ΔΟτ. 1. Ῥαῇ. 
γε δῇ αἰδέομαι). Ἐχ 410 Δοτίτο οἰ δὲ ἱπιρογατ. ὐδέδθοτι, τειογα- 
τοι Νοτὰ δατοπὶ μος αἰδέομαι ἐπ ρ] οχ Βα ογε ἐπιτατιιπι; 4 τογπη 
ῬΈΤ α»ΠΙΠΉΪΓΙΠῚ αἰδήσομγ: Αἰτοτιι τη ΡοΓ εραδέσομαι, ν πᾶς δί 1π- 
Ρετιτηβα ἰδεσα»Γοιιεγοτε. Ἔ ᾿ ' 

Αἴον,ργατοιτηρεγξδιιρ πηδητο σάγοη5 ΡΓῸ ἐιον,α τε θαπη : ἃ τῃ πη. 
»“ 

αἰῶ. 

Αἴας ρογ γησορέ ρτο ἀείρας, Χ τμεπγ. ἀείρω, Πα πὶ ἂρ αἴρω ἢτ «ἰδας. 

ἤπς ἀϊρβεβοηρο. γ δὲ δ : ᾿ 

τα ρεϑέωσι,Δοται. ρα τ, ἰδ τη ξετεῖ πιο 41:1 πῖςο ρτὸ αἷρεϑιάσιν» οὐλ]ι5 

ἐπάϊσατίαιις ταοά 5 εἴς ἐρέϑίω,οχ τβεηηατς αἰρέομαι. 
με 

Αἱρέϑυ,τεγτία Ρογί Πηρ.δοτα. ρα παῖς. πιοά!, οηϊοὼ ΡΓῸ ὑἐρέϑ.») 

σάρτὰς εἰϊ : γηάς δέ ξατοτν δ]. αἰρεϑήσομαι, αἴαῦο αὐ δ τΒεπι. 

τῶς 
᾿ 

ἘΡΑΣΟΣΝς Ηετοάοσ. οηἱοὸ ργὸ ἐρήκει
 ας ρεγατγαὶ αξλίμο τ8ς- 

πᾶτε αἱρέα, ΠεΝι 

πε ΜΉΤΕ Ἐν λοτἴο ἱπάϊοατίιο καϑιόμίω ,ὰ 

τἢ οι. αὐϑυέομκω γ οἷ αὐ ϑναΐομα!. Ἐχ 40 αἰϑνέομαι εξ ὃί ἔτ, ταςά, 

Ἰϑνη σομια! [ΞΔ Π1. 
ἰμβρ νεαρο, οὐρελῖα! πιοάϊ δοτ.. αν ὐχιυύϑίω,, Ρυάοξαξειις [

ιπ|; 

γεὶ νδτῖγιις [χπὶ.14 δατεπι 4 δέξίμο τ οπιαῖε ἀῤχίωο. 
: 

αἰτιδωντο,αρι ΗΟπη. ὃς Ἡετγοάοιομϊοὸ ΡΓΟ αἰπιώντονς ]ράγεησ ἃ 

τῆ οπὶ, οὐτιαομαι. 
᾿ “νὰ 

Αἰκαχέατο,(ρτο 4ιο ἃς ἐκῶχείατο ἀϊ εἴτιιγ ΠΠΕΓΓῚ στατ)ΠουἹοὲ ΡτῸ 

ἰχαχίωτο, τεϊ [14τί σγάπτον οἱ οτίατη {τὶ βαρδητιιτ, εχ ἀχέομα το- 

ἀμπρΠςατίοης Ατεῖςα ἐαέϊο Ργῶτ, ἐκαχημαι. Χ 
410 Βρρείςρ ες 

παχυμμθ- Οὐοά ἢ ἀκαχι μὴν. (οτἰθλν ἢ σ]Ὲ, λυποῦ μῆν Θ᾽ : εἰϊ- 

Α 943 
41ις Ράγυὶς  ριρ τα ςητῖς ἐοπηροτ 59ἃ τβοτι, ἐκοίχνμαι,σαΐινς Ηο- 
γε ταις πγοπγϊηΐτ, ἀρι «ιῖς πὶ Ἰορίτιιν ὃς ἀκα χέσαπαι, ἐχροῇ- 

᾿{1ΠῸ ἰτ ἀοτη λυποιώτα ρτὸ 4110 ὃί εἰκυχ ἐδαται ἰηἐ τὰν ν 
Αἰκρίχιαν Θ’, υάληι οχ αἰαὶ ζω βου πιο οτρ αι τη εχ ὠκαχήωίν. [Δ-- 

ἔζαπὶ ΡαΓ (γποορςη αἰιιμῖ , 4 οι  ργοδαθιτον εἰξ ορϊίηΐο. 
Ἐχροηίϊταιτοπι ἀχοχαον γχ- Ηείν ἢ, αριιά Ηοπιουιπη κα-- 
πονημῆον γἡ ὀφόμω μῆμον δορυ ασιιτα να (τα. ΡῸ ΠΠκ οτίαπι» αὐ πὶ ἴσα 
ἀο]οτίποα μαιτα ἀπτογργοτατγίνοχ τὸ ψιδα εἶχ. διφο]οτοπι αἕ-. 
βογασ ἤιο χύχυοντ ψυχροὺς χαλκὸς αὉ δοά πὶ Ροοτα ἀϊοίτιιγ; ΕΧ οῸ 
ιδά ἰσιβα]ς ἔτίριις Ἰυΐονατ ἐξ. 

Ακαιόμϑ Θ. Ιοπλςὰ ὅς ροειϊςὸ ρτὸ αἰκεύμν δι, 
Ακηδέδαται αρινα ΕἸο γ ο]γιλύίενν κατέχονται» ΡῬῖῸ 410 ξοτιταίῃς [οτὶ- 

4 δεπάιιπι ἀκηχεδοτῶ, ί 

Αχνίκεα, ργαρτ. πὶς ἀ. Α τυ  Ο}}1) ῬΥῸ ἤκραντο αι ρ ἰσατὶ5 Πτοτῖς ΤηἸτία! - 
δ05 ργαεξητίβ:ὰ αι0 δὲ ἐἰκκκόεσοιν, τη Ρ]α υπι ρ γέ, ρτὸ ἠκόεὶ- 
στιν ἴοιι ἀκοικόεισταν, αι ἀπ! ογα στὰ τἰοτη. ἰκούω, ἧ 

Αχηχ εατονρτατ. Ρ προ γ Γρα ΠΟ υϊςὸ ργο ἀκήχίωτο, εχ ὀχέο- 
μαι τεἀιρ! Ἰσοτίοπς Ατιΐςα Πτογαγιιπὶ ἐμ τα! αμ ἔλέξο ἀκυχη- 

 Μέω τε [ετῖα ἀξ ξξιι» ἔιογαπη,νο] οτίαπὶ τε  Πιτία δῆ οῖεναγ. ὦ 
Ἀκηχέδαται, ΤΟ α]οὸ ̓ τἀς πὶ ΡΓῸ οἰκήχίωπε»ἱπτογροῆτο οτἰαπὶ δ)» - 

οὐ ἰῃ ἐληλέδαται ρτῸ ἐλήλαται ᾿πτοτρο τι ἰτίἀο πὶ δὶ εἴς νη 
ΟΥΠ1ΠῈ τ 5 τ Ἐπ τατ  ῖι15 το ἴἀτιγ 5 4] {ΠΠ|4 ἀκη χέδωται ἀχροηῖς 
λελύπμωυται, ἘΠῚ δέ ραττίς  ριρτατο ρα ἀκηχεμῆῥη, εχ ᾿μάϊς, ἀκή- 
χα ντ αἰκριχ μὲν Ὁ. οἷζ Ὁ ἀκάχυμαι. 

Ακου ἐμήν; ΤΟ σις ἐη αἰ τλ εις οἵδ ργο ἀκοιΐειν»αυ δἰ το τὰ τποππατο ὡ- 
κουῶς 

. Αἰκουκορτςτ ροΓ ΕἸΟπἰοιπι ἀμ σπηρηο ςάγοπβ ΡΓῸ ὑκευχκα, δι 11: 
τ] 4 Ἐπὶ ἃ εἶχε πη. εἰκούω, 

Αἰκουτιείς ξατ, Ατείσιιπι ρ τὸ οἰκου τίσεις αἴτια ἔαοϊοςτοχ {πο πλ,ἀκοὼς 
“ἰζω. 

Αἰκώ, (αὐτιά ϊατη) ἔμτ.}.6χ τΠςηλ ὐκέω:ν πάξ ὃς ἀοτ.".ῃ κοον, 
Αλαϑεὶς» ΡατγιὶσιριΔοσ Πρ ηἰ Ποδησονασᾶτιι5, 411 ογτδιιῖτ) ἐχ τμςπ: 

«λαομωνπάς ὃς ργατ. πηρογξ ἀλάτο αριιά Η οπηοΓ. 
Αλάλημαι»(Ἔγγδιον ἀρατι!5 ἤππ|ν Η οἰ Πῖο πεσλαύημα!) ργατιροτέ, 

ῬΑΙΠΡ ἀλώομαι, τοάιιρΠςΑτίοης Πτογάγιιην 1η τα] τ. Ο- 
ἄλτι ργαίςησις εἰίαπὶ ἐοπηροτῖς ες μος ἀλάληβμαι ἀϊσμηῖ ΟΣ 
ἐἴλημα! τἀ} Πἰσατὶϑ ἔτ 16 πὶ 1ηἰτ] 4] θὰς {Πτετῖ5.  πας οἰξ πη Πηῖ- 
ταιιι5 ἀλαϊλυῶτο 5 Ῥτοίς πεῖς τοηροτῖς. ὅς ᾿ρίς Πρπι βοατί μεμα 
παθεης: ᾿τἀέτηιιο ραττὶοἰρ. ἀλαλ' μήν, δὶς νετὸ δὲ ἀκα χημαὶ 
(εουιπάτιτη φιιοίαπι ργαίξητίβ) [εσιι πη άτηπὶ ΑΠ1ο5 ρτστοτῖτὶ τᾶ- 
Ροτῖς εἴ, Ἀπγίμμι τάίηςη Ἡείν ς, ἀλάλητο μοῦ ργατι ΙΓ μαΓη-- 
Ῥεγξεχρ, ἐπεπὰ δύητο. 

Αἰλαλκον, ΔοΥ.2.ἀὐξιρΓο ἤλακον, ΕΧ ἀλωλκχκέω, ντ ἐδοὺπον, εχ δουπέως 
ψπάε δι Πιδἱμηέξιιο πιοάο ἐλάλκη, φιοά Ηοῇοχρ. βονϑήσῃρ 
ἀπαλεξησηχιαογῖςι ρτορ  τῖτ, 

Αἰλαλυΐκτημα,,(ροτγγανθατι ἔμπι: Ἡ οἷν οἢ, πεϑορύζημαι ἐπὸ πῇ χΤ) διοῖ-- 
νοιαν ἀλά ὅϑαι Ἰρτατ ρου ρας Ατείσαπη το ἀρ! ςατίοποτη μας, 
ἃ τῆς). ἀλυκζέομα, Οὐ απ νεγὸ ὃς ργαίςητῖς οἶδε τοπιρουὶς 
γοϊατ ντ ἀλάλημω ὃς ἀκα χημαν:ἔέξο πἰπυίγαπι ργι πυΐτη ἀλιί- 
κτημι οχ ἀλυκτώ, ἱπἠέαιις ρα Ππιο. ὠλύκσημαι,εχ μος Διτο πη» γος 
Ῥεῖ τὶς μ᾿ εἴα! ἐδ ι15 [το ἰ5γἰλαλύκτημαι. ψιγυΐαις ἀςστπατοη} 8 
τποσηληῖς Εἰ, 

Αἰχεὶςυρατεὶς!ριρταῖ, τορρ ἃ {με πτ.ὄλυμι, ἘΠῚ διῖτεπη ελνυμινσοητοτ- 
4τιςο πὶρ ὃς σοῃρίοθο. πάς δριιά Ἡε ἀλέντων, αοἀ ἜΧρ. συ- 
φρεϑψαῦταν ,ἴτοιη αϑροιϑϑιέν των, πεση οι συγκχλειϑνέγαων. Ἐτ ἀλη μένα; 
εἰάετι συςραφιϑαι,σζ που πλανηϑ δα εττῶτε, ΑΡυ διιπ ἄς τὴ ὃς 
ἀλεὶς Ιερίτατ . σχροητύτγαιις ποῦ πιο ὸ συςραφεὶς 5 {τἀ ετίαπα 
πλυγεὶςγκρχτηϑεὶς γαῤϑεὶςοἵτ ΟῚ} φυλαχϑεὶς, δ πηδηστες. 

Αλέξαδι, φυιϊάλπι ρογ (γ ποορεῃ ἔλέϊση δἰμητοχ ἀλεξηστιῶι, Δοτ. 
λιν ΕΥ̓] τη 641} ἀλεξέομαι, Ῥοτεῖς ταπηεῃ δί τορι Αγ εἤκεδοτι- 

ἔτιις 11Π|ς ἐκ θαγγτοπο τμοῦηάτο λέξω, 
Αἰλεξέμηαι, Ποτῖςὲ ἄς Τοπϊςὸ ρῥτο λέξειν ει! ἀλέξειγγὰ τμ πηγαῖς - 

λέξω νο] ἀλεξέω. ἐς 
Αἰλήλεκρ, (πιο! Ὁ )ρτγατοτ ΡΕΓΕ, Αττῖσα τοφυρ!ζατίοης βαξτιπι ὡς 

εοτασιαπὶ ἤλεκοι. ἃ τμοπι. ἀλέω. Ν' πὲς δὲ ῥταῖ. μαίϊ. ἀλνλεσμ» 
πιο τις ἥπη:οχ 410 ρατεῖς,ληλεσιῆοθ', Π1ΟΠ ἴτιι5. 

Αἰλήλημαι, Αττίσιιην Ῥγατογίτπι ρα Π εχ ἐπ δι, ἀλαάοξκαι, τ ΠΡ] 1ς4- 
τὶς Πτογὶς ἐπέ 1 Π ΡΉ 5 τᾶς (ν ΠΟΏ ΠΡ ΠῚ τῷ ἀλάλημωοετταυήνναρα- 
τὰς πιπη: [64 Ὁ εὐ ἀιβογθης δε το οἱ ηη δά ἀλαάλημαρ δι σαιδπ 
τὸ κατεῖ 9 μος αἰτοΠῈ ἀλήλημαι ΠΟΙ ἱτς ΠῚ : ἄςως εἰκο χἧμαι υο- 
41ις ἀιιρπιοπῖι πὶ ΠΟ Βαδεῖομαῦοῖ αἰζοση ἀκήχνμαι.διιητ ταπηξ 
ἃς 4υὶ ργαίςητ!ς τοπιρογὶς Βας εἴςς ἀϊεητ, ντὶ (υρτὰ απο ας 

φὐπιοηιί. 
“λύλιμμαι,, Ατιίςιπι ἰτ ἀς πὶ ργατογραιρσο ἤλειμμα)» τοάιρ τας 

εἰς Πτοτῖς ἀηὐτ!α! διι5,ϑς οχοπηρτο εχ ἀρ! τ Βοπρουὰ τποπηαῦ. 
δόλιο ἀλείφω. ψηάς ραττῖς! ρ,αληλιμυῆ θος ρτο ἡλειμμθ ν ας 
λιις ατἰάοτι ἀλήλιπῖαι ἀἰςίτατ ρτο ἤλειπθαι,ν ἡέλιις οἴ, 

Αλήλιφα, Αττίσαπι ρτάτοτι δ] θυ ΡτῸ ἥλειφανεχ σου 6 Πὶ τῆς. ἃ- 
χεφα ἐοάςπι πτοάο α110 ΡαίΠιυῖμτι ξΟΥΠΊΔμ,). ὶ 

Αλή μῆνα, οτος ὸ ρτὸ αλίαι, ΠΡΌ ΒςΔη: ἈὉ ΕἸΠθλ καὶ 7 γε] συγκλει- 
διώαγεοπρτοματὶ αὐιτ σοποϊ μά: Χ τιοητ λημεν ΩΝ 

Αλέξαι . Ῥοοτϊςὸ πηεῖγὶ σαί Ῥτὸ αἰαλέξω 5 ἃ τῃςιγαῖ. αὐναλέγῶς 

Επίλεῃ, 
Τοπη, 5» ΚΚΚΚ 



944 Δ Α 
Αὐγλύεσκε» Ροετὶ ὲ ὃς Τοπιςὲ ΡΥ αὐέλυε, τείοϊ αοθατ. Ῥοστδ᾽ ΘΟ] ΠῚ 

τ ἄἴγλυε ἀἰισαηῦ ΡτῸ αὐέλυν πχοττὶ σα ΓΑ: δζ! ΟΠ ο5 δά άτπτ Παλιπὶ σκε: 
ὁχ τπορηναὐσλύω, ΕΠ, 

Αἰλυϑορτο ἀλλ ὑμῖν Θ.,οχ τῇοπη. ὥλλομα ρος γ πσορεη, ὃς 43 011- 
οὰ τομαὶ ξλέξο οχ αδἰρίγατο. 

Αλοίω,, ( σαρτιις ἔπι) Δοτ.2.α ξεῖα ορταπο ἃ τ]νεπγ,αλωμεγ ντ 
δουίϊω ἃ δίδωμι. ρτο 4110 Ατιϊςὸ ἀἰοιτατ εἰλώίω. ντ δώ ργὸ 
δοίνω, 

Αἰλοιὶ,(ςαρτας )ραττῖς! Ρ.Δοτ.Σ ἀέτιτ δ σοι τἤ πὶ. Εἰτ οηΐπὶ εχ 
λῶν ἀλοιδονῦ δοιὶ εχ ἔδιαν, 

Αλσο ἃς ἄλτο, ((1}||Π10 (1 τ δα σἴτην (αἴτιαι ᾿γγ "ΠῚ ἃς ἔγτατ) {Ὁ- 
συπάιιηι αιιο Δα πὶ ρεῖ γ ποορςη ἤπητ οχ ὥλασο ἃς ἄλατο, ΔΌ16- 
ἔϊο αιιρηιοητο ρτὸ ἥλασο ἃς ὕλατο, ὃζ ΕΧΘΙΊΡΤΟ α:δζ τιιης εἰΐεητ 
δοτοιοπηδάϊ: ἰφοιηάτπιηη [το 5 ἔπη Ῥγατουῖτὶ ῥ᾽ α Πα πηρογξε- 
ΘΕ τειπροτίςνα δ᾽ οἕξο ἱτιάοπὶ Διιρπιδηῖο ρτὸ ἥλσο ὃὲ ὕλτο, δ ἃ- 
(ρίγατα ἴὰ τοπποην σοημοτία, Οἷς ροοτγῖοτ ορί πο εἰξ ργορα- 
υἱίτον ὃς Παυ]Ἰεῖοι : (πᾷ ταης ἄλσο ὃ ὦλτο ἱπηροτβςέϊο ροτὶι5 
τοἀάεηάα ἤιητ, ἐμ ΠῚ 1. δ 4591 Π|1εσατ. , 

Αἴλῳίω, σαρτιια ΠΠῚ ν οἱ σαρογοτν Ατεϊσὸ ρτὸ ὡλοίω:αιιοᾷ ν]άς, 
Αἰλωθβισάροτο ἴσῃ σα ρ ΑΓ 591 ΠΊρογάτιδοτ, ΣΡ ὕλωμι γ ντ δόϑε ΕΧ δὶ- 

δωμι, ὃς γνῶσι εχ ᾿ππΠτατο γίγγωμι, 
Αἰλωχανοαρτιιβ ΠιπΊνργατ Ρογ  Δέξιν οοΐβ,ρτο ἡλωκα,οχ ἐμ ο ΠῚ. οἴλω- 

ἰαϊρτο 40 Ατεῖςὶ ἀϊσιιητ ἑάλακα, : 
Αἰμαρτεν, οτγα τ, ἐσσι τ) οτ.2. Δ ἐἙ 155 ν Οοἶ5. Δι! ΠΊΕ ΠΤΟ ΠΑΓΘἢ8 

ΡΓῸ εἵμαρτεγαῦ “πιξιτατο τἢ τη]. ἐμαρτέω, 
Αἱμαρτήσω, ἕατ. οἰ τπἀοπη ἱπιιπεατὶ το πιατὶ. ὠμσρτέω, 
Αἰμζαλλ ὀρῖθα, ρος, δὲ πηεττὶ οδια ΡΙΟ αὐαζανλόκῖθα, 

Αμζασῃ. ροοτϊ οὐ ὃς Ποτιοὲ ρτο αἰαζέσγ» αἰσεπάε5 : ἐχ ροετίςο 
τἢοπτ, ἐμζαίνω ΡΓΟ αὐαζαίνω:οι1115 ἕατιιγ, Ῥοατίσιιπι ὃς Γοτίοι! πη 
εἰμζάσομω γτο αὐαξησομω 1τ|4 6 πὶ νογὸ εἴμζασις ὃς εἰμζατὸς,ροο- 
τἰςὸ ἀσιπτιγ ῬΓῸ αὐάξασεις ῬΓΟ αὐαζατός, 

Αἰσμυ αν [ατίδτιιηι οὐδ»ῖη Πα εἰ π15 Ὁ οσ οι 5 οχ πῃ σπη,ω λης ΘὨ1ΠῚ 
ΡῬτπυὰπι Ηξ εἴειν 5 τερα  ΑΥῖτοῦ : Χ 6110 ἀέμϑυοι , ΤΥ ςὲ [δι 1Ὸ 
πἰσὸ, ὅς Ἔχεπιρτο ε εἰάίαις ἰοςο ᾿πίεγτο μ [οτίρτιιπι οὔμ μῆνα), 
ντ ψατίπιι τγαδῖτι Αρι4 Ηςοίν οἰον πῖςο μι [οτίρτατη ἀΐμῆναι, [τὶ- 
τἰάοτι εχ ροίτιμη σλυρωϑίω, σιοά Πρ] Ἰοῖτεν Τοτίσιμπι ἔσει 
Τοηΐσιπ εἴτ ρτὸ ἄξειν, 

Αιἰυπείοκε, Ροετὶςὲ ρτὸ αἰαπνείρα 26 Χ αὐαπείρω, 
Αιμπεπαλῶν, Ραττῖς!Ρ.Δοτ,Ψ.Ροοτς ἢ, εχ {ἢ 6 ΠῚ. αναποίλω, Τη4ς ΘΠ ΠῚ 

τερι]ατίτον ἣν αναποιλ ων» 6χ 4110 ροοτί σὲ ἀποὺ δὲν 9 ὃζ ἰῃίοτγτο 
δΌρσπιοπῖο Ρτατογτὶ ραγξβεει ἀμπεπαλων, ΕἰῚ διιζοιη αναποίλλω, 
γῖρτο. 

Αἰπέσω Τιαςοηϊοὺ ρτο ἀμοιέσαι αριιά Ηοἰ οἰ ἴππὶ εχ ᾿πυ, τμ εΠῚ. 
εἰμπέω, ρτο 4 ἀἸοΐτιιτ ἀφιέννυμ ὶς ἀμπέχειν Ῥγο ἀμφιέχέν. 

Αἰμπέτασον, Ῥοοτὶςὸ; ρΓῸ αὐαπέτεισον . κὶ τ᾿ !επ|, οἰμπετείξω ρτῸ αἰαπε- 
τῆς 

Αἰμπλακωὼν, 1} ΟΥΑΙ Ῥαττ οΙΡ.ἀοτ.}. ἀξ γ 1], εχ τῆ Πγ αἰμπλακέω: 

εχ στιο ρεϊπγτη ἢν εἴμπλακον,ῖ πάε αὐτοῖη ὠμπλακών, 
Αμπνιϑηγτοττῖ ροτί, Δοτ. ρα  ταπαμᾶπι εχ τπιε. αἰαπγευΐονω), εχ 
τι δ(ανεαννύ ϑνη, ἀπ Π1οἱ σπῖτι τη οί ξογαηδης ργατοι τη 11] 
1ῃ ἑὐύῳ τΕΓΠΊ 1 ατὰ 9 ν6] ἴῃ μμαι γα 1π σμαι. ΕΠ αὐτεπι ἀμανεωϑν, 
τοίρίγδις : ΡΓῸ αὐέκσενδυσε, Ν οὶ πι ὅς εἴμασνυῶτα 5 Ἰερίταγ ἃ- 
Ῥιιά ροοτας 5 αν ἀμανυμω 9 Ἰάςπι Πρπίῆσαητς αιιοα ὀϑατνέω ἴῃ 
Ῥτοίλ. 

Αμφέςίω, οἰτουτη [{π|.4οτ.2. Δ, νος 5,4 εἰμφίςυμι, 
Αἰμφέχυτο, ἴοι ΠῚ {15 ἐγατον εἱ οτῖδπι οἰτοιιαξιπἀςθδειγ. ργατ. 
ΡΙαΓιια πη ροτγέ ρα απ ρίιθητο οχ ράτῖς σάγοη5 ρτῸ ἀμφικέχυ- 
πϑνοχ ΤΠ η). ἀμφιχ ωῖνπάς ἃς Δοτ,1.ραΠ , ἀμφεχύϑίω, εἰτοιπίι- 
{Ὁ5 π|- 

ΑἰμφιεσοείνδνΘ., ραταῖς,ΟΧ ΔΟτ.τ. Πγς ἃ. ἡ μφιοστέμίω : 14 Δυτα πῇ Ἔχτει. 
ἐμφιέννυμωοἰτοιηγϊπάμοτ [δι οἰγοιι Ὠυ! πιά 110 ππο, 

Αιμφιέσω, ξπτιιγίμτι οἰ ας πὶ τε πγατ 5 εἰ μφιέννυμι ἔειι νφηέω : ργῸ 
41 πιςῖγὶ ϑιατῖα ἀϊοίτιν ᾿ητογάϊιπι αἰμφιέασω, οἰτειιτη {Δ ΠῚ 

(ει οἰ ΓΟ πα υ 18 Π1, 
Αννα, ρεγαροςορᾶρτο ὀδάς-α,τοϊγαέζο οτίδπι ἀσσοητι. 4 Ὁ αὐίςτα μα), 

Πρηϊξοδητε ἤπτρο. 
Ανάζα, Ῥτὸ ὀῤαξοϑι, ας ἀο:ἰπηρογιδοτ,}.οχ Ἰηἀςατ, ὀῤέζίωςντ αὐά 

σανεχ αὐέςικωτὰ τπο πιάτα αγάξημι Ῥτο ὀῤαξατω, 
Αναλλέξας:ροοτςὼ πτοττὶ σα [ἃ ἀπ] Γσατο ἈυΡτΟ αναλύίξας,οχ τἢ 61. 
αἰαλεγω, οἱ! σο ἴδι {δ ] 1, αι ο Προ. 

Αναϑεματιώ, Εμτ, Αττί σιτη ΡΟ αὐαϑεμοτίσν,γεχ τΠμεπγαῦ, αὐα ϑεματίξωῳ, 
ἀσιοιςο. 

Ανάλωχανρτατοτ τ ἔς, τσ πγῦτο σᾶγοπ5 ΡγῸ ὀῤήλωχᾳ» οΧ ἘΠ οπη, 
αὐαλόω [ει αἰαλίσκω, 51. ὁμάλωστι αἷν εοεπὶ τἰοπΊατι ΓΟ αὐήλω 
στ ῬΓΟ 4110 ὁψάλωσε τι ροΠεὶς [ἰτοτῖς ἀἸοῖτογ Ἰητογάιιηι ἑωά- 
λώστε, ἘΠΓ για οἰ αἰ οπι τπμοτπασὶς εἰς ὁραλώσω, σοη τηαπὴ ἔτσι 

εχ αἰασφαλλων Πρηϊῇοδητο τοίπιγρο εχ ἱδρῇι » νεἶ γείιτσο οχ 
τποῦδο. 

Αὐδραποδεειι ταῖν ΤΟ ἢ Ἶ ΟΣ ΠῚ οἰς Ρ ΓΟ αὐδραπο ιοιιτα, ἤος ΔΠιτῈ ΠῚ αὖ- 
δραποδιοιυῦσαι Ο[ζ ἔτι τι πὶ συπησάὶς νοςῖς. Ατεῖςιιπι ρτὸ ἀὐόρα- 
πυδί σονται: τ οἰ ρα ιιπτιγοίοιι ἴῃ Γαγιτιτςην γα ΡΊ στα: ἐχ ἀὐς 
τῆσηι αὐδραποδίζῳ, 

Αινεϑ εἰς (τοπ{π|5 )ρᾶττσῖρ. ρα δ εχ δοτ.Σ, ΡΑ τ, ἐν ἐθίμυ 1 ἀυιζοση οχ 
αἴλειο τῆ ἐπι, αὐίημε, 

Αἰνεῖ Ἀεν (Γ πα {Ὸ ίοαι ᾿πτογεπητ)ταττῖα ρεγίδοτ, ὅτι}, οχ τιοπι. 
αὐἰωρέω: οἱ Εἰτ,2. Πα οσ πλυτα τι  αὐελώ, εχ αὐέλω; νπάς Δοτο 
“ὐμείλονς ᾿ 

Αἰνένω, (τεγα  ΠΙΐεον οἱ οταϊ πε )ίη Πηϊτιαοτν.: εχ τἰοπνυαίζημι συ πις 

δοτον πάϊς, πιο], οἷς αὐίω, εχ ιιο ᾿πῆηϊείιπις 1116. 1πάς ὅς Ρᾶτ- 
εἰς ρ. αγείς:πσσποι [ηΠη.Π| 6. αὐτο, ΑΥ αὐεϊόγα εἴς Ργῶτιροτί, 

ΡαΠ Ια ἤηῖτι τησάϊ. αὐ εοάοπι τῃαπλᾶτς, - 
Αἰγεῖ σειν,τοττῖα ρογῦ Ρ! ατιδοτ,2.ἃ τμοπη. ὕειν αίςοηἶο, 
Αἰνεϊϑϑευ» (γειλι ΠῚῚπὶ ἔοι το οἱ] ατατη εἰς ) ̓ πῆπιργατιρογ δῖος 

ἀπάϊο. ὀμένμαν:14 ἀιτοειπι οχ αύζ,τθσιι, ὀμήνμα, ντ Ῥλ]ο Δητὸ αἰχὶ 
1η Ανεῖναι. 

Ανελῶ(το!!ςτ,Ἰατου γοτ τουτῖα ρογίοπα ἔτι τοπηρ. τη σιὰπη ἃ τῆς, 
ὀῤέλω. Τίτο ροτγὸ ξμιτιτο ὀϑελαῦ γογθιτι ὀῥαιρέω ψτῖταγ ΠΊΠΓΙα- 
τἰτίο 'οςο ξατιγὶ «. ἐίαιις ἱπάς δου. 2, αὐείλον : ἐχ 4ῇο ἐπῇπῖτ. 
ὀὐελέιν, ὃς ραταῖςὶρ. ὀνελ ὡν. Τπάς ὃς ᾿πΠ ἔπη, πις. ὀελέϑευ οἸἤσπα, 
τοπηροτῖβ ἃς Πσπὶ ἔιςμπη ὀῤελεῖν, 

εἰτῖο νεγθ] ἀν αρρέω, ΕἰῈ Δυτοπη ὀδελον, το ἢ] ον Ρετπις, 
Αἰνέντες, Π1ΠῚ.Ρ] τιεχ Ππρ ὀϑείς, ΕΠῚ Διιτοπὶ τος ἀϑοὺς ράττῖς! ριαοὺς 

φιοχ ἱπάϊς ϑήω,ἀ αὐτοπι εχ τἰχδηγο δ ΐημι,τευλῖττο. 
Αὐνεποίρ υὔν ΘΟ ΡΥῸ ὀύεπαλλ  μᾷνθ., εχ τῇ οΠτ, ὀθεποίλλομαι τ ΟΧ 4110 ὀνε- 
παλτος ΤΟ ἀὐεφήλτο,νξ ἄλτο ΡΓῸ ἦλτο ἀϊοὶ Πιρτὰ πιο ΘᾺ]. 

Αὐνες,(οπλέττειν 6] το πηῖτις }ΠΊρετ.δοτ. εχ ὀὔλυ 14 Δυτξ εχ ελεπις 

δύ εἐσταν του Γεγιητ δῖ Στ  [δγιιητ, 
Ανγέςὀυ,εχ ὀβέσηναν ἔχέξαπι εἢ ββ οἱ τα ἔγῆσορο. ἘΠῚ λιτοὶ ὀρ - 

σ σαν τογτία ρογΓὍ πα Ρ τ. η.},40τ, 2.1 πα σι πη αἱ 9 ἃ ργῖπια ροτίς 
δϑέςίω Εος νετὸ δύέςωυ ἃ τῆ πη. ὀυίσαμα). 

Αἰνέτειλα» τοττῖα ρου Ππριαοτοι ὀῤέτειλας ΕΧΟΙΤΙ5 ἔπη ἃ τπσπηαῖς 
Δυατελλὼς 

Ανέωγα, ρτατογίτιιαν πιο τπτη Αττς ΠῚ ΡΤ αὔφγεγα ρα ἤατα : ἃ 
τῆ απ, οὐοέγω, δος ΘὨΪΠῚ τοῖς 10 ργωτοσ τῖ5 ὃς ΔοτΊ 15 νογ- 
δοτιιπ ἂθ ο νοὶ  ἱποιρ᾽ φατιτη ἀρ πηθητο ργώροποις εγάϊοῦ- 
το5 ἑώραχρι ρτο ὥραχᾳ ἐώνημαι ῬΤΟ ὠνημαν,ἴωστο ΡΥῸ ὥστε : ΠΟῚ 1ά 

ταιη θη ἔλοίητ 'π οπιπίθιι5. ΠἸ46πὶ ἴῃ δοτ." ἰοίταγ ὀθέῳξα ρτῸ 
ὀιδῳξα : ῥτο το ἃς κύῳξα ἰητετάιπὶ τερογίτιιγ, ντ ζω ϊώλωσοι ῬΤῸ 
αἀνηλωστι. 

Αἰνέανται, Ατεῖςιπὶ εἴϊε τγαάτιοτ ΠΟ πΠΕ}}1 ργῸ αὐᾶνται Δι: {Π Πιητ, 
4ιοά εἰ ργατογῖτ ρογξ ραΗ7. ΔὉ αξξτπο τβοιτι,ανίνμι, Εσο ταπιοπὶ 
Ροτίιι5 οἵϊο ᾿μάῖσο ἀοτ.Σισο αἰ πέξι τ} πιο αὶ 7 ΡΓΟ ανώνται» Ὑτ οἰ τ 
φέονται ΡτΟ ἀφιῖνται εἰἰςὶ τγδέ τ Επ|. 

Αἰνέῃ Ρτὸ αὐ, Ἔροητῃοῇ [Ἰτεγαν ητν οἷ οεἰ Δ ΠῚ ΕΧ αγείηγ ἀἰρ ἈτἤοΠΡΟ εἰ 
ςοπμογί ἴῃ γοςα] οπιν"ὰἃ τῃ ἐπ, αἰέν, τοῖς Εἰηζατίο Ηςίνος 
Ρτίογοπι ορί πίοι πη ἔς αυῖτιιτ ἘΧρΡΟΠοης φῇ 5 ᾿τεΠὶ αὐαπείσγο 
Ἰπππέμ!ημς οἴο αουῖ[τ.2 σοπιμπέξτα! πιοάϊ. 

Αγηλώϑιυ, τοττία ροτγίδοτ. τ. ραΗ] αἰ ἐπα τἢ ἐπι. αὐαλόω, Ν᾽ ας δέρτα:- 
τοτνροῖ ἐλδειπαπι αὐίλωκα, ἃς Δοτητ,1. αὐήλωσει; σο ἢ [{εῃΡ 1 [οὰ 
ἰπ ππηρ ΠΡΥὸ αιῖδιις πλιτατα γοσα τπὶ φὰς γοροτίσιιν επί, 
ἰωείλωσει ἰοὺ αλωκοι,κωαλώϑίω, 

Αἰγῆ μήν τταάτιητ ποθ πα }}} ροτ (γποοροη ἀϊοϊ ργο αννήκαινῆν, το τ - 
τατασ:ὰ Εἰς, αὐένμι: αι! ἀἀ πὶ Ρτο αὐέμῆν 7 ργοάιιέξξα ροπαΐτιεχ ἐο-- 
ἀςφπι τιεπηᾶτο. Ατ αὐ ρν, οἴς ρταττοπηροτ, ἂθ ἀὔειμε Πρ! ἤσαητο 
ἀγέρχομα). 

Αἰὐνρναϑρ(τς πη Π 1 αὐμνάμμυ δοτοτοτις 4, οχ τις πη αναάνομω, γε ἐπ 
μηνώμέν Θχ᾿ μαΐνομαι, 

Αἰὐγίκύεγκα, ὦ Αἰνζώοχα, ὃς Ανίωυ ἐχθίκυ, [απ τ δ ᾿πιπτατο τβοπηαῖο αὐε- 
νέγκω, ἃ {10 νοΥθι1ΠῈ ἀνα φέρω ας τοπηροτᾷ τα Γιά τα τ. 

ΑὐρρυκωὼςΡ αττισριργατοῦ Ρογε δέξαι, εχ αὐόρηκοι», φιοά Πρηιβσαῖν 
{{{ππ|11.14. Δτιτο τγ εχ τἰγοεη αὐαιρέω, 

Ανϑέμψυ Θ., Ροδεἰ σὺ πγοτεὶ σδυιία ρτοὸ αἰαϑεμνίθυτοχ τῆς, αὐατίϑημως, 
Ανϑέξομαι, ἔτοτνπον], ἃ τό πτατ, αὐτέχω:τοπιι11η αὐρ᾽γδέδτι πηιιτατα» 

ἡποηΐαηι ἃς ἥξω {ππιπὶ Γρ γίσυτη ἴῃ Επτιιγο πλιτᾶτ, 
Αὐϑεσεῖν, »οοτί ἃ πτοττὶ σατ ΡγῸ αὐέϑεσειν, εξ ἀιιτειτι αὐξϑεστεν τους 

τἰὰ ρογίο πα ῥ᾽ ατεπατηνοχ ρεπτα Ππρι]. αὐέϑέω : ηιοα οἵδ Δοτ, 
ιν οὐ! αὐα ϑύτεμι, 

Δύϑετο, εἰ ἄοιτι ροὐτὶςὰ ἀ  οἴτατ ῥτὸ αὐ έϑετο, τι τ σαι τάοτ.2υπηα τ 
ἄτης εχ σοάςηι τἰοτη. 

Δνϑορε ἡοσιις ροδτιςὸ ποτε σάπια ἀϊοϊ τσ ΡΓῸ αγέϑορε,ΕΧ τμουβῖ 
ἸΏ [πη πῃ, αγδόρεω ροστισὸ Ῥγὸ αἰαϑορέω, ἐτατιε [τ ἄς ἀοΥ.2. 

Αναφεμῆν, ΤἸοπϊ οὐ ρτο ὀϑάσσειν γ) εχ τιδαιαῖς ὀὐασσω γτΟΡΠῸ 9 1π|-  Ανεῶσι, ([ατἤτῃ παϊτειητ τοιτῖα ρογ  ρ! αγαπάϊς πιοάὶ εχ τμοπηᾶζ. 
ῥετο. αὐίημι, 

Αγεύςτα, ῬΓῸ αὐάςηδα, [τσ ο,ΡΟΓ ΔΡοσορθηιοχ τῆστη. ὀϑίςαμαμντ αὐα. ᾿ Αὐίςω.. (Πιγρε) Ατιϊςὸ Ρίο αϑίτοσο - ἐπρουαποίονοχ τῆς πγαζ, αἴ- 

ζᾳ Ῥῖο ὁραζαϑι, «ἄγάο, 

Αν ἵν )ἰςητε ἔχει ΐ Ὁ εοὐ ] ἰγωὲ ἰαἵι ἱ ζοτῖ Πατεῖ ριαξιιαοῦ γιον τὰ ἀφενθοΥ Τγ ὩσΟΡΘη ΟΧ ὀνώςητε ΓΑ( ΤΙ] απΠ0 7540 ΦΟΟ ΠῚ ΤΠ ΕἸῚ), Αγμονγ( 4111 αἰσοιάϊτ νεῖ δχότγῖας εἰς ῬαΙ τἰοῖριαξεαοτ,:αῦ ΜΟΥ τι 
᾽ “ " - ΚΑ δ 5 . "" - Ὕ 

Ανασφύλαμαογοι,  ἘΠππ59 1 ΠηἸτιπηο 4, εχ ἰηἀἰς, αὐέσφηχα :ἰ ἃ Διιτε πα διιζοιη οχ τἰλο πη αὐειμος, 
Ανταδοο 

Αὐγεέλον, ρτο ὀθελις πιοτὸ συταοιίδποταν 1η Δὶς, ὀυέιλον,αοΥ,2.τμτι! σας 

αϑίημι. Ἐχ 10 νετὸ χοτί[.2. ὀίω εἴα δὲ τεττία ρογί, ρ ατυπιλν..ς 
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ἄνσαξιροοτῖος ρτὸ αὐασαΐναιι [τγοχῖτναὐ αὐε ςίω,αοτ.2; νοι δὲ αὐΐ- 
ςαμα,, 

Αὐρητέω, ροοτϊοὶ [τἰ ἀς ἣν ρτο αὐες νἱ τίω ειι αὐαςη τέων. αὐ αὐέςίω,αου; 
2.εἰπ οὶ τῇδ). 

Ανχοιτο ὃς ἱρίμιπν ροοτίοὺ ὃς πιδεγὶ σαί Ῥτο αϑεΐφοιτο ἀϊοῖτιτ, ο- 
Ῥτάτίιιο πηο θα αὐεχ ὁμί Δοτὶ [ἴο 2. τη φάϊο νον δὶ δόξίαὶ αὐέ- 
χω. Ἐδοῖτ ΘΠ ΠῚ αὐέχὦ ξωτ, α ξῈ, αὐαριτν πὰς ΔοΥλ[χ, 2, αὐέοκον ;οΧ 
4110 πγο, αὐεφιόμίμ, 

Αἰντεῖνον φιοηις ἀἰςίτιιν σοι πηοάο ργο αὐετεινο:, Ἔχτοπεοτῖπι- 
ῬΟΓΡΕ πιο 0, ΔοΥ[Ὁ.1,.6χ αὐέτεινα ἀοτηζΟ τιν οΥὈ] αὐατείνω, ΘΙ Π1}1- 
τοῦ ἀντείγω ρΓῸ ἀυατείνω γερετίτιιγ. Ομαπι ἐγ ποορεη ποππα}]ὶ 
πόα Ροετίςαιῃ [Ὁ] πλςοετὶ σα εἴς ἀϊειιητ, (πὰ οτίαπι Πο- 
τίσαπη. 

Αὐτισων ὃς Αντιδα σέο» ροοτΙ οὐ ΡτῸ αὐτοῖν ὃζ αὐτιωσεν, Ἔρ στ ΠΟ Πἰτογα; 
οφδί τετγδέξίοιε δοσοητῃ5 ξα ξξατὰ τε τη, αὐτιά, οδιῖο δι ος- 
σατο. 

Αγαγα, ργατιι θά. ν ἜΥΒὶ αὐούγω (ει αὐωγίω,α! στ ξΩτΟ σατῦσ:οΧ 4110 
τβοιη, ὃς ἐπηρ ον αἰώγρευν, ὃς Δοτ.2. αἴωγον. 

Ανωϊχϑέίω γε Ὅ]ατα ἀἸρ ΠΟ 50 ΡτῸ αὐώχθίω,α ρεττι5 ἔπτη ἃ τμ απ; 
ανοΐγω, 

Αὐγωχθι. ἵτΡ ογατ τι115 μα ταπεπλασυῖυ Ὁ. ἐμ τῷ αὐωγε,τοίτε ΕΛ ατςιΙ-- 
ἴιι5 Ηείν ον. τοις πηςεηληῖτ , []ᾶτο οτίδπι αὐαΐχθω ρτο αἰωγέ- 
τωχιϊεατ, κελδυέταν, 

Αξε,ντ γοἰθατ ποθι }}1)6 {Ἐ ἱπηρεγατίμιις ρτ οί φητις τοπιροτῖβ ὅι- 
τιιγὶ ἐον πιάτα μα δεη5»ὰ νεῖῦο ἐξω,οα Ροετα ξεσεγιητ εχ ἐἴ- 
ξω ἔππιτο νοῦθι ἀγω. Ὁ οἱ ἀϊέξιιπη οἰ ργο ἀξον,ίη ἀοτοτονε νἱοῖς 
{πὶ 1π ΔΟΥ.Ζ.Γ ΟΡ γΙταΓ λεῖον ῥτὸ λαζέ, 

Αὐἴον πυροτιλοτα ἃ ΤΠ οπλ. ἄγω νο] ἄγνυμι, Πρηϊῇσαης γα] ἀὰς γεὶ 
ἔταηρς.ἃ ητιο εἴπ ξπτοϊηά!ς, αἴξω, 

Ἀξω Βοτίςιιπι εἰ ργὸ ἐξω,ὰ τ επγ, ἄγω νο] ἄγνυμ!, 
Αταμυδθ'.Τοπἰςὸ Ργὸ φημι θ', (δ Ατα αἰρινατίοης ὃς διιρηγὅ- 

το;ὰ ΤΠ πη. ἐφ. πῇ ομαι.᾿ 

ἀπαοας, ραττὶς. αξτιλοταν ἃ τ 6 ΠῚ. αἰ παίρὼ 1.1 Φη1πὶ Εις, Ειοῖς ὠσοιρώ, 
ΔοτοΙ, ἀπίρᾳ ει ἀπὴραγν ας 1{1ππ|͵| ΡαττΙΟΙ ρ ΠΠΠ1. 

Απέξα, Ποιὸ ρτὸ ὠπεξη,αοτ.2. ν ετ] Χατζνι, Ἵ 
Ἀπέσοι. μετ ἀροςσορεὴ [οὔ άτιπγ αιοΐααπι ρτο ὠπέσρασεν, ἀιι ει ρὶτ, 

γπάε ρΙ τι. ἀπέδρα μήν ὃς ἀπέόραν, Α1}) νοτὸ αἷϑ δπόδρενμι ἀοτίματα 
πγαίτιητ. 

Αἰπειχ,ίξοιπ. ρογί, ρυαίςηϑ ἱπάϊς. ἃ τμοπι, ἀπειμι, αι. Γ[δοαπάτιπι 
φιοίαπι εἴν (ςοιθ4α ρογίοπα ργαίςητῖβ μναῖς, αὐ ἀΐπειμὶ, ΔὉ- 
«0. ὃς ἐπηρετν ογδὰ εἰ] πὶ ρτὼ ἀπεϑε αὶ. 

Αι πειλήπζω ΡΟ αὶ [ςτίρταπι ἐπ ραπυ τί πια, οἰξ ρὲγ ἤτπεοροπ ἔαϑεῇ 
εχ ἀπειλησοίτίωται ροΓ εἰ ἀἰρ ῃτΠοηριιη»ο ΠῈ ρτδτ. πυρογΕ, ἀπ4}}ς 
παΠ| ἃ τι. ὠπείλέω, ΕΠ, 

Αἰ πέλ αὐὸν ὃς Απέλαυστε {πτ εχ τὰς ἀτολαύα : ΡΤῸ “1115 ΤΡ οΥΪτΓ 
ετἰλῃ} ἀπίλαυον ὃ. ἀπσήλαυστο, 

Ἀπελέϑω Γοηϊςὰ ρτο ἀφελι ει σΠε}{Π{ Δ, τπΠ πἴτιπιοάϊ, εχ ἀοτ,2. 
πιοῦ, Ἰπάϊς, ἀφειλ ὀμύω, ἃ ΤΠ 6 π|.α φαιρέω, ιιοά ἔιιτ.2: πηιτιατ, ἔὰ- 
οἴτ α φελώ, 

Απέπηίω, (αποίδιι, τον. 2.1η41ς. πιο ά! ἃ τῆς πη. ἐ φίπγυμι, ἵπῆνμι εηῖ τὶ 
ξαεῖτ ἐπῆν, ντ Ἰἴσημι ἔλοῖς ἐσίωτν πἀδ σοπῚΡ ὠπέπ]ζω. 

Αἰτεργμώ ργατ. ρα, εχ τῆ οιη,απέργω,αθατοςοινπάς ραττὶοἱρ αἴπερ- 

γυῶθ.-. 
Απερ, ΓΙοηἰ σὲ ρτοὸ ἐφες ; ἱπιροτιπιοάο 2 δου, αὶ τμ οπτατ, ἐφίημι, ἀ1-- 

Πλττο. 
Αἰτέτομω στον Ἔγ δὶ πειμι,ααπι, 
Αἰτέςιω,Δοτ.}.1πέϊς. πγοα]γὰ τΠεση. αἰ φίσ'αρκαι: 
Απεχθήσομω ἔτ. το πιοά, ν ογθὶ ἀπεχθέομαι, ΡΓῸ 4110 ἀϊοἴτιιτ Ροτίμ5 εἰ- 

πεχθαΐομα:νυιάς ἃς Δοτ.2.Πγε4, ἀπνχθόμίω. οὐϊο Εἰ]»ἰπιμ ἢ ἔα, 

εἰ ἱπιρογεςξξυηι [4 οἶδε πλα]!ς. 
Αἰπέλφη, ταν πη ρογ  πηρεγίνεγθὶ ἐτοχεὴ, βῆ ὶτ, 
᾿Απεωῶν ράττῖς. ΓΟ οι πὶ ρτῸ εἰπὼν, ἃ τι. ἀϊπειμε αἰ), 
Ασήκε,δοτί,αἸοηΐσιις ᾿πάϊς πη οάΐ,ρτο ἀφῆκο, ΔΙ παῖ ΠτΞὰ τΠ σπταῦ. 

φίημι, 

Απηλαυον ἃς Απηλαυσόςρτο Απέλαυον ἃς Απελαυσο,οχ {Πεπγαῖς πο - 

λαύω, Ψττοτυ 4116 ἐχοπιρὶα ἔιο ἰοσο τερογίεδ ἰπ Αἰ πολάσω. [ 
Αι, ρτατ τ ρεγξ ἸπεἸςιπι οὐ! Δ αἱἷωειμι» ΠΡ οἰ βοδης ἀθετᾶ.Οἱ- 
ἄπ αἰπατ εἴα ετίαπη ργφτοτγίτὶ ἔτη ροτ ες εἴ] αὐ ἀπειμι, ΠΡ ΑΙ ςᾶ- 
τοναθοο. δε της [οτἰ δεηάμπι εἴϊετ ροτῖις ἀπεῖν, π4πη νοτδὶ 

ἐμέ ρτατ.ϊπιροτένε εἶν. ἘΠΤΡ 
Ααἰωεώϑ ίω (οὐ προ ΐα ἔξιις (ἀπὶ ἃς οδαγαται)αοτ,. ρα πάϊσαῖ, 

τοδὶ ἂρ ὠπενεόμαι- 
Αἰπίώϑον, οτίοὸ ΡΓο ἀπήλϑον,αρυά ὙΠεοοτιτῦ [τεσιεηξ. ἘΠαυ- 

οι εἰσήλϑον,αοτ, 2,14 πιο αὶ » ἃ πο πηατο οἰαΐδχομαι ίειι ἀπε- 
λύϑω, Σ 

Αἰανδρρν, οά Ηείγοϊ.οχ Ἑπτρ.Απάγοπι βίοις ρτο ἀφείλοντο, οίξ 
Δ0Υ χζιϊηήις, ποι], ἀσναυραων πιά δὲ αἰσηύθαγ χιιοά ΙΔ ἐΧΡ. 

ν ἀἰφείλενγμθοηοη ἀφῆκεν: τα ροτε, Νἢ νὰ 2 
ἀπνλθυμαρρτατογιρεγίς ρα] 1 παῖς, πιο ά!,ὲ το πγ.ἐπεχθέ ὁραμρτο 

410 νἤτατίιις5 οἵδ ὐἰπεχξ αὐομαι » Πρα ἤςδη5 5 οὐΐο μια, μι 18 
(πη, ἷ ; 

Αἰ πίεντω,, [οαἱςὸ ὕτο ὠφίονται » ΟΧ ΙΟπῖςῸ ἐπεπηαῖο » ἀπίεμω ΡτῸ ὅ- 
Φίεμως 

Ἀ 941 
Αἰικδρήῳ Θ»Ἰεἰ4οπὶ Το ϊ σὰ ργῸ αἰρικόμην Θ. τραττῖςΐριοχ ἀοτοῖ ηάς 
πιοαὶ ἀπικόμιω ρτο ἀφικόμίμυ εχ ΙΟηΐσΟ ΤΏ ΟΠ]. ἰσνκνέομαι μπιο «- 
φικνόμαι. 

Αἰπούρας ραττῖς,οτ.}.4Ὁ αἰ πέρας τα Πα 18 ΠῈ οΧ ἀποδρημίρτο 400 ἀϊ- 
εἴτι Ῥοτίιι5 ἄστο δι ὀρ ἰσκιν, αι ρὶο, 

Απούρῴζω, Αττῆςι5 Ορτᾶτ. ργῸ ἀὐπτοδιραοιμι, αι βιιρ οτο ΠῚ, 
Αποεῖπον, ροςτἰὲ ΡΓΟ αἱπεῖ πογγᾷοτ, 2,4 Ὁ 1πυζ τἤ πὶ ἀπέπο ὰ αἰ ἀ- 

παγορδέω ταταατιξατ,2. 
ΑἸπύερσεν, ἃς Αἰ ποῦ ρσειε, ὃς Αποΐρσῃγαοτο ἢ οατ. ὐποέῤῥαρημοά “Κποϊι- 

εἃ ξοτγιανατ ξιταγιι πὶ ἔυι πὶ ἀτοίρσω, τ γα τ ἘλΠτατ. πόερσεν ἃ[- 
 ἰμ4 ἐχροηρὴς ἀπέφϑειρρν, τι ἀέπταιις ςατοτα ἀπο, 
Απόκλᾳξον, πη ροτίαοτ . οΥἸςὸ ρίο ἀπόκλεισον [δι ὅποκλήϊσον. Πα ΠῚ 

Ἰοσο σοπιπγιη δ ξιτιιτὶ δσπυκλυΐσῳ 5 ἀϊοιιητ ρει πνὶπι ὑποκληΐξω, 
ἀεϊπάς ἡ ἴπ αφοοῃιετγίο, ὅς ΠΙΡίστῖρτο ἐνδποκλάξαιγπάς Δοτ. εἰς. 

᾿πέκλαξον, ὃ εχ 60 ἔπη ροΓι Σπύάλαξον, 
Ἀπολαμφ ϑὲντες, ραττίς, ἀΟΥ.1, ῬΑ, ΟὨΪοτπη ργὸ δἰποληφϑέντες, ΝΙ.ΠῚ 

αὖ δπολαμζ αὕω ΤΟ μ65 1 ἔπταγο ἀἸσιμτ ποη ὅπολήψω, Ομ τὰ αἰ Πα 
Οταοῖς, [δά ρας Πατὶ πιο άο Σπολάμψω,ταπηϊαπι αὐ ἀπολάμζῳ, 
1πιάφην νετὸ δπηλελαμμῖμοι ἀϊσιιης ργὸ Σπολελημμῆῥοι [ει ἀπεῖδ 

. λημμῆμοι, Ατιθ ἀρια Ηογοάοτιι ἔγε ιιεπτὶ ἴῃ νι: 
Απολεέῖ, Ατεϊοὶ ρτο ϑπολῇ, ροτ  δ᾽5.Γοςιρογ Εις, 2, τὶς 41) ἀπολούμαις 

ΕΧ τῆς Πγ.δἰπόλλυμαι [ειι ὑπολείομα). 
Απολελαμιβυθ-,γάς ἴῃ ργαοθάςητς Αἰπολαμῳϑέντες,9 “ 
Απολέλαυκα, ργοτ. Ροτξ ἐξ, τ Σπολαύω, 
Απολβμα),Εατ, 2. πιοά,ν ογδὶ ἀπόλλυμαι ει δπολ έοβίαις 

᾿ Απολωώλα, τᾶς. οἰ υἀς πὶ τμ πα. ΕἸΠΔ ἐπὶ ρτςτοτ,αξείαπι εἰ 
δπολώλεκα, Αἴηδο Παεητία γοφιρ!ἐσατίθποπα Αττίσαπι ἰἴτοτα- 
ΤΌΤ ΠΠΊρΡ  ἰοὶς τ πε πηατὶς ἐπίτια ἢ πλνντ ὀρωρα, ἐρηρειχριν ἐνέώοχα, 
ἃς Ππη1}14. 

Απόςα ΡΓῸ δυπόφηϑινντ αὐάφα ΡτῸ αὐάςτηδι, ἱπηρετιᾶ οτ.2.6 Χ τ᾿ 6 Π1,οἰ- 
φίςμὶ. 1 

Απος αὐ ραττῖς, Δοτ.} αὐ εοάεπι τἢ ἐπ, 
Αἴπος ἰωῦαι, Ἰη Πα εἴτις Δοτ. οἰ Δσπὶ ἐμ ο πὶ, Ἐχ α110 οτίατι ἔτ. ὐπὸ: 

ςησω. 

Απέρας ΡΟΣ (γῃςορεη ΡῬΙῸ ὑπουρίσεις: 1ἀέπηαις πούραι Ῥτὸ ἅτου- 

οἰσω ὃς ὅπουρά μϑυίθι)ν οςς πιεάϊα ργο διπουρεστέμϑυ (9: τ]. πούρω 
ῬΓο ἀιτουρίζω, Ομ ροῖτο ἐχ ξξ»ς Ιοηΐςο Ρτὸ δος, Εἰ ϑῖς νετὸ 
ἀπαύξας ἀϊξξι πὶ ρυξάτι!γ ΡΓῸ ὠπτουρησεὺς, : 

Απόχρν,ἱπλροτίομαϊς νεγθιιπιὶ ΠρηΠσδη5, Γῇ εἶτ» (αἱ 15 εἴ, νμάς 
το Πηἰτ. ἀποχοίῶ ρτο ὑποχεῶν; [ατὶ5 οἵδε (ει Πιἐἤσετς. μιτο Σποχού-- 
σεις [τὶ 5 οτιτν ἘΠ οἰετ. Ραττιο ρίμ πη ἅποχρών, (ἘΠ ολΘη8 : συ 
ἔτι. Σποχευῖσει, 

Αἰποώμνις, Ροςτὶςὲ ρτο ἀσσώμνεςγαἰἰ τα θαστὰ Ροοσῖςο τΠοπιατ, υπό - 
βνυμι Ρτο Ἀτέμευμι, 

ἄρα ἱπβηϊτίιας ΔΌ ἦρα ἴδιι ρα δοσ, τευ δὶ ὥρω, 
Αραιρημῆμ-, Ατιϊςὶὶ ὧν τοηϊςὸ Πππι] ρτο ἐρνυΐνθ-, ἃ τπεπηατο αἱρέως 

1114 οηΐ πῇ σα άιρ! σατο ἐπ|τίΑΠ1ππὶ Πτογάταση, Αττῖσα εἰν : απ- 
ϑΠιοητΙ ἀΠτο ΠΊ ΟΠ ΠΠ0. δ πῖς4 εἴν. δῖς αῤεύρητο ρτῸ ἡρυτο, Αι: 
θο αριι4 Ἡεγοάοτιι. 

Αραβα εοάειι πιοάο ἀϊοῖτιιτ Ρτὸ δ δὰ ἴῃ ρτατοτ, πιο, ἃ το πηναβῶν 
νηάς ραττιςῖρ. 

Αἰβχρφίατο, Ἰοηΐςἃ ΡΤ ὠροίρϑιντο,ςΟππ δ πιςητ, Ροτεῖν διιζοπη πος 
ἀξαφίμίω εἴς νεὶ ρτϑίςηβ ορτατι αι ραν εἰ δοτ. ιορτατι πηοά. 
ὅτηθὸ Βαβεητὶᾳ Ατειοδῖτι [Ἰτεγάγιιπι ἀη1 τ] 4} Ππ|πὶ γε ἀμ} ]] σατο - 
πε πΊ. 5ςα εἰξ ροτίι5 ἀοτ. 2. “πὰ πὶ ργα βητ] 5.12 τὲ ρογίτιγ αξὲς 
Αοτοοραρον δ πάεπι Παἰσεης γοάιρ σατο πο ΠΡ το ἥρον» ντ λὲς 
καϑομίω ρτο ἐλαϑύμίωυ, ὃς κέκαμὸν Ρτο ἐκαρὸν, ἤπια: τάπης πη Ροετὲς 
ἀϊπιηταχαῖ νἤτατα ἤπητ. : 

Αἰραϑει ἐπι πης 4. Ὁ ἐράμίω δοτ.τ πιο νοτδὶ αἴρω. : 
Αἰρέσομαις ἔτ, τ. πς 4. ν ἐγ θὲ αῤίσκω,ταπημαπη ἃ τῆς. αῤέω, Α αι τἶιξν 

εν ὃς ἔτ. Δετ, αῤέσι, ὃς Δοτ. 1. ἤρεσώ, ὅς ἴῃ ἔῃ αρήσαι. 
Αἰρναι Γοη ἶσα σοπίππετιιάληο βγο ἄρυτοῖξ αὐιτοπὶ δοτ πο ΓΙ δίαπ, 

τη οὐἱ ἃ τμεστατε ὠέω. 
ΑἰρηρανΑττιςα τοι! ]ςατίοπε ρτὸ ἦρα. Εἰ ἀὐιτοπη Ῥτατιηοά.νοΪ ΕἸΣ] 

ἀθω, ὃς Προϊβςατ, σοπηραἔξιι5 ἔπι 411 σοῃ Τα τ ν 6] δ ρω, ὃς 
Πρηιῆςατ, Γι} νο] αϑίτ!!. νδὶ ἀϊ[οτἰπαϊὐοοαιία Γ ὐοτιδὲ 
οἴου ὡΡγατ, Ια μαπιροτγίναῤηρειν. 

ΕΘ ΕΝ Δοτ. οἱ ηἀ ς.  ρχθίω, οχ 410 δὲ ἰπἤη, αὐϑάδαι; 
δζ [αταας ρα 7 αῤθήσομαι:εχ τμοπη. ἀξ, αἴρω, ἢ 

Αρϑητὶ, τη μετε, ρα Ἰείάεπι ἂθ ἡ ρ9 ἕω Δοτα. ΡΠ] ν οτθῚ αἴἴφομαι. 
Αἴρσον, Ἰτα ρδταοτ. τ. ἦρ στε, δὲ οἷτοο δουῖττο νεγθὶ αβω. Ἐαοῖτ πὶ πὶ 

14 ΑΣ οἵ Τρὰ ξαζαγηπι ἀΐσω ρτὸ αὐώςν ηάς 1Π| ἀπο αοτί Ἐν 
Αρχ μάν θοροτ [Υπσορε ρτὸ αῤχόμνΘ'»εχ αὔχομά!Ν ατηί!ς, 
ἄξω τοτογάμτη οὐ τι γα, σα 5 βαταγιαβσι ὃς ρτςτεγ τη 11 π| ᾧ).- 

ρος [εἰ αἴρκρᾳ. Ἰατεγάθπι οΠ αὐτί, Πιδιπέξιι ποσὶ ἃ μος 
78} 

ἔσω, ἈΠα.αοΥΠς Πρηϊοληϑ ἐπτογατιπο βλοίψ αν, δ της Ρεγ οοας- 
τγαοπετη ὁχ ἀέσαι ἔχέξιιπν ριτάταγνοχ τἶγο πὶ ἰίω: Ἰητε γα τπ| 
κερέσαϊ χιῖ πακονδῦσω 5, ἃ νεῖθο ἄω. Ψηάε ὃς τἡεάϊα νοος ὠστέ- 
ὅλα, Ρτὸ κορέσα ὅϑοη,ὃζ ορτατι δι. ἀσαιμι Προ ἤςαῃς ᾿τί οι κόρέ- 
σαμμε. 

Αἰσηϑείϊ Δ ΟΥ τ. ρα Πς ορτατ. ἤγο 41. ἐχ ἡ ση ϑίω χοτιοι. ρα μά, 
τα 14 υτοιη οχ τμεπι, ἀστέομαι.  πάς ὃς ἀοταῖ; τας, (δ᾽ σὮ; 



δὰ : Β 

ἀσήσνοαιοὰ Ἡξείγ οἷν, οχρ.λυανϑ ἡσηνβλαξήσὴ, 
Αὐδοεὶε, ραττῖς. ρα εχ ἐδιίω αοται, ραίον δὶ εἰδῶ, ; ᾿ 
ἰϑίω,οετἰοὲ ὃς ΤοπἸςὃ ρτὸ ἰἀϑυω αἰεὶ τταάδιιατ,οχ τμεπιατ. ἄσω 

νεῖ ἀω,ἰισαἰ βοάητε ἄάπιηο αἔποῖο; Ια ἀο. ῥτο 4110 τάπλοπ ρο- 
τίιις ὠζω ἀϊοίτιιτ. : 

ἔσμθ' ρτὸ ἡσμᾶῤ9-γ6χ τίοπη. ὕσδδῥλαι, Γςοπἀππὶ ποπηι}}ο5. Ψι- 
ἄετατ τάταοη ροτῖμ5 εχ ὕδω ἀουιπαπάιιπὶ,Γοπἰοὲ βεἰπγὰ πὶ ἀἐ- 
τγαξῖο διιρστῆοητο δείριτῖτιι αἤρογο ἐπ τεπιιοπὶ πλτατο, Ροίϊδα 
τοττδέϊζο δεσεπτιι ποῖος ΑΞ οἱἵοο. 

Αὐαϊϑίω,οτ.τ. ΡαΠ πάϊς, πλο],εχ τἤι Ἐπ]. ἀϑαίνω. 
Αὐγάσδεο, Ποτίοιι5 ἱπιροτορ δ τοι ΡΟΥΙ5 ΡΓΟ αὐἰχέζε οχ τὰ, ἀρ᾽ γέ- 

ζυμαγζ ἴῃ σδ' τητατο, ὅς ἀρ μι σησο Ὁ ἴῃ ἐο γοίο]μτα. 
Αἀὐξυσα;ξατατοῖνν εγθὶ αὐξέφτρτο 4ιιο ἀἸοίτιιγ ροτῖι5 αὔξανω γε] αὖ- 

ξα,λιρεο. 
᾿Αφάμαρρτατιρεγξ ρα πάϊς. πιοά!, ες τῇ. ὅδ, ἐφίημι, ντ τέϑειμαι 

εχ τίϑημι, “ πὰς ραττὶς ὐφεμῆθ., 4] ΝΠ π|5. 
Αἰρξμδυ,ρτο ἀφέμᾳ,αΒ ἀφ᾽ αοτ, Φ.ν ἐγοὶ ἀφίημι πὰς ὃς πη. ἀφεῖ - 

γα γά τη! ΠΠ. 
Ἀρεὺς ϑς ἔσετη. ἀφεῖσα, δς ποι τγι ΠΏ Αφενγραττίς αν εὐάξπι Δοσιτο 

ἀφίω,εχ ἐοάετῃ τἢ πη. ἀφίημι, 

ΑΙφικτέον,άιιογθ. Ροϊτίμπη ἃ νεῦθὸ ἀπέχω, 
Αἰφέξω, ἕμτ᾿ τιοια!ἀςτπ πῃ πη. 
Αἴφες,Αοτ. ἰτηρὲγι πιο 1,4 ἰφίω,λοτ.2. 1 πάτον ογδὶ ἀφίημι), Ψηάς 

πιεάν οἷς δοτ..ἀφέμίω,οχ αιιο ραττὶς. ὠφέμνΘ, 
Αφιςών,ποιιο ὃς ροετῖςο πιοτο ργὸ ϑπος αν ἀρ! Ἡοτλ. [εοἀτ1π| 

αιοίάλπι εχ τμεπι ἀφείςενεω, 
Λφίςατενρετ ἴγποσρεπ ρτο ἀφες'ήχατε, αὖ ἰφίςηι, ἘΠ, 
Αιφετέον, αἀπιογθ.ροἤτιλιιτη δά ἀφίημ, ἀϊπῖττο. 
Λφύωχαςρτο ἀφέϊκα, ἐλλ εἰ ψει Ἰτοτα: ε, δ: ρΙοοπαίτηο σῇ αγΕ τμεπΊα. 

ἐφίημι, ψατὶ ' 
Αἰφέωνται,[οπἰοὰ ρτο ἀφώνταιραοτ.2.πηςά. {ἰδ πη ἐξ, ΠΟ] )4Ὁ ςο- 

ἀςπιτοπι. 
Αφυρέϑίω, οτος ρα ζ ὑπάϊς, πιο ά!, ἃ τις πη. ἐφαιρ έομα)ς 
Αἰ φοεὶς,ραττῖς, αὐ ἡ φϑίω,χοτ.τ. ρα ΠῚ ν εγθὶ πϑομαι, ἡ 
Αιμάσι,τεττῖα Ρεγίομα Ρατορται ηἀἰς αἰ φίλμι, ροτ ςοησγαξξϊ πο ΠῚ 

εχ Ισπῖςο ἀφιέασι, το 4110 σοι ηἶτοῦ ἀϊοίτιν ἐφεεῖσι, 
Αφῖγμαι,ρτατοροτξι ρα Π. ἐπιαῖς, πιο ἀϊ)εχ τῇς, οἰρίκομια!» Ρτὸ 4110 ἔτε- 

ἀμδητίιις ἀἸ οἴ τα ἀ φικνέομα!. ; ΜΝ 
Αἰφίει,τοττῖα μετ Ππριργατ.πιροτγένδέξ, πάϊς. πο 5 οχ τῇ, ἀφιέω: 

Ρ΄Ὸ 41 ἀϊοίτιγ ετίαστ ἀφίη,εχ τλεπη. ἀφίημντ πο [ὉΠ πὶ ἐπί- 
8». ἀϊοϊτατοίς 4 ετῖατι ἐτέϑει,εχ δάτυ τα, πειπ,τιϑέω, Τά ΘΠ ἀφίει 
εἴ ετίαπι ἐπιρετγατγίιιις αἷσ ἐοάδπη τ ειη θαγυτοηο εἰφιέω: ΡΓῸ 
410 αἰϊοχιία εχ ἀφίημι ἀϊοίτιιγ ἀφήεϑε, 

Αἰ ρίκνα), [οηϊςα ρατάρσορο Ρτὸ ἀ φίκη:[δοιιη4. Ρετίδοτ.2.παοά, [ΠὉ- 
ἰππέλιι 1 πποάϊνοεΣ τῆςπγ, ἀ φικνέομκα, οτι118 ΔοΥ. 2.1 πάϊςατ. εἰ ἀ- 
φικόμίι, 

᾿Αιφίξομω,ἔατοτισις 4 οἰ οἴῃ τῇ ἐπηατὶς ἐφικνέομαι!» νο] Ροτῖϊι5 ἐφί- 
κόμα ἡ πὰς ὃς ρτατετέτι ρογξς ἐξ, 1, φῖγμαι εχ 4 ἱπβηΐτ, ἀ- 

φίχθαι!. 
Αἰρου τηροτιλοτ.Ζ νοοῖ πηξάϊα:[ςἀ ἱγγερ τὶς. γα ρ [ἀτῖτοῦ οπ]πὶ 

ἄφεσο ἀϊςϊτιτ» γπάς ροίϊεα ἢτ ὥφε, Ἔχοτηρτο σ ἃς ἐὸ σοηττδέϊο 
ἀπ ἀ!ρμτποπριπι, σις 95 φισηι!ς Ρτο ϑέσο ἀἸςίτιιγ)ας ΠΠῚ}]1ὰ 
Α[1Δ.6χ τι οπλ. αξξ. ἐφίνμε. : 

φώσι Δοτ.2.ςοπιηέξ ποτα! «οἄοιη (ἢ. 
Αἰχίνρτίπηα [οηραν δου ςὸ ργὸ ὑχνγοίοπαθατ : εχ τμοπῖατς ἠχέω, 

51 Ῥγίοσε δτοιῖ τερογίδτιιγ νΓγρᾶτιιπιν»ο(Ἐ ἃ ἐμ πη. ἀχέω; διι- 
Θπιεητο σατξη 8. ὶ 

Αἰ βεὶςνραττῖοῖρ. ρα εχ ἠχθύω, ο τι [π. 1. ΡΠ} ἀἸςιπποά!; τσ, α δ, 
εὔγω, 

Αχϑέσει Ατεϊοὲ ργο ἀχθέσῃ, πιο! εἰπὲ ἔετες: Γδσιπἀα ρεγίοηα ξιτατὶ 
ἐχθέσομιω . εχ ἰηιιῆτατο το πιατο ἀχθέομαι 5 ῬΓῸ 4110 νΠιγράτιγ 
ἄχθομαι. Ν᾽ πάς ἃς Δοτί{, το ρα, ἠχθέϑίω, εχ 4ιιο ραλτῖςῖρ. ἐχθε- 
δνείς, Ἐ οροτίτιιτ ταπηοη 8ζ. αἰχϑόσομαι ργῸ οἰχθέσομαι ἴῃ ἔπτατο 
της έϊο. Ἱ 

ἄωρτο,ρον (γποῦρεπ Ῥτὸ αἰώρητο εχ τΠεπι. ὡαρέω. 510 ἄορτο [οτί θᾶ, 
εἴ ἃ τβεῖη. ἀείρω. Εὐτατ Οὐ πὶ εχ ἥρτο ἐλξξιιπι ν οἱ ητ, ἡ ἱπ ἃ 
ςοπιοτίο ἃς ἰηίεττο ὦ. Εἰ δατε τ {ΠΠπ| ἤρτο Ρτξτογ. [Γι ΠΊ. 

ῬαΙΤ ἐχ τμεπηατε ρων Ὁ οὐδ αὐ αἴρω, 

Β 

χριτεῖζα οτίδτη ἀἸοίτιγ ρ τὸ κατείξαϑε, 

Βαδιούῖμαι, Αττϊςὰ ΡΓΟ βαδίσομω ἔμτιταςά.ν ἐγ δὶ 
αξι. βαφίξῳ Σὶς βαδιων Αττεὶςὰ χε ἀετὰ ἀϊείτας 

δ τὸ βαδίσω, Ὁ ςεοάσιι τἢε πη. 
᾿Ξ τσ “7. 2) ὯὮ Βιϑενγάοτ, 2. Ορτι τ οἴ ρετ Θοπιγα εἰ οηοῖη ρτὸ 
βαγηστιν. εχ Ρτιππα ροτγίοιια βαϊίογντ σαί. Ηος Διιτεπὶ βαΐω, εχ 
᾿Δοτ.» ἐζίωκὰ τ οπα, βἤων. 

Βωνς Τοηϊςὲ ρτὸ ἐφανε,ϊποοάεὑαττὰ τπεπι. βάνω, ΑἸϊοαιὶ ὅς ἵπιρε- 
τατίπι!5 εἰς ροτο[ οἵα ἄοια νεγδὶ. 

Ξαλέειν,ΓΟπἰςὰ ἃς Ροειϊςὰ ρτο βαλε: πῆ πη, Δοτ, ιν ς] ἔατ.2.ἃ τμεπι, 

βαλλώ, ἐς πὸ ἕμτατο ἀϊοςτας ὃς ράιῖο ρό ΓΕ, 

Ψ ἱ Ὁ μὴ Ρ ς Ἢ . Π 1 ἐώνε. Ἰοπϊςὰ ρτὸ ἐζαλλε : νοὶ ριΐαπι ᾿πιρογαζι ας : ἃ το πηᾶϊα 

Βαλλ ο, ΠΡΟΣ ΠΟ ΠΊσΙΡτΟ βάλλε, εχ τ με πΊ. βάννομει. 
Βαλλησομῆν, ἔιιτ.Ἰη Πτατὶ τῇεπι. βαλλέω:αριιά ΑἹ {πὸ}. ΑἸτοχαι βάλ- ἡ 

Β 

βάλω, 

χω βιτοι, πη υτιιατ, μα δος ἃ βλόω, αἰ πηΐτιιτη βλήσω, (ρας Ρτατ.βέ- 
(ληκᾷ δχ ξοοπὶ [(ππῖτ, )ηαπὶ βαλωζ!οοτ χυϊάαπα ντταησας οἰ- 
{ε νεἰτητ)εῖ ξμτ. 2. 1τιάσγη βαίνληστε Ῥοοτείςὼ ριο ἐξάνισα,οχ εο- 
ἄςπὶ βαλλέω, 

Βαλων ραγτῖσι εχ ἔξαλον δοτ.2. δῦ, ΤΠ πη. βάλλω, ᾿ 
Βαρμᾶν, οτὶοὲ ἀριιά ὙΒεοοτγῖτοργο βωμῆν εαπηιις: δοτ.2. δι μη. 

ταοάὶ εχ ἔξιω λοτ.2.1πἀἰς. πΊο Ἰ ἢ οιη. βῆ, 
Βάγρτο ἔζωσεν, ᾿τί ἀοτὴ δοτ.ζ ἰηάϊς. πιο! ν ετδὶ βῆαι, 
Βαξ ὅς Βᾶσοι ραττίς.οχ ἔξιω, Δοτ.2. ἘΠ ἐπι. βῆμα. 
Βαστιῶται, Βοτὶςὲ ΡΙΟ βιίσοντω., εχ εοάοῃῃ βῆμι ἴειι βώνω. Ξεᾷ 
ὡ βασοιωῦπα) αβἤδττιιγ ργο βήσονται, ἀϊοϊτύταις ΑἸ οἸ] σι, 
εἴϊεο. 

Βάτε, Ποτίοὲ ρτο βῆτε: δὲ Βα τίω ρτο ἐζήτζω; ἀπο αοὲ. : εἰ Δεπὶ 
τιεπηατὶδ, ᾿ ' 

Βαάτω,τοττία ρεγ πηροτιοχ ρτίπηα ρεγί, β ἄθεοι εχ ἀοτ,ιοῖ δ -: 
ἄετι γεγο. : Η ἶ 

Βε'ζαα, αι! άδπὶ εχ βέξηκᾳ ἔλέζιτα οὔτε ἀϊοσιιητ, ἀετγαίζο κ, δ ἴπ ἃ 
τημτατο Ιοη͵οέ, (αιοπηαἠπηοάιϊιπι ἃί ἕσαα ξοττπατηγ οχ ἐσηζα. 
Ψηας τοξτία ρεγίομ. Ιαγ. βεξαάασι ρτο βεξίκασι: ἃς ρατεὶς! . β:- 
βαως. 

Βὐζαμῷ αιιοαιις οΧ βεζηήχᾳ μῆν ρετ [γασορςη οὐΐς ἀϊσαητ. Ατ βεξά- 
μϑμοϊμΠμλζλαις εἰς ρτο βεξοκένα; 1 {{ς, Απιδὸ ἐκ ἐπαῆττῆοπις 
βήμι. 

Βεζαρηῶς, ΟΠΟΡΤΟ βεζαρηκῶς, Ἔχοῖηρτο κα οχ ἔμετη. βορέω, 
Βέξαφα,ρτατιαζξιεχ γεγο βάπ]ω, 

Βεζαως,ραττὶς. εχ ργϑτ βέζαα,ἀς οο Ῥδεΐο δπτό. 
Βέζικρις ργδτο ροτ  ξξμα: νοςίς,εχ ἱπαΐ τίς πι. βαΐω, ρτο 40 Α[10- 

4υὶ βώνω ἀἱοΐτιτ. ν πάς ρτατοτ. Ρ υΓαπιροτξ, βεξκειν: ὃς ραΐ- 
τισιρ βεξικώς, 

Βεξίνκαγργατ,ρει ἔοέϊ. αὶ ἡ τῇς πη. βιω, γηἀς ὅς ραττὶς!ρι ραν βὲ- 
ξιυμῷϑ.-. 

Βεζίωμω, ργατ. ρα]. εχ αδξ τΠειτ. βιόω, ΡΠ τογτίατπη Ρεγίοπερτςτετ. 
Βαθεῖ βεξίωται αι ἐπι ρογ πα τον ποπηιιηι ρΡοπίζιτ Πησ 
Ραγτὶς! ρ. ρα. βεξιωμῴθ., 

Βέζλαφα, ρτατιρογξιδέϊ,οχ 1Π6πι. βλάπω Μς ἀπ π Ρτατει. βεζλαζά, 
ΡαΙΤ. βέφλαμμω νηάς αοτοι.ἐξλώφϑίω, 

Βεζλνίατά, ΙΟηϊςὲ ργο βέξλιωταιεἰτ᾿ἀέπηιε βεξλιόατο, το βέδλίωτο: 
«αοτιισι {{Π|4 ο[Ἐ ρτατογίτιπι ρεγξ ραῇ᾽ μος νογὸ ρτατ. βία. 
4ιάπιρογξ Απιθὸ εχ δέξαιο τμςπι βανιω, μαδοῦτρ δατατα πιι- 
τυατιτιιι βλήσω. . 
Βεζλυκα, ργατι ρεγξ αξζιν οὐδ] βάν ἃ, Πα εητῖο(νε ἴΔπὶ ἀἸ ΚΊ)υλαταα- 

τἰτί πὶ ξασαγιιπι βλήσω,οχ ἱμα τς. βλέω. Ν᾽ ηάς Ρτατ. ρος 
ΦιαπΊρετΕ βεξληκειν. Ετ ργατοτι ρα βεζλημωοχ αιο ραττὶςὶρς 
βεζλνθ.. 

Βιζοναταιἱοηῖςα ἐοη[ἰξτἀϊης ργο βηζέίωτα, εχ τῇ. βοάω, 

τεπῖ πητ να] εχ τἤπη. βολέομαι 9 γε] ἐχ βέζλίωπω δι βέζλίωτο, 
ἐηίδντα Πτετα ο. [ἢ αιιοα ὅς ἀς ραττῖς. βεξζοληρίθο ἀϊςεπάᾶ εἰς 
πόσμοι ἀξ ἰηἤη, βεζολ πίει. 
Βέξκλα, ρτατο της άςν ἐγδὶ βέλομω, 
Βεζουύλημαι, ργστοσ. ρα] ν οΎθῚ ξουλομα, εχ ̓ππιΐτατο βουχέομα; ἔοτΞ 

πιᾶτιιπι. ' 
Βεζρέμηκα, ρτφτρογ  έζιν ογδὶ βρέμω ἱπτογροῦτο 5 οι ρμοηὶς ολ8- 

{ [ξο πη ιπὶ αι απηεντ 11 νενόμηκᾳ ἅς πτα  Ρ5. ΝΗ ροτσίας 

εἰ πιασιάτίι πῇ ργατογιοχ ἱπαῇταῖο βρεμέω, 
ΒέφεχαιρτατετιΡοτγέ δέν εγδὶ βρέχω:βέξορχα αὐτεπι,πιεάϊα γος! 8 

Ῥγαιεναῦ ςοάςπὶ τῆθηλατῖς. ι 
Βέξριϑαιριςττηεά,ν ογθὶ βράϑως ηάς ραττι βεξριϑώς. 
Βεξρώϑψοτμοπια μάθετε χ νερὸ βρώζντ κλώϑω εχ κλω)γο δι  1ς4- 

τίομε Αετῖςα (γ}14 5: βέ. ΕὺΠῈ. Α11) τάπης βοθρώϑοις γοϊμηι οὐδ 
ἔδοιιηάαπι ρεγίσηδπι ργατιπιεᾷ. 1π ορτιποάο. 

Βέζρωκα, τητιτιιατί εἰ ανῃ Ργατοτγίτιπι νοτδὶ βιζρώσκω , εχ ἱπιιῆταῖο 
τἰιο πη, βοω. Ὑηά4ς ΡΠ] Γαὐϊαπηρεγέ βεζρώκειν, ίρτατ, Ρογ , ρα. βέ- 
βρωμωι. ᾿ 

Βεῦρως, ραττίςσιργατι ρεγίαθ οοάεπὶ τῆ επι,ρὲτ ἴγβοορόη εχ βεέρα- 
κως ἰπσαπάϊιπι Εἰ. ΝῚΠ πια]ῖς οἵδε ργαεογιεῖ της α 1)» γὲ ἂς ἐκ 
βεξρρὼς, ἤει ἐς ὡς ἐχ ἑςαώς. 

Βίξωκα,, ταιιτυατίτατη ρτβετ, ρογένεγθὶ βώσκω, εχ ἱπιῆτ, τ ςπιᾶ- 
τε βέω. 

Βεζας, ἐχ βεξωὼς,ντ ἑςὼς εχ ἑςαώς, ἘΠ λιιτέ βεζαὼς Ῥαγτῖς,οχ Ργςτ. 

παεά, βεζᾳα, Ὁ ἐπιπτιτμαπιᾶς βέω. Α11] οχ βεζνκῶς οἵο βλέτηπτ 
δἰιητ Αττῖσο πιοτὸ ἐΧεπηρῖο ρτἰπιὶπι κ, ἀςϊπάς κἼη α σδιοτ- 
ἴο,δι ἃ ἀἴηιε ὦ σοητγαξὶὶς. 

Εἰρεϊου!ςἐ ργο βῆ,ντ ἔμ Ρτὸ ὅλου: ΓΙ ει] πιο )γο Κα τὰς- 
τηαῖς βῆμι. 

Βείομαι αριιά ἩΟπογ. Ῥτὸ βιώσομαι» ἔλδὶο βείω εχ βω;, φιιτ οχ βέο-. 

μαμοἰητετὶςἐϊο “Ευΐζατῃ, Εἰιεγῖς ταις βείομαι ΡτῸ βιώσομαι γυῦ 

πῖομαι ΡΤΟ σιᾶμαι,δί φαγομαι ργὸ φαγρόμαι, ὡ- 
ΒΞ βοοτἰσὲ πηρττὶ σαι ρτο βὰς Ρεὰ πιὶὶπι φαϊπὶ εχ δώ, ἱρηϊοὶ πε 

Μεθ: 

Βεζολήαται δί βεξολήατο, Οη]ςὰ ρτο βεζολίω ται ἃς βεζάλίωτο, Ηςς ΕΤΕΙ 

, 

ριπὴν 
τ Μακο δ 

ἤν ἐλ ύύως 

ΜΚ ΜΓ 

ἐπ 

δώ υκηκα μο ἔν 
Ιζ4, 

ΤΟΣ 

ἔμ, 

Μη λμ μοϑν 

Ἰαϑαρρτ ζ 

δα ρατῦσυ, 
᾿ ' τως 

Ραμ, 
ἀρ], νϑίῳ͵ 

διὰ ρεγοπιχοῖ 
δνημο ἰἰρῃ Ν 

τ ναπ σγατησ 

δ ὑχδ, Γ 

ἢ αἰ δ, ᾿ 

"1. 



᾿ 2. νῶν 

Γ 
βέω τάς ἱπίεττο βέω, Απιθο δου. ὁσαῖαι ζἘϊαὶ πτοάϊ, οχ ἴα - 
αΠτ τ θην. βζαι ἴθι βάω, Υ 

Βη)ΔΟτ.Σ: ΡΟοτῖοις Δα τ ῆτΟ σάτοησ, τὸ ἐξα, ἐχ οοάετῃ τποιηατ. 
δῖ συ, Πα ογῖρτο οσοιγγας β7.ο[Ἐ τουτία ῬεγΓΠηρ, δίμ- 
δξῖ πιο ἀἹ» αἴθ άο πὶ τοπιροτῖς, ὃς ἐκ οοάςπι τβοίῃ Ἀν βήν ΡΙο 
βαΐνγντ ςἑη ρτὸ σιν, τος πᾶ. ΄ ᾿ 

Β ϑε) ΠΊρΕτιάοτ, 2: ἐ 1, ΟΧ οοάοπὶ τἤςηι. 
 Βήρήν, ΓΙ ςἃ ὃς ροοτϊςὸ ρτὸ βίωι: Δοτ.2 πη Πη, πιο ,εχ εοάθαι 

ΠῚ Οὐ δάγδεδι. “Ὁ 

τς Βα, ρορεϊςὲ Ππὲ διισπιοηζο,ρτο ἐζίω,εχ δοάςτι νοῖδο. 
᾿ Βυστέυδυίθο. ραττίς!ρ.οχ ἐζησεέμίι φοτὶ[τ.1. τχοάϊο γνονθὶ βώνω . ταὰ- 

τιιαῃ5 ἔπ τεπιρογα οχ ἐπιιῆτατο βείω, 
Ἑτστεν,  Θοττοὲ ἤπς Δι! ρπίοητο ρτὸ ἐζυσαν,δοτ.:,ν ογδὶ βήωι δῖος ρῖ- 

σε Ῥτο ἔξησε, : 
Ἐ σομαρξατ, γε. ν ογοἱ βάνω, πλιτιῖο Γαπηρτιιπὶ εχ βέίω, ἃ 410 Βα- 
᾿Βεῖ δζ δέγηπιηι ἔατ. βήσω, 

Βήἠπίω, Ροοτιςὶ Ρτὸ ἐξήτίωυ, χιιοά οἱξ τουτῖα ρου  ἀμα}15 πιιπι, οχ ἔ- 
ξαυ͵λουξο χυνεγοὶ βῆαι. 

Β ήστοτος ΡΟοτΙ οὐ ἰτ] ἀοπη πως Δι σπιθητο,οχ τἰιοπτατο βιίομαι. 
Β οι ρΑυτΙΟΙρ.Δοτ. 2. οχ ἐξίων,ντ δος εχ ἔδων, Ηος ἀυιζοτη ἐζίων,εχ 

᾿τἰ να. βίωμι,ντ ἔδων οχ δίδωωι, 
Βιῴτω, ΑὙτισὸ Ργὸ βιοίϊων,ντ δῳίω ΡτῸ δδίζω, εχ «οὔ επι ΤΠ ΘτΊ. Βιωῦναι 

“πο αι6 εἴ εχ ἐξίωνοντ γνωώνα!, ΟΧ ἔγνων, 

»ῃ ἔφ, ΝῚ 

τς ἄπ) 

Ολι αἰμήνη 

ἀπετ η 

ἀηβηι ες 
ΧΙ ἐπα) 

τ ἀρμηίρι. : Ξ ΓΙ ἀ; ᾿ Ε ᾿ 
Βιώσω,τοττϊα ρεγί πη ρει πιο τ οπηροτῖς Δοτ.2.ΕΧ ρτίπια βίωϑε,ντ 

Δι δέτω εχ δύϑε. Απλδο αατεπη 111 οχ τθεηδῖς βίωυι, γε ας εχ 
εὐζιης Δι ἡ :. ἰνδϑε 

αἰ ο, ἔ 
Βλα ζεὶς, ματτῖς,Δοτ.:, ρα ΠΤ εχ εἐζλάζιω : τη θο εχ τβοππατς βλαπηω, 

Ειςίδητε ἔωτ.». βλαξω, τοι ἴῃ τά ταιῃ σοτητητιτατα  πάς ἔσο. ἡλεὶ 
ταῦ ξλαξεῖσι. Ἐχ εοάεπὶ γοιὸ ἐθλάξίω οὶ ὃς ἰπῆη. βλαξιδα:πεσποῃ 

ἔπταιτ. 2, βλα δἴσομαι. 

μι ποψο ν Βλαςήσα, Πλ Πα τ ΓΙ ΠῚ ξατιν οτδὶ βλας αἴω,οΧ ἱπυιῆτατο βλαςἕα, 
᾿ ᾿ Βλείσψυ, βλεῖο. βλεί τον ρτατῖιο πιο ο 40Γ.2. Π1641] . ἐχ ἱπι Γτῆςπη. 

»ἵσηγφ, ζ -“ Ἵ - » ͵ ε΄ “ 

Ἐκ Ν ὁ βλημαῖντ ϑείμίω, ϑεῖο, ϑεῖτο,εχ τίϑημε: ὃς εἰμίω. ὅο, το, εχ ἵμιαι, 

᾿ Βλεὶς. ματτίςῖρ. εχ ἔδλίω φοτοξο (πσινοάο νογθδὶ βλῆμὶ, ντ ϑεὶς εχ 
πῶ . ἘΣ Ἧ ἐς Ἧ 
όεύοὸ ἧ ἔϑίω, ΑΙ) νετὸ Ροτ ἱγ πσορεη εχ βληθεὶς ξλέζιττι γοϊαητ. τοίτς 

᾿ ἁ Ματίηο. 
ΠΜΙΡ α, Βληϑεὶς. Βληϑύιζαι, Βληϑιῦ, 8 ἅτ Γπλο 1 ΠΠ4»(ττητ οτ. τ, ρ  οχ τῃς. 
ἐἰνομδς Ε΄ βαγλω,ουῖτι5 πλατια τι τι πο ἔπ τ Γε ΠῚ οἰϊ βλήσω, 

Βλή τὸ. Ροοτίςὸ ρτὸ ἐζέέλητο, ἀρ ςέϊο διισπηεητο ργατετῖτὶ ρ! π- 
ἡγπα μὰ Β΄ 4υαπηρογεξε»εχ εοιίςπι τῃ πι. δὲς ἱπῆπίτίι ργατογιτὶ ραετ- 

᾿ } Ἐς εξ, ὃς ρἱευαπηροτέςξει ἀϊοῖταν βλῆ ώστε ρτο βεξληῶοι»δίρατ- 
εν ϑ στὰ ᾿ τις! ρ. βλυμᾷνθ΄ Ρτὸ βεέξληυῖνθ., 
πρννθ οι ᾿ς βικα, ροκτϊςὰ Ρτο βοᾷ ἀϊοϊτιιγν ντ ἀδρία ῥτοὸ ὁρέ 5) Ρεοπαίπιο {{πῈ- 
ῥαιπηήο δ΄ ἥ κ᾿ 

δοιαὶ Ἶ Βυσκησω,λΠτιιατάτ᾽ πὶ Εατιιτ τη ν οτίοὶ βόσκω 7 ΕΣ ἰραῇτατο {Ππ πὶ, 
τι ναι: ὦ βἸξωω: 

ἐμὰ μαμι ᾿ 58Άλει Ατιϊοὸ ρτο βέλη, δοιιπ 4 ραίνοτθ βέλομαι, 
εὐλ ϑὰν Βυλήσομαι»ξατ, τ πιεαίμπι ν ογδὶ καὶ ἔλομαι, ταιτιατίτιτπι οχ τμεπγαῖ, 

νὰ τ΄ βυλέομαμαιοά ἐπιιῆτατιιπὶ εἰ, Ἢ 
ἀδξω, ΕΝ τ ῴϊω, Αττιςὰ ργὸ βοάοιμι ἔετι βοῷμι καὶ τ 6 πι, βοίίω, 
ιβυραῆχιν Βοα εὶς, ραττῖςῖρ εχ ἐδραϑιίω, Δοτ. Σιν οὐ βράζομαι. 
ἀρτο ἐύη, Βεαχ εἰς» ραττὶςῖρ.οχ ἐξεα χύω, λοτ. 2. ν ΕΓΌῚ βρέ χομώ.Ἐχ ἀτιο Δοζ.3. 
ἀν καθ; Ε΄. εἐζραχίω, εἴς ετίαπι ᾿πέϊη. βοαχίμ αι. Ἶ 

᾿ Βραϑεὶς, ραττίςἱΡ.ΕΧ ἀοτ. τ, ἐξρώθίω, ἸΝΑπι νοτριιπη βιζρώσκω ἔατο, 
᾿ τ΄ (οϊεβρώσω,πτωτιατιτ εχ ᾿πτιῆτατο τπεηιαῖς βρόωιν μάς Ρτςτ. 

ἀχοῤεα. Ε΄ Ῥοτξδξε, βεξρωκα, ΑΗ, βέξρωμε,οχ οὐ τοττῖα ρεγίοη, πηρ. εἰς 
ϑοτ.ἐξρωϑίω, 

τη εν; αν Βωϑεῖν, ρεῦ σοητγδέξι οποπὶ εχ βονϑεῖν. Εις. 
ϑρλέγοις Ῥωσομαιἰτί οτπ εχ βοήσομαι ρεγ σοητγαξξϊοποπι ἔα ἔξ Πὶ εὔϊε τεῆα- 

. ΒΟ. τυγίάειπι σγαπιπ)ατζῖςιις, ὅζ βωτεῶτη Ῥγοὸ βοήσεῶτη. Τ εἴκατι νε- 

ΠΝ ἢ τὸ ἃ Ηείγς. 41 ργωτεγεα δἥξογτ βωώσον ργὸ βό» πον, κάλεσον. εο- 

ς΄ χορ δὕδιῖηιις βώσαντι αἴοττ ῥγὸ βούσειν τι, κορξαντι : ἁἤοτεπϑ τᾶ- 

ὅσ. τ Θἢ διβωσεῶνε ρΓοῸ βιωσεῶνε, ρτοςα] ἀπρῖο ΟΧ Αγο!οπίοιριά 

ναὐὐτοληία εἴμπτι οαἷπη 1. τ. Πῶς τῆμος βωσεῶν δυσεέμμερριγ (ςἰιο]. εχ ροηῖς 

μεν ΤΟΝ ι «σαῖς βιώσεδνε τὸ ζυσνῶνε; 

χ 

να Ἰαΐι ππῖον δου, ὁ “νηὶ. «Ὁ. ἰς 

ἐτικί ω Γ ᾿ ̓ » ὦ τὰ 

ἷ εἰ (ΑΘΕΙ͂Ν, Ποτὶςὰὲ Ρτὸ γηϑεῖν 5) ΕΧ πε πΊᾶτς 74 

ἐκηααβί δ᾽ ρτο γιϑέω. τῇ , ἱ 

πῇ κἀν πια Ξὸ Γαμέασεται » Ροοτῖςε ΡΓῸ γαμέσεται [δ γεμήσεται» 

οχ τποπι.γαμέω, 48 Π 6 1141 Επ ἴξατμρας ἴητεῦ 

14 ἀπο γεμέσεται δὲ γαμήσεται αἰ [οτίπγοπ [ι- 

νὼ ἢ οἷς. Απποταῦ επῖπὶ γεμῆσαι ΡΟΓ "9 Πρηῖμρατο 

εἰς γέωον ἐχϑεῖν, Πδ γεω οὶ λαζένν : γεμέσαι ἀυτς Πὶ Ρέσ εν ολς τὸ 

γωμοῆ κα δοιωῦ αι : ἀϊσοητο Εοπγοτ. 184. 25 Πηλόδυς τε (μοι ἐἔσειτα 

ἡάιέοσεται αὐτός : νΠγραπτέσιις 1Ππ4 γεμέσεῶτι ΡτῸ ἐγίαμί σο
ι τα 

“- ἃ ἐκωρρικίσαι,γτ τεσοητίοτγος ΟΠ ΠΓΙΓ. 

Ταρύεν ἀριιὰ Ρ᾿ πα. Γλοτὶςὸ ρτὸ γηρύειντα ΠΊΕ 7) 

γήρύω. ῬτΙ Πγιὶτι ἐηΐ πὶ ἡ 1ῃ αἱ νοττθοῖ ἀεϊη ἐς ΕΧ Σηῇηῖτὶ 

ἀοππεπείρες ς το! ἰμπτ. ἢ ἶ 
Τέγαι, ροοτίςιι πη ΡΓατογίτι π εχ γείνω, τηαάπιπῖ ΘΠἰ ΠΊΕ οπ15 Ἐπεὶ 

ταγίτο γόγάγκσι, Ἔχ ἐπηρτο ἤβοτγὶ ρτἰ πη μΠὶ γἱγικαγάοϊπάς "ΟΥ̓ΑῚ 

αἷς 10 εἰν 

ΓΙ . ὺ Ῥογῖφο τβεπηατε γρύω ΡΓῸ 

να 947 
ΞΧΟΠΊΡΤΟ, γέγαα, πᾶς δὲ τοττία ροτγίοηα ῥ᾽ ἢτ.γεγάασι, ὃς ραττίς. γεγαώς, ἘΟΙΠε ταπΊση μος ἱρίϊιπι γίγαα ρΓο ρτατοιίτο οὐ] πιος 
ἄϊο Βαβοτὶ τέζο ν]ἀο]ϊςοῖ οχ γάω, ἕμζατο τι γαῶ ὃς ἰπάς ργατ, 
της(. γέγαιι. 

Τεγάμῃν, Γοτἰοὲ ρτο γευλῶς ἀϊεῖτιιτ, Ἐαέϊο πἰ ΠΗ ΓᾺΠῚ γίγημι οχ ἴη-: 
ἀπτατο γίωγιπάέαιις ᾿ηβπίτλιο γεγάναιοντ ἧς ααι ἐχ ἵςξημγδ ῃ)ο- 
ΤΊος γεγείμῆν ΡγῸ γεγέναμνντ ἱσιἐ μήν ρτο ἧραία!, Ἐτγτη, 

Τεγγύνμαιρρτατ, ρ ΓΕ ρα ΤΠ νοι] γίνομαι (δὰ γείνομαι τ ατι αἰ τ πΠπὶο χ 
 ληϊῆτατο τβ οι. γγυάομαι. 

Τεγηϑτροτ ἔγ ποορ ἢ ἐχ γεγήϑηκα, 4ιιοά οἵ Ρτατοτγιρογές γι δι- 
πιπη νογθὶ γήϑω οχ Ἰῃμήτατο τῆς, γιϑέω, Ὑπάς ΡΑτιὶςῖρ.γε- 
γηϑῶς, ᾿ 

ΤΕ), ρτατ, πῆς ἀ.ν εγ δ] γίνομαι, εχ Τατ , τμι πάτο. γείνομαι νοΐ “30. 
μαι. ΕΟ 15 Ἐπί πη γείνω ἴοι γγύώω ξαταχιμτι Σ. ο(ἢ νά, νπὰς γίγ- 
γαγ τ τείγω 5 τεναῖ., τέτογα : υὔδω,, υῇνως, μέμονα. Ὑ πές ῬΑτιὶς ρ. γε- 
γρνας, 

Γεγωνέ μᾷν,) οτῖςὲ ρτὸ γεγωνεῖν: ὅς γυγώνδυν Γγοτϊοὸ ἱτ4ο αι ΡΓῸ ἐγε 
γώνοι. δδἱςέϊο οὐδ πη Διιρπηορῖο, Ηος δἰιτοπι γυγωνέω οἰ εχ 
Ρτατι πιο, γέγωνα τοῖα Εἰὐμξιχὶ 14 ΣΡ πὶ γέγωνα ροτ τπηοῖατῃς- 
[π᾿ ἔλξζυτη οἵς αἷτ εχ γέγωνα αἰιτοπε ἃ τμεππη γνώω, ἶ 

Γεγῶρ ΡοΥ σοπττγαξιλοπεπὶ ρτο γεγὼς ἀἸοϊτατονε βεζῶς ρτο βεζαώρ: 
ἨἩοασδιιτοπὶ γεγαὼς Ῥαττιςῖρ, οἰς ἐχ ργατοτγιροτῆς ἐξ. γίγαανάς 410 
ΡαπΪο δητέ. 

Τεινείρίω Ροετὶςὲ δὲ Τοπὶσὲ ρτο ὑγεινἐμίω, «δ᾽ οἔτο αιιρπιέτο ιοᾷ 
ἐγειγάμὕω εἰξ Δοτ.᾿ πιΕ Δ γοΓΒὶ γείνομαι, ντ ἐτεινε μίω γ εὐἰοὶ τείνο- 
μα τ᾽ ἀέπιαιις γείνατο ἀἰςίτιγ ρτο ἐγείνατο, ας Ραττις, γεινά.-- 
μᾶνΘ’ ἀριι ἃ ΕἸουπ ον ΑΙ Πρημρτο γβονηϑείς, 

Τάνόμίω,Ἰτιά οι ροοτῖςὲ ρτὸ ἐγχρομίω αὈϊεέχο, ρυἸ πλῖὶπι ατρ πιέτος 
ἀεῖηάς 4 ἰηίοτγο πιοιτὶ δια. 1τϊδέπιημξ γείνετο ρτο ἐγγύοτο., ὃς 
Ὑγεινοικεθαι ΡτῸ ἐγϑυόμεϑτο {εἰ ἐγγονηϑημῆν, πατί (ατηλις »αρῃα Ηο- 
ΠῚ ΘΓΠΠῚ ΑΡΙΙ 4118 τ τα ἢ γεινομήμῳ Ἰῃ Βοος ΠεπηϊΠιςμῖο Οὐνς 
»")αμεοντί πε γειγομήῳ τε, ἘμΠπ. 4 ςεἰρὶ ροῖϊε αἵτ ποη (ο] πὶ ῬΓΟ 

γβρνηϑέντι, [ς ἃ οτίδιηι ρτὸ γψυνωνπι ὃς τεκνοποιοιῶτι, Ἐττιῆς φια- 
(εητὶς οἴει τοΠΊροΥ 5 εχ γι σπηαζο ϑείνομαι, ΕΧ 410 δὲ γοέγατο ΤῸ 
ἐγβόνυσεναξεῖια Ποηϊ βςαξϊοηςε : γεινομῆν Θ- επῖπὶ Ρτὸ γονόμάν δ. 
{εὐ γχονυϑεὶς εἴ ΔΟΙ ΕΙ (δοιιη αὶ πις 1). ρα Πημαπι παῦςης ἤρηΐ- 
Πεατίοποπι. ͵ 

Τείνει. ΓΟ ηἰο ΡτῸ γείνγ,οχ τῆ σπγατο γείνομταιτα ϑάτια Πρπιξαριά Ηος 
Οδ,υ,Οὐκ ἐλεαίρεις αὐδρας ἐπειδὴ γείνεοι αὐτίς ΜΝ Βὶ ταπιεὴ Εἰΐξ.νῖ- 
ἄἀειῃχ ᾿ππιιογς οἵϊο σομτιπΕῖιη} πιο ν 4μππὶ ἐχ ΡΟὨΪτ γγυνήσην 
εἴδε ετία πη δου τὶ σ᾿ πο ΡΓαἰεητῖβ. 

Γελῶς. Αἐ ΟΠ σὲ ΡθῸ γελφεγδσιπα μη ηιούθαπι οχ τποπη. γελόα, 
ΓΕᾺ «9 οτῖςὸ ργὸ ψελῶν, γιὲ ἐλῶ Ρτο ἐλών, Ατ γελοῖν οἵ «(μδίςτῖρτος 

1η Πη τίτιι5 οἱ σοπτγλέϊ ἢ εχ γελάτιν, Λτθο εχ τῆεπι. γελαῳ. 
Γελαΐοισει, Γ τΙ οὐ 1:14 ΠῈ ΡΟ γιλείεσει, 10 εἰξ ραττίς, ἔα τη «Ῥεηςες 

εοάοπὶ ΓΒ στην Δ Ρο ἀρια γΑτ, ὃς γελαάθισω ηἰτηϊ τι πη ἃς Ρίξεε- 
ἄθης γλαῦ. 

Τελῖ 9 οσὶςὲ ἐτουτπι ΡΓΟ γελᾷς) Αττςὲ οτίαπι (δου πῇ αιοίαηι: 
Γελείωντες δι Γελ ώοντες, ροετῖςὸ ρΓῸ γελώντες, Ατηδο ἀριά Ἠοπλ. 

ἤποπι, Οα.0. 15] φηΐπα ιϊάδιῃ σοάϊος5 μαίδθυτ γελείωντες τετύ- 
ποντο 1] ἀάτη γελύωντες» τε [τς οτίλτ ΕΠ, 5 ες ὃς γελοίων ρα] 
δητὸ ἸΙοσιιπι {ΠΠπὶ Το ρἑτιιγ ρτο οἰγέλων : γνα δι μοῖσι γελοίων ἰλλο- 
στείοισι, 

Γέγῶν » ρΡοετίςὃ ὃς Π)οτῖςὲ ρτὸ ἐγθύο. δ᾿ εέϊο διιρίπεητο δι κα ἰπ δ 
ςοπιιεγίο:οτ. πο. εχ τῇ οΠῚ, γένορναι [πα γείνομα, ΓΠΠη βυέῶτο 
Ρατιῖς!ρ γγυόμα, Θ», 

Γινήσομωξατοτπης ἄν οΓ ΟῚ γάν ομαι ἔτι γείνομκαι 9 ΟΧ ἱπιῆτατο ἐμ επι. 
γδυάζομὼ νε] γυέομαι.Ἐχ 4ιιο δὲ ργατοτ. ρα δ, γεργύνμκαι, ἃς δοτιξξ. 1; 
ἐγυνϑίω, Αὐ γόνα οἰξ τογτῖα ρου ίο πα δογιξε, πιά, Γαδ δεῖ 
πιοίϊ!. 

Γέγνατο, [Πση] ἤσλης ἐγγώνησε.  Δττ.αἷτ [λέλυται εἴτε ν εἶ εχ ἐγείνατο, Α- 
1εξξα ρτιπεὶ πη ἀσηιεηξο, ἀςῖηάεἴπν σοπιοτίο οἱ σα ςῦ- 
{ποτ Δ! πον εἴ εχ εγγϑήσοιτο ροτ (γοζορεη δὲ ἀρμωτοῆο. 

Γενοίατο,Οη] σὰ Ρτο γήδοιντο, Απιῦο Δοτ. ζει γος 5» Ορτιπιοά!: 

ΟΧ {ἢ 6Π|. γίνομαι ἔοι γείνομωι, 
Τὴντο, ροςτςὲ ργο ἐγγύετο,αιοἱςξξο ρτὶποὶπι διιρπιεητο,ἀεῖπάς οχὼ 

εἴΏρτο «Αγθο δογ.ζης 4. ν οςἷϑ τη, ποι, ἐχ ἐούδπιτῆςα. 
Ιπτογάιιπι νεγὸ ἤος γλότο Πρ πὶ ρας ἔλαξεν:ἐίεαιιε ἰτιάοπι φοτ, 2. 
πιοήν οὐ 591 πη. πηοά!, [πὰ ἔχλθιμπνος ἐὔλετότοι ἐλέου ρςοηαίπ 
πιο [Ἰτογα' γυ ΧΟ ΠΊΡτΟ ἐπὶ ἀςπὶ ὁ νᾶς α ἴπ ν σοημοτγίος πιοῖς ΠῸ- 
τίσοοντ ἀῦϑε Π4ετη ἀϊσιητ ργο ἦλθε, Ετγ πγ. ὃὲ Ευἤλτῃ. Ἷ 

Γίϑυσιν, οηἱοὲ δὲ Ροετ ὃ ρτὸ ἐγηϑυσεν, ΑἸ οέξο δυιρπιςητο : ἃ γή- 
ϑέω. ἸΝΑΠῚ ἃι γηϑέω τερειῖταγ δί γύϑ. 51ς γῆϑεον ὑγὸ ἐγήϑεον εχ 

εοάςπη. ἵ ΝΣ 
τῆμε Το πἰςὸ γε] άςπη ὃς ροετὶοὸ ρτὸ ἔγημε, ἘΠῚ διιτεπὶ ἔγημα, Δοτοῖς 
νιν ετ Ὁ] γαμέω, ταπαιλεη ἐχ τμεπι, γέμω,ντ ἔφνλα εχ ψάλλω ΕΧ 
410 αοτιίϊο ὃζ 1ηΠηῖτ. γῆμαι ἃ Ραττις!ρ.γήμοο. ; δ 

Τηραντεοσ 9 ΟΠ στὸ γηρασι, ΕΠ δυτειη πος, ἠἀΓ τ} Ρ᾽ατα  ς Ρᾶτ- 
τὶς 1] γηρρίς»αιοά οἱξ τηυῆτατο τμοπιατς γήρημα, ντ' ἴσας οχ ἴση 
μαῖν εἰ οτίααι Ροτ (Υ ποορεη ἔα δξιμτι δχ γηδάστε ςραντιςῖ ΡΊο τηῖ1- 
τιιατ᾽τῖο νογδ] γνεασκα ΕΧ γηράω, 
Τηρέσω, ἔτ. τατιτιά τ πὶ ν εἰ δ᾽ γηράσκω εχ γηράω,ντὶ ᾿α πὶ ἀϊέϊαιπι 

εἴιγηδο ςἤ λοτ ἰ ἐγέρασα)ργατι ροτ γγήργκατοχ φαΐσας ρᾶτσ, 



943 Δ 
τἰοῖρία γηφιέσοις 8 γἰγιξακως, ι 

τγοίϊω, οὐ τ, Σ «ορτ. πιο α γε Χ μα τῇ πυγνωῖμι, ντἀλοίζω εχ ἄλωμιν 

δοίω οχ δίδωμι, ςαἷιι5 (εοιιπἀλ ρον Πρ, γνοίης. ὃς τοττῖα Ρίμτ. 
γνοῖεν αριὰ ΗΠ οπ». Ατεϊςὸ ἀμτοπὶ γνωϊω ρτο ἐοάςπὶ ἐϊςϊ Ροτςῖ, 
ντ δ ῳΐων ρτὸ δοέων, 8: ἀλῴίω ρτῸ ἀλοίζω, 

Τυοιὶ, ρατε οἰ ρίμπι οΧ Δοι.2. γνωνγντ δοις εχ ὅδων,αὉ σοίςπι τῆ Π1. 
Τνω; οηϊοὸ ὅς ροειλςὸ ργὸ ἐγ'αναῦ σούοπι τ 6 πα. ᾿ 
τνωῖθα ἐπι ροτ. Δ οὐ {1.2.6χ ἐπα τ, τ σπτᾶτο γγώμι; ντ δόϑι εχ δίδωμι. 1- 

τόπηαις γνοῖαι ΔὉ δος πὶ τῆεπιαῖς,γτ ἁλώγαι εχ αλαῖμι, 
Τνωρμεῖ, Αττὶ ὦ ργο γνωρίσω, Ἔχ τε α]. γνωρίζω, 
τιὠώτω,ξατο να ἔξιν τι γιγνώσκω γ πγπτιατέτι πὶ ἃ τμοπι, παι, γνώω, 

γηάς ζατιπης 4, γνώσομαι» οἰα1ι15 (οοιη 44 ρετίοπα Τοηΐοᾶ οἱϊ γνώ- 
σεώ ρτο γνώσῃ ἱιὰς ὅς ΔΟΥΟΙ,Ρ ΑΙ ράτεῖςι Ρ.γνωϑνείς, 

Τι ώωσε ροοτ οὐ ΡγῸ γνάσις ον, νυ λ ΦΈ 11 πο], ΕτΥ τ τάπιςη ἐΧ 
τἰιςἢγ.γγώο ἀστίθατς τῆδιατ. 

Τονιῖναι, Γ)οτῖςιις  Π αἰτίας ἐχ τ 6Π1.)ρώνω νοἿ γρημι, Ἐπιήῖατ, 
Γρηγρραῖς, ραττὶο! ρυΑυ ραιρητο σάτοηϑ οχ ἐγρήγορα ργατεγῖτο πιοάϊο 
νοὶ γρυγορέως ὶ 

--Ἑ α.  οο-,-... .  ..-.-.-.-.-... .ς....ς..:Ξ».. .---.....- -- 

Δ 
ΔΗ͂ΜΕΝΑΙ, Ποτιςὲ ρτὸ δαΐωαι. ἀπλρο ἰηβπῖ- 

ταὶ πιο εχ ἐδάϊω Δοτ.2.ρ{Πιν ΕΓ ΟἿ δαϊω: δΧ 
4110 ὃς ξτιτ.2. δα σομα! 5 οἰλῖπι5 (ςοιη44 Ρετίο- 

7 παϊΙοηϊεὸ εἴ δανσεαι Ρτο δα !σῃναριὰ Η Οτη. 
"7 δήήνυγργο δαήνυδε ρεγαροζορεῃ,οχ τμοπηαζ. δια)- 

5 πττττξ νυμις 
δάκον,ρ οετιοὁ ἀρ  ςἕξο ἀρ πιεητο ρτὸ ἔδακον,ὰ τῃ οπτατ. δοίκνω, πος 

εηἰπὶ δάκνω ἕαςῖτ ἔμτ.2. δακωώ, νοἷ εχ [8 πἰπιίγιιπα δοϊςέϊζο ν» νοὶ 
εχ ἰπαπτιτΒοπη. δηκο:γηάς Ροίξοα Δοτ. 111 ἐδακον, ὃς ἐχ 60 ἱπῇ. 
δδοικαῖν, 

Δάμρασα, τάς πη Ροοτίςὰ ρτο ἐδάμαοτα, ΑἸ οἔγο ἀι!ρπίθητο ὃς ἀπι- 
Ρ[ίςσατο σ' πχδεγὶ οδιι. [εἰ ἀέπηαιιε οδέασοτεν Ρτὸ ἐδείκασε; ὃς γο- 
ος τηοί τα δε (ρέοσατο Ρτο ἐδωμοίσατο, Εχ τΠοτη. δα μάζω, ροετίδ ν- 
ἔαγρατο. 3 

δα μᾷ ἰεϊάεπι ροειϊοὸ ὃς Βατοτί ὃ ρτοὸ ἐδεμησειν:δοτ.2. ρα εχ τἢ. 
δοαΐμνω, χςῖς οηΐπι [4 ξατ.Ζ δαμώςν πάς δοτ.2.ἤαμον, δ νοςς Ραΐ, 
ἐδώμίως Ν πᾶς ορτιποαιῖς δαμεῖεν, ὃς ἐπ ῆ πῃ, ϑαμίιῦ ἡγραττῖς. σὰ - 
μεὶς, ὃς Πα 114 αἰτα. ε 

δαυήμμα. Τ)οτῖοὲ ρτο δαμίωαι : ἰῃ ἤη,Δοτ.2. ρα Π, εχ το. δώμνω, 
ντὶ ᾿αη1 ἀϊέϊι ιν εἴ, 

λαμγαϊ αν, Ποτςὲ ᾿τ ἀοτπι Ῥτο δαιμιναί μίωυ Ορτ, ρα ργαίεητιτέρον! 5 
ἐχ ἀὐθιιο ε[λεπγατε δούμνημε: 1115 τογτῖα ρεγξ δάμνησι αριιὰ ΕΟ - 
τηοτ ὃ. ΡΠ δώμνατα ΔριΙ4 οὐπάςαι. 

Δαρησομα),ξατ.ν. ραν ετθὶ δέρω ξΔοῖτ επῖτὴ 14 ἔμιτ.2. δαροῖν πάς ἃο- 
τ τ.2.ἐΐύπερον, ρα {7 ἐδοίρίω εχ 410 δαιρήσομαι. 

δαρϑεν  ἤη,Δοτ.2.ἐδαρϑονγεχ δαρϑοίνω ει! δαρϑέω:γ πάς δὲ ξιτο πιο, 
Φαρϑύσομω,. 

δαΐσαντο, ροοτὶ οὐ 8( Το πὲ ΡΓΟ ἐδώστεντο » αἱ Ξξξο Δι!βπΊθητο : οΧ 
τἰιοπγιδάζω γε δώω,α ϊ εὅξϊο,Ν πὰς ̓ πῆπ. δεστεὥτι. 

Δαστίσκετο, τ ἀο πὶ Ροειϊςὲ δι] οη]οὰ ρτοὸ ἐδωώσευτο,ςτταξζο ἀιισηγᾶ- 
τὸ ἄκ ἱπτογροῆτο σκει ΝΠ οχ τμο πη, δεσοίσκω ἀετίπατο πηά]ἰβοντ 
ὥστισκε οΧχ ὠσείσκω, 

δασεῖταιγ Ὀοτί ὦ ρτὸ δάσετω. οἰγουπῆςξειης οηἰπὶ οτα8 ἔμτιιγα 
{πα.ἀϊσοητος οἰσώρτο ὀΐσω, ἃζ οἱ σοέῆμαι ρ ΓΟ οἴσομφαι. 

Δατειώτο, το ἐδα τοι το, οηἱ ςὁ Δοϊοξζο ατ!ρπλεητο ὅς να ἰη δυ (οη- 
ποτγίο :ὰ τῆ τ. δατέομκαι. 

δάωμϑ,Δοτ.ν Γδιιπ ἐλευ πλοιὶ! εχ τῇ. Φαύω ἔοι δειέω:ατ δαυδμᾷν εἴς 
ῬαΠνοςῖ5. εἰπ!ἀςηι ταπλοη ὃς τετη ροτῖβ ὃς πηοάἑ,ντ τυφϑ μᾶν 

εχ ἐτυφϑίω,ἤΠςο {Ππ|4 εχ ἐδώην,τείτε Εὐατα, Ροίπτ ταπιςη δαώ- 
μᾷ,, εἴϊε οτίαπι ργαίσης δϑξίαι πὶ Πα τιμαϑλα! ἰτ! ἀεὶ πιοα! εχ 
τἰιοτη. δμέω, 

δίαποἱουϊςὸ ρτο δύδενται,α δ᾽ εἔγο ετίαπι ἀἰιρπίοητο οχ τῆς, δέω, 
Εἰγπποὶ. ὴ 

δέγμῆμθ., ροοτὶςὰ ρτὸ δὲ χϑυῆν Θι, ἔλξξα ρτἰπιὺπι ἔγποορε. ἀεϊπάς 
χίη γνετγίο : νοΐ οτίαπι ργο δεδεγμένίθ-, αὐϊς ἕξο διιριηθῆτο δέ 
τοῖγαίζο δοσεηζιπηοτο Αἱ ]ςο. ΕὐΠζαι]}. ν 

δυδεία ϑει.ἰπΗη.Δοτ.ὰ ργα [ δεδώεϑτω μος Δυιτεπι οχ δα εῶτο, ΟΧ οπη- 
ΡῬῖο , 8( τεαιρ]]οατὶς ργΠλ15 Πἰτογ 8. γε δηηοτᾶτ Ἰἀς πὶ σγάπι- 
τιατίσι!5." 

δεδαηκανρτ τι γ δ οχ τμο πηι δα ἕῳ, ΡΑ ΠΏ. δεδώημαι εἰτιάςπι ταπι- 
ροτίς ὃζ εχ εοάδηγ  πάς ραττὶς. δεδειν μή Θο,ἤοιιτ δεδείηκρι; Ἰπῇ. 
δεδαηκένωι ὃζ (τ| 4 ΠῚ ραττῖς! ρ απ δεδοικώς, 

Δεδωχτα,[Οηδοὰ ρτο δεέδ αι] αι Ἰτἰ ἀέπγαιις δε δαϊατο ρτο κα δέδιαγτοιεχ 
τἰνε πη. δύω, Ετγ τη. 

Δδέδαον, το ἀρ]: ςάτίοης ροοτίςα ΡτῸ ἔδαον,ντ λέλαζον ρτο ἔλαζογιοχ 
τἢ 6 πη.δ᾽αἴω ἔειι ἐεέω, 

δέφαρμαιρταετ Ρ ΓΕ ρα] οχ τὰς. δέρω, ἔλοῖτ επῖπα 14 βιτιθσρω, ρτατ. 
Ρεγξ δέ. δέδαρχα. 

Δέϑασμω,ρτάτορετε ραν εὐ] δώξω. 
Αεδαὼς, ραττὶς, οΧχ δέσαα ρτωτιτηβάϊο ψετῦὶ δώω, 
4: δέν μων ργατ, ρει ραν ετθὶ δίομα,. ἢαθες ΘὨΙΠ ἰά ἔωτ, ΓΏ1{11- 

αἰτία πὶ δγήσομαι» εχ Ἰμ τις π,δοέομωι, 

Α 
δεδείσναμῆν,οχ ἐπι { τῇς ΠΊ, δείπενν το ἀρ Πσατίοης Τοηΐσ ρτῖ πα - 

ταιπὶ Πἰτογαταπιον τ Εὐ{τιτγδάϊτ Ρο πε ταιποη ἀϊοὶ εἴα οτια Ῥιςτ, 
πιεάτϊαπι νοὶ δεοιπνέω,ντ δέδουπα,ε ἃ δουπέω. 

Δεδεῖσαι 5 Ἰοπῖσα γεἀιρ!Πςατίοπο ἀριιὰ ροοτας Ῥτο δεῖσω τη δοτοῖς 
᾿πβπνπιοάΐ ἃ τμέπι, δείδω, 

δίδειχα,ίρτο απο Τοηϊοὶ δέδεχα)ρταῖιρογξ δέκ ετθὶ δείκνυμι, πιι- 
τιιατίτι α πλ.6χ ἐπα τῆ Πγ.δείκω, Ἴ 

δίδεμω ὃς Δεδὲ μην, ρτατ,ρ ΓΕ, ὃς ρ! αι ιαπιρετξ, ρα, νετδὶ δέω, ἢ- 
πὸ σ. σΟμΓΓα ΠΟΙ ΠΠΊΠΠΟΠῚ ΓΟΡ Ϊ ΠῚ : ἰγγεσ  [ΑτῖτοΥ εἰϊδ πὶ ρτ 
δέφημαι 8ὲ δεδδμίω, τα ξατ. ἕλοὶτ δ ύσω, 

Δεδέμηχφι,ρ ταῦτ, ρε ξέν τὶ δέμω,ντ νενἐμμηχος γοτ δἰ νέμω: πηαταα- 
τὐτί πὶ εχ παι τ ἢ επτ.δεμέω, 

Δεδέξεται.ΤΟπῖςα το άπρ!Π]σατίοπς ρτὸ δέξετω, τεῖος Εἰ. Ροτεῖ τας 
πλθη οἵϊο ὃς ἕατιραιο ρόζοντ τετύψομω, : 

Δεδέχαται Φηϊςὰ Ῥτο δοδεγμῆροι εἰσί, εἰ Δέπιαηι!ς δεδέχατο ργο δεδε-" 
γυΐθοι ἦσαν : φιιοά «ἰἸιιαίο ἀοοὶρίσιτ ετῖδπὶ ρτο ἱπηροτέςξιο 
ἐδεξιοιιῶτο ει ἐδέχοντο, ᾿ 

δέφηε ὃς Δεδιίει ργῶτι ροτέ, ἃς Ρ᾽ αἱ απλτηρ εξ, πτοά, ἃ τῇ, δαίω, γε κέ- 
κηε οχ χαίω: Ατεὶςὲ γε] Τοπἰςὸ ρτὸ ἐἔδιωα,α ἴῃ κα γεγο ἃς [δ (οτῖτ- 
ῖο “Ὁ 

Δεδὴὴ ὥνενρτο δεδευῖμοι εἰντε:(ςσιπ44 ΡογΓ ρ τΓ. ρτργρετέ. ἃς ρΙ αἵ. 
ορτατῖαὶ ρα {ἃ τῆς, δέω, βαοῖς σρτηι [ἃ Εμτ, δήσω, ρταοτ, ρα. δύδ- 

ἐμ ψιοα μη 

μεμρῦ ὰ 

μϑψαΣμθὴ 
μἀν αν ᾧ 
(νυ φῦ 
Ἡοὺ, ̓  ἡ "' 

μβαι,ν πάςε ἰός δὲδύμκην,ν τ' πεποιν μὴν εχ πεποίημαι ἃ τἰ,ποιέω, Ὁ ΙΕ 

Δεδύήσομαιγξιιτιραι!ο ΡΠ εχ σοάεπιτῃςπν. ἕλοῖς ἐπλπὶ ἔτι πα ρίοχ ᾿ ὑμμουιἀ 
νογθαιη {ΠΠ|4|8ς δόσω αἰ ΠλΪτιΙΠ1 ὃς δήσω, Ἵ κιρμυμὰν 

δέδηχα,ρτατ. Ροτξ, ξξίταπη ν ογδὶ δοίκνω, πε ταατί εἴτι πα οχ πα [τ ς « μιήωον ἐμ 
δέκω:νμἀς ραττίς. δεδυχώς, ΡΑ͂, Φέδηγμα νμς ρατεὶςὶ, δεδυγμέ-- τἠμ οακε 

ὙΠ γϑοδοτο ἐδιήχθην,ν πάς ρατγὶο  ρυϑυχθεές, ἽΝ ,"ν ῥ πὲ 
Δεδιίωτω»ρτγατιρεγ βα ἢ οχ τη ςπι.δηόα, ἐν Νινίποὐ 
δέδια, ργσῖ, πιο αν ογΟὶ δείδω, εχ ἐπα ἢ δύω, [ποιητὴ Ἑυΐ. Ν εκ εἰξημοαιι μα 

εχ δέδεικα [λέλυπι εἴς πη αἱ ἐς ἀϊςοτγοεχοπιρτο ρεἰπτὰὶπι κ, ἀς - φιμμικα δ οα 
ἰηάς « οχ ἀἠρῃτθοηρο (Ό]ατο : νοὶ ροιῖι5 οχ θυ δοιδε, γορατὶ ἀἰνποίενσα 
Ρτατ. πο Ἰον Ἐκ ὄπλρτο ἐτίοιη δ᾽ δέ ο, 

Δεδεΐτηχοι ργῶτι ρογξλιοχ γοῦθο διαιτείω, ἀπ ρί εχ Βιαθεις αιριηδ- 
τι εχ 4ι0 ΡΠ. δὲ δεν ίτημαι. 

Δδέδιηδι, τη ροτιν Ἔγοὶ δείδω, ἔλξλιις οΧ δέθυε, ΠΟ πιιον(Ο ὁ ἴῃ ϑονεττα- 

ἐϑαρ μι ρου 
ημῳ, 

ἡὐμιοαἰεὶΝ μι 
δι οακὲ “0 ὁ 

ἀντ ργαπιπιατὶ οὶ, ὙἸάστατ τάτηεπ Ροτμ5 εἵϊε εχ ἰηιίττ]ιοπι. ψιιία ρού θὲ 
: δέδεμι, ; ἢ ἢ ; {{ιηηποιη ἰοιδς 

δέδιμῆν ἃζ Δέδετε, τ (γ ποοραπιρτο δεόδία μὴν δὲ δεδίᾳτε, ργατιτηςάς ΓΙ Σω, 
νογθὶ δείδωνντ ραιο δητὰ οτίαπι ἀ! ἔτι πὶ εἰς. ἡ 

Δεδιηκόρηκε » Ῥγατι Ρ γ ἐς ἐγ. νοΓδ] διακονέω, ἀπιρίεχ ᾿αθεης Δὰ- 
ΒΠΊΘΠτΙΙΠῚ. 

Δεδιῴίκηται, ρτατογ ΡοΓΕ ΡΙ. εχ νεῖθο διοικέω, ἀπ Π1οἱ ΔΙρπλεπίο 

ἀξίη οκῦκε κι 

ἫΝ 
ἐηϑημιμῇ: 

ἀδηρμα δίς ρη 
ΡΓῸ διώκητωιρ το 4110 ὅς δεδιοίκηται ἀϊοἴτατ, ἘΠΠῈ. μικολιοαμ ει 

Δεδμήατο, ΤΟπ ὦ ρΓΟ δέδιμηντο (ει) διδι μη μῆμοι ἧστον : γε ἃζ δὲδιμύαταη [πϊααεανς 
τ - ἡ ι .Σ.- ι 5 

ΡΓΟ δέδμηνται [ετὶ δεδιμνν μῆμοι οἰσὶ,οχ ἸπαΠτΠ ο π|. δ ζοέω ΠσηἸΗς- ἰμταγιολήγε 
τς δοΐμνω, Ετγ Δα ἀἸτ,ἐπκτασᾳ Πτοτδ ἐ (ἀἸσεπάμιπη ἐπὶ πὶ ἔς δὲς Τηϊόγολόη: 
διμίατο νι πεποιίατοῦμος διδωνατο ἔλέλιιπι εἴΐενντ πεφοζηατο. εἰμαμμιιδ και 

δύέδημηκρρεῦ γ ἤσορβὴ ρτὸ δεδὲμηκαιργατΡεΓ Δέξ,γεγθὶ δέμω,νξ ποϊ ϑιοίκαι 
Πιρτὰ οτἴατη δηβοται ἰὰ ξ δὲδικημαι ρτῸ δεδέμημεοΧ ἐοάοπι 
πεοποη δέδματο ἴῃ Ρ᾽ Γατηρ ογξεέζο, 

Δδέθογμα, ταῖς ΡοΓΕ ραν εὐ δὶ δοκέω, λει τὶ Ἔχ ἱπιιῆτ, τμ ον, 
κω. 

δέδοιγ μδυ,ρετ γποορεη ρτὸ δεδοίχα μῆνγτε!} πὶ πηείανη σοημετς 

͵ " ᾿ 

ὀμπεχ τυ δες, 

ἀιξα κιγει δι ῥέον 

ὰ ἐμὰ γηχηχν, 
(α ργατοαιθάςν ΓΟ: δείδω, ἀβξίνρη 

δέδοικαφρτατιπηοά,ν τοὶ δείδω, Ρ]οπΐα σγάτία ρΓῸ δέσοισα, τοῖα δῶν Ἢ Ἂ 
Ειυμ. ἃς αἰ τι8::8ζ « νογίο ἴη ο,ἤςιιτ πῃ πέποιϑοι,λήλοιπα λέλοιζα, οἷς ἿΕ “ἡ ὼ 
δα χβα Πυλ τδιις. διιδ πα πόδίιο πτοίο δεδοίκῳ, αιιο ΤΠεοοτγῖτες Γ Ξ ἐν 

ντίτιγ 'οςο ργαίητὶϑοπηοτα Ποσῖςο. ἿΝ Ῥα 

Δεδόκημα »ργατιρεγξ ραίθϊν ογθὲ δοχοίω, 
᾿ ΣΑτΝ ᾿ " ΠΡ 

δέφορχανρυατι ρογ Επιςά, γε δὶ δέρκωνγτ ἐλέλεϑα ἐχ ἐλδύϑ ωγπέπορδοι οὗ 
ἐπι σι γι 

εχρδω. ἐμδμλνν, 

δέδουπα; ργατοτιΡ ογξιπηο ιν οδῚ δουπέω 7 γηἀς ΡΑττῖορίμπὶ δεδους ἀιμν 
΄ ἰθ ΠΣ, 

φῶς͵ - ἘΠῚ ; 
ἢ ὡ ὍΣ , Ὕ. ἐμρρμῳ [η 
δέδρακα, ροτξ δέ, νοτδὶ δίων πάο ρα. δέδιρα μαι, εχ 4 Ραττῖς. Ἔυη 

δ ᾽8., " οίζο, 1 

ἽΓΙΙ ᾿ : Αὐ ᾿ πιῇ λαμ γηνν τ Δεδιριέμηκφιρτατ, ρ γε, ξξ ἰπαῦιν οτΟὶ δδήμω. ἕΑςῖτ εαῖπι διτ, δα μώ, ταρερ 

νπάς Ῥταῦ. δεδιρρέμηκρι,ντ νενέμηκφι Ἔχ νεμώ ξαιτιν ΕΓ Οἱ νέμω. ἐμίρ τὰ 
δέδρατω ἀριιά Ἡοπιογιρτο δέδαρται, ξλέγα Πτοτάτιιπὶ τγαπίροί - 1 ἐπἰάμο, 

τους: τ Δέπλαιιε αἰοιδέδρατω ῬΤΟ πὔϑιδέδειρπ εχ τῇ. δέρω δὲ πε- ὑπεμείς 

οιδέρω. ξαςὶτ εηΐ πὶ δύρω Ἑιτατιιπι δαρω ρταετ. δέσδαρκα, ΡΠ. δέσει;-: 
μὰν, ὃς ΡῈτ πιοτατῆθπη δεέσρα μαι. 

δέδεαχοι σο 16 Ργὸ δέθορκρι ἀἸςὶ τγαπροῇτίς ΠΠτοτῖ5 αἴϊμητ. , 
δέδρομας ργατιτποά,ν ογθὶ τρεχῶ » λυ τπατ τ} πὶ ΕΧ 1ηιμῖτ, μι πιάτο 

δρέμω, 

Δεδυκεῖν,ρτο δεδυκέγω ροοτὶςὲ γε] οτίαπι Ὀοτίςδιντ ιῖ ΤΙ εοοΥ. 
ἀριιά Ἐπ. τ δὴ ϑαινόντο ἀγοῖτ τὸν υἵλεον πείγτα δεδυκεῖν, τοτ οο- 
οἰ ἀπ (οἱ επι:ὰ νογθὸ δυνῳ ἔδει δύω, 

δεδεώημαι, ρτςῖ ρον Ει ρα τιν εὐ οἱ διίώαμαι πλιιτιατίτίιπι ἃ δι έομω: 
ξαεῖτ εὐἰπι δούαμῳ ἔτ. δύω νΐσομαι. 

Δεδυςυύχηκαγρτατιρετέν τοὶ δυσυχέω, βοτῖς ΑΠιπηρτο διιρπιᾶτο. 
Οὐ: τασῖο εἰξ ἴῃ ςατογὶς αφιοαις νεγθῖς σοπΊροΙτἰ5 οχ δὲς, 

δεήσειν ἐαταταπα ἱπυρογίοΩΕ5 γοΓθὶ ἘΣ ) πηθτυατέτί μπῇ οχ ἴα πεςς 
«δρέεα, 



Δ 
Ἰοίο γὶ ἢ , χὶ ἮΝ ᾿δεέε, ας ρατεὶ εἴ ριΔοΥ Σ. δεξσον: ὃς [τιτυτὶ ΡΓἰπιΐν δὲσον, 4110- 
ἵ ν τῇ ΜΠ1υἀ Πραὶ ἀσατ, πο οροτταίττιος νογὸ, αιοά οροτιςδῖτ. 
ἐὰν κα, Δ εἴσομαι ἔατ. τ. πιεε.ν ἐγἱ δύο μαι, Πγατι αν 1 {1ΠῈ οΧ δεΐομω, γηάς ἃς 

᾿ Ῥτατι ρου ρα δεδέημαι. 
ἄκυ, ὦ. Δείδεχιο, ρτᾶοτ. Ια Πα προ Ειρα νον δὶ δέχομαι, ροοτίςατη οὐλαἤη 

κηρ Ῥτῖπιας {γ}]αρα: μαθοης ρτὸ ϑέσικτο (δὰ εὐγσεκτοιντ ἀρὰ Ηοπι, 
αἴ κὰ ᾿ σδείδεκτ᾽ Αχιλδα.δὶς 1. 1 ΠΠ τ. διεεσέχθαι ἀἸοῖτα τ ρτο δεσΐχβαι, 
ἀπιποςὴς ᾿ Δειδεχαται, ΤΟηϊςὰ ῬΓῸ δεδὲγ μῆμοι εἰσι, δι δ ειδέχατο Ἰτῖα τ ΠῚ ΡῬτῸ δεσε- 

μῸ γιϑύοι στιν εχ ςοάςπι τἰςηγ. μο οητία δε ρία οξϊαπη Ρτίπὶς (]- 
υὐϊήμνγε ἰαθα πλοττὶ σαι α ρα Ἡοπν. 

Ὶ δείδια υοαιις ρτίπια: {γ11α δα: οξταίπη ροοτίσαπη μιαροῦ ργορῖοτ 
ἀπ βχήι πλοτι πὶ ΡΓῸ δέδια, 4ιοά εξ ρτωτογίτιιι τπεάίατη γειδὶ σεί- 

δωχ[ρτὰ ἀοειι, 
μῶν δείδεδι,ερ ἀεπὶ τποάο ΡΙο δέδιϑι, ἐς απο [ἀρτἅ. {π|Δέτατις δείδεμίν 
ἀρυίαηκῇ ῬτΟ δέδιε ἐς «κι0 ἱεϊς πὶ Παρτὰ ἀϊέξιιπη εἴς, Ετ δειδιξα οι ρτὸ 

ν νι . διεδιξ αὐϑει ἃ δὲδιἤομαι. 
ἢ Δείδεικαι εἴπη ΡτῸ δέδοιχα ἐλέει τατίοης ἀϊοίτιτο εχ τι. δείδω, 
υεδα μη. Δείκνυ εσαπάμπι αιοίάαιι ρτὸ ἐδείκνυ, Ομϊςὲ ἀΒίατο Δι σπιςητον 

{εουπάμπν σοί ἀαπι ρτὸ δείκνυσι ρεῖ ἀροζορεπ: ἴῃ πος Ιοςὸ 
Ἡεῇβοάϊ, Θυ γὲ εἱ ἐέλιθ- δείκνυ νομὸν ὀρμυϑίμζαι. ΑἸϊοαιιὶ διῖτηρε- 
ταῦ πιο άϊ εἰς νταριά Οτεροτ η Μδοςαδ:εηςοη,. δείκνυ το τ 
μιαξ γαςρὸς δυσεζᾳ ς πολν αὔδίριον. ν ΟἿ τ ὃς ἵς- ἀἸςίταν ἱπιρονατίιό, 
Ἐτχγμιοί. 

Δεῖμε,[οηἱοὸ δὲ ροετςὲ ργο ἐφ ειμε,α ϊ ΠΟ Δυῖτ 5», ἀοτοτιν εὐ δὶ δέμω, 
Ψινάς ρατεῖς. δείμος, ὃς Δοτ. τ. πιὰ “πη, πιὸ αὶ δ εἰμ ποςῃῦ 
Ῥατγτῖς, Δοτ.ῖ. δειρφίυθυθ.. 

Δείμοιδυ, ρ οοτἰοὸ Ρτο δείμωμάυ, ᾿πιάϊσατίτο ροῆτο Ιοςο Πιδαπϑι- 
αἷτντ ἰομάν ἰλάεπι ἀϊςιιης ρτο ἔω μὴν ὃς τράπορμῆν ριο τρπωμῖν, ας 
δαϊαπιοάὶ 4] ὰ.. 

δα ξεφιοηϊοὺ ἃς Ροοτίςὲ ρτὸ ἔδειξε, αὈϊοξξο ἀρ πιεητο : ποτ εξ. 

πιρεί Κρ, 
ἐμαιμίην. 
“11 πιὰ, 

᾿αἰηξι ἀρ αι 

ἀπ ἢν 
ἐβμπὶι ἠϊημί. 

πὰ δι γι] 
ἡ βηριαι ἐ- - χηθζυάτιοχ τι, ἐπ ἢ δείκω, ΒΔοῖτ ἐπ τη δείκνυμι οι δεικνύω [ατοῚ. 
τὐῤμειμὶ δείξω:ν ας Δοτ.ι. ἔδειξα, ρτοτι ροτε δδειχα. 
Ἢ " Δείρα γραγιἐς!ρ. οὐ. 1.εχ τῇς). δέρω, νὰ δείμας οχ δέμω, νείμας ΟΧ 
ΤΩ ΜμΠύ. γέμω, 

Ἐν Δεῖσε,[οηἱςὲ δί Ῥοςτίοὲ ρτο ἐδεισεαοτ. τ, Ἐν εὐ] δ εἰδω, 
οἰ πη. ᾿ς Δ χομα, Τοηϊοὸ ρΓο δέχομω τ ἀέπιηιις δεκόμεϑαι ΡΙΟ δὲ χόμεϑει:ἔγε- 
ταί, ΕΠ}. ομιρητία ἀριἀ Ηοτοάοτ,ἠπτρτίποις. 

ἶ Δέκτο, τ οι ᾿οηϊςὰ διροει!οὺ ρτο δέσεκτο (ειι ἐδέσεκτο, ] το διι- 
ἐσ μαιμοὶι Βιπεητο:ργατ ᾽ υἱηιιαπιρετξ ραν ἐγ θὶ δέχομαι. 
[ ᾿ς Δεξιόωντο, οςτἰςὰ ργο ἐδεξιοῦτο, Δ] το 2:15 πιοπτο καὶ τμεπΊατο δὲ- 
αῦδα. ἢ ξιόομω, 

᾿ Ο Αερχθεὶς, ραττῖς, 4 Ι Δοτ. εχ τΒεμη. δέρκω, 
φβαμπαν ὦ ΔδυήσομαιροΘτὶςὰ ρΓΟ δειήίσομαιντ δ'ϑύομα) αι106116 Ρ ΓΟ δέομαι, ΟΡιΙ5 
ἡ, τ΄ Βαρεο.ΑἸΐοαιι δ δύομαι εἴξ οὐἴαιτι νογθιπι ρα δέϊιιο δ δύω, 
πλήϊα ΕΠ). Πρῃηϊοσλητο πηαβεΐδοϊο, Βιιπιοξῖο. 
ἐν αϊό. ᾿ Δέχαται το δε δέχαπαι»αὐϊ οέϊο αιστηοητο, ΑἸ ρτατιρο ρα, 
γαἰα[ιϊε Ἰοπϊοὰ Ρτο δεδὲγ μῆμοι εἰσίν, ἃ τ|γ. δὲ χομαι. 
ππρόμλ, Δδέχθαι,[Οηϊςὰ ὃς ροοτιςὰ ρτο δεδέχθω, ρτατεγ. ρεγξι ρα 1 Ππῖτίαι 
εἰναι ἠμὶ «πο άϊ Ὁ εοιεπι τοι. Αρυά Ἡ ἵν εἰν. 
ἡρρηκιιίαη Δδέχιδνθ.. ἀρυν εὐπάεπι ρτὸ δεχομῆνθ:, μετ ἰγῃσοροη Ρτο 4110 

᾿ {ιρτὰ δέγυδυ Θ., 
πα ἰηι, ἶν, Δέετε εχ τῇ δέα,ἠεγίπιατο οχ δαίω,α ἴπ . σοηπογίο ὃς Πα  ίογῖρτο ἡ. 

ΟΕ Δδδνξω, τι νειθὶ δείκνω, τη ατιατίτι πὶ ἃ νογθὸ διίκω : ν πάς ὅς ξμτ.2. 
πού (ον δακὼ ταιτ τι» ὅς το ροΙ εχ Ἠϊς ἔογπιατῖα. ν- 

; Δύσαμαοτ.α. ΠΗ π|οά!]. ἃ τῆ οπι. δέω, οι ἴπι5 Επτ. διίσω. 
ἐνολάμς Διῶγε, )ογῖ σὲ ρτὸ διηϊ γεν ρ γαῖ. ἐπηροῖξον οἱ τ.2.1πά!ς, δἕϊ, νος 15) ἃ 
ἡμπελὐνώ ἱ τῆς πη, διάγω. 
φῷ Ταυις Διάόος ἱπηροτιαξξ.4ογ.2.ἃ δείδωνογι δὸς Δ ἔδαν : οχ τΠοπηατς διαδὶ 
᾿ δωμ,, 

; Διαδιρρίκφι,ΔΟΥ.2.ΟΡτ. πιοάϊ, αὔνοςῖς. εχ τῇ. διαδέρκω, δέρκω ΘὨΪΠῚ 

ἀν Ε΄ ἔαοῖς δρακώνν ιάε ἔδρακον, ὃς ἴῃ Ορτ δ ροίκοιμι. 
᾿ Διιδιράγαἴ ΗΠ. Δ οτ.τ,οχ ἐπα ΠτΠ οτηδεώδρημε, ρτῸ 4110. δα διδιρρίσκω 

νὐήγιαλέν ᾿ ἀἰϊοῖ [ΟἹ ες. ηἀς ὃς Ραττ. διαδιροὶεοντ ςας οχ ἵσημι, 

Διαείσομιαι»(ετ.τ. γε, ν ογθὶ δια είδω (οι δεείδω προ ςδητίς ρετίρι- 
εἰο»ςορῃοίςο. [τον νογὶ διχείω Προ Πολυτίς Ἰάοαπὶ απο διε-- 
λαύνω,γταπποῖας Εἰ|τ πὶ πος ἰοςο. Ἡοτι.1114.6]. δια «Ὡεϑ ὃ εἰς 

σατο καὶ πῆς. 
Αιαήσει, ροςτιςὰ ρτο δινσει,ὰ τῇ ςπ5: δια μι ῬΓῸ διΐημις, τταπίπαῖττο, 

«αφομια 

ἡ ἢ {ιῤμμὶ 
ἀν, 

ἐδ (γἤ. ᾿ ᾿ ν ᾿ 

{τ οι!" τα θτιδπῖα ἤπια τοι ροτα οχ δγέω, ΕΠ εἴν. ν οΓὸ διαήσει,εΧΡ,οτῖᾶτα 

εἰὐλνλπι διαπνξ, ροτλτ Γτὸ αιτῖὸ (στο ἀϊηπι Ροτῆμς δείησε, ἃ «ἢν. δεείνμμι: 
ἡ «" ἢ ͵ ᾿ 

μερίδι: Δ ςοττὸ ρΓῸ διασνεῖ γροηθη 1) διαγόσεί, γτ 111 ἃ διασ ει 

Πε ξιιτιν εὐ δὶ Βυιῖτις δα γι, 
Διαιωνιει, Ατιϊςὸ ΡΓῸ ἀδαιανίσει, Ἔχ τΠ6 πν. διαωνίζω, 
Διακεσμηδεῖμῆν, ΡΤ Φεακοσμοϑείνυδν, 6 Γ [γ ὩσΟΡ ΟΠ) ΕΧ δια κοσμεω, 
Διαχριϑ μῆνα), [γι τἰ οὐ ργο διακραϑίν αι εχ τ. διακρίνω, 
Διακρινϑεῖτε. ροετῖςἐ πτοττὶ οαι! Ρτὸ διανϑιϑείητε ΤΙ (γῆσοροη ε- 

τἰατη ορτ.δοτ. "ΡΠ εχ τῆι σπν, διακρίνω, ΝΝ ΤΠ ΡΟτΊαΣ «ΧΙ ίποαις 

ἄιιπι οἰ ἀϊςεὶ ποπ (ΟΠ πὶ ἐκρίϑίω ντ ἐκλίϑιω, [ςἀ ετίλτι ἐχρίνϑον 
νῖ ἐκλίυϑίω. ᾿ 

Διαλαχ εἶν, ὃζ Ρατγτίςηρ. διαλαχ ἐν, οΥἰ [τι «Δξγ.οχ τῆς τ. διαλαγχ ἀνα. 
νεγ 0}: Θηΐ ΠΊ λαγχαΐω ἔατ,1-ξλοῖτ λήξω ἔδιι αὐξομαι . πατεῖς 
εἶθπὶ εχ ἐπι λήχωγεχ 4ἰο βαθεῖ ἃς Πταν ἃ χιλαχώ, νῃάς ΔΟΓ. 
λ. ἔλαχον, 

ΠΉ 
αἰ μεμα 

: 

Δ 949 
Διαμλορᾳϑέειν, οὐ Ηςγ οἢ,οΧρόη, διαπορϑἥσα, Ἔχ ἰηἤπιδοτ.Σ.οχ 
το τ. δια ϑω, ἴα Ὄττο μοντπτἰοηλοτίι. Ν Π οττὸ οἱ Ροειῖ- 
οὐ ΡΓῸ διαναορᾳϑεῖν» τη οτγὶ σαιία, Ρογγὸ αὐόϑω ἔμωτ. 2. ἔαοῖτ σρα- 
ϑώνντ δέρκω ξαεὶς δεκκω, δὲ δα ρϑυίνω ἴοι δαρϑέω διοχϑα,, νηάς Δο- 
τραρος: τονε {0 ἴῃ ἢ πη ρᾳϑοῖν, ὃς Τοπἰςὸ ἃς ροοιϊοὶ ορᾳ- 
“Ἔν, 

Διαναγαοτιι ἀξ, Ἰη ἤη. πο άὶ οχ τῃ ΘΠ]. διαὗνα, 
Διαγειμμα! Δ ΟΥ.1.ὰ ἔξ. ἰηΒ..πτοά γα χ το, διανήμω τ οχ {0 οἴδ ὃς ῬΔΗ͂, 

Δοτ. τ. διανεμηϑῖς Ασλθὸ ἀριά Ηεΐ, 
Δια τόρ αὐ οι. (Ὁ, 1 πη. πηοιΐνοχ τἰνο τη. δα ύραζτα, 
Διαπεσεϊῶτη ἴῃ ΒῈ ἕατ. πὴ εχ γοιθ διαπί πῆώτοχ 410 ὃς ἀοτ.Σ, ΔΕ, 

διαπεστῖν, 

Διακορᾳϑέειν εχ διακόβ 8 ντ ἀσου ραι]ο δητὸ ἴῃ διαμιωραϑέειν, 
Διαῤῥαγείης ,ΟΡτΟ ρα ἀοτ, 2, αχ δια ῤῥι γνυμι, πιιτιαπτς μα τοπιρβοτα 

Εχ Ἰμιι, δια ῤῥνγα,ν ΕἸ ροτίλις ἐχ διαῤῥηόσω, 
Διαςῆσωγαοτ, 1 ἃ, ἴῃ ἢη, πιοά εχ της πη δεΐςνμι. 
Διαρ ον ρατγτὶσιᾶοτ, 2. αέζιν Υἱοὶ διέ χωηγιτυατ, ἃ δια ἕω, 
Διαμανϑέω αι, ΟΥ.1. ΡΠ] Ἰη Πη τπο αἱ εχ ἘΠ ει. διαυαίνω, 
Διαχ να) μι ἤπιδοτοτ αὐ εχ τΠοπ, δια χέα, 
Διδούξα, ἔατ.τΟν οΓ ΟῚ διδάσκω, ιμτιατ, εχ ἔπι} διδεύχ, 
Διϑαᾶσκα σα ΠΗ ΠιΔοτ.Ι. αἰ, ἂρ ἐοάοτα τμθηλ,οχ ἐπ , γογθο διέ. 
σκεέω, ἘΠ είγς. 

Διδείασι, ροετὶς ἐν ρτο δισδέασι [τι δυδεῖσι,, ντ πιϑείασι ρτο τιϑέασι ἔςιι 
τιϑεῖσιγοχ ΤΠ 6 πη. δδημ ἀρ Ηςοΐ, 

δίδου, Τοηϊςὲ ὃς ροοτῖςὸ ρτοὸ ἐδίδη,εχ τ οτη. δέδημι, 
διδδαυῆν, ρ το δΥϑομϑυ, ρ] ςοπαῆνο [ἰτογα αγοχ τὴ, δίδωμι, ΕυΠ. 
Διδοϊάλα, ρτὸ δεόδοῖς. ο] ςοπαΐτιο ει! ράταρορς Δ ο ςα (γ]]λὺς 8α 

ντ ἴῃ ἐφηῦδα δέ Ππη! δ ιι5. ΑΨ Ρ4 Νατ, 
Διδδευῦ αν ργῸ δεδέναι, ροοτῖςα Ἐρςητ οί ἰἰτογα υ, ντ τιϑεῖναι ΡΓῸ τι- 

ϑέναι Ἰ1άς πὶ ἀΐουηι, Εἰ τιαριια Ηοπι. 
Δδίδωξι ργο δέδοϑι, ΔῈ οἰ ἴσῃ πη οὔϊε τγαάπιπτ ποι}: ἀϊσιιητ σα ΐ πὶ 
το] ες ἴῃ ἱπιρεγατιιιῖς. νυ σοστπὶ τὰ μι γοτῖμοτς ἰσῃρᾶβ νοςα- 
Ἰὲς ἀϊσθητας φίληϑι, ἵλυϑι,πήμπληϑε, Οὐῃ ἀρᾷ Ἡοιπεταπι ηυ0- 
4ὰς [ερὶ δίδωϑα 1144, δτεὰὶ ργορτοι πιοτττπὴ ἐπ ἰοηρατι ςοη- 
πογία, (ςἴτηις εχ Εἰ. 

δίε ρτὸ τἰ πγθδτ,αογτιης ποηπῈ 1, ο ποσπτος οχ ᾿ππ {τ Π}, δείω 
ΡῬτΟ δείδω: μλι15 ἀοΥ τ," Πτ ἐδιον, ἔσγες, ἔδεε, οΧ ατ10 δέε, ἀοτγαίζο 
Δ σηγοητο. Αἰἰοηιΐ ροῖϊτετ εἴς ὃς οχ δίω Ποαϊποαητς διώκω, ὃζ 
γε] τεττῖα ρεγίοηα ἱξηρογέαις οτ. Σιαραητο οάτοη5) να] ἐπὶ- 
Ῥογατίμ115. ! 

Δίει, ἵπγρ. Ργϑοηϑ νεγδὶ δεΐνμε ἐχ ἱπυ τς, δεέω Ῥεῖ ςοπτγαιϊοπᾶ 
ΡτῸ δέξενργο {το ἃς δῖες ἀϊοῖτατ, ΑἸτο αι δέει οἰξ οτίαπι ΑἰἸαυᾶ- 
ἀο τοτιϊα ρεσί ρτα τοπηρ ἃ τας δέω, Α 

διέξλειδοτ, Σιδξξ,ν εὐ αὶ δυαιρέ α)πυιτιατ, δὸ μα, διέλα, σαἾτ5 1ηἤης 
διελεῖν. 

Διεξιέυῆναι, Ποτὲ ᾿το διεξιέναι, ἃ τις 1. διέξειμε:ὰ 4110 δί διεξιοίμε- 
ϑτῶ ΠσΪ Πο4η5 διεξερχοίεἶθα, 

Διέπεσε,οτ.ν, δ, Ἰη.τγοά!» νογθὶ δια πί πω, τιατιατι αν ΤηθΈ, τῆς, 
διαπισέω, 

Δδιεπέφον δε,ροοτῖσα ἀπο Πρ] οἵ Ρ το διέφραδε; εχ διαφράξω, Πςι ἐ- 
πεφεαδὸν αι ο΄ αἰ οἴτιγ ργῸ ἔφορ δον, 

Διεωρφϑο μῆν,αοτ, ᾽να. τη πιο άϊ,οχ τῇ. δια, ΔΓ τ ΘὨ1Π| αξθώ, 
Βιτ.7.ραᾳϑωώ, γηάς ἔωραϑον, 

Διῤςίω λοτο:νν εγ δὶ δεί φημι: σα  τ5 ραττῖ ἢ Ρ. διαστας, 
Διεσῶς ρα ΓΙ ρτΡοτέ εχ δοάθπιτβερτο διεςηκώς, Τ ταῦτ εηῖπὶ Ρτῖ- 

πγιὶπὶ ἀϊςοι Το ηἰςὰ δεεςτα ος,ΕΧΘΏΊρΡτΟ κοϑς σοτγορτα ρθη] ἄςῖπ- 
ἀς [ἸΡ]Ατο οεἴαιπι αϑῆ εν διες ὡς. ΝῚΠ τ αἱ τς ἀϊοεῖο οχ σάο οἴα 
Ργατιπιοὰ ἔσαα,οχ αῖο Ραττὶς, εἰσαώοονηθδε ἐςώς, ΔΒ ΌΓΡτΟ α, 

δίξη ροοτςὲ Ργο δίζεαι, [χξλα εὐλαῇ Πἰτοτα ε πιοῖτὶ σάϊα πος ἀ- 
τοι δίζεο ΓΟὨΐσατη εἴτ ργὸ διζα ἔστι α ρεγίοπα Πα νοι] δες 
ζομαι. 

Δι εν ρας ΠΊρογξιν ετ δὶ δέειαι, 
Διΐρεσει,αοτ.Ἰη ἃ τιεην. δεερέασα, [ποι άτιπι {π0 (44, 
διήρχθίω,ηιοά Ηείν ς,εχρ. διεκαλύϑιω, οἰ Δοτοι ρα ἀπά πτοάϊ,εχ 

τἢ θαι. δεεργω, 
Διζστιν,αοτοι αἰ ἰη 4 πο 41) Χ τἰνςυδεΐςυμενς αἶα ας, διήσω εχ ᾿πυΐ,. 

τῆστη διέω, 

διΐχβαι τατοτιρε ΓΕ, ρα ᾿πἤπ. πιο, οχ εἰιε πη δεϊκγέομαι, πνατυδηῖα 
ξυτ. πτ ἂθ ἐπὰν εὐ 50 διέκομαι, 

Δικαζέμῳ, τίς Ρτγο δικάζειν, 

Δινδίεσικον, ΓΟ πὲς ρτὸ ἐδεν ϑυον,ὰ τ οτηγ. δινόθω, 
Διοίσω, ἔτ. ἀνν ον Βὲ δια φ ρῳοὨ Ετινα τ τέμπη ἃ διοίω, 
δίσδυμαι, )οτ]οὶ Ργὸ δίζυμαι, ἴῃ σδ' ςοῃθοτίο. ᾿ 

δμηϑίσω,Ὲροτ ἀο τ. ρα ΠΤ εχ ̓ πιτβεηι δ κούω, ΡγΟ 480 ἀϊεῖτας 
δεώμνημι ὃς δείμναγ ΟΠ ΠΟῺ δα ρφέζω. ; 

δυάοσαιο, Ἰ ἔξ ΠῚ ρΉΓΑΓΙΓ ρ το δδιάστοτο, ἀδιγδέζο ε ὃς ρεπηῖπατο σὲ 
νεῖ ρτὸ ὁ δοξ εἰ σεετο [δ᾽ 4το ρτὶ πειὶπὶ ἀπραϊοητογχ οῖηάς ἐχοπι- 
Ρῖο ξ,8ς ΑἹ οἱτοὲ ἀαρ! σατο συ ιάς Ετγπ,. ΜῊΝ 

Δοῖεν., ΡΙῸ σδιεΐηστιν : (Εἰ {15 Ῥίυτγ, δου β.:. αἴτιορταζ. τοῦ ἃ ῬΓΣΩγ4 

δοϊμω., νας «ατοπὶ αὖ ἦδων, αοτίξι. φιἰπάις οάϊ 7 εχ τμοσηᾶτς 
δίδωμι, 5 

δυκνκω, ρεγ ἰοσιπη γᾷ ρυμὶ ἘΠ Ουρι οῸ Πρ οιμπη ΡΓῸ δοκεῖ, ντ τείεις 
αι. 

Τοιη; ἂς {π| 



930 Ἑ 
ἁὐυ, οτος Ῥτο δουὔω,ντ ἔμ Ῥτο Τῇ, ϑέ νήμηρ το ϑεῖναι, ὃς παῖδα: 

λοτααϊαδοκηοκ)οὰ δίδωμ, τάς τι [)οτες ὃς Δομῆραι ἀΐσιιας ρτὸ 
δουδαντ ἐμάνη ρτὸ δ, 3έμῆναι ρτο ϑεῖναι,ΑὉ εὐ θαι τῆειτι. 

δήξω,ξατοτον ἜΥΒῚ δοκία, πη αταατί ταν ἂὐ τη (ἢ πλατ, δόκω εχ 10 
χὐτ.το δοξανὃζ ρατοςῖρ .δδξαν, 

δὲορίαυροτ.αῦ ἐΐδιων αοτολιαξειν οι δὲ δίδωμι ρτο 4110 ἃς δύϑε ἀξοῖ τι) 
ντ ἐϑι δὲ ἔς: 

δόσαν,[ομϊοὺ δέ ροοεϊςὰ ρτο ἔδοσαν, τογτία ρογΡΙυτιάοτ.: ἔδων,ΕΧ 
εοάεπιτἤεπι, 

Δέσκον, ροςτἰοὸ 1:1 46 πὶ ρτὸ ἐδέδων:δς δύσξες Ῥτὸ ἐδίδως, δόσε ρτὸ ἐ- 

διδο,ἀφτίθατο εχ δύω νοῖδο δόσκω,ντ βόσκω οχ βύω. 

Αὖ, ργὸ δῦσο, (δίατο σ ὅς ἀιιοῦιι5 9 τὴ κα φοα]οἰσςητίδαι5 : (σαη ἀ 
Ρεγίῖπὶ Ρέτγιδοτ. 2.ν ΟΟἰἷδ ΠΊ οὐϊα,οχ τῇ δίδωμι, 

δὐυδώ ἰπΗ.εἰαίάεπι δοτ.2. ἤδων,οχ οοάοπι τι 1τ έτη ας δοιὲ ραζ- 
τἰοἱριεἰαἴδεπι δοτια ἐοάεπὶ νογρο. 

ἀραϑεῖν,αοτ, 2.4 χιηξιπτο ἃ τῇ δερϑεένω,πγτιάπες [4 ται ροτα 
ἃ δαρϑέω, αςὶτ πος σαρϑέω ἔμτ.ν. ὁρδα ϑώ,, τγδηροίττῖϑ Πἰτογὶβ » ντ 
αὔϑω ξχεῖς πεῤϑώςνηάε Δοτ.2. δραϑον,εχ αιο ἰηῆπ. δραϑεῖν. Α - 
11) τατῆθη ἃ ὄρυϑω ἀστιπατιιπὶ τπα]τπτ, 

δραϊίυ, ἔα 9 οτοπη:ορῖ, ἀοτ.ν, Ὁ 1πα. ἔσρύω, μος διΐτεηι ἃ ἵπαῦ δα. 
δοδωι, τ σὠΐω Ὁ ἵσήμι, ρτο 4ιο νίαγρατί (οἱ οτ διδράσκω. 

Δραμεῖν,Δοτ.2.ἰ πῇ. πιοάϊ,ν ογδ ἐπα, δρέμω:ρτο 4110 [οἱ εξ νίατρατὶ 
“εέχα, ΕἸαΓἀεπι ἔατ.λ. πιο. οὔ διοκιμούμαι, 

Δοχνω,τοτ.νἰπῆη, πιο, ἐδρίω ἀοτ,2.1η 1 συν ογ] δ᾽ όδημα, Οα11|5 
δου! ραττὶοῖρ. οἵδ δοξενντ ς΄ αέ, 

Δδεάτοναριιά Ατιορ. Αἰεὶ σὲ ρτο δόσεις, εχ τι δροκω, λοίσοτς ἔμτ, 
δορσω, δὶς εἴτα 1116 5ο7ῶν διῶ ὃ διρρέσον. 

Δρωώντων, Αττὶςὸ ΡτῸ διράτωσαν,ΕΧ τῇ. δράω, ΟἿ ἐπτ επῖπὶ Ατεςὶ δε- 
αἰτίιιος ρίαν, ραττιοϊ ρίοταπι φιογιπάδηι ἡ Πιγρᾶγα ργο τοττιῖ5 
Ροι Πρ αγιϊπιροτατίπογμιη ρτα τε πηροτί8. ἰ 

δρώοιιι, αιοά Ηςίγς,οχρ.οὐστηρετοίμω, οἴἘ ρτο Φρεῖμε (ειι δράοιμορτ. 
Ρυϑίξηϑ εχ τῆ θη δράα, ΠΡ ΝΑ 

δ, ροετὶςὰ διϊοηϊςὰ ρτὸ ἔδυ, οτγαξξο Δαρ πιεπτοιδοτ.}.γ ετδὶ δύ- 
με (ει δίδιυμι, 

Δυϑι, ἡπηρογατιιίι5 οἰΓ4ς πὶ Δοτ. 
δὐμῖνω, Ποτὶςὲ ρτο δυδα ἰαπη, εἰ Ἐπὶ δοτ. ᾿ 
Διωάϑυ»»οηϊοὲ ρτο ἐδιωα ὧν» οτγαξξο διιρτηεητοῖδοτ. τ ΡΠ 14. 

πιοαϊ ἃ τποπιαῖ δωμαμαρντπατιατίτί αι Βαροητε ξατ, διωάσομαι, 
ττηαιαπὶ ἃ διυμάζω. 

δε οηϊοὰ ρτο ἔδωυνε,εχ το πγ.διΐω, , 
διαΐηγντ ὅπισηνρΥΟ δυυύασαὶ δὲ δή ασαμεχ φαΐδιις δί χῷ πείϑος: ἔλξλα 

Ῥυτδητιτγιοηϊοὲ δηλιη δεώεαι ἃς ὄπήςεω, γ πὰς διωϑῃ διὄηηςη)ςδ- 

τταίζο ε 8ζ  ἰπ οἱ δίςτιρτο εναγ. 
Διωήσεη Τοηἰςὲ Ῥτὸ ϑιωησῃ η τοίΌ Πατὸ ἴῃ ται, Απῖρο. [εσιη. Ροετίο. 

βιτ. διιυύσομα» φοἃ νΕγθ πὶ διυμΐαμαι Πλατ τΊΓΠ11 ΠῚ Βαῦεῖ εχ 
1ητι. δι ἔομα). ν Υ ' 

δυδωσι,ροετοὸ ρτο δυωώσι,ΕΧ τῇ. δυάζω, ἀοτίιατο εχ δύυα, 

Δύσεαι Τουϊεὰ ρτο δύσῃγίεςιιηάα ροτίο. ἔτ. ρα ] δυύσομαι, εχ. τῇ. 
διωΐω [εἰ δύω, πἰΠ πα! ῖς οἵδε (οι άλπι ρετί, ρταίςητβ το Ρ. 
ἐχ ροοτῖςο νεγθο δυΐσομαι ξοτιατο δί τγδηῇατο ἐχ ξατ ἐπ Ῥτς- 

[επ5,ἃ σαῖς ἀπιρετές το οἵξ (οζιιπάα ροτί, δύσεω 7 ὅς τοττία δύ. 

σετο ἤιτις δύοσετογαιισπηςητο στοητοβ. Νοσποα ἱπῃρετ. δύσει, [ο- 
σὲ ῥτὸ δύσουγντ ἀρ Ηοπι.δύσεο δ᾽ αλκίωλ πάϊς τε τοῦοτς. 

δυξα, 
Δυτσηπίςοι ἱπυρετ ει νοὐδὶ διυστεπις ἕω, ᾿ ' 
διύσκε, Ἰοπὶοὸ μτο ἔδυσκε ) ἃ ροοτῖςο γερο δύσκω ῬτῸ δειύω [ει! 

δύω, 
δίνω, δῴης, δῴη; Δτεϊςὰ ρτὸ δὸίϊω δοίη ς,δοίηγαοτ.᾿.ορτ, πιο, ἃ τις, 

δίδωμι. 

ἀώπιςασι  Γδίςτίρεο, εἴς Πη σι λαπι,8ὲ τοττῖα: ρατί, Ρ οστίςαπι (ει 
τοιίςδτι Βαδουσ ραταρορξ τ λάξησν,ἔλϑησι, δέ ΠΛ: 18 ρτο δωΐ 

ἢπ ἀδίηυς ε,εξ τογτῖα ρόγι ρἰ αν προ (αδλτιπέξ, πιο ἀϊ, Δοτ.2. 
αἰἰὰ τιν, δίδω, Η εἰν ς.δ αἰ}]. Ἂ ἱ 

Δωτσουῦτι, οτῖς ρτο δώσουσιχντ χεξδντι ργὸ λέξισ, βοἱ ξτ ἐπὶ πὶ Ὁ ο- 

τὲς οἰτεπηβεέζοτο ξατιγα, ὃς ἴῃ τοττῖῖς ΡΠ αγΆ! ρ το σι ἀϊσοτς τι, 

δέωσι, οςτιςο ρίςοη. Πτογὰ ὥῦρτὸ δῶσι, ἀς 410 ρϑΐο δητὸ δά δ 
δέω αἰἴστταν ργὸ δώ ἀϊοϊτύγηιις οἵα ᾿οπϊςσιιπη. 

φαλμῆρον εχ ἦα. ἀϊσοητοβ ετίδτι γοριυ αυίτογ 
ἀςθι Πα ἀϊςεὶ ὄζον : Γοοιιη ἄπιτε αἰ1ο5 ὃχ ἐν ρὸν 
σμῆσιν ἥτις διελυσινοντ ἰδεα εχ ἤδεεν Ττο ΓΦ 
εἴτ τοντῖα ρεγίοπα Παριργαί. τοπυρορεγ ἀρο- 

ξορεη ἔαξξα εχ ἐκα παπὶ κω Εἰςὶς ἐᾷ ἱπτογτία ρογίο, ρὲ σοη- 
τγαξεϊοπεῖη εχ ἐάν ργὸ ἡτὸ ροεῖς ἀϊοῦτϊ ἑάα, ντ ὀρα, ἰχανάία. 
ΡῬΙΞοπαίητο ἴδῃ ἜρθηγμεΠ ΤΠ τετῶ αὐντ ἀριιά ΗΟ. 1]. ε5 Ἀντίον εἶμ᾽ 
αὐ ἧι πρ εἶν μ᾽ ὧι ἕα παλλας ΑΙ ϑ'ἀύηγποι Πηΐτ τς σγερί γε δεηε- 

ταοτς. ΝΟππιπαμᾶ οἰ ἰαιρ.ρταίτοπιρ. ρος σοπτγδξξ ποτη οχ 
᾿ ἕας, ΑἸ οααὶ εἰ ἃς Ἰυτογί ςξξῖο ἐκπλήξεως, γτ τγαάμιης πο πηῈ}}}, 
Ξ«αφροοτὶςἢ ρτὸ ἐφ,γτ ἰᾶτὶ ἀἀχὶ ἱπ ργβοςάρηςς Εἰ, 

᾿ χ 

τ, Ε 
εἰαγε, Ατυῖοα ἔξ Τορῖσα ἀξαΐϊγῇ ἀιρῃτηόρὶ ρτὸ ἔγαςρταν πιο γόὲ- 

οἱ ἄγινμι (ει ἄγω Πρῃἱ ςδητὶ5, ἔτληρου  ηάς ματτῖς.ἐαγώς. 
Εάγίω, Ἀττοὶ 1. 1επῈ Ρτὸ ἤγιωυ:λοτ.2. ΡΠ, εοάξ τῇ, γηάς ραττς 

ἐαγεὶςγ δὲ ἴῈ Γ,ἐα γι, τετεητο διιρπιθηζο. 
Εἰαδὲ,ιτάθτη Αττῖοα ἴσα Τουῖςα ἀρ μτμοπρὶ τοΓοϊτίοης 5 ργὸ ὅδ, 

απο ὅδὲ εἰς ρτατι πηδά,ν ογ Ὁ] αὐδάνω (ειι ἄφω, Προ βοδητίβ5»αῤέ- 
σπωγρίδοοο.  ηΔε ρἀττοἱρ.ἑαφώς, 

Εἴαχα ριὸ εἴαχα, ργατ. ρεγξνεγδὶ ἑάω. 
Ἑαλης {πη ͵]πτογ Αττῖςα σι Τοπῖςα ἀἰ μι Βουρὶ τοίο]υτίοης ρτὸ ἧ- 
λυ:άοτ. 2. τΠειη ἄλημι Πρ! βοΔητὶς ὀκ κλίνω, πὰ ανωῖμαι, συςρέφομαι,, 
εχ 4τιο ραττὶς ἀλοίς, ΕτΥ ΠῚ. 

Εάλων,εοάειπ πιοάο ῥτὸ ὅλων: δοτιξ,2.ν σὲ ἄλωμι, Ἐτ ἑάλωκᾳ ἱεὶ-- 

ἀςπὶ ΡΓῸ ὕλχωκφι ) ΔΌ ςοά ἐπὶ ἄλωμε, πχυτιδητο ἤιᾷ τεπιρογᾶᾶρ 
αλυῶ;ς 

Ἑξαὐδανον σας Πὶ Τάτ ΟἿ ς ΡΓΟ ἐκ δεῖνον ἀἰοἰτιιγοὰ τἢις Πν.αὐδοένα, 
Ελανται »Ἱοηΐσα το(ο  τίοης ἀρ ΒτΒοηρῚ ὃς ἐρήμη ἀἰἸοἴτετ Ῥτο ζῶ- 

ταὶ δὲ ἕαντο ρτῸ ἐῶ το, ἦ μαι. Ατπθο ἀρα 4 Ηείνς. 
Ἑαξα,αυο΄ιιε ρτὸ ὅξα ἀἸοϊτυτοντέαγε ρτο ἡ γενϊτάοπη δῷ ἄγνυμι δὰ 

αἴγω Πρηἰποδητς ἔγταηρο. 
Εἰαστις ετατη Ατ, αἴϊειτ ρτο ἐχαρρηθίηστος » ἀπποῖδῃς ὅς ἱρίς Ιοηϊ- 

οα ἀἰρμσμοηρι ἀ ΠΟ] ατίο ας ἀϊέξαπι εἴϊς ργο ἧσο;ς», Ὁ ἥφω,Α- 
Ἰϊοαι ὃ ΔΡ αἴϑω ἔξει αὐδείγω ςς ροήϊετ, 1 πουτγα! οι Πρηϊῆςα- 
τἰοηθῖι μάθοτοῦ. 

Εἴασι, Τοηϊςὲ ρμτὸ εἰσὶ, Ποιιτ τι ϑέασὲ 11 Φοτ Τοπος ἀϊσιητ Ργὸ τιϑεῖσιν 
ἃς διδδασι ρτο διδοίΐον 9. τε [Ὁ] το πτοβ ἀρ δε μοπριτι Ραμα τ πλᾶ᾽ 
(γ1Π δα: τὰ τουτιῖς Ρογρ ατιργαί τοῖπρ. νοςὶς αἕξίιος γετθογῖ 
λ1ηὴ μι, . 

Ἑασκς, Γοηϊοὸ [τς πὶ ρτοὸ εἴα, οχ τἢλνἑαωτηὴῇ πια}15 ἑάσμω, 
Εΐατωι ὃς Ἑατο,ΓΟπἰ οἰ ρτο ἰώ τω ἃς ἰῶτο, Ποιιτ πεποιέαται ὃζ πεποιέατο 

Ῥτο πεποίϊωνξαι ὃς πεποίζωτο, Απλθο ἃ γοῦθο ὅμμαι, αιιο ξογπιδῖτι 
Ρτατουῦ τ ργαί, ἀυτοπὶ παρε Πρηΐξ, Ραμ] ὸ δητὸ ἕανται ὃς ἕαντο 
Βαρευΐπνι5 εχ Ης νοι Γοπϊοὲ ᾿τ! ἀδιη, Γε 4 ταιτὰ αὶ στ νοσα ῖς 
ἡ τοίο τίθης 1π τὰ, ; 

Εάφϑη οτίαπι ᾿ουϊςαπι μαροῖ ἀιρβεϊποπρὶ τοίοατῖοπέ ρτὸ εἴφθη, 
εχ τῇ. ἕπομαι, ἔςιιτ ἔωσι ρτὸ εἰσὶ [1 Ιοπε5 ἀϊοιιητοδς τιϑέασι ρτῸ 
παϑεϊσιηεσποη ἐσλη (ςοιηάτιτη ΕὐΠτρτο ἄληροχ ἄλημ, ἀογάιάτο 
δ εἰλίω: [πο!! Πα τ Αἰ ἰος ταπηθη Ῥτο ὕλη δ ὔλημι, Ὑ τίττ δατῷ 
{πὴ ἐἰάφθη. Ηοπλ.1}.ν, ἀϊ σε π5. Ἐκλίένϑευ σ᾿ ἑτέρωσε κφίρη,δ)η δ᾽ ἀαπὶς 
ἐάφϑε,ϊηίςαμητα εἰϊ, ἐπηκολιίϑυσεο 1 ππ15 ργο θ40115 δοτιιπι ο- 
Ρἰηἷο εἰζ αὶ ἐαφϑυ τα ρτὸ ἐάϑη ἀϊδιιιη νοις ρ]εοπαίϊη, 
Ἰἴτοτας φΟν ετὶπι αξοττιιτ ἑώφϑη ὃς ῥτο ἤφϑη Ὁ ἅπηομα). πἰπια 
τοί Ιατονντ ρά}}}ο δητὸ ἴπ πη τις 4[115. 

Εἴα ρτο ἤών,δον.ζοϊη ιν ογοὶ βῆμι, Πρ ηἰΒοᾶτὶς5 στα οτοναάο:ιοά 
ἔξα, Ατἰορ νον [αγραιιῖτ ετία τ ρτὸ ἐπέζη ἴειι ἐπῆλϑενγαρ σ ὑεῖς 
εἰ ἃ ἐρμαπε δέαδΙαὶ νἤιγρατο ρτοὸ σοπιροῆτο:ἀλοεη5.τί χϑέος 

᾿ τοῖα; ὄντ ἔζασον ργο ἕασον ἀἰςΐ»ράυΐο ρὸΠ ηποταῦο, 
Εἰ (αν, ροετῖςὲ ρτὸ ἐζησοιν,αοτ.2 1 πάϊοιν ετθὶ βημε, 

ἘΦ ρυωφησαν,δοτ. ἰηά, νεγθὸ βαρυωπέω, ᾿ 
Εξασοννρτο ἔασον, ος εἴϊ συγχώρησον, ρ]ςοπαίπιο [ἴτοτγα β,ϑυγᾶσιι- 

ἴλπο δὲ μαςσοπίςο,ντ τεϊζατιιγ Ετγπι. φαΐ ἱτίφεπη ἔΐζαται Ρτο ἕα- 
σαι ἀϊςὶ ἀπιποῖᾶτ, 

Εὐαφον,λοτ. τα ἐξ 1η 4. πιο α]  νετθο βάτδω,τληαθλπη εχ βεφωνεὶ 
οτίδπη το πα ἴῃ αὐρίγαταπη οδιιογία, οι ρ μοπῖδ οδυία, Ὑ πὲς ραν 
ἐζώφιω. 

Εζίω, λοτ. ἀπ. πιοάϊ, ἃ γεγο βῆων, νι ἐς ἕω, Ὁ ἴσημι, ἐϑίω ἁ τίθημι. 
οὐμ1015 τογτία ῥ᾽ τ, π ἐζησοιν, 

Εὐυσε,αοτ. "πα 1ς.Πγο 4], ἰτί οι ἃ βῆμα ἴοι βαξνω;πιτιαπτῖθιι5 [μἃ 
τοπηροτγα ἃ βάω,ντ ὕσημι, ἃ - -ὧν. 

ΕἰΟήσετο, τ ρεγέν ογοὶ βισομαι, αιιοά Ροετῖςο πηοτο εχ ξιτῖη ρτς- 
{85 τγλη Πάτα πὶ εἴτ δίς δύσετο ἐχ δύσομαι,ἀς αῖιο »ά] 0 [υρτά, 
5πητ νοὶ ὁ ἃς οἷα φαοτιιπη ὁ μέλλων εἰς ἐνες ὦτα αϑατρέχέ. 

Εζίων, Δοτοτινο δὶ βίωμι, νι ἔγνων ὃς ἑάλων ἃς ἐδῶν ἃ γνωμι,λαμαν δί- 
ΦαμιΝ οτιὶ πὶ ρτο βίωμι ἀϊοἴταν ροτίις βιόω, 

Εὐλαζον,λοτ.2.ν ἐγ δὲ βλαπηω, τε πα! 1π πιςάίαπι γογία. πᾶς Ρα. ἐ- 
βλέφιω. 

Εὐλακέμω; Ατεϊςὸ (ςσυπάτππι φιοίἝαπι ρτο βεθλαίκευμαι, εχ ΓΒ εις 
βλακεύω. 

Εὔλαμμαι 5 1τάειπι Αττὶςὰ ρτὸ βέξλαμιμα » ἃ τιοπηαῖς βλάπῆα, 
ΕὐΠ4:}. 

Εδλας υκότες, τ 4. πὶ ρτὸ βελαευκότες, Αττίςα Δ ἰεξείοης σοπίοπας- 
τὶς εχ διιρπηοητουιοηιδἀπηοάιιπι ἰϊἀοτο Ατεὶς! εἐρεγωυήνης ἀϊ- 
εἰϊπῖ Ρτὸ βεθρεγω μῆῥης, ἐζρω μϑύθ. ρτο βεξρωυ!θ.: ἤβο] οα πραᾶςς 
ἐςοηττὰ σου!Οπδητοιη Δι σιηδητὶ ἴῃ σΟΠΥΠΊΠΠΙ εὐίαπι Ππρ τ 
οπλίττὶ (ΟΠ Ἰτᾶ πα» αἰοι(ςεητε, 4σφητέαιιο πεασοίξαγμαι Ρτὸ ἐσπείς 
δ για ὃς πιπ]ερύγωμαι ρτο ἐπηερύγωμω,. ρτεδίητο ἐμπῇ 1ποῖρῆε- 
τε ἃ ἀιιρ]]ςὶ ςοηοηαυτο» ταπτὶπὶ ὁ διιρπηοηεὶ ΙΓ αἰοι(οἴτατο 

Ἐλγεπ.β᾽ ᾿ε χυπΊ οΙΙ ΠῚ νδτι!5. 
Ελαφον,λοτ. 2.1 χἠ ὰ τῃοηγ θλας αὐὰ ει βλαςέωνντ ἥκαρτον 40 ὦμαρ- 

τανω ΠῚ ἐμαρτέω. " 

Εἰ ζλητος μετ ἴγ πσορεπ ρτὸ ἐδέέλητο, αιοά εἴτ ῥτατ. δί Ρ᾽ α αι. 
ΡΑΠν ετοὶ βάλλω, ανατια πεῖς ἔττ. ρτίσαμτα καὶ θλέφ ΝΠ ἀαῖς ὁΠς 
γο τ ἐπ ρ οὐ νὰ εἰλοπ, ἤλῆριαν ΑΑΉΒΝ 

᾿ Βὐλδκβν 

Δ, 
4 

γ 

Ἃ 

ἐξα με. γῆηπι ἔζα ΤΑςσοηϊςὲ ν Πιγρατὶ ἀἴτιης ργοὸ ἑαρ!εομπαίπιος 

“μ» ἱ 

μηνΑοήνία
 

ψχ» 

ΠΝ 
ΩΝ αῦ 

πῆγα, 

ἔγχει σις ἵ 

υπαχινμῶς 
γι γι τα ὸ 

ἔψμω 

ἵν, 
ἐμδιροηκία!ς 

(το α  δαιν 
ψούύϑνω, 

Ἡγπιουϊε ποὴ 
ἀρολα ἐσ. 

ἰμμμο πιεῖ. 
τλδ λα 
κιβρι γὼ 

ἔχμαμοι δι 
λη νη ψόν 
Δηρραἴον! 

ἔμῳο ̓  μ"" ἴᾳ 

Τχαϊ πο αν 

γῶν εχτοὶ 

χθσια γε; 
ΤῊΝ του τηρτὴ 
Διο ἰγχνρου 

ΠῚ σηρραῖ 

ἔγιναν; 

ἕγυ» 

] ἢ] 
Ὥ 
Ἷ ἰ ἢ 
᾿ 
; 
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᾿ φ᾽ρέλθκα, Αἰτοὲ ρτο βεζέλφυκα, ρτόρτοῦ οι ρΠοηϊᾶ γε τοίους Ευξ, 

τ Ἀτεέζόλοντο Ἠείγς, Αἤξοττ ρτὸ ἐξώλοντο ὃς ἐζυλδύσαιντο, αιιοά παια 
τ΄ (οἴοαδη Πτδοτ. 2. γογθὶ βέλομαι, 
᾿ς εἰλήϑίω,ΔοΥλ τ ρα ΠΤ ν εὐ] βούλομαι 5» πγιτιιλτίτίτι5 Ὁ ἰπαΐ, βου- 
ο΄ χέομαι. 
ἀν Ἐρκῶίω,Δοτ.ῖ ΡΟΝ οτ δ] βραζω ἔοι βρέαο, 

ἙΓραχον,αοτῖ[ξ.2 Δ ξεν ετοὶ βρεέχωςν πὰς ῥα, ἐσρά χίω, ὃς ρατεῖςὶρ. 
“βραχεῖ. ᾿ : 
Εἰρρω,αοτ.» ἄξειν εγδὶ βρώμι,γτὸ δὼ εχ δίδαμι, ἔγνω εχ γνιῖμι, Τιορ]- 

τ΄ τυτγαριι Ηείγοἰ, ὃς ἀχροπίταν ποη (ΟΠ πὶ ἐφαγῆυ, [ἃ οτίαπι ἔ- 
Ἢ δακαν, δεέαπασες, 

᾿ Ἐ ἔωσεν, αριια εμπάξ ρτὸ ἐζόησεν, ἔοι ἔκοαξεν ἐκάλεσεν, γε Νατιαιο- 
411 ἐξωσειν αἴξοττ Ρ το ἐξόησοιν, δὶς βώσομαι {πρτὰ Παϊδυιίτηιις ρτο 

Ἷ ᾿ς βοήσομαι. 
᾿ξ γέγαα,ρτα.πιεά, ν οΥθὶ ἐγβίνομαι ἔτι ἐγζείνομαι . ταπαταῖπι οχ ἐγίάω, 
Ο Ρτχο σι ἔδοιιπά2 ὃς τοττῖα ρογί, 141} ἐγζεχίατον ροτ Γγ ποοροῃ 

πηοτγὶ σαι ἀϊοἴτιιτ ἐγζέγατον » ντ ἴῃ τὰ ἐκγέγαι μῆν ρτο ἐν γεγεέα μᾷν. 
Ἡοπλ.1].ζ, τοὶ Ἰλίῳ ἐγίεγάασι, τ Δρυά Ετγν. ἄμφω σ᾽ ἐγζέγατον φασ.- 

σιμξοότου ἑτλίοιο, ΨὈΪ Ἰοσοηάτιπι νἹάἀοτιΓ ἐκ γέγαγον ὃς φαεσιμι- 
ρότου. 

Ἵ 

Ἷ Ἐ γγεγύηκανρτατι ρογξν τ δὶ ἐγυάω., Βαδεὴς Δι σπτοητιτη ἱπτγηΐς- 
τς οα5. ]οαμ ὃί ἜΧτΓΙΠ΄Έοι5 Δι σπηθητο αἰπιπηθ Π4Ὁ ν» ἔλοῖτ γ- 

᾿ς γύικα. 
 Ἐ γΠωῳξιτ, Αττὶςιπιν ετδὶ ἐγίζω ρτο ἐγῇσω, 
Σ᾿ ηὐησει,οτ.τ ξζιν οαγθι ἐγυάωι απ ρ λςΠτΟ σάγεΏβοντ ἴῃ ἐοπιρ.σα- 

ρεγόνσε αριιά δυπεί. ὃς ἴῃ ἐνεγίνησε ἀριχα Ρ] τ Ἰτ] ἀέπταιις 1η ἐνεῖ- 
γυησοίμίκυ, ρα Ποπι.(Οιουιτη παῖς ἄτπιο ἥτις ἀὉ ἐνεγίυείο Π]υά 
ἃ παρεγίνάω. 

πον μνεν Ἐγγραφήκειν Ρτατοτίτατα Ρ᾽α αυοπηροτέια ἕξιν τ κάφω, ταυτια- 

ἰκμήτω ᾿Ο τἰείμπι εχ άφία βαοῖτ οπίμι γράφω αὖ (οΙ ἐπὶ γμάψα, [οὰ ετίδετι 

αὐ αν  .9:ἀφήσω,γτι τύπῆω ποι [ο] πὶ τύψω, νοι ἡ πο οτίαπι τυηγίσω, 

ἜΜΕΝ ὦ ἘΓγγυόμιω, ποτοῦ, πς ον ΟΠ] γείνομαι. ἶ 
Ἐϑρτο, ροτ γποορεη ροοτίςαπιὶ οχ ἐγγύετο, ἃ νεγθ 0 γίνομαι {ει γεί- 

νόμωι, Ἐχροηίτιιγ οτίαπΥ' ἅλετο, ἀς ψιὰ Πρηϊῆς, ἀἰχὶ {πργὰ ἴῃ 
Γέντο, 

Ἐ γρϑεν, Ποτὲ ἴσα Βαξοτιςὰ Ῥτὸ ἐγέρθησονταοτ, ρα ιν ΕΓ] ἐγερω. 
᾿ς βοϊτεπίπη τὰ ἢιτ,ἐγερώγεὶ ἐγέρσω,γπάε ἤγερκαι, δὲ ρα}. ἄγερμα!» εχ 
ο΄ 40ο ἡγέρϑίω, 

Β γιγίρκτο, [ΟΠ σὲ ρτὸ ἐγηγερυῆσοι ὅσσον ΡΠ τ!ατιᾶ πα Ρεγα ρα, ῖπά.πιο- 
᾿ς ἀϊ,αρ εοάεπι τῃςεπι. 
Ἐγίγερμαι ρτατιρεγέ, ρα, οἴ Γίεπι νοὶ ἐγείρω, Ατεϊοὸ ρτὸ ὅγερμα)» 

᾿ς νεδέξψιοηις νοος ἐγήγερκα ἀϊοταγ ΡτῸ ἐἴγερκοι, Ν πὰς ρΙ Γᾶ 

᾿ς Ροτγξρ τ. ἐγνγήρμζωυν, ὅς Ῥαττὶς.ἐγηγερυῆψίθ, ᾿ 

Ἐἴγιμα,άοτ, τ Δ ει ν ογδὶ γαμέω,ταπημιαπὶ οΧ γάμωνντ ἔψηλα οχ ψαλ- 

λα,ἔφγνα εχ φάνω. Α]1] τ πιεπ Ροτ [γποοροῃ ΟΧ ἐγέμησει ξλξταπι 
δἴιητ,α ἐπα Τοηϊςὸ σοπιιεγίο. ἡ πάς Ρατγεῖς, γήμας. 

Εἰ γήρανρτο ἐγήρν,ντ ἔζα ρτο ἔζιρεχ ἱπαιζτβοιγήραμι,, γτ Εἰ τγαάίς. 

Ῥοτεῖϊ ταπῆςῃ ὅς ἃ γιρίω ἀφάμς!. 
Σἰ γκέχοδα,ρτατιπιοά,ν ογοὶ ἐγχέζω,νε φοάξω ἔλοῖτ πέφεμδα. ε διιτ 

ἴπ οἰαἴπιοά! δεν ΠΠαἰοῖς νογ δ 5 ἐπ ργᾶτν πλοῖο νοττὶ ἴῃ 6 ποτ 
᾿ εἰινελέσω,λέλοπα. 

ἘἸγκεκυρασμήθορτατ, ρα εχ ῥτγατιρετένοτγθὶ ἐγχυράζω τ ἐγκε- 

χίθεσμῆθ- εχ νετθο ἐγχέρίζω, [ςῖς ἐγχυοίζομαι,ρτατι
 εξ ἐγκο- 

ΙΝ 

νὐθμγῆιι 

το τ γι» 
οὐκο με μοία 

μῳισαβμ χύεασμωαι,ντ ἐγχέδίζομαι ἀατ ἐϊιαχείρισμωΝ ετιὰ πὶ ποπ (οἹ πα ἴπη- 

«ον γον τεϊπίθοις απροτὶ ἀϊσαοτ πος νοτγθιπι, [ε ἃ οτϊᾶπὶ Ἔχει πίςοι!5, 

ΐ δι αἰςὶ ὀγχυρασμῆῤφο. Οἰιοά τάπλοπ ποη εἴτ» μος ἐγχυεάξω, 

᾿ς {ἐε4Δ26 ἐνεχυρέζω, [ταις αἰςεπάμππι ἔοτος ἐΓχυρασυῆνθονντ ΟΠ 
| ταοίο αὐηλωκφ, [εἰ οτί πη ἰυνίλ ὥχοὶ ΓΟΡΌΓΙ ΠῚ115. 
ΟΕ γκύρστις, ραττ!ς.ΟΧ ἐγέκυρστε φοτι αὐ, ἐγκύρω, ΑοἸοὨτὶ5 Πατα ΓΙ ΠΟΒ, 

ἰ πτοιάὸ ἐγκυρώ, [ἃ ετίδπι ἐγκύρσω, Αἱ οἱΤςέ. 
αὐαθοη" ΕἸ; Εν γμᾷν, ρον ἰγποοροη οχ ἐχέμαν 7 Ποτίςο ἱπβηΐτ. γεῖδὶ ἔχω,αριιά 

νἱρεν έν Νἢ 

ἐφομιοὲ ῷ 

εσερίννι 

,Ηείγε. ι ἵ 

γα υυηι, ΒὙνωχα, ρτατι ροτ λέξιν ετθὶ Ἡγνώσκω ΓΛ τι ΓΙ τ ΤῸ ΕΧ γγώω, ἔλεῖς 

“ἰγήν ῥα επὶπι γινώσκω ξαταγιιπι γνσωνν πὰς ὃς Δοτο το γνωσευ, 

μ, ΠῚ τ γνων,δοτ.Σιν ει γναδαι,ντ ἵλων εχ ἄλωαι οἰδ, 
ΠΝ Ἐ γνωσμώι, ρτας.ρετ ρα! εἰ α πὶ ν οτΟ] γνῖμι ει! γιγνώσκω, λτΊ14.- 

ο΄ τἰτίππι ἱτίἀεπι εχ γι, ἡ πὰς δοτιτ ρα, ἐγνώϑω.. 

χα γρεο, Αττῖςα Πγποορο,ντνοἴππτ πο
π θα ΠΡτο ἐγείρεο: Ἰπηρετινοτ- 

τς Ρὶ ἔγρομαι,εφάεπ) ίγμοορε [αὶ εχ ἐγείρρμα.Ν πὰς δί ἱπιροτί Β 

ΠΣ Ἅ{ετὸ Ρτὸ ἠγείρετο, 
Ἐ᾿γ 7 α,ρτατιηο αν οτθὶ ἐγείρω 

της ἠγορα, Αττιςὸ εἴπ 9 ςοπιιοτίοντ τη 

ΠΡυις ἱπάς, γεροτιτίς ἀπά ῖι5 ἐπ᾿ τα ΠΡ 15 3 ἱ 

εξοτποτο:πίδιτο οτίασπι ρ»ἐγρήγροί. Ν' Λάς ΡΟΟΓΟΗΠὶ νεγθιπι ἐ- 

ΡρϑΏΣΡτΟ 4110 4] Το 41] ἀϊςὶ (οἱ ες γογρέωγδ!εξϊο ΩΝ
 

Ἀπ χηγέρδαι Ἰπῆη. ρα εχ πιράϊο ξοτγπιατιι5.ἐ γέρω ἘΠ1ΠῈ ἔαεῖτ ργῶτ. 

τηοά. ἐχρήγοοι, τ ῖατι ἀϊέξιπι εἴτινπάς ἔτ ἐγοήγρρχ
αοτοτπηιπάτιος 

Ὡς δεξιπανϊηίεττο κ, ὅς ρα 1, ἐγρύγρμαι » “Κ 4ιο ἱπβπίτίας ἐχη- 

γῤρϑα.αυδη δ πὶ ποπηθ}Π1 εχ ραἤηιο ἐχυγρη
ῶτι ἔλξταπι πιᾶ- 

της ρετ σποορεη. δο[ οηζ Δμτοπὶ Αποἷες εἰαίπλοάϊ ἴη Πηϊ τίμιο 5 

Ραἤιτμοϑ ἴῃ ορϑαι ἀοπποητες πιορπαροξιειν», σοηττᾶ ΠΟΙ
 ΠΙΠ ΠΟ ι 

͵ “Ἐπῇ.Ρ.790.1Δεπὶ τάπης ταρυ]απη,ντ τέτορϑαι»μέμορ 9 το φϑορϑαι ἐπα 

4181 ̓ προτατίμαπι ἐ} 47} ΞΈΡΕΙ (γηςορεπι δὲ τέρ δίων [αξλαπν 

ἰά δα πι ἔτ.» λοῖς ἐγερώ, Ρτατοτ. 

ἔαπορᾳ 5ἐ φϑοοα. δί Ππι- 

Τιτοτὶς ργαίςητιβ Αττι- 

Ιν δι 
εἦς (δεϊθὶι οχ ἐχογόβατει ποις τη Πη τιν ἐγρήγορϑαι ΠΟ πΉῸ 
ἀν  ὐμενς ιοίιις ἀοαιιοιητνἀΐσςητος ρεϊπιὸ Εἰ Ξοπαίπηιπι 
Ἀπ τΚ εὐρλϑ ον ἀκτν οι ἃ ροοῖὰ φάη. Πτιπὶ ντ ΔΙ Πάοτοῖ )ά 

ἢ ὀρϑρθ- : ἀξίηάς [γποοροη [ἱτεγαγιιμι ν ὅζν, ἰη!πρόταας 
ΐ Αἱ οΙ σαπὶ ἀσσρητι!5 Γοιγα Ομ Ό ΠῚ. 

Ε Ἄϊωται, ΗςΙν οἰ. αἴτοττ ΡΓῸ ρίωτω : (οτίχη εχ ἐπι μοπη.γρέωγεχ 
00 ζωγρέω Προ ἤςοδης ζωον αἱρύ ων ἀ1}}Π} ζαρῖο. 

ΕἼρομωι, Ατεῖσα (γἤσορο Ρτὸ φγεέρρμαι : ἰτ! ἀέπηαις ᾧ ρατεϊςῖρῖο ἐ- 
, γειρόμϑρίθ- μον [γ ποοροο ἢν ἐγρόμῃθ', ῆ 
βν τρ ἀρο ταστῶς ΡΓῸ γεγύμινασμαι,ἀρι Ἠείγςἢ, 

δ πρ: δέ Τομἱςὸ ΡΓῸ ἐνέχεον, ἤπς διιραιοπτο, ἃ ἐπε πηαῖο 

Ἐ λε τ ρβττς Δ, Δξγιν ογδϑὶ ἐγχρρίνυρι,πημτιατ, αὐ ἐγχούω, 
τ τ ἔςγε δμεγδοτ. αὐλοὶ δαίω ἴειι δαέω, ἡ πάς Δοτ, ΣΑΙ, 

ἃ “δαίω, 

Ἐ δακον οΥἰΠἘ.2.,α ἐγ. ν ἐγθὶ δόχνω» νοἱ ργορτῖμϑ νο] πγατιυατίτιυϑ δὉ 
: ἐπι ίτίνοπι. δήσω, 

Ἑ δευμίω,λοτ, ραν οὐαὶ δώμνω (ειι δάμνημι. Ἑαςῖς δαὶ ἔμτ.2. δα - 
, Μάγνης Δοτ.:. Εν, δαμον,εχ το ῬΑ ἐδώμίω, 

ε δάμνα, ταῦτ παρ ογέν οτθι δαμγαίω, [ςοιιάϊιπι υοίάαην. Ροτεῖίξ 
τάτηθη εἴϊε δι ἃ δώμνημι, πα δετέριιε προσ ίωΣ πῇ »,ἤριτ εἴα δι ἐἰ- 
γέχ. 

Ἐ δαρϑον, Δοτ. 2.4 ει γετδὶ δαρϑείγω ει! δαρϑέω, Αρυά Ἠείν.Ἰερ᾽τυγᾶς 
. Ραῆίλοτ.:, ἐδάρϑνν, Ἔχ ροί. ἐκοιμήθη, 

Ἐδαρκον, ΡρῪ πιοτατῇς Ππ ΡΓΟ εἴδρακον, πο ττ  ρτατία, οἰξ αυτε πη Δοτ, 
τ λέξει νοὶ δέρκω, 

Εἰ δαφιξϊ, βιιτ,α. Αττίσιιπι νοὶ ἐδαφίζων ρτο ὁ δαφίσει; 
Ἐ᾿ δεισε,ροειοὲ σοπιίηαῖα οοηίοηδητς ἕλοιτ διατί το εἰ ὅ εἰσε: 

: Δοτ.  αὐζιν τοι δείδω, 

ἘΞ δια ΤοπἸςέρτο εἴθη:[ξοιμ 4 ροτῖν οὐδὶ εἶδομαι. 
ΕἸ δέγμαυ,ρετ (γποορεηγνοῖ ρτοὸ ἐδεδέχμίω. εχ οπηρτα (γ Π]ρα δε, ὃς 

ταιης Ε[Ἐ ρει ρ αι ᾶπὶ Ῥεγξινεῖ ργὸ ἐδεχόμίω :χοπιρτο 9) ὃς 
: αὔρίτατα ἴῃ πηεάϊαγη σομιοτγία ἃ τ θην. δέχομαι, 

Ὲ διδέει;ρταῦ, ΡυΓ} πᾶ πὸ ΡΕΓΕ πιο. ν εν ὶ δαίω. Εποῖν ἰά ρτςτ, Ροτῇ, 
δέθγα, Δτ ἐ δεδγει εἰς ρτςτ. ΡΠ ιδιροι Ειπιοάν εὐ ὶ δείδω, ςς- 
τα φοΐπὶ ᾿ἀ ριατουίταε δέδια Πρτὰ ἀοομ], 

Ἐ᾿ δὲδ μητο,ρτςτ. ] χα πιρενι ρα ιν εγθὶ δέμω, ρογ ἱγποορεη ργὸ 
εἰ διδέμυτο, αςιτ ἘΠ] η} δέμω ξετ, δεμώς ν πες ργαῦς ΡΟ Ε, δεδέμυμας 
ντ νενέμηκαι ΕΧ νέμω: δζ ΡΥ (γποοροῃ δέδιμηκοὶ,εΧοπΊρτο ν» μα. 
δεδιμημώγεχ 410 ἐδεδιμήμίω. 

ΕἸ δέησεναοτ, τ λέξιν ΕΓΡῚ δέω,ν Εἰ οτίαπι ἐπι ροτγίο πα 8 γεν] δεῖ, πγῖι- 
τιιατιοχ δεέω [οι δε ει. ᾿ 

Ἐ σέϑίω,λοτοι ρα νογ δὶ δέω,ουτι5 ρταῦτ, ρα, δέδεμαι, 
Ἐ᾽ δείδιστιν, ΡῈ τ ἔγποορεῃ ῥτο κὶ δειδίδεσταν, γε τοίξατιιτ Ετγίη: Εἰς δητῷ 

Βος ἐδειδύεισειν τοττῖα ροτΓΡΙυτιργατ. ματα ρογξνειθὶ δ εἰς 
δα,εχ ρετξεέζο πιο. δ εἰδια,ἀς 40 Πιρτὰ. 

ΕἾβειωα,αοτο ἀξ, νοι δὲ σέμω;νε ἐγειμα. Ἐτνοος ἔπεα. δειμομίω 
οὐϊπ5 ταγτῖ ρεγί ρΙαγη, οἵ εἶ διίχαντο, ᾿ 

Ἐἰδειξα, οΥ τ. τναξλ,ν ἐγ δὲ δείκνυμι ἴσαι δ εἰκνύω;τη τι ητῖς Ευτίσθ πα 
δ ἐπα τε, δείκῳ, Ψπάς πιςά δον. ἐδεξάμίω. ρα. αἰιτοῖπ 
εἰδείχρίω. 

Εἰδειραγαοτ." 4 ξιν οὐδὲ δέρω,ντ ἐδειμα »αυΐο ἀρτέ. 
Ἐδέκτο, Πουὶςὸ ρτὸ ε δέδεκτο ρογ ΤΥ πσορρη : Ρ  ιΓπι8πὶ ρετε ραῇ, 

γοΓΌ] δέχομαι. ᾿ 

Ἐ᾽ δόδησε,ροοιςὲ Ρτὸ ἐδέησε (οι εἴδηοι, ἀἸσιίης ομῖπι δάνομαι ὑτο 98- 
ομαι, (ὃς δόδ'ει ΡΤῸ δέει, Γ] ΟΥΓῚ ρτατ]ᾶ. 

ἘΦ, (δουπά.ροτγί βιτ.2.εἰδοόμωοχ νεγθῸ ἕζομσ!» 

Εἴδυδα,ρτῶτ. πιεά,ν οτθὶ εδώ, ργο ἴδ μάθοις Ατείσαπι ταδιρίϊςα- 
τίοπεσι φυάταπι ρυδδητῖ5 ἐΠἸυ1Α ΠΠπ|π| ΠΠτΘγατι ΠῚ, 5 

Εἰδηδωτω ὃς Ἐ᾽ δηδειτο,οπἰ ὃ Ρτὸ ἐδυδὲσ μέρ. ἤξὶ, δι εἰ δεδεσ ῆρθ- ἰώ
: 

Ργατιροτε ἃς Ρ᾽ αὐ απατη ρον ογοι ἐϑω, [εὶς εἴδω ἔατοι ἀξ, 

εδέσω, ρτατι οι ἤδεκα, δὲ Ατεςεὲ « δίσεκα:ιν πες ΡτΓςτΡετΕ. ραῇ; 

ἐδ δεσμαι»οῖτις τοττῖα ρογίομα ἐδήδεςαρανιςέχο σ ε δυδεπαι 5 ὃζ 

τοηϊςὸ ἐδήδωταρντ τοίδγε Εὔγανεχ Ἡογοάίαπο ργαπηθννΝ στ 

λιτοῦι εὸ νόγρο Ηοπιετ. σε η 5. ατα τοὶ ἐνπέπο ται αὶ ἰϑηδατα)ν 

φυσοιηφις τῖδι εδί ῖτα ἃς ςοπιοία ἤιητ. δῖε 

Ἐ᾽ δή δοκα,ρτατ, ρογ , δόζιν οτδὶ ἔδω Ατεϊςι πη. Ἐπτ. οπὶπὶ ἕδος εἰδέσῶ, 

εχ ἱπαΐτβειη, ἐ δίων πάς ρτατιρεγέ. ἡδέεχα 9 ὃς Αξ Ἰςὸ ρεϊηναπι 

τοάμρ!Ἰοαξὶς ἀιαθοιις5 ΡΓα τὶς ᾿πῖτια] δ Ὲ}5 Πτοτ5., ἀειηάς ε1π 

ὁ ςοπιοτγίον(ντ ἴῃ τέτροφαγκέκλοφα, πέπομφα 5 δῖ Πα ἰδεῖς 4}115) 

εδήδοκα. δὶς ἴῃ Ργατ. Ρ] αἱ υαπιρογῇ δ υδόκειν, ἃς Ῥαιτὶς. ε διδὸ- 
κώρ, οχ 401 δι15 ΘΟ] ΡοΓκατεδηδοκαγ δὲ χατιδηδοκώς. Ν ατινετὸ ἃς 

ἐδησότω εχ νετοίς ἢ ], ἤει σον πηξητ. ἃ βοττ : αποά ρα. εἴ εχ 

ἐβοπι ἐδώ οιδητς τ. δωσωςργατήδωκο, δί Αἰιϊςὼ εἰθη δοχρὶ» 

εχ 410 ρα. δύσδομαι,ντ δέδομαι, ἐξ νυ δι. 

Ἐ᾽ δυδ ὡς, ραττῖςιρτῶτ. πι6 41) εἰδηδα, εχ εοάςπι τμεπι. Βαςῖτ ἐπὶπι ε - 

δὼ ἔπτ.:. ἐδώ, ρτςτιπηοά. δα, ὃς Αττὶοκὶ γε ἀμ ΙσΆΓΙΣ ῬΤΙΠΊΙΣ ἀυα- 

θιι5 {Ἰτοτὶς ργα σητὶ5 εἰδηδια, ΡΨ 

ΒἾϑηκρι φιοαις οὔς ἀἰοίτιν ρτατ. Αττίςατη ρισῆχὶς ρταί. ρτῖπιῖϑ 

ἀτουῖϑοῦτο ἄκαν Ο1118|5 τἀ ΠῚ ἢ ἡ ἴαπὶ ἀριά Ογας. πιεπείοπεπὶ 

τερετὶο εόφις (υἱρς ἕξι Ἰρίαπι παδοο. 
Ἐδύήχθη,λοτ.α.ραίζινεγοὶ δάκνα ἡ Ως Ῥζατ, Ραἣῖ. δέδηγμαι » δί εχ εὦ 

λοτα ἐ δηχθίω. Ἢ 
Τοῖπ. 1: ἘΠῚ ἡ 



955 Ε 
αἰ δίδου ρτο ἐδίδω,ντ ἐτίϑει ρτὸ ἐτίϑη, τὰ, ἐκ διδόω ρτὸ δίδωμι γ- 

(ατράτονίος οχ τιϑέῳ ρτῸ τίϑημι, 
τ᾽ δένα,αοτονα ξεν εὐ δεμνωνντ ἐμίγνα, χῆνα... 
Εἰ μῆμαοτεὸ ἃς ροετϊςὸ ργὸ ἔϑρειν,οχ τῆςαν ἐδώ, Ηδθοῖ δυτοπὶ 

(γποορεη μος ἐδ μῆναι. πάτη ρτὸ ἐδ εν ρχῖιις ἀϊοίτιν εἰδέμῳ δὲ εἰ- 
δέυλμα,»νηἀς ροίξεα 1Π|4 ἐδ μῆνα ρον γποορ απ ἐαέξιπι εἴ. 

ἘΠ δομαι, Ατεϊςὲ Ἰπτεγάτιτα ρτὸ εἰ δόμαι,ντ φάγομαι ῬγΟ φαγὗμαι πίο- 
μα! Ῥτὸ ππούῦμαι ἔμ. 2. πησά,ν ογθι εἶδω. 

᾽ν ΡΓῸ φ᾽ δόστιν αὐ) εἰδῶν, ΟΣ. ΟΥΌῚ δίδωμι, πιοτε Βαεοτῖςο, 
Εἰ ἢυπ, οτιοὰ [ει Αὐ οἱ Τοὰ ρτὸ εἰ δουσι ὰ εἰχοτη, ἴδω, 
Ἐσούμαι, Εἰατ,.πη σά. νογθὶ ἑζω:τθηι αιιζοπι {ρίγίτα (ογίρταπι ἐδού- 

μα,εἴξ ἔμιτ.2.πιεή, νετ] ἔδω, 
Ἐνόυπον, δοτῖ.Σ.ἀ ξεν οΥδ] δουπέω. δος εηἰπτι ἔτ.2, δουπω ὃς ΔΟτ.2. 

εἰδουπονοντ συγέω [Δςοῖτ ἐςυγον, ὃς κτυπέιο, ἔκτυπον, 
ΕἸδρκ ρτὸ ἑδρνη,τροπῆ πὸ ἡ εἰς αγντ [πρτὰ τη ἐξα, ἐγήραᾳ ἐδώμνα : Δοτ.". 

νειδὶ ὅδῦω ἤσα δέσρναι. ΑἸτο 11 Ροιο εἰϊο δείπηροτιν ογΌὶ δράω; 
σοητταίλιιπη οχ ἔδοας. 

Εἰ δραϑυν,Δοτ.2. ἔξ. ν ες δαρϑείνω ἔοι! δαρϑέω, ροςτίσδτη Π το γα Ί 11 
τποτατηςῆπ μαῦθηϑ ργὸ ἐσειρϑον,ν τ ἐ δρακον, ἔωρᾳϑον. διιηῖ ταπη θη 
αιιὴ ἃ ὄρήϑω ἀοτγίιιαταε πια! ἱπτ- Εοάστι πηοάο σοιπρ. κα ταδάρϑω - 
γῷ ἴειι καταδαρϑέω [λοῖς κατεύραϑον, Ηοίγο. νετὸ ὃς ἐὶ δρείϑα αἴϊεττ 
ῬτῸ καττκοιμήϑη, 10 ἃ εἰς ρα ΠΓ ἀοτ.2.6τἀοπὶ τοτι. 

ἘΠόδαπον »Δοτ.2.Δέξιν οΓΟ] δέρκω,ντ ᾽απὶ ἀϊέξιιτη οἴ. 
Ἐἰδεαμον 5 Δοτί [τιν ἄξειν ογΟὶ ἰηιι, δδέμω» Ρτο αιιο νΠατρατὶ (Ο]οτ 

σρέχω. 
Εἰ ὅραν, ρτο ἐδδηστέν,ντ ἔξαν ρτὸ ἔζησειν, ἔϑον ῥτο ἔσδυσαν!Δοτ.2,.Δέζ,νοΥ 

δὲ δρῆμι ει δὴ δρημι ΝΠ πλα}}ς εἴτε δοτ.να ξεν ἐγ δὶ δυδιροίσκω [ει] 
δοχω, ΡΟ ἔν ποορεῃ ἱτίἀοπι Ρεο ἐ δράσειν, πάπι γοτθιπι 1Ππ4 δὲ- 
δράσκω ἔλεϊν ἔτ. δ φασωγὰ διρρίω, 

Εἰ Φριόωντο, ροοτὶος ρτὸ ἑδιρκαντο,ντ ὁρῥωντες ρτὸ ὁρώντες, Ἔχ {ΠΟ πηατ, 

ἐδριίομαι, 
Εδωυ,ἐδιο, ἔδυ,αοτίε.2. λιν οὐδὶ δόμι, Ψογὰπι ἔδεω ἀπτογάμπι εἰς 

Ῥτῖπγα Ροτίππρ. ποϊπτογ δ τοττία Ρίπγερτο ἔδυσαν,πιοτς Βαρο- 
τίσοςντ οἰ δὸν ΡΓΟ εἰ δοσειν, 

Ἐδιων ίω αοτα, ῬΑ ΙΤι γ ογθὶ δεωύαμαι» πλατιατι εχ ̓ηπ Γτ επι. δεωί- 
ὁμα,Ἔχ αιο πᾶδος βατιδεω ἤσομας ρτοτ. δεδιαύημαι» Ατεϊςὲ γοτὸ ὅς 
ἡδιωνϑίω ἀἸοΊταΥ ΡΓΟ ἐδιωύδίω. 

Ἐδύσσατο, ροοτίοἐ πγεῖγὶ στατδυσεπαΐπαᾶτο σ ΡτῸ ἐδύστοτο: ΔοΥΙ.1, 
πηράνν εὐδὶ δώσω [ει δύω, 

Ἐἰλώχρ το ἔδωσα,ντ ἔϑυκᾳ ΡτῸ ἐϑηστδοτ,ῖ, ας, ν ετθὶ δέδωμι,πια- 
τιᾶτι εχ ἐπι τ ῃοπι, ὅδω, 

Ἐπτικτα Ροοτῖςο Ρἰεοπδίηπιο ρΓῸ δέκατα : ντ ὁ εἰδεῶπω ῬτῸ εἰσὲοϑτω, ὃζ 
ξείκοσι ρτῸ εἴκοσι ἀϊσιητ Ιἀοιη. Εἰν διτεπι μος εἶκται ρτατ, ΡοτΕ, 
ῥα νετθὶ ἐΐσκω ἴει εἴκω, 

Ἑπεέχεον,ςοεπι πιοάο  ρτο εἴλεον,εχ τμ οιη εἱλέω. 
Ἐπεπειἑτ! ἀςπὶ ροετῖσο ρἰεοπαί, ἀἸοίταν ργὸ εἴποι, ὃς ἔειπον ῬγῸ εἶπον 

4αοτισαι ΠΠΠπ|| οτ φοταιν οχ] Ἰηα ἔσσω, ῃος Δα πὶ ἀοτ.2., 
Ἑ᾿ εἰστέυνο-, ΠΛ Πτοσ ρτὸ εἰσ μυ Θε:ραττῖς, οχ ἐειστέμίων ΡΤ εἰστέμην, 

φοτανπιεά, νεῖ] εἴφω, Ουΐι5 Δοτοίςοιπάα ροτί, εἴς ἐ είσοθο ὑτὸ 
εἴστοο ν οἷ ροτῖι9 εἴσω, Πρ αἰ βς4η5 ὁμοιώτω, ῃ4πὶ ρα ΠΠΠιϊατη ἰνασοτ 
Πρ ΕΗ είν ον οτὸ ἐωσεῤϑιψω δίξοτς τα ρτῸ ὥρμησοιν»ἐπῆλϑον, 
αμοά νἱάςτιγ εἴϊς Δ οἴω, ΘΟ. 

Ἑ εἰστέμζω αἰιτοτη αἴξ ΡτῸ εἰσείμίω, αὖ ἐνγνυμι ἴξιι ἕω Πσπιἤσδητε » ἱπ 
ἄπο. 

Εέλδομαι ετῖαπι ρ᾽οοηαίττιο ΠἸτοτᾶ ὁ ἀϊοίτης ρτὸ ἔλδομαι. Ἐτ ἐςτὶ- 
τιατιιπὶ ᾿πάς ἐέχϑαρ ρτὸ ἔλδωρ, 

Ἑέλσαι ἱτίφοπη ρτὸ ἔλσαι: πος ἀττοτη μὲσ ποορεη Ἰητογάτπ ΡτῸ 
ἐλάσαι Ἰατεγάτπι Ρτὸ εἰλῆσαι. πάς ραττῖς: ἐελ μῆμ Ὁ» ̓τίάοπι ργο 
ἐλμάθ., Πρ ηἸ σδπϑ ἐλυλαμᾶθθ. νοἱ εἰλη μήθ. Ἰητογάιῆτι ὃς ἄποκε- 
κλήσυβυ Ὁ. ὃ ἀπειργμῖν 9.. Αγθο ἀριιὰ Ηοπιοτ. 

Ἑέλπετο {πη} }Π1τογ ρΡγὸ ἔλπετο δι ἐλπετο : ὃς ἐΐλποιμῆν Ῥτὸ εἰλποιμῆν 
[ει ἐλπίσω μβν. Ατηρ Ροετίςσα. 

Ἑένδιω εν, ςοάςπι τηοάο ργο᾽ ἐὐδίωεν [δι ἐνε δευωεγ ὰ τῇ, ἐνδεώω, 
Εἐργαϑε, τ ἀςπη Ροειῖςο Ρἰςοπαίπι, Ρτὸ εἴρχεϑε ἔοι ἐργαϑε,ὰ ΤΠ ἐπ, 

ἐργάϑω, 
ΕΈργε “ΠΟ: Ρτὸ φργε ἴδοι! εἶργε γὰ, τῇδ᾽ ἔργω ρτὸ ἔργω, Ψηάε δὲ ῥτγατ. 
πιρογ εέργετο ργο ἔργοτο (οι εἴργετο: ἃς ρταττ. Ρ] αΓαπατηρεγιερ- 
κτὸ ρΓῸ εἴρκτο:ραγτῖς. ᾽ἐργυῖν Ὁ, ρτὸ εἰργω Φ., 

᾿ Ἑέργνυῶτι ἐαάεπὶ τατίοης Ρτὸ εἐφγνυῶτα, ]ιιο ἃ εἴργνυῶτο ἀσΥλιδ τι πη 
εἰ εχ εἴργω,. 

Ἑέρτο διιτοπὶ χιοά Ηεί γε αβέοττ ρτὸ ἐκρέμνα, ἀπ 21 βίτης ΡτῸ 
εἶρτο διὰ ἥρτο Δῃ 4110 ΟΡ ᾽4Π|." 

Ἐέρχατο,τατίτπι ρτὸ εἴρχατο [οι εἴρχάτο. ΕΠῚ αιτεπὶ Βοος Τοηϊ στῇ 
Ῥτο εἰρ γυῖῆνοι σειν. τας. Ρ᾽ αἱ παι ρογξ ραΙΤ. 20 εἴργω. 

τῶν ἴτθπη ρτὸ εἰϑιω:τοτεῖα ρου δοτ. ΖΑ πηρογιπηοά!, εχ αὶ, 
τπουη εὐνυμι [ει εἴω, Εχ α10 ὃς “ες ῥτὸ εἴςο, ργφιρ ἢ 04 π|- 
Ῥεγέ ρα Ετ ἀοτ.ινπιοα, ἰἦασατο ΡΤῸ εἴστιτο 7) Ῥογηΐηδτο οτίδιη σ' 
τ ΕΓ σάϊα, 

Εζίω ἐζας,εζυ, Ὀοτιοὸ (δου πάθη αι πη ἀἸοἴτιγ ργο ἑξων, εἴζας, 
εἴζα, ἃ τίν, ζάω, Ροτεῖι ταπλθι οἵΐε ετίαπι αὐ ματα ζῖμι, ΕἸ δ 
ζάω δοτ.ῖ.ε{Ἐ εἴζισω. 

Ἐζύγιίω τον. 2. ρα Πον ἐγδὶ ζϑνγνυμι ἔειι ζϑ γω ἕλς τίη βατ,2,ζυγώ, αο τ, 
2 εἴζυγον, νας ροίζοα ραΠΠαιιτ 1{Ππ|4, 

᾿ 
εἰ ζωον, ροοἱϊοὲ ρτὸ εἰζων,εχ τμετηζάω, 

ο; τι ρ ΑΙ, - 2.2 κὰν ͵ μεν. (μι! γέ: εἰζωσμωι, Ῥταῦτ, ραν εὐ] ζώνγυμε, παυιτιιατιτ πὶ οχ ζόω, ντ χ ὥγνυμὰ (μειεγήρ 

(χα τεπροτὰ οχ χόω πιμτπαάτιγι σά ΔΟτ εἰ ζωϑηιν, ὃς ραττῖς, τ εἶπ 
ἐζωσμθ.-. ὑνμσι 

, ε ταὶ “- - ῇ ; : 7 Ἐλωνονς } αιρίθ ιν 
τ᾿ γεροςτίςὸ ὑτὸ ὃ τοττῖᾶ ρεγίοηδ ργαίςητίς Πρ απ φΈ 1} ὦνεχ γοσ- Ἂν 

“ Σ ,͵ ΡΩ "᾿ - ΄ "" 

Βὸ εἰ τάς ἃς Εἰοι η γά. ἢ γέρε! ἢ 
ἀκ: πε τε ῥὰ " δ ᾿ ἥν ΗΒ τα δια 
εἰω, τί οτη Ροεεϊςὲ ρτὸ ἰδ, ογα ΠῚ: ἬρΥΡΓΟ ἡ ο»ογᾶϑ ς τη ρογέ πάϊς, τὐέρον 
πιο! 4 Ὁ εοάοπιτῆδαι. ἰμμόπτε 1 

ὰ ᾿ τς ΤΙ ς ΄ . Ἶ " 
Εἰ ὐκενΠ ΠΛ Πτοτ ρτο ὅ κε) ρΙςοπαίτηο Πτοτῷ ε ροςεῖςο : ὃς εἶὐκα ρτο: τ μαμῃ 
ἥκα,αοτιι, αζξιν εγδὶ ἔημε, ἔαοῖςητῖβ ἔμτο ἥίσω, εχ ὅημε, ΚΩΤ ἱ 

εἰ υύσανον,εο ἰοπὶ πο άο Ργὸ ἰωῤδανον ἃ τ]}. αἰδόνω, Ν Αγῖη, βαϊηρῆν' 
᾿ ἡδνανῇ ἣ ; Ϊ : ΠΡ εὐῶδα ἀθΟαι5. ΡτῸ ἡ ὅννα γ{(ὩΓΡΆτι} ΠῚ 5 Βαροι ροοιίςιιπι ἡξατη [1 - ΝΕ πὰ 

τεγᾶ ε ΡΙοπαίπηιπι,  υγίαπι νεγὸ ἅῶια {|| ροςτίσαπι μαθος εἰαυμαθο, μ 
“- Ν ὡ μῃ 

ῬΑταρΟσΘΏΡΓΟ ϑρονζ ἐφηῶνα ΡτῸ τἴφης, Εἰς Διιτοην ἐπηρεγίςέξιπι - ἐἰριθαν 
γνοΓΌῚ σι μέ, ᾿ ἀὐῇοα 

ΕἾσι ἴταρν ΡτῸ ἦσι, ος Διτοην ἤσι ροοτῖσα Δ ]γας Ῥάγαροϑο ρτὸ ὃ, αὐνπαιίμα 

[οἱ δος. 1} 1 ΡῸ οἴ ταυτῆῖς ΡΕΓΙΟἢ 5 Ππ σα γί θιι5 σοπιιη δείιο-- ΜΕΝ 
τιιπι αἰοί [ςετς 11 1|4 σα, ἀἸσογέαιιε λαξησι ργο λώζη, εοάέτηφας ἐμὰς τὸ 
πιοάο ἔησι ρτοὸ εὟ. Αττῖσαπῇ ταγηςη ες μάῃο αῷ σι ἐν τοῖς ὕποτε-- ἐμπόα Ὁ 
κτικεῖς τροϑιβκίω. ἃς ΡΟ. ΑγΊτΕΓ ποπιϊματαηι ξις ἐζύκειον, ᾿ ῥμκμο 

αιιδα ΠΡ νοι ἐπι ΡΓΙ ΠῚ 15. οα ὙτοΓΟτΙγ) ἀηΠοτᾶτ εχ ρτι[οῖς ϑταττ- Ι αἰοίλαρὸ 
τατὶς 5 Ναγῖπιις. ἀαβιωμι 

ΕἼσον, ἰἀ6ιη {110 ἃ εἴασον τείξς Ης γον. πὰς ἰητε 1  πγιιδ ἐἰάω ἀι- ἐἰμινιεα εἶδον 
Ρ᾽εχ ἔδσετς Βιτιτι πὶ» ὃς εἰὔσω Πἰ Πα τα ΠῚ ὃς «᾽ἴσω, ἅμ 

Εἶτε Γι ΠΙΠῚ ρτὸ ὅταν] [οι τὶς Δοτ. 2 σοηἰΠΠ λυ} πιο ἀϊ, ἃ ἘΠ 6 ΠῚ - ἐϑν αν οί 
τε ἔημι, ἐπὰν 

Ἐ δειλον,ᾷοτ. αι ν ΓΙ ϑεύλλω. ἡεινμννθ 

Ἐἰϑεένον,αοτ. 2 αξξιν τοὶ ϑνήσκω,απτποτιοχ ἐπ] τ}. ϑονω, ἔβαροιιάτα 
Ἐἰ ϑεὶσ,ραγτῖς, 4 εἰϑὰυ,αοτ,2. ρα. νοὶ αξξ ἴημα, αὶ μι 
Εἰ ϑέλῃϑνα, ροετῖσα ραγάσορεργο εἰϑέλῃς, γε εἴφηϑτι ρτῸ εἰφὴς » δῆ - ] ἐνγαι κίεν 

ὅδα Ρτὸ ἧςιΟοπινηξξιργαίξης οχ τΠ 6 Π|.ε ϑέλω, Υ κιμιον 

εἰϑελήσως ἕαττον ἐγ Ὀὶ εἰ Θέλω, πη ατιιατιτί απ ἐχ ἀπ Γτῆ θην. ϑελέω, ἐορυώπον 
Εἰ ϑεσειν,αοτ.Σ ἀπά !ς, το άϊ ἃ τς, τέϑημι, ΜΜςάϊα νοος εἴϑεντο ἀϊοὶ - ἔπι μοίδεν 

ται ἴῃ ςοάοπὶ τεσηροῖς δ αὐ ἐοάεπη ΤΆ στη. Ομμ1|5 ρτῖπηα ροτί, ἡγαικίρο 
Πηρ οἵα εἰϑέμιω,τοττῖα εἴϑετο. Ἢ βοϑμμκε 

Εἰ ϑυηδύμεϑει ὃζ εἰϑηεωῦτο , [σηϊοὺ ΡτῸ εἰ ϑεώμεϑτε ὃς εἰ ϑεωντο:ὰ ϑηέομαι ᾿ἐνρριξιμιμδι 
Τοπιςὸ ἐτίἀοπν ν πιτράτο Ρτὸ ϑεαομιαι,ν ηάς ὃζ Δοτ.1. πιο, ϑνη -- ἀπ ριούμν 
στάν τὸ ῬΓΟ 9 ϑϑασειντο, ΠοΟΠΟῚ εἐἰϑιέησεν γοσς ϑξιια Ψαυῖηι5 ἂξ- ΓΝ 
ἔστι ῥτὸ εϑεαίστετο ὃί εἰ ϑαευύμοσεν. ἡείμι ἔς 

Εἰϑυκα, ΟΥΟΤΟΥ ΟΓΟῚ τίθημι σοητγα Γορ ΪΑτη ΡΓΟ εἰϑησοννε εἰ δώκα 11 ἴων Μεαι 
ταρα!ατῖτεν τ] 46 πὴ ρτὸ εἰδῶσιν [ἀτρατὶ ποτιιτῃ εἰξ, Μιμτιιατιις ΠΝ 
διτοπη ἰὸς τίϑημι ξιταγα πὶ ἔπι πὴ δὸ ἐμ, ϑέω, ἀϑιίόσου 

Εἰϑυλα,δογ. τι ἔξ, ν ογθὶ ϑοέλλ ωγντ ἐἴψηλα εἰ ἃ ψάλλω, ἀξ ῥα αίροι 
εἰϑίω,λοτο, ρα πος. πγοϊνὰ νογθο ἀδξίιο ἕηματρτο α1ο ὃς εἴθύν κθιδει ἐὰν 

Ῥιςοΐτατ ἐπῖμη ἃς οἷφ εἰϑη ὃὲ ἀφέϑη, φι!α ἀπρ]οχ εἰξ ῥγωτογίτινηι ἐπεισ κῆτο 
ΡΑΙ͂. ἕμω ἃς εἶμαι. Ἷ ΠΝ 

Ἐἴϑου ΡΓῸ εἴϑεσο, νι 8 ρτὸ εἷσο:(ςςιρεγίλοτ. πο. 1η4. πηοά!, οχ τα. ἀἰυὐπεα , 
τἰϑυμι, ἕλος φὨ ΟῚ πέϑυμιδοτ. 2 αξξ, ϑίω,ν ηάς Ρ4 11. ϑεμίω,διίς- ἢ ιὰ μιθογισίο 
οἰη4α ρογ[ ἔϑεσο, εχ 411 εἴϑον, οἰ ςἔξο σᾶς ἐο οητταέζο ἴῃ να. Ῥδυμα ιπς 

Εἴθρεξα,αοτ. τ. ξξυν ΓΟ] τρέχω του] ἴῃ αὐρίγαταπι γοπογία, ρτόρτοῦ ᾿ς [αἰ Δ 
χὶ Ξ1πὶ (τηπεῃς 5 ἴῃ τεέχω τηυτζάταιη ἔπ 1Π τ᾿  ΧῸ ἐμῃ η σε 

εἴϑρεψα, ἐς αὶ θυ] ἴῃ αἰρίγαταπ τε πεγία, εξ δοτ.τυὰ νερὸ τρέ- ρα κυ οτὺς 
φω;οὐλις τι τῤέψω, ΑΟτοτ ρα , εϑρέφϑίω δ τεξτὲ ᾿τιάοπὶ Ρεγ γλημῇδ, 

αἰριτοταιη [οι] ατατ άπ θῖτο. Ἐλεριήλαον 
Εἰ ϑώσι, τεττία ρου δοτ.». ρα, οηπιη δε. ποάϊ ὁ τῆι. ὅημι, οχ ρυῖπια λυποῦ 

ἵ εἰϑώ, ἘΔ ἀτοπὶοχ Δοτ.2. 4171 ἀϊς, εϑίω. ' ἘΝ 
εἶ, Γδσπιπάα ρετ ναὶ εἰμὲ νο] ἐζμετἰητοτάα ὃς ἱπηροτιργοίςης γοῦ- Εἰλιιῦπ δος 

ΒΪ εἰν ηἧς δέει ὃς ὥπει ΡΙῸ δέει δὲ ἄπιϑεπους τίϑᾷ φαοάιια ΡτῸ Ελόνδα, 
τίϑεδι ΓΟΡ ΟΓΙΓΠΓ. {εκ 

ΕἾ δώ  ΈΣΒΗΝ γηέτιι ὅμειγτο 480 ὃς 3α ἀϊοΐτιιγ Ροετίςέ,Α - ἀλέλαι 
"σαὶ εἶα εἴν ἃς ἐπτογιςξείο αυςάαπι μοτιδτίσυργο 410 εἶα απο - ΠΝ 
4" [ττὶ Εἴτατ, ; ὶ ᾿ ΠΝ 

εἴαντο, ροοτἰ οὐ πιο τὶ σΔυ ἃ ρΤὸ ἐΐαντο, μος δυτῷ εἴαντο ΤΟΠἸς άπ τὸ-- ΤῊΝ 
(οἹυτίοποπι μαθεῖ σῦν ρ τὸ ἑῶτο, ποι εαλω ρτοἦλὼ ἀἰοἴτηΓ, δΖ ιϑεμ, ' 
ΠΠγ} [τὰ ἃ ΠΠανργατ πυρογξο δ ἥμα Ηείν οτᾶτπθῃ ἜΧΡ ἧσαν. δ νας 

εἴασε» ΤΟΠΐσα ραταρομο τοῦ σκε ΡΓῸ εἰ ας παρ ογξν οὶ ε᾽ ω, Ατ εἴασε ψιϊαη 
εἰ δοτα εἰμ ς πη, ἢ ἔπιε Κοὶ 

εἴαται ἃς ἑΐατο, ροοτϊςὸ ὃζ πιοτγὶ ρτατία ρΡγῸ εἴτε ὃζ εἵατο, Εαται Δ1}-- ἰαϊαιάς 
τοῖι ἃς Εἴατο [οηἰςὲ ἀϊέϊα ἤππτ ρτὸ ἀῶτα; ὃὲ ἰωῶτο: αιοτιιπ {Ππ4 " 
εξ ρ τατον. ρεγέ. τεπιροτῖς νοὶ ρταίξητῖβ μος ρα! Παπιροτέ, γᾶ ταῖν 
γε] 1πῈΡ οτέ. ' Νὴ ἡ 

εἰ ζειν, Τοηἰςα αὐδιαι μέσα τῷ κριταὶ χοντος ἌΡΤΟ λείξειγρί οι εἴξεῶγ 4110 - ἥδε ἔκαι 
ὅτις ἃζ εἰζοί μῆυ Θ΄ ῥγὸ λείξεώϑου ὃς γλειξϑυβυ 6. ' ἸΑΙ 

εὐἰδείϊω ΟΡτ τον οτθὶ εἰδυμώτεχ 4110 δὲ Ἰηῆιν, ρταίοηϑ εἰδέναι 5 ντ ἕχ ΓΝ 
σιδείζων ὃς τι ϑένωι εχ τίϑημι, Ηφς φηἷπι ξογπιατῖο Ππιρ ϊοίοτ εἰ Ἷ ἤν, 
ἀιὰπι δοτῖιπὶ ΖΕ ΠΠπ| 4 οχ εἴδειραν ἀϊσιιπτ μεταπεπλά δε, 5 Βος ἴδον 
δυτοπι οχ εἰδοκεναι συγκεκόφϑεαι: ἸΝοταπι διζοπη οἰδ εἴϊε σπμἶτα ἩῊν 
νεῦρα ιοτγι σισατη τοπηρογα [δηϊτᾶταν πογπηαπι γοῦθο- ἡ γίϑ, 
ται πῇ ἴῃ μὲ οΠηςητπι,αυσρέδαιν “{0 εἰς ὦ, ΦΈΝΙΝ 

εἰδύτω, ἔτ τα δι ν εΥ ΟῚ εἴθ, πιατιαυτίππι ἃ τ᾿, εἰσίω, μα πὶ οχ (εΐαςς τἀμὰ 
ἔσω ἔλεῖι. ἡῆμας 

εἶσον, ον.» Αξν,ν εὐ δὶ εἴδω:ρτο η10 ὃς ἔδον ἀἰοίτιιτ, Ι εἰκόνα 
Εἰ δοστιν, Βοξοτιςὲ ρτὸ εὔϑδονογἀσοταητ, Ττδάμης σπῖτι Βοβοσος ἵεσῖ. ΓΝ ως 

ρῬετίσμαϑ ελολρι, 



ε 
Ῥεγίομδς Ῥ᾽πγαϊος ἐπυροτξς τὶ ὃς νττϊαχας δου 5. ἐσοδυλλά- 

εις ςει : Ῥτίμλῖς Ῥτα ιδιις »ἀἴσεητος ἐτυπήῆοσοιν Ργὸ ἐϊτυπῆον, 

ἐγύψαναν ριο ἔτυψων, εἴδοσαν ρτο ἄδον, ἐρρέϑοσαν ρτὸ ὄμαϑον, ἵν. 
ϑοστν ΡΓῸ ἡλῦον, 

αἰδὼ, ργαν [της τιδιπξείμξὰ νογθο εἴϑημι, γε τιϑαἱ ἃ πίϑημι, ἱςώ 

ἵξημι. 'Ναυα, ἐδὼ ἔσι εἰδέα ξαεῖτ ηυα ἀΔπὶ τεπυροτα ἴῃ πηοάμπὶ 
γ οι σογιη λῃ μὲ5 ΤΙ ΠΠΣΓΙΙΠῚ εἰδεζέμν; ἴῃ Ορτατῖιο ρτα ςοτὴς τοτα- 
Ῥοτὶσ:εἰδαν Ἰη (Ὁ μπδλ τι τεὐδέναι, ἴα Ἰη Ποἰτίιο, Ματιαητιτ ἀὰ- 
τοῖι γετθᾶ ἴῃ μὲ ΡΓφίςης Ππ4 (δι πέλ τα] ἃ (ι15 νου δὶς οἰτοῦ- 

θοχἰς, τίϑημι ἃ τιϑέο Ἰρυμι ΔὉ ἐς ώα, δίδωμι; καὶ διδίω, ὃς ἔς αἸ]α αν 
ἰτιθ ἢ 

Ἐἰδιὼ »ραττίς. πις ἀπ πὶ εἰἴάςπι τῆς αν. εἰδα ἴοι ἀδέω. ἔαςῖτ οηΐ ΠῚ 
1η Ἰηάιςατῖιο Ρτατεγίτα πη πτοᾷ, εἶσα ἃ Ειτ.: εἰδῶ, νηάς ἃς ἀοτ. 
2. ΕἸΣΑΦΙΕΤ ΤΕ) 41} μος εἰδὼς Ρέγ [γασορεη οχ εἰδυκας αυπὶ 

εχιζεἰπηεπτιίητοῖ αιιο5 εἰς Εμ τ δε α Ετν πτοϊορὶ [ςητοητῖα ἔπ- 
Ῥ]οῖοτ εἴς. 

Εἶτν,τεττῖα ρογίοπορ γα ορτοροῦ [γ ποορςη Ατεῖςαπι Ρτὸ εἴνσεεν,οΧ 
τῆ ἐπι. εἰμά. Οτη ὅς σαττετᾶς Ρογίουναβ ρ] γα! ς πυπτοτὶ (γηςο- 
Ῥεη δὺς ρατὶ ἀπηοταητ,  ϊοίηυς ἅμᾷν ρτο εὔημῆν, ἂν εἶ τε Ρτὸ εἷ- 

ἡτὸ ἤςυτ διακρανϑεῖτε ῬΙΟ διακρανϑείητε ἀρμά Ἠοπιοτ.ερὶ, {αρτὰ 

ἀοειι!Ῥτῖπνα αὐτοπι πρ], οἴ εΐω, 
Εἴζω αἰιτότα εἰς δοτ.2ιορτ. δέξιι1) εχ τμ πιάτο ἵνμι, νι ϑείνω γε τί- 

μας 

εἰϑίω, ἴοι ἐϑύω,λοττ ρα Ἰηάϊς,πιοά!, εχ σοάεπι τῆ οπη. Ἑλοῖτ ο- 
πἰπὶ ἵνμε ίειι ἕω ργατοτγι ρα, ἀρ] εχ» μαι δὲ ἑἴμαιιν πάς ἀϊπιρίεχ 
τ{ἰς δογιίτι5.εϑίυ ὃς ἐϑίω, Ἷ 

Εἴϑισειγαοτοῖ ξεν οὐδὲ ἐθίξω, εχ απο δέ ραττίςίρ. Ργατοτ. αἕζ, εἰδι- 
κωςηϑς Ῥταῖ, ΑΙ εἴθισμαι. 

αἴκα,ργατιροτξ πιςάςν ει δ] εἴκω : Ῥτὸ 4110 Αττὶοὸ ἔοικα ἀϊοίτιγ τα- 
τ ρετῖτα ἐπί τια ! Ρτα πεῖς Ππτετὰν ὃς « ἴπ ο γοτγίο ἤει ἰῃ πέποιϑτο, 
οἴδω. Οὐ άαπι τάπης νον οἤσαοτ., Βαξοτίςιιπι ὑτὸ εἶξαγντ 
ἔϑυχανρτσ ἔϑυσω. 

πὲ αὐ ρτατιροτξ πιςά,νοτΕὶ αΘ]] εἴκω, εχ ολπι5 ΡΙ υὐαιιαπηροτέε- 
ἐΐο εἴκειν Ατεϊςὲ ἤν ΐκειν, 

Εἴκα,ργάτιρετξ ξείμυσα νετθὶ ἔημι, Βοξοτῖςιπι (ξουπάμπι ιοίς 
ἄλτι ρτο ἧκϑι» νἱ τέϑεικσι ρτὸ τέϑηκα. Ῥοτοίξ ταπίςη εχ ἕω ἔοτ- 
πιάταμι ταῖς μαθοῖς διιρτηθητιιπι ἀἸςἰ ια]ς πα, εἶλον, ἔχον, ὅς 
«α Πὲς ίμοι Πυλ}]14, τις εἰ πιίγαπι , Δι σπιεητὶ ἰοςο ἤθι αἰεὶ: 
(ουιπτ ἴῃ ργατετγίτις ἃς Δοτι[]5. 

Εἵκτον ὃς Ε κτίων, ροςτῖςα ἀϊρμτμοπρὶ ἀϊαἰγῇ ἀἰσυιητισ ρτο ἄκτον 
8 εἰκτίω, μας διιτοιν,(γ ἤςοροη Ραῖ]λον Γατραπτιμ Ρτὸ εἴκριτον ὃς 
εἰκοί πίω, ρετίοπὶς ἀπ Ἶδιις ργατεγτί ρετες ἔνι ὅς Ρ]  μταρετ- 
ξεδι κα δὲ εἴκεινγεχ τΠοπι. εἴλω, ; 

ΕἼκτοδυτεπι,οΙξ τεττῖα ρογίοπα Πηριργατετι! αἵαυλπι ραἤπιι,εχ 
φεΐπια ἔϊγμίων ρα ἀτιάσπι ροςτισαπι ἀἰρῥιτποηρὶ ἀϊαὶγπη,ἔὰ- 
εἷς επὶπὶ εἴκω ργατ. ρα ΉΤ. ἴγμαι, εχ ἀξλλιιο εἰχα, 

Ἑἰκως, Ραττίς, ργώτογι ΡογΕ ἄκα,εχ οοάξεπι τῇ. χω. 

Ἐϊλεγμαργώτοτιρογξ ρα. νοτθὶ λέγω 5 Αττϊσιιπὶ ΡΓῸ χέλεγμαι, ἴο- 

Ἰεπτ σπῖτι Αττὶςὶ δὰ πλσητ πη λ9 φιοτιτηδπι ἃ ἃ ᾿ῃςΊρΊ α- 

τἴμπι ἐπ ργατοτίτς γοττετς ἴῃ εὐγτ εἴληφα οτίατι ἀϊσυητρτο λέ- 

ληφαγοιρῃοηῖς ρτατίαγντ ΡῬυϊταταγπάς Ραττιοὶρ. ελεγμνθηργο 

λελεγμῷθ.. 

Εἰλειφα ιτί ἀεπι ρτατ, Αττῖοιπι γετδὶ λείζω, το λέλειφα. : 

Ἑΐλετο,τεγεῖα ρογίπρ. ἄοτο᾿. πιο εἰλομέω» εχ γεοιθο εἰρέω,πγυτυᾶ- 
το ἔπαπι ἔατ.2.4Ὁ Ἰλι ἢ π.. ἕλα, 

Εἰλνωῦτο, οτὶςὰ ρτὸ εἱλέοντο ειι εἰλοειῦτο, ἃ τῇ, ξΈ]τ10 εἱχέω. 
Εἰλέλεϑει, ροοι!οὲ ΡΓῸ ἐλυέλυϑει, ΠΊΕ ΓΙ σταιϊα ἰη[οττὶβ ἐ δέ οὐδὸς 411- 

τεπὶ ὀλήλυϑει εἰξ ῥτατ πιεά. νογδὶ ἔρχομω ταυτιιδητὶς ἔατιγιιπι 

«δ, Ὁ ἐλδϑα, ἐδοῖς εαΐπι ἔτιτ, 2. ἐλυϑώ, Ἔχοτηρτο « οχ ἀρ ἢ: 

τθοηρο δά σοττῖρ᾽ επάδηῃ (ἰχτα τορι Δπλ)ρεπιι ᾿εἰπιάτηςν ας 

Δοτ,2.ἤλυϑον,ὃζ ΡοΓ γςοροη βλϑονιργατ. τις ἷλ υϑ, ὅζ Αττιςε; 

το ΡΠ ςατὶς ργίπηῖς ργδίοπτ5 ἐλόύϑω Τἰτοτῖς, ἐλύλυϑαι, Ὁ 

Εἰλύλυϑ μήν, ροςτίςα ἴγποορε ρτὸ εἰληλύϑαμᾷ. Νιοιαπάᾷ νογὸ ρτς 

τογξα εἰξ, αιοά δά εἰλήλνϑει αττίπεῖ. εἷς χαϊ ἀϊσδοτ η ῬτΊπνα 

αυΐάεπι (γ 1404 ροετίςαπι εἴϊς ἔκ πισιν τῷ «, ἴῃ Ῥοπι]τῖπηα νοτὸ 

{γησορεη ΚΕ οΙθις ΡῬγορτίατθ. ΕὐΟΣ τρϑ ὅϑιεσιν πῈ ε ἐγ τῇ ἀῤχάσῃ 

Τοηΐςαπὶ εὔῆε (οτὶ διτοαίτογαπιαπτε πὶ Βαπουῖσαπη., : 

Εἴλημμω, Αἰτὶςὸ ρτοὸ χέλνμμαιοντ εἴλεγμαι βᾶ01ο Δητὲ ργο λέλεμαι: 

ρτγατοραῆϊνοεν οἱ ας λαμέανω επατιιατίιπὶ δ τθ
Γ τη ςαλ,λύζω, 

Ὑπάς ρατγτὶς. εἰλυμμῖύθ' ργὸ λελημρμῆθθ', Ἶ τὸ 

Εἴληφα,ργατοτ, αξλτιιτι εἰι!ἀθπὶ τῆς πιατὶ5, Αττὶ σα πὶ ἰτάεπι ΡτῸ 

λέλυφαι πο Ραττὶς, εἰληφώς. ᾿ ς ; 

Εἴλυχα, τί επν ρας. τισι γογθὶ λαγχαϑω ΡΓΟ Ἀδλυχα: εχ ἴηι. 

τιςπιολέχω. Ν ᾿ 
Ἑἰλίχατο, οηϊἰοὲ Ῥτὸ εἰλιγμέννοι στιν; ΤΕΤΤΙΑ ρετί. Ρίατ

ιργατ  υ αν 

Ῥετγξιραί:δ.1Ὁ δέξ.τθεπι, ἑλίασωιντ ὁρώρυ χατὸ ̓άδεπι ἀΐσιπτ ρτῸ 

ἐρωρυγμένοι ἦσαν, ἀῃτο τὸ ἴῃ τοττία Πα] αὶ Ἰηΐοττο α 5. ὃζ τεηιΐ 

τα Ῥταοςηἐτοσοπιιοτγία ἴῃ αἰρίγαται,. 5 ς ἢ 

Εἰλόμίω,4οτ.:.πιεὰ, νογὶ αἱρέω, πη ΓΙΑ ΙΕ 4ὸὺ2 ἕλω, οσἰμ115 τογτια 

Ῥίμτ. εἵλοντο: (εςιιηἀ4 Πα ρα]ατῖ5 εἶλν. 
Εἵλον,οτ.2. ἀξὶ, εἰς αν τῆ ςπι. ἢ 
ξἴλοχα,, Ατεϊςὲ (εσιιπάιιπι αιοίίαιπι ῥτὸ λέλεχα : ργατεγιρογίςξξ. 

κρθ0 Κ δ 

εἰτῇ γζεημα 

ἜΡΕ 

φἰϊιυμτ γογδὶ λέγω, μαθοῖ δυτεπὶ 9 ἰπ Ροπυϊτάπια γτ κέκλοφαν ' 

Ε 973 
πέπομφα, ὃὲ {{π| 1} 12. 

ΕἰλύαταιΙοπἰςὼ Ρτὸ εἰλυμῆνοι εἰσὶ εχ τις πη, λυ, ΓΙ ξξπὶ ςηἰπι εἱς 
Ραιΐο δητὸ οτὶδιη !οπος τογιῖα5 ρογίοηας ργατεγίτογιπι ραἤϊ-- 
τιοτγιιπὶ ἰηἀἸσατίι πηοι ξογπιατο εχ τοιτὶῖ5 Προ] τίθιις» ἰπ- 
ἴεττο αδηῆτς ταὶ ν εἶ το. . 

Εἶμαι, ργατιρειξ ραΥ Ἰητεγάμπι νογΟὶ ἕημεν Ἰητογάν πὶ ν οὐ δὶ ἔγνυμε: 
ἀφοόσυς Πσοϊῆοδης τη οὐὸ πηι (υπὶ 7) τποάὸ ἱπάμτιις [απι, 
Μαάς ράττις. εἰωΘ., 

ἙΕἴωαγμαι Αττϊςὸ ρτὸ αὐμαρμαι ρτιρογιραί ν ογιδξε, μεΐρω, ἔαςἰς ἐπῖπι 
μεέρω Ῥτατι ρα, μέμορμαιντ απείρω ἕαταρμωγκείφω κέκαρμαι τνηάσ 
εἴμαρμαι βτραυρπηοπτο μὲ Αττὶςὸ ἴῃ εἰ σοηιιοτΓΟοἤ οι ἴῃ εἴληφα, 
εἰλυχαγεἴχεγμω αὐ ρ τη οητιιρη λα 1π εἰ γον ἤιπὶ οὔτε ν]άσπλιι5., 

Εὐωῳ, ροετὶςὸ ρτὸ ἐσμῆβερτίπια ρεγίρ! τον ογ. εἰμί, 
ΕἰμάμωΠ οτὶςὲ ρτὸ ἐξ : ργαίςης ἱηβη τίν εἰυίάςπι τῃςαγατ, ΗΔ- 

θεῖ γογὸ 1ΠΠπ|4 εὔμβεαι « αὔοιτίτιαπν. Ὀ1 εἴτε οηᾷατ Ρ τ πυὶπι δμϑν αν 
Τοτὶςὲ ρτο ἢ), ἀεϊηάς εἴωαι, Δάτιοςατο 4 4 εν ντ νοϊυητ ποπ- 
ΠΏ}}1, 

Ἑἰμὲς, Γγοτὶςὲ [τ ἀς πὶ ρτὸ ἐμ, ντ λέγμες Ρτο λέγ μ ἀϊσιης 14 ξ, 
εἰμδὺ αυιτοῦη Ροετϊςὰ ρσὸ ἐσμν, ντ ραι}10 δητὸ ἀοςιν, οἵξ ἃ τῆς. 
εἰμί, φιλπαιαπη [ςοιπάτιπι Ηογαο! ἀςπὶ εἰμ τορι ατίιις ες 

, υὰπι ἐσμδιντ ργοϊ χίας ἐοςοῖ ψατίη, ἃς 411]. 
Εἶνεριατι τ ρογξνοτθι εἶμι, θαι :Γεσιηάτπὶ αιοίδαπι ροειϊςὲ ε- 

τίαπη ν Πιγραγί (ΟἹ τιιη ρτὸ ἐῶ ογαπλ,ὰ τς πη. οὐμέ, αυδιι5 ποπ- 
ἀπιπὴ Αἰ εητίτιὶ ροίϊιηι. . 
Εἶνα!.᾿ΠΗπιαοτ. 2. Δεν, τῆς αι ἕημεγντ ϑεῖναι εἴς Ἰηἤη,Δοτ..Ἔχ γεγο 

τίϑυμι, Ατ νεγὸ ἐῷ εἰξ ᾿πῆηιργαίεηβ γουδὶ Πιδιχδητιι! εἰμί, πᾶπα 
ὅμι Πρηϊβολης πορδϑομαι» δι ρτορετι[ραπιοηση, ἕασῖτ ἐέναι, 

Εἵνταιτοιτῖα ρεγ ρ᾽υτιργωτοτιρογξ ρα ὥμαι, ἀς φιο Πιρτά,συῖτις 
Ρἰυαυαπι ροτέ, ἕντο, 

Εἴξα,λοτ. τον ετδὶ εἴκω, Αὐ τςττῖα ρετίοπα ρἰμτ. ἴξασι, Βατοτὶςὲ ρτο 
εἴκασι ν(ιτρατᾷ σοπιρογιτατοΡΙ εοραίπιο “ἰτεγας σοέίταις ῥτατ. 
πῆς, ποη ἴτοπὶ Δοτ.".ἀξτ, Ατι τορι. εἴξασι δ᾽, ομωὺ ἐρίοισι πεπῖαμέ- 
γοίσι. ἘΤΥ ΠῚ. 

Εἶ ποι, Δοτ.1.ἀπότηδίτις σογδ] ἐπα ἔστω, ντ τγαάιητ ποῦθ}}}} Οὐδ 
ΠῚ ρτατοτίτιιπν ποράϊιπι εἴϊο ἀϊσαπιι5,γορυίαγο ογίτονι εἴκα, Α΄- 
οτἰΐζιιπι ταπιςη ΡΟ τις εἴξε, οἰεηάϊε Ραττὶς τας. 

Εἰπε, πῃρ. οτ. 2.40 εἴπον,ντ λαζὲ αὐ ἔλαζεν, Ατεὶςὲ πτιτατο Δόςεπ- 
ταινντ νοίππς ποθ μ}}}1.Α Ὁ ἐοάεπη το πη. ἔπ. 

Εἰπεῖν,ἱπ ἢ πἰτίτις οἰ! ειτι δουι 1.40 ἐοάοπι νογρο. 
Εἵπεσκε,[οηἰςὲ ρτο ἅπειτοττῖα ρεγή Παρ. Δοτ.2 εἶπον. 
Εἰτσράνα, Αὲ οἸἵσα ρατάροσε Ρτὸ εἴπγενντ “ῶδα Ῥτὸ Τρ οσγι:ιίυδις 

δῦ ςοάεπὶ τ ςπι. 
Εἰπόνίω, Ἰτηροτξινετδὶ ὑπομαι,ατιρτηοπτὶ ἰοςο αἰοίτιιπι διαδεῃβ ονξ 

ἕλον, ἔχον, ἃς Ππηλ} 14. 
Εἵτπον,ιοτ.  α ν, νοτδὶ ἔσω, τί ἀοπι αυσπιοπτὶ ἴοςο μαδος Α(οἰτιτι 

17 υ σά ἴῃ γε! φυοτγιπι φιοηις πιο οτῖπὶ τοι ροτῖδι5 ἱπάς 
ξοιπιάτὶς γετίποτιι ροου Ἰλτὶ αι 44 πὶ ΡΠ ρῖσ. μά ΠῸ εἰπε ἀϊ- 
εἶταν ἴῃ ἱπηρεγατίινο δέ ποιμι ἴῃ ορτάτίιο, εἴσω 1π (υδεππέξιον 
εἰπεῖν ἴα ἴω Παϊτίπο, ἰτὶ ἀέπναιις ραττίοῖ ρίτμπι ξαςὶς εἶπαν Αἴ εἰπὸν 
ἰδ ἱπηρετγιεχ δοτ τ. πα, τυυτότυτι μαῦςης δοσεβτιπι ἐτιά ν τ 

εἰπὲ [τὸ ὥπον:ξοτίαπ οτῖαπι δά ἀνετεητίαι δοτ.ζιϊπάϊς, πιο], 
Εἴργασμαι εἴ ργαττ αι εἰργάδθυν» {ππτ ρτδττ, ρ γέ, δὲ δοτῖ. ρα δ ααῖυσ 

το πιατ. ἐρχέξω, αιιοὰ τ᾽ ἄς τι τι πιςητὶ Ιοςο αἰεϊ(οἰς εν μὰς δὲ 
ΔΟτ πιο, εἰργαστέμίω. 
Εἴργμα ρτςτι ραν ογθὶ ἔργων οἱ εἴργωται ἄγγμαι εἴτ 40 εἴργνυμε,τνιι- 

ταδητε ἐπί ἀαπὶ δῷ εἴργω [πα τε ροτγᾷ. 
Εἴ; α,Τοπὶςὰ ρτο ἐρηγίεοιιἀα ρογί πρ.ν ετδὶ εἴ ρομαι, ᾿ 

Εἶρεο. Τοηϊςὰ [εἰ ἀφ; ργο εἧφρυ:(ςοιπάᾶ Ῥετίἀπιροτιρταί, αὐ ςοάξ 

τῆ ςπι. 
Εἴρεκαγργδτοτορογ δεγ ἴπιι (νετδὶ ἐρέω, Βαθοη5 ἰολεῖτῖπιπι εἴοοο 

διιρπηθητῖοντ εἰ πον, εἴργασμαι, ὃς Πα α. Οὐἱως ρα εἰ ρημα: νης 

Ραιτὶςὶρ. εἰρημῆύος. ᾿ Ῥ 
Εἴρυχας ργατιρογξ, ξεν ογδὶ ἐρύα, Βαθοης δέ ἵρίπιπν ἰοςο ἀιιρτηξτί 

αἰοίτα πιο 4ο τ. ἴνυσετρτατῖ πυροτ εἴρυον, 
Εἰρύατο,ΓΟπἰςὰ ΡΓΟ εἰρυυᾶνοι ἅ πον : τοτιϊα ροτΐ Ρἰυτ, βία οΧ3 Πηξ- 

λητο τὸ ἰηίεττο αγῇοιτ ἴῃ εἰλύατο αν ςοάεπὶ τι ἐρύα, 

Εἰἴρυτο,τοττα ρογί ππρο] πυτηςρτατι ρἰυΐμααι ροτξιραίπαϊ, αν 60» 

ἀεπιτῆςηη. ΚΑ, 

Ἐρχαται ὃς Εἵρχατο,[Οπὶςὰ ρτο οἰ εγιῶοι εἰσὶ ὃς εἰργμῆψοι ἦσαν : ρταῖ. 

γνετίεα, ὅς Ρ αἰ αυαπηρετγξνογοὶ εἴργνυμι ἴξι ἄργωχίιςις οἰλίχατθ 

Γυρτά. παι τν 
Εἴρψα,οταϑ οτδὶ ἕρπω, μαΡεης ὃς ἱρίς εἸοςο ἀαραιοπτὶ ἁἰοϊτιιπιρ 

ντ ζρυκα»εἴρυκρινδζ Ππη}}14.{π|άεπὶ ἴῃ ἱπιρογξίαοις εἧρπομᾷν. Σ 
Εἰρώτων δί Εἰρώταν ΓΟ ἐρώτων δζ ἐν ὦτει» ΓΔ Π 0118 ΠῈ ΕΧ εἷρωτάα, μα ξτο 

Ἰοπίςαπι τρϑϑνεσιν τῷ ποις διεἴγω Ρτ0 ἤρω τορϊοὲ γίαγρατὶ ογο 

ἀϊταοτν τΝ Ν' ΓᾺ 
εἴρίεσιπάα ροτίοσια ργαίδητὶς γε] Ἱπιρογβςξει ἃ εἶνε εἴμ. ΔΡ εἰμὶ 

λυτοαι πὸπ ἀἰςὶ ὥς ἴει εἰς τγλάυπτνοχγτοηω5) ἰάαις ςηοἰττιςᾶ 

εἴτε ᾿Ἰπτεγάμπη. ΠΝ ν ᾿ 
Εἷς, ΑτΓΟ ΔΟΤ.Ψ ἀξιλαῖ ὰ ἐπ ει ἵμνε ϑεὶς ἃ τίϑηρα, Ὁ 15 ξασπιῖῃν 

ἄστυ, αττατη ἕν. τὴ 
Εἶχα, λοτ.τ δ ἀπτογάνηπι νοΓΡὶ εἰδωϊητεγάυσιν ογθὶ ἀρ Ρ ΟΣ 

σα εἰῖλπι ἀϊςΐτυτ, τεσ τα ἀϊρμιβοηροιςοπιετγίόηαε εἴπ 8ὅ 
τ ΟΣ 8} .} 



! Ἐ 844 Ἑ 
δ εϑέυ, Ποτιςὸ ρτὸ ὀκϑεῖν, Πρῃὶ ἤσδητε ὀκτού γεν, αρυὰ ἘΙΟῦ ῬοΠΣ 

νεγὸ δἰ συ δὲ εἴς οτίατη ρτὸ ἐλϑεῖναι, ἃ νεῖθο ἐξτίϑιημων, 
Εἰκεχεγάοτ. ᾽ν οΓΡ1 κεχ αὐα, Πγατιατ, ἃ κεχ το, 
Ἐκλαγουδοτγ. 2. δέξιν εὐοΣ κλαγί, πηαταατ. ἃ κλύγα, Αἴ δοχο εἴα ἔθη 

ςἢ ἔκλαγξα. 

Εκὰ ἀδδωνγα οὐ ξ 1. γετθὶ πλαω: γε ὀκλοίφνον,αδτάξετιραἤι νοτδὲ 
κλείω, 

ἙἘκλέλαϑοτ, Ροοτ σὲ ΓΟ οἰξέλαϑον,δοτ, 2, ἔξ ν τ ὶ ὀκλήϑω, Αε ἐκλῆ- 
λαϑει,οἰϊ ργατιπιετπὶ οἰ (ἐξ ν εν δἰ »μαθεπϑ κ ἴπ α οδαοτίαπι. 

Ἑκλήϊσανοοηϊοὸ ΡτῸ ἔκλεισεν, οί τᾷ ἀϊρμτῆσηρο. δ ε ἴῃ» ςοῦ- 
τοτίο ΝΠ πιδ  ἰ5 εἰς ἃ κληίξω, ψτγοαας ςοττὸ τηοάο ἀογιαὲ 

(ὐδίοίρτο κΑτ ὥσεο αἰρίτατισι εἴ λοτοτιν ΕἸΣ ἔγνυμ) ἴα ἴω, 
ψὶ σείμίω, ἀοΥ απο νοθῚ εἴδω νεῖ ἕω αχροπίτυτ φηῖπι πὸ (οἢ ἐπὶ 
ὡμοιώϑίμ», ἀξ ΟΠ ΟΠ δερνύησεε, (ς ἃ ετίαπι ἐπορόσϑίω, νης οἰ εἴ σευτ᾽ 
Ἰμῴνερτο εο ψιοά Ἡονπηοτιι ἀϊοῖς βήθ' ἔμ, ἰδ απαιτεῖη πᾶς 
Πραΐεαπε 4ιΐ ποπ Ὁ μι, [πε δΌ εἴω ἀεγήματιιπι ν ἢ πς. 

στα! [Οπὶςὸ ρτὸ εἰσῃ σα] ρογίοα, ἔατοι πιοά),οχ τμοπι ἴδω, 
νοὶ εἴω. 

Ἐἴϑνα, δε οἵ σα ράγάρορο ΡΓῸ εἷς, γι εἰπρῶνα ργο εἴπῃς, ἐφηῶνα ῥτὸ 
ἔφηςτὰ το πη ὅμε,αρ ἃ Ἡοππετ. 

εἴϑεῳ ἰη ἄπ, ργατορετξ 1 Ἰπτογάμτα ἃ νεγθο τη ἱπτοτγάπιι ἃ τῇ. 
ἕννυμὲ 6 ἐϑιντ εἰμα) ΠΠΠΟ4116. δήψμαν, 

Εσιντεττῖα ρεγί Πορ. ν οὐδ] εἶωὶ : τ νεγὸ οχγτοποπ εἰσὶ, εἴ τεττία 1 Ἑυϊίατῃ. ο . . κι σμδι 
Ρ᾽αγα δον εγῦι (δ τδητία! εἰμί, ὃς Ἐκμανωὶ,αοτ.2. ΡΠ ςοπἰπξξίτι! πιοάξ,6χ τ οπιατι ἐκ μαϊνόμαὟ αδὲ Ῥω 

Ἐἴσυμαἔατοῖς πιο άιν εὙ δ] εἴδωττοῦα ν ογδὶ μι, δ ἐπα, ἐΐω, νπάε ὃς ἴῃ Πη, ἐν κανύδαι, μμημοοιεδ μὲ 
δοτοῖ πιεᾷ,οδάσμ ἀτο γεγρα σοπΊπηιηοπι ἢασεης. Η εἴς νο- Εἰκυολενροετὶςὲ το ὑξερολοιὰ τιοαι, ἀμ μολέα, γεν ίγνα δ αν 
τὸ ἔσομαι ἐχριποη (Οἱ πὶ ὄψομαι » γνώσομαι : ποσποῃ διμφίώσομαι, 1 Ἐπάτοη,ΑΟτ. 2. ρα ΠΤ ν οΓ ΟῚ κόπζω, ' πεν 
δῷ εἴδωλα μας εἰσελδύφομαι, ὁ δοιπορύσω, αἷ εἶμα: ν ἐγ τα ετίαπα ἱδρῦ - 
σομώ. [τι 4114 Ρο[εγεπια ἤρη Ε. νἱάσταγε μάθετε τ᾽ ωρϑῶνεσιν ἴω- 
γικ' αὐ Ὁ εἴω ρτο ἕω, δ᾽ σῃϊῃοας σηΐπὶ ἕω οτίαπι Ππατιιοῖν άε δοσ. 

Εκορέϑν ότι. ΡΑΠον ἐγ Ὀ] κορεέννυμι ας  Ξητῖς5 ἔτ, 1, κορέσώ, Ἔχ ἱποΐ, ὦ 
τἰθπγ. κορεῶ, 

Εκόσμηϑεν, Βαξοτίςἐ ΡτῸ ὀκοσμηβησαν,ςοπιιοτίο ἡσαν ἴ ἐνγάοτο τρίς, ταϑιίφοσῖ 
τι σον, αιο ΕτΥ πιιεχροηῖς ἐκάϑισε : ὃς ςοπιραγατ. κασὶ δ), ἄσεν ὃ νοτδὶ κοσμέω. ν ΐ εἰναι μοι 
Ῥτὸ ἐμαΐϑεσε δὲ, Ἐκχπηνμιέίται, ας, Αττί σι ΠΊ,Ρτο ὠκαηνίσεταιγὰ τῃ ΠῚ. ἐκπηγίξομαι. ἱ Ἢ 

πἴσαι,τοττῖα ρου ρτγατιρει ρα, ὥμω:χιοά εἰξ πο (ΟἹ ἐπι ἂρ ἵνμι, 1 Εχεαγαφρτατ. πιά οΓδῚ κράξω Ελοῖτ σηῖπη ἐζυτιιπη 5. κρα γώ, γπάς ἐλανγκθοίμο 
(πὰ ετἴλαι 3 ἔννυμι ἴδιι ἕω, Πσ αἰ ἤσαπτο ἱπάτο, ἰητεγάϊιπι ὃς αὉ δι δοτ.:.ἔχραγν. Ατ ὀκραγίωσαι ὃς ὀμραγεὶς»ἤιιας 40 υξεῤῥείγην, ἀοτ: ΠΣ 
ἕω Πσοϊσαητο κριϑίζαιν πές ἴῃ ρ᾽ αἴ πη ροτ ἐς. οι ρΑ {ιν οτθὶ ὀκρήγγυμι [δι ἐκρέσσω. ὺ ἐ ὃ μυϑν ητοαίδον 
Ἐϊρύκειν, ρυατιρ᾽ α[ δ αρεγε ἀξξ, γοτοι ἔσημι , ρΡΙεοπαίπιο ἰίτογας 1 χρή κατο,τοττία ρογίομα ρτατἰπιρετε, ἃ κούκαιμαι.ΛῈ δπρέμωνρτο ἐπ γα ποίᾳ 

εἴ Ῥγίπια {γ}1 408. κρέμασο εξ εἰ δ π ἱπηρετξ ποπά.Ροτί, Τοπιοὲ Θπὲπὶ ὀχρήμισϑ ΟΝ 
Έἴσω, ξαττ αξει νετοὶ εἴδω, αἰςείτατ ρτὸ ἐκρέκασο,ε ΧοΙρτο συυπάς ροίξοᾶ ἐπ ρ'μω Ῥὲτ ζοπ-τ- οἰ ομαν 
τε, ρεῦ (Ὑποορςῇ ῥτὸ εἔμηττ,ντ διαχρινϑέῖτε Δρι ἃ Η ΟΠΊΟΡτο δακρι- [ἢ τγδξξίοης πὶ ἃς Ατιίςἐ, ᾿ ὺ 48, γῶν ὑα 
ϑείντε, τα ίςας ορτατῖμ ὰ τῆ 6 πα. εἰμί, Ἐχρνηνα ΡΓΟ ἔκρηνα,Δ ΟΤ.Τ.α ἔχον οΥἶοὲ κρανανω, ΡτῸ κραιγῶς ᾿ γίνυ “Ὰ 

ἴτω, ρετ σοπτγαδοπέ οκ ἐέτωταιιοά εἰξ τοττῖα ρεγῇ προτ. ργα- 1 Ἐκρύσω,  ξειιπ. Ροτί ἀοτ. 1. της. ἐκρασεέμην ἃ Παρ έομα), ῬΓΟ 410 10- « ὑνηγνν εκ 
(επτῖς ρτὸ ἔσο, τῆ θιη εἰμ, Εὐζδι. Αἱ εἰτω αιιοά Ἡςίγο. εχ. τὸς ἀϊςιηι ἐκρέσσο, Αἴ ἐκρύϑοιν οἵξ ἀοτος ρα, εἰ ετη νεσδῖ. 
ἐλϑέτω, εἰζ δ μα, Εχρυξηαοτ. 2. ρα Τ᾽ ν οΥΒὲ κεύπηω, ἔλοϊομτὶς Εἰς, Σικρυξῴ ταπιὶ ἴῃ ππε- 

ταδὶ υζιηγν 

, . : : ν γειοι καῦῖο 
Εἰχέναι,αιιοά ἰάειη Η είν ἐΒιαβίοττ ρτο ἐοικέναι, εἴς Ἰη ἤηργατροτ- αἴδιη νεγίδοντ ἢ βλαζώ, : ΝΣ 

ξεδιιλτι αὖ εὔχω, ξλοὶς οηάπι ξμτ, εἴκω εἴξω, ρτατοτγίτιτη ρογέ.  Εκρυφα 7 Αττ σὲ ῥτὸ κέκρυφα, ρτατογίταπι ροτέεξειι πὶ γε γθ: αῳὐξυὶ ΠΏ ΤῊΝ 

χα. κρυπθω, : ἐπαὶὰς 5“. Ξ “.κ"» . . . "» " , ΜΠ χῷ 

Εἴχον, ργατεγμιρετές, νετδὶ ἔχον διισπιοπτὶ Ιοςσ αἰοίτιπη μ4- 1 ἔκχτα, ραγ ἀροσοροπΡτο ἔκτανε τείξς Εἰ. Δτ.2. Δ ἔξοχ κτείνω, οἱ με ὑμα 
Βοης᾿. Ῥοτῖτι οἱξ ἔκτα ρτὸ ἐκῆο,ντ ἔζα ὑτο ἔζη)εχ ἱπυι τ κτῆμςν πὰς δὲ ΠΡ ΡΤΣ 

κού λιν! 

ἡ κυ τού 

Ἡλιφο οὶ κι 

Ἐϊωϑιι ρταζμα ο ἡ υ τοὶ ἔϑω, δ ρ πηθητὶ Ιοςο ἱτί ἀςπι αἰοίτα πη μὰ- 
Ῥδη5.ῷ Δα πὶ χΤ᾽ πλεογασμόν,ντ τγδάμητ Θγατηπγατῖοὶ. 

Εἴων, γαῖ ἀπιροτξν ετοϊ ῥά σοπιτγαξξιιπι οχ εἴαον, μα οπ5 γεγὸ δί 

Ῥατγτίςι κτείς. 
Εκταγκα)ροετιοὸ ΡΓΟ ἐντακα:ὰ κτείγωνντ τέτακαι ἃ τείνα, ἢ 

ἔκταϑεν, Βατοτςἃ ῥτο ἐκτείϑυιστεν,  ΟἸ]ΟΓ[Ὁ ἡστὰν ἴῃ ἐν ὃς τετγαἕξο δῦ - 
Ἰρίμπι ἴσο αἰιραιοητὶ. Ατ ἴῃ εἰώσε, ργατ(ςπτὶ ςοηἰτιπ ἐπ 11) ρὲ ε- σεητατ τ 6 πη ἃ νει θῸ κτείνω, ΑΥ ὧν τεϑάαι αἴξ ἰη Πηϊτιάοτοραί; δα νὰ 

οπδίπλι!5 οἰξ σῷ ἐν ΡτῸ ἐαΐσι, ἃ γεγθο ὀκτεένω, ΑἸ ρο ἀριὰ ψατγίη. ᾿ς μὰ ΤΟΝ 

Ἐΐωσεν, ρτῸ ἐΐωσε, [τ] ἐς πὶ Βαθοῖ Ρἰεοπαίπηιπι σῇ αρυά ΗεΓ, Εἰ τείμῃσι, Γοηΐςα ροτάσορο Ρτὸ ἐκταίμη:αοτ, ἃ ὅν, ἀιδίαπδτιϊ πιο- δε τὴ γαῖ 

Ἐκχαδόυον, Πλοτςὲ ρτῸ ὁκήδόυον 5 ἃ καϑϑύω Τγοτῖςο τμεπιᾶῖα ΡἴῸ κυ- ἀϊ εχ τῃεγη ἐκτέμνω, ᾿ ἱ ἡἰϑαντι " 
δφω: ρα οἰπάε πη, χροὶ αὐιτοπὶ ἐσένϑσεω, ἔκταν ρτὸ ἐϊκταστιν,γτ ἐζαν ργο ἔξασειν [Εὶ ἐἰξυστιν,ξοτ,αξτιἡηαΐ, νετ- Ἶ πῃ 

Ε ταύ, τον." ρα ιν ετθι καίω, ἔλοῖτ οπίπι ἔ.χικαώδοτ.2.ἔχαιον,ν ἧς Ὀὲ κτῆαι, πη ς 115 ἀιττο ΠῚ ἐἰς ταύτην.  ἌτΊη ἃς Ἐτγτη. ὶ ᾿ μα ΕΝ 
ραῇ. ἐκαίω. Ἐἰκτανεν, Δ οτ [τ.2.,αἔξιν ΓΟ] κτείνων, ἔα οἶς σα πη Εἰτον κπαγώ, γτ ασείρώψ Ἰπρνδὼ 

Ἐ χα ϑευδον,ρτςτ πΊροτξιν ογθὶ καϑειδω: Πα θοη5 ΔΙ ρ πηοητῇ εχττὶπ- «παρών πὰς Δοτ.2.ἔκτανον, ᾿ πἴβρυραν 
[εσιις αΠπαπιρτιιπα, οι δοτ. τ ἰυλώλωστι ὃς Ππλ 114. Ἐκταῖϑαι, ᾿π ἔπι Ργατ, ρα Π,ἃ τείνουντ ἃ ἐσσούϑαι ἃ σπείρα. Ἐτ ἐκταύθηνν ἡ μμπκη οΐτε 

Ἐχαϑήμίω, τίθει απ ρπιξητατη Βάροῖ Ἔχτγὶπίςςι8 5) μος εἰ ρτα- Δογααρα πάϊς πποἱΐ ἀρ οοάσπη τβοιη, λοῖς ἐηὶπὶ τείγω Ρετῇ, ενἰδιαάζεα 
ροπτϊοηΐ ργφῆχαπιὰ γεγο καάϑημαι. Ν δἕχ. ἔχταγκα, τὰ πυαπι ἃ κταήνιν. ἡ)πη τγιλένπις 

Ἐχάϑυρεν,αοταιαδι, νετδὶ καϑαρω, ἀρ! εχ Βαθεη5 διιρπηοητῇ, δ [ Εκτας, ρετ ἰγπσορδη ρτὸ ἔκτεινας, (οςαπάϊπιπη αιιοίδατη. 5 ς εἴ Ρο- δαβοιδοπο 
ἱπεγι πίξοιις, ὅς οχτγαἰδοισονς ὃζ 4118 αιια’ ἀΔΠ1. τα Δοτ. υν οΥ δ᾽ καθ ντ τη ἔκτε ρα ]ὸ δητὸ αἀ πη οπιῖ. ᾷ ἔδως ιχεγεῖ 

Εκάδϑιξον, ρτατ. πιροτξν δὶ καϑίζω, μα 6Π5 δ ἐρ [πὶ Διιστηξτιιπι [ Εἰ ατειτοιαοτ. 1. πιο ά.ν ἐγ δὶ κτῆμι, [οἷς οπἰπι ἔκτίω γοςς πιεάϊᾷ ἐκταί- ὑαπδμπαὶ 
εχτγϊηίεςσαοντ ὀκαϑέμίω [ττδέτηαιις ὀκα ϑέστετο ἀϊοἴτιιΓγ, πεςση μην. τίη. δῆ δούς 
ὁκα ϑέδθιη ἃ κριϑέζομαι. Ἐκτέον, 4 πετ έ τι πὶ ρο Πείππι ἃ νετθο ἔχο. ; Τλιλάχισι, γτ 

Ἐκαλήμίω, ΑὐοΤ τοὺ ρτο ἐκαλούμίω, γε ἐνοημίω Ῥτο ὀγοούμίω, Αριά [ Ἐκτέατο,ΟὨἸςὲ ρτὸ ἐκτέωντο, ίειι ἐκέκ τίωτο. 50 ξξ ἐπὶ πὶ κεγέϊα5 Ρἢ8- Πα πη 
ψατγίη. τος ΡῬγατογίτου απ ἐχ νεγδῖς ἴα ὦ ραγιπὶ ἀςππεπιῖρι8 ἔοτ- ἈΚ, 

Ἑϊκαύον,αοτ.. ἃ εν οὐδὲ καίμνω:πης 4,Ατιτο πη, ὀκαίμσντο ἀριά Ηείνγς. πᾶτε ΕΧ τοττ 5 Πρ ] ΔΙ διι591 ηΐδττο α δῆτε ταὶ δὲ το. ΙΝοτα γο- ὑμμαύονα 
4 ἐχρ. κοτοιργαάσαντο. τὸ ὃζ ἔκτημαι ρΓῸ κίατημαι» [0 πὶ ςὰ τ! 46 ΠῚ νἵατραταπις νοὶ Ατες ϑαβμεμιν 

Εἰ χαίμμυον, ροετἰςἐ ρτο κατέμυον καὶ καμμύω ρτο καταμύα. ςὲ (ξευπάττη σαοί μη: ὅς ΠΠΛ Πτοτ ὀκτθόϑαι Ῥτὸ κεκτῆ το. 4ιιᾶς παρηζύι 
Ἐκανον,αοτ.2.ν ΕΥΡῚ καῤνα τ ξλοῖτ οη ἐπὶ ἔπιτ,ν κανῳ, ἀρὰ ΗἩετγοάοτιπι ἔμπης ἐγειιθητῖα. Ν 
Ἐἰχαον,αοτ,» αξιν ἐγοὶ χαίιν πὰς πςάϊα γοςς ὀκαόμίω, Ἐκτονας ρτϑοτ. πο ν ΟΓΒῚ κτείνων τ δαδορα, ἰππριπ υν 
Ἐχρίον λον... ραν ετθὶ κείρω. Εκυδείοσαώ. ΤΟὨϊςὰ ἃς Ροετϊςὲ Ρῖο ἐκυδώσω, οτος γετδὶ κυδῶς- λιν η τ ττα, 

. ΄ ᾿ , ᾿ " 

Ἑκαυστο, Ἰοται ἀέξει οτθὶ καία,ατ ρα, οτοῖ ἐκαύῶνην, ζομαι. ᾿ἠθικπρνήτε 
Ἀ"κέαλον, ροοτὶςὲ ρτο υξεζαλονταοτι ἰδ ξξιγοΥδὶ ἐκζάλλα, Εἰ κυρστε, ΔΟΥΓ.1. οἱ σις ν ετθὶ κύρο,νε ἐκερστὸ, Πρ ητο τες τ 
Ἐκγεγάμβν,, τοετιςὰ ρτὸ ὀκγεγρνεναι : οχ νοΓθῸ ὀκγείνομαι [εὶς δηϊπὶ 

Βατοτ ἐκγαα, πντατίτί τη αὖ ὀκγέων πάς ργάτι πιςά. ἐκγέγα, οΧ 
4110 ἰπῆ:). ἐκ γεγαέναι » ὃς Ποτὶ ὃ ὀκγεγαί μᾶν ΕΧ 4110 ἐκ γεγέμν ροΓ 
(γηζιαρηά ἤριυν. 

Ἐκυξδωρ μῆθ-»ραττῖςῖ ρ πὶ ρτατοτίτι ρετές ξξ, ραΙΠι: ἃ τμεπηατ, ὠκ- 
τ δείρω, 

Ἐκεκαίσμον ὃς Ἐκέκαςο, ρτατογίτιπι ρί α χυᾶροτξς ιιπὶ ρα. νοι δὶ 

Ἐκφανεγ,ροετ!ςὸ ὅς Βαεοτί οὐ ρτὸ ἐἷξεφαύησαν, (δ ἴασο Ῥτίπνὰπι 411: 
διπεητο, οῖπάς πσαν 1π ἐν ζοπμο το. Ἐχ ΓΒ απ, ὀκφαίνω, 

Ελά,τεϊςὲ ρτὸ ἐλάσεις, 
Ελααν, ροοτίςὸ ρτὸ ἐλφν {ει} ἐχαύνειν, ντ ὀρζαν Ῥτὸ ὁρᾶν. [ἰδέπισιις 

ἐλάα ἴῃ Ἐρίρτιρτο ἐλάοι ἴδει ἐλαύνει, ΑἸΙ σαι ἐλάα εἱς ὅς ποπιοπ 
Αττίςιιπὶ Ρτὸ ἐλαία : 

Ἑλάασκον, ΤΟὨϊςὸ Ρτὸ ἤλαον ἔξιι ἤλαυνον, ΑΒ ἐλάω, ΝΙΠ πη815 Ὁ ἐξ 
καζως λαάσκω. 

Εἰκέκλετο, το ἐκέλέτο, ρἱςοπαίπιο τ κ, ἐχ τῆ ξῖτι, κέκλομαι ῬγΟ κέλο- 1 Ἐλαζιν,Δοτ.2. αν τὶ λαμῥαϑω,παυτιιατί τί εχ ἱπαπτατιτμαπιαξ 
μα ατῖμαις τα πο [Οη Θ μ5 Ροτίταππι ξογ πιάτο π απ αβέοττ, λήζω, 

ἐδ χερσεί, ΑΚ οἱ τοὶ ρτο ἔκεισα,ἀοτο τ ξεν τοὶ χώρῳ, 
Σκεχ μύξα, οαϊς ἃ Ρτο ἐκεχίώειν ἃς ὀκεχίμδει: ὕτὸ 4110 Ατεῖςὸ ἐκεχή- 

γ» ἀἸοϊταγισοηἐγα]5 ε δέ α ᾿η 5. Ἄγιπ. 
Εκηα,αοτο τι νιν ἐγ δὰ χαΐωιντ χέω ἔλοϊτ ἔχεαν οτὰτη Βῖς τοτῶτα Ὀγο- 

αἰ, 1ΠΠ|ς αὐιτθην ἴῃ Ιοηρατα νογίᾳ σας ἴῃ ἔψυλα. δὶς ἔληα, 
Βκύχεον ρεῖ τφαιιρΠςατέοαοπ ΡΟ οτίςαΠὶ ρτῸ ὄνμογγτδῃ 4ιι4πη οχ ΤᾺ. 

ω 
πηκίρ, 

Ελαϑεὶρ, ραττῖς οχ ἠλοίϑηνδοτ.τ ραν οΓδ] ἐλαύνω [στι ἐλάω. ὄντ 
Ελσϑον Δοτ.: 4 τ εἰ δὲ λανϑείναν τα αἰτία 5 Ὁ ἐπα με πὶ, λῆϑος 
ηάς ὅς Δοτ.2 το. ἐλα θύμον, . 

Εἰλακονφᾶ οτ. 2. ΕΣ νοὶ δὲ λυκέω, τες ἘὺπΠ Δι. 
Ελάστισκε, ροετί οὰ ὃς Τομὶςὲ ρτὸ ἤλασε, δ᾽ εἕξο ρτὶ πιὰ πὶ βαστηοπ- 

το, ἀοίηες σε ἱπ σείσκα σομιοτγίο, ἄρτι. ἀξ. γεγ δ] ἐχαύγω 6 
ἐλοίω, ᾿ ᾿ 

Ἀ λάσκ, 



Ἑ 
Ὁ 
ἀπῊ 
ΠΝ ᾿ νογΡὶ ἐλάφῳ, 

ἐπ ον: Ραττὶςὶρ,Δοτ. Ια πιςας ἃ γοῦθο ὀλαυνω, χοίοπτς ἔτ. αὐξ, ἐλάσω, 
᾿ ΟΧ τβοιη ἐλαΐω. [τ ἄς πὶ νοςς αὐ, ἐλάσσωσι Ρῖο ἑλαΐσωσι, 
Ω Πἢ τ Σ κάχρνεγαοτοῖ ξεν ογὈ].λαχ αἴνω, ᾿ 

ν Ἐὐλαχον,αοτ. 2, ἀξξιν στο λαγχαίωνεχ ἐπι τῃςπιολέχω. 
Ἐὰν. ἘΠΕ ̓ ΠΊρΡΟτ.Δοτ. 2. ξιν ογδὶ αἱρέω, εχ τΠποηγοΐλω, 
ἡπεύμ, Ἐἰλέειν, ΓΟ ποὺ δέ ροςτιςὲ ρτο ἑλεῖν, αοτ,Σινεὶ ξατ.Σ,οἰαἴάς πη γογδὶ 
ἜρΧεἰιε. Ὁ δοΐύρην σις 
τεσοϑο Ἐλενϑιῦσι,αοτοι. ρα ΠΤ, ςοηἰτπ αἱ πγοα! οχ το πγιἐλείω, 

Ἐ λοίψασκεν, ΙομἸςὰ ΡῬΓΙῸ ἔλειψαν,αν ( τεγπηϊπατίοπὸ Ρ᾽ γα ΙΣ τοττῖα: 
δάρρμμοῦ Ροτγίζφοτ., αξξἱπάϊοατιπηρ ἀϊ)νοτίο ἴῃ ἀσκαν. γε ὥρσεισπον ἃς ὡ- 

σαίσκον ἰἰάατη ἴοπος ἀϊσιιης Ρτὸ ὥρσαν ἃς ὥσων Ετγ τη. 
Ἐ λικτο, οαϊξὸ ὃς ροξιϊοὲ ΡΟ ἐλέλεκτοτργατ, ρ αἱ αιαπηρετέ, ρα, 

γε λέγομμαἸΝῚ ΠῚ ας πιαὶ τ εἢϊς ργατ.ἰπιρετξοχοπυρτο ρὲτ 
ἰαίη αἰγι [γηοορςεῃ ενϑς πο ἴα ἴῃ αὐρίτγαγατη ςοπιιοτία, δὶς ἐ δέκτο ἀϊςίτας 

γοὶ ρτὸ ἐδύσεκτο,γ ] ρτὸ ἐσέχ ετοδς ΠτλΙΠ1α 4114. 
τἀνμχιμί, Ξἰλελήϑει, ΓΟπῖσα δ ρμτμοποὶ εἰ τοί] ατίοπο ρτὸ ἐλελήϑει : Ρτς- 

τετ. Ρ ]παπηρετγ. παν τθ.λανθαύω, εχ ἐπε [τῇῆσπιιλήϑω, Α {πο 
ἀρᾷ οἱὲ ἐλελήϑεσαν, ργὸ ἐλολήϑειστον, Ατιϊσὶ ΟΧοπιρτο (εχ ἀϊρητβοη- 
Ἰπλι ὐ τίς , Βο. ἐς ἸΠΗΝ 
ιὸ ἐφήν Ἐλέλικτο, Ρτςτ. [Πα πη ρεγξ ρα, ν οτδὶ ἐλίοσω, ἔλεῖσ εαὶπὶ ἤιτιιγ.ῖ. 

ἐλίξω, ρτετιροτές ἐξ, ἀεὶ, ἤλεχ αν ρα τ. ἔλιγμαι,, ὃς Αττὶσὰ τοροτίτὶς 
κλμμ οὶ ἀπιαθιις ΤηὐτίαΠδις ταειπλατὶς Πἰτοιῖς ἃς (γ {1016 ξιξζα αῷ »»ὐλέλι- 
ἐκ ὶ απ μι! μα εἴτα ἘτγηποΙοσ.Ρο τι ταπιοη αἰεὶ οτῖδαι εἰΐς Ὁ ἐλελίζω, ὃς 
ἀμβμαηζο: σἌτοτα Δι ρπιεητο, σι δουῖ ς. ται, ἐλέλιξεν τί οπὶ ἀτιρ πλᾶτο 

φατοπϑ,. Ὁ ἐοοπὶ νεγθὸ ἀοβιιχῖτ,οχ ατιο ὃς Ρατεῖοῖρ. ἐλελιξά- 
τ᾿, ἱᾶνΘ-, Μτίτιιτ αὐτοῖσι Εἰς Ἡοπιοτι» ἀρι!4 πεῖ ὃς ρατγεϊοίρ. 
με, τ 0]. ἤ Ρ' ς[᾿ἐλελιζοιίώ», ἷ Ἶ ἜΗΝ, 
ΠΤ ἢ λελιχϑεν, Βοξοτῖσο ργὸ ἐλελίχθηστεν, ΠΟ ΠΙΟΤῸ ἡστεν ἴῃ Ὁ ΔοΥ. Ῥαῇ, 
χιξξπκγψίχηι. γΟΓΌῚ ἐλελίζω, αι! 3 ΠηΘητο σάτοπο. : νῈ] οὐ πη νοτθ] ἐλίοσω, Πα- 

θεπο γα αρ ἰςατίοπεπι Αττίσαι ὃς τρρτζω πῇ ἡ εἰς τργαος άθῃ 5 
ΠΤ ἐλέλικτο. ; ἶ Σ 

᾿ Ἐὐλελοίπεστεν, Αττὶςὁ ρτΟ ἐλελοίπεισειν : τεττῖα Ῥογίου, ρ τ. ρσάτεγ. 
“δαπανα . Ρεγέιπιο ἃ τηςξηγχιλείπω,ντ ἡπεποίϑ εισοιν, κα πείϑω. 
(μαμὰ Εἰλέϑευοἰηἤη,ό τ. Σισιο οχ τῆθπι αἱρέω, πὶ ἀτι ἀ τ ῖι15 οχ ἱπαινοτ- 

Βο ἑἕλω,Ας ἐλέϑιω ὃς ἐλεώθνο, τητ ἐπιροτγατιαὶ 9 οἰ επὶ τε πιρο- 
Δ τίς δί δῦ ξοάεπι τἤ θαι. 

Ἐὐλέτίω,Τοηϊ οὰ ὃς ροοτίςὰ ρτο εἷλε τῶι, ἀοιΡ το ἀπ σπιθηζο τοττὶᾶ «ἀπιηβοι: ΑΕΤΊΩΣ ἊΡ ΠΡΟ ΠΑΡ ΤΤΡ Ὁ ΘΙ ἐδύμσιμι Ρετγίοη, ἀτια 15. ηιιπι. εχ ργῖ πιὰ ελον ρτῸ εἷλον : ΔογΙΠξ.5,α ξὺν, Ὁ 
εοάεπινεσγθο. 

ἀμί τὺ. Εἰλῷ, Ποτίςὰ ρτὸ ἕλε: πηρεγιάοτ.Σιπιθ δ ἐοάεπι. 
ΐ Ἐ λδύσομω ἔιτο τι τε νοὶ ἐρχομα, πιιτιατίτι πὶ δὸ ἐλδϑῳ, ἡ η4ς 

ΠΣ , ὃὲ Ρατεὶςῖρ.ἐλάισόμῃνΘ-. } 
Α } λέχθίων, Δοτ. τ. ΡΠ. Ἰπαῖο. πιο] κὰ ταοπι,αξξ, λέγω, Ὁ ε 
ἝΩ Ἰὐμ Εἰλνα λον ΤΑ εν οτδὶ λάω, ΡΥῸ ἔληστι, ΟΕ ΧΟΓΩΡΤΟ σοὺ ϑδ χα ὃ ἐχϑα 
ΠΤ Ῥτο ἔΐχδύστι, ὃς ἔκνα ρτὸ ἔκοηστε ἔστι ἐΐκαυστε, ΝΠ 4115 ΡῈΓ Ἀρβιᾶγο- 
κι ξυνὰν, Πη ἀπάτη ἰα τι τπι Πτοταταιτη ὃς (γποορθὴ πὸ σ᾽ οΧχ ἡϑέλη- 
ἩΡΜΑΤΝΙ ᾿ στὸ ἔλξξιιπι οὔτε πα] !ς. , Ἔ ᾿Ρὴ 
᾿ Ἐ λήϑετο, (ςοιτηά11π| αιοἴάδαπι ἀοτ.2. πιο. νοτδὶ λάνϑεαίω ΡτῸ ἐλεΐ 
τοδί: , ὅπτο, Ροτεῖξ ταπιεπ εἴς δι ἱπιροτει ρα. γοτθὶ ἀῦταϑι ὰ 
τὰ γῇ Τὐλήλαχα,ρταξ, ρογ ἔς ξξ, δξξιυιπι γεγθὶ ἐλαύνω εχ ἐλαΐω, μαἰστη5 Ατ- 
Μεδς " τίσατη ἀτπιάτιιπι 1η᾿τα  Ππιπὶ ργα ςητῖς Πτογάταση γα πρΠ]ςατὶο 
προ ΠΕΠΊ,ΡΓΟ ἤλακαᾳ, Νηάς Ῥτιρ αἵ. ἐλυλακεινεςιας τειτῖά ροτί.ρ], 

ἐλυλαΐίκεστιν, Ρτο ἐληλακῴσειν, Αττῖςο [τἰάσ πα ποτα σογγορῖα ρα- 
ον ΠῚ πυ]είπια. Τη4ε ὃς ράττ ἐληλακώς. , 
ΘΕ ἢ "ἢ Ἐἰλήλαμαι, ρτατοτ. ρογξ ρα, εἰαίά τη τῆοπι. μαθεησ δ ἐρήμη το- 
κατ, ᾿ ἀπ Ἰσατίοηοπι Ατιϊςαπὶ ρτὸ ἤλαμω πάς ρτατοτγ. Ρ᾽ αἵ αιαπη- 
ἐμήν: Ῥετέ, ἐληλά ζω, συῖτις τεττῖα ροτίοπα ἐλήλατο. Ἐχ ἀπ Οδιι5 δτ- 
γασμε Ναὶ τοῖν ραττὶς, ἐληλοί μηδ. ρτὸ ἐληλασμῆίθν, Ατη {ἴδ᾽ ἃς ἀσσοητιι ἐπ 
ουνπὸμ (8 ἀπιοροποἑ τὶ πι1πὶ γετγαξζος ΠΟ ἴῃ ἑ τοί μῆν. Ργὸ ὑτασρῆθ.[ο.- 

Ἰεητ οπῖτη μι πηοάϊ ραττὶοιρία Ῥτωσοπτογιπι ΡΑΙ͂. τ 5 πος 
εἰ τ΄ βολίιὸ πῷ δ, τρρποιρφξει εὰτῷ γκὺ συμπήσττου σι τι χ ἀραικτῆθα Υ εἰς ἀ- 

οὐαὶ υῆνΘ- κα τειληγόντων ὀνεςτὠτώγ,γτ ἘτΥ ΠΊιἀπποταϊ., Ὁ ΠΡ ὌΝ 
ἜἘλήλεγχταρρτατιρογε ρα. νεγθὶ ἁξειι ἐλέγχῳ οἰτιδοτη Ἰηϊεῖαπα 

ΜΝ - ἄυαταπη ἢ οπηατῖς Πτεγαταπὶ γα ἀπ στ ΟΠ ΘΓ Βαρεπς Ρτοῖ- 

αν γήπιδιν, λεγκται σις ὃζ ργῖπηα ροτίομα ἐλήλεσμαι ῬτῸ ἤλεγκμηι 9» 1π 4114 
ἀν. ποτὰ δτίατη γπιπὶγ οτα ἤμπὶ εἴς; ιοὰ ἴῃ (ες α44. ὅς τεττῖα 

ΥΨΗ τα[ππλϊτιιτ, ἜΗΝ ΠΣ ΤΩ 
ἐκ μπιν: Ἐ ληλέ δατα!, ΤΟ ηἰ σὰ ρτῸ ἐλήλανται ἔδιι ἐληλασωῖῆνοι εἰσί. τοττία ρετίοη, 
ὠμά κι Ρ᾽τιγ.παπιςρτατιροτξι ρα δι ν ἐτοὶ ἐλαύνω μον ἄκη χϑ δοται ΡτῸ ἐ. 

εὐπ κήχίωτα ΕΧ ἀμήχηταὶ ) ἅζ πεφράδατα ΡΥῸ πεφοασυΐροι εἰσι ὁχ πεὲ- 

γϑοιδνν φαμῶτ Τῇ συῖθιις τ πιο δὰ ΡῈΓ Ῥἰεοπαίπιιιπι ἱπίοσγτυπι οἴξτοτ- 

τῖα; πησιίαγὶ,ςογγερία Ππνμΐ ρεπυ τί πιά. ἘΕΤΉΡΝΥ 
ρίαν ὙΠ πλτντε βέτξανοαι ἃ νεγθο ἔρχομαι» ἔειι ἐλδϑω: 

ξλεῖς οπῖπὶ ἐλδύϑα ξατιτ.:.ἐλῴϑω, ργςτοτ. πιο ἤλυϑα, ἃς Αττϊοὲ 

τε άτρ ΠἸσδτῖς Ρτίπηῖβ ἀπαδι5 Πτογὶ5 τιοπηατίϑ ἐ λήλυϑα ΤΗΣ 

Ροίξεα ἐλήλυθε, ΑἸ οἷἵςα ἐρεπεηοῇ σῷ 6. ΝΠ Ροτιμδυ 80 " 

φεπάπιπι οἰ οχ ᾿ρίο τμοπιατο ἔμ "Πς τοῖφητιπ, δζ 10 ἐ ΘΟ ΠῸς 

(χπι, ἤρες ἴῃ πέποιϑοι,λέλοιπτι, ὅς Παλ 1] 1015. σφε ς 

Εἰ ληλυΐϑειν, ργατοτ. αἰ χιαπηρεγξ, πιθά. εἰσ ἐπὶ ἐβιΒρομίως ἘΕ 

εἰ ρίατ, ἐλελύϑεσοιν Αττῖσο ποτα φοτγορτᾷ ΡΕΠΙΠΕΙΠ., 

εἷΝ " . : 
, Ἑ λασκε, ἰτ ἐς πῇ βοςτἰοὺ δὲ Τοηἰςὸ ρτὸ ἤλα ἔσιι ἤλαυγε:ρτξτ, πιρότε, 

᾿Π Ἐλασαμῷ 9-, ροεεϊςὶ ροπηΐπατο σ᾽ πχοττὶ σαιιίλ,ρτο ἐλασείινθ., 

ΜΕ δ 955 
λελῳϑ εἰσιν; 

Ἐληλυϑιῖα» Ραττίο!ρ. βασπλ, ρταῖτ, ρον , ὃς Ρ᾽υἰμαπιροτξ πις 1), αὉ ἐοάςαηι τῆςεπ), 
Ἐλϑὲ Αττὶςὸ ργὸ ἔλϑε,γε λαζὴ ργο λαῖβε εὐπὲρρτο πε, (ο]ες ςηΐπι Ατιῖςὶ ἵπ Δου 5 2, ἐπιρογατίεις ΖΠοτμμ δπὶ ψογρου απ ἀος ΠΟΙ ΓΙ ΠῚ ὁχ ΡΟ πε τίμα πος ὟΝ υἰεἰπλα πη, οἱ διιτεπὶ πος ἐλϑὲδοτ Πηροτινογθὶ ἐλδύϑω, 
Ἐλϑέμϑν, [τις ἐλ ϑέυάναι Πλοτιςὸ ρτο ἐλϑεῖν,ἰπ ἤπιάοτ, ας, δ οο- 

ἀεπντῆοπι, : 
Ἐλλϑίω, ἰτϊάοπι Ποτὶςὲ ρτὸ ἐλϑεῖν. 
ἘΓλϑόστεν, Βαξοτῖςὶ Ῥτὸ ἦλϑον, Ἰπίξττο στ Δῆτου ἴῃ τοττῖα ροτίοπα 

Ρἑμτα ΔΟτΙ ΤΙ χαὐξ τὶ ἐηἀἰσατια ατοάϊοντ εἴδωσαν [ὑρτὰ Ρτο 
εἰδον, ν ΠΕ οτῖλπὶ ἔλϑαισαναριά Οτςςος ΒΙΒ]Ἰοτιιηὶ Ιηζογριρτο 

οΛλϑοιεν Ἰῃ Ορτατῖμο. 
Ἐλϑαν, ρατεϊορίμπι αν ἦλθον, αοτιβ, 2. δϑξ ἱπάιςατίαὶ γεγδὶ 

ἐλφύϑω, 

Εἰ λιγισομαι, βασι. ραν ογδὶ ἕντο! ἐλίασω, ξΑςῖτ ςηἰπι 14 ξατατι 
2. ΔΕ. ἐλιγω λοι [ἰ.2. ολίγον, ραΐταα γοος ἡλίγίω , νπάς Ροϊἕεα 

᾿ ξας.1ΠΠιὰ. 
Ἐ“λιπον,αοτ, 2. Δι γετδὶ λείπ: ΠΕΣ ΡαΠιἐλίπιω, 
Ε λιοσέμδυ, ἃς ε'λιοσ ἐ μῆνα), Γλοτϊςὸ ΡΓῸ ἑλίσσειν αὶ τῃ πὶ ἑλένσσω, Αριιᾷ 

Ἠοπιοτγιπη. ΐ 
Ἐλιφϑεν, Βασοτῖςα ἔσιι Δ οἱ σα ἔγποορε ῥτὸ ἐλείφϑυσοιν ὀχοσηρῖο 
Πρ] ες χ ἀϊρβτβοηροςντ γοϊιπτ πομημ 11. ΕΠ ατοῖι δογο Ι, 

᾿ ῬΑ. ἴα Πεπὶ τἰλεπι, 
ΕἌχέορτο ἑλκεοηῖσα ἀΙρμεμσρ! τε[ο]ατίοης, οἰξ Δυτοπι ἱπιροτ. 
Ῥταί ρα ῆον οςἷς5,4 Ὁ δξϊ. ἕλκω, 

Ἐλλαξε, Ροοτἰςὲ πιοιτὶ στατία ἀπ] σατο Ὁ ρτο ἔλαζεγαοτ., αὐ ἰα- 
ἀϊς ἃ νεγθο λαμίβανω ἔοι χάζα ΠΣ ἀοτ γοσς ποῦ ἐλλάζετο ἀϊοὶ- 
τιγ ῥσοὸ ἐλαΐζετο, 

Εἰ λλάσαν,Δηποῖδηξς αι ϊάάπι ἀϊέλυπι εἴϊε Ῥτὸ ἐλάσαι, [τἀ πὶ Ῥοςτῖ- 
“0 τποῖῈ ΡτΌΡτοΥ πηοιγ βεπλῖπατο Ἀ: Ἡξείγς ταις π οχρισυγ- 
Ἀλ εϊσαιγκωλυ σαι). 

Εὐλαχ ν, εἰ ἀαπὶ ρα πη πατιπη μα δετ τη ΟῚ σδορτο ὄλαχο, ΔοΞ 
τὴ τ. 5. ἀέξει τθὶ ἱπιιῆτατι λήχω . εχ 40 λαγχαΐω ται τ] Ατηγ Πιὰ 
το πὶ Ῥοτα, 

Εδλληξαγοούοπὶ πιοάο Ρτὸ ἔλνξα: αοτ δ, 1 ἀξ, γεΓθὶ λήγα, 
Ἑ λόδιν, ΓγοτγΙ οἐ ρτο ἐλόσει ἔξα ἐλόεον, ἃ ροετῖςο τἤοπυ,λοεω, 
Εὐλοιμι» Εὐλον Ἐ'λοῦ, ̓  ςοάφηι τῃεπλ.ἤππε ὃς οἰ υάςαν τοττροσὶς:ηξ3 

ΤΊ ΓΗ ΠῚ δ αἱρέ ὦ, ἔα οἶς ἐπ]πὶ τὰ ἔμπτητ,2. λων δογίτο 2. λον. ΨῺ- 
ἀς ὀρταῖημιις αἐξιυιας νος 15 ἐλοιμι, ὃς “πη ρογατίυιις ν οἷς πιςάϊας 
ἑλοῦτατ ἕλον ροοτί οι εἰδ ρτὸ εἴλον, Δ ρπΊοητο ςάγεπδ, ! 

Ἐλοΐδωβυς ρον ἰγησορει Ατεϊσαπι Ργο ἐλϑομόυ, ρτςτ, προ δδληπιπι 
νετοι λέω, Ατ ἑλοδωῆυ, αἰ γάτιιην»εἰξ ἕπτ. 2. Δόξ γεγδὶ αἷρε'ωγ ΓΛ - 
τατίτηιπι α«Ὁ ἱπιῆτατο τἢςην. ἕλω, 

Ελόωσι, Ρ οοτί οὸ ρτὸ ἐλαῖσι [δι] ἐλοίασινγτ ὁρόωσι ρμοοτ οὐ ̓τέ 5 ΠῚ Ρῖο 
δρῶσι, [ει ὁρέασι, Ἡοππετ. ἴῃ βυτίιτοντάτιιτ ρτὸ ἐλεσουστ, γε ἐχαῖ 
ἤποαιις Ρτὸ ἐλεΐσω 5 δί ἐλᾶν Ργο ἐλαξειν Αττὶςὸ νἤπγρᾶτα σοπι- 
ῬΟΓΙΏΠΓΙΓ. Ἶ 

ΕἼλπεο, οηϊςα ἃ Ρ τ βοπρὶ τοίο]μτίο πο ργὸ ἔλνν, ἱπηροτ. Ργαίξη- 
τὶς τοπιρ. ἃ ροετῖςο νεγθο ἔλπομαι. ; 

Ἑλσιώ, ἔατατ.1 δὶ γογδὶ ἐλπίζω, Αττὶ οὐ ρτὸ ἐλπίσῳ, Γοἷοης επὶπεὶ 
Ατεῖςὶ ἔασαγα νου θοτιπὶ ἑῃ ἕζω τοτετιϊπάτοτιπὶ οἰτοιπῆεθοτο 
ἴῃ ν]τίπια {γα Ἔχέτηρτο σ, τ 

Ελσαι, ἀριιὰ Εοπλογιιπὶ ρετ γπσορςη 4185 Ρτο εἰλῆῖσαι.Δ11ἢς ρτα 
ἐλάσαι 5 ντ τγασίτης ρταπαιηατὶςὶ, 1 Δέπιαιις ραττὶς, ἕλσας ρτὸ 
ἐλάσας. 

Ελυϊμίω,λοτ.5. πο. 1πάϊς, πο 1, Πρ ηἸβοπης, λυ αϑίω , ντ τγδάϊτ 
Ειγιηοίορ. Ἐτγῖς ἔρῖταγ ἃ τη οπνελόμ, Ψείτατ δυτεπὶ οο Ἡοπηεξ, 
ἀϊσεπς, Ν δὲ ἐλυίμίω πρὶς τύοσα πορών. 

Ἐλυμηνατο,αοτ τὴς ἄς γ οΓΌῚ λυμαίνορμαι. ; 
Ἑλυπρώσαω,εοιπάα ροτί,Ότ. τ. πιο 4.40 ἀξ}, “Βα πγιλυτοίω. 
Ελα,Δοτγ:2. δ ἐξ οπταπέξια! πιο α ἢ πλ1}1ς 1ρ6ι τη ο πὶ λω,α ας αἷ- 

ρήω πυσπι βατησ.: ἐπαζαάγιγ, Ατ ἡλώ, τ Προπιεπῶς,εἰν ἔιτ.2ς 
δέχ. εἰ [46 πὶ αἱρέω:ν πε ἀογ.2.εἴλον, 

Ελωρια,δοτ.) πιο, Πι δι υ ἐξ, πιο ἀϊ.α Ὁ «οά πὶ τῆεπι, 
λων, ραττῖςῖριΔοτ. δες, εἰυΓἀεπα της . ᾿ 
Ἐμαϑον,λοτ,. αὔξη αἰς ἐποά!γοχ ἐπα οί. μήϑο 7 γπάς μανϑικίω 

{ἀπ ἔπιτ,2. πη σι τῈ1Γ, ἤ 
Ερμιρ  ϑοστιν, Βα οτἱςὲ Ῥτοιμαϑον,τοττῖα ΡεγΓρί ὑταις εἰυἀςπὶ τοπι- 

Ροτίξεντ εἴδοσειν [ἀρτὰ Ρτὸ εἴδον, δι ἤλϑοστιν ρΓῸ ἤλϑον, 
Εκαίμασσε, Ῥοοτὶ ὃ πλοΓΓἕ ςαι4 σα ΠΊ]Πᾶτο σ᾿ ΡΓῸ ἐμαίμασε; ἀΟΤο ἵν 

δέχ, νετ δ] μα μφέω. 

Ευσλάχθίω,τοτοι Δ Πν οτδὶ μαλαστα, 
ἘμανϑίωΔοτ. 2. ΡΑ Γ νετθὶ μαίνομαι. 

ΒΚ μάξατοιαοτ.απιοά εὐ μείοσα, [ει μοῆα. Ἃ 

Ἐμαράνθίω,Δοταα, ραν οὐ ὶ μαραίνα, ξαοῖτ φηἾπε ἔμπα... μάρανώς 
ριατιαξ, μεμάραγκαν ΑΙ. μεμόδαμμαιροχ οὐζιις τοττία ρτοί. Ππ- 
δυ]ατὶς μεμείρανται ἢτ ὁμαφανϑίω. : 

Ἐπμαργήσειντογᾶοτ 1. πις ἀν ν ΕΓ ΟῚ ένα μαργαίνω,. Ὁ ὩΡΒ 

Ἐμα χεσείμίιν, αὐτο πη ιν οΓΡῚ μέ χομα! ἕλος πτῖς ἔατοτομα χέσομα 
εχ πα τ ἢ πγ. μα χέομαι. : ; Ἦν 

εἰμβα,ρογ ἄροζοροη ρ!ο ἔμένϑι; γΥ κατοίβα Ρτὸ χοιταβηϑι, δς αὐα δα 
ἼΤοτι.: ΚΕ τ} 



50 ιν 
Ῥτο αὐαφηδ: παρ ογάτίπιας ἀοτον, αἐξ, } τῆς ΠΊ, ἔμ βημω. 

Ἐυβαρνονερ τῶ, πη ρογξιν ΕΓ ἐμῥαγνο αιιρτησητο σατοης ῬὍτο ὠέβω- 
γον ρα Εἰοπι. 8( ΔΠ105 Ροοῖας. 

Ἐμξῥαλε,τοτ. 2.46} 1ηἀϊς, πιο 7 διιρπηδητο δ Τρίς σάτοης Ρτὸ ἐνέ- 
βαλε,ὰ τισι ἐμζάν ὦ, ΑἸϊο φμὶ ον ετίδπι ἱπηροτγ. εἰς πὶ τοῖα- 
Ῥοτῖς ἂὸ οοϊοπινεγθο. τ 

Ἐμξανιοο. Τοπῖσα ἀρ μι μοηρὶ ἀΗ]ο] υτίοπο ργο ἐμβάνλε : ἱπηρετ. 
Ῥεαίδης ρα {1.40 εοἀοαὶ τἰο πη. 

πἰμβέβασαν,ρετ Γγ Ὡσορςη ῥτὸ ἐνεξεζηήκεισαντγα ἀπ πτ εη]Πὶ οχ βῆμι 
ει! βώνω, ξαςίτητς ξατο τι βήσω, Ποτὶ ρ τ πλὶπν ργατιρογξ βέζηκαᾳ, 
1τιἀότηηιιο ρυσει ρα δα ροτε, ἐβεζικειν, δὲ τογτία ρΙ γα τε ζε- 
βύκειστιν,ἀςὶπάς κα ἴῃ ἃ νεγίο ἐζεβακεισόν, ὃς ῥεῖ (γποορεη εχ- 
ἐπηρῖο κει,ἐβέζασων:νηάς σοπιροί, ἐνεβέβασαν, ὃς ἀςπΊρῖο ὁ. 
ἐμβέβασων, 

Ἐμζιβαὺς, 94; οχ ἐμΟεξηκὼς, οτὶ εοίςπι πιοάο ἀϊςοίτιτ,ν αἰ πιῖ- 
τὰτι ἴῃ ἃ γεγο 8ζς ἐχοπῖρτο κιβαθοῖ σπὶπὶ ργατεγῖτὶ ἃς ξοττηᾶ 
ὃ Πρη! σας οποπιιρ εοήεπὶ τἰοπης 

Ἐμοξ]ουϊςὸ ρτο ἐμόζ,ντ ἔμ ρτο ἤγοτ.ΣΠαδ πη, πιοά!, ἔν ο- 
οἶς)εΧ εοάςπιὶ νεγθο. 

ἐμ», οηϊςὰὲ ἰτεηι ὅς ροοτϊοὺ πης Διιρτῆσητο ὑτὸ ἐνέβη:αοτ.2. ἀξ, 
ἰηάις, πο ΔΡ ἐοάεπιτῆεπι. 

Ἐμβύηγρτο ἐμζαίηγγε στήν, ρτο σταίη, Φηη,ΡΤῸ φαίη ,αοτῖί,.2. δϑὶ, ο- 
“ Ρίατι πιοάϊΐ ἂὺ εοάςπι τῃσπιας, παροπ5 ἀ σομιοτ {πὶ 1Π ἡ 9 δζ ὦ 

{δίοτιρτιιπι. 
Ἐμβυϑι,δοτ. 1 δε, πιροτ. πο 1, αὉ ἐνέβη, οτ.2.1πά]σατίυί, ντ σ τῆϑε 

δὺ ἔςίω οὐλις (ςσιπάα ρεγί ἀιι415 εἰς ἐμ βητον,τεττία ἐμβύτων͵ ὃς 
ἤς ἀείποερϑ. 

Εἴμβευ μαι; ἀςοηϊςὲ ρτὸ οἷ μαρμε τ ἀέπηχις ἔμβραται ρΓΟ εἴμαῤῖαι, 
δί ἐμβραυῆνη ρτὸ εὑμαρυβη, ὰ Ὁ] το ρ γι Ππιπι , ὃς ππιζάτο [ρτὶ- 
τιν οἴ παἰς τγαηήροῆτο ργὃς ρταιημο εἰ β εαρο ηἷα: σδια.ἃ - 
Ριιὰ Ηςείγο. ὅς Ετγ πη. 

Εἰμέγγρκ,αοτο νιν ογδὶ μεγαίρω. 
Εἰμεϑει, 4οτ,2.Πλο4,αἷν δόλο γογθο μια. ἕλοῖτ ςαῖπι ἰπ ρτίπια ροτγί, 

ἑμίω,γτι σἰϑημιἐϑέμίω. 
Ἐμεινα,δοτ.τ Δ ἐξ νοτθὶ μήϑον. 
Ἐμελενάοτ. :.ν οἷ ργατ. πηρογέιν ἐγδ] μέλει. 
Εμέλησε,οΥ τ. τ οἰ αΓΔεπὶ νει δὲ εχ Ειτιιγο μελήσει Δα ιι4πὶ ἃ με- 

λεδι, 

Εἰ μεμηκας ραττιργατι ρ τ  δξξιαὶ ἃ το πια.ἐ μέω, ἔλοῖτ επῖπι [ἃ ξατ, τὶ 
ἐμήσα,(ἰπτοτγάιϊιπι νει ὸ ὃς ἐμέσω)ν πάς ἡ μηκᾳ 5 ὃς Αττὶσὸ τεάιι- 
Ῥ᾿βοατὶς ἀπάθι5 ᾿πτ14{1δι15 ΠἸτο τς ργαίεητῖς ἐμύμεκᾳ. 

Εἰμᾷν, δὲ εμῆνα;, Ὁ οτος ργο ἔδεϊπῆπον εγθὶ ΠΡ  δητῖα! εἰμί, Ατ ἐμῷ, 
Ποτίςιτη ἱτίάςπι οἴ, Ῥτο ἐσμῆ),Πηπλιι5. 4 ἐοάςπι ἢ ςΠΊ, 

Εἰ μῷ 8( ΕἸάναι, οτῖςα ὅς ἱρία ῥτο ἔβ.Δοτγ.Ζ.δέϊ πῆ. ποῦ. τῆς- 
πιατοἕημα. ΑἸ τοι ἔων, ες οτίαπι ρτίπια ρει ρ ττὶ ἀοτ.2. 1ηά]ς, 
γποάϊ.αὉ ἐοίςπιὶ ἐμεπιάτινε ἐϑειᾶν ἃ τίϑημι : συΐιι5 Ῥτίπλα ροτί, 
οὐ ὧι ϑίω, 

Ἑωνϑονράττιεχ ἑμίω,λοτ. χυπηεᾷ. οἰ !ἀοπὶ τΠ οπηατίς, τ ϑέμηνδ., 
Ἐμέσας, ραττῖς, Δοτ,τ ἀξ, ἃ νεγθὸ ἐμέω, βαςίςατς ἔτι, ἐμέσω, 
Εἰμίω,αοτ.Σ. πιά, ν ογδ. ἵνν! ἐϑέμίω εχ τίϑημ,, 
Ἐμίωυϑεν,Βαξοκίοα ἤιις ΑΞ οἱτοα ἴγησορε Ρτὸ ἐμίωνϑησδυ,ςοηιιοτ- 

ἴο υστῖν ἴῃ ἐνιαοτ.. ΡΑΊΤ ξεν τὶ μίωυύω, 
Ἐμηνείμίι, Δοται πεν ογ οὶ μαίνομαι τ ἐφηνά μίῳ, 
Ἑυστετο, οτ. 1. ν οὐδὲ μήφδικα). 
Εἰ μιγον,αοτ.2.ν εΓΌὶ δ, μέγευμι, εχ ̓πῈ ΓΒ πὶ. μέγω,ν πὰς ὃς ραίπιι. 

ΔοΓ.2 ἐμίγίω, 
Ἐμίγνα; ΔΓ. 1.46 Ἐν ΕΓ Ὶ μιαίνω, 

Ἐ μικτο οηϊςὰ ῥτὸ ἐμέμικτο, το ἔκ τητονρτο ἐκέκτητο, ἔλεκτο ὑγὸ ἐλέ- 
λακτοι ργατ. Ρ αΓαΙΑτη ροτΕ ρα ΠΤ ν εγδὶ δεξ. μίγνυμι,εχ πα, τηε- 
τηλῖ, μίγῳ. 

Εἰ μιχϑεν, Βασοτῖςα ἔει Α Φί το ἴγποορε ῥτὸ ἐμέχϑησαν » α΄ εοάογῃ 
τβαπιάτ,ντ ἐμίώυϑεν ραιῖο Δητὸ Πα ιΠΠπι15) [τς πὶ ρτὸ ἐμίωύ. 
ϑησόμ, 

ἔμυαϑειροοῖιρτο ἴμαϑε,πτειτὶ σαυ [ἃ σεπλ!ηᾶτο μ 5 νῦ λοῖῃ ἔλλαβε, 
ἔλλαχε, ὃς Ππιλα Π θιι5»4οτ.2. αν, οτδι αξξ, μανϑαίω εχ ᾿ππ τ ει. 
μλϑω. 

Εἰμμέμίωα, ρτδτιτης ἄν ετδ] ἐμ μαίνομαι. 
Ἑμμᾷν ἃς Εμ μήνα, ρτο ὄμῷ δι ἐϊμέμαιντγάσιις Ὀ ΑΙ οξεϊ Ποτῖος ργο- 

Ρτία ρτὸ ἕξ:εχ (ἰδ δητῖιο γετῦο εἰμὴνντ τι ϑέμῃν ὃς τι ϑέμναι εχ 
τιϑένω. 

ἙἘμμὶ, οτὶςὸ [τ ἀςπὶ ρΡτὸ εἰμὴ, ΓΤ ατο ε ὃς ἀπ Π!ςᾶτο μ. 
Ἑμμοοαςρτο μέμοεα ιγαπήροῇεὶς ρτίπια (γ1]α: Πἰτοτίβιρτςτ. πιςα, 

νετθὶ μείρω, 
Ἐμνήμυκα, Εὐιτεῖς ἀϊᾶτιιπι εἴ ργο ἥμυκαᾳ δῦ ἡμύα, τς ἀρ] σατῖο- 

6 Αττῖςα δὲ ρςοπαίπιο τῷ γιεχρ. διιτοτη ἐφσυύγνακα γ τεταπείνω 
(μαι γίξρετει βε΄ βλημαι. 

Ἑ ανηστε, ΔΟΥ. ΤΟΝ ἜΥ Θὲ μήμνη σκω, ΓΑ Ὠατατῖτ5 ἃ γογθῸ μυάΐω, 
Ἐμνηϑίω,τοτοι ραν εγδῖ μνάομαι, ξλοὶς οπῖπι ἔτι μνήσομαι γαστρί, 

μέμνημαι. 
Ἐμγώνντο, Ῥοοτί ὁ ΡγῸ ἐρινώντο, ρ] εομβαῇτμο τῇ ο, εχ εοάεπὶ τ᾿ Π|, 
Ἑ μολ9,Δ0Γ.2. «ἴξιν οτοἱ μολέω, 

Ἐμποίζεω, Τομϊςὸ Ῥτο ἐμπαζη,εοι πάλ ροτίοῃδ νογδί ἐμπαάζομαι, 
Χμπέλα, πηρογέι ρτς δας γογθὶ ἐμαιλάως 

Ἰϑ 
Ἐμπεπαρ μη 95, Ρατεῖο!ρτπὶ ρτατογῖτί ροτές δὶ ρα. 45 δῶ, τῆρπι. 

ἐμπείρω, ἕλος εηῖ πη ρτγατι δ, ἐμπεταρχαςντέαπαρκα. 
Β΄μπεσε, ροετὶςὲ ὃς Ιοπἰ ὃ ΡΓῸ ὀνέπεσε,α δ᾽ εέζο δι πη ςητο. ΟΣ [Ὲ. 

νετθὶ ἐμαίπηω, ται τιατιτῖι15 ἂρ ἰηιτΠοτα. ἐμπεσέω. Ν πάε ᾿πῆπ- 
ἐμπεσεῖν ὃί ἐμπεσεϊαῦτε!. ᾿ : 

εἰμπεφυ αν ραττίσ ρτατ Ρ ΓΕ Πις 41) ἐμπέφυα, ἃ τῆ ει, ἐμφύω, ἔσεπι, 
δυτοπι μεπ, δζ παῖς. ἐμιπεφυτύς, Θ ας τά πηοη ἡ] πέφυα Ρεγ ἴνπ- 
σοροῃ ἔμέξιιπι ἀϊσαπε εχ ἔξ ργατ. πέφυκα, 

Ἐμπίπλη, Αττὶςὲ ρτο ἐμπίπληϑι (ειι ἐμετίπλαϑε : ( ντγιπηϊις σπίτι 
τοροτγί ταν) γα ςἢ 9 ἐπιροτι πιο ἃ τμ ἐπὶ ἐμπίπλημι,.. 

Εμπλείμίω, λοτ,α τ ἀνε θ] ἐμπίπλημμ,γτ ϑείμάυ εχ τίϑημιρδς ζλϑία 
κἰω εχ βλῆμι,αρια ψΑτίη. 

τἰμπλή μν Θύγρεν (γποοροη ὑτὸ "μπλησείμϑυ 8-.4 εοίζοπι ἐμπίέπλῳς 
μεριὰ ΑτἸτορἢ τείτς Ἐὺπδιβῖο, δε ἀρ ἃ ϑυάδηι (τὶ δίειις 
ἐμπλημῆθθ-, 4] ργατοτγίτασι εἴς ᾿πηπῖς ΑἸ ΘΠ οΏτΟ σάΓ ἢ 896 Χ- 
Ροπίτηϊιε πεσλυψω μέ..1π᾿ ῃος Ιοςο εἰμἀεπὶ Ατ τορι. Ξ ῥητῆς 
γύχθ᾽ ὅλύω πριχὶ δὲ, ἐμπλυμίμ.. 

Ἑμπλήστιτο, ροετἰο ρτὸ ὀιεπλιήστιτο,α δ] ςἐξο ἁι!ρτποπτοναῦ εοάςπι 
τῆςπτατ. 3 

Εμανύϑη, αριιά Ηείνς,λοτ. ΡΠ, ταπηιατη ἃ νεγθο ἐμώνύομαι» τς 
ἔμπνυμανηάς ὃς ἔμιαγυτο Δρῃ ἃ εὐπάςτῃ δὸ ςοάεπιτμεπι. Υ- 
ττααιις τε} σάγοῖ Δ ρΊπσπτο, 

Ἑἰμπολόωντος ροοτὶ σὲ Ρτο ἐμπολώντο, ]εοπαίπιο τῦ οῆος 4τιτοπι ἐμ - 
πολαῖτο εἴ ργατ. πηρογέ, νοιθὶ ἐμπολάομω αἰ οπΊςητο ςάτοης 
Γηοτς [ΟὨΪζΟ δύ Ροετῖςο, 

Ἐμαρνϑνεὶς, ραττὶς!ρ. 44 ἐν τρήϑίω,λοτοῖ ραν οὐδὲ ἐματίαρνμν ἔσει 
ἐμωρήϑω, Αἴ ἐμιτριώνεις εἰξ ρᾶγτῖςῖρ.ἰτὶ ἀσπὶ λόγι ρα χ τῃς πη. 
ὑμαωρίω. 

Εἰ μυκον,αοτ, 2. ἔχιν ετ δὲ μυκάως 
Ἐναγκωνιεῖ εγίατ,α ἔχον εἸ δ] ἐναγκωνίξα, Αττίου!πη ῬτῸ ἐγαγκωνίσεις, 

Ἑγαλόντες. ραττςρ.Δέτιδοτ. ..Ἰητογάμτη δῦ ἐνάλωμι, ὃς πο Πνἐπατὶ αἱ 
Πρ. Παδοτ ἐναλοιὶ Ἰητετάει 40 ἐναάλλα(ντ Ηοίγ ουἰπηυτι)δς μα- 
δέτ ἐψαλών, 

Ἐγαξειδοτοτ, ἀξτιν τ νάσσω, 
Ἐγώριξε,ροετίςὃ ὃς Ποτίςὸ ρτο ἀϑάριστ αἰ! οἔζο Δι τ το 5 δζ σ᾽ 

ἴῃ ξνογίο,ἃ εἰιεπιἑγαρίζω, ἵ 
Εγαφον,λοτ.2.Αξὶ ΡΟ ετὶοὶ νοΓθῚ ἐναύρω το ἔνηρρν υ εἶ ἤναξον, 
Εναϑιΐω, Δ οτ.1.Ρ41]}. πυ τἢ ἐππιιναΐω, ρτο 4110 ναίω ἀἰςΐ (οἷ ετ. 
Εναςσατο,ροοτςὲ σοιμίπατο σ ΠΊςΣΓΙ οΔιι[Α ῬΤΟ ἐναίστετοτδοτ, πε» 
εἴας τῃ ἐπὶ. 

Ενδεικτο, ρτϑοῖ, [Γιατ ροτξ Ρεγέν ἐΓΡῚ ἐνδείκνυμι πα τιΔητῖ5. Πιᾷ 
τεπηροτα Ὁ ἐνδείκω αι στποητο ςάγθης ΡΤῸ ἀν δέδεικτο, (ει ἐτεσὲ - 
δεικτο,νῖ δέκτο Ῥτο δέσδεκτο (οι ἐ δέδεκτο τορετίσιιγ. Οὐ] ἀἀπι ὦ -' 
δεῖκτο [οτἰ δε πάμπι αἰμητ 5 [πὰ ποι αἡϊοητὶςπτίδιις Ηςίνο, εχ - 
ἐπιρίατγίθι5. 

Ἐνδίεσειν» ροετὶοὲ ἤπε ἀρ ΠΊ στο ΡΓῸ ἐνεδύεσσν ἃ το πΊδ. ἐν δίηνι; νΣ 
ἐτίϑεσαν ἃ τίϑημι. ἘυϊΑτι,ν ογὸ ἀπποταῦ ἰὸς ἐνδίεσαν, φιοίάδπι 
πο (οἹ ὰπι φοοίρετο Ρτὸ ἐνδιέτριζον, ἃ το τη ἐνδύημε ) [ἃ οτἴλπι 
ΡτῸ ἐνίεσαν Πρῃηϊῆςᾶις ἐνήζαλον, ἀϊσεῃτος εἴϊε ρΙεομαίπιιπι ρτο 
ἐνίεσαν, ἃ τ στη. ἐείνμε:α "105 γτίαπν ἀΐςσοτο εἰϊς σοπιροίτιπι ἐκ 
δίκαι, Πρηϊῆοδητς διώκω. 

Ἐγεγζύησει, Δ ΟΥ.1. 4 ἐξ ν ΟΥ ΟῚ ἐνεγίυαία Δ στηεητο σάγοΠ 55 ῬΤῸ ἐννγίυη- 
σα: ιεπια ηγοάιιπι ἀρια ΤΠ επιο τ, ιιραιιε ἐνε)ξυηστέμθω Ἰεοῖ- 
ΓᾺΓ ΡΓῸ ὀννγίυυσοίμίω, ει 

ΕἾ γὙκων)βοτ. 2 δε, νετ δὶ φέρῳ, τη ατυδτῖτί τις δῦ ἐπαῇτ, τῆοπι ἐνέγ- 
κῷ γζατέπίαις Δι!ρτηξητονποτγς ΘηΪςΟ ὃ ΡΟοτΙ ΟΣ ΓΟ ἐγ: 
κου Ροτεῖϊ εἶζε ἃς ἱπυρογιδοτ,ιῦ οοάειῃ. ᾿ 

κνέγχα,,Δοτιι Α  ἰηῆπ.πιο 1,40 εοάεπιὶ τῆςπι, Ψηάς δί ρατιϊοΐρ. 
ἐνέγκας. 

ΕἸ έκαντο,ΔΟΓ.1. πο, ΔΙρτξητΟ σάγθης, ΡΓῸ ζω έγκαντο : Ὁ ςοάοπι 
γογρο.Εχ 4ιο δοιϊίϊο εἰ Ἰηἤη. ἐνέγμρι τ. δὲ Ραττῖς!ρ. ἐγεγκρί τ 
μυ., 
Ἐγεγκατω, ΤῊ ροτ.Δοτ, τα 1.4 εοάοπη τί οι, : 
Ενεγκεῖν, ΠΗ πιΔοτ.2. ΔΕ. ΟΠ οπὶ νοτδί. νπάς δέ ραττῖοῖρ, ἐνεγκῶνῳ 

Εἰ! ἐπ οἰμπὶ ἐνεγκεῖν τε ΠῚ Ρ ΟΥ̓ 5. 
Εγέεικὰυ, ροετςὰ ΡΓΟ-ἰοικαν:ΠεσΠΟῺ δεείκω ΡΓΟ ἐνέϊκω, Ασηθο δοσὶ 

τιλξεταὶ, τ δέπηχυς ἃ φέρω πλυτιαητα πα τοπΊρογα Ὁ ἐνέγκας 
 ἅπῆρο ετίαπη ἀρια Ηείν οἢ. 

Ἐνέηκαν, ροοιϊςὰ ἃς Ιοπἰ πὲ Ῥτὸ ἐνήκεν,δοτ. Ια ξιν εἶ οτίαπι ρτςτιροτέ, 
δέϊ γεγθὶ ἐνίημε. 

Εὐεϑ'ἀα Δ οτ 1. ρ 417. 1πῆπι πιο, τμεπη ἀξ, δίημι» νε τεϑίωαι ἃ 
αἰϑημι, 

ΕἸεὐϊω, ορτατίιτις ἱπτογάιητι ργα ςητῖς τοπιρο γῖ 9 ἃ γοῦθο ἔγεμε, 
ἰπΠιμη:ἰπτεγά δοτ.ν ἃ τθαπι, ἐνίημε, Αςῖς ἐηῖπὶ ἤγμ π Ορῖο 
ΔΟΥ. 5. ἐγ, εἴϊω,ντ τίϑηωι ξαοὶς ϑείϊω, 

Εγεικαδοτ αὐ, ν ΕΓ Ὀὶ φέρων ππθγιδτίτιις αν φείκω 9 ΠΑΥΟῺ5 ΔΕΓΟΠῚ 
ΔῈΡΠΊΘητΟ ΡτῸ ἑμδεικᾳ. τάς πὶ νεγὸ ἔγεγγα ρΓγο ἰωδεγκα,εϊ !ἀοπὶ 
τεπιροτγί53)8ζ ΔΡ εοάςπι τμοηιᾶτ. Ουδηαιιαπη Βοςέδειχᾳ πε Ρο- 
τίιις ΔῈ ἀείκω ν ἤιγρατο Το πὶ ςὸ ρτὸ ἐνέγκω, ντ Επὲξ. φιοσας ἴπ- 
ἀϊςατιν πᾶς ᾿πῆῃ ἐνεῖκαι» 8: ρατγιϊοὶρ ἐνείκας. Ιτεῖτὶ πιο α γοςδ 
ἐνεικαὶ μίμυ, ρτο ἀῤεικαίμίυ:ουλ5 (αὐ πε, οἴ ἐίκωμα ἰπῆηἐνοί 
κριόλοι. ΡΥ τὶ ΟΡ. ἐγεικοίον-, 

ΕἼ ειμβυ, αὐ ἐγειακ ες δοχιῆ, ἕξ, γειδλνήμω, γι ἐδιειμῆυ, Τωτεσάϊιπι 
[ΠῚ }}1:.} 

μύττ ΠΝ 

πὐπὼ τ, 



Ε 
ΟΟ ταπῆρῃ ἐἰειρῆν Ργο ἔνεσιμίω,, ο(Ἐ ργϊπιᾶ ρετίομα ρίαγα!ς νειθὶ ἕ- 

ς΄ γειμὶ. 
᾿ Ψ οὐδ ἕ τς 42 - 5 « - Τποηρ Ἐγεὶς, ραγτὶοῖρ.ΔΟΓ.2. ἀξ ΕἸ) ν εν θ0 ἐνίνμι, ἔα εἶτ φηΐπη ἵνμι ον... ᾿ - - « οἵ Ἶ δα Δ Ἢ ἁξε ἰώ νηὰς ράττὶοὶρ. εἰς, ντ σίϑημι ξλοῖς ἐϑνυ,ν πὰς Ῥαττὶ, ϑείς, 

᾿ Ἑσπενδατεπι ΒΘΠι}5 οἷτις Ραττῖς!ρ]} εἷξ ἐνέῖϊσα,ηοιτ, ἐνέν, 

Ἵ Ἐνεῖ τα ρτάστο ρου ΡΠ 1 πη. το ἀ , Ἰητογάνιπι δῷ αὐ τθοπι, ἐνίημι, 
-, ἰρτεγά αι ΔΡ ἐνέω [δι] ἐνέννυμι, η ΔΩ] δι ἕννυμὺ ὃς ἵν μι ξαοϊπιηι Ρις- 

τετ. ρα ΠΤ πιά 1ς πιο αὶ εἴμω. 
Ἐνείχθωυ, πα ΔΙ ρπιςητΟΡτΟ ἰ ἐχθζω, ΤΟπΙςὰ ετίαπι ᾿π εσταπι ὁ }1α- 

Βεης ῥτὸ με χῥίω 2.40 ὠνείκω Τοῃϊοὸ γοῦο ρτὸ ἐνέγκω, Ὑπάς 
Ῥαττ. εγεῖχϑ είς, 

Ἑνεκτέον, ἀπο Γθ. ΡΟ τίμπΠΊ οχ νεῖδο ἐνέχα, 
Ἑνελίσωνενγδοτ. Ια ξξιν ἜΓΘῚ ἐλλιποίνω, 

᾿ Ἐνεανθύω,αοτ, ρα τιν οΓΟὶ νέμω; ἕλοίοητ5 ρυῶτ, Ροτξ δέ, νενέμηκα, 
ταη]4ΠῚ ΕΧ νεμέω, 

Ἐνένητο» ] εἴν. ΧΡ Οοη. ἕνενὀγτο, ἀςόσιις ρτο ἱρίο Ῥὲν (γπσοροπ 
ν[γράτιτι ἐπάϊτσατ, ΕἰῈ Διιτοππι μος ἐνενύητο ρτφτ. ῥἰ αι πᾶρει , 
Ῥδιν εὐθὶ δένια νοέω. Ν14ς ὃ Ενενώκασι ραι]ὸ ρό ἢ, 

ΕἸέμπτε, Αττῖοα γοάιμρ]]ςατιοπς ΡτῸ ἰωλιπῆε ἃ τἤιοση ὀρήπθω, 
Ἐνενώκασι, ὃζ Ἐγένωτο; ΘΠ) οὲ ἀριιὰ ΠΠογοά, ρεῖ σοξεγα ξεϊου ἘΠῚ Ῥτο 

ἀνενοηκοισι, ὃζ ἐνεγύητο: αἰ αξξ ΓΗ ΠῚ. νοέω, 
Ἐνεπάγησνγαοτ.2.ΡΑΠι1πἀἸς, πγοα , ἃ νογθο ἀξεϊιιο ἐμπύγνυμι ἔφα: 

ἐμσήσσω:νξ ἐνεπλάγησαν εἰϊ 45 ἐμπλύοσω ἔςι! ἐμπλιἥω. ᾿ 
Ἐνγεπγεωθη,Δοτ.α, ρα τη αματη ἃ τ] ο πὶ. μπνεωύωἉ ρτο αιιοὶπ ργοία 

ἀϊεῖταν ἐμανέω, 51ς αὐεκονύϑη [ιρτὰ ἀϊχὶ οἷς σα ἐχ τμοπιατ. 
αἰαπνύνω ΝῚΠ α1115 εἴα πραἹς ρ! εοηαίπιιη τῷ ν, τΑΠ 614 ΠῚ οΧ 
αὐοπνυμαι,δζ ἐμιπνυμα. Αρυ Ηςείν ἢ. Ἔπΐτι δὲ ἐμωνύϑη Ἰερίτων 
ἔτης εν ΡΠ σητΟ σάΓΘ ἢ 5.8. ἐνεσπγευ θη. ΟἸΠΠῚ ν. 

Ενεσαι, τεγτία ρογί ρ ατιδοτ.2., δ λ 1} ἑηδῖς το ἀτ.ὰ εἰχοστατς ἐνίημι, 
νε ἔϑεσαν ἃ τίϑημι, Ετν πὶ. ἐἰςῖτ οἴϊο ἐτῖαπι ἂΡ ἔγειμε Πρηϊἤσδοτε 
ἐγυπόρχο, ΠΔ πὶ ππρογξ. ὦ Ελςεῦα Πα ΠΊοτῸ Ῥίαγα!ι ἐμᾷ, ἔτεεἔσαν, 
{γίο]ς ἰρίτην ξιουτ Ῥτὸ ἐνήσόω, 

Ἑνέφαι»ΡῈΓγ ᾿γυσοριΡτο ἐυνέσεται, [τιπις ἄν Ἔτ δὲ ἔνειμι, 

Ἐνεςησώμίω,οΥ.1«πηεάςν γι αὶ, ἐνίςημι. - 
Ἐνεσῶ;ΡΟΓ ἔγησορεη ΡΓΟ ἐνος κως, Πι ]ατο α ὅς σοτγέρτα ΡΘΌ}}- 

τἰτηλ, νετγδάπης Οταιῃ πηαιίοι, ΕἸῚ σῖτον ρατγτιργατιρογεὰ τὰς 
τηδῖ. ονστημ, 

Ἐνετείλατο,ΟΥ.1.Πτδά,ν ἜΥ Ὁ] ἐντέλλω, “ 
Ενεχθίεσω, ἀοτ. 1]. Ρ447. πῆ ποπιοάὶ ἃ νει φέρω, τππτιδητο ΠιΔ ταπὶ 

Ῥοτᾷ ἂὖ ἐνέγκω, ἐΡοΥΙταΓ ἃς ἴῃ ἐπέ! σιπηοάο ἐνέχθηρίτης δι πῶς 
το ΡζΓῸ ἰὠέχθη,αῦ ςοάςπι τεπη. 

νέχοκενδοτ.: ἀξ, νογθὶ ἐγχεαύω νο] ἐγχράίο. 
᾿ς Εὐδεννροοτίςὃ ρτο ἐνίω,ταπαμιᾶπη Ὁ ἐνεω, Τπηπῖο ΓὩΩτ αι] ἰὦ φεῖ 
᾿ ςοπιγδέξίοπεπι εχ εν ἐδένιιπι ἀϊσιιητ,εχ τμοπη. ἕω, τα ἀς τα 

Ῥτο χῖις φριιά Ν δτῖη. :; 
Εγκαν ρτατοτ ΕΓ , αδείατιπι ν ογθὶ ἐνένμινπλστιιατίτῖι! ΠῚ αὐ ἐνέω, οχ 

ἅπο μαθοτς ἔατ, ἐνήσως ΝΟ] οτίατη δοτ.τ. αὗξ.λι γαρυίατῖς Ῥτο ὡδ- 
σαςνῖ ἔδωκα αιοσιι ΡτῸ ὄϑωσα νιΓΡΑΓ] ποτιπὶ οἰ). ἃς ἐ θυκρι 
Ρτο ἔϑυσα, , ἔχ 

Εγζϑοϑα, ρΡοατσιπι ρΡγατογίτα τη ν ον Ὁ] ἀύϑέω. Βαοπ5 ργΙπηὰῖπιτα- 
ἀμπρ!Πρατίοηοπι Αττίσδεηοντ ἐνένεπτεν ὃς ΠπῚ1}114., ἀοϊπάς ἸΏτοτ- 
Ῥοτιιπι ο πάπὶ γεριατίτον ἀϊοὶ ἀςθιηετ ἀὔϑειν πάς σοπιρο- 
{τι ὀπενίωυοϑω, 

Ἐγίμοχα, ταῦτ, πιο γθὶ φέρω, οχ ἐνέγκω ἔστι ἀπέχω, αοτ ἐπὶ πῇ [ὰ- 
ται ἐνέξω, ργατ.ρογξ δ. ώε χα, αν εά, μύοχα » ἃς Αττῖςα τοι |1- 
ςατίσπς ἀπατγιιπι η τι Ππιπὶ ρ τα Γεπτὶϑ Π το ΓΑ τ ΠῚ 5 ὀίω χα, Ἑ- 
τγπιοίορ. ᾿ ' ε 

Ἑνῆ σαν, τοττῖα ρετί Ρ στο ργωτο πὶ ΡεΓ ΕΑ τ θην. ἔνειμε, ἴ 
Ἑνήσω, ἔτ. 1.ἀ δε τη ας. πτοάϊ νοι δὶ ὀνίημινπαατυ ἀεί απι αὐ ἐνέω, γησ 

τς ἀείηπα, ἐνήσειν, ἃς ραττι ἐνάσων, ΤΑ 
ΕἸ γϑεο,ἱπτογάϊτι οἱ ἱπά σατίμ! αλο δῖ τοπιριδοτ. πιο δι ρτο θέϑα 

Ἰ [ου ἐνέϑεσο Διρπίοητο σΑτεη 5: Ππτογ 1} ἔπη ΟΥΑ ΤΙ τοὶ εἴ, 

εἰ ο πη τε τη ροτίς. ΑΒ φέξιτῃεπι.ἐντίθημι, 5 ΠΗ 

Ἐγϑες, ̓ πηροῖ.Δοτ.2. 8 ξξΠ1,4 0 ἐοάετη ἀΠοπγ. ἔλοῖτς ςαἱπὶ τἰβθημι,οτ. 

τ ὔϑί,νπάς ἴῃ ἱπιροτατίθο ϑέροντ δὸς ἃ δίδωμι ὃς Ὁ ἵνμι. 
ΕὙϑορον, Τοπὶ ὃ ὃς Ροετὶςὲ ριῸ ἐνέϑορον, πλετεὶ οδυΐα 9. ΑὈϊεέϊο Διὶ 

ν Βπλεπτο.οΥ.2.Δέτιν ετ δὶ ὠϑυρῥω. ς ἢ 

Εν Ροτ γποορεη ΡτΟ ἕνεσ να τἰιεπν, ἔνειμε ἘΠ Ξ 
Ἐνίει, τη ροτι γα ςἢ5 γ ΕΓ ἐνίνμ εν ὨΠΓΠ ΑΓ ΙΓΗῚ5 ΔὉ ὄμβα ΡΣ τας 

4υοαις ξπεἰτ Ἰητογάτιπι αίθει, εχ τιϑέω, 1} 445 ν ςτὸ ἐνίει αἴξεττ δ 

αἴσπι ργὸ ἐμίαάνλει : αιιοὰ Προ ξλιιπι εἴ. ἢ φῃἸπὶ Ῥτδίςητὶς ες 

{δε τοπιροτι5οροτίις [ογ  σοπάτιηι ἔοτει ἐνιεῖ, αὉ ἐμμέω : 4]]061}} 

εἴδει ἃ τῆ πι,ἑνίω, ᾿ ᾿ : Ἶ 
Εἰγμεν,Δοτ.2ια ζει νοσθὶ ἔνειμε, ΟΠ  ρΟΥ εχ ἐν ὅς μι, Πρ αἰ βοδητῖς πο- 

ρϑΐομα). 1τὰ ΠΟοΠΠ1Π11, πο η ταπηθ ἢ αἰϊαῖτο οχαπιρΙο νοὶ 
ποπιῖ- 

ὑμαῖο διτθοτο. Αἴ ρτο ἔνιε, φιιοά γατίπιαβετι ΡΟ ἄκει, ἔοτταῦ!ς 

{οτῖ δαπάνη ἕνμεοντ ἴζα Πτ ὰ ναίω ποὺς ἔκμε ἃ χρίω (ει καίω. 

Εὐιέγαι,ἸΠαϊτιργαί αὐταὶ τ ΠΟ ΠῚ. ὀνέναι Ψηΐάε ὃς Ῥαττίς ἐνεεὶςςα11)}5 

τ κπηιηΐη. ὠνεῖσε. Ἐχ εοάεπι γοτὸ ἐνίνμι εἰδ ὅς Ἱπηροτξιξνίοσαν» 
δὲ ἐπηροτιρτς [ὀνίετε, ΑἸΤΟ αὶ ἐμένα ροῖες εἴς ὃ ἐξ ρεῖθρα 

γοιδὶ ἔγεμε σοπιροΠεῖ εχ εἶμι Πρηϊπεαῦτς ἐμπορόνομιαι γι νι 
οἷαι Αἰ 'ατι15 ΠΟΥ ρΕΓΑΓΟΓΙΓ. ὖ ἥ ὴς τ 

Εν χα τῆ το) ροςτ οὐ δί ΙΟΠΙΟΟ ΡΓῸ ἐγχφατάϑε ἴσα ἐγηρτύϑεσο, ΔΟΙΙ Ὲ, 

Δ 

᾿" -- 

227 
Δ Λῇ ς 4 1πιρ.Πγο (δ καὶ του ἐγκατατίϑημι, 

ΕἸναπσεοτ.2. δέϊιϊηαἴςιπιοάνοχ τῆς πη. ἐγισατία, 
Ἑνιοσέμῆν, οτἰςὼ ρτὸ ενέοσειν ἃ τΗ οΠῚ,ἐνίοσω. 
Εὐνοσέμν, ΓλοΥ οὐ ἀξ! ἀοῃ ΡτῸ ἐν όσα,» 4!» ἐννόϑω, Παδφηῖς ν ροιηληαΣ 
τισὶ Πλοττ ργατία, Η εἴν ν οτὸ 1Π| ἐννεσέμῆν ἐχρ. ὅθηπλῆξαι, Ὁ 

Εὐνο σας οηϊος ἀριιά ΗοΠιογιιπὶ ργὸ ἐνούσας, τος 501. ἤςυτ ἤι- 
Ρτὰ βωσαι ργῸ βοῆσαι, ὃὲ βωϑεῖν ρτο βονϑεῖναοςῖρὶ ἀϊδλιιπι οἴ: 1- 

ἢ ΤΙ ἀο ΠῚ ἔνγω στέμίκω ῬΓΟ ἐϊνουστίγαίυ: Απιθο ἃ {ἰγὲΠη.ἐινοία, 
Ἐν τοικαὶς βαγτιᾶ ΟΣ. 2. αἵδιὰ ἘΠ πλ, ΑΕ, ἐντήκω, 
Ἐνταλϑεὶς ράττιαοτ ρα Τ, ἃ. τ] ςη1. ἐντέρὡ, 
Εὐτέτα ται Ρτδττ, ΡΟΓΕΡ αν εἰ δὶ αξὲ τείνας, 

Εντετὺ χα ρΥς τι ρον Ε ξζιν ΟΓΡῚ ἐντυγχαΐα, εχ ἐντυχέω, 
Εντὶ, Ποτὶοὲ Ριὸ εἰσί: νετῦο ἢιδ εἰμί, 
ΕὙτο,οτ, 2. πε, ἃ νεγδο ἵημι, ἔαςῖτ ςοΐπὶ ἕμίω,ντ σίϑημε (αὶ ϑέ- 
ἷ δίων λάς τειτῖα 11 ροτίομα ρ] αγα] 5 ἕντο νι ϑέντθ, 
Ἐντυεν Πης ΔΠΡΠΊΘΩτΟ ΡΓῸ ἰωΐτυε,ὰ νεγθὸ ἐντύω, 
Ἐγώ σεγδοτ, ἐξ, ν ΟΓΌῚ ἐνόρω, Αἱ ΟἸ Το. κώρσω, ΕΧ αι δὲ ΡτςρΙ 
μαπΊροτξ. ΡΑ ΠΤ. ἐνεμίρτο: ὄρω [αοΐεηις ὥρα, ρα, ὥρμαι, 

Ἐναΐσγ, [Πιἱπιπέτο ρ γα ὁ Ων ογδὶ ἔνειμι, 
Ἐξαιρδύμίω Ῥτο ̓ ἰμξῃρρυ μέν, οὐη {0 ατιρτηοητο δὲ να νουίο ἴῃ δὺν 
Εξέβαν,ρετ γποθρει ρτο υξέζηστιν:ΔοΥϊ.2. νογ δὶ ἔκόνμι, 
Εἰ ξει ἐπηρογατίθιπι ργαίοπϑ γογοὶ Ὀξειμέ,οχ Ἰππιμοην, ὑξέφ ἐγὸ 

ἕημι ἄμποσιις ξαεὶτ εἴ οχ τμοπὶ ἕω, Αἱ εἰξεϊ ογῖς ἐπηρογατ,αῦ ξίημι; 
οΧ ἰπυιζτἢεπι.υξέω, 

Βξειλόμίω οἰξείλια,ἰξείλετοιλοτ. 2, πο ἄν ογ δὲ οξαρέω,αβ Ἰηαΐ, τπ πα, 
Ὀἰξέλω. 

Ἐἰξείγιστο,,οΥ. 1.4: ΓΟ ηϊοὶ γογὶ ξεινίζω Ῥτο ξενίζω, 

Ἐξεὶς, ράττιδοτ. 2. αν. ἃ τῆς], υξίημι, Ἐχ αιιο εἴπ δὲ ᾿μΠη ϑξάνα σις 
,, ἐκϑεῖγαι Ὁ ἐκ τίνει, 

Εξεισι,τοττῖα ρογί, Πη σιν τδὶ οξειμι, 
Ἐξελοναοτ.2,ἃ ἔξιν οτθ: εἰξῳρέω απ ρτηεηῖο σάτοπ ρτῸ οξεῖλον , ἤτ 

ἀέπιαιις Ὄξελε ρτὸ τξείλα Ν᾽ πὰς ετίαπαι ἱηΠαἰττι. οξελεῖν, ὃς ρᾶτ- 
τὶς οἶξελων, 

Εξελώ, Ἰητογάτιπι εἱς βαταγ.:ὰν ΟΓΡῚ οἰξαιρέω αὖ ἐἰζέλω : δέ τιπο αἴρε: 
τὸ [ρἱτίτιι ποταπάϊιπι οἴϊετ ἐπ πιά ϊα (γα 9 μος πτοάο εξέ- 
χω Ἰπτογάϊιπη ξατιαιγιμτι Ατείσιιπι ΡγῸ οἰξελείσω Α΄ οἰξελαλίνω [ειι 
ὀξελάω:ς της ἀϊΠεγοητία σαι τομαὶ [ρ σῖτα [στῖδὲ ρος 
Ἰΐξ ἐλώνῃηᾶτη πιοάϊα5 φιοηις ἢν} 2045 ἴῃ ςοπιροίτις Δἀπηῖττο- 
τε {θ᾽ γίτιιπη ἀϊ {ογ πιῖεἷδ σαι, Ἐυϊιἄοςοῖ νττωτογ δἰ τα νἱάεγς 
εἴ ἴῃ τς φιια ἴῃ Αωρίθ΄.40 Ηςπτιδτορ ἢ ἀϊέϊα ἤτης. 
Εξέμίω ΠΗ πη. Δ οτητ.5. δξὶ, )οτῖςιις Ρ το οἰξεῖναι, τἰτεπι, εἰξίημ, Τεῖν 
ἄς νεγὸ οἰξέμναι Ποτϊοὲ ἀϊοῖτατ ρσο οἰξεῖνο. Ν᾽ οΥτητι εἰξέμίωυ δὲ 
υἰξέμῆναι ἀεὶ Ροἤπιιητ ετίαεη ργὸ ἰέναι αἰ εἴξεσσι,Ποιτ ἐμῶν ὃς ἔ΄- 
μῆμαι Ῥτο ἔῃ) νἱυγρατὶ Πιρτὰ ἀπποτατιιπὴ ἔτ, 

Ἐξινᾶχαι, ρτο υξενέγχαμΤοπῖςὼ, αἱ Τουϊςο ἰτιάςσπι τβμεῦτατ, εἰξενείκον 
ΡτῸ εἰξενεγκω, το οττατ ἀητοτ αὐ ὀκφέρω εἰξέντο τοττῖα ΡογΓΡ αν 

οι. 4. της, οἰξέμμυ,Ρ αξς,τῃοπι. υἰξίημι, 
Ἐξεπλαγι,λοτ.2.Ρ 4). ἃ τη πὶ ὠιπλήἤω ξαςΐοητο {πτ.2.ἐιπλαγώ, 
ἡξεωραιδομΐν αοτ, 2.46, νογδὶ ἐκζθω, να ςης Πἰτογάσισα τα ροῖς- 
τἰουε νῖ Δογ. 2. ἐδρακομῖν οχ δίρκω. 

Ἐξέπ)η,αοτ., δ έξ,ν οΥ δ] οἰξίπ]υμι,ηδιι 2] μι ον. κα. βαςὶτ ἕδίω,, νῦ 
ἵςημι ἔςιω. 

Ἐξέσμων, ρα, Πρ ΓΕ ἐγ Ὀὶ ὠκσμοίω, ἢ Ξ 
Εξέσκληκα,ρυςτ ρεγξνουὶ ὀκσκέλλω ἔςτι ὀκσκελέωνν εἶ οτίατα νετδὲ 

ὀκσκλῆμι τα τα πτῖδ ἔασι ἐκσκλέω, 
Εξέστίω», “οὐ ἹΠ.7. 4 ξιν ΕΓ Ὁ] οἰξίςημιγαοτοδύζεμη τ οἴξ ἰξέςηστιντρτςῖ. 

εἰξέςνκα Πὰς εξέστακα,ν ηάς ἀριιά γαγίῃ. οἰξεςακένω» 410 ὦ ΟΧΡ. 
καταπλήξω. “ 

Εξέταμον δοτ.ἦ. Δ νιν ΥΒὲὶ ὀκτέμνω, ν 
Εξετμήϑυραοτιτ. ρα οἰ ἐπὶ νει δὶ ταπηματηι ΔΡ ὑκῖμαφ). ; 
Ἐξετράπησαν,τοτ,2. ρα γον ὀκτρέπω,βαοἰοπτὶα ξιτοΣ, ἐκτραπώνγη- 

ἄο δον... οἰδέπρῳπον. ᾿ 
Εξέτρωσειλοτ,τ. ἐξ νοὶ ὀκτιγρώσκα αἱ ὠκτρόϑ., ἣ 
Εξεφααίθη, ρ]ςοπαίτηο «τῇ α ριο τἰξεφανθη : Δου τ. ΡιάΠ10 5 Ῥδίϊπα, 

νογδὶ δένει! ἐκφαίνω. Σ ᾿ {τ} 
Ἐξεφρείομῆν, ΓΟ ποσὰ ρτο εἰξεφέρρυδν» ταπηιιᾶτη ἃ τβοπη ἐκφρείω; δριὰ 

ΑἸ ορμαπεπι ἡ ἀφετην δυτεπὶ εχ φέρω (Δξζυπι Ρι 1} ΠῈ φρέως 

ΡεῚ πιοται μαΠηςἀςληάς ξοηῖςᾶ ἐρεωτμεῇ τὸ φρείω,ν μὰς Ροῖ- 
εα ςοιπροί 14. 

Εξέωσαιν», Λειϊςὲ ρτο εἰξώσαν, ἃ τμεπὶ.τΐξω ϑέω ει ἐξώϑα. 
: 

Ἐξηγρόμίως μετ [γποορεῃ ρτὸ ἐξηγειρόμίων νο] ἐξηγεεθμίων, ἃ τβεπα, 

ἐξέγρομαι, να δε τὶ ττι άπ Γγ ποοΡΘῃ ΡΥΘ οἰξεγείρομαι, 
Εξίλατο. 2 τ." πλε άιν εΤ ὈΪ ἐξαγγιομώςντ ἃ Δάχλω εἴξ Ῥῦλαι. 

Ἐξῆλϑυν, ρον (γ πσοΡοη ῬΤῸ ἐξήλυθονταοτ, 2, αξξινεγο] ἐξέρχομαι » α- 

εἰοπτὶς κατ... ἐξελυϑω δὴ ἐξελόύϑω. ὶ : τὰν 

Εξήπλωτο,ρτοτ. Ρ᾿ υχιαπηρς. ΕΡαῆθν ΓΒ] ἐξαπλ ὁω Ἰπερτιμηξ ξηῖπα 

4 αὖ ἐκπλ οἵω ἀμ λ αν ΠΑ δὶ ᾿ 

ΕΣ δον. αδενν εαθι ἐξαίρω,γτ πέρα ΔῸ ἐπαίρω. : "τῷ 

ΣΕ δε ΤΣ: βὰς ἐξύρᾳσμωρτςτι ρει. ραν εγθὶ αξὲιξνραίνω, ηἀε ὃς 

δοτια ρα ξεραιϑίω, 

πξίωμει!ουβοὰ ΠΣ ἐξιέναι τοῖα Εὐιβατ. οτῖαπι, πεῦποη Η
είγοδ. 

Ἔχρόμρητε ἐξελϑεῖν.! ἀςπὶ ἐχρ δι ἐξαφεῖναι Ὑ9Ὁτο 400 [ςτ!δεηθιξ 

ροτζίιις οἴει ἐξέμθονγἀς αὰο Ρϑμ]ο διὸ, 



Ἑ ξοιχνεύσι, ΓΟ πἰ οὲ ΡΟ ὁ ξοιχνοισι καὶ ροετ.τμαπι, ἐξοιχνέδ, 
τξ αὐήκερνῖάς ληξτὰ ἕῃ Ἐσιιυῖκε, ; 
Ἐ ξύρημαι»ρτςτιΡοΓΕ ΡΠ οτδὶ «(χ,ξυρίω Πιις ξυρέα, 
Ἐξω, ας ἕξιν εγοὶ ἐχωτουας πιςά, ας, ἔξομαι. 
Ἐξωδηκανρτςτιρεγξ έζον εγδὶ ἐξοιδύω, 
Ἐξώκιστι,λοτ.ι αζξιν εγ δὶ ἐξοικίζω, ; 

Ἐξωλέκει»ρτςτ. ΡΠ Γατη ρογ ΕΔ ξξιν ογδὶ ἐξολλυμι δὸ ἐϑολέω, 
. Ἐξαλιῶνν,ᾶοτ, Φιαξξιν εΓθῚ ἐξολεῶναίω, ΑΒ ἐξολιόϑέω, 
Ἐξωώχοντο, τς, πη ρογ ἔν εγθὶ ἐξοίχομαι. 
ἘΠι,ἀοτἶἝεν 2. Ὀρτατία πη αϊ ἃ νεγθο εἰμὴ, πγατιιαξτῖμ5 ΔΡ ἕω {ἔα - 

εἷτ εηῖπι δου, (δοιιηάτι5 ἔον, ν πὰς ορτάτίιι5 {Π]|ς ἔοι. 85 ὁοα " 
ταπόλειι5 ἕη ροοεῖς νίμγρατιις ρτὸ ἢ : πέσποη Ρατγὶοὶ ρέμα 
ἐανιτα Επ|. 

ΞοιγμῆννΡο Γ (γποορέπ Ρἴο ἐοίκαρμϑν, ΕΧΕΠΊΡΤΟ « . ὃζ κ'π γοοπιογτ 
[οτΑταθο ργαῖιπις ἡ, ν εγδὶ εἴκώ σα πὶ γεάιιρ  ἐσαοίοης Ατείσαγντ 
ζωσα. ἐφνοχόει. 

Ξοίκεσαν, Αττιοὶ ΡτῸ ἐνίκεισὀνγεχοπηρῖο ἐοχ ἀϊρτῆσπρο, ργαῖοτγ. 
Ρἰυἱαυαπίρετέ. πηςἀ εἰμι! επὶ τῆεπι, Ἑάςῖς εηΐπὴ εἴκῶ ργδῖετ, 
τηεὰ. οἴκοι, ντ πείϑω πέποιϑει, ὅς Αττίσα ᾿ηἰ τ᾽ 15 [ἰτογας ῥγα ςητίς 
τερετίτίοης ἔοικα, ντ ἐώγημαι Μ'Πἀς ράττ, ἐοικώς, 

Ἐφιμιδοτ.2:. ὐξία.ν ετθι ἵημι οχ ἕω, Πους εἰμὶ ἔοῖτ ἔοιμινοχ ἔω, Με» 
παϊηὶτ διιτοῖν Βυλ1ς ἕτμ Ηςΐγ. Ἔχροόποης ἐμβαϊλλοῖμι, 

Ἐτισαι, Ποτἰςὲ ρτο ἐουσοειραττ,άοτ,2.αὉ εἐαί, 
Ἐολπα,ργατοτ. ἠτοά. νει θὶ ροετὶςὶ ἕλπα ἔξιι ἔλπομαι : ντ ἘΠ ἰ ΠῚ εἴκὼ 

ξλεῖς ρεϊποὶπι οὐκα ἧς ἔλπω ἕλπα, ὃς Αττὶοὸ τε ἀιρ! σάτα Ἰηϊτία- 
ΤΊ ρταίςητίς Πτεγὰ ζοῖκα δι ἔολπα, 

Ἐν) .2.ν ογΟῚ εἰμὴ, ΑΒ ἔω, Δι ρπιεητο ἔάτοπ5 ῬΤῸ ἴον, Ὑπάςε ο- 
Ῥτατῖνι. ἤοιμε,ντ αρι4 ἩΟπηογιιπη. Τοῖς γδ ἔοι τοί δε ἔργα: Αταιις 
λάεὸ μας τορι ϊατγία ἤιητντ ὅς πον ΙΝ Εὔποη ἔζω Ὁ εἰμὶ τερι]ά- 
τι οἰ “πιὰπι ἰώ ντ Εἰήχιαπποῖατ, 

Ἐπτῤγερραττι πιά, γο ΤῸ] ἔργω,ςαπάρτη μα οη5 ξογπιατίοπεπὶ 48πὶ 
δολτὰ, ἐὐγα 

Ἐούσοραττ, ἔστι. ροη,εχ παῖς, ἐών, Απιθο Δοτ.Ζὰν ἜΓΡὶ εἰμὶ) γε ἴα 
ἔοι ρα] ὸ Δητὲ ἀπποταιί. 

Φ σάγιω,χωτὶ(ι.2.Ρ 4 {.ν ετθὶ σύγνυμι ἵει! πέοσω [λοϊεητῖς ἔτ, 2. ἐξ, 
γειδὶ παγωώ,εχ 40 Δοτ.2. ΔΕ, ἔπαγον, ὃς ἰωάς ρα, ἐ πάγγίω, ντ ἐ- 
πλάγην ἃ πλήσσως ΐ 

Ἐ σοιδον,οτ.2. 4 τιν οτδὲ πάχα;εχ ᾿ηυῪ τῆς ΠΊ0πτιϑέω; (ποπάτιπι ἃ- 
1το5 εχ πείϑ. 

Ἐσειχθη,αοτ.; Ραί, γετθὶ δέϊ. πείζω. 
Ἐσπαάλμθηροτ [γποορεπ το ἐφαλλομῖν Ὁ». ΑἹ ΟἹ Τοὸ πτατατο διϊα ΠῚ 

(ρί σῖτα δήρεγο ἐπ τοηθοιη ἃ τμοπι. ἐφαΐγλομα). 
Ἐπαλτο,εοάεπι πιοάο ὑτο ἐφάλλετο, αἱ ςἔϊο πη} δι ρπλεητο. 
Ἐπάμειπτο, ρτατεγι ] υἱιαπηρετγξξεέε,ν εγδὶ ἐπομείβομαι αι ρπιςη- 

το σάγοηϑ. 
Ἡτανεϑἡσεταγνξατατ. τ ρα ιν ΕΛ ΒῚ αξξ, ἐπανίημι,ντ τεϑοίσεται εἴ ὰ τί- 

ϑυμι.Ἐχ 4ιιο ἐπονίημι ο(ϊ ὃς ραττιαοτάξτ.2. δέτίιι ἐπαν εἰς, ντ ϑεὶς 
ἃ πίϑυμι, 

Ἐπανιτέον,α ἀπο δλτιπὶ τμοτῖςιπὶ εχ νεῖθὸ ἐπάνειμι,οχ 4110 δζ ράγζ, 
ἐσανιών, 

Ἐπαυν,λοτ.2.ν εγδὶ παύων ηἄο ραΓ, ἐπάην. 
Ἐσείρη,λοτ..Ρ4 ἃ νεσθο πείρω,ντ ἐσπαῤη ἃ ασείρα, Ατ ἐασαῤη εἴς Δοτ. 
τιαξε Γαδ τ πέζηπ! πιο άὶ ἃ τμ οι ἐπαίρω» εχ 410 ἃς Ραιτιέπαῤας, 

Δ᾽ παρλρενργατ, ΡΠ αΓαυαπιροτ ει πη εάτιιπι γ εγθὶ ἐσσαῤω : ἕλοὶτ δ ἢ πὶ 
«ζα ρτατ.πιςάϊιπι ἤρα-ὃς Ατιϊοὲ γε ἀπ} ]σατὶ8 ἀμαθιις λη1τῖ 4110. 
1ιτογῖ5 ργαςησις ὄβαρα. : 

Ἐπαρϑον,» τ .2. 4 ξτλι.ν εὐ] αϑϑο, ρτο 41 ὃς ἤορᾳϑον ἀϊοῖτιτ 
ττληίροίτι5 Πἰτεγῖς, δὶς δέρκω ΔοτΙτ.5.. ἕλος ἔδρακον ἤπιμ! ὃς οἤ- 
δώρκον, δ 

τ᾽ σάσαντο, ρετ ἔγ πο. 4ιιλΔπν ν(τρδτιπὶ τγαάιιπτ ργο ἐπα τήστιντο, 
ἃ τὰ πατέωπρηλ, εϑήω, Α11] ρταίεπεὶ σαγὸγο ἀτπητΟ ργα [δ 5 ὃ- 
μἰπὶ τπυσι τί ! πὶ οἿϊο δεείνυμαι εχ 410 ἐπηρετ. ἐδαινύμην : ἕμτ. 
πασομω,Δοτῇξε, απο, ἐπα στέ μην, τοῦτ, ρα, πύπτισμε:οανηΐα ἀι- 
τεπ μας εἴϊε ροετίςδ. ΕἸ πᾷ σαι διιςετη)οξ φουτ. 1. τη ἤη. πιο α], 
εχ νεῖδο ἐπαίδω, 

Ἐ᾿ πατήϑυν,ᾷοτ. 1. ΡΑ ΠΤ ν οτδὶ σατέίω, 
Ἐ᾿ παύρναι!οηϊςὸ ρτο ἐπαύρη : ἰςςειιη 44 ρεγίοπα ργωίεητίς Πιδιιη- 
δια ἃ τῆςπι. ἐσαύρομαι. Ἐχ 4τιο δί ἰηΠηἰτι Δ οτ Πρ τῖπτο της, 
ἐπαύραῶτῃ. Ατ Εἰ παυρέμην ἤιιε Ε᾽ παυρέψδμνε 5 Π)οτῖςα Γαπτ ΡγῸ 
ὁπαυρεῖν, 

δ᾿ παύσω, [εσιιπ4α ρετίοπα δοτι!ῖ.2.1πάϊς, πιοάϊ 5 ἃ τμεπηατς σαί 
υϑμα ὁ πδυσάμην. 

Ἐ᾽ σείφησεν,αοτ το. αν, 1πάἸου τὶ δέν} ἐπαφίνῥι,εχ ἐπαφέω: νη- 
ἀς ὃς πλεάινοςῖς ΡΑΓιλοῚΡ. ἐστι φηστεμῆνν, Ἐ1ι:; (ἐπὶ ἐπαφίημετοττια 

Ρίατ,οἢ εἰ πειφιαῖσι : ρτατοσ, Ρεγές εξ, ( σαῤῆχᾳ » δί ΔοιΙ, 2 ςοη- 
τη ξ. ἐπσαφώ, 

Ἐ᾿σεβ σατο αοτ.τ. πη ἄν ετδὶ ὅγήζημε ει ὄπηβαίνο : α(ξλιμ5. διιξο πη 
δοι.οἰ εἰπέξυσε Δοτ.2.ε πεέζην;οτ.2. εἰ ἥεξην. 

Ἐ᾿ πέγφετοιρετῖ [γ πσοροπ ροοιῖςαῖῃ ΡΓῸ «᾿πεγείρετο, εχ ροεῖῖκο [4 
ἃ νης, ρα τ. ἐ πέγρρομα) ΡΓΟ εἰ πεγείφρμαι. 
Ἐ πέδιω,λοτ.2.νΕ] ρτατα τ ρογξ δέξν ογ οὶ ὄψίδυμι, 
Ἐπεξαῤυσαν ρτο εἰ πεζαῤησαν ἀἸςὶ χτ᾽ ξέγην τινρὶ γλκίογαν ϑηποταῖ ΕἸΠῈ, 
Ἐπεζησια, αρτοτιΑξὶ, γοτ ΟἹ ὅγιζοίον, 

Ἐ᾿ πέϑετο, ὃ: Ἐ᾿ πέϑεντο, ΟΥ Πτ.2.τ 64, γεγο δηηπίϑυμι : ἃ 41 εξ ὅς 

Εἰ πειράσω,2Ρετί, Δοτοῖ πιο πάς, ἃ τ ον. Ἐν σιρρίομαι. 

Ἑ 

δο ᾿ξ, ἐπεϑηκα, τ γΘρ ΠΑ Γὶ5 ΡΙο ἐπεϑηστ γι ἔδωκε ΡΙο ἔδωσα: 

“τάς πε ν Πὰν ρατὶ [οί πιις σοητγα γαρ λπη. 

Ἐ΄ πείρνἡ Ο ἢ. ΡΤΟ εἰ πείρα: τς τ, πηροτγξιδέξι γεν πειρρίω, 
Εἰ πείχθη;Ε πείχθητι, Εἰ πειχϑω, Δοτ ΠἘ. τ. ΡΠ, νει ὈῚ εἰ πείγρμαι ἂτ τ πιίχθᾷ 

ΔῈ ΡΠΊΘΩτΟ ΤᾶΓΟΠ 5 ΡΤῸ ὑπείχϑης ἃ ροοτὶς ν Πιγρατιτα οἴ. 
Εἰ πεμγνα  μιίων,Δοτ.Σ πηξάςν ει δὶ ὄγιμαίνομαι. ᾿ 
Εἰ πινίκώυϑε, ργςτιπῖς ΓἘοπάμπὶ απο ἀλπὶ εχ ἔσαν ϑέω ἀϊοιιηῖ οπἱ πὶ 

εἰ πὀμθώ ξλοοτε ργατι πε. ἐπι ύϑα,ν ηᾶς ΗοῚ εἰπσίωδοϑει, Θροπτῃ. 
πῇ ο, ὃς εἶπεν υύοϑτε,, τοἀιρ!1Ισλτίοης Αττῖςσα. δεσιπάτιπη αἰ τοΚ οἱξ 
Ῥτατ. πιά. ν οΥδῚ εἶπεν ϑέω, ἀϊςεητος ργι πιὰ πὶ ργο ϑέω ἀϊς! ὄϑα; 
Ῥεῖ πιετατμεπη,φνπάς ἐνέϑω, ἔλςοτε Ργάτοτγι γε. ὔοϑτε, εχ 410 
Πιοτί ἐνψὔοϑει, Αττὶ οὐ το ΡΠ] σατὶς ἀιιαίσιις ἰη τα! 0. Πτοτὶς ρσαὸ 
(εη τὶς :δζ «πεν μύοϑει ροτ ςοπηροΠ τ πεῖ. ἶ 

ἘἸ σέξιϑι, τα ρετγιδέξιν γθὶ εἰ πέξειμι,ντ πιϑι αὉ ἐπειμί. 
Εἰ πέπιϑιμβθγρετ (γποορεη ΑἸ οἰξολεη ρτο ὅβέϑομᾷν, Τοηϊς ἃ τοάπιρ! 1- 

οτὶβ οὔ] ΔΠῈ ΡΓΙΠῚ}5 αι θι15 {το τς - φοτ.2.Δἐγιν εἰ δὶ πείϑω.1-- 
τὰ ἡυϊάἀλπη»[εἀ Δ] Ἰοτιῖπὶ ργορα δι ]Ποτ νἱ στιν [ξητεητία 41 ἀϊά 
σας ες ργατιρ! α ατηροτ πιςάς το ε πεπίϑειμῆν ἴδῃ εἰ ποποί-: 
ϑειυάυϊηδπη πείϑω ρτρτιροτξ, πιεά,αςεγε ροτοεῖς ὃς πέποιϑα.. γε 
“ἴοικρι, ὃς πέπεϑεῖ,ν τ ελήλυϑα, δ] ἔϊο 4 εχ ἀϊρβίμοησο. Ραήσαὰ 
φεττὸ ἀσοἰ ρίζα ΡΓῸ εἰ τεδειῤῥᾳ κει μῆω, 

Εἰ πέπλυγον»ϑγ τᾶ απ ἰΐπσιια ρτὸ οἴπληγον ντ εἰ πέφδυγε Ρτὸ εἴ φϑυ- 
γι) δὲ ἐπέρρασδον ῬγῸ εἴφρασδὸν ξογπίατο ρταίοπτὶ πεπλέγω εκ 
Ῥτατ. πέπληγανντ κεκλήγω ΟΧ κέκληγα, 

Ἐ᾿ πεπλως» ργατοτγτπηρετγές ἐξ, ἐν γετθὶ δίπλωμί,γτ ἐδίδως : [ἐςτπ-ὶ 
ἄμπι 1105 νετὸ ρεγἀροόζορεη ἀϊξζατα οἷϊ ρτο ὅθέπλωσας,οτς 
τον οὐδὲ ὅησθλόω, ὲ 

Ἐ᾿πεποίϑεινρτατ. ρ]]αιαπιροτξ, τῷ ἀν ἐγ. σείϑομαι,ἴειι πείθω, ἔ-: 
οἷτ εη πὶ 1 ργατι ρει  πέποιϑει,ντ λείπω λέλοιπα, Ἐλοὶτ νεγὸ ὅς 
πέπιϑτε (τς ἀϊρ με μοηρο;γι ἤλυϑα : φιεπιδάπιοάμπη ἴῃ Ἐ᾿ πέπῆε 
θμῆν λαπιοπιΐ Ραι]ο διὸ, 

Εἰ πεπόνϑη, Αἰτιςὸ νε] Ιοπὶςὰ ΡΓῸ εἰπεπθγθειν, ντ εὥράκη ῬγῸ εἶωρά- 

κεν, ἔδη ρτὸ ἐφανργατ, ΡΙ αἰ ιιαπηρ.πιδάν ογ δὶ παίχω ταπατᾶπι 
εχ πένϑω, Αριιά διά. 

Ἐ᾽ πέπϊαρε,αοτ.1 ἀξ, ν οτδὶ ἔθεπταίρω. 
Εἰ πεήιῤκ είν. ρτ Ρ] 8, Ρογ ἔξ νεγθὶ πίσω,εχ πτόω, 
Ἑ πέσυςο, Ρτ. Ρἰλι απιρογέ ραν οτδὶ πιῶ δ᾽ αὐομα)»ἜΧ τδϑομωα [οὶ 

πυδομα. 

Ἐ᾿ ωρηγεισμαι)ρ γαῖ γέ, ρα ιν εγδὶ εἰ περεέδοίῥαι . πα θ ας ἀιιατισν 1- 
ὨΔΓΊΑ τι} πῈ ργα: [ςητῖ5 Πτεγαγιτὴ τε Δα ρ Ἰσατίοπφεη Αττίσαπη. ἵ- 
τι άοτι ρτὸ ἐαρηφαϑει, αιοά γαττῖπ, δἤεγτ ργο δϑμςαριχθίώ α!» 
ν]άεταγ [ογ θοπάτπι ροτίις εἰ πόρηρεῖ ϑτι , γτ τ ἱπῆπ, δια ἄς πι 
Ρτατεγιτῖ, 

Εἰ πεῤῥάγηγοοτον ρα ιν εγθὶ ὀηηῤῥηήγνυμι [ει ὅπηῤῥίάσονς 
Ἐ᾽πεῤῥίφηναοτ.2.ρΑΓιν τ] ὄγιῤῥί πω, ἔλοϊ οητὶ8 ἔτ. ἀξ, ὅθαῤῥιφω, τδῃ- 

4ιιᾷτη δΌ ὅψιῤῥίφω. 
Εἰ πεῤῥώοντο ἃζ Ε᾽ πεῤῥώσοιντο, ργαῖεΓ. τη ρογέ ρα ὃς Δοτ.τπιςάϊ} νετὸξ 

ὄθηῤῥων » Πρ Πολπτὶς ὅησείω καὶ δ»κινέω » γε Ετγεηοϊον. ἀππο- 
ταῖ. 

Εἴπεσον, Δοἵ.:.4 ιν εγδὶ πίσηω, ἐπ ̓πυ Γι ἢ 6 πη. πεσέω. 
Εἰ χέαδον,τοΓ, :, αὐ ϊηάτέξιν οΥ δὶ ἱπιιῆτατὶ ϑϑησπέω, ν μὰς ὃς ̓ πῆη.ὅ2:-: 

σπεῖν, ὃς ῬΑττῖοὶρ ὅππσαϊων : ΠΕοΠοη πιρά.γ οςῖδ Ρᾶττῖςῖρ. ὅθπασέ -- 

νυ, νατίη. 

Εἰ πέσσεται» ροετίςα σοπιϊπαϊίοης πῇ σ᾿ πιο σαι Ῥτο εἰ πέσεϊαιρξιιτ' 
ταῖσι. πιο ἀν οΥΌι εἴπεῖμι φαγί δτὶ δὸ εἰμί. 

ἘΥ πέοσυται,ρτατ ρος ΑΗ ν εὐ δὴ ὅφωδεύομω ἔφα ὅπεσυομαι, Βαδοπ5 υἰ- 
αν θιξασμὸν πὸ ερτο ὅτμσέσυται, (ποιπάτιπι φιοίάαπη, Ν τιιπηταᾶσ 
πλεη ντ ἀἠςίτατ εἰσσϑύοντο, ὃ εἰ πέοσδυον . πηεῖτὶ σαι {Δ ἀπ σατο σ' 
ῬΓῸ εἰ σδύοντο, δι εἰ “ὐσόυον ἴτὰ εοσυται ἀϊςὶ ροτοίς εἴς ῬΓο ἐἶσυταὶ 
ἰιος διιζοῖτι Ἰοπἰοὸ ρτο σέσυται,ντ ἔκτημιαι ῬΓῸ κέκτημαι, βέλδυ- 
κρὶρύοὸ βεξζέλδυκᾳ, 

Ε πέξιαλμαι, ρτατιρογ ρα  νετθὶ αϑ 1} θεστέλλα, 
Εἰ πετούϑυϊωυ, οτο ας ραν ἐγ δὲς, πεπενν ὑμι ίξιι πετάζω, τ ἀϊςοι}} εηἰτᾷ 

{πὴτ αὶ οΧ πέτεομιαι ἀογιιδηξ, 

Ἐ᾿ πέτειλα,Δοτ 1 ΔΕ γ ετθὶ δθατέλλω, ς 
Ἐ᾿πετράπίω . Δοτίτ (ες ηἀϊ ραίπιιν εΓΌῚ ὅρισρέπω,ξλοϊεητὶς ξυτας 

ζκιαξὶ, διτρα σώ, 

Ἐ᾽ πέτυχεν,αοτ,:, ας γε δὶ ὄθητυγχ αἴω, εχ δπτυγχέω. 
Ε “ἀφ χεο,Τοηἷςα ἀ Ρμτμοπρὶ τοίο]ατάοτς ρτὸ ὁ ϑὐχε:προτιρτς- 

[εῃ5 νογθὶ εἰ πδύχομαι. 
Εἴσεφνον, ροΓ ΓΥ̓ ΠςΟΡρ πρὸ ἐἰπέρένον, ῃος ἀἰτεπι ϑυγδοιίφηας [1π- 

διε ρτορτγία γε Ἰσατίοης ρτὸ εἰ φένον. δοτι ει: νετθὶ φθδοςς 
ἀοτίματὶ ἐχ φῶ Πρηϊἤσδητςς φονδύω, [τὰ Ἐτγπιοῖοσ. 481 οτίαπι, 
δαάίτ. ἱπεροτίτὸ σαοίάαστι ἀϊςοτς εἴϊε ργατδτιπιρογέονινοτδει, Τ᾽ 
πεφνω,ἰὰ οηἱπι πέφνω., ποῃ εἰϊς ργαίεητιϑ ἱπάϊς. δά δου. 2ὲ 
σοηἹπέζη}. 

Ἐ᾽ πέφρα ον, ϑγταςιιαπα τευ ΠΠςατίοπο Ρτὸ ἐφθασὸν [ιοτμεσι 

πεῤοάδώ εχ ρτςτιπις 4. ἥέφρασα, οα οἰξ εχ φεάζω ἔαείεηξε βιδεϊε 
φοκ δώ, δὶς ἐπέφεασαν ῥγῸ εἰ φρασαν,αοτ.τ ξὶ, οἰα (ἀεὶ τιοηᾶτ. 

ΠΆΠΙΡΟ δριιὰ ΕἸ οί, 
Ἐ πέφυκον; ἱτιάςι 5γταςινίαπο πιοτα Ρτο ἔφυον 5 ἐλξϊο τμεπηαῖ. πες 

φύχθ 

μυ μι 

χη Βος 

εν 
ἡηρρηῖνν 
Ι εἰ ἐσϑη 

ἡ“, 

εἰπε 
πυδὰ 

ΠΝ 

μη μοθην 
Ὁ αἱὶ τ 

ἐπεν ιν πθλῇ 
κὐλιιατοῦα 

ἐεηϊμεπροαδαι 

κελι! πρίῶ 1] 

ἰηρροιατα 
τὼ 

εἶμαι, 

ῬπμΟΑΟ κα 

ἔπος κιίπστταο 
μεναι ἱσωῖ 

ἔπιδνη ἰρακε μοὶ 
ἐμωριούφνραι 

αἰ α γαι. 
ἐπϑρβομσοὶῃ 

Ἐπήσὶ οτ δ 
καἰ! μοιεννο δε 
ταιουμ μι εἑκο 
αρκιπο πβη 

βπϊίμν ὁ. ϑνρὸς, 

ἔραβϑιμπιαριι 

ψοίαριοί; ἀντ 
ἔπήπτο μι το τ 
πιϑὰ, το ὐπθν, 

Ἐπιινεδαε οκηκὲ Γ' 

ἀμηδηκιδοὶ 
δι γιά) 

οι μοίνὰ 
ἐπδίπρει ἔπκορκο 

ἀοηϊιυ δ, ομτὰ 

ἔυλήμιν εἰ ὀυίὰ 
ἰῷ ἵπγεῖ, 

ἐπαντηρε τέο 
βιφμοσμε [γιὸ 

Ἐπδιρικαβς 

ἔοίβητομυν τὶ 
' Εἰ ουίῃ) οι, Σὶν 

τιροή ἤν, γε; 
ἐλ ἤιχοιο, 

ἐπχάδρ αι 
τηνε οη 
ἡιωδ ἰγδς 
αἰ αι κπροῃ: 

πμη ογκὸὲρι 

τι τς Ἔρηῃ; Ἃ 
ἽΝΑ ΠΩ τι 

τὶς ᾿. 
ἔν ὧδ Π 

“πϑα ρηῇ, με 

ὑδα αχοί, νι ' ἦ 
τη ᾿ ἀἰααρςς τ 

εντννὶ 
μοΐη Α ᾿ 

πον ἴὶ ΤᾺΝ δὰ Ἐν 
ΝΥ Ἢ 



ὡ 

φύχω εχ ριατιαξν, πέφυχα, τ κεκλύγω οχ κέτληγα, Γορίταγ ἀυΐοτα 
δρυά Ηεποά. 

Ἐ πέχθυγαοτοι, ρα ιν ογΪ ἐξ ῖτι: πόκω, 
Ἐ΄πέχορον, ἀοτ.2 ἀςξξιν ἐγδὶ ὅδιχφαύω δι ὄβδεχραω. . 

Ἀν ἃ ἐπὶ Εἰ πήειγδς Ε σηεισάυν τάς, ἱπιρ οτές ἐξινοΥδὶ εἴπειμι ΠρηΙΠ ςδητῖς ἐἰ- 
Ἀδρον «ἦχοι. ΄ 

τ πέϊσεν λοτα ας ψετοὶ εἰπαΐω,ντ εἰ πῆξε εἴξ ΔὉ εἰ παΐοσω, 
Ἐ᾿πυϑρυκήα:ραττιοῖρρτατι ρου ἃ τῆς πὶ. παϑρέω, 
ἘΠπιλανδογα, Δέξιν ΟΓΡῚ ποίλλ ω,ντ εἰζηλόυ ἃ Ψαλιὼ, 
Ἐ᾿συϊμηναν,αοτοτ ἀξξ. ν εΥθὶ «τημφίνω. 

Ἐπ γλεον, ΡΤΟ εἰσ νοι ρταῖτ. πηρετξς ἐλ, ξ, νοτθὶ ἐἰσανέω, Ν ηάς ὃς 
φοτιϊξ. τ, ἐν ἕνεστο : ὃὲ ΡΠ. συν έϑοην. το πὶ ρτατιαξξ, εἶτ ἐνεχαγν πὰς 
Ἰμῆη,εἰ συνεκέναι.[ξἀ τἀτῖοτϑ νι ἀριιᾷ Ηοαπν οτὸ ὅς εἰπτιίνηδαν 
Ἰορίτιτ Ρτὸ εἰσύνεσαν, 

Ἐ’ πηνυ δ γα οὐ 1, ρα [ταν οὐ ἀντ] εἰπανύω ἴδ εἰ σσανύτωεχ 410 
δὲ δἔχίιια; νοοὶβ ΔοΓ. 1.εἰ πίωυσοι, 

Ἐ᾽ πηρέσσατο, ΡΟςτ,ΠΊεττὶ σαι σεπηΐηαῖο σ ῬΓῸ εἰσηρέστετο, ΟΥ.1.ΠῚ. 
νει εἰ ποιρέσκω,ΕΧ ᾿πιιτ τ ῃοι ε παρέω. 

Ἐπῇρκ,δοτ. τὰ ξξ, νογθὶ εἰ πείρω:νπάς τηοάΐα γοος ἐπηῃοίμον: αἶα, 
ῬΑ {εἰ πέρην οχ ρτατιραί, ἐπέρμαι, 

Ἐ᾿σηρετο, ρεῶ τ. ΠΡ ΘΓ ν ΕΓΟῚ εἰ πέρομαι, ἢ σηἱ Ποαπτὶς ἀριά ροετας 
Ξ'αϑώτω, Ατ εἰ σίρετονοιπὴ ὁ Πα τί ρτο, εἰς ἱτπηρ. ρα ιν ογθὶ εἰ ταί. 
φρμα σοὶ Πολιτῖς ἃ ττ Ποῦ. 

Ἐ πήρϑη, δ ΓΙ ἔτ, ρα τι. οἰ Ἐπὶ νου] ἐπαίρω εχ ρτατοτιρετέ, . 
πσλομαι, 

ΟΣ τῆρσαν, ΔΓ 1. ΑΞ ΟΙ σις ν ετθὶ εἰ σαίρω,ντ ἐἴκερσν, εἰπε ἔοι, ᾿ γ᾽πῆσαν; μετ γματοῆῃ ρτὸ εἰ πήϊσαν,τοἴξε γαττ, Απιρο ργατῖπι- 
οὐκτον νη, ΡογξνοΓΡῚ ἐἴσειμι Προ Βςφητίς εἰ σόχομμαι. 

Ἐ᾿πμώνεζεν, Ιοπ]οὐ ργος φηδδνεῖεν ἃς ὅϑεχαρεί εν, ΔΌ ΤΟησο ἢ 6, εἰ ση- 
δδομαι ΡΟ εἰ φήδομαι, τ] οπτάιις εἰπησϑέντες ΡΓΟ εἰ φησϑέγτες, Αριά 
διά, ὃ  αττγ. 

Εἰ πήσϑετο,οτ. 2 ποά,ν ετθὶ εἰσταιϑναΐομαι ΟΧ εἰπσαισϑέομαι. 

ἘΠ πιζησεὸ τ ροτιρις ἴοησ οχ πῃ πη. ὅϑηξήσομαι 9 Ἰοπῖςα αἰ ρΒεΒοπρὶ 
τοίοἰ πτίοπο Ρτο ἄθηζη σου, ἜΒοΙηα δυτοπὶ 114 δ)τῶν σομεὼ σοπ- 
ττᾶ γο σι δ ὁ ἕαταιγο πὶ ρτφίςηϑ οἱζ τγαπΠαταπης ποις πεπληΐω 
ΕΣ Ῥτςε, πιςα, σέπληλα, κελλί γω,οΧ κέκλυγα, ὃς Πεη 1 ἴδ. 

Εἰ πιδώμα ὃς ὅβεδιωμεϑτι,αοτ.:. Γαδδι έν εν] τ πείδω, 

ψ [ἢ] πῆρ β: 

- Πρτικ 
πράγ 0  πῇ. 

Ἐ’᾿πειυξυϊθ-, ραττιοὶριργατιρογξραίοχ τιςιι βπέννυμε ἔει! ὅὐπέω:ρτο 
κ(ιοβδμω αι 41 π ργοίᾳ ἀϊσογογιγ ρουῖις εἰφεινθ- ὃς εἰφέννυμι, 

Ἐ᾽ ππείσεταινξετ.: πιοάνογθὶ, ἴσειμεεχ ἐπείω, Ττογάππα ν εγὸ εἰ ἔτ, 
ὑκαόμηα πηιρά, νοὶ εἰπείδω, 
γρτῦ ιύαπ.}. Ἐ πιΐοσαϑϑοι ροατςὰ πηοττὶ σαι Ῥοπλπατο σορτῸ δγμεἰ σα δε ει 

κὺ Ἀτμηΐμῳ, ἐρεσαϑιαοτο πιο, γετθὶ ὅτε γνυμι ξας δεῖς ἔτ. τ. ἀξὶ ὄθτεσω οχ 
αἰολοι μία ὥπε πᾶς ραττοὶρ. ὅμεοσαωνθ-. Ατ ὅητείσαι ὃς ὅθμε'σα μίμγίμιητ 1- 

τιάειι δοτ. δ εοάςσπι τῆ αι, [εἀ λέξη νοςϊς. 
᾿ ἙἘ᾿ωΐηλεν,δοτο αἐξιν ἐγ θὲ ὅππάλλο,ντ σείλλω Ετοῖς εἴαυλε, ἰ 
μρ βοήν Ἐ’ πιησ ϑὲν τες. ]οηϊοὲ γε] ροειϊοὲ ρτὸ εἰφησϑέντες, ἃ τοπι, ἔτη δ μαι 

νίασρατο ρτὸ εἰφύδομαι. ὶ ᾿ 

ἐκιποδ τεὴν Ἐπιϑείτε,ροτ ἱγποοροη ρτγὸ ὅβεϑείμτε,ντ διακθεν ϑεῖτε ρΡΓῸ διακρεϑείητε, 
φοτῆίε, 2 ἀξ, ορτδτία! σοὶ ἃ τμειη ὅπητέϑημι, ΑΥ δ ϑείνα), ἴπ- 
Ῥαϊτίιις οἵδ εἰμ α πὶ ταπηροτγὶς: δὲ δητϑεὶς ΡΑτγεῖς!ρ.ε σήϑες διι- 
ἴεΠῈ ἱπΊΡ ἐγ. 

Ἐγθοίορ. Δι: 

᾿ 
εταὐνς δἰυδοδ ἘΓ σιϑε,ἱπηροτορτς ξης νοὶ εἴπειμι Προ βσαητῖς εαρχομαιντ ἄσει- 
μηθχβα; μι θοαις ἔλοϊε πιϑι. 
τ ϑηλᾷ ἘΝ πιϑον,λοτ. : Αξζιν ἐγ] πείϑω, - 
νηί, Τ΄)] Εἰ οἴθανται,αου 2.πιεά. δ πη έξιπγο άϊ,οχ ἀξξ, τῇ οπι. δηττίϑημι. ξ- 
κι , εἷς οηΐπι δου. ἱπάϊς, εἰ πεϑέμην, ἢ 

τε λιν ᾿πικρανεῖς, ἔτ, τον οἱ Ζιγειθὶ αξχ δθηκραίνω. Υ πᾶς δὲ ἴῃ Επ. δουῖο:, 
«Ἰιρῖ, αξὶ ὄθηκρκν 
τχῆϊοιοῖ Ἐ σικραήϑη,δοτ ραίιν ετδὶ δέϊ δπκραίνω, 

ὐλεν ἘΠΥΞΡΗ ἢ παι ιδιυπάιι. αν ὀβηκραίνω, [λοϊεπτῖβ Δ0- αἰεγούδν Σ᾽ σιχραναμῆν, ΔοΥττ,αφτι. (α δι εἴ: ρᾳίνω » 
χὰ [τιπναξεῖμ.ἸυἀἸς,πηοάϊ ἐπέκρηναγντ εἴφηνα, ἐμέμγα. Τπτροτιδιτεπι 
εἰπίεπη τοπιροτῖς εἰν ὅθηκρύηνον, ΡγῸ 4ι10 ἀοἴτιι δ, ὅβήκρηνον. 

Ἐ πικρῆσαι, ΓΟαϊοὸ ρτο ὅβηκεορσαι τη αι 1 οΧ ἔβηκρέω δι ὅβηκριίω. 
Ἐ᾽ πιλήσομαρ [.ηχν ετ 1 ὅβτλανϑ αἴομα;,οχ ὄθπηλύίϑομμαι, 

ἢ ἐμή μι» 

να Ἐ᾽ πιρίρέσσαϑει, ροοτὶςὲ πιεῖ] ςαλιί Βεπλήπαῖο σρτο ὅϑεμείσοιδϑοιν 

' τ οχτβοην, ἐξ ὄδεμω, γε ἘύὺΠτγδαῖτ.. 

ὠα Ἐ᾿πιμέμκφεα»Τοπὶοὸ Ρῖο ὄπεμέμφῃ 8. ται ἄδημεμφομαι. : ς 

νὴ: Εἰ σίμπλα,(εςιη 44 ρεγίοπα ρυφτογῖτῖ πῦρ οΓ ἃ τῆςπι. σήρπλαμα: 

Ρεγ σοητγδέξίοπεπι εχ ὅδήμπλαο » τά δυτοαι Ιοηῖοο πλοῦς ΟΧ 

οὐ δδίμπλασο ἔλέξιιπι εἰϊ ἜΧετΊΡτο σοντ ἐβρέμώ ΕΧ (ΚΡ ἑμαογιὰ γοτὸ 
ἐσ] ᾿ εχ ἐκρέμασο, 

Ἐ᾿ πινενησυμβυ 9. ρατεῖοῖ ρ.Ρτατ, 
ΔοΓ1. μα δανιεῖ σαι. ; 

Ἐ'πον,λοτ. 2.4 ξεν οὐ πίνω εχ τμςπι πίω. 

Ἐ᾿πιανείεσαι, οπῖςα Ἔροπτμεῇ τὸ ἐ ῬτῸ ὄδεπνε 
πύέω, 

; ΜΕ 

Εἰ πίπτεῶει, οὐ. 2. πῖς ἃ 10 βπίτῖιι. πιο ἠϊ εχ ὅβεστεω 1 ἔπσέμονς 

κέϑει,οχ σέ νεῖ αὐμινἐῶτο οχ ἴημι (ει ε οἰεἴάας Δοτ. 2 πλςά: 

ἀπάϊς πιοαϊ εἰ πτόμίω, γπάς ἀριιά ϑορβοοίεπι αἴϑι χαρῇς οἱ, «":" 

πτόμίω,ντ ἐἰχόμίω ,ἰτῖάςπι ἃ χέω. ΝῚΠ τηδ]ς εἴϊε μετ ἰγῃοορέ 

 Ρτο δηηπετεῶτῃ. Ἐτγ πὶ. ; 
Ἐ πισμῇ [οπΟρτὸ ὅμσμᾷγὰ {ποπι ϑβησμοίως 

ρεγξιραίτιοχ τμεηι. ὄγαγη ϑῶγν πᾶς δι 

σα ΕΧ τῆσπιαῖς ὅτ- 

Ε 919 
Ἑ᾿ σίξῃ, Ατεϊοὺ ΡΓο ὕδίστασαι,ξοιιπάα Ρετίοα ρα Γἰηάῖς, δγήσα μαι, 

ῬΓΜΏΙΩῚ πὶ ἐχ το ὄήςασαι Ηετὶ τγαάιιης ὄψισαμα οι, εχξ- ᾿ς Ρῖο σγγηάς Ροϊϊοα ὕϑήςῃ οὔτ ρετ σομισαξεϊοηςπ,. 
Ἐ σις ἐσῃ τί ἀοπι ςοιχάα ρον τα πιςά.αΡ ςοάοπὶ ὅηίβαμα, ταη-. ᾿ ΔΠὶ εχ ὅδης ομιαι, ᾿ Ἐ πιςοβέεσκον, ἸΟΠιΡΓΟ εἰ πες ἐζοιωυ, ςι! εἶπες ὀζεόν, εχ τΠοίη. ες οζίῳ; 

Μαγῖπιςχ Ἀροϊοηΐο. 
Ε σίςω,Ἰητοτάμπῃ οἴ Ρεγίοπμα (ςευηδα Ρταζογ. ἱεηρεγίςῶ, ' ἀρ ὑήδήκ μην ἱπιρεγίςἐ, ραῆτιι 

ὃ δὅγη!σ Ἰητογάιιπὶ ἐπηρογάτίιιι5 Ῥταίψπς οἰ 46 πὶ νοῦ- 
δὲ, Ἰοἰτατ αιιτοιη Ρὲν ςοητταξιοηςιη ργο ὕδσταο,αοά Ιοηΐ- 
-ο τποτα ἔχξξιιπὶ εἰϊ εχ ὅπήστασο, σχεπηρτο σιντ ὅδίμπλὼ ἃς ἐ- 

, πρέμω εχ ὄψιμπλαο διἐκρέμαο ργο ὄγιμπλασου, ἀκρίμασο, 
Ὲ τἰχεο, Το πῖοα αἰ ρ μι οηρὶ ἀρ μος ΡΓο ὄὅδέαε ἱπιροτ. δογῖἙ 

2.τηρά ἃ τβ πη ἀἔλίιιο εἰσέχωςτγυτιαητς [ατυγιιπη 2 αὖ ὕθαέων 
πές οἵ Ῥατεὶς! Ρ.Δοτ.2 τς δῆτα ὀμῆν-, Ποσποπ Ῥδγτὶςίρ. ἀοζ.ν 
2ιΔξὶ πο ὧν, 

Ἐ᾿πιτεῖλαι Δοτιίξ, τ αξξ ὑπ ἤπ, πο α ἃ τῇς. ὅθε τέλλωντ ὅηις εἴλαι οἵξ 
40 ῃεστέγιω, Ψ πάς ὅς ραττιοὶρ. ιν τείας [Ὡς Ἰῃγροτιαιοαμς εἰ - 

᾿ «ἰτειλον ἃς [.δβετείλω, 

Ἐπ πιτέλλεο, ΤΟ π. ἀΓ ρ μτμοπρὶ ΔΙ ΠΟ]Πυτίοης ῥτο ὅϑητένε: ἱπιροῦν ρια:- 
ἴδῃς ραΐιοχ βοάεπὶ ὄἠπτέλλω, 

Ε πιτέτοιται, ρταῦτι Ρογ ἔς ρα ἰπάϊς. νοτδὶ δέν, δβετείνω: ςὶς δηὶπὶ 14 
᾿ Ῥ͵ςτ,Ρ ΓΕ. δξῈ, ὅ)ητότει κοι, τα ἡ π14Π| εχ ὅδε πίω. 

"3 πιτετραφα ται Ἰοπϊςὲ Ῥτο ὄδιτετραμμῆύοι εἰσὶ, γε ὁρωρυ ΐχαται ργσ ὁ - 
ρωρυγυᾶνοι εἰσὶ τοττία Ρετίοα, Ρ]μγ, ργατο, ραίπι, ϑθυτέτραμμαι. εχ 
ἕξι τῃςπη ὅβεσρεπώ, ἔλέϊα εχ τογτῖᾶ Πηριυ]ατὶ, ἱπίσγτο ἃ δηῖς ταὶ 

: παῖς, δὲ τεπιιὶ ἴῃ ἃ ρίγαταπι σοπποτία. 
Ἐ πλείγίω αοτι.2. ρα πιο ν οτίοὶ σλύηω, ἔλοϊοπτῖς ἔατι ας, πσλαγώ:δ 

ἐπλαγ ἱδοτι{π.}2. αξεῖιι. εἰμ ίάεῖπι τποπιαὶ, ισίτιγ ὃς ἐπλύς- 
γ»ν, 

Ἐ’ πλαίγχθης»οτΙ.α. ραίπιι, αν ἐπα τρῖτι. πλαγίων πὰς ὅς ἕπτ, πτοὶ 
πλάγξομω. 5 εοὕιπι αἰίος γεγὸ ρεῖ Ἔρεπιμοπο τὸ γρτο εἰσλα- 
χθη ΟΧ πλαζω: 

Εἰπλασε,αοτο τ, τξξ ἐπ άΠς απο άϊ ἐκ δον, ΓΒ οτη, κλείω δι κελάδσω:ν ας 
ἐς δ 4.1. ρ4{{ε᾿ πλαίοϑνη, ἐλοίφητε ργατιρογῇ, ῥβῆ, τουτίαπι ροτ; 
πέπελας-α). 

Εἰσλεο, Εἰολάυ, ὃς Εἴπλετο, ροτ ἵποορεη ἀϊέϊα ἔμπτ ργο εἰπέλεο ες 
πέλόδυ,ε πέλετο εχ ρΟοτῖςΟ νεῦθο πέλομαιορτάοτα γοτὸ ἀπο του ΐ-' 
(Δ Π Οἴ11Π| τογπλϊηδεΘ ἢ ς πὶ Πα σσητ Ργὸ ἔσσλε ἔδιι εἰ πέλεν σέο, 
σεύρτο σού, ἀϊς! ποιυιπηιι5. ἐς ὃς εἴσλε δβδιτατ ρογ [νποορεην- 
[ὰγρατιιπὶ ρτο εἶπιλε οχ δὐξλιπέλω, Αἵ εἰὥλει,εἴ τετεῖα ρεγίοπ: 
Παρ] ργατογῖτὶ ἱπηρεγές ἐξ, γεγθὶ πλέων Ρεῖ σοπιγαξεϊοποαι 
Οχεωλεε, 

Εἰωλυγον, Δ τ ΠἘ.2.4 δξ ̓ν ογθὶ συλ ήἥω, [λοϊεητὶς ἔαταιτ.2.,α ἔξ τ σλν- 
γῶν πάς ρδίτιι. ἀοΥ "1.2... πσληΐγυν. Ὀ]εΐτιιγ γογὸ ὃς ἐἤπλαγον, ὅς 
εἰσλάγων,εχ ξατ.2,«ὐλαγω [τε 12: ἀἰΓογί πιβη Πδτιπτ,άϊοςη - 
τα 8 ταὶ δὲ΄ ἡ Δ ζογριι5 το ἔουγὶ ταὶ ὃ διὰ πῇ α,αἀ ἀηϊπιιπι. 

Ἐ πλύϑηγδοττ ραν οὐδὲ αἐν ατίμανλημε πηλιτιια πτῖς ξατυγιπη [αππὶ 
Ὁ ἱπυ τῇδε σλάω, 

Εἰπλίωτο,ΙΟπἰςὲ ρΓΟ εἰ πέπλεντο, Ποιις ἐδοκτο ὃς ἐλέλτο ργὸ εἰ δέδεδτο 
ὃς ἐλέλεκτο, ργωτι Ια] υαπιρογξ ραίπι,νεςδὶ δῖα. πήμαλημ, 
ΕΧ ἱπυππτ το ΠΥ, το λάώ ΝΟ Βα} τάπτειι ργατ.πιροτξ. ρα ες 
τρδ πητ εχ τμοπηιαλῆμ, ἔλοῖς επῖπὶ 14 ἱπηρογξι ραί, ̓  αλέμην, εἰ - 
πλησο, εἴπλητο, 

Εἰ πλήώιηγδοτο ραν οΓδὶ δὶ πλήϑω ἔλοϊ ομτὶς ργοῖς ρα πέσλησμξι» 
Υἱ σύθῳ, σέτησμα!ι,νθω,νένεσμιαι. 

Ε"ανδυσε,αοτ. 1,4 ἐξ νεγ δὶ πγέω οι πλδυσε ὶ «λέω οἵδ, ΑΠπτιπερτο αὶ 
δὰ εἴπ ἔμπειγο. 

Ἐ᾽ πνευϑηγᾷ τ  [Ἐὰ ρΑ τα ἢ τι πη ἃ τΉΘΗΒ, πνιίω, νῈ ἐ πλευῦϑη ἃ πλυὺ- 
νων ηε ςοπΊρ. ἀμανύνϑη δέ εἰ μαγυνθη τσ πιο πξο σαγοπτία ργῸ 
ὀῤεανυνϑη ὃς ἐγεαυνύνθη ΚΝ ἐγ ἃς Ππὲ ν τοροτίτιγ εἰμ νύϑη ὃς ἐπ 
πνυτος ἴτ᾽ ἀξτηαυε εἴαγυτο, ταί) αιιᾶτηι ἃ τὴς πγ.πνυΐω γο] πάδμ, νη- 
ἄς δὲ πέανυμαι. Ο πηπίτιπι πιοητῖο ἀρὰ Ηεἶγο: Ὑιάς ὃς Εἰ τε'- 
χιωτορδιο ἰηξτά. 

ΕἸ ποῖσε, ΙΔοΥ ΠἘ.1ἰη ΠΠιπιο ἀ ἃ γεγο ὅν φέραν πυμτυατίτιας ἃ τΠοΠτ. 
ἰπυ[ εἰ ποίω : γπάς ὅς ἔαταγ. αν αξλτμ, εἰ ποίρ᾽ εἰι,ὃς ραίπιι. εἰ ποιῶνό- 
σεται. 

Ἐἰ πομόσεξι,αοτ. 1.4}. 1ηΗ πηι πιο ά] ἃ ἐπε πὶ, εἰ πο μνύμι,, ξαζίεητο ἔμτ, τς 
ἕν, ἐπομώσω,εχ ἐ πομόῳ, Ν 

Εἰ πορσον,Άοτ. 1, αξξ, ἐπηροτ.πλο 1, τ οΠ|.ε ποὶρὼ, ξαςἴεητε ἔτ, τ, Εν 
εἐπόισωκηοτῖς ἤ οἷϊς. ᾿ 

Εἰ ωεάδειν,[Οπϊςὰ Ρτο ἐπεπόρδειν, ρτατ [υ]ἀπιροτξ πις, ψετδὲ 

αἷρδὼ ξχεϊεητῖς ξατοτ.2.ἀξΈλι ποραδ ᾧγαοτη[ξ,2, ἔωξα δον, ργατοτῆτ: 
πλςά. πέφραδει, ἃς Ρ᾽ [118 Π| ΡοτΓ. ἐἰπεωράδειν, οχ {0 εἰαραδειν) 
ἐπα πλΐμιιτο ἀπ στη ητΟ ΠΠΟῈτ τη ὄἴκτητοι τάς πη γογὸ πῦρ ϑα ξαςῖς 
ξατ.2.«ραθαῖ͵ ὃς δέρκω διοχκω, γ πᾶς ἱτί ἄςπη εἴδιρέχεν ὃς εἐἴωεαϑο".  - 
Ριιά δι}4. Ἶ : 

Εἰ πράϑυναοτ ας ραν οΓΡ] πισράσκω, εχ ἰηθτμοπι, ωραω μετ γης,ἕα- 
ἔϊο εχ αραάω,ντ πο ἰοςο ἀοςι. ; 

Ἐ"ωραϑον,αοτοῖ αξιν οι δὲ αὔϑω ἔαοϊομτῖ5 ἔμτ.}. ραϑώ, γτ αἷῷ δὼ πρα- 
Θώ, δέρκω διοχκώ, ἢ 

Ε΄ Ὡρϑσε,δοτα ἔχ, γετδὶ πιοράσκω τ άοτα οχ ἐπα τμοπι ορβω ΡΕὲ 
γασορε ἔδξϊο ἐΣ τϑαες: . 



9ὅο Ἑ 
εἴωρησεγλ τὶς τιαϑξίαιν τ θὶ ρήϑωςν εἶ οεῖατὶ νοΓΙ ασίμιτρημι 
εχ ἰαα τἰνοιη σάω Ατ ραπιι.Δογ (8.1. εἰαρ θην» ἀπηταχατ ἃ 
πρήβω ξαοίεητο Ρ τῶτ. ρα 7: πέαρησμαι. , - 

Ὁ ὠρήχθην»Γοπιοὃ ΡΤ εἰοράχθίω, ΔὉ Ἰοπίςο ἐτίἄοῖη τ οπιαῖ. σρήοσω 
Ρτο ὡρῴατω. 516 εἸωρησσο μην ῬΤῸ εἰπρᾳρσόμην ἀϊοῖτατ : ὃς γοος 
ξτιια εἴωρηξε ρτο εἴαραξε ) ιτἰ Φέπηαις ἴα Αἰ 1ἰς τεσ ροτῖθι5 δῖ 
πιοάϊς. ὰ 

τ᾿ πρίω,(εση δα ρογίοα,ργατ, πιρεγξ, ἃ τῆ πῃ. τρίαμαι : ἔχέξα ΡῈγ 
ςοπτιταξεοπεηι εχ εἰὡρίαο,[οπὶς Βαθεητς ἐχ ἐπιρτιιπὶ σ, δίς 
ἐκρέμω, ὄπα τω, ὃς Ππη1}14)ξλϑια Πχὴτ εχ ὀκρέμαο, ἡἸσταογῇςς Διιτέ 
εχ ἐκρέμασο, ὅς ασο. ν 

Εἴαεασεν, 4109. Ἡ εἴν ἘΠ. Ἔχροη. εἰ μοίρασεν, ροτ ἴσποορεη εἰ εχ ἐ- 
πβρώτωσενοἤ νεγ απ εξ φιοὰ Εἰ!τα τ. ἀἸςοὶτ πεωρωυθ- ρὲ ἔγπ- 
σορεπ εἱς ρτὸ περατωμῆθ-:τπηϊιλιπι ἐκ ὡρέω ΡῈΓ (Υ̓ ΠΟΟΡοπ 
1τίἄθιη ἀἰέζο ρτο τρατόω, 

Σ᾿ πτύμηνγαοτ τι τιπης αν ογθὶ Ἱπτομαι, τείςς ΕπΙτατ ῖο : ἔοτίαπ ρὲ 
γποοροη Ρζο εἰ τ στάρινν. διιη τάπιο 411 ἀΐσαητν εἰς δοτιῖξ. 
5. στῆμι ςπὶπὶ ἔλοετε δου.» τ, ἔπ τίω, ν τὶ φημ γἔσ πίω, ν πὰς 
πιδήϊα νοςς ἢετὶ εἰ τ ταίμη τ εἰ στα μην. Γηἀς ᾿ηἤπηα τευ» ρατ- 
εἰς! ρ τύ μή Θ.: ἃς ἰπ ςοπιροί, δια πέϑϑει ἀριιά Επιτὶρ 4. Ἰαϊτῖο 
ΜΜεάςα;, ϑτοπ το μὴν Θ- ἁριιὰ Ηοπι. 

ἘΠ ἽἼαρον Δοτ.2.Δξλιϊηα!ςν ογδὶ πα ταΐρω. 
εἰ πτερύγι,λοτ.2.ραἤιν οὐ Ὶ πϑτερύσσομαι, 
Εἴπτίω, Δοτῖ[τ. νυ ,ν οὐ] Ἰσῆημι [ετι παῆμι γντ ἔσημι ξλοῖτ ἦ στίω, 

νπάς ἱπῆῃ. πτίμϑα!ραττὶςῖρ.π)ας. [τἀ τατίοτῖς ν 5. 
Ἐ᾿ πτόμίω,λοτὶ (2. πιο. οἰα!ἀςπὶ τῆ πη. ντ τείτδητιιγ οπλπος βοτὸ 
ΒΓΑπυπιδτΙ ΟἿ» ΠΙΟΥΙΙΠῚ ταπα θῇ ὩΟΏΠῚΠῚ ἀϊσαητ οἰιπὶ μαῦετς 
τρραίω πᾶ α εἰς ο. τεσ α]Ατίτετ δηΐπι ἀδ δι [ς αἰεὶ εἰ πτώμίω ντ ἐς 
στείμίω αὐ ἵπ τίω», 411] νεγὸ ἀϊοιητ Ροτ γποορεη εἰς εχ ἐπε- 
τόμίω ἃ τἰχοηλχ, πέτομα.Ν' ἡἀς ᾿πἢ πη. πτέϑουραττῖς! ρ. π᾿ τόμυ Θ- : δὲ 
ἴῃ ςοπιρ ὅληττέ ὅϑει. ὅπ τόμῆνΘ-, ᾿ 

Εἰ π]ωκ ὡς ἱομπϊοὸ ρτὸ πεηϊωκὼς, τ ἐκτημῆψΘ, Ργὸ κεκτηιᾶνθν, Ραττῖς, 
Ρτωτιρογξ ες, ἔπωκα ὰ τμεπι. τί πω; ἕλοὶ 5 ἔμτο πὐώσω οχ ἴῃ- 

,ςς αίνεῖθο «τύω, 
Εἰ συϑύνίω,Δοτ.: πηδᾶν οτδὶ πιωϑαίομα),ΕΧ πύϑομαι (οι πϑύϑομαι. 
Ε᾽ ωαρορέχατο;οηϊςὸ ΡτῸ ἐπορωρεγ μῆμοι ἤσαν 5 Ῥταττ, Ρ᾽ ΓΙΑ ΠῚ ρεΓΕ, 
ΡΠ τοττῖα ρογίομ.  ατ. ἔλξεα οχ τοττία Ππρι!αγὶ ἐσσωρόρεκτο, 
ζπίοττο ἃ ἀητε το,ᾶζ τοπαὶ ργασεάςητζε νετγίᾳ ἰὴ αὐρίγαταιη τῇς 
ὀραρυΐχατος ΟΠ τΙΙΠῚ ἰτοη ΡΓΟ ὁρωρυγωῦνοι ἤσαν 7 [αξτιιπι οἴτοχ ὁ 
ραρυκτοιᾶς νῖ Βοος εἴϊ ἃ τῃιδπ. ὀρύσσω ,ἰτα 1Ππ4 αὐ ὀρέγω : απιῦο 
Βαβεησία γε άι!ρ!]Ἰςατίοποεπι Ατιῖςαπι ργίπηάγιπὶ ἀμιαι τ Ρτς τ 
{ςατὶς Πἰτογαγιιπὶ : ἴπ θο ταπῖθη {Ππ|4 αὖ μος ἀϊβετγοπς αιοα 
Δι πησατιιπι τγᾶπ ΠιιπιρΠτ πὶ Ῥτμ8. ὁ Ποιιτ ὥρροα : γερι]ατῖτ 
τεγ φηϊπὶ [τὶ] ἀςδεθατ ἐπορωρέχατο, ερίτιτ ἀιιτεπὶ ἀριὰ Ηο- 
{(γεἰνειιπι. ; 

Ἑ σώχατο, τ ξ ΤοπἸοὲ ρτὸ ἐπαγμῆλοι ἤσειν,τοττῖα ρετγίοη. Ρ Πτγιρτς- 
του τορ οτος δε, ραῆτιι. ἔλξζα εχ τογεῖα Πηρα]}. εἰσ ῴκτο, Ἰηίεγτο 
ἃ ἃῃτε τος ὃζ τϑημ νογία ἱπ δἰ ριγαταιη : ἃ τη εῖτιατο ΠΠΊρ Πςὶ οὗ 
γω 9 ἔλεϊςατο Εἰιτιγιπτι 1.4 ἢ, οἴξω, ρτατιρετξνλξε, ᾧχα,ραί, ὥγμαι: 
δὲ ἴῃ σοιηροί, ἐποίξω, ἐπώχα, ἐσώχμω, Αἴ ἐπ ώχετος εἰτ τογτὶα ροῖ- 
ἴοι. πη] ρτςτἀπιρογξι ραί ἃ τπηλατ, ἐποίχοριαι!. ΑΠθο ἀρυά 
ΗἩοιΠο ΠῚ. 

Εἰ ραϊδνν,αοτο τ ΡαΓν εὐὶ αι ῥαίω, 
Ἐ᾿ ρα, οηἰςὲ γεἶ ροετςὲ Ργο ἡρροϑιηγἤης ἀιρπηεητοιδογαῖ, ρα, 

νεῦοι ἥρω μα ει ἐρζομα. 
ΕἸ ργένΒαοτὶςἐ ρτὸ ἐργάσῃ:(το4δ ρεγ ἤησ. βιτ.τ. πιε 1) εχ ἐργά- 

ζομωἶνος ατοπὶ πλοίο βογηγατιγ: εχ πῖταγ ρυΣπλὰ πὶ σφντ ἐπὶ - 
ἀςπι ἐπ (εοιμ) 415 Ροτίο πἰς δου τ. απ. 4, ὃς ργατοτ τη ρευ ραΐ 
Πιιογιιπι ᾿π ἀάην το γγη Ἰπα του ΠῚ, πο οηοπ ἐπι ρογατι ποτ τη μα, 
ἴῃ ἅσο Πηϊτοιπι:ἀοῖπας α δί ἡ ἴῃ α ΠΟητγαμιηταγ, ἰσοππάμση 
τορεἴλιη. 

ἘῬγαϑεν, ροδεϊςὸ ργο εἴργαϑεν ἤπο διρπισηῖονεχ ἈΠ ἐργάϑω, 
Εὕδεσκ ε. ΓΟ] οὃ ρτ πιὶὶ ἢ) ΔῸΡΠΊΘΩΓΟ σάγε5» ἀεῖπάς Ιοπίςσδπι τ] - 

ἴατι Ραγάσορϑῃ σκε μαθεπϑ γΥγ τυΐστεσκε ἃ ΡΟοῖίοο τἤοπιαῖς 
ἔρθως 

ν . λα ν. ᾿ Ω ι - 

Ἑἤρειο. Τουἱοἐ ᾿τἰ ει ρτο ἔρρυν οχ τΠποπηγᾶτ, ἔρρμαι : Ρτ᾽πιὴ πὶ ν]άς- 
Ἰίσες ἀϊρμτμοιιρο οὐ ἴῃ εο τοί τὰ 7 ἀοῖπάς 4 δίοιτο δὰ επλε- 
τὶ σδυία, 

Εἰ ρείω, ᾿τῖἰς πὶ Ρτὸ ἐρέω ἀϊςίτη πγοττῖ εαια αὔϊυϊτηρτο ἐν πᾶς ἐρείο- 
μᾷν ᾿υϊάσην ρτο ἐρέομᾷν, 

ΒΕ ρέριαντο,ἤπο δι ρπιθητο ρτὸ ἐρήξιστοιρτατ. Ρ᾽ ΕΠ Πα πιροτε, ρα 7, 
γοΓΌ] ἐρεέσω 9 Βαδοης γε προσ αὐοη τη Ατιῖσατα ἀπιατηπῃ 1 - 
αἰ τι πὶ ρας πεῖς Πτοιάτιιτη. ὃζ ἀ1 4] Ππ ἀρ Βτμοηρὶ αι: ἐγας 
ἴῃ ρομο εἰπηδοποιτ ἀλείφω ἔλοὶτ ἀλήλιφα ὃς ἀλήλιμμαι. Μίπις 
ρτὸ 4] 4Δπὶ εχ ῥήπ]ω ἀξάπςοιητ. 

ΕἾ δ΄υβ, ον, [Οη] ἃ Ρτο ἐρρύμῆνον,αρ 4 ΗΠοάππι ἃ τασπτατ, εἶρω ἔς 
ἐρέω, 

Ἐρέω γ[οηΐςα οἰγοι ΠΗσχα νοςα]!5 ἀϊα!γΠ ρτὸ ἐρώ: (αζατυαιν ετ- 
δὲ εἰγω, 

Ε᾽ρυρέλεται, Του Ϊ σὰ ΡτῸ ἐρηρεισμῆοι εἰσὶ : τοττία ρ γί Ρ] Πγ2Πς ῥτοτ, 
ΡεγΕ ρα εχ μοι ἐρείδω:ἔλέϊα εχ τογεῖα Ππριαγὶ ἐρϑήρειςα), ἴα- 
ίεττο ργϊανὰπι δα, οϊμάς σογτερτα (γΠΠ1ὰ ργασθάςητς, δίσαζ 
πεφράσα τα ρο ἤτιπη ἰτί ἀοιη ρτο ἀτφορασρῆσοι εἰσὶ, ἢτ εχ πέφεατται» 

ξοττγορτα ῬΟΠΕΪτΙΠΊ, ὃς δὼ Δητς ταὶ ἱπίοττο "Δ Π15 τάτησπ οχ Ρέττὶ 
πγράϊο [ας ἔογπιατε πιά εμτθιι5. ἷ 

Εἰ ρύρεικα,ρτατιαξζινοτθὶ ἐρείδω, Αττσατη Βα θ ες τα άπ! σατὶ οπᾶ 
ἀιιάτιιην ἸοἽ τ] Α λπσπι ρταίο πε ὶ 5 Πτογασιιπὶ ρτῸ ἤρεικα: νης Ῥαί, 
ἐρήρεισμα,γεχ αι ἰπ Πη.ε ρηρεῖ ὅτο. 6. 

Εἰ ρηθεκοι, ρτ τι ρογξι έζιν αθι ἐρίζω, ΒΔ θοὴς ὃς Ἰρίαπη Ατείςαπι ἀτια- 
ΤᾺ ηῚ 1 Στ] λυ ΡῬιαίςηεῖς Πτογαγῖι τευ ἐσατίοποτη. ἡ μά 
Ῥα  ἐρηεισμιαι. 

Εἰρηριφα,ρτατι ρα ξένια ν ετδὶ ἐρείπω, ργατοτ Αττίσατη ΜῈ ἀπα- 
τίμα ἐπ τα ματι Ρ τς ἔσῃτῖς Πγογάγιιπε το ρΠ]σατίοπ απ μας 
οτἰαπὶ συστολίμ τῆς αιἰϑοουληγου σὴς ΘΧΕΠΊριΟ ΓΕ Χ ἀϊρμτμοιρο,ῇ- 
οἰ ἰλήλιφα εχ ἀλείφως  Πάς Ρτςτιρεγξι ρα ἐρήραμαι, ἐρηρμψαι,ἐρή- 
οι π] αν: ὃς ῬτΟΡ Τα. ἐρηρήμμην, ἐρίρεψο, ἐρήραπτο,γτ ἀληήλιμμα;» ἄλη- 
λίμμίως 

Εἰ ρηρώτηκφ, ρτςτι ροτξ ξξιν ογ θὲ ἐρωτείω, Αττῖςο πιοτὸ παῦοης ὃς 1- 
Ρίμηι γεροιάτας ἀμας ἰ 1114 65 ΠἸτογας ρα βητὶς, πὰς Ῥαττίςῖ. 
ἐρυρώϊηκως,αρι δυΐά, 

Ε᾽ρήσομεω, ἕαταιτ τ τη ἄν εἰ Οἱ ἤρρμαι [ει ἐρέομαν. νμάς ἃς δοτγῖε. εἰ 
τα οα. Ορτατίιι πιο αἱ ἐρήσαιο ἀριμοἱ Η εἰν οἰλλ πὶ » ιιοά εχ ροῃ, 
τρώτη σειαξ, 

Εἰ ρήτυϑεν, Βαεοτῖςα (γ πσορὲ ΡΓῸ ἐρητύϑησαν, τοῖτία ρεγίοπα Ῥίιιτ. 
Δουηξι ρα Ἰη ας, πηοάϊ»ἃ τμσπιατο ἐρητυω, μαθοης συγκέκομ- 
μῆμον υσαν εἰς εν» ἀοἴηας οτίαπη ἀιΠσπιθητο σαγ Ώδοπιογς Ροετῖ- 
το ἃς Ἰοηΐςο. ῃ ΐ 

Ε᾽ρίδῃ α ΔουῖἊτ, τ. ὅθι. ν εΥΒὶ ἐριδαίνω , Τάτ ἢ ς ΔΌΡΠΊΘΩΙΟ ΡΓῸ ὑ- 
ρίδηνα, 

ΕἸ ξιδιυϊστεϑει.Ρ δἰῖσο ποῦς ΡτῸ ἐρίσαι ἔοι ἐρίσειϑτει, ἔχέξο τμεπ|.ἐ- 
εἰδέω,εχ ξιιτ42 ἐφειδώ, ὃ Ἶ 

Εἰ ριδμᾳίνειν, ροετὶςο ρ]εοηδῆπο τῷ μοπιοττὶ σα! ,ρτο ἐριδαίνειν; 
ἃ τῃοπι. ἐριδαίνω, 

Εἰ ρεζε νυ, ἃς Ἑ᾿ ραζέυῆναι, Γιοτὶςὸ Ῥτο ἐρίζεινγοχ τλοτη, ἐρέξω, 
Εἰ ριπεῖνοἱ ιῇη, 40 Γ.2.ν 6] Ειτιτια εξ οχ τπθιη, ἐρείσιο, ξαοίεπτο ἔτ.2. 

ἐριαώ,λοτ.2. ἤράπον, ἣ 

ΕἾ ρξαν,ΓΟηϊςὸ ρτὸ εἴρξαν, Ομ {0 δι σπιοητο, δου, δέξῖιι. σογδὶ 
ἔργω Πσα σαι τὶδ ν Ὁ] ἀγοςο ρει ΡΘο:ν εἰ ἔλοϊο, ἐργάζομαι. Α- 
Ππὶς ταιπ δὰ π΄ Πῶς ρΡΟΙ γε Πλὰ Πριΐῆς. τη] τίθει εἴς ἃ ἑέζω 
17) μετώϑεσιν τ᾽ τῆς τορώτης συγλαζῆς γοχμεούτων, Ιάεπὶ ἀϊσευ 

ἀε υταγ. τ εξ, ἔρξω, ἔρξεις ἃς ἐς ραττίς!ρίο Κἐρξαςοςετοτγί[α; γεὶ ἃ 
ἔϊιτον εἰ αν Δοτ. τ ἐγ πατι8. . 

Εἰ ρρίμιν, Αττῖςὸ ρτὸ ἐρεῖμειντ ποιοίϊων ᾿ ΤῸ ποιοῖμι, 

Ε΄ ρρεῖστ,τοΥτῖα Ρετίοα ῥ τ. ἔατ τα εν ἐρω, οχ τῇ 6 Π|. εἴρων 
ΕἼῥῥαγον, ἀοτίτ, χια ξεν ε δὲ ῥήγνυμε [ει ῥήοσω,, ἔλεϊθησῖβ [τατ, 2. 
ἀξειαι, ῥα γω, γτ πλύσσω, πλαγως  Λάς Δοτά[,2, ρα ῆπι, ἐῤῥαγην, ντ 
ἐστλάγην. 

Ε ἐβαφαται, 8: Ε᾿ ῥῥάσδατο, ΓΟ ΓΟ πλοῦς ΡτῸ ἐῤῥασιῆσοι εἰσὶ ὃζ ἐῤῥασ μῆμοι 
σειν : τοττῖ ἃ ρογίο πν ΡΙ τυρτςτιρετί, δ Ρ᾽ Γαι ρεγ ρα, ἐκ 
τουτί Πὴρ ε]ατὶ ἔῤῥα στε!» σοτγορτα τ πυὶ πη ρα τ π|Δ5 ἀεϊηάς 
Δηῖο ταὶ ὃζ τὸ Ἰῃηίεγῖο δαντ Πιιηῖ ἔτθπι πεφρροαται ὃς πεφορίδατο 

εχ πέφρᾳ ται δί πέφορι στο, ΝῚ ἢ πια] ἐς ἔογπηαις Παῖς οχ ργατεγῖτο 
παρὰ ἔῤῥα δα, αἀ!εἔγο ταῦ ὃς το. Αὐξίιπι δυτοπὶ ποταπὶ τ ἢ ς πη 
ο ῥάύζω Πρη!βσδης ἰάεπι αιιο ἀ ῥαίνω, τοῖῖϊς Ἐπήατι, ὃς Εἰγι- 
ππο]ον. 

ΕἸ ῤῥαφν, Δοτίε αι ρα παν εἰ Β] ἀξ τυ] ῥα πω. χοἰ ςπτὶς ἔατατ, 2 ῥαφών 
αἰρίγατα Πιτηρτα Ιοσο τοπιι 59 1 ἴῃ [115 αι ηϊις ἤοτὶ ἀοοεης 
οΧοπιρία, 

ΕἸῤῥε, πη ροτιν τ ] ἔῤῥω 9 ΠρηΙ ΠοδπτΙς μι φϑορᾷς ἄπειμι, οχλ(τῖ ππᾶ - 
τα ΘΗ] οΧ φϑείρω ξχέτηιπηι εἴς ἀρ γε ἀπάγιμαι ἑαϊτἰα! ἔθπι 
Ππτουάγη πη, Α͂ὐ ΟΠ: Ρ115 φϑέῤῥω ἀ1σε πεῖ 115. Ι 

ΕἸ ῥέϑ κω εοητγα γορ αι ρτὸ ἐῤῥησίω τ οὐ ρέϑίω ργο δ'ρηθίω,δοτ. 
τιραί νοι] ἑω Ατη θοὸ φριιὰ ψατγ. 

Β᾽ἐῥυξαν,αοτ, ΤΑ δξιν οὐ δὶ ἐν γνυμε [οι ῥήασω. ἐῥυξαν,αοτο τι τιν οὐ ΒῚ ῥη γνυμε (δὰ ῥ 
ΕἾ ῥήσω, ἴατ,ι νιν ογ] ἔῤῥω, απ εχ ἐῤῥέω ἀρ ΑὙΠΈΟΡΙΠα, ὧι ἐς 

κέρᾳκοις ε ῥῥύσετι: 
ΕἼῥιγα,ρτατετ. τη εὐ, νοὶ δ] ῥιγέωςςαἶτις τοττῖα ρεγίοη. ἐῤῥιγῆν, ἀριά 

Ηορτεγιμα, (Ομ 4π| ταπηεη πιά ιης ἀϊςοτα συγκεκόφϑει ἐπ «ὦ, 
ἐῤῥίγηκα, 

Ε ἐῥήγῃσι, Το ἴσα (ετι ροςτίσα ράτᾶρορε ῥγὸ ἐῤῥίγῃ : τοττῖα Ρεγίομα 
Πηρα!ρτατοτ. Ρογξοεξ, πιθά}) σομἱπ π ἘΠ} το ἀϊ., 40 εοἀεπῖ 
τΠοπγαῖ, ᾿ 

Εἰ ῥῥίγοντος, ραττῖοῖρι ρα  δέγια, κὶ εἰγοπιατο ἐῤῥίγων ποθ ὃς ρ Οετῖς, 
“Ὁ πτοτς ὁ ρτωστεσῖτο ρεγβοέζο τγαριπερτο ἴῃ ρτς οι: πα] α, 
εἰ κεκλύγω, ὃζ πεφίκω. 

ΕἸῤῥίζωμαν, ργατετι ρον ἔς, απ. νοτθὶ φόθια! ῥιζόω:ν η4ς ὃ ΔΟΤ.Ιν 
ΕΣ 

Εἰῥιμμαερτατοτιρ οι ἔςέξ, ραῆταιν εἰ Βὲ δθτα! ῥίπῆω, εχ ιιο τῃοπ|.- 
δ ἵπιρετ ε ἕῤῥισστον, οτητ,α, ἐῤῥεψα, Δοτη. 2, ἐῤῥιφονοζοπαῖ ἱπὶ 
αὐρίτγαταην νογία, να ἴῃ ΕἘῥέφηοχ ραίπα απτοπι ρυςτιροι ἰεςᾶπ, 
ἀὰ ρεγίοπα ἔῤῥηψα,εἰς ἱπηρ εν. ἐῤῥιψο,σασαϑ τεγτῖα ἀν4}15 ῥ᾽ 
δριιά Ναγίην 
Ἐῤῥυκα, τς ρ ΓΕ, αν εγθὶ ἑυέω. 
Ἐῤῥυΐϊω,λοτ φιραίς εἰ οπὶ τἢεπ}. 
Εὐῥυπηνα,αοτ. ἀξιοῖ Ὁ] ῥυπαίγω, Διο Δείσππι εἴϊς τγαδητρηῦ, 

το πὴ ἐῤῥ ύσανα, ἑ 

ΕΒ] 
ΕμιΔϑΙ: ὼ 

᾿ . « εἰν α 

ἐν δι, 

εμεπνπ οῦκέ 
κν ν χ να! 

ΠΟ 

ἔπιτε μαίοα ΚΙΝΕ 

[ἡιΐτι, Ἶ 

Ἐ πσίρ 10 εγΐτο 
. βιδι μοίτι 

1Πηισπσῳ, 
Ἐπίπο ιν οἱ 
Υ μ 

ἘΠβυμοτ: 

ἔω, 

ἔπι Ἰογ τ υτού 

Ἐφάλητοῃ βγῆ 
! ἐπίῃ, 20, 

ἔπῖτῳ, δοηϊτί ρει 

ἅμα «ηἴηι ὕοι 
εἴτο, 



Ἑ 
Ἐ ῥῥυσοιτογδοτις. τ πιο νογθ] ὅνομα ΑΒ ἐρύομαι οπΐῃ ἢ Ῥοτίις ἐΐ- 

βεόστετο,γ οἱ ἐρύσατο Πὴς ἀι!ετηςητο ἀραιὰ ροετας. Εὐξ. 
ἘἘ ῥα γάγρτςίοτ ρος κηλοι. νοΓΟῚ ῥήγνυμε οι ἑήοασω,, δαθης ἡ, γε ἃ 
νου πὶ ἀπ φῖγο ρα αγῖτογ σηλν αἰσοιάιον ἔοτοῖ ἔξβιγα νοὶ ἐ- 
ῥαγα » ἔχταγο ἴδοιπάο ἔοϊοοῖς ἐνιγέω ὃς ῥαγωώ, Ν᾽ μὲς τεγτῖα Ῥετγί, 

ἐἰβῥωώγασε δὲ ραττίς!ρ. ἐῤῥωγώς, 
δέωμαι, Ρτφτιρογξ ρα ἤιν οτθὶ δώννυμε,τατιαιια τη εχ ῥδω. ψηάε ὃς 

ΔοΓΟαν ρα Π. ἐῤῥώόθινν,ντ ἐχώφνω:Ἰπυροτνρτατο ρογ  ἔῤῥωσο, ΤΠ η.ἐῤ᾿ 
ῥμϑτι ρατεῖς. ἐῤῥω μή, , 

Ἐῤῥώπαντο, ΔΟΥ ΓΈ. γος α.ν ΟΥ]01 ῥώω,οχ αιιο ὃς ῥτατον τηρογβε, ἐ- 
περρωοντο. 

Εσω, ἔατ. τ, ΑΤ ΟἹ Τοτῖπὶ ν εὐ δὶ ἔῤῥω, 
Ἐρυγεῖνγαοτ! [τον οἱ Εατιιτ.2. ἀξλτιι ἴῃ ἔπι πιο! ἃ το τη ἐρεύγω, ἔαςϊξ 

τς ἔτ» ἐρυγω ὃς ἀοΥ.2."ἴρυγον,ΕΧ τη ΡῖΟ « οχ ἀϊρθτ που σονται 
ἐλευύϑω ἢτ. τ 

Ἐ ρυϑανας, ραττῖοὶρ.αοτιτιαξξ,οχ νοΥθο ἐρυϑειίνω, 
Εἰρυκέυν, ὃς Ἐ᾽ρυκέ μῆνα, οὶ οὲ ρτο ἐρύκειν εχ ἐρύκω, 
ΕἸ χαταὶ ἃς ΕἼ χατο, ΓΟ πἰςὲ ΡΓΟ εἰργυῆσοι εἰσὶ, ὃς εἰ ργιῆνοι ἦσαν, τοῖτῖᾶ 
ῬοΓίοπ.ρ μτ. ργζτοτ. ὃς Ρ] υἱαιιαπιροτγίς ἐν, ραίπιι. ἃ νεῦδο εἴρ- 
γγνυμι [δι εἴργω, ἔλέϊα εχ τοττῖδ Παρ ατγὶ Ἰηίδττο ἃ ἀπτς ταὶ 5 ὅζ 
Ῥταωσοάςητο τορι] ἴῃ αἰρίγαταπι νεσία : ἀείπάς εχ ἀϊρμτιοη- 
80 ἤΠιδΊατο ὅς πιιγατο ἔρίλῖτα., 

Ἐ χατοωντο, Ομ ςὲ ργὸ ἐρχατζστο εχ τπουη. ἐρχαάτόω., ποιὸ ΠΊΟΤΟ 
ξλξϊο οχ Ἰοιῖσο 1110 ργατοτῖτο ἔφχατο,ντ ἐῤῥίγω, πεφυκω,κεκλι- 

, γονοχ ἐῤῥμγα, πέφυκῳ, κέκληγα, 
Ἐ "τίσιν. Ζινοτδὶ εἴρω, 
Ἐνω προ, ρον σοητγα ες ΠῚ ΡΓΟ ἐρωτίοιο, νι ἐρωτατο ῬΓῸ ἐρωταοιτο, 
ἃς εξωτῴμζωυ ΡτῸ ἐρωτειοίμίω, τ: ἔ, Ορτ. ρα ἴτε, αἰ δέξο τμοπηατς 

ἐρωχπίω, 

ππισ κω 
4. 

πὔξορξ ἐς: 

νενο-ς---τ 

τ ΠΟ ἘΔ .2,ἱπιροτι πιο ἀν οχ τἰνοπηζλμι,ντ ϑὲς οχ τίθημι, δὸς εχ δίδω.- 
ἠδ, ἥ μιν τάς ΘΟΠῚΡ, αἷϑς, ρες, τορος, ἃς ΠΠῚ 1 α[1ὰ, 
ἰραπί, ΕΠ κ᾽ γἄλϑο,(ςοιιπάϊιπι φιοίάδοι Ρ1Ὸ εἰσήλϑο, Γαι. Ρ παι ροτγιραί, 
ΡΏΗ ἵ γογδὶ ὄνομα σά ἢ 5 δι σπιοητο: ες την 41105 αιιτοτη ᾿τί οὶ 
ἀμϑι, κὐὶ ἢ ἀθΡπΊοητο σάταπς 5 [ὦ μὲσ ἔν ἤσορεῃ ΡΤ ἱπιροι "εἰ σηλλετο,ϑιῖ 
δ ηάιμ, Ἀ- Δοτ .Πλοά,εἐσύήλατο, 
ὧς εἶν ἐδ Εἴ σειν τογτῖα ρογίοπ. Ρ γα]. ρτγατογιπιροτ εξ ἃ τ πγ, εἰμὴ ρτο ὅ- 
ν Ἰμπὐκονί, σαν, ἔαξχα γος : ΔΠΠ ροτῖι5 οἴ ἀοτλῆιι . ντ ἔσδυ,γερα]ατῖ- 

τοῦ βογητάτηβ  σοΥΓΙ ρ᾽ταιν εαλ τι α {ΠΠι4 Δοτ.2. νογθόγιιπν ἴῃ 
μεῖη ἀπ} ἃς ΡΊα γα! πιιπιετο. παι ἂἷ ἔϑίω ἀξοίτιτ ἐϑεων, αὐ 
ζὦ ἑμᾷν,αἰ ἔΐδων, ἐ δομόυ, 

Ἑ σοιν,αοτ. 2.26, Ἰπϊςιπιοάϊ ἃ τἰχετη. ἴημα, ἐπτογάππι αἱ ἐγνυμε (οι 
τς ἑω εἶχ ρήιπι ἔσαν, ἰς τις εἰς αοτοῖναεξιοχ ἔτει. σφ σατο πα 
ὶ ΔΗΘΙΠΊΕητΟ ΡΓΟ εἷσαν. 

Εἰ σόυτο, πο τσ ἼΘῆζΟ ΡΟ εἰστιντο:αοτ.1.η1ε4, εἴα! ςπὶ τῃςηη. ἕω 
ἔα ἕγυμις 

ἙἘ σασίκυ,αοτ.: ρ ἤν ετθὶ αξεια σήσω, 
Ἑ ᾿σείωϑεν, ΓΟ ἐσααϑισ ανγίγῃσορς Βατοτῖῖσα : (οἷθης δηὶπὶ Βοτοτὶ 

τογτίας Ρουθ μας ον το ραΐ ἐπα 1ς, 04}: Πηΐταϑ [ἢ τσ αν τογ τη Ϊ πα - 
τε ἵπεν,  τῃοαγ,Ροοῖῖςο σαόωςγ πες οἰϊ ὃς ἐστίωσε ῃ νοςς 41. 
ἃ ξατι στεώσω, ᾿ 

Ἐπσξεσεαοττιαξοινειθ] σβέννυμι εχ σβεω. 
Ἐἤσβιω, λον.» ον ετδὶ σβήμιςντ βῆμι ἕλεϊτ ἔξω, 
Ἐσύ! ὠμεϑει, Ποτὶςὸ ρτὸ ἐζωμεϑεονεχ [λοτίοο τμ παῖε ἔσσομαι ΡτῸ 

ἕζομαι. 
Εἴσται » Ἰοηϊςὰ ρτὸ εἴσῃ : (δοιπ 44 Ῥετγίοπα Εμτ, τὶ πιοά, ἃ τ, εἰμ, 
Ἐ΄σει αιιτοαι Αττίοιπι ες ρτο ἐοάστη ἔσῃ. 

Ἐ σείστοωτο,οτ. 1. πιο, ν εὐθι αἕξι σείω, 
Ἐ σεῖται » ΠοτΙςὲ ρτο ἔσεται 5 ἔασι. 1. το, ν εὐ δὲ εἰμέ : οἰγοιιῆο- 

ἔζυμς επίτη οτος διῖαγα δέξαι. ὅς πε, νε ἐσούμαι. ἐσ 7 ἐ- 
στῖτω. 

Ἐ σεσείχατος τατον. ΙΓ. ρα πάϊς, πιο 41» τογεῖα ρογγ ρίμγιν τὶ 
στίπω, [χξτλ το πῖσο ποῦς ἐχ τοῦτία Πησαἠατὶ ἐσέσοικτο, "ἢ [οττο ἃ 
δῆτε το, ὃζ τομιιΐ αιιᾶ ργσσοοῖτ ςοπιιετγίᾷ ἴῃ αἰριγαταπηντ ἔρχα- 

᾿ς σαὶ ιοαιις Ρδιιΐο ἀητὸ, ἵ ἢ 
Ἔσεσηΐρει, ρτατοτῖτ. Ρἰυαυαπιρετέςξε, πχοά, τΠεπηατ, σύρω ρΟΙτ5 

4111} σπιίρω. 
Ἐσενα,Δοτ.1.αΕξυν οὐοὶ σεύω;ρτο ἐΐσευστι. Αἴ] τὰ σματγαζξει τς οὅ- 

οπδηζῖο βατυτὶ,ἤςις ἴα ἔχδυα: ΑτΟΙτοο ποὺς [εσιηἀ απο Γᾶ 

δτδιηιπΊδτῖςο 8. ᾿ 
Ἐ’ σεώμαι, ΓοτΙοὃ ρτὸ ἔσομαι ξαταγοτ πιοά, νοῚ εἰμὲ εχ ἐπῆε, τμο- 

τηατίθ ὦ, . 
Ἐσέφθιιυ, τοτοτραΓ Ἰπά ἐς, πιοά! εχ τε αὶ σέδομαι, ᾿ 
Ἐσέχειωτο,ουϊοὶ ὑτὸ ἐσεκέχεωτο,ντ ἔπλυητο ΡΓῸ ἐπέπλητο  ἐ ππίωτο, 

ΡΓῸ ὀκέκ τίωυτος ρτ. ἢ ααγρ. ραν ἐγ ὉῚ χω τη αι οχ χαυωγτ 
τς δανέω οἵ ἔωνωτο δὲ ἐσσι ιν» 11 ΟΧ ανεωώ. 

Εἰσήχριϑην, Βατοτῖσα ἔγμσορο ρτο ἐσηκαίόϑινσαντοττῖα ρογΓΡ αγιᾶο. 

1.Ρ4Έ[Ξεχ τΠπε πηι σηκάζω. 
Ἐσύλατο,αοτ. πιο παῖς, πιοάὶ οχ τῆ τη." σοίλλομα.. Ὁ 

᾿ Εἰ σημυναντο, οτἰ (τα τς 4.1πά ἴσας, πιο ἀν» οχ ἀξξίτιο ἐσήμηνα : ἈΠῚ- 

θὸ ἃ τμιοπι. σημαίνω, 
Εἰ ϑειοονῖ 2. πιο, ἰηῆπ. ἱπτοτάαπι οχ τῇ οπΐημι 9 ἱπτογάιιπι ἐχ 

ἐγνυμι τι εἴω. 

ἐμ τος 
χίρηίηι, 
μἶδε ἠβήν νὶ 

ἐν θὰ Κὐβατίμι 

͵ ᾿ ες 39 , 

ἘΠϑιορενροστιοὸ ρτῸ εἰσέϑορειδοτοξεα χιὰ το ππλ,εἐδδ ορέω [σαι εἰϑοορέω, ᾿ 

ἙΕ ςΟΩΣΟΣ 

εἰῶδα, Ρδοιΐςιιην τἰνειηᾶτ, [αιπν οχ ἐδὼ, ρςοπαΐηιο τὸ σγκὶ τρο 
τὴ αὖ δ), εἰς 5. νῃηᾶς ἐἁδήω ἡη ρτοΐα : «μπαπαυαπι ποηπι οχ 
Βοος ἐϑιω, {|| ἔόϑιω ρογ γ πσορςο Κιέϊιπν ἀϊςοτο ἐπα ίητγα- 
ἀ αραιτίοί ρ. ἔων, ΑἸϊοαυὶ ἐϑνω, τις εἰδότα, εἰν ἐτίατη δογ.2. δέξ, 

ἢ Ταδιπηέϊ. πιοιδ,οχ ᾿Ἀω ἐςίϑημι, 

Ἑ ὁ, ΔΟΤ. 2. Πηςα. ἐπυροτιτογτῖα Ρευ Προ χ Γτοιμχάα ἅς νς δ᾽ ἔλ- 
οἷς ϑέδιω, εχ δξξιτμ ΠῚ, ἤημι, Εἰ ὥνα αιιτοιν οἴ δου ρα δ᾽ ἐξ, 

᾿ πλοάϊ ἃ γοῦο ἔγνυμιε ἴδια ἕω, 

Εἴσκαφα, νοὶ δξχιμ] σκ πω, ργατοτιρ ον εξ, φύντα, νςο! πιοάϊαπης 
πᾶπὶ σκαπῆω ἔΑοῖτ πτιτι2, σκαφών γι ῥίπϑω., ῥαφιῖ ἐίπῆω, ῥιφοῖ, ὃς 
{ΠΌ 111 4}145 τομαἱ ἴῃ αἰρίγάταπη τηπιτατατνὰς δον ει. ἔσκαφον, 
ντ εἴρῥαφον ὃς ἐβριρον, Εχ αὐξ,αυτοτη ἐσκαφα οἰξ ραί, ἐσκαμμαιν πὰς 

5 δοτι.Ραί. ἐσκαφίω, 
Ε' σκεγ!οηϊςὲ ΡΟ ἰῶ νοὶ Ροτῖι εἶνντ ὥϑεσκερτο ὄϑοι, ΠαηῚ εἰμὶ [ὰ- 

εἶτ πο (οἰ πὶ ἐδ πα ἐπ ροι Εἰς ἀ οτίαπη ἔν, (ἹΠ ον... μηὰ- 
ΤἸβλτης ἀρ πιφητοτουι5 τογτῖα ρου ἔε ἃς εἶ ρον σοπιγαξεϊοπέ, 

᾿ Ἐχ ᾿πα τμοπι. ἔω, δίς ἔσκον ᾿ηξτὰ ρτο ἔν, 
Ἐ σκέμμαι, ρτῶτιρογξ ρα νει θὶ σκέπτομαι. 

Εἰ σεδυἰδατα,Τομϊ οὐ ρτὸ ἐσκόϑνασμῆθοι εἰσί : Ἰυϊἀξεηαιις ἐσκ δια δαιτο 
ΡΤῸ ἐσκάνασμῆϑοι ἥ σαν ρτι ΡΟΓΕ δὲ ΡΙ αΓ υαπυρογε ραΐ ἐπάϊς. τπο- 
αἰ, ρογ  τοττῖα ρ]ι. ἔλέλα οχ τουτὶ ΠΗρΡΌ]ατὶ ἐσκεύαςαι δὲ ἐσκεύα- 

στον ρυἸπγὴὶ πὶ σογγερτα ροηι! μος οἰδ, αἰ οξζο σ,άολιες ἐπίοττο 
δὲι Δῃτς ταὶ ὃ τοοντ ἴῃ ἐρηρέσωται ὃ πεφράδατω ἀϊξξιη ον, Ἐχ 
τῆλ πα, ἃ ξἘ, σκ θα ξῳ, σαΐτις Ειιτ..4 ξξ, σκδνάσωγρτοτ, ἐσκεύακα, μα, 
«σχεύασμῳ. 

Ἐ᾿ σκίδγαντο,ρτατ, ἰπτροτα ραν ογ δὶ σκίδναμαι. 
Ἐ σκλυ, δου τ. 2.Δξξίυ.ν ο] ρτατ, πι ρον οτδὶ ἱπαί,σκλῆμι, γε ἐζίω 

εχ βᾶμι., 

Ἐἰσκληκαν ργατοϊτυρογε, αν, οἰ α(Δ ἐπὶ σκλῆμι (αςὶτ Ρεγίγπςορε εχ 
σκελέω; νπᾶς ραττις. ἐσκληκως, 

Εἰσκον, Το πἰςὲ ρτο ἐδ, Ἔγαπν 6] ροτίτι5 Ῥτὸ ἴον : Ἱπηρογέςδε, νογδὲ 
ΓθΠΠδυτῖα! ἔω : γοὶ οτῖαπι ἀουίειις (ποιιμάως 5» νὲ αυϊάσῃν 

τ νοΐπητ. 
Ε σμῆν, ρτῖπηα ρογρίατ μι άἸς, Ὁ σοάεπι τΠ 6 πὶ. εἰμί, 
Εἰ σμηγμαις ρταῖ. Ρεγξι ραίον οὐ οἱ δέκ, σμχω, 
ἜΠῸ ἼΩΝ 

Ε σω, ἐςωγίςοιἋα δί τεττ' ἃ ροτίομα ἱπιρογξρταίςητι5,ἃ τποπηαῖς 
εἰμι, 

Εἴσομαιν ἔισασιισι 1. πιϑά. οἰ ἤοτὰ γοτῦὶ εἰωΐ, οχ ἱπιιβτατο τπο- 
τπαῖο ἔω, 

Εἰ σορῇ, οΓΙςὦ ΡΓῸ ἐσορᾷ ἀριιᾷ ΤΊ ις Οὐγ εἰ Δέητ4; ἐσορῖς Ρ τὸ ἐσορίεν 
ἃ τῆ πὶ ἐσοράω, 

Εἰ σούμα!, Ὁ οτἱςὲ [πάει Ρτὸ ἔσομαι ἔμε.τ πο, νεγθ] εἰμὶ εχ ἔω.50- 
Ἰσηὶ εηΐπὶ Ποτοβ οἰγοιηςέξεγς ξατιαξξ, δὲ πιο. ἀἴςεητες ἐσῶ- 
μαϊ, ἐσ, ἐσεῖται, ὃς τς ἀςίποςρ5, 
Εσπακα, ρτατ. ει δέν, νογρὶ πάω, 
Ἐἰασαρτα, Ρ᾿ἀτογιρογξο. ἕξιν ογδὲὶ ασείρω:ν ἧς ραίπιι. ργατογ. 
Ρετξκ ἢ, ἕασώρμαι :ὃς ἸηΠ πιἐσσαῤϑαι. ᾿τιάεπὶ νεῖ ὸ κείρω ἕαςῖς κέ - 

καρμας - 
Εἴσσειρα. ρτετ. Ρογέα ξεν ΕΓ] σπένδω οχ ἵπτι εἰλοπι, απείδω, Ψηάς 

ΡΙφ’ ρα: ἰασεισμαιοχ 4010 10 ἢ ..: ασεῖόϑοι ὃς ραττὶςῖρ. ἐασεισμέ- 
νΘ..Δοτ.1. 4, ἔαπειστο: Ππγς , ἐ απ εεστέμην. 

Ἐὔσπεο,νἀς ἴπ (δ ιιςητε Εἰσσον, 
Εἰσπετενν τἀ6 1π Εἰ σπῦμα!. 
Εσσομαι, ροετῖσα ἐροητηοῇ ρτὸ ἕπομοι ἀϊοῖτ τιν πᾶς ρατγεῖςῖρ. ἐτ 

απόμβν. 1τἰἀέπγηχιεξσπω ρτὸ ὄπωιν πὰς ἱπὶ μετ. ἔσπετε ργῸ εἶπε- 
περ Ἰοἰτο,ἔγεηασπ ἀρ Ποπιθγιιτι μι] ὃς ρταςθήεητς εσπο- 
μα! ποη πιίμμ5 στε δγὸ γυλτιιτ 7 40 1ητεν αἰ ἴα ορταιίιο ἑσποίμην 

δὲ Ραττῖς ρ.ἐσπόμῆνθ-, Τάςπι ν ὀγὸ ὃς ἵπηρ ἐπ ἐς έζο ἕσπετο ντίτι!Γ. 
{πε διισαιεητο : Οὐγῇ, α, εἷς εἰσιὼν ἐγειϑ᾽.. ἡ δ΄ ἕσπετο παρλας 
Α᾽ϑίω», ὐ 

Εἰσπον,Δοι11:2.4 ἢ ροοεϊοὶ νετδὶ σπέω. Ν' πἀς [ἢ οἷτ, σεν, ὃς Ῥαγ- 
τίςισπαν : ὃζ ἢ ςοιπρο [ῆπασ εἶν, ὅἡπαπών. [τοῖὰὶ πυφάϊυ νοςς εἰ- 

σπό μιν, σπεόδτι σπομίν Ὁ. : ὃ ἴῃ ςοπΊρο , ἑπεσπόκκην., ὅθησπεάϑοι» 
δ) πύμν Θ-:ιιοὰ ραττῖς Ργα [115 εἴτι ἔγοσιυιϑ ἀρὰ ΗΠ οη,,Μες- 
πιΐηϊς νογὸ ἃς Ηςεἰγοβτ5 ἰνθλις δου}, 2. πε νη τσάτηι. πηο - 
᾿ἀϊ : αβρτοης ἕσπεο Ρσο ἐκολι ϑ εις, ἃς ὅσπετο Ῥῖο "κολόϑησε, Μ|6- 

τσ ὃς ΡΑτΓτΙΟΙΡ σποόυῆνθ- : Αθεγεπϑ ριάτογοι σπείομῆν ὃς σπεῖο 
μαδοητία ἐπίδγειπι ε ἃς τοίοἰατιοπεηι Τοπίσατῃ νοσαὶ!ς οἰτοῖ!- 
βεχα :ἼΠ0 οπΐ πὶ ριὸ σπαμῆν ἀἸ οἴταιτ ΡΥ πὶ πη δεαλὺ ϑέντιΘ- τῷ 
ὦ εἰς εο, κὴ διαὶ πὸ μέτρον ἐπεν ϑέν τ. σῷ ἐ: πος γεγὸ ΡΓῸ σποιῖ, ἀϊῆο- 

1ατὰ ᾿τ 4οπι νος] οἰτουμηῆσχα οὐ ἴῃ κο..) ὡς 1ησττο ἐ πιοττὶ 
οαυίᾳ. Ἐτσγαης Ἰρῖττιν 411] ἔσσον εἴϊε αἴης αου,ἴτ. 7. ν οΥ δὶ σποίω, 
4ιλη πη [15 Ηοίν ον. θοαις Αἰειρι!ατὶ ν Ἰἀοτιγ μέ πὶ ὅγίαπῃ 
εχρ.ὅ}: σπαίσηται. κατειλοίξῃ, Σ ἔ 

Ἐἰσσαν ρ οοτοὼ Ῥτὸ εἶστε, σε πηιηαῖο σ το οττῖ σα . δί ἁρϊοῦο Δ- 
ξἴπςοτο. Δογι 1. Δ ξῖα, Ἰπτοτάμηι αὖ ἕῳ ἰδ ἐγυμα ρα: Πολη τ 
το πάτο, πτοσγάμαι αὖ ἕω ει ζω Πσαϊίσαηςς ἔξάογο- ξιοῖο. 

καδίξω, ς ς Ἶ ὦ 
Ρ σα! Ροετὶεὶ {τοι ρτὸ σαι» σ σεπιπατο ΠΊΕΙΓΙ ογατὶα : ΔοΣΙς 

τιαξτήπβηιπιοάϊ ἂρ θά ςπ τμθπν. Ὑ πὲς πγοάτα νς ος ἔσσαάϑενς 
Τπτογάαπι ταπιρὴ ἕδσω οἰείςοιπάα ρογίοηςρις, Ροτίοξς, ραῖςο- 

 σαπάοπι τίν πι τὸ ἦσαι ὰ ρτίπγα ρον ὅμομποατ ἕστο αιοα; Ρτ 
ἔσο ἀϊοίτοτ τη ΡΠ Ια Πυροι ἐν 

Τοπιςν, ΜΜπιρε 
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τὐμταν» Ῥοοιϊοῦ ταγίτρα ρτὸ εἐἦσαν : ἀρ] σατο σντ ἔγεῖτο ἤισουτ- 
τοτοτον :τοτῖα ρογίοπα ρίυγΆ}15 ρυςτογτὶ ἀπιρετῇς αὶ δέξιμ 
ἃ τίιοτι. εἰμὶ. 

ἘΠασαςοραυτὶ οἰ ρ.Δογ.1.εἰσσα. ΟΠ Δοτ,1.4 Εν. αξα, τη άϊα νοῦς [οἷς 
εἷσα μον} ἧς ᾿ηΠη.εὗἷσσα ει, ὃ ράτεῖς, ἐ'οσαάμβυΘ-, 

Ἐἰ σσεντοττία ρου , Δοτ, Π105 εἶσσα ἀς ιο Πιρτὰ. 
Ἐσσεω, ροετ οὶ ρτὸ εἴσῃ, ροπλΐπατο ρτι πγιὶπι σ᾽ πγοτγὶ ὀαιαγἀοϊηἀε 

φτδίοίπτο ἴῃ οὶ ππογοιοηῖσο [οσαπία ρογί, ἔτ. σομα οχ τῆς’ 
τηατοοὶμί, 

Ἑ᾿σσεῖτω, μαδεῖ ὃς ἐρ ἔτ πηετγῖ σγατῖα ἀπ ρ 1σάτιιπὶ σ᾿ ρτοὸ εἰσεῖτα! 
«ιοὰ εἰσεῖται, ἸλοτίςιπῚ οἷο ρτὸ εἴσεται, Πιρτὰ ἀϊχὶ, 

Ἐ᾿σσεταγεούεηι πο άο ρομπλξηᾶτο σ ἀϊοίτηγ ΡγῸ εἰ σετα)τοιτῖα ῬοΥ- 
Τοπιππρ. ἔτ. ε΄ σομαι. 

Ἐωδυαν, Εἰ σσεύαντο , {γα 1 τοῦ ἀρ ρσοτᾶς ἀπρ! τσστα Πἴτοτα σ ργο- 
ξοτιιπτοῦ σοροηζο ΠΙΘΙγΟΣ ΓΟ ἐ σευαν, δί «'σεύαντο, ἃ τ! 6 ΠῚ, σεύω, 
Αῖθο διγοπ δου, σ᾿ πτπτ ἰηἀϊ σαι! πιο άϊ» (ς ἡ ρτγῖμ5 αξεῖ- 
τισηρο λογία 5 τη οάϊς γοσῖς : ἀτηδο Ἐπὶ σατοπτία σ σματαέϊε- 
αἰ[εῖσα Πτατὰ ξαζη γῖνντ εἴχδυα 5, ΛΠ τὸν ἐἰσϑνα(αιιοά οἵς ῥτῖπια 
Ῥεγίππρ. ργατιρεγε ραίιεχ εοάοπι τῆςπι.) ἀϊοὶ ροιε [τ ρτο ε"- 
σεται Ῥοίτιι οε τος Διτεπὶ ΤΟ ηϊοὸ ρτὸ σέσευμαντ εἰ βέλδυχοι 
το βεβέλδυκοι, εἶκτημαι ρΥῸ κύκτυμαι γ Ἰἴσετ 1) τπα!ῖπτ ἴπ πος 
εἴσσϑυμαι» γῇ δὲ ἱπ εἴοσυμω δὲ το Ἰ Ἰα 15 οἰαΠπιο ἢ, οἿς πιειατμεπα 

ἣν εἰ αὐ χέσυς γοαμμαΐτων, 
Β᾽Ἄσύται ΠΟ ΡΓῸ εἰἰσηται ἀϊ ἔξιιπι νἸάδτατ, οοά; ἀοτῇς, τ. πιοά- 
σοηλιπ Ἔ 11 αλο ἀνὰ τ επ, εἰμί, Ηςἴταπιςη ἴῃ ᾿πάἸσιπιοάήο οχ- 
Ῥοποβιτ, εἴσω), 

Ἑ᾿ σὴ Ροοτίοὲ ὃς ἐσητγα τέρα ]ας σταπιπχατίςας ρτο εἶ [Εἰ εἶεγες:(ε- 
σπάδ Ρεγίοπα ρτς δατῖς ᾿άϊς, ἃ τῆ οπι. εἰαὶ, Π σας Ψαγίη, ηπο- 
τεῦ ροοτίσὲ νπγρατὶ ργὸ δξὶ φιοαις, ΝΠ 4" 11πὶ διιζει. αἰοὶ- 
[εἰτ ν, ειδητὶ ν οσαἱε αἰ, ντδπποταῖ Εἰ. 

Εὔσο, ροοτ σὲ τιιγίμμι ραπηϊπαταπι πηοτγὶ σαι σ μαρεῖερτο εἴσο; 
ἐΐαῃς ἱτηροτιρτςίςης νετδὶ εἰμί. Αὐ εσσο, τι ἀεπὶ σεπηΐη ἀτιπι 
᾿Βαθοης σρτο εἶσο, αδίοέξο διιρπίθηζο ΡτῸ εϊσο, οἰξ ἰδοιιη 
Ῥογίοπα Παρηθρτςτρ!α ΓΑ ρογξ, ρα Τὰ τμοιητέννυμι {εὰ ἑω, 
ξαεΐοητς βιτ να έν, ἐσω,ρτατ, ἄκα, ΡΠ. εἶμαι, δ Ρ] υΓαπιηρεγέ, 
εἵμίω. ᾿ 

Ἐ“ασόμίνθ- , Ππι τοῦ ρτὸ εἰσόμῆν Θ : ραττῖςῖρ. ξαταγ,τνὰ τποπιαῖς 
εἰμι, 

ΑΝ ΤΡ Εν Ἢ ᾿ ἡ δ : 
Εἱσον, τ! ἀοπὶ ῥτὸ εἶσυν σοπηΐπατο πηοτΓὶ {ἃ σ᾽ ἸπΊΡοΥ. ΔΟΓΙ[Έ. 

τιαξτιαῦ εοάςαι τμοιηςουίιις δου. τ αξγεϊη ἀ1ς, οἵζ εἴσσα,ντ Ρδιι- 
ἰὸ Πιρτὰ ἀοςιι. ; 

Ἐλσυϑεν, Βασοτὶςὸ ΡτῸ εἰ οσύϑησσιννΔοτ. ΤΡ α ] ἡ πάϊς. πηο ἀἱ ἃ τμομματ. 
σὕω, μα οη5 ὃς ᾿ρίς πγοτγί σαι ἀπιρ! 1ςάτιιπι σ, 

Ἀἰσσυτο δὲ ἘΠοσυτο, ἀἸοὶ ροίπιητ ὃς ᾿ρίᾳ μάθετε σ πιοττὶ σγατῖα σα - 
πιΐματιιπττντ ἴῃ ἔοσόυαν ρα] ὸ Πιρτγὰ Δἀπηοηιταβογεπβ. τι ἐπ 
δὲ αἸτοτιιπι Γὰ ροτ 115 ἰςητοπτείαπι:ίαπε αατοπν ἂὸ οοάεπι τς. 
Ὠλαῖτὸ συώ. 

« ΗΝ " αἰπτῇ, - Ἐπ Ἐσσωμαι,ΓΟηϊοὸ γιὸ ἥσσωμαι γα ἑσσόομα ξοηΐοΟ τΠ ΠΡΟ ἡσσαομαι: 
οΑτοῦ ΔΙΙΓΟΠῚ ΔΙῚ ΠΊ ΤΟ ΡΓῸ ἥσσαμκαι, 

Ἐἰταα,ροῦ νπσοροη ρτῸ ἔφησαν ογίο ΠπΊ1]} ἡ ἵπ ἀγντ ψοΐμης ποη- 
ΔΜΠΠτρτςτιρογξνο: δὶ ἥσημε πταταδητὶς βμτ, τὰ σάω, 

Ἐὔσαϑεν ρτὸ Εἰ -άϑησαν, Βατοτίςα ἔγποορα,γτ ἔσσυϑεν ρτο ἐσσύθησαν: 
ΔοΥ τιρα ΠΤ εἰμ ςππ ν ογδὶ Εἰσὶ οπτῖς ργατιρα, ἐσαμαινεχ οὐ1115 
τογεῖα ρεγί πτ δου Πς ἐς αϑίω, 

Εἴσται . Ροτ γησοροη ὕτο ἔσεται :τοττία ροτ οπᾶ ΠηρῺ] βιτυτο- 
σύμ. ΕΧ εἰ με, 

Εἰ στοίϊω ορτατίας ρτα ἀξιλιι, ν εν δὶ θἰσημι, ν πὲς ἃς 1πηρ ογατ ὗσιπε. 
ϑε»Ἰ ΠΗ ἢ. ὁ σαίαι, ὃς ῬΑΤΤΙΟΙΡ. ἑσαςτὃς ̓ ῃ οοπιροί, ἀφέσταϑι » δί αφε- 
ς΄ εὐα).Μ τίη. 

Ἐσαχανρον Γγιτοΐ θη 8ὲ τροπίωὶ πῶ ἢ εἰς α ρτο ἕςηκρ:τἰφέπηαμε ἑσα- 
κέναι ΡτῸ εἷσηκόνα:ρτςτ, ροτ θέειν οὐ} ἵσημε, 

Ἐ"φάκτο, ρτ. Ια τα πα ρογ.ΡΑΙΤον ἐδ ὶ ς-αἰζαςγαριίατε, 
Εἰ σαλάσετο,Τοπῖσο ρΙεοπαίπηο {γ}] θα: δὰ ρτο ἐφσιάλατο ΠρηϊΗςᾶ- 

τε ἐςαλισ μββοι: ἔσαν ἴσῃ ἐσαλμῷ'οταριὰ Ηείγο. 
πἰσάλαται ὃς Εἰςαἰλατο, [Οπιοὸ Ρτο ἐσαλιΐροι εἰσε 7 ὃζ ἐφσαλυῆθοι στιν: 

τοτγτῖα ρει ρΙ ατιρτατ. ΡΟΓΕ ὃς ΡΠ απ ροτξ ραν εγοὶ αξξια 
στίγλω.. [χέϊα εχ τοτεῖῖς Πυρ. εἴσταλτα δί εἴσταλτο 5 ἴηίοττο ἃ 
ΠΕ σαὶ δὲ τος 

Ἐ΄ξαλχα,ριςτιρετξ ἀξ οἰ Γ]οπὶ το πη στέλλω:ν πάς ρτατιΡογξι ραί, 
εἴσαλμαι, ὃς ̓μὰς Ρτατ Ια: ροτ , ἐςάλμίω, οΥητ. τα ρα ῆτι. 
ἐσπείλϑίμα, Ἶ 

Ἐ΄σαλογγαοτ.. 4 Ἐς οἰ [45 πὶ ν ογ ὶ, οχ απο ραί, ἐς αλίω. 
Εφαρδυ, [ςοιπάασε Εἰμειροτ γποορεη νιγρατιιπι οἰ ργὸ εἰσήχια- 

ψῆν,ρνατιρογ  Δέξιν οΓΡὶ ἵσημι οχ ἱσαίω, Α 1) ταπτοπ ἀϊσιιητ ο Πς 
Ρταίςητῖς του ρου β εχ ἢ θη). ἕσυμετἀς αιο νἱάς αι τα Ε'σωΐω 
Ῥαι]ὸ δητὸ τγδαϊά! ἐκ  αγ. 

Ἐἰρυν, Βασοτῖςα ἢ ποορερῖο ἐἴσυσαν,γτ εὔϑεν ρτὸ εἴϑέστιν, δὸν ρτο ἐΐ 
«δοστεν,τοττὶα ρου ρ] ατιδοῦ.2.α δξιἰηάῖς,ἃ τε. Ἰση ρας δου Ίτηγ 
δὲ εἶςταν αἰρέγατα ρτιπῆα ἰἰτεγα,]ιιο Ρ οτίμς εχ ἕσα σαν γ ἀατιγ 
συγκεκόφϑ'αι, 

Ἐ τάμα, [ςειιηάτιπι “το Δ Δτη συγκέκοηῆαι ϑε τῷ ἐφυκέναι : τίιης4; εἰς 
Ρτατονῖτι ρα. ἔςέξ, αὐ τποι ἵσομεςουπάμπι 4110 5 δι ρΓα - 
ἵξῃς οἢ τηβοϊάθμποάϊ ἐκ τποίπᾶτο εἰσημοντζ 9 φόρα οχ ἴσημ 

Ἐ, οὐδ ἣΙ 

Ψιάς Εσταίίω, ἜΝ 

Εἰτασανροῖ (γπσορὲπ ργὸ ἐἰστιήκεισμν, γοΥΓὉ ΘΕ ἃ 1 υ ἐπ αονὶ ττὰ- ΤΩΝ 
ἀττ Επίτοντ ἀΠ ἡ, Ρ τὸ ἐς ἀκεισειν, τ! ἀςῚπ ῬΟΓ (γποορεα, Οὐΐδαπὲ ἀοιοθθαῖι 
τορι ἔριτῖτει ἐΐσαστιν (οτίδιιητ,, ἃς μαίσεγο ἀϊοιιαξ προ ϊωὶ πὶ κ εἰς ψήλάμα 

α,εἰϊέαιις ἀοτιϑιρτο ἐΐςησθω, ἱ νῆμα 
Εἱστάσι, ΡΕΥ σοητγαζ ΟΠΟΠῚ ΡΓΟ ἑσταΐασι : πος αἸΙΓΕ ΠῚ ῬΟΓ ἔν ποὸ- ἜΣ 

ΡΦἢ ὃς προυίω πῇ » ρτὸ ἑστήκασι , γτετγαάτιπτ που πα}}},ἰπηιιοπ- γθπμαμς 
τε5 εἰἷς ριαζεγινοι δὶ ἧσημε, Ροτεῖξ ταπιθη εἴτε ετίαπη ῥγαῖ: τίντα 

τοΠΊ ΡΟ 550 Χ αἰ πη, ἔσημι,γτ ἱςὅσι ἐΧ ἵσημιάς 410 τἰοπῃς νά ες κρῖ 

ἴῃ Εἰ αἰΐω [αρτὰ. μμθαυία 
Εἰς άτω ιοαιις ΠΟ ΠΠ1Π]Π} γαάιιητ με [γπςορέ οἴε ΡΓο ὑςακέτώς τηὐμκεμ 

Ροτεϊ τατπηςἢ δὲ ἐρΠιηὶ εἰς ρτα πιρετιοχ ἰςοαηάλ ρετίῖςα- ΤΩΝ 
5. Ὁ ἐσυμι τάς τ Δ. πὶ Εἷς αω, ἐηϑροιοῦ 

Ε'ταὡς,ραιτίς, ργφτ, ἔσαα, εχ τἰγεῖτι ἵσημι. κερίηρ, 

Ε΄ σειλε)οτ, νἀ γι ἜΥ] σέλλωιν πάς γοςο πηθάϊα ἐςείλατο. 
Ἐς ρημάιρτατι ΡΟΣ ρα}. γοΓΒῚ στερίσκω εχ στερέω: γηάς ἀοτί εἴ. 
ΠΝ ἐςερηίω, 

Εἰ σεφανιζα,Δοτ. ται ν εἰ δὲ φεφανίζω, Ποτὲ ρτὸ ἐφεφαϑισεο, 
Εἱσεώς Ρτὸ Ἐς αὐτὸς ἀριι σεη.οχ ρτατιρεγξ ἑςεα ρτο εἴσαα, Ὁ ἴσας 

μι. Ὀ1ςῖς οηΐπὶ ἐς εὐτ᾽ εἰν᾿ ἰἴσαο, 

Εἰς, ΔοΥ [1.2,α δειπινν ετ Οἱ Ἰσημε, γε τίϑημι [ςῖτ ἐΐϑίο : παῖ τοῖ- 
τεἰδετ ρογίομδπι Ρ] τα] οπὶ ἔφησαν ςοππι πηι πε οὐπὶ δοτ..  ςτη- 
σεὶ, [ςἃ ἴῃ ἐο ἀπξοτοητοιη αι πειτγάπ μα δας Πρηϊβοατιατ 
ΔοΓ.Ττγαη ἤΠτλαπ|. 

ἔφοροι ὯΝ 

αῦβι αίοϑι; 

αὐὐοραν ὑπ 

«“ ς Ὁ εἰ αὐτῷ ᾿ ἰα πρὶ 
Εἰ φησιν ρτοτ. ρογ  έξηι,ν ΟΥΡῚ ἔσημαιν πᾶς Ρ] ΓΑ πηροτ. ἐσανίκειν, δὲ ἰϊουιοιοδοι 

Ῥαττιοῖρ.ἐςηκώς Α11) ταπγοῃ πρεά,ν οςὶς εἴα ἤπς νο]ιιητ εχ τὰς εἰιροιοίμοη 
τηατ ἐς άκω, ΐ [τροπή 

-. τς ΤΠ « . . ΤΗΝ 
Εἰστήκεινγα ΡΠ ΗἩ Οπιογιπη Ρτὸ ἑστήκει, ἔχ σοητγαξείϊοπε Τοπἰοῖ κισύα κήθο 

ἐστήκεεν, ἴῺ 4110 7 ργΟρτογ [ςαπξητοπὶ ὑοσαίοπι αἰοίτιατν εἢςὉς ἐνυρργιγαί 
ΑΠθοὸ τογτῖᾶς ρουίομα: Πηρ. ρτάτοτ, Ρἢ μαμὰ ροΓΕ, ἃ τμεπηα- Ὁ ἐπημοιυβίατα 
τε ἵσημις. Ἢ κοιυκυποὺ 

Εἰτικαντι; ) οΥἱοὺ ρτὸ ἑστήκασι, ται. ρεγῦν ἐγ δὶ ἵσυμι, ἐπϊπκϑων 
Εςηξει ὃ Εἰ ἥκαται» [ατιι,1,α ξεῖν. δς πιοά, νου] ἐσύίκω, ἔλΕἘ} εχ ρτς- μιν δά 

το ὕξηκρις 
Εἷφησεφδου τἀ λίιν ἐγ: ἔσο ας δατῖς ἔστησα ξειι: στήσω, ΕΣ. 

«ἰὼ Τοττῖδ δυιτοιι ροτί ρ] γαῖ. ἔφησαν, Εἰι ἐπὶ δοτιελάοπι οἰξ, 

ζωμεῖιν ἵι, 
ἔριδι μδι ἐμ " 

ἜΝ : ΕΘΟΝ μι αιντεόστ 
του πλ Πατίοης στὴ τογιτα 0.2. [64 ποη ἴτοτη Πρ βολτΟΠοΣ ΒΗ 
νι ἀπποταμὶ ἴῃ ἔσῃ ρϑ]ὸ δητὸ, πο, 

ὃ ᾿ Δόπνι, 
Εἰ ςυυστέμ γᾷ οτ.:. της ἀ,οχ αδεϊ, ἔσησα,αῦ εοα ἘΠ ἐπι. ΠΜΘΙΩΝ 

ἰών ἵ ἐμὰν 

Εςηῶςγ τι 4116 ΡῈ [γ ποορεη αἰεὶ ρτο ἑςηκώςοντ ἑφαὼς ρτὸ ὑςιακεὶςο 
Ξ Α ν Ρ οὐ πανουοι 
κακοτηῶς ῬΤῸ κεκοτηκὼς ,κεχαρηῶς ργτ0 κεχαρηκῶς Δηποῖδηῦ Π 61} - ἐν 
11 τεσφητίοτας ργαπιπηατιοῖ. ἐππ ΣΥ͂Σ 

« ͵ 5 « , - : εὖ πια, Εἰς ιάϑη,Τοη]ςὲ ρΓῸ εἰσ ώϑ, ΟΠ {0 ατιρτηδητο, ἃ τἢ 6 ΠῚ. ἐςσηοίομκαι: ἐδ αμίτι 
ἀρὰ Ηείγςε. ἐαρβκοφ: 

Εἰ Ξιι(εν, Δ οτ, 2, ς ν ΟΓΌ] ς εἰζω, ἔλολοητῖς ἔπτ.2. ςιξω, ἣ ἜΝ 
ἘΣ ΣᾺ ἔ ε μ ἢ ἐΠαυ; 

Εἰ σιχϑαντονροοτοὲ ΡΓΟ ὄξιχωντο; ργαζογ παραγ, ρα ἤπιι,ν οΥ δ] στ" πβιωσεν 
χάομῶ ; ᾿ απετεῦν, 

Ρ ν ᾽ ᾿ ἔπρι ἢ} Α ἐσ 
Εἰ σο, ροοτίς ἔξει Τουϊοὲ ρτο ἄςο: τοττῖα ρετγ Παρι ρταξοτ  - ΠΝ 

παρπρογέι {πὰ τΠοπιατ, ἕννυμι (οι ἕω, λοις ητὶς ἔἰ ἃ, ἕ πλβια μίας 4 ΡΈΓΓΡ 1, ΓΟ ΠΊαΣ, ἐννυμι [6}} 5 ὦ, ΓΔΟΙΘΏΤΙ5 ΣΤ. ας ϊ,έσων εὖτ. ὦ 
ἈΑΦΆ ΕΗ ΡΓατΡετ  ἔκσι,ν πάς ρα. μαι. 

Εὐστον, Γεςιη44 δὲ τοττῖα ἀ114}}5 ΠΙΙΠΊΕΤΙ ,), ΡΥ το ροτῖβ οχ τμα- ἀπ τα πνϑοὶ 
παῖς εἰμί, ᾿μμρα 

Εἰσοργαιρὺςτι ΡοΓ πε, νοΓΡὶ σέργωνντ ὄοργα, ἥτε ἣν 
νη, το Εςόρεσα, Δοτ.1 ἀξ ν οΓ Οἱ φορεννυμεοχ -ορέω,ξλοίϊοπτε ἔπ.1. 4 ὅξ, οορέ- 

σας πὲς ἃς Δοτ.1.Ραῇ],ἐσορέζλη, ταδὶ ᾿ 
Εἰ στόρρται , ἴῃ τοῦιϊα Ππρυ]δεῖ ρεγέςϑι ρα. αὖ σοάοπι τἰεπια- ἐρρϑνον 

το Ποτῖςὸ ρτὸ ἐστόρεσω ἀϊοίταΓ,, γι Ἔχ σεσφητιογῖθιι5 αυτά απήι ἐι ϑαάπα 
τγαά της. μοπῇρυ : ΕΠ Νὴ : ; ΠΉΡΙν, 

Εφραμμα, ρυςτιροτ ραν εσθὶ δέν, ςρέφω,ντ τέπραμμαι εἰϊ εχ τρέφα, "εκ λεν γα; 
νοτίο εἴη α. ᾿ Δϑηαρ ἴῃ 

Ἐ ρατόωντο,ἱ οηϊςὲ νεἶ Ροοτλοὲ Ρτὸ ἐφρα ἧστο , Ρ]ςοπδίπιο τῷ 97. Χ ἀπμτρ χη ῇ 
τ ὁ ΠῚ. ρα τοίομαι. Τιατα, ἰὴ τες 

Εἰςράφατο , Τοηϊςὃ ΡΓῸ ἐςραμυῆνοι ὃσαν:τοττὶα ροτγίοη, ρ γα]! ρτς- 
τοτ. Ρ] (απ ρογΕ ραίπι. ἃ τῃς,ςοάςπι 5 βλξξα εχ τεττία πη- 
δυίατι ἔτρα το, αίεττο α το το, ὃς τοι} ργςοράεητε ςοτηπλ- 
ταῖα 1η αἰρίγατατη. Λ 

Ἐ᾿ρρέφθίω,αοτ,α. ρα ΙΤ, νοτδὶ αξν, ρέφωνοχ τοττῖα ρτςτ, ἔσραπῆαι α ρτῷ τς 
τοὶ τὶ γοθτίο ἴῃ ερτς  ςητῖδ. ἢ 

Εἰ ζροφα,ρτξτοτροι ἐς ξ, πιο, οἰπ[ἀοπὶ νογθέςντ τέτρφα οχ τρέφώ 
εἰλιενοτγίο ἴῃ οντ ἐπ 4115 ἔστι (ΌΠ εἰ Β.Γγ}1 δὲς ε ἴῃ ργίοτς {γ1- 
Ιαθα Βαδεμπεθιιδονς [ΠῚ λέγω; πλέκω, πεκω πείθω, αὖ είρω ») δὲ - 

Ὠ]]Π1α. ὃ 

Εἴωμαι, ργδτογίταπι ρογξοξι πη ραῆτα. νογδὶ αϑϑῖυ. φρώνν υμηεχ 
χω » ἐλείδητο ἔατιιτ, τινα δῖα. φρώτω ) γὺ χώνυμι Εχ χόω ἔα 
χώσω, 

Εἰςρωσα,δοτ.Ἶ ἀξ. οἰ} 1 ]16Π]. 
Ἐςυγον,αοτ., ἀξειν οτ] ςυγέω, ἔλοϊοητῖς ἔπτ,ῳ, ςυγώ. 
Εἰσω,τοττία ρογ τη ροτιρτς Γ τ πὶ, εἰμί, 
Ἐτωμυλείμὑωυ, οτ.1.πηεάν ον δὶ σωρύλλω, ἵ 
Ἐςων, Λτεῖσα ἴγποορς ργὸ ἔσωσαν ροηίτητνῖ ἐφέξων αποσις ρίσς 

ἐφέσωσαν:ἀτι4}1 πιιπηετο νίπγρατο ργο Ρ᾽ μαι : οἱ ἐπ Ὶ πὶ ἐ σῶν 
ἄτι 115 παιπηοΓ νρε ΓΟ πα’ τεγτίϑε ἱπιροτγιπιο ἀϊ ἃ τμοτπ. εἰμίτἔσωτς 
σῶν ΔΈ τοι Ρ] γα 15 ΔΗ πιο ΓῚ» τοττλα: Ροτίοπας, εἰ (4 Θκτὶ ἁἰοαμῖ,, 

«ΝΜ ξλϊπρὰν νὰ ς 
δας ἤο ρἢ. 
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᾿ Ε 

το αι, δε αὖ δοάεπι ἐπδηλατο. 

Ἐφώρραττι τι ΡοτΕ γπςορ. ἵτιάςπι ρα Πα Δύμπα; οχ ἐσυκῶρ, (διι 
“φακῶςνο] Ροσῖι5 ΕΧ ἐςαως Δι1 ἐς εὡς ἀδίοτρτα νος]! Ρταςε- 

ἀξιτς [τϊάσιτι 1 σΟπγρ. αὐες οἰ, ἀρες αἰς δηεςτὡς ὀνεςτὡς, ἐφεσ ὡς, κα- 
ϑεςὼξςοδς ὁςτεσὶς. 

, Ἐσύϑιμυ αοτοῖ, ραν εὐοὶ σύω,ντ ἐχιθίω,οῇ εχ χύω. 

Ἐ σιω κεν ἀρι ΑἸΟφ ΠῚ 5 ὃὲ οἴξωων κε ἀρτὰ Απαοτοοπίοιη» Ατυϊοὸ 
Ῥτο σάωηχέ πες ξιωῆκε, Αττῖσο πιοτο αἴσίτο ἀπρ οὶ αιρυηοπτο; 
νυ η πετσαρῳών "οι, ζω ὠχλυ οι, πταρίμν ὠχλυηκα ὰ πτίξριν ἑω,ἐγοχλέω, παᾶ- 

ρενοχλέω, Ετγτη. Εἰ Δυτοτι ἀοτ.ἴγτοσν οὶ σεωΐημι Πιις ξωυΐη- 
μιν ἔλοϊοητιβ ἔστε, ΑΕ ξύων σω, τυ ατιαπι ἃ ξωωέω [ετι σειωέω, 

Ἐ σφ αγηννδοτ, 2. αν αΓΟἱ σφαίἤω ἔλοτοπτῖς ξἰιτιιτ.2 σφαγω, ὃς αοτ. 
χ.ἔσφαγον, 

Ἐἰσφαλίω,δοτ.Σ,Ράίιν ες δὶ ἔξ, σφάγλω, ἔλοϊ ξητὶς ἔασιν. τ ας, σφαλω, 
δὲ Δοτ.2. ἔσφαλον. 

Ἐ σφαλμαμρτατετιρογξςξξ, ρα τι. οἰ Γ]επὶ τἰχοπιατὶς ἐχ αδζιθο ἐἰ- 
σῴφαλκᾳ. 

Εἰ σφαξα,τοτ.τ ξεν εὐ] σφάΐζω ἔειι σφώηω. 
Ἐ᾿ σφηλαγα οὐ [τὰτναξξῖπι. ν οὐ δὶ σφαλλω,ντ ἐΐπηλα ἃ πον. ἐψηλα ἃ 

φίλος 
Εἰχεϑὰυ, ΔοΥΙ[Έ 1. ραῆτι. ν εὐδὶ δέξτυὶ ἐΐχω (οι! «εω, (αοϊςητὶς. ἔα - 

τιιγοι, αξξίἢ. χήσω, ρτατοτιροτγίς ἐξ, κηκα,ραίπι, ἐχυμώοχ ΟἸΠΪ 5 
τοττῖα ρογίοπα εἴχύτω ἤτ τσ δου! {τπ|5 τα ε θωφςοπηπητατα γὸ- 
οΑἰϊ Ιοπιρα ἴπ δγειιοπηντ ἴῃ ὗε ϑ᾽,)εἰ ῤῥε'θη, ὃς ΠγΔῚΠθιις. Ε΄ χεϑεν 
τοΠὶ εἰ τογτῖα ρογίοπα πη σα], ργατοτ ἰπιρογξς ἐξ. ξξ,  τπσιῃ, 
“.εθω : Ποπημπαιιαπὶ ταπλεη ἃς Βοσοτῖσα ἔνποορς νίἀγρατιπι 
εἴς Ροτοιῖρτο ἐἰχεϑησαν,ντ εἰ μίώυϑεν Ῥῖο εἰ μίωνϑησαν, ὃς Ππνὶ- 

1ια:τάποφις τατίιπι οἱ οι. τοραΓὰ τμοσι χε] γα] πα, 
ὃς τευτία: ρεγίοπα. 

Εἰχυκα, ρυςτ. Ρεγξ δε, οἰ οπὶ τΠ οι, χω, 
Ἐ΄χον,αοτ.} αζεία,ν ἐγθὶ ἐἤχω, τη ατιϊατίτι5 αν οοάοπὶ νεῦθοὸ χθΦ. 

νης δοῖ, 2ιπης, ἐχόμύω, 
Ἐσω, ἔατιιτ. τ. δίαιον ἐγδὶ εἴ Πρηϊ σαητῖο νο] ἱπάδποίρτο 4ιο εὟ- 

γυμι Ῥοτίμς5 «ἀἸςῖτΓ) ν οἱ (δάοτγς ἕλοῖο τ ρτο πο νΠτατῖιι5 οἵ εἷ- 
ζαχιςξοποη ἵζω. 

Βσώϑίμω, ΔοΥ. τ. ΡΔ ΠΟ ν ον δὲ δέε]. σώζω,οχ ἰοτοῖα ροτί. Πη σι ρτατογῖτο 
Ροισέσωςω, ἀοτγαέζο σ. 

Ἐτάγίω, Δοτ 2. ρΑΠν ἐγ δὶ ἀξ ΤΩ. τούσσω, [α εἰς ητὶς ἔμτ.2,, εξ, ταγω, 
ΔοτΓ.2.ἔταγον. 

Ἐταϑέυ,δοτ, τ ρα. ν ἐγ Οὶ αὐγ. τεένω, [ας εητίς Ῥτγατιρεγξιδξϊ, τέτεικα, 

ῬΑ, τέταμα»ταηπηπατη εχ τἤο ΠῚ. τεέω, 
Ἐταίχκζυ,Αοτῖίε,2. ρα Πν ογὶ δέξιμ. τήκω, ἔχ οἱ ἐμεῖς ξιιτατ.2,.4 ἐξ πακώς 

Δοι.}.ἐτακον. 
Εἰ ταρμον,αοτ. 2. Δ ἐξ ΕΓ] τέμνω γαἱ ταίμνω, 
Ἑταρίατατο,αΟΓ.1. πιο. ἀρ γ ΏτΟ σάτΕη5 ὃς σ ἀρ] σατιιπι παθεπς 

τγοττὶ σαπίατοχ ροοῖάσο τ ἐπιαῖ. εἰ ταρίζων ρτο 4110 ἴῃ ῥγοία ἐἱϊ- 
᾿ς, αἴτατ παρζω, Εν 
Ἑ πεῖσον, ΔΟΥΙΝ.1.4.Ὲ ΠῚ ρογάτια! πιο! 5. εχ τβοπιαῖς αἷῇ. ἐτεζω, 

Ἐταφίω, Δοτ.2.Ραίον οτὶ αὶ. ϑώπ]ω, ἔλοϊειτῖς ἔατ.2,. 4 ἐξ. ταφω οτ. 
2.ἔταφον,τεπιιὶ ἐπ αἰρί γαταπὶ γογίανντ εῤῥίφίω͵ ἐσκαφίω, ἐῤῥάφίω, 

ἐχ ῥίπω σκαπῆω, ῥαπῆω. 

Ετεϑἠλφ,ρύςτοτ. Ρ Πα πηρέγιτηοά.ν οτδϑῖ ϑεύλλω 9 σστα Πῃ μιαρεπβ 
ΡδμαΪεἰ πᾶς (γ Πα δα: ρτθ ετεϑούλει 9 ππεῦγὶ βιατία ἂρ ΠΙΘ λεγο 
δάμη απ). τοβυ!αγῖτεν σπῖπὶ οἱ ξατατ.᾿ιϑαλωώ, τ Ῥτώτεγταπα 
πιοάϊιμτι τέϑειλα,, ν πες ραττί οἰ ρίεπι τεϑελᾶα σρινὰ εὐπὰξ ἔτε- 
αιιφητ {πηι ποτ γγορ ! Ατίτεν νεγὸ ργορτεῦ ΠΊοΎΓἢ ΠῚ τεθηλανῃῦ 

᾿ ΤΊ ΪΠΕΙς σγαθτιπὶ ἀριιὰ οεἰιη ἀξ, 
Ἐτέϑιω, οτί[ς. το ρα Πιιν οὐ δὶ αϑξηιι. τίθημι,» ἔα οἴ επτῖς βατιῖτ.τ ἃ ξλῖπ. 

ϑήσω,οχ ϑέω(νετοο ἐπα τ.)ρτα τευ ρογες ἐξ, τέϑηκα» ὃς νοςς 
ῬαΙΤ, τέϑυ μι ἴοιι τόϑειμω: εχ σα τις τοττία ροτίοη. Πρ]. τέϑηται 
ἔειι τέϑειται,αοτιίτας Ηἰς ἐτέϑ οοτγορτα Ροπιτίτηα, ὅς Αίρὶ 
τατα νοσίᾳ ἴθ τοπιιο πὶ ργορτογ αἰ ίασι ἱπηπιοιατὸ ἰςαιξητοπι 
αἰρίγατδητιντ ἰῃ ἐτύϑίω  ϑυὼ, ἣν ν 

Ἐτέβηπε,τοϊςὸ Ρ΄ο ἐτεϑήπει :τοττῖα ροτγίοπα ργατογῖτὶ ῬΙυἱαχιᾶ- 
, Ρεγξο δε πηδᾷ, νουδὶ ϑέσω,[λεϊεητῖς Ῥιφτ. πηςάτιπὶ τέϑηπα. : 

Ἐσεϑυύκεις Ργάτ. αἱ απηροτίινογδὶ ϑευνήσκω, ἔχε! ητ5 Γαταγιϑυη- 

ἕω, ρτατ. τέθνηκα. 
τειναφαοτ. ᾿ ἐξ ν εὐ Ὀἱ τείνω. 

Ἐ τεκον,αοτ.Σ. Δ λιν εγδὶ τίκτως εχ ἐπο{τῇοτλιτέκω, Ἶ 
Ἐτελείε το, Γοηϊοὸ ἃς Ροοτϊςὲ ΡΓο ἐτελείτοαι ἢ] ἔλξϊα οοπιτγαξείοπς 

εχ ἱπηρετξεέζο ρα. ἐτελέετο, ὃς αίοτο ,αὰ « πιοῖτὶ οδιίαγ γε δ( 

τελείω ἀϊσαπε ᾿ς πὶ Ἰοπ.5 ΡΤῸ τελέὼ. ᾿ 

Ἐτέλεσε,αοτ,τ.4 3. εἰ οστ νοὶ τε ἐω, ἔλα! ητς ἔστι: τελύσαν τος 
τεῆτο εχ αι εἰ δι ραῆιδοτοι ἐτελέφιω ξξλας εχ τοιτία ροῖ- 

ΓΟΤΕῚ ΠαριΠρτςτι ραί, τετόλεςαι. ᾿ 

Ἐ τεμε,αοτ.2. ἀξ Ἐς γεγο τέμνω:ἐταμον ΡΟΤΙΠΣ 
ΔΟΓ. 2. «᾽τείμζυ, μὴ δός ἐν. ΠΣ ΥΞΠΝᾺΑ 

Ετερσε,δοτιξ, τας, ν εγδὶ τείρω 5 οτο,ντ ἘΠ ΡΟΒΕΧ ΜΕΙΘΡ ΘΙ ΒΡ Υ- 
εχἤοςος νπάς τερστείγω 6114 ΠῚ, 
ρετέοξε, Ῥαΐτα, γετθὶ αδξίιι. τένιω; 

γι ἐσταλκφρΠτέταλμαι γνἵ 

ἃ τώμω εἴς. πᾶς ρα. 

Ἐτετείλ μίω., ργατοτῖτ.  αΓαιαπι 
ἐλοϊοητῖς ρτατιροτε αξεῖα.τέταλκα» 

τος ἔσταλμαι. 
᾿ δτεπίχατο  γοιδὶ δέλίαϊ τύσσω ἴῃ ρτατοῦῖτο Ρἰαἱαθαπιροιέςεϊο 

Ε 963 

Ρα Πα τονεῖα Ρεγίοπα ῥ᾽ υγα  φοΓοηϊ οὐ ργο ἔτεταγυΐλοι ἤστιν, ον 
τογεία Πηρι]ατὶ ἐτέτακτο, ογτο ἁ ἀητὸ τος ἃς τοημ] Ρτγαοςάσηζο 
νογία ἱπ δἤρίγαταπη δὶς ἐσεσοίχατο {ιρτὰ. 

Ἐτυτόϊχατο οηϊοὲςντ ρταςοάσῃ5, τε τείχατοτογτία ρογίο πα ΡῬίαγα- 
1ἰς ργατογιεὶ ρ] αὐ τα πηροτ ει ρα, ἃ εἰνιεπνατς ει. τύχω, ξαδια 
Ἐχ τοτγεία Πηρυϊατὶ ἐτέπ βυκτο,τηίεττο ἃ ἄμητος τὸ, ἃ το Πα] Ρῖαςε- 
ἀαεονετα ῃ Αἰ ρίταζατη, ΟΟπιπγιηὶ Πἴπριια ἀϊς τον ἐσειϑυγμέ- 

Ετεσμῆν, τη ροτ ἰπυτν ον δὶ τέτμα, ἔλιῖ εχ «μα ρ]ςοπαίῃηο (γ}14- 
ὑ ας τεῖρτο 40 ἐπ ργοίᾳ ἀἰοίτιιγ τέμνω. ΝΠ ρΙεοπαίημιπ οἵς 
ΤΑ 1ς πὸ τ ΡΓῸ ἔτεμε, 

Ἐτετρ χε ργτογῖτ. Ρ [Ὁ πηρ ον ἔς . πτς 4, ταπαιαπὶ οχ πγύχω νεῖ 
πρυχέω; σΌΠ115 νίτι5 ἀριὰ ροοτας ἀιιηταχαῖ οἵ ρτο ἐτετραάχωωτο, 
Ἐτέτυκ τον γςτεγ, Ρ] μι αι!α πραγ, ρα ᾽ν οτοὶ τάχω τη θατη οχ 
τύχω. Ν [ἀτρατιιγ νογὸ ὃς ἐρίιπι ταπτιιπιπιοίο κα Ροετί σε ςςυα- 

. ἀὰ ροτίοπα οἱὲ ἐτέσυξο, εχ ργπια ἐτετυγαίω, 
Ετετυφεα, ΓΟηϊοὸ ρτῸ ἐτετύφειν, ἃς ἐτετύφες Ρτο ἐτετύφει:ντ ἐπεποιή " 

καὰ ΡΓῸ ἐπεποινίκειν ὃς εἰ πεπονη κεε ΡΓῸ ἐπεσοιήκει, Γο Ο]πτὰ ἀρὰ . 

τβοπρο δζ ἀρ ϊςέξο ν. ΕΠ Διιτεπὶ Ρτατρ υἱαιαπιρογξαξε νογοὶ 
αἰύπτω, 

Ετητοίμακα, ρτατοτι οτος, τι πν ογθὶ ἐτοιμοίζω,, Ατεὶ οι πὶ ΡΓΟ "'- 
τοίμαχρι 7 ΤΕ ΠΡ Ἰσατὶς ἀπαἴσιι5 ἱπλτί αἰ ἐδιις Πτοτγὶς Ρτξίςηιῖς. 
Ῥιοΐτατ νεγὸ ρτὸ φοράς ἃς εἰ τητόμακα,, ἜΧΟΠΊρτο (εχ ἀϊ- 
Ρδτμοηρο. 

Ἐσίϑει,τετῖθα ρογίο πα ργαν ἱπηρογξιοχ νοσθο τίϑημι, Ατεῖςο ποτα 
 Ἐγαη Πἀπιρτὰ ἃ Ὁ ἱπι [τ 6 π}.τιϑέω, ντ ἡ φίει οχ ἀφιέω, 

Ετίϑου, [Ἔοιπ 4 ῬογίΡτοτ πη ρογξι ρα ἔτι. εἰ τιϑέμίω, ρτὸ εἰ τίϑεσο, 50 
ἰεητ εηΐπὶ ΙΟπ68 ἐχεπιρῖο σ᾽ ἀΐσογς εἰτίϑες, γε ἐπρέμαο Ρτο 
ἐκρέμασο τνπάς Ροίζοα Ατεϊοὸ ὃς ἴῃ ςοπιπυηὶ τορι ἐλέξτιιπι 
ε τίδου μΕῈΓ σοητγδξξϊ Ομ πγ,διιης γοτὸ οχ σοδοιρ τπδπιατο τί- 
ϑήηρμι, Ἷ Ἷ 

Εἰτλίω, ρτοτ,Ἰπηρογ. ὃς ΔοΥ. ιν Ἔσὶ ἀλῆμι Δ εχ σλάω, 
Ἐτμαγυ, Βαξοεῖοα ἔγποορο Ρῥγὸ εἰ τμίφέγησαν, αὐ εἰ τ οέγον. δοτ.» ραΐ. 

γετδὶ ἁξξ, σμήγω δι! τμήσσω ξας]οητὶς ἔμτυΣ δε τμα γα δοτ.2. εἰ- 
τρμαγον. ΛΙ]Ο μι δέ τετεῖα ροτί πῆρ]. οἢτ ροτείξ δου. αξε, μα- 
"θεας ἀἰοίτιιπι ν»ρ το δεεΐτμαγε. 

Ἐτμηγον,λοτ.Ζ ας οἰ! οὶ ΓΒ πγυταήγώ [δι ταήοσω, ὰςἸοπεῖς ἔμτ, 
2.Δξῖτποη [0] πὶ τμαγ οἱ, Γ(εἀ ετίαπὶ τμυγαώς γι σλήοσω ὃς πλαγών 
ἔλεϊς ὃς πλυηγώ, " 

Εταήϑίαοτ ρα νοτ οὶ τέμνα, τα 11 ΟΧ τμοωξλο]ὲ ἐπἰπΊ ἔτ, 
τι λέν, τριύσανρτςτογ, ΡΟΓΕ, τέτμηχαι ρα  τέτμνμαιγΕΧ στ} 115. τοιτία 
Ρογί, τέτμηται ἢτ δοτ. {1]ς. 

Ετμηξα,λοτ.Ι ἃ ἔξ ν οτΌ] σι αήγω ἴδει! σμήοσω, 
Εἶτον, εἰ τίω, ἐᾶν, εἶτε, εἰσιν, ἀτι4]. ὃς ΡΠ γιατ. αξε, ἃ τθοπνἵνμι, ἔοϊ- 

τὶς 'π ργίπια Πηρ ὑνδ,ντ εἰθίω, ᾿ 
Εἰ πραγουγαοτζι ξεν ΓΟ τραγωταῃ 118 ΠῚ οχ σράγῳ γεἰ τοργίω. 
ΕἼτρχπεν, ΔοΥ.2. ξεῖν ἐγ δὶ σρέσσω, ἕλοι οπτὶς ἔμτ, ιτραανώ, 40 Ηο- 

πιοτιΐη ρίζα Πρ αἱ Πσατίομεν ἤι οἵ ρτὸ ἐτράπη. ( εἰν εηἴπι 
ἐτράπίωτλοτ.». ρα οχ αξὶ. 110 εἴτα πον) ἀϊσοη5.Ε:ς δέφρρν δ᾽ αλα- 
βαὲ φύΐγαδ᾽ «Ἴτραπε,ντ ἀπηοτας Εἰ, ΑἸΊ Ζι1 δοῖπι [ρα άϊεη- 
45 ἔοτος δοσιι(τίϊιεισ ΑΙ 6 1}}5.». ΠΙ ΠΉΪῚ τμππὶ «δὺ ἵπποις να] εἰσω τόν, 
Μεάϊα νοςς ἀϊοίτιιτ εἰτραπύμίμν, εἰ πρα που, τεύπετο, Κὰ τιν [πὶ εἴ: 
πραπεν ροτοῖϊ 4] οι Βοεοτίςα ἰν ποορς Ροίτιιπι οἷϊο ρτὸ ἐτρώ 
πηδανγ μι οτ.2. ΡΠ; 

Ετράφίω,λοτ.2. ραν ετδὶ γεέφω, [χςϊε τὶς ξυτ.2.δϑευτραφων δί ΔΟΓ, 
ν 

2.ετραῳφον. 

Ετρεσα; ἀοτ.τ. τανε δὲ σε τ ὦ, ἕο  εητὴς Ευτ τοτρείσω, τοῦ ητΟ εν 

Ετεησε,αο τι ἀξ νοὶ τίσρη μι [ει τισράω, αχ τη Πγ πρό, 

Ετραγν, Δοτ.2. νιν ἐγ δὶ τρίζω, ἔρεϊ οητὶς ἕμτατ, 5. τριγοῖνν ετίο { ἴῃ 
γυντ αἰ τς φιοηιῖις ἴεοιπάς σομὶρατιοηΐδ ν ογ ρα τη ζω ἀοίτηδ- 
τιδοκερίζω, κλάζαω, 

Ἐτρυφν,αοτ.2. ΡΠ νονδὶ δῖα, ϑρύπω, ας οπεῖς ἔιτ.2.α ξτιτρυφώς γε 
ἑώπηω ῥαφω ῥίπηω, ιφῶδ, ὃς Ππα1 114 αυα τοπιιοσν ππυτδὴτσ ἦι αἰ ράγα - 
τατη:ργορτοῦ 4 114ΠῈ Οτ] Δ: αἰρίγατατη σοδέλιι εἰϊ νογθα πος 
Ριςοςάεητίς (ν Πα θα: αἤρίταταπη νδτῖογς ἴῃ το πη! Ἐπηρῃς ἀπο ἂ- 
(ρῖτατς σοποιγγεηζος τραχύτητα αιιαρηρίατι δίς ςΔΟΟΡ βου Δ ΠΥ 
εἐβεοτγθητ:ποῦτ εἰ τύϑιω αι 4116 ὃς εἰ τέθίω πνατατιης τποπτατ 8 

{ αἰρίγαταπι 9. ἴῃ τοπαςιη θύω δὲ αἴθημε, 
Εἰπχασει, Δοτ. Τα τιν οὶ τιτοώσκωχοχ ᾿π Γτ ἢ οπτυτεύω, ν Πἀς ξμταγ. 1. 

πρώσω,Ρ4Π.Δοτ.Ι, οἵ ἐτραϑίω,εχ Ῥτςεῖ, Ραξ, τέτρωμαι» τοῖα Ρετί: 

ἤπρ πὰς εἴτ τέτεωται. ᾿ ον 
Ετύθιω, δοτγια ρ τ ν ενδὶ ϑύω ἴῃ {το αὔρίτγατα Ῥτα ουτῖς Ππτογα 8 

γετία ἴῃ τεπιιοπὶ ργορτον [Θαιςπτοιτι ἱπηπις ἀϊατὸ ΑἸϊατη αἱρὶ- 

τάταπι: πα οὶ πιυτατίοποπὶ ἔαέξαπι οἵς ἰῃ Ετέϑιυ αμοαιις δέ 
Επευφίω, ραι!ὸ Πιρτὰ Δἀπιοηι.. ΕΥ̓ μΣν 

Ἐτύχρίω, αοτοτ ραν ἐγοΐ δέν πϑύχω,αθὶς ἔξυπὶ βαθεῃς εοχ ἀϊριμῦ: 

ϑο:Ω1Π ροτῖῃς οἵζ οχ ἱπαῦΓτμοπη συ χω νο! τύκα, 
Ἐτυχονοτ.2.Δέτιν εἰ δὶ τυγχαία εχ τύχω; [ασίσιιτο ἔτ. 2 υτυ χοῦ, ι- 

ΒΙΑτο εχ ἐϊριτμοηρο. ἢ ἐν δα 
Εὐαδι, ρ]ςοπαίμηο Αξ οἱ το τῇ υ, ΡΓῸ εἴασε» λθτατο Ππλιὶ ἔρίτίτιι: 

Βος Δτιτεπὶ ἐαδὲ ἔλδυπι εἰ(το ! τὰ Τοπϊοὲ ἔειι Ατεϊοὲ νοςα- 
ΤΙ εἰτειιπῆσςχα ἜΤῚ εω) δὲ δοτι ιν οΥὈΪ Ροετῖςι αὐεδοίνω ἔξει ἀφω, 

υτ (ρτὰ ἀσειι), 
Τοιη.2. ΜιΜμλην 1] 



964 Ἑ 
Ευγνοίηςραρμὰ Ἡσυύυρτο δ᾽ γνοίηε, ν 
Ευνγγίλίυ, Δοτιλ., ρα γοτθι ὀναγγελέω, Ἰαιτϊπἰεςτις πάθας δ- 

ἀαφητιπῖ, 
Ἑυύκτοιυ, ΡΥΦτουῖτ ἀγα ογΈι νεγΟῚ δυεκσεὼ 9 Ἰπεγ ἴσοις Βαρο5. δὰ- 

ϑιπιρηζιιπ, ᾿ 
Ἐσηρέσηστι,ΔΟΓ. 1.4 ὅξιν οἸ δὶ δυκφεσσόω, Π Π}1}15 ρτς ας ά φησί θι15, 
Ἐυρράμην ΡΥ {Υ̓ ΠοΟΡβῃ ΡΓῸ δρησοίμνν, γε τγαάπιας ι! ἀἀπιὶ σταίη πηα 

τίςϊ νοτεγορ:Δοσι  ν πε νοτθὲ ἕξ δἰρίσκω πηιταδητὶς ξατατ 
δὐρήσω εχ δ'ρέο. ΝΠ ιιὶς ἐκ φὔρώ τπαἱτ Ειςεὺς βάτον, δὴρωῖ, λοτ. 
τιλόχ, δ ἐαοϊλδέφας πηςάίιπι δλρμμην. Ἐχ ἤο τῇ πίτιμ δύρα- 
ὅδε. ἈΠ ΒῸ διῖο πε γαγίοτῖϑ ΥΠλ5 μας : τάς δα δὸ απ]άδῃι ςο- 
τιΐα ν τα Δητογάϊοιηζ. ν 

Ἑυρὲνλοτ.2. ἀξάτηροτ, πο ά!, Ατεϊσὸ τηπτατατι μα ης ἀοσεητααι ὦ 
Ρτὸ δδρερντ δέπῇ ργὸ ὥπε,λαῦε ργο λαῦς, ἘΠῚ Δυτοπὶ εχ ἱπαάϊολτ, 
ἄἶεεν. 
Ευρέϑίω οτῖ, τ ραἤτας ν οὐ εἰ 1 πὶ δ ρίσκω εχ δὐρέω,, ἕλοίεπτς 

ξατατοτναξεῖα, δρόσῳ, ρτατιρει ἔς, ἔξει. δὐρηχκοραῖ, δρημαι. εχ 
αὐὐπι5 τοττῖδ ρεγίοη. δῦρηται ἔλίξιις οἰ Δοτ. 11|ς δ ρέθίω . πγατατα 
γοσα ! ̓οησα πῃ Ὀτοιιοπη  ηἀς ραττὶςίρ. δ ρεϑεὶς, ὃς ἱπβ αἰτῖι» 
δἰρεϑι και, 

Ἐυρήσω, ξατ. τα ἕξιν ΟΥΌῚ δἑρίσκω,οχ ᾿π! ΓτΆ τα, δύρε εχ 410 Δ0Γ.. 
εὐρηστο, ὃζ ρτξτι ρει εὕρηκα. 

Ἑ υφρν,Δοτι.2. δεξί εἰ [ἀςπὶτμσπιαᾶς, εχ σοάειῃ γόγδο δύρέω: ἔΔ- 
εἷτ εἴτα ξαταγαπη ιεύρώ, νπάς Εἰς δοτοαὗ φρνρϊηἀς Δοτιῶ. πγεά, 
δδρόμιω. ᾿ 

Ἑυριωαν δος, αξξιν οτθὶ εὐριϑω οΆτεῃς ΔΠΙσπΊεηζο, 
Ἑξυσὰν,αοτο τ αξζιν ἐγ θὲ ἕυω, ἔα οἰ ςπτὴς ἕπτα τα ἐν, ἕυσοω, 
Ξυχεο,τοπϊοὺ Ρτὸ πὔχυφρτἰπυὰπι ΟΠ} 70 Διιρπιοπξο 9 ἀξὶπάς ἀϊ- 

Βεβοηρο « γοίο μὰ ἴῃ ἐς (σοιπά4α ρεγίοπα ργςτπιρεγξι ρα, 
ἃ τῆς δι. ϑὔχομαι. 

Ἐυχετοφαίω,Ρ]οοπαίπιο ροετῖςο τῷ οργο ἐυχετῴμίω, εἰξ αἰϊτεπὶ 
ἢος δυχετῳμίω ορταῖρταίρετξ, ρεγ σοπτγδξϊίοποπι εχ ὄν χε- 
ταυίμίω,ἃ τοι, ὄχ ετείομκε σις βοώμίω τ εχ βοκοίμίω :δς μίεο 
πδίπιο πῇ ο βοοψμίως 

Εχθω,τεττία ροτιἰπηροτι πιο άξνρτγατ, ρει ραίεχ [ςσαπάα ὕξω,απη 
ὕο εχ τῃετη ἕυχομω. 

Ἐφααϊϑυν,νἱάς ραυ!ὸ ρὸ ἢ ἴῃ ΕφΦὐϑίω, 
Ἐφαγον,ῖοτ. ον οτΐν.φαγω, ἔλοϊεηῖς ἔυτ.2.φο γώ, 
Ἐφαλων, αοά Ηςίγς, ἜΧροη, φροσηλών, Γογ σα πὶ οἵξ ρτὸ ἐφηλών, 

οἐχτβοπι. ἐφηλόα. 
Ἐφάρίω,λοτον τας, ογθὶ φημὶ εχ δοτ.νιαξξ, ἔφίωγνι ἐθέμζω εχ ἐ- 

ϑὼ, Ἐτγηι. 
Ἐἰρα Βατοτῖοα ἔν ποορε Ργὸ ἔφασαν,ντ ἔβαν ῥτο ἔβασαν, Ἔχοπηρτα 

{Ὑ]}ἰνᾶ σαι. οἴϊ αὐτὸμη Ργατεϊτηροτγέιδκ, οἰ! επὶ τμεπλατῖς. ΔΕ 
ΕτΥ πο]. 
Ἐφαύμυ, Δοτῆε. 2. Ραίϊινεγδὶ αἰ φαίνω , ξλςτεητς ἔμτατ,2. Δ, φανων 

λοτ.1.6 φόνον, 

Ἐφόϑϑίω, λον τραΓ εἰς πι τμ ἐπιατῖ5, ας οπτίβ ρτςτ, ραί. πέραμ- 
μά οχ οὐλὰς τογτία ρογίο πὰ πέφδυται Δοτ.1}}ς ἔοτπιᾶτι5 εἴς. Ρος 
τᾶ διιτοπὶ ἐρα εὐϑ κυ ἀϊσιιης Ρςοηδίπο τῷ αγρπδοποη φαῤῥθέω ἢ- 
δ ἀρ π ητο, ΓΟ ςοάςπη. , 

Ἐφ ῥξαντοιδοτοα, πτεζιν οτΌῚ φαέγνυαι, ας εητῖς βατατιτ αὔζια, φαῤξω, 
Ῥαέδιιπι οἰ διιτεπὶ φαῤγνυμ πο εχ φράσσω, εταηΐροῇτεῖς ἔτεγιβ 
τηοιηϊ ηίταης εἴιις Ηείγοντι5 αβέοτοπα ἐφαῤγνυσάν 7. αηιϊοά 
ἔχροη. ἔφραξαν, αιιδημις ᾿ά ροτῖμ5 Πτ δου. τλέϊιεχ τμεπιατ," 
ΦΊγν ὕω. 

Εἰ φώισαν, ΓΟ πἸοὲ ἴδῃ ροοτιςὲ ρτὸ ἐφηκανδοτοτ ξεν ἐγ δ] ἐφίημι,βα- 
οἰςητῖς ἔμτο τ ἐ φήσω οχ παι ἢ πὶ. ἐφέω: Πα θοῆς ἡ οἰτοιη ἤδχαπι 
Ἰοπῖσο πιοτς ἀἠΠῸ υτιιπὶ ἐπ ονὰντ ὃς φρρέηκα γξειωέηκρε γ ὃς Πταϊ- 
114, ἀϊοματαν ργοωνρῆ κα δ ευυῆ κϑι, 

Ἐφεϑεὶς, Ραττίς!ρ. ἀοΥλττο ρα. εχ εοάςαι τμςπιας, Ἐδοῖς ἐπίτα 
Ῥτατοτγιρογένραίπι. ἐφεῖμαι τ εχ οσαΐῃς ζογτία ρετγίου. ἢτ ἐφέϑίω 
πος οχοῖαρτο ἐ οχ ἀΙρΒιθοηρο » ζςοττορίάσιις ρεπιΐτ, ντ εχ 
τέϑειται τ εὐϑίω. ; 

Ἑράνω, τοτ. αὐ, ει ἄς νοτοί, γε θεῖναι ΟΧ τήϑημι οἵΕ, 
φἴντο, ρτατοτ. ΡΠ αΓημπαπηροτες ὅς, μα τιν εἰ οχ εοάςπι τῇς πη. εἰ 
εχ ἐφέννυω ἴθ ἐφίω: ἢλθοητ οηῖπι Παο σοπηπηπης ρΡοετίς ἐξ, 
Ῥαίπιι. ἐφεῖμιαι » φιοα δα πη άοπη οἸΠῚΊ τέϑειμαι ξοτπχαϊϊοηεῖη εἰς ὶ 
{οττί τι πη, 

Ξ2εἰϑνω, ἱπηροτι ρίας ροΓ ΔὉ ἐοάοΠΊ, 
Ἐφείω, Ροετὶςὰ ργὸ ἐφ γε Ὅ]πτὸ Ρτὶ πιὰ ΠῚ ὦ οἰγοιΠΗςεξο ἴῃ ἐω,4ε- 

1πάς πχροεγὶ σαιίᾳ αἰοῖτο ε δά ««4οτ.2.ἀφλια, Παδιτη ξζι πιο 1. Ὁ 
εοάεσπι γξιρο. 

Ἐφέμ, Ποτὶοὲ ργὸ ἐφεῖναι, οΥἶ!ξ,5.4 ξΈῖπι, ̓ πβη. πιο ἀ] εχ εοάεπη 
τἈεπατ. 

Ἐἰφέπεσκον, Τοηϊςὸ ρτὸ ἐφεϊπον,α δἰ εξο ἀὐρίηεπῖο,, δζ Ἰηἤςττο ἐσ, 
ὑτατοππρεγιν δἰ φοτ. δια ει νογθὸ ἐφέσω, 

Ἐφεῤσεν,χυσὰ Ηείγ αἴοτέ ργο ἐκυύησεν,γ!άοτιῖς οἵδε δοτ. τα ξξιν ετδὲ 
φέρω, λοϊοητὶς Δὲ οἱ ἴσο πους ἔα. τ. φέρσω , δέ Πρηϊβοδητίς εο᾽ 

. ᾿πΊσοο 4ιεπὶ Ἔχροιΐε ἐπ ντοτο ἔεγο. ᾿ 
Ἐφες, τινα ξ πρετιπηοήϊ, ἃ τμε τη. ἐφίημε, ντ ϑὲς οχ σίθημι, 
Ἀἔφερξαι ροοτιςᾷ παεττὶ σϑαία σεπλίπατο σ ρτο ἔφεσαι : ΔοτοΙ.πιοά, 

ἀπιρετγιπηο άὶ,οκ τῆς πη, ἐφένγυμ Διξ ἐφλω, βαςίεαις ἔατ, δε, ἐρέ.. 

Ἑ ͵ 4 

ι Ν ἥ μην 
τω οὐς ὑλοᾷιδοτοΣ Ἰηβη. Πγοα! ἐφέσσαιϑεή ρτὸ ἐφέσεϑευ. “» ̓ς 

Ἐφεψιοωντονροετῖσο Ρ]εοπαίπιο τῦ ο Ῥτο ἐφεψιωντοιρτατ,ϊτηροτγέες; μὐμοηίαν 

νει ἱ ἐφ΄ ἐμίομαι. ᾿ , ; τρια ἡμμ. 
Εφῆκαφρτιρετικ εν γι ἐφίημι, εχ ξατο φύσαγα!οα τπιΓΠ την ἃ τῇ, 

τπί, ἐφέω,ν εἰ οὐλαπι Δοτιϊ. τα ξε αι ἰγγορα]ατίβοντ ἔδωκοι ἔϑηκας 
ΡΓῸ ἔφητοι, ἰδωσει, ἤϑησα, ΝΜ ἀἴ5 ἐεττὰ γοςῖς φουιδ.ι ἐφήκατο ἃ- 
Ριυὰ Ηείγομίμπν ἰορίταν, Ας ἐφήκει ρτοίςης οἱξ τεττία ρετῖ, εζι, 
τῆςπι. ἐφῆχω, 

Ἐφήλατο,αοτ. Τατιοδιν τ Ὅ ἐφάλλομαι, 
γ᾿ φγνᾶγαοτοῖ αάξιν ἐγ ΟἿ φαλὼ Ψηάς πηράςνοος ἐφηνάμζω, 
Εφίω,ρταταταρογξνο! λον. 2. δέει νογθὶ φημὲ,νι ὥρην. 
Ἐὀφηστε,αοτοῖ, γον οεΓ Ὀ1 φημὶ, πυπτηατί τῖμ!5 4 ἐπαῆτατο φάω, ἔαςξοης 

το ξατα φήσω, " 
Εφυηϑαγράταρορς δέ οἷ τοα ρτὸ ἔφης, ντ εἴπῳσϑοι ρτο εἴπῃς:(ςςηάᾶ 

Ῥετίοπα δογ. ᾿ϑρίω αὖ εοάεπι τῆεπι. ᾿ 
Ἐρφησϑεῖεν» Ορτατί,ἀονη ΠΤ ρα πι.οχ της π|οἐφήδεμαμ ἐλοϊεητς ΡῬΓξΞ 

τον. ραἴπι. ἐφῆσμω,αοτλἝτ, 1 Ρἤπιι. ἐρνϑυιω:νημάς ὃς Ρᾶταςρ, ἐπ 
φηδδιρίς. Ἷ 

ἡνεμυῶ κε 
. {μῦ 1} 

Ἐρήσομαι, ξιτα τα, πιο ἄν ον Β1 δέδια] ἐφίημι,ν οἱ οτίαπη νετδὶ ρα τυ ΤᾺ μδῷ ; ἘΣΡΤΗΙ Ξ Ξ ἐμιμηῖι 

εἐφήδομα, ἩαὈ ει νοτὸ ἐφίηωι , μος ξιταγαπὶ τς άξιιπι» ντ ἃς δτῖ- τών 
οἰ με ἐφήσωγεχ ᾿πυςἰτιτ μα πιᾶτε ἐφέω:ἐφήδομαι φατοπὶ Γαιπὶ ἐκ ἐρηίχύν Ἶ 
ΕἹ ίο. τῶ π' οι 

ἘΡΈΡΩΣ Ῥτςτιρεγξ λέξειν οσθὶ φθαΐω,οἸεέζο ν. ἐμῇ χέρι 
Εφθαῤίω,Δο.1 ρΑἤιν ἐγ. φϑείρῳ, ἕλοι ητῖς ἔ,2.4ς, φϑαρώ,αο.2.ἐφϑεέρθνε ἌΠΟ τ 
Εἰἴφϑαρκα,ρτατιρεγες ἐν, λέγημνν ἐσθ] οἰ 46 πὶ, πιμτειατίτη πη ἃ [)0-- ἤπια 

τισο φϑεείρω, νι ΕὐΠτατὴ τε ἀϊτ πᾶς ργατιρογξ ρα ἐφθαρμαι, ΠΑΑ δ 
ἴιο ἑηῆη.ἐφθαρϑαι δι ραττὶς, ἐφϑτεροάν Θ:Πεσποῖ Δοτ πάις. ἐς. ΠΑ ΡΉΝΝΝ 

φθαῤϑίω. μια 
Εἰφϑασο,εοττ Δ ἐξιν εγ δὶ φϑ'αἴω οχ {ΠΟ πγ.φϑείω, 
Εφϑιίω,λοτ.Σ. εἰπίάετη νος. χ τβοπι φθήμι,ντ ἐφζω, 
Εὐϑίατο Του ϊοὸ ρτὸ ἔφϑεντο : τεττίὰ ρεγίοπα Ρἰατιργατεν Ια": 
Ροτξς ἢ, εχ τῆσπι. φϑείνω (ει φϑίῳ,, ἔλα εχ τειτία Πηρυ]αυῖ, 
Ἰηΐειτο ἃ αῃτϊς τ, 

Εφϑίδυν, Δοτα ραν τδὶ φϑίνω [ας ξητὶς ρτατιρ 7. ἔρϑισμαι, Τιερῖ- 
τὰν ἀρὰ Ηείνς. , 

Ἐφϑετο, ργατ. Ρ αἱ μπατιρεγ ρα οἰαἴάεπα τμοπιοντὶ ἴάπα ἀἰχὶ, φϑίω 
ΠἰΓΪτιιΠΊ. 

Ἐφϑορα, ρτατογ. Ρογξοξ πιο άιν εὐθὶ φϑείρανε εχ σσείρω εἰς ἐασοραᾳ. 
Ἐφιὦσι,τοττιὰ ρογΓΡΙυγιν ει] ἐφίημι ἴῃ ρτς Δ ἀςατο πιο » γε ναι 

ηὔοαις ἕαςιτ ἰᾶσι, 
Ἐφιγμῆν Θ-,ρατεὶς! ριρταῖςγρ γε. ρα 4] ἐφικνϑομα, ἔαοῖοοτς ξαταγι 

ΜΡ 

τὴρ 

ἐημοιο δσι 

ττηςά. ἐφίξομαι 9. ἃς Ρ᾽ ςτετίτιπη ρα πμτη ἐφίλμκα 5 οχ ἡπιῆτατο ἥλω, ᾿ 
τῆσπηᾶτε ἐφίκομαι » γηάς ξαταγα Ἔτίαπη μαῦοτ, ὃς ΔοΥ.2. Ἐμοὶ , 

Ἐφίει,τογτῖα ρετίοπ Πα σι] ργατ. πη ρεγξιδέξ,εχ ἱπα τῆς πιλ.ἐφιΐω, ἱμθᾳ ὦ 
γε, ναὸ ἃ ἔμ ΡΓῸ 41 ἐφίνμω ἴῃ νἐι οἰ] πτογάτιπη εἰξ ὃς (δοαπία ροσγίϑπα ἵπὶ 

Ῥοτρις αν ἐοά πεν, 
Ἐφιέμϑυ ὃς Ἑ ριέμβρμαμ Γ)οτὶςὲ ρτο ἐφιέναρτς Γ, ἰπβπᾶτ, δ ςοάοπι ἐ- 

φίημι, ᾿ 
Ἐφιέναι» ἴῃ Πηϊτιργαίςης γεγθὶ ἐφίημι, γε ἀἰχὶ:γ οἷ ατὶ τιϑέναι εἴς οἷ 

αίϑημα, 

Εφίησεν τεττῖα ρεγίοη. Πρ Ὸ ρτ πάϊς αὖ ἐοάοτῃ, Αἱ φίησι, ε[Ἐ 
Ρισίεης αυϊήεσι τι οαν 9 (εἀ (δ᾽ αη 1 πιο άλνθαρεις [0 - 

βάβοια οῦ 

βιππὰ ἐδ, 

ἐγμάβῃ οαχοΣ 
ΜΌρη ΜΝ 

πίστη Ῥαᾶι ἀρόφεῃ σηνῖ λώβῃσι͵ ϑέμσι, ὃς {Ππλ}]ΠἸᾶνρτο ἐφίηγλά βη9 ἡθηϊοαμον 

“τίη, Ἐφ ίογπ ροεῖ ἧς 

Ἐφίκαντο, λοι [π.2.πιοάνοτθὶ ἐφικνέομα), ἔιοϊοπεῖς ἔατιιγ.ν, πιο, ἐπ πλδεηίμώι 
φικούμαγ Δοτιίι, 2. ἐφικέμίμος συῖι5 πος ἐφίκογτο εἰς τοττῖα Ρετίο- Ἐν ἐδ οκει 
ΠΕ ΡῬίαγ, ἦ 18 [ιἠινδα 

Ἐφίλαιο, οΥ [της ἀν ΕΓΒῚ φίλνιω, γπάς ὃς ἐπηρεγασ. φίλαι, ντ ΕΒ - τἰκηαφηρορης 
{τι} τεδά τς Απηδόοδις ντίτιγ Ηοπιογιιβ 9 1ΠΠ0 ρτὸ ἠγάπησεν, 1- αθάρμίο, 
112, 4, ἴος Διατὶ ΡΓῸ αἰλάέπησον : Π|Δά,κ, ε 1ῃ ἀιηθοθιις ρῥτο- Ἡεἐ ἀΐάρηι 
ἀϊιςεπϑ. 

Ἐρίλυϑεν. Βαξοτῖσι ἔγπσορο ρτγο ἐφιλήϑησαν :Δοτὴζ. 1. δἤπα νοτδὶ 
ἁδλιο! φιλέω, [οἰ μεῖς ἕατατ. τ αἐ πη, φιλύσω, ργατετι Ρετξςοιραί, 
πεφίλυμω). ἢ 

Εἰ φίς»,τειτία ρου πρὶ ρτςτἀπιρογξὰ τη ςπιἐφίςσημι, (Οὐ άδτη ὃ 
ἱπηρετγατηνυτη εἴς δἰτιητ το ἐφίςαϑι, 

Εἰφλασδὸν,αοτ.2. Δέξι νετθῚ φλάζαταρυ ἃ Ετγπ1. 
Ἐφλέχθη, ον τιραῦν εγθὶ δέξιαἱ φλέγο ξαςϊςητὶς ξατ, τ αξειφλούξω, ὦ 

Ρτςῖ ρα  πέφλεγμαι, 
Ἐφοζηϑεν,ντ ἐφίληϑεν ρα] ὸ απτὸ, Βαεοῖίτα ἔγποορε ΡτῸ ἐφοζηθηστεν 

δοτιι ραν εγθὶ δέϊ. φοξεὼ, ᾿ ᾽ 
Εφοχϑὸν,αοτ.᾿ ἀν γογδὶ φραζω, ἐλοϊεπτὶς ἔπτιῷ φεαδω, σοπιογίο δ 

ἴῃ δ)ν τ ἴῃ αΠτ|5 σιοηις νος τοῦγία ἀφο! ηδτίοΠὶ5 ἢτ χα τς 
ζώ Βα ϊιητυτ. 

Ἐπ φρυξα,λοτ.1.« ἔϊ, νοτδὶ φρυύγω [εἰ ρρύήω. 
Εἴφυ,τοττία ροτίνδοτ.Ζ. ἔφεωχάς ΄ιο το Χ. ἡ 
Εφυγν,λοτ. 2." τ δὶ φεύγω, ἔλο δητΊ5 ξμτ.2. φυὴ ας Χεπιρέο ὁ Ἔξ 

ἀϊρβεμοηροςνε ἴῃ ἐλευϑῶ,τεύ χω, ὃς ΠαΛΜ] 15. ᾿ 
Εἰ ρύγοστεν, Γοτισα Ἐροητμεῇ {Ὑ1Πὰὸς στ ργο ἔφυγον, τουτὶ ΡΙΆΤιᾶ αν, 
2.Δέξι γι ἐτύπηωσαν Ρτο ἕτυκτον, .᾿ 

Εφυ νου. 2. ΡΠ ν ογοὶ φἕνι φυύώ,οχ Δοτ.2.δΕγ. ἔφυον. 
Κφιω,λοτ.} αθς ν οὐδὲ ̓ ηα{τατὶ φύίμιν πᾶς ραττῖσ, Φιῴ. 
Εἰ χαδον χοτολναξε,γ οὶ χάζας γε ἔωρχόον, 



Υ͂ Ε ᾿ 

ι ἢ ΝΗ - - 

ὙΠ Φ' τρήθο τα βέισθμῖι ἀξ χαλεποΐνω,γοτίο α ἢ γδς [αδίοτι- 
Ῥ ᾽ 

Ἐϊχόνεν, ΔΟΤΙ [τ 2ν ουδὲ ἰγία, χαίνω, [χς! οητίς ἔιταγ.2. χανώ Ατ δου. 
ι΄. ἔοτει ἤχηνα, 

Ο Ἐχαῤίω»ΔοΥΙτ.2. ρα ν οἱ αν, χαίρω, εϊςητὶα βαταν.: ἀἐττι χαρώ, 
τς Δοτγ.2.ἔχαρον, 

᾿ς Ἐχεα,αοτοι δἐξινετθῖ χύω,οχ ἐχδατνηάό ἸηῇΠηχέαι. 
᾿ς Ἐχήωψ,Ποτιοὲ ρτὸ ἔχενιπἤπι ργα νογθὶ ἔχα, 

Ἐχεσκεν, ΤΟηϊοὲ ῥτὸ εἶχε,αἸςέξο ρτὶ πυιὶτη ἀὐραιοητο 9 ἀοϊηΐςο δά- 
εέλα ράγαρορε σκε,ντ ὃ( ἴῃ α] τς Ρτατ Πρ οτ  ἰπάϊςατιτηοά Ὁ 
ςοάειη τΠεπ|. ᾿ 

Εἰχδα,οτ.τ.ἀξξιν ΓΡῚ χίω,ντ πὶ ἀἐχὶ:ςοπεγα τορι !απὶ Ριούχῷ- 
στιγΕ ΧΕΠΊρτο σ σμαγαξϊετι Ἰσὰ ιτιιγὶ Πτογα ἢ τογτια σοημι- 
ϑατίοπεινηάς ἄσπιρτο ργαΐογοαυ,ῆς ἔχεα, ΝΙΠ 4υϊς Ροτῖις 
μος ἔχδα εχ 110 ἔχεα ξιέζιιπι οχα[ίπηοῖ ΡΙεοηδίῃ)ο τῶν Α͂το- 
ΟἸιςο»ιια 15 οἰ ἴῃ εὐασδὲν, ὃς Δευομαι, ἃς {πι1]10ι15.1πάς ἴῃ πο, 
νοξεεχεύατο. 

Ἐἴχηοα, ΔΟΙ. Δ ει ν ΕΓ Ὀὶ χαίρω,ντ ἃ δαίΐνω εἴς ἐδίηνα, Ψατ, ΤΟΠΙ οι ΠῚ 

εἴϊο αἷτ ρτο ἐχαῤρίω. 
. Ἔλβέρει» ,ἀοτ. 1.4 ξξ Ορτατ. πιο ά , Ατεῖςι5 ὃς ΑἸ ΟΙ]οιις Ῥγὸ ἐχθήραι, ἃ 

τὐειθατ, ἐχθαίρω, ας επῖς Δοτ.1.1η 641. πιοαὶ ἤἜχθῃραγντ ργςοςάθῃς 
ἔχνρᾳ ἃ χαίρω εἴτ Γι 1 πξ3, Δοτ. τ αν, ες ὄχθηρω, 

Ἐχθηήσομω. ἔτ α την οὐ] ἔχϑομαι εχ ἐχϑέομω. 
Ἐχοῆαν, Ατιλοὺ ρτὸ ἐχύσωσαν:ραντὶς]ρὶο ρτς οπτὶς τοπιροτῖς Ρ]ι- 

. γΑΪῖς ΠιΠΊΕΤΙ ΒΘ ΠΙτΠα] σα τις ν Πιγρατο ργὸ τοττῖὰ ρεγίοπα ρ[μ- 
τὰ [ἴ5 ἐπηρογατνα πο 41. Απλθο ἃ τι οπι. ἔχω. ᾿ 

Ἐ χραον,αουίτ.» ἀξ ίαιι5 νεγθὶ χραΐω ξαςἴσητι5 Γυτιταπν Γςοη Δ 
χραώ,εχοπρτο υ εχ ἀϊρατῃοπρο,, 4 σογιϊρίξάιιτη Ραμα τ πᾶν 
Ἰητεγάιιπὶ οεδ δ ̓ πηρογξνεγθι χράω, 

Ἐϊχδῥωντο, ροεῖιςο ρ]εοπαίπιο τῷ ο ρτὸ ἐχράντο, ντ ἐφεψιόωντο ρτο ἐ- 
φεψιώντο, δέ ΠῚ} 1 ρυς τ. πηρετιν εἰ δὲ ΡΠ χεαῆναι. 

Ἐχύν,αοτ.2. ΡΠ ν ἐγΌι χύω ει χέω,ντ ἐῤῥύη, Αριιά Ηείγς. 
Ἐχυϑηγαοταν Δ Π, οἰ! θα νεγοὶ,ντ ἐλύϑο. 
Ἑ χωδϑν,ΔΌ ΓΤ ΡΑΠγοΥΡῚ χώννυμι ει! χύω; λοϊ οπτὶς ξαγαγιιπη τιας. 

χώσω,ρτατ «Ῥαἤικέχωσμω. νε χεωννυμι ξλοῖτ κέχφωσμω . ἃς Ππιὶ- 
11 αἰπιιπιρῖο σ᾿ σοπτγα πηογεπὶ ἰ ΤΟΓμ ΠῚ ἴῃ ὅὼ ἐς ητίμτ, 

Ἐψαϑυλατο,δοτ Πηεα, γοΓΟὶ ἀέξ, ψαϑοαῖν ωἰντ ἥλατο αἱ ἀλλόμαι ἔογ- 
ατᾶτιιπὶ οἴ. 

εφάλλαται, Ιοπὶ σὲ ρτο ἐψαλ μῆνοι εἰσὶ τοντῖα ρετί. Ῥ]υτα 5. ργάτετγ. 
ΡεΓΕραΙ, νογθὶ αϑξιυ ψαλλ, εχ τοττῖα ἤπ σ. ἐχέϊὰ ἰπίσιτο ἃ ἀπ - 

τ 

Ζ ᾿ΠῺ πφιμη, 

ἡδίβμε, 6. 

πἰ αι ἀμι 

σέ (ἰσν, 

Ἰαιδοδ γῆν 

μύας, Ν᾿ το ται, ΝΝῚΠ πη4}}ς ἔοτίματο οχ ργωτοῦ, πιράϊο ἔψαλα 5) αἀϊςξτα 

ἐεγαίυίου Ε΄ . δ᾽ αὐα τα... ᾿ : 
τε κισι, ὶ ἘΨεαμρ!οπὶςὲ ττ ἄς πὶ ργὸ ἐψρτείο!ατα ἀἠρβεβοπρο ίεσιιπάα Ῥετ- 
ἌΝ ἢ" ἴομα Πα]. υτιιτ. τ τις. ψομαι,οχ τμοπηατς ἐ πομα!. ΑΡυά ἘΠΕ: 

παρ ραν ὰ γοβ. νετὸ ὅς ΕΨεο Ἰεοἰτατ,ιοά τ ἀοττ Γοπϊσᾶτη ἀρ θτμοπ- 
} 8ὶ ἀΠΠΟ] ζίοπεπι δά πιῇτ ρτὸ ἐψετ!ρίε ἴῃ ἱπηροτ. πιοάο δι τῷ 

μμλοΐα ὁ Ῥογερτείοχροη. ἀκολέϑει,εἴχου, [δ απατο:τἀ παπαῖ ἔμτ, τ πιςά, 
᾿ ἔψομω τταπίοιητε ἴῃ ργαξηςοἤςιις ἃ βήσομαι ἃς δύσομαι εἴς ἐ- 

ἀμ ἢ βήσετο ὃς ἐδύσετο. ᾿ 
᾿ς Ἐ ψιάαϑει Ροετῖςο Ρ] οοηαίηανο τῷ αὶ ρτὸ “ψιάϑοι 5) γτ μὴχ ανζαϑτι 

Ξ μἱῴοί 5 ἤ Ρτο μεχ αν ὁδοιῇ : Ππ.1}1π, ᾿ ἢ ἀδο ῷ 
πολ μνεῖν Ε ψιϑυρίσ δοιάν, Ποτιοὸ Ρτο ἐψιϑυρίξομ : ἃ Πυοτῖςο Γτιάςπὶ ΓΒ πὶ. 

ΡΩΝ ΓΝ Ἐψιόωντο, ροατ, Ρ[ ςοηαίμπιο τῷ ο ρτο ἐψεώντο,ντ ἐχρέωντο, ΡΟ εἰχεών- 
ἀρ ΩΝ τοιὰ τ τη. ψμαίομκαι (δι οἰ ψιώνκανς 
νη " ἰ ἙΤΩ͵ ἕης, ἐῃ, Τοηϊςὰ ρτὸ ὦ, ἧς, ἈοΥ εἴ] υτα νοσα]ὶ οἰτοιιηῆοχα. ποτ... 
κἀκὼμ φέϊ. (ἰδταπέν, πιο άϊ, ἃ τιεπιατο ἴημα δι ἕω, πᾶ πὶ Ἰητογά πη ἕω 

κἧ. ὼ τῆς πΊα θυ οηιις εἴν, ὅς αἰ’ ιιαηάο εξ οτγῖρο τῷ ἵνμι, ἕλςἸεὴς. ἔμτ. 
κα ἵ τιδέϊ. ἡ σω,α}] ιιά πιο πὸ ἕννυμι ν ο] ζω [ποιο πεῖς ἔσω, 
ἀμ Ἐφ ἕης, ἔν τ απ] οπιοὸ ργὸ ὦ,ης, ἢν τείο τὰ νος] οἰτοι!πῆςχα 
μοῦνον γ0 Ῥγαίξης οἱ Πιβδιμιδξηο ἃ τιουπατ. εἰμὶ, ΠΙΠ᾿ Δοτ.;, οἴϊς πια]]ς. 
χιρεδονεν } παῖῃ τγαδιιητ Βιταπηπηατιοῖ μος εἰμὶ ἴῃ δουῖϊι.:ξαςοτς ἔθγνορτα- 
Ἀληδεν τππ10 ἔοικα, ΠΙ θτη ἔξτπιο ἐω, ραγεῖςῖρῖο ἐν. Ηος νετὸ ἐον εἰ ἃς 
γι να ᾿ Ἰρίαπι, ἃ τη απ. ἕω, Παπὶ ἃς ἔω,ντ ἕω τσ πια Ἰητογάμπι οἵδ, ὅς ῥτὶ 

ὑεῖ ταϊτίτιπι ἄτα οτῖρο οἰ πηοίο τῷ εἰμὴ, ἔα σ επ5 ἔιτ.α, της, ἐ΄- 
πα ὦ σομαι,πιοάὸ τὸ εἶ αι ἤι σ οἱ ΠοαΉτΙ5 ποράσομαιγ[αςίςιης ἔτι. τ. τη 64. 

, εἴσομαι α[Ππππερτο α. : δ 
Ἐωγερρτατ, πηςάν ογθ. 48}, οἶγα, Ατιϊοὲ αΠιπιρτο ὁ Ρτο ᾧγα, : 
φλμαμ ρτατραΓ εἰ οπὶ τπσιη.ἱ:14ςτ Παθεης Αττῖςς ΑἰΠαπιρτ 
ἘΡτὸ ᾧλμαι. η4ς Ρατεὴςῖρ. ἐφγυΐθ., 

ω Ἑ᾿ωγύα γναττ. ἔσειη, σοι. οχ τη ίς }. ἐφγωὺς, ἈΠΊΡ 0 ΡαττὶοΙρ.Εχ ρτςτ, 

ΐ μ » σγειὶ, ἔγγα, Ἑ ἘΠ κα " Ψ“ 
φγίνκρισ Εωϑα, ρτατ. πιο νετθὶ ἔϑω,ντ ἔργωγξαοῖτ ἔωργα, ΡΓῸ ἔοϑτε δι ἐοργα, 
νὼ μα! νετίο ργίπιπι ε τίου (γ Πα σ ἴῃ ονάςίηὰς τεροτῖτα Τη1τ|4}111- 

Ἔγα Ργαρίοητίσοντ ἔλσω,οτῖα πη ἔαοῖς ἔολπα. Νττιτ Ροττο πος 

Ῥγωτετῖτο ἔωϑει Ασγατιια υντ ἃς ὙΒυον ἀϊά. Ρἰαἰαιάιηροι ἔςϑο 
᾿Ἀττῖςο ἐῴϑεσαν ρτὸ ἐώϑεισαν: ὃς ΑὙΟΒΙρΡΡΙΣ ραττίο ρῖο ἐωδυς, 

οἰμαρίοι ψαγ. ΑἸϊοψιῖπ δ΄ εἴωϑα ἀϊοίγι ΡτῸ ωϑα,αΤυπιρτο ᾿- 

5 Ἑωϑοιω, ᾿τιἄοτι Ατεϊςὸ αἰϊιπιρῖο « ἀϊοίτιν Ρτὸ ὥϑνεω πος 16 ΠῚ 
καθ! Ρὲγ σοπιγαξεϊοηεῃ ργὸ ὠΐϑτον ΣΡγδτον πιρογἔςζ, ἔν τι] γογ 

Ἶ δὲ ὠϑέω. 

Ἐ ώκειν, ρτὸ ἐοίκειν»ο γοτίο ἴπ ὦ 8ζ Πιδίογῖρτο ΡΙΟΓ]απιρογέ της, 

γοΓΣ αὐὶ,εἴκω, μα η5 ὃς 1ρ ππὶ εγοχ Αττῖσα γεἀπρ !οατίοις 1- 

7 : 

, δἰ τί ΠΙς Πτογα ργω (δητῖς, νὰ ἐΐωϑω, 
Ε ἀλ πεῖν ΡΤ [] ὄλτσειν, χρόνε μεπέϑεσιν, ντ {ογῖδις Ἐμ αι ἱηδυσπς ΓΒ ἰΑτῖτογ ἀοἰα ς αἰς] ηδλπεῖν ἴω πος Ηἱυ(χιυιατηροτίςς νεῖ - δι ἡλπω, ἈΠΌπτρτο αἰ ίχιο ΔῸΒΠΊοητΟ ᾿γατογ ΠΡ ΠΊςΏΙΠῚ ΡΓΆτοΓ, ἔολσο : ἰς4 ρόοοτῖσα αιια ήδη Πσοπτία αἱν ΠΟ πιτγάη. Ροίτο διυσπιρώτουιος οἴ ὁ ΡΓτηα {γα τγαμῆατο η (οι - ἄλπη, 41 ἔλιμπι βιΠ{ς ἑώλ πεῖν. Ηαθοῖ νεγὸ δὲ μος ἕωλπα, ὑφ σΠΟΠ εὐλατειν, Αττῖςο ποῦς γο αι ρ Ἰσαταπι Δα εἰα πὶ Ριφίςητίς Πτοτᾶ, 

᾿ δὶς ἐώργειν ἀἰοἴτιιγ. 
Ὲ «ὐμᾶν, Ρ]ςοπαίπο οὖ ἜΡτο δωβν:λοτ,. Πα] μη, Δ αἱ ἴσια Βοπι. τὐμι οΧ ἕὼ Πρῃ!ῇσαητς πληρώ, γε τγα τ Ειπϊατ, ιν οὐδ) αἀάϊς ΟΡτῸ εωρῆν (πε ] ἃς εἵομᾷν. ν Ε ᾧνι. Ρετ ςοητγαέϊ οηςπὶ εχ ἐάοιμι : ΟΡταξῖιν ργαίςης νου ἃ- 

ΠΙΕΤΤΝ 

οός 

Ἑ αν»ροετῖςο Ρ!εσηδίπιο τῷ « ρτὸ οὖνγ,νττγαάιησ ΠΘΠμΝΪ 1,41 Ρᾶτ- 
τίς! Ρ. ργα σης οἢϊο του ροτὶς ἴα άησαπτ, Α]1) Δοτ.2.οὔς αἰμητν τορι τοῦ Δοτί[ϊ.5.1ηἀἸςατι πηοαὶ ἔον,ντ ραμ]ὸ ἀητὸ εἰλλπὶ ἴα 
Εἴ Δάπγοηιιῖ, 

Εἴων, Πῃς Δ ρπιοπτο ΡΓῸ εἴων, ροςτῖςο νεῖ [οπῖσο Τηογεο,ρτοτ ἰπι- 
Ρετγξαξεινετθὶ ἑάω. 

Ἑώνημκαι. Αττϊοκ Αδυπιρτο ε ἀϊοτιτ ρτο ὠΐνμαι, γε ἐώστιωυ ὃς ἕωσωι 
ΤῸ ὠνθε δζ ὧσα Εἰ ἀυτοπη ρτωτιρογ ρα γογθ. ὠέομαι:εχ 400 
ὅς Δοτ. ΡΑΠ ἐωνη ϑέω [τά ςπὶ ἴῃ Ρτςτι Πηρ εις, ἐωγέμίω ἀϊςίτως 
ῬΓΟ ὠνεέμζω, 

Ἑφνυχ θοίω,ρ γαῖ. ΠῚ ρογ αι νοΓΒῚ οἶνοχοέω, Πλοησ ἄς ἵρῆιπὶ Ἀε- 
τίςο Πλοτς Αἰδιιπηρτο ε ῬΙῸ ἀνοχόοιω, γι ἔᾳγα εἰς] Ῥῖο ἄγε ἢι- 
Ρτὰ ἀοςι. 

Εἰωξα,οοάοπὶ τηοάο ρτγοὸ ᾧζαϊλοτα δ, γογοὶ οἵγῳ, 
Εἰ ῳφαχἰτι ἄς τη Ατεὶςὸ ΑἰΤπιρτο ἐ Ρτο σα, τεττῖα Ρεγίοπα ργατοῦ, 
ἀπηρογ ἔς εν, αξξεια οχ Ρτί πα ἑωγαν, ρτο ὥρων. Απιθὸ οχ αέζιο 
το πη ὁρώω. ἼΝ 

Εἰὥρακα, {τ το ΡῈΟ ὠϑαχα ἀϊοϊταγιργατι ρετεες,  μν οἰ δοτα 
τῆοσπΊατ ἑράω. 

Εἰ ὥργειν, ρτατοτ. ΡΓ αἴ πηροτ ς ἔλιιπὶ πιο πππὶ νοι δ᾽ ἔρίω,οχ Ῥεῖ- 
ἔξέζο ἔοργε αἰ Πιππιρτο διιρ πςῆτο Τητε ποις αἰοά εἐχτγιίς- 
εἰι5 ἃἤτιιπη ορωγτεβατιντ ἴῃ ἐώλπειν {ἀργά διαί! ο πὶ εαῃ Βα - 
θεῖς τιβιλιητ ὃς ἐωργαὶς ρΓῸ ἐοργώς, Γ ΘρΊταΓ νετγὸ δ ἴῃ ῥγζζογ. 
ΡετΕΙηαῖς, πηοάὶ ἀριιά Ἡείγ «ἐωργεγαᾳιιοα οχρ.εἰογασαρ ας ΠῈ 
Βαθεης εἔϊαπη. 

Εωρτα ζον, ργατ, πη ρεγές ιν τυ] ἐσργάζω, Πα οῆς 30 ΡΊ1ηςΠτιπι ἴπ- 
τιϊη ἴσοις, 

Εἰφτων, Αττϊςὸ ΡτΟ ρων, αΠαπιρτο εντ 1 ἐωγοχ ὅδε, Ῥτςῖ, ἀπτροτᾷ, 
νει δὲ δἕϊ ἐρίω. 

Εἴωσεν ἰτί ἀπ Αττὶςὲ Αἤιπηρτο « ρτο ὥσαιδοτ τ νοι ὠϑέω εχ 
1πι τἰο πὶ ὥϑω, τ Δέπιαιο πιοάϊα νοος ἴπ ςοάεπὶ τοπηρογα 
ἀϊεῖτιιγ ἐὼ στέμίωυ ὃς ἐώσαντο ΡΓῸ ὠστέμίευ ὃς ὥσθωσο, 

ΕἾ ὠνίων, ΠΥ} τη οάο αἤασπρτο Ατιςὲ ε Ῥτο ὠϑω ἀϊςῖτιγ: οἱξ 
υτοιη Δοτ[τ.2. ρα οἰ! οπὶ τις πγιώϑτα, τ ἄς πὶ ἃ δ ἐπαιῖ ὠόω, εχ 
ΡΓςτΡοΙ Ε ρα ἔωσμαι. 

Εωσι, Ἰοπὶςἐ ργὸ ὥσι, γοίο! τα νος] οἰ γοιπιβοχα», νὲ γνοίης 
ποηπ {1 {αὶ δἰππι οἷΐε ρὲ ςπιῖς τοπηροτῖς πιδ πηϑ 1π] πτο- 
ἀϊ.Ροτεῖ ταπιςη οἱ δὲ τὶ σ]ατῖς σοτΖ. δῖαν ἐϊιεχ δου, 2. 
1ηα]σρτῖα ἔον:α ἄς το ντας ὃς σις ρᾷμ10 αητὸ ἀἰχὶ ἴὰ ΕἾ, 
Εωσμαι, ρτατι ρου Εραΐν εγδὶ ἀξξια! ὠϑέω, εχ ἐπ Γι Ποπν. ὥδω, βας]δ- 

τε ξιιειιτ." ὠσωῃαθοῖ απτοτη Αττὶςὲ αἰ υπιρτῦ εοντ ὅς Δοτ, ἔωσι 
ἃς ἐωσείμων ἰτΔέπλαμς ργὰ τοέωσμαι Ῥτο ὥσμαι ἰτἱ ἀέπηαιις ἴῃ τοῦ 
εἴα Ρεγίοπα ἐἴως αι ΡΓῸ ἃ σαι, 

ἄν ΔΕΙ͂ Σ, ραττῖς!ρυργαί.εχ τῆ επν ροοεγῖςο ζανω, 
ντ ἀεὶς εχ ἀνμι.τἀέπταιο Κι τὸ Πρπίβσαυι ζέη 
με 8ι ἄναι, 1Π ιιοα ζάνμι νἀ τιν Πρηϊῆςα- 
τὸ σφόδοχ ἀνμιφτα πα παπὶ σοΠΊ ΡΟ Π[Η1τὶ ἐχ ζα 
Ροττισ]α Ἰωτεηπιὰ δ ν οΓθῸ οἴημι. 

χώεν, νΠσορο Αττῖσα ρτὸ ζαφεσαν, τοττία ρετγίο - 
πᾶ Ρἰμγα 5 » ἐχ ρτΙπ1ὰ ζαγμυ : ργα [εις ΟρταΓ 101 αγὸ ἀϊ ἐχ ᾿πε{Πτ, 
τἤ ει. ζέων, ντ βαϊω εχ βήμι, ἱς᾿ωίω εχ Ἰςημι τί επὶ νογὸ ζαγωῖν 
ὃι ζῶτε (γ ποορε 1114 Αττίςα ἀϊεὶ αἴης ρτῸ ζαξημῆν δὲ ξαίυτε. 

χα» εὖ Ποτὶ ςὰ ρτοὸ ζυλοῦ, νετίο ἡ ἢ ανᾶς οὐδ ἐὰν εὐτιπιρογατι ρα ρα, 
νεγοὶ δέ, ξυλόα, Τ οοίτην ἀρὰ ΗςείγοἈλμπὶ  σόαυς ΟΡ ΟΏΤΗΣ 
μιοοῖ, 

Ζατείῖσει. οοὔεπι πηοο ρτὸ ζητῆστι 1 τττοτ “ἄς πι Πλογος. ΕΠ αἰτεῖτε 
Ρατγεῖς ργα αδλ,οχ τῆςτι οτῖςο ζατέω ΡΟ ζωτέω, 

Ζεύεσα, τοϊςὲ ὃς Ροεεςὲ ἐπίσττο ὑρτο ζέκστε,ἃ [ἢ ὉΠ. ζείο, 
χεσεν,Οὐἱοὰ ἰτή οπὴ ὃς Ροειϊςὶ ρτο ἔζεσε,α !ςέϊο Διιριῃεηζοιάο- 

τἰ πα αἴτια. νεγθὶ ζέω, ας εητὶς ἔτ. ιν ἀξν, ζύσω τοτεῆτο ε. ῬΑ - 
τὰ Δυτετη γόος ἔα εἴς φοτιῖς. α. ἐζεί ϑιίω, νηός εἰ ῥαττίς. ζεϑιεὲς, 
ξετιεία ἔτις. 

χϑυγνύασι, Ψαττιττάϊτ εἰςρδοτίι5 εἴϊς ημὰπι ζάνχνοῖσι, Ψ ἄς ταΓ τα- 
πιὲπ ἰᾳ Τοηΐσιπὶ οἴϊο, νὰ τιθέασι ργο τιϑεῖσν, ἘΠ Διυτεπι τογτίδ 
Ρειίομα ρί αγα!. ρταί τοπιριν οὐξ15 «εξ, τποαν, ζϑύγνυμι πα ον 
φρεριβεῆτ τὸ α Ῥτο ξϑ γνόσι,ντ δ εἰχγοῖσι, 

Ἴοπι 2. ΜΜπππι [1] 



οῦό Η 
τϑὶξωλοβηιΔοταιοα ἀσπὶς δι ξϑύγνυμ, (λοϊοπεῖς ἔατ, τ, αξεζά- 
ξω, Ὁ ἐπα τίνονα ζόύγω, 

«ἀ᾽σαϑοι,)οτὶ ὲ ρέο γεύσειόϑοι νογίο Ὑ ἴῃ ζ:ὰ Τγλοτῖσο ᾿τίἄοπα της 
πταᾶτο ζϑύομαι ρτῸ γένομαι γ ἴειι δία μτὸ γιύώ, Ετγιποϊοσίς, ἃς 
ψαῖτο. 

εἰματεγάιιηί εἰ ἐξηρεγῖ πα, κατ᾽ ὑποκοπἰωὸ ρτὸ ξῆϑη : ἱπεότ πὶ 
Ἰπάϊοςαγοίδι οἵδ τεστῖὰ ρεγίοπα Παρ ]ατίς γε] ργατοτ, ἐπηρετῇ. 
γε} δουῖΠ.2. ἀξεἰι,οαγεπϑ διιρπιξητο Ργὸ ἔζη, νε βῆ [οἰπιις ἃ 
Ῥοετὶς νΠιγρατὶ ρτο ἔβη. Απτθο δῷ ἐπι τἰνεπη. μι, ΛΔ γε 
τὸ ρεῖ οϑῃιγαξείοπεπι οἴἴε ἀϊσιιης ρτὸ ζάς. ἣ 

ἔοι ἀπιροτιρτα:ίεπϑ γε] δου [Ἐ.2.4ξξῖι, 4Ρ ἐοά τι τμεῖπατε νὰ ςἡ - 
8: Ὁ ἴσηυι, Α[1) τάπγοπ εχ ζάω ξογπιαγὸ πιαίπιητ : ν οἰπιητ οηΐπὶ 
ἐχ οο Ρρτπιὶτι εἴϊς ζάε.. εχ 40 ρεῖ σοπτγδέθοποπιὶ ἤοτί ζν, 
1τηάέηιις ζεϑε χἥϊς γα (γα 51,4. πὶ σατογιβ ΠΟ τ8 πιὸ- 
ποίν ΠΑ θὲς ἐπι ρογδταῖς αἰεὶ Αἰιητ. δὲ 4 αἸτογα ξογηηδτῖο ἤτη- 
Ῥ ἰεῖον εξ. ἣ 

δἶν ρτὸ ζᾷν, )οτῖςσα πιιτατίοπς τῇ εἶ εἰς ζ΄, ντ τειν ἣν ργο πτειγῶν 146 
ἀϊοατεϊπ ἢ. ἔξίμον ετθὶ ζαάω, Ατεῖςα ετἰάτῃ [πριια: δὲ ΠΟΙ ΠΊΠΙΩι 
νἤταξιιβ. 

ζῇς, ἰυϊάοπι ρτο ξῶς ἔδυ ζάεις [145 Γλοτες ἀϊςσιιπε » νὰ γέλῆς ΡΓῸ γε- 
χάς,ςουΐγδξζο ἃ ἄς ε ἴῃ η,ὃς Πιδίσγιρτ, Οὐὸ ἢ νογὸ ἀϊοαάπιιι5 
εἴτε [ἐοιιηἀδιηι ρογίοπινεγθι ᾿παῇτιζῆμ,ποπ ἀπΊρἑιΣ , (δέσει 
Βεπάϊται διεεῖξ, 

τῖσαι Δοττο ἐξ πΗπι πιο! Δ εοά τοπι. ζάρ ἔαοίοσητε ἔμτ. τ ας]. ΄ 
ξίσω,εχ ηττὸ της. ζήδομω, ' 

αύόϑιω,τεττῖα ρογί πη ρα] ἡ πιρότι ρα δ ἱπιιτοπηατι ξύω, το ατιο 
ζώννυμι [οἷετς νίμγρατι. ο. 

Ζυγλότος»ραττῖς! ρ.Ρ] γιεχ Πηρα]λτὶ ζυγεῖς : φιιοά εξ Δοτι. 2. ρα, 
ἃ τοίη διὸ ζδγνύμι ξαςίςητο ἔατ.2, δέϊιζυγῶ εχ ἰπυΓτμοέη, 
ζιύγα,ντ ἐρούγω ἔαοὶτ ἐρυγώ, 

χώγρει, τ ρετιργα ξεν οτθι ζωχρέω ρετ ςοπιροίτιοηξ αἰ ξι] ρτὸ 
ζον ἀγξέύω. 

ζα!ω, Ατιϊςὸ ρτὸ ζῴμεντ βοῴϊω ρτὸ βοῴμιτορτατίι. τα ίξης αξτία. 
γογδὶ ζω: αοὶτ εὐ 14 σοπηπηιπιτεν ζάοιμι, εχ 110 ΡῸΓ σΟἢ 
τγαξέϊοποπι ζώμι ὃς Αττϊςὸ ζώϊω,ν ογίο με ἴῃ ἱω,ςοπιγαξι(αιιε α 
δέ οτη ὡςδς [αίοτῖρτο ,. 

χωϑνεῖσας ραττῖς, ἔσεπιι σοπιδοτ. τρί εχ τις πγ,ζώννυμι ξαςΐεητε ἔα, 
τιαΐ, ζώσω οχ ᾿πα τ πὶ ξόω: ργατοτῖτ, ρετξςεϊ, μαίπι ἤζωσμαι 
ντ ἔχώσμαι : ἔχρωσμω γΔοτ ἔχει, ραίπι τη πλεῖαι, πιο οἰξ ζω- 
δά. 

ζώεσκον» Ἰοηἰςὸ ρτὸ ἔζωον. «δ᾽ εἔζο ρτ πιὶπι απο πιοπεο, εἶπάς 
Ἰηίεττα [ν Πα «σι τ ντ ὥϑεσκον ἃς τύπτεσκον ᾿ιάξιι 4 ςιΠς ΡΓΟ 
ὠϑοιω ἃς ἐ τυπτον, ΕΠ δυζειι {Πα ζωέσκον ργατοῖπηρει ξι4Ὁ ΤΟ πὰ 
ὁ τπόπιζώω. 

Ζαννύσιρετο, [Οηἰοὺ ρτο ἐζώννυτο, Δ᾽ εἔζο αιιραιεητθ, δι ἰηΐεττα γι- 
1χθα σκε τη ρογξιραΓ νοὶ δες ξώνυμι, 

Ζάοντες ) Τοηϊ σὰ γε] ροοτο ρτο ζώντες 7 ΡΙεοπαίπιο τῦ ὁ, ντ κη- 
μώοντες ῬτῸὸ κομδϑτες:αριιά Ἡοπιεγ Ιορίπιιδ. Ραάττὶς, ργαί, δέϊιι. 
νοτδὶ ζαω. 

Χ ὕσα;,λο.τ.αχληξιν εὐ] ζώννυμι ἔα οἰ επτὶς ξατατοι φξῖα  ζώσω . εχ 
“τη ζτῆοαι, ζόω, ντὶ ἴδ ἀϊέζαπι εἴξ. γηάς πιοάϊα νοςς ζώπε- 
ει ὃς ̓η4,τλοάο ζώσειτο, αριιά ροεῖας ργὸ ἐξώσειτο,αΊςέϊο Διι- 
βπιςητο. απτία πὶ νογὸ ζώσ᾽ αι), ἰπτογάμπι οἰξ ραττὶοἰρ. ργαίεης 
ὉΣΠηλη. ΒΡ Π.ΡΕΓ σοΟπτγα ἐξ οΠ ΠῚ ΡΓῸ ζάνσαι, ντ ζώφας {148 16- 
βιπη5 ΡΓΟ ζαΐσας. Τιιης Δυτοπὶ οἰ ἃ με αι, ζαάω, Ζω ὥσας διιτε πὶ 
εἰζ ραττὶ ς.Δοτ.: Δ ξξ.Εχ ἐμ ςπὶ ζωΐα, 

Η 

σαὶ τιῦξα σῦν 
5γ (Ξ 78 ῷ . . . 
" ὴ ΟἹ γε] ἡμίω, ̓ Οὐυΐδατα ἤς ξοτγπιαζιιπι αἴπιοτ, 

ὍΣΟΣ δ ας ἀϊοιιας εἰμὶ Ριςεπιρετξεξγυπη ξλςετς εἶνγντ 
ἘΊΠΞΞΙΓ παίϑημι ξλοίτ ἐτίϑίω : εχ εὸ ἢςτὶ ὅ 9 ρυϊτη τη 

δρϊεέζο νυ, δέ ἀἠρμιμποηρο ποῖα Ἰοηἶοο το- 
(οἱῖτα ἴῃ «σίντ 4: Πἴ ΤΟ τ 65 ἀϊσηπὶ ὅἔσεα ρτὸ 

4 δ ειν, ἔπε τοιήκκα ΡΤῸ ἐ πεποιήχειν ἐγενοήκεα ῥΓῸ ἐγεγούκον ) ἀεί ς 
ςοηττγαίεῖς ες δ α ἴῃ κ". Τητογάπτη ἡ οἵ ΡΙῸ ἔφη . χη4ι1τ ρτατεγ. 
ἐπιροτγξν ο! δου, 2,Αξξτα, νογθὶ ἐμ ροῦ ἀροςορεπ ργὸ φημῖνντ 

ἀϊδεῖη σταιη πηδτιοι τγαάιπτ, ΑἸϊσαυΐη εἴ ὃς σοπτιη ξεϊο ἔξιι 
Ραττίςυα Πρηϊἤσδη5 ἱπτογάϊτιπι ἀρχ,ϊατογάϊιη ἀληϑυς 9» ᾿πτεγ- 
ἄπιπι οτίαπι δι, Ἐτν πὶ 

ΕἾ αι αἴστιρτο ἤτις (αδίςτίρτο, είς τοτεα ρεγί ςοππηξε, πγο- 
ἀϊ, εχ ργίπια ὅταπηθο Ἐκ ἰδυ ν ογρο ἕω, εχ ιο εἰμὶ αυςἀ (4 

πη ΠΓΙΔταΓ ἐς] ρογά. 
Ηἶ ἰτίάσηι αἰοτῖρτο ἤιις [πδίοτγίρτο ,, Γε4 αἴρογιπι σεγθης [ρίγί - 

ται 11 9 ἱητογάιίτη εἵξ τεγτῖα ρεγίοη. πῆρα]. σσμμαιεγλι τη οὐ ν 
1τιάοιπ ἘΣ ρτῖτη ὅ ίςα αοτίίτ 2. δόξα, εχ τοι ἐπαῆτ. ἕω, εχ 
ἦι" ἕνα Π|4 πη τπσαατητ τεπιρότγα, Τητοτγάιιη εἰτ ἀδίλιιι5 ἀττὶ- 
εὐ ἔα: πηῖπ ροξροπτιαι ποπηππηιαιη ἀπο γ ̓πὶ οί εχ 

, φοάςπι ἁγιίςι!ο ἔα χιπι. ᾿ 
Ἠα,Ὰ τεϊςὲ ργὸ εἴα. ΑἸπρο διζοαι ἵμηζ ρτςτοτγίτιπι πηδά.ν ογὸὶ εἷς 

μι ΠροΙ Ποδητὶς πορεύομαι : [εἀ ρτία8 ξογππαγιπὶ εχ ροίξογίοτε: 
τγαάμας οτοηίμι οἷἷς τὰς τη εἷω χ ἐρεητῃςῇ Ιοηΐσα ν εἰ ροςτῖςᾳ 

Αττιςεὶ δριιᾷ Αὐἰπορμαπιαριθέζο ν ρτὸ ἐῶ 

Η 
Ῥύο ὅσ. διυῖτιι5 ργατετγϊτυμτὶ πηοάλαπι εὔο ἄα ἔχ χίο ἕα μος Πέ- 
τὶ» ὁ ἵπ ἡ νατίουδς Πιίοτίρτο ετἰἃ αιιο ἀ [Ἀτίς εἰν πιαπἰ ξοίλιιπι οξ 
Ἰοηῖςο 1}}0 χἱᾶ,Τητούάμηι νογὸ ζὰ ποπλοη εἰ ἀποαις ρίαταίξ 
εχ Πηρυΐάτῖν ἦγ. ᾿τ1ἀ 6 ΠῚ ῬΕΓ ςοῃτγβέϊιο πο ΠῚ ῬγΟ δα ὃ νέον, 

Ηἶα αὐτοπὶ εἴἴϊς Αοττυτη ρεπιὶμπη ν ὀγθιιπι εἰμὲ εχ ἕω, ἀππα- 
ταῦ Εὐἴάτ. Τα υἷτ ἐπ 1πὶ εἰμὶ ἐχ ἕω ἔλοοτο Αοσ πη τανε χέῶ 
ἔλεῖτ ἐχία,νηδο κατ᾽ ἔκτασιν εἴς ζα, [τὰ γετὸ ἕα ἤιις ἕχ μεοτὸ 
μος νεγθιπιὶ τη Αοχϊ ζιτνντ ἔλοῖς ἦον πὰς ἔν! Δοτ.2. 

Ἡὰτυ, ΓΟ πο ργὸ ἀὗτο δ ὅμαι. 
Ἡἰμεύρηδα δυλάας ἘΧρο. ϑρίω ἐσαντερον Ἰδετατ εἴς ῬΑτγεῖςιρτϑῖ - 

τοτιρογ αὐτιὰ τποπια άξω , Ἰἀςόφιιε ἀοθογες μάθοις Γαδίοτί, 
Ρύωπι ιν 

ΗΦηκὼ γρΑττῖσι ΡΥ ον ροτβ ἐγ, εἰσι, ἡ ζάω, λοίςητε ξατιγ τ ἡβησῶ, 
νηὰς ὃς ραττίς, αοτ,τοὐβήσας, 

π᾿ βελύϑίω, Ατεῖσο ποτα ρτὸ ἐβαλήϑδω ἀϊοίταγ.» ντ ἠδειυήϑίω ρτσ 
ἐδιωηϑίω 7 αὐδιιπηρεο ῥγατεγ (γ}] δὶ ςιιπὶ ΔὉ ΡΠ ητι ΠῚ οτιαπὶ 
τοπιροτα!!, ΕἸ αὐτοπη δοτιίτ. τ ρα νογδὶ βύκομω εχ ᾿παΓῖδες 
πιατιβέλεομω εχ φιο Βαθεῖ ἔτ. βαλήσυμαι, 5εἀ δί κβελόμίω ἀϊ- 
εἴταν Ρτὸ ἐβελόμίω. Αττὶςὲ ἱτ ἄς πη. ; 

ΗἙῤνιμι, ροοτιοὸ ργὸ ἡ ὅάοιμι [ει ποώμιγορτιρτς λέξι, δ ἐοάνοτδὶ 
Ναταν αυτοπὶ ὁο Η οἤτογ. 

Η ζώσας ροετῖοο ρἱεοπαῇπηο τὸ ρΓῸ αὶ βώστέ :ροτεὶς. τς, εοάδ 
τῆ ςπι. Ὗαιΐῃ. 

Ηἴγεγ»»,Δοτ.Σ ἔχιν εὐ] ἀγα, Ατ' σάτα το σατίοποπι μαθεπο 
τ εὐτα (γΠ|ἰνα: γα ρτὸ ἡγν. [τ επὶ πιςάϊ γοςε ἴῃ οοἀξ τεπι- 
Ῥοις ἡγαγϑμίω ἀϊείτιιτ ρτὸ ἡγόμέιυς 

Ηγάμίω,ρι ατοὐτηρεγξιν εὐ δὶ οἰἴγαμοι. 
Η γίϑνμ Δοτ τ 1 γα ἥτις ἐπ Ἰςατί αἱ νεΓΌῚ ἄξαμαι » ν εἶ βοτῖτς ἐσ 

γέζοεμω οχ 41 βαθεῖ δὲ ργα ζεῖ πιπὶ ρογξδέζιιτη ἐγέσμαι 5 γΠ- 
ἄς τοιτῖα ρεγίοπα ργώτοζῖτ, ρῥἰυἱαιαπιρεγξςξξ, γἴγαστο ἄρτι 
Ηείγοίμβμηηι. ) 

Η γίοσατο. ρῬοστίςἐ Πγοττὶ σδιῃα ροπιίπάτο σ᾿ ρτὸ νἼγάσατο : τοττῖα 
Ροτίομα {Ππρι].Δοτα, πς. ̓ ά τς, Ὁ ἐο α.ΓΠ 6πὶ, γαμαι ἰδοϊςπτε 
ἔμτιι ας, ἀγέσομαι ἐχ νεῖθο ἐἰγάξομαι, 

Η γειλώμιίω.οτοι.πς ἡ ἴσιεχ τῃςπιιαξζ, ὠγγίλλώ, 
Η’ γγέλίω, Δοτ,2, ρα ιν εγΌὶ ἀγγίνιώ, ἔλςϊς πεῖς ἕατι2, ἐγγελώ, χοτὴ 

χ ἤγγελλον, ὀ 

Η γγλϑμγαοτο ρα ἡ πάϊς, αὐ εοάςπι τμεπιιαείεητς βατιινγγε- 
λωώς ρτςτ, γγελχα, ρα ἤγγλμαι. 

Ηἰ γυάτοιρτφτιρογιρα[νεγθὶ δέχ, ἐγίνάω, 
Η’ γειοχγαοτ τἀ ξξιγ ει δὶ ἐγείρω, 
Η γρ' ϑυντο,ργςτ πηρογέ ρα Ροςτῖςὶ γεσδὶ ἀγερέϑα ἀογἰμλτὶ εχ ὦὡ- 

γέρω, ντ τγλάιιητ σγδιτ πλεῖ, 
Ηἤγερϑεν, Βαξοτῖςα (γποορς ρτὸ ἡ γέρϑησαν, τοῖα Ρετίομδ ρ] υζΑ 5 

δου τ. αἴπα, εχ δέξαι, τμοτηατι ἐγείρώ, Ρεΐτηα ὑογὸ ροτγίοπα 
εἰἴ χγερϑίω, , 

Ηὔἤγρχω,ρτγατιρεγβ λέξιν ογδὶ ἐἰγερωχξασϊ ξεἢτῖ5 ἕατονα ἐξ, ἐγιρώ, ΕΣ 
, ἦτο ραῇρτατι ρον ὕγερμαι. 
Ἡ γισεέμιω,αοῖοι πιά ν οτθὶ ἡγέομαι ἔδοϊςητὶς ἔατ, ἡγήσομαι. 
Η μαι «ργάτετ, ρεγίςξι, ρα μον εγθὶ αέξίυ] ὥγω : ἐς αι Ραττὲ 

εἰργων θος 
Η γνοίησε, ἱςοηαίπιο σῇ, ΔἸ οἴει ῥτὸ κα γνδησε ἀγνοιέω Βαθεητο ζ- 

τιάςπὶ Ρί Ὸ παίπιμτα τῷ τ ρτο αἰγνοέω, 
Ηἴγον,ρτοῦ ἱπιρογξνε! δογ.:ιαξγιν ογδὶ ἄγω ΡαΓ οἴ ἡγόμίωςνπάὲ ἃς 

Ριυὰ ἩΙΟτλ, ἤγετο κούρα, 
Η  χρρεύϑυσαν Δοῖ ΤΡ] ν ογοὶ αϑὶ, ἀγορεύω, 
ΗἾ γ»6ϑωντο, ροειῖςο δὲ Τοηὶςο ρἱεοπδίμηο τῷ σ ρχὸ ἠγοῥώνγτο, ργᾶτογὸ 

ἱπηρογι ἐσ εἰγοθίομαι. 
Η χοτο, ροετίοα ἔγποορο Ρτὸ ἠγείρετο, οχ ἔγρρβία ᾿τίἀοπὶ ρος ὅπ’ 

“ορεη γἱπτρᾶῖο ἃ ρϑοέϊς ΡΓῸ 4 γβέροικαι. 
Η  γείωσιυναριν 5  οοΙ οπὶ (ςσιιηἰά ροτίοπα ἤπρ ργατιρογξ ρϑίϊυ 

ἃ τῆι, ἀγραόω: Δεῖν ἐπίστῃ ἰά ἕατατ. τ αξξ, ἀγρεώσωγρτατετ, ρετγ- 
ξέν ὐνς ὠκα, ὃς ραΐνοος ἡγίωμαι.νμάς δ( ἱπβπιτιρτςτιρεγξ, ρα, 
ἥγειι ὅτι. 

Ἡ γορικηστάμίιυ, Δοτὶ τ... πε. ν οτίοὶ αδξίαὶ ἀγρρικέω, ἀρυὰ ΗἩςίγο. 
Η δαφωτωργςτ ρεγέ ρα νοτθὶ αξξ ἐσαφύω, 
Ἡὔ δα ριςτ, ΡΠ ἱαιαπιροτῇς ἔξ. πλςάςν τὶ εἰδὼν Βαθεπ5 ΤοπΙεᾶπι 

ἀϊρμεμοιρὶ ἀΠΠο] τὶ οποπι ῥτὸ υἴδειν:ο] ἐπε οηῖπι [ΟΠ 65 Ρτὲς 
τοᾶϑ ρογίουας Παρ .]ρτςτοτ. ρ  αἱιιαιπρετγξεξε, ξξ, σοπηπηιπῆ- 
τε ἴῃ εἰν ἀοβηρητος, τεγπιῖπατζς ἴῃ φαφτοίο τα ἀρ μοπρονπῖ- 
πε ι1 πεπονήκεα ἀἰσοηταβ ΡΓῸ ἐπεποιΐίκειν, τετύφεα ῬΓΟ ἐτετύφῳν 

ηἴα ῥτὸ ἐτιν τν πες ἀριιὰ Ηοἰπογιπι ἡδέα πολλ ἃ γρνώυδ 8. : 4.11 δὲ 
Αἴτοτο καὶ δὲα γ' ἐτιιγφάϊ σοης,Ε}γὃ ἐγὼ τάδε αἰ δεα 11ἀς πὶ ΓΟηος5 ἀπὶ - 
ἄσπι ἔδεε ἀϊσιεπτ ρτο ἦδει γείοϊατα ἀἰρατμοηρο, Εἰ. 

ΗΓ δὲιν,οὺς τι Ρ] υἱαυαπτροτιπιοάιν δὶ οἴδω, μα τη ἀἰ ΡατΗ. ἐἰ σοῖς 
ιις {ται τη ἡ οὐ ἡ ἀβίξήριο ΑἸϊοφιὶ ἃς οἴδειν ργο «οάςπι ἀϊ- 
εἰ (οἸ ἐν νετγίο εἴπ ὁφποιιε η ἐπεποίϑην. Ατ εἰδήκειν εἰξ ρτςτρ υΐ- 
φυαπιρετια δὶ, οἰ ἐπὶ νετοὶ εἴδω,οΧ εἰ δέω, 

Ηδειῶνα ΑΞ ΟἸτοα ράτάρορε {γ]]υα: ὃ ρτὸ ἤδεις : {ςουπία Ροτο, 
ἴσῃ Πυριρτασεάοητίς ρτοτ. ΙΓ απιροτγιπιοί. ἰδεν, Ιλ τοῦ 
οἴσει να ἀϊοῖταιτ ρ τὸ οἵδ Ἐν πὶο]. Αττὶςὸ ὃς ἡδυνῶνα ἀἰοῖ {οτὶ δ᾽ 
ΡτΟ 110 ἠδειῶνα. Ροτοίξ ταπηδὴ κα δειῶνα ΠΠπ|4 εἴς ὃς σοπέμη δέ, 
πιοάϊ, [δά ταας ἀπίοτὶ δοηάιπν οἱ ρμοτίμς εν ἀπ εἴσηῶα. 
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Η 
Ῥιβκρς, Ἡ δκαιρτάτ δέξ, νεγδὶ ἐϑω ἐχ ἐδέω,ρτο χιιο Ατὶϊοὸ ἀϊοῖταν ἐδηΐσν. 

“αν ὁ ΒΕ]. χρνταρετἰτῖς ἀπιαδιι ἐπί τῖα ἢ δὲς Πτογὶς ριτοίς πεῖς, ὃζ ε ΠΟΠΠοΓ- 
ἡ ἴο ἴῃ, 

παλίς Ἐ δέσειν Ατεϊοὲ ρτὸ ἐἴδοιστιν,σοτγορτα ροθ τ. Τοττῖα ΓρΙ ἐπ τὰ ᾿ ῬΓΘΩ ἢ Ῥταρ ΘΓ ΡΟΓΙ ΡΠ ΓΡΥ, 
“τ Π ἄγηρ. , ΒΡ] χυαιηρογε ἡδονάς το [πρτὰ. 
ἘΠ ομ ἢ τ ἢ δεηω, Δοτ. ας Ρα ιν ογ δ αἰδξομω, ἕαοϊεπτὶς ξατ,εἰϑέσομαι, ἃς Ργάτ. 
“ἈΝ ρα ο΄. ραῆιλσεσμαι. 

αὐ δ. Ἡ δὰ, Αττὶοὸ ρου σοπτγα θομοπῚ οχ Ἰοηΐςο ζσεα, (ΟἹ ςῶτ δηΐπι Ατ- 
τισὶ ΡΙυἱχυαπιροτγέςέϊα Τοπῖςσα ἀεππεητία ἴῃ δᾶ. [χξϊάσιις εχ 

ἐμάς, ᾿ φΟΠΊΠΊηΐ δ 115 του Πηλιγα τὶς ἴπ εἰν, γε ΓΟ τίοπὸ ἀρμτμοηρ  ςοη- 
τ ἰδ, τγαμεγονδζ ῥτὸ ποπολίκεα ἀἸςοῖς πεποιήκη ἰτ ἀέτη σις ἐἴδη ρτὸ ἠἰ-. 

" Ζια. ΕΠ λατοπὶ δος κ'δὴ Ρτίπηα Ρογίοπα παρα] ρτατ, Ρἰυψιᾶρ. 
Ἐδιηιν, τηρά οχ τμσπιατε οἴδω. 

ἤ Ἡ δον, Αοτ. αι οτδθὶ αἰδοίνω οχ σία, 
1 Ηδραζε,λοτῖἊε, τ. α ξεν ογδὶ αδραξ», ἐαοϊοητῖς βαττ δράσω, ἡ Ἴ46 ἃς 

τὼ Ῥαίπυιιπι ργατογίτααν ρου ςέτα πη ἡ δρασμαι ὃὲ Δοτα. αν ρα. κ- 
βα  ς -δρϑω, 
ἐλιβυμυᾷ, Ἠ διωϑη,, χοτηξαις ρα, γοτδὶ θὲ, αἰδρεώω, ΕΠ νετὸ δὲ τβεπιατξ. 

«δέω 5 ἐχ 4110 ΡΑττὶ ΟΡ ἡ δδηκώς ἀρια Ὀ]οίςοτὶ , ὃς δοτ, ρα, 
δ δον ἡ δρήϑη, 

ΟΜ δωάμίω, Ατεϊσὸ ρῖο ἐδιιυαίμίω , αι σπιξητο ΓΝ]! αδῖςο νετίο ἐπ 
τορι ᾿ τοπηρόγα!οςργξτ,Προγξν εγθὶ διωύαμαι, ΙΑ τοῦ ἠδωυνϑίω ἀϊ- 

ἣ οἴτιιν ρτο ἐδωνϑίω ἴῃ ἀοτιι ρα Πι ον στα εἰ επγατὶς , [αοϊςητὶς 
ἄκη; δ΄ Ξαταγιιπι τοδεω ήσομαι εχ διώέομα Ηδθεῖ νετὸ ᾿ς πὶ διιώαμαὶ ὃς 

ΧΕ οὐ τῇ. ἡ Αἰτιπι δογί [ξειιτα τ. ΡΑ Πιλμπι»ῃἰ Πλΐ γιατ ἡδιυυ ἀϑϑείω, εχ ἱπατἢ. 
" διωάϑομαι, 

[ ἨΓδίωτα τοττία ρεγί.ἤπρρτςῖ, ροτε ρα, ἦδυμίμα! εχ δξξ, τποήϊατο 
ἐὐη ἢ ῥδιωΐω, ες 
πέος Ἡ οτοττὶα ρογίοη. πῃ σ.80Γ,2.ἤον,οΧ τβοπη πεῖ, ἔω, ΡΓΌ {το νἤιγ- 
ἰῷ μα ο΄ ρατ (οἴει εἰμῆ τ ν εἰ οτἰδπὶ Ργτοτ. πιο} α αὖ φοάςιη νογβο. 

ς΄ Νοππιιπαιαπιὔε οἱξ οτίδπι εχ ἔω ΠΡ αἰ ἤσαητε πορόζομαι» ὃς ἀε- 
Ὁ ὑκππ ὦ εἷαταϊ ἐποράύετο : οἰιῖπ15 οἴ οἰ. πγεπγτπ]ϊ» ἦεν ἀβογοπσ ργο δ: 

Ὁ ἐχνη μήκη [ξἀ τιιης εἴς Πιδίοτι δα πάτπι .» ντ εχ ἡ1ε Πτ ροῖ σοητγὰ ο ποι 
σι! ἰγ πατοῆη. 

Μ, Ηπ ἠποὰ ἰάοπι Ηεΐν οι. αἴῆοττ ργὸ ἐπορόνετο, ἤρχετο, εἰς ργατ, Ρ 
αι ἐγόμηϊ, «ιαπτρογέεξεί τεττία ρογί, ΠΡ}. ᾿τιά πὶ ρον σουιταοϊϊοι ἐχ 

ἠΐει, δ ςτῖρτο οεἰμὶ(Πρπιῆσαητς πορδύομα!} ἕλεϊςατο ργαϊεγτα 
χοῖς ἤπιέγι- τας ἡΐα, δς ροτ σοπτγαξιϊοποτη ἕα. 60 , ΤΟΚΝ 

Ἠ μ Τοηΐοᾶ ἀϊρμτμοηρὶ τε(ο]ατίοις ρτὸ ζενοντ ἴδλα ρτὸ ῥἦδαν ἢι- 
Ρτά εἰ διιτοιι μος ἡ εῖν Ῥταᾶττ. ΡΒ Γιαπιρεγέι πιο εχ Ῥγατιροτε, 
ἡ αν Ατηθο εχ τμοπη. με, 

ἐν κηνῆ οι ὁ Ἡ εἴδει, Ρ] ΟΠ ίτηΟ τῇ ἡγρ το εἰ δειν 6] οὐ] Δ πὶ ΡΓῸ ἤδει, Ατεῖςα Ἔρεη- 
τῆ αῷ εἰντ τγαάττ Εἰτατῃ αριὰ Η ποτ. ετίαπὶ δά ἀϊτ, ες 

ἐκήπιμην ΕΠ) ῥγατεγιρ  (αιαπιρογε πιςα.νεγ δι εἶδω, ι : 
μοναὺ μείοι Ἠ εν Ρτατ. ΡΙ αι Ὀιιδιιροτξ, πιο άτεπὶ ν εγοὶ εἰμι Πρπιβοδηιὶς πορδύος- 

βαμνηάςε ἴῃ σοιηροί, ἀπύειν, Εἴε λατεπι δος Ρ]μάπηρετε, ἥξειν 
καθ ΚΙ, εχ ρεγξοίζο βατίιος διιτὸπὶ εχ ἄα; νοΓίο εἴπ" δὲ [ιρίςγιρτο “ 

ο΄ Βεάποταπάμππι εἰϊ»ἴη ρίαγαὶὶ αἰπιογο ίδξξα Γγ πσοροναις! ἡ μῆν 
αὐύγαω, Ῥτο ἡ εἰ μῆρν, 8ζ ἔστεν Ρῖο ἡεισείν, ΛΟ τιιπὶ αυαοῦιις Ατἠτορβαπες 

νταψῦ μι: νίας εἴϊοε σοτππιροτίτιτ. Ὀὶοῖτ οπιπῚ ἴῃ ῬΊατο, Ε στιτε τεῆς τὸ τύ- 
᾿ μῆνθ. ὕρῷ «ὦ ϑεῖ, Ετ ἴῃ Θεγγταάς, ἡ στὸν δυϑυὶ τ Διονυσίου, Αριά 

νά μἰκαι. Ετγτη)οὶ. ν 
ἱψεσωὶ ΕΠ ΡΩΝ ὠείρω. Οὐ άατη ὅς ῥτὸ εἴραγδοτ. 1.4 ξξ, νετ θὰ 
ἀμ εἴρων Πατραταπι νοἰμας Ρ᾽ςοπαίπιο τῇ». ς 
ἐραν τν Ην "δὰ ̓,  Α π πε θὲ ἐδαηβεθνθαι νορα  οπγ:τογτὶὰ ΡεγίΠηρ. 

ΔΟΓ. 2. ἄον»οχ [ΠΈΣ τμ απ, ἕω ρτὸ εἰμὶ, απ. Αὐ δεν απ α (αθίστι- 
μϑημῆει Ρῖος ἘΠ ἀτβεπίατς ὅϊω Πρπιῆσαπτε πορδδομαι 9 Ἰτἰ ἀφ εχ ἦον» 

μϑμα; αιοά ἔλέζιιπι αἴης οχ εἶονο(αοτἰ το 2.ν ΕἸ ἐπηρογξν εγθὶ εἴα α- 
“μα Ἷ υΠτατὶ ρτοὸ εζωμ)νοτίο εἴην ἃς Γι δίοτίρτο “4 4 Παιιᾶπιὶ εἴς ρο- 
μα τε(ξ ἀκτοτεῖα ρογργατ, πιο, ἴα, εἴτα αατοπὶ 110 ἐς ΑΡο οπ. 

᾿ς ἄἀίοοης,7ε ϑύραζειΑριιά γατ.δς Εἰ: ᾿ 
μαικίῃ ᾿ Ἠ ἠέϑεντα ἃς οὐ ίλϑας δριιὰ ροοτῖαϑ ἐϊπιπτάχας ᾿σριπτιγε:[πτατις 
μρλρεὶ ἘΞ Ῥοετίςονέγθο ἐερέϑομμαι»αξο εχ ἐείρω,ν τ {ρ τὰ ἡ γερέϑοντο ΕΣ 
ἘΜ τεπιαῖς Ροεξῖςο ἡγερέϑομιαι ἀδγίτατο 4 ὠγείρω, ἘΔ εαἷπὶ ἔοτ- 
οὐνφμμές ᾿ χπατίο Ππιρ] εῖοτ εἴν, ιῖρ 6 ιιιεῖ περ ἐᾶτε ΟΧ ΡΟ ΠΆΓΩ εἰς ἐες 

αἰείρε. ἦ 
᾿ 

ἀτν ΥΆΜΕΝΝ ἕξ, ἀείρα, [λοϊοῃτῖς Γαταγη ἀερωώ, 

ψηάε τοτεῖα ρεγρ γος ἠύρϑηστιν. ἊΝ 
ΗΈερτο, ργτ. ρ  αΓαιιαπιρεγξ ραν ογδὶ αξξ,ἀείρω, 

Ἡ ἐροίοοια, ΡογΓΠπρ. ποτ. ὅον, : ΤῊ ς 

ἘΓεσαιν,τοττία ῬογΓΡΙατιργῶτ ρα αι ρεγ σειν. ἀτνᾺν οχεπιρτῖ 

εχ ἀϊρμεθοηρο Βαθεης οοχ Ῥγῖπια ἐειν ἃς 4018 Π] γε: ΑΝ 

Ἠω,Αριιά Ἡείνς.Ἰερέτας ΑΡ εόφιις Ἐχ ροπῖγιν ὑρθς Ρ τὲ 

νεγὸ ὅς δρια Εἰιζατ. ιὶ ἀἰ εἴτ μαθετς ΡΟοτιδιιπι Ὁ ΟΡ 

᾿ς σῷ »,αΠἤέσιιο τεττῖς ρεγ ἃ ἀλαρθριυ λλρνεωῤο 
Ὲ ἽΣ 

τ Ἡ ζω ϑη,ου 1. ρα 1πάϊς. γοτδὶ αἴξίαϊ ἀζώνω,, ντ ἐφάνη Χ Φωὶ 

νὼ οἴ. ἷ ᾿ 

ἢἶϑα ΠΕ Ἐν λοι ἔϑω, νῖ τγαάϊιας πόρπη! Π}. [εὰ εβο ἔδεσε: 

ς τ ηπιιπὶ οἷϊε νἤϊηι εχ πίπιο. μᾶπὶρτο ςο εἴωϑα [οἷος νίογ- 

ἘΡαν ον «Εν, γεγδὶ ἐϑέκω εχ ἐϑελέω, Εχ 60 ἘΠῚΠὶ ΠΊΠΤΠΑΓΗΓ 

ξατο ἐθελήσω, Ξ ἘΠ δὲ ᾿Α͂ΨῚ 
Ἡ ϑυχρ ργατογιρεγέςεν, ἀξ, νοτδι ἐϑέω βὰς οητῖς ἔατ,ῖς ἐϑήσω ΔΟΙ. 

. Ν 967 
νέτημς γιμάς εὐΐαην ρατεϊςϊρίιμαι ργατετ, βεγ ἔς ξξ. ρίαν Τϑ..- 

Ἠ ἴα» ἘΘΠπατβίιις αἰ ςιιδὶ οἴ ἀἰοῖσ ργατ πιο. νογδὶ οἷ, ἀἸΠΟΙυτα ἀἸρβτμόρο, ὅς ὁ Ἰῃ μννογ στα ἐθὲ αου ξυμ α, ἀ πίον οἵῆς ((τῖ-- δῖ ΕΧ ςοάςπ) τἰοιγατο,ςοάετη πηοίίο ξουπηατί αἰ καὶ οτατα αἷτ οἵϊς ργατογίτιιη ῬΙυἰαιαπιροΓε δξϊ. το Ὁ] τίου Τθαΐςα ν- ἀγράτιπι ΡγῸ γἴειν, δοίης οηίτη ΙΘηος Ρεΐπιας ρογίοπας ρ] αἴ. φιαπιηροτγέςέϊοτγιμῃ ἴῃ οἰνγείο!αοις ἰὴ τὰ, Ρτο δειν ἀϊσοητοῦ ἡ- δια, δὲ πεποιήκεα ρ(Ὸ ἐπεποιέκειν,ντ [ἀργὰ εχ οοάειη ρταπιπιατὶ- (ὁ ἀοσι τὸ πος γογὸ ἐΐα Ρὲγ [γποορϑη ἀϊοίτων οτίαπη ἤαννο] ῬότλαΣ Ρογδτγαςξίουςπι, Τοττια ςἰμ5 ρετίοβα εἴπη ἐν ἔς ἤζενν 
᾿ἰξααςηζε νοοΔ]}, 

Ἡ ἕξιν, ργατιτηςα, νογθὶ αδὶ, ἀΐοσω, 
Ἡ νεῖν, ρτατ Ρ] μ απιρογέοχ ργατογῖτο ῬοΓΓ ὅκα: ἀπηδο ὃχ τ, οἴω, 

ΡΓῸ 4ιιο εἶμι ἀἰςὶ (ο]ει. δοΐει διιτοπὶ ΡΓΟ το γἐΐειν ῥεῖ σοηζγα- 
: ξδίοποῖη ἀἰϊοὶ οτίαιι ἤει δ ογῖρτο οι Μδιιΐαῖς Εἰπὲ» 

Ἡ εν ἴξαι κὐεγτογτῖα Ροτ Ππριρτατοτ, 1α, νε Πυρτὰ ἀπποιδιῖ: Ρτο 4110 Ρὸγ ἰγποταῃ ἀἰοίτων ἔενντ δα ρτο ἠΐϊα. Ροτοίξ οἵϊε δετοιτία 
ΡΞ ΠΟ, Δοτιῆ.2, ἤϊον,ὰς χα ο ἑπτά, 

Ἠ Ὑχτο, ρΓαΣΓοΥ. Ρ] Γαι ρογ ραν τθὶ ἀέξει! ἀἴοσω (αείεηεῖς [α- ΤΓΙΙΠῚ το ξξίμαια) ἀΐξω, Γητογάασα οἱὲ ρ μια πηρογε ρα, γοτ- 
Ὶ δεξὶ, εἴκω, Βασι τοίο] υτίοη πα ἀρ ἈιΠτοιιρὲ εε , ὃς τροπίω σῇ ἃ 
οἰίνον τγιπείψες πιοπηίηῖς ΗςΙνο μα ΜΠ 4 ἘΧροπξϑ ἐφίετο, ἢος 

᾿Υ̓́ΈΓΟ ὠμρίωτο, 
Ἡ ἐμᾷνγαιμοί Ηείγεβιοχροη. ἐπορδυόμεϑε,, Ῥεῖ ἀἱρβιμοηρὶ τγείο!ι- 

τίοποπι ἀἰξξιπι οεἰἘ ρτο ἦμᾷν, μος αὐιταπι ὅμν ΡΕΓ γηςοροπ 
ῬτΟ ἀειμῆν ν(ἀγράτιπὶ εἴς ἂρ ΑἸ Πορ μδλπ, ἀοςι Ράι10 δητὰ 
ἴῃ Η εν, 

ΗἼξα,λοτοτ, Αλινοτθὶ ἀΐοσω, 
ἩΠξω» Ροςεῖςα ἀϊρβιποπρὶ τείο! υτέοης Ρῖο εἴξωνετίο ἤπιηΐ εἴπ 

ἡ. ΕἸῚ Δάτοιτι πος εἶξαι [δοιιπά ἃ Ρογί Πηρ. ργάτευ. εν ρα πα. 
ποι, ἃ ἔπιεπι: εὔκω, αἰ οητε το, δὶ, εἴξω, ὃς ΡΙΒ τε: Ρεγ ρας 
εἶμαι, 

Ἡιονερτϑέτ τα ροτξινεῖ δον. 2, ἀξ, ν εγθὶ ἱπιιῆτγατὶ ἕω, μα δθης Ροσεξ- 
σᾶπα «ἰἱρ ἈΡΠοπρὶ αἰ ΠΟ μοι αι, ἃς προπίων πῇ ε εἰς ». ὈτΙΠγα Ρεῖ- 
ομα Ρ᾽ τα! ς εἰ ἡξομῷ, Ρτὸ ηιῖα ἀϊοίτιτ σείαιτι ἠοωΐν, ξαξὶὰ (γ- 
Ἀῶτοί ὧς [υρίσγιρτο « ντ τεξοις γαγ. Το ττίαπι απτοπ ἥπσ τε 
πιὸ αϊεν,σοτητη ποῖα ᾿αΐϊσξτ ΟἴΠΠῚ Ρτιατογιπηοα, τα, τη ςοτηροῖ, 
Ῥόττο ὅον ξοῖς αἰηήζον, γε Επ  ἀπηοταιίς. 

Η Ἰογῆσαι »ἀριι Η εἰν δι μ τη Ἰεσίτατ.» οχρουϊείιγαιις. χατεντλῆσαις 
Μιάοῖατ αιιτεπι μαδογα ροοτίσαπι νὲὶ ᾿ϑηΐσδιι ἀρ Βεβοηρὶ αἱ 
ἀϊο!ατίοπέπι Πηγύψιις τροκυ μὼ πῇ α εἰς ἡ ργῸ αὐοῦ σα!» ἃ τῇδ. 

͵ 
εὐθ'εἴω, 

Η Ἶσαν . ρτῖπηα ρογίοπα Ρτδτογ, ἐπιρογέοξεϊ νογθὶ ἔσνιω Ρτὸ ἰσίω, 

γεγίο ῥγίπγιὶπιὴ ἴῃ ἃ, ἀεϊηάς ρεγ ρίεοπαίπτιιπι ἁἤπανρτο δὸ 
1πέτιο νυ επιιηῖς Ετγαν. ΑἸϊοααὶ ἑϊστεν Πσπὶἤσδῃς ἐπορόοντο, εἴς 
τοττία ρεγί, ρ τ ίξοιιπάϊμπι φιο αι ριδρτολι ρον [ἐσιηάιπι 
ημοίάαπι Δοτ.2.[ςοιιπάιμπι φιοΥάπὶ ργατ, ρ π ιιαπιροτι 
ἀπηρογές ει οἵϊς νοϊ ποτ, ς ἀφο! παν, εἶν, εἷς, εἶ, τον, Ἰπίω, ἔμ, ἤ- 
σν ἴσαν, δέ Ρ]οπαίπιο Πἰτογα ἡ, σαν, ΟΥ] δου ΠΕ ρυῖτηὶ ἀϊοιιπς 
εἴω(εχ 410 ος νοι εἰμί γξαςοτο εἶστα ; οχ σαμι5 τεγτία ρῃι- 
ΤΑ! εἶσειν ἢοτῖ πος σειν, ΑΠΌ! τα ἀρ ατβοηρΟ εἰ ὃς ε νοτίο πὶ 
ἡ. Οἱ νεγὸ τγϑάμιης οΤα ργατεγῖτί ῥ᾽ [ἀπ ρογξς Ἐ . ἃς τα 
ξοτηηγδης : ἢ ἱειν ηΐοις, ἡΐει, ὃὲ Ρεγίγἤοοροτῃ [ιθίοτίρτο Πππμ] εν» 
ειν, ἡ ειρ) ἔα: ΡΠ τι Πιιπη, ει μάν, ειτε, ἤειστιν, ἃς ἄστη ρτο ε οχ ἀρ }- 
τβοηρο. ἤσαν, 554 ταπο  εἱ ΠΡΟ δεηδυτη ἔοτοῖ ἴῃ ργῖπια ἔν - 
ἰδῦδ. Ηδς ἔεγὸ Ευδατίι. 

Η Ἰσκεν, βγεῖ. Ἰπηρεγές ροετἰοὶ νδεὶ εΐσκω, ιιο δὲ ρτΐπια ρΙατ, ἐξ- 
σκομῆυ, 

Ηἴξοσας,λοτ, 1.4 ξξ,γοΓὈ] αἰἸἰςέω, 
Ἡ ἴχβηγαοτγαι. ΡΥ, ἃ τμ αν, αἵοσω, 
Η καγτεηαὶ (στ ρτανα ἐρίτίτι;εΠΈ ργατογιτιιν ροτίς ἔϊατη δἕζιπτο- 

ἀὸ νεῖθ᾽ ἐϑο,τη οὐἀὸ νογδὶ ἔδω, λοι ςπεϊῇ ἔτ, ἔσω, ἤρετο νἱ- 
εἰ[ππιὶ ποτατιιπὶ ἐρ τίσι ἀτί επὶ ρτατουίταπι διέλῃ)» τη0 - 
ἀὸ νετδὶ ἥδω, τα οὐὸ νεγδὲ ἕημι ἔοι ἕω, ἐλοϊεητίθα ἔθτι! ὉπῚΤν 
ὅσω,γηάε ἴῃ σοταρ. ἀνηχα,αφήκα, ἴτειηι ργατογ πιο. νογ] ἥκα, 
Ἀπυτγίαπη τεπηΐ ἐρίγίτῃ ἐσσγίρτιπη δὲ (δ ογῖρτο ., εἰ ργατιρογᾷ, 
δέϊξιπιοήὸ νεγδὶ ἀφω,τηοἀὸ νεγοὶ ἀδω,πηοᾷὸ νετθὶ ἀδω, Εὐτ, 
ὙΙάς δὲ ἥκες ραιὶο ΡΟ. τόρ αν 

Η καζον, Ατιϊςὰ ρτο εἴκαζον, νετίο εἰ, ἀϊρβεμον 80 ῥτορσία 9 ἴη ἴπὺ- 

Ρτοργίαπηη, τ 46 πῇ ΕὐΠῈ. Δητιοτᾶτ. δὶς ὅμει Ρτὸ εἴκει, 
Η χα χον,αοτί εις 2.4 δείαιις ἡππΠτατὶ τ᾿ πιδτι5 εἴ χα, Ἰηίσι τιιπι μα- 

θεοὺς κα νη γαγν ἐπίστταπι Βαθοῖ γαπιογς Αττῖσο, ὑτγὸ ἔχον δὲ 

7)». τ ᾿- » ὠχ ἴα ἐϊ- 
Ηΐκει, Ατεὶςὲ ρτὸ εἴξεενντ ραι]ο πες ἐκαζον ρτὸ εἴκριζον ρτορσία ἀἱ 

ῬΒοηρό εἰ ψευία ἦι ἐπι ργορυίαεη ἡ. Εἰ φυτοπὶ τοττία ΡΕΓΡΠηρ: 
Ῥγῶτιρ! υΓχπαπηρογβήκει; ἔς εἴχειν, ἃ τμοπιμεϊκω, Βασισητε ρίςτ. 
τπϑά ἤκρι ἃς εἴχσ., Ν αἰταγαπεςαι μος ἐἰἴκει ἃ τ ΟΡΒ.. ἀρᾷ δυϊάς 
ἀϊςεης,ΟἼ τυξ καλεῖται καὶ γὸ ἤει ὄρτυγε ἡαοά εΧχρ ἑώκει, ὡμοιώ.- 

στιτος Ππλι}1ς οτατ. ΒΡῚ εκ 
Η  κεστέμν,Δοτι τ. 1 τς νοι ὲ ἀκέομω ξαςἸοητὶς δυζατα, ττις ἃ, εἐκέ - 

σομα!. ᾿ 
Ηἰ κηκόειν» ρτο αἰκηκόειν , αἴιιτηρτο ποιὸ ἀιιρπηφητο ἴπ ρ  ααιιᾶτῃ - 

Τοηι. 2. ΜΜίΩμα 1.1) 

᾿ 



968 Η 
φετίεδιο μερίτον ἀριιὰ ΑΠΠορ ἡπΡάσε, ἀτάιε ἴτὰ μετ ἡ (οἱ! 
πποῖατίςμοὶ, εχ Ραγγηῖςο, Ν πᾶς ὃς τοττία ΡΓττ. νη κηκόσεν Ατο 
εἷςο πιοσὸ σογγερτᾶ ροπεἑ τ πηᾶ Ῥτὸ κηκόειστεν τ ἀἸσοητησ 15 11|- 
ἄεπι ἐγεγείφεσοιν 5 ἐπεποιέκεστεν 5 ἐγεγούχεστιν ον τ ἰάεπι ΡΒ γγ ἢ. 
τγδάϊε, 

Ἡἰκίσωτο,Δοτῇ [τ.1.π|6 4. ν ἐγ δὲ αξν αἰκέξα : εχ το ὃς ραττϊςῖριρτατ. 
ῬΑ ἡ κισμῆθ-. 

Ἡ κόγημαι»ρτῶτ ρ τ ραν ογδὶ ἀξε!] ἀκονάω, 
Ἡ κτο,τειτία ρεγίοη ΠπρυΡγατρ αΓαταρεγξ ρα. δὸ αϑεῖιοτδο- 

πτᾶῖς ἄγω, ξλείξητς βατοι,Αξε, ξω 9 ρτατογρογίναξε, χα, ρα, 
πλμαι, 

Ηλαϑίω,Δοτ, 1. ῬΑ ΠΟ ν οΓ δὶ ἐλαύνω ἔλοὶ οῃτί5 ἔατοτ,αξς, ἐλάσω; εχ τῇ, 
ἔλα, 

Ηλακο » ργωτοτιρογίς ἐξ, δξξ, εἴμ (4 ςπὶ τ απ, συλ} Δοτγ τ τ 4 εξ, εἰς 
᾿ 
ἡλιαιστιγ 

Ηλάμίω,Δοτο τ πηε ιν ΕΓΡῚ ὡλλομα:ου5 ργῖ πα Ρἢ το ὐλαί εἶθα τοττῖα 
ἥλωντοιδὶς νετγὸ ψάλλω ἴῃ εοάσιῃ τοπιροτς ἔαςῖτ ἐψηλοίμέω, 

Ἡ λαστι,λοτ.τ.ἀξξνν εγδὶ ἐλαύγω εχ τας. ἐλάφ:οῖιι5 τοττῖα ρεγίπηρ. 
᾿ ἤλασε Πὰς ἡ λασεν ἔτοαιιοης εἰξ δριιά Ηοιπογ. 
Ηἰ λάςεον, ρτφτοτι πιροτέςξξ, ἕξ, νοτοὶ ἀλασέω 7) ποη σοητταξξιπι 

Ρῖο ἠχκαΐςτου, δἰχηα ἴτε ἐλώσρεον ἃ γεγο ἐλαςρέω ἀδγίματο εχ 
«λοι ώ,ς ς 

Ἠ λγηκαρυῶτιρεγί, ἔχιν ογ δὶ ὠλγέω:ν πάο ραττὶς ἠλγυκώς, 
Η λειφαφρτιρογέι λέξιν οτοὶ ὠλεέφωιν πὰς ρα ἄλειμμαι, Τπἀς δέ ΔοΥ, 

τιαξὶ, ὄκειψα, ὃς γοος πιεαϊα λει ψάμίω. 
Ἡλόμα,αοτοι ἔξ ν τ ὶ ἀλάϑω, ροοτἰςὸ γε] ΑἹ ΟἹ Ἰοὰ ρτο ἤχδυσα, [ι}- 

ἰλτὰ [ἱτεγα οματαξιεσνιπῖσα ξατατὶ δέ δου]. ᾿τιἀέπηαιις της ἀϊα 
νοςς ἐλδυίμίω, ἠλϑύατο. 5 πΉΠ|τετ ἐἰχόυα ἀϊοίτιι Ρτο ἐϊχουστε γ ὃς 
ημιφ πὶ 418. 

Ἠ λέχαντο, Πα παρτο ποιῖιο 1π ργατεγῖτο ρ᾽ ]ιατηρετέ. αὐσαιςη- 
τὸ ρτὸ ἐλϑλαντοντ ἡκηκόειν ργοὸ ἀκηκόειν, ΕῈ ςπίπι πος ἠλήλαντο, 
πὰς ἐλήλαντο, ΡΠ πατηρογξ, ρα, γεῖθὶ απ ἐλαύνω ἔλοϊ δ ητὶ5 
ξυτα αὐ, ἐχάσω, (εχ ἐλαω) ρτατετίτι ρογἐςέγ, εξ. ἐλύλακαφτορε- 
τἰτὶς Ατειοὲ ἀπά σι15 ἐπιτια πρι5 {τοῖς ργαίεητιο»δί τη ραῆιέλή- 
λαμα!- ᾽ 

Ἡλϑον, οτ. ᾽.ιΔξειν ογδὶ ἐλδύϑαν ρον γποορ ρτὸ ἴλυϑεν.ἔχοῖς ἘΠῚ ΠῚ 
ξυτοτοἐλυϑωώ, δος πα ροτίομα ἔλϑερτεγτια ἦλθε ἤτις ἤλϑεν, ὅς ἢς 
ἀεἰποορ5. 

τὰ λϑοσαν, ΟΠ αἰ οἱ ἀϊοα ἴσα Βαροτῖςα ἀϊ] εἔξο Ρτὸ ὑλϑον; σειρεχηματι- 
συΐῆώον «τεὸς τὸ καὶ δοστιν,τταάίταιις ΕτΥ πο] ορα5.7 Βαβοτο 8 ὅ5η ΤΩ μιὰ 
ἐχόντων τω) μετοχίω εἰς ς- ὁξὑτονον, ποιεῖν ἰσοσύγχαξον, 

Ἡ ληλίμμίω το ὠληλίμμί,ντ ὀκηκόειν ργὸ ἀκηκόειν. δ ἡλήλαντο ρτῸ 
ἐλήλαντοἂ Ππιπιρτο ποιὸ διισπίςητο ἴῃ Ρἰ απαπηροτες ἐϊο. οἵδ 
φαΐπν ἰὸς ἐληλίμμίω πὰς ἀληλίμμίω,, ργατογῖτ. ῥ᾽ αἰ !δι ρετ, 
Ραῆινοτθὶ δόλια! ἀλείφω, μαεπς Αττὶςαπὶ ἀιιάτᾺΠῈ ἢμ1Ὁ18 {1π|Π| 
τπειηατὶς Πτογάτιιπι γεάμρ! σατ, ὃς συφολίω ἀΙΡΒΕΟΩ:Ρὶ αις εἰ 
ἴπ ῬΘημ 1ΠγᾺ. 

Ἡ λοῦ ποι γρτοτεγρεγξε, ρα 1 πη. πτοάϊ ἃ τπεσιατο, ἰλινδέω:εχ 
4ιιὸ ὅς ρᾷιτσῖ ρα ργατογ ρος ξε, ρα, ἡλινδημϑθθ. δε Δοτι ἴ,1.εῖ, 
ἡλένδησι, 

Ἠ λιτον, ον. 2. νιν οτδὶ ροςτίοὶ ἐλείτω, ντ τγαάπητ ι!4λπὶ ρτᾶτη- 
τηατιοὶ ροτεῖς ται θη οἵϊε ἃς Δοτ.2.γογθὶ ἀλιτέω , νπάς εἰϊ Δογ. 
τοὐλίτησεν, 8ζ ΡΑττὶσ. ἐλιτήσοις, 

Ἠ  λλάγησειν, οτα.2. ρα, νετοὶ αϑεῖι ἀλλαίστω ἔειι ὁναῆω ξλοϊςητὶς 
ἔτ. 2, αἐς, ἀνλαγω, ἀοτῖε, 5. ἤλλαγον, ἘλυΓ46 πὶ τ επιατὶβ ργώζευ, 
φογξ ρα, οὶ δλλαγμαρνηάς ἱπἢπ.ὐλνώχθαι, ὃς ρατιὶς, ἐλλαγμῆν 8-, 

Β λλοίωμω ρτῶτρ ΓΕ ρα Τιν εἰ δὶ δόξιιῖ ϑμοίόω, 
Ἡ Ἰλοτρίωντω ᾿τάο πὶ ρογΕ ραῖϊον τὴ δέκ, ϑμοτριόω, 
Η᾽ λοίησεν » ΡΙΞο πα Ὡγ0 ΠἸτοταῦ ΡτῸ ἥλθησεν 9 νῖ ἡ γνοίησε ΡΓΟ ἡ γνόησε, 
δου, τ, ἀξ, νει] ἀλοιάω Ρ οετἰςὲ ᾿πίστγιπι, Πα εητὶς ρτο ἐ- 
λοπῶς Σ 

Ἡὐλοήθίω Δο τ [τ 1. ραΠ. οἴῃ (ἀετι τἰλεπγ. ἀλοάω ἔλοϊςητῖ5. ἔαταγ. τα, 
αλοῆσως 

ἩΓλυϑον, δου π.2.4 νιν τοὶ ἐρχομα» τη ατιατῖι5 αὖ ἐλό ϑω ἑλςϊοητῖς 
Βατατ.5. ἀξ, ἐλυϑώ, αχοπηρτο εοχ ἀΙρῆτμοπρο ἴυχτα τορι πη. 
Μεχιηταπῆςη γερο αγὶς μὶς Δοτ. ἤλυϑον ΠΟ ΜΠ ἀρ ροειαϑ ν- 
{αι Πα ετιη ρτοία Ἔπΐπι ἀϊσιιης ἤλϑον ρεγ ἵγποορθηγντ [ἀρτὰ 
άαοαις αἀπιοπηὶ, 

Ἡλυξεν,αοτ. τιν ετ δὶ εἱλύσκω, 
μ'λωχᾳ, ργατιρειξι ξεν τοὶ ἕλωμι οχ ἀλόω, ντ δίδωυι εχ διδύω ἤα 

τοπιρογα πππτααάταν, Ψηἀς ραττῖοιροἡλωκώς, Ατεὶςσὰ Ρτὸ 115 ἀἰ- 
εἶτιιν ἑίλωκα ἃς ἑαλωκὼς: Οἱ τα ν οσα Π] ἡ ἴῃ φανντ ἔμπα (οτὶς ἔι- 
Ρτὰ ἀοοιι!. Ν εγὰτη ποιδηάιιπι οἵδ . ἥλωκρι εἴϊο ἐπτογάτιπι τπιι- 
ταατίτί αν ργατεσίτ πη Ρογ ιν εγδϊ ἑλίσκω . ρτο ογτῖπι ἴῃ σοΠ- 
Ῥοξτίοπο. Τἀοόφιιο δι. ὑἱλωκότος ΟΧρΟ 5 καώτηϑέντος τι ΠΟῚ]- 
ται δι ρα πιια Πρ Ποατίοης ἤπλι] αουτ ἡλωκεν ργο ἐκφώτη- 
σεν, ἴῃ Πυ πῆς Δξξ, 

Η λώμίω, ρταστιλτηρον ογὈὶ εἰλαομω σαὶ Ποαητίς, νἀρούνοῦγο. 
Ἡ λων, αοτ.2. αὐδῇ, ναὶ λώμες ντ ἔγνων αχ γναῖμι εἰ, ργοὸ χιο Ατεϊςὲ 

ἑάλων αιοαις ἀἸςὶ Πιρτὰ ἀοσι, Ατ λων αιοα ἐχροηίτετ ὕλαν.- 
γον οἱ ρτατ ἡπιρογξ,αξειν ἐγ] ἐλάω, Εὐξατ, αὔἴξοτε ὃς αἰ τυ λων 
Προϊῆσαης βληϑον,οχ τ λέω, Ρτο 4ιιο ἀθθι{οτ ρουῖμ5 ὅλοι, 
ΑΠοτῦ δαΐοαι εχ Αὐδη, ἥλων ὄρϑρια τοὶ σιτία, 

Η 
Ἡ'λασον,τοττὶά σογί ρἑατιοα οππι λοτ. 2. λων, διὰ ἐμαί 
Ημαθ νεννδοτο, Δέε,ν ετθὶ ἀμαϑ'αίνω, Η’ μοίϑεωε δυιζοτη οἴ οστιν εἶ ΝΑ 

φινεὶ ἀπιρεγξιδέξ, ν ογῸ] ἀμκαϑώω, ᾿ μιιιδαῖ 

Ηἶμα ρεγ ξοῃτγαξϊζίοποιη εχ ἑεμαίος Δυτοπι οχ ἑμμι,ἄοτίματο εκ ναϑιε ̓ 
ἐἕω,ντ ἴνμι εχ ἐωφν εἶσι τταάππτ ργατηπιδτὶς! ,ςὀίᾳως ἰςασιςηἀσ ων 
εἰὰ ργαίςπεὶς τοπηροσί8. μεώμαμαι 

Ηἱμάρτηκοι » Ργῶτοτγι ταῖς ἔξ, ἐξ, νοΓΌῚ αἱ κορτείνω ἐχ ᾿πιι, τ Θππιατὸ Ῥ ΣΣ 
ἁμσαρτεω. Ἶ ψφμοιιλῆι 

Ἡμαρτον,δοτ,: Α Σ, εἰπε νου θὶ εχ εοάςτι τῆς... Ὁ. ἐμρροι!ῖ 
Η μάτωμω»ργβῖιρεγξ ρα γεγο] αἱ κατόω. ἱ ἤμανταδῃ 
Η μέλακεν,δοτ, 2. Δ έτιν ἐτδὶ ροετὶςὶ ἀμ(λακέω. ΤΩΝ 
Ηἱμέρρτον »ἀρυι ροοταβ ρυὸ ἥμαρτεν ἔγεαιθαβ οἴτ)α νετίο ἱπ δ ν δὲ μίιμμμαν, 

Ῥίεοηαίτιςὸ Ἰπΐοττο οοντ στααηπηδτὶοὶ ἀοςοθηζ, δ᾽ ΠἸ} ΠΠτοῦ ἡμζᾳ-- εἰηψομλ! 
τὸν ΡΓῸ ἡ μφρτον, ὃ ἄμξροτες ρτῸ ἥμαρτες. ἘΟΔοΠῚ Ῥτοροπιοάιμπ, ει ἃ 
πηοάο [ἀσοπες ἰμόραμω ἀϊςιαητ το μαρμαι, ὉΝ ἐμυαϑὴ 

Η μείδηκα ὃς Ἠ μειϑιηκος ρτ Ρ ΓΕ, ἀξ 1 ἃ το πη. ἀμειδια Πρηϊβοῦτε, ἐνμεμκαψαῖ 
αὶ γελώ, ᾿ ; ῥυΐμ πὶ ὦ 

Η  μελημϑθενραττ, ργφτι ρει, ρα εχ αϑλιτποπιασς ἐμελέω, ΠΗ͂ οὐκὶ 
ἩΓ μελλον, Ατεϊοὲ ΡΓῸ ἐμελλον:ρτοπιρογβι ἕξιν οὐδὲ μέλλω, ΓΗ "»» 
Ἡ μῆν »Ρὲγ σοπτγδέϊιοπειμ ΡΓΟ ῥειμίν , γε οχ Ετγπιοϊοσῖςο {ἀργὰ ἡ ἡνονρυυμῖν 

ἀσοιι ἐπ Η εν Ατ μὴν ἤας « Πιδ(οτίρτο, οἰ ργατιτηρογένειθ Ο᾽ υὐτρσιίν 
εἰμὴ Πραιβοδατίϑ5 Ππτα. ΑἸϊοαι ζω, ΕΠ ιαριιά Ηοπιοτηπιρος ΠΟ κρμοος 
Ωἱ αἷς οτίαπῃ ρτὸ ἡμέω,  υἀυροιῤάι 

Η μὴν 8ὲ Ἡ΄ μῆναι, Ποτὲ οὐίαπιρτο ἐῶ ν στράτα σοτη ρου ητασοῖτ-. ᾿ς [π δεν 
ἀέπιιε Ηἰ μὴν ὃς Η“υἦναι ρτο ἄνα αὐρίγατέ 114,40 εἰμὶ, πο α ΟῚ ηπίταοι 
ΟΣ Ῥτίοσις πιοηηληῖτ Ἠοἰγομῖι5 ἘΧΡΟπαη5 ὑτταῤχεῖν » ὃζ [ογῖ- Ἀν ημοηί τὶ: 
βηρᾷ οτίαπη εἶ μῆν. αιιαΣ [οτίρτατα ἰοπρὸ πιαρὶς σοῃίςπτάποα γὶσ ἡΝιειὰρίαιι: 
ΟΓΕΓ, ς Ἰω τκιω 

ἩμυΘ-, ραττῖοῖρ νεγὸϊ ἤ μα άς 4ο Τρτγά, Ατ ἡμῖν. ραττῖς,ρτοτ ἐδαμαι 
Ραΐΐνὰ τη επι. δέ. πω. ΝΝ κα δαμι 

Η μυιῶν Θ-,ραττῖς ργωτιρογξ, ρα, αν ἔχ, τῆεπι, ἀ ίσίω. ' ὦ ΓῈ 
Η μίω, ργατπηρογέι ρα! ν εσθι εἰ μὲ (ει ἕω, τγαάμητ οη]πὶ ἕῳ νοςε ἔπαιον 
ΡΠ αςοτς εομαι, ργατπηροτξ ὐὀμίως ὃς ροτ Γν ποορο ἡ ίω, Ὗ οἱ ἍΝ μ᾿ 
ΡαΙ. ργαίδης ἔμαι ἕλςογς τπτρεγές ξξ, ἡ μίω, 564 ποταπάτιπὶ οἱ ἐπαλιμβναὶ 
Ροοτίςιτη οἵϊς μοῦ νογρυιπι. ὃς ἀρ Επτγρ! ἃ. ταιεὶμπι [ςρὶ ἀπ τἰρρήδ γα 

; Ἠεϊεηα.ἐγοὶ ἢ τρρόδτος ὧκ ὑμίκο τέκνον, Ἐτγ πη. ππδς 
Η ἐπεβ ελῆι αὔριγατι!πι, οἱἘ ρτροτοτγι πιρ οι ἐς ἔνι ν οΥΘῚ ὅκα; ἄς αιιο ἐδ αηξιν 

Η᾽μί, αἰοίατα Ἰπ1τῖα 1 [ἰτοτὰ Φ, ργο φημὶ ἀϊοῖτατ Πσηϊῆοαητς λέγω, ὙΡβσπι 
οτπάς ἱπιρογξ με ρτο ἐφίω, ἷ τ αἰαὶ 

Ηἷ μμωρυατεγίτοροςξι ρατἶινεγοὶ αξεια απτωϊεχ αιιο ραττῖςῖρ. γ2ε- ΩΝ ἄπ 
υμῶ. . ΠΝ, 

Ἠ᾿ μοιρηκὼ ἰςιρεξτιρονε δ κ νετδο ἀμοιρέα, : ἜΆΠΗΝ ριρηκώφ Ῥάττις ΒΡΑΣ Ῥετῖ, ἃ τβ, Ε ΜΆ βεῶ, ἢ ᾿ ὑἰιεμεν γηδιο 

Η᾽ μωειχόμίω ρτο εἰμσειχἡμίω ἀἰοῖτιτ σεπηίματο ἀιισαιεητο, ἃ τ" ΝΟΣ 
δξὶ,αμπέχω. ᾽ ὙΣ 

Η᾽ μπεαόμην, ἐλ ἀοΠΊ ρτὸ εἰμπεαθμὴν ἀἰ οἶτῊΓ ἀπ ΠΟἹ Δ στυθητο, δέ. Ἢ ἫΝ 
ἱπτιιηίεοιις ὃς Ἔχε Θοαβ:4ογ.2 ἀπ θλει5 ν ΕΥΌ] αξὶ. αἰ μπέχω, ἩΣΝ 

Ηἰ μπικχόμίιν αιοαις αὖ εἰμιπέρομαι οχτεϊηίας 5. Δι συπθητιιπι ἂσ- ἐπα μὴ 
σεριτ. ΠΡΙΝε υμρ 

ἐλαίου εοάετῃ πηοάο δυΐίδπι εἴ; οἵ διισεπὶ δου τές, νει δὰ πράμάα 
ἐμπολέῳ. ἰιδινώην,ι 

Ἡ μέωε, πη ρον οἷ ἀοτιν οτἰοἱ ἀξΈ 11 αμεώῳ, τ ἧὰ ἤρτ 
Η μυσε,δοτοι ἔχιν ετδὶ ἡμυΐω,σάτθη5 δ σπηεηῖο.. ᾿ " ἀρηῤθ, 
Η᾽ μφαγνόοιω,οτατοτοπρογξν εὐοὶ ἐμφαγνοέω Δρυᾷ ΕΟ γ ο] ἡμοά ἐαμα ρικ 

εχροἐδέςξταζον ὄηεγνώναι άπ οἰτααπτ δί πιο ροῦδητ. ἐμέ τὺ δὸς 
Ηἰ μφειωβμθονραττῖς. τυ ρεγ ρα, ἂρ δξξ. τῆς πΊ, ἀμφιέννυμι Εις  ςηΓὶς ἘΣΎ ΤΑΣ 

ο ατα δι, ἀμφέσα αὐ ὠμφεν, ρτατοτυῖτ, ρα ὐμφέϊμαιγττίηαις ας δ μρεηεί, 
[πηλρτο αὐνοπιεητο, ὃς ΟΧτγΙ ἢ δςιι5 8ζ ἸητΓΙ πίθοις. τἐπισλ ῖηαι 

Η᾽ μφίξαλλον ἡ Ῥτο ἀμφέζαλλον 5 ξογ αἴοοιις αὔπιπηρτο διιρτηςητο : ἃ . βιἰμάλοκι ἀἰίῃ 
τῆ ςπ,.αἰμφιζαλλω. : ,αδαπρομέρα 

Η᾽ μφιγνόνστε, {π}} Πἶτογ ἀπο πγεπτι πὶ Ἔχεγί πίοοι!β ασσορῖτ. ἘΠῚ τ ὑπρηΐ,,ηρ,, 
οτιτ ότι οτὈὶ ἀμφεγνοέωςν πὰς ὃς ἱπηροσξν μφιγνόοι, «μὐμιωρω͵ 

Η μφιεννυύμίω, ἐοάεπο τποίο δι ρπιοητιπι ὀχιτιαίεοιις απ ρ τ, ΣῊΝ 
ΕΠ δυτοτη ἱπιροτέ, ρα ἵν οτθοι δέξ, ὠμφιέννυμι, ' (ὐἰβπρϑ ρ ορ, 

Η᾽ μφίεσει,αοτ." αὐ, οἰ ΓΔ πὴ νου δὶ ἐμ φηέννυμι, εχ ̓ πτιπτ ἢ ςΠὶ, αν ἱ Ἀδδνῇ γρη 
φιέω, Βαδεῖ νογὸ ὃς Τρ (πὶ Ἔχεγ ἢ ΈσιΙ5 ἀρ πισηξιπι, πᾶτη τος Μία, 
Θα]Ατῖτον ἀἰςὶ ἄς. 7ετ εἰμ φίειστι, ; μην 

Η μφίεσμαι ρτατι οι ΚΡ ΑΥΐ ἰαίοπι νοτδῖ:ν πᾶς ραττῆς αὔμφιεσμῆθος., ΟΝ μη οι 
Ρτο ιο Πιρτγὰ μαϊυμήτηιις οτίά πὶ μφει μῆθθο, πᾶπι Ππηρίεχ ἔννυς Ὁ νμῃβηκ κηβα 

ναὶ [ειι ἕω ἔαοῖς ργατογίσι τη ρα μαι. ΠΝ ΟΝ 
Ηἶ γα πη: ργατοτίτιπι ἱπυρεν βς ἑξπη ν ἐγ Βὶ εἰμὶ οχ ἔω, ξλεῖτ βηϊπὶ ᾿; ΜῊΝ 

16 ἑὼ Ἰπηρεγξοξζαπι (αοτ. εὐ} ΠῚ 2. ) δον, ἐχ ψιιο μος ὦ βτρεῦ δαναη αι ὴς 
[νῃσορεπ.ἰἀεόσις τΟρ Ϊ]ΑΓΙΓΕΓ μαδοτίν, ποι ἴτό τοττῖα ρου οηᾶ ᾿ εἰ ὐμερῳ 

“Παρ ]ατῖς. θα οαστὴ τορα]ατῖτοτ οἶος δ, ρογ σοητιαξ!οποπι εχ ὑ τα οτος 
ἥεννο! ἔς, Ὁ οοάοπὶ τπεπιατοίω. ΝΙΠ ἔοστὸ [ὦ τοῦτα: Ροτίοηα αὐ μα ορς 

τ ᾿ δίς ας ν ραιταηάιιπι ἔτ ἡ ἥσις ΠΤ τῖ οἴ: ἐσλίω ςουτταΐζαππ, 
εχ ἴσλεεν Εὐατῇ. δπτ πουπα 1 αὶ ἀϊσαητ ἰωἦ Τοῖς ετῖ δαὶ Ἷ 
ἀϊα!εέγο ν[ιτρατί ρτὸ ὅσαν,ογαητ: ξ 4 οἶτι5 τοὶ ἐχοπΊρἰαπι ἀε- 
«Πάροτο. ᾿ 

Ηἶν, ἧς, ἢ, ΑὉ ἡ αὐ ρτο φυμὲ, Ἰάοπι ναΐςητ αιιοά ἔφίω, ἔφυς, ἔφη, ἀἰςεἰρᾶ, 
ἀιοοθα5.ἀϊςοβας. ἀϊοίτιιτ ομΐτη ἃς ἐμὲ Ρτὸ φημὴ, ντ ραῦο {πρτὰςς 
Δῃηοτδιὶ. ἷν 

ΗἿ λυτεπι Αὐρ᾽γατιμτιν εἰς δοσ, 5. α ἔοι ν στο] ἡμίν ντ ἔσω ἃ τίδνμ δος 
Ἡ αδὴ- 



᾿ 

ἐπ σεαβν᾽ 
Η 

ἀρ γι ἢ Ἠ μμδυκότεενρατεῖς, ργῶσι ρογ  δϑν, το τυ. κὐαισϑω; 
ἅν Ἡνάλῶσα,αοττνα ἕξιν οὶ ἀβαλίσκω, βχςἸ φητὶα βατοτ ἀξ, αἰαλασῶ, οχ 

Ω ὠεὶ " - ᾿ Ἡβοθαρα ἀπιπτιμοσπ. αὐαλέω: ἀαρταθησαπι μα οης ἐχυγίη οι ρΓῸ αὐνί- 
[ ᾿ "ἢ λῶσοι, δἰ ΠΣ ΠΊτοτ γοτὸ ρτατι εν ἔνα ξξ, Ειοῖτ ἀλωκφι, ρα τ, ἰω ἄλω- 

Γ΄ Μαρᾶοτ.ΓιΡΑί. ὃς ἐωαλωϑίώ, ρτο αὐνίχωκ αὶ καὐήλωμαι, αἰηλώϑέω. πῤ,͵.͵.͵.͵͵ Ἠ!ναντίωμαι» ργᾶτνρογξ, ρα [ιν ει δὶ ἐναντιώρμω;, νῃάο ὃς Δοιυλίτ. Ῥ ΔΗ͂, 
Ι ἀὐαντιώϑίμν, δζ ραττὶσ. ρυαοτι ΡοΓΕ ἰωαντιω μέ... 

π, ᾿ τι γαξα,Δοτο ιν αξ, γε] ανάσσω. 
ς΄ ἩΗνναρᾳ,αοτ, τἀ ἔν οΓὈ] ἐναίρω, 
ο΄ Ἡ ασερργωτπηροτξοξϊ, αὐ, νον δὲ αὐαίσσω. 

αἰέν Ἡνόδωθην,Δοτ.Ι. ρα ΠΟ νοὶ αὐσρόομαμεχ ιιο τἢ.. ες δ ραττίςιργατετ, 
ἜΠΗ ᾿ ΡΑΠ. ἀὠδρωμήνθ.,αοτιαιτεῖα παὐδρωϑείς. 6) 
ΤῊΝ Ἠγεγχργαοτ.ο ξεν οΥθῚ φέρω, πγιιτιιατίτῖιι5 αὉ Ἰπαπτ πιο πη. ἐνέγκα, 

ἥ δουῖϊι, 2,4 ξ. εἰ ὠεγκον, Μεάτα: αἰτοπὶ γοςὶς Δογ.ι. οἱ ἰωεγχοί- 
με ο ζαι μίω,αοτ.» ἰωεγκόμιω, ἔα ἶ 

5 Ἠνέγμα, ρτατογιρογέςξε, ρα εἰ ο τὰ τῇ οπι ας, φέρω, πηπτιατί τι ππι 
ΣΑΙ αὉ ἐνέγκω, ντὶ ἀϊέξιπι οἰξιπαπὶ ἐνέγκω ξλεῖτ ξατοὶνέ γέω, ραΠιρτα- 
ἊΝ τοτ ἰω εγμαιγ γτ ἐλέγχω ξαοὶτ ἤλεγμα!. Ψηάς ραντιοϊρίμτη, ἑώε- 
ἢ Ἐν γ Ν πο τος νι "νέ πύκα Δ ἢ γέϑίω,Δοτ. ΣΡ τ ν ετθὶ δόλια ἐνέω ξλοϊδητῖϑ ἔπτατο, αἕξ, ὠνέσω, 
ἀβακηη ἵ νηάς σςοπηροί, ἐκηνεϑίω, 

ΜΕ πεκα,δοτ τ Τοπίσιις ΡτῸ ἀζεγκαγὰ τε πΊ. ἐνείκο, σοηττα τερι απὶ 
γυχηιαα!ν. ἢ ετίδπι Ρτο ἰώειξα,ντ ἰωΐεγκα Ῥιο ὠὔεγξα, δί ἐϑυκα ΡῖῸ ἔϑηστε, ὃς 
ἜΝ ὶ Πιαῖ ἴ4. Μεάϊα νος ἀὠφκομίω ἀἰϊοίτιιν εχ μος ζφκαιαταθο διι- 
ἄρα. ΕΗ ἴόαι τοξοτ ἀπτιγ δά γο διαὶ φέρω. : ἄξειν, 
ἀοκίαιον Ὁ ᾿ γ»δπεγα ΥἹΈ. τον οἱ. 2. νοτὶ ἐπιτατὶ αὐέπφν ΓΟ 4110 αἰαγρρδύω ἀϊεὶ 

"ἊῬ“ [οἱ ετ: ἀρ] οὶ διιρτθεαϊο ρτὸ αὐάπειρτο ηιιο βοεῖς ἀιοιιητ αεί-- 
ΠΝ παπε ρεῖ δηδάϊρ]απαίμηιηι. 

ὑϑ μη Ἠ γείχοντο ργφτοτ. πηρετβςέξ, ρα ἴον εγδὲ αἰδχομαρδαρίοχ δυσπιεη- 
ται Πα θοπ 5 ΡΓῸ ἀνείχοντο, 510 ἡμαειχόμίω [πρτὰ ργο ἀμσει- 

“5, 

πορεενσσνντι τ 
ἜΑ χομίω. τὰ ἱ 

σε Ἠδγεπον, ρτατ πηρογένεὶ δοτ.Σ δέν, νογδὶ ροςτῖςὶ ἐνέσω, οχτεηίς- 
Ι ΔΎ ΜΙΜᾺ ' »» ΠΕ... ρμεβαδεης Δι ρπηητιμπι Ρτὸ ἐν εἶπον, 
νον! Ν᾿ Η νεσεοαοτ,Ι ἀξ. νοΓδὶ αἰνέω ξαοϊοπτῖς ἔτ. αἰνέσω, Εχ 4ιιο τῆ ἘΠ. εἰξ 

ὃς ἱππιροτγίς ἐξ. ἠΐνεον ροςτιοὸ γε] Γοηϊοὼ ρτὸ ἤνοω 7 8114 ἔχέξα 
ςοητγαξεοηδ. . 

Ἡνεχέϑίω, λοτίπ.1ωραὔπιν «τ ἀξεῖο αὐείχο,πιατιδητῖς ξατ,αξζιὺ 
αὐακ ἑω,ξαοϊεητίίαιις ργατ. ρα, αρέρνμαι: εχ οὐππι5 τοττῖα ροτίο. 

ἡἀμμη οι 

Ὴ , 
Του μια} 

(για, ᾿ Βπρ τ δοτίϊειις 1|ς ἰωεκέϑνίω, ἔλέϊα (γ τοῖς νου δ }1ς Ἰόρα 4ιια 
ἐκ Ἐγᾶζ ἰῇ ρου τί πιὰ 5 οὐ [πιοαὶ {γ(ξο]ς [ξϊα εἰς δὲ ἴῃ δίρέϑίω 

ον Ἂς ἢΠπη]ἶθιις. Ηάθετ νοτὸ ἴάσπι δου Ππ. ἀὐεκέϑίω ἀπροχ δὰ- 
ΒΠΊΘητιΙ ΠῚ ντ ἠμεπειχο μίμ ἰυὐευχόμίω, ὃς [τλ}}18..0 0 0ῦᾳ 

Ἡνερ ὀμύω Δ οτΙ Ἐ.2.εηε 4, εἰ οπὶ ν εγδὶ αὐέχω μαίσεητίς ἕπτ. 2 ἀξ, 
αὐαχωχαχετιιατίτιπη Ὁ αὐαχ ἕως ν πὰς Δοτ.2. 4 Ἐξ. ἑὐέφίον, εχ 4110 
1116 πηβάϊας : ἀπῖθὸ μαδεητος ἀϊπρίεχ διιρπηθητιπιγντ ὃζ ργα- 

τ" 
μεθ 0.11, 

ἽΜΗ ἴ 5 ͵ .»" δ νὴ τὐθαπαιο οςάφηϑ ζωεχεϑί ΓΟ αὐέορον ὃς αὐειχομίω,. τ ξ 

εἰλκύμπ Ἠ νέχθίω,Δοτ.Ι. ΡΤ. ν ἐγ δὶ αιξεια φέρω,εχ ἱπυ τι απι, ἐνέγκω, ἔλοῖτ ε- 
ἀκυνω ἕ ηἰπὴ Ἰά Ρτατοραίϊ, ἰὠ εγμαιντ ἐλώχω ἡλεγμα). 

Ηνέῳγα, ἀπ} ]1ςἱ ἀιρπηςητο ἀϊοίτιιγ ργο αὐέῳγαγρτετι ροτξ πιά νετ- 
δὲ αι αὐοίγω, Ατεϊοὼ οτίαιη ΡτῸ αὐβγα ]υσηρτο ἐρτάτοτ δὰ- 
ϑτηητιιπη. 5 τ} Πἴτοῖ ραγτῖς, ρτ. Ρ 417 κύεῳ [μ΄ εἴς ΡτῸ αὐεῳγμέ- 
γί. [εἰ αὐωγμῆσδ-, ΣΕ 

Ἡ νύλαμα ἀπ ΡΠ 0] ἔτ! ἀο πὶ απραιεπτο ρτῸ αὐήλωμαμ τ! ἀέπιαιις ἴωη- 
λωυβοίξι. ργο αὐνλωμᾷΘ-,ὃς ἰιὠνηλώϑίω ῥτὸ αὐηλώϑίω, ὃζ νοος Δξξϊ- 

οὐδαδ το 

καρ, υΔγὐωὠήλωχα ΡτῸ αὐήλωκᾳ, ὃς ἰωήλωστι ρ το αὐήλωστι:ὰ το πὶ. αναλί- 
ἀμ το ΚΟ. Ε΄ σκῳ ξρίεητε Επτ. ". αὐκλώσω, αὐ ἸπυνΓγοΥ)0 ἀναλόω οτιὶ πὶ δὲ αἰ- 
ΩΝ τογαζια ταητὰ πὶ οχ ράτῖς διροηταν 1114. πᾶπὶ τηοάὸ ἰώάλωκᾳ 
εἰκα 5. δζ ἰὠάχωσα ἀϊοϊτατ, πιο ὁ αὐήλωκα, ὃς αὐήλωστι, τἀ έτη ἴῃ ἐς 

ΠΝ ᾿ τετγὶϑ τεσ ρογ 15. ἯΙ χοΣ 
,ς Ἡνηντοιδου. τ. πηςά.ν οτίοὶ αὐαινομαιαοϊςητῖς ξιατ, τ αὐ α᾽νό και, ΤΙ τη Δ 

πλὴν ς Ρεγί εἰ ωγνέμίω, πἸλρυτὰ Ἂ ἌΜΕ 
τῆϑίκι, τ νϑε ἥτις ΗἶἾὟνϑεν, Ποτίςα πρυσῆ σῷ λ εἰς ν ἀϊοῖτηγ ΡΟ πλϑεν Θηῖς : ἢ- 
αἰ νογ σὰς βέντις. Θ- ρτο βέλτις!Θ-. ὃς φίντετος ῥτο φίλτατος, τὰ δυτεπι 

Φ : [- ἤλϑεναοτ.: δύ, γευθὶ ἐλδύϑα ΤΥ ποοροη βαοαδ Ρρτὸ ὕλυϑεγντ ἴα- 
ααἰνίμναν: Ῥγὰ ἀοσιιΐ. Ν 
ἀρρῦῖο δος Η ϑισμβθίθο, ραἐτίοῖρυ ργατ, ρει, ρα, εχ αξξιτβεπιατς αὐϑίξω, 
᾿ Ἡννὴ, νἹὰς ραυο ρὸπ τη Ην͵δ, ρει, 

Ἡΐγεγμαι, ρτατιρεγξς ἐξ. ρα, νετθὶ ἀγίέθομαι, νης ΡΑτεὶςῖρ. δνεγμές 
γΘ΄ Ατ δου. πιςά  εἷϊ ἡνιξαμίω. ὁ ΠΣ Π5..Ὲ 

Ἡνίσε Τγοτίἐιπι εἰν ργὸ ἔνιδὲ ἔδιι ΤῈ το Ρ ΕΘ ΠΕ ΙΡΕ ΤΗΣ. μα 
Ρὶστγ. Ν οὐιλτι ὃς ἰ ἀϊοιιητ τἀπὶ Το τα8 εοάεπιὶ Προϊβοάτιντο- 
εὐϊτήιγαιο 14 δριιὰ Αὐ πορμαμεπὶ αιοαιιε. ᾽ 

δ ωτων οἰεδιαῆεο Ροετῖοο ρτὸ ἰμπε » ιιοά οἵ ἜΑ ΦΕΝΣ 
νεγθὶ ροοτίοἱ ἐνίπηω. [τα Επζατα. δθητ αι: φοτηταπι Φ.ιαἕξεῆς 
να Ἰητ. : 
Τυίασοτο, ρτατ, πηρογέιν οὐδὲ ἰνίσσομαι. πε ἀπτο πη (υδιοτήρτο, ἔο- 

ταῦ ργατ. προτέρα. ροετίοὶ νετθῚ ἐνίσσω, ὁ ΠΑ ΟΜΝ 
᾿Ἤ γοϑεε ρτςτ, ππρά:νογθ] αὐϑέω,πτεγροΠτιιπι ροοτεςε Πα ΘΠ τ Ὁ 
΄ ὥϑει,νε νοΐπιης ποπημ}}}} τεσςπτίογοβ. ἘΡΉ ἡ 

Η᾽ιοίγίω,λοτίξ.2.. ρα, ἀξιαἱ γετδὶ ὁβοίγωγρταροίξετε Βαθ6 
ΤΠ ΘΏΓΙΙ ΠῚ ΡΓῸ αὐωγίω. 

τ  ἡμοᾷ ἘΠῚ ἀμπον ὕτο ὡρ»σἀυέχθηγοίε τὴς ΤΟΥΣ οτῖ. ἘΞ 
γεγδὶ δῶμ αὐαφέρω νοὶ ἐμφίρωγαχμτιιατίτει παι ΣξΏτηπι τελέξϊὶ 

Η 969 
δ ἱπυιΒοπι, οἴω, Ηυβέταιις ργφιοσίτιιη μος λυριηοητῇ (υμπὶ 
οΧεγιηίςςι5, 

Ἡλιοχαγρτατ, της 4, νοὶ ἐνέγκω ἴξιι ἐνέχα:ρτο 40 Λειὶςὸ τοάιρ!:- 
ς οΑτῖς ἀτιαθιις ἰη τ]! θιις Π τοις ΡΓαίςητῖς ἀϊοῖτιγ ὀνψώοχα. 

Ἡ γον, Ρτοτ, γηρεγί, ἐξ, ροςτοὶ νοτθὶ αἴω, σμητ τατηοῃ 4} πηδ! ης 
ἀἴςετς ΡοΓ γποορςι ροίτιιπ) οἴο ρτο ἰαθον αν αἰύω ἀοτίπατο 

« ΦΧ ΊΠΠο αὐῳ, 
Ἠ νται,τοττῖα Ρεγί. ΡΠ ταν ἐτθὶ ἥμαι ἐς 40 Πιρτά, 
Ἠ Ὅτετο, Πιρογξιν οΓΌΙ ροετ οἱ αὔτο μαι. ΡιῸ ιο ἐπ ρχοί ἀϊοίτως «- 

«ἰωτει νςὶ ἀπυψώτησε ἃ γογῦο αἰ πτιγτάίαω, 

Ἠΐντασε, ἀοΥἰ τ. τι ξξων! νεγθ] αὐταω ἐλοϊςητῖς ξαιτ.ναὐτήσα, Ρτο ὡ;- 
πὴτο Διιτογη αιιοὰ Ψατίηιις ἀσοςρὶϊ εχ ν] ρατῖς δι (ας ςχοπὴ- 
Ραγῖδαβ » τθροηςηάμιτι κὔτετο εχ πα πιο εἰ ρτὶ οτίατη σοι ϊοὶς 
ιτοτίτατϊς, 

Ηννπ(ολοιωρτατ, προ βν τοὶ αὐτιζολέω, 
Ἡντιδύ κοι, ρτατοτ.πυροτές ξέν ογ δὶ δξξ. αὐτιδεκέω, εχττϊηίδοις5 ἢ2- 

Ὀφη5 ἀτρ πισητιιπν. Αὐ ἰωὐπηδήκφιω, Πςιδὶ τοΡΟ τ Γοτατ,ΟἸοι ρτο:- 
ΤΟΥ. ροΓβγευδὶ αὐταδυκέω,γττίπαιις μαθςας Δι πἸσπτπὶ Ρισ 
αὐτιδίκοιωυ, 

ΗἾ πο τοιτῖα Ρεγ ρα γιργατ, ἐπιρογξ μμον, 
Ἡ υυον, ργατογιϊ ρει , ἀξειγετδὶ αὐϑαω, ἱ Π πια]]ς εἴϊε ἀοτ.2. 
Ἠδγαγαγρτοοτ, ρεσέ πο: ροοιῖοὶ γοιδὶ αἰωγίω (ιρηϊβολητίς,ἴιδθοο, 
Ηωμαρρτατ, Ρετγξ, ρα], ν οὐθοὶ αξξιιὶ ἐνόω:ν πᾶς ὃς ᾿ἥδη. ἰωϊώϑει,ἃ-- 

Ριὰ Ηεΐ. ι 
Ἡγαξᾳ,λοτ. ΙΑ ξγων ογ δὶ ροετίςϊ αἰώγω. 
δ  ὠρϑροιω, ρ γα. ΡΟΥΓ ἃς, νοι] αἰορϑθω,, ΠΑΡ ἢ5 ΘΟΓΆΙΠΕΠΠῚ Α11- 

Ἐταδητιιπι ΡΟ αὐώρϑοιιυ, [Ἰ4έπταιις ἴῃ φουλξε,: ἀωώρϑωστι ἀϊοῖ- 
ΤῊΓ ΡΓῸ ἀὐῶρϑιασοι,αται!ς οοίίοπὶ ποάο ἴῃ γοςε ραίπιια. 

Ηγώχλοιω, ἢπη]ῖτον οἱ ργατ ἐπιροτέ, νευθὶ ἐνοχλέν ἀιυρίεχ Βαδῶς 
Δι Ρ πο πτυπι ΡΓΟ ὀνώχλοτω. [τ|Δέπιαιις ἀῃ Δοτ. τ. ἰωωώχλησοε ργῷ 
φγῶ χληστι 5 δί ἴῃ Ῥγατοτίτο ρογί, ἀὠώχληκρι ργὸ ὀνώχληκᾳ » ὃς ἢ- 
{τοι ἴπ νοςς ραίπιια. 

Ηξα,Α(ρίτατιιπι, εἴ λοτ.τ. λέξιν οΥΡῚ ἠκα ξλοϊςητῖς ἔατ.τ, ἥξω »Υπάς 
δὲ ὑξει ἀριά Η εἴ ιιοὐ ἐ χρ.οἐλϑύσεται, 

Ηἶ ξαιλυτεπι τοπιῖ ποζάτιπι ἰρέγῖτιι, οἰ λοτ.τ, νοι ἔσσω ἔα Έὶ εχ 
ἀΐοσω Ροτ [γποοβεη νεὶ (γ μφτοίηιν πάς ἥξαν,αριιά νατίη.ιοά 
ΧΡ. ὥρμηστιν : ὃς ἀριιά δορβιοοὶ. Καὶ ὠρὸς τί δυσλέγις-ον ὧδ) ἧξεν 
χέεα : τεδηΠειιὸ ργουἑπηρι τ, ΑἸτοααΐη ἧξα οἵδ οτῖλπι ἀοτὴξε; 
αξὶ, νογδὶ ἄγω, Προ] ἤςσλης σΟτΗ ΠΊΠΠΙτοΓ ἤγαγε Ἰητογάμπι γογὸ 
ὃς κατέκλασεγαῦ ἐο ἄγω ἔξιι εἴγνυμι αιιοὰ Πσηϊῆσας 5 ἔάηρο. γε 
ἀρυᾷ Ηοιπογιιπη πᾶσ» κατ᾽ αὐχένας ἡξεγοτηπιθιῖς σοπέγερῖτ σοῖς 
αἱοο5. ΡΓῸ 410 ἥξε ἔδιι κατήξε, Ατιῖςὶ (οἱ ςης ἀΐσοτο ἐαξέ ὃς κα- 
πέαξε,ν ΟΟ4}1 " ἴῃ εα τε] τανε Πιρτὰ απποταιὶ, 

Ηξε λυτεπι, θα Ηείνγ ς Ἔχ ΡΟη. σίου ἐπείη ἕπτ ηκουσενγ λέξαι εἰξ 
εχ εἶξε, ν᾿ ᾿άεπι ἱπημῖτ, νοτίο εἶπ ἡ» ἅζ [υδέοτῖρτο ἴδια αἰογῖρτο 
τνῦ (ἀρτὰ ἥκειν ΒΑ θυ πιμ5 ἃς αἰ καξον ρτο εἴκει δὲ εἴκριζον, 

Ἡρουῆν, Ῥεῖ [γποορεῃ ῥγο εἱομᾷν » νπάς ὃς ε Πι οτίρταση δα αἴογι- 
Ρίμπι παῦε. Πα νογὸ ἡ ἴομᾶν 5, οἵα ργῖτπα ρετίς ρ] υγεργσιπι- 
Ρεγῆνεὶ δου 2. 7έον οχ τῃπγασ, εἴω [ου ἐΐωνργο ακιο ν Πιγρατὶ 
(οἱες ἐζως  τίτιιτ αυτεπι οο ἩοπΊοτις ἀϊςεπς Οὐγτικ, Ηομῷν ὥς 
ἐκέλόυες αὐαὶ δρυμοὶ, φώδιμ᾽ Οδυοσειῖ, Ἐτ αἰϊψιαητο ρό ϊ, Αλλ᾽ ὅτε 
δὴ 3} νῆα ϑοίω κ᾿ θῖνα ϑυλάστης Η ομῷν εἰχνυμίνοι, δα;τ αυΐρτα 
ἴωμῆυ φιλο ας ἀϊξξιπ ν εἰΐης » Προ σατο,» σά πλιιδ5 1 Πδίπα- 
ἄζίιιο. [πᾷ ρτο φὸ ἐἰοὶ ἴομῇν αἴο. : ς 

Ηἶον, ρον ἡ προγοη ἀϊοέτιιγ ρτὸ ἢ ἴον ἡ ντ Πιρτὰ ιοηιις δἀπιοημ. 
εἰ διτοπιὶ ργατογιἠπηρογές ξξον οἱ δου. δέν, γοιθὶ εἴω . (ρτο 
40 εἶμι ν[πγρᾶτὶ (οἰ θτ) μαοπς ἀϊα!γ ἢ ἀτρ μι ΠΟ πρὶ εἰ, δί σρο- 
πίω τῷ ε εἰς Ὡς Ῥτ᾽ πιὰ ρετίοπα Ρ] γα 15 ἰναῖτις Πμς ἱπυρεγίες, ἤππς 
Δοτ.2:Ε[Ἐ ργαοοάςδης κἐομῆν, Αἴ ΟΧ ἦον ρογ [γ προρςη ἐπ ετὶ ἰῶ σὰπα 
{π|5 ἀπηποτας Εἰ, 

Ἢ, ὄνηστις,αοτί[ξ, 1.4 ξ,ν τὶ αἰονίω, γῃάς ρατεῖς! ρίτισ ργατοτι ρα; 
δονηυβυ θυ, 

Ηὔπαφον,  ποιφες ἵπαφο)λοτ.2. Δ ξεν οτδὶ ὠπα φίσκω ίει ἀπτάφυ,. 
Ἡ σαλμαρτατ ρ ΓΕ ρα νογδὶ δξείαι ἐσ είγω, γηάς ρατγεὶοὶρ. ἡπείς- 

γιθ. Ρ Ἷ 
Η πεχθαϑοντο δἤεγτιιγ ῥτὸ ἐπυχθαν οντο 5 Ργξροῆενὲ αἴϊυγαρτο δι:- 

Βπιςῆτο Ἐχιγ!ηίοοι5»ἃ τῆνον, ἀπέχθαλοριαι, 
Η πρίϑη,δοτ α ρδίϊιν ετθὶ δξξ. ὑπό. ἣ 
Ἠ’πις ϑίω,λοτ. τ ρα ιν ογθὶ ἐπισέομαι Πρηἰ βςαιι εἶδ. ποη οτράϊταγ 
τλ  ΠἾ »οχ ἀξξίμο ἀπισέωγποη ογοάο, Πάςπὶ που ἀμ ροο Οι Δᾶ 
δἰυθητ οἵδε ετῖαπη δοτ..Ραῇ. νογθὶ ὅλ ςαμαι»ἱπτοτρτοτδιτου ίοῖς 
αἱ ἀϊςοπτόίημις ρεατιροτΕ, εἰ οπιὶ ὅβέξα μαι οἢπο δπίςημαι. 5εἀ 
ΗΪ ρᾶτιιπη ὄθηςημόνως τ] Βὲ 4114 δἴϊετοτς ν]άςοίιτ. ἢ 

Η  πόμην, Ψ'τέπιρτο ἐκολούϑοιω αβοττ, ἀἸοίταιις ας ἱπυρογεν οὶ 
ἕπομαι εἰτι ἀέπηαις ἀριιά ΗεΓ]ςρίπηιις ἥσετο ἐχροίτιηι ἡἠκολύϑφ. 

νπάς ἀπ οἴτη9 ἕπομαι ἀπ Ρ]Ὸχ ἔασοτο ᾿πηρετξ, νεΓυπομον νοὶ εἰς 
πύμην: ροἴλογίουἘ ταπυθη ΡῸγ αἰ ρ μι ΒΟΠριπ εἰ» τη δῖοῦ νἤις οἵ 
τάτη ἴῃ σαττπίης αυὰ τι 1π ρτοία: μοι αἰ!ρπιοητά ἴοςο δἔολαΐ » 
ντ εἶχον, εἷλον, εἶπον, ὃς Ππη}}1α. Ε ἔ 

Ηἶπ]αι.τοττία ρεγίοπα ἤησ. ρτατὸτγι ρετ Ε, ραΤὅμμαι!» εχ δξξίαο τὰς. 
ἀῆρ: ΡΥ 

Ηἶ ραν, οι τ ἔχιν εγδὶ ὠρωςν πὰς ἴῃ φοπιροί. ἐπῆρα ἐπήθα. Ατὺ- 
εαϑθης εἰδίςρτο ἔοι δβογίρτο,εῆ ργατπιράιν ετδὶ ἀρργρτῦ 



πο γΠταυῖτ5 ΕΠ αρηο» Αττὶςὶ τε δι Π1σατῖς ἀπαθας ᾿π᾽ τ αἰ ἴριις 
{πτουῖς ρε δυτίς, ς 

Ἡρκοτοτεῖα ρογ Πα σιργατ ππρογξ ρων, οχ το πγ ἐρέω, ᾿ 
Ἡ ρέμηνγᾶοτοτ πη σιν ΕΥΒῚ οξξ, ὄρω, ἐχ ἀοτῖτο αὐτίιο ρα, ἄς 4110 

ῬΑΠΠῸ φατέ, ον 15 τοττὶα Ῥίυτγοΐραντο ἀραά Η εἰν οι. Ιερίταγ, Ἐτ 
ριιᾷ ΗΠ ομλοται ἤραντο μέγα κλέφ τῷ ααιδέτϑς τιιγῆμτι 9 ἡρώμθα 
μἰγε κῦδος. 

Ἡ Ῥσρα,πλεττὶ σαι ἃ τγαπίρο το αιυρπιεητο (ἰἸοἵ τ! ΡΓῸ αβηρᾳ νιν τ 
ὠρορα ῬτῸ ὁρωρα, ἘΠῚ Διτοηι ρταῦτο πιο 4. ν ογοὶ ἀρ ἀρῃ ΗΟ Πηετ. 
ν θὲ Εἰ. ὃς 411} ἐχροπιιητς ἅρμοσε, 

Ἠ ραστέμην,αοτοτυτη οι ν ἜΓὈῚ ἐθομαι, ἔγοαιοης ἀριιά ΗΠ. εἴ τεττ. 
Ῥετγί ηρράστετο. Ρ ΓΟ 4114 τ οτγὶ οἀπ[ σοπγίπατο σι ἀἰ εἶτ ητοτάμπι 
πρρίσσατο, ἡ 10 ὃς Ἡρήσετο ρα} τη τά. 

Ἡ᾿ οἀῶην, ον. ρα ΠΤ νεγθὶ ἐραομαι. 

Η ρᾶτο, ργαῦτοἰ πη ρ ον ἐι ρΑΤ νογθὶ ὠδρίομω. Πἤρατο Διο π1) 6} δοτῆ. τ. 
τηςάήςν ΕΓ] αἴρω. 

Ἡ᾽ ρχγένδ», Δ ΟΥ.1, ραν οὐδὲ δξξ, αῤγαίνω,ν τ ὄθμαὐθο εἰ ἃ πταήνω, 
Ηὕμα, ΡΥατογΡογ ἐς, ρα ν οσθὶ αὔχομαμ: νας ἃς ραττίςῖρ ὐρ)μέ- 

γΘο. ΠΠῸ ααιτα πη ρατεῖςῖρ.  ργμῆθον, αιοά Η εν ἢ ἐχροη.εἰργθ- 
ἐϑρον,κωλὺ ἐμῆσον γε ἃ τις, ἀξξῖιο ἐργώ Πραϊ οαητενάτοοο, ργο- 
Ἰήδεο. 

Η᾽ρἐϑήνγαοτ. τ, ρα ιν οὐδὲ ἀ εν, αἱρέω, πα επς (γ ο] ἢ τῷ υ, ντ δὐρέθην; 
ὅς Πυλ1Π 12. Πᾶτῃ αἱρέω ΕΔ οῖτ ξιπτ.1.8.ξ} ὐρήσωρτατι ροτ έϊ, ἥρηκα, 

ῬΑ. ἤρημαι, 
Ηρα ργατιπηροτξ δός, οἰ α!ἋΔ6 τὰ τῆ οΠτ. αὐρέω, Ὁ 
Ἡ ρείκειςρτῶτ. ] αἿ χα πηροτ τ, νοτθὶ ἐρείδω: γης ραττῖς, ἐρειζώς, 

ΗῬεῖκον αὐτο πη ο[Ὁ ἱπυρογέιν τ δὶ ἐρείκω, 
Ἠῶ τονρτςτ πη ρ γέ, ρΑΊΤιν ΟΥΡῚ αἰρέομαι, ξ λα ἀιιτο τ νος αἵνέα ἴπ 

ελάεπι ρογίοηδ ργατ,γαροτγε, ἔλοῖτ ρει, ὃς ἴῃ ρτῖπια Πηρ ἥρεον, 
ὃζ Ῥεῖ σοηεγδξε, ἥρφεω, 

Ἡ ρει ψαντο λοτ. τ ον ογδὶ αόξ 1 ἐρείπω, ἔλοῖτ ἐπλτη δέξινοος Δογ. 
τούρειψα, 

Ἡρενοζετγιῖα Ῥεγγ παρ, Δοτοτ ρα ἐς {πο {ρτά. 
ἘΠΡε παι Ρ τοῖν γξι ραῖτιν εγθὶ δξξ, ἐρέφω, 
Ἡρεστί, αοτοαν αξξνν οὶ ἀῤέσκω οχ αῤέω, ἘΠῚ οτίαπη Δοτοῖ αέζιν ετδὶ ἐ- 

ρέσσω Πσῃ! ΠσΔητΙσογοτηΐρ θιντ ἀρὰ Αρο]]οη. ἢ πο, Ατροπ. ΠΡ. 
1. Οἱ οἹ᾽ αδα λυ στέ μῆμοι ἱερῆς ἐκ πεσμια τα πέτεης, ἤρεσεν ἐς λευῖύα Θρη- 
εἴγαον, 

Ἡ ρετισεέμην,οτοτ πε νεγδὶ ΔΕ ἱρετίζω, , 
Ἡ Ρετονρτς το ροτιν ἐγ] ἐρομα), Ατεσα πη. ηαπὶ ΤΟ Π 65 ροτ ἀρ μα δ. 

Θαμπι εἰ ἀϊοιιητ εἴρετο » νταπηοῖας γί η “Αττίοιμτι ἔρίτιιγ βιοτῖς 
γτὶπηροτῖ πόμην Ρτὸ εἰποόμην» Ὁ ἐπομαι. 14 ς ὃς ἰδόμην, Ατ Η΄- 
ρέτο οὐτηι ἐ δά (οτί ρτοχείε ἱπηρεγξνογθὶ δέξαι εἴρω. 

Ἡ ἐδύνησει, ΟΥ̓. Ἐν ν ΕΟ ἐρδυνάω, 
ΗῬημας ργῶτιρετ ἔξ εξ, ρα ΠΤ ν ογδι δξειε αἱρέω ἔλεϊοητῖς ργατ, ροτγῇ, 

δέγοδρηκαγουῆτι5 ἀριιά ἘτΥ πιο]. πιςητῖοτεγτῖα ρεγί ρ᾽εγ. ἑρήχασι: 
ῬΙα ]ααιη ρον ἢ ἐρύκει η ἢ. ἱρηκέναι, 8. ράτεῖς!ρ. ἡρηκωώς, Εχ εἶρι- 
μια) αυιτοτη εἰς ραττὶ οἰ ρ ἡ ρημᾷΘ.. 

ἩῬημῆν, αυῖπερογ γησοροα ἀἰςὶ τγαάϊτ ρύὸ ἡρηχαμῆν. 
Ἡ ήρειν» Ῥτατ. Ι α[ΠπΑπιρογξ, πιο ἄν ογΟ ἀξω , ποι πὴ μα οῃς Δ1 

βιαππομτιαη γ ἰκηκόειν, ἡλήλαντο, ὃς ΠΛ] 114 ὁχ Ῥταῦτ, ροτῇ. πιεάϊο 
αρυρανντ ἠκυκόειν Εἐχ ἀκήκοα, ὃς ἐλήλαντο εχ ἐλήλα μαι. ΠΙῸᾺ ἀὐτο) 
αξηρα Αττὶςιαπη οἵξ ργατιπιοᾷ. νον Βὶ ἀξώς ρτο ὅοα μα σεης Ατεϊςὸ 
το Πσατας ἀμας ΤηἸτία ἐδ [ἰτοταβ ργαίςητιδ, 

Ἡ ρήρειςο, “ΠΟ 116 οἹἘ ργδτν 1 Πἀπυροτε, ρα, νογθὶ ἐρείδω, πο- 
ἀπιτη ΠΑΡ Β5 ΔΠρ ΠΊΘΠτΙΠΠῚ ΡΓΟ ἐρήρειςο, Ἔχ ΡΥδτΟ ΡοΓΕ ἐρήρεισμαι, 
4ιοά δὲ ἱρίηπν μαθοῖ Ατεϊοὸ γε} 1ςατᾶ5 ἀτια5 Τηΐτῖα [65 [τς 
τᾶς ῬΥς [Ἔητῖς Ρτὸ ἤΐρεισμα;, Αριιά δι! ἄδην εχ μΠΠτοτῖςο αιιορ ᾷ, 
τὸ ὃ ςίφΘ- 45 μοῦλα ἠρήρειςο τῷ σιιυασπισμω κὶ ακραξοῖς ὑαστῆρχε τ εὐ 

δον τὸ τὺ α᾽εἰξίσπατον ον Οἱ ται ςη ἱρίς ἐχροΐριμος, 

ἩῬηστετο,αρι4 Η Οπτογιιπι, ΔοΥ τ τ σἄν ογΒῚ ὠρρίομαι. το δ ἀτῖτὸ ΠῚ 
(ετῖρτοτοϑ ἀἸσιιης ἐφαστοτο, τ οἰζοπ ας σοπηρ. ᾿-ἰξαρασοκϑει ἴτε ΠῚ 
ὁ οὐρασιυος, ἐπάρχτος κατερατος. ΕΠετίταιε 11Ππ| αῤήστεῶτο Τοπὶςῦ 
Ῥόεῖτς απ πν αρινά ΑὙ ΠΟΡ]ν. “σατο Τρ ΠΊ115 Κατειρα στή μῆνος, 
Ατ ἐρύστετο. Γρῖτῖτι! δίροτο ὃς Γίογίρτο 45. εἰ δου. τ. πςα, 
νετγδὶ αἱοέομα. 

ἨΡ ϑίω,λοτο, ΡαΠ νετθὶ αὶ αὔρω ας  Θητὶς ρου ρα ἕρμα, 
Ἡ ρϑρωσως,δοτ.1. αὐχιν ΕΥὉ] αρϑρόω, δ 
Ἡ ρεκαν,Δοτ.». ἃ ὅενν ογυὶ ἐρείκω,αρι Ἡ ΠῚ, 
Ἡ βίκει. Ῥυατον Ια Γαπαπηρ τές ἐξ, δξξ, νοῦδὶ ἐρίξω, γπάς ραττίςῖρ, 

ἡρακῶς, 

Η ξιπεν,τουτία ρα Δοτ.2.ἤρεπον,οχ εἰοππαῖς ἐρείτσω, 
Η᾽ριπώϑυ Διιτο πη; ιιο δι! 4, βξοτε ρτὸ ἔπεσεν, εἰς ἀοτ. τ, ρα νογ δὶ 

ἐρέποὼ, ν 

Ἡξσω, ον λιν εΓδῚ ἐρέζω, νἴρειστε Δ τα τ οιπῈ ἀρ μτῆοηρο εἰ ἴῃ 
εἰ πτα οί αὐτο α ξεν οεγδὶ ἐρείδω, 

κα, ρει ρογ δέει ν οὐδὶ ἀἤρωιν μας ρα Π ἥρμα). ὃς ἐπ σοπιρ. ἐπ ρ- 
κοι, ἐπιρρκοὶς, 

Ἡ ρκερ ργδτ πιρογξν δὶ αῤκέω, 
Ἠ Ἔκεσε, οὐ, τ,ἀξξ, οἰ ἐπὶ τἤοιη. 
ΗῬκται,τοττ]α ρει Πηριργατιρογξ ρα ἤργμαι οχ τμ 6 πι.αὐχόμαι. 
Ἡ ραδεγρατγεϊ οἰ ρυρτατιζγ, ἤρκανεχ αἴρω, ἡ τ 
Ηρμα ται ρογ, ρα, γ τοὶ δξζ, αἴρω, ἐχ αξχίπο ρτατοῦ ρα, πᾶς 

͵ 

Ἢ 
βαττιεῖρ. ἡ ρρῖ 9578 ἴπ δοπιροί, ἐπυρμθι, τὴς 

ΗΓριούμίως, ρτςτ προ γέ γεΓθῚ αῤνέομω.ς 
Ηἤιωτο, ρτςτ τη ρεγξιν ἐγ ἀῤνυμαὶ γΠτατὶ ἀρι ρόοτας, 
Ἠ Ῥρμαρτατοτι ρετῖ ρΑΠΠ, νογθὶ ἀξελεὶ εἰ σόω ἔλοϊοητὶς ξμτ, τ, ἀρόσω, 

ἘΓ ὁ. Ἂ 

ΠΝ ὟΝ (υρίοτῖρτο; εἰξ ρταῖξϊπιρονινετθὶ ροδεῖςὶ ἔρομαι ἢ: 
δοϊΠοδητὶς ἐρωταῖ, ἱπτεγγοσοινηάς εἰξ ἤροντο χοά Ἡςίνς, εχρ, 
κρώτίιν»ἱητοττοραῦαπι. ΡΓΟ 4μὸ 4ἰἸο σα (ΟἿ ες ἀἰοὶ εἰρόμί. - 
{οἶτὸ οἵοςο διι»πιεητὶ, ντ εὐπομίω ρτὸ ὑπόμίων, Η οόμίχυ Δυιτο ΠῚ, 
μιαθοης αἰϊογῖρταπι ἴσα ΠΡ στήρτιιπι γε Ἐ ἐπηρογξι Αι νοὶ α- 
δία αἱρω Νεγιαίηιιο πχεταϊηῖς Ἐτν πι. : ᾿ 

Η ρρστι,Δοτ. τἀ Ἐν οΥΡῚ ὠρόω ξχοϊςητὶς ἔπ|τ.1, αἰρόσω, ΕΓ ο, 
Η εφ(εσυπ:ρενῖ ΠΡ ἐπιροτγξ ν ρόμίω, ἢ π᾿ ἢ σαπϑ ἐρώτηστες: [εἰ ἀό τη 

πα ἤρου [εοιπάα ροτγί ἰπηρογΕ ἡ ρόμην,αὉ Ἢ Ἀπ ωμωΣ Ατὐ ρῷ 
εἴτ (ξοιιπα ροτίργατ. ἐπηροτῇ, ἑρέμην αὖ αὐρέομαι.. 

Ἡ φρειῦτο, τοττία ῬογΓΡΙατ. οἰ ἀς πὶ ἐπιροτ, δ ρρύμην,, ΔΒ αι πο πχ, 
αἱδέω, 

Η᾽ φρύτο, ρτοτοτ πηροτγξ ραν ογ] δέν, ἀρήω» ἀρυ Ηείνς, αὶ οεχρ. 
ἠρηπρλάτο, ἐσπείρετο. Ὁ 
ΗἾ»στο αοτ τἀ Ἐν ΓὈΪ αξωιν πάε ἥρσεν αιιοΐ Ἡείγο.ἜΧρ. ἥρμόσεν, ΑΣ 

ἥρστεν 5 4οα ἑάςπὶ αἴξοττ ρτο ἐπότιστιν, εξ αἰ ἀῤδὼ Πσηίἤσδητς, 
Βαμπηςέϊο, γγῖσο. , ᾽ 

Η ρτομτογτία ρογί, Πησιρτῶτ. ρα, ἔρμα; εχ αδτ. τ, ρω, 
ΗῬτημώ,ργωτογιρογβθξε, ραν γοὶ ἀξει εφτοίω ξλς! Ξητὶ5 ἔατατ.,, 

αῤτήσω νης ἐπηρογΟ ργτογΡ ΕΓ ἡ ρτήϑιως ν τη Ρτοιιοτ ἠρπήϑιω 
βεέχθ. : 

Ηἶ ρτο,τοιτῖα ρα Πησιργαε  αΓαυαπιρογῇ, ρα, ἴρμων » εχ αξείιο 
τἰνοπη,αἴρωιντο τὸ χῶμα ὅδ τοσοῦτον ἄρτα. 

ΗῬυγῖν,Δοτ.:.Δ λιν ἐτ δὲ ἐρϑύγω, βλοϊςητὶς ἔπτ.2.ἐρυγώς γε ἐλδίϑω ἐ- 
λυϑα 4 ΠΌ]πτα ἀϊρθτῆοησο δύ ἘΧΈΠΊρτο ε. 

Η Ῥυκεν, ργτ πη ρογξν εἰ ἀοτ.Ζιν οΓΡὶ ἐρύκώ, 
Η Ῥυον,ρτςτ, τη ρεγέ ξεν ΓΟ αῤύωιν πάε ὃς ΔΟΥΟΥ, Πγ6 4, ἠρυΐστιτο. 
Ἠ Ῥυτο, ρτςτετι  υ Πα τ ρογΕ ραΊΤν τοὶ αξξ,ἐρύω: οἴ ταπηοη ἤρυτο 

αξείειὸ οχρ. ἐρύστιτο. ; 
Ηἴρχατο,ἀεπὶ Η οί ἢ. Ἔχρ. καϑεῖρκτο, ΝΊ ἀοΓΠΣ τα πη ἢ ΡΟΥΪ5 οΧ -ἰ 

Ροπῦμιπι καϑ'ειχμένοι στιν, ΠΑ πὶ [ογπιᾶπὶ παῦε ργωτογιτῖ ρ! - 
ΔΙΑ ΡοΓ ΠΟ οἰ γξαςἰςητὶ5 τογτίαπι ΒΡ] αγαῖςπι εχ τοτῖα πη σιι- 
ΤἸατὶ, ἰηίεγτο « αητε τὸ, ἃς ργασεάξητζο τε πῈ} ἴπ αὐρίγατατῃ σοη- 
τποτίαςντίη Ερχατο νἱάοις οΠ ὃς ΠπῚ} 115 4115. ΕἸ δπτοῖῃ νεῖ 
ἃ τίν: πν, ἔργω, νεῖ ἃ τῃ ἐπι αἤ χω, πΠαθοπτ οηΐπι δὰ ἄϊιο ἃς ρᾶττῖς. 
Ῥτγαῖτι ρα τ, ἡργμῆθ' σοπιπηπεγντ Πρτὰ ἐχ Ηείγς, ἀοςι]. 

Ηἴρχθη, ἀοτοτιρα ΠΤ ν ἐγ θ᾽ αἤχομω ἰάοπι ρα σης οτπὶ Δοτι πιο άο 
ἠ ρξατο,ντ »ἴρχθη χέρών εἰδίκων αριιά Η εἴ, 

Ἡρὼ, [φοιιπιρογ λον τ ΠῚ]: ραρην» εχ αἰ οπ, ρα. ΑἸΙΟ Δα η:- 
ρώ 8 ποπΊεη οἷς ἐδείεὶ σας ΡῈ ἀροσορε ἢ ΡτῸ ἡρωΐ)νο] δος 
(τῆ! Ργὸ ὕρωα, ρεῦ σοητγα ΠΟ πο πΊ. 

Ἡ ρων, Ργατπηρογένν ἐγ] ἀξΈΠ] ἐράῳ, 
Η οἰδοιη ρογί ρτςτι ρος ἐν δ τάαιιο νοΪ 26 εἰμὲ [απι,νο] ἂν υμὲ 

γἤιγρατο ὅσο φυνί. Πους ὡ ποις οἵξ ἰμτογάμπι ἂὖ εἰμὲ. ἴπ-- 
τογάτιπι αἱ 1110 ἐμέ. Ηἷς, ατιτοτη ο ἴοτα αδἰσγίρτο πις Γαδίσυ!- 
Ρῖο ν οἵξ (ξοιηία ρετίομα [ιδιιζεῖι ὦ, δ εοάςπιτποιηατο 
εἰμι, 

εἶς, Πουῖςὲ ρουίτογ ἐτίαπν ργὸ ἰῦ, ογας ποπηπατίπιηιε εο Αἰσπη 
νίις εν τείογι Επασῃ. εχ Η υδο  άδ. (οἷδης εαΐπὶ ΤΠ ογοβν 
ἴῃ σνετζογο » ἀσοητος πετορήχαμες ὃς λέγομες ῬΓῸ πεποιηχῳ μῆν 

ὙΒεοοῦ. ᾿ 
ΗἿ σα, λον δέγινογδὶ φἴδωιν ε} ετ τ νΕΓΡῚ εἴδω,ν οτίο « ἐπ γί {ιδ- 

{ετῖρτο ἐντ ἴπ ρ[υ Γ παπΊροτε χει. 
ἶσα, [ος ρεγνοτθὶ ἥμαν ρτίσητιτεπηρ, ὃς της, πτοίϊ, 
εἤσων,τοῦ ἀν ροτιρ!ατεριςτογάπρογ ζῶ, κὶ τοῖα, εἰμὶ, ἔπι αἷρ ἦτον 

μαθθεὴς Πρ τι ρτῖ ἴοτα, οἱ τουτῖα ρουίοηα ρί αγα]ῖς πηοάὸ Δοτ. 
1. ἥστα αὉ ἄδα, υποφὸ ἀοττοξσο ΔΌ εἴδω : Ἰἀεόσιις ἃ ϑΑτῖπο οχ- 
Ροπΐτισ ποθὴ (ὉΠ πὶ υσῆρ χον, ἰοἀοτα τι ὄμνησαν. ἐδύξασαν; πες- 
Π οἱ εἴδησαν ἐγίνωσκον, οί οητο 9 οὐδ[[ ἀφιγ μᾶμον τὸ πεΐματ αν ἦσαν, 

418 ἀριμὶ δυΐδαπη Ζιοσας 1’ σαηττ. ΕΠ ετίδην ρογ γπατοῆπ 
ῬοΙτιιπι Ῥγο ἤσαν, ντ τγα τς Εἰ. Ηος ἀπτοπι ἤϊσαν εἴ τοττῖα 
Ῥογίομα ρἱττι ργατι Ια υαιπροτγί ἤειν, ἃ εἰγιω (ει εἶμι Πρυ18- 
οαπῖς πορϑομαι Ν τς ἃς ἤσυδυ ραιο ἐῃ Ετά, 

εἴδω,οχ αίχῖμο ἧσα. 
ς Σ “. 

Ηἴσειτοντῖα ρογ  ἤπσ ΔοΥ. τ." σα, 
“ ΄ Ω . ᾿ 

Η σε, τοταῖα ρογῖ Πη σα], οτοτιαξοιν οἴ ΑΒ ὅημε (οχ ἱπυΓεεπιατ, ἕω) τς 
ς᾽ ὄ ἐν ἥ. 

νο] ἐχ ἡϑω,[Δεόχιε ΗΠεἥσειν ἐεχροης πο [ο] τ ἀφήσειν, περ-, μ᾿ 
ψειν»εἀ ετία πη τέρψειν, 

ΓΙ 5 - 5 ὼ 
Η σεν» οπὶ ἰοχΊσορταρῃιις ἱπξογρτ. ὀκαΐϑισεν, αο« ΟΕ ἃ 

Πραίβοαητο ἕζω (ει ἵζω, Ἐχροιΐς οτίδιη εἴασεν, [σ( τιπο τα ποῖ, 
δα ΜΝ - - ΄ - “»" 

(ρ᾽ τίτιι (ουδεπάιπι εἰ εχ εΠίτηδηάιπι4; οἱ Ρογ σοπιγέϊίοθε, 
ξιῶππι εἰ ἐασο,ὰ τη.“ χω Ατ ἤσεν εξ τοῦτα ρου οι, ἤσα,ανς 
αϑωὼν οἷ εἴδω,γτ {τρτὰ διυποται, 

ἃς χέγιυδῳ : ἀπότγατη {π|}}14 Ἔχ ηηρία ρα ἢ πὶ οσοιγγιπς ἁρυά, 
! 

Ηἶ σας, [ξσιη. εν Γδοτ. ἧσα, ἃ τῇ, ὕἵδω, ΓΝ 
Η σατο, οἴ εχ Ρ. ἱϑδύσατοιδε ταης οἴ Δοτ.ν οὐδὲ ἕα,οχ 40 ἕξω ὅς ῦ 

ἵζωτεχροοῖς εταπι ἡϑιν, δυφρανθ) δεεχνίϑη, ἃζ της οἰξ ΔουΙ, 1. ο΄ 
πιοῖ, νοΓδὶ υἰδὸμαι. Ατὕσατο, εἰζεταοτ. τ. πγεά, νεγθὶ γε] αἰδὼ νοΐ, 
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Η Η Ι 

Ἡ σέλγηνα, ποτ, ζει νον δὲ ἀσνλγωνω, νὰ 

ὅλα, ἤποΙἶσα ραταρορο {γ}]αὐ 5 αι ῥτὸ ἃ ς»ογαϑίςοιπάὰ ροΓ(Όη, 
“Ῥγαταπιροτευδ, καὶ τιν εἰμί, Ηἰ ὅνα αατεῦη σιλην ε Πιδίςεῖρτο ἤιὶς 
αἰσγῖρτονρτο ἐς Ροπιτατοίςςιπάα ρογίοπα Ππου]σοηϊ μη τὶ 
δ,αὉ οοάδιη τἰθηγᾶτε. διιησ αὶ πος ἴρἤτπὶ αι αἰςᾶτ ροτ ἔγη- 
τοροὴ Ροηἱ οτῖατα ρτὸ ἠδεεῶνα αι οἱξ ξοιιπάα ρετίοπα ἤηρ. 
τατιρ αΓπαπιρογβιαἐξ, δεινὰ τ, εδώ, Ργὸ αι ἔγοααςητῆα5 

οἵϑνα ν [ἀγραταη σοτῃ Ροεἰτιγ  ου ρ αν ΡΥ οἱ, 
Ἡϑα ἰπΕ αἰτίθιις νογθὶ ἥμα φάτο. ς 
εὔῶνας φησί ἀϊοίταν ρτὸ ϑῶδα, ὃς οὔδνας Ῥτοὸ οὔνα, α[οῖτο σρνε Δὲ - 

{π|5 ΠῚ ΘΩΥ ἤιι5 τθέοττ ἀρυνὶ Ἐυήϊτατιι. 
Ἡ ϑιείω, ἀοτ. ρα ΟΡ τι πιο αὶ ἃ νογὶ ἡσομω, 
Ἡ Διένοι, ρτατπηρογδξξιν εὐ ἀδϑοεγέωτν πᾶς ὃ ΔΟΤΟΤ. Ν ϑθνέγησαι, 
Ἡ ϑιετο,αοτ. 2. πρίν οΓΌ] αἰ να νομκαι ΕΧ αἱ ϑνέομαι, 

Ἡ ϑη,ἀου τι ραιν οὐ οἱ ἥδομαι. Η ὥτυ ἀὐιτοπη, το παι! ὑρίτῖτα ἃς Πι- 
(οτῖρτο ,»εἰ Δοτο ρα ΙΓ ν ἐτοι ἕξ ἴδω νοὶ εἴφω, νὶ ὃς Δοτ.ι Εξ, 
ἦσαι οαάοιη {πο νεγδα Παίνεγο σοπιπλιποπι, Πρ τὰ ἀοοι, 

Ἠ ϑυμω,ρτατιρον ἔραν ἘΓΒῚ αἰοναίομιαι, ΟΧ αὐ ϑϑοέοριαι ξασῖςητο ἔα, 

΄ πιαϊϑεησορον τάς ἀρ ΔΥ ΟΡ Βάμεπε κ᾿ ϑίωτα αοα ἐχροηὶ- 

ταῖτ ἐΐγνωσαιν, ὃς το τῖα ρογί το σιργατι [Γιὰ ΠῚ ογΕ, ἡ ὥνντο,ποο- 
ποπ ἰηβαν ρτατιροτΕ ὃς Ρ]  υια πη ροτε ἡδοδῶτι. 

Ἡϑυσαίμίω, δοτὶῇ.τ εὐνεια ἐπὶ τῆοη, εὐνάομω ἐλοϊςητις ἔατα. 

Ι αἰζδνησομαι ΟΧ ὦ ὥνέομαι. Ὶ Ι 

ΠΝ ΝῊ ΟΠ  ὥνησομα ἔαρ. τι ρα δ νογοὶ ἥσομαροχ δοναυϊϑύω, 

ΠΪ τ ϑυπ,ργανρ! αΓ)απηρογί, ρα. Τα πτατὶ τβοτη, ἐϑιέομα, Πρη]ῇ- 
τ΄ καπτὶς ἐννυμα ἰηάἀποτον οἴξίοτιν τ ἀρι διιτιὰα πὶ, κα ἡ ὥνητο κρόκω 

τὸν χιτωνα, ἡ οα ἜΧΡ. τὐρεφέξλητο, Ετ ἀρὰ Ἡετγοάοτιαι [της 41- 

Θθγοητο, ἐδδννοΐΘ. ἐῶνῖτο Μυδικυ τη ἢ οη, ἐῶηυδύθ- ῥάκεσι, Ατ 

ξϑατορσααι  Γυδίσγῖρτο, εἰς Ραμα πηροτξ ρα, νογθ 1 αὐδδνιαίο- 
μα! εχ ἀϑυίομων ηὐς (αἰιτυτιΓ Εατ.τ ὐϑιήσομαι. 

Η ϑϑον, ργατ πῇ ρογΕ νογθὶ ἐδρίω, ; 
᾿ ἨΓ ιμηναγαοτ, τ ξεν οὐδ ὶ εἰδϑημαίνω, 
εὐ δοόμιω αοτ.᾽. πον ογθὶ αἰ δναίομαι, Χ ̓πῈ 6116 ΠΊ. εὐ δ ἔομία). 
σιν, ροετῖοα ἴδ ΙὈγοθα Ράγάρορς (γ]1αἰρας σιν ρτὸ ἦγ γι λάζησε 

᾿ ἀϊας Δηποταιὶ ἴῃ Ηἶσμῷ ραυ]ο Πιρτά. 
Η  εἰω τοττία ρογί ἀι1α}15 ριατ, Προ υμην:αρι ἃ ΑΥἸ ΟΡ ἢ. ἴῃ Α-"- 
οὐ ριτῳ δ᾽ αρ ἡ σον ὶα οὔ, ἐκαθέζοντο, ςἀοθαηι. 

Ἐ  φυν τουτία ρογί. ἀμ} 15 ργατ,αγρογε ἤμην, 46 400 Πιρτά, αιΐάαπι 
τάρηςῃ πηα μης μάθοις Ρ]εοπαΐπηιπι τῷ σ ρτο ἑπίω, εἴξας αν 

οἰπηρεγίςξτο ἰὼ,ὰ τὶχ εἰμί, ᾿ ; 
Ἡΐφὴν ἀιιτο πη Ρογ ἰγποορθη ἔλξιυαι εἴ οχ κἰδίσίω,ν ετίο σ) ἴῃ σνεχ 

τῇοπηατ, ἴδω γε Πιρτὰ ἀοοιιὶ ἐπ Η σμᾷν» ν δὲ οτίαπι ΟΧοαρΊατα 
Ἂ μαῦςς. 
Ηςο,τοιτῖα ρεγ Ποριρτατ πη ροτῇ, ἥμην,ὰ γεῖθὸ ἦμαι. 
Ἡ σον. (ςοιηάα ρεγίοπα ἀτιαις ργάρτοι τὶ ἐπι ρεγές ἐπ] μὰν Πρη!ῆ- 

Ταμεὶς ἐγάπι: 1115 τη οη πιαϊ οητίδιις Βαθετς ρ᾿ ςοπαίπιμτη τῷ 
σ Ρτὸ ἥτον,οχ ἱπιροτγί ἰώ, ἘΠῚ κα το π, εἰμί, Ατ ἥσον, οὐ ὁ [ίοτ- 
Ῥῖο, εἴ (ξρυιηάα ἀτια 15 ἱγπσορξ μαῖα ρτὸ ζδειτον, γοτίο πανα 
δ) ἴῃ σοοχ ρυμηα ἤπρ, ἤδειν, πιο οἰ Ργατι ρ  αατηρογέαιτις ἃ, 
γογρι εἴδωχντ νἀ ἀςθ15 τὰ Ηἰ μῆν. Ἡἷφον νεγτὸ ίρογο ποτατ ἔρὶ- 

ς Τἰτι ετῖς Γοσιιη Δα ἀιι4 15 ργδρτογιτο ρον ἔυΐμον αὖ μαι, 
Η συω ϑέτηκφς,γδοτ.ΙΔἕξιν οὐδι ἐστωϑθετέω, 

Η' χολή ϑυηστιν,αοτ.1. ρανεῖ θὶ δῶν, ἀκολέω, 
Ἡ ςσο Εμτ.Τ Δξξιν οὐδὲ ἤυμινοχ ἱπ ΓΒ οι, ἕω, ν ο] οτίλπι ξατιτιι, ῶ, 
«γογθὶ ὕδω, 

Ἡ τες [ςοιιη(α ρον ατιρ ταῦτ πη ΡΟ ΓΕ, ὦ αὐ εἰμὴ, εἶτε αὐιτοππ, οπτα 
«(Ὁ ογῖρτο, οἰ ςοιιηζα ροτῖ, Ρ] αι ργαίοητὶς ἰδ πα ϑττμὶ ὦ Ὁ 
δοάεπι τῃεπη. ; 

Η τασεν,αοτ. ἀξ ετὶ ἐτείζω, 
Ἡξτει 9 ργατογίτιπι ἱπιρογίς δ, ξλιιχὶ ν εΥΡῚ ἀτέω: οχ 4110 ὃς ρτῶ- 

τοῦτ Πα υιαπηρ οὐ Ει ἐτιῤκειγαοτο το ὕτησεν » ὃς ρατεὶς ριρτατ, ρα, 
τηράθος 

Ἡ νίω ὃς ΗἼτον,τεττῖα ὃς [δου Δα ἀπια}15 ρέβποτιιπυρογί, ἐδ ἃ εἰο πη, εἰ- 
μὶ Ὀϊοῖτιιν οτίατα ἤ ον ὃς ἤσγν, [ὰ 4 ἤμην, ῥχατἐτπυροτει ραίπιο 
εἰμίάοτη τπ οι. 

Ἡὔτα,ῇτ : ρετ σγαἤη οχ ἐέτω,ντ γο] αν σταπηπιάτῖςῖ, πᾶπὶ ἕω τῖ- 
ταϊτίμιιηι νοι δὶ εἰ μὐ ῖπ ἱπιρετ.ἔδοῖς ἐΐσωγγπὰς Ρεῦ ςοπεγαξτῖο- 

“πειῃ ἢτ εἴτα, οχ 4110 τροπῇ [λοτῖςα μος τω βετὶ ἀΐσαης, ΑἸ1ο- 

ἡγεμο. 

βγε εν: ἢ} 

᾿πρίλέπ, 
αἰ υτοήπἢ 

1 Δ τ: 

ἐαμερῖμι, Ρτο λαΐοι, εἴ πησι ΡτῸ εἴπῃ. τογτια ροτί Παρ ἰδ αξλιαὶ ὡὰ τποπι. 411} ὃ ὄξω ἀϊεΐτιιγ ργο μος ἥτω,αἷ ἐοάοπιτμςπι. 

πα πϊησῃ- εἰμι, ἘτηῚ. σιν ἀϊα!ς το Ἀπερίποτιιπι αἴτν ἔπτρατὶ ετίδῃι ρτὸ ὅι Ηύυγῴ ρτατοπιρογξν οὶ αὐγίω. Ὁ 

ὐημσων. ει ὑαταῤχέ,ντ ἀριιὰ Ἡοπλετ. Καὶ μῖμ: οὐ τόσον ἢσιν ἐνὶ σ᾿ἡϑεοσιν ἐ- ]Η υὐανρτάττ ἀπηρ τ  ἀξξιν ΕΥ] αὐδείω, δον: 

ὡς πανὶ μοῖσι, σοἄ τιιας ἐ ΩΟ ἢ εἵξ [ἀδογϊδοπάμμι, ΛΑ ᾿ Ηυδάξαντο, ΓοτΙοὲ Ρτὸ ἡ υδάσαντοταΟγ.1. πο ιν οΥΡῚ αὐφάζομαι, ἢ 

ναὐμοκ τι, ἨσοΡΟΓ ΒΡΘΟΘΉΟΣ ΡΓῸ φησὶ αἱ μα γίιγρατο ΠπῸ 50] Ρεγροζορξ Η υὑδακὼς, ραττῖς  Ρ. Ρτοτοτα ΡΟ ἐυνύ δηχοὶ, ἐχ δὐδείω ἔχοϊεητς ἔτ, οὐ - 

γὐώκι, Ῥτο φημὲ, Αριιά Ηείγο. ὃς ΕπΠπ. 1 τοι ίσιιῃι εἴϊο αἴτε δίσα, ΟΣ 

νὼ ἣΣ Η’ σποιω,ρτγατ. τ ρογ , ξξιν ετθι ἐσιτέω, ᾿ Ἐπ τῆν δον, ρτφῦ. ἱπηρογέιν οἱ Δ0τ.2 ξεν οτΟὶ δα. 

Π πΐσκειν αριιὰ Η οὐλοτιμη ργῸ ἤσκει εχ ετοοῦατ, ΔἸ σε πιο ΠῚ » ἤσκει ἐ- Ἡὐϑιεωϑηγάοτοι ΡΠ ν οτοὶ αξὶ δυϑιώα, τὰ 

αὐ αια. ἢ“. εἰὰ καλαὶ, (οἱοῖ νετὸ δὲ "ἢ Δἰῖς ἱπηρεγεοξτῖς γεγθογικη ἴῃ εἰ ἴῃ | Ηυλίζϑιιστον»ΟΓ.1. ῬΑΙΤΟν ΘΕ] αὐλίζομαι: ἐΧ 410 εἰξδοτ.τιπιο δ ἐυλίς 

ποία ἢ ὀὀτετια Ροτίομα Ππρι]ατὶ τε αἰΤι πλοπεῖαπι;, ΡΓΟρῖεγ ἰςιισητοπὶ ᾿ σαν, ΐ ὙΣΤΩΗΝ τῶν 

ὑπδὶ γοςαί ἐπι, ἰῃ ςοπτγαίξίοης ἰἀἸρίαπν ν τοεΐηοτς, εἰξ ἐπίτιμος ἧς Ἠυξήϑον;Δοτ. ρα Πον οδὶ αἕὶ αὐξέω ξλοϊοητῖς βατοτ ἀῤξήσω: γπάς ὃς 

σκεῖν Ρτατ, πιρογένο δὶ ἀσκέω » ΡοΓ σοητγα ΕἸ ποι ἐλέταπι εχ Ργατ, ρα, νὔξημαιρτατογιαῦτοσι αξὶ,οἰϊνύξηκο,» ὃ ΔΟΥΙΓἘ.2.. υὐ - 

μ ὙΑΝ ἢ τὰσκέω,, [λοϊ εητὶς ἢ ἃ. ἀ- ᾿1Ὲ ΞῊΣ ἵυρω υρατουροῦ ἵν ὨσΟραΠ ΡΓῸ νυμησείμην,γ τ νοαητ ποι - 

κὐδε ς Ε΄ μ σκήϑίωγαοτ. ῬΑ τ, οἰ οπι νειτθὶ ὠσκέω ἘΣ ΘΟ ἐρΐα ᾿ἐ- ΤΠ ῥῶ δ: Ῥ Ἢ Ἵ ἷ Ρ τὴ ἐν με ἔτι ἈΦΡΩΟΣΟΣΣ 

μὴν ΠΝ σκυΐσω,οτ [ξ.1.8 δὲ, ἤσιονστι, ρτατ, ρο τε δεῖ σρηκαρρᾶ εὐσικοηκα,,ΕΧ πὶ το σπα ε ὶ δύράσκ: ἣ 4 ᾿ εἴτα ἐ Ὰ ὩΡῚ ΕΣ 

εὐὐαπίναταις σαι τεγεῖα πηρι]ατὶς δογιζας 111 Ὸ ἡσκήϑίω. Ῥααι ϑρω αὐ οῖδῦ ΔοΙ.᾿ ἀετοόν ρα, ἘΠ ΣΥΝ τηξα: ν οσοόυ- 

ὸ Η' σκοι; τοῦτ ΠΊΡΟΓΕ οΙα!Γἀεπὶ τβεπι, ἰσκι ως ἐχμὴν ἤιις υὐἱρώμην, σις ἔλοιϊτ δοτι δέ, δ εν 7 δζ πιεά, γος δ- 

: Η τατιρογένογθὶ δέδια! ἀ δὼ, Θϑμυν. ς τῶν ς ὶ 

οὐαμεο αὶ ἘΝ ἘΤ ἢ ἘΌΝ διηξ αὶ ̓ πτουρ τ τ [ΕΓ εὐἰξ, 1 Ηυρμιϑαρϊαβηνρτςτι ρει ρα ἃ τμοπι ἀξε, δρίσκω [αεΐξητε δατα, δ- 

ὑἰαιαία θαι {ε 41,4] ςάυταις οἴϊε Ρτϑτοτι ρετ ει ρα. ν ἐγδὶ ἕω Πραϊβοδητὶϑ ἐ- ρήσω αὖ δὐρεω. Ὀιοίτον οτίαπι ας ἀαιρτησητο δυρὴ ὅδε» νὲ δύρημαὶ 

γι [0 πρηυν ζω [οι ἵζω,ὰ αι Παρτὰ Πα διαΐτπτι5 ετιᾶ πὶ δοτιντεα, ἤσατο, 1 τὰ- υοαιὶς ὅς δ᾽ρεϑην, : ὙΎΑΝ, το 

ἐδ αὐπιι ἤν τηοη γατ ππιὶ δά πτοάτιπι ν ἤις εἰΐς χα εῖπιο. Ηρω,οοιιῃιροτί, Δοτοῖοὐυθαιμην,ἀς ΠΟΎΣ ἀἰϊχ!. ἢ 

“" Ἡσμῷ ρτὸ ἡδειμῖν ἤΠσ ροἤτιπη αἱτ Ἐεγπιο]ο 6115. νεγθῦ εἴθω [α- Ηὐσε,λοτ.ι. ἀξϊ- νοΓθὶ ἀΐῳ ΠΡαἱ οαπεὶς γοοιξοτοσ . δρυ Ροξτα5. 

αν μ 41" ϑδτε βταν διοή ἤει ἔ1π ἀ08}} ἡ δαιτον," δειπίω τ ἴα Ρ᾽ ατοδει μήν ἀϊείτας διιτοπὶ {ΠΠπ|4 ρον διάλυσιν εἵ!ε ξαξζυιτι ἐχ σϑω. 

ἵ Κϑειτει ϑϑεισειν, Ρτο «υῖδας ἀϊοὶ ἢστον ἰσίω ἢ συν. ὃ ςε, "σαν, ἔγαςον 1 Ἡφειδ' Ἵκεισαν»μτοδτ. ρ᾽α[α
παταροτξοέϊ, ξεν δὶ ἀφει δέω, ΕΧ 4010 δέ 

μεν φν Ῥς ἀιρβεμποιρὶ εἰ, δὲ τροπῇ πῇ δι εἰς σ. ΝΗΟππμ]οτίιπιχαε ποτ δ ραττεῖς, ρεατι ροτ ἡ φειϑυκῶρ δέ Ῥτῶξοτ ἠπηρογξ ἡ φείοειν. ΤᾺΝ 

φδὐβιαίδιπὴ δἰξοττ οχομηρίδιντοτὶ ἐἴσίω ρτο ὁ δείτίω, μος ἤπο διιτοτῖς ποηλῖ- [ Ἡφείϑνγάπρ οἱ ἀαρπιοπτο ΡτῸ ἀφείϑυ:αοτοι. ρα ιν τοὶ ἀξ, ἐἰφίη- 

με, λοϊεπτῖς ριον ρα. ἐφ εἶμαι. ᾿ 

Ἡφηνιακὼς ἰτὶ ἄς πὶ ἀπρ οὶ ἀισίτοπτο ἀἸοταγ ΡΓῸ αἰφυηνιακώς: Ρατῖ; 

ργατ ρεγξιδέγιὰ τιοπιατς ἀφηνιάζω. ᾿ 

φϑαι ἰηῆπιργατιροτε ρα ἥμμαι αν ἕξ τι άτῆο. Υ 

Ἡ ρίει, ἀρ !1ς1 απ!ρῃγεηῖο ΡτῸ ἀφίει : τοττιᾶ Ρευ τηρ, ρας ΠΊΡΕΓ. 

Δί οχ ἱπαΓτβεπιαφιέωγρτο ἀφίηραιοα εἴτ ἐχ τὰς ἀφέημε: ἤςὰτ 

ἐτίθει φιιο αι ΓΟΡΟΓΈΠΆΠ5 ΡΓΟ ἐπίϑη,οχ τιϑέα. ψατίμεντάεταν 1π- 

πτιετα χφίει ν[γρατὶ ἐτίαμι ρτὸ ὧς ἀφίει; [ἃ μος ρατᾶ οἰϊ ργο- 

Βαδι!ε,ορύζαις μαθεῖ ἘΧεπΊρ ἷν, 

᾿ χιλιαποίνινι πο, τὸ σ᾽ αἰ ἐσὲν ἡςίω αἴνλο πλίω δαάκνειν. τ ρτῖπις Ρ6Ι (ριατι δ ἐμᾷ 

ΡῬίο ἡδειμίν, εχ Εὐτὶρ. Ηες. εἰ δὲ μὴ Φρυγων Πύ;ργοις πε σύνταις 3σ- 

μᾷν. ἸΝεσοποη τοτγεῖ Ὁ ὉΠγ4 15 ὅσουν ΡΓῸ ἔδειστιν» νος ἐχ οἰ ἀεπὶ 

ἘΒείο οὐδ) ἀφιγμένον τὸ ποίμπαν ἤστιν. [τοι ΠΟῪ (φοιιηία: ἡφΈΡΤΟ 

ὕδειτε, εχ Βορ οο 15 Οο] οἰνὶ5 Ὑμεῖς μὴρ δὰ ας ε τὲν πρρμυϑέα, 

Ἡς δτορμ,π 1 οχ πο νοτ.ῖπ 400 ὦ (ιδ(οτιδισαγαιοί ρέγρε. 

τᾶπὶ ἴη Ἐτυπιοϊορὶ ὀχ απ ρ αγθιι5 εἰ περ! ςξταπη,ιαπὶ ταπιςξ 

γ χατίομοπι ἱρῆιῃπι ἐχίρογο πηδηΐ ξείξαπι ἤτ νεῖ οχ ἱρίο ἡδειν μ.- 

ἔϊο εχ εἴϑειν νοτίο εἴπ υ» ὅς Πρ στῖρτο ὁ. 
ἵ 

Β ν "ὦ . Β Φλο  ᾿γ ᾿ ὦ 

τῳρίδι ᾿ς ἥσ εγασνεῖ Πιοτας:(δοιιπάα Ρογίομα ἴτη ρεγίοδι ἡμίωνἀς ητιο [ὰ- Ηνμεν ρτὸ ἠφίει δριιά Ματί. Εἰιαηρ.Ἰςρ πλι5» φαρῖτ τοῦ ὅκη φ,
 τ 

ν αμκεδιο ' τὰ ἧσο αιιτοπη » αἰρίγατιιπι. εἰκ ἰοουπ48 ρογίοπα ἱπιρογέςξεϊ ἧ- σις διενἔγκῃ σκῦδός τι διὰ πὰ ̓ερύ Ετ σαρῖτ, τ. τ ἐκ ἦφιε λ
αλεῖν τὰ δα;- 

ν ; ' ᾿ δο ἥμω.Κυγῆιπὶνε- μόγια ὅτι ἡὶ δήστιν αὐτόν. δ{{τ ιι] ἀϊσαητ εἴα δοῦυσ
ιοχ τῆ ἀφείω ΡΓῸ 

μίω, [ΕΔ εσαπνΠΠ4 ἃ εἶχα πη εἰμέμος ἃ νοΓ τὰ 

τὸ ἧσο οἵξ ἱτη Ῥεγατῖα! τηοὐ!.μαδέταιις ἔοταια ᾿πῈΡ ΟΥΑΙ: Ῥτς- 

ταετῖτὶ ρογές ει ρα πιῖνντ τέτυψο:νοἶας 
ἀρὰ Ἡοπι.Η σο παρ «ὧς 

ἘΝ νι φοῆν 
Ἡ σσικότες,ραττῖς ΕΧ ἤασικαρτιρετξ έν οὐδὶ ἀαπίζω. ᾿ 

᾿ς Η ήϑυν,δοτ. τ ρα νοὶ ἡ σσαομαι : ἘΧ 4110 ὅς ἼΟΝ  υγρεὶ ἷ 

ὴ ἡ, ΠΥ ἢ Ν ἡφσσ ὦ : 
ῃ 

Ἢ τ τθς δοω μεῖς Ἐχδῖ.. διιτεπὶ Ρ Η χοτεττία ῬοιΠοριρνατιρεγξαξι χὰ ἐν “ 

᾿ς ἀτοώ ργατπρογέν εγδὶ ἀςατέω. 
᾿χεν δ: τὸν οἴκον. πὰς ὅς Ἰωβπιρτςτι ρα ρα πρὶ ΑΝ 

 Ηΐ σε, (οἱςθατῖς:ροῦ γποορεῃ ῥτο ϑετερνοτίο ῃαιιΐ 61 1π σ:[εςιη- Β χβέϑον»γἀοτα ΡαΠ. νοὶ ἄχθομαι οΧ 
ἜΣ ἀξίερεο Ε- τα 

ΠῚ Ροτίοπ, Ρ] ργατογ ρα μαπιροτι ἀδεινοχ τῃνεϊδωντ Ῥτο- σομα!: Αἰϊοφοῇ εἰ οταπιτοττία ρετίομα ἀμ ι}5 ΡτάτΟΣ: ῬΕΙ͂ 

σὲ κινίήνν 

᾿ . ον ΠΑ - 

Ἢ 
ἀφίω αιιτ ἀφίημι, δε εἴτ ρΡοτίι5 Δοτ.2, Εχ τΒεπι. ἀφιέω [αςἰςητὶ5 

ΤΠ βμτ.2. ἀφιωώ,αοτ.2, ἤφιον, 
Ἡφυσείμον,αοτ.τοπιοά. γεν] ἀφύοτω ἔοι ἀφύω. ν 

Ηφωρίϑοι ἀπ] 1οῖ Δ ρ πῖςητο Ῥτὸ ἀφωρίδαμἴτβηνρτοτ, εν ξ ρα ἃ 

τῇ ἀφορίζω. Τεὐφέπταμις ἢπ ἀοτιτ ἀξλ. οἰ! 4ς πὶ τποπι. ἠφαρεζον ἀϊ- 

εἴτις ρτο ἀφώριζεν. ΑπΊΡῸ ἀριά δ ἀατη. ὮΝ: 

ν 
ἔγωιντ ἀρτιά σι ϊά."- 

ἥ 



97. Θ 
γθόμεν Ὁ εοάοπι εἰ ἄχθομαι. Ὁ να κἷὴ 

Ἡ χβημαινρτατιρογΕ, ρα, ν εὐ θὶ ἐχθανομαι ξαεϊουτὶς ίοτ. ἐχθήσομω Ὁ 
τμαἤτατο {Ππ᾿6Πγ,ἐχθέομαι, ᾿ ἡ 

μ᾽ μίω, Δ ον. ρα ιν τοὶ αξὶ ἄγω Ε᾽ εἰςητῖϑ ρτυραί μαι, 
Ἡ χβέμίω,οἄϊο βαΐ:ποτ.2. ποιάν οὐ] ἐχϑαΐομαι ἐχ ἐχθέομαι. ΑἸ Ο αι] 
τὰ ῥτατιπηρογξνοτδὶ ἄχθομαι. 

Ἡ χλυσεναοτ τ ἀξ, ν ογὈὶ ἀχλύω, ι 
Ἡ Ψυσεν,Δοτατ ταξειν οτδὶ ἑψέωι νης ὃς πιοή τιν οοῖ5 δου τ. το ψη. 

σῶτε. 
Ἡ ψω,[οσαπάς ρει Ππρ,Δοτα παρά, ἡ ψαμίω,κὰ τλσα, ἑπῆομαι, Αξεῖ- 

αἰιπὶ απΐεπι πῆ ἕλος ὕψα, εχ ξπτιάψω, 
Η νίκει, ργατ, Ρ[υΓπαπτρογξ, έξιν ΟῚ αἰωνίξω, 
Η ὡρρυυ,ρτιτηρετἐ, ἔν οτθὶ αἰωρέω: νὴ Δε ὃς Ρ] αι πιροτ , ΑΙ. 

χώρητο, ἃς Ἰῃΐϊπι. ἡωρ πάτα. ὃς ματτῖς, ἐωρημῆλθ΄, 

ΑΤ Η᾽ θά Ηςζς, εχρ ἥξεις, νΙάεταν εἴϊξε (ο- 
ςαπάα Ρετίοη,ἤιτ, 7 πιο, ϑαγρύμαι εχ νεῖ Ὸ 
ϑυώοσω,αμοἀ οἰ ἀοπὶ Πση Ποατ,ΡτΟΡ το: ΠΔΠ) 

ἐ ϑιίοσυσα ἐΧΡ. σσδύδοσο, 
ΧΆ Θάτεο, Ποτϊοὸ ρτὸ ϑεώ ἔδιι ϑεαίετοχ τΠι6Π1. ϑούομαι 

το ϑεάομωι, οἴϊ Διιτο ΠῚ πη ρογατιρταῖ. 
Θαλέει ροετοὲ ρτῸ ϑεώλει:ὰ τῆς. ϑωλέω ΡΓΟ ϑείλλα, ν πε ρα Ηο- 

ΠΘΓΠΙΠῚ σύες ϑειλείοντες οἰλοιφῆ, 
Θαλφϑῆ,Δοτ. τ ΡΠ, ΠΙ δ᾽ μη ξΈ 1: πλοάϊ ἃ νεῖ ϑτίλπα, 
Θάλωμβνγαοτ.2.4 6. Πιδἐπηξξ, πιὸ αὶ, ἃ ϑείλλω να] ετίαπι ϑαλέω, 
Θάμῶυσε 7 Τοηϊοὺ δὲ ροοτςὲ ρτο ἐϑοίμζησν, φοτὶ[ξ, τ. δξξία! νογδὶ, 

ϑειμξέω, 

Θαγέεινοἰ τ! 4ογη Τοπὶοὺ 8ί ροοτ οὐ Ρτὸ ϑαγεῖν» ἐπῆπιτ, δον.» δῶ, α- 
εὐπάπιπι φιοίδφατι ἃ τῃ ἐπι. ϑεινέω, Γδοιιηάππι Αἰ1ος ἃ ϑείνω. Ψ η- 
ἀε Ρατιτίοὶ ρ.ϑανὼν, ὃς ̓ ΠΗη,Ετιτ.2. πιο α. ϑεινε τε. 

Θαϑοιαι, φοτῖ{ξ,ζ ορτ, τη ] ΔΌ εοάςῃι ϑεινέω ἔειι ϑείνω,ν εἾ ετίδηι ἃ 
ϑινήσκω {ξοιιπάτιπη 4105. αυδηημαπι 1 ϑνήσκω εχ ϑανέω οΥἹρὶ- 
ποσὶ [ἀπιρῆτ. 

Θανῶμωφξατ, ᾿νε, οΠαΓΔςπὶ τῆ πτιν πὰς ᾿π ἢ. ϑεινεῖ ὅθι. 
Θαοντα,Τοηἱοὲ να] Ποτὲ Ργὸ ϑεοίοντα 5 ἃ ϑυίω ΡτῸ ϑεάω, γε Πιρτὰ 

ϑυίεο μα. Πγ115 ΡΓῸ ϑεάεο (ει ϑεω, 
Θοῤσει ΠῚ ΡΟΤΟΥ ΕΓΟῚ ϑεύρσέω, 
Θσαι το ϑέασαφοηϊςὸνο! Ποτῖςέ :ΟΥ.1.πηοά, ἵπιρ. πγοά! ἃ το." 

ϑάομαι ΡῬτῸ ϑεώομαι ν πτρᾶτο. Ἔχ 4110 δὲ ϑείεο δύ ϑαΐοντε, ἀς 4ι1- 
Ὅιις Ῥαιίο δηϊέ, ΤΒεοοτ. ϑεῖσαι φίλ. ὡς καλὸν ἔσδει,αἴρςο. 

Θαυμανοιῶτερ» [ΟὨἾ6 4 ὃς ροοτίσα ἀρ δι ΠΟρὶ ἀΠο]τίοης ρτὸ ϑαυ- 
(ιαγοιῶ τος: ραττῖορ, Ειτιτι ἐξ, ἃ νευρὸ ϑαυμαΐνω. - 

Θέ πιρογιρτγαίν ογδὶ ϑεώα, ρον σοητγδέξιοχ ϑέας, 
Θείει, Τοηϊοὸ δὲ ροετῖςὸ ργὸ ϑεῖ. ααπιρτο ἐπτοστὶ σδιί ἱτ ἀέπι- 

ας ϑείειν ρτο ἀξ. ϑεῖν ἔξει! ϑεέῖν, 
Θείτυ ϑείης, ϑ εἰνγαοτιλιορτιν οΥδὶ πίϑημι, 
φεϊσμῆν,ροειϊοὸ ρτο ϑωμί, ον χιδξὶ δ᾽ πη, αὖ εοάςιη τῇ, Ἐὰ- 

εἴπας ςἰπὶ ροοζα; οχ {Π10 ϑώμᾷν ρτπιὰὶπι ϑέοιν. τοίο] υτέοης 
Ἰοηΐσα νοσα 5 οἰγοιπβοχα,ἀοῖηάς Ἰηἴδττο ὁ ϑείοι μάν, ὃς (ν Το]ς 
απ, Ξείοιδν, αιοπιοάο ὃς βεἰομῆν ἀϊσιης Ρτο βώμῆν, ὃς τερπείομῆν 
ῬτΟ σραπῶμ, “. 

Θένα ΒΗ πιαοτ,» Δ, ἃ νοῦθο τίθημι, 
Θέτε,ρετ [γποορέπιρτο ϑείητε , ντ ἀποδοῖτε ρτὸ ἀποδείητε; ες. ροτ- 

ἰοτα Ρίμγ. ορ τας, ϑείϊω,ἀς 40 Πιρτὰ. 
Θεί»στ»Ἰοηῖςα δέ ρΡοοιῖσα διιστηςητὶ ἀοτγδέξιοης ργῸ ἐϑ εἰωστα:λο- 

εἰ τι ἐνν εαθὶ ϑεισῳ, 
Θέλ υ,εοάεπι ποάο ρῥγὸ ἐϑελγίωυὰ ποτ. ϑέλγω, ἡ 

Θελήσω, τα, νιν εαθι ϑέλω,οχ πε ϑελέω, 
Θέμᾷ ὃς Θέμδναι . Π)οτί οὐ νο] Ιοπἰοὸ ρτὸ ϑεῖνα), νὲ ἐμήν ἃς ἐωῖναι ῬτῸ 
Τριαοτ.2ια πη, πιοά,ἃ τποηγ, πίϑημι. Αἱ ϑὲ μῷ Ὁ. εἴ ραττὶς!ρ. 
φοτιτουοά, αὐ εοάςῃι ἢ Π,. 

Θερέωφτουῖσα ν οσ 15 οἰγοι! ΠΗ χα τοίο!τΐοης ρτο ϑερώς μος διι- 
τοῖι ϑτρω οἵα αοτῖ.2. Πιδηπηξξ, πιοά! ἃ νετρο αξν. ϑέρωντ ἀρυ 
Ἡοπιοιιιηι, ϑερέω πυρὸς ρτὸ ϑερμανϑω δεοὶ αὺρὸς,ςαἰς ἤαπι ἰδ ηΐ. 

Θεείσδειν, Ὠοτῖςὲ ρτο ϑερίζεινοὰ ϑερίζω. ν 
Θέρμετο,» Τοῃϊςὸ ὃς ροςτὶς ἤπο ΔἸ πιοῆζΟ ΡΥῸ ἐϑέρμετο, ΡΓΖΤΟΓ. 

ἀπαρογει ραν εὐδὶ ροςτοὶ ϑέρμω. ὃ 
Θὲς,ρτο ϑέτι, Ροπο:αον.2.α δ, Ἰπιρογιππο δ, ἃ τέϑημι, 
Θέ ϑω,αοτιπιοά ηΉ πη. πιο! αὉ εοά οί τα, 
Θέϑιω,λοτ,:ιπλοᾷ ἱπηροτιπηοι αὖ ἐοάεπι. 
Θέτο,τοττῖα ρει ἀπηροτγατ. ϑὲςγάε αιιο Ράι]ο δητέ, 
Θϑύγεϑει Οὐετεηῇιιτη ἀἰα! εἔζο ρτὸ ϑέλγεῶευ. Η εἰγοῇι. 
Θϑσεω . Τοηῖςα τείοϊατίοης ἀρ ε]νοηρῖ ἢ ρτὸ ϑεύσῃ 5 μος Διο π 

ϑεύσῃ (ες, εἰς ρογίση, ἔμτ. τ, πα 5 4, ϑεύσομαι, ἃ τ᾿. ϑέω, νι πλδύσομκαι ἃ 
πλέωιγηάς δὲ ἰη πη. ϑεύσοῶτι. Αθο ἀριά Ηείν ἢ. 

Θ΄ σου μῆρΘ.. Ρὲο ϑευσύεῆν Θ-»ἔἰιτον εὐ]οὶ ϑέω Πλοσίσιμπι ροτίιις χιὰ τη 
᾿ϊησια: σου ΗΠ ἷ5 ΡΓΟΡΥ τα, ν τίσι τα πιθῃ Ῥτοίᾳ ητ:4λπὶ 
{οτῖρτογ ἀρινά δι ἀδπλϑοια1:5 ΠΟΠΊ ἢ ταΟο τ. οἱ ἢ ἀφίκοντο, (1η- 

411) υῇρ,εἰγωνιά μῆν Ὁ. «τυγαίω ὁ δν»ϑευσόυϑυ Θ- ς ἀδιον, τὰ ςἴζ, ὅρα- 

μου μόν 2, 

Θέῳ ὅρ, Τοηῖςα γος α] 15 οἰτοιηῆεχα γοίο! ατίοπο ΡτῸ ϑωμήν,αοτ,:, 

Ὁ] 
δέν. δια ξταὶ πιοάϊ ἃ νεσθὸ τίϑημι. ᾿ ᾿ μμίβιιοδιϑ 

Θηνᾶτο, οὨϊςὸ ὃς ροοτῖςὲ ρτὸ ἐθηεῖτο, οτγαέζο ἀρ αιοητο, ρτατοῦς πα 5 ἃ ᾿ 

ἱπηρογ ρα ιν γοὶ Τοπῖςοὶ νου] ϑνεορκα)»ν (ἀγρατὶ Ρτο ϑεώνμαμνῃ μα, "Ἢ" 

ἐς ὃς Τα Πα τάιπι5 ϑυεῖϑοι ρΓῸ θεὰ ἀϑτω). » ἡπλῦνν ωἱ 
Θηειωτο, ὑτῸ ὁ ϑιηουῦ το οπιοὶ ρτὶ Πα τ δοϊεξιο διιρπςητο, ἀεῖα- μηδ το 

ἂς ξ νοτίο τι δῦ ρταττ.πιρουξι οἰ Γίετα τῃ, ; Ν ῶ 
Θν»στοντο, ἐσ! 46 ΡΤῸ ἐϑυήσαντονδοΥ (τ. πλε 8, εἰ πίοι ἐπε τπα, ὑμι ααῇὶ 
Θοῖο, ρ᾽αΐξης ορτι ρα (οι πάα: ρογίδο εοζεηι. Ἶ αν 
Θησαΐατο, ΓΟ ηἸΟὸ ῬΓῸ ϑεάσαιντο, σοπεγδέϊζο Ῥτι πὶ ΠῚ εὰ ἴπ ἡ. ἀοϊη δ ἡβηῖ γε 

ν ἴῃ ὦ νογίο δοτγᾶῃατο δζοσητι δου ταποά, ορτατίε, πρὶ ἃ [υὐοῶο 
ϑεαάομα). ᾿ ὗν [ νρέβορα 

Θῆσαι,ιοὰ οχρ,ϑρέψαι, ϑυλείσαρροτ [γπσορεπ εχ ϑυλάσαι [χξξαπι τἰλκΑ δος 
στ οάλτιιτ. ΕἸῸ ταπηῷ ροτίι5 ἀοτ.Σ. ἔξ ν οὐ] ϑτέω, γε γι εἰ ὲ5 Ραιι-. ἡμαμαάρε 
1ο ρὸ( πη ϑἤϑωι. ὴ γἰκεαβιν. 

Θυίσειννξωτοι. Δέτι πτοί ἃ τίϑυμι ξχςϊξτο ἔμτιτ. τ, ϑήσω:ν άς ὃς πιοά, ΠΥ μυρα 
νοοῖΐσ ἔμτ, ὃ σομαι, ; : ἐκρι με βαι 

Θηῶτα γιοῦ Πρηϊςατα δἰτης πο πποάὸ ϑηλάζειν, ((ἀ οΥἸ 4Π} ἐ- {αιβιῦνοθοι 
μέλγαιν,οχ ϑωεῶτῳ σοῃτγέζμπι ν οἰ μη, ἃ ϑνίω : ν πὰς ϑυλὴ ἀετὸς μεϑιῖ 
τατὰ ογο τι, ἊΝ μαὐκ βασι 
Θήσω, ας, τι ξεν οὐδὲ τίϑυμ, εχ ϑέω:ν πάς πλο δία νοςς 9 ,σοριαι. κὐα δε 
Θίγον,  οτὶςὸ ρτο ϑίγ : (οἱθηῖ εαῖπὶ οτος ΠΡ Θτ απο Δι ἢ εν ἡ μαναὰ 

πτζατα ρτορτία του πηϊηδτίομο., ἤηΐγα ἴῃ ον.οἹἙ ἀμ τομὴ Πος 1). ᾿νμοιλαιια 
ἀπηριν ογΟ] ϑίγω, {ξωρμιίοία 

Θυήσκω,τἰχοῖσια ἀογλι τι! ΟΧ ὅτι, ἐῳ ρεγ ἰγ ποοροπτρτο ηπ0 Ὀοσῖ- ε ἡ ερεήαι, 
εὐ ϑνάσκω ἀϊοίτατο ας ἑατατοταξε, ϑυήξω, ὃ τας. ϑ νη ξομαρτο ἡνωμοίαοο 
4110 δὲ τεϑυνηξομαι ἀϊοϊτατοίς( ροτῖιις πὶ ἕατοραι]ο ῥὸ[ς. ἐνμιβαμιμπδς 

Θοίμίω,, ϑοῖο, ϑοῖτο,Γ  ρ οτττὶ δἰτιης ΠΟ ΠΉΠΠ1 ρτὸ ϑείμίω, δεῖς, θεῖτο, Π18Σ αιαπναδιῶ κα 
πῆς δοτ. τη ἃ νοῦ τίϑημι, δά τἴς ρατιιπὴ Πάεὶ δά μίδςο, ἡομκη εθιο 
4πιπη ἀριιά ατάςος σγαπιπηατίςος δὲ ᾿Εχ σοσταρ ο5. ΘΟγπε, αριοίν νην 
ΠΌΠ]Απὶ ΓΘ ρΡΟΓ ΘΓ ΠῚ πἸση τ ΟΠ ΘΠ. ταὶ αίναδις 

Θόρε,ροοτιςὲ ὃ [οπῖος Ππς διιριποίτοι ΡΤῸ ἐϑορεγαοτ, 2. ἀέξ, κ τι. ἀἰκυι κί 
ϑύρνυμ [ειι ϑόρωῖν πὰς ἃς πῆμ. ϑϑρεῖν, δέ μᾶττ, ϑορωών, ᾿ γηΐδ, 

Θούροῖ σοπτγα ξεϊοἢ ἐπ ΡτῸ ϑέσο, ἐχοιιρτο ΡΥ πλὰπὶ Τοηΐςο π10 - ὡς 
τὸ σγάοϊηάς το σοητγαζζο ἴῃ κ: δον [τ 2. πιο τ ΡοΥ πιο άϊ ἃ νοῦ - ἥδε, 
θο τίϑημι. ἵ μηδ 

Θρέξασκον»οηϊςὸ ρτὸ ἔϑρεξαν, ντ ὠσαισκον ΡτῸ ὥσαν, αἰ εξζο ρυϊπι πρροιτηα ὑκ 
διιρτποητο.ἀοἰηάς ᾿πίσγτο σκοιλοτ ἔξ ν ΕΓ θ] τρέχω, ἀωιπολ κοὺ 

Θρέξω, [ατιτιαέξιν εὐ δὶ τρέχω, μαεης προπίω το η 115 ἰἴτογα ἴῃ αἵρι- ἰμεΐμ.. 
ταταιυν τίη (ς απ Θητὶ θρέψω. 

Θρέψω, βιτιγγαα, δέει ν ἐγ δὶ σρέφω γ το ΠΕ} ἴα αἰρίγαταπι τοιογίᾳ να 
ἴῃ ρταςοάςητὶ ϑρέζω, πος οηἶπι ροτογας [Ὁγ1] ϑρέχω δὲ ϑρέφα. 

ἀκ μίμε 
 αἥνω, 
᾿ ἐμαριχίοι οἷς 

Ῥτορτογ σοποῖι τα ἀπαταπι αὐριγατατιπγιν πᾶς ἐπ ρογέ, ὃγέ- Ἰμ8, 
“ον δέ Ραττὶς δον. τς. ϑρεψέρμυΘ Τάς ὃς ἰπῇπιδουῖι ρας ΠΤ 
ϑρεφϑίωαι, ΞῊ ἢ εὐὐκπιύκα π! 
Θρουϑίμϑα! Δοτ. 1 ρα 1ηΠ η πιο!» ἐμ οπ|. ϑροέω: νης 8ζ ΡάττὶςῖΡ. [υφίνιψε ἧς 

ϑρουϑείς, ἜΝ ἰω 

Θυμήνας, ραγτὶς Δ ογ.1.4ξῈ, ἐϑύμῃνα,ἃ τῆσπγϑυρκοίνω, ΠῚ 
Θι ϑῆς, 8, φοτζειις (ςειιηάιι5 φξξηαις Πιδτπιπξντα! πιοάϊ ἀνοῦο ἢ φεηϊμδω 

τίϑηρμω, ἢ "μβιμπαῖ 
ΠΝ Ππ Ἐπ ΄ῤῸὋ ἢ 

τίμα ΠΣ ἈΡΙΩΝΥΗΝ Ι ἜΘΗ ΜΠ ΕΣ [πὸ 

δ 5. Δ ΝΘ Βνλοτ ρα νοὶ ἀξ,  αίνω, ἢ "ἐκ Πλ κυ 
ἴωσι» ταυτί ρου ίο πα Ρ᾽ ατορτ Γληάῖς, νοιδὶ ἅμ Εν υἰ 

Πραϊβοδπεῖς ποράϊομαι « Ἰοπϊςὲ (ςοιιπότιπι ἢ ὑνωμμὰκί 
«ποία ρτο ἴπ: νῃάς ἴῃ σΟΠΊΡ. οἰξίασι, εἰ-- μεδίμαλι, 

τ ΘΝ, ἢ ἷς διο[μρῃ, π Τσι, ῬοΥ σοητγα ποποῖι οχ ἱέαστ : ΠΟ ἀτιζοι ὑμποιηβεραί 
ἱέασι Το πιοιιπὶ εἰ ῥτὸ ἱεῖσι, γῈ τιϑέωσι ρτο τιϑεῖσε:τοττὶα Ροτίοηα ἡδωικ μι 
Ρἰατιρτα πά!]ς ἃ τποπτ ἵνμιτγηο ῬῸΓ ΘΟΙΏΡ. οἰφιεῖσι, ΜΠ ἂν 

ζαυχεν, Δὲ οἱἱςὲ ρτὸ ἤαχεν. Εἴος αἰγοι ἔαχε οἵΕ τοττῖα ρογί. Ππσαΐ. διμῆμμὶ ̓ 
νο! δοτ.εΐα χον,ν οἱ ργατιπιςά, ἴαχα : Ζις ἀπο ἔμπης εχ τΠ6ΠΊ. ἐἰδασυις 
ἰάχεω, ᾿ ἢ 

Ἰαφϑυζα λοτα ρα ἀπῇη, πιοάϊ ἃ τόση αξε, ἰάπω ξαςίεητα ἔτ, τ, ἡναιαβια 
ἰώψω:νηάς ὃς ρΡαττ, ἰαφϑείς, Ἵ ὕω [εί{η 

1αχῆα, Ῥαττ, ἔσσπη.σοη εχ πιδίς, ἐαχῶς. Ατηθο εχ Ρτατιεά χα ἢ τ τπρμῷ 
[αέϊο εχ τῆς ἰα χέο. ͵ ἐδ νδύυ. 

Τγυϑθθ-,ραττῖς, τατον ραν εχ ἕκομαι να] κι ἔομαμ:ν πᾶς σοτηρ. ὦφι- ἡ Ἂ ΩΣ 

γυῖθ-. ; ἣ» ὡς 
Τσντοτεία ρογγ πη σ,δοτ.: ἴδον ἃ τἰιο πὶ, εἶδω αςΐεπτς ἔτ. 2 ἀδω, Α-ὶ ὀμμίρείο 

᾿ϊοαιῖ πος ἴδείρτο αιιο Ατεῖοὶ ὃς ἐδὲ ἀϊσιιητοντ εἰπέ)! ἱπηροτγεν, Ἶ ἴμησα 
εἴθ !ςας αοτον δέζιαῦ ςοάςαιτῆοπι, Πσπίβοδης, ν]ἀς, γείρίςεΣ ᾿ θα ἀρνὶ 
αὔρίος:νοΪ οτίαπι σσσς το αμο ἰδοὺ φαοαιε ἀϊςοἴτιγ ἀπ ετδῖ4- υμιαίμᾳ 
{τὸν εχ ἐδουὶ λοτ. ἴῃ ἐπιριτηρ δ]. Ποτα58 γογὸ ὃς ζωὴ ἃς ἰωΐδε ἀϊ-᾿ς ᾿βυάδημαι 
εἴης ρτο οοάςιη. Τθοοτ. ἰδ, αὖ ποίλεν εἶδε ποϑέρσει» οσςς ἱτεγῇ, Τα μαίἤο 
μας φἀτγορίτοῖς ατίπτη ἰδὲ ρτὸ κἡδὲ ρομέτις Ἰητογάμπι αρια ροα-, να αἰεᾳ, 
τας ὃς Πραϊ ικαλ, ἕω ᾿ ἴὰ ὑκίτακο; 

᾿δέειν,Τοηῖοα ἀρ ΠΣ ποπρὶ οἰτομη ἤἥσχας τείο[ϊυζίοης ρτὸ ἰδεῖν: ΔΟΥ,ς πρὸ τ 
νοὶ ξτ.».Δέξἤη. 40 εοάοπὶ τῆς. ᾿ εἴοῃ 

Τδέϑει,αοτ. πιο ἰα Πυνπγοί να εοάεπὶ εἴϑω, ᾿ ΐ ῳ 
Υδυσκε,[Οηΐσα ραίάρορς τῷ σε ρτὸ ἴὲ : ἀοτον αν, ᾿η 4] ς, πο 41 αἱ ἢ ΠΗ ΝΣ 

ςοάεπ,, ᾿ μερί 
ἐδ, Τοαῖσα ἀϊρμιΠοαρὶ οἰτοιινβοχο; ἀἰ Ποϊμτίοης ῥ το ἐϑώ, ἔτ. 2. ἡ ἐμαὶ 

, ἂν ων" 



ΤΑ ἰο οἰνης. 

ἀμ δ. 10}- ἵ 

τὐχατοοΣ τη 
δεν ἀ σιω, 

τ ειαμ δὶ. Ἢ 

 ΠΠ ιν εν ΤΉ 16 0.] 

αἰὰσ᾿ Κα ΜΙι 

ἀκ κ οιὰ 

Ϊ 
ἀδι.διυηξν, ἡγοἀῖ. 4 σοίοπι εἴδω, 

τθια ἱοπϊοὸ ρτὸ ἴδια: [ςουηάὰ ρου Πυραΐ, δοτιλν πιςά. αν ἐρφοπὶ 
τβοῖπ. 

τδισα,οτον αξξιν τ Ὁ] ἰδίω, 
Εϑμ, Ὀοτῖςα μὰς ΑΞ οἱ ἰοα προσ πῇ σ εἰς μ Ῥτο ἴσμῆν, ντ γοῖογος 

ΒτατηπατΊοῖ τγδάσησ. διιὴζ ἀμ εχ 7 μὴν οὐ ὨῚ Ῥεγ γἤσοροη 
ἐλξλιπι ἀϊσδηζον οἱ οχ ῥγαστοτη οὐ. οἴσαμῇ, ντ γεξειτ Ετγπηιαριά 

ᾷ ἀμί δί ΟΧΟΙΏΡ τιπ) μος ἰορίτιτ, δ νυ γδ δὲν πρανές, 
Κδμίρεγ γασορεη οτίδιῃ ἀϊσιτιτ ρτὸ ἐδεων: αμοα ἰδὲμᾷν Του] ο 

ἔφα ᾿ϑοτίςαπι εἰ Ἐ ρτο ἰδεῖν, λοτ. τα γ.η Πη.Πιοαὶ οχ νεῖθὸ εἴδω: 
ντ ἀριὰ Ηοπιεγιμπη, Αλν ἐϑέλω ἔδγῆν χα πειρηϑύ μῆναι αὐ τίων 5 γνο]ο 
νϊάοτς δζ τιοτὶ οςμ}15. δ 

τ δοίατο» οπὶ ςὲ Ρτὸ ἔδδιντογτεττία ροτΓ Ῥ]υτ αοτ.2. πηςά. ορτ. πιοάὶ 
ἀτμεπγιαῶ, εἴδω, 

ἢ δυμίω, Δ οτ.2. της .ἱπάϊς. εχ εοάςπι εἴδω, Αδεῖπα αὐιτεπὶ νοςς ἰζξ 
τἰιοιπα δοτ.2. ἔαειτ ἴδον. 

δόσαν, Βατοτίςο πτοτα Ρτὸ ἴσδονιντ ἤλϑοσειν ργὸ ἦλϑον, (οἱ ητ οηϊκη 
; Βαοτὶ τογτηῖς ρ᾽ αγοϊπιροι ἐςέξογιση ὃς δοτ.Ἰηίογοτς σε. ἘΠῚ ἀιι- 

τεῖη μος ἔδοσειν τεγτῖα ΡΟγΓΡ]Πατ. ἃ ρτγίπηα ἔθον, ἀοτ.2. ας, Ἰηά]ς, 
πιοάϊ εχ τι. ἴδα. Αριά δι ἀ4π). ἔδοστίν σε ὕδατα. 

τσοὺ, Δἀτπιοῖ δέ πὶ ἀεπγοη γα ὶ ἔαέζιπι ἀσσόπτις πλμταῖίοης εχ 
Ἰδοεί,χον. 2 πο ά, τ ρογ. πο! ,4Ὁ εοάεπι τῃ ςΠ1, 

1 δῆκιραττῖς, ἔα: ρέῃ, εχ ἴδω ρταττι της ἄν εὐ δὲ δω:ν ηάς ἀρὰ Ηο, 

ἀφίησι τρᾳπίδεοσι, ; 
Ὑδῳμηρτο ἴδοιμι ἀϊοὶ ὀκτώσει τῆς οἰκαληγουσηςγτταάτ Εἰ, 
ΤῊ ΠΡΟ Ποαηδ, 1 νας» οἴ ἀοτοῖ. ἐπι Ρ πο ά! οχ ἴον ΔοτιΣηΠπι πιο 

αιετα νογθιιτΩ ἐμ τα υτιϊατίτηατη μα εῖ εχ τῇ. εἴως 
Τ ττι, ἑέτω, ρταξη5 ἱπηροτ.αδχ, ἃ τῇ ἕημος 
ΤΈΩΡτΟ ἵνον Πιγράταπι ΑἸ ουδὲ τοροτγίτιτ τ ἐτίϑεει ρτο ἐτίϑυ, Εἴτα; 

τοττία ρογίοη. Παρ. ρτατπηρεγε ἵμω ςχ ἐπι, ἑέω, ΕΓ Ἰητεγ ἢ 
ὃς Γξοιι α ρογίπιρογάσιαι ργαίςητιβ αξξιμὶ ἂν ἐοάςπι τΆςιη. 
Ῥτο ἔεδτ, 

τ εζω οἱείης ἑείη, ρταίςη5 ορτιαξὶνεχ εοάεπι τ οτῦ. ἵνμι, ντ τιϑείζω εχ 
πίϑυμι, Α 

Τ τς Ράγτι γα [οἰ οὶ τ επν. γι τιϑεὶς εχ τίϑυναι, οἵξ ἔσεπι. ἐέζ- 
σαφηοιιτται ἱέν, Αἱ ἴεις εἰς Γςσιη Δα ρογ Ππηρυρταε. ἱπιρογλη- 
ἀϊσατ, πιοάϊ ργο ἵηφοπιατιατίτία ὃ ἑέαω, γε ξοττι τάπῆςη (0 τὰ δὰ 
ἴάοπο ἕωμι. 

Τ᾽ εἰσιοτοττῖα ρου Ρ]μγιρτα ἰπάϊς. Δ ξξ, οἴ α!Δ πὸ το πι. ντ τιϑεῖσι οἵ 
εχ τίϑνιως 

ΣΤ εμανρταίξης ἱπάϊς, ρα. εχ αξξ ΐημεῖν πάς ἱπιροτξ, ἱέμίω δ Ράττ. 
ἱέμυΘ., 

τ ἐμάν δι ἱέωψαι . Τοηϊςὰ ἃς Ποιϊςὲ ῥτοὸ ἑέναι τ ἴπῆῃ, ρταίςης ΕΥ̓͂Δ Εν) 
εοάεαι τἰνοίηντ τιϑεμῆν ὃς τι ϑέράμει Ρ.Ὸ τι ϑέναι ἀϊσιιηῖ 146 πι.Α - 
Ποφυί ἑέωῆναι οἵδ οτίαπι ραττῖςῖρ,ἔασπι, εχ πραίς, μέρ. : ἀπῖθο 
Εχ ἵημι. 

τ  μν, ἃς Τ᾿ ἰυβνα ἰτ ἀεαι Του ϊςὲ ὃς Ποτὲ ργὸ ἐέγαι ἀϊςιιητατ,[ητ- 
4ις ργδ Ἰπῆπ. δεξὶ. τι. ἔων, 

τεμμθονραττιοχ Ὥμω ραίιιο νογθὶ ἵμμι. 
Τ᾽ ν,αἰριγαταιη. Βατοτίςαπι οἰξ ρτο ἵεσουι» τἰττο δῆτ, ἴωμι, ἴεν 411- 

τεπηρτεπαὶ (ρ᾽ γίτα, οἴ τεγεῖα ρογίομα Ππριδοτοῖοΐον »αἰοιτ Βα- 
Βεης » ρτορῖογ (δ ψιςητοτη νοσα ει, εχ τ, ὅμι, 

Τ᾽ ναι ἰπ Πη ρταίξης γεγθὶ ἵημιτἰεναι ἀατοπι εἶδ τη ργαίςης τΠεπι, 
σφι, 

Τ ται, τοττία ρογΓρΙ ατρτς [οητῖς ἕεμοτἕεντο απτοπὶ τογεῖα ΡΠ] τ ἶπας 
Ῥογξιέμίω, Ατ ἱέντες εἰς ρατιϊςὰρ. ποσαϊῃατ, Ρ τιγ. Οχ ΠΡ. ἰεῖςγἀε 
Ὅτπο Πιρτά. 

Τ΄ ἐστιν τοττῖα ρογ ρα τ, ργατοτγιτὶ ἱπηρ ζω, οχ ἥνμι, 
τ ὐϑιίω,τοττία ἀνα] ς ργατἀπυρογέ, ἑήμον οχ Ἰφμασαῖα5 Γοσπη Ρ αν, 

εἴτ ρῶν, τοττῖα Πηρι] ἵετο, δὲ τεττια Ρ᾽ητιἕοντο, 
τξζεο, ὃς τ ζαυ,"οαϊσὰ ρτὸ Ἱζου, ἱπηροτ. ργαίςπτ. αἴ ὰ τ ἴζομαι, 
τἰζύίσας, ραττ,Δοτ. τ. 6,4] ἱξαίω, εχ ἱζάω, 
Τ λα, δοτ.Ι. ξεν οτδὶ ἰάλλαιν μᾶς δὲ ἴω Ὀιαη ἐξ, ἐΐλω, 

ΤΊ σε τειτία μετ Ππρ.ν Ετ ΟῚ ὕλμ, 
Τ σι,Ιοασα ἂς ροοτῖςα ράγαρορε Ρτὸ ἔν. "]ος αὐτοπὶ ἴηι.) οἵ ρεγτῖα 

Ῥεγίδοτ.:. ἴω,εχ τιον. ἔων, ἑαςῖςητα δοτ.τοϊπάϊο,ἴοννοχ ἱπυΐτῃ, 

εἴω, δὶς ἕμσε ρτο ἵν ἀϊολτιτ,ιοά εἰ (ιδιμξξιργωί, οχ τπσπιᾶτα 
ο 
τημ4, 

Υϑη πηρογξ ρταί οἰυΐδοιι, τι οτο. μι (ςσπμ πὶ φιοίάαπη ργάπη- 

Ὠιατῖσοϑ μετειπεπλασ μῖρ- ἐκ τὰ ἴε, 

Το Το αἶσα ἀρ μςΒοπρὶ ΔἸ οΙατίοης ρτὸ Ὡμυ:τροτγιδοτ. 2. πιο, 

ἃ τῆειπ. ἰκνέομω, ἔαοιεητε [ατ.Σ κόμα. ὃ ὃ νὸς 

Τἴ κα Το πὶ οὸ ̓ τἀςπ ΡτΟ ἵκῃγντ αρυὰ Ηεῖϊο. ἐαἰω δι᾿ ἐς ἴκρον ἵκραι, 

{ξειηδ. ρει Παρ. ἀοτ.:υπηςα.[δίπ.ηλο ἀϊ Ὁ εοάςπι τ. ἱκνέο- 

μα ,ξαείεητε δου.2.ἱπάϊς ἰκόμέω ΕΣ ἵκομα!. Ὁ 

τ κράνϑ΄ ρεγίγποορεη ρτὸ ἱκόμ Θονράγτιοχ τι ὕκομαι., 

τ' κέμίω αοτιτις ἄν ἐγ ἱκνεέομα εχ ἵκομανν πάςε ἰπβη,ἱκέῶει, δέρατῖ, 

ἱκουῆν Θ-. Ποτί ἃ νετὸ ρτὸ ἱκόμίω, ἀϊςίτι
ι; ἱκόμαν. 

ἔκτοιργατιρίυ!α Ρ εγξ ρα Ὁ σοί επὶ τ}. ΝΠ φαῖς λοτ.:. πιο ος- 

ἔς νος ρος γποορέη ἐλξτυπι εχ ἵκετο. ᾿ ; 

Τἰλαδε,πηροτιρταίεχ ἱππν οτθο ἵλημε ἡ ντ ἴςαϑιεχ ἴσημι: ΕΧ 400 

τῇ. οἷ δ ραττ.ἱλαὲ νι ἱξαξεχ ἵςναις ὃ τῶ 

τλάδϑητι, ἰπηροτνᾶοτ, ρα ἃ τῇ οὗλα σικορκαι ξαοίεητο ξατοι ἐλάσομαιν 

Ϊ 
1᾽λάσομαι ξιτο, τη ἀν ον δὶ ἑλάσκομει ἴοι ἱλαΐϑμαι. 
Τλυϑε ΡΓῸ ἵλαϑι, αν ἐπα τ ἢ πη, ἕλναι, 
Τλήχῃσι, Οηῖςα ΡΟοτίσααις ράτάρορς Ρτο ἱλήκη, Εἰ δυζοῦι μος ὑ- 

λήαῃ τεττία Ρογί Παρ. Ργατι ρου! ξ αδιιπ εξ, πο ἀνα ἰηυῇεα- 
το 110 τἈ στη ἵλημι, αοϊςῖς ἔατ, ἑλήσω οχ ἱλάω νοὶ ἱλέωτηες ν| 14 
Αἰϊα δ 15 τοσηρογα ἴῃ νι ἔμως υὰλι ἐπηροτγας ἵλυϑι ας ἴλαϑε, 
Ῥτάστι ΡΟ βορτ, ἑληΐκοις ἃς λύκοι, δι [δ᾽ αι ἔξ, ἱλύκῃ,ντἀριι  Ἤσοηι. 
Οὐγ 1 γ, Αἰ ὰ «ὐαον᾽ ἵληϑε, δίδιωϑι δὲ μοι κλεῖθ. ἐϑιλόν. Ετ Οὐ, φ,εἰ- 

., κκν Ατολλων Εἰ υὖν ἱλήκγσι,αοδ15 ἢτ ργορ τι, 
τυβυ,ρτῖπηα ΡΕΓΓΡΙατιρτα , ἅμι ἵπιιις. ΑἸΣο αι ἴμᾷν δι ἴυδνα;, Τουϊςὰ 
ΜΞ δί Βοτϊςὸ ἀϊσαπταγ ῬΓΟ ἐδναι τα ἃ τῆεπιατς εοάςπι. 

Τα» ΡτῸ ἐέγαι ἀἸοὶ εχ μι, τάπης χαίτη τεσοητίοτγος (ἢ πηι] 
᾿ ϑυτοτῖταις νοὶ Ἐχοηιρίο 14 οοηῇτπηδηζες. 

Τξομαι, ξτιπηςά,νογθὶ ἱκνϑομαι πηατυ αι τι ἂὖρ ἵκεμω, 
Τ ον Βαιοτίςα ἀϊα]ςἔξο ῥρτὸ ἵκων. (οἱ τις δπΐπι 1] κ ἴῃ ξ σοι Πηυτατο, 

ἀϊσεῦτες [ΙΔ ἐπὶ εἴξασι ρτο εἴκασι, φιοτιπι ἰὸς εἶξασε,, εἰς ργαττ, 
πλρά.νετΡὶ εἴκω ΡΓῸ εἴκασε; ντι ἴαγη ἀϊέζυπι εἴτ, ἀρὰ Αὐἰορης 

εἴξᾳσι γρειώ ἐρίοισι πεηῆα μῆροις:ΠΠυἀ γετὸναοτ.Σ δε Δ, πτοά. ἃ τὰς 
Ἱκω:αριιά Ηο.1].», αἶψα δι᾽ ὅδ) Θρνυκωών, αἰ δγών τέλ:Θ- ξον ἰόντες, Ἐς 
1114.γ,Οἱ 3 Πύλον ΝηλῖΘ- ἐὐκτί μῆνον πολίεϑρον ἔἵξον, 1εἰΔέπιαις 

ἥ Αἰ10ῖ,Οἱ δὍ, ἵξον κοίλίω Λακεδαίμονα. 

Τοιμι, ἴοις, ἴοι, ορτ,4οτ.», ἀξ, τι, μι, Ἐδοῖτ δ ἦν μι δοτ, ἰηά, πιὸ - 
. “ἰρἴον,οχ ᾿πμΓτἢ εἴων πάς δζ ραττῖς, ἰών, ͵ Ἶ 

1 οα Ρ τοῦτ. τ ροτ ιδέξ.ν οΓΡῚ ἕημι, πνατιατίτίι πη αὖ ἱω » γε τίϑημω 
Ἑλοῖτ Ἰητογάμπι ἐτίϑοιω εχ τιϑέω, 

ΤΠ ἐσομαι βάτο τς ἄν ἐδ ἵσθαμαι,ντ γ οἷ της πο ΠῚ 11, Γο ὦ ράγαπα 
πιϑειναὶ χέγργτος, ΠῚΠῚ ἵπῆαμαι [αςὶτ ἔτ. 7 σομαιοντ ἵσταμαι ξαςὶτ ςν΄- 
συμαὶ ἱπ]ήσομωι Δατοπν Πουδὶ γε ρουϊταγ,οῖς ἃ νογθο ἱπθα ὧν, αμο 
τάτηςῃ τεὶϊςὶς ΡΒ γνηϊςι5. 

Τίρᾷτα, [οηϊςὸ Ρτὸ ἱεράτωι ἀρὰ Ἠετο ἃ [ἢ ἑνράομαι. 
Τ΄σειμι, )οτὶςὲ ργὸ ἴσημι. “ςς 
τ σανοτοττῖδ μετ  ΡΙυτιργῶτ. ἐτξ, ἄν εχ τὰ, ἔω Τητεγάτπα ροτ ἤγη- 

σορεη ροῆτιπη γερογίτιγ ργὸ ἔστεσειν,τοττία ροτέοτα ρἰατιρυςῖ, 
ΔΡοΓΕ. ἔσω, [οϊοαπι; οχ τὰ, ἴσυμι, ντ δριιὰ συμ. τοὺ σ᾽ ἐκ ἴσαν 
ἐς ἐτέτυκτο. 

Ὑσεις, ρτατιρογΆνοτθὶ ἔσυμρσοπῖτα χορ αΐδιτι ργὸ ἐσερ,ντ ἱσιας εχ ἕ- 
φημι. , Ὶ 

Τίστυσι ΠτΩ1Πτοτ ρτο ἰσᾶσι ςὄττα ΠηΟτο ΠῚ ἀἰ τοτιητὶ γ οτ σουαμτὶ 1 μέ 
Ῥοιςὸ,γτ νοΐαπτ ποπηα}}} τοττῖα ρογί Ρ  ατιργαι ἔσημι : ἀςθεΞ 
τοῦ δηΐτι φρραύδιαι ὥπ,ντ ἱς σι εχ ἵσημι,ππμιορσι ) ΕΧ πίμαρημα, 

ἃς Πυπη}14. 
1ὔἶσῃ ῥτὸ ἴστισαμίεοιιυ 4 ρετίοπα Πηρ.ν ετδὶ ἤσαμαὰ Δ᾽ αὐῖπ. ἴση ΕΧΡ. 

μαϑῆση 9 ἀοτίμλπ8 ἐχ τομαὶ Πρηιποδηζο γνώσομαι, οἃ τάπης ΟἿ 
ἀἰρβγποηρο ροτίιις (στ θοη Δα [ουςης εἴσ, εἴσομαι, Φ υΔπαϊαπι 
δὲ δριιά Η-οἰγ οἷν Ἰερίατας ἴστε το ἐχροήτιπι ὁ μοιύϑη, Ἰτιάοπι Ρτο 
εἴσατο, Δοτ Ἐ.1.πηςε αν ογθὶ δἕξ, ἔϑω ἐαοϊςητῖς ἔτ. εἴσω, Ατ ἴσευτο, 
4ιιοά διμάας αἴζεττ ργὸ κριϑίδρυσεν εξ ἃ τπεπιατ. ζω ̓τι ἀεὶ ΔοΓ. 
τιπηεα, 

Τδιρἰπηρετγατ. Ρταίεηβ ἄιο Πρπιβοδη5, πὲ πϑἑ γι πὶ γίνεσκε ἃς ὕπαρ- 
εν Ρτῖας οὐ 40 ἔσημι,, μετ (γποορέῃ ργὸ ἴσειϑι, γε ὅζ ἴηι τεττιά 

Ρετίοπα ἴσω ργὸ ἐστύτω 9 ἐτ᾽ἀέπιαιιε π ἀνα]: ἴσων Ρτὸ ἰσείσωτ, δ 
ἱπ ρίαν. ἴσε ρτο ἴσευτε, ἴςωστιν ΡΓῸ ἐστύτωστιν. ΤΟΥ ἘΟΓΊι15 Δι 1ΠῈ ἐ- 
ὧν Πρη ΗΠ οΔπ5 ὑπαρχϑν οἱὲ δ εἰμὶ, ἃ Ῥοβετγῖς Ἠοπλετὶ νίωγρα- 
ταπι Ρρτο ἔσω, πες παλ] τον ἕαςῖτ ἔσω Ἰὼ τοττῖα ρουγίομδονῖ ρτα- 

εεάεη:,[δἀ ἕξω, ὃς ἢς ἀείηςςρ5) ντ οὐκ 411) τιαάθης ρτἀτηιηα- 
τισίγτατη Νγίη. ᾿ 

τσοι, αριιὰ Ἡοπγειιιη ἐπιρ ἐγξς ὅτιιπο οἵδ ν ετθ] ἴσκω ξλᾶιεχ εἴδα, 

ἐληδέπηαιις ΡΙεγαπηαις ουπὶ οο Βα ροητ5 βρηϊεατίοπξ. να- 

ἀς ὃζ ραττ ἴσκων. ᾿ 
τσμῆν,ρεῖ βγποοροη ΡΓῸ Ἰσαμᾷν, ρτῖπια ροτί Ρ᾽υγα Βοπνσημε: Ρτὸ 

4ιιο ἔφ μῆν ἀἸοἱ ετ᾽ πῇ Ἰδμέν [ρτὰ ἀοςα!. ΣᾺΣ : 

Τ σονται, αριιὰ ΗεΐνςΝ. Περίτατ οἰιπὶ Βϊς ἀπαδάις ἐχροδιϊοη!διι5,;Ξ 

δρούσογτω, πορϑσονα!.Α4 ιοά ΕΠ] ἰδούσοντω αττϊηοτ, ίςι ̓ σοπάμπι 

εἴτε μοτῖτις αὔρογο ἐρίγιτιι σονται ἃ τινε τι. ἵζομαι: διιοά νετὸ δά 

πορϑίσοντω ἀττὶη οτοῖ! ἵσονται ἴῃ τ Πρῃϊβσατίοης [ςτί δα πηι, νὲ- 

ἀοταγ Δαν" ργίπηαπν εχ ἀρ μτμοηρο νοζα ει 5 ΡΤΟ εὔσοντω 

ἀτῇς ἕω, ἢ φυμάςπι ἀριιά εὐπάςπι ἰορίτηις εἴσομω ἐχροῦτιπὶ 

εἰσελδίσομαι:Ἀς ΠΏ ΘῊ εἰσθυβμον, ὁ δοιπορφαύτα. Ν 
Τρα,ργατετγάπιρεγιν ἐγ δὶ ἴσυμιν τοττ]α Ρετίοπα Πηρα]ατὶ οχ τθοπι. 

'ςάω, νι τίϑημις [εἴπη ίάσοτε ἐτίθει ὃς ὥνμι ἵει γ ΕΧ τιϑέω δὲ ἑω. 

ἘΠῚ ἱπτογάτπὶ ὅς ρα σῃ5 ἐπ ρογάτι] ) ἰτἰάςπι σοπιγαέζιτῃ εχ 

ἵφταε. , 
Τραο,οηϊςὰ ἐχεπηρῖο σ᾿ ρτο ἵσασο ; (δ: ρεγι Πηριργατιπιρετε ῖ- 

«ἀμίω,εχ ρ4ΠΠ τΠ πὶ. ἵσταμαι. κά 
τξεροῖ (γπορεη εχ ἴσειτε,αιιο εἰ νετθ ἱ ἔσημ [ξευμϑα ῬειΓοπὰ 

Ρἰυτοιποάὸ ἴῃ ρταίςητὶ ἰηάῖςιρτο ἰοἰτις»πιοὸ ἴῃ ργαίςητὶ ἐπὶ 

Ρεγιρτο, ἴςϊτε. , 
Ῥρίον,ἀπετδίμι ϑετικὸν οχ τ εὔδω,» Δ Πο ὁ ἀϊρ αι πθηρο. ἤδπΣ 

οἷτπι εἰσέον (ογίρται μα πε, τοίϊατιγ Εἰπῖ. ᾿ Ἶ 

τρν»ἰητεγάϊι εξ τεττῖα ρου πηρ. Ῥτατοτεῖ ἱπυροτῇ. ἱσίω εχ ἵσες- 

με,ἰητεγάτιπη ἰδοιπάα ἐπηρεγᾷτη Ρτε δητῖ5,Πηᾶπ| οχ τεττηϊς Πη- 

δι] ατγί σεις ἱπιρεγξιαξτί πολι ποτ (ςσυπάα ἱπηρειατιμοτῦπ
ι, 

Δυϊοξϊο διιρπιέτο, ἰάφις τπιλῃγερὶ5 μι ὦ τογπαλπβτις φυὰπι 
Ἔ Ἴοκι. 3. ΝΝΩΩ 

973 

“΄ 



574 Κ 
βαιοῖς ἴα μὲν δθς εαϊῆι (ΟἹ ἡ τὴ οχ ὀνθειὐ φίλοι, ἐζόα ,ὐκεγε ) τ δε 
εἰλει, βδαςκέγε [ςἀ οτίαπι εχ ἐτίϑογϑς ὄδέμπλη, ἢτ τίϑ᾽η, πίμπλη, 
(απ αιιαπὶ (μην χοὶ [πο 5 ἀπιροναγίιο5 ν εγθόγηπὶ ἴῃ με, ἔχξτος 
Ῥεγάροσορεη νελτηξ οχ 115 σα ἴῃ ὃ. Βαϊ πτιιγοῦτγοι! σὰς ρτς- 
ςεάεθατ ἰπ ἱοησαιη σοπμποτίαγντ εχ πίμπλαϑι διῖς αϑὲ Ποτὶ σίμ- 

πλὺ ὃς ἴση, ἘτΥ πι. δὲ Ν ἀτίη: 
Ῥσωνροῖ [γασοροη ρτο ἰσώτῳ, τογτῖα ρετίο. Πηρ πῈρ. πιο ά! εχ τῆς. 

ἴσημι:ϊτι ἀέπιηις ἴσων ρτο ἐσεότων ἀϊοῖ τα τᾶς τς ἀείποερϑ ἰπ ταὶ! - 
αιιῖς ρετί. ἸΚΡΕΨΗΥ ἢ 

ὕφω,αατοπι ρετ ςοητγαξι!οηξ οχ Ἱσαοφαιϊοί Ιοπῖζο πιοτς ξλξλιιπι 
εἰ εχ ἔσασο . ἐχειῆρτο σ,ἤιπτ νογὸ δας ἰσοπάα ρογίμπρονεὶ 
Ῥγατπιρογξι ρα 1, ἰς ὠμέω,ν εἰ ἵπιροτγιρυ ρα] ἃ τῇ ἴσταραι. οἱ 

ὕσων,ρτο ἴσίω, ρετ σοηιγαξείοποπὶ οχ ἵσταον Ρτατοπηρετγέ. νοτθὶ ἐ- 
κἀν. Ἀτἴξων ρεῦ (γποορε ρτο ἐστότων,ο(Ἐ τεγτϊά ρογί. ἀι14}15 1πι- 
Ῥοτιρταίιεχ τι, ἴσημεγγτ ἴῃ Τῶν Πιρτὰ Δἀπιομιιδ, ἘΌΝ 

Τχανάα, ροοτῖςο ΡΙ ςομαίπιο ρτὸ ἐχανᾷ) οΧ τῇ, ἐχανάω, [ϊΔέτηχις 
ἰαχανείαν ῬΓῸ ἑρίαναν, ᾿ 

Τχανόων, ἰτίἀ τη ροοτῖςο Ρ᾿ οὐ παίμηο Ρτὸ ἰριανών δ ἐπι αγύωστ ᾿τῸ ἐ- 
«ανεσο, ραττορταῖ, ἕξ, αὉ εοάοπι τὴ, 

Ἰαέμᾷν ὃς ὑκέμμαι,ουἱοὲ ὃς Πουϊςὸ ρτὸ ἴχεινεῖπῇ, ργαῖιὰ τὰ ἰχὼ. 
Ταεο,οηῖςα ἀϊρμτμοπρὶ τείο!υτίοπο ρτὸ ἔχε: πιροτιρταί. ρα Ὁ 

εοάςσιι τοις ἐπιροσδιῖα (εσαηἀ4 ρἱμτ. ες χε», 
Υἰχϑν»Τοπὶςὲ ἱτίάςπη νεΐ Ποτίςὲ ργο ςοάςῃι ἔχε. 
τον, δειιπάα ρετίοπα ἀτ18}15 ἱπτογάιιπι ρταίξωτις ἐτμι,8ς ἕιιης τοτ-- 

τἴαπι ἀπ }1ς ἔαοὶς ἰτί ἄς πὶ ἤτον : Ἰατογάθτη ἱπηροτ, εἶν ΔΡ σοάςπὶ 
τῆεπα ὅζταπο τοττίσπι ἀπ }15 ἔλοῖς ἐτώω, Ὑτγοδίσιις δυτεηι ς- 
οὐπάδπι ρίαγα 15 ἕλοις ἔτε,αιια ἔεγαῖς ὃς ἐπιρετγαίμιο: 

.} . - { Πω,αριιά Αὐἰορμιρτο ἔσοννε [ὉΠ 0]:1ρίπιι5 ὅς διε τταάιιητ. 
ἔτω,τοττῖα ροτί Ππρ πιροτιργα  ἴϑεἤτων δυιτξ ὃς ἔτωσειν, ἔητ τεῖ- 

τας ἀιιαΐ.8ζ ρ΄ ατοπιμπλ.α ἐοάςπ. ; 
ζψαο,οπἰσὰ ρτο ἔψασο,, ΟχεπΊρτο Φ' (δοιπάα ροτί, Ππρι}. Δοτηῖ. 1, 

πιο ἐψαμίω ἃ τῃςαν, ἔπ]ω, ργο σιιοὸ Αττιςὲ μὲν ςοητγαξεοποπὶ 
ἀϊείτιυτ ἔψω, Ηοπηετι5. μέγα δ), ἵψκο λαόν Αἰχαιών. Ατ ργϑτοτιτι ᾿- 
φ. .4ιιοά ἀῦ ςοάςπι ἴσ]ω λίξεγτιιγ 5 τάγιιπη αάπιο ἀπ εχνϊάπιο 
νίιπι εἴτ. ἵ ΐ 

᾿Φ,ρταίςης δξξ. [ιδιιπέξ. πιο! ἔνι εχ ἱία, 
Τωμίυ, αοτῇ.ιαξν (δ αιέξιν εγοὶ ὦμε εχ εἴων, εχ το ἔαςῖς φοτι. 

“ἴον, 

Τῶν, ρατεῖς,εχ εοάεπὶ δθτ. ἴον ουιας ἔσει, ἑᾶστε, 

κ 
ΑΒΒΑΛΕΙ͂Ν, Ὠοτίρα ἐυγκοπῆν δί τροπ᾿, ἀϊςὶ- 

τιιγ Ρτὸ καταζαλεῖν [τ ἠέπιαιις καζζαλον, ρτῸ 
κατέξαλεν, αιῖς ἀτῆθ0 ἤπηξ 40.2,α ἐν. (ς ἃ ρτῖμ5 
1ῃθπῖτιπιοάὶ αίτογιιπὶ ᾿πάϊοατ. ἃ εἰς ΠῚ «κρίτει- 
ζαγλα. 

τῷ Καὴὶ δ᾽ ἐξακεν,εοάεπι τηοάο ρτο κατέζαλε δὲ, 
Καὶ δι᾿ ἐϑορεςττιάοτὶ Ρ τὸ κατέϑορε ἢ, καταϑύρω, 
Καὶσ) δι ἐχεμᾷν, ἢ] τον ρτὸ κατέχίν δὲ, 
καὶ) ὃ λοπὸς αἰῶδη ΡΓΟ κοιτεχίῶνη ὃ λοπὸς, 
Καόδδοᾳ ϑέτίω Γ)οτὶςὲ ν εἰ ΑἹ οἸοὸ ᾿τιάς πὶ ρτο χρτεδιραϑετίω, Δοτ.2. 

δέζινετθὶ καταδωρϑείνω ξιι κοίτα δρήϑω, ἔλεϊςητὶς ἔιτιιτ.2. κατας- 
δραϑώ, 

Καϑ δύσαι τὶ ἀςΠ| Ρτο κα πιδύσαι, οτ.2. 4. 1πῆπιπιοά! ἃ τμ Πι, κα- 
ταδυω, 

Καόϑισον διιτεπη, χαρά Η εἰγς αβοτε ρτο καΐϑισον, ἢ ρετν ἵπ ρεπαΐ- 
τέπηα (στίρτιτα οἰΓοτ,ροτ (γηςορβη ροῆτιμπι νἱάστοταγ ρτο κα- 
Θίδρυσὸν. 

Καεὶ -γραττίς,Δοτ.: ρα ἐκαάζω, εχ δέκ τῇ χαΐον. 
Κα σομει. ιν. ρ4 17: εχ εοάοπι δοτ. 2. ἐκφίίωυ, 
Καϑαρϑέκσαι Δοτ 1 ρα Ἰπἤπιτηοα!, ἃ τη πα, δἔλιιο καϑώρω. ΑΕ: 

ἔεττατ ὃς ργατοσρογξες. ΡΔΗ͂. Ἰηἤη. καϑεέρϑαι ρεγ γποορει ΡτῸ 
κεχαϑτέρϑαι, 

Καϑεδούμα καϑιδῆ, καϑεδεῖται, ἔ,2.π|. νεΥ δ] παϑέζομα γᾶς δέ ἔτ. 1. 
ΡῬΑ[ καϑεϑνήσομαι. 

παϑεικένα,ρτατιρεγέ,δές ἰπῆπ. πιοάξ ἃ τη αι, καϑίέειι ἔοίεπτε ρτς. 
Ῥεγξιπάϊς τη αι καϑεῖκα:ν πάς ἃς ραττις!ρ μαϑιεικας, ῬΑ Πι1α Αι1- 
τοι νοσε ργιιροτῇ ςῖς κα ϑέῖμαι» νπάς ραττῖςῖρ, καϑ'ειμῆν 0’, 
ἀςπη τι. 

Καϑεῖλον,Δοτ,Συ ξεν οτο᾽ καϑαιρόω ἐχ ᾿πι! πῃ ταϑέλω, 
Καϑεῖνα.Δοτ. 2.4 ἐξ, πη ῇη. πηοά],ἃ τῇ. καϑίημα, 
Καϑεῖντο,τοτγτία ρεγί Ρ!μγορ ται. [ἰαιαπιρετε, ρα, αὉ εοάεπι τῇ, 

καϑίημι [χοῖςητς ργατ:ρογξι ρα καϑεῖμαι. 
Καϑεῖρκται ὃζ κα ϑεῖρκτο,ρ τα ΡοΓΕ ὅς ΡΠ ααπιρογέι ραν ογδὶ ἕξ, 

καϑείργγυμι ΕΧ καϑείργω, 
Καϑεὶς, ραττίς,Δοτ.2.Δξγ,ὰ τ .καϑίημαι 
Καϑεῖσεν»αοτ. τἀ}, νετυὶ καϑέξα γε] καϑέω, Βα εης δίς ταπι Ιοςο 

στησπτὶ, Αριιά νη. 
Καϑεῖτοιτοστῖα ΡογΓΠηρ.ργατ.ρ ἢ παπιρεγξι ρα ἃ τι. καϑίημι [Δ- 

οἴδητο ρα Ρογ ρα καϑεῖμαι. 
᾿ι αϑελεὶς, ἔς, 2. «(ιν εγδὶ καϑ'αιρέω ΕΧ ἱπα τ, καϑέλω, γπάς ἱπῆηϊτ, 

ΔΟΙ Δ κοι ϑελ εν ἃς Ῥαττίς, κα ϑελοόν, 

----- πο τὴν ττοὕς-- 

Κ 
Καϑέξω,βατ. τ αξλιΥ οΥΡῚ κατέχων πᾶς πιοά:καϑεξομω 
κάϑεο, τοηϊςὰ ἀϊ ρΡΒτΠοηρὶ ἀμ ]ο]τίοης ρτο κα ϑυγάς 410 πιο 
Κάϑες, Δοτιτ ἕξ, ἱπιροτι πτοάϊ, ἃ τπικα ϑίημι. 
Καϑεσαν,λοτ,:, Δξγιν ογδὶ καϑύνάο ντ κατατίἥεημι, λοῖτ κατέϑεσαν, 
Καϑες᾿ἀμβϑ(Θ»γ ράττιο ρ ρυριι ρ ΓΕ ραικαϑέςα μαι» εχ αξιιτΒοσα. κά: 

ϑίςημὲ, 

Νκαϑεφηκῶς, ῬάττιςΡ. Ργφτοτίτὶ ρογές ξϊ δῶ; καϑέσηκα,, εχ ςοὐεπὶ 
τῇειηπαζῖε. 

Καϑενἰς τος, Ράττῖς, οἰ α {4 πὶ ρτατι ροτξιλξς, ρετ ἥποοβεη εχ κά- 
ϑεσηκῶςγντ ν Οἱτης ΠΟ, ΠΕ ]Π1τη1Π| ροτίας Ἔχ Πππηδηάιιτη οἰξ κα- 
ϑίφσημι Βαδεγε ργατιπιςά, καϑέςαα καὶ καϑις ἄω, εχ 410 Ρεῖ σοης 
τγαξειοης πη ἤδτ μος ρδττὶοῖρ.καϑεςσος, ᾿ 

κάϑη»ἴςοιία, ρα Παρ]. ν εγδὶ κάθημαι ρτο κάϑυσαιγνε ν οἷπης πᾶ- 
11. τγαάϊμιης ἐπὶπὶ οχ κοίϑησα Γοηϊςὲ ἢοτῖ κοίϑπαὶ δεχοαίϑεαι»ἴη.- 
ἀέαιις Αττίσα σοπεγαέξίοης καϑῃ. 

Καϑῆκα,Δοτ.1 Δ ξτιν ετ δὶ καϑίημι ἔλεϊεητὶϑ ἔξ. 1.48 ξ. καϑήσω εχ καὶ 
ϑέω, ἰγγορι τ] 5 ἀτιτοπη οἰἘ ρΓΟ κα ϑῆσει, γι ἔϑηκα ὃς ἔδωκα ἀποας, 
ῬΓΟ ἔϑησου δὲ ἐδωστε ἀϊσιιπταγ. : 

Καϑηρέϑίω, Δοτ 1 ραν εἰ δὲ καϑαιρέω ἐλοϊεητῖβ ἔτι. δέκ, καϑαιρε-" 
σώ ρταῦτ. ρα] κα ϑΐρημα). Βαθετ διιτῷ (υτο]επ ργο καϑηρηήϑέυ,νε 
δι ρἐϑίω, Ἐχ εοάειη καϑώρεω ε[ δί ἀπηρογξ, ἀξξ, καϑιίρφον: ἀρὰ 
Ἡοτῶοτγαπὶρτο καϑ'ίρφω. 

καϑήρητος γι. ] αΓατηρογέ ρα γετθὶ δέϊικαϑαιρέω. 
καϑήῶτι» ἰηἤη. νετοὶ καάϑημω. καϑήῶνω φιιτοπι εἴτ τοττῖᾶ ροτίοη 

ἀπηρδγάτια] χρέϑησο, ἐχ οο ἀεπὶ τΠεπΠΊ. 
Καϑῆς ογ τοτεία ρεγίοπα Ππρ.ρτάτοτγ. πη ρεΓγῇ, ἐκϑήμέω,, αὉ ἐοἄςπι 

κάϑημαι, 

Καϑίει»ρτοοτ. ρογξιν εὐ δὶ καϑίημι εχ καϑιΐωγντ φίει ἐτίϑ ἃ, τὸ κα-- 
5, φίυγσλίϑη, ἘΧ αιο καϑίνμι οἢ δς ραττῖςιρ. καϑπεὸς » ὅς ἑηῆπς 
καϑιεγαι. Ν 

καϑίεσειν, ρτατο Στὴ ροτ εξ, εἰ πΓἄδην ἢ ἐπ), 
Καϑίκες, Τοπῖσα το(ο] ιτίοης ἀϊρητμοηρὶ ργὸ καϑίκου, ἀοτ.2.πηράς 

ἀτῇς χαϑεκνέομω ἔαοίεητε ἔξιιτ.2,καϑηκδύμα ΟΧ ἀαϑέκομαι,, Εχ ςὁ- 
ἄοπι Δογ. 2ικαϑικόμίω εἰς Δοτ.:.{ιδ.καϑίκωμω. 

καϑίξω, Ποτὲ ρτο καϑίσω : ῥ έηπιαηις καϑέξῃ ὃς καϑίξας ρτο κα- 
ϑίσῃ ἃς καϑίσας ἃ τἰγχαϑίζα, 

Καϑιῖμα,, Ατεϊ οὐ ρτο καϑίσομω,, ἔιτοπι.γ ετα δ κα ϑέζω, 
Καϑίς αἰ ρεγιργόείιν εγ δ] καϑίσημι εχ καϑις ἴα, 
Καϑου,Δοτ, ".πλοἀ. Ἰπηροτι πτοά!» ἃ τῃ πιδέξια ϑέημι, γε κατατίϑημε 

ἔαοϊτ κατάϑου,ἰχος ἀτιτοπὶ κοίϑου ροΓ σοηττξξιοηοπὶ οἷ εχ Ιοπὲ- 
20 καίϑεο, λξζο εχ χοΐϑεσο ἘχοπΊρτο συδιιηῖ δτί πῃ 4] κοίϑου ἐπ 
κοίϑυσο ξχέτιιπη γε ἴητ, ΡτΙ πλιπὶ ἀποζολ ἢ σῷ δ. ἀεῖπάςε συςολῇ “ὦ 
"γᾶς σοπιγδέϊτοης τῷ « δεωεςαλ μῆλα γὴ πῇ ος 

καϑυφεὶς,ραττ,Δοτ.2. Δεν, ἃ τῃ κα ϑυφίημι: οχ 40 ὃς Δοτ.2.πιεά. 1 ηἢ: 
χαϑυφέδιτη. Εχ ςοάςη} καϑυφίημι εξ δΔοτ.1,4 ἢ, καϑυφήκα 5 ἵττο-- 
ΒυϊΑτῖτεν ρτὸ καϑὺυφ σοι εχ 410 πηεάινοςς καϑυφηνσίμίω, τοπὶ 
καϑυφῆςγίες, ρεγΓΠπρ.ἀοτ.2.4}. (ὩΡ πιοάϊ, 

Καν,λοτ. ᾿ αὐ. αδλπιηδξ, πτοάϊ ἃ ἐμ επι.καίω, αοΐοητς ἔατ, κα ἃς 
καίῶαι οἴξ ἐπ η.4οτ.2. ρα. ἐκάϊω εχ «ἕξ. ἕκαον. 

Κακκείην, Α͂Σ ΟἸἴσα ἔγποορε ρτο κατοικείειγγηιμοά οἵδ ποιμητικῶς ἔχιν δε 
ἀοτιγηϊτασίγα, 

Κακκῆω διιτεπ, εἰς ΑἸ οἱ τσα [τάς πι ίγηςορς Ρτὸ κατακῖα 5 4υοά 
εἰὴ κα πακαῦσαι. Δ τ καίω ἤιις χω, Δοτξ. τ.4 ἕλος ποι (οἰ ἐπὶ 
ἕκαυστι, [ξὰ ετίλτη ἐκηα, 

κακτεινε, τί 4οπὶ μετ ἱγποορξ ρτὸ κατέκτα; ρτατ πιροότξ, τι γετ- 
δὶ κατακτείνω. [τὶ ἀέπη τις κοίκταν» ρτο κατέκτανθ»ῃ Δ0Γ.2. ἣ 

Καχχϑῦσαι, Πα] τοῦ Ρτο καπαχϑῦ δώ :δοτι.2.Α ἀπ ῆμ. τοί ἃ χα 
, 

τὰχ" ῶῳ. 

Κακχωρεῖ, ΦΠΟΟ 116 ΡΤΟ καίτοι χωρεῖ ροἤτιιπὶ γ᾽ ἀστεία θ Ηείγοβ.τ4- 
τῆς ἐΧρ. δα πετεῦ εἰ, κοὶ κου ργεῖ, 

Καάλεον,Τοπὶςὸ ρτο ἐκφέλοιω, ρεξετ.ἰὰρΡ αγξα ξξιν εγδὲ καλέα, τϊάοεπα 
Ιοηϊςὸ ἴπ ρισείςητς ορτατῖμὶ ρα. κριλσούμίω ἀϊοίτιτ ᾿ζὸ χριτ. 
λοίμίω. 

Καλεαῦται [οηϊςὰ δὲ Π)οτὶςὲ ρτο καλοιπαιραΐ «σάτα, Ετ χαλειωῦὲ 
τὸ ρΥὉ ἐκφίλόιωτο, 

Καλήμῥοῳ. )οτιςὲ ὃς Ροειϊςὰ ρτὸ καλεῖν » τδηι2πη εχ χκάλαγα γε 

κάλπαι γε ἀπποῖάς Εἰιαριιά Ηοπι. 
ΚαλήμῴΘ-, ΡτῸ καλιέ μήνθο,ντ νοη μῆμ,Θ- Ῥγο νούμῆν! 85. οἷτοι μιτά- 

ϑέσει τῆς ε δὲφ ϑόγίε οἰς ἡγντ τγδά τς ψατίη, ΝΠ Ροτίι5 ὅτ ρᾶγζιοΣ 
τς πγ.καΐλοι μὲ, 

Καλλιπον, Α᾽ ΟΙἸσα ἴγποορα ῥτὸ κατέλιπον : ἀοτ.2. ἀξ γε  δξξιχα - 
ταλείπω, 5ὶς κοίγλειψιν ᾿ἰἀοπὶ ἀΐςσιιπτ ργο καταίλοεψιν. 

καμζαλον, ἰτ ἀοΠ] ρτὸ κατέμζαλον ροἤτιτη δίιπ ποπαμ}]}1, 5 οἀ γὴ- 
ἀεγίητ πε (γι βεπάϊιπι ἢτ καξζαλον. πῇ 

βαμρφέρψαι οαάεη [γ ποορε Ρῥγο χα τεῖ μοῖρ γα!» αιοὰ οἵδ κριταλαξεῖνο 
δριιά Ηςΐγοἢ. 

Καμμήῤειν, ΠπῚ} ποτ ρτο κάτα μέρειν : 1κᾶς οπϊςιπι τάππεη 14 οὔϊς ἀδτ 
εἴτατ. 

Καμιορέων Ῥτὸ κακομορέων [ει] κακοπτεϑέαγ, ΕΣ ποπιῖπς κοίμιοθρεγ" 
ἔαγρατο ἐτίἀθπι ἀριιά ροεῖας ρζο καπόμορρε, 

Καμμύειν,οοιίεηι πιοάο ργο καταμύειν. ἢ 
Καίμον,ΙΟηϊςὰ Ρτο ἔκαμον, αδἱεξξο διιρπιοητο:δοτ. 2. ἕξ, γοτθὶ κατ 

μνωιν πὰς ὃς ραττικαμών ξᾳςὶς φαῖπα ἔς λρραμώγε πεέμνα,ταμώ, Ὁ 
μ : νι Επ5Π} 
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Κ 
Κενεῖι,ᾶοΥ.}.46Ὲ. ἰηπ. πιο άϊ ἃ τῇ. καίνω Ποηΐ ἤσδητο ρειίπτο, νπάς 

Ραττ, κανών, Ασὶῦο ἀρὰ Ηείγο ἢ. 
Κύππεσε, Ατ ΟΠ ἴσα ἔγποορς ῥτὸ κριτέπεσο, ]ιο  οἰϊ κοτ.:. νου θὲ κα- 

τὰ πί π]ω, πατιιατῖ τις ἃ κα τιπεσέω, 
καρδι»αοτἰδ,ε, ρα ἸηΠηῖτ τποαὶ ἃ τις τι. ξξ. κείρω. ἔλοῖτ ἐπ πο 14 

ξατωτ τυ κάρα ἀΟΓΙ[Έ.2 δια ρρονιν ἡάς ἀστιΠ.». ρα. ἰηάϊς. πιοάι ἐ- 
καίρίω. 

κοἰβέζειν, Αϑο] τα ἴγῃςορε Ρτὸ καταῤῥεξειν,αρὰ Εἰματμ. υὶ οχρ. 
κριταψανς 

Καρτεῦαιροςτῖσα μετα ϑέσει ῬΓΟ κρατιίαι, αιιο( οἰξ ἀοτ τα ξε,Ἰηῆη, 
πτοάϊὶ ἃ τπειπ.κρατιωω, 

Κάχεϑεν, ΠΟΙ τα ἴγ ποορς ρτὸ κατέρεϑε,ρτατοτ πιροτί δι νοτδὶ 
κατααἦϑω, ἀριιὰ Ηοπιοτ. [τἰ ἄειτι καίετο ἀϊοῖτιιγ ργὸ χα τέσετο, 
4ιοά εἴ λον." πιςα ἐπάϊς, πιο  γ ὰ τῆς, κατέχω τιτιαητς ξιτ.2. 
κατεια αἱ, ὃς ΔοΓ.2.4ξ} κατύρον,εχ τῇ ἐπι κατα ἕω, 

Κατείζανρετ Δροζορξη ῥγο κριτείζαξη, ἀριιὰ Ατεῖσος: δου, δ ἵτη- 
ρογαποάὶ ἃ τμοιπαῦ. 1ηιι, χα τάζημω,, ρτὸ αιιο ν τράτιιτ κατοι- 
ζάνω. 

καταδύ μάνα οτὶοὲ ρτο χαταδωυ εἰν, ἃ τ ῖπ, καταδιωΐο, 
Καταδυσεο,οπἰςὲ ρτο καταδιύσο : γᾶς ἀτὰρ. ΡΠ ὰ τμοξη, χατα- 

δύσομω,ιυοα ςχ ἔτ. ῖπ ρταίρῖῖτ. 
Καταειρῆμθ-, » οετἰοὲ ρτο καϑιιωῖῆθθ.» ράττι ργατοτγροτξ ρα, εχ τῇ. 

καιϑένευμι ἔοι καϑέω, ἔδοΐεητε ργατορα, καϑεῖμω, (. αιιοὰ ταπιλεπ 
Ῥτατογίτιι πὶ σΟΠ. ΠΊΠης εἵϊ ἃ νεσγθο χα ϑίνμε.) 5 β τοῦ καταεί- 
γοῦν Οἱ ἀ χαταεινύῳ ει! κριϑέννυμ ροῇτο. 

Κατειείσειτο, ΔΟΓ.1.Π}.ν ΕΓΌ] κάτειμιοχ ἱπι ἢ χα τείω, 
Κατωνρ:5 μήν (ΘΓ ουϊοὸ ἀριιὰ Ἡεγοάοτιην ρτὸ καϑαιρρύ μν Θ.,ΑὉ 1ο- 

αἷςο τς καταιρέω Ρτο καϑωρέα. 
Κατεέκανεναογον, ἃ τ, ἰπιρογ τη οὐ ἃ τῃ 6ΠῈ.Κοιτοιχαύνω, 
Κιτακτανἐ το) ΔΟΙΙ 2. πης 4, ἰη Πηϊτῆι! πιο ἀ 1» τ οπιαῖ.α δ, χατει-- 

κτείνω, 

Κατανυγῆςγδοτ.2. ΡΑΥΤ, Πι}5. πιὸ ἀκ εἰν. α ἐξ, κοιταυύσίω ξαςΐςητς ἔιτ.2. 
δὐχοκατεινυγαν ηάς ὃς ρόττ,3οΥ.2. ΡΠ κα τανυγεῖς, 

Καταξέμᾷν, Τουϊ οὐ ρῥτὸ καταίξειν; ἔμιτ. 1 Α  γ,ἴπ ἔπι πιο αὶ ἃ τῆεπι. κατεί- 
γω, ἀριιὰ ἘΤΟπΊεγ. 

Καταπεπηϊν χα ἰεοὔάιπι 4"1ο(44πὶ ρΓο καταπεηηωκήα, ἜΧΕ ΠΊΡτΟ ρεὲγ 
ἴγποορςη κιᾶζ ὦ 'π ἡ γεγίο:ρατγτίς, γε ρογί, ξξινογθὶ κατασί.- 
πω εχ κατοι πος τάς δ Πεπῆηως. 

Καταπημήνειε,Δοτ. 1.4 ἐξ. Ορτ. πηοεὶ ἃ τίν, κατουπημαήνω, 
Καταποϑῆ,Δογ. ΡΠ ΠΡ τιπ ἐξα πιο! ἃ τῇ. αξς, κατεισίνω [εϊξις 
ἔμτοτιδῦξ κα ταπόσω εχ ἐπι νεγθο κατεπθω, 

Κετασρηϑυϑνδ ον Πτ.1.4 {Ἐν ρα Πππ| (δι πέτι αἱ πιο] ,α Ὁ αλαβεπιαῖς 
κατατρήϑως 

Κα πετορονσε ὅϑου. Ε. τοις 4 ἐπῆ η. πιο ἀ ,ὰ τῆς κατα τρρΐημε, γηάε εἰξ ὃς 
4οτ.2.Π1.1ΠΗπη.πτοεϊ κοτατορρέ πε. 

Κατεύχη»αοτ.:. ἀξ. (ιδ. ἃ της π. κατέχον παπτηδητς ἔμτ,:, δξξ, καιτου- 
χὦ ἃ κοιταχ ας. Ν πὰ δὲ ἰηἤπ κα ταχεῖν:ὃς ραττῖς, 40 τ.2.πΊοά. κα- 
τασόμᾷνΘ-, 

Καταχήνῃ,Δοτ.τ αξε Πρ. πιο ι!, ἃ τι κα το χάνω, ἔλοίεητο δοτιῖ.ι, ἀξ, 
Ἰηάτοικατέχηνα, 

Κατεαγγύαρρτςτι ρον παςά. Ἰπἢσυπηοί!, ἃ τπ ΠῚ. κατείγω ἔσιι κριτεέγνυ -- 
μιν Π]ΤοἹτιτα ν οςα!ὶ ποτε Τοπῖςο ὃς Ατιῖςο ργὸ κασηγῆλαι. νηάς 
Ρατγτὶς, κατεαγώς. Λτ κατεαΐγι,οίς Δοτ.2. ρα πάϊς, ποῦ Ὁ ςοήξ 
τιεπι πὰς εἰς 8ζ Δοτ." 4}. κατέαξα ρτο κατῆξα. 

κατιδαν»ἀοτ.:. ρα Γ΄ ἱπάϊςι πιο! ὰ τμοπι Δ, καταδώω, ντ κατεκοίν ἃ 

καταχαίω, 

Ἑατεδήδοκεν, τατιΡογέ. αξεινοτδὶ κατέδω, Ατεϊοὰ ρτὸ κατίδεκεν, ὰ 
κατεδέω, ντάς ὃς ρα], κατεδὴ δέσμαι. 
Κατεενργῶτ ρον ει πιςα. νογθὶ κρύτειμι οχ κατείω, γε τταάττ ψΑτῖπα5. 

Κατείλοχο, Ατείςιπι ργατοτγιρογέςξε, αξξ, νοι δὶ κατειλέγω ΡΓΟ κάτει- 
λέλοχε, 

Κατίκανε»αοτ. 4 6ξι ν ἐγ] κα ταχαΐνω, 
Κατέκηλε,φαοά Ηοἴγ οι αβέεττ ργο στωπων ἔδεε, ν᾽ ἀστιγ εἴ δον. 

ζ δε νεῖ κατακηλύω, εχ 410 εἰξ δογιϊ. 1. αξξ, κατεκήλησε δρυΐ 

εἰη46π|.- : 
Κατεκόσεησειν, Δ ΟΥ.2.ΡΑ ΠΤ πάϊς ἃ τῇ. Δ κατακόπϊω, Ὁ 

Κατέκτει,(δοιπάτιπι φιοίίδιῃ ρεῖ ἀρ οσοροη ΡτῸ καπέχταν,ΕΧ κα- 

τακτείγω, [οι πάτιπιὶ Αἰ 1ο5 ΡτῸ κατέκτην εχ κατάκτυημι. : 

Χατέκτανϑεν. Βαξοτῖςα ίγπεορα το κατεκπαΐ ϑησαν, Γι: ΡΠ. γογΡὶ 

καταικτένω, Δο εΠ τὶς ργατοροτγξ δέ, κατέκταγκα 5 ΡΑ[. κατέκτειμ- 

δα! τα παιᾶτη εχ κατακταύήνω, 
ΧΚατέλεπτο, Οπἰςὸ ΡΓῸ κατελελεκτο ΡΓΩΤΟΡ 

Δξὶ χαταλέγα, ᾿ ; : ᾿ 
Κατένεικε,λοτ.1.4 ὅν. ἔγτερα 4τ|ς ΡΓῸ κατένειξεγ. Ὁ τοηΐςο τι. κατενεΐ- 

κω, ηοά {δ [εγυΐτν το κατοφέρώ. 

Κατενυγνσειν, οὐ (τ. 2. ῬΑ νεγθὶ ἁῷλικατανύοσω 5 

κατεινυ γα, 
Κατενίωφατα,» ργαιιρετξ ρα. εἰ 

κατενέγχω (ει! κατεινέ χων ης ὃς ΡΤ. πιεά, κατενίω οχα: δῖηθο ᾿ι4- 

Βεπεῖα Αττίσαπι φιιάγαπι 1η!τἰα ταστὶ Ρταίητις ᾿τογάγατῃ Γο- 

ἀμπρ Ἰοατίοπεῖτ, ὃς ῬΙΓΟ κατίωνεκ ται ἃ 
κατίμοχας 

Κατενίωοθε, ργατ. πιοάςν ογθὶ κατενϑέω;, (εσμιπάϊιπη φι
οίάαπι ρτάπη- 

τηλτὶςοπ)αιιοά ἤς ἐογπιαηζ, ΟΊσμηΣ ΟΣ ἐγϑέω Ποτὶ ΡτΙπ
ηιηπ ἐν! - 

Ἰα[αιαπιροτε, ρα! νοτδὰ 

ξεϊευτὶς ἔπτ.2. 4 ἐξ, 

ἐπα νοτδὶ καταφέρω εχ ἐπι, τῇ. 
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8, Πηοτατῇοἤ Πτογατιιπγεϊηάς ργατιπιο, ἐιϑει, δε Αττῖσα ἀυα 
ται ἀπ᾿ τἰΑ ἴα π Πτογατιι πὴ ρα ςητὶς τοάινρ!!ςατίοης ἐνύμοϑιι» 
νηάςΡ τῶ τα ργοροἤείοης κ᾿, κατενίωλεϑια. 

Καπαγρφατογα.1.πης ιν οτοὶ Εν, κατεναρω,αρι Η οἴ, 
Κατεσταίϑη ἃ. 1. ρα, τοιθὶ δέϊ καταπιάνω, 
Κατεπύϑη,α.1. ρα Γι ν ογθὶ δός, καταπίνω, [οἰ ητὶς ξιτιτικαταπόσω οχ ἴῃ- 

Οὐ ΠΗ γκα τεύποα, 
Κατέσβν,λοτ.2 Ρ4Π|ν οΓθὶ δέ. κατασβέννυμι, ἐαςὶς δηΐπι ἰά ἔας.:. κα-- 

τασβωώ, εχ κατασβέω.γηὰς Δοτ.2 κατέσβην,εχ 4110 ρα! λοτ,2. κα - 
τεσβίωυ:αυϊάαπη τατςη πιαἰμιης ἀΐςοτο εἴς Δοτ.2.δξξ, οχ τῆοιη, 
κατασβημι. 

Κατέρἰωγαοτ,ιᾶξγιγ ΕΓ χαϑίφημι, ουΐας τεττῖα ρογίοπα Ρ]υτικατέ- 
φησαν, 

Κατ δεσα, ΔΟΓ. 1. ξν,γο δὶ κατωίω, δριιά ἩείγοΒ, οὶ Ἔχρ. αἰχιω- 

δίκαι ἐποίησα. 

Κατηϑαλωμήνη μάτι ργῶτ. ρ ΓΕ. ΡΠ οχ τἢ, ἔν, κκταιϑαλόωῳ, 
Κατιχει » Ιοπὶςὲ ρτὸ καϑήκει, εχ [οηῖςο τμεπιαῖς κατήκω ρτο καὶ 

ϑήκω, ι 

Κατήκιζον ργατ,ἰπιρετξ λέξον ετθὶ καταρίζω:νιἀς ὃς ρτατραίϊ. κα- 
τήκισμαιγδί ΔΟΤ.Ι. ΠῚ ο (ἃ. κατ κεστίμίι, 
Κατηλόκεσαι ρτάτι ροτ ρα τιν οὐοὶ δέξ, καταλοκίξω, 
Κατηλωκῆα!] οηϊοὲ ργο καϑηυλωκᾷα,ραττ, ἔσεπη ργατ.  οβξ λχιςχ ταὶ 

καϑτίλωμι ξαςίεητς βπτ.1 καϑειλώσω, 
Κατημυχθη,δοτ. 1. ραν οι δὲ δέν, καταμύσσω, 
Σατίμϊαρς Δοτιινλξξιν ἐγ ὲ κατεναίρω, 
Κατίωμοκα, ργατιτης ιν ἐγ δέξικατενέγκῳ ἔειι κατενείκω, [ἐς τυ]: πὶ 

τὶς γεγθο χαπειφέρω, : 
Κατηόνων, ρτατι πηρογέννει δὶ αἷλ,καταρονάως 
Καταρειλοτ. τ δ τιν ΟΓὈ] κατεΐρω. 
Κατήριε]Οηϊςὲ ρτο καϑέρεν ἃ τῇ. καταιρέα Ῥτὸ καϑαιρέα. 
Κατηρ ἐδέετο, ρτζτ. τη ΡοΓ. ΡΑΠ]Ον οτΌΙ δέϊικατερέϑα, 
Κάτϑανεν, ΑΞ ΟΙ σα ἴγῃςορς ῥτο κατέϑαινο:αοτ.2. ἔξ, γ εὐ ὶ καταθυη- 

σκῶ ΟΧ κατα ϑεινέω." 
Κατϑέ αν, τἀπὶ ρτο κατα ϑέμντῃος 4ιτεπὶ Τομϊςὲ νεἱ Ποτὶοὲ ρτο 

καταϑεῖγα), αιοὐ οεἰξ Δοτ.2. ἐξ. ἸΠΠη.1π0 41» ἃ τἢ, Δ εξ, κατα τίϑημιι 
51 ΠΊ τοῦ κατϑεο ΡΟ κατείϑεο, ΗΟς Διτς ΠῚ ΡΓΟ καταίϑεσῃ (οι! κα-- 
τάϑου, οὐ εἰξ Δοτ.2. πιο, Ἰπηροτιπιοάϊ δὸ ςοάςπι τε Π|. 

Κατίασι,τοττῖα ρετίο. ΡΙμτγι ρα ςητι9 κοίτειμι, αἵ χφξπάσι, τα ίςητῖ 5 « 
καϑίνμις 

Καυάξαις,ΡΓΟ καταξαις» δ ]Ατο ρτἠπιὶπι τοἀ οὶ πάς εἴτις Ιοςο ἱπίοτ- 
του ποτε ΑΞ Ο]Ἰσο; ντ ἐπ αὐὴρ Ρτὸ αδρ, Δοτ τ δέϊ. ορτατιπηο άϊ: 
ἐτ᾿ ἀέπιφας ἴῃ ᾿πῆπιρτο κατάξαι ἀῤοίτιν καυάξα), ἢος ΔΈ το πὶ κα- 
παξω εξ ἃ κατάγω ἴξιι κα τεύγνυμι Π»ηἰβολητς, ἔγαηψο. 

Καυχάεσαι δι Καυχά σαι Οχ καυχαΐμαιὶ ῬΓΟ καυχᾷ ἴα Γεουπάα ρετίοΣ 

πᾶ ἀἰςὶ δηθούδης βγαπηπηδτῖς! αἰ] 44πὶ τοςςητίοτοϑ. Ἶ 
Κιοίοσας,ροαιἰ σὲ πηςττὶ ςδια Ραπλΐπᾶτο σ ΡΓῸ κεάστις : μᾶΤΓ, ΔΟΓ.Ι. 

αἷξ, ἃ τῇ κοάξα, 
Κίαται δὲ Κέατο»οπἰοὰ ρτὸ κεῖνται δί κἄντογα δ᾽ ςξτο οτίατη δ ρηγξ- 

τὸ ἴῃ ροβετογείποιιτ δεδέαται [1 4οτῃ ἀϊσιιηῖ ρ το δίδινται» ἃς ἐ- 
πεποιέατο, ΡΓΟ ἐπεποίίκωτο. 

Κείαντες ὃς Κειάμδνοι ρτο καύστιντες δὲ κα στίμϑν οι ἀϊ ΟἸτᾺΓ 7 τα πα μι πὶ 
εχ κείωτατη θῸ δοτ. δἰ τογπη δ λ}19 4 τεταση πιά]. 

Κείαται ἃς Κείατο,τιιγίιπε Τοαϊςὲ Ρτο κεῖνται δὲ ἔκειντο, Ἰηΐσττο εἰξἃ 

« πιεττὶ σαι. 
Κεισεῦμαι ἃς Κεισούμα!. Στὶς ἃ ΡΓῸ καίσομαι κἂ «]γ.κεῖμιαι, 
Κοιαδήσειν ρτο σερηύσειν ὅς χείσαϑει ποιήσειν εχ χάζω ἀοτίμλητ, Πατὴ 

εχ ἔωτ.2. χαδώ, ἐλείυπι κεχαθω,, ρετ ἀπαά!ρ] Πα [πριιπὶ δί προς 
πίω αὖ χ εἰς κιν πὰς ἃς ἔμιτιι πες, κεκαδιασύέμεϑει, ΦΙΠΊλ]ἰτεῖ εχ ἔξ 

χαδον[λεϊαητ κέχαδον ὃς της ἄν οςς κεχοίϑοντο, 
κικαδμῖῤθ- νδτίο σ ἴῃ δ' ἀἰςσίτγ ρτο κεχα συβυίθογτ ἰδυῆν Ρτὸ ἴσιᾶν 

εἴτ λυτοπι ἑά ριατρογε ρα νετθὶ αξξικάξω,. 
Κικοίϑικα, ἀπ] 1ςἱ ἀαρέτξητο ρτο καϑικα ἀἸο τα τ1Π ΡΓπτιροτξαξε, 

νοΓΌ] καϑίζω. Ι 
Κεχῳ μωφροετίςο δηδά!Ρ ΙαΠαίπηο ρτὸ καμφγααοὰ οἵδ ΔοτΙ τ. τ ἀξ, 

[υδιυη.πλοάὶ ἃ τῇ. καίμνω, ᾿ ᾽ πριν. 

Κεκάρϑανργας ρογβ ρα μη, πιο], ἃ τι. δ! κείρω. ἔαεῖς σηΐπὶ Ιά 
ξατικαρω, ρτατοτικίκαρχα γᾶς ἱπ ΡΓΙΡΙααχυαπιρετέ. ἐκεχοίῤκειν ἐπ 
ΡαΠικέκαρμω, ἐν “ὦ ἵ 

κεκάϑειρτϑοτ ροτ ρα ἀπῆπ. τα άϊ ἃ {λέξι κάξω [αεῖεητς ργῖ, 
Ρα , κέκασμαι : οὐιΐας ἰτουπάὰ Ρετίομα κέκαεσαι ἀριιὰ ἩοὨν.1ἐ- 
Θἰ ΤΙ ΠΊΣΠΑ͂τΟ ατοῖτὶ σάτα ἜρρχΟ εἰκάσαι ας 

Κεκαρϑεργαιρ γε ρα] ηΠ.πιοά! ἃ γεῖδο δέξικαίο, ςϊεητς ἔα, 
1 αἴ καύσω. ἢ Ξ 

Κικαφηὼς, ΤΟπὶσὰ ρτῸ κεχαφηκῶς:ραττι ργατρεγξαξὶ ἃ τῇς. κα φίω» 
αιοά εχ κέκαφα, ργζτογιτο ρογξδέϊ, γειθὶ χα πῆω εἰς ἐλθηπιὶ 
ἀϊοτατ, Ἔ ἡ: 

Κεκινέατω,ρτατι ρεγ ρα ἢν οΓΡὶ κινέω,, Τοπίοιπι ΡΓΘ κεκιγηνῆνοι εἰσὶ, 

νῖ πεποιέχται Ρτὸ πεποίίμω ταν, ἴοι! πεποίν μῆϑοι εἰσί. Ἁ 
Κύκλαμμαςρτζις ρει ξιραῖινοιθὶ καλέσω, Πιαροηβ Ὑο [ΠΠὶ ὁ Ἰη αν Υὲ 

ἐζραμμαι. ἘΝ δὰ 
Κικλαάγξω, ροςτῖςο δηαάὶρ! αΠαίτηο ΡΓῸ κλαγξω: Ἰεϊἀέπισυς πηοά, 

νορεκικλάγξομαι ρτο ἀλάγξομαι:ἀτλθο ξυταγα ἔπητ γε] κλάΐ- 

ὠγεὶ κλαζω, 
Ἅ 

“ Τοπι, ἃ» ΝΝΒπ ἢ) 
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κιλλαμίβων. Ν ἁτίμ, αἴϊοττ ῥτὸ κεκλασμῆύαν ν Γαγράτιπι ὁ συ οτιτ ν- 

τεάπαιο εἰϊ Ῥάττιρτατ, ρα. ἃ νετθο κλώω, ἔλεῖτ εὐἴτι Ἰά μγατ. 
ῬειΕ ρα τ. κέκλασμαιν πᾶς ετίαπι ἴῃ ΡΙ αἱ] απιροτ  χέκλαςο, 1ο- 
αἰςὼ νεῖ Ατεσὲ ρτὸ ἐκέκλαφ ον ΟΠΊΠἴῸ διιραιςητο. 

χεκλειμίμβθο ἰτιάςπι ρτὸ κεκλέσρϑθθο αἰοττιιγοὰ τἰνεπιικλ εἶα, οί επ- 
τεῖρτατι αὐιδὲ κέκλειμαι ὃς κέκλεισμζε, φιιοτιῖπι ᾿ος τάτηςπ νῇ- 
τατῖι}5 εἴς, 

Κίκλεο,οοϊςὸ ρτὸ κέκλυ, γε [πτὰ ἀἰρμτποηρο: αι ά οἱξ ἱπηρετα- 
τι! Ῥτο ίσητΙ5 5 ἃ ροςτῖςο νογθο κέκλομαι Βαέητε ρ᾽ςοηαίη 
αἴ κι ρτὸ κέλοῤιαι [τ 161 κέκλετο αὖ ἐο θαι εἰζ, δι ρπηοπτο σαγῶς 
Ῥτὸ ἐκύκλετο. ΑΡ θα Ης γον ογὸ δέ κεκλε Ἰορίτατ, ΧΡ ΟΠταπὶ [τ1-- 
ἄξιαι κελϑϑει, καλεῖ ἃ τ κικλέω, 

Κεκλέατωι ὃς Κεκλήατο, ΓΟ πἰ σὺ ρτὸ κέλλίω ταὶ ἃζ κέκλίωτο 9 ντ κεκινέα-- 
ται ράυ]ο ἁπτὸ ΡΓῸ κεκέν ἑω ται. τοττία ρεγίοπα ΡΠ εἰγα ἐς ρτ. Ρετῇ. 
ὃς Ρἰαἰιιαπιρετξ ραί Γι ὰ νοτδο καλέω, λοϊςητς βμτ. ιν αν, κλήσω, 
δζ ΡΓΟκέκληχφεχ πε ζτἢ κλέω, 

Κέκληγάγρτατ, ρει πηι  νοτδὶ κλάζω, Βαοης τρρπίω ἐδ « εἰς υ Ῥτὸ 
κέκλαγα : νῃάς ρΡαττικεκληγὼς ἀρ! ΗΠ οτ.ΑὉ εοέςπι κέκληγα τ 
τἰεπιᾷ κεκλήγω, εχ 4110 ρᾶγτ, κικλύγ ων ἀριιά σα πΠά οι. 

Ξεκλησομα ξιιτ, αι} Ρ [Ὁ νοτδὶ δεξὶ αἱ καλέω,οχ (οςιρεγί ρτιρ γε, 
ΡΑΙ . κέκλησω:ξλοῖτ οπΐ πὶ ργατι ρα, κέκλημαι εχ ἱπι τ οπιικλέω, 
εχ αιιο μαθεῖ ξατιγιιπι κλήσω, 

πικλίαται, ὃς Κεκλίατο, ΓΟηἸςὸ Ρτο κέζλινται δζ κέκλιντυ, δι ἐκάκλιντο: 
τοττία ρετγί ρ᾽ατορτατεγρεγε, δὲ ῥ᾽ αι πηρογξι ρα, ἃ ταςικλί- 
νωνγτ κακλίαται ΡΔ]ο δητέ, 

Μεκλό μοι, ματι. ροετοἱ νεγθὶ κέκλομαι ν[πγρᾶτὶ ΡΤΟ κέλομαι. Ὑπάς 
δι ἱπιροτγικέκλε ρτὸ κέλυ. 

Κὐκλοφα,ργατιρογι ιν εγοὶ κλέπω, Ατεϊοὰ Παραπϑ ον ογ [ιπὶ ἔῃ 9, 
νῖ πέπομφα. δ Πτα 1 4:ν ηάς ἱπ ἢ πἰτΉ 115 κεκλοφέναι. 

Ἐὐκλυϑη ροετῖςο ἀπά! ρ᾽ απο ργὸ κλύδι, ἐπιρογάτιρταίς ν οτδὶ 
κλύμι, ἷ ἢ 

Κ έκλωσμια, ρτάττ, πη ρογέ, ραν εγδὶ δέ κλώϑωι,. 
Κεκμακὼς, οὐ] οὸ ρτὸ κεκμηκώς, Αρυά Ηείγ οἰτίφεπι ρτο κοι μται» 

4ιοἀ ἐχρικεκοπίακεν,ν ᾿άΘτιτ ᾿ερ πα ιιΠῈ κάκ μϑται, ν τ [οτῖςιΠὶ 

ἤτ ργὸ κέκμηται. ἘΠ᾿ Διτοπὶ κέκμηκα ΡΥ πιρογ  ιαξτιν εγ δὶ χϑέμνω, 
ταπη11Πὶ ΕΧ κμοίω γ γὲ τέμγω ἔλοῖτ τέτμηκᾳ τλῃηΠὰ πὶ οΧ τρίϑία, 
Ὑηάς ραττο κεκμηκώς, 

Κικμηως γριά Ἡ ΟΠ. Τοηΐοα τῷ κ ὐξαιρέσει ΡτΟ κικμηκώφοντ κεκαφηὼς 
Ῥαυΐο δητὲ ρτὸ κεκαφηκὼς ὃζ Ππλῖ} τὰ [1 ςτοτεα ν στὸ κεκμηο- 
τὸς [46Π| ἀἸςῖτ ΡΓΟ χεκρηότος, πιοτγὶ σα, 

Ἰέκναισμαι, ρτατ. ΡΟΓΕ ρα ιν ΓΟ] δέν, χναίω, 
Κίκομμαι ρτατιρετε, ρα τιν ογϑὶ αἰ. κόπα, 
Κέκοναναριιά ΒοΡΠοοΐ,ρτο ἕκτονα 9 οἰςέϊο τ. ᾿ζοόαις τεζιρὶίςατα 
1ηῖτῖα !! Πτόγα ρα σητίῖς ργατιπιοά,ν ἐΓὈῚ κτοίνω, Ετγιῃ. 

Κεκορηὼς, ΓΟ ΠΙ Οὗ ΡΟΠέτΙΓ ΡΓΟ κεκορηκώς, ἀριὰ Ἡοτηογ, Ἐχοπηρτο κ, 
ν᾿ ἀε θοθ 5, ἄμφω κεκορηότε ποίης.Ν ὈΪ ετίδτι τοῖα κεκορηστε, Π 1] 
ττα τοῦ νῈ] ρα[Πιιὸ ν Πιτρατῦ ργο κέκορεσμήψωῳ ἔςιι! κορεόδεντε [ἃ- 
τιατὶ, ἀτατὶ, ΄ 

Κικορυϑ μῆΘ- » αὖ εοεπι μετ (γποοροη Υιγράτιιπι στε ἰτιγ ργὸ 
κακόρυ ϑηύβυ Θ-γαιιοὐ ο[᾿ ρατεὶοὶ τα πὶ ργατογῖτι ρογξςξει ρα ἤπιε, 
ἀτθεπιατο δέξίινο κορυϑέω, 55:4 νογΠ Πλ Ποτ Εὐ ξαταῖ) ορίπῖο 
«ἢ αι κεκορυϑ'μῆΘ., ἀτέχιιτη τροπῇ τῇ σ εἰς 9' ἴτ᾽ ργο κεκορυσαῆῥος 
Ὁ τῆι πὶ. κορύοσω 5 Ῥγο[ογτῖ πη σαπ ραττὶςῖρ. κεκορυσωῖθ- Ἰεσαταγ 
δριιά Ηείγοβίιπι. ) 

Κικοτηὼς ΡτῸ κεκοτηκὼς. Γοπϊοὸ, ντ κεκορηὼς ΡΓΟ κεκορηκὼς ρα} ἤὶ 
ῬΓὰνοχοσηρτο κον οἰ ατὶ κεκοτηότι ϑυμῳώ ρα Ηοπιοῖ. ΕΠ ἁιιτοπὶ 
Ῥαττιοὶρορτατιαξξ, τῇ πη, κοτέω, 
Κεκόφϑαι, ρτςτι ΡοΓΕ ρα τ Ππ πιά! ἃ ἐπ 6πι,4ξ}, κέπζω, 
Κικράαντο,ροοτῖςο ρςοπαίτπο τῷ α»ὅς Τοηῖσα ἀετγαξξίοης διιριηξ- 

τὶ ἀἸοῖτατ ῥτο ἐκέκραντο, ρτατογῖτ, ΙΓ αΓχιαπηρογξ ρα, νογθι λές. 
χραγνω, 51 ΠΆΠ ΙΓ φααύϑη ρτὸ ἐφυϑη τθροτίτατ ἀρ 4 ΡΌοτα» ἃ 
φαΐνω. Ἐπ 

Κύχραγα, ργατιρεγξ πιο αν οΓοὶ κράζω ξαοϊςητῖς ἔτ. κραγώ Ἐχ το 
δζ τιαπια κεχοάγω ἤτοντ κεκλήγω οΧ κέκλνγαγΑτ κεκρᾳγήσει,οὐ 
Ἡε είν ἢ αβοττ ργο κραυ χάσει, δ εχ [ἢ κεκραγέω. 

Κέκρακφ, ργατιρογξ ιν οὐ κέρχω ξλεϊ οητίς ξιταικεράσω ρος ἴνη- 
σορόη ῥγὸ καμέοακφ, [ἰ4έπηατς ἴῃ ρα ἤπια νοςο κέκοαμαι ἀἰοἰ- 
τι ΡΓῸ κεκέϑαμαι Ἔχ 4110 Ραγτῖς. κεκραυβυθν, 

Κεκράξομαι, ἔτ. ρΔιΠο Ροίὲ νετδὶ δἕξικοίξζω,οχ κέκραξαι ες, ρετγίο, 
Πηριίατῖ Ῥγροτ ρα  κέκραγμαι. 

Κεκράχαται, [ΟΠ] οἐ ΡΓΟ κεκραμαῆοι εἰσί : τοττῖα Ρεγίοπα ρίπγ, ργατῖ. 
Ρεγῇ, ρα [νὰ τις. κράζω, ἔαέξα διιτεπι εχ τεγτῖα Πηρι] τὶ, Ἰη[ογ. 
τὸ ἁ Δητζς τα)γᾶς τοπαΐ ρταοοάσητζο νοτία ἴῃ αὐριγαταιη;(Ὀ]ατό- 
41ὸ τ᾿ 

Χέχρα χϑεῖπηρογατίτ5 οἱ νετδὶ κράζω ρτο κέκθαχε, ντ ΔπΠΟσΆτηΓ 
δριιά ψατίμιπι, ΑΡυ ἃ δι ϊάλπι νογὸ ρογρογαμὶ χάκραϑε [ςΓ]]- 
τιτν 11 ΟΧΡΟκραξον, 

ΚΕ κρηγα, ταις ρ γι η δ ν ογδὶ πράζω, Βαθοης τοραίω πῇ α εἰς »:ῇουτ 
κέχληγα εχ κλάζω ἢτ. 7 ηάς ᾿ἸηΠΠηυκεκρη χαρὰ 5014, δς ράττικε- 
χρηγότα ἀρᾷ Η οἴ. 

Ἀέχρητο, ΓΟ σὺ ρτο ἐκέκοκτο, (Πδίατο Ρτίπηιπι απσπιεπτο, ἐςὶπάς 
ἀ γεγο Ἰη νρρτςτΡΙ αἰ τπρογξι ρα Τν οτϑὶ κεϑάω, λοῖςητις ἔὰ- 
ΣΑΙ κορέσω ρος ἰγασορεπ ΡτῸ κέρασω, 

Κ 
Κικριγήτεςγ ἀρ! ΑἸ ΠΟΡ ἢ. ΕΒ ραττιργατι ρει ξι πηοά, ἃ γοτθο χρίζῴ, μἰο 

ψιοά Ηοίεχρικράζω, Πα ὁ 
Κέχρυξα, ργαῦτ, τη. νο δὲ δέξ, κρυύ πῆ, το πα ν ογία ἴπ πιεάίαση,ν εἶα ΩΝ 

τί ἴῃ βεζλαξζανᾷς ΠΩ] ι15. ἡ ΠΗ 

Κεκρύφαται ΠΟ: ΡΓῸ Ἀεχρυμυῤμοὶ εἰσὶ τοττῖα ρογίοηα ρ΄ πτ. ργάτεῦν μὰ ̓ " 
ει ςξϊ. ραν εοάεπι τμοπηατο κρύτω, ἔχδλα εχ τογιῖα πυρι- τ ἐπ 
ἰατὶ » Ἰσίεττο α δατα ταὶ) δργασοάδητς τεμιΐ νεγίᾳ 1η δἱρὶ- Ἴμραν κ᾿ 
ταῖδτ. ελμο ' 

κέκτημαι ρτγατιροι ξι ραίῆιν ογ δ] κα τεύομαὶ : ῬτῸ 4110 δὲ ἐκτημαὶ ἀϊςιιπε μων ἢ 
Ιοης5. ἐρθοκε " 

Κεκύϑ{σι, ΤΟ πἶσο 8ζ ροοτῖσο δηδάϊρ᾽αΠαίπιο ρτο κυύϑωσι,νε λελί: ΩΝ 
ξωσι ΡΓΟ λοίξωσι, κεκοίμωσι:Δοτ.2.4 ἐξ, ΠΡ. πο. ἃ (ἢ κάθ, ἀρ. 

Κέλεαι, ΠΟ Ὠϊςὲ ΡγῸ κόλῃγείο [τὰ αἰ ρῃτμοηρσοτίες, ρετ Πηριροοτῖὶ χρη ιυκο 
εἰ γοιθὶ κέλομαι. νμνμθν 

Κελήσεται,ξατ. χιτς ιν εγδὶ χέλομαι»ἜΧ κελέομα . νὰ ϑέλω ὃζ μέλει εξ του! ὕοης 
ϑελέω 8 μελέει ἔπ ἔμταγα πηατιδητιιγ. Αριιά Ἡοπλοτ, μρλήσεταί δὰ 
ὀυνηϑίώω. ΠΝ 

Κέλσω αοτο τι η ἤη, πιο ά!γὰ τμουη. κώλλω, αἰ} 
Κένσαιγαοτ τ πιο 4, (γπσορςη ραϊις ρτο κόντησαι » εχ τ, ἀξξικενϑέως τῤπελθο 

ΕΠ δὲ δοτιτ ἕξ, πη, πιο άϊ ρτὸ κεντῆσαι, Δ΄ ςοάετῃ τῇ, ἐπ 
Κέονται » ἀρὰ ΤΉδοοτ. ῥτο κεῖνται : πεοποη κέοντο Τοπϊοὲ αἱ ςδῖο γαῖ, 

Δυρηηεητο τορογίτηγ ρτο ἔκειντο, εχ τῆ σπιατο κεομα!. Αρυά Ηε- ΠΝ 
{γ οἰ". ὃς κέοιτο ἰςσίταγ οχροἤτιιτι κεῖτο : φιιο ἐρήμη 5014. ἐχρ. ΤΩΝ 
υὑπαέχοι. 

ὄνον [δ 

Κέρκου!, [οἰ σὲ ρτὸ ἐκέσρασε» ΟΠΊ ΠΟ ἀιρπιθητο 5. ὃς ροπηϊηᾶτο ἢ- {παν ον! 
τ ΤΏΗΪ σ τηοττὶ οι ίιαοτοιν ας, νετῦὶ κέρρω ἔαοϊε εὶς ξαταττιαξϊ, μεμιθν με 

κεράσω. : 1ηλιγαἴγκο 

Κερατιούδμθν, Αττὶοὺ Ρτο κερᾳτέσο μῆμ : Ἑαταγιιπι τ. Ἐ 11 νογ δὶ κερα- πιὸ ἀυγνβις 
τίζα, Ἰμπσοτοι 

Κερϑαντε, ροςτῖσο ἴει! Τοηἷςο Ρ᾽εοπαίπιο πῇ ο ρτΟ καρωντοιργατ, ἴηι" ἡ Ἧνοιπε. 
ΡεΓΕ ρα νοτθὶ δέξικεράω, γι ν φινὶ ἔἶ, 

Κέρσω, ΑΞ ΟΤΤοΟ πτοτα ῥτὸ κεΐρω, πανη ΚΠ ΟἿ 65 ἔτ. νογ δἱ κείρῳ ἔλ- μφαι ρας μὲ 
οἴτιπτ κέρσω,ντ φ έρσω ἃ φϑείρω εἴς, Ἵ ἰπρϑδιυαι 

Κερώ ΟἹ αΓἀΘιῸ χείρω ξατοτιτοσα το ϑζοππλ πο: Χ 4110 πῇ. ροε- ἰλύν Σοῖαν 
τῆςι5 κερέειν ᾿ΓῸ κερεῖνον οἷ Ροττὶς ΓΟ] οι5, ΓΟ] οητ δηΐτι ΤΟ Π65 4 (ιτομοβ 
εἰτοαηβεχιην {ΠΌΤ οτος ἴῃ ἕει, ΑἸ Το ια κερω οἰς οτῖάπι τμοπηα λζν θοηοὶ 
ςοπτγαξξιιπη ΕΧ κερρζω, 

, 5... , ΕΙ 

Κέσκετο,οηἱςὰ ρτο ἔκειτο, οχ κέω ἔχέζο τἰο πη. κέσκω, ντ οχ εἰ δὲ ἐ- 

. 
τλυζυν 

ἀλφα ὑπθάν 
σκω;τεῖϊτς Βυ τιαριια Η-ἰν οἰχ, κέσκειτο ςρίτωτ 7 τάς πὶ οχροπτῦ ποίϊ, 
᾿ ΤΣ δ 
ἐκεῖτο, Υ ζει θοηὺ 

Κέχασε, ρταῖιρογ πηοά νετδὶ χοέζω, : 
Κεχ δὺο Ἰουῖοο ἀϊρ! Πα το ρτο ἐχαδοντονντ λελάζοντο ΡτῸ ἐλο΄- 

ζοντο, οτον πε οἰἀξπὶ τῆς. χαζω ας ςητί5 ἔτ. 2 χαδώ, αὐτὶ 

Ἰλυίρυ δ 

δοππῖ ζ 
ἶ τρῖε, 

2.ἐχασὸν, ' ἵλωπῆτο, δοής 

Κεχανδότα, Ρ]ςοπαίπηο ροοτῖςο τη οτεῖ σαι ΡτῸ κεχαύότα: ρατῖϊος πἤπι δὴ 
Ργατιρογέ τὴς 41) αὉ ἐοάςπι γετθο χαάζω. ΓΝ 

Κέχαρα, ργωτογιπης, νον δὶ χαΐρω ν εἶ χαῤβέω ἐτατὶ [ΠπηΣ νίυβ νι ἐχὶ- πιμμδυο 

{{ἰπιὸ. νέφη 
Κεχερηκα,ργωτεγιρογξς ἐξ, ξεν ετθὶ χαίρω οχ ἱπω ἢ επ, χαρεα, γε μγηλε τῇ 

μεμῆῥηκαι δὲ νενέμηκᾳ εχ μήμέω ὃς νεμέω, 1] ροτῖι5 ἕαταγα ποτῦπι μδως 
γογθοτιιπη, χαριῦ, δὴν, νεμω,. εχ [εἴς ργατοτῖτα 1} 4 ἔογγηᾶτε Ρὶϊ- ἐαβιραῖ 
ταη ἦα ἤπτητ, αὐα ἀραμόντα εἰς ἐγεφτώτας:ν Πάς ῬαΠΤι κε χείρημκαι. ΤῊΝ 

Κεχαρνσε υἱυοἱουϊ οἰ ἀρὰ 4 Ηοτλετιρτο χαρήσειν, φιοα οἵδ Ειτ.τ.αξῇ: τὐπιαι μη 
1ηἢ,πιοάὶ εχ τῇ, χαρέω ξαοίεητο ἔατοι, χαρησω, Ὑ πάς ὃς πιοά!8 αἰπιίηει 
γόος κεχαρήσομαι » Πα πη Ζιαπὶ ᾿ος κεχαρήσομεαι, ροτεῖξ οἵϊε 6- ἀεπεβα,α 
τἰδῖπν βατα γι πὶ Ραμ] ο ΡΟ Γ᾿ εχ κεχάβωσαι (ςσιπι ρος Ππρ'. ρτῶτεσ, Ἀληδετ οι 
Ρεγξκεχαῤημ. ΓΝ 

Κεχαρηὼς. ΓΟ υἶσα οἰξαρέδει ἐδ κ᾿ ΡΤῸ κεχαρηκῶς.» νῇ κεκοτηῶς ΡΓΟ κεκῶ- 

τυκες, Εἰ τς ἀρ Ἡ ΟἤγοΓ. κεχεερηοτοι γίκῃ.. 
Κιχαρρίατο,[Οηἱςὲ ρτὸ κέχάρριντο ΕἸ ος Διιτοπῦ κεχεύρφιντο ρρ ότι απ, 

, 
Τλυζιπεν, ἰγηῖτ 
ἴα ωρετ τις 
ΠΝ 

ΔηδαἸρΙαΠλίπιιπι μαθεῦ ΡΓῸ χαΐίρριγτο,, γτ λελάϑοιντο ΡγῸ λαεῖ- ταν 
ϑοιντο : τ] ἀέπηαιιο κεχ ίρντο ἀϊοίταγ ρτὸ ἐχαίροντο εοάςηι Δηα- ΠΝ ἴα 
ἀϊρ᾽αΠαίτηο , νὰ λελάζοντο ργὸ ἐλάζοντο, Εἰ ῬΟΓΓΟ ντγαπαι8 δἰδρυ ων 

ἩΠΠΟΥιι πη, πεχ ρφεντο Πἰ ΠῚ ΓΙΙΣῚ 8ζ κεχείροντο γ ΔΟΥ 5. 2. πιεά, ΤῊΝ 
Ὁ φοάθη τἤθπγατε χαίρω: ΔΠΠ4 ορτατίε! πιο! : μος ἐπάϊ- ἩΝ 

ὙΠΟ δὼ ἀρ ονῳ μεν : αὐλαῖς 
Κέχηναι ) Ῥτατογῖτ, πηο 4, νεγθὶ δόξα χάνω ἐν πάς Ῥαττῖς  ΡΊΠπὶ κὲ- ἀπά πρὶ 

χηνώς. δ ν... 1] 

Κι χλαϑα, ρτατιρογξς πιο, γετδὶ χλάξω, ἀριά ΡΙηάατιπι τοῖα 
ψατίηο. 
Κεχλίαγκρι, ργατι ρετ δέει νοτδὶ ἄλιανω, 
Κεχλιδὰςργατιροτξ πε γεγο χλιδοία, - 
Κεχολώσετα), ἔτ, ρα} 0 ῬὁΠὉ νοτθὶ δέξ χολόω,εχ κεχόλωσω ἴες, ροῖ- 

ἴση. Πρ ῬτατιρειΕ ρα κεχόλωμαι, 
Κέχευμέι, ρτατξιίτα αν ρεγξεέξ, ρα, γεγθὶ δῖα χοόίω νοἱ Ῥαλκι, 

χράομα,. 

Κέχρισμαι, τσ, ῬΟΓΕ ρα ἢ. ν τ] δε, χρίω, 
Κεχωρήκεσειν, Αττὶςἐ ργὸ κεχορήκειστεεν, οτγέρτα ρεπα τ τι. 8ς δ- 

Ἰᾳτο Πυρ] αὐιστάρητο Ρ᾽ αχυαηιρογέ, πάγὴ ἐεοι ηἀτπὶ τέρι!ᾶ 
ἀἸς! ἀεθεβατ ἐκεχωρήκεισαν. ρτατι Ια αυτά ρογ ΕΔ εϊ.ν ετδὶ νι 
χωρίωι : 

Κεχωρίδωτ αι ΤΟηϊςὲ ρτο κεχωρασμῖ,οι εἰσί, ταττῖᾶ ροτίοπα Ρ σι ρ γῶν 
τοτΡοΣ ρα. νεγθο χαρίζω, ἔλξὶλ εχ τοττῖα ΠπρΌ Δ], σογγερτα 

Ῥτλπεῖπι 
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ἀπο ( 

Κ 
Ῥυϊπιὰσι ρεπαϊείσπανίος οἵδ Πα ίατο σ, ἀοϊηάς ταΐσττο δα: νοὶ 
οτίλια οχ ῥτῶτ, πιο άιο α ἀτοξξο (Ὑ}1αἰσα ται, 
Κύααοτ τ τα, μῆσνν οὐδὲ κα, ἔμ οἷτ εηΐτι τὰ ἰὴ ἐπ] ςατίπο ταοάο 

ΔΟΥ Ἐς τ. ἔκπανν πο ρατς  ρέλιττι δέν, κίας, ὃς πηράἸὰ νοσς κηα΄- 
μνθ. Ὁ ᾿ 

Κημε ροοτΙς ὃ Ργὸ ἔκεεγδοτ,}. αν ν εΥΡ] κιέω, βποἶτου ἰδ χοτ.:. ἔκεεν, 
διροοτίςο ἀπδα! μ] α(Τὰΐπγο κέκιενγντ χέλαζεν ργὸ ἐλαζενεῖπέο ἐκ- 
τεσει ν ΟοΔ[ς δτυιὶς κοίκμεν,ντ τγααῖτ ν ἀτὴπιροίς Ετγ πη, ἃς ΕυΠ. 

“Ἤρηι. μέλαν σὴ αὐεκήκεεν ὦμσ. 
κῆφα, οτιςὰ ῬΙῸ χἡ ἔφυ. ὙΠεοοτ. Κῆφα ἃ φνι τείλαν τί τυ πείκαοη; 
κίε»Τοὐϊςὰ ἃς ροετὶςὲ ργὸ ἔκε : δου. δέν, νεγθὶ κΐω ἴοι κεέῳ. 1τ|- 

ἀέπιηιε κίν Τεφισητο νου }} ργῸ ἔμεν. 
κίρνα, ΓΟ μΙ σ ΡΓΟ ὀκίρνα τ᾿ ας το πιρογ ιν ει Οὲ κερνάοω, 
Κκίρι» δἰιτα πὶ ΡΓΟ ἐκίρ, ἡ") ρυσρι ᾿πηρου ἔν εθὶ κίρνημι. Πι4τι 4 1141) 

ΠΟΘ Δ} Ποτί σιμη οὔϊς πα! Ἰητ Ῥτὸ ὀκίρναγντ ἔζν,ρτο ἐξα. 
Κιχείν ρταείξηϑοορτιιξϊ,εχ κέχημε,ντ τιϑείη εχ τίϑημειν πάς ἃς ρᾶττ. 

κιχεὶς ντ τιϑείς, Ατ κεχωώνγοἰτ ἀοτ.Σ ἀξίη ἤη,πγοἀ] ἃ ΤΠ οιικιχ- 
γω (ειι κεχἕω. ; 

Κιχέϊτε. Αἰτῖοα ἵνποορο Ρυὸ κιχείητες ἡτί δοτη ΡΥ ίοηβ ορτιοχ οο- 
ἄετι κίχημα, δὲς κιχδυῆν δι κιχεῖεν ἀϊοῖτιγ ΡτῸ κεχρίνμάν ὃς κι- 
χεῖισαν. 5 

Κιχήμδυαι, Π)οτῖςὲ ρτὸ κιχίῶαι ν εἶ κιχ ἄν. Ἐπί. 
κιχἀσαιγίῃ ἤη.ἐχ δος πὴ κέχναιν ΟἹ κεχαΐνωςντ Ἐπ τ γα ἀττιδεά ἢ 

ἐχ κιχώνω οἴει, Γ(οτ οπάυττι ξοτεῖ κεχβϑνα οι ἡ (υδίοεῖρτο. 
Κιχ σωτο,"οηϊςὰ ΡΓΟ ὀκι χη στιτοΔ τ. Πγοά, ν εὐ κυχαίω [ει κεχέω 

ἐλοϊεητῖς Εἰτ κεχ "σομιν τινὰς ἃς ἴῃ πη κεχ  σεῶτο. 
Κιχβ τίω, μον γησο ρ ἢ ΡΟ χέχ στε τύ. ποτα ρου πα ἀπ} 15 Δοτοτ, 

πιοά, ὀκιχησοίμαίω ἃ κιχέομω [τη καχεί τέων [στ 5455 οἰ τουτί ἀπα- 
115 ργα τουτί τηγρεγί ὀκίχεονς γτ εἐπονεέ τί, ἃ ΓΒ κεχέω, Ἑπίζ, ἀριιά 
οπιογαιη. 

Κλωΐσει,αιιοᾷ Η εἴ οχρ. κλαύσεται, ξιτ, (τ ἃ ε]νικλαέω, 
Κλαΐεσκε» ΟηἸοἢ ΡτῸ ἔκλαιεν Ὀ]Ϊεέξο αἰρανθοτο δὲ ΔΠΠΟΧΟ σκερΓῷ. 

ἐπιρ.αξξιν εν κλαίω, 
Κλιῤοιάπα, ΑΞ οἸττὰ ρατάρορο ΡΓῸ κλεήοιςγντ εἴπη, ρτο εἴπῃς, ρτᾶ- 

(ξαϑ ορτ.δξξ, τη οπι, οοάςπ. ἢ 
Κλάξω, οεἰοὲ ρτο κλείσω εχ κληΐξω, Ἑασίιοτ οηπῚ ρτίπγιπι ἔατ, 

κληϊξώ, ἀςϊηάς ν νογίο ἴῃ ἃ ὅς (δ ίογῖρτο εκλαξως ΤἈΘΟοΥτ. τον 
αὐλαλαν δσποτλαξον. δι τα Πἶτοῖ κλάξω ρτὸ κλῶσαι τη δου τα ηἤη, 
τη οαϊ, τὴν 

Κλάοισα Πλοτϊ ὃ ΡΓΟ χλαϊυστε, ραττῖς νοΓΌ] κλάω, 
Ἀλισωώ αιοαας ἀϊσιιητ ρτὸ κλείσω,εοιίετη πη 0.Π ΠῚ ξαζιιτα νδτς 

Βοταπι ἴῃ ἰζω ὃς ρεῖ ξ ἔδεί τ πιοτε [00 5 δ Ρὲγ σ' ςοπηΠιηὶ 
πιούα. 

Κλαυσεῖται» ΠὨοτίοὲ ἔτ᾽ ἀςπὶ ΓΤὸ κλαύσεται (οἵ σης ἐπὶπῃ οἰγο οέϊο- 
τῷ ἕατιιγα δέξιια ἃς πιςα!α, τ ἀζπλαηις χλαυσώ ἀϊσιητ ρ ΤΟ χλαύ- 
σω δ ἢς ἀείῃςερϑ5 ἴῃ ςατοτὶς ρογ ομῖς οἰτ Δυτοπὶ πος κλαύσω, 
ξατοι α ἕξι σογθὶ κλανωντ εχ χαίω και σα οἴδ, 

Κλείυσαι.Τουϊςὰ ἃ ρος σὲ ρτὸ κλένσαι, οχ τῇ. κλείω νἤηγραῖο Ργὸ 
κλέωινηὐς εἰξ ἃ. ορτι κλείοιαι Πρ Ἱ ἢσαΠ5 οἴδδιια ὐμγοῖμα, πος ΠΟὮ 
Ῥαϊικλείομαι Πρπὶ Ποδις ὄθηκαλέμαι ΕΠ αἸτοσαι αἰ ἃ τῆς, κλείῳ 
Πρηϊβοαησ,οἰαπάο. 

Κληίσω ]Ἱοπϊοὺὸ Ρἴο κλείσαι ἴοιι κλ εἶσαι ἃ τἢ..κλείζω ἃξ κλείω, 

Κλῆτον,αριυ Αὐἰ πο ρΒ ρτο κλυῖσον μεν ἔνθα. ἐΠπν ἃ τῆς κληΐζω Ατ 
κλῆσον, πε ὦ Πιδίςγιρτο, οἱς ἀγα πη ροτιτλο νὰ τπεικαλεω, ἔ- 
εἴςφητς Εἰτοτκλήσώρροῦ [γ ΠσΟρ ῃ, 

Κλινϑυτίω,λοτ..ρΑ {1 πά συγ 41, ἀιρτηξητο σατο η5 ΡΤῸ ἐκλυϑής 

πἰω ἃ τη. ὔλ. κλίνω. 
Κλύζεσκεν,[οηϊεὸ ρτο ἐκλυζειρτ. ἵπιρε. δέν ογοὶ κλυζω, 
Κλύϑε, Πρ ογιρ γα [οπϑοίεοιιπ πὶ αἰτος εχ ἐππιζελνικλύμι, [ςοιπ4 

Δ[1ο9 Οχ κλύω ρογ Πιοταρ  Αίπιιπι ρτὸ κλύειν κέκϑαχθι ἐτιϊθ ιης- 
ταρ αἴππιιτη μαδοτε ἀΐσιιης ΡτῸ κέχραχε. : 

Κνάσω,, Π)οτὶςὲ ρτὸ κνήσαρμαοτοι, ΔΕ Ἐ 1 Πἢν ττοάϊ, ἃ τμεπι. κω νε] 

κνήϑω, ἱ 
Κνηδιεί Δ οτ το ρα Γορτιπιο αἰ ἃ τ ςατ, ἃ ἐξ. κνήϑω ξλείοητς ρτατοτ. 

ῬΕΓΕ ΡΟ κέκνησμαι. Ἶ 
Κυδ,Γοηϊ σὲ ρτὸ ἔκννγαιοά εἴ ρτατοπιρογξ ξεν εἶ οχ τι κνήμενεὶ 

Εχ κναν. Π4ΠΏ ἔκι» μοῦ σοῃτγαξεϊοηοῖι αυϊάλπν ΠΟΓῚ ἀμ ητ οΧ 
ἐΐκναενντ ἐζη,εχ ἔζαε. ἶ 

Ἁγίασαι,ροοτῖςὸ τα ςτγὶ ρταιῖα ΡΓῸ κεῖσαι 5 φιοᾷ οἴ αοτοῖν ἕξ, τπῆη. 
τοοα!, ἃ τἢ χνίζω, μὰ Οἷς 

Κγυζειῦ τα, αριι ὙΠεοοτ.οτῖςο πιοτὸ ΡτῸ κνυζοιυῦται ἃ τπσπταῖς 

κνυζέομαι. ν ᾿ νὰ 
Κονχαῖα;, Δοτ.τ.τξξ. πῆ. πιο ἀἰνὰ τἤιοπγ, κονλαΐνω, ασἴξητε Δοτοι ὀκού- 

λανα. ἡ 

Κομείτίω, Γοπὶςὼ ἀοτταέξο διιρπιόπτο ΡΓῸ ὁκομεί τίων Σ τουτὶ ΡΕῚ [ο. 

ἄτι ι]1ς ῥγαταπορετξ αξξιοχ τῃυκέα, ἘΠ ΩΣ Μίαν 
Κυμιαν Αττῖςο ΠΩ τα ῬΓῸ κομίτω ξιναξλιν εὐ δὶ κομίζω: ἐπ Φέπι 4; Π16- 

ἀϊά γοςε κοιμδικαι ΡΓῸ κϑμέσομαι, ἱ ; 
Κοπεῖν,2οτ.2.ν 6] ἔμτ.2. ἀν ηἘ πὸ πιο! ἃ νογρὸ κόπ]ω ξιεϊεπις ἢιτ. 

2.1η4]ς. πιο! κουσω, λοι τι κόπον τὰς ρδ  ὐκύσίω, οχ 40 ἸὩ- 

πη κοαίω α;, ὃς ραττῖς, κοπείς, ι ᾿ 

Κορῴξα,αοτ.".ἀ ἐξ αη ἢ. πον! ἃ τΠεπηυκορέοσω νο] κοοήω, ; 

Κορέειγαριι4 ΠΟΤ, Ρτο κορέ σεινϊτ ἀέπιαιις Κορε εἰς ΡΓῸ Κρρέσεις: ἔοτ- 

Κ 977 
(αι βιιτιτ.Σ. νογὶ κυρέω Βαΐδεης ἀιαί γίτη Τοηΐοαπι ἀρ τ μοηρὶ εἰ 
οἰγοιἤσχα,ντ ἴῃ ἐρίω ρτὸ ἐρεῖ, 

Κυρέστο π9 1 ΟηΪοὸ ρΓῸ ἐκορέοσατον ρ Σπγΐηατο πιοῖτί σαι (α σϑρτο εξ 
ἀοτ πη οἄ,ν ογ δὶ κορέννυμι [τα κορίω ξχοϊςητὶς ξα ἀξχικορέσω,ν α- 
ἀς δὲ ραΠνοος λοτοι πη. πιο άϊ κοριϑιῶω. 

Κορϑύεται » ῬΕΓ πλοτατῃο ἢ Ὁ Ἡοπηοιο ν πγραιεπὶ ογσά τον Ρτο 
κορύϑεσαι ἃ κορύϑυμαι Πρ η] ἢσδητο,ρα]ςα; ἰῃ πγοίυπν ἔα ρίοτ, 

Κοσμηϑὲν » Βαξοτίσα (γῃοορο ΡτῸ ὀκοσμίϑσειν, αἰοῖς (ξο {πη} Δι1- 

ΒΙΠΘητο,αοτ. τ ραν οὐ δὲ δέν, κοσμέω ξχοίςητς ἔτ." κεσμήσω, 
Κοχυσδεσκον, !Οπϊοὺ ΡΤ ὀκοχύσοιω, γε ὥϑεσκ ον ρτοὸ ὠϑοιωγὰ το Πγ.κ6- 

χυόδεω, 

Κόψεν,Ιοπἰοὲ ρτὸ ἦχοψε,οπλ {0 ἀυρπιςητο: δοτ.τι αι νεγδὶ χέπω, 
Κρβανον, Ῥ᾽ ςοηδἤτπο ροστῖςο ργῸ κραῖον, ντ κεκρρίαντο ῥγῸ κέκεαντε: 

ΔΟΓΟΙ ἐξ, πηροτγι πο ἀϊ ὰ εἶν, ἐξ κραίνω, 
Κεαγεὶρ ραττιδοτγ.: ρα οχ ἢ σπΊ.δξξ, κράξω αεῖοητς ἔυτ. 2. ἰκρο γώ, 

δὲ Δοτγι{ϊ.2. ἐκρα)ον ᾽ς γοος ρα, ὀκοιάγίω : γηάς ὅς τη ἤῃ. κρα- 
Ὑίκυα)ς 

Κρκϑεὶς. ραττ! συ Ό τ, ΡΑΙοχ τῆς, Αγ κεράω [ςϊοητς ἔνα ξε, κορίσω, 
Ρεῖ Γγποορεηνρτο καράσω, 

Κρανεεάϑτο. 14} γ[ Τουὶςα ὃς Ροοτῖσα Ργὸ κραν εἶτ, ξιςοιςν εἰ 2. της, 
ΥΟΓΡῚ εξ, κραΐνω͵ ἕλςὶς εἶ πὶ δέξινοςς ἐὰ ̓ μα1, πιοάο χρανω, δζτης-- 
ἀϊα κρανξ μαι. 

Κρήμνοναοτ. τ. ας Ἰπηρετγιπιοάἑ καὶ τς χραίνω (αοίςητο δοτ. ταδὶ, ἱπᾷ. 
ἔκρῃνα, ]εο πα πιιπὶ ροετὶςιπι μασςης ργὸ κεῖνον, τἰἀέηγαις ἴῃ 
ἴπ πη. πηοζο χροῇ ναὶ ἀἰ ΟἸΤΕΙΓ ΡΤῸ χρή γα. 

Κρ ήμν»»]οηϊοὸ ρτὸ ὀκρήμνν:ρτατ πυροτιξγ,νογθὶ κρήμνημι. [τ 1πτ- 
Ῥοτιργα οἰ οιη τιν παπὶ ἐπ ροτι ἀξ, ργα ςητῖβ ἴσο. ρον  Π παῖ - 
Ἰὶς οἰζ τεγτῖα: ρσαῦτ τηρεῖ. ξγ, ἀσαιρτο απ ρπηοητο, 

Κράσαι, Δοτ,τ, Ἔν τη ἢ πιο αὶ ἃ τῇ κραΐνω,ν τ φῆναι εχ φαβω, [εἰ ξήται!ο 
ἡτηροτιχρῆνον εχ εοάοπι εἴς. 

Κρίγε, Ροςτὶς το ἔχριγο, τυ ο διιρπιςητοιδοτ, δέξ, ἃ τμπηικείξω, 
ξαεΐξητο ξατικοεγοῖν πὰς ὃς Ρτατιτης ἀ, κέκριγαικρέχα Δυτοπν ν146-- 
τιιγ οὔϊε ροτάιις ἃ τ]απηατς κρίκω, Απῦρο ἰτρ ἀρυὰ Ἡσπιετγῦ τε- 
ἔχασα Εἰηζαεθι ἰη ἰὸς Ιοοο 11{ 4. τσ.ἰς ο4ι15,1 ὦ Ὁ δεας ἡ τίω»,κρί- 
κε ὃ ζυγόν Αππιρο ἤπης ανοματοποιν ϑέντεγντ σρίζω αἰοαις. Εχ {1 
ἄεπὶ οἰζ δοτάίε χτιδέχ,πῆηϊς, το ά! κρίξαι ἀρια Ηείνομλιπὶ Ρτὸ 
ἤχύσῳ, 

Κρίνε,Γοαἱοὺ ἤης διιρπιεητο ρτὸ ἐκράνεῖρ το Πυρογξιν ΟΓΌῚ κρίνα. {τ|- 
ἀέπιαιιε ἴῃ Δοτοῖς ρα αἱν οοάςην ἀἰείτιιγ κρίνϑν ργὸ ὀκθίνϑης 

Κρυζεις»ραττίοἐρ.4οτ.2.Ρ 4], ἃ τινος πη. χρύπῆω ξαςίεητε Ε.2. ἀξ, κρυξω, 
νε] ετίδοι τ επν. κρύζω, ΠΔΠὶ ὃς Τρ΄ιις οἴο ν πιπὶ αἰ πεπὶ ογὸ τ 
ἄπητ πομπ}} ΠΝ μὰς δὲ Ἰηβηνκρυ αι, ΑὉ οοάειι εἰς 2. ρΔῇ, 
κρυζῆσοικαι. 

Κταὶ Του ὁ Δ εἔξο διιρπίεητο Ρτὸ ἔκται γος Δυτοπὶ ἔχτα ἂρ [115 
Ῥεγάρορφορεη λέξαι ἀϊοίται εχ ἐκτανε)αδ ἃ} 115 εχ δογΉ.2,.ἔκ- 
πίων, προτν ἢ πὸ ηγνὰ ἕξα ρτὸ ἔξω, 

Κταείων Θ- ραττιαοτοΣ,αγοά Ἔχ τ πγυκτῆμε, ἔα οἶς σπίτι 14 Δοτ.2. ἔκ- 
πἷω ἃς νοςς ππεεϊὰ ἐκτώμίω. (ὐὐαπημαηι Επ|ξ. ρτα οητῖς τοπι- 
Ροτίς εἴτε ἐππαΐτ,ϑς ραν οςἸο:Γοτὶ οὴσ οηΐπην οχ κτώ ἤςτῚ καῆριν 
νης Ραττοκ τοὺς ντ ἱσιας, ὃς Ῥα[ϊ.κ τείμηνδοςντ ἱςαυᾶν ΘΝ τίταγ ςοῦ- 
τὸ ΠΤοπιοτις ραἤπιια ΠΡη1{.}}144.ε, Τὸν μὲν, ἐλ δυο μῆνον, τὸν 3, κτώ- 
μῆμον παρ᾿ ὄχεσφι,οςο" ΠιπΠ. 

Κταὶ, Ἰοπϊοὰ ἃς ροοτίςὸ ἤης αιιρπθοπῖο Ρτὸ ἔκταν δος Δυτέ Βαο- 
τίσα ἴγποορε ρτὸ ἐλ τειστένον τ ἐξαν ρτὸ ἔζασειν 9 τειτῖα Ρεγῖ Ρ] τ, 
δοτι. ἐκτίω εχ τῇ, κ πῆι Προ  ,οςοϊάοον τ κτείνω, 

Καπινέεθϑοι, Το ηἷτα 8. ροετίςα ἀἰαἱν ἢ ἀϊρμτ μου ὶ οἰτοσ Ησχα ργὸ 
χταὰ ἢ ὅλα :λοτον οἱ βατοκιπηο ιν ετοὶ κτείνω [ἀςἰἐπτῖς ξατατ.2 ἀξ, 
κταιτώ, 

Κτανέοντες, ἐτί ζοατὶ ροοτῖςα ὃς Τοπῖσα ἀρ μι η ΕἹ οἰτοῦ χα: δ14- 
᾿γ τ ρτὸ κτανουῦτες, ρα τὶς, ἀξξ, ἤιτ.2. α ταν εχ εοάςτι τποπιᾶῖος 
χτείνω, 

Κτείγϑεν, Βασοτῖσα ἴγποορα, ἢπνί!ις Τοηΐςᾶ ΔῈ ΤΟ τὶ ἀοεγαξείο- 
ΠΟΡτΟ ἐν. τείγϑηστεν: ἀογαν ρΑΠ]) Ἰησϊς, πιοάϊ αὖ τούς κτείνῳ ἔ4- 

εἴδοῖε ργατιρου Δεν. ἔκταγκα. ΠΣ 

Καίδϑαι»ἱπη.τλοτ. 2 συ ο 41}  τἢνικσδαι νηάς Πιρτὰ ραττῖς,κ τά μῆν Θ᾽, 

Ειη ατῆ, ΧΡ. πεφονδῦ ὅτι. Ατ ταῦτ εἰἘ ἸΏ Π}.. γεγθὶ κταόμαι 5 0 
ςουτια ΟΠ ςΠὶ ΕΧ κει, 

Καίτο.. Ἰουῖσα ὃς Ροατιτα ἀπρ πιοητὶ ἀειγαξιτοπς Ρτο ἔκτατο τουτῖἃ 

γρογίοπα πορη] οι ἐπὶ δογε. πο 4} ὀκταίμέμν Ὁ εοεπὶ τμος 
καῆμι ΗΟ ΠΡ Π οχρ. Αξ τᾶτο, ργο ὀμτῶτο, οἵα ἱπηρονξι ρα γετθῖ 
Χταομ14:ς 

καάπονε τ 4οπὶ Ιοηϊοὸ ὃς ροοτςὲ ρτὸ ὀκτεοίτιονε» βοπυίπατο ετἰᾷ 
σ ποτε απ δοτ. ἃ ξζιν οὐ κτεατίζω. 

Κανίνωμε ΡτΟ κτείνοιαι ας] κατ᾿ ἔκτασιν, γαάττ Ετ| τ, 

κανών αϑεινεγθὶ χατίνω, Προ οδηποοςοίάλην. 
Κτιριούσι, Αττῖσὸ ΡΓῸ κτερίσουσιγ ξ.τ.αξὶ, ν εἰ ὲ κτερίζοω, δ 1 ἀλ5 ΧΡ. 

ϑυΐψ εσν, ᾿ 

Κτέωμῳν , Τοπῖςᾶ νοςα] 15 Οἰτοαπιβοχα τε(ο]υτίοης ῬτῸ χτωώρδυ; 

Δοτ ταῦ τη ὐὶ ἃ τμοπιαῦικτῆμ, αποά ἀοτίμαπτ εχ κτωώ 7 1- 
ἄοην Πρυϊῆσδητο 4 ἀ κτείν, Ειήτατα, ἀρὰ ΕΠ οππισγιμ οΧΡΟ, 

φυνϑύσωμῷν 

Κτήσομω,ξιιτοτντνε ᾿ιν ΟΥΌῚ κταίομαι. Κρ  ἢ ἵ ; 
κημθρορῖι οὐ οτο ὀινασμῆμος, τ ἐληλα μῆνος ζΓῸ ἐλνλασμίΘορλξ- 

ἴρῶι. 2. ΝΝΩΩ 2) 
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εἰδιριργατιροτξι ρα! αὐ ϑιαἸνικτίξο, 
Ευδανώ,ξιτ. τιν ἐτδὶ κυδαίνω, ἷ 
κυες,ρατεῖς,αοτ.2. ΡΠ ὀκύων,οχ δόζαίνοπι, κυν, γε τγάδπας ποη- 

δ. Π1τ[δ4 ταταπὶ εἴτις εἴς νἢιπι ριιτο. 
υϑωβνω, τς ῬτΟ πυέιν εχ κυέω; 
ἐλϑτ Ὁ τε νον Ῥτὸ ἔκυϑον, ἔκυϑες, ἔκυϑε,ΔοΥ "7.5.4 ξἘ 1η8π. 

πιοάϊὶ ἃ ροςτῖςο τῃοπιικόνϑω ξαςίξηις ἔξ, 2 κυϑ οχοιηρτο ε ἀ!- 
ῬἈτποηρουντ ἐλόϑὼ βαςῖτ ἐλυϑώ. ) 

πυκηϑατίω, ΓΟπἰοὲ ἀσπηρτο διιρηηδηῖο ΡτῸ ὀκυκυϑι τίς δοτα. ΡΠ. 
τηάῖς, πτοάὶ ὰ τῇ. ἐγ. κυζρίω ἔλοΐεπτς ἕπτ, δέ. κυκήσω, 

κηρέοιω αρια ΕΣε γεἰορίταν ἐχροίτιιπι ἐφίλοαυ:οα Βαδετ Ρος- 
τίσ πὶ ΡΙεοηαίτη στη πὲ εγδὃς ΤΟ ΏἸς4ΠῚ 411 πλξτὶ ἀετγαέξί πο τη» 
τὸ ὀμιώοι ,ὰ τη κωυέῳ, 

Κύρε,[οπἰοὲ ὃ. ροετϊςὸ ρτὸ ἕκυρερτῶτ, πηροτγέιν εὙΡῚ κύρω, ἤοπιε- 
τιιϑρα)ον ἐπ αὐχένι κύρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκάκη, 14 εἴτ» ἐπετυύγχανε ὦ 

κατευτοχέ. 
κύρταγλοτ, ἀξ, ΠΗ η. τι (1, ΑΞ Οἱ Πσο πιοτο Ρτὸ κύραι, ἐλοϊ ἅτ ἐπίῃ 
οἱ ες ξτινοιδὶ κύρα, ἤθη κυρώ, ΓΞ ἃ κύρσω, πᾶς δέραττίο!ρ.κύρ- 
σας Αταθο ἀριιά Ἡοηι. : 

κύσε ἤιις Κύσεν, Ροοτῖςα ὃς Τοπίςα διιρτποπεὶ ἀοτγαξγίομς Ρτὸ ἐχυ- 
σειλοτ. "Δ έζιν οτΌ] κύω, Ηοπι. Κισε δὲ μὲν κεφαλίω [πὰς ὃς ἱπηρετγ. 
κόσον {το Αὐἰξορἰμντίτασ ἐπ ΝῺ. Κύσόν με, καὶ πίω» χεῖρᾳ δὸς τυ 
δεξιαν, 

ΛΔ 

Α' 88. 1τἰάεπι ἀριιὰ ροεῖας ἱσρίτιγ ρτο ἔλαζε; 
δοτί{ϊ.2.46ἰ, πάϊς. πηοά!ϊ. ἃ σεγθοὸ λαμίαϊω [α- 
εἴεπτε ξαταγιιπι Σ. αἔχιλαξω εχ ἱπυ τῃς λήζω, 
νηάς δι ἢιτ.τοπλυταατιιγ, Λαξὲ δειτεπιοῖπιρο- 
τατῖτι15 εἰξ εἰυ!ἀππὶτβοιηατὶα Ἰη εοαῷ τε πὶ- 

ΞεΖΑ ἃ ῬοτογΑτέϊςαπι Βαεηϑ πητατί ποτ δος δτι!8» 
νι εἰπὲ, ὃς {|π}}14.ῈἘχ πος Ροττο δογ.}.ἔλαζον εξ ργατεγεα ορτῖ. 
χείξοιμι, δ᾽ ἐξ λείζω, ἱπ ἤπ.λαζεῖνεραττῖς, λαζῶν. 

λάξᾳσι,[οπῖςα ἃς ροοτῖςα ράταροσα τῶ σι, Ρ΄Ὸ λαζῃ »ντ εἴπῃσι ρΓΟ 
εἴπῃ, τεττία ρου. ΠηΡ.Δοτι{ξ.5.Δ ἐξ. σοηϊαπέξιι πιο 1.4 εοά οι 
τῆςπι. 

Λαζοίάτο,ουἱοὲ Ρτὸ λαζοιντοιρταορε. ραῃ, ἃ τ». ροετῖοο λάξομαι, 
εχ {το εἰ ἃς ἱπρετξ, λάζετο, υστηξητο ςατοπβ ποτα ροετῖςο 
δ: Τοπίςσονρτο ἐλείξζετο. 

Λανυῆναι, οτῖοὲ Ρτὸ λάειν. είν ς,οΧΡ. ᾧ ϑέγζεῶϑτω, 40] λα (ροοιςὲ 
ὃ. Τοη! σὲ σατεπϑ Δι σπῖθητο Ργὸ ἔλαε)οχρ τἰάστη ἐφϑέγίετο, ἐψό- 
φησε,αεγοης πος Ποπλ ΠΊ ἤι1 πη ὁ μὴ λας νεῦρθν α᾽ πείγχων. Α τῇ. 
χίωταμοὐ τἀπΊοη ἃς 4125 παρ οῖ Προ], 

Λαϑεουϊοὸ ὃς ροετὶοὰ δι εέϊο διιρπῖςητο ρτο ἔλαϑε :ἀοτ.Σ ΑΕ}, 
Δα άις πο αὶ ἃ τ 6 π1.λανϑεένω ἔλοϊεητς ἔμπτ. νυ λωυϑώ, εχ ἐπα, νετ- 
Ἰ"νολήϑω, ἘΠ᾿ αἰϑοφιίλαϑε οτίαπι ἱπυρογάτίπιις οἰ 6πὶ τῆς. ἴῃ 
εοάςπι τειηροῖς. Εχ ος ροΥτΟ δου. 2. ἔλαϑὺν εἰς ορτατιλάϑοιμι, 
{υδϊαπέξ,λάϑ, πῆπ λαϑεῖν, ρατεῖς λαϑαν, ὃς ἴῃ πγοάϊα γοςς εχ 
ἐλαϑυμίω ο(Ἑ ἵπηροτ.λάϑου,ορτιλαϑοίμίω, (δ᾽ πέξ. λαϑαμα πῈ, 
λαϑέϑει ρατεῖς. λαϑύ μῆν 8. 

Δάκε,λοτ.Σ ξεν εγθὶ λακέων ηάς δὲ ᾿ηἢΠπ. λακεῖν. 
λάμπε τόων, ροοτῖςο Ῥἰεοπαίπηο πὸ ορτο λαμπειῖδ, ἃ τε πηατιλαμ- 

πεῖς 

Λαμφϑείογαοτ, ΟΡ αἵ. ορτ. πηοάϊ, Τοπἰ οὸ ρτο λυφϑείη,κὰ τῃ λώμέω, δὶς 
1π ᾿πῆπ ΔἸ ἀο πὶ ἀϊοιιπτ λαμφϑύμ αι Ρτο λυφϑίιῶαι, δί λαμφϑ εἰς ῬτῸὸ 
ληφϑείς. [τπ|ΔέπΊαιιε ᾽η Ειπγςἀ. λεύμψομαι ρΡτὸ ληψομα, Οὐ: ἔτο- 
αιεατία ἔπε δριιά ΗἩ γοάοτιιηι. 

“ἰξαϑει»ηποά Ηείν ς ἀξεττ ρτο κληρώστιῶγ, Γ᾿ οΥσιπὶ εἴτορτο λή- 
, ξαῶειοίιος Διιτοῖη ληξαϑει οὐἘ Δοτοῖ πις ᾧ. 10 {πιο ά! ὁχ ἐπι τ. 
λήχω, ΟΧ 4110 λαγχαΐω {τὰ τοπηροτγα πγιτιάτιγ, Εχ Ἠεγοάοτο 
πόσις αἴοτταγ νοτραῖς λάξις ρτο λήξις » ἀχρϑηϊτίγαις μερα- 
σμοςοἩλῆρος. 

Λαπίωξαι , ΔοΥ τ, 2. ραίπιπι5 ἱπ Πηϊτία! πχοάϊ, ἃ τῆεπιατς δέξαιο 
λα πως 

Ααχάν,ποτ., αὐξ,Πη.πγοά! ἃ τπεπιιλαγχόϑω, χοΐεητε ἕατ.2.ἀΕ, 
λαχαῖ,οχ ἰηας ν ετθο λήχω,  ηἀς δὲ ράττις λαχών, 

Λαχ νας, ραττῖς 4 ϑτοτ,α ἐξ. ἃ το πτιλα χαίνω. 
Δαχοίω,καχ οίης,λα χοίης Αττῆ σα ξοτυπατίοπε νιρατγὶ δἴπητ ρτο λα- 

χοῖωι,λα χοῖς λα χοίηγν τ΄ ποιοίζων ,ποιοίης γποιοίη ρτΟ ποιοῖαι ποιοῖς, ποι- 
οἵγτιιτ. 2,4 (Ὲ Ορτ. πιο 1. ἃ τῆςαι,λαγχαίω, ξαςΐεητα Ἐιλαχω;, ὃς 

ἀρτ, 2 ἔλαχον ὰ νεΥο 1ηιιπτατο λήχω, 
Λαψόμα, ας χαψῶμα,,λαψῆ, χα ψεῖται . Ποτιςὲ ΡΓῸ ληήψομαι » λήψη, 
λήψεσαι, το δ, ν εὐ θὶ λαμέαϊω εχ λήξω, 

Λεαϑω ἀοτ. 1. ἐλ 1η Επημποά! ἃ τἰνεινλεαίνω, 
Δεγμεϑὲν, ΑἸ ΟΠ σὲ ρτὸ λεγόμεθα, ντ φέρόμεϑεν ΡΓΟ φερθμεϑτέ, [Π{6π| 

νἱςἰ Πττη ρτὸ ὀπεῶνεν ἃς ἀτερϑεν,άϊςιιης ὄπα ὃζ ἐτερϑει,ντ ἀπηο, 
Ἐιλγπιοί. 

ΔΛειδῆμαι, Γγοτ οὰ ἃς Του] οὐ ΡΓῸ λοιζμαμροχ δέξ, τΠελείδω, 
Αεΐῃνυν, ροοτἰ οὰ ἃς Τοηϊ σὰ ἀοίηρτο διιρπλθητο ρτὸ ἐλεέῃναν 9» Δοτ.1. 
ξέν οΥΡῚ χειάνω, ἡ ηἀς ὃζ ραττῖς,λειήγας, 

Δαπερίτιἀοπη ἤης διιρπιέτο ργοὸ ἐλειπε:ᾶζ λείπετο ρτο ἐλείπετο:ρτς- 
τεσ ππρογξλξε, ὃς ραν δὶ λείπω ὃς λοίπομαι. 

᾿ 

Λ 
λείπωσα, γ) Ἰ)λοτίοὁ ΡΤΟ λείπουσι : ρατεῖσὶρὶτπὶ ἔσο πα ΠΣ αι αν νον δὲ 

λεπτῶς 
: εἶτ ΝΣ 

λᾶψαν, ροετιοὲ δ( Ιοπἰςὲ ἤπε διιραιεμξο ἐλειψαν : Δοτ. τας, νεγδὴ 
λείπω. 

Αἰὐκτο τιάεια ΡΤ λέλεκτο ἔσιι ἐλέλεκτο ἀἰοἰτατ: Ια ματα ρετ Ε ρας 
νοτδὶ αξγιλέγω. 

Δελάζησι,[ορῖοο Δπδα!ρ᾽αἤΠαῆπιο ὃς ράγαροβε αὖ σι» ργο λάζγιαοῖ; 
Ζελξὶ απ έϊ. πηοάϊ,ἃ τεἰνεπγ,λαμζανν, ξὰςΐοπτε ἔπι ξιλαζώ, ἃς 
δοτ.2.ἐλαζον, δὶς λελαξόμίμ ἐοἴτις Ρτο ἐλαξόμίυ,, ὃὲ χελαζέδϑει 
Ρ΄Ὸ λαξέῶτοι. 

Λελαζακεν το εἴληφεν ρ ταῦτ ΡοΓΕ ἃδλιοχ τῃιλαξέω, ἰ Πυήττιπὶ τῷ δ ϑυτή.: 
6γυ μέλλοντος λας, αὐα δραμόντος εἰς ἐτες-τει, ιιος Πὴ [115 φυσι 
Βογὶ ποτιῖπὶ εξ. 

Λέλαϑει, ρττοιοά.ν ΟΓΡῚ λανϑοίνω ἔξιι Ἀϑω, ΤΟΙ ΓΙ ΠῈ ργῸ λέληθεν 
νηᾶς ἀριιὰ ΡΙηα.δηηλέλαϑα, Εχ ᾿ιος νετὸ ρταῖ, λέλαϑα ἄττμο- 
πιὰ λελάϑω,τηοτο 5᾽ σι]. δοΐεης εηϊπὶ 1) ΟΧ ργατοεῖτ5 ἔογπλα- 
τε τπουπατα ργαύννε πεπορήκω εχ ποποίηκρι,δεδύκω εχ δέδυκχα, γατ. 
εχ Ἐπῆαιλ. 

Λέλαδον,α πιά! ̓ αΠαίηιο το πἶσο ρτὸ ἐλαϑον: δογ. 2.4 τ πάϊς, το 3 
πτᾶτε χανϑείγω, Δεΐοητς ξμτι2.λαϑώ, ὃς ἀογ.2.ἔλαϑοννοχ ἱπανοτς 
Ῥο λήϑω, δὶς λελαϑόμίω ρτο ἐλαϑύμίω, ὃζ λφλϑοντο ργὸ ἐλαΐϑοντο, 
ὃς λελα ϑέδει ΡΓΟ λὰ ϑέόϑεῃ δὲ Ἀελάϑῃ ργὸ λώϑῃ. . 

Λέλακαγρτωτι πιςάν ΟῚ] λαχέω, νηάς ραττῖςῖρ. ἔσςΠγ: ρθη, λελακῆα.ς 
Ομ μτά4πιὶ τάπιθῃ ος Ραττίο ρ πὶ εχ λεληκῆα ξλξϊαπι νοὶ πε 
Ρεγ {γιτο! θα: ἀιιτοιλ,οχ λελακῖῆα μοῦ ὑποορεῆ. 

Αελάϑει, Ποτὶςὲ ργο λελβόϑαργατογιτιρογίς ἐξ ρα ἸπΠπίτιπιο 5 
εχ τἰνέπιατα δέϊηιο λόϑω,, οίςητο ργατιρογξ ρα] τπά!ς, λέλας, 
σμαιοδὶς λέλας αἱ αἰ ςΙτι1Γ ΡΓῸ λέληςαι 9 δ λελασμῆνδο ΡΓῸ λελησμές- 
νΘ' ἀριιά Ηοιη. λελασμῖ- ὅσσ᾽ ἐπεπύνόνει, ΝΤΠ εχ τἰνθπιατε λά- 
8 ἀεηλιαγε π|4115. ᾿ 

Αὐλαχα,(νι λέλαϑα)ρτατογιηοά,ν οΓδ] αξξιλαγχανω, [Δοῖςητῖ5 ἔπτι 
ζφιλαχών,εχ ἱπαθτατο τποπτατο λήχω, 

Λελαχή σωμᾷ,αηϊιιοί Η εἰγς.Ἔχρουῖτ λαχεῖν ποιήσω μάν, εἴϊζ οτ.τ.αξῇ, 
Πιδιιιηξιιποάϊὶ ἃ τῃιλελαχέω, αςῖο ἐχ ργατοτῖτο πηράϊο λέλα- 
χα,ντλελάϑι ἢτ'εχ λέλαϑα, πιοῖς δ᾽ οι] 5,4 εχ ργατοτιεῖς ἔι- 
οἴπης τς π..Ρτο Γτεπηροτί5. ! 

Λελαΐχωσι, ΤΟἶςο ἀηα !ρ ΑΠαίπιο ργο λάχωσι, ντ Πιρτὰ λολάϑωσε 
ΡΟ λάϑωσι δοτ.᾿. ἃ ἐξ, Πτηέϊ, πιο! χὰ τποπηιλαγχόνω ξαςϊςηῖς 
ξιτ.2.λὰ χω, εχ ἱπαζλήχω. 

Λέληϑτε, ργαντ. πηδᾶν ἐγ] λανϑεένω [οι λήϑω, 

Ποάμιπιίη ἰςειιπ 4 ρογίοπα λέληκας ἦπ Ετρ. Δαμκονίη τί χέληκας; 
ἔχέ νυ σε πολλᾶν ἀῤείων, Ν᾽ οἱ τατη δ 8ζ λέλαχας (οτ δῖτιγ, διιητ 411 
μος λέλυκας ΟΧ λελάκηκεις ρετ ΤΥ πσορςη ἔλξξαπι ἀΐςαπτ. δε 
4114 οριις εἴϊ ὁ Ιοπρίπαιο οτὶ ρῖποπι ρεῖεγς πὶ ΠΑ Δ ΠΊ15 
ἴῃ ῥτορίπαιο νεγθιμπὶ λυκέω, οἰῖπ5 Ἡεἴγς. πιεγηληῖς ληκεῖ αἔ- 
Κεσθηϑ ρτὸ βοᾷ δζ κροτεῖ: ὃ ληκούσι ἴῃ οδά θαι Πρ η1Ὲ, 

Λέλημμαιργατιρογξ ραν εὐ δὲ λαμζλϑω εχ λήζω. 
Λελήῆ ὥτηνρτατ. γα ρογε, ρα πη. πιο άϊ, ὰ ἐμ ἐπι. ἐξ, ληίϑι {εἰὶ λαν- 

ϑρένω, οἷς επΐπη ἰά ρτγατ.: ρα Δηἀ!ς,Ἀέλησμαιν πάς δ( Ραττίςλε- 

λησμῖμθ., 

Δελῆ τι ΑιτοτηΡΕΥ ἵγηοτεἤη ἀϊέζιμπι οἵδ ΡΟ λοληίεϑτε 9 ψεἸ 4έτ- 
41 λέλησ μέ Θ- ρτο λελνΐσμήμθο, ιια ἔχης ργατροτε, ρα εχ τ. 
λήζω Ῥτο λεΐζω, 

Λέληφαγρτατοτγι ροτίς ἐξ, δέν, νεγδὶ λαμζδμω εχ χκήξω. δὶς λέληχα εχ 
λήηχω, 

ΔελινῆμΘονρατε, ργατιρογε ρα εχ δόντμλια ἔλέτο ἐκ λω Ηοπ,.1}. 
μοβὸμ ῥὶ ἐϑιὲ δαναών λελιηυΐσοι, 

Δέλογα, ρτατογ. πιο. νει δὶ αξὲ, λέγω, γεγίο « ἵπογντ ἴῃ λέλοπα εκ 
λέπχτω, 

Δέλογχα,ρτατιαξξιν εγδὶ λαγχαίω [ει λήχα, σοπτγα τορ Ἀπ ξοτ- 
ἐπάτιλῖῃ τα παπι οχ λέγχω. ἩΟπΊ.Οἷγ [Π1λν τιμίων Ὁ λελόγχασιν 
ἴσα ϑεοῖσι, πές ραττἰςιλελογχοὺς, ὃς ἔσει. σεπιλελογχ ἴα, ΑἹ λὲ- 
λογχωυῆνθ., εξ ραγτί οἰ ριρτατοτγιρετγές ξ, ρα. ἃ τμεπιατε δξξιμ, 
λογχοω. 

Λέλοιπαχρ ταῦτ, πεν οὐδὲ δέν, λείπωγπιτατιπὶ μα εητ εἰ ἴῃ οἰ τ πί- 
ποιϑα εχ πείϑα. ηδ ματεϊςιλελοιπώς. 

Λελεμῆύθο,ραττίςι ργαστιρογξ ρα εχ τ δέζ. λέω, ἩΡΩΝ 
δέλοχα,ρται, ρετξ έν, ν ετδὶ κέγω., Πα θεης Αττίοδαι ἡροπίω τὰ ὁ εἰς 

ον τλέλοπα εχ λέσω..ηάς ρατεϊο! ριλελοχὼς» δὲ ἔσεπι,βΈποῖς 15:0 
λοχὰα, 

Λελύμῳσμ, αν ρτατ, ρει ρα γοτθὶ δέξιλυμώνω. : 
Δέλυτω, ργατιρογ ρα, ν ογοὶ αξξιλύω, Ἐπ η ρμυαμαπιρογξλέλεω- 

τον Π ΠΙΟΤῸ ΡΠ ΤΙΝ αἷς ὅς Ἰη πη. λελύϑα, γᾶς ραττῖ, λελυώθ. Ηο- 
πλδτιις νογὸ λέλυτο ν [ας ραυῖτ ετίαπι ρτὸ λυϑεῖεν ἴδιαι λύοιντο ἴῃ - 
ἀϊεαεῖτο νἤιγρατο ργὸ ορτάτίιογντ αηπου, Ἐπ ται} ἴηι μος Ιο- 
ςο Οἀ.σοἸπ δ οιὲν κεφαλαὶ λρλύτο ὃ γῆα ἑκάςε. 

Λεέξεο, ἱπηροτιρ γα ίξης οχ τῃεηιάτιλέξομα,ηιιο εχ ξαζοτο ρτιβίδης 

ΑὈἰΐτοντ βήσεο δ ύσεο,, ἀτῚ 4επὶ εχ βιτιιγις Ππης απ εἰς ἐνεσιὦτερ 
Δρέ δα μον. 

Λεξοωῦ τι,})οτοὲ ρτο λέξεσι ἔμτ. τ αέξιν ογθὶ λήγα, 
Λόυκανϑεὶς, ράττιΔοτ. τ ρ 411. εχ τῃ.α ἐξ. λόυκαίνω. ἮΝ 
Δεχβωντογροςτῖςο ρἰςοηδίπτγο τῇ ογδί!οηΐφα ἀςτταέτίοης ἌΕΆΗΣ 

οὶ 

ΛΔέλυκα,ργρτιτης ἄν εν] ληκέω,γηάς ραττίς. λεληκῶς ) δί ἀρ! Ησ-, 
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Μ 
ὑπ τοὶ ἀϊοϊταγ ργὸ οἰλεχώντο, εἶχε πι.λε χ οἴομαι αι Ἡ οἴ νομίαπι; 
τῷ Λεῶμι, ΔΡ 4 εὐπάςαὶ Ἰερ᾿τοτοεχροπίτύγηιϊις ϑέλοιμι, αιιοά Ρὸτ 
ΕΙΣ τὴ -οοητγαξεϊοποπι εἰ εχ λεώοιμι,ορτιν ογ δὶ λεών, 

δ Αἤ [οτος ρτὸ ϑέλει, Ἰἀέτοσιαις λῆς ῥτὸ ϑέλεις,γε ἴῃ 1110 με πλιὶ- 
Ἰπιρα; ᾿ εἰιῖο ομογίςο,αι ἢ λῃςγαὐγασσεο, Ἐχ τῆ λαω, 

ἐ Ανίασατο, ροςτςὸ Ρτο εἰληΐοσατο,α ὈἱςξΈο ἀιιοτηςητο ἃς ϑεπηίμᾶτο σ᾿ 
Ῥυξηο ᾿πποττί σου ίαραοτ. της ἀ γογθὶ αὐἢνληΐζω, 
γννν Αἴξαν τί οεπι Ροετίοὶ δί Ιοηϊεὲ ΡΓΟ ἐληξανφοτα, αξξ, γεγθὶ λίγω 
ως ἔλοχετὶς ἔτ. τυλύξωιν πάς ὃς ἰὴ ορτ.λύξαμμι χεῖρας φόνε ἀρ Ηὁ- 

τοῦτ, ΑἸτο χα λήξαϑει οἰτ εὐ α πΊ ΔΟΓ.Ι πε νοτὶ λαγχαΐω εχ 
πη ας ( χύχῳ γιμάς ὃς νειθαὶς λῆξις, 

ἰδ αὰ Αἱ οτιςὸ ρτο ϑέλειςντ ῥα! ὸ (ἀρτὰ ἀϊχῖ»εχ τῃθπγιλάω ἔαςϊςητς 
ἴη (δοιιπάα ροτίομδ λάεις, δὲ Ποτῖςα οοπττγαξξίοης λύς,ντ μελῆς, 

Ἢ πολλὰς ᾿ εἰξεχ γιλᾷς. ; τὴς 
ἐν, Δήσομαρξιτ, το, νετδὶ λαν 8 αἴω οχ λήθω, Ατ λησμήη Τοηἷςο ποῖα 
βεηνίσῃῃς, ὴ δοϊςέϊο διισπιοπτοφείξ ργὸ λελησμβὐμ:ραττὶς! ριργατ. ρα. λέλο- 
αὐ γς, σμαι ἐχ οοάστῃ ποτ. 

λυσω, Ποτὲ ργο λέσω, ωτ τ, Δ τιν γ᾽ λύθω, 
ἐδ ἰοὺς ἐκ: Αὔτο Ηεΐν ς,αβοτγτ ρτο ἐἰπελαϑετοῖαιοἀ ξυτίλη ρογ ἰγηξορεπ νίαγ- 
ἘΝ γε: Ῥαταξη οἰ ρτὸ λύϑετο,ν οἱ ὑτὸ λέληςσο,άξιῃρτο Διιρίησηῖο ὃζ 6- 
πυλῶν, ΧΟΙΏΡΙΟ σ. 

Δυφϑεὶς, ρατγτὶσι ἀοΥ 1 ρα εχ τεσ αἐγιλαμξαύω, αςϊδητς ἔατοι. ας, 
βίη αν, λήψωγεχ ᾿πΠτιτεηνατς λύζω, ΕἰμαΓά ἐπὶ δου {Ἐ.1. 1 ηἰτίιιι8 οἱ 
ἀβιαγηι χηφϑίωαι. 

(, ᾿ Αὐψομα ἔμτιτπιρ ἄνν ΕΓ ΒῚ λαμ(αΐω εχ λϑξω, 
{νι ἢ. Δίγξε, ροοιϊοὲ γε! Ιοηϊςὸ ρτὸ εἴλιγξε : Δοτλϊ ανδόξιυ, γοτδὶ ἱπει- 
Ἡἰιμβοννι. πε. λίγίω, 
ἐδ μοι Αἰπε,ἰειάοεη ρτὸ ἔλιπε ἀΐσιιης ᾿Ἰάοτη Ροοτα:αιιοὰ οἱξ δοτι.2. Δ ξὶ, 
αὐ. ΝΠ, νεγδὶ λείπω, αςϊςητῖς ἔασι. τ λέσωτν πὰς ορτιλέποιμ, σοΟη λα πέξ, 

' γίπα ἰηῆπ. λιπεῖν ραττῖς, λει ών: ὃς πγράϊα γοςς εἰλεπόμέω, ἱπηροτ, 
κ δθαήη, λιποῦ, ορτ.λιποίμέω [τσ ται εξ. λέ στωμκα! 1 ἢ Πυλιπέάδεε, ρττί. λιπο- 

εἴν Θ., 8.ἀ δ λιπύμίω ππε αἴρπιθητο ἀρὰ ῬΟοτ45 τορογίταγ 

ἀπ ει Ρτο ἐλιπύμίω. 
παρ οιὰν Αἰπόων, ροοτῖςο ρἰξοπαίτιο τ ο ῥτὸ λιασων:ραττιο!ρι ργαίνςιΒ ἃ- 
ἀρχιοῖσῇ. ἔπι. λιποίω. Ὁ 

Δισσέσκετο,ομἱοὲ Δριά Ηοπιοτιι ρτὸ ἐλίοσετορα δ᾽ οζξο Ρ τὶ ΠΊΠΠῚ 
εἰρημένη Δαριποπτο : ἀρῖπάς ἰηίοττο σις Δητς τοῖρταστο τη ροτ. ΑΙ] ν εγδὰ 

αγγδ μίας λίοσομιαι, “ὦὦλν 
Αιτέῶτι,αοτ.2.πηεά 1 Ππιπιοά! ἃ τμ οπλ. λίτομαι. 
Αὐεναοσι εν αδειϊηά σιν ετδὶ ροςτὶοῖ λοΐω εχ 4110 Ῥεῖ σστγαξξιο- 

ἐκ υμ  ἢν ΠΡΕΒΣ λύω, ὲ Υ ᾿ 
ὑμ νιν Αὐεοσαν, οτος, εἰ ΓΔ εππὶ νειρ »ἀυρτηθηῖο σλτοπ5.Βοτἰ πατίπι- 
δον, μια 4ις τοῖσί οαιία σ βαθθης ΡΓῸ ἐλόεστεν, Ψψπάε ᾿ηΠηιλοέαται» ἃζ 
γε ἑμκί δὲ Ῥαττῖς,Δοτ. 1. Π|ς6 4. λοεσσαίμῆναι. 1τοπὶ ἔτ. χε ἰπάϊς. λοέσσεται 

ΜΠ ΔΙ ῬΓΟ λοέσεται. ΕΣ ΝΕ ἢν δ ἢ : 

πρτίι γαζι!. Δεύμαι, Αττῖςα γ σορε ΡΓῸ λέομαμἰτ Δ έπηαις λούῦται ρΡτΟ λέεται ὁ - 

χέμιω ρτο ἐλεόμζω ,ἐλοιωῦτο : ὃς ἸηΠη.λοδόῶτι ρτῸ λέξαι γ,ἀς ἴῃ 

 Ῥαττοσικύμαθ᾽ ρτὸ κεδμῇν Θ-, 
Αὐϑεν, Βατοτίςα ίγποορο δί Ιοηΐφα Δι σπηεητὶ ἀειγαέλίοης ἀϊςεῖτιΣ 

Ρτο ἐλύϑησαν,αοτα, ρα ἰπά!ς, ἃ τη. Δξϊ.λύω. 

Δυμίω,αριὰ Ἠοπηογιρτθ χυϑείίω ει! λελυμῆδ. εἴίω,1].φ ταῦ ὃ λύ- 

μίω πρὶς τόσσα πορών:ρτατ, ρεΓΕ ει ΡΠ απηρογιορτα ρα ρτο 

χελυύΐμων:(οςιιπά τι Αἰ τος Δοτ.2. πιο. Ορτιπι 1, ντ ϑείμίω 57. οΧ 

τμοσι λόωι ἴῃ πα Γεητξητια Επῇ.οἢ. 
Δυμίῳ ἀμὴν Θ-,ρατεῖς,Δοταταοά. εχ τμςπιιλυμαίνω ἔλεϊεηζτε δου. 1. 

ἀπαϊςἐλύμηνα. 
᾿λιώτο,[οπἰοὰ ρτο λέλωωτο (δι ἐλέλεωτο: 1 ςξξο ἀιιρπιοητο: ΡΤ - 

Ϊ τοτιροτι ρα ἃ τιιοπν,δξξιλύω, : ἶ 

λύσε ἰτίάεπι τοηἰ ὰ ὃς Ῥοετίοὲ ἤπο διισηιοπτο ρτῸ ἔλυσε, δί λὺ σαν
 

Ῥτὸ ἐλυσάυ:δοτ.τ 46, οἸαίά ει νΟΓΌῚ λὐωιν πας δί [ἢ ΔΟΓ.ΟΡῖ. 

᾿ λύσωτε, ὃς ραττὶς, λύσας, 
Δυοσῖν, οτος Ρτὸ χυρσάν,ἰπῆη.Δξξ,ν οὐδὲ λυσσάα, 

Δυσσύων,ρΟςτῖςΟ Ῥ]ςοπαίπιο»ἔσιι [οπῖοα ἀπο υτίοης γοοδΔ 5 Οἷγ 

οὐ ἤςσχαςρτο χυοσων: ραττῖς Ρταίςῃ5 ἃ τἰεπηυλυσσάο, 

Αὐτο;οηἰςὰ ὃς Ῥοοτϊοὸ ἔτπς ἀπιρεπιςῶτο ΡΓῸ λέλυτο (ξιι 
ἐλέλυτοιρτς.- 

τοτ. Ρ᾽ αΓαααπυροτ. ΑΗ τὶ αδχιλύω: αι Ρτὸ ἐλύετο νίαγρα- 

τισι αἴπης ροῖ ἐγ ποορεην αὶ (γηαγεῆη. 
᾿ . 

Δώντι, οτί ὃ ρτο λώσι,ιο εομτγὰ ἔξιμτ ἰδ εχ λάΐωσι τεγτιᾶ Ρετί. 

Ρ᾽ατυνετθὶ λάω, Πρ ΡἸ Ποπτῖς ἰάδτα φιοά Ξέλω ἐγηάε δζ Ρᾶστις. 

ἐαατη λωώστι,αιιοά εἰς ϑελέστ. 

Ἵ 

ἡδιυϑείαι: 
κα μιΐων 

γλϑϑῃ ἢ εὐα.- 

αγκίμίαυ, 

᾿ιϑούμα 

ρμμάθιο!, 

ἡ εἱιπιῖ 

ΤΩΝ (ο 
γὴν ἤ ὼ 

χληγλο Μὴ" 
ΐ γὐκομοιδιιν 

Τὰ 

μαασϑ 
ΘΙ 
αὐπαβθ 

ἐς εἰκνο 

“ἢ ΑΘΗ ΣΟΜΑΙ͂, (αεπτι τι ἄγ εγδὶ δίς. μάν- 

ϑαύω, εχ ᾿παζτμεπι.μαϑέω, 
Πα 

Μαϑὼν,ραττίς, ἀοτιΣ. ἀξ. οἰ ςπι τβεπι. τἀ ξ 

οχ μα ϑέω νΕ] ετῖαπ αήϑω,βαςῖτ επὶπὶ ἔμταγ. 

“«μαϑὰ,Δοτ.2.ἔμαϑον, πὰς ορτιμάϑοι [δ 1ά- 

Δἰμυμαϑοῶν, ἃς Ἰαῆπιμαϑεῖν. 
παίπιο.νεἰ Ιοη!οᾶ γος] 15 εἰγοιπβοχδ' τε- 

Το! ατίοπο Ῥτὸ μαμδ ἰτϊἀέπισιε μαιυιδωσε Ῥτο 
μαιμεῖσει. ἃ τῆ ς- 

πιάτο μαιω, ΑΥ μαμκώαν δί μαμάουσα γ (απ ἀτποπηαῖς μας 

μώρ, 

μαμο 

πὶ λϑτν Ὶ 

Μ 
Μὰ εἴστεν ρτιϊοὶ "καὶ - Ρ79 ἯΝο " ΠΟΙΡ ΟΧ ὁ μανίω,Δοτ,2. ρα ἴδ νον δὲ μαΐνομαι, 

τ τον τὸ ρου εν λοις ΤΑ ΕΝ ῬΆλς «2.0 “4 βφενίω. 
Αβεσῆς ΔΓΠςς ΡΓΟ μακαρίσω ἔτ. τἀ ξγιγ τ ὶ μακαρίζω, 

γΡάτγιῖς, Δοτ.2 ἃ Εϊ, ἃ τΠοπι, μηκαω, Ἐχρομλτιν οτίαττι εἰς μῆ τ 
᾿ κος ἐππομοϑθαβ ἐχ μηκέω γε] μακέω, ἐδ 

«ϑησον, Γ)ΟτΙο ΡΓῸ μέωδυσον: :- “ἊΝ 3 
τοῖς θύω ΔΑ δ ΜΡ φμβθεπμβοανισοθθσης Ῥοτῖςο τὰς 

Μαξανδίώαμβοτο, ρα. Ἰπβο. το! ἃ τἢ ἀξ, μα αίνω, 
ὐρελ τ τς Ἤρκει οἰτοιηῆοχα; το[ο]υτίοης ῥτὸ μεαρπεῖν 

ο "2.4 ξξπΠηον ΟΓΒῚ ερέρηω. 
Μορυεπαι οτὶςὲ ἀριιᾷ ΤἈςοῦζιρτο μηρύοταινἃ Ποτῖςο τςπι, μα- 

βϑομαι ΓΟ μηρυοίῖαι, 

δος τ ἀρι νὴ ἐπ 4ε πὶ ρτο μας ἰζοιεν;ὶ τβοπιαῖς μαςίσδω Ρτο 

Μαλχγόμῆν (θυ ροοτῖςα ἐροητΒς Π σῷ ε πιοειὶ σλυΐα ρτο μαχεόμῆνθ',οχ 
τβιοπη, μαχέομαι ργῸ κοι χέομαι. ΤῸΝ 

Μαχεῦιτο » Ἰοηῖςα ὡρμιποηρὶ οἰτοιηβοχα τοί] υτίοης ρτο μα- 
χοϊτοιρτςορτ, ρα ἃ τῆς ΠΊ. μωχ ἕομαι. 

Μαχεσαίμίω ἀοτ.1.πς ἃ ορτι πιὸ αἱ ἃ τς μάχομαι ει μαχύομαι ἔΔ- 
οἴσηζο Βαιξοινπης 4. μα χέσομαι, Ασα ξλοῖτ ὃς μα χίσομαι, νηάδ 
Ρτατιρεγξ μεμοέχημαι. 

Μαχούμαρξατ.2:πγοά,ν ΤΡ] μϑύχομαι ἔειι μα χέομα:ουϊι ν ας ἀρᾷ 
Ἢ ΟΕΡΕΓΙΘΕ φποίηιις (ςγίρτοτεϑ οἴξονε τγαάιιηῖ ργαπηπιατὶοΐ, 

εγαλίζεοροπῖςα ἀἰρΒτιοπρὶ ἀΠΠΠΟ] τίοπο ργο μεγαλίζε ρΥς ἴσης 
ἱπιροτ.ρὸ {1.3 τποπι, δ, μεγαλίξω, 

Μεδοίατο; ΓΟ πἰ σὲ ρτο μέδειντο, Ρ τορίςης ὁρταξίυϊις ΡΠ, ἃ τἰνεπναῖς 
μμέδομαι, 

Μεϑένκεναοτ. ἀξ, γοτθὶ ῥαϑίημι [ςϊ επτὶς ἕως, τιμεϑύίσω οχ μεϑέω, 

μαδοτ γοτο Ἰοηΐςαπι γοςα Ως οἰτοιιπι ἤεχα: ἀπο] τίοπεῖπι ὑτο 
μεϑήκινεαυο ἱγγορυϊαγὶς ρτὸ μεϑἤσεγι ἔϑηκα ὃς ἔδωκα Ρῖο ἧς 
ϑησα ἃς ἔδωσχε τορειιητατ. δ 

Μεϑείλε δ οΥ{Ἐ, 2,4 ξξιν ογ οὶ δξὶ. μεϑιαιρρέω» εχ ἐπιιπταῖο τῆεπιαῖς 
μεϑέλω. 

δὰ » ἐπ ἣν ΡγατοΥ,ρεσ ες, ρα, ἃ τμδόπιατε αόδτυ. μεϑέν- 
εὶς επὶπὶ 1ἃἀ μεϑείμαι 1Π ΡοΓΕΡαΙ ν πές ρῥγ. 3 ἈΕΕΕΙ μοϑείμαι ἴῃ Ρτφτι οι ρα νπός ρτγιρὶ υἱφυᾷρετ, 

Μεϑείναι ΔοΓ.2. 8 ξϊ πῆ πιεχ εοάεογῆ,ντ ϑεῖναι οχ τίϑχμι εἴ, ηάς ὃΣ 
Ῥαγεῖς, μεϑείς, 

Μεϑεῖτε ΡῈ (γ ποορῷ ρτὸ μαϑείητενντ ϑεῖτε ρτῸ ϑείητερπιοτς Ατεῖοοὶ 
δοτ,» ἀ ξξ, ορτιπιοάϊ, 40 οοάεπιὶ, 

Μεϑείω, ροετίςὲ γε] Ιουἱσὲ ργο μεϑωώ:ρ γι πνὶπι οπὶπη ν οσαί πὶ οἷτ- 
οἰμπ ἔοχαπί οὐ γε ο!τμιητ ἐπ ἐὼ ἀοϊηάς ἡ πγοττὶ Ῥγατῖα ἰπίσταητ: 
Δοτ.2.ἃ ἐξ. (δ τι εξ. πο] εχ ἐοάοπ1. 

Μεϑελεῖν,Δοτ.2.4 τ, πῆπ. πιο], τῆς ΠΊ, πεϑοιρέω τασταδητο ἔατιι.2: 
Εχ ἱπιῖ, μεϑέλω, 

Μεϑέμῃν,ΓΟπϊςὰὲ ρτο μεϑεῖναιγντ ϑέμῆ ῥτο ϑεῖναι:αο.5,. 4.6. 1ηῆη.πιο- 
ἀϊ εχ μέϑειμιν 

Μεϑέξομαι; ἔμτ τ πιά. ν εὐ δὶ δὲς. μετέχο. 
Μέϑες,Δοτ;Σ. 4 ἰπηρογισιο άἀϊ εχ τα. μεϑύημι:.}}115 (εετιηἀ4 Ρεγίο- 

πᾶ Ρ]υ 5 μέϑετει Εχ τη φάἴο διῖζεπὶ Δοτ.2, μεϑέμην οἵδ [ςοιιη 44 
Ρεγίομα Ρ γα !5 μέϑεῶνε 8( 1 ἢ πομεϑέῶτῳ. 

Μεϑες αὐαιριςτν ΡογΕἸηβη. πιοάϊ εχ τμ οπγ,μεϑίσημι ρον σδιταξιῖο- 
ΠΕΠῚ ΡΓῸ μεϑες αὐνα!, 

Μεϑέςηκαγοτατι ροτε εϊ, εἰ Γ]οπὶτιραιινπάς Ραττῖς, μεϑεσηκὼς δ΄ 
Ρογ γποορεη μεϑεκως, 

Μεβῆκα,αοτ 1. ἀξξιν ογ δὲ μεϑίμμι ἔλοϊσητὶς ἕστο, μεθ ίσω οΧ μεϑέω:ϊτ- 
τορι ατίϑ ΡΓῸ μεϑ'ἥστι,γι ἔϑηκα ρτο ἤϑησι Ατ μεθήκειν εἰξ ἰηῆπ: 
γεΓθὶ μεθήκω, 

Μεθῆε,[εοιιπάα ρετίοπα Πιριϊατγβιϑοτ.:. ἐν, πιδιϊπέτμ! ἐποά 
40 δος, 

Μεθήσει, αζαγαι, δέξαι. εἰ δ οίπ τ οτηατῖς εχ μεϑέω:ν πάς δ( ἱπῆΠ; 

μεϑήσειν, 
Μεϑυσέμδ,[ο0Π] Σὲ ρτο μεθ ίσεινγάς 4110 1δτὴ ἀἰχὶ. 

Μεϑίει  ργατοσάτ, ἱπιρεγξςέζ. νογθὶ μεϑίημι ΕΧ μεϑιέω, νῈ ἐπί ϑ εἰ 
ΕΧ σιϑέω, 

Μμεϑιέμβναι, Ποτἱ ςὲ ρτὸ μεϑιένα»ιοά εἰξ Ριςίεης ἰπβηϊτιπηοάϊ ἐς 

ἐϑάσιη τμεπηιντ τι ϑέναι. 
Μεϑέειν, Βαεοτέςα ἔγποορα Ρτὸ μεϑίεσαντογτῖα ῬογΓΡΙ το: αξζ, 
πάϊς. 40 δοέεπι. 

Μεθώ, αοτ.2,αὐξ.(αδλππέν, πτοάὶ ἂὉ ἐοάςπ,, 

Μειλίδσεο,οπἷςα ἀΙΡΒτΠοπρὶ τοίοἰ υτίσης ΡΓῸ μειλίοσε, ῬτῶΓ πα- 
ρει ραδιὰ τῆοατομειλίασομαι, τς πὶ ΤΟΏἾΟΑ ΔἸ Ρ ΠΊοητὶ ἀεττγαδέζιο - 

πε μειλίξατο, το ἐμειλίξατο ἵπ δου πιρά πάϊς, πιοήϊγαῦ ςο- 

ἄεπιτῆςπι. 
Μείνας, Ῥαττίς!ρ.οχ ἐμεινα, ΔοτΙ τ, αξιῖα, τπαϊοατίυ, πιο! ἃ τὰς ἡ 

τηδτι δώ, 
Μεΐρεται, αἴτιηξ ἀςοῖρὶ ἐπτοτάτιπι ΡΓῸ ἱμείρετοι; Ρ  ἰπηα {γα 4- 

Ρβατοῇ, σαι εἰς ὃς ἃ ταοπη, μείρομαι, 

Μελέσει, ἔμ. τ αὶ. ἀπιροτγίοπαϊ!ς γεγδὶ μέλε τα Πα οΧ μελή 4. π|1- 

Π͵ ποῖ μέλομαι ἔαεῖτ μελήσοναι εχ μελέοβαι, 
Μελίσδεις, Ποτβςὃ ρτὸ μελίζεις εχ οτίςο τμοπιδτο μελίσδώ ΡτῸ 

μελίζω, 
Τοπι. ἈΈΝΩη δἰ: 

] 



᾽ 

οϑο Μ 
“ολήσα ἔατιτα ιν οὐδὲ μέν ὦ,οχ ἱπα Π Ποδγ, μελλ ἐὼ, ἦ 
μελόντων, Ατεὶςὸ ρτο μελέτωσανγοιγα Πητιρ ςπίτέιο Ρίατ, ραττὶ- 

εἷριπιαίς] ναγρατο ρτο τεστῖα ρ᾽πγοϊπιρογαγι ἃ νοτθο ἱπι- 
φοτί. ἀῤλεῖς 

Μη κίασηρεῦ (γ πσορδπρτο μεμοίκασι αὶ τ οπιαΐ, μάω,, νηάς τ με- 
μοΐω. δ᾽} τοῦ μέμα μᾷν ρεῦ ἱγ ποορεη ἀἸοἴτιιτ ργο μεμφέκοι μῆν. 
Αὐμεμαυ,Ἰπῇπ,! ποι νεἰ Ποτςιι5 οἴ ρτο μεμαένω, Επτ’ 
{μπτ τα ρατϊοῖρ, σθσηθο μεμαὼς δέ μεμα α ίγποορε οἵδ ρτὸ 
μεμακως ὃς μεμακῆαταιοτιμαι δηλ θὸ ἰσριιηταγ δ ριιά Η οι, 

κεεμσθηκφνρτάστοτγ ρογ εξξ ϑξίιμπι νογθὶ κανϑείγω εχ ἰπμῇτ. τὰς- 
πιᾶτιμφϑέω, 

Μεμακῆαι, ραττῖς, οχ μέμκακα ρτατι πον εγδὶ μυχαώ, μαθοπῖς [Υ- 
ἴζο! σῇ τὸ γερτο μόμηκφι, ΐ 

Μέμωρπον»οπῖσο ρἰ εοηαίμαηο ΡτῸ ἕμαρπον.» ντ λέλαζον ΡτῸ ἔλαβον, 
δοτ.: δξζιν εἰ δὶ μοίρη]ωτατικεμαρπ ες οἰ ΡΑττῖς, εχ μέμαρπα ρτςτ, 
πιεά, εἰ ἴοι εἰς πη. 

Μέμασειν, ρει ἵγποοροῦ ἀϊξξηπι ν άθεγ Ργο μεμίϑέκειστιν (οι μα- 
μρέκεστεν, γι μέμαυῆν ὕτο μεμάκαυδν,ἃ τις πη, κφία : αριὰ Ηοαν.1], 
»»ἱπἰτῖ ογὲν δ΄ αἴα ϑυμῷ Αἰ μφότερψε μέμασαν πολεμίξειν καὶ δὲ κοί χε!» 
Ῥγϑεηρτὶ ἐγᾷπτ ἃς ορὶοθαητ, ᾿ 

Μεμαὼς» ραττὶςῖρ. εχ ῥτατογίτ, μέμαα » ἐς 4110 Ρά1}}0 [ιρτὰ ἴπ με- 
μᾷασι. : 

Μέμβλετα,, γησορε ὃς ρεοπαῆπο τῷ β ἀϊοϊ ρσγο μεμέληται, τγαἀἴτ 
Εἰπζατ, [εἰ 4έπηαιις μέμζλετο ρτο μεμέλητοι ΟἿ η ὃς μέμολω τῆς - 
τᾶ εχ μέχω ἔἕαςϊε ἀϊ ρ] Πα ἴπηο τὸ μι, ὅς «σαρενϑέσει τῷ βχοι ρΒοηϊα, 
Ῥταῖτα, 

Μέμβλωκε,ιοαιις ἀϊοίτιιτ ΡΥῸ μεμόληκα (οι! παράλϑειντ ριιά Ησ 
πιει ἀν Πρ, διὶγδ μέμιολωκε μολιστα ΗἾμαρ, ΕΠ Δυτοπὶ ἔγησορς 
ἴπ ἢος μέμόλωκε Ρῖο μυμόληχε ]εοηδίπηο τῷ Θ, δὲ τρρπὰ τῷ εἰς 
λτεπιι μολέω, ᾿ 

Μεθηκας ρτατιρεγέν ετδὶ μϑω, ντ νέμα ἔαοῖτ νενεμηχα σῷ μέλλοντι. 
αὐανίρ ἐχόντος εἰς ἔνες ὦτα: [ΓΕΙΓΙΙΠῚ ΘηῚ ΠῚ μῆνα ἕαοῖτ. αιαπ ῥτῶ- 
(ςης,αἰ τὰ ξατονεωήσω,οχ 410 ρτατι μος νεμέμηκρι, 

Μεμετρέαταιοἵ οηϊοὺ ρτο μεμάτρίωται » νῖ πεποιέαται ρΓΟ πεποίζω ται» 

τοττία ρογρΙ ατορτςτιρογξι τ, ἃ τοι. ἐξ, ριετρέω, 
Μέμηκε,ρτγατ ρογξπας ιν εγδὶ μηκοίω τ νηἀς ρατγιῖςῖρ. μεμηκώςρτο 

υΐδιις μέμφκα οτίδμι ἀἰοίτιιτ ὃὲ μεμακὼς 5 ἔλξζὰ (γῆοϊςε νοςὰ- 
115 ἰοηρα, 

Μέμωλει Ρτςτιπλοάιν ἐδ  ἱπτρετγί, μέλει, Πα Θη5 εξ νος 15 Ὁτο 
εἶς ρτο μέμελε Οὐ ἀΔπι ταπτοη εχ μεμέληχε ρεγ (γησορεη ξαέλα 
νοϊητν πάς ἴῃ Πιδι πῶς, πιοάο μεωήλῃ. Εἰ νετὸ 8( ραττίςι με 
μηλῶς εχ μέλω, Πσηϊἤσδῃς φρρντίζων,γαμελέμν Θ-, 

Μέμηναν τατος ἄν εὐ μαίνομαι. 
Μεμίασμω ἤτις Μεμίαμμαι,, ρτάτοτ. ρετές εξ, ραίπιι. νεγδὶ δέξιι 

μιάλίῶς, 

Μέμιγμα ρτιρ τ ραν ετδὶ δἕι. μίγνυμι εχ ἱππῆς πτ. μήγω τγηάς 
δ τη η.μεμίχθαι. 

Μεμνέῳτο, λέξιιτη αἴτιηῖ στα πη πη Δτῖοῖ νοεγο5 νε] εχ μεμνέοιτο, »αἹ᾽ 
ἔκτασιν πὮ ογν οἷ ἃ μεμνώτο . ἐπεν θέσει τὸ εὐ γῇ ϑέω μήν Ιοπ65 ἀϊσιητ 
ΡΙο ϑώμᾷν, τεΐο τὰ νος ! οἰγοιπῆεχα ἃ αυο ροϊετίοτε εξ - 
Ῥιυιά δορβοοίςπι Αρχῦς Ὁ τὶ σῆς μηδαμώς μεμνώώθα. ΟἸηάατη, ἃ- 
πάρ! αΠαίπιο Τομῖοο νυ πγράτιπὶ ἀἰμπτ ΡΟ μνωώτο. φιοά εἰ 
τουτῖα ρογίομα πη. Ρταίεητιβ ορτάτῖι. σοπιγαξζα οχ μυάοντο, 
μιαδοτγέσις ᾿τ4ςπὶ ἀϊαὶ γ πη οπὶςαπὶ ἀρ μι Ποηρὶ οἰτοιηιῆε- 
χῶ. 

Μέμνῃ ΡτῸ μέμνησαιν [ΠγραΓΙΙΠΊ τορογῖτοῦ 7 ΡεῈγ σοητγαδξίοποπι 
δυτπιοά! [ο πὲς ρ γι πγὶ πὶ μέμνηαι ἀϊσιητ ΡΟ μέμνησαι:οΧ 410 
Ῥεῖ (ν ΠοΪςη ἢν μέμνεαι» ν οὐ} 1 Ιοηρα σοπιιοτίᾳ ἴπ Ὀτειιοπιεῖη- 
ἄς ροΐζελ Ῥεγ σοπτγδέϊιοης μέμνῃ, Ατεῖςο πλοῖο ε ὅζ ἃ ἰΠ ςοᾶ- 

Ιεἰτοηεῖδιις, ὅς ἐιιοά γοπηδηπτοδίοτῖρτο. 
Μέμνηνψ ῬΥῸ μεμήδηκᾳ ἀϊοὶ ρεγ ἔγπσοορεη τγαάππῦ ποπηα}}} εχ 

τεσεπτιοτι διι5,τάποαιις εἰ ρτιροτξ, ιν οτθὶ μῆνω, 
Μέμνημαι θγ.}Ὲ ξιραινεγθὶ μνάομαι,ν Πιγράτισι ταπιεπ Ρτὸ ργαΐ, 

γ᾽ ἡμα). 
Μεμνήμ ἕω, μεμνῖο, με μνῆτοιρτώτοτι ρεγξ ρα Πι.ορτᾶτι πο άϊ Δ} εο- 

ἀςαν τποιῖατς νο] οτέδσῃ ἃ μιμνήσκομω. ΑὙἸ ΟΡ ΒΔη, ΡΙπτο, ἴγα 
τούρμον ἱε(οὕτιον φορων μεμνᾷτο μου 9 ταὶ Γη πη Ποτὶτ: τρριῆρασιτά ὡζ 
δαζεσι πος μεμνῆτο διιϊ45 δηηοτῖδῖ οχ Ἡοσηογίοα ΠΠεγοάίδηϊ 

Ργοίοάϊα. 
Μεμοίξφ ται ΡΥ ΡΟΓΕ ρα ιν οΥ δ] μοιρρίομι : ν πᾶς ὃς ρατεϊοῖρ. μεμοι- 
οαυῖ Ὁ, 

Μ μονα, μέμονας, μέμονε, ρτατ, πη ιν εγἱ μήθ, 
“Μέμορα, ΡΤ. πιεάςν ΥὉ] μαίρω,ντ ἀπείφω ξλοὶτ ἔαπορρε, 
Μέμορτα ρου [γπσορθπ ὕτὸ μεμόρητα, ἤος ἀιιτε ρΓῸ μεμοίραται. 

δὶς μεμορμῆμον ῬτῸ μεμορημῆσον. ΑΡΙὰ δι]. ὃς Νάγίη. 
Μέμυκε,ρτατ, γςάνν οΓΌΙ μυκοίω,ντ μέμηνε ἃ μηκοία εἴ, ἘΠῚ ετίαπὶ 
ΡΓΡογ δ ν ογοὶ μυύω,νάς ρατεῖς, μεμυκώς, 

Μέμφεαι, Γοηἶσα ἀρ τμοπ οί ἀπ] ΟΠ τίοπα ρτὸ μέμφῃ, ἃ τῃοπιατα 

μέμφομω. 
Μεμὼς ρτὸ μεμα ὡς) ὈΓΟΥΡτΤΟ αὐνν ἱστῶς οΧ ἐσαιός, 
Μενέμνα, τι τ. τιαέξί ον ογ δὶ μβρεαήνω,ο πἴσατι μα οπς. δι σπλς πεῖ 

ἀστγαξεϊοπειη ρτὸ εἰ μβυέμνα. δὶς μὴν ἑανε ρτο ἐμήνε!αινε. 

Μοέω » ἰοηϊοᾶ γοσα! ς οἰτοιηῆςχα; ἀλα]γ {1 ρτὸ μβνω : βιτι!το αν γο] 

Ν 
χιαδχ, γοτθὶ μἥνω. ; μϑρ δ 

Μεταεὐσεῶτε, Ρ ετὶς ΡΟ μετείσφόνκι, 10 ἀ οὐ ξιταγ. τ. πηρά, ἴῃ ἤτον ΠΝ 
πιοάϊον εἰ ἃ μέτειμι εχ μετείω,ν εἰ ἃ μετείδα: γυάς αἷο Ηείνομ.εχ- για μ᾿ 

Ρσηΐϊτιι ποπ [ο] λπι μετελϑεῖν [πὰ εἰἴα πα με ταγνεῖγα!: Πα! αῈ γέρου 

ἤπς ἀϊ ρῃτμόπϑο μετειίσεδθοι ἀρτχά εὐγτα ἴς οτίρταπι ἢτ. Μη ες 

ΜετεέλμβνΘ.Ρεγ (γῆσορεη ΡτῸ αἴϑαλλό μήν. τηιιτᾶτα Ππταὶ αἰριτγας γειμην μὴ 
τὰ ἴῃ τοπυιοπηνε ῃ πάλε, ᾿ Ἶ [πἰρ νεῖ 

Μήσεο, Σοῃλσα ἀϊρδιμοηβὶ τοίοϊατίοης τὸ μήδου Ργαί πιροτῇ, ἃ γωοα μη 

τῃει μύδομα). ' μενα , 

Μύσευτογ! ΟὨὐσΑ Δι σπιςητὶ {δ ]Ατίομς ργὸ ἐμήσοιτο, Δοτ.Τταράιοχ γρόνπινοθα 

τποιπιμύδομα γεὶ μήϑω, : ἐκεῖθ α 
Μῆστο, [Οπῖςὰ ἱτι οι Δι ρπηοητὶ ἀοτγαξξίοης ρτο μέμηστο ἴσα ἐμέ- ἡμάΡα Μ' 

μηστον ΡΙ απ απτρεγίσξξ, ρα. ἐοάοτη τἰοπι. ἡιανα 
Μιανώ, ἔπτιαν οἱ χιαξγνν εὐ] μιώνω, ἀπο. 
Μιγεὶς,ραγτῖς Δ οτ, ρα ίτι.εχ αξὶ τμεαγ, μέγνυμι ξλοΐεπτς διτ.2. ὅ-- Νμπη να 

ἔχις γώ, ἐχ ἑηθε. τμεπγατ, μίγω,ν πὰς Δοτιτ.2. ἔμεν, δ γο- ἀὐωπιᾷ σομν 
ςς ραῇἐμίγίω. εβλναίαν 

Μιγέωσι, Τοπῖςὰ νοΟὐαἰ 15 οἰγοιηῆσχα τείο! υτίοη ες ῬΙῸ μεγωσι, ΟΥ̓. 
2. ΡΠ, Πι0.αὉ ἐοά ἐπι τῆς. - ἮΝ 

Μιγήώρῳ, Ποτιςὲ ρτὸ μιγύωαι : 1η Βηϊτ,εἸυίάεπη δοτι,2. ρα, Ὁ 
εοάδπι τῆς πη. 

Μιγήσομαις ἔιιτ.2. ρα ἴδ. οχ εοάςπι δοτῖο, 
Μίξω.. ἕατατοῖ. αἕλια. οἰαΐάειη τπεπιᾶτ. μέγνυμι, οΧ ἱπιῇτατο τῆς- 

πιατο μίγω. 

Μίσγεα, ΓΟ Ὡῖσα ἀρ θυ οπρὶ τε] υτέοπε ρτὸ μίσγῃ: (οσπάα ροτίν, 
Παρ ν ΕΓ] μίσγμαι. ᾿ 

Μισηϑεὶς»ραττιᾶ τ, ρα ἃ τι οπι, αν, μισέω, 
Μιχϑεὶς, ραττὶ οἰ ρ.Δοτηξτο ρα τι, ἃ τοαγατε δξξία, μέγνυμι ἕλςϊοπΣ 

τὸ ἔυταιγ. τ. μίξω 7 αἷο ἰηπιῆτ, μίγω γγπάς ρτατοεῖτ, ρετές ἢ, 
μέμιγμαι Ἶ ῆς ᾿ ν᾿ 

Μυαΐω, Ροετῖςο ρ'ςοπαῇπο τῷ α ργὸ μνᾷ μος διιτοπὶ μνᾷ. οἵξ γεΐ 
[ςουινάςς Ροτίοης τμοιπατῖσ μνάομαι . ΡΥ σοπτγαἕξοηοπι εχ 

ἡ μνάῃς νο] τοῦτα πη Ρ.}}.οχ ταειη, αξξι μναψροῖ σοητγδέϊίοποιι 

γῇ σεν 

ἡ νι ΟΣ 

ΠῚ 
{ποίαις 

Λα ΚΓ 

μι Ἰὼ 

(με 

Νὐκγη μή! 

χη 
Μππ πο ΜῸΝ 

εὐ ἀσπνυίν 
ΕΧ μνείει, μὰ αἰθέρεῷ 

Μναμονδι ϑϑυμῆν, Γ)οτοὲ ργὸ ἐμννμον δ ϑημῆν, δ άτο {ππιι] Διιστη- (τι, 
τὸ 59 ΔοτΠξ.1.} 4 7. ἃ τἰσφην ξξηι. μναριονόνω ΡΤ μενημμον ως γνήμηρ, μιπσίε 

Μυησαίατο, [ΟὨϊς ΡΓῸ μνησαιντορα τα πιο ΟΡτιτοαἱ ἃ τπεπη. μι; χρη ἐχήσ 

μνήσυμαι ἔει! μγάομαι.᾿ - ὑἐυδηνννυπᾶς, 
Μνηστέσκετογ [ΟΪς ὃ ΡΓῸ ἐμνηστιτο , Δ δξξο Ῥυἰ ΠῚ ΩΣ Δι σπιοητο ἡίνμα ρισισ ρα 

ἀεστηάς τηίεττα (γ Π}αδα σκενογ 1 πὶς 4. 1ηἀ]ς τ οὐ ΐγαῦ εϑάςηι ΠΝ 
τιεπιαῖς, 
Μνηδδεὶς, ραττ. Δου τ τιρα γε. σοάςπιτμοπιδῖς, Ἑλεῖτ σπὶπη ἐπ 

ενήδίωγηάς ἃς ξατατοανραῖτι. μνηϑυσομω, ΑΒ ςοά πὶ εἰς ἱπι- 
ΡετΕ. μνήάδητε, ΟΡτατῖι. μνηδϑνεί ζω [Πα Ελταπ15 μνηϑϑνω ἐπ Ππτῖμν !Ι 

Ἔ ΠΈΝΊσει, 
μννοδνίῦαι. ᾿ ᾿ : συν 

Μνήσομω,, ἔτ ταιθα εἴπ Ἐπὶ τἰγοτπ, μεμνήσκομα (1 μιναΐομκα! » οχ. πμλμ 
4110 δί δοτ.ιοη ἤ π. ΠΊΟ Δ μιν σειιϑτι. ἡνῤρι θα μέ τά! 

Μνώεο,οπΐςα αἰ ρμτΒοηρὶ γοίο]τοπα ρτο μιώκ: γα ίοηϑβ ἐπ ροΓς 
τη αἱ ἃ Ρ οετῖςο τποην. μυώομα). ᾿ 

Μνώοννο, ΡΟ τς Ὸ Ρ]εοπαῖπο «ὦ ῬΓῸ μνώντου ρτ. πη ρότιν οι δὶ μ:α6- 

μωρά σταςητο σάτα. Ν 1Π οχ τμ απ μναμωι εἰς πγΑ 118, 
᾿ Μολωγραγτ,δοτ. 2,4 δὰ τη τη, μολέω, 

Μέρξαι 5 δου, τιαέζια, ᾿μ Πμλτίθ,ν ΓΘ μόργνυμι γ Ἔχ ἰηιητατ,εἶνο- 
"ᾶτς μόργω, “ 

Μουχθίζοεντι, [γοιὸ ΡτῸ μοχθίζωσι, ἃ τῇ οἴπι, μοχθίζω, 
Μυδδωσαγι ροετῖῖσο νἰεοβαίνηιο ΡΙῸ μυδσου:ραττὶς. ἔσεπι. σεν ἃ 

τῆ πη. μυδώω, 
Μύϑεω,αριια δι 4."ορίτοτ εχ ροῆτιπι λέγεις, Τοπῖσαπι Δπτοπὶ μά- 

δεῖ ἀιρμιμουρὶ τείο Πιτῖοπεπι ΡΓῸ μύϑηχεχ τμοηλαῖ μύϑυμαι : 
Ῥτὸ ιο [Ό]οῖ ν Πιγρατὶ ἔγοτ  Ώτ 115 ψμυϑέομαι. 

ἡ μυϑησειτο,οηἰϊςὸ Οπν 0 αι ριποητο ἀϊοίτην ρτὸ ἐμυϑήσατο, ἐ[ 
ἅτις Δοτοτιν ἐγ δὶ ΡΟ οτος! μυϑέομαι, 

Μύκε,!οπῖςα διρπιεητὶ ἀετγαξξίοης ΡτῸ ἔμυκε:λοτι.2. ἀὐζίθ.ν ες 
δ᾽ μυκαω δὶς ἴῃ δου [τ.1. πο 40 οοά ἐπι ἀἰοῖτιΓ μυκήσευτο ΡΤῸ 
ἐμυκήσατο, Εττατ ἤιπι ἴῃ τοῦτα ρεγίοπα ραγα!. δο γι. 115 (6 - 
σὐιπαϊ φἝἩ τυ] μύκον ρτὸ ἐμυκον, τ ἀριιὰ οι. 1]. ὃ. Αὐτόματει ὃ 
πύυλαὶ μυΐκον ὠρανοῦὶ, 

Μύσαν,ἰτι ἀς πὶ ρτὸ ἠμυσανίδοτ. ἕξιν ογδὶ μύα:ρτο 4110 Αἰ ̓σιιδὶ δς 
μυσσὸρ τΕροΥἾτιΓ σ᾿ σοπηῖηᾶτο τη οτγὶ σαι. 

Μωρανϑεὶς » Ῥαττίς!ρ. δου εν τ. ρα λυ). ἡμὼρ αὐϑίμω , οχ φέξίιιο τμο- 
ταῖε μωρᾳίνω, 

ΤΟΣ 
μι γεδ ν: 

ΠΣ 

Ὑπλοὺ ἐπιρετ πν 
ΒΡ 

ΤΡῚ 
ἐν φρη, ἡδ 
ἔλυτῃ ἴω ἊΡ 

ἐδιδη θεν! 

{ ὀικοὶ Ης 

Ν 

ΑἸΕΎΑΕΣ ΚΕ, Ἰοηϊοὸ ρτὸ νατας [δι ἐνανέ τ 
ταὶ. αἰϊςξζο ρτἰπηὴπι αἰιρ πηξητο » ἐςϊηάς,ς 
ΔΠΕΧΟ ἴΠ|0 σκανργατ ηροτξ, ροοτῖοὶ γεῖς- 
ΒῚ νωεταίω, ὶ 

Ι Να ετείωσε Ῥοςτίςο Ρ]οηαίπιο πῶ αν ν οἰ Τοπῖσᾷ 
νοοαἑις οἰτοΠΗςχα Ρε οἰ τίθης 5 ΡΓῸ 38 τ: 

σώῴσι Ὁ ςοάεια τῃοιηλίο. 
Νίστετο, Ροοτἰ τὸ ὃς τοι οὐ ἐτάφη αρτηοητο ἀετγαέϊο ρτὸ ἑγάστι- 

πυγαοτοπιςάνγ οὐδὲ νώωτν ἐς ὃς Δ ἤΠη νοίστεϑτῃ, ἣ 
ν μα, ψ 



“βέπ) 

χα 

ὑβρίῃς, 

ναίω ἀτι ἀς ἠγ ρσο ἐνο δθιύω : ΔοΥ Ἐς ρα Πα. ἱηάίσατίι, ἂρ ΘΟ ἀο πὶ 
τιεπιαζο, 

Νιασσα, τ ἀς πὶ Ρτὸ ἔναφσα:αοτῖ τι τ, οἰ α.πῈ τῆσπηατ. μαθεης 
Ρτετεγέα βοπλϊπᾶτιῖπὶ ΠΊΕΙΓὶ ςαληἃ σ ρτο ἔγασα, 

Νέαται, Τοηϊ σὲ ἀετγδέϊο διιρηιςητο ἀἰοίτισ ΡΙῸ νενέαται ) απο . - ᾿ . οὐ . ΄ 
ονἱάς μετὰ. ΑἸο αὶ γϑαταὶ ο[Ἐ οτήλτη ΠοπΊοη ἔσσπιΐῃ. ῬΘ  ἃὶ τηα- 

{τα πο νέατϑ», 
Νέναι [οπῖοᾶ Ῥάτάρορς Ρτονέῃ,(σςπ 48 ρον ρει (δίαπθ, ρα, 

ἃ τΠεπγινέομε. ᾿ 
Νεικεΐεσκεν, ΠΟ ΠΟ ΡΓΟ ἐνεκει, ας ἔϊο ρεϊπτὰπὶ ἀπσπηεητο,άοίη. 

ἀξδῦποχο σκε Ρτιπιροτ ἔξ ἐγδὶ ροοιῖοἰ νεικείω, 
Ἡρικείῃσι, οηῖςα ῬΆΓΑΡΟΒΕ ΡΓΟ νεικείῃ : γαίης [διυιπέξιι, τα. 

40 σοάεπῃ νεικείω : Ροςτϊςὃ πηοτγὶ σδυία Υἵμγρατο Ργὸ νεικἕω 
Ἰπίοττο «. 

[9 οϑὶ 
ὅπῃ ) ΡΟ νυΐσαι ὥς ΠΟῚ γω σοίμῇνΘν ργ0 γονσάμήνθ., 5. ἃς νώσω ῬΓΟ γοχΐσω ἀἸοἰτιιγ ἐπ ξατατ, να ἐγ ι, , 

- 
ὭΣ 

ΑΝ εἶ, ἔχταιν οἱ, αναξξιν τ δὶ ξώνα. 
ἷ ΡΟ ὐτλ νῶν μου ν᾿ λα ἔλξίεητς ἔωτς 

ἤγρχ-- Ἢ τξέσω τεῖξητο ε. 
ΠΣ Α͂ΘᾺ ἡ Ξωνδεδέατο, Του σὲ Ῥτὸ ξωυδέδεντοιτοττία Ρογίο- ᾿ πᾶ Ρ]υτιρ ταν Ρἰ αἰ ιιατιρογε ρα, τἢσπν. ἃ- 

Ξ ἐξιι, ξωωσέω. 
Ξιωεένκα, Γοηΐςσα γοςα 5 οἰγοιβοχα ἀἩΠΟ]τίοπο ΡΓο ξιωῆχα 

ἅ0ι {{πχιαξξηαι: ν ογδὶ ξιυίνμι ἔχε ἰοπιῖς ἔατας. τ, ξιωυήσῶ,οχ βάνω. 
ἰγγοσα]αγὶς δυτοπὶ εἰ ΡῬτῸ ξαυῆσα,ντ ἔθηκα ρτὸ ἔϑοσα. 

---- Ἐπ ἘΕΤΣ Ε 
δὰ 

ον ἜΝ - Ἑ ξ ΔΑ ὴ : ἀνήὰ Ἂ ΜΝ ίκησεν ὃς Νεϊκάσεν, ΤΟ ΠΙΓΑΠῚ ΔΙ] το πεῖ ἀετγα Ἑ!οη οπὶ μαΐνες ρτὸ [ Ξιω ες δοτ.2. Δ}, Ἰπλροτ, ποά!, αὐ εοάςπι μοι ΟΟπιτημπΐτον σύ- 
ἌΡ ΑΥΟ. ὀνείκησεν ὃζ ἐγείκεσεν ἀτη ΒῸ Δοτ.1.Δόγ, ὰ του, νοικέω ξχοΐοητς ἕαζα. γες ἀϊοίτηγ μοι σι Ἵ 

΄ , , . Ε - - “Ἵ ἀγορὶ Δεῖ. δι γείκησω ὃς γεχέσω, “(αὶ δὲ νοίκεσσε πχοττὶ σαι σοπηίπατο σ [ Ξασετο,λοτ,2, πηδᾷ. ἱπά τς, πη οι, φοάςπη τβοπι. 
ΓΑ Ο, ἴ Διςίτατ ΡΙῸ ἐνείκεσε, αὐγὴ Ξιϑίασι, τοττία ρεγίοπα ρἱμγιργα πάϊσατ. ὰ τποση ξίωειμι ἔοι σις 
νυν Νράν, τ] πὶ ῬΓΟ ἐγειμβυ ᾷοτ. τα ξεν οτ δὶ νέμω: γπάς δὲ ραττῖς.νεί- γεμι. 7. νης ᾿ηΠηϊεῖι, ξαυέγω. ΑΒ φοάεπι ᾿πγρειξεξο οἷς 
Ἔα ὁ μας ττι ἀειη πηράϊα νοσε νεΐματο ρΓῸ ἐνείμοτο,α ἐοάοπι τἢ πη. ὃς ξιωδισαν, Ἵ 

,, ἴῃ δοάεπὶ τοΠ,Ρ. γὰρ, ὲ Ξαυίοιω Ρτο ξωωίεσαν : ῥτάτετ. ἐπηρογίο δ, αξΕΐα, γογθὶ ξωωυίνμι εχ 
νμαυρδ Νείασεαι ΓοΠέςα ἀρΒΙΠΟΠρῚ ἀΠΠΠο] ατίοπς Ρτὸ νείασῃ:δοα πα ροτί. ξωωιέω, 

ἰοῦ». ᾿ ᾿ Ἂν ΓΝ ἀνε , ἂ παρ “ Ξ ὃς πριν ργᾶ[επτίς τοπ. ἃ ΤΠ οπηνεΐαδομαι. δ1ς ἴῃ ἱπηροτινείσσεο ἀἰοὶ- Ξαωνεγορη αν, ράττῖς, θοῦ, ρτνρογέι πιο, ἃ τ οπν. ξεωνέφω; ἐαοῖς οπἰϊα 
ἜΤΟΣ ΤᾺΓ ῬΓῸ νείασε, ᾿ 1ὰ ξαωνένορα, Αττίςα πτατατίοπο εἴπ ο, 

εἶ ἡ -| Ψ' , κεν 4 : - 

"ὰ Μετά ροτ σοπιγα 1 ΟηοΠὶ οχ ΤΉ 4 Γμαππ.νέομαι. Ξαωυοίσεις) ἕατατ. τι ἀξία, νοτ δὶ ξυμφέρω,, οχ ἱπιῆτατο τρρπγαῖα 
Νεμηϑεὶς, ραττίσιδ τ. ρα ἀνε μήϑίω, αὐ αξεῖίμ. τ σπιινέμω ἔλοίδητε ξιωοία, : 

σΕ ΤΩ, ᾿ τι Ρογ ἀξ νενέμηχα, ΠΤ νενήμημαι, Ξυδλ εὶς» ρατεῖς,ἀοτις, ρα , υὑξύδδιω,οχ τῇοτη δε ξύω, 
᾿ Μ᾽ Ἐ ἣν ἹΝΜε αἡστεάνευ ἃ οΤ.1.πλει, ΤΠ. ΠΊο 41,6 χ νεμως ἔα αι εὐ] νέμω ττᾶ- 

ἢ ᾿ πΞΞΠ--Ξ.-.:-.33...:3.τ»δο»Ἃοοττ φπφπΦᾷΔο,ὺ2»2 ὦ. τ πΠπΠπΠπΠπ τ τς σε κηβ μ, τ ἴδμητς ἰπ ρταίεηβ. τ , 
Νέας ρτιρογξ ραν ευδὶ αξξινάω, Πρη! βσδητῖς ἱπέετ δ]1ὰ σωρόϑω, »» απ με τὶ γί τ ντ τγαάπητ 5ΓΑιππνατίς! υϊάμπι, ) χς ΔΥΡΕΟ, τοηϊοὰ ἀιρμιμβοπρὶ ἀΠΠΠοἰυτίοπς 

ἀρθῆναι Νεφαται Γηϊςὸ Ῥτον γίωταρττοττία ΡΟΓΓΡΙατι ρτιρον ᾿ΡαΗ͂,, γένημα ἣ τὸ ὁδυφρυ,Ἱπρατιρτς Γγουοὶ ὀδύρρμεὴ 
ΟΎΡΗΝ ΕΧ φἕξ τβοπιυέω Ἑαείςητς Βλτατ, αξξ νήσῳ, ΤΟ πο ρτϑζεγεα ἀραι- Ὁ Ο δωσε; γρτ, πὰς ἅν εγῸ] ὄζω, Αττίσαπι ἀπάται 
"ῃ: ; ρέσα αἰαδιπλασιασμοῖῖ. αι] Δι στλο τὶ [ΟΟιΙπὶ ταπεῖ 5. γέαται ἀϊ- πέτα Τπῖπὴ Ρταδητῖς [το γδΓ ΠῚ τεάμρ! ς- 
πο ἰδηεμί. εἴτατ. ς τίθηςπη Βα θθης ρτὸ ὥδε, εχ ἔτ... ὁδῳ, ψπάς 
ἔτ σωηία, ᾿Ννέμηκρ » Ργατογίς ρογες δξ. ἐγένετ] νέμω. εχ ἔπτατ, οἰγοπη- ἱπῆπι. ὀδα δέναι δι ραττὶς, ἐδωδώς, 
πρὸ} μαι μη βεχονεμώ, ἔλοίεητε ἐχ [ε αἰτιὰ ξατιγινεμήσω:ν πάδ δοτιιεά, [ Οδωδῃ,ιη ρἰ μα Δπηροτῇς ἐξ, ππξάϊο οἰπμεπι τπετηδιῖς ΡΓὸ ἐδώ- 

Ἢ ἀπῆπινεμησαὥτη. δεῖ ἀἸοἴτι ν ογίο ε ἴῃ ἡ ὅζ {δ οτγίρτο,, Οδώδη αιτοτο. της ἐἴιδ- 
πη μην, Μένημα ) ργατογι ρογέςξε, ρα ἤτα,ν ἐγ δέξ, νἑω;νένησιμαι ατο πὶ γετ- [ςτῖρτο » ἔοτος ργῖπια: βεγίοπβ, σοητγαέξιιπι ἐχ ὁδώδεα, φιοά 
«δαὶ βνκοὶτι δὶ ἀξξ.νύϑα. τοηΐοᾶ το[οἰμιῖοης αἰ μτμοποὶ ἔλέλι Εἰν εχ ὁδώδειν, γε πὲς 

πν Νένοφα, ρτΟΡοΓΕ πιεάνογθὶ δέϊνέφω ἀρὰ ΕυΠ. ποιήκεα ΟΧ πεποιἥκειν, 
ὑς, Βιριονα Νενώμζθα, ιιοά Η-οἴγ οἰ: ὃς 5.14, αβΐοτιιης ρτο δεανενοεῦθα 5 Βαβες [ Οδώδυς αι, ἰτί ἀεηρ Ατεῖςα γράμ Ποαείοπς Διιάτιιπι πάτα { ρια:- 
νεανία. ςοπτγα είοπεπη ἔσιι γ πατο πη Τοπίσατι ρτφ γενον εἶδα, [τἰ4έπι- (δῃτὶβ Πτογάταση ρτὸ δαὶ ἀϊξξιπι οἰ ρτατ. ρετές δ, ραήτω, 
πρρηδύηἤηιιν 4ιιονένωϊοι αι }ο 4 ἰάςεπι Η εἴγε. οχ ροη ἐν νὰ χά ξιέξαπι εἴς 1ο- γοιδὶ ὁδυύσσω, ᾿ 

Ὠϊαὼ οχ νενόνται, ΛιθῸ ρτατι ρογξι ρα, ἃ τἰιοπιδξξινοέω βαοίεπτο  Οἰγέσομια!» ἔπιτ. 2. ρα ΓΙ πάϊς ατιῖτιο 41; ἐχ δός πῃ αν. οἴγω, ἔτοῖς ἐπὶπι 
«ἴὰ ᾿ΐμη) ὦ ξυτα νοήσω! ἰά δοῖ.2.ραί. ὥγην. 

ἱ Νεύμαι, Πογὶςὲ γο] Τομϊςὲ ρτὸ νέομσι, οἵω ργατιπποά νεγδὶ εἴϑω, Πα ΡῈ πος Αττίσατη τρρπίωὶ αὖ εἰ εἰς οἱ. ντ 
γετίαν ἰγεὶ Νεύσεν, Ποπἰςὲ δ, ροετίςὰ ρτὸ ἔνδυσε, (ι ] το ἀτισπιθῆτο 9 δου, ἴῃ πέποιϑει. ΑἸΊΟ αι ὃς εἶδα ἀϊςϊτιτ, 11 ἔα ξλα πιυτατίοης, απ 

χοῦ τιαξεῖα,νογδὶ νδύω, αἱ Πσαητῖς πιο, Ατινδυσύεθα Πρ οἱ Ποᾶς Ης δ ἴσα, [αὈ]ατο ἐδ χ ἀΙρβεβοηρο. ᾿ 
εἰσιν μν {γεθῖο νηξό κῖϑα, ο(Ἑ ἐατιιγαπι χε πεν ος 5, τμοπιατινέώ Πρη!Π- [Οἴεα, το πῖςα ἀρ μι μοπρὶ τείο!τοπς Ργο οἴγτ(ποιη ἃ ρογ πη. 
«(κα ξαπῖθ. πάτο, γπάς ἃζ ρᾶγεῖςιρ. νδυσουμῆνοι ἀρτ4 δι] ἀλπὶ ὅς "ῬΙ φ(οπξῖς εχ τι οἴομαι. εἰ 

οπορκ. Οοἵει, Ατεϊοὸ ὑτὸ ἐοάςπὶ οἵῃ ἀἸοίτιι γεγο ἡ ἴῃ ἐταιοά ἴῃ αἰ]ΐς ιο- 
οιαἰαδαιο Νήησαν, ροοτιοὸ ἃς Τοπἰςὸ ἀοτγδέξο διιρίπθητο ΡτῸ ἐνβησαν: Δ ΟΓ.1. ὅτι ρα Παῖς Ποτὶ νι ἀ οσοπητ, λδςιν ετθὶ ννέω:ν πᾶς ὃς ᾿πΠΗηνηῆσαί, ὃς ραττῖσ,ννήσας:Πεσποιι 40. οὐνϑίιϑα Ἀοτα: ρα [πῆ η, πιο! δ οοἀοπὶ τῇ οἴομα;, αοἴεητς ξπτ.. 
Δ ᾿ τιπγοά, ἐπι ροτ. πιο ἀϊ νηηστέϑιῳ, Ἐλέξιιπι οἰξ διιτοια Βοος γηέω οΧ ἀλοα οἷν σομαὶ »ΕΧ ἱπα!ινετθο οἰς τ ρους Ἢ 
ταὐρίσρνοὶ νέω, Ρ]εοηαίπιο τῷ ». οἶα, ρτγατι πιο, νογδὶ εἴκως γι οἶδ οἱ εχ εἶ δο,γετίο ΕΠ οἵἝεά πε 
ἶ ' Νῆσαι ον δια τα ἀπῆπιπιοάὶ ἃ τις πλ. νέω, Ατ νη δ αντο, ΠΡΌ Ες 898 4ιιοητίις ΡτῸ οο ν πτρατατ ἐοικαγμαθοης Αττιςὲ γε ρετιταπι Ἰηὶ 

κρμμοπὶ. ὄκλωσαν ἴειι ἐπέκλωσαν, εἴς δου! τ πηεα ἐπ ῖςι πιο] ἃ τπεσπταῖς τἰα' δ ἐπτογδηη ΡΓςἰςυτίϑ. ἈΝ φημ: 
αὐκαιμδμαν ; δξξονήθω, μα δεπς Τοπϊοατη [Ἐπὶ ροοτίσαπι αι ρπιςατὶ ἀειταξτῖο- [ οἴκεντι, ΑΞ ΟΠ ]ςὲ ρτὸ οὐκεῖσε ἀἰςίγντ τίϑεντε ρτο τιϑεῖστ,τγαάπης ποα - 

,,, 

γολοδίαπ, 

αἰ μνῆμ 

υοὐἰοϑιὶ 

ἘΠῚ ΡΓῸ ἐνήσαντο. 
Νικῴεν, Ατεῖσα σοπιτά Ἔϊο πο 6Χ νικρέομεν»ταγτῖα ρογΓρἰατιργαίορτ. 
ἸΣΣΑ ΘΕΤΣ τπεπιινέκάω, ᾿ 

Νοεὺς, θαττὶς, ργα σης οχ ΑΞ ΟἹ σο τῆ οπτον ὄν ἔδέζο οχ νοέω, ΡΣ 

Νοειώπας, Ποτίςὸ δι ΑἸο σὲ ρτὸ γοοαῦτας: ματτῖς, Ργαείον ΟΓ 1 νοέω 
τ΄ ατνοδύσας αιιοά Ἡς νοι αβεττ ρτο γοήσας 5 εἴ Ράττῖς Ρ.Δοτ τ. . 

᾿φξὶ,ἃ τποπηαῖς νούσῳ, ΝΙῚΠ ροτίαβ ΡγῸ γοῖσας 5 [οτϊοπάτιπι εῇ 

γοθύσας ,) ντ νέϑίσας Ἰτιάεπι Ποτίσιπι ἔει Αβο]ΐσιπι ἤτ ΡτῸ 
τούσαξ, ᾿ ε : 

Νόησε, ροοτοὲ ἴσῃ τοπὶςὲ ἀσπιρτο διιραγέητο, ΡΓῸ ἐνόησε, Δ ΟΥ̓ 01. 

δέζιγογδι νοῶν, ᾿ 
Νομδυσώ, οτος τὸ νομδ)σωτβατ τ αξειν οὶ, νομόσω. - 
Ἡομιώ, Αττίσιπα ἔτ. αξἙ. γοτδ] νομίσω τ! ἀέμπαιις γομιούμαι νοος 

᾿ς κηράϊα ΡΓῸ νομέσομαι. ; 

κοΝΣ τες τον ιράξὰ ἐβοπι αδξινύσσω ἐλοΐεητο ἔμΐ.2.Δ ἔχου, 
ΔΟτ.2,.ἔνγυγον, ὃζ ρα νοςε ἐγύγην. 

Νυύξεν,λοτοι απ άτς, Ὁ ἐοἀεπὶγυσσῶ ᾿ 
ξατεξ διιῖε πη Δ στποπτο, οτος ΤΌ ΠΙΓῸ (εἰ! ροευῖςο 5 ΡΥ 

νηάς ἃς ἱπῆπ.νύίξω, 8 ραττινύξας. 
Νώϑητι, Ἰοηῖσα [νη στε Ῥτὸ ἐδ μθηλρανος 

ταατινοίω Ηεΐνς,οχρ νϑὺ ὐϑητ γνάδις , , 

ΝωσωἸτἰ ἐπ διὸ ΠΥ ισαατ τοῦς ταποά εἴς Δοτη. 1, αξῖῖα. 

ξχεϊεπῖς ἔπειτα για νύξω: 
Ὁ ἔγυξε: 

ἐπτρογιπιοά! ἂτδε- 

8ᾺΠ| εχ τοσοητίοτίθιις σταπιπιατίςῖς:Ε1Ἐ ἀιζοπὶ τά τΕΓτια ροΓ- 
ἴομα ῥ᾽ πτορτς πεῖς οἴκημε Ελξεὶ εχ οἰκέω, 

Οἰκέοιτο, τοπῖςἃ ἀρ Βτμοηρὶ εἰτοβςεχα: τε ατξοπα Ῥγὸ οὐκεῖτῷ 
Ῥτγαίοῃς ορτ. δ εχ δέξ ἐπεπι. οἰκέω, 

οἰκῆσαι, Ἰῃ πη. ΔοΥΙξ.α.εχ τῆ πη. οἐκεωτοἰκέσαιαιτοπι, εχ τ σπιατα 
οἰκίξω ιιοτιιπ ἀΠΠι|45ποιιγγα! ςην μαθεῖ Πσπἰ βξατίοπεπι :ποῖ 
γογὸ)α πᾶ πη, ᾿ 

οἰκτιωῖ Ατεῖσιιτι ἔτ. τι αι ογΌὶ οἰκτίζω ρτὸ οἰκτισω, 
οἵμω, τ επηᾶ ρογ (γ πατοίτη εχ οἴομαι ἔα δζιιπη, 
Οἵσατο, φιι!άαπη ἀϊουπε εἴς κου. πηεά, γ ΟΥΡῚ οἴομαι: (ξᾷ ρΡεγρεγβ, 

(οτ δεπάτιπι ἐπὶ δἰ Ππιτὶ ὀΐσατο ἃ τῆ οπγ. Ἴθι, 
οΟἷσε, ἵπιροτγ, εχ οἴσω : δι τιγο νεγθὶ φέρω σι ΓΠᾺτΊτῖο εχ οἴω. ῃ- 

εὐτ δύσεο ἃ βυσεο (ιπτ ἐπ διτατὶς. δυσομαι δί βούσομαι » τγδηί- 
{ιπιρτίς πιογε ροοτῖςο ἰπ ρις φητία:ν πές οἴσετε {εουπάδ ρογπ 
[οὉ.Ὁ]πγ. ᾿ , 

Οἱσι, οτϊςὲ Ρτὸ οὔσῃ, ἔτι, πεν ἐγ δὶ φέρω, πνπτΔτἰτίτπι Δ οἴω, 
ττίφειι γοτὸ ἴῃ τοῦ τα ρον οἰσεῖτω ἀϊοίτατ Ρτο οἴσεται, ὃς οἰσοῦς- 
μα ἴπι ΡτΙπΊὰ ῬΓῸ οἴσομω. ὶ 

οἶδρα,ρετ γποοροη ρτο οἴδαῦνα : 4ιοὰ οἵδκ να ΑΕ σἸ1σὰ Ῥάτᾶρο- 
ξε ἀϊοϊτίιτ ργὸ οἴϑαειρτςτιρογξ πιοά, ν οτθὶ εἶδα, 

ΟἹ διεὶς, ραττῖς, ἀοτιαυραί ὠίδθω,οΧ ρόοτ. τ ὀΐομαι, : 
οἴσομαν, ἕατοτ πιο, ν ἐγ] φέρω, οχ {ποτ οἴω:ρτο 4ΠῸ ΓΟΓα8 οἰσοι- 

μὰ ἀϊεσιητοντ ἴδηι δά πιοηα}. 
Ἰπδαϊτία. πιοάϊ, Αἱ οοάεπὶ τβεπιατα. 5{ΠΉΠτοΓ πιοάϊα νο- 

Ὲ χε ᾧ : : ὁσα- ἡ οἷἵογατοιαοτα, πιοά, γε] ἐἕομω, αὐσπΊεητο σάτεηϑ δέ τηςττὶ ογὰ ἡ 
δε γώτατο ρτὸ ἐνοΐσατο ) ΑἸ οέϊο ἤπτυΐ ἀαρπηεητο : δ »ΔΟΥ μῶν ΔΕ; 8 



- 

98: Ο 
εἶα σεπηϊπταπὶ σ μασοησινπάς ρατιῖοῖρ οἵδσάυῆνΘ., 

οὐς ἐονιΔἀ πογθλαπι ροἤτιπιν οὐδὲ φέρω εχ οἵω, 
Οὐἷσω,ξιτ τ Δ τι ἀοπὶ γεν θὶ εχ οοάεπὶ οἴω: ρτο “10 Ῥοτίςὲ οἱ 

σα ἀϊεϊτιτ»οΙτοιιη ἤσχα ν τἰπΊα. 
Οἰχήσομαι, ἔτ, τισλοιδ,ν ἐτοὶ οἴχομαι, δ χ οἱχίομαι. 
Οἰγχβθεέενρατεῖς, Δοτ. 1 ρα! ὠχθίω,οχ λέχ, εἰνοπι, οἴγω, 
Οἴχνεσκον. [οπϊςὸ ρτο ἀ χνϑον,αὈϊεῖζο δι ρπιςηζο ὅς ἰηίογτο. σκνρτ.: 
τππροι ει ἔξ, ν οτθὶ οἰ χνέω, 

Οἰχοίατο, ΓΟ ὦ ΡΓΟ οἴχοιντο : ρτα δπ5 ορτατίπ. ραίπι. ἃ τἄςπηαᾶτε 
οἴχομαι. 

Οἴχωκρι, Τοη.ἴδιι Ατεϊςὲ(ντίν οἴαατ ποηαμ] Π 1 )ρτο φίχηχα 5 ἀετηρτο 
Διιβηγςητο ὅς νετίο ἡ ἱπ ὦ ργατοιῖτ, ρογέςξς, δέξαι. γεγο οἴχω 
σχΧ οἰχέω. 

Ὁκαίλαντες ράχες. ΕΧ ὠκειλα, λοτο τιν οὐδὲ οκώλω, 
Ολέεσκον,ΟπἸοὲ ργΟ ὠλεοννα δ οἔξο ρεἰ πλὶπι αυισπισητο ,) ἀεΐηάε 

ἰμίεστα γ Παα ἐσκ.ρ. ρογ ει δέτιυςγθὶ ὀλέα, 
λεϑε)αοτ, πιο ἢ Ππ. πιο 41,40 ἐοάοπὶ τς ΠΊ. 
Θλέοστῃ » Δοτι {τ.1.4 ξξτιι. Πα δια ξττ] ἐπ ά! δὸ σοι οπι » Βαθεης σ 

ππιοτγὶ σαι σεπλϊπατιπι ΡγΟ ὀλέσῃ:ν πάς ὅς ἰῃ βηϊτὶι.ὀλέσαι, ὃς 
Ῥδιτίς, ὁ κέσας, : 

οἵληαι δοτξ.2. πιο, (διττὴ δεῖ] το ά!, Ποπϊοὲ ρτὸ δλη, εχ εοά 
τιεπια το. 

Ολιϑν αοτ.᾿ δε, πιά ςσατι πιο άϊ, ἃ ἐμεπι.φλιϑιέω, ςατοπς δι σπιςπη- 
τον πάς ἱπἢη.ὀλιῶ εἴν, 

Οἴνοιαι 9 Τοηϊοὲ ρτο δλλῃ : (σιιπάδ ρογίοπα Ππρὰ τὶ ργδίθητ 5 
{δια πϑτιὶ ὅλλομα εχ τῃειηατι ὄλλω, δὶς, ἴῃ Δοτλτ,2, πιςά, ὄλημι 
ἀϊοίταγ ργο ὅλῃ. 

Οὐλοίατο,οπὶςὲ ἱτ ἄς πὶ ργὸ δ λοιντοιαοτ..πις 4, ορτιραί Ὁ ςοάεπὶ 
τΒοπγὄλλω τ εἰ ὀλέω, 

Ο'λοντοιροετίοὲ ὃς Ιοπ!οὐ ἀςπηρτὸ διρπιοητο ργο ὠζλοντ : Δοτί[ξ. 
ζιπποά ἱπάϊοατιπιο ἀϊ,αὉ ςοάςπιν ὀλέω [ει ἄλλω ξλοῖοπτε ξαταγ. 
χιὀλώ, Δοτ.2. λον, ᾿ 
ολούμα ἔτ. πις. εἰ ἴδ επὶ τμο πη. οχ δέχ. ὀλώ, 
Ολωλα,φρτατετγῖτ. ροτγές ἐξ, τις, οἰμἀςπι , πασεης Ατεῖσαπι ἀϊι- 

ταιπὶ ἱπιτια! ἐππὶ τα εητίς [ἰταγάτιιπὶ το ΡΠ! σατο πε πὶ ΡΓῸ 
ὥλα εχ ἔχτιτ. 2. λα, Νηάς ρτῖπια ρεγίοπα ρ γα! ῖς ὁλώλα μάν, 
δι Γιδιη βία. ὁλώλῃ, δ τ! τον ὁλώλεχω ,), ξαςί σαῖς ξατιγοΣ, ἐς 
λέσω. 

ὄἴμου,ρτο δμνυϑε ργα  πιροτι αν. ἃ πῃ οσ, ὄμνυμι, 
Ομόρξω, τε ράπι, ας, έν. ογδὶ ὀμόργνυμι εχ ὀμόργω. 
Ομόσω, ται ξειν ἐγ δὲ ὄμνυμι εχ ἐμθω,τοῖθητζο ο. 
Οἰμούμω, ἔατ. 2. ς 4, εἰ! ἀοηὶ νεγδὶ εχ εοάεπὶ ὀμόω, 
οἿμωϑίῶαι. αυΐάαπα ἀἰοΐ (οτίδιιπτ ρτὸ οἱ μοιωϑίωαι Ηςείγ οἢ, ταπιοη 

ἜΧΡο, εἰς ὁμόνοιαν ἐλϑεῖν, ΕἰΠτάτἢ.. ἑνωθίαι ἐπηιιοητο5. εχ ὁμοῦ 
ἢοτὶ νετθιιπὶ ὁ μόα:εοτίιπηαις ορ᾽ πο νογἐππλλ]ιοτ εἶτ : ποτ- 
ἤιπι ἐπ ἴπὶ 11} ἵγποορς ἀρ Βτ μοηρὶ οι. 

Ομώμοχανρτ. ρεγλξειν γι ὄφινυμι οχ ἐμόως ΑΒ π5 Αττσαπὶ ἄτι - 
ταιγὰ ἰη τα! ππὶ ρα ςητὶς Πτογαγτι το ἀρ] σατιοπεῖ ρτὸ ὥς 
μώκα,ντ ὁλώλεκᾳ. 

Οναϊμίων Ῥεῖ {γΥ ποορθῃ ΡΓῸ ὀνησεείμίω : ΔΟοΤ.1,πς ἃ, ΟΡτατίιι, τηοήϊ 
ἃ τβεπηοὄναμαι εχ 110 ὃζ ρτα πῆ πίς. ὅγαδϑευ 5 ὃς Ῥαττῖςὶρ.ὀνά- 
ἐϑ-. Οὐπησιαιι ἤιης χυΐ ὃς μας ἀμο ροῖ γασορεη ἀϊέζα 
γΟΠ πε ΡΓὸ ὀνησοιόϑει ὃζ ὀνηστέμάμ Θ᾽ : (εἀ εἰ ποη Βαθθητς5 αἴϊοπ- 
τἰεητθην ΕΠ ηλ) ὄναμαι ὃς ςστεγα ΡΓῸ ὄνημαι ἀϊςὶ ἀπποῖατ 7 εχ 
τι ὀνημε ἔλέζο εχ ἐνεω. 

Ὀνασεῖ, Ποτὶςὲ ἔειι Δ! ο"Ἱςὸ ρτὸ ὀνήσες » τταμῆλτο δοσσητι ἴῃ νἶτὶ- 
πιδπὶ ὃζ νεγίο ἥππιΐ ἡ ἴῃ αν 

Οὐγαόνει γαίης ἱπῆη, ἃ τ οπη,ὄναμαι : Υπάς ἀριιά ΗοπΊ.ςοπτροί. 
γογθο ἡ ζης ὑκ ὑτόνα ὅτι. 
Οἰειδεώ. Ατεῖς, ἔατιτιδξξιν ογΌ] ὀνειδίζω ρτο ὀνειδίσω, 
Ὁ» ἀὔαι»Δοτ.ι. ρα Δηἤη.ἃ νογθο ὄγημι σι ἐνέω : οχ 10 δζ Δ0τ.1. 

τῇ ε(. ὀνη στιόϑει. 
Οὐννμῆν θ΄, ραττο ραν ΣΟ] ὅνημωι οχ ὄγημι : Ῥτο αι αἰτοαιι ὀνώωυ 6. 
οαις: Δ οτιιτ οχ ὄναμαι, 

Οὐήσται,[Οηΐοα ἀϊρΒιμποηρὶ ἀἸΠΠο τίθης ρτὸ ὀνέση ἔατ.τοπις ἀν ογ - 
ὃῚ ὄνημα ει! ὄναμα. Ἔχ ὀνέομα:ν πάς ὃς ᾿πῆη,ὀνήσφῶτῳ. 

Οὕνησο , Ῥταίςῃς ἱπηρεγάτῖι, ραίπι, εχ τπεπιᾶῖς ὄνημα!»γ νὲ τίϑεσο 
εχ τίϑεμαι. 

Οἴνοιτο αἰιτεπὶ οἴ ργαίεης ορτατ. ρα ἃ τῇ ςπη. ὄνομω:ν εἰ ετίαπι Δοτ. 
χιτλθά.ΟΧ ὀνόομα εχ 4110 8( ᾿π1ρ. ϑγοσα)γίι ΔΟΥ.απς ἃ, δὲ ορτ,ο- 
νόσατο ἴῃ ςΟάοΠη το ΠΊΡ. 

ὅτασε, ροειϊςὲ δι Ιοπἰοὲ ἀξρτο διιρίπεητο Ῥγὸ ὠτασε,αοτ. τ ἀξζ, 
ἱμάς. πλοάϊ ἃ τ. ἐστίζω τ ν πάς ὃς δοτ.1. πηεὰ, ὀποίατατο 9 ᾿Ἰαεπς 
Ῥγαῖον διιρπιοητὶ ἀειγαέξιοποπι οτίδπτι σοπιϊπάτιιπι. πιοῖγὶ 
ςαιία σ. 

ἴσωτα, ρτατοτγίτιροετξοξε, πις ιν εΓδὶ ὄπτομαι, μαθεπς Αττῖςο πιο- 
τα το άπ ρ! σάτα ἀιι45 ἰηἰια]ο5 ᾿ἔτετᾶ5 ργωίςητὶς το ὥπαιγηάς 
Ῥαττίςἰρ.ὁπωπώς, 

Ο᾽ παρμεῖ, Ατιςὰ ργο ὁπαράσει: ἔατατ. τ α τί πον ετδὶ ὁπωρίξω [Δ έπη- 
41ς πχοάϊα γοςς ὀπωριοίῖμαι ργο ὁπωρίσομαι. δε 4 ὃς ὀπωρινιιῦτες 

Ποτῖοο ἔδι ΑΞ οἷος ποτε ἀϊοίταγ ργο ὀπωρκοιιτες » αιοά Ατ- 
τίςιιπι εἴ ρτο ὁπωρίσοντες, 

Οεἴταρτοτεῖα ρογί, ππρ. βατ,λι πιο ὁ σρόμαι εχ ἀξχ,τμιοτα, ὅρω, 

Ο 
εοὐοῖν 

Οἰιέξαιοιπη.ΑὉ ἄρεξα Δοτιι, δέζινοτθὶ ὀρέγω, ΜΝ Πα 
Ορϑοντο, ροοτῖοα ἀοτγδέϊίοης Διιρπιοητὶ ἃς ρ'εοηδίπιο τῷ « ἀϊοῖταν καῖ 

ΡΓΟ ὥρφντο, 'π ΡΤ. ροτινεὶ Δοτ.} πλεά ν εὐθὶ α ἐν. ὄρω, ὝΨ, 
οἹέω; Ιοπίςιιπι τῆ συμ ρτῸ ὁραω:γ πὰς ὅρέει ρτὸ ὁρᾷ - ἃς ραττῖς.ὀ- ἐνρυϑρι 

ρέοντι ΡΓο ὁρῶντι, Ϊ ἐγ κι 

οἵρνα ἀρᾷ Ἡοπγεξιιπη ]ερίτιγ ρτο ὁρᾷ ον ̓4ε5 : ΟΟΥ͂, ξ, τοὶ καὶ αὐ- ΤΉ 
τὸς ἐν ὀφρϑειλ μιοῖσιν ὅρηα!. Ν ΟἹ Ετηἴατἢ  ἀπποταῖ 7 σιοίάαπι Ῥατο- ἐκ τῶν 
χγζοπας Ιορετο ὅρηα ἃ τἢρημ ηιιο ΤἩςοοτέτον ἢις εἰ: αιιοίἀζ τὴ Ἰμκιε 
Ρτοροιρωπιεηως ἶντ Πτ οχ ἐρῦται Ἐχοπιρτο ρτι πὶ τῷ ἀεῖης ἀμ κἰν 
ἐς « νει ἴο τη »ιΡοίππλιις οτίλπν ἀϊσοτς τοις εἰς Ῥτο ὅρα" και γ᾿ 
σα! ν ἘΧΟΙΊΡτΟ σιοχ ῥίζηι). δρυμαι»αιλίιις ΕΟ γ οἢ,, πιο πηϊ πὶς ὁχ - ἐδμνεμ 
Ῥοπεπϑ ἰρίμπι Ρετ δόξηι, ὁρώ, Ατ ν εγὸ ὄρηανα οπίσιπι ἱτίφοπι εξ ΠΝ ; 
Ρτὸ ὄρη:ςσιπάὰ ροτίομα πωρα].Δοτι᾿.πηρά, Πιδἱμη δ. ὄρωμα; οχ οι "Ἂν 
τῆ ςπι. ΔΕ, ὁρω, ΜΉΝ 

Οἱ δον] οτῖςα σοητγαξεῖοης “ὦ ἀεὶ εἰς ῃ ῬΓΟ ὁρῴς 5) γὲ πεινῖς ῬΓΟ σεε- ἐν, Το 
γᾷφ:αὉ σοάςπι τμοιπαῖς ὁρρίω, τάς η γετὸ ὁρῆτε ργο ἐρζτε ἀϊ- ἐών 
σὐτ Ἰάς. δὲ 

Οἴρϑω ἀριιά δι άλτι Ἰερίταν ἐχροίτιιπη δυεγερϑ και: ψυοά ἢ πιξ- ἀμμίποα 

ἀο οἄτεῖ 5» βαθεῖ (γΠο]εη Γοηἰσαπὶ τὰ ὦρτο ὥρϑαι : αιοά εἰξ εἰμιτῶ ̓  

ρτατετῖς. ρεγίςεε, ραίπιι. ̓ πἢπῖσ, οἐχ πιά ϊςδτ. ὥρμαι τ άταθο ἃ τῆς ὑὐλυύτη θοῦ 
Ν 

δξλια, 
Οὐ ῥϑειωῦ, Τοτἠ ὲ ἔειι ΑΞ οἰ σὰ ρτο ὀρθοῦ, ὰ τμεπιατο ὀρϑύω, Αριὰ 

Ηείγ οἰνῖιι πα. 
Οὐϑριώ, Αττῖςε ὑτὸ ὀρϑρίσω:βιτ,τ αξξιν ἐγ δὶ ὁ ρϑρίζω. 
Ο᾽ριώ, εἰ ἀεὶ Αττῖςὸ ρτο δρίσωτβιτιτ ἔξ, ν τι ὁρίζω, 
Οἵρματα σταπιπιατὶςΐ αιϊάατη γεσςητίογοβ᾽ ἀϊξξιπι ἴσης ΡΓῸ αἷ- 

μος-αοἰαξια [ἰτοτάτιιπὶ πηοτατ μ ἢ: οἴ δυτοτι αϑρμος αἱ ρτιΡογ ραῦ 
Πυ,γοτθὶ φξὶ αὐρμοζω,αὰ στησητο σΑτοΠ5 ΡΓΟ ἥ βμός-α!. 

Ο᾽ ε»γῆα,τοηΐεὰ (γ1τοἷς ὑτὸ ὠρργἥατῃος Διιτο πὶ ὠφςγῆα ρατιῖς, ο[ὲ 
απ, ρεποτγιεχ ᾧρργα ργατοττι ρογξς ἔξ, αιςάϊο γοτθὶ ὀρέγων 
μαῦεηις Ατεὶςαπι τρρα ζω) πῇ « εἰς ογν ΟἿ υιτὶ λέλογα, ὃς ΠΏ11114, 

Ο᾽ δέωτεν Οἷς Ρ] εοηδίπηο τῷ ον] οτίδτη τοπὲςα ἀἸρμτΠοη σὲ εἶτ - 
συηῆρσχα τοίο] το Πο»ΡΓΟ ὁρῴτε . αιιοά εἰϊ σοπτγδέξιιπι οχ ὃ- 
οχοιτεχ(ςοιιη δ ρβοτίοπα ρ]τγα] ρτα ορτατιι,αξίίι, ἃ τ ποιαῖς 
ἑρείω, 

Θ΄ δῥωντες, ̓ τ1ά4 ἐπὶ ρτο ὁρώντες, Ὁ σοάςπι τ ΠΊ. 
ΟἾσαι, Αἱ οἱοὲ ρτο ὄραε : δου ν,τνα τι 1 πΆ η.π|ὸ ἀϊ,ἃ τἰνοπιατῖ.ρως ἥναπιμοῖι δὴν 

ξλεϊμιπτ δηέτῃ Αἱ οἷο 5 ιτιιγ, ἕξι πὸη ὀρα, (ςἀ ὄρσωςτηοτς 4110 - πον, (πῶ 
ἄλπι ρεομ]ατλ. πῦνα; ἀ πρίν 

ΟἼσεο,Τοηΐοᾶ ἀϊρ μι ποηρὶ ἀΠ]ο  τίοπε ρτο ὅρσου:ιιο ἃ εἴ ρτς[, ἐβιιβυπο,: 
ἐπηρεγιραίίι! ἃ τμεπιδῖο ὅρσομω : Βος Διτοπὶ ὄρσομαι εἴπ μέλλων Πρ βοήν 
εἰς ἐγεσ ὦτα μετηγμῆρθ- : (ο] επτ οπὶπι υϊάδιπι μέλλοντες εἷς ἐνεςώ- Πρῤδηριύςι 
τας ὁβατρέχάνοντ δυσομαι (ἤσομαι, ὃς ΒυιϊαΙπτοάΐ. γιχιημίτι 

Οφῳίω, Αττϊςὸ ρτο ἑρῴμι:ργαίςης ορτιδξξ, ἃ εἰννἑρω, ΠΙραζιμᾷ Ταῖς ἰα 
ΟἽ αραρτγατοτγῖτ τη ε. Ατοῖςὶ ν ογθὶ ὅρων Βα θθἢ 5. αὐπιάγι πη Ατεῖσο ἐαμιποίκε 

τλοτο γοάιρ] !σᾶτὰς ἀΐας ἐπίτία]ος ρταίεητὶβ Πἰτοτὰβ ΡτῸ ὥρα, ΟΥΕΙΝ ΔΙ ρτιττὸ 
νηάε ρτ.Ρ] αι ΓΑΠΊροτ. ὀρώρει δΖ ἴῃ ΤΙ Ἰτι πές. ὀρώρν, 

Οὐωρέχατο; ΤΟὨϊοὲ ΡΓΟ ὁρωρφγ μῆροι ὃ σαν:τοττῖα ρογίομα ρἰαγαὶ, ρας 
τοῖς, Ρ αἱ χαπιρετές ἐξ. ραἤπτο ἃ τμ απ. ὀρέγων ἔλέϊα οχ τοιτῖα 
Παρ ]ατὶ ὁρώρεκτο 9 ἰίεττο ἃ δατς τοιᾶς ργαςοάσητς τοπιὶ νοῖ- 
(ἴῃ αἰριγασδαν: βαθεῖ νογὸ δας Ατείσδεη 1{12πὶ τεάιιρ ϊοα- 
τίοηςπη ἀπάτιμπι ρτα  ητς {πη τ ἢὰπὶ Πἰτογάγυτι ῬΎςτοῦ, διι- 
ΘΠΊΘΠΓΙΠῚ- ξ 

Θ᾽ ρώρηκφι, ἰτί ἀοπὶ Ατεῖσα γα ρ]Π]ςατίοης ἀιιατιιπι ΤΠ τα τππὶ ρτς- 
[ξατὶς {ϊτεγάγιμτν ργὸ ὥρηκᾳ ργατογίςι ρογες ξι ξεν ογοὶ ὀρώ, ἔ-- 
οἰεητῖς βαταν. τα έλτα. ὀρήσω, Ψ ἠΔς ργατ. 4 ΠΠ. ὀρώρηται » φιιοὰ 4- 
Ρυ 4 Ηοπιογιιπι [ορ πηι 1 Δὰν, ὁπιπότε γεῖκος ὁρώρητιη πολ έμοιον 
Ἠος διιζοπι ὁρίῳ τοιηᾶ οἵδ εχ ἔπταγο νοι δὲ ὅρω : (οἴπιπς ἐπὶ πε 
ὨΟΠΏΠ]Ὸ5 μέλλοντας εἰς ἐιες-ὦτας μετα γνδϑει  ροςτί5. Ν1Π ροτῖι5 
Βος ὀρώρνται εἴτ ρταίεδης Πιἱτιπ δε λα ραίπαϊ εχ τβοῖη.. ὀρώρων 
4ιοά ἔαλϑιιπι ἤτ εχ ργατογιπις ϊο ὄρωρα:ν πᾶς ἴῃ ρα ἤπιε. ὁρώρε- 
ταὶ ἂρ πιὰ οςαμάοπι Ηοπιοι. Οὐν τ, ἐπεί μοι ὀρώρηται ἔνδοθι ϑὼ" 
μὸς Κ ήδεσιν, δ. .τ Πἰτοτ νογὸ εχ αἰ τὴ5 σιοαιις ρτιρογξ, ἔδοιιης 11- 
ἄεπιὶ ροεῖα ρτς[επτίδ. 

ΟἾἸωρρν,ι ας ἄϊοὶ αἰιπς Ργο ὥρον, ἀπά! αΠαίπιο τοηῖςο . νὲ 
λέλαϑον ρΓΟ ἔλαϑον : οἰξαιιτεπι ὥρην ρτέστργ. ἱπιροτινο] Δοτ. Ζ.,8- 
δξίανν ἐγ] ἕρω, 

Ορωρυχα, ρτϑτιρογξ,ἔξινογδὶ ὀρύσσω ἔειι ὀρ ηω,. ἢαεπς δύ ἱρἤιπι 
Ρτάτοτ διιρπιοηταπι Ατίςαπι γοιρ Ἰσατίοπεπι ἀιάτιπι ἰμᾶς 
τί πὶ ρτς δατὶς Πτογάγιιτα. “". 

Οἵσεῖν, τοηῖρα ἴδει ροςτίςα ἀ1ὶ διμοπτὶ Δοιταξείοης ΡτῸ ὄσσετο, ΡΥ. 

Ἱπιρογέι ραν οτοὶ δασομαι, το  ροοταβ ΑἹ πὰ ρτὸ ὅπομω γε 
(ἄγραγς τγὰάπιης αιϊάαπι στγαπηπιατὶ οὶ, ᾿ 

Οὐ σφρρμα βοῖ ἴγπσορεη αἴπης ἀϊγτιτι ργο ὀσφααίνομαι. ΨιάΔοτητ, 
ταπῆςη δος ροτίτιβ οχ 1110 ἀοτί πατεπι᾿» τη; 1ΠΠπ|4 Δα τί φυλ15:6- 
Ἰεραπτίας σοττὸ εἵϊς {Ππι|4 συιὰπι πος τγϑάιιης ποηηι}}}}, αῇο- 
τοητο5 ΟἰΠ15 Υ Πι5 Ἔχ οΠΊρ τὶ χ Γ  Ραμΐο. Γ Ἔριητιγ γοτγὸ δὲ ἀ- 
Ριυ4 Δ[τος ἰηἤη. ὄστορεῶτο ἃς ραττὶς. ὀσφρόμῳθ-, 

Οὗνρτο εν οχοιηρῖο τουϊςὲ σ᾽ ὃς ἔλξξα ἀεἰπάς σοπτταξείοης; οἵ, 

Πρ ποι ριον 
ἀεὶ υίρυιοι 
πϑλιπ οἰ 

μδσαρ 

μμηαοία ̓  

ἢεχχ πίον: ᾿ 

Ταμρούρα γεπὶ 

Παρμιαρτῳ! 
λα, 1}. 

δ0 οὔαιμιρν,ν 
Ὠἱ, ἀιοττὶϊς Γ; 

ως, ῷ 

Ν 
υά ει 
τὸ 

οἥρὶ ᾿ τὴν 

ψεξα των δ με ἔτη 
ὃν ππτ πρὶν κα 
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Οὗὔτα,αρυά Ηοππεγιιπι Ρτὸ παι να] ἐὔτοζε ροτ Δροζορξηιν μὰς ὃς 
α ἴῃ εοὸ ςοτεῖρίτατ ἃ το τη." τοΐω ν οἱ εἰ τείζω, 

Ὀὐτείμῆναι , Τ)οτιοὲ γο] Αἰ οἱ Τοὲ ρτὸ ἐταύαντ ἱκεάμϑναι ρτὸ ἱστόύω, 
Βοος διιζοπὶ ἐτωήα οἵδ ςχ τμοπγατοα ἔτημι,ντ ἱσαὐα οχ ἵσημι. Ἐχ 

Ραίπυο ἀυτοπη ὄταμαι ο[Ἐ ραττῖςὶρ υὐτεί μήθ. ντ ςἀμνθ-, ΝΙΠ 
Ῥοτῖιι5 ἰά »τείμήν (Θ΄ σςηΐςηάμτη οἷν ροῖ ἰΥ πσοροη ἐλέξιιπι οχ ἐ- 
πρᾶν Θ-ντ ἐλυλαάμῆν Θ-. ἐχ ἐληλασμῷν Θ-. εχ ο ΠῚ Ρῖο σ ἃς αζοςξητι 

εχ Ροπα τῆπηα σγαηῇστο ἰπ ἀμτεροπυτἰμϊατη, ἘΧροηίταχ σοτ- 
τὸ ρεγιργ ρου ιπεπρωμᾷΘ- δι βεθληιθ.. 

Ὁ φελον, ὄφελες, φελεγροοτ!οὁ ρτο ὠρειλογ,ὥφολες, ὠφειλε, αρϊοζο 
Δι ρπςητο δὲ σοτγερ τα ΡΘηΔΪτιπγρτ ἐπ ΡογΕν ἐγθὶ ὀφείλω, Πα - 

πος Βεπβρίογιπαις νἤμπι ἀμ ετθ]]. 
Οὐ φλέσω; ἔιτιιτ. τ, Αξπῖτι.ν οτ δὲ ὀφλαίω οι! ἐφλίσκω αἰιτ ὀφλισκαΐω, εχ 

ὀφλέω. Ὑπάς δου. 2. Δέξίει. ὥφλον , ἰη Πηΐτῖιι, ὀφλεῖν» ὃς ρατί, 
ὀφλῶν. 

Ὁὔχεσκον, τοηϊοὲ ρσο ὠχεον»αἱςξξο ρτὶπιὰπι διιρπιοητο ; ἀεΐη- 
ἄς ἱπίδγτο σκργῶτογιπηροτγξς ἐξ, αἔξίαυν οὐδὲ ἕξ, ὁχ ἑωτεχ χοὸ 
ὃς ἔαττ πε ὰ. ὀχ ίσομα). 

Οχλεΐτω, Ποτὲ νεῖ Αἰ οΠ οὲ ρτο ὀχλοιυῦ τω, ρτς ραῇ, ἃ τῆς, ἀξ, 
ὀἐχλέω Νεσποη ἐχλεωῦτι Ῥτο ὀχλούσι ἀϊςιιος ᾿ἰάο ΠῚ. 

ὈἾψε,, Ατεϊοὸ ργο ὄψῃ [οοιπάα ρογίοπα Πηβ, Βιϊατοι πιο, ὄψομαι ἃ 
ἀμ πὶ ὀπτομόις 

η 

ΑΤῈ ΤΣ. Ρατεῖς Δοτο ρα ἤπιἐ πείγίω . εχ αθλῖα 
τιεπιατο σσύγνυμε ἴξι πτύσσω ξχοϊειχζο ἔϊιτατ, 25 
παγύ,λοτῖ!.2. ἐπτγον. Ἐχ ἐοὐςπι δου [ϊ.2.Ραί.. 
ἐποίγαν «οἴδ ορτατηιι παγείζω, ΓΤ ξξ πι, πτιγωΐ, 
δὲ ἸοΠρῖτῖις, σα γῆνα!: πεσηοῃ ἕατα γ. τυραίπι; 

5 δι παγησομα.ν 

᾿ιαϑέειν, το πῖσα ἀἠρμτ ΠΟ πρὶ οἰτοιιη ἔσχα γε οἱ ατίοπο ρτο παϑεῖν, 
δοτι.2.αξετι.ἸπΠαΐτάι. πιο], ἃ τἢ ο πΊ. ποίκ ω Πγετιᾶτο ξιιτατ.2: 
ἃ παϑέω,γπάε Δοτι.Σ. ἰπάϊοατινοαὶ ἔπειϑον,οχ 4110 ΟΡταταμοπτέ- 
ϑοημι δ᾽ ἐξ, ποίϑω, ἃς ραττῖς, παϑών, 

Ἰπῴσατε,ΔοτἾ[Ἐ.1,ἀξἘϊεοἴτη ροτ ἃ τ ει. παίζω, ξαςίοπτε ποη (ΟΠ πὴ 
παίξω. [δ ὃς παίσω:ν πὐς ὃς ΠισΠιηπξζίι, παίσωμῆν . ἃς τη Πηϊτὶι. 
παῖσαι: δὲ ἱπ ραίνοος ἀριιά Ἠογοάοτ. πέπες αι εἰξ ὃς ΔΟΙΊ ΓΕ, αν 
ἕξη βη πηοαϊ ἃ τμεπι.παίω Πσπιῆσδητς ες [ο. 

Πωϊσδ; ἡ Ποτϊοὲ ΡΙο παίξζη,ὰ Ῥοοτῖςο τἢ θη. ποῖσδῶ ΡΓΟ παίζω. 

Τιαγχθεῖς, ραττῖσ, ἀοται, ρα τ απ, ἃ σαίζω ἔαεἴεητς Βατ, τα ἔχ παίξω, δίς 
Ῥιτιρογί, ρα, πέπαιγμω. 

Τιαλαξέμν,τοηϊοὸ ἔειι ΑἹ οςὲ ρτο παλοξειν: βιτ.τιαξξ, Ἰηπ. πιο ϊ 
Βεπι. παλεΐσσω, ΑΌ ςοάοπη εἰδ ρτιεηρετ. Ρα {Π᾿ ποῤλείοσετο, ΟΠ 
ΤΑτΘ ἢ ἀρ πΊοηῖο Ρτο ἐπαλάοσετο, 

Πάΐλτο, τοηϊςὲ Ρτγο πέπαλτο ἔειι ἐπέποιλτο,]εέϊο ατιρπιξητο. μα τ 
ἃ τοιτ. ΡΙυἐχιιαπηρογεε δα. ρα τιον ογδὶ φέλια! πάνω. ΑἸ} Ρτὸ ἐ- 

, πάγλετο ροἤτιμτι αἴπιης» Αἰ οξο ἐπί ἀσπν αι!ρπιςητο » ὅς ἔλέϊα 
Ργαῖογεα ἴγποορε. ᾿ ᾿ 

Τταμιφαΐνῃσι, ΤΟλῖο8 Ῥάτάσορε τ σε ρΡΓῸ παμφωννν:ρταίεης {δι πηξι. 

δξκιὰ τῆεπι ροετῖςο παμφαίτω, ἱ ΣῊΝ 

ἀταμφομέων,ροξτῖςο ρίΞοηαίμπιο τῷ ον εἶ τοηΐσα νος Α] 5 οἴγοιτα- 
βσχᾷα τείο του σι, ΤΟ ποιμφανων, ἐπι ἀέπιαιις ποιμφανόωστ ΡΓΟ 

παιμφανώστι ραττὰριρτς  ,αὐν. ἃ τῇ παμφόνοίω, ᾿ 

ΤΙαρκκεκρόατα ἰορίτιις αριιὰ Ηοΐν οι, Ἔχ ροίτιιπι ἦν φρενῶν ἡ - 

λατηϊστο,ιιοὰ νἱάοτιτ οὔτε ρτωτοτῖτιρογέεξξ. ρα ἤτα, Τοηϊςιιπι 

Ῥῖο αὐδᾳκεκρρυσμῆοι εἰσί: ἔαοὶ. ἣν φηἰπὶ 1) του τῖα5 Ρετίο μας ΡΙα- 
ταὶ. ἃ τοττῖϊα Πηρι]ατίδιι5,σοττερτα ργι πη πὰ ῬΦμιΪτίπγα,γτ ὅς 
Βῖς εἰεέξο υ ἃς σγάςιπάε τπίοττο α ἀητὸ ταῖν οἱ οτίδεηι οΧ ΡεΙπιᾶ 
Ῥετίιρτιπιοά δἀάϊτο ται: ξαςετεσαιτειπ παρακρρυὼ 1Π Ρτατοπιοά. 
πἰδακόκρρα, Ἔχοταρτο υ εχ ἀρ)έμοπρο, ντ ἐλόϑιν ξαςῖτ ἤλυϑα, 
δεά ρῥτὸ ἡλατηστο ριιτο {ετϊδεμ ἡλαήωντω : αιδά ἢ ἠλώήωντο 

Εἴος, (τ βοηάιϊιπι ἔοτοσ ὐδακεκρῥατο, ὃς τπο εἴτι ΡτΡ ἴα. 

“παρακεώμθα, ἀριχα εὐπάοπι εἰξ ργαίςης Πιδιππξξ, τῇι. παρακειμαι. 
ΤΙαρα χορδιεῖς, ΑττΙοὸ ρτο αἰ χορδίσεις: ξατυτο νἀ ει, ἐγ ΟΣ αὐϑα- 

ϑρδίζω, Ἕ Ν 

πεν μὐψρρη Ῥτο παρέβαε,ἱπίοττο σοιρτοἰπιρογξαξξιγοτθὶ σα- 

ορθαωγηϊῇ Δ τὴν οδὸξάσκω εῆς τη] 15. , . " 

Τιαρέξεο,Γοηϊςα ἀρ μτοπρὶ ἀΠΠο]ατίοπε ρτὸ παρέξειρτα ἀπιρεγί. 

Ραἴ,ἃ τῃεπιιπαρέζομαι. ὌΜΕ ᾿ Εν 

ΤΠαρέϑη,οτϊχ, αν ρα ηι. Ἰπάϊσατίι πιο 41 ἃ τιεπι, ξΈ 0. ἰσαρίνυι, ἊΣ 
οεἴςπξα ξιτιιτα, παρσωφρτατοτ,Ρετές ἐξ. παρείκα ρα. παρεῖ μαὶν 

ΟΧ οὐΐιις τοιτια παρεῖται ἤτ Δουὶ[Ὁ.1}}}- παρ. 9.) ἘΧΟΠΊΡΤΟ ἐγ νῪ 

ἐτίϑη εχ τέϑειται {πᾶς Ῥαττὶςρ. ταρεϑεὶς. Ἀ ΡΕΓιταγτάπλεῃ ὃζ 

ποιρείϑν»τοῦςητο ε,Οι}115 τ οση πὲς Ηείγε. ΑἸίο 8: «“ἀρέϑη ο[ϊ ἐ- 
τίαπιαοτ.: αἕξ πάτα. πιοά!,ἃ τη σὔοασϑημι,, προς 

Τιαρέϑρισαν, μετ [γπεορὲπ Ρτὸ «ταρεϑέρασανο ἘΔ ΤΠ Πα ρδλοαν 
Γ΄ χοᾶ! ἃ τποιπ, εἰδαϑεβίζω Πσηϊῆσαητς «ἰεφκοπίω, Αρυά Αροὶ!. 

ἈΠοά. ἥν ἢ 

τίαξει, [εσιιπ4α ροτίομα Πα σοΐ ργατογιῖπιρει εξ, ἃ τις 
πι. ττῦ 

Πρηϊβσδητο αἰδφγίνομαι, ΑΡαα Ξορβιίη Διαςογδί ἀρ ΕμΠΡΙά, 
ἐμ Ραμ, 
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τῇ αρεΐατο, Το πἰςὸ ΡΓῸ πειρεῖγτο ρτφτογ. ΡΙαΓμαπιροτίςεξ, ραῆπι. οχ 

ῬΤΡΈΤΟΓ, σαβερ μαι, ΟἸλῖ15 ρᾷιι} ὁ ρ Ὁ πγοητῖο ἤςτ. ΑἸ οχαΐ ἀριιά 
ἩοΠπογιπη κο ἀρείατο δεικρυχέεσοι Πραϊῆοαι παρὼῶ γε! παρέζετο, 
4μοά ἢς ἔοτπηαι Ετγπποίορ. Π)]οῖτ αὐ ἕα οὔο εἶμι : πιράϊιπι ς- 
15 Δοτ [ξ. 2. οΠς ἑμίω, ἔσο, ἕ το, ὃς εἶττο ἐρςητποίι τῷ εν πές Ρίεο- 
παίπγο τὸ α Ποτϊεΐατο ὃς παρείατο,α οἶτα ογαωρο[είοης. 

ἀγόρι ἐν ἐμν μηδ μάν; «παρίηνμγντ ἀὐχὶ ἰῃ παρέϑίω, 
Ἡαρεῖχρι; ρτιΡοι ἔχον οΥ δὶ παρίημι, ντὶ ἴα τὶ ἀἰχῆν πάς αριιά Ηείγς 

ταρείκαιμῆν ΟΧΡΟΠ απ ποιρεπέμε ἐμὴν. ΑἸϊο( αἱ οἴδξ οἴάμηι Ρτατοτ, 
πράςν εν θὶ «παρεΐκω, 

Παρ ει μα ρτατ τον ταγπὶ ρον βεξξιπι ρα Πιμιπὶ εἰ τΐοπη παρίημι, νε ἃ 
ἀὐἰρα τίθημι [ἢ αϑὸατεϑειμα, εχ ργατοτῖτο αξξίιο παρεῖκαι, Ψηάς 
ΡΆΤΕΙΟΙΡ. πάρει μῆρίθ-, ὃς ΡΠ! ροτίς δ, σαροίμίω,, ουΐὰ5. [- 
οη4α ρεγίομα σαρεῖσε. ΑΠϊογαῖπ ἢος πορείμζω οἱ ετίαπι ρ]αἴ- 
ιαπηροτξς ξξ, [οι ρογξς ἔξ. ρα Πτι.ορτατίμ. πλοἀῖ, μεοποη δὸτ. 
2..τπ ςἀϊι15 οἰμΐάοπι τά, [δὰ τας ἴα Γεουηάα Ρειέοπμα ξιεϊς 
πειρεῖο, 

Ταρεὶς, ραττῖς, ἀοτ,2. 8}. παίρίω αἱ» δοάοπη τβαπιατιπαρίνμε,γτ αἴδα- 
ϑεὶς ἃ αὐδατίθημι. 

Τἀρείάδω, ρτατοτ, ΕΓ Ε ρα. Ἰπηροτιπιο τ τοττῖα; ροτίοπα:,εχ [οοᾶ- 
ἀ4 περειτο, 

ΤΙσρελθύσεαι [οπῖςᾶ ΔΙ ρμιΠ πρὶ το(ο] τίθης ΡΓῸ παρελϑσῃ ἔμπτωγοῖς 
πηςᾷινετθὶ σοιρέρχομαι οχ παρελόϑω, ᾿ 

ΤΙαρεπ]η,αοτ. , αὐξιν οι δὶ περπῆημι, γτπαρέςίως, 
Παρεχ έν» ΤΟ ηἱοὼ ρτὸ παρ χέν, ἃ το ΠῚ, παρέχφ, 
Παρὴ «(δ᾽ πέξιρτα ἴδατῖς τογεϊα: Ρδγίοχ ρτίπγα πάρω ὰ ἢ}, παίρει με; 

Πρηςλητς, ἀπ. ἱ 
Παρήϑυ,αρι Ἠοίγο Ιεριτατ ἐχροίτσιιηι ἐάϑη ιοά ἢ πεπάο 4. 

τεῖ,εἰῖ Δοτ. ρα πιά ς,αχοι ,4Ὁ δοάστῃ τ ἐπὶ παρίημι ξλςίοη- 
το Ρτρετγει παρό κα δζ ρα, παρῆμαι, ΔΑϊοΔυἱ παρείϑη αἰ οἴτιγ ρτὸ 
εοάεπι δ παρίϑη,ντ πὶ ἀοςιὶ!. 
Παρῆκα, ΔοτΙ τ. 1. Δ ξξῖτι.ν εγ ὶ παρίημι εχ παρήσω, ἵγγορθ ατῖτοῦ Ρτὸ 

ποιρη στέγγτ ἔϑηκα ρτοὸ ἔϑυησα ροηὶ [οί πιις ὃ ΠπΉ1]1α αἰϊα. ψατίη. 
σαρύκασι Δβξεττ οὐλπ ρτὸ παρῆλθον : μοά εἰ ῥτατ. πιὰ, γνοτοὶ 
πᾶρηκω, 

Ταρήλϑοστιν, Βοξοτὶ ὃ ργῸ παρἤλϑον: [ΟἹ δῆς επέτη ζογεῖῖς Ραγα συ 
1πηρεγἔςἐξοτιιπι ὃς ΔοΓ  ΟτιΙ ΠῚ στὸ ν ἱΠί δ γοΓῈ στε ἀϊσοητες ἐ- 
τιάςπὶ ἐτήψασαν ρτο ἔσυψανοντ ἰσοσυλλαζοι Πητ βεγίο᾽ ς ραγα 
Ὡθτποττ, ΑΡαἀ Ν ἀγίμιιπὶ κύριο, μέῶες παρήλϑοσοιν τρέις. ΕΤΈ 4ι1-- 
τϑῖη δος σαρήλϑοσάν ἤιις «ναρηλϑονγαοτ, Σιαξξιαν ἐγ δὶ παρέρ χομαὶ 
ΕΧ παρελδυθα, 

παρ ϑέμήνοι, ροοεῖσα ἴσα Αὐοἱ το ἤγπεορα ργὸ αϑορ ϑέωνοι, πιεῖγὲ 
οαυλρρατγτίαίρ. δοσι{τ.2. της α παρεϑέμίω, ἃ τῃ, Δ ἐξ, εἴα τίϑεμι, 51- 
ΤΩ] τὸν πτέρϑεσ αν ργῸ Φαῤέϑεδαν τε ρογίταγ ἴῃ δοτ. 2 αἐϊ, 9 ςοὐξ 
τιςαηατο. 

Παρκοτέλεκτο, σα πάοπι (γποορεη Πασοῦ ρτὸ αἰ αχαταλέλεχτο, τ ιια- 
φάτο {τη}}} αἰιρεπ επτουργῶτ ] αι ιιατι ρον ραίιγεγοι αὐραχάς 
παλέγομαι, 

Παρκλίνεσι τ ἀΘΠΊ ΡΓΟ αὐρῳκλίνεσι, ἃ παρκλίνω Ρτὸ αἰϑᾳκλίνω, δ: πγῖ- 
τοῦ παρκὺ π]ὼ ῬΙῸ ΠΟΥ κυγήὼ. Ἢ 

ΠαρμέμξἝλωκες ναρετ δε τριμπι δὲ οἱ ἴσδπι {πὶ (γ ποορεπ ρτο πα- 
εαμέμζχωκειοα αμτοπὶ δα μέμβλωκε αττὶπετ, ἐλέτιιπι "Πυὰ εχ 
μεμόληκε τυδπητ στατηπηδιῖοῖ » πἰ πάγιπη Γ᾿ ἤσορο σξ ὁ. οἱύ- 
ἀπε ἰ'οςο ργοῤτεῦ ερ μου ϊδπὶ ἱπίειτο βι ὅς γουίο πω. ἤσας 
παρῴχωκοι τὸ παρώχηκῳ ἀϊολ πιτι ΤἈιδάππὲ πος ρίαν παρ μέβὲ 
βλῶκερτο αὐδαμομόληκε οτίδπηι ἀἸοϊἱἀςόσας Ἔχ ροπιπθη {0 τὴπὶ 
ὠρεϑυμεῖτο . [δ ετέαπη πορῆλϑεν; ξλξξίιπιαιις ᾿ος παρμέμολακέ 
εχ αὐραμεμόληνε τγαάπιητ,νλάς δος γῆσορο ἹΡΠὰ5 ρταροπιο- 
τἷβ. ἀεῖίπος β ροπίοϊ]οςο ὁ. δὲ ἡ ὑογίο {τς πὶ ἀπ α, γτ 
ἴῃ ρτςοβάεητα. 

Τα οριδιέντι, ραττῖσ, Δοτ Οχ τ. αὐδαφέρα,τηυτάλητς ἔτ, 8 δ, πσαρρέ 
σω εχ ἱπι ἢ πὰ ρρίω. 

ΠΙαρπεπεϑεῖν,αριι ΗΟ ΠΊΟΤΙΙΠῚ ΡΓῸ αὐρασηϑεῖν, τ ἔλα ρτϊτηην ἵν πο 
Ῥεΐπ ργροητιοπο, εῖπάς δηδα!ρ]ααίπιο Τοηῖςο ἃ114}}58 οἱ 
ἴῃ λελαδᾶν ρτο λαβεῖν Δοτῆ. 5.Δδνσιι,ἱπἤοἶτῖιι, πιο! 7 ἃ τῆς - 
πιᾶῖς αἰ Ζείϑ. Ἰτ ἀο τη ἴῃ ρΑγιςΙρῖο ασαρπεηιϑ ον ἀϊοἐτιγ ΡτῸ 
αϑοσππιϑ ὡν, 

Παρτιϑέτα; τ ἄς τι ΞΟ] [σαπὶ ΠΠ|8πὶ (γησορεη [δεῖ ρτο αἴρῳτιϑε- 

τῳ : εἴτ δυσοπι ρυς ΓΙ πηρ ετι εν, ἃ τῇ. οἴδα τίθημι, δι ΠΥ ΠΠ7τι Γ ασρτέχ 
λεταρηιοά Ἡείγς Αθτ τι ρτο σταρώνέεται, ΘΔ η Δ ἐ ΠῚ [γποορεη Βα- 
θεῖρῖο «ὐδατέναται γὰ τῇ αὔδα τένλομκαι, 

Παρφοίμῆν, ἰτ] ἀ ἐπὶ Ρτὸ αῆδσ φαμῆν - αιού ΤΟΠ ΟΠ εἰς ρτὸ αἴϑα φάτ 
να!,Δοτ.Σιαξλ,ἱπῆπιπιοαῖ, ἃ τ τ, οβραάφημι, τ ἀξαγστις γι} δ τῆς. 
Δοτ. 2 της] πσαρφείυβυ 6. ρτὸ αἴδαᾳφαρῆνθ-:ὃς ἴῃ 1πδυδτισαῤφα δαί 
Ῥῖο αὐϑαφάέϑει.δεἀ δέ νεγθα]} ε ποΐρφασις ἐαη ἦς τη ἴγποορςῃ μα- 

Ὀετρτο «ρα φασις, 
Τιαρῴκισμα τι ρεγξ ραν ετδὶ δέν, σαρφικίζω, 
ΤΙαροΐπ το ΓΟ ΡΠ 4.0 ἃ ἔν εὐ ὶ ἀσαρήπτομαι. ἢ 
Παρώχωκαφροειῖοα τροπῇ πῇ ἡ εἰς ὥυρτο παρῴχηκρι 5 Ὑτ αρτγᾶ οχῖγά 

ςοτηροπτιίοηεπι οἴχοκε ρτο ὥχυκε,ἀοττα ἐξο οτλᾶπη ἀι!βπηεητο. 
Πασειῶτιι, Δοτί[ξ. τ. πτοά απβηϊτίυ. πιο αὐ ̓ πυῇτατο τῃςδγατ,πάο, 

γηάς ὃς Ραττίοῖρ. «τὰ σεέυάν Θ- δ᾿ καἰ ἤσαῃς γόυσεέμῆρΘ.-.Ἐπήτατ. ἘΠῚ 
αἰϊοαειὶ πεέσονϑει ετἴαη] ἃ παίσσα τῳ πάῆω; ᾿τ᾽ ἀφ πὶ δου, τατιςς 
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Πρσαϊποδης Ἰαίρεγροτα νεῖ σοπίρετρετο ᾿νηάὲ νετραὶς πσμα. 
Οὐὐδησιδιη ρεςοςάδης ἠποαιις πάσοιεθο ἃ τπουηατο ποίασε ότι 
ἀράαοϊ ροῖείε: παυλάοτη ἀριί Ἡ ἐγ οΒίνιπι ᾿πρ πεῖ ποίσσεται 
εχροίττιηι ἐϑήε, ΑἸ 5 τάπης ν οἰ φητί δι ἐρίαπν Τγ πέορεῃ 
μιαθετς ΡΓῸ πουτήστεδνθε! ΟΧ {Πποπιᾶῖς πατέω Πρηῇςαητο ἐώνίω: 
ἀαογααι ορίμϊο τα! σαι ἀςπὶ ράτιιπὶ ο[ ρεο 0115. Μετγὶ 
οδιιία τἜρΟ ΓΙΌΣ οὐ α πὴ πτίοσε ρτὸ ἔσασε, ἀσπιρῖο ἀπρίπεητο 
ὃς ρετπίηατο σ : ἰτιΔέτηαιις πα φσαύϑυΘ. ρ τὸ ἁσασοίμδυθ: 2. 40 1: 
ἀςεπι τῃομη. 

τοδώα 7) Τοπῖςο Ρ᾽ σοπαίπιο, ν εἰ δεῖαπι ἀϊρ ιτοπρὶ οἰγοιπῆςεχα 
τείοϊυιίοης Ριο πεδ' ὰ τῆι. ποδώω, δὶς 'π 1η Π πιεῖ. σεδούαν ρτῸ 
πεδᾷν. 

τταδεύασκεν, Τοπἰ σὺ ἐτ άε πὶ ρτὸ ἐπέδωεν ει ἐπέσδα, αἰ εἕξο ρτιπεὶπι 
δαρτλσπτο γ)ἀεἰηάς ἑμίοῦτο ἀσκ,ργςτογιπηροεγξςξὶ, έξια. γεδὶ 
πεδάω, 

τ΄ σεν, δοτ.46ξ, εἰ Γ εν ν ἐγ 3. Το  σαπῚ δίς ἱρίε διρηιεητὶ ἀς- 
τταϑεϊοποπι μα θεπβ ὑτγῸ ἐπέδησε, 

τιείϑοο οηΐσα ἀἰρμτμοηρί τοίο!τίοης Ρτοὸ πείϑου : ρτα ἰπιρετε. 
ρα τῆς. πείϑομαι. 

Πεινήινω. Ὠοτὶοὲ ὃς ΔΔ' οΙϊςὲ ρτὸ πεινῆν Γσαζντ 41} νοἷαπτ ) Ῥτὸ 
σαεινίιῦ αν, ντ πον ϑ ἡ μῆνα ΡΓῸ πενϑἐωσαιονονμῆναι ὃς φιλή μῆνα! ῬΓΟ γοῆ - 
γώ ἃς φιλίωϊ ὦ οὐ πΔὴξ Διιτο ΠῚ 1) τσ εινίωαι εχ τἢ 6 Π|. πείνημι » γ6] 
«σειγαἰνω: τ ἀέπησιις σςτογλιπεινὴν νεγὸ οχ σειν εἴϊ, ΠΟ ΟΥΙΟΙΙΠῚ 
“τιάοπὶ ρτῸ πεινανντ γαλῆν. 

Τπάρησαι »ἀ τ. 1. πιο. ἸΠγρ οτσο ἀ] ἃ ἘΠ πειρκομαι. ΑἸ πείρας εἰς ρατ- 
τὶς Δοτ.1.4{},ἃ τἰχο τ, πείρω, 

Τπειρῴατο,ΟὨϊοὸ ΡΓΟ πειρώντο,ιιο ἃ εἰϊ τοττὶα ρεγίοπα ρ]μτιορτας. 
ραϊτροῦ σοπτγαδείοηοπι οχ σπειρβοιντο ὰ τἢ 6 ΠῚ. αειδρζομαι, 

Ἡείΐσομα,βατοτ,πις ἀν οΓΌῚ πείϑομαι ἤ ρπ Ποάπςῳρατεθο. Εἰ εεῖδλαι 
ξατατοτ πε γευθὶ ποώχω πιιτιιατὶτιιπι : νηάε πείσυτα » ιοά 
Ἡείγ οἰ. Ἔχροη.ὑπομῆνεῖ : δζ ἰῃ Πηἰτῖιι, πείσεθϑωι εἰ ἀεπὶ Πρ πΙΗ- 
ολπς παϑεῖν. ΑΙΡιιὰ εὐπάςπι ᾿Ιερί πηι πείσαντες ΕΧΡΟΠΤΙΙΠῚ πὸ τί- 
σαντες 9 ὕγραϑαντες : γπάς ργοσι! ἀιθῖο ἤτης πεΐσεα ἀριιὰ Ἡοπιο- 
σῦπι λειρῖῖϑες γἡ δίυγροι τόποι, 5δε4 αιχαπᾶπι ἰας ἀποτηγη ροίζε- 
τίοτγασα τ επιαῖα Ππτ 5 4η ᾿τιάςπὶ πείϑω,, Δη αἰτἃ σι ἀρ᾽4Πη. 
ἀυδίαιι δάβιις εἰξ : σοττὸ ν᾽ δοτιγ ΡτῸ πείσαντες ἢ σῺ ξιποτίσαν- 
τες [οὐ δεπάυτπι ροτίτι5 πίσαντες ἃ πίων. 

Ππέλεσκε,Γοηϊςὰ Ρτὸ ἐπελεναἱςέζο ρτίπγὶπι δι ρπηοῆτο, ἀεϊπάς 
ΔΏΠΟΧΟ σκει ρ Ρ ΓΙ προτ δ ἃ ροετῖςο τμοιη. πέλω, 

πιενϑ'ἐ μῆνα!» Ὁ οτἰ ςὁ ρτο πενθέωζαι ν 4110 πενθύωα αἰιητ εἴϊε ᾿ηΠΒηῖτ. 
νεγθὶ νοὶ πενϑημιν οἱ πενϑαίνω ΝΠ ροτίλι5 οἱ κατ᾽ ἔκτασιν ΡτῸ 
σεν ϑέμϑμω Γ)οτί οὲ ρτὸ πενϑεῖν ροίτουντ εἰ πέωϑυαι ρτοὸ εἰπεῖν. 
Πεσαϑἤαγραττῖς. σε παϊπιργατοιτιροτές δ, πεπάϑυκοι» Ρεῖ ἴγποο- 

Ῥέπρτο πεψαϑηκίζα ννῖ ἑστὼς ρτὸ ἑςηκῶς τλάε πὶ Ρὲτ ν ποορεῃ 

ἀϊεὶ αἴπιατοῖτα Ευήτατίν ὅς 41) σγαπηπνατιοῖ. Ῥοτοίξταιηεη εἴς 
ετῖαπι ργςτειίτι πιά!) μος ραττίς, σαϑέω(εχ 4110 ποίχω ἴος Ρτς- 
τετίταπι πιιτιατιγ) οΐςητε ἔμτ,:. σαϑω δ ρτςτι πιο, πέπαϑο, 
ντ λακέω ξαςϊτ χέλαχφᾳνμηκα ων, μέμηχφι. 

Ἐεποσυάθ θυ, ρατεῖσιρτατοῦῖτιροτῆς ἐξ ρα Πα. δέλιιι. τμεπηατε πε- 
παήνωγντ 4116 ψατίη. να]τ 9 [πὰ ράτιπὶ ργο 4 Ὀ}}15 νἱάστιιτ 
εἴτι ορ᾽ αἷο : τορι τῖτοτ ἐμῖπὶ ἔασετς μος πεαταΐνω ἀεθοῖ πεπε- 
παμρμδρθογντ μιαίνω ξχςὶτ μεμα μμῖῤθο τνηάς νου α]ς πέσνανσις, ὃς 
Ραττὶς. ΔοΥ τ τ ρΑτιι, πεπόνϑείς. ᾿τάηι1ς πεπα,σωῖν Θ- εἰς Ροτίιι5 
Ῥαττίοὶριργατογίτρογξς εξ. ραῆτιι. εχ τπθ πιάτα 7 ν Ε] πταίζω νεὶ 
«αἰ. Ἐὰ εηΐπι ξιτατ. τα τα, ξαοίμης πάσω,ρτςῖ ρεγξεξε, ρα. 

πέσαι σμμα) . 
τιεσαλῶν 7) ραΐτὶοἶρ. Δοτιϊζιν. δξξι ἃ τῃσπηατο ποίλλω , παρ πς ἴο- 

πἴσιπι αηδἀ! ρ]ΑΠαίπιιπι ρτο πσαλώνγντ λελαξῶν ρτο λαῶν, πε- 
πιϑών ρτὸ πιθών, 

ΤΙεπείναι, αΟτιι. 46}, πη, πιο ἀϊ ἃ τοι, πεστώνω γ εχ ιο εξ ὅς ρᾶτ- 
τίςιΔογ τ Ραίπο πανϑείς, 

ΤΠ: πάρ ϑαι ργαρτογιτιρογέεξε, ρα ἤτα, ἴη ας πιο άϊ 5 ἃ ἐμ επτι,α ξξ πείρω, 
ξλεΐοητε ργατογιρογξοξς, ρα. ἱπάϊοατ, πιοαὶ πέω αρμα,»ν πᾶς δέ 
Ῥαγιίς. πεσαρ μῆν Ὁ-, 
Πεπαρῳ κα ἀρ ς, ἀιρπίεητο ἀἸοἴτιτ ΡΓΟ παρῴνηκοι» Αττὶςὲ : εἰ 

διτοτι Ρ τ ἔξ νοὶ σαρρινέω, 
τ|επείϑαται, ΓΟπἰοὰ ρτο πὶ σεισμῆοι εἰσί: τ ΡεγΕι ραί, γογθὶ ἃ ἔξ. πεί- 

3.2) Ἐτγηι. 
τρεὐραγκέναι ρτατοΡ ετές ἔξ, ἴοι Ρ᾽ υΓχατηρεγέεξ δ ἑπῆη, πιοά!, 

ἃ τῇ. ϑράνα. 
τιεπιϑνυδίθηρα τεῖς, ργάτ ΡοΓ ξιρα δ. εχ τας ΠῚ, πιϑέω : 1104 οἵξ ἐνε- 

«ὡς ἐκ δευτέρφυ μένλοντος μεμεγμῆν Θ-, Α Ὁ εοάςπι οἰ ξμτ. 1. εξ πεπι- 
ϑέσω,μαΐνεης ᾿οηΐσιπι ἀπά ὶ Ρ᾽ απαίπιπη ρτο σιϑήσω 5 1ἀέηλ4; 
δριιά Ηοπι οτι Πρη!ἤςδη 5 ποι πείσα, 

τι ἐπιϑιυῆννρετ (γποσρεῃ ῬΓῸ πεπίϑυμβυ ν οἱ Ῥτο πεπίϑαυῆν, 5] ΡΓΟ πε- 
σιϑουΐυ εἰ αοτῖ.» αὐτπ,ἃ τῆσπηαῖς πείϑω, οηΐσο δηδάιρ δία - 
ἔπιο ῥτὸ ὅ5ήϑο μῆν. 51 ρτο πεπίϑει μ εἰς ργατογῖτιπης 4.4} ἐοά ἐπὶ 
τἰεῖπατο ἔλοΐσητο ἔμτιιγ.2. πιϑω, οχ στρτο ε εχ ν ΟΟ8]} γντ ἐλόύ- 
ϑώ [λοῖτ ἐλυϑαῖ, ὃς ἐὰ ἀογίπατίο οἰζ νοσο πιᾶρὶς σοηΐξηταποᾶ, 
“άιιτη ἑῃ ραίιια Πρηϊβοατίοης εχ ροπδιῖῖιν ἐπεπίϑ εἰμῆν 5 (πσιμν- 
ἄππι αμᾶπὶ εχροΠτίοποπι οἰἘ Ρτο ἐπεπί ει μῆν, ἴῃ Ρ] ει αια τη 0. 
της ά. γ14ς δὲ Β᾽ πέπιθυυν. ὁ 

χιεπέϑοιεν»οηἷςο ἀηφαϊρ ἤδίϊηο ῥγὸ σίϑοιεν , ΔοΙΙ [εν 2, αξιει, ο- 

Π 
Ῥτατῖι αὐοάϊ, ΑὉ ςοάειη τπειηᾶτε πείϑω. 1 Δππὶ ποπεσοι τυ τρ 
ςΟάεπι πιοάο δέ τειῆροτσε ργὸ πύθοιμῆν : δύ ἴπ ρατγεῖσῖρ. πυσητ 
ϑὼν ἃς πεπιϑυύσω 5 ΡῬΥΟ πιϑών ὃς πιϑοιΐσει, Ἡ ΟΠΊεγ. Σπουδ πᾶρπε 
σπιϑοντες, ὸ 

Πεπληγίμὴν ὃς Ττεπληγέμῆναι, Τοπῖςα δέ Πλοτῖοα ἤιπτ ργὸ πυπλήγειν, ἃ 
τἰνειπατο πεπλήγω,]οα εχ ρτςτογῖτο πιεί, πέπληγα ἴῃ ρταίςας 
δοῖῖτ : νης δί ργφτογίτ τα ρογίεξὶ, πόσλυγον» ΔΙΙΡυΏΘηΤΟ σᾶτῶς 
ΡΓῸ ἐπέπλνγον » ἈΠῚ ος πέπληγον εἴπ πλ4}}ς δοῦν. 2, ἀ αι νεσ - 
δὲ πλυήω, ας ϊςητίς ἔμτιιτ.; πληγώ, ἀπαάϊρΙΑΠαίπιο Τοηΐςο ρτὸ 
ἐπληγον, ντλέλαίον ργο ἔλαζον, Ἐχ Βιυιέτι5 Ροτγὸ νοὶ πλητω 
Ρτατογιτο πιςάϊο πέπλιυγα εἰς ραττὶςῖρ. πεπλυγώς, Αἴ πεπλη- 
γυῖθθ', ο(Ε ῥατες!ρίμτ ρτγατοσίτὶ ρογβεέτὶ ραῆτυϊ,αὉ ςοάςαν 
τι απιᾶζε. 

Πεπνυυῆλθ- ραττῖς ρεγξι ρα πέπνυμα»ἃ τῆς, νο] πνυύω ρεῖ [γπσοροα 
ἀετγίιατο οΧ πονῶν εἰ εχ πενύοσω Εἰ, 

Πεποιέαται, Ομ οὲ ρτῸ πφποιραῦσον εἰσί ρτιρεγξι ραίν τ ὶ δξξιποιέω. 
δῖς Ρῥγὸ κεκένων ται ἔξει κεκενημῆοι εἰ σὴ Ἰ;άοτα ἀΐσιιητ κεκινέαται 9. ἃς 
της π.κνέω. 

Πεποίκαντι, )οτὶ οὲ Ῥτο πεποινίχρσι, ρτατοτι οτος αξλλμ. οἰ ίάοπι 
τῆ Πηατ]5. 

Πέποιϑτι, ΡΥ πιοάν ἐγ δὶ πείϑω, Βα ρεης Αττῖςο τποσς εἰ γογίαπι πὶ 
οὐγντ λέλοιασα ἃ λείπων πὰς Ραττῖσ πεποιθώς, 

Πεποίφο μϑυ, ργα σης ἱπάϊς, ἃ τῃοιη πεποίϑω, αιιοά δυγασαίδηο ἔειι 
δισα!ο πιοτὸ ἐδέθη εἰ οχ ρτφτοπις ἀ. πέποιϑτι 9 νε πεσλήγω εχ 
σέπλιγαγνακλ γὼ Ἔχ κέκληγα ὃς ] αἰπχοίῖ αἰλα ἐπ Πηἶτα. 

Πέπομφαςρτςτογιρογξ ἔξ, τῇ πέμαν ως, μα οης ὃς ἡρίμπι Αττισᾶπι 
πρφρασϊμὴ πῇ ε εἰς οοντ κἐκλεφα,τέτρρφα, ἃς ΠΠ1]}18. 

᾿πέπονϑει, ργςτοιη ον οὐ πεν ὃς πονέω,ντ νομὴν ΠΌΠΠΙ ΠΕ 7 ΡῈ Σ 

μος ργατοῖ πιο. σχιτματὶ αἷς ἃ κοὐϑωγαίαταῖο ἡ ἐν: ογδς ΡΊσοσα- 
Πιςὸ τηΐοττο ν ὅς 9. 

Πέπορδω, ρτςτ. πγοά.ν οΓθ] ὥρδω, μασοπς Αττίσδι τρρανζω τυ εἰς δ) 
νῖ λέλογα ἐχ λέγω. 

Ππεπορ εἴν, ΓΟΐσο ἀπ ρ απδίπιο ρτο πορεῖν, γε Πιρτὰ πεπιϑεῖν ὑτὸ 
πιϑειναοτ., αὐ Π τη οὶ ἃ τῇ πόρω Ηεῖγς., 

Πέποῶνε,, αριι Ηοιποτγιι σι ϊάα πὶ αἰμπς ρὲ ἵγθοροι λππι 
ΕΧ πεπογμεϑνε ) ργωτοι ρει ἔς ξιραίπηον εγθὶ αέξίν πονέω,μ] ἀΔΠΊ 
εχ πέσηϑε, ργςτουῖτο τηοάνν ογθὶ ἐπα ῇτατὶ πήϑω ν ογίο ἡ ἴῃ ον ὃς 
σ ρΙεοπαξειοὸ ἰη!οτέο : ΠΌΠΆΙ ΠῚ ετία πη εχ πτεπόνϑειτε,, [χλέϊα 
ίγηςορα, ὅς ἰτι οι ρ]ςοπαιεςὸ ᾿πίοττο σι οξογτιγδυτοπὶ δά 
τῆσπιὰ παίχω, οὐ τχυττα ἰτέα Πα οῖ σατογαορτςξητο ὃς Ριςἴ. 
ἐππρογοχοορτο, τοι ρουα. 

Πύποχε ργο πέσαχε ἀϊςίτιιτ χ᾽ τρραυίω πῷ ἃ ρτςτιροτῇ, αέξία, νογδὶ 
πάσχω ξλοἰοητῖς ἔμτι πάσξω, ὃς ρτετιρογξ πέπαχα. ἘρΙσΟΒατπη. ΑΡῚ 
παγαῖς ἃ ἃ Σικελία πέποο ᾿. Ετυπι. 

Πεποτέατε ρΓο πεποτησαι ἀϊσηητ ΙοΠ65»η το Ὁ πτο γη ἑανντ ἑαλώ 11-- 
ἄεπι νΓγρδητ ργοὸ ὕλω, δὲ ἐαγι ρτὸ ὅγη: εἰ δυτοπη τεττῖα ΡΟ -' 
ἴομα ἤπ φυΐατιβ ργτογτι ροτέςξεϊ ραίπιι δὸ δἕξιτι. τμεηλατα 
σοτάω ξλεΐοσητο Επίαττ, ποτήσω, [τὰ Ψατὶπ. ΑἸ ἸΟ 6] οἵϊ ἕεγτῖς με π 
ἴοπα; ρυγ! 15 Ρτὸ «τ επυσίωται, ΓΟὩ]οὲ [τ ἀσπιντ πεποιέαταὶ ΡΓῸ 
αὐ εποίζιυται. 

Πεποτηίατωι Ρτο πεποτέαται ἰϊοϊ χα τ᾽ ἔκτασιν, τταάητ Ἐτγιποΐο. υΐ ἐσ 
Ρἤμμι ἀςοῖρῖτ ρτο τοττῖα ροτίομα ρί ατυρτξτιρογξοξζιραίῦ ἐσ: 
ἄξιαι τβειη. 
Πεωρᾷ ὅπη Ρταστοτιρογξς δ, ρα, 1 Απίτία πιο ά! 5 ἃ τῃσπγατς δξξς 

πιωράσκω, [λοϊεητο ἔατιιτ να φεῖα. παρήσω, οχ ̓ημῆτατο τμαπιατό 
πρῴω ρετ (γποοροη ἔμέϊο εχ τραω,ντ κράω οχ κεράω. Ἐχ εοάεπι 
εἰ ξμτατ. ραυ!ὸ ρὸἢ ππεσρῴσομαι » αι 06 πηαῤ ἐς. Αττίσιτι οὔε 
τγδάιιηζ αι ΠῚ τυρᾷϑυΐσομα; αι εἰξ ξατατιτυ ρα, εἰ οπι νοῦς 
Ὀΐ,εχ Δογ.1.ἐρφϑη. 

Πέωμωται, ρογ (γ ἤξοροῃ δριιά ροετᾶ5 μγο σεώράτωται, τ] ἀόπηαιις 
Ραττίς. σεώρω μῆϑθι. ργὸ πεφατωιῆσίθ-: ρτγατοτγίτιιπι ρογές ξξιιπι 
Ραίπιπι ἃ τηδιπαᾶτε δέει, φεόω ἔλέϊο ἰτἰάςπι ρεσ (γ ἤσορὲπ 
εχ αἷρατόω. ς Ἷ 

Πέσταμαι,τγαάιιητ ποηη}}}1 οἵϊε ρτατοτιρογξε ρα ταν οτθὶ δέ, 
ππῆμι ζχοϊςητὶς ἔμτατ.1 ατΐσω, γι ὅστειμαι εἴ εχ ἴσημι. Ἐροτα- 
τῆςῃ ιμιπὶν άοαπι ἐρίπιπι πα! Π1πὶ μάθετε νοϊαπάϊ Πρπιῆσα- 
τίοηοπι ἀριά Ηοτποτιπ, 41 ρα [πὶ εὸ ντί τι 5 (εὰ πῇ αἰεωγή- 
γαι ὃς ἡ πλώδει 5 αιιοά εξ Αρότταπι δέ ἐχραῆτιπι εἴτε , Δεὸ 
Ρετ γποορεη ἀϊέϊιπι εχ  ἤλπιο Ρτὸ πεπέτασμαιντ ἐλήλαμαι ῬΓΟ 
ἐλήχασμαι ὰ τἢ..Δξ πετείζω,  ηάς 1η Βη,τειι5 πέπταῶτη δς Ρᾶττὶ- 
οἷροπεον τοί μν Ὁ. 
Πεπτεώτε, ΠΟπιογ ΡΙςοπα πιο «τῇ ε ἀϊοῖτ ΓΟ σεη]ωώτοι σι ἐπὐώτα Διι- 

τοπὶ ρογ (γποορθῃ ὑΓο πεη]ακέτα,φντ ἐςῶτα ρετ (γπσορ θη ΡΓΟ' 
ἐφυκότα ίοιι ἐσ ακότανραττίσιρτςτιρογέ, χα τῆς, πίπ]ω ίαςεητῖς, 
ξιτοΙ. αὐτόσω ΟΧ «ὐτύω. 

ΤΙ πῆ ηωτοει. αἰ! ά πὶ Ρεγ ἤγποοροπ ἰτἰάςπι ν Πιγρατιπι αἴμιητ ῥτὸ 
ατπ]ηχότα ᾿, ραττὶς. ριςτοιῖτ. Ρεγέςξξ, δέϊῖμ. ἃ τΠοπηατο πιτήοσα, 
δε πιαρὶς νδγο σοη[ςαταποι τη νιάδταγ κατ᾿ ἔκτασιν αἰ ξξηι 
εἴϊε ργο «ρεπϑεώτα,ντ πεποτίαται τγαάπης κρτ᾿ ἔκτασιν ΓΟ «σέπο- 
τέαταιν Πιγρατὶ. 

Πέπῆωκα, ρτςτιροτξιλξι,νοτδὶ αἰτῆω,οχ πτόω ἔλοΐςητς Εἰιτ,τναξε, πώ" 
σω;Υτ ραιΠὸ δητὸ φιοαας Δάἀμυσημίν 

πεηϊώ- 

Ρἰεοπαίπιμηι τῷ 9. Ετ πι. ἃς Εἰ. 14οπὶ ταηχεη Εἰ. α} οἱ πάχω ΄ 

ρπίοίσιῖς 

σύϑυδάν ἰασι 

ΩΝ 
γμερρυμιθίε 

“ ἀγμιβορῷ 

Πι 

πῆ δω, 

τὸ ἠδηία μετ! 
χοὶἀ δ}, 

πψίλιαπ, 

πύναμρο ἥον 
ἀυ 

Ἂὐπι} ὅδὼ ἢ 
ΕΝ 

τιρίνθεσιμοῦδι 
τοι, 

πριδε θα 
μερὶ 

Πιριτρύοο δτεΣ. 
ἕτ 

Πηριταπίμοο, τ χι 

γι ὑκας 
Πιρθιλοιοαν 

γι0 τυ ήρεν! 
Ἰὐδεα μΐο το 
Πυαμ ου ει 
ποίϊὰ ὑκαωβ 

ἐκ κἰοῥο δον, 
Πιρρλα μπίκλοι 

φωοτίχρεια, 
Πρ γετς ιχί; 
Πμιδύφῃ οὶ Ν 
{ἰειοι δι ες 
Ν πε ντο, 
Προ, 
Πιδι δ Ἰοτήρ ὁ 
αἰίχι ἣν πνῦ 

Τισν Ἰονιὶ 

ἀξῃ σιδι, 

Τιστῳταν τ 
Πιπιμα Ποτὶ 

ἀκα βρης, 
Πιησι υη τ 

δ διρίτῃ, 
ἰρν χω. Τρ μη; 

ἐνίκα τοὶ τ 
[μι πριν ἢ πα 
ἰρὸμ ἤτοι 
μὴν χη]: ἢ ὙΜΠΙΏοτ,, 



ἀδῦι 

πεΕ το ἢ 

Ἧ δηργίν ἰμῃ 

.. ἢ τλθαιχ 

ΠΝ : 

᾿ ἤΐῃ Μήδῃ 

᾿ 

ΠῚ 
ἢ δι ἰϊϊ τῶ 

ποι λον: 

ἢ τρὶς δ. δ! ἢ 

ἀρ ποδὴ " 

ἡπιγαυἠάιῃ 
δἰα πον αἰδιηὶ 

φταίει 

ουπόσῃ, [δὰ 
ἐππητιμιῃ αἱ 
ἐππίαιεμᾳ, 

ἐπί ἐβιπενὶ 
πράτ ἡ 

τοἰσις εἰν]! 
ἐππστ τὶ μα" 

ἜΠ ἢ 

αὐἴμιο μον 

εἰ οκα τα 

ἐπα θσπψι 
ἀνοχκήδια 

νοα νη 

: ἡτοέωμ 

τὴν 

ῃΠ 
Το ταν ροῖ ἰγεορεπρτ ὁ πεδωκότα,ντ ἐξώτα ρτὸ ἐξυκότα (δι ἐ- 

φαχότα, Δὲ πεπῆωκωὼς σαΐτες ἀσουατίμιις οἰἙ μος πεπωκότα, εἴ 
Ῥατες, ρυατ. ΡεΓΕ πέπδωκα, οἰλῖιι5 ἸΔπ πιεπηληὶ. 

πισύϑαντα 7 Ἰομῖςο δηλάιρ]ααἤτο ΡΟ πύϑωνταν, ντ χελάζωντει 
Ῥτο λαίβωνται 7 Δοτηϊ.2. πιοά, (δ᾽ πη πχοά!ὶ ἃ τἢ πῃ. «σωωϑα- 
νομέα! Πλταδητς ἔασι τ.2. συϑούμω εχ νοι θο πϑϑομαμ [Ὰ ]Ατο « 
εχ ἀϊρβεβοηρο. 

πεσυϑιω ς Τοπὶςὶ ἀξιορτο αὐ ρπιοητο ρτὸ ὑπεσιύδιίω, ψιοά εἴ 
τεττῖα ρογί, Δι]. ρταρ μαι ρα ἃ τῇ. ππιωϑαὐομω, ἕλεϊζις ΡΓΙΡεΓΕ, 
Ῥαί. πέσυυσμαι» αχ τῃσηηατε πϑύϑομαι, ΟΧΟΠῚ ΡῬῖο ««Ἡοπλ.1}.ρ, δύω 
δ᾽ ὥπω φῶτε πεισυςϑιίω τπατρήκλοιο ϑανόντος, Πομάιπὶ αἀϊοτδης 
ἀε αιγοςοΐο πποττιο. 

Ππέπωχας ρτατεγῖτ ρογές ἐξ, λέξιν ἐσ] πίνω, πιιτιιατίτ πὶ οχ τῆς- 
τπᾶτε πύω, 

Τπερα ἂν 2 Τοπῖσο Ρ᾽εοπδίτηο τὸ α γε] τομῖσᾶ ἀἸρμιποπρὶ οἰτειη- 
βρσχα; τοίο τίθης» ΡγῸ «(ὧν : ἱπῆπίτίιο ργα αϑλιινὰ τμοπια- 
τε πἴραω. 

Περή σαὶ . Δοτῖζτ, τ Ἔτι. 1πΕπῖτι πηοάϊ αθ ἐοήςπι πάω ἔλοίεηξε ἔι:- 
τιιγα ἃ ἔτι τι αράσω, ΑἸΪο 4111 16 πὶ δὲ αϑάσω ἔαοῖτ : αιοτιπὶ μος 
Ῥτοία: (ογὶ ρτουθι5 Αττιοῖς, ΠΠῸἃ ροοτῖς ὃς Τοηΐςὰ [οτιεητὶ- 
Ῥιις ἔα πα] Πάγιιι5 εἴς. 

τύ ρϑαι!» Ιουΐσα Δι ραιςΩτὶ ἀειγαϊοπε ῬΊῸ πεαῦϑαι, ντ “ἔγχϑαι 
ῬτῸ δὲδέρχθαι ρτατ. ρον ἐς ρα πῆμ πιοάὶ ἃ τμεπι.ξξ, αρθω, Ετγ- 
τη 0]. 8. ΝΑγίη. 

τιςεαδ δείσειστε, οξἸλῇ ροετῖσα ΡΤ αἰξιδείστι σι. ΠΟΤῚ] σδι ἃ. Ῥαττὶ- 
εἰρ.Δοτῖίξ, ν αξγι, ἃ τμευπατς αὐδισδείδια:γηάς ἃς ρτατοτῖτ. πιςά, 
«ἰραδείδια. 

περέελαι αν 4 Ηείν ομλιτο ἰορίτηγ ἐχροῆτειπι κόψον, ἀφελοῦ ; εἰς 
Δτεπὶ Δουὶ{ξ.1.πιεά ἰπ ρετ. πη οἀὶ 5.ἃ με παῖς σϑεαρέω 5 ἔμτωτ. 
ετῖαπὶ 2. φἰδεελώ πτιιδητε οχ ἐπα {π τ Π 6 πη. πἰξαέλωνν πὸ Δοσ.. 
σἕξλειλα. ᾿ 

Περιφϑησαν,οτλίτ, τ ραίπιι.ν εἰ δὶ δέλιιι. αἰθδιέπω, σατο Π5 δι πηθη- 
τος Ευ. 

Περικηδεο, τ οηϊοα ἀ ΠΟ] ατίοπς ἀρ μι βουσὶ ρτὸ «ἴδιαν δὸυ ρτα Γ1πὶ 
Ῥετγ. ΡαΓ2 τῆς πη. πἰδεκ δὸμα!. 

Περαπαρίωαι, οτΙ[ν.2. ρα ΠΠιιι5 1 ΗΕ πἰτία: πιο άϊ » ἃ τμοπηᾶτς ἕξι. 
«ἑεαπείρω. 

᾿περεπατοίμίω, Ατεῖς ὁ ΡΟ αἶϑι πιτεῖμι,ντ ποιοίμίω Ρ,Ὸ ποιοῖμι, Ῥταῖ, 
ορτ.ὗγ. ἃ τῆ ςπὶ. αἰριπατέω. 

Ἱπεριπλουῆμον" ἐνιαυἶ ἀριἀ Ἡοπιοτγροτ ἔγ πσορεη ν[γράτιιπὶ αἰτ 
Ῥτο πἰρυζελομῆρων ἔπι! αἰδεπολευδίων, ἃ τη αν. ίπλομα;» [Υ ποοροπ 
1τίάετη ραῖο ργο πἰξιπέλομαι, ἴοι πἰρεπολούμα). 

τπελέκο,οη. ἀ ρας Βοηρὶ ἀΠ 10] ιτίοπε ρτὸ «ξ΄ χε.0.2.πης. ᾿ἰπῚρ. 
τηοάϊ ἃ τ επι. Δόξ. πϑοιέχω πηπτυδητῖς ἔ.2.αἴξισ χὠ ἃ αἴεισ χέα:νγη- 
ἀε ἃ 1Ἰηῇη.πῆρεσχ ἐῶπι. 

Περιφϑαὲς ραττὶς,Δοτ.2. ἐγ. αὉ ᾿πυν εγθὸ «ϑίφϑημι : ΡΥῸ 4110 αἷδα - 
φϑώω γίπτρατιγ. 

ὙΠερναῤ, ράττῖς. ρτα Εν. ἃ τ]ν. αὐρννει, 
Τεῤῥεϑκατο,αριά ΒΜ εἴγσιρτο αἰδεεϑήκατοι ρος! Δι ῖο πποτγὶ σδιὶ 

{ [αθίδτο 8( ρεπηηαῖο ρ.51ς αἰρῥἐχινναιιοὐ 14ςπὶ ΕΧΡ νὴ ἐχέν, 
Ῥοητιίη εἶ ρτοὸ πἰβείχέν. 

Πέρσαι ,αοτ,τ.αξχ, πῆ πιπιοά! ἃ τῆ πὶ ϑω. 
Τιεσέεῶτο, Τοηῖσα ἀρ μι μοηρὶ εἰτοιπῆςχα ἀΗΠο]ατίοης Ρτο σε- 
σεϊάδοι. [ατο πα ἄν εἰ δὶ «ἰπω εχ πεσέω, 

Πισεωΐν.1οηἸοὲ ρτο πεσεῖν» ατιτιιτη 2.4 Εἰ], εἰ Γά επὶ πίππω οχ ἐο- 
ἄξιῃ πέσεω, 

Ὑτεσέτωσαν, λοΥ.2. 4 Εἴ το Ρετ. πιο 4196 δοαάςεπι οτὴρίπα. 
Τπισεύμα), Γ)οτὶςὸ ἤδα ΑΞ οἰ ἰσὲ ρτὸ «τεσούμκαι» βιιταγ, 2. της 4, ΔΡ εο- 

ἄς τῆδηχατο. 
Πέσῃσι, ΤΟ ἶσα ράτάσορα ΡτῸ πέσγ,λοτῖ[ξ. » ἀΘεῖι.Γδηιη ἐξα] πιὸ 

αϊναῦ ἐθάεπι. 
ΤΙ σον Τοπῖςα Δι στηςητὶ ἀοτγαπ!οης Ρτὸ ἔπεσον, ΔΟΓΙ ΓΚ. ο[ς 2.4 ἔξηι, 
ἀπάϊςατ. πιο 41." τί ἄς πὶ ἃ πίπῆω ἑλείεπτς Πιτ. 2. πεσώςεχ πεσέω, α- 
Ἰϊοσυὶ πέσον εἰς ετίαπι δοτ. 1. 4 ξῈ.} ΠῈρ οτ. πιο ἴ) 40 φοάςπη. 

Τεσυάμαι, ἔατ.τν εἰ Σ᾿ πτεά,νεγθι εἰ α!Δειη. 
Τεσῶν, ρατεῖς, ἀοτ.:.4ξξ.4Ὁ ἐοάεπὶ τμςπὶ, αςῖς εὐἰτη δου. ἰηάις, 

ἔπεσον εχ ἔιτ.2.πεταῖ, 
Ἡέπεισαν. Ἰοηΐει ἀιιρ πιο Ωτὶ ἀειταξζιοπε ρτὸ ἐπέταστιν» Δ Ο ΤΊ. 1.2- 

κι. Ἰηἀϊς, πιοάϊ ἃ τη τι. πο πίζω,ν πὰς δί ΔοΓ,1 ΟΡ τ, πετασειε ὃς 

Ῥαττὶς, πετείσας, Ε ἥ 
ΤΠ τέιϑνωυ ἰτἀς πὶ ρτὸ ἐπετέδείω,τοττῖα ἀπά! ργατεγιπιροτγε, ρα] ἃ 

τῆι. πέτομαι. 
Ππέτευ.τοπϊοὺ απτ Ποιῖςὲ ΡΓο πέτε. Ὁ εοάετη τῆεπι, ᾿ 
Τιδυδοίατο.. Τοιἱςὼ ρτο πόνϑοιντο 5 Ρτωορταγίμις ραῇ- ἃ τβεπηαῖς 

πιϑίϑομω. 

πάύσν, τοιίκα ἴτε πὶ ἀρτποπρὶ τε(οἰιτίοης ΡΓο φϑίσῃ: [ΙΝ 
οὐπια ροτίομα παι. ἔατ. αν πιο ἡπιάϊςατ. πιο}, εοά, «τ 

3υ- 

μαινεἱ οτίαπι ἃ πιωϑ'ὀθομαι: πᾶ 14 ἔατ. πϑύσομαι ἰνῖηις ΠλμτΙΑτᾺΓ. 

Ατιῖϊςοὶ αἰτοπὶ ποῦσει ἀϊσιπτ ρτο 110 πϑνσῃ. ; κΘ ὐϑ 

πέραμα, ρτατενρεγξρανοτγθι αξς φάω, Πρ ηΙΠοΔητῖΣ φονὄυω:ΟΙ11}5 
τετεῖα ρει πέφαεται ὃς Ἰοἤη.πεφαῶτι. Δ πέφαμμαι τις πέφασμαι» 
εἵξ ρτςτιρογέι ραϊιν ογοὶ αξι, φαίνω. ΕΝ τορι τς 

ΤΙ φαργυδόθοραττίς, ρτατο ρει ΕρΑ  ὰ ταεμλιαζδια, φαάῤγνυμ ταςιςητε 

Π 9ὃς 
βατιι, αξι, ραῤξω, Ἠαθευτ αὐτοπι πισταιμεῆη ἢπς Πτοταγυτα ΡΓο 
“πεφαργμὴμίθ-, φαῤγνυμι δὲ φραξαταιοτιπὶ τ᾿ ς πιὰ οἱξ φράσσω ἴσα 
φοχῆα. 

ΠεφασυΐΘ.»Ραττὶςῖριρτατοτιρογέςξ, Ραύ ἢ ςοπιπλυῆς νογθὶ φάω 
Πρηϊβοδητὶς φονδύῳ, ἃς τς πνατὶς φαίνω, ΑἸἸΟ αι φαίνω ἔςὶς οτἱᾶ 
περαμμ., 

ἘΡΗΣΠΝ » Ῥαγτὶςῖρ. ργστ, ροτίς ἐν. Ραῆτι, ἃ τβεπιατς φφίδομαις 
γίϊωγ Αττῖςο πηεταρ δίῃγο ριὸ πεφϑύγριμι, ντ τιαάϊτ Ἐαῆατ, 

Ἦος Διιτοπὶ πεφϑύγρηι οἰ[Ἐ ρτατογανς 4, αξγιορτας. πιο ὰ τῃο- 
πιᾶῖς φδ,γω 

Πεφίωα, ργατιρογξ πιςάιν τὶ φαΐνω, τρρπίω Πα η5 πῇ α ΡΓῸ σέρα- 
να«δὶς χαίνω ξιςὶτ κέχσινα, ΝΗ ροτίις μας (ςτἰθοπάα ἤμητ ἀ1- 
ῬἈιποηρο πέφγνα, κέχγνα,γτ πέποιϑτα 4ισαιις δὲ λέλοιπω ἃς ΠηΠι1- 
Τἴὰ τετίπιιογς ἀρ μτ ΠΟ πρ απ, πγιζατα τα πτὶὶαν Ρτίους οἴμς {το τ 
τ. "ἐπὶ ἐς μέμηνα ἀϊσεηάιιπι οἰϊ ὃς Ππλ: σεις ἢ ἴδν 

Περησεαις ΤΟλοα ἀιρ τ Ποπρὶ ταί] τίου ργο περ σῃ,Πρηϊἤςαητα 
φονδυϑύσῃ ἕατ. ρΔι]ὸ ρος νογθὶ φάω, ἐαοϊοπεὶς ἔμταγ. ᾿ιφήσω, 
Οοχηπηιης ταπλεη 14ἐπὶ οἰ νοεγθο φάω δρηϊβολητί φαΐνω; νη- 
ἐς πεφιίσεται. Ευπάτῃ, Ἔχ ρα φον ἔσεται, Αἴ πεφείσεται εἰς βατιραι! ὁ 
ΡΟΙ νετθὶ ας, φείδω, 

Πεφιδϑει, ΔοΥ{Ἐ.2.πὴς 4 1 Πη τί, πιο άϊ, ἃ τς, φείδω,, Βαδεης 
Ἰοπίσιπι Δηδ :ρ᾽ΑΠαίπηιιεηι Ῥγὸ Φιδῥϑτι ,, γτ λελαζέϑτῳ Ρτὸ 
λαεῶτο. 

ΤΠ φισύδεται, ΕΠ, Ρ41} ὁ ρό Ὁ 'νοτθὶ φιδέω φιοά εχ [υτατ,ὰ φιδῳ, 
ἱηρταίοῃς δδιῖτ. ΝΙΠ τπαὶς εἴδε ἕατατπιθά,ν εγθὶ πεφιδέω 
ἔλξτὶ εχ ργατοτ, πε. πέφιδα , ποῦς δίςαϊο ἴειι ϑγγασιιίδηο, 
Ἑυϊατῇ, 

Πεφιδοίμζωυ, πεφίδοιο, αεφίδοιτο, ΔοτΙ (νι. 2. τις, ορτ. πιο δ, ἃ εἶνε πη, 
φείδω ξλοίεπις ἔιτ.2.φιδω: Δ δά ρα Πα ίπιπι ᾿οπίςσιτν παρ εης 
ῬΙῸ φίδοιτο,γτ λελαίΐλοιν ΡΟ λαάϑειτο, 

Πέφνειροετῖςα Δι πιοητί ἀοτγαξγίοης Ρτο ἔσσεφνει]ιο 4 Ετγπιοί. 
ἀςαμεῖτ εχ φένῳ. ΑἸ1) ἃ τ ἐπι. πέφνω ἀετγίπατο εχ ςοάςαι φένων 
ξαδῖο δηδαϊρ] αΠαίπιο δι (γησορο,ν οὶ ἐχ φάω. Νιάς Εἰπεφνο, 

Περοζηατο, Οηϊοὃ Ρτο πεφέξίωτο [ει ἐπερόζίωτο . ρτςτ. ΡΙ Γἢιαπηρ. 
ῬαΓΙηάς. πγο κα πῃ πι. αν φοζίω,  ετιὶπι ποταπάπιπγ,ος πεπ 
φοζήατο ςἔϊλΠη νος} 15 Βάθετα ρτο πεφοβέατο, νι πεποτήαται [115 
ΡΓὰ ΡτῸ πεποτέαται. 

πέφραδα,ρτςτ οι ἔπιεν ογθὶ φεάζω [εἰς πτὶς (ας: φρα δῶ, Νηάς 
ἀπηροτ. πέφρασε Πρ ηἰ ἤςΔη5 εἰπέ: 4 Π 4118 ΠῈ οἴσ ΠΟΠΠ.]]}} ρι- 
ταηῖ ες Δοτ!.2. 8. Βαθογο ἀπά! ρ᾽ Παίτητιπη Τοπίςιιπι ΡτῸ 
φοὐδε, Ατ πέφρασμαι εἴν ρτ.Ροτγξι ραΐ, εἰ οπη τἢ απ, 

Πεφράσδα το, ἰτλάο πη Ἰοηΐςο τποτο νΠαγρατο πη ΡΓῸ πτεφεασμῆθοι ἅ-- 
σαν, τ. Ρ]υιαπη. ραῦιν ογθὶ δέξι φράξω, 

πέφεχσδε,Ἰπ ΔοτΙ{Ἐ.5.,Δ ἐξ, εἴα οπὶ τἤε πη, γε ρογίτιγ ροήταπι Ρτὸ ἐ- 
φραόε,ντ λέλ «(ε ρτο ἐλαζειδῖς ἴῃ ἰπἤηἶτ πεφραδεῖν ργο φρασεῖνᾳ 
1 ἀξ δηαάὶρ! αΠπαίπιο τοπίςοι το 480 σεφραδεῖν οη: οὐ γε! 
τἰςὸ πεφραδέμᾳ ἀϊςίτιιτ. 

πεφεαδέτίι, Ἰτί ἀειτι ἀπδα Ἰρ] Πα τη οἹοπῖςο ὑτὸ ἐρραδέ πίω: τοττῖα 
Ῥετί,ἀιι4115 ἀοτ..πέφρα δον, 411 ὃς ᾿ρ ς Δυδά!ρ]αΠαίσοιιπι "πὶ 
Βαρεῖ ρτο ἔφρα ϑὸν. 

πέφραδιμωι, το πέφρασμωι ἀϊοῖτιιτ νυ οτίο σ ἴῃ δοντ κέκαδιμαι ρτΟ κό- 
κασμανρτςῖρογ ραῆτα, εἰ Γἰςαὶ τμοπνυ φραάξω : γνπάς ρατιῖςΐρ, 
πεφραδιμῖν Θ., 

Πέφρικϑω Ῥτὸ πεφρίκασι ἀἰςὶ ἀϊαίς ο ΟΠ ΑΙ οἰ ἀϊοα Δηποτας Ψατίην 
ντἔσχηκαν ρτὸ ἐσχέκοισι. [Ὁ Διο ΠῚ πέφρακοι Ρτιπηξά,ν εγδὶ φρίσ- 
σω,ν πᾶς Ράττ᾽ ο.ἔα:πι, βοη. πεφρικᾶα. 

ΠιεφυγωΘ'Ὅριι4 Ἡοπιοτιρτο πεφόνγμῆλίθο το ροτίτυτ δια τὸ χειότε - 
ἐὸν τὸ φωνῆς, ντ πτεασυσυῆ 8. 2 411 54τις ἀἰοἰτιιγ ρτὸ πεπϑσωΐθ: 
Ράττίς, ρτατοτιρογέ ρα Τὰ τη οαν, φόγω, νας π5 ὨΣ μι] οσλίηιι5 ἢ - 
Βηϊβοατίοποπι δϑξ πὴ. δέ πιο σ Θη τ 1} 1 ςοηἰεγυξεϊος- 
πε τεοὶρίθηϑ » πἰοήὸ ἀοὸπ τ. Ἰορ τ πγιι5 ἐπῖπν ἀρηὰ Ἐοπλετιηδ 
(οἹ ὰπι πσεφυγωῖν Θ- ὄλεϑιρρν, [κἀ εἴπ πεφυγμῖνθ- αϑϑλων,ντ Ἐὰ 
ατιιοσις ἀπποταυῖτ, 

Πεφύγω ρταίεης ἐ ργα τετῖτο πιϑάϊο πέφυγα, χέξζυπη πιοτο 5 γγᾶςιις- 
ἴλπο. ΑἸ’ υΐα εἰ ρτατογῖτι πιο (δ πέτα τηοά! ἃ φϑ.γω. 

πέφυζα, του ϊοὲ ρτο πέρυγα, ἰτἰ Φέπγαμς ραττὶςῖρ. πεφυξὸς Ρτο περυ- 
γονττοξετε Ειμζάτη, Οὐ! άπ ταπὶςη εχ τβεπιατε φυζέω ἀςτί- 
τάτα πη] τ. 

Πέφυκρι, ρτατιρεγ δέν ἐγ φύω ας εητῖσ5 ξυταί φύσα, Εχ πος ρον 
το πέρυκα ἢττῆειπια πσεφυκω,πιοτς δίοιΐο δ ϑυγασιιίαθο 9» νε 
πεφύγω εχ πέφυγα. ἡ πός ρτῶτοτ, ἱπυροτξοξϊ αἰ πέφυκον͵ ἀρὰ Ηε- 
Ποά. ἴῃ Τ᾽ ον. 

πεφύρϑιι,ρτιρεγ ρα Ἰηῆπιπιοά, εχ αξξιτμςπνφύρω ξαοἴεητς ἔτ, 
τιφύρσω, Ατ πεφυρασμῆθ- ε(Ἐ ραττὶς!ρ.Ρι φιΡειξ ρα [πα ἃ τμοπι, 
φυρᾷω. 

Ποφώραται 5» ρτατοτιρεγέοξε, Ρ αὔτι. ἃ γογθο αξξηι. εωρίω ξαεΐςητο 
ξητιτοι φωράσω, [ἀτπὶτάγηςη ὅς φωρόσω ἔχοι. (πὰ πιαρὶς 1ο- 
πἰοὲ , νηάς ραιτῖς, Ρτατ, Ρετίςξξ. ρα]. σεφαρημῆύ9- ἀρὰ Ης- 
{γελῖτηπι. 

Πῆλε, [οἰ τὸ ὃς Ροετςὲ ἀετγαξξο διρ πίοητσ ρτὸ ἔσηλε: Δοτί τ, 
αξζιαν ἐγ] πορλω,ντ ζάλλω ἔασι ἐψηλεῖν πάς δέ ρατγεὶς πήλας, δς 

ἰηῇπ.πῆλαι. ᾿ 
Πημηνειενδοτ. να ει ορτι πιο ά ΑἸ Οἱ σὰς Ρτο «ημίωαινὰ τ ςπι, αδξω, 

Τοπι. ἢ, Οοθοο 
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ψ2, 

πημαίνω (αοϊοαῖς ἴῃ ἀοτ πάϊς πιο! ἐσήμηνα. ΑΒ εδάξ εἰ δὶς. 
ο χηεά πημαγοδμα Ἰτοπ δον τιρα συμ αύθη, ααρ πςητο σατἔβ ῬτῸ 
ὁπομανϑηνοχ 4010 ἐπ πισσημανϑ δαι, ᾿ ᾿ 
{πῆξε,αοτης. τι ἔκιιι ̓ πἀϊσνπχο 1, το πη. ηγνυμι [εἰ πήοσω ξαςϊεα - 

τς ἔμπτ. εν ξξισίξο, αἴ οῖ Διιταπὶ ἀρ πιςητο ΡΓῸ ἔσυξε ταοτε ο- 
τῖσο ἃ Ροοτῖςοο. 

Τ᾿ χϑενγΒαεοτίοα ἵν ασορε ὃς Ππι] Ιουἶτα διιραιεπτὶ ἀετγαξεϊο- 
πε ΡΓῸ ἐπήχθηστιν» ΔΟΓΙ, τ ρα (Πι.1 0 ἀἸσάτηι πο 41,4 0 εοίοπὶ 

«τῆοπιαῖα. 
χτιανάτω,αο τ τ τι ξξῖα, ἐπ ρ ετγ. πο αἱ 5 τογτῖα ρετίοηα εχ ρτῖπια 

«σἰανον,ὰ τ εαι. πταίνω, ἔα οἰοιἶς {πἰτιτυσπανω, δ, Δοτ,α ὅμέανα, νης 
δ ἴὰ {θ᾽ πηῶ πλανῃ. ἡ 

τπίεγαοτ.2.ἀξτπιροτγατι πη] ὰ τ οπτα, τίν, αοίοητο ξαζαγον ἐπιώ, Ξ 
δοτ.ὄΨ. ἔπιον, 

Τί μέεινο! οηἰςα νοσα᾿ 5 οἰτοιηῆςχα τεοἢιτίοης ργὸ ἡπεῖν,  οτΙ[.2. 
γεὶ ἔμτ.». 46}. πῆποπιο ἀϊ. ἃ τ πι. πένω, βασῖοητα ἔμπτα, να ἕξ πώ. 
ΜΜεέήϊα νοςς Εἰ.» Εἰιοὶτ ππειὥτῃ. 

Ἐιέζειω, Τοηϊοὸ ἔει Ποσὶ οὲ ργο ὅν ἐζεν,αδ᾽ςέτο Πεμα] διισπιοιζου 
ΡῬτφτ πιρογέ ξεν ογοὶ πιεζεέω, 

Πίγ,λοτ.} «ἀξι. αδ᾽ υπέλιπιοά! Ὁ ςοά τοι. 
Πίρῶναν ἤξο σα ράτασοσο ρΓῸ πίμς»δοτ.2 «ἀξ, (δ᾽ π.πλο ἀϊ, αὖ 

εοάςπι, Ὥ 
τπίϑηαι 5 Τοηῖςα ἀϊρμτποηοὶ γο(ο]τίσης Ργὸ πίϑῃ . νεῖ Ροτλις 

Ῥαταρορετοηίΐςα, δοιι[ζ. 2. ἢγοά, Γ᾽ απέξιι, πίϑωμαι» εχ ἃ- 
ἐξα. τ οι. ππίϑγω. : 

Τλίδα ἀτπεταρ! αἴπιο ν Πιγράτιιτη ρτὸ σείεγνε κλύῃ ρτὸ κλύς, κέκρα- 
χϑι ρύὸ κέκριχε: ντ ἴπ 1170 ργοιυιογθ14}1 ἀϊέξο,  αίϑι ἡ ἔπιϑι, ΕΠ 
διιτοτη «ίε δος, 2.4 ἐπι. πιρεγατιπηοάϊ ἃ τῃ οΠ.σίνω ἔλοϊεητε 
ξωτο πώ, ὃ 

Τιιϑοίατο, Το πο ρτῸ πίϑϑιντθαοτ.2,Πγς ἀφορτι πιοάϊ ὰ τἢ οπη, ἐξ, πεί- 
ϑω,ἔλειοητε ἔμπτ..πιϑώ, 

Τιιμαρφὶς. ραττίσι ργαί, ξξοχ το πη, σίμαρημι. 
Τπινέ μνῆμαι Το τιοὲ ΡΓῸ πίνειν: ρτς ἴσης ἸηΗ η.8 νὰ τμ πὶ. σίτω, 
Το μαι, Ὸ πιούμαι ν Πατρατιιπι γθρογῖτιιγ ἔγεαι θη {1Π| ὁ ῖτα ντ δ 

αἰ πιούμαι ν ἔτι ἰΒτογἀ σαηττν ἀς ράττοιρ πεὸ μῆυ θ. Ρ τὸ στό μϑυ 5 
“Δα οἴ, πτοῖν μέρλων, Ευΐτ.τον ΟἹ χιπης ἄν ν ΟΥΌ 1 «πένω, ἕαςἸ εητὶϑ τι ἀπ 
σπτῃ αξεμια γος: ΒαΡοης (γΠΈο] εη ἀρ μι μου οὶ, δς. ἀσσθητιις 
τοτγαξιίοποπη. 5.0 |Π|τοὸῖ γεγὸ φαγρικαι ΡΓΟ φαγρέμαι νΠαγΡατὶ 
{εἰτιας.Ν οταη δύῃ γι ο{ εἶπ μος ἕμτηγο ργϑάϊιοϊ ἃς ρα 
{ξατὶς εἴζες τεπιρογίοοντ αριι4 Ἡοπιογ, Ο.κν ποτεμόνδε κατήϊεν 
ἐκ γομμουῦ ὕλη,  υὔν Ὁ. ΘιδίτηΓΙ15. 

πίσαι,ιοά Ηείνς.οΧΡ. ποτίσαι, ρΟτιπ ρΓ αθοτα, εἴ δογ.τ δέν τη- 
Βαιπιοάϊ, ἃ τε πο πναίσκω, ἔλοίςοτο Εἰτ.τυ πίσω εχ ἐπα. τ}. σνΐω. 
Ἐγοδιιοας ἀρ ΗΊρρος ἰτίάςπι πίσει εχ ΕπρΟ] αἴτοττ Εὐῇατα, 
Ῥτο πόπεῖ. ᾿ 

Πισωϑῆτον, ἀπα"}} 5. ΔοτῚ  τραίπα. ἵπηροῦ πτοάϊ οχ Ρτῖπτὰ ρογίος- 
μὰ πιτώϑυτι., 6 ἃ αὐτο πὶ οἷϊ ἃ τηδηνατε αξλλι πιστόω:ν πάς δί Δ0- 
ται το πιο, πισιώσαν τὸ αἴ σπιθητΟ σά ΘΠ 8 ΡΤῸ δ: στώστιντο :ΑΠῚΡῸ 
ἀρηά Ηο πίοι. 

Πίσω ὃς «ἴσομω , ἴπ ἔατατο; ἁξια. ὃς πιοάϊο,ἃ τι πὶ, «σήνω,ἱπ νι 
εἴϊο,ντ «υἴο με) ἃς ποκα ττδαῖς Εἰηδ. Ατγᾶιπεπ πίσω τγαηῇτί- 
Ἰληπὶ Ροτίτιβ εἴτιγτ οχ Ἔϑάει ἀοοιιὶ π Πίσαι Ῥφι]ὸ Δητῶηςο- 
ποη εχ Ηείγς. Ἷ 

Πίτνα ,Ἱ ουϊςοὰ ἃς ροετῖςὸ ρτὸ ὅϑέτνα οΠΜ Ὁ ἀυρπιςπτο,, Ῥγῶτ.πη- 
Ῥετγειαξεῖαιν εἰ οχ πετν αἷω ρογ σοητγαξίίοπεπι ΡΓῸ πίτναε,ν εἶ εχ 
τἢεητ. αΐτνηυι, τρφαὴ τῶ εἰς αοντ ἀἰοίτητ ἔβα ῥτὸ ἔΐζζυ, Εχ 4ιο σπὶ- ὑγτορασὺ ᾽ ᾿ 

σμα οἱς ργαίοῃπς ραττιοιπε πνας, 
Πιωὼν, ραττὶς, Δοτ.2. δὶ. τῃςαν πίνω, αοίξητο βιταΓ,Συπταῖ) ΟΧ 1ΠῚ] 

τ, πίω. 
Πλαγγών, ντ Ζυ!άεπι ποπηυ}} 115 τοσεπτίοτί δι}5 στὰ πηπιατὶςῖς ρία- 

οεῖ, δῖ ῬάΓγΙσΔοτ. 2. Ῥοετϊεὶ ξιοηυϊηατιτῃ Βαῦεηβ γρῖο πλα- 

γων,ἃ τῆςπι πλάζω, χοΐςοτο ξατιΣιπλαγώνλοτ.ν ἔπλαγν. 564 [15 
αὐοητίτι ποπάϊπιπι ρὸ {ἢ ιπὶ εἰπτιπν ἀρο δ Οὐςοος ρ ται πιατίοος 
ἃς ἰεχισοσγρμοσ ποὴ γεροτγίδιη ππεπτίοπθπὶ Ραγτϊοῖρ 1) σλα 
γῶν, [ς ἃ ποπηίηϊς9ήἠς 4ιιο ἤπο 'οσο ἀϊέξαπι οἴ. 

ἐ κι πε Ὲ τον 
{ιχώγχθη, ΓΟπὶςὸ ἃς Ροοτίοὺ ἀςπιρτο αφιισπηοητο ρτὸ ἐσλάγχθη. 10. ᾽ Ῥ Ρ Ξ 

τιραίνετθι πλάζω, αἰ »ξ5 ἐροητμοίη σῷ γ σα ρΠσπῖα; σλ( ΝῚΠ 
εχ πλάγίω Αἰται115 ἀοτγίτα γα πιά]. 

"πλακεὺς» ρατεϊοῖρ,σοτγῖ[ς.». ΡΠ. ἃ τι οπγ πλέκω, ξαςίσητς βΠτΠ ιΙΠὶ 
, 2. πλακαῖν δου, 2. ἔπλακον, γεγίο « ἴῃ ἀνῇ ζρέσω ρωκσω 
ξςῖτ. 

Τἰλείειν»οπῖςα δι] ροοεῖσα σροπτθεῇ τῷ ἐρτο πλέειν, 
Ππλεῖϑε, Τοηΐσο πογαρ! αἴπιο ρτὸ πλεῖ ἴοι πσλ όεγγ τ ζῆθι ργὸ εν (ετ] 

ζι, 8ζ πίϑε ριιὸ Δυτὸ ρτο πίε, ργαίδπε ἱπιρογα τ Ἰ.ἀξἘ1,ἃ τπὸ- 
Τηαῖο πλέω. 

Πλέτο ρτο ἔπλετο ν[πτρατιται αἤογηαπτ ποπη ΠΠ:ἰωλετσ ατοήτ οἴ 
Ρτατεγῖτ τρογξεξε, νογθὶ πύλαι, [γ πσορφα ρα [ἀπὶ ρτὸ ἐ- 
σππλετο. ν 

Πρλόύσται, Τοπῖσα ΠΡ μτμουρὶ ἀπ" Το ατίοης το σλϑ στα, τῆ εά, 
νογοὶ α ἐξ πλείω. 
Πλίυσοδκι πλό.σ ἢ, πλϑυσείτω, Οὐ σὸ ρτο σὰ δύσομωι,πλϑσῇ, πλδυσε- 

ται ἀτή ο πὶ ἔαταγια. πλ6 1.4 Ὁ ςοάοπι τῆς: πλέω, λοῖοοτα ἔμτα,, 

Ξον, σλδίτω αἴζαπηρτο νυ, 

Τίληγ ω ἀ!, ΔΌΤ!2ι ρα 1 πη πιο! ὰ τῇ, έν, σλήρσα, ἔλεΐσητε ἔτ, ἐὺ 
σλυγώ, δζ λοτιν, ὀπληγον. 

πλίώτο, τοπἰςὲ ἴξιν ροετὶςὸ ἀετγαΐζο ἀπ ρπιοηζο ἀϊοταΓ Ῥγὸ πέ- 
πλίωτο Διὶ ἐπέ πλίμυτο, εἰ ἀέπηαιις πλῆτο Ῥτὸ πέπλητο ἔξιι ἐπέσλε- 
τὸ 7 Ῥυφτου τ, Πα ααατη ρεγές ἐξ. ρα ἤπια, ν οὐ ὶ αϑθηυΣ πίνπλυμι; 
Ἐιοϊςητὶς ἔατιιτ,α, ξχιαι, πλειτιιατάτίτηπι πλίσω. να οτίδληι νογοΐ 

πλίω ἰγποορομ Βασθητίς ρτὸ πελάω, μᾶπι ἀριιά Ἡοπιοτγει 
Τοϊπλιι πτλότο χϑονὶ γίιγράγὶ Ργὸ ἐπεπίλαστο, ὃς ἀρρτορίῃ- 
4παθρατ, ; “ὖν ᾿ 

Πλήξε, Τοηϊοὲ ἔοι! ροουϊοὸ ἀοτγαέγο αρπποθέο ρτο ἤωληξείοτο: 
δέτιν οὐθὶ πστλύ πω, Γαοϊεπτὰς ἰτ.1.ἀ ἐξ ἀσλϑξω., 

Πλυϑεὶς, ραγτϊςιαοτ τ ραί. ἐσλυϑίω, εχ δἕξ τῆςπι. πλιωΐω, ἔλοϊοητα 
ΡτεῖροτΕ ρα πίσλυμαι,ταπ]ιάη ἐχ πλύω, τοσυ]λτίτογ. εηϊπὶ 
πέσλυμμαι νεῖ πόπλυσμαι ξχοὶς , τ μολευύω μομόλυμμαι ὃς μεμότ᾽ 
λυσμα). ς 

Πλίωΐεσκεγ Τοπὶ ςὲ ρτὸ ἔπλεωεναθὶςξξο Ρτἰπιὶπι αιιρπηςπτονἀοΐη- 
ἄε ΔΏΠΕΧΟ σεν ριςτι πυροτγια ἐξιν τοὶ εἰ 6 π|.᾿ Ἵ 

Πλώεσκες τ! ἄς ΓΟὐςὲ Ρτο ἔσλφε,κ τῃ αν λώω, Πα} ΠἸτέτα; «λωϊζές 
σκερτο ἐπλωΐζε ἃ τῇ πλωΐζω, ἣ 

Πνεύσαι οτος πα Π πιο αὶ, ἃ εἶνε πη ἐξ, πυόώ, ςΐςητο ξμτ ας 
«σνϑύσω αἤιπιρτο υννῖ πλέω ἔχοὶν πλδύσω, 

Τιν γε ρατεισ,Δουὶ. 2. ρα ται. ν ἐγ ὶ δέξιἱ πνίγω, ἔλοΐ οἢ εἰς ξατατιῶ 
«νιγώ,τοτ..ὄλυνιγον, ὃς ρα ΠΟ νοος ἐσνίγεν, γηάς ὃ ἔπτατ. 2. 
ΡαΓ. πνιγησομαε. 

Πνυ 9, Γοηϊοὸ ἃς ροετῖοὺ ἀοτγαέζο διησπιοητο ργο πέσυυτο ἔοι ἐπὲ τ 
πευ τον τα. Ρ] ΓΛ Δ ΠῚ ΡΟτΟΡΑΠ]ν οἱ ΟῚ τνίῳ εχ πνύω,γτ χέω ξποῖς 
χυτὸ ςΧ χνω. 

ποσιω, ἔτ. 1.4 Ἐν Ατεῖσιι ΠῚ ΡΓῸ ποδύσω ἃ τῇ ποδίζω. 
Ποει, Αττισὲ ΡΤῸ ποίει ργαίςηβ ἱπιροτξς ἐγ, ἔτι ὰ τνοσα ποίῳ Ατ- 

ΤΟΟ ΡτΟ ποιέω. 

Ποϑέρσκε Οἱσὸ Ρτο ἐπύϑεε (ει! ἐπόθει, δ᾽ το ργι πιο αυσπιξτοΣ 
ἀοῖπάς ἀπήοχο σκϑνργρηρεν λέγον ΟΥΒῚ ποϑέω, 
Πόϑεστιν, Δ οΥ{{τ.αεγῖι, ἐπ τσατοὶ (Πεσπασο ποϑέω, ξαςδητς ἔπτατο τ, 

δξλιυ.ἤση [ΟἹ] πὶ ποϑύσω, [πιὰ οἴ] ΠῚ ποϑέσω, ὃς φα!ἀςπὶ Ατηοὸ, 
ντ νοϊαπτ πομμ  {1:α [115 τα ἢ πορητικώτερον τᾷ εἴϊε δξῆτιηδη- 
τίθιις τ μαθοῖ αυτοσι ἀοῦς, 1} Τωπίσασι [ειὶ ροειίςαπν ἀϊι- 
Βαιεητι ἀεῖτα ἔξ! ΟΠ ε ΠῚ ΡΓῸ ἐποϑεστιν, δῖς ἴῃ ἸπΗ Ὠἰτίαι. πιοάο πὸ 4 
ϑέσω Ρτο ποϑῆσωι ἀἰσϊετ το ρος Ηοπλεγιπὶ ΡΊατο νἤις οἴ, 
ἀϊσεης ἀριια Ειηϊαυ]ντιπν ἀκετι ποϑέσων ἴδρο εἶ δὸς αἰτίας. τη ἀέαιις. ὦ 
εξ ὃ κύων ἀπόϑες Θ΄, ἐγ ἀριιὰ Ἡοπιοῦρτο ἀπύθητίθ» ΟΠ 
ἀεπάενϊο ΠαΠΊΟ ΓΟ ΠΟ ΔΓΕΓ, 

Ποϑημῆναι, Ὁ οτγισὲ ργὸ ποϑεῖν:ὰ τῃοπηιαῖο πόϑυμι νο] ποϑαίνω γτ [οτῖ τ 
δὲς Εὐματιι, Γξ 411) ρο ετίοαπι ἔκτασιν μαοτο αἴπιπς ΡΓΟ ποϑό- 
μῆμαι. 

Ποιεείμβυ, Ὁ) οΥοὃ ἔτε ο πη ν εἴ Το πὶ οὸ ρτο πσιούῆν, 
Ποιῆσι, τοπῖσα ράτάρορο ΡΓῸ ποιῇ» ργαίφης Πιρίαῃέξιι. αθξῖυς ἃ 

τῇσπγατε ποιέω, Ε 
Ποιὴσ ὡς, Γ)οτςὃ ΡΓῸ πορύσω, τ! ἀέπηη τς ποιησεῖς ὃς ποιησεῖ, μχῸ ποεῖτὶ 

σεις ποιή εἰγᾶς πς ἀεἴπςςρ5, ἔτι τι ἔξ, ποιίω, 
Ποιμὸμῶ, [ατοτιν οὶ χιόνι ν ἐγ δ] ποιμαίνω, ᾿ νς 
Ποιοίην γποιοΐης, ποιοίη, τι ῖρα ἰαβοχίοπε ΡΓῸ ποιοίμη ποιοῖς ποιοῖ, ς(, 

ορτι δεῖ ὰ τἰιεπλᾶτε ποιέω, ἶ δ Δαν τ τς, 
Ποιοιωΐτων, Αττῖςὸ ἸΓ] ἀεν ρ ΓΟ ποιείτωσαν: σΘ ΠἾτιι10 Ρ] π04}] Ῥαττῖσ, 

Ριαἤδξειροῆτο ρτὸ τειτῖα ρετίοπα ρἰμτιληροτιργωίαξὲ στὰς 
ἃ τἰϊοπηαῖς ποιέω, ΓΝ 

Ποιῴμω, ρτῸ ποιοίζω. Γγογίση τη εἴϊο τγαάπητ νοὶ Αἰ  σιπη,ν το 9 
ἴῃ ὦ ὃς (ιδίοτίρτο ἰργα ριξε αθ οοήσπι ποιέω. ω" 

Ποκίξατο, [)ογὶοὲ ργῸ ἐποκέστετο, [5 ]Δἔο Ππ}}}} Δ ΡΤ ητΟ ΔΟΥΠΤ, Σ, 

τςά.ν εὐ δὶ δέει] ποκέζω. ' 
Πολέσκετο, Οηϊςὰ ρτὸ ἐπολεῖτο [ει ἐπολέετο, Πα δ΄ δτο ρυῖ πυίτη ατι- 

ξιποητογάοῖπάε Ἰηΐδγτο σκ ρτ ἰπηρετγιραίιν οὐδὲ ἀξξ, πολέσ Ν 1 
ΟΧ πολέσκω ἀετίτιατς πγΑ}159[Δέϊο εχ πολέω: ἱ 

τπονδύμῆνον, Γ)οτἰ οὶ Ῥτὸ πονεμνον. ραττὶς Ῥτα ραί, ἃ Τλοτῖςο εἰ ὁπ 
αἰτο πονέύῖκαι ρ Ὸ ατονούα:οΧ 4110 ὃς ᾿πηρ οΓξ. πονέοντο ροετς ρτὸ 
ἐπονοιυῦτο, Ππς ἀρ ηλοητο ὃς σοηττγαξεοις ΠἰΔέγηαιις ἴῃ 0.1: 
της. πονήσεζτο ῬτΟ ὁ πυονήστετο. μα ΑΔΕΒ 

Πόρε,ρτφτοτπηρ δινν εἰ ο τ, ια δε ια, ααριηφηζο σάτοηϑ Ρτὸ ἔσορε ἃ 
τῇ πύρω. τ 

Το τα γε τὶ σὲ ρτο τορόστιγε τς ΓΙ αιρογια ἃ Ῥοτῖςο τῆς, “οταγων 
ῬΓῸ τρφστέγω. Ἄ᾽, 

Ποτοίγχυωῖν ἀρὰ Ἡοίγ ς.Γερίτιιτ οχ ΡΟ ἤτη ΠῚ φερσορ μίξομν Πλοτίοά ς 
δζ τρίπιπι ἃ τ|ν ποπάγχυμε, τ οπάο ςάτοῖ. ἍΝ 

Πυταικὴ ἐτὸ τόρ, ἃ ρι οὐ στη ᾿ορίτιιγ οχ ροἤτιιστι Ὡροσταορόι ἐμέο ς, 
Γλοτίςὲ τεϊ  οπὶ ἔοττα 5 ργὸ Ὡρρσεάχε τόμίω : Πσηϊπσαητ 1δῈ.ς 
ροσκὰ ἐπ] εῶτῳ, ξιττί τη δά αἰ Ἰαιιο) ἀυς νο] ΡεγμςηΓε. 

ὅτεχε, τί ἰοηλ ργο ὠρόσεχε ἃ εἰϊδα ποτέχῳ ρτῸ φροδέχω, (ΟΝ 
Ποτήωυ, πη] ἴτετ [οἰ ὸ ργῸ Ὡροσεῖναι ἃ τ ηταῖς τρόσειμα, ν ΠῚ 
ἐρηἴο1. Με} Πα Ργεμαροτγίςα δ ΟἸοατοταπι, τοῦ τὶ νόμον ὀὐδοὲς 
ποτὴ μῇν. ᾿ 

πλ}]} του σαπὶ ἐς τ ἀξ οηςην ἀπρηιοητί ραττῖοὶ ριρτςτιρεγξοίνν,ς 
ρα ὰ ρφσ οἷς γομὰ), 

Ποτεύξρχετιι ἀπο αι ΤΠ Οσ οΠῈ οἴ ρτῸ ρ’σ δέρκεται, 

“ἢ ἣν» 
Τίοπιδὲγ υἱυ θ. ρτο ὥροσ δεδωγ μῆιθυ, Γγοτίοατα ἐτιφοπι 6. αἴσοπς ἢ τς ἀμὸν" 
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{τί δω, εὐ ἄς πὶ ἐπιοδο ρ το ὠρρσίδῳ:αοτ.}, ἀξὲι Πιδἰαμξι, τπσάὶ νὰ 

“σοχείδω ὕῬτὸὼ ὡρρσείδω, 

Τοτιμαΐξα τ» ἰτ ἀς πὶ Ρ ΤῸ ποσερζρίξατο ΑΒ ]ατο Ππτυ] ατιριπςητοιαο, 
τ πο ἀ1π|5 ν ΟΓΌΣ Ποτῖς] ποτ μοίπω ργο ὠϑοσμα ἥω, 

Τποτιόοσετῶ» ΠΠῚ ΠΕΣ ΤῸ τορρσθοσεται. 

τιοτόσϑων ἰ ἀθππ ΡγῸ τρεσοξω ἀἸοῖτιιτ αὖ {θαι Γλοσίσιις αὶ ἀέπι- 
4πς σρϑσινίσσ ταν ΡΓῸ τερσνΐοσεται 8ί Ὡρραδιρόσεται ἀϊοιιτ 1 ἄς τη, 
(Δ ἶδεις ΠιλμΠ 1 αἰ! νετα σοπηροπτα,αςοποι ἃς ΠΟΘ Πα ΟΓα- 
Ὀτο οσσυγτγιης τατη ἀρια ΑἸϊος Ρϑετᾶβ 9 [1 Πὶ ἀριιὰ ΤἩςοοτὶ- 
ταϊη » ἀρι4 ξὸς οτίαπι 41] ριοί οτατίους Τ)οιίςα {ετὶρ- 
{οτιιὴτ. 

πραϑέειν»Τοπῖσα ἀρ Βτποηρὶ τοί] τίοπς ρτὸ τραϑεῖν, δου ϊ.2.4- 
ἔχμι πα πῖτ, ποῦ ϊς ἃ τπευπατο δέξιμ. τρϑω.. ξαςίδατο ἕαζατ. 2. 

προϑώς Δουλ[Ἐ.2..ἐΐοραϑον τγβοΓροΠεὶς [ἰτοτὶς αὐ ςοττῖρ᾽ οηίδπη 
Ῥομαἠτἰπιᾶτι ιια: Ὀτειῖς ες ἀςθος Ἰῃ ροπυ τίπια ἔμτιτ, 2. 
δὲ δοτγιξ,2, 

τηοαϑεὶς, ραττὶςὶ ρ. οτ τ ρα ἤτι ἃ τῆειπιατο ἔξ τι πικοράσκω ᾳεϊοπ- 
τε ξατατ... ἀξ α. Φρᾳσω, εχ πρό ἔλέϊο ρεγ (γὩσορεη οχ περβίω, 
ντ ίωο Ἰοςὸ ἀοειι!. 

Τιρανιχθεὶς, ρατιϊοὶ ρ. δου τ. το ρα Πτιι.ἃ Τλογῖσο τμοπιαᾶτε τρανίζω ρτο 
«ρίκυίζα, Ὰ 

πρεπέρᾷν,Τοηϊςὰ ὃς Ποιςὲ Ρτο πρέπειν» ρτς ΓἱαΕαϊτι ναι, τῆς- 
αὐτά αρέπω, 

Πρήξα,οτηπ.ταξεῖα ἱη ΕἸ τα πο ἀϊ, ἂὸ τοπῖςο τπεπιαῖς αρήσσω 
Ῥτο συρῴηω. 

Πρησε,ἀοΥ [ταν “Ἐ11. 10 1ς, ἃ τῆεηγαῖα Ὡρήϑω » Διιρηηοητο σάγοης 

Ιοῃῖςο ποτε ῬιῸ ἔωρησε,γο] ετίᾶπὶ ἃ τἢια ΠῚ, πίμωρημι,οχ ἱπιῆτ, 
πρῴω.Ν ηάς ἰπῆη ρῆσαι. 

ΤΙρία)το, ρ ας ορτορα ἃ τῇ τρία μα, ν λάς ὃς “πη ΡοΓΕ, πρίατοραισπᾶ- 
τὸ ξᾶτοῃϑ ΡτῸ ἐπρίατο, 

Τιρεῶ εἰςοράττισιάοτοῖ. ρα Π. ἐπρί δέω εχ δξῖ, τ οπια. Ὡρίω ἔειι πρίζω, 
ἀοιέτο ρτιΡ γι ρα . πέπεισμα!.οΧ ςοά.τ]}.ο  ἀοτ. τ, ξγ, ἴῃ Ειαρίσαι. 

Πρίω, Αττῖσο ρτο Ὡρίασο 5 ΡΤ ΛΜ ΠῚ Θηἴτ ΓΟ ΠΕς ΡΓῸ «ὐρίασο ἀϊσυ τς 
ὡρίχο,οχεῖηρτο σγάοϊης Αττῖςσὶ «ρίω ςοητγαξξ 5 αο ἴῃ αιντ Α- 
τ ΟΡ. οὐ Ὡρίω παῖ δὰ σοὺς ρ ταί ἱτηρετ, ρα ἃ τῇ, αρίαμα!. ΔΙΔο αὶ 
ασρίω τεπηα 4 οαιις οἴζεντι ἀἰχὶ 

Τπορέδειο, ρτατο πιο ά.ν ετοὶ ὠφρδαίω [εἰ πρρδαέω, 
Πορένκε, τΤουὶς νοσα ἢ: 5 οἰγο ἔχ αν ΑἸ Π οἰ υτίοης ρτὸ πρρῆκο,οτ, 

τιαξὶ πάϊς. ἃ τῃειη ρρίν, αςΐεητε ἔατ. τας προήσω. εχ ᾿ππ}. 
νει Ὡρρέω. γτορι τὴς. Δ0τ6 πὶ χοτι{τἴὸ οἱ : οἰναταέξουΠι- 
τἀπὶ σηἴπι ξαταγὶ σοι πηιῖγαι σματατογι ἴσα ργατοτῖτι, ντ ἴ- 
δώκα ἡ 4116 ἔϑυκᾳ., δὲ Πυλ1]65 41]. 

πρρέμῆν,[οπὶςὲ ει! Ποτιοὸ ρτὸ ὠρρεΐνω αι ἃ εἰν δοτ.2.ἀΕ, ἱπῆη, 
πιοαϊ,αΡ ἐοάἐπντἤοτη. 

Τρῤες ἀοτ.2. 4 Εν, 1πιροτιπτοάὶ αν εοάεπι. Ατ τοϑεστιν εἰϊ τογτῖα ῥ᾽ - 
τὰ} δοτ.» ληάῖς, εχ ργιηγα Πρ ««ρῤίω αἱ ἐοάοπι. ἀφ 

Τί Ξρόειν, ρτατογι χα δπῖ ρογ.α ξτ1π..6χ Ρεγξςέτο ὡερῇ αγὰ τ]απιαῖς 

εἰμὴ εχ εἶω, 
το»; μᾶν,Τοαἰςὰ ἃς Ποτοὃ ρτο φρρίέναι ἸηΠαϊτίι, ρτα ἕξει ἃ τὴν 

φροΐημι. 
Πεοΐηλειλοτα,  ἰηάὶς ἃ τ ἐπι. ωρρϊάλλω, 
ΤΙοός, ποτ, Συπηοά, τηρεῖ πιο ἀϊ ἃ τσ ηλυ τωρ, ἵνμε, ρετ ςοητγαοηξ 

ἔιᾶιις εχ φοῤεο, αιο Ιοπο5 ΟΧειηρῖο σ ξεσεταηῖ εχ ὥρϑεσο, δ] - 
απ τοῦ πρόσου οἵδ Δοτ.2.Πη6 4. ἸπηΡο ἃ τῆς ΠῚ. Ὡρρσίημι τ ἄς πὶ Ἔχ 
Ἰοιΐςο τϑρόσεο σοητγαέτι!5. 

Τρρσένου, ΔοτΙτ, 2. πτοά, τη ἀ σατιὰ ἐπα πταῖς τροςέϑινωι, Ἑδᾶιιπι 
ἁὐτοιη εξ ἤος Ὡροσέϑου, {τ απ εχ τερσέϑεσυ, ΟΧΟΠΊΡΙΟ 10 τ 

πἰςὸσ. 
τιρρσείνα »λοτ.Σ απο πάϊς, ἃ τμμο πγ,πρρσαιρέω, τοττυδητο βατατιπι 

5. ορφσελινα Ἰηαῆτ. πῃ  Πλυεφσέλω:γ πάς ΔΟΥ  ζ.2.4 ξγ111. τρρσεί- 
ς Ἀον,Πιςί, τορρσειλόμίω, συ15 1{Π|4 πεφσείλε οἱξ [εςιη 4 Ρετίο- 

πὰ Πηρ.] 4115. Σ 
Τιρ»σελοδμᾶν, [ατιτ.2ια τί πι ΠΠς,οἰαάδεπι τἰλεπηδτῖς, Ἔχ 4010 ὅς της 

βη.ΘὩρεσιχᾶν. 

Τιρρσέτσωσε, ἷατο Ατιϊοὰ ρτο τερσέπαιξε ἀϊχῖξ : αιιοΐ εἴ λοτ.ῖ δᾶ. 

Ἰηϊς ἃ τῇ τορφαπώζω. 

Ποισεπλάκη,οτ. τ ραίἱπά1ς. ἃ τῇοπι. Ὡροαπλέκω, χεΐςπτῖς ἔτ... 4, 

τρραπλακωῖ, 

Πρςσέδϑιν, ἀοτ.; τας ἡ πά!ςΟγα! ἐπιρογάτίι πιο], ἃ τποπτάτο αξτία, 

«ροσίνμα. ᾿ 

Ππρσηΐκτα, ποά Ηςε [γε αἴεττ ΡΓο «τρρσίοικε, εἴς Ρτςτιρε
γβοξειραί. 

γοτὶ πρρσείσκομαι : ὨἱΠ ππα} 15 τοηΐσαπι μά ογς ἀΙρμεμβοηρὶ 

ἀϊαίν Πα ρτο πρρσεΐντωι νετίϑ ε ἴῃ νος [δ Οτίρτο νὰ τΒεπιατ.- 
ἔτι. πρφσείκω, ἢ 

Τορσἡ “ᾳτοναοτ πιο, ἰπαϊς ἃ τπστη Εἰ προσίνμι, [αεϊεητ
ο ξαταγ. 

τιαξτμ περσήσα,εχ 110 τ δον. δξιι.πάϊοι προσ κανυλιτατα 

εἰναταζγογιειςα ξωτατὶ ἴῃ οματγα τευ Ἐἰσατη ργατεγιτι : ]μάτη 

τρρπἰκὺ μαΐοοτς ὄἴϑυνα φιοαιε, ἐδ ὠνᾳ γίμ) ἐγκοὶγδζ Βυϊιίπηοάϊ 4- 

11 ποτον υάς ροτεῖς. ὦ ρρσηκοίρμῆν Θ΄. ᾿ 
Πιρρσἀ σευ, ας του 4. οἰ Γἀἐτη τις πγ.εχ ποροσέω, Ῥᾳ 

Τρφσῆχε, ριατογιρεγξεξι, Αἔξινογθὶ περυάγων Ρῖὸ 4τιο Ατεῖςῖ προ- 

στεγήοχα ἀϊσιιητ. μὰ 
Υρρσοίσηθϑιε,αοτ. "4. ἰ ση εν Βγο ἀϊ, ἃ εἰπε τ ρσφέρω πλατιιδη 

987 
τς ξατας αρρσοίδ ω δϑ ἰπειἤτινςο: δ προσίω, Ὁ 

Πρϑσοντονάοτον πγο, ορτιπηοάν, αν χῶ, τῆς. πριρσίομιγντ φρλῶνοϊτο 

ἃ «τρρείϑνμι, Μτ1ὰς Πτοίμίω, 
Ἡρήσε,νιάς ἴῃ Πρόκ, 
Πρύχος,Δοτ. 2. ἕν, (δ᾽ η δ, πιο άϊ,ἃ τ᾿ ς πὶ. τ ρρέχω πιυζασητς ἔἕατν 

2 προχα οχ Ἰηα τὶ, τ ρρχ ἕω νης ἃς ΡΑττίοὶ ρυρρο αν» ὅς πις- 

ἀἴα νοςς πρροόμ., 
Πρρτειμοίμιωναοτ. "της, Ορτιπγοἀ ἃ εἰναι, ρρτέρινω ξλοϊςητς ἔτι" 

τιιΓ. 2. πτρρτειρώ,͵ ς- 

Πρρτιζάχλεα) ΡΤῸ πρεσβαΐνη, Ὁ ἰηϊτῖο Πουϊ οὔ οἱ. ἐπ ἥπς Ιοηϊςσαπι 
ἀιρ με ποηρὶ Βαοῖ ἀΠ ΠΟ] τι οῃςτη Ιτιάςηι γεγὸ σι ορτιάπηω Πο- 
τισι πὴ οἰζ ρτῸ προσείπω, 

ΠρρτιδεΓμῆν Θ- {{πλ}ΠἸτοῦ Ποτίοιιπι εἤ  αθεης ἤπια! αὐθηιοητὶ ἄς: 
τγαξξ]οποπὶ γα] (γπσοροη ῥγὸ πρρσδεδεγμῖλθ: νο} προσδεχόμε- 
»Θ- ἃ Ποτῖςο τἰγοπὶ. τ ρφτιδέχ μα] ΡΓῸ πρεσδέχομαι. 

Πρρτιείδοιν 10 4116 ΡΤῸ πρρσείδειν,ὶ ποροτιαΐδω ΡΙῸ πρρσείδια, 

Πρρτιελέϊν ) “οἀδα πιοάο ρτὸ πρρσελεῖν, «04 εἰἘ ἀοτί.Σ. ἀδεῖα; 
Δη Πα οὶ, τἰοιηατς τ εοσαιρί ξασίεατῖς ξατυτ.2 πρρσελαῖ, Χ 
ἱπιιῆτιεπις παῖ, τ ρφσέλω, ἸΆ το «πρρτιόοτομαι Πρ ΠοΔη5 σρρσ- 
βλέπο, εἴν ΡΓῸ παρρσόσσοριαι. τοι! Αἱ οἰἸοῦ οὔ ἔστγιοτ ῬΓο πρὸ 
σοπῆομαι). ΝΞΟ ΠΟῊ «τ δ9 τι Π] υφσοίμἱθα. 

Πρέβαλεν, Αττῖςα (γυστο ργὸ πρρίβαλε : οι. 2,6 πάϊς. πο ἐ 
αἱ ἃ τῃσπ. απ ρρζάλλω, : 

Πρφυΐϊβη ἰτί ἀεὶ ρτο κυ ροίζη, δουὶξ,:. αῆι, ᾿πάῖς, πηοάϊ, ἃ τοι ε 
τε Ὡρέζημι, δὶς Πρώγομφε ΡτῸ πρρέγραφε ΤΙρφυδιδείξατο ρτὸ 
παρρεδι[δοίξατο Δοτὶ[ἰ.τπης ἀ.ἃ κορρδιδάσκωῳ ΤΙ» α' δωκας Ῥτο προί- 

δακας 7 Δοτίίξ. 1. ζεῖ, ἱπβηίται. ἃ τῃεπηατ. πρρδίδωμιν 
Πρέϑηχοι ΡΓῸ πρρρί ϑηχανδοτιὶ τι δεῖ πάϊς ἃ τμεπτατε πρρτίθῳ- 
μι, ΤΙρυκεν διευυόυον Ρ ΓΟ σιρρεκεγδιώόνεν, ΤΙρέπεμ ψε ρΡΓΟ τ ρέσεμψος 
Δοτῆ τ. τἀ ξετυ. “πιά σατ, ἃ ἢ ςγπατο αι ροπέμεσω, Πρυτέγϑιόυσαν ΡΓΟ 
«αρρετενϑιόυσαν : ΔΟΤῚ «1. ἃ π᾿ ρρτινθτυω, Πρχτίϑει ρτὸ σρρετίϑεινργςῖν, 
ἱπιρεγέιν εγθὶ πρρτίϑημι εχ προτιϑέρ, Πρετρέπετο ΡΓΟ πρρεσγέπε- 
τὸ γΡγατοτ. πιροτές ἐξ. ρα πε ἃ τπεπιαῖς πορτρίπω, Τιρρύτυψαν 
ΡΟ πρρέτυοσαν: ΔΟΥΙῈ, 1. ξΈ111.ἃ ατρρτύτῆω, Τιρύφείλες ρτὸ προέ- 
φειλες»ἱπηροτίςεϊ ἃ τῃεπιατς πσερφείλω 5 ΔΙΡΊΏΕητΟ ΕἸ Δ ΠῚ (ἂς 
ΤΟῊ5 ΡΓΟ τρεωφείλες, ΠρεχΑΥ ΡΓΟ στροέ άν γ ὃς τρέχοντο ΡΤῸ προέ- 
χοντο, τάς πὶ ἤπε ἀυ σιΠδτο ρΓΟ περρείχοντο, Τἢ 4115 ΠΟ ΠΟ 1Π:- 
Τιρῖτὶς ἄς ας Αττῖςα (γυσεγεί!5 ε ὃς ὁ), γεῖ ἐο » νὲ νἤι5 ἀδιιμαὸ 
ἄοςει. 

Πρέῥωμαιγᾷοτ.2 πε 4. ΠΡ ιη ὅν, πο εἰ ἃ εἶν. ἔξ, προΐημειςτιῖι5 ρτῖαια 
Ρἰατο στ ρφώμεϑτι, ὃς τοττῖα ὡϑήωνπαι. 

Πταίίω »ΔΟΤΙΓ.5.ἀξττυ.Ορτ. πιο ϊνὰ ἐσ πηατε ἔστημιν γε σταίζο αὉ 
ἵστη μι, 

ΓΕ τέ μήμ(Θ- 5 ραττῖς! ρ. οτλ[.2.τη ς 41],α ςοάφιι τμοπηαῖε.», νῖ τά: 
μῆνϑ. δῦ ἵσυμι, 
Πτάτο,Δοτ. 2. πιο. Ἰηἀϊς.εἾυ Ἐπὶ νοτὈϊ ατιραίοητο ςάτεης Ρτο! ἔ- 
«τ τατο, ᾿ ηάς 1ΠΏι1.π|ττέϑτιι, ὃς 1π ς ΟΠΊΡ, διειανπεέϑει ἀρ α ἘπτῚρΡ. 
1η1τῖο Μεάεξ. 
Πτέῶτη.ἀοτ.2. πιςά. Ἰπἤη. πιο δέ, γποορεπ παρ επς ρτῸ πετέϑϑαι 7) ἃ 

τἢ στη, πέτομαι:ν πᾶς ςοπηρ ὔθηπτέῶτῃ ἀρυὰ Εοπι, Α]1) τατπεπ ἃ 
πτέῳ ἀοτίαλτε γηδίιης. 

Πιτίιδα,, ΔοΥἹ[τ. 1 αξιῖαν ἐγ] ἵπῆομι ἴῃ ἴῃ ΒπΙ τ τι ο, ντ 40 ἴσα- 
μι εἰ στίωϑαι. : 

Πτήσω ἔτ. τ ἐγ ἰποᾶς ἃ γεῖθο Ἱπῆημι, γτ στήσω Ὁ Ἰσημι, εχ ἐπιιῇτα- 
τὸ τἰτοπγισστάω, 

Πτοίμέω,(νπάς ἴῃ σοτηροί, ἀριὰ Ρ] το ςπὶ ἀπ Ῥ]ιδε. αὐώα τοιτο) 
Δοτ.ζαποά,ορτατι αυτά, [γ υσοροι Βαίσξῃ5 Ρτὸ σετοίμίωὰ τἢ), 
πέτομα!. (Οὐυνάλτη ταπηοι ἃ πτέω ἀετλιαι 6 πη Πππτ 7 φαΐ εἴα 
δάδιιης ρτὸ πτεήμίω ἀϊοῖ νι ϑοῖτο ργὸ ϑεῖτο, οἷτο (νη «εόσοιτο)" 
ΡῬτο το. 

Πευχβεις» ραττῆς. ἀοτ τ αν ρα ει. ἐπ)υχβίω, εχ ἀξ. [Βσπγᾶτς πύσσω, βα 
εἴεητο ἔμτοῖ. πῇ ύξω. 

Πτωκαζέυβν, [οὐ οὸ πὰς οτὶςὲ ρτο πηωκ ζεινργαίςῃς ἰπῆη δξι ἃ 
τῇ ἐπι. π]ωκάζω, 

Πτώσω, [ετ.τ.ἀ ἐγ. 1ηάῖς,ν ογδὶ πίπδω εχ πτόω, 
Πυϑέδαι»αοι.2.πτοά.ληαῆς, ἃ τ᾿ Π}. σέων 9' αἴομαι ἔστ! Πευϑομαιξαοϊό- 

τὸ ἔτ. 2. πυϑούμαν ηάε ὃς ραττίςυπυϑέμῆν δ, 
πύϑῳ,!ουἱςοὲ ει Ποιὸ ρτὸ πύϑου,δου ας. ἢΠλΡ.πτοἀϊ, 3 σοι, 

τβεπιᾶτε. ῇ 
Ππύϑναι»τοηϊοὲ ἰτάςπι ρτο σύϑῃγοτὶ. 2 πιο. Γαδ᾽ απ ξθιαἱ πλοάϊ 

Ὁ σςοάεπὶ, 
Τιυϑοίατο : γηϊσὲ τατ νπι ρτο πύϑοιντο,αοτ, πιο, ορτατ. πλο ἐϊ7 Ὁ 

ἐούοιη Αἵ πύΐϑοντο ε[Ἐοτ.2. πιεά,ληἀ. πλοάϊ δὸ οοάεπι γεγο; 
ΔῈ ΠΊΕ ΠΤΟ φάγε ῃ5 ΡΤῸ ἐπέϑοντο, ᾿ 

πύσει ἔμτοι Αι ν ογοὶ σύϑω Προ οδητῖς ρυτΓοξαοονν πες δι βατ- 

τὶς. ἀοτ.ῖ ρα ανυδϑείς. ΐ : ἔῃ 

Πω, ρτὸ πόϑι μὲν εξϊλῆπ ἀἸο.1ἢ ρ δ ίοης ἱπηρεὶ ατὶτι,αξξῖι, ἃ τθς- 
πιᾶτε πσῶμι. νοἴθητ αυϊάατπη γεσθητιοτος ΒΓΑΠΊΠΊΔΤΙΟΣ : ΘΗΛ 

ἁρυιά νότετος βταΠΊΠΊΔΓΙΓῸ5 δὲ Ἰεχιςσορταρμος Οταςος πμ}}|8 
οεευττῖς πνοπτίονπος ρου γψατίπαπι αυϊάςπι, ΑΠοαυΐ ας 
Ῥοτίσιπι εἴτ ρτὸ πε, Γ 

Πώχεαι, τοπίςα ἀϊαϊ γῇ ἀρβιμοηρὶ ςἐγουθβεχαι Ῥγο σαλδν 
[ξευηάα ρετίοπα Ργαίςφης 5»). ἐπάϊςατιμὶ ὰ τμεπιᾶῖς πωλϑομίαια 

Ἴοπν., ΘΟοο ἢ, 



ς ἊΣ πο κρῖον : 
πιαλέεσει , Του] οὲ τάς πη ΡτῸ ἐπ᾿ ώκεε» αϊοέζο ὑτϊ ἤλιῖαν δα σπιοπ: 

το; ἀεηι!α ἀῆηοχο σκὸ, ργρτετῖ τ, ἱπιρετεςέξιαξε οἰαίάοπι τῆς. 

πιᾶλιπωλέω, ᾿ Ν ὅ πὶ 

πιαλέσκετο, φιοαας ἸΟ πιο πῇ οἴ ὑτὸ ἐσυωλέετο, ἀετταξῖο 1τιάσιι 

διιστηςπῖο ὃς ἱπίσστο σκοντ Πιρτὰ ἴῃ πολ ἐσ κετο Οὐ άλπι τὰ πη δα 

εχ σωλέσκομαι ἀοτί πάτιπι ἐπα ϊιης πο ο ἱτπρ ογἔσξξιι πὶ γἀεπιρτὸ 

᾿τϊάςπι αὐρπισῆτο.. χα - 

ποχϑ᾽μίω,τοαϊ οὶ ει Ὠοτῇοὲ ρτο ἐσαλύμμ, (αδ]ατο Ππιιὶ δὰ- 

σπιοηῖο Ῥτοτιροτξ, οἰ [46 πὶ πωλέομα). 
8᾽ πο ξ ὁ ὃ Ε ὃ ἔ 

Τιωλήσταιοἱοηϊο ὕτῸ παλήσῃ, ἀ ΠΠοἱπτα ἀρ με οηροτξιτ, τιπας .ε- 

τα [ἀἐπὶ πώλέομω. : : 

πώτσω, ἔαται αέτιν ΠΟῚ πίνω, ΕΧ τα πνιπμι (ει πόα. 

Σ ἌΤΕΤΙΣ,, φαγαῖς!ρ.ΔοΥ .2,. ρα πε. ἐῤῥαίγην, εχ 
δέχιιο τῆθπιατς ῥέγνυμε [πα ῥήασω ξαςῖςπτς ἔξ 
ται. ξγῖν ῥαγα ν᾽ μάς δι ἔπτατο. ρα τι, ῥα - 
γέσομαι. 

Ῥ΄αγϑεὶς, ραττίς, ΔοΥ τρια. ἐβῥα ϑθίω 5 Αὖ δέξιι. 
τἰνόπι.ῥαύνω αείξητε ρυ.ρεγξδές. ἔῤῥαγχαφραίῖ,. 

ῥαμμα ΑὉ ἀοάςιῃ οἰ οι {ἀ.2. θη ἐξ. ῥαὐωσι:ἔαςῖς εὐἰπι ἔὰ- 
τιιγ. χ.4 ξἘ ῥανω, 

Ῥ'ἁσατέ,λοτὶ [Ἐντ.4 6 Ἐ π|:} ΠῈ ῬΈτΑΤΙΙ πηοά! ἀ τῃείγατ, ῥάζα Ρτὸ ῥώνδ, 

δρια Ἡοπτδγαπι : ἡ πάξ ἃς ρτα  ρογέςξξ, ρα π|.Ποπϊςιιπὶ ἐῤῥα- 
“φεται Ρτὸ ἐῤῥασρῆόοι εἰσὶ, δοτι τιις ὃς ῥαόσατε ἀρ] 1ςὶ σ᾿, ποτὶ 
ςδαία. 

Τὴ χθεὶς, ραττ!, Δοτ. τ; ρα ἐῤῥαϊχθίω, εχ τι..4 ἐξ, ῥαίσσω, 
Ῥέε (ει ῥέεν," οπϊςὲ ὃς ροοτιοὸ Φοίπρτο αἰρῆισηζο Ῥτὸ ἔῤῥεενερ τα. 

τ βεγξιν ουδὲ ῥέω, 
δέζεσιε, το ηἸςὲ ̓ τϊἀεπὶ ρτὸ ἔξῥεξζε,α δ᾽ εξζο ρυτη πὶ δρπιοητονάο- 

πᾶς ἀπῆεζο σκειρτπηροι αν, νογθὶ ἑέζω, 
Ῥ εἰμ» ΓΟ πῖσα τυ οι ὃς Ροετῖσα Ἐροπτθοῇ τὰ πη στγὶ σάτα γ ΡΟ 

δέ: ρτα δ᾽ πῶ, αξλ,ἃ ἘΠ ἐπι ῥεία ργὸ ῥέω. 
Ῥ'ἐξειε,οτ. 1 αξξι ορτοσιοῦ!, ἃ τ. ῥέζω. Α11) ταπτεπ [εἴε τογηθςογε 

τά! ηζ ἴῃ 60 αὐ ἥρθω ἀεάμςεηάό, 
ν᾽ δἴσω, ξατατ, τ. ἀδία, νογθὲ ῥέω,, ἀΠιπηρτο υ, γε νέῳ Ειςῖτ 

«ανδύσω, 

φυγυϑη, ἀοτί τις ρα τη Π οἰτίι πιο αι 7 ἃ τἰδπιγδ, αδξται. ῥήγνυμι 
[δὰ ῥήοσω ξαοΐξητε ξυτατ. να ει, ποι ΓΟ] πὴ ῥαγωώ,. [ε4 ετιατη 
ῥνγολὐςόσις ἀαρ] Ίςεπὶ αοτἠτιτι 2. ὃς ἔῤῥαγον δύ ἐῤῥνγν Ποὺ ἃ 
πλήηω (οἴσεις εἴς ποι ταπεὴπι πλαγίω εχ ἔτ ζιπλογιγ [ςὰ 
δτίατη πλυγίῦ, εχ ἔξ χισλυγώ, 

β᾽ στὶς, ρατεῖςῖρ, δου, ᾿ι ραίπιι. ἐἠῥηϑίω,, αἴ τπὰ Γι. ῥέω ἐπεὶ το 
ἔατ. τ αέξ, ῥηΐσω, ὃς Πσαἰῇολητς, ἴσο τοξογτιτ δά ἀγρρῥύω : Ὁ Δο- 
τ το ἀτιτειι {ΠΠ0 ἐῤῥη θέων, οἱ ὃς ἔστιν ρα, ἐνϑυσομαὶ, 

Ῥλξαραοτιε, τ, αξθι πῇ αἰτίη. ἃ τοηγατε ῥέγνυμι ἴοι ἑφτὰ ξλοϊσηῖς 
Βαταγα, αἐξία. ἐνίξω, ΑΥ ῥηξαώτω εἴν δοτηϊ. τ αὐδιι, ἐπηρ ογλτία. πιο - 
ἀϊ,αὉ εοάεπι. 

Ῥήσόυτο, Ἰοηἰ ὸ ἃς ροοτίςὰ ἀςπιρτο αἰιρήλεητο ρτὸ ἐῤῥύσαντοδο- 
τὴ [τ τ πιςά Ἰηαςατῖα πτοία! αὐ ρα Πτιτμοπηατ. ῥέω, Πρ πΙ ἤσαπτο; 
ἀϊςο, 8ς Ειεϊεητέ ξατατοι δεῖ, ἑέσα, Ν ἡἀς ὃς Ῥατεὶς, ῥησπὲ μῆυ Ὁ». 
Ἀεξετιηξ δυξεπι ματο ὦ εἰγορϑίω, 

Ῥικι ώσεαι, [ουἶσα ἀϊρμτμοπρὶ ἀΗ]ο] ατίοπς Ῥτὸ ῥικνώσηγξατ,  πιεά. 
ν ΓΙ δέξιμῥικνόω. 

Ῥίπτασκον, οἷς ἔγποσρε ρτὸ ῥιαταζεσκον : πος ἀυιτοπη ῥιωτείζε- 
σκον, Ἰοηΐςιαπι ἵτίἀοῖπὶ εἰς ργὸ ἐῤῥίαν τειζον,, ἀθίεξζο ρτιπιῦτα 
ΔιιρπΊοητο , ἀεϊηάς ἱπίεττο ἐσκ, ργατετῖτ. ἐπιρεγξεέε, ἀέξει. 
γοΥδῚ ἑιπτάξζω, 

Ῥ᾿'ππᾶμαι Ατεϊςιιτα εἰς Ὀτὸ ῥίτστομω αν αξὶ πο πι ῥίστω, 
Ῥφϑεὶς, ρατεῖς! ρου! ΠἘ.»ὐ βῥίφυω,, χ τἰνοππατ, ἔπι. ῥέπτο ἔς  ἐπ- 
τς [πτπῖτ.5.ὀφώ,πηιτᾶτα τη ἴῃ αὐρίγαταηλιντ ῥα πω ῥαφώς, ν πὰς 
ἀοΥ Π.2. ἔῤῥιφον, ὃ. νοος Ῥα[πιιν ῥῥιφίω.Ατ δου! εἰς ἐῤῥίφϑιω, 
νηάς ῥιφϑίωδαι ἴῃ ἱπΠπἰτῖιι. 8. ραττῖς!ρ. ῥιρϑεὶςφίτοιτι αταγ ρα, 
ῥιφϑυίσομαι. 

Ῥ εἰς, ρατεῖς, ότι}. ρα ῥϑίω,οΣ αὐλίύνοπι, ἡδω,άοπι Πρπτβςλη- 
τε φυοά ῥέῳ. 

Ῥύτο,τοπῖτα ἀἰρμτβοποὶ ΔΗ ΤΟΙ τοις Ρτὸ ῥύκε, ταί. ἱπιρετ. ῥα, 
ἀ τέγη ἔσεμω,. 

Ῥ᾿ύνϑι το πη Δοτ. 2. ρα , πηρόγιπιοάϊ ἂρ οοάςπι ἐῤῥυίω,γτ τύπυϑι 
δὺ ἐτύσι». 

Ῥ᾽υήσομαι, Ἑιτατ.2. ραίιι. εχ δου ὶῆ, 2. ἐξῥυίω,, ξαξζο εχ τἰνοπιατο: 
ρυως 

θυϑῦαι, χοτῖ [παι ραίπι, Ἰο Πεϊττυ, τι οἱ , ἃ τμεπηατς ἃ ξξίπι, ἑύω, ν οἢ 
ἃ ρα, ἑύομαι. 

βόμω 9 Τουϊσὸ ἀειπρτο αὐνοπηοητο Ρτὸ ἐῤῥυμαι : Ριστογίτιρογέεξε, 
Ρ τι. επί ςπι τβεπνατ, ῥήώ [οι ῥύΐομα. ΝΗ βοείας μετ ίγπ- 
ττεῆῃ λέζιπη εἰς ἐχ ῥίομαι » ντ λούμω οΧ λάομα. (εἴτε ἐδῶτῳ 

Ρτο ῥυεῶκῳ ἄς ἰ9Ἰη τὰ ααποταθο- 
ϑδοντο, ἴτ 4 οπὶ ΡγῸ ἐβῥώοντο : ργατειῖς. ἱπιροτέςξξ, εἰπίἑειαι γδγδ] 

βυομα,. 

Εδυοπόω Τοπῖσο Ρ]εουαῆπο τῷ » νοΐ Τουηῖσα νοσα 8 οἰγφι ἤσχο 

ὙΤΘ(Ο] τίοπιε ρτὸ ῥυσνω ἀἸσήτιιγγγτ ἐρόω ρτο ὁ ρα, βοόω ρτο βοώ, 

οὐ» 
Ε 

ῥ᾽ ὅξαρπροϊβολιδ φυλάξαι » ες δου ε, τὶ πγεᾷ: προ γατη, ταοάϊ ἃ 

Ῥ᾽ δῶτι 5 Ῥεγ (γ πᾶτε Ρτὸ ἐὺ εὐὅτε ἀἰς] ττσ ἀτης σταπηπδτῖοΐ νοῖς- 

Μξυτονφιιοά Η-οίγ ο}».ΟΧροπ. ἐῤῥυ 

Ῥ᾽ «νοὶς, ραττῖς,Δοτ. τ ἐβόα, οχ ἀξξ τμοπι,ῥαννυμι [οι ῥόω, βλςῖδη- 

τῆ ςαι. ῥυύμα. 

τεϑοαοπιαἀπηοάϊμπτι λούδϑου, θαι σουτγαϊέουῃς Αττῖσα ρτγ 
χὐνόϑει ν Γγραγὶ ΠΟΌ Π115. : Ψ 

ἐ ἐῥυσοιτο, ἔσωσεν, εἴς ρτάτοτ, Γι πὶ- 
ρεγέςξι ραίπι. Ὁ ἐοάσαι ὑνεγηστο ῥέέομαι » Ἰομῖοο πλογο σι 
Ροεχῖοο αδιςξζιμτι παρε πς δι ιρτποηταη, ρτὸ ἔϊῥυτο, γε λύτο 
Ρ[Ο λέλυτο, ΝΙΠ ας ρεγ (γπσορεα εχ ἐῤῥύετρ ν εἴ ἐῤῥύστετο ἔι- 
ἔγμαι εχτ [πιο ἀςεγαέϊο ἰτί ἐς πὶ δ σΠΊξηΓΟ 9 ντ λύτο ἐὰ ἐλύςτο 
ἐχδλειπι ρτς ἀϊσαδτ πο πθ.] 1. 

τε ΡτςτιΡογξι ρα , ἔῤῥωσμαι. 
Βώσα, ἕατοτια ἐκ. εὐ ειη τι. ἑώννυμι ει! ῥέωγντ χανυμι τα χόω ξαςϊξ 

χώσωΝ πᾶς ἴῃ πιεαϊα νοῦς ῥώσομαι, 

Σ 

Ῥτὸ σφραγίζετω, τοῖς Ἡ εἴν οἢ. Τονίσιιαι εἰς μθμῖι 
ΡῬ[Ὸ σημφίγεταιὰ [ΟΣῖςο ἡτίάοτα τἰιοητγατ, στε. χμπονμρ οηαν 
μαίνῶ ρτὸ σημσίγω. ἡπιδι 

Ὁ Σααὡν»ρατιῖο ρ.ἀοτ.2. να. ἃ ετοπηατε σήπώ Σωμαμοιῖ: 
πατττ-  ὋἼἰχεῖοητϊε ξμτυτ.2.Δἐϊηι. σεεπώ, γτ ληχω λαχων χαμοδιίθαν! 

πλήσσω πλαγώνηάς Δο.1.ἔστωπον, ἃς 'ῃ Ραί, ἐστέασξυ, εχ 40 ἰθδπα, Γ 

ΡΑΠ. σοι κδαι δ ραττὶς, σεεστίς, 
Σωρεῖ,βιτ, 1.4 ἕξιν εἰ Ὁ] στείρω,ντ χαίρω ἕλοῖτ χαρῶ, Υ εἴτις δυτοῖη νογ- 

Ρο σαίρω Επτ᾽ ρ᾽ 4.15 Ἡεσιθα. ἀξ. Σαίρειν τε δώ κερκίσιν σ᾽ ων 
ἐφεσόμω.Ατ σαροῖ, εἴν ἃ γεγο σαρῥω 9 ηἰο λιιὶς σείρω εἰἘ (ν - [νδϑυδ, ποῖος 
ΠΟΠΥΡΉΆΓΏ. "έλοοια 

Σαφίωνιω 7 ἕατατ. τι αξξητν οΥΒῚ σπεφίυΐζω,, Ατεῖςι!πὶ Ῥο σοιφίωϊζω, χὐπρκησα μι 
Σαχθεὶτεραι τἰσιλοτεν ΡΠ. ἐ σοίχθιω, οχ αι τἤς Πν, σοίτα, δι, κοειστα 

Σάω,αριὰ ἨΟπλοτιπηοάο εἰ τουτῖα ροτίομα ργατάπιρεγιαξζιπιο - δε: κίαμάι 
ἀο (εοιμάα ρταίςητιβ ἔπυ ροτιΡεῖ ἀροσοροῃ ργὸ σείωξε,, ντ ὦτα Ἰοψιοἱ 
Ῥτο τας [οι ἐτεζεὰ τῃ πὶ σαώξζῶν, [1 ἐπηρ οτέςο λυτεπὶ Τομῖ- υρεὐ τόπο, 
ςαπι ἰιαθετ δι σπιςπτὶ ἀςεγαέϊι με ΡΓῸ ἐστέω [χὰ ἐστέωζε, Ω [- Σπλῆν ϑο νὸ 
αιιάπι ἤιὴτ τι ἐπιροΓ. στέω ΓλοΤ] Γι οἰΐς ἀϊσαητ ΡΓΟ σοί, γεύ- ἐίδεσνς 
[ο χἱπϑ τποτς [)οτς0 5. ἐχ τπδηγας. ῬΑ. σείομαι 5 [ασίουτς Π- 
ἱπηρογαται. στίεο, στές, (νι ὃς (οοτηἀὰ ρογίοπα ργῶτ. ππροτίς ΟΣ ΝΣ 
ΡαΠΠ. ἐσαύμύω ξοάειη πιοῦο εἴϊε ροτεῖξ ἰὸς στέω , ἀοτγαέζο ααι- {{|ιπεὐ, 
ΒΠΊΘΑΓΟΥΡΓΟ ἐσοί,, 

Σβέσε, Τοπῖςα ἴξιν ροοτῖοα αι σπηοπτὶ ἀοτγαδείο πε ρτὸ ἔσβεσε, νὲ 
σβέσον Ῥτὸ ἔσβεσαν : ΔοΥἡ 1.4 ὅ} 1... ν ογ] σβέννυμέ εχ ἱπυτατο 
τμοπναῖς σβέω, ἔχοϊςητο Βιτωτ αι αέγιι. σβέοσω,, ρτατροτΕ, ρας 
ἔσβεμω ὃς ΔΟΥΤΟΡ4Π ἐσβεϑϑοίω,ν πὰς Ἰἰωἤη. σβεάϑ ναι, ραττὶς σε- 

ὡρεὶς»δς ἔαιτα, ΡΤ. σβεϑοησομαι. 

Σπιν σης κὸ - 

ἰαιο ιν ἰού; 
{μπενι 
ΠΣ 

χπ ἐπ έροιτος 

κἰο κι θα 
Σζησομαι, αι πς οἵα αἰ εἴταν ἔτι, πιο, γετθὶ σβέννυμι εχ σβέω. Ἰυπ ον κ οί 

Ἐρφο τϑῆγεη ριτο 14 ροτίπις εἴς αν.2: ρα, εχ δοτῖτ.2.ἐσβου, πἰδακι: 
πάτῃ ἔπτατ.2, σβι, ἔχοίτ δοτ.:. ἔσβον,γπάε τρ ρα Ποὺ νοςε ἔσβιυ, 
εχ τὸ σβήσονω (εττὸ ξμτ,τιαξὶ, σβήσα,ν 6] Δοτ. τ. ἐ σίβηστε . ταὶ] 
πηῖἰ οςου τς πιεητίο ἀριιά Οτγαοος σταπιπηλισοβ δι Ιε- 

χισορταρῆος. 
Σεζαϑησαν, Ποπῖςα αὐ σπιδητὶ ἀοτγδεϊ σης Ρτο ἐσεξαίϑινσαν; ΔΤ. Ι. 

ρα Τὰ εἰν. σεζα ζόψαι. 

ὁ τὰν 

Σπίρυμοτιβ (ε! 

σαὰτν 1 0 ὃν 

ἀδηχτραιν 
Σειϑιεὶς, ρατειςτριαουλ{.1. ΡΠ ἐσείνω εχ αξὶ, τ

ς». σείω Βαχῖδηῖς ἩΠΑΥΝ 

ἔτ, σείσω, παν. 
Σέσαγμαι » Ρτωξοτιτιροτ ἔς ἢ. ραῆπι. νεγδὶ δῖ. σ εἰν, Κ πᾶς ἰηῆ- παρῇ 

αἶτῖτι, σεσεὗχθαι. 
Σι σαρῆα ρατὶ ἐς ιἴταπιιρεπιοχ ργατι πιο άϊο σέστιρα»ἀο ὙΠ τὸ ΕΧ σαΐ- 

ρὼ Πραὶϊἤσαητο ἀκουσίως ῥεισγω, (ει εἰκ ἕστον μειδίαμα πάρ ὦ, 1) 101- 

Δ πδε 

Ῥυ[οἱο 

Ι ἡ ὕμην αἰ γίηνς 
τας τὶ ΠῚ σισηρήα, ΜΓ, γὐ γτοΐσ της ἢ ᾿ ὲ ἸΡΝΑ γοΐσμ:ν 

Σεσεῖϊδλαι ρτ ρει ἔσέτι ρα ἔτι πη. πτοά!, 8 τνοτλ, αξεῖμο στίω ἕαςϊξ- ΠΝ 
Ἴ)" 

το ἔτ. σείσω. 
Σέσυπέρτιρογβ πε άςν οτοὶ δι σήπα, λεϊοπτῖς ἕπτ. δι ποη (ο]ὰτπ 

σαπώ, [τὰ ὃ σνασῶ, ν Δ ραττῖς σεσηπῆά. 
Σέσηρχ,ν ε] ροτίτις σέτῃρα, ρτυπιςάν εΥ δὶ σαίραγντ φαίνα ξλοῖτ έφηναι 

(ει! πέφηνα τν πάς ματτῆς!ρ. σεσυρὼς, ἃς ἔοεπηῖπ. σι επ. σεσηρῆα : ΡΥῸ 
400 ραυὸ δατὸ παθιιΐπιιις σεσερζα, Ουξάδῃι ἃ σέρῳ ἀετίθατς 
ὨλΔ]ητ, 

Σεύα,τοπῖςα διιρπιεπτὶ ἀετγαξίοις ρτὸ ἐἴσδια:Δοτῖίε. ἑν ας, ΥοτῸ 3 
σευωγεατοας Πατατὶ Πτογα οπαγαζεετιπιςανντ ἐχδνα Ιτϊ ἀεί γο- 
ες Υπο Τα σεύατοτρτο ἐσδίατο:  η4 6 Ρδιτῖο, σϑυάμᾶν Θ΄. 

Σδϑω,ρεγ (γ πσοροπ ΡΓὸ σϑυα ἅλω ὙΠιγρατὶ αἰπιηῖ Βιδιηγητῖ. αυΐ: 

ἀλπὶ γεσφηγίογοσιος ἀπιοπὶ σευάόρω οἵ τεττῖ8 ΒΕΓΙΌΠΑ ΔΟΤ.ν 
πιρά, ἱπερι σε, οχ οοὐ τ πὶ. σϑίῳ, 

Σέ ψαϑε,Δοττ νοι Ἰη ἢ ἃ τσια ἐξ, σέζω: ρα Δι πε ΠΊ δοταληβηναδ' 
ςοὐ. ἢ οπι.εἰἘὰσυφϑίωα,. 

Σήκαϑειν, Βατοτῖσα ἔγποορο Ρτὸ ἐσηχεέόθνησιαν » αἰ εξῖο Ππλι]} ἀμ 
ϑΠιοητο ΠΊΟΓΟ τοπϊςο,αοΥ Πξ αιραίπιι πάϊς απο δὶ, ἃ τμ τι λέξω, 
συκάζω, Αρυ δι. ᾿ 

Συμανέω, τουῖσα νοσα ς οἰτοιπηῆσχα τοίο]τίοπε ρτὸ συμανω, ως 
τισιν γε} χιαίξιν ἐσ δὲ σημαίνω, Αὐ εοάετῃ ἃς δοτὶ(τ.13.4 ὅπλ. ἐφηΐ τος 

μῆνα οι ἐπ ἤει, σημγαις 



ΠΥ  ηη 
θοἠμιιεὶ 

ἐκ α 

ἡδαιηκείω 
᾿πιχμμὴ 

ἀν 7 

γε μτητο: 
π ἐνις μμίῃ τ 
ἐπὶ αἰω τ ἢ. 

Ὁ πριν, 
εἰν, 

τργαβαρ. 
μοσ ν 
ἀϑοαμ]οι. 
αὐ πυν ι- 
ΝΡ πὸ εῖ- 
πῆρα ἰκης 
γΩ ΚΖ, ἰηγεί!, 
κἰν ὀπηξουι- 

μὲ μοιηιπ) 

ἡιαιμα μι 
οι μακιί μί! 
βδῶς μεν 

ἐῤαοτσω, 
ἀαοηβοὐφω, 
“τα τοῖς ἐδ ὸ 

χει φνανα 
ΣΝ 

οἰρῥέδιον 20, 

εὐυσιρα πῆι! 

ἜΣ 

“οὐὐυρααν 

κα σρ δι: 

.Σ δ, αἷὰ {δ 

ἣ μα μὲν 

με ἦν πφ65 
" ἐμ: 

ιωρηβ (δ, πὶ 
πὰ 
τὶ 
ἰεόϑ. 

ὺ 
'Σ 

ἡΘγυϑεὶςρατεῖς, Δοτ. τ ρα. ἐσιγύϑιου, καὶ τῃοπγ. πε, σιγώω ξιοίοητς ἔα. 
1.σηγήσω, 

Σιηῖν» Ὁ οὐἹοὶ ΡΓῸ σνγᾷν, τς Γἰπῇπ. αὐῈ αἷν οοάοπι τῆςπι. 
Σ αφϑ μα ἀοτ τ ρα πῆ. πγο α , ὰ τ ἢν δ σκείπω. 
ΣκΑδᾧ ῥτὸ σκέψει τη ΡῈὲτ σοητγαξ ῖο ΠΟ ΠῚ» ἘΧΘΠΊρτΟ ρτίμς δ᾽ πιοτς 

Τοσῖοο (σαι α Ῥεγ Παρ ξαττι πιο ιὰ τἰλο τη. ἀἘλι, σκεδ αἰννυμι 
ἃ σκεδεοίζω, ΔΉ 

ἸΣκήλῃ» αι ΗΟ πΊΟΓ. ν(ατρατιΐτ ρ τὸ ἕν αήρ ἃς σκελετὸν ποιήσῃ,» Ἐπι- 
ἢατὶ. αἷς ες Ῥοτίως ἃ τμεππατο σχαλλω του αξεῖα. δι η- 
αι, πο ἀῖονε ψήλῃ ἃ ψαλλω παι ἢ ἃ σκύλω οΠἴοτ, ἔσειε σκεΐλῃ, 
τ αγατελλῶ ἀγα τειν} εἴγε λλ ὦ, αγγείλῃ.. Ψετιητάπηοπ σχανιω Ἰοη- 
ϑὲ ἀϊπετί παι Βαθ ες Ποπι βςατίοηςπη. ΑΙ οαάοπὶ οτίρίης εἰ 
Ὀρτατῖαι. σκήλεις αριιὰ Η είν. χροπτατη σχελετιυ σειε ξηραίειο: ὃς 
ἰπβησκῖλαιοαπάςπι Βαθοης ἐχροῦ, 

ἸΣχιόωντο, ΤοπΙ οὲ ̓ΓῸ ἐσνεῶντο, Ὁ] εὗτο ργὶ πὶ πὶ αἰ!οπηοητο, φοῖπάς 
Ῥίεοπακὶςὲ Τηίοττο οὐίσιι το Ὁ τα νος ]] οἰτοιοῆσχα, ργατετ, 
Ἰπηροτ. ΡΠ ν οὐ Οἱ λέξι σκιαί, 

Σαλίῶω . ΣΟΓΙ. 2. 1η ΠηϊτΙ πιο. ἃ τμεπιατο σκλῦῆωι,, ἔχέῖο εχ 
σκλέω τνμᾶς δὲ Ρνατογιρογξςεϊ. 11, σκληκα,, οχ αι ραττῖς, 
τσκληχίς, 

Σκόππαζέμηυ, τοπὶοὲ ἔειι Τοτί ςὲ ρτο σκοπιώζειν, ἢ ηΐτι ρα τ, αζεῖι. 
ἃ σκοτι ζω, 

“Σκυλίώα,»Δοτ.2.ραἰ πῆ. πιο 1]. εἶν. σκυλοόμω. 
ἸΣκυλμανεῖς γ ἔχτιιτ. 1, ἀξλία, ἃ τμειπιατο σκυλμαίνω : γοΐ οἴ πὶ ἔμ- 

τιγ. Σ᾿ 
Σμυγεὶς» ρατεῖσιαοτοτ ρα, ἐσμυγην,οχ αξὶιτΒοπησμύ χα ξλεΐςπτς ἔι- 
τιιγ,2. Φξ, σμυ γοῦν ἐγία αὐρίγάτα ἢ της άϊατη, 

“δειςοἴεοιιηἀα ροτί Παρ. Ροετίοΐ ν εγδὶ σύω ρτο σώζω : ἀ αι] δ ἐπ 
“Πυσϊαπέξ, πτοιο εἰ σοῃ τὸ σωξῃ, Ἐτ σόωσυ ργο σώζωσι, Ἠογπὸτ, 
Ην γδ δὲ μὲ σόωσι ϑεοὶ , κἡ οἵχρισ᾽ ἵκωμω), 

Σοδ ἐπιροτατηι Ρτδοί, Ρ5 {{Πππ|. ν ἜΓὉῚ σοίορκαι 5 ΡῬΕΥ ζοητγδόξί ΠΟ ΠῚ ἐχ 
σός, νῃάς τοττῖα ρογίο μα σου ἅδω,, ρΡεῖ σοηϊγαξξί πε οχ σού- 
ὅδω : ὃς ἰξοιπάα ΡΠ] τ. σούῶνε ρον σοἢ γα Ἑ]Ο πο τη οχ σύεθϑιε, Α΄ - 
᾿οχαὶ σοὶ ε[Ἐ οτί πὶ Ρτοποπιοη ΘΘῊἸΓ1{] σα Ίι15) ἐχ ΠΟ πιϊηατὶ- 
Ὁ συνε! σός. 

Σπαλεὶς, Κα ΟἹ Τοὸ ῥτο σταλείς : το οἵα ραττῖς! ρ.4οτὶ τ. 5. ραίπι, 
ἃ τῆχεπηατε δόζηι. στέλλω ξλεϊδοτο ξμτασ, 2. σταλώ, δὶς πολ ἀϊ- 
οατ ᾿ἰάς πὶ ΡΓῸ στολίω. 

Σσαξεὶςοραττϊς τ οΓ,2. ΡαΠ, ἐσπαῤρίω, εχ αέλιι. τἢς ΠῚ. σπείρω ἔαςἴδητα 
ἔμτ.2.ασαρώ, 

Σπεϊο,τοπὶς ὁ ῬΓΟ ασου ἀϊοιτατοτο ΟἿ τὰ ρυϊ πιὰ πὶ ἀἸρ ιν τποησο να 
ἀπ εογἀοί πές Ἰηΐογτο πιοῦτί ογατία ι. Εἰξ ἀυτεπι ἤος σποῦ ργϑ τ’ 
{ες νε] δου.».πηοά,νεγθὶ ΡΟ τί οἱ σπάμαι ἔδει απέομαι Πρηιῆςᾶ- 
τς Ἰάο πὶ 4110 ἃ ἕ πορράν νης δί ποτ.2 ἰηἀϊς, ἐσπόμηω, 

ΣΣπείευϑο ἰτί ἄς τι Το. ἀἰοἶτιισ Ῥτο στηιλαῦυ ἴῃ 2ο.2.4 ἐν. δ ἢ. πιο 4], 
τοί! ατὰ ἰτίφοιτι νοσαὶ! οἰγοι ἔσχα Ἴπ εω,ἀοἸηής ἔλδλ ἰγν ἴο- 

«οἶς πῷ ὡχᾶς Ἰηΐοττο ᾿τάοτη πη οτγὶ σαι τντ ϑείομθο ρτο ϑώμν ἢ- 
᾿ τ ραϊῆσαῃτς δἰιτοτη απείομϑυ Ἡ εἴν ουπορόυϑ αἰ μὴν, ακολεϑσουδωυ Ε{14; 

4Ὁ δέξιτμοπι σσώ, ϊ ; 
Σπεΐσωτοτοτ δε, πῆπ,πτοάϊ, αὐ ατϑ. τ οπν. ασένδα ξποίσητο ἔπτα.τ, 

απείσοω,οχ ἱπιι τἰνεπι, απείδω ἡ πάςε πεν ος 5 ἀοτ..1Πῆηαπεί 
στιάϑτι!, ὃς Ῥαγτὶς, σποιστέμϑυίθ.. ν 

Σπίνδεσκε, τοπςὲ ρτὸ ἔσπενδε,α τε ϊο ῬτΙπιὶπη δι σπηοητου ἀςϊη- 

ἀξ δηποχὸ σκε ρτ.ἢπιρογ. ξξ. εἴα ἐπι νοΓδ] απείδω. 
πὲς, Δοτι[ς. οἱ αδεῖαι. ἔπηρεγ. πιοάϊ 5 ἃ τοπιατο σπώςς ἔλοἴοητε ἔι- 

ταῖν. τ. απτήσω, ποτ. 2. ἔσσον, εχ 4110 ξαξξιιπη εἰξ πος απὲς» Ρ] οοπα- 
πο τῷ σορτο σπένντ χος ΡΤΟ δ ἡ 984 ξογΠΊΑΠῚ νΟγΟΓΙ ΠῚ ἴα μὲ, 
πᾶτὴ τίϑηι ἴῃ δοτιν.:, ἤπτροτ. αξει. ϑὲς Εαςῖτ ἵνον ὅς Τη4ς σοι- 
ῬΟΓ «γίατες : απιῦο {15 η1 βςαπεῖα λέγε 9 εἰπένροτγο ν!άοτιγ μος 
{6 Π18 σπιῖν Πιτρ υτῇ οὔτε ργο ἔσσω:ντ ρτς σοί ξς ασώ ἢ σπὶ ῆς. εἰκο 
λυθώ, το ἑἴσω : γε] ροτίμς μας ἀπο οχ 1Πἰς ἀπ οθιις ξλέϊα Πχητ. 

Σπέϑϑω ἀοτ.2 πτοά,ἰπῆμυπιοάἰγὰ τς ηλ,σπόμαι [αέϊο ἐχ ἕπομαι, ἀξ - 
Ρῖο « ὃζ εἴτις ἰΙοσο ροῖτο σ. 

Σπέτε, (εοιπ 44 ρον, Ρ].Δοτ.Σ. στὲς, ἄς 4 Ραι]ὸ «ητὲ, 
ἹΣτόμῆνοι, ραττιοτ," πο, εἐσπομίω, εχ Ῥοςτῖςο νογρο σπομσι ἕχξϊο 

οχ ἔποιίαιι γε μαι ὸ ἀητὸ εὐῖανη ἀπῃοτΔ}}} ἴῃ Σπέϑαρν πές ςῦρ. 
ἔψησπουν-. Απῖθο ἀρ Ἡοπιογ. » 

Σταϑεὶς,ρατγεῖς,Δοτ τ ιραῖ ἐς ϑίω,οχ δἔττίιοπι Ἰσημιοχ 4110 ΔΟΓ. 
εἴξ δὲ Ἰηπῆ. «-αϑίωα,» 8. ἔιτ.2 ς-αϑήσεται. ' 

ἸΣτείϑηε ργο στῆϑε,ντ πήμπλαϑι ργο τείμπληθιρτα πυροτι δέν, ἃ ταο- 
ΠΊατ, ἵσνμι, 

Σταϊμᾷν. στεῖχε, σταῖεν, Αττῖσα ἔγπεορο ῬΓῸ στειίνιδυ,, στεεέητα, στειίη- 
σάνγγτ ϑεῖυδυ, ϑεῖτε, ϑεῖεν, ργο ϑείνωδυ,ϑεί᾽τε, ϑείησει νγδοτ, τ Δξζ, οΡτ. 
πιοάϊ, ἃ τι, ἔστησε, ΐ 

Σταλίωζαι, ἀοτι[.2. ρα Πημ.ἸηΠηἴτι πιο. 4 α ὅτι. τβεπτας. στέλλω 
ἐλοίσητο ἔπτανζιπέξηα.σ τειλ οὐ  Πτ, 2. ἔστολον, Μη ς ραττίς, 
στωλείς, Ἀ 

Στοί μῷν, Τοπὶ ο (οι Γλοτίοὰ ρτὸ σαίαι,ντ φυὴν ρτῸ σία. 
᾿ ΟΣ ταὶ, Βοποτῖςα ἵν πσορς, Παλε εἰιπὶ Τοηῖοα ΔῈ Π ΘΙ Δεττγαξεο- 

ΠΟΡΓΟ ἔσασανηντ βό ρτὸ ἑξασαν,αο.ν» ἀξξ 1 ἰς,πγο ἀ!,ὰ τη π1. 

᾿ ςμω, 

Στοὺς, ρατεῖς. οἴ αἴ4οπΊ Δοτ.2.ἐεύω 4] ἐοάεπὶ τῆ ςπι, ᾿ 

Στείλαντο, ἀουτν.1, πιο, νου] στέλλω 7 ΔΙΡΊΠΕητΟ ΘάγΘΠ5 ΡΓΟ ἐτ 
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στείλιαντο, Π ΟΥΟ ἸΟηΐςο. 

Στείομῆν Τοηϊοὲ Ρτὸ τ ὠυῖυ, τς ὍΤατα ᾿ τὶ πυὶπι νοςα]! οἰτουπιβεχα 
απ "αγδοίηάς ἔχλξια {γ{{0]ς τῷ ανᾶν Ἰηΐςγτο πιοτεὶ Βιατία ἡ ντ. 
σπείομῆν ραχι} ὁ {ρτὰ ρτο ασανωῆν,αοτ.2. ἀξία. Γαι μέξοπιο- 
ἀϊ,240 εούευη τἰοπι. 

ἹΣτέομεῆυ τ] ἀτπὶ το ς διμων οηΐςα γος] !ς οἰτοαηῆςχς ὦ τοίο]υτῖο- 
Ὡς 1 ἕω ἃς {γ1{{ο]ς πῇ ὦ. 

Στερέστα, ρΟετἰοὲ πίοττὶ σα Τα ργὸ φερήσπι, ποτ, ἀξ ΠΗ. πιού ἃ 
τῆς πη. σερέω Πιδίοτιΐεπτς γογθὸ ς εοίσκω, 

Στερϑέμν , Δριι4 Ἡ εἰν  έτιπν Ἰερίτυτ, ἐχροῆτισι στερηϑίωῦαι, Ψὶ- 
ἄστιιγ ἰρίτοτ ἤαθεγς γηςοροη Ππιύϊαιις (γτοΊ ςη ρτο σττρν" 

αὐδᾶν » ἡἸοα Τοηϊσιπι ἴσα Π)λοτίςιπ εἰς Ῥ͵ΓΟ στερηϑέζα;ς γι βῆ- 
υᾶν ῥτο βίῳ. ἱ 

Στέρξαι,, Δοτί[ξ. 1 αξξιι. ἔῃ Παϊτία τη ἀ41,ὰ τόπιαῖς στέργα οΧχ 4ιο 
δὲ Ραγτῖς, τ ΡΑί, ςερχθείς:ἕαςὶς οηΐπι ρτ. ρου ραί, ἱπάϊς, ἔξεργμαι, 
δ δοτ.ι ἐφ ρχβίω, 

Στεύτα), Ἐπίξατμυ ρεγ [γποορεη ἐλίδιιπι αἷτ εχ σόλεται: ηυοά ε 
γί ρα. ν οτὶ δόξα σ-ἀΐω ἐλ] οχ στέῳ ΡΙεοηαίπιο τῶν, ἴ- 
τἰδέπταιιο ἰπ ἐπηροτξε, σεύτο ρτο ἐρόύετο, (θίατο Πιπα! ἂα- 
Βιπξητο. ἘΧροπιτιγ νογὸ μος στεῦτο 4] 15 δὲ εθεζαοῦτο: αἰ]ᾶς υ- 
σιχνειτο 9 [115 ἵστατο: 41 Ρτίπιατὶα οὐκ οἰ Πραϊβοατῖο γῦς- 
Ροτε οτβίποπὶτγαμοητῖς οχ σώ, 

Στέψας » ραττὶο!ριαξέλο, ΔοΥΉῈ, τὶ ἃ τμοπιαῖς στέφω, ἐχοίοητς ἔα, 
τιστεψω, 

Στίωμῆν, ΤοηἸςα νος] ἰς εἰς πῆσχα τοίο! υτίοης Ρῖο ςὡμν,λοτ, 
.Δξς, ΠΙδ Ἰπιπέξι πιο! ἃ τῆ οπι ἴςημι, 

Στύη ΡτῸ ς-εὐη,α γοτίο 1πη ἃς " ΠΙδ άτο,ντ φθηνν τὸ φϑεείη,τείςς Επι- 
ἴτατ. Α1}) ταπιοη ρἰεοπαῆπο τῇ ΡΓῸ σ οἀϊέξζιπν ν οἱ αν. ΠΠεαν 
[ξᾳιεπάο, εἰς ορτιπιοάϊ:Πος αιιτο πη, οσῖτ σοπέμη δῖα: νεγοδὶ- 
σὺς Διτειη Δοτ. 2 αζ, τῃςπιιθοίξιη, 

Στ, Ἰηῆπ. οἴα Γ]ο πη ἀοτ. ἐςίω, εχ ςοδ τῆς. 
Σπι σα γᾶοτ 1. τ] Πη. πγοά],αὉ ἐϑάςπι τις, ἕαςί ταῖς ἕατα ας ἡ- 

σώ; εχ Ἰπα! γοΓθο στάω. 
Σπτίω » ΤοπἸςὸ ὃς Ροοτἐοὐ ἀοπιρτο ἀιιρπΊοητο Ρτὸ ἐς πίων τοττῖα 

εγίοπα Δι]. λου .2. δός, Ἰηαἴς αἰ ἐοά τ μθπι. 
Σπηος ς γς γα γα ξτιιπη αἴθ ηῖ εχ σέο, στ ησοςέῃ, αιοά Τοπΐσαπα πα- 

ὕεγς ἀϊρβτβοπρὶ ἀ"Πο]ατίοποπι Πιρτ. ἀνχὶ: ἔα ξξυπ((παιιαπι) 
εχ οῸ ἀπιητ ςἐξαίϊ αῷ εἰν οἷ οτίαιπι εχ στείῳ, τ’ εἰῃς, εἰν ετίο ὁ ΤΏ 

“[ἀρίοτίρτο:χυᾶῆι βοτπλατίσαςπι ἰςιιςπάο,ν ΐσις {π|ν10- 
(οτὶ Βεπάιμπι ἡ Ειμοι τ. σ ίω. τήν, στύη. , 
ΣτίχεγαοΥ "2.4 ξξ. Ἰτρετιπλο αὶ ἃ το, στείχω, αςίφητς ξατιγιιπι 

γιστιχῶ. 

Στεχβεὶς, »αττῖς, ἀοτοτ ραί, ἐς ἰχϑίω εχ ἀξ, ἢ 6πι. ίζω, 
Στύρεσως δοτο απ ἢ πο πιοά!, ἃ τ πη. στορέννυμι, ἕασΐοπτα ἔμτιιτ. τ, 

σπορέσω,ΟΧ {Ππ6Π).σορέω, Τὴ οοήοπι δου τιδέϊ, τ ἀϊσατία! πτο- 
ἀϊ ροεῖα - ορέσαν ἀϊσιητ, τοπὶςὸ ἀοτγαέξο δι! οπηοηζονρτο ἐςο- 
ρέσαν : ἰεἸΔέπισιια γοος πηφάϊὰ στορέσαντο ΡΤ ἐςτορβστιντο. 

Στρατθωντο, Ἰοπϊὶςέ ρτοὸ ἐςρα ἧστο. ἀετηρτο ρτιπιὶπὶ Δυρτηξηζο; 

ἀεῖπάς γοςα]! οἰγοιηῆςχα το Ὁ] τα, ἴσιο ρ'ποπαϊιοὲ ταίειτο, 
Ρτοΐπηρετιν ει δὶ φρατείομαι. 

Στραφίώα,,λοτ.: ρα  ἐηΠη πιοάὶ,ἢ τῆ οπα δ, ρέφω, ἑαοῖςητς ἔτι 
ζιΑξι ρα φῶ, χοτ.» εἰ ςραφον. 

Στρεφϑεὶς, ραττῖς,ἀοτ. 1 ρα ἐφρε φϑύωυ, εχ ςοάεπι τΠοΠι, 
Στύξωμι, χοτ τ τ ἀπ ορτατοπιοάϊ , ἃ ΤΠ Ώ},ςυγίω », πηπξιαητε 1- 

Ῥ΄μπι ἃ σύγω : Ζιδηαθδην ΠΟ ΠΠ}} μος αι} ἔμτο, τ ύξω, ΡοΣ 
σου τγ Ἐσμο πὶ ἐδέξηπι νεἰϊπτ ρχ φργήσωγε Χο ΠΡΟ ἡ δί Ὑ ἃς δ' 
δἰσεπητίθιις ἴπ ξ. 

Σύϑεν, Βατοτῖσα ἴγποορε ἃς τοηΐοα ἤπη}} διισπιοητί ἐςεγαξείομδ 
ΡΓῸ ἐσυύθησαν,λοτ.1.Ρ ΓἸηἀῖς,πηο αϊ ἃ πιο σεύω γε] σύω: γιό 
Ραττίς, συϑείς. : 

Σύσι,χιοά Ἡοΐνς, αβξοτε ρτὸ ἐλϑὲ, ποῖα ρ ἡ πναπι νά ετο νἱάοταν 
Ργὸ σύΐξνντ κλύϑι ρτὸ χλύειτίϑι ρτο αίο, ὃς Ππ.111 ΑἸ ντίϊς ρτς - 
ἴδω ἱπηροτγιαδ εοάσαιν σύω, ΣΝ ἊΝ 

Συμβάυν, Ποτίςὃ ρτο συμξιϑαι, λοι 2.ἀξτίμ, Ἰ ἢ ρι πιο αἱ, ἃ τι, 
σύμζαμι. ᾿ 

Συμποϑὲν, ραττίς, Δοτ, τ. αἴ σεωεποθίω ἃ τἰαπισυμπίναγίαςϊεηῖς ξὰς- 

τΕ1Γ.1 συριπόσοωνοχ ἰΠῈ ἤνεγθο συριπόῳ. 
Σιωαγοϑωοει,ραττὶς. ἃ ροοτίφο γογθ0 σεμα, 

ζι αᾶλιπι εξ εχ σιωαγείρρμκα. Ὁ 
Σωωάραϑει,Δοτα τις ᾿πῆπ, πιο ἀϊ κὶ τι, ἐξ, σεωεΐρα, 
Σιυωαρήρακπω, τ ςτογιρεγίς ζ. ραἤτι. [πἀϊσ.πιο ἀ],αΡ ἀξ, τῇοπιαῖο 
σωμαρράοτω: Πα Ὁ ςτ αἰιτοαν ργστοῦ δ σ πιοητα πὶ Λτο ΓαΠὶ τοάι:- 
ΡΓΙσατίοποπι ἀπιάτιιπι ᾿πλτί Πα πὶ ρα (οη τὴς ἰἰτογατιπι, ντ ἀρῆς 
φφτὼ ἃὉ ἀρξω, 

Σωωυΐηκα, τους γος4115 οἰτοῆσοχα Δ ΠΟ] υὕοης ρτὸ σιωῆκα)θ-- 
τι τ ἐξ. νεγ δὲ σεωΐνμα εχ συωϑα, δα Ὡς σπαταξτου σαι [α- 

ταγὶ πΠγάτα πὶ σΟη ΓΑ ταρα τὶ 1 «Πιαγαξλογ ισαιιι ΡΓᾶς οτἰτὲ 
Ῥέγεινε ἔθηκα, ὃ δωχριχἰεγκρι)ἃς ΠΏ}}]ςς Δ[1] ἁοτιἤι, 

Σωωεϑέμζδα ἃς σειωέϑετο, ιητ δοτ.2,πις άπ ἀἰς, πηοά!, αὐ ἕξ τἸοπι: 
συωτίϑυμι, ᾿ 

Σωωειλεγ μῖῥα., Ῥαττῖς.ργατοτιρετέοα, ΡΠ, Αττίσιμτι Ρτὸ συλλελε- 
“ γυῆῥα, ἃ τἰϊοππ. 4 ἐξ, συλ γα τἰδόιηαιις ραττῖς. Ρτα. ρογβςεϊ, ἐξ, 

αὖ σοάεμι τπεηνατο εἰ σαωειλεχως ΡτῸ συλλελεχαὺς, Αἰτσὶ λὰ- 
Τοπι,3, ΟΟοο 1) 

γὙφμὼ αμοα πτεττὶ σᾶ - 
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πιοῖο λὲ σεῖο ἴῃ εἰν 

πυϑήλοχας, ἰτίοπι ρτὸ συγλέληχαρνρ τας ρεγξ δεινοὶ συδλαγα ὀμῶ 
χ συνλύχων 51 Π.]]Ππτοῖ σευνειλοχασι Αττὶςὸ ρΡτΟ συνλόχασι ἀἸο1- 
τα πο εἰξ ρτιρογξι ξεν ΕΓ Ὀ] δυλλύγω 5 Βα π5 Αττίσαπ ττ- 
{πὶ ε πηιτατα πὶ [Π ὃν 

Ξιωεισέφρησε, Ατιῖςα ἰγποορέ ρτὸ δανεισεφόρησε,αοΥἸ[ειτι ἀξ, γεγδὶ 
σιιειστφορεω, 

πιάες, Δοτ τυ: ἘΠ ἱπηρότγιπιο ἀνὰ τἢ οπι. σεύίημε:ν πᾶς {δου 
Θ᾽] υἸτ. σεύετε; 

Σωὼ «πιῷ, Ατεῖςα πη ξατοτιν οτ θὲ διωεσίξω ΡΟ σιωτίσω, 
πιετοιδοΥ. 2. πηεά πάϊς πο ά],αὉ εοάσπ ἤει. 
Σωυΐχα,δοτ.. ξξινοΥ ὲ σωνίημεντ ῬΑ] ὸ δητὲ ἀϊχὶ ἱπ Σωωϑηχῷ, 
Σωϑεσ, τοηϊςὲ ἐχοπιρτο σ ργο σωΐϑευο, εχ 40 Ροίϊοα σοπτγα- 

ξιίοης Ατεῖςα ἢν σι ϑθουτοίξ Δοτ.2.Πις 4, πηρογιπιοα!, ἃ τῃ επιά- 
τε σιωτίϑημε. 

Ξων μῆν» Ἰγοτίςὲ νοὶ Τοπὶςὲ ργο διωμέναι , αιοά εἰς ρα, 1ηΆ- 
αἰτία ἔξ, νοὶ ἃ τπ 6πι, σωωίημε γοῖ ἃ σιώεμι Πρηϊῆσαπτε δυμ- 
πορθύομα). 

Σωυίρως, ρτο σιωϊεσαν είς ρτιπηροτγξ δ ξξ, οΓὉ1 σιωίημι 9 πιμτιδιῖ- 
αἴτιαι ἃ εἰλισιωμέω, 

Σωωνδεσκε,οηϊςὲ ρτο σιυέναιεγἀοττγαξξο Ργιαιὰπι διισπιεηῖο; ἀς- 
ἰηάἀς Δῆποχο δχειρτοϊπερεγιδί, ν εγδὶ σιωναω, 

Σιωνενέατα, τοὺ ρτὸ συιωνέγύωται ρτατοτι ρος ἐς, ρα, εχ ἀέξει, 
ψεῦθο σεωνέω, 

ἸΣιωοχωκέτες, Ῥατίϊο, ργαξτετῖτ, ρογξεξξ, δέξιυι, σιιωόχονα, ἸΟΠΪΟΟ 
τῆοτε σάγςητ5 Δ ΠΊΞΏΤΟ 5. δέ ργατεῦ διρπιθηταπὶ παρ φητὶς 
δι [πὶ οτίαπι ἐγρτξτογοάσις ρα[ τρρπίωὶ πὸ ο εἰς. Ρ ΓΟ σωμώ- 
χηκαγὰ τποτηλτο σιυοιχέα, Αριιά Ἡοπιόγιπι 1144. β. ἀς Βυπιε- 
τὶς Τ βειίτα, Κυρτῶ, ὅπὲ σ ἐϑεφ- σιωοχωκέτε, ἩςΙγ ΟΠ. παρ οῖ σωωο- 
κωχότε »ΕΧΡΟποηϑ συμπίστοντες : αιισπέδπιν ( ἰη 4110) σειωυκωχυὴ 
ἀϊοίτιγ καὶ σύμπλωσις. Ἐτγπτοίορ,. ὅς Εὐπατῆ, οχ σωνο χὰ ἕαοϊαπτ 
γοθιπὶ σιωοχόω 5 οχ 410 ραττῖςῖρ. {{Ππ|4 ἀογίιαπτ. Α φαΐδιις 
ἀϊεητεῖτς ντάστυγ Ηςίγο μ8,εχ σεωοίχω ἀστιματιιπὶ ΠΠῸΘΠ5: 
πᾶπὶ οΧ οἴχω ἱπηιιὰς ἤετὶ ργατογίτιπης. χα » ὃς Ατεϊςὸ γοάτι- 
Ῥ ἰςατῖς ἐπιτ 4! δι Πτογὶς Ργαίεητις ὄχωκα, ὃς λἀάϊτα ργαροί, 
σιωδχωμϑι 

τυρίσδω, Ποιϊοὲ ργο συρίξα ττ ἀοπὶ συρίσ δὲν δὲ συρίσδες ρτο συρί- 
ζειν ὃζ συρίζεις ἀϊσιητ ἐχείηρτο ὁ εχ νος]. 

Συς ἀγχοτ.᾿ ἀξ, πιδίιιη ἐξ. πιο άϊὶ ἃ τῇ, σιωΐςεμι, Ἐχ αιιό δ. ρατεὶοῖρ. 
ἀοταραί, συς αϑείς, αοῖτ ἐπίπὶ ρτοραίπιι. σωωέσαμω, Ἔχ 410 Δ0Γ. 
τισαρες ἐϑίω, 

Συχεϑι,λοτιτα ραΐπι. Πιδιαυνδειι. τηοάϊ ὰ τῃειπ. σιωέχω ἔπεϊεη- 
το ξατατιτ συνήσω, ρτατοτι οτος, ραί, σιωέχημαι,ΔοΥΙ.τισέωε- 
«ἰϑίω, ἔλξχα (γίλοϊς γοσα ς Ιοηψαν,ντ ἴῃ δ μθίω:νηάς ὃς ρᾶτ- 
τὶ σισυσεϑείς, 

Σύ το ρτ.ρΙ αἴχααπιρογιραίνν εγδὶ σίω ἴδε σεύω, Αι!ρτῆςητο ςάτεης 
ῬΙῸ ἐΐαυτο,ντ χύτο ΡΙο κέχυτο, 

Σφαγεὶς, ραττὶς, ἀοτ.2.Ραί, ἐσφάγην αὐ αξὶ ἢ, σφοίω ἔλεϊοητς βιτατ. 
:. σφαγώ. 

Σφαγί αι ,λοτ.5. ρα  1λβπ.πηοάϊ, ἃ τῆς. σφάρλω ἔαοΐοπτο ξμτιιτ.2᾽ 
σφαλώ. χ ςοάεπι οἰ Δοτ.Ζ.ραορε, πιοάϊ σφαλεῖεν, Αττῖς δα 
θοη5 γποορεη ΡγῸ σφαλείησαν, 

Σφαορμγειιῦτο, τοηϊοὲ ίςιι Ποτῖςὲ ἀριιά Ἡοπιοσιιπὶ ργὸ ἐσφαρα- 
γριώ το 5 [ὉΡ].το οτίλπι δ ρίηδητο : ργτου, πηρογξεξε, νογθὶ 
σῴαραγέομιαι. 

Σφῆλα Δοτιίξ, κα ξεῖι}.1πῆπη, πιο], ἃ τις πνσφάλλω: νηάς ὃς ραττῖςς 
ε, σφύλα;. 

Σχαϑνίίμ,, χοτιίττ, ρα. σρτατ πιο ά!,ἃ τμοπλ. αξξιι, καζω, [λεϊςη- 
το ξατο, καάσα, 

Σχέϑε ἔσει χέϑεν, ρτ τ ρετιδ νιν ετθὶ χύέϑω, Δι ρπισπῖο ζάγοης τὸ 
ἔσχεϑε. 

Σχεϑτὴς, ράττῖοῖ ρ οὐ τ. τ, ρΑ ιι.α}ν ἔτη τμεπιᾶῖς ἔχω), ἔλεϊςητε 
ξυζατ τισχήσω(εχ τΠοπ|.σ χέω) δε ρτατοτγ ρα ἤτι. ἔχημαι 5» Δοτλς 
τ.Ρ 41]. ἐσχέϑιω, ξχξτα {γίτο!ς γοςα]!» Ιοησσοντ ἴῃ δὐρέθαυνα- 
ἂς δοτγιϊμῆη. σχεθίϑαι. 

Σχέυβμ.Τοηϊςὲ ἔξιι Ποτὲ ρτο σχαίν,αο.4.ἃ δ, πῇ η, πιο ἀ])γα εο- 
ἄςπι τῇ ςπ. 

Σχέο, Τοηΐςα ἀϊρῃτμοηρὶ ἀ ΠΟ] υτίοπε ρτο Ἄχοδ,αοτ.2. ἱπιρεγάτ, 
πη ϊ, Αἰ. ἐοάοτη τῃοιη. 

Σχὲς “ οἱεοπαίηιο «ἢ σ ργοὸ σχέ', λοτῖ{ξ.2.4ξξ1' λπιρογατιτηοάὶ δὉ 
εοάεςη. δ᾽ ΠΉ Πἴτο ἀσὲς ἀϊςσιτατργο απ, ὃς ὀνίαπες ργο ἐνίαπε, [6 - 
αιοηάο ξοτσπᾶτη δουῖ[ϊ.2. ἱπηροτγ. Ὑοτθοσιισι 1Πς μὲ 5 ὨΪ ΠΛ ΓΙ ΠῚ 
ϑὲς, ἧς, 

Σχήσεϑω,, ας τους 4. πηι τη οἄ! αν ἐοάςιτ γογθὸ ἤχω,ξαςϊξτς ἔς 
τιιγιτ αζισχήτω, εχ ̓ππ [τ οΠὶ σχέω, 

Σχ'δίωαι,αοταα ρα πη. πιοα!,ἂἃ τμοση, ΑΕ. σχίζω, αςΐεητε Ρτγῶτ, 
Ρετξ ρα  ἔσχισμαι, 

Σχοίατο, Τοπἰςὃ ρτὸ σχοῖντο,αοτ.2.π6 1. ορτ. πτοά!, ἃ νογθο ἔχω ξ- 
εἴεηῖς ξατ.},.σ χὠ ἐχ πα τ ἈΠ οι. σχέω, Σά 6πὶ δοτίξ!.2. 4 γλι, ἕδοἰς 
σχοίϊω, Αττὶςἐ ρτο σχοῖμε,ντ ποιοίμέίω ρτο ποιοῖμι: ἐχ 410 ρΡοδα 

τχρά, {Π]ς σχοίμίω. 
Σχόμῆνθ. ραττῖς, δον. 2. πο, ἐσ χόμίω, εχ εοάςιη τμοπι. 
χοιδ χου,,, της ἀ, ἰτπ ριπποάϊ , αὐ φοάεπις 

εἰ 
εὐ δομδ' 

Σχϑνορατιῖς,ΔοΥ.2,4 311,1 εοάςηι. αι 
Σωεσχο»ἱοηϊςὲ ρτο ἔσωεΔὈϊεξτο ΡΓΙ πλὶ πὶ δυρίηεηῖο, οί ἀς ἀπξ γριέψρθ) ῦυ 

ποχα τοῖο {12 (γα σκε. ῥτ ἰπηροιξαξξινογδὶ σώω, αυάη- αὐ, 
φάτ ΔΟΏΏ11}} ἃ σωέσκω ἀστγίιατο πα! ιητ. Ἐχ ποάςπὶ σδω οἵξ εὐμίνν θοῦ 
Ῥγατοσιρ Ἵγἔςξ. ρα, σϑετο, τ ἀε πὶ Δ σπιεητο φάγεηβ ρτῸ ἐσώες ΠῚ 
το : αἰτῖς ταπλοη Ἰὰ Ργὸ σώξετο νΠιγρατιιπι ἀϊςεπιῖριι5 ρογ ἴγη- γραία 
σορεπ. δε ποταηάιιπι οἱξ εἴϊε τῃοππα σόα ΑἸ τοτῖι5 οὐἰδπΊ [ἢ - ψαλμοῖς (ἢ 
Βαιβοδιϊοπ᾿ 39ὰ 4ιο εξ ρτοτηρεγορδίι σἀογτο:αιοὰ Ηςίγς,εχρ: μι, 
ὡρμλύτο, ἥρχοντο. ηδμα Ω5 

Σϑϑεὶς, ραττις, Δοτ. τ ρα Γ, ἐδωθίω, βα ἔχ! οχ τοττῖα ρου ρτιρεγξ ραῦσέε: τλαν μῦο 
σωςαράοστηρτο δ ἃ τῃετη ἕξ σώζω, μία" 

ΠΣ νὼ 
Ἱ ἐκοδενν 

᾿ "0 ΔΙ Φυϑ δ 

ΑΤΈΤΟΣ. φατεῖς, τ, 2. ΡΠ. ἐτείγην,οχ αἕζιτιες μυμαινάσι 
πιᾶτ, τοίασω (ει ταύ ἤω 9 ἔαξίςητο ἔατιτ, Σινὰ ΘΕ ἐμεημψα 
ταγώ. 

οἱ ταϑεὶς,, ραττῖς, ἀογἐ [τις Ρ {ι]. ἐτάϑίω., εχ δξὶς 
τμδπι. τείνω, (ςίςητε ρτυρογξ ἀξ, τέταχα, ταῃς 

ὐτὸ σοῖς 4112Π| ΕΧ τείω, τπεἰς ὅς ̓πῆπ.ταϑάαι, 
Τακεὶςγραιτίς, ΔοΓ.2 ραΓ ἐτείκίμν εχ δἕξ.τἢ ἐπ). τήκω, αεεητς ἕατυγι 

χ.λέϊ. τακώ:ν πάς ΔοΙΙ. 2. ἐτακον, δέ ραν οςς ἐτακίω εχ 40 {πὶ 
ΓᾺΓΦυτεχη σὺμίαι. 

τάμε,λοτ..,Δξτ.10 ἀἴς, πιο ἢ, Δι σπιεητο σάγεης τῆογα Ἰοηΐςο ὅς 

1 

τὴν 
ἐδ 

Ἔ " Ὲ Ἐ Ν ΠΩΣ 
Ῥοετῖζο ρῥτοὸ κ τεμεξχοῖτ επΐιη τέμνω βιιτ. 2. ταμώ,ν πἀδ Δοτ. 11 ς εὐὐεμιμδν 

ἰςὶ Ν ΑΔ: Η͂ ψα δ λον 
ζχ ἔταμον, εχ 4ιο Ῥαττιοῖρ τωμῶν Δοτ, ΣΡ εἴ ἐ πίμίω . γῃάε ἐπ δώ ἐξ 

[υὐϊυπέλιιο εξ ταρω, κὲ "- 

; τάφει, τουῖςα αἱ ρΒτΠοηρὶ οἰτοιιπῆςχα ἀ ΠΟ] υτίοης Ρτο ταμεῖ,1-- 
εἰἀξπγ4ιε τῶμάειν ρτο ταμεῖν, ἢ ἔμιτο». Δἔξ, οἰ α!ἀ νη ν ογθὶ τέμνων: 

ταῤπηρῆν,τοηῖς ὃ ΡΟοτΙοΔ ΔΠΠρπιςητὶ ἀδεταξξίοης Ρτὸ ἐταῤπηκῆυ: 
ἐτἐ4έπγαιις ταῤπησαν ΡΓῸ ἐταῤπησανδοτ. 2. ΡΠ. Ἰπάῖς. πιο! ἃ 
τἰιε πη. δέξ. τόρπω,αςσῖςητς Εἰἴταιτ.2. ΔΕ, ταρ πώς πιιιταῖο ὁ ἴῃ αν 
ἴῃ ρτφοςάςητὶ ταμώ, ΤΘρΊτΕΓ σι} δεηίτιιιο φριιά Ἡοπηετυτη, 
τάρπομί ἐδυτύ Θ- ἡ δὲ ποτῆτος, Ργογαα [ιτϊετάτοπι υΐαιις πος οὉ- 
Ἰεξγδιυιπιι5 ὃς ἐχ ΒΠΠταυ πη οἶθὸ Ροτύσιιειν ει ετῖλπι ἤπι- 

τῶν μος 

ΠΣ τον 

ψιυ μεναι 
παΠ ας 

ΡΠ οἶτον . πος ἔδτίλει! πγιιστηαπη ὃς ᾿πἤ. ρα ΓΒυιι ἀοιοχροηῦς ἶδς » 

κορεδδιίκυαι {ΠΡ ΠΟ τοσ Τ᾿ ρτὶ ἀιιτοπὶ [πὶ 41 ἴῃ 15 ἃ τρέφω ἀς- Ἰῶν μι ἣ 

ξογπιδπάϊς [είε τογαιιθητ, ἀπβοῖον 
Ἰϑα θοηκ δὴ 

ἰνήρκυ μῦν 
[αμα δας 
ψιοι ιν λὺ 

Ἰατέμαπ τ 

πε, 

τα απο, 

ταρφϑημϑν ας οτὶ ὰ Ρτο τερφθικῦαι, οτ. ρα πῆμ. πιο 2,ΑὉ «οὐδ 
τῇ θην, Πα Ρ οΠ5 Ρτατογοα Πλμτατι}ΠΊ ε ἴῃ α, 

ὙΤαφεὶς»Ραττίς,Δοτ.2.Ρ δῇ, ἐ τάφίω, εχ αὶ τῃ ο:ι. ϑτέτηω, ἔλςΐεητε ἔτος 
χ..ταρώ, ΤΌΡτοΥ [Ἐιισπιριη ἰριγατδιη ργῖοτγε σοημοτγία ἴῃ τε- 
ἀπιοπυντ ἴῃ 4}115 ΠΟ ας ἤςτὶ ποτα εἴς. τοί ἀεὶ ρᾶττὶς, ΔοΥ. 
ἡ. ξὶ. εἰ ταρων, δύϊηταιις 41 τοηΐοαπὶ εἴς ρυτοης ματα ςο- 
δηδτοτασα [τε ΓαΓῚ ΠῚ οπαίασςη : 1} Παυΐάειι ἀϊσιητ ἐγθαύτα, 

᾿ 

κιϑῶν κυϑρᾳ, βείϑρακίθ. ργο ἐνϑθτεύτει, χιτῶν, χύτρα γβείτραιχ ΘΝ Ὸ κα παρ 

ταηάτιπὶ ροτγὸ οἤφίιος ταφῶν ἀιιρίἑςοπὶ πάθος Πρηϊῃρατίος Τλμη οί οι 
ΠΕΙη:ΠΟΠΠΙΗΙΙΔΠΊ ἐπὶ πΊ ἀφο] γαττάςπὶ “πο ἡ ϑεύψας,, 4] [6- ἰώπλω μι ἢ 
Ῥε ταΐτ : ποπηιηαΐϊιλπη ἐ4Ὲ πὶ 4ιιοά ϑειμζηήσας ἃς ἔχκςασιν παθώνς Τμιπιδίση βσεῚ 

πλλα ρρριείῳυ 
Ἰμμιδῃ λα το 
Ἰμίβιδν; 

ἵπ αι Πρυϊῆσατίοης ἔμπε 48} μος Ραττίςϊρίλπι ἀτιἀοπι ἃ ϑό-: 
πῆω ἀετὶπςητΠρηϊςδητς ϑωμβέω, Ποηη}}}}} ἃ ϑήσω, Ψιάς ἃς 
τεθηπέναι 1ηξγά. 

Τεϑτιλῆα 5 ραττίς, ἔσσ ΠΊ. σοη ἐκ τέϑειλα Ῥτατοηεδονογδὶ ϑεύλιω, ἰχκεεροοι 
Τεϑοῖεν. Αττῖοα {γ ΠΟΟΡο Ρτὸ τεϑείησαν, οΓ. τι ρα] Ορτ. πιοάϊ, εχ 4ο- ον 

χοληάῖς, ἐτέϑίωγ ας δί ραττὶς. τεϑείς. Τα νιν, 
Τέϑεικα, ργατιρεγξ, δ Ἰηἀἴςιν εγθὶ σίϑημι, Βαεοτίςἃ Ρτὸ τέϑηκας ἀλλ πὶ, ο τρκν 

ΠΔ1 6 γεσιίατα εἰ οχ ἔτ. ἀξ, ϑήίσω, [τ ἀέπηρις ἴῃ ᾿ στρογ, δμῃ, 
τῆ πι Ἰορία ἐν! 
πᾶ μῇῳ "ἢ, 
τισί, 

ῬΑ. τέθ4μαι ἀϊοίτιτ ΡΓῸ τέθημαι,ντ κα ὃ ὅμαι»ἃ τποτηοΐνμω,  .- 
εἰξτα ξμτ, να, ὕσω, . 

Ὑεϑελυκέναι ἀἰς! ΑΙεχαηἀτίποτιιπὶ ἀϊαϊςο τγαάπης ῥτὸ ἀϑεληκέ 

ναιοἷπ ἰππηιτῖι ρσατοτγιρεγξεξε, ΑΕ}, τη ςπι. ϑέλω, δ ἀ ἱπιρτοθα- 
τιιγ εἶτ γι, 

Τέϑυλα, τηοτγὶ σγάτία νεΓ[ο α ἴῃ α ἀλοίτιγ ΡΓΟ τέϑαλα 9 ἴπ Ρτάτετι 
τα τάν οτθὶ ϑτίλλω, Εἰ σσιιοης ἀρι4 Ἡ την πὰ εὖ ραττῖς. τιϑυλάςο, 

Τεθηλά θα, αρια Η εἰν, ]ερίτηις5 ἐχροἤτιτη αἰεφύημμν, φιοά εἰξ 
Ῥτς.Ρογξ πης 4. Βα επ5 τογπηϊηδιίοπεπι ραίςντ ἐγρηγρϑαι 4 α; 
Δριι ὦ ροοῖαβ γορΟΓἸ ΠῚ115 ΡΓῸ ἐγρηγρρέγα), Ἶ 

Τεϑηπίνα πῆ ρτδτεγ ρου πιεά, τέϑυποι, εχ το ὃί Ρατγτς, τεϑη τος 
«ὡς»[ποηπάτιπι ψιοίλαπι ἃ γερο ϑύήπω, (ξοιιπάτμη Αἰἰος. εχ 
ϑεόπϊω͵ Ἰπτον 4105 εἰς Εἰηξ, 

Ὑεϑ ἡσευτο;οηϊςὸ ρ]σοπαίπιο Ρτο ἐϑήστοτο, Δοτιε: 1. πηδᾷ, νογδὲ 
ϑεζομαι εχ 410 ἤπρτ. Ποσίςας ἱπβαίτιι, ϑυῶεῃ, Πρηϊῆσαξ αἴι- 
τοπὶ ἐϑηλάσοιτο, 

Ὑέϑναα, αι ἀκ πὶ χτ᾿ συγκοσίαὶ αὶ πρρτοϊωὶ ξαξξαγα δἰιπὶ εχ τέϑνηκαι 
Πταρ  εῖι:5 τάπιθπ ΡΟ ιπηι}5 ἀΐςοτς εἰς ρτιροτγίς πη 64, γετ- 
Βὲ ᾿πηιϑνάω,γτ εαα οϊ οχ ξαάω, 
τέϑναϑι, τα ἰπιροτγια δ, ἃ τμοιη, τέϑνημινντ ἴαϑι ΑὉ ἴσημι, Αρὰά 
Εἰ τέθνατι (οτι δίτατρτοπαὶ ροῆξα ἰοςο δίριγατε οὗ ἱπιμηοαϊα- 
τὸ ρυςοοάοητοῖι αἰριγατδαι. 

Τεϑναίζυ,ΔοΥ ἰ. 2.4 Φε,Ορτατῖτι. πιο, απδάϊρ᾽απαίπιιπι Τοηῖ- 
οὐπὶ μας πς ὑτὸ θναίζω 5 εχ γεγδὸ τέθνημι 5) ξλξϊο εχ θναω : ἐκ 
ἯΝ πέθνημι ο[Ἐ ργπτα ρ]μιτ.τέθνα μέν, ἱηβη, τεβγαύα)) δὲ ραττίοῦρο 
τε γας, 

Ἰνμαπιοηο χ; 
: ἐδ ην, 

ΚΙΠιύρα  υῴς 

ΠΣ 
πὰ, 

Ἰππηδ νυ ον, ,᾿ 
ες: 

ΣΉ ΨΦΝ Ξ 
οτος γτρουςς 

- 

Ὑδευπνγο 
ἄρ, , 

τιϑρα μῶν 



"αεϑνῶ μῆν, τεδγεῆτε, τεϑνάγεν, Ατεῖοα ἢ γησορο ρτὸ τεϑαίημῆυ, τεϑυενν- 
ο΄ τεγτεϑγαζησταν: ΠΕ ΠΟΤΕ ΒΡ τα ῖς ρτϑσοἀςητῖς τεϑναίω. 
τεϑνάκαμες » Βοτ!ςὲ ἀρικὶ ΤἼςοοτίτινη ρτὸ τεϑυήχαρᾷν. ἀς 410 

τῆοχ, 
τεϑνα αν, Ποτὲ ρτο τεϑναγαι. βαἰτιρταῖ, αϑλυὶ αν φοάθηι τέ- 

ϑυηαι. , 
Ὑιϑυάσι, ΡΟΓ ἔγ πατοἤῃ οχ τεϑνείασι ,νί βιζάσι εχ βιζώατι. Ὡς τί- 

ὅϑυνκα ἀἰιτοπι(οιαῖις ξογτῖα ρογι Ρ]υτ. ΟἹ μος τεθναίασι ἀϊχὶ ραι]ο 

οϑι 
Τοτὰ χὰ οι ροοεϊοὶ ρτὸ ὅπλί ει, ὃς ἀτευῖς ἸηΠπγα ξμπὶ ες, φιαίϊ 

νεγθο τό χέω ξεέϊο οἶρρ' ταὶ τό’ χη. 
Ὑέτηχα, ρτατιρογ γον ογ δὲ τήκο, γε [ἀρτὰ σέσησα ἃ σήσωχτεῖςητα 

νΟΟΑΠ  ἰοηρὰ ἴῃ [μι.2,ὅζαοτ.. 
Τεπίνμανα ρα ῬΟοτας ΡιῸ τέτιμαι, ει! τετιμαρημαι, ΡῬτατι ροΓΑ ΡΑ͂, ταῃαιιαπη ἃ πέω [αέϊο οχ τίω Πρηϊβσανις Ριυπῖο, ν] εἰίσοτ. ΑΒ ξοάςσπι νεγθο εἰ ρατεῖςῖρ. τετικς ΡΟοτισαπῃὶ Βαθοῦϑ ἱνπςοροη 

ΒΓΟ τετιηχῶ φοντ κεκφρηθὸς ΡΓΟ κεκορηκας ὃς Πηλ1112, γπάς ἴῃ ΠΤ αὐτέ. 
τόϑνασο, ρα ἀπιρ. ρα Π] οχ τέϑναμωι,ντ ἵσασο εχ ἵσαμα;. 
τιϑυειως  ρατεῖς! ρυργατια ἕξ. τέϑγεια , χιιοά γ᾿ ποοροὴ Ραῆτιηι εἴς 

ξιαξχύπηφας εχ τέϑνεικᾳ αἴιητ. ἤος Δι ΓΘ ΠῚ τέϑνειχα ΒασΟτΙςὩ ΠῚ 
οὔτ νοϊμητς ῥτὸ τέϑνηκαν ντ τέϑεικα ρᾷι}]ο Πιρτὰ ρτο τέϑηκοι τὰ 
τβείηαῖς ϑνήσκω ξλοίςητε ξατιτ.ι ϑνήσω οχ ϑγάώω, Οὐοά ροττὸ 
μὰ δ] ιιο5 ἀτεῖποῖ Βειΐι5 ραττῖς!ρ 1) 9 (οϊοπάππι εἰξ εος ἂρυά 
Ἡοπλοτιιπὶ εβξογγὶ πο ὸ ρὲγ 65 π1πν πιοττὶ ἰοχ ροιπυ]ατ,πηο- 
ἀὸ ρεῖωνντ ιιαπι ἀϊοῖτ, Ελαίκύορα τα ϑιειώτα. Τ4Θπὶ ἴῃ Τεϑνηας 

τετικέτες μι Ηοπι. 
Τεπιμῆσθ. γα! ἄαπὶ ρει ἱγσοροη ΡτῸ τετεμιηυῆνθ. ν(πτρ τιν πὶ αἰ τ, “ιιοά εἰ᾿ ραττῖς, ργατουιτὶ ροτξι ρα, ἃ τποπτατς τιμοία, 5οα 4υϊὰ 

νεῖας ἀϊςοτς οὔϊἢ ραττὶςρλιπι ΡτδοτιΡογΕ ρα, τέτιμαι, εχ αξς, τισγηατς πίω ὃ πος ςῃπὶ ὃ ἰσπρίααιο μοῖοηάα ἔμπι αυς μαθςε- 
ἸΒλ 5 }ὴ Ργοριηαϊιο, 

Ἰλτλα βογ ἀροςορς! ρΓγο τέτλαδε, ρτα Γἰπιρογξ αν, ἃ γογθο τέτλη- 
μέγντ τέϑγαϑι ἃ τεϑυημε, ξι!ητ τά πη ὴ αι] ἢᾶ:ς ἀοτ.:. ες ἀϊςλητ, 
Βιαδοτέφιις πα ἀρ] Πα πηιπι]οπίςιιπὶ ῬΓΟ τλαὶ δ΄ τλάξε, αἀςοϊαϊε. 

τεϑνεώς απο άιις Ἰορίτιτ ἀριϊά δι ἀλπην ραττῖςῖ ριεχ ργατογ. τέϑνεα 
Βαθοῦτο τροπίμλντ ἐςεοὺς ἐχ ἕςεα. ΝῚΠ ρ]ςοπαίπημπι πῇ ε ἢδθο- 
τα ἀϊςαπηιι5 ΡΓῸ τεϑνώς, 

τέϑυικα,ρτας ρογ δέν ογδὶ ϑνήσκω ἐχ ϑνάα, 
Ὑεϑυηξα,αριά Ατὶ το] ἰεσίταν ἴῃ Ασματπέη ΕΠ δυισθι ἔτ. τ, 4ς, 

νοὶ τεϑυίκω, ΔΙ πλογς δίσαϊο ἔσιι ϑγγασι απο εχ ργατοτ τέ 
ϑγηκφ,ν τ πεφύκω ΟΧ πέφυκφ. 

τεϑυήσως ξατοτα ἐξ, ν ΕΓ] ϑνήσκω εχ ϑιυίω. » Παδοις Τοπίςατη το α- 
ῬΠοοτιοηοπι ρτὸ ϑυήσω ΝῚΠ εχ τεϑυοίῳ ἀογλιατο τλα] 15. Περὶ- 

Τετλαϊμωυ, ργ πίςησ ορτατίι δε, φοάεπι τέτλημι , γε τεϑυαΐωω ἃ πέ- 
ϑυημας, ᾿ 

Ἐδτλα μέρ, ροτ [γποοροη ρτὸ τετλάαμ, ντ τέθναμᾷν Ρἴὸ ᾿εϑνάαμῷ, 
Ῥτίπγα ρεγίοπα ρ] τγιργωτι ρογξ τέτλαα φυοά ρετ ἔγπεοόρεη ἴτὶ- 
ἄετη δὲ τροπίμὶ τῷ κα ἔχέϊυ πη ὃχ τέτληκαᾳ ἀϊοὔτιερο αὐτο μαῦςο 
ΡΓΟ ῥγάτεγιτο πηράϊου Αἵ τετλαμίυ,ςε ᾿πῇ, Τυοτίςις ρτὸ τετλώ. 
γαμγγτ [ἢ 60 Ἰρίο νϊ4εδὶς, 

ὙῬετλαγαι  ργδίςηβ ᾿μ ἢ π.αέξ.α οΘοάεπεντ τεϑεναλαὶ ἃ τέϑνημι εἴτ, ΑτΞ 
4ις νε ᾿)οτὶςὲ ἃς Αἱ ο] σὺ τεϑνοάν ἃς τεϑνα μήν ἀϊείτως Ρῖο τὸ- 
ϑυαΐα ἶτα, Ρτὸ Βος τετὰ ἀνα πιά ειη τετλά μῆν ἃς τετλα μᾶμαι τοροτί- 

τ  ο, }]ς 
ἐμ τα 

χε μι αμῖ. ταῦ ἀρυ δ! άαπι. ; τὶ [ςϊεηάιη ει, 
κονοίίηιν, τεϑυναρραγεῖς ργατι ρογε τέϑγηκα, ἴγπεορϑη Βαῦεπς ῬΓΟ τεθνηκώς. Ἱετλνῶς,Τοπῖσα ίγπσορς Ῥτο τετληχῶρντ διρτὰ τεϑυνοὺς ΡτΟ τεϑυή- 

᾿ οὐ ἀε ΟὈἸἐαιὶς ρατγυὶςῖρ}) τεϑυείὼς ἀτέξιτη εφιος Βυῖι5 χῶς ΡΑΥτῖσ ργςτρεγξ αδίχι τέτληχᾳ οχ τλῆμι [οι τλάω, ἔοΐδητο δ1-- ΩΝ Ας 4ιοι 4815 Ὁ ΕΔ τες ΕΝ ΒΙΞΟΡΘΕ " ἀξ ο: 4ισαις ΟὈ]αι5. ἀοοίάοτε ἐοἰεη τιμὴ εἰδ 9. 05 ηἰπλΐγηση ΡγῸ ταταπι χτιλέϊ τλήσω, ᾿ 
πλ ἶ π τροιτγὶ πεςοίπτατο πιοάὸ Ρογ αἱ ργοξογγὶ Δ ΗοπΊοτο 59 τποάὸ Τετμηκας, ρτατο  ογξι ἀξ ειὶ τέμνω οχ ἱπ τῆς. τ ιρέώ, ντ κάμνω ἔδεῖξ 
μὐῆα ω Ῥεῖ οὗντ Οὐἰγ1.ο, Οὐκέτι μέμννται τεϑυ νότος, ἐδὲ μεταλλέ, μα μυκϑ, ΟΧ κρέα, (Λυϊάατη τατος πὶ ἤγασοροιι παίδετα γοἱτμιξ - ἤτὸ ᾿τιϑνως Πθοας ρογ ἴγπσορει ἀἸοἴταγ ρτὸ τεϑυκῶςεχ τέϑυαα,νῖ ἱπ ΡΙΟ τετέμηκᾳ 4110] τετέμηχαι ἔχ ξξιπε οἴδετ εχ Ειτοτιτεμω αθοιη- 
Ως ̓ ἑστὼς αιοηιις οχ ἕσαα Αἰογϑοτιγα, Τὴς τέϑυαα Διιτοπὶ Πιρτὰ τε ἴῃ ργδοίξις 9 υζ νενέμηκα ΟΧ νερκωῖ, κεχοίρηι ΟΧ χοραῖ, δὲ Βυλα- 
ἘΣ ἀϊέϊμπι εἰξ. πιο 4114. [πάς ΡΑΠ ρτατετ.τέτμνμα,, οχ 480 Ραττίοίραιπι τετ - 
ΤΟΝ τ Ὑεϑορεῖν, ΑΔ] ρα δίπιο Το πῖςο ρτὸ ϑυρεῖν, γτ λελαζέϑευ ρτο λα΄. ,μυμῆδθος ἫΠ ᾿ ΡΝ 1. 9 φημί. τ βονο όθὲ σαξε τας ΠΣ ΕΕ ΣΕ Τετοχα, ται ρεγ πιςήν ογθὶ τίκτω, οχ τέκω μΒαΐεητῖς τροπίω πῶ ε εἰξ 
ΡΤ τοϑρξϑεοι, οΥἰςὸ ργο τεϑρῆ ὅθε: ταῦτ. ΡοΓΕ ρα τ 1ηΗπιπιοάϊ, Ὁ ἀξ, ον λέλολὲ ὃς ΠταΙ]14. : : 
απο δι . ται τίσρημι, λοίοητο δτιι τρήσω οΧ ἐπα πρρίω, Αριά Μάτίη, οὔ- Ὑετομανρτατοροτέ, πιδά. νοι δὶ τέμνω, χα 6 ἢ 5 δα ετὴ τροπ ζω, 

: (ξαξυδιη μαθεῖ Πρηϊβοατίοπῶρτο ὠχόῦ ὅτ, γε Ὑ ἐγεθγαγὶ χιιο- ᾿ Τοτορα, Π4ςπ| ργδτιις ἄν εγοἱ νοὶ πείρω γ οἷ τορεῖρ. τοι τέτορῳ α- 
ἐνβόσιε ἔν ἢ "δὴν τὰ ΗςΠοα.Ροετίοιι πὶ ποτῆθη παπηογαΐο οἰξ ρτὸ τέσταον, “ 4 ἀρυ4 [,ἀτῖπο5. ᾿ ἈΡ Ῥο᾿ πον τῇ Ρ ν 
ΝΣ τ Τεκτήτατο,ΔΟΥ τ τα 54. ν εὐ δὶ τεκ ταϊνομα! 81 ηΘητο ζάτοης Ρτὸ ἐτεκ- ἰ Τί Τραμεμαμρτατ. ρογξ ραῇ ἰηάϊς, πο ὰ τῇ δξξισρέσω, δαδεης τρο- 
ΒΟ ΜΠΙΟ ΡΣ πὸ πὰ ε εἰς αγντ ἐςραμμαὶ δ [Π᾿π}}} 14 αἰἰα. Ν' πάς ἱπῆπ, τετε φϑ αι!) 

οέτυτα Ὑεκαν, ραττιαοτ, τα ξξ,ὰ τ. τίκ τω, πιτιαηῖς ἔτ, Σιτεκωὼ αὖ Ἰηιηίτατο, δὲ Ῥᾶττῖς, τεπραμμῆμθ-. ἽΝ αν 
8 ὑαιιόνιαι τβοηηαῖο τόκων πάε δοσ.ἕ 2. ἐτεῖθν, ᾿ Τετράφαται ΤΟμ]ςΟ ΡΓΟ τεήραμμᾶκοι εἰσίιντ [ιρτὰ τετο χαταῖ δί τετό - 
ΚΝ ΩΝ Ὑελείετο, οπἰςὸ ρτο ἐτελ το, ργδτοϊ πιροτγξ, ρα αὐαύξητον, ἃ τ. Ροο- Χάταμρργατιροτε. ῬΑ ΠΕ Ιμαϊς,αΡ οοάςπὶνοτθο πρέσω, 
ἐσ ἐκιθαίο τῖςο τελείω ρτο τελέω, ᾿ Τετράψομαι, ἔατ:ραιΐο ρὸν οἰ! στι τῆι, εχ τέτραψαι Γδοιιη42 ροτγῇ, 
οἰδια αὐ Ὑξλισαν τί ἀεπὶ ἤπὸ 0 ΠΊδητο ρτὸ ἐτέλεσεν: Δοτγι,ἀἐὶ, πάϊς, ἃ τὰ. Ρτῶτ, ραῇ, ; νά τ, β 
ἀπορμκιὴ πελέω, ξχοίςητο ξαταγιια 1τελέσω,τεῖεῆζο εν Τετρέγευ ΡΟ τεταραγει (δα ἐτε ΤΟΎ ΕΟ (ιγραπτ ροεῖα: » [μέτα ὝΕΣ: 
μα άπιν: ᾿τελευῦτι, Ποτὲ ΡΓῸ τελῆσι ἃ τελέω, σορα Αἰτοτγῖτις αγᾶς Αἴτογίτι5 προ ῦ εἰς να, ᾿τατ. Ρἱαἰαμιανηρεγξεέξ, 
των τιμώ, ἔατοτιαξξινετδὶ τέμνω:ν μᾶς ἰηῇ, τεμεῖν, Οὐσπαιατι δὲ ἔατ.2. πλεάινετθὶ ταρκῆω, ΠΟΠπΊοτ. Τετρύγει δ᾽ ἀγορή. 1 εἰδ, ὀτετέρακ - 

ἷ ἰδὲς οἵδε ροηΠπιητ. πᾶ τορογίτιιτ οτϊα πῇ δοτ.Σ, τεμων, ΝΜ ἀϊα γος ιν. : ἣν ς 
ἡγοῦ δῶν, εἰς διιτοῖγοὶ Σ οὔ τεμῦμαι. .. Τέσρηνο,οτοι ξχιιπἀἰς, αἰτρπίθητο σάγθης ΡΓῸ ἐτέτρηνε : ἃ τῆς, τα - 

ἜΤ ᾿ Β ι , - " ᾿ Ἢ 
Τορι βου αλον τέξω, ατατ. τα ξξιν οτθι τίκτω, πιπτιιατίτι ει) ΑὉ ἐπι τέκω νηάς δῖ τράγων πᾶς δί ράττῖς, τετρήνας ἀρὶι ΤΥ ζορ Ἀγ. ΠΤ, 

ξακ. τεκωῖ, ἴῃ νοςς πιράϊα ἔαταγ. ἔλοῖτ τέξομαι : ἂτ ἱπ ρα, τεχθέ- Τετρήχέ, ργατ Ια υ!στηρογέιπιςά.ν ογδὶ Ροετῖοῖ πρήχα Πρηϊῆοαη- 
τοδὶ μυηνηη σομαι τῖ5 πραχιύθμαμν πάς Ρατεοὶ ρίμπι τυτρὴχὦ ς ὃς ἔοε παι ῃι τετρηχ ἢ α; 
ρον Ε΄ πέμπε Ιοπῖςα ἀΠΠΠοἱ ιτίοης ἀϊρΒεμποηρὶ ΡτῸ τέρπον, ῥτα Γἱπηρετς γλτίη. Ρ ΘΗΝ ᾿ 
ἀρ" Μ΄. ἘΠ ΤΗΣ ἕν τπστι. τέρασω, Ποτόβ ΡτῸ εοάοπι τέρπεο ἀἸσιπτ Τιτρίγει ρτατ. Ια π πιροτξι πεν τ! πρίζωιν πᾶς ραττῖς. τετρε- 

! τέρπϑ' γῶς οι {πο ἔσει. τετριγῦα. ἩΝΌ Μη ἢ ΡΤ; ἀκα χεῖδθαι: τίρσετο, οπἰοὺ ἤης ἀπρίποητο Ρῖο ὀτέρσετοι ρτατ, πηρεγ ρα. νοτ- Ὑεπροφα, Ἀττϊσιιπὶ Ργατιρει ξεν οτΡὶ τρέφω, νῖ κέκλοφα ἃ κλέπηῶ 

ῥμα οι Β᾽ αὶ τέρσω, ΑἸΤοηιι τέρσω οἱλ δὲ Δὲ ΟἸτσιτη ξατ. τ.αξξιν ετοὶ τεί- εἴχτιᾶς πόπομφα Ἶ κε τὴν πα λα ττα ῬΠΟΝΣ 
ἔρσω ἃ κείρω εἴ Τετρυμώρτςξτιρογξιραίϊεν ἐγὸς δέξ τρύω, ι ας ντ κέρσω ἃ κείρω εἴτ, ἢ ὌΝ Σ ᾿ 

δον μα μαῖαι ἊΝ αν τεῖάοπι ἤἥμπο ἀμρητοπτο Ρτὸ ἐτέρσηνεγ Δοτῆδ, τιαξε, ἰπάϊς, ἃ τέ τρωμὰ βτάτταΡεγΕ. ΡΑΠν ετρὶ αξξ. τιτρώσκων ΓΉΠΓΠΟ ἤμπρτασν αδ 

τἀ ιθοπνδι βούλῃ ἰ Ἰπιμῆτατο τρόωςΨηάς ἘΠΠΙΘΡΙΝΟΣ τεηρωμῖζθ.. Ὁ Γ (Ὁ ἶ . . ΄ ῃ ᾿ ἢ 3 λ ε γὺ σπεουσυ. ΤΟ σε- φαιν, (ο Πι τεταγῶν, [Οηςο ἀπαάὶρίαΠαίο ΡτῸ ταγωὼν γντ τυ π ΕΟ λαξαν. 1 Τέτυμαι » ΡΓΟ ὙΠ Σ Ἐ ΤῈΣ ̓ς Νς ΝΗ φυῖς Η͂ 
δι ψι0 Ἶ ὶ »τάζω, ἀοτίπατο εχ τῶ πρηϊποᾶτς λαμ- Πευσμα! 5 Ρτπτετ. ρετίςξξ. ρα. νὲ τὰς ἐνθν 

ἰκμὴ τς τς πιο Ξ αύχω ἀετίπατε παι] τ,  ηάς ἐπ Ηπῖτ. τέτύχθαι ὃς ρατεὶς ρττπι τες 
αὐθουντ ΔΏΠΟ . ἥ , , 

οίςπϑν ᾿ ἸΗΙ͂Ι ϊ τιᾶτι εχ πίω, μάς συγω.. ὴ ᾿ φολμιῦοπθι “τί ταν, ργατοτιρογ  αδιϊμά!ς,ν οτδὶ τοίνω, 06 . Ἶ Ἰρυ τ μορίαν υνκναδὲ γ48 Ὑ τα ΘΉ Ηρ ἐπ ΣῊ Μὰ 

πκερόμοο αὶ Ῥτῶτ ρα, τέτωμαι»οχ 4110 Δοτ τ ἐτεϑίω, ε ᾿ 
Παίπιιπι Ργο ἐτύκοντο,ντ λελάζοντο ρτὸ ἐλαζοντοιβιιπτ 41 οχ 14.-- 
χω ἀετιποητον ογὴ τη ἀπιπὶ 14 ἔασον ἀςθογεῦ Δοτὶ , 2. πη, πες 
αὐ χοντο,οχ ἔτ. 2. τυχούμαι, ἰάθο τηασὶς σοπ[οσταποι!πὶ εκ νι 
ξοτιλογαιις ἃ νοεγθοὸ τύχω, αιοά Ης δ ολλτς ἀβοτε ρτὸ ἐτοιμάζω, 

τε τέρα μα ρτᾶστ. ροτ ΡΠ] 1πατς.νετδὶ ἈΞ: ΕΟ’: ἘΠΊ 

Τεταρπο μῦν. ,Ἰοηπῖςο ὅς ροοτῖςο απαάίρ!απα ἴη0 ΡτῸ τῇ “π . 

Ῥαττ,δοτ. . πιο ἃ τῇδ. τέρα, αεΐοπτα ὨΡΈΞΟ ΕΙΣ . Ηο. 

{Ππ|44..«» τεσ αρπομᾶνοι φίλον ἦτορ Ονε γἡ σίτοιον 4111 δὰ [τι ετατεπὶ 

ἐλιὰ κι 
᾿ν, ἐαβα! 1" 

Ἶ - Ἄ ἴπο ἅζ ςΙ ΠΉΠΠτοῦ ἵπ δῶμα νοςς τετυκέϊν ργὸ τυκεϊνν εἰ χοτ.2. πη ἤπ. ἂν οὐνααπλνὶ νίχις ἀπηίσιπι ραέξι5 οδ]ςἐτα σαι Ἔχ ματα έπταιεν : ΠΝ Ῥ 
μὴ αἱ, ᾿ " ῃ τ Ῥηὴ - ' " “ κἰκβμοὶ εἰρο. ὁ {Π γαιδὶ αα ΠΕ χτιρογξ ἐξ ϊπάϊοιν ἐτδὶ τυγχόνω οχ τυχέως ἡ πάς ραγ- ᾿ : πἰδηαϊδὰ γι εἰσί. ρτατετι ρογξ ρα, νειδὶ λές.  τετύχνκα:ρτατ,ρογέιαξε. 

Ὑετάχαται 5 ἸΟὨΙΟΟ ΡΓῸ τετα γ  μθΒΕΙΩ:Β Ῥ τίεἰρίπι τετυχηκώς, 
ο΄ πάοσω, 

τετϑ᾽χαται, ἰτἀοπὶ ρτο τετέυγμῆμοι εἰσί, τοττῖα Ρετίιρίατιρτςε, Ρετῇ. 

᾿ ῬΑ. τέτόνγμαι. ἔλξλΔ εχ τοττῖὰ βευ! σέτθα π ΠΙΘΤΟΝ Δηϊᾶ ταὶ» 

δζ ργαοθάεησς τεπεὶ ν ογία ἱπ αἰρίτγατατη.σῖς ὍΝ ἀπ ΊΒΙ μεῖς 

ξξέχο. τετδύχατο ρτο τετόνγμϑύοι ἦσαν. ΑΚ ἀὐξίμο τ 
,΄ ς 

πύυχ, 

τιτύχησι,] πιο ρΓο τύχῃ» Ῥυϊπιὰὴπι ἀπαδἰρ!αἤΠαῆτιο » ἀεῖη Ρατά- 
βοσοιουῖβ, ἕν, Πιδ τπέξι πιο !,6 Ὁ οοἀεπὶ τυγχαίω, οΧ ἱπυΐς 
τῇη.τὺχέω. Ἷ ὶ 

Τετύχθαι, ΠΗπιρτατοτιροτγίςξς. ρα ἃ τβαπιατε δξξ. τύχω; ἀεπιρτο 
“ ΕΧ ἀϊρβίμοπρο : νεῖ ροτίις ἐχ γετῖθο τύκως σις πιριπῖπι δ 

Ἴοπι, ἃ. ΘΌοο 1}} 



ἔτ 

995 δι 
Ἐς ΟΝ ἴηι ἀϊκχὶ, Ατ τετύχϑο εἴς ἱπιρετ, εἰπἀ ἐπὶ Ῥυτετητὰ Ὁ 
εοάεπιτμοσηατῖς. 

πεχθίζαραοτο, ρα  πῇπ. πο ά! ἃ ΓΒ στα, ΔΈ, τίκτω, ἔλεΐεπτε βατα- 
τισιν τι, τέξω, εχ ἱπιιῆτ, γοῦρο τέκω, Πηἀς δέ ξμτατιιπὶ ζιραί, 
τέχϑησομια), 

τῆήτηρογατιρτα σης νοτθ] γα] τω, κα ἃς « σοπτγα δεῖς ἴῃ ννντ ζῃ ρτὸ 
ζάετερογίῃλι15 : ν εἶ τῆμε, ρεῦ ἀΡΟΘΟΡΕη 5 νὶ τλιὴ Ρτοὸ τλήϑι, Π- 
δηίβοατ ἀυτοιη λεῖξε Δριι ΕἸ Οπλοτιιπη, υῖιπη αἱτ, Κύκλωψ τῇ πίε 
θένον, 

Ὑηλεσόωστι κόμη, Δρ Η Οπηογιπι Ρ] οπαίπιο Ῥορεῖοο σῇ ο ῬγῸ της 
χεϑιαστι : φιιοιὶ εἰς ραττίοΙ ρηιπι, ργαθη5 ξσστηϊ πἰηὶ δεποιῖβ εχ 
γεῦθο Ροοτῖσο τηλεϑείω ἀογίματο εχ ϑεώλλω, 

Ὑίϑτα! » Ἰοπί οὐ ΟΧοτηρτο σ᾿ Ρτὸ τίϑεσαι » (συ πάλ ρογίοπα νεγθὶ 
τίϑεμω,. 

Ὑτιϑέαμᾷ . Ἐροιτβοῇ τοῦ αὑτὸ τίϑεμῳν,, γε διδδαμῆν Ῥτο δίδομ. 
"Εἰιῆδεῖι. 

τιϑέαται » Ἰοπίοὲ ἐεἰάοπη ρΓῸ τίϑεγται » τογτῖα ρἱτιτα 5 οἰ [ΔῈ πὶ 
«Ποπηδτίς. 

τιϑέησι,ΓΟηϊοὸ ἱε 4: πὶ ρτὸ τιϑ γοίο πτὰ ρεϊτηιὶπι οἰσοιπῆοχα ἀϊ- 
Ρδτθοηρο ἢ ἴῃ ἐῃ.5 ἀφίπάς ἀππεχα 114 ραγάσορε σι, μγδίεπ5 
Πιδιαπέϊ, ἃ τίϑυμι, 

τίϑει, ρυσίοης ἐπηρετια ἐξ αὉ εοάςπι τχσπλατο » πλπτιιο Πιπηρτιιπι 
ΕΧ τιϑέω, Ρτο τίϑετι, 

τιϑεῖμδυ, τιϑεῖτε, τιϑεῖεν, Αττῖσα [γ ΠΠΟΡΕ ΡτῸ τιϑείημᾷν, τιϑείητε, τιϑείη- 
σαν τ ορεναῦ οοάςπι. ᾿ 

τ ϑτί μῆνα, ,α{Πιιπηρτο πλουτεῖ στατία ε ρτο τιϑέμθυαι, ἘμΠ, 
τίϑεμ μι γ Λε οΙἱςὸ ἀϊοὶ τγδάμης ργὸ τίϑημε, τ ἀέπγαιις τίϑεντι ΡγῸ 

τιθεῖσι, 

τιϑήμίμα), εξτλῇ ροετῖσα ἀϊοήτητ ργο τιϑέμηναι . φιιοά οἴ Ποτῖςι5 
ἀπῆπιν ετ δὶ πτήϑημ ρτὸ τι ϑέναι, Ν' ἐγ ὰ πὶ ὃς τιϑν μᾷν 9. ἴῃ ραττῖοῖ- 
Ῥίο τεροτῖταγ Ρτὸ τιϑέμν Θ-,, [τάς πι οξταί {Π|}Δ ροετῖσα γετγίο 
εἶπα πεῖτο ἴτὰ ροίτἰαητῖς, 

Ὑίνεσκε,ΤοὨϊςὸ ρτὸ ἐπινεροτγαξξο ρτϊ πὶ αιιρατοπτο,ἀοἶπάς Δη- 
ποχὰ ραγτῖοιι σε, ρα πὸ ρον βδέξι ν εὐ! πένω. 

χισάατο, ΤΟ Ϊ ὦ ΡΓΟ τίσαρτογαο τοῖς πο, ν οὐ δὶ τύομαι Πσαϊ ἢ σαητ 5. 
νἱοϊσοτοριιαῖον ας οαίπι Ἰὰ Βαταγιλ τνηγς 4. τίσουμω πᾶς ἴῃ - 
ΒΕ. τί σοι ὅϑτι. 

τλάθεϊπηρενιρτγα ταν, τῆς τλῖω, 
τληϊωγορτιργαί,ξὶ.α" εοἀοπηγντ ἱταίω, 
τλαξοραττίσ, ρτα [ἀξ εοάεπ). 
Ὑλαῦααοτ.2. αὐ Π πο ϊ αὖ εοάσπγ,ντ σίωται αὉ ἴςυμα, 
Ὑλύσω, οἰα ἐπὶ νοτῦι ον ἔπτη, τις, πλατιιο {ππιρτιπὶ οχ ἅπυ, 

τῆσπιαῖε τλαως 
ταύ, Τουΐσα αρτιςητὶ ἀςτγα δίοπε δέ Βατοῖῖσα ίγποορε ἠϊοῖ- 

ΤΥ ῬΣῸ ἐτρζφέγηστιν οἴη Δοτ.2. ρα πάϊς πο 41,ὰ τσπχάτς αέγηιο 
αιήγω ἴδει τιήσσω; οἴσητς ξατιτιιπι »ιαξξιταᾳ γα, ΑἸΊο αι! τμῶ- 
“19 τοπῖσα ἰτίἀετη διισιπςητὶ ἀετγαξξείοπε ροῆϊοτ εἴϊς ρτο ἔτμα- 
γεάῃ Δυτί το νυ, αξειιο,τοττία αἰ παίταπι ρεγίοηδ Πηριΐ. εχ ρτὶ- 

᾽ 
τηδετμαγον. 

τρηγοὶρνραττίς, εχ δου Πτ.». ἐταύγίω, Ὁ εοάειη τ οπιαᾶῖς ταήγω [εἰὶ 
πρήσσωχτοτίποηςς ἡ ἴῃ ἕστατο φιιιεπῃαἀπτούιιπι πληπηω ποτα 
εἷς ἄσεια ποὶ (οἱ ἀπι πλαγεὶς, [εἀ οτίατη πλυγεῖς. 

Ὑμηϑεῖσει,ἰτ ἀο πὶ ραττίς. ἔσσπλ.Δοτ τ. ρα. ἐσ υήϑίω, εχ αξὲιΠεπὶ,τέ- 
μνω.λεϊςητα Ῥγατογί τη) ἐξ, τέτμηκοι, δέ ρα {1 τύτμοημω, ας 41}1-- 
θὲς Πιργά." 
τιμήσω, ατατ,τ αν εἰ πί πε ν οτθ] τήμνωφγττηατ. αὐ ̓πιιΐ πμοία,ντ 

καίμνω εχ κυόίω μα τεπηρουᾷ πλιτιιατιτ. Ταήξω αἰιταπι οἵ ἕπτ - 
ται νετοὶ ταήγω ἴδει ταήασώ. ὶ 

τεαγεῖν,λοτ.ν αὐ βον πιο! ἃ τποπγαῖο τρώγω, λςΐδητς ἔμτ,2ισρα- 
γα,γετίο ὦ ἴῃ α,αὦ ςξοττρ᾽ ἐπ ἀἀπὶ ρα πα τἸ πηᾶπὶ αι185 ἴῃ ἔπτ.2. ὃς 
δοτιζρΙ ογιησας δτειιῖο εἴτ, 

᾿χρκπείοιδυ,Τοὐἱσὸ ρτο τρωσαῆμάν ἀἸσιιητ ροςζα:» τοίο πιτὰ ρτ πιὺ πὴ 
γοσαΐ! οἰτοιιηιῆοχα ἴῃ τω, ἀεϊπάς ἔξ (γίζοῖς τῷ ὡ, ὅζ πηοττὶ 
φαυὰ ἰπίοττο  Δοτ. 2 ρα Πρί πη απὸ 41, ἃ τη οηλ, τρέσω, ἕλοιτ 

- τς Εἰτ.2. αὐ, τραπῶς πλιτατο εἴπ αγνῦ ςέλλῳ φαλώ, ΕἰαΓἀςπὶ Δογ. 
“ρα Πη,οἰξ πρα πόδι, δέ ραττῖς, τραπείς: δ ἴα πε, γοςς σρα- 
πέῶτο! ας πραπὸ ων δμ, ἱ 

Ἰράπαν,Τοπῖςα ἀιιραγιθητὶ ἀοτγα λίοης Ρτὸ ἔτραπεν, δοτ.Σ, δ ξγιὰ τῆς. 
πρέσω, ξλεϊεητο ἔμτ.2. τρααιῦ ν ετίο εἰ ἁ.Ροτείϊ τράπω Τοπῖσα 
τί οπιὶ φὰσπλεητὶ ἀοττδξξίοπο ὃς ργξτογεα Βοσοτῖςα ἔγποορο; 
εἴϊε εἰἴ2πὶ ἀοτ.2. ρα πάτο οά! ΡΓῸ ἐτρώπνσαννν τ τριφίγγυ Ρᾶ11- 
1ο Πιρτὰ ὑτο ἐτμάγηστεν. 

ξάφεν ἡ Τοπῖσα δυσαλοιτὶ ἀοτταξείοης ὃς Βαθοτῖσα (γποορο ἐϊςι- 
τι Ρτο ἐτρα φησεῦνοντ τρίϑ γἱω Πιρτὰ Ρτὸ ἐτρφόγηστον, ΔΟΥ.2,.. ραῇ. 
πάτο. πιοι)»ἃ ταν Α.ς σρέφω,ασίοητο ἔἰτ.2, ἔξ, τραφαῖ πηαταῖο ε 
ἴπανντ πρέσσω,τρασσώ, Ε οτῖατι μος ᾿άδιη τρεῖφεν Δοτιϊ.2.4ξ οχ 
ξατ, 2. πτραφναιρσιθητο 1τλςΠῈ σαΓς ΡΓῸ ἐτραφενν εχ ρυΐπηὰ Ροτ- 
ομα ἔπραφεν, 

τρέσσαν, Τοπϊοὲ δί Ῥοειϊςὲ ρτὸ ἔτρεσαν,α δ᾽ οζζο ρτί πιὰ διρπηξη- 
τονάςϊ πές ρεπγίπατο σ πηοττὶ σαι, δοτ..ἀ(, πάϊς, ἃ ἐΒετηα- 
το τρέω, ἐχοίςατς ἐμτιγιιπι τ. δέξ, τρέσω 9 τοτθῆτο εν τελέω, 
πελέσω. 

Ὑρέφοιν,ρταῖ, ορτιαξει ρον Πγποορ θη Ῥτὸ τρεφοίζων , απο Ατεΐοιπὶ 

Φ 
εἴ ρτο τρέσοιμα τα Ἐτγ πιοίοριις αβέογεης οχ Ἑατίριάς ᾿νῦς ἢν: 
15 τρέφοιν νί1π|; Αιφρῶν αὖ εἴίω εἰ τρέφοιν τοὶ Τῇ πέλας, 

Τοιαχθιι ανΔοτους ΡΠ. 1 ἢ. πιο νὰ τῇ. ἔξ. τοι ΐοσω, » 
τορμεοία το, ΓΟμϊοὲ ΡτΟ τρομέοιντο: ταί, ορτατ. ρα. 40 λέξι τρόμέω, 
τοηχύωσωγ Τοπϊοὲ ᾿τἀς πὶ ἔστι ροοτῖςο ρἱεοπαίτηο τῷ ο ρτὸ σροχώ- ἷ 

σα ραττῖς. Ῥταί, τὴν ἡροχέω, 
Ὑρωϑϑ,αοτο, ρα δ δ τ απέξ, πιο «1 ὰ τῇ, Ἃς, τὰ τρ ἄσκω, ἔαοίςητε ἔμξ, 

ττρώσως οχ πα [τῇ πρόω, "γε 
τράσω, ἔατ. τ, Δ ἔτι ν ἐγ δὶ πιτρώσκω εχ ἱπυ τῆ τρύω. 

, Τυπῆήτεις, Ἀττίςὁ ρτο τύψεις,οχ τύπηω ξοτπηᾶτο τῇ. τυπλέω, 
Ὑυπῆοντων, ἰτὶ ἄς πὶ Αἰτϊοὰ ρτο τυηῆ]έτω σεν: ραττῖο 1) ρτανΓ, σςη τ 

ΡῬίαιτιροῆτο ἰοςο τοτγτῖδ ρεγίοησ ρ᾽ αγυϊπιροτγι ταί, δέτ, ντ ἀγ- 
γθλόγτων ᾿Ἰάε πὶ ἀἴσιιητ ρΓῸ αἰγίελλέτωσοιν, ἴ 

Τυφϑεῖμῷν τυφϑεῖτε, τυφϑεῖεν. Αττῖσα ἔν ποορα ργὸ συφϑείημν,τυφϑεί- 
υτε, τυφϑείηστεγιδοτο τ ρα ορτ. πτοάϊ, ὰ τῇ. Δ ξξι σύπηω, - ὶ 

Τυχθεὶς, ραττῖς! ρ. ΡΠ Δοτ. τ, ἐσυϊχθιω, εχ τπειηατο, τόχομα, ἀεροῆτο 
εοχ ἀϊρθτβοηρο » ν6] ροτῖμ5 εχ τύκομαι, οινῖ115 Ηςίγο, πιε- 
πλΐαἶτ. 

Τυχῶν, Ραττῖς,οτ, 7, ἀξ, ἔτυχον ἃ τας τυγχαΐω, ἔλοϊοπτο Επ|τ.2. τυχώ 
εχ ἰθνοτθο τυχέφ. Ἐχ 4ιο τῇ, ὃς ἡῃ ᾿πάϊς. πηοάο τύχο ρτὸ 
ἔτυχε: ροετῖςὸ ὃς ΤΙοηἰςὲ ἀεπηρτο ἁιιρπίεητο, ἘΧ τεχέω ἀτιτεπὶ 
εἰϊ ἔατοτ ἐξ τυχήσα, Ἷ 

Τυψωύτων, Αττϊσὸ ργὸ τυψώτωσαν ) γτ Βαϊ] [ὰρτὰ σπυπῆοντῶν γτὸ 
τυπηέτωσαν. 

Τυψοιτι, ον! ἃ ργο τύψυσι, ἔτ τ αξνιν εγδὶ τύπῆρ, 

Ὁ 4 

ΣΤ ΒΒ ΑΓ ΛΛΕΓΝ , Διο ἴσα ίγπσορε ριὸ ὑποζαλ- 
Ψ δ᾽ λᾷν ἀϊείτινοντ καξξανιήν) ΡΓΟ κρτοαζαλλάν,εχῶς- 
Τὰς τς ΡΟ ὁ. δὲ πη β' πιιζατο Ργορτοῦ (δ τοη5 8. 
οὐζολ Εἰμξιληποτας Πᾶς λέξιν ἃ ΠΡ 44πὶψιχ ϑῶτ, 

) υἱπείρεχον , Τοπϊ σὲ [δι ροοτίςὰ τηςττῖ επί ἴη- 
Ὧ ἴξγτο ἱργὸ υἱεβρ εἶχον» ἀσιηρτο οὐ 14 Π| δυστηῦ- 

του ργασ τι Π ΡΟΓΕ, δέει νου ἑωρέχω. 
Ὑσελυσεο;]Ἰοηϊςα σοπτταξ ϊοηῖς ἀΠ]Π ο] τίθης ρτὸ ὑπελύσω, [ςσιη - 

ἠΑ Ροτγίοπα ΠηρῸ] οὐ. πηο. Ἰη 4] σαάτιπηο ἀ1,4Ὁ αξξ, τμοπιατα 
υτσσλυω. 

Ὑἱπεμνήμυκχς. Εἰ ΔΓ ρ].Παίτηο 8. ρΙςοηδίπιο νἱατρατῦ [τὲς ρτὸ 
ὑπυμυκεγὰ τι ύσυμυω, Πση!Πρατέαις ἷϊ τετειπείνα κα), καταξι- 
φλημώ 4εππὶ τγαάίς Ετν πη. 

Υἱπερχαπιω, Ατεϊςὸ ῥτο υπρεισπίσω, βατοτ, αξξιν εὐ υτϑρααπίζο, 
Ὑἱπτές-αν, Βοεοτίσα [γ οορς ρτὸ ὑπέσησαν,Δοτ, 2, 4 πάϊς. ἃ τἤοῖτι, 

ὑφίςσημι, 

Ὑἱπεοόμίιυ,Δοτ.». πιο, 1 ἀἰς, ἃ τῇ υὐατον ἐομωπηατίδητο ἔτ. ὐδσο- 

χόμαι εχ πα τἢιε πὶ υὑσοα ἕωςεχ αιιο μα εῖ ὃς ἔμτ, τ ὐποχησω,ς Χ 
410 ρτῶτιρεγ ρα ὑσέχυμω. 

Ὑπήρμωργῶτιρ ΓΕ ρα Ἰπα]ς, πιο άϊ,εχ αξξ τη ὑσωρω. ψ πές ρατ- 
τίς ὑπυρωΐυθ., 

Ὑπϑρξαγαοτ.ταξξ πάτο, πη ο 1, τιλο τ αὐσταῤχω: συ π|5 ρτδεῖοτοΓΕ, 
αὐ εἰ σῆρχα. 

Υἱπόχεο, Γοηΐοα ἀΙ ρμτμοπρὶ ἀΠΠοΪ υτίοπε ρτο αύαν. δοτιϊ, 2. πιεύς 
ἱπιροτιπιο ἀϊ)ὰ νεγθῸ υἰατιχνέομαι νο] ὑστέχω ἔλοϊξτςε ἔτ. 2:.πιςά, 
υὑποχ μαι οΧχ ὑσολόώς εχ η10 ἔλοϊσ ὃί ξιατ, τού σομται, 

Ὑϑναθαι, δου, ρα {10 ἤπατιο αἰνὰ τπσπιατς αξξυυΐῳ ξαςίοητο ἔπτ."- 
αὐϊιύσω. 

Ὑφάμαρτατι ρογξ ρδίϊ νογδὶ αξλοὐφίνμι, νης ραττῖς. ὐφειάν 8. 
Ὑἰφελοίατο, ΓΟ πὶ ΡΓῸ υφέλοιντο,οτ,2. πιο 4, ρει πλο ἀϊ, ἃ τἢ, ὑφαιρέω 

ἔλειοητε Εἰτ,2. αὐ, ὑφελω,εχ ἐπα ἢ δπιοὐφέλω, 
Ὑἱφεῶνε,ἰσοιπάα ρογρ υτιδοτιζιπης ιν εἶ ἐπ Ἰηάτολτινεῖ [π ἱπιροτ, 

πιοάο,ὰ εΠν.4{ξ φίημα. 
Ὑφῆκοι,αοτ.τ αι ἰπάς, πο], ἐο6πὶ τΠ ἘΠῚ. 
Ὑφῖνα αοτοι, αὐ πη. πιο ά! ἃ τμοπι ὐφώνω, ν ηάς δ πις 4, Δοτ.1. ὑ- 

φηναμίω. 
Ὑἰφίντι, γουίςὸ ρτο ὑφίησι,ντ τίϑυτι ργῸ πίϑησι, τ ποπτατο υἰφίημι, γε 

δηποτας γατίη.Α 400 τρεπι,οἰὲ διϊπῆπ,Δξξ. ὑφιέναι, 8ζ ραττῖςῖρ. 
ὑφιοείς. 

Ὑφοωσι, Τοηΐοο ΡΙεοπαῆπιο πῇ ο ρτο ὑφυσι,κὶ τ, ἀξ, ὑφαω. 
Ὑφύφαςσαι » ργατι ρου ξ ρα ΤΠ πάϊς πγοα! ἃ τῃναξῈ, ὑφυφαίνω ἔα οἱ ςπτα; 

Ργατοτγίτιρεγέο, ρα, ὑφύφασμαι 5 ντ φνω πέφασμαι. Ζεποάοτ. 
ΔΡι4 ἘτγπΊο], 

----.-.-.- --.-------- ---.-.-.-. 
ᾧΦ 

ΑΑΝΘΈΝ,ρτο ἐφαΐϑησον ἀϊοῖτῦτ ρσιπηὶπι 1ο- 
πῖςα Δ ρπγσητὶ ἀοτγαδξίοης 9 ἀςὶπάς ροοτῖςο 
Ρἰοαπρίπιο τῷ «5 ὃς τοττϊὸ Βοσοιάσα ἰγποορον 
δοτῖ(τ, τι ρ ΑΗ πάϊς, πγὸ 41 τι πη, (ἢ, φαΐνω.51- 
πλϊ τοῦ φαωῦϑη ρτὸ ἐφαύϑη ν Ἰοηΐσατη μαβεῖ 
τβοπγαιῖς ἀπ Πποποπὶ ὅς ροοτίον τὰ Ρἰςοηαί- 

“55::----τῖν δ 

ΠῚΓΠΊ τῷ ας, 

Φαγεῖν, ΔΟΥ.2.. (χη ἤπ. πγοάὶ,ἃ τσ πιατον οἷ φάγω γε] φήγω, ἔλοῖςπτο 
ιν.» ἀν, φαγύ, Βὶ οἔογαας δά γογθιιπὶ πο όγα γο] ἐῶν, 

Φ ἴγοσαι, 

νἰμτίρε, 

διρύπνν 

"λομαρε 
εἰαιπμσ 

ἰοειίσαί 
ἡφρίαμα 

μι βοήν 
γι ομίκμρδα 

αιἰοιίμσιν 

ΩΝ 
μαάντᾶι, 

0 ἀ ψιαδ 

φῇ, 

δβωμιθθαι 
μή, 

γὐκπι οηκε 

ἀδ 
φυλκουΐτο: 
ἄμ, [0 

ἀϊετιιψτοινν 
ρέῃ εἶταν 

ϑυδὶο ΩΠΊΩΝ, 

ἀυη θοπ μὴν 
γι ουϊεςριοΐν 

εὐρίον σον 
λοι αηο πῃ 
ΠΕ ΤΣ 

ἀμ ρας 
ψδη δια ας 

ἢ ϑυῤρμαιμαι 
ἐμπιρυ μου 

ὑππμπῶ ραίξε 
ΠΣ Ι τὰ 

δμσι οσὶρὰ μι 

ΡΣ ἰτυρεή 

διθμόη, δοῖκι 
ἔμγπο!, 
ΠΝ 
βγεῖ φιω, 

ἐἰμιμαπ σις 
ῥέα, 

δ οτοίαπ εἰ 
δ πίστι 

“μη ΚΠ ὐκίις 
ἐῃ ϑὲ ιἱ, 

δμμυμοή δι 
ἴγω, διξνωι 

ὑκκα οὐνίςς 
απ, 

διρ ιη μὲ 
ὙΕΙ ΟΠ μη: 

ὄρεα 
οἰσιιίκῃ, 
ὀπιμιῇ, 

, μΜῆμρί, 
δὰ Ἰυηιο 2. 

μιροίομὼ 
ἀρλίαμμηρ 
ἰπλιημίς 

ἀμ μλ 
᾿μχωβορι 
ἘΠῚ  γεύδι 

ὑμημίμο 

δ αρις ἀβ τς 
γὐμ νι 

ἘΝ Μπί γςς 
ἀδρχν 

ἈΝ Ό 

[ Ἡκορρῃ οὐ 

᾿λλαρωι 
ὁ μπόρα, 

ΟΝ ΠΝ 

δε: νι 



ᾧΦ 
Φαγισαν το φαγῇ πίοτε 4ιιο απ ροου  ἰατῖ ν Πιγρατιῖπη τορεγίτατ, 

{δουιη. ρου Παρ. βαταγὶ φαγομω ἀς 4110 πιιης ἀϊςοτατγ τ] ἀέπιᾳ; 
φάγεται Ῥ΄Ο Φαγείται. 

Φἔγρμω,ρτὸ φαγούμαι ἀϊ εἴτι σοτγερτα ροπετίπια δετγαπῇατο δο- 
σθητιιντ πίομαι [Ὡρ τὰ Πα θυ πηις ρτὸ τὶ μαι. ὃς ἔψομαι τὸ ἐδου 
μα ξιτ.2., πιο, ν οΥΒῚ δέ, φάγω [ει φηΐγω, 

φαγνπδριιὰ Τ᾿ Ἀοοοτ, Ποτὶοὸ ργο φάγώσι,λοτ, ἃ αὐτι[δίιη πιοάὶ 
40 εοάςῃ. 

φάθι, ρα ἀπηροτι εξ, τῆν. φυμὶ,ντ ἔσαϑι. 
φΦήμδυν,φώτε,φάεν; Αττῖοα ἔγποορο ρτὸ φαϊημῆν,φαύυτε, φωΐησαιν,Δοτ.2. 

᾿δξχιορτατ, πηοάϊ;αὉ εοάςπι φημί. 
φαρέσκετο, [Οηϊ σὲ Ρτὸ ἐφανετο ἀἸοἰτιιτ ἀσπηρτο ργϊπιὺπε αιιρπηῖτο, 

ἀεῖπάς ἱπίεττα (γ]]ΐϑα σκειρτατ πιρογέι ραν οτίοὶ φαήνομα, ἸΝ1Π 
ἃ φανέσκομαι ἀοτίματζε Π14}15. 

φευὶ, Ποτὶοὲ ρτὸ φημ. 
ψφαλ Το ἶσα Αἰ ρπηςητὶ ἀοιγαξξίοης ὃς (γπσορεΒαεοτίςα, ρτὸ ἔφα- 

σαν ἴειι ἔφησαν. αοΓ.2.. δ πάϊς. πγοά! ἃ εἰν, φημί, 
ᾧτιαι, ἰπἤπιρταῖν οἱ δον. 2. δξξ, αὖ ςο ο ΠῚ 5 νι ἱστάναι δ ς αἴα!. Αἴ 

φιῆωι οἵ Δοτιππ. τ, ἔζη Π πη. πγοά  » ἃ φαίνω 5 γτ μέαγαι ἃ μιαίνω, ρτο 
6110 ὅς φῆναι ἀϊοίταγιαςῖτ οπΐπι δου". ᾿πά!οατ, δὲ ἔφανα ἃς ἔς. 
φηνα. 

ὡξιὸξ, ρατῖςῖριοχ ἐφαθίων . Δοτ.2.ΡΑ[. γογδὶ φαήνω αοϊοπείς ἔατ.2. 
φανωῖ, 

Φαϑεσκε,[Οπὶςὸ ΡΤῸ ἐφ ἐνεγάοπιρτο διισίχεητο ὅς ἑπίδττο στο, ἃοΓ. 
χιαξ, αὐ ςοάςπι. 

φινήγν  ςοηαίπιο τῷ» ργὸ φανβ,αοτ,}. ρα, Πιδίαπξξ, πνοά, ἃ τῆς. 
δέϊ. φαίνω, Τῇ ἐοάοπι δοτγ.2. πάϊς. πιο άϊ φανη ροςτὶςὲ ὃς Τοηϊςὰ 
ἀϊοῖταν ρτὸ ἐφανητδς ἴῃ ἀπ }1 πιυπιοτο φαντί ριο ἐφανήτίω, ΑὉ 
εοάσαι οἰξ ἱπηροτυ φανηϑα, ὃς ἴῃ ἔπ. φανίαι. 

Φνϑεὶς ραττίς,Δοτ.2.Ρ441.ἐφαὐϑίω, 4 ςοάεπι τἰ, 
Φυτὶ, Ποτὶςὰ ρτο φασί, τογτῖα ρογί ρ  ατγινοτὶ φημί, 
Φ ο Τοηϊςὲ ρτὸ ἔφασο, ἀσπιρτο γι πιὶ πὶ αιιρτῆςητο, ἀςϊπάς οχ- 

ἐπῖρτο σι εοιιη 44 ροτίλοτ.Σι πιο. ἐφάμίω εχ τῃεαι. φημή [τε πὶ 
Δοῦζιη θά Ἰπηροτι πιο α]ἰτιἀςιπι ρτο φεΐσο, ΠΟ Πι. φαὺ μησὶ ὅ3:-- 
κευϑειϊο πες οοΪς5. 

Φαξ, ραττίς, ἀοτ.2. δε, ἐφίω Ὁ εοάεπι (ἢ. 
φα δύ ἰηῆη, εχ ἐφαάμίω,αοτ.Σ πε, εἰ οττ τι. 
ᾧασω, φασεῖς,φασεῖ, οτοὲ Ρτο φισω φήσεις, φήσει, [ατ,τιαξὶ, δῦ ε0 - 

ἀςπὶ φημὶ, λεῖςπτς ἔτ. τ φήσω εχ ρα τῇ φάω, 
άτε,τοτεῖα ρεγί Πηρ.ϑοτ,.πιθά. ἐφώμίω,αἱο εοάεπι τα. Ατφατὶ Πο- 

τίςσυτη οἵϊο τγαάιιπε ρτο φησὶ, ἐοάςτα. : 
ᾧ ἑρεσκον, Οηἰςὸ ρτὸ ἐφερρν,ἄεπηρτο διιρτῆςηζο ὃς Ἰηίεττα (γ]1αδὰ 

ἐσ, ρταῖτ. πυρογέδξξιν εγΌ] φέρω, ᾿ 

Φερόμεϑεν 9 ΑΞ Οἱ οὸ Ρτο φερόμεδει ἀϊςϊ » ΔὉ ξοάοι τεπιαῖς. τγδάϊτ 

Ετγπιοὶ. ἕ 
φῇ Τοπῖςα ἀρ πιςητὶ ἀοτγδξξίοπε ῥτὸ ἐφηργατατηροτένεῖ δοτ.. 

ἕξι γογδὶ φημί, ᾿ 
Φ᾿ γα τοπηοιιπι (δίς γι ρτσ 5) εἰ ρταίξης (υδιππίιτα!, νεΐ δοτ.2. 

αὖ εοάειῃ. 

Φ 993 
Φϑ εἰμίω, οθεῖο͵ 9 εἴτογαοτ. 5. πηοά, ορτιπο ὰ φϑζωι λᾶτο εχ φϑέω ἀἀέτηαιις Πρ! Πολοηῖς πῃ ὦ φϑίνω; γε χιιξάοιη ἐγδάπητ ποΐημ!!. 
Ιϊ ΕΧ τοσδητίοτίθι!5. 

οϑειο μήν, ΤΟ ργο φϑ' μάν, γα ΓΟ μιτὰ ργ πυύϊπι νος α]! εἰγοιπιῆς- Χὰ Ια ἐῶ. ἀοίηας μιξὰ (γίτο]ε τῦω,, ἃς ἰυίοττο ἐππογὶ οααία. 
Ἐ ΡΙΡΟΝΕΩσΗΙΣ τβοηατς, φ᾿ϑέμειντ ϑείομῇν Ρῖο ϑωμᾷν, ἃ 

Φϑεέῤῥω, ΑἸ ΟἹ Τοιιπε τῆς πιὰ οἰἘ ρτὸ φϑείρω,νπάο ας φϑέρσω, 
ᾧ ϑέωμάν ΙΟπῆςα νος 15 εἰτο Πἤσχα αἱ τοίο!ατίοης ἴῃ ἐα, Ῥῖο φθύ-. 
μὴν Αοτ.2.Δξξ. δ τη, ποι! ἃ τἢ ἐπι φϑῆμι, 

ῷϑῆ, Ἰοηῖςα Δυθπιοηεὶ ἀοτγαξλίοης ρτὸ ἔφϑυ, δου Π..2.α8, ἐπαϊ. 
τηοαϊ ἃ τμς πὶ, φϑῆμι, Ατ φϑῇ εἴ δοῦ. 2ιαδξ δια πέλοι πιοάϊ 
4Ὁ εοήεπι. 

᾿ φϑήν ἀϊοὶ ρτο φϑ αΐν,ντ ς γι ρσὸ σ᾿ ψη,α νοτίο ἱπ Ὶ (ιδίςτῖρτο ,ἴοτῖ- 
Ὀ1τ ΕυΠν, Αταιις τα οὐἶτ ἀογιζ ας, ορτιπιοάϊ αἰ ἐοάςπι τ". φθή- 
μὲ. ἈΠ) τάγαςῃ {Π] ἰ η Ἐ ε πλὸ αἱ «ἰ νοϊτιης ἃς οἰ ας πὶ τοπν- 
ἘΡΟΑΜ ΠΟΘΙ οἷϊς ΡΙςοπαίτιιπι πη, Ρτὸ φϑῦ, (ογ βεητέίαις 

ὕῃ, 
Φϑη σε ΤΟ ηΐσα ΔἸ πιοητὶ ἀοτγαξείοης ἀἰοῖ τιν Ῥῖὸ ἔφϑυησε;ΔοΥ ΠῈ.1. 
δἕλιπάϊς, πη οα],α οοάἀξ φϑῆμι ἔχεϊςηιϊς ἕατα. φϑήσω ἐφ φϑιίω 
γηάς ὅς ξατ. 1. πηεὰ. φϑ'ήσονται, ' Ἶ 

Ὁ ϑπση οπῖοα ραγάσορο αὖ σι ρτο φϑῇ τοττία Ρετ Πηρ, δοτ.2.ιδ- 
ἱππέξ, φϑα εχ σοάοπ φθήμι. 

Φϑίμῆνρ.- ΡΘγ γποόρεη ργὸ φϑιόμνθ. :ρατεῖς, ἃ τι. φϑέόμαι. 
Φϑεδτη . ΡῸγ ἴγπεορεῃ ἀλαητ [τ 4ς πὶ ν [πγρατιιπὶ οϊς ργο φ ϑίεϑει 

Ροτοιττὰπιςη οἵδε οτίατη ᾿πβη. ρτατοτιρογβςξς. ρα ἢ .Ὁ εὐ οπὶ 
φΦϑτοβκαι αι ΠΊΞΠΤΟ ΓΑΓΟΏΞΟΡΓΟ ἐφϑίόθει. 

φϑίϑνω [τ] άσπι ρὲν ἔγποορεη ἐλέζιπι αἴλιης οχ φοιέδοω, Ῥτε πιρ: 
ἃ νογθο φϑίομαι. 

Φϑισω, βαταγαπι σ, ἐξ 1} νοτδὶ φϑίω, νράς ἱπῆπ. ἔμξατ. τ. πγοά, φοί- 
σεῶτι. 

Φίλατο, οηϊοὲ ἀεπιρτο αιρπιοητο ῥτὸ ἐφίλατο, Ρτατ. Προ Ε ΡΑΙ͂, 
νεγδὶ φίλαμαι ΕΧ δέξο φίλημμ: γι τα πη ἢ στε πΐχις τ ]- 

Ἰὰς εἴξ νίας5.Α11] ρεγ [γπσορεη πα! υητ εχ φιλήσατο ἔχέξατη οἰ 
ς, ἄζτμης εἴετ Δοτ.2. πηςά νογδὲ δεν φριίω, 

Φιλέεσκενοηϊςὲ ργο ἐρίλεν,, ἀοπηρτο ρτίπιιὶπὶ ἀπηρπιεητο » ἀοῖπάε 
ἄππεχα {ὙΠ|ὰθὰ σκε. 

Φιλφιῦται οτὶοὃ ρΓο φιλοιώταμρὰ τἰν,Ἔοάξιη. 
Φιλήμῆναι, Τοπὶοὲ ἱτίάεπη ἤει Γγοσγί οὰ ρτὸ φιλίαι, δχ τῇ, φίληψι γε 

τταύῖτ Εὐ|ξ.Ὰ1}} εἔϊαπη μαθοτο ἀϊσιιητ ρτὸ φιλέμηνωι, χιιοά )ο- 
τὶςιιτα ᾿τι 4: πὶ οἰ ρτο φιλεῖν, καὶ τμ δηλ. Φιλέα, 

Φιμωϑεὶς » ΡΑττί οὐ ρέμιπι,Δο τ, 1, ΡΠ ἐφιμώϑίω, ἃ τιεπιατε δϑξηι: 
φίιμοως 

Φλεγεϑοίατο 9 Τομἰσὲ ΡΟ Φλογέϑοιγτο, ρτα τ, ορτασίι, 17, ἃ τμδπιατα 
φλεγέϑω, 

Φλεγεὶς,ρατιῖς 4ογιΣ, ρα ἐρλέγίω, ἃ τῇ. αδἘ φλέγω, 
Φλεγμήναιγαοτ. 1.4 ξξ,.1πῆπ.πιο ἀϊ γὰ τἢς φλεγμαΐνω ξαςίξητε Δοτ.τοϊη 

ἐφλέγμανα,ντ φαΐνα ἔφυγα, 
Φλεγρίατο, ρα: Ορτᾶτ. 411. 1ουἰςειπι ῥτὸ φλόγρεντο, οχ ἀξ, τβοτηατς 

φλέγως Φίμερτο εοάςπι φῇ ἀϊεἴτιιτ Ρ᾽ ξοηδίπιο τῇ μοντ σήφ ῬτῸ ταν 

φυὦ, Τοηῖςα αὐ!σπςπεῖ ἀετγαξεϊοης ρτὸ ἔφίω.. Ἰεϊδέπιαιις
 φής ΡΟ 

ὄφης» ὃς ἢς ἀεςϊποερς.ργατογ ἐπιροτβεξειν ο] φοτιτ.᾿ αδλ. Ὁ οο- 

ἄςπλ φημί, ᾿ ὅθι 

Φιζ »αοτῇ. 2. πη ἴποά!ὶ ἂρ εοάεπι τμεπιδτιφημίνντ εἴα! ΔῸ 

παν ΓΖ τ, 
ἐαρεαμι Φλεχθεὶς γοτ. 1.ΡΑ ἢ ρΑτεςῖΡ. εχ σοάεπὶ τἰνεπι. φλέγω, δ᾽ τη τον ἴπὶ 

1πῆῇη, εἰπίἀετη δοσοῖ. φλεχθίωαι ἀἰοῖταν βαςῖς ἐπ πὶ φλέγα ἔατ. τ. 
δέξιφλέξω, τατον ρου ρα πέφλερμαι, εχ οὐδε τογτία ρεγί, πὲ- 
φλέκτω βὲ δοτ.ι ρα. ἐφλέχρίω, - 

πνοή δοῦν 
κίε μι πο, 

δΊΊ δυο, 

ἔσημι, Ατ φνανοιιπη ὁ Γαδ ίογίρτο, εἰ δοτηζ τ δἕχ,ἰπῆπ. πιοάϊ » Ἄ 
τἰιεπι, φάνω ξλείεπτε δοτ. δες. ἔφηνα, δι Ρ τὰ φαία) γ ΡΓῸ γτΓΟ ας 
Βοτιιπι. : 

λον εοιιπάα ρετί, Παρ. ργαίοπεϊς φημὶ 9 ργῶτογ πιοτγοπὶ δἰ οτιιπὶ 

νοι θογιιπὶ ἔῃ μὲ μάθης Πδίοτίρταπι Φῆς αὐτε πὶ αὐαύξντον Ριο 

ὄὔρης οἴ Γεσιηάα ροτ Παρ. ρετυτηρογξιν οὶ δοτλιδέξξ. ὀρίω » ΔὉ 
εοάςπι τπεπι. ᾿ 

Φὐσειε λοτοτ ζει ορτ πο αὶ 40 ξοάοπι τμοπιατε, λοϊςπτς ἔα. 1.4, 

φήσω,εχ φάω. ; ἣν 

φῆϑοι» Ἰοπῖσα Αμ θριξὶ ἀειταξιοπε δ Α οἷ τοα ράγάρορς ἀϊοῖ- 

το ρστο ἔφῃς αὖ εοἄςπι: ξ 
ἀξαδονεθα γωτίρορε ΡΓῸ φιὰ, ῬγδῦΓ.ν οἷ ἀοτ.υ. Παδδιιιη ἐξ, πιοάϊ, αὐ 

εοάετη.Ατ φησὶ, εἰ τεττία Πηρ. ρταί, φυμί. 

Φήσω, ἔμτ.γ. 46 Τηά ς, οἰ ας πι. φημὶ οχ ται, τῇ φάω. ἱ 

φϑιν,ἀοτ.:.πξξιορτιπιοάϊ 40 ἱπυΐτη. φϑήμνε σώη αν ἴσαι, Ἀε- 

ξδστιιγ δά νεγθιμτι φϑοίνω. , ' 

ἐν. δἹ ἀντ λονα δα ἐουμδω ἐν εοάςπιφϑῆμντ π]άμῆν 9. 

αὉ ἵπῆημι, 
Ζ ἃ Ν ξ 

φϑείνειαοτ, 2.4 1 η.πιοά!,αὉ εοάεπι φϑη μόντ φαγὶ Ὁ Ἰσημιγδί 
͵ Ἀ , 

“- μὲς 
Ε 

βΕλν, ἜΚΗΠΑΣ δοτ.Σ ἐφϑεέρζω; αὐ Δα αποπιφϑείρω ἕλοίςητς ξατ. 

“ αξῖ, φϑειρώ. : 

νν τ' ἩΜΗΝΣ εχ τασθητίουῖθι!5 Ῥοῇ τι
σὶ ἴσης ἘΡ ἘΡΊΩΝ 

Ρετ ἰγυςοροη ΟΕ αιτεπὶ μος φϑω ρϑητι
, πη ρ γι οτ τ. 2, ΡΠ. 

εοάεπι φϑείρω ἔλοϊοηῖς ρτϑτιρετέ, ρα. φϑτερμα!. Ὁ ΤΡ 

ῳϑας, ραττὶο! ριεχ Δοτιϊ.2. ἐφϑίμυ,γτ σαὶ Ὁ ἐσίω; 4Ὁ ἰπε. τῇ πὶ, 

φϑή μι. ἘΠ : ΣΎΝ ΑλΣ δὰ 
φϑείσω, ἔιτ.τ 4 ἐξ, γε] φϑοίνω ΓΔ ]114π| ἘΧ φϑοίω.  πάς ἀοτιῖ, ἐφϑυ 

στ οιω5 οτος φϑεέσεια» ̓ ΠΗπ. φϑείσαραττίς. φϑείσοες. 

Φοζϑυ μῆν Θ- Ιοπὶοὲ [ει Ποτὲ ρτο φοξόμϑνίθι : ματεῖξιρ. ἃ τμοπηατε 
φοξέομω). 

Φοράναιροτ.1. 46 1πῆπ. πο ἀ],ἃ τἰ,. Φοραίνω. ; 
Φοκδε,Δοτ.2. ἀξ. ἱπιρογιπιο ἀ γὰ τἢ, φράζω, ξλοίοητο ἔπτ.5.4ξ}. φρα- 

δῷ ἘΠῚ δζ Δοτ.2. αξξ, πάϊς, πιο ἀϊγαι!ρπςητο σάγοης ρτο ἔφραϑὲ, 
4 οοάεπι τῆ ἐπ). 

Φράζεσκε, Ἰοηϊοὰ ρτὸ ἔφραζε) ἀεπηρὶο ρτὶ πιὴπὶ διιοπιοπτο, ἀοίη- 
ἀςδηπεχᾷ ράγαρορε σκθ 5 ΡΓατοττιπιρετγίςεν, ἀξΈ εἰυίΔεπὶ 

φράζω. 

Φράζεο ὃς φοίξάν. Τοπϊοὰ Ρτο φοβζου » ρταῖ. ἵπερ ογ ἔς εξ. ρα. αθ 
εοάεπι. ᾿ 

Φρασαίατο,[Οηἰςὸ [τἀ : πΊ Ῥτο φοέσαιντο, φοτε, 1, πισά, ορτδτ πιο) 
αὖ εοάεπι. 

Φραχθει ον ραττῖς!ρ. Δοτιξ. τ, ρα. ἐφράχϑίω, 46 αξὶ αἼλο τ, φρζαα [δὰ 
φραίήω, 

Φρεῖν »ΡῈΓ ἴγποορεῃ Ῥτο φέρειν, ει! φορεῖν. ἘΧ εοἧπη ῥορέω εξ ΑΙτ, 
τ.Αξλ:φρίσω, Πα πς ὅς ᾿ρίιτη ἔν πσορεη. τ φρὲς εἰ δου. :, Αξε, 
ἱπτρ.ἃ τὴ. φρῆμι, ντ κιὲς ἐΧ χῦαι, ϑὲς,ΕΧ πέϑυιω, ΝΝῚΠ 14 φρὲς ΡΊεο- 
μαίτημπι τῷ σ᾿ μάθετε νο ἷς ργὸ φρὲ,εχ εοάεπι τἤεπι. ὁρέφοίοιέ 
εἴπεοχ ἔσω. 

ᾧΦρω, ρεγ σοητγα πε ΠῚ οΧ φρέώ:μος Διιτοπὶ ΡοΓ ὑποΟρθῃ οΧ Ρ0- 
ρέω [λξταπὶ εἰς, ΤΙ ιὲπλὰ εἰς ργα τε εἴ5 τοτη ρουβ. ᾿ 

ΦδἸοηῖςα ατιρπιεητὶ ἀετγαδλίοπε ρτὸ ἔφυ, Δοτ,Σ, ἀξλ. ἱπάΐς, πιο; 
ἃ τῆςπη φύμε, 

Φυῦτο τίάοπι ρτὸ ἔφιωτο,φοπηρτο αἰιρυπξητο.ρτφότοτ. τπροτέ. ραί. 
εχ τῇ. φῦμαι ἔλέϊο εχ αἕξ φύμι. Ροίῆε οτίατν οἵϊε ργατ. ρ᾽ αι. 
ΡΔΙΤ, ῥρτο πέφιωτο (κα ἐπέφιωτος ἃ τὶν, ἀξ, φύω, ντ χιῦτο ρτο κέ- 
χίωτο (ειι ὀκέχεωτο εχ χύω. ἃ 

φιὶ, φιωυΐτοε,ραττῖς, αοτ,ν ἀξ, ἔριω, εκ τη, φύμε, 



Ὡ Χ 

σπωνεειῦ ταν Π οτἱ σὲ τα Τορἰςὸ Ργὸ φωνοαύτα. ραττίο, ταῦ, εχ τμεῦν. 
φανίω. ὀἠϊὴ Η ἢ 

φωχβεὶ -«ραττὶς!ριαοτοι, ΡΑ͂. ἐφωχθίω . εχ δέζ. τβοπιατς, φώγνυμε σι 
φώγω. 

----Οἅ.-'---..-.-.-. -Ἐ -.-ς-ςἙὁ-.-.-ς--ο---ς- 

“ΑΔῈ ἴδιι χαδεν, Τομῖςα διιρπιεητὶ ἀετγαξείοης 
Ρτο ἔχαδε,αοτ.2. ἀξ, ηάϊο πιοά!» τῆς, χα ζω 
ξαεῖςφωτς ἔπτατο, τ, χαϑ ως, ὃς Δοτι.2. ἔχασε, 

ἶ Αἰΐοαιι χασὲ ροτοῖξ εἰς ετίαππι ἱπιρετ. ΔοΓ. 
δ 4 αὗτιἂῦ εἐοάειπῃ. 

᾿ ὡς Χα δέειν, Τοη]ςα ἀἐριΠοηρῚ οἰτοιπηῆςσχφ ταείοϊιι- 
τίοπο Ργὸ χασδεΐναοτ, λές Πης πιο άτ,αρ ςοάεπι τὶ. 

Χάζες ἃς Χαζοι Ἰουϊςὰ ὃς Ποτίςὲ ρτο χάξυ, ργαίἐπηρεγατ. ρα] Ὁ 
εοάδεπηι χάζα, 

Χανᾶν 7) Δογτ.2. 4 λιν οἷ Γαταγιτ δι 2, , 1 Πηΐτ, πιο! ἃ ἐπεπηατ. 
σ΄ χώνω, βαεῖεητε χειώ ἴῃ νττοσις ξατιτ. φἕς, Εχ 4ογαπὶ Ρο- 

{ττοπιο; Δοτηξ,2. ἐχανον, νης Ορτατ, χαύοιμα » δὲ Πιδἱ μη ἐξ. χώ- 
γωχδζ ραττίοί ρ. χαὶν, βι τατος ἃς (ἢ χανούῦμαι, νπμάς ρᾶττῖς!ρ. χα- 
γουμῷν δ. 

Χαρεὶς γ Ῥαττῖςῖρ, δου! τ, 2 ρα πα: ἐχαῤίω, εχ αξεῖαο τοπιατε χῷ 
ρὼ ἔχειςητο ντγπαιις ἔτι χαρω, ὃς οχ ποτίτη ροίξγεπτο δογιϊ. 
2. ἔχαρον ῬΟΓτΟ εχ ἐχαῤίω ς(ἴ χαῤη τεττῖα ροτίοηα Πηρ.δρπιοη- 
τὸ φάγει ΠΊοΓς ΡΟοτῖοο ῥτὸ ἐχαῤν. Τάς ὃς ἱπηρογυχαῤηθιγορίαῖ, 
χαεεί(ωχία τη ει, χαρῶ, τη Παΐτ, χαρίδαι:ποσηο ἔτ, 2. ρα, χαρη.- 
σομα!. 
Χέαραοτ, 2. ΔΕ, 1ηάϊς. πιο ἀ! ὰ τἢ, ἐξ χέω, σοητγα γερ ]δπὶ ρτὸ χέῦ- 

σα). Λᾶτῃ Δοτὰ [ζ.1.ἃ Εἰ, Τηἀἰς, πο! » ἔαοῖτ ρτἰ πγὶὶπι χόσω, αι ςξζα 
«βαταξξογιτιςα ξατατῖ,οχ αιο ροίϊεα ἤος χέαι, Εχοπρῖο ρσα- 
τεγεα υ«δὶς κῆωι Ῥτὸ καύσαι ν {γρατιιπὶ οἴς. Ἐχ οοάςπὶ δου. οἹξ 
Ραττῖς, χέας: ὃς νοςς πιοά, χέαϑοι χερί μνΘ, 

Χασεταιγξιτ, της ἀπά, πηοά!,ὰ γογθο ἐπαΐ, χείω Πρηϊβοδητε χω- 
ρώῶνντ εἰιπὶ 411} ἐγδάτιητ τα Επ!. 

χϑδιαύτων; Ατεϊοὸ ργο χϑυάτωσαν : ροΙτο σοπίτιηο Ρ᾽ τγα] ραττὶς ρὰ] 
δοτ.τιὰ ξν ρτο τογτία ροσ  Ρ] υτιαοτοι, ἐξ, Ἰτο ρογατι πη 41. Ατθο 
{της εχ το πη, χέω ἔαοίσητς ἕατοτι χάσω, Δοτ.Ι. ἔχ δυστι 9 ὃς ἀδτι- 
φῖοσ ἔχδια, 

Χϑϊσω, [μτοι αξε ἱ 4. πιο, ἃ τῇ, χέω, αΠαπιρῆς δυτοπιυ οἰπὶ σ ἔι- 
τασαγ {Πάνντ ῥέω ἔλοῖτ ἐδύσω,πνέω πνϑύσω,, ἃς ΑἸΔ Βυϊαίπιοάϊ 
νεῦθα δι (γ1|4 δα ἐπ ἐῶ τογπυίπατδ. 
Χλρήνας, ΡΑττὶ οἱ, αοτ. τ δεν, ἃ τῇ, χλιαίνω. Ἐχ 40 τῆ ςπη. οἵ χλιανϑεὶς, 

Ῥαγτῖοῖρ. εχ δου... 17, ἐχλεαύϑίω, χέζο εχ ργζτοτγ, ρογξ, ρα, 
ἐχλίαμμαι. 

Χολασφυῦν ὃς Χωλασέ μῆνα. Γ)οτῖσα ἔπητ ΡΓΟ χολώτα, αοτ.τι ἐκ, ἸηΆπ, 
πγοάϊ ἃ τε πηι χελέω, ἀοΐεητε ξατιγτ χολώσω, 

Χρανϑεὶς ἡ Ῥαττὶοἰ ρίττη δου [ὶ τ. ραίπι1 ἐχεαύϑίω,, εχ δξξῖπο τΒε- 
παῖς χεαίνω »ασίξητο ρτατοτίτιροτξς ἐξ, ρα. κέχφανται» εχ 410 
δου 1.16. ; 

Χρελμῆνθο, Τοηΐσά νος Α:15 οἰτοιπιῇςχα ὦ τοίο] υτίομε ἴπ ἕω ΡτῸ 
χρωνάρ Θ- »ραττῖς, ργαί. ρα ἢ. χράομαι ἴειι χρώμω,4}1) ΡΙςομαίπημπι 
εἰἴς ἀϊοιιηας ποὺς ἴα μεμνέωτο, 

Χρὰδ, Τοπῖσα αιιριπιςητὶ ἀστγαξξίοπο ρτὸ ἐχείω 9 Δριὰ δορβοςὶςπ,. 
ΑἸιοαι εἰς δέ ᾿π ἢ πιρτα ες, Πρ] βσαη5) οροττεγου ςοηιςηϊ- 
τα « ἀριιά Εὐτίριάςηι πη Ησςυδα. ὅς ταπς Βαῦες ἀροζορεη ρτὸ 
χεῦδαι 5 (οἸ ταις ροοτῖς εἰς ν Πτατιιπλ)ντ αν η,ἔγάϊτιεχ νεῖοτ. 
ΓΑ ΠηΠ). 

Χρίωδω ἱΠη πηρετγίνν εν δὶ χοῦνντ ᾽ατὰ ἀἸχὶ. 
χρῆρ Ηεν ομττ5᾽ σχροη. ϑέλεις χούζεις, ΤοΥῖσα ἰσίταγ σοπεγαξεῖο- 

ῃς (ααιι Ειοτὶς εχ χράεις, ντ ζῆς εχ ζάεις, ὃς «εἰ Πιυ(οτθοη- 
ἄσπι εἴ, 

Χρλϑνα, ρτο χρὴ οτίσιιπι οἴϊα τγαάις Ψατίη, 
Χρηδδαν » Ἰάδιη ΡτῸ χελῶνωστιν Αττίσιπι οἴ δηποτατ, ντ ἐχέῶναν ὃς 

μεμήδϑων , ῥΤῸ ἐχ δϑιωσοιν 5 μεμνη ὥαντιν : ροίτὶ5 ἀπια!1δι15 ραΓῇ- 
αἷς 'οσο Ρἰμτγαίταπη ἴω ἱπιροταπάϊ πο άο. ἤοις ἐλάσαι ῃ δέϊ. 
νόος νταπτιγ σερῖτῖι5 Ρ᾿ γα Πδι15. ράγτιοὶ ΡΊΟγι πὶ ῬΓΟ τογτῖῖ5 
Ῥευοπ.Ρ] γα] ζἐεἀοπι τη ἱπιρογατίιο. Χρή ότι αιιτοπη ΡτῸ χρά- 
ὅτ Ποτὶςαπὶ αι ίάςτη οἵϊ, [ς 4 ἴπ ςοπι πλπηὶ νι ἀριιά Αττῖςσος 
ημοαιδ. . 

χρώσαμδοτ. ἔξ. ἤπιπιοά!,ἃ τῆ οπτοχρώννυμι λοίδητς βατιγιτ ας, 
χρύσω,εχ πα τ ιε πη. χούω, ΑΡ εοάςπι εἰς ΔοτιΠ.1. ρα Π 1 η ἢ η, χεω- 
ὥιίώω. 

Χρεῖτο, ρογ σοπιγδ ΟΠ ςΠῚ ΡτῸ χζίΐοιτοι ρταΓ ορτ. ρα ἃ χραομα, 
Χυτο, [οπἱοὲ ἀετγαέζο δι σπιοητο ΡτῸ κέχυτο (ει ὀκέχυτοιργατοτῖτ, 
ΡΙυἱηιιαπιροτξεξα, ρα 7. ἸηαἸς. πιο] ἃ τῇ, ἀξ, χόω, [τ 4έπγαιις ̓ῃ 
Ρ᾿ατιΏ 11, χουῦτο ρΓῸ κέχεωτο ἔς ἐκέχεωτο, ντ λύτο δύ λυιῦτο ρΓῸ 
λέχυτο ὃ λέλωωτο. 

χώνο, ΓΟπὶσα τείοἰτίοηε ἀἰριμοηρὶ ρτο χώς, ργα πηροτῇ, ρα] ὰ 
τῇοπηατο χάΐομω Πρηϊῆσδητς ἱταίσοτ. ἃ 40 εἰξ 8ζ ἱπιρετές ἃ 
χρίετο, δ ̓  ΠΊΟΤΓΟ ΠᾶΓΕ 15 ΤῸ ἐχώετο, 
χωσα,Δοτο αὐ τ πῆπι πιο ἀνὰ χώννυμι, πλπτισητα βασι γι πὶ εχ τς 

ατπειηατοιχῆω : γ οἱ εταπν ἃ ροοτῖοο νογθῸ χών ΠρηϊΠοδῆτε 
λάςπὶ αιτοά ὀργίζω ὃς λυσαν, δ Ἰ(ἰςτα τῆεπι, πος δοτηξ, τα ἐά 

Ω 
ὑοοῖς χώσατο,ηξ ΔΙΙρτΊθητο ΡΓῸ ἐχώσπετο : ἔπ Πηἶτ, χώστιεντι. 8 
Ραττὶςὶρ. χασοί μῆν Θ΄, ὁ 

Χο ϑοεὶς., ραττίς!ρ. δουιει τ, ραῇῖ, ἐχώδίω , εχ τῆσπτατα χεύνυμ, 
ἴςιι χω. 

Χώσω, ξιιτ. τια ἡ πάϊς, πγοάὶ ἡ νοὶ οχ χόννυμι πγατιδηςς ἰά εἰ ἐπαΐ, 
τε. χέν,νο] εχ Ροςτῖςο τμθπιᾶτς χώω, 

ΑΡ ὦ, βατοναξιτῃ ἀϊς,τλο 4). ἃ τί γ, ϑαίρω, 
ψαυ ὡνεὶ 5 ραγι!σρ ιτι Δοτ.1, ρ 4, »ψαν- 

ὥίω, τπεπηναξξ, ψαύω, ς ν 
ἡ Ὑδυϑιεϊενραττῖς! ρ, οσιϊ.1. ρα, ἐψάζϑήω, 

ἀτβοπη, ψάσδομω. 
ν ψεχβεὶς, ραττῖς!ρ.ΔοΥ τ. ρα, ἐψήχίω, ἃ 

τθεπ). ψέγω. 

1 Ψ λας, ραττὶςί ρ. οἰ. 1.46}, ἔψηλα ἃ τῆ, 
“παν ψάλλω, 

υξας, ρᾶττῖς!Ρ. Δοτη, 1. δέξ. ἔξυξα 9 ἃ τσπιατο ψυΐχα. ΑΒ εο- 
ἄεται τμεπηατς εἰν ἀπ η,Δοτι .τν ΡΑ17,, ψυχθίμδαι, ὃς ρβνεῖςῖρλμτα 
ψιχβεί, 

Ω 

Ρτ Γ διμπδ. δ, ὙΟΓΟΙ εἰἰμιοχ ἱππ  τποτηα- 
τς ἔα. 

τ αυτεπο αἰρίγατυτη, εἰν ἰτἰάοπὶ ρα δι αρέξ. 
(τ, [ςα γει δὶ ἵν εχ ἕω. 

Ωὐγαςρτατου της, νογθὶ οἴγο, Ρτο ἥπο Ατεῖοξ 
ἀϊσιιας ἔῳγα, δὶς ᾧγον ἔχεῖς ἄς πὶ τπο πη ἴα 

Ῥτώτοωτο πηρογές το φέξηιο. , 
ΩΓ γυιωτονρτοεῖ. πυρογξ ρα ἃ εἰνοαν. «δ οὔγγομ, 
οἴδα,ρτατιροτέτηοά, νοΓθὶ οἰσδέω, πἰΔέπτομς ἴῃ Βαμα πιροτγέες. 

διε Ιοηῖςα τοίο]ειίοης οἰ ρδι Βορὶ ρτὸ ἄδο ἤπδ ἐσστοπ [ιδ- 
(οτῖρτο φδὰΕ[ἘΡι τις πηοίὶν ον: ὄζωφξιοἰοιτῖς ἕστο ὗς, ἐδώ, εἰς 
ἀέπιηαιις ώόεε ο[Ἐ ρα. ΡΙἢ υα πραγ, οἰ ἐπι, 

ὨἾδύκαντι, Ὀ οτιοὸ ΡῖῸ ὡδιίκασι Ριατιρεγξαξ, ὰ τιδηι. οἰδέῳ, πα 
Ῥαττὶς, ὠδηκώς., 

ὨφημίΘ., ραττὶοῖρλιπι ργατοτίγ, ρει δὶ, ρα. ὠδυγκαι, ἐχ εοιοπῚ 
τἢετη. εὐσέω, 

Ὡ δόιω 9 ἱπηρεγᾷς ἔτ, αὐτὰ. οἰ οι νογδὶ Ῥετ σοπτγαξξί πο η ἐπ 
ὦδεον, ω 

Ωἰδυύοσατο)πηεττὶ σαί ργῸ ἰδ υύστιτο,ὰ τ ει. ὁδυύσσωνν πάς δ ργῶτετ, 
Ρεγξι ρα δι ςο. 

οδώδειν, ργατιΡ απ ρ ἐγ πιοά, εχ ρεγέςε, δώδα 5 ἀΠΠππιρτο 
ΔΙ ΒΡ ΠΛ ΉΤΟ, ΑΙΏΒΟ οχ τἰχ ὀζω, μα ξῃτῖα το ρ!!ςατίοπεπι ΛΔττὶ- 
φγανρτο ὥσω ἃς ὦδειν. 

Ὡὔ το ρτατιάτηροτξ ραν εγ δὶ οἴομωι, ἔαοἷς οπΐπὴ τὰ ἴῃ ρεῖπνα Ῥετῖ 
ἱπιροτγξ, ὠόμίω, ἴῃ (οι πα ον, ἢ τοτγῖα ὄντο, ὃς ἧς ἀείπεορς. 

(Ἶζεσεινγαοτοι Δ ἔτι νοτθὶ οζέω, ἕο! οὨτὶς5 ἔτι, ὀζέσω, γτ αι! ἀλη το - 
σεητίοτος τγαάμπηζ, 

οὐϑίω αοτοῖ, ρα πάϊς. πιο ϊ,οχ {}}. οἴομαι; ἔλοίεητε ἔτ. 1, οὐν σομαι 
εχ ἱπιι ἢ οἰ ομκαι. 

αἰἴγνιωτο, ροετῖςα ἴειι Το πῖςα ἀϊρπταθηρὶ γοο!πτίοης ρτὸ ὠγκώς- 
το, τῇ 6]. οἴγνωμι Ρτο εἴγνυμα. 

Ωετορρτατοιτοροι ξι ραν ει δὲ ὀΐομαι. ᾿ 
οἰϑίω, οτος, ρα ιν εν δὶ ροςτὶςὶ οἵομω ἔαοἴδητῖα ἕπτ. τισι ε, οἴσομαι, 

δριιὰ ναγιη.  θοτοῦ ταπιςη ροτῖις ἔδοοτε ὠΐάννω, 
ΩἸἸξε,τοαῖσα ἴδει ροςτῖςα ἀἰρ τ οπρὶ ἀΗΠΟ]υτίοπο ῥγο ᾧξε, ἀοτοῖ, 

ἃ τῇ ἵγω ῥτὸ εἴγω, 
Οἵσατοιλοτο της, νογθὶ ροοτὶςῖ ὀΐομα!, Ἐχ ιο εἰ δέ δοτοῖ, ρα, 

ὠΐάνη. ὃς ρτατι ρα Γχαπιροτξ, ρα. ὥϊς"ο, ΐ 
Ω  χτίσατο,Δοτ. 1.1 σάςν οὶ αἐὶ οἰκτίξω. δὶς ὠκαείρησεν εἴξ ἀοτ.Ι, ἕξ, 

νογὶ οἰκτείρω τα] πὶ οΧ εἰκτειρέω, ' 
αὔλα,ρτατ. πιοάς νοτὶ ὀχ έω ἴοι δΊλωι ρτο ]ιο Ατιῖ οἱ ὄλωλα 4 Οἴιπξ, 

τοροτῖτὶς ἀπιαῦτι5 ἐπ: α] δι15 ργαίςης5. ἘΠιΓάοπι εἰν πηιδοτ. 2. 
πιο, εἰ. ὠλόμίω, χχ, ὥλ το. . 

τὲ μμ,ρτα Πιθιππέξ, ἕξ εχ τῆς. εὐαὶ, ἔλοΐςπτο ρτίπταιτι ρεγί, "- 
᾿πη θεία ὦ οχ ἔω ροτ ςδιγάξξιοης τ. εἶμεν αὐτοπην ΓρΊγίτιι αἵρε- 
τονοἴξ ἰτίάςπι ρταίςπς πιδίππέὲ αξὶ,ὰ τ ἴημε, αιιοά τῖ4ξ μΥὴς- 
ταάτὶ (δ ίπη. αὐ. αςἰτ ὦ,εχ ἕω, εἶμαι νετὸ οἰ δοτ.2. τὰ. ἰπδ- 
τα ποξι πο άΐ αθ ἐοάδην ἵνα, γε ϑωώμαι ἡ τίϑημι, ᾿ 

Ὡἰμίω,ρ τ γ ποορθη ρτοὸ φύμιω ρτατονπρογ έν ογδὶ οἵμω, αδ- 
τὴς ἰτἰάσιῃ [ν ποορὸπ ῬΓῸ οἴομαι, ἶ 

ΩἸμοσα,λοτ τ Δξξιν εἰ δὲ ὄμνυμι, ςἸςητῖς ἔμτιαι ὁμόσω,οχ ὀμόα γεῖξη-ς 
το ο, δῖς ργασς, Ρου  αδλ Ἰἀςπη ξαοῖς ὥμοκα. Ῥτὸ ψιο Ατεῖοὶ ἀϊςῦς 

ἀμῴμοκαι, ΓΟ Ρ οτΙτῖς Φιναίσεις ἰΠ᾿ τα Π ας ργαίοπτίβ, 
Ωὐμκξα,λοτ.». (γον εὐ] οὐμώξα, 
Ωνεμίω, χα ϊάαιι ροῦ ἔγποοροη ροίτιπι αἴσιος ὠνησεξαΐω;, Ὁ] ἢ] τας 

ταθῃ νεταῦ αι πηΐηι5 τ ργατου τη ρος ιν εὐοὶ ὄνομῳ ἐλ εχ 
δέϊ. ὄνμωι, ; 

Ωνήσω, (οσιυδα ρετίου, τί τα πιςι, ὦ, ἡσοιμίιυ, εχ τῆς ἢν. ὀνημα ἴσαι, 

ὀνέομνι δ χ 4110 δτηκα οἵδ στίατν ργαζους πη ρογέ, ὠνητο, Γάςπὶ τας ἡ 
τις 



εν 

Α 
ττοπ ἄγητο ροτοίς οἵα ργατοτ, ΒΓ πα πιροτξ, ρα νοι θὲ ὀνϑομω 
νΕ] ὠνέομω. 

Ωνοριούδαται, [οηϊοὰ ΡΓΟ ὠνακασ μῆθοι εἰσί ργατοτι ρου ρα  ἰηἀίςας, 
τοὶ, ἃ τῇ, αν ονορ(φίζω, 

Ὡἶξα, ον. λέξιν ετδὶ οἴγω, 
ἢ ὀμίω ἡ τατον. πυροῦ ς ἐξ, ρα γε δὲ οἴομαι, ομῖτι5 τουττία ρίατ ας 

ὠὐντο, 

πηι; Ῥτατιρετξ ρα τ, πάϊς, πνοάὶ ἃ τμοπν. ἔτομαι. 
Ὡἶρεον » ΘΟ ας ρτὸ ὥραον ἴςιι ρων. ἃ Τοηὶςο ἰτίἀοτη τμοπιαῖς ἐρέω 

ΡΓῸ ὁρρίω, 
τὐρμέατο,Ουϊςὲ ΡτῸ ὡρμίευτο ρτατ, Ρ] απ πηροτΕ ρα ἃ τἰις, ἀξ. 

δρμέω γεῖ ὁρμείω. 
Ὡρμανεγαοτ.Ι ξεν ΟΓΡῚ ὁρμαίνων, τ 
τ εϑοαυρτατ εξ πιο νογθὶ ὕρω, μαδοης ν οολ] Πτγη αὐτίςροφον ϑέσιν 

Ρτο δρωρμ, ππετγὶ σία ἀριι4 Η οτηοτιιῦ). ὄρορα ἀιιτοιτν Ατεϊοᾶ 
τοἀιρ[Ἰσατίοποπι ἀπάτιιῶι ᾿πἰτλ2}1π|πὶ ργαητὶς Πἰτεγαγῇ Πα- 
θεῖτο ὥρᾳ, 

τῖρσα, ἀοτιε, τ α ξεν οὐδ] ὅρω, ΔΒ ΟἹ Τσιι5 Ῥτο ὥρᾳ. ἔδοίιιητ εηΐτι Δὲ - 
Οἰεϑἰξατιιτ, ὅρσω , ποι ὁρῶ, γὲ κέρσω οτίατη ἀϊσιητ ᾿ς πὶ» Ποη 
χαρώ. ς 

Ὡρτο, τας. α[αιιατηρογέ, ρα εἰι οπὶ τίς. [αοϊοητίὶς ρταῖς. ΡροΓέ, 
Ραῇὥρμω. ὃ ἮΣ 

Ὡρύχαται;οηἱςὲ ρτο ὡρυγμῆοι εἰσί, ρτατ, Ρετε, ραν ετίολ ατ, ἐρυσ- 
σω. Ἀττι ὁ γε ΠἸσατὶς ἀτιαδιις ἐπιτα τ 15 {Ἰτοτῖς ρτς (οπτὶς ἀϊ- 
οἴτιγ ρτο εοάςπι ὀρωρύχαται, Γ᾿ 

Ὡρχειῶτο, Τοπὶοὲ ἔειι! Ποτί οὐ ργο ὡρ χοεῦτο, Ῥτατοτ. ἱπηρογέγογθι 
ὀρχέομαι. 

ἄρχμῆνθ». ἀϊοῖ χτ' σροκυΐω καὶ συγκοκυία Ῥγο αὐχό μήν Θ.- τγα{ττ Ἐτν- 
τποΐοσ. ψιδοπάμι ταπηεῃ ἧς ἢτ (ογ εηάτιπι εἴς χυῆμθ. ρτὸ ὁ 
αὐχόυλν., ς 

ἩβΟμιο Διὶ 
εἰκη ἐχαι ἰι 

᾿ς Ὡρώρειν, ρτατ, ΡΠ χιΑπηροτξ, ΠΊ Θά αν ογ Ὁ] ὄρω » οΧ ρτατιρδι εξ, ὁρώρα, 
αἴϊαχτηρτο ἔπο Διιβπιοηξο. ἡιγυνχίι, 

ἐπκιμια [ῥ. 
ἐπιλλβν. ] 

ἜΜΗΝ 
ἐμαύδν γι 

ἥριο αὐόλαῃ 

μα δίοσνε Ἡ.. 

ἐοτπὶς ἀκ ιση, 

ὑώ Ε΄ ΟΟΙΙΈΟΤΙΟ 
εἰαιονα η, δ΄ 

δἰ ογίρι 
ἰόν 
ὑἹ ΓΝ τὰ: 

ἀεί, εἴνθμων 

ἀρρεμο ἡ. ἈΝ ἢ 
ν ΤΕΛΑῖΟ Σ,ηΝ οἷ ὁ σγορορεΠ.Ϊ τπλᾶ 

οἰτοιιηῇεχα, 
“ἰμπάνν Αἰγέλαιθ-5 ἀπιροτίτη 59 Γι 1591 πἀο {1115 
ἡίμα 5! Δηῖορεπας.. 
εὐ, Αγητος το, ὁνα ἀπ ῖγα 0115. 4.11. 

ΝΞ Αἴγυτος, γήτου, ὃ. ΑΡοτας,) ποπιεπ Ρτο- 
δὴ ν ῬΓλπνἀπῖορςΠᾶ6. 
ΟΝ ὴ Αἰγκυρα, ἡναπο Πογα, τε ρο πδο τ. 

ἘΞΞΞ Ξ“-πΞ κἰχκύρᾳ, ἡ»ντὶ5 Οδἰ τι) ΡΟ ποι τ» 
Αἴγνθο,νἱτοχ,ρεπαςιήτατο 

αγνύς, βάσις σιιπα [ρ᾽τέτιι ἀφη[ο58ὲ ἀσετο ἴῃ ἤπο: 
Ἀγόραιίϑ, τη ἔογο βἀπσατας»απτοροπδοιταγ, 

Αγρωῖ Ὁ-. δ, οτεη 5, ρραι τ, οἰγοι πῇ. ἢ 
Αγϑο,ἀγοεῖ ὁ, ἀτιχ ἀουΐταγ. 

Αἴγος, τῷ εἴγε θ-. τὸ, [εἴ 5» Ρ απ τί πγα ἀςιιτᾶ, 
Αγριθο ἀστοῖς, ἔδγιιβγάπτερ σπάσαι. 
Αἴχαθ., τε] οιι5ρτατὶ ἀπ ροηβορ μα τι Ἰγο ΠΗ͂, 

Δἴ χοοικας, ἵτηρ τὶ τις, ΓῸ 415) το ΡΕμἀοΙΣτΕΓ. ἢ 
Αγροῖκος, ταιτὶ ἄορ. Π 5) Β4 ΟἾτᾶις ἀρταπη; ΡΕπαΪτ,οἰγοιηῆ, 

Ἀγροονόμος ἴῃ στο Ραίσεβ. ΡΟ ΠΔοΙ σα, 

᾿ Αγρόνοιμος ἴῃ ἄστο ῬΑ[τι15,απτορομᾶς, 
Αγχιαχὸς ἧς ντΌς ΤΗτδοὶα» Ασα τιιγ. 

Αγχίαχ Θ.. ὁ ἡ, ἀναγ εἴ πλιι5»απτορ μα τιᾶσιτα, 
Αγχβρδάμπει δ᾽ ργορὲ,οἰτοιιηῇ. ᾿ 
ΑὙχε, πη Ρογατῖι πιο ί! μος Δ. ΡΟ, ΔΟΏΑΓΟΓς 

"Αἰ γων, τῷ εἰγοντος, ὁ αροης ραΘηαἰτιάςιιτα, 
᾿Αγων,τῇ ἀγωνθ-γὐ,ςατταπιοη,Υ τιάσαζα: 
Αιδελφός, ἔγατετγον τιάςετα. 
ΑΛλρθ- ὁ ποπιοη ργορυϊπιγδητερεηλΟ, 

Αἰδολέχης, ἰδολέχε, δ ΠΡ τοτ δ πτορ Ἐπ ἀ ΟΠ ΣΆΓ: 

᾿᾿ 

ἢ φἀκεουτν, δος η “ ᾽ ἄρωρέχατο, [εἰ οὶ εἴ ΡΙ μα υαπηροτίς διιηι γον ἐρέγω,, ΒΒ εης 
ἔαμαν ἃιιΡ πιρατιιπι» οι 1η. ραν οςς, δέ ποῦς Το μέςο Ρτο ὁρω- 

ὲ ρεγρμῆδοι ἧσαν. 
Ὡρώρ ἐχέν » ΠΙᾺ ΠΟΥ ἀρ] οητιπι [νά θοῦ, ἵη ρτστου Ρ Ιαιρ ο ΓΕ, 

αξὶ ἃ τῇ, αξε, ὀρ γωῖδις ἐρωρυχέν οχ ὁρύἥω, ΐἐ 
" Ξ 5 εὖ - . . . Α τἴσισκε οηἱο Ρτὸ ὥσε, ογτα {γ}1ἰνα ασιοοντ πη συ ψασκε Δοιῖνᾶς, 
νεδὶ ὠϑέω,εχ ἱπὰ[ν; ὥϑω, πὰς ἴῃ πηδά,γοος ὥσεετο, ὃς Ράττῖς, 
ὠ στίμδυ Ὁ», 

ι - . : ᾿ ὥστ» τετεῖα ρογίο μα ρΙαγα 15 ργαοητῖς πιδίαπξ, αδλία, ἃ τποπταῖς 
εἰαὶν ίας εητο ργϊπιὰπὶ Ππραΐ, ὦ ρχ ἱπιιύτατο τῃοηιαῖς ἔν. Ας 
ὧσι 7 α[ρἴγατιιηυ: ον τ ἀοαν τοττῖα βεγίομα Ρ᾽υταῖ. ργφ Γ(δίμη- 
ἔτι ἀξξια ἔς καὶ εἰνεπνατς, ἔνι, αοα ἃς ᾿ρίαπι ἕαςῖς ὦ εχ ἱπαΐ, 

. τΒεπι ἕὼ, ν 
Ὡσμαι, ται τ ἔραν οτθ: αι ὠϑέωνβιςΐοπεῖς ξυτυτ, ταν, ὥσα, 

Ὁ Χ τλπτατο τποπιαῖς ὥϑα,  πάς ραττί οὶ ρίμπι ὠσμῆλ., [πὰς ὃς 
, οτος ρα δ μυ,οχ αι ραττὶςὶρ ὠνείς, 

Ὡσιεῦ, Ατεϊσὲ ρτὸ ὡς ἢ, (δοιπ ἃ Ρογ Πρ, ἔκ. τ. πηεά, ὠσιούῦμαι Ρτο 
, ϑείσομαι, ἃ το πγ.αξῈ, ὡςίζω, 

Ὡ φϑυσαν, ον νρα  Ἰηἰς, πιο άϊ,οχ το πι, ὄψομαι, Εάςϊουτς ἑαταγῇ 
της ἀ. ὄψομαι ρτατι ρογΕ ρα, ὥμμα)» οχ συιῖι5 ζοττία ρος λοτὶ- 

, ἴτας ΗΠς. 
Ὁ χαιρτατιρογξ δέν γδὴ οἴγω, 
τς - Ἁ ᾿ ͵ 

Υ 33) χατο, Ομ] σὺ Ρτὸ ὡγμῆροι ἦστιν, Ῥχέττοτ, Ῥ᾽ αἱ ατρογε, ρα, ἐἴυ τ. 
ἄεπι ΓΒ ςπ1. 

Ω" . “," ν ἼΣ ὋΣ ) χώκρι ῬΟςτῖΓα ἡροπῇ τῷ» Ῥτὸ ὥχηκᾳ 7 Ριφτογ ρον ἐς, ἔξ, γοιδὶ 
οἴχω Εχ οἰχέω. 

Εἴας ἐκ ἀοξ βἰηνῖν ΟὟ ἀοονήνα ΤΟΊ, ΘΜ ΑΥ ́  ς ΚΟ’ Αἰ ΠΟΥ ΉγῸ ποδί τα αἴας 
Ἐ| ἐ)λἰωμικωτείτων {{τ|β 5 ἐἰεξιηηρτα ρΥΟβο[θεέηννο, Οατθειλην ἡ οί τυ εγσ: 
θτογι βα[ τα ὐσοῖς γϑμοσάιιν αὐ αἰγοηνά ἀπο 6} αξίτα γ {. θγνά ρον εἰ γος 

᾿ ΜΡ οὶ α βγληρνπϑ τβοηνα,, πο. ἀὰ ἐὰ ἐκ 4μὸ ἡμά Ρ οκί ἀεγμιά- 
ἔμ εδέ. 

7 Ὁ» ε 

σίαν ογαφόροος τονουμᾶψων λέξεων», ςοιχείον. 14 Ε{Ὲ, 

ΚΟΟΡΜ ὉΡΑΒΕ ΡΟ ΡΙΡΕΙ͂ΞΑ 
{ρεβε μοῦ 7 4 σσογμ:1122 εἰμ ο {3 ἀοοίρέμ:. 

Τητιεπίξαν ἃς πο ἰπ[ογίρεῖο Οσασαςοια5 ἐδ άοπὶ εἰξ (ππεθηξία, 

σαι λέξεις ὠρὸς διάφορον σημανόμδυον, διάφορον δέχονται τόνον, ΚΠ) στοιγ ον. 

«ὐάμεον ἀμξεπι υμϊφὺ φηλάοην ΟὙΥ ἡ ης ο[8 εὐοά ξεν [δ ἀ ἐφ ο ῬῬΠοβοηι ἐ{{6 ἀὐδήγον, ΄ 
-οεὶ Ροιτιὴς ρον [βμα{μρ παϑεο. 

Αδοχεχής ἔθ. ὁ. ἡ σΟΠτοτη Ια τῖμτς)συίτιιγὶ 
Αἰδρα', οται[.4[ριγάταν δέ δοιυιίτατ, 

Αἰδρα,ντῦ5 ΠῚ γ τ σα: κοπιιαταν ὃς ροπδοιίταγ. 
Αδω,ἘἙ ἔσω, Ὀτ ὔκαςοαῦτο τοηματὰτ, 

Αἴδω,Ἐ. σώ ΡΥ. ἥ κα, ΡΙΔοεο.α ρί γάτα, 
Αἰζόμλμθ', {ποοατιδτεπιατιν, 

Αἰζόμῆ Θ-.νεπεγδησ,α ριγατατ. 
Αϑιωμῶθ. ΑἸΒοπίθη ἢ 5. ρΘθμ].ΟἰτοΠΗ͂, 
Αϑίωαιθ., ΑἸΒεηα ΠΣ, ΠΟΠΊσ ΡΓΟΡΓΙΙΠΊ»αητορ ΘΑ 

Αϑροίθο,κ, δ οίπιοτο σαγοη99ἔςι Πγορίτγαηςορ Πα ζιτοΓε 
Αϑρεθο, ὁ, σοι ἔογεια, Ροϑ οι τ, 

Αϑωθο, ὁ ἰπάἀοπη ϑηΡ ΠΏΪ τ, οἰγοιῃΗ͂., 
Αϑωθ., δ Που5 ἐρ᾿τπετοπ,απτοροηαᾶς, 
Αἴϑοογτὸ οἰ Οὐ Ροπ αἰ τοοἰγοι πῇ, 

Αἰϑες, ὁ, ατάδης. Ο. ΓαΓ. 
, ΑΘ] οτἰδ)ροπα τ. οἰγοιιηἔ.. 
Αἰὐγός) ται 5) 4 ΟΕΠΓΠΓ. 

Αἰνοτόκες, ογαια ράΓΙ6Π5 [Ἐ1} σί ΘΏΘΠ5)Ρ ΕΠ ΟΕ ΓΕΓ. 
Αἰνοτοκος, ΤΑ] ἔτο Πατι5»αητορ πᾶς. 

Αἴολθ., ὁ, ΑΞ Οἱ αϑοτεχ ν οητουτπη,ἀητ Ροβἀ ΟΠ τ Γὲ 
Αἰολῴθο, νΑΓΙ150} ΕΠ ΟΌ ΓΕΓ, 

Αἰπεῖα,αἰτα εϊτοι Εοχα ῬοπαΪτ. 
Αἴπεια, οπηςῃ ΟΡΡΙ αἰ, τ ρ ΕΠ τἰπγὰ οι τεῖτς 

Αἴρων, πῇ εὔρρντος. το τ Π5 το πάτᾺΓ ὃς ρΟμΔΟιτΌΓ,,ς 
Ο Αἱρων, τῷ αἵρῶντος ὁ σοὶ ρΙ ἢ 5)α Πρ γατιιγ ὅς οἰτοι Ρ Ε: 

Αἰκες ες, Πς ἀἸοιι5. 4 ΟΠ ΕΓ, 
Ακάςης. Αςείξος ὅς (γι οσυΡ Πα ΟΠ ΕΓ, 

Ακύλητος, ΠΟ ΧΟτα 1155 Δητ ΡΘΕ ΠΔΟ, 
Αἰκυλυ τός οἱ ητη δου ἀτιι5. Δ ΟΕ τα, 

Αἰίς, εἰκίδος οὐ Γρ15,αξιήτυτίὶ 
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Αἰκες,ναϑδος ὃ, ΛοΙΞ,βαθΣι,ρεπασυῖτας. 

Αἰκρες,ἄκραδος ἡ) Δ οτῖ5 ΟρῬίάτπὶ ρεηδο, 
Αἰκρίς, ἀκρίδος γ᾽ οσιιτα, ἀοινίτιτ, 

Αλυϑετον ετ γα ἀπο τι, πτοροπδοιἕτασ, 
Αληϑύέφον ΕΓ ΠῚ» ΔΟΌΠΤΟΤ. ἣ 

Αἰμητόςαμητῶ, ὁ,πις [Π5 τοι ριι5οασιτατ. ἣ 
Αἴαντος ἀμήτου, δ πος [15 ἔγυρε 5γᾶητοροΒᾶσ. 

Αἰμυγϑαλῃ Ατοτοοϊγοι ΗΘ ξξιτατ. 
Αμυγδεάχν, ἐγ ἔξι155.} πα σα ἶτιιτ. 

Αἰμφις τὰ μφιθ. »ὁ, ΑἸΏ ΡΠ 5»ΠΟπι η ΡΓΟΡΓΙΠΠῚ, ΡΟ ΠΑ ὨΣτασ. 
Αἰμφίς,αάιιε 11» ΕἸ γσλ να ΤῈ, 

Ανάα, ργαροίτιο, ροτ σα τΩΓ. 
Αναν ΒεχφΡεπ δου τι. 

Αἰντικρυ, ςοητγὰ ὲ τρί ΟΠ 6. ΑΟΙΜΤΉΓ, 
ΑὝπικρις, Αἰ ἀπι,απσορ απ} τἰπηὰ Φοιτά, 

Αἰ αὖ, ιια:»αὐριγάτιτ. 
Αἰ, ταπα υλπηφοῖιτα τοημ] ἔρ  γῖτιι. 

Αἴπλοθ. ἀπλόν, ὁ ἸΏ παυ1Ρ Ὁ 1115» πταροπα τὶ πιὰ ἀΟαἑτατ, 
Αἰπλοθ.,ου δ, πη ρί εχυρεπάριῖτιτ, 

Αἰπολλυα, μετ ἀπρίεχ λυρεγάο. 
Απολύω, ρεγ νῃῖσαπΊ 94] Πηΐττο. 

Δ'π7ος πῆ, ραν οφτλ Ρ .01}15»ἀσυΐτατ.. 
Αἰπῆως, ἀπῇ ώτος, ΡῈ ὡγποη σαάςῃ5, ΟΠ τΙτ, 

Αρα,λάιιοτ. ἀποντγα ΠῚ» οπαΪτ. οἰγοιιηἔοχα. 
Ασα, ς παρ] ετίτια ραττί οι! ρα πδοιἔταγ. 
Αφα, τῆς αῥαςγ51 πιρτασατῖο ἀσυΐτιγ. 

Αρώθ.. Πρ άϊτις πιαὶ οἀϊξειοπτ να αι]. οἰ τοι. 
Αἰραγος ΓΘ Π 152 ΓΑ Γ1157 ΟΠ ΕΓ. 

Αργροε,αβγου, ὃ, οπιις, ρα πάςαίτιτ, 
Αὐργε»αξγιος τὸ, ΑὙΡΟ5»ΟἸ ἴτας ΡΟΪΟροπηποῆ, ροΠᾶ. 

ΑἼγος,αξγου,,Α τϑιιδοΡαπασιυίτατ, 
᾿ Αργόρναῤχρο, ὁ, ΑἸ Ὀιιδγαῖιτ ν ο] οχ ασιιίτατ. 

Αθίς ων, τῷ ἀρίς-ανθ-.ὁ. ΑὙἸΠῈο.ν τὶ ποπηςη: ρΘαυΪτίπγᾶ ἀςιζα. 
Αἰρας ὗν, τῷ ἀρις ωντος,Ορτίπια ξαςϊςπς»ν τἰπλᾶ ΟἰΓΟὨΠΗ͂. 

Αἴρν ει. ἀρηἶπι}5) 4 ΠτΟΡΟΠΔΟΙ τιΓ. 
Αρνειδς ἂρ ΓΙ 5. ΠῸΡΟΥ ΠΑΓΕΙΣ, ΟΠ ΤΙΓ, 

Αἱ παι γη γα ρ᾽ ἢΔ) συ τα. 
Αἰ» παίγη, ΠΔΠ. 115. ΟΠ ΔΟΙΠΤΗτ. 

ΑἸῤῥητος,ηοπ ἀτέλυ5,»ατοδηιβγητεροηδς, 
Αἰῥητὸς, οὐϊοία 5, συΐτεγ, 

Αρτεωὴς αῤτεμέθο, ὁ πτοροΥγασἤτιιτ. 
Αὔτεμις, Αρτέμενος,κ", 14 ὩΔγᾶ τ ΡοπΔΟ των 

Αρτετύχος, ἡ ΠΊΡΕΥ σηέχα)ροπᾶς, 
: Αρτίτυκος »ἡ ΠΡΟΣ πατιδρᾶητορεπας, 

Ἀρτιτομος, ΠΌΡΟΥ ἴῃς 1{π554ητορεῆᾶς. 
Αρτετύμος, 111 Προ ἐπολά!τηροπας. 

Ασα, αὔρίτδτα ΠῚ, 1125. Π ΘΓ 15 ΒοπογΙ8. 
Αἰδσα,τοπιάτιιπι, Ζυςε ἀλη. 

Αἰτὴρ, ςΠ]1Δ,ασιιτατ, 
Αἰςυρ, Αἴζεγ νγβνρεηδοιήτιτ. 

Αἰσφοδελὸς, ἴοςιις ἀριά Ἰηξοτος» Ομ τατ, {. 
Ασφύδελϑυ  ] δ αςιπι,Αητοραπα τ πηα ἀσιιζᾶν Ν 

Αἴα, αἰρίγατιιπι, ια:. 
Αἰ πα, τειυαταπι,υδεάδπι. 
ζ πα, Ποπιοτγις 1Π114.3. Φοῖνιξ ζῆα ἡϑϑαι δ λέγά ὁ Αχυλϑὺς ρϑς τὲν 

Φοίνικα» ἱ. ΡΗαεηῖχ ἀτῖὰ ἴδηϊοῦ ἱπιῖς Αςμ}}}ς5 δὰ ΡΒοραὶ- 
ςεῦυ  οχ οἷ χὰ πιΐμοτεβ ποπόγδης πιδίογος. 

Ατεχνως, ἀπ εγθ τ» ο πιῆ πο, οἰτο ΠΗ͂. 
Ατέχνως,αἀπογθῖα πλνης αὐτο ΡΕΠΔΟΏΙΓΙΓ. 

Αἴτρρπος, εἰ τρόπου, ὁ. κα, ἸπΑτη τ 1} 15» πτεροηλο, 
Αἴτροπος. τρόπου, ὁ, Δῖτοριι5 ΓΑτοα γα πτοροηᾶο, 

Αὔγν, αὐγης ἡ, Αὰρς ΤΠ} 1 εγ Ρο ΠΑ Ομ ΕΓ. 
Αὐγή, αὐγῆς δ ΓΡ]οπ ἀοτγφαιιγογαν ΟΣ τΏΓῸ 

Αὐτο,ταμ της ας ΠΣ ον ΡΕΠΔΟΏΣΓΟΓ, 
Αὐτή αὐτῇ «ἡ Ρ( ἀσαΐτιιτ. 

Αετή, ἐφε τῇ ςοὐ ἀἸ Πα. } {Π0.4ουἾτιιτ, 
Αἰφετή ἀφέτης, ἡ, ΑΡΒεῖς ἰπία! Δ, ρεπασαΐτῳτ. 

Αἰφοος, Αφρρυ, ΑΡΗ εγοροπδουίταγ. 
Αφρός, ἀφορνό, ὁ, [ριπια ασιἶταΓ. 

Αἴχυρον, ἴρφυ, τὸ ρα] Δ, πτοροπᾶς. 
Αἰχυρὼν,εἰχυρώνθο, ς, Πα  Πππ, ρα  σάτιιτὶ Δοιίτατ, 

᾽ Αἰορ αἴορος, τὸ; ΞΠΠ5. ΡΕ Πα ΟΙ ΤΕ}. 
Αἴ, αορρς, ἡ πλῸ ΠἸς το Ρ Πᾶς. 

Β 

Β Αἰδν, δά πον δέ πη. 1 ΠῈ. 4 ΟΠ ΠΤ. 
Βῶον, βώα, τὸ, γα τ ι15. ἐπα ἶτ, οἰ γοΏ Η͂, 

Βαύς βωού, ἐς Ὀτει 5, στα. 
Βώος, βών, ὁ, ΒΑλι5 Ν Ὶγ [Π55 [Ὁ οἰ τ5»ροπαἽτ,οἰτοπηῆ, 

Βασίχεια͵ βασιλείας γ" »τορίηα,Δητορ Πᾶς. 
Βασιλεΐα, βασιλείας ΟΡ ΠΙΙ ΠῚ, ΡΟ ΠΑΓΌΪΤΗΓ. 

Βάτος, βάτου, ὁ σα 4115. ΡΘΕ ΠΑ ΟΙΪ ΕΓ. 
Βάτος, ἡγγμοιϑηραηαςιάτιτς 

Δ 
Βατὸ ον Πἶ Ο 1 ΡΟΓΙΙΕΙ 5,8 ΟΕ ΕΓ, ἢ 
Βαῆθ',ρεπιῖηο τ. ΒΑττιβ, ροπασιέτιις, 

ΒῖλΘ-, βήλν, ὁ, ΒΕΪ 5, ρεηυἶτ, οἰτοιιηῇ. 
Βυλός, βηλᾷ δ. Ππις ἢ Ασα Ϊτατ, 

Βῆστι,ν αῖςο συ Βοίλνντ 5. ρεηας. 
Βήατα, σ ΕΠ ΠΟ δ. ΟΟΠΕ14 1150 π Ϊτ, οἰτοιινῆ, ι 

ΒίΘ.,βίμ. δον ἱτα,ντξλιι5.Ρεπυϊτιάσυτα. 
Βιός,βιζ, ὁ). 524 ΟἸ ᾺΓ. 

Βίοτος βιότου, ὁ, ν ἰταγαητορ πα τι σι ΐτωτ, 
Βιωτός, βιω τῇ, δ. ν ΠΟ ἢ ἀ115) 4 ΟἸΣΓΕΓ. 

Βλήχρον,κ, τὸν Ποῖ Ὅσα; ἔρ οο εσθαι τ ἰγοηῇ, 
Βληχρόν, θλη χφού, τὸ, ἢ ἢ γπλμ πη ἀοαΐτιτ. 

Βοῶν, ὠγιΘ- ἡ οὐ οάϊΔ»ραριὰ ΑἸεχδηάτγιποςγασιίτιιτ, 
Βοών,βοωώντίΘ-. ὃ, ο] Δ Π]Δ Π55ΟἸ ΓΟΠΠΗ͂, δ 

Βρρτός, βρφαῶ, δ, τη Οττα 15. 4. ΠΓΌΓ, 
Βρϑτος,βρότου, ὃ, (Δι. 5. ΡεΠᾶς. 
Βρωτές) ρου ὡς ςοτηο τ} 0}}}5γαςσαἶταιτ. 

Βρρῦχθ-, εν δ οτος Πιι5 ὙΕΓΠῚ 5. ΡΘΩΟΪ τ. ΟἸΓΟΠΩΗ͂, 
Βοϑυχός, βρφυχἕ «δ. τα σον» ΔΟΠ ΤΙΣ. 

Βρύων, Δρύοντος, ὁ, (ςατυγ ΕΠ 5. Ροπᾶς. 
Βρυών, βρυών(Θ', ὁ, ΟΥτοπο8 {ττι} 5» ΟἸΓΟ ΠΏ, 

Τ᾽ 

ἊΣ: εἰν αΐατοι ΝΝ ογεἰβραπῖερεηᾶς, 
Γαλατία: ΡΕΤ 4, ΘΔ ΠΠἸλ»Γαρ Οὐ ΘΠ ΔΟμταΓ. 

Γαλίμων,γαλίωης δ ττα πα 1} 1τᾶ5 ΠηαΓΊδορςηας, 
Γαλίω ν »γαλίιώης "71 τα Π4 0114. σιἰτι!Γ, 
Ταυλός, γαωλῶ δ, τι}. ν45 ρα τογα] ς ἀςιιίτιτ.᾿ 
Γαῦλος. 6) 6) ΠΔ Ὁ] τιπὶ ΟἸ ΘΓΑΓ ΠῚ. Ρ 6 Π1}].οἰτοτ, 
ΓύλοιΘεγτ  ἀἸσα Πς»ἀητορεηᾶς. 
Τελοῖθ. αὶ τί ππὶ πλοῦ οτ ΡΘημΪτ, 

Τέλαν, γελωνθ., ὁ, ΘΕ! Οα νλγὶ ΠΟΠΊ ΠΡ ΡΟΠΔΟ. 
Τελαΐν, γελώντος, δ) τ ἀε ἢ 59 ΟἸΓο ΠΗ͂, 

Τενετή γχυετῆς. γΠατίιτα 5) ς ΑἸ τ τς 
Γενέ το, γοέτης. ἡ ἰτιγρο, ροηᾶς. 

Γεραι οὶ. γερα, ὁπ Χ,ΔοΙ τατ. 
Γερῷ Θ΄. γεραίν ὁ ΟογΑι5 ρο μα] ρα παΪτ οἰτοιπΗ͂, 

Τῆρας, [επςέζι!5. 
Γιίρασις ᾳἀ [εἐπεΐλιιτοπὶ ργοξς ξϊο,λητερεπᾶς. 

Γλαύκη, γλαύκης, ἡ οι ΠΔ.Ρε πΔΟΙ τα. 
Γλαυκέ,γλαυκῆς, ἡ) Οἴαυςε πλ} 1 οτ» ΘΒ ταΓ. 

Γλαῦκος, Γλαύκου, δ, ΡΟ] Δι1Οι1556 [159 ΡΕΠ Ϊ τ. οἰγοπῆ. Ὁ 
Γλαυκόξ,γλαυκφὐ, ὁ, ΟἸΔιιςιι5)ν ἰγὶ ὅζ Ρ (οἷς Ποπιςπ) ΟΠ}. 

Γδερο,γυρρό, ὁ, τὴ δ᾽ τις. ΡΥ Γασ»Ροπα τ, ἰτοιηΗ͂. 
Τυρός»γυρρ(, δνΓΟτ ἢ ἀ115»4 1 Ὲ1Γ. 

Δ 
Αἰφνη δεέφνυς, κα, ΔΌΓΙ 5. ΡεπΑοιτατ. 

Ἐ Δαφνῆ ἢ» ν ΔρΡῆ πο ΡῈ ΟΠ Δ ἀοιΐτατ, 
Δείνα,ης γα) διειγηὴ δεινῆς. Ἴγπιαΐα ΔΟ. ΓΓς 

Δεινός, δεῖν ζ, δ ρ Δι} 5) 8 ΟὨΪᾺΓ. 
Δδηρή, δειρῆς, ἡ ΟΦ Π πὶ δητοτίιι5 ΟΕ ΕΓ. 

Δείρη δ᾽ εἰρης ἡνοἸαἶτα 5. ΑἸτΗΙ ΟΡ Ια, ρεπαουΐτατο 
Δεχρατής,ἀςοςηη5γἀς το ροτοδοαΐταΓ. 

Διεκρέτης ἀςσοηη15.ἀς το  141}15» ΡΘΠΔ ΟΠ ΓΤ. 

Δελφὶς, κἡ δὸλ φὶν, ἄς ΙΡΒΊη ΡΥ [οἱ ςγασιτιτ, 
Δελφιξρογυ, Ὁ] 4. ν ΟΠτοΥ Δ ΟΙ ΓΕΓ. 

Δεξαμήνη, δεδαμβνῆς, ἡ οὐ πετηα, ἀςυῖταγ. 
Δεξᾳμλρη,ηςγδγαϊιας ἀσΟς ΡΊτΉ ΕΠ Ασα τῸΓ. 

Δισχτότης; ΡΕΥ Ἀν ΠΕΓΙΙ5)ἀΟΥΆ ΠΕ155) ΟΠΑΟΊ ΙΓ. 
Δέασοτις, ροΥ «»ἀοτη παρᾶπτορεηδα. 

Δῦλθ', δάλν, δ, γΔη] ἔς πὰ 5» ΡΠ αἰτιοἰτοιηῇ, 
δῆλθο,ν, ἡ, εἶα, ἰη Δ. ΡΟ παΪτ. ἰγομΠΗ͂. 

δῆμος, τῷ δη μου, ὃς ΟΡ ας. δι σ ρα παΐτιοἰτοιηβ. 
δημός τῷ δυμῶ ὁ ρ᾽ πρις ἀο, Ομ ἶταΓ. 

Δημοσίᾳ Δάιιο γ᾽] τοτ, ΡΠ ςἐ  ρεπασιυΐτιγ. 
Δηιμιόσια, ΣἿΠ δημοσίαν, τα το 5 ΡῈ] 1ςὸ,ητορεπάῦ, 

Δδην, ῬοΓ "9 ΡΟΡΪΔη59οϊ γοιη Η ςἐξέτιτ. 
Δίων»ωνίΘ-, ὃ. ὈΊΟΠ Υ ΓΟ ΡΟΠΑΟΙΠΓΙΓ. 

Δία ας συ Ἀτίι}}15.9 [Οὐ]  πι ΡΟ ΠΑ ΓΕ ΕΓ. 

Διαὶ ΡΥ ροἤτίο, ρεγργορτογ)ασιτατ, 
Δένν, δίνας. ἡνν Οοὐτοχ Δα]υδΓα ΠῚ» ῬΟη Δ ΟἸ ταΓ, 

Δῖνίθ. δένει, ὁ ας τς ταγθο. Ρεπαΐτιοἴγοιιη Ης 
Δίνων͵ δίγωνΘ-, ὁ Τῖπο νἱτο ρει σα ΐτιτ. 

Δινών, διγοευῦτος, δον Οἰ ΤΟ 52 ΟἸ ΓΟ ΠΗ͂, 
διογγυήςνέθ-, ὁ ΠΟΡΙΠ 15, ἀσυίτιγ. 

Διογήόης, εΘ-,ὁ, ΠΙΟΡΈΠΟΒ Υ τ ΡΕΠΔΟΙ ΓΤ. 
δῖ. τῷ δα, ὁ ἀϊαΣπαις, ροπα τι οἰ γο ΠΗ͂. 

Διὸς, ΘΉἐτΠ 1115. 1 Οὐ 5) ΠΏ ΕΓ. 
Δοιές τῷ δοιοῦ ὁ ροτ οι, ἀπ ρίς χηρσεπιίπιις»ν ἰτιᾶςιτα. 

Διχοτόμος ἱῃ ἄϊο ἀϊι]ἀεης. 
Διχότομος»ἴη ἄιιο «ἰἰϊ{|5. 

Δόκ θυ, τῆς δόκου εἰ, Δρρατεητῖα, ΟΡ ἰο, ΡΕπΑῶ. 
Δοκχός, τῆς δοχον, ὁ τΓΑ θ5. 8 Ὀ ΓᾺΓ. 

Δύλι(Θο, δολόν, δ, ΟἹ οὔι5»απτεροπᾶς, 

ἴψᾳῃ 
ἕῳ (ΠΣ 



δ 

Ἴδὶ 
᾿Δολίθ., δολής ὁ ΓΛ ΟἾ λιν τορ ἐπαςυέτιτι 

Δολίχν»τῆς δολίχης ΝΟ] Ις δ, Ἰῃ Πι] αν ροπας. 
Δολίχη,τῆ ς δολεχῇ ς. "ΓΟ Πα, ΟΕ τ}. 

δόλων, τῷ δὐλωνίθο, ὁ Τ)0 ΠΟ Π Υ Ἀγ, ροπαριΐτιιτ. 
Δαλών, δολοιῶτοςγὺ ἀοοἸ ΓΟ 5. αἰ ΤΟΙ Ὲ, 

δρυΐϊμοςγτ δρύμου, ὃ, Π τ πηιις Υἱγορο παι τΌΓ. 

Δρυμός, (ὁ 9[γ]ιΔ)οοινάςη ἤι5,ἀουΐτατ. 
Ἀυω,ἀπια τατον Ρεπασιίταν. 

Δύω,ν εὐ σα ΠἸταγοϊηρ το  Οτοροηδουτατ. 

Τδιυα, τῆς εἰδιήας, ἡ, Γἀγία πγάτον Μεάεα, ρεπιαςιτα. 
Εἰδιῆα,τῆς εἰδι ας αν 1125 (οἰτορο μα τιςἰτοαη8. 

Ἑϊκων, τῷ εἴκοντος, ὁ. Οὐ ἀἸΘἢ5. Ρεπδοὶτατ. 
Εἰκων, τῆς εἰκόνίθη, πη Οὐ. }Ἰτι 40, α σα ταΓ. 

Επε,ἱπάϊσατιι πιο! ἀ1χ ἱτηροπα τιοἰγο πῇ, 
᾿ Εἰπέ, ππρογατῖι1 πιο] ,ἀἸς, ἀσυΐτατ, 
τὶς, ργαροίτιο, μασι ατῆτιο ἐπι π ἐξ ι1ΠῚ, 

' Εἴτο Πα ΠΊ Γαΐ ονν Π15.ἸΓΟΠ ΠΗ͂. 
τ Ἑχτος, τῷ ἔχτι, ὃς [Ἐχτεβορεπας. 
ὶ Ἐκτός, Δάκπιοι δέ πλ»Ε Χτια, ἢ ς ΑΙ ΓΕΓ, 

ἃ ἙἘκπλέω, ν ΟΕ  ΡῈΠ1: ἘΠΑΙΗ ΡΟΣ ΡΟΠΑΟΙΤΕΓ. 
᾿ Ἐκπλεὼ, Δ πιο 111 Π}}} ον  Ὠτο ΡΟ ΟΣ. 
Ἐλαιῶν, τῷ ἐλαγών(., ὁ, Ἰυ στα πγ»α συ τα, : 

Ἐλεων, τῷ ἐλευεώτος ,"}} [γα )οιτο ἢ Εοξτίτιτι 
Ἑλάασων, πὸ ἐλάστονίθν. ὁ: ΠΘ ΤΥ ΒΘ. ἀσιιτα, 

ΓΠΓ λασσών, τῇ ἐλαφσσοιίῦ τὸς γον Γ ΠῚ 6. 5.ΟΙΓΟΠΩΗ͂. 
Υ Ἑλαίων. πὸ ἐλάοντος, ὁ 1 ηἴς 4 ΠΟ ΠδυΡοΠαΟ, 

᾿ς ἐλαών, τῇ ἐλαώνί(",δ, Οἰ ΤΠ 5Γι Πα ΟΠ ΓΠΓν 
 Βλεθ. τὸ ἐλέν, τὸ 1 γί ςοτ ἀϊα απτερεηδο. 

Ἑλδὺς, τῷ ἐλεῖ, ὁ, ΕἸ τις Ππ1}}5 ὃς πιο) ΟΠ ΠΓ. 
Ἑλδυσις τῆς ἐχϑυσιίθ.. ἡ, αἀαοητι5.Δητορόηας. 

Ἐλέυσίς, τῆς Ελδυσενθ-, ΕΓ ει 5 οἰ τας, ΑΙ ΓΌΓ, 
Ελπες»τῷ εἰλπεδὸς ὃ, ΕΠ 59 ν 1, Ραπᾶς; 

Ελπίς τῇς ἐλ πησδὸς ,νἷ Προ 5, ΔΟ. ΠΕ: 
Εἰμμᾷυ,α"ν Ἱημ ιαϊττογο,α [ρίγατιτ. 

Εμρμᾷν, αὐ ἕω, {,τδηϊατητ. 
Ἑνναξ, τῆς ἐν αδὸς. δ, ΠΟΠΑΤΙΙΠ5 ΠΕΣ ΠῚ ΘΓΙ15. ΓΕ ΏΠΙΔΤΕΓ. 

Εἰαὲ, τῆς ἐναίδος, δνν αἰτας,αΓοἰγατατ, 
Ἐν, ργαροιτίουἱηάατίτο ἐππέϊα,τοπιιατιτ: 

Εν ὈΠΙΠΊΘΤΠΙΒΥΥ Πι1ΠῚ,ἀσαἴταΓ ὃς αἴ ρίγατιιγ, 
Ενωρτο ὅ8ὲ εἴτ ἐπαουτα. 

ΕὐὴΡτο ἐν, ἱπ ασυήτατ, 
Ενορχνς»τῇ ἐνόρχε δνν αἴσιτη να οπς τοις πη, αΓρίγάτασ, 

Ἐνόρ χης» τῷ ἐνορχε,δοτηδ5 Παθειι5 το σ ]ΟφοταΠΠΆΤΉΓ. 
Ἐγός, ν ΠἾ115. 5 ΘΠ τἰ 15» Ϊ τα. 

᾿ς Εὐοροῦνε, δ, ἀΠΠΙῚ5,Υ ΕΤΙ5, ΡΕΠΔ ΟΣ τιΓ. 
Ἑνσδω νηϊο»αίρίγάτιιτ, Ἷ 

Ἐνόω, ΠΙΔΓΙΟοΤΟΠΠΔΓΙΓ, 
᾿Εντροπη,τειογα.οἰτοιη Βοὐξίτασι 
Εὐτροπή, ς ἡ σοηξα ΠΟ «γειευ θυ τι ΔΘ. ΠΤ 

Ἐξ, [εχ Ποπυοη,οι πη ἃ ἴρ το το δ, Π ταΓ. 
Ἐξοργαροίιϊο,τοπύιαγητ. : 

Ἐξώρετος, τὸ οἰξωρέτε, ὁ οἰϊοῖς πη π59 4 πτορεη, ἀΟ. τ}, 
Ἑξαιροτάς. τῷ τἰξοιρο τῶ, δ ρΓαν ΟΡ 5) 4 ΟἸΜτΙΙΓ, 

ἘξαρειγαῈ σ οτοροησαίτατ. 
Εξαιρέ, ἢ θατγαῖ, εἴτοιι Ε εἴτα, 

Ἐξινέψιοι σου ΟὈγί ποτιῖπὶ 11), πτορομαῖτ, ἀοιτᾶς 
Εξανεψιοΐ,οὗ ς Ομ Ομ]. ἀσ. τι, 

᾿Εβοκαδυειδίιπνκατεακτεσυαεις: 
᾿ς ΚΝ ω, βιτυτιτη μα ΒΕ Ρο.αἰρίτατατ, 
᾿ Σοικαιςαπὶ ἀατίιο; Ππλ}}] 5 (πη, αητςροπδοιἥτατ. 

Εἰιχαςης σαί, ν Ἰἀοοτοἠτ ἀετη ἀητορΕΠΔΟΌΜΤΙΓς 
- Ἑοικός,ἐφικότος, το, Πττ1]ο: 

Ἑοικώς, ἐοικότος, ὁ. Π 1115. 
Ἐσαινθ-, ἐσαΐνε, ὁ, [τις ἀπτε ΡΟ πα συμ. 

Εςσωνὸς, ἐπταινᾷ, ὁ σται!!5)δουιίταν. 
Ἐσαρχία, τῆς ἐπαρχίας, ἡ, ΡΥ Οὐ ποῖα: ΡΕΠΔΟΙΪΤΕΓ: 

Ἑπαρχ ια, ας, ἧς Ερατς να πυι 1οτοαὨτορ οπᾶς: 
Ἑργάτης ἐργάτου, ὁ, ΟΡ οΓατΟτ,ΡΟΠΔΟΙΐτα., 

Ἐργάτις, ἐργώτισος, ἡ, ΟΡ ογατγ ΧΟΡ οΠα ουἾ τι; 
Ἐρινεδεγτῇ ἐρινεῶ, ὁ, ἤσιι5 σα ΠιισφασὈ τιιτ, 

Ἐρκέθ ροτ  ἀρταπιραπτοροπας. ἱ 
Ἐρμαιθ'. ἑρμαῖς, ὁ απ Θγσιτ 15. Ρεηα τι ἰτο ΠΗ͂, 

Ἐρμαιθι,ν, ὁ λό φίθο τα πττ τι5, πιο ρ Δ ΟΠΊΓΕΓ. 
Ἑρμίωεία, ἐρμίω εἰας. κα Ἰπτον ρτετατίου ἜΒΑ ΘΟΠΤΕΤ. 

ς Ἑρμωία, ἑρμίωυίας, ἡ Βα] οτιιπὶ ἰοξλὶ» ΡΟ ρἀσθλτα τ. 

Ἐ!ρω,νηἷςο ροἸ]σον ΡΟ πάσαίτατ.: 
Εβῤῥω ἀρ οἱ ρῳροτςον ρου σα ταῦ. 

Ἑτάϊορς,6γ5 4 πη οτις ΓΟ οἶα 5» ΡΟ ΠΟΪτιοἰγοπ ῆ, 

Ἑτερρς, τῷ ἑτέρου, ὁ, ΑἸ τοτοατο ρ ἐμ ο  ΓΌΓ: 

Ἢ τος, ἔτει.» τὸ, ἀΠΏ 5. ΡΟ πδομήτατ, 

Ἐρίνοίθ-, τῇ ἐρανέκ, δ. ἐγ ἕξις σας (γ [τις 15» ΠΡ. ΑΟΊΠΓΗΓΕ 

ὃ Ἐκ ρον εἰ Πρ τ] ΟΠ ρ ιπ121 Ου115 ερ τ ναητορ,Ασμτα. 

Θ 99 
Ετός, ἐπῦ, ὁ ἸησαΠ Π),α διίταγ. 4 Ἢ 

Εὐανϑης δναὐϑεθ., ΕΔ ητε 5 ΥἹΓΡΟΠΑΟΙΐΓΗΓ, 
Ενανϑης ὄναν ϑέθ.,ν, ὁ ΗΠ οΥΙ ἀτς,αςυΐταγ, 

Εὐηϑεια, ὀυνϑεἕας.γ),1 Βυδιιϊαγαητοροπαο, 
Ἐνυϑία,Εὐνϑίας, μοῦ Βοπας ΠΟ ΡΟΠΔΟΙΪΓΕΓ, 

Εὐϑυζολθ. ὀυϑυζόλε, ὁ οὐ ὸ Ἰαξζιιβγαητερεπᾶς, ας τᾶ, 
; Ευϑυζόλος ὄυϑ' νζόλυ, ὁ τοξὰ Ἰα οἰ οΠδ,ΡοηαςαΐταΓ, 

Βυϑις, ὄγηῤῥηματικως, 1 ἀμ] δ᾽] Ἰτοτ τ ατι τη ἀουΐτωσ, 
; Εὐϑις, ὄνομα σεμῳΐς»ῖ, ΠΟ πη πα Ἰτοτῖ οὐϊι5,ἀσιίτιιτ. 

Ἐν καρ ροΓ πγέας 15, συΐτατ. 

Εὐμσιᾳφὰς, ρογ ΦΟΑ] σοι, ΟΕ ΓΠΓ. 
Εὐπειϑὰς»ἑος ὁ, νος ]οη5,αςυΐταγ, 

« δὐταϑες δυπεϑεος, ὁ, Ο οἰ 5 ρΥΙ πο ρὶ ραηιάςιτα, 
Εὐρρς, Α[ρίγατι πν, [ατίτιιίο, 

Εὐφροτοπιιατιιη, ΕΤῸΙΣ ὙΘΏΓΙΙς. 
Εὐσεξων τῷ ὄυσεζουυῦτος, ὁ, ρ:οτάτο τη ἘΧΟΓΟΘΉσ)ΥΪτ, Οἰγοι ΠΗ͂ ,Ἐνσαζων ονος δ, Εἰς ΟΠ, ροπαςαΐτυτ, 
Εὐδλένηςινεος ὁ. ΕἸΠΈ ΠςΠος ΙΓ ΡΟ ΠΔΟΙΪΤΕΙΓ, 
Εὐϑενής, ἐος, ἡ ἔοττὶ5γαςαΐτατ. 

Ἀυ τυχία,ὄυτυ χίας ,ὐἱ, ἔσε! οἰ τας, οπαριίτητ. 
. Ἐστόχια, δυτυχίας,ἐ, Ἐπτγ οἰ ΤᾺΝ] οτ ρα ητοροπᾶς, 
Ἐλθοα τῆ : ἔχθρας η Ἰ ΤΠ} οἰ τα, ΡΟ Πα ΠΣ τ1τ. 

Ἐχθρᾳ, τῇς ἐχθρρᾷς »ἱ αἰ πιϊσανΔοιίτιτ. 
Β : 

ΖΑ: Τιρκξηβειθοῖς 
Ζενγ»ιη ΠΉ τ 15. ν ἱΠογς,οἰτοιηῇοδείτατ. 

Ζυγός, ζυγοῦ δ, λιιραιτη σοι ΠῚ, Παίς ἐπιχπα. 
ζυγός ζυγοοδ ἡ ἰπριιπι ΠΡ τα, ἔσσπι. 

Ζωον. ζως, τὸ, Δη τη]. Ρ πα τ. οἰ ΓοΒ ΠΗ͂, 
'ξωἐγ,ζωξβ, τὸ, νἀ} ΠΊ ας ΓῸΓ. 

Η 
ΕΤῊ  ἐβρλησδῖοι δι βεῦιοας διέ ταππδταγι 

Ησε, αἰ ρὶ γάτιιτιν, ἔνατος, Ρ Θπαςιτιτ, 
Ηἐ ςομἰππένο, Πμς,αςιίεαγ., 

Ηΐπ ῥηματικώς,1,ν οΥ ὈΑΠτο τ, θατ, απ ΐτιοἰγοιη8. 
ΗΙ,αἰρί γάτιιπη δ οἰ οι ΠΗ Θχαπη,ν δ᾽ γοιιϊ αι!άτοπῖις, 

Η τοπιιατιιπι ὃς οἰγοιιηΗοχιπὶ, ςεγτὸ, αῖτ. 
Ἡλέος ἑλίκ δ, ΓΟ] ἀητοροπδριίτιτ. 
Ἀ Ἠλεῖος ἠλεία, ὁ. ἘΤΕΙΙς, σ ητά]ς,ροημῖτ. οἰ ες ιΠΗ͂. 

Ηλος, ὅλα, ὁ, οἸδιιις. ΡΘΠαΪτι οἰ γοιιηῆῇ, 
Ἠλότ»ηλξ ον [ἘΠ {15,4 ςεἤτιιτ, 

Ἡμῶν, ἑμονος, δ) σι] το τ, ροπδουτηΓ. 
λ ἩΜΝΝΝ, ὁ οπ τις» πο [πτ μπ,οἰτοιιπΗ͂, 

Ἡραιος ονῇραϊκ δ, Ἡ ΕΓ: 115 νἰγναπεορεπᾶς. 
Ἡραῖος, ἡραὶν, δ. ΠΟ Π ΣῊ ρ πα τ, οἰγο ΠΗ͂. 

Ηΐϑρέκλεια, εἰας, ἡ, Η τας τα τα ἴεν ὃς νυ θ5οαηῖεροπδς, 
ΗΘΚ εἰ, τὴ ρκιλ εἰας κα Ποτοι] ταν ρεπασαΐτατ, 

Η εἰκκλειος,ἡθακλείνγο, ἘΠ ΟταοΠΠπι5.ἀπιεροπας. 
Ἡρᾳκλείος, ε, δ. ΕΠ ΟΓ συ οἰ 5.ραπα τ. οἰ οι, 

Ἡράκλεις, Ἡοτοι 65, ἴτοπι αἀτιοτθῖιπι Πιτδ μα 1 Ρ ΠΟΙ ἀσαϊταῦ, 
Ἡρακλῆς, Ἡρακλέος, ὁ, Ηοτου]ε5»οἰτοιπῇ,. 

Η ἥαν, ἡήϊονος, ὁ τηϊ ποτ, ροσδαιιίται. 
Η ων, ὑπ]ώντος. ὃ, ΑἸ Πι!ς 5) ΟἸ τοι, 

Ηἶ ον, ΔἀιΙο τ τΠλ» λιν Ὀ5)ΡΕΠα]τ. οἰ οΠΗ͂, 
᾿ Ηχν, χης ἦς ἔλτναν ρα πδουδταγ. 
Ἡχ νι! οτ δ᾽ απ; ν 1» Πα, ΡΘημ το ἰοι πη, 

Θ 

Θ Αλαμαι, αὐ, ΠΠἘτὰ ξεγατιιπι: Ροπασαξττ. : 
Θαλαμα!,αἱγτοπιρίμπι Οφίζογῖς ὃς ΡΟ] ας  5γᾶ  Π1τῈΓ. 

Θαῤσος. ϑείρσϑιε, τὸ αι ἀας 12. ΡΟ μα ΗΠ τΓ. 
Θεκσος, ϑράσοις, 8, Ίς ΓίτΑ 5. ΡΘΠΔ συ ΓΕ, 

Θαλέαγϑαλίας᾽ "ἡ ςΟὨ 1 Ὲ» ἔς (ἘΠ τα συ ρα ηαίτιασιιτα, 
Θ΄λεία, τελείας, ἡ, ςεἸς δτῖτας, Τ μα 4 »ΔητορΘημ τ, οὩ τα 

Θαμῦός ϑαυ(Σ ὁ Αττοηϊτις, ἀΟ ΌΤΙ Γ. 

Θαΐμθος, ϑεέμξεος, τὸ ραιιοτ, Πρ Οτ. ΡΟΠΔΟΠΙΤΗΓ, 
Θεαί, ϑεας ἡ ,ἰς 4. Δ οι τιΓ. 

Θέα, ϑέας,η ,[ροῶ ας} Π|. Ροπαφατιγ. 
Θεοτύκος, ϑεοτύκε, ὁ ΠΤ) ει!ΠῈ Ρα τὶ ἘΠ5. ΡΟΠΔΟΙΠΤΙΓ.. ι 

Θεὀτοκος »ϑεοτύκου, ὃ, ΟΧ ἀο0 Πατιι5.Δητ ΡΟ ΠΔΟΙΓΕΓ, 
Θέρμην» ϑέρμεης ΠΑ] τ, 411 41τᾶ5: ΘΠ ΔΟΙΙΓΓ. " 

Θερμν ϑερμῆς. η΄, ΑἸ} 4γαοιιίτιν, 
Θέρμος γϑέρμου, ὃ. Πρ Πιι5. Ραπασιτητ, 

Θεριιδς ,ϑερμοῦ ὁ, αἰ πι5»ασαϊτατ: 
Φῆλις, ϑήλεος Ν, ἔα Πλ Πα ροπαἶ τ. οἰγοιηΗέ, 

Θηλιέ, ϑγυλυος ἐς ρα ρΙ ΓΔ, ασιιτατ. 
Θυρών. ϑ'ηρώντος, ὁνν ΟΠ ἢ ςΟἸΓΟΠ πῇ, 

Θήραν, Θυίρωνος͵ ὁ, Τ ΤΟΙ νἰγο ρα ΠΑ τα. ὦ Ξ 
Θόλες» ϑέλου, ὁ, τείξαι4ο᾽, ὃς ἰΙοοὺς (οτρταγάγαπι Ατβοηΐς » ροπῶς 

Οὐΐτιγ, 5 
Θολός, ϑολ 5. ΓΙ Γ 1 4115. σ.} 11. 

Θύμος, ϑυύμου,ὁ σορα ἀργείλις, ροηδο. ἱ ἢ 
Θυμός ϑυωμοί, ὁ ,Δο πηι, [το γοϊγα νά οἤ ἀεγῖ μι ἀσυΐτατ, 

Θυΐεα, θύραν ἡ »οἰε σιν ίιος οἵδ Πρηιπι ἰρίμηινροπας:. 
Τοπι. 2. ῬΡΡΡ 



οοϑ Κ 
Θύραι, ϑυρυῖν αὐ ,βοτοϑ, (νος εἴϊξ ἀροτταγα ροηδσ, 

Θυρσος, ϑύρσου, ἐν Τ᾽ γτ 5,4 σα τι, 
Θύ σος»ϑύρσου, ὁ, Τ αγτίιι5 νἸγυρεπδοι 

1 

Αἰ τῆ «ἰας γἡνν ΛΑγάο Οὐ ταιτ, 
Τα. τῆς ἴας..2νΟΧ,Ρ ΕΠ ΘΙ], ᾿ 

"δρύιν Φ.  ἐἐ δραζουᾷυ Θ.,(ςἀεπ5γαατερεπ τ, Ασα τιιγ: 
Τόγυμῖμθ..ἱδρυυῆύα, ὁ, Πτπλατιι5,τεέζι 5 Θη. Ασα ταν 

τοί ςοπἱτπέξτο. δί»ασμῖτετ. 
{ε,ν εὐ διιπλνν ᾿ἀθ. θη ΟΕ τΕΓν 

1δ (.Ἔςςς, ἀΟΌ]τῸΓ. 
ἐδῶ, νιάς οἰγουηῆ. 

τ ρων, ον. δηργορτί αι ποπΊεῃ ν ἰδ, ρ Πα ΙΝ τΕΓς 
Τερών,ἱερωντος ὁ γαοτὶ ἤοαη 5,61 ΟΠΠΗ͂, 

Υκέτις τῇς ἱκέτιδο ςγ [ΠΡ 1 σἀτγ ΙΧ. ΡΟ ΠΑΟΙ ΕΓ, 
Τ᾽ κέτης, τῇ ἱκέτου, ὁ, Πρ ΡΠ !σατοτοίρρ εχ ρεηδοι 

ἵνα, τῆς ἔνης, ἡ, Οσςα Πι5. ρα τ. ΕἸ ΓοΗ͂. 
{γα ν το ρ οΠάΟΆ τιΙΓ, 

ἵνδός, τῷ ἐνδεσδι ὁ [0 1157 ΠΟ ΠΊ ἢ ΘΠ.  ασΠ ταΓὸ 
Τῆνδὸς, τῷ ἴνδου, δ, Πα 1115 Γ 4155) ΟηΔΟΌΪΓΗΓ. 

ἴον, ἵν, τὸ, νοἰανρεηδς. 
Τόν, ἰόντος τὸς Π5) ΟΠ ΓΤ, 

Τανός, τὰ ἐπνῶ ὁ ατηι!5) 4 ΟΠΠΓΕΓ. 
ἔν. τῷ ἔπνα, δ ἰλτοῦ Παρ ΠΟ. ΓΕ. 

τρις τῆς ἔριδος ἡ τὶς ΠοΥ θα, Ρ πάσα τατ, 
τρις δὸς ὐ Ττὶς ἀπά, ρΘΆΪ τι οἰ οι Η͂, 

Τρός, ἱροῦ ὁ (λοοτ,ασυΐτυτι 
ἕορε.ἴρρυ, ὁ, ρρσώτης, ΠΛ Πίστις, ρε Πα]. οἰτοιπῆ,, 

ἴσσων, ἴσπσοντος,ὁ. ΗΠ ἤροη νἰγοΡοΠΔΟ ΌΤΙ. 
Ἰασών, ἱπσωνθν. τὸ » Πο« οἱζ αἰδεεχτικὸν. [4 εἰ ςο] εξ λίτππι» 

ΔΟΙΓΕΓ. 
Ὑ δες, τῷ ἐχθύθ. ὁ, ΡΤ [οἰ 5, συ ΐτατ, 

ἴχϑ'ε, τῷ ἴχϑυθ.γόν ἐγ ΠΟΠΩςΠ) ΡΘΠΔΟΙΠΓΕΓ. 
Ἰωνία, τῆς Τωνίας, ἡ ΤοηἷΔ το  ο» ΡΘπ οι τ, 

Των να τῆς Ἰωγιαῖ οἡνν ΤΟ] ες ΠῚ) ΟΕ 1}. 
Των. ἰουυΐ τος, δ ΡΊΙεΠ1}5 γεηοπο οἰ ΟΠ ΠΗ͂. 

Τῶν, ωνθο, ὁ, ργορτῖ απ ὃς ΡΘΕ ΠΤ οςΡΟΠΔΟΙ τΠΓ. 
κ 

Αἴνη, τῆς καίνης, ἡ, Οατηᾶ να 5, ΡΕΠΔΟΌΪΓΙΓ. 
τ Κωνή, τῆς χαινῇ ςγ "5 Π ΟἸΠΔ) Δ ΟἸΣττ. 
Κακύ, τῆς κακῇ ς γγπηα] 4. ΠΑ ΟΊΣΤΕΓ. 

Κα χη, τῆς τοίκης, ἡ» Οαος. ΡΟ ΑΟΌΣΤΕΤ. 

καϑαρεδν,οώτοςκ ὁ. Γ τΠΟΥ τ ΕὨ 5) ΟἹ ΓΟΙΙΩΗ͂. 
Καϑιίρων, τῷ κφιϑαρφντος, ὃ, ΡΕΙΓΡΑ ΠΡΟ ΠΔΟΌΪΓΙΓ. 

Καλλιὼ ἑνης,ε0.» ὁ ΔΙ ΠΈΡΙ ΘΠ σν ΡῈ Πα σ τιτν 
Καλλιῶνενης. ἐ θα ἡ ἡ ΡΟΥΘ Ώ 5» ΑΟΠΠΤΕΓ. 

Κάλον, καλεγ τοὶ Πρ ΠΙΠΠῚ.ΡΟΠΔΟΙΠΤΗΓ. 
Καλόν, καὶ, τῦ Ὁ ΠΕ) ΑΘ. ΤΕΥ, 

Κύλ Θ', κοίλλεθ. τον ρα] γιτι! ἀν πδο ΓΕ. 
Καλοτον ηἶσο λό εἴτ αβο  ΟὨ 15,4 ΟΕ τι. 

Κέλως, κάλω, δ. ΕΠ 15) ΡΕΙΣΑΟΏΣΤΕΓ, 
Καλώς, απο δ τπ|. θη οτος ἐ ίτητ. 

Καμμαση. κριμαπὴ «9 )Π ΟΧΊ ΓΑ» ΟἸΓ ΔΊ ΘΕ ἢ, ΟΕ ΕΓ, 
καμση, καμπυς, δνστιι σα, ΕΠ Δ ΟΊΜτΕΓ. 
Κανϑος κανϑ ὁ ΔΉ ΡΏΪΙ15 Ος Ὁ}. ἀΟΙΣΓῊΤ. 
Καίϑϑε»Καύϑνυ, ὁ, ΟΔΌτ 15 ν ἸΓΡΘΉΔΟΙ τΙΙΓ, 

κι δρ΄ τῷ κέδρον, ἐς ἔγιιέζεις σςάἀτι παίει! 
Κι» 9.,τῆς κέ σρν, ν᾽ ,σ δ άτιις αγθοτ, ἔος πη. 

κάνθορτο ὀκέιν(θ-, {Προ πυἶτι οἰτοιη ἢ. 
Κεινὸς, κεινῶ, δ ΡΓΟ καὶ ὄψον ΔΟΥΠΠ1574 ΕΠ ΤΠ. 

Κι, τῆς κηρὸς» αγο Δ, Π) Θτϑοίοτβ. συ ἸτΕτν 
Κηργτῷ κηρὸς, του σΟΥγαπἰ πιὰ οἰγοιη Ε! οξζιτετ, 

κῆφρε, τῷ κήρου, ὁ, Οςτ15. πεῖ ι15 Α ὐπιςπί φρο ηαΐτ οἰτοιπη8, 
Κυηρφτνκηρφι ὁ. ΠΕΓ Δ ΑΘ. ΓΟ 

Κιῤῥα, ας νυ 5. ΡΕ ΠΑ ΟΪΓΙΓ. 
Κιῤῥά,κιῤῥαξ, ἡ ρηςα αςα τιγν 

Κίων, κίον», ἐς ΟἸ ππλη Δ: ΡΟ πά ΌΣΓΙΓ, 
Κιών,κεοντος δ 16 ΠΏ 5) ΔΟΙΪΓΌΓ. 

Κλεῖτος, τῇ χλ εἰτου 6. ΟἹ στα 5. ρα παΐτιοἸγο ΠΏ β, 
Κλειτός,τῷ κλειτῶ δ, α΄ Ο το [1.5 ΟΠ ΝΠ. 

Κλειώ, κλειο θυ, κα ΟΤτο πλι 7 4 συ τι Γ. 
Κλείων οατδιιπι. αι ο, οἰ αι ἀν ρα πασι τατος 

Κλίρρο, κλύρου, ὃς [ΟΥ̓ 5.Ρ6 πα τις ἐτοιη, 
Κλυρός,κληρᾷ,δ»ἴοττς ἀατιι59 οἰ σἔξιι5)ἀ ΟΕ ΓΕΓ, 

Κλίσις, τῆς κλίστως Ν᾽ ἱ πο Γπατίο αὐ ἀοχτγπη, ΡΕ ΠΑ ΟΊ ΠΓ, 
Κλίσες, ἰσι(θ-, ἡ τη ἢ Ἰπατῖο τοῦὶ}5 ἐ Χεγοί τι βορ Πα οι ταν 
Κλωϑω, κλωϑ δ. 7, ΟἸοτο Ραγοαναουΐτητ. 
Κλώϑα,νογδυ πη οἰγοιπ Ἰ ΟἿ Οὐ ΡΦ ρα οἰ ἑ τειν 

Κομπὸ ς. τῷ κομπού, ὁ. Πρ γα ι5)α σα τ Γ, 
Κονίς, τῆς κονέσος, ἢν ΕΠ}. ἀςτιίτοτ. 

Κοτιε, τῆς κόνιν, ἡ Ποπύος απ (ατέαγος σαρ τἰσνροπαριιίζατ, 
Κόρη, κόρης δ νΊΓρ ον ρῸ ἢ] α,ν αῖσο ρ, ΡΟ Πα σα ΙΓ, 

Κυῤῥνγηςγῆσα ρας σαπὶ σΟ ΠΟ; ρϑανίμΟ ρ»ροΠαςΙ τιΓ. 

Λ 
Κύριος, τῆς κόρυΐθ., ἡ, ρ41εΔ- Ῥοπδοιίτιτς 

Κύρις, τῷ κόρυθ., δ, οἰ ΠΊΕ ΧΟΡ ΟΠ ΔΟΪ ΙΓ. 
Κύρωνί:. τῷ κορῶνα δ, ΟΟΓΟΠΙ5 τὩΟὨ 5, ΔητοροηδΔΟ, 

Κορων ὀρ κορῶν 1) ὁ) ΠΘῚ 1574 ΟἹ τ, 
Κυρίκὸς, τὸ καρακ γα, ΓΟὨΓΟΥ 5 5 ΠΡ πειιτη,σαΐτιιτ, 

Κέρικος τῷ κουρἰκουγδ, ΠΡΟΤῚ ΠΠ» το ρεπας. 
Κύριον, τῷ κκράν, τὸ οἰ αἴτας ΟΥ̓ ρτίσΔητερεπας. 

Κιρεῖον, τῇ καρ εία, τὸ το Ἐγίη δ, ρο πα τιοἰγοη 8, 
Κρής τῷ κρητό ς᾽, ΟΥο 5. ΟγεσοΠἢΠ5, 4 ΟΕ ΓῺΓ. 

Κρή ογαντὶ ὦ κρέας ΟΥ̓ σιιυαύρεσιν ΓΑτΟ,ΟἰΓΟΙΙΠΗ͂, 
Κρίνω ἱῃ ρτα Δ ἸςΟ. Ρεπασιῖτιιτ. 

Κρινω ἴῃ ξατο ἡ ἀἸςα ΒΘ» ΟἸΓΟΙΠΗ͂, 
Κρίνων, τῷ χψίγοντος, δ. [ΔἸ ἀ Π 5. ΡΘΠΔΟΙ ΙΓ, 

Κρινωῶν, τῷ κραγών(θ».δ. 1} }1 τὰ; 4 Ο. τιιΓ, 
Κριος, τῷ κραβθ, ὁ αὐτὶ 5 σι ῈΓ. 
Κεῖ. τῷ χρία δ, Οὐῖασ νἸγοραπατ, οἰτοιιηΗ͂, 

Κοῤτων,κρότωνος ὁ, πλι[ςα σΔΠΐΠᾶ2ν Οἱ οἰ τα συ ροπλοὶ 
Κρρτῆα, τῷ κρφτοιυῦτος ὃ. Ρ᾽ Δ ἀΘ ἢ 57ΟἸγοιπΗ͂, 

Κύδὸς,τὰ κυϑου,ςοπαϊτί τη}, βαπαριυιίτιιτ, 
Κύδος, τῷ κύδεθ., σ] οτίανρεπαϊτιςἰγοιηβ, 

Κυκέα, τ σε ο.τιγῦο, ΡΕΠΑ ΟΠ ΓΕΓ, 
Κυκκω ργῸ κυκεώνα, ροτί ΟΠ οΠῚ ἐχ πτρ τὶς μου δ ἱ5,οἰγομηῇ. 

Κιωώπης, τῇ κιωνωπου δ Ἰι! ΓΕ σι 115. Ρ επα τιἀσαίτιιγ. 
Κιωώπις, τῆς κι ὠπι δὸς. ἸπιΘ τοι Πάς ρα παΪτ οἰ γοιιπΗ͂. 

Κυπείριου - τῷ κυποιρζοταγο ΟΥ ρΑτί τις ριιοτγᾶητορ. δοιΐτιτι 
Κυπείριουθ- » τῆς κυπειρίοσου » ἡ, ον ΡΓοΙδιι5 ἀτθοτ, δῃτοροπιῖτ. 

δουίτατ. 
Κύρης, τῷ κυρεδ., τὸ αἰτοῦ τα5,ἀοπιΐ Πι1Π1: ΡΠ τι ἰ το ΠΗ͂. 

Κύρρς, τὸ κύρε, ὁ ΟΥ̓ΓᾺ5. νἰτορ πα Ϊτι ἰγοπῆ.. 
Κύριε, τὸ κυρίκ, ὁ, ἀο πηβπι5)4 το ροηΔΟ, 

Κυρκύς, τῷ κυραϑ, ὁ, ποπΊοη Ἰοςὶ, ἀσ.ταΓ. 
Κυρτός, τῷ κυρσᾶ, δ.» ]Π 6 {55 ουέτιιτ, 

Κύρτες, τῷ κύρτου, δ, ν 5 Ρ ΓσΑτΟΥ Π ΠῚ, ΡΟ Πα οι τε 
Κυφος, τῷ κυρῶ, ὁ ΟΊ] Ο τ5»ἀ στ ταγ, 
κύφθ. »αῇ κύφε δ ντθς Τ᾿ Ής Πα] αηρεηαΐτ, οἰτοιΗ͂, 

Κύων, κυω ὅς, ὁ, κἡγοααηῖς, ΡΟ ΠΔΟΏΣΓΕΓ. 
Κυ εν» κυοιωῶτος,ος ρα τ ρπδη5.ΟἸ ΓΟ Ηςέξίτιτ. 

ΑΛ 

ΩΝ 
ΠΤ 

μιν ' 

μιν 

γνμδὰ --Ἱ ᾿ 

αιισὺ» 

μιπάικ δ 

ἊᾺ α(έ, Αττὶςὸ,αςοῖροναοιτιτ. 
Λάζε, σοτηπιιιἰτοτ)α σορ ας. Ραπαςυ τα Γ, 

Λαζηγλα ζῆ ς, ἡ ΟΡ] 115γαη ἀγασυ τατ, 
Λαζη,λάζως, ἡ, χουατιο» ΡεποαΐτΓ. 
Λαζρφεγλαζ 9!) ὁ γαὈϊπ ἀαης5,αοιίτατ. 
Λάζρρεγλάζρφυ,δ, τις ἀϊοοτῖς ν ΘΠ οση ΠΟ ΡΟ ΪτιΑςυίτιιγ 

Λάγρενλαΐγου͵ ὃς ΡΙΟΪ οπιατὶ ραταγΡ Πα Ϊτ. οἰ ΠΗ͂, 
Λαγσςγλαγοῦι, ὁ ΠΣ Ρ 1554 ΕΠ ΓῈΠΓ. 

Λακων;λαίκωνθ., ὁ, Δςοη σοητι ς,ρεπας, 
Λακων,λακόντος, δ» ΓΟΥΓΙΓΕΙ57)4 ΘΙ ΤΕΓ. 

Λάϑαν,λείϑανθο, ὁ Τιατῆοα πα 5. ροπαριτυτ. 
Λαϑών,λαϑντος» 1} [τα το ΟΠ ΕΓ. 

Λλάμωρᾳ ας ἢ, ΓΑπυρτὰ ν τθ5. ΡΟ ΠΔ ΘΙ ΤΕΓ. 
Λαμωρᾷ, λαμωρας ἡ ρ  οπἀἰιἰΔ»αςιτιτ. 

Λάθογλάει ὁ, Δρὶ5. ροηδοιτατ. 
Λαός, λαΐζ, ὁ ΡΊςὈσΡΟραἑ 554 τη, 

Λαρός,λάρφδ, ὁ, ἀυ]εἰ5»αςυΐτατ. 
Λαρϑεολάσφυ, δ. ἰΔτ!5541}15»ΡΟΩΔΟΌΙΓΙΓ, 

Αάχθορετ ν9) 6 (Οτϑν ες τΕΓ. 
Λάχως, ΕΓ “5411 {Π0 }Ρ ΠΑ Ο "11. ; 

Λεκυϑοπώλης,λεκυϑοπώλε, ἐν οπάἴτοτ ἰορ πιΠγρεηδς. 
Δεκυϑόσωλις,λυκυϑφαν όλιδὸς ἢ, γ ἐπα ττῖχ ἰσρυτηΐπιιπι») δηξοροΣ 

ὩΔΟΆΠΙΓΙΓ. 
Δέσας. τῷ λέ πτιτος, τὸν ρΓΟΠΊΟΠτΟΥ Παρ οΠάς, 

Αεπαίς, τῆς χε πείδος γἡ, Θ΄ Ώ115 ΟἽ οἰ ΑΓ ΤῈ. 
Αὐπῆν,λέπηης ἡ Τιερτε νγδϑηνρεπασαΐτατ. 

Λεητὰ λεπ]ῆ οἱ το πα 554 ΟΕ τᾺΓ. 
Λϑυκη λϑυκῆς, κα, Α] θα, συ τιιγ. τ 

Αϑύκη,αθύκης, ἡνατθοτ αι: ΡοΡοΐας ἀϊοιτατορεπιαςιιταν 
Λδύκων, ϑύκωνθ.-.ὁ. [,ειισοη νἱγοροπδοιίζιιτ. 

Λϑυκοῖν, λϑυκοιυῦ τος ,ο᾽,4} δ᾽ Δ Π5.ΟἰΓΟΠΠΗ͂. 

Δλμμα, τῷ λήμματος 0185 {π|59[6τ| σαρτῖο. 
Δῆαα πῇ λήματος, [ρατίτπι, δι ἔογτιι πᾶ. 

Δίκα! Θ-, Λίωώκ ὁ Τ οηαῖς Βα οΒιι5.Δητοροπᾶς. 
Δίω ὦ 3. αἰ, Γι ςη σεις νἰγυρεπαίτ οἰτοιῃ ΗΕ. 

Λητουρ γεῖν, ΡῈ χρΟΡαΪῸ πη] ΠἢΠγατο. 
Λιπουργεῖν, ΡΘΥ ἐγ πηα] ςἀϊςοτς. 

Δίγιο)λίγυος, ὁ ΤΠ ραιτυ Ρ οηΔοιέταΓ, 
Διγιξ,λιγύος, ὁ ΠΕ] ἀπ 576 ἀπο τι5) 8. ΠΤ, 

Διϑοτορος τύμου, δ. Ἰποἰ [π9 ἃ ροτγαγαπτοροπᾶς. 
Λιϑοτόιιος, λιδοτῴμου, ὁ ἀρ ςἸ ἀν με παςι τ Γ. 

Αἰπάρᾳ,αξ ἡ ΤΊ ρατα Ἰῃ ἴα], ρεπαςαΐτιιΓ. 
Διφῆδα λιαῆοα ς ας Ρίη ΘΟ Ἰ5)α Γαϊτιιτο 

Δίς,λιὸς, ὁ Ἰςο,αςαΐτιιγ,υς 
Αἰεγλιτθς ὀρ ραιπι!ς ἰἰης 5) αἰτιμεο 

μαννα πωρι πὶ ἣ 

Νιωφηῆνμδε κ 

Αὐγον; 



ΞΞ 

δμρ 

γι ἀμμραη, 

ἀπῇ, 

᾿ (αι, 

᾿“ο 
ταν πεγεν 

κων 

ἷ, 

Ο 
ὐγχον, ἰν τὸ ογασυ πιραπτθρθηας, 

Δογεῖον, Ἀογείκ, το ΡΠ Ρ τα πα ΡΟ ΠΟΪ τι οἰτοι πῇ, 
Λυσίας, 56. 1 Υ Π45 νἸτο ΡΟ σα σα τΠτ, 
Δυσιαξ,λυσιασος δ. ἴ ΥΠα5 τ] ἰοτ,ασαΐτατ. 

Αὐσις κύσε. «"). [ΟἹ τ᾽. Ροπδοι τιν, 
Δυσίςγλυσίίθ, ὁ. Πν ἢ ν ἰτ, ἀοηἴτιτ, 

Αὐτὸς, λώτου, ὃ, ΓΟται5 νἰγρρθμ τ, οἰτοι ΠΗ͂, 
λωτός, τῇ, ὃ Ποτιις Ποῖ θα ὃς ατοτασυίτητ, 

Μ Ν 

Αἰκρϑν» ἐιοίχρμ. ῬΓ ΟΠ ΟΏΓΟΥ ΠΣ} 51 οἱ ΠἸατυροπδς: 
δ Μακρόνομοκρα, τὸ» [Ο ΠΡῚΙ ΠῚ, Οτιιγ. 

ἩΜείων, μείον(θ-» δι ποτ, ΡΟ ΩΝ τὶ πα δΔοιῖα, 
Μειωῖν, μιειοιυῦ τος. 2 ΠῚ ΠΙ]ΘΏ 7 ΟἰΓΟΙΠΗ͂. 

Μελιπίνη, τῆς Μελιτίνης ἡ ς ΠΙ τέ πα ΠῚ. ΠἸοτυροπδο, 
Μελετνή, μελετινῆ ον σΘ ΉΤΟ ΠΟΠΊΟΠ.α ὮΙ, 

Μένω,ργαίτοπηΡ.Π ΠΟΥ ΡΟ ΠΑΟΙΠΤΙΙΓ, 
Με, ἔτι το πηρ. πα ηῈ θΟ:ΟἸγοιΗ͂, 

Μενοεική ε» τὰ μήνοεικέ θν,6 ΝΡ ΙΔο Δ 1115, 4 ΟΠ. ] σΘ Π5.ἀ συ τα. 
Μενοείκης τῇ εἰκείθυ δ νὐ ἘΔ οἸΠὲ σοἀθα δ, ροηαουῖτατ, 

ἡΜηδέκη. τῇ ς μηδύκης οἐὙτηςἀἴσα ἤοτθα, ρομασυήτι. 
Μηδικη τῆς Μηδικῆ σον) 1] ἴσα τορὶονασυήτιιτ, 

Μῆδος. Μησου, δ. ΜΘ πς 9 ΡΟ πα τιοιγοιῆ. 

Μ δι. τῷ μηδείθε» το αυτά, ΟἸΠ] 1 πὶ, ρ μα τ, οἰτο ΠΗ͂: 
δεισάτη ἡ, δ] ἀἰποία. Ροπασαῖτιτ, 

Μισητῇ ἡ, οὐ 10 1}15.ασυτασ, 
Μόνη, μόνας, ἧς, ΓΟ [Δ ΘΔ ο ταγν 

Μονή ἱμονῆς. ΠλΔὨ 10 γα ΟΕ ΓΕΓς 
Μοχθηρός, οὐ, ὁ, Ἰαδοτίοδις, συ ῦτιτ. 

Μοχβῇ(Θ- υ,δ ΑἸ ΕΠ ΟΥ̓ ΓΒ. Ρορ τ, ΟἸτοπ ΠΗ͂. 
ΜυλθοΜυύλλε, δ. ΝΎ ΠΠς ντι Ροηασυ τα, 

Μυλλός, μυλλ τα, ὁ. γα. ἀστιτιιτγ. 
Μυρία, δ μυρίων, τοὶ, ἰπ Πυ ταν ρ ΟΠ ΟΠ τΈΓ. 

Μύρμει, ἴδ᾽ μυρίων, τὸ, ἀεοοττι τα {Πα πτορ Πᾶσι 
Μύρμοι,ἀδοῖος τ 1Πσ»αθτορεηας. 
Μυρζοι,ἱπηιΠιοΥ ἡ ΡΘΗ ΔΟΙΓΠΓ, 

Μυρων.τῷ Μύρωγῷν, ὁ ΜΎΤΟυ υἱγορ Δ ΟΙ ΓΕ, 
Μυρών. τῷ μυρώντος, ὁγγο οἷ ἢ 585 ἰ οι ΠΗ͂, 

Μύω, τὸ κατεαμύω, οἰαι!άο οσυ  ο5.Ροπδο. 
Μυω, τὸ διδείσιεω, ἀοςοο, ρτορτίὸ ἰαογα οἰ του πΗ.: 

Αρκιοσ θυ, τῇ ἰονα ὃ. τοι π:5 ριον, ητοροπδῦ, 
ΠΣ ἰσσυ ἧς, πατεῖς μεθα, ητορεπᾶσ. 
Μεῦς,νεοῦ, ἡ ΠΟΙ ἢ σα ΠῚ ριΙ59 ΟΠ ΓυΤ, 
Νέθο τὸ νέν, δι ΠΟΙΙ15, 15 Π 157} ΟΠ ΔΟΙΠΤΙΙΓ. 

Νίκων. τῷ Νίκων". δ. ἸΝΊΟΟΠΡΘΠΔΟΙΓΙΓ. 
Νεκών, τῷ νεκώντὸ ς)δ.ν ἰΠΟΘ Ὠ5»ΟἸ ΓΟ ΠΗ͂. 

Ἡόμαιον, τῷ γορααμν τὸ, ἰαρ ἐς ἐπι ΠΠ]γδητορομας.. 
Νομα)ον,τῷ νομαΐμγτὸν ρα σια δ. ΡΘμἸτι οἰ ΓΟ ΠΗ͂, 

Νδυος, ἃ γόμικ δ. ἢ χ᾽ ρεη συ τατ: 
Νομός δ. δ. ραίζυμΠΠΊ,Γορ ον ΡΙαρα. 

Νύμφιξ. αἶα νυμφίε δ, [ροπ(Α 15:4 πτορ οπδΟ, 
Νυμφίζφο, τῷ νυμφίε, ὁ ροηἤις, ρα παςατιιΓὸ 

νυ, ἀξ ρταίοητί, ργατοῦῖτο ὃς ἔμτιιτο. 
Νιωὶ, ἐς ρυαίςητὶ ταητίιπι. 

πὶ 

“Π 98. Ξαύϑου, ὁ. Χ Δητἧτις ἤυτιλι5.» δι Υἱτὶ ποῦγοῃ ΡεμδΟ, 
ματα Ξπνοος, τῇ ξανϑϑόύ, ὁ, θ΄ 11.115. ΔΘ. 1}. 
Ξαΐϑυ, τῆς Ξανϑης. ἡ, Χαμτῆς, Πα ΠΘτνρ μα  ὈΣΤΕΓ. 

Ξανϑ δ. τῆς ξανϑιῆς, ἡ, ΠΔυϊα. ἀουτοτ. 
Ξένων, τὰ Ξένων, δ. ΧΕΠΟΠον ἱγοροπαοιπτατ. 

Ξ νῶν. τὰ ξεγωνίο. δ ΠΟΓΡ τἶτι πὶ» σα ΓΤ. 
ο 

(ΠῚ: φεβηϊτατεσα ἀοιτιοιοῖς 
Οἰκῆες οἱ νοι ο[ΕἸ οἱ ψα11115. 

Οἵουος, ὁ ντα,τ οι 1 Π ΠῚ. 
Οἴμη, ἡ, αιτΊ δια ἔοβ πα: ΠΙ ΔΊΣ ]. 

Οἰνίδ.. ὄχγε, δ ΡῚ στ ΙΔ ἀσ. τ Γ. 
Οἰνος. ὁκαν ἅ ὀρ  σο τ ΡΟ Πα ΤΕ. 

Ολθ., τὸ, ὅλου, τοτης. Ραπασιήτιτ. ᾿ 
οἷλος, τῷ ὁλοῦ, ὁ, αττατησητιιπι (ΟΡ Ια ΟΠ ΕΙ͂Τό 

Οἵμως, ταπιεη, ρεπδοι τεῦ. 
οἷ κως, Ππημ], Π ΠΣ ΠἸξοτ οἰ ΓΟ ΠΗ͂. 

Οὐ» ΘΠ 5. ΔΟΙ ΤΕΙΓ ὃς το ΠΠΠατΕΓ. 
δ, πο πη» δήρητατιιτ. ὶ 

Οὐναρ,αἀμογθια Ἰτετοῖπ (Οπιηΐβ ΟΠ ΟΠ ΙΓ, 
Οὐαρ, ὄγαῤίξθ, τὸ, (Ὁ πν τ τμΡΟπαςι το, 

Οξιὲ,ρεγ υφασυζιιδον εἶ χα σΙΠΓᾺΓ. 
Οξὶρορεῦ νας ἀσετα γί απ. 

αν αἀιιογθίτπι,ν δ᾽,ιιὸ αὔρίγαταν δὲ ΡΟπΑς.- 
,. Οὐσῆϊ δε), οτγαυπεη, πο αἰ ρ᾽γατί πον ΟΙΠΤΗΓΟ 

σας ΡογΓ ὡ, αοπποάοον τ οσᾶς, 
Οπός, ὁπού, δ Γὰςοι1554 Ου{τπ|Γ. 

Θ ϑυγαῦ ὀρϑου, ὁ Οὐ ι5)ν ἰΓ] ροπαῦ, 
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ἷ Οἱϑύς κοῦ ὀρδοι, ὁ το δ ϑ,ασυτιιτ. 
Οἱ ραοεγδρμου,δ, ΡΟττιΙ5 ἀγα ἢ 41 5. ροπας. 
ΟἿ μός, ὁρμοῦν, δ, ΠῚ ΟΠ} ον ἀολτιτ. 

ΟἾνΘ-, ὄρει. τὸ πιοης,τοπιάτιγ ἃς Ρεπδοιιίτητ, 
ΓἸ - « ᾽ » ᾿ 

Ὁ ερε δἶερυ, δ, το ΓΠῚ Π415.α ΓΡ γάτα ὃς ροηδοιιίτιζ, 
᾿Οοϑε, τῷ ὀρρ Φ» Γογιιπλντο πιάτα ἃς ἀσαΐταν. 
Ὁφα, ΟΠ, πιοης ΤΠ], 

Οὐσα,νοχρίαπια. 
Οὗ, αὔρινατιτη,ουῖιι5 ὃς ν Οἱ οἰ το ιΙΠΗ͂. 

Οὐ,τοηυατιγο ΠΟΉ ΟΠ, 

Ουϑεέν,ης νηλπὶ 4114 6 ΠῚ, πυροτ ἐς ἔλιΓα, 
Οὐδὲν» 1 8}}, Ρογ οέξαπι οἰ, 

Οὐκοεω ρ᾽ταγ)οἰ ΓΟ ΠΗ͂, 
᾿Οὐὔκοι, ΟΠ Ο ΟΠ] ΙΑ ΠῚ» ΡΦιγασυτατ, 

Οὐρὶ, ἐρᾷς, ἡ ,ςαιΔαγασαίτατ. 
Οὐρα, ἐΐρας ἐγ ΠΡ Θτ5. ΡΟ Π Ϊ τι αἰτοιπΗ͂, 

Οὐρός μρρῦ, ὁ πλιια] οναςιβτιιγ. 
Οὔρθ., ε.. τὸ, πο.» ΡΟ Πα τ οἰτοιη 8. 
Οὗρθι, ἐΘ΄, τὸ τογτν  πιιβ. ΡΟ Πα τ, οἰγοιηῆ, 
Οὗρθ. ὐρε, ἐν φοταϑ (οσιιηἀτι5» ΡΟ πα τι οἰτο μη, 
Οὗρθ.. τὸν τἰ παν ροηα τ. ἰγοιηΗ, 

Οὗτος ἀςπιοηγατίμιιπι ὃς το [τ πη . 
Οὐτησὴ, ἀεπηοηΠτατίιπι [Ὁ] 1π|. 

Οὕτως, ῥεῖ γί» Ρςπασιέτατ, 
Οὐ τς Ρογ ὁ; ἈΙσνροπα τ. ἰτου πῆ. 

π 

Γ Αἰδευσις, 41 (οἰ ΡΠ πα. 
Ἀ Τα διοια, Ἔτι !τῖο. 

ΤΊ; δὲ αἱ, τὴς ἀπ δεας οἧ. Γι π|5γ4 ΟἸ ΕΓ. 
Πω δία ηἶα' «σαιδέων, ταὶ ῬΊΙΟΓΙ ΡΟΣ αἱς 

Πεδεα οἶδ᾽ πεδίων, τοὶ σα πυρί, ΡΟΓ ἐς. 
Τα  ὡν, τῷ πσενώνΘ-, ὃς Α ΡΟ ΠΟ. ἀσυΐτατ. ᾿ 

ΓΠυύων, τῷ κυ ἀλωνζς. ὁρρατοπ, Πιοτγὶ σο πα ϑῳΡομαΐτιἀσιξὶ 
Παλλαζ. τῆς Ππαλλάσας ἡ, ΜΙ πο για γα σα τ, 
ΤΊ εἰλλας, τῷ πούλλαντος)δ, 4452. 516 452} 6 ΠΕ τιασιιζα; 

ΤΠαν, τῷ σαν πὲς, τὸς τ ΠΟΟΙ οι ηῆ.. 
ΤΙ αὐ, τῷ ΤΠ .}-. ὁ Ῥαη,ἄςτι5 Ραϊζογυπι»ασυΐτιτ, 

Τανταχ το ροῦ ἅν ΒΊ 4116. 
Πάντα χ οἴ ΡΕΥ οἵ, ΠΟΘΙ, 116: 

Τώρα, ῬΓῸ σερες ,αἀεἰϊ ὃς αἀ Πιπτ,ραπιίτιαςιζας 
Τιαροὶ ἀρ. 4,4 δ. ΡΓα ΠΥ) ΟΙΓΕΓ. 

Παρακοίτης γαὐϊοόρκοίτω, ὃ. ΠΙΑΓῚΓΠΘΡΌΠΑς. 

Ταράκοιτις, κοίτι Θ., ἡγν ΧΟΙ Δητερεῆάσν 
Παρρέῥῥητος ἄρ] οἱ ρ, ΑἸ ἔτιι5:απτοροπδῦ. 
Παραρητός, γ ὩΪΓΟ ρ9ΓἸΡΡ]1ς 4 1157 8 ΟΕ ΓΕ, 

Παρειαξ, τῆς δὸς. ἡ, τάχ 2 συ] τῈ}Γ. 
Πυρείας, τῇ πειρείν, ὁ, ρατεας»ΓοτΡΕΠβ ΡΟ παριέτιιτς 

ΤΙαβειμι,α {{π|π|,απτορεπᾶς. 
Παρᾶμι,χοσε ον. Θηα} Ὁ. ΟἰτΟ ΠΗ͂, 

ΤΙαρϑενίκη, τῆς παρϑενίκης ἡ ΡΑττ ἢ Ϊ σον. Π.Π}Π1 ΓΕ ΠὨΪτια οα{39 
ΤΙ ρϑεν εκ γκἢ ς γὴν ἸΓ ΡΟ ΑΘ. ΓᾺΓ- 

ΤΙ ἀσοιέϑειγοι Ργοάιέϊο, ο πάετο. 
Π σα θϑαι.α φοτγορτο,θαίζαγα. 

Πιατρύκτονίθ-, τόνε. ἡ γΟοΟ Πς ἃ ραττο ΠΣ ΡΟ ΏΔΟ, 
ΤΙατροκ τόνδ. τόνε, δ ραττίο ἀα, ΡΟ ΠΑΙ͂ ταιγ. 

Πατραῖθι, τῷ Πατοών, ας ρατογηι 5. ροπα τ οἰτοιηῆς 
Πατρωός. πῷ ὡξον ττΓΙΟυ "γα στ. 

Πειϑω, τῆς τρειϑοθ., ἐς ρου Πα ΠΟ ἀοιίτατ. 
Πείϑι, Ε. πείσω. το εικο ας ςΡοπας. 

Πελίας «ὦ Ππελίκ. ὃ ΡΟ  Δβον τε πᾶσ. ' 
Πελειαφ,ε δὸς "ΘΟ Πτη  85 σ᾽:Θ ΠΙ15,ἀΟΌΙΓΕΓς 
τέρεν [γα ρα πδουϊτιτ. 

περὶ, 4ς ὃς οἰτοιιπι, ἀσιατι. 
Πεΐρων. τῷ ανείρρντος, ὁ γα μΔ Π5,Ρ ΟΠ ΔΟΙΠΙΓΙΓ. : 

Πειρών, πσειρωντος ὁ, ΟΧ ροΓΙ ΟΠ 5» Οἰτο ΠΗ͂. 
Πδύκος. εν δ, 401 ΟΣ ρίσοα ἀγθοσο βτυ ροπ τι ἀςιτᾶ, 
πδυκεῖφι, τῷ ανδυκείω, δ, Ῥ εἰσ οια5. σ ητ ον ρ οπατ οἰσοιιηϑν 
Πίένων τῷ σνοντος. ὁ, Ὁ θ Ὁ Π5.ΡΘΠΔΟΏΪΤΙΓ: 

Πεινών, τῷ ατειναντος, 676 [ΓΘ 5 οτος 
πλείων, τῷ πλείονίθι, ὁνς οἰ ρά ΓΑ ΙΠΊΡΟΠΔΟν 

Πλειών, τῇ πλειόν(δι ὦ, Δ Π 115) 4 ΟΠ ΤΕΙΓ. 
πλέτων. Πλότονο, ὁ ΡΙ το πη »ἄδισ. ΡΟ πᾶσ. 

Πα Ἶ, πλυτοιῶτος, ὁ, ἀϊτοίς δη59ν [τοοἰτοιη8.. Ὁ 
Ποία τῆς ποίας, ὁ, 014 1591 πτογΓΟ Βατίθι δ ροῃαοαάταΓ. 

Ποικί, τῆς ποιαξ,"), Πα ἄατη ̓ πά4ς ἢ πῖτϑ, ἀΟἸΜΤΕΓ..- 
Ποῖος, Τὰ ποίς, δ, 1115. πτοτγοραταὸν Ρουα] οἰτοιηῃῖ. 

Ποιός, τῇ ποιζ, ὁ ναι ἀδη, ἱη Ππ τὸ, ασυΐτατ. Ὁ 
πολέμων, πῇ Ἰπολέμαγυ, ὁ Ροϊεπιοη Υἶγο ΡΕ ΠΑ ΟΙΜΓΙΓ. 

Τολερ δ, τῷ σολεμοιυῦτος, ὃ, 06 1125. εἰτειιηβςεξετιν. 

ΤΙόγηρυς τὰ πονήρφυ, ρα οΥΙ ΓΟ Δ.Δητορεηᾶς, 
Πονηρός τῷ πονη φῦ ὦ Ρ ΎΑι1115) ΟἹ ΓΤ, 

Πότε, ΖΔ 05 ΡΘΗ ΔΟΙΊΓΙΗΓ. 
Ποτέ, ΑἸ] ιαπάο, οι τΈΓ. 

Ἴοτα. 2. ῬΡρΡΡ Π 



Ἰοοο Σ 
τπότος, πότα, δ Οἴτι5. ΟΠ] ΤΠ, ΡΟ ΔΟΕ ΓΕΙΓ, 

ποτός» δ Ροτα! οητα δ) οὐαί. }15 σα λτατ. 
πιοισία σίας, ὗν τὈς5 ῬεϊοροηηΕ ἢ ρου ταιτ. 

τιραστα, τῆς ππρᾷσπιαξ, ἐγατεο δ. ἰπΐουι5,α σι τατ, 

τιράν αι που λυ, 5» οτοα, ασαἶτιτ, 
Πρὰν, «τρανός ἡ Ατθυ [τιι πα συ τιτ, 

Τιρυταίνεια ταν ρ ΓΙ [τα ται ΓΕ} ἱπαριἄτατις Ασβοη, 
Πρυτανεία,Ν τἐπρι15 τα α 9 Πἔγατιι5 Ατ ΒΘ Ώ  Ἐη ΠιαΠῚ, 

ΤΙρὺ τούγη ΡΥ Ὑγρτς ἔξ ἐξ τ59 ἀπ] Πγατότρρ μα] ἀουῖ. 

Τιρύτανις ρὺ τάν (θα. γ»ἡ ΓΟ ἐξητθα ΡΘΗ ΔΟΙΪτΕΓ, 
Ἱπρωτῦγρυθ., τὸ ποροΐ]ογθνα ὁ, ῬΙΛ ΛΟ Ὁ Πίτι}55) ΠΕΡ ΘΠαΟ. 
Πρωτογόν ὃ», τῷ πρωτογϑν» 7, τ πιὸ δηϊ χα ρΕ, ἀο τᾶ, 

Τιρωώτο ς πρώ το γο᾽. ΓΙ ΠῚ ΠΝ. ΡΈ Πα Ϊτ, οἰ ΓΟ ΠΗ͂. 
Τιρωτὸς, Ὡρώτθ, ὁ, ἔΑτα Π15»4 ΟΕ ΓΠΓ, 
ΤΙρωΐα, πη δ᾿ ΡΕΠ ΔΘ. ΤΕ, 

πρωΐα,αξο ἡγυιατυτῖπα Βογα ἰτ ἀοτι ροπδσιτιγ, 
ΤΙρωτύτοκος τρωτοτόκευ. ὁ, ΡΥ ΠΟ σοι τι 5)απτε ρ πα ἶτ, ἀΘΌΣΓΕΙΓ, 
Πρωτοτόκος, τρῶτῦ τό κου Ρ. ΠῚ ὁ ἘΠΊ ΧΑ. ρΘΏ.ἀΘΌΪΓΠΓ, 

Πιτυχν, π]ύ χης δ. Ὁ Ἰσατι ΟΣ ΡεΠά συ τ, 
Πτυχή, πῆ χη οὐ γοο Γαι τα5 νΑ} {15 στα. 

Πυγμὴγαυγμῦῆς ἡ ας Ἐπ52 4.1}. 
πυγμῆφοτουγὸ, γ᾿ Πγὰ οἰ οι ΠΗ͂Σ ΧΑ, 

τιυϑαν, ἐς Οοἱ ΠΟ ΠΊΘ ἢ 7 ΟΕ ΓΙΓ, 
τύϑαν; οι ΡΥΓΠΟΩ (Γρ ΘΠ 5» ΡΘΕ ΠΑΟΠΪΓΕΓ, 

Τυύλα θο, ς δ ΡΥ] ι}85 Δ τα ρ Δα ΟΠ τα. 
Πυλαῖθ-,5,.,ΜΕγσιΓῚ) ἐρὶτποτοηνΡϑημ τ. ΟἸΓΟΠΠΗ͂, 

Πύλη, ύλης ἡ, Ῥοττα ΡΟΏΔΟΙ ΕΓ. 
Πυλίς ατνλίδος ἢν ΟΥΤΙΙ Δ) Ου1Ἵ 1. 

Πυῤῥος, πυῤῥοῦ, ὃ, ΕΠ υτ155α σα τιΓ, 
Πυῤῥθ' αὖ ῤῥκ δ ΡΎ τ  Π15. Ρεπας ΜΉ τι}Γ, 

Ρ ᾿ 

Ῥ αἴκκος, ἀρ Ποῖ κράτα ολάϊ, 
Ῥ΄ακος,γ Ὠἶσο κοῦ εἴπ]5 ἀττγίτα, 

Ῥ᾽ πη, τὴ εοῥίατης, 7 ΒΙδῖ ρα νυ 5» πο Π ΠΤ, 
Ῥ πη, τῆς ῥιπῆ φ ἡ» Ηατι5 νοητὶ ΑἸ ΙΤΙΙτ, 

Ῥ νὴ δεν ον ἰπα Ὁ ΓΠΓ. 
Ῥ Ἵνη, ῥίνησνκ» Βὶ αὴπα ρἱ[οἸθ,ΡεπἀσιτΕΓ, 

Ῥ΄ Ἴγεον, διγίαγτὸ, ΟΠ οΓΟ π|,ἀπτοροηᾶς, 
Ρ γοϊον ῥιγοία, τὸ ράππι5 δά σοοροτεπἀπΠῈ;} ἐπ ΐτ, οἰ γο , 

Ῥ'ἐκιῥεέας, ὗν Β Βοανρτο Ρ΄ α, 
θ΄ νοι, Δι εν ἴθ, 

Ῥ'οια,οιΠῚ ἐγ Πγα [5 ρυμἶσᾶ. 
Ῥ οὶ τῇς δηαξ, γα πὶ Ρὰι ΠΙΟΙΠΠΊ. 

Ῥ᾽ ὁδυθ. τῷ ῥοδία, ὁ. Β οὐ ΠΕ πῇ 9,4 πτερ ΘΠ δουἾτητν 
Ῥ΄οδιός, τῷ ῥυδιξ, ὁ. Βὶ Πού 105 θ.1111115. 

Ῥ δῶν, ῥο3 νῷ... το (οτιΠ1γ4 ΟΠ Γν 
Ῥ'όδων, ῥ᾽ διωνίθ:, ὃς ῬΓΟΡΎΙΌΠῚ ν ΓΙ, ΡΟΠΑΘΕ ΗΓ 

Ῥύμς θα, δ πγπιθιις ΗΠ τ 15. ΡΟ ΠΔΟΙ ταΓ, 
Ρυμ(υς ῥυμῶξ δ τ οτβοῦατ θ γᾶ ταΓ, 

Σ 

Αἰχκος, Δα ΡΠ1οἱ κα οοτι5,Ο}} 1 οἰ ι1Π1Ί, 
ΒΣΣ τὴν εὐ κρφίσατιιπλ, ασττΓ, 
ὩΣ ἀῤων, σοίξων(., ὁ. Ὁ) οἴ15 Πα τ 1157 ΘΏΔΟΌΠΤΕΙΣ 

Σαρών, στερφιιῶ τος δον Θ΄. ΤΕ Π 5. Οἰ ΓΟ θε ἔπτη, 
ἸΣεΙρακὴ σειρικῆ ς, δ ΘΓ ας ποπιξη ἀΟαΐταΓ, 
Σειρίκηγης ἢν ρτορτὶ απὶ πλῸ [16 γῖ ον ρ ΘΠ Δ ΟΕ ἾτΙΙΓ, 

Σεείνων, σείνων!θ.-. δι ρ ΟΡ τΊ 1 ὙἹΤῚΣΡ ΘΠ ΔΟΙΠΓΗΓ. 
Σεινων, Σ οἰνώντος, ὁ, [» ἐς ς9ΟἰΓΟΠΠΗ͂, ἢ 

Σίμων, Σίμωνίθ.. δ, δι πΊο, ΡῈ ας ΤΕ, 

Σιρδδ, σιμώντος, ὁ. πιρ διά πς. οἸγοι ΔΗ͂, 
Σίγηλος,συγήλυ, ὁ. 1 5 6[115. το τις γα τόρ οη, ἀο τιν 

Σηγηλὸς, σιγηλῷ, δφτΑΟἸ ΓΠΙΓΏΝΙ . ΤΟΒΙΓΕΓ, 
ἽΣίμος. σιμου, δ. [Π πλ118 Ρ ΓΟ ς γα σα ἴτιτ. 

Σιμὸς, σεμοῦ, ὁ. Πεη 5» ου τα. 
Σιγή σιγῆς, ὐ»Πἰ δητὶττπν, στα. 

Σιγ" Δ πει δ᾽απι,τα οἰτὸ,οἰτοιηΒ, 
Ἰίδηρρςγ)σιδήίρφυ, ὁ, ετ ται πλγα τε ΡΠ Δ ΟΕ Εν 

Σιδηρός, σιδηρφό, ὁ, [ς τς 115. ΟΠ ἾΤΕΓ, 
Σίτος, σίτου, ὁ. ἔτ τ τι πλ τσ πη Ες (  τπΓ, 

Σιτός, σιαΐξ, ὁ. εἰ ο  Θατι155 ας τῸ τ, 
Σιαφή σκαφῆς. ἡ. ΟθῸ ΠἸο συ τοτ. 
Σκαφη,σικαἶφης να Πα] σα ΡΠ ἀν Ρ ΘΠ ΔΟΌ ΤΙΓ, 

ὩΣ κότιΘ-, σκοτίε, ὁ, Πάτῖι5 ἐχ γαρταρ το ΡΟ. ΟΕ ΓΈ. 
Σκοτί Ὁ. σκοτία δ, Θοοτίτ!5.ν τὶ ΠΟ ΠΊΘΉ2ΡΈπῈ}}. ΟΠ ΓΠΓῸ 

Σπάρτη, σπαῤτης»ἷ, ΒΓ πὶ. γι τῖσα στρ θῆται) ΡΟη Δ ΟΆΙΓΙΓ, 
Σσαρτη σπραρτῇ ἡ γ[Ἔ πλῚ Πάτα, ἀΟᾺ ΤΆΤ. 

Σπάρτοι. σπταῤτν, δ. Πραττιισ. ΡΟ ΟΕ ΤΗΓ. 
Σταρτος͵ σπαρτῶ ὅς (οὶ πα τις. ΟΠ ΠΓ, 

ἸΣπουδ. σσεδῆϊς, ἡ, (επἀττιπιοαου τα τ, 
Σπουδ,,ἀιιοτιτπανοιτη ἀπά Ἰονοιηι Δ ρουο)οἸΓΟΠΠΗ͂, 

ἘΣ πίχιε,ςοτγορτὸ, ἤρῖςα, Παρ α]ατίτου. 
Σπέχις, το κ, ρ οαν Ἰ γα! τοτ, 

Σταφυλή)γ Δ) ΟΠ ΓΠΓ, 

Χ 
Σ πιφύλη, ρεγροι ἀ! συ τ. 6παοιιίτιιγ, 

Στύρχξ, ὁ Πρ πιπι ἸΔσ 1 Ροπασαΐτητ. ' 
Στυοκξ, ἡ, οὐ οτὶα σα Πα) ΡΟ ΠΑΟΒΪτΙΓ. 

Στένων,ρτο ςεναἰζων,(ι[ρ γα Π5.Ρ επδοιίτηγ, 
Σπανωώνν το φενοχωρέωγ, οἀτέϊλη5.οἰτοιιπῆ, 

Στίλζον, Ἴλζοντος τὸ, ρ] εη 41 41ιπ|: Ροηδουέτιτ. 
Στιλέόν, ςζοῦ, τὸ, Τα οιυνὰ πιεῖ τιτπη,ασυήτιιτ. 

Στρατια, «ρατιαῖ. ΟΧΟΓΟΙΓΙΙ52 4 ΟἸΜΓΕΓ, 
Σπατεία, «ρατείας.,γ6 ΧΡΕΘΙτΙ ΟΣ ΡΟ ΠΑ ΟΠ τΕΓ, 

Σιωεργος συ ἐρηρυγδ ἵπ τα ἃ ΡΙΑπὶ σΟΟΡ γᾶ Π5,ΔητοΡοηλς, 
Σιωεργός, σεωεργρο δ. ΔἸ ΓΟ τ ΔΟΙ ΤᾺ, 

Σιων ργαρο[τιο; οἰ ΠΊ) 4 ΟΠ ΓΤ. 
Συϑ,αςςυίτίτι}55 ΠἸοιπ3ΟἸΓΟΠΠΗ͂, 

Σφόδρα, αἀτιοτ  ᾽ιπγ.ν Α] ἀενρεηδοιέτιτ, 
Σφοδρώ, σφοόδροιξ γἦ)γ ΘΟ ΠῚ ἢ 55) ΟἸ τΓ. 

Σχέδιθ.. χεδύε, ὁ, Ἔχτετ ΡΟτΑ 185,4 ητερεηδο. 
Σχεδιος, ας εθὶς ὀρ ΓΟ Ρ τ ΠΠ ΠΟΙ ΘΠ» ΟΕ τι, 
Σχισος αχις δ, δυο ΠΝ πλῸ Πς τ 59 ΑἸ τιιγ, Ἷ 

Σχις αὶ, αὐ, αἰ ςοα πηι ητ4) ΟΠ. 111}. 
Σχολύ χολῆς ἡ οτΠπηγαιτ [ςμο] Δρασιίτατ, 

Σχολᾷ Διο τπγ)ν 1ΧϑοἰΓο ΠΗ͂, 
μν 

Αἱ ρσος  τείρσου, ὃ, Τ᾿ τι ἰῃ ΟἸ]]ςὶΔ ν τ 5. ΡΟ παἶτιαουθῶ, 
Ἴ. Ταρσύς, ταρσοῦ, ὃς Οὐά0 τε πΊϊ σδῃτ{ΠΠ|γἀουΐτιιγ, 
ΤαυρόκτονΘ-. ὁ, ἃ τ} 1Ὸ σα Π5,ατερεπᾶς. 

Τα ροκ τόν... 61}} τα τιιπὶ Οὐςἀἰτο ρεπδοιίτατ, 
Ὑεος, τεῖ δ ΓᾺΠ115» ΑΘ. ΓᾺΓΟ. 

Τέθι τέκ, ὁ Πα ι1}59 ΕΠ δου ἶσα. 
τόῦκρθ., Ὑδύχρε, ὁ, Τειςο τ ργορ τί τπηνρ μα ΐτ οἰ ΓΟ Η͂, 

Ὑδυχρῆς, Ὑδυκρῷ ὁ, ΤΟΙ Δη 1155» ΘΟ. 111. 
Τῦλεσκοπος, ὑπου,ὃ. ΟΠ ρὲ ΑἤρΊςΙ ΘΠ5. ΡΟ ΠΦΟΠ ΓΙ, 

Τηλέσκοπος, ὁπου,Οπρὸ ν] 558 πτορεπαᾶς. 
Τίμων, Τίμων», ὁ, ΤΊ Πλογν τὶ ΠΟ ΠΟ ΡοΠᾶς, 
Τιμδπδ,τιμιώντος. ΠΟ ΠΟΥ ἢ 559 ΟἸΓΟ ΠΗ͂. 

Τίνες γα}. 1 πτογγορατλδν ΡΘΕ μα ΟἾτΕΓ. 
τινές Πα) 41 Δ πιοῖη Πηἰτὸ, αουἑτοτε 

Ἰ μος, τόμου, ὁ οἸναττα, Ρεμδουΐτιτ, 
Τομος, τομῦ δ. ἸΠ ΟῚ {150 ΡΟ ΠΟΙ ΓΩΓ. 

Τρέετες, τγϊσππιΟ Δ τΟΡ Πᾶς. 
Ὑριετές, τΥΙ ΕΠ πα 6. συ ἑτατ. 

Ὑρατν, τριτοιιῦ τος. 6. τοτὴὸ ἔλοῖ ΘΠ 8»ΟἸΓΟΙΙ ΠΗ͂, 
Ὑρέτων, Ἶδ τουτὶ οτι πη, ρομἀσ τατ. 

Τρυφων,τρυφώντος. ὁ. ἀς]ΠἸσατὸ ν 1 ἘΠ 5, ΟἸΓΟΠΩΗ͂, 
Τρύφων, Τρυφωνθ., ὁ ΤΥ ΡΙΟ, νἸγὶ ΠΟ ΘΠ) ΔΟΙτΓ. 

Τρ τοοὶ κὶ αὐ εἰ ὃς Πα το β,ΟἰΓΟ ΠΗ͂, 
Τρίς,τετ, ουτιτ. ! 

τρὺχός» τροχοῦ, ὁ ται οἱ τ] οὐγοῖα, ΔΘ. ΕΓ. 
ΤούχΘ-, τρόχυ δ συ αϑ.ροημΐτιάςιτα. 

ὙΤρυγατός, 8, δ νἸπά ο ΠῚΪ25 ΤΟΙ ΠΡ 59 ΟἸΙΓΙΓ. Ὁ 
Τρύγητος, τρυγήτε, δ, νη ἀοΠ Δ) πιο ροπαἶτιδοιιτα. 

Τῶρος, Τύρου, δον τς ΡΠ στη {ἀνρα πα τ, οἰγοΠΗ͂, τοχμογδ ἡ 

Τυρός»τυρρ, δ, (4 (Ἐἰ1554 ΠὩΠ1{Ὲ}Γ. ΠῚ οὐ ἥποω 
Ὑύχων - ον: 5 ὁ αὐρὲ τίω) Αιφρφδέτίω ϑεὸς » Ὁςι5 φαΐ εξ εἴτα νε- ὦ ΠΡ ο 

ΠΟΓ6Π7. ἢ τὰ 
τυχών, τυ χόντος, ὁ. 411} ΠΟ τί ρ τας τιιτ, ΕΝ “"" 

Ωο Φ 
Ανός,φανζ, ὃ. ο[τι15.[ταγΠ Δ. ΟΕ ΓΤ. 

ἀγκαρι λρτν ΠΟΙ ΘΠ: ΡΕΏΔΟΙΙΤΕΓΣ. 
Φαῤθ-, φαῤε, ἡ τη [αἶα ΠΟΠΊΟΠ:Ρ Ομ ΟΙ τα τ. 

Φαῦθ. φαῤεθ., τὸν ΟΠ 15. ΡΟ ΠαΪτι ἰγο ΠΗ͂, 
φῶ δ, φώδος, ὁ Ρμαεάτιις Ρ] τοι βοροπα τ, το. 

Φαι δδός φοι εἶδα, ὁ οἰ ΔΤ}}5)4 [ΔΟΟΥ.ἀΟΙΪΓΕΓ, 
Φαια, φωαξ ἃ, ἔῃ ΓΔ. αι}. 

Φαῖα, φεῖας,ἡγν τος ΠΟΠΊΘ ΠΡ ΘΠΜ].ΟἸΓΟΠΠΗ͂, ἐν 
Φ σις, φαίσι(θ., ἡ, ἔλπια, ἀϊ 1. Ῥοη δου ΠΓ. 

Φάσις φ εἶσιδος, ὁ, Ῥἢ Δ 5 Ηπμ 1115) ρα π τ οἰ τοι. 
Φιλητής φιληπῇ, δ, ΑΓΊΔΤΟΥ, ἀΟΙΠ ΕΓ, 

Φιλήτης, φιλήτε, ὃ, το Θ σα Ρ του ΡΟΠ ΔΘ ΙΓ; 
Φίλων, φίλων(θ-. ὁ, ΡΒ 1ΠΟ. ρεπδοιίτιιτ. 
Φιλων,φιλοιῦτος, Κ᾿ αττιΔἢ 59 ΓΟΙΙΠΗ͂, 

Φέρρς, φόρφυ,δ τ δ. ΠῚ» ΡΠ ΔΟΙΙταΓ. 
Φορός, φορρί δον ΘΏτιι5 Ρ το ρογοδΟΌΪτΕΓο 

Φυλακύ φυλακῇ «οὐ οι οἰ. Δ σι ΉτῈΓ. 
Φυλάκη, αἀκηςγήγν τς ΤΉ ΟΠ 150 Ρ ἐπασπῖτατ, 

Φύλον» βου ν Ὠ1ΠΠῚ Ἀγ ΘΟΠσ,ΡοΠαΪτ. ΟἸΓΟ ΠΗ͂. 
Φύλλον, ρον ἀιο Ἀ5 ΟΠ πιπι. ΡΘμδου ται. 

ᾧ ἷς, φωτὸς, τὸ, ΠΧ, οἰγοιπ Η τ τιν 
Φώς, φώτος, δ, ν ἸτγΑσ. τα, 

Χχ Ξ 
Αἰρχξ, ακος, δ, ν411π|5 ἐπ νἱη 615. ΡΘΙΒΔΟΙΣΓΙΓ.ς 
Χάραξ ακος, ὁ, νΑἰΠαττι ἴῃ Ὁ. ΠΟ» ΡεπασθταΓ, “ 

Χαρίτων 5 χαρίτωνθο, ὁ, ποπῖφῃ ρΓΟρτΙ πὶ» ὃ σϑητίμις ΡΠμγΑἰη,.ς 
οἰγοιηβοίτον, ' 

ἐν 



ἴτας, 

11, 

1. 

"ἢ ΗΝ" [ 

ΧαρεΥ δ) χαριτοιῦ τος, δ ρα! βςαης,οἰτουοῆ, 
δ. χὰ ραν, ρτο χαριέντως, β᾽ατιοἱὲ ΔοτΟΡ ΟΠ ἀσ τατς 

Χκθίεν, ργο χαξίαντος, τὸ, Βτάτῖο (πη ο παςιυΐταγ, 
Χάλκη, χαλκης ἡ γποιης ἢ 10} 150 ΡΟ πποιΐτατ, 

Χαλκῖ, χαλκῆς, αὶ α᾽τοα.οἰγοιη Βοζγιτιτ. 
Χαλκεδίκη ον Ὁ15 ΠΟΠΛΟΠῚΡ ΘΠ ΔΟΙ ΓΟ, 

τ Χαλκιδικη πος, ΠΑ] οἷα τς, Ὠτδ σΘητ  ονασυΐτατ, 
Χίτων. χί τανε, ν τ ]ς ΠΟΤ ΠΡΟ ΠΟΙ ΓΕΓ, 

"Χετῶν, χιτῶνΘ-, ὁ, πιζα αουϊτῶτ. 

Χίλων, Χίλων ΘΟ, ΡΓΟΡ ΓΙ 11); ΟΕΙ Ο.Ρ πα τα, 
Χιλωνη χιλοιυῦ τος, δ, ΡαντΊ οἰ τ ΠῚ οἰγου ΗΠ ἐξίταγ, 

χαλϑο χείλεθο τὸ ΓΔ γα πῈ,Ρ ρα ΪτιςἰτοιΗ͂, 
Χυλ τ ρον οὐδε ασυδιτ, Σ ᾿ 

Χχίς ἘΡΩ͂Ν ἡ Ομ Α, σι πεῖς ΠΌΠΊΟΠΙ ΡΟ ΠΑ ΟΕ ΙΓ, 
᾿ Χοί, χιαξ, ἡ ΓΕτρεητῖς Φοση5. ΔΟΙΠΓατ. 
χα δίμιις ἡςο]οτ;ρεπαςιτις. 

Χεριαὶ θοῦ οι ΠΟ] τ, δου ἴτατ, 
λα, τῆς χὐκοείεαπι ἀπο ἄδατη, ρεπαδιιϊειϊο 

Χο, τῆς χοαὶ, σοῦ 5 πιδυ τα γα τσ, 
Χρίῶν, ἔτα!ς ἀφοτγοτγιτι, ρα πᾶς τιτ, 

Χρεῶν, ἄς ἶτιι ΠΥ. ἀσ  ΓᾺΓ. 
Χρηςος, ὃς ὈΟΠΠ.ν τ 5)“ αἰτὰτ, 
Χρύςτου, χρίςτε, δ. ΟΠ γε τιι5.ν ΠῚ Δ ΟΠἸΘΠ ΟΠ ΔΟ. τα. 

Αὐλως γα δης: ΡοτοΐηῸ λυοδηζο, ῬΟΘΏΜ].ἀοἾ τι, 
ψαλῶ, Βιτα σα τη .ν ἴσο λυσαπταοςοἰγο ΠΗ͂, 

Ψύ χοθ., ψύχεν. ἡ, Εν οἢττις Ηλι, ηΔ σα ται, 
Ἶ υχεόρ ψυχφῦνδ ΕΡ διε ασαίτατ. 

: Ω 
"ΜΘ. μιν, δ, ΠΥ Πγ δ τεσ. ΡΟ θ"Ϊτ οἰ το ΠΗ͂, 

[γὼ ὩΣ ΚΑῚ ἀμ μ5ροστιΩς 15. ΔΟΌΪΓΙΓ, 
ἥχοϑ., ὠχοι, ὁ ρα! Ποτο ρ πῸΪτ, εἰ τοι ῆ, 
- Ὁ χεύςγώλφου δ» ΡΠ Π ἀτις,ἀσατιτ. 
ἢ ὀιασυςι διίτα γοςδηα],οἴτοιη βεῶ ταν. ΚῚ 

αἰ μευ αςαΐτιτ. 
Ὡ Ὁ, ὥ3ας, ΡΠ] τϊτι ἀο; ποτα ρ γάτα. 

Ὡἰ τα, ρας ςαγα το τάτατ, 

ΟΒΡΙΚΙΟῪ ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΠΕΡΙ 16 

ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΑΞΕΩ Ν. 

ΡΩΝ ΣΤΕΟΝ 3 ὅτι γ᾽ αὐδὶ τὸ «ράτδμα τοίξεων χὰ ἥγιμο- 
ἄτη οδω πέ τε αὐ δοών ἀρεϑ'υὸς καὶ εἰται Πειμσπτὸς, ὁ 3 αἢ 

δΞ χῶν Περιπτίμαρχος δ 2 δ δίχα. Δεκατοκὶ ΠΡΙ ΑΡ γ:: 

τὰ ὁ ὃ δ᾽ σέντε κὶ εἴκοσι, Δ χίθ-.κ) Δοχαῦδε: ὃ ἴα πεντιΐκον.. 
πε ΠΕ υτυκος {5 1, Πεντηχόνταρχ 9, Ο Σ ἐμ! ἑκα ον, ταξ ξι τ δὴ 

τωι, χθ- ὃ τ σατήκοντα χ, διακοσίων, Σευύταγμα ἢ Σιωταγματαῤχης, 

ὁ 11 πεντακοσίων, ΠΙεν τεεκέστος τὶ ἡ Πεντακοσίαρ χίθ-, οἱ ὙΠ χιλίων, Χιλιο- 
σ᾿ ἡ Χιλίαεχ Θ᾽, ὁ «Ὧν διχιλίων, Μερψρχία γα ΤάλΘο Μεράρχης, κὶ Ὑε- 

λαῤχης, ὃ Τ᾽ τετρακιο ιλΐων. Φυλαγίαῤχης. ὁ “ὐσ' μυρίων. Νιυρκας ιὶ, ἡ Μυ- 
οἷα; χθ' αἱ δύο διφαλαγζαρχία! Τὰ τερφ- ἀλαγρχία, αὐ δῶν μυρίων ξακε. 

“ἰλίνν,κχ χὶ ὁ ̓ἀξχων Τετραφαλαγζαῤχις. τὸ μὰν το; πεζικὸν ἃ παν ςράπϑυυᾳ ὃ- 

πε άρτν τοῖς μερικοῖς τοι μμέεσι λέγεται Φείλαγξ' ιὸ δ ἡγούμῳθ-. Στραᾷση- 

γθο.τὸ ἢ ἱπεπινοῦ. ἵΓ ππταρχίϑ-. τὸ ἢ σηα μφῦτερον πεζοίτε κὶ ἱππεῖς, Στρα - 
τι τῆς ἢ ςρατιαξ τὸ Μέτωπον χεγ9 μῆμον,(ὁ κὶ φρρώτον Ζυγὸν καλ σι Πρ 
ποτ άται κὶ ὁ ἡ γούμιυιθ- Πρωτος τὸς οἱ ὃ παρ᾿ ἑκάτεξᾳ ταῦ μῆνοι κέρατο, 
δεξιὸν τὲ 5, δυώνυ ον, οἱ αὐτοὶ τὸ Τ]αρος ἄτα. ὃ ἢ ἀρχὸς ὁμωνύμως" οἱ ἢ 6- 

πιόσεν αὐ ηἶο ὡς ὅλη τὸ βὶ ἐϑος τατήο μδροὶ ̓  Ἐπις-εἶται τὸ ἢ δὴ τούτυὶς πρὸς 
πὸ ἡ βάϑος ἔχ ατον ζυγον, Οὐρὶ κ' ̓ Οὐφαγος. ὁ αὐτὸς ὃ Οπιῶνο φύχαξ, ἡ σεων- 
ὅἸα Πευτηκοντειφύλαχα αὐτὸν καλεῖ. ὁ δὲ γε τοῦ παντὸς ςρατοῦ κ'γεικο- 
νὕων Βασιλόνς, 

ςΙΟΝΙΕΙΘΑΤΙΟΝΕΝ 

Ἀὐπε ὴν ΘΟ ΘΒ ΜΕ ΤΡ ΘΩῈΣΝ 

τᾶ Σ Ὡ Σ ῬΡατγεϊςι]δοιιος πιο 415 δοοὶρί τιιτὸ Τιαῖ- 

τς. δὲ δὰ Υ Βίητα, ἀνιοῦυι!5. 
διὰ πιαραζολίαὴ Ῥαταΐνο 1Π|, 

εὗςτε λεὼν ἐχαῤν μεγάλῳ ὅ “ματι κυρσειῖς. 

της τὸ Ἰατατης εἰὰ τηδρηῦ παΐξζιι5 

σοτριι5. 
Ανιποῦοσιν Καὶ ει [πτίοηςπι. 

οἷ αὖτις καθ΄ ὅμιλον ὁ ἦδυ πρώων α' γερόχαν, 

δι ταγπιπὶ ρὸγ τυγῦδαν (ἰδιῖς Ττοῖδ- 

πούάθλ 11} {ἘΣ τ 

Ὑαρφολ υὺ, ξιιρου!ατί ποιή, 
ας τ θὰ τῶν ὀτερον ΤᾺ χα τερον ἃ Ὅμο γενακὸς, 

Ὑ ποῦ σταθταν ααν ταν ἀφαταις Αἰ τυκὶ παρα] ογε, 

ΞΙΕΑΝΙΕΙΘΑΤΙΟΝΕΞς, ΨΌΌΑΒΝΙ ὩΣ, 
Οἱμοίωσιν, ΣΙ Δ Πτα ἀπ ἐδὴ. 

Ὡἧς ὁσ᾽᾿ ἐδυοσῖθ’ μὲγαλάτορος ἧ ἕοικαν, 

1τὰ Βὶς Ψ]γ Πῆς πιὰν παπίπιὶ ΠΠΐο ἤι Πς νἰῆις οἴ, 
Αὐπὶ πῇ ὅμως ρτο ΤαπΊοη. 

ΑἰἸλλὰ ἐσ)᾽ ὡς ἐπείέδοις ἐῤῥιύσουτο ἱέ μϑυ ἐς κόρ, 

Μογιηταπιθῦ ηοη ἰοταααίτ ΓοοἸ οϑοται ΙΔ ΠῚ ν ο ἢ Ποτν 
Αναφοραν, -ς Ἰατὶ π᾿ ΠῚ, 

τῆς οἱ μὲρ τειαῦ τα ὡρὸς ὁνή λοις εἰγόρδυυν, 

οἷς δὶ αιιΐάοπι τα }1α ἴστοῦ [Ὁ Το χιο σἀπε τ, 
Θαμμάσμον, Ααἀπιϊγατ οης ἢν 

Ὡς ἐγαϑα ερένες ἧστων ἐχέφρϑνι καίωμελο οπείῃ) 

γε θοπα πιοητοβ ογαπς τ ΡΓΠΔΟΠτΙ Ῥεμοίορῶ, 
Αἰνὴ τῷ ἔπτατο 510, 

δἰ εἰπὼν πυκέων ὑξέοτυτο φαίδιμος ἕκτωρ, " τι" 
δὶς δἷτ,δς ροτεῖς ἐσ ρῆ Γρ᾽ ἐπάϊάις Ηςἔζοτ, ' 

Τὸν ἵνα σιιωώδεσμον, ψεςουϊ οποπις 
ἐἧς μοὶ κὶ τόν αὐ ὅρα πελώδεον τὐξονομαϊωύῃς, 

ψιυτηηΣ ὃς Ἰναης ν τι πὶ ΠΙΑΘΠΙΙΠῚ ΠΟΙ Ἶ ΠΟ 5. 
Ἰὸὸ ὁπωφοῦτ. 

Ὡἧς σσείτης διὴ πατρὶ ὦ ϑήοις ἀϑεναίτοισι, 

γε Πρες Ιοιιὶ ΡΤ ὅς αΠ τς ἱπηπιοστα θι5, 
Ἰὸὸ τ ζλοῖα, 

Εἴγνως εἰς ϑεῦς εἰμι; τὸ τὸς 
ΝοΙΙ φιὸά ἀοις ἤπι. Ελ1ΠΠ4, 
οἷς δὴ σὰ δ) ἕνεκα σφιν ἐκνζόλᾳ, 

υἷα ὁ 14 1ΠΠ]- Ῥμαθο. 
τὸ γι »ὈῬοιβαμάπι, 

τἰς 1δὲ χιῆεον ἔρημῶν ὅθ᾽ ἑξασειν ὠκέες ἵπποι» 

Ροίζαμαπε νἹάϊτ ἰοοιῖπα ἀοἰοντιναν ν δὶ ἰτογογαης νεἴοσες Ὁ 
Τὸ εἴϑε δυκτικότ᾽ δγήῤῥηκα, τίραῃν άιιοι διορτδηάϊ, 

αἷς ὄφειλε δάνατος μοι ἀ δεῖν κρικὲς, 

Ὁ νεΐπαπη τπογϑ πη εἰ ΠΥΔ]4 Ρ] ας Ποῖ, 
τὸ διὸ, Ἑαργόρτοτ. 

ΩἾ αὐ έπετιτ᾽ Στὸ σεῖς φἶλον τίκος, : 

ΟΡ 14 Ροϊολὰ τερομαῖς ἢ ΠῚ, - 
Τὸν εἰ σειρα πῆ ὸν σεἰύδεσμιο, ζι ἘΟΠΜΕΙ Τοατ πᾶν: ἡ 

αἷς ὑμεῖς παρ᾿ ἐμεῖο ϑοΐν»" 5) νη αὶ κίοιτεν 
δὶ νὸϑ ἃ ἐπε σοίοτγοπι Δα "Δι 16 ΠῚ ἱγοτίς, 

Τὸ ὁμοίως, 5 ΛΊΠ τοτ, 
Μνήσομαι ὡς μ᾽ σύμφυλον ἐν αῤγείοισιν ἔρεξεν, 
Μειιΐπεγο φιὸά τὰς ττῖδιι Ατρὶς πιοιβουῖζν 

τὸ ὅμα;, Ταπιρη. 
οἷς πρῶτον κίκορχς δα μοίασατο, 

Ὑλπιεη ργῖι5 Οἴζοταβ ἀοηληϊε, 
- Τὸ ὅσον, Οὐδ ἡτιμγῖ. 
Κὴ χρέας ὡς οἱ χεῖρες ἐχαύδοινον, 

Ἐς ςατπεπὶ {9 πτιπὸ εἰ πλδηιις σαρι οσδηῦ, 
Τὸν γδ σιμ δεσμον, Ἐπ1πν (οπϊμη ει οηςηι, 

εἷς ἔτοι ποταμῷ σοιμή μαι αἴσιον δ ΠΝ 

ἽΝ ΟΣ δεαλίη εἰσι ἃ πιο ἀοπιαγὶ ἘΕΠΣ ετᾶτ, 

Τὸ δὺυ ϑέως ὈΓΟΥΤΠΙ15. 
οἷς ᾿ἰδὲν ὡς μιν μάνοον ἔδυ χύχθ', 

Με νἱάῖτ ργοτίπιις οἰῖπὶ τη οἷς ἡλυιδίτ ἴτας 
Τὸ ὡσαύτως, ἘσἀοΠὶ πτοίο. 

ΩἿ δ αὖ γιῦ μοι ἀ γαῦνε ϑεοὶ, 
Ἐοάξια πισάο τιγῆις ππιης αὐἰ πὶ ἐπι! ἀςτῖς 41), 

ὙῬίμ βεζώωσιν, ΟΟὨΠ πιάτο οη: 
οἷς χοριέν ἐφ᾿ αὔϑϑρωπος αὐϑρώποις, 
5ϊς ῥγατίο ηπι οἴ ἰοστο μομλ η 1815. 

Τοὐηὰ δοά, 
οἷς τούτου ἐληϑεια τις: α Ἢ κὸν τϑ τὸν 
564 Βυΐτις νογῖτας ιαἀαηγ: Ατείςα πὶ ποῦ, 

ὅτ ἕως Ποπος, 
τἧς ὃ υδὲ ἔνϑα πολιωὴ βίετον κὶ χρυσὸν ἀγείραν» 

Ῥοπες δ πξεπάς πτηϊτιιπι ν ὅτι πὶ δί ΑΌΤ ΠῚ ἐοήρτοράηϑδε 

Τὸ ἕτως, δὶς, 

αἷς ποτ᾽ ἔΐω νιωῦ αὖτε γεώτε ρος αἰτινύόντῶν» 

ςὶς Οἰτπι ἜΓα ΠῚ, ΠΠι’ς ΓαΓ ας ἐπ ποῦ Θ τα Πε ΠῚ, 
Τοὐκίτι ὙΑ ΠΡ αι, 

οἷς ἐκ ἐς χάρις μετ᾿ ὄπιν δυεργέων, 
Ἀπ λιν ποῃ ΕΠ ρτατα Ῥοβεα Ὀοπείέζοτιιπι, 

Δινγημκα τκον χεφάλαμν, Ναὶ τατῖιαπὶ σα ρα, 

αἰςὅλϑ. ὡς αἰ γιῶδ. ἐμήστιτο λυγρὸν ὄλεθρον, 

νι νοαιτιϑῖς ΔΥρί τις αἀοτηαυῖς τὶ πε πὶ πλογτο ΠῚ, 
τὸ χίαν, ΜΑΙ ΔΈ, 

αἷς ἐμῆσν εὐ ϑη τοὶ εἴργα συ κύριε, 

Ψψα!άς τὰ ἀρπιῆς ἅτα Πτοτ μοι τιῖα οπηῖης, 
Τὸ ποσξτον, Ὑ ΔΌΓΠῚ, 

ΟΥ̓ φαΐνκες ἵνα πάντον ᾿ δυες αὐ δρων, 

Γαστιαι ΡΠ αασος ἔὰρογ οπλπος ρογίτί πιοη πος, 
Τὸ τίου, λα ςα]πι. 

ΓΥ “ὧρ μόνον Φφρξται, “ἦἥο ϑλων πάντων δέει σιῦο μὶ ὅων κ᾽ ἐξιω οὐδ ΦΎ, 

Ωυδὰ (οἶμαι τοποατατ οπατοῖθες [115 αὐρίτατῖς ἃζ ἀσιιτί5., 
Ἴοπι, 2 ῬΡΡΡ ἢ} 

ΜΠ} 

ἐ [9 16}. 

“πῇ 



τὸσνς 
Ῥιωὶ δὲ αρόϑοσιν, τα ροπτίοήοπι Αἐ. 

τῆς ἀὰ τον δ ριοῖον ὦγοι ϑεὸς ὅς σὸς ὁ υμοἷον» 

στ (εηρεῖ Ππλ]οπὴ ἀποῖτ ὀειις δὰ Παλιῖοιη. 

περὶ ΤΟΥ ἘΦΕΛΚΗΣΤΙΚΟΥ Ν, 
ἘΚ Τῶν Τοῦ ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΥ. 

ἘΡ τὸ ἐφελκιςικοῦ ν. ἀγοὼν σῷ πιϑεμῆυε ἐν 
σιμαπσείᾳ λόγου διὰ τὸ εἷχαισμώδητον. Ἐν τοῖς 

Ὗ ὀνόμασι ἐφίκ ποίαν τὸ νγαὶ δοτιχαὶ δ πλυϑωω - 
ἢ τικωών “70 ὀνορ(οἴτων κἰ “ἴδ᾽ μετοχαννγφωνήεντος 

ἐπαγουμβμου:δῇ. 
τοῖς ὥασιν ζ΄ δ'ωησι: Ὑῶς φιλο τησιν δυφραὶ 

νομα;. Τοῖς βάμο σιν ἐμπίξιπατιῖ, Τοῖς τῦ ψασιῇ 
ἡμωλωπί ὥνίκω : τὴ ταὶ τοιαῦτει. Συμφῶνν ὃ ἐ- 

"ΞΞιὶ σεγομῥε., ὁ γράφεται τὸ ν. τοῖς αασι δέδωχα. 
τοῖς αὐ πῆκσι μολωπήξομαι, ἕ αἱ ἐν αὐτωνυ μίας ἐφελίυς ὃν τὸ γισφίσιν, ὅμως 
Τὴ σφαδν : ὡσοιύτως κ' γώϊν. τὸ ἡμῖν πάντοτε μῖ᾽ πὰ ν. Εν τοῖς ῥήμασι ἢ) τρίτοι 

πρόσωπο; ἐνικωών κἡ πλυϑειιωτικων ἐν τοῖς ὠφειλουΐνοις χρόνοις ἐφέλκον ται τὸ 
γιξτυψον ἐκέϊνος, ἔτυπῆεν ἔδίτ. τὐπῆκσιν αἴλλοι, τυίψεσιν εἴνλοιὑπ]εσιν ἕτεροι: 

κὴ ταὶ τοιαῦται, Καὶ ἐν τοῖς αἰ ἡ κοῖς τριτοῖς “ΚΓ ἐγικών γραίψοιεν ἕξ, «ἰαγνῶ- 
σον ὀκεῖν., 

τινὲς 3. ὦν τοῖς σθυβῥήμασι, τῷ αὔωϑεν κϑ τωϑεν, ἐρανόϑεν, γῆ ϑν γ κα τοῖς 
ὡροίοις ἐφελκυς κὸν καρὶ ζαίουτι τὸν, ὅϑεν χἡ συμφανα ἐπαγριῆμου καὶ γράφυ- 
τιν αὐτὸ ἐρανόϑε τὸ φυῖς.γῆε τοὺ αὐ 9. καὶ 2 σιωνἡϑεια παντοτὰ μῇλ τὰ ν» ταὶ 

ποιαῦτα γόφει, 

ΟΑΝΝ. ΆΑΜΜ. ΒῈ ὈὉΪΑΤΙΈΟΊΤ. 

ἐκ Τοῦ ΑΥ̓ΤΟῚ ΧΟΙΡΟ ΒΟΣΚΟΥ͂ 
ΠΡῸΣ ΤΟΥ͂Σ ΕΝ ΤΩΙ͂Σ ΗΜΑΣΙ 

Ἀφγόνας ζητοιιῦ τὰς ὁμοιότητας. 

δεν, Φ Ὁ χροὶ ζητεῖν ἐν στῶ σι τεῖς δέρμα σι ὁ μοιοίτητεις ας ἀσια'- 
δ Ὁ. 5017 αὐ καγαγας ἀσφοιλ αἷς νυν» τύποις ἀχμζεις. Πρέ- 

τερον μδὺ γὸ δθρίωπαι τοῖς ὀρϑρώποις οἱ λέξεις δεαὶ 
τί.) αἰαίγκίω πῆς ὡρὸς ἀλλίίλοις διιχίας,, ὕφερον δ 

ὦ δπηηβοομῆμη καὶ τέχνη τοὶ οὔν' ὁ διμυήϑοι ῥυϑ μίδαι, καὶ εἰς: 
") οἰκόνα τιν ἃ ἀγαγεῖν, ποὶ 5. μη διωνδπεῖσα εἴασεν ἀφ᾿ ἧς 

ἄχον σιωηϑείσε, 

καὶ πώξ γὸ αὖτις ξαρ,ϑιμήσαιτο τῆς τέχνης τὸ δυαρρίτρετῆ ον τε τὴ ἴςα- 
του: Ἐ οὐκ γὸ δόγμα ον ἡ αὕτη αὐδρώπινεν:φϑορ εὐυύκειῶτο τὸ αὐ τηγὸ μη 
ταζολλ κ) τροπῇ οἷα διὰ κἡ π᾿ ὅνα “ΜΓ αἰϑρώαγ ων ποσί λμοιτει, 

Εὔρρι γδ αὔτις σκοπὡν χέξᾷς πλείσας οἷς ὅνγας υἷο οἱ στίλαι ὁ χρώντο αὖς- 
ϑρωποι όμως δ), οἱ νεωῦ, Καὶ αἱ τοῖς πτίλαι ὃ σαὶ ἐν χού σει ππιρεωρρϑηστων, Κὴ 
ἀπεῤῥίφθησαν ὕφερον, ἰδ γὸ τὸ τύραννος βασιλικὲν ὃν ὄγομο: ὠρῤτερρν,βλα- 
σφημεῖται γιωῖ ἡ τὶ χυδνι οἱ πυπληϑυσμῆῤοι ὑστὸ «ἢ χύδίω χεγϑιθμον,νεῦ 
δ) ὀνήδὲσμιζ χαμζαύεται. κα τὸ παν ζρηρς πὶ Φρρνίμων χαμξανόμῆμον «οὗ -- 
περρῦ, βλασφημεῖται νεῖ, γὁ τὸ οἴξαισιον τὴ ἔκ δὲκογ τὸ οἴξω “ἢ εἰσία, κἰ πὰ δεχαΐς 
ἐλέγατο νοῦ ὃ 51) καλ λαμζαγεται. γὸ τὸ αὐόσι(Θ- ποίλει μρ τὸν ΐταιφον ν᾽. 
δήλκνωῦ ἢ δ ἀσεζῆ, καὶ τὸ καθώσιωυβ Ὁ- πάλαι μῖρ τὸν ὅσιον ἐδιήλν, νυ 3 
ἃ ἀφιερωυδυ ον. κἡ τὸ χίϑαρμᾳ ὑπο τὶ καϑαίρω, νὰ τὸ ἄγος» ἡ τὸ ὀβα γῆ ς δστὸ τ 
ἁζώ τὸ σϑυομαὶ γίνο μῆνα, πείλαι ἣν ὅ)ὴ ἐπα.’ ἐλαμιζλύοντο, γε ἢ ὅδ «οἴες 
τὸ ἢ παναγὶς ὅ}) ἐὑπαήνα ειόγον Σσιὸ πῇ ἀῤπῳ αἰοργόμβμον: κὶ μυρία ἕτερα δῇ -- 
69: τις αὖ τοιαῦτα :ἰξεγείζων . οἷ χρὴ χΤ᾿ ἃ τρρσ κοντα ἈΔ79Υ ἐκοίςτῳ ἐμά γάρ 
ἄς εἰς χιμᾶρϑα τιγαὶ 5 εἰς ἐὺ Ὡρφστ κὸν τεῖς ἐν, Ἔ τεσσ ῥὼν “ἷ ὀροογραφίας κρινό- 
γων, αὐάλογίαν φημὶ, δια λετον ἐτυμωολογίαν, ἡ ἱςορίαν. ἸΈΛΟΣ. 

ΠΕ ΟΡ ΟΜ ΝΟΥ ον 
ῬΒΆΙΈΕΤΑΤΕ; 

ΙΌΛΝΝῚΙ8 

ἘΠῚ ΤΑΛΈΚΤΟΣ οἰ ]ηρια ργορτίεῖας. 
Ἶ ϑιυηζδιιζεπὶ ἀϊα]ςέϊι αιπαιιε 5 Αττὶ 

οΔν Ὠοτῖοδ, Αἱ οἱ το 49] ομςα, ΟΟτηπΠλι- 
ηἷς. Ετ Αττὶςα αυΐάσεῃ νοοᾶτα οἱξ δ 
Ατιθῖάς Οταπαὶ ἢ 14. ΑἸ οἷϊοα νετὸ 
αὖ Αι οἷο Ηε] εὶς Η]Π1ο. οτῖςα ἃ 
Ώροτο Ης!Πεπὶς ΕΠ 1ο. Τοπῖςα ἀρ Ιοης 
ΠΙΠϊο Χγτμ 5 φυὶ ἔς ΗΕ εαἰς. ὅς 
Οτδυ (ας Ετγεσδτῆςι Π] 15. (οπηπιιπὶ5 

δυτοπι, τα: εχ ἈΪ5 φιάτιιοτ σοηίζας, ἤλθετ δυτοπι γπδαυς αι 
αϊαϊεέζας ρτγορτίιιπι ἰάϊ οπᾶ: 

ῬΡΕῚ ΑΕ λα 5. ΡΒ ΘΌΘΕΣ 
Μινμ ΑἸΤΕΚΥΜ. 

ταϊςέϊὶ αιΐπαιιε Τοηῖοα, Αττῖςα, οτις αν δὲ οἱ τας Οοπηππιη. 
ἶ ΒΕ ΠΟΝΉΈΘΑ ΤΥ ΝΩ͂Ν Α. 
Οαΐςα εἰ α εν 4ια νῇ Ππητοπες : ἤδὺς Διτοπη δητίαιιδπι εἴς 
ςομίϊας. Ργορτίιπι αὐτο τ ἐρῇιις οἰ ὮνΡ ΓΟ α,» ντί! ὃς εἰτοιηἤεχας 
(γ11αΐσας ἐπ ἀιχο ἀϊιϊάετε:8ζ ρτο π,ν δοςίρετγε: ὅς Ργὸ αἰριγατὶς 
«οἱ ΠΠ οπἐ δ ι5»τοηιιὸς ργοξοιτο: ὃς φαϊ δι ἀϊξειοη ἴδιας «το ]- 
Ἰεγευ  ειηταγ ᾿σίτην ἡ" Ῥτο αἰντ ϑύρίω ρτὸ ϑύραν ἰ ὃς ἡαὐρίω τὸ 
ἡμέραν : ὃζ ὠφελείξω ρτο ὠφελείαν, ΟἸτοιηβοεχας δυτξ (γ|θάς 'π 
ἄυο ἀτιϊάιιητ: πᾶπὶ ρῖο ποιῶν πορέήν ἀϊοιιητιΡτΟ πρὶ ἀσοίρίπητ: 
«ὡς επῖτη κως ἀϊοᾶτ, Ργο αἰρίγατὶς οἱ  ΠΠΠοπ δι τοπειες ργοίε- 
τιιητ ἡ εἰπῃ ἀϊσιιητ ρτὸ ἐφίππων ὅηίππαν : ὃς ρτο ἐφορᾷν ἐποράν. 
ΟυΙδυ ἃ ἀτδιτοπίδιις ἐαὐξει τ, ρ το πονέῶς πον  εῶι ἀϊσεητοβ, 
Τοηϊςᾷ «τῷ Δ ἴσης ΑΡΟΙἢ Ἰη15 ΠΟ, ὃς Οτοιί Ἐλεομτας! Ε}14. 
| δεν πολ τ ον, 
ἌΠ : γετγὸ ἀϊαϊ εἔλιις εἰξναα γῇ ἤχης Ατ επί ξ[ς 5. Ρεςι]Πατα 

Δυτξ ἱρῆιι5 οἰτ ρα ζατῖπι ντὶ σοπεγαξεϊοηϊθιι5, ζἀδξξίοης5 ἴπ- 
(ἐραγαθι] τοῦ ργοξογγς. Ργατογοὰ νογὸ τ ὅς ρ ρτὸ σ {πππογο:δζ 
ῬΙῸ «:ὃς σ'ρτοὸ ξι Οοπιγαξειοπῖθι5 ἰσίταγ αδαπάς νειπττ, 

ἀϊεῦτ ϑυιμα τιον, ρτο τὸ ἐμοότιον: ἃς Φ ρφίμιόν, ρτῸ Ὡρῤοίμμον, (Ομ 11 π- 
ἔχίπι νετὸ ποπημ}}45 ἀϊξξίοπος ργοξοτγιπτ 5» Παππ ἀϊσιιας πα - 
σρώον, ρΓΟ στέγραμογ: δὲ Νυρδα, ρτο Νυρηΐδα, Ατρ ἃς τ ῥΓῸ σ ἀςοὶ- 
Ρίαπε, θάλασσαν δηἴμη οβογιιης ϑεέλατ]αν : ὃς τορφί εν, πορϑΐοϑειν. 
Ἀλαγίτς ρτὸ ϑεερσειλέως, αὔσενα  ϑτιῤῥαλέίθ., αὔῤῥενα ἀισιης, Ργο « αἵς- 
{απιῦτ ὕ,ντ τοι δυμνρτο τὸ ἐνδυψα:τούγκληκα: ΡΓΟ τὸ ἐγκλημᾳ 

ποὔλαιον, ᾿ΓῸ τὸ ἔλαιον: του πίσηκον, ΡΤ Ὸ τὸ ὄησημον:τργον, ρτο τὸ ἔρ- 
γνιΡτο δ νετὸ,ξ νΠιτραητνυληάο ἀϊοιπτ ξύμπας, ρΓΟ σύμπας: 
ὃς ξυμφορον, »το συμφοραν : ἃζ ξωωνέηκν ΡτΟ σιειύέηκαν ; ὃς ξυύμζυλον 

Ῥτο σύμζολον:ὡς ξιω ϑεύκη, το σιιυθηκη  οσατα δατςπὶ οἱζ Αττὶς ἃ» 
ἄς Ατεισοτιπι οἰ αὐ Αὐτά ς ΟΥαηαὶ Πα, 

ἘΣ ΦΦΕΆΡΙ Ι  ΒᾺ 

ΟἈΚΑΜΜΑΤΙΊΙΟΙ. 

ΑΚΛΤΕ 

ΠΕΕΙΝΟΥ͂Α ΡΟΑΒΊΙΟΘΑ. Ἷ 
Οτἶςα διιτοῦν ν οσατὰ οἵξ ἀἸα! ο ἔτι, φια να ἔχης ογεςιρτθὸ 
ργΐσαι ἀπτᾷ ]ρἤτ5 οἤορτο κα ντὶ,δς ρτο ον αιδίρτα Ἐς πιίμὲ- 

Ὁἷ5 ποπλίαῦθι!5 51 ρα Γι δι5ΉΡ ειγα ες σᾶ ἤι5 ργοξογγε: δ ρτῸ ἃ 
ἀἰριεμρο,ο ντὴ ἄς γτὸ εἰ Δ  ρ το προ υ αἴϊιιπιετς. ὃς ἰατοτα 
ΡΓῸ 85σ δ αυδιυ 48 ἀϊ δι οηῖδιις, ἀςεγαιιεῖς Ρτὸ ἡ Ἰρίταγ αν - 
τἄτιυιτ,αιι ἀἰσιιητ ἄλιον, το ὕλρν:ργο ἁμέραν ἡ μόραν, ὃς Ρτὸ ὁ ἀυ- 
«ριςγὶ κύωρις ὃς δύ ντο ἡδύς Ῥγο ὦ ατιζοιη,α γτἄταγῳ φιππὶ ἀϊς 
σαητ ργὸ μέσων, μκσάνρτο ϑυρών ϑυρᾷν, Ῥγὸ Πορυϊαγῖθιι!ς δυτῷ 
Ἐσεπηϊπί ς᾽ ΠΘπλί αἰ δι15. Ὁ] ταῖς 5 σα[α5 ρἐοξεγας, ἀϊσοπάο ρτὸ 
καλίων καλας, σοφἰιν σοφας, Ῥιο « Δυτεηι ἀρ μτβοπρΟ ὦ Ὑτιιητειγὸ 
ἀϊσοπάο ρτὸ μεέστξε, μώστες, Ῥτο 4 ἀιιτεῖι ἀΙρῃτῆοηρο κ ντὔξωτο 
ἀύαπῃ εἰϊσιιοτ ρτὸ ἐδεῖν, δραμεῖν χα ζέϊν:ἰδίωῦ, ἐρα μι ,λαζιῶ 5 «ἃ δὲ 
χαίζεν ργο λαζειν, ὃς δρεί μῆν ρτο δραμεῖν: ὃς ἔχϑεν ρΓῸ ἐγϑεῖν ἀϊοῦςς 
Ῥοτῖοα διιζεῖῃ ἀρρο!ατα εἰτ,ὰ Ποτο Ηεἰ]εηὶς ΠΟ. 

ΠῈΜΙΝΟΝΑ ΦΟΚΓΙΟΆΔΑ. 
Ἐο]ῖςσα δυτοαι ἀϊςίτωτ 414] ςἔγι5. μα γῇ ἤιητ Αϑοἱςς. Ῥεος 

Α ΡΓίτιηι ἀιτο πη ἱρίιις εἰ δοιιτ45 ἀϊξεϊοπεβ ἱππογζογς, δέ αιιι- 
Βυΐδια ποπιίηΐδιις Εαπϊηϊαὶς Αςουίαειμ! σαἤις δάάετος: δ 
Αἰϊφυδηίο ῥτὸ ὑ,ω ντἰ:ὄζρτο ο, (:ὃς παρ εατία ἃ γος! ῖδι15 ἔς - 
μυΐτοῦ ριοξολτοι ὃς ρτὸ εἰ ΔΙ ρμτμῦρο ἡ ροπετς: ὃς φοἸοσᾶτε ἴα 
ἀϊξι πέρι ἀυτε ριδιρτο ροίληο μρμυβοππωπὶ π' ἁἰϊυκιετες 
Ῥϊέτ οπες ἐρίτην ἱπιιεγτιιητ λοι τάϑο το πότεμὸς πότεεμος ἀϊς ξὩ - 
τος, ὅς ρτὸ καλὸς κάλθι, Οὐ θυ ΐδαπι δατξ ποπηϊπέρι5 ἘσεπηΣ- 
αἰηῖς Ἀςοιίατιοὶ σα ίις ἐἀρροηῖτ, γτ Ζαιπη ἀιςιητ ὑτὸ χαλας» 
χαλώς:ρ ΓΟ σοφας σοφῷς, ῬτΟ « ν ἀγὸ α Ὑταηγαγοντ αἸΠ1ῸῸ ἀΐσιης 
λειπώσαι ρτΟ λειπούσαι ὃς ἰδιυῦσαι ΡῬΓΟ ἰδοῦσαι, διλαλώσαι ΡτΦ λαλῆ: 

σὰ.Ῥτο ὁ, γτη ήτο Φαααπὶ ἀτοι ηῦ ὥμϑιον ρτῸ διοιον Τς πολητῖς 
νετὸ ἃ γοσδί δι τοπαΐτοτ ργοξεγιιητοαιιαπι ἡμέρα ἀττοπεδηῖῳ 
ἡλιθ- δὲ ὑμᾶς το εἰ δατοπῃ ἀἸρμτμοηρῸ σ ντι μα) ΡΓῸ κυϑαῖ- 
ρεῖαν κυϑ'αΐρηαν ἀϊςεηζδς δὲ ΡΓΟ μαιϑέϊν δὲ ἐλϑέϊν,μαϑίω, δί ελϑίω, 

Ῥοπιησ διιζοαι ἐπ 4 δι πὶ ἀϊξε!οηῖδι5 απτὸρ,β: το ῥόδα 

βεύδα ἀϊεςητοςρτο ῥάκη, βράκη. Ῥτο βοππηῖηο μμν ϑ6τηῖ παι αὐπὲ 
ΔςςἰΡἐιιητνταὶ ὄμιατα,ὄπποιτα ἀϊσοητοβ. διιης Δυτοηὶ αι φ 4 αι 
ῬΦοΙΠ αγῖτοτ ἀρια εος ἔοι ητ τ πᾶ ΠῚ ἥδ᾽ ΡΓΟ μῷ᾽ Ριςροῦτ.λα- 
εἷρίπητς. ΑἸ! χυαπάο 8ζ ρτὸ βελιὼ, βοχίω ἀϊειιηῖ; ὅς Ῥτο γί γᾶν, 
δ ρτὸ ἀγυνα ἀγώνοννας ὑτὸ «ῤίαμιον,πέῤῥαμιον. Δρρειατα εἴ 5 - 

οἷτοα ᾿ἰηρσια,αὉ ΔέοΙο ΗςΠ ἐπὶ Π]ϊο. 
] Έ  ΟΟΜΜ ΝΥΝ ἘΈΝΟΟΥΙΝ ἊΣ 
| ΘΝ πομπῆς ςοπιπιηξ ἀϊλί τ αηπυτθεγάγε ρτς δ ὅπ 15 4185 

ταοτιαγσιῖτ μος πιοάο  Ν ο4; οηἰπιζαὶ ἅτ) μα εγς Ῥτορσι 
[κα ἔραν φιιλάτί ρ αγπιαςα νἱ5 οχ ἀιιάτιοτ ςδιἘᾶς, δ ἀτίριατ- 

ἐμλδο νη 

Ι᾿ 

μι ἐνοῖυν 

τῶν 
μιπιουῦνννς 
οι Ιξ - 

μιἱιίοοίαθ!" 
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αἰμριυι ο( 
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᾿ ν11 Ε} 
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ΠΝ 
Τα μ μον 
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ΓΝ ἀνὰ 
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κακούς 
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αἰιοΐενα 5 
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ἐδαολ 

᾿μμρυδας 
Ἀν Βυυυὴ 
Ηἰϊετῦσ τα ο 
ἰμπρμκῶπ 8 

ῥαα λοι ὁ τα 

Πἰχυκ ἔὲ 
ὐένυν τος 
γίνει ἱΐε τοῖς 

ἸΟΏΙΟΣ ἱεῦς δαὶ 

, ἐμτιέσῳ, 
δυο διιατ τρκα 

ἀμακοει ἃ 
ἰωινιβόνοι 
ψιοέμοιτοίο, 

ψμπ6η φυιδῶς 
[μὲ ΓΙ 

Ἡημονένν κι 
ἀνε ένον τ: 

ἀφο Ἔν 
διαΐες ἊΝ 
᾿ ῆξνρυν, 
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ἐφάοίβο ψ. 
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ἐμ μοιπεν μοι 
ἐδασι καἰ 
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οὐρα λα οη. 
πὐμη ΔΝ 
ἐρρυνήνινιι 
αἰ ἀαμο 0 

οὐδοα {04 ΠΟΙ 

ἀραφοπονμίτιη 

“ων δὰ 
ὧν» μῦ ὑδὴ ἐκ 

ἰκωι ἅο, 
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εἰμι δια ἢ» 
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μΜ 

ΙΌΑΝΝ σΟΚἈΆΜΜ. 
ταλειπὶ ἀϊοῖταγ, αὐ δὰ] ρσορτὶ) πα εηϑιῆς δ ςοπηηνιηὶς ἀϊαῖς 

5οχ αὐλτιιοῦ σῇσταν πο ἀςθοῖ Ἰυὶς αἀηιμπιεγαγὶ. Εχ Εἰς Διι- 
ἔς πὶ σοπιιπιιηοπὶ 14] Θἔξιιτα ἑητγοάιιοιιης, 411} ἀϊσιιητ, φιιδά 
οσληῖρυ5 [εἴα ἐπιπγῖίςοτ, ἀϊα! ςξεις εἰυ 48 γοςῖς,ντ φίλθι νυ δι 
Βυϊυϊπιο  : 412] ̓ παυ απ ποσὶ Βα εῖῈ ἔογπηδπη , ἴξά εχ υλιιὶς 
ἀϊξτιοαΐδιις σοπρτεραταπι. Ματατίοπος Διτοπ ἐρήιι5 πο ἰπ- 
τιοππππητατιζοηῖςα (σγριτ Ἡ οπιευι5. Αττῖςα Αὐἠ το ΡΒ. οτῖτα 
ὙΠ εοοτ. Αἱ οἱ τος ΑἹςρειις»ςοπιπηιπὶ Εἰ πάδτιις, 

᾿ ὯΡΕΣ ΣΙ ἘΌΤΥ 

1.6 εἰ ἀιξτῖο ἱπῆρσης ργορτῖο ἔοτιθας οεπάξηϑ , νεῖ 
ἀϊέλλο ρεοιηΐδτοπι νεἰ ςοταπηιῆςπη οϊεπάεης ποτδαι. Ὁ 14- 

Ἰεξιὶ δῖοι ἔμπης, Π δζ πο πη πλιποπι 4.115 ΔΓ ΓΑΙ ΘΓ Γ2 41 
ἀις,]οπίρα,Ατεῖςα, Ποσῖςα, Αἱ οἰ τοδ, ΟΟπιπηιηΐς. ἸΝΑπαὰ αιπ- 
ἴὰ ργοριίαπι ποι Βαρεπϑ ποῖϑιπ 7 (τη πληῖς ποπιίπατα οἴ, 
νε] 4112 Ξοππη πη πῖτοτ Οἵα ὨΪΠΊ ποτὶ ὙΓΓῸΓ ὅς Εχ ΦυλτιΟΣ 

ςοηῖϊατ : νεἰ 4ι14 σοιπι 1. ἰτθτ θὰ οπηηςς ντιϊητιιτ : γε] χα 
τῷ οὔγπθ5. οχ μᾶς ἱποϊρίμητ »ταπηιαπη σα {δι εξ. ἐπιῖτ- 
Ἰεπάμπι διατεῖι Βδης αυϊάςπι φιιαί δἀ τερι]2π| 7 το !αιᾶς να- 
τὸ δή ρτορτίργδῖεπι. [τάσις Ῥαγθλγα οὐνπὶ πῆς πλιιίτα ν ες 
αὺς σοτ το οπάϊ ποιεᾶηῖ » ποῃ εἰ ξλο Πὲ τγδάογε » Α]οαιὶ 
πεηις ἀϊσοπάνπι ἱρ[λ5 4! ςέϊος » (ξἀ Πππριια5. ΗςΠΠςηῖςας αὲι- 
τοῖα ςοητί σίτ ἀρρε!!ατὶ, φιιὸ 4 ἡτιπὶ Ης]]ςη ἰοιιῖς 4 ἀεπὶ ῃ- 
λιιϑυςορποπςηῖο διιῖοπὶ Ποιιοϑ θη 9 ἰοςα Ρεῖ σι ςοἸὰΠΊ ος΄ 
ταραδες, οπιπας φαΐ δ π ςοπτὶρὶς ἀϊςὶ ΗΠ] επῖςας νοσοβορτς- 
γεεγίπι γοτὸ Δεποίηϊπατίομςς Δ {ΠΠΠπις Ε1115 Δοσο ρος τ ΐρεν 
{5 εὐῖπη ἰς ἴῃ. Ρίπιγα Ιοςα »ἄῖαις φαπάςπιὶ νϑοεπὶ ΠΟΙ ἃ[Π- 
Ῥίϊας Γεγαδητῖδιι5» [ςἀ φαυιη Ἰοςοτιιπι πλιτατίοης γηὰνο- 

ςεῖη 4ισηιις πατῶ ρτιθι}8.9 ἀσοῖα τ ἀϊαϊεξλος ἀϊςῖ. Α Ῥοτο 

ετρο Ποιοαοηῖς δε Ῥγεγίιας Ε]το, φαΐ πιῖσγάγαηζ ἴῃ Ἰοία εἷτ- 

ςἃ Ῥαγμαήληνιτι ἃς Αἰ ἴοριιαι, Δ οτος αὐ ἐρίο ἀρρε!ϊατὶ οπιπος 
ςοπτίρττο ὃς ἀϊοϊοὔϑαπι ᾿οτίσαπι 5 ἢ04 γαϊἀὲ ντυηταγ ἈἸιο 1) 

ὃς Οτοτοηίοσνϑς ΡοΪοροηηςΠ) ὃς 5100}, δὲ ΕΥΟὶ οἰ» δέ ἀπταμπν 
Ἐρέτγιμπι μα ήταπτο5. 

ἊΡ ΑΞ ο]ο δὐιτοπὶ Ηε ]επὶς ΑἸ1ο ὅς Ῥγγγβα : ΑτοἿ12 νοζατὰ οἴ. 

Ηἱε επῖπι αυιιπὶ ἀεςοαι γερο 8 σοπάϊαϊετ, ὅς τερίοπεπι ἂο- 

Τιδπι,άϊα! εἐξαπι Αἰ οἱτοδν ποπιϊπαιῖτ. 

ἀοπῖοα ἀυζεπὶ ἂρ τοὴς Χαμπὶ 61}) Η Π]ἐαἰς ὅς Οτευίς Ἐνεςβεῃ. 

ΠΙϊα νοςατα εἰ. τς ἐπίντ Π᾿πσιιπι) αι ἐαάοην ἄτας Αττίςα 

«ἰἀεθδτιγ . ααππὶ ςοπιπιργαῆετ» ὃί οουάτάπἶεῖ τγεάξο πὶ 

νεδες » ἃ [6 τοπὶςαπῃ ἀρρε ἰλιμτ τγεθδε5 ἀμτοπι μα ἔμηι, ΟἸΔ- 

ποπιεπα,} Ἔθεάμς, ΡΒοσαα, τίθης 5 ΜΙ] 6τ}5.» Μγααὶς; ΕτΥ- 

ταταν Τίιις»βάπηυ8» ΟΟΙ ΟΡ μοι, ἘΡμείις, Βίις, πιν γῆ. 

Ἄττϊοα διτοπὶ γορατα οἵζ,ν εἰ ἂρ Ατιμῖ4ε Ὀταπαὶ ἈΠ τα(Βιῖτ ἀπτοπι 

ἐπ Ατιϊςα τοχ 7) γε] εὸ φιὸά δ( Πϊττιῖς εἴδει, φιλί Ακτιχῦτιν 

ο ἀιϊχοτῖς. 
τε! ρίταγ δυτεπι ἀιαϊεὔζιις τε ἔλτίαπι 9 Γδοιιηάππὶ τοτῖι5. πΟ- 

πηϊπὶς πιυτατίοπεπὶ » (ποιιμάμπι Ῥάττοιι 4ιάπάδπι» [ἐσυη- 

ἁπιηι αςοϊάςπ5.. ὅς (Ἐσιπάϊηπι ΠΟ ΠΉϊ Π18 ΠΛ μτατὶ ΟῃΘτη: ῇς βὲο- 

᾿ς τ] ῦτς ἱπἀαπιοηζωυπι καταγαγίω οςδηῖ: Ατεῖςὶ δυτοῖη 

φιοά πο5 τηλίαν 71] ἀκδυρότησιν 9 ἃς Ππι1}14.9 ἕέσαπάιϊιπι ἀτξ 

Ῥδττοπὶ αυιδη λπι, να] ΡῸΤ Ῥγοπμεῆη, υε Αξοἷεϑ Ῥτο ῥόδα, 

βεἰδα ἀϊειητ: νοΐ ρος Αρμαγεῆπιγτ οτα8» φέρεν οηΠῚ ὅς λέ- 

οἷν ἡ Ῥτο φόρειν δί λήγειν οἤοταητινοῖ ρὸν Μεοτατμπεῆη 9 ντ ΡτῸ 

δίφρον, δρίφον.ϑεςιπάμιπινετὸ δςοϊάεηο, νοὶ ρετ δοσοηταπι . νο] 

Ῥετ (ρίγίγαπι ἀϊδειτη ἀριι πος ογπλιταηῖ. Ῥετ δοςεπτιπὶ 

φιυιϊάειη νοἱαπς : Αὐγῖοὶ αι στιν ργο καίω, ἔπενον » ρτὸ ἐλαύνώ, 

ὅλαυνον. Ῥῦοτος αινέεπι ρτὸ πάντως πενταῖς ἀϊξιιητ» δ ῬγῸ ἕτως, 

ἑαώς, δὲ ΠρΛλ] 18 λα: ἀπ] ἀὐ ήηιι5 [5 ἰἀ οταατῖθας αι: ἔμπης ρὲσ 

Ρᾶττες ἀϊα! εξξοτιιπι, ϑεοιπνάτιπι (ριτάτιιαι υτ Ατεῖοῖ » φιοά ἃ- 

Ῥιιά πος τεηιιῖτοτ οἴ ῖρῇ αἰρίτατὸ ρτοξεγιηζ, 

ΣΕ ἌΤΙ ΡΙΑΓΈΕΈΟΘΤΙΒ 

Ῥεῖ Ργῖο5. 

, Δ Ὑιΐοα ἀϊαϊ ςἕζας αἰυτας σ, πποάὸ ἴπ το πιοδὸ ἰηξ, παπὶ ρὑτὸ 

ϑείλασσαν, δαίλατ] αν οἰϊςοῖτ : ὃζ ΡτῸ σεύτλον, τεύσλον ὁ δέ ΡΓΟ σὺν. 

δὲν αὶ, ξυμφορόύ: ὃ, ῥτο συμζολον, ξυμῥολον:ν Ἔτταης ἀπτοπι δ ἴῃ ἔν 

ἔπ Ῥγσροητείοπο σωὺ . ὃὅζς μος (Ὁ απι. 

Θοπηροζ π εἰς ΡΙαταῖςς ἸΝοπαϊπατίιιος ἃ Μα
ίοη]ταὶς ἱπ εἰς ἔλξιο5) 

ΡῬεγηνρτοξετγτιρτο γνες, γνῆ οὐδέ ΡΓῸ βασεκεϊς βασνλῆ εν 

ἀπ αΘ- ἀεῆηεηζια Μαίοιεπα ἀπτοροπα:. γεὶ νἱτήπια ἀσιιταν ΒΕΓ 

φως Ῥτοΐοτγιντ μβυέκαθ., εϑμέλοωρ:λαὸε»λέώορΓΟ γ
ος ίω. 

1} ἀϊξεϊοηίθιι5 αὐ άλτγντ νοὶ, τουτονὶ; ὑτοσὶ γαρινί, ΙΝ 5 Διιτοπὶ νι» 

δὲ τον, πρὶν. 

1π τις Ποπλίπάφροτ ὦ ἱῃ Οεηΐτιιο εβετι τ Α 

ἀο,πσηλεις ἕως. 

(οπιγαϑίσηες Δετέςσοτασι [μος Ρτορτίσντ τῷ μῷ, 
δέχομ ἔχων, ρτο ἔρχομαι ἔχων. ς 

ἀπε οᾷμῃ “περ (ππτ ῥτορτία" δὲ Ποτιπιρῶς οαπι) 9" 

παρϑῦ;ΡτΟ ὁ πεϊρον:ἐς χρύσανορτο εἰς χοὺ : 

Ὑ πνδιϑμη Μοσατιποτιιπι Ἢ ἹΝοταἱπατῖ}5 3 Ατεϊσοτι
ιῖι μετ 

Ρτορυίπ, νεφεληγερέτα ζει το νεφεληγερ ἑ της, ἱαποτα γέ ςαρ » ῬΓῸ 

ὅνπότυς : ὑνρνέπαι ζοιένρτο διρνέσπενοτάμάιτα 
ἸΝοπλϊπλίιμι ε- 

ριφϑὺς,ἑὼς. Παμ] πος 

Ῥτο ἐφ ἐμ, τς 

σας 

ΡΟ Δ ὙΠ 
ΡΒ αν ΝΝ, Μαγατιι ργο Νοπιίματ, Ἧς διιζοπη 

ς ὑπ ἤριντα, 
τ ἐκμμνχδνν ἀκ εἰν τ ἀ μι (τ, ἄς ΤΓλοτιιπ, ὃς ἴο - 

} Ῥησιγὰ ος{ἶ, τὸ χυρσίν, 
ἈρρεΒθοΣδΕ ες αείιοτιπι εὐίθυπι ργο Θευϊτι αἷς Αττϊσοσγασσι 

Ν τοτ α σ ων ΡΤ δοίτι!δ νττωτιντ γοάφομαι, ΡγῸ γραφα: 
ὃς ποιοῦμαι ΡΥ. ποιώ, ͵ 

1το πὶ Αττισοταπι εἴτ, ποιείδϑιων, ὃς γοείῶνων α ἰξογον ῬΓῸ ποιείτωσαν, ὃς 

γοατωσὸμν, 

Τῇ ὧς Αἀμενίσ᾽α 4114} 1τατὶ βνΐπι ον τεγαγί μας : Ποπη υ διι5. ουΐιτι ρτὸ 
ΔΦῸς 115 νεισιιγοντ δύον τ ἐπου»ρτο δεόντας, δ' αρεπόνπῶς, 

Ιπὸς ἀσίηρητος ἸΝοτπηπᾶτίιος οὐ ΠΙραγατ ΠΟ τι ΠΟ ΠΥ ΣῈ 1Π 
οἱς ΤΟΓΠΊΙΠΑϊ υ ψα ψεϊζοις χείρα »καλλίας ρ τὸ μείζονες; χεέρονες. ςδ- 
τγαξξιουιθιὶς Ρ γι πλὶπν ντίταν : πᾶμη ρτὸ τὸ ἑμοίτεονς 9 οἐμάτιον: 
δί ΡΓῸ τὸ ἐλαιδνοτούλαιον ἀἸ οἷτ, 

Σ ΡΓΘ » νεἰτυτι πᾶτε ργὸ ϑειῤῥθ. 9 αόσος ἀἰοἷτ : ὃς ρΓῸ ϑειῤῥαλέον,θαρ- 
σαλέον, δ ΡτῸ ἀξῥενγαῤσεν, Οὐ ρτὸ οε ψετατ οὐλπι τοῖς τορι ὑμαὶ 
ποὐγκλημοαγιουωθ. ΦΡΓο τὸ ἐγδυμα τὸ ἔγκλημα τὸ ἔἤπθω, Νοαηη- 

ΠΆΓΗ 5 ΡΓῸ γοςατὶ 5 (αρς ντἵτοτ,γι ὦ φίλθρτο ὦ φίλε, δὲν 
Ῥεγ ατίμῖβ ργο (οπιραγδτίαις ἔδρα ντίτιγ τΥὉἱ ἀϊςςηάτιπι οἵ- 
εν ϑηφίωδέστερίθ- ποίντων, ϑυριωδέσπατος ἰπηαίτ. 

Ἧρτοε γτίτατ)ν οστὶς δηΐπι ὁ ἴῃ ἡ, 6[κ οἴτπι ἀἰοῖς ἐδιωνα μίω, ἡ βου. 

λομίω, Λττὶςο στα] ςξξιις πνιτατι μος τςοῦ ἀσσςρ εχ ργο τοι)- 
ῬοταπΊ νιΐοτατα , ται θη Δητ 8 Π| ξογπιδῖπ τοΐογ: παπὶ 

αι! 115 ν! ἀσπηιι5 ν τὶ ὃς Οοπιΐςος ΡΟοτας ὅς Αἰτῖςος ἰςγῖρτο- 
τοϑ » 4] ἀϊςιιπτ τῷ πόδε ἃς τὼ χεῖμν, δ νὴ τῷ ϑεώ, ἃς διδ: κούρω;, 

Ὁ οἷς ὃς Ρίατο ΡΒ] οἴορίνις ἸΏ Οογρῖα, τῶ γὸ ξένω τώδε γοργίας 
τ ᾧᾧ πώλθ-, σοφιὸ μδν ἐμφοτέρω ἐστὸν ἡ φίλω «μὼ, γα δοοῖν ὀξυλοῖ κὶ 
δυοῖν χαλκοῖν, κὴ ταῖν ϑτών. 

Οὐκεουῦαας λη Θ' ἀεπαδτῖα μα οης α ἴῃ ρει τἰισια,ο δ επὶ ΡΟΓ δ 
δι 4 εβεπιητ,νῖρτο ἴλαίθ. ἵλεώς, ὃς ρὸν ΟὈ]ιο5 ἤς νῖ γεξϊο 
τείροπάσατατ, 

Μενελέω ργο μνελαν, ἴῃ Ποτί οἰ Ππλ {το συ ὁ Πι δ οτῖρτο μῆνε - 
λέᾳ,δς δά ἀϊτάοηε ν, τοῖν μϑνέλεων, Αοςὰ τίμα πὶ Διιτο πὶ μβμέλεων, 
ῬΙΆγΆΙ πὶ διιτεπα γοέξομπι αι ἄτης ΠπρηἝαγο πη ἀατιπ); 
ἐδνέλεῳ, Ορηΐτηιητη μμέλεων : Γατί ΑἸ 1Π1Ὲ 41 6 Πὶ σΕμΠῚ ὁ τοῖς μᾶν ἐπ 
λέως, διοοιῖ, ὺ μήνέλεως. 

1τοπὶ Αττῖςα οἴἴνρτο ἐυφυῖ, ὃς ὑγεῆ - ὄυφυς ὃς ὑγχιᾶ ἀΐσετε : δ Ρτγοὸ 
δυζοιέα δὲ πειρωέα δι ζοιῶ δι πειφαᾶς Ηος διξεσι ςουΐμπεπεις ἔα τ 
ςετο ἴῃ ηιΐθαϑ νἰτἰπια (γ Π1αἰρα ρὸγ ριιτιῖπι να ἀςίιιεπς ν οἱ ἐν νεῖ 
α φεηυϊτίπηαῦ ογτ ἰπ ριοροῇτίς, ἸΝΟη ταπῖςῃ ἴῃ 4Ὰ10 115. οιιπὶ 
ςοπίοηδιτς ἀοίπαπε:ντ ἀνυβυῦ, ὄντυχῇ : ποη οπῖπι ἀΐεις 9 ὄ - 
μῆνα ἁτιτ δυτυχά 5. πα Ζιε γαγίαπι ἰὴ ιῖθιι5 ςοπίοπαις ἱποῖρὶς 
εἴη Ρεπυ εἰ πιά ντ βασιλέσ.  δδομέα. 

[π᾿ δυϊίπιοάὶ νεγθὶςιἐδιράμμ, ἐβελόμζω, ὅμείλογ γε ἴῃ ἢ τ πτα Πῖο 
ἀϊςοηάο, καὶ δευυε μίω, ἡβεκόμν δ μέλ ὃν. (ὀὐειχόμίως 

Ἐς αἰὰ, Ρια:ροτιοπις πιιτατα α ἴῃ ἡ» υδειχέμίω ἄϊσοῦτες» ρτο 
[τεπὶ νοτθοτιιπι ἰπν ἀοΠΠπεητίιπι 5 ἵπ ἰτοιηἀὰ Ρατίουα ραν 

Ῥεζ εἰ ἀϊρμτῃο ρσιππ:βέλοι οαῖτα ρτῸὸ βάλῃ. Οιμανοσο ξποτῖς 

{ιρι απέξιματη, ἀϊςιπτ φιρπηαἠηϊοήϊηι Ὡοο, ἐάν βέλη, 
Ορτατίνια Γαπυιαν ρτὸ Γι ἐμιη ἐἘἸ 1 5,ἐαν ἔλϑοις , Ρτὸ ε αὐ ἔλϑης 2 81 

ἐαὴ ἔλθοι, ρτῸ δαὶ ἔλϑῃ. 
Αὐξεταης δὐτοπὶ ἔρις ὃζ τοῦτο κλαΐειν ἀΐσφητος κλαίειν γ ὅς τὸ 

μᾶῆαν. μύαν, δὲ Ῥτὸ μητρῇ αὖ. μητεναῖ ὃς πύξίν ργο πολεῖν ) ὃς πόη». 

μαγΡτο πϑιημα, 

Ἐς ἴορο ωϑὲςργαροίτί οπβ ὡς ντιηταζιν δὲ ἀϊ οἰ πτι5 Ὡρὸς ἃ βασι- 

λέά, ὃς «τοεὶς ὃ φίλον, 1} ὡς ὃ βασιλέει, ὡς ἃ φίλον, 
Ῥτορτίιτα δατοπι ἱρίοτγιιπη οἴτοδί ἴῃ α ἀείπεπτος Ππρυΐατος Ας- 

εὐΐαείιιος τα ίσι] Ρογ ἡ ργοξογγο)ντ ργο δυρυ δία, δυρυοϑοῦ᾽, ΡΓΟ 
πνλία, πνλῆνρτο τυδέαγτυ δα, 

ψιτιοτιν ἃς ρα τι Ρτο δέγιιέδοντ χοιδορφυ μρ 9 Ότο λοιδορών,φαι - 
γϑρῆνΘ- ρτο φνων φαι ἐκεζό υϑυίθΡτο φαινακίξων. δια κου υῖνθο ΡΤ 
δἰακοναῖν: δια βαλλο εν ΘορΡτο διαβείλλων:μισού μᾶν Θ- ΡΥ μασών, 1α- 

τοι ἀτιπι οτίδιτι Αδηῖυα ροπιιος ρτο ρα 5, γε σα λιτόνειν ΡτῸ 
ἀσολιτεῦ εὔϑου :δί γοφείνν ΓΟ γρύφεώτε δὲ Ππλ1}Π1α. 

τυάοτογηγὶηα - 

τ τεπιρογα, δέ ἔπτιγα ζητορ τὰ ραίπια ᾿ρῆ τη ςοπτιλιηΐα [χρὲ 

πιωταηζος, Ἰοῦς ῥτὸ μισυθίσεταιρμίσησεται ὃς ῬτῸ ζιἤ θυσεται ζο- 
πήσοται»δί ρτο τμηθήσεται τ μήσεταιγδί Πιπιῖ 14. 4Ὁ ἔξω αὐτοηι ξι- 

τιιγα Δ οἰ επτόϑ σ΄, εἰτοιηβείζυοτς. ὀνειδιὼ ἀιριιητ 7 ΡτῸ ὀειδίσοο, 

δι ῥαντιαῖ ρτο ῥαντίσω, ἃς μυκτυριῶνρτο μυκπηρίσο, 

Ῥεϊεθδησαγ ςτίαπη ρἰεγυπαις ϑγηζορᾶ : ΜΑΠ᾽ ῬΤῸ γηρεῖδας τὸς 

ρίδας ἀϊσιαητ,δί ρτο ἡπόνιανα ἐπλω δ ΡΓῸ ἀμείνονα μείνω 7. ὃζ 

ῬΓΘ κροί ἤονα χρείη, ᾿ 

Μειταπεδισειη ἃς τοηο 5, ὅς (Όη05. δί τεπτροτᾶ, ΤΌπος υϊοπὶν 

ῬΙῸ “φολέαν δέ ταξθων, πόλεων ἀϊοίιπτ ὅς τάξεων. σοπο5 δυτξ τσ 
φΞ-αφιδα δὲ ς«ἀχις, ἀςαφίδα ἀϊταιητ, δι ἄσαχις. ΤΟ ροτγα νειόςντ 

ἴῃ βασιλέα, ,α ργοάυοίιητ, ὅς ἀτρία, ὃς ἱμᾷᾶντα. ἃς αἰδιριαῦντει. : 

Ῥὶοινξ στήσαι Ῥτο εἰς αϑίωϊας ἀϑμδαξε πορδίομνη : δ Ῥτὸ ον ἐϑέωαις) 

αϑιωώησι σοριςδ'ω, ὃς Ῥτο  ἀϑίμμων ἐϑἰωΐκϑεν, εἶς ἀγχιν ἄγχοϑεν ἤς- 
χομαγᾶζ Ῥτὸ ες οἷκον, οἴκα δεῖρτο Ὁ οἴκει οἸκοϑεν:ρτΟ ὃν οἴκῳ, οἴκοίς 

. δ ρτο ὩΣ ἃ χεῤνεγοξ ὅσε χᾷνε. 

τ  ργο λύζατατ: πᾶπι ΡΤ κλίβανον κρίβανον ἀϊσιητ. Ὡς 

Τοια.2. ῬΡρΡ Ὁ) 



- 

1094 
ΒἘΘ λλναι } ᾿ 

Οιυῖςα ἵπ ας ἀοΠησητῖα ποπιηᾶ 1 ς αππταῦ, Ὅσα Ππτ Τοτῖ-, 
σἄν το ἐρμι ἀξοϑρμίης τὰς Ῥτο σασίος, σωσίης, ΤΟ ΘΠ ΪΠΊ ΤΟΙΣ 

ὯΙ ταῦτ, σὐπν ποι Ππε γογίᾳ οχ Ποτσίδηβεντ ἀϊέξατι ἐἤτρτο ἐρ᾿ 
μας, ἑρμίης. ἸΝ τὶ Το 5 ποπιν σγταῦ 6λ.. 

της ἴπης ἀσίης δ ΟΙΠΙΣ φοπἰ εἶτ πὶ ὅπη αὶ ΓΟΥ ΠῚ ΠαΤΙῚΓ, ἀρια ςο5᾽ 
ἴῃ τῷ ἀςΠητορυΟ αὐ σης, σις, ἴθ σεωῖρτο ξέρξης ξέρξε, ξέρξευ: ἼΡτο 
«σηληϊαδης αηληϊ δια, πσυληϊαδτω, 

Τὴ υς πγαίσυϊ ΠΟ τιτὶ βου ϊείττι5 [οἷς ΡΟ Θ» ῬεδεταΣα νετο. 
διιοοϑνξγνο δηριούϑιἐγείθο. ργῸ εἰμ ϑ'ὴσ οἶμαι έν, ΑσοιίατιΔιτεπὶ ἴῃ 
εὐ [χοϊϊιστοντ ϑω ασϑογεα, χα ϑέα, ' 

ἴῃ οἰς ἀοῇποητος. οοπίτιιοΣ, 0] ἃ ΠΘΠτῚ 5. [ἢ ες τοξε5 Ειο,άτα- ἱ 
αἰτ υσεβες ὄνσεβε - :τὔνγϑυτίδι, δυσγωεϊθ-. δυοσεζε.. ὶ 

Οὐτηῖς ποτ  ΠαΤΊΜ|5 10 ἐἰεγροτ κθ΄ Ρτοξογταν ἴῃ ϑομίτιαο ἀρυά 
Τομαϑοντ βασιλεύς, θα σινὴο 

Τῇ οἐς ΠΕΠΤΓΑ 1 ΘΠ ΓΙῸ Ρεγ εἰ. τότ δῆς ΟΠ ϑονζ σλῦῆϑος σλή- 

ιῷ γ 

ϑις. πλη ϑείθ-: 

τὰ εἰς τοξξο5 Ῥ]αγοϊος αὐ τ εις Παρ] Αγ σι15 ἕλξτος ἴῃ ες ἀπ Δ τ 
Ἰοηδβοντ βασιλῆες ΓΟ ὩΣ 

Τῃ αἱ ῥίαταια ἀτιμάμπητ τα Βεπίεῖπιο ῬΟΓ ΟΝ ΡΙΟ ὗσαι αὑρσών 5 «ὗ- 
σέ ανΡΓΟ γύμφαι νυμφεῖν, νυμφέων [τἀ ἃς ταν ων ον ο τκεὶ 

Οὐτιηῖς ἀλτίθις ρ΄ πγα 5 Τῃ οἱς,γἀεἤπεη9, αἤΠιιηῖτ ἴῃ ἤπο τ ντ ργο 
καλοῖουκαλοῖσε ρ ΓΟ συφοῖς  σοφοῖσε, ὃς ΠιᾺ1}14.᾽ 

Οπιηΐρ ἀατίτις ΡΙ αγαὶῖς ᾿ῃ ἐς ἀοἤπεη5. τγαη πλυταῖ α 1Π ἀρτᾷ 
Τοπαϑ9[δίςτρτο υϊάοπι οἴκά πο ργοημητίαζο, γε ΡΓῸ κρ-ὶ, 
λας» καλῆσι, ρτο νυμφαςονύμφῃσε, 

ΠῚ τεξξοϑ, ̓π ἡ νογτιης ἔοηθοιντ ΡτΟ ἡραγϑρη: Ῥτο χώρα, χώρη. { 

οὐ Οσμϊαπέϊ ποτ» Ιοσ ος ἀϊσιιης ὧν. 
Μψειδογυτη σοι ρο[είομος ῬΘΓ τεπῖιος σοη!οηδητες Ργοξεγηητῖ 

Ιοπος,κατοραῖ κριταρώς κρτορῷ. 

Ῥγωροπτιῖς ἁὐύϊου! 5 Το πος Ργὸ Πα την ϑϑί]5 νταητατ τ τ ἃ ϑύ- 
λο ΡτοῚ ὃν ϑέλω, Σ᾽ ϑέλω, Ῥτο [ὦ ϑέλω. 

Κ ριὸ σ' ἴῃ ἱπτοιτορ, ὃς τοἸδτιμΐϑοντ ΡτῸ τ πόστι, κέστε. ρτο ὁπύσοι, ὁκέ- 
. στρ ΤΟ ὅπωε ὅκως. ᾽ 

στοὰ Αἰ ταπιαιάο ἀθυπον Ιοῃ 55 ἰδύδνος ἀνϑρωντον ὃ ὥριστον, 

ΓΟ αὐϑρωστον. ὃς ἄριςον. 

σοὶ ο ἂν ἀϊρμτθενταπτατοϑώμα ρτῸ ϑαύμα ἀϊσεητοδ., 
- δεξιοπες Ἰοπιιτη Ῥτορτία:. πέλου Θ. γῇ σον Ρτο πελοπόγνησος : ἄγρμον 

ἔλαιον, το ὠγριέλαι ον, ἄγριον αἶγα, ΡίῸ αἴγαγρον, δι συὸς ἀγρία, Ρτὸ 
συώχρε. 

Λοςοριίομεβὶ ἴῃ ηῖτίυ οὐ τῇ ΡτῸ {πηρ ογατ 5 [οηλῖπ {τπητρ ταν τα 
μϑν δπεεχίως ἀγρδειδνγρτο ἀγήρδυε, 

Ττειράν δ᾽ ὥσκεν τριδες, 

ΡτῸ πειρᾷ, ἃς πῆ πἰτὰ Α] 14. 

Μαιτατίοηος τπαίοι!ποτιῖτ ῬΓΟ ἐσ: ΠΊ 15. ΠΟΤῚ] Γιμτ, Τοῖσι ἢ 
περπομήσοισι μέλας ὅλη ἔσπερθ- ἢ ἤλβεν το ἑαπέξᾳ. 

Αοζερείοπος ΠΟΙΠΙΠατ ποτα πο Ρτο, ΒΘ εἰμι] 8, Ἰοπυτη (ας : οἱ ὃ 
δυο σκότελοι γ οἱ υἷο ἐρθυὸν , ΓΟ τούταν Ὁ δυν σκυπέλων μῆδ 7. τύδε, οἱ 

ὅ,τῦδὲ, 

Τὺ ἀοπηεητῖα ξασπνίη ἴῃ ἀσσαΓα μὴ ΤΟΓΠΎΪΠ ἸλτΕν ΡΤῸ ἰὼ ἰοιω, 
ΡΓΟ λητῶ, λητῶν, ῬΥδσαπφώ, στισεφοιωῦ, 

ΤΟΧ ψιήδεδατη ἀϊξεϊοη  διι5 αὐ ξοτι Τοπῖ σα, ΛαΠὶ ργῸ σον ἐπ όϑτι τνο- 
νδεῶτῳ ἀϊοῖτ,ν πάδ σνονείοντο, ἡ 

Τὴ ποδοπηφητία βοσ πη πίη. σπα πᾶ πὶ Ρ6Υ ὦ ἀες Πα πτ  οπος. [οὰ 
Ῥεῖ οντ πόλις πολι. ἃζ ὄφις ὄφηθυ, 

Τλμἐποπος ἴῃ εἰ ἥα σα, ἀατίτογιισι ἀθἤ στ πεν Τοημπὶ Πιπς 
ΡΓορτγίαιντ ΔΡΛΠΣ Ρτο ζέλει, γχοὶ Ῥτο ἔἐγχί- 

Οεπι!ηατομς5 Ρες Οἱ τατος ἔμπης Γοπιιπ»λελείχωσι ΡΤΟ λόχωσι 1 χέ- 
Ἀλυδ το κλυΐδτ, 

Ὑταηίροπτίοπε εἰεπιοησογυτῃ ΓΟἶζα ντίσητ 5 νΓ κραδίην ῬτῸ κήρ- 
δία. 

Ἐχα ἀρβτμοηρο Τοπεϑ ΔΕ οΥΠπε εγγὲ ἐκτορεθυχεύσεθο το ἐκτό- 
ρειίζυ. χουσειξω, 

1η εἰς Φοπηοητες Ρ᾽πΓ4 1685 ΤΟ Πα5 [ἐπιροῦ ἀϊυϊάσοτ, ἃ ποιτυϊποτὶ- 
00 Ἷπ εἰς ἢ Παρ οΥ ἡ δ ΡῸΓ ε Ῥτοπαρτίδηΐεβοντ ΡΓῸ βασιλειὶ βα- 
σιλεῖς. βασιλῆες. δ1 ΔἸιτΕΠ1]1η ἧς γα] ἡ Ρεγ εῖντ ἐἰληϑης ἀληϑτῖς, 

οὐδ ϑύδις ὀξιὶ οξεῖς, ἡξέες. 
ΔΡρΡοπτίοπες τὸ τά είς ἕξσευτς νοςαἱὶ,ν Ο] νη ἐπι πηπτα δ: ΠΩ, 

Τοπιῖαὶ Πιπτεντ εΐως. κοινήν ργο ἴωσι κοή. 
Τυπαγητατῖο οἱ ἀρ τμοαρι} ἴῃ ες (γ}1α. Τοπτιπὶ οἰτιντ,ἐρέηρες» ΡτῸ 

ἐρίνροι: εἰέεορτο αεἰςἐρυταῤμώτες ῬΙΟ ἐρυσιβμάτθι, 

ΤῊ δίατα!α πειγγα ίη ἐα ἀἸα της ΤΟ λΘογντ ΡΓῸ τεύχη τεύχεα ῬτΟ 

ὄρ» 0,εα, δ᾽ ΠΆΠΠΟΥ ὃ ΤῈ ΙΓ ΡΟΥ ἐῶν. 
56, ΕΓ ρροπιητ ἀϊ ΘΙ οαἾδιὶ5 Τοπο σον Ργὸ ὄρ. δ. τ ρτονό- 

σος νοιΐσος. ὕτο ὀνομανοιω ΟΡ 
Οεπλπηπιὶ δῦ ἴῃ ξ νεττι αὐ Τὸ δ 5 ΝΠ ΡτῸ δισσαὶ, διξεὶ, ἀἸσιτητ. 

τ εχ ἀϊξεϊοηίβιια τόπος ὕερε ἀυιβοτιιοτ, Νάπν το “δείξω δέξω : ὃ 
ΡιῸ ἀστδ ειξιν δσοδεξιν ἀϊσαητ. 

Ου ἴα ράτεῖς!ρ 15 ρα ἴυῖς τοης5 ἀϊι Ππλγ τ νυ ρτὸ λυπόμβυθ. » λύ- 
πεουϊυν, 

1 ὡν ἀοΠφητία ραττὶ οἱ ρὶο ἃ Ρυΐπτα σαπὶτσοτοης ΟἰΓΟ  ΠΗςΧχο- 
ται ἔχέγα 5 ΠΌΟΤΙΙΠῚ 1 πη ρε γαῖα Τὴ (κουπιά. Ῥογίο τα ἴῃς οι 
ἀϊρθτποιρο ἀδπαϊε, ἀἰιάπαὶ τὸ ποϑῖνε ΓΟ φέδνώγε φρονέων, οἷκ 

᾿ 
᾿ 
! 
Ἰ 

" 

ΙΟΑΝΝ. ΚΜ Μὲ 

ἐτο ἀἰυϊαιμητηράνιζα ἕμητ; ἈΠ ΠΝ ς, ἀπαθοῦς 
ΝΠ τατλο 65 4. ὅτι τα Ὀγ οι θυ ΤΟ δ ΠῚ ἩρΗ δα μεμρδι ζω ρτο ψεμικα: ὃζ 

ΕΠ Ὁ τ αὐ ἘΟῪῚ 
οἰ δηΪΠῚ φρόνει : ΤΠ Ρ ΟΥἀ ΤΙ Π1ς βοων Διο ΠΊ πο γα ἀϊαϊάν; ΠΝ πὸ 
εα0: Πἴπε (συν π  δ’ ἀΤ} {10 ποτ ποσὶ Ῥαυ πη τατε: ̓ ἀπτατη σῆς 

᾿ 

λεχὰσ μβ θυ ΡΥ λελυσιδίος. δὲ ὅτ εἴκατ- Ὁ»: Ρδο ἀληςίθο, ἐ ΠῚ 
- αιηπιητατίομε: αἰοηοὶ ἰ» τον {ωτν ντ ρτὸ ἐξα, έρυ τίϑόδρτο 

ςείρ. τείρα, πε ἜΣ} 
ταπιυτατίοηοα ἃ Ὀγοβ 5 ἴῃ ἐπε ἀρ ητ στα {πητίνε ὕτο αὐλή ϑεκν» 

ἀληϑείζων τ. Ἂ Π Ἶ Ἵ Α 

Αδίατέοινες σάτα! πὴ απ: ἴῃ Ῥεϊπεὶρῖο σομίοπαρείμαι, οΠῇ ἴάμτ 
γι εἴξιὼ ῥτο λειξειν: ὃς εἰν Ὁ δεῖνος, Ἢ 

δειηρβοῖ ὡὐ [ὙΠ] αραπν' Πρ οὐ υλοϑηθαῃ) ρομιπε ᾿πεδν Ῥταβοῦη 
“9ὲ 

ὡς τς τ 

ἔγ8:15 

πεδοντ πων λον ὃζς ἰασανέσδοντο, "ΤῸ Σξῶχον δὲ ἀνέ μὰ 

Ῥεῖπιας Ππτοῦας αἱ ἘΠ σπῖτι Τόπος αὐ βογπητους ρτὸ ἐκέϊ γι, κανδι: 
ὃς Ῥτο ἐψῳτο ὀρτ: δι ΤΆΊΠτΟΥ ὃὲ ἐ Ῥεώξετισόσι πον Ῥτο, εὐδεῖ,ἠδει: 

Ὁ ΡΤΟ ἔπευχε; τειΐχ αν ῬτΟ ἔπαγε, τήετε: τ ΦΔΟΙΡ 

ΠΙΡΓΟ Φ νἊιΠατΊ ΓΙ ΡΟ αἱ Φικομίλυ ΠῚ ΠΥ εἰπαρόδανν ἀτϊοιγῆτο Ὀοπίρδῇ- 
τὰ νεῦρα ἀπο] αιτητ, 8 πτογρούιιπε ντλέων χῦν τελρον ἸΠΕον 
Ῥτο κατέδηδι κατ ὁ εκ σιν εν ἡ εἶπ ἕνονα Ῥίο κατεκτανεν ἢ ᾿ 

᾿Ἀροβτορμα, ὃς ΕἸγ ρογρατα τοπιῖσὰ ἔμμτ, το τὸ ,ἠρόῖϑαι Ῥτο 
"ἀφαιρεῖ ἅγαι. Ὁ Ροτβάταςντ: 

-Ν πίδι οἱ χ᾽ βοῦς υἰ,ξείογίθ. γελίοιο, 

Η ̓ ὥδιονρ το κατ ὅριον, 

Τὺ σαεδ ἰῇ ὡς ἐς Πηιδητῖησηι αἀπποτ! οτιηγ ἂὉ ΤῈ ς Ἀν πεθίηε 
δι πη ίσα] 1015. ἃς ἴῃ ας ΠΟΙ 59 Ἰοπα πὶ (μῆτ: νὲ ἀἰσρεχέως, 
Ῥτο ἀπρικώς͵ " 

τουϊα ἀϊαϊ εξλιις οὔ ἐδ άςπὶ στα: 3μ η98 Αἰτῖοα. δς ρ᾽ γππαῖρ 
Ηοπιεῖ: ὃ ΕΠ οΠο αι. ὃς ἌΝ δὶ ὙΠ5ΎΠ ΓὩπτ ὅς Αμδογθοη, ὅς 

᾿Ηετγόέοστιις. διητ Δτε ἢ ἐπ ῬΓΟΡ τ εῖατοβ ἃ ΡΓῸ ἡ Ῥοπόγενντ 
ϑύραν, ΡΓῸ ϑυρίω τ ραν υγο ὑρύυ: τ ἀν τούτο "Δὲ ρῥτό χαᾳλαῖς 
καλῇ σις ΓΟ σοφιῖ;, σοφῇσι:πύλαις αὐ λ σε: ὃς νι ΠΙΟ ἸΌςτΟ ποῖ ἃ - 
πιοιεητ,ίς ,γντ ἀϊέζα τη εἴιρτοία ἴοπος Πισβιταπότ, τ 

Μεματαγ δέ σοττόρτο α ὕγὸ» ΤΟη ον Γγοτος ΔΓ πὴ Ρτοὐμέζο," 
ἘΙταυζοιι ἴα τουΐσα αἰ] στ νΓγο μς πο Αναν οβε ὀγηδορονα 
τοητῃεἤς ΡΙ εο παΐπι 5. ται ἢς, ἜΣ 

Ργο λῆς ᾿ϑέτιγ τ ἀρ οοπ59Π ἴῃ ΡτΙποῖρῖο ΟἹ ειοιινα δ ηα. 
ΤΌΘΓΕΣ ̓ ββτοτα,νε εἴνεκα,ῥιγιδανῆς: ΡΙῸ ἕνεκα. 

δὶς ἴλιον εἴ- σῶνΡτο ὅσω. 
Ἐτ μοιῶθ- ἐών, ρτο ευύνίϑ΄, ὃς 
. Θ᾽ δ᾽ ὧι ἐθέχερρτο ὅ,95 δ 

αξτον ὅλον ἕλον, 

Ῥέο ὅλου τ δἰ ἴα ᾿ππ πτότᾶ. 
Δριιωτεῆς ςοηῃτγατέμπι ρατίταν φυὰλπι Ργο μος, δην ἀρνώιει 

ἱπιρτιποίρίο δὔιμῖτ οχτγίοἴοιι ΑἸ τα πῈ ΠἸτεγασα» Αρ!ρότοῆν 
Διιξοιπι ῬΟΠιαπι αὐὶ τοῖοι Τοης5 ρτο ἐπ οτηδς ἀϊοῦαξ, ὃς 
ΡΙο ἱμεῤν»ὗθῦν. ΠΝ 

δΥ ἡσορο, εὐαι πλοΐτ Πτογα ἴῃ πουοῖηῖδες φοποι δα πεῖτ: 
γυχῖς ἴππνοργο τὴν γυχ ας, 

τ 

ι 

νι βω-: 
πὶ 

Ετ κῴππεσον ῬΥῸ κανέπεσον, δὲ φέρτε, νοι φεροτε, δὲ "χα κείοντες, ΡγΘ. "" : 
πεικείοντες, 

Ῥατγομτῃοῖς ςομτγα ΓΙ ΠΩ ἐπέον ιιὰπι ΞγΏζΟΡο. Πα ἂς- 
πιῖτ» μας αἰϊαναῖν ΠῚ γάσῃ οχεγίμίσοας : νε ἐρίγδευω 8: »᾽ Ῥιο 

ι ἐδέδυπθ. ὙΥδΙ γοδηπήδε γ. ΡγῸ ὑμέων μείων : :γτὸ ΤγΕ ἘΝ σοι 
φείων. 

ἘπΑΤΙ ὃς βτ, απ αἰ τι ο] οπποπτυται Αἰαπηῖτιτ ΙοςῸ Ῥτορτίίνε 
πον ρτο ωρές: τᾶς ξερόννρτο ξηρόν. Ἐτ 

τα δεύρω ἰδ ἑπόντο ὕΣῸ δε, Ετ ἢ 
᾿τιϑή μένον ἔντεα χαλοὶ ῬΡΌ πιϑέμημον, Ἐὶ ΧΡΙΟ π ΠΟΤ 5 ὑππην 
ντ οἷ ἘΒΕΙ͂ΒΕΟ διατώς. 

Μείατβοιῆς δὲ. οὔτι αισάλι ἐταηίρορειοτυ ἢ ἔτ εοάεσι ποτιῖ- 
ῃὸ: ὅ. νὸ} ρτίσνα Πτογα ῥγουρ τα (ν᾽ Παρὰ νοΐ ἃ ἰοειιμάμ: νε 
κβα διὸ. ΡΙ ὁ κωρδέαν, τὶ ἕ 

τέτρατον ὅμου δτο τέταρτο Εν κρατερὸς διομήδος : Ῥτο καρτερός, Ἐτ 

Πρ], 
ΡΙςξοπαίηγις οἴ οὐ ν ἔς ῬΙΌΤα ρας ἀατίι!ς πιαίοι!πῖ8᾽ "ταῇ 

ἴπ οὡς ἀοπηοητῖθι!5. να] ἐσκου  πῖς 10. γα Πππηπητ, ων ῬΊΟΣ πὸ- 

το κοῖς, το τοι (ΛΟ Ἱ ΟἹ. ῬιΙο καλοῖς χαλοῖσι: Ρτοι σοφαῖς, συφῇ σι, "οὐ 

ῬΊςτο 5 ἤτ ποη (Ο]υλτι ἀριι 1ρ [05 ἡπ ἀΙΠγ Παῖς ποπηίοδιμοίο 
οεἴ3πὶ 1 πο πο ίν ΠΑ 15 πνεῖ αὐτο νῦΡτΟ ῥοιξ, ῥόθε : ρτὸ 
χνοιξ χ'δῷ», 

56. {1 Ποπγίπῖρις νπᾶπι {ν Πα θα τη ἐχοοάοητίδιις 9 δὲ ΠΡΕΜΑυΣ 
αἷς πτα σα} πὶξ Πυ σ τ] θυ πτς ἀειξποπείθις ν Ζαογισ 96" 
τῦτς Τὴ κι ἐς βαϊτούρῃ Κη τῷ ἀτυϊδαπειρτο τοξοτουγτοξ τε σε 

ξογέτος δ Ῥγὸ ἀτρείθου, οἰ τρεί δέω το λαΐρτου, λαερτεω. δί ῬΟΤ' ΤΡα- 
ταυπ ἜΠη, πηλοια δέω, λαθρτιαδεω: ἃς ΠΠ1114... : ἰνϑοΐ 

ΙΏ οἱ - ἀςπηφητος σφαϊτίτιος ἴῃ ἐΘ- ἀϊϊάϊιητ :ντ ΡΓΟ σωκράτοις,σω - 

κρ τε Θ. τ Ῥτὸ διοιμη διε, δε εὐβ δε ίθ-, 
Ἐς ἠατηιος (οΤος ἀπιφαης, σωκρώτε! ἀἰσξηξοδ: ὃς δεομησδεῦ, δὲ πονλ 

Ὁτὸ σψεράτει, διοκηδει, «πλεῖ, Ἵ 

τάφων ὃς ἴπ ποις τάςονε ἔχει τείχεϊ, ἃς: 
Ετ Τὴ αἱ ΡΠ αγα ΠΑ πονη) ηα»  ἰοτ απ ρος ΠΥ Π1115 ἂρ υ ποςιάς πη λα 

ὧν ὀἰτο πη Ητχὸ Πρ οῦ ὅον Ῥτοξεγιιοτ Ῥεμπαςατξ τ ΡΙΟ χρίσας 
ἀξίων: κρίαὡνηρτοὸ τσυλων πυλῶν: Ρῖο μιουσων, μιρυαέξωνφ τ δὲ 

- 

ἐ: 

}) 

τὰ 

"᾿ 

ψιιμγ  μδνν 
εἱϑα Μη ἐ 

{τ (οὐμηρδε . 

ΜΠ ΩΝ 
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ἀϑυυ δὴν 
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ἡ με 

αἰκυ να 

[υ 
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ἐσπο λίαν: 
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Μ᾿, 
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ᾧπμβι. 

Ἀφοιογεῦοτα 

ἐὐριοδός, 

Πα δεϊυί 
ΠΝ 

ἀδιιήοικε ἐκ. 

᾿ Ἡνβ μοπὲ 
μι χίυ 
[αἰογνοῖω: 
Ὀμαηίμνει 
Δληι τυ σύ 
υΐδοιίονν 
ἀι(ελυσ! 

πριν [τι 

γὉ: ἄγον 
χω, 

Ἐπποιοίη 
[ [ρηϊβατὶ 

(αφιδιο, 
τα αύπερτι 

ΤΠ εηκητ, 

Ὑέφλνδοι, 

πη χὰ μη 
δια ἰδιιοηα 

ἀρ ην, ἴοι: 
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ἘῸΝ οποίον, 
ΚΤ ΤΠ ρῶ 

Ἷ {}] [0Π- 
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νι νσί, 
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ΟΝ ΦΑΆΜΜα;5Ε. ΙΑΙ Ἐδτ. 
τα ψουθὶς το  ἑμμτ ἀρ πηοπίαπη : ντ ἄγω ἀγν: φέρω φέρον: ἐλαύγω ἔ- 
λαυγον : ὀρ χοιῖμαι ἐρχιύμέω τῷ ἔχω τρί χονλίγω λέγον, 

Ψεπηταγ 10 ΠΏ Σεῖς ΡΓῸ ΓΠῚρΟΓατ 115 ἐγ τανύσαι ῬΤῸ ταίυσον ; ἃς 
χαὶ Ρῖο κείσὺν, . 

Ἐξ ἐοτιπατίοπος εἰοςιτί οἷς ταΐοβῖρτο τετρρμκυΐίοι εἰσὶ, τιτράφαϊαι: 
ῬΙῸ ἀϑτῶγ μῆσοι εἰσὶ, τετοίχα τω: Πο κέκλίνται,κεκλίαται. 

Ἐι νοτδὸ ἴῃ νἱππια εἴτα ἤοχὰ ἀϊαϊάϊπτειντ ργῸ φρονώ, φρονέω: ῬτῸ 
λαλῶ λαλέω : ΡτῸ γούδ νοίω τ ργϑ χευσιβ χευσόω:μγο αῤγυρώ αὐγυρέω. 

Ἐτ ραιτὶοῖρία ἐρίογιθαι {{πλ}Πἴτο τ ἀϊαϊάιιης τ ντ φρον αν» λαλέαων» 
πο ΕΥ̓, 

Τυιά τὰ πὶ ατιτοπὴ ἀ Προ τις οὐ ουιατῖο ἀριιὰ φο5 ἰδγιατιγ. Ν εἴτις 
αυΐάεπι τοηΐσα ἀου Θπογαιῖ: οὐ Βα ταητίιπλ ἀλιιου Ππτάτοπι. 
Ῥογπιαηῆε διιτεπτι νίαιις δὰ οα το πη ρου 9 ἴῃ αιΐθιις ξεσογιιης 
Τοῦς5 ςο] οπίδ5 δ της ἰρατῇ (πη ἴα ρ]αγα ἰός. 

ῬΊοϊξιιτ αὐτοτα ἀριιά δος» ρ το κλέπθης κυ] άλης ἃ ῬΙῸ δειθαμιςγ κρώ- 

τορῖρτο λόγος. μεῖϑ' 9. :ὃς ρτὸ υὑγεωνειν ἐλ εἴγν πάε τα ὑγιῆ ΟἿ σραυ- 
μοὶ των,οτίατῃ αἴης ἐλαὶ ἀἰοἴμηιι5: ἃς Ρτὸ αὐτο ἃς αὐτοῖς; σφῶν ὃς 
σφέων ργοξοτιιπτ : Ρ ΓΟ σωΐν ἀὐιζοιτι ἑων; ὃς ρΡτῸ αὐτὸς, ἐυτός, Ργχο- 
ποπηϊηα ἀἸἰάπης ἤς τ ῬΓΟ σῷ εν, σφέων : ὃ Ρεῖ Ραγοητηςῆηι τῷ 

ΓΟ σφείων,νἱ μέων :ὑ μείων: μέων, υἱ μείων, ὃς Πιν}1ς 

ΘΕ ΘΟ Τα ΝΟΥ ἃ; 

τ: Πηριαα ῬΤΟ ἡ ὙΤΙΤΗΓ: ΠΑΤῚ ΡΤῸ ὅλιον ὔλιον ἀἰοὶτ 9 ὃς 
ῬτῸ νμέρὰν «μέράν:ϑὲ ΡΓΤΟ μὰ τέρᾳ κουτέρα: ὃς Πυιἱτι [πο], 

Ἄ Ρτοὸ αντίτιιγ ἴπ σϑηϊτῖς Ρ] γα ἐππὶ σὰ ΠΡ .155η41πὶ μοῦσαν ἀἸς τ, 
ὃς ϑυραῦ, ὃς ϑεαῦ:ργο μουσών, ϑυραίν, θεοῖν, 

Τὰ οἷς ἀαΠποητοβ σ᾿ ηΪ τά τ ο5,ἃ γο ἐπ 15 ἴῃ ἧς ξλξζοβ91 εἰς ν ογτίτ, γα διο 
γγύυς,διογυνύς, ρτὸ διογγοούῦς, 

Ὁ Ἰίτογα ρτὸ οὐ ἀρ τ που μο ντίτατ, Μώσας οηΐτῃ ργο Μούσας ἀϊ- 
οἷτ- ᾿ 

Ἡ ρτὸ εἰ ἀἱρβεβόπρο ντίτατ, οὐπι ἀϊοῖτ ἰδέ, ργὸ ἐδεῖν. 
ὭΣ ὑτὸ 9' νεται ῃδπὶ ρτο ϑεοιξ, »στοις οἰ οἸτ: ὃς ΡΓΟ ϑθὸν, σφον, 

Ἐχ ἀϊξεϊοιί ρει ἔςπυρογ ἐδυεττ » πάη λα(ὲν δέ ἐλϑὲν ἀϊςῖτ» Ῥτὸ 
χαβεῖν ἃς ἐλϑεῖν. 

Στοπὶ βοπαϊ πάτο ἢ θι15 ςατι! ποι ΟΠ ΟΠ ΠΤ ΤΠ} ν τί ΠΤ. νὰ ὅττι, 
ἐαπόϑι, ὃς δασονιρτο ὅτι, ὃς ὁπότε, ὃ( ὅσον, Ἐτ᾿ ΑΞ οἱτοα ντίτατ ἢ ]5. 

Ῥτοάιιξείοποϑ ἀπο ρίξει Ργοργῖα ᾿λογῖοῶ ᾿ἰπραα: : γγῖσος ἐνυα- 
λίῳ, ἵν» 

Ἁ ρτὸ ε ἴσρε ντίτιιγ : ῥτοὸ ἕτερθ- » ἅτερίθν ἀἰσόπτες: ὃς ΡΟ αῤτεμις, 
«αἤταμις. 

Αροσςορα: Ποτιιπὶ ἤἥχατ ργορτία: ἤππειτοπι ἱπ πο : ντ ἡμέτερον 
ῥανρτο δώμῳ, 

Ῥαγεησμοῖς (γΠΠδς μος ἴῃ 115 τι ἀριϊά ποϑ5 ἴῃ ναὶ ἀεπιιητ ᾿ῃΠη]- 
αἶτιῖ5. Δ οτίιπι οἰζον τ βχμήναι,Ρτο (ἰϑαι. 

ἈΒ]Ατίοπες δ' ὃς τ εχ Οὐ Ἰπιιὶ5 Παρ α]ατίισι σα Πθι}5» Ποτῇ ἤπητ. 
παίρι(Θ- ργο πείριδος: Ππλ  ἴτοῖ κέρμα θύργο κέρατος. Τλοτῖσα; [ἰα- 
σίας ται τας ἤης Πάτα! Ποπεβ ἰος4|ς5, αἰέτεν ἐπίτ Ογεγεη- 
25 Ἰοηϊπιπταγνα τον Ἀ μο 1). τον Ασρὶαὶ ὃς Τιασοάαπηοηι]. 
Οέπεταϊες νεγὸ ᾿ρίοτιτη ἤιης ργορτγίοτατοβυ ΡγῸ ἡ οηΐξη α ρο- 
ἸΠΠ μμὸ αιλίυ πύλαν. ρτο Οσῃἰτιι15 σαί! 115 οἰγοιηΗοΧ 5,8 - 
Ῥιιά πος ἰπ ὧν ἀςπεητιθιι5ναν Ῥγοξογιιητ» Γεγυαπτοβ εἰμ οπὶ 
ΦΟσΟΠτΙ ν᾿ ΡτῸ αυλαῖν, ανυλαῦς ΡΓῸ καλών καὶ αὖ ) ῬΓΟ σεμνῶν» 
σεμνοῦ, ὅς Ππα1Πῖτετ ἀπ ραττῖς! ριϑνρ το γελῶν, γελανρτο ἐλών » εἰς 

; λαῖ: δὲ Ρτὸ ναεωῦ, ναῦ ἀϊσιιηξ : ΡΓΟ κληδας κλάδας, ὃξ ρτοὸ γείκίω, 

γείκαν, 

Ἐτεποποίν δα ποπλῖηα ἀσιητ : ΠπΉΠΠτετ ἀτιτο πὶ ὃς αι  Ἰτατὶς 
Πραϊβσάτίπα αἀιιοετ ἱζοντ κόλως,σύφως κόρος ἄπλως. 

Ουααριὰ πο5 στγαϊίτοπα ἤππε 1{Π] οἰγοιπΗςφέϊιητιντ ὁτῶς, παν- 
πῶς, αὐτομοιτὺς, 

τῇ οἱ ἀςΠποητία ρ᾿ μγᾺ} 1 ποπλϊπ8) ἐπ ΡΠ. τί πγα τοπππι μαθοητ, 
ντ φιλοσύφοι, 

τἄπη ἃς ἐη ραγιῖοῖ 118: πτωλκρμῆν οι καλὲ μῆοι, 
5: ΠῚ} αυτοπὶ πιοίο ἃς ἐπ ἐς ἀεπηοητία ἔσεπιυϊ πίηα ποτηῖηα Ὀἶτιτ 
τα Ἰὰ τε ξεϊ σας ΡΘμαα τ πηαπὶ ἀοιιαητ : γεωαῤκες 5 χείρες ογάες, 
δρνίϑες. 

χίοπι τπἀςῆηϊτα τοπιροτα ἴπ ἂν ἀςΠηφητία»ἷπ Ροπι τί πιὰ ἀσιιητ: 
ἐφςάσων, ἐφαισαν,ἐλύσων,ἐδείραν,ἐκείξω.  ὃὉῸὃῸῸὉ Ὁ 

Ἐξ ον ἀςΠπεητία ἴῃ ροπαϊτίτπα ἀςιταπτ:ἐλαάβον,ε φαΐ)». ΛΕ 700 5 (τ 
σρίχον. ΟἸγουπῆεξιιητ νον ὸ εἵατ Οἵ, ατα, δῶν τφωῶν, παν. 

Ἐτσὶπ ἀεπιιοητία νοτα σταυίτοηα » 1. Ετιτο τόση ροτο ΟἸΓΟΙΗ- 

βεδιιητ:δωτώ ϑερχπευσῶ, νουσῶ,λαλησώ μλνησα, ἢ ᾿ 
Ἐξ ἰπ τογεῖα ροτίουα σταῦίτοηα νοδα ἴῃ εἰ ἀς σης ητια ξατατὶ το ΠῚ 

Ροτῖσ οἴγοιῃ βοὐγιιατιντ δοσεῖ, πεσεῖ, ϑεραπευσει, Ἀαλῖσει. ᾿ 
Ῥϊοιιης ὃς Ρτο δ ὠὡσουσι, δ ωσοιιῦ πΊΡτΟ λέζεσιγλεξοιυτι: δέ ΡΙΟ ποὶν- 

σουσί, «ποιησοιυῦ τι. : 

( οττῖριιμα ἀυιτοπὴ ἃς ἴῃ ος ρ᾽αγΑ 65 ἀοοι. ὃς ἀρρο!]ατίιια, ἃς Π- 

ΤΆ] τον Ῥατεσρία. νι φαςοκρίωας νοῦ σας γκρρφξας. 

Ἐς αιᾶ ροτ εἰν οἰἴξογιιης [ἢ ἢ Π τ Πᾶν ΡῸΓ αδ]ατομόμπι ' 
φρονέϊν ᾧ θονέννργῸ ἐεῖν,ὶ Τέν ρ ΤΟ ΦΣΕΙΝΦΟ; 

Ῥίσιης ὅς ἴῃ αὶ βοΠΥτ1)05 ΡΟΣ ΘΙΝ τ οὐνεογ ΡΤΟ 
καλού, καλῶ, 

Ἐτ αςειιίατί μος ρίπγαίος πιαίο] 1 πο5 1 οις ἀςπρεπίοθηροῦ ὡς ΡΓο- 

, 

ἀϊεμηῖν Ρτὸ 

σοφοῦ, συφαῖ, ῬΤῸ 

Ιο ος 

ξοτιητι το καλῶς, σοφῶς, αἰϑρώκνα ἵσπως Ρτὸ τ καλοις,συφοιὶ, 
αὐδριἐπποοΐασες, 7) 

Ει ἱπηροτατλια γοΥθα αι}: ΡΓΟΠΙΙ ΓΙ ΔΏΤΙΙΓ ΡΟΓ ε,) ΓῸΓ ὃν ργοηϊιπ- 
τἴαπτιντ Ρργὸ λάζε,λάζον: ργὉ ϑίγερ ϑέγον;ρτο δ ραΐμε,δρρέμον, 

δίοὶὶ ἀϊσυοτ ΡῸ χύτραν κυτραν τργὸ χιήξθα, κι ῆἶθα : ὃέ ρτο γίω αἵ-- 
χα, γιωΐιας 

Ογοτοπίδς αιτοιη ρτῸ δια αν αὐτὸς, ἰός ρτῸ ἀιυπψ αὐτείςρτο βέλτιον, (ἐλ- 
ΔεῖνρτΟ ἤλϑεν, μώϑεν, ΡΟ ἐξ χορὸν. ὃν χορόν, ρ ΓΟ εἰς τέωὶ ἀγρρ α), ἐς ταὴ 
ἀγρραίτρτο ἕα, ἔξα:ρτο ἔασον, ἔζασον ρτο (ὦ ἤφιρτο εἴωϑα, εἰϑω, ρτο 
διωχ ει ὧχ, δυω. ὃ ϑυκυδίδος, 9 δικράτης, ϑδύφεχς Θ. τ ρτο ϑουχυδίδας, 
ϑεοχραίτης,ϑεόφρας 8. 5 ρτῸ χρέν,χρῆτρτο αἴκρατεν αἴκρητον, τὸ κρί 
κου κέρκον: ΡΟ κελδίειγκέλεται:Ῥ 1 μεταβαλεῖν, καςζζαλεῖν : Ῥτο σο- 
6ριε ἀχύρων, μυχωναςιρτο οἴναδε,οἴκριδὲς ρτὸ ὄρνεϑες, δριχες: ΡΙο 

χαρεφνχϑρεοῖρτο «᾿άδιον͵ σσα διινρτο κεν. κυϑορτο συ, τυ, 
Ετρτο λέγουσι δι φέφρυσιγλέγοντι δὲ φέροντι: ἃς ΡΓῸ ταὶ» τωύτας : ὃς 

ΡΓῸ φεῤς,ανοτί; ὃ, ῬτῸ πότε, τόχα : ὃς ὕγῸ τῆμος, τάμος : ὃὲ ρτο δῆ- 
μος, δᾶμος ; δὲ ΡτῸ ϑεόγγστόν ἀοη ας Ρτο βαλίω βελαὶ ργοηιπ- 
τίδητ. 

ΠΙοττ δυζοῖῃ ΟὐοτοηΠιπὶ ἀἰϊα! ςξλιι5γαιια ν ἴις οἱ Ογρίε ας, ὅς 
ΤμΔοοπιιπ,γ αι ν [5 εἰς ΑἸσπηαυ; ΟΡ γοη : ΡΙηἀατὶ ταιηςη ἃς 
10γ οἱ 9 ὅς δ πιο  ἀα; , ὃς Βαςςθν 144: οπιοϊπὸ Ἰαιιάἀατυτγαιὸὰ 
πο ἤπτροεῖα πατιγα οτος» (σὰ νταητας τλησά ται ̓ἀἸοπηαν 
τ Ποσῖςο, 

ὍΣΕΣ εὐ να ΕΣ ἃ ΝΟ ΧΑὶ 

1: 5 βὶρΠ » διεγδυϊέ,μος ο[Ἐ. αἀξοτε, ποῖηρο οὐπιὶρῇ ὁ 
[ιδἱμιηρίταν κ νεὶΐ τ νεὶ δι, ντ βρυτήριργο ῥυτίρ:βράκοςς ρτὸ ῥά- 

κας, βοόδὸν ΡΓῸ ῥύσον, 

«πο! ςα Οεπιτίμος ἃ ΜΝ ΟΠΙ πατ 15 1η αἱ ἀππι! 4 τ, ὃς Ῥετγα ργοξεσγτ, 
γῦρο νύμφαι ονυμφαων:ρτο ϑύραι»ϑυρων: μελιοσ δίων, ἐρχομήνάων, 
πυλαΐων, δι ΠτΉ114. 

δ ποορα ξοίαπι ἴϑητ ργοργίατῆιιηε δυῖτοπὶ ἱη πιςάϊονντ ὥρσεν 
ΡΓΟ ὥρμησεν, 

Δααϊτίομεςϑει (γΠΠαΐσας 1π Πα δι ξπ εὶς νογδὲς Γπουηάατιιπι ροτ- 
(οατιτη ἴῃ σι ἀε πξτιιπη, ἤξ οἱ πὶ ἤπητοντ εἰσησϑει ρτΟ εἴπῃς: 
δι ἔλϑησϑει ρτὸ ἔλθῃς. ΐ 

Αἀαϊείοης5 αὖ υ τῷ εὐίδαμεητε ν οὐδ ἑ!» ΛΠ ὁ]υπὶ πιης 7 γε χϑϑαντες 
ΡΓῸ χέωντες, 

τῇ αἷς πιοποίγ 10 ποιπῖπα ἀϊιβ τ, νὰ παῖς, δαϊς ρτο παῖς ὅς 
δεῖς, 

Ω Ἰίτοτα Ργὸ οὐ ἀἰρθτθοπρο ντίτιγ : ντ μαῖαι ΡΓῸ μοίσαι »λειπῶσαι 
ῬΓΟ λεικσυίσαι, 

ΥΡτο οντίτιγ. ΝΠ Ρτὸ ὅμοιον, ἕμοιον ἀϊολξ, 
Πρτὸ εἰ ἀϊρδτθοπρο νυτατιπαπὶ ἐλϑᾶν ρτὸ ἐλϑεῖν ἀϊςῖτ, 
ἀπππλτα 1]ος ρεπιιπατἃς σ [Ὁ]τιπητν τ Ρτὸ ἐγείρω ἐγίῤῥω : ρΡτὸ ἐγεί- 

νατο, ἐ᾽γλύνατο : ΡΓΟ πενϑιηίσῃς 5 πονϑσσῃς Σ ΡΓΟ τόσον, τόδσον : ΡΓῸ τὸς 
σοιΐϑον. τορσούτον, 

οἷτπν δ ἔππως σοτη ΠΊΠη6 οἴ 5 ςΟΠΊπητηῖ5 οἱ πὶ το τίμα ἀπ} 1:- 
οᾶτιντ Ρτο ὅποι θ- ἐκ ποθ: ὃ, ΡγῸ ὅσος. δοσίθ., 

ϑΟΠΊΡΟΓΟΧ αἱ ἀπ ρμτποηρο ἐδθιῖοις Π φαπη [εαύάταγ γοςαΐ!δ : τ 
Ρ1ο Αλκώνθ, Αὐλκαίθος 

ΠΡτῸ μα ντίταγ:ηδπι ἀἰςῖς ΡΓῸ ὄμματα, ὄκνποιτει, 
δεοιιηήα; ΟΟπ σατο 15 οἰγοι ΗΕ χ ΌΤμΠῚ. 1 (ες ἀα δ τοτεΐα 

Ρει πα, φιοα πο ΡΓΟΠαΙΉΓΙΆΓΙΓ ΡΒ αἰ τας ἀια!ςξζοβ, ργο- 
πυιητίατονε βοᾶϊς,βοαὶ, 

Ψψοκσαδτίθος ἰπ ὧν ἀοποηγῖαπι ΙΝ Οσ  ΠατΠΟΥΟΟΥΤ ΡΊ ΤΥ  ΡΤΟ χε- 
λιδῶν, χελιδόν: ργο᾽μαχαδνομακεδονρ ΓΟ Σσόλλαν  ἀπολλον, 

ΑτοΙες σοπίμοτιἀίπειη μαθεπδ ρτο αν, οροποῖαινι Ργὸ ϑράσεως» 
ϑ'δὐστωςιρτο φρατὸς, τροτός: ΡΓΟ αἴω,δγωρτο ὀὐέληται ανέλητάρτο 

αϑεχεύρησεν, ὀνοχιόρησεν:ρ ΓΟ σ-αλείς,ς“ολείς, 
ΑΙΙημα πο Διτοπι ἐγ ο μον ΡτῸ κράτος, κρέτος: ΓΟ «γίαμιονγωρίεμον: 

ῬΓῸ χιλίων γελίωντρτο αἰηρ, ἐγ. : ὙΑ ΔΕ, 

ΑἸϊ απ άο δά άιιητ πεῖ τὸυγντ ΡΟ γαὸν γαλον: ΡΥ αἰδρ,αὐη 1 ῬΓΟ 

ἄωςν αἰἴως. 

Ῥτο δ᾽ διιΐεπὶ ζ. να Ῥτο δια β αγλειν, ζιαξαλλειν 1 ρΡΙο διδυυκτὸς ἡ ζι- 

νυκτὸς, ἕ 
ΡτΟ ε ὅς ἀ»η:ντ ῬΓῸ κρέαε,κοῦσο ᾿ 
Οροστες διζοῖι σορποίςοτο»ἰοᾷ ἐπ ἐδ υΓἠαη («ἃ ποι ἰπ ο- 

ἀρ οῖδις μος ἐχοϊπητ:ἢςτὶ ἐπι ποὺ ροΙοτ, 
Ρτὸ ἕ λυτεπὶ ροπιιηῖ δ ἃς σιν ΡΓῸ ζειε, δ σειῤέρτο ξυγὺν, δισονιρτο 

μελίζειν, μελίδ σειν. ᾿ ᾿ 

Ῥτὸ "6 νεῖ αφοουηεηιηο οἰ δἴδράταυς Τ᾽ ΤΡ. ντντ ΡΓΟ Αἴρης, ἃ: - 

μέεῖρτο Αἰρήϊον, Αρεζον.ν ἀατο τι ΡτῸ ἀντ ρτὸ ἐκαζίω ,ἐκείξαν ἐρτσ 
αύὐλίω, αν υὑλανρτο νίαν, ἤρανρτο γόημασονόαμφαι ΓΟ ἑωῶς γα ως ΡΥῸ οὖν 
ποΐτίω, απώ ταεν:θ ΓῸ ἀδικῆσαι, ἰδεκέσαι, 

Ργὸ ϑύφίντ ὑ τὸ ϑλάται φλάται, ἵ : 
Ργομ,πιντ Ρτο μετ΄ ἐμοί πε οἐμούιοτο Ἢ δ κλιος ἢ 

Ργῷ ξ ροημηῖ κ ὃζ σιντρτο ξενθο,κσενίθηιδί ΡΓΟ ἐερκξ ραν τος 
ΡτῸ ὁ. 5 :ΥΓΡΙΟ ὀμφαλὸς» υὑμϑαλος :ΏΓΟ μογργμυγς ΣὀῬΧΟ οῥιθέδν» 

υμμοίογ, " ἡ 

Γπτογάαπι δζ 4»Υ1 ΡγῸ πρὸς σὲ αρὰὴς σύ, ΑἸ αἸντ ΡΓῸ ὁ γα εἴσει, 



᾿ 

τοοῦ 
Ῥτο σιμ υἱϊτατενο ρτὸ σατεῖς, ματεῖςιρ το παιϑυδστι» μία ϑυύΐσει, 
Ῥχο πῆ, οτιντ το ἐμσί πη] εν, ἐριπίσσειν, 
Ῥτο σιαῖντφτο σύ, τύτρτο εἰς σε εἰς τύ, 
Ῥτο σοαιντ ΡΤ σπολίω, ασολίω:ρτο σταλεὶς, ἀπαλείς : ῬΥΟ τέτρρἤ]α), 

τέτεαπῆω). Υ 

Ὅτγου ιτοπ ῖρτο ἐψμλὸν, ἐψιλόνιρτο υὑψόϑεν, ἐψοϑονρτο ὕπαρ, ἵπαρ, 
Ῥγοχ,φοντ το αὐχεναγόυφεγα, 
Ῥτο ὑαφιντ το πεέλοψ γπέλοπε. ργῸ ἄρον ὅραας, 

Ἐπ ρτὸ ὡ,οιντ ΡΓῸ αἷθα ὅθι ρτο ὠτειλ ὶ ὁ τειλή, 
Ὀτσοιπαιας ΔΈΤΟΠῚ ΡΤ εἰ ἀρ μτμοηριιπι ἀρὰ Πο5 οβδγαητατ»ῖ- 

Ῥῇ ρογ (οἴλπι ε5 ρεπγϊμᾶτος σου ΠΟηδητοπι; ργοξεγιιητ, ἘΓΗ- 
οἴτπτ διιτοπὶ ἐχ ἰοΪα ἄμπας σοπίοπάητοβοντ ργῸ χεῖρες.» χεῤῥει: 
ΡτῸ ἐμείρωνγδμέβῥον.ρτο ὀτειλαξ, ὠτελλαξτρτο εἴμα ται, ϊμματαιρτο 
ἢ μιν) ἀμιμάνεῦτο υμεῖςουμίμες τ ῬΤΟ κτεγα) κτῦγγαι  ῬΤΟ ἡτσείρογγ ὦ - 

. πῆρον. 
Ἐς ετἴδηι εἰ ἀρ ΒΕ πο ριιπι ἴσρο 1 οἱ πηυταητ 7 ν᾽ ΡΓΟ ὄνειρον 5 ὅτ 

γοῖρον. 

Ὀρηίμεπεταπε δαζεπι Ἰρῇ γοςα θι15 ργαροπεγα ἀϊραπηπηᾶ 5 νὲ 
ῬΤΟ οἶνον, Ἐοῖνον. ' 

ῬΙατα ἀτιτοτι ροπη!ηδητ : νὰ ΡΤῸ οἵ τιγεε, οἵ ἤ νας ΡΟ σελίωδη, σελ εἰ- 
γαῖρτο ὠρόσαωποι, τορρσωτηειρτο κατέπεσον, κοέππεσον : ΡΓΟ ὁ πὸ ϑεν» 
ὀπποϑώρτο χτ' θυ καϑδέιρτο ὁτι, ὃ ι. 

Τπολρί εητίθιι5 ἀριιά ποβ ἃ ὁ. ἱρῇ ργαροπαπτβντ τοπις Βατ: νὲ 
Ῥτο ῥάσα, βρῦ δδόῖρτο ῥαδοί κανϑεις ,βραδοίμκανϑις : ρτὸ ῥυτῆρες » βρυ- 
πῆρες, ᾿ : 

Ῥεσυ !ατῖτετ. δυτεπὶ σα ομηαις ἀριιά πος. αἤρίγαπτιγ δῖ ἃ- 
συμαπτιιτ 5 1ΠΠ1 τοπειῖτογ ἀϊέυητ 5» δὲ σταιτοηὲ, σιθ., ὅτος » ὅ- 
βώ, ὅρμος. 

δογθδο Αὐιτα ΠῚ τοπιίτατεπι ἴῃ σοπτγαξτίοπΙΡιια, ντ ῬΓῸ χριϑήκει, 
κοι τήκει: ρ Ὸ ἐφῆκεν, αασϑκορτο αφείλκυσεν, ἀπείλκυσεν. 

Οταυῖ τοῖο εβογαης πο [οἱ] πὶ πουηῖηα, [θὰ ἃς ἀττί οι] ο 554 14π- 
ἄο ποπγίπιιπι οτάϊπειη μαεηῦ: γε ρτῸ ἐσὸς, ὁσοΐ : ΡΟ τὸ σον τό- 
σουΡΥῸ ἡ σὴν σηνρτο ἢ σῆςγτήσσης. 

Ὁ παπά4ο ἅττα πὴ Ῥγοποπηῖηα ρτοξουπτ,οϊγοιηῆς ιιης » τ ἔγω, 
Ρίο ἐγώ, 

Οἰτοπηβοίειης ἴῃ νοἰπογίιπι πιο ποίγ ]αἷρα 9 ν οἱ ἴπ ἢξ ἀσπηςη- 
τἴλ. νεβωξ, πῆς δώ, : ν εἰ ἴῃ οἷς, ντ χρρός, ῥοιξ, 9 φρύς͵ βοῦς . γούς., 
χίω. ζεύς, 

ΤΙ. }]αθα διιζοπὶ δοιτο οπο ἀρ πο5 ἀεἤποπεία . ἱρ! σταιὶ 
τόπο ρχοίογιητ,ντ σύφίθε, κρίλιΘο,λδύκες 5 δξις , κόπις, 9 ὑφις οἶκε: 
ἀνασις, βρώμιθ., πράχις,ϑώμθο σκλῦρος  χύχ ον 

Αἤο!εης ἃς ἀρρε τίνα σταίτοπο ἁξῆςσοτς, γτ εἰρίη, ὠϑά μέρα, 
ὃς ργορτίανντ Αφρρδέτα, δα, Ελάέγα. 

Οὐαοιησιο πος πὲς ξασπιϊηίαα ρετ δι» ἀος Πα ΠῚμιδοντ αῤτέμμ. 
δος. ϑότιδος 5 μίωλιδὸς 9 111 Πης δ' ἀϊςσιιπτ.. νὰ αὐτέμιθν.» 9ετιΘ, 
αἰ κθ-, τς ΠΡ 2 ξύδε: 

Το ος ΠΟτΠ Πα, ΙΙΟΥΙΙΠῚ ν ΘΔ ΣΙ ἴῃ ες) 1Π| Πης σ ἀϊοιιητοντ ὦ σώτ 
κρατε, ἐριτόφανε, δημόώλενε, 

Τα ἃ Θεηϊτίιϑ σαι σ αι ξογιηζ 9 νὲ σωκρώτου 5, διομήδου ) σοφο- 
χλέου. 

Ῥτο Ασοιαείο Πλατί απ αΠιχπιιιας ἴῃ ρα τι} : νὰ τοῖς θεός Ρ ΤῸ 
ἐἄὸ ϑεοιᾷ : τοῖς αἰσρω ποις, ΡΥ «δὺ αὐϑρώποις, Ηος Διχζεπα ξιοιιητ, 
41 ντπηταγέρτου. ᾿ ᾿ 

ΔΛοσιίατίπιπι ρεῖ ας εἰογᾶτ,νε τὼς ἔππως, το «ὃ ἵπποις ἷά αιιοά 
δὲ Ποτγίμπη ργορτίαπη εἴς. 

Τατίτιτι ρἤ αγα! οην δάϊοέϊο « ἔχοίτιπτονε τοῖσι, ϑεοῖσε, σοφ οἷσι 5 αιϊ 
δάπιοάϊιι ογες. 

Τηβαίτιια νετδ8 δ τ ὧν ἀε που δι: Ῥαττὶςρ!15 πιο ητία ἐπ ἠν, 
ἸΡΗ͂ ἴῃ εἰς τγδηβίσγιιητ ΟΥ̓ νοωώδν,γο εἶτ, ν ἐεις :ῷ ρφγών, ᾧ ρφνεῖν ) φρόνεις: 
καλωΐ, καλεινγχαλεῖςς 

(ὐὐπηάο χαἤηϊτηια ΔΡῸ Δ ΠῸ5 ἀοπηιιηῦ ἴῃ ἀνοῖρῇ ἴῃ ἐς τταῃ 1 
ταητιντ το γελάν,γέλαι ΕἸ ῬΥΟ πεινῳ ν πείγαις. 

Τῃ οι τογηπγϊηδητα [ Πα τιπα ἱρ ροτ οἷς ρτο ογιητοντ ῬΓῸ ὀρθῶν, 
ὄἴρϑοις: ρ το γυψοιυῦ γύψοις: ρτΟ χευσδιυιῦ χούσοις. ]5:ς Διιτειη οπι- 
πἴα σταιὶ το Ρτοπιπείαπτ, ν ἣ 

Οτάϊηδης ὃζ ἡ Ῥτὸ εἰ π᾿ Γη Πηϊτ αἴδλν τ ΡΓΟ φιλεἰνγφήλυν:ρ ΓΟ καλεῖν» 
χρίληνρ το φρφνεῖν. ΦρϑνῊν, ΕΝ ᾿ ἣν 

ὕγοῦθα ἐπ ὦ ἀεΠαοητῖα αριιᾷ ΠΟ 5,ΡΓΟ [πάϊσατῖιῖ5 ορτατίπα ἐλοϊτ, 
ντ Ρτὸ γοώ,νόημε: ρτῸ φιλώ, φίλημις ' ; ' 

Οαοιηηιῖο διτοπι Ῥαγυιοῖ ρα ἀρατίτοα Ἰη ὡς Πηΐπητ, Ροτ ὧν ἃ- 
ῬῈΔΊΠος ἀεἤπιιης ἔντ παρηκιὲς, ει ρηκον:γεγοηκίὸς, νενοηκών, ΕΓΔ Πτ 
Δυιτοπι δοΓ ΠῚ οτίαπι βεχίοῃα5.» ΠΟΙ ΔΑΓΠΙῸ τνχτα ἀπαϊ ορ Ια 
τεροπήσητος. Ὀτοῖτιιν αατοτὶ ἀριιὰ ΕΟ ΡΓῸ χρυσίον, χευσιον:ρτο 
παύρωνταμρειρ το πούς πέζα: ΓΟ παῖε, πάϊς: το ἔρωτα » ἐρῶν 9 γίλω- 
ποι » γιλων: ρ ΓΟ Π]αρικος τ τόριιος ῬΤΟ ἐπαννωδ, αἸγνμαρτθ χείξρνα, χέβ᾽ 
ἔονα: ῬΓῸ δείπεσον ς ἐδώποον : Ῥτο᾽ ἔςρωται, ἐστορρταὶ : ῬΓῸ αὐὴρ» 
δρέκων:ρτο ϑηριδράκων, 

Ῥτο ἱμάτια. ἔμ ματα τ ρτο καὶ μίας ἰὲ τρτὸ ψείφθονψάφαξιρτο ἐκνη ὃζ 
ἀδϑιενῆς, ἄκιρρ: ῬΓΟ ἐγὼ, ἐγών:ρτο συ τύϊρτο ἡμῖν, μμανῖρτο χ. 

μεῖς, ἄμμεεῖρτο ὠνϑεώδε, τή δειρτο ϑμοσε, ἑτέροσε, Ψ τι ἀιιτε ΠῚ δα 
ΑἸςατῆς ὃς 88 ΡΡδο, 

ΕΥ̓ΝῪ 5. 

ΡιΥΤΑΚΌΗν- 

ΕἸΧ ΡΜ ΑΕ ΟΠ ΕΠΧ ΘΕ ΡΜ ΙΑ, 
ΠΕ ΡΙΑΒΕΟΤΙ5, ΕΤ ἨἩἨΟΜΕΈΚΙΟΟ 

ἙΑΚΑΥ͂Μ νγϑ8ν. 

ΤᾺ ΔΚΤΑ ἀϊθιίοης ν ΠΙδ(ΠΟπτδτιϑ)ὸς οαγηὶ σγώεος 
Ἢ στατη αἸαἰοέϊο οπᾶταξξοτας 5 ροοπιαῖς ἱπτοτίου- 

αὐτο πάς οὐμπὶ τοῖαππι Οταοῖαπι ὃς οἰιπέξας παῖῖο- 
ἢ65 Ροιάστδῆς σοηίζατ, ἸΝαπι Γγογιεηῆιπι ἐλλειῳ εἰ 

. Ὁ (στα Ρογαθ πὶ ἔΔΟ] τὶς εἰς Βτειτατὶ Πιάεητῖ- 
υϑὴν [ας εἴτ ρτο δωῖμαᾳ ἀΐσοπς δωςντ Εἷς, ὦψα ὃ οἱ δῶ Αἰφνειὺν 
πέλεται. δέ Ῥτὸ ὁ ποδ,ντηόμοι » αἰετὸς ἤκτάνε χίωδας, ὃς ῬΙΟ ὑπισῶ, 
ἀν. ἀμ ἄοπη ἐπ σ γα γογὸ ὃς σι ἴῃ σορηάταπη ἱρῆσ ΠἸτογᾶπὶ, πὲ - 
παῖσαι ηὶ ψουαπταηο. Ποηΐαις Ῥτο μοι ϑηο, ν τ, Ἡ΄δὴ γάρ μὲ κἢ 
9). τειὴὶ ὕγίγυοτ εν ἐφετ μὴ, ὃς Πυΐ πιοάϊ. Α ἃ οὐπάοι πιοάιιπι ὃς 
της αϊα5 [γ}Παρας σοποϊάςπάο, 4] εἶτ ὄτριχας ρτο ὁρίότριχας,, ὃς 
οἰετέας ρτο ὁμοετεῖς., ὃ ἐπτώτριον ΡΓΟ οἱμο'ιπείτρμον, ἱτετι ἡρεῖν Ρτο 

τρέμειν δέ πίω ρτῸ τιμῶ, Ἐοτγιηάςεπι Ποιοηἤιμη οἱ ὃς [ἰτογδῖ 
τγαῃ ρομοΓ ον ντ 4ΙΗ1ΠῈ ΡΓῸ κράτις οι, καῤτιστοι ἀἸοιιητ. 

ββοἰμπὶ νεγὸ τῇ συγκοπὴ Ἰῃ σοπηρο τὶ ντίτιιγ, καϑδραᾳ ϑέτζω ἀϊ- 
ΘΟΠΞΡΤΟ χατεδιρα ϑέγζιω., ὃ ὑβἝάλλειν ργο υὑποβάλιειν. Πείηάε 
τοιτῖας ἱπλρ τίς Σ] ροτγίο πὰς ἀρ [105 ἴῃ εἰ ἀρ με οπρ ἀς- 
Πηαςητεβ το ]ςς ρογη οἤογαοτοντ ἐφίληχενόης ρτο ἐφίλει ἐνγ εἰς 4} 
ποτε πη [Ἐαιτι15 ἩΟΠΊΟΓΙΙ5 αὖτ, δίδει μόοξοισι λυ ρισι ) ῬΙῸ εὶ δ ει, 
4104 οἴϊ, ἐδέσμει, Πραθατ. Ἐν ' ' 

Τοῖς μὴ αῤ ἐτ᾽ αἰόμων διάῃ μῆρ Ὁ- ὑγρὺν ἀέντων. 

Ἑοταπι οἰ ὃς ςοππιπηυτατε σ᾿ ᾿Π δ)2ς Ρτὸ ὀσμιὶ ἄτοοτς ἐδιαὴ, 8, ̓διμῆν 
Ῥτο ἴσμᾷ.Ῥτατογοα δὲ ρ] εδῃαῇῆπο ἴῃ υθυιίαπι νοοίθιι ν - 
τιιπτατν τ 4111 ΡτῸ ἔκηλ Ὁ. δῦ κηλ Θ-, 8. ῥΡσὸ ὀἐτ αὶ, τὲρ ἀϊσιιητ. 
Ἰταπα (ςοττακ(δ: νου οὕτπι ροσίοησ: ὃεὲ (ν Π[αἴναπι Δα σογο το 
ἔφης, ἐφησϑτ;, ὃ ὕτὸ εἴρης, εἴρησϑες ἀϊσδάοι Ρογγο σοπίομαητι πε 
ἀπρ ἸςτιοηοηῚ 411) [λο τῆς Πθ..ς5,.}1) ΑἸ ΟΙτδαι ἐγι διπιπει ας 
Ἰς οἱ ἡΠπ4,ἔλλαζε πορφυΐρείθ. 9 ἀύατος. ὃς ἐπιπότερρς τεῖδὲ ἔργα. 

Τοηππῇ Δυτοιτι Ργορτστατοπὶ οἰ ογιιαξ, ἀτπὶ τῇ ἀφαιρέσει τη ΡΓΩ- 
τογῖτῖς ν ΘΓ οΥαπὶ τεγαροτάθιι5 νεῖται νο τὶ 9 άπ βη αἰςὶς 
ῬτῸ ἔῶι, ὃὲ δῶκεν ρτὸ ἔδωκεν; Πμ! 4οῖη ἴῃ πιοτα μαδοης ρτάτο- 
τῖτα τοπιροτα δἰ ΠΠ|ἀεπὶ Πξεσὶς ἱποθόοαγς . αιῖδιις ἃς ρταίσης 
δι διιξεγτς «ἐ ἴῃ νοςς ἱρειὶ ὃς ὕρηξ, Ῥγατοτγθα 4αμπ τογεῖς πιδ - 
ἴα ξξ αἱ πιο α! Ρογίο ἰδ σα δά τ, ντ ἡττιπὶ ὑτὸ ἐλϑῃ ἔλϑησι, ὃς 
Ρτο λαζῃ λείξησι αἰ οἴτεπσσιοι ἀ44τῆι15 ἐδ πάοπη ἀἠ τοῖς, θύρῃσι ὃς 
ὅλῃσι ἀϊσεπ5. Αἀ ας ἄτιπι τοιομᾳ Ῥτο τὸ ὄνομα. ὃς νοῦσον ρτὸ 
γύσον, δὲ κεινοὸν ργῸ κένον, ὃς μεῖλαν ΡτῸ μέλαν δβξεττ. Πλοηΐηιις ὃς ἃ 
4{πιπ} ργοάιξζιπι διε ττοίπ ἡ πλθτατ,ντ ΗΑ ϑύών, ργὸ Ηἶδου 
αϑίωά, Αοοϊ ἄϊτ δυιτθῖι ΠΟΠΠΙΙΠΠΠΔΠῚ ντ ΘΟ ΠΕΓ ἡ ἴῃ ἃ πτυτάη- 
ΤΈσ.ΡΓΟ λελησωλυ θη, λελασμῆϑθ- ἀἸσαητ, ΤηΠιροῖ ἃς οἰτοπηβεχά 
1τὰ ΡοΓ διαίρεσιν ΘΟ ΕΓΏ τ, ΡΓΟ ᾧ 9) ὧν, φρρνέων, ὃί ΡΟ νοῶν ἀισεη- 
τοϑ νοέων, Ἐοάςπὶ πιο ὃς σεπίειιος ἰπ οὖς ἀεἤποητος ργοῖς - 
τατον τ Διομεήδοίθ- Σὰ πῷ ΐθον ρ ΓΟ Διοαήδοις, Σαπφοις, ἃζ οἴτγοιιη- 
σχος ροηΙΓΠ05 Ρ᾿υταίεβοντ Πηνλων, Περσέων » ἀ6ΠΙ 16 ἃς ΡΠ15 
τος ΠΟΠΊΪΠΙΠ1 ΠΟΙ ΓΙΠ5. σοποσὶς τοέξος ἴῃ ἡ ἀοΠηδητοβ.» νῸ 
στήϑεα, μέλεα, τἠέηγηιιε ἀς εἰμΠ{ἀ πὶ πιιπτεγί ρσαηῖτιι5 [ἐς 
Οἰατετγὰτῃ πος εἰς ριοργίμπι εἰξ, γε πετράφατω 8: Πιη1114 ἀἢ- 
σδληῖ. Ε 

Μαχιιπὸὲ νεγὸ Ατεῖσα ἀτϊα οξῖο νἤμς εἴς, απρρε απ: ἤν νᾶγῖα ὃς 
εχ 1115 τηῖχτα. ἵΝΑπι αι!ςπηδάτηάιαι Ατεὶςὶ λεὺς ρΓῸ λαὸς γα 
{ἀγρδητϑ, ἶτα ὅς ἐρ[ς Πιωέλεως ἃς χρύως ἀϊοῖτ, Τ᾿ αιιτοπὶ ςἰ5 ἔλ- 
πΉ1}Π1ατα σοὨτγδέξιπ θιι5 ΠΟπηι ἢ ΖιΆτη ντὶς ἃς Ργο ἀπαθιις Υ- 
πδιη (γ Παρ πὶ εἰῆςετς, νΕρτο τὸ ἔπος τοῦπος, Ρτο τὸ ἑικατιον ϑοὲ- 
μοίτιον.υΐδιις Ποσ(Η  πιεγι) ει Πιλ]]ς,ρῶες 3. προ κυψὰν ἐἰολ-- 
λέες, [δὲ πεδία λωτειώῦτα, ρΓΟ λωτεύοντα, ΑττὶσιΠ) 4 οηις οἵ οχ 
Ἰυατιυπη οἶα ορτατίτῖδ ἡ το  Γογο,δοκοίης, δοκοῖς τιμώης, πιμῶς, [δἰ 
εἰπάϊητι α"1Ὲ πὶ Αττὶ οἰ πηι πὴ 4] ἔλιιπι εἰ, -θμοι 5 διακριϑεῖτε τά - 
χιστα. Αττέςιπι εἰξ ετίαττι τος, Οἱ πλέονες γκακέοις, πέδοι δέ τε πω- 
πρὸς ἀῤείοις. 410 ἃ ΠῸ5 κρίκέονες ἃζ αβείονες ἀἸσετε οἱ απτις.ϑοΐ επς 
απόαας εἰ πΐτη οὐ ἀσουΐατιι! ο5 ΠΟ α Ροτ διαίρεσιν οἴοττο. βοις 
ἰχθύς,γ τη πος, βού κὐρατεμνομῆμοις, ὃς ἰχθεῖς ὄρνιϑώς τε. Ἐτ 1Πὲ4 
Ατεϊςὸ ἀϊέξιπι εἴς, ἐδὲ τέ μὲν ὥνένεὶ βήγγυσι ῥέοντες, γε ζλίγνυσι, ὃ- 
μνυσι. Ῥτγατεγοδ ὃζ Ὀσοιος νοσαὶδς Ατεῖοὶ εχ γογίσῖς δ 1] οἰ το 
νΓ ΡτῸ λέετω, λοι ας Ὁ ΓΟ οἴομαι, οἶχκαι , δὰ αιεῖη πιοάμπι ὃς Ρτὸ 
ἐλύετο ἀϊοιιητ λύτο, Ἐσσιιηήειη εἰξ ἀΐσογε ἑϑρων ὃς ἐωνη σοέμιυ,6Χ 
Δοιπἀαητὶ αὐάςπτι!Π1 εν πάς οτίαπι οἵδ ἐωνοχοφ. ΕἸἸἄπητ οτίαπι 
ΔἸ τ} ῬΓῸ υΐσγες ἠόνες ἃς ῬΤῸ Νηρηΐδες Μηρῆσδες ἀϊσιιητ, δῖος να- 

᾿ - ΧΑ ΩΣ - ν᾿ ΟΣ. οἷ ν᾿ 
τὸ ὅς {Ππι:4 Παῦδεῖ . σφώ 3. μεΐλ᾽ ἡϑέλετον. οπ1 4} ἴῃ ἀατίτιῖ5 ἴῃ: 
Ῥυγαση ἀς Ππεπτῖθυ5, 4 οτα πη ροπα]τίπια ἃ οὐτίποι, ἰέτατι ἤτν 
ντ ἴῃ ᾿ἰ5,κέοα ἑ, γέοα, σέλα, ΕΠ ἃς ἢος Ατεῖςσιαπὶ 9 νοΐ αἸἰςίτητ ἔς 
φῶν ὃς ἐπεώναν, ργὸ ἔξωσαν ὃς ἐπέϑνωσαν. ΕἸ Γάδ αν οοη[μοτιῖ ἰπ19 
εἰ χιιο ἃ ορτατξιο5 ῬΓῸ ρτστου 15 ̓η 4 σατίποτιμν ν [αγρϑητν 
41 ὃς Ἡοπιοτιῖς ᾿Φδητί ἀπ ντείγαγ Ργδῖογοα απιῖτα ποτηϊηῖ- 
115 ξσσπιϊη Πῖς ἀγτϊοα ος,ρατεϊοῖ ρα 5 ἃς αἀϊοέτίπα τα σα] πο 
ςΟὨΪπΠριητντ τῶ χεῖρε ντῷ γαράκε, αιοά ὃς ὈΪΑτουὶ ἔλολ Πα 
τε οί, αἴγοντε κὶ φέρφντε., ἃς η σοφὸς γιμμὴ, ὃς καὶ δίχαι 9... 515 ἰρσίτατ 
ὅς ΕΙουποτιις ἀς τα ποης ὃς Μίη στα {ἰχῖς, Οὐκ αὐ ἐφ᾽ ἡμετέρῳ 
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11) 
τ ὕαῖψ κε 
ἐμὰ μοΐΐτὶ 
παν ἴδε Πυμ- 
σὲ ἀπαιμε 

τὸ ἜΝ 
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ἡ. 

[Ὡς . ἐμ. 

κα ἀπ ὦ: 

“αν τη ἅ 
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Βχυποιν 

ἐρεί ὐδϑὴς 

ουμίια 
ἀρ ἘΜ) ἷ 

ΩΝ 

᾿ ΒΕ ΑΓ ΕΟ 
ἐκχέων πλυγλότε κεραυνῷ: ὃς Ηΐτοι Αἰϑίω κἰν ἀκέων ἀἶ τᾶς κλυτὸς Γππὸ - 

δάμεια. Ροττὸ αμην ἀϊαὶ εξξὶ πιίταπιν συοαιις ἴῃ ςοηετιξλιο- 
πἴδιις ργορτίετατοπι "αροδητ. αιιαηέο ροοτα ἀἸς)τ, Αὐλ᾽ αγ 
ὀΐτσον Μενελάν κυδαλίμοιο, ᾿ττῖςαπὶ Ἰλή κ ληνλξ: τοξογτ: ἃς 
αιαηάο αἷς, δέξατο οἱ ακἢ πΊ ρον, δ ϑέμιετι ἢ Χριναασαρήδι Δίκτ σύ- 

παῖς »ἵη δὲς ἀἐβαϊτιο ρβέϊο ᾿ρ᾽ τιίγ ὁπιηῖΐτ πὶ Οἱ ςσοτιιτ νὸ- 
ςςς ςοηρετοπάο,ν ἁγΙλπΠῃ Οτατίοπεπι οἰ Ποιατγάμηι ντίτυσ ποθὴ - 
Θι Πα ιᾶτη ΡΟ στ ηΐσοντ αητ ρτα ἀϊξϊκε , δα αηάο ν ὁτὸ ρεΐ- 
{εἰς οντ Ζυμπι ἀἱεῖς ἶορ δίς στέκος ἡ ᾿πτογάτπὶ οτια ΠΥ ΠΟΠΊΠΉ]- 
Ῥὰ5 δί αἤιιοτίβ,ντ αιμτα εἰ ολτ ξιφ Ὁ. δὲ ἀσπὶς , τα Ὁ] ἔς πὶ ει, 
᾿ϑεά εἰξ μος δάἀπγίγάτίοπο ἀϊρηὰπι,, νυΐμανος οτίαῃν ἀϊτίοηος 
δριά εὰπιὶ ογάτίοη β στγδιπτατα πὶ γοτίπογς, 

ἜΓΧΕΙ ΟΣ ἘΠ ΝΜ Ὁ ΔΝ. Τ ἈΚ ΗΠ Ὸ 

ἘΠ ΟΕ ΡΤ ΑΒ ΤΆῸΡΙῚ, ἜΤ 

Ἡοπιετγῖςο οοτιπι νῆι. 

ἄτερνΜ αιοηϊαπι ογπαῖα ογᾶτίο ἃ σΟΠΊΠΊΙΙ 
Ε΄ Ὁ ᾿ αἱ σοηίποτιάιϊης ἀϊςςἀἑτιν ηάε δι εὐ! ἀφητοτ ῖιζ 
τάο ναὶ βταιίοτρᾶιτ πλοάις οτη ηἰδιι5 Πισι πόλον Πιδς νετ 

αὐ5}4) Ὀοταπὶ αυϊάεμι ἱπυπτατατί οντγΟΡυ 5) ητο τα τ τη 

ἘΞ ΠΡ λυζεπι (οἴει ν οσδτιγ, ὃς ἤοτιιπν Γρεοα5 1η ἅττα 
ἀιοειάι ρεγίογίρτας πιησ : ν᾽ ἀραπη5 πιπὶ Ποτιτι αἰϊαιτἃ 4Ὁ 
Ἡοπηογο ρτςτοι πη ϊαπι Πτρηύμην ς ἁΠ 4 χα!  (απη ἃ ροίϊετὶς 
ἱπαςηταπι ἤτ, πο ἀ 116 ὩΘὴ Ῥ τῆς ἀϊχογίζ, 

Τοΐοτ ΓΟΡΟΚ 1ρΊ ΕΓ ὀνοματοποιΐα Δἀπιοάτιπι 1} απ} ΠἸατῖς εἤ Ν ο 
τἰεγᾶς οηΐπὶ ρτ [ολπὶ ποπηΐπιιπι οτιρἐπϑγιιὸά μὲ 40] ρ τ πλτιι5 
ἡοπιῖπα γαῖα ἰδ ἀἸἀεγδητ, ρ! ογάηιις δὺ οποητι ἀρρο φῆι, 
ἃς ἱπαττισαΐατας νοσς5 10 ἔσει ρτα γοτι ΠΤ ητοντ αυιιπὴ ἀϊςοτότ 
φυσάν, δι τρίζειν,δς βροντᾷ ν,δί 4118: 1{π15 Γπητ Ππηῖ} 4, Ψηάς ὅς 
Ἰρίς 4υΐ4επὶ ποπιῖπα ρτίτις πο ἐχτδητία τὰ Πηχίτντ ςοηξογ 
πηῖα εἴτα τεῦς Ροτ ἱρίᾳ Πρπὶβοατῖς : σαἱ πιο! {ππτ ἰατο» 
δοῦπος, ὥρα2-, βόμοθ-, ὃς ῥόχθει͵ αἰέβρυχε, ὃ σιξεγα! !ά4ιις ἡ τις 
στοαὶ, 4 θ 115 πεπλο Πρηὶ Ποαπιίοτγα ἱπιιοπογῖς, Ετ τατγίις ν Ὁ] 
ἴτας νοςο5 δά αἰἰᾶ5 τοβ ρογτϊμοπῖος αἰ τῖς τ υἴτοντ αι πὶ ἀ - 
εἰς φλέγμα κακὸν φορίνσα( 4 οἰτ ΠΊΑ] τη ἱποοηάϊμιτν ἔσγθηϑ)ς - 
βοαοῖαπι ἰη οὐβαρταπάο Προ! Ποαπο: ὃς ἀλΠὶ «πυρετὸν ἀἸςὶς ΡΤΟ 
πὐρν([ἃ οἴ, ἴραςπι ρτο ἔεδγε. δ θεῖ ὃς μος δἴῆηε εἴ, χαλ- 
κοτύποις ὠτήλαξ. γι εὨΐπι ἄϊςε: Ε, τοις υττῦῦ πῇ χαλκοδτετυσωμά- 

νας, Ὀςηΐηας (νε [ιπιπιασῖπι οτα πα σοπΊΡ ἢ ἐτΑτ)πλα τα νοτ- 
Βοχιπι ποιυίτατο ΠΊΠΪ τα συαν Πσσητία ν ἤις εἰ, [14 αυΐάξ ρτς- 
τοῦ σοπίμετιἀἑποπι ἐπηπιιταης»,Α! ἀν εγὸ δὰπὶ ἂὖ σαυίδῃν 106 - 
Βαΐοτα γεάάεησ,ντ ογατῖοηὶ ἄςοιις δί τηλρηϊπεοητιά λἠδοτγοτ. 

Ῥγατζογοα δρίτμοτοτγιπὶ σορία {Π| οἵδ. 4ια ργογτιὲ ὃς ἦτο ἰοςο 
(ὰδιεξ!ς ἀεςοπιπιοάατα . ΥἱπΊ ργορτιῖς πογηίηῖθι» ςαυ!ροὶ- 
Ἰοῆτοσι Βαίσεητ, τ 41Π1πῈ Ππρ.1]15 ἀτὶς Ππρα!ᾶς ἀρ ΡΟ ]ἁτιο θοὸς 
τιτι θυ ίτ,Ιουις πὶ μητιέ πίων ἃς ὐ φιβρ"μετίω . δέ δοί εὐ «ίονα, δὲ 
ἈΡο τη ἐπὶ φοῖβον νοςᾶ5.ταπ| αίο τὰ ὀνοκατοποιΐα γα] 105 4μ0 

4τις τορος ν᾽ ἀξαπλιι5. 
κατάχρησις φ! 4επγ(4μα; νμπ οχ εο πο ά Ργορτὶὲ Πρηϊῇοατιιτ, 

15 αΠτι ργορτίαπι ποπιεῃ ποη Παρ εη5) τγα πο ξοττ)άριϊά ροα- 
ταῖπ οννθὶ αἷτ σειρίω χευσείξων (14 οἴ σατο η Δ. Αι}ΓΘ 4 ΠῚ) σενροὲ 
πάπηπῃς ξαπἰσα!απι ριορτιὲ ἀςποτατ, Ἐπ Ὁ] ἀἸοίτ αἰγείω κυ 
γεΐω, Παιϊάςπὶ ραῖοα ἀριά οἰλπ καυέν ἀρρ οἰ [ατατραυ δά οδ' ο- 
Τ1ῖπι οχ στηῖπα ΡΕΠ]ς ςοπῆςοτοτατ. δὲ νογὸ ὃς οαπὶ ρα] οαπὶ (α- 
εἰπαιτὶ νοσαῖ 4ιια: εχ σαρτῖηᾶ ρεἰ ς ἔξ} οτατ. 

Μεταφυρὲ ΔιτοπΊ, (πα: ἱπάς ποπίςη (οττῖτα οἵ αιοά ταπὶ ἃ Ρτο- 
Ρτῖα Πρ πἰ βοατίοπε ἴῃ 4[14Π 57 οἰαπὶ ςοπηοηΐςητε ντγιπαι6 ΓΕῚ 
Πυρ τα ψῖπο » τγαποξσγατ ) δὲ πλλ]τα ὃς γάτα ἀριιά 1ΠΠπὶ εἰ, 
γε ]Πά, 

Ἡἶαιν δποῤῥνίξας κορυφίω δρείθ, μεχέλοιν, δά οἵξ, 
Οοπτατς μὰς ἔγαέζο ἔς ππαρηὶ νοττῖςς πιοητὶθ. δζ 
Νῆσος πέρι πόντος ἀπείρατος ἐςεφαίωτω, 14 οἴ, 

ΤηΠιΐα, φιια πῦ ΡΟ ητας εἰτειπη αἷς ἀταιις σογοηαζ. 

Ὡμ84π| εηΐῃι γατῖο ΠΟ ΠῚ νΟΓΓΟΧ ἐπ ΒοπΊῖΠΕ 9 64ΠῈ ὃς σΑΟΙ ΠΊΕ 1Π 

τποητε : ὃς 4ιι4π| ςοτοπα δ ΕἸΠῈ ΟἸΝ] ἹΠΊΡΟΏΪΤΙΓ ςηάςπι ὃς 

πιᾶτο δά ηζαΐαπὶ μάθει. Ρογγὸ δἰποίριις ρτο ργορτῖβ ΠΟΠ,- 

δῖδιις ντεης, οσατίοπεπὶ ποπ (οἰ πὶ Γρες!οοταπῚ 7 γΓΠὶ ἐς 

εἴδι εὐ! ἀερτίοτοπι ξαςῖτιϑιιπτ απτεπι γατῖα: ἀρ οὉ ΠῚ πηετα 

Ῥίοτσα : φιισάααι Ὁ Δηϊπιδτῖς αὰ Δυϊπιάτανντ Φ ϑέγτατο δ) ἁυΐο- 

χϑονηλεκυναιοαράρριο, (1 εἰς, Οςτιῖοα; πδιὶς ἢς οἵ ἀιιΠιβᾶ Ιο- 

“αι )ργο ναύτης ηαιιτα, ὃς Β7 ἢ μετ᾽ Ατρείδίω Αἰγαμέμγονα, ποι - 

υὔϑα χαυν, (4 εἴ « τιῖταῦ Δεγίάεπι ραϊτογεηλτοῖ Ροριιίοτιπ) 

ΡτΟ βασιλέα γε ροῖν. ΑἸ τα δειτο πη αὉ αηϊπιατὶς δά Ἰπαηϊπνάτανντ 

υπτ αἱ πόδα νείατον ΓΦ ς(1. (δ ἐχτγοπι Τὰς Ρεύειη)ρτο τυ) ὕω 

ρεαν,ταάϊςςς. Ετ ἦϑαρ αράρησ(ν ΕΓ ἀρτὶ ) ΡγῸ τὸ γόνιμον, ξαττα!ιτα5. 

ΑἸϊα: ἐςοπῖγα δὸ ἀμδηϊπηατὶβ δά ΔηἸ πηᾶτᾶ » ΝΟ τ σιδάρείον γυτοι 

δ τορ,(ν εἰξ. ἔεγγοιπι ςογτὸ τισὶ ρεέξι!5) ρτο σκλλρὸν ἀπιγιτι.Ρο- 

Πεπιὸ δδ ἱπδηϊπιατῖς 44 ἱπαπίπηατανντ σεῦ κα πυρὸς σώξαν ( ἰά 

εἰ (ὑπῖςη ἰρπῖϑ (ογιληδ)ρτο γέτιμον αἰχίωῬοττὸ Πρατὶ ΠοΙΒΙ τ 

-᾿ 

εν 

1οὉ 7 
ΠῸΠῚ ἦτα ἃς νογθὸ γι πὶ τγα ὉΠ] ιτἰοπ ες ἀριᾷ οεἰνπιὶ Γητ,ηαΐς ς 
Η ἴόνες βοαΐπσι ἐρδυγουίύνς ἀλὸς ἄξω, (1.1 τιτοτὰ παησις Ὀοδητ ἔς 
τίσητο (10 ἄτης Ρ' Οςς }ΠἸΡ)ρτὸ ἐχοῦσιν,ίουδητ, ς 

ΑἸταις ἀσινάς ττορυδ(αινα" μετίλυψις ν οσατιτ)Πτ 4ιιαηάο μετ το- 
Ἐποσιϊπατίομοπὶ γος ἀϊιδτία Πρ ηἰΠσάτατιν τ, θεν δῦ αὖ γυΐσοι- 
σι ὅδε αρρέηκα δοὺ σι, Π ]45 ςηἶπὶ απ Ργορι ὸ ἀρρε!]λπτατ ὁ- 
ξᾶαμ {ρηϊβῆςατς ναἰτν Πα] 46 ΠῚ ὅ0ὲν ἃς ὀξυὶ χά ςαν ἀςοίαγδητ, Ο- 
ξὺ λυτεῖη που (ΟἹ πὶ ν εἰ οοίτατοπι πτότις ἤρο! Πςατ ἔς οὐαὶ 
1ά σαΐτις ἔογπια τους ἴη τοπαἰτατοιη {π᾿ {π|οὸ 41 ἃς μος εἴ, - 
γὸ ὃ ϑύωσα αἴρᾳταῦ, Ἷ 

ΑἸνας τγορ 5 σεεκ αι χὴν οσαἔ τ, πάο οχ οο φυοά ρτγορτὶὲ {ἴ- 
ΘΙ βξατατν τ αυ! ἀφααι οἰυ!4:πὶ μοποτὶς ἸοτοΠ]Π ρίτατ : ἐ{ξ- 
ὅς ΠπΠ1 πιο άο σαγιι5 ΑἿτ εἶ πὶ ἐχ τοτο ράγοπὶ ἱπιο Πρ 
τπιισον τ ποὺς τεῖχ Ὁ. εὐ δίκητον βόας αὔας, (1ὰ οἴἘ,44 ππυγιασι θεπσ 
Πηιέλιπι ἱδουος τουτὶ 405) "πὶ παπαμς ἃ ρρο ]ατίοης ςοτι 
εχ 4110 ἔζιιτα Πετὶ (οἱ σητοϊπηιογς ναΐτ, Αὐτ οχ ράττς τοτισι: 
νι Τοήϊω δ᾽ αὖ κεραλίι) ποϑέω, (14 εἴ, μυϊύ πν οὐ λιτοὶ σαραΐ 
ἀοπάογο)παπὶ νοῦς Παρ τὶς» τοτι πὶ Βοπλϊηςτι ἢ σηϊῆςατ. Ετ 
4ὕληδο Ρέο ρου] γα λδυκώλενθο ἀἰςῖτ, (14 εἴς) (πη άϊἀϊς ν]ηῖς 
Ργαάϊτα)ϑς ρίο Βοῦς ἀτπηατί, δυκνήμεδεςν (14 εἴ, Βοης οετγοατῖ.) 
Δ Ὁ νῃὸ πλυίταοντ ἡπαηάο τὰ ἐς ίο]ο Ν γῆς ἀεὶ» ἐπεὶ 
πρρίης ἱερὴν ατολιέϑρε ἐώρσεν, (14 εἴ» οἴ χυλπι Ττοῖσ, δστιντι 
ορρίδιπι ἀσιαανετ)ποχας οαἶπι 1ΠΠς (ΟἹ 5,4 ν πὰ οἰιπὶ 4111 
Ατἄοὶς Ττοῖαπι οὐοτγτῖς. Ε σοπτῖγα εχ πλεἑτῖς ν ὩῸΠῚ υ Υἱ στήθεα 
θ᾽ ἱμερέενταγρτο στῆϑΘ' Γγατογθά οἐχ ἔρεςίε ραη1155 νῖ μαρμίῳ τ 
90 ὀξρυδεν πὶ βαταῖγ, πιάτο παηηιε (αχὶ ἤρεςΐο5 εἴ Αἰ ςςοη ὁ 
τγανοχ σόποῖς ἰρεςὶςε πὶ Ἰητο Πρ ππιβοντ, Ο»ν ϑ᾽ ας γνῶναι κὶ ἀναΐσε": 
μα μυϑ Ἰσαῶτ, Πα υ] 4 Ἐπὶ ποη 4μ4[]ς ὄρννϑακ( ἃ εἰ Διις 5)Γεἀ δἱι- 

Βιιτα]ος ταητὰὺπι ἀΐσετα γα]τ. Αἀ ας εχ φὐϊυηέξις εβεέγισι 
τεῖοντ Π αὐδαρφς, ᾧ κὶ τίξον Αἰπόνιων αὐτὸς ἔδωκεν (Ῥληάατι5, πεῖς 
ἄοπο ἀεάϊε ἀγευ τι] πα 5 ΔΙ ΡΟΙ]ο ) ἀστοῖς ἐπὶ τη πορηίης 12 - 

᾿ οὈΪΔη 6] ρογάτπὶ ποτα τ ἐζύμϑμοι κδ΄ χαννον ἐδὼ (1 εἢ ϑς ἄτα 
τες ἄς! ραθδητ 244112π|.}) τ οἱ 2. παννμέρ"οι σεῖον ξι γν (1ὰ εἢ,Το- 
τὰ ἀϊς ἰριιπὶ το τς ΡΔητ)εχ ἀςοϊἀςπτὶ ἤαηασις ἴῃ ῥτὶοτὶ εχὅ- 
Ρίο; Κεπιίραναητίη ροϊεεγίογὶ δυτεῖτι, (ιγγο απ, Ἰης Πρ 
ἀςθοῖ. τη ἤιροῦ ἐχ ργαςςάςητὶ ςοηίςιςἢς » Υἵ λὸσε κ᾿ αρϑενικίαλ 
ζωνίω (ἰὰ εἴς, τγρίποαπι (οΤ υἷτ κουδῖπι ) εχ ἐο πᾶηαις ἰεχυΐ- 
τα αιιὸ 4 νἱτἰλιετῖτ. Ετ ςσοπττὰ » εχ ςοπίςισητί ρυαοθάςης: 
γτ ΄ιληάο Ρτὸ φονόλειγ ( ἰὰ οἴ) οοοίάεγο) ἐναρίζειν ἀϊςῖτ, 4 εἴ, 
[ροΐπατς. 5 

ἘΠ᾿ Διτοπὴ ὅς αἰ τας τγορμ5 μφτωνυμία, τ τ αιλπ6ο νοςσαδυΐτπι 
αιιοά ἀς τς αἱτὰ ροίτιπι ς ἢ, 4 104 αὐ! ἀἀἀπὶ [δοιιπάαπι το δ- 
τίοηςπὶ Πσπίῆσατ. ι141ς εξ ἀρυά εὐπάςπι. 

Ηἶμος ὁτ᾿ αὐζοοὶ Δνμύτερᾳ βωλοτομεύσι, “14 εἴ, 
Αἰταμεπεβτοῦγα Οεγογοπὶ ςοπογοάς! α ρογρηητ, 

Ττίτίσοιμτι πϑιπιχιῖς ξιξϊαπι ἀςΠρπατ,αιιεῖτι ς ποίσῃς Δύμν- 
τρρτ(ἰά εν ογεγὶς)ἰπαςηττιοῖς ἀρ ΡΟ Π]αυῖτ. τ ν δὲ αἱτ, 

Σπλάγχνα 4) ἀξ ἐμπείραντες γιυδσσ εἰρεχον Η φας οἱο, 

Ιὰ εἴ, 
ψνιείεγα Μυ ]σαηυπι ἤρτγα τγληϑῆχα τοποῦαηξ, 

Νλτη Η΄ φώστουγ(4 εἴτ αἰ σα πι)ηοπλῖπε ἴρποτη ἀςεΐατατ. Ῥοτγὸ 
αἴδις ἴᾶτὺ ἀϊξεῖς ἃς μος εἰς, δε καν ἐμῆς γε χοίνικας ἀπήηται. ( 14 
εἴπ μι] πιο άτη “Πα πε ΠῚ τυ σου) εα τιᾶϊια τις 4118 1Π εδαπὶ- 

ςε ζςΟητΙ ΘΟ ΠΓὨΓΙ ΠΏ. 

Ῥγατογόα δέ Δἢιι5 ΤΓΟΡ 15. αὐτονονίσσία ΝΟΟΆΤΕΓ 7) ὃζ ἄς φιυτη ερῖ- 
τβεῖοι δας σοηῇρ αἰ ἤσατίμιπιὶ ρτὸ ργορτίο ποίριης ἀςορῖ 
τυτγιντο 

Πνλοίδης δ᾽ ἐξαῦϑις ἐταρτηρρῖς ἐπίεοσιν Αἰ τοείδίω τρεσόφπε͵ 14 εἴτ 

ΑΠτεῖάε8 Ατγιάςῃ τυγίιβ νοσε ρετι!ςα Γμσγορττ. 
Ροτ πε οηΐπι πουλῖπα ΔΟΒΙ ἐπὶ ὃς Ἂ σαι ποπτηοποπὶ ἐπε] Πἱρ τὶ 

Ἐτταγῆις, Θαῤτει Τριτογγεία. φίλον τέκος. 1ὰ εἴ, 
ςἰς δηΐπιο ἤάεης Τ υϊτοηΐα, ἢ] σμαγα. 

Εσ «ἰπ0], 
169. ἀκκοσεκόμνε, (1. Ρμαεδι!5 ἱπτοῃἤι»)}Π1ς εαἰπὶ ΜΙποτυᾶ [ἧς 

νεγὸ Αρυ ιηοῖι ἀεποτατ. ᾿ 

ἘΠ ἃς αντίφοκσις, ἀἰ ξξῖο 408: “Ο τγΑγ ΠῚ 4113 πὶ ρτᾶ; ἴς ξεττ,πρηῖ- 

Πκατιντ ἴῃ Ἰιοο. 
Οὐ ἄρα τό γι ἰδὼν γι πσεν Αχρλεις, 

ἰά εἢ. 
Ηος νΒὶ ςοπίροχίτοποη εἴν [πτλτι5 ΑςἈΠ1ες. 

Θοαττγατίτιπι οπὶτν ἀίςετε ναΐτ », πεπιρς 400} ἴα Βὶ5 ςδηίρεξ» 

ἐπάο!πεγῖτ. 

ΕΠ 8. ἔμφασις γ 411 ΔὨΪΠοΐ ςορίτατίοης νοδοσηςεῆτίαπι ἀἰᾶο 44- 

ἐϊτ, γΓ, 

αὐτεὶρ ὅτ᾽ εἰς ἵππον κριτι βαήνο μῆν ὃν καὶ μ᾽ Ἐ΄5εἰός. 
Ιά εῆ, 

ΑΠη ἐφίιπὶ ἀς(ςεπάοπῖος) Ἐπὶ ἢ τιχῖς Ἐρειι5. 
Τυπὶ επΐπι ἰπ01 κα τεζαἰνουῆν 5 «αὶ πτὰρ Πἰτ  ἀἸ πο ΠῚ ἀεεΐλτγαῦ: 

φ παη[ο δατοηι {Ππ4 οἴ, Παῖ δ᾽ ὑσεϑερμαῖϑη ξίφιθ' αἴκστι, (τὰ 

εἴ, Τοτὰς ἐπί πι οἰ δά τι5 ᾿πρυϊπεϊηςα τ.) Ροτ πος επϊαὶ 

πιαίΐογοαι ἐπιρμαἤη οἰξεπά τ, φιὸα τ ςπίοπν δάςο [ληρυΐης: 

αἰηαπι μιῆς νε ποι! αοτῖς. Αταὺς Βυτο  πιοάΐ ααϊάετῃ το - 

Ρἱ φυὶ πο νο καυτυγῦ Ηοπιοτγο βόεὶ μη. 



ΡΨ. Κ Ἀ 

ὭῈἜἙ. 9 ΘΟΙΕΨΕΝΝΕ ΑΘ ὙΠΕΛΉΠΟΟ ΠῚ Ὁ 

ΜΕ ΕΝ 9; 
εχ εοάοια Ρ]υτάτγοθο. 

ΤΌΈΑΜΥ 5. δἴιγθπη πιϊπὶ ἃς σας σοηῇετιιξιϊ σηῖ5 
[Ἢ] παπισατιοποϑ {τα αὐματα (μος εἴτ ἤσιιγα ) ἀρρεὶ- 

ἘΔ] ἰλπτατοῖ ρίς φιοαιις ΕΟ ΠΊΟΓΙ5 ΡΓΠηι18 ἱπιιοπογίτ, 
' Ῥοτγγὸ [οπεπια εἰ (εγπτο ἃ σοσπηπιιηὶ σοπίμοτι - 

ἀϊΐπε τεσοάθπβυογπαῖι5 ἔξιι ν ΕἸ Πτατὶς στατία (εοῦ- 
ἄππι φιαηάλπι Ηξττου πὶ πλυτάτι!δ, Ῥὶοςπάϊ ἤδηαιε γαγίςτα5 
οτατιοποπι ποπ  οἠ ἀπιν ἐπι πῖοτο ΠῚ 9 ἔς οτίαπι {{γ}π|πὶ ρτα- 
αοτοπὶ οἔῆςῖτ. Ν τ ἀυτοπι οἴτ,ιιδ ἃ Γογατα ιαίτατεῖι ἃς 
νἱπι Ἔστο  Ππτοϊπτεη ται. 

Τῃτοτ (ομόπιαᾶτα δυιτοῖτι σλεονασμῳῖ, ΠΟΠΠΙ ΠΩ 1Πὶ πλοῖγὶ σαι ν- 
εἴτιισο ντ πα Ποῦ» 

χρυσοῦ ἢ ς σας αἰϑυσεεις δέ τα πόϑτα τάλαντα. ἴά εἴ, 

Αὐτὶ αατοπι ἀρρεπάςης Ν]γ τος ἄσσοπι τοῖα ταΐςητα. 
ψοχ επἷπὶ σαντα μι Π|] δὰ [ἐπύατα ἔοι 5, Ἰοίτατ, ΕΠῚ ετίδιτι 

ιαπάο οτπάτις σαιία ἤτον, ᾽ 
Ηἶ μάλα δὴ τέϑγυκα Μενοιτίᾳ ἄλκιμος εἷς, 14 εἢ, 

(ετἴτὸ οπταῖπο σπποστιι5 εἰς Μεησεεὶ) Πγεηιίις Π]1115. 
οχ πδηαιις μφέλα Αττίσα σοα [ποτα ϊπε ἀἰοιιπ ας. 
ἹΝοππιπαιαπι νογὸ ῥ᾽ γῖθιις νοσιδιι5 Πση σλτιιπη γεΐοττ : αι: 

βρατα «᾿εἰόρασις ἀρρο! !ἀτιιγοντ αυιτη αἰ οἷτ ἧας ἀχαωών ργτο 
χαριὶ (Η!Π1ο5 Θτααρτισι ρτο Ογατςος) δζ βίμω Ηϑακλ εἰΐω ῥτὸ Η΄- 
ρακλέα(γίπι Ηετγοι!οαπι, τὸ Ἡστοι]ςοπι.) 

ΤΑῖτα νοτὸ ρογ πιιτζατίοποπι ἢ σιιτατὲ ἀἰοἰτοάϊιπι σοπἤμηςτᾶ ἔκτγιι- 
ἄυταπαη ἱπαοττίτ: ὃς ἀπ] οη μι ἴῃ πιςάϊο ἱπτεγροπίτ:αις ἤριι- 
τ υαξρβατὸν νοσάτατ. νῖ ἴῃ ΠΟΟ» 

Αἰματόεις. οἷν τίς τε χε ΟἹ ΧΤὶ τειδρον καὶ δ "δὸς, 
ΡτῸ ςο χιοί εἴϊτ,λέων ταιόρον καιτεδιυδώς : ἀρ ἀϊξξίοποπὶ 411 46 πὶ 
ᾧς ττδηίροπὶς ρογ τὐυρβατόν. ΑἸ] ιιάπάο γεγὸ τοτᾶπι ογάτι οηξ: 
ντῖπ ΒΟΟ) 

- Ἀργεῖοι ἢ μέγ᾽ ἴαχον ἀμφὶ 3 νέες 
Σρμερδαλέον κονείζησαν αὐ σόῤτων ὑπ᾽ Αἰχαιών, 
Μύϑον ἐπωνησαντες Οδυο τ Θ- ϑείοιο, 

Ὀτᾷο πάπηπε ογατίοηΐϑ οἵδ Αἰ ργεῖοι 2 μέγ᾽ ἴαχον, μον ἐπανησαντες 
Οἰδυφτὴθ- ϑείοιο, 

ἘϊυΓίεπι ἐρεοῖεῖ ἤρατα ςἢ αιηα: πειρεμύολιὶ γΟσατηΓ» ὃς τ Ζιαπάο 
εχττιπίοοιις αατάλν ΠΙΒ1] δὰ Ἰη{{Ἰτιισιιπὶ Ρογέϊηςητῖα ἰητοτ- 
{ἐγαπτατ : 4118: οτῇ αἷς οχήίπηατ» ταπχὸπ σοηίτταδτϊοηὶ πι}] 
ἀεςεάϊτοντ εἰ Ππ|4, 

Ναὴ μοὶ τόδε σκ ἢ τῆ ρον τὸ μὲν ὥποτε φύνλα ἡ ἔζοις 
Φύσει, ἐπτειδυὶ ποριῦτοι πὸ μίτυ ον ὄρεοσι Ἀέλϑιπεν, 

Οὐδ᾽ αἰαϑυλήσει αἱοὶ γδ ῥὰ ἐ χαλκὸς ὄλεψε, 4 ἢ, 

1αγο ρεῖ ἤος ἵσορτγιπη,4ιοα ηςς ἔο 1 ν}1 πες ν᾿[ο 5 
Ἀδπλος ργοάτιςες, ρο τ 4πὶ τγιιηςο 1{} 4 Δ επηρτιπι. 
ἽΝ τα ΠΙΡταπη {ΠΠ1π|5 ἔουγιπι οἴτοιαι νη άαις ταπε. 

δι σξτοτὰ συδειπηιε ἀς ἔσερίγο ἀϊοἰτ. Τἀπάςπι 404 ρτϊηοῖ- 
Ρίο φιαάτατ,πέοττ, 

Ἡῖτοτ᾽ αἰχιυλλῖθο,ποϑ ἐΐξ ἢ ἧας Ἀχαιῶν, 14 εἴξ, 

Θεττὸ οἱται οὐρίςτ Ρο ἀθπ ταγθα ΡοΪαίρα. 
ΤΙ δυτεπι ἀριιὰ οἰιπὶ ὃς παλρλογία ᾿ος οἰξ γε ροτιτῖο Αἰ ἐσυῖι5 ρᾶτ- 

τὶς οτατι οῃ 5φαισ Ρ᾽γίτι πη ν οςιιπὶ μα γεροτιηταγιαιις Πριι- 
τὰ εἴπ αἰαδίπλωσις ἀρ ΡΟ ]Δτιτ. 414} εἴς, 

τοῦ δ᾽ ἐγὼ αὐτί Ὁ. εἴμ, κὶ οἱ τουρὰ χε οας ἔοικεν. 
Εἰ πυρὶ χεῖρας δοινε, ῆν Θ- δ᾽ αἴϑων; σιδήρῳ, 1ά εἴ, 

Ἡμμης δάπιεγίις δο;4 "3615 Πτ λαιτηςα ἀοχετγα. 

ΕΠαταγα θα ἀδχενα ᾿Ἰσοτ,ν ἰς ἴσποα ἀσηΐαης ξογτὶ, 
᾿Ιφυαπάο νεγὸ ἱπτογίεν μεν αἱἰα αυισ άδιῃ,, ὃς ἐδάςπι τιιγίας 

τεροεταηταγινῖ ἴπ Ποῦ, 
Αἰ ὁ μ αἰϑίοατας μετεκίαϑε πὐλοθ᾽ ἐσγτας, 

Αἰϑίοενας, τοὶ δυχθοὶ δὺ δειία ταὶ ἐχάτοι ὁηων, ἰά οἵ, 

11|ς φυϊάςπι Δ τιῖο ρας απ τορτοςι! ᾿πἀς ςοἰςητς8, 
: Ατῇϊορας γο 1 αυι5 ἀτυΠ{ὁ5 ρατεῖθες οτθ 15. 
Ηἴσο δυτεπι ἤρεγα ποὺ (ΟΠ πὶ ἀϊσεπιῖς αβςέτιπη ἀςοίατγατ,ίςά ο- 

τῖδτ φἰἀττογαπὶ πτοιιοῖ. 
Εἰι ἐπι ρεποτγῖς οἰ ὃς ἐπονα φοραὶ , Ζιπαπι ἂΡ Τηἰτίο ΡΓατῖτηπὶ πηῶς: 

Ῥταγαπὶ ἐαάςπι ραττίσα!α γε ροείτιγ, συΠ1115 Χο ΠΊΡ πὶ ἀρὰ 
Ῥοοταπιῆιος εἴτ, 

Ἀτρει δ᾽ αὖ Σύμοδεν αἴγε τεεῖς νή ας ἐΐσας, 
Μιρειὶ ΑἸγλάνης εἷς Χαρρποῖο τ᾿ αγακ τος, 

Νιρειὶ ὃς καάλλιςτος αὐὴρ ὑπὸ ὕλιον ἦλθεν, 14 εἴ, 

ἸΝ γοι!ς γος δὺ πιὰ Πα 5 ἀπ χ1τ ὃς [ρίαν 
Νίγουις Αρίαια Οπαγορόσιις ροζεωτς ογ 6 α11}}8) 
ΝΙτγοὰὺς χιιο Ὑ τοίληι ν φηῖτ ἤθη ΡηΪσἑγῖοτ ἰτοσ. 

ἘΠτιε ἤπιιτετ ἃς ἢςς ἤσητα αβοέξαΣ πιοιϊεπάο ὃς Πιδι!! Ομ" 
ἢ τα ρογχιιδῆι ἔαπηη]ταιΐς. 
ΕΠ ργατεγϑα δριιά εἰχπὰ ἃς ἐπύνοσος 5 411: ἢτ ἡ!απ40. ἄτι 5 τος ἃς 

Σοιηΐηα ργοροπαϑηϑ [1418 » (επί ποπάμτῃ Παϊτογαά γεγμη- 

Οἰῇδβείμπι αὐτοπὶ ἔς μοπιατῖβ {{πππ|5 οἱς οτατιοηεπη νατίοσδζαση δί 

ΟΠ ν8ϑ 
4ιιε ποπλῖπεπι στοάς, Ἂς ἰςητοητία ἀεξξέξυπι σοπιρίετ ἐγείὶ 
1110 

Αἴρης τε βορτολοιγὸς, Εἶδες τ᾿ ἄμοτον μεμα ῶκ, 
Η' μὴρ ἔχοστι κυδὸι μὸν ὀῤαι δέκ δι γϊόπητος. 

Αρυς δ᾽ ἐν πτιλάμῃσι πελώρλον ἔγχϑ- μα. 1ἃ εἴ, 

Ἰνδτς μοπιῖοῖ δ, ἀφ 8. (ὐοπτεπτίο τί σ᾽ οί, 
Ηδας ετἴδηι ταγθαβ οἵστφας ΒΟΥ Π 14 πχιτα, 
Ῥλτ5 διτεῖῃ τηληῖθιι5 ρτασγδη στη ζοηοιεὶς μαίίαπν: 

Ρεγίριοιαπι τοάάογς. ἰ ᾿ 
Αἀ μας, ἴομετνα ἀρηᾷ ἢ] Ππ|πὶ εἰξ δ μοιοτέλδυτον., ἴῃ 4ιιο πιξπηθτα ἴπ 

γοςεβ ίοπο Πιπι ε5 ἀοἤπιης » εαἴάεπι ἰη ἥης (γ}1δ45 Βαθεπ- 
τῖδοντ εἴ, 

Χρὴ ξᾶνον παρεόντα φιλεῖν, ἡ ϑέλον τα 3 πέρ εἰν, 
Οὐλυμπὸν δ᾽ ,ἶϑε φασι τών ἐ δὸς ἀστραλὺ:ς αἰεὶ 
Εμμμα ὦ τ᾽ αἰέμοισι τιγείοσεται. ὅ΄ τί ποτ᾽ ὄμξρω 
Δάϊεται ὑἶτε χιὼν ὅπηπίλνα ται, ἰλλιαὶ μαῖλ᾽ αἴϑρη 
πέπτατωι αὐνέ φολθυ,λδυκη δι ἐλ δὲ διοφμᾶν αἴγλη. 

Οὐάπάο νετγὸ ἴῃ ποπλῖηᾶ αια: ΠπλΠΠἶτογ ἀεο!παπταγ, ρεγῖ οὐ [ετὶ 
πιέργα ἀοπυπατ,άψις ἴῃ εοάεπι σαίι ἢτ, ὁμοιόπωτον Ῥτορσῖξ 
πιιηοιράτατ, 4114} οἰ, 

τε ἔθνεα εἶσι μελιοσίαν ἀἰδινοίων, 
πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἹεὲ νέον ἐρχουβυ οἷν, 

Ργαἀιξξα διτοπὶ ὅς εἰς ΠπΉ}1α5 πλυ!τιιτι στατίος 8. γοἢρτατῖβ δὰ - 
ἀϊτιης οτατοηΐ. Οατεγὺπ ἐρεοίπαεη ἐπε τγῖας πτα οἶτοα ςῦ- 
Ροπείοποιι ἀδάϊτ, αιιοά (ρεμιιπιεγο ἀπιαδιι5 οτῖαττι Βρυτῖς 
ἵπ Πίάεπι γεγἤθιις εἹἙ νας ὨἸ λίγη ταῦ ἐασαναφορᾧ δι τιῇ ὀριοίο- 
τελέτως ντ ἴῃ 1110, 

Ἐδ οὖ τις δόρυ ϑηξ ἐῶνω, δ᾽ δὲ ἀσπίδα γεῶτω, 

Εὖ δέ τι: ἵτο ποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπύσδέεοσι, 

5.10 ἰδ 1ΠΠπ|4 (Ο]Ἰλα πιὰ σοητί ποῖα αι οἱ πούρασον ἀρ ΡΟ Ἰλτιῖτν ἢτ- 
ἅμς εχ ἀιυαθις ἀατ Ι ατῖθιι5 πη πη τς ρᾶτοϑ ἴητοῦ ἴς γοσο5 "νὰ 
Βεητίδιις. Ητιλι5 ν ογὸ Ἡ οπλογιΠῚ ῬτΙ ΠῚμΠ ΠῚ Δτο το πα εἴς ςο- 
{ὰτ, αὶ ἀϊχῖτν 

αὐἰδεῶνεν μ᾽) αὐνναϑει δεῖσαν δὲ ὑποδέχβοη, 
Μιωιϑμὸν εδὲ Κσοῤῥίψαι, φιλότητα δὲ ἐλ δ). 

(δά γεγὸ ἃς μας ἤριιγ παι] τ πῈ Ογηλτα5 ἴῃ ἀϊεεπάο μαδολι, 
ποιηϊηΐ οδίσασγιμ εἰ: 

Ροτγγὸ δαπάςπι ρσγατὶαπὶ ὃς παρϑνομασίαᾳ Βα ες, ]παπάο Ῥγατος πὸ- 
πιςπ ἀς αιο ἀρίτοτνα τυ οἱ ΠπΊ]ς Πτατίπι πτοάϊοο ρατῖο τα- 
τετςέζο {αδιππρίτατγιααὶς εἱς μος, 

Οὐσὲ γὸ ἐδὲ Δρύδρτος ποῖς,ἐρκτερὸς Λυκέεργος, 

Ἐς ἴῃ 1110: 

ΕταΠμά, 
ΤἸών ὅτοι Γι φρήν 9. ϑυὸς η' γεμόνδυεν. 

(ατετύτη ργαάϊξλα ἀυτ ρεῖ ΡΟ πα πλι11ν ΔῈ ῬῈΓ αἰτιτη ἡπεῖτι- 
Ρἴᾶπι (Ὁ βεπνατί τυιιτ ) Πσατατὸ ἀϊσιπταγ: 1 γετὸ ρεγ νοςὰ- 
δ. ἀοξς ἔξυπι, φιοτιμτι ὶὶ παπιογο ὃς τὰ ἤραγα ας ψυα: ὥλεις: 
Ψψις ἀρρϑ!]ατᾷτ » αιαπάο ετίδυθ οὐμ "7 αἰ ητια νοςείεμίις5 6Ξ 

Ργαάϊξξῖς ρατοττμαὶς εἰ, 
Δώδεκα μῖρ σιεὺ νηυσὶ πόλεις ἐλάποιξ αἰϑρώπαν, 
Πεζος σὺ ἐἰδεκοι φημί. 

Ὀςεῖ επὶπι ἀλαπείξα (ιν αὐτΑ Π 4 εχ ρτα αϊ ξεῖς5 1ητο ΠΠρῖτατ - 

{πᾷ φιοηιϊῖε ροῖ ἔλλειψιν, ἐς ςξξιπη)ἀ εἴτα. 
Εἷς οἰωγὸς ἄρις Ὁ. ἀμυω εάν πὶ πεέτρης. 

Πεεῖ δηΐσι νογῦιτη ὅξι. ττεπὶ ΠΟΟν, 
ὃ πόποι ὃ μοι ἄχϑ- μεγαλύτορφς λἰνείαο, ἐς ΕΠἰπὶ νειδιιπι ποέρεςτν 

γε} συμόέβηκεν τς «Πα Ἀμμ] πιο ί!. ᾿ 

Ταῖε οἱ οτίσατι ἀσευ δὲ τον, ΖΕ} ΠῚ οχίπλπτιῦ σι δεσμοι(τ εἴ οοης 

ἰππόϊξιοπος ) οτατίοποπι οοπίμηροητοβ. αιδά ποῃ [οἱ άπι 

ςεἰετγιτατίς ὑτατία ἄς, [ςἀ δὲ ἐπιρμαῇϑ αβεέϊα ρίεπα;. α116}5 

ει ΠΙΕ 

Τομῖν, ὡς ἐκόέλδυες, ὀῤαὶ δρυ μοὶ, φῴδιμ᾽ οϑυωεῦ, 
Εὐρρφμῆ» ἐν βϑοσησι τετυγμῖᾶμα δώματα Κίρκης. 

τῇ δἰ ἐπὶ πὶ ἃς σοπὶΠπεϑίο ἜχεπΊρτα οἰτρά 1 15 αι [οααϊτάτ,ςε- 

Τοντϊπγ πα ἐπα ητιατί Ομ πιο άπ τη 4Ὰς τ. 
ἘΠῚ τητοῦ ΓΠεπλᾶτα 14 σισηῖς αυοά Δσιωώτακτον ἀρρε !άτον 2 πὰὲ 

ὑμοίωσες: απ σοαἤμοτα (γα ξξανα ἢτ ϑμοία 14 εἰ» ἀϊυετίαγοά- 

ἀϊτύγαις νάτῖα τ γτ οτπατιιπὶ απ ν οὐ μζατεπι Θτατιοηὶ αἰοται; 

ἀμπὶ σοηἤιοτα αι άςπι {τιξξιιγα ποη νἸάοτατ εἴϊε αὐακόλπϑυ 

14 εἰ ἰηςοηίεηεης 5 [ς τε! ατῖο λὰ ρεσυ]ίατε 4 τὰρ ἴδπη. Βα- 

Ῥεῖ ἀκολυϑίαν,ἰά εἰ ςοηϊςαυςπαπι, ΟΟπεϊηρῖς ἀιτοπι ταμ]- 

τιξατί ατῃ 9 ααιππν ΠΟ ΠΎΪΩ1 Πὶ σα θη ογᾶ ΡΟΓΙΠΠΓΑΏΓΙΠΓ. φιαῖς ΕΣ 

κλυτὸς ἵπποδείμεια, τὸ κχλοτή, Ετ ϑῦλις ἐέρσηγρτο ϑηήλεια, Μετους 

Ῥε πδηηῖιε ξαγη ! το ξΐτο πα [ΠὨ] 115 ΡΤῸ ἔα πλ  πἰ πῖ8. ἜτΊΩ δ 

ντὶ 5 τὰ πα τᾶ τη ρτα Πα πτὶοσῚ115 δέ γεβειηεητιοτῖθιι. Νες τὰ - 

πιεη ἱπιπτοιἰςὸ, πες οἶττα σετταπὶ τλτοποα Βος Ἐεσογιηῖ: 

(εὰ φυτῶν ορίτινοτο ντοπάππι βμῖτ» αιοα εἴτ ἐχτγα σοτρ5 οὰὰτ 

ἦι 5 πτεητίο βεῦρατ, 111 ἡλπαιιε οἰτσα ΠΟΥΡῈ5 γεγίαπιυτοὐ ἐν 

γας ὃς ἡ μεγίλη 1 εἰτιπναροις ὃς πιάρηᾶ ν ἱτότα ὁ καλὸς, ὃς καὶ κα΄ 

λη ἱᾷ οἰτρρι οι ον ὃς ΡΌ γα, ἃς διπ τη οὐ!. Ἐχτγὰ φοτρις 
αὐτοτηγντ ἔγ 2 ξ:8.-.1 εἢ. οἹοΥῖο 5,8, δυτυχή »ἱὰ εἴξ » ἑογιηα- 

τι5. ΟΝ ἰποτία πη ργορτετ σοπηροΠτιίοπεπι νττιπαθς βοπὰβ 

αἀηηίττματο. Φεμογα τος οἶπι οπιηϊα σου ροἤία γτσίαις 56- 
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ἐαπαπ ῖ! 
Οἰἡπθο 

Ἰϊιν ἧ 

ΠΥ ιμαιρμεῖρι 
Ῥιριδοιη ἀι 
ΟἰΝμἰη αν 

ἐπρί ὦ 

ἱ Μοραῆ 

᾿ ἐπύβ., 

(μην ἀκ 

᾿ Ὶ 

ΤῊΝ ̓  

δυμναύχιι 
ἐπα ναί 
ἡϊαμω, καὶ 

ὑ ΝΣ 
ἐ ἰκαν τρίς 
ἐδωιηως 
ὼ τοργάνῃς, 

δῖε Ὀχΐκτη 

δθψμε ϊνης, 
"πβημι, 
ἀφμενζῳν δὲ 

ὃ ̓  χὰ ἴω τ Ππυρ μρρη 

μ ΠᾺ : 

ἝΝ 

ἴῃ, 

ΟΕ 



ΡῚ 

Ἵ ᾿ 
ἘΝ Ἂ 

ἔκ... ἘΣ. ΧΑ Ν Π 
δηπΝ ᾿ διδτῖ τοππιπηιπὶα ἤχατ Ργάτογοα ἈΠ) νογ δ πὶ Ὠγα οἴη ἃς 
Η ; ἔααπιϊηΐπο ποιλῖπε σΟΠΊΠΊμΠὶ {αἰ μιηρ ἔτιγ, ας ῬΑΣτΙςΙ ΡῚ11ΠῚ; 

φιδίςυ] Ἰπτιπῇ ργαιιαΐςετ: ντ ἴῃ πος, 
ἮΝ Ταρϑινιχαί τὲ ΕῚ ἐΐϑεο, ἀταλα φρρνέοντεξ, 

τὴ 
᾿ς Ὠυιχάλπι ετίαπι ἤπητ αιια: ργατοῦ ἀἰα]ςἑζοταπι ῬγορσίοταϊοπΊ, 

ΔΓ πιο γοΠη ταΠπ γος εΡ τι ΠῚ, ἶτογ ἂΌ οὸ αἰοιιητιτιιαὶς ἀξ, 
-ἰ να δὰ τε κίονας αὐτὸς 

Μακροῖς. 

ἐκ οὐἷ» Ασα ΠῚ δέ πιεττὶ φαιἃ Βα ποτα σὈΠΊΠΊΝτας , ντ ἰπ 
Οὐ» 

ἢ γχήμ. 
ἔῃ δ, 

φξ' 

ἡ Μοπηνης 

ἐἸιδοίννα, 
Διύρθν τοι ἡ ἐγὼ τέκνον φίλε τῶτο δίδωμι, 

Ὧτιπι επἰ πὶ ΠΟπΊςἢ τέκνον ΠΕ ΎῚ 115 Πτ Βεηοτὶϑ9οἱ (αι ηχὴς πηά- 
συϊίπυπι δίλε)ν οσοπι αἰ πγίγιιπι 44 Ῥογίο πη γε ογςης, σ᾽ πιὶΐα 

ες ἐπὶ δι {Ππ 4 αιιοά ἃ Πίοπε δὰ Νπετγοπὶ ἀἸοίτιιτ, 
; Ὑέϑλαϑε τέκνον ἐμὸν χὶ αὐάσεη,κηδουβοη αὐ, 
Ἐλπάεπι σιοαιιε γατίοηςπι μαθοῖ ἃς {Πι|4. 

Ηἶλϑε δ᾽ 55) ψυχὴ Θηζαίκ Ὑειρεσίαο, 
Σκῆ πῆ ορνέχων.. 

τοῖν 

πιο, γος ῃ 

“Εν 
5 

Ἱ 

ἐδ 
“μη ῃ Ῥαττί οἰ ρίππι πάπας ἐχαν( [4 εἰξιτεπεπβ)βοπ αὐ ψυχίω, πὰ λά δὲ 
βρη! τῖις σοτροτίϑοδος εἰ, αὐ ᾿ρῆπαι ΤΙ τοαπι,ασοστηοάλαιτ, ίς- 

ταπαιις οπἰπὶ πο 86 ἀϊξιλοηεπι, ἴς ἃ λα ἐι χιιοά Πρπιἤςατιιτ, 
τείριςοϊτο ντῖη ποΟ,) ᾿ 

Τιῶσιν ὀρίνϑνυι ϑυμὸς ἐμίγηϑεν 3 φάλαγγις 
ἐτρινὶ. Ἑλπόμζυοι αὐοοὶ γαῦ σιν ἀμύμονα Τιηλείωνα, 
τσ ίυχ πα. ΤΠ οπἰπι ἐλπύρμνοι ποη οἴιπὶ φαλαγγις οἵξ σου της πάι πὶ» {πὰ 

οὐπὶ ([δαιάϊτο)ανόρες, εχ φαΐθυς ΠΠ πὰ σοπίξλητ, 
Ῥτςτεγεᾶ δί (εσιπάτ1πὶ 4} 14π| γι Ομ ΠῚ ΡΈΠΟΓΑ ρογπηιτατιντ φυῇ 

ἀϊεῖτ» ΠΩ , 

τγεφέλυ δέ μιν ἀμφιζέξηκε Κυ αν ν᾽ τὸ μὴ ὑΐποτε ῥοϑτῖ, 

Οὐτὴ επἰτη νεφέλη δί γέφΘ΄ οἰτΓ ο πη Προϊ Πςατοηῖς Πητ, ὃς απτὰ 
γῆις εἴτε πουίης νεφέλη, τὶς ἑ τ τὴ τὸ ποι τγῖι 5 διοποτῖς ἱπτιι- 
1πτοντ φιονέφθ- ΠΙρι πιο ΠΠροτοταγ. ιΐς διισεπὶ ἐρεῖς Ππιΐ- 
1ες φιοάις Ἀἱ ἤηητ νεγία5. : 

τῶν δὶ ὅς τ᾽ ἐβνίϑιων πετεΐιο οὖ  ϑνεὰ πολλά, 
Χίωων, ἢ γεράνων, ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 

᾿ ᾿Εὐϑει καὶ ἔνϑοωι πούκίται αἰγαλλόυῆυα) «ατερύγιονὶ, 

Ἑτδη τι τισι σοηςγαῖς δι} 1ππὶ ποπῆσπ ἴῃ ΠΟΌΣΓΟ σάποῦξ Ργδ- 
ταῖΠίοι, (τοὶ γετείω αἶγας ἀεἰ πε ἐ]Π]}ἀταπὶ ἔρεςῖες ἴῃ παιβίηταυ 
{αδπηχηΐετ, γαγίις πειγγα! τοτ ἀπ ἔσττ γ Κλαγ γηϑὸν φιορκαϑηξογ. 
σαν : τεδάςης Υἱάεἰίςεῖ ᾿4 αιισα ρξποτγα ἐ Δα ττ ποιπηϊηὶ εοη- 
τςπῖτ. 

Νοη [οἱ] ἐπὶ δυτοπὶ ρεπιιβοίς ἃ δέ πιπηογιπι ροςῖα ἵς ρος ΘΟ ἤΊπ.}}- 
ταῖν γο!υτὶ αυλιπὶ ἀἰςἶτ, 

εἶν ἢ καὶ πληϑιὲ δὴ νῆας Αἰχωμων ὅσον οντο. 
-Φτωροίτῖο οἰπΊ βηρηίατί, ΡΙ αγαΐοπι (δία χῖτ, ἀπ πι τι ἀο]ςος 
τι δη[αιπι τηαρὶς αΠὰπι νοςοπὶ τεύριοἰτ. παπημε(πληϑις 1. πλι}}- 

τἴτιι4ο ) ἀρ ει ]ξῖοπε αι άσπι Ππρι Αγὶβ πιιπιετὶ οἵ 7 πλα]τος 
δατοπι πίε ςοπηρ᾽ εξεϊτατ. 

Ῥοτσο ἤπηι]ς εἰ ἃ ςοπέτγατ! ο,)4ι πο Ρ] μγα]ὶ ρτάροῖτο Πηρια- 
τὶς (δ᾽ ππρίτυγινττη μος, 

- οἱ δ) εἴλκεμον δ πρ ἔχοντες. Πρέοσω πᾶς πέτειται. 
Ὁιξιῖο επῖτη ταξ νοος 4ι!ἀςπὶ Ππρι]ατίς εἰξ,[εὰ ἄἀϊιπὶ δα ται τὶ- 

τιιάϊποτη τεξογτιιτοῖ ἀςπὶ ΡΟ ]εε ιιοὰ σαντες. Ἐληάεπὶ (Ομ οπια- 
ἐἰ5 ἔοσγηαπι ὅς {ΠΠπ64 μα οῖ, 

Οἱ Κα Πύλον Νυλή Θ- ἐὐκτίμϑνον το τολίε τοῦ 

τ ξον" τοὶ σ᾽ σὴ ϑινὶ ϑοιλάσσης ἱεροὶ ἐπ ζον, 
ΡΥ) πάπας ἱπτο! Πραπτατ. 
Εἰτ δριιά εἰιπι ὅς σαίατιπι πιιτατίονντ αυιηπι ΠουλΙ ΠατΙπ15 δί γο- 

ΤΑτάμ15 1π τα δι σοση Γ τά Π τα, 
Αὐταὶ ὁ αὗτε Θυές" Αγεμέμνονιλεῖ πα φορία ὃς 
πεφεληγεβέτει Ζεις, δι, 
Δὸς φίλ!θ-.ὁ γέρ μοι δοκέεις ὁ καίκις. 8. Αχαιών. 

ἐκοίο ἰϑχι, 

"αδ ΝΖ 0: 

οἰθαο ἰυ- 

»"".. 

κε πα: 
ἀμ ντῦ ΚΤ Ια" 

Δ οὐχ 

ογτι ἯΤΙΙ 

ἢ ἐμα!ηην!:- 

τοθα ΤΉ 

λῳ( μα 
δ τὰ 

Θεπίκίαις διιτεπι ὃς Γλατίτις ἐπ Βαϊ πιο ἀϊ οι πλειτάπτιτ, 
δε απρς ΕΝ Ἱρασὶ μὴ ἀρομάχιζιν ΑλέξανδρΘ- 9τεεἰδὴςΡτο οἦν σρώῶν. 5 
ἐς ᾿ Ἐσνιςο [Ππ|,ΗΠ δ ἀυτό τεταίυ στο εἷδὲ «πεῖ (Θ΄ γλαφυξρῖο, ΡΓΟ κὐξὰ σαν, 

Ἅτχχας πιιτατιοηὶς ἐ[ειιι5 σαι ἃ εἴν 5 φι ἃ πο πιιπατίμμδ» ἀσοιια- 
τῖτιμι5 ὃς νοσάτλιμις 4ιαπάλπι ἴητογ ἔς ςορῃδιίοποπὶ Βαβοτς 
νἱἀοδητιγ. Ῥτοίοτειπι πὶ ποίη ΠΕΊΣΓΠΙ5. ΒΟΠΟΤΙΣ » δζ 
ΡῬίεγδαις πιαίςα ἶπα ἃς ἐααπαϊ μπᾶ. τγὲ5 1ἴὸς οαίας Πιηῖΐες Βα 

θεαητ. δι πα  Πἶτογ διισοπι ἃς σεπί εἰ σες. ἐτιπὶ ἀάτῖιο αιιαπάδπὶ 
ΔΕβηίτατοπι Βαθεῖ, ᾿Δάτις ̓π ἀπι4}} οπτηΐιίπι ἡ σσιπι πιιπτετο 
ἀεργεβεηάίταγ. Ὅλο τονε Ἡσπιογὰ ἐαῇις δα ἱπηπλογῖτὸ 
Ῥιτεγ ςσοπἤιετιιάϊποσι πττεῖ. ἸΝΟΠ ΠΏ 64114 ΠῚ ν ΕΓΟ ΓΑΤΙΟΠ ΟΝ 

νέοι πὰ 
εἰν ἐᾷ, ἐϊιαῖὶ 

Ἢ θοῦ ἶτηη 

«κάι ἀϑδη 

αν ρίιμιμν- 
κοι 

᾿ ΜῊ ε 

ἡ μὰ “ιοηιις {{Έῖας πιμϑατίοπὶς ἱπιιομῖτο 415 Ροἤπτιντίη μος, ὕδι- 
Κατ ἘΣ στ μῆυοι πεδίοιο, ὃς ἴῃ Βοσ,δεέωρησσον πεδίοιο, 4ιοά ρεγῖπαξ εἢ 

μα" δ ἥ ἀῖας ἐπέων διαὶ τῷ πεθίν, Α 
Ὁ κΟΣ μὰ ουτεπη ἃς σαἤμιιπν ροτπιυτάτίο ἀραιὰ {Ππ|πὸ {ξ βαθεῖ, ἰπν- 

τε αἴαιις ροοπιατὶς ἐχογάϊονἱπ 4 δτι5 ργσροῆτο δοςιιίατίιος ᾿ 
ΠοΠΉ ποτίσῃ ξητᾺ τ: Δ] ΘὮ 5) 

Μίῶι εἰ εἰόῖε ϑεαὶ, Η Σ 
τὸ κυρ Αἰχαμοῖς ἄλη ἔϑυκός 

ΖΣτεπις ᾿ 
᾿ ῃ ΄ ε δ δι σα 

Ανδιορὶ μοι ἔννεπε μοίστε πολτέτρρ ποῦ)ος ἐ(ρολά πονὶ τλάγχῥην 

ΠῈ ΘΗΕΜ. ΗΟΜ. 1οο9 
ἘΠῚ οὐϊαπι φιιαπάο βοηίτίιο γεξειιπι ἰπίογι,ντ ἴῃ δος, 

Τῶν οἷ γερῦ βροτοί εἰδε, 

Μυΐτα ὃς 110 πιοάο ἢριιτατὲ ἀϊοϊττημαῖς εἴ ΠῸς, 
Φνμἱ γὲ ὦ χατὸμ εἷσαν υἰσδουῆυτα Κρονίωνα. 
Ἡΐματι τῷ ἐτε νηυσὶν ἐπ᾿ ὠχυπὸρρίτιν ἐ ζα)νον 

᾿Αργεῖοι, Τρώεσσι φίνον κὶ κῆρῳ φέρρντες, 
Αςιρρί των ὅλιδὲ. ἐ ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

Ηδῖς ἤπιὶς εἰν ἃς 14, : 
τὖ δι ἀγλαΐηφι πεποιϑιύξ, 
-ῥίμφ εἰ αὶ γρωτα φέρει, 

Ἑνὸς αι δεην (πευηάτσι νοεἴογς ἢ σοπ ηοϊτι ποῖ εχτοΐτ, (ἅ- 
4116 πΌη ἡτῆς τατίοης, δ᾽ χιιῖς οη αι Ῥατγτὶςῖρ᾽α πὶ νέα ἀΠο]-. 
υδζ, ΞΟ; [δ υςητιαπη ογατιοηὶς ἀορτῆς Ποῖ. δ᾽ συ! ἀςπὶ ὡςεά- 
π7ων Ἰάςτη νοι φιος ἴσράστε δὲ ἀεαιϑας ἰάετῃ ιιοι πέποιϑε, 
Ηἰς ὃς 1Π|4 πιητ αἔβηϊα, 

Οἱ 3. δυο σκόπελον, ὁ μὴ ἐἰρανὸν δὺ ριωὺ ἱκαίει. 
1τοῖπ : 

Τὼ ὃ διακρινϑέντε, ἐνῶ «Τ᾽ λαὸν Αἰ χανε 
ἩῚ ὁ δ᾽ ἐς Ὑρώων ὁμαυὲν κίᾳ, 

Νό «ηΐπιὶ τάτίοης στοῦ Παῖς ἐς ἀϊιοῦδιις αἰ ααϊδιὶς ἀϊξευτας,ηος 
πα  ΠατΙ πὶ δα τι ργαιροηατ,ᾶς ἐο ιοα Ἰρ[οΥετα νττ]4; ςδ- 
ὕλιης οἴ  ΟδΙδγυάϊο, οἴη πιιης οτὰτ ὁπίς ϑόηι5. ἐξἢεῖατ.: τὰ 
ἀπτοπὴ αιιοί ἐπ οτατίους σοηηηηιπς εἴτ. πι αἰ τυτα δτατῖα 111 
Δοτγγο,οπνίηὶ οὔδίςιιγιπη εἴς. Βεηΐῖαμε εἰ δὲ νδὶ «δἤι οοΠ1- 
ΤΉΛΗΪ Ργᾶιροιτον(ετπιοποιη ἀς ν πὸ ἐπξογτιντ ἰη μος; Ξ 
Ὄ Αἴαφα σ᾽ ἐζομήύω, γιραρώτερρς εν Οδυδτευ, 

ΟΠλλπιιπι Διιτο πὶ ἤρεςῖος ἱπητηὶιτατ, ἄτι (πρεπυξῆοῖο ἐοτηρα: 
τατἑυλτ πη Ῥγὸ Δ  Ο το τα παπᾶ ττι ροῖ ΒΥ ΡΟΣ Ο] τῃ, γῇἤιγρατ,γὲ 
στ ώτερος ὡς χα νδνάν. 

ἸΝοπηιπαιαπι νογὸ (ιροτίατίθαπι “τάς πὶ ργο ροῆτιυο : βουτῖ 
ος δυκαιύτοτος Κεντάύραν, Ἱα]ίς ἴῃ ΠΟΡ Πἰ δὲς φυϊάςτα τηὰς- 

ταῖῖο εἰς, ᾿ 
1π νογδὶξ δυτεπὶ ἢς πιστάτῖο: πιοάοτιτη ἀπο πη. νἰατὶ σὐυπὰ 

ἱπΗ ΠΙτίιπας ΡΓῸ ἱπηρογασῖιο (ὨΠΊρτιῖς ἔπ οτίτ. τ. : 
Θαρσών γἱωὦ Διόμηδες 57 Ὑ λώτοσι μάχεσθε Ριὸ κά χε. Αἰὐτϑηἀσδτιῦ 

ῬΓῸ Ὀρΐατη. ντ, 
Πληϑεὼ δ᾽ ἐκ αἱ ἐγὼ μυϑέσομαν δ᾽, δνομαγνσΡΓΟ μυϑυσοιήμξωυ ἃς ὁγο- 

βέδνααι; 

Ετ υἱοὶ {πὸ Ὀρτάξιινι8 ργὸ ἱπάϊςατημοιντ, 
Καὶ νύ καν ἔνϑ' ὕπύλοιτο ΑρηςῬΓΟ αἰπτώλοτο, 

ἱ ὙΠΠΊΡοταΠπΊ Δθτοπι πλιιτατῖο ἤτηαυι!πὶ ρτδίξης ρτὸ ἕατιτο ροῦ- 
τὰν ἔαστγίτιντ τη πος, Σ 

Ὑὼ δ᾽ ἐγ ὠὐέχύσω πρίν μὲν καὶ γῆρας ὄπεισι,ρτο ἐπελδύσεται : ΑἸξ [2 0.] 
Ριξτοτίιοιντ, 

ΕἾΘ᾽ υἴτοι πλιωυροὶ ἔσαν ἐππνετανοὶ; πολυ δ᾽ ὕδαν, 
Καλὸν τποκπορέει Ῥτο ἔῤῥεο, 

Αἷἰ ξαταγῆτη ργὸ ργίεητῖςντ 
σ᾽ μᾷ δὺ σορμῆόκ υὐκβοίονθ. οἱ σδ)᾽ αὐιόντος, 

Αὔτρτο φγατεγῖζο. 
᾿Δεΐδῳ μὴ διὴ παν ται ϑταὶ γ»μερτέα εἴπη, το εἶπε. 

Οἰὐυϊποτίαπη ἀϊατ μοἴεβ(ν ἐγ ογιιπι)δεριιι5 πγατᾶταγ, ὃς ραΓπυ λιῈ 
τπεάϊα ργὸ δέξίεῖς ροπιιητητεν Εἰ τὴ, 

ΕἌκοτο δ᾽ ἐκ κολφοῖο μέγε ξίφ 9. ἐἰλχο, 
1τα ΠῚ» ΠΥ Ν: κει 

Καϑυρωμῆν!8. Αἴσεν το ὀρ, 
ΙοΙππτάως ἀξξινιπν ρ τὸ ραίπιιο ν(ιτραζιιγ: τ, 

δωῤήσα τρί ποία χουσούάτον, ῬΤῸ δωρ ἔσυμαι. ἕν, ἃ 
Εἰ εἰϊαπι σετηςτε ἀμ οπιο Ὁ ΠΕΠΊΘΓῸΚ ἐπηαι τ 5 ΡΠ ΠΤΓΑοΓὴ ρδ᾽ 

Παρυ]αγὶ ροθατ, νους ἑῃ ἕὰ πη Π τὶ Γεγπιοις αἰ αἰλῖς ἄς (ς- 
Ἰρίο Ἰοψυϊγαγινο τί, , : 

ων άμόϑεν γε ϑεὰ δ υγιτερ Διὸς εἰπὲ χ᾿ ἡμῖν, ΡΓῸ ἐμέ, 

Εἰτ διυξέπι ἀρυνὶ {Π πὶ ὅς ρεγίο πατιιαὶ πτιται το  ίσιις γ 0 ιῖ- 
ἀεπι πιοῦν. 

Αδλλοι κῆρ γδ παὗτες ὅσοι ϑεοί εἰσ᾽ ἐν Ολ ύμιπτω 
Σοί τ᾿ δ)υπείϑσντω νὰ δὲδ'᾿ αὐ μεῶλνα εἶχοις Θ-, ; 

Μαΐεῖ πάπα αι} 41] οἵεπτ, ( ἵπτοῦ 05 δέ 68 ΡδοΓίσπά ογάδ᾽ 
4: Ἰοφιις Ρατα δα ]ὲ νεγαπαιις οχτα}ιτ δι δὅϑυπείϑεν παι ὃς δὲς 
διαν μεῶνὰ, 

Αἰϊο αἰτεῖν πτοίάο . 4υμῖτι πη ξιἔϊα τὰ Ρετίοπὰ ἀς αυα νεσθά 
(χες θαῖ;αθ αἰτοτα αἱ αἰτεσοσα τγδοβτιϊὰ αθὦ δες ροφὶ ρτος 
ῬΕΙὸ ποσιιϊπατίντιατατις ροῖ πα πιοῆπη αὐιάϊζοτόπο ἐποιιοι δὲ Δ- 
εἰτοσαϊπτοιϊ πος εἴν, ὙΠῸ: 

Εκτὼρ 2 Ὑρὥεσδιν ἐμε χὰ τ αχροΥ αἷύσας, 

Νιηυσὸν ὅξτου δύειϑτι ἐάν σ)᾿ ἔναραι βρ9 τότε τειν 
ὃν δ᾽ «ἢ ἐγοὺ ἀταὐδυϑεγεών ἑτέρωσε γροήσω, 

1ά εἢ, 

Ἠεᾶοτνοες "ποῖ εἶτά Τειοτος αριξάτγε δὰ 
Νατις σε χυυϊαίῆπε ππαῆτντ χιπίαιις στα ηςαδὸ 
(ιεπτ νογὸ τατίθε5 οὐ Γ ΠΑ Τη Ρτοςεὶι! ἧτε το ἐλ. 

Α παττάσίους πϑηιλῖς τταπῇροπτιιπι ἕςς τ 4 ταϊ πιο Π. 
{π|ρ νεγὸ οὐ! πὶ Πάτγατί πο) τῇ δπεςερφῇ (αρς ντίτιιε: τς 

᾿Αἀφί σε τίνλ θ. αὶ μάχης ἀκόρητον αὶ χαιοῖ. 

Τοπι.;- Οὔα4 



ἢ ᾿ 

ιν Τα 6 ΠΆΛΕ ΠΘΉ ΟΝ. Ἢ ΜΙ 
ἡγοτάτα δέ Ῥεγ παϊππείπ; πλῖ τατὶ Ὁ ΠῈ Ῥεγίοπατιπι νεῖται: ΠΟΙ ἐπ 

1110» 
- ἢ δὴ τοαισὶν ἐοἰκότες εἰγοδιὶ α δὲ 

Μυπιάχοις εἷς ἐτι μέλει πολε μα ἔργα. 

Ατρείδυ,σὺ δὲ 8᾽ ὡς τρὶν ἔχον ἀφεμφέα βελίω, ᾿ ΐ 

Αἰ χῶν Ἀργείοισι κ7) κρατερας ὑσμίνας... 

ἰά εἴ, 
Ἀεύοια ρυδτῖς ραγ οἷς τς ςοποῖοϑ νοῖϊτα 
τη Πρ  ἀ15»ιῖθι5 μαι σατο {ΡΤ 2519 {ΠῚ τά “1 
ΑΙ Αὐγιἀδοργίμϑ ν οἴ ατὶ σοι ΠΝ ἐγαβοπι πο 
Ῥεααῖρε Οταϊπρεηῖς πο ραξϊο ριιρπα ἱποιηάάι, 

ἘΠῚ δὲ αἰτα ὕποσεοφης (ρεςῖο5 ματι ίπιο ἀν ᾿Ν 
τυδείθίω δὴ ἐπι αἵ γνοίης ποτέρρισι μετείη, τ ὁ 

Ῥοπΐτηισ ἐπί π ΡΓΟ ἐκ αὖτις γγοίη, 
Ἐς ταγίτι 1» 
ὃ -ὀδιιὴ δ᾽ ἐδεῖα ὑπὸ κρητῆῇ ρος ὁδ' δει ᾿ 

Θεάσεσίᾳ, τὸ τ΄ αὐ ζ τοι ὕπο ε τα φίλον εν. 

Ῥασεὶοῖρὶϊς φασαις ἴοςο ν ουθϑγιη Ὑτίγαγιντ Βοῦ2. 
ἐγὶ κυανῷ Καρτσῴ βριϑομήμηγρτο βρίϑεται. 

δος ἱτεπι; 
ΕἾΘ᾽ οἱ γ εἰσέλασ αν ὠρὶν εἰδότες »τὸ ὡρὶν εἰ δέναι. 

Αττίςαϊος φιοσας προ ζοπιπιμγᾶτρτο Ροίεροπείιῖς ρισροίτὶ-: 

πο5 νΓαγρδηβῖνο 11» ΜΝ 
τοιὲ ἔτεκε Ζεφύρω ὁμέμῳ Αἴ'φ ἃ ποδιάφγη, 

1τεπ| 
Θάγιχ, ἰω οἱ ἀπώλεσε πιστὸς εἰ πῖρος. 4ἰιοά νἱοοιιστία ςτῖδπη 

φεοίάϊτ, ; ᾿ 

Ῥυαροίτίοηςς 4ισ ας λάαπςο πιοάαιπ ςοπιπιυζάγο (οἷος. γε, 

χϑιζὸς ἔζη μδὶ δαῖτα, ὕτο 52] δαῖτ. 

«τοι; 
ς΄ Νούσον αὶ φρατον αρσε χακίω. 

φιταλ τος ὃς ργαροπεϊοηὶ ἐάίτπι ποίη α]5 πο π Ρτορτῖαπι τηξεττ; 

νεῖ ἐΐτο, 
Μή πῶς νὸ δέκ γυύΐκτει υδροινήσωσι κα χεϑτω, το διὰ γυκχτθξι 

Νομμιηημαπὶ νογὸ ΡγαΡοΠ τίου ος ἀπ οτιντ; 
ας δ γε κεῖτ αἰχϑων ΓΟ κἰξὶ ὃς, 

Ἰτεῖὰ, 
- ποτιδέγ μῆν Ὁ’ εἴϊτι μὲν εἴπη,ρτο φ«εϑσείπῃ. 

Δάμᾶς τποάτιπι ὃς Αἰ145 ργξρο[τιίομες ράττῖπη ΠΟ πΊΣαῖ, ΡάΓ- 

εἶπα το ΠΠτν 

Αὐμοτδία οὔίατι αι: ἀαπι πιμτατ,άμτη 115 τα: Δ ἸΙοοιιπα ΠρηΙΕ- 
εαπτηϊοςο, (ἄς ἀς Ιοςο, ἱπά Πξεγξητεγ νεϊταγιντ 

Ὑ Τωγοὶ δ᾽ ἑτέρωσε καίϑιζον, ργο ἑτέρωξι, 
Ττε 1. 1 . ᾿ 

Αἴας δὲ ἐγζύϑεν ἤλϑον,ρτο ἐγῆξ, Ι 

(οαϊαπαϊιοηιίπι ετίδιτ πιιτατῖο ἀρὰ 4] 1ὰπ| ἔχτατ. αιιαῖς οἰ, 
ἀνῇ σ᾽’ ἔποτ᾽ ἔμικτο" χόλον 4) ἀλέεινε γιωυαγκθςρτο χόλον 

γ ἀλέεινς γιωναικός, ἶ 

Ατχις δας φιϊάεηι ἀϊ ] οηῖς [οπεππαῖα Πιητ, δας Ποη ΤΟ] πὶ 

Ροετα,γοτὴπι οτίαγη ογατίοη (οἸ ἄτα: (οτρτογεϑ νῇ [μητ. 

Οκτοτακη ἃς ἰς Βειπάταπι Γεπτοητία: ἐρεξοῖες. πιαίταν ἀραᾳ 1Π|π| 

ἤπτ : 4415 οἵδ ὃς Θεραγαφώγάσις, 1145 ἢξ αὐάηάο ΑἸ 1415 ᾿πτεγ 

πατταράμπι» 14 ργαάϊεῖτ αιιοά ἴῃ αἰτῖς ἀἴςεπᾶιϊ ἴσζαπι μάθει: 

Ποατ τὰ ΠΟΟν» ; 

Ηἰ τοι ἐϊσοδγε τρώτος γεύσεῶτο ὁ μελλέν, 
[τεπι; νι ᾿ς 

Ὡγπφώνησις αα]ς εἴ, ἑεχ ϑὲν δὲ τεγύπιθ- ἔγνω, 

ἘΠ᾿ ἃς τρρφωποποιΐς ἀριιά εἰνπὶ ἔγοι της ὃς ναί, τάς οΗΪ πὶ ὅς 
ἄλυτα ροτοηάς ΠΟ! οαπιέητός ἱπιγοάθοῖς, φαϊθιι5 δὲ ΟΠ 15 

βεποιὶδ ΠΊΟΓο5 ἀτττὶ δα τ: ρετ Ὁ πα γογο δεῖαπι ηα: πο ἔμητ, 
ἱπτογάϊιπη πη σίτιντν, 

Ἡῖκε ῥξγ᾽ οἰμώξειε γίρων ἱπιηλάτα Πρηλέιᾷ, 

ἘΠ᾿ δΔυτεπη(αρυ ἐ ἐἰιπι} 8 διατύωσις. Δοσιιταῖα τγαξιδτίο στογι 

δυς ἐαξξατιτη,αιτ 485 ἥπτιητ» ἀπτ ξατιγαγα πη; γτ 1ὰ φαοά ἀϊοὶ- 
τιτο ει ἀςητῖις γεδάατ. σεῖπτι Ηῖς. 

Αἰ, δρας μϑὺ κτείνασι,πόλχιν δὲ τε πόρ ἀμαϑύώει, 
τέχνα δὲ τ᾿ μοι ἄγυσι,βαϑυὑξώνοις τε γωνώκαξ, 

ϊᾷ εἴ, 
ςτογπαπτ Ματτε γίγος,  γθεπι ἀσραίοίτιιτ 'ρη15. 
Αἢ αἰ ἢ αδάποειητ Ργο ἐπὶ οἰπὶ πιατγῖθιις οπλῃς ΠῚ. 

Αντ δάταομεπάδπι πιο ςοτά 4 πὶ; 

δύσμορον, δῪ βιὰ πατηρ Κρονίδης Ἰϑὴ γίοχίδ. ἔθ ᾽ 
αἴσῃ ὧν αἐγαλἐῃ Φϑίσει κριοὶ πτολν ὅπηδοντει.. 

Ὑἷας π᾿ ὀνλυμβμοις, ἑλκυ ϑνεῖστις τε 9 ὑγατράξ, ἢ 
Κι ϑαλάμοις κεραὶ ζομῆμοις τὰ γὐσιὰ τέκνα τ 
Βανγλόμῆνα «ρρτὶ γαίῃ ον αἰνῇ δινϊοτῆτι, Ὁ 
Ε'λκδμῆψας τε νυοιὲ ὁλοῆς αὶ χερσὶν Αἰ χαϊών, 57 

Ηος εἰ, ἀδΥθα δεὰ ἕ 
Με πηιίσγιπης εχτγοπηδ ο. τε {π1 ἕατα ἴοπςξξαΣ τ΄ 
ΤΌΡΡΊτεν ᾿π ππϊ πεῖ: οτη σεύπογέ ταητ ἐσεσῖς 
Τόταιις πγαϊδ»οοοίίος βατοβογάρτα [ας ριις 11450 
ῬοΠΠατος πῃ πιο ς,4}ΠΠ| 05 ἀδηᾶσις ἕεύγα ἡ μ᾿ 
Τηξαπτοσατάφητϊς ἔεγὶ ςοτξαπηῖπς Ματτῖθ,. ὁ 

ἶ Ατφας πούς [βίας ἀσἀηξξᾶς Ποίτε Ρεϊαῖσοῦ Ὁ τ΄ 
ἙΠ ἂς εἰρωνεία ἀριι οἴχπη, ΓΕγ ΠΟ ρὲγ ὁ πεγαγι πὶ ( σαπὶ αιιδ αὶ 

το οσδὶὶ Ππγατί οπς)ςοητταγι άπ ἀξοίαταπο:ατι]ὲ εἴς πος ἂς 
ΟὮ}}}15. ΠΗ͂ 

Αὐλλ᾽ Οϑυα ἐδ, σιὼ σοΐ τε καὶ ϑμοισιν βασιλέι 
Φεκζέώνω γήεοσιν ἀλοξή σειν δῖον «ρ, 

Ἡδοοεϊτετη; 

ΜΠ 

εϑι 

τὐ δ᾽ Αἰχαιων ϑμον ἐχέ ὥνω 
Οἷς τις οἵ ἐπέοικε, καὶ ὃς βὰσιλδύτερός ὅξιν. ἱ 

1ὰ εἴ, . ὶ 
5641 δδτιίαίε τεσιπι σοη τος; δὲ Ὀπτηΐ : 
ΟΟπο το τοβατα,ηἷο ΡΟ ᾽άτ παθ δὲς Ἰσηξπι. Ἂν 

1τεπὶ, 
-αἴτιτα ἰοσατ ἱπῖον ΑΠΒΙιο5 

᾿ ΤρΡΙῚπὶ χυΐ ἀεσεαῖ 9. τέσπο 4υ] ἀρηΐοτηο. 
δεείατγαῖ εηὶπν Ἔαπὶ μαι Εις] ὲ ΔΙ Ππὶ τορμο αἰ σΠΙΟΓΟΠῚ ἔπ πδςς 

ταγατα, Αἴας Εἰς αυΐάςπι πους ετ,αμαπάσ ἈΠ Πμς ἴς ἐχτος 
τεητιατ,γτ σοπτιϑτίδπι [μι] εχ τ πιλτοποτι ργασοατ, ΑἸτας δα δος 
τοι, 40 υἷος [δ ηιιοπηρίαπι πηαχἰ πὲ Ἰδιιάατγε Πυπυ τ, αι 
τοιογᾶ νἸτ ρει ες, Αταιιε μος εἴς φυοά ἀριά ΗἨσπτετιπι ἃ Το 
Ἰεσπιαςβο ἀϊοϊτατγ, ᾿ 

Αἰντίνο ἡ μϑὺ καλὰ ποιτὴρ ὡς, κήδει ὅθ, 
Ιηἰπλῖσο πάπας 41 οἴ) Ταηημαπὶ ΡάτοΥ ΕΠ ταις πὶς οἰγα5, Ἐξ 
ταγίι,φαα πο αιῖς ἱγτι 4 απ άϊ σταξῖα αἰτόγαπι ἐχτο Πίτοντ ΡΓΟΣ 
εἰ; ΠΉΡΙΕ: 78 

Ἡ μάλα Τηλέμα χίθ- φόνον κμᾶν μερμηρίζει, ἀπὰς 
Ἠ τινας ἄξει ἀμέυτορας ἐκ Πυλν ἡμαϑόεντοῦ; 
Η΄ νύ κε ἐκ Σπαρτηϑεν, ἐπεὶ νύ πὴρ οἴεται αἰνώς. 

Ἰά εἢ, [9 
Τεϊοπιαςδις ἐς ἔοι μδυά ἀπ᾽ ὲ ποθῖς πδ ἀϊτατατο 
Αὐχι] πὶ οχ 5ρδιτα σοροη ΡΥ Π (αἰιε ἀϊίεγτίθ,. Ὁ 
Μαΐτιιτα πάηαιις ΠΡῚ τγίδιτ Πιπιίταις δάο᾽ οἴσεπθ,. 

ἘΠ ὃς στεῤκασιμιὸς, ἡ τα ά3τη τῆς εἰρωνείας [ρεςῖε8΄» ἀιᾶ πάο 413 Ρεῖ. 
ἐοπτγατίμτα ΑἸ τοι σοπα τ αηογιπατι Ππιαϊαῖ - φμεπηλἀπιο δ 
ΑΟἩΠΠ165. 

τοῖσι μϑ ἔμπεϑα κεῖται ἐμεῦ σ᾽ ἐπὸ μους Αἰ χαμῖν 
Εἵλετ᾽ ,ὐχί δ᾽ ἄλοχον ϑυρμσρέαγτῇ αἰδιώύων, 

τερπεώνω. 
Ἰά εἴ, 

54 Πτ|ὰ πιαηφηῖ ΠΠ|5 ἢ ἀοπα ἔξ γπίι8 ΑςΔΠ}ες 
Μιιπέγς ρτἱπιαταγο!ῖςεῖ 111 στατα πτ Υ̓ΧΟΓ 
Αττῖάς, σιη] ητια ἀσουπιθεπϑ [6 οὐ] ἕζετ ἀὐηδητοτ. Ξ 

Ηἰς δη»γ»οία μαι αἰ ΠπΜ]Π1ς εἴτ... φασὶ ΑἸΤα ΡΕΓ αἰλιιά ὀχ μι δεῖς 
4ι4|ε εἰ ἡτιά, ἡ 

Νιωῦ υἱὲ διὴ μολλα πάγχυ Μέλόύϑτε νύκτα φυλάξείς, 
Εὐνῇ ὡὴ μαλακὰ καταλέγμβυ Θ',ὡς ἐπέοικεν. ᾿ 

14 εἢ, Ἢ ᾿ ͵ 
Αὐτγᾷ ποξξϊς εγῖα οο 5, ΠΡ] άταιιε Μετ ἢΐ; 
[ῃ τοπογο {ἔγατο σα ἰταπς,Π ει! πιαχὶτῖς5 Ποτο 5. 

Ψιπέξαπι πάπας ἃς αΠροηαπι,'π σα 1}1 ἀε!Ἰσαῖο (Ὀπιπιῖπαὰ «Δ 
Ῥετς ἀϊεῖτ. , 

Ψψηι: οἢ [κρεπαπιοῖο ὃς τῇ υὐϑρζλῃ, ας γ οτίτατο [ιρετᾶς ππΐδ 
τασι ν ἐμεπγοητία οὐξεπάϊτιντ, μ 

Λϑυκότερρι χίονξ᾽ γϑείειν δι αὐέμοισιν ὁμιοῖοι,, 
14 εἴ, ' 

τὰ Ηἰς σαπάοτς πίτιοπι [πρεγαητ,οσίμ σι Ααιδ]οπεπ,.. 
Ηιυμυίπιοαὶ τγορὶς δὲ ἤρατὶς Ἡοσπεγις ἴτὰ ν[α5 εἴν δι λἀ ροῖῖε- ὦ 

τος Υἔμπι εὐπάθπι τγαπτηϊπε,, γε οὐ μπο ἱπρθητοπι ρἸοτίλπ 
Ὁ οπιηΐθιι5 πχοτῖτὸ τοροστεῖ, ᾿ 

ΩΝ 
(ιιρί ιος 
ΠΤ ν 

ἐρηγίμδι 
τι λίην 
εἴα ἰομῖ 

γοιὸ ΠΡΌ 
τοηίαίγμιδη 
δμιαίαιας 
{ικητ κνείσι 
[85 εὐἰπ δι 
ἀκῖς 

Ὁ 

ἣ ι᾿ῶν ἀϊ 

μιά 
εἰωϑ!οκϑιοι 

μμιβυπεω, 
δια λα 

Ῥοήα μον δὲ 

Κοϊαμὺ υοὴ 
(υπηυμιηβειυὲ 

δὲ} 

ἤρυγάν, ἐ 
ἀπ κι ὦ 

᾿ εὐνορυοίὶ { 

γῆι, 
μι ηροχδον 
ἰγίνινγεταρι 

μὶ ψίέῃ δ ΕΥῚ 

ἢ έν, 

ΠῚ νὩ 

ΟἿ ἱππόρη, 
Ῥιοπηνει δῇ 
οἷδιώδ, ΓΝ 

διοὶ ΓΝ 

Ἰρπῦα την ΤῊ 

ἅ δῷ 
μὰ καλὰ ἐν 

δια ος τηρὶ 
υ χ ὑηις, 
ἐνμηῖθ ἰγτιοβο) 

δε ὁ ἐς 

δαιωίριι,, 
διδιωρωι 
νδ ἰπρὴ 
διέ 

ἀδνομς Ἂ 
δὰ ἐμ. ἃ ΗΝ 

ΟΝ 
ΝΣ 

ΠΝ 



οὐδ σιν αν 

ΤΟΣ ΤῊ 

τἰπιν, Γ 

Βασι 1 

πες ἢ 
᾿ ΑΝ ἜΣ ΠΣ 

ΟΣ ἢ, πῃ 

εὐϊσῦν, 
ὙΠ) 
 γϑαβοέ 
ἐπ ιχναιθα 

ἱ υώ 

ΘΡΙΑ ὉΙ.Ὲ Οὐπ ας 
ΘῈ 

δος 
σαι 

ΚΟ Ν τρί, ὅς Ὀϊαϊςέζος ἴῃ πτᾶπιις τταζο, ἴπης- 
Δαπ ΤΩ] ΕΪ Οπγηἐττη ἀπ Δ ητὶ ΠΠπτς {τι}, ἐπ 
4υῖθιι5 ὃς ΡΙα!οροπ. τολη. ἰδογαιῖτ, ἃς ΤτΥ- 
Ρβοη Οτγᾶιπατί εις, ὃς 411} πταϊτῖν αι ϊδως πλὰ]- 
τισι ἴἢ {δ γῖς {π|41} ὃς ἐ χογοϊτατ ομἐσ ξαϊτΝ ὃ 

᾿ ἄσπι αἰιτετη αι ἤριατη ἴπ μυης νίϑιις ἀϊξ το- 
ται περότιιπι νηἰα ΓΟ τ (ας ἰά[ο ππατὶς ποτιῖπὶ ἔσοῖτ. Ν ες 
Ριιτες πος ἀϊσοπάϊς Ηἰς εχ [ίπιατο 11 τἀ τηὰ σηὶ ἀς ποδῖς ἰὸ 
401. 1πρῈϊα ΕὨ ΠΠ| (ἐσ πάϊτιπι ΠΥ Πλππ οτδτοτειη , πιο! ]ςλιις 
δας πλαΐτιιπν ἤσιις Ράτιιπη μαίρετ : ἱητο ΠΠεξξιις Διιτε πη 5. οἱ] 
ἀνα ἐτυχιττι, πα τι5: τ] ρατΠ ΠΊ Ράτι5. ΝΟ π ἰρίταγ ποτα [Δ11- 
ἐδητες 5 6605 Υἱγο5 τῇ πᾶς ράττε ἀσοιίἴπαιι : ἐειὶ ἀπαϊςὶ οὐ πὶ 
ἤτς, ρἰατγῖς [μεΐεπτεβ αιιᾶπι ἱρίος ν οτίτατο πη αιοτηδάἀπιοάιιπι 
ὅς ΡΙατο ΡΒ ΟΌρμιι5 Πππιπηι5 αἰτ. Τρ ρίζα Αττῖςας εἴοςιι- 
τι οη 5 τρια απι σοηγϊοιπὶ Αὐπορμάηεπὶ ργαροπεητες.. ὅς 
Ὑιιογἀια.Τοτίρτοτγοσι ὃί ὁτάτογεπι. Ιοηΐοα ἀυτοπὶ ΗΊΡΡο- 
στατοῖα 9 Ιοποῖη ΗΔ] σαγηαοιιηΊ, ὅς Ἡεγοάοτιιπη. Ποία 
νετὸ, Τατγεητίπιιπι Ατοῖταπι 5 ὃς Τ᾿ πεοοτίτιμσι φιΐ ΒιιςοΙ τα 
ποηίστιρῆτ. ΑΞ οἹ τς α, ΑἸ σαι πη :ξοτίλη ἀς ἀϊαἰ ςξξῖς ἀδιιη Δὲ τγα- 
ἐπδιιοτγέπηιις. δὶ 4ι] ἃ νεγὸ ὃς ἃ ποδὶς ρεγ οδ᾽]οηθηῦ οπλ (5 
Βιετγῖτ νυ ποη ἤπη}}1 [4 στὴ ππίης ἀϊσηϊπι ἀριιά θεπίρηοϑ : αὖ 11-- 
115 επῖπι ΡΙμιτα οπι 2 Γαητ 5 ποῖς διιτοπὶ ρδυςα ξοττὸ πο 
ἀϊοςηταγ, 

ἘΣ ΤΑ ΓΡΕ ΟΤῚῚ 8. 

Ταἱείμιις οἷς Ιἀϊοπηα Ππρας τ ν εἰ Π Ια εξξι5 εἰς ἀϊξεῖο ῥτὸ- 
Ρτΐτιπε οματγαδέζογοπι ἕογιηαα: οἰτεπάςης. [οπῖσα ἀρ ρε] [ατὰ 

εἴτα τοης ΠΟ ΑΡΟΙ Ἰη15,8ς Οτειίς Ετεσμγβεῖ ἢ] τς: ιια ἔς Σῖα 
μήτ Ηοπιεσιιβ. ! 

Ατεῖοα αυτοπὶ ἂὸ Ατι ϊάς Ογαβαὶ Π]1ὰ,4ιΑ (ογίρητ Ατ ορηδη, 
Τοτῖςδ,ἃὰ Ῥοτο Ης]]ςηΐ 5.41 (ογιρίῖς ΤΠ θοοτ. 
πο ςα,α Αλοῖο ΗεἰΙςηῖ5.4ια ἰογῖρίτ Αἰσαις. 
Οοπηπλιῃϊ5, 4114 Οπηπο5 ντἱπιιγ, ἰςἀ ὅς ΓΙΠάΑτι5 ἢδο νἢι5 οἰ, 

ΕΑ ΓΕΘ ΚἊΙΝῸΟ να. 

Δ ληρεῖς γ Αττῖςα ἰοςυτῖο ὃς ἤριιγας γτ μάυίον μαίνῃ: οἵτ ε- 
Δ ηἱπὶ Αττῖσα ἰἀϊοπηα ᾿σουιτοη 5» οὐἰπὶ ἀϊχεγὶς γαπι: Ἰηξοττα 
νεγθιηγαοἀὰ τς ἀςάϊιςατητ, ντ ὕζριον ὑφρίζεες, ὃς φυγίω φϑ."- 

γῆς, 
τισιν ἐπτραγατίπῖς Ατεῖοὶ ργὸ Γαδ τῖπξς δ περατιῖ8::δζ τιιγ 5 

ἀρ{ἰ5 ἐπιροτγάτιρτο ἱπάοδειῖς. δέ 1{{ππ|5 σα! 6 πὶ 114 Ατἰο- 
Ῥάαπ. ἴπ ἰερίξετα: Οοτοτῖβ ἴλοτγα σοίτδητιθι5 τηατγοηῖ5 ἐχεπι- 
ἴση. 

μὴ ψειίσον ὡξιῶῦ τῆς δηιέσης ἐλπίδος, 

Ῥτο μὴ ψδίσῃς. 
ΤΠ απτεῖη Μοπαπάοτ, 
Οἵ, ὅτι ποίησον, 
Ῥτο ποιήσεις. 5:4 ὃς Ἑμτῖρὶ 4, τα Ροἷν ἀοτὶ τγα σοι 411) 
ΟἿῶν οὐ ἃ διοίσον, 
Ῥτο δρρσεις ν[ἀγρδιῖξ, 
Τῶν παῖον, ἀριιὰ Τ μιν ἀϊάςπι οἰγοιιπῆςχα ρεπυ εἴ πιᾶ Δοςορτιπι 

εἴς, ὃς δριιά Ατἰβορμαποπι ἐπ ΤΕο πιορμοτίαζιιῇς, ὦ γωρ- 
κες ὧν αρήξετ᾽ καὶ πονλίω) βοίω ς- ὅσετε γὰὺ τιροποιῖον: Ετ ΡιτΟ ρεῚ 4π8]ο- 

δῖλπι ἰος πιαρὶς ἀριιὰ ᾿ρίος ἢς ργοξεστγι τοι ἃ τρίτηγτρεταῖαν: 
δ ἐρρὲ ἐραῖον:[πο οτίλιη ἃ τρρπὶ τρρπαῖον. 

Ἐτ μοῖθ. εἰγοιηῆςχα ρεπυϊτῖπια ργοξεταητ,ντ ρα Ἡοπλεγ. 
Ὡἰς ἀεὶ ἃ ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς εἰς ἃ ὁμοῖον, 

Ἐς εἰ δυδίοριπι, παπὶ ηιια Ρετ οἰ. ἤιρτὰ ἀτι5 (γ 115 ποπ ἀρ- 
Ῥε!Πατίμδροσιαῖα ἐπ Ραμα τῖπιᾶ οἰγοιπβεξξιιητιιγ. τ γιλοῖθ.) 
μοῦ, ἐτερρῖθ..παιντοῖθ-: ἢς ὃς ὁμοῖθ-, διιρτὰ ἀιι45 (γ 1405 τα- 
τπεη ἀϊξξιπι εἴοργορτοτγ κλοιδςοφλοιός, αὐ ἀίτιπη εἴς ποι ἀρρεἰ- 
Ἰατὶαανργορτογ κλοιοὺς ΠΟΠΊΘΗ 1115 : 

5εὰ δμωθ- ἴῃ δητοροηιτίπηά Δοιίταγ (εξιπάϊιπι σΟΠΊΠΊΠΟΠῚ 

ςοη[ποτιιάΐ ποτα, 
Ψετεῖς Ατεῖςα σεπιοάὸ ἴα τοπιοάὸ ἴῃ ξιπᾶπι Ρτο ϑεόλασσδυ, ϑεέλατ- 

τὰν ἀἰςεῖτ: ὃ, ργὸ σευπλον, τεύτλον: ὃς ΡΓΟ συμφοραλ»ξυμφοραῦ. νεῖ- 

εἰσ αθτοπι σ᾿ ἴῃ ξοἰπ 115 θα: ἃ σιὼ ργαροβτίοης ἱποῖρίθητ) ὅς 
ςοπιροῆτίς ταπεὶπι αἰ πἸοηῖθιις. ὅς ̓ ρίἃ σιωῦρεγ (ς πη ξ γετίι- 
τὰ : ντν 

ετέμιδε ξιως 
ταῦτ᾽ αἶα, Ατεῖςα Ἰοοιεῖο εἴτιρτο διὰ ταύτα, 
Ὀςβείμητ.π, ργαροπιίοηςϑ ἀριά Ατεῖσος,ἤςῃς ὅς ἀριιά Ηοπιετ, 

ΑΙ ΘΕ ἈΝ ΞΕΓ Ὁ 

ἈΠ ΡΟ 
: 

Ὡ΄ οἱ ϑ μαῤ ἄντὸ δέμας τυρὸς αἰϑομβύοιο, 
Ριοὶν «ὦ ἐμοὶ χοντο ρου ὡς πίο ἐπενμοντο ἁπαιτα, Ἐς ἀριυιά Ατὶ- 

[τορ]νλπ. γ᾽ ωμὰν ἐμιῶνρτο κ᾿᾿ γνώμίω ἐμιω Ἐς Τριεγά, ἴῃ 3.81- 
ἴον ἢ σλεῖςτον ὅμιλον Ὑἶκ᾽ ψιλών εἶργον τὸ μὴ ὠρφεξίογτας Τἧῥ ὅπλαν 
ταὶ ἐγίις τὸς πόλεως κακουργεῖν:ρΓο διὰ τὸ μιὰ κακουργεῖν, ( “ποτα - 
τεῖ ἀυτοηι ἀσξς ἕξις Ατεϊςοτιπι {τ τ τ κα ϑ' ἑκοίσ ἐν ἀςοιὴ ἡμώ- 
Εχν:κ ἐν βραχ εἰ, ἐτιρΡ]ς χαιρεῖ ν οἱ λόγῳ ἐν ἀκαρῶ, Ετ, : 

Εἶδ᾽ αἴγε μίω πείρησαι ἵνα γνῶσι κὶ εἷσε, 

Ὀεεῖ βέλει, Αἰ στα, εἰ βέλει ,παειρήθητι, 
κα κέηῆων ἀμφοτέρῃσι: 
Ὡς εἴ ταῖς χερσί, 
Ετ δριιά Αγηϊορ, 
Πόϑεν βρρεῦ με ὠρόσέλαζεν ὦ, αἴ ηοζκληςι 
Ῥεῖ οηΐηι φωνη νοὶ ὀσμή, 

Αττίσοτιιπη Διτέ οἰδ ποπηϊ πατίμιπὶ ργο σϑητιο ἀσοίροτς ἔντ 4: 
Ριιὰ ΑὐΠΠορ]ιάπειι ἴῃ ΤΥ ἰἴγατο, εἰρνυΐμον σ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐν- 
ϑεύδε βελϑυστι δια σῖν αὶ αἰοὶ πράγματος φαύλε 5 δ δευσι χἡὐ ἀγ. ἥκουσιν, 
ΡΓΟ δεηθέντος ἃς ΤΆ πιον ἀ.ἴη 4. κυρωϑὲν 3 ἐδὲν ἐκ πὶ διαφυραῖ δατηνίκρὲ 
χρὶ ὁρμά ὥτιρνυκτὸς τ᾽ Κγηγγυοιΐνης ἐχώρησαν ἐπ οἴκε ετο Κυρω ϑέντος; 

Βλήχώῶνα ΡΕΓ βιποη ρετγ ργοξεγιης Ατεῖοὶ, 
Δάος δὲ γαὺς γᾶς απα εχ Ἰρήι5, Μενεέλαθ., Ὡρωτεσίλα Θ- ; ἃς ἴῃ Βεποτέ 

ὉΠΊΠἰΑ ΠιιοΣ ΠῸΚ ΡΟ αἰ] ροτ ἕως οβογαητ,νε Μευέλαιθι, ρω- 
τεσίλεως νεὼς λεώς, ἀςς ΠΠΠλητ ἀτοπὶ οσπχηΐὰ Ρεγ Οδ᾽ςἐξίοποπα σ, 
ντ Μενέλεω, τῷ Νικολεώ, 

Βλέπος ἀἸοιητ ργὸ βλέμμαιντ ἀρὰ Ατἰξορἢ: 
Ὡς ἔς τῶτο ὠττικὸν βλέπος. 

Ἐς Βος Αιτίςιιπι αἰαπιεῖο ἤξερε πῃ εοάοιη πιοπιδγο αὐ φοη ιπ- 
ξεοπεπι,νῖ εἰξ ἰμπεηῖγε ἂδριι ΡΙατοπεπι ὅς Ααιορβδηςπ;γὲ 
1π Δαίθιις. 

Η΄ 3 ἐλλαὶ αὐ εἰξερημωϑεῖσ᾽ δῤ ἡ μιρι ςἔλαϑεν, 
Ατεϊσθγιτ ἀιιτοπι δὲ Ποο»ἐν ρτα! Οἰτίοπεπῃ δι εἰς ἐοπῆσιετς οὖ 

ξιεαϊτιο ντ εἰς νΕ] ἐν δου : δα ριιτο Ηἷς ἀςεῆς ρτγαροἤτίομος 
ΔΟΠΊΪ Πα τ.»αμαἰς οἵϊ δὲ μος ἐν διδεισκοίλυς 

Διτοότγιπι εξ πο γοίροπάςγς δητεσθάεητί δες, να Τ πμοΥ ἃ. 1 3: 
᾿ου τη ἴῃ ρτβμοὶ ρῖο 9κ. εἰ υὐὸ σὺμᾷῃ καὶ πεῖρα. εἰ 5. μὴ ατυχὰ - 
ναοῖς εἰπεῖν ναῦς τὰ ἀϑρᾳ δοιυδω,, κὶ τείχν καϑελ εἶν : μυὴ φτειϑομῆμοις ἢ 

πολεμεῖν : ἀεείξ δηΐπι καλωὶς ἀλεῖη, Ἐπ Η πιεῖ, Αλλ εἰ μὴν δώσουσε 

γίεας μεγάϑυμοι ἀχαρί: 
Ῥεοίς παύσομαιον οἱ ἡσυχάσωιρτο πρέσβειαν ρεσβάυπιν: ΡΓῸ κρταιζε- 

λἰμὴ, ακτα ζόλησιν:ὃζ ΡΥῸ ἀγείαἑλο αἰ γάπυσιν ἀἸςιιητ: ὃς πιᾶρὶς ζατε- 

τὶ 5 ΤΊΝογ 4. ὃς ἰος ποιιετη Ῥ πογα ἴτοτ δὲ Αττίσιπι ἡ γτ ἀρὰ 
Ποεπιοίτῃςεη ὑμεῖς δ) ὁ δῆμος κα ϑιηᾶδε ὀκνὲνδι,ρ δ μῆοι. ἃς Η οπιοΓ. 
ὡς φάσου ἡ πλυϑιξ. 

Ἰτϑηὶ ἐδὲν ἀλιίἀογο Αἰτίςογιη εἶἴοντ ΤαμοΥ ἃ. «. ἤϑνυεσκον 3... οὗ 
μῷ ἀμελείᾳ οἱ ἢ καὶ «τυ ϑεραπέυσμῆνοι ἐντε ἐσὲ ἐγ κατέςη ἴαμῳᾳ, ὡς εἰ-- 
πεῖν, ὅτι χρη ὡεςσφέρρντας ὠφελεῖν. Ρι ο ὐἐσέν. 

Νοιιῖ ἃς δος ἀϊσετων εἰθ1,άιςοτς ορταζίμα Ργο ἱπάϊςατι5, δ 
εῇ Αττίσογα πη, τ Τ μον 414. ταὶ σκάφη μὴ ἀχ᾿ εἷλκον αὐαδονμῆνοι ἢ 
γεωγ ας καταδυσειαν: ΡΓΟ κατέδυον. 

Ετ ντὶ τῷ ἐδὲν μιαῖλλον ῥτὸ ἐς Αττῖςα Πη στα ποτα. {ταΐῖ πὶ ἐπί πὶ Βῖ- 
-Ποιέσιις ᾿η [εοπ ἃ. δ, αἶτε ἐσίβυλαὶ νἐς Ὗ αττικίω πελοπονν»σίων ἐσὲν 

μάδλον ἄὺ αἰϑίωναϊοις ἐπανίςα σαντο ἐκ ἀπανίτασ αν, το τη δένδειθ- 

ἀϊσστιγ ἀροά ᾿ρίος,ντ Τ᾿ μπιον ἃ. κ' ρώτα μἰ πὗξες αὐρῶσαν αὐεδὰ 
τοῖς δένδρεσιν, α ἔκονψεν τῷ μηδένα τι οξιέγα. Ἐς ΠΟ η. 

Δενόρέω ἐφεζόθβυοι Ἡ εἴτα Διιτειη γε έξιις δὲν δοΘ-: δι Ηςἔξίτοτ δένόρεος. 
ἀάτίιιιι5 δένόξεϊτ ἃς τ πιεταρὶ αἰπηισι, δενδρέῳ, 

Ἐτρτο ξααπυϊπίπ!5 πιά [σα] πο τλμπι ΠΟ ΠΊΣΩ ΠῚ Ὑτα αταγ ἀϊξεϊοηΐς 
Βιι5,8. Ηοπηογ. Καυτὸς ἱπποδοίμεια, 

ἃς ἀριιά Εἰιτίρ. ᾿π Ἠεςιθᾶ. 
τὸ δ αὖ χίαν παρᾶλε ςγεἰγγελϑεῖσεε μϑι ἡυνώΘρτο ρνυψα; 

Ετ ρτο εἶσαι ἡμέραι ὁσημέραι ἀϊοιιητ: ὃς ΡτῸ μόλις μόγις; 
το ἀλτίιιο ἀπιδητ ἀςοιίατιυεπηον τ Τ ΒΟΥ ἃ. εἴτέ σε τούτων αὐέσκει) 

πέριπε αὐ δρα πιςτὸν ὅπη ϑείλα ἤων Ῥτὸ σὺ, τ ϑορῇοςΟυ γδὸ μ᾽ αὐἑσκεέ 
γλώσσα' σου τεϑιγμῆρν. ΡΟ καὶ γάρ μοι ὃζ [14 1: φηϊᾶς ἰηΠΠίτὰ εογ 
4118: ἀἸς πλυ5 Ἔχ οπηρ᾽λυδί ἀρμά οπρετ. δ ὁπιηο5 Ατείος [1π- 
βὰς αἰϊέζοτ 8. γηύφτουῖιι5 γδέξι!5 ναῦς. ἴῃ εν ογεοητοβ δῶ ὁ ρα - 
{11 ἢ) ὦ ΠΊᾶΘΏΙΙ ΠῚ Ρτοάιιςεηταβονεθς (ςτἰ δυιης ὃς Ῥγοξογιητ: 

Οεαπϊτιμποτιιην 4} ὃς ἃ τεξξἰς ἴῃ εἰς βμητ, Θ΄ ργοάυουητ Ατεὶςὶ, γε 
«τἥλέως ὅζ οἴνεως. {{Ππ|4 ι1ἴς ΠΊ» 

ἢ ἀχιλεῦ πήλεθ. ἰὲ μέγα φέρτατ᾽ ἀχαιων:αρινά Ροεῖά5 [τυ ; σΦπις 
ταιη 5 οἰἘ ΠΠπριιας. 

Τὸ ὀλύειν αἰοτοινγἀϊσιιοτ ντ Αγ πορΒ,ἰπ Αὐΐθας, 
Μ τω «ρα τί καὶ δὲν αὐυύτομδμο, 

Τοπι,Σ, 04 ᾿} 



: ᾿ ν᾿ 

τ, -" γὼ τ ἃ ᾿Ὶ ΓΟ Ν 

1διΣ ΟΝ ΠΝ 
ἊΣ : Ὶ Ὥ 

πὶ Τὴμιογά τὴ 3.8. ποτ εἶ τι θμρο ὀθύ τειν μέννει ἀθπξαγλό μον. | 
1η αυϊοιίάαιη ἀϊέτιοαΐδας αἀδαατιντ τουτοῦ τούτον; ἐτυσὲ, νοΐ, 
ἀἶνη εὐἰδαν νοιθιμὰ αδαμάατε ἀρ ς05 σοσῃ Οτιξ πλεῖ οΥῖ ἀρυά 
-Ττὰογ ἃ ἴη οἔζαμο .κὴ τὸ μα ἐπ᾽ ἐν εἰνους δῇ), αἴκθετοὶ ἡ βιωότεροι 
ὑσοϑινησκοιεν, Ἢ 

ΑΘ]ατίοποϑ τῷ ε Ατυϊσογιιπι ἴππτ ργορτια! δ τοΐρῶν οπῖπι ἀϊσῦτ ρτὸ 
ἐπαίρων. Γαπσ αὶ αυέξιη ἐθο 9 αι ὃς Ποτιιπι, ὃς ἄβοἴα πὶ απ. 
Ῥτο κλαίειν κλάειν ἀἰσιιητέρτο ποιοί γυποεῖγ:ρ γῸ ποιυμει ποῆμας 4 

Ὡὲ ς οὐίανα ἀριϊᾷ ςος (Προγασιιπάατο [Ὁ] τπὶ οἴζοντ ἴῃ οέζαμο ἔε- 
εἰς Τππον ἀϊάος ᾿πτιοπίτησ. 

Καὶ γὸ ὡς αὖ τοῖς δὲν ἔμελε χοιίσεδει ρτο αὐτοῖς. 
Εἰς ργαροπιίοποιῃ ἐς ἀϊσμητ,ἐς χρύσαν:ες ποπρίδα ργΟοτθητο5 5) δὲ 

ἴοοο ωϑὺς, ὧς γυατηγνς ἃ ϑεὸν ἀϊσοητοβγᾶς ὡς ἢ διδασικαλονρ το. 
φρὸς δ ϑεὸν, δζ ποὺς ὃ διδώπεοαλον, 

Ῥαιτῖςι!]» ὅ Ῥτὸ δὴ [δρίαις ντιιατετιντ ἴῃ οὗξαιο : Κεφαλα οεῶτες» 
μάλιςα ὃ ὡς υἱδείη αὐτοῖς ἃ ἀλκυζια δίω κα ταγαγρῦσι, καὶ μιὴ ἃ αὐτὸν 

ἡ πρόπον δηνοκρᾳτουυΐηοις βασιλέα τὸ ξύμμαχον ἔχάν νῦὺ πελοποννησίων ὃ 

αἰέκγνεθα! ΕἸ ἐαὶτπ μόλισα 3,,8ς πελοποννησέων Ἄν ρτο δὰ ἃ Τ Ι- 
᾿ ργά,νίαγρατα Πιητ. 
ἯΙ οτίαιῃ. δὲ φασι ατθιο ὃς γδέξο ντιιησιγ ργο ΟὈ] ̓ αιιὰ σοπίξειι- 

Αἰσποιντ ἴα οὐϊαιοῦτ ἤτον ἀ. ϑμνλοις γδὸ οπειντες οἱ τῷ δήμου ὑπό- 
πως τρρσήεσαν. αἷς μετε χοντεί τιγα Τα) γεγμυνυβοών: Ῥτὸ μετέχοντὸς 
σιν “Ὧν γεγγρηυίσων. τη τοττῖο νογὸ τεέξο ρτὸ ρεηίτγιιο ἢς ν [5 
εἴ οἱ 9 ἀϑίωαοι καὶ πολυ ὕστερον κἀτωπλϑύσαντες ὡς ἑώρων, αἰσήχει- 
λαν αἱ φβετηγίρτο ΤΡ ἀϑιυαΐων κα ταπλδυσαντῶν, ἘΪΟΠΊΘΓ 5» 

Ὁ ὃ. δύο σκόπελο!,ο' μὴ ἐρκνὸν ὄυρὸ ἀμφὶς ἱκάνει, Ἐς ΡΠ οἴτγατας ἴῃ. 
νἕτι5 ΘορἈ ΠΑ, ὁ τρωτεις ὦ φείρι(θ»τὸ ϑοιόοε τὸ ἑλλίω κόν. ποὶ- 
λαὴ μὲ ἀυτὰὶ κὶ πολυ εἰδεῖς αἱ ἐμορφαῖ. ἸΕΘτῊ δείμονες 3 μετέωρφι ἡμέρᾳ 

, ὅ3ῃ τιῇ πείϑ οι τῷ υἱοὐ πενϑούσιν:ρ τ μετεώρων δ' αἰμόνων, 
Ἑτρτο ρατεῖς! 115.» Αττίοῖεν ἐσ δὲ να πξιιτ: ὃς ῥσὸ νοτθ 15 ν Το  ΠΠπὶ 

Ῥατεὶοῖρεῖς τντ Ὑμπογ ἀτά.6 3 χριματίσαι τὸ ἀφεὶς, »το ὁ 5 ἀφῆκε 
τ χξμσιτι στί μθυίθ.: 
Ἑτὴ αι άδι ἀριά Ατιϊσοϑοντ ἴῃ οἕέζαιο ὙΒιογ ἃ. ὡς τῇ ἰδέα πολέ- 

μου μείζον- ν ὑπὸ τ πολεμίων ἐκ ἑκαὶ νη Ὡϑὸς τῷ χιμῆλι ὄγγος, 
δυλὰ σουλιπέξιομεγυρτο πογτατῖιο ἔδρα ροπαητγ,νε ἀριιά Ηο- 

ΠΊΘΓΙΙΠῚ. 
αἰγλεΐ γὲ μηκέτι ταῦτα χεγώθα. 

Ἐς δοοΐροτς δος ίλεῖιλοϑ οα τς Ρτὸ ΒΡ Στ11115 Ατοσοτγαπι οἱξ ργος 
ΡΤ Πι:ν τ, ) 

Μήτε συὶ τόν δὲ ἀγεῦδός πὸ ἐὼν ἐστότηρεο κούρίώτρτο Σσο τουσες 
ἙἘερτσοίετγγε νϑοαάτῖίος ργο ἸΝοπυϊ ματι. 5:ν ἔν 
Μεφεληγερὲ τὰ ζειὲιρτὸ νεφεληγερέτης. 

ἘἈσραρησητίμιτι ΑΙ του ΠΓ ΠΤ περατίοπε ςσοπτγατί απ» Ατεϊςὰ 
Ῥτο αἐῃιπιβγίοης βοιίταγ Γμμον ἃ.1.3.}}Ὸ σύμεα χοι μὴν τοὶ ἐς 
ομυδ ῖϑα ἐν Ὁ) χῳ τοι ψουκώσει “Ἶν ἐνλψωΐων, Ῥτο ἐλδυϑερείᾳ, 

Ἐπ Ηοπλετιις. 
Ἐ᾿πεὶ αὶ υἱν ἰφανοϑτετος βάλ αἰχεηων: 

Ῥτο ανόρεῖ Ὁ». : 
Ἐχὶμ Εαεπιηΐπο σόποτο δ συ] 4 ἀϊσενο σοηἤιειιτο » ᾿πάς ἱηξεῖς- 

τε πευτειαι ποὺ δά νοσεπὶ [ἀ ά Πρηϊβοαταιη τγείριοϊςηζεβ: 
νῖ Ηοιλετγιῖ. ἷ 

Νεφέλη δὲ μιν εἐἰμφιζέβηνε κυανέη. 
πὸ υἱὺ ἔποτε λήγει. 

αϑδιἰηταλίτοντ αὐ νέφίϑ- τοίαταπι. Ἐπ Τυογἄ. 
αὶ γύσίθ. τρίτιν ἡ ρξατο γγυέϑχ τοῖς ἐϑ'μυαίοις, κεηδυῖνον υδὺ τοήτερον πολ-- 

λα χόσεεγιοι πεσμῆνψαι κὶ αὐ χῇ μνοντ ὧν ὄνοις χωρίοις, 

Χεγόρῆνον ἰατο ἰτοτε[ρ οἴςη5 δά νόσημφ. 
Ατεδιὶς ἴῃ εἰ ρ ἰπγα! ες πὶ εἰς ροτ ᾿ς Γογι διιηε,ντ βασιλές,ἱππῆς. Ἐτ 

γοττιης εἰ ἀϊρΒεΒοηρῚ ε ἰὴ ἡ ατογάτπι ἃ ὃς ε Δα [ογὶ Ρἄτγντ ρτο 
᾿ς χλεῖδοι ἐλ ΐα:δὲ ῬτῸ ποσείσαον, ποσυΐ ἴχοον. ᾿ 
Ἐτ- περατίοποπι Ππρογηδοιδιη ἴωρο ἀςοϊρίππτ. ὑὰ ΤΉΠΟΥ 4. 1ῃ 

2.8 ιπστ. ὠμὸν τὸ βέλδυμοι χὴ μέγα πόλιν ὁλίω διαφϑεῖραι, η) αὶ ἐδὸ αἡπέοις. 
ῬῖῸ «ἰδοὺ «δ εὐ τίοις, 

ἙςΉοπιοι. Οὐ μὰ γδ Σπόγλωνα δεὶ φίλον, Ἐτ 
Μ κ νύτοι αὶ χραίσμιῃ σκῆ τῇ ρον. 

Ἐι εοηίαειτπιι ἴπερο περατοῖ οι ντίνν 1 ΠΠ|4, ἀσαγορ δύω σοι ἰὴ 
ποιεέῖν:ρτο ὠποιγορδύω σοι ποιεῖν. Ἐπ᾿ ΤἼςοΙ Οριισονὺ ὃν αὶ Ὡρρδ' ὠσομῆν 
ἰδὲ καϑυβοίσομδ χὰ μοὶ «δὸ ὑτὴρ αφετῆς πῇ αὐδιρὴς ἀγώνας, κὶ πεὶ παλαὶ - 

, σμίαταις ᾿ 
Ἐτ τρὸς αθτιπάαγο μὲς (οἱ ει,ντ ΤΊ λον ἁ, ἡ ὡρῆς αὐ ἥδ᾽ δ᾽ αϑίωυων 

ἐγηύετο ρτο ἐὐ ἣν τ ἰϑίχυαζων, τ ΑΡἀτ οη τοναῦται γδ ἀρεταὶ τρὶς 
βίαν ἐχασι κτῶ μμαι.Ὁτο (ξΐαν. 

διιροτιαοιία νοιὸ κἡ Οοπἰτηέξῖο ἀρῃὰ εο5:8ς Βα 15 ἰηΠηΐτα ἐχᾶ- 
Ῥίᾳ οἱ τπιοοῖτς : τατῖαι εαΐαν ἐὰ τογτῖο οἱ νιάετε πος ντϑη- 
ἔεπε Τ μας. 11 οηῖπὶ οἱ ἢ φόξῳ πολλαὶ πεφοίν μδύοι, πότε ἐν τῇ πὸ - 
λα ἃ δσπόπλοιι πάρεσνδῦα ζοντό τε αἷς εἰ κὸν τῶ νῆες 

᾿Ατείςογωαπι εἰ ἢ ΡΠ ἤτας ἀςοϊροῖς ρτὸ Ῥγεπα τις τῆν α Ππ4 
παυϑενυὴ ναὶ στόν ϑεν 95. ὃς 1ρ ρτιναϊτίαα ρτο Ροεῇπμϊ5, γε, 

ων ὦ κα τεϑΐλατο μοζόν, 

Ῥτο «ὦ γιω ηκεῖον ἐϑηλαξε μαξυν. 
᾿Αςοιίατίιος ἀοοίρετο ρτὸ Θεμϊτἰμίδεντ ἩςΠοδα5, 

Οἷν τε δια, 

ἔτο τῷ δὐ ὃ, Εν ΤΙ β3ο], ὁ θυμὸς ἔφτω σῷ χϑ' μόνε τῷ οδεως, δὲ ν᾿ εἶξο 'ἴπεσες 

ΑΙ 

Ύ ΕἸΟὟΪ 
δ νὰ, 

“ 

πνν φ ΝΑ ἐλ τοι γι δοτας Ῥτο δὲ κὶ τινίδ- εἰξέπεσες, ΠΡ δε ἢ ᾿ ἡ ιοὐαμον 

“ Οομἰπδινογιον οτίαηι Π ἀρ τη οητῖς δὲ Αἴ 14 Δ σπηθῆτα ἱη ἀπο ἡνδέελρῥιῖ 
ντρῖο ἐβυλόμιω ἠβελομίωτρτο ἐδιυρεί μέ ἡ δυιαμίνρτο ἘΠ κί μον 

νη δι. ΤΕ τοι δ νη κοῖς υῇ ΔΎΝΥ αὐν: μον 

Ἐτ σοπηραγατλια ργὸ ΠπῈρ ΠσΡιι5 ἀσοῖρισπε,ντ Τ Βυον 4.1π3.8 1 να 
«δὲ γδ ἄφισα μῆροις ἐν τοῖς πολεμίοις χἡ συριμοιχίαν ἃ ωρὶν Χτολιπονταςῦ ρέει 

οἱ δεξα'υἵνοι κοι ϑ' ὅσον μᾶῦ ἀφνλοιμῦται ὧν δον , ἐἰχυσι, νομίζοντες ἡ ᾿ αὐδο 
τορρόδτας Τ ωρθ τῷ φίλων, χείρφις ἐγ ται. ]εὶς «ἢ. τὸ χείρρις το καὶ Ἶ ἡμαυ α 

κοιξ, Ἐς Η οι. ζεθ πείτερ ὄ τοι σεῖο ϑεών ἐλοώτερος ὁ Θ., τ᾿ ΤΠοοί ον νκοαδω μα 
Τεύπιοης ἴῃ ΟΠΥΜΕΙ πάτα], αὐ ὥστ ἐκ “ἦν χρηστοτέρων ὅλϑε τοὶ κὺ- Ἧ 
πηροὶ τω καὶ ιν “Ἶδ χυποιρὼν ἐπανελϑεῖν τῶ χεησ' τύτερρε, Στὸ γὸ Δ χρα- ΕΓ δον 
ὧν ἥλϑε τὠ λυπηρᾷ, "" ΠΩ 

διιροτίατιο ὑτὸ Οοπηραγατίπο ἔσρειν δὲ εαΐαι ἀἰσεηάμτη ϑηειὸς- ταν 
δέτερον «ταὐπων: ἀϊσην ϑνειωδέςτατον. ; ἤκο ἐν οὐδ! 

Οὐ ρτο οἐ γειιηειγνν εἶτ υατῃ ἀἰοιιητ, του δυμα,τοὔγκλημο,ταμ-, αν 
παλιν, ᾿ ἤν τ, εὐϑωρύδοσι 

Ἀεέζοϑ δὲ δοοιπτἰτ5 συ δ! τεῦ Ῥτοξογιητιντ, ἧς δλδ' αἴας δεύτε. ν πἸΉ Σ 
ρὸν σὲ πυρφστφωγώ, ᾿ ω μὐνην μὲ 

Δετισογαπι ετίαπη ἀϊςετε, ὧν ἐΐπαϑεν οἰργίω εχ : ρτο ὐὐαρ ὧν ἔπαϑεν; ἐν κίε 
οχτγϊηίεςιις ἀσόορτα τρ Ργαροπτιίοης. ἀξ ρικεῖιον 

Ατυϊοὲ ργοξογαητιιν ροτ ἡ ἀἰρμτμοπρηπη Ρα πο σιιπι 2ιῬΡογίοης, εν πα 
ντ ζιλωτὸς. ἔσει το ἔσῃ. δὲ λαβὲ ρτο λαξε, ε΄ ἜΝ ῃ 

Αττεϊσοτιπι οὐδ ἃς ἦδειν ργὃ ῥδ εις ἐτετυ ᾧ είν, ρ τὸ ἐτετύφειςνταητιις 
οἶα ἴι ΡΠ Γ]μα πη ρογ ς τὶς, ρτῖπη 5 Ρογοπῖς ργὸ τοστλῖβ. 

Ῥγο Ασσαίατίιο, Οοπίτιτιηοι δοσίρέπηειντ Αὐἰορἤδη, 

ΠΝ 
κασι 

ἡγιίνθινιαι 
ΕὩς σιυετρίζη “ κεφαλῆςορτο ἢ κεφαλίω, Ἵ φεϑί 

Ετ ὅ21 κα κεφαλίω πεσεῖν καταχοίρα, ἀϊσπς Ατεῖοὶ ποπ ἀϊ 1 ἢπι., [οὰ ΤΠ 
(δ νῆο δοσφύταςντ ΡΙπάλτιι5,οἱ μὴ) καταχαξα δεσμοῖσε δέδενται: ᾿ ἢ ὐλὼ 
Ῥτο δ} κεφαλύώ, ᾿ ἐῶν κοΠον 

Ατεΐσουιν ἀυτοπι ὃς ρ᾽τιγα 1 Παρ τῖτοῦ ργοπιϊητίατς, φαορι- ΠΣ 
αὐτπηοάϊιι ρτὸ (δ λακεδιιμμὀνίοις, ἀΐςοτο ὃ λακεσαίμογα, γε Οἵα - ; ἣν 
τοῦ ἴπ ΡΒ ρρὶς, [δὰ ταπυοὴ παίΐονα, ρ το παΐονας, ἡκεδιοίωα, ᾿ 

Ατισογ. ετίαπι ἀΐςενο βαδεσία ὃς αὐυς οἰα, ΡΟ βά δὲς ἐον ὃς αἰρς ον. Μεμι θη πι 
Ετ Τπιρετήτιια ἀρ ςος ἐς ποιπητιντ ἀρὰ ΑἸ τόρ, Ἡνν ᾿ 

εἶ ζεῦ διΐ τε τα κὶ κατίατα «πάντα χῇν τηρηίκιιν , 

Σκευΐστι ἄγω μ᾽ δῇ ὠϑλιώτειτον ἀςςὮ οὨΐτπι ποίησον, αἱ! πη25 βετο, ΤῊΝ 
μϑϑα ὁ Τίκοσ, Βόλετον Ατιϊοὲ ἀΐσιιοτς ἤμο βυαιιοά πο5 βόλζιτον ἀϊοἰπημ5,ν14οΠ το 

κόφρφγ,1. {Ἐδτοτι5. 
Ατεῖσυστη ετίδτν ϑέλει ργὸ διεώαται: γὲ ῬΙΑτο, τὸ χωρία ἐ δὲν μ' ἐϑέλεν 

οἱδικπὶ πλέρδε 

ΠΝ 
διδάσκειν. " ἰμε ηρυ στα 

Εν ργὸ Ἀςέξο Αςοιηαἤϊιπνεγεῖνς Ατ ορ .ἴη Αἰὐῖδιι5. ΩΝ 
ΩὩ:ς τὸ δεινον γε ἃ κήρυκα ὃ αἴϑα βρρεξὺ οἱ χόμϑνον ̓  εἰ μηιδέποτε τὰν τώ σε : Πρ τιῆ τος υχῖα 

παλιν, ν Ππί ἐν 

Ῥζο δεινὸν γε εἰ μὴ νος ἥσει πάλιν ὁ κήρυξ ὁ πῆρα βρρεδὸ οἰχόμβυ Ὁ, ἷ (υπἰ ἤθη κοῦ 

Ῥτο κράμέίω κορομζίω ἀϊοιπιῖμος ἐπγεταλιμὲ εαῖσι ἐχ μᾶς Ρι ρ 11 - αἰδηνοεν ον 
145 μεθειαι!. ὰ Ἰυῤεώο 

Ατεϊοοτιπι οτίαπι ἀΐςογο σῷ ϑράσοις, τ᾽ «Ἰαιδείας, ρτῸ ὦ «ἢ δ ερέσοιεγφεῦ ᾿θἰπσνειε 
τὶ αὐασείας. Ἐτ ἀριιὰ ΑὐἸπορῖι. ΑΝ γον διν τικιύπι 

Τὺ κυ στιν 
ΠῚ τΡΓΩ ἴον 

δοωώῳ 
(ρμηπεί σύκα 
Ἰοπὰ ϑπσιε 

α ζεδαϊ λεπτότητος “ὙΠ φρενών. 
Ετ ντὶ Ραγτὶςιρὶϊς ργο Νουα πί μια, νη απ. ΑἸ ΠΟΡΕ. 

Εἴπω τι "ἶμ᾽ εἰωϑῦ τῶν ὦ δέαποτα: 

Ρίο “ν᾽ ἐθίμων,Ετ Ἡ οπιογ. 
Τὸν δ᾽ αὖ συλέμαχι Θ- πετνυυῖν 9- αὐτίον ἔυδα, ἣἝ 

Ῥτο φιγυτύς, ) . ΩΝ θηρΝ δὲ 

Ατεϊσοτγιπι δτίδην μας ἰοφιιεπάϊ ξογωτα, εἰπὲ τόν δε, ρτΟ εἰπὲ αὐοὶ Φ ὀὠ [(Ἄ[πηούπρα σαν 
δὲ. ΑὙἸ ΟΡ Δη Αἰ βατ. ϑηαὶ νι χένε εἶ σοι δοκεῖ δ λακεδαίμονο αὐς 6 Ποῤνίε πὶ 
τὸν ὅτῳ σρόπῳ σοὺ φίλον, ἤγριιωυ αὗρὰ “ἥδ᾽ χακεδαιμονίων αὐτῆ. δ; ̓ διονύνράν αι 

Ατεϊςσοτιιπι οτίαμι πλεῖν, ργο πλέον: ἃζ χὔλ, ὃς πῴμαλα, ας ἡ] ὅς. 1] Τήκοίῆμι, 
Ἐξ ροόπετε καὶ [πῃρογυδοιύτηνντ ΑὙ ΠΌΡΕ, ἴῃ Β απ 5,0 χρύμεατει ταῖς Ἔ. εἰ βεπὶ τι 

αὐτιπτάλων γαμσὶν ποιρέχήν τινα πείϑει. ἢ κατατιλᾷ ΤΠ ἐκατειίων χυ- δία ριαὶ 

κλίοισι χορρῖσιν ιἴπ' άδων 5 καὶ ἐδὺ μιϑϑοιὲ ἥν πόριδ᾽ ῥήτωρ ὧν εἶα ϑπο- Δικ ον, 

πρώγει, ; ὠμιύτοι τοὶ 
Ἑϊ ληρεῖς ἔχον, ἃς σαίξεις ἐγ ων, Αττί σε πη. υχὴτηνυλυνι 
Ῥτο «ανδύριονοιγπλιδδ μονα ἀἸοιιητ: ὃς ΡΓτῸ γἱτρονολίσρον:8ζ Ῥτὸ ἀπογγὝ τ". Ἐπιαπκη νϑ 

σπογγιαὶ, : Ἶ ἃ θυπα ξὴΣ 
Αττείσιη οτίαγη οἴ 4ογε Πηχή  ιιὲ σοπεγαμογεντ ὁ γὸ μέσ ῬτῸ κα ὕο πράου 

γάρ μοί ὅδιν:οΠ Δ ϊτ ὀηΐσν »ὃς ξοητγα εὶς ὁ ὃ ἐἴη 8 ἀἰρΒΕ ΒΟ ΩΡ Πιν πη πηη, 
νῦρτο ἐχεύσοες ἐχρυΐσοις, Ρτὸ πού ὅξι, πού᾽ ς᾿ ἀἸσιατ. ᾿ διριο εἰτε της ἃ 

Ἐείωεγκα δ᾽ξαγ τη ἀἸσινητ ὅς ἰωΐεγκον Εν ἀοξεξειὸ Ἰατάγεγγς κοὶ Ἰπιαεκ εἰηκ, 
ἄνποι φάάξητες ϑεόν, Ἰ πλαμδι, 

Ἐτἀςοίρετς Ἔχεγίπίδοιιβ νουθιιηι ὅφί:ντ Ποῖπεγ. τὸς ἀπεσωφι 
Εἰδ᾽ ἔφη τεϑγῶσι, ἡ εἰν οἰΐδαιο δόμοιαν: ᾿ ᾿ιούγμη ας ἐς: 

Πεεῖ δηϊπὶ τὸ εἰσί, ἀκ Ὁ ἄπα πὐκὰν ἕο τα, 
Ῥτο μυῤῥίνας, μυρσίνας ἀϊσιπτ: ὃς ρτο συρίζειν, συρίητᾳν: δέ ρτο ἐνδενέ- π 

αν» ἐντελ  χέαντ ὃς Ρτο κολύκυυ τὸ» κΚΟᾺ θκευνδεαν, Ἰπβαιμυ τυ, ἶ 

Ῥτὸ κναφεΐ ον, γναφεῖον ἀἸσιιητ: ὃς ρτὸ κεφαλαλγέαν»κεφαλαργίαν, τὸ ἴϑαυ 
Ατείσαιη ετίαπι ργο ΘὈ] χαΐς ἸΝοτηϊπατιντῖνντ ΑΣ ΗΠ ΤΟΡ απ Β απ 

ἔν Ἐἶπι τις πτερώσας κλεύκριτον κινήσίᾳ: 

Ῥτο τινὸς πτερώσαντος, ξ , 

Τη ὡς; ἈΠπΙΕΓθ 4 ἀιαΠτατίβ οἷσι ον Ππιπητ: δέον ἀϊςῦτος, ὃζ Ὡρέπονρτο 
«ξοόντως. ὃς τορεπόντως. 

ἴῃ ες ἀεῆπεητος Ἀ ςἕξος ΡΙαγα 5 σοπιρατατίπιογιπι ἸΝουαΙΠι1Π|ν 
ἴῃ οἱς Πηλιμιῦγε μείζοις, χείρφις, ἀφιλλέφιορτο εὐἰξοννρ χείεννοερκρν- 

αἰονέςς 



δέον, ὈΓΟΡΥ ΠῚ ἱρ Οτιιπν δὲ ᾿π ὰ ΡΌτι πὶ ἀοἤποητες Ασοιίατ- 
τος Μα(ουιἷποϑ αἱο ἴῃ εἰς γοξξὶς ἐαέϊος., ροῦὴ ργοξεγγο: γῦ ρτὸ 
δυρυῶ'α ΕΣ :ὉῬΓῸ συσέα.πυδι, 

τεϊσοτῦ ἃς ῥτο δυφυῦ, ὑγιῆ :ὄυφυ εἶ ἃς υἱγιά ἀϊσοτα: ὃς ρτο δυζοία πει- 
ρ'ανδυζοῖ ἃς πειρεῶ ἀἴςετο. Απιᾶηῖ ὃς Ῥ]σγυηαας «Οηςϊποπδο: 

πόλλ Ρ΄Ὸ Χπύλλωγα ἀἰςσοητας : δ ἀμώνω ρΓΟ ἀμείνονα: ἃς κρεία 
Ῥτο χρεΐτονοι, ὃς Πηλλ] τα. ᾽ 

Ἐοτιιπάεπι οειδπῃ εἰς οὐθϑωύας, οι ωαζε πορδύομαι οἵ ἀΐξετο : ἃς ῥτὸ 
ἐν ἀϑτωας εἰϑδωύγσε σοφις θα: ὃς Ῥτο υἷξ  ϑίκυων, ἀϑ ώυϑεν ἔρχομαι: 

᾿ ὄξρτο εἰς οἷον οἴκφασε: το εἰξ οἴκου οἴκοϑεν: θη φὰς ρτὸ οἴκω,οἴ- 

ἄχ ἢ 
(οπτταϊιοηῖθι5 ςορϊοίὲ γα ΠτιΓ: ΠΑ ΠῚ ΡΓῸ τὸ ἱμίφίτιον, δον μοίτιον 

ἀϊοιιης ὃς ἄνοιξ ργο ὦ αἴαξ:ὃς ὠνθρωπίθορτο ὥανθρωπος. 
Ἂ Ῥύο ρνταηταγιντ ϑαρσαλέον, ΡΟ ϑειῤῥαλέον: ὃδζ ῬζῸ ἄῤῥεν αὔσεν. 

Ῥαίπεϊς Ρτο Α δελεῖς νριιαγαγον τ γράφομιαι, ΡΤ γράφω: ποιοῦμαι» ΡτῸ 

«ποιῶ: ἃς ποιεἰϑνωι τ ππομείτω, 

Ἐτ ποιείνων, νοείϑιών: ΡΣ Ὁ σπομείτωσ αν, ϑζ γοείτωσαν, 

Δ ἡζω, Επτιγα αδιϊςιςητος σφοϊτοιπδέξιητ, ὀνειδυώ οπίγη ἀϊσιιητ, 
τὸ ὀνειδίσω, ὃς βαδιώρτο βιδίσω ας Πηη ἴ4. 

Ὁεπιτι υἷα Ρ᾽ γα] σις Ρατεῖ οἱ ρΙ γι ΓΟ Ῥ] αγα δῖ τοττιῖς Ροτ- 
κ΄ ΖοηἱδἹπηρογατιποταπι νογθοτιιπὶ ντἠπταγιντ σοιοευυ των καὶλε- 

γέντώνιρτο ποιείτωσαν δὲ λεγέτωσαν, - 

1πας ἀρρο ΠΑτίτια αιια: Ῥὸτ (Θ΄ Ηοξλιιητατηρετ ἕως ργοξοτιητ, νογ- 
τεπῖεβο ἴῃ ὦ ὃς αιιᾶς ἵπ ΡΟ πα Ϊτ, γοσα 65 ἴῃ ὁ τγαη πηπτδητοβ» τ 
ὄφις ὄφιθ' σοπτυπγηήτογδς ὄφεως Αττὶςὸς ᾿ 

ΕΘ ΟΝ ΑΕ [Ὁ Ὃν ἃ; 
᾿ Οτεϑ διιζοπι ἐ ἴῃ ὄν ἀρ τ μποπσιπὶ σοητγαβιηῖ 9 νὲ δρυᾷ 
Ϊ γ ἰθονεῖεο «οηλέ 9. απὐλείξ:ρτο ἰδὸμῆν ἐιθ- ἐδοεμβοεις:ὃς Ἠο- 

ὡ» 

θυρίς {κῃ ΠΊΕΤΊΙ5» ὍΝ ἤν 

υὐάίργε πθμ. ἊΝ 1᾽ δουΐνοις κύσε χειῤ δηὴ καρπῴ. 

ω Ἡδος εἴ τοηϊοιιπι. ᾿ ᾿ 

ὀρίην ὑκίη Ῥτίπιαβ ρ]πγαΐθϑοντ ΡγῸ αύκστομὴν ὃς ποιούμῆνγτυπτομες δζ ποιοίμες οἴ 

ξεγιιητς 
Ἄν, . , - ο-ν-ν . 

: χπιρετγέςδτοτγιιαν ΡαΓΠιιοτῖμπι Τα Ἰςατί ποτα ὃς ργαίς πε ρτ. 

τηᾶς Ρογίοη. ντέποιν ῖθα ὃς ποιϑρῖθα :ἀἰσιητ ἐποιύμεῶνα, δὲ ἐποιέ- 
Ϊ μεῶνα, ὃς ΤΠ δοοτ, ΠΕ ἫΝ ᾿ 

Οἱ ϑιανατοὶ πελόμεῶνα, τὸ σ᾿ αὔριον ἐγ. ἐσορώμας , πος φίοαιιε οἴ Τοηῖ- 
ΤῊΝ : πα 

Ἡ πη ἃ Ιοηραπε ν εγτιητ:Ν ΔΠὶ ΡΓΟ σελύυλζω, στλαΐαν ἀϊσαπτ: δ ΡτῸ 
λιον ὥλιον: 

κυνγννι 

γκα δι εῖδϑὰ 

ἐνηϊηπιίιος  ΓτῸ ποτὲ,πύκᾳ ἀἰσιιητιντ ὙΒεοοῖ, 
- Τὴ πόκ᾽ εἶ ἴῶν εἶχα δείφνις ἐτώκετο; 

δ γὰρ, Ὀεοπιϊπατίοπες [δοιιηάοτιπι τ πἀοπηῖτοτ. Πόγααι ἔματι γε ΤῊςο 

“ ἀὶ ἫΝ 185 ἀσα με οτῖτα59 
᾿ ταὶ γδ ἀοιδαὶ, 

Οὖπ σὺ εἰς ἀΐδαν γε Σὰ ἐκλολαϑῦντει φυλάξεις, 

τῇ ῥτο ληϑίω ποιοιιῦποι. 
; ἢ 

Ῥτο Θεπίτιιο ἤπσηϊατὶ τῇ ν Φεπποητοβ ΔΒ ἴῃ ὃς τοξξο ἴατία,Θο- 
᾿χαπὶ στυηταν Τοτερῖντ Τ ΒΕΟστ, 

φΦαι.! " 

μοδόδμνυμι 

ἡδὸο 

μὲ , Α Η  χτ «ἰωνειῶ κραλεὶ τεμπϑα "κτλ πίνδω, 

(οητγαμοτγε ὁ αττίοα αν οιιπι αἰ τὰ νος α]] : ν᾽ ἀΕ]Ἰσαῖ αι ΔῸΣ ὁ Ἰη υ» 

Ι " τουιτι ἃς Ῥοταπι οἤτνε ΤῊςοοτ. 

νν , Θύρ σις δ δ) ὠξ αἴτνας χαὶ ϑύρσιϑος εἶδε ὦ φωνεῖ, 

ὐμούηο Ῥτο εῤστιγες ὃς τρόσεχεγπό πνυὴ πότεχε ἀϊσιιητ, 
ΤΠ ΘΟΟΓ, 

πων Πραξινόα πότειγ δε. ἤν} Ἶ ὸ 

ο εἶ Ῥτο ἀγφωτος, ωρᾷτος: ὃς ΡΤῸ τηρώτιςτον, πρρρῤτιφτον: ὃς ῬΤΟ ἡ λϑον, ἰυϑον, 

καὶ ὙΠΔΒεοοτῖτιιβ. ΤΑΝ ΜΕΝ 

ἀ 9,ΠῚ ᾿ Ἡὗνϑον τοὶ ποιμῆνες αὶ πόλοι ἴωϑον, 

δ αστι Οἱ ἀτεῖςι!πι ΡΠ μιγα πὶ αι παΐνετ [ςπσητεπι ἀϊδείοπεπι καὶ νοςα- 

“ τ 11 ποῖ οπιοπιΡοΥ ὦ ΡγΟβοτιιπτ)ο  ἀφητοϑ ΡΓἰπιιπ ἐν ἁττίςα] 

μὰ οἷοντ ᾧ πόλοιψ ΡΤῸ οἱ αἰπόλοι, ΕἸ ἸΔιιατ οαΐπι, ὃς σοπτγα ιιητ ο δὲ αἱ ἴῃ 

 αὐ(οετιδιιητ διιτοπι ὃς κνκαὶ ἀρ ΒΓ ΒοτρΙ. ; 

ἡ Ἐσαταυτοπὶ ὈΙρΙαἤπαίτηιιβ ποι (ο] ἂπι Τοπατηρνε ἀϊξξιιπι οἴ, [ςὰ 

μα τ. ὃς Ῥοτιπι. Εἰ διιζοῖπ σετηϊπατίο εἴμ[ἀςπὶ ςοπίοπδητίς δά αἱ- 

ΠΡ τίο ἴῃ πιοάΐο ποῃ Ρογ οἱ οπτῖς (γ Πα σάπιῖντ ῬτῸ μέσον, μέσον: ρτο 

᾿ ἀβδνμιῦ πο ήνϑ ΘΝ "ά ΟΥ̓Ε ΣΒᾺ 
,ἀμδὺι Ἐιρτο κα εἶπτα,κῦϑα ἀϊοιιπῦ) 4 αὶ Διρμτθοπρο οἰΤἄεπτεβι ὃς οὔττα 

ΘΡΈΣΤ Ἀδηζος ἃ 8ζ ε ἴπ "»ζεπιιεπὶ ααθαις ἴῃ αἰρίγαταπι ν Ἔσῖρητος ἐντ 

ἀμόμμ!ν Ὑπεοοτοκῆφα δάφνι τάλὰυ,τί τι τείννεα» δ Κοῖρα πᾶσαν αἰαὶ κραΐαν 

᾿ς πανα᾿ ἄλσεα ποσσὶ φορέϊται. Ἶ ᾿Σ 

(. Ῥτο ἐγίνετο ἔγλυτο ἀἰδαροορπείάηζες ν9 (Παρ αςεῖντ ΤΒεοοτῖτ, 
πόλος ὃκκ᾿ ἐσορῇ πας μηκοίδεοις οἷα βατείώται. Δ τη) 

ΠῚ τοίχεται ἐφϑελμὼς οτι αὶ τρρέγος αὐτὸς ἔγγωτο, ΡΓῸ ἐγγώετο, 

ἡδάγον 1η (Ἐοιιπα Οοπιυράτίοης οἰγοιη εχ οτιπ) το τιὰς Ρεγίοπας Ρ]1ι- 

' ταῖεβ Αὐϊπογαγαννν θοώσι ὃς γολώσι, βοώντι δέ γελωντὶ ἀϊοιιητ: {- 

ρέλεδοςς εὐῖπ Πατῖσο Ππρυίατὶ ργορυτόγακῃ ῬαττοΙΡΊΟσιεπις Ρλμάλτ. 

εὐϑηὶ τὰς τς γᾷ ἃ ἀληϑὴ λόγον δεδαλμῆμοι 
ψδύδθεσιν ἐξα πα νϑ τι μοι, ἰ 

ΠΝ ἴτο τὴ δμμῖνω ἀϊοευιητοαητε ναι Ῥοποητας με» ὃς ργοι ἱπτεγροπεπ- 

Ἀπ νὰ, τας μ. ἀπ 
; Ῥταροῆτ. αὐ ρτὸ σιμὴ δοςἰρττατιν τ ἩΟπλ Χρύσεῳ ἀγα, σκήπήρῳ, 

καῇ αν Ἐς Ριπάλτγιι5, χουσέωςς αὐ ἵπποις, 
ἤν 
ἥν δ ᾽ 

"Ὁ 

Ὁ απ ἐν ἅτε χε, πε μ τεοιτο 

σν δ 

ΟἹΞ3 
ΡῬιὸ συδαεηϊτῖο σέϑεν ἀἰ ειΏτ: Ῥλπάατις, 
Ὑρκπίζωσι τ᾿ ἀμφὶ δεύτατε κρεων σέϑεν δὲο δεῖν αντὸ ἷ ἐϑ;»; 

Παρρ Ῥταρο[τίοηο πὶ σοποίάιης ςσορίοπδητε ἐξαύςητις, Ηοπιογὶ 
᾿ς Οἱ ὃ ϑεοὶ παῤ ζιωὶ καϑήμ οἱβγορέωντο, 

Ψολτῆα. ποσειδενος, βθ 6165 ποσεισὸν ργο οττιοτγας Γλοτὸς πἐσείζκουν, 
Ῥτο δίδου Φίσδοι, ἃς αἸα [Πλ] Ππτοῖ ἃς τοι τας ροτίφηδο ρΡιΑυ πο απ 

ῬτΓοπιητίδητ: Γ᾿ γάαγη5. ἀπ ρὰ 
κῷ 5 Ὡρᾷξιν φίλαν δίδει, 

το ἐϑϑιλον, ἐσλὸν ἀἸοι τ: πήατα5, 
Ἐ σλον γὸ υἱτν χαρμείτων νῆα ϑνάσκα πελίγκοτον Φαμά ϑόγ, 

Παΐτῃ εἰτοιιη βςξξινος παντὰ ἀϊσσητοσιντ ΡηθΑΓα5, 
Περφάντος. σοφία κρϑ᾽ ἔλλανας ἐόντε παντῶς τ 
Δίμακουρίας (ΟἸδηξ αἰΐςογς τη οτγιιοσιμτι ρατοητατίοπος»ῖ. τὰ Ὁ γεχρων 

«ναγίσματει, »ΓῸ ἔς Διιτο πὶ ὃς τοττῖας Ρογίοπας Ρίμγαΐες. ρὰ- 
τοῦ οὐ Τατῆι 5 ργοΡ ΓΙ Ο ΠῚ Ῥαττιοὶριογμ τ.) 44 τ}15» 

Ορμεσι “Π χ εἴρας ὀβαπλίύκοντω νὴ φεῷαὐοις» 
Ῥγο αναπλέκουσι, 

Ῥτο ὀριεδπε, δρνι χα ἀϊσινον Γ΄ εἰπὶ ΡΊ πάατιις» 
Πρϑς διὸς ὄρνεχα ϑεῖον, 

ΡΙυτα τα ρὲ νὲ ἀνα! τα ΡτΓοξογιης ΡΙπἀάτισ, 
Μαϑύῦντες Ὁ λαύρροι ποιγξλωσίᾳ κόρυκεξ, 
τὺς ἀἴχραντει γαρύετον διὸς ωρὸς ὀρνιχα ϑεῖον. 

Ῥαττιςιριϊς τπάεπηϊτοτατη αἀφιηῦ, ᾽μάασιδ, 
Ἐπεὶ τρεῖς τε καὶ δέχα αὐ όγας, 
ὁλέσαις μνηξῆρας. 

Ῥτο πι, τὰ ἀἴσιιητ : ΡΙπάατιι, 
δ τέ τε τίς αὐώγυγμον γέρας, 

Αἰτὸς [Ὁ] πτ ἀΐςεις ρτὸ τέρμ Ὁ». ῬΡΙπάλτις, 
Διὸς αὐτεὶ ππϑρ δλκὼ ἧτοι τῷ ἐν διατήματι. 

Ἰπτεγροποῖς ἃ τῷ. )οτα πὶ οἷξ ῬτΓορτ πη: ΠΑΤ ῬΤῸ φυοίωλ, πνοιϊω 

ἀϊοιιητε ὃς Ῥῖο χορὰν, χρριαὐ: ὃς Ῥ͵ο πόαν. ποίαν, 
ΡΙηάατι5. 

Τινοῦς ὕπιόδνεν βορέαο. 

Ἐγατ ὃζ Ἰλόοτιιτη ἀθίδειο σομγγατία ροπλπαϊϊ ουῖτγε Ρἐπάδτις, 
Υ ολυ πιὰ μὴν γδ αὐτὸς γέρας ἐδέκτο, 

Ῥτο ἐσέσεκτο, 

Ἐχτοοποῦες οτίαπη Ποτιωτι Πιπτιντ ῥΓΟ κενδρ, κεγεός, 
Ῥτο ὄπιῶϑεν, ὄπιθεν ἀἸσΠητ) ὉΠ: δῆτα σ. . 
Οεηϊείμο5 ΒΡ  πγαϊος ἴῃ ὧν ἀεπηξητος ὃζ οἴου ΗΘ ΧΟΞΟΡΟΓ ἀν ρΥδ5 

(δτυἴνηατη ν δὲ ἀϊσεπάιιπι οἰ μουσων, μουσ αὖ ἀϊςιιης. 
Ῥγοὸ οὐ ὅδε, ὗς! ἀἰσι ητ, ςοητγαμιοητδδ ἡ ἃς ε ἴα, γῈ ΑΥΙΠΟΡΒς 

Μῆςιν ἕξ χεῖρρ τς 

ΜΈΪ ἀϊςεπάιιπι οἴϊ αὐτὸν, νὴν ἀΐσιης οτο8. 
Ῥχο δὴ εἰωήμωι. 
Ῥτο χεὶ, χοῆ ὧνα. 
ΡῬτο σιγών,στγῦνοντ Ατὶπορ. 

Οὐχεηϑα σιγὴν. 

δῖς ΡγῸ διψῶν, δε ἦν :δι ῬτῸ σρεινᾷν, πεινῇν, 
Ρτοὸ οἴνασδε,οἴκασες ἀϊςιητ: ὃς Ῥτο σέ, τύ, 5: ἘῸ|} 
Ἢ σὐύσ᾽ Σποισῶν 

ΡῬτο σὲ ἁτοκομώσα. Ξ 

Ιοσο τρὶς ποτὶ ἀϊοσιητ, ἀοἱ ἄς α᾿(οἰπά πε. 
Τιυταὺ ματέρα Ἰη 1 ΑἸ ΠΟΡΠ.. Ὀβεκ 
ἙΓΡΓΟ κα ἐν τὰ ἀυτε,κ αὶ καῇ ὀυτέ αἰ στ 9 οἰ άδητες (5 1ηἀς α δ ε ἴῃ 

φομτγα ςητοσινγ ΡΓὸ ἔζα ἐζηῖρτο ἐκίρνας ὀκίργη 5 δζ {πιὰ τἢος 

διιτε πὶ Αταῖς, δζ Τοπὶς, εἴν. 
Ῥτο τῷ ἀυτε, τ᾿ ὠνπῷ «Ἰσυοττᾶζ ὑΓῸ κρέας, κρῆς. ͵ 
Οἰτοιηβοέγιης ἴσοι Ἑπτατὰ ἀϊξεητεβ τὸ ποίσω ϑποισως 
Ρτο τιμίῳ τιμαὶ ἀᾳίσυητ. 

Ῥτο σαῤ ὑμά ς»πειῤ ε μ(φὲς. 

Ρτὸ ὑμεῖς, ὕμες εἰξοτιιητ. : Ὰ 

Οἱ ἀττιοι!ο ἈΤοιαϊ πατὶ ὶ ρ΄ πτα 5.1 Δἀ ἀπητιντ τοὶ ϑτοὶ δέ ταῦ 

σαὶ» ῬΤΟ οἱ ἃζ αἢ. 
Τά στεκοὶ ΡΤΟ ποίοσαλον 4! οἸητ. 
κχοι Ῥτο ἁσίιυίκα ὃς ὁπότε ἃς οπε στὰ πτιιΓ. πῇ : 
Αἰγλίϑας ἀἸσιιητ,ρτο κεραλαὸ οἾσι σκορόδων ἱ. ΑἸ ΤΠ Οὐ ἡ πὶ ΘΑ ΡἰτΆ. 

Ῥχο ὡς ἀϊσιης σαειντ ΑὙἸΠΠορ νη Αςμαγηςηί, 

υἷμες ὧν οχκ᾽ ὀκζάλησε τῶς ἀρεραῖοι μυδςγ 

Πασσακι τας ἀγλίϑας εἰξορύοσετε, ᾿ τῆς 
ΤΙΡΒΙοπριιαι κα ἢ ὦ Τηθτά τιν τ ΡΓῸ μούσας, μώσας: δέ Ῥτοὸ ἐρανδν, 

ὠρανὸν: δ. ρτῷ κοιρφν,καῖρον. 
Ῥτο φασὶ, φατὶ ἀϊσιπτ: ὃς ῥτὸ ὁ 

κὶ γίνεται γα, 
λῆς ΡΕΓΉΡΤΟ ϑέλειςιντο 

ΑἸλῆς αὐγάσδεο, 

Ἐς Αγ ορἤδη- 
Αἴντεινον ὧἱ λῆς ὡς ποιχεῖα ὼ καλα!. ἘΜ ΓΧΝ 

Ανὰ Ρτα-Ῥοπτίοποπι σοποιάιιος, ὃς ἐη σΟπΙρΡοἤ τὶς ἐντ ΠΠ φαβρτ 

γον αὕτεινον, ὃς 15 165 ρον ἀρροπείοπεπι ἀϊσι!ῃτατντ ἂν ἐκ γὉ΄ 
δάνρτο αὐα τὲ εἰγοραν. 

Ῥιο σφας, ψε ἀϊσιητ. Τ]ιδοοτῖε8.. Ὁ 
ΗἶἾσα ψε κρύζδαν τὰ ποτέαπέρα πρσϑο μα γι. 

μος οἴξ, ἧπε αὐπαὶ ταὶ βόας ἐφ ἑσαῖρας παδας ἀμαλγείς. 
Τόπι.2. ῷΘ 44 11} 

μοὺτ 

γὼ, ἐγώντδς ρτο γινλά τντ Ατιϊπορας 



 ἸἸς Ὁ ν᾿ δὰ ᾿ ᾿ 

ΤΟΥ͂Δ 
Ῥο τίϑησι δὲ ὀφίησι, τίϑυπι ὃς ὕφίητὶ ἀΐοιπτ. ΤἸιξούτ, 

Ανλὺ ὁ γίρων ὑφίντι τα μοχία ενμὲ φυλάσσει, 
Ῥγατοτῖτι ΡΙαΙ͂ Ιλ πη ογέσεγ τεζεῖας Ρογίοπας ρον [γι δαηῦ ἐντ 

ὙΠοοοτῖτ. ἐν ΤΉΝ τὴν 
Καὶ πόκσι τίν, (Ὁ. ἔλ αἹὸν ἐν ὀφϑτελιιοῖσιν ὁ πώ τεη, 

Ῥτο δοίμαλ ἐς: ἀοπης σα κοΐλη, ΤΒεοοτ. Υ 
ταὶ δὰ κοῖλαι δ) αὐ τὸν μυκώρῆναη ἃ δια! ποϑειυῦ ταις 

Ῥτγοῦμοτε όμοχα ἀϊσιιπτ. 5 
Ῥατγτῖςι απ μα Ἔχτγίη ςσ5 Δοοέρίιηξ. 
Οὐ γᾶν, ἰπημῖς Τ Βοσοτιρτο καὶ μα τίμὐ γί. 
Ῥτο ἐὥχῃς ἀϊειιηῖ. ΤΠεαοτ. 

οὐ 3 γὴ δυμοίρᾳ τῷ δεαπότῃ ἧς τοί Σνευσεν, 
Οὐκ Κῶ φἠσὴν ἐδὲ τῷ δεσπότῃ σου ἐγκαιμᾷ ἄδτη ἃς ἄυμο!ρᾳ, 

Ῥτο ἐὠώδυμαΐᾳ, 
Ῥτο κείσομαι. κεισούῖμαι ἀϊσιπτοπάς νογεσης α ἀρ τ οπσιιπὶ 1η δῦ, 

Κεισοιίμαι ἢ πεσὼν, κὰ τοὶ λύκοι ὦ δὲ μ᾽ ἔδονται. 
Ἐπεῖιγα ἴῃ ζω νου ῬοτιπῈ ΡοΥ ἕξ Ρτο οσιιητ,κϑϑίξας Ρτὸ καϑιίσας δὲ 

λυγίξειν ῬΓο λυγίσ εἰν, δὲ Ππλ1}14. 

Ῥτο ϑέασαι ϑεῦσαι ἀϊσιιης. Τ Πςοογίτι15. 
Θέσω φίχΘ’ ὡς καλϑνόσδει, Ἐς τιιγίις, 
Θάσαι μαὶ ϑυμσλγὲς μὲν ἄχθ', 

ὀρεικαλίδες ἀϊσαητ, Ρτὸ ὀξέα μῆλα, 
Ῥτο ὁμοῦ ἀμώ ἀϊοιιπῖ. τ 
Ῥτο ἔμ ωρρῶδεν ἔμποϑεν Τ Πεοοτγίτ, 

Η μὲν 3 τὺ βω"ολιαίσδευ ἔμποϑεν, 
Οὐ άαπι ρτὸ ποϑὲν ῃαὰς ἀϊ  ίοποπι Πιπτρίογαπε:Αατ ἐν τερὸ ὅν ὡ- 

δασκον,ἱ.αμοιζασον. Ὁ 3 

Ομαπε Επογίης ἀι10 νην Πτιπὶ ΡΟΙῈ αἴτιά μας ἴῃ ἃ νοτίιης : νῖ 
ὙΠεσοεῖτα 5. ᾿ 

Νίκη μαὶ ἐδ᾽ ΔΘ. ἀνάστατοι δ᾽ ἐγζώοντοιρ το αὐήσσητοι, 

Ἐτ ἐζοῶτο, ὃς ἐγελώτο, ὃζ ἐκλῶτο 10 Ὑ ΟΥΤΩΣ. Ὁ 
Ῥτο σοὶ ἃς ἐμοὶ, τὴν ὃς ἐμὶν ἀϊσινητ. 
Ἐτ νδὲ ἀϊςοηάιπιὶ πλησίον, πλαιτίον ἀϊσιητ, 
Ῥτο τρώϊη, ορῷν, ΤΠΕΟΟΓ. 
ΕἾὝΝΩΥ Ὡρανι 
οἷ ατεϊςυΐιις οισα νοσαῖ! δἰ τα τη Δινέζα , σοηττα ξ}115 1 ὦ ΠἸΑΡΏΙ ΠΟ 
ρα Ποτὸϑ ἢς ργομπητίατιν ντ ἀρ! [σηλβυντ δ. ΤΠ οος: Οὐκ 
ἕτως ὥδωνις ὄπιπλέον ὄἴγαγε χύοσαςς ἌΡΗ 

Ῥτο ὑτερρς. ὥτερος ἀϊςσιητ: 
Ῥίο τετραετὲς, τετράενες Ἴ ΒΕΟΟΓ. 

χετρατνες ἢ ατίϑῳ ϑσολύετο κρατὸς οἴλειφαρ. 
Ῥτο «ὃ τύςρτο πλίω, πὰ αὐ ἀϊσιπτ. ς 
Ρτο ἡμέραν « μέρφανιρτο π γί παγάν, 
Ῥτο εἴκοσι εἴκοσι Ὑ μοοςτείτ. 

Φεῦ φεῦ χάκων τοὶ ταλαῤως α( εδὸν εἴνατι πληροῖ τυρῷ, 
Ῥατίτογ οἰππὶ Ατεῖςῖς ὃς ἱρῇ ἃ Βαγυτοηὶβ οἰγοπηῆςχα ργοδυςαητ: 

νῖ ΓΟ «ρέφω, ξρωφ ἦρτο νέμω,ναμώ, γτὸ πέτω,πωτώς Ὑ ΠΕΌΟΥ, 
Τιω τ ῦ τοξαϑειὶ ποῦ σίδοιμυς ἀμφὶ μέλιοσαι. 

«Ὑταμταν ὃς ὧν ρτὸ οὐδ εντ ΓΟΏ 659 
Χρὴ ὥννεις ὧν ἐσιδεῖν 

χοἠῶνεις κατα 9 ων ωη κα εϑέλον. 
Ῥτῖπια: σοπ σατίοηῖϑ οἸγοι ἢ ΧΟΤΠα Ῥαΐπυς ᾿πάφοίηϊτα σοτγῖσ [. Ργὸ κλείσω, χλαξοΐ ἀϊσιιητΤ εοςτ. 

ΡῬίπητ πῃ Ρεπα τίσι. ΤΒεοςτ. 
Οὕτω καὶ τύμφα γαμαϑεῖσ᾽ αὖ οἴχοιτο, 

Ῥτο ςαγόνα ἡ δρόσουγαρώκᾳ ἀϊοσιητ ΠΟ Ε5. 
Ῥτο βρενδύεται, φοιυ σετω ἀϊςειιητ. 

Ἐ καϑυρέν, ΡΟ ἐμζϑύςξε ΔΟσΊρλΊΏζ. 
Κιγαλίζειν, ρῖο κινεῖν τίων ὁσφευῦντ ἃ Ὑγι ᾿γίγνω, Πα ἃ κλωκίκλῳ δέ πι- 

κλίζω. 

ΜΜεάϊα Ευτήγα Ῥτίπνα οἰγοπηῆςδιυητ, ὃς τα ΘΌ δι ξΈλῖ5 ΡῈΓ ἀτ- 
Ρμτοηριιπη (οὐ υητ. Τ Ποοςτγ. 
Μὴ μϑ λωξασεῖ'ε ταὶ ἀμπέλες, 

Ῥτο μικεὸν μικκὸν ἀϊσιης, Τ᾿ Πεοοτ- 
15 ὦὥξένε μικκὸν ἰκκσον τῇ δ); ἐχϑδῶν, 

Βωςρήσομες Ῥτο καλεσύκῖθαι ΔοςΊΡΙητ. 

Ῥτο κυρτὸν, ὑβεὲν νοῦᾶητ, 
Ῥχο ἐδοὺ με ἀϊσιιητιϑγ ἢς Π5.ζωιδε σηὴ τῷ ἀπε τά τῆι, Ὑ Ἡ σΟΟΥΙΣΙΙ5» 

Ἡ᾽ γισέ τοι τὸ δέπας. 

Ἐἰντὶ ρτο, εἰσὶ, αςοἰ ρἡππτ: Τ ΠοΟΟΓ. 
Ἐπτὶ γὰ ἀὐαὶ. 
Ῥτο διφϑεραν βαίτίω ἀϊειιητ. 

Ολπις ἀτοῖτητ δριὰ τρίς ἐλεειὶ, ὁ (δ χεπιδωτν Ἰχβός ἰγοϑίωνιὰ κέ 

χεπίς: ὃς τταπ ροΠείοης ἰἰτοτας ἐρἔλπης : ὅς Ὠλιτατηοὴς Ὀτςι 5. ε 
ἴῃ ο τες, ὄλπις. 

Τιέλαν, ῬτΟ πορφυθᾶν δὲν ἀϊσιητ:η: ογατα εαΐπι ΟΟτΡΟτί5 ἔαρει Βεϊῶ 

οὐαπάο ἀεβιχίοηπο Δαητια ηἰσγοίοϊ τ, πελίαν νΟσΔΉτ. 

ττύῤῥιχος ἀϊοῖταν ἀροα 605 ὁ πυῤῥός :δζ ΡΙῸ κακοχράσμων, ὁ δυς"ροπος, 

Οαΐχοννρτο ὅσον, ΤΠοοοτ, ὺς ' 
Οἰασΐχον ὅδ᾽ τὸ τύμμα νὰ εἰλίκον αἴδοα δα μοῦσα. 

Ῥτο ἡγνόησε ἀϊοιιητ ἡ γνοίησε: δέ ῬΓΟ δωρρομαι,δωρυδἤοιασι, 

5οῖτε οροτῖε αι Ποτῖςα Πηϑια: παν άπ ποηες [Όσ2} 65: 
Αἰῖτον οαπὶ ΟἹοξοηίε5 ἱοηιμπιατοτ,α τοῦ Ἀπὸ αι], “τοῦ Ατρὶ 
παρα πτου ᾿ασοάσιιοῃ!)]τοσ 5. γδου) ὃς δίοι 1, Ν᾽ ἀξποτία!ος 

ἸΦΘΟΙΕΝ Ή. θῈ ΒΤΑΝΕ Κτὶ 
“- 

τα οι ΤΡ οτιιπὶ Ῥγορτγιστατὸς τα Δ: γα: ἤιητ, στῇ ποα ομηποτι, ΙΞ 11 
{τὲ πὲ ἰιαγνοτῖοτς ἴῃ οἷς ἐς ππεπτές Θοπίτ τος Ὁ ἢπ κς τεξεῖς 'ἔλοῦς μοὶ “ 
᾿ ἐἐθδλλνς Ῥτοριλμπι ἰναοητιντ διογμυὴ ς δεογγοεύς ΤΟ διολθῳοος, μεθ 
ΗῬτο εἰ ἀϊρδτῃοῃσο ντΠΏΤΆΓΙΡΤΟ ἐλϑεῖν, ἐλϑαν ἀϊσοηΐς5. σα δτγας ἐν ὕοι Βαιητ ἄστοτη δὲ ΔὉ Τηβυῖτ. τ Πάτη λαζεν ριῸ λαξεῖν, ὃς ἐλϑὲν ρτοὸ ΠἾ 

ἐλθεῖν, δζ ἐνέσσεν ῬτΟ εὐδυδιεῖν, στ ητατ ὃς βετηϊηατίοης ἐγ  σοτ- ἐν ὡν 

Γοπαητίππηνς βοϊος, ὅτι, ἐπι πόϑεν. ὅσσον, αΝ ἊΡ , 

Ρτο ϑτοιξ, σεοις ἀισιιπτιντ Τιασεάς πΊ.ἐξὺ διοσκύροις ὁ μυύοντες γἢ πῷ σειὰ φϑντα 
αἰιητϑ μοὶ ἐδὺ Θεοιξ, ὍΝ ἡικῦ Εἰ 

Ῥτγοάιιξείοπος δας ρίτιπι ργορτῖα Πασυῖς Τγοτίοσ,ν τ ἴσος ἐνυαλία. ᾿ ἐ 
Α Ῥτὸ ε ἴξρε ντχητογ ρτὸ ἕτερος αἴτεροῖ ἀἸσεηῖοβ : ὅζ ΡγῸ αξτεμ ἡροτα " - ῬΙΓΟ ἀῤδεμες, Ἡσοίνι 

αρταμας. ΜΡΙΝ γ 

ΑΒ [οἱ [οπες Ῥτορτία ἐρ (Ὅτι ἔμπης, ῬΓΟ πτοσειδιύγω, ποσειδιϑτ Ρτο Ῥιιμμ 
δα κα, δῶ, ΡΤΟ κρίμνον κρί,, ἢ ΄ τς » 

᾿Αἀάϊτίοηες με [γ "δ 8:9 1 115 “0155 ἀριΙ4 πος ἰπ νὰ ἀςΠηθπς ΤηῈ- Ἰρήσοες 
Πἶτ, οσιιπὶ Ππητ)ντ ὶ ἡ μῆνα,» ρτο βεύαις ᾿ “λ {ἱιωίαι. 

δι δεγλξείοηι 5 δ] εχ Οοη της ημ1 Ρὲγ δ] ἀςο πδῶτιιτ. ΡγῸ πεῖρα {πιϑιρίι 
δὸς ποίῥείθ-. ὃ κέραίθ: ργὸ χέρατος Το πιπὶ Γητ ργορτγίοτατες Π1η- ΠῚ νκέδιισν 
δι18:. ὃς Πλοτιιη. ᾿ ᾿ ΡΡΗ 

Ἄριτα Ροηϊτίπτια (ογ]διιηὴτ Τλοτος Τα Ἰτατίς Πρηϊ βεατίθα Δά- ες 
“ δ. ͵ “ - ; ποτὺ. καλῶ: σόφως,κόμψω ἅπλως ἀϊσεηῖοβ. τα πο οἷς ἀσιτᾷ μαπ 

Ῥέπιτίπγα Πχπτ,οϊγοιηςέξαπτιντ ἐτώς, παντωῶς, Ἐτ ἴῃ οἱ οΟστε- ἰὴ ἷ . 
ἩΔΥΠΠΊΠτεῦ ὃς ῬΑττὶοῖΡ 4, ιι τι Δητδ ΡΠ εἰ πιὰ πὶ φοιπιπτ, ἢ - μαι 
Ρῇ ρεηείτισια δοίτα ἀϊσιητνε φιλοσύφοι ιδυελαίοι,ποθουμῆθοι, δν- πολ ἀκνί ὙΓΟΣ ' ! Δ νος, 

Ἐτ Ραστίοἰρία ἴῃ ὧν ἀςπηςφητία, οἰγουηβοχοταπι ἴῃ ἂν τογπιϊπαπῖ, {κα πὶ 
Ῥτο γιλών, δὲ ἐλών:γελὸδ,ἐλόυς, ἀβαρπ 

Ργο να γνώ: ὃζ Ῥτὸ κλείδας,κλέδας ργοξοτιηζ, ω 
Αχια ΡΕΠὨΪ τ πη ρτο ἔστ τ, ὃ τοτιῖας Ῥεγίο πα ἐπ ἂν ἀεππεητες 

1πάἀεπηϊτοτιιπη, ἐς (σαν, ἐφείσου, Ἐτ ἴῃ ον ἀεπηδηϊος ἀςιιτα ρΡοπαὶπ ἱανάκ[μαισίς 

τἰπιαιντέλαβον, ἐτρίχον, ἐλέγον,ἐφάγον, [ Ἷ μιοίικν 
Οἰτοιιηῆς ἔχετ ὃς κατε τιο ἀϊ, ττω δῶν, πρωοῖν, παν, Ἶ γι ἐγ 
Ετ ει ἐγαῖρτο δώσουσι, δωσοιιῦτι: ὃς ΡΟ λ ἐξεσι,λεξοιῶτι εἰτεσεκέ, δ Οἱ αδηυινε 

. Οἰτοιπῆεέξιης ὃς τρ6 δ οῦθο γε Ατεοὶ. Σ λυ  Ππούα, 
Αοριίατιιοϑ δ] τιγα ος Μα Ομ] τη 05 ἴπ οἷς ἐς ἤπεηξες ρος Θ- Ῥτϑέε- Σ ἐν κυ ὼ 

Τιητ, τὸς Καλὸς τὸς σοφοὺς, τὸς αὐἰϑιρόπος, τὸς ἱτσπίθυ, Ἢ ἀάιλίδιιαι, 
Οὐἱὰ Ρ6Γ ε ῬΡΓΟβΕΓΌΏΓΙΓ ἐπιρογαυίια νογίρανροῖ ον ργοίογπηζιρτο χὰ ξῴνπριωπι 

λαξε,λαζον:ρτο 91γε,ϑ γον, ξωνβ αὐὰ, 
Ῥτο πατέρα ἐσ φιυ), ὃζ ρτῸ κουραὲ, κυωνεἶθας ἀϊσιητ : ἴσες Του σὲ ὃς 1- [ηώνβ δήγριον 

ΡΠ. ςοττίρίμητ, ῬΠςοστίτ.ια Αἀοηϊασιῆς. θυ αναι γεν: 
᾿ ἂν εἶδες, χ᾽ ὧν εἶπας, ἐδεῖσω τὺ τῷ μὴ ἰδ)όντι. μαθιμιος δα 
Αργὸν ρὸγ Ἐρεησμοίη ἀεργὸν ἀϊσιπτ, Ἰδιυρρεἶσταα, 
Ρτο δαψιλὲς, ἰδές: ρ ΓΟ ποῖδο, στ δὲ το εταητ. Νμ δία συϑᾷ, 
δ σ᾽ απέϊί 5. στα ηταγ ῥτὸ Τπἀἰςσατιῖς. ΤΉ ΟΟΓῖτι5. ΠΥ 

ἴασπον ἢ ἃ ψυχεὸν ὄφιν τὸ μεΐχιςα δεδοίκω:ρτο δέδοικας {ἱ, 

Ρτο ἤσασιν ἴσαντι ἀιοιιηττϑς Ῥτοὸ ἑστήκασιν, ἐστήκαντι, ἼΠΘΟΟΓ 1110 Αἰλαγεπαηι κοΐ 
οἷς ἐτυμ᾽ ἑξύκαντι, ὁ ἐς ἔτυμ᾽ ιν διαυειιῦτι» ἐγιρορνμερν 
ΕἸμψυχ τὰ ἐνυμφατά. σοφὸν πἰ χρῆμ ὠνδροπος. ( 11 ἀρξηκονοῦο 

Μαζει τα! λιιπη ὅς ΤΡ « αἰϊἸούτιοτ, ἀϊσεηταϑ αῤγύρείθν δύ χευσείθ-, ἘΣ δαΐννοτα: 
εχ ος διιδίππέξιασεῖσηο σοῖς :-Τ Βεοςτῖς- ἐγμιδένε ἐκεσα 

Οἱ πριφίλητος ἄδωνις ὄχ ζὦ ἀ χέροντι φιλεῖται. ἶ Ξ ἢ πἰπυὺ ἀγσὴ 
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αν αὐλείαν ἀποόκλαξον, ᾿ὐκνρνῷ 

Ῥε(ςξπια ετίαπν ἀρ εὸς ἤιητ. ) ἔδο πρτὰ 
ΤΙαύστι δ᾽ ὦ σ)ύς’τνοι αὐνϑυτα κατϑλοισα)ν, ( ἴϑεω Ἄρ 
Τρυγϑνετοἐκκνδύσεντι πλατειάσέοισαι ἅπαντα. λῖτῳ, ὑδηκῳ 

Ῥτγο  πελοσοννησι ς-’ πελοπογναμστιςὶ ἀϊοιηῖ. ἡ Ὥ ρα 
Ὀλτίτος ΡΙ μι γα 65 ΑΒ ἴπ εἰς τοξες ἐλέϊοβ,ποη ἤς ργοξεγενε πῦϑτ: Ῥοϊμε δας 

«πηλεύῦσι ἃς βασι) εἶσι: Γο ντ Ῥτίπια: σοπτγαξειοπαπι ᾿πΠοχίο- ὑροιοιν 

Ὡἷ5 ΠΟΙ 1 ΠΑ. ρατίτογ ἀο δημοάδένει, ντ 15] ΘὨΪΠῚ διημοέβιένεσε, 1).-- Ϊ ἐγιοῇ ἕ τ 
αἰ εις ὈΓα γα 5, ῆς ὃς Ηἷς ΤἬεοοτ. ἐλ ιώλῃ 

Δωρίώνεν σ) οἰξεςι δυκω τοῖς διωρκέεοσι, Ταιας τς. 
Ργο φυΐσιν,φύΐων ἀϊειης. Ἔ ἔρον ὑρῃν 

Ρτο βεάδες αἱ, βαῤδιτω ὙΠ ςοστ. ὧι! ἡτος ᾧ 
Βαδις αι μακεέραν ὧραι φίλαι, δμοὲ ποϑ' εἰναι ᾿ιοης ἼΝ 

Ἔρχονται παύτιατι βροτοῖσιν εἰφί τι φορεῖσ αι. Ξ ὟΝ τάχα, 
Πλαΐϑαγονγνψοσδης Γροοίοπι ναῇϑ οἰ Γἀἅτη [Π 410 ργωραγδηῖ ρα" δαβναα 

σεπτιΐας. ἰχνὰ ταθ ά σα 
Οουτίρίμηε δὲ ἴῃ ας Ασοιλτηιος, ντ γόμφ ας γκρίυδας, δὲ Ῥαττὶςἰ ρα γι ΜΝ θα 
ἘΞ ἘΕΣΡΣ κ᾿ οἰδεῖ ώι, 

Ἐτ Ἱπηρεγάτῖια γε ργοπιιητίατα μοΓ ε οΠΙ ΘΟ, ΡΟΥ ον ΡΓΟΠΙΏτ τ τὸ ᾿ 
ΥΓΡΓΟ ϑγενθίηγον. ᾿ μα μβρ, Ἢ 

Ῥερα  ατίτοτ ἀϊσιιπς δ᾽ σαν ρ το χύτραν κυποθρτδς ρτο χεῆθα,κυῆθο: διβ πρρ 
ὅς ρτὸ μυτέρα,δελφίεν:ρ το γευνώκᾳ ,γεωϊως Οτοτοπ νοτὸ ρτο δνρι- ἱπή διο ρα, ς, 
πτοντὸς γαἰδ΄ς"ΡΤῸ ἀμτεῖ συ το: ΓΟ βέλτιον͵ βέντιον ἀἸςσιιητ: ρτο ἐα, ὅθ πὴ μ} 
ῬΓΟ ἑαυτὸν, ἤυασον. οττιητ ᾿ άπ δὲ ἐς ῬγατροΠείοπῖς σ᾿ 1Π νον δὰ ΩΝ 
ῬΓΟ ἐς χορόν ἐν χορόν: ΓΟ ἐς ἢ αἰγροδὺ ἐν δὲ ἐγρραῦ, ὃ δὰῃ τορος 

Ῥτο εἴωϑτε,») ϑω: ὃς βτο ὀνωχεῖὥγ, ὀναῖς (ϑεύφρας- Ὁ, Ἀν Ἢ 
Ῥτο ϑουκυϑίδης, ϑδυκυδίδηςρτο ϑεοκρώτης, ϑευκρζτη ΤΟ ϑεύφεαςθ.. ὁ προ 
ῬΓΟ χρέα, χρδτρτο αἴκοφκτον, ἐκρητον, ῬτΟ κρίκον, κύρποντρτο ἀφλόϑε τῶ κἰς ἈΝ ᾿ 

λέται. ΡῬτῸ χαταβαλεῖν,καββαλχεῖν. ῬτΟ σωροις τι" ἀ χιρον μυ΄- 4. ἦν, 
χῶνας ἀϊςιιπτ. Ρτο τότε, τόκα: ργὸ τήμφξ ῆριος, εΛᾺ 

Ῥτο οἴκῳ σε οἵχριεσῖῦτο φέδηον σα αἰ δον, 
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το μδον μὲς Ἐτ νϊ ἀϊσειγάιιτι τάν τας τῶτας ἀϊσυητ; ὃς ΡΓΟ ἔγσὸν ἐν- 

δοῖ: ΓΟ χραρίονονρνον, ᾿ 

Αὐδϑματον ψυχμώ τἰμὶ γεχραὶ, ἢος εἴ. τίω εἴξω πὸ σώματος. Ἐς ἰιας ἀς 

᾿ἴπϑυα Θοτίςα. Ὀλβοττ διζοιι ΟεζοηΠυτη ἀϊα] εξξιις, 4ια (γ- 
Ρίεϊας νίως εἴτ: ἃς Ἰμἀςοπιιπη» αι. ΑἸσπηλη ἃς δορῃγοη, Ριπάατὶ 
Διυτοσ ὃζ δ᾽ πη Π ἀδ5 ἃς ΒΑσΟΗν 1145, οπληΐπο ἱρπούαγιγ, εὸ 
υδὰ πάτα ὨΘἢ πως Ποτας μϊ ροετα μα ρελης ἀὐτοπὶ Ροσι- 

Ἰΐαγοαν ΠῚ ἰσοατιομοιη. 
ΠΕ ΙΟΝΝΜΌΕΙΝον.Α. 

Ν ας ἀεῇηδοτες τεέξος ἔργα ἀυᾶς [ν] αἷς ἴῃ ας ργοξογαης το: 
ὩΦ5. ΗἸογοάοτ. ὃ ὃ α χίης κῷ λυκδασης μοιωῦοι συμπεσόντες, 

᾿θατιμῖς ρίαγα!θι5 ἀς πη οητίθα5 ἴῃ ἐς, αἀάμμης " Ἡετγοάοσις, τοῦ. 
σι γστειιοῖσι, 

Ῥτο κλειώπεντες, κληϊάδεντὲς ἀἸοιιπτ, ἃς ῬΓῸ «ηλεια δέω, στ αληϊείδεω, 1 - 

Το πὲ επῖπιὶ ἀϊρ πεἰγοπριμπ μι ὁ ἃς γἀεϊπάς ΡΓοάμομης εἰ ἡ 
{γ1|αθᾶπὶ Πεὰῖ Ρτο ἑεφεξον, ἐερ ἴον, 

1 Ὡν ἀοπηδητγες Θεαϊτιρίυταὶες Ἑαπιΐη. Δ Πο υττητορτο ὡρῶν, 8.- 
(ων, «“υχων: ὡρέων, ἃς ϑηφεων, ὃς εσυλέων ἀϊειητ. Ἡ τοῦ. 

Ὡἰς εἰ πῶν πυκέων ᾿ξέατυτο. Ες Ηίρροοτι 
αἱ μεταζολαὶ τ" ὡρέων τίκτεσι νοσήμώτει, 

5ε4 ὃς Μαίοιιποτιιπι Οςαίτηιοσ ἀὉ ἐη ης γεξεῖς ἐέζος., ῥοῦ τὼν 
Ῥτοίεγιιπι, ἰϊσςητεβ αὕρσφων, ὃζ νησιοτέων, Ηςγοάἀοι ἢ 3. κατ' αὐ- 
χα νησιωτέων μφόλιςια ἐπλέτεδν, 

Τ)ατῖ αἷς ΡΙ γα θιις Εσε τι τη: ΠΟ ΠῚ πε πΊ ποη (Οἢ ὑ πὶ αϑάετς οὅ- 
{πεαογαητοντ πῃ Πατίεῖς ΡΙΟγα  θι.5 ΝΜ δίς] η. ποπιῖπ, {τἀ αὶ 
ἀϊρμεποηρὶνεγγεγε α ἴῃ» σοηΠοογειηγιντ ΕἸ ρρος.ἐν τῇ χρο- 
νίῃσε χειεντυρίῃσιν ὀξυρεγμίη ὅπηγῆνομῆθυ, τεῦ ὧνεν αὴ γγωουήῥη,, σημεῖον 
αἰ γεϑον. 

1ῃ  ἀεπηςητας σφηϊτιος ἂΡ ἴῃ ἄς ΔῸΣ ἴῃ ης τογἰς ἔλέζοσ βεῦ τω 
Ρτοξεγιιπτ. ΑΒ 115 410} ἴῃ ας, Ἠετοάοτ. τρίτῳ 3 αατ᾿ ἀῤχίιυ γεγονότι; 
ῬίῸ ἀπ᾽ αὐχίς.ΑὉ ἐϊ5 αυτεῖη αἱ ἐπ ἡφοντ αἱτρείσεω δαίφρρνθι. 

δι τῃ ἐξ ες ἀττί σι 15.611] ἃ νος 4}} τποὶ ριμητ,αἀάμηι τ οποδοντ 
ἀρυά Ηετοαοτ. αὐτὸς μλρ ὅ)ὴ τόνοις σιωω εγϑυόμέμν δύμου πὰ ἰῶ τ μτὸ 
ἢ ὦ, ὃς αἰ ἰὶ, τοῖς ἐντέλλετο ἐΐχεσιν, ΓΟ οἷει 

Αἃεαδάάιιητιντ, 
Χρηὶ ξεῖνον ποερξόντοι φιλεῖν, ἐϑύλοντα ἢ πέμπειν, Ετ 
Ἑἕμοι ξείγια δοίη. 

Εἰνείλιθ. ϑ'ὴρ,Ρτο ὀνώλιθ», 
Ὁ δαϊλοϊιης ἐρ ϊ ον» Ρ ΓΟ κόρη, κου ρη: Ρ ΓῸ νοσος γγοιΐσος ῬΤῸ ὀρφς, ἄρφεῖρ ΓΟ 

μιόνίθ- μουιῦι8-. ὈἰΧοτῖς Ὁ} ΠρΊδ πη Τρίτιγ, ]ποσηοο πόνίδ- ὃς φό- 
᾿γΘ' πο αἰΠεππειητ υὲποη οηϊπὶ ἀϊσιιπτ πού. ὅς φοογίθ-, Τ]ςἰ- 
τὴ 15 ἰρίτατ φυὸδὰ ἃ γεγὺῖ5 πέγω 8. φένω, ἀεαιιέζα [ιητ:μόνθ- Διι-- 

τοῖη ετῇ ἃ γοῦθὸ ἀςἀι έχει, αιιοπδηι τγῖυ πὶ σεηογιιτη οἴ, ας 
{αυὐῖτυ. 

ΑἸ ἡ νογτιηῖ ΡΓῸ ἥραυμίρη:ρ το σφαίρα. σφαίρη : ΡΟ δυμοσίαι, δἼνιμο- 
σίν:ρτο τρῴγμαγαρῆγμα. 

1π οἷς ἀςπηςητες Οἐπίτέιιος ΡοῚ 69’ ργοξογιησ , εοάςσηη τηοάο ἃς 
Ἅ]τος οαἤις οη΄’ ποητεαξξος,[ςα ἱπιερὶοϑ ξαολιητ, πολυκρατέα ἃς 
δημοῶέγεα ἀϊσοηϊε5. 

Ῥιο τὸ πολλὸν ἀϊςιιητ ἀχὶ τὸ πολυ : ὃς ρτὸ ὁ πολλὸς ἐχὶ πολι, 

Εἰς Ργαροπιίοποπὶ ἐς ἀϊσιιητοντ Ατεῖςὶ. 
Ῥχγα(ςρτίθιις Πα  Π τεσ ὅς ἱπιρεγέείεις Ργατεσ. ὃς Ρατγεῖςῖρ. εἰγοῦ- 

βεχογιιπι, ὃς ντ νηϊ ποτ τοῖ ἀτοαπη,ο πιηίθιις πιο 15 ἰητορτὸ 
νταητιγιντ ἴῃ Αηδογεοητί5, 6Π δοκέει, κλὺ εἰν ἥδε λαλε εἰν τὶς εἰ 88 

λήσει, κα ἐν τω χρησμῷ, ὃζ ἴῃ τας» 
Καὶ νὶ λαλεόντος ἀκούω. 

Ρτο δερίω, ὀρέων ἀϊοιχητνα ἴῃ ε νετζοπτου:ϑς ΡΓῸ ἐχϑρίοντο, ἐχφέοντο, 
Ὧν ΡτῸ εώ ἀϊσυης Ἡεγοάοτ. κὶ ὧν φασι πολέες. 
σὲ φιιοά Πρηϊῆσαι υαταῤχω,ἔω εἰξοτιίπτιντ Ἡ ΟΠτογ, 

Ος δὴ τείτ᾽ ἔοντα, τα τ᾿ ἐασό νῆνα, προ ἐοΐγτει, 
Τεμπος ργὸ ἰριγατίς ἀπηαητϊ,πηγ μῆύοι ὃς ἰτίκοντο ἀϊςεητος ποι ἴῃ 
ςοιῃροΠτίοη δι (ΟΠ πη, (ἃ 11) ΘΟ ΠΠΠοπῖθιι5. Π το τιι5, ἐκ 
οἷοί τευσανς 

Ῥγο νήας νέας ἀϊοιιηῖ. 
1ῃ Θ΄ δεμητίιοϑ ἋὉ ἴῃ εἰς τοξεὶς ἐαξξος,ρετ "Ὁ. ργοίογιητ, ϊςςη- 

τες βασιλῆθ-, ὃ. πυλῦ θ΄. 
1 κα ἀσπηςητος Οφιλτῖι. Ὁ ἱπ Θ- γε ξεῖς ξαζος,ρετ οἷο ῥγοξεγιητ: 

νερτο ἐϑοελαῖε, μβμελάΐφιορτο είν. ϑείοιο, 

Τη Θ' ἰεἤποητες Θοπίταῦ ἴῃ ἐς τοῖς ἔλέζος, Ῥοῦ «Θ' ργοξεγι!ητ, 
ἀϊξοητες, ἔφις, ἔφεθ. ρεῖ ο ρέσβις, ρέσβείθο, μόϑτις, μ(9ονταθο : πὸ" 
λιςγπολείθο,ντ ἴῃ Οτεῖξ Εἰιγὶ μιά. 

. Οἷς αὐ διωώντιι πόλείθ- ἐν τ᾿ αῤχώσινῇ. 
Ἐτξτιγῆις ἴῃ ἀ] τα αθΪα. 

ΕἾ ασειῤ ὄφε. ἐν γείᾳ ϑέρρς. 
5οΐεπε εοιίςπιτηοάο ἱπεϊρίεητῖα ἔαςετε Ργατοτῖτα 400 Ῥγθίδη- 

τὰ εχ Παῖς δα ἔχέγα ἤιητ: γε 
᾿ τύατε ἢ. 2 δηηςροφαδίω, 

εἴορε ϑεῖνο, 

; Βῆ ἢ. ὁ γέρων, 

Θῆκε σ᾽ 52) φρεσὶ ϑεα Ἀδυκώχενος ὅρη, 
ἜἘπιϑας 4) ἐκ κεφαλῆς ἕλε τρίχας. τ 
Καλὸν σ᾽ ἕτω ἐγαῶν ἄπσω ἴδον ὁ φϑειλιμιρῖσῃ, 
Οὐδ᾽ ὅτω γεομο’ν. Ετ 

ΟἾΟΝ ΤῊΣ ΧΕ ΒΤ ἈΠῚῊῊ ΟἿΣ ΄τοις 
τοιοῦτοι εἰ αἷϑ μοι ἐ εἴκοσιν ὀρτεβάλησάρν. 

ἩΤαντες καρ ϑ' ὄλοντο, 

Ῥιζτογοα ἀπτε 1, 
Νη μὲ διξα μᾷνΘ. πολειὶ τρέφεν ἐνδυκέως. Ἐξ 
Σον ϑεραποντ᾽ ὀνέμίω «, Ἐτ 

ΕἾΘ᾽ ἐδυασῆα ἐγὼν ἐεδμίω καὶ ξείνικ δαῖχα, 
Ἐτχντ ν ΠΟΤ Πἰτοσ αἰ σατο οτγορτίουος Γομ πὶ ἐπητιντ 
Νέας ἀμφιελίατας, 

Ῥτο νη ας, ἃς οἴφεξ,, ὃς πόλει, ἤοιιτ Αττϊσοτιπι ργοάιδιϊοπος,νῖ» 
Τλ εἶ τεκέ τις δεΐῖρρ γίρων ἄλες νημερτής, 
Οὐδέποσ ἐς ἀγρρίυ) ππωλέσκετο χυδιανέραν, 

Ρυΐο φιδὰ δὲ ὄνω χία Ατεϊοὰ ργοάιιοίτιιτ » ὃς (ογ δίτητ ρετ ὦ : ἐχὶ 
ΘΠ ἀϊοῖτατ τρρφῆ, ἃς ὄυοχία 4υοά ὕεης Βαοῖ δουριι5 δι ςῦ- 
τΙΠοη5. 

δέσιηάας ρετίοπας Πησαΐατος ΡῬαΠτυοτιπη βιοίιμας οχ τοττία Ροῖ- 
ἴομα Πηρυϊατὶ ρογ (τταδείοπευι τ. Ε οπιοτιις, 

Τγώσται ἐτρείδιμωυ ἀτα μέμνονα ἢ εἰοὶ πάνταν 
Ζεις ἐνέηκε πόνοισι διαμπερές. 

Ἐξ τυγῆις, 
Τέω μέχρις ὀδυρόμνθ- καὶ ἐἰχϑίων: 
πίω σεω ζ δέω κρα διίωυς, 

δ πη Πἴτον ὃς Οςηιτίιος ἃ γεξξῖς ἴῃ ας Μεθ ΓουιΠ πογηΐπηη Ρεγ 
τος ἀςοἸ Ἰπάτο γι πὶ 5 Ρογ Πιθτγαξεϊοηεπὶ τ ἀϊσεηῖςς γε κέραθ., 
γέεχθ-. 

Τε ἀθιιπάατ ἀριἃ εος,δς (ἀροτῆϊτιιπη εἴν: Ἡοτοῴοσι5, ἐπείτ᾽ ἐ- 
γἄϑετο πειύται ΡΟ ἐπέ. 

Τὴ οἷς ἀςῇπεητος Οεπῖτ. Ν ουτγογη ΠῚ ροΥ ἐος ργοβεγαης. 
Ἐς οπιπεῖη σαίαπι μια πιο ἱπτερτὰὲ ἀεάμοιητ, νῖ τεύχεος, βέ- 

λεος ΕΣ ἷ 
χτωρᾳ δὴ ἐκ βελέων ὕσαγι ζεις, 

Κρτῆϊη ἱπέογγορτία!ς δὲ το ατιμα γτὶ (οἰ επτιντ ῬΙῸ πύστι, κέστε, 
ΡΓῸ ὅπωςοὐκώς:ρτο ὁπόστε, ὁκέσκιηου ταπιςὴ ἰὴ ΑΠ115. 

Ὑ οττιιησ υιτεπὶ ἃς αὔρίγατᾶς ἴπ τα πο 5,8 έ τεθυο5 ἴῃ αἰρίτατας τ ὐτ 
ῬτΟ χιτῶν κιϑών: το ἀκ δύ διογ γα χ αὐτιονρτο βάθρα γος, βάτρᾳ χος. 
δὲ πηι} 18. 

Ω ρῖῸ α ΔΙ!ααηάο νεῖ σὸς ἀϊσιπτ,ντ ρτῸ αἴϑρωπον, ὠνθρωπον : ὃζ 
ΡτῸ ἀρις ον, ὥὄραςον τΘρΡῸ ΔΙΓΟΠῚ ριιζο οχ ΠΟΙ] Ποπς ἴῃ [Ὁ]15 τε - 
ἐξῖς Βος ἔλοοταο βοϑ,δς ἐπ Ν Οσδεῖι:5 .- 4 Πςπιδἀπιοάιτι ὃς Ατ- 
τὶςἱ ξασϊπητ,ἰτὶο Ἠεγοάοτ.η  οςατίιο ἢς ἰηηυὶτ ὠλϑρωπε ει 
κτεῖνε κρρῖσον, Ἐτ τι 5 Δ 10], ὥναξ ἡ ρρίκλεις : Ρτο ὦ αἴαξ, Ἐτ 50 
ΡΒοοΪ-ος, : 

Αλιὰ δ ὥναξ ἐπ) ὃς αὐ βλαςἢ υἱεὶ, 

Νὸ ἧς τοῖς κακως ὠρφηεσιν, δ οξίςαπαὶ. 

Ετ Ἡοπλεσιις. 
Λοιώλιὸς αὐὴρ ὥριφος ἐλαύνει μώνυχας Ἱπσεςξ 

Ῥτο οἱ ἄριστος. 

ἸΝΆτη ὦ δί α ἴῃ ὦ πιᾶρηιπὶ φΟητγα διητῖνε ῬτῸ βόαξ, βώξ, Ι(τἰς σὲ - 
Πι15. 

Ετ α οἷ ὦ πάρη ΙΠΊὶ ΠΟ πη ΠΊ  Γσετιιγιντ τὰ ὅπλα, 9 ὅσλα. 
Ετ φιιου απ ὄσλον Δί ριγάτητνν ἐστί τ τη 9. τος νογὸ Ατεσια 

εἰς : ἢ επῖ εἴος “οπἰςιιπην» πο γεγίμεη εἰϊοτφααίη τοπῖδια 
άςητ !οη65. 

Ὡ Ρτὸ α ἴῃ ἀϊρθσβοηρο ντιιητατ, ὠυτὸς ἀϊσοητες ΡΓῸ αὐτὸς: ὃς θωυ - 
μασας, τὸ ϑαὺμοίσας, Ως Ρυτο Τοηΐςε {ἰς ἀχέλινπηι φίριο μος, 
ΡΓΟ φαριάμός 5 ντ ἢτ ἂρ οτιρίης γοσΆΡ.}}}5. αι νοῖϊες. φοη: 
τἴπεῖ ἀτρᾶ. 

Τποίάετς ἃς ἀϊιίάςτε ἀϊδιίοπεβ.. ἰοπεπὶ ργοργίι πη: νὈὲ ΘὩϊ πὶ 
ἀϊεεπάιιπὶ πελοπόννησος. πέλοκν Θ- γῆσος ἀἸςιτηττ δι ΡΓΟ αὔγιγ φϑν α- 
γα ἄγοιον. 

Αςοοριίοηςς Τηβηϊτιχογυπι ρτο ΤΠ ρεγαγιι}5 Τοπυαν ἔπατ: Ησ- 
ΠΊΕΓ 18» 

Παὐτα᾽ μεδλ᾽ ἀπρεχέως ἀχορόσεμῆν» 

Ῥτο αγορόσειν, ὅζ, 
Πειρᾶν δ᾽ ὥσκεν τρώας υπτεκυδιανπας αχαιοιὶ το “πειρῖ, 

ὃς ἱπαιιπεογα δἰ ϊα εἰ αίπυοάϊ δριιά Ηοπιοιτπὶ ἃς Ηεποάιιπι ἴα - 
τ Π1Πι15. ἢ 

ἈΑεςερτίομες Μαίςϊποτιῖπι ργο ἘσσπΊ.τδ ρθη (μμτιντ Πα τοῖσὲ 
ἢ. τεραο ϑόνισι μέλας 1 ἕσπερος Ἀλϑεν; το ἑσαῆνα, 

Τλωϊποπες ἴῃ εἰ ἀεπηεητίααι Πηρυΐαειαπν Πατπιοτιῖση ΤΟ θμΠὶ 
(απτ Ῥτορτῖα : βέλεϊ, το βέλει: ἔγχεϊ ρτὸ ἔγχει. 

Τὴ ὦ ἀεἢπεητῖα Ἐσεαν. Α σσιίλειιι. ἴῃ ον βηϊιητῖντ ΡΓΟ λητῶςλατῶν: 
ΩΣ σὰ πφω, σας φοιιῦ. ᾿ Ἷ 

Τ οχτγαμηηττοπες ἰητεγάπη) οΧ ἀϊ οπὶ διι5: 4 οιαπτ ἘΠῚ ΠῚ πον α- 

ὥπξῃ ρτὸ «πονεῖ ὅχα!. μ ι Ἢ Ὡς 

ΨΩ γράμ φιοα ΤΟπίιπι οἰϊτ,όφεος δὲ πόλεος, ὨΠ ὁ Δυτο τι ἀἰοίπνις 
φυοὰ ςοπιππιδι5 ἐρΡίοτιπι Οςυῖτ, γταητογ ἸΟ 65,δί Ρταοὶ- 

Ριὲ Ηοπιεγ. 
ΕΖ ἀγοφό νάσφι πόλιος. 

ἘςΗΙρροοτ. ὑπὸ ρϑίσιος ἐχουῆνω δια δοία ὕγηγλυο μήμη, δ ανάσιμως, 

Θεμαϊπατίομος ἴη ἐεουνάλο μά ς Βηϊτὶς τοηιπὶ ἔππεντ Πος,τετέ- 
κοντὸ τε δαϊτα. 

Τταπίροπιίοης [ἰτοτγάγιση ΠΟ ΠΓα ἰπρυα ντϊξατοντ πενδίδω,, ΡτΘ 

καρδίαν ατραπητὸς ρΓῸ ἀταρετητός. ὙᾺ 
( ΤοΣπ.2. ΟΘῳ4 Ὧ!} 



τοι ΟΟΒΙΥΝΎΤΟΩΙ 9 
ὉαρΙοχ ὁ ἐπ δ νοσταηῖ Το πο 5:}: πὰ ΡτῸ Φιοσοῖ δεξιί - ὃς Ῥτὸ τριδσεὶς 
πριξὰ ἀϊοιιητ, 

ςιδεγανιατ ίαρε ἐοχ ἀϊξεϊοπίθεις ντ Η' δότε ἀλικαρναοσ τ» ἴστο- 
οἶος ὀσπόδεξιςγρτο δπηδοίξις, , Ἶ 

Ξεά ὃς Πιρτγαβογς οχ ροοίτ!ς εἴοπαπι εἴτοντ αῤγυμείθο χρύσεθ’. 
Ἡοομιοτ. Εἰ κτορέον τε χιυἶθα πὐεὶ σήϑτοσ, δα ΐξαι. 

τὴ ἐς ἀεἤποητος Βοέϊος ρ᾽μγα!ς59[1 ΑΒ ἴῃ δν Ἀ οξεῖς5 διμπτν ρον νὲς 
ριοξογᾶτιντ βασιλῆεςοἐσισήες. αυ ΟΠαπιι ἃς Θεοϊτα πὶ ἃς Ρτο- 
ξεγαητοϑὶ νογὸ δῷ πῃ ἀφον δἰ ἰὴ ἐρετ ὅοντ ἀληϑιὴςΒ ςόζι5 ἤηριι- 

ΤἸαγίπιπι ὃς ᾿ εἶδες ΡΙ αυτά τεπν ἀρὰ ἃ πος ἀληϑεῖς ροτ εἰ ἀϊρῃτιο- 

φυιπι. Το ηϊοὲ αἰιτοπι ἐλ ϑέος:δζ τιΓ ΠΣ ΡτῸ πολις πολέερῖντ 114 
πολέες δέ μεν ἡρνίσαντο φέρειν, ἡ ἐξέες ἥλοι, 

Ὁαδίταιιογῖτ αὐτεην 401 ἤρα τη» σιοπιοάο, Οςπιτίπος ἂθ ἵπὺς Εν 
Διί σ»ποη Ῥγοξογιιης ροτ μθοντ ἡδαθ',ὁξη 9. ποὺς βασιλῆθ-. ἃ 
οἰκῆθ-, ΕΠ τρίτιιν ἀνεεπάμπι » αιιδά πυπαιᾶπη ροηυ τ πλα Οε- 
αἰτία πηαῖοσ νεἷν εἴϊε νἱτίπια ΙΝ οπιἐπατίηὶ 1ῃ 115 μα: 1πα- 
4υλὶῖτεν ἀφο παυταγιντ αἴας, εᾶλα5 ας παδοῖ πάτιγα Ομ θῈ1Πὶ 
ἄζαντος Οξπίτιαα 5 ἰοηράτη μαδοῖ ρεπαϊτίπιαπι, [εὰ δὲ λαΐχητος 
παταγα Ιοπραπὶ βοπα εἰ πηᾶπ). ΑἸ ΤΡ ΉτΠΓ παιδὶ ῖς ἀεδεῖ εἴς 
Ῥεμαϊτῖπια Οεμῖτι ν τέ πηα: Ἀ ςξξί αι πυ ποτονε ἴπ αἴαντος. ὃζ 
᾿χαρίεντο ονδί χέων λέοντος. Πι)Π 414 πὶ ἀιιτο πὶ πιαῖογ. Ὁ ἢἴΔΠὶ 1- 
βίταν σηλειὶ ὃς ππα}} 18 μα ἀπε ν] εἰπιᾶπὶ Ιοηρμάπι. ἔκοεγαης 
ὃζ Ἰοπος ρεπιτἰπιδπι Ιοηρᾶπι Οοπίτιθῖον τ τ ς αι }15 ν τ πης 
ΝΝοπιπατ»οπὶ ποι ἤστοῖ οχ μος τέρας τγδπίστείπο. [πὰ 
ἡδιβξ αατεπι ποη ροτιογιιης νόττογς Οοπίτίσιπι ἐδείθ. 10: ῃς 
επἰπὶ ἱπιιοπίγοτας χηδῖου ρα τίτια (σδηΐξῖιι. ν τπιὰ ἈΘξεν 
ιοηΐαπὶ ἡδιὶ δγοιιοπὶ μαίας ν [τἰπτα πη, ὃς ἐξιξ, ἃς παϊαίπιοάϊ. 
Τὴ σ εὐἴπι ἀςππρητία οἰιπὶ ἀπ ίσιαν ρον δάϊοξειοποπι σ Ν ειι- 
τγαπι ας! ςητῖα, σοσγορίαπι Παρεητ ἀπλ έριιαπι: ὁ μέγας τὸ μέγα: 
ἃ ἡϑιὰ τὸ ἡδυς 

Ἐχ ϑυλείας εχτγδμιιητ, ὃζ ἵπ οπηπὶ σαῇι πος ἕαςί απ, Ἠεγοάοσι!5. 
ὙῈ ϑυλέων ἴασσων μίαν τίω ὁ δαιρεῖ θ- ἐς τὸ μάλιςα ἔστεργε. 

Ἐς ταγίις. ; 

Ἐ᾽ γχείτῇ ὧν τῇ ϑυλείῃ, 
Ῥΐοι ἐχρτοίϊιπι ἐ ργοπιιητίατς (οἷεητ, Ηοπλιοεσις, 

Ὑἱπερώϊον εἰσαναζα στι, ὃς 

Πατρωΐϊάς ὄξιν ἱταῖρρες 
Ἐς Ἠεποάιις, 

Χρηΐζειν ἀπεοτος, 

Αἀάιτίοπες ε τῷ ε ἔσηιςητο νορσαί ,ν οἱ γηα ἱπιπιητδ  Π1π|π|, Το π 
(ἀπτιντ ρτο ἕως, δζως καινὴ) ΡΓῸ κάνη 

δι ξείνθορτο ξένθ-. 
ΜΜμζαγς οι ἀρ μτβοπριαι ὶπ ες (γ11αθαπιρἴοπυπὶ εἰ Ποπιοτιι5» 

Εἰρώνρες ἐ ταῖρρι, 

Ῥτο ἐράνρφι, 
Ἑρυσάρματες ἵκαποι. 

ῬΓῸ ἐρασοέρματοι, ἢ ἣν 
γπηπηπτατίομοϑ ἡ πὶ ὦ τοις ΤΟ πππὶ ἤππτρντ μεμακάμ, το μεμυκῦα: 

ὃς λελασυλέθονρτο λελησμῆμθο, ὃς λστιΘοΡτο οὔλας: Θ-.5161115 4ι- 
τοπὶ ἀἸςατο ΘΟ οπιοίο αἰ}ᾶς απ ἡ νΟγγα Πτν τ ΓΟ ρα ηἶρη: ΡτῸ 
τιταὺ τιτίω : αἰτὰς απ αρίοϊτο φιιδ 4 «ἴῃ» νογζαης φμτὴ οἰὉ ἃ 
Ἰοπρϑπη:α αιζοπὶ πῃ ἡ πο φοποτγα τογγίςά φαμπὶ εἴτα ὕτειις. 
Ταυπηπτατίοποβ ἀπτοπι Ὀτεῖ 5 ὦ 1Π ἡ» ροἰϊογοτῇ Ιοπεῖπὶ ἤιητ, 
Ἡας ἱρίταγ ὦ νεγίτατειι τοπάϊιηζ, 

Ἐχοετηριίοηςβ φαγιπινασς ἴῃ ρτἰποῖρίο ἴπητ ςοηίοηδησίμπι» [ο - 
δαπὶ {π|πτολείζειν εἴ ξειντρτο γαϊα ὥαιρτο δεινὸ ς»εἶνός, 

ϑοπιροῖ ὧν [γ}]1ᾶπὶ αθιιπάδητομι ροηιιητ ἰπτογ Ῥγαροῇτιοῆεβ8. 
νῷ ὧν εἴ λον, κἡ ἀπ ὧν ἔδοντο. 

Ῥγίτηας νοςαίο5 ᾿τογαβ ἐχ ἀιξξϊοη 15 ΟΧισα ΒΕ Ἰοπες : νῦ ΡΓῸ 
ἐκεῖνο, κονος:ρτο ἑορτὴ δ ρ τῆ. 

᾿ Οοιηροῆτα νοτᾳ ἀπ Πο] της, ὃς ἱπτογρόπαης ποπηϊμα:ντ Αδων χὰ 
ταῦρον ἐδηδώς : 

ΡῖῸ κατεδιηδ ὥς. 
Κατεὶ οἹ᾿ ἔκ ταναν ετίωναιρτΟ χατέκτεινέ, 
Τπιιόττοτς αἱ ἐἸλοποβ9[ οπιιπὶ οἱζ ργορτγίμπινε 
ὅρνιϑος ὡς. ὃζ 

ᾧ ἐπί πολλ᾿ ἐμόγαστε. 

Βγρεγθατα Τοπιιπὶ ΠἸητεν 5 
Αὐταὶ ἐπεὶ δικ' τε σκόλοτις καὶ πεύφρρν ἐβησ δ, 

Ἧος εἴτ, δὲ βηστιν. 
Ὀϊατεῖες ἰπ ος ἀςΠηεηξῖθπι αἀπογθίοτγιπι φια ἃ σςριεῖιο Ρἢ- 

ταἱἹ Βιιπτφοιῖιις τεέξιις Παρ Ατῖς 1π ἧς τοτπηϊ πατατο δε τη ἐς Πα- 
Βεῖ Οφηάτίαιϊπι διπρηϊδτειη» ΤΟπιπα Ργο ρτίδρΥτ ὄυσεζης. ὄυσε 
ζυδς, Θοπιῖτῖι. Ια! 15 δυσεζών,ὃς ππατατίοπεν ἴῃ δ, δυσεζως : πὸ 
ἀληθὴς, ἀληδούς Οαμἑτῖι. ρ το Π5γἀληϑων, ὃς πτιτατίοης Υ Τῃ δ 

ἀληδώς, ὃς τὰ ροπας 4114. ΕἼα:ς ἸρΊτιγ ὃς δυϊιτηο αἱ ἐϊιμ ες 
Ἰοηεονῖ ποτηϊηδοαληϑέως ἀϊξοητο5 δί ἐτρεχέως» 8ζ δυσεξέως. ΤᾺ 
τε ἰὴ ὁσίων, ὁσίως, ὃζ δικαίων διᾳίας, ὃς ϑαυμαςῶν ϑιαυμᾳ ς αἷς, ἢ ο- 

τιιτι εαῖτι Οεηϊτι αἱ ποη ἴῃ οις ἀεππίξατοντ ποτ ἀπαα ὅς ἰὰ ἢο- 
τπαϊηΐθιι8 ὃς π Αἀιιογ 118. : 

Ὧοτες ντ ἀϊέξατα εἰξοργοάπιέξο νει τιν κνν Ἔγέξητοϑ ἡ ἴπ ἐρίιπι: 
νῇ ρτὸ ἥλιο, λεθορτο νῆσος, νᾶσος ΓΟ ἀελίωη,σελαϑα, 1068 Διι- 
τοπε σοτίθρῖο ὑτιητωτ οο;ϑὲ γε ζῃ ν ἰμογίστη ἀἰσαπη 7 ὅς Ῥτο- 

Ἑ ΠΙΑΙΈΦΤ. 
ΠμεΠ; ὃς Αρβατεῆ, ὃς Ἐροέταῇ δὲ σγποορα στυητατ, ἘΠ δυτοπὴ 
Ρτγοιιοῆς, Αρμαγεῇ σοπετατιδ:ϑς Ἐρο λα! ϑνῃσορο. 

Ἐς Ργοιἢες αυϊά ἐπι εἴτ, υυπι ἴπ ρτίσπα ἐν Πλῖσα ποκιϊηῖς αὔιι- 
ταΐτωτ Αἰ Ἰαιια ἰἰτογα,ντ ΡΓΟ εὐγεχρνεἶνεχα δὲ 

τύλιον εἴσω, ρ6ο ἔσω, 
Ρτο Μόήνθ- μοιιῦ θε:ρτο ὄλθ. ἔλ Θ. Ηςς αὐτοσα Ἐϑο,Ῥτοβοίες πὖ 

ἀϊοο, [ξὰ Ραγεητμοίςοινε ὃς {Πρ ΓΟ ἔνατος, εἴνατος: ΡΤ πσγέοντερ 
αυγείοντες. ν᾽ Πομηοτ. 

Οἱ δι ἴσον σιγὴ μήδεα πνείοντες αὖχ μοί, 
Ηἰ μὴν δι᾽ ἔννα τὸς ὅδι πἴξιτρρπεων ἐμναῦ τὸς. ἢ 

Ῥγοῇῆῃςῇς ιιτοπὰ ἀϊοϊτγυαιμτι ἴῃ ρυλποῖρ!ο ογατὶοηΐς αἰ 14 αὔτ 
ταϊταγ Πἰτογαῖντ ρτο φ-αφὶς ἀς:αφίς ργο πᾶς εὗπεις, εἴς δὲ Βος Ατεῖ- 
οὐπλιδῖας ἔρίταγ ἤς ΡγοΒοίϊς πὰς ἤτ Ῥαγοηυ ες» Ιοπιπὶ οἱ» 
[εὰ ὃς ςοῃτγαγία ᾿ῖ8. ἱ 

Εἰ διζεπὶ σοπτγαάγίαντ ἀἰξξιτη οἴ το μος Αρηστοί:ϑς Ρατᾶ- 
τῆ είς ΕἸ]ειρῇ. 

ἘΠ᾿ νετὸ Αρβατοῖς ἴπ ργϊποίρῖο Γαδ ατῖο : ντ ρτὸ ἐκεῖνον, κεῖνθις 
τὸ ὀκεῖσε, κεῖσ: ρτΟ ἑορτὴ οἷρτή, : 

ΕΠΙΕΙρΠς, αι ς 10 νος 15 ἄς τηράϊο ποη [λοἰεητῖς (ἡ ]]ρᾶ, νι ρτὸ 
αὐμύξαι εἰμιύξω. ἘΠῚ ἀυτεπι πος ὃς Ατείσιιπι. ςς ργορτία [Ιοπιπὶ 
{τι Ργομεῆς ἱπσιαπα ἃς ΕἸ] εἰρῇ 5:8 ΡαγεητμοΠε,δς Αρῃςτο- 
Π5,ἰτέπησιιο δΥποορα, θ᾽ οἱ σοπτγατῖα Εροέϊαῇ. 

ἘΠ᾿ διιτεπι σγησορο ἀςξεξξιι5 νηῖι5 (γ Πα δε τα πηοάϊο ἀϊξείοπῖςς 
νῦ Ρτο οἴμοιμα,οἴμαι το χακόμορϑε κδμμοξος :ρτΟ Ἐἰξωίρατος, Οἶξα- 
τος. 

Ῥαγεῶαῇε,αδιυιπάλητία νηῖλος (γ ἡ] δα ἴῃ πιξάϊο : ντ ργὸ ἀδελφός. 
ἀδεχλφείθορτο ἔτυμος, ἐπύτημος. Εἰτ αἰἸαῃαπάο δγῆςορε οείαπῃ 
ἄἀπατιμπι [γ [ἰαἰσατιιπι,ντ ρ το δευχαλιωνίδης δου κολίδης, ΕΔ 505 

σορε ντιιητι δέ Αϑοἱ ας, ντιιητιιγ ὃς Πἰαγοῆισινο, ᾿ 
Η΄δὲεε γὸ χτ᾿ ϑυμὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπονεῖτο. 

ΤΙαέγεῆς δυιῖοπὶ 50 μ᾽ αὐρίνα; ζοπτιγαγία. 
ἘΠ δυτεῖα ϑυμαίσερθε ἀπάτα τα νοσα!ττιπὶ ἀἑιλίατιπε τὰ νη (1 

Ἰαθαπι νηΐουντΡτο τὸ ὄνομα τοιδομσ τς εἰς ργορτίαπι πος Ατ’ 
τἰσοτιπι. Αηδάϊρ] οἤκίνε ἀἰ χ᾽ πλι5)ρτορτία Τωπηηλγντ ρτὸ λέ ἰ 
χῶσι χελείχωσιγ.. δος ἃς {ίάτιο 1Ρίοτγᾶ,νε Ῥτο βεβλυμῥθο,βλπθ 

υὑϑ.1Θ-.ἘΠ᾿ υτεπν Ἀπαάιρίο σοπτγαγία Ασἢ9 Κπγῆις δυ τοῖς ο 
απ εν Ῥύχθει 3 μάγα κύμα ποτὶ ξυρὸν ὑπείφριο, 

Ἐξχαίϑ διιτεπηοντ ρτὸ τι ϑέμῆναι, τιϑ ἡ μναν. Αττῖς. 
Ἀαγίιις ηια: ἀϊοῖτις τοί πο πτατε πγι15. απ άητία (γ]}2δ 8: ἴπ 

ἤηεῖντ ρτο ϑτοῖς, θεοῖσι, ρ.Ὁ συφοῖς σοφοῖσι:ρ ΓΟ μούσαις» μου σάισννς 

Μυῖς σοηττγατία οἱ- Αροςορε,οίξ δυτοπὶ μας Βοταπινε ργο ἐπ 
δρώτει.ἱ δρώ, ἘΤΟ ΠΊΕΓς. 

1 δδώ απεψυχοντο. 

ΡΓΟ κυκεαῦγα κυκεώ. αὶ αἤι!5 ραγοπαρτο 3,41 ἐγάς σοηττγαεῖα ἘΦ" 
1ρΠ,τοπιπὶ εἴξοντ Ρτο λυ γόεῖδα,λεγόμεῶνα, [ΕΣ Πρ ς δατῷ [λα τ 
ταση ταητὴ τη εἴζοντ ρτὸ σκῆπῆρονγσκῆτοτον. ἈΠιτίας ἀαρίσατεν 
Ιοπιπὶ οἴ, τς Τρ αΠαῆπιις, 11: οἴ ςοητγαγία Ῥατα ΡΠ: ΓΕ 
Δυτοπὶ ὈΙΡΙΑἤαίτηιισ, αιμαπη ἵπ αἰ ἴαιι σοι ίοηδησίιπι εδάςτα 

Οἷτο πίοπδης δἀἀϊταγοντ Ρ το ὅτι δι, 
ττι κεὺ εἴπω. ῬτΟ δσονοδοσον. Ἐ]ΟτΠ ΤΙΣ. 

Ὑδοτων ἐχισειτο φοῖβίθ- ἀύλλωῶν, Ἷ 

Ραγο !ειρῆς εξ αυλιπι αἰ ἐπ ρεπιϊηδτῖς σοηίοπαπτῖδις ἀε 
Εἰτῖντ ΡΓῸ κοίρλμον, κούλιον, ὃς εξ Τλοτιιπι, ἘΠ διιτετη Ἰοπιιπὶρτο- 
Ρτΐμπι δϑιΐςεγο εχ ει ἀϊρετμόηρο ἐς γε Ρτὸ μείζων, μέζων : »τὸ 
κρείσσω χρέοσων, Ε(ν ἀητεῖν ΕΠ εερ ἤσοντ ρταάϊχὶ αδ᾽εθο νοσα- 
Τὶς ἀς πιβάϊο,ια]ς οἰξ ρτο αἰμυξαι,ἀμύξω. ΗΙ Ῥτο ἐάν, ἐπεαῦ 
ἀϊσιης. Ἡεγοάοτιι5.ἐπεαὶ ἐκζῇ εἰς αὶ γι ἐφ αὦ ὕδατος ὁ κρροκόδεισπ 
ἈΘ᾿ Ἑοάοπι πιοίο ρτο ἐν ταιεῖθτε, ἐνθον τε, δίιης ρεγηπιτατίπα, Εἰ 5 
τοάσειι5, ἐνθικύτα ὁ τροχίλ - εἰς διυΐων, ὡς τῷ ἔνϑεο, 

Ζωϊω ἀϊσυμτ, ὃς ξώσόμ γειωῶνοι, τα αιιᾶπι ἃ ξωθς, 
Ῥτο λέανοκαῤτα ἀϊσιπε. 
Ῥτο μέγεθος, μέγαϑος: ΗΠ ἐτοά 1η 2, μη ΐοτ. 

τρέσωπὸν ὃ ἐς τὰ μάλιςτα δθήγρυπον μέγαϑος ὅσον χρέξ, 
Ε ἃς οἴη ὅν ἀϊρ!ιτ!οηρο πὶ [σοπτιιγ ἀριιά οος. Ἡεγοάοτ. ἐς σῦτον δ: 

θέων πένε τε καὶ τέρεν ὅυ, ἔσεαι γδ δστοϑὀμῶὼν τοιοῦτος. δῖ πλειυῦης ὕτὸ 
σλείονας, μΤ' τίυν ἑλένης εὐπογίω ᾿ὥλίώαν τρατιοὺ πολλίω βοηϑεύσαν 

Ῥτο σφίσινοσφῖν ἀϊσιιητ. μβνελάώῳ ς 
Με ποράτίπιατη σοη ππ  οπε προ μέω σοπηρίετῖιια δος σητῳ 

ντ δρτιἰ Ηεγοάοι. Μ καὶ ἔχεν ἐλένζω. 
οὗρτο ἕως, ἐς ὃ ἀϊσαητ. Ποτοάοτ.᾽ ὃ ὑξεῖλον τὸ πτέλιγ. αὔτις ἴοπι- 

᾿ Ροτγ ἀϊειιητ, 8 πο αὖϑις. 
Ἐχ ὄμητήδει. «αχϊποιητ, ὃς ὄμμτήδεθ. ἀϊςτπε. Ἡετοάοτ να σίώς 

ϑιαγοιτο ἐν ἡζηπηρία δηηπηδεότης. 
Οοπεγιξεῖο « ἃς « ἴῃ.“ Ἰοπριπι Ιοπτπὶ οἴ) ΡτΘ ἱεροιᾷ ἱροιὰ, ρτο ἴε- 

εαξ ἱονξ. ᾿ 
Ἐε πιητατίοης « ζπ γυν τἕρυξ ρεγ ραπάςπι ἀϊλ!ςξϊαπι. Ἡδεἤοά, ὥδε, 

᾿ ὕρηξ τροσέεισεν ἀηδόνα 'ποικιλ ὁδ'διρόν, 
Ἑεργο ὄφιες ὄφις, Ἰοηϊοιπι οἵξ, ι 

Ργο τέβινειν τείμνειν ἀΐξιιης Ηδτοά. ἴα .(φὸ ἱερέας ἐὺ ἐν αὐγύπῳ συκο 

λέζαντας σ᾿ αὐτας μέσοις δια τα μνων. Ἐτ ἩΗΙρροοτιφλέθα, τεύμειν. ; 

Ἐχ ἐνέγκω λυξετιιηῖ γ, ὅς Ρὑτο οὸ ἱπτοσροπδτοβ εἰγοίκω ἀϊσαης, ς- 

τοάοτ. } ες ἢος νττατ, 
Ῥτο ὀνπλϑύσας ἑασλώσας γἀϊο μην; ἐτοάοῦ; 

ξυτὸ ᾿ 

κιφοληονευ 
ἐουρυρ αν 

τλοϊοήνι δ! 
ἀμπ, 

γμμριαισον 
παι μα 

μριημοίδα 
πὰ 
μεήνοσῶν 
χίτετα ἰΠδιΣ, 

γρλότας τς, 

εἰὐαίυνκο 

τππ ΠΟΔΑΙ͂Ν ΥΙ 
μιπου οι! 
δία σιμεὴν ' 

ἡ μινβῆν, 
(οιμαίαία Ἷ 

αἰ τι τλίαν, 

τἰοἀὀονι εἶν 
νὰ [εριοῖσι 

μι μοδυζιο 0 

αὐδείοιν, 
ΠΤ τν, 

(ριον 
δ γἰμπῃ Ν 

ἐπα τι 
ἀμρηπηπνεῖ 
πιῆ ίοοι 

Τιτεακε 

διαὐιηφιο 
[μραὐν 
δήθ ἡνοιν 

ΕΣ ῸΝ 
γαρτα α ἐλ ο 

δ ο Διο Οροτσ' 
πιμυορασιης 

Ἱπυἰσίι ἡ ὁ 
γάμο 
χη μὰ ἀήσῳ, 

διρολνιμδνκαν 
[βμπν δτ κι 
ἡἰνρωιδίμπι -» 

ἰταμγιηρτος ὃ 
φρδ το ἐκτοώ 

χέρα βυυόνι ἐζτῃ 
διαμι αἰτοιούω: 

ἧον, 
᾿ιρ ουδντα νόον 

Σγρπηὶ ἐγοένος 

ὑκδώηολ ες, 



Ὡ δηῦ 

ΔΩ τήν, 

Πύδηϊη ᾧ 

πόμα, 

πάλης 

ὑλερ οὐ, 

δ Πα γὺ 

Ἐδογπιίοῃ 
ΤῸ 
ἄχ, 

ἐἴγυ δ ἰοτη[}:} 
χταῦ ἐκ ἐς 

, μοατ, 1 Ιολές ̓ 

ποὐῥυήϑὴν 
ἡλυνίνν δηλ! 
ρει 

ἐμή ἢ 
ὁ μπραῃ μύτη, 
ἼΝ 

κου Μὴ 
ΕΝηδένο 
ἐαίη ἐιρίαιο 
ΠΤ τ 
νἰωρπαὶα 

ονοόν ἐμ 
ἐμκ Πυ  [05 

χὸ μήν γᾷ ῃ ἐν 

εἀτμδκϊοννά: 

οἸπμοὶνϑ 

«ὐ ναὶ ον 
και κιδί 

ΟΟΆΙΝΤΗ. ῬΕ ὈΓΑῚ ΕΞ Ὑ, ᾿ 
Ἃ " 

Κα πεὸὶ λήτον ὀκπλώσειντες, : 
Σφεςς σφαξ ὃς σφῶν ἀϊιι!άμππε,, ὃς ἢς Ῥτγοίεγιιησ, σφέες ὃζ σφέας ὃς 

σφίων. Ηοπι. Αἰλλεὶ σφέας κρατερϑ διομήδης εἰξεναίρεξε. Νοιιῦ δὲ ῥοιῶ 
δι χρριῶ ἀἰαϊάιιπτ, νόον δέ ῥόον ὃς χρόα, ἀϊσςητες» ΕΠ] οππιογ. Τα μμεσί- 
χερα χαλκόν. Ἡοτοάοι. ΟἹ ἐκ ὅ7) νόον πρέπουσί «ὡ, 

Ῥαττιοῖρίο εἰπὼν πο ντιιπτιτ ἔξ εἴπας, 
Ἑλρῶτα ρετ ἀἰρβτβοηρ  ἰοτίδιιπτ, ὃς Ριιξο ργορτον μος 5 αιιοηΐαπι 

εοάςαν πιοάο ἱηςιρίπης Ῥγαγογιντ ργορτῖᾷ ρα ίεπεία. 
ἘΠῚ ξηϊπὶ ἀρ ᾿ρίος ργαργογίτιι τ ἱπηρ ον ἔβξγιτη ἔρωτα, ἀοϊπάς ἰη- 

τεγροἤτίους ἐγ εἰρώτα, ἢ δὲ ἐπεινείρητο αριχὰ ἐ05 Ρ6τ εἰ ἀἰρ - 
᾿ς τβοπβιπὶ (οτῖρτιιπην οἱ ἃ ροΠτίους αἰ πυ1τ εἰ ἀΙΡΒΕοηριι. 
ἘΠ᾿ οαΐπη ἐρωτω ὃς ἔρω, ὃς ἔτ ἀρροείοης μγεΐρα, εἴρρμιαι εἰρόμέω εῖρυ, 

εἴρετο, ᾿ 
Ἐτίδτη Ιοπες τειτίδς ρογίοπαϑβ Ρ γα ες Ργατοττοτι πη ρετξείζο- 
απ ἤς ἔλοϊπτοῖη τοῦτ Ρετγίοη!ς δ᾽ ηρι]δεῖθιις. Βασεσϊες τ 
-τεπαε,γογίσης τοηποπὶ ἴῃ ἤπδπη αἤρίγατδιη, ὃς ἕλσιιην αὐἰάττῖο- 
ὩΕΠῚ αὐνῦ ΡΓῸ νένιπῆαι γενίφοι ται, ΡΓῸ λελεκτω λελέχαται. {ἰ τα ΠΊΘ ἢ 

ξιιοτῖτ πη σοπΊ Πλιιης ΡΕΓ σ᾽ ΒΥΔΙΠΓΟΠΙΙ ΠῚ 5 ΤΠ Ὸ δίς δ ηἰςῖ μάθοι 
Δηῖο ἀταὶ ξοτπηατλιιαπη πις 1) Ῥγαστο τὶ ρογές ἐξ! . πέφραςαι πε- 
φράδαται ὅτι πέφραδα. 51 τάτηεη ἃ αἰτοιπῆς Χὶς πατιῖγᾶ ἰοΠρΔ ΠῚ 
Ῥεμυϊεῖα)ᾶ Βαθοητίθιι5, μάης φοτγίριπης ἀητε ταὶ ἴῃ ἄς Ἰτατῃ 
ςοττορτοπεπΊντ πεποίηται πεποιεα ται. 

Ττοῖπ σου πἰταιητ Ιοπο5 ἴῃ δὲν ἐς Πα πείριι5 Ραγτοπυπυὶςῖς Ερε- 
διαίες πηλειάδου ἀϊςεητεβ,δ( λατρτιάδου,ἀςΌς θᾶ ἐπτπὶ εἴς Ος- 
πἰτίιιι5 Δαερτίδὸου, 

Ὁυοηίαπι ἰπ δὴς Ῥατγοην πιῖσα νὴ (γ}}4δα Πιρογαης Οςηΐτ. ρτῖ- 
ταἰτίυἶντ πηλέως, πηλειδου, τορι άμας τρια μέδε, ἢς ὃς Λαΐρταε Λαερ. 
αίδου ἀεθοθας εἴϊο Ρατγοηγ ΐοι 1» [ξὰ [ΟΠ 65 ἔασίπιας Ἐρςξγα- 
(τη; ὃς ἔς ργοξετιητ, λαερτιάδης ἀϊσοηξε5. δί πηλειάδης, ἀοῖηἀξ 
Ῥετγργοάιιξείοποπι Αττισαπὶ «πηληλα' δὴς.Ν τιαητιιγ διιξετα δι Με- 
τατῆςῆριις. 

ἘΠῚ αιτοπὶ Μεται μος, αιπη νοὶ ρτῖπτα Πτοτγα ργορτὶς ἢτ (γΠΠδὺς 
(οι α,νῖ ρτο ἐτραπητὸς, ἀτειρατητός, Ἔχ τρεπεδχ οηἸπὶ ἔλέϊα ον, 
ὅζ αὶ Ῥτίπάείπα ΡΑττϊςιία, δὲ εἰς ὄυϑεία ατεαπητος (οἰ ἰςετ ὁδὸς τη - 
ἀς δλ εῇ τγαπίπιατατῖο [ἰτετγν δί αἰ τᾺΓ οἱ περασητός, Δι [ες 
ἀα ρτίπια,ντ κραδέα ΡΟ κσιρδία: ρΡΓῸ κρερτερός κρατερός : ῥτῸ τέταρ- 
τον, τέτρατον, ΗΠ ΟΠΊΟΓ. 

Τὸ τεατονῇ μαρ ἐΐω κὶ το τετέλες"ε παν πε. 
ξροϊςπάιιπι φιιὸά ἀϊβέοττ Μοτατο πε Ὁ ΗΥροτιμο: παπιΜοῖαιμο- 

ἢκ,1π ἐαάοπη (ν Π|54 Ετ: Ην εττβεῆς νετὸ τῇ ΡοΙἘετίοτς »ντο- 
ϑνεῖθ. ἐῶ γὸ νόϑος νοϑεῖθ.γᾶς ρΡετ Ηγροττίνοη, ἐϑυειθο:δς ταιτήις 
“δνυνγθνυίθ.: ὃς δόρυ, δόρυ Θ-, δ ῬῈΓ Ηγρετγσβοῆη, γρωωος ὃ δουρός, 

νταπτογ ὃς Πᾶς Ροἤτιοης Τοη (5. ἮΝ ; ἢ 
φοῖτο διιτοπὶ οροτῖεῖ ιιοά δητίαια [15 ἀςοϊἀϊτ» οὗ 1 Βα δἰταπτιῆ 

πιπτατίοποπι, ϑζρειτηδηῇε νίαιις α ἃ {Ππ|4 το πυρὶ 40 ἔςςογᾶτ 

᾿Ἰοπες οοϊοπίας,8ζ ἀἸροτ ἔχης ἐπ ᾿Ιοςα πλι]τα, 
Ὁ εἴτα αὐιτοπι ἀριιά δος ρτὸ υἱγιαῤνειν, ἐλεῖν : γηάς δέ (λη γει]- 
ποτα,ρύλὰξ ἀϊ οἰ ΠΉ115. ΠΟ ΝΕ 

Ἐξ ρτὸ λϑγος. μόϑος: ρτο μανταύεόϑτει. ἀὐελεῖν, Ἐτ ΤΟ ΟΔ ἴπ ιῖβιις γε" 
ζιθδητατ,ἤϑη. Ετρτο ὅπημελως, ὁμακως : ργῸ ξενίψευ ε ϑωρησαιτο,ξε- 

νίϊω σιωεϑίκατοιδζ ῬτῸ ἀπατηλώς,ν οἷ ΤΑΡΟΣ ΟΣ ρΊ σε στο Ρῖο ὑ- 

χύτηςγ χάσης ρτο ϑυμωϑεὶς" ἃς αὐραλθεὶ γσσερχθει ΤΡτὸ ἔποικος ἐς 

φέςιθορτο δυσφορών, ἡ μεκτέων; ΡΓῸ « τερρι, μετεξέτερρι, ὃζ ῬτΟ συ- 
χάζων,ἰλινύίων ἀϊσιπτ. ΣΉ .". 

Ῥίςιης 8. ἰδουπάμιπι τεῖθ 15... ὅς πα πηογα πὶ τε ρ πα ὙΊΓΟΓΙΙΠῚ} 

διΐανα, ἣν ἀντ νν 

Ῥτο διανοη ϑέν τοι ἐννοὴ στεν ταῖργῸ αὐέσεισεν γε] ἐδύσαξεν, αὐ γἱῶσε :ΡτῸ 
βαφαξ, φίραανᾳιρτο αἰαλωμαᾳ τας τέλη: Ρ ΓΟ λάυρας γα ςι!ητ ῥύμας παὶ 

ἀμφόσδοις, σειγάρεις αὐιτοιτ πελέκεις, γ Ὁ} ΕΧ τι ΑΓ πᾶ, δ ΡΤῸ αῤ- 

δεῖς, φαρέτρας ἀϊσιιητ. : ᾿ ; 
φαλαρβ,ρ μα ογαβ, 1. ταὶ αδεὶ ταὶ γνάϑοις σκεπαίσμᾶ τα » 118: ἴῃ δἵο[ῃς 

παίσιιητιιγ δοΠίοὶα. Ἑ ὙΡΙΜΣ ἶ 
ΣΣχοινοτεν ἐς, Ζιο ἀ Το τριιπι δέ το ξχιι τ Συμιψησεις ἀϊσιιητ,ρτο σιωτρί- 

ψας, Φαῤσος, κλίσμαι το πρύφίθο αἀἰχρωτήρευν: δ ταίρσοις ἀϊσιητ καλα- 

μων αὶ πρᾷσιεὶ ὃ εξήρα)νον δὲ πλίνϑον:". ςα! ἀπγοτιιπὶ ἔγοηάςς ν δὲ ο- 

φαῦλος ἰτογα. ἰμζολον ἀϊ σα ΠτνΓΟ γα τη ΠΔ.Π11Π). Ἐναγίξειν νετὸ 

ἀϊοῦε τὸ χοαῖς ϑβπφέρειν, καὶ ϑύειν τοῖς κατοιχομϑύοις :ἰ.Ἰπξοτίᾶς ἱηξετ- 

τεναητ Δογἤσατε πιοττι 5. Πρόχησιν, Πα.) ΟΠ ΠῚ ἀϊσιπτ. - 

Ἐπιπλατίω,ΠΟῊ βαϑεῖαν κτῆσιν, ξ εἰξεπιπολῆς ἀϊοιιηῖ : Δϑδκίω γετὸ 

ὙΠ Πρ ̓πε πν. Κνυζήμα τα γετὸ ἀϊόιιητ τα γερο ἀποφϑέγματα:,Ρ- 

πἶτα5 ὃς παπάς. γεωπείνας ἀἸσιιητ αυιὶ ἴῃ τουγα οἰαγιμητ ἃς «βέϊ. 

Ῥτο ἱκανώστες, ἰτσώσοις ἀϊδιητῖντ ΗἩςγοάοτζ. ἴῃ δθοιιπά. τὸ 5. μ
έτριον Ὁ 

καλοῖς ἔχον εεικές τον. ἘΝ ᾿ 

Ῥτο ϑὑτοδεχό μῆνοι, καὶ μιηῆοντες αἰ ητ: Κορίωΐω γετὸ ἱπῆεχαπι φιοά 

1λσπυυτι:ὃς δυμαρόϊω δ πόπατον, Ι Ἰλοὶ 
Οηώμϑμα ἀϊςσιιης πεοτόμϑυα: δύ Ρτο βαῤείς τας ναῦς. Ὁ ᾿ 

οὐσίοιν., νοσδησ ΠΙθογαπα ράτγεπι: ΡτῸ λυΐσεις» ἀφιδέας 7) αυϊα πὶ 
ψέλλια, ἦ 

Ῥτο ριγρᾶτε ροτίοποπι εχ Ζθαν γι πιθητο δ δαϊιδ,συλρμαΐξειν. 
Αἵνον, σα ητ !εηπ ποπηεην εἰ ἔγγα ςἰοτγάδπι. 
Φυσσαοις νετὸ κροατόις : Σποφορρὲν νατὸ » ζιληι 

οἴπηῖ, 
Αὐτιν ἀϊσιιας ἱπος [τη ὃς ἀοςείδιιπι, 

(ἐταὶ ἀοπιϊηῖς Δ - 

1Ο]7 
Συρνέεαριά ςὸς5 ἀἸοίτατ,ο᾽ ες αὐ! ἀλη ἀρῖο Πιπ ον οἱ εἰδις ες 

Δάΐρς ὀζ τη Ε]]ς, 
Ἐνηζητήσια, ἐσ οἴ Θρυ ατῖλ, 
Ὑειφ ἀστοὶ ἀἰσιλειι Γαρυά ΦΟ 5, Ρ [ΙΑ Π], Γγιοεςς. 
Ἀπεμοΐταισεγα ρει ἐ05 ἰηξατιιατυτη Πρ η  ἤςατ, 
Αποτιμοτέροις νοΓῸ ἀϊοιιηῖ ἀπιμοτέρφιε,ἱ, [ςηἰοτῶσ, 
Ῥτὸφ “ερὴν οὐ παϊ τον, ΡΓῸ φρεγηρν σόφρονα, 1 ρτἀςοτοίη, Αςορί πη ὃς 

᾿νος ἴῃ ςοπεγατῖο « 
Κα πεαιρρίζεώτο ἀϊ σιιητ,Ἰπη ρμπὸ ἴοι! Βτατῖς ἕλςοτςο: 8( ΡΥ καταφιωῇ; 
άλαμπον, 1. χγοῖῃη, 

Λα ξίω ν εἰς ρατεϊτοπςην ν οἷ [Οττοπι. 
Κα πειπεον υΐδον, τεηρυγηρῆμον, ἢ ν᾽ οι ίατηπη ἀἰειητ. 
Ρτο πολομεῖν, αὐτεώειν, ἶσα οὐδ ἴδισι ἀϊσαπτιϑίρτο αἰδοῖα, μέξεαᾳ ἶνες 

τε δ ΟΠ ἐρας 9 υὗσο μίζε ἔϑεντι. 
Ῥῖο κατασαρϑεὶς νς] γελαϑεὶς δια (ἐλ κυ Θ-. 1, σα] πιυΐατας, Ηογοά, 

ὦ βασι δῇ διαιξεξλημ). ὑπὸ εἰμφίσνθ., εἰ μανϑάνεις; 
Ρτο καλλωπίσοις, ἀἰσχΐστες : ντο ὃς ἐμὲ σοὶ κόσμῳ ἀσκύίσας ἀπέπεμψεν ὃς ἐ3 

ἄμα ϑυγατέρᾳ. Γ 

Ἐνάρεες ὁπλῖται,1. τ τγατὶ τα τ 5,8 0 ρῆ5 ποπιϊηδητγίιτ. 
Διασφάγες ἀϊσυηι διφὥσας πέτρας. 41 {0} ΠΠΔ ἴλχα. 

τνασιμα χεῖν γογο ςορηοίσεγς ἤιᾶπιὶ τα ΟΣ ΠΠττατς πη, ὃς ἐπ᾽ πηῖςο 
ταπι γοθιτ. Σ 

Σίσυρχ. αἱ) 1ϊ5 θατατίςα νεἰεῖς ἀϊοίτατ. 
ὕτο υζρίζειν, σιειρτᾧν,,. τη ΠΙΪτατο. 
Σινύπν" (15 εἰ [Ὀγάϊφαγιιαν ουΐμπι [Δ ηδ:ν οἷ ΟἱἹ5 ἐχοτοσιθητασῆὶ 
Νεοχμώσαι τος δης Γεπιοιότς αἰ ἐχα]4, 
Φερέγυθ., βεξαιωτὴς 1 σοη ἤγππατοτ, 
Ἐφεδο. ὅγηκλυρος,1.Γςοηϊι5 ἤτοαι 
Ἐγχατεὺειν, διώκει»), ροτίς α), ἃ 
Τετραπ]ελυρίδες , ἀρι!ὰ Γομο5 ἀἸσιιητατ [οοιϊα:, δὸ 4 4 αἰιατιοξ 

Βαθεδης ρὅπαϑ,ψιιας εχῖτα ππαϊοσδβιτπίπογος ἀμ τΕπΠὶ ἰητας αἷ- 
τγᾷ5 ἀ1125. 

Οὐκ ἰκυβομήμως, ΓΟ σἰρρσηκόν τως, 1: ΠΟὨΙ οἰ σηῖοτ » πο οἐςϊοίδ αἢ 
Ριὰ φο5 Πιεηΐτιτ. 

Απευπλίξατο,ρ το ἀπέφυγεν 1.4 βιρῖς, πλὶξ δητο βῆμα , εχ 40 σλΐς 
ἡμᾶτα, σηδήματαιν πα ς ἃζ τὸ κὐθεζαδίμω ἀμφιπλὶξ, ἵνα χ ντγάα; μᾳτὶ 

το ἱππδάεγεαρη ϑορμοςΐ ἴῃ Ὑτιρτοίςιη. ὃς Ἡ οπλοσ, ; 
Αδη᾽ 47 μὰν πρέχον, οὖ δ᾽ ὑπλίοσαντο πόδεοσιν, 

Εὶ ψωΐστεν, ρ Ο ϑοίλ σνεντον : οἱὲ αὐτο πὶ ἀρῃ 4 δο5 ψώ,» τις 9.41105 
στΓ10.ς 

Κοώλλιξ αατοπι,ίρεςϊες εἰς ραηίς Γοτιιηἀϊ,οχ 4110 ὃ, 41185 ἀρτ πο 
κολλίκισ, αι οἴνων συμζολ εἷς 1.}ποοτῇ σΟΡ Γ᾿ σάτοτα5, ἀἸσιπτιτ ψια- 

ϑοσλον οἰ: τοτογοαι  ΠΟΧΌΓΟ5,. τ ἀδτεγδοεῖς, Πρ ιτί πη ΗΠ). Ὡρέξενοῖ 
νογὸ, ητιἐεῖτο5 οἰ Πτατῆ, ὅς σταῖς γον)ᾶς Ποίρτ1} Πηζερτοτος, 

Σπαργά γεγο, ὀρέγεται, δι ὄηϑυμεῖ:ῖ ἀς Πάεγαι ὃς “οποῸρ Γοἶτ. 

Κορδίνημαι νετὸ οἱδ καρνξαρέϊν, τον γαϊατὰ σα ραιτ, ἀριιά ςος (στ διτατᾷ 
ὅζ σκορδεέγημα ἴξις καὶ ὄν ϑυωρία, 

Ροικὸν γειὸ ἰητΓ ΟΠ τᾷ ἢ 5 ὃζ τοττι ΠῚ, 4110 ὅς ῥοιζξὸν ἀπ ἸτίιΓ, 
Ρτο Σαφρθν»ὶ τηαγς  {ππὶ ἀϊσιιης σεσηπῶς 1.) ἃ ΣΠΑ τοι τ. 
Ἑτς ὄψεπάοτω,1.1ηροτρ οὐπαλευύω ἀϊσιιοτο, τη ἀρέλοϊο, 

Τὰ ὡρέσφατα, ποτωνια : 
Βλακὸν γετὸ τρυφερρν, 1. ἀς "σάτα πη, Ατὶ ἀογιπι δεῖδιτι ἔγυσίοιπι σατο 

Βοπες,μαραλίωοις ἀϊςιιηξ. 3 
Σποδειαὶ αιτε πη, ασρήλη ἀϊοτιτ, κολεδανϑέων νογὼ, ΡΓΟ μεφιινωών ϑερα- 
πειών, μολ εδ ἀνειν δηΐτη, ἀϊοίτογ μερεμνν, 

Μις ὑγλίως ρτο τὸν κοῖλον αὐτον,ἱ. ματιοιη σοποδιαπη ἀσιης, Ἐξ μύ 
διώσει,1,ἰχτὶς τα σθοΡτο ἐκρέεσοι,Ἰ:ς ΒΗΘ η5. 

Ἐσ δ ιμόστον,ἱ ρυ ἰἰοιιπι, θη δήμιον, ρορα τε ἀϊσιητ. 
Ετρτο ἐῤϑλίξειν, βλιμάζειν, 
Ετρτο ἐς ἐναξεν, ἔμυξε, Ἡλὰν 

Ἐσ ̓ πλι πη ψοητγοπῃ ριιγραπέαϑ {πε 4 ο1Π458,ἐλοτηρία, 
Ρτὸ ἐνέδυσεν ἐνεκρίνωσε. 

Τὴ ἄτι ἀϊΐ ιπη οἴ{ε. ἐδυχώθϑη ἀϊουηξ. ΣΎ τς ἘΜΆ Ξ 
Ετρτοὸ δυϑυώτης, υϑυωρία ἀϊςιιητ. ὃς ΡτῸ ἐτυλόϑη, ἐμυλῶϑη, δζ ΡΓῸ 

ἐγ χρίτηει, ἐμισηφα. 

ποτ, ἄκος αὶ αϑοασϑξώς, ιιτοπίαςρτῸ δυφορώτεφ»»»ἀ!σθηῖ ὄπςοχά- 
τερον: το μύλωναγξώκτειον ἢ ῬΤῸ ὡμοιωμμον,δελ φυομῆρον ἄϊοιητ, δὲ 

ΡΓῸ πυρετὸν, ϑερμαλίωδ Ῥτὸ ϑιιλαίμοιςγτας κοιταδιυΐφεις, ἀςῃ1ᾳ; ϑρίσ΄- 
δεῖν, ρτὸ τὸ κ7λ ψυ χίω τἰξίς-ἀϑϑαι»ν εἰ μανεῶτε ρτοξογαης. 

ΠΕ ΣΦ ΟΙΓΙΘΟΘΆΑΣΕΙΝΘΙΝ ΣΙ 

λ ἘοΪο9 τὸ β τοῦ» αἀάιιπέ,υτιπι τορ ᾿πξσττιγ κα γε] γε δῖ. βρυ- 

τῆρορτο ῥυτὴρ βρέκος Ῥῖο ῥάκες. βρήδον Ῥτὸ ῥῦσον, Θρρλτ ἃ το- 

ἐτὶς ἴπ αι ἀϊυϊάπητ ΚΞ οἱ 5,8. ροῖ ἄὼν ῥγοίοι μητ γντυμ φάι νυξα- 

φάων, παρ ϑενίχαὶ ποιῤϑενικάων."π πιοάτο ἐν ποορδΣ ΔΕ μα [μδτρνὲ 

ὦρσεν Ῥτὸ ὥρμησεν ὧνιϑ- Ρτὸ ὁ ἀγλιΘ. τοῦλιό Ρτὸ τὸ ἰλλος 

Ῥσὸ ποῖον. κοῖον εἰσι! τ. 

τεϑυνες ὃ τεϑνηΐας ΤῸ τεϑινηκιόρ, : 

Αἀαϊτίομεϑ ϑεε (γ 18: Δι οἰτιτη ἔμπτντ εἴπηϑια., ἢ ᾿ 

Τη ἐς ν αἰτς γ Πρας ποπιίηα ἀϊι!ἀσητιῦτ ρτο πῶς 5) πεΐρ, ΡτῸ δα 

δες. ἣ Ε ς: ἧ Ι 

Ω Ρτο 5 γειπιιγ. μιώσαι ΡΓΟ μιυσαι. λέφσγωσιξ το λείπουσι. 
. 

Υ ρῥῖο ον ητγιρ το ὄνοικριγογυκιῶξ ΡΓΟ ὁ μίϑμον εἴμοιον ἀιςεητ5ς. 12- 

Τοαί; 2: ρα 



.Ξ 
τοιῦ 

τογάμαπι ἀυεςῖτι ὃς ΕΟ ο5ε Ὡρὸς σγ,}}1 τρὲς σὲ ὶ ἀϊοῦτ, δς ῥτο ρᾶτ- 
τιον ΠΠΔΡΉΘΥΥ ΡΙῸ δοσας, ὥρσα. 

Ἡ ΡΓΟ εἰ ἀϊρῃτιοπρο νταπτατοέλϑὴν οηῖτη ἀἰςιιηῖ, 8( λαΐῆν ΡῸΓ ἡ, 
Ῥτο ἐλϑν, ὃς λαζᾶν. 

Ωυ σοι αι ρὲγ εἰ ἀρ μτβοηριιπι ρει πος οἰϊογιιπτιιτ, Ρεγ, [οἷα 
φΡτοίογαπε, πλα τ ΡΠ σαητος πη Πλ ται] σοντ Ρτος ἱμαίρων ἱμάβ - 
ῥών:ρτο ὠτειλας γωπϊελλαξ:ργο  ἀματείμματα, ρτο ὑμεῖς ὕμμες.Οε- 
Τλϊηδῖ δί σ΄ ὃ «σγᾶς τ΄ ντ τοσῦ ὅτον, ὅππη, ὅππως, ὅή!. γτ ΡΟ ὁσμίω), 
ὀδιμίω), ἀρθπης “ῬτῸ ἱερὲν ἱρόν. Οδηϊτίιιος ἴῃ ἸΝοπαίπατιιοϑ, γᾶς 

ξότεπζος τ γε ὁ μαῤτυρρς 5 τοῦ μαρτύρρυ : ἢς ὁ φύλακος ) τῇ φυλάκου 
ἀϊσαητ, 

Ππ ΡΓΟ μα ντιιατιγινῖ δπ πείταν ΤῸ δμυᾳ τε ἀϊςεῦτος; ὃς πετ ̓ ἐμοδρτο 

ματ᾽ ἐμού, 
Ὑοσατίτιος ἱπ ὧν ἀοἤποπείτπι Ππρα!ατίιιπι σοτγρ᾽πητῖγε ρτο χε- 

λιδιῶὼν χελιδόνι ρ το αἰη δ᾽ ὧν ἀηδον, ΡΓΟ στρ φηδ' ὧν, στυρατνοδὸν, 
Ἐχ αν ἀϊρ μι Βοπρὶς ε δ Ἰσπιητ,, 41 π0 φὰς σοηοπδη5 ποη [6 41}- 

τπτηρτο ἀκκχαὶ Θ- αὐλικοὶ θυ: δ, ΡτῸὸ αῤχῶθ. αῤχιρ.. 
τὸ εἶμᾳ (οτὶρτιιτη ΡΥ εἰ ἀϊριτποησιπη, ἔμμο ἀϊσιαητ, Ρτὸ ὁδωσίω, 
ἐδει ζω :ϑζ ρτο οὐδὸν τοις, ἐσδοντεις, ξ 

Μίλητος βῈτ ἡ [Ὀγί ρτι πη, ΡοΥ α Ρτοξοτιιηζ, μίλατος ἀίσεπτεϑ. ετγδα- 
τες ἀιιζοπὶ ΡῈ Ππαπάλτῃ ργοπιητατίοποπὶ ἀϊσιιης ΡΓῸ ζυγὸν. 
σδυγγῖρτο ξίφΘ- σκίφίθο: ρ το ψένλιον ἀσέλλιον : δὲ ρτοὸ ψαλίδει απτα -- 

λίσω. 

Ῥτο ϑύας, ϑύαὶς ἀἸσιητ: ὃς ρτὸ μέλας, μέλαις: ΓΟ ταύλας, τώλαις, 
Αἴ Ρτὸ αἴας αλαις ποπ ἀϊσιιητνρτορτοῦ σοποιγίμμπι ν οσαἰξιιπὶ ὃζ οἢ 

ἀρ μι μοπρ »αιοηᾶπὶ πιαϊὲ [οηδτγοῖ, 
Ετ φιατς ἴῃ ας Ἰοπριιπι, δάάιιητ οντ ἴῃ ϑύας ὃς το ἰαι18ὲ ἐίξαιις 41- 

σεπάιιη φιὸδά Ρτοάιέξίοπς βαιάςδητοἤιπι! ἃς Ὀγευϊοτγ (γ]- 
ἰαθίϑιρτο πυλεις, παλεις ̓αἰσιιητ: ὃς Ρτὸ φϑείρω, φϑέῤῥω: παῖ ροί- 
τῖοπε ἰοη σα ηΐποῦ εἰξ ἤάταγα [οἢ σ4» ΠΟ Ὠ ἃ ἃς α πάτιιγὰ ἰοη- 
Βιμη Πγδ 115 οἵδ αἱ ἀρ ει οπσο βαδεηις 4 οα ργοπαηζίατατγ: 
ὨδΠῚ ἔαςϊοπς Οροταπὶ ἀποτγῇ ΠΛ Γα ξουτΙΟΣ εἰ ἀμοθιι5 1115. 

πάοχῃ [χρεὶ ἴῃ α ξαοιιιητ τεέϊος :αῤχύτα ουἶπι ἀἰσιμης ΡΓῸ αῤχύτης: 
ἤς ὑζροαγόρανρτο ὑξραγόρρε, 

Τέραν ἱππολχεί τοὶ πϑηλοι ἢ, 
ῬΓο ἱππηλάτη) 

βριι Ηομ". υϊάει ; ἱππότα νέςτο. 
Ορτατῖπα ρυῖταὶ [μά ς αἰεὶ Α ἕπτ ρογ εἴα ργοξογιησ ἐνὲ Ρτὸ σύ- 

ψαμι,τυψεια ρτο ποιήσαμιι ποιήσεια ; δέ ΡΪΠΊα Ρετίοπα δὲ (01 ν- 
ταπτασ:(ςοιηάα γετὸ ὅζ τεγιῖα Ατηςηϊςηίες : νῖ σύ ψειας, τύψει» 
τυ ψειαν,γτοττῖα ρογίοπα ρ] γα 15. 

Ἡοτιπι ἤτης ὃς ὈΙαγοίοσ: πᾶπι ργο Αργρῖοι,αῤγάϊοι ἀϊσιητ, ὃς ςοη- 
τγαΐξίοπες δογιπάςιηρτο βασιλέϊ, βασιλεῖ ἀϊσιητ, 

ΗΙ νογτιὴζ οι ἀρ τ ΟΠ ρτπα ἴῃ ομῖντ θτο δνειρος ὄγοιρφε. 
ΤυιΑ θι15 πιιπιοτὶς μὲ νταηταγ πη αἰπιὸν φιυς πηδάπηοάϊιπι ὃς Κο- 

πιᾶηὶ 41 οχ ᾿ἴς ἔαητ ἀςάιεξι, 
ΤΠῚ ἴῃ ὦ ἀοποητῖρας Ὀατίμῖς ποι {δ ογϊδιης ,, γε τῷ ὁμήρω 5 ὃς 

τῷ σοφώ. 

Αἰρεδ. Θεροῦο βεξξιηξ, 
Ἐχιγαϑίοπες ὁ ποη (Ο] τὶ Δέομαι {πηξ 9 (4 ὃς Αττιςογι πὶ ἃς 

Τοτιι πη: ΠΑ ΠΊ ῬτΟ ἑταιρῶν, ἑ τοίρων ἀἰσιιητ. 
Ηὶ οὔπῃες ςοηίοηαπτος σοπιίπαης ἰπ Ὀγευ 115, νὰ τὸ ἔννεπε, ὃζ τὸ 

ἔγνη, ἃς Π15 ΠΩΎ}1α. 
Ῥγο τρωσὴ κὐ γιωναιξὶ, 1.1 τρώεσσι καὶ γιωαίκεοσι [ςτϊδιητ, ὃς 15 Ππ1]1α. 
Ιη ν ἀοίποητζες Θεπίτίος ροτ ὅν ργοξογιιητ. ὐακέδεο, οαπὶ Το πὶςὶ 

αἰακίδεω,νοτὸ Αττὶσὸ:ὐακέδευ απτοπι ΑΞ οἱ 68 (γί διιητ. φιιοά πη 
ῬΓομαπιῖατατ οργοημητίατο σοπίμπεκγιης ἴῃ 2. δί 3. Ροτγίο πα: νῖ 
Ῥτο βοᾷς, βοαῖενρτο γελᾷ γελαΐ. Ρτο ξικς Ῥτοξοσιητ: νῦρτο ξενὸς» 

κσενος: δὲ Ρτο ψ,πεῖρτο πέλοψ πέλοσσς, ὃς ΡΓΟ ἡ,4 γ οἷ αν ηιιοὰ ςῦ- 
τλπης οἰ ετἴδτι Ποτθιι5. 

Ἐς ταδὶ ἴπ ε ὑεΠξι ΟΕ Ῥτο αβηφγαβεςι, τ Πὶ 1Π ἀντὶ Ρτο ἐχκαζίω ἑ- 

καὶξαν: ἘΕΡ πύλίω »πύλας, »τῸ γόηιφ'ν γοαμαὶ το ἐωςγαὼς ῥΡΙΟ ἐπα- 

σπῖτι, οἱ ποάταν: ΡΓΟ ἀἰδικὴ σα οἰ δυχκ ταὶς 

Ργοϑ. φΦ.Ρτο ϑλάται,φλᾶ ται. 

Ῥτο ἄποθιις ππ »(πο συ, νῖ Ρῖο ἐμπίππειν ἐμπὲσσ ιν, 
Ρτοσ γεν ΡτῸ σὺ, τὸς ἢ: εἰς σὺ εἰς τ, 

Ῥτο τοπορτο φολδω, ασολίω:ρτΟο ς ἀλεὴς, σπαλείς, 
Ῥτο ὦ πιᾶρῃο,ο Ραγ απ να Ρτο οι, όϑαῖρτο ὠτειλη, ὀτεϊλη. Οοηοῖ- 

ἄκη δὲ ̓ φοπιροῇτα ΠΟΠΊΙΩΝ ΡΘΠλΪΏ4ητΩ5 ΠΊΜΤΙΙαΒ εντ καί ππεσεν 
Ῥτο κρφιτέπεσεν :ὃζ κακοὶ ὑΓῸ τὶ δὲ. ἃς κρίζζαλεν,ρτο κατέζαλεν. 

ῬεμαΠτῖ πτὰ ἀσιτὰ ΠΟἢ ἌΕΜ ποπΐπα 5) [ςα δ ἀττίσιος Ρτοπιιη- 
εἴαπτ ἢ ποπιίπιιπι ογάϊ πο ΠῚ μηδοαπῖ: γτ Ρτὸ ὑσθς, ὅσος: γῸ ἢ) σὴ, 
ἥσηῖρτο τὸ σῦν, τῦσον. 

Ἐδδετὴ ἀυιδδηι ἐπ δι δὲ ΔΙ Ο1]|.δὰ αιι: ἀριιά πος δοίης νυ τἰπιᾶ, 
ΤΡΙ͂ Διιτο πὶ σγαιτοπαητοντ σύφϑ- κάλ, ὅξις βορδις, βαρις,λδῦκος. 
βωώμος, δι δῇ οτροχις, σελῆρος, χῶλ-, ὃς ΠπΊ {14. 

Τὴ ες Ὑοσατίθιπι ΝΙοπιϊπητι ἴδ ᾿ς δίας σ Ριοξοτιιασ : νῖ Ρτο 
σώκρατες σώΐκροιτε : σῤίς Φ νες, αρισόφανε τ Ρτὸ διυμσάλεγες. διημφάνενε, 

Ἐτὰ Οεηἰτἰυὲς σαῇδιι5)σ Δα ξοτιιητοἀϊοοιτος, σακρρέτου, δεομηου, 
σοφονλέ ου, 

Ῥτο Αςςσαίατίιιο. Πλατίαιιπη ἀοοὶρίυπεῖπ ΡΊαγα δ ιι5., ντ τοῖς αὐϑρώ 
ποιςῖρτο τ αὐϑρώποις. ἴος ἀτοπι ξαοἴμιητ, 41 ντιχηταΓ α Ρ ΤῸ νυ, 
Δεοιιᾳτίμεπι γεγὸ ΒΡ] γα τα πὶ ρτβεγι ας, ὡς ΡτῸ ἐς ἀσοίρίςα- 

ΦΙΟΝΊΤΕΤΟΛΔ ΓΟ ΝΈΕΙ νι ΟΑΥΒΟΥΤΦΙῚ Η. 
τέφντ πως εἰθρώπω ς: τὰς ἵππως. 

Τηδηΐτιιια νεῦρα ἴῃ εἰν ἀεβηςυτία,ρῇ ΤῬετυν οοτῦτ, ῬΕπα οἰ παπᾶ 
Δοιιεητεβ ΡΓῸ φιλεἰγοφίλην: Ῥτο καὶ ἄν χρέλγνρτο φρθν εἰν, φρόνην. 

ῷυκς ἀρυά ΠΟ8 ἀςπηιητ! 1ῃ 4» ἀρίϊ ἴῃ αἷς τγαῃπίξογαητοντ ΡΓο γ- 
λῳν,γιλώς: ΡΓο πεινῷγ, αειγιῆς, 

[ῃ ον Ππιςητῖα ᾿ῃ Πηἰτῆμα ἷρῇ Ἰ Ῥεγοις εἰβοτάτιντ Ῥτὸ ὑψοιωῦ, ὑψοῖς, 
ΡΓο ὀρϑοιιῦ ὀρθοῖς: :ὀῬΓο χενσοιωῖ χξυσοῖς. 

[ἢ ὦ τεγπγξηδητία ν ογθᾶ ἀριια Π055 ἴῃ μὲ ἔλοί απ τ: τ ΡτΟ νοώ νόηρως 
ΡΓο φιλώ, φίλιαι, 

Ουπείᾳις Ῥαγγῖςῖ ρα ἴῃ ΥἸτῖετιᾷ οι] Π|}15. ὃς {πως τΕΓΠΙ ΠΑ ΠΊ18» 
Ρεγν ἀρυὰ 1105 φβεγιιπειιτ ὃς ΔΟΌΛ τ ΡΘΏΔΠτἸ πλάτη. ντ ΡτῸ εἰ- 

τς 

βυκὼς Εἰ ρήκωγ ρΓΟ γεῖοηκως γνεγοήκων. [6 τὴς ἀτο πὶ ἃς Ποτιτα ἀδς ἐπτης μὸ 
οἰἸπατῖοπε8 σοτῖα ργοροττίοης ἀςπηςατος. ΡΤ 

Τἰεῖταν ἀρι οο5 Ρτοέρως ἔρος, ὃς ΡτῸ γέλως, γέλδ., δ βεάιιης «4 Ν 
4ιιοπιαάπιο ἀιιτη αι1αὲ ἴῃ Θ- ἀεπηιητς Ῥτορεία ὨΟΠΙΪ πᾶ. 

ἔγω εἰτοιπβοίειητ, ἐγὼν ἀϊσοητες. δ "μὰ, εἰμ, 
Συ, τυ, ποις Π οτγεβ ἀϊσιιητ: δὲ Ρτο ἡ αν ἀμμάνρτο ἡμεῖς, ὥμμες, 
Ῥτο ἐνθοίδε, τῇ δεῖργο ὅμοτε, ἑτέροσε. 
Ῥτο χείρφνας χ ἐῤῥονα:ρτο επαιγωδγαλνομα, 

Ῥγο ἐμφότια, ἔμμφιτει. 

Ρτο μία, ἴα, 
Ρτο ψήφθονψαφαξ, 
Ῥτο ἐἴφρωται, "φ-ὁρηται. 

Ηἰ ἴῃ πιεάϊο ἀϊιαγιιπὶ νοοαἑ ππὶ ἀπτογροηιπευ : ἀπ ΘΟ ἰΩῚ αὐπὶ» 
ἀϊσιιητ:δζ ρτὸ ἕως, ὄὔως. 

͵ 

μι να: 

Ἢ 5 Ξ ΙΒ 

Οὐπι γογὸ σοπίοπαηϑ εἰ πράτ, πο ᾿μτέγροπιιηῦυ, ᾿αἰλιὰ 
Ετ ας ἀς ἀϊα! εξ} 15 ἀϊξξα ἔμπης ἃ πὶς ρτὸ νιτῖθις. Ἐοττὸ ὅς [8 μπρὲ ε 

αι Πρίαπι ἀσσαγατι5 ἰπάδρδηβ5 ἱπιιεηϊεῖ απο» 5 ἀπτοροηςης- τ 
ἐδ βιῃογίητ. 

ΘΒ κα θυ ΝΠ ΈΠ δ. 9. ΠΡ δὸς 
ΤΕΥΜΑ ΤΆΞΕΩΝ. 

ἙΠΣΤΕΩΝ 5 ὅτι δὴ ὡεὶ το ςβάτευμοι τάξεων. τ ἡγεμο- 
νεών ὁ μἷὸ πῆντε αὐδρων ἀρεϑιυιὸς, καλεῖ ται πεμμποὶ ς»ὁ ἢ α- 

χων, πείκπαίδαρ χίθ- Ὁ ) τἶδ δέκα δέκαι, ἡ δεχείδαρχΘ..ὃ 
) ν᾽ πέντε χὴ εἴκοσι »λόχΘ- τὸ λοχαγός, ὁ “Ἶϑ πεντήκοντα, 

πεγτακος ὺς κ᾿, πεντηχένταιρ χίϑ-. ὁ Υϊῥ ἑκατὸν » πίξις Γ᾿ ἘΕΣ, 
ξίαρχίΘ-. ὦ τ πεντήκον τεὶ κὶ διακοσίων συμ τοι μαι » καὶ σιὼ ταγματάρχης. 
470 πεν παικοσίων, πεν τεικὺ σιος- ἢ κὶ πεντακοσίαρχίϑ-. οἱ “ χιλίων» χρλιος ὶ Ὁ 

χιλίαρχ Θ-.ὁ ἦ' διχίλίων, μεραρ χία,νὁ πέλ-, κὶ μεδάρχης» κὴ τελαέχς. ὃ 

Τιηαίροξῦο, 

Μιπολῳ 

δ τε πρακιοιλίων, φεῖλαγ ξγνὴ φαλαγίαῤ χης, ὃ ο “ἦδ μυρίων, μυθιαςιὶ ἢ μυ- πηι πιὰ 

ρίαρχθ.-. αἱ ᾿ δυὸ "᾿διφαλαγίαρχία!» τειρα φαλαγζαρχίασι αἰδρων μυρίων «ξακι- ὑππρ, 
ΑΙΔΙΩΝ » ἢ ὁ ᾿ αξχων τε τραφαλαγίαῤχυ». τὸ μῷ τοι πεζικὲν ὦ πειγ τρα ἐτόυμα ὶ 

ο᾽μωγυίμως τοῖς μερακεὶς τάγμασι χέ γιταὶ φάλαγξ, ἃ ̓ ἐγο ιν, ερατηγός. Ἰωκ{εῖ κῇ 
«Ὁ ἢ ἱππικῶ ἵππαρχοφίτο ἢ σμυαμφὸ Τερον πεζοίτε κα ἢ ἱππ ἔϊς, φρατιά. τὴς 2 ωπροδάνος 

ςρατιαξ τὸ μέτωπον λεγήμλθον;ὁ ὁ ὁ ρύτον ζυγὴν καλξσι,τρωτυς αἴται δη- 
γάμϑνΘ. Ὡρωτος της οἱ ἢ) πσαρ ἑκοίπρα τα ]ο μῆμοι κέρατα, δεζιόντε καὶ ὃυ- 

νυ μον, οἱ αμτοὶ ὦ αὐδατάται» ὃ δ 2 αὔχθ. ὁ ὁμωνύμως. οἱ 3 δὄπιδδνεν αὐπΐδ ὡς 

δ) τὸ  βάϑος τατῆο μῆνοι ὄδες ὁται. τὸ ἢ σὅ}ι αὐτοις ὡρὸς τὸ βαϑυ: ἐ εἐλπτον 

ζυγὸν. ἐρὰ ΕΓ ἐρκγύς: οἱ αὐτὸς ἢ ὁπιδλοφυλαξ. νὶ σειυήϑεια πεντηκον τοφυλει- 

κφι αὐτὸν καλεῖ ὁ δὲ γε τῷ παντὸς «βατῇ ἡὶ γεμονδίων, βασιλϑς, 

ΤΥ ΝΕ ΟΝ ΎΟΥΝ Ε3 
ψιΟυΘ ΑΒ ψὰν ἯΙ 

φυδτιιοτ. 
ε Οοπιρίετίτα ςοιἰμηξίοινε {ΠΠπ|4.Ὲ πειϑ ὶ πολυφέρ- 

τερόν ὅδιν,ϊ, Οὐοπίδπι πναϊτὸ τα βαητίυς 52 
Εν Αἀμειθ.ςοη βγπιαπάϊ, ρτο οο αιοὰ εἰ κεγὲςντ ἢ μείλα δκὰ τέθνηκε 

μϑμοιτία ἄλκεμος εόςοὶ, ( εττὸ 1Δπῇ Οὗ τ ξοττῖδ Μερπατί) ΠΝ 
δΙβηιῆςας δι νετθδιιπι, ρτο οὸ φιοά εξ ἀἰχίτ τ ντ,  οκὺ κυανέῃσιν ἐσεὶ 

ὀφρύσιν γϑῦσα χρονίων»ἱά οἴ, ιχΊτ, δὲ πἰστίϑ [απ ροτο 1158 ἀπηυλ 52- 
τα ΓΉΪ 115. 

Ει Ρτο ἀιυιδιτατῖθα σοπὶ απϑϊοποιντ 4, ΗἾ μοιύοι φιλέμσ᾽ ἀλόχυέ 
μερόπων αὐϑρώπωνυ ἀσρέιδ αι, Απ οἱ! ἀπιδητ υχογοβ οὐ" ΠΟ Γ- 

ταἰ πα Αὐτὰ 
δρίσίτιι νεγὸ τομαὶ ὃς ἀσσεητιν στα σοῦ πιο 5 ἀςοῖρίτιιτὲ 44- 

τιοτ. Εἰ επὶπιὶ Οσπιπέξιο ἀνπιπέλιμα, ας οδιγατίᾷ τὰ οοτιι- 
δζίσης {δρατᾶτινε κ νέθ. κὲ παλαιὸς,1. ΑἸ πΟιμβγᾶιτ ν οταΣ. 

Αἰ (μρἀϊπιιηξείια, ΕΠ Δατοπι Γι ἀ:βιηξειμα,αια αἰ ον ὅτες το 
ἀεῇρπατ, ὃς ἘΠῚ ΔΙ᾿ 4 ἕα ρεῖθηάο ἀετεγην μῦν δός μοι χευσὸν 
αῤγυρρν,ἰ. ΤΠ) τ ῃ: ἀπιγιιπη ν οἱ Αγ ΘΠτιΠῚ, 

Δὰζ οχρίδπατῖιια, Εἰ διιτε πη ΦΧρ απατῖμα» αιταπὶ ἐ ἀιιοθιι5 ρτθ- 
ῬοΠιῖς νΏτΠὶ το Πἰσωγ : ντ Θέλω σύχης φαλαγμὸν. καὶ φρενωῖν αι ἰδον, 
Ῥανὴς Φρετῶν μοι μ(οζϑλον, ἢ βυϑὸς τύχης» 1, Μαΐο ξοττιμα σατταμι, 
αιιᾶ πιοπτῖς 40} ππ|π|. 5:11} πγέτὶς Ῥοτῖοτ αυιᾶ δαράαις ξοιτιπα 

ἘΠ᾿ δῖ ρτὸ φιατεμισῖντ Ππ4., Η᾽ ϑέμις δὲν αὐ "ἀξ αγ εὐ τὶ, Οὐάτομτ 
ἔς οἰϊ τὸχ (ουμμηλ. 

πε ᾿ 



ἘΣΘ πες ας --- σός τς ἀν τς τ 

ΠΕΡῚ ΠΑΘΩ͂Ν ΛΕΞΈΕΈΩΝ ΕΚ ΤΩ͂Ν 

ἸΟΥ͂ ΓΡΆΜΜΑΤΊΙΚΟΥ͂ 
“Τρυφωνθ., 

ι ΄ , ͵ »"ἭἬ Αἱ ἴδ λέξεων ποίϑη εἰς δι'ο γγυικώτατα δὲαγρφιιῶπαι ποσὸν τε 
ἕ ᾿ ΠΧ ΨΕ ν " Η 4. 

ἢ ἡ ἄοιον, κὶ πῇ οἷ ποσοῦ εἰ ϑι 5 Εὐδεια 9 χὶ Πλερνασμός" τῷ ἢ 

ἡ δὰ τοιοῦδ, Μεταΐϑέεσις κὺ ΝΜ ἐτείλυψις, εἰμφοτέρων Ὁ δ μοι σιωυελ- 
᾿ - ἰ ΡΝ τὰ .«»- ΡΡῚ ΦΙσων 

ἰδοῦν ϑοντῶν, Ὑ μῆσις γένεται. ἐς 5 (ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν) ποίϑη 
) - ἈΉΡ ἢ ᾿ - ᾿ " 

᾿ϑέντη, ΠΠλέονασμιος,Ε γδεία, Μετάϑεσις, Μετάληψις, Ὑ κῆστε. 

ΤΥΟΝ τς δ ἡ τὴν ΟΠ ΕΝΒΕΗ ΘΗΝ ἘΜΟΥ͂ 
ΘΕΕνΡ᾿ Αὐο ΠΟ Ν θονς Ὁ 7 ΟῪΙῸΟ. 

͵ ΝΥΝ, ΕΣ ΤΕΥΡΗΟΘΝῈΕ 

᾿ δτατηπΊατίςο. 

ΤΟΤΊΟΝΥΜ Ραἤποῆες ἴῃ ἄτι σεπεγα {{Πππὰ ἀ1ι1- 
ἀσητατ 5 (νἸά ΟΠ Πςατ ) ἐπ αιΔηείτατοπη ὃς Πα] Ἰτατο πη. 
(Λυδητίτατις αι! ἀε πὴ ἤϊης ἔρεσῖες . Εὐιάμα ἃς ΓΙΘο- 
πδίπημς : [εἀ Οὐ Δ Ητατῖ5 » Μοτατῆοῆς ὃς Μεταϊςρῇς. 

Οὐυμαι διϊτόπι ἀπηθο ἴῃ νπιισι σΟὨ ΠΟ ΠΕγιης, δβέξιο τ, διιητ γο- 
τόζνε Πιπιμνδεῖπι ἀτς 8) ρα ΠΠοη ες 4] Π41105 ΡΙοοπαίϊηιις, Ἐηάεια. 
ΜΜεταιεῇς, Μεταϊερῇς ὃς Ὑπιεῇϑ. 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΟῖΣ. 
Πλεονασμὸς, ([ἀ εἰς Ε οἀιιηάαητα) οἱ πἴϑεασ της χρόνων « αὶ χοῦνν ςτοῖ- 

μ; ΓΙ 

Ὁ 

πὶ κὼ ᾿ χείαν ἡὶ ςοἰχείκ, 14 εἰ ίρογῆυϊτας το Ροτα δι νεὶ τοπιροσὶς,016- 
ἐς ἰδλμεραμ: ΤΑ ΘΏΓΟΤΙΙΠῚ γεὶ εἰ σπιοπεὶ» ντ κώρη ΡγῸ κόρη.» ὃζ καί. ρτὸ 

β καλοὺς. ἵ 

; ν᾿ ἘΝΔΕΙ͂ Α. 
- τ ΙΝ Ἐν δεια (ἃ οεἵξ Πείεξιιο) εἢ σοηττὰ χοόνν κ' χρόνων, τοι εἰκ ἢ, ς οὐχείων 
σιν Κ᾿ ἐλ ἀήίασις 5 14 οἵξ τοπΊροΥ 5 ν οἱ τοι ρογιιπὶ » εἰ επιεητὶ νεῖ ο]ς- 

πιεητοτιιμῇ ἄς ς ἔλιις. ντ εἴσολον ρτο εἴδωλον, ὃς σικ πον ργῸ σκε - 
πῆ ρον. 

ἡ πΐαν, Κ γι ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ. 

δωποίς ἘΠ. Μμεπέϑεσς, (14 ς᾽ ἐγαπίροῃτιο ) εἰδ ςοἱχ εἴου με τεικένησις ἐκ τῆς ἰδύας 
τοὐλχηθὰ ταξεως ἐφ᾽ ἑτέραν, Ἰὰ εἰξ, οἱ οπηεητὶ ἀϊπποτῖο ἃ Ρτορτῖα (τάς ἴῃ ἃ- 
ἡ, ἐ πέτραν, Ἰιατηοντ δε τοὶ ΡΓῸ δα τὰ, ὃς κραδία, το χαρδία, ὃς χοίρτος ργῸ πρό- 
ἐπε τζἢ τιν πος, ΨΟΘΑΤΙΓ διτ6 1 ὅζ Εναγλαξις ὃς Ὑ᾽ αἰῤϑεσις,, ΡΕΥΠγιτατῖο ὃζ 
πραμιπην ἡ Τιαηίροίτῖο. 
᾿ γραν γρατὶὴ ᾿ ΜΕΥΤΑΛΗΨΤΙ͂Σ,. 
ὑπ πήξει Ἀιετεέχηψις» (ἰά ἐπ Ὑτλμ Πα Ρτ10) οἵ ςοιχείου μετακίγησις,ἷά εΠ,6- 
νον. Ὶ ᾿; Ἰεπγοπτὶ πγθξαι!ο, ντ ἡπεδανὸς ΡΤῸ ἀπεδοινος 5 ὃς αἱ κηπότης ἈΓῸ αἷ- 

ἀμρζω. μοπότης, ἢ 
ὐυ ἐπι σένα ΡΩΝ : ᾽ : ἘΜΌΣ ΤΟΣ τὶ ΡΑ  Εὴ: ὰ 

ἀηβ᾽ σοτίς Ὑαῦπς,(1ἅ οἴ δεξιολοῖ σιωυϑέτου λόγρυ αὐούχυσις εἰς δύο λέξεις 4 εῇ 
Ἰπὲς ρα ει ςοπηροίτὶ νοσαίι! γείοϊ το τα ἀπας ἀϊξίίοης5, νὲ ἴκρα πόλες 
πνοηέταν ἐἴ- ῬΓΟ ἀχρόπολις, 

ὐ ἐπεῖ. Ἴ τον ὃ “7 πέντε ποιϑών τρὸ υῷ εἰς εἴδη τέμνεται» ὅγτε Πλεονασμοὶς. τὴ " 
ἡ οὺνωδι ᾿ ΕἸ »νδεια" ποὶ ἢ λοιποὶ, εἶπαν εἴπ μητο. Ὑῦ ἡ πλεονασμοῦ εἴδη εἰσὶν ἐννέα, 

ἡ δ μδημ "Ἶ Τιρφώνεσις. Αναδίπλωσις. ΕΚ τασις, Εἰ πέκτεισις. Διαίρεσεις. ΠῚ αρείνϑεσις. Δί 
ὄνῳ ππιπηνο εν εἰ σλασιασγοὸς, Παρ ἐμιπῆωσις οὐ, ΤΙροσυυοτισμός, Τῆς ἢ ἐνδείας εἴδη εἰσὶν 

μαιλι, ; . ἐννέα, Αἰφαίρεσις. Αἰ ρσις, Ξυςολῆ, Συγκοαὴ, Σωυαλοιφὴ Ελλειψες, ΤΙα- 
εὐλλειψις, ΕἌϑλέψες, καὶ Αἰποκοπή, Αντίκειται οι ΓΙ οφὥνεσις δι ΑΙ Φα)- 

ἀδοτος ρέσει, Αναδίπλωσις ἢ Δρσει, Εἴκτασις, Συς-ολή, Επέκτασεις Συγκοαῆ Δι- 
ΟΝ} εἰρεσις Σιιυαλοιφῆ 5 Τ|σρέτϑεσις Ελλείψει. Διπλασιασμος ΤΠαρελλ εἔψει, 

τιαρέμπηασις Ἐκϑιλί! ει, ΤΙ ρφογυικοτισμιοὶς Αἰ ποκοπῆ. 
Ἡττιιτὶ ἀητε πὶ 4 πιο ρα Ππομῖμτι Αἰ] 4118 ἴπ ἤροοῖες (Ἐσαητατν 

κοὐ διε νι ΡΊςοπα πη ἃς Επεῖα, 1 εἰ αὶ εάϊτη ἀδλητῖα ὃς Ποξθίλιι5:.}:- 
οὐ αν αμνὶ τα: γογὸ Πιητἑπίοοαιι!ς5. δε Ρ]εοπαίῃηνι ἤροοῖςβ ἰθητ πο- 

ὑθπι 5 Ααάέτῖο, αὶ ἐἀπρ! ]Ποατίο. Εχτοη Πονϑιροτοχιθηείο, Ο1- 
τ ΠΟ Τπτεγροῆτίο, ΠΡ] σατο. Ραγαπιρτοῇς ὃς Ῥγοίς ες πγατῖ- 
ἴππας. Ἐπάϊα λυτοπι, 14 εἴς Π εἰς ξιι5,ρεοῖος πιπτ ποπειή, Ὀς- 
τγδέϊϊο, Αἰατῖο, Οοτγορεῖος Οοηςῖπο, δυπαίαεριις, ἘΠῚρῇ5. 

τ Ῥατε Πρίς. ΕἸΠ το, ἃς ΑΟ(οἱ Πο. Αι ετίατηγ εγσο ἀἀμιτῖο ηυΐ- 
᾿ ἦεπι Πεϊγαξειοπῖ, σα αρ]} ςτὸ δυτεπι Αἰ Ζείοπὶ., Εχτθηο 
Οοτγερτι οι! δ ρογεχίςη πο Οοποίποηι, Π ΓΜ Π0 5. παρ ῷ, 
Τητογροῆτιο ΕἸ] ΡΠ, Θεπιϊπατῖο ΡαγοΠΠρῇ , Ρατετηργοῇς ΕἸΣ 
Ποηὶ, Ριο οεπιδεὶ ἴπηις ΑΒ οἰ Ππτοηΐ. 

: ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ. 
ὙΙρϑὥνεσες, (1, Λάάιτιο) εἰζ Ὡρρεϑυνίκη φτοιχ εἰς κατ᾽ αἐχίω πῆς συν ιαζή ε: 

ἢ, Δἀ πέντ εἰδαγθητὶ 10 ρτ ποῖρίο [γΠ]σαννι «φαφὶς Ρτὸ ςα- 
φὶςοὐςαχις ΡΓΟ «ἀχ᾽ς, ϑει μοῦ ὑτὸ ζυα. 

ΑΜΝΜΑΔΙΠΛΩΣΙΣ. 
Αἰνοδίπλωσις,, (Ἀσςδυρ!!οΑεῖο ) εἴ καὶ εἶν ωρώτων καὶ δευτέρων συλλιαζων 

“δι “Ἷ" αὐτῶ" συμφάνω: ἢ αὐτις- (ἤχων ἐπαλληλίθ- ἐκφορρί, ἴ- ᾿τἰ πγατῇ. 
ν οἱ Γεσιιπαγιπὶ (ν ΠΠαθατίμ ρογ εα ίοπι σοῃίο μαητοϑον οἱ αὐ- 
πιςοἴχοις, τοροτῖτα ρτοίατίο. Εῤτ Δυτο πὶ ἤπιν οΥθῖ5 δί ΡαττίοῖΡ ]ς 

Γ΄ διποπηηϊθι5:ἐίξαιις τε αεης δριά Ιοπᾶς δὲ Αϊοίεσνντ κεκὰ 

μώσι Ρτὸ κοῤμωσιγλελαίχωσι ΡτῸ λαΐχωσι,αταρτηξος ΡΓῸ ατηξ95) ἐ- 
πητυμον ΡΓῸ ετυμους ἶ 

αὐβδ ἱ ΕΚΤΑΣΙΣ. ἱ : 
Ἐκπισις, (1 Ἐχιεηπο,ἤιις Ργοάιξεϊο) οἵ ὅτον τὶ συφελλο μόνα δίχρο- 

ἐμκελπλη!ν 

ΕΝ ΔῊ ἃ ΤΌΙ9 
γὼ ἐκταϑῖ, ν᾽ τα βευχέα ἐς τὰ μαχρὰ αἰτίςτοιχα αὐ δ μοτατεϑ, Ἰᾳ 
Εὐγαθβσηα ᾿ἴτοτα: βοτγορτα Ὀἱτοιηρογοα: οχτοπάμητιτ, Πὰς 
ῬΓΟισιμ τ τον οἱ δΊοιιο5 ἀπ ἸΙοῃραδ σατιτι ὀῤτιςτοίχοις ὨΊμτΔ ἢ - 
ταῖν ντ καλλ  ΡτῸ καλὸς, κώρη ΡΓΟ κόρη. 

ΠῚ ᾿ ΤΟΣ ΈΠΕΚΈΑΣΙΣ 
Ἐπεκτεῖσις, (1. ροὕοχτοπῆο, ἤιις δι! ρογργοδιξιῖο) εἴς πλεονασμὲς 

συλλαζῆς κῃ μέσον ὁμοτόνα, ταν μὴ γγρικὸν εἷδα τήρημα κωλύσῃ, τς- 
ἀυιπάλητία {γ]1αῷ ἴῃ πιοήϊο, μα εἰπΐα οπὶ εἴ ἀςοξτι 5». ΠΠ 
ἘΡοσιν Οδ(οτιιατῖο Ἰὰ (Πετὶ ἡποῃ Ῥγοβίδετ. νι ἐυτείχεον ΡΓο 

χον, δὲ αἰ διλιφειὸς ΡΓῸ ἀδελφοὶ πολεμήϊα ΡΓΟ πολέμια, 
: δ εδμαιν ΔΙΑΙΡΈΕΣΙΣ. 

διαιρέσεις, (1. 10] Πο)ο συλια(ῆς αἰάλυσις καὶ διίςασις εἰς δύο," (]ΠΡς 
τοίο[υτῖο νοΐ αἰ πιοτὸ ἴῃ ἀπουδοά Πὰς Ρα[οΙοηῦ δι ὙΒοῖ- 
[ὩΤουιιτη Ῥτορτῖα εἴυντ πόϊς ργο πῶς, ὃί κεΐγ τον ΡΙῸ κοῖλογ, ὃ: βἐ- 
λεῷ. Ρτὸ βέλοις, 

᾿ ͵ ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ. 
Τἀρένϑεσις, (ἴ. ΓΠτΟΓΡΟ Πτ]Ο) οἱὮ φρρόβυήκη φωννΐεντος γτὴ μέσον καὶ ποιῆγτες 
συλλαθί.1,α Δα το νος Α]15 ἐπ πιοάϊο ποι ἐποϊοηεῖς [γ]α δᾶ, νε 
πνείοντες ΡΤῸ φνέοντες κάνη ῬΓῸ κενὴν ὥσος ῬΙΟ νόσος, ξεν Θ- ῬΓΟ ξέ- 
γ(6. εἰληλυϑ' ὡς ρΓῸ ἐλὴηλ υϑώς Ροττὸ μας ρα[Πο Τοπιιπὶ οἴ, 

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, 
Διπλασιασμὸς (1. 10] σατῖο,ν 6] Οεπιϊπατίο) ες Τὸ ἀυτεῖ συμφῶνα τυρρ- 

ϑδυήχη χτῦ μέσον, ἐν ὑποτελολῦτος συλλαφιω, 1, οἰ ἀοτα σομ!οπαητῖς 
δαάιτῖο ἴῃ πιο πο ἙΕΗςἸοητὶς (γα σαπεῖντ δι Ῥτο τι, δ. 
δίω Ρτὸ εἴδίω, μέασον ρτῸ μέσον, ἔννεπε Ρ͵ο ἕνεπε, ὁππότε ΡΓΟ ἐσότε, 
ΕτΒας αιοαιις ραῆπο Ιοπιῖτη οἴ, 

; ΠΑΡΈΜΠΤΩΣΕΙΣ, 
Τιαρέρπῆασις; (1.1πτεγοϊ ἀςητ8) οἱδ ῳρρϑϑεήκη συμφώνων «Τ μέσον, ἧκ ἀ- 

ποτελοιιυτων συλλαζ μη; 14 εἴς, δά ἀϊτῖο σου παητζίαπι ἴῃ τηοάϊο 
πο εἐποϊςητίμπι (ὙΠ θατη, νι πηόλις ῬΙῸ πύλες» δὲ πόλεμος ρτῸὸ 
πύλεμος, 

ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ. 
Πρρχηματισμὸς ο{Ἐ τρρώϑυάκυ συλλαζῆς χτ' τίλΘ., 7.αἀ δ ᾽τῖο (γ]]Π}αδα ἴπ 

ἤπε, 41|8᾽ ΠΠᾺτΉ ΟΣ ἀἰα!ςέϊοτιιπι οἱ ργορτῖα. νὰ λόγοισι ρχὸ λός-. 
2ριογιιούσαισι ΡΤῸ (μούσαις, ὐροσωπατα Ρτο Ὡρέσωπαι ἐγ ὧν Ρτὸ ἐγώ, 
Ῥοττὸ ἀϊσοπάϊιπ αἰ!οατς ἐὐε ἐνεείᾳ, 

ΕἾΝ ΔΕΙΑ. 
ΕἾ δεία » (1.Ἰ)εξς ἢϊι9) οἵ ἐφαίρεσις κατ᾽ αὐχίωὶ «τοιχεῖν ἴ, «ΑΒ ]Δτῖο εἰς- 
τη οητ] ἂὐ ἰπἰτίον νι ὀρτη ργῸ ἐορτιὶ, αἶα ῥτο γῶα, κεῖν: ρτὸ ἐκεῖ-. 
νΘ. ϑεὰ μας ραῇτο Ιοπιιπὶ οἴ. 

ΑΙ ΣΙΣ. : 
Αἴρστε, (..Α]ατῖο) εἢ᾿ δποξολ χα τ᾿ αἐχίιὺ τῆς αἰαδεδυσλωμῆυς συῖλλα- 

οὕς. 1. ΔὈΤΟξΈ10 σι πηΐπατα [ν}1αὐνα: ἃ ρτϊποῖρίο,. ντ βλῆ ὥτῃ ρτὸ 
βεβλν ὅτη γδέχβαι ρτὸ δεθέχθω βλν μῆνΘ. ῥτο βεξληυ)θ.-, 

ΣΥΣΤΟΛΗ͂. ὲ 
Συφηλῆν ([-Οοπετγαξίος ἕξη (ογγεριῖο) οὔ αἰιαπάο τὲ ἐκτεινέμϑνα 

δέχεονα συςαλη 9" πεὶ μακραὶ εἰς πεὶ βοαχέα ὀῤτίςσοιχα αὐ ηἶδ᾽ μετατεϑη, 

1.4 πᾶπ6ο ργοάιξξα: διτεπιρογοα; σοι θῆται νο] ἸΙοη ρα’ ἴπ 
θτειιοϑ σάΓιΙπν αὐπιςτοήχοις ζΟΠῚ ΠΊ ΠΡ ΠΤΙΙΓ. νΥ φυσήζοθ- ρτο φυσή- 
ζει. ργὸ φυσίζωθ",ξερὸν ρΓῸ ἕηρθν. 

ΣΥΓΚΟΠΉ. 
Συγκοστὴ, (1 ΟΟποΙ ΠΟ) οἴ" Σποζοληὶ συλλαζῆς χ᾽ τὸ μέσον, 1ὰᾷ εἴξ, αἰοῖε- 

δεῖο {γ1Π|α ρα ἴῃ πιςάϊο, γτ Καίμενιρρς Ῥ1Ὸ κακόμορρς, δείσκιον ὑτῸ 
δεισύσκιον, ' 

ΣΥΝΑΛΟΊΙΦΗ., 
Σευαλοιφὺ, οἵ δύο συχιαξων χ᾽ φωνύεντες ἑγωσιε, χα τοζολ ἡ τυγὼν, ἰή οἰ, 

ἀπιάτιμτι {γα θατιπὶ ἴῃ νοσαὶξ ν πο, εϊςίοπο τοποτιη Εἰς 
Δυτ ΠῚ συ πα΄ σε ρ ἢ Ρὲγ πιοάος ἴδρτοπι : Ππηρ]σο5 αυϊάἀξιῖτοϑ» 
ΒΟΥ ϑλίψρρεγ χρὰ σιν ΡΕΓ συ αἴρεσιν: ΟΟροίτοϑ {0 ΠΊ. ΠΑ τ Γ; 

ΡοΓ ϑλίψιν ἃς κρσιν,ρετ ϑλίψιν ὃζ σευυαίρεσεῖς ΡῈΓ κρῶσιν δὲ διιυαΐρε-- 

σιν ΡοΓ ϑλίψιν δί κρζσιν ὃ σαν αίρεσιν.ογ θλίψιν ἰσἹτηγντ ἐπ᾿ ἐμὲ; 
Ῥτο ὅψὴ ἐμέ, ΠΟΥ κρά σιν» ν τ τεἰμιοὶ ρ ΓΟ ταὶ ἐρίοὐ ΤΟΥ σειυαϊοέσιν, γτ Νῆ- 
εἴδες ὑτὸ Νυρηΐσες, ρου δλίψιν ὃς κρᾶσιν, ντ χαγῶὼ ΡῬτῸ κι ἐγώ, Ῥὲγ 

ϑλίψιν ὃς σιωραίρεσίνοντ ἐμέ ποδιειώει ρτὸ ἐμοὶ υὐανόύει. ῬῸΓ κρᾶσιν ἃς 
σειυαΐρεσινννῖ ὁ πόλι. Ῥτὸ δ αἰπθλθ. ΓΘ 41 ΡῈΓ ϑλίψιν δὲ χρόϑιν 
δί σωυήρεσεν, τ ἐν τεῖ διόπία, Ῥτο ἐν σῇ Αἰδιοπία, 

ΕΛΛΕΙΨΙΣ, 

Ελλεψις (  Πείεϑις)οΠ Σανέυ ν᾽ φωνήεντος τ᾽ μέσὸν, ὁ ποιουώτος συὰ - 
χαζ'νν. τα θ᾽ ξῖο νοο8]}15 1η τη ςἀϊογη θη ἔποϊουτὶς γ Πθαπι, ντ 
ἀμύξω Ῥτο αἰμύξαι 8ι γεδα ὃν ρτὸ γεραιόν. 

ΠΑΡΕΛΛΕΙΨΙΣ. 
Παρέλλειψες, (Εἰ Ὀγαττογπν ΠΟ) εἰ ὅτειν ἕν τι τ᾽ διπλάσια ζομῆλαν συβι- 

φώνων αὐδῳλείσεται, 1, απ πάονηᾶ 4160 Βουυ  πατατι πὶ ςοηίο- 
ΔΏΙΗ ΠῚ ΟὨ τ τα γοντ χαΐλιον ΡΓΟ κολλιον, ὃς ϑτέτον ὕτὸ τῶ ον, 

ΕΚΘΛΙΨΙΣ. 
εαϑλψας, ΕΠ Πο)εῆ ἡ πυζολὴ ἑνὸς συμφαὰ αὶ ἐντὸς τῆς πρώτυς γὰ τεῦ δ - 

παΐας σύλλα (ῆς, 8 ποιᾶντος συλλαζίμη ὃ. αὈϊεἔζιο νης σοη οπχρτς 

ἴστον ρτὴπηαπὶ ὅς νυ] εἰ πιαπι (νυ ΠΑ ϑατη; πο ἔποιοατῖς {γα απ. 
νῖ σκῆπῖον ΡΓῸ σκἤπῆρρν, 

ΑποκοπΠΗ͂. 
Αποκεαὶὰ. (1. ΑΒ ΟΠ 0) ἢ ἀἰφάίρεσις συλλαζᾷς 7) τὸ τελϑ-,1. ΔΟΪΑτῖΦ 

{γ11αα: ἱπ ἔπε. νι δώ ργο δῶμα, ἀπέλιω ρτὸ Αἰπόγγ ὠγα, Τιοτσειδαῖ 
οΡῖο Ποσειδώνας 

ςς. 



Τολὸ 1. "0. ΙΝ λυ ον , νὰν 
πρὶ δέξο το τ τριε οἡ τ ἀπε στςΣ τι Ἰέπτη 

ΒΕ ΥΝΕΟΙΚΑ  Ε ΕΝ (ΠΊΕ 
ὈΠῸΣ ΚΕ 5 ὙΝΕΝΟΌΓΙΤΙΟΙΒ. 

ἔς Τξῆ ΝΟΣτΝΑ Τὰ ἀτᾶϊο ἀϊοϊτατνήις ἴῃ ἤπςο ἀοιτο τα 
ᾧ "κὺ μαδεῖ σου πΊ»ι πὶ ἴα σοητοχτιι ογατὶ ομῖς οῦ- 

ΠΣ ξ΄ πιογτς ἀπ ΚΥΘΠΟΣΤ ον τ μηδὲν γδ υ͵γιὸς ὠδελῴος μου 

᾿ ποιεῖς 
-π ἘποΙττῖςα οἷς χυά: ργαςοάςητς (νΠΠδπὶ σταῖιο πὶ 

ἀραὶ ξαςῖτ, ὃς τομππὶ Παμπὶ ἴῃ σαπὶ τοὶ οἰτοσυϊ να] ροτοίϊατο νοὶ 
πᾶτιιγα Α[ἴὰ αἀασοτιροτοίξατοιντι δώματ μόειῃατια ») νῖ αῤκασί- 
λαός τε. ς ͵7 

5γοςυοΠτῖςα ἡετὸ ἤιπτ, φυδηάο ΡΊΌΣο5 οποΠ τῖσαΣ ΠΟΤ Πρ ιπτατ, 
ντ κα ἡ σε που δὲ - ἔχειν (ςπτροτν πα ρος Δ] ᾶ δοιιταγοὶ ρτο- 
Ῥιογυήννή Ῥγορῖογ σὲ σὰ ργορτοῦ που,᾿ 

ἘΈΟΘΥΝΙ, ̓. ΘῈ. ἘΝΟΙΙΤΙΟ 5. 
Αἰπια. Ἐπο[ τῖςσα ἀσυζιπι τοπτιπὶ τεπηῖτεις ἴῃ δάϊαςςητέ στὰς 
ττοπὶ ἴῃ Ραοχίτοπὶς ὃς Ῥγορογ ἤρο ΠΊΕ 155} αῤκάσίλαςς τε σκοῖ- 

χόν τενξιυλόν τε, “ 
ϑεοιπάα, Τὴ Ροτ[ροπὶςηῖ5 δζ οχγτοπῖς ΠΟη δαθες ργορτίμπι ἢ- 

διαππΊ του» [εἀ ἀπυίττλξεν τ μουσῶν δὰ ὁ δελφός γι. 
Τοεττία. ἐπ ροηδοιιτῖσ»ίι “ιογῖτ γος μ4:1155 ταὶ ας τοπιιηὶ 1 Ῥτοχῖς 

πιλπὶ βγδιπηντ φύλλά τειδὶ διιτοτῃ ξμιετῖς ὑροηάςτνο 180 ι15» 
γε] ργετς λι5, Πςιτ ἐπ οχἸτοη 5 ὃς οἰτοῦ βοχ 59 πῇ τοηὶ [υἱ 
π τετίποτ, [4 οπιπῖμο ἀπηϊττῖτο Ὠἰ ἢ (σαιατιν ργοπϑηξ σά 
ἐπεῖρίατ ἃ σφ της ἐπὶπὶ ἰπ ροάιδιις 1ΠΠ|5 τγῖθαις μαοτ, Ποῖ ἴῃ 

᾿ ττοςῆςονντ ἀτρείδης τεραναξ το, ὅτι τεγοϊπροίδιής σῴισι, πολλα κὶς σῴεας, 
Ὀιβουτ ἱποϊτπατίιπν Ὁ ἐπο!τῖςο ἴα μος, αι ἱποϊἐπατιιπι ἤλπὶ 

ἀρῆς τοι πὶ ἀοιτιπι ἴῃ ως τηλῖτατ ἴῃ στάι!6 ΠῚ ἴῃ ΘΟΏΤΟΧΤΙΙ 
οτατιοηΐβ» υἵ ἀδελφοὶ ἰδεχφὸν φιλεῖ. Ἐπο[ τίςιπι νογὸ [ράϊτιιτ 
ΠῚ σαΐ τὸ παιπὶ Ῥτορτίθπη ὃς Πα] Παρ ἰηο Ἰπατοντῆλϑέ τι ἥκου- 
σὰ σου. ' 

Τα οὐτηΐθιις ραττῖδιι5 οτατ ομῖϑ ᾿πιιοηϊδει πο ττῖςα ἀϊξείοπς5. 
Ἐχοορτῖβ τοῖοι} 15, ὃς ραγτῖς!Ρ115,.δὲ ΡΓαροΠείοηὶθιι5. 

ΠΕ ΝΟΜΙΝΙΒν5. 

{τὶ ποπιίαϊδις νπαπὶ ταητὰπι ᾿ροηϊταγ, τὸς » ΠΠΠῚΊ {115 ΟὈ]1- 
 ξὰτι οὐπηΐδιις ὃς α'αυ παἸ ςητῖδιι5, φιιᾶάο ᾿πάἀςἈηϊτὲ σαρίτατγ: 

νἵ εἰ υἱ τες, δεειρρν, μὴ τινίθ- ἅ τινε κοιμηϑεῖστε οἵ τινες. τινὸς φρο ]- 
Τ[εῖ τεῦ, ὸ τινὶ των {κουστί τευ, δέδωκά πῳ, Οὐππὶ νοτὸ Ἰητεῖγσ- 
φατιτὸ ἀροῖρίτιγ τίς,ποπ εἰς ἐπο[ τίσι! πΊν Ἰάςὸ ἔοι ρεῖ ἀουμταγ 
τῷ σοπτοχτι οτγατιοηῖς ετίδιη ἴῃ ΟὈ] αι. 

ΠῈ ῬΡῬΆΟΝΟΜΙΝΙΒΨν5. 

Βοποπιῖηα αιυσίατη ἤπητ ὀρϑυτονε μῆνα, αι ἀαΠῈ ἐγλλιματιχά, 

Οἰρϑυτονε μῆνα [πππτ σις πο ΡατΊ ΠΤ δῆς Πα τἐγκλιματικοὶ νο- 

τὸ, ια; δροἰ πὰ αἀπηίττιητ, Εγκλιματικών αἴϊαια [οπηροτ ίαης 

ςηο ττῖς 4» α] πα νοτὸ ποη. δθρογ οπο τῖσα πητ Πσεσο μευ, μου, 

μοι τοι, μέ μεν, σφιν σφ ϑ)σφφεἱ {Π ἀιμιπὶ Ῥοπαητατ οὐ!) ἐγεχαγᾶτις 
Ρταροίτιοης 5 τιν ςοηϊιηξεοης ἀϊπιιπέξίιια, τις φη1Π| ετ- 
τπιαητ τοπιιπεντ ἐτεγζ σζοίνεκα μα, δερὶ σὲ, αὗεὶ σὰ, κὔ᾽ μὲ, καὶ μὲ κα ἡὶ 

μέ. ΑἸτα αιαῦ ππιης οπο[ Πτϊοα πιιης γοτὸ πιϊαϊ πὰ ἔιῶς παρο,σευ, 

στο, σὰ σοι σε ζυγοἱ, ϑεν σφι σφώ, σφισι σφέας, ἘΠΟΙ ἰτῖοα (ας 4111 
ἰοἰο τὸ ἀϊσιητατ, ὃς Ποη Δα αἰδπὶ ρογίοπαπι γοξογαπτιιγισ- 
εἰϊεῖςα αὐτῷ ποπ Ππητν λαιτ ΡῸΓ ἀρροἤιϊοπεπΊ δὰ αἰἴδτι ρετ- 
(οπατι οππιητίδητιτ σφώ ἡ τοττῖας εἰς ρετίσπα πο τίς οἔ, 
εὐτη Γπεαπάσνποι οἱ δας Πτῖσα. Ργοποπηίη αι: ἴση τοτγτῖα: 
ρετίοπα Πηρυατὶς γο] ρ]γα]ῖβ ππηγοτὶ» αυληάο [οἰιὶπι νἱπὶ 
ἤπαπι ἀϊσαπτρίιατ ἐπα! τἰσατῇ αθτοη ὃς Ιοςιται ἀϊσαητνπῦ χης 
ες Πτἰςα τοπε δ ἐς Γπρου πο δά οἰαηταγοἤιης οπο ἐτῖσα. 

ΠῈ-. ΝΕΚΒΒΊ15. 
Χ νετδίς εἰωὶ ὁ φημὶ τη ! ]παπταῖτ τ ντ καλός εἰσιν πόοσον ἐγώ φημὶ 
σπλέας ἴμιμάμα δυο (οςιι γ44 ρετίοπα φῆς ποι ἱπο!πάταγ. 

Ἐ΄ςι,χυᾶάο οτατ᾽ οηθ ̓ποῖρίονο! ποραϊιοηὶ (δ τοΐτιιτ ἰ ραν ο] ἐς, 
γε! τῦτος νε εἰργοὶ δεν οἱ κνταπο μαδοῦ τουτιπὶ ἤπροτ «: ντ σι 
σῇτ' ἐἰληϑὴς ὃ κέγής. ὑκ ἧσιν ὡς δὶ κακὸν ἀμᾳϑία. στ᾿ ἔσιν ἐγαϑὺν, 

αιοά δὲ Ρετ Αἀποτί ἀἸςϊτατ τουτέτι, εἰ ἐςεν ζτας δ, ἧς ιν σον, 

5 γοτὸ (δ᾽ αηρίαιν ἀϊδεοπὶ οχγτοπα: νεῖ Ρετλ[ροπιοπα;, ἀπγῖτ- 
τἴττο ἡἰιπὶ ρτοτίμς:ντ θερμός ὅθι, Οὐ Πὶ ἀϊξεϊοοί ραγοχγτοηας 
(αδιννασατηγρίτς {Π|4 τγοο νασιι5, τις Ἰαπλθιι5) ΠιΙς ΡΥ ττΙς 1115. 
ἤὰς ἐροπάσιυσιτιης σλάος τοριῖς [προΓ Ροίριίοτοπι (γ}}αρᾶπὶ 
γίνι φύλα δδὶν,γίλως ϑρὲν, τόν Θ- δὲν, ἴνηων ὅδτν. 51 αιιτξ ὅδν (ςαιιατιῖτ 
ἀϊδιίοποπι ρατοχυτοπαπι νεῖ ργορογί Γροπι οπαπΊϑτιης γεῖῖοῖτ 
τοητπι ἴπ ρταοοἀέτοεπη σγαιι6π1, ηἰ{ Ῥτοῖρ ετροταςηα μαδθατ 
υἱτἰπιαπὶ Τοησαπη ροἤτιους:ταπι το ηι15 σαάετ ἤιροτ ν᾿ τ πλα ΠῚ 
Ἰὶ,ντ αἴϑρατός ὅδι οἰκὸς ὕει, φοῖγιξ δξὶν, κῆρυξ ὅξί. Ἐλάεπι τάτῖο εἰ ἴῃ 
ςοπάςοϊτηεῖς οἰπιοτείσι, ἐστε, 

ὍΕ. ΑΟΥΕΆΒΙ15. 
τ Χ Αἀιιονθιῖ9 ππτ σ πο! ἴσα πη σας, αὐ που, ποϑϑὲν, ποϑῖγ πότε, 
ΠΘ. «4 Μ Δ ΜΕ κ᾿ ᾿ - , 
Ἰ ηπαηάο [οἰ Π σεῖς πο Πηϊτὸ ροπιητητ : γτῆλϑὺ τη, ὅλϑές σώ ς» 

ἤλϑέ που, ὅχϑές ποϑῖν, ἔγραψας ποτε, καί ποτι, αι [ἢ αι τἰὰ ρτο- 
Γογληζι τοῖα Πὶ σγαιδητιτ, 

ὨῈ ΟΟΝΙΝΝΟΤΊΟΝΙΒΝ5. 
Ε Χ οναϊηπάξιοηϊις ἃ πο ξαε!τῖςς αἰτα σορυ αι (υ ἢτν 

᾿ [οἴ ἃς «τ, κα ναιγτενν τ χρὴ κι. τὸ βικοιἦθαγ χαὶ καν ἐλαφεότερρε 7 καὶν τί 

ΑΔῪΝΣ, 4. ὦ Α.5ΔΧΧ 

᾿ ῃ45 415 ἃ Ρυἱηοῖρῖο ᾿αδεητγηῖ 14 αἰι!οἴδηῖ, 

τ π΄ δυνσ  τσσσ.  Πτ' πυ 

Ὲ σΚΕ ΟΟΆΝΜ. ΝΌΤΙς ΑΚΙΤΗΣ. 

11 ιν. 

ϑεοὶ ξένοισι; ΑἸ Τα ἸπΥΡ[οτττια γεργδονν, πῆρ, ϑέω, νίω, ἀτες ορ,, «ιοᾷ δ 
ν᾿ . "» - - Μ 
ρα ἀοτίπατατ, εἴδα αὐτετ ποθὴ Ἰης ἐπατιτοίςτ πες ργοηῃοιηῖς 

ἴ 

ΜΕΤΙΟΙΣ ΟΟΜΡΕΝΌΙΝΜ ΕΧ ἨΗΑκ- 
ἀγδοὶ Απτιογοῦὶ) [οτί ρεῖδ: 

᾿ δὴ 

Σ 

᾿ς δ ᾿ 

ΨᾺ.. 
Ἀ ἃ οτνταπτῦν ποῖὶβ Ἀαιπλεγοτυτ, ἰτοτῖ ἱρ4- 
Ὀοτιοϊοίάχας τε 5 πιο άϊ5. Ρυϊπνὸ πη εἰὶς εἰε- 
πιοηξῖς ἰςσιιηάτιπι αἱ ρμαθετὶ (οτίοπι ἰθοὶ [αὶ πᾶς. 
πιετιπι ρα Ποαοτίδιι, ἸΝ πὶ 4πογιη πὶ οτάϊπε 
ΑἹ ρμιαθοιὶ Ἰος «ιάαιιο Πτοτσα Γογτῖτα οὔι ει ἀετά 

αἸπποσα πῇ τορτάίξηταῦ ντ α Ργιππμπη2β (οοὔ ἀπ πλ»ὅς τα ἀςὶπ-: 
ςερο ἔχις Φ,]ιιοά νὴροῆπιϊ {πάττὶ (γαιδολιπν μαθὲς. δεουα- 
ἀὸ, τοῖο αἱ ρβαδοῖο ἴῃ τγος οἰδῇϊπος ἄτα} 5 φιιάτιπι ργῖτηα οἵ 
νηϊτάτιτη αὉ ἃ ΡΥῖπια νηἶταῖς νίχιυς « ἀςοίπιαπι νηϊτατ Ῥοτ- 
ταΐχα, μᾶς ταπιςοῖ ποῖα Ρτὸ ἃ (εὐατῖο νἤιγρατα. δοοῦέλ οἵξ ἀς- 
πατίοσγαπν ἃ Πτογα ἐνίας ρ Ργοσοάςης Ἰητοτιςξξο ἰτάςπι μος 
ἤρπο Φ Ρτὸ ποῃμᾶροδατῖο, Τοττίο οἰ σοπτε ΠΟΥ ΠῚ 5 ἃ Τἴτοτὰ κα 
νίαψις αἀ βπεπι ἤπα (εγῖς ργοῖρηία» [εξ ρατὶ τποάο ᾿ὰς ποτὰ τὲ 
Ῥτοὸ ποπαρείϊηγο αἀάϊτα. δίῃ ραΠς Ἀὶς ἰἰτοτῖς ρδτγῖτετ δὲ ποι, , 
νἴγροϊα του σταῖς ποτα [ στίρατατ, πος πιοάο» δ. ρυπια 
αυϊάςπι οἰλἤις πϑ] Πςπατίοτα") τη οηλάδς, (ξεῦα ποι Πεπάτῖο- 
ταπι ἀφοασιτοττία πα] Πσπατιογ τι σεητατῖας Πρηΐβοατ, Τοῖς 
τἰὸ,(ὰχ ἀπηταχαν Πτοτῖς αἱ ρμαθοτὶ τὰ ἄς ρηαπάις πι!πηοτῖς τ - 
ταστατί Ππ ΔῊ Χ Μν 4ηατιπνι νηϊτατεηὶ Πρπιῆςας. ΠῚ πένενοἴν 
αυΐπαϊις. Δ, δύέχοι, ̓  ἐσ οτη. Ἡ, ἕκοιτον» 1. ΠοΠτῺ ΠῚ Χι χίλια, ἡ τες 
Μιαύρια,ἱ ἀςοὶες ταις Ππροϊῆςατ. αὶ οἰ χα: ἴσης οαρίταΐος ἔτος 
τὰ Ὠπτοτοτιιτη Γποτππη, τος οο ἴοι ρογ ἔς βσαϊβεαπτ, ἘΕῚ 
μας χυϊάςπιν οπληςς ὑγώτεν ΠΟνίαις τά Φυατογμαγηαπν πυπηςς 
τῇ, Πες ρετ ἔεγίιιε αἱ τὴς αὐίτιπόν αν, πηι εἰ Πσαμτατ ντν ΤΟ ΤΤΤΤς, 
1{11.10π.3.4.διδαιδδιδδδιά οἰ. το. 2ο.39.40.}.Η} ΗΒ. 
ΗΗΗΗ. ἰ. του. οο 90.400. ΧΙΧΧΟΧΧΧΙΧΧΧΧ, 1 Ἰοοο ΣΟΘῦΣς 
3οοοιάοοο. ΜΙΜΜ ΜΜΜΙΜΜΜΜ. 1, Ἰοοοοιζοοοοϑοσῦθς. 
λ4οοοο. ᾿ 

Ὠεσδάϊιπι νογὸ » σοητατίαγιιπι ὃ( Ομ] ΠΙ Δ Δτιπι ας πιγ τά αυΐπα- ἢ 
τί οϑομαις οἰ ςπγοητα ΔΗΧΜ, Πτογα Τ ᾿ποα Πρτιηςᾶτοντ Δ ἱπ- 
εἴαπιπι π,ςοῖς ςο Η πο] αἴ πη τι, τοο.Χ ἰποΐα πε ΤΙ ς ΟΟσς 
Μ᾿ ποιῆιαι Πρςοοϑο. Ἠοτιπι πιπποτοτητι δἀϊιπέξοης τῶν, 
Τιχυΐ οπλπο5 πιι πιο τὶ οΥ ΡΠΠΠΓΕ ΓΙ Π ΠΟΤῚ οδροπτίοης ἔςπ 

Ρεῖ πιδιοῦ τπϊηοτί ρισροποηάιι ες, 

Πεγοάλαηπς ἐο ἡ ἀεη τγαΐίαα, 

ἐὐβθραι παπιοτιι πῇ ἢ ρηϊβσατ γπιῖπι ἴοῖα : Βὲπανίμπι, δτιο τ 
δεῖτα νίηιις δά αιιατηοτ. (Οἱ παγΙΠΠΊ οη]πὶ (ταὶ πέντε) ἤραϊσ 

βολτ Πτοτα αν τ ΠπιΠτέγαιις ἰσπατῆτιπν ποτας πος ἦρ ἴαπι π᾿ αὐς 
ἰςέζο νπο φνοῖατὶ δὰ αυτηηις ρτίοτα δ !άϊτο νῃο: δὲ τὰ ἀεῖπ- 
οερϑ νίαιις δά ποιιοαι. πὶ ἀςηαγῖμς πυιπιετι (τώ δέχα σαῖς 
βσατιιτ Πτοτγα σλιν Ἰσοπατίις νογὸ ἀποθιις δ) εοφέπταιις πος. 
ἀο νίσιιε λά αιιλάταν Ἔπα τι τ Ν ἀπὶ αϊηαααρεηατλι (τα παν- 
πὐκοντα ποτάτας {τότ π' μαθεητς οἹ ἴα πιοάϊο ἴμπο γοηττς, πος 
πιοάο, [Δ] δεχαρεπατίις απτρας ἐρα ποτὰ Ἰτίἀσπὶντ ἴῃ Ῥτσα 

ςοἀοπεῖρας ἀρροίταπι μαΐθητς ἔμπι δὶ. ὃς τ Ῥτὸ στοῆιο ἔς. 

νίχις δὰ ποπασοηατίιπ), Οςατοπαγῖιι5 ςπἰπι( ταὶ ἐχρτὸν Πσηῖπσ 
σάτατ Πτογα κεἰ πσοπατίπς ἀρ }]ςὶ νη, ἃς ἴτὰ νέαις δ αυϊηροηᾶς 
τί πη, εἴας αι ρ ρο( ΤΑ} πενταενοσίων) ποτα οἰ] τογα πο ΠῚ ζω πλὸ- 

ἀΐο παθϑῆς Πτογᾶπι ατῇς ηἰπυήγιπλ, [ΕΠ]. 5 χοςδδτα νογο σθη- 

δια Πτετ ποταταγ οαάοιι δας ποτά αρροῇτα Πἰτογαῖ ν. 8ζ νέαις 

δὰ πουσοπάτγίωμη εοέςηι ραέτο ργοσεάϊειν. Ἐτοηλαι πλλ]Π] πὰ - 

τὶ], ΤᾺ χιλίωνίποτα οἰ Ἰτοτα χιατ ἄπο τα} }]}14 Προἰβοᾶτατ. ἀθο- 
θι5 χχ. ὃς ἢς νίαιις αὰ φισταον ΠΏ }} 16 ρτοργςἀϊηγετ, ΠΑΠῚ αν 
ταγίαπν ντί ππρτὰ, ἴα [εἰς τα οάταπι σοητποη5 Χο] Πα 0ς πνὶῖὶ- 

Πα(τὸ πεντακιαἐλιαγάεποται, μος πιοᾷο, [Χ]. Ἰάεπι γογὸ ὃς ἴοχ' 
ΤΉΝ Πα Πσοϊῆςσας, σοι Πα] τοῦ νεῖ η Γι ρατιοτῖθιις δρροῖῆτα οὗ 
ΤΊτογὰ χιοαδέπγητμς τατίοης νίηϊιο αά ποιΙο πὶ τλ 114. ςςξ Δ -΄ 

τότ τα! Π (τοὶ μύρια γηοτατ ἰΐτογα μι Ῥοσγο ποτα {ΠΠ|5 αι: ἀρ 
Ῥοπιιητην Πιρταά  ξε] 5» ααπι απ ηάπ5 οἰτ δι! οΓι15) «αἀάεχ- 

ἔγιιπὶ ἀρροπιιητατ ἰατιιοτητπιπα πλϊπιιοηΖι5,α ἃ Παϊπτατη παπτ, 
ἀρροήτίο πιιητοτὶ οα ρατῖς ξαξϊα, Πρηϊῆςατ ορότγτογε ᾿νᾶς πνῖ- 
ποτ πιιπιοτιιπι αἱ 1Π 0 πιαΐογο ἀσπιογον οτίπι (δ᾽ οἱ ἐρίασ' 
1145 πιιπιούιθτι ἤριιγας (ετὶς ὃς ογάίης ὕιο 5 αὖ νηΐταῖς οχογπ 
(ἀν Ππαρυΐὶς ᾿ρ ἅτιπι ἀρροῦτα σοπηπηηῖ5 πιο τὶ ποτα: ν᾽ τ 
πλοῖο ςοσποίοϊ πτοῖτις ὃς ἱπτοΠ ρὶ ροίπας 4118: φοιτὸ ἀϊξα 

(ιοτ. Ἑαεϊςηάιιπι ἴτασις νι ργαέξισι εἰς Δρροιϊτατ πὶ πάπησ 

4ις Πτογατι πὶ ὑπάφαφηις πιιπνοτῖ πλμ[τἰτι ἀπο πὶ ΒραίΆοΝ ν᾽ 
. 

Οὐτογιὰπν [στρ πιιπηεγος νηἰτατὶς,ἀσπαγίοβυς εθηατὶο 5)Π} 
ἰσηατῖος, ιΐα εχ ργα! ξεῖς (ατὶς πτδηὶ ξοίτινπ οἷ υοπαπὴρῆ- 
ἔζο παρα! Βοτιιπι {1 ἀρροῇβτῖς διρεηάὶ Πητ 9 ρισπιττοπόασ 
αὐ εν ἕμιρει πιαῖοτ πλϊποτὶ αρροιεῖς ἐοτῖς ἔα τος Αἰ15 πατς 
πλογὶβ απο δισοῖς {{{ππὸν οἰττσιις, ἐκ ἐμ 
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ἐλΠΙῚ 
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ΠΝ: 
δ! 
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Γ΄ ΔΆΔΠΙΣ 
Π ΜΔΠῚ] 

ΔΔΔΠΠΠ] 
ΔΔΔΠΠῚ] 
ἀμδλων, 

ΔλΜΙ μέ, 
ΠΝ 
ἀλλὰ] Πω 

ΔΙῚ 
ΔμΠ 

ἀμ ΔΠῚ υς 
Ὰ 

"1 ὠμπημ 
ΔΑΔΔΠΠΙ 
{ΠῚ 



᾿ς ἂν ΟΣ Φ, 

ἘΞ τσ πὰ - 

β 

Τ, ἐν, Τὴ 
11.β8᾽, δύο, . 

ΠῚ γ᾽ τρία, 
ΠῚ, δ᾽ τέρταρα. 
τι, ἡ, πέντε. 

π τορος. 

ὙΠΠῚ,ὐγὸκ τὰς 

ΠΙΠῚῚ, δ΄ ἐνίας 
Δ τὰ δέχρι. 

ΔΙ, ια΄ δ γδέχᾳ, 

ΔΙ, β΄, δωδεχᾳ. 
ΔΙ, γ᾽ τριαχάϊδεχᾳ, 
ΔΙΙΠΙῚ, ἐδνο' τερσαρεσκ αἰ δέχα, 
ΔΙ, εἰ δεντεχαίσεχα, 
ΔΙΊ, ς ἐκχουΐδεχρι, 
ΔΠῚ 1 ζ΄ ὑπαχαδεκᾳ, 

ΔΠῚΠ ϑ, ὀχτωχαί δέχ, 
ΔΙΠΙΠΙΠ, 5 ἐνεκχαίδεχα, 
Δ. κχ' εἴκοσι. 
ΔΔΙ, κα, εἰκοστέν, 
ΔΛΔΙΙ, κΟ' εἰκοσιδύο, 
ΔΔΙ ΠΚγ΄ εἰκεσυτρία. 

ΔΔΙΙΠΙΠΙ, χοη" εἰκοσεγίρσαροε, 
.ΔΔΙ, καὶ εἰχεσεπέντε. 
ΔΔΠῚ ,κς- εἰκοσιέξ, 
ΟΔΙΠΙΙ, κζ΄ εἰχοσιεπῆα. 

ΔΑΠΠῚΕ κυ εἰχοσιοκτώ, 

ΔΑΠΙΠΙΠΙ, κϑ' εἰκοσιεννέα, 
ΔλΔδ λ΄ τριάκοντα, 

ΔλΔΔΙ λώ, 

ΔλΑδισλδ, 
ΔΑΔΙΙΙλγ. 
ΔΔΔΙΠΠΠ,λόγ, 
Δάδι,λε, 
ΔΔΔΠΙ,λς", 
ΔΛΔδΔΠΙ λζ΄. 
ΔΛΔΠΙΙ,λε,, 
ΔΔΔΠΙΙΙΠ,λθ΄, 
δάδδλιμ᾽, 
Δάδδι,μα', 

ΔΔΑΔΙΕ μΟ, 
ΑΑΔΔΙΠμγ,.. 
ΔΛΔΔΠΙΙΜόὶ . 
ΔδΔΠ. με΄, 
ΔΛΔΔΑΠῚψς-". 
ΔΑΔΔΠΙΙ μζ΄, 
ΔΑΔΔΠΙΙΙ, με᾿, 
ΔΑΔΑΠΙΠῚ, μθ΄, 

τ» πεντηίκοντα, 
κα Π10να΄. 
ΔΠ|νβ', 

ΧΊΙ, γ'ς, 
ΔΊΠΙΙ, δῇς 
σῇ Πι,νε΄, 

ΔΊΠΙς", 

ΔΙΠΙΙ,νζ', 
ΔΊΠΙΙΙ, νὴ, -- 
ΔΊΠΤΙΙΙ,νθ΄. 

Δ, ξ΄ τἰξήνεντα, 

ΔῚΣ ξα΄, 

ΔΙΔΔΔΙ “πα. 

Δίδδδιι, πῶ, 

Ἔν δ ΚΝ. 
Τὰ 11 Π}, 

ΤΠ,:,ἄϊο. 
ἩΠν τα, 

ἘΠῚ, 4γαιάτιοῦ, 
νι; οαιίπηυς, 
ΥΙ, δι εχ. 
“ΜΗ, 7, πρἴοπ, 
ΨΠΠ1,8,οὐΐο. 
ΝΙΗΙ, ϑυμ οι. ΠῚ. 
Χιιο,άςοςπι. "- 
ΧΙ, ενν αἀοςὶπι, 
ΧΙ, τ ἀιοά ες ΠῚ, 
ΧΙ, 3,τγςἀοςία), 
ΧΠΠ, τς υλτιοτάςς πη, 
ΧΥ ς, φυϊηάεςίη), 
ΧΥ 16. (οἀςεςΐαι. 
ΧΥΨΠ,)ιίεριςπάεςῖπι. 
ΧΥΠΙ,β,οὐζοάεςίπν, 
ΧΝΠΙ το, πουςηάςεςπι, 
ΧΧι σο,νὶ β᾽ατὶ, 
ΧΧΙ σι νὶρίητὶν πιιπη, 
ΧΧΙΕΙ τε νὶρίητίάιιο. 
ΧΧΠῚ,23,ν᾽ρ᾽ητίτγια, 
ΧΧΊΠΙ, 2 »νὶρ᾽ τ αυάτιογ, 
ΧΧΝ, Σς νἱριβεϊφυίπαιςο, 
ΧΧΥ!],:σινὶο᾽ατίίεχ, 
ΧΧΨΊΙ,: 7, νὴ πε ίσρτεπι. 
ΧΧΝΠΙ,:8,νἱρίητιοςζο. 
ΧΧΨΊΠΙ,:ο,νἹρί πεϊποιιοπη, 

ΧΧΧ 30, τρίτα, 
ΧΧΧΙ,, 

ΧΧΧΊΙ)32. 
ΧΧΧΙΠ,33. 
ΧΧΧΙΠ],34. 
ΧΧΧνος. 
ΧΧΧΥΙ,36.- 
ΧΧΧΝΙΙ,37. 
ΧΧΧνΠ1,38. 
ΧΧΧΥΠΠΠ,39. 
ΧΙ,,4ο. 
ΧΙ1,41. 
ΧΙἼ11,42. 
ΧΙΠΠ,43: 

ΧἼ1Π|,4.4: 
ΧΙ 4ς. 
ΧΕΝΙ,46. 
ΧΙΝΙ,47. 
ΧΙΜΠΙ.48. 

ΧΉΨΠΙ1,49- 
ΤΙ ςοϊυϊπαυαρίητα, 

ΓΙ, σι, 
111..2. 
1.53. 
ΠῚ) ς 4. 
1ν,ςς. 
ΕΥῚ,ς6. 
ΕΨΝῚ],.7. 
{ν1|1.48. 
ΓΜΠῚ.ς9. 
1Χ,δ6ο,(ἐχαρίητα. 
{χι.6ι. 
1.Χ11,62. 
1.Χ111563- 
ἘΧΠῚΙ,6 4. 
ΠΧν,6ς. 
χνι,66. 

χν!],ὅ 7: 
ΕΧΨΠΙ,68. 

ΓΧΥΙΠῚ,69. 
1 ΧΧ,7ο,(ἐρτυάρίατά; 
ἘΧΧΙ.7ι, 
ΕΧΧΙΙ,72. 
1 ΧΧΙΠ,73. 
ΕΧΧΙΠΙ,74. 

ΕχΧΧΝ,7:. 
ΧΧΥΙ.76. 
1ΧΧΥΊι.,77. 
Ίχνι!,78. 
ΧΧΥΊΠΙ,79. 
ἘχΧΧΧ,δο,οὐϊυαριητα, 
ΕΧΧΧΊΙι, 
ἸΕΧΝ 1ϑῖς 
ΓΧΧΧΙ,8). 

ΝΟΤΙ5 ΑΚΙΤΗΜ: 
Δ [ΔΑ4ΔΊΠΙ, αν δ[΄, .ΧΧΧΏΕΙ,8.. 
ΔΊΔΔΑΠ, “εἰ, ἸχχΧχν,βς. 

δΔΔαΠ ἂς", ἸΧΧΧΥῚ,86. 
ΔΔΑΠΊΙ πξ', .ΧΧΧνη,"7. 
ΔΔΔΠΙΙΠ, πε, ΕΧΧΧνΗΙ,88. 
ΔΑΔΙΊΙΠ1Π1Ι, πθ΄, 1 ΧΧΧΝΊΠΙ,89. ᾿ 
ΔΊΔδδδι ς ὠνενήκοντα, ΙΧΧΧ Χιρο,ποηδρίηϊα, 
διλδδδϊ,α', .ΧΧΧΦΧΦΕΙ, δι. 
ΔΊΔΔΔΔΙΠ, ς β', ΕΧΧΧΧΙ,9:. 
Δίδδδάϊι,ς γ᾽. ΕΧΧΧΧΊΙ,93, 
ΔΙΔΔδΔΙΠΠΙ, σ΄, ΕΧΧΧΧΊΙΠΙ Ι,.4. 
Δ ΔΆλάΠι ρα, ΧΧΧΧνς. 
ΔΙΔΔΔΔΠΙ, γς΄. ΙΓΧΧΧΧΥΙ,96. 
ΔΙΔΔΔΔΠΙΤ, ζ΄. ΙΧΧΧΧνΙ,97. 
Δ ΔΑΔΔΙΤΙΠΤ, σ΄. 1 ΧΧΧΧΥΤΙ,98. 
Δ ΔΑ ΠΗ, δ΄, ΤΧΧΧΧΙΠΙΙ,99. 

Η, ἑκατόν. Ὁ,ιοο,οςητμη,. ὅ κ: 
ἩΗ,σ΄, διακόσια, σΟ (νεῖ ω)εοῦ,ἀι επί, 
ΗΗΉῊ, τ΄ τριακόσια. (ΟΟσ,»οο,τεςςεητα. 
ἨΗΗΗ,υ', τεοσαραᾳκόσια, (ΟΟΟ,φοοο,ιλάτρεητᾶ, 
Ἡ],φ΄ ,πενταχόσια, Γ),(νε! 19) ςοο, ιϊπροητα, 
ἩΠΗ, χ΄, ὑΐξακοσια, ΠΟ,δοο,(ςχςςητῖα. 
ΒΗ, Ψ', ἡ π]ακόσια, ὈΩΟ, γοουερείηρεητα, 

Ἤ ΒΗΗ, ὦ, ἐκτεικόσια, ᾿ΟΟΟ, βοο,ο αρεηζα, 
ἨΉΗΒΗΗΗ͂, πὶ ἰννακέσιᾳι ΠοςΟς,φοο«πουρςεηζα, , 

Χ, κε χίλια, Μι(νει τό: οΟ. 1)}1 οοο;ΠΉΠ]ς. 

ΧΧ, βι διχίλια, τἰγίνοε! τ ΘΟ υρο,ἄᾶμο τ}}} 1. 

ΧΧΧ, ἰγ,τριχίλια τειίνο! ταῖ. ΟὉ ) τοοο, τῆλ πλ]}]114,... 
ΧΧΧΧ, δι»τεηραχι χίλια, απτν (νεῖ 11 ΟΟ. γ4οοο γαιᾶταοῦ 

τ1 μα’ ; ᾿ 
ΓΧῚ, "»πεντακιᾳίλια, ν, (νεῖν οὐ, 1599) ςοοο, ἀιΐηηιο 

τα} 1. 
νπίνεῖ νι ΟΘ )όοοο, ίοχ μη}}Π1Δ.ὄ 
να ίνο! ναι ΟΘ )γοοο, [ερτῷ πη} 118: 
γπωνοὶ ναι ΟὉ γβορο, οἔζο πΉ}}Π14, 
ὙΠ (γε ΥΠ οὉ ) 9600 5 ποιιεπὶ 

τ1}}114. ἢ : 
.χγίν εἰ ες195.929Μ στοοοο, ἄςοραι Γη]-- 

11. 1Μ1) 

Ροττο ἢ φις Ηἐγοάϊαπᾷ πιντίαφοιι οχοςάοτο, δία! ]υαητο γἱτο- 
τῖτις φοβοῖντο πἰξιτιταηι αὐ οο γατίοπέμι (ἐχαστιτ, μος 

ὝἸΧ, ς- ϑξακικίλια, 
ὝΊΧΧ, ζ ἐππακιχίλια. 
δ ΧΧΧ, »»ὐκ ταυλσέλια, 
ΧΊΚΧΧΧ, θ, ννακεχίλια, 

Μρεμύρμα. Μ, 

πιοάο, , 

ΜΜ, κγδυισμυΐρια, χχιίνο! χχ ΟὉ )ζοοσο; νἱρίστὶ πη} 
ἰϊα. ͵ 

ΜΜΜ, λ,τρισμύρια. χχχίνοϊ χχχ Οὐ γ)3οσοῦ". τε ρίησα 
τ "18. 

ΜΜΜΜ, μοτεηρακισμύριά, ΧΧΧΧ,, (νεἴ χχχχ Ο9 )4οΌοο, αιᾶ- 
ἀτγαρίητα πῊ ἘΠ α. 

νοὶ τ (50. .1099) ξοοοΟ 57 4ιϊηαιι- 
βίητα πη} 1, 

τχρίνε! εν ΟΟ )δοοο,ίεχαρίητα πη} -- 
τα: 

τχχροίνε! υχχ Οὐ )γοοσοοχφίερτιαρία- 
τα πὰ. ν 

[ΜΊΜΜΜ, σ ὀκτακισμύξια, -«Ὑχχχγίνε! χχχ Ὁ )βοοοο» οἔϊυα- 
Βοτα ΔΜ }}Π{. ι 

ΓΜΜΜΜΜ, τ κόννακισμύρια, τχχχχ (νοὶ χχχχ ΟὉ )ϑφοθο,πο- 

᾿ πᾶσίοτα ΠΝ Πα. ᾿ 

Οἰιὸά ἢ νἹτοτῖιις φάμιις ργοργοῦϊ νο πηι» (παιιοπλιν ποῖας Ὡ}1- 
πα (σι αταιι {τογασιιπυ:αυάτι πὶ μας εἴτ [οτιξο. 

,»»δεκᾳκισμύεμα. ογ(νεῖ αμην ΟὉ 3.ος[9339) τΌΟΟΟΟΣ 

οφητιιπν τα ἢ Π1ᾶ. 
ςονίνε! ςς οὐ )σοοοοσ, ἀμιοξτα τα !- 

ΓΜ] ,νγὕτεντοικισμυΐξοις 

ΙΜΜ, ξ, "ξακισμύρια. 

ΜΜΜ ο»ἐπ]ακισμύρια, 

᾿σγεϊκοστεχισμύρικ, 
114. 

,πρτριαχεγταλισμύβια. ες (νεἶ ςςς Οὐ )3οοοσο; τγεζςητα 
πρ "1. 

, υγτεοσαρακοντουασμύθιά, ὡςςο,(νεῖ ἐοοο 59.) φσοοοο ; αἰϊᾶ- 
ἀτίπρεητα τὉ}}{18, 

φ, πεντηκοντακισμύξια, θγίνει 15,0. οὐ )εϑσοοο; αυΐπροητα 
τ}, 

“αι ἰἰξηκοντακισμύρια, νογίνεϊ ος Οὐ ) ὅδοοοο, ἰεχοσηῖα 
τη] 114. ξ 

Μ,ἐζδομνκονταικισμύρια, ὁ, τος, (νεῖ Ὁοο ΟΦ ) ζοοοοο, ἐερτῖη- 
σεητα πα 18. 

Ῥεςς,(γεῖ ρεος οὐ )βοοοοο,οἐξίη- 
δόητα πλ}}}1ὰ. 

ϑοοςοίνε! ρόςος 0 )θοοοοο,ποπ- 
Βητα τ Πα, 

ΗἩςς (παυμητατ ἐκατονταιμσμύενα,χιλιακισμιύρια μυριακισμύρια.υῖς 
τατερτα ροτῖι (ον δυιπυανουὰπι ποτίς τοργω οητδτατι απ - 
υἱἷΚ ἀρμα Τατίπος ἀεςῖος σφητοπὰ τη Πα μος ρῃο φοςς]Ρ99Ὁ 
πότατα ςοπροτιητυΐ, ᾿ 

,ογδιγδοηκοντεινμσμύ μαι, 

5 ῃ 
,πιγοννενηκὸν ται ίσχευθλά, 



."Ἀ.» α«Ἁἅ. ᾿ς ον, πο ον Ὺ τὰ ΣΝ ΒΘ ἈΆ.. 1. ΔΟΌΞΣΕ 

Τϑοηοηλίννῥννος οὐ ἱπαἰ δ. 

Οὐυτάϊπα!α ποπιῖπα τᾶ: νοσλυτ, ἃ Πρ ογϊοτΐδις οτ σἴηζ ἀυςιιος. 
ΤΠρώτος», Ῥεῖσιας, 

Δϑύτερρεν ϑδοιπάμ5. 
Τρίτος, (ροετῖς σφίτατος ) ὝΈστῖας, 

τέταρτος, (Ροοτί5 τέτεατος) Οὐάττιι5. 
Ππιμηῖ., Ουήπτιδ, 
Εἶχτος, 5ΕΧΈΓΙΙ5. 

Ἐζδομος» ϑερτίΠλ5ι 
ογῶθ-, Οἄαιμις. 
Ἑγνατος, Νίοπι5. 
αὐκατοςν Το Πγ115. 
Εὐδέχάτος» Μηδεοίαλιι5, 
ἀωδέκατος» Τυυσάςοϊπλι5ν (εἶπιιι5. 
Ὑθισκαι δέκατος, ες  εΠἘεττ 1115. δι Τ ογτιἀς- 
Τισσαρεσκαι δὲ κφιτος» Το πιιίαιιαγτιῖ5, ἔοι Οιάττι-. 

ἀεείπιιϑ. ντγοαας ςπΐπι πιοάο Γἀτίηϊ Ἰοαιιαπτιιγ. 14 αιιοά ἐς 
(ςφαεπεῖδιι οτίαπι ἀΐξλιπι ριτατο. 

Τεντεχα δέκατος, Πεοϊυμ αι ητι5, ῖ 
Ἐἰκχαι δέκατος, Ῥεεϊ τι Π χτιις. 
Ἐπ]ακαι δέκατος» Ῥεςϊ πλιΠςρτίπλιις, 
Οἰκτωκαιδέηριτος» Ῥεοϊπιοέζαιι5. 
Εννιαχαιδέκφτος» Τεοἰ πε οΠι15. 
Εἰκοςὺς» Ν᾽ βοΠπτα"»ίειι ν]Ἰοείπλγιϑ. 
Εἰκος ὃς τρώῶτος. ρον (ρ τί πνιϑ. 
Εἰκερὸς δεύτερρς, νἱροππιιεςιπάιι. 
Ἑἰκφοὺς τρίτος, Ὑ᾽ρεΠπλυτογτῖμς » δί ς ἀεῖπ- 

(ερ5. 
Ὑριακος 8, Τυὶρεπτηιϑγίειι Ττϊςοπης. 
Ὑριακος ὃς Ὡρῶτος, ὙΤτίρεῇπαιιίρτίπλιιδ, δέ τὰ ἀεἰη- 

ςἐγ5. 
Τιοσαρακοὸς ὃς. Οὐ δάγαροπππις. 

Γεοσαρκκος ὃς τρτος» Ομ Δἀγαροεπιριίργίπιις » ὃς ἧς 

ἀεϊυςορϑ. 
Πεντηκος ὃς. Ουΐπημπασο Πλι15. 
Ἑξηκοςος, δοχαραἤιι!8. 
Εζδεμηκες ἐς, δερτυδροῇπη5, 
Ογδοηκος ὃς, Οἰορεπιίλι5. 
Εὐνενηκός ὁ 6) ἸΝοηπαροῆμπλιις. 
Εἰχατυς ὃς. (εητοἤπηιϑι 
Διακόσιος ὃς» Τουισεπτεῆπιας, νεὶ Ὠυςείπλις. 
ὙΤρμακοσιος" ὃς ττεςοητεἤπιςον εἰ Ττεσεπιι8. 
Τιοσαρκκασιος ἐς Οὐδάτίπ ροητεῇπλι5 7 γε] θα 

ἀτῖηρε ἤτηιι5. 
Τεντακόσιοςς. ΟὐἴηροητοΠπιιβον οἷ Οὑΐηρεῇ. 

{Π|ι18. 

ςοχορητεπηλςν εἶ ϑεχοςῇπη5. 
δερτεαροητοείπτις » νεῖ δοριίη- 
οἷ 

Ἑξακοσιοτ' ὃς9 
Ε᾽ π]ακοσιος ὃς. 

ΠΎ115. 
Οὐκ τασιοσ ὃς» Οἐϊηρεπτοίχαιις, νεῖ Οφίηρε- 

Παπιις. » 
Ἡγνακοσιες ὃς. ΝΝοπρεπτοῇπιι5, γεὶ Νοσῴηρε- 

ἤΠαυλι5.- τ 
Χιλιοςὸς, ΜΙΠεῇ πνιὶ5. ΩΝ 
Δισχιλιος ὃς Βὶ5 ΠΉ 1 ΠΠ᾿ πλιι5. 
Ἰροχιλιος ὃς, Ὕετ τ] Πεπιι5. 
Τετρακεχιλίος ς, Οὐματογ τα} ] } εΠπλιι5: 
Πεντακιαιλιος ὃς, Οὐϊηηυῖος πλ}}ς ΠπΊιι5. ἰ 
Ἑξακιχιλίος εν δοχιος τὰ! Πἰς ἢ πλιιδὰ 

Ἑ “]ακιχιλιος ἐξ» δερτίςς τα! ΠΠοἴτηλιι 5, 
Οἰκτακεαιλιος ὃς. Οὐἶῖας μα" Πιηβ, 
Εἰὐνακιχίλιος δ» ΝΝουΐος πλ} ΠΠεπλιῖ5. 
Μυρμοςὸς, Τ)οςὶς5 πη! ΠΠς πλιις. 
Δισμυρμοςὃς, Ὑίοεἶςς πῊ Π] εἴπ πλι}5. 
τρισμυρκος ς» Τιοῖος πη} πνιιδτ ὃς [τά ἀοίη- 

ἐορ5 γἴχας τᾷ μυριακισμυρμος ὃς, ὃς ̓ῃ Παἰτῦ νίαιις πηι εἰ ρ ἰᾶπ- 
ἀο μετ δάἀιιογθϊα νιον α Πα, Ροτγὸ οἰβογαπτιιγ μας οταϊπα τα 
εἴίατα ἱπτογεοάςηςς σορο]λ, ὃς Ἰατογάτιπι αυϊἄςαι πγάΐοτα πι- 
πῖοτο πιίποτοπι ργασοάοητο,ἰατογάππι [ςαιιεητο)ντ νἱάοτο οἵϊ 
Ραΐπην αριιά Ατβοηαιπι. “ον 

ἸΝμηνογ αἰἰμα ἱα πλοῖζ ἐδ πλάσι: βηΐα. 
ζιηῖ ὅς [14 πτιπχογάτίια πομιπα δἀϊς ἐτίμα νηὰ οὔ ργαοεάςητί- 

ὕ1ι.5 ογάϊ πα! διις ἀστίϊατα εχ αιμπις ΚΑΤ Ο118., νοὶ εὐἰ πὶ εχ Πι1- 
πιογα! πὶ δάπιςγθ 115. Πιοτιιη οα μπϑτισὶ (αὔτ, Οὐ σάλα ε- 
ηἰπὶ ἴῃ σλοιξ ἀςπιητ, ιν: ἀπ| ἴῃ πλάσνθ», 

Διπλοῖ» 1υυρἸεχ,(ιοά ρτφοσάϊτ Αἰπλοιξ, 
{παρ ]εχ.) 

τειπλοιξ, Τιυϊδίοχ. 

τετραπλοιζ, ἐν Οἰάγυρίεχ, 
Πεν ταπλοις. ν μὰ 

Κξαπλοξζ, - Ἰρίος, 

τ πῆαπλειξ, «“ ϑῴιυυρίοεχ. 
Οκτασλοιξ, - τπρίςοχ. 

- ". 

- «ὧν 
δι 

εἿ 

ΕΣ 

νᾶ 

ἤης, 

ἈΦ᾿ -:ἰ ὺ με Ἂν ας 

Ενναπλοῖξ, 

Δεκριπλιοις 

ΑΙ 43 ἂς ἃ ΔΑ })ς. 

ΝΝοπειιρίοχι {! 
Ῥεσιρ εχ. Ἐς ίτὰ φεΐηςορο, ἕκα- 

ἦν -“- - ᾿ 

τοντειπλοῖς, χιλιαπλοις, μυριαπλοιξ, εις Δά.ἰς ἰη βπέτιιπη ποῦλά- 
σλοιςςτηλ πὰρ! οχ, ϑεφυμητιιτ οα 418: ἴῃ πλάσι. ἐς πημητ. : 

Διπλάσιθ-. 

τειπλάσιθ., 
Τιτραᾳπλάσιθ-, 
Πεντπαπλα σι.» 

Ἐξαπλάσιθ., 

Επ]απλάσνθ-, 

Οκτασὰ εἰστί.. 

ἙΕνναπλαΐσιθ-, 

Δεκᾳπὰάσι». 

Εἰκασαπλάσιθ», 

Βυρ]υ5. 
Τηρίμ». 
Οὐ λάτιρί ας, 
Οὐ οσιΡ 5. 
δοχοαρίιι5. 
δερτιρίας. 
Οἄιερία:. 
ἸΝΝοηςιρίμς. 
Ῥερυρ 5. 
Μ᾽ βεςιρ 5. Ετῆς ἀείμοςρβν [Ω; 

δὰ ἑκατοντασλάσείθο [ει ἑχατονταπλασίων, οξτιΡ]0}5: χιλιαπλάστος» 
ΤῊΝ] ςουρ 5: μνρκαπλάσιος,ἄςποὸ τ] ]ςηῸ πιιησγοαιέταυς, Οὐῖ- 

θιι5 ἰτιἀδ δά ᾿αΠηιτῦ πολλαπλάσιος, γι τὴ ρίας ἔδιι πε ἰ τρί εχ. 
δαύβαπιμα φηαά καρ ἐκ γμηπεν αἰ ἰδεις ἀογίμαξα, 

Μοναξ. 

Δυαΐ Ὦ 

Τριαὲ, 

Τιτραΐ, 

Πεν ταὶς, ἤις ΤΙεμπτὶς, 
Ἕχτας, 

Ογδοαὶ, 
Ἐνναὲν 

Δε οὶ Γγ 

Εὐσδοχρίςο 

Δωδεχᾷς, 

Ἑ ἰκᾳ ΕΣ 

Ὑριακοὶς. 

Μαἰτας πα πιο τι Παρ Ϊατῖς. 
Του τς ριιπηογιι8),ςοάαπι αἰ τος 
 Βίμαγίιι5. 

Ὑτπαγίιι πιιπιογη5, γῸ] Τ τληῖ- 
τᾶ5. 
Οὐ γπα 5 ΠΕΙΠΊΟΓΙΙ 5, 
Ὁ υὐπατῖι5 ΠΕ ΠΊΟΓΕ5, 
δ ΔΓ 15 ΠΕΙΠΊΘΓΙΙ5. 

Οὐομαγίι πιιπιογι15. 
ἸΝΝοιμεπαγῖι5 ΠΟ δ. ᾿ 
ῬεμαΓ ας ΠΕ ΠΊΕΓΙΙ5. 
Μηδεμπατγῖις5 ὨΙΠΊΟ τα 
Ἰθιιο απ άΓ 15 ΠΠΊ ΟΥ 115. 
ὙΊΟΟΠΑΓΔ5 ὨΠΠΊΕΓΙΙ5. 
ὙΤιρεπαγ δ πμπΊογι5. τ ῖτα ἄς: 

ἰῃςερϑ νίσιις δή ἐκστου τοὺς, σης ΟΠαΓΙΕ15 ΠΙΙΓ] Γαδ: χιλίαν 1} }6-- 
Πατῖιι5 ὨΙΙΠΊΟΓΙ5:μυρκαξ, ὨΙΠΊΘΓΙ5 ἀσπγίτς πα 1} Πδηατίμ5. 

«Ἱἀπουια πηιηογ αἰ α. 
Ἶ δὴ δὲ αἀπιογθία αυδεάαπι οχ πιιπιοτα διι5 πο πλίηϊδιι5 ογέδυ 
εἴπαξ, 5ειη6), 
Δὶς, ἘΪ55) 
τεὶς, τει. 
Τετράκις, Οἰιᾶτετ. 
Πεντείκες» Ουΐπαι155, 

Εξάκις, ϑεχίὶςβ. : 
εἰπ]άκις, δορτίεβ. 
Οὐκ πίκες, ,Οϑιίες. δ ς 
Εννεΐκες. Νοι 65. 

Δεχαΐκες, Βεεὶς5. 

Ἐνδεκαίκες, Νηάεοϊο5. 
Δωδεχοίκις. Θιιοάεςϊε5. 
Τεισκαδεχακις» Ὑτεάςεϊες. ἢ 
Τεσσαρισκαι δεχφέκις. Οὐατεγάεοϊοδ, 
Πεντεχαδεχαίκις, Ουϊαεοῖςϑ, ; 
Ἐκχαιδεκοίκες» δεάεςϊοϑ. ; 
Εἰ πἸακαιδεχοἰκις Ῥςοϊεῖερεῖες: 

Οκτωλαιδεκοίκις) Ὠεεϊείοδιίε5. 
Ἐγνεαχαιδεχαΐπις» Τεοϊείποι 65. 
Εἰκοστάκις, Ψιροοίος ἔοι Μιοῖο5. 
Τριακοντείκες, Ττίρθοϊοϑνίειι Ὑ τοῖο, 
Τεσσαεακον τοῖς. Οὐιαάταρίε5. 

Πεντηκουτοίκές. Ὀμἰπαηυδρῖςδ. 
Εἰ ξηκον τοί κεφ) ϑοχαρὶοϑ. 
ΕΖ δὸμυηκοντείκες, δεριυαρίεδε 
ΟὙ δονκοντεῖπες» Οἄορῖε: 

Εννενηκον τοίχές) ΝΝοπαρῖοβι 

Ἐἰχριτον ταῖς, ζειτίο5. 
Διακοσιαίκες, Τυυσεητίος. 
Ὑφιακοστοίκες Ττεύεητίςϑ. ᾿ 
Τετρακεσιάνς, Ὀιιαάτίπροητίς5. δίς ἀεΐπεορς 

Χιλιεκες, ΜΠΙῸς. 

Διρχ!λιαίκας, Βῖς τ! Π|ε:δς ἢς ἀεΐηςοΡ5. 
Μυρκάκες, Ῥεοῖθς τ }}16 5. 

Δισμυρκάχιςγ Ψίοῖος τα 15. ὅς ἢς ἀοῖποςρ8 τ ᾿ 
νίψυς τά μυρμαίκις μυρκακες. Τηβηΐταπι αὐτξ εἱς πολλιάκες λατὸ - 

τεἰος ἔπ ρίυ5. Οὐ διι5 δά άς ποστέκες, τοστέκες» 4 ΙΟτΊ 65 διτοτῖῖςς. 

5Ὲ ΜΕΝ Θ1Βν 5. ΕΥ̓ ἘΟ: 
ἈΥΜῬΑΚΤΙΒΥ 5. 

ὥρα 
" ᾿ 

δ 

ΨΟΡΕΟΙΜ ἅριιά οπππος βοῆτες εδροτίυπτιν ἔα ς 
(ς πισηίς5:ς ἃ ποη ὁδάςπι ἀριιά οπλη 65 ἔυϊς τατος ἴῃ 

Ρτῖπιὶς νογὸ Αττὶςὶ πηεπίος ἤθη ςοπιιεηίπης Οἱ πο- 
1 Πτιβουδά "Π1φῆοιις ὃς Ηςδταογιιπ πιοηΐος. ταητὺὶπα 

λα [τεῦς ςαγίατα ςοιηριτατοητω , μη αἰρίςαηις δί Βρίεητς 
πὶοη(οπὶ; 

ΠῚ 

Τα ππε 
ἰἰδίαλι 
ἰμϑοίοῃ 

γἰγαὸ]: 
ἰαΐποι 
φρ δὲ νη 
νὴ ῇ 



-ἘῚῸῚφῸ, 

ἾΙΝ 
ἐς. 

.3ν 

ἡ: 

εἰνκίρν 

κί 

κἰνκ, 
ὑμμιίο: 
Ἴ 

μνμ!!; 
{μην} 
“ἠϊο- 
εἰμι 
ἰοῦ μ 

φἰεμίε εὐ ες 
“γαίανν 

“φ ΝΥ ρος εν, κι “ ἐ Ἵ ἂιϊ 

ΡῈ ΜΕΝΞ51Β. ΕΥ̓ ΕΟΆΥΜΡΑΚΤΙΒ. ὌΠ 
πιοιίσυν:ποίεγὶ γογὸ ἴτὰ ἀς(οτῖρτὶ ποτ, ντ ἰη σοηβείςηδο αη- 
πὸ πηλρὶς δὰ (οἱ ἐς ουτίιιπι αιιλάτατςατ, Αρυἀ Αττῖςος ργίπνως 
ταςοῇν ἃ (ΟΠ τῖο αἰξίιο ᾿ς μοαίδας ἀπηίιον αιοα ἐμιιπι βεγὰ 
Ἰηοϊάατ ἴω πιράζιπι πισηίοιη Πνηίμηι ἀριιὰ ποβγπισιίεπι φαὶ 
111 οχα δξὸ τοϊροπά σας » ορροποῖς ἤοη ρΟΙυπλιις ν 4ιμηὴ νὶ- 
ἀσαπλιιν» εἰ πὶ ἘΣ ΠῚ οχτπῖο σαρογο, ράγτοπν οχ ΤΠ] ονια 
τατῖο οὐ οπε ἀεἴποερο οἰ ἴω οατογῖ5, Οὐοηίααι ἀμτοπὶ ἀριά 
Ὅτατος [οτίρτογος ογοῦτὰ ὁςουτγῖς ππςητιο ἤθη (οἱ αν ΔΑτεὶ- 
φοτιπὶ πιςη τη, [πὰ οτίλτ ΛΈ ργρτίσογωμ ὅς Ηςθγχόγμπιν 
πιρο]ογιπι ποπλῖμα ὃς [ογίοπι (δίς γί δείι8, ' 

υὐπβειμεηξιων, 
Ἐχατομζα μῶν απ ΐες, Ῥγίπνις Ηὶς ἔτ πισηἤαπι Ατεϊςοτιαι ὅς Δἢ- 

πὶ ἐπί τιπηντ ρᾶτοῖ ἐχ Ὀϊοογ ΓΗ], οαν.δητῖᾳ. "5.1.1 ἀςόφας 
Ὁ ἰιοςατοπιδὶς (αοτὶ ἢοὶῖς πιαίοτγί δας, υνας ταὴς ἢς λμτρηο πιᾶ 
ἀοςορὶς Απτὶφυΐτυς ἀϊξξις ξαὶτ Καὶ οὐνιθ., (,, ϑαταγηα}!ς) ἃ Βαο- 
τὶς Ηἰρροάτοπιιις,ἀ Μαςςἀοηΐδιις 1νοι}5, ντ τςξοτς ΡΙατατς, ἴῃ 
ὙΒεῖ δι Ολπνὅς ΑἸεχ. , 

Μεταγεετνιῶν Πα] τὰς ἃ Μοταρίτηξὶς ΑΡΟ  Πηἰς ἰλογὶς. Ἡϊιης πιοη- 
ἴσαν ἔα ς Γπουιηάτιπι απποτ, δι Ροίξ Ηαγροοςτατιουςιη, 

Βυνδρομιὼν, Ἀυρυτυς,ὰ Βοςάἀτοπηὶὶς ἔλοτὶς, ΡΙμτιΐη Ατἰβάς, 
Μαιμαχταχριῶν ϑορτοθοτ: ἃ Μα πιαξϊα αιιοά τγολάτιπι Δογοαι  - 

πἰῆςαι. 
ππρν ως Οϑοθετ. ἢς ἀϊξξις ἃ ἔεῖῖο φυοκ ἀρίταδαάτυγ ἔπιρίδιις 

τογγας ἰᾶτῃ ςοἰ ἰςξξὶς ἀταιις σοπάϊ τίς. τ οχ ΡΙ τη Τ ςῦςο}}}- 
δεῖς τες. 4 ᾿ 

ΑὐϑεςιηριθνΝ οὐοτηθοτ ἀϊδις 4 ὁ ἃ αὐϑέων ςερα τίω γὰῦ, Ατ ΡΠΠ]Ὸ- 
ἔϊτγ. νεγηῦ οἵδε πιςηίςπι [στ δὶς, ἀςηοπνματιη ἦτα αῆορ οἿ αὐ. 
ϑών, τὰς ὃς Ρ]τιτ. ἐπ 5γ} 14,8. Αρρίδη. τδτι:, ΒΟ]], οἰι}], δι Μα- 
«τοῦ δατυγη, 1 .1.ςαρ.12. 

Πρρσειδὲν (4.4, ΝΟΡτα Πα) δοπιθοτ,νε ἱπτογργ δ 1 4 45.12πια- 
εἶο ταπίςη οἰϊαὶ ςοπιρᾶγατ, ΕΪυτ πη σα, 

Ταμολιῶν,] ηπατίας:ἃ Τα ποῆς 402: Πρ τὶϊ5 ργαείν, διά, 
Ἑλαρηζολιῶν Ἐς γιατὶ 5γὰ νεπλτίοης σεγαοτιηι. 
ἡμυγυχ ιν, Ματτῖιι5, ἃ Μυπὶοἰιὶῖς Γλίάσιο ἔλοτῖς.ΡΊυτια Το γι άς 

ὃ Ηλγροοτ.δί 514. 

Θιφγνλιαν, ΡΟ ς ἀιδε 5 δος ταὶ δὲ) φιοᾶ ογας είιαν εχ οὸ 
ΠΟΠΉ Πάτα], ἡυα ἐπ οο ρτἐ πλεῖ, σάτα ξγαρ αν 445 σαϊοῦ 
[οἹὴς ϑέρων καὶ δτί γίῶ βαν λεδιναητη ἣν γε ἡ ὼς 

Σιμρ,φοραῶν, ΝΑ μι», ἃ ἴλας ν πὴ θγαζο  ν, γι ἐς Τλιοαν 12]. Κη; 
ΕΠ Σ ; 

᾿ς «ΓΕ ρεάζογηρος Τεὗν πογμνη, 
Φϑω, ν ϑινψι,ὁ Σεπῆίμῶριθ., Τισνρὶ ὁ Συηδέμζ»,Θ.. 

Παμφοὶ αἰ φαιφὶ ὁ Οχτωζριθ, Μιῳχασική,᾽ Οκιοζριθ 
Αϑυν,ὁ Νοέμῴ,Θ., Κισλήλ, οἷ νοΐμῷ,,Ὁ., 

Χυὰκ, ὁ δεκέμζρ θ., τνζὶϑ,. Δικίμζς,8., 
Τυῦῶ ως, Σεζατ, ὁ Ἰω κάριθ-. 

Μεχεὶρ ἢ Βιεχεὶρ, ὁ Φιζρνναριθ., .ὐ Αἰδωρ, ὁ ΦεζκριΘ., 

Φαμῆ ὧθ, ὁ Μαῤτιῶ-, Νιασ αὶ, αἰ Μαῤτιθν, 
Φαρμυϑι, ὁ Α'αμίλλιθν, γαῤ, ὁ Δ᾽ αρύλιθ.ς ᾿ 
Παχῶν, ὁ ΜαῖθΘ'-. Σιζαὶ ὁ Μαϊδ.. ν 

Παυνὴ, δ 1 ὔοιΘ.. Ταμυζ, ὁ χὕνιθ., 

Ἐπιφὶ, 1 ὔλιθ., Αὐ, ἐτὔλιϑι, 
Μεανορὲ ὁ Αὔγησθ., Κλὲλ,ὁ Λἔγυς 8; 

Ἢ Τε μανεδεο τηεη!. 

ῬΙυΐάιης Ογάοὶ πιξηΐςπι ἔμ πὶ ἴῃ τγος ἀξίας (οι τρία δὲχέμε- 
δας ντ ΡΟΠ]ΠῸχ ποπιιπατὶ βοηῖς αἷς. Ῥτέπταπι νοςδος μέωβ εἰσας 
μδύκ ὕπις αὐχομῆῥκ:(πσιιη ἀλΠ), μεσοιώτος μέν ἐς, γε] σβὲ δεχαδειτετ- 
τίλπι, φϑίνοντος μίωὸς, Πιῖς ποαυφμῆνκ,αιτ ληγρντοςῖν ε] οτίδην 532 εἰ- 
χάδι, νταητα ἐρίταγ 1 ἀϊοίδας πυπιοταηάῖς,ποπηηΐδις οτάϊ- 
μα θιι5, Ωρ ύτα, δ δυτέρα, τρίτα, τετάρτν, ἴξιν τετραξ πύμπῆν, Πιις πεν- 
τοὺς ἔχτν, ἤες ἑξαῤ, ὃς ἢς ἀεῖησορα : αἱ ἢ φιιὸά Ρτπηα οσυϊυΐσις 
τηςηἴ!ς δ νοςετγνκμίωϊα: (4οηϊλαι ἴῃ σα ογᾶς ποι π1) 
ἀεοϊπηαδιιαττα ρεςυ Ἰατῖτον αὖ Ηςποάο μἰσν,αιοηΐᾶ τὸ ςἀϊ πη 
οθτίπετ ἰοσιιαλ:ν [τἰ πγα, ἕγη κ᾿ νέα, αιμᾶ; ὃς Δυμητριαὶ ἴῃ ποποσθῶν 
φυλοττ!} ἀϊέϊα αἰϊαυαηάλα ες, Εος ρόττο οἱξ ἀἰ οτι πυϊηὲ5» 
αιὸά ἴῃ στα μήν ὃς μεσοιῶτος μίωωός ἀϊεθιυς πιπιοταπάϊς τοέζο 
οτάϊης ργορτοάϊμπειγιΐῃ φϑένοντος αἰτοσογ εςαάς γεηταγ οσ 
ἄϊης τεϊτορταάο, 1111 ἀτηὶ ἴῃ ζιῖς ποι συἱάΐδος ἄκοοίςἢ 15} 
Ὑτ οΧ [ἐαιςπτὶ ἀϊλρταπηπῆατο ρατεθίξ, 

1 ιυμίωίᾳ ζαϊοπάα. 
2. δϑυτέρᾳε 1111 
4. τρίτη 111 ᾿ Νϑηδς. 

4 τετάρτη Ρτιιάϊε 

ΣΟ τιμῆ, ξἰκεμν μιοὴς μας ἀχοΣ, Νουα, 
6 ἵἕχτη μϑε μιωέ:. ΨΠ]Ι , 

7 ἐφδίμὴ | νη 
8 ὀγδὸη ΝΙ 
9 ἐνγώ τη Ϊ ν Δι; 

ΣΟ δέεχφίτη : 1111 

1 “πρώτην ΠῚ 

ιν δῶτέρᾳ Ῥηάϊς 
1: πίτη Ι ΤἸάιϊις 

14 τεπέρτυ ., ἢ ΚΕ ΎΤΕΝ 
ἃς πίμτῆν καὶ μεσουιῶτος μίωὸς », νεἰ δῇ ΧΨΠ] 
16 ἵχτη δεκαἰδι,ίςα δὲχφέτῃ, ΧΡ ν.4 ι 

17 ἐζδόμη ἊΨ ὑδος 

18 ὀγδὸν ΣΤ "εν 
19 ὀννάτν ΧΙ 
2)ο εἰκοὶς ἴξιν εἰκος' ἐς ΓΝ ΧΙ 
4ἀι δεκάτη ἘΦΆὶ ».Ἅ}} Ι ὅ 
2: ὠνάτῳη δώτίρᾳ Χ Καϊςηά: 

23. ὀγδη ὠρρέχν ΕΚ ΤΤ Ρ τὺ Ϊ 
24 ἐζδόμν φϑίνον- Ἔν ΐ ἐπὶ νυ | 

':ς ὑπ τος ͵ ΜΗ ἢ ὦ ΑΝ 

ἦς, πέρ. «[μιωί,. ἔτος ἀπο ψΊ 
27 τιτάμτη γε], ἀρ δὰν; ᾿ ὟΝ 

48. τρίτη ΒΩ τ ΎΤΙΣ 
ὩΝ ἐΠθ ἀγγαΐτη ] εἰκάδα, ἘΣ, ᾿ 

390 ἥν νέα ἕνην αὶ νέαγίςιι τριαχοῖς, Ῥτὶάϊε. 

᾿ς ἰιαπυπιργάπάμπι εἴϊς ) ἰυπη εχ ῬΟΪ]αςς ςοηῇζ » τατη εχ [Βο- 
μϊοῖπ Αὐμτορμαςπὶ ἔςτῖρτῖϑ» ταν οτίλτι εχ ἱρίο ΡΙυτάσομο 

᾿ δηϑοΐοπε. 
Οἰὐϊνοτὸτ ἀτιπὶς πιοηπυπι ποπιϊηῖθιις ἀριιά Οτγᾶςος υτιηζίγ, 
᾿ Ταϊπογαπι αποσας Γπρρατατίοπεπι (ςαυμητατ. Ὀϊςιιητ ἐαϊπὶ 

«οὐ δὲ νοννωῶν Α᾿ φριδλίμ ν» «ορῇ κ' εἰδῶν Τενίν. δὴ καλανδιν ,9'΄ Σεπῆῖεμ- 

δεἰν ἃ φιοὰ ἴῃ πιδηιίοτίρτ, φιοαὰς ΟΡ μοπιςτίἀβδιις γέτα, 

Ἵ 

5ἱς επὶπι δριιᾷ 1 ατίπος φιοαις ἰερίπνι, ΡΠ πο, Οὐ ἀϊος χτ 
δηῖς Ατιρ. ΚΑΙ. εἰξ, Ιτοπ|, ἀϊος ἰοχτιις οἱξ δητο Ἐςδγυατίας ἴάμς, 
Ει Οἰςοτγιίη ἐρῖ{π. δὰ Αττϊςιτι,ντ Ατβεηᾶς ἃ άςν τ τ Καὶ Ουΐητ, 
γοῃογαπα. τ γι γι πη, ἃ ξλλττι νεπἰ πηι ἃ. ἀςχ να Καὶ, Ουΐητ, 
1τὰ ςηἴπη (ςγϊ εηάιπι εἰς,α.ἃ, (Δ, Δατς ἀϊςτι) που δά ἀοέξἢ- 
πὶ αυΐφις σςαίςης,, ἃς Ογαςα ςοηίαςτιάο ςοπῆγπνας. Ομ 
ξιοτίτ δυτξ Ἰητεγοαί δαὶ τατον γίῆς ἀρὰ ΜΑςτο δ βὰς. Π16.1,6.17ν 

ΕΙΝΙῚ 5. ; 



ἌΓ ̓) 





» ᾿ἄ,ρ' 

ΟΝ 

Δ»»ἢ ἃ , 
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